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१.पषृ्ठभूमी 
नेपालको संविधानको प्रस्तािनामा िर्गीय,जाततय,क्षेत्रिय,भाविक,लैङ्गर्गक विभेद र सब ै प्रकारका 
जाततय छुिाछुतको अन्त्य र्गने तथा आगथिक समानता, समदृ्गध र सामाजजक न्तयाय सुतनजचित 
र्गनि समानुपाततक समािेशी र सहभागर्गतामुलक ससद्धान्ततका आधारमा समतामुलक समाजको 
तनमािण र्गनि संकल्प र्गररएको छ । छुिाछुत तथा भेदमा विरुद्धको हक, धासमिक स्ितन्तिताको 
हक,भािा, तथा संस्कउततको हक, महहला, बालबासलका, दसलत आहदको हक सामाजजक न्तयायको हक, 

ज्येष्ठनार्गरीकको हक, सामाजजक सुरक्षाको हक लर्गायतका मौसलक हकहरु संविधानमा व्यिस्था 
र्गररएको छ । महहलाको हक सम्बन्तधी धाराले समान िंसशय अगधकार सुरक्षक्षत मातृ् ि र प्रजनन 
स्िास््य सम्बनधी अगधकार, राज्यका सबै सरकारमा सहभागर्गता हुन े अगधकार सम्पतत तथा 
पररिारीक मासमला सम्बन्तधी अगधकार, सशक्षा,स्िास््य,रोजर्गार र सामाजजक सुरक्षामा सकारा्मक 
विभेदको व्यिस्था र्गरेको छ । ्यसरी न ै संविधानमा महहला विरुद्ध हुन े अन्तय हहसंाजन्तय 
कायिहरुलाई कानून बमोजजम दण्दनीय हुने व्यिस्था र्गरेको छ । 
समानताको हक अन्ततर्गित सामाजजक र सााँस्कृककत रुपले पछाडि पाररएका समुदाय समेतको 
संरक्षण, सशजततकरण र विकासको लागर्ग संविधानले विशिे प्रािधानहरुको थप व्याख्या र्गरेको छ 
। सामाजजक न्तयायको हकले राज्यका हरेक सरकारहरुमा समािेशी र समानुपाततक प्रतततनगध्िको 
ससद्धान्ततका आधारमा जनताको सहभागर्गताको अगधकारको व्यिस्था र्गरेको छ । राज्यका 
नीततहरुमा सामाजजक न्तयाय र समािेशीकरण सम्िन्तधी नीततहरु सामाजजक सुरक्षा र सामाजजक 
न्तयाय प्रदान र्गदाि सबै सलङ्र्ग, क्षेि र समुदाय सभिका आगथिक रुपले विपन्तनलाई प्राथसमकता प्रदान 
र्गने उल्लेख र्गररएको छ ।   

स्थानीय सरकार सञ्िालन ऐन, २०७४ मा लैङ्गर्गक समानता तथा सामाजजक समािेशीकरण 
(लैससास) सम्बन्तधी व्यिस्था प्रस्तािनमा नै उल्लेख र्गररएको छ । यसका अलािा दफा ११ को 
स्थानीय तहको काम, कतिव्य र अगधकारको उपदफा (२) (त) मा जेष्ठ नार्गररक, अपांर्गता भएका 
व्यजतत र असततहरुको व्यिस्थापन र्गने जजम्मेिारी अन्ततर्गित विसभन्तन कियाकलापहरु संिालन 
र्गने अगधकार प्रदान र्गरेको छ भने दफा २४ उपदफा (२) मा स्थानीय तहले योजना बनाउाँदा 
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारको नीतत, लक्ष्य, उद्देचय, समयसीमा र प्रकियासाँर्ग अनुकूल हुनेर्गरी 
सुशासन, िातािरणमैिी, बालमैिी, जलिायु पररितिन अनुकुल, विपद् व्यिस्थापन, लैंगर्गक तथा 
सामाजजक समािेशीकरण अन्ततरसम्बजन्तधत विियलाई ध्यान हदनु पनेछ भन्तने व्यिस्था उल्लेख 
र्गररएको छ । यसैर्गरी सोही दफाको उपदफा (३) पासलकाले आफ्ना योजना बनाउाँदा महहला 
बालबासलका तथा वपछडिएका िर्गि, क्षेि र समुदायलाई प्र्यक्ष लाभ पुग्न,े लैङ्गर्गक समानता तथा 
समाजजक समािेशीकरण असभबदृ्गध हुने खालका योजना तथा कायििमहरुलाई प्राथसमकता हदनु 
पनेछ भनी उल्लेख र्गरेको छ ।   



यसै र्गरी ििा ससमततको काम, कतिव्य र अगधकार अन्ततर्गित त्यांक अद्यािगधक तथा संरक्षण 
अन्ततर्गित खण्िीकृत त्यांक संकलन, विकास कायि अन्ततर्गित बालवििाह, बहुवििाह, लैङ्गर्गक हहसंा 
अन्त्य र्गने आहद व्यिस्था र्गररएको छ भने स्थानीय तहको योजना तजुिमा तथा कायािन्तियन 
अन्ततर्गित योजना तजुिमा प्रकृयामा महहला तथा वपछडिएको िर्गिको सहभागर्गतामा जोि हदइएको, 
योजना बनाउदा महहला, बालबासलका तथा वपछडिएका िर्गि, क्षेि र समुदायलाई प्र्यक्ष लाभ पुग्न े
योजना छनौटमा जोि हददै लैससास प्रिद्र्घन र्गने व्यिस्था र्गररएको छ ।  

सन ् २०१५ को सेप्टेम्बरमा सम्पन्तन संयुतत राष्रसंघको साधारण सभाले २०१६ देखी २०३० 
सम्ममा हाससल र्गनुिपने दीर्गो विकासका १७ िटा लक्ष्य र १६९ िटा उप–लक्ष्यहरु पाररत र्गरेको छ 
। हदर्गो विकासका लक्ष्यहरुले विशिे र्गरी हरेक व्यजततको स्िासभमान, स्ितन्तिता, समानताका साथ ै
भोक, र्गरीबीको अन्त्य र्गदै सशक्षक्षत तथा स्िस्थ जिन यापनका लागर्ग पररकल्पना र्गदिछ । यसका 
साथ ैयी लक्ष्यहरुले र्गररबीको रेखामुनी रहेका बालबासलका, ककशोरककशोरी, महहला, अपाङ्र्गता भएका 
व्यजतत, यौतनक अल्पसंख्यक, पछाडि पाररएका समुदाय जस्तै दसलत, जनजातत, आहदिासीहरुको 
आिचयकताहरुलाई समेट्ने उद्देचय राखेको छ । िरम र्गरीबीको अन्त्य र्गनि, असमानता हटाउन, 

विभेदसाँर्ग लड्न र पछाडि परेका व्यजतत र समुहको दुर्त र्गततमा प्रर्गतत र्गनिका लागर्ग कोही पतन 
पछािी नछुटुन ्भन्तने मुख्य ससद्धान्ततलाई हदर्गो विकासका लक्ष्यले अगंर्गकार र्गरेको छ । हदर्गो 
विकास लक्ष्यले व्यजततको मयािदालाई विकासको मुख्य आधारको रुपमा स्थावपत र्गरेको छ । 
कोही पतन पतछ नछुटुन ् भन्तने अिधारणाले समािेशी र हदर्गो विकासका उपलजधध र नततजा 
प्राजप्तका लागर्ग विशिेत परम्परार्गत रुपमा ससमान्ततकृत, विपन्तन र जोखखम अिस्थामा रहेका 
व्यजतत र समुहलाई विकासको प्रकृयामा ल्याउने कुराको सुतनजचित र्गदिछ । हदर्गो विकास लक्ष्य 
सामाजजक, आगथिक र िातािरणीय विकासको एक विचिव्यापी अिधारणा हो । सन ्२०३० सम्ममा 
सबै प्रकारका विभेदहरु उन्तमुलन र्गरी समानता र न्तयायमा आधाररत समाजको आधार तयार र्गनि 
आिचयक पने लक्ष्यहरु राखखएका छन ् । हदर्गो विकासका लक्ष्यहरुले समानता र न्तयायमा 
आधाररत समाज, मानि, पृ् िी, समदृ्गध, शाजन्तत जस्ता सिालहरुको साझदेारी माफि त संभि छ भनी 
प्रततिद्धता जनाएको छ । लैङ्गर्गक समानता हदर्गो विकास लक्ष्य मध्येको एक मह्िपुणि लक्ष्य 
हो । जुन लक्ष्य नं. ५ मा राखखएको छ । यसका साथ ै लैङ्गर्गक समानता सब ै लक्ष्यहरुमा 
मुलप्रिाहीकरण र्गररएको छ यो िसकहटङ सिाल हो ।   

पन्तरौ योजना (आगथिक ििि २०७६÷०७७–२०८०÷०८१) को आधारपिमा (क) लैङ्गर्गक समानता 
तथा महहला सशजततकरण, (ख) बालबासलका तथा ककशोरककशोरी (र्ग) जेष्ठ नार्गररक (घ) 
अपाङ्र्गता भएका व्यजतत (ि) सामाजजक सुरक्षा तथा संरक्षण (ि) समािेशीकरण लर्गायतका 
विियहरुलाई छुट्टै शीििकका रुपमा राखखएको छ । 
संविधानद्िारा प्रदत्त हकहरुको कायािन्तियन र्गनि तथा समानुपाततक समािेशीका आधारमा राज्य 
संरिनाका सबै अङ्र्गहरूमा महहला, दसलत, आहदिासी जनजातत, मधेशी, मजदरू, ककसान, अपाङ्र्गता 



भएका व्यजतत, वपछडिएका िर्गि र क्षेि सबैलाई सहभार्गी र्गराउने संिैधातनक व्यिस्था र्गररएको 
पररप्रेक्ष्यमा सामाजजक विविधता बीिको असमानता, सामाजजक बजञ्िततकरणका कारण सामाजजक 
समूहको विकास सूिकहरूमा भएको कमजोर अिस्था र सामाजजक, आगथिक तथा प्रशासतनक 
क्षेिमा रहेको पहाँुुिको अन्ततरलाई न्तयून र्गनि आिचयक रहेको देखखन्तछ । 
२.अध्ययनको मह्ि 

पासलकाले लैंङ्गर्गक समानता तथा सामाजजक समािेशीकरण पररक्षणले पासलकाको लैससास 
क्षेिलाई प्रभािकारी कायािन्तियनमा जोि हदएको छ । उपमहानर्गरपासलकाले िस्तीस्तरबाट 
योजनाहरुको छनौट देखख प्राथसमकककरण हरेक िरणहरुमा लैंङ्गर्गक समानता तथा सामाजजक 
समािेशीकरण अन्ततरर्गत कायािन्तियन र्गररन ु पन े कियाकलापहरुमा थप प्रभािकाररता ल्याउनको 
लागर्ग पतन लैससास पररक्षणको आिचयकता रहेको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तािनामा िर्गीय, 

जातीय, क्षेिीय, भाविक, धासमिक, लैङ्गर्गक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुिाछूतको अन्त्य र्गने 
तथा आगथिक समानता, समदृ्गध र सामाजजक न्तयाय सुतनजचित र्गनि समानुपाततक समािेशी र 
सहभागर्गतामूलक ससद्धान्ततका आधारमा समतामूलक समाजको तनमािण र्गने संकल्प र्गरेको छ । 
स्थानीय सरकार सञ्िालन ऐन, २०७४ मा लैङ्गर्गक समानता तथा सामाजजक समािेशीकरण 
(लैससास) सम्बन्तधी व्यिस्था प्रस्तािनमा नै उल्लेख र्गररएको छ । तत ्सन्र्दभमा यस इटहरी 
उपमहानर्गरपासलकाले तजुिमा र्गने तनतत, कायििम तथा बजेट, बावििक योजना तजुिमा प्रकृया, 
आयोजना व्यबस्थापन तथा कायािन्तियन, र अनुर्गमन तथा मुल्याङ्कन र्गने िममा संघीय, प्रदेश 
तथा स्थानीय सरकारले अिलम्िन र्गरेको राजष्रय तथा प्रादेसशक तनतत बमोजजम तय भएका 
लैङ्गर्गक समानता तथा सामाजजक समाबेशीकरण सम्बजन्तध कायििमहरुको कायाििन्तयन के कस्तो 
अिस्थामा रहेको छ, के कस्ता पक्षहरु राम्रा छन,् के कस्ता पक्षहरु सुधार र्गनुि पन े हुनसतछ र 
कस्ता खालको कायििमहरु तजुिमा र्गदाि लैससास सम्बजन्तध सिालहरु सम्बोधन र्गनि सककन्तछ भनेर 
योजनाबद्ि कायियोजना बनाएर अगध बढ्नको लार्गी यस बराहक्षेि नर्गरपासलकाले लैससासको 
हालको अिस्था मुल्याङ्कन तथा पहहिान र्गनि स्ि–लेखाजोखा र्गनि आिचयक ठहर र्गरेको छ । 
३.लैङ्गर्गक बजेट परीक्षणको उद्देचयहरु 

 नेपालको संत्रबधान २०७२, स्थानीय सरकार संञ्िालन ऐन २०७४ मा भएको लैङ्गर्गक 
समानता सामाजजक समािेशीकरण पररक्षण तनदेसशका २०७६ ले व्यिस्था बमोजजम 
स्थानीय तहले अङ्गर्गकार र्गरेको नीततर्गत व्यिस्था र यसको कायािन्तियनको अिस्थाको 
स्ि–लेखाजोखा र्गनि ।  

 इटहरी उपमहानर्गरपासलका सभि “लैससास” कायिन्तियनको ितिमान अिस्थाको त्रबचलेिण 
र्गनि ।  

 इटहरी उपमहानर्गरपासलकाको बावििक नीतत तथा कायििममा “लैससास”का सबालहरुलाई 
समेट्न . 



 इटहरी उपमहानर्गरपासलकाको “लैससास”सम्बजन्तधत राम्रा पक्षहरुलाई अझ प्रभािकारी 
तिरले बढिा हदन । 

 इटहरी उपमहानर्गरपासलकाको“लैससास” सम्बजन्तध सुधार र्गनुिपने पक्षहरुलाई त्रबिेश 
कायियोजना बनाएर सम्बोधन र्गनि । 

 इटहरी उपमहानर्गरपासलकाको ऐन, तनयम, तनयािली, तनतत तथा कायििमहरुलाई 
“लैससास” मैिी बनाउन ।  

 लैससास हदर्गो विकासका लाुार्गी कायि योजना बनाएर काम र्गनि ।    

४. लैङ्गर्गक परीक्षणले समेटने क्षेिहरु 

लैंङ्गर्गक समानता तथा सामाजजक समािेशीकरण पररक्षण र्गदाि उपमहानर्गरपासलकाको उपलधध 
विसभन्तन दस्तािेजहरुको अध्ययन र्गररएको गथयो । यस उपमहानर्गरपासलकाको नीतत तथा 
कायििम, बावििक योजना तथा विसभन्तन क्षेिर्गत कायििमहरुले लैससास क्षेिलाई कततसम्म 
सम्बोधन र्गरेको छ भनेर अध्ययन र्गररएको गथयो । यसै र्गरर लैङ्गर्गक समताको ससद्धान्तत, 

समविकासको ससद्धान्तत, समािेशीकरणको ससद्धान्तत तथा लैङ्गर्गक उत्तरदातय्िको ससद्धान्ततलाई 
पासलकाको नीतत तथा कायििमबाट आ्मसात र्गररएको िा र्गररनु पने विियहरुको अध्ययनको 
िममा खोजी भएको गथयो । लैंङ्गर्गक समानता तथा सामाजजक समािेशीकरण पररक्षण कायित्रबगध 
२०७८ ले तोकेका क्षेिहरुमा नीतत, कानुन, योजना, संस्थार्गत व्यिस्थापन, मानि संसाधन तथा 
क्षमता विकास, सेिा प्रिाह र सुशासन तथा उत्तरदातय्ि मूल वििय क्षेि र यी क्षेि सभि पने पने 
उपक्षेिहरु नीतत कानूनमा समािेसशता, योजना तजूिमा तथा कायािन्तियन, िजेट तजूिमा तथा 
कायािन्तियन, कमििारी पदागधकारी प्रतततनगध्ि, कायिप्रणाली समािेशी, ससमतत, उपससमतत र 
कायिदलमा प्रतततनगध्ि, कायि प्रणालीमा समािेशीकरण, वित्त व्यिस्थापन प्रणालीमा समािेसशता, 
त्यांक सततलन तथा व्यिस्थापन, मानि संसाधन तथा क्षमता विकास, अनौपिाररक मूल्य, 

मान्तयता, र कुसंस्कार विरुद्ध जनितेना, कानुनी साक्षरता, विपद् व्यिस्थापनमा समािेसशता, 
पूिािधार विकास, प्रजनन ् स्िास््य, सशक्षा कायििम, खानेपानी तथा सरसफाई, स्िरोजर्गार तथा 
आयआजिन र बजार व्यिस्थापन, सुशासन, उत्तरदातय्ि र जिाफदेहहता, सूिना तथा संिार, 
अनुर्गमन तथा मूल्यांकन र समन्तिय तथा सम्िन्तध विस्तार जस्ता उपक्षेिहरु यस लैससास 
पररक्षणका अध्ययन क्षेिहरु रहेका छन ्। यसलाई तासलकामा यस अनुसार देखाइएको छ । 
 

यसै गरि लैङ्गिक समताको ससद्धान्त, समङ्गिकासको ससद्धान्त, समािेशीकिणको ससद्धान्त तथा लैङ्गिक 
उत्तिदाङ्गयत्िको ससद्धान्तलाई गाउँपासलकाको नीसत तथा काययक्रमबाट आत्मसात गरिएको िा गरिन ु
पने ङ्गिषयहरुको अध्ययनको क्रममा खोजी भएको सथयो । लैंङ्गिक समानता तथा सामाजजक 
समािेशीकिण परिक्षण काययसबसि २०७८ ले तोकेका मूल ङ्गिषय क्षेत्रहरुलाइ सनिन अनसुाि तल 
िाजखएको छ  



१ नीसत, काननु ि योजना  

o नीसत िकाययमा समािेशी सहभासगता 
o योजना तजुयमा तथा कायायन्ियन 

o बजेट तजुयमा तथा कायायन्ियन 

२ सथस्थागत गयिस्था 
 कमयचािी पदासिकािी प्रसतसनसित्ि 

• काययप्रणाली समािेशी 
• ड्ससमसत उपससमसत ि काययदलमा प्रसतसनसित्ि 

• सबत्त ब्यिस्थापन प्रणालीमा समािेशीता 
• तथ्याङ्क सथकलन तथा ब्यिस्थनपन 

३ मानि सथसािन तथा क्षमता ङ्गिकास  

• मानि संसाधन तथा क्षमता विकास 

• अनौपिाररक मूल्यमान्तयता र कुसस्कार त्रबरुद्ध जनिेतना 
• कानुनी साक्षता 
• त्रबपतधयिस्थापनमा समािेशीता 

 

४ सेिा पिाह 
 पूिाधार विकास 
• प्रजनन ्स्िास््य 

• सशक्षा कायििम 

• खानेपानी तथा सिसफा  
• स्ििोजगाि तथा आयआजयन  

•  बजाि ब्यिस्थापन 

५ सशुासन तथा उत्तिदाङ्गयत्ि 
• सशुासन 

• उत्तिदाङ्गयत्ि जिाफदेङ्गहता 
• सूचना तथा सथचाि 



• अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 

• समन्िय सम्बन्ि सबस्ताि 

यी माथी उल्लेख गिेका क्षेत्रहरु लैससास अन्तगयत पदयछन ्।  

 

  यी क्षते्र सभत्र पने उपक्षेत्रहरु नीसत कानूनमा समािेजशता, योजना तजूयमा तथा कायायन्ियन, िजेट तजूयमा 
तथा कायायन्ियन, कमयचािी पदासिकािी प्रसतसनसित्ि, काययप्रणाली समािेशी, ससमसत, उपससमसत ि काययदलमा 
प्रसतसनसित्ि, कायय प्रणालीमा समािेशीकिण, ङ्गित्त गयिस्थापन प्रणालीमा समािेजशता, तथ्याथक सथकलन तथा 
गयिस्थापन, मानि सथसािन तथा क्षमता ङ्गिकास, अनौपचारिक मूल्य, मान्यता, ि कुसथस्काि ङ्गिरुद्ध जनचेतना, 
काननुी साक्षिता, ङ्गिपद् गयिस्थापनमा समािेजशता, पूिायिाि ङ्गिकास, प्रजनन ्स्िास्थ्य, जशक्षा काययक्रम, खानेपानी 
तथा सिसफाई, स्ििोजगाि तथा आयआजयन ि बजाि गयिस्थापन, सशुासन, उत्तिदाङ्गयत्ि ि जिाफदेङ्गहता, सूचना 
तथा सथचाि, अनगुमन तथा मूल्याथकन ि समन्िय तथा सम्िन्ि ङ्गिस्ताि जस्ता उपक्षेत्रहरु यस लैससास 
परिक्षणका अध्ययन क्षते्रहरु िहेका छन ्।  

५.लैङ्गर्गक परीक्षणको विगध र तरीका  

लैंगर्गक पररक्षणका लागर्ग यस इटहरी उपमहानर्गरपासलकासाँर्ग प्रारजम्भक समन्तिय पचिात 
पासलकामा आइ लैंङ्गर्गक समानता र सामाजजक समािेशीकरण पररक्षण तनदेसशका २०७८ मा 
उल्लेख भए अनुसार ३ िटा िरणहरु पार र्गरर कायि सम्पन्तन र्गररएको छ । जसलाई तनम्न 
अनुसार िरणबद्ध उल्लेख र्गररएको छ ।  

क तयारी िरण  

यस तयारी िरणमा सििप्रथम प्रमुख सहजकतािबाट पासलकामा आई प्रमुख प्रशासकीय 
अगधकृत र उपप्रमुखसाँर्ग अन्ततरकिया र्गरर लैंङ्गर्गक पररक्षणका लागर्ग आिचयक पन ेदस्तािेजहरु 
संकलन र्गने कायि र्गररएको गथयो भने सो िममा तनदेसशकामा उल्लेख भए अनुसार इटहरी 
उपमहानर्गरपासलकाका उपप्रमुखको नेतृ् िमा ५ सदस्यीय कायिदल र्गठन र्गरर लैंगर्गक पररक्षणका 
लागर्ग आिचयक पने सम्पूणि तयारीका कामहरु सम्पन्तन र्गररएको गथयो ।  

O6x/L pkdxfgu/kflnsfdf kflnsfsf pkk|d'v nIdL uf}tdsf] ;+of]hsTjdf % ;b:oLo sfo{bn 

u7g ul/Psf] 5 . h;nfO{ tflnsfdf pNn]v ul/Psf] 5 . 

