n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0f
k|fljlws k|ltj]bg
@)&* c;f/ !@ / !# ut]
/fdu|fd gu/kflnsf

k|ltj]bg tof/ ug{]M
d:jl;t g]kfn -kmf]/Pr g]kfn_
sf7df08f}+

k]z ul/Psf] lgsfoM
k|b]z k|lzIf0f k|lti7fg, afFs]
n'lDagL k|b]z

n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0f
ljifo ;"rL
!= kl/ro / k[i7e"dL
@= cWoogsf] dxTj
#= n}lËs ah]6 k/LIf0fsf] p2]Zox?
$= n}lËs k/LIf0fn] ;d]6g] If]qx?
%= n}lËs k/LIf0fsf] ljlw / tl/sf
^= n}lËs k/LIf0fsf ;xefuLx?
&== n}lËs k/LIf0fsf] ljZn]if0fsf cf}hf/x?
*= n}lËs k/LIf0faf6 cfPsf d'Vo k|flKtx?
(= n};;f; ah]6 k/LIf0f ljlwjf6 b]lvPsf n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj];Lsf/0fsf] cj:yf
(==!= k/LIf0f kZrft ;"rsx?n] k|fKt u/]sf c+s
(=@= n}lËs k/LIf0f glthfsf] dfs'/] hfnf]
!)=ufpFkflnsf gu/kflnsfdf n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f ;an kIf / ;"wf/ ug{kg]{
kIfx?
!!= n}lËs tyf ;fdflhs ;dfj]zL ljsf; sfo{of]hgf
!@ lgZsif{

n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0f
@)&* c;f/ !@ / !# ut]
/fdu|fd gu/kflnsf
!= kflnsfsf] kl/ro M
lhNnf

gjnk/f;L

sfo{qmdsf] gfd

n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0f

ldlt

@)&* c;f/ !@ / !# ut]

:yfg

/fdu|fd gu/kflnsf, gjnk/f;L

k|ltj]bg k]z u/]sf] ldlt

@)&* c;f/ !*

@= k[i7e"ldM
n}+lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0fsf] dfWodaf6 :yfgLo ;/sf/sf] ;+:yfut ;+/rgf
/ ;Dk"0f{ lasf; of]hgf tyf sfo{s|dx?df dlxnf, afnaflnsf, blnt, hghflt, dw]zL, d'l:nd,
ckfËtf ePsf JolQmx?, h]i7gful/s, n}lËs tyf of}lgs cNk;+Vos ;d'bfo / ;LdfGts[t
;d'bfox?nfO{ ;dfj]z u/fpg],d'nwf/df Nofpg] ljlw xf] . /fHosf] d'nwf/df cfpg g;s]sf
;d'bfox?sf ;jfnx?sf] ;Daf]wg ub}{ ;dfgtf, ;dtf ;zlSt/0f / d"nk||jflxs/0f sfod ug{sf
nflu to ul/Psf] sfo{qmd / jh]6sf] ljZn]if0f ;lxt p4]Zo k|flKtdf lgwf{/0f xfl;n eof] ePg egL
n]vfhf]vf ug]{ ljifo jf ljlw xf] .
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] k|:tfjgfdf n}+ls lje]b cGTo u/L ;dfg'kflts ;dfj]zL / ;xeflutfd"ns
l;4fGtsf cfwf/df ;dtfd"ns ;dfhsf] lgdf{0f ug]{ Joj:yf pNn]v ePsf] 5 . ;+ljwfgsf] wf/f #*
n] dlxnfnfO{ ;dfg j+zLo clwsf/, ;'/lIft dft[Tj / k|hgg :jf:Yo ;DjGwL clwsf/, /fHosf ;j}
txdf ;xefuL x'g] clwsf/, ;DklQ tyf kfl/jfl/s dfldnf ;DaGwL clwsf/, lzIff, :jf:Yo, /f]huf/
/ ;fdflhs ;'/Iffdf ;sf/fTds lje]bsf] Joj:yf u/]sf] 5 . ;+ljwfgn] dlxnf lj?4 x'g];a} k|sf/sf
lx+;fhGo sfo{x?nfO{ sfg"g adf]lhd b08gLo x'g] Joj:yf u/]sf] 5 .
;+ljwfgsf] wf/f !* sf] ;dfgtfsf] xsdf ;a} gful/sx? tyf ;fdflhs / ;f+:s[lst?kn] k5fl8
k/]sf ;d'bfo ;d]tsf] ;+/If0f, ;zlQms/0f jf ljsf;sf] nflu /fHon] sfg'g agfO{ ljz]if Joj:yf
ug{ ;Sg] pNn]v 5. ;fdflhs Gofosf] xsn] /fHosf x/]s txdf ;dfj]zL / ;dfg'kflts k|ltlglwTjsf]
l;4fGtsf cfwf/df hgtfsf] ;xeflutfsf] clwsf/ :yfkgf u/]sf] 5 .

o;}ul/ :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ n]n}lËs;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f -n};;f;_
;DaGwL b]xfosf k|fjwfgx?sf] Joj:yf u/]sf] 5M.
#= cWoogsf] dxTj
 :yfgLo txsf] gLlt, of]hgf / sfo{qmd n}+lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f b[li6n]
;Gt'ng eP gePsf] klxrfg ug{ .
 n}+lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zL ?kdf ;+:yfnfO{ ;Gt'lnt jgfpg ;xof]u ldN5 .
 :yfgLo ;/sf/ slQsf] n};;f;d}qL / gful/ssf ;jfnx?df ;Dj]bgzLn 5 5}g k/LIf0f
To;sf] dfkg ug{ .
 k/LIf0f kl5 ;xefuLtfd"ns tl/sfn] dlxnf, cflbjf;L hghflt, ckfËtf ePsf JolQmx?,
blnt, dw]zL, d'l:nd, n}lËs tyf of}lgs cNk;+Vos ;d'bfo / lk58f ju{sf] ;zlQms/0f
u/L n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]lzs/0f xfl;n ug{ o;n] ;xof]u k'/ofpg .
 o;n] ljsf; k|s[ofdf sfd ubf{, ljsf; sfo{qmd to ubf{, ;fwg / :f|f]tsf] jfF8kmf+8 /
kl/rfngnfO{ n}+lus pQ/bfoL / ;fdflhs ;dfj]zL jgfpg ;xof]u ug{ .
$= n}lËs ah]6 k/LIf0fsf] p2]Zox?M
 n};;f; cjwf/0ff cg';f/ o;sf] k|of]unfO{ ;/nLs[t ?kdf :yfgLos/0f u/L :yfgLo ;/sf/n]
ug]{ ;Dk"0f{ ljsf; of]hgf tyf sfo{qmdnfO{ n};;f; pQ/bfoL / lbuf] agfpg cfly{s >f]tsf]
;'lgZrtf, pknlAwsf] ;dtfd"ns ljt/0f / pkof]uL agfpg] /x]sf] 5 .
 :yfgLo txsf] n}lus+ ;Da]bglzntfsf] cWoog u/L n}lus ;dtfd'ns agfpgsf nflu
n]vfhf]vf ug]{ .
 :yfgLo ;/sf/sf gLlt, sfo{s|d / of]hgfx?df n}lus+ ;Gt'ng eP gePsf] n]vfhf]vf ug{ .
 :yfgLo txdf h]G8/ ;DaGwL laz]if1tf / dfgj ;|f]t lasf; s:tf] 5 elg klxrfg ug'{ ug{
.
 ;:yfsf] cfkm\gf] d"Nofs+g cfkm}n] ;xhstf{sf] ;xof]uaf6 ;xeflutfTds ;fwgsf] ?kdf
:yflkt ug{ .
 n}lËs ;dfgtf / ;a} hft, hftLsf], wd{, ju{, lnËsf] /fHosf x/]s If]qdf cy{k"0f{ ;xeflutf
u/fO{ n}lËs d}qL jftfj/0f >[hgf u/L n}lËs d"nk|aflxs/0fsf] dfWodaf6 ;zlQms/0f ub}{
n}hfg] .
 dlxnf / ;LdfGts[t ;d'xx?nfO{ ;dfj]z ul/ pgLx?sf] of]hgfa4 ?kdf JolQmut / ;fd"lxs
Ifdtf clea[l4 u/L :yfgLo txsf] ljsf; k|lqmofdf lg0ff{os tyf cy{k"0f{ ;xeflutf ;'lglZrt
u/L cfly{s tyf ;fdflhs ;zlQms/0f ug]{ .
 :yfgLo ;/sf/sf] ;j} sfo{qmd, of]hgf / cfof]hgfsf] k|To]s r/0fdf n};;f; b[ li6sf]0faf6
cg'udg tyf d"NofFsg ug]{ / o;nfO{ ;+:yfut ub}{ n}hfg] .
%= n}lËs k/LIf0fn] ;d]6g] If]qx?M

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] k|:tfjgfdf pNn]v ePsf] “;fdGtL, lg/+s'z, s]G›Ls[t / PsfTds /fHoJoj:yfn]
;[hgf u/]sf ;a} k|sf/sf lje]b / pTkL8gsf] cGTo ub}{ ax'hftLo, ax'eflifs, ax'wfld{s, ax';f+:s[lts
tyf ef}uf]lns ljljwtfo'Qm ljz]iftfnfO{ cfTd;ft\ u/L ljljwtf aLrsf] Pstf, ;fdflhs ;f+:s[lts
P]Soa4tf, ;lxi0f'tf / ;b\efjnfO{ ;+/If0f Pj+ k|jw{g ub}{,juL{o, hftLo, If]qLo, eflifs, wfld{s, n}+lus
lje]b / ;a} k|sf/sf hftLo 5'jf5"tsf] cGTo u/L cfly{s ;dfgtf, ;d[l4 / ;fdflhs Gofo ;'lglZrt
ug{ ;dfg'kflts ;dfj]zL / ;xeflutfd"ns l;4fGtsf cfwf/df ;dtfd"ns ;dfhsf] lgdf{0f ug]{
;+sNk” nfO{ ;fsf/ kfg{ :yfgLo tx÷ ufpFkflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+/rgf, gLlt lgdf{0f /
;+rfng x'g] of]hgf tyf sfo{qmdnfO{ n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]lzs/0f d}qL agfpFb} /fHon]
JoQm u/]sf k|lta4tf cg';f/ sfo{ug{ ;+ljwfgsf] wf/f @!$ / @@! sf] pkwf/f -!_ sf] clwsf/ tyf
:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ sf] pkbkmf -@_ n] lbPsf] clwsf/ k|of]u u/L
/fdu|fd gu/kflnsfdf n}lËs tyf ;fdflhs ;dfj]zL ljsf; sfof{Gjog tyf k|jb{\wg ug{sf nfuL
lgdf{0f ul/Psf gLlt P]g, lgodfjnL sfg"g,sfo{ljlw / lg0f{o tyf ;+:yfut ljsf;sf ;a} If]q g}
n}+lËs k/LIf0fn] ;d]6]sf If]qx? lgDg x'g .
मूल विषय

सहायक विषय

नीवि, कानून, योजना

नीवि र कानूनमा समािेवििा/सहभावििा
योजना िजजुमा िथाकायाुन्ियन
िजेट िजजुमा िथाकायाुन्ियन

संस्थािि व्यिस्था

कमुचारीपदाविकारी प्रविवनवित्ि
कायुप्रणाली समािेिी
सवमवि, उपसवमवि रकायुदलमा प्रविवनवित्ि
वित्त व्यिस्थापन प्रणालीमा समािेवििा
िथ्याङ्क सङकलन िथा व्यिस्थापन

मानि संसािन िथा क्षमिा विकास

मानि संसािन िथाक्षमिा विकास
अनौपचाररक मूल्य, मान्यिा र कज संस्कार विरूद्ध जनचेिना
कानूनी साक्षरिा
विपद व्यिस्थापनमा समािेवििा

सेिा प्रिाह

पूिाुिारविकास
प्रजनन् स्िास्थ्य
विक्षा कायुक्रम
खानेपानी िथासरसफाइ
स्िरोजिार िथा आय आजुन र िजार व्यिस्थापन

सजिासन िथा उत्तरदावयत्ि

सजिासन
उत्तरदावयत्ि रजिाफदेवहिा
सूचना िथा संचार
अनजिमन िथामूल्याङ्कन
समन्िय र सम्िन्ि विस्िार

^= n}lËs k/LIf0fsf] ljlw tyf k|s[of M

n}+lus kl/If0fsf nflu o; /fdu|fd gu/kflnsf;Fu k|f/lDes ;dGjo kZrft kflnsfdf cfO n}+lus ;dfgtf /
;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0f lgb]{lzsf @)&^ df pNn]v eP cg';f/ # j6f r/0fx? kf/ ul/ sfo{ ;DkGg ul/Psf]
5 . tL r/0fx?df M
-s_ tof/L r/0f
o; tof/L r/0fdf ;j{k|yd k|d'v ;xhstf{af6 kflnsfdf cfO{ k|d'v k|zf;lso clws[t / ;"rgf clwsf/L;Fu
cGt/lqmof ul/ n}+lus kl/If0fsf nflu cfjZos kg]{ b:tfj]hx? ;+sng ug]{ sfo{ ul/Psf] lyof] eg] ;f] qmddf
lgb]{lzsfdf pNn]v eP cg';f/ gu/kflnsf pkk|d'vsf] g]t[Tjdf # ;b:oLo sfo{bn u7g ul/ n}+lus kl/If0fsf
nflu cfjZos kg]{ ;Dk"0f{ tof/Lsf sfdx? ;DkGg ul/Psf] lyof] .
qm=;+= gfd
kb
;dfj]lztfsf] If]q
!
>L /Def s'Fj/
pkk|d'v
@
?b| k|;fb /]UdL
;b:o
#
OGb' ljZjsdf{
;b:o
blnt k|ltlglw
o;sf ;fy} gu/kflnsfaf6 aflif{s of]hgf, If]qut of]hgf, jflif{s k|ltj]bg, cfly{s k|ltj]bg, rf}dfl;s÷aflif{s
;ldIff, ljsf; a'n]l6g, gu/kflnsfsf] k|f]kmfOn cflb b:tfj]hx? ;+sng ul/Psf lyP . oL b:tfj]hx? cWoog
ul/ sfof{Gjog r/0fdf 5nkmn ug]{ / ;xefuLx?nfO{ ;+s]tx?df c+s k|bfg ug{ ;xh x'g] ul/ k|lzIf0f ug{ tof/L
ul/Psf] lyof] . o;sf cltl/St sfo{zfnf ;~rfngsf nflu cfjZos kg]{ ;fdfu|Lx? Joj:yfkg ug]{, ;+s]tx? lk|G6
cfp6 ug]{ sfo{ klg ul/Psf] lyof] .
-v_ sfof{Gjog r/0f
 k|f/lDes ;"rgf ;+sng
gu/kflnsfdf n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf nflu eP u/]sf sfo{ k|ultx?sf ljifodf hfgsf/L
lngsf nflu k|d'v ;xhstf{n] pkk|d'v, k|d'v k|zf;lso clws[t / ;"rgf clwsf/L;Fu k|ToIf 5nkmn ul/ ;"rgfx?
;+sng u/]sf lyP .
 nlIft ju{;Fu 5nkmn
gu/kflnsfn] ljsf;d"ns ultljlwx? ;~rfng ug]{ qmddf dlxnf, afnaflnsf / cGo nlIft ju{nfO{ s] s;/L
;d]6]/ lnPsf] 5 eGg] ljifodf hfgsf/L lngsf nflu k|d'v ;xhstf{n] :yfgLo txsf blnt dlxnf ;b:o, dlxnf
tyf afnaflnsfsf] If]q x]g]{ kmf]sn JolSt;Fu 5nkmn ;~rfng u/]sf lyP . plgx?;Fu nlIft ju{nfO{ ljsf;sf]
d"nwf/df Nofpgsf nflu eO/x]sf kxnx?sf ljifodf 5nkmn ePsf] lyof] .
 sfo{zfnf ;~rfng
gu/kflnsfdf sfo{/t sd{rf/Lx? / kbflwsf/Lx?;Fu cGt/lqmofTds 5nkmn ug]{ / ;f] sf] cfwf/df ;xefuLx?n]
n}+lus kl/If0f ug]{ p2]Zon] k|d'v ;xhstf{sf] g]t[Tjdf sfo{zfnf ;~rfng ul/Psf] lyof] . o;sf nflu ;j}
;xefuLx?nfO ;fdflhs b"l/ sfofd ul/ k|lzIf0f lbP/ plgx?nfO{ n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0f
lgb]{lzsf @)&^ n] Joj:yf u/] n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0f lsg / s;/L eGg] ljifodf
cg'lzIf0f ul/Psf] lyof] .
 SWOT Analysis

n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf If]qdf gu/kflnsfdf ePsf cEof;x?df ;jn kIf, ;'wf/fTds kIf,
cj;/ / r'gf}tLx?sf ljifodf ;d"x 5nkmn ul/Psf] lyof] .
 ;d"x ljefhg / k|ZgfjnLx?df c+s k|bfg
n};;f; sfo{ljlw @)&^ c'g'?ksf d"n ljifo j:t' cg';f/ % j6f ;d"xdf ljefhg ul/ plgx?nfO{ k|lt ;d"xdf
5'6\ofOPsf k|ZgfjnLx?df ;fd"lxs 5nkmn ul/ ;xdltdf c+s k|bfg ug{ ;xhLs/0f ul/Psf] lyof] . olb plgx?n]
k|ZgfjnLdf ePsf] lgb]{lzsf cg';f/ ! jf )=% c+s k|bfg u/]df To;sf nflu ;xof]uL k|df0fx? s] s] x'g cfjZos
5 eGg] ljifodf ;xhstf{x?n] :ki6?kdf ;xhLs/0f u/]sf lyP .
 dfs'/L hfnf] tof/
c+s k|bfg u/] kZrft plgx?n] lbPsf] c+ssf] cfwf/df dfs'/L hfnf] tof/ ul/Psf] lyof] / ;f] sf] cfwf/df
;xefuLx?nfO{ n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf] If]qdf gu/kflnsfn] u/]sf kxnx?df cfwfl/t eO
;jn kIf, ;'wf/fTds kIfsf] ljZn]if0f ul/Psf] lyof] .
 n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0fdf cg';f/ cfufdL lbgdf ug]{ sfo{of]hgf tof/
dfs'/L hfnf]df k|fKt kl/0ffdsf cfwf/df ;jn kIfx?nfO{ cem /fd|f] ub}{ hfg] / ;'wf/ ug'{ kg]{ kIfnfO{ ;d]6\g] ul/
aflif{s sfo{of]hgf tof/ ul/Psf] 5 . o; sfo{of]hgfdf ug'{ kg]{ sfd, lhDd]jf/L, ;do / nfut cg'dfg ul/Psf] 5
.
-u_ k|ltj]bg r/0f
;xefuLx?n] k|ZgfjnLx?df lbPsf] c+ssf] cfwf/df dfs'/L hfnf] tof/ ul/Psf] lyof] eg] ;f] dfs'/L hfnf]
;xefuLx?;Fu k|:t't u/]/ ;jn kIf / ;'wf/fTds kIfx?nfO{ cf}NofO ;jn kIfx?nfO{ cem /fd|f];Fu cufl8 a9fpg
/ ;'wf/fTds kIfx?nfO{ sfof{Gjo ug{sf nflu sfd, lhDd]jf/L, ;do ;Ldf / cg'dflgt nfutsf] cfwf/df sfo{of]hgf
tof/ ug]{ sfd ;DkGg ul/of] . ;f] cfwf/df ;du| n}+lus kl/If0fsf] k|lqmofnfO{ b:tfj]hLs/0f ug]{ p2]Zon] sfo{
;DkGg k|fljlws k|ltj]bg tof/ ul/of] .
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७.१ ;xefuLx?sf] ljj/0fM -sf], sxfF–sxfFaf6_

qm=;+= hfthfltsf] cfwf/df

k'?if
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afx'g If]qL 7s'/L ;Gof;L
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cfbLjf;L hghflt
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*= लैङ्गिक परीक्षणको ङ्गिश्लेषणका औजारहरु
n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0fsf nflu sfo{ljlwdf pNn]v ul/Psf k|d'v % j6f d"n ljifoj:t'
/ tL ljifoj:t'sf klg yk pkljifo j:t'sf !)) ;'rsx?df ;xefuLx?n] pknAw u/fPsf] c+ssf cfwf/df k|fKt
u/]sf] c+snfO{ ljZn]if0f ul/Psf] lyof] . tL ;"rsx?df c+s k|bfg ubf{ ;xefuLx?n] s:tf] cj:yfdf k"0ff{Í cyf{t
! c+s lbg], s:tf] cj:yfdf )=% c+s lbg] / s:tf] cj:yfdf ) c+s lbg] eGg] ljifodf ;xefuLx?nfO{ :ki6 x'g]
ul/ lgb]{zg klg lbOPsf] x'Fbf c+s k|bfg ug]{ k|0ffnL Jojl:yt Pjd\ j}1flgs 5 . o;/L ;xefuLx?n] pknAw
u/fPsf] c+ssf] cfwf/df dfs'/L hfnf] k|of]u ul/Psf] lyof] . o;sf cltl/St gu/kflnsfn] n}+lus ;dfgtf /
;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf] If]qdf s] s:tf sfdx? ul//x]sf] 5 / cj c? s] s:tf sfdx? ug{ ;s]sf] v08df
g]kfnsf] ;+ljwfg, :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0f lgb]{lzsfn] pNn]v u/]sf

k|fjwfgx?sf] ;Djf]wg x'G5 eGg] s'/f kQf nufpg SWOT ljZn]if0fsf] cEof;nfO{ klg n}+lus kl/If0fsf] cf}hf/sf]
?kdf k|of]u ul/Psf] lyof] .
९. लैङ्गिक परीक्षणबाट आएका मुख्य प्राप्तिहरु

n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0f ul/;s] kl5 gu/kflnsf dfkm{t ;~rfng eO/x]sf ljleGg
lqmofsnfkx?df n}+lus ;+j]bgzLntfsf] cEof;sf] cWoog tyf k[i7kf]if0f k|fKt ePsf] 5 . gu/kflnsfn] cjnDjg
u/]sf] n};;f; gLlt tyf sfo{qmdx?sf] cGt/fn ljZn]if0f ul/ gof sfo{qmdx? ;lxtsf] sfo{ of]hgf tof/ ul/Psf]
lyof] . cfufdL lbgdf gu/kflnsfnfO{ n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0fd}qL jgfO{ yk ;zlQms/0fsf
sfo{qmd ;~rfng ug{sf nflu klg kl/If0fn] dfu{ k|z:t u/]sf] 5. d'Votof n};;f; kl/If0f kZrft lgDgfg';f/
pknAwLx? tyf k|fKtLx? klxrfg ePsf 5g M
• lg0f{o k|lqmofdf dlxnf ;xeflutf a9fpgsf nflu ljleGg of]hgf cGt/utsf pkef]Stf ;ldltdf
k|ltlglwTj ug]{ dlxnfx?n] cy{k"0f{ ;xeflutf /x]sf] b]lvG5 .

• dlxnfx?sf] jsfnt / ;/f]sf/jfnfx?sf] ;+j]bgzLntf j9\b} uPsf] b]lvG5 .
• ;fj{hlgs hLjgdf dlxnf ;xeflutf j9\b} uPsf] b]lvPsf] 5 .
• n}lËs lx+;fsf 36gfx?df dlxnfx?n] Gofo kfpg yfn]sf 5g÷cfjfh p7fpg yfn]sf 5g . gu/kflnsfsf]
Goflos ;ldltn] dlxnf lx+;f Go'lgs/0fsf nflu dxTjk'0f{ of]ubfg k'/ofPsf] kfOG5 .

• al~rlts/0f / hf]lvddf k/]sf JolQm / ;d'bfosf] nflu ljz]if sfo{qmd tyf ah]6sf] Aoa:yf ul/Psf] 5
.

• gu/kflnsfn] ;+rfng ug{] Ifdtf ljsf; sfo{qmdx?df ;xeflux?sf] 5gf}6 ubf{ n}lËs tyf ;fdflhs?kdf
alxis/0fdf k/]sf JolQm / ;d'xnfO{ k|fyldstfdf /fv]/ cfjZostf klxrfgsf cfwf/df ug]{ ul/Psf] 5 .

• dlxnf lj?4 x'g] ;a} k|sf/sf e]befj pGd'ng ug]{ dxf;lGw -CEDAW_ sfof{Gjogsf nflu tof/
ul/Psf] /fli6«o sfo{of]hgf / ;+o'Qm /fi6«;+3Lo ;'/Iff k/Lifbaf6 kfl/t k|:tfj g+= !#@% / !*@) sf]
sfof{Gjog /fli6«o sfo{of]hgfdf :yfgLo ;/sf/sf] lhDd]jf/L egL pNn]v u/]sf sfo{qmd x?df /sd
ljlgof]hg ul/Psf] 5 .

• dlxnf clwsf/ :yfkgf / dlxnf dfly x'g] lx+;f lj?4sf] ljleGg lbj; / cleofg h:t} dlxnf lx+;f lj?4sf]
!^ lbg] cleofg, lszf]/L lbj;, cGt/fli6«o dlxnf lbj;, :jR5 dlxgfjf/L lbj; ;DaGwL sfo{qmd ;+rfng
ug]{ u/]sf] 5 .
१०= n}lËs k/LIf0fsf] ljZn]if0fsf cf}hf/x?M
/fdu|fd gu/kflnsfsf] n}lËs ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0f laZn]if0fsf nfuL a|flhlnog
bfz{lgs Paulo Freire n] k|ltkfbg u/]sf] ;xeflutfTds n]vfhf]vf -PRAsf ljleGg cf}hf/x?
dWo]dfs'/L hfnf] lrq :tDe lrq cf}hf/x?sf] k|of]u ul/Psf] lyof] eg] n};;f; k/LIf0f glthfsf]
8\of;af]8{nfO{ dfyLsf lrqdf /fv]/ ljZn]if0f ul/Psf] lyof] . eg] pQm dfkgnfO{ ;jn kIf, ;'wf/fTds kIf,
cj;/ / r'gf}tL klg ljZn]if0f ul/Psf] lyof] .

