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!=k[i7e"dL

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] k|:tfjgfdf g} n}+lus lje]b cGTo u/L ;dfg'kflts ;dfj]zL / 
;xeflutf d"ns l;4fGtsf cfwf/df ;dtf d"ns ;dfhsf] lgdf{0f ug]{ Joj:yf ul/Psf] 5 . 
dlxnfsf] xs ;DaGwL wf/fn] ;dfg j+zLo clwsf/, ;'/lIft dft[Tj / k|hgg :jf:Yo 
;DaGwL clwsf/, /fHosf ;a} ;/sf/df ;xeflutf x'g] clwsf/, ;DklQ tyf kfl/jf/Ls 
dfldnf ;DaGwL clwsf/, lzIff, :jf:Yo, /f]huf/ / ;fdflhs ;'/Iffdf ;sf/fTds lje]bsf] 
Joj:yf u/]sf] 5 . o;sf ;fy} dlxnf lj?4 x'g] lx+;fhGo sfo{x¿nfO{ sfg"g adf]lhd 
b08gLo x'g] Joj:yf u/]sf] 5 . ;dfgtfsf] xsn] gful/sx¿, ;fdflhs / ;f+:s[tsf] ?kn] 
k5fl8 k/]sf ;d'bfo;d]tsf] ;+/If0f, ;zlQms/0f jf ljsf;sf] nflu ;+ljwfgdf ljz]if 
k|fjwfgx¿sf] yk JofVof u/sf] 5 . ;fdflhs Gofosf] xsn] /fHosf x/]s ;/sf/x¿df 
;dfj]zL / ;dfg'kflts k|ltlglwTjsf] l;4fGtsf cfwf/df hgtfsf] ;xefuLtfsf] clwsf/ 
:yfkgf u/]sf] 5 . :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ df ufpFkflnsf tyf gu/kflnsfsf] 
sfd, sTf{Jo / clwsf/df n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f -Nf};;f;_ ;DaGwL 
Joj:yf u/]sf] 5 . To;}u/L j8f ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/df TfYof+s cBfjlws tyf 
;+/If0f cGtu{t v08Ls[t tYof+s ;+sng ug]{, ljsf; sfo{ cGtu{t afnljjfx, ax'–ljjfx, 
n}+lus lx+;f cGTo ug]{ cflbsf] Joj:yf ul/Psf] 5 . :yfgLo txsf] of]hgf th'{df tyf 
sfof{Gjog cGtu{t of]hgf th'{df dlxnf tyf lk5l8Psf] ju{sf] ;xeflutf ;'lglZrt ub}{ 
dlxnf, afnaflnsf tyf lk5l8Psf ju{, If]q / ;d'bfonfO{ k|ToIf nfe k'Ug] of]hgf 5gf}6df 
hf]8 lbg'n] n}=;=;f=; k|j¢{g ug]{ Joj:yf ul/Psf] a'lemG5 . :yflgo ;/sf/ ;+rfng P]g 
@)&$ n]u/]sf]Joj:yf cg';f/ :yfgLo ;/sf/x¿n] jif{df Ps k6s cfly{s jif{ ;dfKt 
ePsf]k|yd rf}dfl;s leq n}= ;= ;f= ; k/LIf0f u/L ;Sg'k5{ . n}= ;= ;f= ;= k/LIf0f 
sfo{sf] ;xof]u tyf ;dGjosf nflu :yfgLo ;/sf/n] Ps sfo{bn u7g ;d]t ug{'kb{5 .

n};;f; kl/If0fsf] cfwf/e"t dfkb08sf ?kdf kfFrj6f d"Vo lzif{s -gLlt,sfg'g, of]hgf, 
;+:yfut Joj:yf, dfgj ;+;fwg tyf Ifdtf ljsf;, ;]jf k|jfx, ;';fzg tyf pQ/bfloTj_ 
/ kfFr j6f k|d'v lzif{sx? leq @@ j6f pkzLif{sx? /flvPsf 5g\ .ltg} pklzif{sx?nfO{ 
k|i6 agfpgsf nflu k|To]s pklzif{sdf k|Zgx? /flvPsf 5g\ . ltg} k|Zgx?sf] cfwf/df 
:yflgo ;/sf/sf kbflwsf/Lx? / sd{rf/Lx?;+u ;Fu 5nkmn Pj+ cGt{lqmof ;DkGg ul/ 
5nkmnsf] cfwf/df pQm j'+bfdf /fd|f] b]lvPsfdf !, dWoo b]lvPsfdf )=% / ;'wf/ ug'{ kg]{ 
b]lvPsfdf jf ;f]ljifo x'Fb} gePdf ) c+sx? k|bfg ul/of] / k|fKt glthfnfO{ dfs'/L hfnf] 
tyf :tDe lrqsf] dfWodaf6 b]vfOPsf] 5 . n};;f; k/LIf0fsf] ;}4flGts kIfsf] cg';/0f, 
n};;f; k/LIf0f sfo{ljlwsf] dxTjk'0f{ kf6f] ePsfn] o;sf] ;kmn sfof{Gjogaf6 cfkm\gf] 
n};;f; If]qsf] ljsf;sf] pQ/bfloTj k'/f ug{ :yfgLo ;/sf/nfO{ 7'nf] 6]jf k'Ug] b]lvG5 . 
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o;}sf] cfwf/df eljiosf] /0fgLlt tyf of]hgf tof/ ug]{ sfo{sf nflu o;af6 k|fKt 
lgisif{x¿n] ;3fpF5g\ . :yflgo tx n};;f; k/LIf0f sfo{ljlw, @)&$ sf] clwgdf /xL 
k"j{vf]nf ufFpkflnsfsf] cf=j=)&&.)&* sf] n};;f; k/LIf0f ul/ k|ltj]bg tof/ ul/Psf] xf] .

@= n};;f; kl/If0fsf] dxTj

:yfgLo txjf6 k|jflxt ul/g] ;j} sfo{nfO{ a9L k|efjsf/L agfpg, n}+lËs l:yltsf] klxrfg 
/ of]hgfa4 tj/af6 n}+lËs pQ/bfoL ljsf; k|s[ofnfO{ ;+:yfut ug{ n}+lËs k/LIf0fsf] 
cfjZostf 5 . :yfgLo txn] n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0f sfo{ljlw 
@)&^ n] :yfgLo txsf] n};;f; If]qnfO{ k|efjsf/L sfof{Gjogdf hf]8 lbPsf] 5 . ufpkflnsfn] 
j:tL :t/af6 of]hgfx?sf] 5gf}6 b]lv k|fyldlss/0f x/]s r/0fx?df n}+lus ;dfgtf tyf 
;fdflhs ;dfj]zLs/0f cGt/ut sfof{Gjog ul/g' kg]{ lqmofsnfkx?df yk k|efjsfl/tf 
Nofpgsf] nflu klg n};;f; kl/If0fsf] cfjZostf /x]sf] 5g]kfnsf] ;+ljwfgsf] k|:tfjgfdf 
juL{o, hftLo, If]qLo, eflifs, wfld{s, n}lËs lje]b / ;a} k|sf/sf hftLo 5'jf5"tsf] cGTo 
ug]{ tyf cfly{s ;dfgtf, ;d[l4 / ;fdflhs Gofo ;'lglZrt ug{ ;dfg'kflts ;dfj]zL / 
;xeflutfd"ns l;4fGtsf cfwf/df ;dtfd"ns ;dfhsf] lgdf{0f ug]{ ;+sNk u/]sf] 5 . 
:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ df n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f -
Nf};;f;_ ;DaGwL Joj:yf k|:tfjgdf g} pNn]v ul/Psf] 5 . tt\ ;Gb{edf o; 

ufpFkflnsfn] th'{df ug]{ lglt, sfo{qmd tyf ah]6, aflif{s of]hgf th'{df k|s[of, 
cfof]hgf Joa:yfkg tyf sfof{Gjog, / cg'udg tyf d'NofÍg ug]{ qmddf ;+3Lo, k|b]z 
tyf :yfgLo ;/sf/n] cjnDjg u/]sf] /fli6«o tyf k|fb]lzs lglt adf]lhd to ePsf n}lËs 
;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfa]zLs/0f ;DalGw sfo{qmdx?sf] sfof{jGog s] s:tf] cj:yfdf 
/x]sf] 5, s] s:tf kIfx? /fd|f 5g\, s] s:tf kIfx? ;'wf/ ug'{ kg]{ x'g;S5 / s:tf vfnsf] 
sfo{qmdx? th'{df ubf{ n};;f; ;DalGw ;jfnx? ;Daf]wg ug{ ;lsG5 eg]/ of]hgfaå 
sfo{of]hgf agfP/ clw a9\gsf] nfuL o; ltgfpm ufpFkflnsfn] n};;f;sf] xfnsf] cj:yf 
d'NofÍg tyf klxrfg ug{ :j–n]vfhf]vf ug{ cfjZos 7x/ u/]sf] 5 .o;sf ;fy} kflnsfdf 
/x]sf] ;fdflhs ljsf; zfvf jf u7g ul/g] ;ldlt klg n};;f;nfO{ sfof{Gjog ug]{ jf 
n}+lus / ;dfj]lzd}qL of]hgf lgdf0f{ ug{ of] kl/If0f sfo{af6 kflnsfsf ;fdflhs ljsf; 
zfvf nfO{ dxTjk"0f{ 6]jf k'Ug] ck]Iff /flvPsf] 5 . 
#= n}ª\lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0fsf] p4]Zox?

 g]kfnsf] ;+lawfg @)&@, :yfgLo ;/sf/ ;+~rfng P]g @)&$ df ePsf] n}lËs 
;dfgtf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0f lgb]{lzsf @)&^ n] Joj:yf adf]lhd 
:yfgLo txn] clËsf/ u/]sf] gLltut Joj:yf / o;sf] sfof{Gjogsf] cj:yfsf] :j–
n]vfhf]vf ug{ .  
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 kflnsfleq“n};;f;” sfof{Gjogsf] jt{dfg cj:yfsf] laZn]if0f ug{ . 

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

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

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

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

 n};;f; k/LIf0fsf] glthfsf] cfwf/df ;d:of tyf rgf}ltx?sf] klxrfg u/L ;dod} 
;dfwfg ug]{ tyf efjL of]hgf tyf sfo{qmdsf nflu gLltut k[i7kf]if0f lbO n};;f; 
lbuf] ljsf;sf nflusfo{ of]hgf agfP/ sfd ug{ .   

$= n}ª\lus k/LIf0fn] ;d]6\g] If]qx?

n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0f ubf{ ufpFkflnsfdf pknAw ljleGg 
b:tfj]hx?sf] cWoog ul/Psf] lyof] . ufFpkflnsfsf] gLlt tyf sfo{qmd, aflif{s of]hgf tyf 
ljleGg If]qut sfo{qmdx?n] n};;f; If]qnfO{ slt ;Dd ;Daf]wg u/]sf] 5 eg]/ cWoog 
ul/Psf] lyof] . o;} ul/ n}lËs ;dtfsf] l;4fGt, ;dljsf;sf] l;4fGt, ;dfj]zLs/0fsf] 
l;4fGt tyf n}lËs pQ/bfloTjsf] l;4fGtnfO{ ufFpkflnsfsf] gLlt tyf sfo{qmdaf6 
cfTd;ft ul/Psf] jf ul/g' kg]{ ljifox?sf] cWoogsf] qmddf vf]hL ePsf] lyof] . n}+lus 
;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0f sfo{lalw @)&^ n] tf]s]sf If]qx?df gLlt, 
sfg'g, of]hgf, ;+:yfut Joj:yfkg, dfgj ;+;fwg tyf Ifdtf ljsf;, ;]jf k|jfx / 
;'zf;g tyf pQ/bfloTj d"n ljifo If]q / oL If]q leq kg]{ kg]{ pkIf]qx? gLlt sfg"gdf 
;dfj]lztf, of]hgf th"{df tyf sfof{Gjog, jh]6 th"{df tyf sfof{Gjog, sd{rf/L kbflwsf/L 
k|ltlglwTj, sfo{ k|0ffnL ;dfj]zL, ;ldlt, pk;ldlt / sfo{bndf k|ltlglwTj, sfo{ k|0ffnLdf 
;dfj]zLs/0f, ljQ Joj:yfkg k|0ffnLdf ;dfj]lztf, tYof+s ;Stng tyf Joj:yfkg, dfgj 
;+;fwg tyf Ifdtf ljsf;, cgf}krfl/s d"No, dfGotf, / s';+:sf/ lj?4 hgr]tgf, sfg'gL 
;fIf/tf, ljkb\ Joj:yfkgdf ;dfj]lztf, k"jf{wf/ ljsf;, k|hgg\ :jf:Yo, lzIff sfo{qmd, 
vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{, :j/f]huf/ tyf cfocfh{g / ahf/ Joj:yfkg, ;'zf;g, 
pQ/bfloTj / hjfkmb]lxtf, ;"rgf tyf ;+rf/, cg'udg tyf d"Nof+sg / ;dGjo tyf 
;DjGw lj:tf/ h:tf pkIf]qx? o; n};;f; kl/If0fsf cWoog If]qx? /x]sf 5g\ . o;nfO 
tflnsfdf o; cg';f/ b]vfOPsf] 5 M



8

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

 lgtL / sfo{df ;dfj]lztf ;xeflutf
 of]hgf th'{df tyf  sfo{Gjog

gLlt, sfg'g, of]hgf 

  ah]6 th'{df tyf sfo{Gjog

 sd{rf/L kbflwsf/L k|ltlglwTj
 sfo{k|0ffnL ;dfj]lz
 ;ldlt pk;ldlt / sfo{bndf
 ljQ Joj:yf k|0ffnLdf ;dfj]lztf

;+:yfut Joj:yf 

 

 

 
 tYofÍ ;+sng tyf Joj:yfkg

 dfgj ;+;fwg tyf Ifdtf ljsf;
 cgf}krfl/s d'NodfGotf / s';+:sf/ lj?2 

hgr]tgf
 sfg'gL ;fIf/tf

dfgj ;+;fwg tyf Ifdtf ljsf; 

 

 
 ljkt Joj:yfkgdf ;dfj]lztf
 k"jf{wf/ ljsf;
 k|hgg\ :jf:Yo
 lzIff sfo{qmd
 vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{

;]jf k|jfx 

 

 

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

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

;'zf;g / pQ/bfloTj 

 

 

 
 ;dGjo / ;DaGw lj:tf/

%= n}lËs k/LIf0fsf] ljlw / tl/sf

n}+lus kl/If0fsf nflu o; augf;sfnL ufpFkflnsf ;Fu k|f/lDes ;dGjo kZrft 
kflnsfdf cfO n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0f lgb]{lzsf @)&^ df pNn]v 
eP cg';f/ # j6f r/0fx? kf/ ul/ sfo{ ;DkGg ul/Psf] 5 . tL r/0fx?df M 
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-s_ tof/L r/0f 

o; tof/L r/0fdf ;j{k|yd k|d'v ;xhstf{ af6 kflnsfdf cfO{ k|d'v k|zf;lso clws[t / 
;"rgf clwsf/L ;Fu cGt/lqmof ul/ n}+lus kl/If0fsf nflu cfjZos kg]{ b:tfj]hx? 
;+sng ug]{ sfo{ ul/Psf] lyof] eg] ;f] qmddf lgb]{lzsfdf pNn]v eP cg';f/ ufpFkflnsf 
pkfWoIfsf] g]t[Tjdf # ;b:oLo sfo{bn u7g ul/ n}+lus kl/If0fsf nflu cfjZos kg]{ 
;Dk"0f{ tof/Lsf sfdx? ;DkGg ul/Psf] lyof] . 

qm=;+= gfd kb ;dfj]lztfsf] If]q 

! elu/yL zdf{ ;+of]hs –- uf=kf=pkk|d'v _ a|fxd0f

@ ;'s'g/fh l;s] ;b:o hghflt

#
lu/dfg cfn] ,, ,,

$ ljgf]b g]kfn ,, a|fxd0f

% uf]df kf08] ,, ,,

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

-v_ sfof{Gjog r/0f 

k|f/lDes ;"rgf ;+sng 
ufpFkflnsfdf n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf nflu eP u/]sf sfo{ k|ultx?sf 
ljifodf hfgsf/L lngsf nflu k|d'v ;xhstf{n] pkfWoIf, k|d'v k|zf;lso clws[t / 
;"rgf clwsf/L;Fu k|ToIf 5nkmn ul/ ;"rgfx? ;+sng u/]sf lyP .  

nlIft ju{;Fu 5nkmn 
ufpFkflnsfn] ljsf; d"ns ultljlwx? ;~rfng ug]{ qmddf dlxnf, afnaflnsf / cGo 
nlIft ju{nfO{ s] s;/L ;d]6]/ lnPsf] 5 eGg] ljifodf hfgsf/L lngsf nflu k|d'v 



10

;xhstf{n] :yfgLo txsf blnt dlxnf ;b:o, dlxnf tyf afnaflnsfsf] If]q x]g]{ kmf]sn 
JolSt;Fu 5nkmn ;~rfng u/]sf lyP . plgx?;Fu nlIft ju{nfO{ ljsf;sf] d"nwf/df 
Nofpgsf nflu eO/x]sf kxnx?sf ljifodf 5nkmn ePsf] lyof] . 

sfo{zfnf ;~rfng 
ufpFkflnsfdf sfo{/t sd{rf/Lx? / kbflwsf/Lx?;Fu cGt/lqmofTds 5nkmn ug]{ / ;f] sf] 
cfwf/df ;xefuLx?n] n}+lus kl/If0f ug]{ p2]Zon] k|d'v ;xhstf{sf] g]t[Tjdf sfo{zfnf 
;~rfng ul/Psf] lyof] . o;sf nflu ;j} ;xefuLx?nfO ;fdflhs b"l/ sfofd ul/ k|lzIf0f 
lbP/ plgx?nfO{ n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0f lgb]{lzsf @)&^ n] Joj:yf u/] 
n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0f lsg / s;/L eGg] ljifodf cg'lzIf0f 
ul/Psf] lyof] . 

SWOT Analysis 
n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf If]qdf ufpFkflnsfdf ePsf cEof;x?df ;jn 
kIf, ;'wf/fTds kIf, cj;/ / r'gf}tLx?sf ljifodf ;d"x 5nkmn ul/Psf] lyof] .
;d"x ljefhg / k|ZgfjnLx?df c+s k|bfg 
n};;f; sfo{ljlw @)&^ c'g'?ksf d"n ljifo j:t' cg';f/ % j6f ;d"xdf ljefhg ul/ 
plgx?nfO{ k|lt ;d"xdf 5'6\ofOPsf k|ZgfjnLx?df ;fd"lxs 5nkmn ul/ ;xdltdf c+s 
k|bfg ug{ ;xhLs/0f ul/Psf] lyof] . olb plgx?n] k|ZgfjnLdf ePsf] lgb]{lzsf cg';f/ ! 
jf )=% c+s k|bfg u/]df To;sf nflu ;xof]uL k|df0fx? s] s] x'g cfjZos 5 eGg] 
ljifodf:ki6?kdf ;xhLs/0f ul/Psf] lyof] .

dfs'/L hfnf] tof/ 
c+s k|bfg u/] kZrft plgx?n] lbPsf] c+ssf] cfwf/df dfs'/L hfnf] tof/ ul/Psf] lyof] / 
;f] sf] cfwf/df ;xefuLx?nfO{ n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf] If]qdf 
ufpFkflnsfn] u/]sf kxnx?df cfwfl/t eO ;jn kIf, ;'wf/fTds kIfsf] ljZn]if0f ul/Psf] 
lyof] .

n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0fdf cg';f/ cfufdL lbgdf ug]{ sfo{of]hgf 
tof/ 
dfs'/L hfnf]df k|fKt kl/0ffdsf cfwf/df ;jn kIfx?nfO{ cem /fd|f] ub}{ hfg] / ;'wf/ ug'{ 
kg]{ kIfnfO{ ;d]6\g] ul/ aflif{s sfo{of]hgf tof/ ul/Psf] 5 . o; sfo{of]hgfdf ug'{ kg]{ 
sfd, lhDd]jf/L, ;do / nfut cg'dfg ul/Psf] 5 .  

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

o;sf ;fy} o; ufFpkflnsfdf ;du| n};;f; k|lqmofsf] sfof{Gjogsf nflu lgDgfg';f/sf] 
n};;f; sfof{Gjog ;ldlt lgdf0f{ ul/Psf] lyof] .

sfof{Gjog ;ldlt

qm=; Gffd Kb ;dfj]zLs/0fsf] If]q
! g'g a= yfkf ;+of]hs   -uf=kf= cWoIf_ hghflt
@ euL/yL zdf{ 

e6\6/fO{
;b:o  - uf= kf= pkfWoIf_ a|fxd0f

=# 1fg' k|= kg]? k|d'v k|zf;lso clws[t ,,
$ ;fljqL em]+8L yfkf sfo{kflnsf ;b:o hghflt
% /fh' kl/of/ ,, blnt
^ led;/f cfn] ,, hghflt
& lg/ a= ;f? hghflt
* d]x;L+x yfkf If]qL
( dg' 3lt{ hghflt
!) s[i0f k| >]i7 g]jf/
!! ljgf]b g]kfn a|fxd0f
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^= n}lËs k/LIf0fsf ;xefuLx?

lnË ;fdflhs ;dfj]lzs/0fqm=;= Gfd kb 

d k' cGo Aff= 
If]=7=

hghflt 
kxf8

blnt 
kxf8

dw]zL d'l:nd cGo k5fl8 
k/]sf ;'bfox? 

ckfª\utf 
ePsf 
JolQmx?

! g'g a=yfkf ufFp kflnsf 
cWoIf

! !
@ eflu/yL zdf{ 

e6\6/fO{
! !

# 1fg' k|= kg]? k|=k| c= ! !
$ /]zd k|= >]i7 sfo{kflnsf 

;b:o
! !

% /Ld k|= >]i7 sfo{kflnsf  
;b:o

! !
^ lu/Ldfg cfn] ! !

& lg/ a= ;f? ! !

* lgns07 
e6\6/fO{

! !

( /fh'  k/Lof/ ! !
!) ;fljqLb]lj em]+8L ! ! ! !
!! ltn s'= ! ! !

!@ led;/f cfn] ! !
!# wg a=  l;hfnL ! !
!$ dg a=;f? ! !
!% uf]df kf08] clws[t ! !

!^ ;Gtf]if s+8]n ,, ! !
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!& p4j cof{n ! !

!*

!*

ljgf]b g]kfn ! !
!( e/t s]=;L= ! !

@) hgs lu/L n};;f; lj1 ! !

@! /d]z s]=;L= ! !

@@ ;/f]h yfkf ! !

@# ;Ldf cfn] ! !

hgk|ltlglw M !!  hgf                  sd{rf/L M !)  hgf lj1 ;d'x   @  hgf
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&= n}lËs k/LIf0fsf] ljZn]if0fsf cf}hf/x?

n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0fsf nflu sfo{ljlwdf pNn]v ul/Psf k|d'v % 
j6f d"n ljifoj:t' / tL ljifo j:t'sf klg yk pkljifo j:t'sf !)) ;'rsx?df ;xefuLx?n] 
pknAw u/fPsf] c+ssf cfwf/df k|fKt u/]sf] c+snfO{ ljZn]if0f ul/Psf] lyof] . tL ;"rsx?df 
c+s k|bfg ubf{ ;xefuLx?n] s:tf] cj:yfdf! c+s lbg], s:tf] cj:yfdf )=% c+s lbg] / s:tf] 
cj:yfdf ) c+s lbg] eGg] ljifodf ;xefuLx?nfO{ :ki6 x'g] ul/ ;xlhs/0f ul/of] . n}lËu 
kl/If0f kZrft glthf dfkg ug{sf nflu dfs'/] hfnf] / :tDe lrq cf}hf/x? k|of]u ul/Psf] 5 . 
ufpFkflnsfdf n}lËs tyf ;fdflhs ;dfa]zLs/0fsf] laBdfg ca:yf, kflnsfn] o; If]qdf 
kl/jt{g NofpFg u/]sf k|of;x? / pknlJwsf] laZn]if0f ug{ SWOT Analysis nfO klg cf}hf/s} 
?kdf k|of]u ul/Psf] lyof] . kflnsfsf] n}lËs kl/If0f kZrft o; laifodf kflnsfsf] :t/ / 
:yfg s:tf] 5 eGg] s'/f kfr d"n laifox? / @@ pk;'rsx?dfxfFl;n glthf dfs'/] hfnf] / 
:tDe lrt ;lxtsf] u|fkmdf k|:t't ul/Psf] 5 . kl/If0fsf] pk/f]Qm glthfnfO laZn]if0f ubf{ 
;'wf/sf nflu cem w]/} k|of;x? ug'{ kg]{ b]lvG5 . n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfa]zLs/0fsf] 
;jfnnfO k|efjsf/L / glthfd'lv agfpFg laleGg kflnsfx?n] h];L gLlt / h];L /0fgLlt 
agfP/ sfo{fGjog ug]{ cEof; u/]sf] kfOG5 . o; kflnsfn] klg o; If]qdf h];L kf]ln;L Pj+ 
/0fgLlt agfO sfof{Gjog ug{ ;s]df k|:t't glthfdf cu|ufdL km]/abn ug{df ;xof]u k'Ug] 
ck]Iff ug{ ;lsG5 .

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

n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0f k|s[ofdf h];L ;DaGwdf ufpkflnsfaf6eP 
u/]sf cEof; / k|of;x? af/] cWoog ul/Psf] 5 / o; ;DaGwdf w]/} k[i7kf]if0f k|fKt ePsf 5g\ 
. ufpkflnsfn] n};;f; ;DaGwdf u/]sf cEof;, k|of; / pknlJw ;DaGwdf ;kmntf, r'gf}tLx? 
/ cGt/fn ljZn]if0f ul/ cfufdL lbgdf s] sfd ug'{ kg]{ xf] / laBdfg ;d:of ;dfwfg ug{ s] 
s:tf k|of; ug{ cfaZos 5 eGg] ;DaGwdf sfo{ of]hgf tof/ ul/Psf] 5 . cfufdL lbgdf 
ufpkflnsfnfO{ n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f d}qL jgfO{ yk ;zlQms/0fsf 
sfo{qmd ;~rfng ug{sf nflu klg kl/If0fn] dfu{ k|z:t u/]sf] 5 . d'Votof n};;f; kl/If0f 
kZrft lgDgfg';f/ pknAwLx? tyf k|fKtLx? klxrfg ePsf 5g M  

• lg0f{o k|lqmof / lasf;sf laleGg ultlalwx?df dlxnf, km/s Ifdtf ePsf, hghftL 
tyf blnt, czQm ;a}sf] ;xeflutf ;'lglZrt ug{sf nflu pgLx?sf] Ifdtf lasf; ug]{, 
k|f]Tzfxg ug]{ / k}/jL ug]{ h:tf sfo{x? ePsf] b]lvG5 . zzlQms/0f / ljsf;df ul/Psf] 
of] k|of; cToGt ;x|fgLo 5 . 
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• n};;f;sf % j6f lzif{s @@ j6f pklzif{s tyf !)) j6f sfo{;'rs dflysf] :jd"NofÍg 
/ 5nkmn kZrft ufpFkflnsfn] gLltut ?kdf k|fyldstfsf cfwf/df of]hgf agfO 
sfo{lj:tf/ ug]{ k|lta4tf u/]sf] tyf ufpFkflnsfdf n};;f;sf] ljifo k|lt rf;f] a9]sf] .

• n};f;f;sf ;'rsx?af/] ufpFkflnsfsf hgk|ltlgwL, sd{rf/L tyf ;/f]sf/jfnf 
lgsfox?nfO{ hfgsf/L ePsf] . af:tjdf ;'rsx?sf] cfwf/df lgoldt kl/If0f u/L b]lvg 
cfPsf sldsfhf]/Lsf] ;dod} ;dfwfg vf]Hg kg]{ /x]5 eGg] cg'e'lt ePsf] .

• ufpFkflnsfn] ;fdflhs ljsf;sf If]qsf] sfo{lj:tf/ ug]{ of]hgf agfPsf] tyf n};;f; 
d}qL k"jf{wf/ ljsf;df Wofgfsif{0f a9]sf] .

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

•  dlxnfx?sf] ;zlQms/0f / Ifdtf lasf;sf nflu jsfnt ug]{ laifodf 
;/f]sf/jfnfx?cem a9L ;+j]bgzLntf ePsf 5g\ . 

• ;fj{hlgs ultlalw / laifox?df dlxnf ;xeflutf pNn]vgLo x'g' kg]{df ;a}sf] 
;sf/fTds wf/0ffdf kl/jt{g cfPsf] 5 .  

• n}lËs lx+;fsf 36gfx?df dlxnfx?n] Gofo kfpg yfn]sf 5g÷cfjfh p7fpg yfn]sf 
5g . ufFpkflnsfsf] Goflos ;ldltn] dlxnf lx+;f Go'lgs/0fsf nflu dxTjk'0f{ of]ubfg 
k'/ofPsf] b]lvG5 .  

• al~rlts/0f / hf]lvddf k/]sf JolQm / ;d'bfosf] nflu ljz]if sfo{qmd tyf ah]6sf] 
Aoa:yf ug]{ k/Dkf/sf] z'?cft ePsf] 5 / ;a} kIf o; laifodf ;Da]bgzLn ePsf] 
b]lvG5 .  

• ufpFkflnsfn] ;+rfng ug{] Ifdtf ljsf; sfo{qmdx?df ;xeflux?sf] 5gf}6 ubf{ n}lËs 
tyf ;fdflhs ?kdf alxis/0fdf k/]sf JolQm / ;d'xnfO{ k|fyldstf lbOPsf] / 
cfjZostf klxrfgsf cfwf/df k|fyldsLs/0f u/L ;xeflutf u/fpFg] ul/Psf] 5 . 

• dlxnf lj?4 x'g] ;a} k|sf/sf e]befj pGd'ng ug]{ dxf;lGw -CEDAW_ sfof{Gjogsf nflu 
tof/ ul/Psf] /fli6«o sfo{of]hgf / ;+o'Qm /fi6«;+3Lo ;'/Iff k/Lifbaf6 kfl/t k|:tfj g+= 
!#@% / !*@) sf] sfof{Gjog /fli6«o sfo{of]hgfdf :yfgLo ;/sf/sf] klg lhDd]jf/L xf] 
eGg] dxz'lifs/0f b]lvG5 / pk/f]Qm laifodf sfoqmd th'{df u/L /sd ljlgof]hg ul/g' 
;sf/fTds kIf xf] .

• lnË, hft, wd{, j0f{ / au{sf cfwf/df x'g] / x'g ;Sg] lx+;f lj?4sf] ljleGg cleofg, 
lbj; / sfo{qmdx?df ah]6 lalgof]hg ug]{ / sfo{qmd th'{df ug]{ z'?cft b]lvPsf] x'Fbf 
o;nfO ;sf/fTds lasf;sf] ?kdf lng ;lsG5 . ;fy} h;sf] ;jfn p;}sf] 
;xeflutfsf] dfGotfnfO c+lusf/ u/]]sf] kfOg'n] o; laifon] lasf;sf] d'n k|efjLs/0fdf 
k|fyldstf kfPsf] b]lvG5 . 
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• laleGgcleofgx? h:t} dlxnf lx+;f lj?4sf] !^ lbg] cleofg, lszf]/L lbj;, cGt/fli6«o 
dlxnf lbj;, :jR5 dlxgfjf/L lbj; ;DaGwL sfo{qmd ;+rfng ug]{ u/]sf] kfOof] .

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

k|:t't tnsf] tflnsfdf k|To]s pkzLif{sx?sf ;'rsf+s x?sfn] k|fKt u/]sf] c+snfO{ tflnsfdf 
k:t't u/LPsf] 5 . h:t} ;'rsf+s gDa/ !=!=! b]lv ;'rsf+s !=!=* ;Ddsf ;'rsf+sx?sf] k'0ff{Í 
gDa/ * /x]sf] 5 eg] tL ;'rsf+sx?n] oxfF %+=% gDa/ k|fKt u/]sf 5g\ , To;}u/L ;'rsf+s !=@=! 
b]lv !=@=* ;Ddsf ;'rsf+sx?n] oxfF ^=% gDa/ k|fKt u/]sf 5g\ . tnsf] tflnsfdf /flvPsf] 
glthfn] klg n};;f;df kflnsfsf] ;du| lrq0f ub{5 .