 

s|=;+ gfd  kb s}lkmot 

!= >L nIdL uf}td ;+of]hs -pkk|d'v_  

@= >L dfof /fO{  ;b:o -;fdflhs ljsf; zfvf k|d'v_   

#= >L s'df/L Gof}kfg] ;b:o -dlxnf j8f ;b:o_  

$= >L s'df/L ljZjsdf{ ;b:o -blnt j8f ;b:o_  

% >L glj/f vft'g ;b:o -dlxnf ;b:o_  



्यस्तै र्गरी इटहरी उपमहानर्गरपासलकाको नर्गरप्रमुखको संयोजक्िमा ९ सदस्य रहेको लैससास 
कायािन्तियन ससमतत र्गठन र्गररएको छ । जसको काम उपमहानर्गरपासलकामा लैससास 
कायािन्तियनको अिस्थाको विचलेिण र्गने र कायािनियनमा जोि हदनेछ । 
इटहरी उपमहानर्गरपासलकामा पासलकाका नर्गरप्रमुख श्री द्धाररकालाल िौधरीको संयोजक्िमा ९ 
सदस्यीय कायािन्तियन ससमती र्गठन र्गररयो । जसलाई तनम्न अनुसार तासलकामा उल्लेख 
र्गररएको छ । 
 

 

यसका साथ ै पासलकाबाट बावििक योजना, क्षेिर्गत योजना, िावििक प्रततिेदन, आगथिक प्रततिेदन, 

िौमाससक÷बावििक ससमक्षा, विकास बुलेहटन, पासलकाको प्रोफाइल आहद दस्तािेजहरु संकलन 
र्गररएका गथए । यी दस्तािेजहरु अध्ययन र्गरर कायािन्तियन िरणमा छलफल र्गने र 
सहभार्गीहरुलाई संकेतहरुमा अकं प्रदान र्गनि सहज हुने र्गरर प्रसशक्षण र्गनि तयारी र्गररएको गथयो । 
यसका अततररतत कायिशाला सञ्िालनका लागर्ग आिचयक पन े सामाग्रीहरु व्यिस्थापन र्गने, 
संकेतहरु वप्रन्तट आउट र्गने कायि पतन र्गररएको ।   

ख कायािन्तियन िरण  

प्रारजम्भक सूिना संकलन  

यस उपमहानर्गरपासलकामा लैंङ्गर्गक समानता र सामाजजक समािेशीकरणका लागर्ग भए 
र्गरेका कायि प्रर्गततहरुका विियमा जानकारी सलनका लागर्ग प्रमुख हटम सलिर र टीम सदस्यले 
उपप्रमुख र सूिना अगधकारीसाँर्ग प्र्यक्ष छलफल र्गरर सूिनाहरु संकलन र्गररएको गथयो ।   

  लक्षक्षत िर्गिसाँर्ग छलफल  

s|=;+ gfd  kb s}lkmot 

!= >L 4fl/sfnfn rf}w/L ;+of]hs -gu/k|d'v_  

@= >L nIdL uf}td ;b:o -pkk|d'v_  

#= >L /fdrl/q d]xtf ;b:o -k|d'v k|zf;sLo clws[t_  

$= >L wgdfof lj=s= ;b:o -blnt dlxnf ;b:o_  

%= >L OlGb/f /fO{  ;b:o -dlxnf ;b:o_  

^= >L lbg]z rf}w/L ;b:o -sfo{kflnsf ;b:o_  

&= >L /fh' s];L  ;b:o-gfu/Ls ;dfh_  

*= >L sdnf v8sf ;b:o - dlxnf ;~hfn _  

(= >L s0f{ ljs|d lnDa' ;b:o -;fdflhs ;+3 ;+:yf_  



उपमहानर्गरपासलकाले विकासमूलक र्गततविगधहरु सञ्िालन र्गने िममा महहला, 
बालबासलका र अन्तय लक्षक्षत िर्गिलाई के कसरी समेटेर सलएको छ भन्तने विियमा जानकारी 
सलनका लागर्ग हटमसलिरले स्थानीय तहका लक्षक्षतिर्गिलाई विकासको मूलधारमा ल्याउनका लागर्ग 
भइरहेका पहलहरुका विियमा छलफल र्गररएको गथयो ।  

 कायिशाला सञ्िालन  

यस उपमहानर्गरपासलकामा कायिरत कमििारीहरु र पदागधकारीहरुसाँर्ग अन्ततरकिया्मक 
छलफल र्गने र सो को आधारमा सहभार्गीहरुले लैंङ्गर्गक पररक्षण र्गने उद्देचयले हटमसलिरको 
नेतृ् िमा कायिशाला सञ्िालन र्गररएको गथयो । यसका लागर्ग सि ैसहभार्गीहरुलाई भौततक दरूी 
कायम र्गरर प्रसशक्षण हदएर उनीहरुलाई लैंङ्गर्गक समानता र सामाजजक समािेशीकरण तनदेसशका 
२०७८ ले व्यिस्था र्गरे लैंगर्गक समानता र सामाजजक समािेशीकरण पररक्षण ककन र कसरी भन्तन े
विियमा अनुसशक्षण र्गररएको गथयो । 
SWOT Analysis  

लैंमिक सिानता र सािामजक सिािेशीकरणका के्षत्रिा नगरपामलकािा भएका अभ्यासहरुिा 

सिल पक्ष, सुिारात्मक पक्ष, अिसर र चुनौतीहरुका मिषयिा सिूह छलफल गररएको मथयो ।  
 

समूह विभाजन र प्रश्नािलीहरुमा अंक प्रदान 

  

लैससास कायुमिमि २०७८ अुनुरुपका िूल मिषय िसु्त अनुसार सहभागीहरुलाई एकिुष्ठ प्रश्नािलीहरुिा 

सािूमहक छलफल गरर सहिमतिा अांक प्रदान गनु सहजीकरण गररएको मथयो । यमद उनीहरुले 

प्रश्नािलीिा भएको मनदेमशका अनुसार १ िा ०.५ अांक प्रदान गरेिा त्यसका लामग सहयोगी प्रिाणहरु के के 

हुन आिश्यक छ भने्न मिषयिा सहजकताुबाट स्पष्टरुपिा सहजीकरण गररएको मथयो ।  

माकुरी जालो तयार  

अांक प्रदान गरे पश्चात उनीहरुले मदएको अांकको आिारिा िाकुरी जालो तयार गररएको मथयो र सो को 

आिारिा सहभागीहरुलाई लैंमगक सिानता र सािामजक सिािेशीकरणको के्षत्रिा नगरपामलकाले गरेका 

पहलहरुिा आिाररत भइ सिल पक्ष, सुिारात्मक पक्षको मिशे्लषण गररएको मथयो । लैंमगक सिानता र 

सािामजक सिािेशीकरण पररक्षणिा अनुसार आगािी मदनिा गने कायुयोजना तयार  

िाकुरी जालोिा प्राप्त पररणािका आिारिा सिल पक्षहरुलाई अझ राम्रो गदै जाने र सुिार गनुु पने 

पक्षलाई सिेट्ने गरर बामषुक कायुयोजना तयार गररएको छ । यस कायुयोजनािा गनुु पने काि, मजमे्मिारी, 

सिय र लागत अनुिान गररएको छ ।   
 

 प्रवतिेदन चरण   

सहभागीहरुले प्रश्नािलीहरुिा मदएको अांकको आिारिा िाकुरी जालो तयार गररएको मथयो भने सो िाकुरी 

जालो सहभागीहरुसँग प्रसु्तत गरेर सिल पक्ष र सुिारात्मक पक्षहरुलाई औल्याइ सिल पक्षहरुलाई अझ 

राम्रोसँग अगामि बढाउन र सुिारात्मक पक्षहरुलाई कायाुन्वय गनुका लामग काि, मजमे्मिारी, सिय सीिा र 

अनुिामनत लागतको आिारिा कायुयोजना तयार गने काि सम्पन्न गररयो । सो आिारिा सिग्र लैंमिक 

पररक्षणको प्रमियालाई दस्तािेजीकरण गने उदे्दश्यले कायु सम्पन्न प्रामिमिक प्रमतिेदन तयार गररयो ।  
 



^ लैविक परीक्षणका सहभागीहरु 

 

लैमिक सिानता तथा सािामजक सिािेशीकरण तामलििा इटहरी उपहिहानगरपामलकाका उपप्रिुख,  

ििा अध्यक्ष, सदस्यहरु, किुचारीहरु मिमभन्न शाखाका प्रिुख तथा प्रमतमनमिहरुको सहभामगता रहेको मथयो 

। यस पामलकािा सहभागीहरुको सिािेशी सहभामगता रहेको मथयो जसलाई मनम्न अनुसार तल उले्लख 

गररएको छ । 
 

सहभागीको मििरणः 
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त्याङ्क प्रस्ततुतीकरण खण्ि 

७. त्यांक प्रस्तततुीकरण र व्याख्या विसभन्तन तासलकाहरुमा  

  सुनसरी जजल्लामा अिजस्थत इटहरी उपमहानर्गरपासलकामा २० िटा ििाहरु रहेका 
छन ्। यस नर्गरपासलकाको पूििमा मोरङ जजल्लाको सुन्तदर हरैँिा नर्गरपासलका, पजचिममा रामधनुी 
नर्गरपासलका, उत्तरमा धरान उपमहानर्गरपासलका र दक्षक्षणमा दहुिी नर्गरपासलका, र्गढी र्गाउाँपासलका 
र इनरुिा नर्गरपासलकासाँर्ग ससमाना जोडिएको छ ।   

 

इटहरी उपमहानर्गरपासलकाको लैससासको हहसािले र्गररएको त्यांकको वििरण 

 

सुनसरी जजल्लामा अिजस्थत इटहरी उपमहानर्गरपासलका प्रदेश न.ं १ अन्ततरर्गतको तराई 
विशिेता बोकेको नर्गरपासलका हो । साविकका इटहरी नर्गरपासलका, खनार र्गाविस, पकली र्गाविस, 

एकम्बा र्गाविस र हााँसपोसा र्गाविस समलाएर २०७१।८।१६ मा र्गठन र्गररएको यस इटहरी 
उपमहानर्गरपासलकाको भौर्गोसलक अिजस्थतत, ऐततहाससक गिनारी तथा नामाकरण,राजनीततक 
अिजस्थतत, प्राकृततक तथा सााँस्कृततक उ्कृष्टता, विकास संभािनाहरुलाई देहाय बमोजजमका 
सशििकहरुमा व्याख्या र्गररएको छ । इटहरी उपमहानर्गरपासलका भौर्गोसलक अिजस्थततका हहसाबले 
२६.६२ डिग्री देखख २६.७४ डिग्री उत्तरी अक्षांश र ८७.२३ रहेको । 



डिग्रीदेखख ८७.३२ डिग्री पुिी देशान्ततरमा फैसलएको छ । यहााँको अगधकतम तापिम २० 
देखख ३८ डिग्री सेजन्तटगे्रि र न्तयूनतम तापिम १९ देखख २४ डिग्री सेजन्तटगे्रिसम्म रहेको छ भने 
िावििक सरदर ििाि २१० से.सम. रहेको छ । यस नर्गरपासलकाको पूििमा मोरङ जजल्लाको सुन्तदर 
हरैँिा नर्गरपासलका, पजचिममा रामधनुी नर्गरपासलका, उत्तरमा धरान उपमहानर्गरपासलका र 
दक्षक्षणमा दहुिी नर्गरपासलका, र्गढी र्गाउाँपासलका र इनरुिा नर्गरपासलकासाँर्ग ससमाना जोडिएको छ । 
यस नर्गरपासलकाको क्षेिफल ९३.७९ िर्गि ककलोसमटर छ जुन सुनसरी जजल्लाको कुल क्षेिफल 
१२५७ िर्गि ककमीमध्ये ७.४६ प्रततशत भुभार्ग हो । ििा अनुसार नर्गरपासलकाको क्षेिफल यस 
अनुसार रहेको छ । 

प्रशासतनक विभाजनको हहसािले प्रदेश नं १ रहेको कोशी अञ्िल,सुनसरी जजल्ला र 
सदरमुकाम इनरुिा रहेको छ । यस पासलकाका जम्मा २० ििा ििा संख्या रहेका छन ्। भािा र 
धमिका हहसाबले बोसलने मुख्य भािाहरु ु  नेपाली, थारु, मैगथली, राई, सलम्बु, नेिारी, तामाङ्र्ग, 

सुनुिार, हहन्तदी रहेको छ भने धमिको हहसाबले ककरााँत, हहन्तद,ु बौद्ध, मुजस्लम, किचिीयन आहद रहेको 
छ . 

यस पासलकामा मुख्य जातजाततहरुमा ब्रामण, क्षेिी, नेिार, राई सलम्बु, थारु, र्गुरुङ्र्ग, तामाङ्र्ग, 

मुसहर, मुसलमान साकी, दमाई, कामी, सेपाि, मजल्लक(िुम), िमार आहद रहेका छन ् । यस 
पाजुलकामा मुख्य  िाििपिि र मेला  िािपिि  ििादशैं, भाइहटका, तीज, होली, श्रीकृष्णा जन्तम 
अष्टमी, बुधपूवििमा, ल्होसार, छैट, रामनिमी, इद, िकररद, रमजान, उभौली, उधौली, महपूजा, ससठीनख 
आहद जािाहरु  ससरुिा मेला (किना महादेि इटहरी ४), जजततया, िौठी िााँन्तद, एकादशी, र्गोठाले, 

सुखराती (हदिाली), ससरुिा, होली आहद मनाउने र्गररन्तछ । 
  

अन्तय दशिनीय स्थलहरु र तालतलैया  इटहरी ििा नं.२ र ३ को ससमानामा पने प्राकृततक 
मनोरम तालतलैयाहरु रहेका छन,् काव्यबाटीका ु  इटहरी ििा नं. ५ मा रहेको कला्मक भ्रमण 
स्थाल। मेिीकाली पोखरी, इटहरी नर्गरपासलकाको प्राङ्र्गणमा रहेको यस पोखरीको िीिमा रहेको 
सससमहल अनौठो प्राकृततक दशिनीय स्थल छ । िुरं्गा विहार सशुल्क माछा मानि पाउने धयिस्था 
यसका थप विशिेता रहेका छन ्। 

 

कृष्ण प्रणामी धामीक िन बुढीखोलाको ककनारमा अिजस्थत, कृष्ण प्रणामी मजन्तदर धामीक 
िन मानि धमि सेिा मजन्तदर, आइतबारे बजप्तस ििि, तरहरा कृवि फमि  धयिजस्थत कृवि प्रणालीका 
लागर्ग हेनिलायक स्थल,मठ मजन्तदर कृष्ण प्रणामी मजन्तदर, राधाकृष्ण सशि मजन्तदर, दक्षक्षणकाली 
मजन्तदर, मनकामना मजन्तदर, तलाउ सभिको बुढासुधिा मजन्तदर यस पासलकाका प्रमुख विशिेताहरु हुन 
। 
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यस पामलकाको लैमिक सिानता तथा सािामजक सिािेशीकरण पररक्षण गदाु यस पामलकाको 

नीमत,कानून तथा योजनािा १०.५ अांक, सांस्थागत व्यिस्थािा ११.५ अांक, िानि सांशासनिन तथा क्षिता 

मिकासिा ११.५ अांक, सेिा प्रिाहिा १३ अांक र सुशासन तथा उत्तरदामयत्विा १६ अांक प्राप्त भएको छ । 

पामलकाको सिग्र अिस्थाको मिशे्लषण गदाु जम्मा पूणाुङ्कनिा ६२.५ प्राप्त भएको छ ।  

त्यसै गरी उपसूचकको महसािले मिशे्लषण गदाु पामलकाले प्राप्त गरेको अांक नीमत र कायुिा 

सिािेशीता सहभामगतािा ५ अांक, योजना तजुुिा तथा कायाुन्वयनिा ४.५ अांक, बजेट तजुुिा तथा 

कायाुनियनिा १ अांक, किुचारी पदामिकारी प्रमतमनमित्व २.५ अांक, कायु प्रणालीिा सिािेशी २.५ अांक, 

समिती उपसमिती र कायु दलिा प्रमतमनमित्व २ अांक, मित्त व्यिस्थापन प्रणालीिा सिािेमशता २.५ अांक, 

तथ्ाांक सांकलन तथा व्यिस्गापनिा २ अांक जम्मा ११.५ , िानि सांशािन तथा क्षिता मिकास ४ अांक, 

अनौपचाररक िुल्य िान्यता र कुसांस्कार मिरुद्ध जनचेतना ३ अांक, कानूनी साक्षरता २.५ अांक मिपद 

व्यिस्थापनिा सिािेमशता २ अांक (जम्मा ११.५) पूिाुिार मिकास ३ अांक, प्रजनन् स्वास्थ्य ३ अांक मशक्षा 

कायुिि ३.५ अांक, खानेपानी तथा सरसरफाई २ अांक, स्वरोजगार तथा आय आजुन र बजार व्यिस्थापन 

२ अांक (जम्मा १३ ांं  अांक) ,सुशासन ४ अांक, उत्तरदामयत्व र जिाफदेमहता ३.५ अांक, सूचना तथा सांचार १.५ 



अांक, अनुगिन तथा िूल्याांकन २.५ अांक, सिन्वय र सम्बन्धमिस्तार २.५ अांक गरी (जम्मा १६ अांक ) सिग्र 

मिशे्लषण गदाु ६२.५ अांक प्राप्त गरेको छ । 

मिशेष खण्ड 

 

८. लैमिक परीक्षणको मिशे्लषणका औजारहरु  
 

लैंमगक सिानता तथा सािामजक सिािेशीकरण पररक्षणका लामग कायुमिमििा उले्लख गररएका प्रिुख ५ 

िटा िूल शीषुक मिषयिसु्त र ती मिषयिसु्तका पमन थप उपशीषुक मिषयिसु्तका १०० सुचकहरुिा 

सहभागीहरुले उपलब्ध गराएको अांकका आिारिा प्राप्त गरेको अांकलाई मिशे्लषण गररएको मथयो । ती 

सूचकहरुिा अांक प्रदान गदाु सहभागीहरुले कस्तो अिस्थािा पूणाुङ्क अथाुत १ अांक मदने, कस्तो अिस्थािा 

०.५ अांक मदने र कस्तो अिस्थािा ० अांक मदने भने्न मिषयिा सहभागीहरुलाई स्पष्ट हुने गरर सहजीकरण 

गररएको हँुदा अांक प्रदान गने प्रणाली व्यिखस्थत एिि् िैज्ञामनक छ । यसरी सहभागीहरुले उपलब्ध 

गराएको अांकको आिारिा िाकुरी जालो प्रयोग गररएको मथयो । यसका अमतररक्त पामलकाले लैंमगक 

सिानता र सािामजक सिािेशीकरणको के्षत्रिा के कस्ता कािहरु गरररहेको छ र अि अरु के कस्ता 

कािहरु गनु सकेको खण्डिा नेपालको सांमििान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, लैंमगक सिानता र 

सािामजक सिािेशीकरण मनदेमशकाले उले्लख गरेका प्राििानहरुको सम्वोिन हुन्छ भने्न कुरा पत्ता 

लगाउन  SWOT मिशे्लषणको अभ्यासलाई पमन लैंमगक पररक्षणको औजारको रुपिा प्रयोग गररएको 

मथयो ।  
 

 

ङ्गिश्लषेणका  औजािहरु 

लैससास परिक्षण ङ्गिश्लषेणका औजािहरु: 
 दस्तािेज ससमक्षा  

 प्रमखु गयजिहरुसँग छलफल 

 काययशाला सथचालन  

 मलु्याथकन सचुक 

 माकुिे जालो तथा ङ्गिसभन्न तासलका प्रस्ततु   

 सिल पक्ष, कमजोि पक्ष, अिसि ि चनुौती SWOT analysis  

 कायययोजना तयाि  
 प्रसतिेदन तयाि  

 

 

 

९. लैमिक परीक्षणबाट आएका िुख्य उपलब्धी प्राप्तीहरु 

लैंमिक सिानता तथा सािामजक सिािेशीकरण पररक्षण गररसकेपमछ पामलका िाफुत सञ्चालन 

भइरहेका मिमभन्न मियाकलापहरुिा लैंमगक सांिेदनशीलताको अभ्यासको अध्ययन तथा पृष्ठपोषण प्राप्त 

भएको छ । उपिहानगरनगरपामलकाले अिलम्वन गरेको लैससास नीमत तथा कायुििहरुको अन्तराल 

मिशे्लषण गरर नयाँ कायुििहरु समहतको कायु योजना तयार गररएको मथयो । आगािी मदनिा 

पामलकालाई लैंमिक सिानता तथा सािामजक सिािेशीकरणिैत्री िनाई थप सशखक्तकरणका कायुिि 



सञ्चालन गनुका लामग पमन पररक्षणले िागु प्रशस्त गरेको छ । िुख्यतया लैससास पररक्षण पश्चात मनम्नानुसार 

उपलब्धीहरु तथा प्राप्तीहरु पमहचान भएका छन ंः   

 मनणुय प्रमियािा िमहला सहभामगता बढाउनका लामग मिमभन्न योजना अन्तरगतका उपभोक्ता 

समिमतिा प्रमतमनमित्व गने िमहलाहरुको अथुपूणु सहभामगता राम्रो रहेको देखखन्छ ।  

 जामतय छुिाछुतका  मिषयिा कायुिि सांचालन गरेको पाइयो । 

 बमञ्चमतकरण र जोखखििा परेका व्यखक्त र सिुदायको लामग मिशेष कायुिि तथा बजेटको 

ब्यिस्था एकीकृत रुपिा गरेको । 

 िमहला अमिकार स्थापना र िमहलािामथ हुने महांसा मिरुद्धको मिमभन्न मदिस र अमभयान जसै्त 