मुख्य विषयको मूल्याङ्कन
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०.१ kl/If0f ;'rsx?n] k|fKt u/]sf c+s M
तालिका १ िैलिक समानता र सामालिक समावेशीकरणको मूल्याङ् कनका सूचक र मापनका अवस्थाहरू
नोट मुल्याङ् कन गर्ाा राम्रो अवस्थालाई १ अक
ं ० अवस्थालाई मध्यम ,.५ अक
ं र अति कमजोर अवस्थालाई ० अक
ं तर्नु पनेछ । िल तर्एको िातलकामा प्रत्येक सूचकमा सामुतिक मूल्याङ् कन गररने सूचकमा यी । छ रातिएको आधार प्रमाणीकरणको को सो र अवस्था पाउने अक
ं ०' ' र ,'५.०' ,'१'
मूल्याङ््कन िो । समिू मा पतिला सचू कमा छलफल गरी सोको अवस्थाबारे सिमतिमा अक
ं प्रर्ान गनुा पनेछ ।
लसनं

मूि लिषय

सहायक
लिषय

८

१.१.१

१

अङ् क सूचक नं

१.१.३
१.१.४

नीलत र कानूनमासमावेलशता\ सहभालिता

४

नीलत, कानून, योिना २०

३

१.१.२

२

प्राप्ता
ङ् क

१ अंक आउने अवस्था

स्थानीय ििकोनीति िथा कानूनको मस्यौर्ा ०-१
ियार गने कायाार्शे मा लैससासको दृतिले
सम्पार्न गने गरी कायाटोलीतनमााण, पूवा
र्स्िावेजको
समीक्षागर्ाा
लैससासदृतिकोणलेभएको,
मस्यौर्ाको
तबषयवस्िु र शब्र् चयन समावेशी
रसिभातगिामल
ू क िुने गरे \ नगरेको
स्थानीय सरकारलेआफ्ना नीति, कानून, ०-१
योजना जारी गनाु भन्र्ा अगाति लैससासको
दृतिले उपयुक्त भएनभएको बारे लेिाजोिा
गने गरे । नगरेको

)=%

स्थानीय ििकोनीति िथा कानूनको मस्यौर्ा
ियार गने कायाार्शे मा लैससासको दृतिले
सम्पार्न गने गरी कायाटोलीतनमााण, पूवा
र्स्िावेजको
समीक्षागर्ाा
लैससासदृतिकोणलेभएको,
मस्यौर्ाको
तबषयवस्िु र शब्र् चयन समावेशी
रसिभातगिामल
ू क िुने गरेको

)=%

स्थानीय सरकारकोनीति र योजनामा ०-१
लैङ्तगक समानिा िथा सामातजक समावेशी
तवकास (स्थानीय कानुन, नीति, आवतधक
र बातषाक योजनामा भएका नीतििरू)
सम्वन्धी कुरािरू समावेश भए । नभएको
स्थानीय सरकारकोमतिला र परुु षको ०-१
समतवकास िथा सामातजक समावेशीकरण
र लैङ्तगक परीक्षण िथा सामातजक तवभेर्
अन्त्य गने सम्बन्धी अलग्गै नीतििरु छन ।
छै नन्? (स्थानीय ऐन, कानुन, कायातवतध,
तनर्ेतशकामा िास व्यवस्था गररएको वा
नगररएको)

१

सूचक

सूचकको
अङ् क

०

० अक आउने अवस्था

प्रमालणकरणको आधार

स्थानीय ििकोनीति िथा कानूनको मस्यौर्ा
ियार गने कायाार्शे मा लैससासको दृतिले
सम्पार्न गने गरी कायाटोलीतनमााण, पूवा
र्स्िावेजको समीक्षा, मस्यौर्ाको तबषयवस्िु र
शब्र् चयन आँतसक रुपमामात्र समावेशी
रसिभातगिामल
ू क िुने गरेको

स्थानीय ििकोनीति िथा कानूनको मस्यौर्ा
ियार गने कायाार्शे मा लैससासको दृतिले
सम्पार्न गने गरी कायाटोलीतनमााण, पूवा
र्स्िावेजको
समीक्षागर्ाा
लैससासदृतिकोणलेभएको,
मस्यौर्ाको
तबषयवस्िु र समावेशी शब्र् चयन
रसिभातगिामल
ू क िुने गरेको

स्थानीय ििले स्वीकृ ि गरेका नीति
िथा कानूनी र्स्िावेजिरु र स्वीकृ तिको
लातग प्रस्ििु गरेका मस्यौर्ा नीति िथा
काननू ी र्स्िावेजिरु

स्थानीय सरकारलेआफ्ना नीति, कानून,
योजना जारी गनाु भन्र्ा अगाति लैससासको
दृतिले उपयुक्त भएनभएको बारे लेिाजोिा
गने गरेको

स्थानीय सरकारलेआफ्ना नीति, कानून,
योजना जारी गनाु भन्र्ा अगाति लैससासको
दृतिले उपयुक्त भएनभएको बारे आँतसक रुपमा
मात्र लेिाजोिा गने गरेको

स्थानीय सरकारलेआफ्ना नीति, कानून,
योजना जारी गनाु भन्र्ा अगाति लैससासको
दृतिले उपयुक्त भएनभएको बारे लेिाजोिा
गने नगरेको

स्थानीय सरकारलेआफ्ना नीति, कानून,
योजना का र्स्िाबेजिरू र लेिाजोिा
सम्पन्न भएको प्रमातणि गने
कागजाििरु

स्थानीय सरकारकोनीति र योजनामा
लैङ्तगक समानिा िथा सामातजक समावेशी
तवकास (स्थानीय कानुन, नीति, आवतधक
र बातषाक योजनामा भएका नीतििरू)
सम्वन्धी कुरािरू समावेश भएको
स्थानीय सरकारकोमतिला र परुु षको
समतवकास िथा सामातजक समावेशीकरण
र लैङ्तगक परीक्षण िथा सामातजक तवभेर्
अन्त्य गनेसम्बन्धी अलग्गै नीति भएको र
यस्िो नीति स्थानीय ऐन, कानुन, कायातवतध,
तनर्ेतशकामा समावेश गररएको

स्थानीय सरकारकोनीति र योजनामा लैङ्तगक
समानिा िथा सामातजक समावेशी तवकास
(स्थानीय काननु , नीति, आवतधक र बातषाक
योजनामा भएका नीतििरू) सम्वन्धी कुरािरू
आँतसक रुपमामात्र समावेश भएको
स्थानीय सरकारकोमतिला र परुु षको
समतवकास िथा सामातजक समावेशीकरण र
लैङ्तगक परीक्षण िथा सामातजक तवभेर्
अन्त्य गनेसम्बन्धी अलग्गै भएको िर स्थानीय
ऐन, कानुन, कायातवतध, तनर्ेतशकामा समावेश
नगररएको

स्थानीय सरकारकोनीति र योजनामा
लैङ्तगक समानिा िथा सामातजक समावेशी
तवकास (स्थानीय कानुन, नीति, आवतधक
र बातषाक योजनामा भएका नीतििरू)
सम्वन्धी कुरािरू समावेश नभएको
स्थानीय सरकारकोमतिला र परुु षको
समतवकास िथा सामातजक समावेशीकरण
र लैङ्तगक परीक्षण िथा सामातजक तवभेर्
अन्त्य गनेसम्बन्धी अलग्गै नीति नभएको र
स्थानीय ऐन, कानुन, कायातवतध,
तनर्ेतशकामा समेि कुनै िास व्यवस्था
नगररएको

स्थानीय सरकारकास्थानीय कानुन,
नीति, आवतधक र बातषाक
योजनासम्वन्धी र्स्िावेजिरू

)=% अंक आउने अवस्था

स्थानीय सरकारकोमतिला र परुु षको
समतवकास
िथा
सामातजक
समावेशीकरण र लैङ्तगक परीक्षण
िथा सामातजक तवभेर् अन्त्य गनेनीति
र्स्िावेज र स्थानीय ऐन, कानुन,
कायातवतध, तनर्ेतशकािरू

१.१.५

स्थानीय ििलेकायाान्वयनमा ल्याएका ऐन, ०-१
तनयम, िथा कायातवतधमा मतिला िथा
बतचचतिमा परेकोसमर्ु ाय अथााि लतक्षि
वगामा िुने सबै प्रकारका तवभेर्जन्य कायािरु
रोक्नपयााप्त प्रावधान व्यवस्था गररएको छ ।
छै न ?

१.१.६

५

संघीय कानूनले व्यवस्था गरे बमोतजम ०-१
स्थानीयस्िरमा मतिला िथावतचचिीमा
परेको समुर्ाय मातथ िुने तिँसा र तवभेर् उपर
सुनुवाई िुने प्रवन्ध तमलाए । नतमलाएको

६

१.१.७

७

९

योजना
८
िजमुा ा
िथाकायाा
न्वयन

१.२.१

१.१.८

८

१.२.२

१०

१

१

स्थानीय ििलेकायाान्वयनमा ल्याएका ऐन,
तनयम, िथा कायातवतधमा मतिला िथा
बतचचतिमा परेकोसमर्ु ाय अथााि लतक्षि
वगामा िुने सबै प्रकारका तवभेर्जन्य कायािरु
रोक्नपयााप्त प्रावधान रातिएको

स्थानीय ििलेकायाान्वयनमा ल्याएका ऐन,
तनयम, िथा कायातवतधमा मतिला िथा
बतचचतिमा परेकोसमर्ु ाय अथााि लतक्षि
वगामा िुने सबै प्रकारका तवभेर्जन्य कायािरु
रोक्ने िालका के िी प्रावधानमात्र समावेश
गररएको

स्थानीय ििलेकायाान्वयनमा ल्याएका ऐन,
तनयम, िथा कायातवतधमा मतिला िथा
बतचचतिमा परेकोसमर्ु ाय अथााि लतक्षि
वगामा िुने सबै प्रकारका तवभेर्जन्य कायािरु
रोक्नकुनै प्रावधान नरातिएको

संघीय कानूनले व्यवस्था गरे बमोतजम
स्थानीयस्िरमा मतिला िथावतचचिीमा
परेको समुर्ाय मातथ िुने तिसं ा र तवभेर् उपर
सुनुवाई िुने प्रवन्ध तमलाएको र
सोतिअनुरूपकायान्वयनिुनेगरेको
मतिला र पुरूषमाश्रमको ज्यालामा तवभेर्
रोक्ने प्रावधान रिेको

संघीय कानूनले व्यवस्था गरे बमोतजम
स्थानीयस्िरमा मतिला िथावतचचिीमा परेको
समुर्ाय मातथ िुने तिसं ा र तवभेर् उपर सुनुवाई
िुने प्रवन्ध तमलाएको िर कायाान्वयन
नभएको
मतिला र पुरूषमाश्रमको ज्यालामा तवभेर्
रोक्ने के िी प्रावधानमात्र रिेको

संघीय कानूनले व्यवस्था गरे बमोतजम
स्थानीय स्िरमा मतिला िथावतचचिीमा
परेको समुर्ाय मातथ िुनेतिसं ा र तवभेर् उपर
सुनुवाई िुने प्रवन्ध नतमलाएको

स्थानीय ििलेकायाान्वयनमा ल्याएका
ऐन, तनयम, िथा कायातवतधिरू र
तिनको लैससास दृतिले तवश्लेषण
गररएको र्स्िावेज

मतिला िथावतचचिीमा परेको समुर्ाय
मातथ िुने तवभेर् उपर सनु ुवाई भएका
प्रमातनि
कागजाििरू
र
मातिलािथावतचचिीमापरेकासमुर्ायिरु
कोस्वयमभनाइिरुकोर्स्िावेज
मतिला र पुरूषमाश्रमको ज्यालामा तवभेर् मतिला र पुरूषमाश्रमको ज्याला
रोक्ने कुनै प्रावधान नरिेको
भुक्तानी र्स्िावेज

मतिला र पुरूषमाश्रमको ज्यालामा तवभेर् ०-१
रोक्ने प्रावधान रिे । नरिेको

१

स्थानीय ििकोनीतिमा रैथाने र आप्रवासी ०-१
कामर्ार िथा श्रमजीवी उपर िुने तवभेर्
रोक्ने प्रावधानरिे । नरिेको

१

स्थानीय ििकोनीतिमा रैथाने र आप्रवासी स्थानीय ििकोनीतिमा रैथाने र आप्रवासी स्थानीय ििकोनीतिमा रैथाने र आप्रवासी स्थानीय ििकोश्रम नीति र्स्िावेज र
कामर्ार िथा श्रमजीवी उपर िुने तवभेर् कामर्ार िथा श्रमजीवी उपर िुने तवभेर् रोक्ने कामर्ार िथा श्रमजीवी उपर िुने तवभेर् यसको समीक्षा प्रतिवेर्न
रोक्ने प्रावधानिरुरिेको
के िी प्रावधानरिेको
रोक्ने कुनै प्रावधाननरिेको

आवतधक योजना रवातषाक योजना िथा ०-१
कायाकममा लैङ्तगक िथा समावेशी
तवकासको लातग नीति, रणनीति,कायाक्रम र
मापनयोग्य उपलब्धी लक्ष्य समावेश
गररएको छ । छै न ?
गाउँपातलका ।नगरपातलकाको स्रोि अनमु ान ०-१
िथा बजेट सीमा तनधाारण सतमतिले बजेट
सीमा तनधाारणगर्ाा मतिला, बालबातलका,
िथा बतचचिीकरणमा परेको समूिको
अवस्था तवश्लेषणको आधारमा सो समिू को
लातग वा प्रत्यक्ष्य फाइर्ा पुग्ने गरी कूल
पूँजीगि
बजेटकोतनतिि
प्रतिशि
छुट् याउनेगरे । नगरेको

१

आवतधक योजना रवातषाक योजना िथा
कायाकममा लैङ्तगक िथा समावेशी
तवकासको लातग नीति, रणनीति, कायाक्रम
र मापनयोग्य उपलब्धी लक्ष्य समावेश
गररएको
गाउँपातलका ।नगरपातलकाको स्रोि अनमु ान
िथा बजेट सीमा तनधाारण सतमतिले बजेट
सीमा तनधाारणगर्ाा मतिला, बालबातलका,
िथा बतचचिीकरणमा परेको समूिको
अवस्था तवश्लेषणको आधारमा सो
समूिकोलातग वा प्रत्यक्ष्य फाइर्ा पुग्ने गरी
कूल पूँजीगि बजेटकोतनतिि प्रतिशि
छुट् याउनेगरेको

)=%

आवतधक योजना रवातषाक योजना िथा
कायाकममा लैङ्तगक िथा समावेशी
तवकासको लातग आँतसक रुपमामात्र नीति,
रणनीति, कायाक्रम र मापनयोग्य उपलब्धी
लक्ष्य समावेश गररएको
गाउँपातलका ।नगरपातलकाको स्रोि अनुमान
िथा बजेट सीमा तनधाारण सतमतिले बजेट
सीमा तनधाारणगर्ाा मतिला, बालबातलका,
िथा बतचचिीकरणमा परेको
समिू को
अवस्था तवश्लेषणको आधारमा सो समिू मध्ये
के िीको लातगमात्र प्रत्यक्ष्य फाइर्ा पुग्ने गरी
कूल पूँजीगि बजेटकोतनतिि प्रतिशि
छुट् याउनेगरेको

आवतधक योजना रवातषाक योजना िथा
कायाकममा लैङ्तगक िथा समावेशी
तवकासको लातग नीति, रणनीति , कायाक्रम
र मापनयोग्य उपलब्धी लक्ष्य समावेश
नगररएको
गाउँपातलका ।नगरपातलकाको स्रोि अनमु ान
िथा बजेट सीमा तनधाारण सतमतिले बजेट
सीमा तनधाारणगर्ाा मतिला, बालबातलका,
िथा बतचचिीकरणमा परेको समूिको लातग
वा प्रत्यक्ष्य फाइर्ा पग्ु ने गरी कूल पँजू ीगि
बजेटकोतनतिि प्रतिशि छुट् याउनेनगरेको

आवतधक योजना रवातषाक योजना िथा
कायाकममा लैङ्तगक िथा समावेशी
तवकासको लातग नीति, रणनीति,
कायाक्रम र मापनयोग्य उपलब्धी लक्ष्य
तवश्लेषण र्स्िावेज
गाउँपातलका ।नगरपातलकाको मतिला,
बालबातलका, िथा बतचचिीकरणमा
परेको समूिको अवस्था तवश्लेषणको
आधारमा सो समिू कोस्रोि अनमु ान
िथा बजेट सीमा तनधाारण सतमतिले
तनधाारणगरेको बजेट सीमा

१.२.३

११

१.२.४

१२

१.२.५

१३

१.२.६

१४

१.२.७

१५

१७

बजेट
िजमाु ा

४

१.३.१

१.२.८

१६

स्थानीय सरकारकोयोजना सचू ी लतक्षि ०-१
समूििरूको सक्रीय सिभातगिामा ियार िुने
र उनीिरुले छनौट गरेका योजना
प्राथतमकीकरणमा पनेगरे । नगरेको (योजना
िजमुा ा गर्ाा गाउँ, वस्िीस्िरबाट आएका
योजना कायाकमिरुलाईसमेटे नसमेटेको
परीक्षण)
योजना िजमुा ागर्ाा मतिला िथा ०-१
बतचचतिकरणमा परेका समूििरूको
व्याविाररक
र
रणनीतिक
आवश्यकिापतिचान र पररपूतिा गने तवषयमा
छलफल भए । नभएको ?

१

स्थानीय सरकारले गाउँ, वस्िीस्िरबाटयोजना
सचू ी सक
ं लन गर्ाा लतक्षि समिू िरूको
सक्रीय सिभातगिामा ियार िुने र उनीिरुले
छनौट गरेका योजना प्राथतमकीकरणमा
पनेगरेको ।

स्थानीय सरकारले गाउँ, वस्िीस्िरबाटयोजना
सचू ी सक
ं लन गर्ाा के िी मात्र लतक्षि समिू को
सक्रीय सिभातगिामा ियार िुने र उनीिरुले
छनौट
गरेका
के िी
योजनामात्र
प्राथतमकीकरणमा पनेगरेको ।

स्थानीय सरकारले गाउँ, वस्िीस्िरबाटयोजना
सचू ी सक
ं लन गर्ाा लतक्षि समिू को सक्रीय
सिभातगिामा ियार िुने नगरेको र उनीिरुले
माग गरेका योजनाले सामान्यिया
प्राथतमकिा नपाउने गरेको ।

स्थानीय सरकारकोयोजना िजमाु ा गर्ाा
भएका सिभागीिरूको सचू ी र फोटो ,
योजनाको भएका छनौट विास्िरबाट
सूचीर
लतक्षिसमुिलेछनौटगरेकाकायाक्रमकोसू
ची

०.५

योजना िजमुा ागर्ाा मतिला िथा
बतचचतिकरणमा परेका समूििरूको
व्याविाररक
र
रणनीतिक
आवश्यकिापतिचान र पररपूतिा गने तवषयमा
छलफल भएको

योजना
िजमुा ागर्ाा
मतिला
िथा
बतचचतिकरणमा
परेका
समूििरूको
व्याविाररक र रणनीतिक आवश्यकिापतिचान
र पररपूतिा गने तवषयमा सामान्य छलफल
भएको

योजना िजमुा ागर्ाा मतिला िथा
बतचचतिकरणमा परेका समूििरूको
व्याविाररक
र
रणनीतिक
आवश्यकिापतिचान र पररपूतिा गने तवषयमा
छलफल नभएको

बजेट िजमुा ा मागार्शानको प्रति र
यसमायोजना िजमुा ागर्ाा मतिला िथा
बतचचतिकरणमा परेका समिू िरूको
व्याविाररक
र
रणनीतिक
आवश्यकिापतिचान र पररपूतिा गने
तवषय समावेश भएको छ छै न

योजना िजमाु ागर्ाा मतिला र परुु ष एवं ०-१
लतक्षि समिु िरू को छुट्टा छुट्टै अवस्था
तवश्लेषणको आधारमाआवश्यकिा पतिचान
गरी सो अनुसारको कायाक्रम िय गने गररए
। नगररएको (ियारी प्रतिवेर्न)
स्थानीय सरकारलेर्ीगो तवकासका लक्ष्यिरू ०-१
तवशेष गरेर लक्ष्य ५ लैङ्तगक समानिा प्राप्त
गने तवषयलाई स्थानीयकरण गरी सो
अनुसारको बजेट तवतनयोजनिुने गरे ।
नगरेको
स्थानीय ििकायोजना मतिला, बालबातलका ०-१
िथा तपछतिएको वगा, क्षेत्र र समुर्ायलाई
प्रत्यक्ष लाभपग्ु नेगरीबने । नबनेको

०.५

योजना िजमाु ागर्ाा मतिला र परुु ष एवं
लतक्षि समिु िरू को छुट्टा छुट्टै अवस्था
तवश्लेषणको आधारमाआवश्यकिा पतिचान
गरी सो अनुसारको कायाक्रम िय गने
गररएको
स्थानीय
सरकारलेर्ीगो
तवकासका
लक्ष्यिरूमध्ये लक्ष्य ५ लैङ्तगक समानिा
प्राप्त गने तवषयलाई स्थानीयकरण गरी सो
अनुसारको बजेट तवतनयोजनगने गरेको

योजना िजमाु ागर्ाा मतिला र परुु ष एवं लतक्षि
समुििरू को छुट्टा छुट्टै अवस्था तवश्लेषणको
आधारमाआवश्यकिा पतिचान गरी सो
अनुसार के िी कायाक्रम िय िुने गरेको

योजना िजमाु ागर्ाा मतिला र परुु ष एवं
लतक्षि समिु िरू को छुट्टा छुट्टै अवस्था
तवश्लेषणको आधारमाआवश्यकिा पतिचान
गरी सो अनुसारको कायाक्रम िय गने
नगररएको
स्थानीय
सरकारलेर्ीगो
तवकासका
लक्ष्यिरूमध्ये लक्ष्य ५ लैङ्तगक
समानिाप्राप्त गने तवषयलाई स्थानीयकरण
नगरेको बजेट तवतनयोजनपतन गनेनगरेको

योजना िजमाु ागर्ाा मतिला र परुु ष एवं
लतक्षि समिु िरू को छुट्टा छुट्टै अवस्था
तवश्लेषणको
आधारमाआवश्यकिा
पतिचान गरी सो अनुसारको कायाक्रम
ियारी प्रतिवेर्न
स्थानीय सरकारलेर्ीगो तवकासका
लक्ष्यिरू स्थानीयकरण गरेको र्स्िावेज
र सोलाई प्राप्त गनेकायाक्रमिरू बजेट
तवतनयोजनर्स्िाबेज

स्थानीय सरकारकाउपभोक्ता सतमतििरुमा ०-१
लतक्षि समुिका प्रतितनतध सतिि कतम्िमा
४०% मतिलािरूकोसिभातगिा भए ।
नभएको र मख्ु य कायाकारी पर्मध्ये कुनै
एकमा तजम्मेवारी तर्ए ।नतर्एको

०

स्थानीय सरकारकाउपभोक्ता सतमतििरुमा
लतक्षि समुिका प्रतितनतध सतिि कतम्िमा
४०% मतिलािरूकोसिभातगिा भएको ,
मुख्य कायाकारी पर्मध्ये कुनै एकमा
तजम्मेवारी तर्एको

स्थानीय सरकारकाउपभोक्ता सतमतििरुमा
लतक्षि समुिका प्रतितनतध सतिि कतम्िमा
४०% मतिलािरूकोसिभातगिा गने र मख्ु य
कायाकारी पर्मध्ये कुनै एकमा तजम्मेवारी तर्ने
नीति तलएको

स्थानीय सरकारकाउपभोक्ता सतमतििरुमा
लतक्षि समुिका प्रतितनतध सतिि कतम्िमा
४०% मतिलािरूकोसिभातगिा नभएको,
मुख्य कायाकारी पर्मध्ये कुनै एकमा
तजम्मेवारी पतन नतर्एको

स्थानीय सरकारकाउपभोक्ता सतमति
व्यवस्थापन सम्वन्धी कानूनका
प्रावधानिरू र के िी योजनाको नमूना
अवलोकन

बजेट िथाकायाक्रम िजमुा ा गनुा भन्र्ा अतघ ०-१
समुर्ायका मतिला, बालबातलका अपाङ् ग
जनजाति, मधेशी, मुतश्लम, तपछिावगा र

०.५

बजेट िथाकायाक्रम िजमुा ा गनुा भन्र्ा अतघ बजेट िथाकायाक्रम िजमुा ा गनुा भन्र्ा अतघ बजेट िथाकायाक्रम िजमुा ा गनुा भन्र्ा अतघ बजेट िथाकायाक्रम िजमुा ा अतघ
समुर्ायका मतिला, बालबातलका अपाङ् ग समर्ु ायका मतिला, बालबातलका अपाङ् ग समर्ु ायका मतिला, बालबातलका अपाङ् ग समर्ु ायका सरोकारवालािरू सँगको
र
परामशा
जनजाति, मधेशी, मुतश्लम, तपछिावगा र जनजाति, मधेशी, मुतश्लम, तपछिावगा र र्तलि जनजाति, मधेशी, मुतश्लम, तपछिावगा र छलफल

१

१

स्थानीय
सरकारलेर्ीगो
तवकासका
लक्ष्यिरूमध्ये लक्ष्य ५ लैङ्तगक समानिा प्राप्त
गने तवषयलाई स्थानीयकरण गरी सो अनसु ार
के िी कायाक्रमिरूमा बजेट तवतनयोजनगने
गरेको
स्थानीय
ििकायोजनाले
मतिला, स्थानीय ििकायोजनाले मतिला, बालबातलका स्थानीय
ििकायोजनाले
मतिला, स्थानीय ििकायोजना र्स्िावेज
बालबातलका िथा तपछतिएको वगा, क्षेत्र र िथा तपछतिएको वगा, क्षेत्र र समुर्ायलाई बालबातलका िथा तपछतिएको वगा, क्षेत्र र
तसतमि रुपमा प्रत्यक्ष लाभर के िी अप्रत्यक्ष समुर्ायलाई प्रत्यक्ष लाभपुग्नगे रीनबनेको
समुर्ायलाई प्रत्यक्ष लाभपुग्नगे रीबनेको
लाभ पुग्नेगरीबनेको

िथाकायाा
न्वयन

पररक्षणपिािलैङ्तगक िथा समावेशी
तवषयमासुधार गना क्षमिा तवकास कायायोजना
कायाान्वयनका लातग बजेट िथा कायाक्रम
बातषाक योजनामा समावेशभएपतन पयााप्त
नभएको
स्थानीय सरकारकोबजेट िथा कायाक्रममा
लतक्षि समूििरूको लातग कतिले किी ँ बजेट
तवतनयोजन गरी उनीिरूको तििका
कायाक्रममािचा गने गररएको।

पररक्षणपिािलैङ्तगक िथा समावेशी स्थानीय सरकारको बजेट तवतनयोजन र
तवषयमासुधार गना क्षमिा तवकास लैससास परीक्षण र्स्िावेजिरु
कायायोजना
कायाान्वयनका
लातग
बजेटब्यवस्था िुने नगरेको

स्थानीय
सरकारकोतनणाायक
ििमा
(कमाचारी।पर्ातधकारी)
मतिलािरूको
समानरुपमा
(
५०।५०
प्रतिशि)प्रतितनतधत्व नभए पतन कतम्िमा
३३ प्रतिशि
पतन प्रतितनतधत्व
नरिेकोअवस्था
स्थानीय
सरकारकाकमाचारीिरूको
पर्पूतिाको तनणाय गर्ाा सबै जािजाति, वगा,
तलङ् ग र समुर्ायका बीचसमावेशीकरण िुने
गरी कमाचारीिरूको समावेशी समानपु ातिक
प्रतितनतधत्व िुनसक्नेरणनीति तलइएको छै न
।

स्थानीय सरकारकोतनणाायक ििमा
रिेका (कमाचारी।पर्ातधकारी) को
नामावली ।

स्थानीय सरकारले मतिला िथा तबशेष
समुर्ायलाई तबशेष सेवा प्रर्ान गर्ाा
सम्वतन्धि समुर्ायको भाषा, सस्ं कृ ति र रिन
सिन बुझक
े ो कमाचारी वा जनप्रतितनतध
समेि समावेश गरेर सेवा तर्ने नगरेको ।

स्थानीय सरकारले मतिला िथा तबशेष
समुर्ायलाई तबशेष सेवा प्रर्ान गने
रणनीति िथा कायानीति र सेवा प्रवाि
र्स्िावेज ।

०-१

)

०-१

१

स्थानीय
सरकारकोतनणाायक
ििमा
(कमाचारी।पर्ातधकारी)
मतिलािरूको
समानरुपमा ( ५०।५० प्रतिशि)प्रतितनतधत्व
रिेकोअवस्था ।

स्थानीय
सरकारकोतनणाायक
ििमा
(कमाचारी।पर्ातधकारी)
मतिलािरूको
समानरुपमा ( ५०।५० प्रतिशि)प्रतितनतधत्व
नभए पतन कतम्िमा ३३ प्रतिशि प्रतितनतधत्व
रिेकोअवस्था

स्थानीय
सरकारकाकमाचारीिरूको ०-१
पर्पूतिाको तनणाय गर्ाा सबै जािजाति, वगा,
तलङ् ग र समुर्ायका बीचसमावेशीकरण िुने
गरी कमाचारीिरूको समावेशी समानपु ातिक
प्रतितनतधत्व िुनसक्नेरणनीति तलइएको छ ।
छै न ?

१

२.१.२

स्थानीय सरकारकाकमाचारीिरूको पर्पूतिाको
तनणाय गर्ाा सबै जािजाति, वगा, तलङ् ग र
समुर्ायका बीचसमावेशीकरण िुने गरी
कमाचारीिरूको समावेशी समानुपातिक
प्रतितनतधत्व िुनसक्नेरणनीति तलइएको
अवस्था ।

स्थानीय सरकारकाकमाचारीिरूको पर्पूतिाको
तनणाय गर्ाा सबै जािजाति, वगा, तलङ् ग र
समुर्ायमध्येबाट के िी समावेशीकरण िुने गरी
कमाचारीिरूको तसतमि समावेशी प्रतितनतधत्व
िुनसक्ने रणनीति तलइएको अवस्था ।

स्थानीय सरकारले मतिला िथा तबशेष ०-१
समुर्ायलाई तबशेष सेवा प्रर्ान गर्ाा
सम्वतन्धि समुर्ायको भाषा, संस्कृ ति र रिन
सिन बुझक
े ो कमाचारी वा जनप्रतितनतध
समेि समावेश गरेको कायाटोली वा शािा
माफा ि तर्ने गरेको । नगरेको ?

