tfg;]g gu/kflnsf, kfNkfsf]
n}+lËs ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0fsf] k|ltj]bg
@)&*

k|dfl0ft ug]{
k|b]z k|lzIf0f k|lti7fg
n'lDjgL k|b]z
g]kfnu~h, afFs]

k]z ug]{
l8 Oh OlGhlgol/Ë sG;N6]G;L k|f=ln=
g]kfnu~h
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!=k[i7e"dL
;+l3o nf]stfGlqs u0ftGq g]kfnsf] ;+ljwfgsf] k|:tfjgfdf g} n}+lËs lje]b cGTo u/L
;dfg'kflts ;dfj]zL / ;xeflutf d"ns l;4fGtsf cfwf/df ;dtfd"ns ;dfhsf]
lgdf{0f ug]{ Joj:yf ul/Psf] 5 . dlxnfsf] xs ;DaGwL wf/fn] ;dfg j+zLo clwsf/,
;'/lIft dft[Tj / k|hgg\ :jf:Yo ;DaGwL clwsf/, /fHosf ;a} ;/sf/df ;xeflutf x'g]
clwsf/, ;DklQ tyf kfl/jf/Ls dfldnf ;DaGwL clwsf/, lzIff, :jf:Yo, /f]huf/ /
;fdflhs ;'/Iffdf ;sf/fTds lje]bsf] Joj:yf u/]sf] 5 . o;sf ;fy} dlxnf lj?4 x'g]
lx+;fhGo sfo{x¿nfO{ sfg"g adf]lhd b08gLo x'g] Joj:yf u/]sf] 5 . ;dfgtfsf] xsn]
gful/sx¿, ;fdflhs / ;f+:s[tsf] ?kn] k5fl8 k/]sf ;d'bfo ;d]tsf] ;+/If0f,
;zlQms/0f jf ljsf;sf] nflu ;+ljwfgdf ljz]if k|fjwfgx¿sf] yk JofVof u/sf] 5 .
;fdflhs Gofosf] xsn] /fHosf x/]s ;/sf/x¿df ;dfj]zL / ;dfg'kflts k|ltlglwTjsf]
l;4fGtsf cfwf/df hgtfsf] ;xefuLtfsf] clwsf/ :yfkgf u/]sf] 5 . :yfgLo ;/sf/
;~rfng P]g, @)&$ df ufpFkflnsf tyf gu/kflnsfsf] sfd, sTf{Jo / clwsf/df n}+lus
;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f -Nf};;f;_ ;DaGwL Joj:yf u/]sf] 5 . To;}u/L j8f
;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/df TfYof+s cWofjlws tyf ;+/If0f cGtu{t v08Ls[t
tYof+s ;+sng ug]{, ljsf; sfo{ cGtu{t afnljjfx, ax'–ljjfx, n}+lus lx+;f cGTo ug]{
cflbsf] Joj:yf ul/Psf] 5 . :yfgLo txsf] of]hgf th'{df tyf sfof{Gjog cGtu{t
of]hgf th'{df dlxnf tyf lk5l8Psf] ju{sf] ;xeflutf ;'lglZrt ub}{ dlxnf, afnaflnsf
tyf lk5l8Psf ju{, If]q / ;d'bfonfO{ k|ToIf nfe k'Ug] of]hgf 5gf}6df hf]8 lbg'n]
n}=;=;f=; k|j¢{g ug]{ Joj:yf ul/Psf] a'lemG5 . :yflgo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ n]
u/]sf ]Joj:yf cg';f/ :yfgLo ;/sf/x¿n] jif{df Ps k6s cfly{s jif{ ;dfKt ePsf]
k|yd rf}dfl;s leq n}= ;= ;f= ; k/LIf0f u/L ;Sg'k5{ . n}= ;= ;f= ;= k/LIf0f sfo{sf]
;xof]u tyf ;dGjosf nflu :yfgLo ;/sf/n] Ps sfo{bn u7g ;d]t ug{'kb{5 .
n};;f; kl/If0fsf] cfwf/e"t dfkb08sf ?kdf kfFrj6f d"Vo lzif{s -gLlt, sfg'g, of]hgf,
;+:yfut Joj:yf, dfgj ;+;fwg tyf Ifdtf ljsf;, ;]jf k|jfx, ;'zf;g tyf
pQ/bfloTj_ / kfFr j6f k|d'v lzif{sx? leq @@ j6f pkzLif{sx? /flvPsf 5g\ . ltg}
pkzLif{sx?nfO{ k|i6 agfpgsf nflu k|To]s pkzLif{sdf k|Zgx? /flvPsf 5g\ . ltg}
k|Zgx?sf] cfwf/df :yflgo ;/sf/sf kbflwsf/Lx? / sd{rf/Lx?;+u ;Fu 5nkmn Pj+
cGt{lqmof ;DkGg ul/ 5nkmnsf] cfwf/df pQm j'+bfdf /fd|f] b]lvPsfdf !, dWoo
b]lvPsfdf )=% / ;'wf/ ug'{ kg]{ b]lvPsfdf jf ;f] ljifo cg';f/sf] sfd x'Fb} gePsf]
b]lvPsf] cj:yfdf ) c+sx? k|bfg ul/of] / k|fKt glthfnfO{ dfs'/L hfnf] tyf :tDe
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lrqsf] dfWodaf6 b]vfOPsf] 5 . n};;f; k/LIf0fsf] ;}4flGts kIfsf] cg';/0f, n};;f;
k/LIf0f sfo{ljlwsf] dxTjk"0f{ kf6f] ePsfn] o;sf] ;kmn sfof{Gjogaf6 cfˆgf] n};;f;
If]qsf] ljsf;sf] pQ/bfloTj k'/f ug{ :yfgLo ;/sf/nfO{ 7'nf] 6]jf k'Ug] b]lvG5 . o;}sf]
cfwf/df eljiosf] /0fgLlt tyf of]hgf tof/ ug]{ sfo{sf nflu o;af6 k|fKt lgisif{x¿n]
;3fpF5g\ . :yflgo tx n};;f; k/LIf0f sfo{ljlw, @)&$ sf] clwgdf /xL
gu/kflnsfsf] cf=j=)&&.)&* sf] n};;f; k/LIf0f ul/ k|ltj]bg tof/ ul/Psf] xf] .
@= n};;f; kl/If0sf] dxTj
:yfgLo txjf6 k|jflxt ul/g] ;j} sfo{nfO{ a9L k|efjsf/L agfpg, n}+lËs l:yltsf]
klxrfg / of]hgfa4 tj/af6 n}+lËs pQ/bfoL ljsf; k|s[ofnfO{ ;+:yfut ug{ n}+lËs
k/LIf0fsf] cfjZostf 5 . :yfgLo txn] n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f
kl/If0f sfo{ljlw @)&^ n] :yfgLo txsf] n};;f; If]qnfO{ k|efjsf/L sfof{Gjogdf hf]8
lbPsf] 5 . ufpFkflnsfn] j:tL :t/af6 of]hgfx?sf] 5gf}6 b]lv k|fyldlss/0fsf x/]s
r/0fx?df n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f cGt/ut sfof{Gjog ul/g' kg]{
lqmofsnfkx?df yk k|efjsfl/tf Nofpgsf] nflu klg n};;f; kl/If0fsf] cfjZostf
/x]sf] 5 . g]kfnsf] ;+ljwfgsf] k|:tfjgfdf juL{o, hftLo, If]qLo, eflifs, wfld{s, n}lËs
lje]b / ;a} k|sf/sf hftLo 5'jf5"tsf] cGTo ug]{ tyf cfly{s ;dfgtf, ;d[l4 /
;fdflhs Gofo ;'lglZrt ug{ ;dfg'kflts ;dfj]zL / ;xeflutfd"ns l;4fGtsf
cfwf/df ;dtfd"ns ;dfhsf] lgdf{0f ug]{ ;+sNk u/]sf] 5 . :yfgLo ;/sf/ ;~rfng
P]g, @)&$ df n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f -Nf};;f;_ ;DaGwL Joj:yf
k|:tfjgdf g} pNn]v ul/Psf] 5 . tt\ ;Gb{edf o; ltgfpm ufpFkflnsfn] th'{df ug]{
gLlt, sfo{qmd tyf ah]6, aflif{s of]hgf th'{df k|s[of, cfof]hgf Joa:yfkg tyf
sfof{Gjog, / cg'udg tyf d'NofÍg ug]{ qmddf ;+3Lo, k|b]z tyf :yfgLo ;/sf/n]
cjnDjg u/]sf] /fli6«o tyf k|fb]lzs lglt adf]lhd to ePsf n}lËs ;dfgtf tyf
;fdflhs ;dfa]zLs/0f ;DalGw sfo{qmdx?sf] sfof{jGog s] s:tf] cj:yfdf /x]sf] 5, s]
s:tf kIfx? /fd|f 5g\, s] s:tf kIfx? ;'wf/ ug'{ kg]{ x'g ;S5 / s:tf vfnsf]
sfo{qmdx? th'{df ubf{ n};;f; ;DalGw ;jfnx? ;Daf]wg ug{ ;lsG5 eg]/ of]hgfaå
sfo{of]hgf agfP/ clw a9\gsf] nfuL o; gukflnsfn] n};;f;sf] xfnsf] cj:yf
d'NofÍg tyf klxrfg ug{ :j–n]vfhf]vf ug{ cfjZos 7x/ u/]sf] 5 .o;sf ;fy}
kflnsfdf /x]sf] ;fdflhs ljsf; zfvf jf u7g ul/g] ;ldlt klg n};;f;nfO{
sfof{Gjog ug]{ jf n}+lus / ;dfj]lzd}qL of]hgf lgdf0f{ ug{ of] kl/If0f sfo{af6
kflnsfsf ;fdflhs ljsf; zfvf nfO{ dxTjk"0f{ 6]jf k'Ug] ck]Iff /flvPsf] 5 .

4

#= n}ª\lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0fsf] p4]Zox?
 g]kfnsf] ;+lawfg @)&@, :yfgLo ;/sf/ ;+~rfng P]g @)&$ df ePsf] n}lËs
;dfgtf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0f lgb]{lzsf @)&^ n] Joj:yf adf]lhd
:yfgLo txn] clËsf/ u/]sf] gLltut Joj:yf / o;sf] sfof{Gjogsf] cj:yfsf]
:j–n]vfhf]vf ug{ .
 gu/kflnsfleq “n};;f;” sfof{Gjogsf] jt{dfg cj:yfsf] laZn]if0f ug{ .
 gu/kflnsfsf] aflif{s lglt tyf sfo{qmddf “n};;f;”sf ;jfnx?nfO{ ;d]6\g] .
 kflnsfsf] “n};;f;” ;DalGwt /fd|f kIfx?nfO{ cem k|efjsf/L tj/n] a9jf lbg]
.
 kflnsf “n};;f;” ;DalGw ;'wf/ ug'{ kg]{ kIfx?nfO{ laif]z sfo{of]hgf agfP/
;Daf]wg ug{ .
 kflnsfsf] P]g, lgod, lgofjnL, lglt tyf sfo{qmdx?nfO{ “n};;f;” d}qL
agfpg
 n};;f; k/LIf0fsf] glthfsf] cfwf/df ;d:of tyf rgf}ltx?sf] klxrfg u/L
;dod} ;dfwfg ug]{ tyf efjL of]hgf tyf sfo{qmdsf nflu gLltut k[i7kf]if0f
lbO n};;f; lbuf] ljsf;sf nflusfo{ of]hgf agfP/ sfd ug{ .
$= n}ª\lus k/LIf0fn] ;d]6\g] If]qx?
n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0f ubf{ gu/kflnsfdf pknAw ljleGg
b:tfj]hx?sf] cWoog ul/Psf] lyof] . ufFpkflnsfsf] gLlt tyf sfo{qmd, aflif{s of]hgf
tyf ljleGg If]qut sfo{qmdx?n] n};;f; If]qnfO{ slt ;Dd ;Daf]wg u/]sf] 5 eg]/
cWoog ul/Psf] lyof] . o;} ul/ n}lËs ;dtfsf] l;4fGt, ;dljsf;sf] l;4fGt,
;dfj]zLs/0fsf] l;4fGt tyf n}lËs pQ/bfloTjsf] l;4fGtnfO{ gu/kflnsfsf] gLlt tyf
sfo{qmdaf6 cfTd;ft ul/Psf] jf ul/g' kg]{ ljifox?sf] cWoogsf] qmddf vf]hL ePsf]
lyof] . n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0f sfo{lalw @)&^ n] tf]s]sf
If]qx?df gLlt, sfg'g, of]hgf, ;+:yfut Joj:yfkg, dfgj ;+;fwg tyf Ifdtf ljsf;,
;]jf k|jfx / ;'zf;g tyf pQ/bfloTj d"n ljifo If]q / oL If]q leq kg]{ kg]{ pkIf]qx?
gLlt sfg"gdf ;dfj]lztf, of]hgf th"{df tyf sfof{Gjog, jh]6 th"{df tyf sfof{Gjog,
sd{rf/L kbflwsf/L k|ltlglwTj, sfo{ k|0ffnL ;dfj]zL, ;ldlt, pk;ldlt / sfo{bndf
k|ltlglwTj, sfo{ k|0ffnLdf ;dfj]zLs/0f, ljQLo Joj:yfkg k|0ffnLdf ;dfj]lztf, tYof+s
;s+ng tyf Joj:yfkg, dfgj ;+;f]wg tyf Ifdtf ljsf;, cgf}krfl/s d"No, dfGotf, /
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s';+:sf/ lj?4 hgr]tgf, sfg'gL ;fIf/tf, ljkb\ Joj:yfkgdf ;dfj]lztf, k"jf{wf/
ljsf;, k|hgg\ :jf:Yo, lzIff sfo{qmd, vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{, :j/f]huf/ tyf
cfocfh{g / ahf/ Joj:yfkg, ;'zf;g, pQ/bfloTj / hjfkmb]lxtf, ;"rgf tyf ;+rf/,
cg'udg tyf d"Nof+sg / ;dGjo tyf ;DjGw lj:tf/ h:tf pkIf]qx? o; n};;f;
kl/If0fsf cWoog If]qx? /x]sf 5g\ . o;nfO tflnsfdf o; cg';f/ b]vfOPsf] 5 M

d"n ljifo -;'rs_
gLlt, sfg'g, of]hgf

;+:yfut Joj:yf

dfgj ;+;fwg tyf Ifdtf ljsf;

;]jf k|jfx

;'zf;g / pQ/bfloTj

;xfos ljifo -pk;'rsx?_









lgtL / sfo{df ;dfj]lztf ;xeflutf
of]hgf th'{df tyf sfo{Gjog
ah]6 th'{df tyf sfo{Gjog
sd{rf/L kbflwsf/L k|ltlglwTj
sfo{k|0ffnL ;dfj]lz
;ldlt pk;ldlt / sfo{bndf
ljQ Joj:yf k|0ffnLdf ;dfj]lztf
tYofÍ ;+sng tyf Joj:yfkg

 dfgj ;+;fwg tyf Ifdtf ljsf;
 cgf}krfl/s d'No dfGotf / s';+:sf/ lj?4
hgr]tgf
 sfg"gL ;fIf/tf
 ljkt Joj:yfkgdf ;dfj]lztf
 k"jf{wf/ ljsf;
 k|hgg\ :jf:Yo
 lzIff sfo{qmd
 vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{
 :j/f]huf/ tyf cfocfh{g / ahf/
Joj:yfkg





;'zf;g
pQ/bfloTj / hjfkmb]lxtf
;'rgf tyf ;+rf/
cg'udg tyf d'Nofª\sg
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 ;dGjo / ;DaGw lj:tf/

%= n}lËs k/LIf0fsf] ljlw / tl/sf
n}+lus kl/If0fsf nflu o; gu/kflnsf ;Fu k|f/lDes ;dGjo kZrft kflnsfdf cfO
n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0f lgb]{lzsf @)&^ df pNn]v eP cg';f/
# j6f r/0fx? kf/ ul/ sfo{ ;DkGg ul/Psf] 5 . tL r/0fx?df M
-s_ tof/L r/0f
o; tof/L r/0fdf ;j{k|yd k|d'v ;xhstf{ af6 kflnsfdf cfO{ k|d'v k|zf;lso clws[t
/ ;"rgf clwsf/L;Fu cGt/lqmof ul/ n}+lËs kl/If0fsf nflu cfjZos kg]{ b:tfj]hx?
;+sng ug]{ sfo{ ul/Psf] lyof] eg] ;f] qmddf lgb]{lzsfdf pNn]v eP cg';f/ ufpFkflnsf
pkfWoIfsf] g]t[Tjdf # ;b:oLo sfo{bn u7g ul/ n}+lus kl/If0fsf nflu cfjZos kg]{
;Dk"0f{ tof/Lsf sfdx? ;DkGg ul/Psf] lyof] . h;df ;j{k|yd o; ufFpkflnsfdf
n};;f; kl/If0f sfo{nfO{ k"0f{ k|efjsf/L agfpg lgDgfg';f/sf] n};;f; sfo{bn u7g
ul/Psf] lyof] .
gu/kflnsf] n};;f; k/LIf0f sfo{bn

qm=;+=
!
@
#
$

Gffd

nlIdb]lj kf7s
j'l4';/f ;'gf/
lbks ljZjsdf{
lrgf s'df/L Gof}kfg]

kb
gu/ pkk|d'v
;b:o

;dfj]zLs/0f
a|fxd0f
blnt
,,
a|fxd0f

;sf ;fy} gu/kflnsf af6 aflif{s of]hgf, If]qut of]hgf, jflif{s k|ltj]bg, cfly{s
k|ltj]bg, rf}dfl;s÷aflif{s ;ldIff, ljsf; a'n]l6g, ufpFkflnsfsf] k|f]kmfOn cflb
b:tfj]hx? ;+sng ul/Psf lyP . oL b:tfj]hx? cWoog ul/ sfof{Gjog r/0fdf
5nkmn ug]{ / ;xefuLx?nfO{ ;+s]tx?df c+s k|bfg ug{ ;xh x'g] ul/ k|lzIf0f ug{
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tof/L ul/Psf] lyof] . o;sf cltl/St sfo{zfnf ;~rfngsf nflu cfjZos kg]{
;fdfu|Lx? Joj:yfkg ug]{, ;+s]tx? lk|G6 cfp6 ug]{ sfo{ klg ul/Psf] lyof] .

-v_ sfof{Gjog r/0f
 k|f/lDes ;"rgf ;+sng
gu/kflnsfdf n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf nflu eP u/]sf sfo{
k|ultx?sf ljifodf hfgsf/L lngsf nflu k|d'v ;xhstf{n] pkfWoIf, k|d'v k|zf;lso
clws[t / ;"rgf clwsf/L;Fu k|ToIf 5nkmn ul/ ;"rgfx? ;+sng u/]sf lyP .
 nlIft ju{;Fu 5nkmn
gu/kflnsfn] ljsf; d"ns ultljlwx? ;~rfng ug]{ qmddf dlxnf, afnaflnsf / cGo
nlIft ju{nfO{ s] s;/L ;d]6]/ lnPsf] 5 eGg] ljifodf hfgsf/L lngsf nflu k|d'v
;xhstf{n] :yfgLo txsf blnt dlxnf ;b:o, dlxnf tyf afnaflnsfsf] If]q x]g]{
kmf]sn JolSt;Fu 5nkmn ;~rfng u/]sf lyP . plgx?;Fu nlIft ju{nfO{ ljsf;sf]
d"nwf/df Nofpgsf nflu eO/x]sf kxnx?sf ljifodf 5nkmn ePsf] lyof] .
 sfo{zfnf ;~rfng
gu/kflnsfdf sfo{/t sd{rf/Lx? / kbflwsf/Lx?;Fu cGt/lqmofTds 5nkmn ug]{ / ;f]
sf] cfwf/df ;xefuLx?n] n}+lus kl/If0f ug]{ p2]Zon] k|d'v ;xhstf{sf] g]t[Tjdf
sfo{zfnf ;~rfng ul/Psf] lyof] . o;sf nflu ;j} ;xefuLx?nfO ;fdflhs b"l/ sfofd
ul/ k|lzIf0f lbP/ plgx?nfO{ n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0f lgb]{lzsf @)&^
n] Joj:yf u/] n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0f lsg / s;/L eGg]
ljifodf cg'lzIf0f ul/Psf] lyof] .
 SWOT Analysis
n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf If]qdf ufpFkflnsfdf ePsf cEof;x?df
;jn kIf, ;'wf/fTds kIf, cj;/ / r'gf}tLx?sf ljifodf ;d"x 5nkmn ul/Psf] lyof] .
 ;d"x ljefhg / k|ZgfjnLx?df c+s k|bfg
n};;f; sfo{ljlw @)&^ c'g'?ksf d"n ljifo j:t' cg';f/ % j6f ;d"xdf ljefhg ul/
plgx?nfO{ k|lt ;d"xdf 5'6\ofOPsf k|ZgfjnLx?df ;fd"lxs 5nkmn ul/ ;xdltdf c+s
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k|bfg ug{ ;xhLs/0f ul/Psf] lyof] . olb plgx?n] k|ZgfjnLdf ePsf] lgb]{lzsf cg';f/ !
jf )=% c+s k|bfg u/]df To;sf nflu ;xof]uL k|df0fx? s] s] x'g cfjZos 5 eGg]
ljifodf:ki6?kdf ;xhLs/0f ul/Psf] lyof] .
 dfs'/L hfnf] tof/
c+s k|bfg u/] kZrft plgx?n] lbPsf] c+ssf] cfwf/df dfs'/L hfnf] tof/ ul/Psf] lyof]
/ ;f] sf] cfwf/df ;xefuLx?nfO{ n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf] If]qdf
ufpFkflnsfn] u/]sf kxnx?df cfwfl/t eO ;jn kIf, ;'wf/fTds kIfsf] ljZn]if0f
ul/Psf] lyof] .
 n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0f cg';f/ cfufdL lbgdf ug]{

sfo{of]hgf tof/

dfs'/L hfnf]df k|fKt kl/0ffdsf cfwf/df ;jn kIfx?nfO{ cem /fd|f] ub}{ hfg] / ;'wf/
ug'{ kg]{ kIfnfO{ ;d]6\g] ul/ aflif{s sfo{of]hgf tof/ ul/Psf] 5 . o; sfo{of]hgfdf ug'{
kg]{ sfd, lhDd]jf/L, ;do / nfut cg'dfg ul/Psf] 5 .

-u_ k|ltj]bg r/0f
;xefuLx?n] k|ZgfjnLx?df lbPsf] c+ssf] cfwf/df dfs'/L hfnf] tof/ ul/Psf] lyof] eg]
;f] dfs'/L hfnf] ;xefuLx?;Fu k|:t't u/]/ ;jn kIf / ;'wf/fTds kIfx?nfO{ cf}NofO
;jn kIfx?nfO{ cem /fd|f];Fu cufl8 a9fpg / ;'wf/fTds kIfx?nfO{ sfof{Gjog ug{sf
nflu sfd, lhDd]jf/L, ;do ;Ldf / cg'dflgt nfutsf] cfwf/df sfo{of]hgf tof/ ug]{
sfd ;DkGg ul/of] . ;f] cfwf/df ;du| n}+lus k/LIf0fsf] k|lqmofnfO{ b:tfj]hLs/0f ug]{
p2]Zon] sfo{ ;DkGg k|fljlws k|ltj]bg tof/ ul/of] .

o;sf ;fy} o; gu/kflnsfdf lgDg k|sf/sf] n};;f; sfo{fGjog ;ldlt agfO{sf] 5 .
qm=;

Gffd

!
@

czf]s s'df/ zfxL
nlIdb]lj kf7s
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e/t k| cfrfo{

kb
;dfj]zLs/0f
;+of]hs -\g=kf= k|d'v_ If]qL
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a|fxd0f
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k|d'v k|zf;lso clws[t a|fxd0f
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If]qL
a|fxd0f
If]qL
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^= n}lËs k/LIf0fsf ;xefuLx?
qm=
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gfdy/

kb
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d

;fdflhs ;dfj]lzs/0f
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cGo

Aff= hghflt
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=

!

>L czf]s s'df/ gu/kflnsf
k|d'v
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>L nlIdb]lj
kf7s

gu/ kflnsf
pkk|d'v

!

!

#

lktfDa/ kf08]

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

$

nf]rg k|
ltldN;]gf

sf= kf=;b:o

!

!

%

bLks ljZjsdf{
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!

^
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a= c=

!

!

blnt
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dw]zL
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!^

gk/fh 1fjnL

kqsf/

!

!

!&

;'dg uxt/fh

;lrj

!

!

!*

b]j a=blh{

sd{rf/L

!
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clws[t

!

!
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gf/fo0f kf08]

sd{rf/L

!

!
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!

!
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e/t k| cfrfo{

!

!

@#

hgs lu/L

n};;f; lj1

!

!

@$

u'/fF; cfq]o

o'jf k/Lifb
;+of]hs

!

!

@%

x/L k| zdf{

sd{rf/L

!

!

hgk|ltlglwsf]
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;+Vof

!@

cGo

;xeflu

;+Vof

$

&= n}lËs k/LIf0fsf] ljZn]if0fsf cf}hf/x?
n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0fsf nflu sfo{ljlwdf pNn]v ul/Psf
k|d'v % j6f d"n ljifoj:t' / tL ljifo j:t'sf klg yk pkljifo j:t'sf !))
;'rsx?df ;xefuLx?n] pknAw u/fPsf] c+ssf cfwf/df k|fKt u/]sf] c+snfO{ ljZn]if0f
ul/Psf] lyof] . tL ;"rsx?df c+s k|bfg ubf{ ;xefuLx?n] s:tf] cj:yfdf k"0ff{Í cyf{t
! c+s lbg], s:tf] cj:yfdf )=% c+s lbg] / s:tf] cj:yfdf ) c+s lbg] eGg] ljifodf
;xefuLx?nfO{ :ki6 x'g] ul/ lgb]{zg klg lbOPsf] x'Fbf c+s k|bfg ug]{ k|0ffnL Jojl:yt
Pjd\ j}1flgs 5 . o;/L ;xefuLx?n] pknAw u/fPsf] c+ssf] cfwf/df dfs'/L hfnf]
k|of]u ul/Psf] lyof] . o;sf cltl/St gu/\\kflnsfn] n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs
;dfj]zLs/0fsf] If]qdf s] s:tf sfdx? ul//x]sf] 5 / cj c? s] s:tf sfdx? ug{
;s]sf] v08df g]kfnsf] ;+ljwfg, :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, n}+lus ;dfgtf /
;fdflhs ;dfj]zLs/0f lgb]{lzsfn] pNn]v u/]sf k|fjwfgx?sf] ;Djf]wg x'G5 eGg] s'/f
kQf nufpg SWOT ljZn]if0fsf] cEof;nfO{ klg n}+lus kl/If0fsf] cf}hf/sf] ?kdf k|of]u
ul/Psf] lyof] .
*= kl/If0faf6 cfPsf d'Vo k|flKtx?
n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0f ul/;s] kl5 gu/kflnsf dfkm{t
;~rfng eO/x]sf ljleGg lqmofsnfkx?df n}+lus ;+j]bgzLntfsf] cEof;sf] cWoog
tyf k[i7kf]if0f k|fKt ePsf] 5 . gu/kflnsfn] cjnDjg u/]sf] n};;f; gLlt tyf
sfo{qmdx?sf] cGt/fn ljZn]if0f ul/ gof sfo{qmdx? ;lxtsf] sfo{ of]hgf tof/ ul/Psf]
lyof] . cfufdL lbgdf gu/kflnsfnfO{ n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f d}qL
jgfO{ yk ;zlQms/0fsf sfo{qmd ;~rfng ug{sf nflu klg kl/If0fn] dfu{ k|z:t u/]sf]
5 . d'Votof n};;f; kl/If0f kZrft lgDgfg';f/ pknAwLx? tyf k|fKtLx? klxrfg
ePsf 5g M

• lg0f{o k|lqmofdf dlxnf ;xeflutf a9fpgsf nflu ljleGg of]hgf cGt/utsf
pkef]Stf ;ldltdf k|ltlglwTj ug]{ dlxnfx?n] cy{k"0f{ ;xeflutf /x]sf] b]lvG5 .
• n};;f;sf % j6f lzif{s @@ j6f pklzif{s tyf !)) j6f sfo{;'rs dflysf]
:jd"NofÍg / 5nkmn kZrft gu/kflnsfn] gLltut ?kdf k|fyldstfsf cfwf/df
of]hgf agfO sfo{lj:tf/ ug]{ k|lta4tf u/]sf] tyf ufpFkflnsfdf n};;f;sf]
ljifo k|lt rf;f] a9sf] .
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• n};f;f;sf ;'rsx?af/] gu/kflnsfsf hgk|ltlgwL, sd{rf/L tyf ;/f]sf/jfnf
lgsfox?nfO{ hfgsf/L ePsf] .
• gu/kflnsfn] ;fdflhs ljsf;sf If]qsf] sfo{lj:tf/ ug]{ of]hgf agfPsf] tyf
n};;f; d}qL k"jf{wf/ ljsf;df Wofgfsif{0f a9]sf] .
• lbuf] ljsf; nIo k|fKtLsf nflu Wofgfsif{0f ePsf] tyf n};;f;sf] ljsf;sf
nflu dfu{ to ePsf] .
• dlxnfx?sf] jsfnt / ;/f]sf/jfnfx?sf] ;+j]bgzLntf j9\b} uPsf] b]lvG5 .
• ;fj{hlgs hLjgdf dlxnf ;xeflutf j9\b} uPsf] b]lvPsf] 5 .
• n}lËs lx+;fsf 36gfx?df dlxnfx?n] Gofo kfpg yfn]sf 5g÷cfjfh p7fpg
yfn]sf 5g . gu/kflnsfsf] Goflos ;ldltn] dlxnf lx+;f Go'lgs/0fsf nflu
dxTjk'0f{ of]ubfg k'/ofPsf] kfOG5 .
• al~rlts/0f / hf]lvddf k/]sf JolQm / ;d'bfosf] nflu ljz]if sfo{qmd tyf
ah]6sf] Aoa:yf ul/Psf] 5 .
• gu/kflnsfn] ;+rfng ug{] Ifdtf ljsf; sfo{qmdx?df ;xeflux?sf] 5gf}6 ubf{
n}lËs tyf ;fdflhs ?kdf alxis/0fdf k/]sf JolQm / ;d'xnfO{ k|fyldstfdf
/fv]/ cfjZostf klxrfgsf cfwf/df ug]{ ul/Psf] 5 .
• dlxnf lj?4 x'g] ;a} k|sf/sf e]befj pGd'ng ug]{ dxf;lGw -CEDAW_
sfof{Gjogsf nflu tof/ ul/Psf] /fli6«o sfo{of]hgf / ;+o'Qm /fi6«;+3Lo ;'/Iff
k/Lifbaf6 kfl/t k|:tfj g+= !#@% / !*@) sf] sfof{Gjog /fli6«o sfo{of]hgfdf
:yfgLo ;/sf/sf] lhDd]jf/L egL pNn]v u/]sf sfo{qmd x?df /sd ljlgof]hg
ul/Psf] 5 .
dlxnf clwsf/ :yfkgf / dlxnf dfly x'g] lx+;f lj?4sf] ljleGg lbj; / cleofg
h:t} dlxnf lx+;f lj?4sf] !^ lbg] cleofg, lszf]/L lbj;, cGt/fli6«o dlxnf
lbj;, :jR5 dlxgfjf/L lbj; ;DaGwL sfo{qmd ;+rfng ug]{ u/]sf] 5 .
(= n};;f; ah]6 k/LIf0faf6 b]lvPsf n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;df]zLs/0fsf]
cj:yf
k|:t't tnsf] tflnsfdf k|Tos pkzLif{sx?sf ;'rsf+s x?sfn] k|fKt u/]sf] k|fKtf+s
;d]tnfO{ tflnsfdfkm{t\ k:t't u/LPsf] 5 . h:t} = ;'rsf+s gDa/ !=!=! b]lv ;'rsf+s
!=!=* ;Ddsf ;'rsf+sx?sf] k'0ff+s gDa/ * /x]sf] 5 eg] tL ;'rsf+sx?n] oxfF % gDa/
k|fKt u/]sf 5g\ , To;}u/L ;'rsf+s !=@=! b]lv !=@=* ;Ddsf ;'rsf+sx?n] oxfF & gDa/
k|fKt u/]sf 5g\ . o;}u/L cGo ;'rs / ;'rs / ;'rsf+sx?n] k|fKt u/]sf k|fKtf+sx?nfO{
k|:t't u/LPsf] 5 .
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qm=;+=
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@=#=!–@=#=$Ö@,
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@=@=!–@=@=$Ö$, @)
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#=@=!–#=@=$Ö@=%, @)
#=#=!–#=#=$Ö,#, #=!=$–#=$=$Ö#
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$

