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!=k[i7e"dL 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] k|:tfjgfdf g} n}+lus lje]b cGTo u/L ;dfg'kflts ;dfj]zL / 

;xeflutf d"ns l;4fGtsf cfwf/df ;dtf d"ns ;dfhsf] lgdf{0f ug]{ Joj:yf ul/Psf] 5 

. dlxnfsf] xs ;DaGwL wf/fn] ;dfg j+zLo clwsf/, ;'/lIft dft[Tj / k|hgg :jf:Yo 

;DaGwL clwsf/, /fHosf ;a} ;/sf/df ;xeflutf x'g] clwsf/, ;DklQ tyf kfl/jf/Ls 

dfldnf ;DaGwL clwsf/, lzIff, :jf:Yo, /f]huf/ / ;fdflhs ;'/Iffdf ;sf/fTds lje]bsf] 

Joj:yf u/]sf] 5 . o;sf ;fy} dlxnf lj?4 x'g] lx+;fhGo sfo{x¿nfO{ sfg"g adf]lhd 

b08gLo x'g] Joj:yf u/]sf] 5 . ;dfgtfsf] xsn] gful/sx¿, ;fdflhs / ;f+:s[tsf] ?kn] 

k5fl8 k/]sf ;d'bfo;d]tsf] ;+/If0f, ;zlQms/0f jf ljsf;sf] nflu ;+ljwfgdf ljz]if 

k|fjwfgx¿sf] yk JofVof u/sf] 5 . ;fdflhs Gofosf] xsn] /fHosf x/]s ;/sf/x¿df 

;dfj]zL / ;dfg'kflts k|ltlglwTjsf] l;4fGtsf cfwf/df hgtfsf] ;xefuLtfsf] clwsf/ 

:yfkgf u/]sf] 5 . :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ df ufpFkflnsf tyf 

gu/kflnsfsf] sfd, sTf{Jo / clwsf/df n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f -

Nf};;f;_ ;DaGwL Joj:yf u/]sf] 5 . To;}u/L j8f ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/df 

TfYof+s cBfjlws tyf ;+/If0f cGtu{t v08Ls[t tYof+s ;+sng ug]{, ljsf; sfo{ cGtu{t 

afnljjfx, ax'–ljjfx, n}+lus lx+;f cGTo ug]{ cflbsf] Joj:yf ul/Psf] 5 . :yfgLo txsf] 

of]hgf th'{df tyf sfof{Gjog cGtu{t of]hgf th'{df dlxnf tyf lk5l8Psf] ju{sf] 

;xeflutf ;'lglZrt ub}{ dlxnf, afnaflnsf tyf lk5l8Psf ju{, If]q / ;d'bfonfO{ k|ToIf 

nfe k'Ug] of]hgf 5gf}6df hf]8 lbg'n] n}=;=;f=; k|j¢{g ug]{ Joj:yf ul/Psf] a'lemG5 . 

:yflgo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ n]u/]sf]Joj:yf cg';f/ :yfgLo ;/sf/x¿n] jif{df Ps 

k6s cfly{s jif{ ;dfKt ePsf]k|yd rf}dfl;s leq n}= ;= ;f= ; k/LIf0f u/L ;Sg'k5{ . 

n}= ;= ;f= ;= k/LIf0f sfo{sf] ;xof]u tyf ;dGjosf nflu :yfgLo ;/sf/n] Ps sfo{bn 

u7g ;d]t ug{'kb{5 . 

n};;f; kl/If0fsf] cfwf/e"t dfkb08sf ?kdf kfFrj6f d"Vo lzif{s -gLlt,sfg'g, of]hgf, 

;+:yfut Joj:yf, dfgj ;+;fwg tyf Ifdtf ljsf;, ;]jf k|jfx, ;';fzg tyf pQ/bfloTj_ 

/ kfFr j6f k|d'v lzif{sx? leq @@ j6f pkzLif{sx? /flvPsf 5g\ .ltg} pklzif{sx?nfO{ 

k|i6 agfpgsf nflu k|To]s pklzif{sdf k|Zgx? /flvPsf 5g\ . ltg} k|Zgx?sf] cfwf/df 

:yflgo ;/sf/sf kbflwsf/Lx? / sd{rf/Lx?;+u ;Fu 5nkmn Pj+ cGt{lqmof ;DkGg ul/ 

5nkmnsf] cfwf/df pQm j'+bfdf /fd|f] b]lvPsfdf !, dWoo b]lvPsfdf )=% / ;'wf/ ug'{ kg]{ 

b]lvPsfdf jf ;f]ljifo x'Fb} gePdf ) c+sx? k|bfg ul/of] / k|fKt glthfnfO{ dfs'/L hfnf] 

tyf :tDe lrqsf] dfWodaf6 b]vfOPsf] 5 . n};;f; k/LIf0fsf] ;}4flGts kIfsf] cg';/0f, 

n};;f; k/LIf0f sfo{ljlwsf] dxTjk'0f{ kf6f] ePsfn] o;sf] ;kmn sfof{Gjogaf6 cfkm\gf] 

n};;f; If]qsf] ljsf;sf] pQ/bfloTj k'/f ug{ :yfgLo ;/sf/nfO{ 7'nf] 6]jf k'Ug] b]lvG5 . 

o;}sf] cfwf/df eljiosf] /0fgLlt tyf of]hgf tof/ ug]{ sfo{sf nflu o;af6 k|fKt 

lgisif{x¿n] ;3fpF5g\ . :yflgo tx n};;f; k/LIf0f sfo{ljlw, @)&$ sf] clwgdf /xL 



 
 
 
 

augf;sfnL ufFpkflnsfsf] cf=j=)&&.)&* sf] n};;f; k/LIf0f ul/ k|ltj]bg tof/ ul/Psf] 

xf] . 

@= cWoogsf] dxTj 

:yfgLo txjf6 k|jflxt ul/g] ;j} sfo{nfO{ a9L k|efjsf/L agfpg, n}+lËs l:yltsf] klxrfg 

/ of]hgfa4 tj/af6 n}+lËs pQ/bfoL ljsf; k|s[ofnfO{ ;+:yfut ug{ n}+lËs k/LIf0fsf] 

cfjZostf 5 . :yfgLo txn] n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0f sfo{ljlw 

@)&^ n] :yfgLo txsf] n};;f; If]qnfO{ k|efjsf/L sfof{Gjogdf hf]8 lbPsf] 5 . 

ufpkflnsfn] j:tL :t/af6 of]hgfx?sf] 5gf}6 b]lv k|fyldlss/0f x/]s r/0fx?df n}+lus 

;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f cGt/ut sfof{Gjog ul/g' kg]{ lqmofsnfkx?df yk 

k|efjsfl/tf Nofpgsf] nflu klg n};;f; kl/If0fsf] cfjZostf /x]sf] 5g]kfnsf] ;+ljwfgsf] 

k|:tfjgfdf juL{o, hftLo, If]qLo, eflifs, wfld{s, n}lËs lje]b / ;a} k|sf/sf hftLo 

5'jf5"tsf] cGTo ug]{ tyf 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 u/]sf] 5 . :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ df n}lËs ;dfgtf tyf 

;fdflhs ;dfj]zLs/0f -Nf};;f;_ ;DaGwL Joj:yf k|:tfjgdf g} pNn]v ul/Psf] 5 . tt\ 

;Gb{edf o; ltgfpm ufpFkflnsfn] th'{df ug]{ lglt, sfo{qmd tyf ah]6, aflif{s of]hgf 

th'{df k|s[of, cfof]hgf Joa:yfkg tyf sfof{Gjog, / cg'udg tyf d'NofÍg ug]{ qmddf 

;+3Lo, k|b]z tyf :yfgLo ;/sf/n] cjnDjg u/]sf] /fli6«o tyf k|fb]lzs lglt adf]lhd to 

ePsf n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfa]zLs/0f ;DalGw sfo{qmdx?sf] sfof{jGog s] 

s:tf] cj:yfdf /x]sf] 5, s] s:tf kIfx? /fd|f 5g\, s] s:tf kIfx? ;'wf/ ug'{ kg]{ x'g;S5 

/ s:tf vfnsf] sfo{qmdx? th'{df ubf{ n};;f; ;DalGw ;jfnx? ;Daf]wg ug{ ;lsG5 eg]/ 

of]hgfaå sfo{of]hgf agfP/ clw a9\gsf] nfuL o; ltgfpm ufpFkflnsfn] n};;f;sf] xfnsf] 

cj:yf d'NofÍg tyf klxrfg ug{ :j–n]vfhf]vf ug{ cfjZos 7x/ u/]sf] 5 .o;sf ;fy} 

kflnsfdf /x]sf] ;fdflhs ljsf; zfvf jf u7g ul/g] ;ldlt klg n};;f;nfO{ sfof{Gjog 

ug]{ jf n}+lus / ;dfj]lzd}qL of]hgf lgdf0f{ ug{ of] kl/If0f sfo{af6 kflnsfsf ;fdflhs 

ljsf; zfvf nfO{ dxTjk"0f{ 6]jf k'Ug] ck]Iff /flvPsf] 5 .  

#= n}ª\lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0fsf] p4]Zox? 

 g]kfnsf] ;+lawfg @)&@, :yfgLo ;/sf/ ;+~rfng P]g @)&$ df ePsf] n}lËs ;dfgtf 

;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0f lgb]{lzsf @)&^ n] Joj:yf adf]lhd :yfgLo txn] clËsf/ 

u/]sf] gLltut Joj:yf / o;sf] sfof{Gjogsf] cj:yfsf] :j–n]vfhf]vf ug{ .   

 kflnsfleq“n};;f;” sfof{Gjogsf] jt{dfg cj:yfsf] laZn]if0f ug{ .  

 kflnsfsf] aflif{s lglt tyf sfo{qmddf “n};;f;”sf ;jfnx?nfO{ ;d]6\g   

 kflnsfsf] “n};;f;” ;DalGwt /fd|f kIfx?nfO{ cem k|efjsf/L tj/n] a9jf lbg   



 
 
 
 

 kflnsf “n};;f;” ;DalGw ;'wf/ ug'{ kg]{ kIfx?nfO{ laif]z sfo{of]hgf agfP/ ;Daf]wg ug{ 

.    

 kflnsfsf] P]g, lgod, lgofjnL, lglt tyf sfo{qmdx?nfO{ “n};;f;” d}qL agfpg   

 n};;f; k/LIf0fsf] glthfsf] cfwf/df ;d:of tyf rgf}ltx?sf] klxrfg u/L ;dod} 

;dfwfg ug]{ tyf efjL of]hgf tyf sfo{qmdsf nflu gLltut k[i7kf]if0f lbO n};;f; lbuf] 

ljsf;sf nflusfo{ of]hgf agfP/ sfd ug{ .    

$= n}ª\lus k/LIf0fn] ;d]6\g] If]qx? 

n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0f ubf{ ufpFkflnsfdf pknAw ljleGg 

b:tfj]hx?sf] cWoog ul/Psf] lyof] . ufFpkflnsfsf] gLlt tyf sfo{qmd, aflif{s of]hgf tyf 

ljleGg If]qut sfo{qmdx?n] n};;f; If]qnfO{ slt ;Dd ;Daf]wg u/]sf] 5 eg]/ cWoog 

ul/Psf] lyof] . o;} ul/ n}lËs ;dtfsf] l;4fGt, ;dljsf;sf] l;4fGt, ;dfj]zLs/0fsf] 

l;4fGt tyf n}lËs pQ/bfloTjsf] l;4fGtnfO{ ufFpkflnsfsf] gLlt tyf sfo{qmdaf6 

cfTd;ft ul/Psf] jf ul/g' kg]{ ljifox?sf] cWoogsf] qmddf vf]hL ePsf] lyof] . n}+lus 

;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0f sfo{lalw @)&^ n] tf]s]sf If]qx?df gLlt, 

sfg'g, of]hgf, ;+:yfut Joj:yfkg, dfgj ;+;fwg tyf Ifdtf ljsf;, ;]jf k|jfx / ;'zf;g 

tyf pQ/bfloTj d"n ljifo If]q / oL If]q leq kg]{ kg]{ pkIf]qx? gLlt sfg"gdf ;dfj]lztf, 

of]hgf th"{df tyf sfof{Gjog, jh]6 th"{df tyf sfof{Gjog, sd{rf/L kbflwsf/L k|ltlglwTj, 

sfo{ k|0ffnL ;dfj]zL, ;ldlt, pk;ldlt / sfo{bndf k|ltlglwTj, sfo{ k|0ffnLdf 

;dfj]zLs/0f, ljQ Joj:yfkg k|0ffnLdf ;dfj]lztf, tYof+s ;Stng tyf Joj:yfkg, dfgj 

;+;fwg tyf Ifdtf ljsf;, cgf}krfl/s d"No, dfGotf, / s';+:sf/ lj?4 hgr]tgf, sfg'gL 

;fIf/tf, ljkb\ Joj:yfkgdf ;dfj]lztf, k"jf{wf/ ljsf;, k|hgg\ :jf:Yo, lzIff sfo{qmd, 

vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{, :j/f]huf/ tyf cfocfh{g / ahf/ Joj:yfkg, ;'zf;g, 

pQ/bfloTj / hjfkmb]lxtf, ;"rgf tyf ;+rf/, cg'udg tyf d"Nof+sg / ;dGjo tyf 

;DjGw lj:tf/ h:tf pkIf]qx? o; n};;f; kl/If0fsf cWoog If]qx? /x]sf 5g\ . o;nfO 

tflnsfdf o; cg';f/ b]vfOPsf] 5 M 

 

d"n ljifo -;'rs_ ;xfos ljifo -pk;'rsx?_ 

gLlt, sfg'g, of]hgf  

  

 lgtL / sfo{df ;dfj]lztf ;xeflutf 

 of]hgf th'{df tyf  sfo{Gjog 

 ah]6 th'{df tyf sfo{Gjog 

;+:yfut Joj:yf  

 sd{rf/L kbflwsf/L k|ltlglwTj 

 sfo{k|0ffnL ;dfj]lz 

 ;ldlt pk;ldlt / sfo{bndf 



 
 
 
 

  

  

  

 ljQ Joj:yf k|0ffnLdf ;dfj]lztf 

 tYofÍ ;+sng tyf Joj:yfkg 

dfgj ;+;fwg tyf Ifdtf ljsf;  

  

  

 dfgj ;+;fwg tyf Ifdtf ljsf; 

 cgf}krfl/s d'NodfGotf / s';+:sf/ lj?2 hgr]tgf 

 sfg'gL ;fIf/tf 

 ljkt Joj:yfkgdf ;dfj]lztf 

;]jf k|jfx  

  

  

  

 k"jf{wf/ ljsf; 

 k|hgg\ :jf:Yo 

 lzIff sfo{qmd 

 vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ 

 :j/f]huf/ tyf cfocfh{g / ahf/ Joj:yfkg 

;'zf;g / pQ/bfloTj  

  

  

  

 ;'zf;g 

 pQ/bfloTj / hjfkmb]lxtf  

 ;'rgf tyf ;+rf/ 

 cg'udg tyf d'Nofª\sg 

 ;dGjo / ;DaGw lj:tf/ 

 

%= n}lËs k/LIf0fsf] ljlw / tl/sf 

n}+lus kl/If0fsf nflu o; augf;sfnL ufpFkflnsf ;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/ ufpFkflnsf 

pkfWoIfsf] 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  

;/:jlt lr9L ;+of]hs –- uf=kf=pkk|d'v _ hghflt 

lji0f'  3lt{ ;b:o ,, 

;f]d  a= em]+8L ,, ,, 

;'hg l3ld/] ,, afx'g 

;Ltf g]kfnL ,, blnt 

 

o;sf ;fy} ufpFkflnsf af6 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, ufpFkflnsfsf] 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  

ufpFkflnsfdf 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] pkfWoIf, 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  

ufpFkflnsfn] 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  

ufpFkflnsfdf 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 ufpFkflnsfdf 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:ki6?kdf ;xhLs/0f ul/Psf] lyof] . 

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 

ufpFkflnsfn] 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{Gjog 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 k/LIf0fsf] k|lqmofnfO{ b:tfj]hLs/0f ug]{ p2]Zon] 

sfo{ ;DkGg k|fljlws k|ltj]bg tof/ ul/of] .  

o;sf ;fy} o; ufFpkflnsfdf ;du| n};;f; k|lqmofsf] sfof{Gjogsf nflu lgDgfg';f/sf] 

n};;f; sfof{Gjog ;ldlt lgdf0f{ ul/Psf] lyof] . 

sfof{Gjog ;ldlt 

qm=; Gffd kb ;dfj]zLs/0fsf] If]q 

! s[i0f k|= a:ofn ;+of]hs   -uf=kf= cWoIf_ afx'g 

@ ;/:jlt lr9L ;b:o  - uf= kf= pkfWoIf_ hghflt 

=# lji0f' 3lt{ k|d'v k|zf;lso clws[t ,, 



 
 
 
 

 

 

 

$ t]h k|= /;fO{nL sfo{kflnsf ;b:o blnt 

% l6sf a= yfkf ,, hghflt 

^ s'n k|= 9'ª\ufgf ,, afx'g 

& ;f]d a= em]+8L  hghflt 

* u0f]z g]kfnL  lj=s= 

(   blnt 

!)    

!!    



 
 
 
 

^= n}lËs k/LIf0fsf ;xefuLx? 

qm=

;= 

Gfd kb  lnË ;fdflhs ;dfj]lzs/0f 

d k' cGo Aff= 

If]=

7= 

hghfl

t kxf8 

blnt 

kxf8 

dw]zL d'l:nd cGo 

k5fl8 

k/]sf 

;'bfo

x?  

ckfª\utf 

ePsf 

JolQmx? 

! s[i0f k|zfb 

a:ofn 

ufFp kflnsf cWoIf  !  !       

@ =  ;/:jlt lr4L uf=kf=pkfWoIf !   !       

# lji0f' 3lt{ = k|d'v k|zf;lso 

clws[t 

 !   !      

$ l6sf yfkf sfo{kflnsf ;b:o  !   

 

!      

% ;f]d a=emf]8L sfo{kflnsf  ;b:o  !   !      

^ ljh'nL a=lj=;L=   !   !      

& t]h a= /;fO{nL   !   !      

* s'n k| 9'ª\ufgf   !   !      

( wg s'=/fgf   !     !     

!) ljzfn uf}td sd{rf/L  !  !  

 

     

!! u0f]z g]kfnL   !    !     

!@ ;'hg l3ld/]   !  !       

!# ef]h k|= e6\6/fO{   !  !       

!$ dl0f/fd 

clwsf/L 

  !  !       



 
 
 
 

!% ofbe k|= Gof}kfg]   !  !       

!^ e/t /fh l3ld/] ,,  !  !       

!& u'gf/fd vgfn   !  !       

!* 

!* 

pdf  e6\6/fO{  !   !       

!( wg s'= /fgf  !    !      

@) sNof0f /fgf   !   !      

@! ;L;f kf08]  !   !       

@@ w'j| k/fh'nL   !  !       

@# ;/f]h sfkm\n]   !  !       

@$ cf]d nfld5fg]  n};;f; k|lzIfs  !  !       

@% hgs lu/L ,,  lj1  !  !       

@^ hgs lul= n};;f; lj1  !  !       

 

hgk|ltlglw M (  hgf                  sd{rf/L M !$  hgf  lj1 ;d'x   #  hgf 

 



 
 
 
 

&= n}lËs k/LIf0fsf] ljZn]if0fsf cf}hf/x? 

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 ljifo j: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! 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/ 

;xlhs/0f ul/of] . n}lËu kl/If0f kZrft glthf dfkg ug{sf nflu dfs'/] hfnf] / :tDe 

lrq cf}hf/x? k|of]u ul/Psf] 5 . ufpFkflnsfdf n}lËs tyf ;fdflhs ;dfa]zLs/0fsf] 

laBdfg ca:yf, kflnsfn] o; If]qdf kl/jt{g NofpFg u/]sf k|of;x? / pknlJwsf] laZn]if0f 

ug{ SWOT Analysis nfO klg cf}hf/s} ?kdf k|of]u ul/Psf] lyof] . kflnsfsf] n}lËs 

kl/If0f kZrft o; laifodf kflnsfsf] :t/ / :yfg s:tf] 5 eGg] s'/f kfr d"n laifox? / 

@@ pk;'rsx?dfxfFl;n glthf dfs'/] hfnf] / :tDe lrt ;lxtsf] u|fkmdf k|:t't ul/Psf] 5 

. kl/If0fsf] pk/f]Qm glthfnfO laZn]if0f ubf{ ;'wf/sf nflu cem w]/} k|of;x? ug'{ kg]{ 

b]lvG5 . n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfa]zLs/0fsf] ;jfnnfO k|efjsf/L / glthfd'lv 

agfpFg laleGg kflnsfx?n] h];L gLlt / h];L /0fgLlt agfP/ sfo{fGjog ug]{ cEof; u/]sf] 

kfOG5 . o; kflnsfn] klg o; If]qdf h];L kf]ln;L Pj+ /0fgLlt agfO sfof{Gjog ug{ ;s]df 

k|:t't glthfdf cu|ufdL km]/abn ug{df ;xof]u k'Ug] ck]Iff ug{ ;lsG5 . 

*= n}lËskl/If0faf6 cfPsf d'Vo k|flKtx? 

n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0f k|s[ofdf h];L ;DaGwdf ufpkflnsfaf6 

eP u/]sf cEof; / k|of;x? af/] cWoog ul/Psf] 5 / o; ;DaGwdf w]/} k[i7kf]if0f k|fKt 

ePsf 5g\ . ufpkflnsfn] n};;f; ;DaGwdf u/]sf cEof;, k|of; / pknlJw ;DaGwdf 

;kmntf, r'gf}tLx? / cGt/fn ljZn]if0f ul/ cfufdL lbgdf s] sfd ug'{ kg]{ xf] / laBdfg 

;d:of ;dfwfg ug{ s] s:tf k|of; ug{ cfaZos 5 eGg] ;DaGwdf sfo{ of]hgf tof/ 

ul/Psf] 5 . cfufdL lbgdf ufpkflnsfnfO{ n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f d}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|lqmof / lasf;sf laleGg ultlalwx?df dlxnf, km/s Ifdtf ePsf, hghftL tyf 

blnt, czQm ;a}sf] ;xeflutf ;'lglZrt ug{sf nflu pgLx?sf] Ifdtf lasf; ug]{, k|f]Tzfxg 

ug]{ / k}/jL ug]{ h:tf sfo{x? ePsf] b]lvG5 . zzlQms/0f / ljsf;df ul/Psf] of] k|of; 

cToGt ;x|fgLo 5 .  

• n};;f;sf % j6f lzif{s @@ j6f pklzif{s tyf !)) j6f sfo{;'rs dflysf] :jd"NofÍg / 

5nkmn kZrft ufpFkflnsfn] gLltut ?kdf k|fyldstfsf cfwf/df of]hgf agfO sfo{lj:tf/ 

ug]{ k|lta4tf u/]sf] tyf ufpFkflnsfdf n};;f;sf] ljifo k|lt rf;f] a9]sf] . 



 
 
 
 

• n};f;f;sf ;'rsx?af/] ufpFkflnsfsf hgk|ltlgwL, sd{rf/L tyf ;/f]sf/jfnf lgsfox?nfO{ 

hfgsf/L ePsf] . af:tjdf ;'rsx?sf] cfwf/df lgoldt kl/If0f u/L b]lvg cfPsf 

sldsfhf]/Lsf] ;dod} ;dfwfg vf]Hg kg]{ /x]5 eGg] cg'e'lt ePsf] . 

• ufpFkflnsfn] ;fdflhs ljsf;sf If]qsf] sfo{lj:tf/ ug]{ of]hgf agfPsf] tyf n};;f; d}qL 

k"jf{wf/ ljsf;df Wofgfsif{0f a9]sf] . 

• lbuf] ljsf; nIo k|fKtLsf nflu Wofgfsif{0f ePsf] tyf n};;f;sf] ljsf;sf nflu dfu{ to 

ePsf] . 

•  dlxnfx?sf] ;zlQms/0f / Ifdtf lasf;sf nflu jsfnt ug]{ laifodf ;/f]sf/jfnfx?cem 

a9L ;+j]bgzLntf ePsf 5g\ .  

• ;fj{hlgs ultlalw / laifox?df dlxnf ;xeflutf pNn]vgLo x'g' kg]{df ;a}sf] ;sf/fTds 

wf/0ffdf kl/jt{g cfPsf] 5 .   

• n}lËs lx+;fsf 36gfx?df dlxnfx?n] Gofo kfpg yfn]sf 5g÷cfjfh p7fpg yfn]sf 5g . 

ufFpkflnsfsf] Goflos ;ldltn] dlxnf lx+;f Go'lgs/0fsf nflu dxTjk'0f{ of]ubfg k'/ofPsf] 

b]lvG5 .   

• al~rlts/0f / hf]lvddf k/]sf JolQm / ;d'bfosf] nflu ljz]if sfo{qmd tyf ah]6sf] 

Aoa:yf ug]{ k/Dkf/sf] z'?cft ePsf] 5 / ;a} kIf o; laifodf ;Da]bgzLn ePsf] b]lvG5 .   

• ufpFkflnsfn] ;+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|fyldstf lbOPsf] / cfjZostf 

klxrfgsf cfwf/df k|fyldsLs/0f u/L ;xeflutf u/fpFg] 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] klg lhDd]jf/L xf] eGg] 

dxz'lifs/0f b]lvG5 / pk/f]Qm laifodf sfoqmd th'{df u/L /sd ljlgof]hg ul/g' 

;sf/fTds kIf xf] . 

• lnË, hft, wd{, j0f{ / au{sf cfwf/df x'g] / x'g ;Sg] lx+;f lj?4sf] ljleGg cleofg, lbj; 

/ sfo{qmdx?df ah]6 lalgof]hg ug]{ / sfo{qmd th'{df ug]{ z'?cft b]lvPsf] x'Fbf o;nfO 

;sf/fTds lasf;sf] ?kdf lng ;lsG5 . ;fy} h;sf] ;jfn p;}sf] ;xeflutfsf] dfGotfnfO 

c+lusf/ u/]]sf] kfOg'n] o; laifon] lasf;sf] d'n k|efjLs/0fdf k|fyldstf kfPsf] b]lvG5 .  

• laleGg cleofgx? 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] kfOof] . 

(= n};;f; ah]6 k/LIf0faf6 b]lvPsf n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;df]zLs/0fsf] cj:yf 

k|:t't tnsf] tflnsfdf k|To]s pkzLif{sx?sf ;'rsf+s x?sfn] k|fKt u/]sf] c+snfO{ 

tflnsfdf k:t't u/LPsf] 5 . h:t} ;'rsf+s gDa/ !=!=! b]lv ;'rsf+s !=!=* ;Ddsf 

;'rsf+sx?sf] k'0ff{Í gDa/ * /x]sf] 5 eg] tL ;'rsf+sx?n] oxfF %+=% gDa/ k|fKt u/]sf 5g\ , 



 
 
 
 

To;}u/L ;'rsf+s !=@=! b]lv !=@=* ;Ddsf ;'rsf+sx?n] oxfF ^=% gDa/ k|fKt u/]sf 5g\ . 

tnsf] tflnsfdf /flvPsf] glthfn] klg n};;f;df kflnsfsf] ;du| lrq0f ub{5 . 

(=! k/LIf0f kZrft ;'rsfª\sx?n] k|fKt u/]sf c+s 

qm=;++ ;"rs / pk;"rsx? k"0ff{Í s'n 

k|fKtfÍ 

! !=!=!–!=!=*Ö%=%, !=@=!–!=@=*Ö^=%, !=#=!–!=#=$Ö@ @) !$ 

@ @=!=!–@=!=$Ö@, @=@=!–@=@=$Ö@, @=#=!–@=#=$Ö#, @=$=!–

@=$=$Ö@=%, @=%=!–@=%=$Ö@ 

@) !!=% 

# #=!=!–#=!=*Ö$=%, #=@=!–#=@=$Ö@, #=#=!–#=#=$Ö@=%, #=!=$–

#=$=$Ö@=% 

@) !!=% 

$ $=!=!–$=!=$Ö!=%, $=@=!–$=@=$Ö@=%, $=#=!–$=#=$Ö#, 

$=$=!–$=$=$Ö@=%, $=%=!–$=%=$Ö!=% 

@) !! 

% %=!=!–%=!=$Ö#, %=@=!–%=@=$Ö@, %=#=!–%=#=$Ö#, %=$=!–

%=$=$Ö#, %=%=!–%=%=$Ö@=% 

@) !#=% 

 hDdf !)) ^!=% 

 

 

(=!= n};;f; k/LIf0fdf d"Vo lzif{sx?sf] dfs'/] hfnf] 

augf;sfnL ufFpkflnsfdf n};;f; k/LIf0fsf qmddf o; ufFpkflnsfsf] n};;f; If]qsf] 

jf:tljs lrq ptfg{ ;Dk"0f{ ;xeflux?sf jLr uxg 5nkmn / ;ldIff u/L tyf o; 

ufFpkflnsfn] n};;f; sf p4]Zo k'/f ug{ agfPsf gLlt, of]hgf / sfo{qmd sfof{Gjogsf] 

cj:yfnfO{ ;d]t cfjZos sfuhftsf] cfwf/df d'Nof+sg u/L n};;f; k/LIf0fsf d'Vo 

;"rsx?n] k|fKt u/]sf] k|fKtf+snfO{ dfs'/] hfnf]dfkm{t\ k|:t't u/LPsf] 5 . h;df kfFrj6f d'Vo 

zLif{sx?df k|fKt glthfnfO dfs'/] hfnf]df k|:t't ul/Psf] 5 . kfFrj6f d'Vo zLif{sx? ;a}df 

k|Tossf] a/fa/L @) k'0ff{Í /x]sf] 5 . o; glthfsf] laZn]if0f ubf{ ufpFkflnsfn] s'g}klg 

;'rsdf k'0f{tf xfl;n u/]sf] b]lvb}g, oBlk glthf /fd|f] / ;sf/fTds 5 eGg ;lsG5 . 

laBdfg ca:yfsf] /fd|f] / sdhf]/ kIfnfO laZn]if0f ubf{ ufpFkflnsf n};;f; gLlt th'{df / 



 
 
 
 

sfof{Gjogdf a9L ;Da]bglzn ePsf] b]lvof] . To;}u/L n};;f;sf b[li6sf]0f cg';f/ sdhf]/ 

au{nfO{ pknjw ;]jf k|jfx / To:tf] ju{sf] d"nk|jfxLs/0fsf nflu /fd|f] k|of;sf] yfngL 

ePsf] b]lvG5 . gLlt lgod th'{df eP/ sfof{Gjogdf ;Da]bglzntf b]lvPtfklg cfaZos 

dfqfdf ;]jf k|jfx ug{ ;Sg] dfgj ;+zfwg gx'g', ePsf] dfgj ;+zfwgsf] Ifdtf lasf;df 

cfaZostf cg';f/ kxnsbdL gx'g'n] ;]jf k|jfxdf s]xL afwf Joawfgx? pTkGg ePsf] 5 

eGg ;lsG5 . To:t} u/L ;'zf;g tyf pQ/bfoLTj / ;+:yfut Joa:yfdf klg t'ngfTds 

?kdf sd c+s cfpFg'n] kflnsfn] d"ne't laifox?df sfo{of]hgf agfO cem yk / pNn]vgLo 

k|of;x? ug'{ kg]{ b]lvG5 . 

  

 

 

 

 

 

(=@ n};;f; kl/If0fdf ufpFkflnsfn] k|fKt u/]sf] d'Vo zLif{sx?sf gDa/x?sf] :tDe lrq  

dfs'/] hfnf]df b]lvOPs} glthfnfO o; :tDe lrqdf ;d]t k|:t't ul/Psf] 5 . 
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(=#=  ufpFkflnsfn] n};;f; kl/If0fdf pklzif{sx?df k|fKt u/]sf] gDa/x?sf 

dfs'/] hfnf] 

dfly (=@=! df pNn]v ul/Psf] dfs'/] hfnf] / :tDe lrqdf d"n kfFrj6f ;'rsx?sf] ;du| 

glthfnfO{ k|:t't ul/Psf] 5 eg] ;f]xL k|s[of k'/f u/L ;Dk"0f{ ;xeflux?sf ljr uxg 

5nkmn / ;ldIff u/L tyf o; ufFpkflnsfn] n};;f; sf p4]Zo k'/f x'g]u/L agfPsf gLlt, 

of]hgf / sfo{qmd sfof{Gjogsf] cj:yfnfO{ ;d]t cfjZos sfuhftsf] cfwf/df d'Nof+sg 

u/L n};;f; k/LIf0fsf  pk;"rsx?n] k|fKt u/]sf] k|fKtf+snfO{ dfs'/] hfnf]df k|Zt't u/LPsf] 

5 .  

h;df kfFrj6f d'Vo zLif{ssf @@ j6f pkzLif{sx?nfO{ dfs'/fsf] hfnf]sf] cfsf/df lrq 

agfO{Psf] 5 . @@ j6f pk zLif{sx? ;a}sf km/s km/s  k'0ff+s /x]sf] 5 . k'0ff+s $ b]lv * 

;Ddsf pkzLif{x?  /x]sf 5g\ . 

d"n laifosf] glthf h'g dfly dfs'/] hfnf] / :tDe lrqdf b]vfOPsf] 5, pklaif{sx?sf] 

glthfklg To:t} cfPsf] 5 . o;n] ufpFkflnsfn] n};;f; ;DaGwdf cem w]/} k|of;x? ug'{ 

kg]{ b]lvG5 . 