)

स्थानीय सरकारले मतिला िथा तबशेष
समुर्ायलाई तबशेष सेवा प्रर्ान गर्ाा
सम्वतन्धि समुर्ायको भाषा, संस्कृ ति र रिन
सिन बुझक
े ो कमाचारी वा जनप्रतितनतध समेि
समावेश गरेको कायाटोली वा शािा माफा ि
सेवा तर्ने गरेको ।

स्थानीय सरकारले मतिला िथा तबशेष
समुर्ायलाई तबशेष सेवा प्रर्ान गर्ाा सम्वतन्धि
समुर्ायको भाषा, संस्कृ ति र रिन सिन बुझक
े ो
जनप्रतितनतध समावेश गरेको कायाटोली माफा ि
तर्ने गरेको ।

१.३.३
१.३.४
२.१.१

कमाचारीप ४
र्ातधकारी
प्रतितनतध
त्व

र्तलि लगायिका सबै जािजाति र तवपन्न
वगाकासमूििरूसँग बसेर समस्या के लाउने
(तवश्लेषण) गने नगररएको
स्थानीय सरकारकाक्षमिा तवकास योजनामा
लैङ्तगक उत्तरर्ायी िथा सामातजक
समावेशी बजेट तनमााणएवं परीक्षणगना
बजेटको व्यवस्था िुने नगरेको

)=%

२०

संस्थागि
व्यवस्था २०

१

लगायिका सबै जािजाति र तवपन्न
वगाकासमूििरूसँग बसेर समस्या के लाउने
(तवश्लेषण) गने गररएको
स्थानीय सरकारकाक्षमिा तवकास योजनामा
लैङ्तगक उत्तरर्ायी िथा सामातजक समावेशी
बजेट तनमााणएवं परीक्षणगना कतिले कािी ँ
बजेटको व्यवस्था िुने गरेको

०-१

१९

२१

०-१

र्तलि लगायिका सबै जािजाति र तवपन्न
वगाकासमूििरूसँग बसेर समस्या के लाउने
(तवश्लेषण) गने गररएको
स्थानीय सरकारकाक्षमिा तवकास योजनामा
लैङ्तगक उत्तरर्ायी िथा सामातजक
समावेशी
बजेट
तनमााणएवं
परीक्षणतनयतमिरुपमा गना बजेटको व्यवस्था
गने गररएको
पररक्षणपिािलैङ्तगक िथा समावेशी
तवषयमासुधार गना क्षमिा तवकास
कायायोजना कायाान्वयनका लातग पयााप्त
बजेट िथा कायाक्रम बातषाक योजनामा
समावेश गरेको
स्थानीय सरकारकोबजेट िथा कायाक्रममा
लतक्षि समिू िरूको लातग तनतििप्रतिशि
बजेट तवतनयोजन गरी उनीिरूको तििका
कायाक्रममा समयैमािचा गने गररएको।

२.१.३

१.३.२

१८

र्तलि लगायिका सबै जािजाति र तवपन्न
वगाकासमूििरूसँग बसेर समस्या के लाउने
(तवश्लेषण) गने गररए । नगररएको ?
स्थानीय सरकारकाक्षमिा तवकास योजनामा
लैङ्तगक उत्तरर्ायी िथा सामातजक
समावेशी बजेट तनमााणएवं परीक्षण
तनयतमिरुपमा गना बजेटको व्यवस्था गररए
। नगररएको ?
पररक्षण पिाि लैङ्तगक िथा समावेशी
तवषयमासुधार गना क्षमिा तवकास
कायायोजना कायाान्वयनका लातग पयााप्त
बजेट िथा कायाक्रम बातषाक योजनामा
समावेश गररए । नगररएको
स्थानीय सरकारकोबजेट िथा कायाक्रममा
लतक्षि समिू िरूको लातग तनतििप्रतिशि
बजेट तवतनयोजन गरी उनीिरूको तििका
कायाक्रममा समयैमािचा गररए । नगररएको
? बजेट िथाकायाकमबीच तभिान)
स्थानीय
सरकारकोतनणाायक
ििमा
(कमाचारी।पर्ातधकारी)
मतिलािरूको
समानरुपमा
(
५०।५०
प्रतिशि)प्रतितनतधत्व रिेकोछ।छै न ?

२२

२३

िथातवपन्निास्िरीकरण
आवतधक र्स्िावेज

सम्वन्धी

स्थानीय सरकारको बजेट तवतनयोजन र
लैससास परीक्षण र्स्िावेजिरु

स्थानीय सरकारकोबजेट िथा कायाक्रममा बजेट िथाकायाकमबीच तभिान नतिजा
लतक्षि समिू िरूको लातग बजेट तवतनयोजन तनकाल्ने कायाक्रम िथा बजेट ,
िथा उनीिरूको तििका कायाक्रममा िचा । र्स्िावेज
गने नगररएको।

स्थानीय
सरकारकाकमाचारीिरूको
पर्पूतिाको सम्वन्धी नीति र कानून ,
सम्वन्धी अभ्यास र्स्िावेज ।

२.१.४

२४

कायाप्रणा
लीसमावे
शी

४

२.२.१

२५

२.२.२

२६

२.२.३

२७

२९

४
सतमति,
उपसतमति
रकायार्ल
मा
प्रतितनतध
त्व

२.३.१

२.२.४

२८

जनप्रतितनतधिरू िथा कमाचारीिरूलाई कुनै ०-१
क्षमिा अतभबृतिको अवसर प्रर्ान गर्ाा
सबैलाई समान अवसर िुने गरी र मतिला
िथा वतचचतिकरणमा परेको समुर्ायलाई
अग्रभाग प्राप्त िुनेगरी सकारात्मक तवभेर्को
नीति तलएको । नतलएको
मतिला रपरुु षबीचको असमानिा िटाउन ०-१
िथा सामातजक समावेशीकरण बढाउनको
लातग स्थानीय ििकोतनतिि कायानीति छ ।
छै न ?

)

स्थानीय सरकारमालैङ्तगक तवकास िेने ०-१
इकाईको व्यवस्था छ।छै न लैङ्तगक तवकास
िेस्क वा लैङ्तगकसमानिा िथा सामातजक
समावेशीकरण कायाान्वयन सतमति वा यस्िै
कुनै संरचनाकोव्यवस्था कायाशिा र
तजम्मेवारी तकटान सतिि गररए।नगररएको)

)

स्थानीयसरकारबाट कायाालयमा िुन सक्ने ०-१
कुनै पतन प्रकारको र्व्ु याविार, भेर्भाब
मतिलातिसं ा तनयन्त्रणको लातगआचार
संतििा बनाएर लागु गररएको छ । छै न ?

०

योजना िजमुा ासतमतिलाई सुझाव तर्ने ०-१
र्स्िावेज ियार गर्ाा लैङ्तगकसमानिा िथा
सामातजक समावेशीकरण कायाान्वयन
सतमतिमा मतिला, बालबातलका िथा अन्य
सबै लतक्षि समर्ु ायको सतक्रय सिभातगिा
भए नभएको र यस सतमतिले विा ििमा
योजाना सम्वन्धी छलफल समावेशी भए
नभएको अनुगमन गरे नगरेको
स्थानीय सरकारलेगठन गने सतमति, ०-१
उपसतमति र कायार्लिरूमा मतिला िथा
वतचचतिकरणमा परेको समुर्ायबाट मतिला
र परुु षको समावेशी प्रतितनतधत्विुने
व्यवस्था रिे ।नरिेको ?

१

)

!

जनप्रतितनतधिरू िथा कमाचारीिरूलाई कुनै
क्षमिा अतभबृतिको अवसर प्रर्ान गर्ाा
सबैलाई समान अवसर िुने गरी र मतिला
िथा वतचचतिकरणमा परेको समुर्ायलाई
अग्रभाग प्राप्त िुनगे री सकारात्मक तवभेर्को
नीति तलएको ।
मतिला रपरुु षबीचको असमानिा िटाउन िथा
सामातजक समावेशीकरण बढाउनको लातग
स्थानीय ििकोतनतिि कायानीति रिेको ।

जनप्रतितनतधिरू िथा कमाचारीिरूलाई कुनै
क्षमिा अतभबृतिको अवसर प्रर्ान गर्ाा
सबैलाई समान अवसर िुनेगरी र मतिला िथा
वतचचतिकरणमा परेको समुर्ायलाई समेि सेवा
प्राप्त िुनगे री सकारात्मक तवभेर्को नीति
तलएको ।
मतिला रपरुु षबीचको असमानिा िटाउन िथा
सामातजक समावेशीकरण बढाउनको लातग
स्थानीय ििकोतनतिि कायानीति भएपतन
कायाान्वयनमा नरिेको ।

जनप्रतितनतधिरू िथा कमाचारीिरूलाई कुनै
क्षमिा अतभबृतिको अवसर प्रर्ान गर्ाा
सबैलाई समान अवसर पाइने गरी र मतिला
िथा वतचचतिकरणमा परेको समुर्ायलाई
अग्रभाग प्राप्त िुनेगरी सकारात्मक तवभेर्को
नीति नरिेको ।
मतिला रपरुु षबीचको असमानिा िटाउन
िथा सामातजक समावेशीकरण बढाउनको
लातग स्थानीय ििकोतनतिि कायानीति
नरिेको ।

जनप्रतितनतधिरू िथा कमाचारीिरूलाई
क्षमिा अतभबृतिको अवसर प्रर्ान गने
सकारात्मक तवभेर्को नीति िथा
रणनीति र्स्िावेज ।

स्थानीय सरकारमालैङ्तगक तवकास िेने
इकाईको व्यवस्था रिेको (लैङ्तगक तवकास
िेस्क वा लैङ्तगकसमानिा िथा सामातजक
समावेशीकरण कायाान्वयन सतमति वा यस्िै
कुनै संरचनाकोव्यवस्था कायाशिा र तजम्मेवारी
तकटान सतिि रिेको) िर कायाान्वयनमा
नरिेको
स्थानीयसरकारबाट कायाालयमा िुन सक्ने स्थानीयसरकारबाट कायाालयमा िुन सक्ने
सबै प्रकारको र्व्ु याविार, भेर्भाब मतिलातिसं ा र्व्ु याविार, भेर्भाब र मतिलातिसं ा तनयन्त्रण
तनयन्त्रणको लातगआचार संतििा बनाएर लागु सम्वन्धी आचार संतििा रिेको िर कायाान्वयन
गररएको ।
नभएको ।

स्थानीय सरकारमालैङ्तगक तवकास िेने
इकाईको व्यवस्था रिेको (लैङ्तगक तवकास
िेस्क वा लैङ्तगकसमानिा िथा सामातजक
समावेशीकरण कायाान्वयन सतमति वा यस्िै
कुनै संरचनाकोव्यवस्था नगररएको ।

स्थानीय सरकारको संगठन संरचना र
लैङ्तगक तवकास िेने इकाईको काया
तनर्ेश शिा र तजम्मेवारी तकटान
र्स्िावेज

स्थानीयसरकारबाट कायाालयमा िुन सक्ने
र्व्ु याविार, भेर्भाब र मतिलातिसं ा तनयन्त्रण
सम्वन्धी आचार संतििा के िी पतन नरिेको
।

स्थानीयसरकारबाट कायाालयमा िुन
सक्ने सबै प्रकारको र्व्ु याविार, भेर्भाब
मतिलातिसं ा तनयन्त्रण सम्वन्धी आचार
संतििा र्स्िावेज ।तनणाय पुतस्िका ।

योजना िजमुा ासतमतिलाई सुझाव तर्ने
र्स्िावेज ियार गर्ाा लैङ्तगकसमानिा िथा
सामातजक समावेशीकरण कायाान्वयन
सतमतिमा मतिला, बालबातलका िथा अन्य
सबै लतक्षि समर्ु ायको सतक्रय सिभातगिा
रिेको र यस सतमतिले विा ििमा योजाना
सम्वन्धी छलफल समावेशी भए नभएको
अनुगमन समेि गरेको
स्थानीय सरकारलेगठन गने सतमति, उपसतमति
र
कायार्लिरूमा
मतिला
िथा
वतचचतिकरणमा परेको समुर्ायबाट मतिला र
परुु षको समावेशी र समानपु ातिक
प्रतितनतधत्विुने व्यवस्था रिेको ।

योजना िजमुा ासतमतिलाई सुझाव तर्ने
र्स्िावेज ियार गर्ाा लैङ्तगकसमानिा िथा
सामातजक समावेशीकरण कायाान्वयन
सतमतिमा मतिला, बालबातलका िथा अन्य
सबै लतक्षि समर्ु ायको सतक्रय सिभातगिा
नरिेको र यस सतमतिले विा ििमा योजाना
सम्वन्धी छलफल समावेशी भए नभएको
अनुगमन समेि नगरेको
स्थानीय सरकारलेगठन गने सतमति,
उपसतमति र कायार्लिरूमा मतिला िथा
वतचचतिकरणमा परेको समुर्ायबाट
समावेशी र समानपु ातिक प्रतितनतधत्विुने
व्यवस्था नरिेको ।

योजना िजमुा ासतमतिलाई
र
लैङ्तगकसमानिा िथा सामातजक
समावेशीकरण कायाान्वयन सतमतिले
सुझाव तर्एको र्स्िावेज बैठकको ,
उपतस्थति िथा तनणाय पतु स्िका र
विास्िरमा गरेको अनुगमन प्रतिवेर्न ।

स्थानीय सरकारमालैङ्तगक तवकास िेने
इकाईको व्यवस्था रिेको (लैङ्तगक तवकास
िेस्क वा लैङ्तगकसमानिा िथा सामातजक
समावेशीकरण कायाान्वयन सतमति वा यस्िै
कुनै संरचनाकोव्यवस्था
कायाशिा र
तजम्मेवारी तकटान सतिि रिेको)

योजना िजमुा ासतमतिलाई सुझाव तर्ने र्स्िावेज
ियार गर्ाा लैङ्तगकसमानिा िथा सामातजक
समावेशीकरण कायाान्वयन सतमतिमा मतिला,
बालबातलका िथा अन्य सबै लतक्षि
समर्ु ायको सतक्रय सिभातगिा रिेिापतन यस
सतमतिले विा ििमा योजाना सम्वन्धी
छलफल समावेशी भए नभएको अनुगमन
नगरेको
स्थानीय सरकारलेगठन गने सतमति, उपसतमति
र कायार्लिरूमा मतिला िथा वतचचतिकरणमा
परेको समुर्ायबाट समानुपातिक प्रतितनतधत्विुने
व्यवस्था रिेपतन व्यविारमा के िीकोमात्र
प्रतितनतधत्व िुने गरेको।

मतिला रपरुु षबीचको असमानिा
िटाउन िथा सामातजक समावेशीकरण
बढाउनको कायानीति र्स्िावेज ।

स्थानीय सरकारलेगठन गने सतमति,
उपसतमति र कायार्लिरूमा मतिला
िथा
वतचचतिकरणमा
परेको
समर्ु ायबाट समावेशी प्रतितनतधत्व
भएको उपतस्थति िथा तनणाय पुतस्िका
।

२.३.२

३०

२.३.३

३१

३३

तवत्त
४
व्यवस्थाप
नप्रणाली
मा
समावेतश
िा

२.४.१

२.३.४

३२

२.४.२

३४

२.४.३

३५

स्थानीय सरकारलेगठन गने सतमति, ०-१
उपसतमति र कायार्लिरूमा मतिला िथा
वतचचतिकरणमा
परेको
समुर्ायका
प्रतितनतधिरूले छलफल िथा तनणाय
तनमााणमा स्वस्थ ढंगले भागतलन पाए ।
नपाएको ?
स्थानीय ििमा सचचातलि कायाक्रमिरूको ०-१
अनुगमन र समीक्षा सम्वन्धी कायामा
स्थानीय सरकारलेगठन गने सतमति,
उपसतमति र कायार्लिरूले मतिला िथा
वतचचतिकरणमा परेको समुर्ायकोतिििुने
गरी तवश्लेषण सतिि नीतिगि र कायागि
सुझाव तर्ने गरे नगरेको ?
स्थानीय सरकारलेगठन गने सतमति, ०-१
उपसतमति र कायार्लिरूले मतिला िथा
वतचचतिकरणमा परेको समुर्ायकोतिििुने
गरी तर्इएका नीतिगि र कायागि
सुझाविरुको कायाान्वयन िुने गरे नगरेको ?

)

स्थानीय सरकारलेगठन गने सतमति, उपसतमति
र
कायार्लिरूमा
मतिला
िथा
वतचचतिकरणमा
परेको
समुर्ायका
प्रतितनतधिरूले छलफल िथा तनणाय
तनमााणमा स्वस्थ ढंगले भागतलन पाएको ।

स्थानीय सरकारलेगठन गने सतमति, उपसतमति
र कायार्लिरूमा मतिला िथा वतचचतिकरणमा
परेको समुर्ायका प्रतितनतधिरूले छलफलमा
भागतलन पाए पतन तनणाय तनमााणमा भूतमका
िेल्न नसके को ।

स्थानीय सरकारलेगठन गने सतमति,
उपसतमति र कायार्लिरूमा मतिला िथा
वतचचतिकरणमा
परेको
समुर्ायका
प्रतितनतधिरूले छलफल िथा तनणाय
तनमााणमा स्वस्थ ढंगले भागतलन नपाएको ।

स्थानीय सरकारलेगठन गने सतमति,
उपसतमति र कायार्लिरूको छलफल
सिभातगिाको उपतस्थति र तनणाय
पुतस्िकाको प्रति ।

१

स्थानीय ििमा सचचातलि कायाक्रमिरूको
अनुगमन र समीक्षा सम्वन्धी कायामा स्थानीय
सरकारलेगठन गने सतमति, उपसतमति र
कायार्लिरूले मतिला िथा वतचचतिकरणमा
परेको समुर्ायकोतिििुने गरी तवश्लेषण सतिि
नीतिगि र कायागि सुझाव तर्ने गरेको ।

स्थानीय ििमा सचचातलि कायाक्रमिरूको
अनुगमन र समीक्षा सम्वन्धी कायामा स्थानीय
सरकारलेगठन गने सतमति, उपसतमति र
कायार्लिरूले मतिला िथा वतचचतिकरणमा
परेको समुर्ायकोतिििुने गरी तवश्लेषण नगरी
नीतिगि र कायागि सुझाव तर्ने गरेको ।

स्थानीय ििमा सचचातलि कायाक्रमिरूको
अनुगमन र समीक्षा सम्वन्धी कायामा
स्थानीय सरकारलेगठन गने सतमति,
उपसतमति र कायार्लिरूले मतिला िथा
वतचचतिकरणमा परेको समुर्ायकोतिििुने
गरी तवश्लेषण र सुझाव के िीपतन तर्ने
नगरेको ।

स्थानीय
ििमा
सचचातलि
कायाक्रमिरूको अनुगमन र समीक्षा
सम्वन्धी
कायामा
स्थानीय
सरकारलेगठन गने सतमति, उपसतमति र
कायार्लिरूले तर्एका सुझाविरु ।

)

स्थानीय सरकारलेगठन गने सतमति, उपसतमति
र
कायार्लिरूले
मतिला
िथा
वतचचतिकरणमा परेको समुर्ायकोतिििुने गरी
तर्इएका नीतिगि र कायागि सुझाविरुको
प्रायः कायाान्वयन िुने गरेको ।

स्थानीय सरकारलेगठन गने सतमति, उपसतमति
र कायार्लिरूले मतिला िथा वतचचतिकरणमा
परेको समुर्ायकोतिििुने गरी तर्इएका नीतिगि
र कायागि सुझाविरुको कायाान्वयन कतिले
कािी ँमात्र िुने गरेको ।

स्थानीय सरकारलेगठन गने सतमति,
उपसतमति र कायार्लिरूले मतिला िथा
वतचचतिकरणमा परेको समुर्ायकोतिििुने
गरी तर्इएका नीतिगि र कायागि
सझु ाविरुको कायाान्वयन िुने नगरेको ।

स्थानीय सरकारलेगठन गने सतमति,
उपसतमति र कायार्लिरूले मतिला
िथा
वतचचतिकरणमा
परेको
समुर्ायकोतिििुने गरी तर्इएका नीतिगि
र कायागि सझु ाविरु र कायाान्वयन
समीक्षा

स्थानीय ििमा मतिलातवकास, लैङ्तगक ०-१
तिँसा तबरूि, मतिला सीप तवकास, नेित्ृ व
तवकास िथा क्षमिा अतभबृति जस्िा
तबषयमा स्रोि व्यवस्थापनका लातग लातग
बातषाक आतथाक ऐनमा उल्लेिगरी छुट्टै
कोष स्थापना गररएको । नगररएको ?
के आतर्वासीजनजाति, र्तलि अन्य लतक्षि ०-१
समिु का मतिलािरूको तवकास र
सशतक्तकरणको लातग वजेटको व्यवस्था
भएकोछ ? उनीिरूको आवश्यकिा अनुसार
कायाक्रम िजमुा ा गररएकोछ ?

)

स्थानीय ििमा मतिलातवकास, लैङ्तगक तिँसा
तबरूि, मतिला सीप तवकास, नेित्ृ व तवकास
िथा क्षमिा अतभबृति जस्िा तबषयमा स्रोि
व्यवस्थापनका लातग लातग बातषाक आतथाक
ऐनमा उल्लेिगरी छुट्टै कोष स्थापना भएको
।

स्थानीय ििमा मतिलातवकास, लैङ्तगक तिँसा
तबरूि, मतिला सीप तवकास, नेित्ृ व तवकास
िथा क्षमिा अतभबृति जस्िा तबषयमा स्रोि
व्यवस्थापनका लातग लातग बातषाक आतथाक
ऐनमा उल्लेिगरी छुट्टै कोष स्थापना गने तनणाय
भएको िर कायाान्वयननभएको ।

स्थानीय ििमा मतिलातवकास, लैङ्तगक
तिँसा तबरूि, मतिला सीप तवकास, नेित्ृ व
तवकास िथा क्षमिा अतभबृति जस्िा
तबषयमा स्रोि व्यवस्थापनका लातग लातग
छुट्टै कोष स्थापना नभएको ।

स्थानीय ििमा मतिलातवकास, लैङ्तगक
तिँसा तबरूि, मतिला सीप तवकास,
नेित्ृ व तवकास िथा क्षमिा अतभबृति
जस्िा तबषयमा स्रोि व्यवस्थापनका
लातग लातग छुट्टै कोष स्थापना सम्वन्धी
र्स्िावेज ।

!

आतर्वासीजनजाति, र्तलि अन्य लतक्षि
समिु का मतिलािरूको तवकास र
सशतक्तकरणको लातग वजेटको व्यवस्था
भएकोिथाउनीिरूको आवश्यकिा अनुसार
कायाक्रम िजमुा ा गररएको।

आतर्वासीजनजाति, र्तलि अन्य लतक्षि
समिु का मतिलािरूको तवकास र
सशतक्तकरणको लातग वजेटको व्यवस्था
भएकोिरउनीिरूको आवश्यकिा अनुसार
कायाक्रम िजमुा ा भने नभएको।

आतर्वासीजनजाति, र्तलि अन्य लतक्षि
समिु का
मतिलािरूको
तवकासर
सशतक्तकरणको लातग वजेटको व्यवस्था
िथाउनीिरूको आवश्यकिा अनुसार
कायाक्रम िजमुा ा नभएको।

आतर्वासीजनजाति, र्तलि अन्य
लतक्षि समिु का मतिलािरूको तवकास
र सशतक्तकरणको लातग वजेट िथा
कायाक्रम र्स्िावेजिरु ।

के स्थानीयसरकारमा लैङ्तगक िेस्कको ०-१
तवकासको र आवश्यक मानवीय श्रोििरु
लातग वजेटको व्यवस्थाभएको छ ? सो
अनसु ार कायाक्रम पतिचानगररएकोछ ?

०

स्थानीयसरकारमा
लैङ्तगक
िेस्कको
तवकासको र आवश्यक मानवीय श्रोििरु
लातग वजेटको व्यवस्थाभएको िथासो
अनुसार कायाक्रम पतिचानगररएको।

स्थानीयसरकारमा लैङ्तगक िेस्कको तवकासको
र आवश्यक मानवीय श्रोििरु लातग वजेटको
व्यवस्थाभएको िरसो अनसु ार कायाक्रम
पतिचाननगररएको।

स्थानीयसरकारमा लैङ्तगक िेस्कको
तवकासको र आवश्यक मानवीय श्रोििरु
लातग वजेट िथा कायाक्रम प्रवन्ध नै
नभएको ।

स्थानीयसरकारमा लैङ्तगक िेस्कको
व्यवस्था िथा सोको लातग आवश्यक
जनशतक्त ,वजेट िथा कायाक्रमको
व्यवस्थाभएको र्स्िावेज ।

स्थानीयसरकारले समावेशी सचू नाप्रणाली ०-१
व्यवस्थापन गना बजेटको व्यवस्था गरे ।
नगरेको र कम्युटरकृ िलेिा प्रणालीले
समावेशी क्षेत्रमा भएको बजेट िथा िचा
सम्वन्धी सूचना तर्ने वा नतर्ने गरेको ।
के स्थानीयसरकारले आफ्नो क्षेत्रका ०-१
समर्ु ायस्िरका आधारभिू
ितडिकृ ि
सूचना।िथ्याँक संकलनिथा अध्यावतधकगने
गरेको छ ? (तलङ् ग र ,जाि ,उमेर ,
आतर् तस्थति आतथाक) (गाऊं।नगर
प्रोफाईल )

!

स्थानीय
सरकारलेआफ्नो
क्षेत्रका ०-१
समुर्ायस्िरका आधारभूि सूचना।िथ्याँक
संकलन गर्ाा बेरोजगार िथागररबको
पतिचान गरी छुट्टाछुट्टै नक्साङ् कन गने गर ।
नगरेको (गाऊं।नगरप्रोफाईल)
के स्थानीयसरकारले आफ्नो पार्श्ातचत्रमा ०-१
आधाररि िडिीकृ ि िथ्यांक र सूचनालाई
आधार मातनस्थानीय तवकास योजना िजमुा ा
गने गरेको छ ?

१

०.५

२.५.४

स्थानीय सरकारलेआफ्नो क्षेत्रका सामातजक ०-१
सुरक्षा पाउनेिरू र पतचजकरणको अतभलेि
व्यवस्थापन िथािथ्याँक अध्यावतधक गने
गरे । नगरेको ?

स्थानीय सरकारलेआफ्नो क्षेत्रका सामातजक
सुरक्षा पाउनेिरू र पतचजकरणको अतभलेि
व्यवस्थापन िथािथ्याँक अध्यावतधक गने
गरेको ।

स्थानीय सरकारलेआफ्नो क्षेत्रका सामातजक
सुरक्षा पाउनेिरू र पतचजकरणको अतभलेि
व्यवस्थापन गरेपतन िथ्याँक अध्यावतधक
नगरेको ।

स्थानीय सरकारलेआफ्नो क्षेत्रका सामातजक स्थानीय सरकारलेआफ्नो क्षेत्रका
सुरक्षा पाउनेिरू र पतचजकरणको अतभलेि सामातजक सुरक्षा िथा पतचजकरणको
व्यवस्थापन िथािथ्याँक अध्यावतधक गने अतभलेि ।
नगरेको ।

!

३.१.१

लैङ्तगक िथासमावेशी तवकासको लातग ०-१
क्षमिा तवकास कायायोजना ियार गरे
नगरेको र छुट्टैतशषाकमा बजेट तवतनयोजन
भए । नभएको र यस्िो रकम िचा गने
कायातवतध स्वीकृ ि भइ कायाान्वयनमा आए
। नआएको ?