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

qm=;++ ;"rs / pk;"rsx? k"0ff{Í s'n k|fKtfÍ

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

@) !)

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

@) !#

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

@) !!=%

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

@) !%

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

@) !!=%

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

augf;sfnL ufFpkflnsfdf n};;f; k/LIf0fsf qmddf o; ufFpkflnsfsf] n};;f; If]qsf] 
jf:tljs lrq ptfg{ ;Dk"0f{ ;xeflux?sf jLr uxg 5nkmn / ;ldIff u/L tyf o; 
ufFpkflnsfn] n};;f; sf p4]Zo k'/f ug{ agfPsf gLlt, of]hgf / sfo{qmd sfof{Gjogsf] 
cj:yfnfO{ ;d]t cfjZos sfuhftsf] cfwf/df d'Nof+sg u/L n};;f; k/LIf0fsf d'Vo 
;"rsx?n] k|fKt u/]sf] k|fKtf+snfO{ dfs'/] hfnf]dfkm{t\ k|:t't u/LPsf] 5 . h;df kfFrj6f d'Vo 
zLif{sx?df k|fKt glthfnfO dfs'/] hfnf]df k|:t't ul/Psf] 5 . kfFrj6f d'Vo zLif{sx? ;a}df 
k|Tossf] a/fa/L @) k'0ff{Í /x]sf] 5 . o; glthfsf] laZn]if0f ubf{ ufpFkflnsfn] s'g}klg ;'rsdf 
k'0f{tf xfl;n u/]sf] b]lvb}g, oBlk glthf /fd|f] / ;sf/fTds 5 eGg ;lsG5 . laBdfg 
ca:yfsf] /fd|f] / sdhf]/ kIfnfO laZn]if0f ubf{ ufpFkflnsf n};;f; gLlt th'{df / sfof{Gjogdf 
a9L ;Da]bglzn ePsf] b]lvof] . To;}u/L n};;f;sf b[li6sf]0f cg';f/ sdhf]/ au{nfO{ pknjw 
;]jf k|jfx / To:tf] ju{sf] d"nk|jfxLs/0fsf nflu /fd|f] k|of;sf] yfngL ePsf] b]lvG5 . gLlt 
lgod th'{df eP/ sfof{Gjogdf ;Da]bglzntf b]lvPtfklg cfaZos dfqfdf ;]jf k|jfx ug{ 
;Sg] dfgj ;+zfwg gx'g', ePsf] dfgj ;+zfwgsf] Ifdtf lasf;df cfaZostf cg';f/ 
kxnsbdL gx'g'n] ;]jf k|jfxdf s]xL afwf Joawfgx? pTkGg ePsf] 5 eGg ;lsG5 . To:t} u/L 
;'zf;g tyf pQ/bfoLTj / ;+:yfut Joa:yfdf klg t'ngfTds ?kdf sd c+s cfpFg'n] 
kflnsfn] d"ne't laifox?df sfo{of]hgf agfO cem yk / pNn]vgLo k|of;x? ug'{ kg]{ b]lvG5 .
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11.5

gLlt, sfg{g of]hgf 

;+:yfut Joa:yf

dfgj ;+;fwg tyf Ifdtf 
lasf; 

;]jf k|jfx

;'zf;g tyf pQ/bfLoTj

0

5

10

15

20

25

k'0ff{+s k|fKtf+s

d'Vo zLif{ssf] k|fKtf+ssf] dfs'/]hfnf]

(=! n};;f; kl/If0fdf ltgfpF ufpFkflnsfn] k|fKt u/]sf] d'Vo zLif{sx?sf gDa/x?sf] 
:tDe lrq 
dfs'/] hfnf]df b]lvOPs} glthfnfO o; :tDe lrqdf ;d]t k|:t't ul/Psf] 5 .
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20 20 20 20 20

10

13
11.5

15

11.5

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

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

k"0ffª\s }k|fKtfª\s

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

(=@  ufpFkflnsfn] n};;f; kl/If0fdf pklzif{sx?df k|fKt u/]sf] gDa/x?sf] dfs'/] hfnf]

dfly (=@=! df pNn]v ul/Psf] dfs'/] hfnf] / :tDe lrqdf d"n kfFrj6f ;'rsx?sf] ;du| 
glthfnfO{ k|:t't ul/Psf] 5 eg] ;f]xL k|s[of k'/f u/L ;Dk"0f{ ;xeflux?sf ljr uxg 5nkmn / 
;ldIff u/L tyf o; ufFpkflnsfn] n};;f; sf p4]Zo k'/f x'g]u/L agfPsf gLlt, of]hgf / 
sfo{qmd sfof{Gjogsf] cj:yfnfO{ ;d]t cfjZos sfuhftsf] cfwf/df d'Nof+sg u/L n};;f; 
k/LIf0fsf  pk;"rsx?n] k|fKt u/]sf] k|fKtf+snfO{ dfs'/] hfnf]df k|Zt't u/LPsf] 5 . 
h;df kfFrj6f d'Vo zLif{ssf @@ j6f pkzLif{sx?nfO{ dfs'/fsf] hfnf]sf] cfsf/df lrq 
agfO{Psf] 5 . @@ j6f pk zLif{sx? ;a}sf km/s km/s  k'0ff+s /x]sf] 5 . k'0ff+s $ b]lv * 
;Ddsf pkzLif{x?  /x]sf 5g\ .
d"n laifosf] glthf h'g dfly dfs'/] hfnf] / :tDe lrqdf b]vfOPsf] 5, pklaif{sx?sf] 
glthfklg To:t} cfPsf] 5 . o;n] ufpFkflnsfn] n};;f; ;DaGwdf cem w]/} k|of;x? ug'{ kg]{ 
b]lvG5 .
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(=$=  ufFpkflnsfn] n};;f; kl/If0fdf pklzif{sx?sf] k|fKtf+s :tDe lrq

dfly dfs'/] hfnf]df k|:t't ul/Psf] glthf / ljj/0fnfO h:tfsf] t:t} of] :tDe lrqdf klg 
k|:t't ul/Psf] 5 .

8 8

4
4

4
4
4

4

8

44444
4

4
4
4
4

4
4 4

5.5

4

0.5
1.5 3

3.5
3

2.5

4
2

2.5
3333.5

3
2.5
2.52

2.522

!= lglt / sfg"gdf 
;dfj]]lztf, ;xeflutf 

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

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

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

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

^= ;ldlt, pk;ldlt / 
sfo{bndf k|ltlglwTj 

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

*= tYofª\s ;ªsng tyf 
Joj:yfkg 

(= dfgj ;+;fwg tyf 
Ifdtf ljsf; 

!)= cgf}krfl/s d'No, 
dfGotf / s';+:sf/ lj?¢ 

hgr]tgf
!!= sfg'gL ;fIf/tf 

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

!#= k"jf{wf/ ljsf; 

!$= k|hgg\ :jf:Yo

!%= lzIff sfo{qmd 

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

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

Joj:yfkg 

!*= ;'zf;g 

!(= pQ/bfloTj / 
hjfkmb]lxtf

 @)= ;'rgf tyf ;~rf/ 

 @!= cg'udg tyf 
d"Nofª\sg 

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

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

k"0ff{ª\s k|fKtfª\s

pkzLif{ssf] k|fKtf+ssf] dfs'/[hfnf]
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(=%=  ufpFkflnsfn] n};;f; kl/If0fdf pklzif{sx?df k|fKt u/]sf] gDa/x?sf] ;"rL

o; ufFpkflnsfsf] n};;f; kl/If0f kZrft k|Tos d'Vo zLif{sx?sf pkzLif{sx?n] k|fKt u/]sf] 
glthfnfO{ / k|To]s d'Vo zLif{sx?sf] s"n k|fKtf+snfO{ :ki6 ;+u yfxf kfpgsf] nflu d'Vo 
zLif{sleqsf pkzLif{sx?sf] k'0ff{Í / ltlg pkzLif{sx?n] k|fKt u/]sf] glthfnfO{ / To;sf] 
dWoefusf] cGTodf 5'6\6} d'Vo zLif{ssf] k|fKtf+snfO{ 6]andf /fvL cGTodf k|Tos d'Vo 
zLif{sx?n] k|fKt u/]sf] glthfnfO{ hf]8]/ lgDgfg';f/ k|:t't u/LPsf] 5 .

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

!= lglt / sfg"gdf ;dfj]]lztf, ;xeflutf * 5.5
 @= of]hgf th'{df tyf sfo{Gjog * 4gLlt, sfg'g, of]hgf

#= ah]6 th'{df tyf sfo{Gjog $ .5

8 8

4 4 4 4 4 4

8

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5.5

4

0.5
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3 3 3
3.5
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2 2

!=
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 hDdf @) 10

$+= sd{rf/L kbflwsf/L k|ltlglwTj $ 1.5
%+= sfo{ k|0ffnL ;dfj]zL $ 3
^= ;ldlt, pk;ldlt / sfo{bndf 
k|ltlglwTj $ 3.5

&= ljQ Joj:yfkg k|0ffnLdf ;dfj]zLtf $ 3

;+:yfut Joj:yf

*= tYofª\s ;ªsng tyf Joj:yfkg $ 2.5
 hDdf @) 13

(= dfgj ;+;fwg tyf Ifdtf ljsf; * 4
!)= cgf}krfl/s d'No, dfGotf / s';+:sf/ 
lj?¢ hgr]tgf $ 2
!!= sfg'gL ;fIf/tf $ 2.5

dfgj ;+;fwg tyf 
Ifdtf lasf;

!@= ljkb Joj:yfkgdf ;dfj]]lztf $ 3
 hDdf @) 11.5

!#= k"jf{wf/ ljsf; $ 3
!$= k|hgg\ :jf:Yo $ 3
!%= lzIff sfo{qmd $ 3.5
!^= vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ $ 3

;]jf k|jfx

!&= :j/f]huf/ tyf cfocfh{g / jhf/ 
Joj:yfkg $ 2.5

 hDdf @) 15
!*= ;'zf;g $ 2.5
!(= pQ/bfloTj / hjfkmb]lxtf $ 2
 @)= ;'rgf tyf ;~rf/ $ 2.5;'zf;g tyf 

pQ/bfloTj  @!= cg'udg tyf d"Nofª\sg $ 2
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!)= ufpFkflnsfdf n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f ;an kIfx? / ;'wf/ ug'{kg]{ 
kIfx?

o; ufpFkflnsfsf] n};;f; kl/If0f ubf{ laleGg lalw k|s[ofx? canDag ul/Psf] 5 . n};;f;df 
ufpFkflnsfsf] at{dfg ca:yf kQf nufpFg / ca:yfsf] af/]df ;xeflu tyf ufpFkflnsfsf 
;/f]sf/jfnfx?nfO cg'e'lt u/fpFg kflnsfdf /x]sf b:tfj]hx?sf] cWoog, laleGg nlIft ;d"x 
5nkmn / ca:yf laZn]if0fsf] lalw ckgfOPsf] lyof] . ;jn kIf (S), sdhf]/ kIf (W), ca;/x? 
(O) / afwfx? (T) -(SWOT) laZn]if0f ;d]t ul/of] . laZn]if0faf6 k|fKt glthfnfO tnsf] tflnsfd 
vf;u/L n};;f;df ufpFkflnsfsf] ;jn kIf / ;'wf/ ug'{ kg]{ kIfx? pNn]v ul/Psf] 5 .

;jn kIfx? ;'wf/fTds kIfx?

 ufFpkflnsfsfsf] jflif{s of]hgfdf 
n}lËs tyf ;fdflhs?kdf 
jlx:s/0fdf k/]sf JolQm / ;d'xsf] 
pTyfgsf nflu th'{df ul/Psf 
sfo{qmd tyf jh]6sf] Aoj:yf  
ul/Psf] .

 ;/f]sf/jfnfx?sf] ;xeflutfdf 
n};;f; ;DjGwL 5nkmn, l;sfO{ 
cfbfgk|bfg x'g] u/]sf] . 

 sfg'g tyf gLlt lgdf{0fsf] qmddf nfeu|fxL 
ljz]iftM dlxnf tyf ;fdflhs?kdf al~rltdf 
k/]sf] ;d'bfosf ;'emfj lng] ;+oGq tof/ ug'{ 
kg]{ 

 :jLs[t ePsf sfg'gx? / gLltx?sf af/]df 
kbflwsf/L tyf sd{rf/Lx?sfnflu 
cled'lvs/0fsf] Aoj:yf ug'{kg]{  

 a:tL:t/sf] of]hgf th'{df k|lqmofdf 
;a} k|sf/sf lnË / ;d'bfosf]  
;xeflutf /xg] u/]sf] . 

 cfjlws of]hgf tof/ u/L p2]Zo, /0fgLlt tyf 
glthfdf n}lus tyf ;fdflhs?kdf 
jlx:s/0fdf k/]sf JolQm / ;d'xsf] cfly{s 
tyf ;fdflhs x}l;otdf kl/jt{g Pjd\ 

 @@= ;dGjo / ;DjGw lj:tf/ $ 2
hDdf @) 11.5

!)) 61
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 n};;f; nlIft sfo{qmd / ah]6 
lalgof]hgdf ;Da]bglzntf /x]sf] .

?kfGt/0f Nofpg cfjZos sfo{qmdx? to ug'{ 
kg]{ 

 cfjlws tyf If]qut of]hgf  th'{df ubf{ ufpF 
kfZj{lrqjf6 k|fKt lnË, pd]/, e"uf]n, 
hfthflt, efiff, ;:s[lt, ju{, ckfËtf ePsf 
JolQm cflb cg';f/sf] cj:yf ljZn]if0f ul/ 
cfjZostf klxrfg ug'{kg]{

 pkef]Qmf ;ldlt u7g ubf{ cfd 
e]nfdf sd{rf/L tyf  dlxnf j8f 
;b:ox?sf] ;xhLs/0f e'ldsf /x]sf] 
. 

 jflif{s of]hgfdf n}lËs tyf 
;fdflhs?kdf jlxis/0fdf k/]sf 
JolQm / ;d'xsf] pTyfgsf nflu 
th'{df ul/Psf sfo{qmd tyf jh]6sf] 
sfof{Gjog ePsf] . 

 ;'kl/j]If0f tyf cg'udg ;ldltn] cg'udgsf 
;"rsx? jgfpbf n};;f; ;DjGwL ;"rsx? 
;dfj]z u/L r]slni6 tof/ ug'{ kg]{ . 

 ;~rflnt sfo{qmdsf] cg'udg tyf d"NofÍg 
ubf{ n+}lus tyf ;fdflhs?kdf jlx:s/0fdf 
k/]sf JolQm / ;d'xnfO{ nfut cg'?k k'u]sf] 
nfe, c;/ / k|efj ljZn]if0f u/L k|ltj]bgdf 
pNn]v ug'{ kg]{ .  

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

 ufFpkflnsf sf kbflwsf/L tyf sd{rf/Lx?sf] 
Ifdtf ljsf; tflnddf Nf};;f; ;DjGwL 5'§} 
ljifo /flv tflnd lbg] Aoj:yf ug'{ kg]{ 

 n};;f;sf] ljifonfO{ ca cfP/ s]jn 
n}+lus ;dfgtfsf] ljifosf ?kdf 
dfq ga'emL ;du| ;d[4Lsf] ljifosf 
?kdf u|x0f u/L ;f]lxg';f/ cg';/0f 
ug]{ k|of; ePsf] b]lvPsf] .

 cGtf/fli6o :t/df ePsf n};;f;sf ljifo;+u 
;DalGwt sfg'lg k|fjwfg / k|ltj4tfx?dfyL 
cg'lzIf0f tyf cled'lvs/0fx? ;+rfng u/L 
a'emfO lasf; ug]{ / wf/0ffdf kl/jt{g ug]{ 
sfo{qmd cfaZos 5 .



25

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

cj:yf ;'wf/sf nflu

cfjZos s[ofsnfk

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

Yfk bfloTj kg]{ 
. gkg]{

k"0ff{Í k|fKtf
Í

kxnstf{ lg0f{os
tf{

sfof{Gjog
stf{

kg]{ gk
g]{

lglt, 
sfg"g 
/ 
of]hgf 
@)

=!=@=!cfjflws of]hgf / aflif{s of]hgf tyf sfo{qmddf 
n}+lus tyf ;dfj]lz ljsf;sf] nflu gLlt, /0fgLlt, 
sfo{qmd / dfkgof]Uo pnAwLsf nflu nIfx? ;dfj]z 
ug{'kg]{ . 

n};;f; 
ljefu

Sfo{kfln
sf

Sfo{kflnsf @)&( 
df3 

d;fGt

!=@=^ :yflgo ;/sf/n] bLuf] ljsf;sf nIfx?  ljz]if 
u/]/ nIf %sf] n}+lus ;dfgtf k|fKt ug{] ljifonfO{ 
:yflgos/0f u/L ;f] cg';f/sf] ah]6 ljlgof]hg ug'{kg]{ 
.

dlxnf 
tyf 
afnafln
sf zfvf 

sfo{kfl
nsf

ljwfg 
;ldlt

@)&( 
df3 
d;fGt

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

ah]6 ?= 
@),)))
).

!=!=!=@ n};;f; sfof{Gjog ;ldlt s[ofzLn agfpgf 
;ldltsf] lgoldt a}7s ;+rfng ug]{ 

dlxnf 
tyf 
afnafln

sfo{kfl
nsf

n};;f; 
;ldlt

@)&(
df3b]l
v 

Vffhf 
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sf zfvf lgold
t 

!=!=!=# xfn;Dd :jLs[t ePsf sfg'gx? / gLltx?sf 
af/]df kbflwsf/L tyf sd{rf/Lx?sf nflu cled'lvs/0f 
tyf ;dfg a'emfO{ ug{sf] nfuL cled'lvs/0f sfo{qmd 
;+rfng ug]{ .

dlxnf 
tyf 
afnafln
sf zfvf

sfo{kfl
nsf

n};;f; 
;ldlt

@)&( 
df3 
d;fGt

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

ah]6 ?= 
@)),))
).

!=!=@ :yflgo ;/sf/n] cfkm\gf gLlt,sfg'g of]hgf hf/L 
ug'{ eGbf cuf8L n};;f;sf] b[li6n] pko'Qm eP gePsf] 
af/] n]vfhf]vf ug'{kg]{ .

!=!=@=! gLlt sfg"g of]hgf hf/L ug'{eGbf cuf8l 
n};;f;sf] n]vfhf]vf ug'{kg]{ .

dlxnf 
tyf 
afnafln
sf zfvf 

sfo{kfl
nsf

ljwfg 
;ldlt

@)&( 
r}q 
d;fGt

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

ah]6 ?= 
!)),))
).

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

ah]6 (GRB) th'{df k|lqmof cjnDag u/L sfo{of]hgf 
tof/ u/L sfof{Gjogdf Nofpg] .

n};;f; 
;ldlt  
dlxnf 

sfo{kfl
nsf

n};;f; 
;ldlt , 
of]hgf 

@)&( 
df3  
d;fGt
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tyf 
afnafln
sf zfvf

zfvf / 
;fdflhs 
lasf; 
zfvf  

!=!=$ :yflgo ;/sf/sf]s  dlxnf / k'?ifsf] ;dljsf/ 
tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f / n}+lus kl/If0f tyf 
;fdflhs ;dflhs lje]b cGTo ug]{ ;DaGwL cnUu} 
agfpg'kg]{ . 

!=!=$=! Kfflnsfn] n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs 
;dfj]lzs/0f kl/If0f u/L P]g lgod, sfo{ljlw tof/ 
ug]{ .

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

sfo{kfl
nsf 

n};;f; 
;ldlt , 
;dflhs 
ljsf; 
zfvf / 
ljwfg 
;ldlt 

@)&( 
df3 
d;fGt

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

ah]6 ?= 
!)),))
).

!=!=$=@ :yflgo ;/sf/n] dlxnf / k'?ifsf] ;dljsf; 
tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f / n}+lus kl/If0f tyf 
;fdflhs lje]b cGTo ug]{ cnUu} sfg'g agfpg'kg]{ 

n};;f; 
;ldlt

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

n};;f; 
;ldlt , 
;dflhs 
lasf; 
zfvf

@)&( 
df3 
d;fGt

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

ah]6 ?= 
!)),))
).
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!=!=^ ;+l3o sfg'gn] Joj:yf u/] adf]lhd :yflgo 
:t/dff dlxnf tyf jl~rltdf k/]sf] ;d'bfo dfyL x'g] 
lx+;f / lje]b pk/ ;'g'jfO{ x'g] k|jGw ldnfpg'kg]{ 

!=!=^=! ;+l3o sfg"gn] Joj:yf u/]sf] :yflgo :t/df 
dlxnf tyf jl~rltdf k/]sf ;d'bfodfyLsf] lje]bsf  
af/]df ;Dk'0f{ sd{rf/L / kbflwsf/L nfO{ cled'lvs/0f 

ug]{ ।

n};;f; 
;ldlt, 

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

sfo{kflnsf 
;ldlt 
;dflhs 
ljsf; 
zfvf

@)&( 
df3  
d;fGt 
, 

>f]t 
JolQm

!=!=^=! ;+l3o sfg"gn] Joj:yf u/]sf] :yflgo :t/df 
dlxnf tyf jl~rltdf k/]sf ;d'bfodfyLsf] lje]bsf  
af/]df ;Dk'0f{ sd{rf/L / kbflwsf/L nfO{ cled'lvs/0f 
ug6f]n lkm|| g+Da/ / ;+rf/ ;+oGqsf] :yfkgf u/Lk'0f{ 

?kdf kfngf ug]{ u/fpg] ।

n};;f; 
;ldlt, 
dlxnf 
tyf 
afnafln
sf zfvf

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

Goflos 
;ldlt

@)&( 
df3 
d;fGt 
, 

!=@ of]hgf th'{df tyf sfof{Gjo

!=@=! cfjflws of]hgf / jflif{s sfoqmddf n}+lus tyf 
;dfj]zL ljsf;sf sfo{qmd tyf gLtL sfo{qmddf 
dfkgof]Uo pknAwL ;dfj]z ug'k{] .

!=@=$= dlxnf tyf al~rltdf k/]sfx?sf] cfjZoQmfsf 
cfwf/df /0fgLlt of]hgf agfpg] .



29

!=@=%= of]hgf agfpbf dlxnf k'?ifsf] cnu cnu 
cj:yf ljZn]if0fsf cfwf/df of]hgf agfpg] .

!=@=@ :yflgo ;/sf/n] ah]6 l;df lgwf{/0f ubf{ 
n};;f; d}qL cj:yfsf] ljZn]if0f u/L s"n k"FhLut 
ah]6sf] lglZrt k|ltzt 5'6\6ofpg'kg]{ .

!=@=^=!:yflgo lgsfosf ;Dk"0f{ kbflwsf/L / 
sd{rf/Lx?nfO{ bLuf] lasf; sf nIosf af/]df 
cled'lvs/0f ug]{ .

;dflhs 
lasf; 
zfvf 

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

n};;f; 
;ldlt,

@)&(

  
sflQs  
d;fGt

>f]t 
AolQm

!=@=* :yflgo ;/sf/sf pkef]Qmf ;ldltx?df nlIft 
;d'xsf] clgjfo{ slDtdf $) k|ltzt ;xeflutf / d'Vo 
kbdWo Pp6fdf clgjfo{ dlxnfsf] ;xeflutf u/fpg'kg]{ 
.

!=#=! jh]6 tyf of]hgf th'{df ug'{eGbf cuf8L nlIft 
;d'bfosf] ;d:of s]nfpg pQm ju{;+u ;d'xt 5nkmn 
ug]{ .
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!=#=@=! ;fdflhs ;dfj]zL jh]6 lgdf{0f Pj+ kl/If0f 
lgoldt ?kdf ug'kg]{ .

;dflhs 
lasf; 
zfvf  
n};;f; 
;ldlt,

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

of]hgf 
zfvf tyf 
n]vf zfvf

lg/Gt/

!=#=#= n};;f; klIf0fkl5 Ifdtf ljsf; sfo{of]hgfsf 
nflu ah]6 ljlgof]hg ug'{kg]{ .

!=#=$=!  :yflgo ;/sf/n] nlIft ;d'xsf]x?sf] nflu 
%) k|ltzt jh]6 ljlgof]hg u/L cfly{s jif{leq} vr{ 
u/L;Sg] .

;dflhs 
lasf; 
zfvf  
n};;f; 
;ldlt,

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

of]hgf 
zfvf tyf 
n]vf zfvf

;+:yfu
tJoj:
yf  

@=!=!=! :yflgo ;/sf/n] lg0ff{os txdf jf :yflgo 
txdf  dlxnf / k'?ifsf] %) k|ltzt j/fj/L k|ltlglwTj 
clgjfo{ u/fpg] .

n};;f; 
;ldlt, / 
dlxnf 
tyf 
afnafln
sf zfvf 

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

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



31

@=!=@=!ufFpkflnsfn] sd{rf/L kbk'lt{ ubf{ n};;f; d}qL 
x'g]u/L ug]{ .

n};;f; 
;ldlt, 
dlxnf 
tyf 
afnafln
sf zfvf

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

;dflhs 
lasf; / 
ljwfg  
zfvf

 
lgold
t@)&( 
df3   
d;fGt 

@=!=#=! ufFkflnsfn] :yflgo txdf ;]jf k|bfg ug{ 
:yflgo efiff ;+:s[lt a'em]sf] sd{rf/L jf 
hgk|ltlglwdfkm{t lbg] Joj:yf ldnfpg] .

n};;f; 
;ldlt, 
dlxnf 
tyf 
afnafln
sf zfvf

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

;dflhs 
lasf; 
zfvf

lgold
t

@)&( 
df3   
d;fGt

@=!=$=! :yflgo ;/sf/n] hgk|ltlglw tyf 
sd{rf/L?nfO{ cj;/ k|bfg ubf{ nlIft ju{nfO{ cu| efu 
k|bfgx'g]u/L lje]bsf] gLlt lng'kg]{ .

n};;f; 
;ldlt,

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

;dflhs 
lasf; 
zfvf

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

n};;f; 
;ldlt,

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

;dflhs 
lasf; 
zfvf

, 
lgold@
)&( 
df3   
d;fGt 
t 

@)&( 
df3   
d;fGt
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@=@=@=! :yflgo txdf n}+lus x]Nk8]:s :yfkgf ug]{ . n};;f; 
;ldlt,

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

;dflhs 
lasf; 
zfvf

@)&( 
df3   
d;fGt

=@=#=! :yflgo ;/sf/n] sfof{nodf x'g;Sg] s'g}klg 
b'Jo{jfxf/sf] cGTosf nflu cfrf/;lx+tf agfP/ nfu' 
ug'kg]{ . 

n};;f; 
;ldlt, /  
dlxnf 
tyf 
afnafln
sf zfvf

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

;a} lasf; 
zfvf

@=@=$ j8fdf of]hgf 5gf}6 ubf{ nlIft ju{sf] ;lqmo 
;xeflutf u/fpg'kg{] .

@)&( 
df3   
d;fGt

@=@=$=! n};;f; ;ldltdf nlIft ju{sf] plrt 
;xeflutf u/fO{ of]hgf ;DaGwL 5nkmndfkm{t\ of]hgf 
th'{df ;ldltnfO{ ;'emfj lbg] .

dlxnf 
tyf 
afnafln
sf zfvf

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

of]hgf 
zfvf /  
dlxnf tyf 
afnaflnsf 
zfvf

@)&( 
df3   
d;fGt

@=$=! :yflgo txdf dlxnf l;k / g]t[jTj ljsf;sf 
nflu 5'6\6} sf]if :yfkgf ug'kg]{ . 
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@=%=!=! :yflgo ;/sf/n] :yflgo :t/sf ;"rgf tYof+s 
;+sng u/L lg/Gt/ cBfjlws ug]{ .

n};;f; 
;ldlt

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

k|d'v 
k|z;flso 
clws[t  

lgold
t

@=%=@=! :yflgo ;/sfn] tTYof+s ;+sng ubf{ a/f]huf/ 
tyf u/Ljsf] klxrfg u/L 5'6\5'6} gS;f+sg ug]{ .

n};;f; 
;ldlt

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

k|d'v 
k|z;flso 
clws[t  

lgold
t

@=%=#=! :yflgo ;/sfn] cfkm\gf] kfZj{lrqdf cfwf/Lt 
of]hgf lgdf0f{ ug]{ .

n};;f; 
;ldlt

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

k|d'v 
k|z;flso 
clws[t  

lgold
t

# dfnj 
;+;fwg 
tyf 
Ifdtf 
ljsf; 
@) =

#=!=@=! :yflgo txsf ;Dk"0f kbflwsf/L x?nfO{ n};;f; 
;DaGwL tflnd k|bfg ug]{ .

n};;f; 
;ldlt

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

of]hgf 
zfvf / 
cfly{s 
lasf; 

 @)&( 
df3   
d;fGt
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zfvf

#=!=#= n};;f; sfof{Gjog ;DaGwL tflnddf n}+lus 
;Da]bglzn efiffsf] k|of]u ug]{ .

#=!=^=! ufFpkflnsfdf dfgj ;+zfwg ljsf; s]Gb| 
:yfkgf ug]{ ..

n};;f; 
;ldlt

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

;dflhs 
lasf; 
zfvf

#=!=&=!  nlIft ;d'bfsf nflu nf]s;]jf tof/L sIff 
;+rfng ug]{ .

n};;f; 
;ldlt

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

;dflhs 
lasf; 
zfvf

, 
lgold@
)&( 
df3   
d;fGt 
t 

@)&( 
df3   
d;fGt

#=!=*=!  dlxnf ljsf;sf nflu ePsf a]O{lh+u 
3f]if0ffkqsf afx|j6f k|ltj4tfsf af/]df :yflg :yflgp 
txsf kbflwsf/Lx?nfO{ cled'lvs/0f ;+rfng ug]{ .

n};;f; 
;ldlt

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

;dflhs 
lasf; 
zfvf

, 
lgold
t 

#=@=@=!  n}+lus lx+;f/lxt ufFp 3f]if0ff tyf lx+;f lj?4 
;"Go ;lxi0f'tf ckgfpg] .

n};;f; 
;ldlt

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

;dflhs 
lasf; 
zfvf

 , 
lgold@
)&( 
df3   
d;fGt 
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#=@=#=@afn x]NknfOg !)(*, afnaflnsf x/fPdf jf 
e]l6Pdf !)$, dlxnf tyf afnaflnsfdfly x'g] lx+;fsf] 
jf/]df ph'/L ug{ ;lsg] /fli6«o dlxnf cfof]usf] 6f]n lk|m 
g+= !!$%, 3/]n' lx+;f h:tf pkof]uL hfgsf/Lx? 
;d'bfo:t/;Dd k|efjsf/L 9+uaf6 ;"rgf k|jfx ug{ 
:yfgLo ;+oGq k|of]u u/L nfeu|fxLx?nfO{ ;"rgf k|jfx 
ug]{ .

n};;f; 
;ldlt

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

;dflhs 
lasf; 
zfvf

@)&(  
d+l;/  
d;fGt 
, 
lgold
t 

#=@=$=! ;a}vfn] s';+:sf/sf lj?4 hgr]tgfd'ns 
sfo{qmd  ;~rfng ug]{ .

n};;f; 
;ldlt

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

;dflhs 
lasf; 
zfvf

@)&(  
d+l;/  
d;fGt 
, 
lgold
t 

#=#=@=! sfo{kflnsf ;b:o / ;a} d'Vo sd{rf/Lx?nfO{ 
sfg"gsf] d:ofbf lgdf{0f;DaGwL cled'lvs/0f u/fpg] .

n};;f; 
;ldlt

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

;dflhs 
lasf; 
zfvf

@)&(  
d+l;/  
d;fGt 
, 
lgold
t 

>f]t 
JolQm

$ ;]jf 
k|jfx 
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@)

$=!=! :yflgo ;/sf/2'jf/f lgdf{0f ul/g] ejgsf] 
l8hfO{g ubf{ ckf+u tyf afnd}qL agfpg] .

n};;f; 
;ldlt

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

ef}lts tyf 
k"j{wf/  
lasf;  
zfvf

lgold
t  

$=!=#=! :yflgo ;/sf/2'jf/f lgdf{0f ul/g] !%)) 
KnLGyeGbf a9L If]qkmn ePsf ejgsf] l8hfO{g ubf{ 
ckf+u tyf afnd}qL agfpg]

n};;f; 
;ldlt

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

ef}lts tyf 
k"j{wf/  
lasf;  
zfvf

lgold
t  

$=!=$=! :yflgo ;/sf/n] dlxnf afnaflnsf nlIft 
j}sNkLs phf{ ;|f]t k|of]u ug]{ jftfj/0f agfpg] .

n};;f; 
;ldlt

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

ef}lts tyf 
k"j{wf/  
lasf;  
zfvf

lgold
t  

$=@=!=!  ue{jlt tyf ;'Ts]/L dlxnfnfO{ hf]lvdo'Qm 
sfdaf6 arfpg] ty k|hgg\ :jf:Yo ;DaGwL sfo{qmd 
;~rfng ug]{ .

n};;f; 
;ldlt

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

 ;fdflhs 
lasf;  
zfvf

@)&( 
kmfNu'g 
, 
lgold
t 

$=@=@=! :yflgo txsf] sfof{no :yn j/Lk/L :tgkfg 
sIf :yfkgf ug]{ 

n};;f; 
;ldlt

sfo{kfl
nsf 

 ;fdflhs 
lasf;  

@)&( 
kmfNu'g 
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;ldlt zfvf , 
lgold
t 

$=#=#  :yflgo txn] cfkm\gf] cfjZoQmfsf cfwf/df 
lg/If/tf ;DaGwL sfo{qmd ;~rfng ug]{ . 