20 20 20 20 20

14

11.5 11.5 11

13.5

gLlt, sfg{g of]hgf ;+:yfut Joa:yf dfgj ;+;fwg tyf Ifdtf

lasf;

;]jf k|jfx ;'zf;g tyf pQ/bfLoTj

d'Vo zLif{ssf] k|fKtf+ssf] :tDelrq

k"0ffª\s }k|fKtfª\s



 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(=@=@=! augf;sfnL ufFpkflnsfn] n};;f; kl/If0fdf pklzif{sx?sf] k|fKtf+s :tDe lrq 

 

(=$=  pkzLif{sn]  k|fKt u/]sf] glthfsf] dfs'/]hfnf] 

  

dfly dfs'/] hfnf]df k|:t't ul/Psf] glthf / ljj/0fnfO h:tfsf] t:t} of] :tDe lrqdf klg  

k|:t't ul/Psf] 5 . 
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!= lglt / sfg"gdf ;dfj]]lztf,

;xeflutf

 @= of]hgf th'{df tyf sfo{Gjog

#= ah]6 th'{df tyf sfo{Gjog

$+= sd{rf/L kbflwsf/L k|ltlglwTj

%+= sfo{ k|0ffnL ;dfj]zL

^= ;ldlt, pk;ldlt / sfo{bndf

k|ltlglwTj

&= ljQ Joj:yfkg k|0ffnLdf

;dfj]zLtf

*= tYofª\s ;ªsng tyf

Joj:yfkg

(= dfgj ;+;fwg tyf Ifdtf

ljsf;

!)= cgf}krfl/s d'No, dfGotf /

s';+:sf/ lj?¢ hgr]tgf

!!= sfg'gL ;fIf/tf

!@= ljkb Joj:yfkgdf ;dfj]]lztf

!#= k"jf{wf/ ljsf;

!$= k|hgg\ :jf:Yo

!%= lzIff sfo{qmd

!^= vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{

!&= :j/f]huf/ tyf cfocfh{g /

jhf/ Joj:yfkg

!*= ;'zf;g

!(= pQ/bfloTj / hjfkmb]lxtf

 @)= ;'rgf tyf ;~rf/

 @!= cg'udg tyf d"Nofª\sg

 @@= ;dGjo / ;DjGw lj:tf/

pkzLif{ssf] k|fKtf+ssf] dfs'/]hfnf]

k"0ff{ª\s k|fKtfª\s



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(=%= ufpFkflnsfn] n};;f; kl/If0fdf pklzif{sx?df k|fKt u/]sf] gDa/x?sf] ;"rL 

o; augf;sfnL ufFpkflnsfsf] n};;f; kl/If0f kZrft k|Tos d'Vo zLif{sx?sf 

pkzLif{sx?n] k|fKt u/]sf] glthfnfO{ / k|To]s d'Vo zLif{sx?sf] s"n k|fKtf+snfO{ :ki6 ;+u 

yfxf kfpgsf] nflu d'Vo zLif{sleqsf pkzLif{sx?sf] k'0ff{Í / ltlg pkzLif{sx?n] k|fKt 

u/]sf] glthfnfO{ / To;sf] dWoefusf] cGTodf 5'6\6} d'Vo zLif{ssf] k|fKtf+snfO{ 6]andf /fvL 

cGTodf k|Tos d'Vo zLif{sx?n] k|fKt u/]sf] glthfnfO{ hf]8]/ lgDgfg';f/ k|:t't u/LPsf] 5 . 

d'Vo zLif{sx? pkzLif{sx? k"0ff{ª\s k|fKtfª\s 

gLlt, sfg'g, of]hgf 

!= lglt / sfg"gdf ;dfj]]lztf, ;xeflutf  * 5.5 
 @= of]hgf th'{df tyf sfo{Gjog * 6.5 
#= ah]6 th'{df tyf sfo{Gjog $ 2 

  hDdf @) 14 

;+:yfut Joj:yf 

 

$+= sd{rf/L kbflwsf/L k|ltlglwTj  $ 2 
%+= sfo{ k|0ffnL ;dfj]zL  $ 2 
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pkzLif{ssf] dfs'/]hfnf]

k"0ff{ª\s k|fKtfª\s



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^= ;ldlt, pk;ldlt / sfo{bndf 

k|ltlglwTj  $ 3 

&= ljQ Joj:yfkg k|0ffnLdf ;dfj]zLtf $ 2.5 

*= tYofª\s ;ªsng tyf Joj:yfkg  $ 2 
  hDdf @) 11.5 

 

 

dfgj ;+;fwg tyf 

Ifdtf lasf; 

(= dfgj ;+;fwg tyf Ifdtf ljsf;  * 4.5 
!)= cgf}krfl/s d'No, dfGotf / s';+:sf/ 

lj?¢ hgr]tgf $ 2 
!!= sfg'gL ;fIf/tf  $ 2.5 
!@= ljkb Joj:yfkgdf ;dfj]]lztf  $ 2.5 

  hDdf @) 11.5 

;]jf k|jfx 

!#= k"jf{wf/ ljsf;  $ 1.5 
!$= k|hgg\ :jf:Yo $ 2.5 
!%= lzIff sfo{qmd  $ 3 
!^= vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ $ 2.5 
!&= :j/f]huf/ tyf cfocfh{g / jhf/ 

Joj:yfkg  $ 1.5 
  hDdf @) 11 

;'zf;g tyf 

pQ/bfloTj 

!*= ;'zf;g  $ 3 
!(= pQ/bfloTj / hjfkmb]lxtf $ 3 
 @)= ;'rgf tyf ;~rf/  $ 3 
 @!= cg'udg tyf d"Nofª\sg  $ 3 
 @@= ;dGjo / ;DjGw lj:tf/ $ 1.5 

 

hDdf @) 13.5 

  

!)) 61.5 



 
 
 
 

 

!)= ufpFkflnsfdf n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f ;an kIfx? / ;'wf/ ug'{kg]{ 

kIfx? 

o; augf;sfnL ufpFkflnsfsf] n};;f; kl/If0f ubf{ laleGg lalw k|s[ofx? canDag ul/Psf] 5 

. n};;f;df ufpFkflnsfsf] at{dfg ca:yf kQf nufpFg / ca:yfsf] af/]df ;xeflu tyf 

ufpFkflnsfsf ;/f]sf/jfnfx?nfO cg'e'lt u/fpFg kflnsfdf /x]sf b:tfj]hx?sf] cWoog, 

laleGg nlIft ;d"x 5nkmn / ca:yf laZn]if0fsf] lalw ckgfOPsf] lyof] . ;jn kIf (S), 

sdhf]/ kIf (W), ca;/x? (O) / afwfx? (T) -(SWOT) laZn]if0f ;d]t ul/of] . 

laZn]if0faf6 k|fKt glthfnfO tnsf] tflnsfd vf;u/L n};;f;df ufpFkflnsfsf] ;jn kIf / 

;'wf/ ug'{ kg]{ kIfx? pNn]v ul/Psf] 5 . 

;jn kIfx? ;'wf/fTds kIfx? 

 ufFpkflnsfsfsf] jflif{s of]hgfdf n}lËs 

tyf ;fdflhs?kdf jlx:s/0fdf k/]sf 

JolQm / ;d'xsf] pTyfgsf nflu th'{df 

ul/Psf sfo{qmd tyf jh]6sf] Aoj:yf  

ul/Psf] . 

 ;/f]sf/jfnfx?sf] ;xeflutfdf n};;f; 

;DjGwL 5nkmn, l;sfO{ cfbfgk|bfg x'g] 

u/]sf] .  

 sfg'g tyf gLlt lgdf{0fsf] qmddf nfeu|fxL 

ljz]iftM dlxnf tyf ;fdflhs?kdf 

al~rltdf k/]sf] ;d'bfosf ;'emfj lng] 

;+oGq tof/ ug'{ kg]{  

 :jLs[t ePsf sfg'gx? / gLltx?sf af/]df 

kbflwsf/L tyf sd{rf/Lx?sfnflu 

cled'lvs/0fsf] Aoj:yf ug'{kg]{   

 a:tL:t/sf] of]hgf th'{df k|lqmofdf ;a} 

k|sf/sf lnË / ;d'bfosf]  ;xeflutf 

/xg] u/]sf] .  

 n};;f; nlIft sfo{qmd / ah]6 

lalgof]hgdf ;Da]bglzntf /x]sf] . 

 cfjlws of]hgf tof/ u/L p2]Zo, /0fgLlt 

tyf glthfdf n}lus tyf ;fdflhs?kdf 

jlx:s/0fdf k/]sf JolQm / ;d'xsf] cfly{s 

tyf ;fdflhs x}l;otdf kl/jt{g Pjd\ 

?kfGt/0f Nofpg cfjZos sfo{qmdx? to 

ug'{ kg]{  

 cfjlws tyf If]qut of]hgf  th'{df ubf{ 

ufpF kfZj{lrqjf6 k|fKt lnË, pd]/, e"uf]n, 

hfthflt, efiff, ;:s[lt, ju{, ckfËtf ePsf 

JolQm cflb cg';f/sf] cj:yf ljZn]if0f ul/ 

cfjZostf klxrfg ug'{kg]{ 

 pkef]Qmf ;ldlt u7g ubf{ cfd e]nfdf  ;'kl/j]If0f tyf cg'udg ;ldltn] 



 
 
 
 

sd{rf/L tyf  dlxnf j8f ;b:ox?sf] 

;xhLs/0f e'ldsf /x]sf] .  

 jflif{s of]hgfdf n}lËs tyf 

;fdflhs?kdf jlxis/0fdf k/]sf JolQm 

/ ;d'xsf] pTyfgsf nflu th'{df ul/Psf 

sfo{qmd tyf jh]6sf] sfof{Gjog ePsf] 

.  

cg'udgsf ;"rsx? jgfpbf n};;f; 

;DjGwL ;"rsx? ;dfj]z u/L r]slni6 

tof/ ug'{ kg]{ .  

 ;~rflnt sfo{qmdsf] cg'udg tyf d"NofÍg 

ubf{ n+}lus tyf ;fdflhs?kdf jlx:s/0fdf 

k/]sf JolQm / ;d'xnfO{ nfut cg'?k k'u]sf] 

nfe, c;/ / k|efj ljZn]if0f u/L k|ltj]bgdf 

pNn]v ug'{ kg]{ .   

 ufFpkflnsf df :yfgLo ;/sf/sf] 

;+:yfut :j– d"NofÍg u/L Ifdtf 

ljsf; sfo{of]hgf agfO{Psf] 5 .  

 ufFpkflnsf sf kbflwsf/L tyf 

sd{rf/Lx?sf] Ifdtf ljsf; tflnddf 

Nf};;f; ;DjGwL 5'§} ljifo /flv tflnd lbg] 

Aoj:yf ug'{ kg]{  

 n};;f;sf] ljifonfO{ ca cfP/ s]jn 

n}+lus ;dfgtfsf] ljifosf ?kdf dfq 

ga'emL ;du| ;d[4Lsf] ljifosf ?kdf 

u|x0f u/L ;f]lxg';f/ cg';/0f ug]{ k|of; 

ePsf] b]lvPsf] . 

 cGtf/fli6o :t/df ePsf n};;f;sf 

ljifo;+u ;DalGwt sfg'lg k|fjwfg / 

k|ltj4tfx?dfyL cg'lzIf0f tyf 

cled'lvs/0fx? ;+rfng u/L a'emfO lasf; 

ug]{ / wf/0ffdf kl/jt{g ug]{ sfo{qmd 

cfaZos 5 . 

 



 
 
 
 



 
 
 
 

!!= n}+lus tyf ;fdflhs ;dfj]zL ljsf; sfo{of]jgf  
 

 cj:yf ;'wf/sf nflu 

cfjZos s[ofsnfk 

s[ofsnfk ;+rfng ug]{ lhDd]jf/L ;dofjl

w 
Yfk bfloTj 

kg]{ . gkg]{ 

k"0ff{Í k|fKtf

Í 

 kxnstf{ lg0f{ost

f{ 
sfof{Gjogs

tf{ 

 kg]{  gkg]{ 

lglt, 

sfg"g 

/ 

of]hgf 

@) 

!@ =!=@=! cfjflws of]hgf / aflif{s of]hgf tyf 

sfo{qmddf n}+lus tyf ;dfj]lz ljsf;sf] nflu gLlt, 

/0fgLlt, sfo{qmd / dfkgof]Uo pnAwLsf nflu nIfx? 

;dfj]z ug{'kg]{ .  

n};;f; ljefu Sfo{kfln

sf 

Sfo{kflnsf @)&( 

df3  

d;fGt 

  

  !=@=^ :yflgo ;/sf/n] bLuf] ljsf;sf nIfx?  ljz]if 

u/]/ nIf %sf] n}+lus ;dfgtf k|fKt ug{] ljifonfO{ 

:yflgos/0f u/L ;f] cg';f/sf] ah]6 ljlgof]hg 

ug'{kg]{ . 

dlxnf tyf 

afnaflnsf zfvf  
sfo{kfln

sf 
ljwfg 

;ldlt 
@)&( 

df3 

d;fGt 

n};

;f; 

>f]t 

JolQ

m /  

ah]6 

?= 

@),

 



 
 
 
 

)))

). 

  !=!=!=@ n};;f; sfof{Gjog ;ldlt s[ofzLn agfpgf 

;ldltsf] lgoldt a}7s ;+rfng ug]{  
dlxnf tyf 

afnaflnsf zfvf 
sfo{kfln

sf 
n};;f; 

;ldlt 
@)&(df

3b]lv 

lgoldt  

Vffhf   

  !=!=!=# xfn;Dd :jLs[t ePsf sfg'gx? / gLltx?sf 

af/]df kbflwsf/L tyf sd{rf/Lx?sf nflu 

cled'lvs/0f tyf ;dfg a'emfO{ ug{sf] nfuL 

cled'lvs/0f sfo{qmd ;+rfng ug]{ . 

dlxnf tyf 

afnaflnsf zfvf 
sfo{kfln

sf 
n};;f; 

;ldlt 
@)&( 

df3 

d;fGt 

n};

;f; 

>f]t 

JolQ

m /  

ah]6 

?= 

@))

,))

). 

 

  !=!=@ :yflgo ;/sf/n] cfkm\gf gLlt,sfg'g of]hgf 

hf/L ug'{ eGbf cuf8L n};;f;sf] b[li6n] pko'Qm eP 

gePsf] af/] n]vfhf]vf ug'{kg]{ .  

      

  !=!=@=! gLlt sfg"g of]hgf hf/L ug'{eGbf cuf8l dlxnf tyf sfo{kfln ljwfg @)&( 

r}q 

n};

;f; 

 



 
 
 
 

n};;f;sf] n]vfhf]vf ug'{kg]{ .  afnaflnsf zfvf  sf ;ldlt d;fGt >f]t 

JolQ

m /  

ah]6 

?= 

!)),

)))

. 

  !=!=@=@ jflif{s of]hgf th'{df ubf{ n}lËs pQ/bfoL 

ah]6 (GRB) th'{df k|lqmof cjnDag u/L 

sfo{of]hgf tof/ u/L sfof{Gjogdf Nofpg] . 

n};;f; ;ldlt  

dlxnf tyf 

afnaflnsf zfvf 

sfo{kfln

sf 
n};;f; 

;ldlt , 

of]hgf zfvf 

/ ;fdflhs 

lasf; zfvf   

@)&( 

df3  

d;fGt 

  

  !=!=$ :yflgo ;/sf/sf]s  dlxnf / k'?ifsf] 

;dljsf/ tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f / n}+lus 

kl/If0f tyf ;fdflhs ;dflhs lje]b cGTo ug]{ 

;DaGwL cnUu} agfpg'kg]{ .   

      

  !=!=$=! Kfflnsfn] n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs 

;dfj]lzs/0f kl/If0f u/L P]g lgod, sfo{ljlw tof/ 

ug]{ . 

n};;f; ;ldlt , 

;dflhs ljsf; 

zfvf 

sfo{kfln

sf  
n};;f; 

;ldlt , 

;dflhs 

@)&( 

df3 

d;fGt 

n};

;f; 

>f]t 

 



 
 
 
 

ljsf; zfvf 

/ ljwfg 

;ldlt  

JolQ

m /  

ah]6 

?= 

!)),

)))

. 

  !=!=$=@ :yflgo ;/sf/n] dlxnf / k'?ifsf] ;dljsf; 

tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f / n}+lus kl/If0f tyf 

;fdflhs lje]b cGTo ug]{ cnUu} sfg'g agfpg'kg]{  

n};;f; ;ldlt sfo{kfln

sf 

;ldlt 

n};;f; 

;ldlt , 

;dflhs 

lasf; zfvf 

@)&( 

df3 

d;fGt 

n};

;f; 

>f]t 

JolQ

m /  

ah]6 

?= 

!)),

)))

. 

 

  !=!=^ ;+l3o sfg'gn] Joj:yf u/] adf]lhd :yflgo 

:t/dff dlxnf tyf jl~rltdf k/]sf] ;d'bfo dfyL x'g] 

lx+;f / lje]b pk/ ;'g'jfO{ x'g] k|jGw ldnfpg'kg]{  

      



 
 
 
 

  !=!=^=! ;+l3o sfg"gn] Joj:yf u/]sf] :yflgo :t/df 

dlxnf tyf jl~rltdf k/]sf ;d'bfodfyLsf] lje]bsf  

af/]df ;Dk'0f{ sd{rf/L / kbflwsf/L nfO{ cled'lvs/0f 

ug]{ ।  

n};;f; ;ldlt,  sfo{kfln

sf 

;ldlt 

sfo{kflnsf 

;ldlt 

;dflhs 

ljsf; zfvf 

@)&( 

df3  

d;fGt ,  

>f]t 

JolQ

m 

 

  !=!=^=! ;+l3o sfg"gn] Joj:yf u/]sf] :yflgo :t/df 

dlxnf tyf jl~rltdf k/]sf ;d'bfodfyLsf] lje]bsf  

af/]df ;Dk'0f{ sd{rf/L / kbflwsf/L nfO{ cled'lvs/0f 

ug 6f]n lkm|| g+Da/ / ;+rf/ ;+oGqsf] :yfkgf u/L k'0f{ 
?kdf kfngf ug]{ u/fpg] ।  

n};;f; ;ldlt, 

dlxnf tyf 

afnaflnsf zfvf 

sfo{kfln

sf 

;ldlt 

Goflos 

;ldlt 
@)&( 

df3 

d;fGt ,  

  

   

!=@=! cfjflws of]hgf / jflif{s sfoqmddf n}+lus 

tyf ;dfj]zL ljsf;sf sfo{qmd tyf gLtL 

sfo{qmddf dfkgof]Uo pknAwL ;dfj]z ug'k{] .  

      

  !=@=^=!:yflgo lgsfosf ;Dk"0f{ kbflwsf/L / 

sd{rf/Lx?nfO{ bLuf] lasf; sf nIosf af/]df 

cled'lvs/0f ug]{ . 

;dflhs lasf; 

zfvf  
sfo{kfln

sf 

;ldlt 

n};;f; 

;ldlt, 
@)&( 

  

sflQs  

d;fGt 

>f]t 

AolQ

m 

 



 
 
 
 

 J  !=@=* :yflgo ;/sf/sf pkef]Qmf ;ldltx?df nlIft 

;d'xsf] clgjfo{ slDtdf $) k|ltzt ;xeflutf / 

d'Vo kbdWo Pp6fdf clgjfo{ dlxnfsf] ;xeflutf 

u/fpg'kg]{ .  

      

  !=#=#= n};;f; kl/If0fkl5 ;dfj]zL ;'wf/sf] nflu 

jflif{s jh]6Joj:yf  ug .]{ 

      

  !=#=@=! ;fdflhs ;dfj]zL jh]6 lgdf{0f Pj+ kl/If0f 

lgoldt ?kdf ug'kg]{ .   
;dflhs lasf; 

zfvf  n};;f; 

;ldlt, 

sfo{kfln

sf 

;ldlt 

of]hgf zfvf 

tyf n]vf 

zfvf 

lg/Gt/   

   !=#=$=!  :yflgo ;/sf/n] nlIft ;d'xsf]x?sf] nflu 

%) k|ltzt jh]6 ljlgof]hg u/L cfly{s jif{leq} vr{ 

u/L;Sg] .  

;dflhs lasf; 

zfvf  n};;f; 

;ldlt, 

sfo{kfln

sf 

;ldlt 

of]hgf zfvf 

tyf n]vf 

zfvf 

   

;+:yfut

Joj:yf   

*=%         

  @=!=!=! :yflgo ;/sf/n] lg0ff{os txdf jf :yflgo 

txdf  dlxnf / k'?ifsf] %) k|ltzt j/fj/L 

k|ltlglwTj clgjfo{ u/fpg] .  

n};;f; ;ldlt, 

/ dlxnf tyf 

afnaflnsf zfvf  

sfo{kfln

sf 

;ldlt 

;dflhs 

lasf; zfvf 

/ cWoIf 

@)&( df3   

d;fGt 

   



 
 
 
 

  @=!=@=!ufFpkflnsfn] sd{rf/L kbk'lt{ ubf{ n};;f; 

d}qL x'g]u/L ug]{ .  
n};;f; ;ldlt, 

dlxnf tyf 

afnaflnsf zfvf 

sfo{kfln

sf 

;ldlt 

;dflhs 

lasf; / 

ljwfg  

zfvf 

 

lgoldt

@)&( 

df3   

d;fGt  

  

  @=!=#=! ufFkflnsfn] :yflgo txdf ;]jf k|bfg ug{ 

:yflgo efiff ;+:s[lt a'em]sf] sd{rf/L jf 

hgk|ltlglwdfkm{t lbg] Joj:yf ldnfpg] .   

n};;f; ;ldlt, 

dlxnf tyf 

afnaflnsf zfvf 

sfo{kfln

sf 

;ldlt 

;dflhs 

lasf; zfvf 
lgoldt @)&

( 

df3   

d;fG

t 

 

  @=!=$=! :yflgo ;/sf/n] hgk|ltlglw tyf 

sd{rf/L?nfO{ cj;/ k|bfg ubf{ nlIft ju{nfO{ cu| 

efu k|bfgx'g]u/L lje]bsf] gLlt lng'kg]{ . 

n};;f; ;ldlt, sfo{kfln

sf 

;ldlt 

;dflhs 

lasf; zfvf 

   

  @=@=!=!= n}+lus lje]b cGTo ug{ n};;f; /0fgLlt 

of]hgf tof/ ug]{ .  
n};;f; ;ldlt, sfo{kfln

sf 

;ldlt 

;dflhs 

lasf; zfvf 
, 

lgold@

)&( 

df3   

d;fGt 

t  

@)&

( 

df3   

d;fG

t 

 

  @=@=@=! :yflgo txdf n}+lus x]Nk8]:s :yfkgf ug]{ .  n};;f; ;ldlt, sfo{kfln ;dflhs @)&(   



 
 
 
 

sf 

;ldlt 
lasf; zfvf df3   

d;fGt 

  =@=#=! :yflgo ;/sf/n] sfof{nodf x'g;Sg] s'g}klg 

b'Jo{jfxf/sf] cGTosf nflu cfrf/;lx+tf agfP/ nfu' 

ug'kg]{ .   

n};;f; ;ldlt, 

/  dlxnf tyf 

afnaflnsf zfvf 

sfo{kfln

sf 

;ldlt 

;a} lasf; 

zfvf 

   

  @=@=$ j8fdf of]hgf 5gf}6 ubf{ nlIft ju{sf] ;lqmo 

;xeflutf u/fpg'kg{] . 

    @)&

( 

df3   

d;fG

t 

 

  @=@=$=# :yflgo ;/sf/n] n}+lus x]Nk8]:s :yfkgf ug]{ 

.  

 

dlxnf tyf 

afnaflnsf zfvf 
sfo{kfln

sf 

;ldlt 

of]hgf zfvf 

/  dlxnf 

tyf 

afnaflnsf 

zfvf 

@)&( 

df3   

d;fGt 

  

   

@=$=! :yflgo txdf dlxnf l;k / g]t[jTj ljsf;sf 

nflu 5'6\6} sf]if :yfkgf ug'kg]{ .  

      

  @=%=!=! :yflgo ;/sf/n] :yflgo :t/sf ;"rgf n};;f; ;ldlt sfo{kfln k|d'v lgoldt   



 
 
 
 

tYof+s ;+sng u/L lg/Gt/ cBfjlws ug]{ . 

  

sf 

;ldlt 
k|z;flso 

clws[t   

  @=%=@=! :yflgo ;/sfn] tTYof+s ;+sng ubf{ 

a/f]huf/ tyf u/Ljsf] klxrfg  u/L 5'6\5'6} gS;f+sg 

ug]{ . 

 

n};;f; ;ldlt sfo{kfln

sf 

;ldlt 

k|d'v 

k|z;flso 

clws[t   

lgoldt   

  @=%=#=! :yflgo ;/sfn] cfkm\gf] kfZj{lrqdf cfwf/Lt 

of]hgf lgdf0f{ ug]{ .  
n};;f; ;ldlt sfo{kfln

sf 

;ldlt 

k|d'v 

k|z;flso 

clws[t   

lgoldt   

# dfnj 

;+;fwg 

tyf 

Ifdtf 

ljsf; 

@) = 

!!=% #=! 

 

      

  #=!=!  n}+lus ;dfj]zL ljsf;sf nflu 5'6\6} 

sfo{of]hgf jh]6 Joj:yf ug'{kg{] . 
n};;f; ;ldlt sfo{kfln

sf 

;ldlt 

of]hgf zfvf 

/ cfly{s 

lasf; zfvf 

 @)&( 

df3   

d;fGt 

  



 
 
 
 

  #=!=^=! ufFpkflnsfdf dfgj ;+zfwg ljsf; s]Gb| 

:yfkgf ug]{ .. 
n};;f; ;ldlt sfo{kfln

sf 

;ldlt 

;dflhs 

lasf; zfvf 

     

  #=!=&=!  nlIft ;d'bfsf nflu nf]s;]jf tof/L sIff 

;+rfng ug]{ .  
n};;f; ;ldlt sfo{kfln

sf 

;ldlt 

;dflhs 

lasf; zfvf 
, 

lgold@

)&( 

df3   

d;fGt 

t  

@)&

( 

df3   

d;fG

t 

 

  #=!=*=!  dlxnf ljsf;sf nflu ePsf a]O{lh+u 

3f]if0ffkqsf afx|j6f k|ltj4tfsf af/]df :yflg 

:yflgp txsf kbflwsf/Lx?nfO{ cled'lvs/0f ;+rfng 

ug]{ .  

n};;f; ;ldlt sfo{kfln

sf 

;ldlt 

;dflhs 

lasf; zfvf 
, 

lgoldt  

  

  #=@=@=!  n}+lus lx+;f/lxt ufFp 3f]if0ff tyf lx+;f lj?4 

;"Go ;lxi0f'tf ckgfpg] .  
n};;f; ;ldlt sfo{kfln

sf 

;ldlt 

;dflhs 

lasf; zfvf 
 , 

lgold@

)&( 

df3   

d;fGt  

  

  #=@=#=@ afn x]NknfOg !)(*, afnaflnsf x/fPdf jf 

e]l6Pdf !)$, dlxnf tyf afnaflnsfdfly x'g] lx+;fsf] 

n};;f; ;ldlt sfo{kfln

sf 

;dflhs 

lasf; zfvf 
@)&(  

d+l;/  

  



 
 
 
 

jf/]df ph'/L ug{ ;lsg] /fli6«o dlxnf cfof]usf] 6f]n 

lk|m g+= !!$%, 3/]n' lx+;f h:tf pkof]uL hfgsf/Lx? 

;d'bfo :t/;Dd k|efjsf/L 9+uaf6 ;"rgf k|jfx ug{ 

:yfgLo ;+oGq k|of]u u/L nfeu|fxLx?nfO{ ;"rgf k|jfx 

ug]{ . 

;ldlt d;fGt , 

lgoldt  

  #=@=$=! ;a}vfn] s';+:sf/sf lj?4 hgr]tgfd'ns 

sfo{qmd  ;~rfng ug]{ .   
n};;f; ;ldlt sfo{kfln

sf 

;ldlt 

;dflhs 

lasf; zfvf 
@)&(  

d+l;/  

d;fGt , 

lgoldt  

  

  #=#=@=! sfo{kflnsf ;b:o / ;a} d'Vo sd{rf/Lx?nfO{ 

sfg"gsf] d:ofbf lgdf{0f;DaGwL cled'lvs/0f u/fpg] .  
n};;f; ;ldlt sfo{kfln

sf 

;ldlt 

;dflhs 

lasf; zfvf 
@)&(  

d+l;/  

d;fGt , 

lgoldt  

>f]t 

JolQ

m 

 

$ ;]jf 

k|jfx 

@)  

!@         

  $=!=! :yflgo ;/sf/2'jf/f lgdf{0f ul/g] ejgsf] 

l8hfO{g ubf{ ckf+u tyf afnd}qL agfpg] . 
n};;f; ;ldlt sfo{kfln

sf 

;ldlt 

ef}lts tyf 

k"j{wf/  

lasf;  

zfvf 

lgoldt     



 
 
 
 

         

  $=!=#=! :yflgo ;/sf/2'jf/f lgdf{0f ul/g] !%)) 

KnLGyeGbf a9L If]qkmn ePsf ejgsf] l8hfO{g ubf{ 

ckf+u tyf afnd}qL agfpg] 

  

n};;f; ;ldlt sfo{kfln

sf 

;ldlt 

ef}lts tyf 

k"j{wf/  

lasf;  

zfvf 

lgoldt     

  $=!=$=! :yflgo ;/sf/n] dlxnf afnaflnsf nlIft 

j}sNkLs phf{ ;|f]t k|of]u ug]{ jftfj/0f agfpg] .  
n};;f; ;ldlt sfo{kfln

sf 

;ldlt 

ef}lts tyf 

k"j{wf/  

lasf;  

zfvf 

lgoldt     

  $=@=!=!  ue{jlt tyf ;'Ts]/L dlxnfnfO{ hf]lvdo'Qm 

sfdaf6 arfpg] ty k|hgg\ :jf:Yo ;DaGwL sfo{qmd 

;~rfng ug]{ .  

n};;f; ;ldlt sfo{kfln

sf 

;ldlt 

 ;fdflhs 

lasf;  

zfvf 

@)&( 

kmfNu'g 

, 

lgoldt  

  

  $=@=$ dlxnf tyf ljkGg ju{sf] nflu :jf:Yo ljdf 

sfo{qmd nfu' ug{] .  
n};;f; ;ldlt sfo{kfln

sf 

;ldlt 

 ;fdflhs 

lasf;  

zfvf 

@)&( 

kmfNu'g 

, 

lgoldt  

  

  $=#=#  :yflgo txn] cfkm\gf] cfjZoQmfsf cfwf/df 

lg/If/tf ;DaGwL sfo{qmd ;~rfng ug]{ .  

      



 
 
 
 

         

  $=$=#= k|Tos 3/df kmfxf]/ Joj:yfkg ;DaGwL 

sfo{qmd ;~rfng ug]{  
n};;f; ;ldlt sfo{kfln

sf 

;ldlt 

 ;fdflhs 

tyf of]hgf 

lasf;  

zfvf 

@)&( 

r}q , 

lgoldt  

  

  $=%=@=! a]/f]huf/L ;DaGwL sfo{qmd ;+rfng ug]{ .  n};;f; ;ldlt sfo{kfln

sf 

;ldlt 

 cfly{s 

lasf;  

zfvf tyf 

/f]huf/ 

;+of]hs  

@)&( 

r}q , 

lgoldt  

  

  $=%=$ ljkGg ju{sf] ;x'lnotsf nflu ;'ky d'No jf 

;xsf/L k;n ;+rfng ug]{ .  

      

%= 

;'zf;g 

tyf 

pQ/bfl

oTj @)  

!@  

 

      

  %=!=@=!  :yflgo ;/sf/n] nlIft ju{nfO{ cu|flwsf/ 

;lxt e|i6frf/df ;'Go ;xglzntf ckgfpg] . 
n};;f; ;ldlt sfo{kfln

sf 

 ;fdflhs 

tyf of]hgf 

lasf;  

@)&( 

r}q , 

  



 
 
 
 

;ldlt zfvf lgoldt  

  %=!=#  dlxnf ljsf; sf nflu a]Olh+u 3f]if0ffkqsf 

afx|j6f k|ltj4tf;DaGwL cled"lvs/0f sfo{qmd 

;+rfng ug]{ . 

      

  %=!=$  ;+o'Qm /fi6;+l3o afnclwsf/ dxf;GwL !(*( 

sf k|ltj4tf sfof{Gjog sf nflu /sd ljlgof]hg ug]{ 

. 

 

      

         

  %=#=$=!   ;a}vfn] ljkGg ju{sf] ;"rgf ;|f]t / 

;fwgdf tyf ;r]tgfdf j[4L eP gePsf] tTYof+s 

;+sng ug]{ .  

n};;f; ;ldlt sfo{kfln

sf 

;ldlt 

 ;fdflhs  

lasf;  

zfvf 

 

lgoldt  

  

  %=$=!=! sfo{of]hgfsf] kl/0ffd ;"rs tof/ ug]{ tyf  

cg'udgsf ;"rsx? jgfpbf n};;f; ;DjGwL ;"rsx? 