लैङ्तगक िथासमावेशी तवकासको लातग
क्षमिा तवकास कायायोजना ियार गरी
छुट्टैतशषाकमा बजेट तवतनयोजन िुने गरेको र
यस्िो रकम िचा गने कायातवतध स्वीकृ ि भइ
कायाान्वयनमा नआएको ।

लैङ्तगक िथासमावेशी तवकासको लातग क्षमिा
तवकास कायायोजना ियार भएपतन
छुट्टैतशषाकमा बजेट तवतनयोजन िुने नगरेको
िथा यस्िा कायामा भए गरेको िचा गने
कायातवतध स्वीकृ ि भइ कायाान्वयनमा नआएको

लैङ्तगक िथासमावेशी तवकासको लातग लैङ्तगक िथासमावेशी तवकासको
क्षमिा तवकास कायायोजना ियार नगरेको, लातग क्षमिा तवकास कायायोजना ,
छुट्टैतशषाकमा बजेट तवतनयोजन िुने नगरेको लैससासमा र तकिाब बजेट बातषाक
र यस्िो रकम िचा गने कायातवतध समेि गने िचाकायातवतध ।
स्वीकृ ि भइ कायाान्वयनमा नआएको ।

३.१.२

स्थानीय
०-१
सरकारकापर्ातधकारी।कमचाारीिरूले
लैङ्तगक िथा समावेशी तवकास, लैंतगक

).५ स्थानीय सरकारकापर्ातधकारी।कमचाारीिरूले स्थानीय सरकारकापर्ातधकारी।कमचाारीिरूले स्थानीय
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स्थानीयसरकारले समावेशी सचू ना प्रणाली
व्यवस्थापन गना बजेटको व्यवस्था गने गरेको
र कम्युटरकृ िलेिा प्रणालीले समावेशी क्षेत्रमा
भएको बजेट िथा िचा सम्वन्धी सूचना तर्ने
गरेको ।
स्थानीयसरकारले
आफ्नो
क्षेत्रका
समुर्ायस्िरका(तलङ् ग र ,जाि ,उमेर ,
आतर् तस्थति आतथाक) समावेश भएको
आधारभिू
ितडिकृ ि सचू ना।िथ्याङं ् क
संकलनगने गरेको र िडिीकृ ि िथ्यांङ्कको
समय समयमा अध्यावतधकगने गरेको छ ।

स्थानीयसरकारले समावेशी सचू ना प्रणाली
व्यवस्थापन गना बजेटको व्यवस्था गरे पतन
कम्युटरकृ िलेिा प्रणालीले समावेशी क्षेत्रमा
भएको बजेट िथा िचा सम्वन्धी सूचना तर्ने
नगरेको ।
स्थानीयसरकारले
आफ्नो
क्षेत्रका
समुर्ायस्िरका(तलङ् ग आतथाक र ,जाि ,उमेर ,
आतर् तस्थति) समावेश भएको आधारभूि
ितडिकृ ि सचू ना।िथ्याँक सक
ं लनगरेको िर
िडिीकृ ि िथ्यांङ्कको अध्यावतधकनगरेको ।

स्थानीयसरकारले समावेशी सचू ना प्रणाली
व्यवस्थापन गना बजेटको व्यवस्था नगरेको
र कम्युटरकृ िलेिा प्रणालीले समावेशी
क्षेत्रमा भएको बजेट िथा िचा सम्वन्धी
सूचना पतन नतर्ने गरेको ।
स्थानीयसरकारले
आफ्नो
क्षेत्रका
समुर्ायस्िरका(तलङ् ग र ,जाि ,उमेर ,
आतर् तस्थति आतथाक) समावेश भएको
आधारभिू
ितडिकृ ि सचू ना।िथ्याँक
संकलनपतन नगरेको ।

स्थानीयसरकारले समावेशी सचू ना
प्रणाली व्यवस्थापन बजे तवतनयोजन
गरेको र्स्िावेज र सचू ना प्रणाली र
यसबाट प्रवातिि सचू नािरू ।

स्थानीय
सरकारलेआफ्नो
क्षेत्रका
समुर्ायस्िरका आधारभूि सूचना।िथ्याँक
संकलन गर्ाा बेरोजगार िथागररबको पतिचान
गरी छुट्टाछुट्टै नक्साङ् कन गने गरेको ।

स्थानीय
सरकारलेआफ्नो
क्षेत्रका
समुर्ायस्िरका आधारभूि सचू ना।िथ्याँक
संकलन गर्ाा बेरोजगार िथागररबको पतिचान
गरेको िर छुट्टाछुट्टै नक्साङ् कन नगरेको ।

स्थानीय
सरकारलेआफ्नो
क्षेत्रका
समुर्ायस्िरका आधारभूि सूचना।िथ्याँक
संकलन गर्ाा बेरोजगार िथागररबको
पतिचान नै नभएकोले छुट्टाछुट्टै नक्साङ् कन
गने नगरेको
स्थानीयसरकारले आफ्नो पार्श्ातचत्रमा स्थानीयसरकारले आफ्नो पार्श्ातचत्रमा आधाररि स्थानीयसरकारले आफ्नो पार्श्ातचत्रमा
आधाररि िडिीकृ ि िथ्यांक र सूचनालाई िडिीकृ ि िथ्यांक र सूचनालाई आधार आधाररि िडिीकृ ि िथ्यांक र सूचनालाई
आधार मातनस्थानीय तवकास योजना िजमुा ा मातनस्थानीय तवकास योजना िजमुा ा गने नीति आधार मातनस्थानीय तवकास योजना िजमुा ा
गने गरेको ।
बनाएको िर कायाान्वयन नभएको ।
गने नगरेको ।

स्थानीय स्िरका समुर्ायस्िरका
आधारभूि
सूचना।िथ्याँक
र
नक्साङ् कन
सतििको
गाऊं।नगरप्रोफाईल ।

मतिला, पुरुष, बालबातलका, सबै
जािजातिका (तलङ् ग र ,जाि ,उमेर ,
आतर् तस्थति आतथाक) ितडिकृ ि
िथ्याङ् क सतििको गाऊं।नगर प्रोफाईल
।

स्थानीयपार्श्ातचत्र र िडिीकृ ि िथ्यांक
िथा सूचनाको तववरण र स्थानीय
तवकास योजना िजमुा ा र्स्िावेज ।

सरकारकासबै स्थानीय ििकापर्ातधकारी िथा
लैङ्तगक िथा समावेशी तवकास, लैंतगक लैङ्तगक िथा समावेशी तवकास, लैंतगक तिश
ं ा पर्ातधकारी।कमचाारीिरूले लैङ्तगक िथा कमाचारीिरु र समावेशी सर्स्यिरूलाई
तिश
ं ा सम्बन्धी िातलम तलएको र िातलम सम्बन्धी िातलम तलए पतन िातलम कायाकममा समावेशी तवकास, लैंतगक तिश
ं ा सम्बन्धी िातलम प्रर्ान गर्ाा कुल सख्ं याका

३.१.३

४३

३.१.४

४४

३.१.५

४५

३.१.६

४६

३.१.७

४७

तिश
ं ा सम्बन्धी िातलम तलएका छन् वाछै नन्
र िातलम कायाकममा लतक्षि समूि िथा
अन्य सबै मतिला र पुरुषको
समानसिभातगिा र उपतस्थति सुतनतिििा
गररएको तथयो वा तथएन ?
िातलमका तवषयवस्िुको प्रस्िुिीकरणमा ०-१
लैङ्तगक सम्बेर्नशील भाषाको प्रयोग र
मतिलाका आवश्यकिासमेतटएको र
िातलमको गणु स्िर, सेवा सतु वधा सम्बन्धमा
पृष्ठपोषण तलने गररएको छ ।छै न ?

कायाकममा लतक्षि समिू िथा अन्य सबै लतक्षि समिू िथा अन्य सबै मतिला र परुु षको िातलम नतलएका र िातलम कायाकममा आधारमा मतिला िथापरुु षको सिभागी
मतिला र पुरुषको समानसिभातगिा र समानसिभातगिा र उपतस्थति सुतनतिििा लतक्षि समूि िथा अन्य सबै मतिला र संख्याको अनपु ाि तवश्लेषण प्रतिवेर्न।
परुु षको समानसिभातगिा र उपतस्थति
उपतस्थति सुतनतिििा गररएको ।
नगररएको ।
सुतनतिििा नगररएको ।

)=% िातलमका तवषयवस्िुको प्रस्िुिीकरणमा िातलमका
लैङ्तगक सम्बेर्नशील भाषाको प्रयोग िथा
मतिलाका
आवश्यकिासमेतटएको
र
िातलमको गणु स्िर, सेवा सतु वधा सम्बन्धमा
पृष्ठपोषण तलने गररएको ।

तवषयवस्िुको प्रस्ििु ीकरणमा
लैङ्तगक सम्बेर्नशील भाषाको प्रयोग र
मतिलाका आवश्यकिासमेतटए पतन िातलमको
गणु स्िर, सेवा सतु वधा सम्बन्धमा पृष्ठपोषण
तलने नगररएको ।

िातलमका तवषयवस्िुको प्रस्िुिीकरणमा
लैङ्तगक सम्बेर्नशील भाषाको प्रयोग िुने
नगरेको ,मतिलाका आवश्यकिापतन
नसमेतटएको र िातलमको गुणस्िर, सेवा
सतु वधा सम्बन्धमा पृष्ठपोषण समेि तलने
नगररएको ।

िातलममा समेतटएको तवषयवस्ि,ु
भाषाको लेिन र प्रयोगको स्िर,
आवश्यकिामा
आधाररिभएको
िातलमको गुणस्िर, सेवा सुतवधा
सम्बन्धमा पृष्ठपोषण प्रतिवेर्न ।

मतिला
िथालतक्षि
समुिका
पर्ातधकारीिरूको क्षमिा अतभवृतिका लातग
तनतर्ाि कायाक्रमिरूरिेका र सो अनसु ारको
वजेटतवतनयोजन िुने गरेको ।

मतिला िथालतक्षि समिु का पर्ातधकारीिरूको
क्षमिा अतभवृतिका लातग तनतर्ाि
कायाक्रमिरूभएपतनसो
अनुसारको
वजेटतवतनयोजन िुने नगरेको ।

मतिला
िथालतक्षि
समुिका
पर्ातधकारीिरूको क्षमिा अतभवृतिका
लातग तनतर्ाि कायाक्रमिरूर सो अनुसार
वजेटतवतनयोजन िुने नगरेको ।

मतिला
िथालतक्षि
समिु का
पर्ातधकारीको क्षमिा तवकाससम्वन्धी
प्रातबतधक िातलम, नेित्ृ व तवकासको
िातलम, भ्रमण आतर्को प्रतिवेर्न र
पररमाण िल्ु ने बजेट िचा तववरण ।

मतिला
िथालतक्षि
समुिका ०-१
पर्ातधकारीिरूको क्षमिा अतभवृतिका
लातग तनतर्ाि कायाक्रमिरू (प्रातबतधक
िातलम, क्षमिा तवकास, नेित्ृ व तवकासको
िातलम, भ्रमण) छन ।छै नन् ? सो
अनुसारको वजेटतवतनयोजन गररएको छ
।छै न ?
के स्थानीयसरकारमा लैङ्तगक समानिा िथा ०-१
सामातजक समावेशी सम्वन्धी िातलम तर्न
िथाकायाक्रमलाई कायाान्वयन गना सक्ने
यथेि मानवीय श्रोि छन् ? (तवषयगि
िातलमप्राप्त जनशतक्त सख्ं या)

!

के स्थानीयसरकारमा मानव ससं ाधन तवकास ०-१
के न्र वा शािा वा इकाइको व्यवस्था छ ?

).५

स्थानीयसरकारमा मानव ससं ाधन तवकास स्थानीयसरकारमा मानव संसाधन तवकास के न्र स्थानीयसरकारमा मानव संसाधन तवकास स्थानीयसरकारको संगठन संरचना र
के न्र वा शािा वा इकाइको व्यवस्था रिेको वा शािा वा इकाइको व्यवस्था भएपतन के न्र वा शािा वा इकाइ र सो सम्वन्धी कायारि जनशतक्तको शािागि तववरण
।
जनशतक्त निटाइएको ।
जनशतक्त निेको ।
।

मतिला रवतन्चतिकरणमा परेको समुर्ाय ०-१
लतक्षि लोक सेवा आयोग पूवा ियारी कक्षा
सचचालन कायाक्रम रिे नरिेको र
कायाान्वयन भए नभएको । (संचातलि
िातलम कायाकम संख्या र उपतस्थति)

१

मतिला रवतन्चतिकरणमा परेको समुर्ाय मतिला रवतन्चतिकरणमा परेको समुर्ाय लतक्षि मतिला रवतन्चतिकरणमा परेको समुर्ाय
लतक्षि लोक सेवा आयोग पूवा ियारी कक्षा लोक सेवा आयोग पूवा ियारी कक्षाका िुने लतक्षि लोक सेवा आयोग पूवा ियारी
कक्षाका िुने नगरेको र कायाक्रम समेि
सचचालन िुने गरेको ।
गरेपतन सबैले अवसर नपाएको ।
नरिेको ।

)=% स्थानीयसरकारमा लैङ्तगक समानिा िथा स्थानीयसरकारमा लैङ्तगक समानिा िथा स्थानीयसरकारमा लैङ्तगक समानिा िथा स्थानीयसरकारमा लैङ्तगक समानिा
सामातजक समावेशी सम्वन्धी िातलम तर्न सामातजक समावेशी सम्वन्धी िातलम तर्न सामातजक समावेशी सम्वन्धी िातलम तर्ने िथा सामातजक समावेशी सम्वन्धी
िथाकायाक्रमलाई कायाान्वयन गना सक्ने यथेि िथाकायाक्रमलाई कायाान्वयन गना सक्ने के िी िथाकायाक्रमलाई कायाान्वयन गना सक्ने िातलम िथाकायाक्रमलाई कायाान्वयन
गना सक्ने तवषयगि िातलमप्राप्त
मानवीय श्रोि रिेको ।
मानवीय श्रोि रिेको ।
मानवीय श्रोि नरिेको ।
जनशतक्त संख्या तववरण ।

स्थानीय ििको बातषाक कायाक्रम र
मतिला िथावतन्चतिकरणमा परेको
समुर्ाय लतक्षि लोक सेवा आयोग पूवा
ियारी सम्वन्धी कायाक्रमिरूको
उपतस्थति तववरण ।

१

३.१.८

मतिला तवकासकालातग भएका बेइतजङ् ग ०-१
घोषणा पत्रका वाह्रवटा प्रतिवद्दिािरूका
बारेमा स्थानीयसरकारका पर्ातधकारीिरू वा
कमाचारीिरूलाई जानकारी छ ? सोको
लातग
अतभमुिीकरणगररएकोछ
?
(कायाकम सख्ं या र उपतस्थति)

).५

३.२.१

मतिला तवरुिसवै िाले तिसं ा तनमल
ूा गने ०-१
कायाक्रमिरू र सो अनसु ारको बजेट
तवतनयोजन गरीकायाक्रम समयैमा सम्पन्न
गरेको छ ? (कायाकम सख्ं या र उपतस्थति)
लैङ्तगकतिँसारतिि गाऊ ।नगरपातलका ०-१
घोषणा गरेको छ ? (घोषणा गरेको तमति)
र मतिला तिसं ातवरुि सन्ू य सतिष्णिु ा
अपनाएको छ ? (घटेका घटना सख्ं या र
तलइएका तनणाय)
स्थानीय सरकारले मतिला तवरुिसवै िाले ०-१
तिसं ा तनमूाल गने कायाक्रमिरू संचालन
गनेगरेको छ ? (कायाकम सख्ं या र
उपतस्थति िथा तनणाय पुतस्िका)

१

लैङ्तगकतिँसारतिि गाऊ ।नगरपातलका लैङ्तगकतिँसारतिि गाऊ ।नगरपातलका घोषणा लैङ्तगकतिँसारतिि गाऊ ।नगरपातलका लैङ्तगकतिँसारतिि गाऊ ।नगरपातलका
घोषणा भएको र मतिला तिसं ातवरुि सन्ू य भएपतन मतिला तिसं ाका घटना उल्लेख्य रुपमा घोषणा पतन नभएको र मतिला तिसं ाका घोषणा गरेको तमति िथा तलइएका
तनणाय तववरण र स्थानीय न्यातयक
सतिष्णुिा अपनाइएको ।
नघटेको ।
घटना उल्लेख्य सख्ं यमा रिेको ।
सतमति वा प्रिरीमा मतिला
तिसं ासम्वन्धी उजरु ीर्िाा तववरण ।

१

स्थानीय सरकारले मतिला तवरुिसवै िाले मतिला तवरुिसवै िाले तिसं ा तनमाल
ू गने स्थानीय सरकारले मतिला तवरुिसवै िाले स्थानीय सरकारले सचचालन गरेका
तिसं ा तनमूाल गने कायाक्रम सचचालन गने कायाक्रमिरू स्थानीय सरकारिरूले संचालन तिसं ा तनमाल
ू गने कायाक्रमिरू सचं ालन गने मतिला तवरुिसवै िाले तिसं ा तनमूाल
गने कायाक्रमको उपतस्थति िथा तनणाय
गररएको ।
गनेगरे पतन प्रभावकारी नभएको ।
नगरेको ।
पुतस्िका

के स्थानीयसरकारले समाजमा रिेका ०-१
तवतभन्न कुसंस्कार जस्िै )जातिगि
छुवाछुि, छाउपिी, बालतववाि, बिु तववाि,
र्ाइजो, आतर् जस्िा सामातजक कुरीति
िटाउन कायाक्रमिरू सचं ालनगने गरेको छ
? (कायाकम सख्ं या र उपतस्थति)
स्थानीय ििका मतिला िथा समावेशी ०-१
समिू बाट तनवाातचि भएका समेि
जनप्रतितनतधिरू र पातलकामा कायारि
कमाचारीलाई नेपालको संतवधान, स्थानीय
सरकार सचचालन ऐन, अन्िर सरकार तवत्त
व्यवस्थापन ऐन, कमाचारी समायोजन ऐन,
मुलुकी संतििािरू, तबषयगि कानूनिरू,
पातलकाले जारी गरेका कानूनिरू र अन्य
प्रचतलि मित्वपूणा काननू िरूको बारेमा
अतभमुिीकरण गने गरे । नगरेको ?

१

स्थानीयसरकारले समाजमा रिेको तवतभन्न
कुसंस्कार जस्िै जातिगि छुवाछुि, छाउपिी,
बालतववाि, बिु तववाि, र्ाइजो, आतर् जस्िा
सामातजक कुरीति िटाउन कायाक्रमिरू
संचालनगने गरेको ।

स्थानीयसरकारले समाजमा रिेका तवतभन्न
कुसंस्कार जस्िै जातिगि छुवाछुि, छाउपिी,
बालतववाि, बिु तववाि, र्ाइजो, आतर् मध्ये
के िीमात्र सामातजक कुरीति िटाउने कायाक्रम
संचालनगने गरेको ।

स्थानीयसरकारले समाजमा रिेका तवतभन्न
कुसंस्कार जस्िै जातिगि छुवाछुि,
छाउपिी, बालतववाि, बिु तववाि, र्ाइजो,
आतर् सामातजक कुरीति िटाउने कायाक्रम
संचालनिालसम्म नगरेको ।

स्थानीयसरकारले समाजमा रिेका
तवतभन्न कुसंस्कार जस्िै जातिगि
छुवाछुि, छाउपिी, बालतववाि, बिु
तववाि, र्ाइजो, आतर् सामातजक
कुरीति िटाउन सचचालन गरेका
कायाक्रमको संख्या र उपतस्थति ।

१

स्थानीय ििका मतिला िथा समावेशी
समिू बाट तनवाातचि भएका समेि
जनप्रतितनतधिरू र पातलकामा कायारि
कमाचारीलाई नेपालको संतवधान, स्थानीय
सरकार सचचालन ऐन, अन्िर सरकार तवत्त
व्यवस्थापन ऐन, कमाचारी समायोजन ऐन,
मुलुकी संतििािरू, तबषयगि कानूनिरू,
पातलकाले जारी गरेका कानूनिरू र अन्य
प्रचतलि मित्वपूणा काननू को बारेमा
अतभमुिीकरण गने गररएको

स्थानीय ििका मतिला िथा समावेशी
समिू बाट तनवाातचि भएका समेि के िी
जनप्रतितनतधिरू िथा पातलकामा कायारि
कमाचारीिरुमध्ये के िी तसतमिलाई मात्र
नेपालको संतवधान, स्थानीय सरकार सचचालन
ऐन, अन्िर सरकार तवत्त व्यवस्थापन ऐन,
कमाचारी समायोजन ऐन, मल
ु ुकी संतििािरू,
तबषयगि कानूनिरू, पातलकाले जारी गरेका
कानूनिरू र अन्य प्रचतलि मित्वपूणा काननू को
बारेमा अतभमुिीकरण गररएको ।

स्थानीय ििका मतिला िथा समावेशी
समिू बाट तनवाातचि भएका समेि के िी
जनप्रतितनतधिरू िथा पातलकामा कायारि
कमाचारीिरुमध्ये कसैलाई पतन नेपालको
संतवधान, स्थानीय सरकार सचचालन ऐन,
अन्िर सरकार तवत्त व्यवस्थापन ऐन,
कमाचारी समायोजन ऐन, मुलुकी संतििािरू,
तबषयगि काननू िरू, पातलकाले जारी गरेका
कानूनिरू र अन्य प्रचतलि मित्वपूणा
कानूनको बारेमा अतभमुिीकरण नगररएको
।

स्थानीय ििका मतिला िथा समावेशी
समिू बाट तनवाातचि भएका समेि
जनप्रतितनतधिरू र पातलकामा कायारि
कमाचारीलाई नेपालको संतवधान र
अन्य प्रचतलि काननू को तबषयमा
गररएको अतभमुिीकरण कायाक्रमको
सख्ं या र उपतस्थति तववरण ।

४८

४९

३.२.२

५०

अनौपचारर ४
क मूल्य,
मान्यिा र
कुसंस्कार
तबरूि
जनचेिना

३.२.३

५१

३.२.४

५२

कानूनी
साक्षरिा

४

३.३.१

५३

मतिला तवकासकालातग भएका बेइतजङ् ग
घोषणा पत्रका वाह्रवटा प्रतिवद्दिािरूका
बारेमा स्थानीयसरकारका पर्ातधकारीिरू वा
कमाचारीिरूलाई
जानकारी
तर्न
अतभमुिीकरणगररएको ।

मतिला तवकासकालातग भएका बेइतजङ् ग
घोषणा पत्रका वाह्रवटा प्रतिवद्दिािरूका बारेमा
स्थानीयसरकारका
पर्ातधकारीिरू
वा
कमाचारीिरूलाई जानकारी तर्ने कायाक्रम
रिेपतन सचचालन नभएको ।

मतिला तवकासकालातग भएका बेइतजङ् ग
घोषणा पत्रका वाह्रवटा प्रतिवद्दिािरूका
बारेमा स्थानीयसरकारका पर्ातधकारीिरू वा
कमाचारीिरूलाई जानकारी नभएको र यस्िो
जानकारी तर्ने कुनै कायाक्रम नरिेको ।

मतिला तवकासकालातग भएका
बेइतजङ् ग घोषणा पत्रका वाह्रवटा
प्रतिवद्दिािरूका
बारेमा
स्थानीयसरकारका पर्ातधकारीिरू वा
कमाचारीिरूलाई जानकारी तर्ने
अतभमि
ु ीकरणकायाकमको सख्ं या र
उपतस्थति तववरण ।
मतिला तवरुिसवै िाले तिसं ा तनमूाल गने मतिला तवरुिसवै िाले तिसं ा तनमूाल गने मतिला तवरुिसवै िाले तिसं ा तनमल
ूा गने मतिला तवरुिसवै िाले तिसं ा तनमूाल
कायाक्रमिरू र सो अनसु ारको बजेट कायाक्रमिरू रिेपतन सो अनसु ारको बजेट कायाक्रमिरू नरिेको र यसकालातग बजेट गने कायाक्रमिरू र बजेट तववरण िथा
तवतनयोजन गरीकायाक्रम समयैमा सम्पन्न िुने तवतनयोजन िथा कायाक्रम सचचालन नभएको समेि तवतनयोजन िुने नगरेको ।
सचचातलि कायाक्रम कायाकम संख्या ,
गरेको ।
।
तमति र उपतस्थति तववरण ।

३.३.२

५४

३.३.३

५५

४

३.४.१

५७

तवपर् व्यवस्थापनमा समावेतशिा

३.३.४

५६

स्थानीय ििका कायापातलका सर्स्यिरू, ०-१
सभाका सर्स्यिरू र पातलकाका प्रमि
ु
प्रशासकीय अतधकृ ि लगायि सबै शािा
प्रमुििरूलाई कानूनको मस्यौर्ा िजमुा ा
सम्वन्धी प्रतक्रया र समाधान गनुा पने मूल
समस्या िथा सवाल लगायि मुख्य
तबषयवस्िक
ु ा सम्वन्धमा समय समयमा
अतभमि
ीकरण
गने गरे । नगरेको ?
ु

१

स्थानीय ििका कायापातलका सर्स्यिरू,
सभाका सर्स्यिरू र पातलकाका प्रमुि,
प्रशासकीय अतधकृ ि लगायि सबै शािा
प्रमुििरूलाई कानूनको मस्यौर्ा िजमुा ा
सम्वन्धी प्रतक्रया र समाधान गनुा पने मूल
समस्या िथा सवाल लगायि मख्ु य
तबषयवस्िुका सम्वन्धमा समय समयमा
अतभमि
ु ीकरण गने गरेको

स्थानीय ििका कायापातलका सर्स्यिरू,
सभाका सर्स्यिरू र पातलकाका प्रमि
ु
प्रशासकीय अतधकृ ि लगायि सबै शािा
प्रमुििरूमध्ये के िीलाईमात्र कानूनको मस्यौर्ा
िजमुा ा सम्वन्धी प्रतक्रया र समाधान गनुा पने
मूल समस्या िथा सवाल लगायि मुख्य
तबषयवस्िक
ु ा सम्वन्धमा अतभमि
ु ीकरण
गररएको ।

स्थानीय ििका कायापातलका सर्स्यिरू,
सभाका सर्स्यिरू र पातलकाका प्रमि
ु
प्रशासकीय अतधकृ ि लगायि सबै शािा
प्रमुििरूलाई कानूनको मस्यौर्ा िजमुा ा
सम्वन्धी प्रतक्रया र समाधान गनुा पने मूल
समस्या िथा सवाल लगायि मुख्य
तबषयवस्िक
सम्वन्धमा
कुनैपतन
ु ा
अतभमुिीकरण नभएको ।

के मतिलािरूकोलातग कानूनी तशक्षा ०-१
सम्बन्धी कायाक्रमिरू संचातलि भएका छन
? (जस्िैः कानूनी िकअतधकार, एकल
मतिला, र चेतलबेटी बेचतविन तवरुि
कायाक्रम, छाउपिी प्रथा तवरुि कायाक्रम,
यौनतिँसा
तबरूिका
कायाक्रम
आतर्बारेअनतु शक्षण)
मतिलािरूको लातगसचं ातलि काननू ी तशक्षा ०-१
सम्बन्धी कायाक्रमिरू संचालनबाट के
उनीिरु लाभातन्विभएका छन् ? (जस्िैः
कानूनी िक अतधकार, एकल मतिला,
चेतलबेटीबेचतविन तवरुि कायाक्रम,
छाउपिी प्रथा तवरुि कायाक्रम, यौनतिँसा
तबरूिकाकायाक्रम आतर्बारे अनुतशक्षण र
यसको असर )
स्थानीय सरकारलेतवपर् व्यवस्थापन ०-१
सम्वन्धी मापर्डि, रणनीति, कायानीति
सतििको कायातवतध स्वीकृ िगर्ाा मतिला
िथा वतचचतिकरणमा परेको समुर्ायसँग
परामसा गरे । नगरेको र यस्िार्स्िाबेजमा
तसमान्िीकृ ि वगा र समुर्ायलाई लतक्षि गरी
तवशेष रािि र मतिला पुरुषलाई अलग
अलग संरक्षणको प्रावधान रिे। नरिेको ?

१

मतिलािरूकोलातग काननू ी तशक्षा सम्बन्धी कानूनी िकअतधकार, एकल मतिला, र
चेतलबेटी बेचतविन तवरुि कायाक्रम,
छाउपिी प्रथा तवरुि कायाक्रम, यौनतिँसा
तबरूिका
कायाक्रम
आतर्बारेतनयतमिरुपमाअनुतशक्षण िुने गरेको ।

मतिलािरूकोलातग कानूनी तशक्षा सम्बन्धी कानूनी िकअतधकार, एकल मतिला, र
चेतलबेटी बेचतविन तवरुि कायाक्रम, छाउपिी
प्रथा तवरुि कायाक्रम, यौनतिँसा तबरूिका के िी
तबषयमा अतभमुतिकरण िुने गरेको ।

मतिलािरूकोलातग कानूनी तशक्षा सम्बन्धी
-कानूनी िकअतधकार, एकल मतिला, र
चेतलबेटी बेचतविन तवरुि कायाक्रम,
छाउपिी प्रथा तवरुि कायाक्रम, यौनतिँसा
तबरूिका कायाक्रम आतर्बारेअनुतशक्षण
नभएको ।

१

मतिलािरूको लातगसचं ातलि काननू ी तशक्षा
सम्बन्धी कायाक्रमिरू संचालनबाट कानूनी
िक
अतधकार,
एकल
मतिला,
चेतलबेटीबेचतविन तवरुि कायाक्रम, छाउपिी
प्रथा तवरुि कायाक्रम, यौनतिँसा
तबरूिमतिलािरू सशतक्तकरण भएको ।

मतिलािरूको लातगसचं ातलि काननू ी तशक्षा
सम्बन्धी कायाक्रमिरू सचं ालनबाट कानूनी िक
अतधकार, एकल मतिला, चेतलबेटीबेचतविन
तवरुि कायाक्रम छाउपिी प्रथा तवरुि कायाक्रम,
यौनतिँसा तबरूिकातबषयिरु मध्ये के िीमा
मतिलािरूको सशतक्तकरण भएको ।

मतिलािरूको लातगसचं ातलि काननू ी तशक्षा
सम्बन्धी कायाक्रमिरू संचालन नभएको र
यसले मतिलाको कानूनी िक अतधकार,
एकल मतिला, चेतलबेटीबेचतविन तवरुि
कायाक्रम, छाउपिी प्रथा तवरुि कायाक्रम,
यौनतिँसा
तबरूिकाकायाक्रमिरूमा
मतिलािरु सशक्त नभएको ।

)=%

स्थानीय सरकारलेतवपर् व्यवस्थापन सम्वन्धी
मापर्डि, रणनीति, कायानीति सतििको
कायातवतध स्वीकृ िगर्ाा मतिला िथा
वतचचतिकरणमा परेको समुर्ायसँग परामसा
िुने गरेको र यस्िार्स्िाबेजमा तसमान्िीकृ ि
वगा र समुर्ायलाई लतक्षि गरी तवशेष रािि
र मतिला पुरुषलाई अलग अलग संरक्षणको
प्रावधान समेि रिेको ।

स्थानीय सरकारलेतवपर् व्यवस्थापन सम्वन्धी
मापर्डि, रणनीति, कायानीति सतििको
कायातवतध स्वीकृ िगर्ाा मतिला िथा
वतचचतिकरणमा परेको समुर्ायका तसतमि
व्यतक्तसँगमात्र परामशा तलने गरेको र
यस्िार्स्िाबेजमा तसमान्िीकृ ि वगा र
समुर्ायलाई लतक्षि गरी तवशेष रािि र मतिला
पुरुषलाई अलग अलग संरक्षणको प्रावधान
नरिेको ।

स्थानीय सरकारलेतवपर् व्यवस्थापन
सम्वन्धी मापर्डि, रणनीति, कायानीति
सतििको कायातवतध स्वीकृ िगर्ाा मतिला
िथा वतचचतिकरणमा परेको समुर्ायसँग
परामशा तलने नगरेको र यस्िार्स्िाबेजमा
तसमान्िीकृ ि वगा र समुर्ायलाई लतक्षि
गरीएको तवशेष राििको प्रावधान समेि
नरिेको ।

स्थानीय
ििका
कायापातलका
सर्स्यिरू, सभाका सर्स्यिरू र
पातलकाका प्रमुि प्रशासकीय अतधकृ ि
लगायि सबै शािा प्रमुििरूलाई
कानूनको मस्यौर्ा िजमुा ा सम्वन्धी
प्रतक्रया र समाधान गनुा पने मल
ू समस्या
िथा सवाल लगायि मख्ु य तबषयवस्िु
समेटी
गररएको अतभमुिीकरण
कायाक्रमको संख्या र उपतस्थति तववरण
।
मतिलािरूकोलातग कानूनी तशक्षा
सम्बन्धी -कानूनी िकअतधकार, एकल
मतिला, चेतलबेटी बेचतविन तवरुि
कायाक्रम, छाउपिी प्रथा तवरुि
कायाक्रम, यौनतिँसा तबरूिका कायाक्रम
आतर्बारेअनुतशक्षण कायाकम संख्या र
पटक िथा सिभागी सख्ं या
मतिलािरूको लातगसचं ातलि काननू ी
तशक्षा सम्बन्धी कायाक्रमिरू जस्िैः
कानूनी िक अतधकार, एकल मतिला,
चेतलबेटीबेचतविन तवरुि कायाक्रम
छाउपिी प्रथा तवरुि कायाक्रम,
यौनतिँसा तबरूिकाकायाक्रम आतर्बारे
अनुतशक्षण कायाकम सख्ं या र पटक
िथा सिभागी सख्ं या
स्थानीय सरकारलेतवपर् व्यवस्थापन
सम्वन्धी मापर्डि, रणनीति, कायानीति
सतििको कायातवतधको प्रति र
तनमााणको क्रममा गररएको परामशा
कायाक्रमको उपतस्थति र सिभातगिा
तववरण ।

)

३.४.२

स्थानीयस्िरको तवपर् सम्वन्धी िथ्याङ् क ०-१
सङ् कलन, नक्साङ् कन िथा व्यवस्थापन
गर्ाा लाभातन्वि समूिमा मतिला िथा
वतचचतिकरणमा परेको समुर्ाय समेिको
िडिीकृ ि िथ्याङ् क रािी आपिकालीन
काया सचचालन िथा रािि तविरण गने गरे
। नगरेको ?