$=$=#=! k|Tos 3/df kmfxf]/ Joj:yfkg ;DaGwL 
sfo{qmd ;~rfng ug]{ 

n};;f; 
;ldlt

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

 ;fdflhs 
tyf of]hgf 
lasf;  
zfvf

@)&( 
r}q , 
lgold
t 

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

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

 cfly{s 
lasf;  
zfvf tyf 
/f]huf/ 
;+of]hs 

@)&( 
r}q , 
lgold
t 

$=%=$ ljkGg ju{sf] ;x'lnotsf nflu ;'ky d'No jf 
;xsf/L k;n ;+rfng ug]{ .

%=;'zf
;g 
tyf 
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pQ/bfl
oTj 
@) 

%=!=@=!  :yflgo ;/sf/n] nlIft ju{nfO{ cu|flwsf/ 
;lxt e|i6frf/df ;'Go ;xglzntf ckgfpg] .

n};;f; 
;ldlt

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

 ;fdflhs 
tyf of]hgf 
lasf;  
zfvf

@)&( 
r}q , 
lgold
t 

%=!=#  dlxnf ljsf; sf nflu a]Olh+u 3f]if0ffkqsf 
afx|j6f k|ltj4tf;DaGwL cled"lvs/0f sfo{qmd ;+rfng 
ug]{ .

%=!=$  ;+o'Qm /fi6;+l3o afnclwsf/ dxf;GwL !(*( 
sf k|ltj4tf sfof{Gjog sf nflu /sd ljlgof]hg ug]{ .

%=@=@= :yflgo ;/sf/n] ug]{ ;fdflhs kl/If0fdf k5fl8 
k/]sf] ju{sf] clgjfo{ ;xeflutf u/fpg] .

%=@=#= ;fj{hflgs ;'g'jfO ubf{ nlIft ju{sf] cfjfh 
;Djf]wg ug]{ .

%=@=$= :yflgo ;/sf/n] agfPsf cfrf/;lx+tf 
sfof{Gjogdf clgjfo{ Nofpg] .
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%=#=!= :yflgo ;/sf/n] lgoldt jflif{s sfo{Qmqmd 
;fj{hflgs ub}{ pQm sfo{qmddf nlIft ju{sf] cfjZoQmf 
;Djf]wg ug]{ .

%=#=@= :yflgo ;/sf/n] :yflgo ;"rgf :yflgo efiffdf 
k|zf/0f ug]{ .

%=#=#= :yflgo ;/sf/n] ;+rf/ dfWoddf ;"rgf ;Dk|]if0f 
ubf{ n};;f; d}qL ;"rgf k|zf/0f ug]{ .

%=#=$=!   ;a}vfn] ljkGg ju{sf] ;"rgf ;|f]t / ;fwgdf 
tyf ;r]tgfdf j[4L eP gePsf] tTYof+s ;+sng ug]{ .

n};;f; 
;ldlt

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

 ;fdflhs  
lasf;  
zfvf

 
lgold
t 

%=$=!=! sfo{of]hgfsf] kl/0ffd ;"rs tof/ ug]{ tyf  
cg'udgsf ;"rsx? jgfpbf n};;f; ;DjGwL ;"rsx? 
;dfj]z  ug]{ /  cg'udg k|ltj]bg sfo{kflnsfdf 
5nkmn ug{ Aoa:yf ldnfpg] .

n};;f; 
;ldlt

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

 ;fdflhs  
lasf;  
zfvf

 
lgold
t 

%=$=@=!  :yflgo ;/sf/n] ;+rfng u/]sf sfo{qmx?sf]  
cg]udg u/L nlIft ju{n] k|fKt u/]sf] nfe xfgLsf] 
d'Nof+sg ug]{ 

n};;f; 
;ldlt

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

 ;fdflhs 
tyf of]hgf 
lasf;  
zfvf

@)&( 
r}q , 
lgold
t 

%=$=#= :yflgo ;/sf/sf] ;ldIff j}7sdf nlIft ju{sf] 
;xeflutf u/fpg] .
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%=$=$= sfo{qmdsf] cg'udgkl5 l;s]sf kf7x? 
sfo{qmddf ;dfj]z ug]{ .

%=$=$=@ ;~rflnt sfo{qmdsf] cg'udg tyf d"NofÍg 
ubf{ n+}lËs tyf ;fdflhs ?kdf jlx:s/0fdf k/]sf 
JolQm / ;d'xnfO{ nfut cg'?k k'u]sf] nfe, c;/ / 
k|efj ljZn]if0f ug]{ tyf :yfgLo txn] ?kfGt/0fLo 
ljsf;sf] nflu ;a} ju{ jf JolQmx?nfO{ 1fg tyf ;Lk 
ljsf; ug{sf] nflu uf=kf=n]  sfo{qmdx? ;+rfng ug]{ .

n};;f; 
;ldlt 

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

 ;fdflhs  
lasf;  
zfvf

 
lgold
t 

%=%=![ :yflgo ;/sf/n] ;+3 / k|b]zn] lgdf0f{ u/]sf 
gLltx?nfO{ sfof{Gjogdf ;xsfo{ ug]{ .

%=%=@= kflnsfdf n};;f; sfof{Gjogsf nflu 
;/f]sf/jfnf lgsfox?ljr ;+hfn agfpg] .

%=%+@=@lgoldt ?kdf ;a} k|sf/sf ;/f]sf/jfnfx?sf] 
;xeflutfdf n};;f; ;DjGwL 5nkmn, l;sfO{ 
cfbfgk|bfg ug]{ tyf o:tf l;sfO{x? sfo{qmd / of]hgf 
tof/ jf gLlt lgdf{0f ubf{ ;/f]sf/jftfx?sf] ;xefuLtf 
ug]{ .

n};;f; 
;ldlt 

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

 ;fdflhs  
lasf;  
zfvf

 
lgold
t 

;DalGwt 
;/f]sf/j
fnf 

%=%=#=!  ;/f]sf/jfnf lgsfox?ljr n};;f; ;DaGwL 
sfo{ut ;Ghfn agfpg] .

n};;f; 
;ldlt

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

 ;fdflhs  
lasf;  
zfvf

 
lgold
t 

;DalGwt 
;/f]sf/j
fnf 
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1. %=%=$  dlxnf lj?4 x'g] ;a}k|sf/sf e]befk 
pGd'ng ug]{ dxf;GwL sfof{Gjogsf nflu tof/ 
ul/psf] /fi6;+l3o ;'/Iff kl/ifbaf6 kfl/t 
k|Ztfj g+ !#@% /!*@)  sfof{Gjog of]hgf 
agfpg] 

n};;f; 
;ldlt

sfo{kfl
nsf 
;ldlt

 ;fdflhs  
lasf;  
zfvf

lgold
t 

kbflwsf
/L / 
sd{rf/L
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!@= lgisif{

o; ufFpkflnsfsf]] n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0f ug{sf nflu k|b]z 
k|lzIf0f k|lti7fgaf6 v6fO{Psf ljifo lj1sf] ;xof]udf Ps sfo{bn u7g u/] kZrft kl/If0fsf 
nflu cfjZos tof/L ;lxt w]/} r/0fx?df cWoog, 5nkmn tyf cGt/lqmofx? ;kmntf k'j{s 
;DkGg ePsf lyP . sfo{bn / lj1sf] ;xof]udf gu/kflnsfsfsf ljifout zfvfsf sd{rf/Lx? 
tyf cGo kbflwsf/Lx? ;+u 5nkmn u/L ufFpkflnsfdf n}lus ;+j]bgzLntfsf] ljifonfO{ cWoog 
u/]sf] lyof] . o;} qmddf ufFpkflnsfsfdf pknAw gLlt tyf sfo{qmd nufotsf cGo sfo{ljlw 
Pj+ b:tfj]hx? cWoog ;d]t ul/Psf] lyof] . ufFpkflnsfaf6 ;~rfng eO/x]sf of]hgfx?sf 
pkef]Stf ;ldltx?df n}lus ;+j]bgzLntf sfof{Gjogsf] k|efjsfl/tfnfO{ nlIft ;d'xdf 5nkmn 
ul/ cWoog ul/Psf] lyof] . n};;f; kl/If0fnfO{ ljleGg r/0fdf ;DkGg ul/Psf] lyof] . n};;f; 
kl/If0f kZrft of] ufFpkflnsfdf lgDgfg';f/sf] cj:yf b]lvG5 .

 o; ufFpkflnsfn] cGo zLif{sx?sf] t'ngfdf  lglt sfg"g of]hgfsf] If]qdf s]lx 
pknAwL xfl;n u/]sf] blvG5 .

 ;]jf k|jfxnfO{ k|efjsf/L jgfpg] k|of; ePtfklg ;dfg / ;dfj]zL ;xeflutfsf] 
;jfndf ck]lIft / cfjZolso lg0f{o k|lqofdf sdhf]/L b]Vg ;lsG5 .

 n};;f; kl/If0fsf] ljifonfO{ ulDe/tfk"j{s jf rf;f] lbP/ kl/If0f sfo{df 
hgk|ltlglwx?sf] ;xeflutf hgfpg] ;jfndf jf n};;f;sf] ljifonfO{ dxTj lbg] 
s'/fdf kflnsf sf hgk|ltlglw / sd{rf/Lx?df yk ;lqmotfsf] vfFrf] /x]sf] 5.

 ;du|df n};;f;sf] sfof{Gjog k|lqmof / kl/If0fsf] ljifo o; ufFpkflnsfsf] 
k|fyldstf / rf;f]sf] ?kdf ;'?jft x'g' ;sf/fTds kIf /x]sf] 5 .

!#  ;"emfj

 g]kfnsf] ;+ljwfg, :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g / n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs 
;dfj]zLs/0f lgb]{lzsfdf tf]lsPsf k|fjwfgx?sf] clwgdf /lx ul/Psf] n};;f; kl/If0f 
sfo{qmdn] o; ufFpklnsfdf ljleGg r/0fdf  kflnsfsf kbflwsf/Lx?, sd{rf/Lx? tyf 
;]jfu|fxLx?sf] ljrf/ tyf /fo lnPsf] lyof] . of] cfkm}df ;sf/fTds ;'?jft klg xf] . 
tyfkL s]lx sf]/f]gf dxfdf/Lsf] k|efjsf] sf/0f, s]lx sd{rf/L tyf kbflwsf/Lx? 
sfo{qmddf ;xefuL x'g ;s]gg\ . cfufdL jif{ n};;f; kl/If0f ubf{ v]/L ;j} sd{rf/L 
tyf hgk|ltlglwx?sf] clgjfo{ pkl:ylt tyf ;xeflutf u/fpg cfjZos b]lvG5 . 
o;sf cltl/Qm ufFpkflnsfsf] n};;f;sf] ;du| ljifo ty sfof{Gjogsf] ;Gb{edf s]lx 
lgDg ;'emfjx? lbg' pko'Qm x'G5 .

 ufFpkflnsfdf clgjfo{ n};;f; ljefu u7g ug'{kg]{,
 n};;f; nlIft ;]jf k|jfxsf nflu kflnsfdf x]Nk8]:s :yfkgf ug'{kg]{,
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 k|Tos jif{ n};;f; kl/If0f sfo{ ;dod} clgjfo{ ug{ ufFpkflnsfn] ;dotflnsf tyf 
jh]6 Joj:yf ug'{kg]{ .

 o; jif{sf] n};;f; kl/If0faf6 b]vf k/]sf sdhf]/ kIf tyf sd glthf k|fKt 
zLif{sx?dfyL ;ldIff u/]/ cfufdL jflif{s tyf cfjflws of]hgfdf ;d]6\g'kg]{,

 kl/IfkZrft ;'wf/ ug'{kg]{ kIfdfyL agfO{Psf] sfo{of]hgfnfO{ sfof{Gjog ug{ ljif]z gLlt  
/ jh]6sf] Joj:yf u/L of]hgf sfof{Gjog ;ldlt agfO{ cl3 a9\g'kg]{ . cflb 
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cg';"rL !M n}lu+s ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf] d"Nofª\sgsf ;"rs / pk;"rsn] k|fKt u/]sf cÍ

तालिका १लैगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको मूल्याङ्कनका सूचक र मापनका अवस्थाहरू

नोटमुल्याङ्कन गर्दा राम्रो अवस्थालाई १ अंक.मध्यम अवस्थालाई ० ,५ अंक र अति कमजोर अवस्थालाई ० अंक दिनु पर्नेछ । तल दिएको तालिकामा प्रत्येक सूचकमा  १', '०.५', र '०' अंक पाउने अवस्था र सो को'

प्रमाणीकरणको आधार राखिएको छ । यी सूचकमा गरिने मूल्याङ्कन सामुहिक मूल्याङ्कन हो । समूहमा पहिला सूचकमा छलफल गरी सोको अवस्थाबार ेसहमतिमा अंक प्रदान गर्नु पर्नेछ । 
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१.
१.

१

स्थानीय तहकोनीति तथा कानूनको 

मस्यौदा तयार गर्ने कार्यादेशमा 

लैससासको दृष्टिले सम्पादन गर्ने 

गरी कार्यटोलीनिर्माण, पूर्व 

दस्तावेजको समीक्षागर्दा 

लैससासदृष्टिकोणलेभएको, 

मस्यौदाको बिषयवस्तु र शब्द 

चयन समावेशी रसहभागितामूलक 

हुने गरे  नगरेको

०-१  1 स्थानीय तहकोनीति तथा 

कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने 

कार्यादेशमा लैससासको दृष्टिले 

सम्पादन गर्ने गरी 

कार्यटोलीनिर्माण, पूर्व 

दस्तावेजको समीक्षागर्दा 

लैससासदृष्टिकोणलेभएको, 

मस्यौदाको बिषयवस्तु र शब्द 

चयन समावेशी रसहभागितामूलक 

हुने गरेको

स्थानीय तहकोनीति तथा 

कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने 

कार्यादेशमा  लैससासको 

दृष्टिले सम्पादन गर्ने गरी 

कार्यटोलीनिर्माण, पूर्व 

दस्तावेजको समीक्षा, 

मस्यौदाको बिषयवस्तु र शब्द 

चयन आँसिक रुपमामात्र 

समावेशी रसहभागितामूलक हुने 

गरेको

स्थानीय तहकोनीति तथा 

कानूनको मस्यौदा तयार 

गर्ने कार्यादेशमा 

लैससासको दृष्टिले 

सम्पादन गर्ने गरी 

कार्यटोलीनिर्माण, पूर्व 

दस्तावेजको समीक्षागर्दा 

लैससासदृष्टिकोणलेभएको, 

मस्यौदाको बिषयवस्तु र  

समावेशी शब्द चयन 

रसहभागितामूलक हुने गरेको

स्थानीय तहले स्वीकृत 

गरेका नीति तथा 

कानूनी दस्तावेजहर ुर 

स्वीकृतिको लागि 

प्रस्तुत गरेका मस्यौदा 

नीति तथा कानूनी 

दस्तावेजहरु
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 २  

१.
१.

२

स्थानीय सरकारलेआफ्ना नीति, 

कानून, योजना जारी गर्नु भन्दा 

अगाडि लैससासको दृष्टिले उपयुक्त 

भएनभएको बारे लेखाजोखा गर्ने गरे  

नगरेको

०-१ 0 स्थानीय सरकारलेआफ्ना नीति, 

कानून, योजना जारी गर्नु भन्दा 

अगाडि लैससासको दृष्टिले 

उपयुक्त भएनभएको बारे 

लेखाजोखा गर्ने गरेको

स्थानीय सरकारलेआफ्ना नीति, 

कानून, योजना जारी गर्नु भन्दा 

अगाडि लैससासको दृष्टिले 

उपयुक्त भएनभएको बारे 

आँसिक रुपमा मात्र लेखाजोखा 

गर्ने गरेको

स्थानीय सरकारलेआफ्ना 

नीति, कानून, योजना जारी 

गर्नु भन्दा अगाडि 

लैससासको दृष्टिले उपयुक्त 

भएनभएको बारे लेखाजोखा 

गर्ने नगरेको

स्थानीय 

सरकारलेआफ्ना नीति, 

कानून, योजना का 

दस्ताबेजहरू र 

लेखाजोखा सम्पन्न 

भएको प्रमाणित गर्ने 

कागजातहरु

 ३  

१.
१.

३

स्थानीय सरकारकोनीति र 

योजनामा लैङ्गिक समानता तथा 

सामाजिक समावेशी विकास 

(स्थानीय कानुन, नीति, आवधिक र 

बार्षिक योजनामा भएका नीतिहरू) 

सम्वन्धी कुराहरू समावेश भए । 

नभएको

०-१ 1 स्थानीय सरकारकोनीति र 

योजनामा लैङ्गिक समानता तथा 

सामाजिक समावेशी विकास 

(स्थानीय कानुन, नीति, आवधिक 

र बार्षिक योजनामा भएका 

नीतिहरू) सम्वन्धी कुराहरू 

समावेश भएको

स्थानीय सरकारकोनीति र 

योजनामा लैङ्गिक समानता तथा 

सामाजिक समावेशी विकास 

(स्थानीय कानुन, नीति, 

आवधिक र बार्षिक योजनामा 

भएका नीतिहरू) सम्वन्धी 

कुराहरू आँसिक रुपमामात्र 

समावेश भएको

स्थानीय सरकारकोनीति र 

योजनामा लैङ्गिक समानता 

तथा सामाजिक समावेशी 

विकास (स्थानीय कानुन, 

नीति, आवधिक र बार्षिक 

योजनामा भएका नीतिहरू) 

सम्वन्धी कुराहरू समावेश 

नभएको

स्थानीय 

सरकारकास्थानीय 

कानुन, नीति, आवधिक 

र बार्षिक 

योजनासम्वन्धी 

दस्तावेजहरू
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 ४  

१.
१.

४

स्थानीय सरकारकोमहिला र पुरुषको 

समविकास तथा सामाजिक 

समावेशीकरण र लैङ्गिक परीक्षण 

तथा सामाजिक विभेद अन्त्य गर्ने 

सम्बन्धी अलग्गै नीतिहरु छन । 

छैनन्स्थानीय ऐन, कानुन, 

कार्यविधि, निर्देशिकामा खास 

व्यवस्था गरिएको वा नगरिएको)

०-१ 0=5 स्थानीय सरकारकोमहिला र 

पुरुषको समविकास तथा 

सामाजिक समावेशीकरण  र 

लैङ्गिक परीक्षण तथा सामाजिक 

विभेद अन्त्य गर्नेसम्बन्धी 

अलग्गै नीति भएको र यस्तो 

नीति स्थानीय ऐन, कानुन, 

कार्यविधि, निर्देशिकामा 

समावेश गरिएको 

स्थानीय सरकारकोमहिला र 

पुरुषको समविकास तथा 

सामाजिक समावेशीकरण  र 

लैङ्गिक परीक्षण तथा 

सामाजिक विभेद अन्त्य 

गर्नेसम्बन्धी अलग्गै भएको तर 

स्थानीय ऐन, कानुन, 

कार्यविधि, निर्देशिकामा 

समावेश नगरिएको

स्थानीय सरकारकोमहिला र 

पुरुषको समविकास तथा 

सामाजिक समावेशीकरण  र 

लैङ्गिक परीक्षण तथा 

सामाजिक विभेद अन्त्य 

गर्नेसम्बन्धी अलग्गै नीति 

नभएको र स्थानीय ऐन, 

कानुन, कार्यविधि, 

निर्देशिकामा समेत कुनै 

खास व्यवस्था नगरिएको

स्थानीय 

सरकारकोमहिला र 

पुरुषको समविकास तथा 

सामाजिक 

समावेशीकरण  र 

लैङ्गिक परीक्षण तथा 

सामाजिक विभेद 

अन्त्य गर्नेनीति 

दस्तावेज र स्थानीय 

ऐन, कानुन, कार्यविधि, 

निर्देशिकाहरू 

५  

१.
१.

५

स्थानीय तहलेकार्यान्वयनमा 

ल्याएका ऐन, नियम, तथा 

कार्यविधिमा महिला तथा 

बञ्चितिमा परेकोसमुदाय अर्थात 

लक्षित वर्गमा हुने सबै प्रकारका 

विभेदजन्य कार्यहरु रोक्नपर्याप्त 

प्रावधान व्यवस्था गरिएको छ  

छैन 

०-१ 0=5 स्थानीय तहलेकार्यान्वयनमा 

ल्याएका ऐन, नियम, तथा 

कार्यविधिमा महिला तथा 

बञ्चितिमा परेकोसमुदाय अर्थात 

लक्षित वर्गमा हुने सबै 

प्रकारका विभेदजन्य कार्यहरु 

रोक्नपर्याप्त प्रावधान 

राखिएको

स्थानीय तहलेकार्यान्वयनमा 

ल्याएका ऐन, नियम, तथा 

कार्यविधिमा महिला तथा 

बञ्चितिमा परेकोसमुदाय 

अर्थात लक्षित वर्गमा हुने सबै 

प्रकारका विभेदजन्य कार्यहरु 

रोक्ने खालका केही 

प्रावधानमात्र समावेश 

गरिएको 

स्थानीय 

तहलेकार्यान्वयनमा 

ल्याएका ऐन, नियम, तथा 

कार्यविधिमा महिला तथा 

बञ्चितिमा परेकोसमुदाय 

अर्थात लक्षित वर्गमा हुने 

सबै प्रकारका विभेदजन्य 

कार्यहरु रोक्नकुनै 

प्रावधान नराखिएको

स्थानीय 

तहलेकार्यान्वयनमा 

ल्याएका ऐन, नियम, 

तथा कार्यविधिहरू र 

तिनको लैससास दृष्टिले 

विश्लेषण गरिएको 

दस्तावेज
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 ६  

१.
१.

६

संघीयकानूनलेव्यवस्थागरेबमोजिम
स्थानीयस्तरमामहिलातथावञ्चिती
मापरेकोसमुदायमाथिहुनेहिँसारविभे
दउपरसुनुवाईहुनेप्रवन्धमिलाएनम
िलाएको

०-१ 0=5 संघीय कानूनले व्यवस्था गरे 

बमोजिम स्थानीयस्तरमा महिला 

तथावञ्चितीमा परेको समुदाय 

माथि हुने हिंसा र विभेद उपर 

सुनुवाई हुने प्रवन्ध मिलाएको र 

सोहिअनुरूपकार्यन्वयनहुनेगरेको

संघीय कानूनले व्यवस्था गरे 

बमोजिम स्थानीयस्तरमा 

महिला तथावञ्चितीमा परेको 

समुदाय माथि हुने हिंसा र विभेद 

उपर सुनुवाई हुने  प्रवन्ध 

मिलाएको तर कार्यान्वयन 

नभएको

संघीय कानूनले व्यवस्था गरे 

बमोजिम स्थानीय स्तरमा 

महिला तथावञ्चितीमा 

परेको समुदाय माथि 

हुनेहिंसा र विभेद उपर 

सुनुवाई हुने  प्रवन्ध 

नमिलाएको

महिला तथावञ्चितीमा 

परेको समुदाय माथि हुने 

विभेद उपर सुनुवाई 

भएका प्रमानित 

कागजातहरू र 

माहिलातथावञ्चितीमा

परेकासमुदायहरुकोस्वय

मभनाइहरुकोदस्तावेज

 ७  

१.
१.

७

महिला र पुरूषमाश्रमको ज्यालामा 

विभेद रोक्ने प्रावधान रहे  नरहेको

०-१ 1 महिला र पुरूषमाश्रमको 

ज्यालामा विभेद रोक्ने प्रावधान 

रहेको

महिला र पुरूषमाश्रमको 

ज्यालामा विभेद रोक्ने केही 

प्रावधानमात्र रहेको

महिला र पुरूषमाश्रमको 

ज्यालामा विभेद रोक्ने कुनै 

प्रावधान नरहेको

महिला र 

पुरूषमाश्रमको ज्याला 

भुक्तानी दस्तावेज

 ८  

१.
१.

८

स्थानीयतहकोनीतिमारैथानेरआप्र
वासीकामदारतथाश्रमजीवीउपरहु
नेविभेदरोक्नेप्रावधारहेनरहेको

०-१ 1 स्थानीय तहकोनीतिमा रैथाने र 

आप्रवासी कामदार तथा 

श्रमजीवी उपर हुने विभेद रोक्ने 

प्रावधानहरुरहेको

स्थानीय तहकोनीतिमा रैथाने र 

आप्रवासी कामदार तथा 

श्रमजीवी उपर हुने विभेद रोक्ने 

केही प्रावधानरहेको

स्थानीय तहकोनीतिमा 

रैथाने र आप्रवासी कामदार 

तथा श्रमजीवी उपर हुने 

विभेद रोक्ने कुनै 

प्रावधाननरहेको

स्थानीय तहकोश्रम 

नीति दस्तावेज र 

यसको समीक्षा 

प्रतिवेदन
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९ योजना 

तर्जुमा 

तथाकार्य

ान्वयन

८

१.
२.

१

आवधिकयोजनारवार्षिकयोजनात
थाकार्यकममालैङ्गिकतथासमावे
शीविकासकोलागिनीति, 
रणनीति,कार्यक्रमरमापनयोग्यउ
पलब्धीलक्ष्यसमावेशगरिएकोछ
छैन

०-१ 0=5 आवधिक योजना रवार्षिक 

योजना तथा कार्यकममा लैङ्गिक 

तथा समावेशी विकासको लागि 

नीति, रणनीति, कार्यक्रम र 

मापनयोग्य उपलब्धी लक्ष्य 

समावेश गरिएको 

आवधिक योजना रवार्षिक 

योजना तथा कार्यकममा 

लैङ्गिक तथा समावेशी 

विकासको लागि आँसिक 

रुपमामात्र नीति, रणनीति, 

कार्यक्रम र मापनयोग्य 

उपलब्धी लक्ष्य समावेश 

गरिएको 

आवधिक योजना रवार्षिक 

योजना तथा कार्यकममा 

लैङ्गिक तथा समावेशी 

विकासको लागि नीति, 

रणनीति , कार्यक्रम र 

मापनयोग्य उपलब्धी 

लक्ष्य समावेश नगरिएको 

आवधिक योजना 

रवार्षिक योजना तथा 

कार्यकममा लैङ्गिक 

तथा समावेशी 

विकासको लागि नीति, 

रणनीति, कार्यक्रम र 

मापनयोग्य उपलब्धी 

लक्ष्य विश्लेषण 

दस्तावेज

 १०   

१.
२.

२

गाउँपालिका नगरपालिकाको स्रोत 

अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण 

समितिले बजेट सीमा निर्धारणगर्दा 

महिला, बालबालिका, तथा 

बञ्चितीकरणमा परेको समूहको 

अवस्था विश्लेषणको आधारमा सो 

समूहको लागि वा प्रत्यक्ष्य 

फाइदा पुग्ने गरी कूल पूँजीगत 

बजेटकोनिश्चित प्रतिशत 

छुट्याउनेगरे  नगरेको

०-१ 0=5 गाउँपालिकानगरपालिकाकोस्रो
तअनुमानतथाबजेटसीमानिर्धार
णसमितिलेबजेटसीमानिर्धारणग
र्दामहिला, बालबालिका, 
तथाबञ्चितीकरणमापरेकोसमूह
कोअवस्थाविश्लेषणकोआधारम
ासोसमूहकोलागिवाप्रत्यक्ष्य
फाइदापुग्नेगरीकूलपूँजीगतबजेट
कोनिश्चितप्रतिशतछुट्याउनेग
रेको

गाउँपालिकानगरपालिकाको 

स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा 

निर्धारण समितिले बजेट सीमा 

निर्धारणगर्दा महिला, 

बालबालिका, तथा 

बञ्चितीकरणमा परेको   

समूहको अवस्था विश्लेषणको 

आधारमा सो समूहमध्ये केहीको 

लागिमात्र  प्रत्यक्ष्य फाइदा 

पुग्ने गरी कूल पूँजीगत 

बजेटकोनिश्चित प्रतिशत 

छुट्याउनेगरेको

गाउँपालिका नगरपालिकाको 

स्रोत अनुमान तथा बजेट 

सीमा निर्धारण समितिले 

बजेट सीमा निर्धारणगर्दा 

महिला, बालबालिका, तथा 

बञ्चितीकरणमा परेको 

समूहको लागि वा 

प्रत्यक्ष्य फाइदा पुग्ने 

गरी कूल पूँजीगत 

बजेटकोनिश्चित प्रतिशत 

छुट्याउनेनगरेको

गाउँपालिका 

नगरपालिकाको  

महिला, बालबालिका, 

तथा बञ्चितीकरणमा 

परेको समूहको अवस्था 

विश्लेषणको आधारमा 

सो समूहकोस्रोत 

अनुमान तथा बजेट 

सीमा निर्धारण 

समितिले 

निर्धारणगरेको बजेट 

सीमा
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 ११   

१.
२.

३

स्थानीयसरकारकोयोजनासूचीलक्
षितसमूहहरूकोसक्रीयसहभागिता
मातयारहुनेरउनीहरुलेछनौटगरेकाय
ोजनाप्राथमिकीकरणमापर्नेगरेनग
रेको (योजनातर्जुमागर्दागाउँ, 
वस्तीस्तरबाटआएकायोजनाकार्य
कमहरुलाईसमेटेनसमेटेकोपरीक्ष
ण)

०-१ 0=5 स्थानीय सरकारले गाउँ, 

वस्तीस्तरबाटयोजना सूची 

संकलन गर्दा लक्षित समूहहरूको 

सक्रीय सहभागितामा तयार हुने 

र उनीहरुले छनौट गरेका योजना 

प्राथमिकीकरणमा पर्नेगरेको ।

स्थानीय सरकारले गाउँ, 

वस्तीस्तरबाटयोजना सूची 

संकलन गर्दा केही मात्र 

लक्षित समूहको सक्रीय 

सहभागितामा तयार हुने र 

उनीहरुले छनौट गरेका केही 

योजनामात्र प्राथमिकीकरणमा 

पर्नेगरेको ।

स्थानीय सरकारले गाउँ, 

वस्तीस्तरबाटयोजना सूची 

संकलन गर्दा लक्षित 

समूहको सक्रीय 

सहभागितामा तयार हुने 

नगरेको र उनीहरुले माग 

गरेका योजनाले 

सामान्यतया प्राथमिकता 

नपाउने गरेको ।

स्थानीयसरकारकोय
ोजनातर्जुमागर्दाभ
एकासहभागीहरूको

सूचीर फोटो , 

वडास्तरबाटछनौट 

भएकायोजनाकारको

सूची,लक्षित 

समुहले छनौट 

गरेकाकाकार्यक्रम

को सूचि

 १२   

१.
२.