;dfj]z  ug]{ /  cg'udg k|ltj]bg sfo{kflnsfdf 

5nkmn ug{ Aoa:yf ldnfpg] . 

n};;f; ;ldlt sfo{kfln

sf 

;ldlt 

 ;fdflhs  

lasf;  

zfvf 

 

lgoldt  

  

  %=$=@=!  :yflgo ;/sf/n] ;+rfng u/]sf sfo{qmx?sf]  

cg]udg u/L nlIft ju{n] k|fKt u/]sf] nfe xfgLsf] 

n};;f; ;ldlt sfo{kfln

sf 

 ;fdflhs 

tyf of]hgf 

@)&( 

r}q , 

  



 
 
 
 

d'Nof+sg ug]{  ;ldlt lasf;  

zfvf 
lgoldt  

  %=$=$=@ ;~rflnt sfo{qmdsf] cg'udg tyf d"NofÍg 

ubf{ n+}lËs tyf ;fdflhs ?kdf jlx:s/0fdf k/]sf 

JolQm / ;d'xnfO{ nfut cg'?k k'u]sf] nfe, c;/ / 

k|efj ljZn]if0f ug]{ tyf :yfgLo txn] ?kfGt/0fLo 

ljsf;sf] nflu ;a} ju{ jf JolQmx?nfO{ 1fg tyf 

;Lk ljsf; ug{sf] nflu uf=kf=n]  sfo{qmdx? ;+rfng 

ug]{ . 

n};;f; ;ldlt  sfo{kfln

sf 

;ldlt 

 ;fdflhs  

lasf;  

zfvf 

 

lgoldt  

  

  %=%+@=@ lgoldt ?kdf ;a} k|sf/sf ;/f]sf/jfnfx?sf] 

;xeflutfdf n};;f; ;DjGwL 5nkmn, l;sfO{ 

cfbfgk|bfg ug]{ tyf o:tf l;sfO{x? sfo{qmd / 

of]hgf tof/ jf gLlt lgdf{0f ubf{ ;/f]sf/jftfx?sf] 

;xefuLtf ug]{ . 

n};;f; ;ldlt  sfo{kfln

sf 

;ldlt 

 ;fdflhs  

lasf;  

zfvf 

 

lgoldt  
;Dal

Gwt 

;/f]

sf/

jfnf  

 

  %=%=#=!  ;/f]sf/jfnf lgsfox?ljr n};;f; ;DaGwL 

sfo{ut ;Ghfn agfpg] .  
n};;f; ;ldlt sfo{kfln

sf 

;ldlt 

 ;fdflhs  

lasf;  

zfvf 

 

lgoldt  
;Dal

Gwt 

;/f]

sf/

jfnf  

 

  1. %=%=$  dlxnf lj?4 x'g] ;a}k|sf/sf e]befk pGd'ng 

ug]{ dxf;GwL sfof{Gjogsf nflu tof/ ul/psf] 

n};;f; ;ldlt sfo{kfln  ;fdflhs   kbfl  



 
 
 
 

/fi6;+l3o ;'/Iff kl/ifbaf6 kfl/t k|Ztfj g+ !#@% / 

!*@)  sfof{Gjog of]hgf agfpg]  
sf 

;ldlt 
lasf;  

zfvf 
lgoldt  wsf

/L / 

sd{

rf/L 

 



 
 
 
 

!@= lgisif{ 

o; ufFpkflnsfsf]] n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0f ug{sf nflu k|b]z 

k|lzIf0f k|lti7fgaf6 v6fO{Psf ljifo lj1sf] ;xof]udf Ps sfo{bn u7g u/] kZrft kl/If0fsf 

nflu cfjZos tof/L ;lxt w]/} r/0fx?df cWoog, 5nkmn tyf cGt/lqmofx? ;kmntf k'j{s 

;DkGg ePsf lyP . sfo{bn / lj1sf] ;xof]udf gu/kflnsfsfsf ljifout zfvfsf sd{rf/Lx? 

tyf cGo kbflwsf/Lx? ;+u 5nkmn u/L ufFpkflnsfdf n}lus ;+j]bgzLntfsf] ljifonfO{ cWoog 

u/]sf] lyof] . o;} qmddf ufFpkflnsfsfdf pknAw gLlt tyf sfo{qmd nufotsf cGo sfo{ljlw 

Pj+ b:tfj]hx? cWoog ;d]t ul/Psf] lyof] . ufFpkflnsfaf6 ;~rfng eO/x]sf of]hgfx?sf 

pkef]Stf ;ldltx?df n}lus ;+j]bgzLntf sfof{Gjogsf] k|efjsfl/tfnfO{ nlIft ;d'xdf 5nkmn 

ul/ cWoog ul/Psf] lyof] . n};;f; kl/If0fnfO{ ljleGg r/0fdf ;DkGg ul/Psf] lyof] . n};;f; 

kl/If0f kZrft of] ufFpkflnsfdf lgDgfg';f/sf] cj:yf b]lvG5 . 

 

 o; ufFpkflnsfn] cGo zLif{sx?sf] t'ngfdf  lglt sfg"g of]hgfsf] If]qdf s]lx pknAwL xfl;n 

u/]sf] blvG5 . 

 ;]jf k|jfxnfO{ k|efjsf/L jgfpg] k|of; ePtfklg ;dfg / ;dfj]zL ;xeflutfsf] ;jfndf 

ck]lIft / cfjZolso lg0f{o k|lqofdf sdhf]/L b]Vg ;lsG5 . 

 n};;f; kl/If0fsf] ljifonfO{ ulDe/tfk"j{s jf rf;f] lbP/ kl/If0f sfo{df hgk|ltlglwx?sf] 

;xeflutf hgfpg] ;jfndf jf n};;f;sf] ljifonfO{ dxTj lbg] s'/fdf kflnsf sf hgk|ltlglw 

/ sd{rf/Lx?df yk ;lqmotfsf] vfFrf] /x]sf] 5. 

 ;du|df n};;f;sf] sfof{Gjog k|lqmof / kl/If0fsf] ljifo o; ufFpkflnsfsf] k|fyldstf / 

rf;f]sf] ?kdf ;'?jft x'g' ;sf/fTds kIf /x]sf] 5 . 

 

!#=   ;"emfj 

 g]kfnsf] ;+ljwfg, :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g / n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0f 

lgb]{lzsfdf tf]lsPsf k|fjwfgx?sf] clwgdf /lx ul/Psf] n};;f; kl/If0f sfo{qmdn] o; 

ufFpklnsfdf ljleGg r/0fdf  kflnsfsf kbflwsf/Lx?, sd{rf/Lx? tyf ;]jfu|fxLx?sf] ljrf/ 

tyf /fo lnPsf] lyof] . of] cfkm}df ;sf/fTds ;'?jft klg xf] . tyfkL s]lx sf]/f]gf dxfdf/Lsf] 

k|efjsf] sf/0f, s]lx sd{rf/L tyf kbflwsf/Lx? sfo{qmddf ;xefuL x'g ;s]gg\ . cfufdL jif{ 

n};;f; kl/If0f ubf{ v]/L ;j} sd{rf/L tyf hgk|ltlglwx?sf] clgjfo{ pkl:ylt tyf ;xeflutf 

u/fpg cfjZos b]lvG5 . o;sf cltl/Qm ufFpkflnsfsf] n};;f;sf] ;du| ljifo ty 

sfof{Gjogsf] ;Gb{edf s]lx lgDg ;'emfjx? lbg' pko'Qm x'G5 . 

 ufFpkflnsfdf clgjfo{ n};;f; ljefu u7g ug'{kg]{, 

 n};;f; nlIft ;]jf k|jfxsf nflu kflnsfdf x]Nk8]:s :yfkgf ug'{kg]{, 



 
 
 
 

 k|Tos jif{ n};;f; kl/If0f sfo{ ;dod} clgjfo{ ug{ ufFpkflnsfn] ;dotflnsf tyf jh]6 

Joj:yf ug'{kg]{ . 

 o; jif{sf] n};;f; kl/If0faf6 b]vf k/]sf sdhf]/ kIf tyf sd glthf k|fKt zLif{sx?dfyL 

;ldIff u/]/ cfufdL jflif{s tyf cfjflws of]hgfdf ;d]6\g'kg]{, 

 kl/IfkZrft ;'wf/ ug'{kg]{ kIfdfyL agfO{Psf] sfo{of]hgfnfO{ sfof{Gjog ug{ ljif]z gLlt / 

jh]6sf] Joj:yf u/L of]hgf sfof{Gjog ;ldlt agfO{ cl3 a9\g'kg]{ . cflb  

  



 
 
 
 

cg";"rL           

 

 

तालिका १ िगैिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको मलू्याङ्कनका सचूक र मापनका अवस्थाहरू 

नोट मलु्याङ्कन गर्ाा राम्रो अवस्थालाई १ अकं  ,मईयम अवस्थालाई .० ५ अकं र अति कमजोर अवस्थालाई ० अकं दर्न ुपनेछ । िल दर्एको िाललकामा प्रत्येक 
सचूकमा '१' ,'५.० ,'र '० 'अकं पा ने अवस्था र सो को प्रमामाकरमको स ार राछ एको छ । या सचूकमा गणरने मलू्याङ्कन सामदुेक मलू्याअ ् कन ेो । समूे मा 

पदेला सचूकमा छलफल गरी सोको अवस्थाबारे सेमतिमा अकं प्रर्ान गनुा पनेछ ।  
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१ अकं आउने अवस्था )=%  अकं आउने 
अवस्था 

० अक आउने 
अवस्था 

प्रमाणणकरणको 
आधार 
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८ 

१.१
.१ 

स्थानाय िेकोनाति िथा 
काननूको मस्यौर्ा ियार 
गने कायाारे्शमा 
लसैसासको दृष्टटले 
सम्पार्न गने गरी 
कायाटोली तनमााम, पवूा 
र्स्िावेजको समाक्षा गर्ाा 
लसैसास दृष्टटकोमल े

भएको, मस्यौर्ाको बबषय 

वस्ि ुर शब्र् चयन 
समावेशा र सेभागगिा 
मलूक ेुने गरे \ नगरेको 

०-१ 1 स्थानाय िेको नाति 
िथा काननूको मस्यौर्ा 
ियार गने कायाारे्शमा 
लसैसासको दृष्टटले 
सम्पार्न गने गरी 
कायाटोली तनमााम, पवूा 
र्स्िावेजको समाक्षा गर्ाा 
लसैसास दृष्टटकोमल े

भएको, मस्यौर्ाको बबषय 

वस्ि ुर शब्र् चयन 
समावेशा र सेभागगिा 
मलूक ेुने गरेको 

स्थानाय िेको नाति 
िथा काननूको मस्यौर्ा 
ियार गने कायाारे्शमा  
लसैसासको दृष्टटले 
सम्पार्न गने गरी 
कायाटोली तनमााम, पवूा 
र्स्िावेजको समाक्षा, 
मस्यौर्ाको बबषय वस्ि ु
र शब्र् चयन सलँसक 
रुपमा मात्र समावेशा र 
सेभागगिा मलूक ेुने 
गरेको 

स्थानाय िेको नाति 
िथा काननूको 
मस्यौर्ा ियार गने 
कायाारे्शमा 
लसैसासको दृष्टटले 
सम्पार्न गने गरी 
कायाटोली तनमााम, पवूा 
र्स्िावेजको समाक्षा 
गर्ाा लसैसास 

दृष्टटकोमल ेभएको, 
मस्यौर्ाको बबषय 

वस्ि ुर  समावेशा 
शब्र् चयन र 
सेभागगिा मलूक 
ेुने गरेको 

स्थानाय िेले 
स्वाकृि गरेका 
नाति िथा 
काननूा 
र्स्िावेजेरु र 
स्वाकृतिको 
लागग प्रस्ििु 
गरेका मस्यौर्ा 
नाति िथा 
काननूा 
र्स्िावेजेरु 



 
 
 
 

 २   

१.१
.२ 

स्थानाय सरकारल ेसफ्ना 
नाति, काननू, योजना जारी 
गनुा भन्र्ा अगाडि 
लसैसासको दृष्टटले 
 पयकु्ि भएन भएको बारे 
ले ाजो ा गने गरे  
नगरेको 

०-१ 0=5 स्थानाय सरकारल ेसफ्ना 
नाति, काननू, योजना 
जारी गनुा भन्र्ा अगाडि 
लसैसासको दृष्टटले 
 पयकु्ि भएन भएको 
बारे ले ाजो ा गने 
गरेको 

स्थानाय सरकारल े

सफ्ना नाति, काननू, 

योजना जारी गनुा भन्र्ा 
अगाडि लसैसासको 
दृष्टटले  पयकु्ि भएन 

भएको बारे सँलसक 
रुपमा मात्र ल ेाजो ा 
गने गरेको 

स्थानाय सरकारल े

सफ्ना नाति, काननू, 

योजना जारी गनुा 
भन्र्ा अगाडि 
लसैसासको दृष्टटले 
 पयकु्ि भएन भएको 
बारे ले ाजो ा गने 
नगरेको 

स्थानाय 
सरकारल े

सफ्ना नाति, 

काननू, योजना 
का र्स्िाबेजेरू 
र ले ाजो ा 
सम्पन्न भएको 
प्रमाछमि गने 
कागजािेरु 

 ३   

१.१
.३ 

स्थानाय सरकारको नाति र 
योजनामा लङै्गगक 
समानिा िथा सामाष्जक 
समावेशा ववकास (स्थानाय 
काननु, नाति, सवग क र 
बावषाक योजनामा भएका 
नातिेरू) सम्वन् ा कुराेरू 
समावेश भए । नभएको 

०-१ 1 स्थानाय सरकारको नाति 
र योजनामा लङै्गगक 
समानिा िथा सामाष्जक 
समावेशा ववकास 
(स्थानाय काननु, नाति, 

सवग क र बावषाक 
योजनामा भएका 
नातिेरू) सम्वन् ा 
कुराेरू समावेश भएको 

स्थानाय सरकारको नाति 
र योजनामा लङै्गगक 
समानिा िथा 
सामाष्जक समावेशा 
ववकास (स्थानाय 
काननु, नाति, सवग क 
र बावषाक योजनामा 
भएका नातिेरू) 
सम्वन् ा कुराेरू 
सँलसक रुपमा मात्र 
समावेश भएको 

स्थानाय सरकारको 
नाति र योजनामा 
लङै्गगक समानिा 
िथा सामाष्जक 
समावेशा ववकास 
(स्थानाय काननु, 

नाति, सवग क र 
बावषाक योजनामा 
भएका नातिेरू) 
सम्वन् ा कुराेरू 
समावेश नभएको 

स्थानाय 
सरकारका 
स्थानाय काननु, 

नाति, सवग क 
र बावषाक 
योजना 
सम्वन् ा 
र्स्िावेजेरू 



 
 
 
 

 ४   

१.१
.४ 

स्थानाय सरकारको मदेला 
र परुुषको समववकास िथा 
सामाष्जक समावेशाकरम र 
लङै्गगक परीक्षम िथा 
सामाष्जक ववभेर् अन्त्य 
गने सम्बन् ा अलग्ग ै
नातिेरु छन । छैनन   
स्थानाय ऐन, काननु, 

कायाववग , तनरे्लशकामा 
 ास व्यवस्था गणरएको वा 
नगणरएको) 

०-१ 0=5 स्थानाय सरकारको 
मदेला र परुुषको 
समववकास िथा 
सामाष्जक समावेशाकरम  
र लङै्गगक परीक्षम िथा 
सामाष्जक ववभेर् अन्त्य 
गने सम्बन् ा अलग्ग ै
नाति भएको र यस्िो 
नाति स्थानाय ऐन, 

काननु, कायाववग , 

तनरे्लशकामा समावेश 
गणरएको  

स्थानाय सरकारको 
मदेला र परुुषको 
समववकास िथा 
सामाष्जक 
समावेशाकरम  र 
लङै्गगक परीक्षम िथा 
सामाष्जक ववभेर् अन्त्य 
गने सम्बन् ा अलग्ग ै
भएको िर स्थानाय ऐन, 

काननु, कायाववग , 

तनरे्लशकामा समावेश 
नगणरएको 

स्थानाय सरकारको 
मदेला र परुुषको 
समववकास िथा 
सामाष्जक 
समावेशाकरम  र 
लङै्गगक परीक्षम 
िथा सामाष्जक 
ववभेर् अन्त्य गने 

सम्बन् ा अलग्ग ै
नाति नभएको र 
स्थानाय ऐन, काननु, 

कायाववग , 

तनरे्लशकामा समेि 
कुन ै ास व्यवस्था 
नगणरएको 

स्थानाय 
सरकारको 
मदेला र 
परुुषको 
समववकास िथा 
सामाष्जक 
समावेशाकरम  
र लङै्गगक 
परीक्षम िथा 
सामाष्जक 
ववभेर् अन्त्य 
गनेनाति 
र्स्िावेज र 
स्थानाय ऐन, 

काननु, 

कायाववग , 

तनरे्लशकाेरू  



 
 
 
 

५   

१.१
.५ 

स्थानाय िेले 
कायाान्वयनमा ल्याएका 
ऐन, तनयम, िथा 
कायाववग मा मदेला िथा 
बष्चचतिमा परेको समरु्ाय 
अथााि लक्षक्षि वगामा ेुने 
सब ैप्रकारका ववभेर्जन्य 
कायाे रु रोक्न पयााप्ि 
प्राव ान व्यवस्था गणरएको 
छ  छैन  

०-१ 0=5 स्थानाय िेल े

कायाान्वयनमा ल्याएका 
ऐन, तनयम, िथा 
कायाववग मा मदेला िथा 
बष्चचतिमा परेको समरु्ाय 
अथााि लक्षक्षि वगामा ेुने 
सब ैप्रकारका ववभेर्जन्य 
कायाे रु रोक्न पयााप्ि 
प्राव ान राछ एको 

स्थानाय िेले 
कायाान्वयनमा ल्याएका 
ऐन, तनयम, िथा 
कायाववग मा मदेला 
िथा बष्चचतिमा परेको 
समरु्ाय अथााि लक्षक्षि 
वगामा ेुने सब ैप्रकारका 
ववभेर्जन्य कायाे रु 
रोक्ने  ालका केेी 
प्राव ान मात्र समावेश 
गणरएको  

स्थानाय िेल े

कायाान्वयनमा 
ल्याएका ऐन, तनयम, 

िथा कायाववग मा 
मदेला िथा 
बष्चचतिमा परेको 
समरु्ाय अथााि 
लक्षक्षि वगामा ेुने 
सब ैप्रकारका 
ववभेर्जन्य कायाे रु 
रोक्न कुन ैप्राव ान 
नराछ एको 

स्थानाय िेल े

कायाान्वयनमा 
ल्याएका ऐन, 

तनयम, िथा 
कायाववग ेरू र 
तिनको 
लसैसास 
दृष्टटल े
ववश्लेषम 
गणरएको 
र्स्िावेज 



 
 
 
 

 ६   

१.१
.६ 

सघंाय काननूले व्यवस्था 
गरे बमोष्जम स्थानाय 

स्िरमा मदेला िथा 
वष्चचिामा परेको समरु्ाय 
मागथ ेुने देँसा र ववभेर् 
 पर सनुवुाई ेुने प्रवन्  
लमलाए नलमलाएको 

०-१ 1 सघंाय काननूले व्यवस्था 
गरे बमोष्जम स्थानाय 

स्िरमा मदेला िथा 
वष्चचिामा परेको 
समरु्ाय मागथ ेुने देसंा 
र ववभेर्  पर सनुवुाई 
ेुने प्रवन्  लमलाएको र 
सोदे अनरुूप कायान्वयन 

ेुने गरेको 

सघंाय काननूले 
व्यवस्था गरे बमोष्जम 
स्थानाय स्िरमा मदेला 
िथा वष्चचिामा परेको 
समरु्ाय मागथ ेुने देसंा 
र ववभेर्  पर सनुवुाई 
ेुने  प्रवन्  लमलाएको 
िर कायाान्वयन नभएको 

सघंाय काननूले 
व्यवस्था गरे 
बमोष्जम स्थानाय 
स्िरमा मदेला िथा 
वष्चचिामा परेको 
समरु्ाय मागथ ेुने 

देसंा र ववभेर्  पर 
सनुवुाई ेुने  प्रवन्  
नलमलाएको 

मदेला िथा 
वष्चचिामा 
परेको समरु्ाय 
मागथ ेुने 
ववभेर्  पर 
सनुवुाई भएका 
प्रमातनि 
कागजािेरू र 
मादेला िथा 
वष्चचिामा 
परेका 
समरु्ायेरुको 
स्वयम 

भनाइेरुको 
र्स्िावेज 

 ७   

१.१
.७ 

मदेला र परुूषमा श्रमको 
ज्यालामा ववभरे् रोक्ने 
प्राव ान रेे  नरेेको 

०-१ 0=5 मदेला र परुूषमा श्रमको 
ज्यालामा ववभरे् रोक्ने 
प्राव ान रेेको 

मदेला र परुूषमा श्रमको 
ज्यालामा ववभरे् रोक्ने 
केेी प्राव ान मात्र रेेको 

मदेला र परुूषमा 
श्रमको ज्यालामा 
ववभेर् रोक्ने कुन ै
प्राव ान नरेेको 

मदेला र 
परुूषमा श्रमको 
ज्याला भकु्िाना 
र्स्िावेज 



 
 
 
 

 ८   

१.१
.८ 

स्थानाय िेको नातिमा 
रैथान ेर सप्रवासा कामर्ार 
िथा श्रमजावा  पर ेुने 
ववभेर् रोक्ने प्राव ा रेे  
नरेेको 

०-१ 1 स्थानाय िेको नातिमा 
रैथाने र सप्रवासा 
कामर्ार िथा श्रमजावा 
 पर ेुने ववभेर् रोक्ने 
प्राव ानेरु रेेको 

स्थानाय िेको नातिमा 
रैथाने र सप्रवासा 
कामर्ार िथा श्रमजावा 
 पर ेुने ववभेर् रोक्ने 
केेी प्राव ान रेेको 

स्थानाय िेको 
नातिमा रैथाने र 
सप्रवासा कामर्ार 
िथा श्रमजावा  पर 
ेुने ववभेर् रोक्ने 
कुन ैप्राव ान नरेेको 

स्थानाय िेको 
श्रम नाति 
र्स्िावेज र 
यसको समाक्षा 
प्रतिवेर्न 

९ योजना 
िजुामा 
िथा 
कायाा
न्वयन 

८ 

१.२
.१ 

सवग क योजना र वावषाक 
योजना िथा कायाकममा 
लङै्गगक िथा समावेशा 
ववकासको लागग नाति, 

रमनाति,कायाक्रम र मापन 

योग्य  पलब् ा लक्ष्य 
समावेश गणरएको छ  छैन  

०-१ 1 सवग क योजना र 
वावषाक योजना िथा 
कायाकममा लङै्गगक िथा 
समावेशा ववकासको 
लागग नाति, रमनाति, 
कायाक्रम र मापन योग्य 
 पलब् ा लक्ष्य समावेश 
गणरएको  

सवग क योजना र 
वावषाक योजना िथा 
कायाकममा लङै्गगक 
िथा समावेशा 
ववकासको लागग सँलसक 
रुपमा मात्र नाति, 

रमनाति, कायाक्रम र 
मापन योग्य  पलब् ा 
लक्ष्य समावेश गणरएको  

सवग क योजना र 
वावषाक योजना िथा 
कायाकममा लङै्गगक 
िथा समावेशा 
ववकासको लागग 
नाति, रमनाति , 
कायाक्रम र मापन 

योग्य  पलब् ा लक्ष्य 
समावेश नगणरएको  

सवग क 
योजना र 
वावषाक योजना 
िथा 
कायाकममा 
लङै्गगक िथा 
समावेशा 
ववकासको लागग 
नाति, रमनाति, 
कायाक्रम र 
मापनयोग्य 
 पलब् ा लक्ष्य 
ववश्लेषम 
र्स्िावेज 



 
 
 
 

 १०     

१.२
.२ 

गा ँपाललका 
नगरपाललकाको स्रोि 
अनमुान िथा बजटे सामा 
तन ाारम सलमतिल ेबजेट 
सामा तन ाारम गर्ाा 
मदेला, बालबाललका, िथा 
बष्चचिाकरममा परेको 
समूे को अवस्था 
ववश्लेषमको स ारमा सो 
समूे को लागग वा प्रत्यक्ष्य 
फाइर्ा पगु्ने गरी कूल 
पूँजागि बजेटको तनष्श्चि 
प्रतिशि छुट्या ने गरे  
नगरेको 

०-१ 1 गा ँपाललका 
नगरपाललकाको स्रोि 
अनमुान िथा बजटे 
सामा तन ाारम सलमतिल े
बजेट सामा तन ाारम 
गर्ाा मदेला, बालबाललका, 
िथा बष्चचिाकरममा 
परेको समूे को  अवस्था 
ववश्लेषमको स ारमा सो 
समूे को लागग वा 
प्रत्यक्ष्य फाइर्ा पगु्ने 
गरी कूल पूँजागि 
बजेटको तनष्श्चि 
प्रतिशि छुट्या ने गरेको 

गा ँपाललका 
नगरपाललकाको स्रोि 
अनमुान िथा बजटे 
सामा तन ाारम 
सलमतिले बजटे सामा 
तन ाारम गर्ाा मदेला, 
बालबाललका, िथा 
बष्चचिाकरममा परेको   
समूे को अवस्था 
ववश्लेषमको स ारमा 
सो समूे  मईये केेीको 
लागग मात्र  प्रत्यक्ष्य 
फाइर्ा पगु्ने गरी कूल 
पूँजागि बजेटको 
तनष्श्चि प्रतिशि 
छुट्या ने गरेको 

गा ँपाललका 
नगरपाललकाको स्रोि 
अनमुान िथा बजटे 
सामा तन ाारम 
सलमतिले बजटे 
सामा तन ाारम गर्ाा 
मदेला, बालबाललका, 
िथा बष्चचिाकरममा 
परेको समूे को लागग 
वा प्रत्यक्ष्य फाइर्ा 
पगु्ने गरी कूल 
पूँजागि बजेटको 
तनष्श्चि प्रतिशि 
छुट्या ने नगरेको 

गा ँपाललका 
नगरपाललकाको  
मदेला, 
बालबाललका, 
िथा 
बष्चचिाकरममा 
परेको समूे को 
अवस्था 
ववश्लेषमको 
स ारमा सो 
समूे को स्रोि 
अनमुान िथा 
बजेट सामा 
तन ाारम 
सलमतिले 
तन ाारम गरेको 
बजेट सामा 



 
 
 
 

 ११     

१.२
.३ 

स्थानाय सरकारको योजना 
सचूा लक्षक्षि समूे ेरूको 
सक्रीय सेभागगिामा ियार 
ेुने र  नाेरुले छनौट 
गरेका योजना 
प्राथलमकीकरममा पने गरे 
नगरेको (योजना िजुामा 
गर्ाा गा ँ, वस्िा स्िरबाट 
सएका योजना कायाकमेरु 
लाई समेटे नसमेटेको 
परीक्षम) 

०-१ 1 स्थानाय सरकारल ेगा ँ, 
वस्िा स्िरबाट योजना 
सचूा सकंलन गर्ाा 
लक्षक्षि समूे ेरूको 
सक्रीय सेभागगिामा 
ियार ेुने र  नाेरुले 
छनौट गरेका योजना 
प्राथलमकीकरममा पने 

गरेको । 

स्थानाय सरकारल ेगा ँ, 
वस्िा स्िरबाट योजना 
सचूा सकंलन गर्ाा केेी 
मात्र लक्षक्षि समूे को 
सक्रीय सेभागगिामा 
ियार ेुने र  नाेरुले 
छनौट गरेका केेी 
योजना मात्र 
प्राथलमकीकरममा पने 

गरेको । 

स्थानाय सरकारल े
गा ँ, वस्िा स्िरबाट 

योजना सचूा सकंलन 
गर्ाा लक्षक्षि समूे को 
सक्रीय सेभागगिामा 
ियार ेुने नगरेको र 
 नाेरुले माग गरेका 
योजनाले 
सामान्यिया 
प्राथलमकिा नपा ने 
गरेको । 

स्थानाय 
सरकारको 
योजना िजुामा 
गर्ाा भएका 
सेभागाेरूको 
सचूा  र  फोटो ,  
विास्िरबाट  
छनौट भएका  
योजनाकारको 
सचूा, लक्षक्षि 
समुे ले छनौट 
गरेकाका  
कार्यक्रमको 
सगूच 



 
 
 
 

 १२     

१.२
.४ 

योजना िजुामा गर्ाा मदेला 
िथा बष्चचतिकरममा 
परेका समूे ेरूको 
व्यावेाणरक र रमनातिक 
सवश्यकिा पदेचान र 
पणरपतूि ा गने ववषयमा 
छलफल भए  नभएको  

०-१ 0=5 योजना िजुामा गर्ाा 
मदेला िथा 
बष्चचतिकरममा परेका 
समूे ेरूको व्यावेाणरक 
र रमनातिक सवश्यकिा 
पदेचान र पणरपतूि ा गने 
ववषयमा छलफल भएको  

योजना िजुामा गर्ाा 
मदेला िथा 
बष्चचतिकरममा परेका 
समूे ेरूको व्यावेाणरक 
र रमनातिक 
सवश्यकिा पदेचान र 
पणरपतूि ा गने ववषयमा 
सामान्य छलफल भएको  

योजना िजुामा गर्ाा 
मदेला िथा 
बष्चचतिकरममा 
परेका समूे ेरूको 
व्यावेाणरक र 
रमनातिक 
सवश्यकिा पदेचान 
र पणरपतूि ा गने 
ववषयमा छलफल 
नभएको  

बजेट िजुामा 
मागा र्शानको 
प्रति र यसमा 
योजना िजुामा 
गर्ाा मदेला 
िथा 
बष्चचतिकरममा 
परेका 
समूे ेरूको 
व्यावेाणरक र 
रमनातिक 
सवश्यकिा 
पदेचान र 
पणरपतूि ा गने 
ववषय समावेश 
भएको छ छैन 



 
 
 
 

 १३     

१.२
.५ 

योजना िजुामा गर्ाा मदेला 
र परुुष एव ंलक्षक्षि 
समुे ेरू को छुट्टा छुट्टै 
अवस्था ववश्लेषमको 
स ारमा सवश्यकिा 
पदेचान गरी सो 
अनसुारको कायाक्रम िय 
गने गणरए । नगणरएको 
ियारी प्रतिवेर्न) 

०-१ 0=5 योजना िजुामा गर्ाा 
मदेला र परुुष एव ं
लक्षक्षि समुे ेरू को 
छुट्टा छुट्टै अवस्था 
ववश्लेषमको स ारमा 
सवश्यकिा पदेचान गरी 
सो अनसुारको कायाक्रम 
िय गने गणरएको 

योजना िजुामा गर्ाा 
मदेला र परुुष एव ं
लक्षक्षि समुे ेरू को 
छुट्टा छुट्टै अवस्था  
ववश्लेषमको स ारमा 
सवश्यकिा पदेचान 
गरी सो अनसुार केेी 
कायाक्रम िय ेुने गरेको 

योजना िजुामा गर्ाा 
मदेला र परुुष एव ं
लक्षक्षि समुे ेरू को 
छुट्टा छुट्टै अवस्था  
ववश्लेषमको 
स ारमा सवश्यकिा 
पदेचान गरी सो 
अनसुारको कायाक्रम 
िय गने नगणरएको 

योजना िजुामा 
गर्ाा मदेला र 
परुुष एव ं
लक्षक्षि समुे ेरू 
को छुट्टा छुट्टै 
अवस्था  
ववश्लेषमको 
स ारमा 
सवश्यकिा 
पदेचान गरी 
सो अनसुारको 
कायाक्रम ियारी 
प्रतिवेर्न 



 
 
 
 

 १४     

१.२
.६ 

स्थानाय सरकारल ेर्ीगो 
ववकासका लक्ष्येरू ववशषे 
गरेर लक्ष्य ५ लङै्गगक 
समानिा प्राप्ि गने 
ववषयलाई स्थानायकरम 
गरी  सो अनसुारको बजेट 
ववतनयोजन ेुने गरे  
नगरेको 

०-१ 1 स्थानाय सरकारल ेर्ीगो 
ववकासका लक्ष्येरू मईये 
लक्ष्य ५ लङै्गगक 
समानिा प्राप्ि गने 
ववषयलाई स्थानायकरम 
गरी  सो अनसुारको 
बजेट ववतनयोजन गने 
गरेको 

स्थानाय सरकारल ेर्ीगो 
ववकासका  लक्ष्येरू 

मईये लक्ष्य ५ लङै्गगक 
समानिा प्राप्ि गने 
ववषयलाई स्थानायकरम 
गरी सो अनसुार केेी 
कायाक्रमेरूमा बजटे 
ववतनयोजन गने गरेको 

स्थानाय सरकारल े

र्ीगो ववकासका  
लक्ष्येरू मईये लक्ष्य 
५ लङै्गगक समानिा 
प्राप्ि गने ववषयलाई 
स्थानायकरम 
नगरेको बजेट 
ववतनयोजन पतन गने 

नगरेको 

स्थानाय 
सरकारल ेर्ीगो 
ववकासका 
लक्ष्येरू 
स्थानायकरम 
गरेको र्स्िावेज 
र सोलाई  
प्राप्ि गने 