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

!$

%

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

!$=%

hDdf

&&

!))

k|fKtf+s

(=!= gu/kflnsfn] n};;f; kl/If0fdf d'Vo zLif{sx?df k|fKt u/]sf] glthfsf] dfs'/]hfnf]
.
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gu/kflnsfdf n};;f; k/LIf0f kl5 o; gu/kfkflnsfsf] o; If]qsf] jf:tljstfdfyL
pleP/ ;Dk"0f{ ;xeflux?sf jLr uxg 5nkmn / ;ldIff u/L tyf o; ufFpkflnsfn]
n};;f; sf p4]Zo k'/f x'g]u/L agfPsf gLlt, of]hgf / sfo{qmd sfof{Gjogsf] cj:yfnfO{
;d]t cfjZos sfuhftsf] cfwf/df d'Nof+sg u/L n};;f; k/LIf0fsf d'Vo ;"rsx?n]
k|fKt u/]sf] k|fKtf+snfO{ dfs'/] hfnf]dfkm{t\ k|:t't u/LPsf] 5 . h;df kfFrj6f d'Vo
zLif{sx?nfO{ dfs'/fsf] hfnf]sf] cfsf/df lrq agfO{Psf] 5 . kfFrj6f d'Vo zLif{sx?
;a}df k|Tossf] a/fa/L @) k'0ff+s /x]sf] 5 . ltg} k'0ff+s / zLif{snfO{ aflx/L lgnf] 3]/fsf]
6'Kkfdf /flvPsf] 5, leqL lgnf] 3]/fx? d'Vo zLif{sx?n] k|fKt ug]{ gDa/x?sf] 3]/f /x]sf]
5, h;df qmdz leqL laGb'af6 %,!),!%,@) n]lvPsf] 5 . leq ) af6 %,!) x'b} a[4L x'g'
gDa/ hlt w/} kfPsf] 5 ;f]xL cg';f/ a9\b} hfg] xf] . gu/kflnsfn] k|fKt u/]sf] gDa/sf]
:t/nfO{ leqaf6 csf]{ /ftf] /]vfn] :ki6;Fu b]vfO{Psf] 5 . h'g zLif{sdf kflnsfn] sd
gDa/ kfPsf] 5 , ToxfF /ftf] /]vf leq sd gDa/lt/ lvlrPsf] 5 eg] kflnsfn] a9L
gDa/ kfPsf] zLif{sdf /ftf] /]vf klg aflx/lt/ km}lnPsf] 5 . To;/L g} cfkm\gf] kflnsfn]
d'Vo zLif{x?dfyL k|fKt u/]sf] gDa/x? yfxf kfpg ;lsg] 5 .
d'Vo zLif{sx?sf] dfs'/]hfnf]
k'0ff+s
k|fKtf+s
20
gLlt, sfg{
g of]hgf
17.5
20
15
10

20
;'zf;g tyf pQ/bfLoTj
14.5

;+:20
yfut Joa:yf
15.5

5
0

;]jf k|jfx
20

14

15.5
dfgj ;+;fwg tyf Ifdtf lasf;
20

(=@= d'Vo zLif{sx?sf] k|fKtf+ssf] :tDe lrq
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oxfF gu/kflnsfdf n};;f; kl/If0f kl5 o; gu/kflnsfsf] o; If]qsf] jf:tljstfdfyL
pleP/ ;Dk"0f{ ;xeflux?sf ljr uxg 5nkmn / ;ldIff u/L tyf o; gu/kflnsfn]
n};;f; sf p4]Zo k'/f x'g]u/L agfPsf gLlt, of]hgf / sfo{qmd sfof{Gjogsf] cj:yfnfO{
;d]t cfjZos sfuhftsf] cfwf/df d'Nof+sg u/L n};;f; k/LIf0fsf d'Vo ;"rsx?n]
k|fKt u/]sf] k|fKtf+snfO{ :tDe lrqdfkm{t\ k|Zt't u/LPsf] 5 .
h;df kfFrj6f d'Vo zLif{sx?nfO{ :tsf] cfsf/df :tDe lrq agfO{Psf] 5 . kfFrj6f
d'Vo zLif{sx? ;a}sf a/fa/L k'0ff+s /x]sf] 5 . k|Tossf] @) k'0ff+s /x]sf] 5 . tL k'0ff+s
/ zLif{snfO{ lgnf] :tDesf] 6'Kkfdf /flvPsf] 5 , leqL /ftf] :tDex? d'Vo zLif{sx?n]
k|fKt u/]sf gDa/x?sf] :tDe /x]sf] 5 , hxfF qmdz ) laGb'af6 %,!),!%,@);Dd lgnf]
:tDedf d'Vo zLif{sx?n] k|fKt u/]sf g/Da/ n]lvPsf] 5 . ) af6 %,!) x'b} a[4L x'g'
gDa/ hlt w/} kfPsf] 5 ;f]xL cg';f/ a9\b} hfg] xf] .
gu/kflnsfn] k|fKt u/]sf] gDa/sf] :t/nfO{ /ftf] :tDedf b]vfO{Psf] 5 . h'g zLif{sdf
kflnsfn] sd gDa/ kfPsf] 5 , ToxfF /ftf] :tDe sd gDa/lt/ v'lDrPsf] 5 , jf ;fgf]
5 , eg] kflnsfn] a9L gDa/ kfPsf] zLif{sdf /ftf] :tDe klg cUnf] x'b} lgnf] :tDelt/
uPsf] 5 . To;/L g} cfkm\gf] kflnsfn] d'Vo zLif{x?dfyL k|fKt u/]sf] gDa/x? yfxf kfpg
;lsg] 5

d'Vo zLif{sx?sf] dfs'/]hfnf]
k"0ffª\s

20

20

17.5

gLlt, sfg{g of]hgf

}k|fKtfª\s

20
15.5

;+:yfut Joa:yf

20
15.5

dfgj ;+;fwg tyf Ifdtf
lasf;
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20

14

;]jf k|jfx

14.5

;'zf;g tyf pQ/bfLoTj

(=#= gu/kflnsfn] n};;f; kl/If0fdf pklzif{sx?df k|fKt u/]sf] gDa/x?sf] dfs'/]
hfnf]df k|t':t
oxfF gu/kflnsfdf n};;f; kl/If0f kl5 o; gu/kflnsfsf] o; If]qsf] jf:tljstfdfyL
pleP/ ;Dk"0f{ ;xeflux?sf ljr uxg 5nkmn / ;ldIff u/L tyf o; gu/kflnsfn]
n};;f; sf p4]Zo k'/f x'g]u/L agfPsf gLlt, of]hgf / sfo{qmd sfof{Gjogsf] cj:yfnfO{
;d]t cfjZos sfuhftsf] cfwf/df d'Nof+sg u/L n};;f; k/LIf0fsf pk;"rsx?n]
k|fKt u/]sf] k|fKtf+snfO{ dfs'/] hfnf]dfkm{t\ k|Zt't u/LPsf] 5 .
h;df kfFrj6f d'Vo zLif{ssf @@ j6f pkzLif{sx?nfO{ dfs'/fsf] hfnf]sf] cfsf/df lrq
agfO{Psf] 5 . @@j6f pk zLif{sx? ;a}sf km/s km/s k'0ff+s /x]sf] 5 . k'0ff+s $ b]lv
* ;Ddsf pkzLif{x? /x]sf 5g\ . tL k'0ff+s / zLif{snfO{ aflx/L lgnf] 3]/fsf] 6'Kkfdf
/flvPsf] 5 , leqL /ftf :tDex? d'Vo zLif{sx?n] k|fKt ug]{ gDa/x?sf] 3]/f /x]sf] 5 ,
hxfF qmdz leqL laGb'af6 !,@, x'b} * gDa/;/Dd n]lvPsf] 5 . leq ) af6 !,@ x'b} a[4L
x'g' gDa/ hlt w/} kfPsf] 5 ;f]xL cg';f/ a9\b} hfg] xf] .
h'g zLif{sdf kflnsfn] sd gDa/ kfPsf] 5 , ToxfF /ftf] /]vf leq sd gDa/lt/
lvlrPsf] 5 , eg] kflnsfn] a9L gDa/ kfPsf] zLif{sdf /ftf] /]vf klg aflx/lt/ km}lnPsf]
5 . To;/L g} cfkm\gf] kflnsfn] d'Vo zLif{x?dfyL k|fKt u/]sf] gDa/x? yfxf kfpg ;lsg]
5.

pkzLif{x?sf] dfs'/]hfnf]
k"0ff{ª\s

k|fKtfª\s

!= lglt / sfg"8
gdf ;dfj]]lztf,
8
;xeflutf
7.5
7
@@= ;dGjo / ;DjGw lj:tf/ 8
@= of]hgf th'{df tyf sfo{Gjog
@!= cg'udg tyf d"Nofª\sg
#= ah]6 th'{df tyf sfo{Gjog
7
6
@)= ;'rgf tyf ;~rf/
$+= sd{rf/L kbflwsf/L k|ltlglwTj
4
5
4
4
4
3 2.5
3
4
4
!(= pQ/bfloTj / hjfkmb]lxtf
%+= sfo{ k|0ffnL ;dfj]zL
3.5
3
43.5
4
2
^= ;ldlt, pk;ldlt / sfo{bndf
!*= ;'zf;g
1
k|ltlglwTj
4
4
2
2
0
3 4
!&= :j/f]huf/ tyf cfocfh{g /
&= ljQ Joj:yfkg k|0ffnLdf
4 2.5
jhf/ Joj:yfkg
;dfj]zLtf
2.5
3
4
4
*= tYofª\s ;ªsng tyf
3.5 2.5
!^= vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{
2.5
4
Joj:yfkg
2.5
3 3
4
4
(= dfgj ;+;fwg tyf Ifdtf
4 4 4
!%= lzIff sfo{qmd
7
ljsf;
8 d'No, dfGotf /
!)= cgf}krfl/s
!$= k|hgg\ :jf:Yo
19
s';+:sf/ lj?¢ hgr]tgf
!#= k"jf{wf/ ljsf;
!!= sfg'gL ;fIf/tf
!@= ljkb Joj:yfkgdf ;dfj]]lztf

(=$= gu/kflnsfn] n};;f; kl/If0fdf pklzif{sx?sf] k|fKtf+s :tDe lrq
oxfF gu/kflnsfdf n};;f; kl/If0f kl5 o; gu/kflnsfsf] o; If]qsf] jf:tljstfdfyL
pleP/ ;Dk"0f{ ;xeflux?sf ljr uxg 5nkmn / ;ldIff u/L tyf o; gu/kflnsfn]
n};;f; sf p4]Zo k'/f x'g]u/L agfPsf gLlt, of]hgf / sfo{qmd sfof{Gjogsf] cj:yfnfO{
;d]t cfjZos sfuhftsf] cfwf/df d'Nof+sg u/L n};;f; k/LIf0fsf pk;"rsx?n]
k|fKt u/]sf] k|fKtf+snfO{ dfs'/] hfnf]dfkm{t\ k|Zt't u/LPsf] 5 .
h;df kfFrj6f d'Vo zLif{ssf @@ j6f pkzLif{sx?nfO{ :tDe lrqdf b]vfO{Psf] 5 .
@@j6f pk zLif{sx? ;a}sf km/s km/s k'0ff+s /x]sf] 5 . k'0ff+s $ b]lv * ;Ddsf
pkzLif{x? /x]sf 5g\ . tL k'0ff+s / zLif{snfO{ lgnf] :tDedf /flvPsf] 5 , leqL /ftf
:tDex? pk zLif{sx?n] k|fKt ug]{ gDa/x?sf] :tDe /x]sf] 5 , hxfF lgnf :tDex?df
!,@, x'b} * gDa/;/Dd n]lvPsf] 5 . lgnf :tDe;+u hf]8LPsf /ft :tDex?
gu/kflnsfn] k|fKt u/]sf gDa/sf] cfwf/df ;fgf 7"nf ag]sf 5g\ .To;/L g} cfkm\gf]
kflnsfn] pk zLif{x?dfyL k|fKt u/]sf] gDa/x? yfxf kfpg ;lsg] 5 .

pkzLif{sx?sf] dfs'/]hfnf]
k"0ff{ª\s
8
7

8
7.5

k|fKtfª\s

8
7

4

44 44 4
3

4
3

2

4

4

2.5

2.5
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4

4
3

4
3

4

2.5 2.5

4 4
3.5

4
3

2.5

4

2

4 4 4
3.5 3.5

4
3

2.5

(=%= gu/kflnsfn] n};;f; kl/If0fdf pklzif{sx?df k|fKt u/]sf] gDa/x?sf] ;"rL
o; gu/kflnsfsf] n};;f; kl/If0f kZrft k|Tos d'Vo zLif{sx?sf pkzLif{sx?n] k|fKt
u/]sf] glthfnfO{ / k|Tos d'Vo zLif{sx?sf] s"n k|fKtf+snfO{ :ki6 ;+u yfxf kfpgsf]
nflu d'Vo zLif{sleqsf pkzLif{sx?sf] k'0ff+s / ltlg pkzLif{sx?n] k|fKt u/]sf]
glthfnfO{ / To;sf] dWoefusf] cGTodf 5'6\6} d'Vo zLif{ssf] k|fKtf+snfO{ 6]andf /fvL
cGTodf k|Tos d'Vo zLif{sx?n] k|fKt u/]sf] glthfnfO{ hf]8]/ lgDgfg';f/ k|:t't u/LPsf]
5.

d'Vo zLif{sx?
gLlt, sfg'g, of]hgf

;+:yfut Joj:yf

pkzLif{sx?
!= lglt / sfg"gdf ;dfj]]lztf,
;xeflutf
@= of]hgf th'{df tyf sfo{Gjog
#= ah]6 th'{df tyf sfo{Gjog
hDdf
$+= sd{rf/L kbflwsf/L k|ltlglwTj
%+= sfo{ k|0ffnL ;dfj]zL

k"0ff{ª\s k|fKtfª\s
8
8
4
20
4
4

^= ;ldlt, pk;ldlt / sfo{bndf
k|ltlglwTj
4
&= ljQ Joj:yfkg k|0ffnLdf
;dfj]zLtf
4
*= tYofª\s ;ªsng tyf
Joj:yfkg
4
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7
7.5
3
17.5
4
4

2
3
2.5

hDdf
4
(= dfgj ;+;fwg tyf Ifdtf
ljsf;
8
!)= cgf}krfl/s d'No, dfGotf /
s';+:sf/ lj?¢ hgr]tgf
4
dfgj ;+;fwg tyf
Ifdtf lasf;
!!= sfg'gL ;fIf/tf

;]jf k|jfx

;'zf;g
pQ/bfloTj

!@= ljkb Joj:yfkgdf ;dfj]]lztf
hDdf
!#= k"jf{wf/ ljsf;
!$= k|hgg\ :jf:Yo
!%= lzIff sfo{qmd
!^= vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{
!&= :j/f]huf/ tyf cfocfh{g /
jhf/ Joj:yfkg
hDdf
!*= ;'zf;g
!(= pQ/bfloTj / hjfkmb]lxtf
@)= ;'rgf tyf ;~rf/
tyf @!= cg'udg tyf d"Nofª\sg
@@= ;dGjo / ;DjGw lj:tf/
hDdf

7
2.5

4

3

4
20
4
4
4
4

3
15.5
2.5
3
3
2.5

4
20
4
4
4
4
4
20

2.5
14
2
3.5
3.5
3
2.5
14.5
77

100
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15.5

!)= n};;f; kl/If0f kl5 n};;f;sf] If]qdf b]vf k/]sf ;an kIfx? / ;'wf/ ug'{kg]{
kIfx?
gu/kflnsfdf n};;f; kl/If0f sfo{ ;~rfngsf qmddf tyf sfo{ ;"rsx?dfyL
;xefuLx?sf laraf6 ;Dk"0f{ ;'rsf+sx?dfyL uxg 5nkm5n / Pj+ cfjZos
b:tfj]hx?sf] cWoog tyf gLlt, lg0f{o / of]hgfx?sf] d'Nof+sgkl5 o; gu/kflnsfn]
n};;f;sf] If]qdf k|fKt u/]sf pknAwLx? tyf n};;f;sf] kIfsf ;'wf/ ug'{kg]{ b]lvPsf
ljifoj:t'x?nfO{ tflnsfdfkm{t\ cf}+NofPpg] k|of; u/LPsf] 5 .

;jn kIfx?

;'wf/fTds kIfx?

 gu/kflnsfsfsf] jflif{s of]hgfdf
n}lËs
tyf
;fdflhs?kdf
jlx:s/0fdf k/]sf JolQm /
;d'xsf] pTyfgsf nflu th'{df
ul/Psf sfo{qmd tyf jh]6sf]
Aoj:yf ul/ sfof{Gjog ul/Psf] .
 ;/f]sf/jfnfx?sf]
;xeflutfdf
n};;f; ;DjGwL 5nkmn, l;sfO{
cfbfgk|bfg x'g] u/]sf] .
 a:tL:t/sf]
of]hgf
th'{df
k|lqmofdf ;a} k|sf/sf lnË /
;d'bfosf] ;xeflutf /xg] u/]sf]
.
 al~rlts/0f / hf]lvddf k/]sf
JolQm / ;d'bfosf] nflu ljz]if

 sfg'g tyf gLlt lgdf{0fsf] qmddf
nfeu|fxL ljz]iftM dlxnf tyf
;fdflhs?kdf al~rltdf k/]sf]
;d'bfosf ;'emfj lng] ;+oGq
tof/ ug'{ kg]{
 :jLs[t ePsf sfg'gx? /
gLltx?sf af/]df kbflwsf/L tyf
sd{rf/Lx?sfnflu cled'lvs/0fsf]
Aoj:yf ug'{kg]{
 cfjlws of]hgf tof/ u/L p2]Zo,
/0fgLlt tyf glthfdf n}lus tyf
;fdflhs?kdf jlx:s/0fdf k/]sf
JolQm / ;d'xsf] cfly{s tyf
;fdflhs x}l;otdf kl/jt{g Pjd\
?kfGt/0f
Nofpg
cfjZos
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sfo{qmdsf] Aoa:yf ul/Psf] .


 pkef]Qmf ;ldlt u7g ubf{ cfd
e]nfdf sd{rf/L jtyf dlxnf
j8f ;b:ox?sf] ;xhLs/0f
e'ldsf /x]sf] .
 jflif{s of]hgfdf n}lËs tyf
;fdflhs?kdf jlxis/0fdf k/]sf
JolQm / ;d'xsf] pTyfgsf nflu
th'{df ul/Psf sfo{qmd tyf
jh]6sf] sfof{Gjog ePsf] .



 ufFpkflnsf df :yfgLo ;/sf/sf]
;+:yfut :j– d"NofÍg u/L Ifdtf
ljsf; sfo{of]hgf agfO{Psf] 5 .



 n};;f;sf] ljifonfO{ ca cfP/
s]jn n}+lus ;dfgtfsf] ljifosf
?kdf dfq ga'emL ;du| ;d[4Lsf]
ljifosf ?kdf u|x0f u/L
;f]lxg';f/ cg';/0f ug]{ k|of;
ePsf] blvPsf] .
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sfo{qmdx? to ug'{ kg]{
cfjlws tyf If]qut of]hgf
th'{df ubf{ ufpF kfZj{lrqjf6
k|fKt lnË, pd]/, e"uf]n, hfthflt,
efiff, ;:s[lt, ju{, ckfËtf ePsf
JolQm cflb cg';f/sf] cj:yf
ljZn]if0f ul/ cfjZostf klxrfg
ug'{kg]{
;'kl/j]If0f tyf cg'udg ;ldltn]
cg'udgsf ;"rsx? jgfpbf
n};;f; ;DjGwL ;"rsx? ;dfj]z
u/L r]slni6 tof/ ug'{ kg]{ .
;~rflnt sfo{qmdsf] cg'udg
tyf d"NofÍg ubf{ n+}lus tyf
;fdflhs?kdf jlx:s/0fdf k/]sf
JolQm / ;d'xnfO{ nfut cg'?k
k'u]sf] nfe, c;/ / k|efj
ljZn]if0f u/L k|ltj]bgdf pNn]v
ug'{ kg]{ .
ufFpkflnsf sf kbflwsf/L tyf
sd{rf/Lx?sf] Ifdtf ljsf;
tflnddf Nf};;f; ;DjGwL 5'§}
ljifo /flv tflnd lbg] Aoj:yf
ug'{ kg]{
cGtf/fli6o
:t/df
ePsf
n};;f;sf ljifo;+u ;DalGwt
sfg'lg k|fjwfg / k|ltj4tfx?dfyL
cg'lzIf0f ug'{kg]{ b]lvPsf] .

!!= gu/kflnsf sf] n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLsf] sfo{of]hgf

cj:yf ;'wf/sf nflu

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

cfjZos s[ofsnfk
k"0ff{Í

k|fKtf
Í

lglt,
sfg"g
/
of]hgf
@)

!@

kxnstf{
!=!=!= n};;f;sf b[li6n] sfd ;Dkfbg ug{sf nflu n};;f;
sfo{6f]nL lgdf0f{ ug'{kg]{
ljefu

lg0f{os
tf{

sfof{Gjogs
tf{

Sfo{kfln
sf

Sfo{kflnsf

;dofjl Yfk bfloTj kg]{
w
. gkg]{
kg]{
@)&(
df3
d;fGt

!=!=*= :yflgo ;/sf/n] cfkm\gf gLlt sfg'g lgdf0f{ u/L ,,
:yflgo / cfk|jf;L sfdbf/x?sf] Hofnfdf ;dfntf Nofpg]
k|fjwfg /fVg'kg]{=
!=@=%=:yflgo ;/sf/n] s'g}klg of]hgf 5gf}6 ubf{ dlxnf ,,
k'?if / nlIft ju{sf] 5'6\6f 5'6\6} cj:yf ljin]if0f u/]/
cfjZoQmfsf cfwf/df sfo{qmd to ug'{kg}{
@=!=@= :yflgo ;/sf/sf sd{rf/Lx?sf] kbk'tL{sf] lg0f{o
25

,,

,,

,,

,,

@)&(
df3
lg/Gt/

gk
g]{

ubf{ n};;f; sf ;a} nlIft ju{sf] ;dfjzL k|ltlglwTj
x'g]u/L /0flglt agfpg'kg]{
@=@=!= n}+lus d}qL lglZrt of]hgf / sfo{gLlt agfpg'kg]{
n};;f;
sfo{kfln
;ldlt
sf
dlxnf
tyf
afnaflns
f zfvf

n};;f;
@)&(
;ldlt
, df3
of]hgf zfvf d;fGt
/ ;fdflhs
lasf;
zfvf

@=#=# :yflgo ;/sf/n] dlxnf tyf al~rlt/0fdf k/]sf n};;f;
sfo{kfln
;d'xsf] lxtfy{ of]hgf sfof{Gjogsf nflusfo{6f]nLdfkm{t\ ;ldlt , sf
;dflhs
;DalGwt kIfsf] ;'emfj lng'kg{] /
ljsf;
zfvf

n};;f;
@)&(
;ldlt
, df3
;dflhs
d;fGt
ljsf; zfvf
/
ljwfg
;ldlt

@=@=$ cg'udgsf] b:tfj]h tof/ ug'kg]{ .

;+:yfu
t
Joj:yf

@=#=$= ;'emfj lbg u7g ul/Psf] ;ldltdfkm{\ k|fKt n};;f;
;ldlt,
;'emfjx?nfO{ of]hgfdf sfof{Gjog ug'{kg]{ /
dlxnf
26

sfo{kfln Goflos
sf
;ldlt
;ldlt

@)&(
df3
d;fGt

n};;f;
>f]t
JolQm /
ah]6 ?=
!)),))
).

tyf
afnaflns
f zfvf

,

@=$=$= :yflgo ;/sf/n] ;dfj]zL ;'rgf k|0ffnL jf
sDKo6/s[t n]vf k|0ffnL ckgfpg'kg]{
@=%=@= :yflgo ;/sf/n] cfkm\gf] ;d'bfo :t/sf] tTYof+s sfo{kflns ,,
;+sng ubf{ a]/f]huf/ tyf u/Ljsf] klxrfg u/]/ f
5'6\6f5'6\6} gS;f+sg tof/ ug'{kg]{

dfgj
;+;fwg
tyf
Ifdtf
ljsf;

#=!=^=
:yflgo ;/sf/n] n};;f; sfof{Gjog tyf n};;f;
kl/If0fsf nflu hgzlQmsf] Joj:yf ug'{kg]{ .
ljefu

,,

sfo{kfln Goflos
@)&(
sf
;ldlt
/ df3
;ldlt dlxnf tyf d;fGt
afnaflnsf

#=!=* dlxnf ljsf; sf nfluePsf a]O{hL+u 3f]if0fkqsf]
:yflgo ;/sf/sf k|ltlglw tyf sd{rf/LnfO{ cg"rLs/0f
ug'{kg]{ .

,,

,,

nlIft ;d'x s]lGb|t nf]s;]jf tof/L sIff ;+rfng ug'{kg]{ .

,,

,,
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n};;f;
ljefu

,,

,,

@)&*
r}q;Dd
df
,,

n};;f;
>f]t
JolQm

;]jf
k|jfx

#=@=@= n}+lus lx+;f/lxt ufFp 3f]if0ff u/L dlxnf lx+;f ;dflhs
ljsf;
lj?4sf sfo{qmdx?sf] ;'lrs/0f ug]{ .
zfvf

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

#=@=$= s';+:sf/ tyf afnljjfx, jx'ljjfx,5'jf5't, bfO{hf] uf=kf=
nufotsf unt k|yfx? x6fpg sfo{qmdx? ;~rfng pkk|dv
'
ug'{kg]{ .

sfo{kfln of]hgf zfvf @)&(
sf
sflQs
;ldlt
d;fGt

#=$=$= ljkb Joj:yfkgsf]if ;~rfng u/L dlxnf tyf ;dflhs
al~rlts/0fdf k/]sf ;d'bfosf] ;xeflutfnfO{ ;'lgZrt lasf;
zfvf
ug'{kg]{
n};;f;
;ldlt,

sfo{kfln of]hgf zfvf @)&(
sf
df3
;ldlt
d;fGt

$=!=$= dlxnf tyf al~rlts/0fdf k/]sf ;d'bfosf] :t/ sfo{kflns sfo{kfln ;dflhs
pGgtLsf nflu phf{ , ljB't,j}sNkLs phf{,;'wf/LPsf] f
sf
lasf;
r'nf]sf] k|of]u ug{ k|f]T;fxg ug]{ vfnsf sfo{qmdx?
;ldlt zfvf
;~rfng ug'{kg]{ .