िमहला महांसा मिरुद्धको १६ मदने अमभयान, जामतय मिभेद मिरुद्धका अमभयान, बाल मिकाह 

मिरुद्धका अमभयानहरु सांचालन गने गरेको छ ।  

१०. लैससास बजेट परीक्षण मिमिबाट देखखएका लैमिक सिानता तथा सािामजक सिािेशीकरणको 

अिस्था 

इटहरी उपिहानगरपामलकाको लैमँिक सिानता तथा सािामजक पररक्षण गररसकेपमछ प्रिुख ५ िटा िूल 

मिषय र २२ िटा उपमिषयका १०० िटा सुचकहरुले प्राप्त गरेको अांकलाई मिशे्लषण गरर छलफल गररएको 

मथयो । यस आिारिा लैंमगक पररक्षणिा पामलकाको अिस्था यस प्रकार देखखएको छ । 

१०.१. लैमिक परीक्षण पश्यात सूचकहरुले प्राप्त गरेका अांक 

इटहरी उपमहानर्गरपासलकाको २ हदने लैससास कायिशालामा ५ बटा मुलशीििक, २२ बटा उपशीििक 
र १०० िटा प्रचनािलीहरुका आधारमा पासलकाको विचलेिण र्गदाि सूिकहरुले तनम्न अनुसारको 
अकं प्राप्त र्गरेका छन जसलाई तनम्न अनुसार तासलकामा तल उल्लेख र्गररएको छ । 

क्र.स.  सूचक ि उप- सूचकहरु  पूणायङ्क कुल प्राप्ताङ्क 

d"Vo ljifosf] d"Nof+sg 

l;=g+= d"n ljifo c+s  
k|fKtfË  

 

१ gLlt sfg"g of]hgf   @) !)=% 

२ ;+:yfut Joj:yf  @) !!=% 

३ dfgj ;+zfwg tyf Ifdtf ljsf;  @) !!=% 

४ ;]jf k|jfx  @) !# 

५ ;'zf;g tyf pQ/bfloTj @) !^ 

 hDdf !)) ^@=% 



!  !=!=!== !,!=!=@== !, !=!=^== !, !=!=&== !, !=@=@== !, 
!=@=#== !, !=@=$== !, !=@=*== !, !=#=!== ! !=!=#== 
)=%, !=!=$== )=%, !=!=%== ), !=!=*== ), !=@=!== ), 
!=@=%== ), !=@=^== ), !=@=&== )=%, !=#=@== ), !=#=#== 
), !=#=$== ) 

 

 

@)   !)=% 

२  
@=@=@== !, @=@=#== !, @=#=!== !, @=$=!== !, @=$=@== !, 
@=%=!== !, @=%=$== ! @=!=!== )=%, @=!=@== )=%, 

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

@=%=@== ), @=%=#== ) 

 

 

@)  
!!=% 

३  
#=!=!== !,#=!=$== !, #=@=!== !, #=@=@== !, #=@=#== !, 
#=@=$== !, #=$=@== !, #=!=@== ), #=!=#== ), #=!=%== 
), #=!=^== ), #=!=&== ), #=!=*== ), #=#=!== =)=%, 

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

#=$=#== ) =%, #=$=$== ) =% 

 

@) 
!!=% 

४  
$=!=@== !, $=!=#== !,$=@=!== !, $=@=@== !, $=@=#== !, 
$=@=$== !, $=#=!== !, $=#=@== !, $=#=#== !, $=$=#== 
! $=!=$== )=%, $=@=@== ), $=#=$== )=%,$=$=!== )=%, 
$=$=@== )=%, $=$=$== ), $=%=!== )=%, $=%=@== )=%, 
$=%=#== )=%, $=%=$== )=% 

 

@) 
!# 

५  
%=!=!== !, %=!=@== !, %=!=#== !, %=@=@== !, %=@=$== !, 
%=#=!== !, %=#=#== !, %=$=@== !, %=$=@== !,%=$=$== !, 
%=%=!== !, %=%=@== !, %=%=#== !, %=%=#== ! %=!=$== 
)=%, %=@=!== )=%, %=@=#== )=%, %=$=!== )=%, %=$=#== 
) 

@) 
!^ 

 जम्मा १०० ^* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



इटहरी उपमहानगरपालिकािे २२ वटा उपसचूकहरु ववशिेषणबाट k|fKtf+snfO{ tn 

tflnsfdf pNn]v ul/Psf] 5 . 

 

 

!)=@ n}Ës k/LIf0f glthfsf] dfs'/] hfnf]  

 

सूचक उप- सूचकहरु पूणाुङ्क  प्राप्ताङ्क 

!= lglt, sfg"g, 

of]hgf 

lglt / sfo{df ;dfj]lztf ;xefuLtf * %= 

of]hgf th'{df tyf sfo{Gjog * $=% 

ah]6 th'{df tyf sfo{Gjog $ ! 

 hDdf @) !)+% 

@=;+:yfut Joj:yf  sd{rf/L kbflwsf/L k|ltlglwTj $ @=% 

sfo{k|0ffnL ;dfj]lz $ @=% 

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

ljQ Joj:yfkg k|0ffnLdf ;dfj]lztf $ @=% 

tYoÍ ;+sng tyf Joj:yfkg $ @ 

 hDdf @) !!=% 

#= dfgj ;+;fwg 

tyf Ifdtf lasf;  

dfgj ;+zfwg tyf Ifdtf ljsf; * $ 

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

hgr]tgf 

$ # 

sfg'gL ;fIf/tf $ @=% 

ljkb Joj:yfkgdf ;dfj]lztf $ @ 

 hDdf @) !!=% 

$ ;]jf k|jfx=  k"j{wf/ ljsf; $ # 

k|hgg\ :jf:Yo $ # 

lzIff sfo{qmd $ #=% 

vfg]kfgL tyf ;/;kmfO $ @ 

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

Joj:yfkg 

$ @ 

 hDdf @) !# 

%= ;'zf;g tyf 

pq/bfloTj 

;'zf;g $ $ 

pQ/bfloTj / hjfkmb]lxtf $ #=% 

;'rgf tyf ;+rf/ $ !=% 

cg'udg tyf d'NofÍg $ @=% 

;dGjo / ;DaGwlj:tf/ $ @=% 

 hDdf @) !^ 

 hDdf !)) ^@=% 



n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfa]zLs/0f kl/If0f cf=j=@)&&.)&* 

dfs'/L hfnf] -% d'n ljifo lzif{s_ 

 

 

 

O6x/L pkdxfgu/kflnsf,;'g;/L 

n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfa]zLs/0f kl/If0f cf=j=@)&&.)&*  

:tDe lrq ljZn]if0f -% d'n ljifo lzif{s_ 

 



 

 

!)=#  n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfa]zLs/0f kl/If0f cf=j=@)&&.)&*  

            :tDe lrq ljZn]if0f -@@ pk;'rs_ 

 

 

 

n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfa]zLs/0f kl/If0f cf=j=@)&&.)&*  

dfs'/L hfnf] ljZn]if0f -@@ pk ljifo_ 

 

 



 

 

 

!!= :yfgLo txdf n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f ;jn kIf / ;'wf/ ug{'kg]{ kIfx?  

n}lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfa]zLs/0f k/LIf0f –@)&* 

                   ;jn kIf, ;'wf/ug'{kg]{ kIf, cj;/ / r'gf}tL 

 

d"n 

lzif{s 

;jn kIfx? ;'wf/ ug'{kg]{ kIfx? cj;/ r'gf}tL 

lglt, 

sfg"g / 

of]hgf 

!=!=!== ! 

:yfgLo txsf] gLlt 

tyf sfg"g lgdf{0fdf] 

sfo{lbzfsf nflu 

n};;f;sf] b'li6sf]0fn] 

sfo{6f]nL ;dfj]lz 

?kdf u7g u/L 

sfof{Gjog u/]sf] . 

!=!=#== )=% 

:yfgLo txsf] gLlt / 

of]hgfdf n}lus ;dfgtf 

tyf ;fdflhs 

;dfj]lzs/0f ljsf;sf] 

lx;fan] gLltx? cf+lzs 

?kdf ;dfa]z ul/Psf] . 

!=!=$== )=% 

!=!=#== )=% 

:yfgLo txsf :yfgLo 

sfg'g lglt sfo{ljlw 

lgofdfjnL /fhkqdf 

k|sfzg ug'{ kg]{ 

!=!=$== )=% 

lglt agfpg' kg]{ 

!=!=%== ) 

 

tflnd cled'lvs/0f ah]6 / bIf 

hgzlQmsf] sdL x'g' . 

ah]6 / bIf hgzlQmsf] sdLsf 

sf/0f 

ah]6 / hgzlQmsf] sdLsf ;fy} 

of] ljifodf vf;} ;+j]bglzn 

gePsf] sf/0f . 

n};;f;nfO{ k|fyldstfdf kfg{ 

g;Sbf sfof{Gjogdf ;d:of 



!=!=@== ! 

:yfgLo txn] cfkm'n] 

lgdf{0f u/]sf gLlt, 

sfg"g / of]hgfx? 

hf/L ug{'k"j{ 

n};;f;sf] lx;fan] 

;xL eP gePsf] 

n]vfhf]v ug]{ cEof; 

u/]sf] .  

!=!=^== ! 

al~rtLs/0fdf 

kfl/Psf 

;d'bfox?nfO{ ;+l3o 

sfg"g adf]lhd lje]b 

/ lx+;f pk/ ;'g'jfO{ 

x'g] u/]sf] . 

!=!=&== ! 

dlxnf / k'?if aLr 

;dfg sfdsf] nflu 

;dfg Hofnfdf 

lje]bg gePsf] ;dfg 

Jojxf/ u/]sf] . 

!=@=@== ! 

o; kflnsfdf ;|f]t 

cg'dfg tyf ah]6 

lgwf{/0f ;ldtLn] ;|f]t 

lgwf{/0f ty ah]6 

cg'dfg ubf{ nlIft 

ju{nfO{ k|ToIf nfe 

k'Ug] u/L lgwf{/0f ug]{ 

u/]sf] ;ldtLsf] 

dfOg'Go"6  

!=@=#== ! 

a:tL:t/sf of]hgfx? 

lgdf{0f ubf{ nlIft 

ju{sf] ;ls|o 

;xeflutfdf ug]{ 

u/]sf] cWof; 5 . 

nlIft ju{sf] n};;f; 

k/LIf0f ug]{ cnUo} gLlt 

gePsf] t/ lg0f{o u/]/ 

sfo{s|dx? ;f]xL cg'?k 

;+rfng u/]sf] . 

!=!=%== ) 

:yfgLo txn] sfof{Gjogdf 

NofPsf P]g,lgod tyf 

sfo{ljlwdf dlxnf, lszf]/L, 

afnaflnsfx?dfly x'g] 

lje]bx? cGTo ug]{ 

k|fjwfgx? sf]8 u/]/ 

g/flvPsf] . 

!=!=*== ) 

:yfgLo txsf] gLlt tyf 

sfo{s|ddf /}yfg] / 

cfk|jf;L sfdbf/ tyf 

>dhLlj pk/ ul/g] lje]b 

/f]Sg] k|fjwfg g/x]sf] . 

!=@=!== ) 

cfjlws of]hgf / jflif{s 

ljsf; of]hgfdf n}lus 

tyf ;dfj]zL ljsf;sf] 

nflu gLlt /0fgLlt / 

sfo{s|dx? / To;sf] dfkg 

of]Uo nIo ls6fg u/]/ 

g/flvPsfn]  

!=@=%== ) nlI 

of]hgf th{'df ubf{ dlxnf / 

k'?if tyf nlIft ju{sf] 

5'6\6f 5'6\6} cj:yf 

ljZn]if0f u/]/ ug]{ cEof; 

gePsfn] . 

!=@=^== ) 

:yfgLo txn] bLuf] ljsf; 

nIox? ljz]if u/L nIo % 

nfO{ :yfgLos/0f ug]{ / 

;f]xL cg';f/ ah]6 

:yfgLo txsf] gLtL 

lgod agfpg' kg]{ 

!=!=*== ) 

>d lglt tyf sfg'g 

agfpg' kg]{ 

!=@=!== ) 

cfjlws of]hgf n}+lus 

tyf ;dfj]zL cjwf/0ff 

cg'?k x'g' kg]{ . 

!=@=%== ) 

dlxnf k'?if Pj+ nlIft 

;d"xsf] 5'6f5'6} cj:yf 

b]lvg] ul/ sfo{qmd 

;+rfng ug]{ 

!=@=^== ) 

lbuf] ljsf;sf nIo % 

n}lus ;dfgtf k|fKt 

ug{ ah]6 ljlgof]hg 

ug'{ kg]{ 

!=@=&== )=% 

:yfgLo txsf dlxnf 

tyf lk5l8Psf ju{ If]q 

/ ;d'bfonfO{ k|ToIf 

nfe k'Ug] u/L sfo{s|d 

agfpg'kg]{ 

!=#=@== ) 

nlIft ju{sf] Ifdtf 

ljsf;sf nflu ah]6sf] 

Joj:yf ug'{ kg]{ . 

!=#=#== ) 

n}+lus tyf ;dfj]zL 

ljifodf ;'wf/ ug]{ 

Ifdtf ljsf; ug]{ sfo{ 

of]hgf sfof{Gjogsf 

nflu ah]6 ljlgof]hg 

ug'{ kg]{ 

!=#=$== ) 

ePsf 

 b]lvof]  

gLlt of]hgf tyf sfo{s|d 

agfpFbf nlIft ju{nfO{ nlIft 

u/]/ sfo{s|d agfpg g;Sg' 

bLuf] ljsf; nIonfO{ k'/f ug]{ 

u/L sfo{s|d agfpg / ah]6 

ljlgof]hg ug{ g;Sg' rf;f] glbg' 

. 

 

ah]6 Aofa:yfkg ug'{ kg]{ 

•  



!=@=$== ! 

of]hgf lgdf{0f ubf{ 

nlIft ju{sf] 

cfjZostf klxrfg 

ul/ ug]{ u/]sf]  

!=@=*== ! 

:yfgLo txdf 

pkef]Qmf ;ldtL u7g 

ubf{ ;ldtLx?df 

nlIft ju{sf] cy{k"0f{ 

;xeflutf ;'lglZrt 

u/]sf] cEof; ePsf] . 

!=#=!== ! 

ah]6 tyf sfo{s|d 

th{'df ug{'k"j{ 

;d'bfosf ;a} nlIft 

ju{sf] k|ToIf 

;xeflutfdf 5nkmn 

u/L ug}{ u/]sf]  

 

 

5'6ofpg] gu/]sf]n] . 

!=@=&== )=% 

:yfgLo txsf of]hgfx? 

dlxnf afnaflnsf tyf 

nlIft ju{sf] k|ToIf nfe 

k'Ug] u/L agfpg g;s]sf] . 

!=#=@== ) 

:yfgLo txdf n}lu+s 

pQ/bflo tyf ah]6 lgdf{0f 

u/L lgoldt ?kdf k/LIf0f 

ug]{ sfo{ gul/Psf] .  

!=#=#== ) 

k/LIf0f kZoft n};;f; 

ljifodf ;'wf/sf nflu 

of]hgf lgdf{0f ug]{ / 

sfof{Gjogsf hf]8 lbg] 

sfo{ ug{ g;lsPsf] . 

!=#=$== ) 

:yfgLo txsf] jflif{s 

ljsf; sfo{s|ddfd nlIft 

;d"xsf] nflu lglZrt 

k|ltzt jh]6 5'6\ofO 

sfo{s|d gu/]sf AnfÍs]6 

Pk|f]hdf 5'6\ofpg] u/]sf] . 

 

 

n};;f; sfo{ of]hgf 

lgdf{0f ug'{kg]{ . 

;+:yfut 

Joj:yf 

@=@=@=! 

:yfgLo txsf] jflif{s 

ljsf; sfo{s|ddf 

nlIft ;d"xsf] nflu 

lglZrt k|ltlzt 

jh]6 ljlgof]hg u/L 

pgLx?sf] lx x'g] u/L 

sfo{of]hgf lgdf{0f 

u/]sf] . 

@=@=#== ! 

:yfgLo txdf ljsf; 

@=!=!=)=% 

:yfgLo txsf] lg0ff{os 

txsf %)÷%) k|ltzt 

dlxnf ;xeflutf gePsf] . 

@=!=@== )=% 

:yfgLo txsf] kb k"lt{ ubf{ 

;a}hfthfltnfO{ 

k|fyldstfdf nlIft ju{sf] 

;dfg'kflts k|ltlglwTj x'g] 

/0fgLlt cf+lzs ?kdf 

/x]sfn] . 

@=!=!=)=% 

Kfbflwsf/L / 

sfd{rf/Lsf] ;dfg ?k 

%)÷%) k|ltzt 

k'/\ofpgsf] nflu 

:yflgo tx d} gLlt 

agfP/ sfof{Gjogsf] 

k|of; ug'{kg]{ . 

@=!=@== )=% 

cf/If0fsf] Aoj:yf 

ug'{kg]{ 

:yflgo txdf cf/If0f gLlt 

gx'g' ,n};;f; 8]S; 

gePsf] . 

:yflgo txsf] gLlt lgod 

agfpg g;Sg' . 

n};;f; sfo{gLlt gePsf] 

Jofks ;xeflutf 

gu/fOPsf] 

gLlt gePsf] ;xefuL 

gePsf] 



x]g]{ of]hgf ;fdflhs 

ljsf; dfkm{t x'g] 

egL Joj:yf u/]sf] . 

@=#=!== ! 

:yfgLo txdf 

sfof{noaf6 x'g ;Sg] 

s'g} klg k|sf/sf] 

b'/Jojxf/ / lx+;f 

lgoGq0fsf nflu 

cfrf/ ;+lxtf lgdf{0f 

ul/ sfof{Gjog u/]sf]  

@=$=!== ! 

:yfgLo txn] u7g 

ug]{ ;ldtL pk;ldtL 

tyf sfo{bndf 

al~rts/0fdf 

kfl/Psf ;d'bfosf] 

;dfj]lz k|ltlglwTj 

/x]sf] . 

@=$=@== ! 

:yfgLo txdf n}lu+s 

lx+;f lgjf/0f, ;Lk 

ljsf; tyf Ifdtf 

clea[l4 h:tf 

sfo{s|d ;+rfng ug]{ 

u/]sf] . 

@=%=!== ! 

:yfgLo txn] j8f 

tyf j:tL:t/sf 

;d'bfosf cfwf/e"t 

vl08s[t tYof+s 

;+sng ug]{ u/]sf] . 

@=%=$== ! 

:yfgLo txn] cfkm\gf] 

If]qsf ;fdflhs 

;'/Iffsf nfe kfpg] 

;]jfu|fxLx?sf] 

k+l~hs/0fsf] clen]v 

@=!=#== )=%  

:yfgLo txn] dlxnf tyf 

ljz]if hfthflt tyf 

;d"bfonfO{ nlIft ju{sf] 

efiff, ;+:s[lt / /xg ;xg 

a'em]sf] / ;+j]bglzntfsf] 

lx;fan] ;a} 7fpdf ug{ 

g;s]sf] . 

@=!=$== )=% 

:yfgLo txn] hgk|ltlglw 

/ sd{rf/Lx?nfO{ Ifdtf 

ljsf;sf] cj;/ k|bfg ubf{ 

dlxnf / al~rts/0fdf 

k/]sf ;d'xbfnfO{ klxnf] 

k|fyldstf lbO{ ;dfg 

cj;/sf] gLlt k"0f ?kdf 

gePsf] . 

@=@=!== ) 

dlxnf / k'?if jLrsf] 

c;dfgtf x6fP/ ;fdflhs 

;dfj]lzs/0f a9fpgsf 

nflu :yfgLo txsf] 

sfo{gLlt gag]sfn] . 

@=@=$== )=% 

of]hgf th{'df ;ldtLnfO{ 

;'emfj lbg] b:tfj]h tof/ 

ubf{ n};;f; sfof{Gjog 

;ldtLdf dlxnf, 

afnaflnsf tyf cGo 

nlIft ;d'bfosf] ;ls|o 

;xeflutfk"0f{ ?kdf x'g 

g;s]sf] . 

@=#=@== )=% 

:yfgLo txn] u7g ug]{ 

;ldtL, pk;ldtL / 

sfo{bnx?df dlxnf / 

k'?ifsf] ;dfj]zL ;eflutf 

g/x]sf] . 

@=!=#== )=% 

Zffvf vf]Ng] 

@=!=$== )=% 

lje]bsf] gLlt lng'kg]{ 

@=@=!== ) 

sfo{lglt agfpg] kg]{ 

@=@=$== )=% 

n};f;;Fu ;DjlGwt 

Jofks ;xeflutf 

u/fOg] 

@=#=@== )=% 

cufdL lbgdf 

;xeflutfnfO{ a9fpFb} 

n}hfg] lglt agfO 

sfo{Gjo ug]{ 

@=#=#== ) 

cufdL lbgdf of]hgf 

tyf ;ldlt lgdf{0f ubf{ 

alGrtLdf k/]sf 

;d'bfonfO{ a9L dfqfdf 

;xefuL u/fOg] 

@=#=$== )=% 

lbPsf] ;"emfj / 

lgltnfO{ cufdL lbgdf 

cema9L k|efjsf/L 

agfOb} n}hfg] 

 

@=$=#== ) 

;+uf7lgs ;+/rgfdf 

lj:tf/ ul/ k|To]s 

j8fdf n}+lus 8]S;sf] 

:yfkgf ul/ / hgzlQm 

kl/rfng ul/g]] 

@=$=$== )=% 

gu/ kflnsfaf6 

k|f]kmfOn tof/L 

eO/x]sf] vl08s[t 

gLlt lgod gePsf 

gLlt lgod gePsf] ;+/rgf 

gePsf], k|fljlws 

 



b'?:t /x]sf] . 

 
@=#=#== ) 

:yfgLo txn] ;+rfng ug]{ 

sfo{s|dx?sf] cg'udg / 

;ldIff ubf{ nlIft ju{sf] 

cy{k"0f{ ;xeflutf x'g 

g;s]sfn] . 

