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१. प-ृठभमूी	
 

नेपालको सं+वधानको ./तावनामा लै34गक  +वभेद अ9:य गर= समानुपा?तक समावेशी र सहभा4गतामूलक 
DसEधा9तका आधारमा समतामूलक समाजको ?नमाHण गनJ Kयव/था उNलेख भएको छ । सं+वधानको धारा 
३८ ले मUहलालाई समान वंशीय अ4धकार, सुरWXत मात:ृव र .जनन /वा/Zय स[व9धी अ4धकार, रा\यका 
सवै तहमा सहभागी हुने अ4धकार, स[प+] तथा पा^रवा^रक माDमला स[ब9धी अ4धकार, DशXा, /वा/Zय, 

रोजगार र सामािजक सुरXामा सकारा:मक +वभेदको Kयव/था गरेको छ । सं+वधानले मUहला +वaEध हुनेसबै 
.कारका Uहसंाज9य कायHहaलाई कानून बमोिजम दbडनीय हुने Kयव/था गरेको छ । धारा १८ को समानताको 
हकमा सबै नाग^रकहa तथा सामािजक र सां/कृeकतaपले पछाfड परेका समुदाय समेतको संरXण, 

सशिgतकरण वा +वकासको ला4ग रा\यले कानुन बनाई +वशषे Kयव/था गनH सgने उNलेख छ । सामािजक 
9यायको हकले रा\यका हरेक तहमा समावेशी र समानुपा?तक .?त?न4ध:वको DसEधा9तका आधारमा 
जनताको सहभा4गताको अ4धकार /थापना गरेको छ । 
 

संघीय सरकारको नी?त, कायHjम तथा बजेट वgतlयहa र +वDभ9न कानूनी द/तावेजहaमा लै34गक समानता 
तथा सामािजक समावेशीकरणका मुEदाहmलाई स[बोधन गदn रािopय .ाथDमकताका साथ +वगतमा +वDभ9न 
कायHहa गदn आएको भएता प?न +वशषेतः कणाHल= .देशका मUहला तथा बिrच?तमा परेका वगH समुदायको 
जीवनमा अपेWXत प^रवतHन आउन सकेको देtखदैन । :यसैगर= +वकासका हरेक ग?त+व4धमा तुलना:मक 
aपमा पछाfड परेको कणाHल= .देशमा लै34गक तथा सामािजक +वभेदज9य Kयव/थाहa कायमै रहेको पाइ9छ 
। अझैप?न हाwो घर प^रवार र क?तपय सामािजक संरचनामा लै34गक  तथा सामािजक +वभेदज9य 
Kयबहारहa कायमै रहेका छन ्।  
 

कणाHल= .देश सरकारले प?न आyना नी?त, कायHjम तथा बजेट वgतlयहa र +वDभ9न कानूनी द/तावेजहa 
माफH त लै34गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका मुEदाहmलाई स[बोधन गनJ .यास ग^ररहेको छ 
। तथा+प मUहला तथा बिrचतीकरणमा परेका वगH तथा समुदायको जीवनशैल=मा अपेWXत सुधार हुन सकेको 
देtखदैन । 
 

समाजको अDभ9न अंगका aपमा रहेको मUहला, बालबाDलका, जेoठ ना4गरक, अपा3गता भएका Kयिgत, 

Dसमा9तकृत, +पछfडएका वगHको सशिgतकरण र उ:थानबाट मा| समतामूलक सामािजक +वकास स[भब छ। 
समाजमा भएका सबै Dलगं, वगH र उमेर समूहको समानुपा?तक स9तुDलत र 9याय संगत .ग?त र +वकासका 
हरेक Xे|मा अथपूणH सहभा4गता हुन सकेमा| .देशको द=गो शा9ती र उ9नती स[भव हु9छ । यसथH .ादेDशक 
ऐन, नी?त, रणनी?त तथा कायH+व4ध र +वकास योजनाहaमा लै4गकं समानता तथा सामािजक समाबेशीकरणका 
सवालहaलाई मूल.वाह=करण गर= कायाH9वयन गरेमा मा| य/ता +वभेदज9य Kयवहारमा सुधार Nयाउन 
सeक9छ l  
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२.  लसैसास पर78णको मह=व 
 

नेपालको सं+वधानको ./तावनामा उNलेख भएको "साम9ती, ?नरंकुश, के9Ä=कृत र एका:मक रा\यKयव/थाले 
सजृना गरेका सबै .कारका +वभेद र उ:पीडनको अ9:य गदn बहुजातीय, बहुभा+षक, बहुधाDमHक, बहुसां/कृ?तक 
तथा भौगोDलक +व+वधतायुgत +वशषेतालाई आ:मसात ्गर= +व+वधताबीचको एकता, सामािजक सां/कृ?तक 
ऐgयबEधता, सUहoणुता र सEभावलाई संरXण एवं .वधHन गदn, वगÇय, जातीय, Xे|ीय, भा+षक, धाDमHक, लै34गक  
+वभेद र सबै .कारका जातीय छुवाछूतको अ9:य गर= आ4थHक समानता, समEृ4ध र सामािजक 9याय 
सु?निÉचत गनH समानुपा?तक समावेशी र सहभा4गतामूलक DसEधा9तका आधारमा समतामूलक समाजको 
?नमाHण गनJ संकNप" लाई साकार पानH .देश सरकारको संरचना, नी?त ?नमाHण र संचालन हुने योजना तथा 
कायHjमलाई लै34गक समानता तथा सामािजक समावेDशकरण मै|ी बनाउँदै रा\यले Kयgत गरेका .?तबEधता 
अनुसार कायHगनH सं+वधानले Uदएको अ4धकार .योग गर= .देश सरकार / मातहतका ?नकायहaमा लै34गक 
तथा सामािजक समावेशी +वकास कायाH9वयन तथा .वEHधन गनH बाrछनीय भएकाले कणाHल= .देशको 
मूÖयम9|ी एवं म9|ीप^रषदको कायाHलयले ग^रने कायHहaको लै34गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण 
(लैससास) को àिoटकोण बाट लेखाजोखा गनH प^रXणका सूचकहa तयार ग^र लेखाजोखा ग^रएको छ । 
 

सं+वधानEवारा .द] हकहaको कायाH9वयन गनH तथा समानुपा?तक समावेशीताका आधारमा रा\य संरचनाका 
सबै अ3गहmमा मUहला, दDलत, आUदवासी जनजा?त, मधेशी, मजदरू, eकसान, अपा3गता भएका Kयिgत, 

+पछfडएका वगH र Xे| सबैलाई सहभागी गराउन संवैधा?नक Kयव/था ग^रएको प^र.ेâयमा सामािजक 
+व+वधता बीचको असमानता, सामािजक बिrच?तकरणका कारण सामािजक समूहको +वकास सूचकहm कमजोर 
भएको र सामािजक, आ4थHक तथा .शास?नक Xे|मा रहेको पहँुचको अ9तरलाई 9युन गनुH आवÉयक देtख9छ 
। यसर= नै लैससासका मुEदाहmलाई के9Ä=य सरकारले नी?तगत तथा कानूनी सुधार गदn अäता Uदइरहेको 
स9दभHमा .देश सरकारEधारा संचालन हुने योजना तथा कायHjमलाई लै34गक समानता र सामािजक 
समावेशीकरण मै|ी बनाउन, संवैधा?नक एवम ्कानूनी .ावधान पुरा गनH, रा\यले अ9तराHिopय/तरमा गरेका 
.?तबEधता अनुaप कायH गनH .देश सरकारका ?नकाय एवं /थानीय तहमा लै34गक  तथा सामािजक 
समावेशीकरणको .वEHधन गदn समाबेशी +वकासलाई जोड Uदन लै34गक समानता र सामािजक समावेशीकरण 
(लैससास) पर=Xण .देश सरकारले ?नयDमत aपमा ग^रनु आवÉयक देtखएको छ । 
 
 
 
 

३.  लसैसास पर78णको उAदेDयहE 
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यस लै34गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण (लैससास) पर=Xण को मुÖय उEदेÉय लैससास 
अवधारणा अनुसार यसको .योगलाई सरल=कृत aपमा /थानीयकरण गर= .देश सरकारले गनJ स[पूणH +वकास 
योजना तथा कायHjमलाई लैससास उ]रदायी र Uदगो बनाउन आ4थHक ãोतको सु?नÉचता, उपलिlधको 
समतामूलक +वतरण र उपयोगी बनाउने रहेको छ । यसका åब/ता^रत उEदेÉयहa यस .कार छन:् 
 

(१)  लै34गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण पर=Xण माफH त  मुÖयम9|ी तथा म9|ीप^रषदको 
 कायाHलयको सं/थागत संरचना र .णाल= लé34गक तथा समावेशी शासन मै|ी बनाउने र सं/थाको 
 लै34गक अ9तरहaको .भावलाई स[बोधन गदै लै34गक मूल.बाUहकरण र सशिgतकरण गदn 
 लैजाने । 
 

(२)  .देश सरकार / मातहतका ?नकायहaको पदा4धकार= र कमHचार=हaको लै34गक समानता तथा 
 सामािजक समावेशीकरणका +वषयमा सचेतना अDभवEृ4ध गर= आफनो सं/थाबाट स[पादन हुने 
 हरेक कायHjमहa लैससास उ]रदा?य बनाउन अDभ.े^रत गनJ ।  
 

(३)  .देश सरकारको सवै कायHjम, योजना र आयोजनाको .:येक चरणमा लैससास àिoटकोणबाट 
 अनुगमन तथा मूNयाँकन गनJ र यसलाई सं/थागत गदn लैजाने । 
 

४.  लGैHगक तथा सामािजक समाबेशीकरण पर78णले समेटने 8ेQहE  
 

लै34गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण पर=Xणले समेटने Xे|हa नी?त, कानुन र योजना, संÖथागत 
Kयव/था, मानव संसाधन तथा Xमता +वकास, सेवा .वाह र सुशासन तथा उ]रदा?य:व स[व9धी मुल 
DशषHकमा रह= मुÖयम9|ी तथा मि9|प^रषदको कायाHलयबाट स[पादन हुने मुÖयत २२ वटा कायH 
िज[मेवार=लाई लैससासको àिoटकोणबाट +वÉलेषण गर= यस कायHलयबाट लैससासको Xे|मा ग^रएका राwा 
काम, सुधारको Xे|हa पUहचान ग^रनेछ ।  
 

५.  लGैHगक तथा सामािजक समाबेशीकरण पर78णको SवHध र तUरका  
 

मुÖयम9|ी तथा मि9|प^रषEको कायाHलयको लै34गक  समानता तथा सामािजक समावेशीकरण पर=Xण तीन 
चरणमा +वभाजन गर= देहाय अनुसार स[प9न ग^रएको 4थयो .  
 

५.१ तयार5 चरण 
 
(१)  लैससास कायाH9वयन सDम?तको वैठक ब/ने, लैससास पर=Xणको ला4ग सहभागीहmको छनोट र 

लैससास कायHशाला गोoठê संचालनको लागी Dम?त, /थान, समय र अव4ध ?नधाHरण ग^रएको 4थयो 
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l य/तै मुÖयम9|ी तथा म9|ीप^रषEको कायाHलयका योजना, आ4थHक, शासकíय सुधार तथा संचार 
र  सामािजक +वकासको Xे|मा कायH गनJ शाखा .मुखको संयोजक:वमा ३ देtख ५ जना सद/य 
रहने गर= कायHदल बनाई पर=Xणको कायH .ार[भ ग^रएको 4थयो l   

 

(२)  कायHदलले .देश सरकारको द/तावेजहm (ज/तै बा+षHक  योजना, आव4धक योजना, बा+षHक 
.?तवेदन, आ4थHक .?तवेदन, चौमाDसक/बा+षHक सDमXाको .?तवेदन, +वकास वुलेUटन, .ोफाईल, 

+वDभ9न समयमा भएका ?नणHयहm, आUदको लैससासको तफH बाट +वÉलेशण र पुनरावलोकन  र  
.ारि[भक  .?तवेदन तयार गनुHको साथै लैससास पर=Xण कायशाHला गोoठêको ला4ग चाUहने 
सामाäीहmको Kयव/था ग^रएको 4थयो l  

 

५.२ काया:%वयण चरण 

(१)  लैससास पर=Xणमा मुÖयम9|ी तथा मि9|प^रषEको कायाHलयका कमHचार= र स[वि9धत सDम?तका 
पदा4धकार=हmको समेत सहभा4गता 4थयो .  

(२)  लैससास पर=Xण कायH स[बि9धत कायाHलयको /व–लेखाजोखा भएको हुनाले आyनो कायाHलयमा यस 
स[बि9ध दX जनशिgत भएमा सोUह अनुसार कायH गनH सeक9छ l तर यो पUहलो आïयास भएको 
हुदा .देश सरकारले लैससास पर=Xण कायHको ला4ग /वत9| सं/था बाट ñोत Kयिgतको सेवा Dलएको 
4थयो . 

(३) लैससास पर=Xण गोoठêमा कायाHलयका पदा4धकार= र कमHचार=हaको सejय सहभा4गतामा .देश 
सरकारको लैससासको Xे|मा ग^रएको कामको सवल पX, कमजोर पX, अवसर र चुनौतीको बारेमा 
छलफल गराएको 4थयो । तस पrचात लेखाजोखा ढाँचा ताDलका नं १ अनुसारको .Éनावल=हaमा 
छलफल गर= सहभा4गहaबाट अंक Uदई आफनो सं/थाको लैससास लेखाजोखा ग^रएको 4थयो जुन 
यस .?तवेदनको अनुसू4चमा ./तुत ग^रएको छ ।  

(४)  सं/थागत लेखाजोखाको ला4ग .योग ग^रने +व4धमा .देश सरकारको नी?तमा लै34गक तथा सामािजक 
समावेशी +वकास, लै34गक तथा सामािजक समावेशी उ]रदायी कायHjम, सं/थागत Kयव/था, मानव 
संसाधन तथा Xमता +वकास, सेवा .वाह र सुशासन तथा उ]रदा?य:व गर= .मुख पाँचवटा शीषHकहm 
Dभ| २२ वटा उपशीषHकहm राtखएका छन ् । ती उपशीषHकलाई .oट वनाउनका ला4ग .:येक 
उपशीषHकमा .Éनहm राtखएका छन ्। ?तनै .Éनहmको आधारमा .देश सरकारका पदा4धकार=हm र 
कमHचार=हmसँग छलफल गनुHपनJ हु9छ । छलफलको आधारमा उgत वंुदामा राwो देtखएमा १, मôयम 
देtखएमा ०.५ र सुधार गनुH पनJ देtखएमा वा सो åबषय हँुदै नभएमा ० अंकहm .दान ग^रएको 4थयो 
।  

-%_ सुचक अनुसार अंकभार Uदने बेला प^रयोजनाको चj ज/तैः योजना तजुHमा देtख कायाH9वयन, 

 अनुगमन तथा मूNया3कन र .भाव स[मको प^रकNपना गर= अपेWXत उपलKधतालाई ôयानमा 
 राखी कायाHलयको पदा4धकार= एवं कमHचार=हaको सहभा4गतामा अंक भार Uदईएको 4थयो ।  
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(६) .:येक .Éनावल=मा पाएको अंकको आधारमा सं/थाको बतHमान अव/था  माकुरे जालोमा 4च|ण 
 ग^रएको छ । 
(७) .ाûता3कको आधारमा सबल पX र सुधार गनुपनJ पXहa पUहचान भएको 4थयो । पुणाH3क अंक 
 .ाûतलाई सबल पX र :यसभ9दा कम .ाûता3कलाई सुधारको पXमा राtखएको 4थयो । 
(८) पUहचान ग^रएका सुधार गनुH पXहaलाई समाधान गनJ Uहसाबले कायH योजना तयार ग^रएको छ । 
 

५.३ <=तवेदन तयार5 चरण  
 

लै34गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण पर=Xणको सबै .ejया अपनाएर लैससास +वÉलेषण ग^रसके 
प?छ सं/थाले लैससास पर=Xण .?तवेदन तयार ग^र मुÖयम9|ी तथा मि9|प^रषEको कायाHलयमा पेश गरेको 
हो । 
 

६.  लसैसास पर78णका सहभागीहE 
 

लै34गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण पर=Xण ?नता9त आ9त^रक /व–लेखाजोखा कायHjम 
भएकोले मुÖयम9|ी तथा मि9|प^रषE कायाHलयका पदा4धकार= र कमHचार=हaको उपि/थ?तमा गोoठê संचालन 
ग^रएको 4थयो । कायाHलयका पदा4धकार= र कमHचार=हaको सहभा4गहaमा यो पर=Xण स[प9न ग^रएको 
4थयो l  
 

७.  लसैसास पर78णको SवDलेषणका औजारहE 
 

लै34गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण +वÉलेषण गदाH मुÖय lयिgतहaसंगको अ9तरबाताH, SWOT 
+व4ध र लैससास पर=Xण कायHशाला गोoठê मा पर=Xणका सूचकहaमा छलफल ग^र तीन वटा +वÉलेषणको 
औजारहaको .योग ग^रएको 4थयो l  

 

८.  लGैHगक समानता तथा सामािजक समावेसीकरणको अव[था 

८.१  पर5Aणमा <ाCत गरेको अकं 
 

मुÖयम9|ी तथा मि9|प^रषदको कायाHलयको लै34गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण (लैससास) 
पर=Xण गदाH  नी?त, कानुन र योजना, सं/थागत Kयव/था, मानव संसाधन तथा Xमता +वकास, सेवा .वाह 
र सुशासन तथा उ]रदा?य:व गर= मुÖय ५ वटा मुल +वषयको २२ वटा सहायक +वषयको १०० वटा 
सूचकहaलाई आधार मा?न मुÖय म9|ी तथा मि9|प^रषE कायाHलयको पदा4धकार= र कमHचार=को सejय 
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सहभा4गतामा आyनो सं/थाको लैससासको पXबाट कायाHलयको लै34गक समानता र सामािजक समावेशीकरण 
अव/थाको /व–मूNयांकन ग^रएको 4थयो । जसमा पर=Xणको न?तजामा नी?त, कानुन र योजना कमजोर 
अव/थामा देtखएको 4थयो भने सं/थाको मानव संसाधन तथा Xमता +वकासको Xे|प?न कमजोर पाईएको 
4थयो, :य/तै ग^रकन सं/थागत Kयव/थामा केह= सुधार पाईएको 4थयो भने सेवा .वाह र सुशासन तथा 
उ]रदा?य:वको अव/था अa +वषय Xे|हa भ9दा केह= राwो पाईएको छ, जसको समä अव/था तलको टेबल 
नं १ मा र Spider diagram माफH त देखाईएको छ । 
 

टेबल नं १: लैससास पर=Xण को समä न?तजा  
 

मु$य &शष)क/,वषय .े0 पुणा)4क 5ा6ता4क 58तशत सम: न8तजा  
नी?त, कानुन र योजना २० ८  ४०  कमजोर  
सं/थागत Kयव/था २० ११  ५५  कमजोर 
मानव संसाधन तथा 
Xमता +वकास 

२० ९  ४५  कमजोर 

सेवा .वाह २० १०.५  ५२.५  कमजोर 

सुशासन तथा उ]रदा?य:व २० १०.५ ५२.५  कमजोर 

ज[मा  १०० ४९  ४९  कमजोर 
नोटः समo नWतजाको आधार Vा_त गरेको अंक (VWतशतमा ) 
"ा$ता&क ८० "*तशत भ-दा 

बढ1 
६० दे4ख ७९ 

"*तशत स9म 

४० दे4ख ५९ 

"*तशत स9म 

४० "*तशत भ-दा 
कम 

सम= न*तजा उ8कृ$ट राpो कमजोर अWत कमजोर 
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पर=Xणको न?तजामा नी?त, कानुन र योजना कमजोर अव/थामा देtखएको 4थयो भने सं/थाको मानव 
संसाधन तथा Xमता +वकासको Xे|प?न कमजोर पाईएको 4थयो, :य/तै ग^रकन सं/थागत Kयव/थामा केह= 
सुधार पाईएको 4थयो भने सेवा .वाह र सुशासन तथा उ]रदा?य:वको अव/था अa +वषय Xे|हa भ9दा केह= 
राwो देtखए प?न सुधारको Xे|हa .स/त पाईएको छ । मुÖयम9|ी तथा मि9|प^रषद कायाHलयले नी?त, 

कानुन तथा योजनाको +वषयगत Xे|मा प?न सुधार Nयाउनु पनJ देtख9छ । यस Xे|मा .देश सरकारले 
आफनो ऐन, ?नयम, कानुन, नी?त तजुHमा गदाH लै34गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको 
मुEधाहaलाई पुणH aपमा समाUहत गर= ?नमाHण र .भावकार= aपमा कायाH9वयन गनुH पनJ आवÉयक देtखएको 
छ । :य/तै ग^रकन, सं/थागत Kयव/था, मानव संसाधन तथा Xमता +वकास, सेवा .वाह र सुशासनका 
Xे|हaमा धेरै सुधार गनुHपनJ देtखएको छ । यसर= संकDलत तZया3कहmको +वÉलेषण गदाH मुÖयम9|ी तथा 
मि9|प^रषदको कायाHलयको लै34गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण पर=Xण गदाH सं/थागत 
लेखाजोखा न?तजा समäमा कमजोर भएको पाईयो । न?तजाका आधारमा हेदाH कुल .ाûत अकंभार ४९ रहेको 
छ । लै34गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण पर=Xणको न?तजा माकुरे जालो र °यासबोडHमा तल 
./तु?त ग^रएको छ l   
८.२ लसैसास पर5Aण न=तजाको माकुरे जालो 
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८.३ लसैसास पर5Aण न=तजाको Jयासबोड: <Mततुी	
 

० 
२ 
४ 
६ 
८ 

१० 
१२ 
१४ 
१६ 
१८ 
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 
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लैससास पर=Xण +व4धबाट देtखएको लै34गक समानता तथा समावेशीकरणको अव/था अनुसूची १ मा 
Uदइएको छ l  
 

९.  लGैHगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण सबल  प8 र सधूार 
गन]पन̂ प8हE 
 

मुÖयम9|ी तथा मि9|प^रषदको कायाHलयको लैससास पर=Xण गदाH केह= लैससासको Xे|मा  सवल पX र 
सुधारका पXहa प?न +वÉलेषण ग^रएको 4थयो । जसमा .देश सरकारले लैससासको पXमा धेरै राwा कामहa 
गरेको पाईयो । साथै सुधारका पXहa प?न औNयाएको 4थयो जुन तल उNलेख ग^रएको छ l   
 

सवल प. सुधार गनु) पनA प. 