@)&(
clZjg
d;fGt

@)&(
df3
d;fGt

$=@=!= ;'Ts]/L tyf ue{jtL dlxnfnfO{ hf]lvdo'Qm sfdaf6
;'/lIft x'g] lglt agfpg'kg]{
$=#=# :yflgo txdf clzlIft gful/s lzIff ;~rfng ;dflhs
28

sfo{kfln of]hgf zfvf @)&(

n};;f;
>f]t
JolQm
>f]t
AolQm

ljsf;
zfvf
n};;f;
;ldlt,

ug'{kg]{

$=$=$= 3/]n' sfdsf] hjfkmb]lx lnPsf dlxnfx?sf] ;dflhs
;xhtfsf nflu ;d'lrt vfg]kfgLsf pknAwtfsf] Joj:yf lasf;
zfvf
ug'{kg]{
n};;f;
;ldlt,

sf
;ldlt

sfo{kfln of]hgf zfvf
sf
tyf n]vf
;ldlt zfvf

$=%=$= :yflgo ;/sf/n] ljkGg ju{sf] qmozlQm cg"s'nsf n};;f;
sfo{kfln
;ldlt, / sf
z'ky d"No k;nx? ;+rfng ug{"kg]{ .
dlxnf
;ldlt
tyf
afnaflns
f zfvf

29

tyf n]vf df3
zfvf
d;fGt

;dflhs
lasf;
zfvf
/
cWoIf
@)&( df3
d;fGt

z';f;
g ty
pQ/bfl
oTj

%=!=$= ufFpkflnsfn] ;+o'Qm /fi6;+l3o jfnclwsf/ ;DaGwL n};;f;
sfo{kfln
dxf;GwL !(*( df u/LPsf] Joj:yfsf k|ltj4tf sfof{Gjog ;ldlt,
sf
dlxnf
u/fpg /sd ljlgof]hg / sfo{qmd ;+rfng ug'{kg]{ .
;ldlt
tyf
afnaflns
f zfvf

;dflhs
lasf;
/ lgoldt
ljwfg
@)&(
zfvf
df3
d;fGt

%=!=#= dlxnf ljsf;sf nflu ePsf a]OhL+u 3f]if0ffkqsf
afx|j6f k|ltj4tf tyf ;+o'Qm /fit;+l3o dfgjclwsf/sf
dxf;GwLdf u/LPsf] k|ltj4tf sfof{Gjogsf nflt cg"lzIf0f
u/fpg'kg]{

%=#+=@= :yflgo ;/sf/n] :yflgo ;"rgfx? :yflgo efiffdf sfo{kflns sfo{kfln ;dflhs
sf
lasf;
k|zf/0f ug'{kg]{ .
f
;ldlt zfvf
%=#=$= :yflgo ;/sf/n] cfkm'n] ;+rfng u/]sf x/]s n};;f;
lqmofsnfkx? tyf ;]jf k|jfx n};;f; ;+u ;DjGwLt jf
30

sfo{kfln ;dflhs
sf
lasf;

lgoldt @)&(
df3
d;fGt

nlIft ju{x?df k/]sf] k|efjsf] cfwf/ / tTYo;+u t'ngf ;ldlt,

;ldlt

zfvf

sfo{qmdtof/ ug]{ ।
:yflgo ;/sf/sf] ;ldIff j}7sdf nlIft ju{x?nfO{ sfo{kflns sfo{kfln ;dflhs
sf
lasf;
f
;xeflu u/fpg ;'?jft ug'{kg]{ ।
;ldlt zfvf

,
@)&(
lgold@ df3
)&(
d;fGt
df3
d;fGt

%=%=@=
n};;f; ;+u ;DaGwL ;a} ;/f]sf/jfnfx?ljr n};;f;
;fd'lxs ;~hfn agfP/ o; If]qsf] ljsf;sf nflu sfo{ut ;ldlt,
5nkm5 ug{ ;ldlt agfpg'kg]{

@)&(
df3
d;fGt

sfo{kfln ;dflhs
sf
lasf;
;ldlt zfvf

%=%=#= :yflgo ;/sf/n] n};;f; ;+u ;DaGwLt sfo{ut n};;f;
sfo{kfln ;a} lasf;
;+hfnnfO{ ;fd'lxs sfo{ ;+rfngfy{ Ifdtf ljsf; tflnd ;ldlt, / sf
zfvf
dlxnf
;ldlt
;+rfng ug]{ ।
tyf
afnaflns
f zfvf
%=%=$= dlxnf ty al~rlts/0fdf k/]sf ;d'xsf lj?4 x'g] dlxnf
sfo{kfln
;a}k|sf/sf e]befj cGTo ug{] ;+o'Qm /fi6;+l3o ;'/Iff tyf
sf
kl/ifbaf6 kfl/t k|Ztfj g+ !#@% / !*@) sf] sfof{Gjog, afnaflns ;ldlt
dfgj clwsf/ sfo{of]hgf, 5'jf5't la?4sf] sfo{of]hgfdf
31

of]hgf zfvf @)&(
/
dlxnf df3
tyf
d;fGt
afnaflnsf

ls6fg ePsf] :yflgo ;/sf/sf] lhDd]jf/L sfof{Gjog ug'{kg]{ f zfvf
.
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zfvf

!@= lgisif{
o; gu/kflnsfsf]] n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0f ug{sf nflu k|b]z
k|lzIf0f k|lti7fgaf6 v6fO{Psf ljifo lj1sf] ;xof]udf Ps sfo{bn u7g u/] kZrft kl/If0fsf
nflu cfjZos tof/L ;lxt w]/} r/0fx?df cWoog, 5nkmn tyf cGt/lqmofx? ;kmntf k'j{s
;DkGg ePsf lyP . sfo{bn / lj1sf] ;xof]udf gu/kflnsfsfsf ljifout zfvfsf sd{rf/Lx?
tyf cGo kbflwsf/Lx? ;+u 5nkmn u/L ufFpkflnsfdf n}lus ;+j]bgzLntfsf] ljifonfO{ cWoog
u/]sf] lyof] . o;} qmddf ufFpkflnsfsfdf pknAw gLlt tyf sfo{qmd nufotsf cGo sfo{ljlw
Pj+ b:tfj]hx? cWoog ;d]t ul/Psf] lyof] . ufFpkflnsfaf6 ;~rfng eO/x]sf of]hgfx?sf
pkef]Stf ;ldltx?df n}lus ;+j]bgzLntf sfof{Gjogsf] k|efjsfl/tfnfO{ nlIft ;d'xdf 5nkmn
ul/ cWoog ul/Psf] lyof] . n};;f; kl/If0fnfO{ ljleGg r/0fdf ;DkGg ul/Psf] lyof] . n};;f;
kl/If0f kZrft of] gu/kflnsfdf lgDgfg';f/sf] cj:yf b]lvG5 .
 o; gu/kflnsfn] cGo zLif{sx?sf] t'ngfdf lglt sfg"g of]hgfsf] If]qdf s]lx
pknAwL xfl;n u/]sf] blvG5 .
 ;]jf k|jfxnfO{ k|efjsf/L jgfpg] k|of; ePtfklg ;dfg / ;dfj]zL ;xeflutfsf]
;jfndf ck]lIft / cfjZolso lg0f{o k|lqofdf sdhf]/L b]Vg ;lsG5 .
 n};;f; kl/If0fsf] ljifonfO{ ulDe/tfk"j{s jf rf;f] lbP/ kl/If0f sfo{df
hgk|ltlglwx?sf] ;xeflutf hgfpg] ;jfndf jf n};;f;sf] ljifonfO{ dxTj lbg]
s'/fdf kflnsf sf hgk|ltlglw / sd{rf/Lx?df yk ;lqmotfsf] vfFrf] /x]sf] 5.
 ;du|df n};;f;sf] sfof{Gjog k|lqmof / kl/If0fsf] ljifo o; ufFpkflnsfsf]
k|fyldstf / rf;f]sf] ?kdf ;'?jft x'g' ;sf/fTds kIf /x]sf] 5 .
!#= ;"emfj
 g]kfnsf] ;+ljwfg, :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g / n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs
;dfj]zLs/0f lgb]{lzsfdf tf]lsPsf k|fjwfgx?sf] clwgdf /lx ul/Psf] n};;f; kl/If0f
sfo{qmdn] o; ufFpklnsfdf ljleGg r/0fdf kflnsfsf kbflwsf/Lx?, sd{rf/Lx? tyf
;]jfu|fxLx?sf] ljrf/ tyf /fo lnPsf] lyof] . of] cfkm}df ;sf/fTds ;'?jft klg xf] .
tyfkL s]lx sf]/f]gf dxfdf/Lsf] k|efjsf] sf/0f, s]lx sd{rf/L tyf kbflwsf/Lx?
sfo{qmddf ;xefuL x'g ;s]gg\ . cfufdL jif{ n};;f; kl/If0f ubf{ v]/L ;j} sd{rf/L
tyf hgk|ltlglwx?sf] clgjfo{ pkl:ylt tyf ;xeflutf u/fpg cfjZos b]lvG5 .
o;sf cltl/Qm ufFpkflnsfsf] n};;f;sf] ;du| ljifo ty sfof{Gjogsf] ;Gb{edf s]lx
lgDg ;'emfjx? lbg' pko'Qm x'G5 .
 gu/kflnsfdf clgjfo{ n};;f; ljefu u7g ug'{kg]{,
 n};;f; nlIft ;]jf k|jfxsf nflu kflnsfdf x]Nk8]:s :yfkgf ug'{kg]{,
 k|Tos jif{ n};;f; kl/If0f sfo{ ;dod} clgjfo{ ug{ ufFpkflnsfn] ;dotflnsf tyf
jh]6 Joj:yf ug'{kg]{ .
33

 o; jif{sf] n};;f; kl/If0faf6 b]vf k/]sf sdhf]/ kIf tyf sd glthf k|fKt
zLif{sx?dfyL ;ldIff u/]/ cfufdL jflif{s tyf cfjflws of]hgfdf ;d]6\g'kg]{,
 kl/IfkZrft ;'wf/ ug'{kg]{ kIfdfyL agfO{Psf] sfo{of]hgfnfO{ sfof{Gjog ug{ ljif]z gLlt
/ jh]6sf] Joj:yf u/L of]hgf sfof{Gjog ;ldlt agfO{ cl3 a9\g'kg]{ . cflb
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cg";"rL !M n}lu+s ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf] d"Nofs+gsf ;"rs / pk;"rsn] k|fKt u/]sf cÍ
तालिका १ िैगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको मूल्याङ्कनका सूचक र मापनका अवस्थाहरू
नोटमुल्याङ्कन िर्ाा राम्रो अवस्थािाई १ अंक० मध्यम अवस्थािाई ,.५ अंक र अतत कमिोर अवस्थािाई ० अंक दर्नु पनेछ । ति दर्एको तालिकामा प्रत्येक सूचकमा अंक पाउने '०' र ,'५.०' ,'१ '
अवस्था र सो को प्रमाणीकरणको आधार राखिएको छ । यी सूचकमा िररने मूल्याङ्कन सामुदहक मल्
ू याङ्कन हो । समूहमा पदहिा सूचकमा छिफि िरी सोको अवस्थाबारे सहमततमा अंक प्रर्ान िनुा
पनेछ ।
मूि

सहायक

बबषय

बबषय

ङ्क

नीतत र कानूनमासमावेलशता\ सहभागिता

सूचक

नं

सूचक

प्राप्ता

को

ङ्क

१ अंक आउने अवस्था

)=% अंक आउने अवस्था

० अक आउने अवस्था

प्रमाखणकरणको
आधार

अङ्क
स्थानीय तहकोनीतत तथा

स्थानीय तहकोनीतत तथा

स्थानीय तहकोनीतत तथा

स्थानीय तहिे

कानूनको मस्यौर्ा तयार िने

कानूनको मस्यौर्ा तयार िने

कानूनको मस्यौर्ा तयार िने

कानूनको मस्यौर्ा तयार

स्वीकृत िरे का नीतत

कायाार्ेशमा िैससासको दृजटटिे

कायाार्ेशमा िैससासको दृजटटिे कायाार्ेशमा

सम्पार्न िने िरी

सम्पार्न िने िरी

दृजटटिे सम्पार्न िने िरी

िैससासको दृजटटिे

कायाटोिीतनमााण, पूवा र्स्तावेिको

कायाटोिीतनमााण, पूवा

कायाटोिीतनमााण, पूवा

सम्पार्न िने िरी

समीक्षािर्ाा

र्स्तावेिको समीक्षािर्ाा

र्स्तावेिको समीक्षा,

कायाटोिीतनमााण, पूवा

िैससासदृजटटकोणिेभएको,

िैससासदृजटटकोणिेभएको,

मस्यौर्ाको बबषयवस्तु र

र्स्तावेिको समीक्षािर्ाा

मस्यौर्ाको बबषयवस्तु र शब्र्

मस्यौर्ाको बबषयवस्तु र शब्र्

शब्र् चयन आँलसक

िैससासदृजटटकोणिेभएको,

चयन समावेशी

चयन समावेशी

रुपमामात्र समावेशी

मस्यौर्ाको बबषयवस्तु र

रसहभागितामूिक हुने िरे \

रसहभागितामूिक हुने िरे को

रसहभागितामूिक हुने िरे को

समावेशी शब्र् चयन

स्थानीय तहकोनीतत तथा

८

नीतत, कानून, योिना २०

१

अ सूचक

१ .१ .१

लसनं

०-१

1

िैससासको

िने कायाार्ेशमा

रसहभागितामूिक हुने

निरे को

िरे को
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तथा कानन
ू ी
र्स्तावेिहरु र
स्वीकृततको िागि
प्रस्तुत िरे का
मस्यौर्ा नीतत तथा
कानन
ू ी र्स्तावेिहरु

स्थानीय सरकारिेआफ्ना नीतत,

१ .१ .२

२

१ .१ .३

1

स्थानीय सरकारिेआफ्ना

स्थानीय सरकारिेआफ्ना

स्थानीय सरकारिेआफ्ना

स्थानीय

नीतत, कानन
ू , योिना िारी सरकारिेआफ्ना

कानून, योिना िारी िनुा भन्र्ा

नीतत, कानन
ू , योिना िारी िनुा नीतत, कानन
ू , योिना िारी

अिाडि िैससासको दृजटटिे

भन्र्ा अिाडि िैससासको

िनुा भन्र्ा अिाडि िैससासको िनुा भन्र्ा अिाडि

उपयुक्त भएनभएको बारे

दृजटटिे उपयुक्त भएनभएको

दृजटटिे उपयुक्त भएनभएको

िैससासको दृजटटिे

िेिािोिा िने िरे

बारे िेिािोिा िने िरे को

बारे आँलसक रुपमा मात्र

उपयुक्त भएनभएको बारे

िेिािोिा िने िरे को

िेिािोिा िने निरे को

स्थानीय सरकारकोनीतत र

स्थानीय सरकारकोनीतत र

स्थानीय सरकारकोनीतत

स्थानीय

योिनामा िैङ्गिक समानता

योिनामा िैङ्गिक समानता

योिनामा िैङ्गिक समानता

र योिनामा िैङ्गिक

सरकारकास्थानीय

तथा सामाजिक समावेशी ववकास

तथा सामाजिक समावेशी

तथा सामाजिक समावेशी

समानता तथा सामाजिक

(स्थानीय कानुन, नीतत, आवगधक

ववकास (स्थानीय कानुन, नीतत, ववकास (स्थानीय कानुन,

समावेशी ववकास

र बावषाक योिनामा भएका

आवगधक र बावषाक योिनामा

नीतत, आवगधक र बावषाक

(स्थानीय कानन
ु , नीतत,

नीततहरू) सम्वन्धी कुराहरू

भएका नीततहरू) सम्वन्धी

योिनामा भएका नीततहरू)

आवगधक र बावषाक

समावेश भए । नभएको

कुराहरू समावेश भएको

सम्वन्धी कुराहरू आँलसक

योिनामा भएका

रुपमामात्र समावेश भएको

नीततहरू) सम्वन्धी

निरे को

स्थानीय सरकारकोनीतत र

३

०-१

०-१

1

कुराहरू समावेश नभएको
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नीतत, कानन
ू , योिना
का र्स्ताबेिहरू र
िेिािोिा सम्पन्न
भएको प्रमाखणत िने
काििातहरु

कानन
ु , नीतत,
आवगधक र बावषाक
योिनासम्वन्धी
र्स्तावेिहरू

स्थानीय सरकारकोमदहिा र

स्थानीय सरकारकोमदहिा र

स्थानीय सरकारकोमदहिा स्थानीय

पुरुषको समववकास तथा

पुरुषको समववकास तथा

पुरुषको समववकास तथा

र पुरुषको समववकास

सामाजिक समावेशीकरण र

सामाजिक समावेशीकरण र

सामाजिक समावेशीकरण र

तथा सामाजिक

िैङ्गिक परीक्षण तथा सामाजिक

िैङ्गिक परीक्षण तथा

िैङ्गिक परीक्षण तथा

समावेशीकरण र

ववभेर् अन्त्य िने सम्बन्धी

सामाजिक ववभेर् अन्त्य

सामाजिक ववभेर् अन्त्य

िैङ्गिक परीक्षण तथा

अिग्िै नीततहरु छन ।

िनेसम्बन्धी अिग्िै नीतत

िनेसम्बन्धी अिग्िै भएको

सामाजिक ववभेर् अन्त्य

छै नन्स्थानीय ऐन, कानन
ु ,

भएको र यस्तो नीतत स्थानीय तर स्थानीय ऐन, कानन
ु ,

िनेसम्बन्धी अिग्िै

कायाववगध, तनर्े लशकामा िास

ऐन, कानुन, कायाववगध,

कायाववगध, तनर्े लशकामा

नीतत नभएको र स्थानीय िनेनीतत र्स्तावेि र

व्यवस्था िररएको वा निररएको)

तनर्े लशकामा समावेश िररएको

समावेश निररएको

ऐन, कानुन, कायाववगध,

स्थानीय सरकारकोमदहिा र

१ .१ .४

४

०-१

0=5

तनर्े लशकामा समेत कुनै

१ .१ .५

परु
ु षको समववकास
तथा सामाजिक
समावेशीकरण

र

िैङ्गिक परीक्षण
तथा सामाजिक
ववभेर् अन्त्य

स्थानीय ऐन, कानन
ु ,
कायाववगध,

िास व्यवस्था निररएको

तनर्े लशकाहरू

स्थानीय तहिेकायाान्वयनमा

स्थानीय तहिेकायाान्वयनमा

स्थानीय

स्थानीय

ल्याएका ऐन, तनयम, तथा

ल्याएका ऐन, तनयम, तथा

ल्याएका ऐन, तनयम, तथा

तहिेकायाान्वयनमा

तहिेकायाान्वयनमा

कायाववगधमा मदहिा तथा

कायाववगधमा मदहिा तथा

कायाववगधमा मदहिा तथा

ल्याएका ऐन, तनयम, तथा

बजचचततमा परे कोसमुर्ाय अथाात

बजचचततमा परे कोसमुर्ाय

बजचचततमा परे कोसमुर्ाय

कायाववगधमा मदहिा तथा

िक्षक्षत विामा हुने सबै प्रकारका

अथाात िक्षक्षत विामा हुने सबै

अथाात िक्षक्षत विामा हुने सबै बजचचततमा परे कोसमुर्ाय

ववभेर्िन्य कायाहरु रोक्नपयााप्त

प्रकारका ववभेर्िन्य कायाहरु

प्रकारका ववभेर्िन्य कायाहरु

अथाात िक्षक्षत विामा हुने

प्रावधान व्यवस्था िररएको छ

रोक्नपयााप्त प्रावधान

रोक्ने िािका केही

सबै प्रकारका ववभेर्िन्य

छै न

राखिएको

प्रावधानमात्र समावेश

कायाहरु रोक्नकुनै

िररएको

प्रावधान नराखिएको

स्थानीय तहिेकायाान्वयनमा

५

सरकारकोमदहिा र

०-१

1
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ल्याएका ऐन, तनयम,
तथा कायाववगधहरू र
ततनको िैससास
दृजटटिे ववश्िेषण
िररएको र्स्तावेि

६

संघीयकानू नले व्यवस्थागरे बमोजिम

०-१

1

स्थानीयस्तरमामजिलातथावजितीमा
परे कोसमु दायमाजथहुने जििँ सारजवभेद
उपरसुनुवाईहुने प्रवन्धजमलाएनजमला

१ .१ .६

एको

संघीय कानन
ू िे व्यवस्था िरे

संघीय कानन
ू िे व्यवस्था िरे

संघीय कानन
ू िे व्यवस्था

बमोजिम स्थानीयस्तरमा

बमोजिम स्थानीयस्तरमा

िरे बमोजिम स्थानीय

मदहिा तथावजचचतीमा परे को

मदहिा तथावजचचतीमा परे को

स्तरमा मदहिा

समुर्ाय मागथ हुने दहंसा र

समुर्ाय मागथ हुने दहंसा र

तथावजचचतीमा परे को

ववभेर् उपर सुनुवाई हुने

ववभेर् उपर सुनुवाई हुने

समुर्ाय मागथ हुनेदहंसा र

प्रवन्ध लमिाएको र

प्रवन्ध लमिाएको तर

ववभेर् उपर सुनुवाई हुने

सोदहअनरू
ु पकायान्वयनहुनेिरे को कायाान्वयन नभएको

प्रवन्ध नलमिाएको

मदहिा
तथावजचचतीमा परे को
समुर्ाय मागथ हुने
ववभेर् उपर सुनव
ु ाई
भएका प्रमातनत
काििातहरू र
मादहिातथावजचचतीमा
परे कासमुर्ायहरुकोस्व
यमभनाइहरुकोर्स्तावे
ि

१ .१ .७

७

८

मदहिा र पुरूषमाश्रमको

मदहिा र पुरूषमाश्रमको

मदहिा र पुरूषमाश्रमको

ज्यािामा ववभेर् रोक्ने प्रावधान

ज्यािामा ववभेर् रोक्ने

ज्यािामा ववभेर् रोक्ने केही

ज्यािामा ववभेर् रोक्ने

रहे

प्रावधान रहे को

प्रावधानमात्र रहेको

कुनै प्रावधान नरहे को

भुक्तानी र्स्तावेि

स्थानीय तहकोनीततमा रै थाने

स्थानीय तहकोनीततमा रै थाने

स्थानीय तहकोनीततमा

स्थानीय तहकोश्रम

र आप्रवासी कामर्ार तथा

र आप्रवासी कामर्ार तथा

रै थाने र आप्रवासी

नीतत र्स्तावेि र

श्रमिीवी उपर हुने ववभेर्

श्रमिीवी उपर हुने ववभेर्

कामर्ार तथा श्रमिीवी

रोक्ने प्रावधानहरुरहे को

रोक्ने केही प्रावधानरहेको

उपर हुने ववभेर् रोक्ने

1

नरहे को

स्थानीयतिकोनीजतमारै थाने रआप्रवा
सीकामदारतथाश्रमिीवीउपरहुने जव

१ .१ .८

मदहिा र

मदहिा र पुरूषमाश्रमको

०-१

भेदरोक्नेप्रावधारिे नरिे को

०-१

0=5

कुनै प्रावधाननरहेको
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परू
ु षमाश्रमको ज्यािा

यसको समीक्षा
प्रततवेर्न

९

योिना

८

आवजधकयोिनारवाजषिकयोिनातथा ०-१
कायिकममालै जिकतथासमावेशीजव

तिम
ुा ा

1

कासकोलाजगनीजत,

तथाकायाा

रणनीजत,कायिक्रमरमापनयोग्यउपल

१ .२.१

न्वयन

ब्धीलक्ष्यसमावेशगररएकोछछै न

आवगधक योिना रवावषाक

आवगधक योिना रवावषाक

आवगधक योिना रवावषाक आवगधक योिना

योिना तथा कायाकममा

योिना तथा कायाकममा

योिना तथा कायाकममा

िैङ्गिक तथा समावेशी

िैङ्गिक तथा समावेशी

िैङ्गिक तथा समावेशी

ववकासको िागि नीतत,

ववकासको िागि आँलसक

ववकासको िागि नीतत,

रणनीतत, कायाक्रम र

रुपमामात्र नीतत, रणनीतत,

रणनीतत , कायाक्रम र

मापनयोग्य उपिब्धी िक्ष्य

कायाक्रम र मापनयोग्य

मापनयोग्य उपिब्धी

समावेश िररएको

उपिब्धी िक्ष्य समावेश

िक्ष्य समावेश निररएको

िररएको

रवावषाक योिना तथा
कायाकममा िैङ्गिक
तथा समावेशी
ववकासको िागि
नीतत, रणनीतत,
कायाक्रम र
मापनयोग्य उपिब्धी
िक्ष्य ववश्िेषण
र्स्तावेि

िाउँ पालिका निरपालिकाको स्रोत ०-१

१०

अनुमान तथा बिेट सीमा
तनधाारण सलमततिे बिेट सीमा
तनधाारणिर्ाा मदहिा, बािबालिका,

१ .२.२

तथा बजचचतीकरणमा परे को
समूहको अवस्था ववश्िेषणको
आधारमा सो समूहको िागि वा
प्रत्यक्ष्य फाइर्ा पुग्ने िरी कूि

1

गाउिँ पाजलकानगरपाजलकाकोस्रोत

गाउिँ पाजलकानिरपालिकाको

िाउँ पालिका

अनु मानतथाबिेटसीमाजनधािरणस

िाउँ पालिका

स्रोत अनुमान तथा बिेट

निरपालिकाको स्रोत

निरपालिकाको

सीमा तनधाारण सलमततिे

अनुमान तथा बिेट सीमा

तथाबजितीकरणमापरे कोसमू ि

बिेट सीमा तनधाारणिर्ाा

तनधाारण सलमततिे बिेट

कोअवस्थाजवश्ले षणकोआधारमा

मदहिा, बािबालिका, तथा

सीमा तनधाारणिर्ाा

बजचचतीकरणमा परे को

मदहिा, बािबालिका, तथा

जमजतले बिेटसीमाजनधािरणगदािम
जिला, बालबाजलका,

सोसमू िकोलाजगवाप्रत्यक्ष्यफाइदा
पुग्नेगरीकूलपूिँिीगतबिेटकोजनजि
तप्रजतशतछु ट्याउने गरे को

समूहको अवस्था ववश्िेषणको बजचचतीकरणमा परे को

मदहिा, बािबालिका,
तथा बजचचतीकरणमा
परे को समूहको
अवस्था ववश्िेषणको
आधारमा सो
समूहकोस्रोत अनम
ु ान

आधारमा सो समूहमध्ये

समूहको िागि वा

पँि
ू ीित बिेटकोतनजश्चत

केहीको िागिमात्र

प्रत्यक्ष्य फाइर्ा पुग्ने िरी तनधाारण सलमततिे

प्रततशत छुट्याउनेिरे

फाइर्ा पुग्ने िरी कूि

कूि पँि
ू ीित

पँि
ू ीित बिेटकोतनजश्चत

बिेटकोतनजश्चत प्रततशत

प्रततशत छुट्याउनेिरे को

छुट्याउनेनिरे को

निरे को
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प्रत्यक्ष्य

तथा बिेट सीमा
तनधाारणिरे को बिेट
सीमा

११

स्थानीय सरकारिे िाउँ ,

स्थानीय सरकारिे िाउँ ,

स्थानीय सरकारिे िाउँ ,

वस्तीस्तरबाटयोिना सूची

वस्तीस्तरबाटयोिना सूची

वस्तीस्तरबाटयोिना सूची

संकिन िर्ाा िक्षक्षत

संकिन िर्ाा केही मात्र

संकिन िर्ाा िक्षक्षत

समूहहरूको सक्रीय

िक्षक्षत समूहको सक्रीय

समूहको सक्रीय

वस्तीस्तरबाटआएकायोिनाकायिक

सहभागितामा तयार हुने र

सहभागितामा तयार हुने र

सहभागितामा तयार हुने

मिरुलाईसमे टेनसमे टेकोपरीिण)

उनीहरुिे छनौट िरे का योिना उनीहरुिे छनौट िरे का केही

स्थानीयसरकारकोयोिनासूचीलजि

०-१

1

तसमू ििरूकोसक्रीयसिभाजगतामा
तयारहुने रउनीिरुले छनौटगरे कायो
िनाप्राथजमकीकरणमापने गरे नगरे

१ .२.३

को (योिनातिुिमागदािगाउिँ ,

प्राथलमकीकरणमा पनेिरे को ।

निरे को र उनीहरुिे माि

योिनामात्र प्राथलमकीकरणमा

िरे का योिनािे

पनेिरे को ।

सामान्यतया प्राथलमकता
नपाउने िरे को ।

१ .२.४

िनातिुिमागदािभए
कासिभागीिरूको
सूचीर फोटो ,
विास्तरबाटछनौट
भएकायोिनाकारको
सूची,िक्षक्षत
समुहिे छनौट
िरे काकाकायाक्रमको
सूजच

योिना तिम
ुा ािर्ाा मदहिा

योिना तिम
ुा ािर्ाा मदहिा

ुा ा
योिना तिम
ुा ािर्ाा मदहिा बिेट तिम

बजचचततकरणमा परे का

तथा बजचचततकरणमा परे का

तथा बजचचततकरणमा परे का

तथा बजचचततकरणमा

समह
ू हरूको व्यावहाररक र

समह
ू हरूको व्यावहाररक र

समह
ू हरूको व्यावहाररक र

परे का समह
ू हरूको

रणनीततक आवश्यकतापदहचान र

रणनीततक आवश्यकतापदहचान रणनीततक

व्यावहाररक र रणनीततक

पररपूतता िने ववषयमा छिफि

र पररपूतता िने ववषयमा

आवश्यकतापदहचान र

आवश्यकतापदहचान र

भए

छिफि भएको

पररपतू ता िने ववषयमा

पररपतू ता िने ववषयमा

सामान्य छिफि भएको

छिफि नभएको

योिना तिम
ुा ािर्ाा मदहिा तथा

१२

स्थानीयसरकारकोयो

नभएको

०-१

1

मािार्शानको प्रतत र
यसमायोिना
तिम
ुा ािर्ाा मदहिा
तथा बजचचततकरणमा
परे का समूहहरूको
व्यावहाररक र
रणनीततक
आवश्यकतापदहचान र
पररपतू ता िने ववषय
समावेश भएको छ
छै न
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योिना तिम
ुा ािर्ाा मदहिा र

१ .२.५

१३

ुा ािर्ाा
योिना तिम
ुा ािर्ाा मदहिा योिना तिम

योिना तिम
ुा ािर्ाा मदहिा र

योिना तिम
ुा ािर्ाा मदहिा र

पुरुष एवं िक्षक्षत समुहहरू को

पुरुष एवं िक्षक्षत समुहहरू को

पुरुष एवं िक्षक्षत समुहहरू को र पुरुष एवं िक्षक्षत

छुट्टा छुट्टै अवस्था ववश्िेषणको

छुट्टा छुट्टै अवस्था

छुट्टा छुट्टै अवस्था

समुहहरू को छुट्टा छुट्टै

आधारमाआवश्यकता पदहचान

ववश्िेषणको

ववश्िेषणको

अवस्था

िरी सो अनुसारको कायाक्रम तय

आधारमाआवश्यकता पदहचान

आधारमाआवश्यकता पदहचान आधारमाआवश्यकता

िने िररए । निररएकोतयारी

िरी सो अनुसारको कायाक्रम

िरी सो अनुसार केही

पदहचान िरी सो

प्रततवेर्न)

तय िने िररएको

कायाक्रम तय हुने िरे को

अनस
ु ारको कायाक्रम तय

०-१

0=5

ववश्िेषणको

िने निररएको

१ .२.६

िक्षक्षत समुहहरू को
छुट्टा छुट्टै अवस्था
ववश्िेषणको
आधारमाआवश्यकता
पदहचान िरी सो
अनस
ु ारको कायाक्रम
तयारी प्रततवेर्न

स्थानीय सरकारिेर्ीिो

स्थानीय सरकारिेर्ीिो

स्थानीय सरकारिेर्ीिो

स्थानीय

ववकासका िक्ष्यहरू ववशेष िरे र

ववकासका िक्ष्यहरूमध्ये िक्ष्य

ववकासका िक्ष्यहरूमध्ये

ववकासका िक्ष्यहरूमध्ये

सरकारिेर्ीिो

िक्ष्य ५ िैङ्गिक समानता प्राप्त

५ िैङ्गिक समानता प्राप्त

िक्ष्य ५ िैङ्गिक समानता

िक्ष्य ५ िैङ्गिक

िने ववषयिाई स्थानीयकरण

िने ववषयिाई स्थानीयकरण

प्राप्त िने ववषयिाई

समानताप्राप्त िने

िरी

िरी

स्थानीयकरण िरी सो

ववषयिाई स्थानीयकरण

अनस
ु ार केही कायाक्रमहरूमा

निरे को बिेट

बिेट ववतनयोिनिने िरे को

ववतनयोिनपतन

स्थानीय सरकारिेर्ीिो

१४

मदहिा र परु
ु ष एवं

०-१

1

सो अनुसारको बिेट

ववतनयोिनहुने िरे

निरे को

सो अनुसारको बिेट

ववतनयोिनिने िरे को

ववकासका िक्ष्यहरू
स्थानीयकरण िरे को
र्स्तावेि र सोिाई
प्राप्त िनेकायाक्रमहरू
बिेट
ववतनयोिनर्स्ताबेि