कायाक्रमेरू 
बजेट 
ववतनयोजन 

र्स्िाबेज 

 १५     

१.२
.७ 

स्थानाय िेका योजना 
मदेला, बालबाललका िथा 
वपछडिएको वगा, क्षेत्र र 
समरु्ायलाई प्रत्यक्ष लाभ 
पगु्ने गरी बने नबनेको 

०-१ 0=5 स्थानाय िेका योजनाले 
मदेला, बालबाललका िथा 
वपछडिएको वगा, क्षेत्र र 
समरु्ायलाई प्रत्यक्ष लाभ 

पगु्ने गरी बनेको 

स्थानाय िेका योजनाले 
मदेला, बालबाललका 
िथा वपछडिएको वगा, 
क्षेत्र र समरु्ायलाई 
लसलमि रुपमा प्रत्यक्ष 
लाभर केेी अप्रत्यक्ष 
लाभ पगु्ने गरी बनेको 

स्थानाय िे 

कायोजनाले मदेला, 
बालबाललका िथा 
वपछडिएको वगा, क्षेत्र 
र समरु्ायलाई 
प्रत्यक्ष लाभ पगु्ने 

गरी नबनेको 

स्थानाय िेका 
योजना 
र्स्िावेज  



 
 
 
 

 १६     

१.२
.८ 

स्थानाय सरकारका 
 पभोक्िा सलमतिेरुमा 
लक्षक्षि समुे का प्रतितनग  
सदेि कष्म्िमा ४०% 
मदेलाेरूको सेभागगिा 
भए । नभएको र मखु्य 
कायाकारी पर्मईये कुन ै
एकमा ष्जम्मेवारी दर्ए 
नदर्एको  

०-१ 1 स्थानाय सरकारका 
 पभोक्िा सलमतिेरुमा 
लक्षक्षि समुे का 
प्रतितनग  सदेि 
कष्म्िमा ४०% 
मदेलाेरूको सेभागगिा 
भएको ,मखु्य कायाकारी 
पर्मईये कुन ैएकमा 
ष्जम्मेवारी दर्एको  

स्थानाय सरकारका 
 पभोक्िा सलमतिेरुमा 
लक्षक्षि समुे का 
प्रतितनग  सदेि 
कष्म्िमा ४०% 
मदेलाेरूको सेभागगिा 
गने र मखु्य कायाकारी 
पर्मईये कुन ैएकमा 
ष्जम्मेवारी दर्ने नाति 
ललएको  

स्थानाय सरकारका 
 पभोक्िा 
सलमतिेरुमा लक्षक्षि 
समुे का प्रतितनग  
सदेि कष्म्िमा 
४०% मदेलाेरूको 
सेभागगिा नभएको, 
मखु्य कायाकारी 
पर्मईये कुन ैएकमा 
ष्जम्मेवारी पतन 
नदर्एको  

स्थानाय 
सरकारका 
 पभोक्िा 
सलमति 
व्यवस्थापन 
सम्वन् ा 
काननूका 
प्राव ानेरू र 
केेी योजनाको 
नमनूा 
अवलोकन  



 
 
 
 

 १७ बजेट 
िजुामा 
िथाका
याान्वय
न 

४ 

१.३
.१ 

बजेट िथा कायाक्रम िजुामा 
गनुा भन्र्ा अतघ 
समरु्ायका मदेला, 
बालबाललका अपाङ्ग 
जनजाति, म ेशा, मषु्श्लम, 

वपछिा वगा र र्ललि 
लगायिका सब ैजािजाति 
र ववपन्न वगाका 
समूे ेरूसँग बसेर समस्या 
केला ने (ववश्लेषम) गने 
गणरए  नगणरएको  

०-१ 1 बजेट िथा कायाक्रम 
िजुामा गनुा भन्र्ा अतघ 
समरु्ायका मदेला, 
बालबाललका अपाङ्ग 
जनजाति, म ेशा, 
मषु्श्लम, वपछिावगा र 
र्ललि लगायिका सब ै
जािजाति र ववपन्न 
वगाका समूे ेरूसँग बसेर 
समस्या केला ने 
(ववश्लेषम) गने गणरएको  

बजेट िथा कायाक्रम 
िजुामा गनुा भन्र्ा अतघ 
समरु्ायका मदेला, 
बालबाललका अपाङ्ग 
जनजाति, म ेशा, 
मषु्श्लम, वपछिावगा र 
र्ललि लगायिका सब ै
जािजाति र ववपन्न 
वगाका समूे ेरूसँग बसेर 
समस्या केला ने 
(ववश्लेषम) गने 
गणरएको  

बजेट िथा कायाक्रम 
िजुामा गनुा भन्र्ा 
अतघ समरु्ायका 
मदेला, बालबाललका 
अपाङ्ग जनजाति, 

म ेशा, मषु्श्लम, 

वपछिावगा र र्ललि 
लगायिका सब ै
जािजाति र ववपन्न 
वगाका समूे ेरूसँग 
बसेर समस्या 
केला ने (ववश्लेषम) 
गने नगणरएको  

बजेट िथा 
कायाक्रम िजुामा 
अतघ 
समरु्ायका 
सरोकारवालाेरू 
सँगको छलफल 
र परामशा िथा 
ववपन्निा 
स्िरीकरम 
सम्वन् ा 
सवग क 
र्स्िावेज 



 
 
 
 

 १८     

१.३
.२ 

स्थानाय सरकारका क्षमिा 
ववकास योजनामा लङै्गगक 
 त्तरर्ाया िथा सामाष्जक 
समावेशा बजेट तनमााम एव ं
परीक्षम तनयलमि रुपमा 
गना बजेटको व्यवस्था 
गणरए नगणरएको  

०-१ 0=5 स्थानाय सरकारका 
क्षमिा ववकास योजनामा 
लङै्गगक  त्तरर्ाया िथा 
सामाष्जक समावेशा 
बजेट तनमााम एव ं
परीक्षम तनयलमि रुपमा 
गना बजेटको व्यवस्था 
गने गणरएको  

स्थानाय सरकारका 
क्षमिा ववकास 
योजनामा लङै्गगक 
 त्तरर्ाया िथा 
सामाष्जक समावेशा 
बजेट तनमााम एव ं
परीक्षम गना कदेले 
काेीीँ बजेटको व्यवस्था 
ेुने गरेको  

स्थानाय सरकारका 
क्षमिा ववकास 
योजनामा लङै्गगक 
 त्तरर्ाया िथा 
सामाष्जक समावेशा 
बजेट तनमााम एव ं
परीक्षम गना बजटेको 
व्यवस्था ेुने नगरेको 

स्थानाय 
सरकारको बजटे 
ववतनयोजन र 
लसैसास 
परीक्षम 
र्स्िावेजेरु 

 १९     

१.३
.३ 

पणरक्षम पश्चाि लङै्गगक 
िथा समावेशा ववषयमा 
स ुार गना क्षमिा ववकास 
कायायोजना कायाान्वयनका 
लागग पयााप्ि बजेट िथा 
कायाक्रम बावषाक योजनामा 
समावेश गणरए । 
नगणरएको  

०-१ 0 पणरक्षम पश्चाि लङै्गगक 
िथा समावेशा ववषयमा 
स ुार गना क्षमिा 
ववकास कायायोजना 
कायाान्वयनका लागग 
पयााप्ि  बजेट िथा 
कायाक्रम बावषाक 
योजनामा समावेश गरेको  

पणरक्षम पश्चाि लङै्गगक 
िथा समावेशा ववषयमा 
स ुार गना क्षमिा 
ववकास कायायोजना 
कायाान्वयनका लागग 
बजेट िथा कायाक्रम 
बावषाक योजनामा 
समावेश भए पतन 
पयााप्ि नभएको 

पणरक्षम पश्चाि 

लङै्गगक िथा 
समावेशा ववषयमा 
स ुार गना क्षमिा 
ववकास कायायोजना 
कायाान्वयनका लागग 
बजेट ब्यवस्था ेुने 
नगरेको  

स्थानाय 
सरकारको बजटे 
ववतनयोजन र 
लसैसास 
परीक्षम 
र्स्िावेजेरु 



 
 
 
 

 २०     

१.३
.४ 

स्थानाय सरकारको बजेट 
िथा कायाक्रममा लक्षक्षि 
समूे ेरूको लागग तनष्श्चि 

प्रतिशि बजेट ववतनयोजन 
गरी  नाेरूको देिका 
कायाक्रममा समयमैा  चा 
गणरए नगणरएको   बजेट 
िथा कायाकम बाच लभिान) 

०-१ 0=5 स्थानाय सरकारको बजेट 
िथा कायाक्रममा लक्षक्षि 
समूे ेरूको लागग 
तनष्श्चि प्रतिशि बजेट 
ववतनयोजन गरी 
 नाेरूको देिका 
कायाक्रममा समयमैा  चा 
गने गणरएको। 

स्थानाय सरकारको बजेट 
िथा कायाक्रममा लक्षक्षि 
समूे ेरूको लागग कदेले 
केीीँ बजेट ववतनयोजन 
गरी  नाेरूको देिका 
कायाक्रममा  चा गने 
गणरएको। 

स्थानाय सरकारको 
बजेट िथा 
कायाक्रममा लक्षक्षि 
समूे ेरूको लागग 
बजेट ववतनयोजन 
िथा  नाेरूको 
देिका कायाक्रममा 
 चा गने नगणरएको। 

बजेट िथा 
कायाकम बाच 
लभिान नतिजा 
तनकाल्ने ,बजेट 

िथा कायाक्रम 
र्स्िावेज ।  

२१ ससं्था
गि 
व्यव
स्था 
२० 

कमाचा
रीपर्ा
ग कारी 
प्रतितन
ग त्व 

४ 

२.१
.१ 

स्थानाय सरकारको 
तनमाायक िेमा (कमाचारी 
पर्ाग कारी) मदेलाेरूको 
समानरुपमा ( ५०।५० 
प्रतिशि) प्रतितनग त्व 
रेेकोछ छैन  

०-१ 0=5 स्थानाय सरकारको 
तनमाायक िेमा (कमाचारी 
पर्ाग कारी) मदेलाेरूको 
समानरुपमा ( ५०।५० 
प्रतिशि)प्रतितनग त्व 
रेेको अवस्था । 

स्थानाय सरकारको 
तनमाायक िेमा 
(कमाचारी पर्ाग कारी) 
मदेलाेरूको 
समानरुपमा ( ५०।५० 
प्रतिशि)प्रतितनग त्व 
नभए पतन कष्म्िमा ३३ 
प्रतिशि प्रतितनग त्व 
रेेको अवस्था 

स्थानाय सरकारको 
तनमाायक िेमा 
(कमाचारी 
पर्ाग कारी) 
मदेलाेरूको 
समानरुपमा ( 
५०।५० 
प्रतिशि)प्रतितनग त्व 
नभए पतन कष्म्िमा 
३३ प्रतिशि पतन 
प्रतितनग त्व 
नरेेकोअवस्था 

स्थानाय 
सरकारको 
तनमाायक िेमा 
रेेका (कमाचारी 
पर्ाग कारी) को 
नामावली । 



 
 
 
 

 २२       
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स्थानाय सरकारका 
कमाचारीेरूको पर्पतूि ाको 
तनमाय गर्ाा सब ै
जािजाति, वगा, ललङ्ग र 
समरु्ायका बाच 

समावेशाकरम ेुने गरी 
कमाचारीेरूको समावेशा 
समानपुातिक प्रतितनग त्व 
ेुन सक्न ेरमनाति 
ललइएको छ  छैन  

०-१ 0 स्थानाय सरकारका 
कमाचारीेरूको पर्पतूि ाको 
तनमाय गर्ाा सब ै
जािजाति, वगा, ललङ्ग र 
समरु्ायका बाच 

समावेशाकरम ेुने गरी 
कमाचारीेरूको समावेशा 
समानपुातिक प्रतितनग त्व 
ेुन सक्ने रमनाति 
ललइएको अवस्था । 

स्थानाय सरकारका 
कमाचारीेरूको 
पर्पतूि ाको तनमाय गर्ाा 
सब ैजािजाति, वगा, 
ललङ्ग र समरु्ाय 

मईयेबाट केेी 
समावेशाकरम ेुने गरी 
कमाचारीेरूको लसलमि 
समावेशा प्रतितनग त्व 
ेुनसक्ने रमनाति 
ललइएको अवस्था । 

स्थानाय सरकारका 
कमाचारीेरूको 
पर्पतूि ाको तनमाय 
गर्ाा सब ैजािजाति, 

वगा, ललङ्ग र 
समरु्ायका बाच 

समावेशाकरम ेुने 
गरी कमाचारीेरूको 
समावेशा 
समानपुातिक 
प्रतितनग त्व ेुन 

सक्न ेरमनाति 
ललइएको छैन । 

स्थानाय 
सरकारका 
कमाचारीेरूको 
पर्पतूि ाको 
सम्वन् ा नाति, 
अभ्र्ास, कानुन र 
र्स्िावेज । 



 
 
 
 

 २३       
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स्थानाय सरकारल ेमदेला 
िथा बबशषे समरु्ायलाई 
बबशषे सेवा प्रर्ान गर्ाा 
सम्वष्न् ि समरु्ायको 
भाषा, ससं्कृति र रेन 
सेन बझुेको कमाचारी वा 
जनप्रतितनग  समेि 
समावेश गरेको कायाटोली 
वा शा ा माफा ि दर्ने 
गरेको नगरेको ?  

०-१ 1 स्थानाय सरकारल ेमदेला 
िथा बबशषे समरु्ायलाई 
बबशषे सेवा प्रर्ान गर्ाा 
सम्वष्न् ि समरु्ायको 
भाषा, ससं्कृति र रेन 
सेन बझुेको कमाचारी वा 
जनप्रतितनग  समेि 
समावेश गरेको कायाटोली 
वा शा ा माफा ि सेवा 
दर्ने गरेको ।  

स्थानाय सरकारल े
मदेला िथा बबशषे 
समरु्ायलाई बबशषे सेवा 
प्रर्ान गर्ाा सम्वष्न् ि 
समरु्ायको भाषा, 
ससं्कृति र रेन सेन 
बझुेको जनप्रतितनग  
समावेश गरेको 
कायाटोली माफा ि दर्ने 
गरेको ।  

स्थानाय सरकारल े
मदेला िथा बबशषे 
समरु्ायलाई बबशषे 
सेवा प्रर्ान गर्ाा 
सम्वष्न् ि 
समरु्ायको भाषा, 
ससं्कृति र रेन 
सेन बझुेको 
कमाचारी वा 
जनप्रतितनग  समेि 
समावेश गरेर सेवा 
दर्ने नगरेको । 

स्थानाय 
सरकारले 
मदेला िथा 
बबशषे 
समरु्ायलाई 
बबशषे सेवा 
प्रर्ान गने 
रमनाति िथा 
कायानाति र 
सेवा प्रवाे 
र्स्िावेज । 
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जनप्रतितनग ेरू िथा 
कमाचारीेरू लाई कुन ै
क्षमिा अलभबदृ्ग को 
अवसर प्रर्ान गर्ाा सबलैाई 
समान अवसर ेुने गरी र 
मदेला िथा 
वष्चचतिकरममा परेको 
समरु्ायलाई अग्रभाग प्राप्ि 
ेुने गरी सकारात्मक 
ववभेर्को नाति ललएको 
नललएको 

०-१ 0=5 जनप्रतितनग ेरू िथा 
कमाचारीेरू लाई कुन ै
क्षमिा अलभबदृ्ग को 
अवसर प्रर्ान गर्ाा 
सबलैाई समान अवसर 
ेुने गरी र मदेला िथा 
वष्चचतिकरममा परेको 
समरु्ायलाई अग्रभाग 
प्राप्ि ेुनेगरी सकारात्मक 
ववभेर्को नाति ललएको ।  

जनप्रतितनग ेरू िथा 
कमाचारीेरू लाई कुन ै 
क्षमिा अलभबदृ्ग को 
अवसर प्रर्ान गर्ाा 
सबलैाई समान अवसर 
ेुनेगरी र मदेला िथा 
वष्चचतिकरममा परेको 
समरु्ायलाई समेि सेवा 
प्राप्ि ेुनेगरी 
सकारात्मक ववभरे्को 
नाति ललएको ।  

जनप्रतितनग ेरू िथा 
कमाचारीेरू लाई कुन ै 
क्षमिा अलभबदृ्ग को 
अवसर प्रर्ान गर्ाा 
सबलैाई समान 
अवसर पाइने गरी र 
मदेला िथा 
वष्चचतिकरममा 
परेको समरु्ायलाई 
अग्रभाग प्राप्ि 
ेुनेगरी सकारात्मक 
ववभेर्को नाति 
नरेेको । 

जनप्रतितनग ेरू 
िथा 
कमाचारीेरूलाई  
क्षमिा 
अलभबदृ्ग को 
अवसर प्रर्ान 
गने 
सकारात्मक 
ववभेर्को नाति 
िथा रमनाति 
र्स्िावेज । 



 
 
 
 

२५   कायाप्र
मालीस
मावेशा 
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मदेला र परुुष बाचको 
असमानिा ेटा न िथा 
सामाष्जक समावेशाकरम 
बढा नको लागग स्थानाय 
िेको तनष्श्चि कायानाति 
छ छैन  

०-१ 0 मदेला र परुुष बाचको 
असमानिा ेटा न िथा 
सामाष्जक समावेशाकरम 
बढा नको लागग स्थानाय 
िेको तनष्श्चि कायानाति 
रेेको । 

मदेला र परुुष बाचको 
असमानिा ेटा न िथा 
सामाष्जक 
समावेशाकरम बढा नको 
लागग स्थानाय िेको 
तनष्श्चि कायानाति 
भएपतन कायाान्वयनमा 
नरेेको । 

मदेला र परुुष 

बाचको असमानिा 
ेटा न िथा 
सामाष्जक 
समावेशाकरम 
बढा नको लागग 
स्थानाय िेको 
तनष्श्चि कायानाति 
नरेेको । 

मदेला र परुुष 

बाचको 
असमानिा 
ेटा न िथा 
सामाष्जक 
समावेशाकरम 
बढा नको काया 
नाति र्स्िावेज 
। 
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स्थानाय सरकारमा 
लङै्गगक ववकास ेेने 
इकाईको व्यवस्था छ छैन 
लङै्गगक ववकास िसे्क वा 
लङै्गगक समानिा िथा 
सामाष्जक समावेशाकरम 
कायाान्वयन सलमति वा 
यस्ि ैकुन ैसरंचनाको 
व्यवस्था कायाशिा र 
ष्जम्मेवारी ककटान सदेि 
गणरए नगणरएको) 

०-१ 0=5 स्थानाय सरकार 
मालङै्गगक ववकास ेेने 
इकाईको व्यवस्था रेेको 
लङै्गगक ववकास िसे्क वा 
लङै्गगक समानिा िथा 
सामाष्जक समावेशाकरम 
कायाान्वयन सलमति वा 
यस्ि ैकुन ैसरंचनाको 
व्यवस्था  कायाशिा र 
ष्जम्मेवारी ककटान सदेि 
रेेको)  

स्थानाय सरकारमा 
लङै्गगक ववकास ेेने 
इकाईको व्यवस्था रेेको 
लङै्गगक ववकास िसे्क 
वा लङै्गगक समानिा 
िथा सामाष्जक 
समावेशाकरम 
कायाान्वयन सलमति वा 
यस्ि ैकुन ैसरंचनाको 
व्यवस्था  कायाशिा र 
ष्जम्मेवारी ककटान 
सदेि रेेको) िर 
कायाान्वयनमा नरेेको  

स्थानाय सरकारमा 
लङै्गगक ववकास ेेने 
इकाईको व्यवस्था 
रेेको लङै्गगक 
ववकास िसे्क वा 
लङै्गगक समानिा 
िथा सामाष्जक 
समावेशाकरम 
कायाान्वयन सलमति 
वा यस्ि ैकुन ै
सरंचनाको व्यवस्था 
नगणरएको । 

स्थानाय 
सरकारको 
सगंठन सरंचना 
र लङै्गगक 
ववकास ेेने 
इकाईको काया 
तनरे्श शिा  र 
ष्जम्मेवारी 
ककटान 
र्स्िावेज 
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स्थानाय सरकार बाट  
कायाालयमा ेुन सक्न ेकुन ै
पतन प्रकारको र्वु्यावेार, 
भेर्भाब मदेला देसंा 
तनयन्त्रमको लागग सचार 
सदंेिा बनाएर लाग ु
गणरएको छ छैन  

०-१ 0=5 स्थानाय सरकार बाट  
कायाालयमा ेुन सक्ने 
सब ैप्रकारको र्वु्यावेार, 
भेर्भाब मदेला देसंा 
तनयन्त्रमको लागग सचार 
सदंेिा बनाएर लाग ु
गणरएको । 

स्थानाय सरकारबाट 
कायाालयमा ेुन सक्ने 
र्वु्यावेार, भेर्भाब र 
मदेला देसंा तनयन्त्रम 
सम्वन् ा सचार सदंेिा 
रेेको िर कायाान्वयन 
नभएको । 

स्थानाय सरकारबाट  
कायाालयमा ेुन 
सक्ने र्वु्यावेार, 
भेर्भाब र मदेला 
देसंा तनयन्त्रम 
सम्वन् ा सचार 
सदंेिा केेी पतन 
नरेेको । 

स्थानाय सरकार 
बाट  
कायाालयमा ेुन 
सक्न ेसब ै
प्रकारको 
र्वु्यावेार, 
भेर्भाब मदेला 
देसंा तनयन्त्रम 
सम्वन् ा 
सचार सदंेिा 
र्स्िावेज 
तनमाय पषु्स्िका 
। 
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योजना िजुामा सलमति लाई 
सझुाव दर्ने र्स्िावेज 
ियार गर्ाा लङै्गगक 

समानिा िथा सामाष्जक 
समावेशाकरम कायाान्वयन 
सलमतिमा मदेला, 
बालबाललका िथा अन्य 
सब ैलक्षक्षि समरु्ायको 
सकक्रय सेभागगिा भए 
नभएको र यस सलमतिले 
विा िेमा योजाना 
सम्वन् ा छलफल 
समावेशा भए नभएको 
अनगुमन गरे नगरेको  

०-१ 0=5 योजना िजुामा सलमतिलाई 
सझुाव दर्ने र्स्िावेज 
ियार गर्ाा लङै्गगक 

समानिा िथा सामाष्जक 
समावेशाकरम 
कायाान्वयन सलमतिमा 
मदेला, बालबाललका िथा 
अन्य सब ैलक्षक्षि 
समरु्ायको सकक्रय 
सेभागगिा रेेको र यस 
सलमतिले विा िेमा 
योजाना सम्वन् ा 
छलफल समावेशा भए 
नभएको अनगुमन समेि 
गरेको  

योजना िजुामा 
सलमतिलाई सझुाव दर्ने 
र्स्िावेज ियार गर्ाा 
लङै्गगक समानिा िथा 
सामाष्जक 
समावेशाकरम 
कायाान्वयन सलमतिमा 
मदेला, बालबाललका 
िथा अन्य सब ैलक्षक्षि 
समरु्ायको सकक्रय 
सेभागगिा रेेिा पतन 
यस सलमतिले विा 
िेमा योजाना सम्वन् ा 
छलफल समावेशा भए 
नभएको अनगुमन 
नगरेको  

योजना िजुामा 
सलमतिलाई सझुाव 
दर्ने र्स्िावेज ियार 
गर्ाा लङै्गगक 

समानिा िथा 
सामाष्जक 
समावेशाकरम 
कायाान्वयन 
सलमतिमा मदेला, 
बालबाललका िथा 
अन्य सब ैलक्षक्षि 
समरु्ायको सकक्रय 
सेभागगिा नरेेको 
र यस सलमतिले विा 
िेमा योजाना 
सम्वन् ा छलफल 
समावेशा भए 
नभएको अनगुमन 
समेि नगरेको  

योजना िजुामा 
सलमतिलाई  र 
लङै्गगक 

समानिा िथा 
सामाष्जक 
समावेशाकरम 
कायाान्वयन 
सलमतिले 
सझुाव दर्एको 
र्स्िावेज ,
बठैकको  
 पष्स्थति िथा 
तनमाय पषु्स्िका 
र विा स्िरमा 
गरेको अनगुमन 
प्रतिवेर्न । 



 
 
 
 

२९   सलमति, 

 पसलम
ति 
रकायार्
लमा 
प्रतितन
ग त्व 
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स्थानाय सरकारल ेगठन 
गने सलमति,  पसलमति र 
कायार्लेरूमा मदेला िथा 
वष्चचतिकरममा परेको 
समरु्ायबाट मदेला र 
परुुषको समावेशा 
प्रतितनग त्व ेुने व्यवस्था 
रेे नरेेको  

०-१ 1 स्थानाय सरकारल ेगठन 
गने सलमति,  पसलमति र 
कायार्लेरूमा मदेला 
िथा वष्चचतिकरममा 
परेको समरु्ाय बाट 
मदेला र परुुषको 
समावेशा र समानपुातिक 
प्रतितनग त्व ेुने व्यवस्था 
रेेको । 

स्थानाय सरकारल ेगठन 
गने सलमति,  पसलमति 
र कायार्लेरूमा मदेला 
िथा वष्चचतिकरममा 
परेको समरु्ायबाट 
समानपुातिक 
प्रतितनग त्व ेुने 
व्यवस्था रेेपतन 
व्यवेारमा केेीकोमात्र 
प्रतितनग त्व ेुने गरेको। 

स्थानाय सरकारल े

गठन गने सलमति, 

 पसलमति र काया 
र्लेरूमा मदेला 
िथा वष्चचतिकरममा 
परेको समरु्ाय बाट 
समावेशा र 
समानपुातिक 
प्रतितनग त्व ेुने 
व्यवस्था नरेेको । 

स्थानाय 
सरकारल ेगठन 
गने सलमति, 

 पसलमति र 
कायार्लेरूमा 
मदेला िथा 
वष्चचतिकरममा 
परेको 
समरु्ायबाट 
समावेशा 
प्रतितनग त्व 
भएको 
 पष्स्थति िथा 
तनमाय पषु्स्िका 
। 



 
 
 
 

 ३०       
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स्थानाय सरकारल ेगठन 
गने सलमति,  पसलमति र 
कायार्लेरूमा मदेला िथा 
वष्चचतिकरममा परेको 
समरु्ायका प्रतितनग ेरूले 
छलफल िथा तनमाय 
तनमााममा स्वस्थ ढंगले 
भागललन पाए  नपाएको  

०-१ 1 स्थानाय सरकारल ेगठन 
गने सलमति,  पसलमति र 
कायार्लेरूमा मदेला 
िथा वष्चचतिकरममा 
परेको समरु्ायका 
प्रतितनग ेरूल ेछलफल 
िथा तनमाय तनमााममा 
स्वस्थ ढंगले भाग ललन 
पाएको । 

स्थानाय सरकारल ेगठन 
गने सलमति,  पसलमति 
र कायार्लेरूमा मदेला 
िथा वष्चचतिकरममा 
परेको समरु्ायका 
प्रतितनग ेरूल े
छलफलमा भागललन 
पाए पतन  तनमाय 
तनमााममा भलूमका 
 ेल्न नसकेको ।  

स्थानाय सरकारल े

गठन गने सलमति, 

 पसलमति र 
कायार्लेरूमा मदेला 
िथा वष्चचतिकरममा 
परेको समरु्ायका 
प्रतितनग ेरूल े
छलफल िथा तनमाय 
तनमााममा स्वस्थ 
ढंगले भाग ललन 
नपाएको । 

स्थानाय 
सरकारल ेगठन 
गने सलमति, 

 पसलमति र 
कायार्लेरूको 
छलफल 
सेभागगिाको 
 पष्स्थति र 
तनमाय 
पषु्स्िकाको 
प्रति । 



 
 
 
 

 ३१       
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स्थानाय िेमा सचचाललि 
कायाक्रमेरूको अनगुमन र 
समाक्षा सम्वन् ा कायामा 
स्थानाय सरकारल ेगठन 
गने सलमति,  पसलमति र 
कायार्लेरूले मदेला िथा 
वष्चचतिकरममा परेको 
समरु्ायको देि ेुने गरी 
ववश्लेषम सदेि नातिगि 
र कायागि सझुाव दर्ने गरे 
नगरेको  

०-१ 0=5 स्थानाय िेमा 
सचचाललि कायाक्रमेरूको 
अनगुमन र समाक्षा 
सम्वन् ा कायामा स्थानाय 
सरकारल ेगठन गने 
सलमति,  पसलमति र 
कायार्लेरूले मदेला िथा 
वष्चचतिकरममा परेको 
समरु्ायको देि ेुने गरी 
ववश्लेषम सदेि नातिगि 
र कायागि सझुाव दर्ने 
गरेको । 

स्थानाय िेमा 
सचचाललि 
कायाक्रमेरूको अनगुमन 
र समाक्षा सम्वन् ा 
कायामा स्थानाय 
सरकारल ेगठन गने 
सलमति,  पसलमति र 
कायार्लेरूले मदेला 
िथा वष्चचतिकरममा 
परेको समरु्ायको देि 

ेुने गरी ववश्लेषम 
नगरी नातिगि र 
कायागि सझुाव दर्ने 
गरेको । 

स्थानाय िेमा 
सचचाललि 
कायाक्रमेरूको 
अनगुमन र समाक्षा 
सम्वन् ा कायामा 
स्थानाय सरकारल े

गठन गने सलमति, 

 पसलमति र 
कायार्लेरूले मदेला 
िथा वष्चचतिकरममा 
परेको समरु्ायको 
देि ेुने गरी 
ववश्लेषम र सझुाव 
केेीपतन  दर्ने 
नगरेको । 

स्थानाय िेमा 
सचचाललि 
कायाक्रमेरूको 
अनगुमन र 
समाक्षा 
सम्वन् ा 
कायामा 
स्थानाय 
सरकारल ेगठन 
गने सलमति, 

 पसलमति र 
कायार्लेरूले 
दर्एका 
सझुावेरु । 
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स्थानाय सरकारल ेगठन 
गने सलमति,  पसलमति र 
कायार्लेरूले मदेला िथा 
वष्चचतिकरममा परेको 
समरु्ायको देि ेुने गरी 
दर्इएका नातिगि र 
कायागि सझुावेरुको 
कायाान्वयन ेुने गरे 
नगरेको  

०-१ 0=5 स्थानाय सरकारल ेगठन 
गने सलमति,  पसलमति र 
कायार्लेरूले मदेला िथा 
वष्चचतिकरममा परेको 
समरु्ायको देि ेुने गरी 
दर्इएका नातिगि र 
कायागि सझुावेरुको 
प्रायः कायाान्वयन ेुने 
गरेको । 

स्थानाय सरकारल ेगठन 
गने सलमति,  पसलमति 
र कायार्लेरूले मदेला 
िथा वष्चचतिकरममा 
परेको समरु्ायको देि 

ेुने गरी दर्इएका 
नातिगि र कायागि 
सझुावेरुको कायाान्वयन 
कदेले काेीीँ मात्र ेुने 
गरेको । 

स्थानाय सरकारल े

गठन गने सलमति, 

 पसलमति र 
कायार्लेरूले मदेला 
िथा वष्चचतिकरममा 
परेको समरु्ायको 
देि ेुने गरी 
दर्इएका नातिगि र 
कायागि सझुावेरुको 
कायाान्वयन ेुने 
नगरेको । 

स्थानाय 
सरकारल ेगठन 
गने सलमति, 

 पसलमति र 
कायार्लेरूले 
मदेला िथा 
वष्चचतिकरममा 
परेको 
समरु्ायको देि 

ेुने गरी 
दर्इएका नाति 

गि र कायागि 
सझुावेरु र 
कायाान्वयन 
समाक्षा 



 
 
 
 

३३   ववत्त 
व्यव
स्थापन
प्रमाली
मा 
समावे
लशिा 
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स्थानाय िेमा मदेला 
ववकास, लङै्गगक देँसा 
बबरूद् , मदेला साप 
ववकास, नेितृ्व ववकास 
िथा क्षमिा अलभबदृ्ग  
जस्िा बबषयमा स्रोि 
व्यवस्थापनका लागग लागग 
बावषाक सगथाक ऐनमा 
 ल्ले  गरी छुट्टै कोष 
स्थापना गणरएको 
नगणरएको  

०-१ 0=5 स्थानाय िेमा मदेला 
ववकास, लङै्गगक देँसा 
बबरूद् , मदेला साप 
ववकास, नेितृ्व ववकास 
िथा क्षमिा अलभबदृ्ग  
जस्िा बबषयमा स्रोि 
व्यवस्थापनका लागग 
लागग  बावषाक सगथाक 
ऐनमा  ल्ल े गरी छुट्टै 
कोष स्थापना भएको ।  

स्थानाय िेमा मदेला 
ववकास, लङै्गगक देँसा 
बबरूद् , मदेला साप 
ववकास, नेितृ्व ववकास 
िथा क्षमिा अलभबदृ्ग  
जस्िा बबषयमा स्रोि 
व्यवस्थापनका लागग 
लागग  बावषाक सगथाक 
ऐनमा  ल्ल े गरी छुट्टै 
कोष स्थापना गने 
तनमाय भएको िर 
कायाान्वयन नभएको ।  

स्थानाय िेमा 
मदेला ववकास, 
लङै्गगक देँसा 
बबरूद् , मदेला साप 
ववकास, नेितृ्व 
ववकास िथा क्षमिा 
अलभबदृ्ग  जस्िा 
बबषयमा स्रोि 
व्यवस्थापनका लागग 
लागग छुट्टै कोष 
स्थापना नभएको ।  

