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n}+lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfa]zLs/0f kl/If0f k|ltj]bg 

cfly{s aif{ @)&*.)&( 

 

k[i7e"ld M  

n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfa]zLs/0f kl/If0fn] s'g} klg lgsfodf n}lËs tyf ;fdflhs  ;dfa]zL 

;+a]bglzntf 5 jf 5}g elg ul/g] n]vfhf]vf sfo{nfO{ a'emfpF5 . g]kfn ;/sf/ tyf s'g} klg ;/sf/L 

lgsfo jf ;fdflhs ;+3;+:yfsf] lglt tyf sfg'g / of]hgf, ;+:yfut lasf;, ;]jf k|afx, dfgj ;+zfwg 

lasf; / z';fzgsf] If]qdf n}+lËs ;Gt'ngsf] cj:yf ljZn]if0f ug]{ k|lqmof g} n}lËs ;dfgtf tyf 

;fdflhs ;dfa]zLs/0f kl/If0f xf] . s'g} klg lgsfo jf ;+:yfsf] gLlt tyf sfo{qmd / ah]6 lalgof]hg 

tyf sfof{Gjogsf ;a} kIfx?df ;a} au{ hfthftL / If]qsf dlxnf / k'?ifsf] ;Gt'lnt cj;/ tyf nfe 

;'lglZrt ug]{ Jojxfl/s k|lqmof xf] . n}+lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfa]zLs/0f kl/If0fn] dlxnf / 

k'?ifsf] nflu 5'6\6f 5'6\6} ah]6 ljlgof]hg eP gePsf] cj:yfsf] eGbfklg ;DalGwt lgsfosf] n}+lËs 

gLlt tyf sfg'gsf] ljsf;, n}+lËs pQ/bfoL jh]6 tyf sfo{qmd, ;|f]t ;fwgsf] afF8kmfF8 / kl/rfngdf 

n}+lËs tyf ;dfa]zL ;+a]bglzntfsf] Aoa:yf / laBdfg cEof;sf] n]vfhf]vf ub{5 .  

tftf]kfgL ufpFkflnsfsf] n};;f; kl/If0f ug]{ qmddf g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@, :yflgo ;/sf/ ;+rfng P]g 

@)&$ tyf lgodfjnL, n}+lus pQ/bfoL tyf ;fdflhs ;dfa]zL kl/If0f sfo{lalw @)&^ / lbUbz{g 

@)&*, kGw|f} of]hgf / /fli6«o sfo{ of]hgf nufot ufpFkfnLsfsf]] sfg'g, cfalws of]hgf, aflif{s gLlt 

tyf sfo{qmd / of]hgf, lg0f{o k|ltlnkL, aflif{s k|ult k|lta]bg nufot cGo b:tfj]hx?nfO{ cfwf/ 

dflgPsf] 5 . To;}u/L dlxnf la?4 x'g] ;a} k|sf/sf e]befj pGd'ng dxf;GwL !(&(, lbuf] lasf; nIo 

@)#), a]Olhª sfof{of]hgf, ;+o'St /fi6«;+3 ;'/Iff kl/ifb k|:tfj g++ !#@% / !*@) nufotsf cGt/fli6«o 

k|lta4tfx?nfO{ cWoog u/L ;du| kIfsf] n]vfhf]vf ul/Psf] 5 .  

k|b]z ;'zf;g s]Gb| s0ff{nL k|b]z h'Dnfsf] cfly{s ;xof]u / O{Gb|]0fL sG;N6]G;L ;le{;]hsf] ] ;xhLs/0fdf 

h'Dnf lhNnfsf] tftf]kfgL ufpFkflnsfdf n};;f; kl/If0f ;DkGg ul/Psf] 5 . n}+lus ;dfgtf tyf 

;fdflhs ;dfa]zLs/0f kl/If0fn] tftf]kfgL ufpFkflnsfsf] laBdfg n}+lus ;Gt'ngsf] cj:yfsf] oyfy{ 

lrq0f ul/ ;'wf/ ug'{kg]{ If]qx? klxFrfg u/]sf] 5 .  

s0ff{nL k|b]zdf /x]sf] h'Dnf lhNnfsf] * j6f :yfgLo txx? dWo] tftf]kfgL ufpFkflnsf Ps xf] . 

tftf]kfgL ufpFkflnsf g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @(% pkwf/f # adf]lhd sfod ePsf ufpFkflnsf, 

gu/kflnsfx? dWo] Ps :yfgLo tx xf]. g]kfnsf] s0f{fnL k|b]z h'Dnf lhn\nfdf kg{] tftf]kfgL 

ufpFkflnsfdf ;fljssf tftf]kfgL , nfd|f, tfDtL / xfFs' u/L $ uf.lj.;.x? ;dfj]z ePsf 5G. %@%=%! 

ju{ ls.ld. If]qkmndf /x]sf] o; tftf]kfgL ufpFkflnsfsf] hg;+Vof @)^* sf] hgu0fgf cg';f/ !$^#* / 

ufpF a:t'ut lja/0f @)&$ cg';f/ hg;Vof !&*#$ s'n 3/kl/jf/ #!!^ /x]sf] 5. o; ufpFkflnsfsf] 

k"j{df rGbggfy gu/kflnsf klZrddf ltnf ufpFkflnsf , pQ/df l;+hfufpFkflnsf tyf blIf0fdf 

hfh/sf]6 lhn\nf /x]sf 5G. * j6f j8f sfo{fnox? /x]sf] o; tftf]kfgL ufpFkflnsfsf] s]G› ;fljs 

tftf]kfgL uf.lj.;.sf] c:yfO{ sfo{fno lntfsf]6df tf]lsPsf] 5. 



 
 

:yffgLo txsf] lgj{frg @)&$ a};fv #! ut] ;DkGg ePkl5 hg lgj{flrt k|ltlglwx¿n] kb tyf 

uf]lklgotfsf] ;ky lnP/ kbef/ u|x0f ul/;Sg' ePsf] 5 . * j6} j8f sfo{fnox? :yfkgf eO{ j8fWoIf 

tyf j8f;lrjn] hgtfsf] 3/glhsaf6 ;]jf k|jfx ul//xg' ePsf] 5 . 

n}+lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfa]zLs/0f kl/If0fsf] dxTj 

• n};;f; k/LIf0fn] ufpFkflnsfsf]] nIo, Wo]o, p4]Zo / gLlt tyf sfo{qmdx? n};;f;d}qL 5 5}g 

 k/LIf0f ul/ n}+lus ;Da]bglzn agfpg ;xof]u k'Ub5 .  

• ufpFkflnsfsf] n};;f; k/LIf0f kZrft ufpFkflnsfn] ;xefuLtfd"ns tl/sfn] dlxnf, cflbjf;L 

 hghflt, ckfu+, / k5f8L kfl/Psf au{x?sf] ;zlQms/0f u/L n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs 

 ;dfj]lzs/0f xfl;n ug{ ;xof]u k'¥ofp+5 .  

• n};;f; kl/If0faf6 ufpFkflnsfsf] gLlt, sfg'g, of]hgf / sfo{qmdx? n}+lus ;dfgtf tyf 

 ;fdflhs ;dfj]zLs/0f b[li6n] ;Gt'ng eP gePsf] klxrfg ub{5 . 

• n};;f; kl/If0faf6 k|fKt ;'emfjx?sf] cfwf/df lgdf{0f ul/Psf] sfo{of]hgfn] o; ufpFkflnsfnfO{ 

 n}+lus tyf ;fdflhs ;dfj]zL ?kdf ;Gt'lnt jgfpg ;xof]u k'Ub5 . 

n}+lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfa]zLs/0f kl/If0fsf] p2]Zo M 

d'Vo p2]Zo M n};;f; cjwf/0ff cg';f/ o;sf] k|of]unfO{ ;/nLs[t ?kdf :yfgLos/0f u/L :yfgLo 

;/sf/n] ug]{ ;Dk'0f{ lasf; of]hgf tyf sfo{qmdnfO{ n};;f; pQ/bfoL agfpg cfly{s ;|f]tsf]  

;'lglZrttf, pknAwLsf] ;dtfd'ns lat/0f / pkof]uL agfpg] .  

cGo p2]Zox? M  

s_ n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfa]zLs/0f kl/If0f dfkm{t :yfgLo ;/sf/sf] ;+:yfut ;+/rgf / 

sfo{qmdx?df dlxnf / l;dfGts[t ;d"xx?nfO{ ;dfa]zL u/L n}+lus ;dfgtf / ;a} hfthftLsf] cy{k'0f{ 

;xeflutf u/fO{ n}+lus cGt/x?sf] k|efjnfO{ ;Daf]wg ub}{ n}+lus d"nk|afxLs/0f / z;lQms/0f ub}{ n}hfg]  

v_ dlxnf / l;dfGts[t ;d"xx?nfO{ ;dfa]z u/L pgLx?sf] of]hgfa4 ?kdf AolQmut / ;fd"lxs Ifdtf 

clea[l4 u/L :yfgLo txsf] lasf; k|lqmofdf lg0ff{os tyf cy{k'0f{ ;xeflutf ;'lglZrt u/L cfly{s tyf 

;fdflhs ;zlQms/0f ug]{ .  

u_ :yfgLo ;/sf/sf] ;a} sfo{qmd of]hgf / cfof]hgfx?sf] k|To]s r/0fdf n};;f; b[li6sf]0faf6 cg'udg 

tyf d'Nof+sg ug]{ / o;nfO{ ;+:yfut ub}{ n}hfg] .  
n}+lËs kl/If0fdf ;d]6LPsf laifoa:t'x?  

n}+lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj];Ls/0f kl/If0f lbUbz{g @)&* / sfo{lalw @)&^ df pNn]v eP 

cg';f/ tftf]kfgL ufpFkflnsfsf] n};;f;sf % j6f d'Vo ;'rs, @@ j6f pk;'rsx? / !)) j6f 

;'rsx?df cfwf/Lt eO{ n]vfhf]vf ul/Psf] 5 . x/]s d'Vo ;'rssf] c+s ef/ @) sf b/n] % j6fsf] k'0f{+Í 

!)) 5 eg] x/]s ;'rssx?sf] c+s ef/ ! /flvPsf] 5 . sfo{lalwdf Aoa:yf eP cg'?k x/]s ;'rsdf 

Aoa:yf eP cg'?k k'0f{?kdf sfo{ ePsf] cj:yfdf c+s ! / cf+lZfs dfq sfo{ ePsf]df c+s )=% / pQm 

;'rsdf sfd gePsf] ePdf ) c+s k|bfg ul/Psf] 5 .   



 
 

d'Vo ;'rs / pk;'rsx? M 

gLlt, sfg'g / of]hgf  gLlt / sfg'gdf ;dfa]zLtf / ;xeflutf  

of]hgf th'{df tyf sfof{Gjog  

ah]6 th'{df tyf sfof{Gjog  

;+:yfut Aoa:yf  sd{rf/L kbflwsf/L k|ltlglwTj  

sfo{ k|0ffnL ;dfa]zLtf  

;ldlt pk;ldlt / sfo{bndf k|ltlglwTj  

laQ Aoa:yfkg k|0ffnLdf ;dfa]zLtf  

tYof+s ;+sng tyf Aoa:yfkg  

dfgj z+;fwg tyf Ifdtf lasf;  dfgj z+;fwg tyf Ifdtf lasf;  

cgf}krfl/s d'No, dfGotf / s';+:sf/ la?4 hgr]tgf  

sfg'gL ;fIf/tf  

lakb Aoa:yfkgdf ;dfa]zLtf  

;]jf k|afx k"jf{wf/ lasf;  

k|hgg :jf:Yo  

lzIff sfo{qmd  

vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{  

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

;'zf;g tyf pQ/bfloTj  ;'zf;g  

pQ/bfloTj / hjfkmb]lxtf  

;'rgf tyf ;+rf/  

cg'udg tyf d"Nof+sg  

;dGjo / ;DaGw la:tf/  

 

n}lËs kl/If0f cawLdf cjnDjg ul/Psf lalw tyf t/Lsfx?  

n}+lus kl/If0fsf nflu n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0f lbUbz{g @)&* / sfo{lalw 

@)&^ df pNn]v eP cg';f/ # j6f r/0fx? kf/ ul/ kl/If0f sfo{ ;DkGg ul/Psf] 5 .  

s_ tof/L r/0f M  

• ;Dks{ ;dGjo M  

o; tof/L r/0fdf n};;f; kl/If0f ;xhstf{af6 ufpFkflnsfsf cWoIf / k|d'v k|zf;lso clws[t;Fu 

;dGjo ul/ n}+lus kl/If0fsf] af/]df hfgsf/L u/fO{ kl/If0f ldlt / ;do Aoa:yfkg ul/of] . ;fy} 

tf]sLPsf] ldltdf ;xeflux?nfO{ cfdGq0f ug{ cg'/f]w ul/of] .  

• k|f/lDes ;"rgf ;+sng  

uf=kf=sf] k|d'v k|zf;lso clws[t / dlxnf afnaflnsf zfvf;Fu 5nkmn ul/ cfjZos kg]{ b:tfj]hx? 

;+sng ul/Psf] lyof] . ;Gbe{ ;fdu|L ;+sngsf] qmddf :yfgLo P]g ;+u|x, 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, k|f]kmfOn, lg0f{o k|ltlnlk 

cflb b:tfj]hx? ;+sng ul/ cWoog ul/Psf] lyof] .   



 
 

-v_ sfof{Gjog r/0f  

• sfo{zfnf ;~rfng  

ufpFkflnsfn] lbPsf] ldlt / ;dodf ufpFkflnsfsf pkfWoIf, k|d'v k|;fzlso clws[t,  nufot 

kbfwLsf/Lx? / laifout zfvfsf k|d'vsf] ;xeflutfdf @ lbg] sfo{zfnf uf]i7L ;+rfng u/L n};;f; 

kl/If0f af/] cled"lvs/0f / kl/If0f sfo{ ;DkGg ul/of] . n};;f; kl/If0f sfo{nfO{ lg/Gt/tf lbgsf nflu 

pQm uf]i7Lsf] cawLdf pkfWoIfsf] ;+of]hsTjdf n};;f; kl/If0f sfo{bn u7g ePsf] 5 . 

• n};;f; kl/If0f ;'rs n]vfhf]vf tyf k|ZgfjnLx?df c+s k|bfg  

n};;f; k/LIf0f lbUbz{g @)&* / sfo{lalw @)&^ c'g'?ksf d'Vo ;'rssf] laifo j:t' cg';f/  ;d"xdf 

ljefhg ul/ ;d"xdf 5'6\ofOPsf k|ZgfjnLx?df ;fd"lxs 5nkmn ul/ ;xdltdf c+s k|bfg ug{ 

;xhLs/0f ul/Psf] lyof] . ;xeflux?n]] lgb]{lzsf cg';f/ uf=kf=sf] cj:yf cg';f/ ! jf )=% jf ) c+s 

k|bfg ug{ ;xof]uL k|df0fx?s? rflxg] ljifodf ;xhstf{x?af6 :ki6?kdf ;xhLs/0f ul/Psf] lyof] .  

• ;jn kIf, ;'wf/ ug'kg]{ kIf, cj;/ / r'gf}tL (SWOT Analysis)  laZn]if0f 

n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf If]qdf :yfgLo txdf ePsf cEof;x?df ;jn kIf, 

;'wf/fTds kIf, cj;/ / r'gf}tLx?sf ljifodf ;d"x 5nkmn ul/ laZn]if0f ul/Psf] lyof] . 

• sfo{of]hgf tof/L  

ufpFkflnsfsf] n};;f; kl/If0faf6 k|fKt kl/0ffdsf cfwf/df ;jn kIf, ;'wf/ ug'{kg]{ kIf, cj;/ / 

r'gf}tLsf laifodf laZn]if0f ul/Psf] lyof] . ;jn kIfx?nfO{ lg/Gt/tf lbb} ;'wf/ ug'{ kg]{ kIfnfO{ ;d]6\g] 

ul/ sfo{of]hgf tof/ ul/Psf] 5 . o; sfo{of]hgfdf ug'{ kg]{ sfd, lhDd]jf/L, ;do / yk bfloTj 

cfaZostfsf af/]df cg'dfg ul/Psf] 5 .   

-u_ k|ltj]bg r/0f   

n};;f; kl/If0f ;'rsx?sf] n]vfhf]vfaf6 ;xefuLx?n] k|ZgfjnLx?df lbPsf] c+ssf] cfwf/df k|fKt 

glthfnfO{ dfs'/L hfnf] / af/u|fkmdf tof/ ul/Psf] 5 . To;}u/L ufpFkflnsfsf] SWOT Analysis u/L 

;jn kIfnfO{ lgGt/tf lbb} ;'wf/ug'{kg]{ kIfnfO{ ;d]6\g] u/L cfufdL sfo{of]hgf ;d]t tof/ u/LPsf] 5 . 

@ lbg] sfo{zfnf uf]i7Lsf qmddf cfPsf] glthfnfO{ 8«fkm\6 k|lta]bgsf ?kdf k|:t't ul/Psf] lyof] . ;f]xL 

cfwf/df ;du| k|lta]bg tof/ ul/Psf] 5 . 

 

n}lËs kl/If0fsf ;xefuLx? M  

ldlt @)&( a}zfv % / ^ ut] tftf]kfgL ufpFkflnsfdf n};;f; kl/If0f sfo{ ;DkGg ePsf] 5 . n};;f; 

kl/If0f sfo{df ufpFkflnsfsf pkfWoIf nufot sfo{kflnsf ;b:ox?, k|d'v k|zf;lso clws[t / ;a} 

laifout zfvf k|d'vx?sf] ;xeflutf /x]sf] lyof] . ;xeflux?sf] n}+lus tyf hftLut laa/0f lgDg 

tfnLsfdf pNn]v ul/Psf] 5 eg] gfdfjnL laj/0f cg';'rL @ df pNn]v ul/Psf] 5 . 

 

 

 

 



 
 

 n};;f; kl/If0f sfo{zfnfdf ;xeflux?sf] n}+lus tyf hftLut laa/0f 

g=kf=÷uf=kf= blnt hghftL af=If] cGo hDdf 

dlxnf 

hDdf 

k'?if  

s"n hDdf 

 d k' d k' d k' d k'    

tftf]kfgL uf=kf= 

h'Dnf 

2 2 0 0 7 18 0 0 9 20 29 

 

n};;f; kl/If0fsf cf}hf/x? M  

• tfnLsf4f/f c+s k|:t't  

• dfs'/L hfnf] laZn]if0f 

• af/ 8fou|fd tyf :tDe lrq laZn]if0f  

• ;jn kIf, ;'wf/ ug'{ ug]{ kIf, cj;/ / r''gf}tLx? laZn]if0f (SWOT Analysis)  
 

n};;f; kl/If0faf6 cfPsf d'Vo k|fKtLx? M 

• n};;f; kl/If0fnfO{ lg/Gt/tf lbgsf nflu tftf]kfgL ufpFkflnsfsf] pkfWoIfsf] ;+of]hsTjdf %  

 ;bl:;o Ps sfo{bn u7g ePsf] 5 . sfo{bndf ;xeflux?sf] laa/0f lgDgfg';f/ pNn]v ul/Psf] 

 5 M 

!_ ;+of]hs Mu+ufb]lj pkfWoo, ufpFkflnsf pkfWoIf 

@_ ;b:o  M lji0f' bdfO{, sfo{kfnLsf ;b:o 

#_ ;b:o  M ldng a'9fyfkf, k|d'v k|zf;lso clws[t 

$_ ;b:o  M u'? k|;fb rf}nfufO{ , :j:Yo zfvf k|d'v 

%_ ;b:o ;lrj  MzfGtL elQm, dlxnf afnaflnsf zfvf, ;+of]hs 

• n};;f; kl/If0fsf] gtLhfn] n};;f; If]qdf ufpFkflnsfsf] laBdfg sfg'g tyf lgltut Aoa:yf 

 jt{dfg cEof; ;fy} cGt/fli6«o k|lta4tfx? sfof{Gjog af/]df oyfy{ lrq0f u/]sf]] 5 .  

• ufpFkflnsfsf] gLlt sfg'g, of]hgf tyf sfo{qmd sfof{Gjog / cg'udg k|lqmofdf n}lËs tyf 

 ;dfa]zL ;xefuLtfsf] cj:yf n]vfhf]vf u/L ;'wf/ ug'{kg]{ If]qx? klxFrfg ul/Psf] / n};;f;d}qL 

 ufpFkflnsf lgdf{0fsf nflu /0fgLlt agfO{ nfu' ug]{ k|lta4tf hgfOPsf] 5 . 

• ufpFkflnsfsf kbfwLsf/L tyf sd{rf/Lx?sf] cfr/0f, Jojxf/, sfo{z}nL / efiff k|of]udf n}lËs 

 ;+j]bgzLntf x'g'kg]{ s'/fdf Wofgfsif{0f ePsf]] 5 .  

• n}+lus pQ/bflo of]hgf tyf ah]6 th'{df x'g'kg]{ s'/fdf ufpFkflnsfsf]] Wofgfsif{0f ePsf] / ;fy} 

 ufpFkflnsfnfO{ n}+lusd}qL tyf ;dfa]zL of]hgf th'{df tyf sfof{Gjog ug{ dfu{lgb]{z ug]{ u/L 

 ;xof]uL b:tfa]h tof/ ePsf] 5 . 

• n}+lus kl/If0faf6 k|fKt ;'wf/ ug'{ kg]{ kIfx? qmdz ;Daf]wg x'g] u/L aflif{s sfo{of]hgf lgdf{0f 

 ul/Psf] 5 .   

 

 

 



 
 

 

n};;f; kl/If0f lalwaf6 b]lvPsf n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfa]zLs/0fsf] cj:yf M  

n};;f; kl/If0f lbUbz{g @)&* tyf sfo{lalw @)&^ adf]lhd tftf]kfgL ufpFkflnsfsf hgk|ltlgwLx? / 

laifout zfvf k|d'vx?sf] ;xeflutfdf % j6f d'Vo ;'rs tyf @@ j6f pk;'rs cGtu{tsf !)) j6f 

;'rsx?df ;xeflux?af6 n]vfhf]vf u/L :jd"Nof+sgsf] cfwf/df x/]s ;'rsx?df c+sef/ k|bfg ul/Psf] 

5 . c+s k|bfg ug]{ qmddf o; ufpFkflnsfn] ;'rssf] k'0f{t pkof]u u/]sf] 5 eg] c+s !, k|bfg u/]sf] 5 

eg] cflZfs pkof]u ePsfdf c+s )=% k|bfg ul/Psf] / s'g}klg sfd ePsf] 5}g eg] ) c+s lbOPsf] 5 . 

x/]s ;'rsx?sf]] k|fKtf+snfO{ d"n lzif{ssfdf ;+of]hg u/L cfPsf] gtLhfnfO{ tfnLsf, dfs'/L hfnf] / 

:tDe lrq4f/f k|:t't ul/Psf] 5 . o;/L k|fKt c+sx?sf] cfwf/df ;DaGwLt ufpFkflnsfsf]] ;jn kIf, 

;'wf/ ug'{kg]{ kIf, cj;/ / r'gf}tLx? klxFrfg (SWOT Analysis) u/L ;'wf/ ug'{kg]{ kIfx?nfO{ ;Daf]wg 

x'g] u/L sfo{of]hgf lgdf0f{ ul/Psf] 5 . 

 

n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfa]zLs/0f kl/If0f glthf laZn]if0f M  

s_ n};;f; d"n lzif{s laZn]if0f tfnLsf tftf]kfgL ufpFkflnsf h'Dnf 

tftf]kfgL ufpFkflnsf h'Dnfsf] n};;f; kl/If0f d'Vo ;'rs laZn]if0f glthf  

d'n ljifo ;'rs  ;'rs gDj/  k'0ff{Í k|fKtfÍ  

gLlt sfg"g of]hgf  1.1.1-1.1.8,1.2.1-1.2.8,1.3.1-1.3.4,  @) !! 

;+:yfut Aoj:yf  2.1.1-2.1.4, 2.2.1-2.2.4,2.3.1-2.3.4,2.4.1-2.4.4, 2.5.1-2.5.4  @) !) 

dfgj ;+zfwg tyf Ifdtf 

ljsf;  
3.1.1-3.1.8, 3.2.1-3.2.4, 3.3.1-3.3.4, 34.1- 3.4.4  @) (=% 

;]jf k|jfx  4.1.1-4.1.4, 4.2.1-4.2.4, 4.3.1-4.3.4,4.4.1-4.4.4, 4.5.1-4.5.4  @) !^=% 

;'zf;g tyf pQ/bfloTj  5.1.1-5.1.4, 5.2.1-5.2.4, 5.3.1-5.3.4, 5.4.1-5.4.4, 5.5.1-5.5.4  @) !$=% 

 
s'n k|fKtf+s  !)) ^!=% 

 



 
 

v_ n};;f; kl/If0f d'Vo ;'rs k|fKtf+ssf] dfs'/L hfnf] laZn]if0f tftf]kfgL ufpFklfnsf 

 

 

 

u_ n};;f; kl/If0f d'Vo ;'rsdf k|fKtf+s :tDe lrq4f/f laZn]if0f tftf]kfgL ufpFkflnsf 

 

 



 
 

 

3_ n};;f; kl/If0f pk ;'rsdf k|fKtf+s tfnLsf tftf]kfgL ufpFkflnsf  

l;=g+=  ;xfos ljifo ;'rsx?  s'n c+s  k|fKtf+s  

1 lglt sfg"gdf ;dfa]zLtf / ;xeflutf  * $=% 

2 of]hgf th'{df tyf sfof{Gjog  * %=% 

3 ah]6 th'{Dff tyf sfof{Gjog  $ ! 

4 sd{rf/L tyf kbfwLsf/L k|ltlglwTj  $ @=% 

5 sfo{k|0ffnLdf ;dfa]zL  $ ) 

6 ;ldlt, pk;ldlt / sfo{bndf k|ltlglwTj  $ # 

7 ljQ Joj:yfkg k|0ffnLdf ;dfa]zL  $ @ 

8 tYof+s ;+sng tyf Joj:yfkg  $ @=% 

9 dfgj ;+zfgwg tyf Ifdtf ljsf;  * # 

10 cgf}krfl/s d"No dfGotf / s'z+:sf/ lj?4 hgr]tgf  $ @=% 

11 sfg"gL ;fIf/tf  $ ! 

12 ljkb Joj:yfkgdf ;dfa]zLtf  $ @=% 

13 k'jf{wf/ ljsf;  $ $ 

14 k|hgg\ :jf:Yo  $ # 

15 lzIff sfo{qmd  $ $ 

16 vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{  $ # 

17 :j/f]huf/ tyf cfocfh{g / ahf/ Joj:yfkg  $ @=% 

18 ;'zf;g  $ @=% 

19 pQ/bfloTj / hjfkmb]lxtf  $ #=% 

20 ;'rgf tyf ;+rf/  $ #=% 

21 cg'udg tyf d"Nof+sg  $ # 

22 ;dGjo / ;DaGw lj:tf/  $ # 

  hDdf !)) ^!=% 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ª_ n};;f; kl/If0f pk;'rsdf k|fKtf+ssf] dfs'/L hfnf] laZn]if0f tftf]kfgL ufpFkflnsf 

 

 

r_ n};;f; kl/If0f pk ;'rsdf k|fKtf+ssf] :tDe lrq4f/f laZn]if0f tftf]kfgL ufpFkflnsf 

 

 



 
 

 

tftf]kfgL ufpFkflnsfsf] n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfa]zLs/0f laZn]if0f glthf cg';f/ o; 

ufpFkflnsfn] n};;f;sf] If]qdf ;sf/fTd k|of;x? yfngL u/]sf] b]lvG5 . cfkËtf ;DjGwL sfo{ljlw agfO{ 

sfof{Gjog ePsf] . ljkb Joj:yfkg sfo{ljlw lgdf{0f eO{ ljkb Joj:yfkg ;ldlt u7g ePsf] . gof+aGg] 

;+/rgfx? n};;f; d}qL agfOPsf] . nIfLt ju{x?sf]nflu :jf:Yo ljdfsf]nflu ah]6 ljlgof]hg ul/ 

sfof{Gjogdf NofO{Psf] . Goflos ;ldltaf6 lkl8t kIfnfO{ Gofo lbg] sfo{ ePsf] .laleGg ;ldlt 

pk;ldltdf ## k|ltzt ;xeflutf ;'lgZrt ePsf] / %) k|ltzt ;xeflutfsf] cEof; z'? ePsf] 5 . 

aflif{s of]hgfdf nIfLt au{sf nflu s]xL /sd lalgof]hg ug]{ ul/Psf] 5 . dlxnf afnaflnsf zfvfn] 

dlxnf nufot nIft ;d'bfosf nflu sfd ug]{ u/]sf] 5 . n};;f;sf] If]qdf ufpFkflnsfsfaf6 yfngL 

ul/Psf ;sf/fTds cEof;x?nfO{ lg/Gt/tf lbb} ;du| lasf; k|lqmofdf n}+;;f;sf] d"nk|afxLs/0f ug{sf 

nflu ag]sf gLlt tyf sfg'gx?sf] ;ldIff u/L n};;f;sf laifox? ;dfa]z ug{ cfaZos b]lvG5 . 

To;}u/L of]hgf th'{df tyf ah]6 lalgof]hg n}+lusd}qL agfpg of]hgfsf x/]sf r/0fdf n};;f;sf] 

lx;fjn] ;dfa]zL ;xeflutf ;'lglZrt u/L sfof{Gjog ug{ ;s]df nIfLt au{ ;d'bfosf] cfaZostf 

;Daf]wg x'g] / nIfLt ;d'bfon] k|ToIf nfe lng ;Sg] b]lvG5 . ufpFklfnsfn] vl08s[t tYof+s cBfawLs 

u/L ;f]XL cg'?k of]hgf tyf ah]6 agfpg ;s]df nIfLt ;d'bfosf ;jfn ;Daf]wg x'g] b]lvG5 . 

n};;f; ;DaGwL ;+l3o sfg'g tyf cGt/fli6«o k|lta4tf :yfgLos/0f ug{ sfo{of]hgf agfO{ nfu' ug{ 

cfaZos 5 . hgk|ltlgWL tyf dfgj;|f]tsf] Ifdtf lasf; ;DaGwL sfo{of]hgf ;lxt of]hgf tyf ah]6 

lalgof]hg x'g ;s]df kflnsfn] n};;f;d}qL sfo{k|0ffnL cjnDjg ug{ ;S5 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

k/LIf0f kZrft k|fKt u/]sf] tftf]kfgL ufpFkflnsfsf] c+ssf] n]vfhf]vf 

नोट: मुल्याङ्कन गर्ाा राम्रो अवस्थालाई १ अकं, मध्यम अवस्थालाई ०.५ अंक र अति कमजोर अवस्थालाई ० अंक दर्नु पनेछ।िल दर्एको 
िाललकामा प्रत्येक सूचकमा '१', '०.५', र '०' अंक पाउने अवस्था र सो को प्रमाणीकरणको आधार राखिएको छ।यी सूचकमा गररन ेमूल्याङ्कन 
सामुदिक मूल्याङ्कन िो।समूिमा पदिला सूचकमा छलफल गरी सोको अवस्थाबारे सिमतिमा अंक प्रर्ान गनुा पनेछ।  
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१.
१.