लै12गक समानता तथा सामािजक 
समावेशीकरणका मु@धाहC समेटEएर ऐन, 

Hनयम, कानुन, नीHत तयार हुन थाJनु 

लै12गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण नीHतको 
KभावकारE कायाMNवयन गनM सहयोग, HनदPशन एवं अनुगमनमा 
जोड 

Kदेश सरकारको लै12गक समानता तथा 
सामािजक समावेशीकरण नीHत तयारEको 
चरणमा 

Kदेश सरकारले तजुMमा गनP ऐन, Hनयम, कानुन तथा 
कायMUव2धहCमा लैसाससको UवषयहCहको मुलKवाहEकरण र यसको 
KभावकारE कायाMNवयन गनM गराउनमा जोड  

लै12गक समानता तथा सामािजक 
समावेशीकरणका मु@धाहC समावेश गरE 
आव2धक योजनाको तयारE 

Kदेश सरकारले आव2धक एवं बाUषMक योजनाको कायाMNवयनमा 
लैससासको Uवषयलाई जोड [दने  र आव2धक योजनाको 

० 

५ 

१० 

१५ 

२० 

२५ 

नीWत, कानुन र 
योजना 

सं^थागत 
rयव^था 

मानव संसाधन 
तथा 3मता 
Pवकास 

सेवा Vवाह सुशासन तथा 
उsरदाWय8व 

पुणाTCक Vा_ताCक 
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सवल प. सुधार गनु) पनA प. 

म\याव2धक स]म^ा गदाM लैससास Uवषयको Uव_लेषण एवं 
कायाMNवयन गराउन एवं अनुगमनमा जोड  

Kदेश सरकारले ऐन, Hनयम तजुMमा गदाM म[हला, 
बालबा]लका, अपा1गता भएका aयिbत, द]लत, 

UवपNन, आ[दबासी जनजाHत, लोपोNमुख, 

सीमाNतकृत वगMको पHन केहE  सहभा2गतामा 
HनमाMण 

Kदेश सरकारले  ऐन, Hनयम, योजना तजुMमा गदाM म[हला, 
बालबा]लका, अपा1गता भएका aयिbत, द]लत, UवपNन, आ[दबासी 
जनजाHत, लोपोNमुख, सीमाNतकृत वगMको पHन अथMपूणM सfgय 
सहभा2गतामा HनमाMणको आव_यक 

लै12गक समानता तथा सामािजक 
समावेशीकरणका खिhडकृत तiयांक संकलन 
गनM सुCवात  

लै12गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका खिhडकृत 
तiयांक संकलन गनP र यसको आधारमा Kदेशको नीHत र योजना 
तजुMमा गनM आव_यक 

योजना तजुMमा, अनुगमन गदाM लै12गक 
समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका 
सूचकहC राखी कायाMNवयन गनM था]लएको  

Kदेश सरकारले लै12गक समानता तथा सामािजक 
समावेशीकरणका सूचकहC राखी नHतजामुखी योजना तजुMमा, 
कायाMNवयन र अनुगमन गjरनु पनP जसमा म[हला तथा 
बिkचHतमा परेको वगMहCको सfgय सहभा2गताको आव_यक  

Kदेश सरकारमा लै12गक समानता तथा 
सामािजक समावेशीकरण परE^ण  कायMको 
सुCवात  

Kदेश सरकारले लै12गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण 
परE^ण कायMgम Kदेश सरकार, यस मातहतका Hनकाय र सबै 
lथानीय तहमा आNतjरकरण गरE  KभावकारE Cपमा 
कायाMNवयनमा गनM गराउनमा जोड  

लै12गक समानता तथा सामािजक 
समावेशीकरण परE^ण कायMgम Kदेश र 
lथानीय तहमा कायाMNवयन गनM सुCवात  

Kदेश सरकारले लै12गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण 
उmरदाHय बजेट कायMUव2ध तयार गरE Kदेश र lथानीय तहमा 
आNतjरकरण गनM गराउन आव_यक 

म[हला,बालबा]लका र अपा1गता भएका aयिbत 
तथा द]लत, सीमाNतकृत, लोपोNमुख, यौHनक 
अJपसंoयकका मु@धाहC Kदेश सरकार र यस 
मातहतका HनकायहCको सबै ^ेpगत 
HनकायहCमा मूलKवाहEकरण गनM था]लएको 

Kदेश सरकार, यस मातहतका Hनकाय र सबै lथानीय तहमा 
म[हला,बालबा]लका र अपा1गता भएका aयिbत तथा द]लत, 

सीमाNतकृत, लोपोNमुखका मु@धाहC सबै ^ेpगत HनकायहCमा 
KभावकारE ढंगबाट मूलKवा[हकरण एवं कायाMNवयन र अनुगमन 
आव_यक 

Kदेश सरकार र मातहतका HनकायहCमा 
लै12गक समानता तथा सामािजक 
समावेशीकरणका UवषयहC संवेदन]शलतामा 
व@ृ2ध र यस Uवषयमा बजेट rबHनयोजन गरE 
कायाMNवयन गjरएको 

Kदेश सरकार, यस मातहतका Hनकाय र सबै lथानीय तहमा 
म[हला,बालबा]लका र अपा1गता भएका aयिbत तथा द]लत, 

सीमाNतकृत, लोपोNमुख, यौHनक अJपसंoयक UवC@ध हुने Uवभेद, 

सामािजक कुरEHत र [हसंा HनयNpणमा यथेsट tोत UवHनयोजन 
गरE KभावकारE कायाMNवयन र अनुगमनमा जोड 
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सवल प. सुधार गनु) पनA प. 

Kदेश सरकारले गठन गनP स]मHत, उपस]मHत 
र कायMदलहCमा म[हला तथा बिkचHतकरणमा 
परेको वगMको KHतHन2धvव हुने था]लएको 

जेsठ नागjरक र अपा1गता भएको aयिbत, [हसंामा परेका 
aयिbतहCको सामािजक सुर^ाको KताभूHत गराउन आव_यक । 
साथै Kदेश सरकार र lथानीय सरकारले सामािजक मूJय 
माNयता, सामािजक सxवNध एवम सोचको कारणबाट लै12गक 
भू]मकामा पjरवतMन Jयाउन आव_यक जोड [दने आव_यक 

Kदेश सरकार एवं मातहतका  केहE 
HनकायहCमा लै12गक तथा सामािजक 
समावेशीकरण सxवNधी Uवषय हेनP डlेकको 
lथापना र  लैससास सxवNधी कायMgम 
संkचालन  

Kदेश एवं lथानीय सरकारले परxपरागत सामािजक Kचलन र 
गरEबी कारण ]सिजMत बालUववाह बालtम Hनवारण, लै12गक [हसंा, 
छाउपडी उNमुलन  जlता कायMको कायाMNवयन ला2ग यथेsट tोत 
UवHनयोजन गरE KभावकारE कायाMNवयन र अनुगमनमा जोड 

Kदेश मNpालय र मातहतका HनकायहCका 
कमMचारE तथा पदा2धकारEहCलाई लै12गक 
समानता तथा सामािजक समावेशीकरण 
सxबिNध ता]लम संचालन 

Kदेश सरकार र lथानीय सरकार ले दEगो Uवकासका लzयह{ 
Uवशेष गरेर लzय ५ लै12गक समानता Kा|त गनP Uवषयलाई 
lथानीयकरण गने रणनीHत तयार गरE सो अनुसारको बजेट 
UवHनयोजन गरE कायाMNवयमा जोड  

 Kदेश सरकारले गठन गनP स]मHत, उपस]मHत र कायMदलहCमा 
म[हला तथा बिkचHतकरणमा परेको वगMको किxतमा पHन ३३ 
KHतशत KHतHन2धvव हुने aयवlथा को ला2ग सहयोग र समNवय  

 Kदेश lतरEय एवं lथानीय तहको लै12गक समानता तथा 
सामािजक समावेशीकरण सxवNध सkजालको लैससासको 
Uवषयलाई KभावकारE कायाMNवयनमा जोड 

 Kदेश र lथानीय सरकारले लै12गक तथा समावेशी Uवकासको 
ला2ग ^मता Uवकास कायMयोजना तयार गनP यसमा बजेट 
UवHनयोजन  गरE कायाMNवयन गनP  

 Kदेश मNpालय र मातहतका HनकायहCको सxपुणM कमMचारE तथा 
पदा2धकारEहCलाई ल12गक समानता तथा सामािजक 
समावेशीकरण र सकाराvमक सोच र धारणा सxबिNध ता]लम 
संचालन । मNpालयका जनKHतHन2धहCलाई CपाNतरणीय नेतvृव 
Uवकास सxविNध ता]लम संचालन  
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१०. ल'ै(गक तथा सामािजक समावेशी 6वकास काय8योजना (आ.ब २०७८/७९)  
 
लैससासको तफ* बाट सं.थागत .वमू4याकंनका 7े9गत सूचकह<मा प>हचान भएको Gap र SWOT !व#लेषण लाई BवCभDन समूहमा भएको छलफलबाट 
मुGयमD9ी तथा मिD9पJरषद काया*लयको लैMNगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको यो काय*योजना तयार गJरएको छ l  
 

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)  

८  १ 4देश सरकार अ:तग<तका म:>ालय र मातहतका 
AवCभ:न #नकायहEको ऐन, #नयम, कानुन, नी#त, 

काय<AवGध तथा #नदJCशका तजु<मा गदा< लैLGगक 
समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका 
मुOधाहEलाई समावेश गरQ #नमा<ण गन< सहयोग, 

सम:वय र #नदJशन Rदने 

  कानुन तथा 
संवैधा#नक 
माCमला 
महाशाखा 

 

मुUयम:>ी 
तथा 
मि:>पWरष
Oको 
काया<लय 

मानव अGधकार 
तथा संबैधा#नक 
माCमला शाखा 
 

२०७८ 
असोज  
 

 √ 
 

  २. म:>ालय र AवCभ:न #नकायहEले ऐन, #नयम, 

कानुन, नी#त, काय<AवGध तथा #नदJCशका तयार 
गदा< मRहला, बालबाCलका, अपाLगता भएका 
]यि^त, दCलत, Aवप:न, आRदबासी जनजा#त, 

लोपो:मुख, सीमा:तकृत वग< तथा जेaठ नागWरक 
समुदायहEको प#न Aवचारलाई समेटेर #नमा<ण 
गन< #नदJशन Rदने  

   २०७८ 
साउन  
 

 √ 
 

  ३. म:>ालय र AवCभ:न #नकायहEले लैLGगक 
समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका 
मुOधाहEलाई समाRहत गरQ #नमा<ण गWरएका ऐन, 

   २०७८ 
का#त<क 
 

 √ 
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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> 

#नयम, कानुन, नी#त, काय<AवGध तथा 
#नदJCशकाहEको Aवgलेषण गरQ म:>ीपWरषदबाट 
पाWरत गरQ काया<:वयनको लाGग सहयोग गनJ  

  ४. 4देश सरकारले लैLGगक समानता तथा सामािजक 
समावेशीकरण सiव:धी नी#त म:>ीपWरषदबाट 
पWरत गरQ 4भावकारQ Eपमा काया<:वयन गन< 
सहयोग गनJ 

   २०७८ 
साउन  
 

लागत 
साझेदारQ  

√ 

  ५. मRहला, बालबाCलका, अपाLगता भएका ]यि^त, 

दCलत, Aवप:न, आRदबासी जनजा#त, लोपो:मुख, 

सीमा:तकृत वग< तथा जेaठ नागWरक समुदायहE 
लगाएत अ:य बिlच#तरणमा परेका AवCभ:न वग<, 
mे>, CलLंग र समुदायको आधारभूत खिoडकृत 
सूचना अOयावGधक गरQ नी#त तथा काय<qममा 
आवOध गन< गनJ र गराउने 

सूचना तथा 
संचार 
सम:वय 
शाखा  

 सूचना तथा 
संचार सम:वय 
शाखा 

२०७८ 
असोज   
 

 √ 

  ६. लैLGगकRहसंा, मानव बेचsबखन तथा ओसार पसार 
सiव:धी नी#त तथा काय<योजना तजु<मा र 
काया<:वयनमा  4ाथCमकताको साथ काय< गन< 
सहयोग गनJ र काया<:वयनको 4भावकारQताको 
अनुगमन गनJ 

मानव 
अGधकार तथा 
संबैधा#नक 
माCमला शाखा 

 मानव अGधकार 
तथा संबैधा#नक 
माCमला शाखा 

२०७८ 
असोज   
 

 √ 

  ७. काया<लयमा हुनस^ने सबै 4कारका दरु]यवहार 
९जvतै यौनज:य, जातीय र लैLGगक  Rहसंा 
#नय:>णको लाGग आचार संRहता बनाएर लागु 

मानव 
अGधकार तथा 

 मानव अGधकार 
तथा संबैधा#नक 
माCमला शाखा 

२०७८ 
असोज   
 

 √ 
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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> 

गन< सiवि:धत म:>ालय र मातहतका 
#नकायहEलाई सहयोग गनJ र काय<qमको 
4भावकाWरताको अनुगमन गनJ 

संबैधा#नक 
माCमला शाखा 

  ८. मRहलाले गरेको घरेलु काय<को आGथ<क मूyयांकन 
गनJ नी#त बनाई काया<:वयन गन< सiवि:धत 
म:>ालयलाई #नदJशन Rदने एवं सहयोग गनJ । 

आGथ<क तथा 
पूवा<धार शाखा  

 आGथ<क तथा 
पूवा<धार शाखा  

२०७८ 
असोज   
 

 √ 

  ९. लैGगक उ{रदायी बजेट कायAवGध तयार गनJ र 
लैGगक उ{रदायी मै>ी योजना तजु<मा गरQ 
काया<:वयन गनJ  र गराउने 

योजना, 
अनुगमन 
तथा न#तजा 
]यवvथापन 
शाखा  

 योजना, 
अनुगमन तथा 
न#तजा 
]यवvथापन 
शाखा  

२०७८ भदौ   
 

 √ 

  १०. ल|Gगक समानता तथा सामािजक समावेCशकरण 
पWरmण काय<AवGध तयार गWर काया<:वयन गनJ 
र गराउने 

योजना, 
अनुगमन 
तथा न#तजा 
]यवvथापन 
शाखा  

 योजना, 
अनुगमन तथा 
न#तजा 
]यवvथापन 
शाखा  

२०७८ भदौ   
 

 √ 

  ११.रोजगार 4वO<धन सiब:धी 4ादेCशक नी#त, कानून 
तथा माप दoड तजु<मा, काया<:वयन र #नयमन 
गदा< लैLGगक समानता तथा सामािजक 
समावेशीकरणका Aवषयलाई 4ाथCमकता Rदई  
काया<:वय गनJ गराउने 

कानुन तथा 
फैसला 
काय<:वयन 
शाखा  

 कानुन तथा 
फैसला 
काय<:वयन शाखा  

२०७८ भदौ   
 

लागत 
साझेदारQ 

√ 
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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> 

  १२.4देश vतरको आधारभूत सूचना÷त~याँकलाई 
खoडीकृत Eपमा संकलन गनJ समय समयमा 
अÄयावGधक गनJ र यसका आधारमा योजना 
तजु<मा गनJ गराउने 

योजना, 
अनुगमन 
तथा न#तजा 
]यवvथापन 
शाखा  

 योजना, 
अनुगमन तथा 
न#तजा 
]यवvथापन 
शाखा  

२०७८ भदौ   
 

 √ 

  १३. 4देश सरकारले दQगो Aवकासका लÅयहÇ Aवशेष 
गरेर लÅय ५ लैLGगक समानता 4ाÉत गनJ 
Aवषयलाई vथानीयकरण गने रणनी#त तयार गरQ   
सो अनुसारको बजेट Aव#नयोजन गरQ काया<:वय 
गने गराउने 

योजना, 
अनुगमन 
तथा न#तजा 
]यवvथापन 
शाखा  

 योजना, 
अनुगमन तथा 
न#तजा 
]यवvथापन 
शाखा  

२०७८ भदौ   
 

लागत 
साझेदारQ 

√ 

संvथाग
त 
]यबvथा 
(२०)  

११  १. 4देश सरकारका म:>ालय र मातहतका 
#नकायहEले #नमा<ण गनJ संरचना लैLGगक 
समानता तथा सामािजक समावेशीकरण 
(लैससास) मै>ी #नमा<णको लाGग सहयोग एवं 
सम:वय र 4भावकारQ काया<:वयनको अनुगमन 
गनJ 

आGथ<क तथा 
पूवा<धार शाखा  

 आGथ<क तथा 
पूवा<धार शाखा  

२०७८ 
का#त<क  
 

लागत 
साझेदारQ 

√ 

  २. काया<लयमा हुनस^ने सबै 4कारका दरु]यवहार 
(जvतै यौनज:य, जातीय० र लैLGगक  Rहसंा 
#नय:>णको लाGग आचार संRहता बनाएर लागु 
गनJ गराउने । लैLGगक तथा भेदभावज:य Rहसंा 
:युन गन< शू:य सहनशीलताको नी#तलाई 
अंगीकार  गनJ गराउने। 

मानव 
अGधकार तथा 
संबैधा#नक 
माCमला शाखा 

 मानव अGधकार 
तथा संबैधा#नक 
माCमला शाखा 

२०७८ भदौ   
 

 √ 
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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. कम<चारQहEको पदQय काय<Aववरणमा लैससासलाई 
समेत अCभ:न अंग मानी काय<Aववरणमै समावेश 
गनJ गराउने 

4शासन तथा 
बैठक शाखा  

 4शासन तथा 
बैठक शाखा 

२०७८ भदौ   √ 

  ४. 4देश सरकारको काया<लयहEमा लैLGगक Aवकास 
हेनJ इकाईको ]यवvथा गरÖ ्<न सहयोग एवं #नदJशन 
Rदने 

4शासन तथा 
बैठक शाखा  

 4शासन तथा 
बैठक शाखा 

२०७८ भदौ   √ 

  ५. 4देश सरकारले गठन गनJ सCम#त, उपसCम#त र 
काय<दलहEमा मRहला तथा बिlच#तकरणमा 
परेको वग<को 4#त#नGधáव हुने ]यवvथा को लाGग 
सहयोग, सम:वय गनJ गराउने 

4शासन तथा 
बैठक शाखा  

 4शासन तथा 
बैठक शाखा 

२०७८ भदौ  लागत 
साझेदारQ 

√ 

  ६.4देश vतरQय एवं vथानीय तहको लैLGगक 
समानता तथा सामािजक समावेशीकरण सiव:ध 
सlजालको लैससासको Aवषयलाई 4भावकारQ 
काया<:वयन गन< सहयोग गनJ  

4शासन तथा 
बैठक शाखा  

 4शासन तथा 
बैठक शाखा 

२०७८ भदौ  लागत 
साझेदारQ 

√ 

  ७. 4देश सरकार मातहतका काया<लयहEमा लैLGगक 
डvेकको Aवकासको र आवgयक मानवीय 
àोतहEको लाGग बजेटको ]यवvथा गनJ गराउने 