स्थानाय िेमा 
मदेला ववकास, 
लङै्गगक देँसा 
बबरूद् , मदेला 
साप ववकास, 

नेितृ्व ववकास 
िथा क्षमिा 
अलभबदृ्ग  
जस्िा बबषयमा 
स्रोि 
व्यवस्थापनका 
लागग लागग 
छुट्टै कोष 
स्थापना 
सम्वन् ा 
र्स्िावेज । 
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के सदर्वासा जनजाति, 

र्ललि अन्य लक्षक्षि 
समुे का मदेलाेरूको 
ववकास र सशष्क्िकरमको 
लागग वजेटको व्यवस्था 
भएकोछ  नाेरूको 
सवश्यकिा अनसुार 
कायाक्रम िजुामा गणरएको 
छ  

०-१ 1 सदर्वासा जनजाति, 

र्ललि अन्य लक्षक्षि 
समुे का मदेलाेरूको 
ववकास र 
सशष्क्िकरमको लागग 
वजेटको व्यवस्था भएको 
िथा  नाेरूको 
सवश्यकिा अनसुार 
कायाक्रम िजुामा गणरएको। 

सदर्वासा जनजाति, 

र्ललि अन्य लक्षक्षि 
समुे का मदेलाेरूको 
ववकास र 
सशष्क्िकरमको लागग 
वजेटको व्यवस्था भएको 
िर  नाेरूको 
सवश्यकिा अनसुार 
कायाक्रम िजुामा भने 
नभएको। 

सदर्वासा जनजाति, 

र्ललि अन्य लक्षक्षि 
समुे का मदेलाेरूको 
ववकासर 
सशष्क्िकरमको 
लागग वजेटको 
व्यवस्था िथा 
 नाेरूको 
सवश्यकिा अनसुार 
कायाक्रम िजुामा 
नभएको। 

सदर्वासा 
जनजाति, र्ललि 
अन्य लक्षक्षि 
समुे का 
मदेलाेरूको 
ववकास र 
सशष्क्िकरमको 
लागग वजेट 
िथा कायाक्रम 
र्स्िावेजेरु । 



 
 
 
 

 ३५       
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के स्थानाय सरकारमा 
लङै्गगक िसे्कको 
ववकासको र सवश्यक 
मानवाय श्रोिेरु लागग 
वजेटको व्यवस्थाभएको छ 
सो अनसुार कायाक्रम 
पदेचान गणरएको छ  

०-१ 0 स्थानाय सरकारमा 
लङै्गगक िसे्कको 
ववकासको र सवश्यक 
मानवाय श्रोिेरु लागग 
वजेटको व्यवस्था भएको 
िथासो अनसुार कायाक्रम 
पदेचान गणरएको। 

स्थानाय सरकारमा 
लङै्गगक िसे्कको 
ववकासको र सवश्यक 
मानवाय श्रोिेरु लागग 
वजेटको व्यवस्था भएको 
िरसो अनसुार कायाक्रम 
पदेचान नगणरएको। 

स्थानाय सरकारमा 
लङै्गगक िसे्कको 
ववकासको र 
सवश्यक मानवाय 
श्रोिेरु लागग वजेट 
िथा कायाक्रम प्रवन्  
न ैनभएको । 

मदेला, परुुष, 

बालबाललका, 
सब ै
जािजातिका 
ललङ्ग ,  मेर  
 ,  सदर् 
ष्स्थति  ,  
सगथाक  र  
जाि)  ष्डिकृि 
िथ्याङ्क 
सदेिको 
गाऊं।नगर 
प्रोफाईल । 



 
 
 
 

 ३६       
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स्थानाय सरकारले समावेशा 
सचूनाप्रमाली व्यवस्थापन 
गना बजेटको व्यवस्था गरे 
। नगरेको र कम्यटुरकृि 

ले ा प्रमालीले समावेशा 
क्षेत्रमा भएको बजटे िथा 
 चा सम्वन् ा सचूना दर्ने 
वा नदर्ने गरेको । 

०-१ 0=5 स्थानाय सरकारले 
समावेशा सचूना  प्रमाली 
व्यवस्थापन गना बजेटको 
व्यवस्था गने गरेको र 
कम्यटुरकृि ले ा 
प्रमालीले समावेशा क्षते्रमा 
भएको बजेट िथा  चा 
सम्वन् ा सचूना दर्ने 
गरेको । 

स्थानाय सरकारले 
समावेशा सचूना  
प्रमाली व्यवस्थापन गना 
बजेटको व्यवस्था गरे 
पतन कम्यटुरकृि ल ेा 
प्रमालीले समावेशा 
क्षेत्रमा भएको बजटे 
िथा  चा सम्वन् ा 
सचूना दर्ने नगरेको । 

स्थानाय सरकारले 
समावेशा सचूना  
प्रमाली व्यवस्थापन 
गना बजेटको 
व्यवस्था नगरेको र 
कम्यटुरकृि ले ा 
प्रमालीले समावेशा 
क्षेत्रमा भएको बजटे 
िथा  चा सम्वन् ा 
सचूना पतन नदर्ने 
गरेको । 

स्थानाय 

सरकारले 
समावेशा सचूना  
प्रमाली 
व्यवस्थापन 
बजे ववतनयोजन 
गरेको र्स्िावेज 
र सचूना 
प्रमाली र 
यसबाट 
प्रवादेि 
सचूनाेरू । 
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के स्थानाय सरकारले 
सफ्नो क्षते्रका 
समरु्ायस्िरका स ारभिू 
 ष्डिकृि सचूना िथ्याँक 
सकंलनिथा अईयावग क 

गने गरेको छ ललङ्ग ,
 मेर ,जाि ,र सगथाक 

ष्स्थति सदर्)  गाऊंनगर 
प्रोफाईल ) 

०-१ 0=5 स्थानाय सरकारले सफ्नो 
क्षेत्रका समरु्ाय स्िरका 
ललङ्ग  , मेर ,जाि ,र 
सगथाक ष्स्थति सदर्) 
समावेश भएको 
स ारभिू  ष्डिकृि 
सचूना।िथ्यांङ्क सकंलन 

गने गरेको र  डिाकृि 
िथ्यांङ्कको समय 
समयमा अईयावग क गने 
गरेको छ । 

स्थानाय सरकारले 
सफ्नो क्षते्रका समरु्ाय 

स्िरका ललङ्ग  , मेर ,
जाि ,र सगथाक ष्स्थति 

सदर्) समावेश भएको 
स ारभिू  ष्डिकृि 
सचूना।िथ्याँक सकंलन 

गरेको िर  डिाकृि 
िथ्यांङ्कको 
अईयावग क नगरेको । 

स्थानाय सरकारल े
सफ्नो क्षते्रका 
समरु्ाय स्िरका 
ललङ्ग  मरे   ,  
सदर् ष्स्थति  ,  
सगथाक  र  जाि  
समावेश भएको 
स ारभिू  ष्डिकृि 
सचूना।िथ्याँक 
सकंलन पतन नगरेको 

मदेला, परुुष, 

बालबाललका, 
सब ै
जािजातिका 
ललङ्ग ,  मेर  
 ,  सदर् 
ष्स्थति  ,  
सगथाक  र  
जाि)  ष्डिकृि 
िथ्याङ्क 
सदेिको 
गाऊं।नगर 
प्रोफाईल । 



 
 
 
 

 ३८       

२.५
.२ 

स्थानाय सरकारल ेसफ्नो 
क्षेत्रका समरु्ाय स्िरका 
स ारभिू सचूना िथ्याँक 
सकंलन गर्ाा बेरोजगार 
िथा गणरबको पदेचान गरी 
छुट्टाछुट्टै नक्साङ्कन 
गने गर । नगरेको (गाऊं 
नगरप्रोफाईल) 

०-१ 0=5 स्थानाय सरकारल ेसफ्नो 
क्षेत्रका समरु्ाय स्िरका 
स ारभिू सचूना िथ्याँक 
सकंलन गर्ाा बेरोजगार 
िथा गणरबको पदेचान 
गरी छुट्टाछुट्टै 
नक्साङ्कन गने गरेको । 

स्थानाय सरकारल े

सफ्नो क्षते्रका समरु्ाय 

स्िरका स ारभिू 
सचूना िथ्याँक सकंलन 
गर्ाा बेरोजगार िथा 
गणरबको पदेचान गरेको 
िर छुट्टाछुट्टै 
नक्साङ्कन नगरेको । 

स्थानाय सरकारल े

सफ्नो क्षते्रका 
समरु्ाय स्िरका 
स ारभिू सचूना 
िथ्याँक सकंलन गर्ाा 
बेरोजगार िथा 
गणरबको पदेचान न ै
नभएकोले छुट्टाछुट्टै 
नक्साङ्कन गने 
नगरेको  

स्थानाय 
स्िरका समरु्ाय 

स्िरका 
स ारभिू 
सचूना िथ्याँक 
र नक्साङ्कन 
सदेिको गाऊं 
नगरप्रोफाईल । 

 ३९       

२.५
.३ 

के स्थानाय सरकारले 
सफ्नो पाश्वागचत्रमा 
स ाणरि  डिाकृि 
िथ्यांक र सचूनालाई 
स ार मातन स्थानाय 
ववकास योजना िजुामा गने 
गरेको छ  

०-१ 0=5 स्थानाय सरकारले सफ्नो 
पाश्वागचत्रमा स ाणरि 
 डिाकृि िथ्यांक र 
सचूनालाई स ार मातन 

स्थानाय ववकास योजना 
िजुामा गने गरेको । 

स्थानाय सरकारले 
सफ्नो पाश्वागचत्रमा 
स ाणरि  डिाकृि 
िथ्यांक र सचूनालाई 
स ार मातन स्थानाय 
ववकास योजना िजुामा 
गने नाति बनाएको िर 
कायाान्वयन नभएको । 

स्थानाय सरकारले 
सफ्नो पाश्वागचत्रमा 
स ाणरि  डिाकृि 
िथ्यांक र सचूनालाई 
स ार मातन स्थानाय 
ववकास योजना 
िजुामा गने नगरेको 
। 

स्थानाय 

पाश्वागचत्र र 
 डिाकृि 
िथ्यांक िथा 
सचूनाको 
वववरम र 
स्थानाय 
ववकास योजना 
िजुामा 
र्स्िावेज । 



 
 
 
 

 ४०       

२.५
.४ 

स्थानाय सरकारल ेसफ्नो 
क्षेत्रका सामाष्जक सरुक्षा 
पा नेेरू र पष्चजकरमको 
अलभले  व्यवस्थापन िथा 
िथ्याँक अईयावग क गने 
गरे । नगरेको  

०-१ 1 स्थानाय सरकारल ेसफ्नो 
क्षेत्रका सामाष्जक सरुक्षा 
पा नेेरू र पष्चजकरमको 
अलभले  व्यवस्थापन 
िथा िथ्याँक अईयावग क 
गने गरेको । 

स्थानाय सरकारल े

सफ्नो क्षते्रका 
सामाष्जक सरुक्षा 
पा नेेरू र 
पष्चजकरमको अलभले  
व्यवस्थापन गरेपतन 
िथ्याँक अईयावग क 
नगरेको । 

स्थानाय सरकारल े

सफ्नो क्षते्रका 
सामाष्जक सरुक्षा 
पा नेेरू र 
पष्चजकरमको 
अलभले  
व्यवस्थापन िथा 
िथ्याँक अईयावग क 
गने नगरेको । 

स्थानाय 
सरकारल े

सफ्नो क्षते्रका 
सामाष्जक 
सरुक्षा िथा 
पष्चजकरमको 
अलभले  । 
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३.१
.१ 

लङै्गगक िथा समावेशा 
ववकासको लागग क्षमिा 
ववकास कायायोजना ियार 
गरे नगरेको र छुट्टै 

लशषाकमा बजटे ववतनयोजन 
भए नभएको र यस्िो 
रकम  चा गने कायाववग  
स्वाकृि भइ कायाान्वयनमा 
सए । नसएको ? 

०-१ 0 लङै्गगक िथा समावेशा 
ववकासको लागग क्षमिा 
ववकास काया योजना 
ियार गरी छुट्टै लशषाकमा 
बजेट ववतनयोजन ेुने 
गरेको र यस्िो रकम 
 चा गने कायाववग  
स्वाकृि भइ 
कायाान्वयनमा नसएको । 

लङै्गगक िथा समावेशा 
ववकासको लागग क्षमिा 
ववकास कायायोजना 
ियार भएपतन छुट्टै 

लशषाकमा बजटे 
ववतनयोजन ेुने नगरेको 
िथा यस्िा कायामा भए 
गरेको  चा गने 
कायाववग  स्वाकृि भइ 
कायाान्वयनमा नसएको  

लङै्गगक िथा 
समावेशा ववकासको 
लागग क्षमिा ववकास 
कायायोजना ियार 
नगरेको, छुट्टै 

लशषाकमा बजटे 
ववतनयोजन ेुने 
नगरेको र यस्िो 
रकम  चा गने 
कायाववग  समेि 
स्वाकृि भइ 
कायाान्वयनमा 
नसएको । 

लङै्गगक िथा 
समावेशा 
ववकासको लागग 
क्षमिा ववकास 
कायायोजना ,
वावषाक , 

लसैसासमा र 
ककिाब बजेट 

गने  चा काया 
ववग । 



 
 
 
 

 ४२       

३.१
.२ 

स्थानाय सरकारका 
पर्ाग कारी कमचाारीेरूले 
लङै्गगक िथा समावेशा 
ववकास, लैंगगक देशंा 
सम्बन् ा िाललम ललएका 
छन   वाछैनन   र िाललम 
कायाकममा लक्षक्षि समूे  
िथा अन्य सब ैमदेला र 
परुुषको समान सेभागगिा 
र  पष्स्थति सतुनष्श्चििा 
गणरएको गथयो वा गथएन  

०-१ 0=5 स्थानाय सरकारका 
पर्ाग कारी कमचाारीेरूले 
लङै्गगक िथा समावेशा 
ववकास, लैंगगक देशंा 
सम्बन् ा िाललम ललएको 
र िाललम कायाकममा 
लक्षक्षि समूे  िथा अन्य 
सब ैमदेला र परुुषको 
समान सेभागगिा र 
 पष्स्थति सतुनष्श्चििा 
गणरएको । 

स्थानाय सरकारका 
पर्ाग कारी 
कमचाारीेरूले लङै्गगक 
िथा समावेशा ववकास, 

लैंगगक देशंा सम्बन् ा 
िाललम ललए पतन 
िाललम कायाकममा 
लक्षक्षि समूे  िथा अन्य 
सब ैमदेला र परुुषको 
समान सेभागगिा र 
 पष्स्थति सतुनष्श्चििा 
नगणरएको । 

स्थानाय सरकारका 
सब ैपर्ाग कारी 
कमचाारीेरूले 
लङै्गगक िथा 
समावेशा ववकास, 

लैंगगक देशंा 
सम्बन् ा िाललम 
नललएका र िाललम 
कायाकममा लक्षक्षि 
समूे  िथा अन्य 
सब ैमदेला र 
परुुषको समान 

सेभागगिा र 
 पष्स्थति 
सतुनष्श्चििा 
नगणरएको । 

स्थानाय िेका 
पर्ाग कारी 
िथा 
कमाचारीेरु र 
समावेशा 
सर्स्येरूलाई 
िाललम प्रर्ान 
गर्ाा कुल 
सखं्याका 
स ारमा 
मदेला िथा 
परुुषको 
सेभागा 
सखं्याको 
अनपुाि 
ववश्लेषम 
प्रतिवेर्न। 



 
 
 
 

 ४३       

३.१
.३ 

िाललमका ववषय वस्िकुो 
प्रस्ििुाकरममा लङै्गगक 
सम्बेर्नशाल भाषाको 
प्रयोग र मदेलाका 
सवश्यकिा समेदटएको र 
िाललमको गमुस्िर, सेवा 
सवुव ा सम्बन् मा 
पटृठपोषम ललने गणरएको 
छ छैन  

०-१ 0=5 िाललमका ववषय वस्िकुो 
प्रस्ििुाकरममा लङै्गगक 
सम्बेर्नशाल भाषाको 
प्रयोग िथा मदेलाका 
सवश्यकिा समेदटएको र 
िाललमको गमुस्िर, सेवा 
सवुव ा सम्बन् मा 
पटृठपोषम ललने गणरएको 
। 

िाललमका ववषय वस्िकुो 
प्रस्ििुाकरममा लङै्गगक 
सम्बेर्नशाल भाषाको 
प्रयोग र मदेलाका 
सवश्यकिा समेदटए 
पतन िाललमको 
गमुस्िर, सेवा सवुव ा 
सम्बन् मा पटृठपोषम 
ललने नगणरएको । 

िाललमका ववषय 

वस्िकुो 
प्रस्ििुाकरममा 
लङै्गगक 
सम्बेर्नशाल भाषाको 
प्रयोग ेुने नगरेको ,
मदेलाका 
सवश्यकिा पतन 
नसमेदटएको र 
िाललमको गमुस्िर, 
सेवा सवुव ा 
सम्बन् मा 
पटृठपोषम समेि 
ललने नगणरएको । 

िाललममा 
समेदटएको 
ववषयवस्ि,ु 

भाषाको ले न 
र प्रयोगको 
स्िर, 
सवश्यकिामा 
स ाणरि भएको 
िाललमको 
गमुस्िर, सेवा 
सवुव ा 
सम्बन् मा 
पटृठपोषम 
प्रतिवेर्न । 



 
 
 
 

 ४४       

३.१
.४ 

मदेला िथालक्षक्षि 
समुे का पर्ाग कारीेरूको 
क्षमिा अलभवदृ्ग का लागग 
तनदर्ाटट कायाक्रमेरू 

प्राबबग क िाललम, क्षमिा 
ववकास, नेितृ्व ववकासको 
िाललम, भ्रमम) छन छैनन    
सो अनसुारको वजटे 

ववतनयोजन गणरएको छ  
छैन   

०-१ 1 मदेला िथालक्षक्षि 
समुे का पर्ाग कारीेरूको 
क्षमिा अलभवदृ्ग का 
लागग तनदर्ाटट 
कायाक्रमेरूरेेका र सो 
अनसुारको वजटे 

ववतनयोजन ेुने गरेको । 

मदेला िथा लक्षक्षि 
समुे का 
पर्ाग कारीेरूको क्षमिा 
अलभवदृ्ग का लागग 
तनदर्ाटट कायाक्रमेरू भए 

पतन सो अनसुारको 
वजेट ववतनयोजन ेुने 
नगरेको । 

मदेला िथा लक्षक्षि 
समुे का 
पर्ाग कारीेरूको 
क्षमिा अलभवदृ्तघका 
लागग तनदर्ाटट 
कायाक्रमेरूर सो 
अनसुार वजेट 

ववतनयोजन ेुने 
नगरेको । 

मदेला िथा 
लक्षक्षि समुे का 
पर्ाग कारीको 
क्षमिा ववकास 

सम्वन् ा 
प्राबबग क 
िाललम, नेितृ्व 
ववकासको 
िाललम, भ्रमम 
सदर्को 
प्रतिवेर्न र 
पणरमाम  ुल्ने 
बजेट  चा 
वववरम । 



 
 
 
 

 ४५       

३.१
.५ 

के स्थानाय सरकारमा 
लङै्गगक समानिा िथा 
सामाष्जक समावेशा 
सम्वन् ा िाललम दर्न 
िथा कायाक्रमलाई 
कायाान्वयन गना सक्ने 
यथेटट मानवाय श्रोि छन   
ववषयगि िाललम प्राप्ि 
जनशष्क्ि सखं्या) 

०-१ 0=5 स्थानाय सरकारमा 
लङै्गगक समानिा िथा 
सामाष्जक समावेशा 
सम्वन् ा िाललम दर्न 
िथा कायाक्रमलाई 
कायाान्वयन गना सक्ने 
यथेटट मानवाय श्रोि 
रेेको । 

स्थानाय सरकारमा 
लङै्गगक समानिा िथा 
सामाष्जक समावेशा 
सम्वन् ा िाललम दर्न 
िथा कायाक्रमलाई 
कायाान्वयन गना सक्ने 
केेी मानवाय श्रोि 
रेेको । 

स्थानाय सरकारमा 
लङै्गगक समानिा 
िथा सामाष्जक 
समावेशा सम्वन् ा 
िाललम दर्ने िथा 
कायाक्रमलाई 
कायाान्वयन गना 
सक्ने मानवाय श्रोि 
नरेेको । 

स्थानाय 

सरकारमा 
लङै्गगक 
समानिा िथा 
सामाष्जक 
समावेशा 
सम्वन् ा 
िाललम िथा 
कायाक्रमलाई 
कायाान्वयन 
गना सक्ने 
ववषयगि 
िाललम  प्राप्ि 
जनशष्क्ि 
सखं्या वववरम 
। 



 
 
 
 

 ४६       

३.१
.६ 

के स्थानाय सरकारमा 
मानव ससंा न ववकास 
केन्र वा शा ा वा 
इकाइको व्यवस्था छ  

०-१ 0=5 स्थानाय सरकारमा मानव 
ससंा न ववकास केन्र वा 
शा ा वा इकाइको 
व्यवस्था रेेको । 

स्थानाय सरकारमा 
मानव ससंा न ववकास 
केन्र वा शा ा वा 
इकाइको व्यवस्था 
भएपतन जनशष्क्ि 
न टाइएको । 

स्थानाय सरकारमा 
मानव ससंा न 
ववकास केन्र वा 
शा ा वा इकाइ र 
सो सम्वन् ा 
जनशष्क्ि नेेको । 

स्थानाय 

सरकारको 
सगंठन सरंचना 
र कायारि 
जनशष्क्िको 
शा ागि 
वववरम । 

 ४७       

३.१
.७ 

मदेला रवष्न्चति करममा 
परेको समरु्ाय लक्षक्षि 
लोक सेवा सयोग पवूा 
ियारी कक्षा सचचालन 
कायाक्रम रेे नरेेको र 
कायाान्वयन भए नभएको 
। सचंाललि िाललम 
कायाकम सखं्या र 
 पष्स्थति) 

०-१ 0=5 मदेला रवष्न्चतिकरममा 
परेको समरु्ाय लक्षक्षि 
लोक सेवा सयोग पवूा 
ियारी कक्षा सचचालन 
ेुने गरेको । 

मदेला 
रवष्न्चतिकरममा परेको 
समरु्ाय लक्षक्षि लोक 
सेवा सयोग पवूा ियारी 
कक्षाका ेुने गरेपतन 
सबलैे अवसर नपाएको 
। 

मदेला 
रवष्न्चतिकरममा 
परेको समरु्ाय 
लक्षक्षि लोक सेवा 
सयोग पवूा ियारी 
कक्षाका ेुने नगरेको 
र कायाक्रम समेि 
नरेेको । 

स्थानाय िेको 
बावषाक 
कायाक्रम र 
मदेला िथा 
वष्न्चतिकरममा 
परेको समरु्ाय 
लक्षक्षि लोक 
सेवा सयोग 
पवूा ियारी 
सम्वन् ा 
कायाक्रमेरूको 
 पष्स्थति 
वववरम । 



 
 
 
 

 ४८       

३.१
.८ 

मदेला ववकासका लागग 
भएका बेइष्जङ्ग घोषमा 
पत्रका वाह्रवटा 
प्रतिवद्र्िाेरूका बारेमा 
स्थानाय सरकारका 
पर्ाग कारीेरू वा 
कमाचारीेरूलाई जानकारी 
छ सोको लागग 
अलभम ुाकरम गणरएको छ 
कायाकम सखं्या र 
 पष्स्थति) 

०-१ 1 मदेला ववकासका लागग 
भएका बेइष्जङ्ग घोषमा 
पत्रका वाह्रवटा 
प्रतिवद्र्िाेरूका बारेमा 
स्थानाय सरकारका 
पर्ाग कारीेरू वा 
कमाचारीेरूलाई जानकारी 
दर्न अलभम ुाकरम 

गणरएको । 

मदेला ववकासका लागग 
भएका बेइष्जङ्ग घोषमा 
पत्रका वाह्रवटा 
प्रतिवद्र्िाेरूका बारेमा 
स्थानाय सरकारका 
पर्ाग कारीेरू वा 
कमाचारीेरूलाई 
जानकारी दर्ने कायाक्रम 
रेेपतन सचचालन 
नभएको । 

मदेला ववकासका 
लागग भएका 
बेइष्जङ्ग घोषमा 
पत्रका वाह्रवटा 
प्रतिवद्र्िाेरूका 
बारेमा स्थानाय 

सरकारका 
पर्ाग कारीेरू वा 
कमाचारीेरूलाई 
जानकारी नभएको र 
यस्िो जानकारी दर्ने 
कुन ैकायाक्रम 
नरेेको । 

मदेला 
ववकासका लागग 
भएका 
बेइष्जङ्ग 
घोषमा पत्रका 
वाह्रवटा 
प्रतिवद्र्िाेरू
का बारेमा 
स्थानाय 

सरकारका 
पर्ाग कारीेरू 
वा 
कमाचारीेरूलाई 
जानकारी दर्ने 
अलभम ुाकरम 

कायाकमको 
सखं्या र 
 पष्स्थति 
वववरम । 



 
 
 
 

४९   अनौप
चाणरक 
मलू्य, 

मान्य
िा र 
कुसं
स्कार 
बबरूद्  
जनचेि
ना 

  

४ 

३.२
.१ 

मदेला ववरुद् सव ै ाले 
देसंा तनमूाल गने 
कायाक्रमेरू र सो 
अनसुारको बजटे 
ववतनयोजन गरी कायाक्रम 
समयमैा सम्पन्न गरेको छ 
कायाकम सखं्या र 
 पष्स्थति) 

०-१ 1 मदेला ववरुद् सव ै ाले 
देसंा तनमूाल गने 
कायाक्रमेरू र सो 
अनसुारको बजटे 
ववतनयोजन गरी कायाक्रम 
समयमैा सम्पन्न ेुने 
गरेको । 

मदेला ववरुद्  सव ै
 ाले देसंा तनमूाल गने 
कायाक्रमेरू रेेपतन सो 
अनसुारको बजटे 
ववतनयोजन िथा 
कायाक्रम सचचालन 
नभएको । 

मदेला ववरुद्  सव ै
 ाले देसंा तनमूाल 
गने कायाक्रमेरू 
नरेेको र यसका 
लागग बजेट समेि 
ववतनयोजन ेुने 
नगरेको । 

मदेला 
ववरुद् सव ै
 ाले देसंा 
तनमूाल गने 
कायाक्रमेरू र 
बजेट वववरम 
िथा सचचाललि 
कायाक्रम 
कायाकम 
सखं्या  ,लमति  र 
 पष्स्थति 
वववरम । 



 
 
 
 

 ५०     

३.२
.२ 

लङै्गगक देँसा रदेि गाऊ 
नगरपाललका घोषमा गरेको 
छ घोषमा गरेको लमति) र 
मदेला देसंा ववरुद्  सनू्य 
सदेटमुिा अपनाएको छ 
घटेका घटना सखं्या र 
ललइएका तनमाय) 

०-१ 0 लङै्गगक देँसा रदेि गाऊ 
नगरपाललका घोषमा 
भएको र मदेला देसंा 
ववरुद्  सनू्य सदेटमुिा 
अपनाइएको । 

लङै्गगक देँसा रदेि 
गाऊ नगरपाललका 
घोषमा भएपतन मदेला 
देसंाका घटना  ल्लेख्य 
रुपमा नघटेको । 

लङै्गगक देँसा रदेि 
गाऊ नगरपाललका 
घोषमा पतन नभएको 
र मदेला देसंाका 
घटना  ल्लेख्य 
सखं्यमा रेेको । 

लङै्गगक देँसा 
रदेि गाऊ 
नगरपाललका 
घोषमा गरेको 
लमति िथा 
ललइएका तनमाय 
वववरम र 
स्थानाय 
न्यातयक 
सलमति वा 
प्रेरीमा मदेला 
देसंा सम्वन् ा 
 जुरी र्िाा 
वववरम । 



 
 
 
 

 ५१       

३.२
.३ 

स्थानाय सरकारल ेमदेला 
ववरुद् सव ै ाल ेदेसंा 
तनमूाल गने कायाक्रमेरू 
सचंालन गने गरेको छ 
कायाकम सखं्या र 
 पष्स्थति िथा तनमाय 
पषु्स्िका) 

०-१ 0=5 स्थानाय सरकारल ेमदेला 
ववरुद् सव ै ाल ेदेसंा 
तनमूाल गने कायाक्रम 
सचचालन गने गणरएको । 

मदेला ववरुद् सव ै ाले 
देसंा तनमूाल गने 
कायाक्रमेरू स्थानाय 
सरकारेरूले सचंालन 
गनेगरे पतन प्रभावकारी 
नभएको । 

स्थानाय सरकारल े
मदेला ववरुद् सव ै
 ाले देसंा तनमूाल 
गने कायाक्रमेरू 
सचंालन गने नगरेको 
। 

स्थानाय 
सरकारले 
सचचालन 
गरेका मदेला 
ववरुद् सव ै
 ाले देसंा 
तनमूाल गने 
कायाक्रमको 
 पष्स्थति िथा 
तनमाय पषु्स्िका 



 
 
 
 

 ५२       

३.२
.४ 

के स्थानाय सरकारले 
समाजमा रेेका ववलभन्न 
कुससं्कार जस्ि ै)जातिगि 
छुवाछुि, छा पिा, 
बालवववाे, बेु वववाे, 
र्ाइजो, सदर् जस्िा 
सामाष्जक कुरीति ेटा न 
कायाक्रमेरू सचंालन गने 
गरेको छ कायाकम सखं्या 
र  पष्स्थति) 

०-१ 0=5 स्थानाय सरकारले 
समाजमा रेेको ववलभन्न 
कुससं्कार जस्ि ैजातिगि 
छुवाछुि, छा पिा, 
बालवववाे, बेु वववाे, 
र्ाइजो, सदर् जस्िा 
सामाष्जक कुरीति ेटा न 
कायाक्रमेरू सचंालन गने 
गरेको । 

स्थानाय सरकारले 
समाजमा रेेका 
ववलभन्न कुससं्कार 
जस्ि ैजातिगि 
छुवाछुि, छा पिा, 
बालवववाे, बेु वववाे, 
र्ाइजो, सदर् मईये केेी 
मात्र सामाष्जक कुरीति 
ेटा ने कायाक्रम 
सचंालन गने गरेको । 

स्थानाय सरकारले 
समाजमा रेेका 
ववलभन्न कुससं्कार 
जस्ि ैजातिगि 
छुवाछुि, छा पिा, 
बालवववाे, बेु 
वववाे, र्ाइजो, सदर् 
सामाष्जक कुरीति 
ेटा ने कायाक्रम 
सचंालन ेाल सम्म 
नगरेको । 

स्थानाय 

सरकारले 
समाजमा रेेका 
ववलभन्न 
कुससं्कार जस्ि ै
जातिगि 
छुवाछुि, 

छा पिा, 
बालवववाे, बेु 
वववाे, र्ाइजो, 
सदर् 
सामाष्जक 
कुरीति ेटा न 
सचचालन 
गरेका 
कायाक्रमको 
सखं्या र 
 पष्स्थति । 



 
 
 
 

५३   काननूा 
साक्षर
िा 

४ 

३.३
.१ 

स्थानाय िेका मदेला 
िथा समावेशा समूे बाट 
तनवाागचि भएका समेि 
जनप्रतितनग ेरू र 
पाललकामा कायारि 
कमाचारीलाई नेपालको 
सवंव ान, स्थानाय सरकार 
सचचालन ऐन, अन्िर 
सरकार ववत्त व्यवस्थापन 
ऐन, कमाचारी समायोजन 
ऐन, मलुकुी सदंेिाेरू, 
बबषयगि काननूेरू, 
पाललकाले जारी गरेका 
काननूेरू र अन्य प्रचललि 
मेत्वपमूा काननूेरूको 
बारेमा अलभम ुाकरम गने 
गरे । नगरेको ? 

