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१ प/रचय  
 

१.१ प4ृठभमूी 
 

नेपालको सं+वधानको ./तावनामानै ल34गक +वभेद अ9:य गर= समानुपा?तक समावेशी र सहभा4गतामूलक 
DसEधा9तका आधारमा समतामूलक समाजको ?नमाHण गनJ Kयव/था गरेको छ । मOहलाको हक सPव9धी 
धाराले समान वंशीय अ4धकार, सुरQRत मात:ृव र .जनन /वा/Tय सPव9धी अ4धकार, राUयका सवै 
सरकारमा सहभा4गता हुने अ4धकार, सPप+V तथा पाWरवार=क माDमला सPब9धी अ4धकार, DशRा, /वा/Tय, 

रोजगार र सामािजक सुरRामा सकारा:मक +वभेदको Kयव/था गरेको छ । यसका साथै मOहला +वZEध 
हुने Oहसंाज9य कायHहZ कानून बमोिजम द[डनीय हुने Kयव/था गरेको छ । समानताको हकले नागWरकहZ 

सामािजक र सां/कृ?तक Zपले पछा]ड परेका समुदाय समेतको संरRण, सशि^तकरण र +वकासको ला4ग 
सं+वधानमा +वशषे .ावधानहZ रा`खएको छ । सामािजक 9यायको हकले ?तनै तहका सरकारहZले  
समावेशी र समानुपा?तक .?त?न4ध:वको DसEधा9तका आधारमा नागर=क सहभागीता सु?निcचत गनुHपनJ 
Kयव/था गरेको छ । :यसैगर= Oदगो +वकासका लRयहZ अ9तगHत लeय नं ५, ल34गक  समानता तथा 
बाDलका शसि^तकरणका लeय .ािgतका ला4ग नेपालले कसैलाई प?न प?छ नपानJ (Leaving No One 
Behind) DसEधा9तलाई अं4गकार गदx रािyzय/तरको सुचकहZ एवं कायHयोजना समेत तयार गरेको छ 
। 
 

संघीय सरकारको नी?त, कायH|म तथा बजेट व^त~य र +वDभ9न कानूनी द/तावेजहZमा लै�4गक समानता 
तथा सामािजक समावेशीकरणका मुEदाहÄलाई सPबोधन गदx रािyzय .ाथDमकताका साथ +वगतमा 
+वDभ9न कायHहZ गदx आएको भएता प?न कणाHल= .देशका मOहला तथा बिÅच?तकरणमा परेका वगH 
समुदायको जीवनमा अपेQRत पWरवतHन आउन सकेको दे`खदैन । :यसैगर= +वकासका हरेक ग?त+व4धमा 
तुलना:मक Zपमा पछा]ड परेको कणाHल= .देशमा लै�4गक तथा सामािजक +वभेदज9य ~यबहार कायमै 
रहेको पाइ9छ । सामािजक मूÑय मा9यता, सामािजक सPव9ध एवम सोचको कारण लै�4गक भूDमकामा 
पWरवतHन आउन नस^नु, परPपरागत सामािजक .चलन र गर=बीका कारण DसिजHत वाल+ववाह, वालÖम 
?नवारणको कायH Uयादै चुनौतीपूणH रहेको छ । मOहलाको आ4थHक सशि^तकरण हुन नस^नु, साथै 
मOहलाको घरेलु कामकाजलाई आ4थHक पRसंग जोडन नस^नु, एक .मुख सम/यको Zपमा रहेको छ । 
मOहला, बालबाDलका, अपा�गता, दDलत, +वप9न, आOदवासी जनजा?त, लोपो9मुख, सीमा9तकृत वगH तथा 
जेyठ नागर=कको सहभा4गता र साबHज?नक सेवामा पहँुच नहुदा उनीहZको आ4थHक तथा सामािजक 
अव/थामा सुधार Ñयाउन सâकएको छैन l यसबाट सं+वधानले पWरकÑपना गरेको समावेशी, 
सहभा4गतामुलक एबम ्समतामुलक समाज ?नमाHणमा ठूलो चुनौती थ+पएको छ । तसथH य/ता +वभेदज9य 
Kयव/था तथा कुर=?तहZको अ9:य गर= 9याय र नै?तकतामा आधाWरत सामािजक Kयव/थाको /थापना 
गनH र +वकासका हरेक â|याकलापहZमा उ?नहZको भूDमका अDभवEृ4ध गनHको ला4ग कानून, नी?त तथा 
रणनी?तमा सुधार Ñयाउदै ठोस Zपमा कायाH9वयमा गनुH आवcयक दे`ख9छ । साथै  .देशका ठूलो 
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जनसंåया ओगटेका मOहला, बालबाDलका, दDलत, +वप9न, आOदवासी जनजाती, लोपो9मुख, सीमा9तकृत वगH 
भएकोले यो वगH समुदायको उ:थानका ला4ग ठूलो Öोत संरचना र संकÑप आवcयक दे`ख9छ । 
 

साथै .देश सरकारको नी?त, कानुन, योजना, कायH|म आOदलाई लैससास संवेदनशील तथा उVरदायी 
बनाउन, मOहला तथा सामािजक Zपमा +पछ]डएका समुदायको सशि^तकरण र अथHपूणH सहभा4गता 
सु?निcचत गनुH पनJछ l साथै +वकास .â|यामा ल34गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण (लैससास) 
का मुEदाहZलाइ समावेश गनH र +वकासका कायH|मको लाभ .ािgतमा समतामुलक तथा 9यायो4चत 
अवसर सु?निcचत गराउनका ला4ग समेत कणाHल= .देश सरकारको नी?त ?नमाHण, योजना तजुHमा, बजेट 
Kयब/थापन तथा कायाH9वयन र अनुगमन .णाल=को लैससास èिyटकोणबाट +वyलेषण गर= मागH?नदJश 
गनुHपनJ हु9छ । यसथH लै�4गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण मूल.वाह=करणलाई Kयवि/थत 
ढंगबाट .देश शासन .णाल=मा सं/थागत गनH पOहलोपटक कणाHल= .देश, सामािजक +वकास म9ëालयको 
ल34गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण पर=Rण गWरएको । 
 

१.२ लसैसास पर=>ण महAव 
 

समानुपा?तक समावेशीताका आधारमा राUय संरचनाका सबै अ�गहÄमा मOहला, बालबाDलका, दDलत, 

आOदवासी, जनजा?त, मधेशी, मजदरू, âकसान, अपा�गता भएका Kयि^त, +पछ]डएका वगH र Rेë सबैलाई 
सहभागी गराउन संवैधा?नक Kयव/था गWरएको पWर.ेeयमा सामािजक +व+वधता बीचको असमानता, 
सामािजक बिÅच?तकरणका कारण सामािजक समूहको +वकास सूचकहÄमा भएको कमजोर अव/था र 
सामािजक, आ4थHक तथा .शास?नक Rेëमा रहेको पहँुचको अ9तरलाई 9युन गनुH आवcयक दे`ख9छ । 
 

नेपाल सरकारले लैससासका मुEदाहÄलाई नी?तगत तथा कानूनी सुधार गदx अíता Oदइरहेको स9दभHमा 
कणाHल= .देश सरकारले समेत यस +वषयलाई .ाथDमकतामा राìु पदHछ l .देश सरकारले लै�4गक 
समानता र सामािजक समावेशीकरणको अबधारणालाई आîना नी?त, योजना तथा कायH|म र बजेटमा 
मुल.बाह=करण गनुHपनJ दे`खएको छ l यसको शु?निcचतताक ला4ग .देश सरकारले ?नयDमत Zपमा 
लै�4गक समानता र सामािजक समावेशीकरण पर=Rण गनुH पदHछ । 
 

नेपालको सं+वधानको ./तावनामा उÑलेख भएको “साम9ती, ?नरंकुश, के9ï=कृत र एका:मक 
राUयKयव/थाले सजृना गरेका सबै .कारका +वभेद र उ:पीडनको अ9:य गदx बहुजातीय, बहुभा+षक, 

बहुधाDमHक, बहुसां/कृ?तक तथा भौगोDलक +व+वधतायु^त +वशषेतालाई आ:मसात ्गर= +व+वधताबीचको 
एकता, सामािजक सां/कृ?तक ऐ^यबEधता, सOहyणुता र सEभावलाई संरRण एवं .वधHन गदx, वगóय, 

जातीय, Rेëीय, भा+षक, धाDमHक, ल34गक +वभेद र सबै .कारका जातीय छुवाछूतको अ9:य गर= आ4थHक 
समानता, समEृ4ध र सामािजक 9याय सु?निcचत गनH समानुपा?तक समावेशी र सहभा4गतामूलक 
DसEधा9तका आधारमा समतामूलक समाजको ?नमाHण गनJ संकÑप” लाई साकार पानH .देश सरकारको 
संरचना, नी?त ?नमाHण र संचालन हुने योजना तथा कायH|मलाई लै�4गक समानता तथा सामािजक 
समावेDशकरण मैëी बनाउँदै राUयले Kय^त गरेका .?तबEधता अनुसार कायHगनH सं+वधानले Oदएको 
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अ4धकार .योग गर= .देश सरकार मातहतका ?नकायहZमा लै�4गक तथा सामािजक समावेशी +वकास 
कायाH9वयन तथा .वEHधन गनH बाÅछनीय भएकाले कणाHल= .देशको सामािजक +वकास म9ëालयले गWरने 
कायHहZको लै�4गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण पWरRण गWरएको छ।  
 

१.३ लCैDगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण पर=>णको उदेMय 
 

लै�4गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण (लैससास) पर=Rण को मुåय उEदेcय लैससास 
अवधारणा अनुसार यसको .योगलाई सरल=कृत Zपमा /थानीयकरण गर= .देश सरकारले गनJ सPपूणH 
+वकास योजना तथा कायH|मलाई लैससास उVरदायी र Oदगो बनाउन आ4थHक Öोतको सु?नcचता, 
उपलि~धको समतामूलक +वतरण र उपयोगी बनाउने रहेको छ । यसका òब/ताWरत उEदेcयहZ यस .कार 
छन ्
 

क) लै�4गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण पर=Rण माफH त सामािजक +वकास 
 म9ëालयको सं/थागत संरचना र .णाल= ल3�4गक तथा समावेशी शासन मैëी बनाउने र 
 सं/थाको लै4गक अ9तरहZको .भावलाई सPबोधन गदै लै�4गक मूल.बाOहकरण र 
 सशि^तकरण गदx लैजाने । 
ख) सामािजक +वकास म9ëालयको मातहतमा रहेका ?नकायहZको पदा4धकार= र कमHचार=हZको 
 लै�4गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका +वषयमा सचेतना अDभवEृ4ध गर= आफनो 
 सं/थाबाट सPपादन हुने हरेक कायH|महZ लैससास उVरदा?य बनाउन अDभ.ेWरत गनJ ।  
ग) सामािजक +वकास म9ëालयका सवै कायH|म, योजना र आयोजनाको .:येक चरणमा लैससास 
 èिyटकोणबाट अनुगमन तथा मूÑयाँकन गनJ र यसलाई सं/थागत गदx लैजाने । 
 

१.४   लCैDगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण (लसैसास) पर=>णले समेRटने >ेTहU 
 

लै�4गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण पर=Rणले समेटने RेëहZ नी?त, कानुन र योजना, 
संåथागत Kयव/था, मानव संसाधन तथा Rमता +वकास, सेवा .वाह र सुशासन तथा उVरदा?य:व 
सPव9धी मुल DशषHकमा आधार=त भई सामािजक +वकास म9ëालयबाट सPपादन हुने मुåयत ७ वटा 
कायHRेë (DशRा, /वा/Tय तथा जनसंåया, सरसफाइH, मOहला, बालबाDलका, जेyठ नागWरक तथा सामािजक 
सुरRा, युवा तथा खेलकुद, भाषा, धमH तथा सं/कृ?त, Öम तथा रोजगार) को ५८ वटा कायH िजPमेवार=लाई 
लैससासको èिyटकोणबाट +वcलेषण गर= म9ëालयबाट लैससासको Rेëमा भएका .यास र सुधारको 
RेëहZ पOहचान गWरएको छ ।  
 

 
२. ल7ै8गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण परCDणको Fव8ध र त/रका 
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लै�4गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण पर=Rण मुåयत दईु चरणमा +वभाजन गर= देहाय 
अनुसार सPप9न गर=एको 4थयो ।  
 

२.१ तयार= चरण 
 

• लैससास कायाH9वयन सDम?तको वैठक बसी लैससास पर=Rणको ला4ग सहभागीहÄ तोâकएको, लैससास 
कायHशाला गोyठú संचालनको लागी Dम?त, /थान, समय, अव4ध तोâकएको] र सामािजक +वकास 
म9ëालयका योजना, आ4थHक तथा सामािजक +वकासको Rेëमा कायH गनJ शाखाको संयोजक:वमा ३ 
दे`ख ५ जना सद/य (कPतीमा एक जना मOहला) रहने गर= कायHदल बनाइएको 4थयो।  

• कायHदलले सामािजक +वकास म9ëालयका द/तावेजहÄ (ज/तै बा+षHक योजना, आव4धक योजना, 
बा+षHक .?तवेदन, आ4थHक .?तवेदन, चौमाDसक, बा+षHक सDमRाको .?तवेदन, +वकास वुलेOटन,.ोफाईल, 

+वDभ9न समयमा भएका ?नणHयहÄ, आOदको लैससासको तफH बाट +वcलेशण र पुनरावलोकन गर= 
लैससास पर=Rण कायशाHला गोyठúको ला4ग चाOहने सामाíीहÄको Kयव/था गWरएको 4थयो । 

 

२.२ कायाW%वयण चरण 
 

• लैससास पर=Rणमा म9ëालयका  कमHचार= र सPवि9धत सं/थाका सDम?तका पदा4धकार=हÄ समेत 
पर=Rण वैठकमा समावेश गर= गWरएको 4थयो । लैससास पर=Rण कायHको सहजीकरण गनH dGqfnon]  
बाûय üोत Kयि^तको सहजीकरणमा सPप9न गWरएको 4थयो ।  

• लैससास +वcलेषण गदाH सबि9धत सबै पदा4धकार= र कमHचार=हZको उपि/थ?तमा म9ëालयको सबल 
पR, कमजोर पR, अवसर र चुनौती (SWOT) +वcलेषण ug'{sf] साथै कायHशाला गोyठúको आयोजना 
गर= सूचकहZमा छलफल गWरएको 4थयो । 

• म9ëालयको सं/थागत लेखाजोखा गदाH नी?त, कानुन र योजना, सं/थागत Kयव/था, मानव संसाधन 
तथा Rमता +वकास, सेवा .वाह र सुशासन तथा उVरदा?य:व गर= मुåय ५ वटा मुल +वषयको २२ 
वटा सहायक +वषयको १०० वटा सूचकहZ आधारमा गWरएको 4थयो । ?तनै सूचकहZको आधारमा 
सामािजक +वकास म9ëालयको पदा4धकार=हÄ र कमHचार=हÄसँग छलफल गWरएको 4थयो । छलफलको 
आधारमा उ^त वंुदामा रा¶ो दे`खएमा १, मßयम दे`खएमा ०.५ र सुधार गनुH पनJ दे`खएमा वा सो 
òबषय हँुदै नभएमा ० अंकहÄ .दान गर= ताDलका नं १ अनुसारको .cनावल=हÄमा छलफल गर= 
अंक Oदइएको 4थयो । 

• अ9तमा ५ वटा मूल शीषHकहÄ र २२ वटा सहायक DशषHकहZमा .ाgत अंकहÄलाई माकुर=जालोको 
4चë (Spider Diagram) बनाई सहभागीहÄ माझ उ^त नमुना 4चë रा`खएको 4थयो । सो 4चëले 
देखाएका रा¶ा पRहÄलाई ?नर9तरता Oददैं, कमजोर पRहÄलाई सुधार गदx आगामी OदनहÄमा 
म9ëालयलाई एक आदशH सरकारको Zपमा /था+पत गनH आवcयकताहÄको पOहचान गर= लै�4गक 
तथा सामािजक समावेशी +वकासका ला4ग एâककृत कायH योजना बनाई बनाएको 4थयो ।  
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२.३ लसैसास पर=>णका सहभागीहU  
 

ल34गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण पर=Rण ?नता9त आ9तWरक /व–लेखाजोखा कायH|म 
भएकोले, सामािजक +वकास म9ëालयका पदा4धकार= र कमHचार=हZको उपि/थ?तमा गोyठú संचालन भएको 
4थयो । 
 

२.४ लसैसास पर=>णको XवMलेषणका औजारहU 
 
लै�4गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण +वcलेषण गदाH मुåय ~यि^तहZसंगको अ9तरबाताH, 
SWOT +व4ध र लैससास पर=Rण कायHशाला गोyठú मा पर=Rणका सूचकहZमा छलफल गWर तीन वटा 
+वcलेषणको औजारहZको .योग गWरएको 4थयो l  
 

 

३. ल7ै8गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण सIव#धी रणनी(त 
 

(१)  .देश तहवाट ?नमाHण हुने कानून, नी?त र शासक´य संरचनालाई ल34गक समानता तथा 
 सामािजक समावेशीकरण मैëी बनाउने र +वEयमान कानूनहZमा सुधार गनJ ।  
(२)  ल34गक समानता तथा समावेशीकरण सPव9धी अवधारणालाई .देश सरकार, गैर सरकार=, ?नजी, 
 सहकार=, +वVीय सं/था लगायतका सबै कायाHलय र .देशका सबै /थानीय तहमा सं/थागत 
 Zपमा आ9तWरक´करण गनJ । 
(३)  नी?तगत ,कानूनी र संरचना:मक Kयव/था माफH त मOहला तथा बाDलका DशRालाईH अDभयानको   
 Zपमा संचालन गनJ ।  
(४)  मOहला, बालबाDलका, अपा�गता भएका Kयि^त, दDलत, +वप9न, आOदबासी जनजा?त, लोपो9मुख, 

 सीमा9कृत वगH, लै�4गक तथा यौ?नक अÑपसंåयक, जेyठनागWरकहZको  लै4गकं तथा सामािजक 
 समावेशी  मैëी +वकास र यसका .â|याका बारेमा ?नर9तर अDभमुखीकरण गनJ । 
(५)  मOहला तथा बिÅच?तकरणमा परेको समूहको सावHज?नक व/तु र सेवा तथा +व+Vय üोतमा 
 पहँुच तथा ?नय9ëण एवंम लाभमा अDभबEृ4ध गनJ, 
(६)  मOहलाले गनJ घरायसी कायHलाई .ादेDशक अथHत9ëमा गणना गदx मOहला तथा 
 बिÅच?तकारणमा परेको वगHको आ4थHक सशि^तकरण गनJ, 
(७) सामािजक, आ4थHक, राजनै?तक सशि^तकरण सPव9धी Rमता +वकासका कायH|मलाई 
 +पछ]डएका समूदाय सघन Zपमा बसोबास गनJ वडा तथा बि/तमा +व/तार गनJ । 
(८)  .देश सरकार तथा मातहतका ?नकाय, जन.?त?न4ध, /थानीय तहका पदा4धकार= र 
 कमHचार=हZको  सÆच र Kयवहारलाई लै4गकं मैëी वनाउन Rमता +वकास कायH|मलाई 
 ?नर9तरता Oदने   
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(९)  .देश तथा अ∞तगतका ?नकाय र /थानीय तहहZमा कानूनी .व9ध, सं/थागत सुधार तथा 
 Rमता  +वकासका माßयमबाट लै�4गक तथा समावेशी उVरदायी साशन .णाल=को +वकास 
 गनJ  
(१०)  .देशका सबै तह, Rेë संरचना र कायH|ममा लै�4गक तथा सामािजक समावेशीका +वषयहZको 
 मूल.वाह=करण गनJ 
(११)  ?नरोधा:मक, उपचारा:मक तथा ?नयमनकार= उपायEवारा सामािजक मूÑय मा9यतामा पWरवतHन 
 गदx लै�4गक, उमेर तथा जातीय आधारमा हुने सबै खाले Oहसंा, भेदभाव, परPपरागत हानीकारक 
 सामािजक अ±यास र बOहyकरणको अ9:य गनJ । 
(१२)  समाजमा रहेका सबै वगH तथा समुदायलाई ?नर9तर अDभमुखीकरणको माßयमबाट लै�4गक 
 Oहसंा, मOहला +वZEध हुने सबै .कारका भेदभाव तथा जातीय +वभेदज9य ग?त+व4धको अ9:य 
 गनJ ।  
(१३)  जेyठ नागWरकको अनुभव, भोगाइ तथा ≤ानको सदपुयोग गर= उनीहZलाई सPमान तथा 
 संरRण गनJ । 
(१४)  अपांगता भएकाहZ मा4थ हुने भेदभावको अ9:य गर= अपां�गमैëी Kयहवहारको अवलPवन गनJ 
 । 
(१५)  युवाहZमा भएको जोस जागर, Dसप तथा Rमताको भरपुर .योग गर= उनीहZलाई देशDभë ै
 रोजगार=का अवसर DसजHना गर= .?तभा पलानयन हुन बाट रो^ने । 
(१६)  बालबाDलकाको बाल अ4धकारको सु?निcचतता कायम गर= बालमैëी शासन Kयव/थालाई 
 .बधHन गनJ । 
 
 

४. लसैसास परCDण Fव8धबाट देLखएको अवOथा र कायPयोजना 
 

४.१ लCैDगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण सबल तथा सधूार गनुWपन. प>हU 
 
सामािजक +वकास म9ëालयको लैससास पर=Rण गदाH क?तपय सवल पR दे`खएका छन ्भने केOह 
सुधारका पRहZ समेत रहेका छन ्। लैससास सPबि9ध म9ëालयका सवाल र सुधारका पRहZ तल 
टेबलमा उÑलेख गWरएको छ । 
 
 

सवल प% सुधार गनु, पन- प% 

म9ëालयले आफनो +वDभ9न +वषयगत RेëहZको 
लै�4गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका 
मुEधाहZ समेट=एर ऐन, ?नयम, कानुन, कायH+व4ध 

तयार हुन थाÑनु 

म9ëालयले आफनो +वDभ9न +वषयगत RेëहZको 
ऐन, ?नयम, कानुन, कायH+व4धको बारेमा मOहला 
तथा पछा]ड परेको वगHहZलाई सचेतीकरण गर= 
.भावकार= Zपमा कायाH9वयनमा जोड 
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सवल प% सुधार गनु, पन- प% 

लै�4गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण 

नी?त तयार=को चरणमा 
लै�4गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण 

नी?तको .भावकार= कायाH9वयन गनH जोड 
ब3क खाता छोर=को सुरRा िजवन भWरको कायH|म 

संचालन एवं छाëवतृीहZः छोर= बुहार=, दDलत, 
अपा�गता छाëवतृी कायH|म संचालन 

म9ëालयले  ऐन, ?नयम, योजना तजुHमा गदाH 
मOहला, बालबाDलका, अपा�गता भएका Kयि^त, 
दDलत, +वप9न, आOदबासी जनजा?त, लोपो9मुख, 
सीमा9तकृत वगHको प?न अथHपूणH सâ|य 

सहभा4गतामा ?नमाHणको आवcयक 

लै�4गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका 
मुEधाहZ समावेश गर= आव4धक योजनाको तयार= 

लै�4गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका 
खि[डकृत तTयांकको आधारमा म9ëालयको नी?त र 
योजना तजुHमा गनH आवcयक 

म9ëालयले ऐन, ?नयम तजुHमा गदाH मOहला, 
बालबाDलका, अपा�गता भएका Kयि^त, दDलत, 
+वप9न, आOदबासी जनजा?त, लोपो9मुख, 
सीमा9तकृत वगHको प?न केह=  सहभा4गतामा 
?नमाHण 

म9ëालयले लै�4गक समानता तथा सामािजक 

समावेशीकरण पर=Rण कायH|म आîनो र 
मातहतका ?नकाय एवं सबै /थानीय तहमा 
आ9तWरकरण गर=  .भावकार= Zपमा कायाH9वयनमा 
गनH गराउनमा जोड  

लै�4गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका 
खि[डकृत तTयांक संकलन गनH सुZवात 

म9ëालयले लै�4गक उVरदा?य बजेट कायH+व4ध 

तयार गर= म9ëालय र मातहतका ?नकायहZमा 
आ9तWरकरण गर= कायाH9वयन गनH गराउन 

आवcयक 

योजना तजुHमा, अनुगमन गदाH लै�4गक समानता 
तथा सामािजक समावेशीकरणका सूचकहZ राखी 
कायाH9वयन गनH थाDलएको  

म9ëालय र मातहतका सबै ?नकायमा 
मOहला,बालबाDलका र अपा�गता भएका Kयि^त 

तथा दDलत, सीमा9तकृत, लोपो9मुखका मुEधाहZ 

सबै Rेëगत ?नकायहZमा .भावकार= ढंगबाट 

मूल.वाOहकरण एवं कायाH9वयन र अनुगमन 

आवcयक 

म9ëालयकको लै�4गक समानता तथा सामािजक 

समावेशीकरण पर=Rण  कायHको सुZवात  
म9ëालय र यस मातहतका ?नकायमा 
मOहला,बालबाDलका र अपा�गता भएका Kयि^त 

तथा दDलत, सीमा9तकृत, लोपो9मुख, यौ?नक 

अÑपसंåयक +वZEध हुने +वभेद, सामािजक कुर=?त 

(छाउप]ड, बाल +ववाह, बहु +ववाह, दाईजो .था, 
बाल Öम आOद) र लै�4गक Oहसंा ?नय9ëणमा 
यथेyट Öोत +व?नयोजन गर= .भावकार= कायाH9वयन 

र अनुगमनमा जोड 
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सवल प% सुधार गनु, पन- प% 

लै�4गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण 

+वषयमा +वDभ9न सरोकारवाला ?नकायहZ संग 

साझेदार= एवं सम9वयमा कायH गदx आएको 

जेyठ नागWरक र अपा�गता भएको Kयि^त, Oहसंामा 
परेका Kयि^तहZको सामािजक सुरRाको .ताभू?त 

गराउन आवcयक । साथै म9ëालय र मातहतका 
?नकायहZले सामािजक मूÑय मा9यता, सामािजक 

सPव9ध एवम सोचको कारणबाट लै�4गक 

भूDमकामा पWरवतHन Ñयाउन .भावकार= कायH|म 

संचालनमा जोड  

मOहला,बालबाDलका र अपा�गता भएका Kयि^त 

तथा दDलत, सीमा9तकृत, लोपो9मुख, यौ?नक 

अÑपसंåयकका मुEधाहZ म9ëालय र यस 

मातहतका ?नकायहZको सबै Rेëगत ?नकायहZमा 
मूल.वाह=करण गनH थाDलएको 

छोर= DशRाका ला4ग रेडीयो, टेल=Dभजन र होडीङ बोडH 
माफH त .चार .सार गनुHको साथसाथै छोर=को 
DशRामा जोड Oदन आवcयक 

म9ëालय र मातहतका ?नकायहZमा लै�4गक 

समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका 
+वषयहZ संवेदनDशलतामा वEृ4ध र यस +वषयमा 
बजेट òब?नयोजन गर= कायाH9वयन गWरएको 

म9ëालय र मातहतका ?नकायहZले द=गो +वकासका 
लeयहÄ +वशषे गरेर लeय ५ लै�4गक समानता 
.ाgत गनJ +वषयलाई /थानीयकरण गने रणनी?त 

तयार गर= सो अनुसारको बजेट +व?नयोजन गर= 
कायाH9वय मा जोड  

म9ëालयले गठन गनJ सDम?त, उपसDम?त र 
कायHदलहZमा मOहला तथा बिÅच?तकरणमा परेको 
वगHको .?त?न4ध:व हुने थाDलएको 

.देश /तर=य एवं /थानीय तहको लै�4गक समानता 
तथा सामािजक समावेशीकरण सPव9धी सÅजाल 

लाई सशि^तकरण गर= .देश र /थानीय तहमा 
लैससासको +वषयलाई .भावकार= कायाH9वयनमा 
जोड 

म9ëालय र मातहतका  केह= ?नकायहZमा लै�4गक 

तथा सामािजक समावेशीकरण सPव9धी +वषय हेनJ 
ड/ेकको /थापना र  लैससास सPव9धी कायH|म 

संÅचालन 

म9ëालयले लै�4गक एवं समावेशी सूचना .णाल= 
Kयव/थापन गनH बजेटको Kयव/था गनJ  र 
कPयुटरकृत लेखा .णाल=ले लै�4गक एव समावेशी 
Rेëमा भएको बजेट तथा खचH सPव9धी सूचना Oदने 

Kयव/था गनJ। GESI MIS system Kयव/था गनJ l   
म9ëालय र मातहतका ?नकायहZको संरचना 
लैससास मैëी ?नमाHण हुन थाDलएको र सेवा .वाहमा 
.भावकार=ता 

म9ëालयले मOहलाको आ4थHक सशि^तकरण एवं 

कायHबोझ कम गनJ कायH|म संचालनमा जोड । साथै 

मOहलाको घरेलु कामकाजलाई आ4थHक पRसंग 

जोडन नी?त तयार गर= कायाH9वयनमा जोड Oदने  

म9ëालय र मातहतका ?नकायहZका कमHचार= तथा 
पदा4धकार=हZलाई ल�4गक समानता तथा 

म9ëालयका मातहतका कायाHलयहZमा लै�4गक 
तथा सामािजक समावेशी ड/ेकको +वकासको र 



 
 

10 

 

सवल प% सुधार गनु, पन- प% 

सामािजक समावेशीकरण सPबि9ध ताDलम 
संचालन। 

आवcयक मानवीय ÖोतहZको ला4ग बजेटको 
Kयव/था  

लै�4गक Oहसंा ?नवारणकालागी कोष तथा 
अÑपकाDलन आÖय सOहतको सेवा के9ï संचालन  

म9ëालय र मातहतका ?नकायहZको सPपुणH 
कमHचार= तथा पदा4धकार=हZलाई ल�4गक 
समानता तथा सामािजक समावेशीकरण र 
सकारा:मक सोच र धारणा सPबि9ध ताDलम 
संचालन । म9ëालयका जन.?त?न4धहZलाई 
Zपा9तरणीय नेत:ृव +वकास सPवि9ध ताDलम 
संचालन  