@=$=#== ) 

:yfgLo txdf n}lu+s 

8]S;sf] :yfkgf gePsf] . 

@=$=$==)=% 

:yfgLo txn] ;dfj]zL 

;"rgf k|0ffnLnfO{ 

k|efjsf/L ?kdf cuf8L 

a9fpg g;s]sf] . 

@=%=@== ) 

:yfgLo txn] j8f tyf 

j:tL:t/sf ;d'bfosf] 

cfwf/e"t / v08Ls[t 

;"rgf / tYof+s 

;+sngnfO{ 5'6\6f5'6\6} 

cWofjlws ug{] gu/]sf] . 

@=%=#== ) 

:yfgLo txn] cfkm\gf] 

kflnsfsf] kfZlrqdf 

cfwfl/t v08Ls[t tYof+s 

/ ;"rgfnfO{ cfwf/ dfg]/ 

:yfgLo ljsf; of]hgf 

lgdf{0f gu/]sf] . 

tYof+ssf] nflu @& 

hgf u0fs / # 

;'kl/j]Ifs ;d]t lgo'Qm 

u/]sf] 

@=%=@== ) 

:jf]/f]huf/ zfvf 

:yfkgf eO{ tYof+s 

lng] sfd eO/x]sf] / 

Jofks agfpg] of]hgf 

/x]sf] 

@=%=#== ) 

k|fKt k|f]kmfOnsf] 

cfwf/df cfufld lbgdf 

kfZrlrqdf cfwfl/t 

v08Ls[t tYof+s ck8]6 

ug]{ 

dfgj 

;+zfwg 

tyf 

Ifdtf 

ljsf; 

#=!=!== ! 

n};;f; ljsf;sf] nflu 

Ifdtf ljsf; sfo{of]hgf 

tof/ u/L cuf8L a9]]sf] . 

#=!=$== ! 

:yfgLi txdf dlxnf tyf 

nlIft ;d'bfosf 

kbflwsf/Lx?sf] Ifdtf 

ljsf;sf] cWof; ug]{ 

u/]sf] . 

#=@=!== ! 

#=!=@== ) 

kflnsfsf hgk|ltlglw / 

sd{rf/Lx?nfO{ n};;f; ;DaGwL 

s'g} klg tflndsf] cfof]hgf 

gul/Psf] . 

#=!=#== ) 

tflndsf ljifoj:t'x?df 

dlxnfsf cfjZostfx? 

cfjZostfj];df ;d]6\g 

g;lsPsf] . 

#=!=%== ) 

#=!=@== ) 

n}lus lx+;f ;DjlGw 

tflnd lbO/x]sf] / 

k'?ifsf] ;xeflutf sdL 

ePsf]df eljiodf 

;dljsf; ;xeflutf 

u/fOg] 

#=!=#== ) 

k[i7kf]if0f sfo{ 

tflndx? ;+rfng ubf{ 

;dljsf;df Wofg lbg g;Sg' .  

 

 

 

 

 

 



dlxnf lj?4 x'g] ;a} 

k|sf/sf e]befj lgjf/0fsf 

nflu ah]6 ljlgof]hg 

u/]sf] . 

#=@=@== ! 

n}lu+s lx;fd'Qm kflnsfsf] 

gLlt lnPsf] . 

#=@=#== ! 

dlxnf lj?4 x'g] ;a} 

k|sf/sf lx+;fsf] cGTo ug]{ 

k|fjwfg lnPsf] . 

#=@=$== ! 

kflnsfn] ;dfhdf /x]sf 

;a} k|sf/sf s'l/tLx? 

x6fpg] k|fjwfg lnPsf] . 

#=$=@== ! 

kflnsfn] ljkb ;DaGwL 

tYof+s ;+sng Joj:yfkg 

tyf nlIft ju{sf] 

v08Ls[t tYof+s /fvL 

kLl8tnfO{ cfkt sflng 

;xof]u ug]{ u/]sf] . 

 

 

 

 

 

 

 

:yfgLo txdf n};;f;d}qL tflnd 

;+rfng ug{ ;Sg] k|fKt hgzlQm 

gePsf]n] . 

#=!=^== ) 

o; kflnsfdf dfgj ;+zf;g 

ljsf; s]Gb|sf] Joj:yf gePsf] . 

#=!=&== ) 

kflndf nf]s ;]jf cfof]u k"j{ 

tof/L sIff ;+rfng gul/Psf] . 

#=!=*== ) 

dlxnf xs lxt / a]OlhË 3f]if0ff 

kqn] ;d]6]sf !@ j6f ljifodf 

tf]s]/} sfo{s|d ;+rfng gePsf] . 

#=#=!== =)=% 

kflndfdf dlxnf, tyf ;dfa]zL 

;d"xaf6 lgjf{lrt ePsf 

hgk|ltlglwx?nfO{ 

;+ljwfg,:yfgLo ;/sf/ ;+rfng 

P]g ;DagwL ljifodf tflndx? 

;+rfng cf+lzs ?kdf ul/Psf] . 

#=#=@== )=% 

:yfgLo txsf sfo{kflnsfsf 

;b:o,k|d'v k|zf;sLo clws[t, 

ljifout zfvfsf  ;a}nfO{ 

sfg"gsf] d:of}bf lgdf{0fsf 

ljifodf tflnd ;+rfng ug]{ u/] 

gu/]sf] . 

#=#=#== )=% 

kflnsfdf k|To]s j8fdf dlxnfsf 

nflu sfg"gL  ;d]rtf ;DaGwL 

cg'lzIf0f sfo{s|d cfjZostf 

cg';f/ gePsf]n] cf+lzs ePsfn]  

#=#=$== ) 

:yfgLo txdlxnf tyf ;dfj]zL 

;d"xaf6 lgjf{lrt ePsf 

hgk|ltlglw / sfo{/t 

sd{rf/Lx?nfO{ g]kfnsf] 

;+ljwfg,:yfgLo ;/sf/ ;+rfng 

P]g,cGt/ ;/sf/ ljQ Joj:yfkg 

P]g\ sd{rf/L ;dGjo P]g\, d'n'sL 

;+lxtf P]g\ ljifout sfg"gx? 

cf+lzs u/]sf] . 

#=$=!== ) 

kflnsfn] ljkb Joj:yfkg 

;DaGwL /0fgLlt, sfo{gLlt tof/ 

ubf{ n};;f;sf] b[li6sf]0fn] ug]{ 

gePsf]n] cfufdL 

lbgdf o; ljifodf 

ljz]if Wofg lbP/ 

sfo{Gjog ul/g]  

#=!=%== ) 

bIf hgzlQm gePsf]n] 

Joj:yf ug'{ kg]{  

#=!=^== ) 

cfuflddf sGb| / 

hgzlQm Joj:yf 

k|f:tfk ul/g] 

#=!=&== ) 

nfs;]jf tof/L sIff 

sf]le8 !( sf] sf/0fn] 

x'g g;s]sf]n] cfufdL 

lbgdf blnt cflbjf;L 

/ cGosf] nflu ah]6sf] 

Joj:yf ug]{ 

#=!=*== ) 

a]lhª 3f]if0ff ;DjlGw 

hfgsf/L u/fpg'kg]{ 

#=#=!== =)=% 

g]kfnsf] P]g sfg'g 

;/sf/ ;~rfng P]g 

af/] sd{rf/LnfO{ Ifdtf 

ljsf; ;DjlGwsfo{qmd 

ul/g] 

#=#=@== )=% 

cled'vls/0f sfg'g 

d:of}bf th'{df ;DjlGw 

sfo{qmdx? to ul/ 

;~rfng ul/g] 

#=#=#== )=% 

dfgj a]r ljvg n}+lus 

lx+;f Psn dlxnf 

x?sf] nflu sfo{qmd 

to ul/ ;+rfng ul/g] 



gu/]sf] . 

#=$=#== ) =% 

;d'bfodf cfwf/Lt ljkb 

Joj:yfkg ;DaGwl sfo{ ubf{ 

k|efljt tyf nlIft ju{nfO{ 

cf+lzs ?kdf ;xefuL u/fpg] 

u/]sf] . 

#=$=$== ) =% 

o; kflnsfdf ljkb Joj:yfkg 

sf]if :yfkgf tyf kl/rfng ubf{ 

nlIft ju{sf] ;xeflutf cf+lzs 

?kdf ;xeflu  u/fpg] u/]sf] . 

5  

#=#=$== ) 

sfg'g ;r]tgf cem} 

Jofks ug'{ kg]{ 

#=$=!== ) 

ljkb Joj:yfkg 

;DjlGw /0flglt agfO{ 

;+Defgf ePsf] If]qdf 

sfd ul/g] 

#=$=#== ) =% 

Cem a9L ;d'bfonfO{ 

k|fyldstfdf /flv sfd 

ul/g]5 

#=$=$== ) =% 

ljkb Joj:yfkg 

sf]ifnfO{ cem a9L 

km/flsnf agfO nlIfs 

;d'bfonfO{ kmfObfhgs 

of]hgf lgdf{0f u/L 

sfo{Gjog ul/g] 
;]jf 

k|jfx 

$=!=@== ! 

:yfgLo txsf ejg / 

ef}lts ;+/rgfx? 

lgdf{0f ubf{, 

n};;f;sf] b[li6sf]0fn] 

ejg cfrf/ 

;+lxtfnfO{ cfwf/ 

dfg]/ ug]{ u/]sf] . 

$=!=#== ! 

kflnsf !%)) 

ju{lkm6 eGbf a9L 

KnLGy If]qkmn ePsf 

gLlt tyf ;fj{hlgs 

ejg tyf ;+/rgf 

lgdf{0f ubf} 

n};;f;sf] b'li6sf]0fn] 

ug]{ u/]sf] .  

$=!=$== )=% 

:yfgLo txdf ljkb 

Joj:yfkg sf]ifsf] :yfkgf 

tyf ;+rfng ubf{ dlxnf 

tyf nlIft ju{sf] cy{k"0f{ 

;xeflutf ug]{ u/L lg0f{o 

u/]sf] . 

$=@=@== ) 

kflnsfleq :jf:Yo ;+:yf 

tyf c:ktfn s{rf/L tyf 

;]jfu|fxLnfO{ nlIft u/L 

:tgkfg sIfsf] Joj:yf 

gul/Psf] . 

$=#=$== )=% 

ljBfnodf 5fq tyf 

,5fqfsf nflu 5'§} 

zf}rfnosf] Joj:yf ePsf] 

$=!=!== )=% 

ef]lts ;+/rgf lgdf{0f 

ubf{ n}+lus d}qL ckf+u 

d}qL afnaflnsf d}lq 

ub}{ nlug] ;fy} 

k|fljlwsnfO{ ;f] 

ljifodf cled'lvs/0f 

ul/g] 

$=!=$== )=% 

cuf{lgs OGwgnfO{ 

x6fO{ ;'wfl/Psf] w'jf 

/lxt k|ljlwo'Qm 

;fwgsf] k|of]usf] nflu 

k|fyldstf lbg] 

$=#=$== )=% 

cem ljwfnox?df 

Jofks?kdf 5fq5fqf 

ef}lts k"jf{wf/ lgdf{0f ubf{ 

n};;f;d}qL lgdf{0fsf nflu 

;+j]bglzn x'g g;Sg' . 



$=@=!== ! 

kflnsfn] k|hgg 

;DaGwl jflif{s gLlt 

tyf sfo{s|dx? 

;dfj]z u/]sf] . 

$=@=@== ! 

kl/jf/ lgof]hg tyf 

dft[lzz' sNof0f 

lj:tfl/t vf]k, kf]if0f 

tyf hg;+Vof lzIff 

h:tf ljifodf 

sfo{s|d ;+rfng 

u/]sf] . 

$=@=#== ! 

cfly{s ?kn] ljkGg 

3/ kl/jf/ / ljkGg 

kl/jfsf nflu :jf:Yo 

ljdfsf] Joj:yf u/]sf] 

. 

$=@=$== ! 

kflnsfn] cfkm\gf] 

If]qleqsf ljBfno 

hfg] pd]/ ;d"xsf 

;/sf/L ljBfnosf 

;a} 

afnaflnsfx?nfO{ 

lbjf vfhsf] 

Joj:yfkg u/]sf] .  

$=#=!== ! 

kflnsfn] cfkm\gf] 

If]qleqsf cfly{s 

cj:yf sdhf]/ ePsf 

/ kl/jf/sf 

afnaflnsfx?sf 

nflu lbjf vfhf, 

8«];sf] Joj:yfkg ug]{ 

u/]sf] . 

$=#=@== ! 

t/ of}lgs tyf n}lu+s 

cNk;+Vossf nflu 5'§} 

zf}rfno gePsf] .  

$=$=!== )=% 

kflnsfleqsf ;a} sfof{no 

tyf ;fj{hlgs :ynx?df 

;kmf lkpg] kfgLsf] Joj:yf 

gePsf] cf+lzs ?kdf 

ePsf] . 

$=$=@== )=% 

kflnsf  

$=$=$== )v'Nnf lbzf d'Qm 

e};s]sf] tyf ;a} j8fx?df 

;kmf / ;'/lIft vfg]kfgLsf] 

Joj:yf gePsf] . 

$=%=!== )=% 

kflnsfleq} ;a} 7fpFdf 

o:tf] Joj:yfkg gePsf] . 

$=%=@== )=% 

kflnsfn] lgdf{0f ug]{ gLlt, 

aflif{s gLlt tyf 

sfo{s|ddf jh]6 th{'df ubf{ 

a]/f]huf/L / ul/aLsf] 

gS;f+Íg ;d]tsf] cfwf/df 

k"0f{ ?kdf ug{ g;lsPsf] . 

$=%=#== )=% 

kflnsfleq u|fld0f dlxnf 

k|fljlwsx? h:t}M s[lif, 

kz';]jf, vfBk|ljlw / 

;fdflhs kl/rfns tof/ 

ug{{ cEof; cf+lzs ?kdf 

u/]sf] . 

$=%=$== )=% 

ul/a tyf nlIft ;d"xsf] kx'Fr / 

s|ozlQm cg'?k ;'ky d'Nodf 

;xsf/L k;nx? cf+lzs ?kdf 

;+rfng u/]sf] -;xsf/L zfvf 

dfkm{t_ 

?kdf d}qL zf}rfno 

;fy} l8:kf]hn d]l;gsf] 

Joj:yf ug'{ kg]{  

$=$=!== )=% 

;kmf lkpg] kfgL / xft 

w'g] Joj:yf cem a9L 

lj:tf/ ul/g] 

$=$=@== )=% 

;'g;/L g} v'Nnf lbzf 

d'Qm e};s]sf]n] cem} 

Jojl:yt ub}{ n}hfg] 

$=$=$== ) 

;kmf kfgLsf] ;xh 

Joj:yfkgsf] nflu 

Jojl:yt vfg]kfgL 

of]hgf Jofks agfO{ 

sfo{Gjog ul/g] 

$=%=!== )=% 

s]xL j8fdf d]8]km 

kl/of]hgf nfu' ePsf]n] 

;f j8fdf lkcf/P ug]{ 

u/]sf] / afFsLdf lj:tf/ 

ul/g] 

$=%=@== )=% 

s]xL j8fdf ;fdL 

kl/of]hgf nfu' ePsf]n]] 

/ afFsLdf lj:tf/ ul/g] 

$=%=#== )=% 

cem a9L k|efjsf/L 

kl/rfng / lgtL agfO{ 

nfu' ul/g] 

$=%=$== )=% 

;'kb d'Nosf] ;xsf/L 

k;nx? ;j} :yfgdf 

k|ofKt gePsfn] 

cfufdL aif{ o;nfO 

Jojkstf lbOg] 



kflnsfn] ul/ tyf 

al~rtLs/0fdf k/]sf 

;d'bfox?sf nflu 

ljz]if sfo{s|d 

;rfng ug]{ u/]sf] . 

$=#=#== ! 

kflnsfdf cleefjs 

lzIff, bf}t/L lzIff / 

lszf]/L sIffx? 

;+rfng ePsf]  

$=$=#== ! 

kflnsfleq x/]s 

6f]ndf s'lxg] / 

gs'lxg] 3/fo;L 

kmf]xf]/ 5'6ofpg] 

Joj:yf kmf]xf]/ 

;+sng h:tf sfo{x? 

ug]{ u/]sf] . 

 

 

 

 



;'zf;g 

tyf 

pQ/bfloT

j 

%=!=!== ! 

kflnsfn] ;]jf k|jfx, 

ljsf; lgdf{0f / ;'zf;g 

k|j{4gsf ljifodf gLlt 

sfg"g hf/L u/L 

sfof{gjog ug]{ u/]sf] . 

%=!=@== ! 

:yfgLo txdf ljlwsf] 

zf;g k|j4{g ug{sf nflu 

hg;xeflutf 

clea[l4,z'Go ;xglzntf, 

;]jf k|jfxdf lgikIftf 

h:tf ljifodf nlIft 

ju|nfO{ k|fyldstfsf ;fy 

ug]{ u/]sf] . 

%=!=#== !dlxnf clwsf/ 

tyf ;dfgtfsf nflu 

ePsf a]OlhË 3f]if0ffkqsf 

!@ j6f k|ltj4tfx?nfO{ 

sfof{Gjog ug]{ u/]sf] . 

 

%=@=@== ! 

kflnsfn] ug]{ ;fj{hlgs 

k/LIf0f, ;fdflhs 

k/LIf0f,kqsf/ e]63f6 

sfo{s|d lgoldt u/L 

j]j;fO6df /fVg] u/]sf] . 

%=@=$== ! 

kflnsfn] lgoldt ?kdf 

nlIft ju{x?nfO{ nlIft 

u/]/ sfo{s|dx? ;+rfng 

ug]{ u/]sf] . 

%=#=!== ! 

kflnsfn] ;"rgf k|jfx ubf{ 

kflnsfjf;L ;a}n] a'em\g] 

efiffdf lbg] u/]sf] . 

%=#=#== ! 

kflnsfnn] :yfgLo /]l8of], 

klqsf /6]lnlehgaf6 

;d]t n};;f;nfO{ 

k|efjsf/L ?kdf ;"rgf 

k|jfx ug]{ u/]sf] . 

%=$=@== ! 

kflnsfsf ;a} j8fdf 

nlIft ju{sf lglDt ljleGg 

vfnsf ;"rgf k|jfx tyf 

%=!=$== )=% 

;+o"Qm /fi6«;+li3o afnclwsf/ 

;DaGwL dxf;GwLsf ljifodf 

sfo{s|d ug{ g;s]sf] . 

%=@=!== )=% 

:yfgLo txn] lgoldt ?kdf 

sfo{s|dx?sf] kqsf/ ;Dd]ng 

tyf ;fj{hlgs ;'g'jfO{ dfkm{t 

ug{ g;s]sf] cf+lzs u/]sf] . 

%=@=#== )=% 

kflnsfsf] ;fj{hlgs k/LIf0f 

;fj{hlgs ;'g'jfO{,lgoldt kqsf/ 

e]63f6 sfo{s|ddf nlIft 

;d'bfosf] k|ltlglwTj cf+lzs x'g] 

u/]sf] . 

%=$=!== )=% 

kflnsfsf hgk|ltlglw tyf 

sd{rf/Lsf] nflu cfrf/ ;+lxtf 

lgdf{0f u/L sfof{Gjog ug{ 

g;s]sf] . 

%=$=#== ) 

kflnsfn] ug]{ ;dLIff a}7sdf 

dlxnf nufot ;a} nlIft ju{sf] 

;xeflutfdf 5nkmn ug]{ cEof; 

gePsf] . 

 

 

 

%=!=$== )=% lglt lgod 

agfpg]  

;+o'Qm /fi6 ;+3Lo afn 

clwsf/ dxf;lGw !(*( df 

pNn]v eP adf]lhdsf] 

sfo{of]hgf tyf sfo{qmd 

agfO{ sfo{Gjog ug]{ 

;f] sfo{qmdsf] k|efjsf/L 

cg'udgsf nflu Ps ;+oGq 

lgdf{0f ul/ cg'udg ug'{ 

%=@=!== )=% sfo{of]hgf 

agfO{ nfu' ug'{ kg]{ 

%=@=#== )=% clen]v /fVg' 

kg]{ 

;f] clen]vnfO{ cWoog ul/ 

;+af]wg ug'{ kg]{ 

%=$=!== )=% 

k|efjsf/LcWoog k|ltj]bg 

tof/ ug'{ kg]{ 

%=$=#== ) 

;ldIff a}7sdf dlxnf 

nufot ;a} nlIft ju{ tyf 

;d'bfosf] pkl:yltdf pQm 

au{;Fu ;DjlGwt nlIft 

sfo{qmd pk/dfly 5nkmn 

ug'{ kg]{ 

:yfgLo lgod sfg'g gePsf] 

sfo{of]hgf gePsf  

sf]le8 !( sf] k|efjn] 

bIf hgzlQmsf] sdL 

k|ofKt ah]6sf] sdL 

bIf hgzlQmsf] sdL 

ah]6sf] sdL 

sfo{qmd geP/ 

 



cled'vLs/0f ug]{ u/]sf] . 

%=$=@== ! 

kflnsfn] ;+rfng u/]sf 

n};;f; ;DaGwL 

sfo{s|dx?sf] cg'udg 

tyf d"Nof+sg ug]{ sfo{ 

u/L k|ult k|ltj]bg tof/ 

u/]sf] . 

%=$=$== ! 

cg'udg tyf d"Nof+sgsf] 

k[i7kf]if0f ug]{ u/L 

sfo{s|dx? u/L clen]v 

;d]t /fv]sf] . 

%=%=!== ! 

kflnsfn] ;+3 / k|b]z 

;/sf/n] u/]sf gLlt sfg"g 

tyf sfo{s|dx?sf] 

sfof{Gjogdf ;xsfo{ 

u/]sf] . 

%=%=@== ! 

kflnsfdf n};;f; / 

;dfj]zL ljsf;sf ljleGg 

lgsfox?;Fu ;+hfn lgdf{0f 

u/L cuf8L a9]sf] . 

dfOGo"6 ePsf] . 