०-१ 0=5 स्थानाय िेका मदेला 
िथा समावेशा समूे बाट 
तनवाागचि भएका समेि 
जनप्रतितनग ेरू र 
पाललकामा कायारि 
कमाचारीलाई नेपालको 
सवंव ान, स्थानाय 
सरकार सचचालन ऐन, 
अन्िर सरकार ववत्त 
व्यवस्थापन ऐन, 
कमाचारी समायोजन ऐन, 
मलुकुी सदंेिाेरू, 
बबषयगि काननूेरू, 
पाललकाले जारी गरेका 
काननूेरू र अन्य 
प्रचललि मेत्वपमूा 
काननूको बारेमा 
अलभम ुाकरम गने 
गणरएको  

स्थानाय िेका मदेला 
िथा समावेशा समूे बाट 
तनवाागचि भएका समेि 
केेी जनप्रतितनग ेरू 
िथा  पाललकामा 
कायारि कमाचारीेरु 

मईये केेी लसलमिलाई 
मात्र नेपालको सवंव ान, 
स्थानाय सरकार 
सचचालन ऐन, अन्िर 
सरकार ववत्त 
व्यवस्थापन ऐन, 
कमाचारी समायोजन 
ऐन, मलुकुी सदंेिाेरू, 
बबषयगि काननूेरू, 
पाललकाले जारी गरेका 
काननूेरू र अन्य 
प्रचललि मेत्वपमूा 
काननूको बारेमा 
अलभम ुाकरम गणरएको 
। 

स्थानाय िेका 
मदेला िथा 
समावेशा समूे बाट 
तनवाागचि भएका 
समेि केेी 
जनप्रतितनग ेरू िथा  
पाललकामा कायारि 
कमाचारीेरु मईये 
कसलैाई पतन 
नेपालको सवंव ान, 
स्थानाय सरकार 
सचचालन ऐन, 
अन्िर सरकार ववत्त 
व्यवस्थापन ऐन, 
कमाचारी समायोजन 
ऐन, मलुकुी 
सदंेिाेरू, बबषयगि 
काननूेरू, पाललकाले 
जारी गरेका 
काननूेरू र अन्य 
प्रचललि मेत्वपमूा 
काननूको बारेमा 
अलभम ुाकरम 
नगणरएको । 

स्थानाय िेका 
मदेला िथा 
समावेशा 
समूे बाट 
तनवाागचि 
भएका समेि 
जनप्रतितनग ेरू 
र पाललकामा 
कायारि 
कमाचारीलाई 
नेपालको 
सवंव ान र 
अन्य प्रचललि 
काननूको 
बबषयमा 
गणरएको 
अलभम ुाकरम 
कायाक्रमको 
सखं्या र 
 पष्स्थति 
वववरम । 



 
 
 
 

 ५४       

३.३
.२ 

स्थानाय िेका 
कायापाललका सर्स्येरू, 
सभाका सर्स्येरू र 
पाललकाका प्रम ु 
प्रशासकीय अग कृि 
लगायि सब ैशा ा 
प्रम ुेरूलाई काननूको 
मस्यौर्ा िजुामा सम्वन् ा 
प्रकक्रया र समा ान गनुा 
पने मलू समस्या िथा 
सवाल लगायि मखु्य 
बबषय वस्िकुा सम्वन् मा 
समय समयमा 
अलभम ुाकरम गने गरे 
नगरेको ?  

०-१ 0=5 स्थानाय िेका 
कायापाललका सर्स्येरू, 
सभाका सर्स्येरू र 
पाललकाका प्रम ु, 
प्रशासकीय अग कृि 
लगायि सब ैशा ा 
प्रम ुेरूलाई काननूको 
मस्यौर्ा िजुामा सम्वन् ा 
प्रकक्रया र समा ान गनुा 
पने मलू समस्या िथा 
सवाल लगायि मखु्य 
बबषय वस्िकुा सम्वन् मा 
समय समयमा 
अलभम ुाकरम गने गरेको 

स्थानाय िेका 
कायापाललका सर्स्येरू, 
सभाका सर्स्येरू र 
पाललकाका प्रम ु 
प्रशासकीय अग कृि 
लगायि सब ैशा ा 
प्रम ुेरू मईये केेीलाई 

मात्र काननूको मस्यौर्ा 
िजुामा सम्वन् ा प्रकक्रया 
र समा ान गनुा पने 
मलू समस्या िथा 
सवाल लगायि मखु्य 
बबषय वस्िकुा 
सम्वन् मा 
अलभम ुाकरम गणरएको 
। 

स्थानाय िेका 
कायापाललका 
सर्स्येरू, सभाका 
सर्स्येरू र 
पाललकाका प्रम ु 
प्रशासकीय अग कृि 
लगायि सब ैशा ा 
प्रम ुेरूलाई 
काननूको मस्यौर्ा 
िजुामा सम्वन् ा 
प्रकक्रया र समा ान 
गनुा पने मलू 
समस्या िथा सवाल 
लगायि मखु्य बबषय 

वस्िकुा सम्वन् मा 
कुनपैतन 
अलभम ुाकरम 
नभएको । 

स्थानाय िेका 
कायापाललका 
सर्स्येरू, 
सभाका 
सर्स्येरू र 
पाललकाका 
प्रम ु 
प्रशासकीय 
अग कृि 
लगायि सब ै
शा ा 
प्रम ुेरूलाई 
काननूको 
मस्यौर्ा िजुामा 
सम्वन् ा 
प्रकक्रया र 
समा ान गनुा 
पने मलू 
समस्या िथा 
सवाल लगायि 
मखु्य 
बबषयवस्ि ु
समेटी  
गणरएको 
अलभम ुाकरम 
कायाक्रमको 
सखं्या र 
 पष्स्थति 
वववरम । 
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 मदेलाेरूको लागग 
काननूा लशक्षा सम्बन् ा 
कायाक्रमेरू सचंाललि 
भएका छन जस्िःै काननूा 
ेक अग कार, एकल 
मदेला, र चेललबेटी 
बेचवव न ववरुद्  
कायाक्रम, छा पिा प्रथा 
ववरुद्  कायाक्रम, यौन 

देँसा बबरूद् का कायाक्रम 
सदर् बारे अनलुशक्षम)  

०-१ 1 मदेलाेरूको लागग काननूा 
लशक्षा सम्बन् ा - काननूा 
ेक अग कार, एकल 
मदेला, र चेललबेटी 
बेचवव न ववरुद्  
कायाक्रम, छा पिा प्रथा 
ववरुद्  कायाक्रम, 

यौनदेँसा बबरूद् का 
कायाक्रम सदर् बारे 
तनयलमि रुपमा अनलुशक्षम 
ेुने गरेको । 

मदेलाेरूको लागग 
काननूा लशक्षा सम्बन् ा 
- काननूा ेक अग कार, 
एकल मदेला, र 
चेललबेटी बेचवव न 
ववरुद्  कायाक्रम, 

छा पिा प्रथा ववरुद्  
कायाक्रम, यौनदेँसा 
बबरूद् का केेी 
बबषयमा अलभमछु करम 
ेुने  गरेको । 

मदेलाेरूको लागग 
काननूा लशक्षा 
सम्बन् ा - काननूा 
ेक अग कार, एकल 
मदेला,  र चेललबेटी 
बेचवव न ववरुद्  
कायाक्रम, छा पिा 
प्रथा ववरुद्  
कायाक्रम, यौनदेँसा 
बबरूद् का कायाक्रम 
सदर् बारे अनलुशक्षम 
नभएको । 

मदेलाेरूको 
लागग काननूा 
लशक्षा सम्बन् ा 
- काननूा ेक 

अग कार, एकल 
मदेला, चेललबेटी 
बेचवव न 
ववरुद्  
कायाक्रम, 

छा पिा प्रथा 
ववरुद्  
कायाक्रम, 

यौनदेँसा 
बबरूद् का 
कायाक्रम सदर् 

बारे अनलुशक्षम 
कायाकम सखं्या 
र पटक िथा 
सेभागा सखं्या 
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मदेलाेरूको लागग 

सचंाललि काननूा लशक्षा 
सम्बन् ा कायाक्रमेरू 
सचंालनबाट के  नाेरु 
लाभाष्न्वि भएका छन   
जस्िःै काननूा ेक 
अग कार, एकल मदेला, 
चेललबेटी बेचवव न ववरुद्  
कायाक्रम, छा पिा प्रथा 
ववरुद्  कायाक्रम, यौनदेँसा 
बबरूद् का कायाक्रम सदर् 

बारे अनलुशक्षम र यसको 
असर )  

०-१ 0=5 मदेलाेरूको लागग 

सचंाललि काननूा लशक्षा 
सम्बन् ा कायाक्रमेरू 
सचंालन बाट काननूा ेक 
अग कार, एकल मदेला, 
चेललबेटी बेचवव न 
ववरुद्  कायाक्रम, 
छा पिा प्रथा ववरुद्  
कायाक्रम, यौनदेँसा 
बबरूद्  मदेलाेरू 
सशष्क्िकरम भएको ।  

मदेलाेरूको लागग 

सचंाललि काननूा लशक्षा 
सम्बन् ा कायाक्रमेरू 
सचंालन बाट काननूा 
ेक अग कार, एकल 
मदेला, चेललबेटी 
बेचवव न ववरुद्  
कायाक्रम छा पिा प्रथा 
ववरुद्  कायाक्रम, 

यौनदेँसा बबरूद् का 
बबषयेरु मईये केेीमा 
मदेलाेरूको 
सशष्क्िकरम भएको ।  

मदेलाेरूको लागग 

सचंाललि काननूा 
लशक्षा सम्बन् ा 
कायाक्रमेरू सचंालन 
नभएको र यसले 
मदेलाको काननूा 
ेक अग कार, एकल 
मदेला, चेललबेटी 
बेचवव न ववरुद्  
कायाक्रम, छा पिा 
प्रथा ववरुद्  
कायाक्रम, यौन देँसा 
बबरूद् का 
कायाक्रमेरूमा 
मदेलाेरु सशक्ि 
नभएको ।  

मदेलाेरूको 
लागग सचंाललि 
काननूा लशक्षा 
सम्बन् ा 
कायाक्रमेरू 
जस्िःै काननूा 
ेक अग कार, 
एकल मदेला, 
चेललबेटी 
बेचवव न 
ववरुद्  
कायाक्रम 
छा पिा प्रथा 
ववरुद्  
कायाक्रम, 

यौनदेँसा 
बबरूद् का 
कायाक्रम सदर् 

बारे अनलुशक्षम 
कायाकम सखं्या 
र पटक िथा 
सेभागा सखं्या 
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स्थानाय सरकारल ेववपर् 
व्यवस्थापन सम्वन् ा 
मापर्डि, रमनाति, 

कायानाति सदेिको 
कायाववग  स्वाकृि गर्ाा 
मदेला िथा 
वष्चचतिकरममा परेको 
समरु्ायसँग परामसा गरे  
नगरेको र यस्िा 
र्स्िाबेजमा लसमान्िाकृि 
वगा र समरु्ायलाई लक्षक्षि 
गरी ववशषे राेि र मदेला 
परुुषलाई अलग अलग 
सरंक्षमको प्राव ान रेे 
नरेेको  

०-१ 1 स्थानाय सरकारल ेववपर् 
व्यवस्थापन सम्वन् ा 
मापर्डि, रमनाति, 

कायानाति सदेिको 
कायाववग  स्वाकृि गर्ाा 
मदेला िथा 
वष्चचतिकरममा परेको 
समरु्ायसँग परामसा ेुने 
गरेको र यस्िा 
र्स्िाबेजमा लसमान्िाकृि 
वगा र समरु्ायलाई लक्षक्षि 
गरी ववशषे राेि र 
मदेला परुुषलाई अलग 
अलग सरंक्षमको प्राव ान 
समेि रेेको । 

स्थानाय सरकारले ववपर् 
व्यवस्थापन सम्वन् ा 
मापर्डि, रमनाति, 

कायानाति सदेिको 
कायाववग  स्वाकृि गर्ाा 
मदेला िथा 
वष्चचतिकरममा परेको 
समरु्ायका लसलमि 
व्यष्क्ि सँग मात्र परामशा 
ललने गरेको र यस्िा 
र्स्िाबेजमा 
लसमान्िाकृि वगा र 
समरु्ायलाई लक्षक्षि गरी 
ववशषे राेि र मदेला 
परुुषलाई अलग अलग 
सरंक्षमको प्राव ान 
नरेेको । 

स्थानाय सरकारल े

ववपर् व्यवस्थापन 
सम्वन् ा मापर्डि, 
रमनाति, कायानाति 
सदेिको कायाववग  
स्वाकृि गर्ाा मदेला 
िथा वष्चचतिकरममा 
परेको समरु्ायसँग 
परामशा ललने नगरेको 
र यस्िा र्स्िाबेजमा 
लसमान्िाकृि वगा र 
समरु्ायलाई लक्षक्षि 
गरीएको ववशषे 
राेिको प्राव ान 
समेि नरेेको । 

स्थानाय 
सरकारल ेववपर् 
व्यवस्थापन 
सम्वन् ा 
मापर्डि, 
रमनाति, 

कायानाति 
सदेिको 
कायाववग को 
प्रति र 
तनमाामको 
क्रममा गणरएको 
परामशा 
कायाक्रमको 
 पष्स्थति र 
सेभागगिा 
वववरम । 
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स्थानाय स्िरको ववपर् 
सम्वन् ा िथ्याङ्क 
सङ्कलन, नक्साङ्कन िथा 
व्यवस्थापन गर्ाा 
लाभाष्न्वि समूे मा मदेला 
िथा वष्चचतिकरममा 
परेको समरु्ाय समेिको 
 डिाकृि िथ्याङ्क रा ा 
सपिकालीन काया 
सचचालन िथा राेि 
वविरम गने गरे नगरेको  

०-१ 0=5 स्थानाय स्िरको ववपर् 
सम्वन् ा िथ्याङ्क 
सङ्कलन, नक्साङ्कन 
िथा व्यवस्थापन गर्ाा 
लाभाष्न्वि समूे मा 
मदेला र वष्चचतिकरममा 
परेको समरु्ाय समेिको 
 डिाकृि िथ्याङ्क रा ा 
सपिकालीन काया 
सचचालन िथा राेि 
वविरम गने गरेको । 

स्थानाय स्िरको ववपर् 
सम्वन् ा िथ्याङ्क 
सङ्कलन, नक्साङ्कन 
िथा व्यवस्थापन गर्ाा 
लाभाष्न्वि समूे का 
मदेला रकेेी 
वष्चचतिकरममा परेको 
समरु्ायको िथ्याङ्क 
रा ा सपिकालीन काया 
सचचालन िथा राेि 
वविरम गने गरेको । 

स्थानाय स्िरको 
ववपर् सम्वन् ा 
िथ्याङ्क सङ्कलन, 

नक्साङ्कन िथा 
व्यवस्थापन गर्ाा 
लाभाष्न्वि समूे का 
मदेला र 
वष्चचतिकरममा 
परेको समरु्ायको 
िथ्याङ्क नरा ा 
सपिकालीन काया 
सचचालन िथा राेि 
वविरम गने गरेको । 

स्थानाय स्िरको 
ववपर् सम्वन् ा 
िथ्याङ्क 
सङ्कलन, 

नक्साङ्कन 
िथा 
व्यवस्थापन 
गर्ाा ललइएको 
लाभाष्न्वि 
समूे का मदेला 
र 
वष्चचतिकरममा 
परेको 
समरु्ायको 
िथ्याङ्क िथा 
रा ा 
सपिकालीन 
काया सचचालन 
िथा राेि 
वविरमको सचूा 
। 
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समरु्ायमा स ाणरि ववपर् 
व्यवस्थापन सम्वन् ा काया 
गर्ाा लाभाष्न्वि समूे मा 
मदेला िथा 
वष्चचतिकरममा परेको 
समरु्ाय समेिको 
सेभागगिामा  नाेरूलाई 
पदेलो प्राथलमकिामा रा ा 
गने गरे  नगरेको  

०-१ 0=5 समरु्ायमा स ाणरि 
ववपर् व्यवस्थापन 
सम्वन् ा काया गर्ाा 
लाभाष्न्वि समूे मा 
मदेला िथा 
वष्चचतिकरममा परेको 
समरु्ाय समेिको 
सेभागगिामा  नाेरूलाई 
पदेलो प्राथलमकिामा 
रा ा सचचालन गने 
गरेको । 

समरु्ायमा स ाणरि 
ववपर् व्यवस्थापन 
सम्वन् ा कायागर्ाा 
लाभाष्न्वि समूे मा 
मदेला िथा केेी 
वष्चचतिकरममा परेको 
समरु्ायको 
सेभागगिामा 
 नाेरूलाई 
प्राथलमकिामा रा ा 
सचचालन गने गरेको । 

समरु्ायमा स ाणरि 
ववपर् व्यवस्थापन 
सम्वन् ा कायागर्ाा 
लाभाष्न्वि समूे मा 
मदेला िथा 
वष्चचतिकरममा 
परेको समरु्ायको 
सेभागगिा ववना 
 नाेरूलाई बबशषे 
प्राथलमकिा नदर्इ 
सचचालन गने गरेको 
। 

समरु्ायमा 
स ाणरि ववपर् 
व्यवस्थापन 
सम्वन् ा 
कायाका  
लाभाष्न्वि 
समूे  र 
 नाेरूको 
दर्एको 
प्राथलमकिा 
िथा 
सेभागगिा 
वववरम । 
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ववपर् व्यवस्थापन कोषको 
स्थापना िथा सचचालन र 
स्रोि पणरचालन गर्ाा 
मदेला िथा 
वष्चचतिकरममा परेको 
समरु्ाय समेिको 
सेभागगिामा तनमाय गने 
गरे  नगरेको  

०-१ 0=5 ववपर् व्यवस्थापन 
कोषको स्थापना िथा 
सचचालन र स्रोि 
पणरचालन गर्ाा मदेला 
िथा वष्चचतिकरममा 
परेको समरु्ाय समेिको 
सेभागगिामा तनमाय गने 
गरेको । 

ववपर् व्यवस्थापन 
कोषको स्थापना िथा 
सचचालन र स्रोि 
पणरचालन गर्ाा मदेला 
िथा वष्चचतिकरममा 
परेको समरु्ाय मईये 
लसलमिको सेभागगिामा 
तनमाय गने गरेको । 

ववपर् व्यवस्थापन 
कोषको स्थापना िथा 
सचचालन र स्रोि 
पणरचालन गर्ाा 
मदेला िथा 
वष्चचतिकरममा 
परेको समरु्ायको 
सेभागगिामा ववना 
न ैतनमाय गने गरेको 
। 

ववपर् 
व्यवस्थापन 
कोषको स्थापना 
िथा सचचालन 
र स्रोि 
पणरचालन गर्ाा 
मदेला िथा 
वष्चचतिकरममा 
परेको समरु्ाय 
समेिको 
सेभागगिामा 
भएको 
 पष्स्थति 
वववरम । 
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स्थानाय िेका भवन, 

भौतिक पवूाा ार िथा 
अन्य सरंचना तनमाामको 
लागग ड्रइअ, डिजायन, लगि 
अनमुान ियार गर्ाा 
सरंचना तनमााम भएपतछ 
मदेला, बालबाललका, 
अपाङ्गिा भएका व्यष्क्िले 

तनबाा  प्रयोग गना सककन े
गरी लङै्गगक, बाल र 
अपाङ्ग मतै्रा / सबंेर्नशाल 
सरंंचनाको प्राव ान सदेि 
ेुने गरे  नगरेको  

०-१ 0=5 स्थानाय िेका भवन, 

भौतिक पवूाा ार िथा 
अन्य सरंचना तनमाामको 
लागग ड्रइअ, डिजायन, 

लगि अनमुान ियार गर्ाा 
मदेला, बालबाललका, 
अपाङ्गिा भएका 
व्यष्क्िले तनबाा  प्रयोग 
गना सककने गरी लङै्गगक, 

बाल र अपाङ्ग मतै्रा िथा 
सबंेर्नशाल सरंंचना 
तनमााम ेुने गरी स्वाकृि 
ेुने गरेको । 

स्थानाय िेका भवन, 

भौतिक पवूाा ार िथा 
अन्य सरंचना तनमाामको 
लागग ड्रइअ, डिजायन, 

लगि अनमुान ियार 
गर्ाा अपाङ्गिा भएका 
व्यष्क्िले तनबाा  प्रयोग 
गना सककने गरी भए 

पतन लङै्गगक र बाल 

मतै्रा िथा सबंरे्नशाल 
सरंंचना तनमााम ेुने गरी 
स्वाकृि नेुने गरेको । 

स्थानाय िेका भवन, 

भौतिक पवूाा ार िथा 
अन्य सरंचना 
तनमाामको लागग 
ड्रइअ, डिजायन, लगि 
अनमुान ियार गर्ाा 
मदेला  ,बालबाललका 
र  अपाङ्गिा भएका 
व्यष्क्िले तनबाा  
प्रयोग गना सककने 
गरी लङै्गगक बाल 

मतै्रा िथा सबंरे्नशाल 
सरंंचना तनमााम ेुने 

गरी स्वाकृि नेुने 
गरेको  

स्थानाय िेका 
भवन, भौतिक 
पवूाा ार िथा 
अन्य सरंचना 
तनमाामको 
लागग स्वाकृि 
ड्रइअ, डिजायन, 

लगि 
अनमुानिथा  
सरंचना तनमााम 
भएपतछ 
मदेला, 
बालबाललका, 
अपाङ्गिा 
भएका 
व्यष्क्िले 
तनबाा  प्रयोग 
गना सककने 
गरी लङै्गगक, 

बाल  अपाङ्ग 
मतै्रा / 
सबंेर्नशाल 
सरंंचनाको 
ड्रइअ, । प्रमाम  

भएको डिजायन 
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स्थानाय िेका भवन, 

भौतिक पवुाा ार िथा 
सरंचनाेरु, लशक्षा, स्वास्थ्य 
र अन्य सामाष्जक पवूाा ार 
सम्वन् ा भवन र अन्य 
सरंचनाेरू तनमााम गर्ाा 
मदेला, अपाङ्गिा भएका 
व्यष्क्ि िथा बाल मतै्रा 
यकु्ि दृष्टटकोम बाट समेि 
 पयकु्ि ेुने गरी तनमााम 
गणरएको छ छैन  

०-१ 0=5 स्थानाय िेका भवन, 

भौतिक पवुाा ार िथा 
सरंचनाेरु, लशक्षा, 
स्वास्थ्य र अन्य 
सामाष्जक पवूाा ार 
सम्वन् ा भवन र अन्य 
सरंचनाेरू तनमााम गर्ाा 
मदेला, अपाङ्गिा भएका 
व्यष्क्ि िथा बाल मतै्रा 
यकु्ि दृष्टटकोम बाट 
समेि  पयकु्ि ेुने गरी 
तनमााम ेुने गरेको । 

स्थानाय िेका भवन, 

भौतिक पवुाा ार िथा 
सरंचनाेरु, लशक्षा, 
स्वास्थ्य र अन्य 
सामाष्जक पवूाा ार 
सम्वन् ा भवन र अन्य 
सरंचनाेरू मईये केेीको 
मात्र तनमााम गर्ाा 
मदेला, अपाङ्गिा 
भएका व्यष्क्ि िथा बाल 

मतै्रा यकु्ि दृष्टटकोम 

बाट समेि  पयकु्ि ेुने 
गरी तनमााम ेुने गरेको 
। 

स्थानाय िेका भवन, 

भौतिक पवुाा ार िथा 
सरंचनाेरु, लशक्षा, 
स्वास्थ्य र अन्य 
सामाष्जक पवूाा ार 
सम्वन् ा भवन र 
अन्य सरंचनाेरू 
तनमााम गर्ाा मदेला, 
अपाङ्गिा भएका 
व्यष्क्ि िथा बाल 

मतै्रा यकु्ि दृष्टटकोम 

बाट समेि  पयकु्ि 
ेुने गरी तनमााम ेुने 
नगरेको । 

स्थानाय िेका 
भवन, भौतिक 
पवुाा ार िथा 
सरंचनाेरु, 
लशक्षा, स्वास्थ्य 
र अन्य 
सामाष्जक 

पवूाा ार 
सम्वन् ा भवन 
र अन्य 
सरंचनाेरूका 
ड्रइअ , तनलमाि 
र डिजायन , 

कायासम्पन्न 

सरंचनाको 
प्रतिवेर्नेरु 
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स्थानाय िेले१५०० 
वगाकफट भन्र्ा बढी प्लीन्थ 
क्षेत्रफल भएका तनजा िथा 
सावाजतनक भवन िथा 
सरंचना तनमााम सम्वन् ा 
नक्सा स्वाकृि गर्ाा 
मदेला, अपाङ्गिा भएका 
व्यष्क्ि िथा बाल मतै्रा 
यकु्ि दृष्टटकोम बाट समेि 
 पयकु्ि ेुने गरी सरंचना 
ियार गना तनरे्शन दर्ने 
गणरएको छ । छैन  

०-१ 0=5 स्थानाय िेल१े५०० 
वगाकफट भन्र्ा बढी 
प्लीन्थ क्षेत्रफल भएका 
तनजा िथा सावाजतनक 
भवन िथा सरंचना 
तनमााम सम्वन् ा नक्सा 
स्वाकृि गर्ाा मदेला, 
अपाङ्गिा भएका व्यष्क्ि 
िथा बाल मतै्रायकु्ि 
दृष्टटकोम बाट समेि 
 पयकु्ि ेुने गरी सरंचना 
ियार गना तनरे्शन दर्ने 
गरेको । 

स्थानाय िेले१५०० 
वगाकफट भन्र्ा बढी 
प्लीन्थ क्षेत्रफल भएका 
तनजा िथा सावाजतनक 
भवन िथा सरंचना 
तनमााम सम्वन् ा नक्सा 
स्वाकृि गर्ाा मदेला, 
अपाङ्गिा भएका 
व्यष्क्ि िथा बाल मतै्रा 
यकु्ि दृष्टटकोम बाट 
समेि  पयकु्ि ेुने गरी 
सरंचना ियार गनुापने 
नाति बनाएको िर 
कायाान्वयन नभएको । 

स्थानाय िेल े१५०० 
वगा कफट भन्र्ा बढी 
प्लीन्थ क्षेत्रफल 
भएका तनजा िथा 
सावाजतनक भवन 
िथा सरंचना तनमााम 
सम्वन् ा नक्सा 
स्वाकृि गर्ाा मदेला, 
अपाङ्गिा भएका 
व्यष्क्ि िथा बाल 

मतै्रा यकु्ि 
दृष्टटकोमबाट समेि 
 पयकु्ि ेुने गरी 
सरंचना ियार गना 
तनरे्शन दर्न ेकुन ै
नाति न ैनभएको र 
ेाल सम्म यस 
बबषयमा नसोगचएको 
। 

स्थानाय 
िेल१े५०० वगा 
कफट भन्र्ा बढी 
प्लीन्थ क्षेत्रफल 
भएका तनजा 
िथा सावाजतनक 
भवन िथा 
सरंचना तनमााम 
सम्वन् ा नक्सा 
स्वाकृि गर्ाा 
मदेला, 
अपाङ्गिा 
भएका व्यष्क्ि 
िथा बाल मतै्रा 
यकु्ि दृष्टटकोम 

बाट समेि 
 पयकु्ि ेुने 
गरी सरंचना 
ियार गना 
तनरे्शन दर्ने 
नाति र स्वाकृि 
नक्साको प्रति 
। 
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स्थानाय िेले मदेला 
िथा बष्चचतिकरममा 
परेको समरु्ायलाई लक्षक्षि 
गरी परंपरागि िथा 
स तुनक  जाा (जन 
ववद्यिु, ववलभन्न बकैष्ल्पक 
 जाा स्रोिबाट प्राप्ि ेुने 
 जाा, स ुाणरएको चुलो 
सदर्) को प्रयोग गना 
सकारात्मक वािावरम र 
प्रोत्साेन गने 
सयोजनाेरू रेे । नरेेको  

०-१ 0 स्थानाय िेले मदेला 
िथा बष्चचतिकरममा 
परेको समरु्ायलाई लक्षक्षि 
गरी परंपरागि िथा 
स तुनक  जाा (जल 
ववद्यिु, ववलभन्न 
बकैष्ल्पक  जाा स्रोिबाट 
प्राप्ि ेुने  जाा, 
स ुाणरएको चुलो सदर्) 
को प्रयोग गना 
सकारात्मक वािावरम र 
प्रोत्साेन गने 
सयोजनाेरू रेेका ।  

स्थानाय िेले मदेला 
िथा बष्चचतिकरममा 
परेको समरु्ायलाई 
लक्षक्षि गरी परंपरागि 
िथा स ुतनक  जाा 
(जन ववद्यिु, ववलभन्न 
बकैष्ल्पक  जाा स्रोिबाट 
प्राप्ि ेुने  जाा, 
स ुाणरएको चुलो सदर्) 
को प्रयोग गने सोच 
बनाएको िर 
सकारात्मक वािावरम र 
प्रोत्साेन गने 
सयोजनाेरू नरेेको । 

स्थानाय िेले 
मदेला िथा 
बष्चचतिकरममा 
परेको समरु्ायलाई 
लक्षक्षि गरी 
परंपरागि िथा 
स तुनक  जाा (जल 
ववद्यिु, ववलभन्न 
बकैष्ल्पक  जाा 
स्रोिबाट प्राप्ि ेुने 
 जाा, स ुाणरएको 
चुलो सदर्) को 
प्रयोग गना नाति 
िथा सकारात्मक 
वािावरम र 
प्रोत्साेन गने 
सयोजनाेरू समेि 
नरेेको । 

स्थानाय िेले 
मदेला िथा 
बष्चचतिकरममा 
परेको 
समरु्ायलाई 
लक्षक्षि गरी 
परंपरागि िथा 
स तुनक  जाा 
(जल ववद्यिु, 

ववलभन्न 
बकैष्ल्पक  जाा 
स्रोिबाट प्राप्ि 
ेुने  जाा, 
स ुाणरएको 
चुलो सदर्) को 
प्रयोग गना 
सकारात्मक 
वािावरम र 
प्रोत्साेन गने 
नाति िथा 
सयोजनाेरू । 
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गभाविा मदेलालाई 
जोछ मयकु्ि,  िरायकु्ि 
काममा नलगा ने गरी 
बावषाक नाति र कायाक्रममा  
प्रजनन   स्वास्थ्य सम्वन् ा 
नाति र कायाक्रम समावेश 
भए  नभएको  

०-१ 1 गभाविा मदेलालाई 
जोछ मयकु्ि,  िरायकु्ि 
काममा नलगा गरी 
बावषाक नाति र 
कायाक्रममा  प्रजनन   
स्वास्थ्य सम्वन् ा नाति 
र कायाक्रम समावेश गरी 
सो नाति कायाान्वयन 
गणरएको । 

गभाविा मदेलालाई 
जोछ मयकु्ि,  िरायकु्ि 
काममा नलगा ने गरी 
बावषाक नाति र 
कायाक्रममा  प्रजनन   
स्वास्थ्य सम्वन् ा नाति 
र कायाक्रम समावेश 
भएको िर कायाान्वयन 
नभएको । 

गभाविा मदेलालाई 
जोछ मयकु्ि, 

 िरायकु्ि काममा 
गलगा ने नाति िथा 
यसको कायाान्वन 
केेी पतन नभएको ।  

गभाविा 
मदेलालाई 
जोछ म यकु्ि, 

 िरायकु्ि 
काममा 
नलगा ने नाति 
र यसको 
अनगुमन 
प्रतिवेर्न । 
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स्थानाय िेको कायाालय ,
अस्पािाल वा स्वास्थ्य 
चौकी र सम्भव भएका 
सावाजतनक स्थलेरुमा 
बच्चालाई स्िनपानका 
तनलमत्त अलग्ग ैकक्षर 
समयको व्यवस्था र सो 
को व्यवस्थापन गणरएको 
छ । छैन  

०-१ 0=5 स्थानाय िेको कायाालय ,
अस्पािाल वा स्वास्थ्य 
चौकी र सम्भव भएका 
सावाजतनक स्थलेरुमा  
बच्चालाई स्िनपानका 
तनलमत्त अलग्ग ैकक्ष र 
समयको व्यवस्था र सो 
को व्यवस्थापन गणरएको 
। 

स्थानाय िेको 
कायाालय  ,अस्पािाल वा 
स्वास्थ्य चौकी र 
सम्भव भएका 
सावाजतनक स्थलेरुमा  

बच्चालाई स्िनपानका 
तनलमत्त अलग्ग ैकक्ष र 
समयको व्यवस्था गने 
नाति रेेको िर 
कायाान्वयन नभएको । 

स्थानाय िेको 
कायाालय  ,अस्पािाल 
वा स्वास्थ्य चौकी र 
सम्भव भएका 
सावाजतनक 

स्थलेरु मा बच्चालाई 

स्िनपानका तनलमत्त 
अलग्ग ैकक्ष र 
समयको व्यवस्था 
सम्वन् ा नाति िथा 
यसको व्यवस्थापन 
केेी पतन नभएको । 

स्थानाय िेको 
कायाालय ,
अस्पािाल वा 
स्वास्थ्य चौकी 
र सम्भव 
भएका 
सावाजतनक 

स्थलेरुमा  
बच्चालाई 

स्िनपानका 
तनलमत्त अलग्ग ै
कक्ष र समयको 
व्यवस्था गने 
नाति र यसको 
अनगुमन 
प्रतिवेर्न । 
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पणरवार तनयोजन, माि ृ
लशश ुकल्याम, ववस्िाणरि 
 ोप, पोषम, जनसखं्या 
लशक्षा र जनस्वास्थ 
सम्बन् ा कायाक्रम लगायि 
मदेलाेरूको स्वास्थ्य 
स ुार सम्बन् ा ववशषे 
कायाक्रमेरू सचंालन 
गणरएका छन    

०-१ 1 पणरवार तनयोजन, माि ृ
लशश ुकल्याम, ववस्िाणरि 
 ोप, पोषम, जनसखं्या 
लशक्षा र जनस्वास्थ 
सम्बन् ा कायाक्रम 
लगायि मदेलाेरूको 
स्वास्थ्य स ुार सम्बन् ा 
ववशषे कायाक्रमेरू 

सचंालन गणरएका । 

पणरवार तनयोजन, माि ृ
लशश ुकल्याम, 

ववस्िाणरि  ोप, पोषम, 

जनसखं्या लशक्षा र 
जनस्वास्थ सम्बन् ा 
कायाक्रम लगायि 
मदेलाेरूको स्वास्थ्य 
स ुार सम्बन् ा केेी 
ववशषे कायाक्रमेरू मात्र 
सचंालन भएका । 