िनेनिरे को
१५

स्थानीयतिकायोिनामजिला,
बालबाजलकातथाजपछजिएकोवगि ,

१ .२.७

िेत्ररसमु दायलाईप्रत्यिलाभपुग्नेगरी
बने नबने को

०-१

1

स्थानीय तहकायोिनािे

स्थानीय तहकायोिनािे

स्थानीय तहकायोिनािे

स्थानीय तहकायोिना

मदहिा, बािबालिका तथा

मदहिा, बािबालिका तथा

मदहिा, बािबालिका तथा

र्स्तावेि

वपछडिएको विा, क्षेत्र र

वपछडिएको विा, क्षेत्र र

वपछडिएको विा, क्षेत्र र

समुर्ायिाई प्रत्यक्ष

समुर्ायिाई लसलमत रुपमा

समुर्ायिाई प्रत्यक्ष

िाभपग्ु नेिरीबनेको

प्रत्यक्ष िाभर केही अप्रत्यक्ष

िाभपग्ु नेिरीनबनेको

िाभ पुग्नेिरीबनेको
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स्थानीय सरकारकाउपभोक्ता

स्थानीय सरकारकाउपभोक्ता

स्थानीय

स्थानीय

सलमततहरुमा िक्षक्षत समुहका

सलमततहरुमा िक्षक्षत समुहका

सलमततहरुमा िक्षक्षत समुहका

सरकारकाउपभोक्ता

सरकारकाउपभोक्ता

प्रतततनगध सदहत कजम्तमा ४०%

प्रतततनगध सदहत कजम्तमा

प्रतततनगध सदहत कजम्तमा

सलमततहरुमा िक्षक्षत

मदहिाहरूकोसहभागिता भए ।

४०% मदहिाहरूकोसहभागिता

४०% मदहिाहरूकोसहभागिता

समुहका प्रतततनगध सदहत

नभएको र मुख्य कायाकारी

भएको ,मुख्य कायाकारी

िने र मुख्य कायाकारी

कजम्तमा ४०%

पर्मध्ये कुनै एकमा जिम्मेवारी

पर्मध्ये कुनै एकमा

पर्मध्ये कुनै एकमा

मदहिाहरूकोसहभागिता

दर्ए नदर्एको

जिम्मेवारी दर्एको

जिम्मेवारी दर्ने नीतत लिएको नभएको, मख्
ु य कायाकारी

स्थानीय सरकारकाउपभोक्ता

१ .२.८

१६

०-१

1

सलमतत व्यवस्थापन
सम्वन्धी कानन
ू का
प्रावधानहरू र केही
योिनाको नमूना
अविोकन

पर्मध्ये कुनै एकमा
जिम्मेवारी पतन नदर्एको
बिेट

बिेट तथाकायाक्रम तिम
ुा ा िनुा

४

०-१

0=5

बिेट तथाकायाक्रम तिम
ुा ा िनुा बिेट तथाकायाक्रम तिम
ुा ा

बिेट तथाकायाक्रम तिम
ुा ा बिेट तथाकायाक्रम
तिम
ुा ा अतघ

तिम
ुा ा

भन्र्ा अतघ समर्
ु ायका मदहिा,

भन्र्ा अतघ समर्
ु ायका मदहिा, िनुा भन्र्ा अतघ समर्
ु ायका

िनुा भन्र्ा अतघ

तथाकायाा

बािबालिका अपाङ्ि िनिातत,

बािबालिका अपाङ्ि िनिातत, मदहिा, बािबालिका अपाङ्ि

समुर्ायका मदहिा,

न्वयन

मधेशी, मुजश्िम, वपछिाविा र

मधेशी, मुजश्िम, वपछिाविा र

िनिातत, मधेशी, मुजश्िम,

बािबालिका अपाङ्ि

र्लित ििायतका सबै िातिातत

र्लित ििायतका सबै

वपछिाविा र र्लित

िनिातत, मधेशी, मजु श्िम,

र ववपन्न विाकासमूहहरूसँि

िातिातत र ववपन्न

ििायतका सबै िातिातत र

वपछिाविा र र्लित

बसेर समस्या केिाउने

विाकासमूहहरूसँि बसेर

ववपन्न विाकासमूहहरूसँि

ििायतका सबै िातिातत ण सम्वन्धी

(ववश्िेषण) िने िररए

समस्या केिाउने (ववश्िेषण)

बसेर समस्या केिाउने

र ववपन्न

निररएको

िने िररएको

(ववश्िेषण) िने िररएको

विाकासमूहहरूसँि बसेर

१ .३.१

१७

समस्या केिाउने
(ववश्िेषण) िने
निररएको
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समर्
ु ायका
सरोकारवािाहरू
सँिको छिफि र
परामशा
तथाववपन्नतास्तरीकर
आवगधक र्स्तावेि

स्थानीय सरकारकाक्षमता

स्थानीय सरकारकाक्षमता

स्थानीय सरकारकाक्षमता

स्थानीय सरकारको

योिनामा िैङ्गिक उत्तरर्ायी

ववकास योिनामा िैङ्गिक

ववकास योिनामा िैङ्गिक

ववकास योिनामा

बिेट ववतनयोिन र

तथा सामाजिक समावेशी बिेट

उत्तरर्ायी तथा सामाजिक

उत्तरर्ायी तथा सामाजिक

िैङ्गिक उत्तरर्ायी तथा

तनमााणएवं परीक्षण

समावेशी बिेट तनमााणएवं

समावेशी बिेट तनमााणएवं

सामाजिक समावेशी बिेट

तनयलमतरुपमा िना बिेटको

परीक्षणतनयलमतरुपमा िना

परीक्षणिना कदहिे काहीीँ

तनमााणएवं परीक्षणिना

व्यवस्था िररए निररएको

बिेटको व्यवस्था िने िररएको बिेटको व्यवस्था हुने िरे को

स्थानीय सरकारकाक्षमता ववकास ०-१

१ .३.२

१८

1

िैससास परीक्षण
र्स्तावेिहरु

बिेटको व्यवस्था हुने
निरे को

पररक्षणपश्चातिैङ्गिक तथा

पररक्षणपश्चातिैङ्गिक तथा

पररक्षणपश्चातिैङ्गिक

स्थानीय सरकारको

समावेशी ववषयमासुधार िना

समावेशी ववषयमासुधार िना

समावेशी ववषयमासुधार िना

तथा समावेशी

बिेट ववतनयोिन र

क्षमता ववकास कायायोिना

क्षमता ववकास कायायोिना

क्षमता ववकास कायायोिना

ववषयमासुधार िना क्षमता

कायाान्वयनका िागि पयााप्त

कायाान्वयनका िागि पयााप्त

कायाान्वयनका िागि बिेट

ववकास कायायोिना

बिेट तथा कायाक्रम बावषाक

बिेट तथा कायाक्रम बावषाक

तथा कायाक्रम बावषाक

कायाान्वयनका िागि

योिनामा समावेश िररए ।

योिनामा समावेश िरे को

योिनामा समावेशभएपतन

बिेटब्यवस्था हुने

पयााप्त नभएको

निरे को

स्थानीय सरकारकोबिेट तथा

स्थानीय सरकारकोबिेट तथा

स्थानीय सरकारकोबिेट

कायाक्रममा िक्षक्षत समूहहरूको

कायाक्रममा िक्षक्षत समूहहरूको

कायाक्रममा िक्षक्षत

तथा कायाक्रममा िक्षक्षत

िागि तनजश्चतप्रततशत बिेट

िागि तनजश्चतप्रततशत बिेट

समूहहरूको िागि कदहिे कहीीँ समूहहरूको िागि बिेट

ववतनयोिन िरी उनीहरूको

ववतनयोिन िरी उनीहरूको

बिेट ववतनयोिन िरी

ववतनयोिन तथा

दहतका कायाक्रममा समयैमािचा

दहतका कायाक्रममा

उनीहरूको दहतका

उनीहरूको दहतका

िररए निररएकोबिेट

समयैमािचा िने िररएको।

कायाक्रममािचा िने िररएको। कायाक्रममा िचा िने

पररक्षण पश्चात िैङ्गिक तथा

१ .३.३

१९

०-१

1

निररएको
स्थानीय सरकारकोबिेट तथा

१ .३.४

२०

०-१
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तथाकायाकमबीच लभिान)

निररएको।
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िैससास परीक्षण
र्स्तावेिहरु

बिेटतथाकायिकमबीच
जभिाननजतिाजनकाल्ने
,
बिेटतथाकायिक्रमद
स्तावेि।

संस्था

कमाचारी

ित

पर्ागधका

व्यव

री

मजिलािरूकोसमानरुपमा (

स्था

प्रतततनगध

५०।५०प्रजतशत)प्रजतजनजधत्वरिे कोछ

२०

त्व

४

स्थानीयसरकारकोजनणाियकतिमा

०-१

1

(कमि चारी पदाजधकारी)

२.१ .१

२१

छै न

स्थानीय सरकारकोतनणाायक

स्थानीय सरकारकोतनणाायक

स्थानीय

स्थानीय

तहमा (कमाचारी पर्ागधकारी)

तहमा (कमाचारी पर्ागधकारी)

सरकारकोतनणाायक तहमा

सरकारकोतनणाायक

मदहिाहरूको समानरुपमा (

मदहिाहरूको समानरुपमा (

(कमाचारी पर्ागधकारी)

५०।५० प्रततशत)प्रतततनगधत्व

५०।५० प्रततशत)प्रतततनगधत्व

मदहिाहरूको समानरुपमा

रहे कोअवस्था ।

नभए पतन कजम्तमा ३३

( ५०।५०

प्रततशत प्रतततनगधत्व

प्रततशत)प्रतततनगधत्व

रहे कोअवस्था

नभए पतन कजम्तमा ३३

तहमा रहे का
(कमाचारी पर्ागधकारी)
को नामाविी ।

प्रततशत पतन प्रतततनगधत्व
नरहे कोअवस्था
स्थानीय सरकारकाकमाचारीहरूको ०-१

२.१ .२

२२

स्थानीय

स्थानीय

स्थानीय

पर्पतू ताको तनणाय िर्ाा सबै

सरकारकाकमाचारीहरूको

सरकारकाकमाचारीहरूको

सरकारकाकमाचारीहरूको

िातिातत, विा, लिङ्ि र

पर्पूतताको तनणाय िर्ाा सबै

पर्पूतताको तनणाय िर्ाा सबै

पर्पूतताको तनणाय िर्ाा

समुर्ायका बीचसमावेशीकरण

िातिातत, विा, लिङ्ि र

िातिातत, विा, लिङ्ि र

सबै िातिातत, विा, लिङ्ि

हुने िरी कमाचारीहरूको समावेशी

समर्
ु ायका बीचसमावेशीकरण

समर्
ु ायमध्येबाट केही

र समर्
ु ायका

समानुपाततक प्रतततनगधत्व

हुने िरी कमाचारीहरूको

समावेशीकरण हुने िरी

बीचसमावेशीकरण हुने

हुनसक्नेरणनीतत लिइएको छ

समावेशी समानुपाततक

कमाचारीहरूको लसलमत

िरी कमाचारीहरूको

छै न

प्रतततनगधत्व हुनसक्नेरणनीतत

समावेशी प्रतततनगधत्व

समावेशी समानप
ु ाततक

लिइएको अवस्था ।

हुनसक्ने रणनीतत लिइएको

प्रतततनगधत्व

अवस्था ।

हुनसक्नेरणनीतत लिइएको

1

छै न ।
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स्थानीयसरकारकाक
मि चारीिरूकोपदपू
जतिकोसम्वन्धीनीजत,
अभ्यास, कानन
ु
रदस्तावेि।

स्थानीय सरकारिे मदहिा तथा

स्थानीय सरकारिे मदहिा

स्थानीय सरकारिे मदहिा स्थानीय सरकारिे

बबशेष समुर्ायिाई बबशेष सेवा

बबशेष समुर्ायिाई बबशेष सेवा

तथा बबशेष समुर्ायिाई

तथा बबशेष समुर्ायिाई

प्रर्ान िर्ाा सम्वजन्धत

प्रर्ान िर्ाा सम्वजन्धत

बबशेष सेवा प्रर्ान िर्ाा

बबशेष सेवा प्रर्ान िर्ाा

समुर्ायको भाषा, संस्कृतत र

समुर्ायको भाषा, संस्कृतत र

सम्वजन्धत समुर्ायको भाषा,

सम्वजन्धत समुर्ायको

रहन सहन बुझक
े ो कमाचारी वा

रहन सहन बुझक
े ो कमाचारी वा

संस्कृतत र रहन सहन बुझक
े ो भाषा, संस्कृतत र रहन

िनप्रतततनगध समेत समावेश

िनप्रतततनगध समेत समावेश

िनप्रतततनगध समावेश िरे को

सहन बुझक
े ो कमाचारी वा

िरे को कायाटोिी वा शािा

िरे को कायाटोिी वा शािा

कायाटोिी माफात दर्ने िरे को

िनप्रतततनगध समेत

माफात दर्ने िरे को निरे को ?

माफात सेवा दर्ने िरे को ।

।

समावेश िरे र सेवा दर्ने

स्थानीय सरकारिे मदहिा तथा

२.१ .३

२३

०-१

1

मदहिा तथा बबशेष
समुर्ायिाई बबशेष
सेवा प्रर्ान िने
रणनीतत तथा
कायानीतत र सेवा
प्रवाह र्स्तावेि ।

निरे को ।
िनप्रतततनगधहरू तथा

२.१ .४

२४

िनप्रतततनगधहरू तथा

िनप्रतततनगधहरू तथा

कमाचारीहरूिाई कुनै

कमाचारीहरूिाई

िनप्रतततनगधहरू तथा

िनप्रतततनगधहरू तथा

कमाचारीहरूिाई कुनै क्षमता

कमाचारीहरूिाई कुनै क्षमता

कमाचारीहरूिाई कुनै

अलभबद्
ृ गधको अवसर प्रर्ान िर्ाा

अलभबद्
ृ गधको अवसर प्रर्ान

अलभबद्
ृ गधको अवसर प्रर्ान

क्षमता अलभबद्
ृ गधको

सबैिाई समान अवसर हुने िरी

िर्ाा सबैिाई समान अवसर

िर्ाा सबैिाई समान अवसर

अवसर प्रर्ान िर्ाा

र मदहिा तथा वजचचततकरणमा

हुने िरी र मदहिा तथा

हुनेिरी र मदहिा तथा

सबैिाई समान अवसर

परे को समुर्ायिाई अग्रभाि

वजचचततकरणमा परे को

वजचचततकरणमा परे को

पाइने िरी र मदहिा तथा

प्राप्त हुनेिरी सकारात्मक

समुर्ायिाई अग्रभाि प्राप्त

समुर्ायिाई समेत सेवा प्राप्त वजचचततकरणमा परे को

ववभेर्को नीतत लिएको नलिएको

हुनेिरी सकारात्मक ववभेर्को

हुनेिरी सकारात्मक ववभेर्को

समर्
ु ायिाई अग्रभाि

नीतत लिएको ।

नीतत लिएको ।

प्राप्त हुनेिरी सकारात्मक

०-१

1

क्षमता

ववभेर्को नीतत नरहे को ।
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क्षमता अलभबद्
ृ गधको
अवसर प्रर्ान िने
सकारात्मक ववभेर्को
नीतत तथा रणनीतत
र्स्तावेि ।

कायाप्रणा

मदहिा रपुरुषबीचको असमानता

४

०-१

0=5

मदहिा रपुरुषबीचको असमानता मदहिा रपुरुषबीचको

मदहिा रपुरुषबीचको

िीसमावे

हटाउन तथा सामाजिक

हटाउन तथा सामाजिक

असमानता हटाउन तथा

असमानता हटाउन तथा

शी

समावेशीकरण बढाउनको िागि

समावेशीकरण बढाउनको िागि

सामाजिक समावेशीकरण

सामाजिक समावेशीकरण

स्थानीय तहकोतनजश्चत

स्थानीय तहकोतनजश्चत

बढाउनको िागि स्थानीय

बढाउनको िागि स्थानीय

कायानीतत छ छै न

कायानीतत रहे को ।

तहकोतनजश्चत कायानीतत

तहकोतनजश्चत कायानीतत

भएपतन कायाान्वयनमा

नरहे को ।

२.२.१

२५

मदहिा रपरु
ु षबीचको
असमानता हटाउन
तथा सामाजिक
समावेशीकरण
बढाउनको कायानीतत
र्स्तावेि ।

नरहे को ।
२६

स्थानीयसरकारमालै जिकजवकासिे स्थानीयसरकारमालै जिकजवका

स्थानीयसरकारमालै जिकजव स्थानीय सरकारको

ने इकाईकोव्यवस्थारिे कोलै जिक

सिे नेइकाईकोव्यवस्थारिे कोलै

कासिे नेइकाईकोव्यवस्थार

कासिे स्कवालै जिकसमानतातथासा

जवकासिे स्कवालै जिकसमानतात

जिकजवकासिे स्कवालै जिकसमा िे कोलै जिकजवकासिे स्कवा

माजिकसमावेशीकरणकायािन्वयनस

थासामाजिकसमावेशीकरणकायाि

नतातथासामाजिकसमावेशीकर

जमजतवायस्तैकुनै संरचनाकोव्यवस्था

न्वयनसजमजतवायस्तैकुनै संरचनाको णकायािन्वयनसजमजतवायस्तैकुनै

कसमावेशीकरणकायािन्वय

कायिशतिरजिम्मेवारीजकटानसजितग

व्यवस्थाकायिशतिरजिम्मेवारीजकटा

संरचनाकोव्यवस्थाकायिशतिरजि

नसजमजतवायस्तैकुनै संरचना

ररएनगररएको)

नसजितरिे को)

म्मेवारीजकटानसजितरिे को)

कोव्यवस्थानगररएको।

स्थानीयसरकारमालै जिकजवकासिे

०-१

२.२.२

ने इकाईकोव्यवस्थाछछै नलै जिकजव

0

लै जिकसमानतातथासामाजि

संिठन संरचना र
िैङ्गिक ववकास हे ने
इकाईको काया तनर्े श
शता र जिम्मेवारी
ककटान र्स्तावेि

तरकायािन्वयनमानरिे को
२७

स्थानीयसरकारबाटकायािलयमाहुन
सक्नेकुनै पजनप्रकारकोदु व्यिविार,

२.२.३

भेदभाबमजिलाजिं साजनयन्त्रणकोला
जगआचारसंजिताबनाएरलागुगररएको
छछै न

०-१

0

स्थानीयसरकारबाट

स्थानीयसरकारबाट

स्थानीयसरकारबाट

कायााियमा हुन सक्ने सबै

कायााियमा हुन सक्ने

कायााियमा हुन सक्ने

प्रकारको र्व्ु यावहार, भेर्भाब

र्व्ु यावहार, भेर्भाब र

र्व्ु यावहार, भेर्भाब र

मदहिादहंसा तनयन्त्रणको

मदहिादहंसा तनयन्त्रण

मदहिादहंसा तनयन्त्रण

िागिआचार संदहता बनाएर

सम्वन्धी आचार संदहता

सम्वन्धी आचार संदहता

िािु िररएको ।

रहे को तर कायाान्वयन

केही पतन नरहे को ।

नभएको ।
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स्थानीयसरकारबाटका
यािलयमाहुनसक्नेसबैप्र
कारकोदु व्यिविार,
भेदभाबमजिलाजिंसाजन
यन्त्रणसम्वन्धीआचारसं
जितादस्तावेिजनणियपु
स्तस्तका।

योिना तिम
ुा ासलमततिाई सुझाव

२.२.४

२८

योिना तिम
ुा ासलमततिाई

योिना तिम
ुा ासलमततिाई

योिना तिम
ुा ासलमततिाई

दर्ने र्स्तावेि तयार िर्ाा

सुझाव दर्ने र्स्तावेि तयार

सुझाव दर्ने र्स्तावेि तयार

सुझाव दर्ने र्स्तावेि

िैङ्गिकसमानता तथा सामाजिक

िर्ाा िैङ्गिकसमानता तथा

िर्ाा िैङ्गिकसमानता तथा

तयार िर्ाा

समावेशीकरण कायाान्वयन

सामाजिक समावेशीकरण

सामाजिक समावेशीकरण

िैङ्गिकसमानता तथा

सलमततमा मदहिा, बािबालिका

कायाान्वयन सलमततमा मदहिा,

कायाान्वयन सलमततमा

सामाजिक समावेशीकरण

तथा अन्य सबै िक्षक्षत

बािबालिका तथा अन्य सबै

मदहिा, बािबालिका तथा

कायाान्वयन सलमततमा

समर्
ु ायको सकक्रय सहभागिता

िक्षक्षत समर्
ु ायको सकक्रय

अन्य सबै िक्षक्षत समर्
ु ायको

मदहिा, बािबालिका तथा

भए नभएको र यस सलमततिे

सहभागिता रहे को र यस

सकक्रय सहभागिता रहे तापतन

अन्य सबै िक्षक्षत

विा तहमा योिाना सम्वन्धी

सलमततिे विा तहमा योिाना

यस सलमततिे विा तहमा

समुर्ायको सकक्रय

छिफि समावेशी भए नभएको

सम्वन्धी छिफि समावेशी भए योिाना सम्वन्धी छिफि

सहभागिता नरहे को र

अनुिमन िरे निरे को

नभएको अनुिमन समेत िरे को समावेशी भए नभएको

यस सलमततिे विा तहमा

०-१

1

अनुिमन निरे को

योिना
तिम
ुा ासलमततिाई र
िैङ्गिकसमानता तथा
सामाजिक
समावेशीकरण
कायाान्वयन सलमततिे
सुझाव दर्एको
र्स्तावेि बैठकको ,
उपजस्थतत तथा
तनणाय पजु स्तका र
विास्तरमा िरे को
अनि
ु मन प्रततवेर्न ।

योिाना सम्वन्धी
छिफि समावेशी भए
नभएको अनुिमन समेत
निरे को

सलमतत,

स्थानीय सरकारिेिठन िने

४

०-१

1

स्थानीय सरकारिेिठन िने

स्थानीय सरकारिेिठन िने

स्थानीय सरकारिेिठन

स्थानीय

उपसलम

सलमतत, उपसलमतत र

सलमतत, उपसलमतत र

सलमतत, उपसलमतत र

िने सलमतत, उपसलमतत र सरकारिेिठन िने

तत

कायार्िहरूमा मदहिा तथा

कायार्िहरूमा मदहिा तथा

कायार्िहरूमा मदहिा तथा

कायार्िहरूमा मदहिा

रकायार्ि

वजचचततकरणमा परे को

वजचचततकरणमा परे को

वजचचततकरणमा परे को

तथा वजचचततकरणमा

समर्
ु ायबाट मदहिा र परु
ु षको

समर्
ु ायबाट मदहिा र परु
ु षको

समर्
ु ायबाट समानप
ु ाततक

परे को समर्
ु ायबाट

समावेशी प्रतततनगधत्वहुने

समावेशी र समानप
ु ाततक

प्रतततनगधत्वहुने व्यवस्था

समावेशी र समानप
ु ाततक

व्यवस्था रहे नरहे को

प्रतततनगधत्वहुने व्यवस्था रहे को

रहे पतन व्यवहारमा केहीकोमात्र प्रतततनगधत्वहुने व्यवस्था

।

प्रतततनगधत्व हुने िरे को।

मा
प्रतततनगध
त्व

२.३.१

२९

नरहे को ।

सलमतत, उपसलमतत र
कायार्िहरूमा मदहिा
तथा वजचचततकरणमा
परे को समुर्ायबाट
समावेशी प्रतततनगधत्व
भएको उपजस्थतत
तथा तनणाय पजु स्तका
।
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स्थानीय सरकारिेिठन िने

२.३.२

३०

स्थानीय

स्थानीय सरकारिेिठन िने

स्थानीय सरकारिेिठन िने

स्थानीय सरकारिेिठन

सलमतत, उपसलमतत र

सलमतत, उपसलमतत र

सलमतत, उपसलमतत र

िने सलमतत, उपसलमतत र सरकारिेिठन िने

कायार्िहरूमा मदहिा तथा

कायार्िहरूमा मदहिा तथा

कायार्िहरूमा मदहिा तथा

कायार्िहरूमा मदहिा

वजचचततकरणमा परे को

वजचचततकरणमा परे को

वजचचततकरणमा परे को

तथा वजचचततकरणमा

समुर्ायका प्रतततनगधहरूिे

समुर्ायका प्रतततनगधहरूिे

समुर्ायका प्रतततनगधहरूिे

परे को समुर्ायका

छिफि तथा तनणाय तनमााणमा

छिफि तथा तनणाय तनमााणमा छिफिमा भािलिन पाए

प्रतततनगधहरूिे छिफि

स्वस्थ ढं ििे भािलिन पाए

स्वस्थ ढं ििे भािलिन पाएको

पतन

तथा तनणाय तनमााणमा

नपाएको

।

भूलमका िेल्न नसकेको ।

०-१

1

तनणाय तनमााणमा

स्वस्थ ढं ििे भािलिन

सलमतत, उपसलमतत र
कायार्िहरूको
छिफि
सहभागिताको
उपजस्थतत र तनणाय
पजु स्तकाको प्रतत ।

नपाएको ।
स्थानीय तहमा सचचालित

स्थानीय तहमा सचचालित

स्थानीय तहमा

स्थानीय तहमा

कायाक्रमहरूको अनि
ु मन र

कायाक्रमहरूको अनि
ु मन र

सचचालित कायाक्रमहरूको

सचचालित

समीक्षा सम्वन्धी कायामा

समीक्षा सम्वन्धी कायामा

समीक्षा सम्वन्धी कायामा

अनुिमन र समीक्षा

स्थानीय सरकारिेिठन िने

स्थानीय सरकारिेिठन िने

स्थानीय सरकारिेिठन िने

सम्वन्धी कायामा स्थानीय

सलमतत, उपसलमतत र

सलमतत, उपसलमतत र

सलमतत, उपसलमतत र

सरकारिेिठन िने

कायार्िहरूिे मदहिा तथा

कायार्िहरूिे मदहिा तथा

कायार्िहरूिे मदहिा तथा

सलमतत, उपसलमतत र

वजचचततकरणमा परे को

वजचचततकरणमा परे को

वजचचततकरणमा परे को

कायार्िहरूिे मदहिा तथा सलमतत, उपसलमतत र

समर्
ु ायकोदहतहुने िरी ववश्िेषण

समर्
ु ायकोदहतहुने िरी

समर्
ु ायकोदहतहुने िरी

वजचचततकरणमा परे को

कायार्िहरूिे दर्एका

सदहत नीततित र कायाित

ववश्िेषण सदहत नीततित र

ववश्िेषण निरी नीततित र

समुर्ायकोदहतहुने िरी

सझ
ु ावहरु ।

सुझाव दर्ने िरे निरे को

कायाित सुझाव दर्ने िरे को ।

कायाित सुझाव दर्ने िरे को । ववश्िेषण र सुझाव

स्थानीय तहमा सचचालित

३१

२.३.३

कायाक्रमहरूको अनि
ु मन र

०-१

0

केहीपतन
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दर्ने निरे को ।

कायाक्रमहरूको
अनि
ु मन र समीक्षा
सम्वन्धी कायामा
स्थानीय
सरकारिेिठन िने

स्थानीय सरकारिेिठन िने

२.३.४

३२

स्थानीय

स्थानीय सरकारिेिठन िने

स्थानीय सरकारिेिठन िने

स्थानीय सरकारिेिठन

सलमतत, उपसलमतत र

सलमतत, उपसलमतत र

सलमतत, उपसलमतत र

िने सलमतत, उपसलमतत र सरकारिेिठन िने

कायार्िहरूिे मदहिा तथा

कायार्िहरूिे मदहिा तथा

कायार्िहरूिे मदहिा तथा

कायार्िहरूिे मदहिा तथा

वजचचततकरणमा परे को

वजचचततकरणमा परे को

वजचचततकरणमा परे को

वजचचततकरणमा परे को

समुर्ायकोदहतहुने िरी दर्इएका

समुर्ायकोदहतहुने िरी दर्इएका

समुर्ायकोदहतहुने िरी

समुर्ायकोदहतहुने िरी

नीततित र कायाित सुझावहरुको

नीततित र कायाित

दर्इएका नीततित र कायाित

दर्इएका नीततित र

कायाान्वयन हुने िरे निरे को

सझ
ु ावहरुको प्रायः कायाान्वयन

सझ
ु ावहरुको कायाान्वयन

कायाित सझ
ु ावहरुको

हुने िरे को ।

कदहिे काहीीँमात्र हुने िरे को । कायाान्वयन हुने निरे को

०-१

0=5

।

सलमतत, उपसलमतत र
कायार्िहरूिे मदहिा
तथा वजचचततकरणमा
परे को
समुर्ायकोदहतहुने
िरी दर्इएका
नीततित र कायाित
सुझावहरु र
कायाान्वयन समीक्षा

ववत्त

स्थानीय तहमा मदहिाववकास,

४

०-१

0=5

स्थानीय तहमा मदहिाववकास,

स्थानीय तहमा

स्थानीय तहमा

स्थानीय तहमा
मदहिाववकास,

व्यवस्था

िैङ्गिक दहँसा बबरूद्ध, मदहिा

िैङ्गिक दहँसा बबरूद्ध, मदहिा

मदहिाववकास, िैङ्गिक दहँसा मदहिाववकास, िैङ्गिक

पनप्रणा

सीप ववकास, नेतत्ृ व ववकास तथा

सीप ववकास, नेतत्ृ व ववकास

बबरूद्ध, मदहिा सीप ववकास, दहँसा बबरूद्ध, मदहिा

िीमा

क्षमता अलभबद्
ृ गध िस्ता

तथा क्षमता अलभबद्
ृ गध िस्ता

नेतत्ृ व ववकास तथा क्षमता

सीप ववकास, नेतत्ृ व

समावेलश

बबषयमा स्रोत व्यवस्थापनका

बबषयमा स्रोत व्यवस्थापनका

अलभबद्
ृ गध िस्ता बबषयमा

ववकास तथा क्षमता

िागि िागि बावषाक आगथाक

िागि िागि

स्रोत व्यवस्थापनका िागि

अलभबद्
ृ गध िस्ता

ऐनमा उल्िेििरी छुट्टै कोष

ऐनमा उल्िेििरी छुट्टै कोष

िागि

स्थापना िररएको निररएको

स्थापना भएको ।

उल्िेििरी छुट्टै कोष

व्यवस्थापनका िागि

स्थापना िने तनणाय भएको

िागि छुट्टै कोष स्थापना िागि छुट्टै कोष

तर कायाान्वयननभएको ।

नभएको ।

ता

२.४.१

३३
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बावषाक आगथाक

बावषाक आगथाक ऐनमा बबषयमा स्रोत

िैङ्गिक दहँसा
बबरूद्ध, मदहिा सीप
ववकास, नेतत्ृ व
ववकास तथा क्षमता
अलभबद्
ृ गध िस्ता
बबषयमा स्रोत
व्यवस्थापनका िागि
स्थापना सम्वन्धी
र्स्तावेि ।