४

योजना तर्जुमागर्दा महिला तथा 

बञ्चितिकरणमा परेका समूहहरूको 

व्यावहारिक र रणनीतिक 

आवश्यकतापहिचान र परिपूर्ति 

गर्ने विषयमा छलफल भए  नभएको 

०-१ 0 योजना तर्जुमागर्दा महिला तथा 

बञ्चितिकरणमा परेका 

समूहहरूको व्यावहारिक र 

रणनीतिक आवश्यकतापहिचान र 

परिपूर्ति गर्ने विषयमा छलफल 

भएको 

योजना तर्जुमागर्दा महिला 

तथा बञ्चितिकरणमा परेका 

समूहहरूको व्यावहारिक र 

रणनीतिक आवश्यकतापहिचान 

र परिपूर्ति गर्ने विषयमा 

सामान्य छलफल भएको 

योजना तर्जुमागर्दा महिला 

तथा बञ्चितिकरणमा परेका 

समूहहरूको व्यावहारिक र 

रणनीतिक 

आवश्यकतापहिचान र 

परिपूर्ति गर्ने विषयमा 

छलफल नभएको 

बजेट तर्जुमा 

मार्गदर्शनको प्रति र 

यसमायोजना 

तर्जुमागर्दा महिला 

तथा बञ्चितिकरणमा 

परेका समूहहरूको 

व्यावहारिक र 

रणनीतिक 

आवश्यकतापहिचान र 

परिपूर्ति गर्ने विषय 

समावेश भएको छ छैन
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 १३   

१.
२.

५

योजना तर्जुमागर्दा महिला र पुरुष 

एवं लक्षित समुहहरू को छुट्टा छुट्टै 

अवस्था विश्लेषणको 

आधारमाआवश्यकता पहिचान गरी 

सो अनुसारको कार्यक्रम तय गर्ने 

गरिए । नगरिएकोतयारी प्रतिवेदन)

०-१ 0 योजना तर्जुमागर्दा महिला र 

पुरुष एवं लक्षित समुहहरू को 

छुट्टा छुट्टै अवस्था विश्लेषणको 

आधारमाआवश्यकता पहिचान 

गरी सो अनुसारको कार्यक्रम तय 

गर्ने गरिएको

योजना तर्जुमागर्दा महिला र 

पुरुष एवं लक्षित समुहहरू को 

छुट्टा छुट्टै अवस्था  

विश्लेषणको 

आधारमाआवश्यकता पहिचान 

गरी सो अनुसार केही कार्यक्रम 

तय हुने गरेको

योजना तर्जुमागर्दा महिला 

र पुरुष एवं लक्षित समुहहरू 

को छुट्टा छुट्टै अवस्था  

विश्लेषणको 

आधारमाआवश्यकता 

पहिचान गरी सो अनुसारको 

कार्यक्रम तय गर्ने 

नगरिएको

योजना तर्जुमागर्दा 

महिला र पुरुष एवं 

लक्षित समुहहरू को 

छुट्टा छुट्टै अवस्था  

विश्लेषणको 

आधारमाआवश्यकता 

पहिचान गरी सो 

अनुसारको कार्यक्रम 

तयारी प्रतिवेदन

 १४   

१.
२.

६

स्थानीय सरकारलेदीगो विकासका 

लक्ष्यहरू विशेष गरेर लक्ष्य ५ 

लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्ने 

विषयलाई स्थानीयकरण गरी  सो 

अनुसारको बजेट विनियोजनहुने गरे  

नगरेको

०-१ 0=5 स्थानीय सरकारलेदीगो विकासका 

लक्ष्यहरूमध्ये लक्ष्य ५ 

लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्ने 

विषयलाई स्थानीयकरण गरी  सो 

अनुसारको बजेट विनियोजनगर्ने 

गरेको

स्थानीय सरकारलेदीगो 

विकासका  लक्ष्यहरूमध्ये 

लक्ष्य ५ लैङ्गिक समानता 

प्राप्त गर्ने विषयलाई 

स्थानीयकरण गरी सो अनुसार 

केही कार्यक्रमहरूमा बजेट 

विनियोजनगर्ने गरेको

स्थानीय सरकारलेदीगो 

विकासका  लक्ष्यहरूमध्ये 

लक्ष्य ५ लैङ्गिक 

समानताप्राप्त गर्ने 

विषयलाई स्थानीयकरण 

नगरेको बजेट 

विनियोजनपनि गर्नेनगरेको

स्थानीय सरकारलेदीगो 

विकासका लक्ष्यहरू 

स्थानीयकरण गरेको 

दस्तावेज र सोलाई  

प्राप्त 

गर्नेकार्यक्रमहरू बजेट 

विनियोजनदस्ताबेज

 १५   

१.
२.

७

स्थानीयतहकायोजनामहिला, 
बालबालिकातथापिछडिएकोवर्ग, 

क्षेत्ररसमुदायलाईप्रत्यक्षलाभ
पुग्नेगरीबनेनबनेको

०-१ 1 स्थानीय तहकायोजनाले महिला, 

बालबालिका तथा पिछडिएको 

वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई 

प्रत्यक्ष लाभपुग्नेगरीबनेको

स्थानीय तहकायोजनाले महिला, 

बालबालिका तथा पिछडिएको 

वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई 

सिमित रुपमा प्रत्यक्ष लाभर 

केही अप्रत्यक्ष लाभ 

पुग्नेगरीबनेको

स्थानीय तहकायोजनाले 

महिला, बालबालिका तथा 

पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र 

समुदायलाई प्रत्यक्ष 

लाभपुग्नेगरीनबनेको

स्थानीय तहकायोजना 

दस्तावेज 
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 १६   

१.
२.

८

स्थानीय सरकारकाउपभोक्ता 

समितिहरुमा लक्षित समुहका 

प्रतिनिधि सहित कम्तिमा ४०% 

महिलाहरूकोसहभागिता भए । 

नभएको र मुख्य कार्यकारी 

पदमध्ये कुनै एकमा जिम्मेवारी दिए 

नदिएको 

०-१ 1 स्थानीय सरकारकाउपभोक्ता 

समितिहरुमा लक्षित समुहका 

प्रतिनिधि सहित कम्तिमा ४०% 

महिलाहरूकोसहभागिता भएको ,

मुख्य कार्यकारी पदमध्ये कुनै 

एकमा जिम्मेवारी दिएको 

स्थानीय सरकारकाउपभोक्ता 

समितिहरुमा लक्षित समुहका 

प्रतिनिधि सहित कम्तिमा 

४०% महिलाहरूकोसहभागिता 

गर्ने र मुख्य कार्यकारी 

पदमध्ये कुनै एकमा जिम्मेवारी 

दिने नीति लिएको 

स्थानीय 

सरकारकाउपभोक्ता 

समितिहरुमा लक्षित 

समुहका प्रतिनिधि सहित 

कम्तिमा ४०% 

महिलाहरूकोसहभागिता 

नभएको, मुख्य कार्यकारी 

पदमध्ये कुनै एकमा 

जिम्मेवारी पनि नदिएको 

स्थानीय 

सरकारकाउपभोक्ता 

समिति व्यवस्थापन 

सम्वन्धी कानूनका 

प्रावधानहरू र केही 

योजनाको नमूना 

अवलोकन 

 १७ बजेट 

तर्जुमा 

तथाकार्य

ान्वयन

४

१.
३.

१

बजेट तथाकार्यक्रम तर्जुमा गर्नु 

भन्दा अघि समुदायका महिला, 

बालबालिका अपाङ्ग जनजाति, 

मधेशी, मुश्लिम, पिछडावर्ग र 

दलित लगायतका सबै जातजाति र 

विपन्न वर्गकासमूहहरूसँग बसेर 

समस्या केलाउने (विश्लेषण) गर्ने 

गरिए  नगरिएको 

०-१ 0 बजेट तथाकार्यक्रम तर्जुमा 

गर्नु भन्दा अघि समुदायका 

महिला, बालबालिका अपाङ्ग 

जनजाति, मधेशी, मुश्लिम, 

पिछडावर्ग र दलित लगायतका 

सबै जातजाति र विपन्न 

वर्गकासमूहहरूसँग बसेर समस्या 

केलाउने (विश्लेषण) गर्ने 

गरिएको 

बजेट तथाकार्यक्रम तर्जुमा 

गर्नु भन्दा अघि समुदायका 

महिला, बालबालिका अपाङ्ग 

जनजाति, मधेशी, मुश्लिम, 

पिछडावर्ग र दलित लगायतका 

सबै जातजाति र विपन्न 

वर्गकासमूहहरूसँग बसेर 

समस्या केलाउने (विश्लेषण) 

गर्ने गरिएको 

बजेट तथाकार्यक्रम 

तर्जुमा गर्नु भन्दा अघि 

समुदायका महिला, 

बालबालिका अपाङ्ग 

जनजाति, मधेशी, मुश्लिम, 

पिछडावर्ग र दलित 

लगायतका सबै जातजाति र 

विपन्न वर्गकासमूहहरूसँग 

बसेर समस्या केलाउने 

(विश्लेषण) गर्ने नगरिएको 

बजेट तथाकार्यक्रम 

तर्जुमा अघि समुदायका 

सरोकारवालाहरू सँगको 

छलफल र परामर्श 

तथाविपन्नतास्तरीकर

ण सम्वन्धी आवधिक 

दस्तावेज
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 १८   

१.
३.

२

स्थानीय सरकारकाक्षमता विकास 

योजनामा लैङ्गिक उत्तरदायी तथा 

सामाजिक समावेशी बजेट 

निर्माणएवं परीक्षण 

नियमितरुपमा गर्न बजेटको 

व्यवस्था गरिए नगरिएको 

०-१ 0 स्थानीय सरकारकाक्षमता 

विकास योजनामा लैङ्गिक 

उत्तरदायी तथा सामाजिक 

समावेशी बजेट निर्माणएवं 

परीक्षणनियमितरुपमा गर्न 

बजेटको व्यवस्था गर्ने गरिएको 

स्थानीय सरकारकाक्षमता 

विकास योजनामा लैङ्गिक 

उत्तरदायी तथा सामाजिक 

समावेशी बजेट निर्माणएवं 

परीक्षणगर्न कहिले काहीँ 

बजेटको व्यवस्था हुने गरेको 

स्थानीय सरकारकाक्षमता 

विकास योजनामा लैङ्गिक 

उत्तरदायी तथा सामाजिक 

समावेशी बजेट निर्माणएवं 

परीक्षणगर्न बजेटको 

व्यवस्था हुने नगरेको

स्थानीय सरकारको 

बजेट विनियोजन र 

लैससास परीक्षण 

दस्तावेजहरु

 १९   

१.
३.

३

परिक्षण पश्चात लैङ्गिक तथा 

समावेशी विषयमासुधार गर्न 

क्षमता विकास कार्ययोजना 

कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त 

बजेट तथा कार्यक्रम बार्षिक 

योजनामा समावेश गरिए । 

नगरिएको 

०-१ 0 परिक्षणपश्चातलैङ्गिक तथा 

समावेशी विषयमासुधार गर्न 

क्षमता विकास कार्ययोजना 

कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त  

बजेट तथा कार्यक्रम बार्षिक 

योजनामा समावेश गरेको 

परिक्षणपश्चातलैङ्गिक तथा 

समावेशी विषयमासुधार गर्न 

क्षमता विकास कार्ययोजना 

कार्यान्वयनका लागि बजेट तथा 

कार्यक्रम बार्षिक योजनामा 

समावेशभएपनि पर्याप्त 

नभएको

परिक्षणपश्चातलैङ्गिक 

तथा समावेशी 

विषयमासुधार गर्न क्षमता 

विकास कार्ययोजना 

कार्यान्वयनका लागि 

बजेटब्यवस्था हुने नगरेको 

स्थानीय सरकारको 

बजेट विनियोजन र 

लैससास परीक्षण 

दस्तावेजहरु

 २०   

१.
३.

४

स्थानीय सरकारकोबजेट तथा 

कार्यक्रममा लक्षित समूहहरूको 

लागि निश्चितप्रतिशत बजेट 

विनियोजन गरी उनीहरूको हितका 

कार्यक्रममा समयैमाखर्च गरिए 

नगरिएकोबजेट तथाकार्यकमबीच 

भिडान)

०-१ 0=5 स्थानीय सरकारकोबजेट तथा 

कार्यक्रममा लक्षित समूहहरूको 

लागि निश्चितप्रतिशत बजेट 

विनियोजन गरी उनीहरूको हितका 

कार्यक्रममा समयैमाखर्च गर्ने 

गरिएको।

स्थानीय सरकारकोबजेट तथा 

कार्यक्रममा लक्षित 

समूहहरूको लागि कहिले कहीँ 

बजेट विनियोजन गरी उनीहरूको 

हितका कार्यक्रममाखर्च गर्ने 

गरिएको।

स्थानीय सरकारकोबजेट 

तथा कार्यक्रममा लक्षित 

समूहहरूको लागि बजेट 

विनियोजन तथा उनीहरूको 

हितका कार्यक्रममा खर्च 

गर्ने नगरिएको।

बजेटतथाकार्यकमबी
चभिडाननतिजानिकाल्
नेबजेटतथाकार्यक्रम,
दस्तावेज।
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२१ संस्थाग

त 

व्यवस्

था २०

कर्मचारी

पदाधिका

री 

प्रतिनिध

ित्व

४

२.
१.

१

स्थानीयसरकारकोनिर्णायकतहमा 
(कर्मचारी पदाधिकारी) 
महिलाहरूकोसमानरुपमा ( 
५०।५०प्रतिशत)प्रतिनिधित्वरहे
कोछ छैन

०-१ 0=5 स्थानीय सरकारकोनिर्णायक 

तहमा (कर्मचारी पदाधिकारी) 

महिलाहरूको समानरुपमा ( 

५०।५० प्रतिशत)प्रतिनिधित्व 

रहेकोअवस्था ।

स्थानीय सरकारकोनिर्णायक 

तहमा (कर्मचारी पदाधिकारी) 

महिलाहरूको समानरुपमा ( 

५०।५० प्रतिशत)प्रतिनिधित्व 

नभए पनि कम्तिमा ३३ 

प्रतिशत प्रतिनिधित्व 

रहेकोअवस्था

स्थानीय 

सरकारकोनिर्णायक तहमा 

(कर्मचारी पदाधिकारी) 

महिलाहरूको समानरुपमा ( 

५०।५० 

प्रतिशत)प्रतिनिधित्व 

नभए पनि कम्तिमा ३३ 

प्रतिशत पनि प्रतिनिधित्व 

नरहेकोअवस्था

स्थानीय 

सरकारकोनिर्णायक 

तहमा रहेका (कर्मचारी 

पदाधिकारी) को 

नामावली ।

 २२    

२.
१.

२

स्थानीय सरकारकाकर्मचारीहरूको 

पदपूर्तिको निर्णय गर्दा सबै 

जातजाति, वर्ग, लिङ्ग र समुदायका 

बीचसमावेशीकरण हुने गरी 

कर्मचारीहरूको समावेशी 

समानुपातिक प्रतिनिधित्व 

हुनसक्नेरणनीति लिइएको छ  छैन 

०-१ 0=5 स्थानीय सरकारकाकर्मचारीहरूको 

पदपूर्तिको निर्णय गर्दा सबै 

जातजाति, वर्ग, लिङ्ग र 

समुदायका बीचसमावेशीकरण हुने 

गरी कर्मचारीहरूको समावेशी 

समानुपातिक प्रतिनिधित्व 

हुनसक्नेरणनीति लिइएको अवस्था 

।

स्थानीय 

सरकारकाकर्मचारीहरूको 

पदपूर्तिको निर्णय गर्दा सबै 

जातजाति, वर्ग, लिङ्ग र 

समुदायमध्येबाट केही 

समावेशीकरण हुने गरी 

कर्मचारीहरूको सिमित 

समावेशी प्रतिनिधित्व हुनसक्ने 

रणनीति लिइएको अवस्था ।

स्थानीय 

सरकारकाकर्मचारीहरूको 

पदपूर्तिको निर्णय गर्दा 

सबै जातजाति, वर्ग, लिङ्ग 

र समुदायका 

बीचसमावेशीकरण हुने गरी 

कर्मचारीहरूको समावेशी 

समानुपातिक प्रतिनिधित्व 

हुनसक्नेरणनीति लिइएको 

छैन ।

स्थानीयसरकारका
कर्मचारीहरूकोपद
पूर्तिकोसम्वन्धीनी

ति, अभ्यास, कानुन 

रदस्तावेज।
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 २३    

२.
१.

३

स्थानीय सरकारले महिला तथा 

बिशेष समुदायलाई बिशेष सेवा 

प्रदान गर्दा सम्वन्धित समुदायको 

भाषा, संस्कृति र रहन सहन बुझेको 

कर्मचारी वा जनप्रतिनिधि समेत 

समावेश गरेको कार्यटोली वा शाखा 

मार्फत दिने गरेको नगरेको ? 

०-१ 0 स्थानीय सरकारले महिला तथा 

बिशेष समुदायलाई बिशेष सेवा 

प्रदान गर्दा सम्वन्धित 

समुदायको भाषा, संस्कृति र रहन 

सहन बुझेको कर्मचारी वा 

जनप्रतिनिधि समेत समावेश 

गरेको कार्यटोली वा शाखा 

मार्फत सेवा दिने गरेको । 

स्थानीय सरकारले महिला तथा 

बिशेष समुदायलाई बिशेष सेवा 

प्रदान गर्दा सम्वन्धित 

समुदायको भाषा, संस्कृति र 

रहन सहन बुझेको जनप्रतिनिधि 

समावेश गरेको कार्यटोली 

मार्फत दिने गरेको । 

स्थानीय सरकारले महिला 

तथा बिशेष समुदायलाई 

बिशेष सेवा प्रदान गर्दा 

सम्वन्धित समुदायको 

भाषा, संस्कृति र रहन सहन 

बुझेको कर्मचारी वा 

जनप्रतिनिधि समेत 

समावेश गरेर सेवा दिने 

नगरेको ।

स्थानीय सरकारल े

महिला तथा बिशेष 

समुदायलाई बिशेष सेवा 

प्रदान गर्ने रणनीति 

तथा कार्यनीति र सेवा 

प्रवाह दस्तावेज ।

 २४    

२.
१.

४

जनप्रतिनिधिहरू तथा 

कर्मचारीहरूलाई कुनै क्षमता 

अभिबृद्धिको अवसर प्रदान गर्दा 

सबैलाई समान अवसर हुने गरी र 

महिला तथा वञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायलाई अग्रभाग प्राप्त 

हुनेगरी सकारात्मक विभेदको नीति 

लिएको नलिएको

०-१ 0=5 जनप्रतिनिधिहरू तथा 

कर्मचारीहरूलाई कुनै क्षमता 

अभिबृद्धिको अवसर प्रदान गर्दा 

सबैलाई समान अवसर हुने गरी र 

महिला तथा वञ्चितिकरणमा 

परेको समुदायलाई अग्रभाग 

प्राप्त हुनेगरी सकारात्मक 

विभेदको नीति लिएको । 

जनप्रतिनिधिहरू तथा 

कर्मचारीहरूलाई कुनै  क्षमता 

अभिबृद्धिको अवसर प्रदान 

गर्दा सबैलाई समान अवसर 

हुनेगरी र महिला तथा 

वञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायलाई समेत सेवा प्राप्त 

हुनेगरी सकारात्मक विभेदको 

नीति लिएको । 

जनप्रतिनिधिहरू तथा 

कर्मचारीहरूलाई कुनै  

क्षमता अभिबृद्धिको 

अवसर प्रदान गर्दा 

सबैलाई समान अवसर पाइने 

गरी र महिला तथा 

वञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायलाई अग्रभाग 

प्राप्त हुनेगरी सकारात्मक 

विभेदको नीति नरहेको ।

जनप्रतिनिधिहर ूतथा 

कर्मचारीहरूलाई  

क्षमता अभिबृद्धिको 

अवसर प्रदान गर्ने 

सकारात्मक विभेदको 

नीति तथा रणनीति 

दस्तावेज ।
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२५  कार्यप्र

णालीसमा

वेशी

४

२.
२.

१

महिला रपुरुषबीचको असमानता 

हटाउन तथा सामाजिक 

समावेशीकरण बढाउनको लागि 

स्थानीय तहकोनिश्चित कार्यनीति 

छ छैन 

०-१ 0=5 महिला रपुरुषबीचको असमानता 

हटाउन तथा सामाजिक 

समावेशीकरण बढाउनको लागि 

स्थानीय तहकोनिश्चित 

कार्यनीति रहेको ।

महिला रपुरुषबीचको असमानता 

हटाउन तथा सामाजिक 

समावेशीकरण बढाउनको लागि 

स्थानीय तहकोनिश्चित 

कार्यनीति भएपनि 

कार्यान्वयनमा नरहेको ।

महिला रपुरुषबीचको 

असमानता हटाउन तथा 

सामाजिक समावेशीकरण 

बढाउनको लागि स्थानीय 

तहकोनिश्चित कार्यनीति 

नरहेको ।

महिला रपुरुषबीचको 

असमानता हटाउन तथा 

सामाजिक 

समावेशीकरण 

बढाउनको कार्यनीति 

दस्तावेज ।

 २६    

२.
२.

२

स्थानीयसरकारमालैङ्गिकविकास
हेर्नेइकाईकोव्यवस्थाछछैनलैङ्ग
िकविकासडेस्कवालैङ्गिकसमान
तातथासामाजिकसमावेशीकरणका
र्यान्वयनसमितिवायस्तैकुनैसंरचन
ाकोव्यवस्थाकार्यशर्तरजिम्मेवार
ीकिटानसहितगरिएनगरिएको)

०-१ 1 स्थानीयसरकारमालैङ्गिकविका
सहेर्नेइकाईकोव्यवस्थारहेकोलै
ङ्गिकविकासडेस्कवालैङ्गिकस
मानतातथासामाजिकसमावेशीकर
णकार्यान्वयनसमितिवायस्तैकुनै
संरचनाकोव्यवस्थाकार्यशर्तर
जिम्मेवारीकिटानसहितरहेको) 

स्थानीयसरकारमालैङ्गिकवि
कासहेर्नेइकाईकोव्यवस्थारहे
कोलैङ्गिकविकासडेस्कवालै
ङ्गिकसमानतातथासामाजिकस
मावेशीकरणकार्यान्वयनसमि
तिवायस्तैकुनैसंरचनाकोव्यवस्
थाकार्यशर्तरजिम्मेवारीकिटा
नसहितरहेको) 
तरकार्यान्वयनमानरहेको

स्थानीयसरकारमालैङ्गिक
विकासहेर्नेइकाईकोव्यव
स्थारहेकोलैङ्गिकविकास
डेस्कवालैङ्गिकसमानतात
थासामाजिकसमावेशीकरण
कार्यान्वयनसमितिवायस्तै
कुनैसंरचनाकोव्यवस्थानग
रिएको।

स्थानीय सरकारको 

संगठन संरचना र 

लैङ्गिक विकास हेर्ने 

इकाईको कार्य निर्देश 

शर्त  र जिम्मेवारी 

किटान दस्तावेज

 २७    

२.
२.

३

स्थानीयसरकारबाटकार्यालयमाहु
नसक्नेकुनैपनिप्रकारकोदुर्व्यवह
ार, 

भेदभाबमहिलाहिंसानियन्त्रणकोल
ागिआचारसंहिताबनाएरलागुगरिएक
ोछछैन

०-१ 1 स्थानीयसरकारबाट  कार्यालयमा 

हुन सक्ने सबै प्रकारको 

दुर्व्यवहार, भेदभाब महिलाहिंसा 

नियन्त्रणको लागिआचार संहिता 

बनाएर लागु गरिएको ।

स्थानीयसरकारबाट 

कार्यालयमा हुन सक्ने 

दुर्व्यवहार, भेदभाब र 

महिलाहिंसा नियन्त्रण 

सम्वन्धी आचार संहिता रहेको 

तर कार्यान्वयन नभएको ।

स्थानीयसरकारबाट  

कार्यालयमा हुन सक्ने 

दुर्व्यवहार, भेदभाब र 

महिलाहिंसा नियन्त्रण 

सम्वन्धी आचार संहिता 

केही पनि नरहेको ।

स्थानीयसरकारबाटका
र्यालयमाहुनसक्नेसबै
प्रकारकोदुर्व्यवहार, 

भेदभाबमहिलाहिंसानि
यन्त्रणसम्वन्धीआचा
रसंहितादस्तावेजनिर्ण
यपुस्तिका।
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 २८    

२.
२.

४

योजना तर्जुमासमितिलाई सुझाव 

दिने दस्तावेज तयार गर्दा 

लैङ्गिकसमानता तथा सामाजिक 

समावेशीकरण कार्यान्वयन 

समितिमा महिला, बालबालिका तथा 

अन्य सबै लक्षित समुदायको 

सक्रिय सहभागिता भए नभएको र 

यस समितिले वडा तहमा योजाना 

सम्वन्धी छलफल समावेशी भए 

नभएको अनुगमन गरे नगरेको 

०-१ 1 योजना तर्जुमासमितिलाई सुझाव 

दिने दस्तावेज तयार गर्दा 

लैङ्गिकसमानता तथा सामाजिक 

समावेशीकरण कार्यान्वयन 

समितिमा महिला, बालबालिका 

तथा अन्य सबै लक्षित समुदायको 

सक्रिय सहभागिता रहेको र यस 

समितिले वडा तहमा योजाना 

सम्वन्धी छलफल समावेशी भए 

नभएको अनुगमन समेत गरेको 

योजना तर्जुमासमितिलाई 

सुझाव दिने दस्तावेज तयार 

गर्दा लैङ्गिकसमानता तथा 

सामाजिक समावेशीकरण 

कार्यान्वयन समितिमा महिला, 

बालबालिका तथा अन्य सबै 

लक्षित समुदायको सक्रिय 

सहभागिता रहेतापनि यस 

समितिले वडा तहमा योजाना 

सम्वन्धी छलफल समावेशी भए 

नभएको अनुगमन नगरेको 

योजना तर्जुमासमितिलाई 

सुझाव दिने दस्तावेज तयार 

गर्दा लैङ्गिकसमानता तथा 

सामाजिक समावेशीकरण 

कार्यान्वयन समितिमा 

महिला, बालबालिका तथा 

अन्य सबै लक्षित 

समुदायको सक्रिय 

सहभागिता नरहेको र यस 

समितिले वडा तहमा 

योजाना सम्वन्धी छलफल 

समावेशी भए नभएको 

अनुगमन समेत नगरेको 

योजना 

तर्जुमासमितिलाई  र 

लैङ्गिकसमानता तथा 

सामाजिक 

समावेशीकरण 

कार्यान्वयन समितिले 

सुझाव दिएको 

दस्तावेज बैठकको , 

उपस्थिति तथा निर्णय 

पुस्तिका र वडास्तरमा 

गरेको अनुगमन 

प्रतिवेदन ।

२९  समिति, 

उपसमिति 

रकार्यदल

मा 

प्रतिनिध

ित्व

४

२.
३.

१

स्थानीय सरकारलेगठन गर्ने 

समिति, उपसमिति र कार्यदलहरूमा 

महिला तथा वञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायबाट महिला र पुरुषको 

समावेशी प्रतिनिधित्वहुने 

व्यवस्था रहे नरहेको 

०-१ 1 स्थानीय सरकारलेगठन गर्ने 

समिति, उपसमिति र 

कार्यदलहरूमा महिला तथा 

वञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायबाट महिला र पुरुषको 

समावेशी र समानुपातिक 

प्रतिनिधित्वहुने व्यवस्था रहेको 

।

स्थानीय सरकारलेगठन गर्ने 

समिति, उपसमिति र 

कार्यदलहरूमा महिला तथा 

वञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायबाट समानुपातिक 

प्रतिनिधित्वहुने व्यवस्था 

रहेपनि व्यवहारमा केहीकोमात्र 

प्रतिनिधित्व हुने गरेको।

स्थानीय सरकारलेगठन गर्ने 

समिति, उपसमिति र 

कार्यदलहरूमा महिला तथा 

वञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायबाट समावेशी र 

समानुपातिक 

प्रतिनिधित्वहुने व्यवस्था 

नरहेको ।

स्थानीय सरकारलेगठन 

गर्ने समिति, उपसमिति 

र कार्यदलहरूमा 

महिला तथा 

वञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायबाट समावेशी 

प्रतिनिधित्व भएको 

उपस्थिति तथा निर्णय 

पुस्तिका ।
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 ३०    

२.
३.

२

स्थानीय सरकारलेगठन गर्ने 

समिति, उपसमिति र कार्यदलहरूमा 

महिला तथा वञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायका प्रतिनिधिहरूले छलफल 

तथा निर्णय निर्माणमा स्वस्थ 

ढंगले भागलिन पाए  नपाएको 

०-१ 1 स्थानीय सरकारलेगठन गर्ने 

समिति, उपसमिति र 

कार्यदलहरूमा महिला तथा 

वञ्चितिकरणमा परेको समुदायका 

प्रतिनिधिहरूले छलफल तथा 

निर्णय निर्माणमा स्वस्थ ढंगले 

भागलिन पाएको ।

स्थानीय सरकारलेगठन गर्ने 

समिति, उपसमिति र 

कार्यदलहरूमा महिला तथा 

वञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायका प्रतिनिधिहरूले 

छलफलमा भागलिन पाए पनि  

निर्णय निर्माणमा भूमिका 

खेल्न नसकेको । 

स्थानीय सरकारलेगठन गर्ने 

समिति, उपसमिति र 

कार्यदलहरूमा महिला तथा 

वञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायका प्रतिनिधिहरूले 

छलफल तथा निर्णय 

निर्माणमा स्वस्थ ढंगले 

भागलिन नपाएको ।

स्थानीय सरकारलेगठन 

गर्ने समिति, उपसमिति 

र कार्यदलहरूको 

छलफल सहभागिताको 

उपस्थिति र निर्णय 

पुस्तिकाको प्रति ।

 ३१    

२.
३.

३

स्थानीय तहमा सञ्चालित 

कार्यक्रमहरूको अनुगमन र 

समीक्षा सम्वन्धी कार्यमा 

स्थानीय सरकारलेगठन गर्ने 

समिति, उपसमिति र कार्यदलहरूले 

महिला तथा वञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायकोहितहुने गरी विश्लेषण 

सहित नीतिगत र कार्यगत सुझाव 

दिने गरे नगरेको 

०-१ 1 स्थानीय तहमा सञ्चालित 

कार्यक्रमहरूको अनुगमन र 

समीक्षा सम्वन्धी कार्यमा 

स्थानीय सरकारलेगठन गर्ने 

समिति, उपसमिति र 

कार्यदलहरूले महिला तथा 

वञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायकोहितहुने गरी विश्लेषण 

सहित नीतिगत र कार्यगत सुझाव 

दिने गरेको ।

स्थानीय तहमा सञ्चालित 

कार्यक्रमहरूको अनुगमन र 

समीक्षा सम्वन्धी कार्यमा 

स्थानीय सरकारलेगठन गर्ने 

समिति, उपसमिति र 

कार्यदलहरूले महिला तथा 

वञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायकोहितहुने गरी विश्लेषण 

नगरी नीतिगत र कार्यगत 

सुझाव दिने गरेको ।

स्थानीय तहमा सञ्चालित 

कार्यक्रमहरूको अनुगमन र 

समीक्षा सम्वन्धी कार्यमा 

स्थानीय सरकारलेगठन गर्ने 

समिति, उपसमिति र 

कार्यदलहरूले महिला तथा 

वञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायकोहितहुने गरी 

विश्लेषण र सुझाव केहीपनि  

दिने नगरेको ।

स्थानीय तहमा 

सञ्चालित 

कार्यक्रमहरूको 

अनुगमन र समीक्षा 

सम्वन्धी कार्यमा 

स्थानीय सरकारलेगठन 

गर्ने समिति, उपसमिति 

र कार्यदलहरूले दिएका 

सुझावहरु ।
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 ३२   

२.
३.