4शासन तथा 
बैठक शाखा  

 4शासन तथा 
बैठक शाखा 

२०७८ भदौ   √ 

मानव 
संसाधन 
तथा 
mमता 

९  १. 4देश म:>ालय र मातहतका #नकायहEको सiपुण< 
कम<चारQ तथा पदाGधकारQहEलाई लैLGगक 
समानता तथा सामािजक समावेशीकरण र 
सकाराáमक सोच र धारणा सiबि:ध ताCलम 
संचालन गनJ । म:>ालयका जन4#त#नGधहEलाई 

4शासन तथा 
बैठक शाखा  

 4शासन तथा 
बैठक शाखा 

२०७८ 
असोज   

 √ 
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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> 

Aवकास 
(२०)   
 

Eपा:तरणीय नेतáृव Aवकास सiवि:ध ताCलम 
संचालन  गराउन सहयोग 

  २. लैLGगक तथा समावेशी Aवकासको लाGग mमता 
Aवकास काय<योजना तयार गनJ यसमा बजेट 
Aव#नयोजन  गरQ काया<:वयन गनJ गराउने 

4शासन तथा 
बैठक शाखा  

 4शासन तथा 
बैठक शाखा 

२०७८ भदौ  लागत 
साझेदारQ 

√ 

  ३.  मानव अGधकार सiवि:ध Aवषयमा जनचेतना 
अCभवOृGध गन< 4देश एवं vथानीय तहका 
#नकायका पदाGधकारQहEलाई mमता Aवकास 
ताCलम काय<qम संचालनको लाGग सम:वय एव< 
सहयोग गनJ 

4शासन तथा 
बैठक शाखा  

 4शासन तथा 
बैठक शाखा 

२०७८ 
मंगCसर   

लागत 
साझेदारQ 

√ 

  ४. मRहला र वि:च#तकरणमा परेको  वग<हEको लाGग 
आGथ<क सशि^तकरण सiव:धी काय<qम 
संचालन गन< सहयोग एवं #नयमन गनJ  

4शासन तथा 
बैठक शाखा  

 4शासन तथा 
बैठक शाखा 

२०७८ भदौ  लागत 
साझेदारQ 

√ 

  ५ सामािजक Aवभेद र कु◌ुE#तहEको ९ छाउपãड, बाल 
Aववाह, बहुAववाह, लैGगक Rहसंा आRद० अ:áयका 
लाGग 4aट नी#त सRहत सचेतना अCभबOृधी 
काय<qम र अCभयान थप 4भावकारQ Eपमा 
संचालनमा yयाउने सहयोग एवं #नयमन गनJ 
गराउने 

4शासन तथा 
बैठक शाखा  

 4शासन तथा 
बैठक शाखा 

२०७८ भदौ  लागत 
साझेदारQ 

√ 

  ६. 4देश अ:तग<तका #नकाय र vथानीय तहका 
मRहला तथा बिlच#तकरणमा परेका वग<हEलाई 

4शासन तथा 
बैठक शाखा  

 4शासन तथा 
बैठक शाखा 

२०७८ 
साउन  

लागत 
साझेदारQ 

√ 
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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> 

लैLGगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण 
सiव:धी #नर:तर अCभमुखीरण काय<qम 
संचालन गरQ जनचेतना अCभवOृGध काय<qम 
काया<:वय गन< सहयोग र #नयमन गनJ  

  ७. vथानीय रोजगारQको उGचत वातावरण तयार गWर 
युवा वग<लाई देशCभ> ै काय< गनJ वातावरणको 
àजृना गनJ ।  

4शासन तथा 
बैठक शाखा  

 4शासन तथा 
बैठक शाखा 

२०७८ 
मंगCसर   

लागत 
साझेदारQ 

√ 

  ८. मRहला तथा बिlच#तकरणमा परेको AवOयुतीय 
सुशासन सiव:धी 4ाAवGधक सीपको mमता 
Aवकास गन< सहयोग एवं सम:वय गनJ 

4शासन तथा 
बैठक शाखा  

 4शासन तथा 
बैठक शाखा 

२०७८ भदौ   √ 

  ९. मRहला तथा बिlच#तकरणमा परेको वग<को 
आGथ<क सशि^तकरणमा जोड Rदने र यस 
Aवषयमा mमता Aवकास गन< सहयोग गनJ 

4शासन तथा 
बैठक शाखा  

 4शासन तथा 
बैठक शाखा 

२०७८ भदौ   √ 

सेवा 
4वाह 
(२०)  

१०.५  १. 4देश सरकारले योजना तजु<मा गदा< बेरोजगार 
तथा गरQबीको न^साLकनको समेत धार Cलई 
मRहला तथा बिlच#तकरणमा परेको समुदायलाई 
4áयm लाभ हुने vवरोजगारमूलक, आयमूलक र 
सीपमूलक काय<qमहÇ राå े र बाAष<क बजेटमा 
समावेश गरQ 4भावकारQ Eपमा काया<:वयन गन< 
सम:वय एवं सहयोग गनJ 

योजना, 
अनुगमन 
तथा न#तजा 
]यवvथापन 
शाखा  

 योजना, 
अनुगमन तथा 
न#तजा 
]यवvथापन 
शाखा  

२०७८ 
फागुन    
 

 √ 

  २. नागWरक वडाप> सव<साधारणले समेत बुझने गरQ 
काया<लयमा राå े। 

4शासन तथा 
बैठक शाखा  

 4शासन तथा 
बैठक शाखा 

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> 

  ३. अनुगमनका सूचकहE लैससास मै>ी बनाएर 
काय<qम तथा आयोजना काया<:वयनबाट लैGगक 
तथा सामािजक Eपमा पछाãड परेका ]यि^त र 
समुहले पूरा लाभ Cलने गरQ सेवा 4वाह गनJ । 

योजना, 
अनुगमन 
तथा न#तजा 
]यवvथापन 
शाखा  

 योजना, 
अनुगमन तथा 
न#तजा 
]यवvथापन 
शाखा  

२०७८ पुष   
 

 √ 

  ४. लैLGगक Rहसंा तथा जातीय भेदभाव समुदाय, 

नागWरक समाज, गैर सरकारQ संvथा तथा 
#नगरानी समूह समेतको सहयोगमा अनुगमन 
तथा #नगरानीलाई 4भावकारQ गनJ । 

मानव 
अGधकार तथा 
संबैधा#नक 
माCमला शाखा 

 मानव अGधकार 
तथा संबैधा#नक 
माCमला शाखा 

२०७८ भदौ   
 

 √ 

  ५. लैLGगक समानता र सामािजक समाबेशीकरण 
सiब:धी Role Model छनौट गरQ असल 
अçयासलाई 4चार गन< सहयोग गनJ । 

सूचना तथा 
संचार 
सम:वय 
शाखा  

 सूचना तथा 
संचार सम:वय 
शाखा 

२०७८ 
असोज   
 

 √ 

  ६  4देश सरकार साथै सiपुण< vथानीय तहमा 
लैLGगक बजेट परQmण एवं लैससास परQmण गन< 
सम:वय एवं सहयोग गनJ गराउने 

योजना, 
अनुगमन 
तथा न#तजा 
]यवvथापन 
शाखा  

 योजना, 
अनुगमन तथा 
न#तजा 
]यवvथापन 
शाखा  

२०७८ माघ    
 

 √ 

  ७. 4देश म:>ालय र यस मातहतका #नकायले 
संचालन गरेका Aवकासको काय<हEको लैससासको 
éिaटकोण बाट अनुगमन , मूyयांकन र Aवgलेषण 
गनJ 4भावकारQ सेवा 4वाहको लाGग सुझाव Rदने 

योजना, 
अनुगमन 
तथा न#तजा 

 योजना, 
अनुगमन तथा 
न#तजा 

२०७८ भदौ   
 

 √ 



21 

 

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> 

]यवvथापन 
शाखा  

]यवvथापन 
शाखा  

  ८. 4देश सरकारका न#तजा मुखी योजना तजु<मा एवं 
अनुगमनको सूचकहEमा लैससासको सूचकहE 
प#न समावेश गरQ काया<:वयन गन< सहयोग एवं 
सम:वय गनJ गराउने 

योजना, 
अनुगमन 
तथा न#तजा 
]यवvथापन 
शाखा  

 योजना, 
अनुगमन तथा 
न#तजा 
]यवvथापन 
शाखा  

२०७८ भदौ   
 

लागत 
साझेदारQ 

√ 

शुसासन 
तथा  
उ{रदा#य
áव   

१०.५  १. #नयCमत Eपमा 4देश म:>ालय एव मातहतका 
#नकायका काय<qमको साव<ज#नक परQmण, 

सामािजक परQmण, साव<ज#नक सुनुवाई, #नयCमत 
प>कार भेटघाट र सूचनाको साव<ज#नकèकरण 
गनJ गराउने 

शासकèय 
सुधार तथा 
संचार शाखा 

 शासकèय सुधार 
तथा संचार 
शाखा 

२०७८ माघ   √ 

  २. 4देश सरकारले #नयCमतEपमा समê वाAष<क 
योजना तथा काय<qमको साव<ज#नक गनJ र 
मRहला, बालबाCलका र आRदवासी जनजा#त, 

मधेशी, मुिgलम, Aपछडावग<, दCलत, अपाLगता 
भएका ]यि^तहÇ, जेaठनागWरकलाई लëmत गरेर 
राखेको काय<qम तथा बजेट सरोकारवालाले थाहा 
पाउनेगरQ साव<ज#नक गनJ गराउने 

शासकèय 
सुधार तथा 
संचार शाखा 

 शासकèय सुधार 
तथा संचार 
शाखा 

२०७८ चैत    √ 

  ३. 4देश सरकारले समावेशी सूचना 4णालQ 
]यवvथापन गन< बजेटको ]यवvथा गनJ  र 
कiयुटरकृत लेखा 4णालQले समावेशी mे>मा 

सूचना तथा 
संचार 

 सूचना तथा 
संचार सम:वय 
शाखा 

२०७८ 
साउन   
 

 √ 



22 

 

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> 

भएको बजेट तथा खच< सiव:धी सूचना Rदने 
]यवvथा गनJ गराउने 

सम:वय 
शाखा  

  ४. बíदो साइवर अपराधलाई< रोकथाम गन<का लाGग 
यस सiव:धमा मRहला तथा बालबाCलकालाई 
सुसूGचत गन< सहयोग एवं #नयमन गनJ गराउने 

सूचना तथा 
संचार 
सम:वय 
शाखा  

 सूचना तथा 
संचार सम:वय 
शाखा 

२०७८ 
साउन   
 

 √ 

  ५. #नयमीत Eपमा 4देश सरकारले मRहला 
सशि^तकरण तथा लैLGगक समानता सiब:धी 
अÄययन, अनुस:धान सiव:धी 4कासन एवं 
लैससास सiबि:धका असल अçयासहEको 
अCभलेख तयार÷4काशन र 4सारण गनJ गराउने.र 
सोहQ अनुसार काय<qमहE तजु<मा गरQ 
काया<:वयन गन< सहयोग गनJ 

     √ 

  ६. 4देश सरकारले लैससास सiव:धी असल अçयास 
तथा महáवपूण< CसकाइहEलाई अCभलेख तयार 
गरQ पुिvतकाका Eपमा 4काशन र वेवसाइटमा 
समेत राå ेएवं राå लगाउने  

सूचना तथा 
संचार 
सम:वय 
शाखा  

 सूचना तथा 
संचार सम:वय 
शाखा 

२०७८ 
साउन   
 

 √ 
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११ #न%कष( 
!देशमा समावेशी लोकत/0लाई सं3थागत गन7 सामािजक /याय कायम गर< रा=य संरचनामा सबै नागAरकको 

समतामूलक पहँुच 3थाGपत गन7 लैHIगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको अवधाराणालाई 

Mयवहारमा उतान7 र सं3थालाई लैससास मै0ी बनाई काय7Oम काया7/वयन गन7 मुPयम/0ी तथा मि/0पAरषदको 

काया7लयको लैससास पर<Rण गAरएको Iथयो l यसको नUतजामा नीUत, कानुन र योजना कमजोर अव3थामा 

देVखएको छ भने सं3थाको मानव संसाधन तथा Rमता Gवकासको Rे0पUन कमजोर पाईएको छ l Zय3तै 

गAरकन सं3थागत Mयव3थामा केह< सुधार पाईएको Iथयो भने सेवा !वाह र सुशासन तथा उ[रदाUयZवको 

अव3था अ\ Gवषय Rे0ह\ भ/दा केह< रा]ो देVखए पUन कUतपय Rे0ह\मा सुधार गनु7पन̂ देVखएको छ । 

मुPयम/0ी तथा मि/0पAरषद काया7लयले नीUत, कानुन तथा योजनाको Gवषयगत Rे0मा पUन सुधार `याउनु 

पन̂ देVख/छ । यस Rे0मा !देश सरकारले आफनो ऐन, Uनयम, कानुन, नीUत तजु7मा गदा7 लैHIगक समानता 

तथा सामािजक समावेशीकरणको मुdधाह\लाई पुण7 \पमा समाeहत गर< Uनमा7ण र !भावकार< \पमा 

काया7/वयन गनु7 पन̂ आवfयक देVखएको छ । Zय3तै गAरकन, सं3थागत Mयव3था, मानव संसाधन तथा 

Rमता Gवकास, सेवा !वाह र सुशासन Rे0ह\मा !स3त मा0ामा सुधार गर<नु पन̂ आवfयक देVखएको छ । 

यसर< संकgलत तhयाHकहiको Gवfलेषण गAर मुPयम/0ी तथा मि/0पAरषदको काया7लयको लैHIगक समानता 

तथा सामािजक समावेशीकरण पर<Rण गदा7 समjमा सं3थागत लेखाजोखा नUतजा कमजोर रहेको पाईयो ।  

लैससास पर<Rणबाट !देश सरकारले मeहला,बालबाgलका र अपाHगता भएका Mयिlत तथा दgलत, 

सीमा/तकृत, लोपो/मुख सबै Rे0गत Uनकायह\मा मूल!वाeहकरण गन̂ काय7मा सुधार गनु7 पन̂ देVखएको छ 

। Zय3तै गAरकन, मeहला,बालबाgलका र अपाHगता भएका Mयिlत तथा दgलत, सीमा/तकृत, लोपो/मुख, 

यौUनक अ`पसंPयक Gव\dध हुने Gवभेद, सामािजक कुर<Uत र eहसंा Uनय/0ण लाIग Uय वग7ह\को लाIग 

!याoत pोत GवUनयोजन हुनु आवfयक देVखएको छ । सामािजक मू`य मा/यता, सामािजक सqव/ध एवम 

सोचको कारणबाट लैHIगक भूgमकामा पAरवत7न `याउनु पन̂ देVख/छ । परqपरागत सामािजक !चलन र 

गर<बीका कारण gसिज7त बालGववाह बालpम Uनवारणको काय7मा सुधार `याई मeहला तथा बिrचUतकरणमा 

परेको वग7को आIथ7क सशिlतकरण गन7 आवfयक देVखएको छ l साथै मeहलाले गन̂ घरेलु कामकाजलाई 

आIथ7क पRसंग जोडन आवfयक देVखएको छ ।  

लैससास पर<Rणको Oममा सहभागीह\को यस GवIध र उपलuधीको बारेमा Uनqन अनुसारको !UतvOया 

eदईएको पाईएको Iथयो । 
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• संGवधानले eदएको लैससास सqवि/ध अIधकार !देश र मातहतका Uनकायमा काया7/वयन गन7  
यस लैHIगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण पर<Rण GवIध !भावकार< भएको 
सहभाIगह\बाट जानकार< Mयlत 

• लैHIगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण पर<Rण GवIध सहभाIगताZमक 3व लेखाजोखा 

GवIध भएकोले सहभाIगह\लाई आwनो सं3थाको लैससासको पRको रा]ो पR र सुधार पRह\मा 

जानकार< हुनु साथै यस Gवषयमा अझ बeढ सचेतता वdृIध हुने कुरामा जानकार< Mयlत र 

सं3थाको काय7लाई सुधारका लाIग काय7 योजना बनाई सं3थालाई लैसासास मै0ी बनाउन मdधत 

gम`ने जानकार< Mयlत 

• !देश सरकारले लैससास पर<Rण लेखाजोखा !कृयालाई अपनZव गनु7को साथसाथै यसको 

महZवको बारेमा पूण7\पमा अवगत भई सचेतीकरण भएको र यस !vOयालाई Uनयgमत \पमा 

!देश सरकारको तहमा काया7/वयन गन̂ !Uतवdधता Mयlत 

• !देश सरकारमा सुशासन कायम गन7 लैससास लेखाजोखा GवIधले पUन सहयोग गन̂ 

सहभाIगह\बाट अपेRा गAरएको पाईयो । 

१२  सझुावह0  
मुPयम/0ी तथा मि/0पAरषद को काया7लयको लैससास पर<Rण पfचात देVखएको अव3थालाई 

zयानमा राखी देहाएका काय7ह\ गन7 सुझाब गAरएको छ : 

• !देश सरकारले तजु7मा गन̂ ऐन, Uनयम, कानुन तथा काय7GवIधह\मा लैसाससको Gवषयह\हको 
मुल!वाह<करण र यसको !भावकार< काया7/वयन गन̂, गराउने । 

• लैHIगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण नीUतको !भावकार<  काया7/वयनको लाIग 
सम/वय एवं अनुगमन गन̂ l  

• !देश सरकारले आवIधक एवं बाGष7क योजनाको काया7/वयनमा लैससासको Gवषयलाई जोड 
eदने र आवIधक योजनाको मzयावIधक सgमRा गदा7 लैससास Gवषयको Gवfलेषण एवं  
काया7/वयन गराउने र अनुगमन गन̂ l  

• !देश सरकारले ऐन, Uनयम, योजना तजु7मा गदा7 मeहला, बालबाgलका, अपाHगता भएका Mयिlत, 

दgलत, Gवप/न, आeदबासी जनजाUत, लोपो/मुख, सीमा/तकृत वग7को पUन अथ7पूण7 सvOय 
सहभाIगतामा Uनमा7णको लाIग Uनद̂शन एवं अनुगमन गन̂ l  
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• लैHIगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका खि|डकृत तhयांक संकलन र  कqoयुटाईज 
गर< सूचनामा सबैको पहँुचको वdृIध गन̂, यसको आधारमा !देशको नीUत र योजना तजु7मा 
गन̂ l  

• !देश सरकारले लैHIगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण पर<Rण काय7Oम !देश 
सरकार, यस मातहतका Uनकाय र सबै 3थानीय तहमा आ/तAरकरण गर<  !भावकार< \पमा 

काया7/वयन गन7 Uनद̂शन eदने र अनुगमन गन̂ l  

• !देश सरकारले लैससास 3वमू`यांकन पर<Rण GवIध र यसका सुचकह\लाई !भावकार< बनाउन 

!देश सरकारले आवfयकता अनुसार समय समयमा पAरमाज7न र अzयावIधक गद} जाने l  

• लैससास पAरRण र लैससास उ[रदायी बजेट !णाल<लाई !ोZसाहन Mयव3थासHग आवdध 
गर< !देश सरकार र मातहतका Uनकायह\का वीचमा काया7Zमक !भावकाAरताको 3व3थ 

!Uत3पधा7 गन7 र गराउन आवfयक देVख/छ ।  

• लैHIगक उ[रदायी बजेट कायGवIध तयार गन̂ र लैIगक उ[रदायी मै0ी योजना तजु7मा गर< 
काया7/वयन गन̂  र गराउने l  

• !देश सरकारका म/0ालय र मातहतका Uनकायह\ले Uनमा7ण गन̂ संरचना लैHIगक समानता 
तथा सामािजक समावेशीकरण मै0ी Uनमा7णको लाIग सहयोग एवं सम/वय र अनुगमन गन̂ 
l  

• !देश सरकारले लैHIगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका सूचकह\ राखी नUतजामुखी 
योजना तजु7मा, काया7/वयन र अनुगमन गAरनु पन̂ जसमा मeहला तथा बिrचUतमा परेको 
वग7ह\को सvOय सहभाIगता गराउने l  

• !देश सरकार, यस मातहतका Uनकाय र सबै 3थानीय तहमा मeहला,बालबाgलका र अपाHगता 
भएका Mयिlत तथा दgलत, सीमा/तकृत, लोपो/मुखका मुdधाह\ सबै Rे0गत Uनकायह\मा 
!भावकार< ढंगबाट मूल!वाeहकरण एवं काया7/वयन र अनुगमन गन# l  

• !देश एवं 3थानीय सरकारले परqपरागत सामािजक !चलन र गर<बी कारण gसिज7त बालGववाह 
बालpम Uनवारण, लैHIगक eहंसा, छाउपडी उ/मुलन  ज3ता काय7को काया7/वयन लाIग यथे~ट 
pोत GवUनयोजन गर< !भावकार< काया7/वयन र अनुगमनमा जोड eदने l  

• !देश सरकार र 3थानीय सरकार ले द<गो Gवकासका ल�यहi Gवशेष गरेर ल�य ५ लैHIगक 
समानता !ाoत गन̂ Gवषयलाई 3थानीयकरण गने रणनीUत तयार गर< सो अनुसारको बजेट 
GवUनयोजन गर< काया7/वय अनुगमनमा जोड eदने l  
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• !देश 3तर<य एवं 3थानीय तहको लैHIगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण सqव/ध 
सrजालको लैससासको Gवषयलाई !भावकार< काया7/वयन एवं अनुगमन गन7 जोड eदने l  

• !देश र 3थानीय सरकारले लैHIगक तथा समावेशी Gवकासको लाIग Rमता Gवकास काय7योजना 
तयार गन̂ यसमा बजेट GवUनयोजन  गर< काया7/वयन गन̂ l  

• !देश म/0ालय र मातहतका Uनकायह\को सqपुण7 कम7चार< तथा पदाIधकार<ह\लाई लHIगक 
समानता तथा सामािजक समावेशीकरण र सकाराZमक सोच र धारणा सqबि/ध ताgलम 
संचालन गन̂ ।  

• मानव अIधकार सqवि/ध Gवषयमा जनचेतना अgभवdृIध गन7 !देश एवं 3थानीय तहका 
Uनकायका पदाIधकार<ह\लाई Rमता Gवकास ताgलम काय7Oम संचालनको लाIग सम/वय एव7 
सहयोग गन̂ l  

• 3थानीय रोजगार<को उIचत वातावरण तयार गAर युवा वग7लाई देशgभ0ै काय7 गन̂ वातावरणको 
pृजना गन̂ ।  

• !देश एवं 3थानीय सरकारले समावेशी सूचना !णाल< Mयव3थापन गन7 बजेटको Mयव3था गन̂ 
र कqयुटरकृत लेखा !णाल<ले समावेशी Rे0मा भएको बजेट तथा खच7 सqव/धी सूचना eदने 
Mयव3था गन̂ l  

• !देश एवं 3थानीय सरकारले मeहलाको आIथ7क सशिlतकरण गर< मeहलाको घरेलु 
कामकाजलाई आIथ7क पRसंग जोडन नीUत तयार गर< काया7/वयनमा  गन7 Uनद̂शन एव 
अनुगमन गन̂  l  

• !देश एवं 3थानीय सरकारका शासकÅय !णाल<मा सबै वग7, Rे0, gलHग तथा जातजाUतका 
नागAरकह\को अथ7पूण7 सहभाIगता सुUनिfचत गन7 रणनीUत तयार< एवं काया7/वयनमा जोड 

eदने l  
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अनसुचूी १ : ल-ैगक समानता र सामािजक समावेशीकरणको म;ूया=कनका सचूकह? 
 