आदर्वासीिनिातत, र्लित अन्य आदर्वासीिनिातत, र्लित

आदर्वासीिनिातत, र्लित आदर्वासीिनिातत,

अन्य िक्षक्षत समुहका

िक्षक्षत समुहका मदहिाहरूको

अन्य िक्षक्षत समुहका

अन्य िक्षक्षत समुहका

मदहिाहरूको ववकास र

ववकास र सशजक्तकरणको

मदहिाहरूको ववकास र

मदहिाहरूको ववकासर

सशजक्तकरणको िागि विेटको

िागि विेटको व्यवस्था

सशजक्तकरणको िागि

सशजक्तकरणको िागि

व्यवस्था भएकोछ उनीहरूको

भएकोतथाउनीहरूको

विेटको व्यवस्था

विेटको व्यवस्था

आवश्यकता अनुसार कायाक्रम

आवश्यकता अनुसार कायाक्रम

भएकोतरउनीहरूको

तथाउनीहरूको

तिम
ुा ा िररएकोछ

तिम
ुा ा िररएको।

आवश्यकता अनस
ु ार कायाक्रम आवश्यकता अनस
ु ार

के आदर्वासीिनिातत, र्लित

२.४.२

३४

२.४.३

1

कायाक्रम तिम
ुा ा नभएको।

स्थानीयसरकारमा िैङ्गिक

स्थानीयसरकारमा िैङ्गिक

स्थानीयसरकारमा

िेस्कको ववकासको र आवश्यक

िेस्कको ववकासको र आवश्यक

िेस्कको ववकासको र

िैङ्गिक िेस्कको

मानवीय श्रोतहरु िागि विेटको

मानवीय श्रोतहरु िागि विेटको आवश्यक मानवीय श्रोतहरु

व्यवस्थाभएको छ सो अनस
ु ार

व्यवस्थाभएको तथासो अनस
ु ार

िागि विेटको व्यवस्थाभएको मानवीय श्रोतहरु िागि

कायाक्रम पदहचानिररएकोछ

कायाक्रम पदहचानिररएको।

तरसो अनुसार कायाक्रम

विेट तथा कायाक्रम

पदहचाननिररएको।

प्रवन्ध नै नभएको ।

०-१

0

र्लित अन्य िक्षक्षत
समुहका मदहिाहरूको
ववकास र
सशजक्तकरणको
िागि विेट तथा

तिम
ुा ा भने नभएको।
के स्थानीयसरकारमा िैङ्गिक

३५

०-१

कायाक्रम र्स्तावेिहरु
।

मजिला, पुरुष,
बालबाजलका,

ववकासको र आवश्यक

सबैिातिाजतकाजल
ि , उमेर

, आजद

स्तस्थजत , आजथिक र
िात)
खस्तिकृततथ्याङ्कस
जितकोगाऊं।नगरप्रो
फाईल।

स्थानीयसरकारिे समावेशी

२.४.४

३६

स्थानीयसरकारिे

स्थानीयसरकारिे समावेशी

स्थानीयसरकारिे समावेशी

स्थानीयसरकारिे

सूचनाप्रणािी व्यवस्थापन िना

सूचना

सूचना

समावेशी सच
ू ना

बिेटको व्यवस्था िरे । निरे को

िना बिेटको व्यवस्था िने

िना बिेटको व्यवस्था िरे

व्यवस्थापन िना बिेटको

र कम्यट
ु रकृतिेिा प्रणािीिे

िरे को र कम्यट
ु रकृतिेिा

पतन कम्यट
ु रकृतिेिा

व्यवस्था निरे को र

समावेशी क्षेत्रमा भएको बिेट

प्रणािीिे समावेशी क्षेत्रमा

प्रणािीिे समावेशी क्षेत्रमा

कम्युटरकृतिेिा प्रणािीिे

तथा िचा सम्वन्धी सूचना दर्ने

भएको बिेट तथा िचा

भएको बिेट तथा िचा

समावेशी क्षेत्रमा भएको

वा नदर्ने िरे को ।

सम्वन्धी सच
ू ना दर्ने िरे को ।

सम्वन्धी सच
ू ना दर्ने निरे को बिेट तथा िचा सम्वन्धी सूचनाहरू ।

०-१

0=5

प्रणािी व्यवस्थापन

।

प्रणािी व्यवस्थापन

सूचना पतन नदर्ने िरे को
।
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प्रणािी

समावेशी सूचना
प्रणािी व्यवस्थापन
बिे ववतनयोिन
िरे को र्स्तावेि र
सच
ू ना प्रणािी र
यसबाट प्रवादहत

तथ्याङ्क ४

के स्थानीयसरकारिे आफ्नो

स्थानीयसरकारिे आफ्नो

स्थानीयसरकारिे आफ्नो

सङकिन

क्षेत्रका समुर्ायस्तरका आधारभूत

क्षेत्रका समुर्ायस्तरकालिङ्ि ,

क्षेत्रका समुर्ायस्तरकालिङ्ि ,

तथाव्यव

िजडिकृत सूचना तथ्याँक

र आगथाक जस्थतत

स्थापन

संकिनतथा अध्यावगधकिने

आदर्) समावेश भएको

जस्थतत आदर्) समावेश भएको

िरे को छ लिङ्िर ,िात ,उमेर ,

आधारभूत िजडिकृत

आधारभूत िजडिकृत

आगथाक जस्थतत आदर्)िाऊंनिर

सूचना।तथ्यांङ्क संकिनिने

सूचना।तथ्याँक संकिनिरे को

प्रोफाईि )

िरे को र िडिीकृत तथ्यांङ्कको तर िडिीकृत तथ्यांङ्कको

२.५.१

३७

०-१

1

,िात ,उमेर र आगथाक

,िात ,उमेर

स्थानीयसरकारले आफ्नोिेत्र मजिला, पुरुष,
कासमु दाय स्तरकाजलि
उमे र

, आजद स्तस्थजत ,

आजथिक र िात

बालबाजलका,
सबैिातिाजतकाजल
ि , उमेर

, आजद

समावेशभएकोआधारभूतख स्तस्थजत , आजथिक र
स्तिकृतसूचना।तथ्यािँकसंक
िात)
लनपजननगरे को
खस्तिकृततथ्याङ्कस
जितकोगाऊं।नगरप्रो

समय समयमा अध्यावगधकिने अध्यावगधकनिरे को ।

फाईल।

िरे को छ ।
स्थानीय सरकारिेआफ्नो

स्थानीय सरकारिेआफ्नो

स्थानीय सरकारिेआफ्नो

स्थानीय स्तरका

समर्
ु ायस्तरका आधारभत
ू सच
ू ना

क्षेत्रका समर्
ु ायस्तरका

क्षेत्रका समर्
ु ायस्तरका

क्षेत्रका समर्
ु ायस्तरका

समुर्ायस्तरका

तथ्याँक संकिन िर्ाा बेरोििार

आधारभूत सूचना तथ्याँक

आधारभूत सूचना तथ्याँक

आधारभूत सूचना तथ्याँक

तथािररबको पदहचान िरी

संकिन िर्ाा बेरोििार

संकिन िर्ाा बेरोििार

संकिन िर्ाा बेरोििार

छुट्टाछुट्टै नक्साङ्कन िने िर

तथािररबको पदहचान िरी

तथािररबको पदहचान िरे को

तथािररबको पदहचान नै

। निरे को (िाऊं निरप्रोफाईि)

छुट्टाछुट्टै नक्साङ्कन िने

तर छुट्टाछुट्टै नक्साङ्कन

नभएकोिे छुट्टाछुट्टै

िरे को ।

निरे को ।

नक्साङ्कन िने निरे को

स्थानीयसरकारिे आफ्नो

स्थानीयसरकारिे आफ्नो

स्थानीयसरकारिे आफ्नो

स्थानीयपाश्वागचत्र र
िडिीकृत तथ्यांक

स्थानीय सरकारिेआफ्नो क्षेत्रका

२.५.२

३८

के स्थानीयसरकारिे आफ्नो

२.५.३

३९

०-१

०-१

1
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पाश्वागचत्रमा आधाररत िडिीकृत

पाश्वागचत्रमा आधाररत िडिीकृत पाश्वागचत्रमा आधाररत

पाश्वागचत्रमा आधाररत

तथ्यांक र सूचनािाई आधार

तथ्यांक र सूचनािाई आधार

िडिीकृत तथ्यांक र

िडिीकृत तथ्यांक र

मातनस्थानीय ववकास योिना

मातनस्थानीय ववकास योिना

सूचनािाई आधार

सूचनािाई आधार

तिम
ुा ा िने िरे को छ

तिम
ुा ा िने िरे को ।

मातनस्थानीय ववकास योिना

मातनस्थानीय ववकास

तिम
ुा ा िने नीतत बनाएको

योिना तिम
ुा ा िने

तर कायाान्वयन नभएको ।

निरे को ।
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आधारभत
ू सच
ू ना
तथ्याँक र
नक्साङ्कन सदहतको
िाऊं निरप्रोफाईि ।

तथा सच
ू नाको
वववरण र स्थानीय
ववकास योिना
तिम
ुा ा र्स्तावेि ।

२.५.४
मानव

मानव

स्थानीय सरकारिेआफ्नो

स्थानीय सरकारिेआफ्नो

स्थानीय

सामाजिक सुरक्षा पाउनेहरू र

क्षेत्रका सामाजिक सुरक्षा

क्षेत्रका सामाजिक सुरक्षा

क्षेत्रका सामाजिक सुरक्षा

सरकारिेआफ्नो

पजचिकरणको अलभिेि

पाउनेहरू र पजचिकरणको

पाउनेहरू र पजचिकरणको

पाउनेहरू र पजचिकरणको

व्यवस्थापन तथातथ्याँक

अलभिेि व्यवस्थापन

अलभिेि व्यवस्थापन िरे पतन अलभिेि व्यवस्थापन

अध्यावगधक िने िरे । निरे को

तथातथ्याँक अध्यावगधक िने

तथ्याँक अध्यावगधक निरे को

तथातथ्याँक अध्यावगधक

िरे को ।

।

िने निरे को ।

िैङ्गिक तथासमावेशी

िैङ्गिक तथासमावेशी

िैङ्गिक तथासमावेशी

संसाध

संसाधन

िैङ्गिक तथासमावेशी ववकासको

८

०-१

०-१
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1

िागि क्षमता ववकास कायायोिना

ववकासको िागि क्षमता ववकास ववकासको िागि क्षमता

ववकासको िागि क्षमता

न तथा तथाक्षम

तयार िरे निरे को र

कायायोिना तयार िरी

ववकास कायायोिना तयार

ववकास कायायोिना तयार

क्षमता

छुट्टै लशषाकमा बिेट ववतनयोिन

छुट्टै लशषाकमा बिेट

भएपतन छुट्टै लशषाकमा बिेट

निरे को, छुट्टै लशषाकमा

भए नभएको र यस्तो रकम िचा

ववतनयोिन हुने िरे को र यस्तो ववतनयोिन हुने निरे को तथा बिेट ववतनयोिन हुने

िने कायाववगध स्वीकृत भइ

रकम िचा िने कायाववगध

यस्ता कायामा भए िरे को

निरे को र यस्तो रकम

कायाान्वयनमा आए । नआएको

स्वीकृत भइ कायाान्वयनमा

िचा िने कायाववगध स्वीकृत

िचा िने कायाववगध समेत

?

नआएको ।

भइ कायाान्वयनमा नआएको

स्वीकृत भइ

ता

ववकास ववकास
२०

३.१ .१

४१

स्थानीय सरकारिेआफ्नो

स्थानीय सरकारिेआफ्नो क्षेत्रका

४०

कायाान्वयनमा नआएको ।
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क्षेत्रका सामाजिक
सुरक्षा तथा
पजचिकरणको
अलभिेि ।

लै जिकतथासमावेशी
जवकासकोलाजगिम
ताजवकासकायियोि
ना ,वाजषिक ,
लै ससासमारजकताब
बिेटगने खचिकायिजव
जध।

स्थानीय सरकारकापर्ागधकारी

स्थानीय सरकारकापर्ागधकारी स्थानीय सरकारकासबै

स्थानीय

कमचाारीहरूिे िैङ्गिक तथा

कमचाारीहरूिे िैङ्गिक तथा

कमचाारीहरूिे िैङ्गिक तथा

पर्ागधकारी कमचाारीहरूिे

तहकापर्ागधकारी तथा

समावेशी ववकास, िैंगिक दहंशा

समावेशी ववकास, िैंगिक दहंशा

समावेशी ववकास, िैंगिक

िैङ्गिक तथा समावेशी

सम्बन्धी तालिम लिएका छन

सम्बन्धी तालिम लिएको र

दहंशा सम्बन्धी तालिम लिए

ववकास, िैंगिक दहंशा

वाछै नन र तालिम कायाकममा

तालिम कायाकममा िक्षक्षत

पतन तालिम कायाकममा

सम्बन्धी तालिम

िक्षक्षत समूह तथा अन्य सबै

समूह तथा अन्य सबै मदहिा र िक्षक्षत समूह तथा अन्य सबै

नलिएका र तालिम

मदहिा र परु
ु षको

परु
ु षको समानसहभागिता र

मदहिा र परु
ु षको

कायाकममा िक्षक्षत समह
ू

समानसहभागिता र उपजस्थतत

उपजस्थतत सुतनजश्चतता

समानसहभागिता र

तथा अन्य सबै मदहिा र सहभािी संख्याको

सुतनजश्चतता िररएको गथयो वा

िररएको ।

उपजस्थतत सुतनजश्चतता

पुरुषको समानसहभागिता

स्थानीय सरकारकापर्ागधकारी

३.१ .२

४२

०-१

1

गथएन

निररएको ।

कमाचारीहरु र
समावेशी
सर्स्यहरूिाई तालिम
प्रर्ान िर्ाा कुि
संख्याका आधारमा
मदहिा तथापरु
ु षको
अनप
ु ात ववश्िेषण

र उपजस्थतत सतु नजश्चतता प्रततवेर्न।
निररएको ।

तालिमका ववषयवस्तुको

३.१ .३

४३

तालिमका ववषयवस्तुको

तालिमका ववषयवस्तुको

तालिमका ववषयवस्तुको

प्रस्तुतीकरणमा िैङ्गिक

प्रस्तुतीकरणमा िैङ्गिक

प्रस्तुतीकरणमा िैङ्गिक

प्रस्तुतीकरणमा िैङ्गिक

सम्बेर्नशीि भाषाको प्रयोि र

सम्बेर्नशीि भाषाको प्रयोि

सम्बेर्नशीि भाषाको प्रयोि

सम्बेर्नशीि भाषाको

मदहिाका आवश्यकतासमेदटएको

तथा मदहिाका

र मदहिाका

प्रयोि हुने निरे को ,

र तालिमको िुणस्तर, सेवा

आवश्यकतासमेदटएको र

आवश्यकतासमेदटए पतन

मदहिाका आवश्यकतापतन

सवु वधा सम्बन्धमा पटृ ठपोषण

तालिमको िण
ु स्तर, सेवा

तालिमको िण
ु स्तर, सेवा

नसमेदटएको र तालिमको

लिने िररएको छ छै न

सुववधा सम्बन्धमा पटृ ठपोषण

सुववधा सम्बन्धमा पटृ ठपोषण िुणस्तर, सेवा सुववधा

लिने िररएको ।

लिने निररएको ।

०-१

0=5

सम्बन्धमा पटृ ठपोषण
समेत लिने निररएको ।
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तालिममा समेदटएको
ववषयवस्तु, भाषाको
िेिन र प्रयोिको
स्तर, आवश्यकतामा
आधाररतभएको
तालिमको िुणस्तर,
सेवा सुववधा
सम्बन्धमा पटृ ठपोषण
प्रततवेर्न ।

मदहिा तथािक्षक्षत समुहका

३.१ .४

४४

मदहिा तथािक्षक्षत समुहका

पर्ागधकारीहरूको क्षमता

पर्ागधकारीहरूको क्षमता

पर्ागधकारीहरूको क्षमता

समुहका पर्ागधकारीहरूको समुहका

अलभवद्
ृ गधका िागि तनदर्ा टट

अलभवद्
ृ गधका िागि तनदर्ा टट

अलभवद्
ृ गधका िागि तनदर्ा टट

क्षमता अलभवद्
ृ तघका

कायाक्रमहरूप्राबबगधक तालिम,

कायाक्रमहरूरहेका र सो

कायाक्रमहरूभएपतनसो

िागि तनदर्ा टट

क्षमता ववकास, नेतत्ृ व ववकासको

अनुसारको विेटववतनयोिन हुने अनुसारको विेटववतनयोिन

कायाक्रमहरूर सो अनस
ु ार

तालिम, भ्रमण) छन छै नन सो

िरे को ।

विेटववतनयोिन हुने

1

हुने निरे को ।

अनस
ु ारको विेटववतनयोिन
िररएको छ

मदहिा तथािक्षक्षत

मदहिा तथािक्षक्षत

मदहिा तथािक्षक्षत समुहका

०-१

निरे को ।

छै न

पर्ागधकारीको क्षमता
ववकाससम्वन्धी
प्राबबगधक तालिम,
नेतत्ृ व ववकासको
तालिम, भ्रमण
आदर्को प्रततवेर्न र
पररमाण िुल्ने बिेट
िचा वववरण ।

स्थानीयसरकारमा िैङ्गिक

स्थानीयसरकारमा िैङ्गिक

स्थानीयसरकारमा

स्थानीयसरकारमा

समानता तथा सामाजिक

समानता तथा सामाजिक

समानता तथा सामाजिक

िैङ्गिक समानता तथा

िैङ्गिक समानता

समावेशी सम्वन्धी तालिम दर्न

समावेशी सम्वन्धी तालिम दर्न समावेशी सम्वन्धी तालिम

सामाजिक समावेशी

तथाकायाक्रमिाई कायाान्वयन

तथाकायाक्रमिाई कायाान्वयन

दर्न तथाकायाक्रमिाई

सम्वन्धी तालिम दर्ने

िना सक्ने यथेटट मानवीय श्रोत

िना सक्ने यथेटट मानवीय

कायाान्वयन िना सक्ने केही

तथाकायाक्रमिाई

छन ववषयित तालिमप्राप्त

श्रोत रहे को ।

मानवीय श्रोत रहे को ।

कायाान्वयन िना सक्ने

के स्थानीयसरकारमा िैङ्गिक

३.१ .५

४५

०-१

1

िनशजक्त संख्या)

मानवीय श्रोत नरहे को ।

तथा सामाजिक
समावेशी सम्वन्धी
तालिम
तथाकायाक्रमिाई
कायाान्वयन िना
सक्ने ववषयित
तालिमप्राप्त
िनशजक्त संख्या
वववरण ।

के स्थानीयसरकारमा मानव

३.१ .६

४६

स्थानीयसरकारको

स्थानीयसरकारमा मानव

स्थानीयसरकारमा मानव

स्थानीयसरकारमा मानव

संसाधन ववकास केन्र वा शािा

संसाधन ववकास केन्र वा

संसाधन ववकास केन्र वा

संसाधन ववकास केन्र वा संिठन संरचना र

वा इकाइको व्यवस्था छ

शािा वा इकाइको व्यवस्था

शािा वा इकाइको व्यवस्था

शािा वा इकाइ र सो

रहे को ।

भएपतन िनशजक्त

सम्वन्धी िनशजक्त

निटाइएको ।

नहे को ।

०-१

1

54

कायारत िनशजक्तको
शािाित वववरण ।

मदहिा रवजन्चततकरणमा परे को मदहिा रवजन्चततकरणमा

मदहिा रवजन्चततकरणमा

स्थानीय तहको

समुर्ाय िक्षक्षत िोक सेवा

समुर्ाय िक्षक्षत िोक सेवा

परे को समुर्ाय िक्षक्षत िोक

परे को समुर्ाय िक्षक्षत

बावषाक कायाक्रम र

आयोि पूवा तयारी कक्षा

आयोि पूवा तयारी कक्षा

सेवा आयोि पूवा तयारी

िोक सेवा आयोि पूवा

सचचािन कायाक्रम रहे नरहे को र

सचचािन हुने िरे को ।

कक्षाका हुने िरे पतन सबैिे

तयारी कक्षाका हुने

अवसर नपाएको ।

निरे को र कायाक्रम समेत

मदहिा रवजन्चततकरणमा परे को

३.१ .७

४७

०-१

1

कायाान्वयन भए नभएको
।संचालित तालिम कायाकम

नरहे को ।

संख्या र उपजस्थतत)

मदहिा
तथावजन्चततकरणमा
परे को समर्
ु ाय िक्षक्षत
िोक सेवा आयोि
पव
ू ा तयारी सम्वन्धी
कायाक्रमहरूको
उपजस्थतत वववरण ।

मदहिा ववकासकािागि भएका

मदहिा ववकासकािागि भएका मदहिा ववकासकािागि

मदहिा

बेइजिङ्ि घोषणा पत्रका वाह्रवटा

बेइजिङ्ि घोषणा पत्रका

बेइजिङ्ि घोषणा पत्रका

भएका बेइजिङ्ि घोषणा

ववकासकािागि भएका

प्रततवद्र्ताहरूका बारे मा

वाह्रवटा प्रततवद्र्ताहरूका

वाह्रवटा प्रततवद्र्ताहरूका

पत्रका वाह्रवटा

स्थानीयसरकारका पर्ागधकारीहरू

बारे मा स्थानीयसरकारका

बारे मा स्थानीयसरकारका

प्रततवद्र्ताहरूका बारे मा

वा कमाचारीहरूिाई िानकारी छ

पर्ागधकारीहरू वा

पर्ागधकारीहरू वा

स्थानीयसरकारका

सोको िागि

कमाचारीहरूिाई िानकारी दर्न

कमाचारीहरूिाई िानकारी

पर्ागधकारीहरू वा

अलभमुिीकरणिररएकोछ

अलभमुिीकरणिररएको ।

दर्ने कायाक्रम रहे पतन

कमाचारीहरूिाई िानकारी

सचचािन नभएको ।

नभएको र यस्तो

कमाचारीहरूिाई

िानकारी दर्ने कुनै

िानकारी दर्ने

मदहिा ववकासकािागि भएका

३.१ .८

४८

०-१
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कायाकम संख्या र उपजस्थतत)

कायाक्रम नरहे को ।

बेइजिङ्ि घोषणा
पत्रका वाह्रवटा
प्रततवद्र्ताहरूका
बारे मा
स्थानीयसरकारका
पर्ागधकारीहरू वा

अलभमुिीकरणकायाक
मको संख्या र
उपजस्थतत वववरण ।
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अनौपचा

मदहिा ववरुद्धसवै िािे दहंसा

४

०-१

1

मदहिा ववरुद्धसवै िािे दहंसा

मदहिा ववरुद्धसवै िािे

मदहिा ववरुद्धसवै िािे

ररक

तनमि
ूा िने कायाक्रमहरू र सो

तनमि
ूा िने कायाक्रमहरू र सो

दहंसा तनमि
ूा िने कायाक्रमहरू दहंसा तनमि
ूा िने

मूल्य,

अनुसारको बिेट ववतनयोिन

अनुसारको बिेट ववतनयोिन

रहे पतन सो अनुसारको बिेट

कायाक्रमहरू नरहे को र

मान्यता

िरीकायाक्रम समयैमा सम्पन्न

िरीकायाक्रम समयैमा सम्पन्न

ववतनयोिन तथा कायाक्रम

यसकािागि बिेट समेत

िरे को छ कायाकम संख्या र

हुने िरे को ।

सचचािन नभएको ।

ववतनयोिन हुने निरे को

र

३.२.१

४९

कुसंस्कार

उपजस्थतत)

।

बबरूद्ध

िािे दहंसा तनमि
ूा
िने कायाक्रमहरू र
बिेट वववरण तथा
सचचालित कायाक्रम
कायाकम संख्या ,
लमतत र उपजस्थतत
वववरण ।

िनचेतना

िैङ्गिकदहँसारदहत िाऊ

िैङ्गिकदहँसारदहत िाऊ

िैङ्गिकदहँसारदहत िाऊ

िैङ्गिकदहँसारदहत

निरपालिका घोषणा िरे को छ

निरपालिका घोषणा भएको र

निरपालिका घोषणा भएपतन

निरपालिका घोषणा पतन

िाऊ निरपालिका

घोषणा िरे को लमतत) र मदहिा

मदहिा दहंसाववरुद्ध सन्
ू य

मदहिा दहंसाका घटना

नभएको र मदहिा

दहंसाववरुद्ध सून्य सदहटणुता

सदहटणुता अपनाइएको ।

उल्िेख्य रुपमा नघटे को ।

दहंसाका घटना उल्िेख्य

िैङ्गिकदहँसारदहत िाऊ

३.२.२

५०

मदहिा ववरुद्धसवै

०-१

0

अपनाएको छ घटे का घटना

संख्यमा रहे को ।

संख्या र लिइएका तनणाय)

घोषणा िरे को लमतत
तथा लिइएका तनणाय
वववरण र स्थानीय
न्यातयक सलमतत वा
प्रहरीमा मदहिा
दहंसासम्वन्धी
उिरु ीर्ताा वववरण ।

स्थानीय सरकारिे मदहिा

३.२.३

५१

स्थानीय सरकारिे मदहिा स्थानीय सरकारिे

स्थानीय सरकारिे मदहिा

मदहिा ववरुद्धसवै िािे

ववरुद्धसवै िािे दहंसा तनमि
ूा

ववरुद्धसवै िािे दहंसा तनमि
ूा

दहंसा तनमि
ूा िने कायाक्रमहरू ववरुद्धसवै िािे दहंसा

िने कायाक्रमहरू संचािन

िने कायाक्रम सचचािन िने

स्थानीय सरकारहरूिे

तनमि
ूा िने कायाक्रमहरू

िनेिरे को छ कायाकम संख्या र

िररएको ।

संचािन िनेिरे पतन

संचािन िने निरे को ।

०-१

1

उपजस्थतत तथा तनणाय पुजस्तका)

प्रभावकारी नभएको ।

सचचािन िरे का
मदहिा ववरुद्धसवै
िािे दहंसा तनमि
ूा
िने कायाक्रमको
उपजस्थतत तथा
तनणाय पजु स्तका
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के स्थानीयसरकारिे समािमा

३.२.४

५२

०-१
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स्थानीयसरकारिे समािमा

स्थानीयसरकारिे समािमा

स्थानीयसरकारिे

स्थानीयसरकारिे
समािमा रहे का

रहे का ववलभन्न कुसंस्कार िस्तै

रहे को ववलभन्न कुसंस्कार िस्तै रहे का ववलभन्न कुसंस्कार

समािमा रहे का ववलभन्न

)िाततित छुवाछुत, छाउपिी,

िाततित छुवाछुत, छाउपिी,

िस्तै िाततित छुवाछुत,

कुसंस्कार िस्तै िाततित

बािवववाह, बहु वववाह, र्ाइिो,

बािवववाह, बहु वववाह, र्ाइिो,

छाउपिी, बािवववाह, बहु

छुवाछुत, छाउपिी,

आदर् िस्ता सामाजिक कुरीतत

आदर् िस्ता सामाजिक कुरीतत

वववाह, र्ाइिो, आदर् मध्ये

बािवववाह, बहु वववाह,

हटाउन कायाक्रमहरू संचािनिने

हटाउन कायाक्रमहरू संचािनिने केहीमात्र सामाजिक कुरीतत

िरे को छ कायाकम संख्या र

िरे को ।

उपजस्थतत)

र्ाइिो, आदर् सामाजिक

ववलभन्न कुसंस्कार
िस्तै िाततित
छुवाछुत, छाउपिी,
बािवववाह, बहु वववाह,
र्ाइिो, आदर्

हटाउने कायाक्रम संचािनिने

कुरीतत हटाउने कायाक्रम

िरे को ।

संचािनहािसम्म निरे को हटाउन सचचािन
।

सामाजिक कुरीतत
िरे का कायाक्रमको
संख्या र उपजस्थतत ।
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कानूनी

स्थानीय तहका मदहिा तथा

स्थानीय तहका मदहिा तथा

स्थानीय तहका मदहिा

स्थानीय तहका

समावेशी समूहबाट तनवाागचत

समावेशी समूहबाट तनवाागचत

समावेशी समूहबाट तनवाागचत

तथा समावेशी समूहबाट

मदहिा तथा समावेशी

भएका समेत िनप्रतततनगधहरू र

भएका समेत िनप्रतततनगधहरू

भएका समेत केही

तनवाागचत भएका समेत

पालिकामा कायारत कमाचारीिाई

र पालिकामा कायारत

िनप्रतततनगधहरू तथा

केही िनप्रतततनगधहरू

नेपािको संववधान, स्थानीय

कमाचारीिाई नेपािको

पालिकामा कायारत

तथा

सरकार सचचािन ऐन, अन्तर

संववधान, स्थानीय सरकार

कमाचारीहरुमध्ये केही

कमाचारीहरुमध्ये कसैिाई

सरकार ववत्त व्यवस्थापन ऐन,

सचचािन ऐन, अन्तर सरकार

लसलमतिाई मात्र नेपािको

पतन नेपािको संववधान,

कमाचारी समायोिन ऐन, मुिुकी

ववत्त व्यवस्थापन ऐन, कमाचारी संववधान, स्थानीय सरकार

स्थानीय सरकार

संदहताहरू, बबषयित कानूनहरू,

समायोिन ऐन, मुिुकी

सचचािन ऐन, अन्तर

बबषयमा िररएको

पालिकािे िारी िरे का कानन
ू हरू

संदहताहरू, बबषयित कानन
ू हरू, सरकार ववत्त व्यवस्थापन

सरकार ववत्त व्यवस्थापन

अलभमुिीकरण

र अन्य प्रचलित महत्वपूणा

पालिकािे िारी िरे का

ऐन, कमाचारी समायोिन

ऐन, कमाचारी समायोिन

कानूनहरूको बारे मा

कानूनहरू र अन्य प्रचलित

ऐन, मि
ु ुकी संदहताहरू,

ऐन, मि
ु ुकी संदहताहरू,

अलभमि
ु ीकरण िने िरे ।

महत्वपण
ू ा कानन
ू को बारे मा

बबषयित कानन
ू हरू,

बबषयित कानन
ू हरू,

निरे को ?