%=%=#== ! 

n};;f; sfof{Gjogsf 

nflu ;a} ;/f]sf/jfnf 

lgsfox?nfO{ n};;f; 

;DaGwL cled'vLs/0f j]nf 

a]nf ug]{ u/]sf] . k|ltj]bg  

%=%=#== ! 

dlxnf lj?4 xg'] ;a} 

k|sf/sf e]befj ;Dagwl 

pGd"ng ;DaGwL dxf;GwL 

l;8, ;+o"Qm /fi6«;+3sf] 

;'/Iff kl/ifbsf] lg0f{o g+= 

!#@% / !*@) sf nflu 

sfo{s|d ;+rfng u/]sf] . 
 



!!= n}lËs tyf ;fdflhs ;dfj]zL ljsf; sfo{of]hgf 

 

n}lª\us ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0fsf] sfo{of]hgf 

O6x/L pkdxfgu/kflnsf ;'g;/L 

 

मूल जशषयक 

सिुािका लासग आिश्यक 
ङ्गक्रयाकलाप 

ङ्गक्रयाकलाप सथचालन गने जजम्मेिािी  

समयाबिी 

थप दाङ्गयत्ि 
पने नपने  

पूणायङ्क प्राप्ताङ्क पहलकताय{ सनणययकताय  
कायायन्ियन 

कताय 
पने  नपने 

 

                                             

नीसत 
,कानून 
ि 
योजना 

 

!)=% 

!=!=#  

:yflgo txsf :yflgo 

sfg"g , gLtL , cfalws / 

aflif{s of]hgfx?df n};;f; 

;dfa]z u/L b:tfa]hx? 

tof/ ul/g]5  . 

;fdflhs 

lasf; 

dxf ;fvf 
sfo{kflnsf ;fdflhs 

lasf; dxf 

;fvf 

cf=a=@)&(

. )*) 

 

lj1   

!=!=$  

Dlxnf / k'?if nufot 

n}lu+s tyf of}lgs 

cNk;FVosx?sf] ;dlasf; 

n};;f; tyf ;fdflhs 

lae]b cGTo ug]{ gLtL 

b:tfa]h / :yflgo P]g 

sfg"g,sfo{lalw, 

lgb]{lzsfx? tof/ ug'kg]{ . 

pk/f]Qm cg';f/sf gLlt , 

b:tfa]h :yflgo Pg sfg"g 

sfo{lalw tyf lgb]{lzsfx? 

:yflgo /fhkqdf k|sflzt  

ul/g]5 . 

;fdflhs 

lasf; 

dxf ;fvf 
sfo{kflnsf ;fdflhs 

lasf; dxf 

;fvf 

 lj1  

!=!=%  

dlxnf lszf]/L, 

afnaflnsfx? tyf nlIft 

ju{ nufotdf n};;f; 

b[li6n] laZn]if0f u/L ;a} 

k|sf/sf lae]b hGo 

sfo{x?sf]  cTo ug]{ u/L 

:yflgo P]g lgod sfo{lalw 

;fdflhs  

lasf; 

dxf;fvf 

sfo{kflnsf ;fdflhs 

lasf; dxf 

;fvf 

cf=a=@)&(

. )*) 

 

kg]{  



tof/ ul/g]5  . 

pk/f]Qm cg';f/sf P]g , 

sfg'gx? :yflgo /fhkqdf 

k|sflzt ul/g]5 . 

!=!=* 

:yflgo txsf] gLlt tyf 

sfg"gdf :yflgo / cfk| 

af;L sfdbf/ tyf >lds 

lar x'g] lae]b /f]Sg] 

lsl;dsf k|fawfg /fvL 

:yflgo txsf] >d gLtL 

tyf sfg"g tof/ ul/ 

cfk|af;L sfdbf/ tyf 

>lds lar x'g] lae]b 

;DaGwdf gLlt agfO 

sfof{gjog ul/g]5 .  

;fdflhs 

lasf; 

dxf;fvf 

sfo{kflnsf ;fdflhs 

lasf; dxf 

;fvf 

cf=a=@)&(

. )*) 

 

 gk

g]{ 

!=@=! 

n};;f; tyf ;dfa]zL 

lasf;sf] nfuL gLlt tyf 

nIo ;lxtsf] sfo{s|dx? 

tof/ ul/g]5 ;fy} pQm 

sfo{s|dx?sf] pknlAw 

;lxt cfalws k|lta]bg 

tof/ ul/g]5  . 

;fdflhs 

lasf; 

dxf;fvf 

sfo{kflnsf k|d'v 

k|zf;sLo 

clws[t 

cf=a=@)&(

. )*) 

 

 gk

g]{ 

!=@=% 

of]hgf th'{df ubf{ dlxnf / 

k'?if Pa+ nlIft ;d"xsf] 

5'6\6f 5'6\6} ca:yf 

laZn]if0fsf] cfwf/df 

sfo{s|d  k|lta]bg tof/ 

ul/g]5 . 

j8f 

;ldtL 

sfo{kflnsf a6]6 tyf 

ofo]hgf 

th'{df ;ldtL 

cf=a=@)&(

. )*) 

 

kg]{  

!=@=^ 

:yflgo txn] lbuf] 

lasf;sf nIox? लैंसगक 

;dfgtf k|fKt ug]{ 

laifonfO{ :yflgos/0f x'g] 

u/L gLlt ,of]hgf tyf 

aflif{s sfo{s|d to u/L ;f] 

cg';f/sf] ah]6 lalgof]hg 

of]hgf 

;fvf 
a6]6 tyf 

ofo]hgf 

th'{df 

;ldtL 

k|d'v 

k|zf;sLo 

clws[t 

cf=a=@)&(

. )*) 

 

kg]{   



ul/g]5 . 
!=@=&  

dlxnf afnaflnsf tyf 

lk5l8Psf] au{ ,If]q / 

;d"bfonfO{ k|ToIf nfe 

k'Ug] u/L gLlt of]hgf tyf 

aflif{s lasf; sfo{s|dx? 

to ul/g]5 . 

;fdflhs 

lasf; 

dxf;fvf 
sfo{kflnsf k|d'v 

k|zf;sLo 

clws[t 

cf=a=@)&(

. )*) 

 

 gk

g]{ 

!=#=@ 

:yflgo txsf] aflif{s 

lasf; sfo{s|ddf nl}ªs 

pQ/bfoL tyf ;fdflhs 

;dfa]zLtfsf nfuL ah]6 

lalgof]hg ul/g]5 ;fy} 

n};;f; k/LIf0f k|lta]bg  

tof/ ul/g]5 . 

;fdflhs 

lasf; 

dxf;fvf 

sfo{kflnsf k|d'v 

k|zf;sLo 

clws[t 

cf=a=@)&(

. )*) 

 

 gk

g]{ 

!=#=# 

:yflgo txsf] aflif{s 

lasf; sfo{s|ddf nl}ªs 

pQ/bfoL tyf ;fdflhs 

;dfa]zLtfsf nfuL ah]6 

lalgof]hg ul/g]5 ;fy} 

n};;f; k/LIf0f k|lta]bg  

tof/ ul/g]5 . 

;fdflhs 

lasf; 

dxf;fvf 
sfo{kflnsf k|d'v 

k|zf;sLo 

clws[t 

cf=a=@)&(

. )*) 

 

 gk

g]{ 

!=#=$ 

aflif{s lasf; sfo{s|ddf 

nlIft ;d"xsf] nfuL 

lglZrt k|ltzt ah]6 

lalgof]hg ul/ sfo{s|d 

;~rfng ul/g]5 ;fy}  

n};;f; k|lta]bg / k|ult 

k|lta]bg ;d]t tof/ 

ul/g]5 . 

of]hgf 

;fvf  

a6]6 tyf 

ofo]hgf 

th'{df 

;ldtL 

k|d'v 

k|zf;sLo 

clws[t 

cf=a=@)&(

. )*) 

 

 gk

g] 

स थस्
था
गत

 
गय

िस्
था
  

!!=% @=!=! 

:yflgo txsf] lg0ff{os 

txdf %) k|ltzt dlxnf 

kbflwsf/L ,sd{rf/L sf] 

Aofa:yf ul/g]5 .- ## 

=sfo{kflns

f 

gu/;ef  k|=k|=c= cf=a=@)&(

. )*) 

 

 gkg]{ 



k|ltzt /x]sf] _ 

@=!=@ 

:yflgo ;/sf/sf 

sd{rf/Lx?sf] kb k"tL{ 

;DalGw gLlt sfg"g 

agfOg]5 . 

k|zf;g 

dxf;fvf 

sfo{kflnsf k|d'v 

k|zf;sLo 

clws[t 

cf=a=@)&(

. )*) 

 

 gkg]{ 

@=!=#  ;]jf k|bfg ug]{ 

/0fgLlt / sfo{gLlt 

agfpbf dlxnf tyf ljz]if 

hfthftL tyf ;d'bfo 

efiff ;+:s[lt a'em]sf] 

dlxnf ;+j]bglzn sd{rf.L 

tyf ghgk|ltlglwsf] 

sfo{6f]nL u7g ul/g]5 . 

sfo{kflnsf gu/;ef k|d'v 

k|zf;sLo 

clws[t 

cf=a=@)&(

. )*) 

 

 gkg]{ 

@=!=$  ;sf/fTds 

lje]bsf] gLlt tyf 

/0fgLlt b:tfj]h tof/ 

ul/g]5 ;fy} Ifdtf 

clej[l4 ;DaGwL sfo{qmd 

;DkGg k|ltj]bg tof/ 

ul/g]5 . 

sfg"g 

zfvf 

sfo{kflnsf k|=k|=c= cf=a=@)&(

. )*) 

 

 gkg]{ 

@=@=! 

jflif{s ljsf; sfo{qmddf 

dlxnf / k'?if ljrsf] 

c;dfgtf x6fpg tyf 

;fdflhs ;dfj]zLs/0f 

a9fpg sfo{gLlt ;DaGwL 

b:tfj]h tof/ ul/g]5 . 

sfo{kflnsf gu/;ef k|d'v 

k|zf;sLo 

clws[t 

cf=a=@)&(

. )*) 

 

 gkg]{ 

@=@=$ 

;dfj]zL ;"rgf k|0ffnL 

Joj:yfkg ah]6 

ljlgof]hg u/]sf] b:tfj]h 

/ ;"rgf k|0ffnL / ;"rgf 

k|jfxsf] Joj:yf ul/g]5 . 

s=k|=z= sfo{kflnsf k|d'v 

k|zf;sLo 

clws[t 

t]>f] 

rf}dfl;s 

;Dd 
lj1 

P+j 

ah]

6 

 

@=#=@ :yflgo txn] u7g 

ug]{ ;ldlt, pk;ldltsf] 

u7g u/L sfo{bnsf] 

5nkmn u/fOg]5, lg0f{o 

k'l:tsf tof/ ul/g]5 . 

hgk|ltlglw sfo{kflnsf k|d'v 

k|zf;sLo 

clws[t 

cf=a=@)&(

. )*) 

 

 gkg]{ 



@=#=#  

:yflgo ;/sf/n] u7g ug]{ 

;ldlt pk;ldlt tyf 

sfo{bnn] dlxnf tyf 

jl~lrlts/0fdf k/]sf] 

;d'bfon] lbPsf] 

;'emfjx?sf] ljZn]if0f 

ul/g]5  ;fy} ljZn]if0f 

;lxtsf] cg'udg k|ltj]bg 

tof/ ul/g]5 . 

;DalGwt 

;fvf 

,dxfzfvf 

sfo{kflnsf k|d'v 

k|zf;sLo 

clws[t 

cf=a=@)&(

. )*) 

 

 gkg]{ 

@=#=$ ;ldlt pk;ldlt / 

sfo{bnn] lbPsf] 

;'emfjx?nfO{ sfof{Gjog 

ul/g]5 . sfof{Gjogdf 

;ldIff a}7ssf] k|ltj]bg 

tof/ ul/g]5 . 

hgk|ltlglw sfo{kflnsf k|d'v 

k|zf;sLo 

clws[t 

cf=a=@)&(

. )*) 

 

 gkg]{ 

@=$=# sd{rf/L ;f+u7lgs 

tflnsfdf JoJ:yf u/L 

k|To]s j8fdf n}+lus 8]:s 

:yfkgf ul/g]5 . 

hgk|ltlglw sfo{kflnsf k|d'v 

k|zf;sLo 

clws[t 

cf=a=@)&(

. )*) 

 

 gkg]{ 

  @=%=@ vl08s[t tYof+s 

;lxtsf] j:t'ut ljj/0f / 

gSzf+sg ;lxtsf] ufpF 

tyf gu k|f]kmfOn tof/ 

ul/g]5 . 

ljifout 

;ldtL 

sfo{kflnsf k|d'v 

k|zf;sLo 

clws[t 

cf=a=@)&(

. )*) 

 

 gkg]{ 

 @=%=# gu/sf] k|f]kmfOn 

tof/ x'Fb} u/]sf] / 

vl08s[t tYof+ssf] ;d]t 

u0fs lgo'lQm eO;s]sf]  

hgk|ltlglw 

tyf 

sd{rf/L 

sfo{kflnsf k|d'v 

k|zf;sLo 

clws[t 

cf=a=@)&(

. )*) 

 

 gkg]{ 

 

 

मानि 
सथसाि
न तथा 
क्षमता 
ङ्गिकास  

!!=% #=!=@ 

:yfgLo txsf kbflwsf/L, 

tyf sd[rf/Lx? / 

;dfj]zL ;b:ox?nfO{ 

tflnd k|bfg ubf{ s'n 

hg;+Vofsf] cwf/df 

cy{k'0f{ ;xefuLtf ul/g]5. 

;fdflhs 

lasf; 

dxfzfvf 

tyf lzIff 

,o'jf tyf 

v]ns'b 

dxfvf;f 

sfo{kflnsf k|d'v 

k|zf;sLo 

clws[t 

cf=a=@)&(

. )*) 

 

lj1 

P+j 

ah]

6 

 

#=!=#  

tflnddf ;dfj]z ul/g] 

ljifoj:t'sf] k|:ttLs/0fdf 

dlxnf tyf 

afnaflnsf 

zfvf 

sfo{kflnsf k|=k|=c= cf=a=@)&(

. )*) 

lj1 

P+j 

ah]

 



n};;f; d}qL efiff / 

dlxnfsf] cfjZostf 

;ldl6Psf] x'g]5 . 

 6 

#=!=% 

cfjZos tflnd k|bfg ug]{ 

hgzlQm tof/ ul/g]5 . 

k|=;f= sfo{kflnsf k|d'v 

k|zf;sLo 

clws[t 

cf=a=@)&(

. )*) 

 

lj1 

P+j 

ah]

6 

 

#=!=^ :yflgo txdf dfgj 

;+;fwg ljsf; s]Gb|sf] 

Joj:yf ul/g]5 . 

s=k|=c= sfo{kflnsf k|d'v 

k|zf;sLo 

clws[t 

cf=a=@)&(

. )*) 

 

 gkg]{ 

 

#=!=& dlxnf nlIft nf]s 

;]jf cfof]u k"j{ tof/L 

sIff sfo{qmd jflif{s 

ljsf; sfo{qmddf ;dfj]z 

ul/g]5 . 

s=k|=c= sfo{kflnsf k|d'v 

k|zf;sLo 

clws[t 

cf=a=@)&(

. )*) 

 

 gkg]{ 

#=!=* 

a}lhu+ 3f]if0ffkqaf/] 

;/f]sf/jfnfx?nfO{ 

cled'vLs/0f sfo{qmdsf] 

cfof]hgf ul/g] 5 . 

dlxnf tyf 

afnaflnsf 

zfvf 
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तनचकिि  
लैङ्गर्गक समानता तथा सामाजजक समािेसशकरण परीक्षण स्थानीय तहमा लैससासको 
अिस्था कस्तो रहेको छ । राज्यका हरेक तहमा सबै नार्गररकहरुको अथिपूणि सहभार्गीताको 
अिस्था के कस्तो रहेको छ भनेर मापन र्गरी ्यसको लेखाजोखा र्गने प्रकृया सम्पन्तन 
र्गररएको छ । पासलकाको लेससास परीक्षणको अिस्थालाई विचलेिण र्गरेर हेदाि यो 
पासलकाको अिस्थामा कामहरु भए पतन दस्तािेजजकरणको हहसािले सन्ततोिजनक रहेको 
छ । 
पासलकाले बलाङ्र्गकेट एप्रोजमा बजेट वितनयोजन र्गरेर कायििमहरु र्गरेको भएपतन 
असभलेखखकरण ,तनणिय माइनुट र प्रर्गतत प्रततिेदन राख्न ेपररपाटी राम्रो रहेको देखखयो । 
उपमहानर्गरपासलकाले लैससास सम्बन्तधी केही राम्रा काम काम र्गरेको देखखन्तछ जस्तै 
भौततक पूिािधार तनमािण र्गदाि लैससासमैिी तनमािण र्गनिपछि भन्तने नीतत अिलम्बन र्गरेको 
छ । पासलकाले र्गरेका हरेक कायििमहरुको असभलेखखकरणलाई जोि हदनुपने देखखन्तछ । 
यस उपमहानर्गरपासलकामा नीतत, कानून योजना र मानि संसाधन र क्षमता विकासको 
पाटो एकदमै कमजोर रहेको देखखयो । यसलाई बढाउनको लागर्ग नीतत कानून योजना 
तनमािण र्गदाि लैससासको दृजष्टकोणले सहभागर्गतामा जोि हदनुपने, िावििक कायियोजना, 
कायििम र बजेट तनमािण र्गदाि लैससासको दृजष्टकोणले तनमािण र्गनुिपने, अन्ततर शाखा, 
जनप्रतततनगध र जनप्रतततनगध बीिको सम्बन्तध र समन्तियलाई बढाउनुपन े संस्थार्गत 
विकास र मानि संशासधन तथा क्षमता विकासमा जोि हदनुपने देखखयो ।  

सुझाव 

लैङ्गर्गक समानता तथा सामाजजक समािेसशकरण परीक्षण र्गररसकेपतछ स्थानीय तहलाई 
लैङ्गर्गक समानता तथा सामाजजक समािेशीकरण मैिी बनाउनका लार्गी तनम्न सुझाबहरु 
हदएको छ । 

 नीतत, कानून तथा कायििम तनमािण र्गदाि लैससासमैिी तनमािण र्गरी सबैले अनुभूतत 
र्गने र्गरी संिालन र्गने । 



 संस्थार्गत विकाकसलाई मजबुत बनाउनका लागर्ग लैससासमैिी व्यिस्थामा जोि 
हदनुपने । 

 लैङ्गर्गक उत्तरदातय्ि बजेट तनमािण र्गरर कायािन्तियन र्गनुिपन े। 
 सुशासन र पारदशीताका हहसािले सबै विियर्गत शाखा र जनप्रतततनगधहरु 

जिाफदेही हुनुपने । 
 लैङ्गर्गक समानता तथा सामाजजक समािेशीकरण परीक्षणबाट आएका सिल 

पक्षहरुको तनरन्ततरता र कमीकमजोरीहरुलाई एकीकृत योजना बनाएर अर्गािी 
बढनुपने । 

 नीतत,कायििम तनमािण र्गदाि लैससासमैिी बजेटको प्राथसमकीकरण र्गरी कायािन्तियन 
र्गनुिपने । लैङ्गर्गक समानता तथा सामाजजक समािेशी विकासका लार्गी तयार 
पारेको कायियोजनालाई अक्षेरस पालना र्गदे नीतत, कानून, कायिविगध,बजेट र 
कायििम बनाउाँदा लैङ्गर्गकमैिी बनाउनुपने । 

 उपमहानर्गरपासलकाले र्गरेका कायििमहरुका विियमा पासलकाबासी नार्गररकहरुलाई 
साििजतनक सुनुिाईको माध्यमबाट जानकारी र्गराउनुपन े। 

 पासलकामा भएका कुसंस्कार विरुद्धका असभयानलाई पासलकाका सब ैििाहरुमा 
लैससास हहसाबले संिालन र्गनुिपन े। 

 बजेट तजुिमा र्गदाि लैससासमैिी तनमािण र्गरी कायािन्तियन र्गनुिपने । 
 प्र्येक बिि पासलका सभिैबाट िा विज्ञको सहयोर्ग तथा सहजजकरणमा लैङ्गर्गक 

समानता तथा सामाजजक समािेशीकरण परीक्षणको अभ्यास र्गनुिपने । 
 पासलकामा सम्पन्तन र्गररएका कायििमहरुलाई अतनिायि रुपमा असभलेखखकरण 

÷दस्तािेजजकरण र्गनुिपने । 
 लैङ्गर्गक समानता तथा सामाजजक समािेशी विकासका लार्गी तजुिमा र्गररएको 

कायियोजना कायािन्तियनको समयमा कजम्तमा बििमा २ पटक अधििावििक रुपमा 
ससमक्षा र्गने पररपाटीको विकास र्गनुिपने ।  

 पासलकाले र्गने कायििमहरुमा भौततक विकास र मानिीय विकासलाई साँर्गसाँर्गै 
लैजाउनुपने र ्यस्ता विकासका योजनाहरु तनमािण र्गदाि लैससासको दृजष्टकोणले 
तनमािण र्गररनुपने । 
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अनसूुची-२ 

इटहिी उपमहानगिपासलकाको लैससास पिीक्षणका सूचक अनसुाि प्राप्ताङ्क ङ्गिििण 
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८ १.१.१ 

स्थानीय तहको नीसत तथा कानूनको मस्यौदा तयाि 
गने काययददशामा लैससासको दृङ्गिले सम्पादन गने 
गिी काययटोली सनमायण, पूिय दस्तािेजको समीक्षा गदाय 
लैससास दृङ्गिकोणले भएको, मस्यौदाको सबषयिस्त ु ि 
शब्द चयन समािेशी ि सहभासगतामूलक हनुे गिे 
\नगिेको। 

०-१ १ 

स्िीकृत नीसत तथा कानूनी दस्तािेजहरु 

स्िकृसतको लासग प्रस्ततु गिेका मस्यौदा नीसत 
तथा कानूनी दस्तािेजहरु  

सम्बजन्ित सनणयय फाइलहरु  

 २   १.१.२ 

स्थानीय तहले आफ्ना नीसत, कानून, योजना जािी गनुय 
भन्दा अगासि लैससासको दृङ्गिले उपयिु भए 
नभएको बािे लेखाजोखा  िा ङ्गिश्लषेण गरि ससुनजित 
गने गिे।नगिेको । 