मु#या&कन गदा, रा.ो अव2थालाई १ अंक, म9यम अव2थालाई ०.५ अंक र अ=त कमजोर अव2थालाई ० अंक @दनु पनBछ । तल @दएको ताFलकामा GHयेक सूचकमा '१', 

'०.५', र '०' अंक पाउने अव2था र सो को Gमाणीकरणको आधार राSखएको छ । यी सूचकमा गUरने मू#या&कन सामु@हक मू#या&कन हो । समूहमा प@हला सूचकमा 

छलफल गरX सोको अव2थाबारे सहम=तमा अंक Gदान गनु, पनBछ ।  
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१.
१.
१ 

मु[यम\]ी तथा 

मि\]पUरष`को 

काया,लयले] नी=त तथा 

कानून =नमा,ण  गनB 

aममा लैससासको 

cिdटले fवgलेषण गUर 

लैससाको fवषयलाई 

समावेश गUर तयार गनB 

गरे \ नगरेको  

०-१ ०.५  मु[यम\]ी तथा 

मि\]पUरष`को 

काया,लयले] नी=त तथा 
कानूनको तयार गनB 

aममा लैससासको 

cिdटले   fवgलेषण 

गUर लैससाको 

fवषयलाई समावेश 

गUर तयार भएको  

 

मु[यम\]ी तथा 

मि\]पUरष`को 

काया,लयले] नी=त तथा 

कानूनको तयार गनB 

aममा लैससासको 

cिdटले  fवgलेषण मा] 

गरेको तर सो@ह अनुसार 

लैससाको fवषयलाई 

समावेश गUर तयार 

नभएको  

मु[यम\]ी तथा 

मि\]पUरष`को 

काया,लयले] नी=त तथा 
कानूनको तयार गनB 

aममा लैससासको 

cिdटले सkपादन गUर 

तयार गनB!"#$%&'! 

Gदेश सरकारले 

2वीकृत गरेका नी=त 

तथा कानूनी 

द2तावेजहm र 

2वीकृ=तको लाnग 

G2तुत गरेका 

म2यौदा नी=त तथा 

कानूनी द2तावेजहm  

 २   

१.
१.
२  

Gदेश सरकारले आqना 

नी=त, कानून, योजना 

जारX गनु, भ\दा अगाrड 

लैससासको cिdटले 

उपयुtत भए नभएको बारे 

लेखाजोखा गनB गरे । 

नगरेको 

०-१ ०  Gदेश सरकारले आqना 

नी=त, कानून, योजना 

जारX गनु, भ\दा अगाrड 

लैससासको cिdटले 

उपयुtत भए नभएको 

बारे लेखाजोखा गनB 

गरेको 

Gदेश सरकारले आqना 

नी=त, कानून, योजना 

जारX गनु, भ\दा अगाrड 

लैससासको cिdटले 

उपयुtत भए नभएको बारे 

आँFसक mपमा मा] 

लेखाजोखा गनB गरेको 

Gदेश सरकारले आqना 

नी=त, कानून, योजना 

जारX गनु, भ\दा 

अगाrड लैससासको 

cिdटले उपयुtत भए 
नभएको बारे 

लेखाजोखा गनB 

नगरेको 

Gदेश सरकारले 

आqना नी=त, कानून, 
योजना का 

द2ताबेजहv र 

लेखाजोखा सkप\न 

भएको GमाSणत गनB 

कागजातहm 

 ३   

१.
१.
३  Gदेश कानुन बनाउदा 

2थानीय तहसँग छलफल 

०-१ ०.५  Gदेश कानुन बनाउदा 

2थानीय तहसँग 

Gदेश कानुन बनाउदा 

2थानीय तहसँग छलफल 

Gदेश कानुन बनाउदा 

2थानीय तहसँग 

Gदेश सरकारको  

कानुन, नी=त 
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'०.५', र '०' अंक पाउने अव2था र सो को Gमाणीकरणको आधार राSखएको छ । यी सूचकमा गUरने मू#या&कन सामु@हक मू#या&कन हो । समूहमा प@हला सूचकमा 

छलफल गरX सोको अव2थाबारे सहम=तमा अंक Gदान गनु, पनBछ ।  

!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

गनB प`द=त भए/नभएको 

र  2थानीय तहको नी=त 

तथा कानुन =नमा,णमा 

Gदेश सरकारले सहयोग 

गरे/नगरेको  

छलफल गनB प`द=त 

भएको  र साथै 2थानीय 

तहको नी=त तथा कानुन 

=नमा,णमा Gदेश 

सरकारले सहयोग गरेको 

गनB प`द=त   भएको  तर 

2थानीय तहको नी=त तथा 

कानुन =नमा,णमा Gदेश 

सरकारले सहयोग cf+l;s 

?kdf गरेको 

छलफल गनB प`द=त 

नभएको र साथै 

2थानीय तहको नी=त 

तथा कानुन =नमा,णमा 

Gदेश सरकारले 

सहयोग नगरेको 

सkव\धी 

द2तावेजहv 

 ४   

१.
१.
४  

Gदेश सरकारले लै&nगक 

समानता तथा सामािजक 

समावेशीकरण सkब\धी 

छुzटै नी=त तयार गUर 

सोहX अनुmप काय, गरे/ 

नगरेको  

०-१ ०.५  Gदेश सरकारले लै&nगक 

समानता तथा 

सामािजक 

समावेशीकरण सkब\धी 

छुzटै नी=त तयार गUर 

सोहX अनुmप काय, गनB 

गरेको 

Gदेश सरकारले लै&nगक 

समानता तथा सामािजक 

समावेशीकरण सkब\धी 

छुzटै नी=त तयार गरेको 

तर काया,\वयन नगरेको 

Gदेश सरकारले 

लै&nगक समानता तथा 

सामािजक 

समावेशीकरण 

सkब\धी छुzटै नी=त 

तयार गUर काया,\वयन 

नगरेको 

लै&nगक समानता 

तथा सामािजक 

समावेशीकरण 

सkब\धी छुzटै नी=त 

तयार गUर 

काया,\वयन गरेको 

द2ताबेज  
 ५   

१.
१.
५  

Gदेश सरकारले 

काया,\वयनमा #याएका 

ऐन, =नयम, तथा 

काय,fवnधमा म@हला तथा 

बि|च=तs/0fमा परेको 
समुदाय अथा,त ल}~त 

वग,मा हुने सबै Gकारका 

fवभेदज\य काय,हm 

रोtन पया,�त Gावधान 

०-१ ०.५  Gदेश सरकारले 

काया,\वयनमा #याएका 

ऐन, =नयम, तथा 

काय,fवnधमा म@हला 

तथा बि|च=तमा परेको 
समुदाय अथा,त ल}~त 

वग,मा हुने सबै Gकारका 

fवभेदज\य काय,हm 

रोtन पया,�त Gावधान 

राSखएको  

Gदेश सरकारले 

काया,\वयनमा #याएका 

ऐन, =नयम, तथा 

काय,fवnधमा म@हला तथा 

बि|च=तमा परेको समुदाय 
अथा,त ल}~त वग,मा हुने 

सबै Gकारका fवभेदज\य 

काय,हm रोtने खालका 

केहX Gावधानमा]  

समावेश गUरएको  

Gदेश सरकारले 

काया,\वयनमा 

#याएका ऐन, =नयम, 
तथा काय,fवnधमा 

म@हला तथा 

बि|च=तमा परेको 
समुदाय अथा,त ल}~त 

वग,मा हुने सबै 

Gकारका fवभेदज\य 

Gदेश सरकारले 

काया,\वयनमा 

#याएका ऐन, =नयम, 
तथा काय,fवnधहv र 

=तनको लैससास 

cिdटले fवgलेषण 

गUरएको द2तावेज 
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'०.५', र '०' अंक पाउने अव2था र सो को Gमाणीकरणको आधार राSखएको छ । यी सूचकमा गUरने मू#या&कन सामु@हक मू#या&कन हो । समूहमा प@हला सूचकमा 

छलफल गरX सोको अव2थाबारे सहम=तमा अंक Gदान गनु, पनBछ ।  

!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

Äयव2था गUरएको छ । 

छैन ?  
काय,हm रोtन कुनै 

Gावधान नराSखएको 

 ६   

१.
१.
६  

Gदेश2तरमा म@हला तथा 
वि|चतीकरणमा परेको वग, 

वा समुदाय माnथ हुने 

@हँसा र fवभेद उपर 

सुनुवाई हुने Gव\ध Fमलाए 

। नFमलाएको  

०-१ १ Gदेश2तरमा म@हला 

तथा वि|चतीमा परेको 

समुदाय माnथ हुने @हसंा 

र fवभेद उपर सुनुवाई 

हुने Gव\ध Fमलाएको  

Gदेश2तरमा म@हला तथा 
वि|चतीमा परेको समुदाय 

माnथ हुने @हसंा र fवभेद 

उपर सुनुवाई हुने  Gव\ध 

Fमलाएको तर काया,\वयन 

नभएको 

Gदेश2तरमा म@हला 

तथा वि|चतीमा परेको 

समुदाय माnथ हुने@हसंा 

र fवभेद उपर सुनुवाई 

हुने  Gव\ध 

नFमलाएको 

म@हला तथा 
वि|चतीमा परेको 

समुदाय माnथ हुने 

fवभेद उपर सुनुवाई 

भएका Gमा=नत 

कागजातहv  
 ७   

१.
१.
७ 

Gदेश कानुनमा म@हला र 

पुvषबीच  Éमको 

Ñयालामा fवभेद रोtने 

Gावधान रहे/ नरहेको 

०-१ ०.५  Gदेश2तरमा म@हला र 

पुvषमा Éमको 

Ñयालामा fवभेद रोtने 

Gावधान रहेको 

Gदेश2तरमा म@हला र 

पुvषमा Éमको Ñयालामा 

fवभेद रोtने केहX 

Gावधानमा] रहेको 

Gदेश2तरमा म@हला र 

पुvषमा Éमको 

Ñयालामा fवभेद रोtने 

कुनै Gावधान नरहेको 

Gदेश2तरको  म@हला 

र पुvषमा Éमको 

Ñयाला भुtतानी 

द2तावेज 
 ८   

१.
१.
८  

Gदेश सरकारको नी=तमा 

रैथाने र आGवासी कामदार 

तथा Éमजीवी उपर हुने 

fवभेद रोtने Gावधान रहे 
। नरहेको 

०-१ ०.५  Gदेश सरकारको नी=तमा 

रैथाने र आGवासी 

कामदार तथा Éमजीवी 

उपर हुने fवभेद रोtने 

Gावधानहm रहेको 

Gदेश सरकारको नी=तमा 

रैथाने र आGवासी 

कामदार तथा Éमजीवी 

उपर हुने fवभेद रोtने 

केहX Gावधान रहेको 

Gदेश सरकारको 

नी=तमा रैथाने र 

आGवासी कामदार 

तथा Éमजीवी उपर 

हुने fवभेद रोtने कुनै 

Gावधान नरहेको 

Gदेश सरकारको ] Éम 
नी=त द2तावेज र 

यसको समी~ा 

G=तवेदन 

९ योजना 

तजु,मा 

८ 

१.
२.
१  

Gदेश सरकारको आवnधक 

योजना र वाfष,क योजना 

०-१ ०.५  Gदेश सरकारको 

आवnधक योजना र 
Gदेश सरकारको आवnधक 

योजना र वाfष,क योजना 

Gदेश सरकारको 

आवnधक योजना र 
Gदेश सरकारको 

आवnधक योजना र 
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'०.५', र '०' अंक पाउने अव2था र सो को Gमाणीकरणको आधार राSखएको छ । यी सूचकमा गUरने मू#या&कन सामु@हक मू#या&कन हो । समूहमा प@हला सूचकमा 

छलफल गरX सोको अव2थाबारे सहम=तमा अंक Gदान गनु, पनBछ ।  

!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

तथा 
काया,

\वयन  

तथा काय,कम तजु,मा गदा, 

म@हला, बालबाFलका र 

बि\च=तकरंमा परेका 

वग,को अथ,पूण, 

सहभाnगतामा गनु,को साथै 

योजनामा लै&nगक तथा 

समावेशी fवकासको लाnग 

नी=त, रणनी=त, काय,aम 

र मापनयोÜय उपलáधी 

लàय समावेश गUर 

काया,\वयन   गUरएको छ 

। छैन ?  

वाfष,क योजना तथा 

काय,कममा लै&nगक 

तथा समावेशी fवकासको 

लाnग नी=त, रणनी=त,  

काय,aम र मापनयोÜय 

उपलáधी लàय समावेश  

गUर काया,\वयन  

गUरएको  

तथा काय,कममा लै&nगक 

तथा समावेशी fवकासको 

लाnग  नी=त, रणनी=त,  

काय,aम र मापनयोÜय 

उपलáधी लàय समावेश 

गUरएको  तर काया,\वयन 
k|efjsf/Ltfdf sdL 

वाfष,क योजना तथा 

काय,कममा लै&nगक 

तथा समावेशी 

fवकासको लाnग नी=त, 
रणनी=त,   काय,aम र 

मापनयोÜय उपलáधी 

लàय समावेश नगरेको 

र काया,\वयन प=न 

नगUरएको  

वाfष,क योजना तथा 

काय,कममा लै&nगक 

तथा समावेशी 

fवकासको लाnग 

नी=त, रणनी=त,  

काय,aम र 

मापनयोÜय उपलáधी 

लàय fवgलेषण 

द2तावेज 

 १०     

१.
२.
२  

Gदेश सरकारले बजेट 

सीमा =नधा,रण गदा, 

म@हला, बालबाFलका, तथा 
बि|चतीकरणमा परेको 

समूहको अव2था 

fवgलेषणको आधारमा सो 

समूहको लाnग वा GHयàय 

फाइदा पुÜने गरX कूल 

पँूजीगत बजेटको =निgचत 
G=तशत छुzटयाइ 

०-१ ०.५  Gदेश सरकारले बजेट 

सीमा =नधा,रण गदा, 

म@हला, बालबाFलका, 
तथा बि|चतीकरणमा 

परेको समूहको  अव2था 

fवgलेषणको आधारमा 

सो समूहको लाnग वा 

GHयàय फाइदा पुÜने 

गरX कूल पँूजीगत 

बजेटको =निgचत 

Gदेश सरकारले बजेट 

सीमा =नधा,रण गदा, 

म@हला, बालबाFलका, तथा 
बि|चतीकरणमा परेको   

समूहको अव2था 

fवgलेषणको आधारमा सो 

समूहम9ये केहXको 

लाnगमा]  GHयàय फाइदा 

पुÜने गरX कूल पँूजीगत 

बजेटको =निgचत G=तशत  

Gदेश सरकारले बजेट 

सीमा =नधा,रण गदा, 

म@हला, बालबाFलका, 
तथा बि|चतीकरणमा 

परेको समूहको लाnग 

वा GHयàय फाइदा 

पुÜने गरX कूल पँूजीगत 

बजेटको =निgचत 

G=तशत  छुzटयाइ 

काया,\वयन नगरेको 

Gदेश सरकारको 

म@हला, बालबाFलका, 
तथा बि|चतीकरणमा 

परेको समूहको 

अव2था fवgलेषणको 

आधारमा सो समूहको 

äोत अनुमान तथा 

बजेट सीमा =नधा,रण 
गरेको द2ताबेज    
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'०.५', र '०' अंक पाउने अव2था र सो को Gमाणीकरणको आधार राSखएको छ । यी सूचकमा गUरने मू#या&कन सामु@हक मू#या&कन हो । समूहमा प@हला सूचकमा 

छलफल गरX सोको अव2थाबारे सहम=तमा अंक Gदान गनु, पनBछ ।  

!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

काया,\वयन गनB  गरे । 

नगरेको 
G=तशत  छुzटयाइ 

काया,\वयन गरेको  
छुzटयाएको तर cf+l;s ?kdf  

काया,\वयन गरेको  

 ११     

१.
२.
३ 

Gदेश सरकारको बाfष,क 

योजनामा म@हला, 

बालबाFलका, दFलत, जेdठ 

नागUरक र अ\य ल}~त 

समुदायको लाnग योजना 

समाबेश भए / नभएको   

०-१ ०.५  Gदेश सरकारको योजना 

सूचीमा ल}~त 

समुदायको लाnग 

योजना GाथFमकतामा 

पनB गरेको  

Gदेश सरकारको योजना 

सूचीमा ल}~त समुदायको 

लाnग केहX योजनामा] 

GाथFमकåकरणमा पनB 
गरेको  

Gदेश सरकारको 

योजना सूचीमा ल}~त 

समुदायको लाnग 

योजनाले सामा\यतया 

GाथFमकता नपाउने 

गरेको  

Gदेश सरकारको 

योजना सूची  

 १२     

१.
२.
४ 

Gदेश सरकारले योजना 

तजु,मा गदा, म@हला, 

बालबाFलका र  

बि|च=तकरणमा परेका 

समुदाय संग छलफल गरे 

/नगरेको ? 