बEृधाÖम तथा जेyठनागर=क Dमलन के9ï 
संचालन सहयोग कायH|म 

म9ëालय र मातहतका ?नकायहZका लै�4गक तथा 
समावेशी +वकासको ला4ग Rमता +वकास 
कायHयोजना तयार गनJ यसमा बजेट +व?नयोजन  
गर= कायाH9वयन गनJ  

मOहला, दDलत, अपा�गता, जनजाती, लोपो9मुख 
समुदायको ला4ग सीप +वकास कायH|म संचालन 

वाल अ4धकारको सु?निcचतताका लागी वाल 
अ4धकार सPब9धी महास9धीले Oदएका .ावधान 
अनुसार .देश र /थानीय तहमा कायH|म संचालन 
गनJ ,  

राउटे समुदायको मूल.वाह=करण कायH|म 
संचालन 

सावHज?नक तथा सरकार= पूवाHधारहZ लैससास मैëी 
हुनुका साथै .वाह गWरने सेवा, सूचना, सु+वधा प?न 
लैससास  मैëी गनHमा जोड Oदन आवcयक   

+वDभ9न सामािजक +वकृ?त òबZEध सचेतनामुलक 
कायH|महZ संचालन 

मOहला, बालबाDलका, अपा�गता भएका Kयि^त, 

दDलत, +वप9न, आOदबासी जनजा?त, लोपो9मुख, 

सीमा9तकृत वगHको अßययनमा आधाWरत 
+वकासमा जोड Oदन आवcयक 

अDभयानमुलक कायH|म सहयोगापेRी सडक 
मानव मु^त एवं अ+वभावक +वOहन बालबाDलका 
तथा बालÖममा रहेका बालबाDलका सPबि9ध 
कायH|म संचालन र  बाल हेÑपलाईन को Kयव/था 

 

 

४.२ म]ुय सचूकहUको अव_था र `ाaत अकं 
 
म9ëालयको पदा4धकार= एवं कमHचार=हZको उपि/थतीमा लै�4गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण 
(लैससास) पर=Rण गWरएको 4थयो । लैससास पर=Rण गदाH म9ëालयको नी?त, कानुन र योजना, सं/थागत 



 
 

11 

 

Kयव/था, मानव संसाधन तथा Rमता +वकास, सेवा .वाह र सुशासन तथा उVरदा?य:व गर= मुåय ५ 
वटा मुल +वषयको २२ वटा सहायक +वषयको १०० वटा सूचकहZलाई आधार मा?न म9ëालयको पदा4धकार= 
र कमHचार=को सâ|य सहभा4गतामा आîनो सं/थाको लैससासको पRबाट कायाHलयको लै�4गक समानता 
र सामािजक समावेशीकरण अव/थाको /व–मूÑयांकन गWरएको 4थयो । जसमा पर=Rणको न?तजामा 
नी?त, कानुन र योजनाको Rेë रा¶ो अव/थामा दे`खएको 4थयो भने सं/थाको मानव संसाधन तथा Rमता 
+वकास, सेवा .वाह, सुशासन तथा उVरदा?य:वको Rेëमा केह= सुधार भएको पाईएको 4थयो भने सं/थागत 
Kयव/थामा कमजोर पाईएको 4थयो । जसको समí अव/था तलको टेबल नं १ मा Spider diagram 
माफH त देखाईएको छ । 
 
 

मुåय DशषHक/+वषय Rेë पुणाH�क .ाgता�क .?तशत समí 
न?तजा  

नी?त, कानुन र योजना २० १२ ६० रा¶ो  
सं/थागत Kयव/था २० ८ ४० कमजोर 
मानव संसाधन तथा Rमता +वकास २० १०.५ ५२.५ कमजोर 
सेवा .वाह २० ११.५ ५७.५ कमजोर 
सुशासन तथा उVरदा?य:व २० १०.५ ५२.५ कमजोर 
जPमा  १०० ५२.५ ५२.५  कमजोर 

 
 
!ा#ता%क ८० !)तशत 

भ,दा बढ0 
६० दे3ख ७९ !)तशत 

स8म 

४० दे3ख ५९ !)तशत स8म ४० !)तशत भ,दा कम 

सम< न)तजा उ:कृyट रा¶ो कमजोर अ?त कमजोर 

 
 
लैससासको पRबाट कायाHलयको लै�4गक समानता र सामािजक समावेशीकरण अव/थाको /व–मूÑयांकन 
गदाH म9ëालयको 4थयो नी?त, कानुन र योजनाको Rेë रा¶ो अव/थामा दे`खएको 4थयो । :य/तैगWरकन 
सं/थाको मानव संसाधन तथा Rमता +वकास, सेवा .वाह, सुशासन तथा उVरदा?य:वको Rेëमा केह= 
सुधार भएको पाईएको 4थयो भने सं/थागत Kयव/थामा कमजोर  पाईएको 4थयो । समíमा हेदाH 
म9ëालयको सं/थागत Kयव/थामा धेरै नै सुधारको आवcयकता दे`खएको छ । म9ëालयले आफनो 
कायHRेëको कायH|मको नी?त, कानुन तथा योजना तजुHमा गदाH लै�4गक समानता तथा सामािजक 
समावेशीकरणको मुEधाहZ समाOहत गर= तजुHमा गWरएको पाईएको छ, तर प?न यस Rेëमा धेरै नै सुधार 
गनुH पनJ RेëहZ रहेको पाईएको छ । सं/थाको मानव संसाधन तथा Rमता +वकास, सेवा .वाह, सुशासन 
तथा उVरदा?य:वको Rेëमा लै�4गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण सPव9धी Rमता +वकास 
कायHयोजना ?नमाHण गWर म9ëालय र मातहतका ?नकायहZमा यस Rेëमा Rमता +वकास गर= लैससास 
सPवि9ध साझा बुझाई अवधाराण +वकास गनH आवcयक दे`खएको छ । :य/तैगWरकन म9ëालयले सेवा 
.वाह गदाH मOहला, बालबाDलका, अपा�गता, दDलत, +वप9न, आOदवासी जनजा?त, लोपो9मुख, सीमा9तकृत 
वगH तथा जेyठ नागर=कको आवcयकतालाई .ाथDमकता Oदई कायH|म संचालन गनुH पनJ दे`ख9छ । साथै 
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म9ëालयको सं/थागत Kयव/थामा धेरै नै सुधार गनुH पनJ दे`ख9छ । यसर= संकDलत तTया�कहÄको 
+वcलेषण गदाH सामािजक +वकास म9ëालयको लै�4गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण पर=Rण 
गदाH लेखाजोखाको न?तजा समíमा कमजोर भएको पाईयो । न?तजाका आधारमा हेदाH कुल .ाgत अकंभार 
५२.५ दे`खयो । लै�4गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण पर=Rणको न?तजा माकुरे जालो र 
∂यासबोडHमा तल ./तु?त गWरएको छ l  
 
 
४.३ लCैDगक पर=>ण नcतजाको माकुरे जालो 

 

 

० 

५ 

१० 

१५ 

२० 

नी#त, कानुन र 
योजना 

सं0थागत 
3यव0था 

मानव संसाधन 
तथा 7मता 
8वकास 

सेवा :वाह 

सुशासन तथा 
उ>रदा#य@व 

पणुा%&क )ा*ता&क 



 
 

13 

 

४.४ लसैसास पर=>ण नcतजाको dयासबोडW `_ततुी 

 
लैससास पर=Rण +व4धबाट दे`खएको लै�4गक समानता तथा समावेशीकरणको अव/था अनुसूची १ मा 
Oदइएको छ l  

० 

५ 

१० 

१५ 

२० 

२५ 

नीZत, कानुन र 
योजना 

सं`थागत rयव`था मानव संसाधन तथा 
8मता Sवकास 

सेवा dवाह सुशासन तथा 
उsरदाZय;व 

पुणाU>क dाeता>क 
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४.५ काय(योजना  
मूल %शष(क 

अव,था सुधारका ला3ग आव6यक 89याकलाप 

89याकलाप स;चालन गन> िजAमेवारC 

समयाव3ध 

थप आ3थ(क दाEयFव 

पन>/नपन> 

पूणा(Iक JाKताIक पहलकता( Eनण(यकता( काया(Nवयनकता( 

पन> (खच( 

बेहोन> 

Rोत( 

नपन> 

नी#त , 
कानुन 
र 
योजना 

)२०(  

१२  १ लैससास नी#त तथा रणनी#त म9हला तथा 
बि=च#तकरणमा परेको वगCहDलाई प#न 
सFGय र अथCपूणC सहभाKगता गराई #नमाCण 
गरL MभावकारL Dपमा कायाCNवयन गनO  

सामािजक 
Pवकास 
महाशाखा 

 
 

मNSालय  सामािजक 
Pवकास 
महाशाखा 
 

२०७८ 
साउन   
 

 √ 
 

  २. MदेशYतरको PवZवPव[यालय तथा उ\च]श^ा 
स_वNधी नी#त, कानुन तथा माप दaड 
तजुCमा, कायाCNवयन र #नयमन गदाC लैcKगक 
समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका 
Pवषयलाई Mाथ]मकता 9दई  कायाCNवय गनO 

   आ .ब 
२०७८/ ७९ 
]भS  
 

लागत 
साझेदारL  

√ 
 

  ३ . YवाYjय सेवा तथा पोषण स_बNधी Mादे]शक 
नी#त, कानुन, माप दaड तथा योजना तजुCमा, 
कायाCNवयन र #नयमन गदाC लैcKगक 
समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका 
Pवषयलाई Mाथ]मकता 9दई  कायाCNवय गनO 

   आ .ब 
२०७८/ ७९ 
]भS  
 

लागत 
साझेदारL  

√ 

  ४ . म9हला बालबा]लका, युवा, जेlठ  नागnरक 
लगायत अNय बि=च#तकरणमा परेको 

   २०७८ /७९   √ 
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मूल %शष(क 

अव,था सुधारका ला3ग आव6यक 89याकलाप 

89याकलाप स;चालन गन> िजAमेवारC 

समयाव3ध 

थप आ3थ(क दाEयFव 

पन>/नपन> 

पूणा(Iक JाKताIक पहलकता( Eनण(यकता( काया(Nवयनकता( 

पन> (खच( 

बेहोन> 

Rोत( 

नपन> 

वगCहDको हक स_बNधी Mादे]शक नी#त, कानून, 

मापदaड #नमाCण गरL  कायाCNवय र MभावकारL 
अनुगमनमा जोड 9दने 

  ५ . म9हला, बालबा]लका लगायत अNय 
बि=च#तरणमा परेका Pव]भNन वगC, ^ेS, 

]लcंग र समुदायको आधारभूत खिaडकृत 
सूचना अ[यावKधक गरL नी#त तथा 
कायGममा आव[ध गनO । 

   २०७८ /७९  लागत 
साझेदारL  

√ 

  ६ . लैcKगक 9हसंा, मानव बेचtबखन तथा ओसार 
पसार स_वNधी नी#त तथा कायCयोजना 
तजुCमा र कायाCNवयनमा  Mाथ]मकताको साथ 
कायC गनO 

   २०७८ /७९  लागत 
साझेदारL  

√ 

  ७ . बालबा]लकाको हक 9हत संर^ण स_बNधी 
Mादे]शक नी#त, कानून, माप दaड तथा 
योजना तजुCमा, कायाCNवयनमा  
Mाथ]मकताको साथ कायC गनO 

   २०७८ /७९  लागत 
साझेदारL  

√ 

  ८ . कायाCलयमा हुनसvने सबै Mकारका 
दरुwयवहार (जYतै यौनजNय, जातीय) र 

   २०७८ 
साउन   

 √ 
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मूल %शष(क 

अव,था सुधारका ला3ग आव6यक 89याकलाप 

89याकलाप स;चालन गन> िजAमेवारC 

समयाव3ध 

थप आ3थ(क दाEयFव 

पन>/नपन> 

पूणा(Iक JाKताIक पहलकता( Eनण(यकता( काया(Nवयनकता( 

पन> (खच( 

बेहोन> 

Rोत( 

नपन> 

लैcKगक  9हसंा #नयNSणको लाKग आचार 
सं9हता बनाएर लागु गनO । 

  ९ . युवा स_बNधी Mादे]शक नी#त, कानुन तथा 
योजना तजुCमा, कायाCNवयन र #नयमन गदाC 
लैcKगक समानता तथा सामािजक 
समावेशीकरणका Pवषयलाई Mाथ]मकता 9दई  
कायाCNवय गनO 

   २०७८ /७९  लागत 
साझेदारL  

√ 

  १० . लोपोNमुख, सीमाNतकृत, गnरब, जेlठ 
नागnरक लz^त आवास स_बNधी नी#त, माप 
दaड तथा योजना तजुCमा र कायाCNवयन 
Mाथ]मकताको साथ कायC गनO 

   २०७८ /७९   √ 

  ११. म9हलाले गरेको घरेलु कायCको आKथCक 
मू|यांकन गनO नी#त बनाई कायाCNवयन गनO  
। 

   २०७८ /७९   √ 

  १२. लैKगक उ}रदायी बजेट कायPवKध तयार 
गनO र लैKगक उ}रदायी मैSी योजना तजुCमा 
गरL कायाCNवयन गनO 

   २०७८ /७९   √ 



 
 

17 

 

मूल %शष(क 

अव,था सुधारका ला3ग आव6यक 89याकलाप 

89याकलाप स;चालन गन> िजAमेवारC 

समयाव3ध 

थप आ3थ(क दाEयFव 

पन>/नपन> 

पूणा(Iक JाKताIक पहलकता( Eनण(यकता( काया(Nवयनकता( 

पन> (खच( 

बेहोन> 

Rोत( 

नपन> 

  १३. लैcKगक समानता तथा सामािजक 
समावे]शकरण पnर^ण कायCPवKध तयार गnर 
कायाCNवयन गनO । 

   २०७८ 
असोज  

 √ 

  १४ रोजगार Mव[Cधन स_बNधी Mादे]शक नी#त, 

कानून तथा माप दaड तजुCमा, कायाCNवयन र 
#नयमन गदाC लैcKगक समानता तथा 
सामािजक समावेशीकरणका Pवषयलाई 
Mाथ]मकता 9दई  कायाCNवय गनO 

   २०७८ 
मंग]सर   

लागत 
साझेदारL  

√ 

  १५.मNSालयले Mदेश Yतरको आधारभूत 
सूचना÷तjयाँकलाई खaडीकृत Dपमा संकलन 
गनO समय समयमा अÄयावKधक गनO र 
यसका आधारमा योजना तजुCमा गनO  

   २०७८ /७९  लागत 
साझेदारL  

 

संYथाग
त 
wयब
Yथा 

)२०(  

८  १. मNSालय एवं मातहतका #नकायहDमा 
लैससास मैSी संरचना #नमाCण, MभावकारL 
कायाCNवयन र अनुगमन गनO 

सामािजक 
Pवकास 
महाशाखा 

मNSालय सामािजक 
Pवकास 
महाशाखा 

२०७८ 
असार 
देÅख  

लागत 
साझेदारL  

√ 
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मूल %शष(क 

अव,था सुधारका ला3ग आव6यक 89याकलाप 

89याकलाप स;चालन गन> िजAमेवारC 

समयाव3ध 

थप आ3थ(क दाEयFव 

पन>/नपन> 

पूणा(Iक JाKताIक पहलकता( Eनण(यकता( काया(Nवयनकता( 

पन> (खच( 

बेहोन> 

Rोत( 

नपन> 

  २.कायाCलयमा हुनसvने सबै Mकारका दरुwयवहार 
(जYतै यौनजNय, जातीय) र लैcKगक  9हसंा 
#नयNSणको लाKग आचार सं9हता बनाएर 
लागु गनO । लैcKगक तथा भेदभावजNय 9हसंा 
Nयुन गनC शूNय सहनशीलताको नी#तलाई 
अंगीकार  गनO 

   २०७८ 
भदौ  

 √ 

  ३.  कमCचारLहDको पदLय कायCPववरणमा 
लैससासलाई समेत अ]भNन अंग मानी 
कायCPववरणमै समावेश गनO 

   २०७८ 
भदौ  

 √ 

  ४. PवZवPव[यायलमा छाS र छाSाको लाKग 
छुÉटा छुÉटै शौचालय, FकशोरL छाSाको लागी 
Ñयाड र यौन ]श^ा तथा सहजीकरण 
कायCGम संचालन गनC सहयोग एवं #नयमन 
गनO 

   २०७८ /७९  लागत 
साझेदारL  

√ 

  ५.Mदेश तहका कायाCलय र सावCज#नक 
YथलहDमा सफा Pपउने पानी, सफासँग हात 
धुने wयवYथा, म9हला र पुDषका लाKग 

   २०७८ 
फागुन  

 √ 
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मूल %शष(क 

अव,था सुधारका ला3ग आव6यक 89याकलाप 

89याकलाप स;चालन गन> िजAमेवारC 

समयाव3ध 

थप आ3थ(क दाEयFव 

पन>/नपन> 

पूणा(Iक JाKताIक पहलकता( Eनण(यकता( काया(Nवयनकता( 

पन> (खच( 

बेहोन> 

Rोत( 

नपन> 

अलÜगै शौचालयको wयवYथा  भए नभएको 
अनुगमन गनO 

  ६. कायाCलयमा लैससास मैSी भाषाको Mयोग, 

संYकृ#तको Pवकासको लाKग कायC गनO  
   २०७८ /७९   √ 

  ७. बाल संर^ण र बालPववाह Nयूनीकरणका 
लाKग  िज|ला तथा Mादे]शक स=जाल 
#नमाCण गनC सहयोग एवं #नयमन गनO 

   २०७८ 
का#तCक   

 √ 

मानव 
संसाधन 
तथा 
^मता 
Pवकास 

)२०(   

१० .५  १.लैcKगक तथा समावेशी Pवकासको लाKग 
^मता Pवकास कायCयोजना तयार गनO 
यसमा बजेट Pव#नयोजन  गरL कायाCNवयन 
गनO  

सामािजक 
Pवकास 
महाशाखा 

मNSालय सामािजक 
Pवकास 
महाशाखा 

२०७८ /७९  लागत 
साझेदारL  

√ 

  २.म9हला र विNच#तकरणमा परेको  वगCहDको 
लाKग आKथCक सशिvतकरण स_वNधी 
कायCGम संचालन गनC सहयोग एवं #नयमन 
गनO  

   २०७८ /७९  लागत 
साझेदारL  

√ 
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मूल %शष(क 

अव,था सुधारका ला3ग आव6यक 89याकलाप 

89याकलाप स;चालन गन> िजAमेवारC 

समयाव3ध 

थप आ3थ(क दाEयFव 

पन>/नपन> 

पूणा(Iक JाKताIक पहलकता( Eनण(यकता( काया(Nवयनकता( 

पन> (खच( 

बेहोन> 

Rोत( 

नपन> 

  ३. सामािजक Pवभेद र कुरL#तहD (छाउपडी ,  
बाल Pववाह, बहुPववाह, लैKगक 9हसंा आ9द) 
अNáयका लाKग Mlट नी#त स9हत सचेतना 
अ]भब[ृधी कायCGम र अ]भयान थप 
MभावकारL Dपमा संचालनमा |याउने  

   २०७८ /७९  लागत 
साझेदारL  

√ 

  ४.मNSालयको स_पुणC कमCचारL तथा 
पदाKधकारLहDलाई लcKगक समानता तथा 
सामािजक समावेशीकरण र सकाराáमक 
सोच र धारणा स_बिNध ता]लम संचालन 
गनO । मNSालयका जनM#त#नKधहDलाई 
DपाNतरणीय नेतáृव Pवकास स_विNध 
ता]लम संचालन गनO 

   २०७८ 
का#तCक   

 √ 

  ५ Mदेश अNतगCतका #नकाय र Yथानीय तहका 
म9हला तथा बि=च#तकरणमा परेका 
वगCहDलाई लैcKगक समानता तथा 
सामािजक समावेशीकरण स_वNधी #नरNतर 
अ]भमुखीरण कायCGम संचालन गरL 

   २०७८ /७९  लागत 
साझेदारL  

√ 
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मूल %शष(क 

अव,था सुधारका ला3ग आव6यक 89याकलाप 

89याकलाप स;चालन गन> िजAमेवारC 

समयाव3ध 

थप आ3थ(क दाEयFव 

पन>/नपन> 

पूणा(Iक JाKताIक पहलकता( Eनण(यकता( काया(Nवयनकता( 

पन> (खच( 

बेहोन> 

Rोत( 

नपन> 

जनचेतना अ]भव[ृKध कायCGम कायाCNवय 
गनC सहयोग र #नयमन गनO  

  ६. म9हला तथा बि=च#तकरणमा परेको 
वगCहDको सामािजक, आKथCक, राजनीतक 
सशिvतकरण गनO  तथा DपाNतरणीय नेतáृव 
Pवकास स_वNधी ]सप तथा àानको व[ृKधको 
ता]लमको Ñयाकेज तयार गरL कायाCNवयन 
सहयोग र #नयमन गनO  

   २०७८ 
पौष   

लागत 
साझेदारL  

√ 

  ७.म9हला तथा बि=च#तकरणमा परेको वगCहDको 
औपचाnरक तथा अनौपचाnरक ]श^ा माफC त 
àान तथा ^मता अ]भव[ृKध कायCGम 
कायाCNवय गनC सहयोग एवं #नयमन गनO । 

   २०७८ /७९  लागत 
साझेदारL  

√ 

  ८.लैcKगक समानता स_वNधी ता]लम घर 
पnरबारबाट सुD गnर समाज, पा]लका, Mदेश 
Yतरका म9हला तथा पुDष बगCहDलाई 
ता]लममा संगै राखी Mदेश र Yथानीय तहमा 
#नय]मत Dपमा Pव]भNन चरणमा ता]लम 
संचालन गरL यस Pवषमा साझा धाराणाको 

   २०७८ /७९  लागत 
साझेदारL  

√ 
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मूल %शष(क 

अव,था सुधारका ला3ग आव6यक 89याकलाप 

89याकलाप स;चालन गन> िजAमेवारC 

समयाव3ध 

थप आ3थ(क दाEयFव 

पन>/नपन> 

पूणा(Iक JाKताIक पहलकता( Eनण(यकता( काया(Nवयनकता( 

पन> (खच( 

बेहोन> 

Rोत( 

नपन> 

Pवकास र  ^मता Pवकास कायCGम 
कायाCNवयन गनC सहयोग एवं #नयमन गनO 

  ९.Mदेश एवम Yथानीय तहमा म9हला 
उ[यमशीलता M]श^ण केNä Yथापना गरL 
एकãकृत कायCGम कायाCNवयन गनO  

   २०७८ /७९  लागत 
साझेदारL  

√ 

  १०.म9हला तथा वि=च#तकरणमा परेको वगCको 
आKथCक FGयाकलापमा wयवसा#यक र 
सामािजक जोÅखम Nयूनीकरण गनC सूचना 
Mवाहको सहज wयवYथा ]मलाउन कायC गनO 

   २०७८ 
पौष  

  

  ११. Mदेश Yतरमा 9दवा ]शशुYयाहार केNä 
संचालन गनC सहयोग एव #नयमन गनO। 

   २०७८ 
असोज   

लागत 
साझेदारL  

 

  १२.Pपछåडएका समुदाय]भS नै हुने छुवाछुत 
तथा भेदभावको अNáय गनC wयापक Dपमा 
जनचेतना व[ृKध गनC सहयोग एवं #नयमन 
गनO । 

   २०७८ /७९  लागत 
साझेदारL  

 

  १३. म9हला तथा बि=च#तकरणमा परेको 
वगCहDको सूचनामा पहंुच अ]भव[ृKध गरL 

   २०७८ /७९    
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मूल %शष(क 

अव,था सुधारका ला3ग आव6यक 89याकलाप 

89याकलाप स;चालन गन> िजAमेवारC 

समयाव3ध 

थप आ3थ(क दाEयFव 

पन>/नपन> 

पूणा(Iक JाKताIक पहलकता( Eनण(यकता( काया(Nवयनकता( 

पन> (खच( 

बेहोन> 

Rोत( 

नपन> 

कानूनी सा^रता Mदान गनC सहयोग एवं 
#नयमन गनO । 

  १४.आ9दवासी, जनजा#त, द]लत, PपछडावगC, 
अ|पसंçयक लगायतको मातभृाषा तथा 
संYकृ#तको संर^ण एवं Mवéधन गनO ।   

   २०७८ /७९  लागत 
साझेदारL  

 

  १५.बैदे]शक रोजगारमा जाने म9हलाहDका लाKग 
सचेतना तथा जानकारLमूलक कायCGम 
संचालन गनC सहयोग एवं #नयमन गनO ।  

   २०७८ /७९  लागत 
साझेदारL  

 

  १६ . द]लत, Pपछåडएको वगC, लोपोNमुख तथा 
]समाNतकृत वगC तथा समुदालाई 
सशिvतकरण र ^मता Pवकाका लाKग 
अनौपचाnरक ]श^ा तथा wयवशा#यक ता]लम 
Mदान गनC सहयोगन एवं #नयमन गनO 

   २०७८ 
पौष   

लागत 
साझेदारL  

 

  १७.Yथानीय रोजगारLको उKचत वातावरण तयार 
गnर युवा वगCलाई देश]भS ै कायC गनO 
वातावरणको èजृना गनO ।  

   २०७८ /७९  लागत 
साझेदारL  

 

  १८. बालमैSी Yथानीय शासन रािlêय तथा तथा 
Yथानीय नी#त कायाCNवयन गनO  

   २०७८ 
भदौ वाट   

लागत 
साझेदारL  
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मूल %शष(क 

अव,था सुधारका ला3ग आव6यक 89याकलाप 

89याकलाप स;चालन गन> िजAमेवारC 

समयाव3ध 

थप आ3थ(क दाEयFव 

पन>/नपन> 

पूणा(Iक JाKताIक पहलकता( Eनण(यकता( काया(Nवयनकता( 

पन> (खच( 

बेहोन> 

Rोत( 

नपन> 

  १९. बालमैSी शासनको लाKग संYथागत ^मता 
र मानव संसाधन Pवकास गनC सहयोग एवं 
#नयमन गनO । 

   २०७८ 
भदौ  

  

सेवा 
Mवाह 

)२०(  

११ .५  १. मNSालयका भवन, भौ#तक पूवाCधार तथा 
अNय संरचना #नमाCणको लाKग ëइङ, 

åडजायन, लगत अनुमान तयार गदाC संरचना 
#नमाCण भएप#छ म9हला, बालबा]लका, 
अपाcगता भएका wयिvतले #नबाCध Mयोग 
गनC सFकने गरL लैcKगक, बाल र अपाcग 
मैSी र संबेदनशील संरंचनाको Mावधान 
स9हत हुने गरL #नमाCण गरL सेवा Mवाह गनO 
।  

सामािजक 
Pवकास 
महाशाखा 

मNSालय सामािजक 
Pवकास 
महाशाखा 

२०७८ /७९ 
देÅख  

लागत 
साझेदारL  

√ 

  २. मNSालयको योजना तजुCमा गदाC बेरोजगार 
तथा गरLबीको नvसाcकनको समेत धार ]लई 
म9हला तथा बि=च#तकरणमा परेको 
समुदायलाई Máय^ लाभ हुने 
Yवरोजगारमूलक, आयमूलक र सीपमूलक 

   २०७८ /७९  लागत 
साझेदारL  

√ 
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मूल %शष(क 

अव,था सुधारका ला3ग आव6यक 89याकलाप 

89याकलाप स;चालन गन> िजAमेवारC 

समयाव3ध 

थप आ3थ(क दाEयFव 

पन>/नपन> 

पूणा(Iक JाKताIक पहलकता( Eनण(यकता( काया(Nवयनकता( 

पन> (खच( 

बेहोन> 

Rोत( 

नपन> 

कायCGमहî राï ेर बाPषCक बजेटमा समावेश 
गरL MभावकारL Dपमा कायाCNवयन गनO 

  ३. मNSालयले  म9हला तथा tबशषे समुदायलाई 
tबशषे सेवा Mदान गदाC स_विNधत 
समुदायको भाषा, संYकृ#त र रहन सहन 
बुझेको कमCचारL वा जनM#त#नKध समेत 
समावेश गरेको कायCटोलL वा शाखा माफC त 
9दने  

   २०७८ /७९   √ 

  ४.नागnरक वडापS सवCसाधारणले समेत बुझने 
गरL कायाCलयमा राï े। 

   २०७८ 
भदौ  

 √ 

  ५. अनुगमनका सूचकहD बनाएर कायCGम तथा 
आयोजना कायाCNवयनबाट लैKगक तथा 
सामािजक Dपमा पछाåड परेका wयिvत र 
समुहले पूरा लाभ ]लने गरL सेवा Mवाह गनO 
। 

   २०७८ 
असोज  

 √ 

  ६.सावCज#नक सवारL साधन, सावCज#नक कायC, 
YवाYjय सेवा, धा]मCक तथा सावCज#नक 

   २०७८ /७९  लागत 
साझेदारL  

√ 
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मूल %शष(क 

अव,था सुधारका ला3ग आव6यक 89याकलाप 

89याकलाप स;चालन गन> िजAमेवारC 

समयाव3ध 

थप आ3थ(क दाEयFव 

पन>/नपन> 

पूणा(Iक JाKताIक पहलकता( Eनण(यकता( काया(Nवयनकता( 

पन> (खच( 

बेहोन> 

Rोत( 

नपन> 

Yथलमा छूट र सुPवधा उपलwध गराउन 
सहयोग एवं #नयमन गनO । 

  ७.सेवा Mवाह गदाC ñयेlठ नागnरकहDलाई Pवशषे 
Mाथ]मकता 9दने  

   २०७८ 
भदौ देÅख  

 √ 

  ८.Mदेश Yतरमा ñयेlठ नागnरक, अपाcगता 
भएका wयिvत र अशvत, बालबा]लकाका र 
म9हला स_बNधी कायCहDको अनुगमन तथा 
मू|याcकन गनO 