अलभमुिीकरण िने िररएको

पालिकािे िारी िरे का

पालिकािे िारी िरे का

कानूनहरू र अन्य प्रचलित

कानूनहरू र अन्य

महत्वपण
ू ा कानन
ू को बारे मा

प्रचलित महत्वपण
ू ा

अलभमुिीकरण िररएको ।

कानूनको बारे मा

स्थानीय तहका मदहिा तथा

४

साक्षरता

३.३.१

५३

०-१

1

सचचािन ऐन, अन्तर

पालिकामा कायारत

अलभमुिीकरण निररएको
।
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समूहबाट तनवाागचत
भएका समेत
िनप्रतततनगधहरू र
पालिकामा कायारत
कमाचारीिाई नेपािको
संववधान र अन्य
प्रचलित कानन
ू को

कायाक्रमको संख्या र
उपजस्थतत वववरण ।

स्थानीय तहका कायापालिका

३.३.२

५४

०-१

1

स्थानीय तहका कायापालिका

स्थानीय तहका कायापालिका

स्थानीय तहका

सर्स्यहरू, सभाका सर्स्यहरू र

सर्स्यहरू, सभाका सर्स्यहरू र सर्स्यहरू, सभाका सर्स्यहरू कायापालिका सर्स्यहरू,

पालिकाका प्रमुि प्रशासकीय

पालिकाका प्रमुि, प्रशासकीय

र पालिकाका प्रमुि

सभाका सर्स्यहरू र

अगधकृत ििायत सबै शािा

अगधकृत ििायत सबै शािा

प्रशासकीय अगधकृत ििायत

पालिकाका प्रमुि

प्रमुिहरूिाई कानूनको मस्यौर्ा

प्रमुिहरूिाई कानूनको मस्यौर्ा सबै शािा प्रमि
ु हरूमध्ये

प्रशासकीय अगधकृत

तिम
ुा ा सम्वन्धी प्रकक्रया र

तिम
ुा ा सम्वन्धी प्रकक्रया र

ििायत सबै शािा

समाधान िनुा पने मि
ू समस्या

समाधान िनुा पने मि
ू समस्या मस्यौर्ा तिम
ुा ा सम्वन्धी

प्रमि
ु हरूिाई कानन
ू को

तथा सवाि ििायत मुख्य

तथा सवाि ििायत मुख्य

मस्यौर्ा तिम
ुा ा सम्वन्धी

बबषयवस्तुका सम्वन्धमा समय

बबषयवस्तुका सम्वन्धमा समय मूि समस्या तथा सवाि

प्रकक्रया र समाधान िनुा

समयमा अलभमि
ु ीकरण िने िरे

समयमा अलभमुिीकरण िने

ििायत मख्
ु य बबषयवस्तक
ु ा

पने मि
ू समस्या तथा

निरे को ?

िरे को

सम्वन्धमा अलभमुिीकरण

सवाि ििायत मुख्य

िररएको ।

बबषयवस्तुका सम्वन्धमा

केहीिाईमात्र कानूनको
प्रकक्रया र समाधान िनुा पने

कुनैपतन अलभमि
ु ीकरण
नभएको ।

स्थानीय तहका
कायापालिका
सर्स्यहरू, सभाका
सर्स्यहरू र
पालिकाका प्रमि
ु
प्रशासकीय अगधकृत
ििायत सबै शािा
प्रमुिहरूिाई
कानन
ू को मस्यौर्ा
तिम
ुा ा सम्वन्धी
प्रकक्रया र समाधान
िनुा पने मि
ू समस्या
तथा सवाि ििायत
मुख्य बबषयवस्तु
समेटी िररएको
अलभमुिीकरण
कायाक्रमको संख्या र
उपजस्थतत वववरण ।
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मदहिाहरूकोिागि कानूनी लशक्षा ०-१

३.३.३

५५

1

मदहिाहरूकोिागि कानन
ू ी लशक्षा मदहिाहरूकोिागि कानन
ू ी

मदहिाहरूकोिागि कानन
ू ी मदहिाहरूकोिागि

सम्बन्धी कायाक्रमहरू संचालित

सम्बन्धी -कानूनी

लशक्षा सम्बन्धी -कानूनी

ू ी लशक्षा
लशक्षा सम्बन्धी -कानूनी कानन

भएका छन िस्तैः कानूनी

हकअगधकार, एकि मदहिा, र

हकअगधकार, एकि मदहिा, र

हकअगधकार, एकि

हकअगधकार, एकि मदहिा, र

चेलिबेटी बेचवविन ववरुद्ध

चेलिबेटी बेचवविन ववरुद्ध

मदहिा, र चेलिबेटी

चेलिबेटी बेचवविन ववरुद्ध

कायाक्रम, छाउपिी प्रथा ववरुद्ध

कायाक्रम, छाउपिी प्रथा

बेचवविन ववरुद्ध

कायाक्रम, छाउपिी प्रथा ववरुद्ध

कायाक्रम, यौनदहँसा बबरूद्धका

ववरुद्ध कायाक्रम, यौनदहँसा

कायाक्रम, छाउपिी प्रथा

कायाक्रम, यौनदहँसा बबरूद्धका

कायाक्रम

बबरूद्धका केही बबषयमा

ववरुद्ध कायाक्रम,

कायाक्रम आदर्बारे अनुलशक्षण)

आदर्बारे तनयलमतरुपमाअनुलशक्ष

अलभमुखिकरण हुने

ण हुने िरे को ।

िरे को । यौनदहँसा बबरूद्धका

सम्बन्धी -कानन
ू ी
हकअगधकार, एकि
मदहिा, चेलिबेटी
बेचवविन ववरुद्ध
कायाक्रम, छाउपिी
प्रथा ववरुद्ध
कायाक्रम, यौनदहँसा

कायाक्रम

बबरूद्धका कायाक्रम

आदर्बारे अनलु शक्षण

आदर्बारे अनलु शक्षण

नभएको ।

कायाकम संख्या र
पटक तथा सहभािी
संख्या
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मदहिाहरूको िागिसंचालित

मदहिाहरूको िागिसंचालित

मदहिाहरूको

मदहिाहरूको

कानूनी लशक्षा सम्बन्धी

कानूनी लशक्षा सम्बन्धी

कानूनी लशक्षा सम्बन्धी

िागिसंचालित कानूनी

िागिसंचालित कानन
ू ी

कायाक्रमहरू संचािनबाट के

कायाक्रमहरू संचािनबाट

कायाक्रमहरू संचािनबाट

लशक्षा सम्बन्धी

उनीहरु िाभाजन्वतभएका छन

कानूनी हक अगधकार, एकि

कानूनी हक अगधकार, एकि

कायाक्रमहरू संचािन

िस्तैः कानन
ू ी हक अगधकार,

मदहिा, चेलिबेटीबेचवविन

मदहिा, चेलिबेटीबेचवविन

नभएको र यसिे

एकि मदहिा, चेलिबेटीबेचवविन

ववरुद्ध कायाक्रम, छाउपिी प्रथा ववरुद्ध कायाक्रम छाउपिी

मदहिाको कानूनी हक

ववरुद्ध कायाक्रम, छाउपिी प्रथा

ववरुद्ध कायाक्रम, यौनदहँसा

प्रथा ववरुद्ध कायाक्रम,

अगधकार, एकि मदहिा,

ववरुद्ध कायाक्रम, यौनदहँसा

बबरूद्धमदहिाहरू सशजक्तकरण

यौनदहँसा बबरूद्धकाबबषयहरु

चेलिबेटीबेचवविन ववरुद्ध छाउपिी प्रथा ववरुद्ध

बबरूद्धकाकायाक्रम आदर्बारे

भएको ।

मध्ये केहीमा मदहिाहरूको

कायाक्रम, छाउपिी प्रथा

कायाक्रम, यौनदहँसा

सशजक्तकरण भएको ।

ववरुद्ध कायाक्रम,

बबरूद्धकाकायाक्रम

मदहिाहरूको िागिसंचालित

३.३.४

५६

०-१

1

अनलु शक्षण र यसको असर )

यौनदहँसा
बबरूद्धकाकायाक्रमहरूमा
मदहिाहरु सशक्त
नभएको ।
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लशक्षा सम्बन्धी
कायाक्रमहरू िस्तैः
कानन
ू ी हक अगधकार,
एकि मदहिा,
चेलिबेटीबेचवविन
ववरुद्ध कायाक्रम

आदर्बारे अनलु शक्षण
कायाकम संख्या र
पटक तथा सहभािी
संख्या

स्थानीय सरकारिेववपर्

३.४.१

४

ववपर् व्यवस्थापनमा समावेलशता

५७

०-१

0=5

स्थानीय सरकारिेववपर्

स्थानीय सरकारिेववपर्

स्थानीय सरकारिेववपर्

स्थानीय
सरकारिेववपर्

व्यवस्थापन सम्वन्धी मापर्डि,

व्यवस्थापन सम्वन्धी मापर्डि, व्यवस्थापन सम्वन्धी

व्यवस्थापन सम्वन्धी

रणनीतत, कायानीतत सदहतको

रणनीतत, कायानीतत सदहतको

मापर्डि, रणनीतत, कायानीतत

मापर्डि, रणनीतत,

कायाववगध स्वीकृतिर्ाा मदहिा

कायाववगध स्वीकृतिर्ाा मदहिा

सदहतको कायाववगध

कायानीतत सदहतको

तथा वजचचततकरणमा परे को

तथा वजचचततकरणमा परे को

स्वीकृतिर्ाा मदहिा तथा

कायाववगध स्वीकृतिर्ाा

समुर्ायसँि परामसा िरे

समुर्ायसँि परामसा हुने िरे को

वजचचततकरणमा परे को

मदहिा तथा

निरे को र यस्तार्स्ताबेिमा

र यस्तार्स्ताबेिमा

समर्
ु ायका लसलमत

वजचचततकरणमा परे को

लसमान्तीकृत विा र समुर्ायिाई

लसमान्तीकृत विा र

व्यजक्तसँिमात्र परामशा लिने

समुर्ायसँि परामशा लिने

िक्षक्षत िरी ववशेष राहत र

समुर्ायिाई िक्षक्षत िरी ववशेष

िरे को र यस्तार्स्ताबेिमा

निरे को र

र सहभागिता वववरण

मदहिा परु
ु षिाई अिि अिि

राहत र मदहिा परु
ु षिाई अिि लसमान्तीकृत विा र

यस्तार्स्ताबेिमा

।

संरक्षणको प्रावधान रहे नरहे को

अिि संरक्षणको प्रावधान

समुर्ायिाई िक्षक्षत िरी

लसमान्तीकृत विा र

समेत रहे को ।

ववशेष राहत र मदहिा

समुर्ायिाई िक्षक्षत

परु
ु षिाई अिि अिि

िरीएको ववशेष राहतको

व्यवस्थापन सम्वन्धी
मापर्डि, रणनीतत,
कायानीतत सदहतको
कायाववगधको प्रतत र
तनमााणको क्रममा
िररएको परामशा
कायाक्रमको उपजस्थतत

संरक्षणको प्रावधान नरहे को । प्रावधान समेत नरहे को ।
स्थानीयस्तरको ववपर् सम्वन्धी

३.४.२

५८

०-१

1

स्थानीयस्तरको ववपर् सम्वन्धी स्थानीयस्तरको ववपर्

स्थानीयस्तरको ववपर्

स्थानीयस्तरको ववपर्
सम्वन्धी तथ्याङ्क

तथ्याङ्क सङ्किन, नक्साङ्कन

तथ्याङ्क सङ्किन, नक्साङ्कन सम्वन्धी तथ्याङ्क सङ्किन, सम्वन्धी तथ्याङ्क

तथा व्यवस्थापन िर्ाा

तथा व्यवस्थापन िर्ाा

नक्साङ्कन तथा व्यवस्थापन

सङ्किन, नक्साङ्कन

िाभाजन्वत समूहमा मदहिा तथा

िाभाजन्वत समूहमा मदहिा र

िर्ाा िाभाजन्वत समूहका

तथा व्यवस्थापन िर्ाा

वजचचततकरणमा परे को समुर्ाय

वजचचततकरणमा परे को समुर्ाय

मदहिा रकेही

िाभाजन्वत समूहका

समेतको िडिीकृत तथ्याङ्क

समेतको िडिीकृत तथ्याङ्क

वजचचततकरणमा परे को

मदहिा र वजचचततकरणमा

रािी आपतकािीन काया

रािी आपतकािीन काया

समुर्ायको तथ्याङ्क रािी

परे को समुर्ायको

सचचािन तथा राहत ववतरण

सचचािन तथा राहत ववतरण

आपतकािीन काया सचचािन

तथ्याङ्क नरािी

परे को समुर्ायको

िने िरे निरे को

िने िरे को ।

तथा राहत ववतरण िने

आपतकािीन काया

तथ्याङ्क तथा रािी

िरे को ।

सचचािन तथा राहत

आपतकािीन काया

ववतरण िने िरे को ।
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सङ्किन, नक्साङ्कन
तथा व्यवस्थापन
िर्ाा लिइएको
िाभाजन्वत समह
ू का
मदहिा र
वजचचततकरणमा

सचचािन तथा राहत
ववतरणको सूची ।

५९

समुर्ायमा आधाररत ववपर्

समुर्ायमा आधाररत ववपर्

समुर्ायमा आधाररत

व्यवस्थापन सम्वन्धी कायािर्ाा

व्यवस्थापन सम्वन्धी

ववपर् व्यवस्थापन

िाभाजन्वत समूहमा मदहिा

कायािर्ाा िाभाजन्वत समूहमा

सम्वन्धी कायािर्ाा

िरूलाईपजिलोप्राथजमकतामाराखी

तथा वजचचततकरणमा परे को

मदहिा तथा केही

िाभाजन्वत समूहमा

गने गरे नगरे को

समुर्ाय समेतको सहभागितामा वजचचततकरणमा परे को

मदहिा तथा

उनीहरूिाई पदहिो

समुर्ायको सहभागितामा

वजचचततकरणमा परे को

प्राथलमकतामा रािी सचचािन

उनीहरूिाई प्राथलमकतामा

समर्
ु ायको सहभागिता

िने िरे को ।

रािी सचचािन िने िरे को ।

ववना उनीहरूिाई बबशेष

समु दायमाआधाररतजवपदव्यवस्थाप

०-१

नसम्वन्धीकायिगदािलाभास्तन्वतसमू ि
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मामजिलातथावजिजतकरणमापरे को

३.४.३

समु दायसमे तकोसिभाजगतामाउनी

समुर्ायमा आधाररत
ववपर् व्यवस्थापन
सम्वन्धी कायाका
िाभाजन्वत समह
ू र
उनीहरूको दर्एको
प्राथलमकता तथा
सहभागिता वववरण ।

प्राथलमकता नदर्इ
सचचािन िने िरे को ।
ववपर् व्यवस्थापन कोषको

३.४.४

६०
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ववपर् व्यवस्थापन कोषको

ववपर् व्यवस्थापन कोषको

ववपर् व्यवस्थापन

ववपर् व्यवस्थापन
कोषको स्थापना तथा

स्थापना तथा सचचािन र स्रोत

स्थापना तथा सचचािन र स्रोत स्थापना तथा सचचािन र

कोषको स्थापना तथा

पररचािन िर्ाा मदहिा तथा

पररचािन िर्ाा मदहिा तथा

स्रोत पररचािन िर्ाा मदहिा

सचचािन र स्रोत

वजचचततकरणमा परे को समर्
ु ाय

वजचचततकरणमा परे को समर्
ु ाय

तथा वजचचततकरणमा परे को

पररचािन िर्ाा मदहिा

समेतको सहभागितामा तनणाय

समेतको सहभागितामा तनणाय

समुर्ाय मध्ये लसलमतको

तथा वजचचततकरणमा

िने िरे

िने िरे को ।

सहभागितामा तनणाय िने

परे को समुर्ायको

िरे को ।

सहभागितामा ववना नै

निरे को

तनणाय िने िरे को ।

सचचािन र स्रोत
पररचािन िर्ाा
मदहिा तथा
वजचचततकरणमा
परे को समुर्ाय
समेतको
सहभागितामा भएको
उपजस्थतत वववरण ।
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सेवा

पूवााधार

प्रवाह

ववकास

४

स्थानीयतिकाभवन,
भौजतकपूवािधारतथाअन्यसंरचनाजन
मािणकोलाजगिरइङ, जििायन,

२०

लगतअनु मानतयारगदािसंरचनाजनमाि

०-१
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स्थानीय तहकाभवन, भौततक

स्थानीय तहकाभवन, भौततक

स्थानीय तहकाभवन,

पूवााधार तथा अन्य संरचना

पूवााधार तथा अन्य संरचना

भौततक पूवााधार तथा

तनमााणको िागि ड्रइङ, डििायन, तनमााणको िागि ड्रइङ,

अन्य संरचना तनमााणको

णभएपजछमजिला, बालबाजलका,

िित अनुमानतयार िर्ाा

डििायन, िित अनुमानतयार िागि ड्रइङ, डििायन,

अपािताभएकाव्यस्तिले जनबािधप्रयो

मदहिा, बािबालिका, अपाङ्िता

िर्ाा अपाङ्िता भएका

िित अनुमानतयार िर्ाा

भएका व्यजक्तिेतनबााध प्रयोि

व्यजक्तिेतनबााध प्रयोि िना

मदहिा बािबालिका र ,

िना सककने िरीिैङ्गिक,

सककने िरीभएपतन िैङ्गिक

अपाङ्िता भएका

बािरअपाङ्ि

र बािमैत्रीतथासंबेर्नशीि

व्यजक्तिेतनबााध प्रयोि

मैत्रीतथासंबेर्नशीि संरंचना

संरंचना तनमााण हुनेिरी

िना सककने

तनमााण हुनेिरी स्वीकृत हुने

स्वीकृत नहुने िरे को ।

िरीिैङ्गिकबािमैत्रीतथासं

गगनि सजकने गरीलै जिक,

४.१ .१

६१

बालरअपािमै त्री /
संबेदनशीलसंरंचनाकोप्रावधानसजि
तहुने गरे नगरे को

िरे को ।

भौजतकपूवािधारतथा
अन्यसंरचनाजनमािण
कोलाजगस्वीकृतिरइ
ङ, जििायन,
लगतअनु मानतथासंर
चनाजनमािणभएपजछ
मजिला,
बालबाजलका,
अपािताभएकाव्य
स्तिले जनबािधप्रयोगग
नि सजकने गरीलै जिक,

बालअपािमै त्री /
बेर्नशीि संरंचना तनमााण संबेदनशीलसंरंचना
हुनेिरी स्वीकृत नहुने
कोिरइङ,।प्रमाणभए
िरे को
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स्थानीयतिकाभवन,

कोजििायन

स्थानीय तहकाभवन, भौततक

४.१ .२

६२

स्थानीय तहकाभवन, भौततक

स्थानीय तहकाभवन, भौततक

स्थानीय तहकाभवन,

पुवााधार तथा संरचनाहरु, लशक्षा,

पुवााधार तथा संरचनाहरु, लशक्षा,

पुवााधार तथा संरचनाहरु,

भौततक पुवााधार तथा

स्वास्थ्य र अन्य

स्वास्थ्य र अन्य

लशक्षा, स्वास्थ्य र अन्य

संरचनाहरु, लशक्षा,

सामाजिकपूवााधार सम्वन्धी

सामाजिकपूवााधार सम्वन्धी

सामाजिकपूवााधार सम्वन्धी

स्वास्थ्य र अन्य

भवन र अन्य संरचनाहरू

भवन र अन्य संरचनाहरू

भवन र अन्य

सामाजिकपूवााधार

तनमााण िर्ाा मदहिा, अपाङ्िता

तनमााण िर्ाा मदहिा, अपाङ्िता

संरचनाहरूमध्ये केहीको

सम्वन्धी भवन र अन्य

भएकाव्यजक्त तथा बािमैत्रीयक्
ु त

भएकाव्यजक्त तथा

मात्रतनमााण िर्ाा मदहिा,

संरचनाहरू तनमााण िर्ाा

दृजटटकोणबाट समेत उपयुक्त

बािमैत्रीयुक्त दृजटटकोणबाट

अपाङ्िता भएकाव्यजक्त तथा मदहिा, अपाङ्िता

हुने िरी तनमााण िररएको छ

समेत उपयुक्त हुने िरी

बािमैत्रीयुक्त दृजटटकोणबाट

भएकाव्यजक्त तथा

छै न

तनमााण हुने िरे को ।

समेत उपयक्
ु त हुने िरी

बािमैत्रीयक्
ु त

तनमााण हुने िरे को ।

दृजटटकोणबाट समेत

०-१

1

उपयुक्त हुने िरी तनमााण
हुने निरे को ।

65

स्थानीयतिकाभवन,
भौजतकपुवािधारतथा
संरचनािरु, जशिा,
स्वास्थ्यरअन्यसामा
जिकपूवािधारसम्वन्धी
भवनरअन्यसंरचनाि
रूकािरइङ ,
जनजमि तरजििायन ,
कायिसम्पन्नसंरचना
कोप्रजतवेदनिरु

स्थानीय तहिे१ ५००

४.१ .३

६३

स्थानीय तहिे१ ५००

स्थानीय तहिे१ ५००

स्थानीय तहिे१ ५००

स्थानीय तहिे१ ५००

विाकफटभन्र्ा बढी प्िीन्थ

विाकफटभन्र्ा बढी प्िीन्थ

विाकफटभन्र्ा बढी प्िीन्थ

विाकफटभन्र्ा बढी प्िीन्थ विाकफटभन्र्ा बढी

क्षेत्रफि भएका तनिी तथा

क्षेत्रफि भएका तनिी तथा

क्षेत्रफि भएका तनिी तथा

क्षेत्रफि भएका तनिी

सावाितनक भवन तथासंरचना

सावाितनक भवन तथासंरचना

सावाितनक भवन तथासंरचना तथा सावाितनक भवन

तनमााण सम्वन्धी नक्सा स्वीकृत

तनमााण सम्वन्धी नक्सा

तनमााण सम्वन्धी नक्सा

िर्ाा मदहिा, अपाङ्िता भएका

स्वीकृत िर्ाा मदहिा, अपाङ्िता स्वीकृत िर्ाा मदहिा,

सम्वन्धी नक्सा स्वीकृत

व्यजक्त तथाबािमैत्रीयक्
ु त

भएका व्यजक्त

िर्ाा मदहिा, अपाङ्िता

दृजटटकोणबाट समेत उपयुक्त

तथाबािमैत्रीयुक्त दृजटटकोणबाट तथाबािमैत्रीयुक्त

भएका व्यजक्त

हुने िरी संरचना तयार िना

समेत उपयुक्त हुने िरी

तथाबािमैत्रीयुक्त

तनर्े शनदर्ने िररएको छ । छै न

संरचना तयार िना तनर्े शनदर्ने हुने िरी संरचना तयार

०-१
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िरे को ।

अपाङ्िता भएका व्यजक्त
दृजटटकोणबाट समेत उपयुक्त

तथासंरचना तनमााण

दृजटटकोणबाट समेत

िनप
ुा ने नीतत बनाएको तर

उपयुक्त हुने िरी संरचना

कायाान्वयन नभएको ।

तयार िना
तनर्े शनदर्नेकुनै नीतत नै
नभएको र हािसम्म यस
बबषयमा नसोगचएको ।
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प्िीन्थ क्षेत्रफि

भएका तनिी तथा
सावाितनक भवन
तथासंरचना तनमााण
सम्वन्धी नक्सा
स्वीकृत िर्ाा मदहिा,
अपाङ्िता भएका
व्यजक्त
तथाबािमैत्रीयक्
ु त
दृजटटकोणबाट समेत
उपयक्
ु त हुने िरी
संरचना तयार िना
तनर्े शनदर्ने नीतत र
स्वीकृत नक्साको
प्रतत ।

स्थानीय तहिे मदहिा तथा

स्थानीय तहिे मदहिा तथा

स्थानीय तहिे मदहिा

स्थानीय तहिे

बजचचततकरणमा परे को

बजचचततकरणमा परे को

बजचचततकरणमा परे को

तथा बजचचततकरणमा

मदहिा तथा

समुर्ायिाई िक्षक्षत िरी

समुर्ायिाई िक्षक्षत िरी

समुर्ायिाई िक्षक्षत िरी

परे को समुर्ायिाई िक्षक्षत

परं पराित तथा आधुतनक उिाा

परं पराित तथा आधुतनक उिाा

परं पराित तथा आधुतनक

िरी परं पराित तथा

(िन ववद्युत, ववलभन्न बैकजल्पक

(िि ववद्युत, ववलभन्न

उिाा (िन ववद्युत, ववलभन्न

आधुतनक उिाा (िि

उिाा स्रोतबाट प्राप्त हुने उिाा,

बैकजल्पक उिाा स्रोतबाट प्राप्त

बैकजल्पक उिाा स्रोतबाट

ववद्युत, ववलभन्न

सध
ु ाररएको चि
ु ो आदर्) को

हुने उिाा, सध
ु ाररएको चि
ु ो

प्राप्त हुने उिाा, सध
ु ाररएको

बैकजल्पक उिाा स्रोतबाट

प्रयोि िना सकारात्मक

आदर्) को प्रयोि िना

चुिो आदर्) को प्रयोि िने

प्राप्त हुने उिाा,

वातावरण र प्रोत्साहन िने

सकारात्मक वातावरण र

सोच बनाएको तर

सुधाररएको चुिो आदर्)

आयोिनाहरू रहे । नरहे को

प्रोत्साहन िने आयोिनाहरू

सकारात्मक वातावरण र

ु ो
को प्रयोि िना नीतत तथा उिाा, सुधाररएको चि

रहे का ।

प्रोत्साहन िने आयोिनाहरू

सकारात्मक वातावरण र

नरहे को ।

प्रोत्साहन िने

स्थानीय तहिे मदहिा तथा

४.१ .४

६४
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1

आयोिनाहरू समेत
नरहे को ।
प्रिनन
स्वास्थ्य

परे को समुर्ायिाई
िक्षक्षत िरी
परं पराित तथा
आधतु नक उिाा (िि
ववद्यत
ु , ववलभन्न
बैकजल्पक उिाा
स्रोतबाट प्राप्त हुने
आदर्) को प्रयोि िना
सकारात्मक वातावरण
र प्रोत्साहन िने
नीतत तथा
आयोिनाहरू ।

िभावतीमदहिािाई

िभावतीमदहिािाई

िभावतीमदहिािाई

िभावतीमदहिािाई

ितरायक्
ु त काममा नििाउने

िोखिमयक्
ु त, ितरायक्
ु त

िोखिमयक्
ु त, ितरायक्
ु त

िोखिमयक्
ु त, ितरायक्
ु त

िोखिमयक्
ु त,

िरी बावषाक नीतत र कायाक्रममा

काममा नििा िरी बावषाक

काममा नििाउने िरी

काममा िििाउने नीतत

प्रिनन स्वास्थ्य सम्वन्धी नीतत

नीतत र कायाक्रममा

बावषाक नीतत र कायाक्रममा

तथा यसको कायाान्वन

र कायाक्रम समावेश भए

स्वास्थ्य सम्वन्धी नीतत र

प्रिनन स्वास्थ्य सम्वन्धी

केहीपतन नभएको ।

नभएको

कायाक्रम समावेश िरी सो

नीतत र कायाक्रम समावेश

नीतत कायाान्वयन िररएको ।

भएको तर कायाान्वयन

िभावतीमदहिािाई िोखिमयुक्त,

४

४.२.१

६५

बजचचततकरणमा

०-१

1

प्रिनन

नभएको ।
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ितरायक्
ु त काममा
नििाउने नीतत र
यसको अनि
ु मन
प्रततवेर्न ।

स्थानीय तहको कायाािय ,

स्थानीय तहको कायाािय ,

स्थानीय तहको कायाािय , स्थानीय तहको

अस्पाताि वा स्वास्थ्य चौकी र

अस्पाताि वा स्वास्थ्य चौकी र

अस्पाताि वा स्वास्थ्य चौकी

अस्पाताि वा स्वास्थ्य

सम्भव भएका

सम्भव भएका

र सम्भव भएका

चौकी र सम्भव भएका

सावाितनकस्थिहरुमा

सावाितनकस्थिहरुमाबच्चािाई

सावाितनकस्थिहरुमा

सावाितनकस्थिहरुमा

बच्चािाईस्तनपानका तनलमत्त

स्तनपानका तनलमत्त अिग्िै

बच्चािाईस्तनपानका तनलमत्त

बच्चािाईस्तनपानका

अिग्िै कक्षर समयको व्यवस्था

कक्ष र समयको व्यवस्था र सो अिग्िै कक्ष र समयको

र सो को व्यवस्थापन िररएको

को व्यवस्थापन िररएको ।

स्थानीय तहको कायाािय ,

४.२.२

६६

०-१

0

छ । छै न

तनलमत्त अिग्िै कक्ष र

व्यवस्था िने नीतत रहे को तर समयको व्यवस्था
कायाान्वयन नभएको ।

सम्वन्धी नीतत तथा
यसको व्यवस्थापन

कायााियअस्पाताि

,

वा स्वास्थ्य चौकी र
सम्भव भएका
सावाितनकस्थिहरुमा
बच्चािाईस्तनपानका
तनलमत्त अिग्िै कक्ष
र समयको व्यवस्था
िने नीतत र यसको
अनि
ु मन प्रततवेर्न ।

केहीपतन नभएको ।
पररवार तनयोिन, मात ृ लशशु

४.२.३

६७

सुत्केरी हुँर्ाको

पररवार तनयोिन, मात ृ लशशु

पररवार तनयोिन, मात ृ लशशु

पररवार तनयोिन, मात ृ

कल्याण, ववस्ताररत िोप, पोषण,

कल्याण, ववस्ताररत िोप,

कल्याण, ववस्ताररत िोप,

लशशु कल्याण, ववस्ताररत

िनसंख्या लशक्षा र िनस्वास्थ

पोषण, िनसंख्या लशक्षा र

पोषण, िनसंख्या लशक्षा र

िोप, पोषण, िनसंख्या

सम्बन्धीकायाक्रम ििायत

िनस्वास्थ सम्बन्धीकायाक्रम

िनस्वास्थ सम्बन्धीकायाक्रम

लशक्षा र िनस्वास्थ

मदहिाहरूको स्वास्थ्य सुधार

ििायत मदहिाहरूको स्वास्थ्य

ििायत मदहिाहरूको

सम्बन्धीकायाक्रम ििायत

सम्बन्धी ववशेष

सुधार सम्बन्धी ववशेष

स्वास्थ्य सुधार सम्बन्धी

मदहिाहरूको स्वास्थ्य

कायाक्रमहरूसंचािन िररएका

कायाक्रमहरूसंचािन िररएका ।

केही ववशेष कायाक्रमहरू मात्र

सध
ु ार सम्बन्धी कुनैपतन

संचािन भएका ।

ववशेष

पाठे घरको क्यान्सर र

कायाक्रमहरूसंचालित

आङ्ि िस्ने अवस्था

नभएका

सुधार िने र

०-१

1

छन

स्वास्थ्य अवस्था
सुधार िना,
ककशोरीहरूको िागि
प्रिनन र यौन लशक्षा
आर्ानप्रर्ान िना,
एचआईभी एड्स,
स्तनक्यान्सर,