४

स्थानीय सरकारलेगठन गर्ने 

समिति, उपसमिति र कार्यदलहरूले 

महिला तथा वञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायकोहितहुने गरी दिइएका 

नीतिगत र कार्यगत सुझावहरुको 

कार्यान्वयन हुने गरे नगरेको 

०-१ 0=5 स्थानीय सरकारलेगठन गर्ने 

समिति, उपसमिति र 

कार्यदलहरूले महिला तथा 

वञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायकोहितहुने गरी दिइएका 

नीतिगत र कार्यगत सुझावहरुको 

प्रायः कार्यान्वयन हुने गरेको ।

स्थानीय सरकारलेगठन गर्ने 

समिति, उपसमिति र 

कार्यदलहरूले महिला तथा 

वञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायकोहितहुने गरी दिइएका 

नीतिगत र कार्यगत सुझावहरुको 

कार्यान्वयन कहिले काहीँमात्र 

हुने गरेको ।

स्थानीय सरकारलेगठन गर्ने 

समिति, उपसमिति र 

कार्यदलहरूले महिला तथा 

वञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायकोहितहुने गरी 

दिइएका नीतिगत र 

कार्यगत सुझावहरुको 

कार्यान्वयन हुने नगरेको ।

स्थानीय सरकारलेगठन 

गर्ने समिति, उपसमिति 

र कार्यदलहरूले महिला 

तथा वञ्चितिकरणमा 

परेको समुदायकोहितहुने 

गरी दिइएका नीतिगत र 

कार्यगत सुझावहरु र 

कार्यान्वयन समीक्षा

३३  वित्त 

व्यवस्था

पनप्रणा

लीमा 

समावेशि

ता

४

२.
४.

१

स्थानीय तहमा महिलाविकास, 

लैङ्गिक हिँसा बिरूद्ध, महिला सीप 

विकास, नेतृत्व विकास तथा क्षमता 

अभिबृद्धि जस्ता बिषयमा स्रोत 

व्यवस्थापनका लागि लागि बार्षिक 

आर्थिक ऐनमा उल्लेखगरी छुट्टै 

कोष स्थापना गरिएको नगरिएको 

०-१ 0=5 स्थानीय तहमा महिलाविकास, 

लैङ्गिक हिँसा बिरूद्ध, महिला सीप 

विकास, नेतृत्व विकास तथा 

क्षमता अभिबृद्धि जस्ता 

बिषयमा स्रोत व्यवस्थापनका 

लागि लागि  बार्षिक आर्थिक 

ऐनमा उल्लेखगरी छुट्टै कोष 

स्थापना भएको । 

स्थानीय तहमा महिलाविकास, 

लैङ्गिक हिँसा बिरूद्ध, महिला 

सीप विकास, नेतृत्व विकास तथा 

क्षमता अभिबृद्धि जस्ता 

बिषयमा स्रोत व्यवस्थापनका 

लागि लागि  बार्षिक आर्थिक 

ऐनमा उल्लेखगरी छुट्टै कोष 

स्थापना गर्ने निर्णय भएको तर 

कार्यान्वयननभएको । 

स्थानीय तहमा 

महिलाविकास, लैङ्गिक 

हिँसा बिरूद्ध, महिला सीप 

विकास, नेतृत्व विकास तथा 

क्षमता अभिबृद्धि जस्ता 

बिषयमा स्रोत 

व्यवस्थापनका लागि लागि 

छुट्टै कोष स्थापना नभएको 

। 

स्थानीय तहमा 

महिलाविकास, लैङ्गिक 

हिँसा बिरूद्ध, महिला 

सीप विकास, नेतृत्व 

विकास तथा क्षमता 

अभिबृद्धि जस्ता 

बिषयमा स्रोत 

व्यवस्थापनका लागि 

लागि छुट्टै कोष 

स्थापना सम्वन्धी 

दस्तावेज ।
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 ३४    

२.
४.

२

के आदिवासीजनजाति, दलित अन्य 

लक्षित समुहका महिलाहरूको 

विकास र सशक्तिकरणको लागि 

वजेटको व्यवस्था भएकोछ 

उनीहरूको आवश्यकता अनुसार 

कार्यक्रम तर्जुमा गरिएकोछ 

०-१ 1 आदिवासीजनजाति, दलित अन्य 

लक्षित समुहका महिलाहरूको 

विकास र सशक्तिकरणको लागि 

वजेटको व्यवस्था 

भएकोतथाउनीहरूको आवश्यकता 

अनुसार कार्यक्रम तर्जुमा 

गरिएको।

आदिवासीजनजाति, दलित अन्य 

लक्षित समुहका महिलाहरूको 

विकास र सशक्तिकरणको लागि 

वजेटको व्यवस्था 

भएकोतरउनीहरूको आवश्यकता 

अनुसार कार्यक्रम तर्जुमा भने 

नभएको।

आदिवासीजनजाति, दलित 

अन्य लक्षित समुहका 

महिलाहरूको विकासर 

सशक्तिकरणको लागि 

वजेटको व्यवस्था 

तथाउनीहरूको आवश्यकता 

अनुसार कार्यक्रम तर्जुमा 

नभएको।

आदिवासीजनजाति, 

दलित अन्य लक्षित 

समुहका महिलाहरूको 

विकास र 

सशक्तिकरणको लागि 

वजेट तथा कार्यक्रम 

दस्तावेजहरु ।

 ३५    

२.
४.

३

के स्थानीयसरकारमा लैङ्गिक 

डेस्कको विकासको र आवश्यक 

मानवीय श्रोतहरु लागि वजेटको 

व्यवस्थाभएको छ सो अनुसार 

कार्यक्रम पहिचानगरिएकोछ 

०-१ 1 स्थानीयसरकारमा लैङ्गिक 

डेस्कको विकासको र आवश्यक 

मानवीय श्रोतहरु लागि वजेटको 

व्यवस्थाभएको तथासो अनुसार 

कार्यक्रम पहिचानगरिएको।

स्थानीयसरकारमा लैङ्गिक 

डेस्कको विकासको र आवश्यक 

मानवीय श्रोतहरु लागि वजेटको 

व्यवस्थाभएको तरसो अनुसार 

कार्यक्रम पहिचाननगरिएको।

स्थानीयसरकारमा लैङ्गिक 

डेस्कको विकासको र 

आवश्यक मानवीय श्रोतहरु 

लागि वजेट तथा कार्यक्रम 

प्रवन्ध नै नभएको ।

महिला, पुरुष, 

बालबालिका, 
सबैजातजातिकालि
ङ्ग , उमेर   ,  आदि 
स्थिति , आर्थिक  
र  जात) 
खण्डिकृततथ्याङ्
कसहितकोगाऊं।न
गरप्रोफाईल।

 ३६    

२.
४.

४

स्थानीयसरकारले समावेशी 

सूचनाप्रणाली व्यवस्थापन गर्न 

बजेटको व्यवस्था गरे । नगरेको र 

कम्युटरकृतलेखा प्रणालीले 

समावेशी क्षेत्रमा भएको बजेट तथा 

खर्च सम्वन्धी सूचना दिने वा 

नदिने गरेको ।

०-१ 0=5 स्थानीयसरकारले समावेशी सूचना  

प्रणाली व्यवस्थापन गर्न 

बजेटको व्यवस्था गर्ने गरेको र 

कम्युटरकृतलेखा प्रणालीले 

समावेशी क्षेत्रमा भएको बजेट 

तथा खर्च सम्वन्धी सूचना दिने 

गरेको ।

स्थानीयसरकारले समावेशी 

सूचना  प्रणाली व्यवस्थापन 

गर्न बजेटको व्यवस्था गरे पनि 

कम्युटरकृतलेखा प्रणालीले 

समावेशी क्षेत्रमा भएको बजेट 

तथा खर्च सम्वन्धी सूचना दिने 

नगरेको ।

स्थानीयसरकारले समावेशी 

सूचना  प्रणाली 

व्यवस्थापन गर्न बजेटको 

व्यवस्था नगरेको र 

कम्युटरकृतलेखा प्रणालीले 

समावेशी क्षेत्रमा भएको 

बजेट तथा खर्च सम्वन्धी 

सूचना पनि नदिने गरेको ।

स्थानीयसरकारले 

समावेशी सूचना  

प्रणाली व्यवस्थापन 

बजे विनियोजन गरेको 

दस्तावेज र सूचना 

प्रणाली र यसबाट 

प्रवाहित सूचनाहरू ।
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३७  तथ्याङ्क 

सङकलन 

तथाव्यव

स्थापन

४

२.
५.

१

के स्थानीयसरकारले आफ्नो 

क्षेत्रका समुदायस्तरका आधारभूत 

खण्डिकृत सूचना तथ्याँक 

संकलनतथा अध्यावधिकगर्ने गरेको 

छ लिङ्ग उमेर, जात, र आर्थिक ,

स्थिति आदि)गाऊंनगर प्रोफाईल )

०-१ 1 स्थानीयसरकारले आफ्नो 

क्षेत्रका समुदायस्तरकालिङ्ग ,

 उमेर, जात, र आर्थिक स्थिति

आदि) समावेश भएको आधारभूत 

खण्डिकृत सूचना।तथ्यांङ्क 

संकलनगर्ने गरेको र खण्डीकृत 

तथ्यांङ्कको समय समयमा 

अध्यावधिकगर्ने गरेको छ ।

स्थानीयसरकारले आफ्नो 

क्षेत्रका समुदायस्तरकालिङ्ग ,

 उमेर, जात, र आर्थिक स्थिति

आदि) समावेश भएको आधारभूत 

खण्डिकृत सूचना।तथ्याँक 

संकलनगरेको तर खण्डीकृत 

तथ्यांङ्कको अध्यावधिकनगरेको 

।

स्थानीयसरकारलेआफ्नो
क्षेत्रकासमुदाय 
स्तरकालिङ्ग उमेर   ,  
आदि स्थिति , आर्थिक  र  
जात  
समावेशभएकोआधारभूतख
ण्डिकृतसूचना।तथ्याँकसं
कलनपनिनगरेको

महिला, पुरुष, 

बालबालिका, 
सबैजातजातिकालि
ङ्ग , उमेर   ,  आदि 
स्थिति , आर्थिक  
र  जात) 
खण्डिकृततथ्याङ्
कसहितकोगाऊं।न
गरप्रोफाईल।

 ३८    

२.
५.

२

स्थानीय सरकारलेआफ्नो क्षेत्रका 

समुदायस्तरका आधारभूत सूचना 

तथ्याँक संकलन गर्दा बेरोजगार 

तथागरिबको पहिचान गरी 

छुट्टाछुट्टै नक्साङ्कन गर्ने गर । 

नगरेको (गाऊं नगरप्रोफाईल)

०-१ 0=5 स्थानीय सरकारलेआफ्नो 

क्षेत्रका समुदायस्तरका 

आधारभूत सूचना तथ्याँक संकलन 

गर्दा बेरोजगार तथागरिबको 

पहिचान गरी छुट्टाछुट्टै 

नक्साङ्कन गर्ने गरेको ।

स्थानीय सरकारलेआफ्नो 

क्षेत्रका समुदायस्तरका 

आधारभूत सूचना तथ्याँक 

संकलन गर्दा बेरोजगार 

तथागरिबको पहिचान गरेको तर 

छुट्टाछुट्टै नक्साङ्कन नगरेको ।

स्थानीय सरकारलेआफ्नो 

क्षेत्रका समुदायस्तरका 

आधारभूत सूचना तथ्याँक 

संकलन गर्दा बेरोजगार 

तथागरिबको पहिचान नै 

नभएकोले छुट्टाछुट्टै 

नक्साङ्कन गर्ने नगरेको 

स्थानीय स्तरका 

समुदायस्तरका 

आधारभूत सूचना 

तथ्याँक र नक्साङ्कन 

सहितको गाऊं 

नगरप्रोफाईल ।

 ३९    

२.
५.

३

के स्थानीयसरकारले आफ्नो 

पार्श्वचित्रमा आधारित खण्डीकृत 

तथ्यांक र सूचनालाई आधार 

मानिस्थानीय विकास योजना 

तर्जुमा गर्ने गरेको छ 

०-१ 0 स्थानीयसरकारले आफ्नो 

पार्श्वचित्रमा आधारित 

खण्डीकृत तथ्यांक र सूचनालाई 

आधार मानिस्थानीय विकास 

योजना तर्जुमा गर्ने गरेको ।

स्थानीयसरकारले आफ्नो 

पार्श्वचित्रमा आधारित 

खण्डीकृत तथ्यांक र सूचनालाई 

आधार मानिस्थानीय विकास 

योजना तर्जुमा गर्ने नीति 

बनाएको तर कार्यान्वयन 

नभएको ।

स्थानीयसरकारले आफ्नो 

पार्श्वचित्रमा आधारित 

खण्डीकृत तथ्यांक र 

सूचनालाई आधार 

मानिस्थानीय विकास 

योजना तर्जुमा गर्ने 

नगरेको ।

स्थानीयपार्श्वचित्र र 

खण्डीकृत तथ्यांक तथा 

सूचनाको विवरण र 

स्थानीय विकास 

योजना तर्जुमा 

दस्तावेज ।
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 ४०    

२.
५.

४

स्थानीय सरकारलेआफ्नो क्षेत्रका 

सामाजिक सुरक्षा पाउनेहरू र 

पञ्जिकरणको अभिलेख 

व्यवस्थापन तथातथ्याँक 

अध्यावधिक गर्ने गरे । नगरेको 

०-१ 1 स्थानीय सरकारलेआफ्नो 

क्षेत्रका सामाजिक सुरक्षा 

पाउनेहरू र पञ्जिकरणको अभिलेख 

व्यवस्थापन तथातथ्याँक 

अध्यावधिक गर्ने गरेको ।

स्थानीय सरकारलेआफ्नो 

क्षेत्रका सामाजिक सुरक्षा 

पाउनेहरू र पञ्जिकरणको 

अभिलेख व्यवस्थापन गरेपनि 

तथ्याँक अध्यावधिक नगरेको ।

स्थानीय सरकारलेआफ्नो 

क्षेत्रका सामाजिक सुरक्षा 

पाउनेहरू र पञ्जिकरणको 

अभिलेख व्यवस्थापन 

तथातथ्याँक अध्यावधिक 

गर्ने नगरेको ।

स्थानीय 

सरकारलेआफ्नो 

क्षेत्रका सामाजिक 

सुरक्षा तथा 

पञ्जिकरणको अभिलेख 

।

४१ मानव 

संसाधन 

तथा 

क्षमता 

विकास 

२०

मानव 

संसाधन 

तथाक्षम

ता विकास

८

३.
१.

१

लैङ्गिक तथासमावेशी विकासको 

लागि क्षमता विकास कार्ययोजना 

तयार गरे नगरेको र छुट्टैशिर्षकमा 

बजेट विनियोजन भए नभएको र 

यस्तो रकम खर्च गर्ने कार्यविधि 

स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा आए । 

नआएको ?

०-१ 0=5 लैङ्गिक तथासमावेशी विकासको 

लागि क्षमता विकास 

कार्ययोजना तयार गरी 

छुट्टैशिर्षकमा बजेट विनियोजन 

हुने गरेको र यस्तो रकम खर्च 

गर्ने कार्यविधि स्वीकृत भइ 

कार्यान्वयनमा नआएको ।

लैङ्गिक तथासमावेशी विकासको 

लागि क्षमता विकास 

कार्ययोजना तयार भएपनि 

छुट्टैशिर्षकमा बजेट विनियोजन 

हुने नगरेको तथा यस्ता कार्यमा 

भए गरेको खर्च गर्ने 

कार्यविधि स्वीकृत भइ 

कार्यान्वयनमा नआएको 

लैङ्गिक तथासमावेशी 

विकासको लागि क्षमता 

विकास कार्ययोजना तयार 

नगरेको, छुट्टैशिर्षकमा 

बजेट विनियोजन हुने 

नगरेको र यस्तो रकम खर्च 

गर्ने कार्यविधि समेत 

स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा 

नआएको ।

लैङ्गिकतथासमावे
शीविकासकोलागिक्
षमताविकासकार्य
योजना ,वार्षिक , 
लैससासमारकिताब
बजेटगर्नेखर्चकार्
यविधि।
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 ४२    

३.
१.

२

स्थानीय सरकारकापदाधिकारी 

कमर्चारीहरूले लैङ्गिक तथा 

समावेशी विकास, लैंगिक हिंशा 

सम्बन्धी तालिम लिएका छन् 

वाछैनन् र तालिम कार्यकममा 

लक्षित समूह तथा अन्य सबै महिला 

र पुरुषको समानसहभागिता र 

उपस्थिति सुनिश्चितता गरिएको 

थियो वा थिएन 

०-१ 0=5 स्थानीय सरकारकापदाधिकारी 

कमर्चारीहरूले लैङ्गिक तथा 

समावेशी विकास, लैंगिक हिंशा 

सम्बन्धी तालिम लिएको र तालिम 

कार्यकममा लक्षित समूह तथा 

अन्य सबै महिला र पुरुषको 

समानसहभागिता र उपस्थिति 

सुनिश्चितता गरिएको ।

स्थानीय सरकारकापदाधिकारी 

कमर्चारीहरूले लैङ्गिक तथा 

समावेशी विकास, लैंगिक हिंशा 

सम्बन्धी तालिम लिए पनि 

तालिम कार्यकममा लक्षित 

समूह तथा अन्य सबै महिला र 

पुरुषको समानसहभागिता र 

उपस्थिति सुनिश्चितता 

नगरिएको ।

स्थानीय सरकारकासबै 

पदाधिकारी कमर्चारीहरूले 

लैङ्गिक तथा समावेशी 

विकास, लैंगिक हिंशा 

सम्बन्धी तालिम नलिएका 

र तालिम कार्यकममा 

लक्षित समूह तथा अन्य 

सबै महिला र पुरुषको 

समानसहभागिता र 

उपस्थिति सुनिश्चितता 

नगरिएको ।

स्थानीय 

तहकापदाधिकारी तथा 

कर्मचारीहरु र 

समावेशी सदस्यहरूलाई 

तालिम प्रदान गर्दा 

कुल संख्याका आधारमा 

महिला तथापुरुषको 

सहभागी संख्याको 

अनुपात विश्लेषण 

प्रतिवेदन।

 ४३    

३.
१.

३

तालिमका विषयवस्तुको 

प्रस्तुतीकरणमा लैङ्गिक 

सम्बेदनशील भाषाको प्रयोग र 

महिलाका आवश्यकतासमेटिएको र 

तालिमको गुणस्तर, सेवा सुविधा 

सम्बन्धमा पृष्ठपोषण लिने 

गरिएको छ छैन 

०-१ 0 तालिमका विषयवस्तुको 

प्रस्तुतीकरणमा लैङ्गिक 

सम्बेदनशील भाषाको प्रयोग तथा 

महिलाका आवश्यकतासमेटिएको र 

तालिमको गुणस्तर, सेवा सुविधा 

सम्बन्धमा पृष्ठपोषण लिने 

गरिएको ।

तालिमका विषयवस्तुको 

प्रस्तुतीकरणमा लैङ्गिक 

सम्बेदनशील भाषाको प्रयोग र 

महिलाका आवश्यकतासमेटिए 

पनि तालिमको गुणस्तर, सेवा 

सुविधा सम्बन्धमा पृष्ठपोषण 

लिने नगरिएको ।

तालिमका विषयवस्तुको 

प्रस्तुतीकरणमा लैङ्गिक 

सम्बेदनशील भाषाको 

प्रयोग हुने नगरेको ,

महिलाका आवश्यकतापनि 

नसमेटिएको र तालिमको 

गुणस्तर, सेवा सुविधा 

सम्बन्धमा पृष्ठपोषण 

समेत लिने नगरिएको ।

तालिममा समेटिएको 

विषयवस्तु, भाषाको 

लेखन र प्रयोगको 

स्तर, आवश्यकतामा 

आधारितभएको 

तालिमको गुणस्तर, 

सेवा सुविधा सम्बन्धमा 

पृष्ठपोषण प्रतिवेदन ।
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 ४४    

३.
१.

४

महिला तथालक्षित समुहका 

पदाधिकारीहरूको क्षमता 

अभिवृद्धिका लागि निर्दिष्ट 

कार्यक्रमहरूप्राबिधिक तालिम, 

क्षमता विकास, नेतृत्व विकासको 

तालिम, भ्रमण) छन छैनन् सो 

अनुसारको वजेटविनियोजन गरिएको 

छ  छैन 

०-१ 0=5 महिला तथालक्षित समुहका 

पदाधिकारीहरूको क्षमता 

अभिवृद्धिका लागि निर्दिष्ट 

कार्यक्रमहरूरहेका र सो 

अनुसारको वजेटविनियोजन हुने 

गरेको ।

महिला तथालक्षित समुहका 

पदाधिकारीहरूको क्षमता 

अभिवृद्धिका लागि निर्दिष्ट 

कार्यक्रमहरूभएपनिसो 

अनुसारको वजेटविनियोजन हुने 

नगरेको ।

महिला तथालक्षित समुहका 

पदाधिकारीहरूको क्षमता 

अभिवृद्घिका लागि 

निर्दिष्ट कार्यक्रमहरूर सो 

अनुसार वजेटविनियोजन हुने 

नगरेको ।

महिला तथालक्षित 

समुहका पदाधिकारीको 

क्षमता 

विकाससम्वन्धी 

प्राबिधिक तालिम, 

नेतृत्व विकासको 

तालिम, भ्रमण आदिको 

प्रतिवेदन र परिमाण 

खुल्न ेबजेट खर्च 

विवरण ।

 ४५    

३.
१.

५

के स्थानीयसरकारमा लैङ्गिक 

समानता तथा सामाजिक समावेशी 

सम्वन्धी तालिम दिन 

तथाकार्यक्रमलाई कार्यान्वयन 

गर्न सक्ने यथेष्ट मानवीय श्रोत 

छन् विषयगत तालिमप्राप्त 

जनशक्ति संख्या)

०-१ 1 स्थानीयसरकारमा लैङ्गिक 

समानता तथा सामाजिक समावेशी 

सम्वन्धी तालिम दिन 

तथाकार्यक्रमलाई कार्यान्वयन 

गर्न सक्ने यथेष्ट मानवीय श्रोत 

रहेको ।

स्थानीयसरकारमा लैङ्गिक 

समानता तथा सामाजिक 

समावेशी सम्वन्धी तालिम दिन 

तथाकार्यक्रमलाई 

कार्यान्वयन गर्न सक्ने केही 

मानवीय श्रोत रहेको ।

स्थानीयसरकारमा लैङ्गिक 

समानता तथा सामाजिक 

समावेशी सम्वन्धी तालिम 

दिने तथाकार्यक्रमलाई 

कार्यान्वयन गर्न सक्ने 

मानवीय श्रोत नरहेको ।

स्थानीयसरकारमा 

लैङ्गिक समानता तथा 

सामाजिक समावेशी 

सम्वन्धी तालिम 

तथाकार्यक्रमलाई 

कार्यान्वयन गर्न 

सक्ने विषयगत 

तालिमप्राप्त 

जनशक्ति संख्या 

विवरण ।

 ४६    

३.
१.

६

के स्थानीयसरकारमा मानव संसाधन 

विकास केन्द्र वा शाखा वा इकाइको 

व्यवस्था छ 

०-१ 0 स्थानीयसरकारमा मानव संसाधन 

विकास केन्द्र वा शाखा वा 

इकाइको व्यवस्था रहेको ।

स्थानीयसरकारमा मानव 

संसाधन विकास केन्द्र वा शाखा 

वा इकाइको व्यवस्था भएपनि 

जनशक्ति नखटाइएको ।

स्थानीयसरकारमा मानव 

संसाधन विकास केन्द्र वा 

शाखा वा इकाइ र सो 

सम्वन्धी जनशक्ति नहेको ।

स्थानीयसरकारको 

संगठन संरचना र 

कार्यरत जनशक्तिको 

शाखागत विवरण ।
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 ४७    

३.
१.

७

महिला रवन्चितिकरणमा परेको 

समुदाय लक्षित लोक सेवा आयोग 

पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन 

कार्यक्रम रहे नरहेको र 

कार्यान्वयन भए नभएको 

।संचालित तालिम कार्यकम संख्या 

र उपस्थिति)

०-१ 0=5 महिला रवन्चितिकरणमा परेको 

समुदाय लक्षित लोक सेवा आयोग 

पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन हुने 

गरेको ।

महिला रवन्चितिकरणमा परेको 

समुदाय लक्षित लोक सेवा 

आयोग पूर्व तयारी कक्षाका हुने 

गरेपनि सबैले अवसर नपाएको ।

महिला रवन्चितिकरणमा 

परेको समुदाय लक्षित लोक 

सेवा आयोग पूर्व तयारी 

कक्षाका हुने नगरेको र 

कार्यक्रम समेत नरहेको ।

स्थानीय तहको 

बार्षिक कार्यक्रम र 

महिला 

तथावन्चितिकरणमा 

परेको समुदाय लक्षित 

लोक सेवा आयोग पूर्व 

तयारी सम्वन्धी 

कार्यक्रमहरूको 

उपस्थिति विवरण ।

 ४८    

३.
१.

८

महिला विकासकालागि भएका 

बेइजिङ्ग घोषणा पत्रका वाह्रवटा 

प्रतिवद्दताहरूका बारेमा 

स्थानीयसरकारका पदाधिकारीहरू 

वा कर्मचारीहरूलाई जानकारी छ 

सोको लागि 

अभिमुखीकरणगरिएकोछ कार्यकम 

संख्या र उपस्थिति)

०-१ 0 महिला विकासकालागि भएका 

बेइजिङ्ग घोषणा पत्रका 

वाह्रवटा प्रतिवद्दताहरूका 

बारेमा स्थानीयसरकारका 

पदाधिकारीहरू वा 

कर्मचारीहरूलाई जानकारी दिन 

अभिमुखीकरणगरिएको ।

महिला विकासकालागि भएका 

बेइजिङ्ग घोषणा पत्रका 

वाह्रवटा प्रतिवद्दताहरूका 

बारेमा स्थानीयसरकारका 

पदाधिकारीहरू वा 

कर्मचारीहरूलाई जानकारी दिने 

कार्यक्रम रहेपनि सञ्चालन 

नभएको ।

महिला विकासकालागि 

भएका बेइजिङ्ग घोषणा 

पत्रका वाह्रवटा 

प्रतिवद्दताहरूका बारेमा 

स्थानीयसरकारका 

पदाधिकारीहरू वा 

कर्मचारीहरूलाई जानकारी 

नभएको र यस्तो जानकारी 

दिने कुनै कार्यक्रम नरहेको 

।

महिला विकासकालागि 

भएका बेइजिङ्ग 

घोषणा पत्रका 

वाह्रवटा 

प्रतिवद्दताहरूका 

बारेमा 

स्थानीयसरकारका 

पदाधिकारीहरू वा 

कर्मचारीहरूलाई 

जानकारी दिने 

अभिमुखीकरणकार्यकम

को संख्या र उपस्थिति 

विवरण ।
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४९  ४

३.
२.

१

महिला विरुद्धसवै खाले हिंसा 

निर्मूल गर्ने कार्यक्रमहरू र सो 

अनुसारको बजेट विनियोजन 

गरीकार्यक्रम समयैमा सम्पन्न 

गरेको छ कार्यकम संख्या र 

उपस्थिति)

०-१ 1 महिला विरुद्धसवै खाले हिंसा 

निर्मूल गर्ने कार्यक्रमहरू र सो 

अनुसारको बजेट विनियोजन 

गरीकार्यक्रम समयैमा सम्पन्न 

हुने गरेको ।

महिला विरुद्धसवै खाले हिंसा 

निर्मूल गर्ने कार्यक्रमहरू 

रहेपनि सो अनुसारको बजेट 

विनियोजन तथा कार्यक्रम 

सञ्चालन नभएको ।

महिला विरुद्धसवै खाले 

हिंसा निर्मूल गर्ने 

कार्यक्रमहरू नरहेको र 

यसकालागि बजेट समेत 

विनियोजन हुने नगरेको ।

महिला विरुद्धसवै खाले 

हिंसा निर्मूल गर्ने 

कार्यक्रमहरू र बजेट 

विवरण तथा 

सञ्चालित कार्यक्रम 

कार्यकम संख्यामिति , 

र उपस्थिति विवरण ।

 ५०  

अनौपचार

िक मूल्य, 

मान्यता 

र 

कुसंस्कार 

बिरूद्ध 

जनचेतना

 

 

३.
२.

२

लैङ्गिकहिँसारहित गाऊ 

नगरपालिका घोषणा गरेको छ 

घोषणा गरेको मिति) र महिला 

हिंसाविरुद्ध सून्य सहिष्णुता 

अपनाएको छ घटेका घटना संख्या र 

लिइएका निर्णय)

०-१ 0 लैङ्गिकहिँसारहित गाऊ 

नगरपालिका घोषणा भएको र 

महिला हिंसाविरुद्ध सून्य 

सहिष्णुता अपनाइएको ।

लैङ्गिकहिँसारहित गाऊ 

नगरपालिका घोषणा भएपनि 

महिला हिंसाका घटना उल्लेख्य 

रुपमा नघटेको ।

लैङ्गिकहिँसारहित गाऊ 

नगरपालिका घोषणा पनि 

नभएको र महिला हिंसाका 

घटना उल्लेख्य संख्यमा 

रहेको ।

लैङ्गिकहिँसारहित गाऊ 

नगरपालिका घोषणा 

गरेको मिति तथा 

लिइएका निर्णय 

विवरण र स्थानीय 

न्यायिक समिति वा 

प्रहरीमा महिला 

हिंसासम्वन्धी 

उजुरीदर्ता विवरण ।

 ५१    

३.
२.

३

स्थानीय सरकारले महिला 

विरुद्धसवै खाले हिंसा निर्मूल गर्ने 

कार्यक्रमहरू संचालन गर्नेगरेको छ 

कार्यकम संख्या र उपस्थिति तथा 

निर्णय पुस्तिका)

०-१ 1 स्थानीय सरकारले महिला 

विरुद्धसवै खाले हिंसा निर्मूल 

गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने 

गरिएको ।

महिला विरुद्धसवै खाले हिंसा 

निर्मूल गर्ने कार्यक्रमहरू 

स्थानीय सरकारहरूले संचालन 

गर्नेगरे पनि प्रभावकारी 

नभएको ।

स्थानीय सरकारले महिला 

विरुद्धसवै खाले हिंसा 

निर्मूल गर्ने कार्यक्रमहरू 

संचालन गर्ने नगरेको ।

स्थानीय सरकारल े

सञ्चालन गरेका 

महिला विरुद्धसवै खाले 

हिंसा निर्मूल गर्ने 

कार्यक्रमको 

उपस्थिति तथा निर्णय 

पुस्तिका
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 ५२    

३.
२.

४

के स्थानीयसरकारले समाजमा रहेका 

विभिन्न कुसंस्कार जस्तै )जातिगत 

छुवाछुत, छाउपडी, बालविवाह, बहु 

विवाह, दाइजो, आदि जस्ता 

सामाजिक कुरीति हटाउन 

कार्यक्रमहरू संचालनगर्ने गरेको छ 

कार्यकम संख्या र उपस्थिति)

०-१ 0 स्थानीयसरकारले समाजमा रहेको 

विभिन्न कुसंस्कार जस्तै जातिगत 

छुवाछुत, छाउपडी, बालविवाह, 

बहु विवाह, दाइजो, आदि जस्ता 

सामाजिक कुरीति हटाउन 

कार्यक्रमहरू संचालनगर्ने गरेको 

।

स्थानीयसरकारले समाजमा 

रहेका विभिन्न कुसंस्कार जस्तै 

जातिगत छुवाछुत, छाउपडी, 

बालविवाह, बहु विवाह, दाइजो, 

आदि मध्ये केहीमात्र सामाजिक 

कुरीति हटाउने कार्यक्रम 

संचालनगर्ने गरेको ।

स्थानीयसरकारले समाजमा 

रहेका विभिन्न कुसंस्कार 

जस्तै जातिगत छुवाछुत, 

छाउपडी, बालविवाह, बहु 

विवाह, दाइजो, आदि 

सामाजिक कुरीति हटाउने 

कार्यक्रम 

संचालनहालसम्म नगरेको ।

स्थानीयसरकारले 

समाजमा रहेका 

विभिन्न कुसंस्कार 

जस्तै जातिगत छुवाछुत, 

छाउपडी, बालविवाह, 

बहु विवाह, दाइजो, 

आदि सामाजिक कुरीति 

हटाउन सञ्चालन 

गरेका कार्यक्रमको 

संख्या र उपस्थिति ।
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५३  कानूनी 

साक्षरता

४

३.
३.