१ 

स्थानीय ििको नीति िथा 
कानूनको मस्यौर्ा ियार 
गने कायादर्शामा लैससासको 
दृष्टटले सम्पार्न गने गरी 
कायाटोली तनमााण, पूवा 
र्स्िावेजको समीक्षा गर्ाा 
लैससास दृष्टटकोणले भएको, 
मस्यौर्ाको बबषयवस्िु र 
शब्र् चयन समावेशी र 
सिभागगिामूलक िुने गरे 
\नगरेको । 

०-१  0.5 स्थानीय ििको नीति 
िथा कानूनको मस्यौर्ा 
ियार गने  कायादर्शामा  
लैससासको दृष्टटले 
सम्पार्न गने गरी 
कायाटोली तनमााण, पूवा 
र्स्िावेजको समीक्षा गर्ाा 
लैससास दृष्टटकोणले 
भएको, मस्यौर्ाको 
बबषयवस्िु र शब्र् चयन 
समावेशी र 
सिभागगिामूलक िुने 
गरेको । 

स्थानीय ििको नीति िथा 
कानूनको मस्यौर्ा ियार गने  
कायादर्शामा   लैससासको दृष्टटले 
सम्पार्न गने गरी कायाटोली 
तनमााण, पूवा र्स्िावेजको समीक्षा, 
मस्यौर्ाको बबषयवस्िु र शब्र् 
चयन आँलसक रुपमामात्र समावशेी 
र सिभागगिामूलक िुने गरेको । 

स्थानीय ििको नीति 
िथा कानूनको मस्यौर्ा 
ियार गने  कायादर्शामा  
लैससासको दृष्टटले 
सम्पार्न गने गरी 
कायाटोली तनमााण, पूवा 
र्स्िावेजको समीक्षा गर्ाा 
लैससास दृष्टटकोणले 
भएको, मस्यौर्ाको 
बबषयवस्िु र  समावेशी 
शब्र् चयन र 
सिभागगिामूलक िुने  
नगरेको। 

स्थानीय ििले 
स्वीकृि गरेका 
नीति िथा कानूनी 
र्स्िावेजिरु र 
स्वीकृतिको लागग 
प्रस्िुि गरेका 
मस्यौर्ा नीति िथा 
कानूनी र्स्िावेजिरु 
। यस सम्बन्धी 
तनणाय फाइलिरु । 
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१.
१.

२ 

स्थानीय सरकारले आफ्ना 
नीति, कानून, योजना जारी 
गनुा भन्र्ा अगाडि 
लैससासको दृष्टटले उपयुक्ि 
भए नभएको बारे लेिाजोिा 
गने गरे।नगरेको । 

०-१  0.5 स्थानीय सरकारले आफ्ना 
नीति, कानून, योजना 
जारी गनुा भन्र्ा अगाडि 
लैससासको दृष्टटले 
उपयुक्ि भए नभएको बारे 
लेिाजोिा गने गरेको । 

स्थानीय सरकारले आफ्ना नीति, 
कानून, योजना जारी गनुा भन्र्ा 
अगाडि लैससासको दृष्टटले 
उपयुक्ि भए नभएको बारे 
आँलसक रुपमा मात्र लेिाजोिा 
गने गरेको 

स्थानीय सरकारले आफ्ना 
नीति, कानून, योजना 
जारी गनुा भन्र्ा अगाडि 
लैससासको दृष्टटले 
उपयुक्ि भए नभएको बारे 
लेिाजोिा गने नगरेको 

स्थानीय सरकारले 
आफ्ना नीति, 
कानून, योजना का 
र्स्िाबेजिरू र 
लेिाजोिा सम्पन्न 
भएको प्रमाखणि 
गने कागजाििरु 
िथा तनणाय 
फाइलिरु। 
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१.

३ 

स्थानीय सरकारको नीति र 
योजनामा लैङ्गगक समानिा 
िथा सामाष्जक समावेशी 
ववकास (स्थानीय कानुन, 
नीति, आवगधक र बावषाक 
योजनामा भएका नीतििरू) 
सम्वन्धी ववषयिरु समावेश 
भए।नभएको । 

०-१  1 स्थानीय सरकारको नीति 
र योजनामा लैङ्गगक 
समानिा िथा सामाष्जक 
समावेशी ववकास 
(स्थानीय कानुन, नीति, 
आवगधक र बावषाक 
योजनामा भएका 
नीतििरू) सम्वन्धी  
ववषयिरु  समावेश भएको 
। 

स्थानीय सरकारको नीति र 
योजनामा लैङ्गगक समानिा िथा 
सामाष्जक समावेशी ववकास 
(स्थानीय कानुन, नीति, आवगधक 
र बावषाक योजनामा भएका 
नीतििरू) सम्वन्धी  ववषयिरु 
आँलसक रुपमामात्र समावेश भएको 
। 

स्थानीय सरकारको नीति 
र योजनामा लैङ्गगक 
समानिा िथा सामाष्जक 
समावेशी ववकास 
(स्थानीय कानुन, नीति, 
आवगधक र बावषाक 
योजनामा भएका 
नीतििरू) सम्वन्धी  
ववषयिरु  समावेश 
नभएको । 

स्थानीय सरकारका 
स्थानीय कानुन, 
नीति, आवगधक र 
बावषाक योजना 
सम्वन्धी 
र्स्िावेजिरू। 
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१.
१.

४ 

स्थानीय सरकारको मदिला 
र पुरुषको समववकास िथा 
सामाष्जक समावेशीकरण र 
लैङ्गगक परीक्षण िथा 
सामाष्जक ववभेर् अन्त्य 
गने सम्बन्धी अलग्गै 
नीतििरु छन ्। छैनन ्? 
(स्थानीय ऐन, कानुन, 
कायाववगध, तनरे्लशकामा िास 
व्यवस्था गररएको वा 
नगररएको)। 

०-१  0 स्थानीय सरकारको मदिला 
र पुरुषको समववकास 
िथा सामाष्जक 
समावेशीकरण  र 
लैङ्गगक परीक्षण िथा 
सामाष्जक ववभेर् अन्त्य 
गने सम्बन्धी अलग्गै 
नीति भएको र यस्िो 
नीति स्थानीय ऐन, 
कानुन, कायाववगध, 
तनरे्लशकामा समावेश 
गररएको। 

स्थानीय सरकारको मदिला र 
पुरुषको समववकास िथा 
सामाष्जक समावेशीकरण  र 
लैङ्गगक परीक्षण िथा सामाष्जक 
ववभेर् अन्त्य गने सम्बन्धी 
अलग्गै नीति भएको िर स्थानीय 
ऐन, कानुन, कायाववगध, 
तनरे्लशकामा समावेश नगररएको। 

स्थानीय सरकारको मदिला 
र पुरुषको समववकास 
िथा सामाष्जक 
समावेशीकरण  र 
लैङ्गगक परीक्षण िथा 
सामाष्जक ववभेर् अन्त्य 
गने सम्बन्धी अलग्गै 
नीति नभएको र स्थानीय 
ऐन, कानुन, कायाववगध, 
तनरे्लशकामा समेि कुनै 
िास व्यवस्था नगररएको 
। 

स्थानीय सरकारको 
मदिला र पुरुषको 
समववकास िथा 
सामाष्जक 
समावेशीकरण  र 
लैङ्गगक परीक्षण 
िथा सामाष्जक 
ववभेर् अन्त्य गने 
नीति र्स्िावेज र 
स्थानीय ऐन, 
कानुन, कायाववगध, 
तनरे्लशकािरू।  
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स्थानीय ििले 
कायाान्वयनमा ल्याएका ऐन, 
तनयम, िथा कायाववगधमा 
मदिला िथा बष्चचतिमा 
परेको समुर्ाय अथााि ्
लक्षक्षि वगामा िुने सबै 
प्रकारका ववभेर्जन्य कायािरु 
रोक्न पयााप्त प्रावधान 
व्यवस्था गररएको छ । छैन 
? 

०-१  0.5 स्थानीय ििले 
कायाान्वयनमा ल्याएका 
ऐन, तनयम, िथा 
कायाववगधमा मदिला िथा 
बष्चचतिमा परेको समुर्ाय 
अथााि लक्षक्षि वगामा िुने 
सबै प्रकारका ववभेर्जन्य 
कायािरु रोक्न पयााप्ि 
प्रावधान राखिएको। 

स्थानीय ििले कायाान्वयनमा 
ल्याएका ऐन, तनयम, िथा 
कायाववगधमा मदिला िथा 
बष्चचतिमा परेको समुर्ाय अथााि 
लक्षक्षि वगामा िुने सबै प्रकारका 
ववभेर्जन्य कायािरु रोक्ने िालका 
केिी प्रावधानमात्र  समावेश 
गररएको । 

स्थानीय ििले 
कायाान्वयनमा ल्याएका 
ऐन, तनयम, िथा 
कायाववगधमा मदिला िथा 
बष्चचतिमा परेको समुर्ाय 
अथााि लक्षक्षि वगामा िुने 
सबै प्रकारका ववभेर्जन्य 
कायािरु रोक्न कुनै 
प्रावधान नराखिएको । 

स्थानीय ििले 
कायाान्वयनमा 
ल्याएका ऐन, 
तनयम, िथा 
कायाववगधिरू र 
तिनको लैससास 
दृष्टटले ववश्लेषण 
गररएको र्स्िावेज 
। 

 
६ 

  

१.
१.

६ 

संघीय कानूनले व्यवस्था 
गरे बमोष्जम 
स्थानीयस्िरमा मदिला िथा 
वष्चचिीमा परेको समुर्ाय 
मागथ िुने दिँसा र ववभेर् 
उपर सुनुवाई िुने प्रवन्ध 
लमलाए। नलमलाएको ? 

०-१  1 संघीय कानूनले व्यवस्था 
गरे बमोष्जम 
स्थानीयस्िरमा मदिला 
िथा वष्चचिीमा परेको 
समुर्ाय मागथ िुने दिंसा 
र ववभेर् उपर सुनुवाई 
िुने प्रवन्ध लमलाएको र 
सोदि अनुरूप कायान्वयन 
िुने गरेको । 

संघीय कानूनले व्यवस्था गरे 
बमोष्जम स्थानीयस्िरमा मदिला 
िथा वष्चचिीमा परेको समुर्ाय 
मागथ िुने दिसंा र ववभेर् उपर 
सुनुवाई िुने  प्रवन्ध लमलाएको 
िर कायाान्वयन नभएको । 

संघीय कानूनले व्यवस्था 
गरे बमोष्जम स्थानीय 
स्िरमा मदिला िथा 
वष्चचिीमा परेको समुर्ाय 
मागथ िुनेदिसंा र ववभेर् 
उपर सुनुवाई िुने  प्रवन्ध 
नलमलाएको । 

मदिला िथा 
वष्चचिीमा परेको 
समुर्ाय मागथ िुने 
ववभेर् उपर सुनुवाई 
भएका प्रमाखणि 
कागजाििरू र 
मादिला िथा 
वष्चचिीमा परेका 
समुर्ायिरुको 
स्वयम भनाइिरुको 
र्स्िावेज  
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मदिला र पुरूषमा श्रमको 
ज्यालामा ववभेर् रोक्ने 
प्रावधान रिे । नरिेको 

(समुर्ायको प्रचलन 
ववभेर्कारी भए नभएको) ? 

०-१  1 मदिला र पुरूषमा श्रमको 
ज्यालामा ववभेर् रोक्ने 
प्रावधान रिेको। 

मदिला र पुरूषमा श्रमको 
ज्यालामा ववभेर् रोक्ने केिी 
प्रावधानमात्र रिेको। 

मदिला र पुरूषमा श्रमको 
ज्यालामा ववभेर् रोक्ने 
कुनै प्रावधान नरिेको। 

मदिला र पुरूषमा 
श्रमको ज्याला 
भुक्िानी र्स्िावेज 

(समुर्ायको प्रचलन 
ववभेर्कारी भए 
नभएको) 
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स्थानीय ििको नीतिमा 
रैथाने र आप्रवासी कामर्ार 
िथा श्रमजीवी उपर िुने 
ववभेर् रोक्ने प्रावधान रिे । 
नरिेको ? 

०-१  0 स्थानीय ििको नीतिमा 
रैथाने र आप्रवासी 
कामर्ार िथा श्रमजीवी 
उपर िुने ववभेर् रोक्ने 
प्रावधानिरु रिेको । 

स्थानीय ििको नीतिमा रैथाने र 
आप्रवासी कामर्ार िथा श्रमजीवी 
उपर िुने ववभेर् रोक्ने केिी 
प्रावधान रिेको । 

स्थानीय ििको नीतिमा 
रैथाने र आप्रवासी 
कामर्ार िथा श्रमजीवी 
उपर िुने ववभेर् रोक्ने 
कुनै प्रावधान नरिेको। 

स्थानीय ििको श्रम 
नीति र्स्िावेज र 
यसको समीक्षा 
प्रतिवेर्न। 
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आवगधक योजना र वावषाक 
योजना िथा कायाकममा 
लैङ्गगक िथा समावेशी 
ववकासको लागग नीति, 
रणनीति, कायाक्रम र 
मापनयोग्य उपलब्धी लक्ष्य 
समावेश गररएको छ । छैन 
? 

०-१  1 आवगधक योजना र 
वावषाक योजना िथा 
कायाकममा लैङ्गगक िथा 
समावेशी ववकासको लागग 
नीति, रणनीति,  
कायाक्रम र मापनयोग्य 
उपलब्धी लक्ष्य समावेश  
गररएको । 

आवगधक योजना र वावषाक 
योजना िथा कायाकममा लैङ्गगक 
िथा समावेशी ववकासको लागग 
आँलसक रुपमामात्र नीति, 
रणनीति,  कायाक्रम र 
मापनयोग्य उपलब्धी लक्ष्य 
समावेश गररएको । 

आवगधक योजना र 
वावषाक योजना िथा 
कायाकममा लैङ्गगक िथा 
समावेशी ववकासको लागग 
नीति, रणनीति,   
कायाक्रम र मापनयोग्य 
उपलब्धी लक्ष्य समावेश 
नगररएको  

आवगधक योजना र 
वावषाक योजना िथा 
कायाकममा लैङ्गगक 
िथा समावेशी 
ववकासको लागग 
नीति, रणनीति,  
कायाक्रम र 
मापनयोग्य 
उपलब्धी लक्ष्य 
ववश्लेषण र्स्िावेज 
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गाउँपाललका ।नगरपाललकाको 
स्रोि अनुमान िथा बजेट 
सीमा तनधाारण सलमतिले 
बजेट सीमा तनधाारण गर्ाा 
मदिला, बालबाललका, िथा 
बष्चचिीकरणमा परेको 
समूिको अवस्था 
ववश्लेषणको आधारमा सो 
समूिको लागग वा प्रत्यक्ष्य 
फाइर्ा पुग्ने गरी कूल 
पूँजीगि बजेटको तनष्श्चि 
प्रतिशि छुट्याउने गरे । 
नगरेको? 

०-१  0.5 गाउँपाललका । 
नगरपाललकाको स्रोि 
अनुमान िथा बजेट सीमा 
तनधाारण सलमतिले बजेट 
सीमा तनधाारण गर्ाा 
मदिला, बालबाललका, िथा 
बष्चचिीकरणमा परेको 
समूिको  अवस्था 
ववश्लेषणको आधारमा सो 
समूिको लागग वा 
प्रत्यक्ष्य फाइर्ा पुग्ने गरी 
कूल पूँजीगि बजेटको 
तनष्श्चि प्रतिशि 
छुट्याउने  
गरेको । 

गाउँपाललका । नगरपाललकाको 
स्रोि अनुमान िथा बजेट सीमा 
तनधाारण सलमतिले बजेट सीमा 
तनधाारण गर्ाा मदिला, 
बालबाललका, िथा बष्चचिीकरणमा 
परेको   समूिको अवस्था 
ववश्लेषणको आधारमा सो 
समूिमध्ये केिीको लागगमात्र  
प्रत्यक्ष्य फाइर्ा पुग्ने गरी कूल 
पूँजीगि बजेटको तनष्श्चि प्रतिशि 
छुट्याउने  गरेको । 

गाउँपाललका ।  
नगरपाललकाको स्रोि 
अनुमान िथा बजेट सीमा 
तनधाारण सलमतिले बजेट 
सीमा तनधाारण गर्ाा 
मदिला, बालबाललका, िथा 
बष्चचिीकरणमा परेको 
समूिको लागग वा 
प्रत्यक्ष्य फाइर्ा पुग्ने गरी 
कूल पूँजीगि बजेटको 
तनष्श्चि प्रतिशि 
छुट्याउने  नगरेको। 

गाउँपाललका । 
नगरपाललकाको   
मदिला, 
बालबाललका, िथा 
बष्चचिीकरणमा 
परेको समूिको 
अवस्था ववश्लेषणको 
आधारमा सो 
समूिको स्रोि 
अनुमान िथा बजेट 
सीमा तनधाारण 
सलमतिले तनधाारण 
गरेको बजेट सीमा 
। 
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स्थानीय सरकारको योजना 
सूची लक्षक्षि समूििरूको 
सक्रीय सिभागगिामा ियार 
िुने र उनीिरुले छनौट 
गरेका योजना 
प्राथलमकीकरणमा पने गरे ।  
नगरेको (योजना िजुामा 
गर्ाा गाउँ, वस्िीस्िरबाट 
आएका योजना 
कायाकमिरुलाई समेटे 
नसमेटेको परीक्षण) ? 

०-१  0.5 स्थानीय सरकारले गाउँ, 
वस्िीस्िरबाट योजना 
सूची संकलन गर्ाा लक्षक्षि 
समूििरूको सक्रीय 
सिभागगिामा ियार िुने 
र उनीिरुले छनौट गरेका 
योजना प्राथलमकीकरणमा 
पने गरेको । 

स्थानीय सरकारले गाउँ, 
वस्िीस्िरबाट योजना सूची 
संकलन गर्ाा केिी मात्र लक्षक्षि 
समूिको सक्रीय सिभागगिामा 
ियार िुने र उनीिरुले छनौट 
गरेका केिी योजनामात्र 
प्राथलमकीकरणमा पने गरेको । 

स्थानीय सरकारले गाउँ, 
वस्िीस्िरबाट योजना 
सूची संकलन गर्ाा लक्षक्षि 
समूिको सक्रीय 
सिभागगिामा ियार िुने 
नगरेको र उनीिरुले माग 
गरेका योजनाले 
सामान्यिया प्राथलमकिा 
नपाउने गरेको । 

स्थानीय सरकारको 
योजना िजुामा गर्ाा 
भएका 
सिभागीिरूको 
सूची, फोटो र 
विास्िरबाट छनौट 
भएका योजनाको 
सूची र लक्षक्षि 
समुिले छनौट 
गरेका कायाक्रमको  
सूची ।  
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योजना िजुामा गर्ाा मदिला 
िथा बष्चचतिकरणमा परेका 
समूििरूको व्याविाररक र 
रणनीतिक आवश्यकिा 
पदिचान र पररपूति ा गने 
ववषयमा छलफल भए । 
नभएको ? 

०-१  0.5 योजना िजुामा गर्ाा 
मदिला िथा 
बष्चचतिकरणमा परेका 
समूििरूको व्याविाररक र 
रणनीतिक आवश्यकिा 
पदिचान र पररपूति ा गने 
ववषयमा छलफल भएको 
। 

योजना िजुामा गर्ाा मदिला िथा 
बष्चचतिकरणमा परेका समूििरूको 
व्याविाररक र रणनीतिक 
आवश्यकिा पदिचान र पररपूति ा 
गने ववषयमा सामान्य छलफल 
भएको । 

योजना िजुामा गर्ाा 
मदिला िथा 
बष्चचतिकरणमा परेका 
समूििरूको व्याविाररक र 
रणनीतिक आवश्यकिा 
पदिचान र पररपूति ा गने 
ववषयमा छलफल नभएको 
। 

बजेट िजुामा 
मागार्शानको प्रति र 
यसमा योजना 
िजुामा गर्ाा मदिला 
िथा 
बष्चचतिकरणमा 
परेका समूििरूको 
व्याविाररक र 
रणनीतिक 
आवश्यकिा 
पदिचान र पररपूति ा 
गने ववषय समावेश 
भएको प्रमाण।  
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योजना िजुामा गर्ाा मदिला 
र पुरुष एवं लक्षक्षि समुििरू 
को छुट्टा छुट्टै अवस्था 
ववश्लेषणको आधारमा 
आवश्यकिा पदिचान गरी 
सो अनुसारको कायाक्रम िय 
गने गररए।नगररएको  
(ियारी प्रतिवेर्न) ? 

०-१  0.5 योजना िजुामा गर्ाा 
मदिला र पुरुष एवं 
लक्षक्षि समुििरू को 
छुट्टा छुट्टै अवस्था 
ववश्लेषणको आधारमा 
आवश्यकिा पदिचान गरी 
सो अनुसारको कायाक्रम 
िय गने गररएको । 

योजना िजुामा गर्ाा मदिला र 
पुरुष एव ंलक्षक्षि समुििरू को 
छुट्टा छुट्टै अवस्था  
ववश्लेषणको आधारमा आवश्यकिा 
पदिचान गरी सो अनुसार केिी 
कायाक्रम िय िुने गरेको। 

योजना िजुामा गर्ाा 
मदिला र पुरुष एव ं
लक्षक्षि समुििरू को 
छुट्टा छुट्टै अवस्था  
ववश्लेषणको आधारमा 
आवश्यकिा पदिचान गरी 
सो अनुसारको कायाक्रम 
िय गने नगररएको। 

योजना िजुामा गर्ाा 
मदिला र पुरुष एवं 
लक्षक्षि समुििरूको 
छुट्टा छुट्टै 
अवस्था  
ववश्लेषणको 
आधारमा 
आवश्यकिा 
पदिचान गरी सो 
अनुसारको कायाक्रम 
ियारी प्रतिवेर्न  
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स्थानीय सरकारले र्ीगो 
ववकासका लक्ष्यिरू ववशषे 
गरेर लक्ष्य ५ लैङ्गगक 
समानिा प्राप्ि गने 
ववषयलाई स्थानीयकरण गरी  
सो अनुसारको बजेट 
ववतनयोजन िुने गरे । 
नगरेको ? 

०-१  0.5 स्थानीय सरकारले र्ीगो 
ववकासका लक्ष्यिरूमध्ये 
लक्ष्य ५ लैङ्गगक 
समानिा प्राप्ि गने  
ववषयलाई स्थानीयकरण 
गरी   सो अनुसारको 
बजेट ववतनयोजन गने 
गरेको। 

स्थानीय सरकारले र्ीगो ववकासका  
लक्ष्यिरूमध्ये लक्ष्य ५ लैङ्गगक 
समानिा  प्राप्ि गने  ववषयलाई 
स्थानीयकरण गरी सो अनुसार 
केिी कायाक्रमिरूमा बजेट 
ववतनयोजन गने गरेको 

स्थानीय सरकारले र्ीगो 
ववकासका  लक्ष्यिरूमध्ये 
लक्ष्य ५ लैङ्गगक 
समानिा  प्राप्ि गने 
ववषयलाई स्थानीयकरण 
नगरेको बजेट ववतनयोजन 
पतन गने नगरेको। 

स्थानीय सरकारले 
र्ीगो ववकासका 
लक्ष्यिरू 
स्थानीयकरण गरेको 
र्स्िावेज र सोलाई  
प्राप्ि गने 
कायाक्रमिरू बजेट 
ववतनयोजन 
र्स्िाबेज 
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स्थानीय ििका योजना 
मदिला, बालबाललका िथा 
वपछडिएको वगा, क्षेत्र र 
समुर्ायलाई प्रत्यक्ष लाभ 
पुग्नेगरी  बने । नबनेको 

०-१  1 स्थानीय ििका योजनाले 
मदिला, बालबाललका िथा 
वपछडिएको वगा, क्षेत्र र 
समुर्ायलाई प्रत्यक्ष लाभ 
पुग्नेगरी  बनेको । 

स्थानीय ििका योजनाले मदिला, 
बालबाललका िथा वपछडिएको वगा, 
क्षेत्र र समुर्ायलाई लसलमि रुपमा 
प्रत्यक्ष लाभ र केिी अप्रत्यक्ष 
लाभ पुग्नेगरी बनेको 

स्थानीय ििका योजनाले 
मदिला, बालबाललका िथा 
वपछडिएको वगा, क्षेत्र र 
समुर्ायलाई प्रत्यक्ष लाभ 
पुग्नेगरी  नबनेको । 

स्थानीय ििका 
योजना र्स्िावेज  
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स्थानीय सरकारका 
उपभोक्िा सलमतििरुमा 
लक्षक्षि समुिका प्रतितनगध 
सदिि कष्म्िमा ४०% 
मदिलािरूको सिभागगिा 
भए। नभएको र मुख्य 
कायाकारी पर्मध्ये कुनै 
एकमा ष्जम्मेवारी दर्ए । 
नदर्एको ? 

०-१  1 स्थानीय सरकारका 
उपभोक्िा सलमतििरुमा 
लक्षक्षि समुिका प्रतितनगध 
सदिि कष्म्िमा ४०% 
मदिलािरूको सिभागगिा 
भएको, मुख्य कायाकारी 
पर्मध्ये कुनै एकमा 
ष्जम्मेवारी दर्एको  । 

स्थानीय सरकारका उपभोक्िा 
सलमतििरुमा लक्षक्षि समुिका 
प्रतितनगध सदिि कष्म्िमा ४०% 
मदिलािरूको सिभागगिा गने र 
मुख्य कायाकारी पर्मध्ये कुनै 
एकमा ष्जम्मेवारी दर्ने नीति 
ललएको । 

स्थानीय सरकारका 
उपभोक्िा सलमतििरुमा 
लक्षक्षि समुिका प्रतितनगध 
सदिि कष्म्िमा ४०% 
मदिलािरूको सिभागगिा 
नभएको, मुख्य कायाकारी 
पर्मध्ये कुनै एकमा 
ष्जम्मेवारी पतन नदर्एको 
। 

स्थानीय सरकारका 
उपभोक्िा सलमति 
व्यवस्थापन 
सम्वन्धी कानूनका 
प्रावधानिरू र केिी 
योजनाको नमूना 
अवलोकन  
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बजेट िथा कायाक्रम िजुामा 
गनुा भन्र्ा अतघ समुर्ायका 
मदिला, बालबाललका अपाङ्ग 
जनजाति, मधशेी, मुष्श्लम, 
वपछिावगा र र्ललि 
लगायिका सबै जािजाति र 
ववपन्न वगाका समूििरूसँग 
बसेर समस्या केलाउने 
(ववश्लेषण) गने 
गररए।नगररएको ?  

 0.5 बजेट िथा कायाक्रम 
िजुामा गनुा भन्र्ा अतघ 
समुर्ायका मदिला, 
बालबाललका अपाङ्ग 
जनजाति, मधेशी, 
मुष्श्लम, वपछिावगा र 
र्ललि लगायिका सबै 
जािजाति र ववपन्न 
वगाका समूििरूसँग बसेर 
समस्या केलाउने 
(ववश्लेषण) गने गररएको  

बजेट िथा कायाक्रम िजुामा गनुा 
भन्र्ा अतघ समुर्ायका मदिला, 
बालबाललका अपाङ्ग जनजाति, 
मधेशी, मुष्श्लम, वपछिावगा र 
र्ललि लगायिका सबै जािजाति 
र ववपन्न वगाका समूििरूसँग 
बसेर समस्या केलाउने 
(ववश्लेषण) गने गररएको  

बजेट िथा कायाक्रम 
िजुामा गनुा भन्र्ा अतघ 
समुर्ायका मदिला, 
बालबाललका अपाङ्ग 
जनजाति, मधेशी, 
मुष्श्लम, वपछिावगा र 
र्ललि लगायिका सबै 
जािजाति र ववपन्न 
वगाका समूििरूसँग बसेर 
समस्या केलाउने 
(ववश्लेषण) गने 
नगररएको । 

बजेट िथा कायाक्रम 
िजुामा अतघ 
समुर्ायका 
सरोकारवालािरू 
सँगको छलफल र 
परामशा िथा 
ववपन्निा 
स्िरीकरण सम्वन्धी 
आवगधक र्स्िावेज 
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स्थानीय सरकारका क्षमिा 
ववकास योजनामा लैङ्गगक 
उत्तरर्ायी िथा सामाष्जक 
समावेशी बजेट तनमााण  एवं 
परीक्षण  तनयलमिरुपमा गना 
बजेटको व्यवस्था गररए। 
नगररएको ? 

०-१  0 स्थानीय सरकारका क्षमिा 
ववकास योजनामा लैङ्गगक 
उत्तरर्ायी िथा सामाष्जक 
समावेशी बजेट तनमााण  
एव ंपरीक्षण  
तनयलमिरुपमा गना 
बजेटको व्यवस्था गने 
गररएको।  

स्थानीय सरकारका क्षमिा ववकास 
योजनामा लैङ्गगक उत्तरर्ायी िथा 
सामाष्जक समावेशी बजेट तनमााण  
एव ंपरीक्षण गना कदिले कािीीँ 
बजेटको व्यवस्था िुने गरेको ।  

स्थानीय सरकारका क्षमिा 
ववकास योजनामा लैङ्गगक 
उत्तरर्ायी िथा सामाष्जक 
समावेशी बजेट तनमााण  
एव ंपरीक्षण गना बजेटको 
व्यवस्था िुने नगरेको । 

स्थानीय सरकारको 
बजेट ववतनयोजन र 
लैससास परीक्षण 
र्स्िावेजिरु 
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पररक्षण पश्चाि  लैङ्गगक 
िथा समावेशी ववषयमा 
सुधार गना क्षमिा ववकास 
कायायोजना कायाान्वयनका 
लागग पयााप्ि बजेट िथा 
कायाक्रम बावषाक योजनामा 
समावेश गररए।नगररएको ? 