स्वास्थलशववरहरू राख्ने
िस्ता मदहिाको
स्वास्थ्य सुधार
सम्वन्धी कायाकम
संख्या र पटक तथा
सहभािी संख्या ।
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मदहिा, िररब, तनमुिा र

४.२.४

६८

मदहिा, िररब, तनमुिा र

मदहिा, िररब, तनमुिा र

मदहिा, िररब, तनमुिा र

बजचचततकरणमा परे का

बजचचततकरणमा परे का

बजचचततकरणमा परे का

बजचचततकरणमा परे का

व्यजक्तहरूको स्वास्थ्य बबमा िना

व्यजक्तहरूको स्वास्थ्य बबमा

व्यजक्तहरूको स्वास्थ्य बबमा

व्यजक्तहरूको स्वास्थ्य

सहिीकरण र सहयोििने

िना सहिीकरण र सहयोििने

िना सहिीकरण र

बबमा िना सहिीकरण र

कायाक्रम र बिेट भए । नभएको

कायाक्रम र बिेट

सहयोििने कायाक्रम भएपतन

सहयोििने कायाक्रम र

कायाान्वयनमा रहे को ।

बिेट ववतनयोिन नभएको ।

बिेट नभएको ।

०-१

0=5

मदहिा, िररब, तनमुिा
र बजचचततकरणमा
परे का व्यजक्तहरूको
स्वास्थ्य बबमा िना
सहिीकरण र
सहयोििने चािु
बषाको कायाक्रम र
बिेट भएको प्रतत र
ितबषाको समीक्षा
प्रततवेर्न ।

लशक्षा

४

स्थानीयतिले आफ्नोपाजलकाजभत्रका ०-१
जवद्यालयिाने उमे रकासबैबालबाजल

कायाक्रम

कालाईजवद्यालयमाभनािगराउने प्रवन्ध
जमलाएनजमलाएको

४.३.१

६९

1

स्थानीय तहिेआफ्नो पालिका

स्थानीय तहिेआफ्नो पालिका स्थानीय तहिेआफ्नो

लभत्रका ववद्यािय िाने उमेरका लभत्रका ववद्यािय िाने

पालिका लभत्रका

सबै बािबालिकािाई

उमेरका सबै बािबालिकािाई

ववद्यािय िाने उमेरका

ववद्याियमा भनाािराउने

ववद्याियमा भनाािराउने

सबै बािबालिकािाई

प्रवन्ध लमिाएको ।

नीतत भएपतन पयााप्त प्रयास

ववद्याियमा भनाािराउने

नभएको ।

प्रवन्ध नलमिाएको ।

स्थानीय तहिेआफ्नो
पालिका लभत्रका
ववद्यािय िाने
उमेरका सबै
बािबालिकािाई
ववद्याियमा
भनाािराउने तनणाय
तथा यसको
कायाान्वयन प्रततवेर्न
।
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स्थानीय तहिेआफ्नो पालिका

स्थानीय तहिेआफ्नो पालिका स्थानीय तहिेआफ्नो

स्थानीय तहिेआफ्नो

लभत्रका आगथाक अवस्था कमिोर

लभत्रका आगथाक अवस्था

लभत्रका आगथाक अवस्था

पालिका लभत्रका आगथाक

पालिका लभत्रका

भएका पररवारका बालिका तथा

कमिोर भएका पररवारका

कमिोर भएका केही

अवस्था कमिोर भएका

वजचचततकरणमा परे का

बालिका तथा वजचचततकरणमा

पररवारका बालिका तथा

पररवारका बालिका तथा

समूर्ायकासबै बािबालिकािाई

परे का समूर्ायकासबै

वजचचततकरणमा परे का

वजचचततकरणमा परे का

दर्वा िािा, तनशुल्क

बािबालिकािाई दर्वा िािा,

समूर्ायकाकेही

समूर्ायकाकुनै

पाठ्यपस्
ु तक र शैक्षक्षक सामाग्री

तनशल्
ु क पाठ्यपस्
ु तक र शैक्षक्षक बािबालिकािाई दर्वा िािा,

बािबालिकािाई पतन

तथा पोसाक उपिब्ध िराउन

सामाग्री तथा पोसाक उपिब्ध

दर्वा िािा, तनशुल्क

छात्रबवृ त्तकोव्यवस्था िरी तनश्पक्ष

िराउन छात्रबवृ त्तकोव्यवस्था िरी शैक्षक्षक सामाग्री तथा पोसाक

पाठ्यपुस्तक र शैक्षक्षक

ववतरण हुने प्रवन्ध लमिाए ।

तनश्पक्ष ववतरण हुने प्रवन्ध

उपिब्ध िराउन

सामाग्री तथा पोसाक

नलमिाएको

लमिाएको ।

छात्रबवृ त्तकोव्यवस्था िरी

उपिब्ध िराउन

तनश्पक्ष ववतरण हुने प्रवन्ध

छात्रबवृ त्तकोव्यवस्था िरी

लमिाएको ।

तनश्पक्ष ववतरण हुने

स्थानीय तहिेआफ्नो पालिका

४.३.२

७०

०-१

1

तनशुल्क पाठ्यपुस्तक र

प्रवन्ध नलमिाएको ।

आगथाक अवस्था
कमिोर भएका
पररवारका बालिका
तथा वजचचततकरणमा
परे का समूर्ायकासबै
बािबालिकािाई दर्वा
िािा, तनशुल्क
पाठ्यपस्
ु तक र
शैक्षक्षक सामाग्री तथा
पोसाक उपिब्ध
िराउन
छात्रबवृ त्तकोव्यवस्था
िरी तनश्पक्ष ववतरण
हुने प्रवन्ध लमिाउने
कायाक्रम तथा
कायाान्वयन प्रततवेर्न
।
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७१

अलशक्षक्षत मदहिाहरूको

अलशक्षक्षत मदहिाहरूको

अलशक्षक्षत मदहिाहरूको

अलशक्षक्षत

िागिलशक्षा सम्बन्धी ववशेष

िागिलशक्षा सम्बन्धी ववशेष

िागिलशक्षा सम्बन्धी

मदहिाहरूको

कायाक्रमहरू अलभभावकलशक्षा,

कायाक्रमहरू अलभभावकलशक्षा,

ववशेष कायाक्रमहरू

साथीजशिा, कायिमूलकप्रौढजशिा,

प्रौढ तथा ककशोरी कक्षाहरू,

प्रौढ तथा ककशोरी कक्षाहरू,

अलभभावकलशक्षा, प्रौढ

बच्चादे स्तखबच्चाकिा, आजद )

साथी लशक्षा, कायामूिक प्रौढ

साथी लशक्षा, कायामूिक प्रौढ

तथा ककशोरी कक्षाहरू,

(कायिकमसंख्यारपटकतथासिभागी

लशक्षा, बच्चार्े खि बच्चा कक्षा,

लशक्षा, बच्चार्े खि बच्चा कक्षा, साथी लशक्षा, कायामूिक

संख्या)

आदर्

आदर् संचािन िने नीतत

प्रौढ लशक्षा, बच्चार्े खि

भएपतन बिेट ववतनयोिन

बच्चा कक्षाआदर् कुनैपतन

नभएको ।

संचािन नभएको ।

अजशजितमजिलािरूकोलाजगजशिा

०-१

सम्बन्धीजवशे षकायिक्रमिरूसंचाजल

0=5

तभएनभएकािस्तैैः अजभभावकजश

४.३.३

िा, प्रौढतथाजकशोरीकिािरू,

संचािन भएका ।

िागिलशक्षा सम्बन्धी
ववशेष कायाक्रमहरू
अलभभावकलशक्षा, प्रौढ
तथा ककशोरी
कक्षाहरू, साथी लशक्षा,
कायामूिक प्रौढ
लशक्षा, बच्चार्े खि
बच्चा कक्षाआदर्
संचािनको उपजस्थतत
र चनि
ु मन प्रततवेर्न
।

ववद्याियमा छात्र र छात्राको

केही ववद्याियमा छात्र र

ववद्याियमा छात्र र

ववद्याियमा छात्र र

िागि छुट्टा छुट्टै शौचािय,

िागि छुट्टा छुट्टै शौचािय,

छात्राको िागि छुट्टा छुट्टै

छात्राको िागि छुट्टा

छात्राको िागि छुट्टा

ककशोरी छात्राको िािी प्याि र

ककशोरी छात्राको िािी प्याि र

शौचािय, ककशोरी छात्राको

छुट्टै शौचािय, ककशोरी

यौन लशक्षा तथा सहिीकरण

यौन लशक्षा तथा सहिीकरण

िािी प्याि र यौन लशक्षा

छात्राको िािी प्याि र

कायाक्रम संचािन हुने िरे

कायाक्रम संचािन हुने िरे को ।

तथा सहिीकरण सम्वन्धी

यौन लशक्षा तथा

लसलमत कायाक्रम संचािन

सहिीकरण िस्ता कुनै

हुने िरे को ।

कायाक्रम संचािन हुने

ववद्याियमा छात्र र छात्राको

४.३.४

७२

०-१

1

निरे को

निरे को ।

छुट्टै शौचािय,
ककशोरी छात्राको
िािी प्याि र यौन
लशक्षा तथा
सहिीकरण कायाक्रम
संचािनतथा
अनि
ु मनका
प्रततवेर्नहरु ।
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िाउँ पालिका

िाउँ पालिका

सफा वपउने पानी, सफासँि हात सफा वपउने पानी, सफासँि

निरपालिकामा सफा

निरपालिकामा सफा

धुने व्यवस्था, मदहिा र पुरुषका

धुने व्यवस्था, मदहिा र पुरुषका हात धुने व्यवस्था, मदहिा र

वपउने पानी, सफासँि हात

िागि अिग्िै शौचाियको

िागि अिग्िै शौचाियको

पुरुषका िागि एउटै

धुने व्यवस्था, मदहिा र

व्यवस्था, र स्यानीटाइिरको

व्यवस्था, र स्यानीटाइिरको

शौचाियको व्यवस्थाभएको ।

पुरुषका िागि अिग्िै

उपयोि िने प्रवन्ध भए

उपयोि िने प्रवन्ध भएको ।

िानेपानी ४

िाउँ पालिका

तथासरस

सफा वपउने पानी, सफासँि हात

फाइ

४.४.१

७३

निरपालिकामा

०-१
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िाउँ पालिका

निरपालिकामा

िाउँ पालिका

निरपालिकामा

शौचाियको व्यवस्था, र
स्यानीटाइिरको उपयोि

नभएको

िने प्रवन्ध नभएको ।

वपउने पानी, सफासँि
हात धन
ु े व्यवस्था,
मदहिा र परु
ु षका
िागि अिग्िै
शौचाियको व्यवस्था,
र स्यानीटाइिरको
उपयोि िने प्रवन्ध
भए । नभएको
अनि
ु मन िने ।

स्थानीय तहको आयोिना

स्थानीय तहको आयोिना

स्थानीय तहको आयोिना स्थानीय तहको

स्थानीय मदहिाहरुको सक्रीय

तथा स्थानीय मदहिाहरुको

तथा स्थानीय मदहिाहरुको

तथा स्थानीय

सहभागितामा विा विामा िुिा

सक्रीय सहभागितामा विा

सक्रीय सहभागितामाकेही

मदहिाहरुको सक्रीय

दर्सामख्
ु त पालिका, घरघरमा

विामा िि
ु ा दर्सामख्
ु त

विामा िि
ु ा दर्सामख्
ु त

सहभागितामा विा विामा

शौचािय, िाँिा र िौंिामा पोिरी,

पालिका, घरघरमा शौचािय,

पालिका, घरघरमा शौचािय,

िुिा दर्सामुख्त पालिका,

टोि सफाइ अलभयान िस्ता

िाँिा र िौंिामा पोिरी, टोि

िाँिा र िौंिामा पोिरी, टोि

घरघरमा शौचािय, िाँिा र

कायाक्रम सचचािन हुने िरे

सफाइ अलभयान िस्ता

सफाइ अलभयान िस्ता

िौंिामा पोिरी, टोि

निरे को

कायाक्रम सचचािन हुने िरे को

कायाक्रम सचचािन भएको ।

सफाइ अलभयान िस्ता

स्थानीय तहको आयोिना तथा

४.४.२

७४

०-१

1

कायाक्रम सचचािन हुने

।

निरे को ।

आयोिना

स्थानीय मदहिाहरुको
सक्रीय सहभागितामा
विा विामा िि
ु ा
दर्सामख्
ु त पालिका,
घरघरमा शौचािय,
िाँिा र िौंिामा
पोिरी, टोि सफाइ
अलभयान िस्ता
कायाक्रम सचचािन
िने बिेट र संचािन
प्रततवेर्न ।
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तथा

कुदहने र नकुदहने घरायसी

४.४.३

७५

कुदहने र नकुदहने

कुदहने र नकुदहने घरायसी

कुदहने र नकुदहने घरायसी

कुदहने र नकुदहने

फोहोर छुट्याउने व्यवस्था, फोहोर

फोहोर छुट्याउने व्यवस्था,

फोहोर छुट्याउने व्यवस्था,

घरायसी फोहोर छुट्याउने

संकिन तथा ववसिान, घरघरमा

फोहोर संकिन तथा ववसिान,

फोहोर संकिन तथा ववसिान, व्यवस्था, फोहोर संकिन

भान्छाको फोहोर र पानीबाट

घरघरमा भान्छाको फोहोर र

घरघरमा भान्छाको फोहोर र

तथा ववसिान, घरघरमा

करे सा बािी तथा िमिा र

पानीबाट करे सा बािी तथा

पानीबाट करे सा बािी तथा

भान्छाको फोहोर र

फुिबारी िस्ता कायाक्रममा

िमिा र फुिबारी िस्ता

िमिा र फुिबारी िस्ता

पानीबाट करे सा बािी

मदहिा र परू
ु षको समान

कायाक्रममा मदहिा र परू
ु षको

कायाक्रममा मदहिा र परू
ु षको तथा िमिा र फुिबारी

सहभागिता हुनुपने िस्ता चेतना

समान सहभागिता हुनुपने

समान सहभागिता हुनुपने

िस्ता कायाक्रममा मदहिा फुिबारी िस्ता

अलभबुद्गध कायाक्रम सचचािन

िस्ता चेतना अलभबुद्गध

िस्ता चेतना अलभबुद्गध

र पुरूषको समान

कायाक्रममा मदहिा र

हुने िरे

कायाक्रम सचचािन हुने िरे को

ु षको समान
कायाक्रम सचचािन िने बिेट सहभागिता हुनप
ु ने िस्ता परू

।

तथा कायाक्रम रहे को तर

चेतना अलभबुद्गध

सहभागिता हुनप
ु ने

कायाान्वयन नभएको ।

कायाक्रम सचचािन हुने

निरे को

०-१

1

निरे को ।

घरायसी फोहोर
छुट्याउने व्यवस्था,
फोहोर संकिन तथा
ववसिान, घरघरमा
भान्छाको फोहोर र
पानीबाट करे सा बािी
तथा िमिा र

िस्ता चेतना
अलभबद्
ु गध
कायाक्रमको स्वीकृत
बिेट र सचचािन
प्रततवेर्न ।
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मदहिाहरू बढीमात्रामा संिग्न मदहिाहरू बढीमात्रामा

स्थानीय मदहिाहरुको

हुने कायामा सफापानीको सहि

हुने कायामा सफापानीको सहि

हुने कायामा सफापानीको

संिग्न हुने कायामा

सक्रीय सहभागितामा

व्यवस्थाका िागि स्थानीय

व्यवस्थाका िागि स्थानीय

सहि व्यवस्थाका िागि

सफापानीको सहि

मदहिाहरुको सक्रीय

मदहिाहरुको सक्रीय

स्थानीय मदहिाहरुको सक्रीय

व्यवस्थाका िागि

सहभागितामा आकासेपानी

सहभागितामा आकासेपानी

सहभागितामा आकासेपानी

स्थानीय मदहिाहरुको

संकिन र भडिारण, परं पराित

संकिन र भडिारण, परं पराित

संकिन र भडिारण,

सक्रीय सहभागितामा

इनार र कुवाको पन
ु िीववकरण र

इनार र कुवाको पन
ु िीववकरण

परं पराित इनार र कुवाको

आकासेपानी संकिन र

ररचाजिाङ कायाक्रम सचचािन हुने

र ररचाजिाङ कायाक्रम सचचािन

पुनिीववकरण र ररचाजिाङ

भडिारण, परं पराित इनार प्रततवेर्न ।

िरे निरे को

हुने निरे को ।

कायाक्रम सचचािन िने

र कुवाको पन
ु िीववकरण

कायाक्रम रहे को तर

र ररचाजिाङ कायाक्रम

कायाान्वयन नभएको ।

सचचािन हुने निरे को ।

स्थानीय सरकारकोयोिना

स्थानीय सरकारकोयोिना

स्थानीय सरकारकोयोिना स्थानीय

४.४.४

०-१
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स्वरोििा ४

स्थानीय सरकारकोयोिना तिम
ुा ा ०-१

र तथा

िर्ाा बेरोििार तथा िरीबीको

तिम
ुा ा िर्ाा बेरोििार तथा

तिम
ुा ा िर्ाा बेरोििार तथा

तिम
ुा ा िर्ाा बेरोििार

आय

नक्साङ्कनको समेत आधार

िरीबीको नक्साङ्कनको समेत

िरीबीको नक्साङ्कनको

तथा िरीबीको

आिान र

लिईमदहिा तथा बजचचततकरणमा

आधार लिईमदहिा तथा

समेत आधार लिईमदहिा

नक्साङ्कनको समेत

बिार

परे को समुर्ायिाई प्रत्यक्ष िाभ

बजचचततकरणमा परे को

तथा बजचचततकरणमा परे को

आधार लिईमदहिा तथा

व्यवस्था

हुने स्वरोििारमि
ू क, आयमूिक

समुर्ायिाई प्रत्यक्ष िाभ हुने

समुर्ायिाई प्रत्यक्ष िाभ हुने

बजचचततकरणमा परे को

पन

र सीपमूिक कायाक्रमहरू राख्ने र

स्वरोििारमूिक, आयमूिक र

स्वरोििारमूिक, आयमूिक

समुर्ायिाई प्रत्यक्ष िाभ

बावषाक बिेटमा समावेश िरी

सीपमूिक कायाक्रमहरू राख्ने

र सीपमूिक केही

हुने स्वरोििारमि
ू क,

कायाान्वयन िररएको छ

िररएको र बावषाक बिेटमा

कायाक्रमहरू राख्ने िररएको तर आयमूिक र सीपमूिक

समावेश िरी कायाान्वयन

र बावषाक बिेटमा समावेश

कुनै कायाक्रम राख्ने

िररएको

िरी कायाान्वयननभएको।

निररएको ।

४.५.१

७७

मदहिाहरू बढीमात्रामा संिग्न

मदहिाहरू बढीमात्रामा संिग्न

७६

छै न

1

।

आकासेपानी संकिन
र भडिारण, परं पराित
इनार र कुवाको
पन
ु िीववकरण र
ररचाजिाङ कायाक्रम
सचचािन बिेट र

सरकारकोयोिना
तिम
ुा ा िनुा अिाडि
बेरोििार तथा
िरीबीको
नक्साङ्कनको समेत
आधार लिईमदहिा
तथा बजचचततकरणमा
परे को समर्
ु ायिाई
प्रत्यक्ष िाभ हुने
स्वरोििारमूिक,
आयमूिक र
सीपमूिक कायाकमको
ववषयवस्तु, बिेट तथा
संख्या
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स्थानीय सरकारिेस्वरोििार

स्थानीय सरकारिेस्वरोििार

स्थानीय

स्थानीय

तथा बैर्ेलशक रोििारीमा िाने

तथा बैर्ेलशक रोििारीमा िाने

तथा बैर्ेलशक रोििारीमा

सरकारिेस्वरोििार तथा

सरकारिेस्वरोििार

मदहिा तथा बजचचततकरणमा

मदहिा तथा बजचचततकरणमा

िाने मदहिा तथा

बैर्ेलशक रोििारीमा िाने

परे को समुर्ायकोक्षमता

परे को समुर्ायकोक्षमता

बजचचततकरणमा परे को

मदहिा तथा

ववकासको िागि कायाक्रमहरू तय

ववकासको िागि कायाक्रमहरू

समुर्ायकोक्षमता ववकासको

बजचचततकरणमा परे को

िरी कायाान्वयवन िने िरे

तय िरी कायाान्वयवन िने

िागि कायाक्रमहरू तय िरे को

समुर्ायकोक्षमता

निरे को कायाकम संख्या र

िरे को ।

तर कायाान्वयवन नभएको ।

ववकासको िागि

स्थानीय सरकारिेस्वरोििार

४.५.२

७८

०-१
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कायाक्रमहरू तय निरे को

उपजस्थतत)

र कुनै त्यस्ता कायाक्रम
कायाान्वयवन नभएको ।

तथा बैर्ेलशक
रोििारीमा िाने
मदहिा तथा
बजचचततकरणमा
परे को
समुर्ायकोक्षमता
ववकासको िागि
िररएका
कायाक्रमहरूको संख्या
र उपजस्थतत,स्वीकृत
तथा कायाक्रम

ग्रामीण मदहिाप्राववगधकहरू

ग्रामीण मदहिाप्राववगधकहरू

ग्रामीण

ग्रामीण

सेवा, कृवष, स्वास्थ्य र पव
ू ााधार

(पशु सेवा, कृवष, स्वास्थ्य र

(पशु सेवा, कृवष, स्वास्थ्य र

मदहिाप्राववगधकहरू (पशु

मदहिाप्राववगधकहरू

सम्बन्धी प्राववगधक) रसामाजिक

पूवााधार सम्बन्धी प्राववगधक)

पूवााधार सम्बन्धी प्राववगधक)

सेवा, कृवष, स्वास्थ्य र

पररचािक तयार िने िरे

रसामाजिक पररचािक तयार

रसामाजिक पररचािक तयार

पूवााधार सम्बन्धी

निरे को मनोनयन, तनयजु क्त वा

िने िरे को ।

िने नीतत रहे को तर

प्राववगधक) रसामाजिक

कायाान्वयन नभएको ।

पररचािक तयार िने

ग्रामीण मदहिाप्राववगधकहरू (पशु

४.५.३

७९

०-१

0=5

िठन र तालिमसम्बन्धी
सुचकाँक)

निरे को ।

(पशु सेवा, कृवष,
स्वास्थ्य र पव
ू ााधार
सम्बन्धी प्राववगधक)
रसामाजिक
पररचािक तयार िने
िने तनणाय र
मनोनयन, तनयजु क्त
वा िठन र
तालिमसम्बन्धी
वववरण ।
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िररब तथा वजचचततकरणमा

िररब तथा वजचचततकरणमा

िररब तथा

िररब तथा

परे को समुर्ायको पहुँच र

परे को समुर्ायको पहुँच र

परे को समुर्ायको पहुँच र

वजचचततकरणमा परे को

वजचचततकरणमा

क्रयशजक्त अनरू
ु प सुपथमूल्य

क्रयशजक्त अनरू
ु प सुपथमूल्य

क्रयशजक्त अनरू
ु प सुपथमूल्य समुर्ायको पहुँच र

सहकारी पसिहरूको

सहकारी पसिहरूको

सहकारी पसिहरूको

क्रयशजक्त अनरू
ु प

व्यवस्थापनमा पालिकाको

व्यवस्थापनमा पालिकाको

व्यवस्थापनमा पालिकाको

सुपथमूल्य सहकारी

कायाक्रम कायाान्वयन भए

कायाक्रम कायाान्वयन भएको ।

कायाक्रम भएको तर

पसिहरूको

कायाान्वयन नभएको ।

व्यवस्थापनमा पालिकाको पालिकाको कायाक्रम

िररब तथा वजचचततकरणमा

४.५.४

८०

०-१
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नभएको?

कायाक्रम नभएको ।

परे को समुर्ायको
पहुँच र क्रयशजक्त
अनरू
ु प सप
ु थमल्
ू य
सहकारी पसिहरूको
व्यवस्थापनमा

र अनि
ु मन प्रततवेर्न
।

सुशास

सुशासन

स्थानीय तहिे स्थानीय सेवा

४

०-१

1

स्थानीय तहिे स्थानीय सेवा

स्थानीय तहिे स्थानीय सेवा

स्थानीय तहिे स्थानीय

स्थानीय तहिे
स्थानीय सेवा प्रवाह,

न तथा

प्रवाह, ववकास तनमााण र

प्रवाह, ववकास तनमााण र

प्रवाह, ववकास तनमााण र

सेवा प्रवाह, ववकास

उत्तरर्ा

स्थानीय शासनका बबषयमा

स्थानीय शासनका बबषयमा

स्थानीय शासनका बबषयमा

तनमााण र स्थानीय

तयत्व

कायापालिका तथा सभाबाट

कायापालिका तथा सभाबाट

कायापालिका तथा सभाबाट

शासनका बबषयमा तर्था

२०

नीतत, कानून िारी िरी सोही

नीतत, कानून िारी िरी सोही

नीतत, कानून िारी िरे पतन

तनणाय िरी कामकाि हुने

कानून बमोजिम सम्बजन्धत

कानून बमोजिम सम्बजन्धत

सम्बजन्धत अगधकारीबाट

िरे को ।

अगधकारीबाट तनणाय िरी

अगधकारीबाट तनणाय िरी

तर्था तनणाय िरी कामकाि

कामकाि िने िरे को वा तर्था

कामकाि िने िरे को ।

हुने िरे को ।

५.१ .१

८१

तनणाय िरी कामकाि हुने िरे को

ववकास तनमााण र
स्थानीय शासनका
बबषयमा कायापालिका
तथा सभाबाट नीतत,
कानन
ू िारी र कानन
ू
बमोजिम सम्बजन्धत
अगधकारीबाट भएका
तनणाय ।

?
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स्थानीय तहिे ववगधको शासन,

स्थानीय तहिे ववगधको

स्थानीय तहिे ववगधको

स्थानीय तहिे

व्यापक िनसहभागिता,

व्यापक िनसहभागिता,

शासन, व्यापक

शासन, व्यापक

ववगधको शासन,

भ्रटटाचार बबरूद्ध शून्य

भ्रटटाचार बबरूद्ध शून्य

िनसहभागिता, भ्रटटाचार

िनसहभागिता, भ्रटटाचार

सहनशीिता, सेवा प्रवाहमा

सहनशीिता, सेवा प्रवाहमा

बबरूद्ध शून्य सहनशीिता,

बबरूद्ध शून्य

तनश्पक्षता र मदहिा तथा

तनश्पक्षता र मदहिा तथा

सेवा प्रवाहमा तनश्पक्षता र

सहनशीिता, सेवा

वजचचततकरणमा परे को

वजचचततकरणमा परे को

मदहिा तथा वजचचततकरणमा

प्रवाहमा तनश्पक्षता र

समर्
ु ायिाई अग्रागधकार िस्ता

समर्
ु ायिाई अग्रागधकार िस्ता

परे को समर्
ु ायिाई

मदहिा तथा

नीतत कायाान्वयनमा ल्याए

नीतत कायाान्वयनमा ल्याएको । अग्रागधकार िस्ता केही

स्थानीय तहिे ववगधको शासन,

५.१ .२

८२

०-१

0

नल्याएको ?