१

स्थानीय तहका महिला तथा 

समावेशी समूहबाट निर्वाचित 

भएका समेत जनप्रतिनिधिहरू र 

पालिकामा कार्यरत कर्मचारीलाई 

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार 

सञ्चालन ऐन, अन्तर सरकार वित्त 

व्यवस्थापन ऐन, कर्मचारी 

समायोजन ऐन, मुलुकी संहिताहरू, 

बिषयगत कानूनहरू, पालिकाले जारी 

गरेका कानूनहरू र अन्य प्रचलित 

महत्वपूर्ण कानूनहरूको बारेमा 

अभिमुखीकरण गर्ने गरे । नगरेको ?

०-१ 0=5 स्थानीय तहका महिला तथा 

समावेशी समूहबाट निर्वाचित 

भएका समेत जनप्रतिनिधिहरू र 

पालिकामा कार्यरत 

कर्मचारीलाई नेपालको संविधान, 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 

अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन 

ऐन, कर्मचारी समायोजन ऐन, 

मुलुकी संहिताहरू, बिषयगत 

कानूनहरू, पालिकाले जारी गरेका 

कानूनहरू र अन्य प्रचलित 

महत्वपूर्ण कानूनको बारेमा 

अभिमुखीकरण गर्ने गरिएको 

स्थानीय तहका महिला तथा 

समावेशी समूहबाट निर्वाचित 

भएका समेत केही 

जनप्रतिनिधिहरू तथा  

पालिकामा कार्यरत 

कर्मचारीहरुमध्ये केही 

सिमितलाई मात्र नेपालको 

संविधान, स्थानीय सरकार 

सञ्चालन ऐन, अन्तर सरकार 

वित्त व्यवस्थापन ऐन, 

कर्मचारी समायोजन ऐन, 

मुलुकी संहिताहरू, बिषयगत 

कानूनहरू, पालिकाले जारी गरेका 

कानूनहरू र अन्य प्रचलित 

महत्वपूर्ण कानूनको बारेमा 

अभिमुखीकरण गरिएको ।

स्थानीय तहका महिला तथा 

समावेशी समूहबाट 

निर्वाचित भएका समेत 

केही जनप्रतिनिधिहरू तथा  

पालिकामा कार्यरत 

कर्मचारीहरुमध्ये कसैलाई 

पनि नेपालको संविधान, 

स्थानीय सरकार सञ्चालन 

ऐन, अन्तर सरकार वित्त 

व्यवस्थापन ऐन, कर्मचारी 

समायोजन ऐन, मुलुकी 

संहिताहरू, बिषयगत 

कानूनहरू, पालिकाले जारी 

गरेका कानूनहरू र अन्य 

प्रचलित महत्वपूर्ण 

कानूनको बारेमा 

अभिमुखीकरण नगरिएको ।

स्थानीय तहका महिला 

तथा समावेशी समूहबाट 

निर्वाचित भएका समेत 

जनप्रतिनिधिहर ूर 

पालिकामा कार्यरत 

कर्मचारीलाई नेपालको 

संविधान र अन्य 

प्रचलित कानूनको 

बिषयमा गरिएको 

अभिमुखीकरण 

कार्यक्रमको संख्या र 

उपस्थिति विवरण ।
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३.
३.

२

स्थानीय तहका कार्यपालिका 

सदस्यहरू, सभाका सदस्यहरू र 

पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय 

अधिकृत लगायत सबै शाखा 

प्रमुखहरूलाई कानूनको मस्यौदा 

तर्जुमा सम्वन्धी प्रक्रिया र 

समाधान गर्नु पर्ने मूल समस्या 

तथा सवाल लगायत मुख्य 

बिषयवस्तुका सम्वन्धमा समय 

समयमा अभिमुखीकरण गर्ने गरे 

नगरेको ? 

०-१ 0 स्थानीय तहका कार्यपालिका 

सदस्यहरू, सभाका सदस्यहरू र 

पालिकाका प्रमुख, प्रशासकीय 

अधिकृत लगायत सबै शाखा 

प्रमुखहरूलाई कानूनको मस्यौदा 

तर्जुमा सम्वन्धी प्रक्रिया र 

समाधान गर्नु पर्ने मूल समस्या 

तथा सवाल लगायत मुख्य 

बिषयवस्तुका सम्वन्धमा समय 

समयमा अभिमुखीकरण गर्ने गरेको

स्थानीय तहका कार्यपालिका 

सदस्यहरू, सभाका सदस्यहरू र 

पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय 

अधिकृत लगायत सबै शाखा 

प्रमुखहरूमध्ये केहीलाईमात्र 

कानूनको मस्यौदा तर्जुमा 

सम्वन्धी प्रक्रिया र समाधान 

गर्नु पर्ने मूल समस्या तथा 

सवाल लगायत मुख्य 

बिषयवस्तुका सम्वन्धमा 

अभिमुखीकरण गरिएको ।

स्थानीय तहका 

कार्यपालिका सदस्यहरू, 

सभाका सदस्यहरू र 

पालिकाका प्रमुख 

प्रशासकीय अधिकृत 

लगायत सबै शाखा 

प्रमुखहरूलाई कानूनको 

मस्यौदा तर्जुमा सम्वन्धी 

प्रक्रिया र समाधान गर्नु 

पर्ने मूल समस्या तथा 

सवाल लगायत मुख्य 

बिषयवस्तुका सम्वन्धमा 

कुनैपनि अभिमुखीकरण 

नभएको ।

स्थानीय तहका 

कार्यपालिका 

सदस्यहर,ू सभाका 

सदस्यहर ूर पालिकाका 

प्रमुख प्रशासकीय 

अधिकृत लगायत सबै 

शाखा प्रमुखहरूलाई 

कानूनको मस्यौदा 

तर्जुमा सम्वन्धी 

प्रक्रिया र समाधान 

गर्नु पर्ने मूल समस्या 

तथा सवाल लगायत 

मुख्य बिषयवस्तु समेटी  

गरिएको अभिमुखीकरण 

कार्यक्रमको संख्या र 

उपस्थिति विवरण ।



69

 ५५    

३.
३.

३

 महिलाहरूकोलागि कानूनी शिक्षा 

सम्बन्धी कार्यक्रमहरू संचालित 

भएका छन जस्तैः कानूनी 

हकअधिकार, एकल महिला, र 

चेलिबेटी बेचविखन विरुद्ध 

कार्यक्रम, छाउपडी प्रथा विरुद्ध 

कार्यक्रम, यौनहिँसा बिरूद्धका 

कार्यक्रम आदिबारेअनुशिक्षण) 

०-१ 1 महिलाहरूकोलागि कानूनी शिक्षा 

सम्बन्धी  -कानूनी हकअधिकार, 

एकल महिला, र चेलिबेटी 

बेचविखन विरुद्ध कार्यक्रम, 

छाउपडी प्रथा विरुद्ध कार्यक्रम, 

यौनहिँसा बिरूद्धका कार्यक्रम 

आदिबारेनियमितरुपमाअनुशिक्षण 

हुने गरेको ।

महिलाहरूकोलागि कानूनी 

शिक्षा सम्बन्धी  -कानूनी 

हकअधिकार, एकल महिला, र 

चेलिबेटी बेचविखन विरुद्ध 

कार्यक्रम, छाउपडी प्रथा 

विरुद्ध कार्यक्रम, यौनहिँसा 

बिरूद्धका केही बिषयमा 

अभिमुखिकरण हुने  गरेको ।

महिलाहरूकोलागि कानूनी 

शिक्षा सम्बन्धी  -कानूनी 

हकअधिकार, एकल महिला,  

र चेलिबेटी बेचविखन 

विरुद्ध कार्यक्रम, 

छाउपडी प्रथा विरुद्ध 

कार्यक्रम, यौनहिँसा 

बिरूद्धका कार्यक्रम 

आदिबारेअनुशिक्षण 

नभएको ।

महिलाहरूकोलागि 

कानूनी शिक्षा 

सम्बन्धी  -कानूनी 

हकअधिकार, एकल 

महिला, चेलिबेटी 

बेचविखन विरुद्ध 

कार्यक्रम, छाउपडी 

प्रथा विरुद्ध 

कार्यक्रम, यौनहिँसा 

बिरूद्धका कार्यक्रम 

आदिबारेअनुशिक्षण 

कार्यकम संख्या र 

पटक तथा सहभागी 

संख्या
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३.
३.

४

महिलाहरूको लागिसंचालित कानूनी 

शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू 

संचालनबाट के उनीहरु 

लाभान्वितभएका छन् जस्तैः 

कानूनी हक अधिकार, एकल महिला, 

चेलिबेटीबेचविखन विरुद्ध 

कार्यक्रम, छाउपडी प्रथा विरुद्ध 

कार्यक्रम, यौनहिँसा 

बिरूद्धकाकार्यक्रम आदिबारे 

अनुशिक्षण र यसको असर ) 

०-१ 1 महिलाहरूको लागिसंचालित 

कानूनी शिक्षा सम्बन्धी 

कार्यक्रमहरू संचालनबाट कानूनी 

हक अधिकार, एकल महिला, 

चेलिबेटीबेचविखन विरुद्ध 

कार्यक्रम, छाउपडी प्रथा विरुद्ध 

कार्यक्रम, यौनहिँसा 

बिरूद्धमहिलाहरू सशक्तिकरण 

भएको । 

महिलाहरूको लागिसंचालित 

कानूनी शिक्षा सम्बन्धी 

कार्यक्रमहरू संचालनबाट 

कानूनी हक अधिकार, एकल 

महिला, चेलिबेटीबेचविखन 

विरुद्ध कार्यक्रम छाउपडी 

प्रथा विरुद्ध कार्यक्रम, 

यौनहिँसा बिरूद्धकाबिषयहरु 

मध्ये केहीमा महिलाहरूको 

सशक्तिकरण भएको । 

महिलाहरूको लागिसंचालित 

कानूनी शिक्षा सम्बन्धी 

कार्यक्रमहरू संचालन 

नभएको र यसले महिलाको 

कानूनी हक अधिकार, एकल 

महिला, चेलिबेटीबेचविखन 

विरुद्ध कार्यक्रम, छाउपडी 

प्रथा विरुद्ध कार्यक्रम, 

यौनहिँसा 

बिरूद्धकाकार्यक्रमहरूमा 

महिलाहरु सशक्त नभएको । 

महिलाहरूको 

लागिसंचालित कानूनी 

शिक्षा सम्बन्धी 

कार्यक्रमहरू जस्तैः 

कानूनी हक अधिकार, 

एकल महिला, 

चेलिबेटीबेचविखन 

विरुद्ध कार्यक्रम 

छाउपडी प्रथा विरुद्ध 

कार्यक्रम, यौनहिँसा 

बिरूद्धकाकार्यक्रम 

आदिबारे अनुशिक्षण 

कार्यकम संख्या र 

पटक तथा सहभागी 

संख्या
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स्थानीय सरकारलेविपद 

व्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड, 

रणनीति, कार्यनीति सहितको 

कार्यविधि स्वीकृतगर्दा महिला 

तथा वञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायसँग परामर्स गरे  नगरेको र 

यस्तादस्ताबेजमा सिमान्तीकृत 

वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरी 

विशेष राहत र महिला पुरुषलाई 

अलग अलग संरक्षणको प्रावधान 

रहे नरहेको 

०-१ 1 स्थानीय सरकारलेविपद 

व्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड, 

रणनीति, कार्यनीति सहितको 

कार्यविधि स्वीकृतगर्दा महिला 

तथा वञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायसँग परामर्स हुने गरेको र 

यस्तादस्ताबेजमा सिमान्तीकृत 

वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरी 

विशेष राहत र महिला पुरुषलाई 

अलग अलग संरक्षणको प्रावधान 

समेत रहेको ।

स्थानीय सरकारलेविपद 

व्यवस्थापन सम्वन्धी 

मापदण्ड, रणनीति, कार्यनीति 

सहितको कार्यविधि 

स्वीकृतगर्दा महिला तथा 

वञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायका सिमित 

व्यक्तिसँगमात्र परामर्श लिने 

गरेको र यस्तादस्ताबेजमा 

सिमान्तीकृत वर्ग र 

समुदायलाई लक्षित गरी विशेष 

राहत र महिला पुरुषलाई अलग 

अलग संरक्षणको प्रावधान 

नरहेको ।

स्थानीय सरकारलेविपद 

व्यवस्थापन सम्वन्धी 

मापदण्ड, रणनीति, 

कार्यनीति सहितको 

कार्यविधि स्वीकृतगर्दा 

महिला तथा 

वञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायसँग परामर्श लिने 

नगरेको र यस्तादस्ताबेजमा 

सिमान्तीकृत वर्ग र 

समुदायलाई लक्षित 

गरीएको विशेष राहतको 

प्रावधान समेत नरहेको ।

स्थानीय 

सरकारलेविपद 

व्यवस्थापन सम्वन्धी 

मापदण्ड, रणनीति, 

कार्यनीति सहितको 

कार्यविधिको प्रति र 

निर्माणको क्रममा 

गरिएको परामर्श 

कार्यक्रमको 

उपस्थिति र 

सहभागिता विवरण ।
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३.
४.

२

स्थानीयस्तरको विपद सम्वन्धी 

तथ्याङ्क सङ्कलन, नक्साङ्कन 

तथा व्यवस्थापन गर्दा लाभान्वित 

समूहमा महिला तथा 

वञ्चितिकरणमा परेको समुदाय 

समेतको खण्डीकृत तथ्याङ्क राखी 

आपतकालीन कार्य सञ्चालन तथा 

राहत वितरण गर्ने गरे नगरेको 

०-१ 1 स्थानीयस्तरको विपद सम्वन्धी 

तथ्याङ्क सङ्कलन, नक्साङ्कन 

तथा व्यवस्थापन गर्दा 

लाभान्वित समूहमा महिला र 

वञ्चितिकरणमा परेको समुदाय 

समेतको खण्डीकृत तथ्याङ्क राखी 

आपतकालीन कार्य सञ्चालन 

तथा राहत वितरण गर्ने गरेको ।

स्थानीयस्तरको विपद सम्वन्धी 

तथ्याङ्क सङ्कलन, नक्साङ्कन 

तथा व्यवस्थापन गर्दा 

लाभान्वित समूहका महिला 

रकेही वञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायको तथ्याङ्क राखी 

आपतकालीन कार्य सञ्चालन 

तथा राहत वितरण गर्ने गरेको ।

स्थानीयस्तरको विपद 

सम्वन्धी तथ्याङ्क 

सङ्कलन, नक्साङ्कन तथा 

व्यवस्थापन गर्दा 

लाभान्वित समूहका महिला 

र वञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायको तथ्याङ्क नराखी 

आपतकालीन कार्य 

सञ्चालन तथा राहत 

वितरण गर्ने गरेको ।

स्थानीयस्तरको विपद 

सम्वन्धी तथ्याङ्क 

सङ्कलन, नक्साङ्कन 

तथा व्यवस्थापन गर्दा 

लिइएको लाभान्वित 

समूहका महिला र 

वञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायको तथ्याङ्क 

तथा राखी आपतकालीन 

कार्य सञ्चालन तथा 

राहत वितरणको सूची ।

 ५९    

३.
४.

३

समुदायमाआधारितविपदव्यवस्था
पनसम्वन्धीकार्यगर्दालाभान्वित
समूहमामहिलातथावञ्चितिकरणम
ापरेकोसमुदायसमेतकोसहभागिता
माउनीहरूलाईपहिलोप्राथमिकताम
ाराखीगर्नेगरेनगरेको

०-१ 1 समुदायमा आधारित विपद 

व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यगर्दा 

लाभान्वित समूहमा महिला तथा 

वञ्चितिकरणमा परेको समुदाय 

समेतको सहभागितामा उनीहरूलाई 

पहिलो प्राथमिकतामा राखी 

सञ्चालन गर्ने गरेको ।

समुदायमा आधारित विपद 

व्यवस्थापन सम्वन्धी 

कार्यगर्दा लाभान्वित समूहमा 

महिला तथा केही 

वञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायको सहभागितामा 

उनीहरूलाई प्राथमिकतामा 

राखी सञ्चालन गर्ने गरेको ।

समुदायमा आधारित विपद 

व्यवस्थापन सम्वन्धी 

कार्यगर्दा लाभान्वित 

समूहमा महिला तथा 

वञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायको सहभागिता विना 

उनीहरूलाई बिशेष 

प्राथमिकता नदिइ 

सञ्चालन गर्ने गरेको ।

समुदायमा आधारित 

विपद व्यवस्थापन 

सम्वन्धी कार्यका  

लाभान्वित समूह र 

उनीहरूको दिएको 

प्राथमिकता तथा 

सहभागिता विवरण ।
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३.
४.

४

विपद व्यवस्थापन कोषको स्थापना 

तथा सञ्चालन र स्रोत परिचालन 

गर्दा महिला तथा वञ्चितिकरणमा 

परेको समुदाय समेतको 

सहभागितामा निर्णय गर्ने गरे  

नगरेको 

०-१ 0=5 विपद व्यवस्थापन कोषको 

स्थापना तथा सञ्चालन र स्रोत 

परिचालन गर्दा महिला तथा 

वञ्चितिकरणमा परेको समुदाय 

समेतको सहभागितामा निर्णय 

गर्ने गरेको ।

विपद व्यवस्थापन कोषको 

स्थापना तथा सञ्चालन र स्रोत 

परिचालन गर्दा महिला तथा 

वञ्चितिकरणमा परेको समुदाय 

मध्ये सिमितको सहभागितामा 

निर्णय गर्ने गरेको ।

विपद व्यवस्थापन कोषको 

स्थापना तथा सञ्चालन र 

स्रोत परिचालन गर्दा 

महिला तथा 

वञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायको सहभागितामा 

विना नै निर्णय गर्ने गरेको 

।

विपद व्यवस्थापन 

कोषको स्थापना तथा 

सञ्चालन र स्रोत 

परिचालन गर्दा महिला 

तथा वञ्चितिकरणमा 

परेको समुदाय समेतको 

सहभागितामा भएको 

उपस्थिति विवरण ।

६१ सेवा 

प्रवाह 

२०

पूर्वाधार

विकास

४

४.
१.

१

स्थानीयतहकाभवन, 

भौतिकपूर्वाधारतथाअन्यसंरचनान
िर्माणकोलागिड्रइङ, डिजायन, 

लगतअनुमानतयारगर्दासंरचनानिर्
माणभएपछिमहिला, बालबालिका, 
अपाङ्गताभएकाव्यक्तिलेनिर्बाध
प्रयोगगर्नसकिनेगरीलैङ्गिक, 

बालरअपाङ्गमैत्री / 
संबेदनशीलसंरंचनाकोप्रावधानसह
ितहुनेगरेनगरेको

०-१ 1 स्थानीय तहकाभवन, भौतिक 

पूर्वाधार तथा अन्य संरचना 

निर्माणको लागि ड्रइङ, डिजायन, 

लगत अनुमानतयार गर्दा महिला, 

बालबालिका, अपाङ्गता भएका 

व्यक्तिलेनिर्बाध प्रयोग गर्न 

सकिने गरीलैङ्गिक, बालरअपाङ्ग 

मैत्रीतथासंबेदनशील संरंचना 

निर्माण हुनेगरी स्वीकृत हुने गरेको 

।

स्थानीय तहकाभवन, भौतिक 

पूर्वाधार तथा अन्य संरचना 

निर्माणको लागि ड्रइङ, 

डिजायन, लगत अनुमानतयार 

गर्दा अपाङ्गता भएका 

व्यक्तिलेनिर्बाध प्रयोग गर्न 

सकिने गरीभएपनि लैङ्गिक र 

बालमैत्रीतथासंबेदनशील 

संरंचना निर्माण हुनेगरी 

स्वीकृत नहुने गरेको ।

स्थानीय तहकाभवन, 

भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य 

संरचना निर्माणको लागि 

ड्रइङ, डिजायन, लगत 

अनुमानतयार गर्दा महिला ,

 बालबालिका रअपाङ्गता 

भएका व्यक्तिलेनिर्बाध 

प्रयोग गर्न सकिने 

गरीलैङ्गिकबालमैत्रीतथासं

बेदनशील संरंचना निर्माण 

हुनेगरी स्वीकृत नहुने गरेको 

स्थानीयतहकाभवन, 
भौतिकपूर्वाधारतथा
अन्यसंरचनानिर्मा
णकोलागिस्वीकृतड्
रइङ, डिजायन, 
लगतअनुमानतथासंर
चनानिर्माणभएपछि
महिला, 
बालबालिका, 
अपाङ्गताभएकाव्य
क्तिलेनिर्बाधप्रयो
गगर्नसकिनेगरीलै
ङ्गिक, 
बालअपाङ्गमैत्री / 
संबेदनशीलसंरंचना
कोड्रइङ,।प्रमाण
भएकोडिजायन
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४.
१.

२

स्थानीय तहकाभवन, भौतिक 

पुर्वाधार तथा संरचनाहरु, शिक्षा, 

स्वास्थ्य र अन्य 

सामाजिकपूर्वाधार सम्वन्धी भवन 

र अन्य संरचनाहरू निर्माण गर्दा 

महिला, अपाङ्गता भएकाव्यक्ति 

तथा बालमैत्रीयुक्त दृष्टिकोणबाट 

समेत उपयुक्त हुने गरी निर्माण 

गरिएको छ छैन 

०-१ 1 स्थानीय तहकाभवन, भौतिक 

पुर्वाधार तथा संरचनाहरु, शिक्षा, 

स्वास्थ्य र अन्य 

सामाजिकपूर्वाधार सम्वन्धी 

भवन र अन्य संरचनाहरू निर्माण 

गर्दा महिला, अपाङ्गता 

भएकाव्यक्ति तथा बालमैत्रीयुक्त 

दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त हुने 

गरी निर्माण हुने गरेको ।

स्थानीय तहकाभवन, भौतिक 

पुर्वाधार तथा संरचनाहरु, 

शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य 

सामाजिकपूर्वाधार सम्वन्धी 

भवन र अन्य संरचनाहरूमध्ये 

केहीको मात्रनिर्माण गर्दा 

महिला, अपाङ्गता 

भएकाव्यक्ति तथा 

बालमैत्रीयुक्त दृष्टिकोणबाट 

समेत उपयुक्त हुने गरी निर्माण 

हुने गरेको ।

स्थानीय तहकाभवन, 

भौतिक पुर्वाधार तथा 

संरचनाहरु, शिक्षा, 

स्वास्थ्य र अन्य 

सामाजिकपूर्वाधार 

सम्वन्धी भवन र अन्य 

संरचनाहरू निर्माण गर्दा 

महिला, अपाङ्गता 

भएकाव्यक्ति तथा 

बालमैत्रीयुक्त 

दृष्टिकोणबाट समेत 

उपयुक्त हुने गरी निर्माण 

हुने नगरेको ।

स्थानीयतहकाभवन, 

भौतिकपुर्वाधारतथा
संरचनाहरु, शिक्षा, 
स्वास्थ्यरअन्यसा
माजिकपूर्वाधारसम्
वन्धीभवनरअन्यसं
रचनाहरूकाड्रइङ ,
निर्मितरडिजायन , 
कार्यसम्पन्नसंरच
नाकोप्रतिवेदनहरु
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४.
१.

३

स्थानीय तहले१५०० 

वर्गफिटभन्दा बढी प्लीन्थ 

क्षेत्रफल भएका निजी तथा 

सार्वजनिक भवन तथासंरचना 

निर्माण सम्वन्धी नक्सा स्वीकृत 

गर्दा महिला, अपाङ्गता भएका 

व्यक्ति तथाबालमैत्रीयुक्त 

दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त हुने 

गरी संरचना तयार गर्न 

निर्देशनदिने गरिएको छ । छैन 

०-१ 1 स्थानीय तहले१५०० 

वर्गफिटभन्दा बढी प्लीन्थ 

क्षेत्रफल भएका निजी तथा 

सार्वजनिक भवन तथासंरचना 

निर्माण सम्वन्धी नक्सा स्वीकृत 

गर्दा महिला, अपाङ्गता भएका 

व्यक्ति तथाबालमैत्रीयुक्त 

दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त हुने 

गरी संरचना तयार गर्न 

निर्देशनदिने गरेको ।

स्थानीय तहले१५०० 

वर्गफिटभन्दा बढी प्लीन्थ 

क्षेत्रफल भएका निजी तथा 

सार्वजनिक भवन तथासंरचना 

निर्माण सम्वन्धी नक्सा 

स्वीकृत गर्दा महिला, 

अपाङ्गता भएका व्यक्ति 

तथाबालमैत्रीयुक्त 

दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त 

हुने गरी संरचना तयार गर्नुपर्ने 

नीति बनाएको तर कार्यान्वयन 

नभएको ।

स्थानीय तहले१५०० 

वर्गफिटभन्दा बढी प्लीन्थ 

क्षेत्रफल भएका निजी तथा 

सार्वजनिक भवन 

तथासंरचना निर्माण 

सम्वन्धी नक्सा स्वीकृत 

गर्दा महिला, अपाङ्गता 

भएका व्यक्ति 

तथाबालमैत्रीयुक्त 

दृष्टिकोणबाट समेत 

उपयुक्त हुने गरी संरचना 

तयार गर्न निर्देशनदिनेकुनै 

नीति नै नभएको र हालसम्म 

यस बिषयमा नसोचिएको ।

स्थानीय तहले१५०० 

वर्गफिटभन्दा बढी 

प्लीन्थ क्षेत्रफल 

भएका निजी तथा 

सार्वजनिक भवन 

तथासंरचना निर्माण 

सम्वन्धी नक्सा 

स्वीकृत गर्दा महिला, 

अपाङ्गता भएका 

व्यक्ति 

तथाबालमैत्रीयुक्त 

दृष्टिकोणबाट समेत 

उपयुक्त हुने गरी 

संरचना तयार गर्न 

निर्देशनदिने नीति र 

स्वीकृत नक्साको प्रति 

।
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स्थानीय तहले महिला तथा 

बञ्चितिकरणमा परेको समुदायलाई 

लक्षित गरी परंपरागत तथा 

आधुनिक उर्जा (जन विद्युत, 

विभिन्न बैकल्पिक उर्जा स्रोतबाट 

प्राप्त हुने उर्जा, सुधारिएको चुलो 

आदि) को प्रयोग गर्न सकारात्मक 

वातावरण र प्रोत्साहन गर्ने 

आयोजनाहरू रहे । नरहेको 

०-१ 0=5 स्थानीय तहले महिला तथा 

बञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायलाई लक्षित गरी 

परंपरागत तथा आधुनिक उर्जा 

(जल विद्युत, विभिन्न बैकल्पिक 

उर्जा स्रोतबाट प्राप्त हुने उर्जा, 

सुधारिएको चुलो आदि) को प्रयोग 

गर्न सकारात्मक वातावरण र 

प्रोत्साहन गर्ने आयोजनाहरू 

रहेका । 

स्थानीय तहले महिला तथा 

बञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायलाई लक्षित गरी 

परंपरागत तथा आधुनिक उर्जा 

(जन विद्युत, विभिन्न 

बैकल्पिक उर्जा स्रोतबाट 

प्राप्त हुने उर्जा, सुधारिएको 

चुलो आदि) को प्रयोग गर्ने 

सोच बनाएको तर सकारात्मक 

वातावरण र प्रोत्साहन गर्ने 

आयोजनाहरू नरहेको ।

स्थानीय तहले महिला तथा 

बञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायलाई लक्षित गरी 

परंपरागत तथा आधुनिक 

उर्जा (जल विद्युत, 

विभिन्न बैकल्पिक उर्जा 

स्रोतबाट प्राप्त हुने उर्जा, 

सुधारिएको चुलो आदि) को 

प्रयोग गर्न नीति तथा 

सकारात्मक वातावरण र 

प्रोत्साहन गर्ने 

आयोजनाहरू समेत नरहेको ।

स्थानीय तहले महिला 

तथा बञ्चितिकरणमा 

परेको समुदायलाई 

लक्षित गरी परंपरागत 

तथा आधुनिक उर्जा 

(जल विद्युत, विभिन्न 

बैकल्पिक उर्जा 

स्रोतबाट प्राप्त हुने 

उर्जा, सुधारिएको चुलो 

आदि) को प्रयोग गर्न 

सकारात्मक वातावरण 

र प्रोत्साहन गर्ने 

नीति तथा आयोजनाहरू 

।

६५  प्रजनन् 

स्वास्थ्य

४

४.
२.

१

गर्भवतीमहिलालाई जोखिमयुक्त, 

खतरायुक्त काममा नलगाउने गरी 

बार्षिक नीति र कार्यक्रममा  

प्रजनन् स्वास्थ्य सम्वन्धी नीति र 

कार्यक्रम समावेश भए  नभएको 

०-१ 1 गर्भवतीमहिलालाई जोखिमयुक्त, 

खतरायुक्त काममा नलगा गरी 

बार्षिक नीति र कार्यक्रममा  

प्रजनन् स्वास्थ्य सम्वन्धी नीति 

र कार्यक्रम समावेश गरी सो 

नीति कार्यान्वयन गरिएको ।

गर्भवतीमहिलालाई 

जोखिमयुक्त, खतरायुक्त 

काममा नलगाउने गरी बार्षिक 

नीति र कार्यक्रममा  प्रजनन् 

स्वास्थ्य सम्वन्धी नीति र 

कार्यक्रम समावेश भएको तर 

कार्यान्वयन नभएको ।

गर्भवतीमहिलालाई 

जोखिमयुक्त, खतरायुक्त 

काममा गलगाउने नीति तथा 

यसको कार्यान्वन केहीपनि 

नभएको । 

गर्भवतीमहिलालाई 

जोखिमयुक्त, 

खतरायुक्त काममा 

नलगाउने नीति र यसको 

अनुगमन प्रतिवेदन ।
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४.
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२

स्थानीय तहको कार्यालय ,

 अस्पाताल वा स्वास्थ्य चौकी र

 सम्भव भएका

 सार्वजनिकस्थलहरुमा

बच्चालाईस्तनपानका निमित्त 

अलग्गै कक्षर समयको व्यवस्था र 

सो को व्यवस्थापन गरिएको छ । 

छैन 

०-१ 1 स्थानीय तहको कार्यालय ,

 अस्पाताल वा स्वास्थ्य चौकी र

 सम्भव भएका

सार्वजनिकस्थलहरुमाबच्चालाई

स्तनपानका निमित्त अलग्गै कक्ष 

र समयको व्यवस्था र सो को 

व्यवस्थापन गरिएको ।

स्थानीय तहको कार्यालय ,

 अस्पाताल वा स्वास्थ्य चौकी र

 सम्भव भएका

 सार्वजनिकस्थलहरुमा

बच्चालाईस्तनपानका निमित्त 

अलग्गै कक्ष र समयको 

व्यवस्था गर्ने नीति रहेको तर 

कार्यान्वयन नभएको ।

स्थानीय तहको कार्यालय ,

 अस्पाताल वा स्वास्थ्य

 चौकी र सम्भव भएका

सार्वजनिकस्थलहरुमा 

बच्चालाईस्तनपानका 

निमित्त अलग्गै कक्ष र 

समयको व्यवस्था सम्वन्धी 

नीति तथा यसको 

व्यवस्थापन केहीपनि 

नभएको ।

स्थानीय तहको 

कार्यालय अस्पाताल ,

 वा स्वास्थ्य चौकी र

 सम्भव भएका

सार्वजनिकस्थलहरुमा

बच्चालाईस्तनपानका 

निमित्त अलग्गै कक्ष 

र समयको व्यवस्था 

गर्ने नीति र यसको 

अनुगमन प्रतिवेदन ।
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 ६७    

४.
२.