   २०७८ 
माघ    
 

 √ 

  ९लैcKगक 9हसंा तथा जातीय भेदभाव समुदाय, 

नागnरक समाज, गैर सरकारL संYथा तथा 
#नगरानी समूह समेतको सहयोगमा 
अनुगमन तथा #नगरानीलाई MभावकारL गनO 
। 

   २०७८ 
माघ  

 √ 

  १०.बालPववाह, बहुPववाह, अनमेल Pववाह तथा 
दाइजो Mथा जYता कुरL#तको अNáय गनC 
Mदेश तथा Yथानीय तहहDको सFGयतामा 
कानूनको कायाCNवयन र अनुगमन गनO 

   २०७८ /७९   √ 
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मूल %शष(क 

अव,था सुधारका ला3ग आव6यक 89याकलाप 

89याकलाप स;चालन गन> िजAमेवारC 

समयाव3ध 

थप आ3थ(क दाEयFव 

पन>/नपन> 

पूणा(Iक JाKताIक पहलकता( Eनण(यकता( काया(Nवयनकता( 

पन> (खच( 

बेहोन> 

Rोत( 

नपन> 

  ११.म9हलाको ^मतालाई स_मान गरL हरेक 
^ेSमा अगाåड बढाउन Mोáसाहन गनO 
पुDषलाई धNयवाद स9हत स_मान गनO 
कायCलाई अगाåड बढाउन सहयोग गनO । 

   २०७८ /७९   √ 

  १२. PवZवPव[यालय Yतरको पाठयGममा नै#तक 
एवं wयवहाnरक ]श^ा स_वNधी Pवषय राखी 
बालबा]लकालाई शुDका अवYथा देÅख नै 
सचेत र सòय नागnरक बनाउन सहयोग गनO 
। 

   २०७८ /७९  लागत 
साझेदारL  

 

  १३.समाजका अगुवा, धामी झाGã तथा 
पर_परागत Dपमा धा]मCक माNयताका 
नाममा गलत MवPृ}लाई वढावा 9दने 
वगCहDलाई यस MवPृ}का PवD[ध लाÜन 
अ]भMेnरत गनC सहयोग एवं #नयमन गनO  

   २०७८ 
साउन  
देÅख  

 √ 

  १४ . लैcKगक समानता र सामािजक 
समाबेशीकरण स_बNधी Role Model छनौट 
गरL असल अòयासलाई Mचार गनC सहयोग 
गनO । 

   २०७८ 
भदौ  

 √ 



 
 

28 

 

मूल %शष(क 

अव,था सुधारका ला3ग आव6यक 89याकलाप 

89याकलाप स;चालन गन> िजAमेवारC 

समयाव3ध 

थप आ3थ(क दाEयFव 

पन>/नपन> 

पूणा(Iक JाKताIक पहलकता( Eनण(यकता( काया(Nवयनकता( 

पन> (खच( 

बेहोन> 

Rोत( 

नपन> 

शुसासन 
तथा  
उ}रदा
#यáव   

१० .५  १. मNSालयले #नय]मत Dपमा कायCGमको 
सावCज#नक परL^ण, सामािजक परL^ण, 

सावCज#नक सुनुवाई, #नय]मत पSकार 
भेटघाट र सूचनाको सावCज#नकãकरण गनO  

सामािजक 

Tवकास 

महाशाखा 

मNSालय सामािजक 

Tवकास 

महाशाखा 

२०७८ 
साउन   

 √ 

  २. मNSालयले #नय]मतDपमा समô वाPषCक 
योजना तथा कायCGमको सावCज#नक गनO र 
म9हला, बालबा]लका र आ9दवासी जनजा#त, 

मधेशी, मुिZलम, PपछडावगC, द]लत, अपाcगता 
भएका wयिvतहî, जेlठनागnरकलाई लz^त 
गरेर राखेको कायCGम तथा बजेट 
सरोकारवालाले थाहा पाउनेगरL सावCज#नक 
गनO 

सामािजक 
Pवकास 
महाशाखा 

मNSालय सामािजक 
Pवकास 
महाशाखा 

२०७८ 
साउन  

 √ 

  ३.मNSालयमा  समावेशी सूचना MणालL 
wयवYथापन गनC बजेटको wयवYथा गनO  र 
क_युटरकृत लेखा MणालLले समावेशी ^ेSमा 
भएको बजेट तथा खचC स_वNधी सूचना 9दने 
wयवYथा गनO 

   २०७८ 
साउन   
 

 √ 
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मूल %शष(क 

अव,था सुधारका ला3ग आव6यक 89याकलाप 

89याकलाप स;चालन गन> िजAमेवारC 

समयाव3ध 

थप आ3थ(क दाEयFव 

पन>/नपन> 

पूणा(Iक JाKताIक पहलकता( Eनण(यकता( काया(Nवयनकता( 

पन> (खच( 

बेहोन> 

Rोत( 

नपन> 

  ४.मNSालयले Yथानीय सूचना Yथानीय भाषामा 
Mवाह तथा Mशारण गनOमगनC सहयोग एवं 
#नयमन गनO  

   २०७८ 
साउन   
 

 √ 

  ५ बöदो साइवर अपराधलाईC रोकथाम गनCका 
लाKग यस स_वNधमा म9हला तथा 
बालबा]लकालाई सुसूKचत गनC सहयोग एवं 
#नयमन गनO 

   २०७८ /७९  लागत 
साझेदारL  

√ 

  ६.लैससास स_वNधी असल अòयास तथा 
महáवपूणC ]सकाइहDलाई अ]भलेख तयार 
गरL पुिYतकाका Dपमा Mकाशन र 
वेवसाइटमा समेत राï।े 

   २०७८ 
साउन   
 

 √ 

  ७.म9हला सशिvतकरण तथा लैcKगक 
समानता स_बNधी अÄययन, अनुसNधान 
स_वNधी Mकासन एवं लैससास स_बिNधका 
असल अòयासहDको अ]भलेख 
तयार÷Mकाशन र Mसारण गनOl  

   २०७८ 
फागुन  

 √ 
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५. $न&कष) 
 
सामािजक (वकास म*+ालयले गन1 स2पूण6 (वकास योजना तथा काय6:मलाई लैससास उ>रदायी र Bदगो 
बनाउन आEथ6क Fोतको सुHनIचता, उपलिKधको समतामूलक (वतरण र उपयोगी बनाउने उदेIय राखी 
लैNEगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण परPQण गRरएको Eथयो । यस परPQण माफ6 त सामािजक 
(वकास म*+ालयको संWथागत संरचना र XणालP लYNEगक तथा समावेशी शासन मै+ी बनाउन र संWथाको 
लैEगक अ*तरह\को Xभावलाई स2बोधन गदै लैNEगक मूलXबाBहकरण र सशि^तकरण गद_ लैजान 
सहयोग पु`ने कुरामा सहभाEगह\ले जानकारP गराएको  Eथयो । aयWतैगRरकन यसबाट म*+ालयका 
पदाEधकारP, कम6चारP एवं यस मातहतमा रहेका Hनकायह\को पदाEधकारP र कम6चारPह\को लैNEगक 
समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका (वषयमा सचेतना अdभवfृEध हुने र आफनो संWथाबाट 
स2पादन हुने हरेक काय6:मह\ लैससास उ>रदाHय बनाउन सहयोग पु`ने कुरामा धाराणा gय^त गरेका 
Eथए । साथै म*+ालयका सवै काय6:म, योजना र आयोजनाको Xaयेक चरणमा लैससास hिiटकोणबाट 
अनुगमन तथा मूjयाँकन गन6 सिजलो हुने कुरा gय^त भएको Eथयो ।  
 
लैससासको पQबाट काया6लयको लैNEगक समानता र सामािजक समावेशीकरण अवWथाको Wव–मूjयांकन 
गदा6 म*+ालयको Eथयो नीHत, कानुन र योजनाको Qे+ राlो अवWथामा देmखएको Eथयो । aयWतैगRरकन 
संWथाको मानव संसाधन तथा Qमता (वकास, सेवा Xवाह, सुशासन तथा उ>रदाHयaवको Qे+मा केहP 
सुधार भएको पाईएको Eथयो भने संWथागत gयवWथामा कमजोर  पाईएको Eथयो । समnमा हेदा6 
म*+ालयको संWथागत gयवWथामा धेरै नै सुधारको आवIयकता देmखएको छ । म*+ालयले आफनो 
काय6Qे+को काय6:मको नीHत, कानुन तथा योजना तजु6मा गदा6 लैNEगक समानता तथा सामािजक 
समावेशीकरणको मुfधाह\ समाBहत गरP तजु6मा गRरएको पाईएको छ, तर पHन यस Qे+मा धेरै नै सुधार 
गनु6 पन1 Qे+ह\ रहेको पाईएको छ । संWथाको मानव संसाधन तथा Qमता (वकास, सेवा Xवाह, सुशासन 
तथा उ>रदाHयaवको Qे+मा लैNEगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण स2व*धी Qमता (वकास 
काय6योजना Hनमा6ण गRर म*+ालय र मातहतका Hनकायह\मा यस Qे+मा Qमता (वकास गरP लैससास 
स2वि*ध साझा बुझाई अवधाराण (वकास गन6 आवIयक देmखएको छ । aयWतैगRरकन म*+ालयले सेवा 
Xवाह गदा6 मBहला, बालबाdलका, अपाNगता, दdलत, (वप*न, आBदवासी जनजाHत, लोपो*मुख, सीमा*तकृत 
वग6 तथा जेiठ नागरPक को आवIयकतालाई Xाथdमकता Bदई काय6:म संचालन गनु6 पन1 देmख*छ । 
साथै म*+ालयको संWथागत gयवWथामा धेरै नै सुधार गनु6 पन1 देmख*छ । यसरP संकdलत तrयाNकहsको 
(वIलेषण गदा6 सामािजक (वकास म*+ालयको लैNEगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण परPQण 
गदा6 लेखाजोखाको नHतजा समnमा कमजोर रहेको पाईयो । 
 
 
 
 
 

६. सझुावह1  
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• लैNEगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण नीHतको XभावकारP \पमा काया6*वयन गन6 
जोड Bदने  

• म*+ालयले आफनो (वdभ*न (वषयगत Qे+ह\को ऐन, Hनयम, कानुन, काय6(वEधको बारेमा मBहला 
तथा पछाvड परेको वग6ह\लाई सचेतीकरण गरP XभावकारP \पमा काया6*वयनमा गन6 जोड Bदने 

• लैNEगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका खिwडकृत तrयांकको आधारमा म*+ालयको 
नीHत र योजना तजु6मा गन1 

• म*+ालयले ऐन, Hनयम, योजना तजु6मा गदा6 मBहला, बालबाdलका, अपाNगता भएका gयि^त, दdलत, 
(वप*न, आBदबासी जनजाHत, लोपो*मुख, सीमा*तकृत वग6को अथ6पूण6 सहभाEगतामा वfृEध गन1 

• म*+ालयले लैNEगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण परPQण काय6:म आxनो र 
मातहतका Hनकाय एवं सबै Wथानीय तहमा आ*तRरकरण गरP XभावकारP \पमा काया6*वयनमा 
गन6 गराउनमा जोड Bदने 

• म*+ालयले लैNEगक उ>रदाHय बजेट काय6(वEध तयार गरP म*+ालय र मातहतका Hनकायह\मा 
काया6*वयन गन1 गराउने 

• म*+ालय र मातहतका सबै Hनकायमा मBहला,बालबाdलका र अपाNगता भएका gयि^त तथा 
दdलत, सीमा*तकृत, लोपो*मुखका मुfधाह\ सबै Qे+गत Hनकायह\मा XभावकारP ढंगबाट 
मूलXवाBहकरण एवं काया6*वयन र अनुगमन गन1 

• म*+ालय र यस मातहतका Hनकायमा मBहला,बालबाdलका र अपाNगता भएका gयि^त तथा 
दdलत, सीमा*तकृत, लोपो*मुख, यौHनक अjपसं{यक (व\fध हुने (वभेद, सामािजक कुरPHत 
(छाउपvड, बाल (ववाह, बहु (ववाह, दाईजो Xथा, बाल Fम आBद) र लैNEगक Bहसंा Hनय*+णमा 
यथेiट Fोत (वHनयोजन गरP XभावकारP \पमा काया6*वयन र अनुगमन गन1 

• जेiठ नागRरक र अपाNगता भएको gयि^त, Bहसंामा परेका gयि^तह\को सामािजक सुरQाको 
XताभूHत गराउन आवIयक । साथै म*+ालय र मातहतका Hनकायह\ले सामािजक मूjय मा*यता, 
सामािजक स2व*ध एवम सोचको कारणबाट लैNEगक भूdमकामा पRरवत6न jयाउन XभावकारP 
\पमा काय6:म संचालन गन1 

• छोरP dशQाका लाEग रेडीयो, टेलPdभजन र होडीङ बोड6 माफ6 त Xचार Xसार गनु6को साथसाथै छोरPको 
dशQामा जोड Bदने  

• म*+ालय र मातहतका Hनकायह\ले दPगो (वकासका ल�यहs (वशषे गरेर ल�य ५ लैNEगक 
समानता XाÅत गन1 (वषयलाई Wथानीयकरण गने रणनीHत तयार गरP सो अनुसारको बजेट 
(वHनयोजन गरP काया6*वय मा जोड Bदने  

• म*+ालय र मातहतका Hनकायह\का लैNEगक तथा समावेशी (वकासको लाEग Qमता (वकास 
काय6योजना तयार गन1 यसमा बजेट (वHनयोजन गरP काया6*वयन गन1 । लैससास ताdलम Xदेश, 
Wथानीय तहका कम6चारP एवं पदEधकारP र समुदायह\को लाEग XभावकारP ढंगबाट संचालन गन1 
र यस Qे+मा सचेतना अdभवfृEध गन1 

• Xदेश WतरPय एवं Wथानीय तहको लैNEगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण स2व*धी 
सÇजाल लाई सशि^तकरण गरP Xदेश र Wथानीय तहमा लैससासको (वषयलाई XभावकारP 
काया6*वयनमा जोड Bदने  
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• म*+ालयले मBहलाको आEथ6क सशि^तकरण एवं काय6बोझ कम गन1 काय6:म संचालनमा जोड 
। साथै मBहलाको घरेलु कामकाजलाई आEथ6क पQसंग जोडन नीHत तयार गरP काया6*वयनमा  
जोड Bदने   

• वाल अEधकारको सुHनिIचतताका लागी वाल अEधकार स2ब*धी महास*धीले Bदएका Xावधान 
अनुसार Xदेश र Wथानीय तहमा काय6:म संचालन गन1 , 

• साव6जHनक तथा सरकारP पूवा6धारह\ लैससास  मै+ी हुनुका साथै Xवाह गRरने सेवा, सूचना, सु(वधा 
पHन लैससास  मै+ी गन6मा जोड Bदने   

• म*+ालयले लैNEगक एवं समावेशी सूचना XणालP gयवWथापन गन6 बजेटको gयवWथा गन1 र 
क2युटरकृत लेखा XणालPले लैNEगक एव समावेशी Qे+मा भएको बजेट तथा खच6 स2व*धी 
सूचना Bदने gयवWथा गन1, GESI MIS system अबल2बन गन1 

• मBहला, बालबाdलका, अपाNगता भएका gयि^त, दdलत, (वप*न, आBदबासी जनजाHत, लोपो*मुख, 
सीमा*तकृत वग6को आEथ6क तथा सामािजक (वकासलाई Xाथdमकतामा राÑ ेl  
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अनसुचूी १: ल-ैगक समानता र सामािजक समावेशीकरणको म;ूया=कनका सचूक र मापनको अव?था 
अंक भार: मु*या,कन गदा0 रा1ो अव4थालाई १ अंक, म:यम अव4थालाई ०.५ अंक र अ>त कमजोर अव4थालाई ० अंक Aदनु पनCछ । तल Aदएको ताGलकामा HIयेक सूचकमा 

'१', '०.५', र '०' अंक पाउने अव4था र सो को Hमाणीकरणको आधार राTखएको छ । यी सूचकमा गVरने मू*या,कन सामुAहक मू*या,कन हो । समूहमा पAहला सूचकमा छलफल 

गरY सोको अव4थाबारे सहम>तमा अंक Hदान गनु0 पनCछ । 

!सनं मलू 
)बषय 

सहायक 
)बषय 

अ1क सचूक 
नं 

सचूक सचूकको 
अ1क 

4ा5ता
1क 

१ अकं आउने अव<था ०.५ अकं आउने अव<था ० अक आउने अव<था 4माAणकरणको आधार 
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१
.१
.१
 

dGqfnon] नी'त तथा काननूको 

तयार गन1 qmddf लसैसासको 

5ि7टले स:पादन u/L tof/ गन1 
गरे \ नगरेको 

०-१  १ 

 
 

dGqfnon] नी'त तथा काननूको 

तयार गन1 qmddf लसैसासको 

5ि7टले स:पादन u/L tof/ गन1 
गरेको 

dGqfnon] नी'त तथा 
काननूको तयार गन1 qmddf 
लसैसासको 5ि7टले आBँसक 

CपमामाE स:पादन u/L tof/ 
गन1 गरेको 

dGqfnon] नी'त तथा काननूको 

तयार गन1 qmddf लसैसासको 

5ि7टले स:पादन u/L tof/ गन1!
gu/]sf] 

dGqfnon] Fवीकृत गरेका नी'त 

तथा काननूी दFतावेजहC र 

Fवीकृ'तको लाKग LFततु गरेका 

मFयौदा नी'त तथा काननूी 

दFतावेजहC  

 २   

१
.१
.२
 

dGqfnon] आPना नी'त, काननू, 

योजना जारR गनुS भUदा अगाWड 

लसैसासको 5ि7टले उपयZुत भए 

नभएको बारे लेखाजोखा गन1 गरे । 

नगरेको 

०-१  ०.५ dGqfnon] आPना नी'त, काननू, 

योजना जारR गनुS भUदा अगाWड 

लसैसासको 5ि7टले उपयZुत भए 

नभएको बारे लेखाजोखा गन1 गरेको 

dGqfnon]  आPना नी'त, 

काननू, योजना जारR गनुS भUदा 

अगाWड लसैसासको 5ि7टले 

उपयZुत भए नभएको बारे 

आBँसक Cपमा माE लेखाजोखा 

गन1 गरेको 

dGqfnon]  आPना नी'त, 

काननू, योजना जारR गनुS भUदा 

अगाWड लसैसासको 5ि7टले 

उपयZुत भए नभएको बारे 

लेखाजोखा गन1 नगरेको 

dGqfnon] आPना नी'त, काननू, 

योजना का दFताबेजह_ र 

लेखाजोखा स:पUन भएको 

Lमा`णत गन1 कागजातहC 

 ३   

१
.१
.३
 

dGqfnonsf]  नी'त र योजनामा 

लcैKगक समानता तथा सामािजक 

समावेशी eवकास (  काननु, नी'त, 

आवKधक र बाeषSक योजनामा भएका 

नी'तह_) स:वUधी कुराह_ समावेश 

भए । नभएको 

०-१  १ dGqfnonsf]  नी'त र योजनामा 

लcैKगक समानता तथा सामािजक 

समावेशी eवकास (  काननु, नी'त, 

आवKधक र बाeषSक योजनामा भएका 

नी'तह_) स:वUधी कुराह_ समावेश 

भएको 

dGqfnonsf]  नी'त र 

योजनामा लcैKगक समानता तथा 

सामािजक समावेशी eवकास (  

काननु, नी'त, आवKधक र 

बाeषSक योजनामा भएका 

नी'तह_) स:वUधी कुराह_ 

आBँसक CपमामाE समावेश 

भएको 

dGqfnonsf]  नी'त र 

योजनामा लcैKगक समानता तथा 

सामािजक समावेशी eवकास (  

काननु, नी'त, आवKधक र 

बाeषSक योजनामा भएका 

नी'तह_) स:वUधी कुराह_ 

समावेश नभएको 

dGqfnonsf] काननु, नी'त, 

आवKधक र बाeषSक योजना 

स:वUधी दFतावेजह_ 

 ४   

१
.१
.४
 

मkहला र पCुषको समeवकास तथा 

सामािजक समावेशीकरण र लcैKगक 

०-१  ०.५ मkहला र पCुषको समeवकास तथा 

सामािजक समावेशीकरण र लcैKगक 

 मkहला र पCुषको समeवकास 

तथा सामािजक समावेशीकरण र 

 मkहला र पCुषको समeवकास 

तथा सामािजक समावेशीकरण र 

 मkहला र पCुषको समeवकास 

तथा सामािजक समावेशीकरण  
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!सनं मलू 
)बषय 

सहायक 
)बषय 

अ1क सचूक 
नं 

सचूक सचूकको 
अ1क 

4ा5ता
1क 

१ अकं आउने अव<था ०.५ अकं आउने अव<था ० अक आउने अव<था 4माAणकरणको आधार 

परRlण तथा सामािजक eवभेद अUmय 

गन1 स:बUधी अलnगै नी'तहC  

cg'?k sfo{ x'g] u/]sf] ÷ gu/sf] ? 

( dGqfnosf]  ऐन, काननु, 

कायSeवKध, 'नद1Bशकामा खास qयवFथा 

गrरएको वा नगrरएको) 

परRlण तथा सामािजक eवभेद 

अUmय गन1 स:बUधी अलnगै 

नी'तहC  cg'?k sfo{ x'g] u/]sf]   

लcैKगक परRlण तथा सामािजक 

eवभेद अUmय गन1 स:बUधी 

अलnगै नी'तहC  cg'?k s]xL 
dfqfdf sfo{ x'g] u/]sf] 

लcैKगक परRlण तथा सामािजक 

eवभेद अUmय गन1 स:बUधी 

अलnगै नी'तहC  cg'?k sfo{ 
x'g] gu/]sf]  

र लcैKगक परRlण तथा 

सामािजक eवभेद अUmय गन1 

नी'त दFतावेज र  ऐन, काननु, 

कायSeवKध, 'नद1Bशकाह_  

 ५   

१
.१
.५
 

dHqfnon] कायाSUवयनमा tयाएका 

ऐन, 'नयम, तथा कायSeवKधमा मkहला 

तथा बिuच'तमा परेको समदुाय 

अथाSत लwlत वगSमा हुने सब ै

Lकारका eवभेदजUय कायSहC रोZन 

पयाSxत Lावधान qयवFथा गrरएको छ 

। छैन ? 

०-१  ०.५ dHqfnon]  कायाSUवयनमा tयाएका 

ऐन, 'नयम, तथा कायSeवKधमा 

मkहला तथा बिuच'तमा परेको 

समदुाय अथाSत लwlत वगSमा हुने 

सब ैLकारका eवभेदजUय कायSहC 

रोZन पयाSxत Lावधान रा`खएको  

dHqfnon]  कायाSUवयनमा 

tयाएका ऐन, 'नयम, तथा 

कायSeवKधमा मkहला तथा 

बिuच'तमा परेको समदुाय अथाSत 

लwlत वगSमा हुने सब ैLकारका 

eवभेदजUय कायSहC रोZने 

खालका केहR LावधानमाE  

समावेश गrरएको  

dHqfnon]    कायाSUवयनमा 

tयाएका ऐन, 'नयम, तथा 

कायSeवKधमा मkहला तथा 

बिuच'तमा परेको समदुाय अथाSत 

लwlत वगSमा हुने सब ैLकारका 

eवभेदजUय कायSहC रोZन कुन ै

Lावधान नरा`खएको 

dHqfnon] कायाSUवयनमा 

tयाएका ऐन, 'नयम, तथा 

कायSeवKधह_ र 'तनको लसैसास 

5ि7टले eवzलेषण गrरएको 

दFतावेज 

 ६   

१
.१
.६
 

 k|b]z Fतरमा मkहला तथा 

विuचतीमा परेको समदुाय माKथ हुने 

kहँसा र eवभेद उपर सनुवुाई हुने 

LवUध Bमलाए । नBमलाएको 

०-१  १ k|b]z Fतरमा मkहला तथा 

विuचतीमा परेको समदुाय माKथ हुने 

kहसंा र eवभेद उपर सनुवुाई हुने 

LवUध Bमलाएको  

 k|b]z Fतरमा मkहला तथा 

विuचतीमा परेको समदुाय माKथ 

हुने kहसंा र eवभेद उपर सनुवुाई 

हुने  LवUध Bमलाएको तर 

कायाSUवयन नभएको 

 k|b]]z Fतरमा मkहला तथा 

विuचतीमा परेको समदुाय माKथ 

हुनेkहसंा र eवभेद उपर सनुवुाई 

हुने  LवUध नBमलाएको 

मkहला तथा विuचतीमा परेको 

समदुाय माKथ हुने eवभेद उपर 

सनुवुाई भएका Lमा'नत 

कागजातह_  

 ७   

१
.१
.७
 मkहला र प_ुषमा �मको Äयालामा 

eवभेद रोZने Lावधान रहे । नरहेको 

०-१ १ मkहला र प_ुषमा �मको Äयालामा 

eवभेद रोZने Lावधान रहेको 

मkहला र प_ुषमा �मको 

Äयालामा eवभेद रोZने केहR 

LावधानमाE रहेको 

मkहला र प_ुषमा �मको 

Äयालामा eवभेद रोZने कुन ै

Lावधान नरहेको 

मkहला र प_ुषमा �मको Äयाला 

भZुतानी दFतावेज 

 ८   

१
.१
.८
 

dGqfnosf] नी'तमा रैथाने र 

आLवासी कामदार तथा �मजीवी उपर 

हुने eवभेद रोZने Lावधान रहे । 

नरहेको 

०-१  ०.५ dGqfnosf] नी'तमा रैथाने र 

आLवासी कामदार तथा �मजीवी 

उपर हुने eवभेद रोZने LावधानहC 

रहेको 

dGqfnosf]] नी'तमा रैथाने र 

आLवासी कामदार तथा �मजीवी 

उपर हुने eवभेद रोZने केहR 

Lावधान रहेको 

dGqfnosf] नी'तमा रैथाने र 

आLवासी कामदार तथा �मजीवी 

उपर हुने eवभेद रोZने कुन ै

Lावधान नरहेको 

dGqfnosf] �म नी'त दFतावेज 

र यसको समीlा L'तवेदन 



 
 

36 

 

!सनं मलू 
)बषय 

सहायक 
)बषय 

अ1क सचूक 
नं 

सचूक सचूकको 
अ1क 

4ा5ता
1क 

१ अकं आउने अव<था ०.५ अकं आउने अव<था ० अक आउने अव<था 4माAणकरणको आधार 

९ योजना 

तजुSमा 

तथा 

कायाSUव

यन  

८ 

१
.२
.१
 

आवKधक योजना र वाeषSक योजना 

तथा कायSकममा लcैKगक तथा 

समावेशी eवकासको लाKग नी'त, 

रणनी'त, कायSÇम र मापनयोnय 

उपलÉधी लÑय समावेश u/L 

sfof{Gjo   गrरएको छ । छैन ? 

०-१  १ आवKधक योजना र वाeषSक योजना 

तथा कायSकममा लcैKगक तथा 

समावेशी eवकासको लाKग नी'त, 

रणनी'त,  कायSÇम र मापनयोnय 

उपलÉधी लÑय समावेश  u/L 

sfof{Gjo  गrरएको  

आवKधक योजना र वाeषSक 

योजना तथा कायSकममा लcैKगक 

तथा समावेशी eवकासको लाKग 

आBँसक CपमामाE नी'त, 

रणनी'त,  कायSÇम र 

मापनयोnय उपलÉधी लÑय 

समावेश गrरएको  t/ sfof{Gjo 
gu/]sf] 

आवKधक योजना र वाeषSक 

योजना तथा कायSकममा लcैKगक 

तथा समावेशी eवकासको लाKग 

नी'त, रणनी'त,   कायSÇम र 

मापनयोnय उपलÉधी लÑय 

समावेश sf] ;fy;fy} sfof{G 

jo klg नगrरएको  

आवKधक योजना र वाeषSक 

योजना तथा कायSकममा लcैKगक 

तथा समावेशी eवकासको लाKग 

नी'त, रणनी'त,  कायSÇम र 

मापनयोnय उपलÉधी लÑय 

eवzलेषण दFतावेज 

 १०     

१
.२
.२
 

dGqfnon] बजेट सीमा 'नधाSरण गदाS 

मkहला, बालबाBलका, तथा 

बिuचतीकरणमा परेको समहूको 

अवFथा eवzलेषणको आधारमा सो 

समहूको लाKग वा LmयÑय फाइदा 

पnुने गरR कूल पूँजीगत बजेटको 

'निzचत L'तशत  5'6ofO{ sfof{Gjo 

ug]{ गरे । नगरेको 

०-१  ०.५ dGqfnon] बजेट सीमा 'नधाSरण 

गदाS मkहला, बालबाBलका, तथा 

बिuचतीकरणमा परेको समहूको  

अवFथा eवzलेषणको आधारमा सो 

समहूको लाKग वा LmयÑय फाइदा 

पnुने गरR कूल पूँजीगत बजेटको 

'निzचत L'तशत 5'6ofO{ sfof{Gjo 

u/]sf]  

dGqfnon]  बजेट सीमा 

'नधाSरण गदाS मkहला, 

बालबाBलका, तथा 

बिuचतीकरणमा परेको   

समहूको अवFथा eवzलेषणको 

आधारमा सो समहूमáये केहRको 

लाKगमाE  LmयÑय फाइदा पnुने 

गरR कूल पूँजीगत बजेटको 

'निzचत L'तशत 5'6ofPsf] t/ 
sfof{Gjo gu/]sf] 

dGqfnon]  बजेट सीमा 

'नधाSरण गदाS मkहला, 

बालबाBलका, तथा 

बिuचतीकरणमा परेको समहूको 

लाKग वा LmयÑय फाइदा पnुने 

गरR कूल पूँजीगत बजेटको 

'निzचत L'तशत 5'6ofO{ 

sfof{Gjo  नगरेको 

dGqfnon]      मkहला, 

बालबाBलका, तथा 

बिuचतीकरणमा परेको समहूको 

अवFथा eवzलेषणको आधारमा 

सो समहूको àोत अनमुान तथा 

बजेट सीमा 'नधाSरण गरेको  
b:tfj]h    

 ११     

१
.२
.३
 

dGqfnosf] योजना सचूी df nlIft 

;d'bfosf] nflu of]hgf 
k|fyldstfdf पन1 गरे । नगरेको  

०-१  १ dGqfnosf] योजना सचूी df nlIft 

;d'bfosf] nflu of]hgf 
k|fyldstfdf पन1 गरेको । 

dGqfnosf] योजना सचूी df 

nlIft ;d'bfosf] nflu केहR 

योजनामाE LाथBमकâकरणमा पन1 

गरेको । 

dGqfnosf] योजना सचूी df 

nlIft ;d'bfosf] nflu 
योजनाले सामाUयतया 

LाथBमकता नपाउने गरेको । 

dGqfnosf] योजना सचूी  
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 १२     

१
.२
.४
 

योजना तजुSमा गदाS मkहला तथा 

बिuच'तकरणमा परेका समहूह_को 

qयावहाrरक र रणनी'तक आवzयकता 

पkहचान र पrरप'ूत S गन1 eवषयमा 

छलफल भए । नभएको ? 