०-१ 0  पररक्षण पश्चाि लैङ्गगक 
िथा समावेशी ववषयमा 
सुधार गना क्षमिा ववकास 
कायायोजना कायाान्वयनका 
लागग पयााप्ि  बजेट िथा 
कायाक्रम बावषाक योजनामा 
समावेश गरेको । 

पररक्षण पश्चाि  लैङ्गगक िथा 
समावेशी ववषयमा सुधार गना 
क्षमिा ववकास कायायोजना 
कायाान्वयनका लागग बजेट िथा 
कायाक्रम बावषाक योजनामा 
समावेश भएपतन पयााप्ि 
नभएको। 

पररक्षण पश्चाि  लैङ्गगक 
िथा समावेशी ववषयमा 
सुधार गना क्षमिा ववकास 
कायायोजना कायाान्वयनका 
लागग बजेट ब्यवस्था िुने 
नगरेको । 

स्थानीय सरकारको 
बजेट ववतनयोजन र 
लैससास परीक्षण 
र्स्िावेजिरु 
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स्थानीय सरकारको बजेट 
िथा कायाक्रममा लक्षक्षि 
समूििरूको लागग तनष्श्चि 
प्रतिशि बजेट ववतनयोजन 
गरी उनीिरूको दििका 
कायाक्रममा समयैमा िचा 
गररए।नगररएको ? (बजेट 
िथा कायाकमबीच लभिान) 

०-१  0.5 स्थानीय सरकारको बजेट 
िथा कायाक्रममा लक्षक्षि 
समूििरूको लागग तनष्श्चि 
प्रतिशि बजेट ववतनयोजन 
गरी उनीिरूको दििका 
कायाक्रममा समयैमा िचा 
गने गररएको ।  

स्थानीय सरकारको बजेट िथा 
कायाक्रममा लक्षक्षि समूििरूको 
लागग कदिले किीीँ बजेट 
ववतनयोजन गरी उनीिरूको दििका 
कायाक्रममा िचा गने गररएको । 

स्थानीय सरकारको बजेट 
िथा कायाक्रममा लक्षक्षि 
समूििरूको लागग बजेट 
ववतनयोजन िथा 
उनीिरूको दििका 
कायाक्रममा िचा गने 
नगररएको ।  

बजेट िथा 
कायाकमबीच लभिान 
नतिजा तनकाल्ने, 
बजेट िथा कायाक्रम 
र्स्िावेज 
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स्थानीय सरकारको तनणाायक 
ििमा 
(कमाचारी।पर्ागधकारी) 
मदिलािरूको समानरुपमा ( 
५०।५० प्रतिशि) 
प्रतितनगधत्व रिेको  छ।छैन 
? 

०-१  0.5 स्थानीय सरकारको 
तनणाायक ििमा 
(कमाचारी।पर्ागधकारी) 
मदिलािरूको समानरुपमा 
( ५०।५० प्रतिशि) 
प्रतितनगधत्व रिेको 
अवस्था । 

स्थानीय सरकारको तनणाायक 
ििमा (कमाचारी।पर्ागधकारी) 
मदिलािरूको समानरुपमा ( 
५०।५० प्रतिशि) प्रतितनगधत्व 
नभए पतन कष्म्िमा ३३ प्रतिशि 
प्रतितनगधत्व रिेको अवस्था 

स्थानीय सरकारको 
तनणाायक ििमा 
(कमाचारी।पर्ागधकारी) 
मदिलािरूको समानरुपमा 
( ५०।५० प्रतिशि) 
प्रतितनगधत्व नभए पतन 
कष्म्िमा ३३ प्रतिशि 
पतन प्रतितनगधत्व नरिेको 
अवस्था 

स्थानीय सरकारको 
तनणाायक ििमा 
रिेका 
(कमाचारी।पर्ागधका
री) को नामावली  
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स्थानीय सरकारका 
कमाचारीिरूको पर्पूति ाको 
तनणाय गर्ाा सबै जािजाति, 
वगा, ललङ्ग र समुर्ायका 
बीच समावेशीकरण िुने गरी 
कमाचारीिरूको समावेशी 
समानुपातिक प्रतितनगधत्व 
िुनसक्ने रणनीति ललइएको 
छ।छैन ? 

०-१  1 स्थानीय सरकारका 
कमाचारीिरूको पर्पूति ाको 
तनणाय गर्ाा सबै 
जािजाति, वगा, ललङ्ग र 
समुर्ायका बीच 
समावेशीकरण िुने गरी 
कमाचारीिरूको समावेशी 
समानुपातिक प्रतितनगधत्व 
िुनसक्ने रणनीति 
ललइएको अवस्था। 

स्थानीय सरकारका कमाचारीिरूको 
पर्पूति ाको तनणाय गर्ाा सबै 
जािजाति, वगा, ललङ्ग र 
समुर्ायमध्येबाट केिी 
समावेशीकरण िुने गरी 
कमाचारीिरूको लसलमि समावेशी 
प्रतितनगधत्व िुनसक्ने रणनीति 
ललइएको अवस्था। 

स्थानीय सरकारका 
कमाचारीिरूको पर्पूति ाको 
तनणाय गर्ाा सबै 
जािजाति, वगा, ललङ्ग र 
समुर्ायका बीच 
समावेशीकरण िुने गरी 
कमाचारीिरूको समावेशी 
समानुपातिक प्रतितनगधत्व 
िुनसक्ने रणनीति 
ललइएको छैन। 

स्थानीय सरकारका 
कमाचारीिरूको 
पर्पूति ाको सम्वन्धी 
नीति, कानून र 
अभ्यास सम्वन्धी 
र्स्िावेज  
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स्थानीय सरकारले मदिला 
िथा बबशषे समुर्ायलाई 
बबशषे सेवा प्रर्ान गर्ाा 
सम्वष्न्धि समुर्ायको 
भाषा, संस्कृति र रिन 
सिन बुझकेो कमाचारी वा 
जनप्रतितनगध समेि समावेश 
गरेको कायाटोली वा शािा 
माफा ि दर्ने गरेको।नगरेको 
?  

०-१  1 स्थानीय सरकारले मदिला 
िथा बबशषे समुर्ायलाई 
बबशषे सेवा प्रर्ान गर्ाा 
सम्वष्न्धि समुर्ायको 
भाषा, संस्कृति र रिन 
सिन बुझकेो कमाचारी वा 
जनप्रतितनगध समेि 
समावेश गरेको कायाटोली 
वा शािा माफा ि सेवा 
दर्ने गरेको।  

स्थानीय सरकारले मदिला िथा 
बबशषे समुर्ायलाई बबशषे सेवा 
प्रर्ान गर्ाा सम्वष्न्धि समुर्ायको 
भाषा, संस्कृति र रिन सिन 
बुझकेो जनप्रतितनगध समावेश 
गरेको कायाटोली माफा ि दर्ने 
गरेको।  

स्थानीय सरकारले मदिला 
िथा बबशषे समुर्ायलाई 
बबशषे सेवा प्रर्ान गर्ाा 
सम्वष्न्धि समुर्ायको 
भाषा, संस्कृति र रिन 
सिन बुझकेो कमाचारी वा 
जनप्रतितनगध समेि 
समावेश गरेर सेवा दर्ने 
नगरेको। 

स्थानीय सरकारले 
मदिला िथा बबशषे 
समुर्ायलाई बबशषे 
सेवा प्रर्ान गने 
रणनीति िथा 
कायानीति र सेवा 
प्रवाि र्स्िावेज 

 
२
४ 

      

२.
१.

४ 

जनप्रतितनगधिरू िथा 
कमाचारीिरूलाई कुनै क्षमिा 
अलभबदृ्गधको अवसर प्रर्ान 
गर्ाा सबैलाई समान अवसर 
िुने गरी र मदिला िथा 
वष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ायलाई अग्रभाग प्राप्ि 
िुनेगरी सकारात्मक ववभेर्को 
नीति ललएको।नललएको 

०-१  0 जनप्रतितनगधिरू िथा 
कमाचारीिरूलाई कुनै 
क्षमिा अलभबदृ्गधको 
अवसर प्रर्ान गर्ाा 
सबैलाई समान अवसर 
िुने गरी र मदिला िथा 
वष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ायलाई अग्रभाग 
प्राप्ि िुनेगरी सकारात्मक 
ववभेर्को नीति ललएको ।  

जनप्रतितनगधिरू िथा 
कमाचारीिरूलाई कुनै  क्षमिा 
अलभबदृ्गधको अवसर प्रर्ान गर्ाा 
सबैलाई समान अवसर िुनेगरी र 
मदिला िथा वष्चचतिकरणमा 
परेको समुर्ायलाई समेि सेवा 
प्राप्ि िुनेगरी सकारात्मक 
ववभेर्को नीति ललएको ।  

जनप्रतितनगधिरू िथा 
कमाचारीिरूलाई कुनै  
क्षमिा अलभबदृ्गधको  
अवसर प्रर्ान गर्ाा 
सबैलाई समान अवसर 
पाइने गरी र मदिला िथा 
वष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ायलाई अग्रभाग 
प्राप्ि िुनेगरी सकारात्मक 
ववभेर्को नीति नरिेको । 

जनप्रतितनगधिरू 
िथा 
कमाचारीिरूलाई  
क्षमिा 
अलभबदृ्गधको  
अवसर प्रर्ान गने 
सकारात्मक 
ववभेर्को नीति िथा 
रणनीति र्स्िावेज  
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मदिला र पुरुषबीचको 
असमानिा िटाउन िथा 
सामाष्जक समावेशीकरण 
बढाउनको लागग स्थानीय 
ििको तनष्श्चि कायानीति 
छ।छैन ? 

०-१  0 मदिला र पुरुषबीचको 
असमानिा िटाउन िथा 
सामाष्जक समावेशीकरण 
बढाउनको लागग स्थानीय 
ििको तनष्श्चि कायानीति 
रिेको। 

मदिला र पुरुषबीचको असमानिा 
िटाउन िथा सामाष्जक 
समावेशीकरण बढाउनको लागग 
स्थानीय ििको तनष्श्चि 
कायानीति भएपतन कायाान्वयनमा 
नरिेको । 

मदिला र पुरुषबीचको 
असमानिा िटाउन िथा 
सामाष्जक समावेशीकरण 
बढाउनको लागग स्थानीय 
ििको तनष्श्चि कायानीति 
नरिेको। 

मदिला र 
पुरुषबीचको 
असमानिा िटाउन 
िथा सामाष्जक 
समावेशीकरण 
बढाउनको कायानीति 
र्स्िावेज 
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स्थानीय सरकारमा लैङ्गगक 
ववकास िेने इकाईको 
व्यवस्था छ।छैन ? 
(लैङ्गगक ववकास िेस्क वा 
लैङ्गगक समानिा िथा 
सामाष्जक समावेशीकरण 
कायाान्वयन सलमति वा 
यस्िै कुनै संरचनाको 
व्यवस्था कायाशिा र 
ष्जम्मेवारी ककटान सदिि 
गररए।नगररएको) 

०-१  0 
स्थानीय सरकारमा 
लैङ्गगक ववकास िेने 
इकाईको व्यवस्था रिेको 
(लैङ्गगक ववकास िेस्क 
वा लैङ्गगक समानिा िथा 
सामाष्जक समावेशीकरण 
कायाान्वयन सलमति वा 
यस्िै कुनै संरचनाको 
व्यवस्था  कायाशिा र 
ष्जम्मेवारी ककटान सदिि 
रिेको)  

स्थानीय सरकारमा लैङ्गगक 
ववकास िेने इकाईको व्यवस्था 
रिेको (लैङ्गगक ववकास िसे्क वा 
लैङ्गगक समानिा िथा सामाष्जक 
समावेशीकरण कायाान्वयन सलमति 
वा यस्िै कुनै संरचनाको व्यवस्था  
कायाशिा र ष्जम्मेवारी ककटान 
सदिि रिेको) िर कायाान्वयनमा 
नरिेको  

स्थानीय सरकारमा 
लैङ्गगक ववकास िेने 
इकाईको व्यवस्था रिेको 
(लैङ्गगक ववकास िेस्क 
वा लैङ्गगक समानिा िथा 
सामाष्जक समावेशीकरण 
कायाान्वयन सलमति वा 
यस्िै कुनै संरचनाको 
व्यवस्था नगररएको । 

स्थानीय सरकारको 
संगठन संरचना र 
लैङ्गगक ववकास 
िेने इकाईको काया 
तनरे्श शिा  र 
ष्जम्मेवारी ककटान 
र्स्िावेज 
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स्थानीय सरकारबाट  
कायाालयमा िुन सक्ने कुनै 
पतन प्रकारको र्वु्याविार, 
भेर्भाब मदिला दिसंा 
तनयन्त्रणको लागग आचार 
संदििा बनाएर लागु 
गररएको छ।छैन ? 

०-१ 0 स्थानीय सरकारबाट  
कायाालयमा िुन सक्ने 
सबै प्रकारको र्वु्याविार, 
भेर्भाब मदिला दिसंा 
तनयन्त्रणको लागग आचार 
संदििा बनाएर लागु 
गररएको। 

स्थानीय सरकारबाट  कायाालयमा 
िुन सक्ने र्वु्याविार, भेर्भाब र 
मदिला दिसंा तनयन्त्रण सम्वन्धी 
आचार संदििा रिेको िर 
कायाान्वयन नभएको। 

स्थानीय सरकारबाट  
कायाालयमा िुन सक्ने 
र्वु्याविार, भेर्भाब र 
मदिला दिसंा तनयन्त्रण 
सम्वन्धी आचार संदििा 
केिी पतन नरिेको। 

स्थानीय सरकारबाट  
कायाालयमा िुन 
सक्ने सबै प्रकारको 
र्वु्याविार, भेर्भाब 
मदिला दिसंा 
तनयन्त्रण सम्वन्धी 
आचार संदििा 
र्स्िावेज।तनणाय 
पुष्स्िका 
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योजना िजुामा सलमतिलाई 
सुझाव दर्ने र्स्िावेज ियार 
गर्ाा लैङ्गगक समानिा िथा 
सामाष्जक समावेशीकरण 
कायाान्वयन सलमतिमा 
मदिला, बालबाललका िथा 
अन्य सबै लक्षक्षि 
समुर्ायको सकक्रय 
सिभागगिा भए नभएको र 
यस सलमतिले विा ििमा 
योजाना सम्वन्धी छलफल 
समावेशी भए नभएको 
अनुगमन गरे।नगरेको ? 

०-१  0 योजना िजुामा सलमतिलाई 
सुझाव दर्ने र्स्िावेज 
ियार गर्ाा लैङ्गगक 
समानिा िथा सामाष्जक 
समावेशीकरण कायाान्वयन 
सलमतिमा मदिला, 
बालबाललका िथा अन्य 
सबै लक्षक्षि समुर्ायको 
सकक्रय सिभागगिा रिेको 
र यस सलमतिले विा 
ििमा योजाना सम्वन्धी 
छलफल समावेशी भए 
नभएको अनुगमन समेि 
गरेको । 

योजना िजुामा सलमतिलाई सुझाव 
दर्ने र्स्िावेज ियार गर्ाा 
लैङ्गगक समानिा िथा सामाष्जक 
समावेशीकरण कायाान्वयन 
सलमतिमा मदिला, बालबाललका 
िथा अन्य सबै लक्षक्षि समुर्ायको 
सकक्रय सिभागगिा रिेिापतन यस 
सलमतिले विा ििमा योजाना 
सम्वन्धी छलफल समावेशी भए 
नभएको अनुगमन नगरेको । 

योजना िजुामा सलमतिलाई 
सुझाव दर्ने र्स्िावेज 
ियार गर्ाा लैङ्गगक 
समानिा िथा सामाष्जक 
समावेशीकरण कायाान्वयन 
सलमतिमा मदिला, 
बालबाललका िथा अन्य 
सबै लक्षक्षि समुर्ायको 
सकक्रय सिभागगिा नरिेको 
र यस सलमतिले विा 
ििमा योजाना सम्वन्धी 
छलफल समावेशी भए 
नभएको अनुगमन समेि 
नगरेको । 

योजना िजुामा 
सलमतिलाई  र 
लैङ्गगक समानिा 
िथा सामाष्जक 
समावेशीकरण 
कायाान्वयन 
सलमतिले सुझाव 
दर्एको र्स्िावेज, 
बैठकको  उपष्स्थति 
िथा तनणाय 
पुष्स्िका र 
विास्िरमा गरेको 
अनुगमन प्रतिवेर्न 
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स्थानीय सरकारले गठन 
गने सलमति, उपसलमति र 
कायार्लिरूमा मदिला िथा 
वष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ायबाट मदिला र 
पुरुषको समावेशी 
प्रतितनगधत्व िुने व्यवस्था 
रिे। नरिेको ?  

०-१  1 स्थानीय सरकारले गठन 
गने सलमति, उपसलमति र 
कायार्लिरूमा मदिला िथा 
वष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ायबाट मदिला र 
पुरुषको समावेशी र 
समानुपातिक प्रतितनगधत्व 
िुने व्यवस्था रिेको।  

स्थानीय सरकारले गठन गने 
सलमति, उपसलमति र 
कायार्लिरूमा मदिला िथा 
वष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ायबाट समानुपातिक 
प्रतितनगधत्व िुने व्यवस्था रिेपतन 
व्यविारमा केिीकोमात्र 
प्रतितनगधत्व िुने गरेको। 

स्थानीय सरकारले गठन 
गने सलमति, उपसलमति र 
कायार्लिरूमा मदिला िथा 
वष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ायबाट समावशेी र 
समानुपातिक प्रतितनगधत्व 
िुने व्यवस्था नरिेको। 

स्थानीय सरकारले 
गठन गने सलमति, 
उपसलमति र 
कायार्लिरूमा 
मदिला िथा 
वष्चचतिकरणमा 
परेको समुर्ायबाट 
समावेशी 
प्रतितनगधत्व भएको 
उपष्स्थति िथा 
तनणाय पुष्स्िका  
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स्थानीय सरकारले गठन 
गने सलमति, उपसलमति र 
कायार्लिरूमा मदिला िथा 
वष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ायका प्रतितनगधिरूले 
छलफल िथा तनणाय 
तनमााणमा स्वस्थ ढंगले 
भागललन पाए।नपाएको ?  

०-१  1 स्थानीय सरकारले गठन 
गने सलमति, उपसलमति र 
कायार्लिरूमा मदिला िथा 
वष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ायका प्रतितनगधिरूले 
छलफल िथा तनणाय 
तनमााणमा स्वस्थ ढंगले 
भागललन पाएको । 

स्थानीय सरकारले गठन गने 
सलमति, उपसलमति र 
कायार्लिरूमा मदिला िथा 
वष्चचतिकरणमा परेको समुर्ायका 
प्रतितनगधिरूले छलफलमा 
भागललन पाए पतन  तनणाय 
तनमााणमा भूलमका िेल्न नसकेको 
।  

स्थानीय सरकारले गठन 
गने सलमति, उपसलमति र 
कायार्लिरूमा मदिला िथा 
वष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ायका प्रतितनगधिरूले 
छलफल िथा तनणाय 
तनमााणमा स्वस्थ ढंगले 
भागललन नपाएको ।  

स्थानीय सरकारले 
गठन गने सलमति, 
उपसलमति र 
कायार्लिरूको 
छलफल 
सिभागगिाको 
उपष्स्थति र तनणाय 
पुष्स्िकाको प्रति  
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स्थानीय ििमा सचचाललि 
कायाक्रमिरूको अनुगमन र 
समीक्षा सम्वन्धी कायामा 
स्थानीय सरकारले गठन 
गने सलमति, उपसलमति र 
कायार्लिरूले मदिला िथा 
वष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ायको दिििुने गरी 
ववश्लेषण सदिि नीतिगि र 
कायागि सुझाव दर्ने 
गरे।नगरेको ?  

०-१  0.5 स्थानीय ििमा सचचाललि 
कायाक्रमिरूको अनुगमन 
र समीक्षा सम्वन्धी 
कायामा स्थानीय सरकारले 
गठन गने सलमति, 
उपसलमति र कायार्लिरूले 
मदिला िथा 
वष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ायको दिििुने गरी 
ववश्लेषण सदिि नीतिगि 
र कायागि सुझाव दर्ने 
गरेको ।  

स्थानीय ििमा सचचाललि 
कायाक्रमिरूको अनुगमन र 
समीक्षा सम्वन्धी कायामा स्थानीय 
सरकारले गठन गने सलमति, 
उपसलमति र कायार्लिरूले मदिला 
िथा वष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ायको दिििुने गरी ववश्लेषण 
नगरी नीतिगि र कायागि सुझाव 
दर्ने गरेको । 

स्थानीय ििमा सचचाललि 
कायाक्रमिरूको अनुगमन 
र समीक्षा सम्वन्धी 
कायामा स्थानीय सरकारले 
गठन गने सलमति, 
उपसलमति र कायार्लिरूले 
मदिला िथा 
वष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ायको दिििुने गरी 
ववश्लेषण र सुझाव 
केिीपतन  दर्ने नगरेको ।  

स्थानीय ििमा 
सचचाललि 
कायाक्रमिरूको 
अनुगमन र समीक्षा 
सम्वन्धी कायामा 
स्थानीय सरकारले 
गठन गने सलमति, 
उपसलमति र 
कायार्लिरूले 
दर्एका सुझाविरु  
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स्थानीय सरकारले गठन 
गने सलमति, उपसलमति र 
कायार्लिरूले मदिला िथा 
वष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ायको दिििुने गरी 
दर्इएका नीतिगि र 
कायागि सुझाविरुको 
कायाान्वयन िुने गरे।नगरेको 
?  

०-१  0.5 स्थानीय सरकारले गठन 
गने सलमति, उपसलमति र 
कायार्लिरूले मदिला िथा 
वष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ायको दिििुने गरी 
दर्इएका नीतिगि र 
कायागि सुझाविरुको 
प्रायः कायाान्वयन िुने 
गरेको ।  

स्थानीय सरकारले गठन गने 
सलमति, उपसलमति र 
कायार्लिरूले मदिला िथा 
वष्चचतिकरणमा परेको समुर्ायको 
दिििुने गरी दर्इएका नीतिगि र 
कायागि सुझाविरुको कायाान्वयन 
कदिले कािीीँमात्र िुने गरेको ।  

स्थानीय सरकारले गठन 
गने सलमति, उपसलमति र 
कायार्लिरूले मदिला िथा 
वष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ायको दिििुने गरी 
दर्इएका नीतिगि र 
कायागि सुझाविरुको 
कायाान्वयन िुने नगरेको 
।  

स्थानीय सरकारले 
गठन गने सलमति, 
उपसलमति र 
कायार्लिरूले 
मदिला िथा 
वष्चचतिकरणमा 
परेको समुर्ायको 
दिििुने गरी 
दर्इएका नीतिगि र 
कायागि सुझाविरु 
र कायाान्वयन 
समीक्षा 
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स्थानीय ििमा मदिला 
ववकास, लैङ्गगक दिँसा 
बबरूद्ध, मदिला सीप 
ववकास, नेितृ्व ववकास िथा 
क्षमिा अलभबदृ्गध जस्िा 
बबषयमा स्रोि 
व्यवस्थापनका लागग लागग 
बावषाक आगथाक ऐनमा 
उल्लेिगरी छुट्टै कोष 
स्थापना गररएको। 
नगररएको ? 

०-१ 1 स्थानीय ििमा मदिला 
ववकास, लैङ्गगक दिँसा 
बबरूद्ध, मदिला सीप 
ववकास, नेितृ्व ववकास 
िथा क्षमिा अलभबदृ्गध 
जस्िा बबषयमा स्रोि 
व्यवस्थापनका लागग 
लागग  बावषाक आगथाक 
ऐनमा उल्लेिगरी छुट्टै 
कोष स्थापना भएको ।  

स्थानीय ििमा मदिला ववकास, 
लैङ्गगक दिँसा बबरूद्ध, मदिला 
सीप ववकास, नेितृ्व ववकास िथा 
क्षमिा अलभबदृ्गध जस्िा बबषयमा 
स्रोि व्यवस्थापनका लागग लागग  
बावषाक आगथाक ऐनमा उल्लेिगरी 
छुट्टै कोष स्थापना गने तनणाय 
भएको िर कायाान्वयन नभएको ।  

स्थानीय ििमा मदिला 
ववकास, लैङ्गगक दिँसा 
बबरूद्ध, मदिला सीप 
ववकास, नेितृ्व ववकास 
िथा क्षमिा अलभबदृ्गध 
जस्िा बबषयमा स्रोि 
व्यवस्थापनका लागग 
लागग छुट्टै कोष स्थापना 
नभएको ।  

स्थानीय ििमा 
मदिला ववकास, 
लैङ्गगक दिँसा 
बबरूद्ध, मदिला 
सीप ववकास, नेितृ्व 
ववकास िथा क्षमिा 
अलभबदृ्गध जस्िा 
बबषयमा स्रोि 
व्यवस्थापनका 
लागग लागग छुट्टै 
कोष स्थापना 
सम्वन्धी र्स्िावेज   
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के आदर्वासी जनजाति, 
र्ललि अन्य लक्षक्षि 
समुिका मदिलािरूको 
ववकास र सशष्क्िकरणको 
लागग वजेटको व्यवस्था 
भएको छ ? उनीिरूको 
आवश्यकिा अनुसार 
कायाक्रम िजुामा गररएको छ 
? 

०-१  0.5 आदर्वासी जनजाति, 
र्ललि अन्य लक्षक्षि 
समुिका मदिलािरूको 
ववकास र सशष्क्िकरणको 
लागग वजेटको व्यवस्था 
भएको िथा उनीिरूको 
आवश्यकिा अनुसार 
कायाक्रम िजुामा गररएको 
। 

आदर्वासी जनजाति, र्ललि अन्य 
लक्षक्षि समुिका मदिलािरूको 
ववकास र सशष्क्िकरणको लागग 
वजेटको व्यवस्था भएको िर 
उनीिरूको आवश्यकिा अनुसार 
कायाक्रम िजुामा भने नभएको । 

आदर्वासी जनजाति, 
र्ललि अन्य लक्षक्षि 
समुिका मदिलािरूको 
ववकासर सशष्क्िकरणको 
लागग वजेटको व्यवस्था 
िथा उनीिरूको 
आवश्यकिा अनुसार 
कायाक्रम िजुामा नभएको 
। 

आदर्वासी जनजाति, 
र्ललि अन्य लक्षक्षि 
समुिका 
मदिलािरूको 
ववकास र 
सशष्क्िकरणको 
लागग वजेट िथा 
कायाक्रम 
र्स्िावेजिरु  
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के स्थानीय सरकारमा 
लैङ्गगक िसे्कको ववकासको 
र आवश्यक मानवीय 
श्रोििरु लागग वजेटको 
व्यवस्था  भएको छ ? सो 
अनुसार कायाक्रम पदिचान 
गररएको  छ ? 

०-१  0 स्थानीय सरकारमा 
लैङ्गगक िसे्कको 
ववकासको र आवश्यक 
मानवीय श्रोििरु लागग 
वजेटको व्यवस्था भएको 
िथा सो अनुसार कायाक्रम 
पदिचान गररएको । 

स्थानीय सरकारमा लैङ्गगक 
िसे्कको ववकासको र आवश्यक 
मानवीय श्रोििरु लागग वजेटको 
व्यवस्था भएको िर सो अनुसार 
कायाक्रम पदिचान नगररएको । 

स्थानीय सरकारमा 
लैङ्गगक िसे्कको 
ववकासको र आवश्यक 
मानवीय श्रोििरु लागग 
वजेट िथा कायाक्रम 
प्रवन्ध नै नभएको । 

स्थानीय सरकारमा 
लैङ्गगक िसे्कको 
व्यवस्था िथा 
सोको लागग 
आवश्यक 
जनशष्क्ि, वजेट 
िथा कायाक्रमको 
व्यवस्था भएको 
र्स्िावेज  
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स्थानीय सरकारले समावेशी 
सूचना प्रणाली व्यवस्थापन 
गना बजेटको व्यवस्था 
गरे।नगरेको र कम्युटरकृि 
लेिा प्रणालीले समावेशी 
क्षेत्रमा भएको बजेट िथा 
िचा सम्वन्धी सूचना दर्ने 
वा नदर्ने गरेको । 

०-१  0.5 स्थानीय सरकारले 
समावेशी सूचना  प्रणाली 
व्यवस्थापन गना बजेटको 
व्यवस्था गने गरेको र 
कम्युटरकृि लेिा 
प्रणालीले समावेशी क्षेत्रमा 
भएको बजेट िथा िचा 
सम्वन्धी सूचना दर्ने 
गरेको । 

स्थानीय सरकारले समावेशी 
सूचना  प्रणाली व्यवस्थापन गना 
बजेटको व्यवस्था गरे पतन 
कम्युटरकृि लेिा प्रणालीले 
समावेशी क्षेत्रमा भएको बजेट 
िथा िचा सम्वन्धी सूचना दर्ने 
नगरेको । 

स्थानीय सरकारले 
समावेशी सूचना  प्रणाली 
व्यवस्थापन गना बजेटको 
व्यवस्था नगरेको र 
कम्युटरकृि लेिा 
प्रणालीले समावेशी क्षेत्रमा 
भएको बजेट िथा िचा 
सम्वन्धी सूचना पतन 
नदर्ने गरेको । 

स्थानीय सरकारले 
समावेशी सूचना  
प्रणाली व्यवस्थापन 
बजे ववतनयोजन 
गरेको र्स्िावेज र 
सूचना प्रणाली र 
यसबाट प्रवादिि 
सूचनािरू  

३
७ 

  

िथ्
या
ङ्क

 
सङ

कल
न 

िथ
ा  

व्य
वस्

था
पन

 

४ 

२.
५.

१ 

के स्थानीय सरकारले 
आफ्नो क्षेत्रका 
समुर्ायस्िरका आधारभूि 
िष्डिकृि सूचना।िथ्याँक 
संकलन िथा अध्यावगधक 
गने गरेको छ ? (ललङ्ग, 
उमेर, जाि, र आगथाक 
ष्स्थति आदर्)  (गाऊं।नगर 
प्रोफाईल ) 

०-१  0.5 स्थानीय सरकारले आफ्नो 
क्षेत्रका समुर्ायस्िरका 
(ललङ्ग, उमेर, जाि, र 
आगथाक ष्स्थति आदर्)  
समावेश भएको आधारभूि 
िष्डिकृि सूचना। 
िथ्यांङ्क संकलन गने 
गरेको र िडिीकृि 
िथ्यांङ्कको समय 
समयमा अध्यावगधक गने 
गरेको छ । 

स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका 
समुर्ायस्िरका (ललङ्ग, उमेर, 
जाि, र आगथाक ष्स्थति आदर्) 
समावेश भएको आधारभूि 
िष्डिकृि सूचना । िथ्याँक 
संकलन गरेको िर िडिीकृि 
िथ्यांङ्कको अध्यावगधक नगरेको 
। 

स्थानीय सरकारले आफ्नो 
क्षेत्रका समुर्ायस्िरका 
(ललङ्ग, उमेर, जाि, र 
आगथाक ष्स्थति आदर्) 
समावेश भएको आधारभूि 
िष्डिकृि सूचना।िथ्याँक 
संकलन पतन नगरेको । 

मदिला, पुरुष, 
बालबाललका, सबै 
जािजातिका 
(ललङ्ग, उमेर, 
जाि, र आगथाक 
ष्स्थति आदर्) 
िष्डिकृि िथ्याङ्क 
सदििको गाऊं।नगर 
प्रोफाईल । 
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स्थानीय सरकारले आफ्नो 
क्षेत्रका समुर्ायस्िरका 
आधारभूि सूचना।िथ्याँक 
संकलन गर्ाा बेरोजगार िथा 
गररबको पदिचान गरी 
छुट्टाछुट्टै नक्साङ्कन गने 
गरेको ।नगरेको (गाऊं।नगर 
प्रोफाईल) 

०-१  0.5 स्थानीय सरकारले आफ्नो 
क्षेत्रका समुर्ायस्िरका 
आधारभूि सूचना।िथ्याँक 
संकलन गर्ाा बेरोजगार 
िथा गररबको पदिचान 
गरी छुट्टाछुट्टै 
नक्साङ्कन गने गरेको । 

स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका 
समुर्ायस्िरका आधारभूि 
सूचना।िथ्याँक संकलन गर्ाा 
बेरोजगार िथा गररबको पदिचान 
गरेको िर छुट्टाछुट्टै नक्साङ्कन 
नगरेको । 

स्थानीय सरकारले आफ्नो 
क्षेत्रका समुर्ायस्िरका 
आधारभूि सूचना।िथ्याँक 
संकलन गर्ाा बेरोजगार 
िथा गररबको पदिचान नै 
नभएकोले छुट्टाछुट्टै 
नक्साङ्कन गने नगरेको 
। 

स्थानीय स्िरका 
समुर्ायस्िरका 
आधारभूि 
सूचना।िथ्याँक र 
नक्साङ्कन 
सदििको गाऊं।नगर 
प्रोफाईल । 
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के स्थानीय सरकारले 
आफ्नो पाश्वागचत्रमा 
आधाररि िडिीकृि िथ्यांक 
र सूचनालाई आधार मातन 
स्थानीय ववकास योजना 
िजुामा गने गरेको छ ? 