०-१ १ 
नीसत, कानून, योजना का दस्ताबेजहरू  

काययपासलकाका छलफल तथा सनणययहरु 

 ३   १.१.३ 

स्थानीय तहको नीसत ि योजनामा लैङ्गिक समानता 
तथा सामाजजक समािेशी ङ्गिकास (स्थानीय काननु, 

नीसत, आिसिक ि बाङ्गषयक योजनामा भएका नीसतहरू) 
सम्िन्िी ङ्गिषयहरु समािेश भए।नभएको । 

०-१ 0.50 

स्थानीय काननु, नीसत 

आिसिक ि बाङ्गषयक योजना सम्िन्िी 
दस्तािेजहरू 

स्थानीय िाजपत्र  

 ४   १.१.४ 

मङ्गहला ि परुुष लगायत लैङ्गिक तथा यौसनक 
अल्पसथख्यकको समङ्गिकास,  सामाजजक ङ्गिभेदको 
अन्त्य  तथा  लैससास पिीक्षण गने  अलग्गै नीसतहरु 
छन ् । छैनन ् ? (स्थानीय ऐन, काननु, काययङ्गिसि, 

सनदेजशकामा खास गयिस्था गिे/नगिेको । 

०-१ 0.50 

लैससास तथा सामाजजक ङ्गिभेद अन्त्य गने 
नीसत दस्तािेज  

स्थानीय ऐन, काननु, काययङ्गिसि, सनदेजशकाहरू 

स्थानीय िाजपत्र  

५   १.१.५ 

स्थानीय तहले कायायन्ियनमा ल्याएका ऐन, सनयम 
तथा काययङ्गिसिमा मङ्गहला, ङ्गकशोिी, बासलकाहरु तथा 
लजक्षत िगय लगायतमा हनुे सबै प्रकािका ङ्गिभेदजन्य 

०-१ 0 

स्थानीय। ऐन, सनयम, काययङ्गिसिहरू ि सतनको 
लैससास दृङ्गिले ङ्गिश्लषेण गरिएको दस्तािेज  

स्थानीय िाजपत्र । 
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काययहरु अन्त्य गने प्राििान िाजखएको 
/निाजखएको। 

 ६   १.१.६ 

सथघीय कानूनले गयिस्था गिे बमोजजम स्थानीयस्तिमा 
मङ्गहला तथा िजितीमा पिेको समदुाय मासथ हनुे ङ्गहँसा 
ि ङ्गिभेद उपि सनुिुाई हनुे प्रिन्ि समलाए। 
नसमलाएको । 

०-१ १ 

मङ्गहला तथा िजितीमा पिेको समदुाय मासथ हनुे 
ङ्गिभेद उपि सनुिुाई भएका प्रमाजणत 
कागजातहरू  

माङ्गहला तथा िजितीमा पिेका समदुायहरुको 
स्ियम भनाइहरुको दस्तािेज  

 ७   १.१.७ 

स्थानीय नीसत तथा कानूनमा मङ्गहला, परुूष लगायत 
लैङ्गिक तथा यौसनक अल्पसथख्यक उपि हनुे श्रमको 
ज्यालामा ङ्गिभेद अन्त्य गने प्राििान िहे । निहेको 
। 

०-१ १ 
स्थानीय नीसत तथा   कानून, श्रमको ज्याला 
भिुानी दस्तािेज तथा ङ्गिििण 

 ८   १.१.८ 

स्थानीय तहको नीसत तथा कानूनमा िैथाने ि 
आप्रिासी कामदाि तथा श्रमजीिी उपि हनु े ङ्गिभेद 
िोक्ने प्राििान िहे । निहेको  

०-१ ० 

स्थानीय तहको श्रम नीसत तथा कानून, 

दस्तािेज 

समीक्षा प्रसतिेदन  

  

  

    १. जम्मा 8 ५   

९ 

यो
जन

ा त
जु यम

ा त
था
 क

ाय
ायन्ि

यन
  

८ १.२.१ 

आिसिक योजना ि िाङ्गषयक ङ्गिकास काययकममा 
लैङ्गिक तथा समािेशी ङ्गिकासको लासग नीसत, िणनीसत, 

काययक्रम ि सोको मापनयोग्य लक्ष्य समािेश 
गिे/नगिेको । 

०-१ ० 

आिसिक योजना,  िाङ्गषयक  ङ्गिकास काययकम 

लैङ्गिक तथा समािेशी ङ्गिकासको लासग नीसत, 

िणनीसत,  काययक्रम 

लक्ष्य तथा उपलगिी सम्बन्िी आिसिक 
प्रसतिेदन  

 १०   १.२.२ 

गाउँपासलका ।नगिपासलकाको स्रोत अनमुान तथा 
बजेट सीमा सनिायिण ससमसतले बजेट सीमा सनिायिण 
गदाय मङ्गहला, बालबासलका तथा सबै लजक्षत  समूहको 
अिस्था ङ्गिश्लषेणको आिािमा सो समूहलाइ प्रत्यक्ष्य 
फाइदा पगु्ने गिी कूल पूजँीगत बजेटको सनजित 

०-१ १ 

िाङ्गषयक बजेट तथा ङ्गिकास काययक्रम 

 

मङ्गहला तथा लजक्षत समूहको अिस्था ङ्गिश्लषेण 
प्रसतिेदन /प्रोफाईल,  
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प्रसतशत छुट्याउने गिे । नगिेको । 

 ११   १.२.३ 

स्थानीय तहको योजना पङ्गहचान तथा छनौट गदाय 
लजक्षत समूहको सक्रीय सहभासगता हनुे गिे, नगिेको  
ि लजक्षत समहुले छनौट गिेका योजना प्राथसमकता 
मा पने गिे। नगिेको । 

०-१ १ 

सहभागी सूचीफोटो ि  

ििास्तिबाट छनौट  योजना तथा काययक्रमको 
सूची  
सनणयय पजुस्तका, 
स्िीकृत िाङ्गषयक काययक्रम  

 १२   १.२.४ 

योजना तजुयमा गदाय मङ्गहला तथा लजक्षत समूहको 
गयािहारिक ि िणनीसतक आिश्यकता पङ्गहचान ि 
परिपूसतय गने ङ्गिषयमा छलफल हनुे गिे/नगिेको ।  

०-१ १ 

बैठक सनणयय पजुस्तका,  
बजेट तजुयमा मागयदशयन 

बैठक पजुस्तका,  
स्िीकृत िाङ्गषयक काययक्रम  

 १३   १.२.५ 

योजना तजुयमा गदाय मङ्गहला ि परुुष एिथ लजक्षत 
समहुको छुट्टा छुटै्ट अिस्था ङ्गिश्लषेणको आिािमा 
आिश्यकता पङ्गहचान गिी सो अनसुािको काययक्रम 
तय गने गरिए।नगरिएको ।  

०-१ ० 

मङ्गहला ि परुुष एिथ लजक्षत समहुको छुट्टा छुटै्ट 
अिस्था देजखने अिस्था ङ्गिश्लषेण प्रसतिेदन  

आिश्यकत पङ्गहचान प्रसतिेदन । 

िाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम  

 १४   १.२.६ 

स्थानीय तहले दीगो ङ्गिकासका लक्ष्यहरू ङ्गिशेष गिेि 
लक्ष्य ५ लैङ्गिक समानता प्राप्त गने ङ्गिषयलाई 
स्थानीयकिण गिी  सो अनसुािको बजेट ङ्गिसनयोजन 
हनुे गिे । नगिेको । 

०-१ ० 

दीगो ङ्गिकासका लक्ष्यहरू स्थानीयकिण गिेको 
दस्तािेज (नीसत, योजना तथा िाङ्गषयक ङ्गिकास 
काययक्रम )   

 १५   १.२.७ 

स्थानीय तहका योजना मङ्गहला, बालबासलका तथा 
ङ्गपछसिएको िगय, के्षत्र ि समदुायलाई प्रत्यक्ष लाभ 
पगु्नेगिी  बने । नबनेको । 

०-१ ०.५ नीसत, योजना तथा िाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम 

 १६   १.२.८ 

स्थानीय तहका उपभोिा ससमसतहरुमा लजक्षत 
समहुका प्रसतसनसि सङ्गहत कजम्तमा ४०% 
मङ्गहलाहरूको सहभासगता भए। नभएको ि मखु्य 
काययकािी पदको जजम्मेिािी ददए । नददएको । 

०-१ १ 

उपभोिा ससमसतको गठन सम्िन्िी नीसत तथा 
कानून 

उपभोिा ससमसतको सथिचना   
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४ १.३.१ 

बजेट तथा काययक्रम तजुयमा गनुयपूिय समदुायका 
मङ्गहला, बालबासलका, अपाि, जनजासत, मिेशी, मजुश्लम, 

ङ्गपछिािगय, दसलत लगायत सबै लजक्षत िगय ि 
समदुायसँग छलफल (ङ्गिश्लषेण) गने गरिए। नगरिएको 
।  

०-१ १ 

बजेट तथा काययक्रम तजुयमा सम्िन्िी दस्तािेज 

लजक्षत समहुसथग छलफल भएको सनणयय 
पजुस्तका  

 १८   १.३.२ 

स्थानीय तहमा  लैङ्गिक उत्तिदायी तथा सामाजजक 
समािेशी बजेट सनमायण  एिथ पिीक्षण  सनयसमतरुपमा 
गनय बजेटको गयिस्था गरिए। नगरिएको ि सोको  
कायायन्ियन भए/ नभएको । 

०-१ ० 

िाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम ि  

लैससास पिीक्षण प्रसतिेदन  

प्रगसत प्रसतिेदन 

 १९   १.३.३ 

परिक्षण पिात  लैङ्गिक तथा समािेशी ङ्गिषयमा सिुाि 
गनय क्षमता ङ्गिकास कायययोजना कायायन्ियनका लासग  

बजेट तथा काययक्रम बाङ्गषयक योजनामा समािेश 
गरिए। नगरिएको ि सो को कायायन्ियन भए/ 
नभएको । 

०-१ ० 

िाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम  

लैससास पिीक्षण प्रसतिेदन  

प्रगसत प्रसतिेदन 

 २०   १.३.४ 

स्थानीय तहको िाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रममा लजक्षत 
समूहको लासग सनजित प्रसतशत बजेट ङ्गिसनयोजन गिी 
उनीहरूको ङ्गहतमा कायययोजना अनरुूप काययक्रम 
सथचालन  गने गरिए।नगरिएको ।  

०-१ ० 

िाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम  

लैससास पिीक्षण प्रसतिेदन  

प्रगसत प्रसतिेदन 

        3. जम्मा ४ १   
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४ २.१.१ 

स्थानीय तहको सनणाययक तहमा मङ्गहलाहरू 
(पदासिकािी/कमयचािी) को समानरुपमा ( ५०।५० 
प्रसतशत) प्रसतसनसित्ि भए/ नभएको। 

०-१ ०॰५ 
स्थानीय तहको सनणाययक तहमा िहेका 
(पदासिकािी/कमयचािी) को नामािली  

 २२   २.१.२ स्थानीय तहका कमयचािीहरूको पदपूसतय गदाय सबै ०-१ ०॰५ स्थानीय सिकािका कमयचािीहरूको पदपूसतयको 
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जातजासत, क्षेत्र, सलि ि समदुाय लगायत लजक्षत 
िगयको समानपुासतक प्रसतसनसित्ि हनुे िणनीसत 
सलए/नसलएको  ि सो िमोजजम कायायन्ियन 
भए/नभएको। 

सम्िन्िी नीसत, कानून ि  पदपूसतय सम्िन्िी सनणयय 
-  

अभ्यास सम्िन्िी दस्तािेज  

 २३   २.१.३ 

स्थानीय तहले मङ्गहला लगायत ङ्गिशषे जातजासत तथा 
समदुायलाई सेिा प्रदान गदाय सम्िन्िीत लजक्षत िगय 
िा समदुायको भाषा, सथस्कृसत ि िहन सहन बझेुको 
साथै मङ्गहला सथिेदनशील कमयचािी िा जनप्रसतसनसि 
समेत समािेश भएको काययटोली िा शाखा माफय त 
सेिा ददने गिे/नगिेको । 

०-१ ०॰५ 

सथस्थागत गयिस्था (सेिा प्रदान गने िणनीसत, 

काययनीसत, सेिा प्रिाह सम्िन्िी दस्तािेज) 
सथगठन सथिचना, 
साियजसनक सनुिुाई, साियजसनक पिीक्षण, 

सेिाग्राङ्गह सन्तङु्गि सिेक्षण आदद । 

 २४   २.१.४ 

जनप्रसतसनसिहरु तथा कमयचािीहरुलाई क्षमता 
ङ्गिकासको अिसि प्रदान गदाय मङ्गहला तथा 
िजिसतकिणमा पिेका समदुायलाई पङ्गहलो प्राथसमकता 
ददई सबैलाई समान अिसि प्रदान गने गिी 
सकािात्मक ङ्गिभेदको नीसत सलए/नसलएको तथा 
उक्त्त नीसत काययन्ियन गरिए/नगरिएको ।  

०-१ ०.५ 

सकािात्मक ङ्गिभेदको नीसत तथा िणनीसत 
दस्तािेज 

क्षमता ङ्गिकास सम्िन्िी काययक्रमको कायय 
सम्पन्न प्रसतिेदन 

सहभासग छनौटका आिािहरु 
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४ २.२.१ 

मङ्गहला ि परुुषबीचको असमानता हटाउन तथा 
सामाजजक समािेशीकिण बढाउनको लासग स्थानीय 
तहको सनजित काययनीसत िहे/निहेको ।  

०-१ ० 

मङ्गहला ि परुुषबीचको असमानता हटाउन तथा 
सामाजजक समािेशीकिण बढाउनको काययनीसत 
सम्िन्िी दस्तािेज 

िाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम  

प्रगसत प्रसतिेदन  

 २६   २.२.२ 

स्थानीय तहमा लैङ्गिक ङ्गिकास हेने इकाईको 
गयिस्था छ।छैन ? (लैङ्गिक ङ्गिकास िेस्क िा लैङ्गिक 
समानता तथा सामाजजक समािेशीकिण कायायन्ियन 

०-१ १ 

सथगठन सथिचना ि लैङ्गिक ङ्गिकास हेने 
इकाईको कायय सनदेश शतय  ि जजम्मेिािी 
ङ्गकटान दस्तािेज तथा यस सम्िन्िी सनणययहरु 
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ससमसत िा यस्तै कुनै सथिचनाको गयिस्था काययशतय ि 
जजम्मेिािी ङ्गकटान सङ्गहत गिे।नगिेको । 

 २७   २.२.३ 

स्थानीय तहबाट  कायायलयमा हनु सक्ने कुनै पसन 
प्रकािको दगुययिहाि, भेदभाब, मङ्गहला ङ्गहथसा सनयन्त्रणको 
लासग आचाि सथङ्गहता बनाएि लाग ुगिे/नगिेको । 

०-१ १ आचाि सथङ्गहता दस्तािेजसनणयय पजुस्तका 

 २८   २.२.४ 

योजना तजुयमा ससमसतलाई सझुाि ददन ेदस्तािेज तयाि 
गदाय लैङ्गिक समानता तथा सामाजजक समािेशीकिण 
कायायन्ियन ससमसतमा मङ्गहला, बालबासलका तथा अन्य 
सबै लजक्षत समदुायको सङ्गक्रय सहभासगता भए/ 
नभएको ि यस ससमसतले ििा तथा िजस्तस्तिमा 
योजाना सम्िन्िी छलफल समािेशी भए नभएको 
अनगुमन गिे।नगिेको । 

०-१ ०.५ 

कायायन्ियन ससमसतले सझुाि ददएको दस्तािेज 

बैठकको  उपजस्थसत  

सनणयय पजुस्तका  
अनगुमन प्रसतिेदन 
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२९ 

सस
मस
त,

 उ
पस

सम
सत 

ि 
क
ाय
यदल

मा
 प्र

सतस
नसि

त्ि
 

४ २.३.१ 

स्थानीय तहले गठन गने ससमसत, उपससमसत ि 
काययदलहरूमा मङ्गहला तथा िजिसतकिणमा पिेको 
समदुायबाट मङ्गहला ि परुुषको समािेशी प्रसतसनसित्ि 
हनुे गयिस्था िहे। निहेको ।  

०-१ १ 

ससमसत, उपससमसत ि काययदल गठनको सथिचना-
दस्तािेज 

उपजस्थसत तथा सनणयय पजुस्तका  

 ३०   २.३.२ 

स्थानीय तहले गठन गने ससमसत, उपससमसत ि 
काययदलहरूमा मङ्गहला तथा िजिसतकिणमा पिेको 
समदुायका प्रसतसनसिहरूले छलफल तथा सनणयय 
सनमायणमा सङ्गक्रयरुपमा भागसलन पाए।नपाएको   

०-१ ०.५ 

स्थानीय तहले गठन गने ससमसत, उपससमसत ि 
काययदलहरूको छलफल सहभासगताको 
उपजस्थसत ि सनणयय पजुस्तका  
सझुाि समेङ्गटएको प्रसतिेदन 

सनणयय प्रमाजणकिण पजुस्तका 

 ३१   २.३.३ 

स्थानीय तहमा सिासलत काययक्रमहरूको अनगुमन ि 
समीक्षा सम्िन्िी काययमा स्थानीय सिकािले गठन 
गने ससमसत, उपससमसत ि काययदलहरूले मङ्गहला तथा 

०-१ ० 

ससमसत, उपससमसत ि काययदलहरूले ददएका 
सझुािहरु  

ङ्गिश्लषेण सङ्गहतको अनगुमन प्रसतिेदन 
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सबषय 
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सूचक 
सूचकको 
अङ्क 

प्राप्ताङ्क प्रमाजणकिणको आिाि 

िजिसतकिणमा पिेको समदुायको ङ्गहतहनुे गिी ङ्गिश्लषेण 
सङ्गहत नीसतगत ि काययगत सझुाि ददने गिे।नगिेको 
।  

 ३२   २.३.४ 

स्थानीय तहले गठन गने ससमसत, उपससमसत ि 
काययदलहरूले मङ्गहला तथा िजिसतकिणमा पिेको 
समदुायको ङ्गहतहनुे गिी ददइएका नीसतगत ि काययगत 
सझुािहरुको कायायन्ियन हनु ेगिे।नगिेको ।  

०-१ ०.५ 

ससमसत, उपससमसत ि काययदलहरूले ददएका 
सझुािहरु कायायन्ियन समीक्षा बैठकको 
प्रसतिेदनिाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रमप्रगसत 
प्रसतिेदन 
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४ २.४.१ 

स्थानीय तहमा लैङ्गिक ङ्गहँसा  सनिािण,मङ्गहला सीप 
ङ्गिकास, नेततृ्ि ङ्गिकास तथा क्षमता असभबङृ्गद्ध जस्ता 
सबषयमा स्रोत गयिस्थापनका  लासग बाङ्गषयक आसथयक 
ऐनमा उल्लेखगिी छुटै्ट कोष स्थापना गिी कायायन्ियन 
भए/नभएको । 

०-१ १ 

आसथयक ऐन 

कोष स्थापना सम्िन्िी दस्तािेज 

कोष सथचालन काययङ्गििी 
कोष सम्िन्िी िाङ्गषयक स्िीकृत काययक्रम ि 
प्रगसत ङ्गिििण  

 ३४   २.४.२ 

 आददिासी जनजासत, दसलत लगायत अन्य लजक्षत 
समहुका मङ्गहलाहरूको ङ्गिकास ि सशजिकिणको 
लासग िजेटको गयिस्था भएको/नभएको ि 
उनीहरूको आिश्यकता अनसुाि काययक्रम तजुयमा 
गिे/नगिेको । 

०-१ १ 

िाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम 

 

प्रगसत प्रसतिेदन  

 ३५   २.४.३ 

 स्थानीय तहमा लैङ्गिक िेस्कको स्थापना ि 
सथचालनको लासग  आिश्यक  जन शजक्त्त लगायत 
अन्य स्रोत सािनकोलासग   िजेटको गयिस्था  
भए/नभएको ि सो अनसुाि कायय भए/नभएको । 

०-१ ० 

िाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम  

सथगठन सथिचना 
कमयचािीको काययङ्गिििण 

 ३६   २.४.४ 

स्थानीय तहले समािेशी सूचना प्रणाली गयिस्थापन 
गनय बजेटको गयिस्था गिे।नगिेको ि कम्यटुिकृत 
लेखा प्रणालीले समािेशी के्षत्रमा भएको बजेट तथा 

०-१ ०.५ 

िाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम  

समािेशी सूचना प्रणाली सथचालन सम्िन्िी 
दस्तािेज सो अनरुुप सथचासलत प्रणाली ि 
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खचय सम्िन्िी सूचना ददन े गिे/नगिेको । प्रणालीको प्रसतिेदन । 
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४ २.५.१ 

स्थानीय तहले ििा तथा िस्तीस्तिका समदुायका 
आिािभतू खजडिकृत सूचना/तथ्याँक सथकलन तथा 
अध्यािसिक गने गिेको/नगिेको। 

०-१ १ 
खजडिकृत तथ्याँक सङ्गहतको बस्तगुत ङ्गिििण 
(गाऊथ ।नगि प्रोफाईल) । 

 ३८   २.५.२ 

स्थानीय तहले ििा तथा िस्तीस्तिका समदुायका 
आिािभतू खजडिकृत सूचना/तथ्याकँ सथकलन गदाय 
बेिोजगाि तथा गरिबको पङ्गहचान गिी छुट्टाछुटै्ट 
नक्साङ्कन गने गिे।नगिेको । 

०-१ ० 
खजडिकृत तथ्याँक सङ्गहतको बस्तगुत ङ्गिििण ि 
नक्शाथकन (गाऊथ ।नगि प्रोफाईल) । 

 ३९   २.५.३ 

 स्थानीय तहले आफ्नो पार्श्यजचत्रमा आिारित 
खडिीकृत तथ्याथक ि सूचनालाई आिाि मासन 
स्थानीय ङ्गिकास योजना तजुयमा गने गिे/नगिेको । 