पणरवार तनयोजन, 

माि ृलशश ुकल्याम, 

ववस्िाणरि  ोप, 

पोषम, जनसखं्या 
लशक्षा र जनस्वास्थ 
सम्बन् ा कायाक्रम 
लगायि मदेलाेरूको 
स्वास्थ्य स ुार 
सम्बन् ा कुनपैतन 
ववशषे कायाक्रमेरू 

सचंाललि नभएका  

सतु्केरी ेँुर्ाको 
स्वास्थ्य 
अवस्था स ुार 
गना, 
ककशोरीेरूको 
लागग प्रजनन र 
यौन लशक्षा 
सर्ान प्रर्ान 
गना, एचसईभा 
एड्स, स्िन 

क्यान्सर, 
पाठेघरको 
क्यान्सर र 
सङ्ग  स्ने 
अवस्था स ुार 
गने र स्वास्थ 

लशववरेरू राख्न े
जस्िा 
मदेलाको 
स्वास्थ्य स ुार 
सम्वन् ा 
कायाकम सखं्या 
र पटक िथा 
सेभागा सखं्या 
। 



 
 
 
 

 ६८       

४.२
.४ 

मदेला, गणरब, तनम ुा र 
बष्चचतिकरममा परेका 
व्यष्क्िेरूको स्वास्थ्य 
बबमा गना सेजाकरम र 
सेयोग गने कायाक्रम र 
बजेट भए । नभएको  

०-१ 0 मदेला, गणरब, तनम ुा र 
बष्चचतिकरममा परेका 
व्यष्क्िेरूको स्वास्थ्य 
बबमा गना सेजाकरम र 
सेयोग गने कायाक्रम र 
बजेट कायाान्वयनमा 
रेेको । 

मदेला, गणरब, तनम ुा र 
बष्चचतिकरममा परेका 
व्यष्क्िेरूको स्वास्थ्य 
बबमा गना सेजाकरम र 
सेयोग गने कायाक्रम 
भए पतन बजटे 
ववतनयोजन नभएको । 

मदेला, गणरब, 

तनम ुा र 
बष्चचतिकरममा 
परेका व्यष्क्िेरूको 
स्वास्थ्य बबमा गना 
सेजाकरम र 
सेयोग गने कायाक्रम 
र बजेट नभएको । 

मदेला, गणरब, 

तनम ुा र 
बष्चचतिकरममा 
परेका 
व्यष्क्िेरूको 
स्वास्थ्य बबमा 
गना सेजाकरम 
र सेयोग गने 
चाल ुबषाको 
कायाक्रम र 
बजेट भएको 
प्रति र गि 

बषाको समाक्षा 
प्रतिवेर्न । 



 
 
 
 

६९   लशक्षा 
कायाक्र
म 

४ 

४.३
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स्थानाय िेले सफ्नो 
पाललका लभत्रका ववद्यालय 
जाने  मेरका सब ै
बालबाललका लाई 
ववद्यालयमा भनाा गरा ने 
प्रवन्  लमलाए  
नलमलाएको  

०-१ 1 स्थानाय िेल ेसफ्नो 
पाललका लभत्रका 
ववद्यालय जाने  मेरका 
सब ैबालबाललकालाई 
ववद्यालयमा भनाा गरा ने 
प्रवन्  लमलाएको । 

स्थानाय िेले सफ्नो 
पाललका लभत्रका 
ववद्यालय जाने  मेरका 
सब ैबालबाललकालाई 
ववद्यालयमा भनाा 
गरा ने नाति भएपतन 
पयााप्ि प्रयास नभएको 
। 

स्थानाय िेल े

सफ्नो पाललका 
लभत्रका ववद्यालय 
जाने  मेरका सब ै
बालबाललका लाई 
ववद्यालयमा भनाा 
गरा ने प्रवन्  
नलमलाएको । 

स्थानाय िेल े

सफ्नो पाललका 
लभत्रका 
ववद्यालय जाने 
 मेरका सब ै
बालबाललकालाई 
ववद्यालयमा 
भनाा गरा ने 
तनमाय िथा 
यसको 
कायाान्वयन 
प्रतिवेर्न । 
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स्थानाय िेले सफ्नो 
पाललका लभत्रका सगथाक 
अवस्था कमजोर भएका 
पणरवारका बाललका िथा 
वष्चचतिकरममा परेका 
समरू्ायका सब ैबालबाललका 
लाई दर्वा  ाजा, तनशलु्क 
पाठ्यपसु्िक र शकै्षक्षक 
सामाग्रा िथा पोसाक 
 पलब्  गरा न 
छात्रबवृत्तको व्यवस्था गरी 
तनश्पक्ष वविरम ेुने 
प्रवन्  लमलाए । 
नलमलाएको  

०-१ 1 स्थानाय िेल ेसफ्नो 
पाललका लभत्रका सगथाक 
अवस्था कमजोर भएका 
पणरवारका बाललका िथा 
वष्चचतिकरममा परेका 
समरू्ायका सब ै
बालबाललकालाई दर्वा 
 ाजा, तनशलु्क पाठ्य 

पसु्िक र शकै्षक्षक सामाग्रा 
िथा पोसाक  पलब्  
गरा न छात्रबवृत्तको 
व्यवस्था गरी तनश्पक्ष 
वविरम ेुने प्रवन्  
लमलाएको । 

स्थानाय िेले सफ्नो 
पाललका लभत्रका सगथाक 
अवस्था कमजोर भएका 
केेी पणरवारका बाललका 
िथा वष्चचतिकरममा 
परेका समरू्ायका केेी 
बालबाललका लाई दर्वा 
 ाजा, तनशलु्क पाठ्य 

पसु्िक र शकै्षक्षक 
सामाग्रा िथा पोसाक 
 पलब्  गरा न 
छात्रबवृत्तको व्यवस्था 
गरी तनश्पक्ष वविरम 
ेुने प्रवन्  लमलाएको । 

स्थानाय िेल े

सफ्नो पाललका 
लभत्रका सगथाक 
अवस्था कमजोर 
भएका पणरवारका 
बाललका िथा 
वष्चचतिकरममा 
परेका समरू्ायका कुन ै
बालबाललका लाई 
पतन दर्वा  ाजा, 
तनशलु्क पाठ्यपसु्िक 
र शकै्षक्षक सामाग्रा 
िथा पोसाक  पलब्  
गरा न छात्रबवृत्तको 
व्यवस्था गरी 
तनश्पक्ष वविरम ेुने 
प्रवन्  नलमलाएको । 

स्थानाय िेल े

सफ्नो पाललका 
लभत्रका सगथाक 
अवस्था 
कमजोर भएका 
पणरवारका 
बाललका िथा 
वष्चचतिकरममा 
परेका 
समरू्ायका सब ै
बालबाललकालाई 
दर्वा  ाजा, 
तनशलु्क 
पाठ्यपसु्िक र 
शकै्षक्षक सामाग्रा 
िथा पोसाक 
 पलब्  गरा न 
छात्रबवृत्तको 
व्यवस्था गरी 
तनश्पक्ष वविरम 
ेुने प्रवन्  
लमला ने 
कायाक्रम िथा 
कायाान्वयन 
प्रतिवेर्न । 
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अलशक्षक्षि मदेलाेरूको 
लागग लशक्षा सम्बन् ा 
ववशषे कायाक्रमेरू 
सचंाललि भए  नभएका 
जस्िःै अलभभावक लशक्षा, 
प्रौढ िथा ककशोरी कक्षाेरू, 

साथा लशक्षा, कायामलूक 
प्रौढ लशक्षा, बच्चारे्छ  
बच्चा कक्षा, सदर् ) 
(कायाकम सखं्या र पटक 
िथा सेभागा सखं्या) 

०-१ 0 अलशक्षक्षि मदेलाेरूको 
लागग लशक्षा सम्बन् ा 
ववशषे कायाक्रमेरू 
अलभभावक लशक्षा, प्रौढ 
िथा ककशोरी कक्षाेरू, 

साथा लशक्षा, कायामलूक 
प्रौढ लशक्षा, बच्चारे्छ  
बच्चा कक्षा, सदर्  
सचंालन भएका । 

अलशक्षक्षि मदेलाेरूको 
लागग लशक्षा सम्बन् ा 
ववशषे कायाक्रमेरू 
अलभभावक लशक्षा, प्रौढ 
िथा ककशोरी कक्षाेरू, 

साथा लशक्षा, कायामलूक 
प्रौढ लशक्षा, बच्चारे्छ  
बच्चा कक्षा, सदर् 
सचंालन गने नाति भए 

पतन बजेट ववतनयोजन 
नभएको । 

अलशक्षक्षि 
मदेलाेरूको लागग 

लशक्षा सम्बन् ा 
ववशषे कायाक्रमेरू 
अलभभावक लशक्षा, 
प्रौढ िथा ककशोरी 
कक्षाेरू, साथा लशक्षा, 
कायामलूक प्रौढ 
लशक्षा, बच्चारे्छ  
बच्चा कक्षा सदर् 
कुनपैतन सचंालन 
नभएको । 

अलशक्षक्षि 
मदेलाेरूको 
लागग लशक्षा 
सम्बन् ा ववशषे 
कायाक्रमेरू 
अलभभावक 

लशक्षा, प्रौढ िथा 
ककशोरी 
कक्षाेरू, साथा 
लशक्षा, 
कायामलूक प्रौढ 
लशक्षा, 
बच्चारे्छ  
बच्चा कक्षा 
सदर् 
सचंालनको 
 पष्स्थति र 
चनगुमन 
प्रतिवेर्न । 
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ववद्यालयमा छात्र र 
छात्राको लागग छुट्टा छुट्टै 
शौचालय, ककशोरी छात्राको 
लागा प्याि र यौन लशक्षा 
िथा सेजाकरम कायाक्रम 
सचंालन ेुने गरे  नगरेको  

०-१ 1 ववद्यालयमा छात्र र 
छात्राको लागग छुट्टा 
छुट्टै शौचालय, ककशोरी 
छात्राको लागा प्याि र 
यौन लशक्षा िथा 
सेजाकरम कायाक्रम 
सचंालन ेुने गरेको । 

केेी ववद्यालयमा छात्र 
र छात्राको लागग छुट्टा 
छुट्टै शौचालय, ककशोरी 
छात्राको लागा प्याि र 
यौन लशक्षा िथा 
सेजाकरम सम्वन् ा 
लसलमि कायाक्रम 
सचंालन ेुने गरेको । 

ववद्यालयमा छात्र र 
छात्राको लागग छुट्टा 
छुट्टै शौचालय, 

ककशोरी छात्राको 
लागा प्याि र यौन 
लशक्षा िथा 
सेजाकरम जस्िा 
कुन ैकायाक्रम 
सचंालन ेुने नगरेको 
। 

ववद्यालयमा 
छात्र र छात्राको 
लागग छुट्टा 
छुट्टै शौचालय, 

ककशोरी छात्राको 
लागा प्याि र 
यौन लशक्षा 
िथा 
सेजाकरम 
कायाक्रम 
सचंालन िथा 
अनगुमनका 
प्रतिवेर्नेरु ।  



 
 
 
 

७३    ानेपा
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िथासर
सफाइ 
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गा ँपाललका  
नगरपाललकामा सफा वप ने 
पाना, सफासँग ेाि  ुने 
व्यवस्था, मदेला र परुुषका 
लागग अलग्ग ैशौचालयको 
व्यवस्था, र 
स्यानाटाइजरको  पयोग 
गने प्रवन्  भए  नभएको  

०-१ 0=5 गा ँपाललका  
नगरपाललकामा सफा 
वप ने पाना, सफा सँग 
ेाि  ुने व्यवस्था, मदेला 
र परुुषका लागग अलग्ग ै
शौचालयको व्यवस्था, र 
स्यानाटाइजरको  पयोग 
गने प्रवन्  भएको । 

गा ँपाललका  
नगरपाललकामा सफा 
वप ने पाना, सफासँग 
ेाि  ुने व्यवस्था, 
मदेला र परुुषका लागग 
ए टै शौचालयको 
व्यवस्था भएको । 

गा ँपाललका  
नगरपाललका मा सफा 
वप ने पाना, सफा 
सँग ेाि  ुने 
व्यवस्था, मदेला र 
परुुषका लागग 
अलग्ग ैशौचालयको 
व्यवस्था, र 
स्यानाटाइजरको 
 पयोग गने प्रवन्  
नभएको । 

गा ँपाललका 
नगरपाललकामा 
सफा वप ने 
पाना, सफासँग 
ेाि  ुने 
व्यवस्था, 
मदेला र 
परुुषका लागग 
अलग्ग ै
शौचालयको 
व्यवस्था, र 
स्यानाटाइजरको 
 पयोग गने 
प्रवन्  भए । 
नभएको 
अनगुमन गने 
। 
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स्थानाय िेको सयोजना 
िथा स्थानाय मदेलाेरुको 
सक्रीय सेभागगिामा विा 
विामा  ुला दर्सामखु्ि 
पाललका, घरघरमा 
शौचालय, िाँिा र गौंिामा 
पो री, टोल सफाइ 
अलभयान जस्िा कायाक्रम 
सचचालन ेुने गरे नगरेको  

०-१ 1 स्थानाय िेको सयोजना  
िथा स्थानाय 
मदेलाेरुको सक्रीय 
सेभागगिामा विा विामा 
 ुला दर्सामखु्ि पाललका, 
घरघरमा शौचालय, िाँिा र 
गौंिामा पो री, टोल 
सफाइ अलभयान जस्िा 
कायाक्रम सचचालन ेुने 
गरेको ।  

स्थानाय िेको 
सयोजना  िथा 
स्थानाय मदेलाेरुको 
सक्रीय सेभागगिामा 
केेी विामा  ुला 
दर्सामखु्ि पाललका, 
घरघरमा शौचालय, िाँिा 
र गौंिामा पो री, टोल 
सफाइ अलभयान जस्िा 
कायाक्रम सचचालन 
भएको । 

स्थानाय िेको 
सयोजना  िथा 
स्थानाय मदेलाेरुको 
सक्रीय सेभागगिामा 
विा विामा  ुला 
दर्सामखु्ि पाललका, 
घरघरमा शौचालय, 

िाँिा र गौंिामा 
पो री, टोल सफाइ 
अलभयान जस्िा 
कायाक्रम सचचालन 
ेुने नगरेको । 

स्थानाय िेको 
सयोजना  
िथा स्थानाय 
मदेलाेरुको 
सक्रीय 
सेभागगिामा 
विा विामा 
 ुला दर्सामखु्ि 
पाललका, 
घरघरमा 
शौचालय, िाँिा 
र गौंिामा 
पो री, टोल 
सफाइ अलभयान 
जस्िा कायाक्रम 
सचचालन गने 
बजेट र 
सचंालन 
प्रतिवेर्न ।  
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कुदेने र नकुदेने घरायसा 
फोेोर छुट्या ने व्यवस्था, 
फोेोर सकंलन िथा 
ववसजान, घरघरमा 
भान्छाको फोेोर र पाना 
बाट करेसा बाली िथा 
गमला र फुलबारी जस्िा 
कायाक्रममा मदेला र 
परुूषको समान सेभागगिा 
ेुनपुने जस्िा चेिना 
अलभबदु्ग  कायाक्रम 
सचचालन ेुने गरे  
नगरेको  

०-१ 0 कुदेने र नकुदेने 
घरायसा फोेोर छुट्या ने 
व्यवस्था, फोेोर सकंलन 
िथा ववसजान, घरघरमा 
भान्छाको फोेोर र पाना 
बाट करेसा बाली िथा 
गमला र फुलबारी जस्िा 
कायाक्रममा मदेला र 
परुूषको समान 
सेभागगिा ेुनपुने जस्िा 
चेिना अलभबदु्ग  
कायाक्रम सचचालन ेुने 
गरेको ।  

कुदेने र नकुदेने 
घरायसा फोेोर 
छुट्या ने व्यवस्था, 
फोेोर सकंलन िथा 
ववसजान, घरघरमा 
भान्छाको फोेोर र 
पाना बाट करेसा बाली 
िथा गमला र फुलबारी 
जस्िा कायाक्रममा 
मदेला र परुूषको 
समान सेभागगिा ेुन ु

पने जस्िा चेिना 
अलभबदु्ग  कायाक्रम 
सचचालन गने बजेट 
िथा कायाक्रम रेेको िर 
कायाान्वयन नभएको ।  

कुदेने र नकुदेने 
घरायसा फोेोर 
छुट्या ने व्यवस्था, 
फोेोर सकंलन िथा 
ववसजान, घरघरमा 
भान्छाको फोेोर र 
पाना बाट करेसा 
बाली िथा गमला र 
फुलबारी जस्िा 
कायाक्रममा मदेला र 
परुूषको समान 
सेभागगिा ेुनपुने 
जस्िा चेिना 
अलभबदु्ग  कायाक्रम 
सचचालन ेुने 
नगरेको । 

कुदेने र 
नकुदेने 
घरायसा फोेोर 
छुट्या ने 
व्यवस्था, फोेोर 
सकंलन िथा 
ववसजान, 

घरघरमा 
भान्छाको 
फोेोर र पाना 
बाट करेसा 
बाली िथा 
गमला र 
फुलबारी जस्िा 
कायाक्रममा 
मदेला र 
परुूषको समान 
सेभागगिा 
ेुनपुने जस्िा 
चेिना 
अलभबदु्ग  
कायाक्रमको 
स्वाकृि बजटे 
र  सचचालन 
प्रतिवेर्न । 
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मदेलाेरू बढी मात्रामा 
सलंग्न ेुने कायामा सफा 
पानाको सेज व्यवस्थाका 
लागग स्थानाय 
मदेलाेरुको सक्रीय 
सेभागगिामा सकासेपाना 
सकंलन र भडिारम, 

परंपरागि इनार र कुवाको 
पनुजीववकरम र णरचाष्जाअ 
कायाक्रम सचचालन ेुने 
गरे नगरेको  

०-१ 1 मदेलाेरू बढी मात्रामा 
सलंग्न ेुने कायामा 
सफापानाको सेज 
व्यवस्थाका लागग 
स्थानाय मदेलाेरुको 
सक्रीय सेभागगिामा 
सकासेपाना सकंलन र 
भडिारम, परंपरागि इनार 
र कुवाको पनुजीववकरम 
र णरचाष्जाअ कायाक्रम 
सचचालन ेुने नगरेको । 

मदेलाेरू बढी मात्रामा 
सलंग्न ेुने कायामा 
सफापानाको सेज 
व्यवस्थाका लागग 
स्थानाय मदेलाेरुको 
सक्रीय सेभागगिामा 
सकासेपाना सकंलन र 
भडिारम, परंपरागि 
इनार र कुवाको 
पनुजीववकरम र 
णरचाष्जाअ कायाक्रम 
सचचालन गने कायाक्रम 
रेेको िर कायाान्वयन 
नभएको । 

मदेलाेरू बढी 
मात्रामा सलंग्न ेुने 
कायामा सफा पानाको 
सेज व्यवस्थाका 
लागग स्थानाय 
मदेलाेरुको सक्रीय 
सेभागगिामा 
सकासेपाना सकंलन 
र भडिारम, 

परंपरागि इनार र 
कुवाको 
पनुजीववकरम र 
णरचाष्जाअ कायाक्रम 
सचचालन ेुने 
नगरेको । 

स्थानाय 
मदेलाेरुको 
सक्रीय 
सेभागगिामा 
सकासेपाना 
सकंलन र 
भडिारम, 

परंपरागि इनार 
र कुवाको 
पनुजीववकरम र 
णरचाष्जाअ 
कायाक्रम 
सचचालन बजेट 
र प्रतिवेर्न । 



 
 
 
 

७७   स्वरोज
गार 
िथा 
सय 
सजान 
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स्थानाय सरकारको योजना 
िजुामा गर्ाा बेरोजगार िथा 
गरीबाको नक्साङ्कनको 
समेि स ार ललई मदेला 
िथा बष्चचतिकरममा 
परेको समरु्ायलाई प्रत्यक्ष 
लाभ ेुने स्वरोजगार 
मलूक, सयमलूक र 
सापमलूक कायाक्रमेरू 
राख्न ेर बावषाक बजटेमा 
समावेश गरी कायाान्वयन 
गणरएको छ  छैन  

०-१ 1 स्थानाय सरकारको 
योजना िजुामा गर्ाा 
बेरोजगार िथा गरीबाको 
नक्साङ्कनको समेि 
स ार ललई मदेला िथा 
बष्चचतिकरममा परेको 
समरु्ायलाई प्रत्यक्ष लाभ 
ेुने स्वरोजगार मलूक, 

सयमलूक र सापमलूक 
कायाक्रमेरू राख्न ेगणरएको 
र बावषाक बजटेमा 
समावेश गरी कायाान्वयन 
गणरएको  । 

स्थानाय सरकारको 
योजना िजुामा गर्ाा 
बेरोजगार िथा गरीबाको 
नक्साङ्कनको समेि 
स ार ललई मदेला िथा 
बष्चचतिकरममा परेको 
समरु्ायलाई प्रत्यक्ष 
लाभ ेुने स्वरोजगार 
मलूक, सय मलूक र 
सापमलूक केेी 
कायाक्रमेरू राख्न े
गणरएको िर  र बावषाक 
बजेटमा समावेश गरी 
कायाान्वयन नभएको। 

स्थानाय सरकारको 
योजना िजुामा गर्ाा 
बेरोजगार िथा 
गरीबाको 
नक्साङ्कनको समेि 
स ार ललई मदेला 
िथा बष्चचतिकरममा 
परेको समरु्ायलाई 
प्रत्यक्ष लाभ ेुने 
स्वरोजगार मलूक, 

सयमलूक र 
सापमलूक कुन ै
कायाक्रम राख्न े
नगणरएको ।  

स्थानाय 
सरकारको 
योजना िजुामा 
गनुा अगाडि 
बेरोजगार िथा 
गरीबाको 
नक्साङ्कनको 
समेि स ार 
ललई मदेला 
िथा 
बष्चचतिकरममा 
परेको 
समरु्ायलाई 
प्रत्यक्ष लाभ 
ेुने स्वरोजगार 
मलूक, 

सयमलूक र 
सापमलूक 
कायाकमको 
ववषय वस्ि,ु 

बजेट िथा 
सखं्या  
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स्थानाय सरकारल े

स्वरोजगार िथा बरेै्लशक 
रोजगारीमा जाने मदेला 
िथा बष्चचतिकरममा 
परेको समरु्ायको क्षमिा 
ववकासको लागग 
कायाक्रमेरू िय गरी 
कायाान्वयवन गने गरे 
नगरेको कायाकम सखं्या र 
 पष्स्थति) 

०-१ 0 स्थानाय सरकारल े

स्वरोजगार िथा बरेै्लशक 
रोजगारीमा जाने मदेला 
िथा बष्चचतिकरममा 
परेको समरु्ायको क्षमिा 
ववकासको लागग 
कायाक्रमेरू िय गरी 
कायाान्वयवन गने गरेको 
। 

स्थानाय सरकारल े

स्वरोजगार िथा 
बरेै्लशक रोजगारीमा 
जाने मदेला िथा 
बष्चचतिकरममा परेको 
समरु्ायको क्षमिा 
ववकासको लागग 
कायाक्रमेरू िय गरेको 
िर कायाान्वयवन 
नभएको । 

स्थानाय सरकारल े

स्वरोजगार िथा 
बरेै्लशक रोजगारीमा 
जाने मदेला िथा 
बष्चचतिकरममा 
परेको समरु्ायको 
क्षमिा ववकासको 
लागग कायाक्रमेरू 
िय नगरेको र कुन ै
त्यस्िा कायाक्रम 
कायाान्वयवन 
नभएको । 

स्थानाय 
सरकारल े
स्वरोजगार िथा 
बरेै्लशक 
रोजगारीमा 
जाने मदेला 
िथा 
बष्चचतिकरममा 
परेको 
समरु्ायको 
क्षमिा 
ववकासको लागग 
गणरएका 
कायाक्रमेरूको 
सखं्या र 
 पष्स्थति,स्वाकृ
ि  िथा 
कायाक्रम  
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ग्रामाम मदेला 
प्राववग केरू (पश ुसेवा, 
कृवष, स्वास्थ्य र पवूाा ार 
सम्बन् ा प्राववग क) 
रसामाष्जक पणरचालक 
ियार गने गरे  नगरेको 
मनोनयन, तनयषु्क्ि वा 
गठन र िाललम सम्बन् ा 
सचुकाँक) 

०-१ 0=5 ग्रामाम मदेला 
प्राववग केरू (पश ुसेवा, 
कृवष, स्वास्थ्य र पवूाा ार 
सम्बन् ा प्राववग क) र 
सामाष्जक पणरचालक 
ियार गने गरेको । 

ग्रामाम मदेला 
प्राववग केरू (पश ुसेवा, 
कृवष, स्वास्थ्य र 
पवूाा ार सम्बन् ा 
प्राववग क) र सामाष्जक 
पणरचालक ियार गने 
नाति रेेको िर 
कायाान्वयन नभएको । 

ग्रामाम मदेला 
प्राववग केरू (पश ु
सेवा, कृवष, स्वास्थ्य 
र पवूाा ार सम्बन् ा 
प्राववग क) 
रसामाष्जक 
पणरचालक ियार गने 
नगरेको । 

ग्रामाम मदेला 
प्राववग केरू 
(पश ुसेवा, कृवष, 

स्वास्थ्य र 
पवूाा ार 
सम्बन् ा 
प्राववग क) र 
सामाष्जक 
पणरचालक 
ियार गने गने 
तनमाय र 
मनोनयन, 

तनयषु्क्ि वा 
गठन र िाललम 

सम्बन् ा 
वववरम । 
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गणरब िथा 
वष्चचतिकरममा परेको 
समरु्ायको पेँुच र 
क्रयशष्क्ि अनरुूप 
सपुथमलू्य सेकारी 
पसलेरूको व्यवस्थापनमा 
पाललकाको कायाक्रम 
कायाान्वयन भए  नभएको 
? 

०-१ 0 गणरब िथा 
वष्चचतिकरममा परेको 
समरु्ायको पेँुच र 
क्रयशष्क्ि अनरुूप 
सपुथमलू्य सेकारी 
पसलेरूको 
व्यवस्थापनमा पाललकाको 
कायाक्रम कायाान्वयन 
भएको । 

गणरब िथा 
वष्चचतिकरममा परेको 
समरु्ायको पेँुच र 
क्रयशष्क्ि अनरुूप 
सपुथमलू्य सेकारी 
पसलेरूको 
व्यवस्थापनमा 
पाललकाको कायाक्रम 
भएको िर कायाान्वयन 
नभएको । 

गणरब िथा 
वष्चचतिकरममा 
परेको समरु्ायको 
पेँुच र क्रयशष्क्ि 
अनरुूप सपुथमलू्य 
सेकारी पसलेरूको 
व्यवस्थापनमा 
पाललकाको कायाक्रम 
नभएको । 

गणरब िथा 
वष्चचतिकरममा 
परेको 
समरु्ायको 
पेँुच र 
क्रयशष्क्ि 
अनरुूप सपुथ 

मलू्य सेकारी 
पसलेरूको 
व्यवस्थापनमा 
पाललकाको 
कायाक्रम र 
अनगुमन 
प्रतिवेर्न । 
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स्थानाय िेले स्थानाय 
सेवा प्रवाे, ववकास 
तनमााम र स्थानाय 
शासनका बबषयमा 
कायापाललका िथा सभाबाट 
नाति, काननू जारी गरी 
सोेी काननू बमोष्जम 
सम्बष्न् ि अग कारीबाट 
तनमाय गरी कामकाज गने 
गरेको वा िर्था तनमाय 
गरी कामकाज ेुने गरेको 
?  

०-१ 1 स्थानाय िेले स्थानाय 
सेवा प्रवाे, ववकास 
तनमााम र स्थानाय 
शासनका बबषयमा 
कायापाललका िथा 
सभाबाट नाति, काननू 
जारी गरी सोेी काननू 
बमोष्जम सम्बष्न् ि 
अग कारी बाट तनमाय गरी 
कामकाज गने गरेको । 

स्थानाय िेले स्थानाय 
सेवा प्रवाे, ववकास 
तनमााम र स्थानाय 
शासनका बबषयमा 
कायापाललका िथा 
सभाबाट नाति, काननू 
जारी गरेपतन सम्बष्न् ि 
अग कारीबाट िर्था 
तनमाय गरी कामकाज 
ेुने गरेको । 

स्थानाय िेले 
स्थानाय सेवा प्रवाे, 
ववकास तनमााम र 
स्थानाय शासनका 
बबषयमा िर्था 
तनमाय गरी 
कामकाज ेुने गरेको 
। 

स्थानाय िेले 
स्थानाय सेवा 
प्रवाे, ववकास 
तनमााम र 
स्थानाय 
शासनका 
बबषयमा 
कायापाललका 
िथा सभाबाट 
नाति, काननू 
जारी र काननू 
बमोष्जम 
सम्बष्न् ि 
अग कारी बाट 
भएका तनमाय । 
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स्थानाय िेले ववग को 
शासन, व्यापक 
जनसेभागगिा, भ्रटटाचार 
बबरूद्  शनू्य सेनशालिा, 
सेवा प्रवाेमा तनश्पक्षिा र 
मदेला िथा 
वष्चचतिकरममा परेको 
समरु्ायलाई अग्राग कार 
जस्िा नाति कायाान्वयनमा 
ल्याए  नल्याएको ? 