०-१ 0.5 स्थानीय सरकारले आफ्नो 
पाश्वागचत्रमा आधाररि 
िडिीकृि िथ्यांक र 
सूचनालाई आधार मातन 
स्थानीय ववकास योजना 
िजुामा गने गरेको । 

स्थानीय सरकारले आफ्नो 
पाश्वागचत्रमा आधाररि िडिीकृि 
िथ्यांक र सूचनालाई आधार 
मातन स्थानीय ववकास योजना 
िजुामा गने नीति बनाएको िर 
कायाान्वयन नभएको । 

स्थानीय सरकारले आफ्नो 
पाश्वागचत्रमा आधाररि 
िडिीकृि िथ्यांक र 
सूचनालाई आधार मातन 
स्थानीय ववकास योजना 
िजुामा गने नगरेको । 

स्थानीय पाश्वागचत्र 
र िडिीकृि 
िथ्यांक िथा 
सूचनाको वववरण र 
स्थानीय ववकास 
योजना िजुामा 
र्स्िावेज । 
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स्थानीय सरकारले आफ्नो 
क्षेत्रका सामाष्जक सुरक्षा 
पाउनेिरू र पष्चजकरणको 
अलभलेि व्यवस्थापन िथा 
िथ्याँक अध्यावगधक गने 
गरे ।नगरेको ? 

०-१  1 स्थानीय सरकारले आफ्नो 
क्षेत्रका सामाष्जक सुरक्षा 
पाउनेिरू र पष्चजकरणको 
अलभलेि व्यवस्थापन 
िथा िथ्याँक अध्यावगधक 
गने गरेको । 

स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका 
सामाष्जक सुरक्षा पाउनेिरू र 
पष्चजकरणको अलभलेि 
व्यवस्थापन गरेपतन िथ्याँक 
अध्यावगधक नगरेको । 

स्थानीय सरकारले आफ्नो 
क्षेत्रका सामाष्जक सुरक्षा 
पाउनेिरू र पष्चजकरणको 
अलभलेि व्यवस्थापन 
िथा िथ्याँक अध्यावगधक 
गने नगरेको । 

स्थानीय सरकारले 
आफ्नो क्षते्रका 
सामाष्जक सुरक्षा 
िथा पष्चजकरणको 
अलभलेि । 
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लैङ्गगक िथा समावेशी 
ववकासको लागग क्षमिा 
ववकास कायायोजना ियार 
गरे नगरेको र छुट्टै 
लशषाकमा बजेट ववतनयोजन 
भए । नभएको र यस्िो 
रकम िचा गने कायाववगध 
स्वीकृि भइ कायाान्वयनमा 
आए।नआएको ? 

०-१  0.5 लैङ्गगक िथा समावेशी 
ववकासको लागग क्षमिा 
ववकास कायायोजना ियार 
गरी छुट्टै लशषाकमा बजेट 
ववतनयोजन िुने गरेको र 
यस्िो रकम िचा गने 
कायाववगध स्वीकृि भइ 
कायाान्वयनमा नआएको । 

लैङ्गगक िथा समावेशी ववकासको 
लागग क्षमिा ववकास कायायोजना 
ियार भएपतन छुट्टै लशषाकमा 
बजेट ववतनयोजन िुने नगरेको 
िथा यस्िा कायामा भए गरेको 
िचा गने कायाववगध स्वीकृि भइ 
कायाान्वयनमा नआएको  

लैङ्गगक िथा समावेशी 
ववकासको लागग क्षमिा 
ववकास कायायोजना ियार 
नगरेको, छुट्टै लशषाकमा 
बजेट ववतनयोजन िुने 
नगरेको र यस्िो रकम 
िचा गने कायाववगध समेि 
स्वीकृि भइ 
कायाान्वयनमा नआएको । 

लैङ्गगक िथा 
समावेशी ववकासको 
लागग क्षमिा 
ववकास 
कायायोजना, 
बावषाक बजेट 
ककिाब र 
लैससासमा िचा 
गने कायाववगध  
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स्थानीय सरकारका 
पर्ागधकारी।कमचाारीिरूले 
लैङ्गगक िथा समावेशी 
ववकास, लैंगगक दिंशा 
सम्बन्धी िाललम ललएका 
छन ्वा छैनन ्र िाललम 
कायाकममा लक्षक्षि समूि 
िथा अन्य सबै मदिला र 
पुरुषको समान सिभागगिा र 
उपष्स्थति सुतनष्श्चििा 
गररएको गथयो। गथएन ?  

०-१  1 स्थानीय सरकारका 
पर्ागधकारी।कमचाारीिरूले 
लैङ्गगक िथा समावेशी 
ववकास, लैंगगक दिंशा 
सम्बन्धी िाललम ललएको 
र िाललम कायाकममा 
लक्षक्षि समूि िथा अन्य 
सबै मदिला र पुरुषको 
समान सिभागगिा र 
उपष्स्थति सुतनष्श्चििा 
गररएको। 

स्थानीय सरकारका 
पर्ागधकारी।कमचाारीिरूले लैङ्गगक 
िथा समावेशी ववकास, लैंगगक 
दिशंा सम्बन्धी िाललम ललए पतन 
िाललम कायाकममा लक्षक्षि समूि 
िथा अन्य सबै मदिला र पुरुषको 
समान सिभागगिा र उपष्स्थति 
सुतनष्श्चििा नगररएको। 

स्थानीय सरकारका सबै 
पर्ागधकारी।कमचाारीिरूले 
लैङ्गगक िथा समावेशी 
ववकास, लैंगगक दिंशा 
सम्बन्धी िाललम 
नललएका र िाललम 
कायाकममा लक्षक्षि समूि 
िथा अन्य सबै मदिला र 
पुरुषको समान सिभागगिा 
र उपष्स्थति सुतनष्श्चििा 
नगररएको। 

स्थानीय ििका 
पर्ागधकारी िथा 
कमाचारीिरु र 
समावेशी 
सर्स्यिरूलाई 
िाललम प्रर्ान गर्ाा 
कुल संख्याका 
आधारमा मदिला 
िथा पुरुषको 
सिभागी संख्याको 
अनुपाि ववश्लेषण 
प्रतिवेर्न 
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िाललमका ववषय वस्िुको 
प्रस्िुिीकरणमा लैङ्गगक 
सम्बेर्नशील भाषाको प्रयोग 
र मदिलाका आवश्यकिा 
समेदटएको र िाललमको 
गुणस्िर, सेवा सुववधा 
सम्बन्धमा पटृठपोषण ललने 
गररएको छ।छैन ?  

०-१  1 िाललमका ववषय वस्िुको 
प्रस्िुिीकरणमा लैङ्गगक 
सम्बेर्नशील भाषाको 
प्रयोग िथा मदिलाका 
आवश्यकिा समेदटएको र 
िाललमको गुणस्िर, सेवा 
सुववधा सम्बन्धमा 
पटृठपोषण ललने गररएको। 

िाललमका ववषय वस्िुको 
प्रस्िुिीकरणमा लैङ्गगक 
सम्बेर्नशील भाषाको प्रयोग र 
मदिलाका आवश्यकिा समेदटए 
पतन िाललमको गुणस्िर, सेवा 
सुववधा सम्बन्धमा पटृठपोषण 
ललने नगररएको। 

िाललमका ववषय वस्िुको 
प्रस्िुिीकरणमा लैङ्गगक 
सम्बेर्नशील भाषाको 
प्रयोग िुने नगरेको, 
मदिलाका आवश्यकिा 
पतन नसमेदटएको र 
िाललमको गुणस्िर, सेवा 
सुववधा सम्बन्धमा 
पटृठपोषण समेि ललने 
नगररएको । 

िाललममा 
समेदटएको 
ववषयवस्िु, भाषाको 
लेिन र प्रयोगको 
स्िर, आवश्यकिामा 
आधाररि भएको 
िाललमको गुणस्िर, 
सेवा सुववधा 
सम्बन्धमा 
पटृठपोषण प्रतिवेर्न 
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मदिला िथा लक्षक्षि समुिका 
पर्ागधकारीिरूको क्षमिा 
अलभवदृ्गधका लागग तनदर्ाटट 
कायाक्रमिरू (प्राबबगधक 
िाललम, क्षमिा ववकास, 
नेितृ्व ववकासको िाललम, 
भ्रमण) छन।छैनन ्? सो 
अनुसारको वजेट ववतनयोजन 
गररएको छ।छैन ?  

०-१  0 मदिला िथा लक्षक्षि 
समुिका पर्ागधकारीिरूको 
क्षमिा अलभवदृ्गधका 
लागग तनदर्ाटट कायाक्रमिरू 
रिेका र सो अनुसारको 
वजेट ववतनयोजन िुने 
गरेको। 

मदिला िथा लक्षक्षि समुिका 
पर्ागधकारीिरूको क्षमिा 
अलभवदृ्गधका लागग तनदर्ाटट 
कायाक्रमिरू भएपतन सो 
अनुसारको वजेट ववतनयोजन िुने 
नगरेको। 

मदिला िथा लक्षक्षि 
समुिका पर्ागधकारीिरूको 
क्षमिा अलभवदृ्तघका 
लागग तनदर्ाटट कायाक्रमिरू 
र सो अनुसार वजेट 
ववतनयोजन िुने नगरेको । 

मदिला िथा लक्षक्षि 
समुिका 
पर्ागधकारीको 
क्षमिा ववकास 
सम्वन्धी प्राबबगधक 
िाललम, नेितृ्व 
ववकासको िाललम, 
भ्रमण आदर्को 
प्रतिवेर्न र 
पररमाण िुल्ने 
बजेट िचा वववरण  
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के स्थानीय सरकारमा 
लैङ्गगक समानिा िथा 
सामाष्जक समावेशी 
सम्वन्धी िाललम दर्न िथा 
कायाक्रमलाई कायाान्वयन 
गना सक्ने यथेटट मानवीय 
श्रोि छन ्? (ववषयगि 
िाललम प्राप्ि जनशष्क्ि 
संख्या) 

०-१  0.5 स्थानीय सरकारमा 
लैङ्गगक समानिा िथा 
सामाष्जक समावेशी 
सम्वन्धी िाललम दर्न 
िथा कायाक्रमलाई 
कायाान्वयन गना सक्ने 
यथेटट मानवीय श्रोि 
रिेको। 

स्थानीय सरकारमा लैङ्गगक 
समानिा िथा सामाष्जक 
समावेशी सम्वन्धी िाललम दर्न 
िथा कायाक्रमलाई कायाान्वयन 
गना सक्ने केिी मानवीय श्रोि 
रिेको। 

स्थानीय सरकारमा 
लैङ्गगक समानिा िथा 
सामाष्जक समावेशी 
सम्वन्धी िाललम दर्ने 
िथा कायाक्रमलाई 
कायाान्वयन गना सक्ने 
मानवीय श्रोि नरिेको। 

स्थानीय सरकारमा 
लैङ्गगक समानिा 
िथा सामाष्जक 
समावेशी सम्वन्धी 
िाललम िथा 
कायाक्रमलाई 
कायाान्वयन गना 
सक्ने ववषयगि 
िाललम प्राप्ि 
जनशष्क्ि संख्या 
वववरण  
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के स्थानीय सरकारमा 
मानव संसाधन ववकास 
केन्र वा शािा वा इकाइको 
व्यवस्था छ ? 

०-१  0 स्थानीय सरकारमा मानव 
संसाधन ववकास केन्र वा 
शािा वा इकाइको 
व्यवस्था रिेको । 

स्थानीय सरकारमा मानव 
संसाधन ववकास केन्र वा शािा 
वा इकाइको व्यवस्था भएपतन 
जनशष्क्ि निटाइएको । 

स्थानीय सरकारमा मानव 
संसाधन ववकास केन्र वा 
शािा वा इकाइ र सो 
सम्वन्धी जनशष्क्ि 
निेको । 

स्थानीय सरकारको 
संगठन संरचना र 
कायारि 
जनशष्क्िको 
शािागि वववरण  
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मदिला र वष्न्चतिकरणमा 
परेको समुर्ाय लक्षक्षि लोक 
सेवा आयोग पूवा ियारी 
कक्षा सचचालन कायाक्रम रिे 
नरिेको र कायाान्वयन भए 
।नभएको (संचाललि िाललम 
कायाकम संख्या र 
उपष्स्थति) 

०-१  0 मदिला र वष्न्चतिकरणमा 
परेको समुर्ाय लक्षक्षि 
लोक सेवा आयोग पूवा 
ियारी कक्षा सचचालन 
िुने गरेको । 

मदिला र वष्न्चतिकरणमा परेको 
समुर्ाय लक्षक्षि लोक सेवा 
आयोग पूवा ियारी कक्षाका िुने 
गरेपतन सबैले अवसर नपाएको। 

मदिला र वष्न्चतिकरणमा 
परेको समुर्ाय लक्षक्षि 
लोक सेवा आयोग पूवा 
ियारी कक्षाका िुने 
नगरेको र कायाक्रम समेि 
नरिेको । 

स्थानीय ििको 
बावषाक कायाक्रम र 
मदिला िथा 
वष्न्चतिकरणमा 
परेको समुर्ाय 
लक्षक्षि लोक सेवा 
आयोग पूवा ियारी 
सम्वन्धी 
कायाक्रमिरूको 
उपष्स्थति वववरण 
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मदिला ववकासका लागग 
भएका बेइष्जङ्ग घोषणा 
पत्रका वाह्रवटा 
प्रतिवद्र्िािरूका बारेमा 
स्थानीय सरकारका 
पर्ागधकारीिरू वा 
कमाचारीिरूलाई जानकारी छ 
? सोको लागग 
अलभमुिीकरण गररएकोछ ? 
(कायाकम संख्या र 
उपष्स्थति) 

०-१  0 मदिला ववकासका लागग 
भएका बेइष्जङ्ग घोषणा 
पत्रका वाह्रवटा 
प्रतिवद्र्िािरूका बारेमा 
स्थानीय सरकारका 
पर्ागधकारीिरू वा 
कमाचारीिरूलाई जानकारी 
दर्न अलभमुिीकरण 
गररएको। 

मदिला ववकासका लागग भएका 
बेइष्जङ्ग घोषणा पत्रका वाह्रवटा 
प्रतिवद्र्िािरूका बारेमा स्थानीय 
सरकारका पर्ागधकारीिरू वा 
कमाचारीिरूलाई जानकारी दर्ने 
कायाक्रम रिेपतन सचचालन 
नभएको। 

मदिला ववकासका लागग 
भएका बइेष्जङ्ग घोषणा 
पत्रका वाह्रवटा 
प्रतिवद्र्िािरूका बारेमा 
स्थानीय सरकारका 
पर्ागधकारीिरू वा 
कमाचारीिरूलाई जानकारी 
नभएको र यस्िो 
जानकारी दर्ने कुनै 
कायाक्रम नरिेको। 

मदिला ववकासका 
लागग भएका 
बेइष्जङ्ग घोषणा 
पत्रका वाह्रवटा 
प्रतिवद्र्िािरूका 
बारेमा स्थानीय 
सरकारका 
पर्ागधकारीिरू वा 
कमाचारीिरूलाई 
जानकारी दर्ने 
अलभमुिीकरण 
कायाकमको संख्या 
र उपष्स्थति 
वववरण 
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मदिला ववरुद्ध सवै िाले 
दिसंा तनमूाल गने 
कायाक्रमिरू र सो 
अनुसारको बजेट ववतनयोजन 
गरी कायाक्रम समयैमा 
सम्पन्न गरेको छ ? 
(कायाकम संख्या र 
उपष्स्थति) 

०-१  1 मदिला ववरुद्ध सवै िाले 
दिसंा तनमूाल गने 
कायाक्रमिरू र सो 
अनुसारको बजेट 
ववतनयोजन गरी कायाक्रम 
समयैमा सम्पन्न िुने 
गरेको। 

मदिला ववरुद्ध सवै िाले दिंसा 
तनमूाल गने कायाक्रमिरू रिेपतन 
सो अनुसारको बजेट ववतनयोजन 
िथा कायाक्रम सचचालन नभएको। 

मदिला ववरुद्ध सवै िाले 
दिसंा तनमूाल गने 
कायाक्रमिरू नरिेको र 
यसकालागग बजेट समेि 
ववतनयोजन िुने नगरेको । 

मदिला ववरुद्ध सवै 
िाले दिसंा तनमूाल 
गने कायाक्रमिरू र 
बजेट वववरण िथा 
सचचाललि कायाक्रम 
कायाकम संख्या, 
लमति र उपष्स्थति 
वववरण  

 
५
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३.
२.

२ 

लैङ्गगक दिँसारदिि 
गाऊ।नगरपाललका घोषणा 
गरेको छ ? (घोषणा गरेको 
लमति) र मदिला दिंसा 
ववरुद्ध सून्य सदिटणुिा 
अपनाएको छ ? (घटेका 
घटना संख्या र ललइएका 
तनणाय) 

०-१  0 लैङ्गगक दिँसारदिि गाऊ। 
नगरपाललका घोषणा 
भएको र मदिला दिसंा 
ववरुद्ध शून्य सदिटणुिा 
अपनाइएको। 

लैङ्गगक दिँसारदिि गाऊ। 
नगरपाललका घोषणा भएपतन 
मदिला दिसंाका घटना उल्लेख्य 
रुपमा नघटेको। 

लैङ्गगक दिँसारदिि गाऊ। 
नगरपाललका घोषणा पतन 
नभएको र मदिला 
दिसंाका घटना उल्लेख्य 
संख्यमा रिेको। 

लैङ्गगक दिँसारदिि 
गाऊ।नगरपाललका 
घोषणा गरेको लमति 
िथा ललइएका 
तनणाय वववरण र 
स्थानीय न्यातयक 
सलमति वा प्रिरीमा 
मदिला दिसंा 
सम्वन्धी उजुरी 
र्िाा वववरण 

 
५
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स्थानीय सरकारले मदिला 
ववरुद्ध सवै िाले दिसंा 
तनमूाल गने कायाक्रमिरू 
संचालन गने गरेको छ ? 
(कायाकम संख्या र 
उपष्स्थति िथा तनणाय 
पुष्स्िका) 

०-१  0.5 स्थानीय सरकारले मदिला 
ववरुद्ध सवै िाले दिसंा 
तनमूाल गने कायाक्रम 
सचचालन गने गररएको। 

मदिला ववरुद्ध सवै िाले दिंसा 
तनमूाल गने कायाक्रमिरू स्थानीय 
सरकारिरूले संचालन गने गरे 
पतन प्रभावकारी नभएको। 

स्थानीय सरकारले मदिला 
ववरुद्ध सवै िाले दिसंा 
तनमूाल गने कायाक्रमिरू 
संचालन गने नगरेको। 

स्थानीय सरकारले 
सचचालन गरेका 
मदिला ववरुद्ध सवै 
िाले दिसंा तनमूाल 
गने कायाक्रमको 
उपष्स्थति िथा 
तनणाय पुष्स्िका 
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के स्थानीय सरकारले 
समाजमा रिेका ववलभन्न 
कुसंस्कार जस्िै (जातिगि 
छुवाछुि, छाउपिी, बाल 
वववाि, बिु वववाि, र्ाइजो, 
आदर् जस्िा सामाष्जक 
कुरीति िटाउन कायाक्रमिरू 
संचालन गने गरेको छ ? 
(कायाकम संख्या र 
उपष्स्थति) 

०-१  1 स्थानीय सरकारले 
समाजमा रिेको ववलभन्न 
कुसंस्कार जस्िै जातिगि 
छुवाछुि, छाउपिी, बाल 
वववाि, बिु वववाि, 
र्ाइजो, आदर् जस्िा 
सामाष्जक कुरीति िटाउन 
कायाक्रमिरू संचालन गने 
गरेको। 

स्थानीय सरकारले समाजमा रिेका 
ववलभन्न कुसंस्कार जस्िै 
जातिगि छुवाछुि, छाउपिी, बाल 
वववाि, बिु वववाि, र्ाइजो, आदर् 
मध्ये केिीमात्र सामाष्जक कुरीति 
िटाउने कायाक्रम संचालन गने 
गरेको। 

स्थानीय सरकारले 
समाजमा रिेका ववलभन्न 
कुसंस्कार जस्िै जातिगि 
छुवाछुि, छाउपिी, बाल 
वववाि, बिु वववाि, 
र्ाइजो, आदर् सामाष्जक 
कुरीति िटाउने कायाक्रम 
संचालन िालसम्म 
नगरेको। 

स्थानीय सरकारले 
समाजमा रिेका 
ववलभन्न कुसंस्कार 
जस्िै जातिगि 
छुवाछुि, छाउपिी, 
बाल वववाि, बिु 
वववाि, र्ाइजो, 
आदर् सामाष्जक 
कुरीति िटाउन 
सचचालन गरेका 
कायाक्रमको संख्या 
र उपष्स्थति 
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स्थानीय ििका मदिला िथा 
समावेशी समूिबाट तनवाागचि 
भएका समेि 
जनप्रतितनगधिरू र 
पाललकामा कायारि 
कमाचारीलाई नेपालको 
संववधान, स्थानीय सरकार 
सचचालन ऐन, अन्िर 
सरकार ववत्त व्यवस्थापन 
ऐन, कमाचारी समायोजन 
ऐन, मुलुकी संदििािरू, 
बबषयगि कानूनिरू, 
पाललकाले जारी गरेका 
कानूनिरू र अन्य प्रचललि 
मित्वपूणा कानूनिरूको 
बारेमा अलभमुिीकरण गने 
गरे । नगरेको ? 

०-१  0.5 स्थानीय ििका मदिला 
िथा समावेशी समूिबाट 
तनवाागचि भएका समेि 
जनप्रतितनगधिरू र 
पाललकामा कायारि 
कमाचारीलाई नेपालको 
संववधान, स्थानीय 
सरकार सचचालन ऐन, 
अन्िर सरकार ववत्त 
व्यवस्थापन ऐन, 
कमाचारी समायोजन ऐन, 
मुलुकी संदििािरू, 
बबषयगि कानूनिरू, 
पाललकाले जारी गरेका 
कानूनिरू र अन्य 
प्रचललि मित्वपूणा 
कानूनको बारेमा 
अलभमुिीकरण गने 
गररएको ।  

स्थानीय ििका मदिला िथा 
समावेशी समूिबाट तनवाागचि 
भएका समेि केिी 
जनप्रतितनगधिरू िथा  पाललकामा 
कायारि कमाचारीिरुमध्ये केिी 
लसलमिलाई मात्र नेपालको 
संववधान, स्थानीय सरकार 
सचचालन ऐन, अन्िर सरकार 
ववत्त व्यवस्थापन ऐन, कमाचारी 
समायोजन ऐन, मुलुकी 
संदििािरू, बबषयगि कानूनिरू, 
पाललकाले जारी गरेका कानूनिरू 
र अन्य प्रचललि मित्वपूणा 
कानूनको बारेमा अलभमुिीकरण 
गररएको । 

स्थानीय ििका मदिला 
िथा समावेशी समूिबाट 
तनवाागचि भएका समेि 
केिी जनप्रतितनगधिरू 
िथा  पाललकामा कायारि 
कमाचारीिरुमध्ये कसैलाई 
पतन नेपालको संववधान, 
स्थानीय सरकार 
सचचालन ऐन, अन्िर 
सरकार ववत्त व्यवस्थापन 
ऐन, कमाचारी समायोजन 
ऐन, मुलुकी संदििािरू, 
बबषयगि कानूनिरू, 
पाललकाले जारी गरेका 
कानूनिरू र अन्य 
प्रचललि मित्वपूणा 
कानूनको बारेमा 
अलभमुिीकरण नगररएको 
। 

स्थानीय ििका 
मदिला िथा 
समावेशी समूिबाट 
तनवाागचि भएका 
समेि 
जनप्रतितनगधिरू र 
पाललकामा कायारि 
कमाचारीलाई 
नेपालको संववधान 
र अन्य प्रचललि 
कानूनको बबषयमा 
गररएको 
अलभमुिीकरण 
कायाक्रमको संख्या 
र उपष्स्थति 
वववरण  
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स्थानीय ििका कायापाललका 
सर्स्यिरू, सभाका 
सर्स्यिरू र पाललकाका 
प्रमुि प्रशासकीय अगधकृि 
लगायि सबै शािा 
प्रमुििरूलाई कानूनको 
मस्यौर्ा िजुामा सम्वन्धी 
प्रकक्रया र समाधान गनुा पने 
मूल समस्या िथा सवाल 
लगायि मुख्य बबषयवस्िुका 
सम्वन्धमा समय समयमा 
अलभमुिीकरण गने 
गरे।नगरेको ?  

०-१  0.5 स्थानीय ििका 
कायापाललका सर्स्यिरू, 
सभाका सर्स्यिरू र 
पाललकाका प्रमुि, 
प्रशासकीय अगधकृि 
लगायि सबै शािा 
प्रमुििरूलाई कानूनको 
मस्यौर्ा िजुामा सम्वन्धी 
प्रकक्रया र समाधान गनुा 
पने मूल समस्या िथा 
सवाल लगायि मुख्य 
बबषयवस्िुका सम्वन्धमा 
समय समयमा 
अलभमुिीकरण गने गरेको 
। 

स्थानीय ििका कायापाललका 
सर्स्यिरू, सभाका सर्स्यिरू र 
पाललकाका प्रमुि प्रशासकीय 
अगधकृि लगायि सबै शािा 
प्रमुििरूमध्ये केिीलाईमात्र 
कानूनको मस्यौर्ा िजुामा 
सम्वन्धी प्रकक्रया र समाधान गनुा 
पने मूल समस्या िथा सवाल 
लगायि मुख्य बबषयवस्िुका 
सम्वन्धमा अलभमुिीकरण 
गररएको ।  

स्थानीय ििका 
कायापाललका सर्स्यिरू, 
सभाका सर्स्यिरू र 
पाललकाका प्रमुि 
प्रशासकीय अगधकृि 
लगायि सबै शािा 
प्रमुििरूलाई कानूनको 
मस्यौर्ा िजुामा सम्वन्धी 
प्रकक्रया र समाधान गनुा 
पने मूल समस्या िथा 
सवाल लगायि मुख्य 
बबषयवस्िुका सम्वन्धमा 
कुनैपतन अलभमुिीकरण 
नभएको ।  

स्थानीय ििका 
कायापाललका 
सर्स्यिरू, सभाका 
सर्स्यिरू र 
पाललकाका प्रमुि 
प्रशासकीय अगधकृि 
लगायि सबै शािा 
प्रमुििरूलाई 
कानूनको मस्यौर्ा 
िजुामा सम्वन्धी 
प्रकक्रया र समाधान 
गनुा पने मूल 
समस्या िथा 
सवाल लगायि 
मुख्य बबषयवस्िु 
समेटी  गररएको 
अलभमुिीकरण 
कायाक्रमको संख्या 
र उपष्स्थति 
वववरण  
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के मदिलािरूको लागग 
कानूनी लशक्षा सम्बन्धी 
कायाक्रमिरू संचाललि भएका 
छन ? (जस्िैः कानूनी िक 
अगधकार, एकल मदिला, र 
चेललबेटी बेचवविन ववरुद्ध 
कायाक्रम, छाउपिी प्रथा 
ववरुद्ध कायाक्रम, यौनदिँसा 
बबरूद्धका कायाक्रम आदर्बारे 
अनुलशक्षण)  

०-१  0 मदिलािरूको लागग कानूनी 
लशक्षा सम्बन्धी - कानूनी 
िक अगधकार, एकल 
मदिला, र चेललबेटी 
बेचवविन ववरुद्ध 
कायाक्रम, छाउपिी प्रथा 
ववरुद्ध कायाक्रम, 
यौनदिँसा बबरूद्धका 
कायाक्रम आदर्बारे 
तनयलमि रुपमा  
अनुलशक्षण िुने गरेको। 

मदिलािरूको लागग कानूनी लशक्षा 
सम्बन्धी - कानूनी िक 
अगधकार, एकल मदिला, र 
चेललबेटी बेचवविन ववरुद्ध 
कायाक्रम, छाउपिी प्रथा ववरुद्ध 
कायाक्रम, यौनदिँसा बबरूद्धका 
केिी बबषयमा अलभमुखिकरण िुने  
गरेको। 

मदिलािरूको लागग कानूनी 
लशक्षा सम्बन्धी - कानूनी 
िक अगधकार, एकल 
मदिला,  र चेललबेटी 
बेचवविन ववरुद्ध 
कायाक्रम, छाउपिी प्रथा 
ववरुद्ध कायाक्रम, 
यौनदिँसा बबरूद्धका 
कायाक्रम आदर्बारे 
अनुलशक्षण नभएको । 

मदिलािरूको लागग 
कानूनी लशक्षा 
सम्बन्धी - कानूनी 
िक अगधकार, एकल 
मदिला, चेललबेटी 
बेचवविन ववरुद्ध 
कायाक्रम, छाउपिी 
प्रथा ववरुद्ध 
कायाक्रम, यौनदिँसा 
बबरूद्धका कायाक्रम 
आदर्बारे अनुलशक्षण 
कायाकम संख्या र 
पटक िथा सिभागी 
संख्या 
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मदिलािरूको लागग संचाललि 
कानूनी लशक्षा सम्बन्धी 
कायाक्रमिरू संचालनबाट के 
उनीिरु लाभाष्न्वि भएका 
छन ्? (जस्िैः कानूनी िक 
अगधकार, एकल मदिला, 
चेललबेटी बेचवविन ववरुद्ध 
कायाक्रम, छाउपिी प्रथा 
ववरुद्ध कायाक्रम, यौनदिँसा 
बबरूद्धका कायाक्रम आदर्बारे 
अनुलशक्षण र यसको असर 
)  

०-१  0 मदिलािरूको लागग 
संचाललि कानूनी लशक्षा 
सम्बन्धी कायाक्रमिरू 
संचालनबाट कानूनी िक 
अगधकार, एकल मदिला, 
चेललबेटी बेचवविन 
ववरुद्ध कायाक्रम, 
छाउपिी प्रथा ववरुद्ध 
कायाक्रम, यौनदिँसा 
बबरूद्ध मदिलािरू 
सशष्क्िकरण भएको।  

मदिलािरूको लागग संचाललि 
कानूनी लशक्षा सम्बन्धी 
कायाक्रमिरू संचालनबाट कानूनी 
िक अगधकार, एकल मदिला, 
चेललबेटी बेचवविन ववरुद्ध 
कायाक्रम छाउपिी प्रथा ववरुद्ध 
कायाक्रम, यौनदिँसा बबरूद्धका 
बबषयिरु मध्ये केिीमा 
मदिलािरूको सशष्क्िकरण 
भएको।  

मदिलािरूको लागग 
संचाललि कानूनी लशक्षा 
सम्बन्धी कायाक्रमिरू 
संचालन नभएको र यसले 
मदिलाको कानूनी िक 
अगधकार, एकल मदिला, 
चेललबेटी बेचवविन 
ववरुद्ध कायाक्रम, 
छाउपिी प्रथा ववरुद्ध 
कायाक्रम, यौनदिँसा 
बबरूद्धका कायाक्रमिरूमा 
मदिलािरु सशक्ि 
नभएको ।  

मदिलािरूको लागग 
संचाललि कानूनी 
लशक्षा सम्बन्धी 
कायाक्रमिरू जस्िैः 
कानूनी िक 
अगधकार, एकल 
मदिला, चेललबेटी 
बेचवविन ववरुद्ध 
कायाक्रम छाउपिी 
प्रथा ववरुद्ध 
कायाक्रम, यौनदिँसा 
बबरूद्धका कायाक्रम 
आदर्बारे अनुलशक्षण 
कायाकम संख्या र 
पटक िथा सिभागी 
संख्या 
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स्थानीय सरकारले ववपर् 
व्यवस्थापन सम्वन्धी 
मापर्डि, रणनीति, 
कायानीति सदििको 
कायाववगध स्वीकृि गर्ाा 
मदिला िथा 
वष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ायसँग परामसा गरे। 
नगरेको र यस्िा 
र्स्िाबेजमा लसमान्िीकृि 
वगा र समुर्ायलाई लक्षक्षि 
गरी ववशषे रािि र मदिला 
पुरुषलाई अलग अलग 
संरक्षणको प्रावधान 
रिे।नरिेको ? 