०-१  ०.५ योजना तजुSमा गदाS मkहला तथा 

बिuच'तकरणमा परेका समहूह_को 

qयावहाrरक र रणनी'तक 

आवzयकता पkहचान र पrरप'ूत S गन1 

eवषयमा छलफल भएको  

योजना तजुSमा गदाS मkहला तथा 

बिuच'तकरणमा परेका 

समहूह_को qयावहाrरक र 

रणनी'तक आवzयकता पkहचान 

र पrरप'ूत S गन1 eवषयमा सामाUय 

छलफल भएको  

योजना तजुSमा गदाS मkहला तथा 

बिuच'तकरणमा परेका 

समहूह_को qयावहाrरक र 

रणनी'तक आवzयकता पkहचान 

र पrरप'ूत S गन1 eवषयमा छलफल 

नभएको  

a}7s dfO{Go'6  

 

 १३     

१
.२
.५
 

योजना तजुSमा गदाS मkहला र पCुष 

एवं लwlत समहुह_ को छुäटा छुäटै 

अवFथा eवzलेषणको आधारमा 

आवzयकता पkहचान गरR सो 

अनसुारको कायSÇम तय गन1 गrरए । 

नगrरएको  (तयारR L'तवेदन) 

०-१  ०.५ योजना तजुSमा गदाS मkहला र पCुष 

एवं लwlत समहुह_ को छुäटा 

छुäटै अवFथा eवzलेषणको आधारमा 

आवzयकता पkहचान गरR सो 

अनसुारको कायSÇम तय गन1 

गrरएको   

योजना तजुSमा गदाS मkहला र 

पCुष एवं लwlत समहुह_ को 

छुäटा छुäटै अवFथा  

eवzलेषणको आधारमा 

आवzयकता पkहचान गरR सो 

अनसुार केहR कायSÇम तय हुने 

गरेको   

योजना तजुSमा गदाS मkहला र 

पCुष एवं लwlत समहुह_ को 

छुäटा छुäटै अवFथा  

eवzलेषणको आधारमा 

आवzयकता पkहचान गरR सो 

अनसुारको कायSÇम तय गन1 

नगrरएको   

योजना तजुSमा गदाS मkहला र 

पCुष एवं लwlत समहुह_ को 

छुäटा छुäटै अवFथा  

eवzलेषणको आधारमा 

आवzयकता पkहचान गरR सो 

अनसुारको कायSÇम तयारR 

L'तवेदन 

 १४     

१
.२
.६
 

dGqfnon] दRगो eवकासका लÑयह_ 

eवशषे गरेर लÑय ५ लcैKगक 

समानता Lाxत गन1 eवषयलाई 

Fथानीयकरण गरR  सो अनसुारको 

बजेट eव'नयोजन  u/L sfof{Gjo गरे 

। नगरेको 

०-१  ०.५ dGqfnon] दRगो eवकासका लÑयह_ 

eवशषे गरेर लÑय ५ लcैKगक 

समानता Lाxत गन1 eवषयलाई 

Fथानीयकरण गरR  सो अनसुारको 

बजेट eव'नयोजन  u/L sfof{Gjo 

गरेको 

dGqfnon] दRगो eवकासका 

लÑयह_ eवशषे गरेर लÑय ५ 

लcैKगक समानता Lाxत गन1 

eवषयलाई Fथानीयकरण गरR  

सो अनसुारको बजेट eव'नयोजन  

u/]sf] t/ sfof{Gjo नगरेको 

dGqfnon] दRगो eवकासका 

लÑयह_ eवशषे गरेर लÑय ५ 

लcैKगक समानता Lाxत गन1 

eवषयलाई Fथानीयकरण गरR  

सो अनसुारको बजेट eव'नयोजन  

u/L sfof{Gjo नगरेको 

dGqfnosf]  दRगो eवकासका 

लÑयह_ Fथानीयकरण गरेको 

दFतावेज र सोलाई  Lाxत गन1 

कायSÇमह_ बजेट eव'नयोजन  / 

sfof{Gjog u/]sf] दFताबेज 

 १५     

१
.२
.७
 

dGqfnosf] of]hgf sfo{qmdn] o'jf 
tyf h]i7 gful/ssf] nflu Lmयl 

लाभ पnुनेगरR  बने । नबनेको 

०-१  ०.५ dGqfnosf] of]hgf sfo{qmdn] o'jf 
tyf h]i7 gful/ssf] nflu Lmयl 

लाभ पnुनेगरR  बनेको 

dGqfnosf] of]hgf sfo{qmdn] 
o'jf tyf h]i7 gful/ssf] 
nflu Lmयl लाभ पnुनेगरR  

बनेको  t/ sfof{Gjog gePsf]  

dGqfnosf] of]hgf sfo{qmdn] 
o'jf tyf h]i7 gful/ssf] 
nflu Lmयl लाभ पnुनेगरR  

नबनेको 

] योजना दFतावेज  
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 १६     

१
.२
.८
 

उपभोZता सBम'तहCमा लwlत 

समहुका L'त'नKध सkहत कि:तमा 

४०% मkहलाह_को सहभाKगता भए । 

नभएको र मåुय कायSकारR पदमáये 

कुन ैएकमा िज:मेवारR kदए । 

नkदएको  

०-१  ०.५  उपभोZता सBम'तहCमा लwlत 

समहुका L'त'नKध सkहत कि:तमा 

४०% मkहलाह_को सहभाKगता 

भएको, मåुय कायSकारR पदमáये 

कुन ैएकमा िज:मेवारR kदएको  

उपभोZता सBम'तहCमा लwlत 

समहुका L'त'नKध सkहत 

कि:तमा ४०% मkहलाह_को 

सहभाKगता गन1 र मåुय 

कायSकारR पदमáये कुन ैएकमा 

िज:मेवारR kदने नी'त Bलएको  

 उपभोZता सBम'तहCमा लwlत 

समहुका L'त'नKध सkहत 

कि:तमा ४०% मkहलाह_को 

सहभाKगता नभएको, मåुय 

कायSकारR पदमáये कुन ैएकमा 

िज:मेवारR प'न नkदएको  

उपभोZता सBम'त qयवFथापन 

स:वUधी काननूका Lावधानह_ र 

केहR योजनाको नमनूा अवलोकन  

 १७ बजेट 

तजुSमा 

तथा 

कायाSUव

यन  

४ 

१
.३
.१
 

बजेट तथा कायSÇम तजुSमा गनुS 

भUदा अ'घ समदुायका मkहला, 

बालबाBलका अपाcग जनजा'त, 

मधेशी, मिुzलम, eपछडावगS र दBलत 

लगायतका सब ैजातजा'त र eवपUन 

वगSका समहूह_ sf समFया केलाउने 

(eवzलेषण) गन1 गrरए । नगrरएको ?  

०-१  0 बजेट तथा कायSÇम तजुSमा गनुS 

भUदा अ'घ समदुायका मkहला, 

बालबाBलका अपाcग जनजा'त, 

मधेशी, मिुzलम, eपछडावगS र 

दBलत लगायतका सब ैजातजा'त र 

eवपUन वगSका समहूह_sf समFया 

केलाउने (eवzलेषण) गन1 गrरएको  

बजेट तथा कायSÇम तजुSमा गनुS 

भUदा अ'घ समदुायका मkहला, 

बालबाBलका अपाcग जनजा'त, 

मधेशी, मिुzलम, eपछडावगS र 

दBलत लगायतका सब ैजातजा'त 

र eवपUन वगSका समहूह_sf  

समFया  cflz+s ?kdf केलाउने 

(eवzलेषण) गन1 गrरएको  

बजेट तथा कायSÇम तजुSमा गनुS 

भUदा अ'घ समदुायका मkहला, 

बालबाBलका अपाcग जनजा'त, 

मधेशी, मिुzलम, eपछडावगS र 

दBलत लगायतका सब ैजातजा'त 

र eवपUन वगSका समहूह_sf 

समFया केलाउने (eवzलेषण) गन1 

नगrरएको  

बजेट तथा कायSÇम तजुSमा अ'घ 

समदुायका सरोकारवालाह_ 

सँगको छलफल र परामशS तथा 

eवपUनता FतरRकरण स:वUधी 

आवKधक दFतावेज 

 १८     

१
.३
.२
 

 dGqfnon]  लcैKगक उèरदायी तथा 

सामािजक समावेशी बजेट 'नमाSण  

एवं परRlण  'नयBमतCपमा गनS 

बजेटको qयवFथा गrरए । नगrरएको 

? 

०-१  ०.५ dGqfnon] लcैKगक उèरदायी तथा 

सामािजक समावेशी बजेट 'नमाSण  

एवं परRlण  'नयBमतCपमा गनS 

बजेटको qयवFथा गन1 गrरएको  

dGqfnon] लcैKगक उèरदायी 

तथा सामािजक समावेशी बजेट 

'नमाSण  एवं परRlण गनS कkहले 

काहRê बजेटको qयवFथा हुने 

गरेको  

dGqfnon] लcैKगक उèरदायी 

तथा सामािजक समावेशी बजेट 

'नमाSण  एवं परRlण गनS 

बजेटको qयवFथा हुने नगरेको 

dGqfnosf  बजेट eव'नयोजन 

र लसैसास परRlण दFतावेजहC 

 १९     

१
.३
.३
 

पrरlण पzचात  लcैKगक तथा 

समावेशी eवषयमा सधुार  / 

कायाSUवयनका लाKग पयाSxत बजेट 

तथा कायSÇम बाeषSक योजनामा 

समावेश गrरए । नगrरएको ? 

०-१  0 पrरlण पzचात लcैKगक तथा 

समावेशी eवषयमा सधुार / 

कायाSUवयनका लाKग पयाSxत  बजेट 

तथा कायSÇम बाeषSक योजनामा 

समावेश गरेको  

पrरlण पzचात  लcैKगक तथा 

समावेशी eवषयमा सधुार / 

sfo{of]hgf  कायाSUवयनका 

लाKग बजेट तथा कायSÇम 

बाeषSक योजनामा समावेश 

भएप'न पयाSxत नभएको 

पrरlण पzचात  लcैKगक तथा 

समावेशी eवषयमा सधुार /  

कायSयोजना कायाSUवयनका लाKग 

बजेट ÉयवFथा हुने नगरेको  

 बजेट eव'नयोजन र लसैसास 

परRlण दFतावेजहC 

 २०     

१
.३
.४
 dGqfnosf] बजेट तथा कायSÇममा 

लwlत समहूह_को लाKग 'निzचत 

L'तशत बजेट eव'नयोजन गरR 

०-१  ०.५ dGqfnosf]  बजेट तथा कायSÇममा 

लwlत समहूह_को लाKग 'निzचत 

L'तशत बजेट eव'नयोजन गरR 

dGqfnosf]  बजेट तथा 

कायSÇममा लwlत समहूह_को 

लाKग कkहले कहRê बजेट 

dGqfnosf]  बजेट तथा 

कायSÇममा लwlत समहूह_को 

लाKग बजेट eव'नयोजन तथा 

 बजेट तथा कायSÇम दFतावेज, 

k|ltj]bg  ।  
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उनीह_को kहतका कायSÇममा समयमैा 

खचS गrरए । नगrरएको  ? (बजेट 

तथा कायSकमबीच Bभडान) 

उनीह_को kहतका कायSÇममा 

समयमैा खचS गन1 गrरएको ।  

eव'नयोजन गरR उनीह_को 

kहतका कायSÇममा खचS गन1   

cflzs ?kdf  गrरएको । 

उनीह_को kहतका कायSÇममा 

खचS गन1 नगrरएको  ।  

२१ संFथागत 

qयवFथा 

२० 

कमSचारR 

पदाKधका

रR 

L'त'न

Kधmव 

४ 

२
.१
.१
 

dGqfnosf] 'नणाSयक तहमा 

(कमSचारR।पदाKधकारR) मkहलाह_को 

समानCपमा ( ५०।५० L'तशत) 

L'त'नKधmव रहेको  छ।छैन ? 

०-१  0 dGqfnosf]] 'नणाSयक तहमा 

(कमSचारR।पदाKधकारR) मkहलाह_को 

समानCपमा ( ५०।५० L'तशत) 

L'त'नKधmव रहेको अवFथा । 

dGqfnosf]  'नणाSयक तहमा 

(कमSचारR।पदाKधकारR) 

मkहलाह_को समानCपमा ( 

५०।५० L'तशत) L'त'नKधmव 

नभए प'न कि:तमा ३३ L'तशत 

L'त'नKधmव रहेको अवFथा 

dGqfnosf]  'नणाSयक तहमा 

(कमSचारR।पदाKधकारR) 

मkहलाह_को समानCपमा ( 

५०।५० L'तशत) L'त'नKधmव 

नभए प'न कि:तमा ३३ L'तशत 

प'न L'त'नKधmव नरहेको 

अवFथा 

dGqfnosf]] 'नणाSयक तहमा 

रहेका (कमSचारR।पदाKधकारR) को 

नामावलR । 

 २२       

२
.१
.२
 

dGqfnosf कमSचारRह_को पदप'ूत Sको 

'नणSय गदाS सब ैजातजा'त, वगS, 

Bलcग र समदुायका बीच 

समावेशीकरण हुने गरR कमSचारRह_को 

समावेशी समानपुा'तक L'त'नKधmव 

हुनसZने रणनी'त Bलइएको छ । छैन 

? 

०-१  ०.५ dGqfnosf  कमSचारRह_को 

पदप'ूत Sको 'नणSय गदाS सब ै

जातजा'त, वगS, Bलcग र समदुायका 

बीच समावेशीकरण हुने गरR 

कमSचारRह_को समावेशी 

समानपुा'तक L'त'नKधmव हुनसZने 

रणनी'त Bलइएको अवFथा । 

dGqfnosf  कमSचारRह_को 

पदप'ूत Sको 'नणSय गदाS सब ै

जातजा'त, वगS, Bलcग र 

समदुायमáयेबाट केहR 

समावेशीकरण हुने गरR 

कमSचारRह_को BसBमत समावेशी 

L'त'नKधmव हुनसZने रणनी'त  

cf+lzs ?kdf Bलइएको अवFथा 

। 

dGqfnosf कमSचारRह_को 

पदप'ूत Sको 'नणSय गदाS सब ै

जातजा'त, वगS, Bलcग र 

समदुायका बीच समावेशीकरण 

हुने गरR कमSचारRह_को समावेशी 

समानपुा'तक L'त'नKधmव 

हुनसZने रणनी'त Bलइएको छैन 

। 

dGqfnosf कमSचारRह_को 

पदप'ूत Sको स:वUधी नी'त, 

काननू र अëयास स:वUधी 

दFतावेज । 

 २३       

२
.१
.३
 

dGqfnon]  मkहला तथा íबशषे 

समदुायलाई íबशषे सेवा Lदान गदाS 

स:विUधत समदुायको भाषा, संFकृ'त 

र रहन सहन बझुकेो कमSचारR वा 

जनL'त'नKध समेत समावेश गरेको 

कायSटोलR वा शाखा माफS त kदने 

गरेको । नगरेको ?  

०-१  0 dGqfnon]  मkहला तथा íबशषे 

समदुायलाई íबशषे सेवा Lदान गदाS 

स:विUधत समदुायको भाषा, 

संFकृ'त र रहन सहन बझुकेो 

कमSचारR वा जनL'त'नKध समेत 

समावेश गरेको कायSटोलR वा शाखा 

माफS त सेवा kदने गरेको ।  

dGqfnon]]  मkहला तथा íबशषे 

समदुायलाई íबशषे सेवा Lदान 

गदाS स:विUधत समदुायको 

भाषा, संFकृ'त र रहन सहन 

बझुकेो जनL'त'नKध समावेश 

गरेको कायSटोलR माफS त s]xL 

dfqfdf  kदने गरेको ।  

dGqfnon]  मkहला तथा íबशषे 

समदुायलाई íबशषे सेवा Lदान 

गदाS स:विUधत समदुायको 

भाषा, संFकृ'त र रहन सहन 

बझुकेो कमSचारR वा जनL'त'नKध 

समेत समावेश गरेर सेवा kदने 

नगरेको । 

dGqfnon] मkहला तथा íबशषे 

समदुायलाई íबशषे सेवा Lदान 

गन1 रणनी'त तथा कायSनी'त र 

सेवा Lवाह दFतावेज । 
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 २४       

२
.१
.४
 

जनL'त'नKधह_ तथा कमSचारRह_लाई 

कुन ैlमता अBभबîृKधको अवसर 

Lदान गदाS सबलैाई समान अवसर 

हुने गरR र मkहला तथा 

विuच'तकरणमा परेको समदुायलाई 

अïभाग Lाxत हुनेगरR सकाराmमक 

eवभेदको नी'त Bलएको । नBलएको 

०-१  ०.५ जनL'त'नKधह_ तथा 

कमSचारRह_लाई कुन ैlमता 

अBभबîृKधको अवसर Lदान गदाS 

सबलैाई समान अवसर हुने गरR र 

मkहला तथा विuच'तकरणमा परेको 

समदुायलाई अïभाग Lाxत हुनेगरR 

सकाराmमक eवभेदको नी'त Bलएको 

।  

जनL'त'नKधह_ तथा 

कमSचारRह_लाई कुन ै lमता 

अBभबîृKधको अवसर Lदान गदाS 

सबलैाई समान अवसर हुनेगरR र 

मkहला तथा विuच'तकरणमा 

परेको समदुायलाई समेत सेवा 

Lाxत हुनेगरR सकाराmमक 

eवभेदको नी'त  cf+lzs ?kdf 

Bलएको ।  

जनL'त'नKधह_ तथा 

कमSचारRह_लाई कुन ै lमता 

अBभबîृKधको  अवसर Lदान 

गदाS सबलैाई समान अवसर 

पाइने गरR र मkहला तथा 

विuच'तकरणमा परेको 

समदुायलाई अïभाग Lाxत 

हुनेगरR सकाराmमक eवभेदको 

नी'त नरहेको । 

जनL'त'नKधह_ तथा 

कमSचारRह_लाई  lमता 

अBभबîृKधको  अवसर Lदान गन1 

सकाराmमक eवभेदको नी'त तथा 

रणनी'त दFतावेज । 

२५   कायSLणा

लR 

समावेशी 

४ 

२
.२
.१
 

मkहला र पCुषबीचको असमानता 

हटाउन तथा सामािजक समावेशीकरण 

बढाउनको लाKग   dGqfnosf] 

'निzचत कायSनी'त  Pj+ n}lu+s Pj+ 
ckfË d}qL sfo{aftfj/0f / ;+/rgf 
छ । छैन ? 

०-१  ०.५ मkहला र पCुषबीचको असमानता 

हटाउन तथा सामािजक 

समावेशीकरण बढाउनको लाKग   

dGqfnosf] 'निzचत कायSनी'त Pj+ 
n}lu+s Pj+ ckfË d}qL 
sfo{aftfj/0f / ;+/rgf  रहेको । 

मkहला र पCुषबीचको असमानता 

हटाउन तथा सामािजक 

समावेशीकरण बढाउनको लाKग  

k|b]z ;/sf/sf]  'निzचत 

कायSनी'त  Pj+ n}lu+s Pj+ 

ckfË d}qL sfo{aftfj/0f / 
;+/rgf भएप'न कायाSUवयनमा 

नरहेको । 

मkहला र पCुषबीचको असमानता 

हटाउन तथा सामािजक 

समावेशीकरण बढाउनको लाKग   

dGqfnosf] 'निzचत कायSनी'त  
Pj+ n}lu+s Pj+ ckfË d}qL 
sfo{aftfj/0f / ;+/rgf 
नरहेको । 

मkहला र पCुषबीचको असमानता 

हटाउन तथा सामािजक 

समावेशीकरण बढाउनको 

कायSनी'त, दFतावेज । 

 २६       

२
.२
.२
 

  dGqfnodf  लcैKगक eवकास हेन1 

इकाईको qयवFथा छ।छैन ? (लcैKगक 

eवकास डFेक वा लcैKगक समानता 

तथा सामािजक समावेशीकरण 

कायाSUवयन सBम'त वा यFत ैकुन ै

संरचनाको qयवFथा कायSशतS र 

िज:मेवारR óकटान सkहत गrरए। 

नगrरएको) 

०-१  १ 
dGqfnodf  लcैKगक eवकास हेन1 

इकाईको qयवFथा रहेको (लcैKगक 

eवकास डFेक वा लcैKगक समानता 

तथा सामािजक समावेशीकरण 

कायाSUवयन सBम'त वा यFत ैकुन ै

संरचनाको qयवFथा  कायSशतS र 

िज:मेवारR óकटान सkहत रहेको)  

dGqfnodf  लcैKगक eवकास 

हेन1 इकाईको qयवFथा रहेको 

(लcैKगक eवकास डFेक वा 

लcैKगक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण 

कायाSUवयन सBम'त वा यFत ै

कुन ैसंरचनाको qयवFथा  

कायSशतS र िज:मेवारR óकटान 

सkहत रहेको) तर कायाSUवयनमा 

नरहेको  

dGqfnodf  लcैKगक eवकास 

हेन1 इकाईको qयवFथा रहेको 

(लcैKगक eवकास डFेक वा 

लcैKगक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण 

कायाSUवयन सBम'त वा यFत ै

कुन ैसंरचनाको qयवFथा 

नगrरएको । 

dGqfnosf] संगठन संरचना र 

लcैKगक eवकास हेन1 इकाईको 

कायS 'नद1श शतS  र िज:मेवारR 

óकटान दFतावेज 
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 २७       

२
.२
.३
 

 कायाSलयमा हुन सZने कुन ैप'न 

Lकारको दqुयSवहार, भेदभाब n}lu+s+  

kहसंा 'नयUEणको लाKग आचार 

संkहता बनाएर लागु गrरएको छ । 

छैन ? 

०-१  0   कायाSलयमा हुन सZने सब ै

Lकारको दqुयSवहार, भेदभाब,  

n}lu+s+ kहसंा 'नयUEणको लाKग 

आचार संkहता बनाएर लागु गrरएको 

। 

  कायाSलयमा हुन सZने 

दqुयSवहार, भेदभाब र  n}lu+s+ 

kहसंा 'नयUEण स:वUधी आचार 

संkहता रहेको तर कायाSUवयन 

नभएको । 

कायाSलयमा हुन सZने दqुयSवहार, 

भेदभाब र  n}lu+s+ kहसंा 

'नयUEण स:वUधी आचार 

संkहता केहR प'न नरहेको । 

  कायाSलयमा हुन सZने सब ै

Lकारको दqुयSवहार, भेदभाब  /  

n}lu+s+ kहसंा 'नयUEण स:वUधी 

आचार संkहता दFतावेज । 

'नणSय पिुFतका । 

 २८       
२
.२
.४
 

n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs 
;dfj]zLs/0f sfof{Gjog ug]{ 
;++oGq jf ;ldltdf dlxnf, tyf 
nlIft ;d'bfosf] ;xeflutf 
eP÷gePsf] . 

०-१  १ n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs 
;dfj]zLs/0f sfof{Gjog ug]{ 
;++oGq jf ;ldltdf dlxnf tyf 
cGo ;a} nlIft ;d'bfosf] 
;xeflutf ePsf] .  

n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs 
;dfj]zLs/0f sfof{Gjog ug]{ 
;++oGq jf ;ldltdf dlxnf 
tyf cGo ;a} nlIft 
;d'bfosf] ;xeflutf s]xL 
dfqfdf ePsf] . 

 

n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs 
;dfj]zLs/0f sfof{Gjog ug]{ 
;++oGq jf ;ldltdf dlxnf, 
tyf cGo ;a} nlIft 
;d'bfosf] ;xeflutf gePsf] . 

 

 लcैKगक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण 

कायाSUवयन सBम'तले! ljleGg 

ljsf; ;ldlt nfO{  सझुाव 

kदएको दFतावेज, बठैकको  

उपिFथ'त तथा 'नणSय पिुFतका  

२९   सBम'त, 

उपसBम

'त र 

कायSदल

मा 

L'त'न

Kधmव 

४ 

२
.३
.१
 

dGqfnon] गठन गन1 सBम'त, 

उपसBम'त र कायSदलह_मा मkहला 

तथा विuच'तकरणमा परेको 

समदुायबाट मkहला र पCुषको 

समावेशी L'त'नKधmव हुने qयवFथा 

रहे । नरहेको ?  

०-१ ०.५ dGqfnon] गठन गन1 सBम'त, 

उपसBम'त र कायSदलह_मा मkहला 

तथा विuच'तकरणमा परेको 

समदुायबाट मkहला र पCुषको 

समावेशी र समानपुा'तक 

L'त'नKधmव हुने qयवFथा रहेको ।  

dGqfnon] गठन गन1 सBम'त, 

उपसBम'त र कायSदलह_मा 

मkहला तथा विuच'तकरणमा 

परेको समदुायबाट समानपुा'तक 

L'त'नKधmव हुने qयवFथा रहेप'न 

qयवहारमा केहRकोमाE 

L'त'नKधmव हुने गरेको । 

dGqfnon] गठन गन1 सBम'त, 

उपसBम'त र कायSदलह_मा 

मkहला तथा विuच'तकरणमा 

परेको समदुायबाट समावेशी र 

समानपुा'तक L'त'नKधmव हुने 

qयवFथा नरहेको । 

dGqfnon]]  गठन गन1 सBम'त, 

उपसBम'त र कायSदलह_मा 

मkहला तथा विuच'तकरणमा 

परेको समदुायबाट समावेशी 

L'त'नKधmव भएको उपिFथ'त 

तथा 'नणSय पिुFतका । 

 ३०       

२
.३
.२
 

dGqfnon] गठन गन1 सBम'त, 

उपसBम'त र कायSदलह_मा मkहला 

तथा विuच'तकरणमा परेको 

समदुायका L'त'नKधह_ले छलफल 

तथा 'नणSय 'नमाSणमा FवFथ ढंगले 

भागBलन पाए । नपाएको ?  

०-१  ०.५ dGqfnon] गठन गन1 सBम'त, 

उपसBम'त र कायSदलह_मा मkहला 

तथा विuच'तकरणमा परेको 

समदुायका L'त'नKधह_ले छलफल 

तथा 'नणSय 'नमाSणमा FवFथ ढंगले 

भागBलन पाएको । 

dGqfnon] गठन गन1 सBम'त, 

उपसBम'त र कायSदलह_मा 

मkहला तथा विuच'तकरणमा 

परेको समदुायका L'त'नKधह_ले 

छलफलमा भागBलन पाए प'न  

'नणSय 'नमाSणमा भBूमका खेtन 

नसकेको ।  

dGqfnon]गठन गन1 सBम'त, 

उपसBम'त र कायSदलह_मा 

मkहला तथा विuच'तकरणमा 

परेको समदुायका L'त'नKधह_ले 

छलफल तथा 'नणSय 'नमाSणमा 

FवFथ ढंगले भागBलन नपाएको 

।  

dGqfnon]  गठन गन1 सBम'त, 

उपसBम'त र कायSदलह_को 

छलफल सहभाKगताको उपिFथ'त 

र 'नणSय पिुFतकाको L'त । 

 ३१       

२
.३
.३
 

dGqfnosf सuचाBलत कायSÇमह_को 

अनगुमन र समीlा स:वUधी कायSमा  

०-१  ०.५ dGqfnosf  सuचाBलत 

कायSÇमह_को अनगुमन र समीlा 

dGqfnosf  सuचाBलत 

कायSÇमह_को अनगुमन र 

dGqfno dGqfnosf सuचाBलत 

कायSÇमह_को अनगुमन र 

dGqfno dGqfnonsf 
सuचाBलत कायSÇमह_को 
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k|b]z  सरकारले गठन गन1 सBम'त, 

उपसBम'त र कायSदलह_ले मkहला 

तथा विuच'तकरणमा परेको 

समदुायको kहतहुने गरR eवzलेषण 

सkहत नी'तगत र कायSगत सझुाव 

kदने गरे नगरेको ?  

स:वUधी कायSमा  k|b]z  सरकारले 

गठन गन1 सBम'त, उपसBम'त र 

कायSदलह_ले मkहला तथा 

विuच'तकरणमा परेको समदुायको 

kहतहुने गरR eवzलेषण सkहत 

नी'तगत र कायSगत सझुाव kदने 

गरेको ।  

समीlा स:वUधी कायSमा  k|b]z 

सरकारले गठन गन1 सBम'त, 

उपसBम'त र कायSदलह_ले 

मkहला तथा विuच'तकरणमा 

परेको समदुायको kहतहुने गरR 

eवzलेषण नगरR नी'तगत र 

कायSगत सझुाव kदने गरेको । 

समीlा स:वUधी कायSमा  k|b]z 

सरकारले गठन गन1 सBम'त, 

उपसBम'त र कायSदलह_ले 

मkहला तथा विuच'तकरणमा 

परेको समदुायको kहतहुने गरR 

eवzलेषण र सझुाव केहRप'न  

kदने नगरेको ।  

अनगुमन र समीlा स:वUधी 

कायSमा  k|b]z सरकारले गठन 

गन1 सBम'त, उपसBम'त र 

कायSदलह_ले kदएका सझुावहC । 

 ३२      

२
.३
.४
 

k|b]z ;/sf/n] गठन गन1 सBम'त, 

उपसBम'त र कायSदलह_ले मkहला 

तथा विuच'तकरणमा परेको 

समदुायको kहतहुने गरR kदइएका 

नी'तगत र कायSगत सझुावहCको 

कायाSUवयन हुने गरे नगरेको ?  