०-१ ० 

स्थानीय पार्श्यजचत्र ि खडिीकृत तथ्याथक तथा 
सूचनाको ङ्गिििण   

आिसिक तथा िाङ्गषयक ङ्गिकास योजना दस्तािेज 
। 

 ४०   २.५.४ 

स्थानीय तहले आफ्नो के्षत्रका सामाजजक सिुक्षाका 
सङु्गििा पाउने लाभग्राहीहरू ि पजिकिणको असभलेख 
गयिस्थापन तथा तथ्याँक अध्यािसिक गिे ।नगिेको 
। 

०-१ १ 

पजिकिण सम्िन्िी  अध्यािसिक असभलेख  

अध्यािसिक लाभग्राहीहरुको ङ्गिििण 

गयजक्त्तगत घटना दताय पजुस्तका  

        8. जम्मा 4 २   
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८ ३.१.१ 

लैङ्गिक तथा समािेशी ङ्गिकासको लासग क्षमता 
ङ्गिकास कायययोजना तयाि गिे/नगिेको ि छुटै्ट 
जशषयकमा बजेट ङ्गिसनयोजन भए/नभएको ि यस्तो 
िकम खचय गने काययङ्गिसि स्िीकृत भइ कायायन्ियनमा 
आए।नआएको  

०-१ १ 

क्षमता ङ्गिकास कायययोजना, बाङ्गषयक ङ्गिकास 
काययक्रम, 

खचय गने काययङ्गिसि  

 ४२   ३.१.२ स्थानीय तहका पदासिकािी/कमचायिी/ लजक्षत ०-१ ० तासलम सम्पन्न प्रसतिेदन 



 

 

ससनथ 
मूल 
सबषय 

सहायक 
सबषय 

अङ्क 
सूचक 
नथ 

सूचक 
सूचकको 
अङ्क 

प्राप्ताङ्क प्रमाजणकिणको आिाि 

समहुले लैङ्गिक तथा समािेशी ङ्गिकास, लैंसगक ङ्गहथसा 
सनिािण सम्बन्िी तासलम सलए/नसलएको ि तासलम 
काययकममा लजक्षत समूह तथा मङ्गहला ि परुुषको 
समान सहभासगता ि उपजस्थसत ससुनजित गिे/नगिेको 
। 

सहभागीहरुको ङ्गिििण 

सहभागीको छनौट आिाि 

बाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम 

 ४३   ३.१.३ 

तासलमका ङ्गिषयिस्तमुा  मङ्गहलाका आिश्यकता तथा 
सिालहरु समेङ्गटए/नसमेङ्गटएको ि 

०-१ 

० 

तासलम सम्पन्न प्रसतिेदन 

तासलम म्यानलु  

तासलम मूल्याँङकन प्रसतिेदन  

तासलम आिश्यकता पङ्गहचान प्रददिेदन 

प्रस्ततुीकिणमा लैङ्गिक सम्बेदनशील भाषाको प्रयोग 
भए/नभएको तथा  तासलमको गणुस्ति, सेिा सङु्गििा 
सम्बन्िमा पषृ्ठपोषण सलए/नसलएको  

    

 ४४   ३.१.४ 

स्थानीय तहमा मङ्गहला तथा लजक्षत समहुका 
पदासिकािीको क्षमता असभिृङ्गद्धका लासग सनददयि 
काययक्रमहरू (प्रासबसिक तासलम, क्षमता ङ्गिकास, नेततृ्ि 
ङ्गिकासको तासलम, भ्रमण आदद)मा िजेट ङ्गिसनयोजन 
भई काययक्रम सथचालन भए/नभएको  

०-१ १ 

बाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम 

तासलम सम्पन्न प्रसतिेदन 

क्षमता ङ्गिकास कायययोजना 
तासलम मूल्याँङकन प्रसतिेदन  

िाङ्गषयक प्रगसत प्रददिेदन 

 ४५   ३.१.५ 

स्थानीय तहमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजजक 
समािेशीकिण सम्िन्िी तासलम सथचालन लगायतका 
काययक्रम  कायायन्ियन गनय सक्ने यथेि जनशजक्त्त 
भए/नभएको  

०-१ ० 

ङ्गिषयिस्तकुो जानकािी भएका 
कमयचािी/पदासिकािीको ङ्गिििण 

ङ्गिषयगत तासलम प्राप्त जनशजि ङ्गिििण 

स्थानीय स्तिमा प्राप्त ङ्गिज्ञहरुको सचुी(िोिि)  

 ४६   ३.१.६ 

स्थानीय तहमा मानि सथसािन ङ्गिकास केन्र/ 
शाखा/इकाइको गयिस्था भए/नभएको ि सत 
सनकायमा जनशजक्त्त गयिस्था गिे/नगिेको  

०-१ ० 
सथगठन सथिचना  
काययित जनशजिको शाखागत ङ्गिििण  

 ४७   ३.१.७  स्थानीय तहमा मङ्गहला ि लजक्षत समदुाय लजक्षत ०-१ ० बाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम  
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लोक सेिा आयोग पूिय तयािी कक्षा सिालन 
काययक्रम िहे/निहेको ि सो काययक्रम कायायन्ियन 
भए।नभएको 

काययक्रम सम्पन्न प्रसतिेदन 

सहभागी छनौटका आिािहरु 

िाङ्गषयक प्रगसत प्रसतिेदन 

 ४८   ३.१.८ 

मङ्गहला हक ङ्गहत ि असिकाि सम्िन्िी बेइजजि 
घोषणापत्रले समेटेका िाह्रिटा प्रसतिद्दताका 
सम्िन्िमा स्थानीय तहका पदासिकािी/ कमयचािीलाई 
जानकािी भए/नभएको ि सोको असभमखुीकिण गिे/ 
नगिेको  

०-१ ० 

बाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम  

काययक्रम सम्पन्न प्रसतिेदन 

िाङ्गषयक प्रगसत प्रसतिेदन 

असभमखुीकिण काययकमको सथख्या ि उपजस्थसत 
ङ्गिििण 

समहुगत सिेक्षण प्रसतिेदन 
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४ ३.२.१ 
मङ्गहला ङ्गिरुद्ध हनुे सिै प्रकािका ङ्गहथसा सनिािण गने 
काययक्रमका लासग बजेट ङ्गिसनयोजन गिे/नगिेको  

०-१ १ 

बाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम  

काययक्रम सम्पन्न प्रसतिेदन 

िाङ्गषयक प्रगसत प्रसतिेदन 

 ५०   ३.२.२ 

लैङ्गिक ङ्गहँसा मकु्त्त गाऊ।नगिपासलका घोषणा 
गिे/नगिेको ि मङ्गहला ङ्गहथसा ङ्गिरुद्ध शनु्य 
सहनशीलताको नीसत सलए/नसलएको  

०-१ १ 

लैङ्गिक ङ्गहँसा मकु्त्त गाऊ।नगिपासलका घोषणा 
गिेको समसत मङ्गहला ङ्गहथसा ङ्गिरुद्ध शनु्य 
सहनशीलताको नीसतन्याङ्गयक ससमसत ि स्थानीय 
प्रहिीमा मङ्गहला ङ्गहथसा सम्िन्िी उजिुी दताय 
सथख्या  तथा सो सम्िन्िी िाङ्गषयक प्रगसत ङ्गिििण 

 ५१   ३.२.३ 
स्थानीय तहले मङ्गहला ङ्गिरुद्ध हनुे सिै प्रकािका ङ्गहथसा 
सनिािण गने काययक्रमहरू सथचालन गिे/नगिेको  

०-१ १ 

बाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम  

काययक्रम सम्पन्न प्रसतिेदन 

िाङ्गषयक प्रगसत प्रसतिेदन 

 ५२   ३.२.४ 

स्थानीय तहले समाजमा िहेका ङ्गिसभन्न सामाजजक 
कुिीसत (जासतगत छुिाछुत, छाउपिी, बाल ङ्गििाह, बह ु
ङ्गििाह, दाइजो, आदद) हटाउन काययक्रमहरू सथचालन 
गिे/नगिेको । 

०-१ १ 

बाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम  

काययक्रम सम्पन्न प्रसतिेदन 

िाङ्गषयक प्रगसत प्रसतिेदन 
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४ ३.३.१ 

स्थानीय तहका मङ्गहला तथा समािेशी समूहबाट 
सनिायजचत भएका जनप्रसतसनसि ि काययित कमयचािीलाई 
नेपालको सथङ्गििान, स्थानीय सिकाि सिालन ऐन, 

अन्ति सिकाि ङ्गित्त गयिस्थापन ऐन, कमयचािी 
समायोजन ऐन, मलुकुी सथङ्गहताहरू, सबषयगत 
कानूनहरू, स्थानीय तहले जािी गिेका कानूनहरू ि 
अन्य प्रचसलत महत्िपूणय कानूनहरूको सम्िन्िमा 
असभमखुीकिण गिे/ नगिेको  

०-१ ०.५ 

बाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम  

काययक्रम सम्पन्न प्रसतिेदन 

िाङ्गषयक प्रगसत प्रसतिेदन 

सहभागीहरुको ङ्गिििण  

असभमूखीकिण काययक्रमको ङ्गिषयिस्त ु

 ५४   ३.३.२ 

स्थानीय तहका काययपासलका सदस्य,सभाका सदस्य ि 
प्रमखु प्रशासकीय असिकृत लगायत सबै शाखा 
प्रमखुलाई कानूनको मस्यौदा तजुयमा सम्िन्िी प्रङ्गक्रया 
ि समस्या समािान लगायतका सबषयिस्त ु उपि 
असभमखुीकिण गिे।नगिेको   

०-१ ०.५ 

बाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम  

काययक्रम सम्पन्न प्रसतिेदन 

िाङ्गषयक प्रगसत प्रसतिेदन 

सहभागीहरुको ङ्गिििण 

असभमूखीकिण काययक्रमको ङ्गिषयिस्त ु

 ५५   ३.३.३ 

स्थानीय तहका प्रत्येक ििामा मङ्गहलाका लासग 
कानूनी सचेतना सम्बन्िी अनजुशक्षण काययक्रम 

(कानूनी हक असिकाि, एकल मङ्गहला, मानि 
बेचङ्गिखन, छाउपिी प्रथा, यौनङ्गहँसा, आदद) सथचालन 
भए/नभएको ।     

०-१ ०.५ 

बाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम काययक्रम सम्पन्न 
प्रसतिेदनिाङ्गषयक प्रगसत प्रसतिेदनसहभागीहरुको 
ङ्गिििणअसभमूखीकिण काययक्रमको ङ्गिषयिस्त ु

 ५६   ३.३.४ 

स्थानीय तहमा मङ्गहलाको लासग सथचासलत कानूनी 
सचेतना सम्िन्िी अनजुशक्षण काययक्रम (कानूनी हक 
असिकाि, एकल मङ्गहला, मानि बेचङ्गिखन, छाउपिी 
प्रथा, यौनङ्गहँसा, आदद) बाट उनीहरु लाभाजन्ित 
भए/नभएको । 

०-१ ० 

तालीम पूियको पिीक्षा (pre test) ि तालीम 
पिात पिीक्षा (post test) प्रसतिेदन 

बाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम  

तासलम सम्पन्न प्रसतिेदन 

िाङ्गषयक प्रगसत प्रसतिेदन 

सहभागीहरुको ङ्गिििण 
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४ ३.४.१ 

स्थानीय तहले ङ्गिपद गयिस्थापन सम्िन्िी मापदडि, 

िणनीसत, काययनीसत लगायत काययङ्गिसि तयािी गदाय 
मङ्गहला तथा लजक्षत िगय िा  समदुायसँग पिामशय गिे/ 
नगिेको ि यस्ता दस्ताबेजमा उक्त्त िगय ि 
समदुायलाई  लजक्षत गिी ङ्गिशेष िाहत ि मङ्गहला 
परुुषलाई अलग अलग  सथिक्षणको प्राििान 
िाखे/निाखेको । 

०-१ ० 

ङ्गिपद गयिस्थापन सम्िन्िी मापदडि, िणनीसत, 

काययनीसत तथा काययङ्गिसि 

पिामशय काययक्रमको उपजस्थसत पजुस्तका 

 ५८   ३.४.२ 

स्थानीतहमा ङ्गिपद सम्िन्िी तथ्याङ्क सङ्कलन, नक्साङ्कन 
तथा गयिस्थापन गदाय प्रभाङ्गित मङ्गहला तथा लजक्षत 
िगय िा समदुाय समेतको खडिीकृत तथ्याङ्क िाखी 
आपतकालीन कायय सिालन तथा िाहत ङ्गितिण 
गिे।नगिेको । 

०-१ १ 

स्थानीयतहको ङ्गिपद गयिस्थापन तथा जोजखम 
न्यूनीकिण सम्िन्िी दस्तािेज 

ङ्गिपत प्रभाङ्गित मङ्गहला तथा लजक्षत िगय िा 
समदुायको खडिीकृत तथ्याङ्क ङ्गिििण तथा 
नक्शाथकन 

आपतकालीन कायय सिालन तथा िाहत 
ङ्गितिणको सूची 

 ५९   ३.४.३ 

समदुायमा आिारित ङ्गिपद गयिस्थापन सम्िन्िी कायय 
सथचालन गदाय प्रभाङ्गित मङ्गहला तथा लजक्षत िगय िा 
समदुायलाई सहभागी गिाई उनीहरूलाई पङ्गहलो 
प्राथसमकतामा िाखे/निाखेको । 

०-१ ०.५ 

प्राथसमकता ददईएका आिािहरु तथा सहभागी 
ङ्गिििण ङ्गिपद प्रभाङ्गित मङ्गहला तथा लजक्षत िगय 
िा समदुायको खडिीकृत तथ्याङ्क ङ्गिििण तथा 
नक्शाथकनबाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम िाङ्गषयक 
प्रगसत प्रसतिेदन 

 ६०   ३.४.४ 

ङ्गिपद गयिस्थापन कोषको स्थापना तथा सिालन ि 
स्रोत परिचालन गदाय  मङ्गहला तथा लजक्षत िगय िा 
समदुायको  सहभासगतामा सनणयय हनुे गिे।नगिेको । 

०-१ ०.५ 

ङ्गिपद गयिस्थापन कोषको स्थापना तथा 
सिालन काययङ्गििी 
ङ्गिपद प्रभाङ्गित मङ्गहला तथा लजक्षत िगय िा 
समदुायको खडिीकृत तथ्याङ्क ङ्गिििण तथा 
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४ ४.१.१ 

स्थानीय तहका भिन, भौसतक पूिायिाि तथा अन्य 
सथिचना सनमायणको लासग ड्रइङ, सिजायन, लागत 
अनमुान तयाि गदायका बखत सथिचना सनमायण भएपसछ 
मङ्गहला, बालबासलका, अपािता भएका गयजिले सनबायि 
प्रयोग गनय सङ्गकने गिी लैङ्गिक तथा यौसनक 
अल्पसथख्यक, बालबासलका ि अपािता मैत्री / 
सथबेदनशील सथिचनाको प्राििान सङ्गहत हनु े
गिे।नगिेको । 

०-१ ०.५ 

लैङ्गिक तथा यौसनक अल्पसथख्यक, बालबासलका 
ि अपािता मैत्री / सथबेदनशील सथिचनाको 
स्िीकृत ड्रइङ, सिजायन,  तथा लागत अनमुान    

 ६२   ४.१.२ 

स्थानीय तहका भिन, भौसतक पिुायिाि तथा 
सथिचनाहरु, जशक्षा, स्िास्थ्य ि अन्य सामाजजक पूिायिाि 
सम्िन्िी भिन ि अन्य सथिचनाहरू सनमायण गदाय 
मङ्गहला,  लैङ्गिक तथा यौसनक अल्पसथख्यक, 

अपाितामैत्री तथा बालमैत्री दृङ्गिकोणबाट समेत 
उपयिु हनुे गिी सनमायण गिे/नगिेको ।  

०-१ १ 

लैङ्गिक तथा यौसनक अल्पसथख्यक, बालबासलका 
ि अपािता मैत्री / सथबेदनशील सथिचनाको 
स्िीकृत ड्रइङ, सिजायन,  तथा लागत अनमुान    

सथिचनाको काययसम्पन्न प्रसतिेदनहरू 

स्थलगत अध्ययन तथा अिलोकन प्रसतिेदन । 

 ६३   ४.१.३ 

स्थानीय तहले १५०० िगयङ्गफटभन्दा बढी प्लीन्थ 
क्षेत्रफल भएका सनजी तथा साियजसनक भिन तथा 
सथिचना सनमायण सम्िन्िी नक्सा स्िीकृत गदाय  मङ्गहला, 
लैङ्गिक तथा यौसनक अल्पसथख्यक, अपाितामैत्री तथा 
बालमैत्री दृङ्गिकोणबाट समेत उपयिु हनुे गिी 
सथिचना सनमायण गने प्राििान सङ्गहत जस्िकृसत ददन े

०-१ १ 

स्थानीय तहबाट स्िीकृत ड्रइङ, सिजाइन, तथा 
नक्शाभिन तथा पूिायिाि सनमायण सम्पन्न 
सम्िन्िी स्थलगत अध्ययन तथा अिलोकन 
प्रसतिेदन 
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गिे/गिेको तथा सो िमोजजम सनमायण कायय हनु े
गिे/नगिेको । 

 ६४   ४.१.४ 

स्थानीय तहले मङ्गहला लगायत लजक्षत समदुायलाई 
लक्ष्य गिी पिथपिागत तथा आिसुनक उजाय (जलङ्गिद्यतु 
लगायत ङ्गिसभन्न बैकजल्पक उजाय स्रोतबाट प्राप्त हनु े
उजाय, सिुारिएको चलुो, आदद) को प्रयोग गनय 
प्रोत्साहन गने आयोजनाहरू  सथचालन गिे/नगिेको।  

०-१ ०.५ 

प्रोत्साहन गने नीसत तथा आयोजनाहरू 

िाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम तथा प्रगसत ङ्गिििण 

स्थलगत अध्ययन तथा अिलोकन प्रसतिेदन 
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४ ४.२.१ 

प्रजनन ्स्िास्थ्य सम्िन्िी िाङ्गषयक नीसत ि काययक्रममा  
गभयिती मङ्गहलालाई जोजखमयिु तथा खतिायिु 
काममा नलगाउने गयिस्था गिी सोको काययन्ियन 
गिे।नगिेको ।  

०-१ १ 

प्रजनन ्स्िास्थ्य सम्िन्िी स्िीकृत िाङ्गषयक नीसत 
ि काययक्रम  

अध्ययन तथा अनगुमन प्रसतिेदन 

 ६६   ४.२.२ 

स्थानीय तहको कायायलय, अस्पाताल िा स्िास्थ्य 
चौकी ि सम्भि भएका साियजसनक स्थलहरुमा 
कमयचािी लगायत सेिाग्राहीलाइ लजक्षत गिी अलग्गै 
स्तनपानकक्षको गयिस्था गिे  नगिेको ि सो को 
काययन्ियन भए/नभएको ।  

०-१ ० 

अलग्गै स्तनपान कक्षको गयिस्था  
स्तनपान कक्ष सथचालन सम्िन्िी सनणयय 

शाखागत कायय ङ्गिििण  

अनगुमन प्रसतिेदन  

 ६७   ४.२.३ 

परििाि सनयोजन, मात ृजशश ुकल्याण, ङ्गिस्तारित खोप, 

पोषण, जनसथख्या जशक्षा,  जनस्िास्थ लगायत 
मङ्गहलाहरूको स्िास्थ्य सिुाि सम्बन्िी ङ्गिशेष 
काययक्रमहरू (सतु्केिी हुँदाको स्िास्थ्य अिस्था सिुाि 
गनय, ङ्गकशोिीहरूको लासग प्रजनन ि यौन जशक्षा 
आदानप्रदान गनय, एचआईभी एड्स, स्तन क्यान्सि, 

पाठेघिको क्यान्सि ि आि खस्ने लगायतका 
ङ्गिषयहरु)  सथचालन गिे/नगिेको ।  

०-१ १ 

िाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रमप्रगसत प्रसतिेदनसम्पन्न 
काययकम सथख्या, पटक तथा सहभागी सथख्या, 
काययक्रम सथचालन स्थल समेत देजखन ेगरि 
तयाि गिेको कायय सम्पन्न प्रसतिेदन  
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 ६८   ४.२.४ 

मङ्गहला, आसथयकरूपले ङ्गिपन्न घि परििाि लगायत 
लजक्षत समहुको स्िास्थ्य सबमा गनय सहजीकिण ि 
सहयोग गने काययक्रम ि बजेट गयिस्था गिे/नगिेको 
तथा सोको कायायन्ियन गिे/नगिेको । 

०-१ १ 

आिसिक तथा िाङ्गषयक नीसत तथा काययक्रम  

िाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम   

िाङ्गषयक प्रगसत प्रसतिेदन 
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४ ४.३.१ 

स्थानीय तहले आफ्नो के्षत्र सभत्रका ङ्गिद्यालय जान े
उमेि समहुका सबै बालबासलकालाई ङ्गिद्यालयमा भनाय 
गिाउने प्रिन्ि समलाए।नसमलाएको ि सो उमेि 
समहुका सबै बालबासलकाहरु ङ्गिद्यालय भनाय 
भए/नभएको । 

०-१ १ 

ङ्गिद्यालयमा भनाय गिाउने सम्िन्िी सनणयय  

ङ्गिद्यालय जाने उमेि समहुगत ङ्गिद्याथी भनाय दि 

अध्ययन प्रसतिेदन 

 ७०   ४.३.२ 

स्थानीय तहले आफ्नो के्षत्र सभत्रका आसथयक अिस्था 
कमजोि भएका परििािका बालबासलका तथा लजक्षत 
समूदायका सबै बालबासलकालाई ददिा खाजा, सनशलु्क 
पाठ्यपसु्तक, शैजक्षक सामाग्री तथा पोसाक ि 
छात्रबजृत्तको गयिस्था गिी सनष्पक्ष ङ्गितिण हनुे प्रिन्ि 
समलाए।नसमलाएको । 