०-१  0.5 स्थानीय सरकारले ववपर् 
व्यवस्थापन सम्वन्धी 
मापर्डि, रणनीति, 
कायानीति सदििको 
कायाववगध स्वीकृि गर्ाा 
मदिला िथा 
वष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ायसँग परामसा िुने 
गरेको र यस्िा 
र्स्िाबेजमा लसमान्िीकृि 
वगा र समुर्ायलाई लक्षक्षि 
गरी ववशषे रािि र 
मदिला पुरुषलाई अलग 
अलग संरक्षणको प्रावधान 
समेि रिेको। 

स्थानीय सरकारले ववपर् 
व्यवस्थापन सम्वन्धी मापर्डि, 
रणनीति, कायानीति सदििको 
कायाववगध स्वीकृि गर्ाा मदिला 
िथा वष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ायका लसलमि व्यष्क्िसँग 
मात्र परामशा ललने गरेको र 
यस्िा र्स्िाबेजमा लसमान्िीकृि 
वगा र समुर्ायलाई लक्षक्षि गरी 
ववशषे रािि र मदिला पुरुषलाई 
अलग अलग संरक्षणको प्रावधान 
नरिेको। 

स्थानीय सरकारले ववपर् 
व्यवस्थापन सम्वन्धी 
मापर्डि, रणनीति, 
कायानीति सदििको 
कायाववगध स्वीकृि गर्ाा 
मदिला िथा 
वष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ायसँग परामशा ललने 
नगरेको र यस्िा 
र्स्िाबेजमा लसमान्िीकृि 
वगा र समुर्ायलाई लक्षक्षि 
गरीएको ववशषे राििको 
प्रावधान समेि नरिेको । 

स्थानीय सरकारले 
ववपर् व्यवस्थापन 
सम्वन्धी मापर्डि, 
रणनीति, कायानीति 
सदििको 
कायाववगधको प्रति र 
तनमााणको क्रममा 
गररएको परामशा 
कायाक्रमको 
उपष्स्थति र 
सिभागगिा वववरण 
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स्थानीयस्िरको ववपर् 
सम्वन्धी िथ्याङ्क 
सङ्कलन, नक्साङ्कन िथा 
व्यवस्थापन गर्ाा लाभाष्न्वि 
समूिमा मदिला िथा 
वष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ाय समेिको िडिीकृि 
िथ्याङ्क रािी आपिकालीन 
काया सचचालन िथा रािि 
वविरण गने गरे।नगरेको ? 

०-१  0.5 स्थानीयस्िरको ववपर् 
सम्वन्धी िथ्याङ्क 
सङ्कलन, नक्साङ्कन 
िथा व्यवस्थापन गर्ाा 
लाभाष्न्वि समूिमा 
मदिला र वष्चचतिकरणमा 
परेको समुर्ाय समेिको 
िडिीकृि िथ्याङ्क रािी 
आपिकालीन काया 
सचचालन िथा रािि 
वविरण गने गरेको । 

स्थानीयस्िरको ववपर् सम्वन्धी 
िथ्याङ्क सङ्कलन, नक्साङ्कन 
िथा व्यवस्थापन गर्ाा लाभाष्न्वि 
समूिका मदिला र केिी 
वष्चचतिकरणमा परेको समुर्ायको 
िथ्याङ्क रािी आपिकालीन 
काया सचचालन िथा रािि 
वविरण गने गरेको। 

स्थानीयस्िरको ववपर् 
सम्वन्धी िथ्याङ्क 
सङ्कलन, नक्साङ्कन 
िथा व्यवस्थापन गर्ाा 
लाभाष्न्वि समूिका 
मदिला र वष्चचतिकरणमा 
परेको समुर्ायको 
िथ्याङ्क नरािी 
आपिकालीन काया 
सचचालन िथा रािि 
वविरण गने गरेको। 

स्थानीयस्िरको 
ववपर् सम्वन्धी 
िथ्याङ्क सङ्कलन, 
नक्साङ्कन िथा 
व्यवस्थापन गर्ाा 
ललइएको लाभाष्न्वि 
समूिका मदिला र 
वष्चचतिकरणमा 
परेको समुर्ायको 
िथ्याङ्क िथा 
रािी आपिकालीन 
काया सचचालन 
िथा रािि 
वविरणको सूची । 
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समुर्ायमा आधाररि ववपर् 
व्यवस्थापन सम्वन्धी 
कायागर्ाा लाभाष्न्वि समूिमा 
मदिला िथा 
वष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ाय समेिको 
सिभागगिामा उनीिरूलाई 
पदिलो प्राथलमकिामा रािी 
गने गरे।नगरेको ? 

०-१  1 समुर्ायमा आधाररि 
ववपर् व्यवस्थापन 
सम्वन्धी कायागर्ाा 
लाभाष्न्वि समूिमा 
मदिला िथा 
वष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ाय समेिको 
सिभागगिामा उनीिरूलाई 
पदिलो प्राथलमकिामा 
रािी सचचालन गने 
गरेको। 

समुर्ायमा आधाररि ववपर् 
व्यवस्थापन सम्वन्धी कायागर्ाा 
लाभाष्न्वि समूिमा मदिला िथा 
केिी वष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ायको सिभागगिामा 
उनीिरूलाई प्राथलमकिामा रािी 
सचचालन गने गरेको। 

समुर्ायमा आधाररि 
ववपर् व्यवस्थापन 
सम्वन्धी कायागर्ाा 
लाभाष्न्वि समूिमा 
मदिला िथा 
वष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ायको सिभागगिा 
ववना उनीिरूलाई बबशषे 
प्राथलमकिा नदर्इ 
सचचालन गने गरेको। 

समुर्ायमा आधाररि 
ववपर् व्यवस्थापन 
सम्वन्धी कायाका  
लाभाष्न्वि समूि र 
उनीिरूको दर्एको 
प्राथलमकिा िथा 
सिभागगिा वववरण  
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ववपर् व्यवस्थापन कोषको 
स्थापना िथा सचचालन र 
स्रोि पररचालन गर्ाा मदिला 
िथा वष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ाय समेिको 
सिभागगिामा तनणाय गने 
गरे।नगरेको ? 

०-१  0.5 ववपर् व्यवस्थापन कोषको 
स्थापना िथा सचचालन र 
स्रोि पररचालन गर्ाा 
मदिला िथा 
वष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ाय समेिको 
सिभागगिामा तनणाय गने 
गरेको। 

ववपर् व्यवस्थापन कोषको 
स्थापना िथा सचचालन र स्रोि 
पररचालन गर्ाा मदिला िथा 
वष्चचतिकरणमा परेको समुर्ाय 
मध्ये लसलमिको सिभागगिामा 
तनणाय गने गरेको। 

ववपर् व्यवस्थापन कोषको 
स्थापना िथा सचचालन र 
स्रोि पररचालन गर्ाा 
मदिला िथा 
वष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ायको सिभागगिामा 
ववना नै तनणाय गने 
गरेको। 

ववपर् व्यवस्थापन 
कोषको स्थापना 
िथा सचचालन र 
स्रोि पररचालन 
गर्ाा मदिला िथा 
वष्चचतिकरणमा 
परेको समुर्ाय 
समेिको 
सिभागगिामा 
भएको उपष्स्थति 
वववरण  
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स्थानीय ििका भवन, 
भौतिक पूवााधार िथा अन्य 
संरचना तनमााणको लागग 
ड्रइङ, डिजायन, लगि 
अनुमान ियार गर्ाा संरचना 
तनमााण भएपतछ मदिला, 
बालबाललका, अपाङ्गिा 
भएका व्यष्क्िले तनबााध 
प्रयोग गना सककने गरी 
लैङ्गगक, बाल र अपाङ्ग 
मैत्री / संबेर्नशील 
संरंचनाको प्रावधान सदिि 
िुने गरे।नगरेको ? 

०-१  1 स्थानीय ििका भवन, 
भौतिक पूवााधार िथा 
अन्य संरचना तनमााणको 
लागग ड्रइङ, डिजायन, 
लगि अनुमान ियार गर्ाा 
मदिला, बालबाललका, 
अपाङ्गिा भएका 
व्यष्क्िले तनबााध प्रयोग 
गना सककने गरी लैङ्गगक, 
बाल र अपाङ्ग मैत्री िथा 
संबेर्नशील संरंचना 
तनमााण िुनेगरी स्वीकृि 
िुने गरेको। 

स्थानीय ििका भवन, भौतिक 
पूवााधार िथा अन्य संरचना 
तनमााणको लागग ड्रइङ, डिजायन, 
लगि अनुमान ियार गर्ाा 
अपाङ्गिा भएका व्यष्क्िले 
तनबााध प्रयोग गना सककने गरी 
भएपतन लैङ्गगक र बालमैत्री िथा 
संबेर्नशील संरंचना तनमााण 
िुनेगरी स्वीकृि निुने गरेको । 

स्थानीय ििका भवन, 
भौतिक पूवााधार िथा 
अन्य संरचना तनमााणको 
लागग ड्रइङ, डिजायन, 
लगि अनुमान ियार गर्ाा 
मदिला, बालबाललका र 
अपाङ्गिा भएका 
व्यष्क्िले तनबााध प्रयोग 
गना सककने गरी लैङ्गगक 
बालमैत्री िथा संबेर्नशील 
संरंचना तनमााण िुनेगरी 
स्वीकृि निुने गरेको । 

स्थानीय ििका 
भवन, भौतिक 
पूवााधार िथा अन्य 
संरचना तनमााणको 
लागग स्वीकृि ड्रइङ, 
डिजायन, लगि 
अनुमान िथा  
संरचना तनमााण 
भएपतछ मदिला, 
बालबाललका, 
अपाङ्गिा भएका 
व्यष्क्िले तनबााध 
प्रयोग गना सककने 
गरी लैङ्गगक, बाल 
र अपाङ्ग मैत्री / 
संबेर्नशील 
संरंचनाको ड्रइङ, 
डिजायन भएको 
प्रमाण  
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स्थानीय ििका भवन, 
भौतिक पुवााधार िथा 
संरचनािरु, लशक्षा, स्वास्थ्य 
र अन्य सामाष्जक पूवााधार 
सम्वन्धी भवन र अन्य 
संरचनािरू तनमााण गर्ाा 
मदिला, अपाङ्गिा भएका 
व्यष्क्ि िथा बालमैत्रीयुक्ि 
दृष्टटकोणबाट समेि 
उपयुक्ि िुने गरी तनमााण 
गररएको छ।छैन ? 

०-१  1 स्थानीय ििका भवन, 
भौतिक पवुााधार िथा 
संरचनािरु, लशक्षा, 
स्वास्थ्य र अन्य 
सामाष्जक पूवााधार 
सम्वन्धी भवन र अन्य 
संरचनािरू तनमााण गर्ाा 
मदिला, अपाङ्गिा भएका 
व्यष्क्ि िथा 
बालमैत्रीयुक्ि 
दृष्टटकोणबाट समेि 
उपयुक्ि िुने गरी तनमााण 
िुने गरेको। 

स्थानीय ििका भवन, भौतिक 
पुवााधार िथा संरचनािरु, लशक्षा, 
स्वास्थ्य र अन्य सामाष्जक 
पूवााधार सम्वन्धी भवन र अन्य 
संरचनािरूमध्ये केिीको मात्र 
तनमााण गर्ाा मदिला, अपाङ्गिा 
भएका व्यष्क्ि िथा बालमैत्रीयुक्ि 
दृष्टटकोणबाट समेि उपयुक्ि िुने 
गरी तनमााण िुने गरेको। 

स्थानीय ििका भवन, 
भौतिक पुवााधार िथा 
संरचनािरु, लशक्षा, 
स्वास्थ्य र अन्य 
सामाष्जक पूवााधार 
सम्वन्धी भवन र अन्य 
संरचनािरू तनमााण गर्ाा 
मदिला, अपाङ्गिा भएका 
व्यष्क्ि िथा 
बालमैत्रीयुक्ि 
दृष्टटकोणबाट समेि 
उपयुक्ि िुने गरी तनमााण 
िुने नगरेको। 

स्थानीय ििका 
भवन, भौतिक 
पुवााधार िथा 
संरचनािरु, लशक्षा, 
स्वास्थ्य र अन्य 
सामाष्जक पूवााधार 
सम्वन्धी भवन र 
अन्य संरचनािरूका 
ड्रइङ, डिजायन र 
तनलमाि संरचनाको 
कायासम्पन्न 
प्रतिवेर्निरू  
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स्थानीय ििले १५०० 
वगाकफटभन्र्ा बढी प्लीन्थ 
क्षेत्रफल भएका तनजी िथा 
सावाजतनक भवन िथा 
संरचना तनमााण सम्वन्धी 
नक्सा स्वीकृि गर्ाा मदिला, 
अपाङ्गिा भएका व्यष्क्ि 
िथा बालमैत्रीयुक्ि 
दृष्टटकोणबाट समेि 
उपयुक्ि िुने गरी संरचना 
ियार गना तनरे्शन दर्ने 
गररएको छ।छैन ? 

०-१  1 स्थानीय ििले १५०० 
वगाकफटभन्र्ा बढी प्लीन्थ 
क्षेत्रफल भएका तनजी 
िथा सावाजतनक भवन 
िथा संरचना तनमााण 
सम्वन्धी नक्सा स्वीकृि 
गर्ाा मदिला, अपाङ्गिा 
भएका व्यष्क्ि िथा 
बालमैत्रीयुक्ि 
दृष्टटकोणबाट समेि 
उपयुक्ि िुने गरी संरचना 
ियार गना तनरे्शन दर्ने 
गरेको। 

स्थानीय ििले १५०० 
वगाकफटभन्र्ा बढी प्लीन्थ क्षेत्रफल 
भएका तनजी िथा सावाजतनक 
भवन िथा संरचना तनमााण 
सम्वन्धी नक्सा स्वीकृि गर्ाा 
मदिला, अपाङ्गिा भएका व्यष्क्ि 
िथा बालमैत्रीयुक्ि दृष्टटकोणबाट 
समेि उपयुक्ि िुने गरी संरचना 
ियार गनुापने नीति बनाएको िर 
कायाान्वयन नभएको। 

स्थानीय ििले १५०० 
वगाकफटभन्र्ा बढी प्लीन्थ 
क्षेत्रफल भएका तनजी 
िथा सावाजतनक भवन 
िथा संरचना तनमााण 
सम्वन्धी नक्सा स्वीकृि 
गर्ाा मदिला, अपाङ्गिा 
भएका व्यष्क्ि िथा 
बालमैत्रीयुक्ि 
दृष्टटकोणबाट समेि 
उपयुक्ि िुने गरी संरचना 
ियार गना तनरे्शन 
दर्नेकुनै नीति नै नभएको 
र िालसम्म यस बबषयमा 
नसोगचएको। 

स्थानीय ििले 
१५०० वगाकफटभन्र्ा 
बढी प्लीन्थ 
क्षेत्रफल भएका 
तनजी िथा 
सावाजतनक भवन 
िथा संरचना 
तनमााण सम्वन्धी 
नक्सा स्वीकृि गर्ाा 
मदिला, अपाङ्गिा 
भएका व्यष्क्ि िथा 
बालमैत्रीयुक्ि 
दृष्टटकोणबाट समेि 
उपयुक्ि िुने गरी 
संरचना ियार गना 
तनरे्शन दर्ने नीति 
र स्वीकृि नक्साको 
प्रति  
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स्थानीय ििले मदिला िथा 
बष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ायलाई लक्षक्षि गरी 
परंपरागि िथा आधुतनक 
उजाा (जन ववद्युि, 
ववलभन्न बैकष्ल्पक उजाा 
स्रोिबाट प्राप्ि िुने उजाा, 
सुधाररएको चुलो आदर्) को 
प्रयोग गना सकारात्मक 
वािावरण र प्रोत्सािन गने 
आयोजनािरू रिे।नरिेको ?  

०-१  1 स्थानीय ििले मदिला 
िथा बष्चचतिकरणमा 
परेको समुर्ायलाई लक्षक्षि 
गरी परंपरागि िथा 
आधुतनक उजाा (जन 
ववद्युि, ववलभन्न 
बैकष्ल्पक उजाा स्रोिबाट 
प्राप्ि िुने उजाा, 
सुधाररएको चुलो आदर्) 
को प्रयोग गना 
सकारात्मक वािावरण र 
प्रोत्सािन गने 
आयोजनािरू रिेका।  

स्थानीय ििले मदिला िथा 
बष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ायलाई लक्षक्षि गरी 
परंपरागि िथा आधुतनक उजाा 
(जन ववद्युि, ववलभन्न बैकष्ल्पक 
उजाा स्रोिबाट प्राप्ि िुने उजाा, 
सुधाररएको चुलो आदर्) को 
प्रयोग गने सोच बनाएको िर 
सकारात्मक वािावरण र 
प्रोत्सािन गने आयोजनािरू 
नरिेको।  

स्थानीय ििले मदिला 
िथा बष्चचतिकरणमा 
परेको समुर्ायलाई लक्षक्षि 
गरी परंपरागि िथा 
आधुतनक उजाा (जन 
ववद्युि, ववलभन्न 
बैकष्ल्पक उजाा स्रोिबाट 
प्राप्ि िुने उजाा, 
सुधाररएको चुलो आदर्) 
को प्रयोग गना नीति िथा 
सकारात्मक वािावरण र 
प्रोत्सािन गने 
आयोजनािरू समेि 
नरिेको।  

स्थानीय ििले 
मदिला िथा 
बष्चचतिकरणमा 
परेको समुर्ायलाई 
लक्षक्षि गरी 
परंपरागि िथा 
आधुतनक उजाा 
(जन ववद्युि, 
ववलभन्न बैकष्ल्पक 
उजाा स्रोिबाट प्राप्ि 
िुने उजाा, 
सुधाररएको चुलो 
आदर्) को प्रयोग 
गना सकारात्मक 
वािावरण र 
प्रोत्सािन गने नीति 
िथा आयोजनािरू 
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गभाविी मदिलालाई 
जोखिमयुक्ि, ििरायुक्ि 
काममा नलगाउने गरी 
बावषाक नीति र कायाक्रममा  
प्रजनन ्स्वास्थ्य सम्वन्धी 
नीति र कायाक्रम समावेश 
भए।नभएको ? 

०-१  1 गभाविी मदिलालाई 
जोखिमयुक्ि, ििरायुक्ि 
काममा नलगा गरी 
बावषाक नीति र 
कायाक्रममा  प्रजनन ्
स्वास्थ्य सम्वन्धी नीति 
र कायाक्रम समावेश गरी 
सो नीति कायाान्वयन 
गररएको। 

गभाविी मदिलालाई जोखिमयुक्ि, 
ििरायुक्ि काममा नलगाउने गरी 
बावषाक नीति र कायाक्रममा  
प्रजनन ्स्वास्थ्य सम्वन्धी नीति 
र कायाक्रम समावेश भएको िर 
कायाान्वयन नभएको। 

गभाविी मदिलालाई 
जोखिमयुक्ि, ििरायुक्ि 
काममा गलगाउने नीति 
िथा यसको कायाान्वन 
केिीपतन नभएको।  

गभाविी मदिलालाई 
जोखिमयुक्ि, 
ििरायुक्ि काममा 
नलगाउने नीति र 
यसको अनुगमन 
प्रतिवेर्न  
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स्थानीय ििको कायाालय, 
अस्पािाल वा स्वास्थ्य 
चौकी र सम्भव भएका 
सावाजतनकस्थलिरुमा 
बच्चालाई स्िनपानका 
तनलमत्त अलग्गै कक्ष र 
समयको व्यवस्था र सो को 
व्यवस्थापन गररएको छ।छैन 
? 

०-१  0 स्थानीय ििको कायाालय, 
अस्पािाल वा स्वास्थ्य 
चौकी र सम्भव भएका 
सावाजतनकस्थलिरुमा 
बच्चालाई स्िनपानका 
तनलमत्त अलग्गै कक्ष र 
समयको व्यवस्था र सो 
को व्यवस्थापन गररएको। 

स्थानीय ििको कायाालय, 
अस्पािाल वा स्वास्थ्य चौकी र 
सम्भव भएका 
सावाजतनकस्थलिरुमा बच्चालाई 
स्िनपानका तनलमत्त अलग्गै कक्ष 
र समयको व्यवस्था गने नीति 
रिेको िर कायाान्वयन नभएको । 

स्थानीय ििको कायाालय, 
अस्पािाल वा स्वास्थ्य 
चौकी र सम्भव भएका 
सावाजतनकस्थलिरुमा 
बच्चालाई स्िनपानका 
तनलमत्त अलग्गै कक्ष र 
समयको व्यवस्था 
सम्वन्धी नीति िथा 
यसको व्यवस्थापन 
केिीपतन नभएको। 

स्थानीय ििको 
कायाालय, 
अस्पािाल वा 
स्वास्थ्य चौकी र 
सम्भव भएका 
सावाजतनकस्थलिरु
मा बच्चालाई 
स्िनपानका तनलमत्त 
अलग्गै कक्ष र 
समयको व्यवस्था 
गने नीति र यसको 
अनुगमन प्रतिवेर्न 
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पररवार तनयोजन, माि ृलशशु 
कल्याण, ववस्िाररि िोप, 
पोषण, जनसंख्या लशक्षा र 
जनस्वास्थ सम्बन्धी 
कायाक्रम लगायि 
मदिलािरूको स्वास्थ्य सुधार 
सम्बन्धी ववशषे कायाक्रमिरू 
संचालन गररएका छन ्?  

०-१  1 पररवार तनयोजन, माि ृ
लशशु कल्याण, ववस्िाररि 
िोप, पोषण, जनसंख्या 
लशक्षा र जनस्वास्थ 
सम्बन्धी कायाक्रम 
लगायि मदिलािरूको 
स्वास्थ्य सुधार सम्बन्धी 
ववशषे कायाक्रमिरू 
संचालन गररएका। 

पररवार तनयोजन, माि ृलशशु 
कल्याण, ववस्िाररि िोप, पोषण, 
जनसंख्या लशक्षा र जनस्वास्थ 
सम्बन्धी कायाक्रम लगायि 
मदिलािरूको स्वास्थ्य सुधार 
सम्बन्धी केिी ववशषे कायाक्रमिरू  
मात्र संचालन भएका। 

पररवार तनयोजन, माि ृ
लशशु कल्याण, ववस्िाररि 
िोप, पोषण, जनसंख्या 
लशक्षा र जनस्वास्थ 
सम्बन्धी कायाक्रम 
लगायि मदिलािरूको 
स्वास्थ्य सुधार सम्बन्धी 
कुनैपतन ववशषे 
कायाक्रमिरू संचाललि 
नभएका । 

सुत्केरी िँुर्ाको 
स्वास्थ्य अवस्था 
सुधार गना, 
ककशोरीिरूको लागग 
प्रजनन र यौन 
लशक्षा आर्ानप्रर्ान 
गना, एचआईभी 
एड्स, स्िन 
क्यान्सर, पाठेघरको 
क्यान्सर र आङ्ग 
िस्ने अवस्था 
सुधार गने र 
स्वास्थ लशववरिरू 
राख्न ेजस्िा 
मदिलाको स्वास्थ्य 
सुधार सम्वन्धी 
कायाकम संख्या र 
पटक िथा सिभागी 
संख्या  
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मदिला, गररब, तनमुिा र 
बष्चचतिकरणमा परेका 
व्यष्क्ििरूको स्वास्थ्य बबमा 
गना सिजीकरण र सियोग 
गने कायाक्रम र बजेट 
भए।नभएको ? 

०-१  1 मदिला, गररब, तनमुिा र 
बष्चचतिकरणमा परेका 
व्यष्क्ििरूको स्वास्थ्य 
बबमा गना सिजीकरण र 
सियोग गने कायाक्रम र 
बजेट कायाान्वयनमा 
रिेको। 

मदिला, गररब, तनमुिा र 
बष्चचतिकरणमा परेका 
व्यष्क्ििरूको स्वास्थ्य बबमा गना 
सिजीकरण र सियोग गने 
कायाक्रम भएपतन बजेट 
ववतनयोजन नभएको। 

मदिला, गररब, तनमुिा र 
बष्चचतिकरणमा परेका 
व्यष्क्ििरूको स्वास्थ्य 
बबमा गना सिजीकरण र 
सियोग गने कायाक्रम र 
बजेट नभएको। 

मदिला, गररब, 
तनमुिा र 
बष्चचतिकरणमा 
परेका व्यष्क्ििरूको 
स्वास्थ्य बबमा गना 
सिजीकरण र 
सियोग गने चालु 
बषाको कायाक्रम र 
बजेट भएको प्रति 
र गिबषाको समीक्षा 
प्रतिवेर्न 
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स्थानीय ििले आफ्नो 
पाललका लभत्रका ववद्यालय 
जाने उमेरका सबै 
बालबाललकालाई ववद्यालयमा 
भनाा गराउने प्रवन्ध 
लमलाए।नलमलाएको ? 

०-१  1 स्थानीय ििले आफ्नो 
पाललका लभत्रका ववद्यालय 
जाने उमेरका सबै 
बालबाललकालाई 
ववद्यालयमा भनाा गराउने 
प्रवन्ध लमलाएको। 

स्थानीय ििले आफ्नो पाललका 
लभत्रका ववद्यालय जाने उमेरका 
सबै बालबाललकालाई ववद्यालयमा 
भनाा गराउने नीति भएपतन 
पयााप्ि प्रयास नभएको। 

स्थानीय ििले आफ्नो 
पाललका लभत्रका ववद्यालय 
जाने उमेरका सबै 
बालबाललकालाई 
ववद्यालयमा भनाा गराउने 
प्रवन्ध नलमलाएको। 

स्थानीय ििले 
आफ्नो पाललका 
लभत्रका ववद्यालय 
जाने उमेरका सबै 
बालबाललकालाई 
ववद्यालयमा भनाा 
गराउने तनणाय िथा 
यसको कायाान्वयन 
प्रतिवेर्न 

 
७
० 

      

४.
३.

२ 

स्थानीय ििले आफ्नो 
पाललका लभत्रका आगथाक 
अवस्था कमजोर भएका 
पररवारका बाललका िथा 
वष्चचतिकरणमा परेका 
समूर्ायका सबै 
बालबाललकालाई दर्वा िाजा, 
तनशुल्क पाठ्यपुस्िक र 
शैक्षक्षक सामाग्री िथा 
पोसाक उपलब्ध गराउन 
छात्रबवृत्तको व्यवस्था गरी 
तनश्पक्ष वविरण िुने प्रवन्ध 
लमलाए।नलमलाएको ? 

०-१  1 स्थानीय ििले आफ्नो 
पाललका लभत्रका आगथाक 
अवस्था कमजोर भएका 
पररवारका बाललका िथा 
वष्चचतिकरणमा परेका 
समूर्ायका सबै 
बालबाललकालाई दर्वा 
िाजा, तनशुल्क 
पाठ्यपुस्िक र शैक्षक्षक 
सामाग्री िथा पोसाक 
उपलब्ध गराउन 
छात्रबवृत्तको व्यवस्था गरी 
तनश्पक्ष वविरण िुने 
प्रवन्ध लमलाएको। 

स्थानीय ििले आफ्नो पाललका 
लभत्रका आगथाक अवस्था कमजोर 
भएका केिी पररवारका बाललका 
िथा वष्चचतिकरणमा परेका 
समूर्ायका केिी बालबाललकालाई 
दर्वा िाजा, तनशुल्क पाठ्यपुस्िक 
र शैक्षक्षक सामाग्री िथा पोसाक 
उपलब्ध गराउन छात्रबवृत्तको 
व्यवस्था गरी तनश्पक्ष वविरण 
िुने प्रवन्ध लमलाएको। 

स्थानीय ििले आफ्नो 
पाललका लभत्रका आगथाक 
अवस्था कमजोर भएका 
पररवारका बाललका िथा 
वष्चचतिकरणमा परेका 
समूर्ायका कुनै बाल 
बाललकालाई पतन दर्वा 
िाजा, तनशुल्क 
पाठ्यपुस्िक र शैक्षक्षक 
सामाग्री िथा पोसाक 
उपलब्ध गराउन 
छात्रबवृत्तको व्यवस्था गरी 
तनश्पक्ष वविरण िुने 
प्रवन्ध नलमलाएको। 

स्थानीय ििले 
आफ्नो पाललका 
लभत्रका आगथाक 
अवस्था कमजोर 
भएका पररवारका 
बाललका िथा 
वष्चचतिकरणमा 
परेका समूर्ायका 
सबै बालबाललकालाई 
दर्वा िाजा, 
तनशुल्क 
पाठ्यपुस्िक र 
शैक्षक्षक सामाग्री 
िथा पोसाक 
उपलब्ध गराउन 
छात्रबवृत्तको व्यवस्था 
गरी तनश्पक्ष 
वविरण िुने प्रवन्ध 
लमलाउने कायाक्रम 
िथा कायाान्वयन 
प्रतिवेर्न 
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तनरक्षर मदिलािरूको लागग 
लशक्षा सम्बन्धी ववशषे 
कायाक्रमिरू संचाललि भए। 
नभएका ? (जस्िैः 
अलभभावक लशक्षा, प्रौढ िथा 
ककशोरी कक्षािरू, साथी 
लशक्षा, कायामूलक प्रौढ 
लशक्षा, बच्चा रे्खि बच्चा 
कक्षा, आदर् ) (कायाकम 
संख्या र पटक िथा 
सिभागी संख्या) 

०-१  1 तनरक्षर मदिलािरूको 
लागग लशक्षा सम्बन्धी 
ववशषे कायाक्रमिरू 
अलभभावक लशक्षा, प्रौढ 
िथा ककशोरी कक्षािरू, 
साथी लशक्षा, कायामूलक 
प्रौढ लशक्षा, बच्चा रे्खि 
बच्चा कक्षा, आदर् 
संचालन भएका। 

तनरक्षर  मदिलािरूको लागग 
लशक्षा सम्बन्धी ववशषे 
कायाक्रमिरू अलभभावक लशक्षा, 
प्रौढ िथा ककशोरी कक्षािरू, साथी 
लशक्षा, कायामूलक प्रौढ लशक्षा, 
बच्चा रे्खि बच्चा कक्षा, आदर् 
संचालन गने नीति भएपतन बजेट 
ववतनयोजन नभएको। 

तनरक्षर  मदिलािरूको 
लागग लशक्षा सम्बन्धी 
ववशषे कायाक्रमिरू 
अलभभावक लशक्षा, प्रौढ 
िथा ककशोरी कक्षािरू, 
साथी लशक्षा, कायामूलक 
प्रौढ लशक्षा, बच्चा रे्खि 
बच्चा कक्षा आदर् कुनैपतन 
संचालन नभएको। 

तनरक्षर  
मदिलािरूको लागग 
लशक्षा सम्बन्धी 
ववशषे कायाक्रमिरू 
अलभभावक लशक्षा, 
प्रौढ िथा ककशोरी 
कक्षािरू, साथी 
लशक्षा, कायामूलक 
प्रौढ लशक्षा, बच्चा 
रे्खि बच्चा कक्षा 
आदर् संचालनको 
उपष्स्थति र 
चनुगमन प्रतिवेर्न 
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ववद्यालयमा छात्र र 
छात्राको लागग छुट्टा छुट्टै 
शौचालय, ककशोरी छात्राको 
लागी प्याि र यौन लशक्षा 
िथा सिजीकरण कायाक्रम 
संचालन िुने गरे।नगरेको ? 