०-१ ०.५ k|b]z ;/sf/n] गठन गन1 सBम'त, 

उपसBम'त र कायSदलह_ले मkहला 

तथा विuच'तकरणमा परेको 

समदुायको kहतहुने गरR kदइएका 

नी'तगत र कायSगत सझुावहCको 

Lायः कायाSUवयन हुने गरेको ।  

k|b]z ;/sf/n] गठन गन1 

सBम'त, उपसBम'त र 

कायSदलह_ले मkहला तथा 

विuच'तकरणमा परेको 

समदुायको kहतहुने गरR kदइएका 

नी'तगत र कायSगत सझुावहCको 

कायाSUवयन कkहले काहRêमाE हुने 

गरेको ।  

k|b]z ;/sf/n] गठन गन1 

सBम'त, उपसBम'त र 

कायSदलह_ले मkहला तथा 

विuच'तकरणमा परेको 

समदुायको kहतहुने गरR kदइएका 

नी'तगत र कायSगत सझुावहCको 

कायाSUवयन हुने नगरेको ।  

k|b]z ;/sf/n] गठन गन1 

सBम'त, उपसBम'त र 

कायSदलह_ले मkहला तथा 

विuच'तकरणमा परेको 

समदुायको kहतहुने गरR kदइएका 

नी'तगत र कायSगत सझुावहC र 

कायाSUवयन समीlा 

३३   eवè 

qयवFथा

पन 

LणालR

मा 

समावेBश

ता 

४ 

२
.४
.१
 

dGqfnodf मkहला eवकास,  
afnaflnsf, tyf k5fl8 k/]sf] 
ju{sf] ljsf;, लcैKगक kहँसा 

íब_îध, मkहला सीप eवकास, नेतmृव 

eवकास तथा lमता अBभबîृKध जFता 

íबषयमा àोत qयवFथापनका लाKग 

लाKग बाeषSक आKथSक ऐनमा 

उtलेखगरR छुäटै कोष Fथापना 

गrरएको । नगrरएको ? 

०-१  0 dGqfnodf मkहला eवकास,  
afnaflnsf, tyf k5fl8 k/]sf] 
ju{sf] ljsf;,लcैKगक kहँसा 

íब_îध, मkहला सीप eवकास, 

नेतmृव eवकास तथा lमता 

अBभबîृKध जFता íबषयमा àोत 

qयवFथापनका लाKग लाKग  बाeषSक 

आKथSक ऐनमा उtलेखगरR छुäटै 

कोष Fथापना भएको ।  

dGqfnodf मkहला eवकास,  
afnaflnsf, tyf k5fl8 k/]sf] 
ju{sf] ljsf;,लcैKगक kहँसा 

íब_îध, मkहला सीप eवकास, 

नेतmृव eवकास तथा lमता 

अBभबîृKध जFता íबषयमा àोत 

qयवFथापनका लाKग लाKग  

बाeषSक आKथSक ऐनमा 

उtलेखगरR छुäटै कोष Fथापना 

गन1 'नणSय भएको तर 

कायाSUवयन नभएको ।  

dGqfnodf मkहला eवकास,  
afnaflnsf, tyf k5fl8 k/]sf] 
ju{sf] ljsf;,लcैKगक kहँसा 

íब_îध, मkहला सीप eवकास, 

नेतmृव eवकास तथा lमता 

अBभबîृKध जFता íबषयमा àोत 

qयवFथापनका लाKग लाKग छुäटै 

कोष Fथापना नभएको ।  

dGqfnodf  मkहला eवकास,  
afnaflnsf, tyf k5fl8 k/]sf] 
ju{sf] ljsf;,लcैKगक kहँसा 

íब_îध, मkहला सीप eवकास, 

नेतmृव eवकास तथा lमता 

अBभबîृKध जFता íबषयमा àोत 

qयवFथापनका लाKग लाKग छुäटै 

कोष Fथापना स:वUधी दFतावेज 

।  
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 ३४       

२
.४
.२
 

के आkदवासी जनजा'त, दBलत अUय 

लwlत समहुका मkहलाह_को eवकास 

र सशिZतकरणको लाKग वजेटको 

qयवFथा भएको छ ? उनीह_को 

आवzयकता अनसुार कायSÇम तजुSमा 

गrरएको छ ? 

०-१  ०.५ आkदवासी जनजा'त, दBलत अUय 

लwlत समहुका मkहलाह_को 

eवकास र सशिZतकरणको लाKग 

वजेटको qयवFथा भएको तथा 

उनीह_को आवzयकता अनसुार 

कायSÇम तजुSमा गrरएको । 

आkदवासी जनजा'त, दBलत 

अUय लwlत समहुका 

मkहलाह_को eवकास र 

सशिZतकरणको लाKग वजेटको 

qयवFथा भएको तर उनीह_को 

आवzयकता अनसुार कायSÇम 

तजुSमा भने नभएको । 

आkदवासी जनजा'त, दBलत 

अUय लwlत समहुका 

मkहलाह_को eवकासर 

सशिZतकरणको लाKग वजेटको 

qयवFथा तथा उनीह_को 

आवzयकता अनसुार कायSÇम 

तजुSमा नभएको । 

आkदवासी जनजा'त, दBलत 

अUय लwlत समहुका 

मkहलाह_को eवकास र 

सशिZतकरणको लाKग वजेट 

तथा कायSÇम दFतावेजहC । 

 ३५       

२
.४
.३
 

के  dGqfnodf लcैKगक डFेकको 

eवकासको र आवzयक मानवीय 

�ोतहC लाKग वजेटको qयवFथा  

भएको छ ? सो अनसुार कायSÇम 

पkहचान गrरएको  छ ? 

०-१  0 dGqfnodf  लcैKगक डFेकको 

eवकासको र आवzयक मानवीय 

�ोतहC लाKग वजेटको qयवFथा 

भएको तथा सो अनसुार कायSÇम 

पkहचान गrरएको । 

dGqfnodf   लcैKगक डFेकको 

eवकासको र आवzयक मानवीय 

�ोतहC लाKग वजेटको qयवFथा 

भएको तर सो अनसुार कायSÇम 

पkहचान नगrरएको । 

dGqfnodf  लcैKगक डFेकको 

eवकासको र आवzयक मानवीय 

�ोतहC लाKग वजेट तथा 

कायSÇम LवUध न ैनभएको । 

dGqfnodf  लcैKगक डFेकको 

qयवFथा तथा सोको लाKग 

आवzयक जनशिZत, वजेट तथा 

कायSÇमको qयवFथा भएको 

दFतावेज । 

 ३६       

२
.४
.४
 

dGqfnodf  समावेशी सचूना LणालR 

qयवFथापन गनS बजेटको qयवFथा 

गरे । नगरेको र क:यटुरकृत लेखा 

LणालRले समावेशी lेEमा भएको 

बजेट तथा खचS स:वUधी सचूना kदने 

वा नkदने गरेको । 

०-१  0 dGqfnodf  समावेशी सचूना  

LणालR qयवFथापन गनS बजेटको 

qयवFथा गन1 गरेको र क:यटुरकृत 

लेखा LणालRले समावेशी lेEमा 

भएको बजेट तथा खचS स:वUधी 

सचूना kदने गरेको । 

dGqfnodf  समावेशी सचूना  

LणालR qयवFथापन गनS बजेटको 

qयवFथा गरे प'न क:यटुरकृत 

लेखा LणालRले समावेशी lेEमा 

भएको बजेट तथा खचS स:वUधी 

सचूना kदने नगरेको । 

dGqfnodf  समावेशी सचूना  

LणालR qयवFथापन गनS बजेटको 

qयवFथा नगरेको र क:यटुरकृत 

लेखा LणालRले समावेशी lेEमा 

भएको बजेट तथा खचS स:वUधी 

सचूना प'न नkदने गरेको । 

dGqfnodf  समावेशी सचूना  

LणालR qयवFथापन बजे 

eव'नयोजन गरेको दFतावेज र 

सचूना LणालR र यसबाट 

Lवाkहत सचूनाह_ । 

३७   तöयाcक 

सङकलन 

तथा  

qयवFथा

पन 

४ 

२
.५
.१
 

के   dGqfnon]] आPनो lेEका 

समदुायFतरका आधारभतू खिúडकृत 

सचूना।तöयाँक संकलन तथा 

अáयावKधक गन1 गरेको / k|f]kmfO{n 

tof/ u/]sf] 5 jf 5}g ? (Bलcग, 

उमेर, जात, र आKथSक िFथ'त आkद)   

०-१  ०.५ dGqfnon]  आPनो lेEका 

समदुायFतरका (Bलcग, उमेर, जात, 

र आKथSक िFथ'त आkद)  समावेश 

भएको आधारभतू खिúडकृत सचूना। 

तöयांcक संकलन गन1 गरेको र 

खúडीकृत तöयांcकको समय 

समयमा अáयावKधक गन1 गरेको / 

k|f]kmfO{n tof/ u/]sf] छ । 

dGqfnon]  आPनो lेEका 

समदुायFतरका (Bलcग, उमेर, 

जात, र आKथSक िFथ'त आkद) 

समावेश भएको आधारभतू 

खिúडकृत सचूना । तöयाँक 

संकलन गरेको तर खúडीकृत 

तöयांcकको अáयावKधक नगरेको 

। 

dGqfnon]  आPनो lेEका 

समदुायFतरका (Bलcग, उमेर, 

जात, र आKथSक िFथ'त आkद) 

समावेश भएको आधारभतू 

खिúडकृत सचूना।तöयाँक 

संकलन प'न नगरेको । 

मkहला, पCुष, बालबाBलका, सब ै

जातजा'तका (Bलcग, उमेर, 

जात, र आKथSक िFथ'त आkद) 

खिúडकृत तöयाcक सkहतको  

Lोफाईल । 
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 ३८       

२
.५
.२
 

dGqfnon] आPनो lेEका 

समदुायFतरका आधारभतू 

सचूना।तöयाँक संकलन गदाS 

बेरोजगार तथा गrरबको पkहचान गरR 

छुäटाछुäटै नZसाcकन गन1 गर । 

नगरेको  

०-१  ०.५ dGqfnon]  आPनो lेEका 

समदुायFतरका आधारभतू 

सचूना।तöयाँक संकलन गदाS 

बेरोजगार तथा गrरबको पkहचान 

गरR छुäटाछुäटै नZसाcकन गन1 

गरेको । 

dGqfnon]  आPनो lेEका 

समदुायFतरका आधारभतू 

सचूना।तöयाँक संकलन गदाS 

बेरोजगार तथा गrरबको पkहचान 

गर◌ेको तर छुäटाछुäटै 

नZसाcकन नगरेको । 

dGqfnon]  आPनो lेEका 

समदुायFतरका आधारभतू 

सचूना।तöयाँक संकलन गदाS 

बेरोजगार तथा गrरबको पkहचान 

न ैनभएकोले छुäटाछुäटै 

नZसाcकन गन1 नगरेको  

dGqfnon]  समदुायFतरका 

आधारभतू सचूना।तöयाँक र 

नZसाcकन सkहतको Lोफाईल । 

 ३९       

२
.५
.३
 

के   dGqfnon]  आPनो पाzवSKचEमा 

आधाrरत खúडीकृत तöयांक र 

सचूनालाई आधार मा'न   eवकास 

योजना तजुSमा गन1 गरेको छ ? 

०-१  ०.५ dGqfnon]] आPनो पाzवSKचEमा 

आधाrरत खúडीकृत तöयांक र 

सचूनालाई आधार मा'न    eवकास 

योजना तजुSमा गन1 गरेको । 

dGqfnon]  आPनो पाzवSKचEमा 

आधाrरत खúडीकृत तöयांक र 

सचूनालाई आधार मा'न  eवकास 

योजना तजुSमा गन1 नी'त 

बनाएको तर कायाSUवयन 

नभएको । 

dGqfnon]  आPनो पाzवSKचEमा 

आधाrरत खúडीकृत तöयांक र 

सचूनालाई आधार मा'न  eवकास 

योजना तजुSमा गन1 नगरेको । 

dGqfnosf]  पाzवSKचE र 

खúडीकृत तöयांक तथा सचूनाको 

eववरण र  eवकास योजना 

तजुSमा दFतावेज । 

 ४०       

२
.५
.४
 

dGqfnon]] आPनो lेEका सामािजक 

सरुlा पाउनेह_  अBभलेख 

qयवFथापन तथा तöयाँक 

अáयावKधक गन1 गरे । नगरेको ? 

०-१  ०.५ dGqfnon]  आPनो lेEका 

सामािजक सरुlा पाउनेह_ अBभलेख 

qयवFथापन तथा तöयाँक 

अáयावKधक गन1 गरेको । 

dGqfnon]  आPनो lेEका 

सामािजक सरुlा पाउनेह_  

अBभलेख qयवFथापन गरेप'न 

तöयाँक अáयावKधक नगरेको । 

dGqfnon]  आPनो lेEका 

सामािजक सरुlा पाउनेह_ र 

पिuजकरणको अBभलेख 

qयवFथापन तथा तöयाँक 

अáयावKधक गन1 नगरेको । 

dGqfnon]  आPनो lेEका 

सामािजक सरुlा अBभलेख । 

४१ मानव 

संसाधन 

तथा 

lमता 

eवकास 

२० 

मानव 

संसाधन 

तथा 

lमता 

eवकास 

८ 

३
.१
.१
 

लcैKगक तथा समावेशी eवकासको 

लाKग lमता eवकास कायSयोजना 

तयार गरे नगरेको र छुäटै BशषSकमा 

बजेट eव'नयोजन भए । नभएको र 

यFतो रकम खचS गन1 कायSeवKध 

Fवीकृत भइ कायाSUवयनमा आए । 

नआएको ? 

०-१  ०.५ लcैKगक तथा समावेशी eवकासको 

लाKग lमता eवकास कायSयोजना 

तयार गरR छुäटै BशषSकमा बजेट 

eव'नयोजन हुने गरेको र यFतो 

रकम खचS गन1 कायSeवKध Fवीकृत 

भइ कायाSUवयनमा नआएको । 

लcैKगक तथा समावेशी 

eवकासको लाKग lमता eवकास 

कायSयोजना तयार भएप'न छुäटै 

BशषSकमा बजेट eव'नयोजन हुने 

नगरेको तथा यFता कायSमा भए 

गरेको खचS गन1 कायSeवKध 

Fवीकृत भइ कायाSUवयनमा 

नआएको  

लcैKगक तथा समावेशी 

eवकासको लाKग lमता eवकास 

कायSयोजना तयार नगरेको, छुäटै 

BशषSकमा बजेट eव'नयोजन हुने 

नगरेको र यFतो रकम खचS गन1 

कायSeवKध समेत Fवीकृत भइ 

कायाSUवयनमा नआएको । 

लcैKगक तथा समावेशी 

eवकासको लाKग lमता eवकास 

कायSयोजना, बाeषSक बजेट 

óकताब र लसैसासमा खचS गन1 

कायSeवKध । 

 ४२       

३
.१
.२
 dGqfnosf पदाKधकारR।कमचाSरRह_ले 

लcैKगक तथा समावेशी eवकास, 

लûKगक kहशंा स:बUधी ताBलम Bलएका 

०-१  ०.५ dGqfnosf 
पदाKधकारR।कमचाSरRह_ले लcैKगक 

तथा समावेशी eवकास, लûKगक kहशंा 

dGqfnosf 
पदाKधकारR।कमचाSरRह_ले 

लcैKगक तथा समावेशी eवकास, 

dGqfnosf  सब ै

पदाKधकारR।कमचाSरRह_ले 

लcैKगक तथा समावेशी eवकास, 

dGqfnosf पदाKधकारR तथा 

कमSचारRहC र समावेशी 

सदFयह_लाई ताBलम Lदान गदाS 
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छन ्वा छैनन ्र ताBलम कायSकममा 

लwlत समहू तथा अUय सब ैमkहला 

र पCुषको समान सहभाKगता र 

उपिFथ'त स'ुनिzचतता गrरएको Kथयो 

वा Kथएन ?  

स:बUधी ताBलम Bलएको र ताBलम 

कायSकममा लwlत समहू तथा अUय 

सब ैमkहला र पCुषको समान 

सहभाKगता र उपिFथ'त 

स'ुनिzचतता गrरएको । 

लûKगक kहशंा स:बUधी ताBलम 

Bलए प'न ताBलम कायSकममा 

लwlत समहू तथा अUय सब ै

मkहला र पCुषको समान 

सहभाKगता र उपिFथ'त 

स'ुनिzचतता नगrरएको । 

लûKगक kहशंा स:बUधी ताBलम 

नBलएका र ताBलम कायSकममा 

लwlत समहू तथा अUय सब ै

मkहला र पCुषको समान 

सहभाKगता र उपिFथ'त 

स'ुनिzचतता नगrरएको । 

कुल संåयाका आधारमा मkहला 

तथा पCुषको सहभागी संåयाको 

अनपुात eवzलेषण L'तवेदन । 

 ४३       

३
.१
.३
 

ताBलमका eवषय वFतकुो 

LFततुीकरणमा लcैKगक स:बेदनशील 

भाषाको Lयोग र मkहलाका 

आवzयकता समेkटएको र ताBलमको 

गुणFतर, सेवा सeुवधा स:बUधमा 

प7ृठपोषण Bलने गrरएको छ । छैन ?  

०-१  १ ताBलमका eवषय वFतकुो 

LFततुीकरणमा लcैKगक 

स:बेदनशील भाषाको Lयोग तथा 

मkहलाका आवzयकता समेkटएको र 

ताBलमको गुणFतर, सेवा सeुवधा 

स:बUधमा प7ृठपोषण Bलने गrरएको 

। 

ताBलमका eवषय वFतकुो 

LFततुीकरणमा लcैKगक 

स:बेदनशील भाषाको Lयोग र 

मkहलाका आवzयकता समेkटए 

प'न ताBलमको गुणFतर, सेवा 

सeुवधा स:बUधमा प7ृठपोषण 

Bलने नगrरएको । 

ताBलमका eवषय वFतकुो 

LFततुीकरणमा लcैKगक 

स:बेदनशील भाषाको Lयोग हुने 

नगरेको, मkहलाका आवzयकता 

प'न नसमेkटएको र ताBलमको 

गुणFतर, सेवा सeुवधा 

स:बUधमा प7ृठपोषण समेत 

Bलने नगrरएको । 

ताBलममा समेkटएको eवषयवFत,ु 

भाषाको लेखन र Lयोगको Fतर, 

आवzयकतामा आधाrरत भएको 

ताBलमको गुणFतर, सेवा सeुवधा 

स:बUधमा प7ृठपोषण L'तवेदन 

। 

 ४४       

३
.१
.४
 

मkहला तथा लwlत समहुका 

पदाKधकारRह_को lमता अBभवîृKधका 

लाKग 'नkदS7ट कायSÇमह_ (LाíबKधक 

ताBलम, lमता eवकास, नेतmृव 

eवकासको ताBलम, †मण , cfly{s 
;zlQms/0f, cgf}krfl/s lzIff, 
;sf/fTds ;f]r ;DjGwL, cfl66'6 
kl/jt{g Pj+ ;r]tgf cflb) छन 

।छैनन ्? सो अनसुारको वजेट 

eव'नयोजन गrरएको छ । छैन ?  

०-१  १ मkहला तथा लwlत समहुका 

पदाKधकारRह_को lमता 

अBभवîृKधका लाKग 'नkदS7ट 

कायSÇमह_ रहेका र सो अनसुारको 

वजेट eव'नयोजन हुने गरेको । 

मkहला तथा लwlत समहुका 

पदाKधकारRह_को lमता 

अBभवîृKधका लाKग 'नkदS7ट 

कायSÇमह_ भएप'न सो 

अनसुारको वजेट eव'नयोजन हुने 

नगरेको । 

मkहला तथा लwlत समहुका 

पदाKधकारRह_को lमता 

अBभवîृ'घका लाKग 'नkदS7ट 

कायSÇमह_ र सो अनसुार वजेट 

eव'नयोजन हुने नगरेको । 

मkहला तथा लwlत समहुका 

पदाKधकारRको lमता eवकास 

स:वUधी LाíबKधक ताBलम, 

नेतmृव eवकासको ताBलम, †मण 

आkदको L'तवेदन र पrरमाण 

खtुने बजेट खचS eववरण । 
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 ४५       

३
.१
.५
 

के  dGqfnodf लcैKगक समानता 

तथा सामािजक समावेशी स:वUधी 

ताBलम kदन तथा कायSÇमलाई 

कायाSUवयन गनS सZने यथे7ट 

मानवीय �ोत छन ्? (eवषयगत 

ताBलम Lाxत जनशिZत संåया) 

०-१  ०.५ dGqfnodf   लcैKगक समानता 

तथा सामािजक समावेशी स:वUधी 

ताBलम kदन तथा कायSÇमलाई 

कायाSUवयन गनS सZने यथे7ट 

मानवीय �ोत रहेको । 

dGqfnodf   लcैKगक समानता 

तथा सामािजक समावेशी 

स:वUधी ताBलम kदन तथा 

कायSÇमलाई कायाSUवयन गनS 

सZने केहR मानवीय �ोत रहेको 

। 

dGqfnodf   लcैKगक समानता 

तथा सामािजक समावेशी 

स:वUधी ताBलम kदने तथा 

कायSÇमलाई कायाSUवयन गनS 

सZने मानवीय �ोत नरहेको । 

dGqfnodf  लcैKगक समानता 

तथा सामािजक समावेशी 

स:वUधी ताBलम तथा 

कायSÇमलाई कायाSUवयन गनS 

सZने eवषयगत ताBलम Lाxत 

जनशिZत संåया eववरण । 

 ४६       

३
.१
.६
 

के   dGqfnodf   मानव संसाधन 

eवकास केU° वा शाखा वा इकाइको 

qयवFथा छ ? 

०-१  १ dGqfnodf  मानव संसाधन 

eवकास केU° वा शाखा वा इकाइको 

qयवFथा रहेको । 

dGqfnodf  मानव संसाधन 

eवकास केU° वा शाखा वा 

इकाइको qयवFथा भएप'न 

जनशिZत नखटाइएको । 

dGqfnodf  मानव संसाधन 

eवकास केU° वा शाखा वा इकाइ 

र सो स:वUधी जनशिZत नहेको 

। 

dGqfnodf  संगठन संरचना र 

कायSरत जनशिZतको शाखागत 

eववरण । 

 ४७       

३
.१
.७
 

मkहला र विUच'तकरणमा परेको  

ju{x?sf] nflu cfly{s ;zlQms/0f 
;DjGwL sfo{qmd ;+rfng  भए 

नभएको । (संचाBलत ताBलम कायSकम 

संåया र उपिFथ'त) 

०-१  0 मkहला र विUच'तकरणमा परेको  

ju{x?sf] nflu cfly{s 
;zlQms/0f ;DjGwL sfo{qmd 
;+rfng  भएको । (संचाBलत 

ताBलम कायSकम संåया र 

उपिFथ'त) 

मkहला र विUच'तकरणमा परेको  

ju{x?sf] nflu cfly{s 
;zlQms/0f ;DjGwL sfo{qmd 
;+rfng  भए  प'न सबलेै 

अवसर नपाएको । 

मkहला र विUच'तकरणमा परेको  

ju{x?sf] nflu cfly{s 
;zlQms/0f ;DjGwL sfo{qmd 
;+rfng gePsf] । (संचाBलत 

ताBलम कायSकम संåया र 

उपिFथ'त) 

बाeषSक कायSÇम र मkहला तथा 

विUच'तकरणमा परेको समदुाय 

लwlत लोक सेवा आयोग पवूS 

तयारR स:वUधी कायSÇमह_को 

उपिFथ'त eववरण । 

 ४८       

३
.१
.८
 

मkहला eवकासका लाKग भएका 

बेइिजcग घोषणा पEका वा¢वटा 

L'तवîदताह_का बारेमा   

पदाKधकारRह_ वा कमSचारRह_लाई 

जानकारR छ ? सोको लाKग 

अBभमखुीकरण गrरएको  / 3f]if0ff 

kq sfof{Gjogsf] nflu ah]6sf] 
Joj:yf u/L sfof{Gjog u/]sf] 5 
jf 5}gf ? (कायSकम संåया र 

उपिFथ'त) 

०-१  ०.५ मkहला eवकासका लाKग भएका 

बेइिजcग घोषणा पEका वा¢वटा 

L'तवîदताह_का बारेमा   

पदाKधकारRह_ वा कमSचारRह_लाई 

जानकारR kदन अBभमखुीकरण 

गrरएको / 3f]if0ff kq 

sfof{Gjogsf] nflu ah]6sf] 
Joj:yf u/L sfof{Gjog u/]sf] 5   
। 

मkहला eवकासका लाKग भएका 

बेइिजcग घोषणा पEका वा¢वटा 

L'तवîदताह_का बारेमा   

पदाKधकारRह_ वा 

कमSचारRह_लाई जानकारR kदने 

कायSÇम रहेप'न सuचालन 

नभएको । 

मkहला eवकासका लाKग भएका 

बेइिजcग घोषणा पEका वा¢वटा 

L'तवîदताह_का बारेमा   

पदाKधकारRह_ वा 

कमSचारRह_लाई जानकारR 

नभएको र यFतो जानकारR kदने 

कुन ैकायSÇम नरहेको । 

मkहला eवकासका लाKग भएका 

बेइिजcग घोषणा पEका वा¢वटा 

L'तवîदताह_का बारेमा   

पदाKधकारRह_ वा 

कमSचारRह_लाई जानकारR kदने 

अBभमखुीकरण कायSकमको 

संåया र उपिFथ'त eववरण । 
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४९   अनौपचा

rरक 

मtूय, 

माUयता 

र 

कुसंFकर 

íब_îध 

जनचेत

ना 

  

४ 

३
.२
.१
 

मkहला eवCîध सव ैखाले kहसंा 

'नमूSल गन1 कायSÇमह_ र सो 

अनसुारको बजेट eव'नयोजन गरR 

कायSÇम समयमैा स:पUन गरेको छ 

? (कायSकम संåया र उपिFथ'त) 

०-१  ०.५ मkहला eवCîध सव ैखाले kहसंा 

'नमूSल गन1 कायSÇमह_ र सो 

अनसुारको बजेट eव'नयोजन गरR 

कायSÇम समयमैा स:पUन हुने 

गरेको । 

मkहला eवCîध सव ैखाले kहसंा 

'नमूSल गन1 कायSÇमह_ रहेप'न 

सो अनसुारको बजेट eव'नयोजन 

तथा कायSÇम सuचालन नभएको 

। 

मkहला eवCîध सव ैखाले kहसंा 

'नमूSल गन1 कायSÇमह_ नरहेको 

र यसकालाKग बजेट समेत 

eव'नयोजन हुने नगरेको । 

मkहला eवCîध सव ैखाले kहसंा 

'नमूSल गन1 कायSÇमह_ र बजेट 

eववरण तथा सuचाBलत कायSÇम 

कायSकम संåया, Bम'त र 

उपिFथ'त eववरण । 

 ५०     
३
.२
.२
 

लcैKगक kहँसारkहत  k|b]z   घोषणा 

गरेको छ ? (घोषणा गरेको Bम'त) र 

मkहला kहसंासkह7णतुा अपनाएको छ 

? (घटेका घटना संåया र Bलइएका 

'नणSय) 

०-१  0 लcैKगक kहँसारkहत k|b]z घोषणा 

भएको र मkहला kहसंा eवCîध सUूय 

सkह7णतुा अपनाइएको । 

लcैKगक kहँसारkहत k|b]z  

घोषणा भएप'न मkहला kहसंाका 

घटना उtलेåय Cपमा नघटेको । 

लcैKगक kहँसारkहत  k|b]z  

घोषणा प'न नभएको र मkहला 

kहसंाका घटना उtलेåय संåयमा 

रहेको । 

लcैKगक kहँसारkहत  k|b]z  

घोषणा गरेको Bम'त तथा 

Bलइएका 'नणSय eववरण  

 ५१       

३
.२
.३
 

dGqfnon] मkहला eवCîध सव ैखाले 

kहसंा 'नमूSल गन1 कायSÇमह_ 

संचालन गन1 गरेको छ ? (कायSकम 

संåया र उपिFथ'त तथा 'नणSय 

पिुFतका) 

०-१  ०.५ dGqfnon]  मkहला eवCîध सव ै

खाले kहसंा 'नमूSल गन1 कायSÇम 

सuचालन गन1 गrरएको । 

मkहला eवCîध सव ैखाले kहसंा 

'नमूSल गन1 कायSÇमह_   

dGqfnon] संचालन गन1 गरे 

प'न LभावकारR नभएको । 

dGqfnon]  मkहला eवCîध सव ै

खाले kहसंा 'नमूSल गन1 

कायSÇमह_ संचालन गन1 

नगरेको । 

dGqfnon]  सuचालन गरेका 

मkहला eवCîध सव ैखाले kहसंा 

'नमूSल गन1 कायSÇमको 

उपिFथ'त तथा 'नणSय पिुFतका 

 ५२       

३
.२
.४
 

के   dGqfnon]  समाजमा रहेका 

eवBभUन कुसंFकार जFत ै(जा'तगत 

छुवाछुत, छाउपडी, बाल eववाह, बहु 

eववाह, दाइजो, आkद जFता 

सामािजक कुरR'त हटाउन कायSÇमह_ 

संचालन गन1 गरेको छ ? (कायSकम 

संåया र उपिFथ'त) 

०-१  ०.५ dGqfnon]  समाजमा रहेको 

eवBभUन कुसंFकार जFत ैजा'तगत 

छुवाछुत, छाउपडी, बाल eववाह, बहु 

eववाह, दाइजो, आkद जFता 

सामािजक कुरR'त हटाउन 

कायSÇमह_ संचालन गन1 गरेको । 

dGqfnon] समाजमा रहेका 

eवBभUन कुसंFकार जFत ै

जा'तगत छुवाछुत, छाउपडी, बाल 

eववाह, बहु eववाह, दाइजो, आkद 

मáये केहRमाE सामािजक कुरR'त 

हटाउने कायSÇम संचालन गन1 

गरेको । 

dGqfnon]  समाजमा रहेका 

eवBभUन कुसंFकार जFत ै

जा'तगत छुवाछुत, छाउपडी, बाल 

eववाह, बहु eववाह, दाइजो, आkद 

सामािजक कुरR'त हटाउने 

कायSÇम संचालन हालस:म 

नगरेको । 

dGqfnon]  समाजमा रहेका 

eवBभUन कुसंFकार जFत ै

जा'तगत छुवाछुत, छाउपडी, बाल 

eववाह, बहु eववाह, दाइजो, आkद 

सामािजक कुरR'त हटाउन 

सuचालन गरेका कायSÇमको 

संåया र उपिFथ'त । 

५३   काननूी 

साlरता 

४ 

३
.३
.१
 

 मkहला तथा समावेशी समहूबाट 

'नवाSKचत भएका समेत 

जनL'त'नKधह_ र  कायSरत 

कमSचारRलाई नेपालको संeवधान, 

Fथानीय सरकार सuचालन ऐन, 

अUतर सरकार eवè qयवFथापन ऐन, 

०-१  ०.५  मkहला तथा समावेशी समहूबाट 

'नवाSKचत भएका समेत 

जनL'त'नKधह_ र  कायSरत 

कमSचारRलाई नेपालको संeवधान, 

Fथानीय सरकार सuचालन ऐन, 

अUतर सरकार eवè qयवFथापन 

मkहला तथा समावेशी समहूबाट 

'नवाSKचत भएका समेत केहR 

जनL'त'नKधह_ तथा कायSरत 

कमSचारRहCमáये केहR BसBमतलाई 

माE नेपालको संeवधान, Fथानीय 

सरकार सuचालन ऐन, अUतर 

 मkहला तथा समावेशी समहूबाट 

'नवाSKचत भएका समेत केहR 

जनL'त'नKधह_ तथा   कायSरत 

कमSचारRहCमáये कसलैाई प'न 

नेपालको सeंवधान, Fथानीय 

सरकार सuचालन ऐन, अUतर 

 मkहला तथा समावेशी समहूबाट 

'नवाSKचत भएका समेत 

जनL'त'नKधह_ र कायSरत 

कमSचारRलाई नेपालको संeवधान 

र अUय LचBलत काननूको 

íबषयमा गrरएको अBभमखुीकरण 
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!सनं मलू 
)बषय 

सहायक 
)बषय 

अ1क सचूक 
नं 

सचूक सचूकको 
अ1क 

4ा5ता
1क 

१ अकं आउने अव<था ०.५ अकं आउने अव<था ० अक आउने अव<था 4माAणकरणको आधार 

कमSचारR समायोजन ऐन, मलुकुâ 

संkहताह_, íबषयगत काननूह_,  

k|b]zले जारR गरेका काननूह_ र 

अUय LचBलत महmवपणूS काननूह_को 

बारेमा अBभमखुीकरण गन1 गरे । 

नगरेको ? 