३

परिवार नियोजन, मातृ शिशु 

कल्याण, विस्तारित खोप, पोषण, 

जनसंख्या शिक्षा र जनस्वास्थ 

सम्बन्धीकार्यक्रम लगायत 

महिलाहरूको स्वास्थ्य सुधार 

सम्बन्धी विशेष 

कार्यक्रमहरूसंचालन गरिएका छन् 

०-१ 1 परिवार नियोजन, मातृ शिशु 

कल्याण, विस्तारित खोप, पोषण, 

जनसंख्या शिक्षा र जनस्वास्थ 

सम्बन्धीकार्यक्रम लगायत 

महिलाहरूको स्वास्थ्य सुधार 

सम्बन्धी विशेष 

कार्यक्रमहरूसंचालन गरिएका ।

परिवार नियोजन, मातृ शिशु 

कल्याण, विस्तारित खोप, 

पोषण, जनसंख्या शिक्षा र 

जनस्वास्थ सम्बन्धीकार्यक्रम 

लगायत महिलाहरूको स्वास्थ्य 

सुधार सम्बन्धी केही विशेष 

कार्यक्रमहरू मात्र संचालन 

भएका ।

परिवार नियोजन, मातृ शिशु 

कल्याण, विस्तारित खोप, 

पोषण, जनसंख्या शिक्षा र 

जनस्वास्थ 

सम्बन्धीकार्यक्रम 

लगायत महिलाहरूको 

स्वास्थ्य सुधार सम्बन्धी 

कुनैपनि विशेष 

कार्यक्रमहरूसंचालित 

नभएका 

सुत्केरी हुँदाको 

स्वास्थ्य अवस्था 

सुधार गर्न, 

किशोरीहरूको लागि 

प्रजनन र यौन शिक्षा 

आदानप्रदान गर्न, 

एचआईभी एड्स, 

स्तनक्यान्सर, 

पाठेघरको क्यान्सर र 

आङ्ग खस्ने अवस्था 

सुधार गर्ने र 

स्वास्थशिविरहरू 

राख्ने जस्ता महिलाको 

स्वास्थ्य सुधार 

सम्वन्धी कार्यकम 

संख्या र पटक तथा 

सहभागी संख्या ।
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 ६८    

४.
२.

४

महिला, गरिब, निमुखा र 

बञ्चितिकरणमा परेका 

व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य बिमा गर्न 

सहजीकरण र सहयोगगर्ने 

कार्यक्रम र बजेट भए । नभएको 

०-१ 1 महिला, गरिब, निमुखा र 

बञ्चितिकरणमा परेका 

व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य बिमा गर्न 

सहजीकरण र सहयोगगर्ने 

कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा 

रहेको ।

महिला, गरिब, निमुखा र 

बञ्चितिकरणमा परेका 

व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य बिमा 

गर्न सहजीकरण र सहयोगगर्ने 

कार्यक्रम भएपनि बजेट 

विनियोजन नभएको ।

महिला, गरिब, निमुखा र 

बञ्चितिकरणमा परेका 

व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य 

बिमा गर्न सहजीकरण र 

सहयोगगर्ने कार्यक्रम र 

बजेट नभएको ।

महिला, गरिब, निमुखा 

र बञ्चितिकरणमा 

परेका व्यक्तिहरूको 

स्वास्थ्य बिमा गर्न 

सहजीकरण र 

सहयोगगर्ने चालु 

बर्षको कार्यक्रम र 

बजेट भएको प्रति र 

गतबर्षको समीक्षा 

प्रतिवेदन ।

६९  शिक्षा 

कार्यक्र

म

४

४.
३.

१

स्थानीयतहलेआफ्नोपालिकाभित्र
काविद्यालयजानेउमेरकासबैबालब
ालिकालाईविद्यालयमाभर्नागराउ
नेप्रवन्धमिलाएनमिलाएको

०-१ 1 स्थानीय तहलेआफ्नो पालिका 

भित्रका विद्यालय जाने उमेरका 

सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा 

भर्नागराउने प्रवन्ध मिलाएको ।

स्थानीय तहलेआफ्नो पालिका 

भित्रका विद्यालय जाने उमेरका 

सबै बालबालिकालाई 

विद्यालयमा भर्नागराउने नीति 

भएपनि पर्याप्त प्रयास 

नभएको ।

स्थानीय तहलेआफ्नो 

पालिका भित्रका विद्यालय 

जाने उमेरका सबै 

बालबालिकालाई 

विद्यालयमा भर्नागराउने 

प्रवन्ध नमिलाएको ।

स्थानीय तहलेआफ्नो 

पालिका भित्रका 

विद्यालय जाने उमेरका 

सबै बालबालिकालाई 

विद्यालयमा 

भर्नागराउने निर्णय 

तथा यसको 

कार्यान्वयन 

प्रतिवेदन ।
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 ७०    

४.
३.

२

स्थानीय तहलेआफ्नो पालिका 

भित्रका आर्थिक अवस्था कमजोर 

भएका परिवारका बालिका तथा 

वञ्चितिकरणमा परेका 

समूदायकासबै बालबालिकालाई 

दिवा खाजा, निशुल्क पाठ्यपुस्तक र 

शैक्षिक सामाग्री तथा पोसाक 

उपलब्ध गराउन 

छात्रबृत्तिकोव्यवस्था गरी 

निश्पक्ष वितरण हुने प्रवन्ध 

मिलाए । नमिलाएको 

०-१ 1 स्थानीय तहलेआफ्नो पालिका 

भित्रका आर्थिक अवस्था कमजोर 

भएका परिवारका बालिका तथा 

वञ्चितिकरणमा परेका 

समूदायकासबै बालबालिकालाई 

दिवा खाजा, निशुल्क पाठ्यपुस्तक 

र शैक्षिक सामाग्री तथा पोसाक 

उपलब्ध गराउन 

छात्रबृत्तिकोव्यवस्था गरी 

निश्पक्ष वितरण हुने प्रवन्ध 

मिलाएको ।

स्थानीय तहलेआफ्नो पालिका 

भित्रका आर्थिक अवस्था 

कमजोर भएका केही परिवारका 

बालिका तथा वञ्चितिकरणमा 

परेका समूदायकाकेही 

बालबालिकालाई दिवा खाजा, 

निशुल्क पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक 

सामाग्री तथा पोसाक उपलब्ध 

गराउन छात्रबृत्तिकोव्यवस्था 

गरी निश्पक्ष वितरण हुने 

प्रवन्ध मिलाएको ।

स्थानीय तहलेआफ्नो 

पालिका भित्रका आर्थिक 

अवस्था कमजोर भएका 

परिवारका बालिका तथा 

वञ्चितिकरणमा परेका 

समूदायकाकुनै 

बालबालिकालाई पनि दिवा 

खाजा, निशुल्क पाठ्यपुस्तक 

र शैक्षिक सामाग्री तथा 

पोसाक उपलब्ध गराउन 

छात्रबृत्तिकोव्यवस्था गरी 

निश्पक्ष वितरण हुने 

प्रवन्ध नमिलाएको ।

स्थानीय तहलेआफ्नो 

पालिका भित्रका 

आर्थिक अवस्था 

कमजोर भएका 

परिवारका बालिका 

तथा वञ्चितिकरणमा 

परेका समूदायकासबै 

बालबालिकालाई दिवा 

खाजा, निशुल्क 

पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक 

सामाग्री तथा पोसाक 

उपलब्ध गराउन 

छात्रबृत्तिकोव्यवस्था 

गरी निश्पक्ष वितरण 

हुने प्रवन्ध मिलाउने 

कार्यक्रम तथा 

कार्यान्वयन 

प्रतिवेदन ।
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 ७१    

४.
३.

३

अशिक्षितमहिलाहरूकोलागिशिक्
षासम्बन्धीविशेषकार्यक्रमहरूसं
चालितभएनभएकाजस्तैःअभिभाव
कशिक्षा, 
प्रौढतथाकिशोरीकक्षाहरू, 
साथीशिक्षा, 
कार्यमूलकप्रौढशिक्षा, 
बच्चादेखिबच्चाकक्षा, आदि ) 
(कार्यकमसंख्यारपटकतथासहभा
गीसंख्या)

०-१ 0=5 अशिक्षित महिलाहरूको 

लागिशिक्षा सम्बन्धी विशेष 

कार्यक्रमहरू अभिभावकशिक्षा, 

प्रौढ तथा किशोरी कक्षाहरू, 

साथी शिक्षा, कार्यमूलक प्रौढ 

शिक्षा, बच्चादेखि बच्चा कक्षा, 

आदि  संचालन भएका ।

अशिक्षित महिलाहरूको 

लागिशिक्षा सम्बन्धी विशेष 

कार्यक्रमहरू 

अभिभावकशिक्षा, प्रौढ तथा 

किशोरी कक्षाहरू, साथी शिक्षा, 

कार्यमूलक प्रौढ शिक्षा, 

बच्चादेखि बच्चा कक्षा, आदि 

संचालन गर्ने नीति भएपनि 

बजेट विनियोजन नभएको ।

अशिक्षित महिलाहरूको 

लागिशिक्षा सम्बन्धी 

विशेष कार्यक्रमहरू 

अभिभावकशिक्षा, प्रौढ 

तथा किशोरी कक्षाहरू, 

साथी शिक्षा, कार्यमूलक 

प्रौढ शिक्षा, बच्चादेखि 

बच्चा कक्षाआदि कुनैपनि 

संचालन नभएको ।

अशिक्षित 

महिलाहरूको 

लागिशिक्षा सम्बन्धी 

विशेष कार्यक्रमहरू 

अभिभावकशिक्षा, 

प्रौढ तथा किशोरी 

कक्षाहरू, साथी 

शिक्षा, कार्यमूलक 

प्रौढ शिक्षा, 

बच्चादेखि बच्चा 

कक्षाआदि संचालनको 

उपस्थिति र चनुगमन 

प्रतिवेदन ।

 ७२    

४.
३.

४

विद्यालयमा छात्र र छात्राको 

लागि छुट्टा छुट्टै शौचालय, किशोरी 

छात्राको लागी प्याड र यौन 

शिक्षा तथा सहजीकरण कार्यक्रम 

संचालन हुने गरे  नगरेको 

०-१ 1 विद्यालयमा छात्र र छात्राको 

लागि छुट्टा छुट्टै शौचालय, 

किशोरी छात्राको लागी प्याड र 

यौन शिक्षा तथा सहजीकरण 

कार्यक्रम संचालन हुने गरेको ।

केही विद्यालयमा छात्र र 

छात्राको लागि छुट्टा छुट्टै 

शौचालय, किशोरी छात्राको 

लागी प्याड र यौन शिक्षा तथा 

सहजीकरण सम्वन्धी सिमित 

कार्यक्रम संचालन हुने गरेको ।

विद्यालयमा छात्र र 

छात्राको लागि छुट्टा छुट्टै 

शौचालय, किशोरी छात्राको 

लागी प्याड र यौन शिक्षा 

तथा सहजीकरण जस्ता कुनै 

कार्यक्रम संचालन हुने 

नगरेको ।

विद्यालयमा छात्र र 

छात्राको लागि छुट्टा 

छुट्टै शौचालय, किशोरी 

छात्राको लागी प्याड र 

यौन शिक्षा तथा 

सहजीकरण कार्यक्रम 

संचालनतथा 

अनुगमनका 

प्रतिवेदनहरु । 
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७३  खानेपानी 

तथासरस

फाइ

४

४.
४.

१

गाउँपालिका  नगरपालिकामा सफा 

पिउने पानी, सफासँग हात धुने 

व्यवस्था, महिला र पुरुषका लागि 

अलग्गै शौचालयको व्यवस्था, र 

स्यानीटाइजरको उपयोग गर्ने 

प्रवन्ध भए  नभएको 

०-१ 1 गाउँपालिका  नगरपालिकामा सफा 

पिउने पानी, सफासँग हात धुने 

व्यवस्था, महिला र पुरुषका लागि 

अलग्गै शौचालयको व्यवस्था, र 

स्यानीटाइजरको उपयोग गर्ने 

प्रवन्ध भएको ।

गाउँपालिका  नगरपालिकामा 

सफा पिउने पानी, सफासँग हात 

धुने व्यवस्था, महिला र पुरुषका 

लागि एउटै शौचालयको 

व्यवस्थाभएको ।

गाउँपालिका  

नगरपालिकामा सफा पिउने 

पानी, सफासँग हात धुने 

व्यवस्था, महिला र पुरुषका 

लागि अलग्गै शौचालयको 

व्यवस्था, र 

स्यानीटाइजरको उपयोग 

गर्ने प्रवन्ध नभएको ।

गाउँपालिका 

नगरपालिकामा सफा 

पिउने पानी, सफासँग 

हात धुने व्यवस्था, 

महिला र पुरुषका लागि 

अलग्गै शौचालयको 

व्यवस्था, र 

स्यानीटाइजरको 

उपयोग गर्ने प्रवन्ध 

भए । नभएको अनुगमन 

गर्ने ।

 ७४    

४.
४.

२

स्थानीय तहको आयोजना तथा 

स्थानीय महिलाहरुको सक्रीय 

सहभागितामा वडा वडामा खुला 

दिसामुख्त पालिका, घरघरमा 

शौचालय, डाँडा र गौंडामा पोखरी, 

टोल सफाइ अभियान जस्ता 

कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरे 

नगरेको 

०-१ 1 स्थानीय तहको आयोजना  तथा 

स्थानीय महिलाहरुको सक्रीय 

सहभागितामा वडा वडामा खुला 

दिसामुख्त पालिका, घरघरमा 

शौचालय, डाँडा र गौंडामा पोखरी, 

टोल सफाइ अभियान जस्ता 

कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेको । 

स्थानीय तहको आयोजना  तथा 

स्थानीय महिलाहरुको सक्रीय 

सहभागितामाकेही वडामा खुला 

दिसामुख्त पालिका, घरघरमा 

शौचालय, डाँडा र गौंडामा 

पोखरी, टोल सफाइ अभियान 

जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन 

भएको ।

स्थानीय तहको आयोजना  

तथा स्थानीय महिलाहरुको 

सक्रीय सहभागितामा वडा 

वडामा खुला दिसामुख्त 

पालिका, घरघरमा 

शौचालय, डाँडा र गौंडामा 

पोखरी, टोल सफाइ 

अभियान जस्ता कार्यक्रम 

सञ्चालन हुने नगरेको ।

स्थानीय तहको 

आयोजना  तथा 

स्थानीय महिलाहरुको 

सक्रीय सहभागितामा 

वडा वडामा खुला 

दिसामुख्त पालिका, 

घरघरमा शौचालय, 

डाँडा र गौंडामा पोखरी, 

टोल सफाइ अभियान 

जस्ता कार्यक्रम 

सञ्चालन गर्ने बजेट र 

संचालन प्रतिवेदन । 
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 ७५    

४.
४.

३

कुहिने र नकुहिने घरायसी फोहोर 

छुट्याउने व्यवस्था, फोहोर संकलन 

तथा विसर्जन, घरघरमा भान्छाको 

फोहोर र पानीबाट करेसा बाली तथा 

गमला र फुलबारी जस्ता 

कार्यक्रममा महिला र पुरूषको 

समान सहभागिता हुनुपर्ने जस्ता 

चेतना अभिबुद्धि कार्यक्रम 

सञ्चालन हुने गरे  नगरेको 

०-१ 0=5 कुहिने र नकुहिने घरायसी फोहोर 

छुट्याउने व्यवस्था, फोहोर 

संकलन तथा विसर्जन, घरघरमा 

भान्छाको फोहोर र पानीबाट 

करेसा बाली तथा गमला र 

फुलबारी जस्ता कार्यक्रममा 

महिला र पुरूषको समान 

सहभागिता हुनुपर्ने जस्ता चेतना 

अभिबुद्धि कार्यक्रम सञ्चालन 

हुने गरेको । 

कुहिने र नकुहिने घरायसी फोहोर 

छुट्याउने व्यवस्था, फोहोर 

संकलन तथा विसर्जन, घरघरमा 

भान्छाको फोहोर र पानीबाट 

करेसा बाली तथा गमला र 

फुलबारी जस्ता कार्यक्रममा 

महिला र पुरूषको समान 

सहभागिता हुनुपर्ने जस्ता 

चेतना अभिबुद्धि कार्यक्रम 

सञ्चालन गर्ने बजेट तथा 

कार्यक्रम रहेको तर 

कार्यान्वयन नभएको । 

कुहिने र नकुहिने घरायसी 

फोहोर छुट्याउने व्यवस्था, 

फोहोर संकलन तथा 

विसर्जन, घरघरमा 

भान्छाको फोहोर र 

पानीबाट करेसा बाली तथा 

गमला र फुलबारी जस्ता 

कार्यक्रममा महिला र 

पुरूषको समान सहभागिता 

हुनुपर्ने जस्ता चेतना 

अभिबुद्धि कार्यक्रम 

सञ्चालन हुने नगरेको ।

कुहिने र नकुहिने 

घरायसी फोहोर 

छुट्याउने व्यवस्था, 

फोहोर संकलन तथा 

विसर्जन, घरघरमा 

भान्छाको फोहोर र 

पानीबाट करेसा बाली 

तथा गमला र फुलबारी 

जस्ता कार्यक्रममा 

महिला र पुरूषको समान 

सहभागिता हुनुपर्ने 

जस्ता चेतना 

अभिबुद्धि 

कार्यक्रमको स्वीकृत 

बजेट र  सञ्चालन 

प्रतिवेदन ।
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 ७६    

४.
४.

४

महिलाहरू बढीमात्रामा संलग्न हुने 

कार्यमा सफापानीको सहज 

व्यवस्थाका लागि स्थानीय 

महिलाहरुको सक्रीय सहभागितामा 

आकासेपानी संकलन र भण्डारण, 

परंपरागत इनार र कुवाको 

पुनर्जीविकरण र रिचार्जिङ 

कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरे 

नगरेको 

०-१ 1 महिलाहरू बढीमात्रामा संलग्न 

हुने कार्यमा सफापानीको सहज 

व्यवस्थाका लागि स्थानीय 

महिलाहरुको सक्रीय 

सहभागितामा आकासेपानी संकलन 

र भण्डारण, परंपरागत इनार र 

कुवाको पुनर्जीविकरण र 

रिचार्जिङ कार्यक्रम सञ्चालन 

हुने नगरेको ।

महिलाहरू बढीमात्रामा संलग्न 

हुने कार्यमा सफापानीको सहज 

व्यवस्थाका लागि स्थानीय 

महिलाहरुको सक्रीय 

सहभागितामा आकासेपानी 

संकलन र भण्डारण, परंपरागत 

इनार र कुवाको पुनर्जीविकरण 

र रिचार्जिङ कार्यक्रम 

सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम 

रहेको तर कार्यान्वयन नभएको 

।

महिलाहरू बढीमात्रामा 

संलग्न हुने कार्यमा 

सफापानीको सहज 

व्यवस्थाका लागि स्थानीय 

महिलाहरुको सक्रीय 

सहभागितामा आकासेपानी 

संकलन र भण्डारण, 

परंपरागत इनार र कुवाको 

पुनर्जीविकरण र 

रिचार्जिङ कार्यक्रम 

सञ्चालन हुने नगरेको ।

स्थानीय महिलाहरुको 

सक्रीय सहभागितामा 

आकासेपानी संकलन र 

भण्डारण, परंपरागत 

इनार र कुवाको 

पुनर्जीविकरण र 

रिचार्जिङ कार्यक्रम 

सञ्चालन बजेट र 

प्रतिवेदन ।
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७७  स्वरोजगा

र तथा 

आय 

आर्जन र 

बजार 

व्यवस्था

पन

४

४.
५.

१

स्थानीय सरकारकोयोजना तर्जुमा 

गर्दा बेरोजगार तथा गरीबीको 

नक्साङ्कनको समेत आधार 

लिईमहिला तथा बञ्चितिकरणमा 

परेको समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ 

हुने स्वरोजगारमूलक, आयमूलक र 

सीपमूलक कार्यक्रमहरू राख्ने र 

बार्षिक बजेटमा समावेश गरी 

कार्यान्वयन गरिएको छ  छैन 

०-१ 1 स्थानीय सरकारकोयोजना तर्जुमा 

गर्दा बेरोजगार तथा गरीबीको 

नक्साङ्कनको समेत आधार 

लिईमहिला तथा बञ्चितिकरणमा 

परेको समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ 

हुने स्वरोजगारमूलक, आयमूलक र 

सीपमूलक कार्यक्रमहरू राख्ने 

गरिएको र बार्षिक बजेटमा 

समावेश गरी कार्यान्वयन 

गरिएको  ।

स्थानीय सरकारकोयोजना 

तर्जुमा गर्दा बेरोजगार तथा 

गरीबीको नक्साङ्कनको समेत 

आधार लिईमहिला तथा 

बञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने 

स्वरोजगारमूलक, आयमूलक र 

सीपमूलक केही कार्यक्रमहरू 

राख्ने गरिएको तर  र बार्षिक 

बजेटमा समावेश गरी 

कार्यान्वयननभएको।

स्थानीय सरकारकोयोजना 

तर्जुमा गर्दा बेरोजगार 

तथा गरीबीको 

नक्साङ्कनको समेत आधार 

लिईमहिला तथा 

बञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ 

हुने स्वरोजगारमूलक, 

आयमूलक र सीपमूलक कुनै 

कार्यक्रम राख्ने नगरिएको 

। 

स्थानीय 

सरकारकोयोजना 

तर्जुमा गर्नु अगाडि 

बेरोजगार तथा 

गरीबीको नक्साङ्कनको 

समेत आधार 

लिईमहिला तथा 

बञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायलाई प्रत्यक्ष 

लाभ हुने 

स्वरोजगारमूलक, 

आयमूलक र सीपमूलक 

कार्यकमको 

विषयवस्तु, बजेट तथा 

संख्या 
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 ७८    

४.
५.

२

स्थानीय सरकारलेस्वरोजगार तथा 

बैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला 

तथा बञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायकोक्षमता विकासको लागि 

कार्यक्रमहरू तय गरी 

कार्यान्वयवन गर्ने गरे नगरेको 

कार्यकम संख्या र उपस्थिति)

०-१ 1 स्थानीय सरकारलेस्वरोजगार तथा 

बैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला 

तथा बञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायकोक्षमता विकासको लागि 

कार्यक्रमहरू तय गरी 

कार्यान्वयवन गर्ने गरेको ।

स्थानीय सरकारलेस्वरोजगार 

तथा बैदेशिक रोजगारीमा जाने 

महिला तथा बञ्चितिकरणमा 

परेको समुदायकोक्षमता 

विकासको लागि कार्यक्रमहरू 

तय गरेको तर कार्यान्वयवन 

नभएको ।

स्थानीय 

सरकारलेस्वरोजगार तथा 

बैदेशिक रोजगारीमा जाने 

महिला तथा 

बञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायकोक्षमता 

विकासको लागि 

कार्यक्रमहरू तय नगरेको र 

कुनै त्यस्ता कार्यक्रम 

कार्यान्वयवन नभएको ।

स्थानीय 

सरकारलेस्वरोजगार 

तथा बैदेशिक 

रोजगारीमा जाने 

महिला तथा 

बञ्चितिकरणमा 

परेको 

समुदायकोक्षमता 

विकासको लागि 

गरिएका 

कार्यक्रमहरूको 

संख्या र 

उपस्थिति,स्वीकृत 

तथा कार्यक्रम

 ७९    

४.
५.

३

ग्रामीण महिलाप्राविधिकहरू (पशु 

सेवा, कृषि, स्वास्थ्य र पूर्वाधार 

सम्बन्धी प्राविधिक) रसामाजिक 

परिचालक तयार गर्ने गरे  नगरेको 

मनोनयन, नियुक्ति वा गठन र 

तालिमसम्बन्धी सुचकाँक)

०-१ 0=5 ग्रामीण महिलाप्राविधिकहरू (पशु 

सेवा, कृषि, स्वास्थ्य र पूर्वाधार 

सम्बन्धी प्राविधिक) रसामाजिक 

परिचालक तयार गर्ने गरेको ।

ग्रामीण महिलाप्राविधिकहरू 

(पशु सेवा, कृषि, स्वास्थ्य र 

पूर्वाधार सम्बन्धी प्राविधिक) 

रसामाजिक परिचालक तयार 

गर्ने नीति रहेको तर 

कार्यान्वयन नभएको ।

ग्रामीण 

महिलाप्राविधिकहरू (पशु 

सेवा, कृषि, स्वास्थ्य र 

पूर्वाधार सम्बन्धी 

प्राविधिक) रसामाजिक 

परिचालक तयार गर्ने 

नगरेको ।

ग्रामीण 

महिलाप्राविधिकहरू 

(पशु सेवा, कृषि, 

स्वास्थ्य र पूर्वाधार 

सम्बन्धी प्राविधिक) 

रसामाजिक परिचालक 

तयार गर्ने गर्ने 

निर्णय र मनोनयन, 

नियुक्ति वा गठन र 

तालिमसम्बन्धी 

विवरण ।
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 ८०    

४.
५.

४

गरिब तथा वञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायको पहुँच र क्रयशक्ति 

अनुरूप सुपथमूल्य सहकारी 

पसलहरूको व्यवस्थापनमा 

पालिकाको कार्यक्रम कार्यान्वयन 

भए  नभएको? 

०-१ 0 गरिब तथा वञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायको पहुँच र क्रयशक्ति 

अनुरूप सुपथमूल्य सहकारी 

पसलहरूको व्यवस्थापनमा 

पालिकाको कार्यक्रम 

कार्यान्वयन भएको ।

गरिब तथा वञ्चितिकरणमा 

परेको समुदायको पहुँच र 

क्रयशक्ति अनुरूप सुपथमूल्य 

सहकारी पसलहरूको 

व्यवस्थापनमा पालिकाको 

कार्यक्रम भएको तर 

कार्यान्वयन नभएको ।

गरिब तथा वञ्चितिकरणमा 

परेको समुदायको पहुँच र 

क्रयशक्ति अनुरूप 

सुपथमूल्य सहकारी 

पसलहरूको व्यवस्थापनमा 

पालिकाको कार्यक्रम 

नभएको ।

गरिब तथा 

वञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायको पहुँच र 

क्रयशक्ति अनुरूप 

सुपथमूल्य सहकारी 

पसलहरूको 

व्यवस्थापनमा 

पालिकाको कार्यक्रम 

र अनुगमन प्रतिवेदन ।

८१ सुशासन 

तथा 

उत्तरद

ायित्व 

२०

सुशासन ४

५.
१.

१

स्थानीय तहले स्थानीय सेवा 

प्रवाह, विकास निर्माण र स्थानीय 

शासनका बिषयमा कार्यपालिका 

तथा सभाबाट नीति, कानून जारी 

गरी सोही कानून बमोजिम 

सम्बन्धित अधिकारीबाट निर्णय 

गरी कामकाज गर्ने गरेको वा तदर्थ 

निर्णय गरी कामकाज हुने गरेको ? 

०-१ 1 स्थानीय तहले स्थानीय सेवा 

प्रवाह, विकास निर्माण र 

स्थानीय शासनका बिषयमा 

कार्यपालिका तथा सभाबाट नीति, 

कानून जारी गरी सोही कानून 

बमोजिम सम्बन्धित अधिकारीबाट 

निर्णय गरी कामकाज गर्ने गरेको 

।

स्थानीय तहले स्थानीय सेवा 

प्रवाह, विकास निर्माण र 

स्थानीय शासनका बिषयमा 

कार्यपालिका तथा सभाबाट 

नीति, कानून जारी गरेपनि 

सम्बन्धित अधिकारीबाट तदर्थ 

निर्णय गरी कामकाज हुने गरेको 

।

स्थानीय तहले स्थानीय 

सेवा प्रवाह, विकास 

निर्माण र स्थानीय 

शासनका बिषयमा तदर्थ 

निर्णय गरी कामकाज हुने 

गरेको ।

स्थानीय तहले स्थानीय 

सेवा प्रवाह, विकास 

निर्माण र स्थानीय 

शासनका बिषयमा 

कार्यपालिका तथा 

सभाबाट नीति, कानून 

जारी र कानून बमोजिम 

सम्बन्धित 

अधिकारीबाट भएका 

निर्णय ।
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 ८२    

५.
१.

२

स्थानीय तहले विधिको शासन, 

व्यापक जनसहभागिता, भ्रष्टाचार 

बिरूद्ध शून्य सहनशीलता, सेवा 

प्रवाहमा निश्पक्षता र महिला 

तथा वञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायलाई अग्राधिकार जस्ता 

नीति कार्यान्वयनमा ल्याए  

नल्याएको ?

०-१ 0=5 स्थानीय तहले विधिको शासन, 

व्यापक जनसहभागिता, 

भ्रष्टाचार बिरूद्ध शून्य 

सहनशीलता, सेवा प्रवाहमा 

निश्पक्षता र महिला तथा 

वञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायलाई अग्राधिकार जस्ता 

नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको ।

स्थानीय तहले विधिको शासन, 

व्यापक जनसहभागिता, 

भ्रष्टाचार बिरूद्ध शून्य 

सहनशीलता, सेवा प्रवाहमा 

निश्पक्षता र महिला तथा 

वञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायलाई अग्राधिकार जस्ता 

केही नीतिमात्र कार्यान्वयनमा 

ल्याएको ।

स्थानीय तहले विधिको 

शासन, व्यापक 

जनसहभागिता, भ्रष्टाचार 

बिरूद्ध शून्य सहनशीलता, 

सेवा प्रवाहमा निश्पक्षता 

र महिला तथा 

वञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायलाई अग्राधिकार 

जस्ता कुनै नीति 

कार्यान्वयनमा नल्याएको 

।

स्थानीय तहले विधिको 

शासन, व्यापक 

जनसहभागिता, 

भ्रष्टाचार बिरूद्ध 

शून्य सहनशीलता, सेवा 

प्रवाहमा निश्पक्षता 

र महिला तथा 

वञ्चितिकरणमा परेको 

समुदायलाई 

अग्राधिकार जस्ता 

नीति र कार्यान्वयन 

प्रतिवेदन । 

 ८३    

५.
१.

३

महिला विकासकालागि भएका 

बेइजिङ्ग घोषणा पत्रका वाह्रवटा 

प्रतिवद्धताहरूका क्षेत्रमा 

कार्यक्रमतय गरी कार्यान्वयन 

गर्ने गरेको छ कार्यकम संख्या र 

उपस्थिति)

०-१ 0 महिला विकासकालागि भएका 

बेइजिङ्ग घोषणा पत्रका 

वाह्रवटा प्रतिवद्धताहरूका 

क्षेत्रमा कार्यक्रमतय गरी 

कार्यान्वयन गर्ने गरेको ।

महिला विकासकालागि भएका 

बेइजिङ्ग घोषणा पत्रका 

वाह्रवटा प्रतिवद्घताहरूका 

क्षेत्रमा कार्यक्रमतय भएपनि  

कार्यान्वयन नभएको ।

महिला विकासकालागि 

भएका बेइजिङ्ग घोषणा 

पत्रका वाह्रवटा 

प्रतिवद्धताका क्षेत्रमा 

कुनै कार्यक्रमतय नभएको 

तथा कुनै कार्यान्वयन 

नभएको ।

महिला विकासकालागि 

भएका बेइजिङ्ग 

घोषणा पत्रका 

वाह्रवटा 

प्रतिवद्धताहरूका 

क्षेत्रमा  स्वीकृत  

तथा सञ्चालित 

कार्यक्रमसंख्या र 

उपस्थिति ।
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 ८४    

५.
१.

४

संयुक्तराष्ट्रसङ्घीय बाल अधिकार 

महासन्धी, १९८९ मा गरिएको 

प्रतिबद्धता कार्यान्वयनगर्न 

कार्यक्रमहरूमा रकम विनियोजन 

गरी कार्यक्रमहरू समयैमा सम्पन्न 

गरेको छ 

०-१ 0 संयुक्तराष्ट्रसङ्घीय बाल 

अधिकार महासन्धी, १९८९ मा 

गरिएको प्रतिबद्धता 

कार्यान्वयनगर्न कार्यक्रमहरूमा 

रकम विनियोजन गरी 

कार्यक्रमहरू समयैमा सम्पन्न 

गर्ने गरेको ।

संयुक्तराष्ट्रसङ्घीय बाल 

अधिकार महासन्धी, १९८९ मा 

गरिएको प्रतिबद्धता 

कार्यान्वयनगर्न 

कार्यक्रमहरूमा रकम 

विनियोजन भएपनि 

कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन 

नभएको।

संयुक्तराष्ट्रसङ्घीय बाल 

अधिकार महासन्धी, १९८९ 

मा गरिएको प्रतिबद्धता 

कार्यान्वयनगर्नेकुनै 

कार्यक्रममा रकम 

विनियोजन नभएको र 

हालसम्म कुनै कार्यक्रम 

नभएको ।

संयुक्तराष्ट्रसङ्घीय 

बाल अधिकार 

महासन्धी, १९८९ मा 

गरिएको प्रतिबद्धता 

कार्यान्वयनगर्ने 

कार्यक्रममा  

विनियोजित बजेट तथा 

कार्यकम संख्या, 

कार्यकम संचालन 

भएको संख्या र 

उपस्थिति ।

८५  उत्तरदाय

ित्व 

रजवाफदे

हिता

४

५.
२.