०-१ ०.५  Gदेश सरकारले योजना 

तजु,मा गदा, म@हला तथा 
बि|च=तकरणमा परेका 

समूहहvको ÄयावहाUरक 

र रणनी=तक 

आवgयकता प@हचान र 
पUरपू=त, गनB fवषयमा 

छलफल भएको  

Gदेश सरकारले योजना 

तजु,मा गदा, म@हला तथा 
बि|च=तकरणमा परेका 

समूहहvको ÄयावहाUरक र 

रणनी=तक आवgयकता 
प@हचान र पUरपू=त, गनB 

fवषयमा सामा\य छलफल 

भएको  

Gदेश सरकारले योजना 

तजु,मा गदा, म@हला 

तथा बि|च=तकरणमा 

परेका समूहहvको 

ÄयावहाUरक र 

रणनी=तक आवgयकता 
प@हचान र पUरपू=त, 

गनB fवषयमा छलफल 

नभएको  

बैठकको =नण,य  

 

 १३     

१.
२.
५  

Gदेश सरकारको 

योजनामा समावेश 

भएका  म@हला तथा 

ल}~त समुदायको 

०-१ ०.५  Gदेश सरकारको 

योजनामा समावेश 

भएका  म@हला तथा 

ल}~त समुदायको 

Gदेश सरकारको 

योजनामा समावेश 

भएका  म@हला तथा 

ल}~त समुदायको 

Gदेश सरकारको 

योजनामा समावेश 

भएका  म@हला तथा 

ल}~त समुदायको 

Gदेश सरकारको 

योजनामा समावेश 

भएका  म@हला तथा 

ल}~त समुदायको 
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मु#या&कन गदा, रा.ो अव2थालाई १ अंक, म9यम अव2थालाई ०.५ अंक र अ=त कमजोर अव2थालाई ० अंक @दनु पनBछ । तल @दएको ताFलकामा GHयेक सूचकमा '१', 

'०.५', र '०' अंक पाउने अव2था र सो को Gमाणीकरणको आधार राSखएको छ । यी सूचकमा गUरने मू#या&कन सामु@हक मू#या&कन हो । समूहमा प@हला सूचकमा 

छलफल गरX सोको अव2थाबारे सहम=तमा अंक Gदान गनु, पनBछ ।  

!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

काय,aमहm सत G=तशत 

काया,\वयन भई =य 

वग,हmको fवकासको 

लाभमा सु=निgचता भए 

नभएको   

काय,aमहm सत 

G=तशत काया,\वयन 

भई =य वग,हmको 

fवकासको लाभमा 

सु=निgचता भएको  

काय,aमहm सत G=तशत 

काया,\वयन भएको तर  

=य वग,हmको fवकासको 

लाभमा सु=निgचताका 

एçकन नभएको  

काय,aमहm सत 

G=तशत काया,\वयन 

एवं =य वग,हmको 

fवकासको लाभमा 

सु=निgचता नभएको   

काय,aमहm सत 

G=तशत 

काया,\वयन भई =य 

वग,हmको fवकासको 

लाभमा सु=निgचता 

भएको  G=तवेदन 

 १४     

१.
२.
६ 

Gदेश सरकारले दXगो 

fवकासका लàयहv 

fवशेष गरेर लàय ५ 

लै&nगक समानता Gा�त 

गनB fवषयलाई 

2थानीयकरण गरX  सो 

अनुसारको बजेट 

fव=नयोजन गरX 

काया,\वय गरे । नगरेको 

०-१ ०  Gदेश सरकारले  दXगो 

fवकासका लàयहv 

fवशेष गरेर लàय ५ 

लै&nगक समानता 

Gा�त गनB fवषयलाई 

2थानीयकरण गरX  सो 

अनुसारको बजेट 

fव=नयोजन  गरX 

काया,\वय गरेको 

Gदेश सरकारले दXगो 

fवकासका लàयहv 

fवशेष गरेर लàय ५ 

लै&nगक समानता Gा�त 

गनB fवषयलाई 

2थानीयकरण गरX  सो 

अनुसारको बजेट 

fव=नयोजन   गरX  cf+l;s 

?kdf  काया,\वय गरेको 

Gदेश सरकारले देश 

सरकारले दXगो 

fवकासका लàयहv 

fवशेष गरेर लàय ५ 

लै&nगक समानता 

Gा�त गनB fवषयलाई 

2थानीयकरण गरX  

सो अनुसारको बजेट 

fव=नयोजन  गरX 

काया,\वय नगरेको 

Gदेश सरकारले   

दXगो fवकासका 

लàयहv 

2थानीयकरण 

गरेको द2तावेज र 

सोलाई  Gा�त गनB 

काय,aमहv बजेट 

fव=नयोजन  र 

काया,\वयन गरेको 

द2ताबेज 

 १५     

१.
२.
७  

Gदेश सरकारको योजना 

तथा काय,aम युवा तथा 

जेdठ नागUरकको लाnग 

GHय~ लाभ पुÜनेगरX  

बने ÷ नबनेको 

०-१ ०.५  Gदेश सरकारको 

योजना काय,aमले 

युवा तथा जेdठ 

नागUरकको लाnग 

GHय~ लाभ पुÜनेगरX  

बनेको / sfof{Gjog ePsf] 

Gदेश सरकारको योजना 

काय,aमले युवा तथा 

जेdठ नागUरकको लाnग 

GHय~ लाभ पुÜनेगरX  

बनेको  तर  cf+l;s ?kdf 

काया,\वयन भएको  

Gदेश सरकारको 

योजना काय,aमले 

युवा तथा जेdठ 

नागUरकको लाnग 

GHय~ लाभ पुÜनेगरX 
k|ofKt ?kdf sfo{qmd  
नबनेको 

योजना द2तावेज  
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मु#या&कन गदा, रा.ो अव2थालाई १ अंक, म9यम अव2थालाई ०.५ अंक र अ=त कमजोर अव2थालाई ० अंक @दनु पनBछ । तल @दएको ताFलकामा GHयेक सूचकमा '१', 

'०.५', र '०' अंक पाउने अव2था र सो को Gमाणीकरणको आधार राSखएको छ । यी सूचकमा गUरने मू#या&कन सामु@हक मू#या&कन हो । समूहमा प@हला सूचकमा 

छलफल गरX सोको अव2थाबारे सहम=तमा अंक Gदान गनु, पनBछ ।  

!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

 १६     

१.
२.
८  

Gदेश सरकारको 

योजनामा समावेश 

भएका म@हला तथा 

ल}~त समुदायको 

योजना काया,\वयबाट =य 

वग,हmको सामािजक, 

आnथ,क 2तरमा पUरबत,न 

आएको ◌ा नआएको   

०-१ ०.५    Gदेश सरकारको 

योजनामा समावेश 

भएका म@हला तथा 

ल}~त समुदायको 

योजना काया,\वयबाट 

=य वग,हmको 

सामािजक, आnथ,क 

2तरमा पUरबत,न 

आएको  

Gदेश सरकारको 

योजनामा समावेश 

भएका म@हला तथा 

ल}~त समुदायको 

योजना काया,\वयबाट =य 

वग,हmको सामािजक 

2तरमा पUरवत,न आए 

प=न तर आnथ,क 2तरमा 

vf;}  पUरबत,न नआएका   

  Gदेश सरकारको 

योजनामा समावेश 

भएका म@हला तथा 

ल}~त समुदायको 

योजना काया,\वयबाट 

=य वग,हmको 

सामािजक, आnथ,क 

2तरमा पUरबत,न  

नआएका 

वाfष,क G=तवेदन   

 १७ बजेट 

तजु,मा 

तथा 
काया,

\वयन  

४ 

१.
३.
१ 

Gदेश सरकारले बजेट 

तजु,मा  एवं काया,\वयन 

गदा,  लै&nगक उèरदायी  

बजेट GणालX अबलkबन 

गरे \ नगरेको   

०-१ ०  Gदेश सरकारले बजेट 

तथा काय,aम तजु,मा  

एवं काया,\वयन गदा,  

लै&nगक उèरदायी  

बजेट GणालX 

अपनाएको र सोहX 

अनुसार काया,\वयन 

हुने गरेको ।  

Gदेश सरकारले बजेट 

तथा काय,aम तजु,मा  

एवं काया,\वयन गदा,  

लै&nगक उèरदायी  

बजेट GणालX अपनाएको 

तर सोहX अनुसार 

काया,\वयन हुने  

नगUरएको m  

Gदेश सरकारले बजेट 

तथा काय,aम तजु,मा  

एवं काया,\वयन गदा,  

लै&nगक उèरदायी  

बजेट GणालX अपनाई 

सोहX अनुसार 

काया,\वयन 

नगUरएको र  

Gदेश सरकारले 

बजेट तथा काय,aम 

तजु,मा  एवं 

काया,\वयन गदा,  

लै&nगक उèरदायी  

बजेट GणालX 

अपनाएको र सोहX 

अनुसार 

काया,\वयन को 

द2तावेज एवं 

G=तवेदन  

 १८     

१.
३.
२ 

मु[यम\]ी तथा 

मि\]पUरषदको 

काया,लयले लै&nगक 

०-१ ०  मु[यम\]ी तथा 

मि\]पUरषदको 

काया,लयले लै&nगक 

मु[यम\]ी तथा 

मि\]पUरषदको 

काया,लयले लै&nगक 

मु[यम\]ी तथा 

मि\]पUरषदको 

काया,लयले लै&nगक 

मु[यम\]ी तथा 

मि\]पUरषदको 

काया,लयका  बजेट 
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'०.५', र '०' अंक पाउने अव2था र सो को Gमाणीकरणको आधार राSखएको छ । यी सूचकमा गUरने मू#या&कन सामु@हक मू#या&कन हो । समूहमा प@हला सूचकमा 

छलफल गरX सोको अव2थाबारे सहम=तमा अंक Gदान गनु, पनBछ ।  

!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

उèरदायी तथा सामािजक 

समावेशी बजेट =नमा,ण 

एवं परX~ण  गन, बाfष,क 

बजेट Äयव2था 

गरे\नगरेको 

उèरदायी तथा 

सामािजक समावेशी 

बजेट =नमा,ण  एवं 

परX~ण  

=नयFमतmपमा गन, 

बजेटको Äयव2था गनB 

गUरएको  

उèरदायी तथा 

सामािजक समावेशी 

बजेट =नमा,ण  एवं 

परX~ण गन, क@हले 

काहXë बजेटको Äयव2था 

हुने गरेको  

उèरदायी तथा 

सामािजक समावेशी 

बजेट =नमा,ण  एवं 

परX~ण गन, बजेटको 

Äयव2था हुने नगरेको 

fव=नयोजन र 

लैससास परX~ण 

द2तावेजहm 

 १९     

१.
३.
३  

मु[यम\]ी तथा 

मि\]पUरषदको 

काया,लयले n}lËs ;dfgtf 
tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f 
k/LIf0f lgoldt ?kdf x'g] u/]sf] 
÷gu/]sf] 

०-१ ०  मु[यम\]ी तथा 

मि\]पUरषदको 

काया,लयले n}lËs ;dfgtf 
tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f 
k/LIf0f lgoldt ?kdf x'g] 
u/]sf]  

मु[यम\]ी तथा 

मि\]पUरषदको 

काया,लयले n}lËs ;dfgtf 
tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f 
k/LIf0f slxn] sfxL x'g] u/]sf] 

मु[यम\]ी तथा 

मि\]पUरषदको 

काया,लयले n}lËs 
;dfgtf tyf ;fdflhs 
;dfj]zLs/0f k/LIf0f 
lgoldt ?kdf x'g] gu/]sf] 

 बजेट fव=नयोजन 

र लैससास परX~ण 

द2तावेजहm 

 २०     

१.
३.
४  

Gदेश सरकारको बजेट 

तथा काय,aममा म@हला, 

बालबाFलका र ल}~त 

वग,को लाnग पुजीगत 

बजेट को =निgचत G=तशत 

fव=नयोजन गरX समयैमा 

खच, गUरए/नगUरएको  ? 

(बजेट तथा काय,कमबीच 

Fभडान) 

०-१ ०.५  Gदेश सरकारको बजेट 

तथा काय,aममा ल}~त 

समूहहvको लाnग 

=निgचत G=तशत बजेट 

fव=नयोजन गरX 

उनीहvको @हतका 

काय,aममा समयैमा 

खच, गनB गUरएको ।  

Gदेश सरकारको बजेट 

तथा काय,aममा ल}~त 

समूहहvको लाnग क@हले 

कहXë बजेट fव=नयोजन 

गरX उनीहvको @हतका 

काय,aममा खच,   cflzs 

?kdf  गUरएको । 

Gदेश सरकारको बजेट 

तथा काय,aममा 

ल}~त समूहहvको 

लाnग बजेट 

fव=नयोजन तथा 

उनीहvको @हतका 

काय,aममा खच, गनB 

नगUरएको  ।  

 बजेट तथा काय,aम 

द2तावेज, k|ltj]bg  ।  

२१ सं2था

गत 

कम,चा

रX 
४ 

२.
१.
१  Gदेश सरकारको =नणा,यक 

तहमा 

०-१ ०.५  Gदेश सरकारको  
=नणा,यक तहमा 

Gदेश सरकारको =नणा,यक 

तहमा (कम,चारX 

Gदेश सरकारको 

=नणा,यक तहमा 

Gदेश सरकारको 

=नणा,यक तहमा 
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!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

Äयव

2था 

२० 

पदाnध

कारX 

G=त=न

nधHव 

(कम,चारX/पदाnधकारX) 

म@हलाहvको समानmपमा 

( ५०।५० G=तशत) 
G=त=नnधHव रहेको  
छ।छैन ? 

(कम,चारX/पदाnधकारX) 

म@हलाहvको 

समानmपमा ( ५०।५० 

G=तशत) G=त=नnधHव 

रहेको अव2था  

/पदाnधकारX) म@हलाहvको 

समानmपमा ( ५०।५० 

G=तशत) G=त=नnधHव 

नभए प=न किkतमा ३३ 

G=तशत G=त=नnधHव 

रहेको अव2था 

(कम,चारX/पदाnधकारX) 

म@हलाहvको 

समानmपमा (५०/५० 

G=तशत) G=त=नnधHव 

नभए प=न किkतमा 

३३ G=तशत प=न 

G=त=नnधHव नरहेको 
अव2था 

रहेका 

(कम,चारX/पदाnधकारX

) को नामावलX  

 २२       

२.
१.
२ 

Gदेश लोकसेवा आयोगबाट  
कम,चारX पदपू=त,को =नण,य 

गदा, समावेशीकरणको 

नी=त अबलkबन 

गरे/नगरेको 

०-१ १ Gदेश सरकारको 

=नकायहmका 

कम,चारXहvको 

पदपू=त,को =नण,य गदा, 

सबै जातजा=त, वग,, 
Fल&ग र समुदायका 

बीच समावेशीकरण हुने 

गरX कम,चारXहvको 

समावेशी समानुपा=तक 

G=त=नnधHव हुनसtने 
रणनी=त Fलइएको 

अव2था  

Gदेश सरकारको 

=नकायहmको कम,चारX 

पदपू=त,को =नण,य गदा, 

सबै जातजा=त, वग,, 
Fल&ग र समुदायम9येबाट 

केहX समावेशीकरण हुने 

गरX कम,चारXहvको 

FसFमत समावेशी 

G=त=नnधHव हुनसtने 
रणनी=त  आंFशक mपमा 

Fलइएको अव2था  

Gदेश सरकारको 

=नकायहmको 

कम,चारXहvको 

पदपू=त,को =नण,य गदा, 

सबै जातजा=त, वग,, 
Fल&ग र समुदायका 

बीच समावेशीकरण हुने 

गरX कम,चारXहvको 

समावेशी समानुपा=तक 

G=त=नnधHव हुनसtने 
रणनी=त Fलइएको छैन 

। 

कम,चारXहvको 

पदपू=त,को सkव\धी 

नी=त, कानून र 

अïयास सkव\धी 

द2तावेज । 

 २३       

२.
१.
३  

म@हलाको नाममाघर 

जÜगा रिज2óेसन पास 

गदा, र घरेलु, लघु र 

०-१ १ म@हलाको नाममाघर 

जÜगा रिज2óेसन पास 

गदा, र घरेलु, लघु र 

म@हलाको नाममाघर 

जÜगा रिज2óेसन पास 

गदा, र घरेलु, लघु र 

म@हलाको नाममाघर 

जÜगा रिज2óेसन 

पास गदा, र घरेलु, 

कानुनी द2ताबेज  
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!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

साना उधम दता, गदा, 

सहुFलयत @दने नी=त 

तथा कानून भए/नभएको  

साना उधम दता, गदा, 

सहुFलयत @दने नी=त 

तथा कानून भएको 

 

साना उधम दता, गदा, 

सहुFलयत @दने नी=त 

तथा कानून s]xL dfqfdf 

भएको 

 

लघु र साना उधम 

दता, गदा, सहुFलयत 

@दने नी=त तथा 

कानून नभएको 

 

 २४       

२.
१.
४  

Gदेश सरकारले  

जनG=त=नnधहv तथा 

कम,चारXहvलाई कुनै 

~मता अFभबृ̀ nधको 

अवसर Gदान गदा, सबैलाई 

समान अवसर हुने गरX र 

म@हला तथा 

वि|च=तकरणमा परेको 

समुदायलाई अòभाग 

Gा�त हुनेगरX सकाराHमक 

fवभेदको नी=त 

Fलएको/नFलएको 

०-१ ०.५  Gदेश सरकारले  

जनG=त=नnधहv तथा 

कम,चारXहvलाई कुनै 

~मता अFभबृ̀ nधको 

अवसर Gदान गदा, 

सबैलाई समान अवसर 

हुने गरX र म@हला तथा 

वि|च=तकरणमा परेको 

समुदायलाई अòभाग 

Gा�त हुनेगरX 

सकाराHमक fवभेदको 

नी=त Fलएको   

Gदेश सरकारले  

जनG=त=नnधहv तथा 

कम,चारXहvलाई कुनै  

~मता अFभबृ̀ nधको 

अवसर Gदान गदा, 

सबैलाई समान अवसर 

हुनेगरX र म@हला तथा 

वि|च=तकरणमा परेको 

समुदायलाई समेत सेवा 

Gा�त हुनेगरX सकाराHमक 

fवभेदको नी=त आंFशक 

mपमा Fलएको  

Gदेश सरकारले  

जनG=त=नnधहv तथा 

कम,चारXहvलाई कुनै  

~मता अFभबृ̀ nधको  

अवसर Gदान गदा, 

सबैलाई समान अवसर 

पाइने गरX र म@हला 

तथा वि|च=तकरणमा 

परेको समुदायलाई 

अòभाग Gा�त हुनेगरX 

सकाराHमक fवभेदको 

नी=त नरहेको  

जनG=त=नnधहv तथा 

कम,चारXहvलाई  

~मता अFभबृ̀ nधको  

अवसर Gदान गनB 

सकाराHमक fवभेदको 

नी=त तथा रणनी=त 

द2तावेज  

२५   काय,G

णालX 
समावे

शी 

४ 

२.
२.
१  

म@हला र पुmषबीचको 

असमानता हटाउन तथा 

सामािजक समावेशीकरण 

बढाउनको लाnग   Gदेश 

सरकारको =निgचत 

काय,नी=त  एवं लैnगकं 

०(१ ०.५  म@हला र पुmषबीचको 

असमानता हटाउन 

तथा सामािजक 

समावेशीकरण 

बढाउनको लाnग    

Gदेश सरकारको  

म@हला र पुmषबीचको 

असमानता हटाउन तथा 

सामािजक समावेशीकरण 

बढाउनको लाnग  Gदेश 

सरकारको  =निgचत 

काय,नी=त  एवं लैnगकं 

म@हला र पुmषबीचको 

असमानता हटाउन 

तथा सामािजक 

समावेशीकरण 

बढाउनको लाnग    

Gदेश सरकारको  

म@हला र 

पुmषबीचको 

असमानता हटाउन 

तथा सामािजक 

समावेशीकरण 

बढाउनको 
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!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

एवं अपा&ग मै]ी 

काय,बातावरण र संरचना 

छ । छैन m 

=निgचत काय,नी=त एवं 

लैnगकं एवं अपा&ग 

मै]ी काय,बातावरण र 

संरचना  रहेको । 

एवं अपा&ग मै]ी 

काय,बातावरण र संरचना  
cf+l;s ?kdf ePsf]   

=निgचत काय,नी=त  

एवं लैnगकं एवं 

अपा&ग मै]ी 

काय,बातावरण र 

संरचना नरहेको । 

काय,नी=त, द2तावेज 

। 

 २६       

२.
२.
२  

D'fVodGqL tyf dlGqkl/ifsf]  

काया,लयमा लै&nगक 

fवकास हेनB इकाईको 

Äयव2था छ।छैन ? 

(लै&nगक fवकास ड2ेक वा 

लै&nगक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण 

काया,\वयन सFम=त को 

Äयव2था काय,शत, र 

िजkमेवारX çकटान स@हत 

गUरए/नगUरएको)  

०-१ ) D'fVodGqL tyf dlGqkl/ifsf] 
काया,लयमा लै&nगक 

fवकास हेनB इकाईको 

Äयव2था रहेको 

(लै&nगक fवकास ड2ेक 

वा लै&nगक समानता 

तथा सामािजक 

समावेशीकरण 

काया,\वयन सFम=त को 

Äयव2था  काय,शत, र 

िजkमेवारX çकटान 

स@हत रहेको)  

D'fVodGqL tyf dlGqkl/ifsf 
काया,लयमा लै&nगक 

fवकास हेनB इकाईको 

Äयव2था रहेको (लै&nगक 

fवकास ड2ेक वा लै&nगक 

समानता तथा सामािजक 

समावेशीकरण 

काया,\वयन सFम=त को 

Äयव2था  काय,शत, र 

िजkमेवारX çकटान स@हत  

cf+l;s ?kdf रहेको 

D'fVodGqL tyf dlGqkl/ifsf] 
काया,लयमा लै&nगक 

fवकास हेनB इकाईको 

Äयव2था नरहेको 

(लै&nगक fवकास ड2ेक 

वा लै&nगक समानता 

तथा सामािजक 

समावेशीकरण 

काया,\वयन सFम=तको 

Äयव2था नगUरएको  

D'fVodGqL tyf dlGqkl/ifsf] 
काया,लयमा संगठन 

संरचना र लै&nगक 

fवकास हेनB इकाईको 

काय, =नदBश शत,  र 

िजkमेवारX çकटान 

द2तावेज 

 २७       

२.
२.
३  

Gदेश सरकारको म\]ालय, 

=नकाय र काया,लयहmमा 

लै&nगक @हसंा,  दÄुय,वहार 

र  भेदभाब =नय\]णको 

लाnग आचार सं@हता 

बनाएर लागु गUरएको 

छ/छैन ? 