०-१ 1 स्थानाय िेले ववग को 
शासन, व्यापक 
जनसेभागगिा, भ्रटटाचार 
बबरूद्  शनू्य 
सेनशालिा, सेवा 
प्रवाेमा तनश्पक्षिा र 
मदेला िथा 
वष्चचतिकरममा परेको 
समरु्ायलाई अग्राग कार 
जस्िा नाति 
कायाान्वयनमा ल्याएको । 

स्थानाय िेले ववग को 
शासन, व्यापक 
जनसेभागगिा, 
भ्रटटाचार बबरूद्  शनू्य 
सेनशालिा, सेवा 
प्रवाेमा तनश्पक्षिा र 
मदेला िथा 
वष्चचतिकरममा परेको 
समरु्ायलाई अग्राग कार 
जस्िा केेी नाति मात्र 
कायाान्वयनमा ल्याएको 
। 

स्थानाय िेले 
ववग को शासन, 
व्यापक 
जनसेभागगिा, 
भ्रटटाचार बबरूद्  
शनू्य सेनशालिा, 
सेवा प्रवाेमा 
तनश्पक्षिा र मदेला 
िथा वष्चचतिकरममा 
परेको समरु्ायलाई 
अग्राग कार जस्िा 
कुन ैनाति 
कायाान्वयनमा 
नल्याएको । 

स्थानाय िेले 
ववग को शासन, 
व्यापक 
जनसेभागगिा, 
भ्रटटाचार 
बबरूद्  शनू्य 
सेनशालिा, 
सेवा प्रवाेमा 
तनश्पक्षिा र 
मदेला िथा 
वष्चचतिकरममा 
परेको 
समरु्ायलाई 
अग्राग कार 
जस्िा नाति र 
कायाान्वयन 
प्रतिवेर्न ।  
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मदेला ववकासका लागग 
भएका बेइष्जङ्ग घोषमा 
पत्रका वाह्रवटा 
प्रतिवद् िाेरूका क्षते्रमा 
कायाक्रमिय गरी 
कायाान्वयन गने गरेको छ 
कायाकम सखं्या र 
 पष्स्थति) 

०-१ 0 मदेला ववकासका लागग 
भएका बेइष्जङ्ग घोषमा 
पत्रका वाह्रवटा 
प्रतिवद् िाेरूका क्षते्रमा 
कायाक्रमिय गरी 
कायाान्वयन गने गरेको । 

मदेला ववकासका लागग 
भएका बेइष्जङ्ग घोषमा 
पत्रका वाह्रवटा 
प्रतिवद्घिाेरूका क्षेत्रमा 
कायाक्रमिय भएपतन  
कायाान्वयन नभएको । 

मदेला ववकासका 
लागग भएका 
बेइष्जङ्ग घोषमा 
पत्रका वाह्रवटा 
प्रतिवद् िाका क्षेत्रमा 
कुन ैकायाक्रमिय 
नभएको िथा कुन ै
कायाान्वयन नभएको 
। 

मदेला 
ववकासका लागग 
भएका 
बेइष्जङ्ग 
घोषमा पत्रका 
वाह्रवटा 
प्रतिवद् िाेरू
का क्षते्रमा  
स्वाकृि  िथा 
सचचाललि 
कायाक्रमसखं्या 
र  पष्स्थति । 
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सयंकु्ि राटर सङ्घाय बाल 
अग कार मेासन् ा, १९८९ 
मा गणरएको प्रतिबद् िा 
कायाान्वयन गना 
कायाक्रमेरूमा रकम 
ववतनयोजन गरी 
कायाक्रमेरू समयमैा 
सम्पन्न गरेको छ  

०-१ 1 सयंकु्ि राटरसङ्घाय बाल 
अग कार मेासन् ा, १९८९ 
मा गणरएको प्रतिबद् िा 
कायाान्वयन गना 
कायाक्रमेरूमा रकम 
ववतनयोजन गरी 
कायाक्रमेरू समयमैा 
सम्पन्न गने गरेको । 

सयंकु्ि राटरसङ्घाय 
बाल अग कार 
मेासन् ा, १९८९ मा 
गणरएको प्रतिबद् िा 
कायाान्वयन गना 
कायाक्रमेरूमा रकम 
ववतनयोजन भएपतन 
कायाक्रमेरू कायाान्वयन 
नभएको। 

सयंकु्ि राटरसङ्घाय 
बाल अग कार 
मेासन् ा, १९८९ मा 
गणरएको प्रतिबद् िा 
कायाान्वयन गने कुन ै
कायाक्रममा रकम 
ववतनयोजन नभएको 
र ेाल सम्म कुन ै
कायाक्रम नभएको । 

सयंकु्ि राटर 

सङ्घाय बाल 
अग कार 
मेासन् ा, 
१९८९ मा 
गणरएको 
प्रतिबद् िा 
कायाान्वयन गने 
कायाक्रममा  
ववतनयोष्जि 
बजेट िथा 
कायाकम सखं्या, 
कायाकम 
सचंालन भएको 
सखं्या र 
 पष्स्थति । 
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स्थानाय सरकारले 
तनयलमि रुपमा 
कायाक्रमको सावाजतनक 
परीक्षम, सामाष्जक 
परीक्षम, सावाजतनक 
सनुवुाई, तनयलमि पत्रकार 
भेटघाट र सचूनाको 
सावाजतनकीकरम गने गरे 
। नगरेको  

०-१ 1 स्थानाय सरकारले 
तनयलमि रुपमा 
कायाक्रमको सावाजतनक 
परीक्षम, सामाष्जक 
परीक्षम, सावाजतनक 
सनुवुाई, तनयलमि पत्रकार 
भेटघाट र सचूनाको 
सावाजतनकीकरम गने 
गरेको । 

स्थानाय सरकारले 
सकल झुकल केेी 
कायाक्रमको सावाजतनक 
परीक्षम, सामाष्जक 
परीक्षम, सावाजतनक 
सनुवुाई, तनयलमि 
पत्रकार भेटघाट र 
सचूनाको 
सावाजतनकीकरम गने 
गरेको । 

स्थानाय सरकारले 
कुन ैकायाक्रमको 
सावाजतनक परीक्षम, 
सामाष्जक परीक्षम, 
सावाजतनक सनुवुाई, 
तनयलमि पत्रकार 
भेटघाट र सचूनाको 
सावाजतनकीकरम गने 
नगरेको । 

स्थानाय 

सरकारले 
तनयलमि रुपमा 
कायाक्रमको 
सावाजतनक 
परीक्षम, 
सामाष्जक 
परीक्षम, 
सावाजतनक 
सनुवुाई, 
तनयलमि 
पत्रकार भेटघाट 
र सचूनाको 
सावाजतनकीकर
म गरेको प्रति 
र कायाक्रमको 
 पष्स्थति । 
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स्थानाय सरकारले गने 
सावाजतनक परीक्षम, 
सामाष्जक परीक्षम, 
सावाजतनक सनुवुाई, 
तनयलमि पत्रकार भेटघाट 
र सचूनाको 
सावाजतनकीकरम 
कायाक्रममा 
बष्न्चतिकरममा परेका 
व्यष्क्ि िथा समरु्ायका 
सर्स्यको  पष्स्थति 
रेनेगरे  नगरेको  

०-१ 0=5 स्थानाय सरकारले गने 
सावाजतनक परीक्षम, 
सामाष्जक परीक्षम, 
सावाजतनक सनुवुाई, 
तनयलमि पत्रकार भेटघाट 
र सचूनाको 
सावाजतनकीकरम 
कायाक्रममा 
बष्न्चतिकरममा परेका 
व्यष्क्ि िथा समरु्ायको 
 पष्स्थति रेने गरेको ।  

स्थानाय सरकारले गने 
सावाजतनक परीक्षम, 
सामाष्जक परीक्षम, 
सावाजतनक सनुवुाई, 
तनयलमि पत्रकार 
भेटघाट र सचूनाको 
सावाजतनकीकरम 
कायाक्रममा 
बष्न्चतिकरममा परेका 
व्यष्क्ि िथा समरु्ायको 
कदेले काेीीँ मात्र 

 पष्स्थति रेने गरेको ।  

स्थानाय सरकारले 
गने सावाजतनक 
परीक्षम, सामाष्जक 
परीक्षम, सावाजतनक 
सनुवुाई, तनयलमि 
पत्रकार भेटघाट र 
सचूनाको 
सावाजतनकीकरम 
कायाक्रममा 
बष्न्चतिकरममा 
परेका व्यष्क्ि िथा 
समरु्ायको  पष्स्थति 
रेने नगरेको । 

स्थानाय 

सरकारले गने 
सावाजतनक 
परीक्षम, 
सामाष्जक 
परीक्षम, 
सावाजतनक 
सनुवुाई, 
तनयलमि 
पत्रकार भेटघाट 
र सचूनाको 
सावाजतनकीकर
म कायाक्रमको 
 पष्स्थति 
रष्जटटर  र 
बष्न्चतिकरममा 
परेका 
व्यष्क्िको 
 पष्स्थति । 
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स्थानाय सरकारले गने 
सावाजतनक परीक्षम, 
सामाष्जक परीक्षम, 
सावाजतनक सनुवुाई, 
तनयलमि पत्रकार भेटघाट 
र सचूनाको 
सावाजतनकीकरम 
कायाक्रममा 
बष्न्चतिकरममा परेका 
व्यष्क्ि िथा समरु्ायको 
िफा बाट स्थानाय सरकारल े
ललएको नाति िथा 
कायाकम र सो को 
कायाान्वयका ववषयमा 
सवाज  ठ्ने गरे । 
नगरेको र यसरी  ठेका 
प्रश्न  पर स्थानाय 
सरकार बाट सम्बो न ेुने 
गरे । नगरेको  

०-१ 0=5 स्थानाय सरकारले गने 
सावाजतनक परीक्षम, 
सामाष्जक परीक्षम, 
सावाजतनक सनुवुाई, 
तनयलमि पत्रकार भेटघाट 
र सचूनाको 
सावाजतनकीकरम 
कायाक्रममा 
बष्न्चतिकरममा परेका 
व्यष्क्ि िथा समरु्ायको 
िफा बाट स्थानाय 
सरकारले ललएको नाति 
िथा कायाकम र सो को 
कायाान्वयका ववषयमा 
 ठेका प्रश्न  पर स्थानाय 
सरकारबाट सम्बो न ेुने 
गरेको ।  

स्थानाय सरकारले गने 
सावाजतनक परीक्षम, 
सामाष्जक परीक्षम, 
सावाजतनक सनुवुाई, 
तनयलमि पत्रकार 
भेटघाट र सचूनाको 
सावाजतनकीकरम 
कायाक्रममा 
बष्न्चतिकरममा परेका 
व्यष्क्ि िथा समरु्ायको 
िफा बाट स्थानाय 
सरकारले ललएको नाति 
िथा कायाकम र सो को 
कायाान्वयका ववषयमा 
 ठेका प्रश्नमईये केेीको 
मात्र स्थानाय सरकार 
बाट सम्बो न ेुने 
गरेको । 

स्थानाय सरकारले 
गने सावाजतनक 
परीक्षम, सामाष्जक 
परीक्षम, सावाजतनक 
सनुवुाई, तनयलमि 
पत्रकार भेटघाट र 
सचूनाको 
सावाजतनकीकरम 
कायाक्रममा 
बष्न्चतिकरममा 
परेका व्यष्क्ि िथा 
समरु्ायको िफा बाट 
स्थानाय सरकारल े
ललएको नाति िथा 
कायाकम र सो को 
कायाान्वयका ववषयमा 
सवाज  ठ्ने गरे 
पतन यसमा  
स्थानाय सरकार बाट 
सम्बो न ेुने 
नगरेको । 

स्थानाय 

सरकारले गने 
सावाजतनक 
परीक्षम, 
सामाष्जक 
परीक्षम, 
सावाजतनक 
सनुवुाई, 
तनयलमि 
पत्रकार भेटघाट 
र सचूनाको 
सावाजतनकीकर
म कायाक्रममा 
बष्न्चतिकरममा 
परेका व्यष्क्ि 
िथा समरु्ायको 
िफा बाट 
स्थानाय 
सरकारले 
ललएको नाति 
िथा कायाकम 
र सो को 
कायाान्वयका 
ववषयमा 
सवाज  ठेका 
प्रश्न र त्यसमा  
स्थानाय 
सरकार बाट 
सम्बो नको 
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स्थानाय सरकारका 
जनप्रतितनग  र 
कमाचारीको सचार सदंेिा 
स्वाकृि गरी 
कायाान्वयनमा ल्याए । 
नल्याएको ? 

०-१ 1 स्थानाय सरकारका 
जनप्रतितनग  र 
कमाचारीको सचार सदंेिा 
स्वाकृि गरी 
कायाान्वयनमा ल्याएको । 

स्थानाय सरकारका 
जनप्रतितनग  र 
कमाचारीको सचार 
सदंेिा स्वाकृि गरे 
पतन कायाान्वयनमा 
सइनसकेको । 

स्थानाय सरकारका 
जनप्रतितनग  र 
कमाचारीको सचार 
सदंेिा स्वाकृि गरी 
कायाान्वयनमा 
नल्याएको । 

स्थानाय 
सरकारका 
जनप्रतितनग  र 
कमाचारीको 
स्वाकृि सचार 
सदंेिा । 
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स्थानाय सरकारले 
तनयलमि रुपमा समग्र 
वावषाक योजना िथा 
कायाक्रमको सावाजतनक 
गने गरे । नगरेको र 
मदेला, बालबाललका र 
सदर्वासा जनजाति, 

म ेशा, मषु्श्लम, वपछिावगा, 
र्ललि, अपाङ्गिा भएका 
व्यष्क्िेरू, जेटठ नागणरक 

लाई लक्षक्षि गरेर रा ेको 
कायाक्रम िथा बजेट 
सरोकारवालाले थाेा पा ने 

गरी सावाजतनक गरे 
नगरेको  

०-१ 1 स्थानाय सरकारले 
तनयलमि रुपमा समग्र 
वावषाक योजना िथा 
कायाक्रमको सावाजतनक 
गने गरेको र मदेला, 
बालबाललका र सदर्वासा 
जनजाति, म ेशा, मषु्श्लम, 

वपछिावगा, र्ललि, 

अपाङ्गिा भएका 
व्यष्क्िेरू, जेटठ 

नागणरकलाई लक्षक्षि गरेर 
रा ेको कायाक्रम िथा 
बजेट सरोकारवालाले थाेा 
पा ने गरी सावाजतनक 

गरेको । 

स्थानाय सरकारले 
तनयलमि रुपमा समग्र 
वावषाक योजना िथा 
कायाक्रमको सावाजतनक 
गने गरे पतन मदेला, 
बालबाललका र 
सदर्वासा जनजाति, 

म ेशा, मषु्श्लम, 

वपछिावगा, र्ललि, 

अपाङ्गिा भएका 
व्यष्क्िेरू, जेटठ 

नागणरकलाई लक्षक्षि 
गरेर रा ेको कायाक्रम 
िथा बजेट 
सरोकारवालाले थाेा 
पा ने गरी सावाजतनक 

नगरेको । 

स्थानाय सरकारले 
तनयलमि रुपमा 
समग्र वावषाक योजना 
िथा कायाक्रमको 
सावाजतनक गने 
नगरेकोर मदेला, 
बालबाललका र 
सदर्वासा जनजाति, 

म ेशा, मषु्श्लम, 

वपछिावगा, र्ललि, 

अपाङ्गिा भएका 
व्यष्क्िेरू, जेटठ 

नागणरकलाई लक्षक्षि 
गरेर रा ेको 
कायाक्रम िथा बजेट 
सरोकारवालाले थाेा 
पा नेगरी सावाजतनक 

नगरेको । 

स्थानाय 

सरकारले 
तनयलमि रुपमा 
समग्र गरेको 
वावषाक योजना 
िथा 
कायाक्रमको 
सावाजतनकीकर
म  र मदेला, 
बालबाललका र 
सदर्वासा 
जनजाति, 

म ेशा, मषु्श्लम, 

वपछिावगा, 
र्ललि, 

अपाङ्गिा 
भएका 
व्यष्क्िेरू, 

जेटठनागणरक 
लक्षक्षि कायाक्रम 
िथा बजेट 
सावाजतनक 

गरेको अलभले  
। 



 
 
 
 

 ९०      
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स्थानाय सरकारले स्थानाय 
सचूना स्थानाय भाषामा 
प्रवाे िथा प्रशारम गने 
गरे नगरेको  

०-१ 0=5 स्थानाय सरकारले 
स्थानाय सचूना स्थानाय 
भाषामा प्रवाे िथा 
प्रशारम गने गरेको । 

स्थानाय सरकारले 
स्थानाय सचूना 
स्थानाय भाषामा प्रवाे 
िथा प्रशारम गने नाति 
रेेको िर कायाान्वयन 
नभएको । 

स्थानाय सरकारले 
स्थानाय सचूना 
स्थानाय भाषामा 
प्रवाे िथा प्रशारम 
गने नगरेको ।  

स्थानाय 

सरकारले 
स्थानाय 
सचूनाेरू 
स्थानाय 
भाषामा प्रवाे 
िथा प्रशारम 
गरेको वववरम 
। 



 
 
 
 

 ९१       
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स्थानाय सरकारले स्थानाय 
रेडियो, एफ.एम. र छापा 
माईयमद्वारा 
समावेशाकरम िथा लैंगगक 

समानिा सम्बन् ा सचूना 
प्रवाे गरी जनिालाई 
ससुगुचि गने गरेको छ  

०-१ 1 स्थानाय सरकारले 
स्थानाय रेडियो, एफ.एम. 
र छापा माईयम द्वारा 
समावेशाकरम िथा 
लैंगगक समानिा सम्बन् ा 
सचूना प्रवाे गरी 
जनिालाई ससुगुचि गने 
गरेको । 

स्थानाय सरकारले 
स्थानाय रेडियो, 
एफ.एम. र छापा 
माईयम द्बाट केेी मात्र  
समावेशा िथा लैंगगक 

समानिा सम्बन् ा 
सचूना प्रवाे गरी 
जनिालाई ससुगुचि गने 
गरेको । 

स्थानाय सरकारले 
स्थानाय रेडियो, 
एफ.एम. र छापा 
माईयमद्बार  
समावेशाकरम िथा 
लैंगगक समानिा 
सम्बन् ा सचूना 
प्रवाे गरी जनिालाई 
ससुगुचि गने नगरेको 
। 

स्थानाय 

सरकारले 
स्थानाय रेडियो, 
एफ.एम. र 
छापा माईयम 

द्वारा 
समावेशाकरम 
िथा लैंगगक 

समानिा 
सम्बन् ा 
प्रवादेि 
सचूनाको प्रति 
। 
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स्थानाय स्िरमा मदेला, 
बालबाललका सब ै
जािजातिका ववपन्न बगा 
(सदर्वासा जनजाति, 

र्ललि म ेशा, मषु्श्लम, 

वपछिावगा) अपाङ्गिा 
भएको व्यष्क्िेरू, जेटठ 

नागणरक लगायि अन्य 

लक्षक्षि समुे ेरूको सचूना, 
लशक्षा िथा सचंार सम्बन् ा 
कायाक्रमको प्रवाेबाट या 
वगाे रूको जनचेिनामा 
वदृ्ग  भएको छ स ार 
िथ्याँक सँग समेि िलुना 
गना सककने) 

०-१ 0=5 स्थानाय स्िरमा मदेला, 
बालबाललका सब ै
जािजातिका ववपन्न बगा 
(सदर्वासा जनजाति, 

र्ललि म ेशा, मषु्श्लम, 

वपछिावगा) अपाङ्गिा 
भएको व्यष्क्िेरू, जेटठ 

नागणरक लगायि अन्य 

लक्षक्षि समुे ेरूको 
सचूना, लशक्षा िथा सचंार 
सम्बन् ा कायाक्रमको 
प्रवाेबाट या वगाे रूको 
जनचेिनामा वदृ्ग  
भएको । 

स्थानाय स्िरमा मदेला, 
बालबाललका सब ै
जािजातिका ववपन्न 
बगा (सदर्वासा 
जनजाति, र्ललि म ेशा, 
मषु्श्लम, वपछिावगा) 
अपाङ्गिा भएको 
व्यष्क्िेरू, जेटठ 

नागणरक लगायि अन्य 

लक्षक्षि समुे ेरूको 
सचूना, लशक्षा िथा 
सचंार सम्बन् ा 
कायाक्रमको प्रवाे 
भएपतन यसबाट या 
वगाे रूको जनचेिनामा 
वदृ्ग  भएको स ार 
नभएको । 

स्थानाय स्िरमा 
मदेला, बालबाललका 
सब ैजािजातिका 
ववपन्न बगा 
(सदर्वासा जनजाति, 

र्ललि म ेशा, 
मषु्श्लम, वपछिावगा) 
अपाङ्गिा भएको 
व्यष्क्िेरू, 

जेटठनागणरक 
लगायि अन्य लक्षक्षि 
समुे ेरूको सचूना, 
लशक्षा िथा सचंार 
सम्बन् ा कायाक्रमको 
प्रवाे नभएको र 
स्थानाय िेका 
कायाक्रम बाट या 
वगाे रूको 
जनचेिनामा वदृ्ग  
नभएको । 

स्थानाय स्िरमा 
मदेला, 
बालबाललका 
सब ै
जािजातिका 
ववपन्न बगा 
(सदर्वासा 
जनजाति, र्ललि 

म ेशा, मषु्श्लम, 

वपछिावगा) 
अपाङ्गिा 
भएको 
व्यष्क्िेरू, 

जेटठनागणरक 
लगायि अन्य 

लक्षक्षि 
समुे ेरूको 
सचूना, लशक्षा 
िथा सचंार 
सम्बन् ा 
कायाक्रमको 
प्रवाेबाट या 
वगाे रूको 
जनचेिनामा 
वदृ्ग  भएको 
िथ्याँक वा 
अईययन 
प्रतिवेर्न । 
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िथामू
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 कायाक्रम िथा पणरयोजना 
कायाान्वयन बाट 
सम्वष्न् ि समरु्ायले परूा 
लाभ ललन सकेको छ  

०-१ 0=5 कायाक्रम िथा पणरयोजना 
कायाान्वयन बाट 
सम्वष्न् ि समरु्ायले परूा 
लाभ ललन सकेको । 

कायाक्रम िथा 
पणरयोजना कायाान्वयन 

बाट सम्वष्न् ि 
समरु्ायले केेी मात्र 
लाभ ललन सकेको । 

कायाक्रम िथा 
पणरयोजना 
कायाान्वयन बाट 
सम्वष्न् ि समरु्ायले 
लाभ ललन नसकेको 
। 

कायाक्रम िथा 
पणरयोजना 
कायाान्वयन बाट 
सम्वष्न् ि 
समरु्ायले परूा 
लाभ ललएको 
प्रभाव अईययन 
प्रतिवेर्न । 
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 स्थानाय सरकारले 
सचंालन गरेका कायाकमको 
अनगुमन, मलू्याङ्कन गर्ाा 
लङै्गगक समानिा िथा 
सामाष्जक समावेशा 
ववकास सम्वन् ा 
कायाक्रमको सचंालन बाट 
सरोकारवाला लाई पगेुको 
लाभ, असर र प्रभाव 

ववश्लेषम गने गणरन्छ  

०-१ 0=5 स्थानाय सरकारले 
सचंालन गरेका 
कायाकमको अनगुमन, 

मलू्याङ्कन गर्ाा लङै्गगक 
समानिा िथा सामाष्जक 
समावेशा ववकास 
सम्वन् ा कायाक्रमको 
सचंालनबाट सरोकारवाला 
लाई पगेुको लाभ, असर र 
प्रभाव ववश्लेषम गने 
गणरएको । 

स्थानाय सरकारले 
सचंालन गरेका 
कायाकमको अनगुमन, 

मलू्याङ्कन गर्ाा 
लङै्गगक समानिा िथा 
सामाष्जक समावेशा 
ववकास सम्वन् ा 
कायाक्रमको सचंालन बाट 
सरोकारवाला लाई पगेुको 
लाभ, असर र प्रभाव 

ववश्लेषम गने कायाक्रम 
रेेको िर कायाान्वयन 
नभएको । 

स्थानाय सरकारले 
सचंालन गरेका 
कायाकमको 
अनगुमन, मलू्याङ्कन 
गर्ाा लङै्गगक 
समानिा िथा 
सामाष्जक समावेशा 
ववकासका कायाक्रमको 
सचंालन बाट  
सरोकारवाला लाई 
पगेुको लाभ, असर र 
प्रभाव ववश्लेषम गने 
कायाक्रम नभएको । 

स्थानाय 

सरकारले 
सचंालन गरेका 
कायाकमको 
अनगुमन, 

मलू्याङ्कन 
गर्ाा लङै्गगक 
समानिा िथा 
सामाष्जक 
समावेशा 
ववकासका 
कायाक्रमको 
सचंालन बाट  
सरोकारवाला 
लाई पगेुको 
लाभ, असर र 
प्रभाव ववश्लेषम 
भएको 
प्रतिवेर्न । 
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 स्थानाय सरकारको 
समाक्षा बठैकमा मदेला, 
बालबाललका, सब ै
जािजातिका ववपन्न बगा 
(सदर्वासा जनजाति, र्ललि 
म ेशा, मषु्श्लम, वपछिावगा) 
अपाङ्गिा भएका 
व्यष्क्िेरू, जेटठ नागणरक 

लगायि लाई लक्षक्षि 
कायाक्रम मागथ छलफल 
गने गरेका छ  

०-१ 1 स्थानाय सरकारको 
समाक्षा बठैकमा मदेला, 
बालबाललका, सब ै
जािजातिका ववपन्न वगा 
(सदर्वासा जनजाति, 

र्ललि म ेशा, मषु्श्लम, 

वपछिावगा) अपाङ्गिा 
भएका व्यष्क्िेरू, जेटठ 

नागणरक लगायि लाई 
लक्षक्षि कायाक्रम मागथ 

छलफल ेुने गरेको । 

स्थानाय सरकारको 
समाक्षा बठैकमा मदेला, 
बालबाललका, सब ै
जािजातिका ववपन्न 
वगा (सदर्वासा 
जनजाति, र्ललि म ेशा, 
मषु्श्लम, वपछिावगा) 
अपाङ्गिा भएका 
व्यष्क्िेरू, जेटठ 

नागणरक लगायि लाई 
लक्षक्षि कायाक्रम मागथ 

यर्ाकर्ा छलफल ेुने 
गरेको । 

स्थानाय सरकारको 
समाक्षा बठैकमा 
मदेला, बालबाललका, 
सब ैजािजातिका 
ववपन्न वगा 
(सदर्वासा जनजाति, 

र्ललि म ेशा, 
मषु्श्लम, वपछिावगा) 
अपाङ्गिा भएका 
व्यष्क्िेरू, 

जेटठनागणरक 

लगायिलाई लक्षक्षि 
कायाक्रम मागथ 

छलफल ेुने नगरेको 
। 

स्थानाय 

सरकारको 
समाक्षा बठैकमा 
मदेला, 
बालबाललका, 
सब ै
जािजातिका 
ववपन्न वगा 
(सदर्वासा 
जनजाति, र्ललि 
म ेशा, मषु्श्लम, 

वपछिावगा) 
अपाङ्गिा 
भएका 
व्यष्क्िेरू, जेटठ 

नागणरक 

लगायिलाई 
लक्षक्षि गरी 
भएको छलफल 
प्रतिवेर्न । 
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के अनगुमन िथा 
मलू्याङ्कन बाट लसकेका 
पाठेरू कायाक्रम वा 
योजना ियार गर्ाा 
समावेश गने गणरन्छ  

०-१ 1 अनगुमन िथा मलू्याङ्कन 

बाट लसकेका पाठेरू 
कायाक्रम वा योजना 
ियार गर्ाा समावेश गने 
गणरएको छ । 

अनगुमन िथा 
मलू्याङ्कन बाट लसकेका 
केेी पाठेरू कायाक्रम 
वा योजना ियार गर्ाा 
समावेश गने गणरएको 
छ । 

अनगुमन िथा 
मलू्याङ्कन बाट 
लसकेका पाठेरू 
कायाक्रम वा योजना 
ियार गर्ाा समावेश 
गने गणरएको छैन । 

अनगुमन िथा 
मलू्याङ्कन बाट 
लसकेका पाठेरू 
कायाक्रम वा 
योजना ियार 
गर्ाा समावेश 
गरेको प्रमाम । 

९७   समन्व
य र 
सम्ब
न्  
बबस्िार 

४ 

५.५
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स्थानाय िेले सघं र 
प्ररे्श सरकारेरूले िय 
गरेका नाति, काननू िथा 
कायाक्रमेरूको 
कायाान्वयनमा सेकाया, 
समन्वय र सेजाकरम 
गने गरे  नगरेको ?  

०-१ 1 स्थानाय िेले सघं र 
प्ररे्श सरकारेरूले िय 
गरेका नाति, काननू िथा 
कायाक्रमेरूको 
कायाान्वयनमा सेकाया, 
समन्वय र सेजाकरम 
गने गरेको । 

स्थानाय िेले सघं र 
प्ररे्श सरकारेरूले िय 
गरेका केेी नाति, 
काननू िथा कायाक्रमको 
कायाान्वयनमा मात्र 
सेकाया, समन्वय र 
सेजाकरम गने गरेको 
।  

स्थानाय िेले सघं 
र प्ररे्श सरकारेरूल े
िय गरेका नाति, 
काननू िथा 
कायाक्रमेरूको 
कायाान्वयनमा 
सेकाया, समन्वय र 
सेजाकरम गने 
नगरेको । 

स्थानाय िेले 
सघं र प्ररे्श 
सरकारेरूले 
िय गरेका 
नाति, काननू 
िथा 
कायाक्रमेरूको 
कायाान्वयनमा 
सेकाया, 
समन्वय र 
सेजाकरम 
गरेको प्रमाम । 



 
 
 
 

 ९८       

५.५
.२ 

लङै्गगक समानिा िथा 
समावेशा ववकासको लागग 
ववलभन्न सरोकारवाला 
तनकायेरू बाच सचजाल 
बना कायागि छलफल िथा 
यस क्षेत्रको ववकासको 
लागग तनयलमि रुपमा काया 
ेुने गरे नगरेको  

०-१ 0 लङै्गगक समानिा िथा 
समावेशा ववकासको लागग 
ववलभन्न सरोकार वाला 
तनकायेरू बाच बनेको 
सचजालमा कायागि 

छलफल िथा यस क्षते्रको 
ववकासको लागग तनयलमि 

रुपमा काया ेुने गरेको । 

लङै्गगक समानिा िथा 
समावेशा ववकासको 
लागग ववलभन्न 
सरोकारवाला तनकायेरू 

बाच बनेको सचजालमा 
सकलझुकल कायागि 

छलफल िथा यस 
क्षेत्रको ववकासको लागग 
बेलाबेलामा काया ेुने 
गरेको ।  

लङै्गगक समानिा 
िथा समावेशा 
ववकासको लागग 
ववलभन्न 
सरोकारवाला 
तनकायेरू बाच 
बनेको सचजालमा 
कायागि छलफल 
िथा यस क्षते्रको 
ववकासको लागग 
काया ेुने नगरेको । 

लङै्गगक 
समानिा िथा 
समावेशा 
ववकासको लागग 
ववलभन्न 
सरोकारवाला 
तनकायेरू बाच 
बनेको सचजाल 
मा कायागि 

छलफल िथा 
यस क्षेत्रको 
ववकासको लागग 
काया गरेको 
प्रमाछमि ेुने 
बठैकका तनमाय 

पषु्स्िका िथा 
तनमाय । 



 
 
 
 

 ९९       

५.५
.३ 

लङै्गगक समानिा िथा 
समावेशा ववकासको लागग 
ववलभन्न सरोकारवाला 
तनकायेरू बाच कायागि 
सयंन्त्र सजंाल) का 
प्रतितनग ेरू लाई लङै्गगक 
िथा समावेशा ववकास 
सम्वन् ा क्षमिा ववकास 

िाललमेरू प्रर्ान गने गरे 
। नगरेको  

०-१ 0=5 ल्ैङ्गगक समानिा िथा 
समावेशा ववकासको लागग 
ववलभन्न सरोकारवाला 
तनकायेरू बाच कायागि 
सयंन्त्र सजंाल) का 
प्रतितनग ेरूलाई लङै्गगक 
िथा समावेशा ववकास 
सम्वन् ा क्षमिा ववकास 

िाललमेरू प्रर्ान गने 
गरेको ।  

लङै्गगक समानिा िथा 
समावेशा ववकासको 
लागग ववलभन्न 
सरोकारवाला तनकायेरू 

बाच कायागि सयंन्त्र 
सजंाल) का केेी 
प्रतितनग लाई मात्र 
लङै्गगक िथा समावेशा 
ववकास सम्वन् ा क्षमिा 
ववकास िाललम दर्ने 
कायाक्रम रेेको । 

लङै्गगक  
समानिािथा 
समावेशा ववकासको 
लागग ववलभन्न 
सरोकारवाला 
तनकायेरूबाच 
कायागि सयंन्त्र 
(सजंाल) का 
प्रतितनग लाई 
लङै्गगक िथा 
समावेशा ववकास 
सम्वन् ा क्षमिा 
ववकासिाललमेरू 
प्रर्ान गने नगरे ।  

लङै्गगक 
समानिा िथा 
समावेशा 
ववकासको लागग 
ववलभन्न 
सरोकारवाला 
तनकायेरू बाच 
कायागि सयंन्त्र 
सजंाल) का 
प्रतितनग ेरूला
ई लङै्गगक िथा 
समावेशा 
ववकास 
सम्वन् ा 
क्षमिा ववकास 

िाललम प्रर्ान 
गरेको कायाकम 
सखं्या र 
 पष्स्थति । 



 
 
 
 

 १०
० 

      

५.५
.४ 

मदेला ववरुद्  ेुने सब ै
प्रकारका भेर्भाव  न्मलून 
गने मेासष्न्  
कायाान्वयनका लागग ियार 
गणरएको राष्टरय काया 
योजना र सयंकु्ि राटर 

सङ्घाय सरुक्षा पणरषद्बाट 
पाणरि प्रस्िाव नम्बर १३२५ 
र १८२० को कायाान्वयन 
राष्टरय कायायोजना, मानव 
अग कारका यायोजना िथा 
छुवाछुि बबरूद् को 
कायायोजनामा स्थानाय 
सरकारको ष्जम्मेवारी भतन 

 ल्ले  गणरएका 
कायाक्रमेरूमा रकम 
ववतनयोजन िथा 
कायाान्वयन गने गरे 
नगरेको   

०-१ 0 मदेला ववरुद्  ेुने सब ै
प्रकारका भेर्भाव  न्मलून 
गने मेासष्न्  
कायाान्वयनका लागग 
ियार गणरएको राष्टरय 
कायायोजना र सयंकु्ि 
राटरसङ्घाय सरुक्षा 
पणरषद्बाट पाणरि प्रस्िाव 
नम्बर १३२५ र १८२० को 
कायाान्वयन राष्टरय 
कायायोजना ,मानव 
अग कार कायायोजना िथा 
छुवाछुि बबरूद् को 
कायायोजनामा स्थानाय 
सरकारको ष्जम्मेवारी 
भतन  ल्ले  गणरएका 
कायाक्रमेरूमा रकम 
ववतनयोजन िथा 
कायाान्वयन गने गरेको । 

मदेला ववरुद्  ेुने सब ै
प्रकारका भेर्भाव 
 न्मलून गने मेासष्न्  
कायाान्वयनका लागग 
ियार गणरएको राष्टरय 
कायायोजना र सयंकु्ि 
राटरसङ्घाय सरुक्षा 
पणरषद्बाट पाणरि 

प्रस्िाव नम्बर १३२५ र 
१८२० को कायाान्वयन 
राष्टरय कायायोजना, 
मानव अग कार 
कायायोजना िथा 
छुवाछुि बबरूद् को 
कायायोजनामा स्थानाय 
सरकारको ष्जम्मेवारी 
भतन  ल्ले  गणरएका 
कायाक्रमेरूमा रकम 
ववतनयोजन गरेपतन  
कायाान्वयन नगरेको । 

मदेला ववरुद् ेुने 
सब ैप्रकारका भरे्भाव 
 न्मलून गने 
मेासष्न्  
कायाान्वयनका लागग 
ियार गणरएको 
राष्टरय कायायोजना 
र सयंकु्ि 
राटरसङ्घाय सरुक्षा 
पणरषद्बाट पाणरि 

प्रस्िाव नम्बर १३२५ 
र १८२० को 
कायाान्वयन राष्टरय 
कायायोजना, मानव 
अग कार कायायोजना 
िथा छुवाछुि 
बबरूद् को 
कायायोजनामा 
स्थानाय सरकारको 
ष्जम्मेवारी भतन 

 ल्ले  गणरएका 
कायाक्रमेरूमा रकम 
ववतनयोजन िथा 
कायाान्वयन गने 
नगरेको । 

मदेला ववरुद्  

ेुने सब ै
प्रकारका 
भेर्भाव 
 न्मलून गने 
मेासष्न्  
कायाान्वयनका 
लागग ियार 
गणरएको 
राष्टरय 
कायायोजना र 
सयंकु्ि 
राटरसङ्घाय 
सरुक्षा 
पणरषद्बाट 
पाणरि प्रस्िाव 
नम्बर १३२५ र 
१८२० को 
कायाान्वयन 
राष्टरय 
कायायोजना, 
मानव अग कार 
कायायोजना 
िथा छुवाछुि 
बबरूद् को 
कायायोजनामा 
स्थानाय 
सरकारको 
ष्जम्मेवारी भतन 



 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

  

 

 

 