१

स्थानीयसरकारले नियमित रुपमा 

कार्यक्रमको सार्वजनिक 

परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, 

सार्वजनिक सुनुवाई, नियमित 

पत्रकार भेटघाट र सूचनाको 

सार्वजनिकीकरण गर्ने गरे । 

नगरेको 

०-१ 0 स्थानीयसरकारले नियमित रुपमा 

कार्यक्रमको सार्वजनिक 

परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, 

सार्वजनिक सुनुवाई, नियमित 

पत्रकार भेटघाट र सूचनाको 

सार्वजनिकीकरण गर्ने गरेको ।

स्थानीयसरकारले आकल झुकल 

केही कार्यक्रमको सार्वजनिक 

परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, 

सार्वजनिक सुनुवाई, नियमित 

पत्रकार भेटघाट र सूचनाको 

सार्वजनिकीकरण गर्ने गरेको ।

स्थानीयसरकारले कुनै 

कार्यक्रमको सार्वजनिक 

परीक्षण, सामाजिक 

परीक्षण, सार्वजनिक 

सुनुवाई, नियमित पत्रकार 

भेटघाट र सूचनाको 

सार्वजनिकीकरण गर्ने 

नगरेको ।

स्थानीयसरकारले 

नियमित रुपमा 

कार्यक्रमको 

सार्वजनिक परीक्षण, 

सामाजिक परीक्षण, 

सार्वजनिक सुनुवाई, 

नियमित पत्रकार 

भेटघाट र सूचनाको 

सार्वजनिकीकरण 

गरेको प्रति र 

कार्यक्रमको 

उपस्थिति ।
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५.
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२

स्थानीयसरकारले गर्ने सार्वजनिक 

परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, 

सार्वजनिक सुनुवाई, नियमित 

पत्रकार भेटघाट र सूचनाको 

सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा 

बन्चितिकरणमा परेका व्यक्ति तथा 

समुदायकासदस्यको उपस्थिति 

रहनेगरे  नगरेको 

०-१ 0 स्थानीयसरकारले गर्ने 

सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक 

परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई, 

नियमित पत्रकार भेटघाट र 

सूचनाको सार्वजनिकीकरण 

कार्यक्रममा बन्चितिकरणमा 

परेका व्यक्ति तथा 

समुदायकोउपस्थिति रहनेगरेको । 

स्थानीयसरकारले गर्ने 

सार्वजनिक परीक्षण, 

सामाजिक परीक्षण, 

सार्वजनिक सुनुवाई, नियमित 

पत्रकार भेटघाट र सूचनाको 

सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा 

बन्चितिकरणमा परेका व्यक्ति 

तथा समुदायको कहिले 

काहीँमात्रउपस्थिति रहनेगरेको 

। 

स्थानीयसरकारले गर्ने 

सार्वजनिक परीक्षण, 

सामाजिक परीक्षण, 

सार्वजनिक सुनुवाई, 

नियमित पत्रकार भेटघाट र 

सूचनाको सार्वजनिकीकरण 

कार्यक्रममा 

बन्चितिकरणमा परेका 

व्यक्ति तथा 

समुदायकोउपस्थिति 

रहनेनगरेको ।

स्थानीयसरकारले गर्ने 

सार्वजनिक परीक्षण, 

सामाजिक परीक्षण, 

सार्वजनिक सुनुवाई, 

नियमित पत्रकार 

भेटघाट र सूचनाको 

सार्वजनिकीकरण 

कार्यक्रमको 

उपस्थिति रजिष्टर  र 

बन्चितिकरणमा परेका 

व्यक्तिकोउपस्थिति ।
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 ८७    

५.
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३

स्थानीयसरकारले गर्ने सार्वजनिक 

परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, 

सार्वजनिक सुनुवाई, नियमित 

पत्रकार भेटघाट र सूचनाको 

सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा 

बन्चितिकरणमा परेका व्यक्ति 

तथासमुदायको तर्फबाट स्थानीय 

सरकारले लिएको नीति तथा 

कार्यकम र सो को 

कार्यान्वयकाविषयमा आवाज उठ्ने 

गरे । नगरेको र यसरी उठेका प्रश्न 

उपर स्थानीय सरकारबाट सम्बोधन 

हुने गरे । नगरेको 

०-१ 0 स्थानीयसरकारले गर्ने 

सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक 

परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई, 

नियमित पत्रकार भेटघाट र 

सूचनाको सार्वजनिकीकरण 

कार्यक्रममा बन्चितिकरणमा 

परेका व्यक्ति तथासमुदायको 

तर्फबाट स्थानीय सरकारले 

लिएको नीति तथा कार्यकम र सो 

को कार्यान्वयकाविषयमा उठेका 

प्रश्न उपर स्थानीय सरकारबाट 

सम्बोधन हुने गरेको । 

स्थानीयसरकारले गर्ने 

सार्वजनिक परीक्षण, 

सामाजिक परीक्षण, 

सार्वजनिक सुनुवाई, नियमित 

पत्रकार भेटघाट र सूचनाको 

सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा 

बन्चितिकरणमा परेका व्यक्ति 

तथासमुदायको तर्फबाट 

स्थानीय सरकारले लिएको नीति 

तथा कार्यकम र सो को 

कार्यान्वयकाविषयमा उठेका 

प्रश्नमध्ये केहीकोमात्र 

स्थानीय सरकारबाट सम्बोधन 

हुने गरेको ।

स्थानीयसरकारले गर्ने 

सार्वजनिक परीक्षण, 

सामाजिक परीक्षण, 

सार्वजनिक सुनुवाई, 

नियमित पत्रकार भेटघाट र 

सूचनाको सार्वजनिकीकरण 

कार्यक्रममा 

बन्चितिकरणमा परेका 

व्यक्ति तथासमुदायको 

तर्फबाट स्थानीय सरकारले 

लिएको नीति तथा कार्यकम 

र सो को 

कार्यान्वयकाविषयमा 

आवाज उठ्ने गरे पनि यसमा  

स्थानीय सरकारबाट 

सम्बोधन हुने नगरेको ।

स्थानीयसरकारले गर्ने 

सार्वजनिक परीक्षण, 

सामाजिक परीक्षण, 

सार्वजनिक सुनुवाई, 

नियमित पत्रकार 

भेटघाट र सूचनाको 

सार्वजनिकीकरण 

कार्यक्रममा 

बन्चितिकरणमा परेका 

व्यक्ति तथासमुदायको 

तर्फबाट स्थानीय 

सरकारले लिएको नीति 

तथा कार्यकम र सो को 

कार्यान्वयकाविषयमा 

आवाज उठेका प्रश्न र 

त्यसमा  स्थानीय 

सरकारबाट 

सम्बोधनको अभिलेख । 

 ८८    

५.
२.

४

स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र 

कर्मचारीको आचार संहिता स्वीकृत 

गरी कार्यान्वयनमा ल्याए । 

नल्याएको ?

०-१ 0 स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि 

र कर्मचारीको आचार संहिता 

स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा 

ल्याएको ।

स्थानीय सरकारका 

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको 

आचार संहिता स्वीकृत गरे पनि 

कार्यान्वयनमा आइनसकेको ।

स्थानीय सरकारका 

जनप्रतिनिधि र 

कर्मचारीको आचार संहिता 

स्वीकृत गरी 

कार्यान्वयनमा नल्याएको 

।

स्थानीय सरकारका 

जनप्रतिनिधि र 

कर्मचारीको स्वीकृत 

आचार संहिता ।
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८९  सूचना 

तथा 

संचार

४

५.
३.

१

स्थानीयसरकारले नियमितरुपमा 

समग्र वार्षिक योजना तथा 

कार्यक्रमको सार्वजनिक गर्ने गरे 

। नगरेकोर महिला, बालबालिका र 

आदिवासी जनजाति, मधेशी, 

मुश्लिम, पिछडावर्ग, दलित, 

अपाङ्गता भएकाव्यक्तिहरू, 

जेष्ठनागरिकलाई लक्षित गरेर 

राखेको कार्यक्रम तथा बजेट 

सरोकारवालाले थाहा पाउनेगरी 

सार्वजनिकगरे नगरेको 

०-१ 0 स्थानीयसरकारले नियमितरुपमा 

समग्र वार्षिक योजना तथा 

कार्यक्रमको सार्वजनिक गर्ने 

गरेकोर महिला, बालबालिका र 

आदिवासी जनजाति, मधेशी, 

मुश्लिम, पिछडावर्ग, दलित, 

अपाङ्गता भएकाव्यक्तिहरू, 

जेष्ठनागरिकलाई लक्षित गरेर 

राखेको कार्यक्रम तथा बजेट 

सरोकारवालाले थाहा पाउनेगरी 

सार्वजनिकगरेको ।

स्थानीयसरकारले नियमितरुपमा 

समग्र वार्षिक योजना तथा 

कार्यक्रमको सार्वजनिक गर्ने 

गरे पनि महिला, बालबालिका र 

आदिवासी जनजाति, मधेशी, 

मुश्लिम, पिछडावर्ग, दलित, 

अपाङ्गता भएकाव्यक्तिहरू, 

जेष्ठनागरिकलाई लक्षित गरेर 

राखेको कार्यक्रम तथा बजेट 

सरोकारवालाले थाहा पाउनेगरी 

सार्वजनिकनगरेको ।

स्थानीयसरकारले 

नियमितरुपमा समग्र 

वार्षिक योजना तथा 

कार्यक्रमको सार्वजनिक 

गर्ने नगरेकोर महिला, 

बालबालिका र आदिवासी 

जनजाति, मधेशी, मुश्लिम, 

पिछडावर्ग, दलित, 

अपाङ्गता भएकाव्यक्तिहरू, 

जेष्ठनागरिकलाई लक्षित 

गरेर राखेको कार्यक्रम तथा 

बजेट सरोकारवालाले थाहा 

पाउनेगरी 

सार्वजनिकनगरेको ।

स्थानीयसरकारले 

नियमितरुपमा समग्र 

गरेको वार्षिक योजना 

तथा कार्यक्रमको 

सार्वजनिकीकरण  र 

महिला, बालबालिका र 

आदिवासी जनजाति, 

मधेशी, मुश्लिम, 

पिछडावर्ग, दलित, 

अपाङ्गता 

भएकाव्यक्तिहरू, 

जेष्ठनागरिक लक्षित 

कार्यक्रम तथा बजेट 

सार्वजनिकगरेको 

अभिलेख ।

 ९०   

५.
३.

२

स्थानीयसरकारले स्थानीय सूचना 

स्थानीय भाषामा प्रवाह तथा 

प्रशारण गर्ने गरे नगरेको 

०-१ 0 स्थानीयसरकारले स्थानीय सूचना 

स्थानीय भाषामा प्रवाह तथा 

प्रशारण गर्ने गरेको ।

स्थानीयसरकारले स्थानीय 

सूचना स्थानीय भाषामा प्रवाह 

तथा प्रशारण गर्ने नीति रहेको 

तर कार्यान्वयन नभएको ।

स्थानीयसरकारले स्थानीय 

सूचना स्थानीय भाषामा 

प्रवाह तथा प्रशारण गर्ने 

नगरेको । 

स्थानीयसरकारले 

स्थानीय सूचनाहरू 

स्थानीय भाषामा 

प्रवाह तथा प्रशारण 

गरेको विवरण ।
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 ९१    

५.
३.

३

स्थानीयसरकारले स्थानीय रेडियो, 

एफ.एम. र छापा माध्यमद्वारा 

समावेशीकरण तथा लैंगिकसमानता 

सम्बन्धी सूचना प्रवाह गरी 

जनतालाई सुसुचित गर्ने गरेको छ 

०-१ 0 स्थानीयसरकारले स्थानीय रेडियो, 

एफ.एम. र छापा माध्यमद्वारा 

समावेशीकरण तथा लैंगिकसमानता 

सम्बन्धी सूचना प्रवाह गरी 

जनतालाई सुसुचित गर्ने गरेको ।

स्थानीयसरकारले स्थानीय 

रेडियो, एफ.एम. र छापा 

माध्यमद्बाटकेहीमात्र  

समावेशी तथा लैंगिकसमानता 

सम्बन्धी सूचना प्रवाह गरी 

जनतालाई सुसुचित गर्ने गरेको ।

स्थानीयसरकारले स्थानीय 

रेडियो, एफ.एम. र छापा 

माध्यमद्बार  

समावेशीकरण तथा 

लैंगिकसमानता सम्बन्धी 

सूचना प्रवाह गरी 

जनतालाई सुसुचित गर्ने 

नगरेको ।

स्थानीयसरकारले 

स्थानीय रेडियो, 

एफ.एम. र छापा 

माध्यमद्वारा 

समावेशीकरण तथा 

लैंगिकसमानता 

सम्बन्धी प्रवाहित 

सूचनाको प्रति ।
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 ९२    

५.
३.

४

स्थानीयस्तरमा महिला, 

बालबालिका सबै जातजातिका 

विपन्न बर्ग (आदिवासी जनजाति, 

दलितमधेशी, मुश्लिम, पिछडावर्ग) 

अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू, 

जेष्ठनागरिक लगायत अन्यलक्षित 

समुहहरूको सूचना, शिक्षा तथा 

संचारसम्बन्धी कार्यक्रमको 

प्रवाहबाट यीवर्गहरूको 

जनचेतनामा वृद्धि भएको छ आधार 

तथ्याँकसँग समेत तुलना गर्न 

सकिने)

०-१ 0=5 स्थानीयस्तरमा महिला, 

बालबालिका सबै जातजातिका 

विपन्न बर्ग (आदिवासी जनजाति, 

दलितमधेशी, मुश्लिम, 

पिछडावर्ग) अपाङ्गता भएको 

व्यक्तिहरू, जेष्ठनागरिक लगायत 

अन्यलक्षित समुहहरूको सूचना, 

शिक्षा तथा संचारसम्बन्धी 

कार्यक्रमको प्रवाहबाट 

यीवर्गहरूको जनचेतनामा वृद्धि 

भएको ।

स्थानीयस्तरमा महिला, 

बालबालिका सबै जातजातिका 

विपन्न बर्ग (आदिवासी 

जनजाति, दलितमधेशी, मुश्लिम, 

पिछडावर्ग) अपाङ्गता भएको 

व्यक्तिहरू, जेष्ठनागरिक 

लगायत अन्यलक्षित 

समुहहरूको सूचना, शिक्षा तथा 

संचारसम्बन्धी कार्यक्रमको 

प्रवाह भएपनि यसबाट 

यीवर्गहरूको जनचेतनामा वृद्धि 

भएको आधार नभएको ।

स्थानीयस्तरमा महिला, 

बालबालिका सबै 

जातजातिका विपन्न बर्ग 

(आदिवासी जनजाति, 

दलितमधेशी, मुश्लिम, 

पिछडावर्ग) अपाङ्गता 

भएको व्यक्तिहरू, 

जेष्ठनागरिक लगायत 

अन्यलक्षित समुहहरूको 

सूचना, शिक्षा तथा 

संचारसम्बन्धी 

कार्यक्रमको प्रवाह 

नभएको र स्थानीय तहका 

कार्यक्रमबाट यीवर्गहरूको 

जनचेतनामा वृद्धि नभएको 

।

स्थानीयस्तरमा 

महिला, बालबालिका 

सबै जातजातिका 

विपन्न बर्ग 

(आदिवासी जनजाति, 

दलितमधेशी, मुश्लिम, 

पिछडावर्ग) अपाङ्गता 

भएको व्यक्तिहरू, 

जेष्ठनागरिक लगायत 

अन्यलक्षित 

समुहहरूको सूचना, 

शिक्षा तथा 

संचारसम्बन्धी 

कार्यक्रमको 

प्रवाहबाट 

यीवर्गहरूको 

जनचेतनामा वृद्धि 

भएको तथ्याँक वा 

अध्ययन प्रतिवेदन ।

९३  अनुगमन 

तथामूल्या

ङ्कन

४

५.
४.

१

 कार्यक्रमतथा परियोजना 

कार्यान्वयनबाट सम्वन्धित 

समुदायले पूरा लाभ लिन सकेको छ 

०-१ 0 कार्यक्रमतथा परियोजना 

कार्यान्वयनबाट सम्वन्धित 

समुदायले पूरा लाभ लिन सकेको ।

कार्यक्रमतथा परियोजना 

कार्यान्वयनबाट सम्वन्धित 

समुदायले केहीमात्र लाभ लिन 

सकेको ।

कार्यक्रमतथा परियोजना 

कार्यान्वयनबाट 

सम्वन्धित समुदायले लाभ 

लिन नसकेको ।

कार्यक्रमतथा 

परियोजना 

कार्यान्वयनबाट 

सम्वन्धित समुदायले 

पूरा लाभ लिएको 

प्रभाव अध्ययन 

प्रतिवेदन ।
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 ९४    

५.
४.

२

 स्थानीयसरकारले संचालन गरेका 

कार्यकमको अनुगमन, मूल्याङ्कन 

गर्दा लैङ्गिक समानता 

तथासामाजिक समावेशी विकास 

सम्वन्धीकार्यक्रमकोसंचालनबाट 

सरोकारवालालाई पुगेको लाभ, असर 

र प्रभावविश्लेषण गर्ने गरिन्छ 

०-१ 0 स्थानीयसरकारले संचालन गरेका 

कार्यकमको अनुगमन, मूल्याङ्कन 

गर्दा लैङ्गिक समानता 

तथासामाजिक समावेशी विकास 

सम्वन्धीकार्यक्रमकोसंचालनबा

ट सरोकारवालालाई पुगेको लाभ, 

असर र प्रभावविश्लेषण गर्ने 

गरिएको ।

स्थानीयसरकारले संचालन 

गरेका कार्यकमको अनुगमन, 

मूल्याङ्कन गर्दा लैङ्गिक 

समानता तथासामाजिक 

समावेशी विकास 

सम्वन्धीकार्यक्रमकोसंचालनब

ाट सरोकारवालालाई पुगेको 

लाभ, असर र प्रभावविश्लेषण 

गर्ने कार्यक्रम रहेको तर 

कार्यान्वयन नभएको ।

स्थानीयसरकारले संचालन 

गरेका कार्यकमको अनुगमन, 

मूल्याङ्कन गर्दा लैङ्गिक 

समानता तथासामाजिक 

समावेशी 

विकासकाकार्यक्रमकोसंचा

लनबाट  सरोकारवालालाई 

पुगेको लाभ, असर र 

प्रभावविश्लेषण गर्ने 

कार्यक्रम नभएको ।

स्थानीयसरकारले 

संचालन गरेका 

कार्यकमको अनुगमन, 

मूल्याङ्कन गर्दा 

लैङ्गिक समानता 

तथासामाजिक समावेशी 

विकासकाकार्यक्रमको

संचालनबाट  

सरोकारवालालाई 

पुगेको लाभ, असर र 

प्रभावविश्लेषण 

भएको प्रतिवेदन ।

 ९५    

५.
४.

३

 स्थानीयसरकारको समीक्षा 

बैठकमा महिला, बालबालिका, सबै 

जातजातिका विपन्न बर्ग 

(आदिवासीजनजाति, दलित मधेशी, 

मुश्लिम, पिछडावर्ग) अपाङ्गता 

भएका व्यक्तिहरू, 

जेष्ठनागरिकलगायतलाई लक्षित 

कार्यक्रम माथिछलफल गर्नेगरेका 

छ 

०-१ 0 स्थानीयसरकारको समीक्षा 

बैठकमा महिला, बालबालिका, सबै 

जातजातिका विपन्न वर्ग 

(आदिवासीजनजाति, दलित मधेशी, 

मुश्लिम, पिछडावर्ग) अपाङ्गता 

भएका व्यक्तिहरू, 

जेष्ठनागरिकलगायतलाई लक्षित 

कार्यक्रम माथिछलफल हुने गरेको 

।

स्थानीयसरकारको समीक्षा 

बैठकमा महिला, बालबालिका, 

सबै जातजातिका विपन्न वर्ग 

(आदिवासीजनजाति, दलित 

मधेशी, मुश्लिम, पिछडावर्ग) 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, 

जेष्ठनागरिकलगायतलाई 

लक्षित कार्यक्रम 

माथियदाकदा छलफल हुने गरेको 

।

स्थानीयसरकारको समीक्षा 

बैठकमा महिला, 

बालबालिका, सबै 

जातजातिका विपन्न वर्ग 

(आदिवासीजनजाति, दलित 

मधेशी, मुश्लिम, 

पिछडावर्ग) अपाङ्गता 

भएका व्यक्तिहरू, 

जेष्ठनागरिकलगायतलाई 

लक्षित कार्यक्रम 

माथिछलफल हुने नगरेको ।

स्थानीयसरकारको 

समीक्षा बैठकमा 

महिला, बालबालिका, 

सबै जातजातिका 

विपन्न वर्ग 

(आदिवासीजनजाति, 

दलित मधेशी, मुश्लिम, 

पिछडावर्ग) अपाङ्गता 

भएका व्यक्तिहरू, 

जेष्ठनागरिकलगायतला

ई लक्षित गरी भएको 

छलफल प्रतिवेदन ।
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 ९६    

५.
४.

४

के अनुगमन तथामूल्याङ्कनबाट 

सिकेका पाठहरू कार्यक्रम वा 

योजना तयार गर्दा समावेश गर्ने 

गरिन्छ

०-१ 0 अनुगमन तथामूल्याङ्कनबाट 

सिकेका पाठहरू कार्यक्रम वा 

योजना तयार गर्दा समावेश गर्ने 

गरिएको छ ।

अनुगमन तथामूल्याङ्कनबाट 

सिकेका केही पाठहरू कार्यक्रम 

वा योजना तयार गर्दा समावेश 

गर्ने गरिएको छ ।

अनुगमन 

तथामूल्याङ्कनबाट सिकेका 

पाठहरू कार्यक्रम वा 

योजना तयार गर्दा समावेश 

गर्ने गरिएको छैन ।

अनुगमन 

तथामूल्याङ्कनबाट 

सिकेका पाठहरू 

कार्यक्रम वा योजना 

तयार गर्दा समावेश 

गरेको प्रमाण ।

९७  समन्वय 

र 

सम्बन्ध 

बिस्तार

४

५.
५.

१

स्थानीय तहले संघ र प्रदेश 

सरकारहरूले तय गरेका नीति, कानून 

तथा कार्यक्रमहरूको 

कार्यान्वयनमा सहकार्य, समन्वय 

र सहजीकरण गर्ने गरे  नगरेको ? 

०-१ 0 स्थानीय तहले संघ र प्रदेश 

सरकारहरूले तय गरेका नीति, 

कानून तथा कार्यक्रमहरूको 

कार्यान्वयनमा सहकार्य, 

समन्वय र सहजीकरण गर्ने गरेको 

।

स्थानीय तहले संघ र प्रदेश 

सरकारहरूले तय गरेका केही 

नीति, कानून तथा कार्यक्रमको 

कार्यान्वयनमा मात्र सहकार्य, 

समन्वय र सहजीकरण गर्ने 

गरेको । 

स्थानीय तहले संघ र प्रदेश 

सरकारहरूले तय गरेका 

नीति, कानून तथा 

कार्यक्रमहरूको 

कार्यान्वयनमा सहकार्य, 

समन्वय र सहजीकरण गर्ने 

नगरेको ।

स्थानीय तहले संघ र 

प्रदेश सरकारहरूले तय 

गरेका नीति, कानून तथा 

कार्यक्रमहरूको 

कार्यान्वयनमा 

सहकार्य, समन्वय र 

सहजीकरण गरेको 

प्रमाण ।
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 ९८    

५.
५.

२

लैङ्गिक समानतातथा समावेशी 

विकासको लागि विभिन्न 

सरोकारवाला निकायहरूबीच 

सञ्जाल बनी कार्यगतछलफल तथा 

यस क्षेत्रको विकासको लागि 

नियमितरुपमा कार्य हुने गरे नगरेको 

०-१ 0 लैङ्गिक समानतातथा समावेशी 

विकासको लागि विभिन्न 

सरोकारवाला निकायहरूबीच 

बनेको सञ्जालमा 

कार्यगतछलफल तथा यस 

क्षेत्रको विकासको लागि 

नियमितरुपमा कार्य हुने गरेको ।

लैङ्गिक समानतातथा समावेशी 

विकासको लागि विभिन्न 

सरोकारवाला निकायहरूबीच 

बनेको सञ्जालमाआकलझुकल 

कार्यगतछलफल तथा यस 

क्षेत्रको विकासको लागि 

बेलाबेलामा कार्य हुने गरेको । 

लैङ्गिक समानतातथा 

समावेशी विकासको लागि 

विभिन्न सरोकारवाला 

निकायहरूबीच बनेको 

सञ्जालमा कार्यगतछलफल 

तथा यस क्षेत्रको 

विकासको लागि कार्य हुने 

नगरेको ।

लैङ्गिक समानतातथा 

समावेशी विकासको 

लागि विभिन्न 

सरोकारवाला 

निकायहरूबीच बनेको 

सञ्जाल मा 

कार्यगतछलफल तथा 

यस क्षेत्रको विकासको 

लागि कार्य 

गरेकोप्रमाणित हुने 

बैठकका 

निर्णयपुस्तिका तथा 

निर्णय ।

 ९९    

५.
५.

३

लैङ्गिक समानतातथा समावेशी 

विकासको लागि विभिन्न 

सरोकारवाला निकायहरूबीच 

कार्यगत संयन्त्रसंजाल) का 

प्रतिनिधिहरूलाई लैङ्गिक तथा 

समावेशी विकास सम्वन्धी क्षमता 

विकासतालिमहरू प्रदान गर्ने गरे । 

नगरेको 

०-१ 0 लैङ्गिक समानतातथा समावेशी 

विकासको लागि विभिन्न 

सरोकारवाला निकायहरूबीच 

कार्यगत संयन्त्रसंजाल) का 

प्रतिनिधिहरूलाई लैङ्गिक तथा 

समावेशी विकास सम्वन्धी 

क्षमता विकासतालिमहरू प्रदान 

गर्ने गरेको । 

लैङ्गिकसमानतातथासमावेशी
विकासकोलागिविभिन्नसरोकार
वालानिकायहरूबीचकार्यगतसं
यन्त्रसंजाल) 
काकेहीप्रतिनिधिलाईमात्रलैङ्
गिकतथासमावेशीविकाससम्व
न्धीक्षमताविकासतालिमदिने
कार्यक्रमरहेको।

लैङ्गिक  समानतातथा 

समावेशी विकासको लागि 

विभिन्न सरोकारवाला 

निकायहरूबीच कार्यगत 

संयन्त्र (संजाल) का 

प्रतिनिधिलाई लैङ्गिक 

तथा समावेशी विकास 

सम्वन्धी क्षमता 

विकासतालिमहरू प्रदान 

गर्ने नगरे । 

लैङ्गिक समानतातथा 

समावेशी विकासको 

लागि विभिन्न 

सरोकारवाला 

निकायहरूबीच कार्यगत 

संयन्त्रसंजाल) का 

प्रतिनिधिहरूलाई 

लैङ्गिक तथा समावेशी 

विकास सम्वन्धी 

क्षमता विकासतालिम 

प्रदान गरेको कार्यकम 

संख्या र उपस्थिति ।
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 १००    

५.
५.

४

महिला विरुद्धहुने सबै प्रकारका 

भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि 

कार्यान्वयनका लागि 

तयारगरिएको राष्ट्रिय 

कार्ययोजना र संयुक्त 

राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्बाट 

पारितप्रस्ताव नम्बर १३२५ र 

१८२० को कार्यान्वयन राष्ट्रिय 

कार्ययोजना, मानव 

अधिकारकार्ययोजना तथा छुवाछुत 

बिरूद्धको कार्ययोजनामा स्थानीय 

सरकारको जिम्मेवारी भनिउल्लेख 

गरिएका कार्यक्रमहरूमा रकम 

विनियोजन तथा कार्यान्वयन गर्ने 

गरे नगरेको 

०-१ 0 महिला विरुद्धहुने सबै प्रकारका 

भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि 

कार्यान्वयनका लागि 

तयारगरिएको राष्ट्रिय 

कार्ययोजना र संयुक्त 

राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्बाट 

पारितप्रस्ताव नम्बर १३२५ र 

१८२० को कार्यान्वयन राष्ट्रिय 

कार्ययोजना ,मानव 

अधिकारकार्ययोजना तथा 

छुवाछुत बिरूद्धको कार्ययोजनामा 

स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी 

भनिउल्लेख गरिएका 

कार्यक्रमहरूमा रकम विनियोजन 

तथा कार्यान्वयन गर्ने गरेको ।

महिला विरुद्धहुने सबै प्रकारका 

भेदभाव उन्मूलन गर्ने 

महासन्धि कार्यान्वयनका 

लागि तयारगरिएको राष्ट्रिय 

कार्ययोजना र संयुक्त 

राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा 

परिषद्बाट पारितप्रस्ताव 

नम्बर १३२५ र १८२० को 

कार्यान्वयन राष्ट्रिय 

कार्ययोजना, मानव 

अधिकारकार्ययोजना तथा 

छुवाछुत बिरूद्धको 

कार्ययोजनामा स्थानीय 

सरकारको जिम्मेवारी 

भनिउल्लेख गरिएका 

कार्यक्रमहरूमा रकम 

विनियोजन गरेपनि  

कार्यान्वयन नगरेको ।

महिला विरुद्धहुने सबै 

प्रकारका भेदभाव उन्मूलन 

गर्ने महासन्धि 

कार्यान्वयनका लागि 

तयारगरिएको राष्ट्रिय 

कार्ययोजना र संयुक्त 

राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा 

परिषद्बाट पारितप्रस्ताव 

नम्बर १३२५ र १८२० को 

कार्यान्वयन राष्ट्रिय 

कार्ययोजना, मानव 

अधिकारकार्ययोजना तथा 

छुवाछुत बिरूद्धको 

कार्ययोजनामा स्थानीय 

सरकारको जिम्मेवारी 

भनिउल्लेख गरिएका 

कार्यक्रमहरूमा रकम 

विनियोजन तथा 

कार्यान्वयन गर्ने नगरेको ।

महिला विरुद्धहुने सबै 

प्रकारका भेदभाव 

उन्मूलन गर्ने 

महासन्धि 

कार्यान्वयनका लागि 

तयारगरिएको राष्ट्रिय 

कार्ययोजना र संयुक्त 

राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा 

परिषद्बाट 

पारितप्रस्ताव नम्बर 

१३२५ र १८२० को 

कार्यान्वयन राष्ट्रिय 

कार्ययोजना, मानव 

अधिकारकार्ययोजना 

तथा छुवाछुत बिरूद्धको 

कार्ययोजनामा 

स्थानीय सरकारको 

जिम्मेवारी भनिउल्लेख 

गरिएका 

कार्यक्रमहरूमा 

विनियोजन 

भएकोस्वीकृत वार्षिक 

कार्यकम र बजेट ।
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cg';"rL %M sfo{zfnfsf] kmf]6f]x?

k"j{vf]nf ufpFkflnsfsf] sfo{zfnf kmf]6f]x?

cg';"lr ^Mk'g/fanf]sg u/]sf sfuhftsf] ;"rL tyf kmf]6f]x?
sfuhftsf] ;"rL

s= k"j{vf]nf ufpFkflnsfsf] gLlt tyf sfo{qmd

v= k"j{vf]nf ufpFkflnsfsf] ah]6

u= k"j{vf]nf ufpFkflnsfsf] of]hgf ;DalGw ;+lIfKt j:t'ut ljj/0f

3= gjf}F ufpF;efaf6 :jLs[t k"j{vf]nf ljsf; of]hgf

ª= kflnsfsf] lg0f{o k'l:tsfx?
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