)=% समुर्ायमा आधाररि तवपर् व्यवस्थापन समुर्ायमा आधाररि तवपर् व्यवस्थापन समुर्ायमा आधाररि तवपर् व्यवस्थापन समुर्ायमा आधाररि तवपर् व्यवस्थापन

३.४.३

समुर्ायमा आधाररि तवपर् व्यवस्थापन ०-१
सम्वन्धी कायागर्ाा लाभातन्वि समूिमा
मतिला िथा वतचचतिकरणमा परेको समर्ु ाय
समेिको सिभातगिामा उनीिरूलाई पतिलो
प्राथतमकिामा रािी गने गरे । नगरेको ?
तवपर् व्यवस्थापन कोषको स्थापना िथा ०-१
सचचालन र स्रोि पररचालन गर्ाा मतिला
िथा वतचचतिकरणमा परेको समर्ु ाय
समेिको सिभातगिामा तनणाय गने गरे ।
नगरेको ?
स्थानीय ििकाभवन, भौतिक पूवााधार िथा ०-१
अन्य संरचना तनमााणको लातग ड्रइङ,
तिजायन, लगि अनुमानियार गर्ाा संरचना
तनमााण भएपतछ मतिला, बालबातलका,
अपाङ् गिा भएका व्यतक्तलेतनबााध प्रयोग
गना सतकने गरीलैङ्तगक, बालरअपाङ् ग मैत्री
/ संबेर्नशील संरंचनाको प्रावधान सतिि
िुने गरे । नगरेको ?

)

स्थानीय ििकाभवन, भौतिक पुवााधार िथा ०-१
संरचनािरु, तशक्षा, स्वास्थ्य र अन्य
सामातजकपूवााधार सम्वन्धी भवन र अन्य
संरचनािरू तनमााण गर्ाा मतिला, अपाङ् गिा
भएकाव्यतक्त
िथा
बालमैत्रीयक्त
ु
दृतिकोणबाट समेि उपयुक्त िुने गरी तनमााण
गररएको छ ।छै न ?
स्थानीय ििले१५०० वगातफटभन्र्ा बढी ०-१
प्लीन्थ क्षेत्रफल भएका तनजी िथा
सावाजतनक भवन िथासंरचना तनमााण
सम्वन्धी नक्सा स्वीकृ ि गर्ाा मतिला,
अपाङ् गिा भएका व्यतक्त िथाबालमैत्रीयुक्त

)=% स्थानीय ििकाभवन, भौतिक पुवााधार िथा स्थानीय ििकाभवन, भौतिक पुवााधार िथा स्थानीय ििकाभवन, भौतिक पुवााधार िथा
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स्थानीयस्िरको तवपर् सम्वन्धी िथ्याङ् क
सङ् कलन, नक्साङ् कन िथा व्यवस्थापन गर्ाा
लाभातन्वि
समिू मा
मतिला
र
वतचचतिकरणमा परेको समुर्ाय समेिको
िडिीकृ ि िथ्याङ् क रािी आपिकालीन
काया सचचालन िथा रािि तविरण गने गरेको
।

स्थानीयस्िरको तवपर् सम्वन्धी िथ्याङ् क
सङ् कलन, नक्साङ् कन िथा व्यवस्थापन गर्ाा
लाभातन्वि समूिका मतिला रके िी
वतचचतिकरणमा परेको समुर्ायको िथ्याङ् क
रािी आपिकालीन काया सचचालन िथा रािि
तविरण गने गरेको ।

स्थानीयस्िरको तवपर् सम्वन्धी िथ्याङ् क
सङ् कलन, नक्साङ् कन िथा व्यवस्थापन
गर्ाा लाभातन्वि समूिका मतिला र
वतचचतिकरणमा परेको समुर्ायको िथ्याङ् क
नरािी आपिकालीन काया सचचालन िथा
रािि तविरण गने गरेको ।

स्थानीयस्िरको तवपर् सम्वन्धी
िथ्याङ् क सङ् कलन, नक्साङ् कन िथा
व्यवस्थापन गर्ाा तलइएको लाभातन्वि
समूिका मतिला र वतचचतिकरणमा
परेको समुर्ायको िथ्याङ् क िथा रािी
आपिकालीन काया सचचालन िथा
रािि तविरणको सचू ी ।

सम्वन्धी कायागर्ाा लाभातन्वि समूिमा मतिला
िथा वतचचतिकरणमा परेको समर्ु ाय समेिको
सिभातगिामा
उनीिरूलाई
पतिलो
प्राथतमकिामा रािी सचचालन गने गरेको ।

सम्वन्धी कायागर्ाा लाभातन्वि समिू मा मतिला
िथा के िी वतचचतिकरणमा परेको समर्ु ायको
सिभातगिामा उनीिरूलाई प्राथतमकिामा रािी
सचचालन गने गरेको ।

सम्वन्धी कायागर्ाा लाभातन्वि समूिमा सम्वन्धी कायाका लाभातन्वि समूि र
मतिला िथा वतचचतिकरणमा परेको उनीिरूको तर्एको प्राथतमकिा िथा
समुर्ायको सिभातगिा तवना उनीिरूलाई सिभातगिा तववरण ।
तबशेष प्राथतमकिा नतर्इ सचचालन गने
गरेको ।

तवपर् व्यवस्थापन कोषको स्थापना िथा
सचचालन र स्रोि पररचालन गर्ाा मतिला िथा
वतचचतिकरणमा परेको समर्ु ाय समेिको
सिभातगिामा तनणाय गने गरेको ।

तवपर् व्यवस्थापन कोषको स्थापना िथा
सचचालन र स्रोि पररचालन गर्ाा मतिला िथा
वतचचतिकरणमा परेको समर्ु ाय मध्ये तसतमिको
सिभातगिामा तनणाय गने गरेको ।

तवपर् व्यवस्थापन कोषको स्थापना िथा
सचचालन र स्रोि पररचालन गर्ाा मतिला
िथा वतचचतिकरणमा परेको समर्ु ायको
सिभातगिामा तवना नै तनणाय गने गरेको ।

तवपर् व्यवस्थापन कोषको स्थापना
िथा सचचालन र स्रोि पररचालन गर्ाा
मतिला िथा वतचचतिकरणमा परेको
समुर्ाय समेिको सिभातगिामा भएको
उपतस्थति तववरण ।

)=% स्थानीय ििकाभवन, भौतिक पूवााधार िथा स्थानीय ििकाभवन, भौतिक पूवााधार िथा स्थानीय ििकाभवन, भौतिक पूवााधार िथा स्थानीय ििकाभवन, भौतिक पूवााधार
अन्य संरचना तनमााणको लातग ड्रइङ,
तिजायन, लगि अनुमानियार गर्ाा मतिला,
बालबातलका,
अपाङ् गिा
भएका
व्यतक्तलेतनबााध प्रयोग गना सतकने
गरीलैङ्तगक,
बालरअपाङ् ग
मैत्रीिथासंबेर्नशील संरंचना तनमााण िुनेगरी
स्वीकृ ि िुने गरेको ।

संरचनािरु, तशक्षा, स्वास्थ्य र अन्य
सामातजकपूवााधार सम्वन्धी भवन र अन्य
संरचनािरू तनमााण गर्ाा मतिला, अपाङ् गिा
भएकाव्यतक्त िथा बालमैत्रीयक्त
ु दृतिकोणबाट
समेि उपयुक्त िुने गरी तनमााण िुने गरेको ।

)

स्थानीय ििले१५०० वगातफटभन्र्ा बढी
प्लीन्थ क्षेत्रफल भएका तनजी िथा सावाजतनक
भवन िथासंरचना तनमााण सम्वन्धी नक्सा
स्वीकृ ि गर्ाा मतिला, अपाङ् गिा भएका
व्यतक्त िथाबालमैत्रीयुक्त दृतिकोणबाट समेि

अन्य संरचना तनमााणको लातग ड्रइङ, तिजायन,
लगि अनमु ानियार गर्ाा अपाङ् गिा भएका
व्यतक्तलेतनबााध प्रयोग गना सतकने गरीभएपतन
लैङ्तगक र बालमैत्रीिथासबं ेर्नशील संरंचना
तनमााण िुनगे री स्वीकृ ि निुने गरेको ।

संरचनािरु, तशक्षा, स्वास्थ्य र अन्य
सामातजकपूवााधार सम्वन्धी भवन र अन्य
सरं चनािरूमध्ये के िीको मात्रतनमााण गर्ाा
मतिला, अपाङ् गिा भएकाव्यतक्त िथा
बालमैत्रीयुक्त दृतिकोणबाट समेि उपयुक्त िुने
गरी तनमााण िुने गरेको ।
स्थानीय ििले१५०० वगातफटभन्र्ा बढी प्लीन्थ
क्षेत्रफल भएका तनजी िथा सावाजतनक भवन
िथासंरचना तनमााण सम्वन्धी नक्सा स्वीकृ ि
गर्ाा मतिला, अपाङ् गिा भएका व्यतक्त
िथाबालमैत्रीयुक्त दृतिकोणबाट समेि उपयक्त
ु

अन्य संरचना तनमााणको लातग ड्रइङ,
तिजायन, लगि अनुमानियार गर्ाा मतिला ,
र बालबातलकाअपाङ् गिा भएका
व्यतक्तलेतनबााध प्रयोग गना सतकने
गरीलैङ्तगकबालमैत्रीिथासबं ेर्नशील
संरंचना तनमााण िुनेगरी स्वीकृ ि निुने गरेको

संरचनािरु, तशक्षा, स्वास्थ्य र अन्य
सामातजकपूवााधार सम्वन्धी भवन र अन्य
संरचनािरू तनमााण गर्ाा मतिला, अपाङ् गिा
भएकाव्यतक्त
िथा
बालमैत्रीयक्त
ु
दृतिकोणबाट समेि उपयुक्त िुने गरी तनमााण
िुने नगरेको ।
स्थानीय ििले१५०० वगातफटभन्र्ा बढी
प्लीन्थ क्षेत्रफल भएका तनजी िथा
सावाजतनक भवन िथासंरचना तनमााण
सम्वन्धी नक्सा स्वीकृ ि गर्ाा मतिला,
अपाङ् गिा भएका व्यतक्त िथाबालमैत्रीयुक्त

िथा अन्य संरचना तनमााणको लातग
स्वीकृ ि ड्रइङ, तिजायन, लगि
अनुमानिथा संरचना तनमााण भएपतछ
मतिला, बालबातलका, अपाङ् गिा
भएका व्यतक्तलेतनबााध प्रयोग गना
सतकने गरीलैङ्तगक, बालरअपाङ् ग
मैत्री / संबेर्नशील संरंचनाकोड्रइङ ,
। प्रमाण भएको तिजायन
स्थानीय ििकाभवन, भौतिक पुवााधार
िथा संरचनािरु, तशक्षा, स्वास्थ्य र
अन्य सामातजकपूवााधार सम्वन्धी भवन
र अन्य संरचनािरूका ड्रइङ तिजायन ,
कायासम्पन्न सरं चनाको तनतमाि र
। प्रतिवेर्निरू
स्थानीय ििले१५०० वगातफटभन्र्ा बढी
प्लीन्थ क्षेत्रफल भएका तनजी िथा
सावाजतनक भवन िथासंरचना तनमााण
सम्वन्धी नक्सा स्वीकृ ि गर्ाा मतिला,
अपाङ् गिा
भएका
व्यतक्त

)=%

४.१.४

स्थानीय ििले मतिला िथा बतचचतिकरणमा ०-१
परेको समुर्ायलाई लतक्षि गरी परंपरागि
िथा आधतु नक उजाा (जन तवद्यिु , तवतभन्न
बैकतल्पक उजाा स्रोिबाट प्राप्त िुने उजाा,
सुधाररएको चुलो आतर्) को प्रयोग गना
सकारात्मक वािावरण र प्रोत्सािन गने
आयोजनािरू रिे । नरिेको ?

१

४.२.१

गभाविीमतिलालाई जोतिमयुक्त, ििरायुक्त ०-१
काममा नलगाउने गरी बातषाक नीति र
कायाक्रममा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्वन्धी नीति
र कायाक्रम समावेश भए । नभएको ?
स्थानीय ििको कायाालय वा अस्पािाल , ०-१
भएका सम्भव र चौकी स्वास्थ्य
सावाजतनकस्थलिरुमाबच्चालाईस्िनपानका
तनतमत्त अलग्गै कक्षर समयको व्यवस्था र
सो को व्यवस्थापन गररएको छ । छै न ?

१

४.२.२

दृतिकोणबाट समेि उपयक्त
ु िुने गरी सरं चना
ियार गना तनर्ेशनतर्ने गररएको छ । छै न ?

पररवार तनयोजन, मािृ तशशु कल्याण, ०-१
तवस्िाररि िोप, पोषण, जनसंख्या तशक्षा र
जनस्वास्थ सम्बन्धीकायाक्रम लगायि
मतिलािरूको स्वास्थ्य सुधार सम्बन्धी
तवशेष कायाक्रमिरूसंचालन गररएका छन् ?

१

मतिला, गररब, तनमुिा र बतचचतिकरणमा ०-१
परेका व्यतक्तिरूको स्वास्थ्य तबमा गना
सिजीकरण र सियोगगने कायाक्रम र बजेट
भए । नभएको ?

)

६४

६५

प्रजनन्
स्वास्थ्य

४

६६

४.२.३

६७

४.२.४

६८

उपयक्त
ु िुने गरी सरं चना ियार गना िुने गरी सरं चना ियार गनपाु ने नीति बनाएको दृतिकोणबाट समेि उपयक्त
ु िुने गरी सरं चना िथाबालमैत्रीयक्त
ु दृतिकोणबाट समेि
ियार गना तनर्ेशनतर्नेकुनै नीति नै नभएको उपयुक्त िुने गरी संरचना ियार गना
तनर्ेशनतर्ने गरेको ।
िर कायाान्वयन नभएको ।
तनर्ेशनतर्ने नीति र स्वीकृ ि नक्साको
र िालसम्म यस तबषयमा नसोतचएको ।
प्रति ।
स्थानीय ििले मतिला िथा बतचचतिकरणमा स्थानीय ििले मतिला िथा बतचचतिकरणमा स्थानीय ििले मतिला िथा बतचचतिकरणमा स्थानीय ििले मतिला िथा
परेको समुर्ायलाई लतक्षि गरी परंपरागि िथा परेको समुर्ायलाई लतक्षि गरी परंपरागि िथा परेको समुर्ायलाई लतक्षि गरी परंपरागि बतचचतिकरणमा परेको समुर्ायलाई
आधतु नक उजाा (जन तवद्यिु , तवतभन्न आधतु नक उजाा (जन तवद्यिु , तवतभन्न िथा आधतु नक उजाा (जन तवद्यिु , तवतभन्न लतक्षि गरी परंपरागि िथा आधतु नक
बैकतल्पक उजाा स्रोिबाट प्राप्त िुने उजाा, बैकतल्पक उजाा स्रोिबाट प्राप्त िुने उजाा, बैकतल्पक उजाा स्रोिबाट प्राप्त िुने उजाा, उजाा (जन तवद्यिु , तवतभन्न बैकतल्पक
सुधाररएको चुलो आतर्) को प्रयोग गना सुधाररएको चुलो आतर्) को प्रयोग गने सोच सुधाररएको चुलो आतर्) को प्रयोग गना उजाा स्रोिबाट प्राप्त िुने उजाा,
सकारात्मक वािावरण र प्रोत्सािन गने बनाएको िर सकारात्मक वािावरण र प्रोत्सािन नीति िथा सकारात्मक वािावरण र सधु ाररएको चल
ु ो आतर्) को प्रयोग गना
प्रोत्सािन गने आयोजनािरू समेि नरिेको सकारात्मक वािावरण र प्रोत्सािन गने
आयोजनािरू रिेका ।
गने आयोजनािरू नरिेको ।
।
नीति िथा आयोजनािरू ।
गभाविीमतिलालाई जोतिमयुक्त, ििरायुक्त गभाविीमतिलालाई जोतिमयुक्त, ििरायुक्त गभाविीमतिलालाई जोतिमयुक्त, ििरायुक्त गभाविीमतिलालाई
जोतिमयुक्त,
काममा नलगा गरी बातषाक नीति र काममा नलगाउने गरी बातषाक नीति र काममा गलगाउने नीति िथा यसको ििरायुक्त काममा नलगाउने नीति र
कायाक्रममा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्वन्धी नीति कायाक्रममा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्वन्धी नीति र कायाान्वन के िीपतन नभएको ।
यसको अनुगमन प्रतिवेर्न ।
र कायाक्रम समावेश गरी सो नीति कायाान्वयन कायाक्रम समावेश भएको िर कायाान्वयन
गररएको ।
नभएको ।
स्थानीय ििको कायाालय वा अस्पािाल , स्थानीय ििको कायाालय वा अस्पािाल , स्थानीय ििको कायाालय वा अस्पािाल , स्थानीय ििको कायाालय अस्पािाल ,
भएका सम्भव र चौकी स्वास्थ्य भएका सम्भव र चौकी स्वास्थ्य भएका सम्भव र चौकी स्वास्थ्य भएका सम्भव र चौकी स्वास्थ्य वा
सावाजतनकस्थलिरुमाबच्चालाईस्िनपानका
सावाजतनकस्थलिरुमाबच्चालाईस्िनपानका सावाजतनकस्थलिरुमा बच्चालाईस्िनपानका सावाजतनकस्थलिरुमा
तनतमत्त अलग्गै कक्ष र समयको व्यवस्था र तनतमत्त अलग्गै कक्ष र समयको व्यवस्था गने तनतमत्त अलग्गै कक्ष र समयको व्यवस्था बच्चालाईस्िनपानका तनतमत्त अलग्गै
सम्वन्धी नीति िथा यसको व्यवस्थापन कक्ष र समयको व्यवस्था गने नीति र
सो को व्यवस्थापन गररएको ।
नीति रिेको िर कायाान्वयन नभएको ।
के िीपतन नभएको ।
यसको अनुगमन प्रतिवेर्न ।
पररवार तनयोजन, मािृ तशशु कल्याण, पररवार तनयोजन, मािृ तशशु कल्याण, पररवार तनयोजन, मािृ तशशु कल्याण, सुत्के री िुर्ँ ाको स्वास्थ्य अवस्था सुधार
तवस्िाररि िोप, पोषण, जनसंख्या तशक्षा र तवस्िाररि िोप, पोषण, जनसंख्या तशक्षा र तवस्िाररि िोप, पोषण, जनसंख्या तशक्षा र गना, तकशोरीिरूको लातग प्रजनन र
जनस्वास्थ सम्बन्धीकायाक्रम लगायि जनस्वास्थ
सम्बन्धीकायाक्रम
लगायि जनस्वास्थ सम्बन्धीकायाक्रम लगायि यौन तशक्षा आर्ानप्रर्ान गना,
मतिलािरूको स्वास्थ्य सुधार सम्बन्धी तवशेष मतिलािरूको स्वास्थ्य सुधार सम्बन्धी के िी मतिलािरूको स्वास्थ्य सुधार सम्बन्धी एचआईभी एि् स, स्िनक्यान्सर,
कुनैपतन तवशेष कायाक्रमिरूसचं ातलि पाठे घरको क्यान्सर र आङ् ग िस्ने
कायाक्रमिरूसंचालन गररएका ।
तवशेष कायाक्रमिरू मात्र संचालन भएका ।
नभएका
अवस्था सुधार गने र स्वास्थतशतवरिरू
राख्ने जस्िा मतिलाको स्वास्थ्य सुधार
सम्वन्धी कायाकम संख्या र पटक िथा
सिभागी संख्या ।
मतिला, गररब, तनमुिा र बतचचतिकरणमा मतिला, गररब, तनमुिा र बतचचतिकरणमा मतिला, गररब, तनमुिा र बतचचतिकरणमा मतिला,
गररब,
तनमुिा
र
परेका व्यतक्तिरूको स्वास्थ्य तबमा गना परेका व्यतक्तिरूको स्वास्थ्य तबमा गना परेका व्यतक्तिरूको स्वास्थ्य तबमा गना बतचचतिकरणमा परेका व्यतक्तिरूको
सिजीकरण र सियोगगने कायाक्रम र बजेट सिजीकरण र सियोगगने कायाक्रम भएपतन सिजीकरण र सियोगगने कायाक्रम र बजेट स्वास्थ्य तबमा गना सिजीकरण र
सियोगगने चालु बषाको कायाक्रम र
कायाान्वयनमा रिेको ।
बजेट तवतनयोजन नभएको ।
नभएको ।
बजेट भएको प्रति र गिबषाको समीक्षा
प्रतिवेर्न ।

स्थानीय ििलेआफ्नो पातलका तभत्रका ०-१
तवद्यालय
जाने
उमेरका
सबै
बालबातलकालाई तवद्यालयमा भनाागराउने
प्रवन्ध तमलाए । नतमलाएको ?

१

स्थानीय ििलेआफ्नो पातलका तभत्रका स्थानीय ििलेआफ्नो पातलका तभत्रका
तवद्यालय जाने उमेरका सबै बालबातलकालाई तवद्यालय जाने उमेरका सबै बालबातलकालाई
तवद्यालयमा भनाागराउने प्रवन्ध तमलाएको । तवद्यालयमा भनाागराउने नीति भएपतन पयााप्त
प्रयास नभएको ।

स्थानीय ििलेआफ्नो पातलका तभत्रका
तवद्यालय
जाने
उमेरका
सबै
बालबातलकालाई तवद्यालयमा भनाागराउने
प्रवन्ध नतमलाएको ।

स्थानीय ििलेआफ्नो पातलका तभत्रका ०-१
आतथाक अवस्था कमजोर भएका पररवारका
बातलका िथा वतचचतिकरणमा परेका
समूर्ायकासबै बालबातलकालाई तर्वा
िाजा, तनशुल्क पाठ् यपुस्िक र शैतक्षक
सामाग्री िथा पोसाक उपलब्ध गराउन
छात्रबृतत्तकोव्यवस्था गरी तनश्पक्ष तविरण
िुने प्रवन्ध तमलाए । नतमलाएको ?

१

स्थानीय ििलेआफ्नो पातलका तभत्रका
आतथाक अवस्था कमजोर भएका पररवारका
बातलका िथा वतचचतिकरणमा परेका
समर्ू ायकासबै बालबातलकालाई तर्वा िाजा,
तनशुल्क पाठ् यपुस्िक र शैतक्षक सामाग्री िथा
पोसाक उपलब्ध गराउन छात्रबृतत्तकोव्यवस्था
गरी तनश्पक्ष तविरण िुने प्रवन्ध तमलाएको ।

स्थानीय ििलेआफ्नो पातलका तभत्रका आतथाक
अवस्था कमजोर भएका के िी पररवारका
बातलका िथा वतचचतिकरणमा परेका
समर्ू ायकाके िी बालबातलकालाई तर्वा िाजा,
तनशुल्क पाठ् यपुस्िक र शैतक्षक सामाग्री िथा
पोसाक उपलब्ध गराउन छात्रबृतत्तकोव्यवस्था
गरी तनश्पक्ष तविरण िुने प्रवन्ध तमलाएको ।

स्थानीय ििलेआफ्नो पातलका तभत्रका
आतथाक अवस्था कमजोर भएका पररवारका
बातलका िथा वतचचतिकरणमा परेका
समूर्ायकाकुनै बालबातलकालाई पतन तर्वा
िाजा, तनशुल्क पाठ् यपुस्िक र शैतक्षक
सामाग्री िथा पोसाक उपलब्ध गराउन
छात्रबृतत्तकोव्यवस्था गरी तनश्पक्ष तविरण
िुने प्रवन्ध नतमलाएको ।

अतशतक्षि मतिलािरूको लातगतशक्षा ०-१
सम्बन्धी तवशेष कायाक्रमिरू संचातलि भए
। नभएका ? (जस्िैः अतभभावकतशक्षा,
प्रौढ िथा तकशोरी कक्षािरू, साथी तशक्षा,
कायामूलक प्रौढ तशक्षा, बच्चार्ेति बच्चा
कक्षा, आतर् ) (कायाकम सख्ं या र पटक
िथा सिभागी सख्ं या)
तवद्यालयमा छात्र र छात्राको लातग छुट्टा छुट्टै ०-१
शौचालय, तकशोरी छात्राको लागी प्याि र
यौन तशक्षा िथा सिजीकरण कायाक्रम
संचालन िुने गरे । नगरेको ?

).५

अतशतक्षि मतिलािरूको लातगतशक्षा सम्बन्धी
तवशेष कायाक्रमिरू अतभभावकतशक्षा, प्रौढ
िथा तकशोरी कक्षािरू, साथी तशक्षा,
कायामूलक प्रौढ तशक्षा, बच्चार्ेति बच्चा
कक्षा, आतर् संचालन भएका ।

अतशतक्षि मतिलािरूको लातगतशक्षा सम्बन्धी
तवशेष कायाक्रमिरू अतभभावकतशक्षा, प्रौढ
िथा तकशोरी कक्षािरू, साथी तशक्षा,
कायामूलक प्रौढ तशक्षा, बच्चार्ेति बच्चा
कक्षा, आतर् संचालन गने नीति भएपतन बजेट
तवतनयोजन नभएको ।

अतशतक्षि मतिलािरूको लातगतशक्षा
सम्बन्धी
तवशेष
कायाक्रमिरू
अतभभावकतशक्षा, प्रौढ िथा तकशोरी
कक्षािरू, साथी तशक्षा, कायामूलक प्रौढ
तशक्षा, बच्चार्ेति बच्चा कक्षाआतर्
कुनैपतन सचं ालन नभएको ।

गाउँपातलका । नगरपातलकामा सफा तपउने ०-१
पानी, सफासँग िाि धनु े व्यवस्था, मतिला
र पुरुषका लातग अलग्गै शौचालयको
व्यवस्था, र स्यानीटाइजरको उपयोग गने
प्रवन्ध भए । नभएको ?

)

४.४.१

स्थानीय ििको आयोजना िथा स्थानीय ०-१
मतिलािरुको सक्रीय सिभातगिामा विा
विामा िल
ु ा तर्सामुख्ि पातलका, घरघरमा
शौचालय, िाँिा र गौंिामा पोिरी, टोल
सफाइ अतभयान जस्िा कायाक्रम सचचालन
िुने गरे । नगरेको ?