०-१  1 ववद्यालयमा छात्र र 
छात्राको लागग छुट्टा 
छुट्टै शौचालय, ककशोरी 
छात्राको लागी प्याि र 
यौन लशक्षा िथा 
सिजीकरण कायाक्रम 
संचालन िुने गरेको। 

केिी ववद्यालयमा छात्र र छात्राको 
लागग छुट्टा छुट्टै शौचालय, 
ककशोरी छात्राको लागी प्याि र 
यौन लशक्षा िथा सिजीकरण 
सम्वन्धी लसलमि कायाक्रम 
संचालन िुने गरेको। 

ववद्यालयमा छात्र र 
छात्राको लागग छुट्टा 
छुट्टै शौचालय, ककशोरी 
छात्राको लागी प्याि र 
यौन लशक्षा िथा 
सिजीकरण जस्िा कुनै 
कायाक्रम संचालन िुने 
नगरेको। 

ववद्यालयमा छात्र 
र छात्राको लागग 
छुट्टा छुट्टै 
शौचालय, ककशोरी 
छात्राको लागी प्याि 
र यौन लशक्षा िथा 
सिजीकरण 
कायाक्रम संचालन 
िथा अनुगमनका  
प्रतिवेर्निरु  
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गाउँपाललका।नगरपाललकामा 
सफा वपउने पानी, सफासँग 
िाि धुने व्यवस्था, मदिला 
र पुरुषका लागग अलग्गै 
शौचालयको व्यवस्था, र 
स्यानीटाइजरको उपयोग गने 
प्रवन्ध भए।नभएको ? 

०-१  0.5 गाउँपाललका।नगरपाललका
मा सफा वपउने पानी, 
सफासँग िाि धुने 
व्यवस्था, मदिला र 
पुरुषका लागग अलग्गै 
शौचालयको व्यवस्था, र 
स्यानीटाइजरको उपयोग 
गने प्रवन्ध भएको। 

गाउँपाललका।नगरपाललकामा सफा 
वपउने पानी, सफासँग िाि धुने 
व्यवस्था, मदिला र पुरुषका लागग 
एउटै शौचालयको व्यवस्था 
भएको। 

गाउँपाललका।नगरपाललका
मा सफा वपउने पानी, 
सफासँग िाि धुने 
व्यवस्था, मदिला र 
पुरुषका लागग अलग्गै 
शौचालयको व्यवस्था, र 
स्यानीटाइजरको उपयोग 
गने प्रवन्ध नभएको। 

गाउँपाललका।नगरपा
ललकामा सफा 
वपउने पानी, 
सफासँग िाि धुने 
व्यवस्था, मदिला र 
पुरुषका लागग 
अलग्गै शौचालयको 
व्यवस्था, र 
स्यानीटाइजरको 
उपयोग गने प्रवन्ध 
भए।नभएको 
अनुगमन गने 
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स्थानीय ििको आयोजना 
िथा स्थानीय मदिलािरुको 
सक्रीय सिभागगिामा विा 
विामा िुला दर्सामुख्ि 
पाललका, घरघरमा शौचालय, 
िाँिा र गौंिामा पोिरी, टोल 
सफाइ अलभयान जस्िा 
कायाक्रम सचचालन िुने 
गरे।नगरेको ? 

०-१  1 स्थानीय ििको आयोजना  
िथा स्थानीय 
मदिलािरुको सक्रीय 
सिभागगिामा विा विामा 
िुला दर्सामुख्ि पाललका, 
घरघरमा शौचालय, िाँिा 
र गौंिामा पोिरी, टोल 
सफाइ अलभयान जस्िा 
कायाक्रम सचचालन िुने 
गरेको।  

स्थानीय ििको आयोजना  िथा 
स्थानीय मदिलािरुको सक्रीय 
सिभागगिामा केिी विामा िुला 
दर्सामुख्ि पाललका, घरघरमा 
शौचालय, िाँिा र गौंिामा पोिरी, 
टोल सफाइ अलभयान जस्िा 
कायाक्रम सचचालन भएको। 

स्थानीय ििको आयोजना  
िथा स्थानीय 
मदिलािरुको सक्रीय 
सिभागगिामा विा विामा 
िुला दर्सामुख्ि पाललका, 
घरघरमा शौचालय, िाँिा 
र गौंिामा पोिरी, टोल 
सफाइ अलभयान जस्िा 
कायाक्रम सचचालन िुने 
नगरेको। 

स्थानीय ििको 
आयोजना  िथा 
स्थानीय 
मदिलािरुको सक्रीय 
सिभागगिामा विा 
विामा िुला 
दर्सामुख्ि पाललका, 
घरघरमा शौचालय, 
िाँिा र गौंिामा 
पोिरी, टोल सफाइ 
अलभयान जस्िा 
कायाक्रम सचचालन 
गने बजेट र 
संचालन प्रतिवेर्न 
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कुदिने र नकुदिने घरायसी 
फोिोर छुट्याउने व्यवस्था, 
फोिोर संकलन िथा 
ववसजान, घरघरमा भान्छाको 
फोिोर र पानीबाट करेसा 
बाली िथा गमला र 
फुलबारी जस्िा कायाक्रममा 
मदिला र पुरूषको समान 
सिभागगिा िुनुपने जस्िा 
चेिना अलभबुद्गध कायाक्रम 
सचचालन िुने गरे।नगरेको 
?  

०-१  0.5 कुदिने र नकुदिने 
घरायसी फोिोर छुट्याउने 
व्यवस्था, फोिोर संकलन 
िथा ववसजान, घरघरमा 
भान्छाको फोिोर र 
पानीबाट करेसा बाली 
िथा गमला र फुलबारी 
जस्िा कायाक्रममा मदिला 
र पुरूषको समान 
सिभागगिा िुनुपने जस्िा 
चेिना अलभबुद्गध 
कायाक्रम सचचालन िुने 
गरेको।  

कुदिने र नकुदिने घरायसी फोिोर 
छुट्याउने व्यवस्था, फोिोर 
संकलन िथा ववसजान, घरघरमा 
भान्छाको फोिोर र पानीबाट 
करेसा बाली िथा गमला र 
फुलबारी जस्िा कायाक्रममा 
मदिला र पुरूषको समान 
सिभागगिा िुनुपने जस्िा चेिना 
अलभबुद्गध कायाक्रम सचचालन 
गने बजेट िथा कायाक्रम रिेको 
िर कायाान्वयन नभएको।  

कुदिने र नकुदिने 
घरायसी फोिोर छुट्याउने 
व्यवस्था, फोिोर संकलन 
िथा ववसजान, घरघरमा 
भान्छाको फोिोर र 
पानीबाट करेसा बाली 
िथा गमला र फुलबारी 
जस्िा कायाक्रममा मदिला 
र पुरूषको समान 
सिभागगिा िुनुपने जस्िा 
चेिना अलभबुद्गध 
कायाक्रम सचचालन िुने 
नगरेको। 

कुदिने र नकुदिने 
घरायसी फोिोर 
छुट्याउने व्यवस्था, 
फोिोर संकलन िथा 
ववसजान, घरघरमा 
भान्छाको फोिोर र 
पानीबाट करेसा 
बाली िथा गमला 
र फुलबारी जस्िा 
कायाक्रममा मदिला 
र पुरूषको समान 
सिभागगिा िुनुपने 
जस्िा चेिना 
अलभबुद्गध 
कायाक्रमको स्वीकृि 
बजेट र  सचचालन 
प्रतिवेर्न  
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मदिलािरू बढीमात्रामा 
संलग्न िुने कायामा 
सफापानीको सिज 
व्यवस्थाका लागग स्थानीय 
मदिलािरुको सक्रीय 
सिभागगिामा आकासेपानी 
संकलन र भडिारण, 
परंपरागि इनार र कुवाको 
पुनजीववकरण र ररचाष्जाङ 
कायाक्रम सचचालन िुने 
गरे।नगरेको ? 

०-१  1 मदिलािरू बढीमात्रामा 
संलग्न िुने कायामा 
सफापानीको सिज 
व्यवस्थाका लागग 
स्थानीय मदिलािरुको 
सक्रीय सिभागगिामा 
आकासेपानी संकलन र 
भडिारण, परंपरागि इनार 
र कुवाको पुनजीववकरण 
र ररचाष्जाङ कायाक्रम 
सचचालन िुने नगरेको। 

मदिलािरू बढीमात्रामा संलग्न िुने 
कायामा सफापानीको सिज 
व्यवस्थाका लागग स्थानीय 
मदिलािरुको सक्रीय सिभागगिामा 
आकासेपानी संकलन र भडिारण, 
परंपरागि इनार र कुवाको 
पुनजीववकरण र ररचाष्जाङ 
कायाक्रम सचचालन गने कायाक्रम 
रिेको िर कायाान्वयन नभएको। 

मदिलािरू बढीमात्रामा 
संलग्न िुने कायामा 
सफापानीको सिज 
व्यवस्थाका लागग 
स्थानीय मदिलािरुको 
सक्रीय सिभागगिामा 
आकासेपानी संकलन र 
भडिारण, परंपरागि इनार 
र कुवाको पुनजीववकरण 
र ररचाष्जाङ कायाक्रम 
सचचालन िुने नगरेको। 

स्थानीय 
मदिलािरुको सक्रीय 
सिभागगिामा 
आकासेपानी 
संकलन र 
भडिारण, परंपरागि 
इनार र कुवाको 
पुनजीववकरण र 
ररचाष्जाङ कायाक्रम 
सचचालन बजेट र 
प्रतिवेर्न 
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स्थानीय सरकारकोयोजना 
िजुामा गर्ाा बेरोजगार िथा 
गरीबीको नक्साङ्कनको 
समेि आधार ललईमदिला 
िथा बष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ायलाई प्रत्यक्ष लाभ 
िुने स्वरोजगारमूलक, 
आयमूलक र सीपमूलक 
कायाक्रमिरू राख्न ेर बावषाक 
बजेटमा समावेश गरी 
कायाान्वयन गररएको छ।छैन 
?  

०-१  0.5 स्थानीय सरकारकोयोजना 
िजुामा गर्ाा बेरोजगार 
िथा गरीबीको 
नक्साङ्कनको समेि 
आधार ललईमदिला िथा 
बष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ायलाई प्रत्यक्ष लाभ 
िुने स्वरोजगारमूलक, 
आयमूलक र सीपमूलक 
कायाक्रमिरू राख्न ेगररएको 
र बावषाक बजेटमा 
समावेश गरी कायाान्वयन 
गररएको। 

स्थानीय सरकारकोयोजना िजुामा 
गर्ाा बेरोजगार िथा गरीबीको 
नक्साङ्कनको समेि आधार 
ललईमदिला िथा बष्चचतिकरणमा 
परेको समुर्ायलाई प्रत्यक्ष लाभ 
िुने स्वरोजगारमूलक, आयमूलक 
र सीपमूलक केिी कायाक्रमिरू 
राख्न ेगररएको िर  र बावषाक 
बजेटमा समावेश गरी कायाान्वयन 
नभएको। 

स्थानीय सरकारकोयोजना 
िजुामा गर्ाा बेरोजगार 
िथा गरीबीको 
नक्साङ्कनको समेि 
आधार ललईमदिला िथा 
बष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ायलाई प्रत्यक्ष लाभ 
िुने स्वरोजगारमूलक, 
आयमूलक र सीपमूलक 
कुनै कायाक्रम राख्न े
नगररएको।  

स्थानीय सरकारको 
योजना िजुामा गनुा 
अगाडि बेरोजगार 
िथा गरीबीको 
नक्साङ्कनको 
समेि आधार ललई 
मदिला िथा 
बष्चचतिकरणमा 
परेको समुर्ायलाई 
प्रत्यक्ष लाभ िुने 
स्वरोजगारमूलक, 
आयमूलक र 
सीपमूलक 
कायाकमको 
ववषयवस्िु, बजेट 
िथा संख्या  
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स्थानीय सरकारले 
स्वरोजगार िथा बैरे्लशक 
रोजगारीमा जाने मदिला 
िथा बष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ायको क्षमिा ववकासको 
लागग कायाक्रमिरू िय गरी 
कायाान्वयवन गने 
गरे।नगरेको ? (कायाकम 
संख्या र उपष्स्थति) 

०-१  0 स्थानीय सरकारले 
स्वरोजगार िथा बैरे्लशक 
रोजगारीमा जाने मदिला 
िथा बष्चचतिकरणमा 
परेको समुर्ायको क्षमिा 
ववकासको लागग 
कायाक्रमिरू िय गरी 
कायाान्वयवन गने गरेको। 

स्थानीय सरकारले स्वरोजगार 
िथा बैरे्लशक रोजगारीमा जाने 
मदिला िथा बष्चचतिकरणमा 
परेको समुर्ायको क्षमिा 
ववकासको लागग कायाक्रमिरू िय 
गरेको िर कायाान्वयवन नभएको। 

स्थानीय सरकारले 
स्वरोजगार िथा बैरे्लशक 
रोजगारीमा जाने मदिला 
िथा बष्चचतिकरणमा 
परेको समुर्ायको क्षमिा 
ववकासको लागग 
कायाक्रमिरू िय नगरेको 
र कुनै त्यस्िा कायाक्रम 
कायाान्वयवन नभएको। 

स्थानीय सरकारले 
स्वरोजगार िथा 
बैरे्लशक रोजगारीमा 
जाने मदिला िथा 
बष्चचतिकरणमा 
परेको समुर्ायको 
क्षमिा ववकासको 
लागग गररएका 
कायाक्रमिरूको 
संख्या र 
उपष्स्थति, िथा 
स्वीकृि कायाक्रम 
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ग्रामीण मदिला प्राववगधकिरू 
(पशु सेवा, कृवष, स्वास्थ्य 
र पूवााधार सम्बन्धी 
प्राववगधक) र सामाष्जक 
पररचालक ियार गने 
गरे।नगरेको ? (मनोनयन, 
तनयुष्क्ि वा गठन र 
िाललम सम्बन्धी सुचकाँक) 

०-१  1 ग्रामीण मदिला 
प्राववगधकिरू (पशु सेवा, 
कृवष, स्वास्थ्य र पूवााधार 
सम्बन्धी प्राववगधक) र 
सामाष्जक पररचालक 
ियार गने गरेको। 

ग्रामीण मदिला प्राववगधकिरू (पशु 
सेवा, कृवष, स्वास्थ्य र पूवााधार 
सम्बन्धी प्राववगधक) र सामाष्जक 
पररचालक ियार गने नीति रिेको 
िर कायाान्वयन नभएको। 

ग्रामीण मदिला 
प्राववगधकिरू (पशु सेवा, 
कृवष, स्वास्थ्य र पूवााधार 
सम्बन्धी प्राववगधक) र 
सामाष्जक पररचालक 
ियार गने नगरेको। 

ग्रामीण मदिला 
प्राववगधकिरू (पशु 
सेवा, कृवष, 
स्वास्थ्य र पूवााधार 
सम्बन्धी 
प्राववगधक) र 
सामाष्जक 
पररचालक ियार 
गने गने तनणाय र 
मनोनयन, तनयुष्क्ि 
वा गठन र िाललम 
सम्बन्धी वववरण 
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गररब िथा वष्चचतिकरणमा 
परेको समुर्ायको पिँुच र 
क्रयशष्क्ि अनुरूप 
सुपथमूल्य सिकारी 
पसलिरूको व्यवस्थापनमा 
पाललकाको कायाक्रम 
कायाान्वयन भए।नभएको ? 

०-१  1 गररब िथा 
वष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ायको पिँुच र 
क्रयशष्क्ि अनुरूप 
सुपथमूल्य सिकारी 
पसलिरूको व्यवस्थापनमा 
पाललकाको कायाक्रम 
कायाान्वयन भएको। 

गररब िथा वष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ायको पिँुच र क्रयशष्क्ि 
अनुरूप सुपथमूल्य सिकारी 
पसलिरूको व्यवस्थापनमा 
पाललकाको कायाक्रम भएको िर 
कायाान्वयन नभएको। 

गररब िथा 
वष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ायको पिँुच र 
क्रयशष्क्ि अनुरूप 
सुपथमूल्य सिकारी 
पसलिरूको व्यवस्थापनमा 
पाललकाको कायाक्रम 
नभएको। 

गररब िथा 
वष्चचतिकरणमा 
परेको समुर्ायको 
पिँुच र क्रयशष्क्ि 
अनुरूप सुपथमूल्य 
सिकारी पसलिरूको 
व्यवस्थापनमा 
पाललकाको कायाक्रम 
र अनुगमन 
प्रतिवेर्न 
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स्थानीय ििले स्थानीय 
सेवा प्रवाि, ववकास तनमााण 
र स्थानीय शासनका 
बबषयमा कायापाललका िथा 
सभाबाट नीति, कानून 
जारी गरी सोिी कानून 
बमोष्जम सम्बष्न्धि 
अगधकारीबाट तनणाय गरी 
कामकाज गने गरेको वा 
िर्था तनणाय गरी कामकाज 
िुने गरेको ?  

०-१  1 स्थानीय ििले स्थानीय 
सेवा प्रवाि, ववकास 
तनमााण र स्थानीय 
शासनका बबषयमा 
कायापाललका िथा 
सभाबाट नीति, कानून 
जारी गरी सोिी कानून 
बमोष्जम सम्बष्न्धि 
अगधकारीबाट तनणाय गरी 
कामकाज गने गरेको।  

स्थानीय ििले स्थानीय सेवा 
प्रवाि, ववकास तनमााण र 
स्थानीय शासनका बबषयमा 
कायापाललका िथा सभाबाट नीति, 
कानून जारी गरेपतन सम्बष्न्धि 
अगधकारीबाट िर्था तनणाय गरी 
कामकाज िुने गरेको।  

स्थानीय ििले स्थानीय 
सेवा प्रवाि, ववकास 
तनमााण र स्थानीय 
शासनका बबषयमा िर्था 
तनणाय गरी कामकाज िुने 
गरेको।  

स्थानीय ििले 
स्थानीय सेवा 
प्रवाि, ववकास 
तनमााण र स्थानीय 
शासनका बबषयमा 
कायापाललका िथा 
सभाबाट नीति, 
कानून जारी र 
कानून बमोष्जम 
सम्बष्न्धि 
अगधकारीबाट भएका 
तनणाय 
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स्थानीय ििले ववगधको 
शासन, व्यापक 
जनसिभागगिा, भ्रटटाचार 
बबरूद्ध शून्य सिनशीलिा, 
सेवा प्रवािमा तनश्पक्षिा र 
मदिला िथा 
वष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ायलाई अग्रागधकार 
जस्िा नीति कायाान्वयनमा 
ल्याए।नल्याएको ? 

०-१  0.5 स्थानीय ििले ववगधको 
शासन, व्यापक 
जनसिभागगिा, भ्रटटाचार 
बबरूद्ध शून्य 
सिनशीलिा, सेवा 
प्रवािमा तनश्पक्षिा र 
मदिला िथा 
वष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ायलाई अग्रागधकार 
जस्िा नीति 
कायाान्वयनमा ल्याएको। 

स्थानीय ििले ववगधको शासन, 
व्यापक जनसिभागगिा, भ्रटटाचार 
बबरूद्ध शून्य सिनशीलिा, सेवा 
प्रवािमा तनश्पक्षिा र मदिला िथा 
वष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ायलाई अग्रागधकार जस्िा 
केिी नीतिमात्र कायाान्वयनमा 
ल्याएको। 

स्थानीय ििले ववगधको 
शासन, व्यापक 
जनसिभागगिा, भ्रटटाचार 
बबरूद्ध शून्य 
सिनशीलिा, सेवा 
प्रवािमा तनश्पक्षिा र 
मदिला िथा 
वष्चचतिकरणमा परेको 
समुर्ायलाई अग्रागधकार 
जस्िा कुनै नीति 
कायाान्वयनमा नल्याएको। 

स्थानीय ििले 
ववगधको शासन, 
व्यापक 
जनसिभागगिा, 
भ्रटटाचार बबरूद्ध 
शून्य सिनशीलिा, 
सेवा प्रवािमा 
तनश्पक्षिा र मदिला 
िथा 
वष्चचतिकरणमा 
परेको समुर्ायलाई 
अग्रागधकार जस्िा 
नीति र कायाान्वयन 
प्रतिवेर्न 

 
८
३ 

      

५.
१.

३ 

मदिला ववकासका लागग 
भएका बेइष्जङ्ग घोषणा 
पत्रका वाह्रवटा 
प्रतिवद्धिािरूका क्षेत्रमा 
कायाक्रम िय गरी 
कायाान्वयन गने गरेको छ 
? (कायाकम संख्या र 
उपष्स्थति) 

०-१  0 मदिला ववकासका लागग 
भएका बेइष्जङ्ग घोषणा 
पत्रका वाह्रवटा 
प्रतिवद्धिािरूका क्षेत्रमा 
कायाक्रम िय गरी 
कायाान्वयन गने गरेको। 

मदिला ववकासका लागग भएका 
बेइष्जङ्ग घोषणा पत्रका वाह्रवटा 
प्रतिवद्घिािरूका क्षेत्रमा कायाक्रम 
िय भएपतन  कायाान्वयन 
नभएको। 

मदिला ववकासका लागग 
भएका बेइष्जङ्ग घोषणा 
पत्रका वाह्रवटा 
प्रतिवद्धिाका क्षेत्रमा कुनै 
कायाक्रम िय नभएको 
िथा कुनै कायाान्वयन 
नभएको। 

मदिला ववकासका 
लागग भएका 
बेइष्जङ्ग घोषणा 
पत्रका वाह्रवटा 
प्रतिवद्धिािरूका 
क्षेत्रमा  स्वीकृि  
िथा सचचाललि 
कायाक्रम संख्या र 
उपष्स्थति 
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संयुक्ि राटरसङ्घीय बाल 
अगधकार मिासन्धी, १९८९ 
मा गररएको प्रतिबद्धिा 
कायाान्वयन गना 
कायाक्रमिरूमा रकम 
ववतनयोजन गरी कायाक्रमिरू 
समयैमा सम्पन्न गरेको छ 
?  

०-१  1 संयुक्ि राटरसङ्घीय बाल 
अगधकार मिासन्धी, १९८९ 
मा गररएको प्रतिबद्धिा 
कायाान्वयन गना 
कायाक्रमिरूमा रकम 
ववतनयोजन गरी 
कायाक्रमिरू समयैमा 
सम्पन्न गने गरेको। 

संयुक्ि राटरसङ्घीय बाल 
अगधकार मिासन्धी, १९८९ मा 
गररएको प्रतिबद्धिा कायाान्वयन 
गना कायाक्रमिरूमा रकम 
ववतनयोजन भएपतन कायाक्रमिरू 
कायाान्वयन नभएको। 

संयुक्ि राटरसङ्घीय बाल 
अगधकार मिासन्धी, १९८९ 
मा गररएको प्रतिबद्धिा 
कायाान्वयन गने कुनै 
कायाक्रममा रकम 
ववतनयोजन नभएको र 
िालसम्म कुनै कायाक्रम 
नभएको। 

संयुक्ि राटरसङ्घीय 
बाल अगधकार 
मिासन्धी, १९८९ 
मा गररएको 
प्रतिबद्धिा 
कायाान्वयन गने 
कायाक्रममा  
ववतनयोष्जि बजेट 
िथा कायाकम 
संख्या, कायाकम 
संचालन भएको 
संख्या र उपष्स्थति 
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स्थानीय सरकारले तनयलमि 
रुपमा कायाक्रमको 
सावाजतनक परीक्षण, 
सामाष्जक परीक्षण, 
सावाजतनक सुनुवाई, 
तनयलमि पत्रकार भेटघाट र 
सूचनाको सावाजतनकीकरण 
गने गरे।नगरेको ? 

०-१  1 स्थानीय सरकारले 
तनयलमि रुपमा 
कायाक्रमको सावाजतनक 
परीक्षण, सामाष्जक 
परीक्षण, सावाजतनक 
सुनुवाई, तनयलमि 
पत्रकार भेटघाट र 
सूचनाको सावाजतनकीकरण 
गने गरेको। 

स्थानीय सरकारले आकल झुकल 
केिी कायाक्रमको सावाजतनक 
परीक्षण, सामाष्जक परीक्षण, 
सावाजतनक सुनुवाई, तनयलमि 
पत्रकार भेटघाट र सूचनाको 
सावाजतनकीकरण गने गरेको। 

स्थानीय सरकारले कुनै 
कायाक्रमको सावाजतनक 
परीक्षण, सामाष्जक 
परीक्षण, सावाजतनक 
सुनुवाई, तनयलमि 
पत्रकार भेटघाट र 
सूचनाको सावाजतनकीकरण 
गने नगरेको। 

स्थानीय सरकारले 
तनयलमि रुपमा 
कायाक्रमको 
सावाजतनक 
परीक्षण, सामाष्जक 
परीक्षण, 
सावाजतनक 
सुनुवाई, तनयलमि 
पत्रकार भेटघाट र 
सूचनाको 
सावाजतनकीकरण 
गरेको प्रति र 
कायाक्रमको 
उपष्स्थति 
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स्थानीय सरकारले गने 
सावाजतनक परीक्षण, 
सामाष्जक परीक्षण, 
सावाजतनक सुनुवाई, 
तनयलमि पत्रकार भेटघाट र 
सूचनाको सावाजतनकीकरण 
कायाक्रममा बष्न्चतिकरणमा 
परेका व्यष्क्ि िथा 
समुर्ायका सर्स्यको 
उपष्स्थति रिने गरे।नगरेको 
? 

०-१  1 स्थानीय सरकारले गने 
सावाजतनक परीक्षण, 
सामाष्जक परीक्षण, 
सावाजतनक सुनुवाई, 
तनयलमि पत्रकार भेटघाट 
र सूचनाको 
सावाजतनकीकरण 
कायाक्रममा 
बष्न्चतिकरणमा परेका 
व्यष्क्ि िथा समुर्ायको 
उपष्स्थति रिने गरेको।  

स्थानीय सरकारले गने सावाजतनक 
परीक्षण, सामाष्जक परीक्षण, 
सावाजतनक सुनुवाई, तनयलमि 
पत्रकार भेटघाट र सूचनाको 
सावाजतनकीकरण कायाक्रममा 
बष्न्चतिकरणमा परेका व्यष्क्ि 
िथा समुर्ायको कदिले कािीीँमात्र 
उपष्स्थति रिने गरेको।  

स्थानीय सरकारले गने 
सावाजतनक परीक्षण, 
सामाष्जक परीक्षण, 
सावाजतनक सुनुवाई, 
तनयलमि पत्रकार भेटघाट 
र सूचनाको 
सावाजतनकीकरण 
कायाक्रममा 
बष्न्चतिकरणमा परेका 
व्यष्क्ि िथा समुर्ायको 
उपष्स्थति रिने नगरेको। 

स्थानीय सरकारले 
गने सावाजतनक 
परीक्षण, सामाष्जक 
परीक्षण, 
सावाजतनक 
सुनुवाई, तनयलमि 
पत्रकार भेटघाट र 
सूचनाको 
सावाजतनकीकरण 
कायाक्रमको 
उपष्स्थति रष्जटटर  
र बष्न्चतिकरणमा 
परेका व्यष्क्िको 
उपष्स्थति 
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स्थानीय सरकारले गने 
सावाजतनक परीक्षण, 
सामाष्जक परीक्षण, 
सावाजतनक सुनुवाई, 
तनयलमि पत्रकार भेटघाट र 
सूचनाको सावाजतनकीकरण 
कायाक्रममा बष्न्चतिकरणमा 
परेका व्यष्क्ि िथा 
समुर्ायको िफा बाट स्थानीय 
सरकारले ललएको नीति िथा 
कायाकम र सो को 
कायाान्वयका ववषयमा 
आवाज उठ्ने गरे । नगरेको 
र यसरी उठेका प्रश्न उपर 
स्थानीय सरकारबाट 
सम्बोधन िुने गरे।नगरेको 
? 