०-१ ०.५  Gदेश सरकारको 

म\]ालय, =नकाय र 

काया,लयहmमा हुन 

सtने सबै Gकारको 

दÄुय,वहार, भेदभाब,  

n}lu+s+ @हसंा =नय\]णको 

Gदेश सरकारको 

म\]ालय, =नकाय र 

काया,लयहmमा हुन सtने 

दÄुय,वहार, भेदभाब र  

n}lu+s+ @हसंा =नय\]ण 

सkव\धी आचार सं@हता 

s]xL ;+:yfx?df  रहेको   

Gदेश सरकारको 

म\]ालय, =नकाय र 

काया,लयहmमा हुन 

सtने सबै Gकारको 

दÄुय,वहार, भेदभाब,  

n}lu+s+ @हसंा =नय\]णको 

Gदेश सरकारको 

म\]ालय, =नकाय र 

काया,लयहmमा हुन 

सtने सबै Gकारको 

दÄुय,वहार, भेदभाब  /  

n}lu+s+ @हसंा =नय\]ण 

सkव\धी आचार 
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!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

लाnग आचार सं@हता 

बनाएर लागु गUरएको  

लाnग आचार सं@हता 

बनाएर लागु  gगUरएको 

सं@हता द2तावेज/ 

=नण,य पुि2तका  

 २८       

२.
२.
४  

k|b]zsf tyf :yfgLo txx?df 

बालमै]ी 2थानीय तह     

घोषणा गरेको छ वा छैन 

? (सं[या, नाम, घोषणा 

गरेको Fम=त) 

०-१ ०.५  बालमै]ी 2थानीय तह     

घोषणा (सबै 2थानीय 

तह) गरेको छ  

बालमै]ी 2थानीय तह     

घोषणा (के@ह 2थानीय 

तह) मा] गरेको छ   

बालमै]ी 2थानीय तह     

घोषणा गरेको छैन  

बालमै]ी 2थानीय तह     

घोषणा गरेको  

द2ताबेज  

२९   सFम=त

, 
उपस

Fम=त 

र 
काय,द

लमा 

G=त=न

nधHव 

४ 

२.
३.
१ 

Gदेश सरकारले गठन गनB 

सFम=त, उपसFम=त र 

काय,दलहvमा म@हला तथा 

वि|च=तकरणमा परेको 

ju{sf] G=त=नnधHव हुने 

Äयव2था रहे/नरहेको ?  

०-१ ०.५  Gदेश सरकारले गठन 

गनB सFम=त, उपसFम=त 

र काय,दलहvमा म@हला 

तथा वि|च=तकरणमा 

परेको वग,को 

G=त=नnधHव हुने 

Äयव2था रहेको  

Gदेश सरकारले ] गठन गनB 

सFम=त, उपसFम=त र 

काय,दलहvमा म@हला 

तथा वि|च=तकरणमा 

परेको  वग, केहXको मा] 

G=त=नnधHव हुने गरेको  

Gदेश सरकारले गठन 

गनB सFम=त, 

उपसFम=त र 

काय,दलहvमा म@हला 

तथा वि|च=तकरणमा 

परेको  वग,को 

G=त=नnधHव हुने 

Äयव2था नरहेको  

Gदेश सरकारले गठन 

गनB सFम=त, 

उपसFम=त र 

काय,दलहvमा म@हला 

तथा वि|च=तकरणमा 

परेको वग,को 

समावेशी 

G=त=नnधHव भएको 

उपि2थ=त तथा 

=नण,य पुि2तका  

 ३०       

२.
३.
२  

Gदेश सरकारले गठन गनB 

सFम=त, उपसFम=त र 

काय,दलहvमा म@हला तथा 

वि|च=तकरणमा परेको  

०-१ ०.५  Gदेश सरकारले गठन 

गनB सFम=त, उपसFम=त 

र काय,दलहvमा म@हला 

तथा वि|च=तकरणमा 

Gदेश सरकारले गठन गनB 

सFम=त, उपसFम=त र 

काय,दलहvमा म@हला 

तथा वि|च=तकरणमा 

Gदेश सरकारले गठन 

गनB सFम=त, 

उपसFम=त र 

काय,दलहvमा म@हला 

Gदेश सरकारले गठन 

गनB सFम=त, 

उपसFम=त र 

काय,दलहvको 
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मु#या&कन गदा, रा.ो अव2थालाई १ अंक, म9यम अव2थालाई ०.५ अंक र अ=त कमजोर अव2थालाई ० अंक @दनु पनBछ । तल @दएको ताFलकामा GHयेक सूचकमा '१', 

'०.५', र '०' अंक पाउने अव2था र सो को Gमाणीकरणको आधार राSखएको छ । यी सूचकमा गUरने मू#या&कन सामु@हक मू#या&कन हो । समूहमा प@हला सूचकमा 

छलफल गरX सोको अव2थाबारे सहम=तमा अंक Gदान गनु, पनBछ ।  

!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

ju{sf]  G=त=नnधहvले 

छलफल तथा =नण,य 

=नमा,णमा 2व2थ ढंगले 

भागFलन पाए/ नपाएको ?  

परेको  वग,को 

G=त=नnधहvले छलफल 

तथा =नण,य =नमा,णमा 

2व2थ ढंगले भागFलन 

पाएको  

परेको  वग,को 

G=त=नnधहvले छलफलमा 

भाग Fलन पाए प=न 

=नण,य =नमा,णमा 2व2थ 

ढंगले भागFलन नपाएको   

तथा वि|च=तकरणमा 

परेको वग,को  

G=त=नnधहvले 

छलफल तथा =नण,य 

=नमा,णमा 2व2थ 

ढंगले भागFलन  

नपाएको   

छलफल 

सहभाnगताको 

उपि2थ=त र =नण,य 

पुि2तकाको G=त  

 ३१       

२.
३.
३ 

Gदेश तहबाट योजना 

अनुगमनमा जाने टोलXले 

म@हला तथा 

वि|च=तकरणमा परेको 

समुदायको @हतहुने गरX 

नी=तगत र काय,गत 

सुझाव @दने गरे/नगरेको ? 

०-१ ०.५  Gदेश सरकारले 

स|चाFलत 

काय,aमहvको अनुगमन 

र समी~ा सkव\धी 

काय,मा Gदेश सरकारले 

गठन गनB सFम=त, 

उपसFम=त र 

काय,दलहvले म@हला 

तथा वि|च=तकरणमा 

परेको समुदायको 

@हतहुने गरX fवgलेषण 

स@हत नी=तगत र 

काय,गत सुझाव @दने 

गरेको  

Gदेश सरकारले स|चाFलत 

काय,aमहvको अनुगमन 

र समी~ा सkव\धी 

काय,मा  Gदेश सरकारले 

गठन गनB सFम=त, 

उपसFम=त र काय,दलहvले 

म@हला तथा 

वि|च=तकरणमा परेको 

समुदायको @हतहुने गरX 

fवgलेषण नगरX नी=तगत 

र काय,गत सुझाव @दने 

गरेको  

Gदेश सरकारले 

स|चाFलत 

काय,aमहvको 

अनुगमन र समी~ा 

सkव\धी काय,मा Gदेश 

सरकारले गठन गनB 

सFम=त, उपसFम=त र 

काय,दलहvले म@हला 

तथा वि|च=तकरणमा 

परेको समुदायको 

@हतहुने गरX fवgलेषण 

र सुझाव केहXप=न  

@दने नगरेको  

Gदेश सरकारले 

स|चाFलत 

काय,aमहvको 

अनुगमन र समी~ा 

सkव\धी काय,मा  

Gदेश सरकारले गठन 

गनB सFम=त, 

उपसFम=त र 

काय,दलहvले @दएका 

सुझावहm  
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मु#या&कन गदा, रा.ो अव2थालाई १ अंक, म9यम अव2थालाई ०.५ अंक र अ=त कमजोर अव2थालाई ० अंक @दनु पनBछ । तल @दएको ताFलकामा GHयेक सूचकमा '१', 

'०.५', र '०' अंक पाउने अव2था र सो को Gमाणीकरणको आधार राSखएको छ । यी सूचकमा गUरने मू#या&कन सामु@हक मू#या&कन हो । समूहमा प@हला सूचकमा 

छलफल गरX सोको अव2थाबारे सहम=तमा अंक Gदान गनु, पनBछ ।  

!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

 ३२      

२.
३.
४  

Gदेश तहका सFम=त, 

उपसFम=त,  काय,दल र 

अनुगमन टोलXले म@हला 

तथा वि|च=तकरणमा 

परेको समुदायको @हतहुने 

गरX @दइएका नी=तगत र 

काय,गत सुझावहmको 

काया,\वयन हुने गरे 

नगरेको ?  

०-१ ०.५  Gदेश सरकारले गठन 

गनB सFम=त, उपसFम=त 

र काय,दलहvले म@हला 

तथा वि|च=तकरणमा 

परेको समुदायको 

@हतहुने गरX @दइएका 

नी=तगत र काय,गत 

सुझावहmको Gायः 

काया,\वयन हुने गरेको   

Gदेश सरकारले गठन गनB 

सFम=त, उपसFम=त र 

काय,दलहvले म@हला तथा 

वि|च=तकरणमा परेको 

समुदायको @हतहुने गरX 

@दइएका नी=तगत र 

काय,गत सुझावहmको 

काया,\वयन क@हले 

काहXëमा] हुने गरेको   

Gदेश सरकारले गठन 

गनB सFम=त, 

उपसFम=त र 

काय,दलहvले म@हला 

तथा वि|च=तकरणमा 

परेको समुदायको 

@हतहुने गरX @दइएका 

नी=तगत र काय,गत 

सुझावहmको 

काया,\वयन हुने 

नगरेको  

Gदेश सरकारले गठन 

गनB सFम=त, 

उपसFम=त र 

काय,दलहvले म@हला 

तथा वि|च=तकरणमा 

परेको समुदायको 

@हतहुने गरX @दइएका 

नी=तगत र काय,गत 

सुझावहm र 

काया,\वयन समी~ा 

३३   fवè 

Äयव

2थाप

न 
GणालX

मा 

समावे

Fशता 

४ 

२.
४.
१ 

Gदेश सरकारले म@हला ,  

बालबाFलका तथा  

बि\चतीकरणमा परेको 

बग,को लाnग सीप fवकास, 

नेतHृव fवकास तथा ~मता 

अFभबृ̀ nध ज2ता úबषयमा 

äोत Äयव2थापन गन, 

छुzटै कोष 2थापना 

गरे/नगरेको 

०-१ ०  Gदेश सरकारले Gदेशका 

म@हला fवकास, 

बालबाFलका तथा पछाrड 

परेको वग,को fवकास, 

लै&nगक @हँसा úबv`ध, 

म@हला सीप fवकास, 

नेतHृव fवकास तथा 

~मता अFभबृ̀ nध 

ज2ता úबषयमा äोत 

Äयव2थापनका लाnग  

छुzटै कोष 2थापना 

भएको   

Gदेश सरकारले Gदेशका 

म@हला fवकास, 

बालबाFलका तथा पछाrड 

परेको वग,को fवकास, 

लै&nगक @हँसा úबv`ध, 

म@हला सीप fवकास, 

नेतHृव fवकास तथा 

~मता अFभबृ̀ nध ज2ता 

úबषयमा äोत 

Äयव2थापनका लाnग  

छुzटै कोष 2थापना गनB 

Gदेश सरकारले 

Gदेशका म@हला 

fवकास, बालबाFलका 

तथा पछाrड परेको 

वग,को fवकास, 

लै&nगक @हँसा úबv`ध, 

म@हला सीप fवकास, 

नेतHृव fवकास तथा 

~मता अFभबृ̀ nध 

ज2ता úबषयमा äोत 

Äयव2थापनका लाnग 

Gदेश सरकारले 

Gदेशका म@हला 

fवकास, बालबाFलका 

तथा पछाrड परेको 

वग,को fवकास, 

लै&nगक @हँसा 

úबv`ध, म@हला सीप 

fवकास, नेतHृव 

fवकास तथा ~मता 

अFभबृ̀ nध ज2ता 

úबषयमा äोत 

Äयव2थापनका लाnग  
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मु#या&कन गदा, रा.ो अव2थालाई १ अंक, म9यम अव2थालाई ०.५ अंक र अ=त कमजोर अव2थालाई ० अंक @दनु पनBछ । तल @दएको ताFलकामा GHयेक सूचकमा '१', 

'०.५', र '०' अंक पाउने अव2था र सो को Gमाणीकरणको आधार राSखएको छ । यी सूचकमा गUरने मू#या&कन सामु@हक मू#या&कन हो । समूहमा प@हला सूचकमा 

छलफल गरX सोको अव2थाबारे सहम=तमा अंक Gदान गनु, पनBछ ।  

!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

=नण,य भएको तर 

काया,\वयन नभएको  

छुzटै कोष 2थापना 

नभएको   

छुzटै कोष 2थापना 

सkव\धी द2तावेज   

 ३४       

२.
४.
२  

के Gदेश सरकारले Gदेशका 

आ@दवासी जनजा=त, 

दFलत अ\य ल}~त 

समुहका म@हलाहvको 

fवकास र सशिtतकरणको 

लाnग वजेटको Äयव2था 

भएको छ ? उनीहvको 

आवgयकता अनुसार 

काय,aम तजु,मा गUरएको 

छ ? 

०-१ ०.५  Gदेश सरकारले Gदेशका 

आ@दवासी जनजा=त, 

दFलत अ\य ल}~त 

समुहका म@हलाहvको 

fवकास र 

सशिtतकरणको लाnग 

वजेटको Äयव2था भएको 

तथा उनीहvको 

आवgयकता अनुसार 

काय,aम तजु,मा 

गUरएको  

Gदेश सरकारले Gदेशका 

आ@दवासी जनजा=त, 

दFलत अ\य ल}~त 

समुहका म@हलाहvको 

fवकास र सशिtतकरणको 

लाnग वजेटको Äयव2था 

भएको तर उनीहvको 

आवgयकता अनुसार 

काय,aम तजु,मा s]xL dfqfdf 
x'g] u/]sf]  

Gदेश सरकारले 

Gदेशका आ@दवासी 

जनजा=त, दFलत अ\य 

ल}~त समुहका 

म@हलाहvको fवकासर 

सशिtतकरणको लाnग 

वजेटको Äयव2था तथा 

उनीहvको आवgयकता 

अनुसार काय,aम 

तजु,मा नभएको 

Gदेश सरकारले 

Gदेशका आ@दवासी 

जनजा=त, दFलत 

अ\य ल}~त समुहका 

म@हलाहvको fवकास 

र सशिtतकरणको 

लाnग वजेट तथा 

काय,aम द2तावेजहm  

 ३५       

२.
४.
३  

के  Gदेश सरकार 

मातहतका काया,लयहmमा 

लै&nगक ड2ेकको 

fवकासको र आवgयक 

मानवीय Éोतहm लाnग 

वजेटको Äयव2था  भएको 

छ ? सो अनुसार काय,aम 

प@हचान गUरएको  छ ? 

०-१ ०.५  Gदेश सरकार मातहतका 

काया,लयहmमा  लै&nगक 

ड2ेकको fवकासको र 

आवgयक मानवीय 

Éोतहm लाnग वजेटको 

Äयव2था भएको तथा सो 

अनुसार काय,aम 

प@हचान गUरएको  

Gदेश सरकार मातहतका 

s]xL काया,लयहmमा 

लै&nगक ड2ेकको 

fवकासको र आवgयक 

मानवीय Éोतहm लाnग 

वजेटको Äयव2था भएको 

र सो अनुसार काय,aम 

प@हचान गUरएको 

Gदेश सरकार 

मातहतका 

काया,लयहmमा 

लै&nगक ड2ेकको 

fवकासको र आवgयक 

मानवीय Éोतहm लाnग 

वजेट तथा काय,aम 

Gव\ध नै नभएको  

Gदेश सरकार 

मातहतका 

काया,लयहmमा 

लै&nगक ड2ेकको 

Äयव2था तथा सोको 

लाnग आवgयक 

जनशिtत, वजेट 

तथा काय,aमको 

Äयव2था भएको 

द2तावेज  
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मु#या&कन गदा, रा.ो अव2थालाई १ अंक, म9यम अव2थालाई ०.५ अंक र अ=त कमजोर अव2थालाई ० अंक @दनु पनBछ । तल @दएको ताFलकामा GHयेक सूचकमा '१', 

'०.५', र '०' अंक पाउने अव2था र सो को Gमाणीकरणको आधार राSखएको छ । यी सूचकमा गUरने मू#या&कन सामु@हक मू#या&कन हो । समूहमा प@हला सूचकमा 

छलफल गरX सोको अव2थाबारे सहम=तमा अंक Gदान गनु, पनBछ ।  

!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

 ३६       

२.
४.
४  

मु[यम\]ी तथा 

मि\]पUरष`को 

काया,लयमा समावेशी 

सूचना GणालX 

Äयव2थापन गन, बजेटको 

Äयव2था गरे/नगरेको र 

कkयुटरकृत लेखा 

GणालXले समावेशी ~े]मा 

भएको बजेट तथा खच, 

सkव\धी सूचना @दने वा 

न@दने गरेको । 

०-१ ०.५  मु[यम\]ी तथा 

मि\]पUरष`को 

काया,लयमा समावेशी 

सूचना  GणालX 

Äयव2थापन गन, 

बजेटको Äयव2था गनB 

गरेको र कkयुटरकृत 

लेखा GणालXले समावेशी 

~े]मा भएको बजेट 

तथा खच, सkव\धी 

सूचना @दने गरेको । 

मु[यम\]ी तथा 

मि\]पUरष`को 

काया,लयमा समावेशी 

सूचना  GणालX 

Äयव2थापन गन, बजेटको 

Äयव2था गरे प=न 

कkयुटरकृत लेखा 

GणालXले समावेशी ~े]मा 

भएको बजेट तथा खच, 

सkव\धी सूचना @दने 

नगरेको । 

मु[यम\]ी तथा 

मि\]पUरष`को 

काया,लयमा समावेशी 

सूचना  GणालX 

Äयव2थापन गन, 

बजेटको Äयव2था 

नगरेको र कkयुटरकृत 

लेखा GणालXले 

समावेशी ~े]मा भएको 

बजेट तथा खच, 

सkव\धी सूचना प=न 

न@दने गरेको । 

मु[यम\]ी तथा 

मि\]पUरष`को 

काया,लयमा समावेशी 

सूचना  GणालX 

Äयव2थापन बजे 

fव=नयोजन गरेको 

द2तावेज र सूचना 

GणालX र यसबाट 

Gवा@हत सूचनाहv । 

३७   तùया

&क 

सङक

लन 

तथा  
Äयव

2थाप

न 

४ 

२.
५.
१  

आधारभूत खिüडकृत 

सूचना/तùयाँक संकलन 

गUर Gदेश तहको Gोफाइल 

तयारX  तथा अ9यावnधक 

गनB गरेको/नागेरको   

०-१ ०.५  Gदेश सरकारले आqनो 

~े]का Gदेश2तरका 

(Fल&ग, उमेर, जात, र 

आnथ,क ि2थ=त आ@द)  

समावेश भएको 

आधारभूत खिüडकृत 

सूचना। तùयां&क 

संकलन गनB गरेको र 

खüडीकृत तùयां&कको 

समय समयमा 

Gदेश सरकारले आqनो 

~े]का Gदेश2तरका 

(Fल&ग, उमेर, जात, र 

आnथ,क ि2थ=त आ@द) 

समावेश भएको आधारभूत 

खिüडकृत सूचना । 

तùयाँक संकलन गरेको 

तर खüडीकृत तùयां&कको 

cf+l;s ?kdf अ9यावnधक 

नगरेको । 

Gदेश सरकारले आqनो 

~े]का Gदेश2तरका 

(Fल&ग, उमेर, जात, र 

आnथ,क ि2थ=त आ@द) 

समावेश भएको 

आधारभूत खिüडकृत 

सूचना/तùयाँक संकलन 

प=न नगरेको । 

Gदेश2तरका म@हला, 

पुmष, बालबाFलका, 

सबै जातजा=तका 

(Fल&ग, उमेर, जात, 

र आnथ,क ि2थ=त 

आ@द) खिüडकृत 

तùया&क स@हतको  

Gोफाईल । 
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मु#या&कन गदा, रा.ो अव2थालाई १ अंक, म9यम अव2थालाई ०.५ अंक र अ=त कमजोर अव2थालाई ० अंक @दनु पनBछ । तल @दएको ताFलकामा GHयेक सूचकमा '१', 