१

४

४.३.१

तशक्षा
कायाक्रम

४.४.२

६९

४.३.२

७०

४.३.३

७१

४.३.४

७२

७३

िानेपानी
िथासरस
फाइ

४

७४

स्थानीय ििलेआफ्नो पातलका तभत्रका
तवद्यालय जाने उमेरका सबै
बालबातलकालाई
तवद्यालयमा
भनाागराउने तनणाय िथा यसको
कायाान्वयन प्रतिवेर्न ।
स्थानीय ििलेआफ्नो पातलका तभत्रका
आतथाक अवस्था कमजोर भएका
पररवारका
बातलका
िथा
वतचचतिकरणमा परेका समूर्ायकासबै
बालबातलकालाई तर्वा िाजा, तनशुल्क
पाठ् यपुस्िक र शैतक्षक सामाग्री िथा
पोसाक
उपलब्ध
गराउन
छात्रबृतत्तकोव्यवस्था गरी तनश्पक्ष
तविरण िुने प्रवन्ध तमलाउने कायाक्रम
िथा कायाान्वयन प्रतिवेर्न ।
अतशतक्षि मतिलािरूको लातगतशक्षा
सम्बन्धी
तवशेष
कायाक्रमिरू
अतभभावकतशक्षा, प्रौढ िथा तकशोरी
कक्षािरू, साथी तशक्षा, कायामूलक प्रौढ
तशक्षा, बच्चार्ेति बच्चा कक्षाआतर्
संचालनको उपतस्थति र चनुगमन
प्रतिवेर्न ।

)=% तवद्यालयमा छात्र र छात्राको लातग छुट्टा छुट्टै के िी तवद्यालयमा छात्र र छात्राको लातग छुट्टा तवद्यालयमा छात्र र छात्राको लातग छुट्टा छुट्टै तवद्यालयमा छात्र र छात्राको लातग छुट्टा
शौचालय, तकशोरी छात्राको लागी प्याि र छुट्टै शौचालय, तकशोरी छात्राको लागी प्याि शौचालय, तकशोरी छात्राको लागी प्याि र छुट्टै शौचालय, तकशोरी छात्राको लागी
यौन तशक्षा िथा सिजीकरण कायाक्रम र यौन तशक्षा िथा सिजीकरण सम्वन्धी तसतमि यौन तशक्षा िथा सिजीकरण जस्िा कुनै प्याि र यौन तशक्षा िथा सिजीकरण
कायाक्रम संचालन िथा अनुगमनका
संचालन िुने गरेको ।
कायाक्रम संचालन िुने गरेको ।
कायाक्रम सचं ालन िुने नगरेको ।
प्रतिवेर्निरु ।
गाउँपातलका । नगरपातलकामा सफा तपउने गाउँपातलका । नगरपातलकामा सफा तपउने गाउँपातलका । नगरपातलकामा सफा तपउने गाउँपातलका । नगरपातलकामा सफा
पानी, सफासँग िाि धनु े व्यवस्था, मतिला र पानी, सफासँग िाि धनु े व्यवस्था, मतिला र पानी, सफासँग िाि धनु े व्यवस्था, मतिला तपउने पानी, सफासँग िाि धनु े
लातग
एउटै
शौचालयको र पुरुषका लातग अलग्गै शौचालयको व्यवस्था, मतिला र परुु षका लातग
परुु षका लातग अलग्गै शौचालयको व्यवस्था, पुरुषका
र स्यानीटाइजरको उपयोग गने प्रवन्ध भएको व्यवस्थाभएको ।
व्यवस्था, र स्यानीटाइजरको उपयोग गने अलग्गै शौचालयको व्यवस्था, र
।
प्रवन्ध नभएको ।
स्यानीटाइजरको उपयोग गने प्रवन्ध भए
। नभएको अनुगमन गने ।
स्थानीय ििको आयोजना िथा स्थानीय स्थानीय ििको आयोजना िथा स्थानीय स्थानीय ििको आयोजना िथा स्थानीय स्थानीय ििको आयोजना िथा
मतिलािरुको सक्रीय सिभातगिामा विा मतिलािरुको सक्रीय सिभातगिामाके िी विामा मतिलािरुको सक्रीय सिभातगिामा विा स्थानीय
मतिलािरुको
सक्रीय
ु ा
विामा िल
ु ा तर्सामुख्ि पातलका, घरघरमा िल
ु ा तर्सामुख्ि पातलका, घरघरमा शौचालय, विामा िल
ु ा तर्सामुख्ि पातलका, घरघरमा सिभातगिामा विा विामा िल
पातलका,
घरघरमा
शौचालय, िाँिा र गौंिामा पोिरी, टोल िाँिा र गौंिामा पोिरी, टोल सफाइ अतभयान शौचालय, िाँिा र गौंिामा पोिरी, टोल तर्सामुख्ि
सफाइ अतभयान जस्िा कायाक्रम सचचालन जस्िा कायाक्रम सचचालन भएको ।
सफाइ अतभयान जस्िा कायाक्रम सचचालन शौचालय, िाँिा र गौंिामा पोिरी,
टोल सफाइ अतभयान जस्िा कायाक्रम
िुने गरेको ।
िुने नगरेको ।

सचचालन गने बजेट र सचं ालन
प्रतिवेर्न ।

४.४.३

७५

७७

स्वरोजगार ४
िथा आय
आजान र
बजार
व्यवस्थाप
न
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कुतिने र नकुतिने घरायसी फोिोर छुट् याउने ०-१
व्यवस्था, फोिोर सक
ं लन िथा तवसजान,
घरघरमा भान्छाको फोिोर र पानीबाट करेसा
बाली िथा गमला र फुलबारी जस्िा
कायाक्रममा मतिला र पुरूषको समान
सिभातगिा िुनपु ने जस्िा चेिना अतभबुति
कायाक्रम सचचालन िुने गरे । नगरेको ?

१

कुतिने र नकुतिने घरायसी फोिोर छुट् याउने
व्यवस्था, फोिोर सक
ं लन िथा तवसजान,
घरघरमा भान्छाको फोिोर र पानीबाट करेसा
बाली िथा गमला र फुलबारी जस्िा
कायाक्रममा मतिला र पुरूषको समान
सिभातगिा िुनुपने जस्िा चेिना अतभबुति
कायाक्रम सचचालन िुने गरेको ।

कुतिने र नकुतिने घरायसी फोिोर छुट् याउने
व्यवस्था, फोिोर सक
ं लन िथा तवसजान,
घरघरमा भान्छाको फोिोर र पानीबाट करेसा
बाली िथा गमला र फुलबारी जस्िा
कायाक्रममा मतिला र पुरूषको समान
सिभातगिा िुनुपने जस्िा चेिना अतभबुति
कायाक्रम सचचालन गने बजेट िथा कायाक्रम
रिेको िर कायाान्वयन नभएको ।

कुतिने र नकुतिने घरायसी फोिोर छुट् याउने
व्यवस्था, फोिोर सक
ं लन िथा तवसजान,
घरघरमा भान्छाको फोिोर र पानीबाट करेसा
बाली िथा गमला र फुलबारी जस्िा
कायाक्रममा मतिला र पुरूषको समान
सिभातगिा िुनपु ने जस्िा चेिना अतभबुति
कायाक्रम सचचालन िुने नगरेको ।

मतिलािरू बढीमात्रामा संलग्न िुने कायामा ०-१
सफापानीको सिज व्यवस्थाका लातग
स्थानीय मतिलािरुको सक्रीय सिभातगिामा
आकासेपानी संकलन र भडिारण, परंपरागि
इनार र कुवाको पुनजीतवकरण र ररचातजाङ
कायाक्रम सचचालन िुने गरे । नगरेको ?

०.५

मतिलािरू बढीमात्रामा संलग्न िुने कायामा
सफापानीको सिज व्यवस्थाका लातग
स्थानीय मतिलािरुको सक्रीय सिभातगिामा
आकासेपानी संकलन र भडिारण, परंपरागि
इनार र कुवाको पुनजीतवकरण र ररचातजाङ
कायाक्रम सचचालन िुने नगरेको ।

मतिलािरू बढीमात्रामा संलग्न िुने कायामा
सफापानीको सिज व्यवस्थाका लातग
स्थानीय मतिलािरुको सक्रीय सिभातगिामा
आकासेपानी संकलन र भडिारण, परंपरागि
इनार र कुवाको पुनजीतवकरण र ररचातजाङ
कायाक्रम सचचालन िुने नगरेको ।

स्थानीय सरकारकोयोजना िजमुा ा गर्ाा ०-१
बेरोजगार िथा गरीबीको नक्साङ् कनको
समेि आधार तलईमतिला िथा
बतचचतिकरणमा परेको समुर्ायलाई प्रत्यक्ष
लाभ िुने स्वरोजगारमूलक, आयमूलक र
सीपमूलक कायाक्रमिरू राख्ने र बातषाक
बजेटमा समावेश गरी कायाान्वयन गररएको
छ । छै न ?
स्थानीय सरकारलेस्वरोजगार िथा बैर्ते शक ०-१
रोजगारीमा
जाने
मतिला
िथा
बतचचतिकरणमा परेको समुर्ायकोक्षमिा
तवकासको लातग कायाक्रमिरू िय गरी
कायाान्वयवन गने गरे । नगरेको ?
(कायाकम सख्ं या र उपतस्थति)

१

स्थानीय सरकारकोयोजना िजमुा ा गर्ाा
बेरोजगार िथा गरीबीको नक्साङ् कनको समेि
आधार तलईमतिला िथा बतचचतिकरणमा
परेको समुर्ायलाई प्रत्यक्ष लाभ िुने
स्वरोजगारमूलक, आयमूलक र सीपमूलक
कायाक्रमिरू राख्ने गररएको र बातषाक बजेटमा
समावेश गरी कायाान्वयन गररएको ।

मतिलािरू बढीमात्रामा संलग्न िुने कायामा
सफापानीको सिज व्यवस्थाका लातग स्थानीय
मतिलािरुको
सक्रीय
सिभातगिामा
आकासेपानी संकलन र भडिारण, परंपरागि
इनार र कुवाको पुनजीतवकरण र ररचातजाङ
कायाक्रम सचचालन गने कायाक्रम रिेको िर
कायाान्वयन नभएको ।
स्थानीय सरकारकोयोजना िजमुा ा गर्ाा बेरोजगार
िथा गरीबीको नक्साङ् कनको समेि आधार
तलईमतिला िथा बतचचतिकरणमा परेको
समुर्ायलाई प्रत्यक्ष लाभ िुने स्वरोजगारमूलक,
आयमूलक र सीपमल
ू क के िी कायाक्रमिरू
राख्ने गररएको िर र बातषाक बजेटमा समावेश
गरी कायाान्वयननभएको।

१

स्थानीय सरकारलेस्वरोजगार िथा बैर्ते शक
रोजगारीमा
जाने
मतिला
िथा
बतचचतिकरणमा परेको समुर्ायकोक्षमिा
तवकासको लातग कायाक्रमिरू िय गरी
कायाान्वयवन गने गरेको ।

स्थानीय सरकारलेस्वरोजगार िथा बैर्ते शक
रोजगारीमा जाने मतिला िथा बतचचतिकरणमा
परेको समुर्ायकोक्षमिा तवकासको लातग
कायाक्रमिरू िय गरेको िर कायाान्वयवन
नभएको ।

स्थानीय सरकारलेस्वरोजगार िथा बैर्ते शक
रोजगारीमा
जाने
मतिला
िथा
बतचचतिकरणमा परेको समुर्ायकोक्षमिा
तवकासको लातग कायाक्रमिरू िय नगरेको
र कुनै त्यस्िा कायाक्रम कायाान्वयवन
नभएको ।

स्थानीय सरकारकोयोजना िजमुा ा गर्ाा
बेरोजगार िथा गरीबीको नक्साङ् कनको
समेि आधार तलईमतिला िथा
बतचचतिकरणमा परेको समुर्ायलाई प्रत्यक्ष
लाभ िुने स्वरोजगारमूलक, आयमूलक र
सीपमल
ू क कुनै कायाक्रम राख्ने नगररएको ।

कुतिने र नकुतिने घरायसी फोिोर
छुट् याउने व्यवस्था, फोिोर सक
ं लन
िथा तवसजान, घरघरमा भान्छाको
फोिोर र पानीबाट करेसा बाली िथा
गमला र फुलबारी जस्िा कायाक्रममा
मतिला र पुरूषको समान सिभातगिा
िुनुपने जस्िा चेिना अतभबुति
कायाक्रमको स्वीकृ ि बजेट र
सचचालन प्रतिवेर्न ।
स्थानीय
मतिलािरुको
सक्रीय
सिभातगिामा आकासेपानी संकलन र
भडिारण, परंपरागि इनार र कुवाको
पुनजीतवकरण र ररचातजाङ कायाक्रम
सचचालन बजेट र प्रतिवेर्न ।

स्थानीय सरकारकोयोजना िजमुा ा गनुा
अगाति बेरोजगार िथा गरीबीको
नक्साङ् कनको
समेि
आधार
तलईमतिला िथा बतचचतिकरणमा
परेको समुर्ायलाई प्रत्यक्ष लाभ िुने
स्वरोजगारमूलक, आयमूलक र
सीपमूलक कायाकमको तवषयवस्ि,ु
बजेट िथा संख्या
स्थानीय सरकारलेस्वरोजगार िथा
बैर्ते शक रोजगारीमा जाने मतिला िथा
बतचचतिकरणमा
परेको
समुर्ायकोक्षमिा तवकासको लातग
गररएका कायाक्रमिरूको संख्या र
उपतस्थति। कायाक्रम स्वीकृ ि िथा ,
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सुशासन िथा सुशासन
उत्तरर्ातयत्व
२०

४

५.१.१

८१

५.१.२

८२

५.१.३

८३

५.१.४

८४

ग्रामीण मतिलाप्रातवतधकिरू (पशु सेवा, ०-१
कृ तष, स्वास्थ्य र पूवााधार सम्बन्धी
प्रातवतधक) रसामातजक पररचालक ियार
गने गरे । नगरेको ? (मनोनयन, तनयुतक्त वा
गठन र िातलमसम्बन्धी सचु काँक)

०.५

ग्रामीण मतिलाप्रातवतधकिरू (पशु सेवा,
कृ तष, स्वास्थ्य र पूवााधार सम्बन्धी
प्रातवतधक) रसामातजक पररचालक ियार गने
गरेको ।

ग्रामीण मतिलाप्रातवतधकिरू (पशु सेवा, कृ तष,
स्वास्थ्य र पूवााधार सम्बन्धी प्रातवतधक)
रसामातजक पररचालक ियार गने नीति रिेको
िर कायाान्वयन नभएको ।

ग्रामीण मतिलाप्रातवतधकिरू (पशु सेवा,
कृ तष, स्वास्थ्य र पूवााधार सम्बन्धी
प्रातवतधक) रसामातजक पररचालक ियार
गने नगरेको ।

गररब िथा वतचचतिकरणमा परेको
समुर्ायको पिुचँ र क्रयशतक्त अनुरूप
सुपथमूल्य
सिकारी
पसलिरूको
व्यवस्थापनमा पातलकाको कायाक्रम
कायाान्वयन भए । नभएको?
स्थानीय ििले स्थानीय सेवा प्रवाि, तवकास
तनमााण र स्थानीय शासनका तबषयमा
कायापातलका िथा सभाबाट नीति, कानून
जारी गरी सोिी कानून बमोतजम सम्बतन्धि
अतधकारीबाट तनणाय गरी कामकाज गने
गरेको वा िर्था तनणाय गरी कामकाज िुने
गरेको ?
स्थानीय ििले तवतधको शासन, व्यापक
जनसिभातगिा, भ्रिाचार तबरूि शून्य
सिनशीलिा, सेवा प्रवािमा तनश्पक्षिा र
मतिला िथा वतचचतिकरणमा परेको
समुर्ायलाई अग्रातधकार जस्िा नीति
कायाान्वयनमा ल्याए । नल्याएको ?
मतिला तवकासकालातग भएका बेइतजङ् ग
घोषणा पत्रका वाह्रवटा प्रतिवििािरूका
क्षेत्रमा कायाक्रमिय गरी कायाान्वयन गने
गरेको छ ? (कायाकम सख्ं या र उपतस्थति)

०-१

)

गररब िथा वतचचतिकरणमा परेको समुर्ायको
पिुचँ र क्रयशतक्त अनुरूप सुपथमूल्य सिकारी
पसलिरूको व्यवस्थापनमा पातलकाको
कायाक्रम कायाान्वयन भएको ।

गररब िथा वतचचतिकरणमा परेको समुर्ायको
पिुचँ र क्रयशतक्त अनुरूप सुपथमूल्य सिकारी
पसलिरूको व्यवस्थापनमा पातलकाको
कायाक्रम भएको िर कायाान्वयन नभएको ।

गररब िथा वतचचतिकरणमा परेको
समुर्ायको पिुचँ र क्रयशतक्त अनुरूप
सुपथमूल्य
सिकारी
पसलिरूको
व्यवस्थापनमा पातलकाको कायाक्रम
नभएको ।

०-१

!

स्थानीय ििले स्थानीय सेवा प्रवाि, तवकास
तनमााण र स्थानीय शासनका तबषयमा
कायापातलका िथा सभाबाट नीति, कानून
जारी गरी सोिी कानून बमोतजम सम्बतन्धि
अतधकारीबाट तनणाय गरी कामकाज गने
गरेको ।

स्थानीय ििले स्थानीय सेवा प्रवाि, तवकास स्थानीय ििले स्थानीय सेवा प्रवाि, तवकास
तनमााण र स्थानीय शासनका तबषयमा तनमााण र स्थानीय शासनका तबषयमा िर्था
कायापातलका िथा सभाबाट नीति, कानून जारी तनणाय गरी कामकाज िुने गरेको ।
गरेपतन सम्बतन्धि अतधकारीबाट िर्था तनणाय
गरी कामकाज िुने गरेको ।

०-१

)=% स्थानीय ििले तवतधको शासन, व्यापक स्थानीय ििले तवतधको शासन, व्यापक स्थानीय ििले तवतधको शासन, व्यापक स्थानीय ििले तवतधको शासन, व्यापक

०-१

सयं क्त
बाल
अतधकार ०-१
ु राष्रसङ् घीय
मिासन्धी, १९८९ मा गररएको प्रतिबििा
कायाान्वयनगना कायाक्रमिरूमा रकम
तवतनयोजन गरी कायाक्रमिरू समयैमा
सम्पन्न गरेको छ ?

ग्रामीण मतिलाप्रातवतधकिरू (पशु
सेवा, कृ तष, स्वास्थ्य र पूवााधार
सम्बन्धी प्रातवतधक) रसामातजक
पररचालक ियार गने गने तनणाय र
मनोनयन, तनयतु क्त वा गठन र
िातलमसम्बन्धी तववरण ।
गररब िथा वतचचतिकरणमा परेको
समुर्ायको पिुचँ र क्रयशतक्त अनुरूप
सुपथमूल्य सिकारी पसलिरूको
व्यवस्थापनमा पातलकाको कायाक्रम र
अनगु मन प्रतिवेर्न ।
स्थानीय ििले स्थानीय सेवा प्रवाि,
तवकास तनमााण र स्थानीय शासनका
तबषयमा कायापातलका िथा सभाबाट
नीति, कानून जारी र कानून बमोतजम
सम्बतन्धि अतधकारीबाट भएका तनणाय
।

जनसिभातगिा, भ्रिाचार तबरूि शून्य
सिनशीलिा, सेवा प्रवािमा तनश्पक्षिा र
मतिला िथा वतचचतिकरणमा परेको
समुर्ायलाई अग्रातधकार जस्िा नीति
कायाान्वयनमा ल्याएको ।

जनसिभातगिा, भ्रिाचार तबरूि शून्य
सिनशीलिा, सेवा प्रवािमा तनश्पक्षिा र
मतिला िथा वतचचतिकरणमा परेको
समुर्ायलाई अग्रातधकार जस्िा के िी नीतिमात्र
कायाान्वयनमा ल्याएको ।

जनसिभातगिा, भ्रिाचार तबरूि शून्य
सिनशीलिा, सेवा प्रवािमा तनश्पक्षिा र
मतिला िथा वतचचतिकरणमा परेको
समुर्ायलाई अग्रातधकार जस्िा कुनै नीति
कायाान्वयनमा नल्याएको ।

जनसिभातगिा, भ्रिाचार तबरूि शून्य
सिनशीलिा, सेवा प्रवािमा तनश्पक्षिा
र मतिला िथा वतचचतिकरणमा परेको
समुर्ायलाई अग्रातधकार जस्िा नीति र
कायाान्वयन प्रतिवेर्न ।

)=%

मतिला तवकासकालातग भएका बेइतजङ् ग
घोषणा पत्रका वाह्रवटा प्रतिवििािरूका
क्षेत्रमा कायाक्रमिय गरी कायाान्वयन गने
गरेको ।

मतिला तवकासकालातग भएका बेइतजङ् ग
घोषणा पत्रका वाह्रवटा प्रतिवििािरूका
क्षेत्रमा कायाक्रमिय भएपतन कायाान्वयन
नभएको ।

मतिला तवकासकालातग भएका बेइतजङ् ग
घोषणा पत्रका वाह्रवटा प्रतिवििाका क्षेत्रमा
कुनै कायाक्रमिय नभएको िथा कुनै
कायाान्वयन नभएको ।

१

संयुक्तराष्रसङ् घीय बाल अतधकार मिासन्धी,
१९८९ मा गररएको प्रतिबििा कायाान्वयनगना
कायाक्रमिरूमा रकम तवतनयोजन गरी
कायाक्रमिरू समयैमा सम्पन्न गने गरेको ।

संयुक्तराष्रसङ् घीय बाल अतधकार मिासन्धी,
१९८९ मा गररएको प्रतिबििा कायाान्वयनगना
कायाक्रमिरूमा रकम तवतनयोजन भएपतन
कायाक्रमिरू कायाान्वयन नभएको।

सयं क्त
बाल
अतधकार
ु राष्रसङ् घीय
मिासन्धी, १९८९ मा गररएको प्रतिबििा
कायाान्वयनगनेकुनै कायाक्रममा रकम
तवतनयोजन नभएको र िालसम्म कुनै
कायाक्रम नभएको ।

मतिला तवकासकालातग भएका
बेइतजङ् ग घोषणा पत्रका वाह्रवटा
प्रतिवििािरूका क्षेत्रमा स्वीकृ ि िथा
सचचातलि कायाक्रमसख्ं या र उपतस्थति
।
सयं क्त
ु राष्रसङ् घीय बाल अतधकार
मिासन्धी, १९८९ मा गररएको
प्रतिबििा कायाान्वयनगने कायाक्रममा
तवतनयोतजि बजेट िथा कायाकम
सख्ं या, कायाकम सचं ालन भएको
संख्या र उपतस्थति ।

उत्तरर्ातय
त्व
रजवाफर्े
तििा
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स्थानीयसरकारले
तनयतमि
रुपमा ०-१
कायाक्रमको सावाजतनक परीक्षण, सामातजक
परीक्षण, सावाजतनक सनु वु ाई, तनयतमि
पत्रकार
भेटघाट
र
सूचनाको
सावाजतनकीकरण गने गरे । नगरेको ?

!

स्थानीयसरकारले तनयतमि रुपमा कायाक्रमको
सावाजतनक परीक्षण, सामातजक परीक्षण,
सावाजतनक सनु वु ाई, तनयतमि पत्रकार भेटघाट
र सूचनाको सावाजतनकीकरण गने गरेको ।

स्थानीयसरकारले आकल झक
ु ल के िी
कायाक्रमको सावाजतनक परीक्षण, सामातजक
परीक्षण, सावाजतनक सनु वु ाई, तनयतमि पत्रकार
भेटघाट र सूचनाको सावाजतनकीकरण गने
गरेको ।

स्थानीयसरकारले
कुनै
कायाक्रमको
सावाजतनक परीक्षण, सामातजक परीक्षण,
सावाजतनक सनु वु ाई, तनयतमि पत्रकार
भेटघाट र सूचनाको सावाजतनकीकरण गने
नगरेको ।

स्थानीयसरकारले गने सावाजतनक परीक्षण, ०-१
सामातजक परीक्षण, सावाजतनक सुनुवाई,
तनयतमि पत्रकार भेटघाट र सचू नाको
सावाजतनकीकरण
कायाक्रममा
बतन्चतिकरणमा परेका व्यतक्त िथा
समुर्ायकासर्स्यको उपतस्थति रिनेगरे ।
नगरेको ?
स्थानीयसरकारले गने सावाजतनक परीक्षण, ०-१
सामातजक परीक्षण, सावाजतनक सुनुवाई,
तनयतमि पत्रकार भेटघाट र सचू नाको
सावाजतनकीकरण
कायाक्रममा
बतन्चतिकरणमा
परेका
व्यतक्त
िथासमुर्ायको िफा बाट स्थानीय सरकारले
तलएको नीति िथा कायाकम र सो को
कायाान्वयकातवषयमा आवाज उठ् ने गरे ।
नगरेको र यसरी उठे का प्रश्न उपर स्थानीय
सरकारबाट सम्बोधन िुने गरे । नगरेको ?
स्थानीय सरकारका जनप्रतितनतध र ०-१
कमाचारीको आचार संतििा स्वीकृ ि गरी
कायाान्वयनमा ल्याए । नल्याएको ?

०.५

स्थानीयसरकारले गने सावाजतनक परीक्षण,
सामातजक परीक्षण, सावाजतनक सुनुवाई,
तनयतमि पत्रकार भेटघाट र सूचनाको
सावाजतनकीकरण कायाक्रममा बतन्चतिकरणमा
परेका व्यतक्त िथा समर्ु ायकोउपतस्थति
रिनेगरेको ।

स्थानीयसरकारले गने सावाजतनक परीक्षण,
सामातजक परीक्षण, सावाजतनक सुनुवाई,
तनयतमि पत्रकार भेटघाट र सूचनाको
सावाजतनकीकरण कायाक्रममा बतन्चतिकरणमा
परेका व्यतक्त िथा समर्ु ायको कतिले
कािी ँमात्रउपतस्थति रिनेगरेको ।

स्थानीयसरकारले गने सावाजतनक परीक्षण,
सामातजक परीक्षण, सावाजतनक सुनुवाई,
तनयतमि पत्रकार भेटघाट र सचू नाको
सावाजतनकीकरण
कायाक्रममा
बतन्चतिकरणमा परेका व्यतक्त िथा
समुर्ायकोउपतस्थति रिनेनगरेको ।

स्थानीयसरकारले तनयतमिरुपमा समग्र ०-१
वातषाक योजना िथा कायाक्रमको सावाजतनक
गने गरे । नगरेकोर मतिला, बालबातलका र
आतर्वासी जनजाति, मधेशी, मुतश्लम,
तपछिावगा,
र्तलि,
अपाङ् गिा
भएकाव्यतक्तिरू, जेष्ठनागररकलाई लतक्षि
गरेर रािेको कायाक्रम िथा बजेट
सरोकारवालाले
थािा
पाउनेगरी
सावाजतनकगरे। नगरेको ?

!