०-१  0.5 स्थानीय सरकारले गने 
सावाजतनक परीक्षण, 
सामाष्जक परीक्षण, 
सावाजतनक सुनुवाई, 
तनयलमि पत्रकार भेटघाट 
र सूचनाको 
सावाजतनकीकरण 
कायाक्रममा 
बष्न्चतिकरणमा परेका 
व्यष्क्ि िथा समुर्ायको 
िफा बाट स्थानीय 
सरकारले ललएको नीति 
िथा कायाकम र सो को 
कायाान्वयका ववषयमा 
उठेका प्रश्न उपर स्थानीय 
सरकारबाट सम्बोधन िुने 
गरेको।  

स्थानीय सरकारले गने सावाजतनक 
परीक्षण, सामाष्जक परीक्षण, 
सावाजतनक सुनुवाई, तनयलमि 
पत्रकार भेटघाट र सूचनाको 
सावाजतनकीकरण कायाक्रममा 
बष्न्चतिकरणमा परेका व्यष्क्ि 
िथा समुर्ायको िफा बाट स्थानीय 
सरकारले ललएको नीति िथा 
कायाकम र सो को कायाान्वयका 
ववषयमा उठेका प्रश्नमध्ये 
केिीकोमात्र स्थानीय सरकारबाट 
सम्बोधन िुने गरेको। 

स्थानीय सरकारले गने 
सावाजतनक परीक्षण, 
सामाष्जक परीक्षण, 
सावाजतनक सुनुवाई, 
तनयलमि पत्रकार भेटघाट 
र सूचनाको 
सावाजतनकीकरण 
कायाक्रममा 
बष्न्चतिकरणमा परेका 
व्यष्क्ि िथा समुर्ायको 
िफा बाट स्थानीय 
सरकारले ललएको नीति 
िथा कायाकम र सो को 
कायाान्वयका ववषयमा 
आवाज उठ्ने गरे पतन 
यसमा  स्थानीय 
सरकारबाट सम्बोधन िुने 
नगरेको। 

स्थानीय सरकारले 
गने सावाजतनक 
परीक्षण, सामाष्जक 
परीक्षण, 
सावाजतनक 
सुनुवाई, तनयलमि 
पत्रकार भेटघाट र 
सूचनाको 
सावाजतनकीकरण 
कायाक्रममा 
बष्न्चतिकरणमा 
परेका व्यष्क्ि िथा 
समुर्ायको िफा बाट 
स्थानीय सरकारले 
ललएको नीति िथा 
कायाकम र सो को 
कायाान्वयका 
ववषयमा आवाज 
उठेका प्रश्न र 
त्यसमा  स्थानीय 
सरकारबाट 
सम्बोधनको 
अलभलेि 
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स्थानीय सरकारका 
जनप्रतितनगध र कमाचारीको 
आचार संदििा स्वीकृि गरी 
कायाान्वयनमा 
ल्याए।नल्याएको ? 

०-१  1 स्थानीय सरकारका 
जनप्रतितनगध र 
कमाचारीको आचार संदििा 
स्वीकृि गरी 
कायाान्वयनमा ल्याएको। 

स्थानीय सरकारका जनप्रतितनगध 
र कमाचारीको आचार संदििा 
स्वीकृि गरे पतन कायाान्वयनमा 
आइनसकेको। 

स्थानीय सरकारका 
जनप्रतितनगध र 
कमाचारीको आचार संदििा 
स्वीकृि गरी 
कायाान्वयनमा नल्याएको। 

स्थानीय सरकारका 
जनप्रतितनगध र 
कमाचारीको स्वीकृि 
आचार संदििा 
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स्थानीय सरकारले 
तनयलमिरुपमा समग्र वावषाक 
योजना िथा कायाक्रमको 
सावाजतनक गने गरे 
।नगरेको र मदिला, 
बालबाललका र आदर्वासी 
जनजाति, मधेशी, मुष्श्लम, 
वपछिावगा, र्ललि, अपाङ्गिा 
भएका व्यष्क्ििरू, 
जेटठनागररकलाई लक्षक्षि 
गरेर रािेको कायाक्रम िथा 
बजेट सरोकारवालाले थािा 
पाउनेगरी सावाजतनक 
गरे।नगरेको ? 

०-१ 1 स्थानीय सरकारले 
तनयलमिरुपमा समग्र 
वावषाक योजना िथा 
कायाक्रमको सावाजतनक 
गने गरेको र मदिला, 
बालबाललका र आदर्वासी 
जनजाति, मधेशी, 
मुष्श्लम, वपछिावगा, 
र्ललि, अपाङ्गिा भएका 
व्यष्क्ििरू, 
जेटठनागररकलाई लक्षक्षि 
गरेर रािेको कायाक्रम 
िथा बजेट सरोकारवालाले 
थािा पाउनेगरी 
सावाजतनक गरेको। 

स्थानीय सरकारले तनयलमिरुपमा 
समग्र वावषाक योजना िथा 
कायाक्रमको सावाजतनक गने गरे 
पतन मदिला, बालबाललका र 
आदर्वासी जनजाति, मधेशी, 
मुष्श्लम, वपछिावगा, र्ललि, 
अपाङ्गिा भएका व्यष्क्ििरू, 
जेटठनागररकलाई लक्षक्षि गरेर 
रािेको कायाक्रम िथा बजेट 
सरोकारवालाले थािा पाउनेगरी 
सावाजतनक नगरेको। 

स्थानीय सरकारले 
तनयलमिरुपमा समग्र 
वावषाक योजना िथा 
कायाक्रमको सावाजतनक 
गने नगरेको र मदिला, 
बालबाललका र आदर्वासी 
जनजाति, मधेशी, 
मुष्श्लम, वपछिावगा, 
र्ललि, अपाङ्गिा भएका 
व्यष्क्ििरू, 
जेटठनागररकलाई लक्षक्षि 
गरेर रािेको कायाक्रम 
िथा बजेट सरोकारवालाले 
थािा पाउनेगरी 
सावाजतनक नगरेको। 

स्थानीय सरकारले 
तनयलमिरुपमा 
समग्र गरेको 
वावषाक योजना िथा 
कायाक्रमको 
सावाजतनकीकरण  
र मदिला, 
बालबाललका र 
आदर्वासी 
जनजाति, मधेशी, 
मुष्श्लम, वपछिावगा, 
र्ललि, अपाङ्गिा 
भएका व्यष्क्ििरू, 
जेटठ नागररक 
लक्षक्षि कायाक्रम 
िथा बजेट 
सावाजतनक गरेको 
अलभलेि 
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स्थानीय सरकारले स्थानीय 
सूचना स्थानीय भाषामा 
प्रवाि िथा प्रशारण गने 
गरे। नगरेको ? 

०-१  1 स्थानीय सरकारले 
स्थानीय सूचना स्थानीय 
भाषामा प्रवाि िथा 
प्रशारण गने गरेको। 

स्थानीय सरकारले स्थानीय सूचना 
स्थानीय भाषामा प्रवाि िथा 
प्रशारण गने नीति रिेको िर 
कायाान्वयन नभएको। 

स्थानीय सरकारले 
स्थानीय सूचना स्थानीय 
भाषामा प्रवाि िथा 
प्रशारण गने नगरेको।  

स्थानीय सरकारले 
स्थानीय सूचनािरू 
स्थानीय भाषामा 
प्रवाि िथा प्रशारण 
गरेको वववरण 
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के स्थानीय सरकारले 
स्थानीय रेडियो, एफ.एम. 
र छापा माध्यमद्वारा 
समावेशीकरण िथा लैंगगक 
समानिा सम्बन्धी सूचना 
प्रवाि गरी जनिालाई 
सुसुगचि गने गरेको छ ? 

०-१  1 स्थानीय सरकारले 
स्थानीय रेडियो, 
एफ.एम. र छापा 
माध्यमद्वारा 
समावेशीकरण िथा 
लैंगगक समानिा सम्बन्धी 
सूचना प्रवाि गरी 
जनिालाई सुसुगचि गने 
गरेको। 

स्थानीय सरकारले स्थानीय 
रेडियो, एफ.एम. र छापा 
माध्यमद्बाट केिीमात्र  समावेशी 
िथा लैंगगक समानिा सम्बन्धी 
सूचना प्रवाि गरी जनिालाई 
सुसुगचि गने गरेको। 

स्थानीय सरकारले 
स्थानीय रेडियो, 
एफ.एम. र छापा 
माध्यमद्बाट 
समावेशीकरण िथा 
लैंगगक समानिा सम्बन्धी 
सूचना प्रवाि गरी 
जनिालाई सुसुगचि गने 
नगरेको। 

स्थानीय सरकारले 
स्थानीय रेडियो, 
एफ.एम. र छापा 
माध्यमद्वारा 
समावेशीकरण िथा 
लैंगगक समानिा 
सम्बन्धी प्रवादिि 
सूचनाको प्रति 
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के स्थानीय स्िरमा मदिला, 
बालबाललका सबै 
जािजातिका ववपन्न बगा 
(आदर्वासी जनजाति, र्ललि 
मधेशी, मुष्श्लम, वपछिावगा) 
अपाङ्गिा भएको 
व्यष्क्ििरू, जेटठ नागररक 
लगायि अन्य लक्षक्षि 
समुििरूको सूचना, लशक्षा 
िथा संचारसम्बन्धी 
कायाक्रमको प्रवािबाट यी 
वगािरूको जनचेिनामा 
वदृ्गध भएको छ ? (आधार 
िथ्याँकसँग समेि िुलना 
गना सककने) 

०-१  0.5 स्थानीय स्िरमा मदिला, 
बालबाललका सबै 
जािजातिका ववपन्न बगा 
(आदर्वासी जनजाति, 
र्ललि मधेशी, मुष्श्लम, 
वपछिावगा) अपाङ्गिा 
भएको व्यष्क्ििरू, जेटठ 
नागररक लगायि अन्य 
लक्षक्षि समुििरूको सूचना, 
लशक्षा िथा संचारसम्बन्धी 
कायाक्रमको प्रवािबाट यी 
वगािरूको जनचेिनामा 
वदृ्गध भएको। 

स्थानीय स्िरमा मदिला, 
बालबाललका सबै जािजातिका 
ववपन्न बगा (आदर्वासी 
जनजाति, र्ललि मधेशी, मुष्श्लम, 
वपछिावगा) अपाङ्गिा भएको 
व्यष्क्ििरू, जेटठ नागररक 
लगायि अन्य लक्षक्षि समुििरूको 
सूचना, लशक्षा िथा संचारसम्बन्धी 
कायाक्रमको प्रवाि भएपतन यसबाट 
यी वगािरूको जनचेिनामा वदृ्गध 
भएको आधार नभएको। 

स्थानीय स्िरमा मदिला, 
बालबाललका सबै 
जािजातिका ववपन्न बगा 
(आदर्वासी जनजाति, 
र्ललि मधेशी, मुष्श्लम, 
वपछिावगा) अपाङ्गिा 
भएको व्यष्क्ििरू, जेटठ 
नागररक लगायि अन्य 
लक्षक्षि समुििरूको सूचना, 
लशक्षा िथा संचारसम्बन्धी 
कायाक्रमको प्रवाि नभएको 
र स्थानीय ििका 
कायाक्रमबाट यी वगािरूको 
जनचेिनामा वदृ्गध 
नभएको। 

के स्थानीय स्िरमा 
मदिला, बालबाललका 
सबै जािजातिका 
ववपन्न बगा 
(आदर्वासी 
जनजाति, र्ललि 
मधेशी, मुष्श्लम, 
वपछिावगा) 
अपाङ्गिा भएको 
व्यष्क्ििरू, 
जेटठनागररक 
लगायि अन्य 
लक्षक्षि समुििरूको 
सूचना, लशक्षा िथा 
संचारसम्बन्धी 
कायाक्रमको 
प्रवािबाट यी 
वगािरूको 
जनचेिनामा वदृ्गध 
भएको िथ्याँक वा 
अध्ययन प्रतिवेर्न 
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के कायाक्रम िथा पररयोजना 
कायाान्वयनबाट सम्वष्न्धि 
समुर्ायले पूरा लाभ ललन 
सकेको छ? 

०-१  0.5 कायाक्रम िथा पररयोजना 
कायाान्वयनबाट सम्वष्न्धि 
समुर्ायले पूरा लाभ ललन 
सकेको। 

कायाक्रम िथा पररयोजना 
कायाान्वयनबाट सम्वष्न्धि 
समुर्ायले केिीमात्र लाभ ललन 
सकेको। 

कायाक्रम िथा पररयोजना 
कायाान्वयनबाट सम्वष्न्धि 
समुर्ायले लाभ ललन 
नसकेको। 

कायाक्रम िथा 
पररयोजना 
कायाान्वयनबाट 
सम्वष्न्धि 
समुर्ायले पूरा लाभ 
ललएको प्रभाव 
अध्ययन प्रतिवेर्न 
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के स्थानीय सरकारले 
संचालन गरेका कायाकमको 
अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ाा 
लैङ्गगक समानिा िथा 
सामाष्जक समावेशी ववकास 
सम्वन्धी कायाक्रमको 
संचालनबाट सरोकारवालालाई 
पुगेको लाभ, असर र प्रभाव 
ववश्लेषण गने गररन्छ ? 

०-१  0.5 स्थानीय सरकारले 
संचालन गरेका 
कायाकमको अनुगमन, 
मूल्याङ्कन गर्ाा लैङ्गगक 
समानिा िथा सामाष्जक 
समावेशी ववकास सम्वन्धी  
कायाक्रमको संचालनबाट 
सरोकारवालालाई पुगेको 
लाभ, असर र प्रभाव 
ववश्लेषण गने गररएको। 

स्थानीय सरकारले संचालन गरेका 
कायाकमको अनुगमन, मूल्याङ्कन 
गर्ाा लैङ्गगक समानिा िथा 
सामाष्जक समावेशी ववकास 
सम्वन्धी  कायाक्रमको संचालनबाट 
सरोकारवालालाई पुगेको लाभ, 
असर र प्रभाव ववश्लेषण गने 
कायाक्रम रिेको िर कायाान्वयन 
नभएको। 

स्थानीय सरकारले 
संचालन गरेका 
कायाकमको अनुगमन, 
मूल्याङ्कन गर्ाा लैङ्गगक 
समानिा िथा सामाष्जक 
समावेशी ववकासका  
कायाक्रमको संचालनबाट  
सरोकारवालालाई पुगेको 
लाभ, असर र प्रभाव 
ववश्लेषण गने कायाक्रम 
नभएको। 

स्थानीय सरकारले 
संचालन गरेका 
कायाकमको 
अनुगमन, 
मूल्याङ्कन गर्ाा 
लैङ्गगक समानिा 
िथा सामाष्जक 
समावेशी ववकासका  
कायाक्रमको 
संचालनबाट  
सरोकारवालालाई 
पुगेको लाभ, असर 
र प्रभाव ववश्लेषण 
भएको प्रतिवेर्न 
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के स्थानीय सरकारको 
समीक्षा बैठकमा मदिला, 
बालबाललका, सबै 
जािजातिका ववपन्न बगा 
(आदर्वासी जनजाति, र्ललि 
मधेशी, मुष्श्लम, वपछिावगा) 
अपाङ्गिा भएका 
व्यष्क्ििरू, जेटठनागररक 
लगायिलाई लक्षक्षि कायाक्रम 
मागथ छलफल गने गरेका 
छ ? 

०-१  1 स्थानीय सरकारको 
समीक्षा बैठकमा मदिला, 
बालबाललका, सबै 
जािजातिका ववपन्न वगा 
(आदर्वासी जनजाति, 
र्ललि मधेशी, मुष्श्लम, 
वपछिावगा) अपाङ्गिा 
भएका व्यष्क्ििरू, 
जेटठनागररक लगायिलाई 
लक्षक्षि कायाक्रम मागथ 
छलफल िुने गरेको।  

स्थानीय सरकारको समीक्षा 
बैठकमा मदिला, बालबाललका, सबै 
जािजातिका ववपन्न वगा 
(आदर्वासी जनजाति, र्ललि 
मधेशी, मुष्श्लम, वपछिावगा) 
अपाङ्गिा भएका व्यष्क्ििरू, 
जेटठनागररक लगायिलाई लक्षक्षि 
कायाक्रम मागथ यर्ाकर्ा छलफल 
िुने गरेको। 

स्थानीय सरकारको 
समीक्षा बैठकमा मदिला, 
बालबाललका, सबै 
जािजातिका ववपन्न वगा 
(आदर्वासी जनजाति, 
र्ललि मधेशी, मुष्श्लम, 
वपछिावगा) अपाङ्गिा 
भएका व्यष्क्ििरू, 
जेटठनागररक लगायिलाई 
लक्षक्षि कायाक्रम मागथ 
छलफल िुने नगरेको। 

स्थानीय सरकारको 
समीक्षा बैठकमा 
मदिला, 
बालबाललका, सबै 
जािजातिका 
ववपन्न वगा 
(आदर्वासी 
जनजाति, र्ललि 
मधेशी, मुष्श्लम, 
वपछिावगा) 
अपाङ्गिा भएका 
व्यष्क्ििरू, 
जेटठनागररक 
लगायिलाई लक्षक्षि 
गरी भएको छलफल 
प्रतिवेर्न 
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के अनुगमन िथा 
मूल्याङ्कनबाट लसकेका 
पाठिरू कायाक्रम वा योजना 
ियार गर्ाा समावेश गने 
गररन्छ ? 

०-१  1 अनुगमन िथा 
मूल्याङ्कनबाट लसकेका 
पाठिरू कायाक्रम वा 
योजना ियार गर्ाा 
समावेश गने गररएको छ। 

अनुगमन िथा मूल्याङ्कनबाट 
लसकेका केिी पाठिरू कायाक्रम वा 
योजना ियार गर्ाा समावेश गने 
गररएको छ। 

अनुगमन िथा 
मूल्याङ्कनबाट लसकेका 
पाठिरू कायाक्रम वा 
योजना ियार गर्ाा 
समावेश गने गररएको 
छैन। 

अनुगमन िथा 
मूल्याङ्कनबाट 
लसकेका पाठिरू 
कायाक्रम वा योजना 
ियार गर्ाा समावेश 
गरेको प्रमाण 
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स्थानीय ििले संघ र प्ररे्श 
सरकारिरूले िय गरेका 
नीति, कानून िथा 
कायाक्रमिरूको कायाान्वयनमा 
सिकाया, समन्वय र 
सिजीकरण गने गरे।नगरेको 
?  

०-१  1 स्थानीय ििले संघ र 
प्ररे्श सरकारिरूले िय 
गरेका नीति, कानून िथा 
कायाक्रमिरूको 
कायाान्वयनमा सिकाया, 
समन्वय र सिजीकरण 
गने गरेको।  

स्थानीय ििले संघ र प्ररे्श 
सरकारिरूले िय गरेका केिी 
नीति, कानून िथा कायाक्रमको 
कायाान्वयनमा मात्र सिकाया, 
समन्वय र सिजीकरण गने 
गरेको।  

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

स्थानीय ििले संघ 
र प्ररे्श 
सरकारिरूले िय 
गरेका नीति, 
कानून िथा 
कायाक्रमिरूको 
कायाान्वयनमा 
सिकाया, समन्वय 
र सिजीकरण 
गरेको प्रमाण 
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लैङ्गगक समानिा िथा 
समावेशी ववकासको लागग 
ववलभन्न सरोकारवाला 
तनकायिरूबीच सचजाल बनी 
कायागि छलफल िथा यस 
क्षेत्रको ववकासको लागग 
तनयलमिरुपमा काया िुने 
गरे।नगरेको ?  

०-१  0.5 लैङ्गगक समानिा िथा 
समावेशी ववकासको लागग 
ववलभन्न सरोकारवाला 
तनकायिरूबीच बनेको 
सचजालमा कायागि 
छलफल िथा यस क्षेत्रको 
ववकासको लागग 
तनयलमिरुपमा काया िुने 
गरेको। 

लैङ्गगक समानिा िथा समावेशी 
ववकासको लागग ववलभन्न 
सरोकारवाला तनकायिरूबीच बनेको 
सचजालमा आकलझुकल कायागि 
छलफल िथा यस क्षेत्रको 
ववकासको लागग बेलाबेलामा काया 
िुने गरेको।  

लैङ्गगक समानिा िथा 
समावेशी ववकासको लागग 
ववलभन्न सरोकारवाला 
तनकायिरूबीच बनेको 
सचजालमा कायागि 
छलफल िथा यस क्षेत्रको 
ववकासको लागग काया िुने 
नगरेको। 

लैङ्गगक समानिा 
िथा समावेशी 
ववकासको लागग 
ववलभन्न 
सरोकारवाला 
तनकायिरूबीच 
बनेको सचजाल मा 
कायागि छलफल 
िथा यस क्षेत्रको 
ववकासको लागग 
काया गरेको 
प्रमाखणि िुने 
बैठकका तनणाय 
पुष्स्िका िथा 
तनणाय 

 
९
९ 

      

५.
५.

३ 

लैङ्गगक समानिा िथा 
समावेशी ववकासको लागग 
ववलभन्न सरोकारवाला 
तनकायिरूबीच कायागि 
संयन्त्र (संजाल) का 
प्रतितनगधिरूलाई लैङ्गगक 
िथा समावेशी ववकास 
सम्वन्धी क्षमिा ववकास 
िाललमिरू प्रर्ान गने गरे 
।नगरेको ?  

०-१  0.5 लैङ्गगक समानिा िथा 
समावेशी ववकासको लागग 
ववलभन्न सरोकारवाला 
तनकायिरूबीच कायागि 
संयन्त्र (संजाल) का 
प्रतितनगधिरूलाई लैङ्गगक 
िथा समावेशी ववकास 
सम्वन्धी क्षमिा ववकास 
िाललमिरू प्रर्ान गने 
गरेको।  

लैङ्गगक समानिा िथा समावेशी 
ववकासको लागग ववलभन्न 
सरोकारवाला तनकायिरूबीच 
कायागि संयन्त्र (संजाल) का 
केिी प्रतितनगधलाई मात्र लैङ्गगक 
िथा समावेशी ववकास सम्वन्धी 
क्षमिा ववकास िाललम दर्ने 
कायाक्रम रिेको। 

लैङ्गगक समानिा िथा 
समावेशी ववकासको लागग 
ववलभन्न सरोकारवाला 
तनकायिरूबीच कायागि 
संयन्त्र (संजाल) का 
प्रतितनगधलाई लैङ्गगक 
िथा समावेशी ववकास 
सम्वन्धी क्षमिा ववकास 
िाललमिरू प्रर्ान गने 
नगरे।  

लैङ्गगक समानिा 
िथा समावेशी 
ववकासको लागग 
ववलभन्न 
सरोकारवाला 
तनकायिरूबीच 
कायागि संयन्त्र 
(संजाल) का 
प्रतितनगधिरूलाई 
लैङ्गगक िथा 
समावेशी ववकास 
सम्वन्धी क्षमिा 
ववकास िाललम 
प्रर्ान गरेको 
कायाकम संख्या र 
उपष्स्थति 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
१
०
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५.
५.

४ 

मदिला ववरुद्ध िुने सबै 
प्रकारका भेर्भाव उन्मूलन 
गने मिासष्न्ध 
कायाान्वयनका लागग ियार 
गररएको राष्टरय कायायोजना 
र संयुक्ि राटरसङ्घीय 
सुरक्षा पररषद्बाट पाररि 
प्रस्िाव नम्बर १३२५ र 
१८२० को कायाान्वयन 
राष्टरय कायायोजना, मानव 
अगधकार कायायोजना िथा 
छुवाछुि बबरूद्धको 
कायायोजनामा स्थानीय 
सरकारको ष्जम्मेवारी भतन 
उल्लेि गररएका 
कायाक्रमिरूमा रकम 
ववतनयोजन िथा कायाान्वयन 
गने गरे।नगरेको ?  

०-१  0 मदिला ववरुद्ध िुने सबै 
प्रकारका भेर्भाव उन्मूलन 
गने मिासष्न्ध 
कायाान्वयनका लागग 
ियार गररएको राष्टरय 
कायायोजना र संयुक्ि 
राटरसङ्घीय सुरक्षा 
पररषद्बाट पाररि प्रस्िाव 
नम्बर १३२५ र १८२० को 
कायाान्वयन राष्टरय 
कायायोजना, मानव 
अगधकार कायायोजना िथा 
छुवाछुि बबरूद्धको 
कायायोजनामा स्थानीय 
सरकारको ष्जम्मेवारी 
भतन उल्लेि गररएका 
कायाक्रमिरूमा रकम 
ववतनयोजन िथा 
कायाान्वयन गने गरेको। 

मदिला ववरुद्ध िुने सबै प्रकारका 
भेर्भाव उन्मूलन गने मिासष्न्ध 
कायाान्वयनका लागग ियार 
गररएको राष्टरय कायायोजना र 
संयुक्ि राटरसङ्घीय सुरक्षा 
पररषद्बाट पाररि प्रस्िाव नम्बर 
१३२५ र १८२० को कायाान्वयन 
राष्टरय कायायोजना, मानव 
अगधकार कायायोजना िथा 
छुवाछुि बबरूद्धको कायायोजनामा 
स्थानीय सरकारको ष्जम्मेवारी 
भतन उल्लेि गररएका 
कायाक्रमिरूमा रकम ववतनयोजन 
गरेपतन  कायाान्वयन नगरेको। 

मदिला ववरुद्ध िुने सबै 
प्रकारका भेर्भाव उन्मूलन 
गने मिासष्न्ध 
कायाान्वयनका लागग 
ियार गररएको राष्टरय 
कायायोजना र संयुक्ि 
राटरसङ्घीय सुरक्षा 
पररषद्बाट पाररि प्रस्िाव 
नम्बर १३२५ र १८२० को 
कायाान्वयन राष्टरय 
कायायोजना, मानव 
अगधकार कायायोजना िथा 
छुवाछुि बबरूद्धको 
कायायोजनामा स्थानीय 
सरकारको ष्जम्मेवारी 
भतन उल्लेि गररएका 
कायाक्रमिरूमा रकम 
ववतनयोजन िथा 
कायाान्वयन गने नगरेको। 

मदिला ववरुद्ध िुने 
सबै प्रकारका 
भेर्भाव उन्मूलन 
गने मिासष्न्ध 
कायाान्वयनका 
लागग ियार 
गररएको राष्टरय 
कायायोजना र 
संयुक्ि राटरसङ्घीय 
सुरक्षा पररषद्बाट 
पाररि प्रस्िाव 
नम्बर १३२५ र 
१८२० को 
कायाान्वयन राष्टरय 
कायायोजना, मानव 
अगधकार 
कायायोजना िथा 
छुवाछुि बबरूद्धको 
कायायोजनामा 
स्थानीय सरकारको 
ष्जम्मेवारी भतन 
उल्लेि गररएका 
कायाक्रमिरूमा 
ववतनयोजन भएको 
स्वीकृि वावषाक 
कायाकम र बजेट 



 
 

-h_ tftf]kfgL uf=kf=sf] n};;f; kl/If0faf6 k|fKt ;jn kIf, ;'wf/ ug'{kg]{ kIf, cj;/ / r'gf}tLx? (SWOT Analysis)  

d"n lzif{s ;jn kIfx?  ;'wf/ ug'{kg]{ kIfx?  cj;/ r'gf}tL 

gLlt sfg'g 

/ of]hgf 

!=!=#, 

!=!=^,!=!=&,!=@=!=

!=@=&,!=@=* 

1.1.1,1.1.2,1.1.4,1.1.5,1.1.8,1.2.1,1.2.7,1.2.8,1.3
.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4 

 kflnsfn] n};;f; gLlt, 

sfo{ljlw agfO{ nIfLt ju{ 

;d'bfosf] ;du| ljsf;df 

sfd ug{ ;Sg] . 

 nIfLt ju{nfO{ ;dfg cj;/ 

k|bfg ug{ ;lsg] . 

 ag]sf ;a} gLlt / sg'g\x? 

k'0f?kdf sfo{Gjogdf Nofpg 

sl7gfO{ . 

 P]g sfg'g lgdf{0f ug]{ bIf 

hgzlQm gx'g .' 

;+:yfut 

Aoa:yf 

@=!=@,@=!=#,@=#=!,

@=#=@,@=$=!,@=%=$ 

2.1.1,2.1.4,2.2.1,2.2.2,2.2.3,2.2.4,2.3.3,2.
3.4,2.4.2,2.4.3,2.4.4,2.5.1,2.5.2,2.5.3 

 ;+ljwfgdf Joj:yf ePsf] 

;dfa]zL , ;dfg'kflts 

Joj:yf sfo{Gjogdf cfpg] 

;a}n] ;dfg cj;/ kfO{ d"n 

ljsf;sf] d"n k|jfxdf Nofpg 

;lsg] . 

 kflnsfn] of]hgf a}+s agfPsf 

sf/0f rfn' jif{df 

k|fyldstfdf gk/]sf 

of]hgfx? csf]{ cf=j=df= 

k|fyldstfdf kg]{ nIfLt ju{n] 

dfu u/]sf of]hgf 

sfo{Gjogdf cfpg] . 

 k[lq;tfTds ;f]+rn] ubf{ dlxnf 

g]t[Tj :jLsf/ ug{ g;Sg' .  

 nIfLt ju{n] dfu u/]sf 

of]hgfx? k|yldstfdf kg{ 

sl7gfO{ . 

 ef}uf]lns ljs6tfsf sf/0f 

j8f & / *df  ;xh kx'Fr 

gk'u]sf] . 

 



 
 

 

 

 

dfgj 

;+zfwg 

tyf Ifdtf 

lasf; 

#=!=@,#=!=#,#=@=@,

#=@=$,#=$=# 

3.1.1,3.1.4,3.1.5,3.1.6,3.1.7,3.1.8,3.2.1,3.2.
2,3.2.3,3.3.1,3.3.2,3.3.3,3.3.4,3.4.1,3.4.
2,3.4.4 

 kflnsfdf ePsf] hgzlQnfO{ 

Joj:yLt ul/ kl/rfng ug{ 

;lsg] . 

 sfd{rf/L / kbflwsf/Lsf] 

Ifdtfdf ljsf; eO{ 

sfo{s'zntfdf a[l4 x'g] . 

 n};;f;sf] cfwf/df Ifdtf 

ljsf; gx'g' . 

 vl08s[t tYofÍ Joj:yfkg 

gx'g' .sfo{qmdx?sf] lg/Gt/tf 

gul/g' . 

;]jf k|afx $=!=!,$=!=@,$=!=#

,$=!=$,$=@=!,$=@=

#,$=@=$,$=#=!,$=#

=@,$=#=#,$=#=$,$=

$=@,$=$=$,$=%=#,

$=%=$ 

4.2.2,4.4.1,4.4.3,4.5.1,4.5.2 
 jlGrlts/0f k/] gk/]sf] 

ljZn]i0f u/]/ ;]jfk|jfx ug{ 

;s]df ;]jf k|bfos / ;]jf 

u|xLsf] b'/L gllhssf] e} 

ljkGg k5fl8kfl/Psf ju{sf] 

;]jfdf kx'+r a[l4 ug{ ;lsg] . 

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

sdL 

 Ifdtf ljsf;sf sfo{qmddf 

k|ofKt ah]6 ljlgof]hgf gul/g' 

. 

 

;'zf;g / 

pQ/bfloTj 

%=!=!,%=!=$,%=@=!,

%=@=@,%=@=$,%=#=!

,%=#=@,%=#=#,%=$=#

,%=$=$,%=%=!,%=%=

@ 

5.1.2,5.1.3,5.1.4,5.2.3,5.2.4,5.3.1,5.3.2,5
.3.4,5.4.1,5.5.2,5.5.3,5.5.4 

 :ygLo ;/sf/n] ljleGg ljifodf 

gLlt lgdff{0f u/]sf]n] 

sfof{Gjogdf Nofpg ;lsg] . 

 ;zQm Pj+ ;r]t gfu/Ls ;dfh 

/x]sf] . 

 lasf; lgdf{0f, ;]jf k|jfxsf] 

dfkb08 / k|lqmofx nlIft au{nfO{ 

:k:6 a'emfpg' . 

 ;'rgf k|ljlw / k[i7kf]if0fnfO{ 

;+/rgfTds ?kdf cfTd;fy ug'{ . 

 Eff}uf]lns las6tf, O{G6/g]6sf] 

;d:on] ;'rgf k|afxdf sl7gfO{ . 