'०.५', र '०' अंक पाउने अव2था र सो को Gमाणीकरणको आधार राSखएको छ । यी सूचकमा गUरने मू#या&कन सामु@हक मू#या&कन हो । समूहमा प@हला सूचकमा 

छलफल गरX सोको अव2थाबारे सहम=तमा अंक Gदान गनु, पनBछ ।  

!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

अ9यावnधक गनB गरेको 

र Gोफाइल तयार गरेको  

 ३८       

२.
५.
२ 

आधारभूत सूचना/तùयाँक 

संकलन गदा, 

बेरोजगार,गUरब, úबप\न 

तथा बि\चतीकरण मा 

परेका वग, र समुदाय को 

प@हचान खु#ने गरX 

नtसा&कन गनB 

गरे/नगरेको 

०-१ १ Gदेश सरकारले आqनो 

~े]का Gदेश2तरका 

आधारभूत 

सूचना/तùयाँक संकलन 

गदा, बेरोजगार तथा 
गUरबको प@हचान गरX 

छुzटाछुzटै नtसा&कन 

गनB गरेको । 

Gदेश सरकारले आqनो 

~े]का Gदेश2तरका 

आधारभूत सूचना/तùयाँक 

संकलन गदा, बेरोजगार 

तथा गUरबको प@हचान 

गर◌ेको तर छुzटाछुzटै 

नtसा&कन नगरेको । 

Gदेश सरकारले आqनो 

~े]का Gदेश2तरका 

आधारभूत 

सूचना/तùयाँक संकलन 

गदा, बेरोजगार तथा 
गUरबको प@हचान नै 

नभएकोले छुzटाछुzटै 

नtसा&कन गनB 

नगरेको  

Gदेश सरकारले 

आqनो ~े]का 

Gदेश2तरका 

आधारभूत 

सूचना/तùयाँक र 

नtसा&कन स@हतको 
Gोफाईल । 

 ३९       

२.
५.
३  

आqनो Gोफाइलमा 

आधाUरत खüडीकृत 

तùयांक र सूचनालाई 

आधार मा=न Gदेश तहको 

fवकास योजना तजु,मा 

गनB गरे/नगरेको 

०-१ ०.५  Gदेश सरकारले आqनो 

पाgव,nच]मा आधाUरत 

खüडीकृत तùयांक र 

सूचनालाई आधार मा=न 
fवकास योजना तजु,मा 

गनB गरेको । 

Gदेश सरकारले आqनो 

पाgव,nच]मा आधाUरत 

खüडीकृत तùयांक र 

सूचनालाई आधार मा=न  
fवकास योजना तजु,मा 

Gदेश सरकारले आqनो 

पाgव,nच]मा आधाUरत 

खüडीकृत तùयांक र 

सूचनालाई आधार 

मा=न  fवकास योजना 

तजु,मा गनB नगरेको । 

Gदेश सरकारको 

पाgव,nच] र 

खüडीकृत तùयांक 

तथा सूचनाको 

fववरण र  fवकास 
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मु#या&कन गदा, रा.ो अव2थालाई १ अंक, म9यम अव2थालाई ०.५ अंक र अ=त कमजोर अव2थालाई ० अंक @दनु पनBछ । तल @दएको ताFलकामा GHयेक सूचकमा '१', 

'०.५', र '०' अंक पाउने अव2था र सो को Gमाणीकरणको आधार राSखएको छ । यी सूचकमा गUरने मू#या&कन सामु@हक मू#या&कन हो । समूहमा प@हला सूचकमा 

छलफल गरX सोको अव2थाबारे सहम=तमा अंक Gदान गनु, पनBछ ।  

!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

गनB नी=त बनाएको तर 

काया,\वयन नभएको । 
योजना तजु,मा 

द2तावेज । 

 ४०       

२.
५.
४ 

Gदेश सरकारले सामािजक 

सुर~ा भèा Fलने / अ\य 

fवFभ\न Gकारका 

सामािजक सुर~ा 

काय,aममा आब`ध 

नागUरकहvको एकåकृत 

अFभलेख Äयव2थापन गरे 

। नगरेको ? 

०-१ १ Gदेश सरकारले आqनो 

~े]का सामािजक सुर~ा 

पाउनेहvको अFभलेख 

Äयव2थापन तथा 
तùयाँक अ9यावnधक 

गनB गरेको । 

Gदेश सरकारले आqनो 

~े]का सामािजक सुर~ा 

पाउनेहvको अFभलेख 

Äयव2थापन गरेप=न 

तùयाँक अ9यावnधक 

नगरेको । 

Gदेश सरकारले आqनो 

~े]का सामािजक 

सुर~ा पाउनेहvको 

अFभलेख Äयव2थापन 

तथा तùयाँक 

अ9यावnधक गनB 

नगरेको । 

Gदेश सरकारले 

आqनो ~े]का 

सामािजक सुर~ाको 

अFभलेख । 

४१ मानव 

संसा

धन 

तथा 

~म

ता 

fवका

स २० 

मानव 

संसाध

न तथा 
~मता 

fवकास 

८ 

३.
१.
१ 

Gदेश2तरको] लै&nगक तथा 
समावेशी fवकासको लाnग 

~मता fवकास काय,योजना 

तयारX र बजेट fव=नयोजन 

गरे/नगरेको 

०-१ ) Gदेश सरकारले आqनो 

Gदेश2तरको] लै&nगक 

तथा समावेशी fवकासको 

लाnग ~मता fवकास 

काय,योजना तयार गरX 

छुzटै Fशष,कमा बजेट 

fव=नयोजन हुने गरेको र 

य2तो रकम खच, गनB 

काय,fवnध 2वीकृत भइ 

काया,\वयनमा आएको । 

Gदेश सरकारले आqनो 

Gदेश2तरको लै&nगक तथा 
समावेशी fवकासको लाnग 

~मता fवकास 

काय,योजना तयार भएप=न 

छुzटै Fशष,कमा बजेट 

fव=नयोजन हुने नगरेको 

तथा य2ता काय,मा भए 

गरेको खच, गनB काय,fवnध 

2वीकृत भइ 

काया,\वयनमा नआएको  

Gदेश सरकारले आqनो 

Gदेश2तरको ] लै&nगक 

तथा समावेशी 

fवकासको लाnग 

~मता fवकास 

काय,योजना तयार 

नगरेको, छुzटै 
Fशष,कमा बजेट 

fव=नयोजन हुने 

नगरेको र य2तो रकम 

खच, गनB काय,fवnध 

समेत 2वीकृत भइ 

Gदेश सरकारले 

आqनो Gदेश2तरको ] 

लै&nगक तथा 
समावेशी fवकासको 

लाnग ~मता fवकास 

काय,योजना, बाfष,क 

बजेट çकताब र 

लैससासमा खच, गनB 

काय,fवnध । 
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मु#या&कन गदा, रा.ो अव2थालाई १ अंक, म9यम अव2थालाई ०.५ अंक र अ=त कमजोर अव2थालाई ० अंक @दनु पनBछ । तल @दएको ताFलकामा GHयेक सूचकमा '१', 

'०.५', र '०' अंक पाउने अव2था र सो को Gमाणीकरणको आधार राSखएको छ । यी सूचकमा गUरने मू#या&कन सामु@हक मू#या&कन हो । समूहमा प@हला सूचकमा 

छलफल गरX सोको अव2थाबारे सहम=तमा अंक Gदान गनु, पनBछ ।  

!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

काया,\वयनमा 

नआएको  

 ४२       

३.
१.
२ 

मु[यम\]ी तथा 

मि\]पUरष`को 

काया,लयका पदाnधकारX 

तथा कमचा,रXहvलाई 

लै&nगक समानता तथा 

समावेशी fवकास, लै&nगक  

तथा बाल @हशंा सkब\धी 

ताFलम वा GFश~ण 

@दए/न@दएको 

०-१ ०.५  मु[यम\]ी तथा 

मि\]पUरष`को 

काया,लयका 

पदाnधकारX/कमचा,रXहv

ले लै&nगक तथा 

समावेशी fवकास, 

लै&nगक  @हशंा 

सkब\धी ताFलम 

Fलएका छन ् 

मु[यम\]ी तथा 

मि\]पUरष`को 

काया,लयका 

पदाnधकारX/कमचा,रXहvले 

लै&nगक तथा समावेशी 

fवकास, लै&nगक  @हशंा 

सkब\धी s]xL ताFलम 

Fलएका छन ् 

मु[यम\]ी तथा 

मि\]पUरष`को 

काया,लयका 

पदाnधकारX/कमचा,रXह

vले लै&nगक तथा 

समावेशी fवकास, 

लै&nगक  @हशंा 

सkब\धी ताFलम 

Fलएका छैनन ् 

मु[यम\]ी तथा 

मि\]पUरष`को 

काया,लयका 

पदाnधकारX/कमचा,रXह

vले लै&nगक तथा 

समावेशी fवकास, 

लै&nगक  @हशंा 

सkब\धी ताFलम 

Fलएका म@हला तथा 

पुmषको सहभागी 

सं[याको अनुपात 

fवgलेषण G=तवेदन । 
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!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

 ४३       

३.
१.
३  

Gदेश सरकारले आqनो 

Gदेश2तरका ताFलमका 

fवषय व2तुको 

G2तुतीकरणमा लै&nगक 

सkबेदनशील भाषाको 

Gयोग र म@हलाका 

आवgयकता समे@टएको र 

ताFलमको गुण2तर, सेवा 

सुfवधा सkब\धमा 

पdृठपोषण Fलने गUरएको 

छ । छैन ?  

०-१ ०.५  Gदेश सरकारले आqनो 

Gदेश2तरका ताFलमका 

fवषय व2तुको 

G2तुतीकरणमा लै&nगक 

सkबेदनशील भाषाको 

Gयोग तथा म@हलाका 

आवgयकता समे@टएको 

र ताFलमको गुण2तर, 

सेवा सुfवधा सkब\धमा 

पdृठपोषण Fलने 

गUरएको । 

Gदेश सरकारले आqनो 

Gदेश2तरका ताFलमका 

fवषय व2तुको 

G2तुतीकरणमा लै&nगक 

सkबेदनशील भाषाको 

Gयोग र म@हलाका 

आवgयकता समे@टए प=न 

ताFलमको गुण2तर, सेवा 

सुfवधा सkब\धमा 

पdृठपोषण Fलने 

नगUरएको । 

Gदेश सरकारले आqनो 

Gदेश2तरका ताFलमका 

fवषय व2तुको 

G2तुतीकरणमा 

लै&nगक सkबेदनशील 

भाषाको Gयोग हुने 

नगरेको, म@हलाका 

आवgयकता प=न 

नसमे@टएको र 

ताFलमको गुण2तर, 

सेवा सुfवधा 

सkब\धमा पdृठपोषण 

समेत Fलने नगUरएको 

। 

Gदेश सरकारले 

आqनो Gदेश2तरका 

ताFलममा समे@टएको 

fवषयव2तु, भाषाको 

लेखन र Gयोगको 

2तर, आवgयकतामा 

आधाUरत भएको 

ताFलमको गुण2तर, 

सेवा सुfवधा 

सkब\धमा 

पdृठपोषण G=तवेदन 

। 

 ४४       

३.
१.
४ 

Gदेश2तरका म@हला तथा 

ल}~त समुहका 

पदाnधकारXहvको ~मता 

अFभवृ̀ nधका लाnग 

=न@द,dट काय,aमहv 

(Gाúबnधक ताFलम, ~मता 

fवकास, नेतHृव fवकासको 

ताFलम, °मण , आnथ,क 

सशtतीकरण, सकाराHमक 

०-१ ०.५  Gदेश2तरका म@हला 

तथा ल}~त समुहका 

पदाnधकारXहvको ~मता 

अFभवृ̀ nधका लाnग 

=न@द,dट काय,aमहv 

रहेका र सो अनुसारको 

वजेट fव=नयोजन हुने 

गरेको । 

Gदेश2तरका म@हला तथा 

ल}~त समुहका 

पदाnधकारXहvको ~मता 

अFभवृ̀ nधका लाnग 

=न@द,dट काय,aमहv 

भएप=न सो अनुसारको 

वजेट fव=नयोजन हुने 

नगरेको । 

Gदेश2तरका म@हला 

तथा ल}~त समुहका 

पदाnधकारXहvको 

~मता अFभवृ̀ =घका 

लाnग =न@द,dट 

काय,aमहv र सो 

अनुसार वजेट 

fव=नयोजन हुने 

नगरेको । 

Gदेश2तरका म@हला 

तथा ल}~त समुहका 

पदाnधकारXको ~मता 

fवकास सkव\धी 

Gाúबnधक ताFलम, 

नेतHृव fवकासको 

ताFलम, °मण 

आ@दको G=तवेदन र 
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!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

सोच र Äयबहार पUरवत,न, 

आ@द) छन/्छैनन ् ? सो 

अनुसारको वजेट 

fव=नयोजन गUरएको 

छ/छैन ?  

पUरमाण खु#ने बजेट 

खच, fववरण । 

 ४५       

३.
१.
५ 

के  Gदेश2तरमा लै&nगक 

समानता तथा सामािजक 

समावेशी सkव\धी ताFलम 

@दन तथा काय,aमलाई 

काया,\वयन गन, सtने 

यथेdट मानवीय Éोत छन ्

? (fवषयगत ताFलम Gा�त 

जनशिtत सं[या) 

०-१ ०.५  Gदेश2तरमा लै&nगक 

समानता तथा 

सामािजक समावेशी 

सkव\धी ताFलम @दन 

तथा काय,aमलाई 

काया,\वयन गन, सtने 

यथेdट मानवीय Éोत 

रहेको । 

Gदेश2तरमा लै&nगक 

समानता तथा सामािजक 

समावेशी सkव\धी ताFलम 

@दन तथा काय,aमलाई 

काया,\वयन गन, सtने 

केहX मानवीय Éोत रहेको 

। 

Gदेश2तरमा लै&nगक 

समानता तथा 

सामािजक समावेशी 

सkव\धी ताFलम @दने 

तथा काय,aमलाई 

काया,\वयन गन, सtने 

मानवीय Éोत नरहेको 

। 

Gदेश2तरमा लै&nगक 

समानता तथा 

सामािजक समावेशी 

सkव\धी ताFलम 

तथा काय,aमलाई 

काया,\वयन गन, 

सtने fवषयगत 

ताFलम Gा�त 

जनशिtत सं[या 

fववरण । 

 ४६       

३.
१.
६  

के  Gदेश सरकारका 

मातहतका काया,लयहmमा 

मानव संसाधन fवकास 

के\¢ वा शाखा वा 

इकाइको Äयव2था छ ? 

०-१ ०.५  Gदेश सरकारका 

मातहतका 

काया,लयहmमा मानव 

संसाधन fवकास के\¢ 

वा शाखा वा इकाइको 

Äयव2था रहेको । 

Gदेश सरकारका 

मातहतका s]xL 

काया,लयहmमा मानव 

संसाधन fवकास के\¢ वा 

शाखा वा इकाइको 

Äयव2था भएsf] / 

जनशिtत खटाइएको । 

Gदेश सरकारका 

मातहतका 

काया,लयहmमा मानव 

संसाधन fवकास के\¢ 

वा शाखा वा इकाइ र 

सो सkव\धी 

जनशिtत नहेको । 

Gदेश सरकारका 

मातहतका 

काया,लयहmमा 

संगठन संरचना र 

काय,रत जनशिtतको 

शाखागत fववरण । 
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छलफल गरX सोको अव2थाबारे सहम=तमा अंक Gदान गनु, पनBछ ।  

!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

 ४७       

३.
१.
७  

Gदेश सरकारले म@हला र 

वि\च=तकरणमा परेको 

वग,हmको लाnग आnथ,क 

सशिtतकरण संब\धी 

काय,aम भए/नभएको  

(संचाFलत ताFलम 

काय,कम सं[या र 

उपि2थ=त) 

०-१ ०.५  Gदेश सरकारले म@हला 

र वि\च=तकरणमा 

परेको   वग,हmको लाnग 

आnथ,क सशिtतकरण 

संब\धी काय,aम 

संचालन भएको । 

(संचाFलत ताFलम 

काय,कम सं[या र 

उपि2थ=त) 

Gदेश सरकारले म@हला र 

वि\च=तकरणमा परेको   

वग,हmको लाnग आnथ,क 

सशिtतकरण संब\धी 

काय,aम संचालन भए  

प=न सबैले अवसर 

नपाएको  

Gदेश सरकारले म@हला 

र वि\च=तकरणमा 

परेको   वग,हmको 

लाnग आnथ,क 

सशिtतकरण संब\धी 

काय,aम संचालन 

नभएको  

Gदेश सरकारको 

बाfष,क काय,aम र 

म@हला तथा 

वि\च=तकरणमा 

परेको   वग,हmको 

सशिtतकरण 

सkव\धी 

काय,aमहvको 

उपि2थ=त fववरण  

 ४८       

३.
१.
८  

Gदेश सरकारले म@हला 

fवकासका लाnग भएका 

बेइिज&ग घोषणा प]का 

वा£वटा G=तव`दताहvका 

बारेमा   पदाnधकारXहv वा 

कम,चारXहvलाई जानकारX 

छ ? सोको लाnग 

अFभमुखीकरण गUरएको र 

घोषणा प] काया,\वयनको 

लाnग बजेटको Äयव2था 

गUर काया,\वयन गरेको 

छ/छैन ? (काय,कम सं[या 

र उपि2थ=त) 

०-१ ०.५  Gदेश सरकारले म@हला 

fवकासका लाnग भएका 

बेइिज&ग घोषणा प]का 

वा£वटा 

G=तव`दताहvका बारेमा   

पदाnधकारXहv वा 

कम,चारXहvलाई 

जानकारX @दन 

अFभमुखीकरण गUरएको  

र घोषणा प] 

काया,\वयनको लाnग 

बजेटको Äयव2था गUर 

काया,\वयन गरेको छ 

Gदेश सरकारले म@हला 

fवकासका लाnग भएका 

बेइिज&ग घोषणा प]का 

वा£वटा G=तव`दताहvका 

बारेमा   पदाnधकारXहv वा 

कम,चारXहvलाई जानकारX 

@दने काय,aम रहेप=न 

स|चालन नभएको । 

Gदेश सरकारले म@हला 

fवकासका लाnग भएका 

बेइिज&ग घोषणा 

प]का वा£वटा 

G=तव`दताहvका 

बारेमा   पदाnधकारXहv 

वा कम,चारXहvलाई 

जानकारX नभएको र 

य2तो जानकारX @दने 

कुनै काय,aम नरहेको 

। 

Gदेश सरकारले 

म@हला fवकासका 

लाnग भएका 

बेइिज&ग घोषणा 

प]का वा£वटा 

G=तव`दताहvका 

बारेमा   

पदाnधकारXहv वा 

कम,चारXहvलाई 

जानकारX @दने 

अFभमुखीकरण 

काय,कमको सं[या र 

उपि2थ=त fववरण । 
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!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

४९   अनौप

चाUरक 

मू#य, 
मा\य

ता र 

कुसं

2कर 

úबv

`ध 

जनचे

तना 
  

४ 

३.
२.
१  

Gदेश सरकारले म@हला 

fवm`ध सवै खाले @हसंा 

=नमू,ल गनB काय,aमहv र 

सो अनुसारको बजेट 

fव=नयोजन गरX  समयमै 

काय,aम सkप\न 

गरे/नगरेको (काय,कम 

सं[या र उपि2थ=त) 

०-१ ०.५  Gदेश सरकारले म@हला 

fवm`ध सवै खाले @हसंा 

=नमू,ल गनB काय,aमहv 

र सो अनुसारको बजेट 

fव=नयोजन गरX 

काय,aम समयैमा 

सkप\न हुने गरेको । 

Gदेश सरकारले म@हला 

fवm`ध सवै खाले @हसंा 

=नमू,ल गनB काय,aमहv 

रहेप=न सो अनुसारको 

बजेट fव=नयोजन तथा 

काय,aम स|चालन 

नभएको । 

Gदेश सरकारले म@हला 

fवm`ध सवै खाले @हसंा 

=नमू,ल गनB 

काय,aमहv नरहेको र 

यसकालाnग बजेट 

समेत fव=नयोजन हुने 

नगरेको । 

Gदेश सरकारले 

म@हला fवm`ध सवै 

खाले @हसंा =नमू,ल 

गनB काय,aमहv र 

बजेट fववरण तथा 

स|चाFलत काय,aम 

काय,कम सं[या, 

Fम=त र उपि2थ=त 

fववरण । 

 ५०     

३.
२.
२ 

लै&nगक @हँसार@हत  k|b]z   

घोषणा गरेको छ ? 