)=% स्थानीयसरकारले गने सावाजतनक परीक्षण, स्थानीयसरकारले गने सावाजतनक परीक्षण, स्थानीयसरकारले गने सावाजतनक परीक्षण,

)=%

सामातजक परीक्षण, सावाजतनक सुनुवाई,
तनयतमि पत्रकार भेटघाट र सूचनाको
सावाजतनकीकरण कायाक्रममा बतन्चतिकरणमा
परेका व्यतक्त िथासमुर्ायको िफा बाट स्थानीय
सरकारले तलएको नीति िथा कायाकम र सो
को कायाान्वयकातवषयमा उठे का प्रश्न उपर
स्थानीय सरकारबाट सम्बोधन िुने गरेको ।

सामातजक परीक्षण, सावाजतनक सुनुवाई,
तनयतमि पत्रकार भेटघाट र सूचनाको
सावाजतनकीकरण कायाक्रममा बतन्चतिकरणमा
परेका व्यतक्त िथासमुर्ायको िफा बाट स्थानीय
सरकारले तलएको नीति िथा कायाकम र सो
को कायाान्वयकातवषयमा उठे का प्रश्नमध्ये
के िीकोमात्र स्थानीय सरकारबाट सम्बोधन िुने
गरेको ।

सामातजक परीक्षण, सावाजतनक सुनुवाई,
तनयतमि पत्रकार भेटघाट र सचू नाको
सावाजतनकीकरण
कायाक्रममा
बतन्चतिकरणमा
परेका
व्यतक्त
िथासमर्ु ायको िफा बाट स्थानीय सरकारले
तलएको नीति िथा कायाकम र सो को
कायाान्वयकातवषयमा आवाज उठ् ने गरे पतन
यसमा स्थानीय सरकारबाट सम्बोधन िुने
नगरेको ।
स्थानीय सरकारका जनप्रतितनतध र स्थानीय सरकारका जनप्रतितनतध र कमाचारीको स्थानीय सरकारका जनप्रतितनतध र
कमाचारीको आचार संतििा स्वीकृ ि गरी आचार संतििा स्वीकृ ि गरे पतन कायाान्वयनमा कमाचारीको आचार संतििा स्वीकृ ि गरी
कायाान्वयनमा ल्याएको ।
आइनसके को ।
कायाान्वयनमा नल्याएको ।

स्थानीयसरकारले तनयतमिरुपमा समग्र वातषाक
योजना िथा कायाक्रमको सावाजतनक गने
गरेकोर मतिला, बालबातलका र आतर्वासी
जनजाति, मधेशी, मुतश्लम, तपछिावगा, र्तलि,
अपाङ् गिा भएकाव्यतक्तिरू, जेष्ठनागररकलाई
लतक्षि गरेर रािेको कायाक्रम िथा बजेट
सरोकारवालाले
थािा
पाउनेगरी
सावाजतनकगरेको ।

स्थानीयसरकारले तनयतमिरुपमा समग्र वातषाक
योजना िथा कायाक्रमको सावाजतनक गने गरे
पतन मतिला, बालबातलका र आतर्वासी
जनजाति, मधेशी, मुतश्लम, तपछिावगा, र्तलि,
अपाङ् गिा भएकाव्यतक्तिरू, जेष्ठनागररकलाई
लतक्षि गरेर रािेको कायाक्रम िथा बजेट
सरोकारवालाले
थािा
पाउनेगरी
सावाजतनकनगरेको ।

स्थानीयसरकारले तनयतमिरुपमा समग्र
वातषाक योजना िथा कायाक्रमको सावाजतनक
गने नगरेकोर मतिला, बालबातलका र
आतर्वासी जनजाति, मधेशी, मुतश्लम,
तपछिावगा,
र्तलि,
अपाङ् गिा
भएकाव्यतक्तिरू, जेष्ठनागररकलाई लतक्षि
गरेर रािेको कायाक्रम िथा बजेट
सरोकारवालाले
थािा
पाउनेगरी
सावाजतनकनगरेको ।

स्थानीयसरकारले तनयतमि रुपमा
कायाक्रमको सावाजतनक परीक्षण,
सामातजक परीक्षण, सावाजतनक सनु वु ाई,
तनयतमि पत्रकार भेटघाट र सूचनाको
सावाजतनकीकरण गरेको प्रति र
कायाक्रमको उपतस्थति ।
स्थानीयसरकारले गने सावाजतनक
परीक्षण,
सामातजक
परीक्षण,
सावाजतनक सुनुवाई, तनयतमि पत्रकार
भेटघाट र सूचनाको सावाजतनकीकरण
कायाक्रमको उपतस्थति रतजिर र
बतन्चतिकरणमा
परेका
व्यतक्तकोउपतस्थति ।
स्थानीयसरकारले गने सावाजतनक
परीक्षण,
सामातजक
परीक्षण,
सावाजतनक सुनुवाई, तनयतमि पत्रकार
भेटघाट र सूचनाको सावाजतनकीकरण
कायाक्रममा बतन्चतिकरणमा परेका
व्यतक्त िथासमुर्ायको िफा बाट स्थानीय
सरकारले तलएको नीति िथा कायाकम
र सो को कायाान्वयकातवषयमा आवाज
उठे का प्रश्न र त्यसमा स्थानीय
सरकारबाट सम्बोधनको अतभलेि ।
स्थानीय सरकारका जनप्रतितनतध र
कमाचारीको स्वीकृ ि आचार संतििा ।

स्थानीयसरकारले तनयतमिरुपमा समग्र
गरेको वातषाक योजना िथा कायाक्रमको
सावाजतनकीकरण
र मतिला,
बालबातलका र आतर्वासी जनजाति,
मधेशी, मुतश्लम, तपछिावगा, र्तलि,
अपाङ् गिा
भएकाव्यतक्तिरू,
जेष्ठनागररक लतक्षि कायाक्रम िथा
बजेट सावाजतनकगरेको अतभलेि ।

स्थानीयसरकारले स्थानीय सचू ना स्थानीय ०-१
भाषामा प्रवाि िथा प्रशारण गने गरे ।
नगरेको ?

१

स्थानीयसरकारले स्थानीय सचू ना स्थानीय स्थानीयसरकारले स्थानीय सचू ना स्थानीय स्थानीयसरकारले स्थानीय सचू ना स्थानीय स्थानीयसरकारले स्थानीय सचू नािरू
भाषामा प्रवाि िथा प्रशारण गने नीति रिेको भाषामा प्रवाि िथा प्रशारण गने नगरेको । स्थानीय भाषामा प्रवाि िथा प्रशारण
भाषामा प्रवाि िथा प्रशारण गने गरेको ।
िर कायाान्वयन नभएको ।
गरेको तववरण ।

के स्थानीयसरकारले स्थानीय रेतियो, ०-१
एफ.एम. र छापा माध्यमद्वारा समावेशीकरण
िथा लैंतगकसमानिा सम्बन्धी सूचना प्रवाि
गरी जनिालाई सुसुतचि गने गरेको छ ?
के स्थानीयस्िरमा मतिला, बालबातलका ०-१
सबै जािजातिका तवपन्न बगा (आतर्वासी
जनजाति,
र्तलिमधेशी,
मुतश्लम,
तपछिावगा) अपाङ् गिा भएको व्यतक्तिरू,
जेष्ठनागररक
लगायि
अन्यलतक्षि
समुििरूको सूचना, तशक्षा िथा
संचारसम्बन्धी कायाक्रमको प्रवािबाट
यीवगािरूको जनचेिनामा वृति भएको छ ?
(आधार िथ्याँकसँग समेि िुलना गना
सतकने)

०.५

स्थानीयसरकारले स्थानीय रेतियो, एफ.एम. र
छापा माध्यमद्वारा समावेशीकरण िथा
लैंतगकसमानिा सम्बन्धी सूचना प्रवाि गरी
जनिालाई ससु तु चि गने गरेको ।

के कायाक्रमिथा पररयोजना कायाान्वयनबाट ०-१
सम्वतन्धि समुर्ायले पूरा लाभ तलन सके को
छ?

)=% कायाक्रमिथा पररयोजना कायाान्वयनबाट कायाक्रमिथा

)=%

५.४.२

के स्थानीयसरकारले सचं ालन गरेका ०-१
कायाकमको अनुगमन, मूल्याङ् कन गर्ाा
लैङ्तगक समानिा िथासामातजक समावेशी
तवकास सम्वन्धीकायाक्रमकोसंचालनबाट
सरोकारवालालाई पुगेको लाभ, असर र
प्रभावतवश्लेषण गने गररन्छ ?

)=% स्थानीयसरकारको समीक्षा बैठकमा मतिला,

५.४.३

के स्थानीयसरकारको समीक्षा बैठकमा ०-१
मतिला, बालबातलका, सबै जािजातिका
तवपन्न बगा (आतर्वासीजनजाति, र्तलि
मधेशी, मुतश्लम, तपछिावगा) अपाङ् गिा
भएका व्यतक्तिरू, जेष्ठनागररकलगायिलाई
लतक्षि कायाक्रम मातथछलफल गनेगरेका छ
?

५.३.२

९०

५.३.३

९१

९३

अनुगमन ४
िथामूल्या
ङ् कन

५.४.१

५.३.४

९२

९४

९५

स्थानीयसरकारले स्थानीय रेतियो, एफ.एम. र
छापा माध्यमद्बाटके िीमात्र समावेशी िथा
लैंतगकसमानिा सम्बन्धी सूचना प्रवाि गरी
जनिालाई ससु तु चि गने गरेको ।

स्थानीयसरकारले स्थानीय रेतियो, एफ.एम.
र छापा माध्यमद्बाट समावेशीकरण िथा
लैंतगकसमानिा सम्बन्धी सचू ना प्रवाि गरी
जनिालाई ससु तु चि गने नगरेको ।

स्थानीयसरकारले स्थानीय रेतियो,
एफ.एम. र छापा माध्यमद्वारा
समावेशीकरण िथा लैंतगकसमानिा
सम्बन्धी प्रवातिि सूचनाको प्रति ।

)=% स्थानीयस्िरमा मतिला, बालबातलका सबै स्थानीयस्िरमा मतिला, बालबातलका सबै स्थानीयस्िरमा मतिला, बालबातलका सबै के
जािजातिका तवपन्न बगा (आतर्वासी
जनजाति, र्तलिमधेशी, मुतश्लम, तपछिावगा)
अपाङ् गिा भएको व्यतक्तिरू, जेष्ठनागररक
लगायि अन्यलतक्षि समिु िरूको सूचना,
तशक्षा िथा संचारसम्बन्धी कायाक्रमको
प्रवािबाट यीवगािरूको जनचेिनामा वृति
भएको ।

जािजातिका तवपन्न बगा (आतर्वासी
जनजाति, र्तलिमधेशी, मुतश्लम, तपछिावगा)
अपाङ् गिा भएको व्यतक्तिरू, जेष्ठनागररक
लगायि अन्यलतक्षि समुििरूको सचू ना,
तशक्षा िथा संचारसम्बन्धी कायाक्रमको प्रवाि
भएपतन यसबाट यीवगािरूको जनचेिनामा वृति
भएको आधार नभएको ।

जािजातिका तवपन्न बगा (आतर्वासी
जनजाति,
र्तलिमधेशी,
मुतश्लम,
तपछिावगा) अपाङ् गिा भएको व्यतक्तिरू,
जेष्ठनागररक
लगायि
अन्यलतक्षि
समुििरूको सूचना, तशक्षा िथा
संचारसम्बन्धी कायाक्रमको प्रवाि नभएको र
स्थानीय ििका कायाक्रमबाट यीवगािरूको
जनचेिनामा वृति नभएको ।

स्थानीयस्िरमा
मतिला,
बालबातलका सबै जािजातिका तवपन्न
बगा
(आतर्वासी
जनजाति,
र्तलिमधेशी, मुतश्लम, तपछिावगा)
अपाङ् गिा
भएको
व्यतक्तिरू,
जेष्ठनागररक लगायि अन्यलतक्षि
समुििरूको सचू ना, तशक्षा िथा
संचारसम्बन्धी कायाक्रमको प्रवािबाट
यीवगािरूको जनचेिनामा वृति भएको
िथ्याँक वा अध्ययन प्रतिवेर्न ।

पररयोजना कायाान्वयनबाट कायाक्रमिथा पररयोजना कायाान्वयनबाट कायाक्रमिथा पररयोजना कायाान्वयनबाट
सम्वतन्धि समुर्ायले पूरा लाभ तलन सके को सम्वतन्धि समुर्ायले के िीमात्र लाभ तलन सम्वतन्धि समुर्ायले लाभ तलन नसके को । सम्वतन्धि समुर्ायले पूरा लाभ तलएको
।
सके को ।
प्रभाव अध्ययन प्रतिवेर्न ।

स्थानीयसरकारले संचालन गरेका कायाकमको
अनुगमन, मूल्याङ् कन गर्ाा लैङ्तगक समानिा
िथासामातजक
समावेशी
तवकास
सम्वन्धीकायाक्रमकोसंचालनबाट
सरोकारवालालाई पुगेको लाभ, असर र
प्रभावतवश्लेषण गने गररएको ।

बालबातलका, सबै जािजातिका तवपन्न वगा
(आतर्वासीजनजाति, र्तलि मधेशी, मुतश्लम,
तपछिावगा) अपाङ् गिा भएका व्यतक्तिरू,
जेष्ठनागररकलगायिलाई लतक्षि कायाक्रम
मातथछलफल िुने गरेको ।

स्थानीयसरकारले सचं ालन गरेका कायाकमको
अनुगमन, मूल्याङ् कन गर्ाा लैङ्तगक समानिा
िथासामातजक
समावेशी
तवकास
सम्वन्धीकायाक्रमकोसंचालनबाट
सरोकारवालालाई पुगेको लाभ, असर र
प्रभावतवश्लेषण गने कायाक्रम रिेको िर
कायाान्वयन नभएको ।
स्थानीयसरकारको समीक्षा बैठकमा मतिला,
बालबातलका, सबै जािजातिका तवपन्न वगा
(आतर्वासीजनजाति, र्तलि मधेशी, मुतश्लम,
तपछिावगा) अपाङ् गिा भएका व्यतक्तिरू,
जेष्ठनागररकलगायिलाई लतक्षि कायाक्रम
मातथयर्ाकर्ा छलफल िुने गरेको ।

स्थानीयसरकारले
सचं ालन
गरेका
कायाकमको अनुगमन, मूल्याङ् कन गर्ाा
लैङ्तगक समानिा िथासामातजक समावेशी
तवकासकाकायाक्रमकोसंचालनबाट
सरोकारवालालाई पुगेको लाभ, असर र
प्रभावतवश्लेषण गने कायाक्रम नभएको ।
स्थानीयसरकारको समीक्षा बैठकमा मतिला,
बालबातलका, सबै जािजातिका तवपन्न वगा
(आतर्वासीजनजाति, र्तलि मधेशी,
मुतश्लम, तपछिावगा) अपाङ् गिा भएका
व्यतक्तिरू, जेष्ठनागररकलगायिलाई लतक्षि
कायाक्रम मातथछलफल िुने नगरेको ।

स्थानीयसरकारले सचं ालन गरेका
कायाकमको अनुगमन, मूल्याङ् कन गर्ाा
लैङ्तगक समानिा िथासामातजक
समावेशी
तवकासकाकायाक्रमकोसंचालनबाट
सरोकारवालालाई पुगेको लाभ, असर र
प्रभावतवश्लेषण भएको प्रतिवेर्न ।
स्थानीयसरकारको समीक्षा बैठकमा
मतिला,
बालबातलका,
सबै
जािजातिका
तवपन्न
वगा
(आतर्वासीजनजाति, र्तलि मधेशी,
मुतश्लम, तपछिावगा) अपाङ् गिा भएका
व्यतक्तिरू,
जेष्ठनागररकलगायिलाई
लतक्षि गरी भएको छलफल प्रतिवेर्न
।

के अनगु मन िथामल्ू याङ् कनबाट तसके का ०-१
पाठिरू कायाक्रम वा योजना ियार गर्ाा
समावेश गने गररन्छ ?

१

अनगु मन िथामल्ू याङ् कनबाट तसके का अनगु मन िथामल्ू याङ् कनबाट तसके का के िी अनगु मन िथामल्ू याङ् कनबाट तसके का अनगु मन िथामल्ू याङ् कनबाट तसके का
पाठिरू कायाक्रम वा योजना ियार गर्ाा पाठिरू कायाक्रम वा योजना ियार गर्ाा पाठिरू कायाक्रम वा योजना ियार गर्ाा पाठिरू कायाक्रम वा योजना ियार गर्ाा
समावेश गने गररएको छ ।
समावेश गने गररएको छ ।
समावेश गने गररएको छै न ।
समावेश गरेको प्रमाण ।

स्थानीय ििले संघ र प्रर्ेश सरकारिरूले ०-१
िय गरेका नीति, कानून िथा
कायाक्रमिरूको कायाान्वयनमा सिकाया,
समन्वय र सिजीकरण गने गरे । नगरेको ?

!

स्थानीय ििले संघ र प्रर्ेश सरकारिरूले िय
गरेका नीति, कानून िथा कायाक्रमिरूको
कायाान्वयनमा सिकाया, समन्वय र
सिजीकरण गने गरेको ।

स्थानीय ििले संघ र प्रर्ेश सरकारिरूले िय
गरेका के िी नीति, काननू िथा कायाक्रमको
कायाान्वयनमा मात्र सिकाया, समन्वय र
सिजीकरण गने गरेको ।

स्थानीय ििले संघ र प्रर्ेश सरकारिरूले
िय गरेका नीति, कानून िथा
कायाक्रमिरूको कायाान्वयनमा सिकाया,
समन्वय र सिजीकरण गने नगरेको ।

लैङ्तगक समानिािथा समावेशी तवकासको ०-१
लातग तवतभन्न सरोकारवाला तनकायिरूबीच
सचजाल बनी कायागिछलफल िथा यस
क्षेत्रको तवकासको लातग तनयतमिरुपमा काया
िुने गरे । नगरेको ?

१

लैङ्तगक समानिािथा समावेशी तवकासको
लातग तवतभन्न सरोकारवाला तनकायिरूबीच
बनेको सचजालमा कायागिछलफल िथा यस
क्षेत्रको तवकासको लातग तनयतमिरुपमा काया
िुने गरेको ।

लैङ्तगक समानिािथा समावेशी तवकासको
लातग तवतभन्न सरोकारवाला तनकायिरूबीच
बनेको
सचजालमाआकलझक
ु ल
कायागिछलफल िथा यस क्षेत्रको तवकासको
लातग बेलाबेलामा काया िुने गरेको ।

लैङ्तगक समानिािथा समावेशी तवकासको
लातग तवतभन्न सरोकारवाला तनकायिरूबीच
बनेको सचजालमा कायागिछलफल िथा
यस क्षेत्रको तवकासको लातग काया िुने
नगरेको ।

)=% लैङ्तगक समानिािथा समावेशी तवकासको लैङ्तगक समानिािथा समावेशी तवकासको लैङ्तगक समानिािथा समावेशी तवकासको

५.५.३

लैङ्तगक समानिािथा समावेशी तवकासको ०-१
लातग तवतभन्न सरोकारवाला तनकायिरूबीच
कायागि संयन्त्र (संजाल) का
प्रतितनतधिरूलाई लैङ्तगक िथा समावेशी
तवकास सम्वन्धी क्षमिा तवकासिातलमिरू
प्रर्ान गने गरे । नगरेको ?

)=% मतिला तवरुििुने सबै प्रकारका भेर्भाव मतिला तवरुििुने सबै प्रकारका भेर्भाव मतिला तवरुििुने सबै प्रकारका भेर्भाव

५.५.४

मतिला तवरुििुने सबै प्रकारका भेर्भाव ०-१
उन्मूलन गने मिासतन्ध कायाान्वयनका लातग
ियारगररएको रातष्रय कायायोजना र सयं ुक्त
राष्रसङ् घीय सुरक्षा पररषद्बाट पाररिप्रस्िाव
नम्बर १३२५ र १८२० को कायाान्वयन
रातष्रय
कायायोजना,
मानव
अतधकारकायायोजना िथा छुवाछुि
तबरूिको कायायोजनामा स्थानीय सरकारको
तजम्मेवारी
भतनउल्लेि
गररएका
कायाक्रमिरूमा रकम तवतनयोजन िथा
कायाान्वयन गने गरे । नगरेको ?

९७

समन्वय र ४
सम्बन्ध
तबस्िार

५.५.१

५.४.४

९६

५.५.२

९८

९९

१००

लातग तवतभन्न सरोकारवाला तनकायिरूबीच
कायागि
सयं न्त्र
(संजाल)
का
प्रतितनतधिरूलाई लैङ्तगक िथा समावेशी
तवकास सम्वन्धी क्षमिा तवकासिातलमिरू
प्रर्ान गने गरेको ।

उन्मूलन गने मिासतन्ध कायाान्वयनका लातग
ियारगररएको रातष्रय कायायोजना र संयुक्त
राष्रसङ् घीय सुरक्षा पररषद्बाट पाररिप्रस्िाव
नम्बर १३२५ र १८२० को कायाान्वयन
रातष्रय
कायायोजना
,मानव
अतधकारकायायोजना िथा छुवाछुि तबरूिको
कायायोजनामा स्थानीय सरकारको तजम्मेवारी
भतनउल्लेि गररएका कायाक्रमिरूमा रकम
तवतनयोजन िथा कायाान्वयन गने गरेको ।

लातग तवतभन्न सरोकारवाला तनकायिरूबीच
कायागि
सयं न्त्र
(संजाल)
का
के िीप्रतितनतधलाई मात्रलैङ्तगक िथा समावेशी
तवकास सम्वन्धी क्षमिा तवकासिातलम तर्ने
कायाक्रम रिेको ।

उन्मूलन गने मिासतन्ध कायाान्वयनका लातग
ियारगररएको रातष्रय कायायोजना र संयुक्त
राष्रसङ् घीय सुरक्षा पररषद्बाट पाररिप्रस्िाव
नम्बर १३२५ र १८२० को कायाान्वयन रातष्रय
कायायोजना, मानव अतधकारकायायोजना िथा
छुवाछुि तबरूिको कायायोजनामा स्थानीय
सरकारको तजम्मेवारी भतनउल्लेि गररएका
कायाक्रमिरूमा रकम तवतनयोजन गरेपतन
कायाान्वयन नगरेको ।

लातग तवतभन्न सरोकारवाला तनकायिरूबीच
कायागि संयन्त्र (संजाल) का
प्रतितनतधलाई लैङ्तगक िथा समावेशी
तवकास सम्वन्धी क्षमिा तवकासिातलमिरू
प्रर्ान गने नगरे ।

उन्मल
ू न गने मिासतन्ध कायाान्वयनका लातग
ियारगररएको रातष्रय कायायोजना र सयं ुक्त
राष्रसङ् घीय सुरक्षा पररषद्बाट पाररिप्रस्िाव
नम्बर १३२५ र १८२० को कायाान्वयन
रातष्रय
कायायोजना,
मानव
अतधकारकायायोजना िथा छुवाछुि
तबरूिको कायायोजनामा स्थानीय सरकारको
तजम्मेवारी
भतनउल्लेि
गररएका
कायाक्रमिरूमा रकम तवतनयोजन िथा
कायाान्वयन गने नगरेको ।

स्थानीय ििले सघं
र प्रर्ेश
सरकारिरूले िय गरेका नीति, काननू
िथा कायाक्रमिरूको कायाान्वयनमा
सिकाया, समन्वय र सिजीकरण गरेको
प्रमाण ।
लैङ्तगक समानिािथा समावेशी
तवकासको लातग तवतभन्न सरोकारवाला
तनकायिरूबीच बनेको सचजाल मा
कायागिछलफल िथा यस क्षेत्रको
तवकासको लातग काया गरेकोप्रमातणि
िुने बैठकका तनणायपतु स्िका िथा तनणाय
।
लैङ्तगक समानिािथा समावेशी
तवकासको लातग तवतभन्न सरोकारवाला
तनकायिरूबीच कायागि संयन्त्र
(संजाल) का प्रतितनतधिरूलाई
लैङ्तगक िथा समावेशी तवकास
सम्वन्धी क्षमिा तवकासिातलम प्रर्ान
गरेको कायाकम सख्ं या र उपतस्थति ।
मतिला तवरुििुने सबै प्रकारका भेर्भाव
उन्मूलन गने मिासतन्ध कायाान्वयनका
लातग ियारगररएको रातष्रय कायायोजना
र संयुक्त राष्रसङ् घीय सुरक्षा पररषद्बाट
पाररिप्रस्िाव नम्बर १३२५ र १८२०
को कायाान्वयन रातष्रय कायायोजना,
मानव अतधकारकायायोजना िथा
छुवाछुि तबरूिको कायायोजनामा
स्थानीय
सरकारको
तजम्मेवारी
भतनउल्लेि गररएका कायाक्रमिरूमा
तवतनयोजन भएकोस्वीकृ ि वातषाक
कायाकम र बजेट ।

१०.३ n}+lus kl/If0f glthfsf] dfs'/] hfnf]
नीति, कानून,
योजना
२०
१५
१०

सुशासन िथा

संस्थागि

५

उत्तरदातयत्व

व्यवस्था

Series1

०

Series2
मानव संसाधन

सेवा प्रवाह

िथा क्षमिा
ववकास

२५
२०
१५
१०
Series1

५
०

Series2
नीति, कानून,

संस्थागि व्यवस्था मानव संसाधन

योजना

सेवा प्रवाह

िथा क्षमिा

सुशासन िथा
उत्तरदातयत्व

ववकास
१

२

३

४

५

९
८
७
६
५
४
३
२
१
०

१
२
६
७
८

समन्वय र सम्बन्ध बबस्िार

अनग
ू याङ्कन
ु मन िथा मल्

सच
ू ना िथा संचार

उत्तरदातयत्व र जवाफदे हहिा

सश
ु ासन

स्वरोजगार िथा आय आजुन र…

खानेपानी िथा सरसफाइ

१६ खानेपानी…

शशक्षा कायुक्रम

प्रजनन ् स्वास्थ्य

पव
ू ाुधार ववकास

ववपद व्यवस्थापनमा समावेशशिा

कानन
ू ी साक्षरिा

अनौपचाररक मल्
ू य, मान्यिा र…

मानव संसाधन िथा क्षमिा…

िथ्याङ्क सङकलन िथा…

५

ववत्त व्यवस्थापन प्रणालीमा…

४

सशमति, उपसशमति र कायुदलमा…

कायु प्रणाली समावेशी

३

कमुचारी पदागधकारी प्रतितनगधत्व

बजेट िजम
ु ा िथा कायाुन्वयन

योजना िजम
ु ा िथा कायाुन्वयन

नीति र कानन
ू मा समावेशशिा…

१ नीति र…
२२ समन्वय र…८
२ योजना…
२१ अनुगमन…
३ बजेट िजम
ु ा…
६
२० सूचना िथा…
४ कमुचारी…
४
१९ उत्तरदातयत्व…
५ कायु प्रणाली…
२
१८ सुशासन
६ सशमति,…
०
१७ स्वरोजगार…
७ ववत्त…
Series1

Series2

१५ शशक्षा…
९ मानव…
१४ प्रजनन…्
१०…
१३ पूवाुधार…
११ कानन
ू ी…
१२ ववपद…
८ िथ्याङ्क…

९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२
Series1

Series2

!)= gu/kflnsfdf n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]lzs/0f ;an kIf / ;'wf/ ug'{kg]{ kIfx?
;an kIfM
 gu/kflnsfsf] of]hgf, ah]6df n}lu+s ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]lzs/0fsf] laifo ;dfa]z
ePsf] .
 ah]6 lalgof]hg x'g] u/]sf] .
 laleGg ;ldlt tyf ;+/rgfx?sf] n}lu+s ;dfgtf tyf ;dflhs ;dfj]lzs/0f ePsf] .
 zfvfsf] :yfkgf eO{ sfo{{ ;Dkfbg ePsf] .
 laleGg ;+rf/ dfWodsf] pknAwtf / k|of]u ePsf] .
;'wf/ ug'{kg]{ kIfx?
 nlIft au{sf sfo{qmdx?af6 Pp6} AolQm k6s k6s nfefGjLt ePsf] x'bfF lgltut ;ldIff ug]{ .
 ;+rfngdf /x]sf / ;DkGg ePsf sfo{qmdx?sf] k|efjsf/Ltf ;ldIff tyf pknlAwsf] d"NofÍg
ul/ k'g{ljrf/ ug]{ .
 ;dGjo tyf ;xefuLtfnfO{ yk k|a{4g ug]{ .
 n}lu+s ;dfgtfsf If]qdf sfo{ ubf{ n}lu+s cNk;+Vosx?sf nfuL klg nlIft sfo{qmdx?sf] lgdf{0f
ug]{ .
 jh]6 ljlgof]hgeO sfo{qmd ;+rfng ePkgL pknAwLdf ljZn]if0f gx'g] u/]sf] .

!!= kflnsfsf] sfo{of]hgf ljj/0f

/fdu|fd gu/kflnsf gjnk/f;Lsf]
n};;f; kl/If0fsf ;"rsx? d"Nofsg k|so[ f lg/Gt/tf ;DaGwL sfo{of]hgf
c;f/ @)&*

मूल शशर्ुक
पण
ू ाुङ्क

थप दातयत्व पने ।

क्रक्रयाकलाप सञ्चालन गने जजम्मेवारी
प्राप्िा
ङ्क

अवस्था सध
ु ारका लागग
आवश्यक क्रक्रयाकलाप

पहलकिाु

ckf+utf ePsf afnLsf / lghsf ;xof]uL x?nfO
:jf:Yo ;'/Iff ;fdfu|L

dlxnf
tf
jfnjflnsfववका

तनणुयक

कायाुन्वयन

कायुपा

प्रशासक्रकय

कायुपाशल

प्रशासक्रकय

िाु

स शाखा प्रमुख

शलका

lgb]{lzsf tyf P]g lgdf{0f ug]{
न्यातयक सशमति

n}+uLs lx+;f lj?4sf] cleofg ;+rfng

न्यातयक

सशमति,

सामाजजक

बबकास

शाखा प्रमुख

:yflgo dlxnfx?sf]
z;lSts/0f tfnLd

Ifdtf

ljsfz

का

कायुपाशल
का

tyf
कायुपाशल

;DalGwt zfvf

laleGg ;+/rgf tyf ;ldltx?df n}uLs ;dfgtf
tyf ;f=;= clgjfo{ ug]{

सामाजजक

का

ववकास

शाखा प्रमुख

;'rgf k|lalwdf kx'r a9fpg] / tYofs
Aoj:yfkg ug]{
;'rgf k|lalwdf kx'r a9fpg] / tYofs
Aoj:yfkg ug]{

सामाजजक

का
ववकास

शाखा
सामाजजक

कायुपाशल

कायुपाशल
का

ववकास

शाखा प्रमुख

कायुपाशल
का

lszf]/Lx?sf nfuL cfTd/Iff Ifdtf ljsfz
tfnLd
नीति, कानन
ू र

सम्बजन्धि

योजना ,

शाखा

प्रमुख

संस्थागि

कायुपाशल
का

किाु

प्रमख

अगधकृि

सम्बजन्धि

संसाधन िथा

सम्बजन्धि

क्षमिा ववकास,

शाखा

प्रमख
ु

सेवा प्रवाह, /

शाखा

अगधकृि

प्रमख

उत्तरदातयत्व !))