वजचचततकरणमा परे को

नीततमात्र कायाान्वयनमा

समुर्ायिाई अग्रागधकार

ल्याएको ।

िस्ता कुनै नीतत
कायाान्वयनमा नल्याएको
।

५.१ .३

िनसहभागिता,
भ्रटटाचार बबरूद्ध
शून्य सहनशीिता,
सेवा प्रवाहमा
तनश्पक्षता र मदहिा
तथा वजचचततकरणमा
परे को समुर्ायिाई
अग्रागधकार िस्ता
नीतत र कायाान्वयन
प्रततवेर्न ।

मदहिा ववकासकािागि भएका

मदहिा ववकासकािागि भएका मदहिा ववकासकािागि

मदहिा

बेइजिङ्ि घोषणा पत्रका वाह्रवटा

बेइजिङ्ि घोषणा पत्रका

बेइजिङ्ि घोषणा पत्रका

भएका बेइजिङ्ि घोषणा

ववकासकािागि भएका

प्रततवद्धताहरूका क्षेत्रमा

वाह्रवटा प्रततवद्धताहरूका

वाह्रवटा प्रततवद्घताहरूका

पत्रका वाह्रवटा

कायाक्रमतय िरी कायाान्वयन

क्षेत्रमा कायाक्रमतय िरी

क्षेत्रमा कायाक्रमतय भएपतन

प्रततवद्धताका क्षेत्रमा कुनै

िने िरे को छ कायाकम संख्या र

कायाान्वयन िने िरे को ।

कायाान्वयन नभएको ।

कायाक्रमतय नभएको तथा

मदहिा ववकासकािागि भएका

८३

व्यापक

०-१
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कुनै कायाान्वयन नभएको

उपजस्थतत)

।

बेइजिङ्ि घोषणा
पत्रका वाह्रवटा
प्रततवद्धताहरूका
क्षेत्रमा

स्वीकृत

तथा सचचालित
कायाक्रमसंख्या र
उपजस्थतत ।
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संयुक्तराटरसङ्घीय बाि

५.१ .४

८४

०-१

0=5

संयुक्तराटरसङ्घीय बाि

संयुक्तराटरसङ्घीय बाि

संयुक्तराटरसङ्घीय बाि

संयक्
ु तराटरसङ्घीय

मा िररएको प्रततबद्धता

महासन्धी, १ ९८९ मा

अगधकार महासन्धी, १ ९८९ मा

अगधकार महासन्धी, १ ९८९ मा

अगधकार महासन्धी, १ ९८९ मा अगधकार महासन्धी, १ ९८९ बाि अगधकार

िररएको प्रततबद्धता

िररएको प्रततबद्धता

िररएको प्रततबद्धता

कायाान्वयनिना कायाक्रमहरूमा

कायाान्वयनिना कायाक्रमहरूमा

कायाान्वयनिना कायाक्रमहरूमा कायाान्वयनिनेकुनै

रकम ववतनयोिन िरी

रकम ववतनयोिन िरी

रकम ववतनयोिन भएपतन

कायाक्रममा रकम

कायाक्रमहरू समयैमा सम्पन्न

कायाक्रमहरू समयैमा सम्पन्न

कायाक्रमहरू कायाान्वयन

ववतनयोिन नभएको र

िरे को छ

िने िरे को ।

नभएको।

हािसम्म कुनै कायाक्रम
नभएको ।

िररएको प्रततबद्धता
कायाान्वयनिने
कायाक्रममा
ववतनयोजित बिेट
तथा कायाकम संख्या,
कायाकम संचािन
भएको संख्या र
उपजस्थतत ।

उत्तरर्ातय

स्थानीयसरकारिे तनयलमत

४

०-१

1

स्थानीयसरकारिे तनयलमत

स्थानीयसरकारिे आकि

स्थानीयसरकारिे कुनै

त्व

रुपमा कायाक्रमको सावाितनक

रुपमा कायाक्रमको सावाितनक

झक
ु ि केही कायाक्रमको

कायाक्रमको सावाितनक

रिवाफर्े

परीक्षण, सामाजिक परीक्षण,

परीक्षण, सामाजिक परीक्षण,

सावाितनक परीक्षण,

परीक्षण, सामाजिक

दहता

सावाितनक सन
ु व
ु ाई, तनयलमत

सावाितनक सन
ु व
ु ाई, तनयलमत

सामाजिक परीक्षण,

परीक्षण, सावाितनक

पत्रकार भेटघाट र सूचनाको

पत्रकार भेटघाट र सूचनाको

सावाितनक सुनुवाई, तनयलमत सुनुवाई, तनयलमत पत्रकार

सावाितनकीकरण िने िरे ।

सावाितनकीकरण िने िरे को ।

पत्रकार भेटघाट र सूचनाको

भेटघाट र सूचनाको

सावाितनकीकरण िने िरे को

सावाितनकीकरण िने

।

निरे को ।

५.२.१

८५

निरे को

स्थानीयसरकारिे
तनयलमत रुपमा
कायाक्रमको
सावाितनक परीक्षण,
सामाजिक परीक्षण,
सावाितनक सन
ु व
ु ाई,
तनयलमत पत्रकार
भेटघाट र सूचनाको
सावाितनकीकरण
िरे को प्रतत र
कायाक्रमको उपजस्थतत
।
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स्थानीयसरकारिे िने

स्थानीयसरकारिे िने

स्थानीयसरकारिे िने

स्थानीयसरकारिे िने

सावाितनक परीक्षण, सामाजिक

सावाितनक परीक्षण, सामाजिक

सावाितनक परीक्षण,

सावाितनक परीक्षण,

सावाितनक परीक्षण,

परीक्षण, सावाितनक सुनुवाई,

परीक्षण, सावाितनक सुनुवाई,

सामाजिक परीक्षण,

सामाजिक परीक्षण,

तनयलमत पत्रकार भेटघाट र

तनयलमत पत्रकार भेटघाट र

सावाितनक सुनुवाई, तनयलमत सावाितनक सुनुवाई,

सूचनाको सावाितनकीकरण

सूचनाको सावाितनकीकरण

पत्रकार भेटघाट र सूचनाको

तनयलमत पत्रकार भेटघाट

कायाक्रममा बजन्चततकरणमा

कायाक्रममा बजन्चततकरणमा

सावाितनकीकरण कायाक्रममा

र सूचनाको

परे का व्यजक्त तथा

परे का व्यजक्त तथा

बजन्चततकरणमा परे का

सावाितनकीकरण

समुर्ायकासर्स्यको उपजस्थतत

समुर्ायकोउपजस्थतत रहनेिरे को

व्यजक्त तथा समुर्ायको

कायाक्रममा

रहनेिरे

।

कदहिे काहीीँमात्रउपजस्थतत

बजन्चततकरणमा परे का

बजन्चततकरणमा

रहनेिरे को ।

व्यजक्त तथा

परे का

स्थानीयसरकारिे िने

५.२.२

८६

निरे को

०-१

1

समुर्ायकोउपजस्थतत
रहनेनिरे को ।
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सामाजिक परीक्षण,
सावाितनक सुनव
ु ाई,
तनयलमत पत्रकार
भेटघाट र सूचनाको
सावाितनकीकरण
कायाक्रमको उपजस्थतत
रजिटटर

र

व्यजक्तकोउपजस्थतत ।

स्थानीयसरकारिे िने

स्थानीयसरकारिे िने

स्थानीयसरकारिे िने

स्थानीयसरकारिे िने

सावाितनक परीक्षण, सामाजिक

सावाितनक परीक्षण, सामाजिक

सावाितनक परीक्षण,

सावाितनक परीक्षण,

सावाितनक परीक्षण,

परीक्षण, सावाितनक सुनुवाई,

परीक्षण, सावाितनक सुनुवाई,

सामाजिक परीक्षण,

सामाजिक परीक्षण,

तनयलमत पत्रकार भेटघाट र

तनयलमत पत्रकार भेटघाट र

सावाितनक सुनुवाई, तनयलमत सावाितनक सुनुवाई,

सूचनाको सावाितनकीकरण

सूचनाको सावाितनकीकरण

पत्रकार भेटघाट र सूचनाको

तनयलमत पत्रकार भेटघाट

कायाक्रममा बजन्चततकरणमा

कायाक्रममा बजन्चततकरणमा

सावाितनकीकरण कायाक्रममा

र सूचनाको

परे का व्यजक्त तथासमर्
ु ायको

परे का व्यजक्त तथासमर्
ु ायको

बजन्चततकरणमा परे का

सावाितनकीकरण

तफाबाट स्थानीय सरकारिे

तफाबाट स्थानीय सरकारिे

व्यजक्त तथासमुर्ायको

कायाक्रममा

लिएको नीतत तथा कायाकम र

लिएको नीतत तथा कायाकम र

तफाबाट स्थानीय सरकारिे

बजन्चततकरणमा परे का

परे का व्यजक्त

सो को कायाान्वयकाववषयमा

सो को कायाान्वयकाववषयमा

लिएको नीतत तथा कायाकम

व्यजक्त तथासमर्
ु ायको

तथासमुर्ायको

आवाि उठ्ने िरे । निरे को र

उठे का प्रश्न उपर स्थानीय

र सो को

तफाबाट स्थानीय

यसरी उठे का प्रश्न उपर स्थानीय

सरकारबाट सम्बोधन हुने

कायाान्वयकाववषयमा उठे का

सरकारिे लिएको नीतत

सरकारबाट सम्बोधन हुने िरे ।

िरे को ।

प्रश्नमध्ये केहीकोमात्र

तथा कायाकम र सो को

स्थानीय सरकारबाट

कायाान्वयकाववषयमा

सम्बोधन हुने िरे को ।

आवाि उठ्ने िरे पतन

स्थानीयसरकारिे िने

५.२.३

८७

०-१
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निरे को

यसमा

स्थानीय

सरकारबाट सम्बोधन हुने

५.२.४

सावाितनक सुनव
ु ाई,
तनयलमत पत्रकार
भेटघाट र सूचनाको
सावाितनकीकरण
कायाक्रममा
बजन्चततकरणमा

तफाबाट स्थानीय
सरकारिे लिएको
नीतत तथा कायाकम
र सो को
कायाान्वयकाववषयमा
आवाि उठे का प्रश्न
र त्यसमा

स्थानीय

सरकारबाट

निरे को ।

सम्बोधनको अलभिेि
।

स्थानीय सरकारका

स्थानीय सरकारका

स्थानीय सरकारका

स्थानीय सरकारका

र कमाचारीको आचार संदहता

िनप्रतततनगध र कमाचारीको

िनप्रतततनगध र कमाचारीको

िनप्रतततनगध र

िनप्रतततनगध र

स्वीकृत िरी कायाान्वयनमा

आचार संदहता स्वीकृत िरी

आचार संदहता स्वीकृत िरे

कमाचारीको आचार संदहता

ल्याए । नल्याएको ?

कायाान्वयनमा ल्याएको ।

पतन कायाान्वयनमा

स्वीकृत िरी

आइनसकेको ।

कायाान्वयनमा नल्याएको

स्थानीय सरकारका िनप्रतततनगध ०-१

८८

सामाजिक परीक्षण,

1

।
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कमाचारीको स्वीकृत
आचार संदहता ।

सूचना

स्थानीयसरकारिे तनयलमतरुपमा

४

०-१

0=5

स्थानीयसरकारिे

स्थानीयसरकारिे

स्थानीयसरकारिे

स्थानीयसरकारिे
तनयलमतरुपमा समग्र

तथा

समग्र वावषाक योिना तथा

तनयलमतरुपमा समग्र वावषाक

तनयलमतरुपमा समग्र वावषाक

तनयलमतरुपमा समग्र

संचार

कायाक्रमको सावाितनक िने िरे

योिना तथा कायाक्रमको

योिना तथा कायाक्रमको

वावषाक योिना तथा

। निरे कोर मदहिा, बािबालिका

सावाितनक िने िरे कोर मदहिा, सावाितनक िने िरे पतन

कायाक्रमको सावाितनक

र आदर्वासी िनिातत, मधेशी,

बािबालिका र आदर्वासी

मदहिा, बािबालिका र

िने निरे कोर मदहिा,

मुजश्िम, वपछिाविा, र्लित,

िनिातत, मधेशी, मुजश्िम,

आदर्वासी िनिातत, मधेशी,

बािबालिका र आदर्वासी

अपाङ्िता भएकाव्यजक्तहरू,

वपछिाविा, र्लित, अपाङ्िता

मजु श्िम, वपछिाविा, र्लित,

िेटठनािररकिाई िक्षक्षत िरे र

भएकाव्यजक्तहरू,

अपाङ्िता भएकाव्यजक्तहरू,

िनिातत, मधेशी, मजु श्िम, मधेशी, मुजश्िम,

रािेको कायाक्रम तथा बिेट

िेटठनािररकिाई िक्षक्षत िरे र

िेटठनािररकिाई िक्षक्षत िरे र अपाङ्िता

अपाङ्िता

सरोकारवािािे थाहा पाउनेिरी

रािेको कायाक्रम तथा बिेट

रािेको कायाक्रम तथा बिेट

भएकाव्यजक्तहरू,

भएकाव्यजक्तहरू,

सावाितनकिरे निरे को

सरोकारवािािे थाहा पाउनेिरी

सरोकारवािािे थाहा

िेटठनािररकिाई िक्षक्षत

सावाितनकिरे को ।

पाउनेिरी सावाितनकनिरे को

िरे र रािेको कायाक्रम

।

तथा बिेट सरोकारवािािे

५.३.१

८९

वपछिाविा, र्लित,

थाहा पाउनेिरी

िरे को वावषाक योिना
तथा कायाक्रमको
सावाितनकीकरण

र

मदहिा, बािबालिका र
आदर्वासी िनिातत,
वपछिाविा, र्लित,

िेटठनािररक िक्षक्षत
कायाक्रम तथा बिेट
सावाितनकिरे को
अलभिेि ।

सावाितनकनिरे को ।
स्थानीयसरकारिे स्थानीय

स्थानीयसरकारिे स्थानीय

स्थानीयसरकारिे स्थानीय स्थानीयसरकारिे

सच
ू ना स्थानीय भाषामा प्रवाह

सच
ू ना स्थानीय भाषामा प्रवाह

सच
ू ना स्थानीय भाषामा

सच
ू ना स्थानीय भाषामा

तथा प्रशारण िने िरे निरे को

तथा प्रशारण िने िरे को ।

प्रवाह तथा प्रशारण िने नीतत प्रवाह तथा प्रशारण िने

स्थानीयसरकारिे स्थानीय

५.३.२

९०

०-१

1

रहे को तर कायाान्वयन
नभएको ।
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निरे को ।

स्थानीय सूचनाहरू
स्थानीय भाषामा
प्रवाह तथा प्रशारण
िरे को वववरण ।

स्थानीयसरकारिे स्थानीय

स्थानीयसरकारिे स्थानीय

स्थानीयसरकारिे स्थानीय स्थानीयसरकारिे

रे डियो, एफ.एम. र छापा

रे डियो, एफ.एम. र छापा

रे डियो, एफ.एम. र छापा

रे डियो, एफ.एम. र छापा

माध्यमद्वारा समावेशीकरण तथा

माध्यमद्वारा समावेशीकरण

माध्यमद्बाटकेहीमात्र

माध्यमद्बार

िैंगिकसमानता सम्बन्धी सूचना

तथा िैंगिकसमानता सम्बन्धी

समावेशी तथा िैंगिकसमानता समावेशीकरण तथा

प्रवाह िरी िनतािाई सुसुगचत

सूचना प्रवाह िरी िनतािाई

सम्बन्धी सच
ू ना प्रवाह िरी

िैंगिकसमानता सम्बन्धी

िने िरे को छ

सुसुगचत िने िरे को ।

िनतािाई सस
ु ुगचत िने

सूचना प्रवाह िरी

िरे को ।

िनतािाई सस
ु गु चत िने

स्थानीयसरकारिे स्थानीय

५.३.३

९१

०-१

1

निरे को ।
स्थानीयस्तरमा मदहिा,

५.३.४

९२

एफ.एम. र छापा
माध्यमद्वारा
समावेशीकरण तथा
िैंगिकसमानता
सम्बन्धी प्रवादहत
सूचनाको प्रतत ।

स्थानीयस्तरमा

स्थानीयस्तरमा मदहिा,

स्थानीयस्तरमा मदहिा,

बािबालिका सबै िातिाततका

बािबालिका सबै िातिाततका

बािबालिका सबै िातिाततका बािबालिका सबै

ववपन्न बिा (आदर्वासी

ववपन्न बिा (आदर्वासी

ववपन्न बिा (आदर्वासी

िनिातत, र्लितमधेशी, मुजश्िम,

िनिातत, र्लितमधेशी, मुजश्िम, िनिातत, र्लितमधेशी,

(आदर्वासी िनिातत,

वपछिाविा) अपाङ्िता भएको

वपछिाविा) अपाङ्िता भएको

मुजश्िम, वपछिाविा)

र्लितमधेशी, मुजश्िम,

व्यजक्तहरू, िेटठनािररक ििायत

व्यजक्तहरू, िेटठनािररक

अपाङ्िता भएको व्यजक्तहरू,

वपछिाविा) अपाङ्िता

अन्यिक्षक्षत समुहहरूको सूचना,

ििायत अन्यिक्षक्षत

िेटठनािररक ििायत

भएको व्यजक्तहरू,

लशक्षा तथा संचारसम्बन्धी

समुहहरूको सूचना, लशक्षा तथा

अन्यिक्षक्षत समुहहरूको

िेटठनािररक ििायत

िेटठनािररक ििायत

कायाक्रमको प्रवाहबाट

संचारसम्बन्धी कायाक्रमको

सच
ू ना, लशक्षा तथा

अन्यिक्षक्षत समह
ु हरूको

अन्यिक्षक्षत

यीविाहरूको िनचेतनामा वद्
ृ गध

प्रवाहबाट यीविाहरूको

संचारसम्बन्धी कायाक्रमको

सूचना, लशक्षा तथा

भएको छ आधार तथ्याँकसँि

िनचेतनामा वद्
ृ गध भएको ।

प्रवाह भएपतन यसबाट

संचारसम्बन्धी

यीविाहरूको िनचेतनामा

कायाक्रमको प्रवाह

०-१

1

समेत ति
ु ना िना सककने)

स्थानीयस्तरमा मदहिा,

स्थानीय रे डियो,

िातिाततका ववपन्न बिा

वद्
ृ गध भएको आधार नभएको नभएको र स्थानीय
।

तहका कायाक्रमबाट
यीविाहरूको िनचेतनामा
वद्
ृ गध नभएको ।
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मदहिा, बािबालिका
सबै िातिाततका
ववपन्न बिा
(आदर्वासी िनिातत,
र्लितमधेशी, मुजश्िम,
वपछिाविा) अपाङ्िता
भएको व्यजक्तहरू,

समुहहरूको सच
ू ना,
लशक्षा तथा
संचारसम्बन्धी
कायाक्रमको प्रवाहबाट
यीविाहरूको
िनचेतनामा वद्
ृ गध
भएको तथ्याँक वा
अध्ययन प्रततवेर्न ।

अनुिमन ४

कायाक्रमतथा पररयोिना

०-१

0=5

कायाक्रमतथा पररयोिना

कायाक्रमतथा पररयोिना

कायाक्रमतथा पररयोिना

कायाक्रमतथा
पररयोिना

तथामू

कायाान्वयनबाट सम्वजन्धत

कायाान्वयनबाट सम्वजन्धत

कायाान्वयनबाट सम्वजन्धत

कायाान्वयनबाट

ल्याङ्कन

समुर्ायिे पूरा िाभ लिन सकेको

समुर्ायिे पूरा िाभ लिन

समुर्ायिे केहीमात्र िाभ

सम्वजन्धत समुर्ायिे

छ

सकेको ।

लिन सकेको ।

िाभ लिन नसकेको ।

५.४.१

९३

कायाान्वयनबाट
सम्वजन्धत समुर्ायिे
परू ा िाभ लिएको
प्रभाव अध्ययन
प्रततवेर्न ।

स्थानीयसरकारिे संचािन

स्थानीयसरकारिे संचािन

स्थानीयसरकारिे संचािन स्थानीयसरकारिे

िरे का कायाकमको अनुिमन,

िरे का कायाकमको अनुिमन,

िरे का कायाकमको अनुिमन,

िरे का कायाकमको

मूल्याङ्कन िर्ाा िैङ्गिक

मूल्याङ्कन िर्ाा िैङ्गिक

मूल्याङ्कन िर्ाा िैङ्गिक

अनुिमन, मूल्याङ्कन

समानता तथासामाजिक

समानता तथासामाजिक

समानता तथासामाजिक

िर्ाा िैङ्गिक समानता

समावेशी ववकास

समावेशी ववकास

समावेशी ववकास

तथासामाजिक समावेशी

सम्वन्धीकायाक्रमकोसंचािनबाट

सम्वन्धीकायाक्रमकोसंचािनबाट

सम्वन्धीकायाक्रमकोसंचािनबा ववकासकाकायाक्रमकोसंचा

सरोकारवािािाई पुिेको िाभ,

सरोकारवािािाई पुिेको िाभ,

ट सरोकारवािािाई पुिेको

असर र प्रभावववश्िेषण िने

असर र प्रभावववश्िेषण िने

िाभ, असर र प्रभावववश्िेषण

िररन्छ

िररएको ।

स्थानीयसरकारिे संचािन

५.४.२

९४

०-१

1

संचािन िरे का
कायाकमको अनि
ु मन,
मूल्याङ्कन िर्ाा
िैङ्गिक समानता
तथासामाजिक
समावेशी

िनबाट सरोकारवािािाई ववकासकाकायाक्रमको
पि
ु ेको िाभ, असर र

संचािनबाट

िने कायाक्रम रहे को तर

प्रभावववश्िेषण िने

सरोकारवािािाई

कायाान्वयन नभएको ।

कायाक्रम नभएको ।

पि
ु ेको िाभ, असर र
प्रभावववश्िेषण भएको
प्रततवेर्न ।
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स्थानीयसरकारको समीक्षा

स्थानीयसरकारको समीक्षा

स्थानीयसरकारको समीक्षा स्थानीयसरकारको

बैठकमा मदहिा, बािबालिका, सबै

बैठकमा मदहिा, बािबालिका,

बैठकमा मदहिा, बािबालिका,

बैठकमा मदहिा,

िातिाततका ववपन्न बिा

सबै िातिाततका ववपन्न विा

सबै िातिाततका ववपन्न विा बािबालिका, सबै

(आदर्वासीिनिातत, र्लित

(आदर्वासीिनिातत, र्लित

(आदर्वासीिनिातत, र्लित

िातिाततका ववपन्न विा

मधेशी, मुजश्िम, वपछिाविा)

मधेशी, मुजश्िम, वपछिाविा)

मधेशी, मुजश्िम, वपछिाविा)

(आदर्वासीिनिातत,

अपाङ्िता भएका व्यजक्तहरू,

अपाङ्िता भएका व्यजक्तहरू,

अपाङ्िता भएका व्यजक्तहरू,

र्लित मधेशी, मुजश्िम,

िेटठनािररकििायतिाई िक्षक्षत

िेटठनािररकििायतिाई

िेटठनािररकििायतिाई

वपछिाविा) अपाङ्िता

कायाक्रम मागथछिफि िनेिरे का

िक्षक्षत कायाक्रम मागथछिफि

िक्षक्षत कायाक्रम

भएका व्यजक्तहरू,

छ

हुने िरे को ।

मागथयर्ाकर्ा छिफि हुने

िेटठनािररकििायतिाई

व्यजक्तहरू,

िरे को ।

िक्षक्षत कायाक्रम

िेटठनािररकििायत

स्थानीयसरकारको समीक्षा

५.४.३

९५

०-१

0=5

मागथछिफि हुने निरे को
।
के अनुिमन तथामूल्याङ्कनबाट

५.४.४

९६

अनुिमन तथामूल्याङ्कनबाट

अनुिमन तथामूल्याङ्कनबाट

अनुिमन

लसकेका पाठहरू कायाक्रम वा

लसकेका पाठहरू कायाक्रम वा

लसकेका केही पाठहरू

तथामल्
ू याङ्कनबाट

योिना तयार िर्ाा समावेश िने

योिना तयार िर्ाा समावेश

कायाक्रम वा योिना तयार

लसकेका पाठहरू कायाक्रम

िररन्छ

िने िररएको छ ।

िर्ाा समावेश िने िररएको

वा योिना तयार िर्ाा

छ ।

समावेश िने िररएको

०-१

1

छै न ।
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समीक्षा बैठकमा
मदहिा, बािबालिका,
सबै िातिाततका
ववपन्न विा
(आदर्वासीिनिातत,
र्लित मधेशी,
मुजश्िम, वपछिाविा)
अपाङ्िता भएका

िाई िक्षक्षत िरी
भएको छिफि
प्रततवेर्न ।
अनि
ु मन
तथामल्
ू याङ्कनबाट
लसकेका पाठहरू
कायाक्रम वा योिना
तयार िर्ाा समावेश
िरे को प्रमाण ।

समन्वय

स्थानीय तहिे संघ र प्रर्े श

४

०-१

1

स्थानीय तहिे संघ र प्रर्े श

स्थानीय तहिे संघ र प्रर्े श

स्थानीय तहिे संघ र

स्थानीय तहिे संघ र
प्रर्े श सरकारहरूिे

र

सरकारहरूिे तय िरे का नीतत,

सरकारहरूिे तय िरे का नीतत,

सरकारहरूिे तय िरे का केही

प्रर्े श सरकारहरूिे तय

सम्बन्ध

कानून तथा कायाक्रमहरूको

कानून तथा कायाक्रमहरूको

नीतत, कानून तथा

िरे का नीतत, कानून तथा

बबस्तार

कायाान्वयनमा सहकाया, समन्वय

कायाान्वयनमा सहकाया,

कायाक्रमको कायाान्वयनमा

कायाक्रमहरूको

र सहिीकरण िने िरे

समन्वय र सहिीकरण िने

मात्र सहकाया, समन्वय र

कायाान्वयनमा सहकाया,

िरे को ।

सहिीकरण िने िरे को ।

समन्वय र सहिीकरण

५.५.१

९७

निरे को

?

िने निरे को ।

तय िरे का नीतत,
कानन
ू तथा
कायाक्रमहरूको
कायाान्वयनमा
सहकाया, समन्वय र
सहिीकरण िरे को
प्रमाण ।

िैङ्गिक समानतातथा समावेशी

५.५.२

९८

िैङ्गिक समानतातथा

िैङ्गिक समानतातथा समावेशी िैङ्गिक समानतातथा

िैङ्गिक समानतातथा

ववकासको िागि ववलभन्न

ववकासको िागि ववलभन्न

समावेशी ववकासको िागि

समावेशी ववकासको िागि समावेशी ववकासको

सरोकारवािा तनकायहरूबीच

सरोकारवािा तनकायहरूबीच

ववलभन्न सरोकारवािा

ववलभन्न सरोकारवािा

सचिाि बनी कायाितछिफि

बनेको सचिािमा

तनकायहरूबीच बनेको

तनकायहरूबीच बनेको

तथा यस क्षेत्रको ववकासको

कायाितछिफि तथा यस

सचिािमाआकिझक
ु ि

सचिािमा

िागि तनयलमतरुपमा काया हुने

क्षेत्रको ववकासको िागि

कायाितछिफि तथा यस

कायाितछिफि तथा यस

िरे निरे को

तनयलमतरुपमा काया हुने िरे को

क्षेत्रको ववकासको िागि

क्षेत्रको ववकासको िागि

।

बेिाबेिामा काया हुने िरे को । काया हुने निरे को ।

०-१

0=5

िागि ववलभन्न
सरोकारवािा

तनकायहरूबीच बनेको
सचिाि मा
कायाितछिफि तथा
यस क्षेत्रको ववकासको
िागि काया
िरे कोप्रमाखणत हुने
बैठकका
तनणायपजु स्तका तथा
तनणाय ।
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िैङ्गिक समानतातथा समावेशी

५.५.३

९९

०-१

0=5

ल्ैङ्गिक समानतातथा

लै जिकसमानतातथासमावेशीजव
कासकोलाजगजवजभन्नसरोकारवा

िैङ्गिक

समानतातथा

िैङ्गिक समानतातथा

समावेशी ववकासको िागि समावेशी ववकासको

ववकासको िागि ववलभन्न

समावेशी ववकासको िागि

सरोकारवािा तनकायहरूबीच

ववलभन्न सरोकारवािा

कायाित संयन्त्रसंिाि) का

तनकायहरूबीच कायाित

प्रतततनगधहरूिाई िैङ्गिक तथा

संयन्त्रसंिाि) का

समावेशी ववकास सम्वन्धी

प्रतततनगधहरूिाई िैङ्गिक तथा

क्षमता ववकासतालिमहरू प्रर्ान

समावेशी ववकास सम्वन्धी

िने िरे । निरे को

क्षमता ववकासतालिमहरू प्रर्ान

सम्वन्धी क्षमता

िने िरे को ।

ववकासतालिमहरू प्रर्ान

समावेशी ववकास

िने निरे ।

सम्वन्धी क्षमता

लाजनकायिरूबीचकायिगतसंय
न्त्रसंिाल)

ववलभन्न सरोकारवािा

काकेिीप्रजतजनजधलाईमात्रलै जिक

तनकायहरूबीच कायाित

ताजवकासताजलमजदने कायिक्रमर

प्रतततनगधिाई िैङ्गिक

तथासमावेशीजवकाससम्वन्धीिम संयन्त्र (संिाि) का
िे को।

तथा समावेशी ववकास

िागि ववलभन्न
सरोकारवािा
तनकायहरूबीच
कायाित

संयन्त्रसंिाि) का
प्रतततनगधहरूिाई
िैङ्गिक तथा

ववकासतालिम प्रर्ान
िरे को कायाकम
संख्या र उपजस्थतत ।
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मदहिा ववरुद्धहुने सबै प्रकारका

५.५.४

१ ००

मदहिा ववरुद्धहुने

मदहिा ववरुद्धहुने सबै प्रकारका

मदहिा ववरुद्धहुने सबै

मदहिा ववरुद्धहुने सबै

भेर्भाव उन्मि
ू न िने महासजन्ध

भेर्भाव उन्मि
ू न िने

प्रकारका भेर्भाव उन्मि
ू न

प्रकारका भेर्भाव

कायाान्वयनका िागि

महासजन्ध कायाान्वयनका िागि िने महासजन्ध कायाान्वयनका उन्मूिन िने महासजन्ध

तयारिररएको राजटरय

तयारिररएको राजटरय

िागि तयारिररएको राजटरय

कायाान्वयनका िागि

कायायोिना र संयुक्त

कायायोिना र संयुक्त

कायायोिना र संयुक्त

तयारिररएको राजटरय

राटरसङ्घीय सुरक्षा पररषद्बाट

राटरसङ्घीय सुरक्षा पररषद्बाट

राटरसङ्घीय सुरक्षा

कायायोिना र संयुक्त

पाररतप्रस्ताव नम्बर १ ३२५ र

पाररतप्रस्ताव नम्बर १ ३२५ र

पररषद्बाट पाररतप्रस्ताव

राटरसङ्घीय सरु क्षा

१ ८२० को कायाान्वयन राजटरय

१ ८२० को कायाान्वयन राजटरय

नम्बर १ ३२५ र १ ८२० को

पररषद्बाट पाररतप्रस्ताव

कायायोिना, मानव

कायायोिना ,मानव

कायाान्वयन राजटरय

नम्बर १ ३२५ र १ ८२० को पाररतप्रस्ताव नम्बर

अगधकारकायायोिना तथा

अगधकारकायायोिना तथा

कायायोिना, मानव

कायाान्वयन राजटरय

छुवाछुत बबरूद्धको

छुवाछुत बबरूद्धको

अगधकारकायायोिना तथा

कायायोिना, मानव

कायायोिनामा स्थानीय

कायायोिनामा स्थानीय

छुवाछुत बबरूद्धको

अगधकारकायायोिना तथा

सरकारको जिम्मेवारी

सरकारको जिम्मेवारी

कायायोिनामा स्थानीय

छुवाछुत बबरूद्धको

भतनउल्िेि िररएका

भतनउल्िेि िररएका

सरकारको जिम्मेवारी

कायायोिनामा स्थानीय

कायाक्रमहरूमा रकम ववतनयोिन

कायाक्रमहरूमा रकम

भतनउल्िेि िररएका

सरकारको जिम्मेवारी

तथा कायाान्वयन िने िरे

ववतनयोिन तथा कायाान्वयन

कायाक्रमहरूमा रकम

भतनउल्िेि िररएका

निरे को

िने िरे को ।

ववतनयोिन िरे पतन

कायाक्रमहरूमा रकम

जिम्मेवारी

कायाान्वयन निरे को ।

ववतनयोिन तथा

भतनउल्िेि िररएका

०-१

0=5

कायाान्वयन िने निरे को
।

सबै प्रकारका भेर्भाव
उन्मूिन िने
महासजन्ध
कायाान्वयनका िागि
तयारिररएको राजटरय
कायायोिना र संयक्
ु त
राटरसङ्घीय सुरक्षा
पररषद्बाट
१ ३२५ र १ ८२० को
कायाान्वयन राजटरय
कायायोिना, मानव
अगधकारकायायोिना
तथा छुवाछुत
बबरूद्धको
कायायोिनामा
स्थानीय सरकारको

कायाक्रमहरूमा
ववतनयोिन
भएकोस्वीकृत वावषाक
कायाकम र बिेट ।
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