 



 
 

 

 

-em_ n};;f; sfof{Gjog ;DaGwL aflif{s sfo{of]hgf @)&* tftf]kfgL ufpFkflnsf h'Dnf  

d"n lzif{s 
cj:yf ;'wf/sf nflu cfaZos 

lqmofsnfk 
lqmofsnfk ;+rfng ug]{ lhDd]jf/L 

;dofawL yk bfloTj 

k'0ff{Í k|fKtfÍ  kxnstf{ lg0f{ostf{ sfof{Gjog 

stf{ 

 kg]{ gkg]{ 

gLlt sfg'g 

of]hgf -@)_  

11        

gLlt / sfg'gdf 

;dfa]zLtf 

;xeflutf -*_ 

4.5 

       

!=!=!= ufpFkflnsfsf] sfg'g tyf gLlt 

agfpg] qmddf n};;f; laifo ;dfa]z 

ug{sf nflu ;dfa]zL ;ldlt agfpg] .  

k|d'v 

k|zf;sLo 

clws[t,  

sfo{kflnsf, 

ufpF ;ef  

 

laifout 

zfvf, j8f 

sfof{no 

@)&(.)*)  gkg]{ 

!=!=@= uf=kf=sf] :yfgLo gLlt tyf 

sfg'g hf/L ug'{ eGbf klxn] n};;f; 

laifo ;dfa]z eP gePsf] af/]df 

clgjfo{ n]vfhf]vf ug]{ sfo{nfO{ 

lg/Gt/tf lbg]  . 

k|=k|=c 

sfg'g 

d:of}bf 

;ldlt= 

ufpF;ef, 

sfo{kflnsf 

lawfg tyf 

sfg'g 

d:of}bf 

;ldlt  

@)&*.)&( 

b]lv 

lg/Gt/ 

 gkg]{ 

!=!=$=  n};;f; gLlt tyf dlxnf k'?if 

;dlasf; tyf n}lus lae]b la?4 

/0fgLlt agfO{ nfu' ug]{ . 

;fdflhs 

lasf; 

;ldlt 

ufpF;ef dlxnf 

afnaflnsf 

zfvf 

@)&(.)*) laifo 

la1 

 

!=!=&=:yfgLo >dgLlt agfO{ nfu' ug]{ .  /f]huf/ 

;+of]hs 

ufpF;ef, 

sfo{kflnsf 

/f]huf/ 

zfvf 

@)&(.)*)  gkg]{ 

of]hgf th'{df tyf 

sfof{Gjog -*_ 
5.5 

!=@=@= dlxnf, tyf al~rlts/0fdf 

k/]sf ;d'bfosf] lasf;sf nflu 

lglZrt k|ltzt ah]6 l;df lgwf{/0f 

ug]{ . 

ah]6 l;df 

lgwf{/0f 

;ldlt 

ufpF;ef, 

sfo{kflnsf 

j8f 

sfof{no, 

laifout 

zfvf  

@)&(.)*) 

b]lv 

lg/Gt/ 

yk ah]6  

!=@=# of]hgf th'df{sf ;Dk'0f sfuhft 

Joj:yLt ul/ /fVg] . 

of]hgf 

zfvf 

sfo{kflnsf j8f 

sfof{no 

@)&( b]lv 

lg/Gt/ 

 gkg]{ 



 
 

!=@=% of]hgf th'{df ubf{ nlIft ju{sf] 

5'6]6f5'6} cfjZostf ljZn]if0f k|lta]bg 

tof/ ul/ /fVg] . 

of]hgf 

zfvf 

sfo{kflnsf j8f 

sfof{no 

@)^(.)*)  gkg]{ 

!=@=^= lbuf] lasf; nIox?sf] 

:yfgLos/0fsf nflu sfo{of]hgf agfO{ 

ah]6 lalgof]hg ug]{ . 

;fdflhs 

lasf; 

;ldlt 

sfo{kflnsf  k|=k|= c= / 

;f=la=zf= 

@)&(.)*)  gkg]{ 

ah]6 th'{df tyf 

sfof{Gjog -$_  

1 !=#=! nIfLt au{sf] ljkGgtf :tl/s/0f 

ug]{ . 

/f]huf/ 

zfvf 

ufpF;ef j8fsfo{no @)&(.)*) yk ah]6  

!=#=@= ufpFkflnsfsf] ah]6 lalgof]hg 

ubf{ n};;f; kl/If0fsf nflu 5'6\ofpg] 

;fdflhs 

lasf; 

;ldlt 

ufpF;ef ;f=la=zf, 

d=af=zfvf 

@)&(.)*) yk ah]6  

!=#=#= n};;f; laifodf Ifdtf lasf; 

of]hgf sfof{Gjogsf nflu lglZrt 

k|ltzt ah]6 Aoa:yf ug]{  

;fdflhs 

lasf; 

;ldlt 

ufpF;ef ;f=la=zf @)&(.)*) yk ah]6  

!=#=$ nIfLt ju{sf]nflu lgZrt 

k|ltzt ah]6 ljlgof]hg ug]{ . 

k|=k|= c= ufp;ef j8fsfof{no, 

ljifout 

zfvf 

@)&(.)*)  gkg]{ 

;+:yfut Ao:yf -

@)_ 

10        

sd{rf/L 

kbfwLsf/L 

k|ltlglwTj -$_ 

2.5 

       

@=!=$= Ifdtf ljsf; sfo{of]hgf agfO{ 

l;k ljsf;  tyf Ifdtf clea[l4 

sfo{qmddf dlxnf tyf nIfLt ju{sf]  

;xeflutfnfO{ ;'lglZrt ug]{]  . 

;fdflhs 

lasf; 

zfvf 

sfo{kflnsf  k|=k|=c= @)&*.)&(

b]lv 

lg/Gt/ 

yk ah]6  

sfo{k|0ffnLdf 

;dfa]zL -$_ 
0 

@=@=!= n};;f;  gLlt tyf  /0fgLlt 

agfpg] . 

;fdflhs 

lasf; 

zfvf 

sfo{kflnsf k|= k|= c= @)&(.)*) yk ah]6  

@=@=#= sfof{nodf x'g] b'/Aoaxf/, 

e]befj / dlxnf lx+;f lgoGq0fsf nflu 

cfrf/ ;+lxtf lgdf{0f u/L nfu' ug]{ . 

pkfWoIf, 

;fdflhs 

lasf; 

sfo{kflnsf k|= k|= c= @)&*.)&( yk ah]6  



 
 

zfvf 

@=@=$= n};;f; ;ldltn] cg'udg ul/ 

of]hgf th'{df ;ldltnfO{ ;'emfjsf 

nflu sfo{gLlt agfpg] . 

n};;f; 

sfof{Gjog 

;ldlt 

sfo{kflnsf k|= k|= c= @)&*.)&( 

b]lvlg/Gt/ 

 gkg]{ 

;ldlt pk;ldlt 

sfo{bndf 

k|ltlglwTj -$_ 

3 @=#=$= laleGg ;ldlt, pk;ldlt / 

sfo{bnn] k|lta]bg tof/ ul/ of]hgf 

th'{df ;ldltnfO{ lbPsf ;'emfjx? 

clgjfo{ sfof{Gjog ug{] Aoa:yf 

ldnfpg] .  

;fdflhs 

lasf; 

;ldlt 

sfo{kflnsf k|= k|= c= @)&*.)&(

b]lv 

lg/Gt/ 

yk ah]6  

laQ Aoa:yfk 

k|0ffnLdf 

;dfa]zLtf -$_ 

2 @=$=! n};;f; cg'?k ;"rgf k|afx ug]{  ;fdflhs 

ljsf; 

zfvf 

k|=k|=c= ;'rgf zfvf @)&( b]lv 

lg/Gt/ 

 gkg]{ 

@=$=#= n}+lus 8]:s :yfkgf u/L dfgj 

;|f]t Aoa:yfkg ug]{ . 

;fdflhs 

lasf; 

;ldlt 

sfo{kflnsf k|=k|=c= / d= 

af= zfvf 

@)&*.)&( y\k 

dfgj;|f]

t 

 

tYof+s ;+sng 

tyf Aoa:yfkg  -

$_ 

2.5 @=%=# uf=kf=sf] k|f]kmfOn cBfawLssf 

nflu vl08s[t tYof+s ;+sng tyf 

cBfawLs ug]{ .  

;'rgf 

clwsf/L 

sfo{kflnsf ;'rgf zfvf @)&*.)&(

b]lvlg/Gt/ 

yk ah]6   

dfgj ;+zfwg 

tyf Ifdtf 

lasf; -@)_ 

9.5        

dfgj ;+zfwg 

tyf Ifdtf lasf; 

-*_ 

 #=!=%= Ifdtf clea[l4sfflu ah]6 

ljlgof]hg ug]{ ;fy} n};;f; ;DaGwL 

tfnLd ;+rfngsf nflu dfgj;|f]t a[l4 

ug]{ . 

;fdflhs 

lasf; 

;ldlt 

sfo{kflnsf k|= k|= c= @)&*.)&( yk ah]6  

#=!=& nIfLt ju{sfnflu nf]s;]jf 

tof/L sIff ;~rfng ug]{ . 

k|=k|=c sfo{kflnsf, 

ufpF;ef 

d=jf=sf= @)&(.)*) kg]{  

#=!=*= a]Olhª 3f]if0fkqdf dlxnfsf 

kIfdf Aoa:yf ul/Psf !@ j6f 

If]qx?sf] Aofks hfgsf/Lsf nflu 

;fdflhs 

lasf; 

;ldlt 

sfo{kflnsf dlxnf 

afnafflnsf 

zfvf 

@)&*.)&( yk ah]6  



 
 

uf=kf= kbfwLsf/L / sd{rf/Lx?nfO{ 

tfnLd ;+rfng ug]{  

cgf}krfl/s d'No 

dfGotf / 

s';+:sf/ la?4 

hgr]tgf -$_ 

2.5 #=@=@= n}+lus lx+;f /lxt ufpFkflnsf 

3f]if0ffsf nflu sfo{of]hgf agfpg] . 

;fdflhs 

lasf; 

;ldlt 

sfo{kflnsf j8f 

sfof{no, 

;f=la=;ldlt

= 

@)&*.)&(  gkg]{ 

sfg'gL ;fIf/tf -

$_ 
1 

#=#=!= ;+lawfg nufot laBdfg 

sfg'gx?sf af/]df hfgsf/Lsf nflu 

hgk|ltlgwL / sd{rf/Lx?nfO{ tfnLd 

;+rfng ug]{ . 

;fdflhs 

lasf; 

;ldlt 

sfo{kflnsf ;f=la=zf, 

d=af=;ldlt 

@)&*.)&(  gkg]{ 

#=#=@= sfo{kflnsf kbfwLsf/L / 

laifout zfvf k|d'vx?nfO{ sfg'g 

d:o{f}]bf tof/L af/] cledd"lvs/0f ug]{  

;fdflhs 

lasf; 

;ldlt 

sfo{kflnsf k|= k|= c= @)&*.)&(  gkg]{ 

#=#=#= dlxnf xs clwsf/, Psn 

dlxnf, of}ghGo b'/Aoaxf/ la?4 

sfg'gL lzIff tfnLd ;++rfng ug]{ .  

d= tyf 

af= zfvf 

 

sfo{kflnsf 

d= tyf af= 

zfvf  

@)&*.)&( 

b]lvlg/Gt/ 

yk ah]6  

lakb 

Aoa:yfkgdf 

;dfa]zLtf  -$_ 

2.5 

#=$=!= lakb ;DaGwL gLlt agfpbf 

n};;f; ;Da]bglzn x'g] / dlxnf 

k'?ifnfO{ ;+/If0fsf] cnu cnu Aoa:yf 

ug]{ .  

lakb 

Aoa:yfkg 

;ldlt 

sfo{kflnsf lakb 

Aoa:yfkg 

;ldlt 

@)&*.)&(  gkg]{ 

#=$=$= lakb sf]if lat/0fsf nflu 

lg0f{o k|lqmofdf dlxnf nufot al~rt 

;d'bfosf] ;xeflutf u/fpg] . 

lakb 

Aoa:yfkg 

;ldlt 

sfo{kflnsf lakb 

Aoa:yfkg 

;ldlt 

@)&*.)&(  gkg]{ 

;]jf k|afx -@)_ 16.5        

  

$=@=@= ufpFkflnsf tyf j8f 

sfof{nox?df :tgkfg sIfsf] Aoa:yf 

u/L :tgkfgsf nflu ;do lgwf{/0f ug]{  

:jf:Yo 

zfvf 

sfo{kflnsf :jf:Yo 

zfvf, d=af= 

zfvf 

@)&*.)&(  gkg]{ 



 
 

vfg]kfgL tyf 

;/;kmfO{ -$_ 
3 

$=$=!= ufpFkflnsf / j9f 

sfof{nox?df dlxnf k'?ifsf nflu 

cnu cnu ;f}rfnosf] Aoa:yf ug]{ . 

dlxnf 

afnaflns

f tyf 

:jf:Yo 

zfvf 

sfo{kflnsf dlxnf 

afnaflnsf 

zfvf 

@)&(.)*) yk ah]6  

$=$=# ;d'bfo txdf s'xLg] / gs'xLg] 

kmf]xf]/ Aoa:yfkg / s/];faf/L 

Aoa:yfkgsf nflu hgr]tgfd"nsf 

tfnLd ;+rfng ug]{ . 

s[lif tyf 

kz' 

:jf:Yo 

zfvf 

sfo{kflnsf k|= k|= c= @)&*.)&(  gkg]{ 

:j/f]huf/ tyf 

cfocfh{g / ahf/ 

Aoa:yfkg -$_  

2.5 

$=%=! ul/jL gS;f+sg ug]{  ;fdflhs 

lasf; 

;ldlt 

sfo{kflnsf, 

ufpF;ef 

 

j8f 

sfof{no 

@)&*.)&( 

b]lv 

@)&(.)*) 

yk ah]6  

$=%=@= a}b]lzs /f]huf/Ldf hfg] dlxnf 

/ lab]zaf6 kms]{sf o'jfnfO{ nIfLt u/L 

sfo{qmd / ah]6 lalgof]hg ug]{ .  

;fdflhs 

ljsf; 

zfvf 

sfo{kflnsf j8f 

sfo{no, 

ljifout 

zfvf 

@)&(.*) kg]{  

$=%=#= s[lif tyf kz';]jfdf cfwf/Lt  

dlxnf k|flalws pTkfbg u/L :j/f]huf/ 

agfpg of]hgf / ah]6 lalgof]hg ug]{ .  

;fdflhs 

lasf; 

;ldlt 

sfo{kflnsf, 

ufpF;ef 

j8f 

sfof{no 

@)&(.)*)  gkg]{ 

;'zf;g tyf 

pQ/bfloQj -@)_ 

14.5        

%=!=@ e|i6ftf/ gLlt tof/ ul/ nfu' 

ug]{ . 

k|=k|=c= sfo{kflnsf j8f 

sfof{no, 

ljifout 

zfvf 

@)&(.)*) kg]{  

;'zf;g -$_ 2.5 

%=!=#=a]Olhª 3f]if0ffkqsf !@ j6f 

If]qx?df sfo{qmd to u/L sfof{Gjog 

ug]{  

dlxnf 

afnaflns

f zfvf 

sfo{kflnsf dlxnf 

afnaflnsf 

zfvf  

@)&*.)&(  gkg]{ 

  %=#=#= ufpFkflnsfaf6 ;Dkfbg ePsf ;'rgf k|= k|= c= ;'rgf @)&*.)&( yk ah]6  



 
 

d'Vo d'Vo sfd / k|ult laa/0f #–# 

dlxgfdf k|sflzt ug]{ . 

zfvf clwsf/L  b]lv 

lg/Gt/ 

%=#=$= dlxnf, blnt, h]i7 gfu/Ls, 

ckf+u / afnaflnsf nufotsf lakGg 

;d'bfox?sf] ;'rgfdf kx'Fr a9fpg 

hgr]tgfsf sfo{qmdx? ;+rfng ug]{  

;fdflhs 

lasf; 

;ldlt 

sfo{kflnsf ;fdflhs 

lasf; 

;ldltf 

@)&*.)&( 

b]lv 

lg/Gt/ 

yk ah]6  

cg'udg tyf 

d'Nof+sg-$_ 
3 

%=$=!= sfo{qmd sfof{Gjog ubf{ nIfLt 

;d'bfosf] ;dfg nfe ;'lglZrt ug{ 

sfof{Gjog r/0fdf clgafo{ ;xeflu 

u/fpg] . 

n};;f; 

sfof{Gjog 

;ldlt 

sfo{kflnsf j8f 

sfof{no, 

laifout 

zfvf 

@)&*.)&(

b]lv 

lg/Gt/ 

 gkg]{ 

%=$=@= lgoldt cg'udg d'Nof+sg ubf{ 

n};;f; k|efj laZn]if0fnfO{ k|fyldstf 

lbg] k|lta]bg tof/ ug]{ . 

cg'udg 

d'Nof+sg 

;ldlt 

sfo{kflnsf  cg'udg 

d'Nof+sg  

;ldlt 

@)&*.)&(  gkg]{ 

;dGjo / ;DaGw 

la:tf/ -$_ 
2 

%=%=@= n};;f; laifodf sfo{ ug{ 

;/f]sf/jfnfx?sf] ;+hfn –dlxnf, 

blnt, ckf+u, h]i7 gfu/Ls cflb_ 

lgdf{0f u/L lgoldt 5nkmn ug]{  

n};;f; 

sfof{Gjog 

;ldlt 

sfo{kflnsf  dlxnf 

afnaflnsf 

zfvf 

@)&*.)&(  gkg]{ 

%=%=#= n};;f; laifodf sfo{ut 

;+hfnnfO{ n};;f; ;DaGwL Ifdtf 

lasf; tfnLd ;+rfng ug]{  

n};;f; 

sfof{Gjog 

;ldlt 

sfo{kflnsf  dlxnf 

afnaflnsf 

zfvf 

@)&*.)&( yk ah]6  

%=%=$=dlxnf dxf;GwL, ;+o'St /fi6«;+3 

;'/Iff kl/ifbsf] k|:tfj g+ !#@% / 

!*@) ;DaGwL /fli6o sfo{of]hgf 

sfof{Gjogsf nflu cfaZos ah]6 

lalgof]hg u/L sfof{Gjog ug]{  

;fdflhs 

lasf; 

;ldlt 

sfo{kflnsf  dlxnf 

afnaflnsf 

zfvf 

@)&*.)&( yk ah]6  



 
 

 

n}+lËs kl/If0f k|lta]bgsf] lgisif{ MM  

k|b]z ;'zf;g s]Gb|, s0ff{nL k|b]z O{Gb|]0fL sG;N6]G;L ;le{;]h k|f=nL= ;xhLs/0fdf tftf]kfgL 

ufpFkflnsfsf]]  n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0f sfo{ ;DkGg ePsf] 5 .  pQm 

kl/If0f qmddf tftf]kfgL ufpFkflnsfsf] laBdfg sfg'g tyf lgltut k|fAwfg / jt{dfg cEof;x?sf] 

af/]df n};;f; ;DaGwL ;'rsx?df cfwf/Lt eO{ ;xeflutfd"ns cEof;af6 n]vfhf]vf u/L 

:jd'NofÍg ul/Psf] 5 . n};;f; kl/If0f sfo{bn / ;xhstf{sf] ;xhLs/0fdf ufpFkflnsfsf 

kbflwsf/Lx?, ljifout zfvfsf sd{rf/Lx?;+u 5nkmn u/L :yfgLo txsf] n}lus ;+j]bgzLntfsf] 

ljifonfO{ cWoog tyf d'Nof+sg ul/Psf] lyof] . o;} qmddf ufpFkflnsfsf] jftfj/0f, ;+/rgfut 

Aoa:yf, sfo{z}nL tyf Aoaxf/sf] cjnf]sg ;d]t ul/Psf] lyof] .  

n};;f; kl/If0fsf] ;'rsx?df ul/Psf] cWoog tyf ljZn]if0faf6 k|fKt glthfsf] cfwf/df tftf]kfgL 

ufpFkflnsfsf] n};;f;sf] If]qdf ;sf/fTds cEof; yfngL ePklg w]/} ;"rsx?df ;'wf/sf nflu 

cfufdL sfo{ of]hgf agfO{ sfo{ ug'{kg]{ b]lvPsf] 5 . o;sf] nfuL :yfgLo txsf] sfo{of]hgf ;d]t 

lgdf{0f ePsf] 5 .  

;'emfjx? M 

n};;f; kl/If0fsf] qmddf ufpFkflnsfn] hgfPsf k|lta4tfx? / ;'wf/ ug'{kg]{ kIfx?nfO{ ;Daf]wg x'g] 

u/L lgdf{0f u/]sf aflif{s sfo{of]hgfx? k'0f{t sfof{Gjog eO{ n}+lus kl/If0f sfo{nfO{ lg/Gt/tf lbg 

;s]df ufpFkflnsfn] n}+lus d"nk|afxLs/0fsf] If]qdf ;kmntf xfl;n ug]{ b]lvG5 . ldlt @)&( a}zfv % 

/ ^ ut] ;DkGg n};;f; kl/If0fsf] qmddf ul/Psf] 5nkmn, cjnf]sg tyf n]vfhf]vfsf] cfwf/df 

:yfgLo txx?nfO{ n};;f; d}qL agfpgsf nflu lgDg ;'emfjx? 5g\ .  

• n};;f;sf If]qdf /x]sf ;d:of ;dfwfgsf nfuL ufpFkflnsfn] n};;f;d}qL sfg'g, gLlt tyf 

of]hgf agfO{ sfof{Gjog ug{ cfjZos /x]sf] .  

 

• kflnsfn] ;+~rfng u/]sf sfo{qmd tyf of]hgfx?sf] b:tfj]hx? Joj:yLt ul/ /fVg' kg]{ . 

• nIfLt ju{x?sf] cj:yf ljZn]if0f cfjZostfsf] cfwf/df of]hgf tyf sfo{qmdx? to ul/ 

 sfo{Gjog ul/g' kg]{ . 

• n};;f; k/LIf0f :jd'Nof+sgsf] Ps dxTjk"0f{ cf}hf/ ePsf]n] x/]s aif{ ufpFkflnsfn] n};;f; 

 kl/IF0f sfo{nfO{ lg/Gt/tf lbFb} ;'wf/sf nflu klxFrfg ePsf If]qx?df sfo{of]hgf agfO{ ;'wf/ 

 ub}} hfg'kg]{ b]lvG5 .  

• n};;f; kl/If0fsf] qmddf ufpFklfnsfn] tof/ u/]sf] sfo{of]hgf ;dod} sfof{Gjog x'g'kb{5 .  

• n};;f; kl/If0fnfO{ lg/Gt/tf lbgsf nflu :yfgLo txsf pkfWoIfsf] ;+of]hsTjdf u7Lt 

 sfo{bnnfO{ lqmoflzn agfO{ n};;f; kl/If0f sfo{nfO{ lgoldttf lbg'kb{5 . 



 
 

• n};;f; ;dGjo ;ldlt u7g ul/ ;ldltn] kflnsfsf ;a} of]hgf tyf sfo{qmdsf] cg'udg 

 lg/Gt/ ul/ cg'udg k|lta]bg tof/ ul/ of]hgf ;ldltnfO{ ;'emfjsf nflu k]z ug]{ 

 sfo{nfO{ lg/Gt/tf lbg ;s]df n};;f; d}qL of]hgf tyf ah]6 sfo{Gjogdf Nofpg ;lsg] 

 b]lvG5 . 

• ufpFkflnsfsf] ;+/rgfx? n};;f;d}qL agfO{ ;]jf k|afx ug{ ;s]df dlxnf nufot nIfLt 

 ;d'bfosf] ;]jfdf kx'Fr a9\b5 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

cg';'rLx? M    

cg';'rL ! n};;f; kl/If0f sfo{tfnLsf tftf]kfgL ufpFkflnsf dLlt @)&( a}zfv % / ^ ut]  

;do ljifoj:t'x? lqmofsnfkx? ljlw÷k|s[of lhDd]jf/L 

klxnf] lbg 

! ) M ) ) – 

! ! M ) ) pb\3f6g;q  

 

• cf;gu|x0f 

• :jfut dGtJo 

• kl/ro / cfrf/ ;+lxtf 

;DaGwL hfgsf/L 

 ;|f]t AolQm 

! ! M ) ) – 

! @ M # ) 
Nf};;f; ;DaGwL 

cjwf/0ff 

• n};;f; s], lsg / /fli6«o 

cGt/fli6«o k|fjwfg 

 

k|:t'tL / 5nkmn  ;|f]t AolSt 

!@M#)–!@MM$% lrof •    

!@M$%–!M!% n};;f; kl/If0fsf] 

cjwf/0ff 

• n};;f; kl/If0f  

s] , lsg, k|s[of / ;"rs 

 

k|:t'tL / 5nkmn ;|f]t AolSt 

!M!%-@M)) vfhf 

@M))–#M#) 

n};;f; kl/If0fsf] 

lg/Gt/tfsf nflu 

sfo{bn u7g ;DaGwL 

cjwf/f0ff 

• n};;f; kl/If0f lg/Gt/tfsf 

nflu sfo{bn u7g k|lqmof 

sf]sf] /xg], hLDd]jf/L s] x'g] 

cflb  

k|:t'tL / 5nkmn ;|f]t AolSt 

#M#) -%=M)) 
n};;f; kl/If0fsf 

;"rsx? n]vfhf]vf tyf 

d"Nofsg  

n};;f; kl/If0fsf d"Vo 

;"rstyf ;xfos ;"rs 

tyf d"Nof+sg ug]{ k|s[ofdf 

cEof;   

cEof; ;xeflu 

bf]>f] lbg 

!)M))– 

!!M)) 

klxnf] lbgsf] ;dLIff klxnf] lbgsf] ;dLIff 

 

;xeflutfd"ns ;xeflu 

!!M))– 

!@M#) 

n};;f; kl/If0fsf d"n 

;'rs / ;xfos 

;"rsx? d"Nofsg 

k|s[of 

• dfs'/L hfnf] / ljZn]if0f af6 

cfPsf] glthfk|:t't 

k|:t'lts/0f / 

5nkmn 

;xeflu / ;|f]t 

AolSt 

!@M#)–!@M$%  lrof   

!@M$%–!M!% 
n};;f; kl/If0fsf d"n 

;'rs / ;xfos 

;"rsx? d"Nofsg 

k|s[of 

• 8fou|fd jf :tDe lrq 

laZn]if0faf6 cfPsf] gtLhf 

k|:t't  

k|:t'lts/0f / 

5nkmn 

;xeflu / ;|f]t 

AolSt 

!M!%-@M))  
vfhf   



 
 

@M))–#M#) n};;f; kl/If0fsf 

;"rsx? d"Nofsg 

k|s[of 

• ;an kIf , sdhf]/ kIf , r'gf}lt 

/ cj;/sf] cEof; 

cEof; ;xeflu / ;|f]t 

AolSt 

#M#)= –%M)) 
n};;f; kl/If0fsf 

;"rsx? d"Nofsg 

k|s[of lg/Gt/ 

• sfo{of]hgf lgdf{0f  cEof; ;xeflu / ;|f]t 

AolSt 

=%M))–%=M#) ;dfkgzq ;|f]tAolQm / :yfgLo 

tx 

 

cg';'rL @ n};;f; kl/If0f sfo{zfnf uf]i7Lsf ;xeflux? tftf]kfgL ufpFkflnsf h'Dnf 

qm=;= gfdy/ kb 7]ufgf ;Dks{ g++ 

1 >L gj/fh Gof}kfg] cWooIf tftf]kfgL ufpFkflnsf 9848322274 

2 >L u+ufb]lj pkfWoo pkfWooIf Æ            Æ 9858391362 

3 ldng a'9f yfkf  k|=k|=c Æ            Æ 9858320823 

4 c+u/fh 8FfuL clws[t Æ            Æ 986810197 

5 ;l/tf zdf{ /f]hu/ ;+of]hs Æ            Æ 9849903854 

6 u? k|;fb rf}nfufO{ :jLYo zfvf k|d'v Æ            Æ 9848307551 

7 cf]d af= rGb clws[t 5}6}F Æ            Æ 9846261196 

8 kfj{tL uf}td -lAfi6_ kf]]if0f ;xhsf{tf Æ            Æ 9840169249 

9 lji0f' kl/of/ sf= kf= ;b:o Æ            Æ  

10 b'/ktL g]kfnL sf= kf= ;b:o Æ            Æ 98481302598 

11 zfGtL elQm  dlxnf tyf afnafnLsf 

zfvf k|d'v 

Æ            Æ 9848342758 

12 ljho s' zfxL sf= kf= ;b:o Æ            Æ 9848300477 

13 kbd g]kfnL s[lif zfvf k|d'v Æ            Æ 9848313296 

14 lai0f' af /fjn kz' ;]jf zfvg Æ            Æ 9848236225 

15 cflb k|;fb Gof}kfg] ;fxfos kfFrf} Æ            Æ 9848302931 

16 lw/h h];L j8f g+ $ cWoIf Æ            Æ 9858320059 

17 k]|d af= s7fon j8f g+ ! cWoIf Æ            Æ 9864716643 

18 l8NnL af= a'9f OlGhlgo/ Æ            Æ 9849862829 

19 xl/ af= /fjfn ;xfos kfFrf} Æ            Æ 9848300418 

20 g/]G› rf}nfufO{ gf= k|f =; Æ            Æ 9861176529 

21 sfnL s7fon sf=kf=;= Æ            Æ 9863479438 

22 lz/fh Gof}kfg] n]vfkfn  Æ            Æ 9842314013 

23 clDjsf pkfWo l;= c= g= dL Æ            Æ 9848318147 

24 ;/f /fjt j8d ;b:o Æ            Æ 9841621849 

25 xl/l;+x g]kfnL ;fxfos kfFrf} Æ            Æ 9848307515 

26 s[i0f af= a'9f j8f g+ @ cWoIf Æ            Æ 9848314764 

27 P]gb]lj rf}nfufO{ ;fdflhs kl/rfns Æ            Æ 9848302288 

28 gGb k|;fb h};L ;fdflhs kl/rfns Æ            Æ 9849337712 



 
 

29 qmlifs]z pkfWoo ;'rgf k|ljlw clws[t Æ            Æ 9849337712 

;xhstf{ M kDkmf kGt / s[kf kf]v/]n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

cg';'rL # n};;f; kl/If0f sfo{qmd cawLsf t:jL/ tftf]kfgL ufpFkflnsf  

 

 

 



 
 

 

cg';'rL $ = tftf]kfgL uf=kf=df n};;f; kl/If0f qmddf ;d"x cEof;af6 tof/ ul/Psf] gtLhf 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

cg';'rL % n};;f; kl/If0f sfo{qmddf ;xeflusf] xflh/L laa/0f  

  

cg';'rL ^ n};;f; kl/If0f tyf sfo{bn u7gsf] lg0f{o k|ltlnkL  

 

s 

 

 

 

 

 



 
 

 

cg';'rL & n};;f; kl/If0f ;DkGg kZrft tftf]kfgL ufpFkflnsfaf6 k|bfg ul/Psf] kq  

 

wGoafb,   k|lta]bs M O{Gb|]0fL sG;N6]G;L ;le{;]h k|f=nL ,slknj:t' . 

 