ऐन, कमSचारR समायोजन ऐन, 

मलुकुâ संkहताह_, íबषयगत 

काननूह_,  k|b]zले जारR गरेका 

काननूह_ र अUय LचBलत 

महmवपणूS काननूको बारेमा 

अBभमखुीकरण गन1 गrरएको  

सरकार eवè qयवFथापन ऐन, 

कमSचारR समायोजन ऐन, मलुकुâ 

संkहताह_, íबषयगत काननूह_,  

k|b]zले जारR गरेका काननूह_ र 

अUय LचBलत महmवपणूS 

काननूको बारेमा अBभमखुीकरण 

गrरएको । 

सरकार eवè qयवFथापन ऐन, 

कमSचारR समायोजन ऐन, मलुकुâ 

संkहताह_, íबषयगत काननूह_,  

k|b]zले जारR गरेका काननूह_ र 

अUय LचBलत महmवपणूS 

काननूको बारेमा अBभमखुीकरण 

नगrरएको । 

कायSÇमको संåया र उपिFथ'त 

eववरण । 

 ५४       

३
.३
.२
 

k|b]z txsf कायSपाBलका सदFयह_, 

सभाका सदFयह_ र लगायत सब ै

शाखा Lमखुह_लाई काननूको मFयौदा 

तजुSमा स:वUधी LóÇया र समाधान 

गनुS पन1 मलू समFया तथा सवाल 

लगायत मåुय íबषयवFतकुा 

स:वUधमा समय समयमा 

अBभमखुीकरण गन1 गरे । नगरेको ?  

०-१  ०.५ k|b]z txsf कायSपाBलका 

सदFयह_, सभाका सदFयह_  

लगायत सब ैशाखा Lमखुह_लाई 

काननूको मFयौदा तजुSमा स:वUधी 

LóÇया र समाधान गनुS पन1 मलू 

समFया तथा सवाल लगायत मåुय 

íबषयवFतकुा स:वUधमा समय 

समयमा अBभमखुीकरण गन1 गरेको 

k|b]z txsf कायSपाBलका 

सदFयह_, सभाका सदFयह_  

लगायत सब ैशाखा 

Lमखुह_मáये केहRलाईमाE 

काननूको मFयौदा तजुSमा 

स:वUधी LóÇया र समाधान 

गनुS पन1 मलू समFया तथा 

सवाल लगायत मåुय 

íबषयवFतकुा स:वUधमा 

अBभमखुीकरण गrरएको ।  

k|b]z txsf कायSपाBलका 

सदFयह_, सभाका सदFयह_ 

लगायत सब ैशाखा Lमखुह_लाई 

काननूको मFयौदा तजुSमा 

स:वUधी LóÇया र समाधान 

गनुS पन1 मलू समFया तथा 

सवाल लगायत मåुय 

íबषयवFतकुा स:वUधमा 

कुनपै'न अBभमखुीकरण नभएको 

।  

k|b]z txsf कायSपाBलका 

सदFयह_, सभाका सदFयह_ 

लगायत सब ैशाखा Lमखुह_लाई 

काननूको मFयौदा तजुSमा 

स:वUधी LóÇया र समाधान 

गनुS पन1 मलू समFया तथा 

सवाल लगायत मåुय íबषयवFत ु

समेटR  गrरएको अBभमखुीकरण 

कायSÇमको संåया र उपिFथ'त 

eववरण । 

 ५५       

३
.३
.३
 

के  k|b]zdf मkहलाह_को लाKग 

काननूी Bशlा स:बUधी कायSÇमह_ 

संचाBलत भएका छन ? (जFतःै 

काननूी हक अKधकार, एकल मkहला, 

र चेBलबेटR बेचeवखन eवCîध 

कायSÇम, छाउपडी Lथा eवCîध 

कायSÇम, यौनkहँसा íब_îधका 

कायSÇम आkदबारे अनBुशlण)  

०-१  ०.५ मkहलाह_को लाKग काननूी Bशlा 

स:बUधी - काननूी हक अKधकार, 

एकल मkहला, र चेBलबेटR बेचeवखन 

eवCîध कायSÇम, छाउपडी Lथा 

eवCîध कायSÇम, यौनkहँसा 

íब_îधका कायSÇम आkदबारे 

अनBुशlण हुने गरेको । 

मkहलाह_को लाKग काननूी Bशlा 

स:बUधी - काननूी हक 

अKधकार, एकल मkहला, र 

चेBलबेटR बेचeवखन eवCîध 

कायSÇम, छाउपडी Lथा eवCîध 

कायSÇम, यौनkहँसा íब_îधका 

केहR íबषयमा अBभमु̀ खकरण 

हुने  गरेको । 

मkहलाह_को लाKग काननूी Bशlा 

स:बUधी - काननूी हक 

अKधकार, एकल मkहला,  र 

चेBलबेटR बेचeवखन eवCîध 

कायSÇम, छाउपडी Lथा eवCîध 

कायSÇम, यौनkहँसा íब_îधका 

कायSÇम आkदबारे अनBुशlण 

नभएको । 

मkहलाह_को लाKग काननूी Bशlा 

स:बUधी - काननूी हक 

अKधकार, एकल मkहला, 

चेBलबेटR बेचeवखन eवCîध 

कायSÇम, छाउपडी Lथा eवCîध 

कायSÇम, यौनkहँसा íब_îधका 

कायSÇम आkदबारे अनBुशlण 

कायSकम संåया र पटक तथा 

सहभागी संåया 
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!सनं मलू 
)बषय 

सहायक 
)बषय 

अ1क सचूक 
नं 

सचूक सचूकको 
अ1क 

4ा5ता
1क 

१ अकं आउने अव<था ०.५ अकं आउने अव<था ० अक आउने अव<था 4माAणकरणको आधार 

 ५६       

३
.३
.४
 

मkहलाह_को लाKग संचाBलत काननूी 

Bशlा स:बUधी कायSÇमह_ 

संचालनबाट के उनीहC लाभािUवत 

भएका छन ्? (जFतःै काननूी हक 

अKधकार, एकल मkहला, चेBलबेटR 

बेचeवखन eवCîध कायSÇम, छाउपडी 

Lथा eवCîध कायSÇम, यौनkहँसा 

íब_îधका कायSÇम आkदबारे 

अनBुशlण र यसको असर )  

०-१  ०.५ मkहलाह_को लाKग संचाBलत काननूी 

Bशlा स:बUधी कायSÇमह_ 

संचालनबाट काननूी हक अKधकार, 

एकल मkहला, चेBलबेटR बेचeवखन 

eवCîध कायSÇम, छाउपडी Lथा 

eवCîध कायSÇम, यौनkहँसा íब_îध 

मkहलाह_ सशिZतकरण भएको ।  

मkहलाह_को लाKग संचाBलत 

काननूी Bशlा स:बUधी 

कायSÇमह_ संचालनबाट काननूी 

हक अKधकार, एकल मkहला, 

चेBलबेटR बेचeवखन eवCîध 

कायSÇम छाउपडी Lथा eवCîध 

कायSÇम, यौनkहँसा íब_îधका 

íबषयहC मáये केहRमा 

मkहलाह_को सशिZतकरण 

भएको ।  

मkहलाह_को लाKग संचाBलत 

काननूी Bशlा स:बUधी 

कायSÇमह_ संचालन नभएको र 

यसले मkहलाको काननूी हक 

अKधकार, एकल मkहला, 

चेBलबेटR बेचeवखन eवCîध 

कायSÇम, छाउपडी Lथा eवCîध 

कायSÇम, यौनkहँसा íब_îधका 

कायSÇमह_मा मkहलाहC सशZत 

नभएको ।  

मkहलाह_को लाKग संचाBलत 

काननूी Bशlा स:बUधी 

कायSÇमह_ जFतःै काननूी हक 

अKधकार, एकल मkहला, 

चेBलबेटR बेचeवखन eवCîध 

कायSÇम छाउपडी Lथा eवCîध 

कायSÇम, यौनkहँसा íब_îधका 

कायSÇम आkदबारे अनBुशlण 

कायSकम सåंया र पटक तथा 

सहभागी संåया 
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प
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३
.४
.१
 

dGqfnosf] ljsf;sf If]qx?sf] 
ljleGg मापदúड, रणनी'त, कायSनी'त 

सkहतको कायSeवKध Fवीकृत गदाS 

मkहला तथा विuच'तकरणमा परेको 

समदुायसँग परामसS गरे । नगरेको र 

यFता दFताबेजमा BसमाUतीकृत वगS 

र समदुायलाई लwlत गरR eवशषे 

राहत र मkहला पCुषलाई अलग 

अलग संरlणको Lावधान रहे । 

नरहेको ? 

०-१  ०.५ dGqfnosf] ljsf;sf If]qx?sf] 
ljleGg  मापदúड, रणनी'त, 

कायSनी'त सkहतको कायSeवKध 

Fवीकृत गदाS मkहला तथा 

विuच'तकरणमा परेको समदुायसँग 

परामसS हुने गरेको र यFता 

दFताबेजमा BसमाUतीकृत वगS र 

समदुायलाई लwlत गरR eवशषे 

राहत र मkहला पCुषलाई अलग 

अलग संरlणको Lावधान समेत 

रहेको । 

dGqfnosf] ljsf;sf If]qx?sf] 
ljleGg मापदúड, रणनी'त, 

कायSनी'त सkहतको कायSeवKध 

Fवीकृत गदाS मkहला तथा 

विuच'तकरणमा परेको 

समदुायका BसBमत qयिZतसँग 

माE परामशS Bलने गरेको र 

यFता दFताबेजमा BसमाUतीकृत 

वगS र समदुायलाई लwlत गरR 

eवशषे राहत र मkहला पCुषलाई 

अलग अलग संरlणको Lावधान 

नरहेको । 

dGqfnosf] ljsf;sf If]qx?sf] 
ljleGg  मापदúड, रणनी'त, 

कायSनी'त सkहतको कायSeवKध 

Fवीकृत गदाS मkहला तथा 

विuच'तकरणमा परेको 

समदुायसँग परामशS Bलने 

नगरेको र यFता दFताबेजमा 

BसमाUतीकृत वगS र समदुायलाई 

लwlत गरRएको eवशषे राहतको 

Lावधान समेत नरहेको । 

dGqfnosf] ljsf;sf If]qx?sf] 
ljleGg  मापदúड, रणनी'त, 

कायSनी'त सkहतको कायSeवKधको 

L'त र 'नमाSणको Çममा 

गrरएको परामशS कायSÇमको 

उपिFथ'त र सहभाKगता eववरण 

। 

 ५८       

३
.४
.२
 

dGqfnon] eवपद स:वUधी तöयाcक 

सcकलन, नZसाcकन तथा 

qयवFथापन गदाS लाभािUवत समहूमा 

मkहला तथा विuच'तकरणमा परेको 

समदुाय समेतको खúडीकृत तöयाcक 

राखी आपतकालRन कायS सuचालन 

०-१ ०.५ dGqfnon] eवपद स:वUधी 

तöयाcक सcकलन, नZसाcकन 

तथा qयवFथापन गदाS लाभािUवत 

समहूमा मkहला र विuच'तकरणमा 

परेको समदुाय समेतको खúडीकृत 

तöयाcक राखी आपतकालRन कायS 

dGqfnoon] eवपद स:वUधी 

तöयाcक सcकलन, नZसाcकन 

तथा qयवFथापन गदाS 

लाभािUवत समहूका मkहला र 

केहR विuच'तकरणमा परेको 

समदुायको तöयाcक राखी 

dGqfnon] eवपद स:वUधी 

तöयाcक सcकलन, नZसाcकन 

तथा qयवFथापन गदाS 

लाभािUवत समहूका मkहला र 

विuच'तकरणमा परेको 

समदुायको तöयाcक नराखी 

 eवपद स:वUधी तöयाcक 

सcकलन, नZसाcकन तथा 

qयवFथापन गदाS Bलइएको 

लाभािUवत समहूका मkहला र 

विuच'तकरणमा परेको 

समदुायको तöयाcक तथा राखी 
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तथा राहत eवतरण गन1 गरे । 

नगरेको ? 

सuचालन तथा राहत eवतरण गन1 

गरेको । 

आपतकालRन कायS सuचालन 

तथा राहत eवतरण गन1 गरेको । 

आपतकालRन कायS सuचालन 

तथा राहत eवतरण गन1 गरेको । 

आपतकालRन कायS सuचालन 

तथा राहत eवतरणको सचूी । 

 ५९       

३
.४
.३
 

समदुायमा आधाrरत eवपद 

qयवFथापन स:वUधी कायSगदाS 

लाभािUवत समहूमा मkहला तथा 

विuच'तकरणमा परेको समदुाय 

समेतको सहभाKगतामा उनीह_लाई 

पkहलो LाथBमकतामा राखी गन1 गरे । 

नगरेको ? 

०-१  १ समदुायमा आधाrरत eवपद 

qयवFथापन स:वUधी कायSगदाS 

लाभािUवत समहूमा मkहला तथा 

विuच'तकरणमा परेको समदुाय 

समेतको सहभाKगतामा उनीह_लाई 

पkहलो LाथBमकतामा राखी 

सuचालन गन1 गरेको । 

समदुायमा आधाrरत eवपद 

qयवFथापन स:वUधी कायSगदाS 

लाभािUवत समहूमा मkहला तथा 

केहR विuच'तकरणमा परेको 

समदुायको सहभाKगतामा 

उनीह_लाई LाथBमकतामा राखी 

सuचालन गन1 गरेको । 

समदुायमा आधाrरत eवपद 

qयवFथापन स:वUधी कायSगदाS 

लाभािUवत समहूमा मkहला तथा 

विuच'तकरणमा परेको 

समदुायको सहभाKगता eवना 

उनीह_लाई íबशषे LाथBमकता 

नkदइ सuचालन गन1 गरेको । 

समदुायमा आधाrरत eवपद 

qयवFथापन स:वUधी कायSका  

लाभािUवत समहू र उनीह_को 

kदएको LाथBमकता तथा 

सहभाKगता eववरण । 

 ६०       

३
.४
.४
 

eवपद qयवFथापन कोषको Fथापना 

तथा सuचालन र àोत पrरचालन 

गदाS मkहला तथा विuच'तकरणमा 

परेको समदुाय समेतको सहभाKगतामा 

'नणSय गन1 गरे । नगरेको ? 

०-१  0 eवपद qयवFथापन कोषको Fथापना 

तथा सuचालन र àोत पrरचालन 

गदाS मkहला तथा विuच'तकरणमा 

परेको समदुाय समेतको 

सहभाKगतामा 'नणSय गन1 गरेको । 

eवपद qयवFथापन कोषको 

Fथापना तथा सuचालन र àोत 

पrरचालन गदाS मkहला तथा 

विuच'तकरणमा परेको समदुाय 

मáये BसBमतको सहभाKगतामा 

'नणSय गन1 गरेको । 

eवपद qयवFथापन कोषको 

Fथापना तथा सuचालन र àोत 

पrरचालन गदाS मkहला तथा 

विuच'तकरणमा परेको 

समदुायको सहभाKगतामा eवना 

न ै'नणSय गन1 गरेको । 

eवपद qयवFथापन कोषको 

Fथापना तथा सuचालन र àोत 

पrरचालन गदाS मkहला तथा 

विuच'तकरणमा परेको समदुाय 

समेतको सहभाKगतामा भएको 

उपिFथ'त eववरण । 

६१ सेवा 

Lवाह २० 

पवूाSधार 

eवकास  

४ 

४
.१
.१
 

dGqfnosf भवन, भौ'तक पवूाSधार 

तथा अUय संरचना 'नमाSणको लाKग 

£इङ, Wडजायन, लगत अनमुान तयार 

गदाS संरचना 'नमाSण भएप'छ मkहला, 

बालबाBलका, अपाcगता भएका 

qयिZतले 'नबाSध Lयोग गनS सóकने 

गरR लcैKगक, बाल र अपाcग मEैी / 

संबेदनशील संरंचनाको Lावधान सkहत 

हुने गरे । नगरेको ? 

०-१  ०.५ dGqfnosf भवन, भौ'तक पवूाSधार 

तथा अUय संरचना 'नमाSणको लाKग 

£इङ, Wडजायन, लगत अनमुान 

तयार गदाS मkहला, बालबाBलका, 

अपाcगता भएका qयिZतले 'नबाSध 

Lयोग गनS सóकने गरR लcैKगक, 

बाल र अपाcग मEैी तथा 

संबेदनशील संरंचना 'नमाSण हुनेगरR 

Fवीकृत हुने गरेको । 

dGqfnosf  भवन, भौ'तक 

पवूाSधार तथा अUय संरचना 

'नमाSणको लाKग £इङ, Wडजायन, 

लगत अनमुान तयार गदाS 

अपाcगता भएका qयिZतले 

'नबाSध Lयोग गनS सóकने गरR 

भएप'न लcैKगक र बालमEैी 

तथा संबेदनशील संरंचना 'नमाSण 

हुनेगरR Fवीकृत नहुने गरेको । 

dGqfnos भवन, भौ'तक 

पवूाSधार तथा अUय संरचना 

'नमाSणको लाKग £इङ, Wडजायन, 

लगत अनमुान तयार गदाS 

मkहला, बालबाBलका र अपाcगता 

भएका qयिZतले 'नबाSध Lयोग 

गनS सóकने गरR लcैKगक 

बालमEैी तथा संबेदनशील 

dGqfnosf  भवन, भौ'तक 

पवूाSधार तथा अUय संरचना 

'नमाSणको लाKग Fवीकृत £इङ, 

Wडजायन, लगत अनमुान तथा  

संरचना 'नमाSण भएप'छ मkहला, 

बालबाBलका, अपाcगता भएका 

qयिZतले 'नबाSध Lयोग गनS 

सóकने गरR लcैKगक, बाल र 

अपाcग मEैी / संबेदनशील 
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संरंचना 'नमाSण हुनेगरR Fवीकृत 

नहुने गरेको  

संरंचनाको £इङ, Wडजायन भएको 

Lमाण । 

 ६२       

४
.१
.२
 

dGqfno txsf भवन, भौ'तक 

पवुाSधार तथा संरचनाहC, Bशlा, 

FवाFöय र अUय सामािजक पवूाSधार 

स:वUधी भवन र अUय संरचनाह_ 

'नमाSण गदाS मkहला, अपाcगता 

भएका qयिZत तथा बालमEैीयZुत 

5ि7टकोणबाट समेत उपयZुत हुने गरR 

'नमाSण गrरएको छ । छैन ? 

०-१  ०.५ dGqfno txsf भवन, भौ'तक 

पवुाSधार तथा संरचनाहC, Bशlा, 

FवाFöय र अUय सामािजक पवूाSधार 

स:वUधी भवन र अUय संरचनाह_ 

'नमाSण गदाS मkहला, अपाcगता 

भएका qयिZत तथा बालमEैीयZुत 

5ि7टकोणबाट समेत उपयZुत हुने 

गरR 'नमाSण हुने गरेको । 

dGqfno तहका भवन, भौ'तक 

पवुाSधार तथा संरचनाहC, Bशlा, 

FवाFöय र अUय सामािजक 

पवूाSधार स:वUधी भवन र अUय 

संरचनाह_मáये केहRको माE 

'नमाSण गदाS मkहला, अपाcगता 

भएका qयिZत तथा 

बालमEैीयZुत 5ि7टकोणबाट 

समेत उपयZुत हुने गरR 'नमाSण 

हुने गरेको । 

dGqfno तहका भवन, भौ'तक 

पवुाSधार तथा संरचनाहC, Bशlा, 

FवाFöय र अUय सामािजक 

पवूाSधार स:वUधी भवन र अUय 

संरचनाह_ 'नमाSण गदाS मkहला, 

अपाcगता भएका qयिZत तथा 

बालमEैीयZुत 5ि7टकोणबाट 

समेत उपयZुत हुने गरR 'नमाSण 

हुने नगरेको । 

dGqfno तहका भवन, भौ'तक 

पवुाSधार तथा संरचनाहC, Bशlा, 

FवाFöय र अUय सामािजक 

पवूाSधार स:वUधी भवन र अUय 

संरचनाह_का £इङ, Wडजायन र 

'नBमSत संरचनाको कायSस:पUन 

L'तवेदनह_ । 

 ६३       

४
.१
.३
 

k|b]z ;/sf/n] मkहला, अपाcगता 

भएका qयिZत तथा बालमEैीयZुत 

5ि7टकोणबाट समेत उपयZुत हुने गरR 

संरचना तयार गनS 'नद1शन kदने 

गrरएको छ । छैन ? 

०-१  ०.५ k|b]z ;/sf/n] मkहला, अपाcगता 

भएका qयिZत तथा बालमEैीयZुत 

5ि7टकोणबाट समेत उपयZुत हुने 

गरR संरचना तयार गनS 'नद1शन 

kदने गरेको । 

k|b]z ;/sf/n] मkहला, 

अपाcगता भएका qयिZत तथा 

बालमEैीयZुत 5ि7टकोणबाट 

समेत उपयZुत हुने गरR संरचना 

तयार गनुSपन1 नी'त बनाएको तर 

कायाSUवयन नभएको । 

k|b]z ;/sf/n] मkहला, 

अपाcगता भएका qयिZत तथा 

बालमEैीयZुत 5ि7टकोणबाट 

समेत उपयZुत हुने गरR संरचना 

तयार गनS 'नद1शन kदनेकुन ै

नी'त न ैनभएको र हालस:म 

यस íबषयमा नसोKचएको । 

k|b]z ;/sf/n] मkहला, 

अपाcगता भएका qयिZत तथा 

बालमEैीयZुत 5ि7टकोणबाट 

समेत उपयZुत हुने गरR संरचना 

तयार गनS 'नद1शन kदने नी'त र 

Fवीकृत नZसाको L'त । 
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 ६४       

४
.१
.४
 

dGqfnoले मkहला तथा 

बिuच'तकरणमा परेको समदुायलाई 

लwlत गरR परंपरागत तथा आध'ुनक 

उजाS (जन eवîयतु, eवBभUन 

बकैिtपक उजाS àोतबाट Lाxत हुने 

उजाS, सधुाrरएको चलुो आkद) को 

Lयोग गनS  / sfo{af]em sd ug{  

सकाराmमक वातावरण र Lोmसाहन 

गन1 आयोजनाह_ रहे । नरहेको ?  

०-१  ०.५ dGqfnoले  मkहला तथा 

बिuच'तकरणमा परेको समदुायलाई 

लwlत गरR परंपरागत तथा 

आध'ुनक उजाS (जन eवîयतु, 

eवBभUन बकैिtपक उजाS àोतबाट 

Lाxत हुने उजाS, सधुाrरएको चलुो 

आkद) को Lयोग गनS  / sfo{af]em 

sd ug{  सकाराmमक वातावरण र 

Lोmसाहन गन1 आयोजनाह_ रहेका ।  

dGqfnoले मkहला तथा 

बिuच'तकरणमा परेको 

समदुायलाई लwlत गरR 

परंपरागत तथा आध'ुनक उजाS 

(जन eवîयतु, eवBभUन 

बकैिtपक उजाS àोतबाट Lाxत 

हुने उजाS, सधुाrरएको चलुो 

आkद) को Lयोग गन1  / 

sfo{af]em sd ug{  सोच 

बनाएको तर सकाराmमक 

वातावरण र Lोmसाहन गन1 

आयोजनाह_ नरहेको ।  

dGqfnoले  मkहला तथा 

बिuच'तकरणमा परेको 

समदुायलाई लwlत गरR 

परंपरागत तथा आध'ुनक उजाS 

(जन eवîयतु, eवBभUन 

बकैिtपक उजाS àोतबाट Lाxत 

हुने उजाS, सधुाrरएको चलुो 

आkद) को Lयोग गनS  / 

sfo{af]em sd ug{  नी'त तथा 

सकाराmमक वातावरण र 

Lोmसाहन गन1 आयोजनाह_ 

समेत नरहेको ।  

dGqfnoले  मkहला तथा 

बिuच'तकरणमा परेको 

समदुायलाई लwlत गरR 

परंपरागत तथा आध'ुनक उजाS 

(जन eवîयतु, eवBभUन 

बकैिtपक उजाS àोतबाट Lाxत 

हुने उजाS, सधुाrरएको चलुो 

आkद) को Lयोग गनS  / 

sfo{af]em sd ug{  सकाराmमक 

वातावरण र Lोmसाहन गन1 नी'त 

तथा आयोजनाह_ । 

६५   Lजनन ्

FवाFöय 

४ 

४
.२
.१
 

गभSवती मkहलालाई जो`खमयZुत, 

खतरायZुत काममा नलगाउने गरR 

बाeषSक नी'त र कायSÇममा  Lजनन ्

FवाFöय स:वUधी नी'त र कायSÇम 

समावेश भए । नभएको ? 

०-१  १ गभSवती मkहलालाई जो`खमयZुत, 

खतरायZुत काममा नलगा गरR 

बाeषSक नी'त र कायSÇममा  Lजनन ्

FवाFöय स:वUधी नी'त र कायSÇम 

समावेश गरR सो नी'त कायाSUवयन 

गrरएको । 

गभSवती मkहलालाई 

जो`खमयZुत, खतरायZुत काममा 

नलगाउने गरR बाeषSक नी'त र 

कायSÇममा  Lजनन ्FवाFöय 

स:वUधी नी'त र कायSÇम 

समावेश भएको तर कायाSUवयन 

नभएको । 

गभSवती मkहलालाई 

जो`खमयZुत, खतरायZुत काममा 

गलगाउने नी'त तथा यसको 

कायाSUवन केहRप'न नभएको ।  

गभSवती मkहलालाई 

जो`खमयZुत, खतरायZुत काममा 

नलगाउने नी'त र यसको 

अनगुमन L'तवेदन । 

 ६६       

४
.२
.२
 

dGqfnosf] कायाSलय, अFपाताल वा 

FवाFöय चौकâ र स:भव भएका 

सावSज'नकFथलहCमा ब•चालाई 

Fतनपानका 'नBमè अलnगै कl र 

समयको qयवFथा र सो को 

qयवFथापन गrरएको छ । छैन ? 

०-१  ०.५ dGqfnosf] कायाSलय, अFपाताल वा 

FवाFöय चौकâ र स:भव भएका 

सावSज'नकFथलहCमा ब•चालाई 

Fतनपानका 'नBमè अलnगै कl र 

समयको qयवFथा र सो को 

qयवFथापन गrरएको । 

dGqfnosf]] कायाSलय, अFपाताल 

वा FवाFöय चौकâ र स:भव 

भएका सावSज'नकFथलहCमा 

ब•चालाई Fतनपानका 'नBमè 

अलnगै कl र समयको qयवFथा 

गन1 नी'त रहेको तर कायाSUवयन 

नभएको । 

dGqfnosf] कायाSलय, अFपाताल 

वा FवाFöय चौकâ र स:भव 

भएका सावSज'नकFथलहCमा 

ब•चालाई Fतनपानका 'नBमè 

अलnगै कl र समयको qयवFथा 

स:वUधी नी'त तथा यसको 

qयवFथापन केहRप'न नभएको । 

dGqfnosf] तहको कायाSलय, 

अFपाताल वा FवाFöय चौकâ र 

स:भव भएका 

सावSज'नकFथलहCमा ब•चालाई 

Fतनपानका 'नBमè अलnगै कl 

र समयको qयवFथा गन1 नी'त र 

यसको अनगुमन L'तवेदन । 
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 ६७       

४
.२
.३
 

पrरवार 'नयोजन, मात ृBशश ु

कtयाण, eवFताrरत खोप, पोषण, 

जनसंåया Bशlा र जनFवाFथ 

स:बUधी कायSÇम लगायत 

मkहलाह_को FवाFöय सधुार स:बUधी 

eवशषे कायSÇमह_ संचालन गrरएका 

छन ्?  