सम्बजन्धि

)

प्रमुख

शाखा

@)&*.)&(
ebf}+ leq

ववर्य ववज्ञ

@)&*.)&(

प्रशासक्रकय

२०७८/०७९

प्रमख

अगधकृि

र वजेट

√

की

शभत्र

√

√

@)&*.)&(
bf];|f]
rf}dfl;ssf]
;'?df

√

अगधकृि

@)&*.)&(
ebf}+
bf];|f]
xKtf leq

√

प्रशासक्रकय

२०७८/०७९

प्रमुख

प्रशासक्रकय
अगधकृि

प्रमख
ु

प्रशासक्रकय

प्रमख
ु

अगधकृि

प्रमुख

प्रशासक्रकय
अगधकृि

प्रमुख

प्रशासक्रकय
अगधकृि

सम्बजन्धि

प्रमुख

प्रमुख

ववर्यववज्ञ

शभत्र

ने

सम्बजन्धि

२०७८/०७९

अगधकृि

प्रमख
ु

शाखा

पने

प्रशासक्रकय

Psn / lawjf dlxnfsf] g]t[Tj tyf Ifdtf lasfz

सश
ु ासन िथा

समयावगध

नप

प्रम'ख

lszf]/Lx?nfO lzkd'ns tfnLd

व्यवस्था, मानव

नपने

प्रशासक्रकय
अगधकृि

शभत्र

√

२०७८/०७९
को

पहहलो

चौमाशसक
शभत्र

√

२०७८/०७९
को

पहहलो

चौमाशसक
शभत्र

√

२०७८/०७९
को

पहहलो

चौमाशसक
शभत्र

√

h]08/ ;DaGwL tfnLd

सम्बजन्धि
सम्बजन्धि

शाखा

प्रमुख

dlxnfx?sf] nfuL cfwf/e't sfg'gL clwsf/
tfnLd

सम्बजन्धि
प्रमख
ु

शाखा

प्रशासक्रकय

प्रमुख
शाखा

कायुपाशल
का

प्रमुख

अगधकृि

को शभत्र

प्रशासक्रकय

२०७८/०७९

प्रमुख

अगधकृि

n};;f; kl/If0fsf ;"rsx? d"Nofsg k|s[of lg/Gt/tf ;DaGwL sfo{of]hgf
c;f/ @)&*
ls|ofsnfk ;+rfng ug]{
lhDd]jf/L
sfof{G
k"0ff{ k|fKtf cj:yf ;'wf/sf nflu cfjZos kxns lg0f{o jog ;dof
Í
Í
ls|ofsnfk
tf{
stf{ stf{ jlw
!=!=! :yfgLo txsf] gLlt tyf
sfg"gsf] d:of}bf tof/ ug]{
sfof{b]zdf n};;f;sf] b[li6n]
;Dkfbg ug]{ u/L sfo{ 6f]nL
lgdf{0f, k"j{ b:tfj]hsf] ;dLIff
k|d'v
ubf{ n};;f; b[li6sf]0fn] ePsf], k|d'v
k|zf;
d:of}bfsf] laifoj:t' / zAb
k|zf; sfo{k sLo
rog ;dfj]zL / ;xeflutfd"ns sLo
flnsf clws[ )&*.
x'g' kg]{
clws[t ;b:o t
)*(
k|d'v @)&*.
!=!=* gu/kflnsfn] /}yfg] / ;fdflh
k|zf; )&(
cfk|jf;L sfdbf/ tyf >dhLjL s
sfo{k sLo ;fpg
pk/ x'g] lje]b /f]Sgsf nfuL ljsf; flnsf clws[ d;fGt
नी
:ki6 gLlt agfpg]
zfvf
;b:o t
leq
ति,
प्रमख
!=#=@ :yfgLo ;/sf/sfIfdtf
प्रशास
ljsf; of]hgfdf n}lËs pQ/bfoL
का
tyf ;fdflhs ;dfj]zL ah]6
कायु
क्रकय
नू
lgdf{0fPj+ k/LIf0flgoldt?kdf
पाशल अगध
ug{ ah]6sf] Joj:yf ul/P .
@)&*.
न
का
क
ि
ृ
gul/Psf] <
)&(
!=#=#
kl/If0f
kZrft
n}
l
Ës
र
;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zL
यो
ljifodf ;'wf/ ug{ Ifdtf ljsf; महह
ला
sfo{of]hgf sfof{Gjogsf nflu
ज
प्रमख २०७
kof{Kt ah]6 tyf sfo{qmd
िथा
प्रशास
aflif{s of]hgfdf ;dfj]z ug]{
ना
८/०७
बालबा
!=#=# kl/If0fkZrftn}lËs
कायु
क्रकय
२० १५ ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zL शलका
९ की
ljifodf;'wf/ ug{ Ifdtf ljsf; शाखा पाशल अगध
शभत्र
का
कृि
sfo{of]hgf sfof{Gjogsf nflu
d"n zLif{s

२०७८/०७९

yk
bfloTj
kg]{ gkg]{
g
k
kg]{
g]{
ljifo
lj1
/
jh]6
sf]
Joj:
yfkg

ljifo
lj1

√

√

√

को शभत्र

√

√

kof{Kt ah]6 tyf sfo{qmd
aflif{s of]hgfdf ;dfj]z ug]{

@=!=!= :yfgLo ;/sf/sf ]lg0ff{os
txdf -sd{rf/L kbflwsf/L_
dlxnfx¿sf] ;dfg?kdf - %).%)
k|ltzt k|ltlglwTj ug{ gLlt
agfpg] .
@=!=#=:yfgLo ;/sf/n] dlxnf
tyf laz]if ;d'bfonfO{ laz]if
;]jf k|bfg ubf{ ;DjlGwt
;d'bfosf] efiff, ;+:s[lt / /xg
;xg a'em]sf] sd{rf/L jf
hgk|ltlglw ;d]t ;dfj]z u/]sf]
sfo{6f]nL jf zfvf dfkm{t lbg]
Joj:yf ldnfpg]
@=!=$ hgk|ltlglwx¿ tyf
sd{rf/Lx¿nfO{ s'g} Ifdtf
clea[l4sf] cj;/ k|bfg ubf{
;a}nfO{ ;dfg cj;/ x'g] u/L /
dlxnf tyf jl~rlts/0fdf k/]sf]
;d'bfonfO{ cu|efu k|fKt x'g]u/L
;sf/fTds lje]bsf] gLlt agfpg]

सामा

जजक

ववकास
शाखा

प्रमख
ु

प्रमख
ु
कायु

पाशल
का

सामा

जजक

ववकास
शाखा

प्रमख
ु

कायु

पाशल
का

सामा

जजक

ववकास
शाखा

प्रमख
ु

सामा

स्था
ग
ि

व्य
व
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प्रशास
क्रकय

अगध
कृि

प्रमख
ु

प्रशास
क्रकय

अगध
कृि

०७९
को

पहहलो
चौमा
शसक
शभत्र

२०७८/

√

०७९
को

पहहलो
चौमा
शसक
शभत्र

√

@)&*.
)&(
bf];|f]
rf}dfl
;s

√

प्रमख
ु
कायु

पाशल
का

@=@=! dlxnf /k'?ifaLrsf] जजक
c;dfgtf x6fpg tyf ;fdflhs ववकास कायु
;dfj]zLs/0f a9fpgsf] nflu
शाखा
पाशल
:yfgLo txsf]lglZrt sfo{gLlt
प्रमख
का
ु
agfpg]
@=@=@= MyfgLo Ù÷sf÷df n}lËs ;fdflh
ljsfÙ x]g]{ OsfO{sf] JojMyf ug]{
s
sfo{k
ljsf; flnsf
zfvf

सं

२०

२०७८/

प्रशास
क्रकय

अगध
कृि

प्रमख
ु

@)&*.
)&(
bf];|f]
क्रकय
rf}dfl
अगध
;ssf]
कृि
;'?df
k|d'v @)&*
k|zf;l =
so
ebf}sf]
clws[ bf];|f]
t
xKtf
leq
प्रशास

√

√
√

@=@=#
:yfgLo;/sf/af6
sfof{nodf x'g ;Sg] s'g} klg
k|sf/sf] b'j{\ojxf/, e]befa
dlxnflx+;f
lgoGq0fsf]
nflucfrf/ ;+lxtf agfP/ nfu'
ug]{
@=#=# :yfgLo txdf ;~rflnt
sfo{qmdx¿sf] cg'udg / ;dLIff
;DjGwL
sfo{df
:yfgLo
;/sf/n]u7g ug]{ ;ldlt,
pk;ldlt / sfo{bnx¿n] dlxnf
tyf jl~rlts/0fdf k/]sf]
;d'bfosf] lxtx'g] u/L ljZn]if0f
;lxt gLlt agfO{ sfof{Gjog ug]{
@=$=!
:yfgLo
txdf
dlxnfljsf;, n}lËs lxF;f la¿4,
dlxnf ;Lk ljsf;, g]t[Tj ljsf;
tyf Ifdtf clea[l4 h:tf
laifodf ;|f]t Joj:yfkgsf nflu
nflu aflif{s cfly{s P]gdf pNn]v
u/L 5'§} sf]if :yfkgf ug]{

@=$=# sfo{kflnsfdf n}lËs
8]:ssf] ljsf;sf] / cfjZos
dfgjLo >f]tx? nflu jh]6sf]
Joj:yf ul/ sfof{Gjogdf Nofpg]

@=%=# gu/kflnsfn] cfˆgf]
kfz{\jlrqdf cfwfl/t v08Ls[t
tYof+s / ;"rgfnfO{ cfwf/
dflg:yfgLo ljsf; of]hgf
;dfj]z ug]{ .

;fdflh sfo{k
s
flnsf
ljsf;
zfvf
k|d'v

k|d'v @)&*
k|zf;l ÷)&(
so
leq
clws[
t

k|d'v @)&*
;fdflh sfo{k k|zf;l ÷)&(
s
flnsf so
leq
ljsf;
clws[
zfvf
t
k|d'v

√

√

k|d'v @)&* ah]6 √
;fdflh sfo{k k|zf;l ÷)&( Jifj:
s
flnsf so
leq
yfkg
ljsf;
clws[
zfvf
t
÷dlxn
f
ljsf;
zfvf
k|d'v
k|d'v @)&* ag]6 √
;fdflh sfo{k k|zf;l ÷)&( Jifj:
s
flnsf so
sf]
yfkg
ljsf;
clws[ bf];|f]
zfvf
t
rf}dfl
÷dlxn
;s
f
leq
ljsf;
zfvf
k|d'v
k|d'v @)&*
k|zf;l ÷)&(
sf]
so
sfo{k clws[ klxnf]
klGhs flnsf t
rf}dfl
/0f
;s
√
zfvf
leq

;fdflh
s
ljsf;
#=!=!=
n}lËs
;dfgtf zfvf
tyf;dfj]zL ljsf;sf] nflu k|d'v
Ifdtf ljsf; sfo{of]hgf tof/
ul/ 5'§}lzif{sdf ah]6 ljlgof]hg
ug]{ / o:tf] /sd vr{ ug]{
sfo{ljlw :jLs[t ug]{
#=!=@=
:yfgLo
;/sf/sfkbflwsf/L
sdrf{/Lx¿n]
n}lËs
tyf
;dfj]zL ljsf;, n}+lus lx+zf
;DaGwL tflnd k|bfg ug]{ / ;DalGw
t
pkl:ylt ;'lglirttf ug]{
zfvf

@)&*
÷)&(
sf]
klxnf]
k|d'v rf}dfl
k|zf;l ;s
sfo{k so
leq
flnsf clws[
t
k|d'v

k|d'v
;DalG k|zf;l
wt
so
zfvf clws[
k|d'v t
#=!=# tflndsf ljifoj:t'sf] ;DalGw ;DalG k|d'v
k|:t'tLs/0fdf n}lËs ;Da]bgzLn t
wt
k|zf;l
efiffsf] k|of]u / dlxnfsf zfvf
zfvf so
cfjZostf;d]l6g] / tflndsf] k|d'v
k|d'v clws[
u'0f:t/, ;]jf ;'ljwf ;DaGwdf
t
k[i7kf]if0f lng] Joj:uf ug]{

मान
व
संसा
धन
िथा
क्षम
िा
वव
कास
२०

६

#=!=$ dlxnf tyfnlIft ;d'xsf
kbflwsf/Lx¿sf]
Ifdtf
clej[l4sf
nflu
lglb{i6
sfo{qmdx¿/;f]
cg';f/sf]
jh]6ljlgof]hg ug]{

;DalGw
t
zfvf
k|d'v

;DalG
wt
zfvf
k|d'v

k|d'v
k|zf;l
so
clws[
t

#=!=% :yfgLo;/sf/df n}lËs
;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zL
;DjGwL
tflnd
lbg
tyfsfo{qmdnfO{ sfof{Gjog ug{
;Sg] oy]i6 dfgjLo >f]t tof/
ug]{
#=!=^ :yfgLo;/sf/df dfgj
;+;fwg ljsf; s]G› jf zfvf jf
OsfOsf] Joj:yf ug]{

;fdflh
s
ljsf;
zfvf
k|d'v

;DalG
wt
zfvf
k|d'v

k|d'v
k|zf;l
so
clws[
t

;fdflh sfo{k
s
flnsf
ljsf;
zfvf
k|d'v

k|d'v
k|zf;l
so
clws[
t

@)&*
÷)&(
sf]
klxnf]
rf}dfl
;s
leq
@)&*
÷)&(
sf]
klxnf]
rf}dfl
;s
leq
@)&*
÷)&(
sf]
klxnf]
rf}dfl
;s
leq
@)&*
÷)&(
sf]
leq
@)&*
÷)&(
sf]
leq

√

√
√

√

√

√

#=!=& dlxnf /jlGrlts/0fdf
k/]sf] ;d'bfo nlIft nf]s ;]jf
cfof]u k"j{ tof/L sIff ;~rfng dlxnf
tyf
sfo{qmd ;~rfng ug]{
jfnjfl
nsf
O{sfO{ sfo{k
k|d'v
flnsf
#=!=* dlxnf ljsf;sfnflu
ePsf a]OlhË 3f]if0ff kqsf
jfx|j6f k|ltj2tfx¿sf af/]df
:yfgLo;/sf/sf kbflwsf/Lx¿
jf sd{rf/Lx¿nfO{ hfgsf/L x'g]
lsl;dsf] tflndsf] cfof]hgf ug]{

dlxnf
tyf
jfnjfl
nsf
O{sfO{ sfo{k
k|d'v
flnsf

#=@=@ n}lËslxF;f/lxt ufpm 6f]n dlxnf sfo{k
j8f jf gu/kflnsf 3f]if0ff ug{ tyf
flnsf
sfo{of]hgf tof/ ug]{
jfnjfl
nsf
zfvf
k|d'v

#=@=#= :yfgLo ;/sf/n] dlxnf ;fdflh
lj?4;j} vfn] lx+;f lgd{"n ug]{ s
sfo{k
sfo{qmdx¿ ;+rfng ug]{
ljsf; flnsf
zfvf

#=#=@ sfo{kflnsf ;b:ox¿,
;efsf ;b:ox¿ / kflnsfsf
k|d'v k|zf;sLo clws[t nufot
;a} zfvf k|d'vx¿nfO{ sfg"gsf]
d:of}bf th{'df ;DjGwL k|lqmof /

√
k|d'v
k|zf;l
so
clws[t

k|d'v
k|zf;
lso
clws[
t

k|d'v
k|zf;l
so
clws[ @)&*
÷)&(
t
sf]
leq
k|d'v
k|zf;l
so
clws[
t

√

@)&*
÷)&(
sf]
leq

√
k|d'v @)&* cfjZ √
k|zf;l ÷)&( s
so
leq
ah]6
clws[
sf]
t
Joj:
yf
u/L
cleo
fg
;Grf
ng
ug]{
k|d'v @)&*
k|zf;l ÷)&( cfjZ
so
sf] ;'? s
clws[ b]lv
ah]6
t
Joj:
yfkg
ug{\

k|d'v
k|zf;l
so
clws[
t

@)&*
÷)&(
sf]
bf];|f]
rf}dfl

√

;dfwfg ug{' kg]{ d"n ;d:of tyf
;jfn nufot d'Vo laifoj:t'sf
;DjGwdf
;do
;dodf
cled'vLs/0f ug]{
#=#=# dlxnfx¿sf]nflu sfg"gL
lzIff ;DaGwL sfo{qmdx¿ h:t}M
sfg"gL xsclwsf/, Psn dlxnf,
/ r]lna]6L a]rljvg lj?4
sfo{qmd, 5fpk8L k|yf lj?4
sfo{qmd, of}glxF;f la¿4sf
sfo{qmd cflbaf/]cg'lzIf0f

;s
leq
dlxnf sfo{k
tyf
flnsf
jfnjfl
nsf
zfvf
k|d'v

#=#=$ dlxnfx¿sf] nflu;+rflnt
sfg"gL
lzIff
;DaGwL
sfo{qmdx¿df lk5l8Psf blnt
clzlIft / lxF;fdf k/]sf
dlxnfx?nfO{ klxnf] k|fyldstfdf
/flv sfo{qmdsf] cfof]hgf ug]{

dlxnf sfo{k
tyf
flnsf
jfnjfl
nsf
zfvf
k|d'v

#=$=!:yfgLo
;/sf/n]ljkb
Joj:yfkg ;DjGwL dfkb08,
/0fgLlt, sfo{gLlt ;lxtsf]
sfo{ljlw :jLs[tubf{ dlxnf tyf
jl~rlts/0fdf k/]sf] ;d'bfo;Fu
k/fd;{ ul/ o:tfb:tfa]hdf
l;dfGtLs[t ju{ / ;d'bfonfO{
nlIft u/L ljz]if /fxt / dlxnf
k'?ifnfO{ cnu cnu ;+/If0fsf]
k|fjwfg ;lxtsf] Joj:yf ug]{
$=!=# :yfgLo txn] !%))
ju{lkm6eGbf a9L KnLGy If]qkmn
ePsf lghL tyf ;fj{hlgs ejg

;fdflh sfo{k
s
flnsf
ljsf;
zfvf
k|d'v

k|d'v @)&* cfjZ √
k|zf;l ÷)&( s
so
leq
ah]6
clws[
sf]
t
Joj:
yf
u/L
cleo
fg
;Grf
ng
ug]{
k|d'v @)&* cfjZ √
k|zf;l ÷)&( s
so
leq
ah]6
clws[
sf]
t
Joj:
yf
u/L
cleo
fg
;Grf
ng
ug]{
k|d'v @)&*
√
k|zf;l ÷)&(
so
leq
clws[
t

dlxnf sfo{k k|d'v @)&*
thf
flnsf k|zf;l ÷)&(
jfnjfl
so

√

tyf;+/rgf lgdf{0f ;DjGwL gS;f
:jLs[t ubf{ dlxnf, ckfËtf
ePsf JolQm tyfafnd}qLo'Qm
b[li6sf]0faf6 ;d]t pko'Qm x'g]
u/L ;+/rgf tof/ ug{ lgb]{zglbg]
$=@=@ :yfgLo txsf] sfof{no,
c:kftfn jf :jf:Yo rf}sL /
;Dej
ePsf
;fj{hlgs
:ynx?df aRrfnfO{ :tgkfgsf
lgldQ cnUu} sIf / ;dosf]
Joj:yf / ;f] sf] Joj:yfkg ug]{
$=@=$ dlxnf, ul/a, lgd'vf /
al~rlts/0fdf k/]sf JolQmx¿sf]
:jf:Yo ladf ug{ ;xhLs/0f /
;xof]uug]{ sfo{qmd / ah]6
Joj:yf ug]{
$=#=# clzlIft dlxnfx¿sf]
nflulzIff
;DaGwL
ljz]if
sfo{qmdx¿ ;+rfngug]{ gePsf <
-h:t}M cleefjslzIff, k|f}9 tyf
lszf]/L sIffx¿, ;fyL lzIff,
sfo{d"ns k|f}9 lzIff, aRrfb]lv
aRrf sIff, cflb _
$=$=# s'lxg] / gs'lxg] 3/fo;L
kmf]xf]/ 5'6\ofpg] Joj:yf, kmf]xf]/
;+sng tyf lj;h{g, 3/3/df
efG5fsf] kmf]xf]/ / kfgLaf6 s/];f
afnL tyf udnf / km'naf/L h:tf
sfo{qmddf dlxnf / k'¿ifsf]
;dfg ;xeflutf x'g'kg]{ h:tf
r]tgf clea'l4 sfo{qmd ;~rfng
ug]{ .
$=$=$ dlxnfx¿ a9L dfqfdf
;+nUg x'g] sfo{df ;kmfkfgLsf]
;xh Joj:yfsf nflu :yfgLo
dlxnfx?sf] ;qmLo ;xeflutfdf
cfsf;]kfgL ;+sng / e08f/0f,
k/+k/fut Ogf/ / s'jfsf]
k'ghL{ljs/0f / l/rflh{ª sfo{qmd
;~rfng ug]{

nsf
zfvf
k|d'v
ufp
sfo{
;ldlt

clws[
t

>fjg
leq

gu/k k|d'v @)&* ah]6
flnsf k|zf;l ÷)&( /
so
leq
hgz
clws[
QmL
t

;fdflh gu/k k|d'v
s
flnsf k|zf;l
ljsf;
so
zfvf
clws[
t
lzIff
sfo{k k|d'v
zfvf
flnsf k|zf;l
k|d'v
so
clws[
t

gu/
:jf:Yo kfln
zfvf
sf
dlxnf gu/
ljsf; kfln
zfvf
sf
k|d'v

k|d'v
k|zf;l
so
clws[
t
k|d'v
k|zf;l
so
clws[
t

)&*.
ah]6
)*(- /
rf}dflÙ hgz
s
QmL

@)&*
÷)&(
leq
ah]6 √
@)&( ah]6 √
÷)* cfjZ
) leq stf

$=%=@ :yfgLo ;/sf/n]:j/f]huf/
tyf a}b]lzs /f]huf/Ldf hfg]
dlxnf tyf al~rlts/0fdf k/]sf]
;d'bfosf]Ifdtf ljsf;sf] nflu
sfo{qmdx¿ to u/L sfof{Gjojg /f]huf/
;+of]h
ug]{
s
$=%=# u|fdL0f dlxnfk|fljlwsx¿ kz' ;]jf, s[lif, :jf:Yo / k"jf{wf/
;DaGwL k|fljlws_ /;fdflhs
k|d'v
kl/rfns tof/ ug]{ Joj:yf
k|zf;l
ldnfpg]
so
clws[t
$=%=$ ul/a tyf jl~rlts/0fdf
k/]sf] ;d'bfosf] kx'Fr / qmozlQm
cg'¿k ;'kyd"No ;xsf/L
;fdflh
k;nx¿sf] Joj:yfkgdf
s
kflnsfsf] sfo{qmd sfof{Gjog
zfvf
ug]{
k|d'v
%=!=@= :yfgLo txn] ljlwsf]
zf;g, Jofks hg;xeflutf, ;fdflh
e|i6frf/ la¿4 z"Go ;xgzLntf, s
;]jf k|jfxdf lgZkIftf / dlxnf ljsf;
tyf jl~rlts/0fdf k/]sf] zfvf
;d'bfonfO{ cu|flwsf/ h:tf gLlt k|d'v
th{'df ul/ sfof{Gjogdf Nofpg]
%=!=# dlxnf ljsf;sfnflu dlxnf
ePsf a]OlhË 3f]if0ff kqsf ljsf;
jfx|j6f k|ltj4tfx¿sf If]qdf zfvf
sfo{qmdto u/L sfof{Gjog ug]{ k|d'v

सु

शा

सन

िथा
उत्त

रदा
तय

त्व

२०

११.
५

k|d'v
k|zf;l
ah]6
sfo{k so
@)&* /
flnsf clws[ ÷)&( hgz
√
t
leq
QmL
k|d'v @)&*
k|zf;l ÷)&(
so
leq
sfo{k clws[
flnsf t
k|d'v
k|zf;l
so
sfo{k clws[
flnsf t
gu/ k|d'v
kfln k|zf;l
sf
so
clws[
t

sfo{k k|d'v
flnsf k|zf;l
so
clws[
t
%=@=! :yfgLo;/sf/n] lgoldt ;fdflh sfo{k k|d'v
?kdf sfo{qmdsf] ;fj{hlgs s
flnsf k|zf;l
k/LIf0f, ;fdflhs k/LIf0f, ljsf;
so
;fj{hlgs ;'g'jfO{, lgoldt zfvf
clws[
kqsf/ e]63f6 / ;"rgfsf] k|d'v
t
;fj{hlgsLs/0f ug]{

@)&*
÷)&(
leq

√

√

@)&*
÷)&(
leq

√

@)&*
÷)&(
leq

√

@)&* ah]6
÷)&( cfjZ √
leq
stf

%=@=@ :yfgLo;/sf/n] ug]{
;fj{hlgs k/LIf0f, ;fdflhs
k/LIf0f, ;fj{hlgs ;'g'jfO{,
lgoldt kqsf/ e]63f6 /
;"rgfsf]
;fj{hlgsLs/0f
sfo{qmddf alGrlts/0fdf k/]sf
JolQm tyf ;d'bfosf ;b:osf] ;fdflh
s
pkl:ylt Jofks agfpg]
ljsf;
zfvf
k|d'v
%=$=! sfo{qmdtyf kl/of]hgf k|d'v
sfof{Gjogaf6
;DjlGwt k|zf;l
;d'bfon] k"/f nfe lng] jftfj/0f so
tof/ ug]{
clws[t
%=$=@ :yfgLo;/sf/n] ;+rfng
u/]sf sfo{sdsf] cg'udg,
d"NofÍg ubf{ n}lËs ;dfgtf tyf
;fdflhs ;dfj]zL ljsf;
;DjGwL sfo{qmdsf] ;+rfngaf6
;/f]sf/jfnfnfO{ k'u]sf] nfe,
c;/ / k|efj ljZn]if0f ug]{
kl/kf6L lgdf{0f ug]{

sfo{k
flnsf
sfo{k
flnsf

gu/kfl sfo{k
nsf
flnsf
pkfWoI
f

k|zf;l
so
clws[
t
k|d'v
k|zf;l
so
clws[
t
k|d'v
k|zf;l
so
clws[
t

k|d'v
@)&*
÷)&( ah]6
leq
cfjZ
stf √
@)&*
b]lv
√
lg/Gt
/
@)&*
b]lv
lg/Gt
/

√

!@= lgZsif{M
n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]lzs/0f k/LIf0f :yfgLo txdf n};;f;sf] cj:yf s:tf] /x]sf]
5 /fHosf x/]s txdf ;a} gful/sx?sf] cy{k"0f{ ;xefuLtfsf] cj:yf s] s:tf] /x]sf] 5 eg]/ dfkg
u/L To;sf] n]vfhf]vf ug]{ k|s[of ;DkGg ul/Psf] 5 .
sf]/f]gf ;+qmd0fsf] bf];|f] e]l/oG6sf] hf]lvd;Fu} gjnk/f;L lhNnf klg k|efljt lhNnf xf] . lhNnfdf
ut a}zfv !^ ut]b]lv ns 8fpgsf] ePsf] cjZyf / klg ;+:yfn] n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs
;dfj]lzs/0f k/LIf0f ;DkGg u/]sf] 5 . :jf:Yo ;'/Iffsf dfkb08 k'/f ul/ lglb{i6 sfo{ k'/f ug{
;xof]u ug]{ gu/kflnsf kl/jf/ / k|b]z k|lzIf0f k|lti7fg n'lDjgL k|b]z nufotsf ;/f]sf/jfnf lgsfo
;a}nfO{ wGoafb lbg rfxfG5' . ;xh aftfj/0fdf ;xeflutfTds ?kdf sfo{qmd ;DkGg ePsf] 5 .
5f]6f] ;dodf klg /fd|f] 5nkmn / cEof; ePsf] 5 .

!#= ;'emfjx?
n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]lzs/0f k/LIf0f ul/;s]kl5 :yfgLo txnfO{ n}lËs ;dfgtf tyf
;fdflhs ;dfj]zLs/0f d}qL agfpgsf nfuL lgDg ;'emfax? lbPsf] 5 .
 n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0faf6 cfPsf ;j kIfx?sf] lg/Gt/tf /
Uofjx?nfO{ hgk|ltlglw / sd{rf/Ln] ;'wf/ ub]{ n}hfg'kg]{ .
 n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zL ljsf;sf nfuL tof/ kf/]sf] sfo{of]hgfnfO{ cIf]/;
kfngf ug]{ .
 n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zL ljsf;sf nfuL th{'df ul/Psf] sfo{of]hgf
sfof{Gjogsf] ;dodf slDtdf aif{df @ k6s cw{jflif{s ?kdf ;ldIff ug]{ kl/kf6Lsf] ljsf;
ug{'kg]{ .
 n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]lzs/0f k/LIf0fsf nfuL slDtdf # lbgsf] ;do
Joj:yf ubf{ /fd|f] x'G5 .