०-१ १ 

िाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम 

काययक्रम सथचालन सनदेजशका  
बालबासलक छनौटका आिािहरु तथा सनणयय  

कायय सम्पन्न प्रसतिेदन 

 ७१   ४.३.३ 

सनिक्षि मङ्गहलाहरूको लासग जशक्षा सम्बन्िी ङ्गिशषे 
काययक्रमहरू सथचालन गने नीसत तथा िजेट ि 
काययक्रम भए/नभएको तथा सो अनरुूप काययक्रमहरु 
(जस्तैैः असभभािक जशक्षा, प्रौढ तथा ङ्गकशोिी कक्षा, 
आदद )  कायायन्ियन  भए। नभएको ।  

०-१ १ 

स्िीकृत आिसिक तथा िाङ्गषयक नीसत तथा 
काययक्रम 

िाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम 

प्रगसत ङ्गिििण  

काययक्रम सम्पन्न प्रसतिेदन 

सनिक्षि मङ्गहला सम्िन्िी असभलेख, सहभागी 
छनौटका आिािहरु तथा सम्िद्ध सनणयय  

 ७२   ४.३.४ 
ङ्गिद्यालयमा छात्र ि छात्रा तथा यौसनक 
अल्षसथख्यकका लासग छुट्टा छुटै्ट शौचालय, पानीको ०-१ ०.५ 

िाङ्गषयक नीसत तथा योजना ि सम्िद्ध 
सनणययहरुङ्गिद्यालयको िाङ्गषयक योजनास्थलगत 
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गयिस्था, ङ्गकशोिी छात्राको लासग सेनेटरि प्याि, साबनु 
लगायत आिश्यक सामाग्रीको गयिस्थाको साथै यौन 
जशक्षा तथा सहजीकिण काययक्रम सथचालन हनु े
गिे।नगिेको  

अनगुमन प्रसतिेदनकायय सम्पन्न प्रसतिेदन  

        15. जम्मा 4 ३॰५   

७३ 

खा
न ेप

ान
ी त

था
 स

िस
फ
ाइ 

४ ४.४.१ 

स्थानीयतहका कायायलय तथा साियजसनक स्थलहरूमा 
सफा ङ्गपउने पानी, हात िनुे गयिस्था, मङ्गहला, परुुष 
तथा यौसनक अल्पसथख्यकको लासग अलग्गै 
शौचालयको गयिस्था ि साबनु तथा स्यासनटाइजि, 

आददको प्रिन्ि गिे।नगिेको । 

०-१ ०.५ 

िाङ्गषयक नीसत तथा योजना ि सम्िद्ध सनणययहरु 

िाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम ि प्रगसत ङ्गिििण 

स्थलगत अनगुमन प्रसतिेदन 

कायय सम्पन्न प्रसतिेदन 

 ७४   ४.४.२ 

स्थानीय तहको आयोजना तथा स्थानीय मङ्गहलाहरुको 
सङ्गक्रय सहभासगतामा ििा ििामा खलुा ददसामिु 
पासलका, घिघिमा शौचालय, ङ्गपउने पानी, पोखिी  टोल 
सफाइ असभयान जस्ता काययक्रम सिालन हनुे गिे। 
नगिेको । 

०-१ ०.५ 

िाङ्गषयक नीसत तथा योजना ि सम्िद्ध सनणययहरु 

िाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम ि प्रगसत ङ्गिििण 

स्थलगत अनगुमन प्रसतिेदन 

कायय सम्पन्न प्रसतिेदन 

उपभोक्त्ता ससमसत गठन सम्िन्िी सनणयय ि 
सोमा मङ्गहलाहरुको सहभासगताको अिस्था, 
आदद।  

 ७५   ४.४.३ 

स्थानीय तहका सबै गाउँ, िस्ती तथा टोलटोलमा 
कुङ्गहने ि नकुङ्गहन े घिायसी फोहोि छुट्याउन े
गयिस्था, फोहोि सथकलन तथा ङ्गिसजयन, घिघिमा 
भान्छाको फोहोि ि पानीबाट किेसाबािी, कौसीखेती 
तथा गमला ि फुलबािी जस्ता काययक्रममा मङ्गहला ि 
परुूषको समान सहभासगता असभिृङ्गद्धय गनय जनचेतना 
लगायत काययक्रम सिालन हनुे गिे। नगिेको।  

०-१ १ 

िाङ्गषयक नीसत तथा योजना ि सम्िद्ध सनणययहरु 

िाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम ि प्रगसत ङ्गिििण 

स्थलगत अनगुमन प्रसतिेदन 

कायय सम्पन्न प्रसतिेदन 

उपभोक्त्ता ससमसत गठन सम्िन्िी सनणयय ि सो 
मा मङ्गहलाहरुको सहभासगताको अिस्था,आदद। 

जनचेतना असभबङु्गद्ध काययक्रमको स्िीकृत बजेट 
ि सिालन प्रसतिेदन, आदद।  
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 ७६   ४.४.४ 

स्थानीय तहका गाऊँ, टोल, िस्तीहरूमा सफापानीको 
सहज गयिस्थाका लासग आकासेपानी सथकलन ि 
भडिािण, पिथपिागत इनाि ि कुिाको पनुजीङ्गिकिण ि 
रिचाजजयङ जस्ता काययक्रम स्िीकृत भए/नभएको ि सत 
काययक्रम सिालन गदाय स्थानीय मङ्गहलाहरुको सङ्गक्रय 
सहभासगतामा हनुे गिे।नगिेको । 

०-१ ० 

िाङ्गषयक नीसत तथा योजना ि सम्िद्ध 
सनणययहरुिाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम ि प्रगसत 
ङ्गिििणस्थलगत अनगुमन प्रसतिेदनकायय सम्पन्न 
प्रसतिेदनउपभोक्त्ता ससमसत गठन सम्िन्िी 
सनणयय ि सोमा मङ्गहलाहरुको सहभासगताको 
अिस्था, आदद। 
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 ४ ४.५.१ 

स्थानीय तहको आिसिक योजना, बाङ्गषयक नीसत, 

काययक्रम तथा बजेट तजुयमा गदाय बेिोजगािी ि गिीबी 
नक्साङ्कन समेतको आिाि सलई मङ्गहला तथा लजक्षत 
समदुायलाई प्रत्यक्ष लाभ हनुे स्ििोजगािमूलक, 

आयमूलक ि सीपमूलक काययक्रमहरू समािेश गिी 
कायायन्ियन गिे/नगिेको । 

०-१ ०.५ 

आिसिक योजना, िाङ्गषयक नीसत तथा योजना ि 
सम्िद्ध सनणययहरु 

िाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम ि प्रगसत ङ्गिििण 

कायय सम्पन्न प्रसतिेदन 

 ७८   ४.५.२ 

स्थानीय तहले स्ििोजगाि तथा बैदेजशक िोजगािीमा 
जाने मङ्गहला तथा लजक्षत समहुको क्षमता ङ्गिकासको 
लासग काययक्रमहरू तय गिी कायायन्ियिन 
गिे।नगिेको । 

०-१ ०.५ 

िाङ्गषयक नीसत तथा योजना ि सम्िद्ध सनणययहरु 

िाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम ि प्रगसत ङ्गिििण 

कायय सम्पन्न प्रसतिेदन 

 ७९   ४.५.३ 

ग्रामीण मङ्गहला प्राङ्गिसिकहरू (पश ु सेिा, कृङ्गष, खाि 
प्रङ्गििी, िन, स्िास्थ्य ि पूिायिाि लगायतका ङ्गिषय 
सम्बन्िी प्राङ्गिसिक)ि सामाजजक परिचालक तयाि गने 
नीसत सलई सो अनरुूप काययक्रम सथचालन 
गिे।नगिेको । 

०-१ ०.५ 

आिसिक योजना, िाङ्गषयक नीसत तथा काययक्रम  

िाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम ि प्रगसत ङ्गिििण 

सहभागी छनौटका आिाि  

काययक्रम सम्पन्न प्रसतिेदन 

(प्राङ्गिसिक ङ्गिषय, सथचालन अिसि, सामाजजक 
परिचालक तथा प्राङ्गिसिकको सथख्या)  

 ८०   ४.५.४ 
गरिब तथा लजक्षत समहुको पहुँच ि क्रयशजि 
अनरुूप सपुथमूल्य सहकािी पसलहरूको गयिस्थापन ०-१ ०.५ 

सहकािी सथस्था प्रिियन सम्िन्िी नीसतिाङ्गषयक 
नीसत तथा काययक्रमिाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम ि 
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गने स्थानीय तहको नीसत िहे/नहिेको ि सो अनरुूप 
काययक्रम कायायन्ियन भए।नभएको  

प्रगसत ङ्गिििणकाययक्रम सम्पन्न 
प्रसतिेदनकाययक्रम अनगुमन प्रसतिेदन 
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४ ५.१.१ 

स्थानीय तहले सेिा प्रिाह, ङ्गिकास सनमायण ि सशुासन 
प्रिियनका सबषयमा नीसत, कानून जािी गिी सोही 
बमोजजम तोङ्गकएका पदासिकािी/ ससमसत/ 
काययदलबाट सनणयय गिी कायय गने गिेको िा तदथय 
(पटके/ स्िेच्छाअनरुूप) सनणयय गिी कायय हनुे गिेको 
।  

०-१ १ 

स्थानीय तहले सेिा प्रिाह,ङ्गिकास सनमायण ि 
सशुासन प्रिियनका सबषयमा जािी गिेका नीसत 
तथा कानून 

सम्बजन्ित असिकािीबाट भएका सनणययहरु 

सनणयय प्रङ्गक्रया तथा कायय जजम्मेिािी सङ्गहतको 
कायय ङ्गिििण  

 ८२   ५.१.२ 

स्थानीय तहले ङ्गिसिको शासन प्रिियन, जनसहभासगता 
असभिृङ्गद्ध, भ्रिाचाि सबरूद्ध शून्य सहनशीलता,सेिा 
प्रिाहमा सनश्पक्षता ि मङ्गहला तथा लजक्षत समहुलाई 
अग्रासिकाि ददने नीसत सलई सो िमोजजम कायायन्ियन 
गिे/नगिेको ।  

०-१ १ 

सम्बद्ध कानून, नीसत तथा काययङ्गिसि 

िाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम  

साियजसनक सनुिुाई, गनुासो सनुिुाई, सामाजजक 
पिीक्षण, साियजसनक पिीक्षण, लेखा पिीक्षण, 

गयिस्थापन  पिीक्षण लगायतका प्रसतिेदन 

काययक्रम कायायन्ियन प्रसतिेदन 

काययक्रमको उपजस्थसत पजुस्तका 

 ८३   ५.१.३ 

मङ्गहला असिकाि तथा समानताका लासग भएका 
बेइजजि घोषणा पत्रका िाह्रिटा प्रसतिद्धताहरूका 
क्षेत्रमा काययक्रम तय गिी कायायन्ियन गने 
गिेको/नगिेको। 

०-१ १ 

स्िीकृत नीसत तथा काययक्रम  

िाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम  

काययक्रम सम्पन्न प्रसतिेदन  

 ८४   ५.१.४ 

सथयिु िाष्ट्रसङ्घीय बाल असिकाि महासन्िी, १९८९ 
मा उल्लेख भए अनरुुपका  प्रसतबद्धता कायायन्ियन गनय 
िकम ङ्गिसनयोजन गिी काययक्रम सथचालन गिे/नगिेको 
।  

०-१ ०.५ 

नीसत तथा काययक्रम  

िाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम  

काययक्रम सम्पन्न प्रसतिेदन 
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४ ५.२.१ 

स्थानीय तहले सनयसमतरुपमा काययक्रमको साियजसनक 
पिीक्षण, सामाजजक पिीक्षण, साियजसनक सनुिुाई, 

सनयसमत पत्रकाि भेटघाट ि सूचनाको 
साियजसनकीकिण गने गिे।नगिेको । 

1.00 ०.५ 

सम्बद्ध कानून, नीसत तथा काययङ्गिसििाङ्गषयक 
ङ्गिकास काययक्रम साियजसनक सनुिुाई, गनुासो 
सनुिुाई, सामाजजक पिीक्षण, साियजसनक पिीक्षण, 

लेखा पिीक्षण, गयिस्थापन  पिीक्षण लगायतका 
प्रसतिेदनकाययक्रम कायायन्ियन 
प्रसतिेदनकाययक्रमको उपजस्थसत पजुस्तका 

 ८६   ५.२.२ 

स्थानीय तहले गने साियजसनक पिीक्षण, सामाजजक 
पिीक्षण, साियजसनक सनुिुाई, सनयसमत पत्रकाि भेटघाट 
ि सूचनाको साियजसनकीकिण काययक्रममा लजक्षत 
समहुका गयजि तथा समदुायका सदस्यको उपजस्थसत 
िहने गिे।नगिेको  

1.00 १ 

िाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम  

साियजसनक सनुिुाई, गनुासो सनुिुाई, सामाजजक 
पिीक्षण, साियजसनक पिीक्षण, लेखा पिीक्षण, 

गयिस्थापन  पिीक्षण लगायतका प्रसतिेदन 

काययक्रम कायायन्ियन प्रसतिेदन 

काययक्रमको उपजस्थसत पजुस्तका 

 ८७   ५.२.३ 

स्थानीय तहले गने साियजसनक पिीक्षण, सामाजजक 
पिीक्षण, साियजसनक सनुिुाई, सनयसमत पत्रकाि भेटघाट 
ि सूचनाको साियजसनकीकिण काययक्रममा लजक्षत 
समदुायको तफय बाट स्थानीय तहले सलएको नीसत तथा 
काययक्रम ि सो को कायायन्ियका ङ्गिषयमा प्रश्न उठ्न े
गिे/नगिेको ि सोको असभलेख िाखी उठेका प्रश्नउपि 
स्थानीय तहबाट सम्बोिन हनुे गिे।नगिेको । 

1.00 ०॰५ 

िाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम  

साियजसनक सनुिुाई, गनुासो सनुिुाई, सामाजजक 
पिीक्षण, साियजसनक पिीक्षण, लेखा पिीक्षण, 

गयिस्थापन  पिीक्षण लगायतका प्रसतिेदन 

काययक्रम कायायन्ियन प्रसतिेदन 

काययक्रमको उपजस्थसत पजुस्तका 
असभलेख पजुस्तका  
गनुासो कायायन्ियन प्रसतिेदन  

 ८८   ५.२.४ 

स्थानीय तहका जनप्रसतसनसि ि कमयचािीको आचाि 
सथङ्गहता स्िीकृत गिी कायायन्ियनमा ल्याए।नल्याएको 
।   

0.00 ० 

स्िीकृत आचाि सथङ्गहता 
आचाि सथङ्गहताको पालना सम्िन्िी अध्ययन िा 
अनगुमन प्रसतिेदन ।  
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४ ५.३.१ 

स्थानीय तहले सनयसमतरुपमा समग्र िाङ्गषयक योजना 
तथा काययक्रम साियजसनक गने गिे ।नगिेको ि 
मङ्गहला,  लगायत अन्य सबै लजक्षत समहुका लासग 
िाजखएका काययक्रम तथा सोको बजेट सिोकाििालाले 
थाहा पाउनेगिी साियजसनक गिे।नगिेको । 

०-१ १ 

िाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम साियजसनक सनुिुाई, 

गनुासो सनुिुाई, सामाजजक पिीक्षण, साियजसनक 
पिीक्षण, लेखा पिीक्षण, गयिस्थापन  पिीक्षण 
लगायतका प्रसतिेदनकाययक्रम कायायन्ियन 
प्रसतिेदनकाययक्रमको उपजस्थसत पजुस्तकाअसभलेख 
पजुस्तका  

 ९०   ५.३.२ 

स्थानीय तहले स्थानीय सूचना सबैले बझु्ने गिी  
स्थानीय भाषामा  प्रिाह तथा प्रशािण गने गिे। 
नगिेको । 

०-१ १ 

नीसत तथा काययक्रम 

िाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम 

स्थानीय भाषाका प्रसारित सामाग्रीहरुको 
असभलेख 

काययक्रम प्रगसत सबबिण    

 ९१   ५.३.३ 

स्थानीय तहले स्थानीय िेसियो, एफ.एम, छापा लगायत 
श्रब्यदृश्य समेतका सबै माध्यमद्वािा लैंसगक समानता 
तथा  समािेशीकिण सम्बन्िी सूचना प्रिाह गिी 
जनतालाई ससुजुचत  गिे/नगिेको 

०-१ १ 

नीसत तथा काययक्रम 

िाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम 

प्रसारित सामाग्रीहरुको असभलेख तथा ङ्गिििण 

काययक्रम प्रगसत ङ्गिििण    

 ९२   ५.३.४ 

स्थानीय तहमा मङ्गहला लगायत सबै लजक्षत समहुमा 
सूचना, जशक्षा तथा सथचािसम्बन्िी काययक्रमको 
प्रिाहबाट जनचेतना िृङ्गद्ध भएको/नभएको । 

०-१ १ 

सहभागी तासलम/काययक्रम पूियको मूल्याङ्कन 
प्रसतिेदन ि तासलम पिातको मूल्याङ्कन 
प्रसतिेदन (Pre test and Post test) 

काययक्रमको प्रभािकारिता अध्ययन प्रसतिेदन ।    

स्थलगत अध्ययन प्रसतिेदन।  
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४ ५.४.१ 

स्थानीय तहबाट सथचासलत काययक्रम तथा 
परियोजनाबाट सबै लजक्षत िगय तथा समदुायले लाभ 
सलन सके/नसकेको । 

०-१ ०.५ 

स्थलगत अनगुमन प्रसतिेदन 

काययक्रमको साियजसनक सनुिुाई तथा पिीक्षण 
प्रसतिेदन 

काययक्रम सम्पन्न प्रसतिेदन  
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काययक्रमको प्रभािकारिता अध्ययन प्रसतिेदन 

 ९४   ५.४.२ 

स्थानीय तहले सथचालन गिेका लैङ्गिक समानता तथा 
सामाजजक समािेशी ङ्गिकास सम्िन्िी काययक्रमको 
अनगुमन, मूल्याङ्कन गदाय सिोकाििालालाई पगेुको 
लाभ, असि ि प्रभाि ङ्गिश्लषेण गिे/नगिेको ।  

०-१ १ 

स्थलगत अनगुमन प्रसतिेदनकाययक्रमको 
साियजसनक सनुिुाई तथा पिीक्षण 
प्रसतिेदनकाययक्रम सम्पन्न प्रसतिेदन काययक्रमको 
प्रभािकारिता अध्ययन प्रसतिेदनकाययक्रम 
काययन्ियन लाभ, असि ि प्रभाि ङ्गिश्लषेण भएको 
प्रसतिेदन 

 ९५   ५.४.३ 

स्थानीय तहको समीक्षा बैठकमा मङ्गहला लगायत सबै 
लजक्षत िगय तथा समदुायको उपजस्थसतमा उक्त्त 
िगयसथग सम्िजन्ित लजक्षत काययक्रम उपि छलफल 
हनुे गिे/नगिेको । 

०-१ ० 

िाङ्गषयक ङ्गिकास काययक्रम 

सहभागी छनौटका आिाि  

उपजस्थसत पजुस्तका 
समीक्षा बैठकको सनणयय तथा प्रसतिेदन 

 ९६   ५.४.४ 
अनगुमन तथा मूल्याङ्कनको पषृ्ठपोषणलाई सम्बोिन 
गिी योजना तथा  काययक्रम तयाि गिे/नगिेको ।  

०-१ १ 

अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 

प्रसतिेदन  

िाङ्गषयक योजना तथा काययक्रम 
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४ ५.५.१ 

स्थानीय तहले सथघ ि प्रदेश सिकािले तय गिेका 
नीसत, कानून तथा काययक्रमहरूको कायायन्ियनमा 
सहकायय, समन्िय ि सहजीकिण  गिे।नगिेको ।  

०-१ १ 

स्थानीय तहको िाङ्गषयक नीसत तथा काययक्रम 

सथघ ि प्रदेश सिकािका सम्िद्ध नीसत तथा 
कानून ि काययङ्गिसि 

समन्िय ि सहकाययमा सथचासलत काययक्रमको 
सचुी 
सथघ ि प्रदेश सिकािका काययक्रममा स्थानीय 
तहको  सहभासगता ि समथग्लनता सम्िन्िी 
काययक्रम सम्पन्न प्रसतिेदन ।  

 ९८   ५.५.२ 
लैङ्गिक समानता तथा समािेशी ङ्गिकासको लासग 
ङ्गिसभन्न सिोकाििाला सनकायहरूबीच सिाल सनमायण ०-१ १ 

कानून, नीसत तथा काययङ्गिसि, आददमा सथजाल 
सनमायण सम्िन्िी गयिस्था 
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भई काययगत छलफल हनुे गिे।नगिेको ।  सिाल सनमायणको सनणयय 

छलफलको सनणयय पजुस्तका  

 ९९   ५.५.३ 

लैङ्गिक समानता तथा समािेशी ङ्गिकासको लासग 
ङ्गिसभन्न सिोकाििाला सनकायहरूबीच काययगत सथयन्त्र 
(सथजाल) का प्रसतसनसिहरूलाई लैङ्गिक तथा समािेशी 
ङ्गिकास सम्िन्िी क्षमता ङ्गिकास तासलम प्रदान गिे 
।नगिेको ।   

०-१ १ 

िाङ्गषयक बजेट तथा काययक्रमसथजालका 
प्रसतसनसिहरुको ङ्गिििण क्षमता ङ्गिकास तासलम 
काययकम सथख्या ि उपजस्थसत 

 १०
० 

  ५.५.४ 

मङ्गहला ङ्गिरुद्ध हनुे सबै प्रकािका भेदभाि उन्मूलन 
गने महासजन्िको िाङ्गष्ट्रय कायययोजना, सथयिु िाष्ट्रसङ्घीय 
सिुक्षा परिषद बाट पारित प्रस्ताि नम्बि १३२५ ि 
१८२० को िाङ्गष्ट्रय कायययोजना ि मानि असिकाि 
सम्िन्िी   िाङ्गष्ट्रय कायययोजनामा स्थानीय सिकािको 
जजम्मेिािी भनी उल्लेख गरिएका काययक्रमहरूमा 
िकम ङ्गिसनयोजन गिी कायायन्ियन गिे।नगिेको । 

०-१ १ 
िाङ्गषयक नीसत, योजना, बजेट तथा काययक्रम 

काययक्रम कायायन्ियन प्रगसत ङ्गिििण  
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          कुल अङ्क १०० ६२॰५   

          कुल अङ्क १०० ६२॰५   
 

 