०-१  १ पrरवार 'नयोजन, मात ृBशश ु

कtयाण, eवFताrरत खोप, पोषण, 

जनसंåया Bशlा र जनFवाFथ 

स:बUधी कायSÇम लगायत 

मkहलाह_को FवाFöय सधुार 

स:बUधी eवशषे कायSÇमह_ 

संचालन गrरएका । 

पrरवार 'नयोजन, मात ृBशश ु

कtयाण, eवFताrरत खोप, 

पोषण, जनसंåया Bशlा र 

जनFवाFथ स:बUधी कायSÇम 

लगायत मkहलाह_को FवाFöय 

सधुार स:बUधी केहR eवशषे 

कायSÇमह_  माE संचालन 

भएका । 

पrरवार 'नयोजन, मात ृBशश ु

कtयाण, eवFताrरत खोप, 

पोषण, जनसंåया Bशlा र 

जनFवाFथ स:बUधी कायSÇम 

लगायत मkहलाह_को FवाFöय 

सधुार स:बUधी कुनपै'न eवशषे 

कायSÇमह_ संचाBलत नभएका  

सmुकेरR हँुदाको FवाFöय अवFथा 

सधुार गनS, óकशोरRह_को लाKग 

Lजनन र यौन Bशlा 

आदानLदान गनS, एचआईभी 

ए¶स, Fतन ZयाUसर, पाठेघरको 

ZयाUसर र आcग खFने अवFथा 

सधुार गन1 र FवाFथ Bशeवरह_ 

राß ेजFता मkहलाको FवाFöय 

सधुार स:वUधी कायSकम संåया 

र पटक तथा सहभागी संåया । 

 ६८       

४
.२
.४
 

मkहला, गrरब, 'नमखुा र 

बिuच'तकरणमा परेका qयिZतह_को 

FवाFöय íबमा गनS सहजीकरण र 

सहयोग गन1 कायSÇम र बजेट भए । 

नभएको ? 

०-१  १ मkहला, गrरब, 'नमखुा र 

बिuच'तकरणमा परेका qयिZतह_को 

FवाFöय íबमा गनS सहजीकरण र 

सहयोग गन1 कायSÇम र बजेट 

कायाSUवयनमा रहेको । 

मkहला, गrरब, 'नमखुा र 

बिuच'तकरणमा परेका 

qयिZतह_को FवाFöय íबमा गनS 

सहजीकरण र सहयोग गन1 

कायSÇम भएप'न बजेट 

eव'नयोजन नभएको । 

मkहला, गrरब, 'नमखुा र 

बिuच'तकरणमा परेका 

qयिZतह_को FवाFöय íबमा गनS 

सहजीकरण र सहयोग गन1 

कायSÇम र बजेट नभएको । 

मkहला, गrरब, 'नमखुा र 

बिuच'तकरणमा परेका 

qयिZतह_को FवाFöय íबमा गनS 

सहजीकरण र सहयोग गन1 चाल ु

बषSको कायSÇम र बजेट भएको 

L'त र गतबषSको समीlा 

L'तवेदन । 

६९   Bशlा 

कायSÇम 

४ 

४
.३
.१
 

dGqfnosf] आPनो पाBलका BभEका 

eवîयालय जाने उमेरका सब ै

बालबाBलकालाई eवîयालयमा भनाS 

गराउने LवUध Pj+ ;dGjo Bमलाए । 

नBमलाएको ? 

०-१  १ dGqfnosf] आPनो पाBलका BभEका 

eवîयालय जाने उमेरका सब ै

बालबाBलकालाई eवîयालयमा भनाS 

गराउने LवUध  Pj+ ;dGjo 

Bमलाएको । 

dGqfnosf] आPनो पाBलका 

BभEका eवîयालय जाने उमेरका 

सब ैबालबाBलकालाई 

eवîयालयमा भनाS गराउने नी'त 

भएप'न पयाSxत Lयास नभएको 

। 

dGqfnosf] आPनो पाBलका 

BभEका eवîयालय जाने उमेरका 

सब ैबालबाBलकालाई 

eवîयालयमा भनाS गराउने LवUध 

नBमलाएको । 

dGqfnosf] आPनो पाBलका 

BभEका eवîयालय जाने उमेरका 

सब ैबालबाBलकालाई 

eवîयालयमा भनाS गराउने 'नणSय 

तथा यसको कायाSUवयन 

L'तवेदन । 

 ७०       

४
.३
.२
 

dGqfno  dlxnf tyf k5fl8 k/]sf] 
au{x?sf] nflu छाEबeृèको qयवFथा 

गरR 'नzपl eवतरण हुने LवUध 

Bमलाए । नBमलाएको ? 

०-१  १ dGqfnon] dlxnf tyf k5fl8 
k/]sf] au{x?sf] nflu  छाEबeृèको 

qयवFथा गरR 'नzपl eवतरण हुने 

LवUध Bमलाएको । 

dGqfno n] dlxnf tyf k5fl8 
k/]sf] au{x?sf] nflu 
छाEबeृèको qयवFथा गरR 

'नzपl eवतरण हुने LवUध 

Bमलाएको । 

dGqfno n] dlxnf tyf k5fl8 
k/]sf] au{x?sf] nflu 
छाEबeृèको qयवFथा गरR 

'नzपl eवतरण हुने LवUध 

नBमलाएको । 

dGqfno n] dlxnf tyf k5fl8 
k/]sf] au{x?sf] nflu 
छाEबeृèको qयवFथा गरR 

'नzपl eवतरण हुने LवUध 
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Bमलाउने कायSÇम तथा 

कायाSUवयन L'तवेदन । 

 ७१       
४
.३
.३
 

अBशwlत मkहलाह_को लाKग Bशlा 

स:बUधी eवशषे कायSÇमह_ संचाBलत 

भए । नभएका ? (जFतःै अBभभावक 

Bशlा, Lौढ तथा óकशोरR कlाह_, 

साथी Bशlा, कायSमलूक Lौढ Bशlा, 

ब•चा दे`ख ब•चा कlा, आkद ) 

(कायSकम संåया र पटक तथा 

सहभागी संåया) 

०-१  ०.५ अBशwlत मkहलाह_को लाKग Bशlा 

स:बUधी eवशषे कायSÇमह_ 

अBभभावक Bशlा, Lौढ तथा óकशोरR 

कlाह_, साथी Bशlा, कायSमलूक 

Lौढ Bशlा, ब•चा दे`ख ब•चा कlा, 

आkद  संचालन भएका । 

अBशwlत मkहलाह_को लाKग 

Bशlा स:बUधी eवशषे 

कायSÇमह_ अBभभावक Bशlा, 

Lौढ तथा óकशोरR कlाह_, साथी 

Bशlा, कायSमलूक Lौढ Bशlा, 

ब•चा दे`ख ब•चा कlा, आkद 

संचालन गन1 नी'त भएप'न 

बजेट eव'नयोजन नभएको । 

अBशwlत मkहलाह_को लाKग 

Bशlा स:बUधी eवशषे 

कायSÇमह_ अBभभावक Bशlा, 

Lौढ तथा óकशोरR कlाह_, साथी 

Bशlा, कायSमलूक Lौढ Bशlा, 

ब•चा दे`ख ब•चा कlा आkद 

कुनपै'न संचालन नभएको । 

अBशwlत मkहलाह_को लाKग 

Bशlा स:बUधी eवशषे 

कायSÇमह_ अBभभावक Bशlा, 

Lौढ तथा óकशोरR कlाह_, साथी 

Bशlा, कायSमलूक Lौढ Bशlा, 

ब•चा दे`ख ब•चा कlा आkद 

संचालनको उपिFथ'त र 

चनगुमन L'तवेदन । 

 ७२       

४
.३
.४
 

ljZjljBfonमा छाE र छाEाको 

लाKग छुäटा छुäटै शौचालय, óकशोरR 

छाEाको लागी xयाड र यौन Bशlा 

तथा सहजीकरण कायSÇम संचालन 

हुने गरे । नगरेको ? 

०-१  ०.५ ljZjljBfonमा  छाE र छाEाको 

लाKग छुäटा छुäटै शौचालय, 

óकशोरR छाEाको लागी xयाड र यौन 

Bशlा तथा सहजीकरण कायSÇम 

संचालन हुने गरेको । 

केहR ljZjljBfonमा छाE र 

छाEाको लाKग छुäटा छुäटै 

शौचालय, óकशोरR छाEाको लागी 

xयाड र यौन Bशlा तथा 

सहजीकरण स:वUधी BसBमत 

कायSÇम संचालन हुने गरेको । 

ljZjljBfonमा  छाE र 

छाEाको लाKग छुäटा छुäटै 

शौचालय, óकशोरR छाEाको लागी 

xयाड र यौन Bशlा तथा 

सहजीकरण जFता कुन ैकायSÇम 

संचालन हुने नगरेको । 

ljZjljBfonमा  छाE र 

छाEाको लाKग छुäटा छुäटै 

शौचालय, óकशोरR छाEाको लागी 

xयाड र यौन Bशlा तथा 

सहजीकरण कायSÇम संचालन 

तथा अनगुमनका L'तवेदनहC ।  

७३   खानेपानी 

तथा 

सरसफाइ 

४ 

४
.४
.१
 

k|b]z txsf sfof{no / ;fj{hlgs 
:ynx?df सफा eपउने पानी, 

सफासँग हात धनेु qयवFथा, मkहला र 

पCुषका लाKग अलnगै शौचालयको 

qयवFथा, र Fयानीटाइजरको उपयोग 

गन1 LवUध भए । नभएको ? 

०-१  ०.५ k|b]z txsf sfof{no / ;fj{hlgs 
:ynx?df सफा eपउने पानी, 

सफासँग हात धनेु qयवFथा, मkहला 

र पCुषका लाKग अलnगै शौचालयको 

qयवFथा, र Fयानीटाइजरको उपयोग 

गन1 LवUध भएको । 

k|b]z txsf sfof{no / 
;fj{hlgs :ynx?df  सफा 

eपउने पानी, सफासँग हात धनेु 

qयवFथा, मkहला र पCुषका 

लाKग एउटै शौचालयको qयवFथा 

भएको । 

k|b]z txsf sfof{no / 
;fj{hlgs :ynx?df  सफा 

eपउने पानी, सफासँग हात धनेु 

qयवFथा, मkहला र पCुषका 

लाKग अलnगै शौचालयको 

qयवFथा, र Fयानीटाइजरको 

उपयोग गन1 LवUध नभएको । 

k|b]z txsf sfof{no / 
;fj{hlgs :ynx?df  सफा 

eपउने पानी, सफासँग हात धनेु 

qयवFथा, मkहला र पCुषका 

लाKग अलnगै शौचालयको 

qयवFथा, र Fयानीटाइजरको 

उपयोग गन1 LवUध भए । 

नभएको अनगुमन गन1 । 
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 ७४       

४
.४
.२
 

k|b]zsf kflnsfx?df Fथानीय 

मkहलाहCको सÇâय सहभाKगतामा 

वडा वडामा खलुा kदसामåुत पाBलका, 

घरघरमा शौचालय, डाँडा र ग®डामा 

पोखरR, टोल सफाइ अBभयान जFता 

कायSÇम सuचालन हुने गरे । नगरेको 

? 

०-१  ०.५ k|b]zsf kflnsfx?df  Fथानीय 

मkहलाहCको सÇâय सहभाKगतामा 

वडा वडामा खलुा kदसामåुत 

पाBलका, घरघरमा शौचालय, डाँडा र 

ग®डामा पोखरR, टोल सफाइ 

अBभयान जFता कायSÇम सuचालन 

हुने गरेको ।  

k|b]zsf  kflnsfx?df Fथानीय 

मkहलाहCको सÇâय 

सहभाKगतामा केहR वडामा खलुा 

kदसामåुत पाBलका, घरघरमा 

शौचालय, डाँडा र ग®डामा पोखरR, 

टोल सफाइ अBभयान जFता 

कायSÇम सuचालन भएको । 

k|b]zsf  kflnsfx?df  
Fथानीय मkहलाहCको सÇâय 

सहभाKगतामा वडा वडामा खलुा 

kदसामåुत पाBलका, घरघरमा 

शौचालय, डाँडा र ग®डामा पोखरR, 

टोल सफाइ अBभयान जFता 

कायSÇम सuचालन हुने नगरेको 

। 

k|b]zsf  kflnsfx?df Fथानीय 

मkहलाहCको सÇâय 

सहभाKगतामा वडा वडामा खलुा 

kदसामåुत पाBलका, घरघरमा 

शौचालय, डाँडा र ग®डामा पोखरR, 

टोल सफाइ अBभयान जFता 

कायSÇम सuचालन गन1 बजेट र 

संचालन L'तवेदन ।  

 ७५       

४
.४
.३
 

कुkहने र नकुkहने घरायसी फोहोर 

छुäयाउने qयवFथा, फोहोर संकलन 

तथा eवसजSन, घरघरमा भाUछाको 

फोहोर र पानीबाट करेसा बालR तथा 

गमला र फुलबारR जFता कायSÇममा 

मkहला र प_ुषको समान सहभाKगता 

हुनपुन1 जFता चेतना अBभबîुKध 

कायSÇम सuचालन हुने गरे । नगरेको 

?  

०-१  ०.५ कुkहने र नकुkहने घरायसी फोहोर 

छुäयाउने qयवFथा, फोहोर संकलन 

तथा eवसजSन, घरघरमा भाUछाको 

फोहोर र पानीबाट करेसा बालR तथा 

गमला र फुलबारR जFता कायSÇममा 

मkहला र प_ुषको समान 

सहभाKगता हुनपुन1 जFता चेतना 

अBभबîुKध कायSÇम सuचालन हुने 

गरेको ।  

कुkहने र नकुkहने घरायसी फोहोर 

छुäयाउने qयवFथा, फोहोर 

संकलन तथा eवसजSन, घरघरमा 

भाUछाको फोहोर र पानीबाट 

करेसा बालR तथा गमला र 

फुलबारR जFता कायSÇममा 

मkहला र प_ुषको समान 

सहभाKगता हुनपुन1 जFता चेतना 

अBभबîुKध कायSÇम सuचालन 

गन1 बजेट तथा कायSÇम रहेको 

तर कायाSUवयन नभएको ।  

कुkहने र नकुkहने घरायसी फोहोर 

छुäयाउने qयवFथा, फोहोर 

संकलन तथा eवसजSन, घरघरमा 

भाUछाको फोहोर र पानीबाट 

करेसा बालR तथा गमला र 

फुलबारR जFता कायSÇममा 

मkहला र प_ुषको समान 

सहभाKगता हुनपुन1 जFता चेतना 

अBभबîुKध कायSÇम सuचालन 

हुने नगरेको । 

कुkहने र नकुkहने घरायसी फोहोर 

छुäयाउने qयवFथा, फोहोर 

संकलन तथा eवसजSन, घरघरमा 

भाUछाको फोहोर र पानीबाट 

करेसा बालR तथा गमला र 

फुलबारR जFता कायSÇममा 

मkहला र प_ुषको समान 

सहभाKगता हुनपुन1 जFता चेतना 

अBभबîुKध कायSÇमको Fवीकृत 

बजेट र  सuचालन L'तवेदन ।  

 ७६       

४
.४
.४
 

मkहलाह_ बढRमाEामा संलnन हुने 

कायSमा सफापानीको सहज 

qयवFथाका लाKग मkहलाहCको सÇâय 

सहभाKगतामा आकासेपानी संकलन र 

भúडारण, परंपरागत इनार र कुवाको 

पनुज©eवकरण र rरचािजSङ कायSÇम 

सuचालन हुने गरे । नगरेको ? 

०-१  0 मkहलाह_ बढRमाEामा संलnन हुने 

कायSमा सफापानीको सहज 

qयवFथाका लाKग मkहलाहCको 

सÇâय सहभाKगतामा आकासेपानी 

संकलन र भúडारण, परंपरागत 

इनार र कुवाको पनुज©eवकरण र 

rरचािजSङ कायSÇम सuचालन हुने 

नगरेको । 

मkहलाह_ बढRमाEामा संलnन 

हुने कायSमा सफापानीको सहज 

qयवFथाका लाKग मkहलाहCको 

सÇâय सहभाKगतामा 

आकासेपानी संकलन र भúडारण, 

परंपरागत इनार र कुवाको 

पनुज©eवकरण र rरचािजSङ 

कायSÇम सuचालन गन1 कायSÇम 

रहेको तर कायाSUवयन नभएको । 

मkहलाह_ बढRमाEामा संलnन 

हुने कायSमा सफापानीको सहज 

qयवFथाका लाKग मkहलाहCको 

सÇâय सहभाKगतामा 

आकासेपानी संकलन र भúडारण, 

परंपरागत इनार र कुवाको 

पनुज©eवकरण र rरचािजSङ 

कायSÇम सuचालन हुने नगरेको 

। 

मkहलाहCको सÇâय 

सहभाKगतामा आकासेपानी 

संकलन र भúडारण, परंपरागत 

इनार र कुवाको पनुज©eवकरण र 

rरचािजSङ कायSÇम सuचालन 

बजेट र L'तवेदन । 
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७७   Fवरोज

गार तथा 

आय 

आजSन र 

बजार 

qयवFथा

पन 

४ 

४
.५
.१
 

DfGqfnosf] योजना तजुSमा गदाS 

बेरोजगार तथा गरRबीको 

नZसाcकनको समेत धार Bलईमkहला 

तथा बिuच'तकरणमा परेको 

समदुायलाई Lmयl लाभ हुने 

Fवरोजगारमलूक, आयमलूक र 

सीपमलूक कायSÇमह_ राß ेर बाeषSक 

बजेटमा समावेश गरR कायाSUवयन 

गrरएको छ । छैन ?  

०-१  ०.५ DfGqfnosf] योजना तजुSमा गदाS 

बेरोजगार तथा गरRबीको 

नZसाcकनको समेत आधार 

Bलईमkहला तथा बिuच'तकरणमा 

परेको समदुायलाई Lmयl लाभ हुने 

Fवरोजगारमलूक, आयमलूक र 

सीपमलूक कायSÇमह_ राß ेगrरएको 

र बाeषSक बजेटमा समावेश गरR 

कायाSUवयन गrरएको  । 

DfGqfnosf]] योजना तजुSमा गदाS 

बेरोजगार तथा गरRबीको 

नZसाcकनको समेत आधार 

Bलईमkहला तथा बिuच'तकरणमा 

परेको समदुायलाई Lmयl लाभ 

हुने Fवरोजगारमलूक, आयमलूक 

र सीपमलूक केहR कायSÇमह_ 

राß ेगrरएको तर  र बाeषSक 

बजेटमा समावेश गरR 

कायाSUवयन नभएको । 

DfGqfnosf] कोयोजना तजुSमा 

गदाS बेरोजगार तथा गरRबीको 

नZसाcकनको समेत आधार 

Bलईमkहला तथा बिuच'तकरणमा 

परेको समदुायलाई Lmयl लाभ 

हुने Fवरोजगारमलूक, आयमलूक 

र सीपमलूक कुन ैकायSÇम राß े

नगrरएको ।  

DfGqfnosf] योजना तजुSमा गनुS 

अगाWड बेरोजगार तथा गरRबीको 

नZसाcकनको समेत आधार Bलई 

मkहला तथा बिuच'तकरणमा 

परेको समदुायलाई Lmयl लाभ 

हुने Fवरोजगारमलूक, आयमलूक 

र सीपमलूक कायSकमको 

eवषयवFत,ु बजेट तथा संåया  

 ७८       

४
.५
.२
 

DfGqfnon] Fवरोजगार तथा बदेैBशक 

रोजगारRमा जाने मkहला तथा 

बिuच'तकरणमा परेको समदुायको 

lमता eवकासको लाKग कायSÇमह_ 

तय गरR कायाSUवयवन गन1 गरे । 

नगरेको ? (कायSकम संåया र 

उपिFथ'त) 

०-१  ०.५ DfGqfnon] Fवरोजगार तथा बदेैBशक 

रोजगारRमा जाने मkहला तथा 

बिuच'तकरणमा परेको समदुायको 

lमता eवकासको लाKग कायSÇमह_ 

तय गरR कायाSUवयवन गन1 गरेको । 

DfGqfnon]  Fवरोजगार तथा 

बदेैBशक रोजगारRमा जाने मkहला 

तथा बिuच'तकरणमा परेको 

समदुायको lमता eवकासको 

लाKग कायSÇमह_ तय गरेको तर 

कायाSUवयवन नभएको । 

DfGqfnon] Fवरोजगार तथा 

बदेैBशक रोजगारRमा जाने मkहला 

तथा बिuच'तकरणमा परेको 

समदुायको lमता eवकासको 

लाKग कायSÇमह_ तय नगरेको र 

कुन ैmयFता कायSÇम 

कायाSUवयवन नभएको । 

DfGqfnon] Fवरोजगार तथा 

बदेैBशक रोजगारRमा जाने मkहला 

तथा बिuच'तकरणमा परेको 

समदुायको lमता eवकासको 

लाKग गrरएका कायSÇमह_को 

संåया र उपिFथ'त, तथा 

Fवीकृत कायSÇम । 

 ७९       

४
.५
.३
! 

  मkहला LाeवKधकह_ (पश ुसेवा, 

कृeष, FवाFöय र  ;'rgf / ;+rf/, 

cfO{=l6 पवूाSधार स:बUधी LाeवKधक  

cflb) तयार गन1 गरे । नगरेको ? 

(मनोनयन, 'नयिुZत वा गठन र 

ताBलम स:बUधी सचुकाँक) 

०-१  ०.५  मkहला LाeवKधकह_ (पश ुसेवा, 

कृeष, FवाFöय र  ;'rgf / ;+rf/, 

cfO{=l6 पवूाSधार स:बUधी LाeवKधक  

cflb)  तयार गन1 गरेको । 

मkहला LाeवKधकह_ (पश ुसेवा, 

कृeष, FवाFöय र  ;'rgf / 

;+rf/, cfO{=l6 पवूाSधार स:बUधी 

LाeवKधक  cflb) तयार गन1 

नी'त रहेको तर कायाSUवयन 

नभएको । 

मkहला LाeवKधकह_ (पश ुसेवा, 

कृeष, FवाFöय र  ;'rgf / 

;+rf/, cfO{=l6 पवूाSधार स:बUधी 

LाeवKधक  cflb) तयार गन1 

नगरेको । 

मkहला LाeवKधकह_ (पश ुसेवा, 

कृeष, FवाFöय र  ;'rgf / 

;+rf/, cfO{=l6 पवूाSधार स:बUधी 

LाeवKधक  cflb)तयार गन1 गन1 

'नणSय र मनोनयन, 'नयिुZत वा 

गठन र ताBलम स:बUधी 

eववरण । 

 ८०       

४
.५
.४
 

गrरब तथा विuच'तकरणमा परेको 

समदुायको पहँुच र ÇयशिZत अन_ुप 

सपुथमtूय सहकारR पसलह_को 

०-१  0 गrरब तथा विuच'तकरणमा परेको 

समदुायको पहँुच र ÇयशिZत 

अन_ुप सपुथमtूय सहकारR 

गrरब तथा विuच'तकरणमा 

परेको समदुायको पहँुच र 

ÇयशिZत अन_ुप सपुथमtूय 

सहकारR पसलह_को 

गrरब तथा विuच'तकरणमा 

परेको समदुायको पहँुच र 

ÇयशिZत अन_ुप सपुथमtूय 

सहकारR पसलह_को 

गrरब तथा विuच'तकरणमा 

परेको समदुायको पहँुच र 

ÇयशिZत अन_ुप सपुथमtूय 

सहकारR पसलह_को 
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qयवFथापनमा  कायSÇम कायाSUवयन 

भए । नभएको ? 

पसलह_को qयवFथापनमा   

कायSÇम कायाSUवयन भएको । 

qयवFथापनमा  कायSÇम भएको 

तर कायाSUवयन नभएको । 

qयवFथापनमा  कायSÇम 

नभएको । 

qयवFथापनमा  कायSÇम र 

अनगुमन L'तवेदन । 

८१ सशुासन 

तथा 

उèरदा'य

mव २० 

सशुासन ४ 

५
.१
.१
 

 सेवा Lवाह, eवकास 'नमाSण र 

Fथानीय शासनका íबषयमा 

कायSपाBलका तथा सभाबाट नी'त, 

काननू जारR गरR सोहR काननू 

बमोिजम स:बिUधत अKधकारR बाट 

'नणSय गरR कामकाज गन1 गरेको वा 

तदथS 'नणSय गरR कामकाज हुने 

गरेको ?  

०-१  ०.५  सेवा Lवाह, eवकास 'नमाSण र 

Fथानीय शासनका íबषयमा 

कायSपाBलका तथा सभाबाट नी'त, 

काननू जारR गरR सोहR काननू 

बमोिजम स:बिUधत अKधकारRबाट 

'नणSय गरR कामकाज गन1 गरेको ।  

 सेवा Lवाह, eवकास 'नमाSण र 

Fथानीय शासनका íबषयमा 

कायSपाBलका तथा सभाबाट नी'त, 

काननू जारR गरेप'न स:बिUधत 

अKधकारRबाट तदथS 'नणSय गरR 

कामकाज हुने गरेको ।  

Fथानीय सेवा Lवाह, eवकास 

'नमाSण र Fथानीय शासनका 

íबषयमा तदथS 'नणSय गरR 

कामकाज हुने गरेको ।  

 Fथानीय सेवा Lवाह, eवकास 

'नमाSण र Fथानीय शासनका 

íबषयमा कायSपाBलका तथा 

सभाबाट नी'त, काननू जारR र 

काननू बमोिजम स:बिUधत 

अKधकारRबाट भएका 'नणSय ।  

 ८२       

५
.१
.२
 

 DfGqfnon] eवKधको शासन, qयापक 

जनसहभाKगता, †7टाचार íब_îध 

शUूय सहनशीलता, सेवा Lवाहमा 

'नzपlता र मkहला तथा 

विuच'तकरणमा परेको समदुायलाई 

अïाKधकार जFता नी'त 

कायाSUवयनमा tयाए । नtयाएको ? 

०-१  ०.५  eवKधको शासन, qयापक 

जनसहभाKगता, †7टाचार íब_îध 

शUूय सहनशीलता, सेवा Lवाहमा 

'नzपlता र मkहला तथा 

विuच'तकरणमा परेको समदुायलाई 

अïाKधकार जFता नी'त 

कायाSUवयनमा tयाएको । 

 eवKधको शासन, qयापक 

जनसहभाKगता, †7टाचार 

íब_îध शUूय सहनशीलता, सेवा 

Lवाहमा 'नzपlता र मkहला 

तथा विuच'तकरणमा परेको 

समदुायलाई अïाKधकार जFता 

केहR नी'तमाE कायाSUवयनमा 

tयाएको । 

 eवKधको शासन, qयापक 

जनसहभाKगता, †7टाचार 

íब_îध शUूय सहनशीलता, सेवा 

Lवाहमा 'नzपlता र मkहला 

तथा विuच'तकरणमा परेको 

समदुायलाई अïाKधकार जFता 

कुन ैनी'त कायाSUवयनमा 

नtयाएको । 

eवKधको शासन, qयापक 

जनसहभाKगता, †7टाचार 

íब_îध शUूय सहनशीलता, सेवा 

Lवाहमा 'नzपlता र मkहला 

तथा विuच'तकरणमा परेको 

समदुायलाई अïाKधकार जFता 

नी'त र कायाSUवयन L'तवेदन ।  

 ८३       

५
.१
.३
 

मkहला eवकासका लाKग भएका 

बेइिजcग घोषणा पEका वा¢वटा 

L'तवîधताह_का lेEमा कायSÇम तय 

गरR कायाSUवयन गन1 गरेको छ ? 

(कायSकम संåया र उपिFथ'त) 

०-१  ०.५ मkहला eवकासका लाKग भएका 

बेइिजcग घोषणा पEका वा¢वटा 

L'तवîधताह_का lेEमा कायSÇम 

तय गरR कायाSUवयन गन1 गरेको । 

मkहला eवकासका लाKग भएका 

बेइिजcग घोषणा पEका वा¢वटा 

L'तवîघताह_का lेEमा कायSÇम 

तय भएप'न  कायाSUवयन 

नभएको । 

मkहला eवकासका लाKग भएका 

बेइिजcग घोषणा पEका वा¢वटा 

L'तवîधताका lेEमा कुन ै

कायSÇम तय नभएको तथा कुन ै

कायाSUवयन नभएको । 

मkहला eवकासका लाKग भएका 

बेइिजcग घोषणा पEका वा¢वटा 

L'तवîधताह_का lेEमा  

Fवीकृत  तथा सuचाBलत 

कायSÇम संåया र उपिFथ'त । 

 ८४       

५
.१
.४
 

संयZुत रा7´सcघीय बाल अKधकार 

महासUधी, १९८९ मा गrरएको 

L'तबîधता कायाSUवयन गनS 

कायSÇमह_मा रकम eव'नयोजन गरR 

०-१  ०.५ संयZुत रा7´सcघीय बाल अKधकार 

महासUधी, १९८९ मा गrरएको 

L'तबîधता कायाSUवयन गनS 

कायSÇमह_मा रकम eव'नयोजन 

संयZुत रा7´सcघीय बाल 

अKधकार महासUधी, १९८९ मा 

गrरएको L'तबîधता कायाSUवयन 

गनS कायSÇमह_मा रकम 

संयZुत रा7´सcघीय बाल 

अKधकार महासUधी, १९८९ मा 

गrरएको L'तबîधता कायाSUवयन 

गन1 कुन ैकायSÇममा रकम 

संयZुत रा7´सcघीय बाल 

अKधकार महासUधी, १९८९ मा 

गrरएको L'तबîधता कायाSUवयन 

गन1 कायSÇममा  eव'नयोिजत 

बजेट तथा कायSकम संåया, 
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कायSÇमह_ समयमैा स:पUन गरेको 

छ ?  

गरR कायSÇमह_ समयमैा स:पUन 

गन1 गरेको । 

eव'नयोजन भएप'न कायSÇमह_ 

कायाSUवयन नभएको । 

eव'नयोजन नभएको र हालस:म 

कुन ैकायSÇम नभएको । 

कायSकम संचालन भएको संåया 

र उपिFथ'त । 

८५   उèरदा'य

mव र 

जवाफदे

kहता 

४ 

५
.२
.१
 

dGqfnon] 'नयBमत Cपमा 

कायSÇमको सावSज'नक परRlण, 

सामािजक परRlण, सावSज'नक 

सनुवुाई, 'नयBमत पEकार भेटघाट र 

सचूनाको सावSज'नकâकरण गन1 गरे । 

नगरेको ? 

०-१  ०.५ 'नयBमत Cपमा कायSÇमको 

सावSज'नक परRlण, सामािजक 

परRlण, सावSज'नक सनुवुाई, 

'नयBमत पEकार भेटघाट र 

सचूनाको सावSज'नकâकरण गन1 

गरेको । 

 आकल झुकल केहR कायSÇमको 

सावSज'नक परRlण, सामािजक 

परRlण, सावSज'नक सनुवुाई, 

'नयBमत पEकार भेटघाट र 

सचूनाको सावSज'नकâकरण गन1 

गरेको । 

 कुन ैकायSÇमको सावSज'नक 

परRlण, सामािजक परRlण, 

सावSज'नक सनुवुाई, 'नयBमत 

पEकार भेटघाट र सचूनाको 

सावSज'नकâकरण गन1 नगरेको । 

 'नयBमत Cपमा कायSÇमको 

सावSज'नक परRlण, सामािजक 

परRlण, सावSज'नक सनुवुाई, 

'नयBमत पEकार भेटघाट र 

सचूनाको सावSज'नकâकरण गरेको 

L'त र कायSÇमको उपिFथ'त । 

 ८६       

५
.२
.२
 

dGqfnon] गन1 सावSज'नक परRlण, 

सामािजक परRlण, सावSज'नक 

सनुवुाई, 'नयBमत पEकार भेटघाट र 

सचूनाको सावSज'नकâकरण कायSÇममा 

बिUच'तकरणमा परेका qयिZत तथा 

समदुायका सदFयको उपिFथ'त रहने 

गरे । नगरेको ? 

०-१  ०.५ dGqfnon]  गन1 सावSज'नक 

परRlण, सामािजक परRlण, 

सावSज'नक सनुवुाई, 'नयBमत 

पEकार भेटघाट र सचूनाको 

सावSज'नकâकरण कायSÇममा 

बिUच'तकरणमा परेका qयिZत तथा 

समदुायको उपिFथ'त रहने गरेको ।  

dGqfnon] ] गन1 सावSज'नक 

परRlण, सामािजक परRlण, 

सावSज'नक सनुवुाई, 'नयBमत 

पEकार भेटघाट र सचूनाको 

सावSज'नकâकरण कायSÇममा 

बिUच'तकरणमा परेका qयिZत 

तथा समदुायको कkहले काहRêमाE 

उपिFथ'त रहने गरेको ।  

dGqfnon]  गन1 सावSज'नक 

परRlण, सामािजक परRlण, 

सावSज'नक सनुवुाई, 'नयBमत 

पEकार भेटघाट र सचूनाको 

सावSज'नकâकरण कायSÇममा 

बिUच'तकरणमा परेका qयिZत 

तथा समदुायको उपिFथ'त रहने 

नगरेको । 

dGqfnon] ] गन1 सावSज'नक 

परRlण, सामािजक परRlण, 

सावSज'नक सनुवुाई, 'नयBमत 

पEकार भेटघाट र सचूनाको 

सावSज'नकâकरण कायSÇमको 

उपिFथ'त रिज7टर  र 

बिUच'तकरणमा परेका qयिZतको 

उपिFथ'त । 

 ८७       

५
.२
.३
 

dGqfnon]  गन1 सावSज'नक परRlण, 

सामािजक परRlण, सावSज'नक 

सनुवुाई, 'नयBमत पEकार भेटघाट र 

सचूनाको सावSज'नकâकरण कायSÇममा 

बिUच'तकरणमा परेका qयिZत तथा 

समदुायको तफS बाट Fथानीय सरकारले 

Bलएको नी'त तथा कायSकम र सो को 

कायाSUवयका eवषयमा आवाज उ¨ने 

गरे । नगरेको र यसरR उठेका Lzन 

उपर Fथानीय सरकारबाट स:बोधन 

हुने गरे । नगरेको ? 

०-१  ०.५ dGqfnon]  गन1 सावSज'नक 

परRlण, सामािजक परRlण, 

सावSज'नक सनुवुाई, 'नयBमत 

पEकार भेटघाट र सचूनाको 

सावSज'नकâकरण कायSÇममा 

बिUच'तकरणमा परेका qयिZत तथा 

समदुायको तफS बाट Fथानीय 

सरकारले Bलएको नी'त तथा 

कायSकम र सो को कायाSUवयका 

eवषयमा उठेका Lzन उपर Fथानीय 

सरकारबाट स:बोधन हुने गरेको ।  

dGqfnon]  गन1 सावSज'नक 

परRlण, सामािजक परRlण, 

सावSज'नक सनुवुाई, 'नयBमत 

पEकार भेटघाट र सचूनाको 

सावSज'नकâकरण कायSÇममा 

बिUच'तकरणमा परेका qयिZत 

तथा समदुायको तफS बाट Fथानीय 

सरकारले Bलएको नी'त तथा 

कायSकम र सो को कायाSUवयका 

eवषयमा उठेका Lzनमáये 

dGqfnon]  गन1 सावSज'नक 

परRlण, सामािजक परRlण, 

सावSज'नक सनुवुाई, 'नयBमत 

पEकार भेटघाट र सचूनाको 

सावSज'नकâकरण कायSÇममा 

बिUच'तकरणमा परेका qयिZत 

तथा समदुायको तफS बाट Fथानीय 

सरकारले Bलएको नी'त तथा 

कायSकम र सो को कायाSUवयका 

eवषयमा आवाज उ¨ने गरे प'न 

dGqfnon] गन1 सावSज'नक 

परRlण, सामािजक परRlण, 

सावSज'नक सनुवुाई, 'नयBमत 

पEकार भेटघाट र सचूनाको 

सावSज'नकâकरण कायSÇममा 

बिUच'तकरणमा परेका qयिZत 

तथा समदुायको तफS बाट Fथानीय 

सरकारले Bलएको नी'त तथा 

कायSकम र सो को कायाSUवयका 

eवषयमा आवाज उठेका Lzन र 
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केहRकोमाE Fथानीय सरकारबाट 

स:बोधन हुने गरेको । 

यसमा  Fथानीय सरकारबाट 

स:बोधन हुने नगरेको । 

mयसमा  Fथानीय सरकारबाट 

स:बोधनको अBभलेख ।  

 ८८       

५
.२
.४
 

dGqfnosf जनL'त'नKध र 

कमSचारRको आचार संkहता Fवीकृत 

गरR कायाSUवयनमा tयाए । 

नtयाएको ? 

०-१  १   जनL'त'नKध र कमSचारRको 

आचार संkहता Fवीकृत गरR 

कायाSUवयनमा tयाएको । 

  जनL'त'नKध र कमSचारRको 

आचार संkहता Fवीकृत गरे प'न 

कायाSUवयनमा आइनसकेको । 

  जनL'त'नKध र कमSचारRको 

आचार संkहता Fवीकृत गरR 

कायाSUवयनमा नtयाएको । 

 जनL'त'नKध र कमSचारRको 

Fवीकृत आचार संkहता । 

८९   सचूना 

तथा 

संचार 

४ 

५
.३
.१
 

dGqfnon] 'नयBमतCपमा समï 

वाeषSक योजना तथा कायSÇमको 

सावSज'नक गन1 गरे । नगरेको र 

मkहला, बालबाBलका र आkदवासी 

जनजा'त, मधेशी, मिुzलम, 

eपछडावगS, दBलत, अपाcगता भएका 

qयिZतह_, जे7ठनागrरकलाई लwlत 

गरेर राखेको कायSÇम तथा बजेट 

सरोकारवालाले थाहा पाउनेगरR 

सावSज'नक गरे। नगरेको ? 

०-१  ०.५ 'नयBमतCपमा समï वाeषSक योजना 

तथा कायSÇमको सावSज'नक गन1 

गरेको र मkहला, बालबाBलका र 

आkदवासी जनजा'त, मधेशी, 

मिुzलम, eपछडावगS, दBलत, 

अपाcगता भएका qयिZतह_, 

जे7ठनागrरकलाई लwlत गरेर 

राखेको कायSÇम तथा बजेट 

सरोकारवालाले थाहा पाउनेगरR 

सावSज'नक गरेको । 

'नयBमतCपमा समï वाeषSक 

योजना तथा कायSÇमको 

सावSज'नक गन1 गरे प'न मkहला, 

बालबाBलका र आkदवासी 

जनजा'त, मधेशी, मिुzलम, 

eपछडावगS, दBलत, अपाcगता 

भएका qयिZतह_, 

जे7ठनागrरकलाई लwlत गरेर 

राखेको कायSÇम तथा बजेट 

सरोकारवालाले थाहा पाउनेगरR 

सावSज'नक नगरेको । 

'नयBमतCपमा समï वाeषSक 

योजना तथा कायSÇमको 

सावSज'नक गन1 नगरेको र 

मkहला, बालबाBलका र आkदवासी 

जनजा'त, मधेशी, मिुzलम, 

eपछडावगS, दBलत, अपाcगता 

भएका qयिZतह_, 

जे7ठनागrरकलाई लwlत गरेर 

राखेको कायSÇम तथा बजेट 

सरोकारवालाले थाहा पाउनेगरR 

सावSज'नक नगरेको । 

 'नयBमतCपमा समï गरेको 

वाeषSक योजना तथा कायSÇमको 

सावSज'नकâकरण  र मkहला, 

बालबाBलका र आkदवासी 

जनजा'त, मधेशी, मिुzलम, 

eपछडावगS, दBलत, अपाcगता 

भएका qयिZतह_, जे7ठ नागrरक 

लwlत कायSÇम तथा बजेट 

सावSज'नक गरेको अBभलेख । 

 ९०      

५
.३
.२
 

dGqfnon] Fथानीय सचूना Fथानीय 

भाषामा Lवाह तथा Lशारण गन1 गरे 

। नगरेको ? 

०-१  0 Fथानीय सचूना Fथानीय भाषामा 

Lवाह तथा Lशारण गन1 गरेको । 

 Fथानीय सचूना Fथानीय 

भाषामा Lवाह तथा Lशारण गन1 

नी'त रहेको तर कायाSUवयन 

नभएको । 

 Fथानीय सचूना Fथानीय 

भाषामा Lवाह तथा Lशारण गन1 

नगरेको ।  

Fथानीय सचूनाह_ Fथानीय 

भाषामा Lवाह तथा Lशारण 

गरेको eववरण । 

 ९१       

५
.३
.३
 

के  k|b]z ;/sf/n] Fथानीय रेWडयो, 

एफ.एम. र छापा माáयमîवारा 

समावेशीकरण तथा लûKगक समानता 

स:बUधी सचूना Lवाह गरR जनतालाई 

ससुKुचत गन1 गरेको छ ? 

०-१  १ k|b]z ;/sf/n] Fथानीय रेWडयो, 

एफ.एम. र छापा माáयमîवारा 

समावेशीकरण तथा लûKगक समानता 

स:बUधी सचूना Lवाह गरR 

जनतालाई ससुKुचत गन1 गरेको । 

k|b]z ;/sf/n] Fथानीय रेWडयो, 

एफ.एम. र छापा माáयमîबाट 

केहRमाE  समावेशी तथा लûKगक 

समानता स:बUधी सचूना Lवाह 

गरR जनतालाई ससुKुचत गन1 

गरेको । 

k|b]z ;/sf/n] Fथानीय रेWडयो, 

एफ.एम. र छापा माáयमîबाट 

समावेशीकरण तथा लûKगक 

समानता स:बUधी सचूना Lवाह 

गरR जनतालाई ससुKुचत गन1 

नगरेको । 

k|b]z ;/sf/n] Fथानीय रेWडयो, 

एफ.एम. र छापा माáयमîवारा 

समावेशीकरण तथा लûKगक 

समानता स:बUधी Lवाkहत 

सचूनाको L'त । 



 
 

60 

 

!सनं मलू 
)बषय 

सहायक 
)बषय 

अ1क सचूक 
नं 

सचूक सचूकको 
अ1क 

4ा5ता
1क 

१ अकं आउने अव<था ०.५ अकं आउने अव<था ० अक आउने अव<था 4माAणकरणको आधार 

 ९२       

५
.३
.४
 

के   मkहला, बालबाBलका सब ै

जातजा'तका eवपUन बगS (आkदवासी 

जनजा'त, दBलत मधेशी, मिुzलम, 

eपछडावगS) अपाcगता भएको 

qयिZतह_, जे7ठ नागrरक लगायत 

अUय लwlत समहुह_को सचूना, 

Bशlा तथा संचारस:बUधी कायSÇमको 

Lवाहबाट यी वगSह_को जनचेतनामा 

वîृKध भएको छ ? (आधार 

तöयाँकसँग समेत तलुना गनS सóकने) 

०-१  ०.५  मkहला, बालबाBलका सब ै

जातजा'तका eवपUन बगS (आkदवासी 

जनजा'त, दBलत मधेशी, मिुzलम, 

eपछडावगS) अपाcगता भएको 

qयिZतह_, जे7ठ नागrरक लगायत 

अUय लwlत समहुह_को सचूना, 

Bशlा तथा संचारस:बUधी 

कायSÇमको Lवाहबाट यी वगSह_को 

जनचेतनामा वîृKध भएको । 

 मkहला, बालबाBलका सब ै

जातजा'तका eवपUन बगS 

(आkदवासी जनजा'त, दBलत 

मधेशी, मिुzलम, eपछडावगS) 

अपाcगता भएको qयिZतह_, 

जे7ठ नागrरक लगायत अUय 

लwlत समहुह_को सचूना, Bशlा 

तथा संचारस:बUधी कायSÇमको 

Lवाह भएप'न यसबाट यी 

वगSह_को जनचेतनामा वîृKध 

भएको आधार नभएको । 

 मkहला, बालबाBलका सब ै

जातजा'तका eवपUन बगS 

(आkदवासी जनजा'त, दBलत 

मधेशी, मिुzलम, eपछडावगS) 

अपाcगता भएको qयिZतह_, 

जे7ठ नागrरक लगायत अUय 

लwlत समहुह_को सचूना, Bशlा 

तथा संचारस:बUधी कायSÇमको 

Lवाह नभएको र Fथानीय तहका 

कायSÇमबाट यी वगSह_को 

जनचेतनामा वîृKध नभएको । 

 मkहला, बालबाBलका सब ै

जातजा'तका eवपUन बगS 

(आkदवासी जनजा'त, दBलत 

मधेशी, मिुzलम, eपछडावगS) 

अपाcगता भएको qयिZतह_, 

जे7ठनागrरक लगायत अUय 

लwlत समहुह_को सचूना, Bशlा 

तथा संचारस:बUधी कायSÇमको 

Lवाहबाट यी वगSह_को 

जनचेतनामा वîृKध भएको 

तöयाँक वा अáययन L'तवेदन । 

९३   अनगुमन 

तथा 

मtूया

cकन 

४ 

५
.४
.१
 

के कायSÇम तथा पrरयोजना 

कायाSUवयनबाट स:विUधत समदुायले 

परूा लाभ Bलन सकेको छ ? 

०-१  ०.५ कायSÇम तथा पrरयोजना 

कायाSUवयनबाट स:विUधत 

समदुायले परूा लाभ Bलन सकेको । 

कायSÇम तथा पrरयोजना 

कायाSUवयनबाट स:विUधत 

समदुायले केहRमाE लाभ Bलन 

सकेको । 

कायSÇम तथा पrरयोजना 

कायाSUवयनबाट स:विUधत 

समदुायले लाभ Bलन नसकेको । 

कायSÇम तथा पrरयोजना 

कायाSUवयनबाट स:विUधत 

समदुायले परूा लाभ Bलएको 

Lभाव अáययन L'तवेदन । 

 ९४       

५
.४
.२
 

के dGqfnon] संचालन गरेका 

कायSकमको अनगुमन, मtूयाcकन 

गदाS लcैKगक समानता तथा 

सामािजक समावेशी eवकास स:वUधी 

कायSÇमको संचालनबाट 

सरोकारवालालाई पगेुको लाभ, असर 

र Lभाव eवzलेषण गन1 गrरUछ ? 

०-१  ०.५ dGqfnon] संचालन गरेका 

कायSकमको अनगुमन, मtूयाcकन 

गदाS लcैKगक समानता तथा 

सामािजक समावेशी eवकास 

स:वUधी  कायSÇमको संचालनबाट 

सरोकारवालालाई पगेुको लाभ, असर 

र Lभाव eवzलेषण गन1 गrरएको । 

dGqfnon] संचालन गरेका 

कायSकमको अनगुमन, 

मtूयाcकन गदाS लcैKगक 

समानता तथा सामािजक 

समावेशी eवकास स:वUधी  

कायSÇमको संचालनबाट 

सरोकारवालालाई पगेुको लाभ, 

असर र Lभाव eवzलेषण गन1 

कायSÇम रहेको तर कायाSUवयन 

नभएको । 

dGqfnoon] संचालन गरेका 

कायSकमको अनगुमन, 

मtूयाcकन गदाS लcैKगक 

समानता तथा सामािजक 

समावेशी eवकासका  कायSÇमको 

संचालनबाट  सरोकारवालालाई 

पगेुको लाभ, असर र Lभाव 

eवzलेषण गन1 कायSÇम नभएको 

। 

dGqfnon ] संचालन गरेका 

कायSकमको अनगुमन, 

मtूयाcकन गदाS लcैKगक 

समानता तथा सामािजक 

समावेशी eवकासका  कायSÇमको 

संचालनबाट  सरोकारवालालाई 

पगेुको लाभ, असर र Lभाव 

eवzलेषण भएको L'तवेदन । 
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 ९५       

५
.४
.३
 

के  dGqfno समीlा बठैकमा 

मkहला, बालबाBलका, सब ै

जातजा'तका eवपUन बगS (आkदवासी 

जनजा'त, दBलत मधेशी, मिुzलम, 

eपछडावगS) अपाcगता भएका 

qयिZतह_, जे7ठनागrरक लगायतलाई 

लwlत कायSÇम माKथ छलफल गन1 

गरेका छ ? 

०-१  ०.५  समीlा बठैकमा मkहला, 

बालबाBलका, सब ैजातजा'तका 

eवपUन वगS (आkदवासी जनजा'त, 

दBलत मधेशी, मिुzलम, eपछडावगS) 

अपाcगता भएका qयिZतह_, 

जे7ठनागrरक लगायतलाई लwlत 

कायSÇम माKथ छलफल हुने गरेको 

।  

 समीlा बठैकमा मkहला, 

बालबाBलका, सब ैजातजा'तका 

eवपUन वगS (आkदवासी 

जनजा'त, दBलत मधेशी, 

मिुzलम, eपछडावगS) अपाcगता 

भएका qयिZतह_, जे7ठनागrरक 

लगायतलाई लwlत कायSÇम 

माKथ यदाकदा छलफल हुने 

गरेको । 

समीlा बठैकमा मkहला, 

बालबाBलका, सब ैजातजा'तका 

eवपUन वगS (आkदवासी 

जनजा'त, दBलत मधेशी, 

मिुzलम, eपछडावगS) अपाcगता 

भएका qयिZतह_, जे7ठनागrरक 

लगायतलाई लwlत कायSÇम 

माKथ छलफल हुने नगरेको । 

समीlा बठैकमा मkहला, 

बालबाBलका, सब ैजातजा'तका 

eवपUन वगS (आkदवासी 

जनजा'त, दBलत मधेशी, 

मिुzलम, eपछडावगS) अपाcगता 

भएका qयिZतह_, जे7ठनागrरक 

लगायतलाई लwlत गरR भएको 

छलफल L'तवेदन । 

 ९६       

५
.४
.४
 

के अनगुमन तथा मtूयाcकनबाट 

Bसकेका पाठह_ कायSÇम वा योजना 

तयार गदाS समावेश गन1 गrरUछ ? 

०-१  ०.५ अनगुमन तथा मtूयाcकनबाट 

Bसकेका पाठह_ कायSÇम वा योजना 

तयार गदाS समावेश गन1 गrरएको छ 

। 

अनगुमन तथा मtूयाcकनबाट 

Bसकेका केहR पाठह_ कायSÇम 

वा योजना तयार गदाS समावेश 

गन1 गrरएको छ । 

अनगुमन तथा मtूयाcकनबाट 

Bसकेका पाठह_ कायSÇम वा 

योजना तयार गदाS समावेश गन1 

गrरएको छैन । 

अनगुमन तथा मtूयाcकनबाट 

Bसकेका पाठह_ कायSÇम वा 

योजना तयार गदाS समावेश 

गरेको Lमाण । 

९७   समUवय 

र 

स:बUध 

íबFतार 

४ 

५
.५
.१
 

k|b]z ;/sf/n] संघ  / :yfgLo tx  

सरकारह_ले तय गरेका नी'त, काननू 

तथा कायSÇमह_को कायाSUवयनमा 

सहकायS, समUवय र सहजीकरण गन1 

गरे । नगरेको ?  

०-१ ०.५  k|b]z ;/sf/n] संघ  / :yfgLo 

tx  सरकारह_ले तय गरेका नी'त, 

काननू तथा कायSÇमह_को 

कायाSUवयनमा सहकायS, समUवय र 

सहजीकरण गन1 गरेको ।  

k|b]z ;/sf/n] संघ  / :yfgLo 

tx  सरकारह_ले तय गरेका 

केहR नी'त, काननू तथा 

कायSÇमको कायाSUवयनमा माE 

सहकायS, समUवय र सहजीकरण 

गन1 गरेको ।  

k|b]z ;/sf/n] संघ  / :yfgLo 

tx  सरकारह_ले तय गरेका 

नी'त, काननू तथा कायSÇमह_को 

कायाSUवयनमा सहकायS, समUवय 

र सहजीकरण गन1 नगरेको । 

k|b]z ;/sf/n] संघ  / :yfgLo 

tx सरकारह_ले तय गरेका 

नी'त, काननू तथा कायSÇमह_को 

कायाSUवयनमा सहकायS, समUवय 

र सहजीकरण गरेको Lमाण ।  

 ९८       

५
.५
.२
 

लcैKगक समानता तथा समावेशी 

eवकासको लाKग eवBभUन 

सरोकारवाला 'नकायह_बीच सuजाल 

बनी कायSगत छलफल तथा यस 

lेEको eवकासको लाKग 

'नयBमतCपमा कायS हुने गरे । 

नगरेको ?  

०-१  ०.५ लcैKगक समानता तथा समावेशी 

eवकासको लाKग eवBभUन 

सरोकारवाला 'नकायह_बीच बनेको 

सuजालमा कायSगत छलफल तथा 

यस lेEको eवकासको लाKग 

'नयBमतCपमा कायS हुने गरेको । 

लcैKगक समानता तथा समावेशी 

eवकासको लाKग eवBभUन 

सरोकारवाला 'नकायह_बीच 

बनेको सuजालमा आकलझुकल 

कायSगत छलफल तथा यस 

lेEको eवकासको लाKग 

बेलाबेलामा कायS हुने गरेको ।  

लcैKगक समानता तथा समावेशी 

eवकासको लाKग eवBभUन 

सरोकारवाला 'नकायह_बीच 

बनेको सuजालमा कायSगत 

छलफल तथा यस lेEको 

eवकासको लाKग कायS हुने 

नगरेको । 

लcैKगक समानता तथा समावेशी 

eवकासको लाKग eवBभUन 

सरोकारवाला 'नकायह_बीच 

बनेको सuजाल मा कायSगत 

छलफल तथा यस lेEको 

eवकासको लाKग कायS गरेको 

Lमा`णत हुने बठैकका 'नणSय 

पिुFतका तथा 'नणSय । 
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[\ट^यः सहभागीह`ले लैससास परYbण गदा0 मAहला तथा पुcषमा प>न कुन वग0को र जातको मAहला तथा पुcष हो भeने कुरालाई प>न fवgलेषण गनु0 जcरY हुछ ज4ले गदा0 

समावेशी मूiदा लाई प>न समेjन सkकeछ ।  

!सनं मलू 
)बषय 

सहायक 
)बषय 

अ1क सचूक 
नं 

सचूक सचूकको 
अ1क 

4ा5ता
1क 

१ अकं आउने अव<था ०.५ अकं आउने अव<था ० अक आउने अव<था 4माAणकरणको आधार 

 ९९       

५
.५
.३
 

लcैKगक समानता तथा समावेशी 

eवकासको लाKग eवBभUन 

सरोकारवाला 'नकायह_बीच कायSगत 

संयUE (संजाल) का L'त'नKधह_लाई 

लcैKगक तथा समावेशी eवकास 

स:वUधी lमता eवकास ताBलमह_ 

Lदान गन1 गरे । नगरेको ?  

०-१  ०.५ लcैKगक समानता तथा समावेशी 

eवकासको लाKग eवBभUन 

सरोकारवाला 'नकायह_बीच कायSगत 

संयUE (संजाल) का 

L'त'नKधह_लाई लcैKगक तथा 

समावेशी eवकास स:वUधी lमता 

eवकास ताBलमह_ Lदान गन1 गरेको 

।  

लcैKगक समानता तथा समावेशी 

eवकासको लाKग eवBभUन 

सरोकारवाला 'नकायह_बीच 

कायSगत संयUE (संजाल) का 

केहR L'त'नKधलाई माE लcैKगक 

तथा समावेशी eवकास स:वUधी 

lमता eवकास ताBलम kदने 

कायSÇम रहेको । 

लcैKगक समानता तथा समावेशी 

eवकासको लाKग eवBभUन 

सरोकारवाला 'नकायह_बीच 

कायSगत संयUE (संजाल) का 

L'त'नKधलाई लcैKगक तथा 

समावेशी eवकास स:वUधी 

lमता eवकास ताBलमह_ Lदान 

गन1 नगरे ।  

लcैKगक समानता तथा समावेशी 

eवकासको लाKग eवBभUन 

सरोकारवाला 'नकायह_बीच 

कायSगत संयUE (संजाल) का 

L'त'नKधह_लाई लcैKगक तथा 

समावेशी eवकास स:वUधी 

lमता eवकास ताBलम Lदान 

गरेको कायSकम संåया र 

उपिFथ'त । 

 १००       

५
.५
.४
 

मkहला eवCîध हुने सब ैLकारका 

भेदभाव उUमलून गन1 महासिUध 

कायाSUवयनका लाKग तयार गrरएको 

राि7´य कायSयोजना र संयZुत 

रा7´सcघीय सरुlा पrरषîबाट पाrरत 

LFताव न:बर १३२५ र १८२० को 

कायाSUवयन राि7´य कायSयोजना, 
lbuf] ljsf; nIodf pNn]v ePsf 
n}lustf ;dfgtf ljifo, मानव 

अKधकार कायSयोजना तथा छुवाछुत 

íब_îधको कायSयोजना  sfof{Gjog 

ug{ dGqfnosf  कायSÇमह_मा 

रकम eव'नयोजन तथा कायाSUवयन 

गन1 गरे । नगरेको ?  

०-१  ०.५ मkहला eवCîध हुने सब ैLकारका 

भेदभाव उUमलून गन1 महासिUध 

कायाSUवयनका लाKग तयार गrरएको 

राि7´य कायSयोजना र संयZुत 

रा7´सcघीय सरुlा पrरषîबाट 

पाrरत LFताव न:बर १३२५ र १८२० 

को कायाSUवयन राि7´य कायSयोजना, 
lbuf] ljsf; nIodf pNn]v 
ePsf n}lustf ;dfgtf ljifo, 
मानव अKधकार कायSयोजना तथा 

छुवाछुत íब_îधको कायSयोजना  

sfof{Gjog ug{   कायSÇमह_मा 

रकम eव'नयोजन तथा कायाSUवयन 

गन1 गरेको  

मkहला eवCîध हुने सब ैLकारका 

भेदभाव उUमलून गन1 महासिUध 

कायाSUवयनका लाKग तयार 

गrरएको राि7´य कायSयोजना र 

संयZुत रा7´सcघीय सरुlा 

पrरषîबाट पाrरत LFताव न:बर 

१३२५ र १८२० को कायाSUवयन 

राि7´य कायSयोजना, lbuf] 

ljsf; nIodf pNn]v ePsf 
n}lustf ;dfgtf ljifo, मानव 

अKधकार कायSयोजना तथा 

छुवाछुत íब_îधको कायSयोजना  

sfof{Gjog ug{  कायSÇमह_मा 

रकम eव'नयोजन eP klg  

कायाSUवयन नगरेको   

मkहला eवCîध हुने सब ैLकारका 

भेदभाव उUमलून गन1 महासिUध 

कायाSUवयनका लाKग तयार 

गrरएको राि7´य कायSयोजना र 

संयZुत रा7´सcघीय सरुlा 

पrरषîबाट पाrरत LFताव न:बर 

१३२५ र १८२० को कायाSUवयन 

राि7´य कायSयोजना, lbuf] 

ljsf; nIodf pNn]v ePsf 
n}lustf ;dfgtf ljifo, मानव 

अKधकार कायSयोजना तथा 

छुवाछुत íब_îधको कायSयोजना  

sfof{Gjog ug{   कायSÇमह_मा 

रकम eव'नयोजन तथा 

कायाSUवयन नगरेको  

मkहला eवCîध हुने सब ैLकारका 

भेदभाव उUमलून गन1 महासिUध 

कायाSUवयनका लाKग तयार 

गrरएको राि7´य कायSयोजना र 

संयZुत रा7´सcघीय सरुlा 

पrरषîबाट पाrरत LFताव न:बर 

१३२५ र १८२० को कायाSUवयन 

राि7´य कायSयोजना, lbuf] 

ljsf; nIodf pNn]v ePsf 
n}lustf ;dfgtf ljifo, मानव 

अKधकार कायSयोजना तथा 

छुवाछुत íब_îधको कायSयोजना  

sfof{Gjog ug{ k|b]z ;/sf/sf  
कायSÇमह_मा eव'नयोजन भएको 

Fवीकृत वाeषSक कायSकम र बजेट 

। 
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