(घोषणा गरेको Fम=त) र 

म@हला @हसंास@हdणुता 

अपनाएको छ ? (घटेका 

घटना सं[या र Fलइएका 

=नण,य) 

०-१ ०  लै&nगक @हँसार@हत k|b]z 

घोषणा भएको र म@हला 

@हसंा fवm`ध सू\य 

स@हdणुता अपनाइएको 

। 

लै&nगक @हँसार@हत k|b]z  

घोषणा   भएको   

लै&nगक @हँसार@हत  

Gदेश घोषणा प=न 

नभएको र म@हला 

@हसंाका घटना 

उ#ले[य सं[यfमा 

रहेको । 

लै&nगक @हँसार@हत  

Gदेश घोषणा गरेको 

Fम=त तथा Fलइएका 

=नण,य fववरण  

 ५१       

३.
२.
३  

Gदेश सरकारले म@हला 

fवm`ध सवै खाले @हसंा 

=नमू,ल गनB अFभयान हv 

संचालन गनB गरेको छ ? 

(काय,कम सं[या र 

उपि2थ=त तथा =नण,य 

पुि2तका) 

०-१ ०.५  Gदेश सरकारले म@हला 

fवm`ध सवै खाले @हसंा 

=नमू,ल गनB काय,aम 

स|चालन गनB गUरएको 

। 

म@हला fवm`ध सवै खाले 

@हसंा =नमू,ल गनB 

काय,aमहv     Gदेश 

सरकारले संचालन गनB 

गरे प=न GभावकारXtf sdL   

Gदेश सरकारले म@हला 

fवm`ध सवै खाले @हसंा 

=नमू,ल गनB 

काय,aमहv संचालन 

गनB नगरेको । 

Gदेश सरकारले 

स|चालन गरेका 

म@हला fवm`ध सवै 

खाले @हसंा =नमू,ल 

गनB काय,aमको 

उपि2थ=त तथा 

=नण,य पुि2तका 
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'०.५', र '०' अंक पाउने अव2था र सो को Gमाणीकरणको आधार राSखएको छ । यी सूचकमा गUरने मू#या&कन सामु@हक मू#या&कन हो । समूहमा प@हला सूचकमा 

छलफल गरX सोको अव2थाबारे सहम=तमा अंक Gदान गनु, पनBछ ।  

!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

 ५२       

३.
२.
४  

के   Gदेश सरकारले 

समाजमा रहेका fवFभ\न 

कुसं2कार ज2तै (जा=तगत 

छुवाछुत, छाउपडी, बाल 

fववाह, बहु fववाह, दाइजो, 

आ@द ज2ता सामािजक 

कुरX=त हटाउन 

काय,aमहv संचालन गनB 

गरेको छ ? (काय,कम 

सं[या र उपि2थ=त) 

०-१ ०.५  Gदेश सरकारले 

समाजमा रहेको 

fवFभ\न कुसं2कार 

ज2तै जा=तगत 

छुवाछुत, छाउपडी, बाल 

fववाह, बहु fववाह, 

दाइजो, आ@द ज2ता 

सामािजक कुरX=त 

हटाउन काय,aमहv 

संचालन गनB गरेको । 

Gदेश सरकारले समाजमा 

रहेका fवFभ\न कुसं2कार 

ज2तै जा=तगत छुवाछुत, 

छाउपडी, बाल fववाह, बहु 

fववाह, दाइजो, आ@द 

म9ये केहXमा] सामािजक 

कुरX=त हटाउने काय,aम 

संचालन गनB गरेको । 

Gदेश सरकारले 

समाजमा रहेका 

fवFभ\न कुसं2कार 

ज2तै जा=तगत 

छुवाछुत, छाउपडी, 

बाल fववाह, बहु 

fववाह, दाइजो, आ@द 

सामािजक कुरX=त 

हटाउने काय,aम 

संचालन हालसkम 

नगरेको । 

Gदेश सरकारले 

समाजमा रहेका 

fवFभ\न कुसं2कार 

ज2तै जा=तगत 

छुवाछुत, छाउपडी, 

बाल fववाह, बहु 

fववाह, दाइजो, आ@द 

सामािजक कुरX=त 

हटाउन स|चालन 

गरेका काय,aमको 

सं[या र उपि2थ=त  

५३   कानूनी 

सा~र

ता 

४ 

३.
३.
१ 

Gदेश सरकारले म@हला 

तथा समावेशी समूहबाट 

=नवा,nचत भएका समेत 

जनG=त=नnधहv र  

काय,रत कम,चारXलाई 

नेपालको संfवधान, अ\तर 

सरकार fवè Äयव2थापन 

ऐन, कम,चारX समायोजन 

ऐन, मुलुकå सं@हताहv, 

úबषयगत कानूनहv,  

k|b]zले जारX गरेका 

कानूनहv र अ\य GचFलत 

०-१ ०.५  Gदेश सरकारले म@हला 

तथा समावेशी समूहबाट 

=नवा,nचत भएका समेत 

जनG=त=नnधहv र  

काय,रत कम,चारXलाई 

नेपालको संfवधान, 

अ\तर सरकार fवè 

Äयव2थापन ऐन, 

कम,चारX समायोजन 

ऐन, मुलुकå सं@हताहv, 

úबषयगत कानूनहv,  

k|b]zले जारX गरेका 

Gदेश सरकारले म@हला 

तथा समावेशी समूहबाट 

=नवा,nचत भएका समेत 

केहX जनG=त=नnधहv 

तथा काय,रत 

कम,चारXहmम9ये केहX 

FसFमतलाई मा] नेपालको 

संfवधान, अ\तर सरकार 

fवè Äयव2थापन ऐन, 

कम,चारX समायोजन ऐन, 

मुलुकå सं@हताहv, 

úबषयगत कानूनहv,  

Gदेश सरकारले म@हला 

तथा समावेशी 

समूहबाट =नवा,nचत 

भएका समेत केहX 

जनG=त=नnधहv तथा   

काय,रत 

कम,चारXहmम9ये 

कसैलाई प=न नेपालको 

संfवधान, अ\तर 

सरकार fवè 

Äयव2थापन ऐन, 

कम,चारX समायोजन 

Gदेश सरकारले 

म@हला तथा समावेशी 

समूहबाट =नवा,nचत 

भएका समेत 

जनG=त=नnधहv र 

काय,रत कम,चारXलाई 

नेपालको संfवधान र 

अ\य GचFलत 

कानूनको úबषयमा 

गUरएको 

अFभमुखीकरण 
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!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

महHवपूण, कानूनहvको 

बारेमा अFभमुखीकरण गनB 

गरे । नगरेको ? 

कानूनहv र अ\य 

GचFलत महHवपूण, 

कानूनको बारेमा 

अFभमुखीकरण गनB 

गUरएको  

k|b]zले जारX गरेका 

कानूनहv र अ\य 

GचFलत महHवपूण, 

कानूनको बारेमा 

अFभमुखीकरण गUरएको । 

ऐन, मुलुकå सं@हताहv, 

úबषयगत कानूनहv,  

k|b]zले जारX गरेका 

कानूनहv र अ\य 

GचFलत महHवपूण, 

कानूनको बारेमा 

अFभमुखीकरण 

नगUरएको  

काय,aमको सं[या र 

उपि2थ=त fववरण । 

 ५४       

३.
३.
२  

Gदेश तहका काय,पाFलका 

सद2यहv, सभाका 

सद2यहv र लगायत सबै 

शाखा Gमुखहvलाई 

कानूनको म2यौदा तजु,मा 

सkव\धी Gçaया र 

समाधान गनु, पनB मूल 

सम2या तथा सवाल 

लगायत मु[य 

úबषयव2तुका सkव\धमा 

समय समयमा 

अFभमुखीकरण गनB गरे । 

नगरेको ?  

०-१ ०.५  Gदेश तहका 

काय,पाFलका सद2यहv, 

सभाका सद2यहv  

लगायत सबै शाखा 

Gमुखहvलाई कानूनको 

म2यौदा तजु,मा 

सkव\धी Gçaया र 

समाधान गनु, पनB मूल 

सम2या तथा सवाल 

लगायत मु[य 

úबषयव2तुका 

सkव\धमा समय 

समयमा अFभमुखीकरण 

गनB गरेको 

Gदेश तहका काय,पाFलका 

सद2यहv, सभाका 

सद2यहv  लगायत सबै 

शाखा Gमुखहvम9ये 

केहXलाईमा] कानूनको 

म2यौदा तजु,मा सkव\धी 

Gçaया र समाधान गनु, 

पनB मूल सम2या तथा 

सवाल लगायत मु[य 

úबषयव2तुका सkव\धमा 

अFभमुखीकरण गUरएको ।  

Gदेश तहका 

काय,पाFलका 

सद2यहv, सभाका 

सद2यहv लगायत सबै 

शाखा Gमुखहvलाई 

कानूनको म2यौदा 

तजु,मा सkव\धी 

Gçaया र समाधान 

गनु, पनB मूल सम2या 

तथा सवाल लगायत 

मु[य úबषयव2तुका 

सkव\धमा कुनैप=न 

अFभमुखीकरण 

नभएको ।  

Gदेश तहका 

काय,पाFलका 

सद2यहv, सभाका 

सद2यहv लगायत 

सबै शाखा 

Gमुखहvलाई 

कानूनको म2यौदा 

तजु,मा सkव\धी 

Gçaया र समाधान 

गनु, पनB मूल सम2या 

तथा सवाल लगायत 

मु[य úबषयव2तु 

समेटX  गUरएको 

अFभमुखीकरण 
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'०.५', र '०' अंक पाउने अव2था र सो को Gमाणीकरणको आधार राSखएको छ । यी सूचकमा गUरने मू#या&कन सामु@हक मू#या&कन हो । समूहमा प@हला सूचकमा 
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!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

काय,aमको सं[या र 

उपि2थ=त fववरण । 

 ५५       
३.
३.
३ 

के  Gदेश2तरमा 

म@हलाहvको लाnग कानूनी 

Fश~ा सkब\धी 

काय,aमहv संचाFलत 

भएका छन ? (ज2तैः 

कानूनी हक अnधकार, 

एकल म@हला, र चेFलबेटX 

बेचfवखन fवm`ध 

काय,aम, छाउपडी Gथा 

fवm`ध काय,aम, 

यौन@हँसा úबv`धका 

काय,aम आ@दबारे 

अनुFश~ण)  

०-१ ०.५  म@हलाहvको लाnग 

कानूनी Fश~ा सkब\धी 

- कानूनी हक अnधकार, 

एकल म@हला, र 

चेFलबेटX बेचfवखन 

fवm`ध काय,aम, 

छाउपडी Gथा fवm`ध 

काय,aम, यौन@हँसा 

úबv`धका काय,aम 

आ@दबारे अनुFश~ण हुने 

गरेको । 

म@हलाहvको लाnग 

कानूनी Fश~ा सkब\धी - 

कानूनी हक अnधकार, 

एकल म@हला, र चेFलबेटX 

बेचfवखन fवm`ध 

काय,aम, छाउपडी Gथा 

fवm`ध काय,aम, 

यौन@हँसा úबv`धका केहX 

úबषयमा अFभमुSखकरण 

हुने  गरेको । 

म@हलाहvको लाnग 

कानूनी Fश~ा सkब\धी 

- कानूनी हक 

अnधकार, एकल 

म@हला,  र चेFलबेटX 

बेचfवखन fवm`ध 

काय,aम, छाउपडी Gथा 

fवm`ध काय,aम, 

यौन@हँसा úबv`धका 

काय,aम आ@दबारे 

अनुFश~ण नभएको । 

म@हलाहvको लाnग 

कानूनी Fश~ा 

सkब\धी - कानूनी 

हक अnधकार, एकल 

म@हला, चेFलबेटX 

बेचfवखन fवm`ध 

काय,aम, छाउपडी 

Gथा fवm`ध 

काय,aम, यौन@हँसा 

úबv`धका काय,aम 

आ@दबारे अनुFश~ण 

काय,कम सं[या र 

पटक तथा सहभागी 

सं[या 

 ५६       

३.
३ .
४ 

Gदेश2तरमा म@हलाहvको 

लाnग संचाFलत कानूनी 

Fश~ा सkब\धी 

काय,aमहv संचालनबाट 

के उनीहm लाभाि\वत 

भएका छन ् ? (ज2तैः 

कानूनी हक अnधकार, 

०-१ ०.५  म@हलाहvको लाnग 

संचाFलत कानूनी Fश~ा 

सkब\धी काय,aमहv 

संचालनबाट कानूनी हक 

अnधकार, एकल म@हला, 

चेFलबेटX बेचfवखन 

fवm`ध काय,aम, 

म@हलाहvको लाnग 

संचाFलत कानूनी Fश~ा 

सkब\धी काय,aमहv 

संचालनबाट कानूनी हक 

अnधकार, एकल म@हला, 

चेFलबेटX बेचfवखन 

fवm`ध काय,aम छाउपडी 

म@हलाहvको लाnग 

संचाFलत कानूनी Fश~ा 

सkब\धी काय,aमहv 

संचालन नभएको र 

यसले म@हलाको 

कानूनी हक अnधकार, 

एकल म@हला, 

म@हलाहvको लाnग 

संचाFलत कानूनी 

Fश~ा सkब\धी 

काय,aमहv ज2तैः 

कानूनी हक 

अnधकार, एकल 

म@हला, चेFलबेटX 
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!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

एकल म@हला, चेFलबेटX 

बेचfवखन fवm`ध 

काय,aम, छाउपडी Gथा 

fवm`ध काय,aम, 

यौन@हँसा úबv`धका 

काय,aम आ@दबारे 

अनुFश~ण र यसको असर 

)  

छाउपडी Gथा fवm`ध 

काय,aम, यौन@हँसा 

úबv`ध म@हलाहv 

सशिtतकरण भएको ।  

Gथा fवm`ध काय,aम, 

यौन@हँसा úबv`धका 

úबषयहm म9ये केहXमा 

म@हलाहvको 

सशिtतकरण भएको ।  

चेFलबेटX बेचfवखन 

fवm`ध काय,aम, 

छाउपडी Gथा fवm`ध 

काय,aम, यौन@हँसा 

úबv`धका 

काय,aमहvमा 

म@हलाहm सशtत 

नभएको ।  

बेचfवखन fवm`ध 

काय,aम छाउपडी 

Gथा fवm`ध 

काय,aम, यौन@हँसा 

úबv`धका काय,aम 

आ@दबारे अनुFश~ण 

काय,कम सं[या र 

पटक तथा सहभागी 

सं[या 

५७   

fव
पद

 Ä
य
व2

थ
ाप
न
म
ा 
स
म
ावे
Fश

त
ा  

४ 

३.
४.
१ 

Gदेश2तरको fवकासका 

~े]हmको fवFभ\न 

मापदüड, रणनी=त, 

काय,नी=त स@हतको 

काय,fवnध 2वीकृत गदा, 

म@हला तथा 

वि|च=तकरणमा परेको 

समुदायसँग परामस, गरे । 

नगरेको र य2ता 

द2ताबेजमा Fसमा\तीकृत 

वग, र समुदायलाई ल}~त 

गरX fवशेष राहत र म@हला 

पुmषलाई अलग अलग 

०-१ ०.५   fवकासका ~े]हmको 

fवFभ\न मापदüड, 

रणनी=त, काय,नी=त 

स@हतको काय,fवnध 

2वीकृत गदा, म@हला 

तथा वि|च=तकरणमा 

परेको समुदायसँग 

परामस, हुने गरेको र 

य2ता द2ताबेजमा 

Fसमा\तीकृत वग, र 

समुदायलाई ल}~त गरX 

fवशेष राहत र म@हला 

पुmषलाई अलग अलग 

fवकासका ~े]हmको 

fवFभ\न मापदüड, 

रणनी=त, काय,नी=त 

स@हतको काय,fवnध 

2वीकृत गदा, म@हला तथा 

वि|च=तकरणमा परेको 

समुदायका FसFमत 

Äयिtतसँग मा] परामश, 

Fलने गरेको र य2ता 

द2ताबेजमा Fसमा\तीकृत 

वग, र समुदायलाई ल}~त 

गरX fवशेष राहत र 

म@हला पुmषलाई अलग 

fवकासका ~े]हmको 

fवFभ\न मापदüड, 

रणनी=त, काय,नी=त 

स@हतको काय,fवnध 

2वीकृत गदा, म@हला 

तथा वि|च=तकरणमा 

परेको समुदायसँग 

परामश, Fलने नगरेको 

र य2ता द2ताबेजमा 

Fसमा\तीकृत वग, र 

समुदायलाई ल}~त 

गरXएको fवशेष 

राहतको Gावधान 

समेत नरहेको । 

fवकासका ~े]हmको 

fवFभ\न मापदüड, 

रणनी=त, काय,नी=त 

स@हतको 

काय,fवnधको G=त र 

=नमा,णको aममा 

गUरएको परामश, 

काय,aमको 

उपि2थ=त र 

सहभाnगता fववरण । 



54 

 

मु#या&कन गदा, रा.ो अव2थालाई १ अंक, म9यम अव2थालाई ०.५ अंक र अ=त कमजोर अव2थालाई ० अंक @दनु पनBछ । तल @दएको ताFलकामा GHयेक सूचकमा '१', 
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!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

संर~णको Gावधान रहे । 

नरहेको ? 

संर~णको Gावधान 

समेत रहेको । 

अलग संर~णको Gावधान 

नरहेको  

 ५८       

३.
४.
२  

Gदेश सरकारले fवपद 

सkव\धी तùया&क 

स&कलन, नtसा&कन 

तथा Äयव2थापन गदा, 

लाभाि\वत समूहमा 

म@हला तथा 

वि|च=तकरणमा परेको 

समुदाय समेतको 

खüडीकृत तùया&क राखी 

आपतकालXन काय, 

स|चालन तथा राहत 

fवतरण गनB गरे । नगरेको 

? 

०-१ ०.५   fवपद सkव\धी 

तùया&क स&कलन, 

नtसा&कन तथा 

Äयव2थापन गदा, 

लाभाि\वत समूहमा 

म@हला र 

वि|च=तकरणमा परेको 

समुदाय समेतको 

खüडीकृत तùया&क 

राखी आपतकालXन काय, 

स|चालन तथा राहत 

fवतरण गनB गरेको । 

fवपद सkव\धी तùया&क 

स&कलन, नtसा&कन 

तथा Äयव2थापन गदा, 

लाभाि\वत समूहका 

म@हला र वि|च=तकरणमा 

परेको समुदायको 

तùया&क राखी 

आपतकालXन काय, 

स|चालन तथा राहत 

fवतरण गनB गरेको t/ 
sfo{qmdsf] k|efjsf/Ltfdf sdL  
। 

 fवपद सkव\धी 

तùया&क स&कलन, 

नtसा&कन तथा 

Äयव2थापन गदा, 

लाभाि\वत समूहका 

म@हला र 

वि|च=तकरणमा परेको 

समुदायको तùया&क 

नराखी आपतकालXन 

काय, स|चालन तथा 

राहत fवतरण गनB 

गरेको  

 fवपद सkव\धी 

तùया&क स&कलन, 

नtसा&कन तथा 

Äयव2थापन गदा, 

Fलइएको लाभाि\वत 

समूहका म@हला र 

वि|च=तकरणमा 

परेको समुदायको 

तùया&क तथा राखी 

आपतकालXन काय, 

स|चालन तथा राहत 

fवतरणको सूची । 

 ५९       

३.
४.
३ 

Gदेशमा सरकारले 

समुदायमा आधाUरत fवपद 

Äयव2थापन सkव\धी 

काय,गदा, लाभाि\वत 

समूहमा म@हला तथा 

वि|च=तकरणमा परेको 

समुदाय समेतको 

०-१ ०.५  समुदायमा आधाUरत 

fवपद Äयव2थापन 

सkव\धी काय,गदा, 

लाभाि\वत समूहमा 

म@हला तथा 

वि|च=तकरणमा परेको 

समुदाय समेतको 

समुदायमा आधाUरत 

fवपद Äयव2थापन 

सkव\धी काय,गदा, 

लाभाि\वत समूहमा 

म@हला तथा केहX 

वि|च=तकरणमा परेको 

समुदायको सहभाnगतामा 

समुदायमा आधाUरत 

fवपद Äयव2थापन 

सkव\धी काय,गदा, 

लाभाि\वत समूहमा 

म@हला तथा 

वि|च=तकरणमा परेको 

समुदायको सहभाnगता 

समुदायमा आधाUरत 

fवपद Äयव2थापन 

सkव\धी काय,का  

लाभाि\वत समूह र 

उनीहvको @दएको 

GाथFमकता तथा 

सहभाnगता fववरण । 
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!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

सहभाnगतामा उनीहvलाई 

प@हलो GाथFमकतामा 

राखी गनB गरे । नगरेको 

? 

सहभाnगतामा 

उनीहvलाई प@हलो 

GाथFमकतामा राखी 

स|चालन गनB गरेको । 

उनीहvलाई GाथFमकतामा 

राखी स|चालन गनB 

गरेको । 

fवना उनीहvलाई 

úबशेष GाथFमकता 

न@दइ स|चालन गनB 

गरेको । 

 ६०       

३.
४.
४ 

Gदेश सरकारले fवपद 

Äयव2थापन कोषको 

2थापना तथा स|चालन र 

äोत पUरचालन गदा, 

म@हला तथा 

वि|च=तकरणमा परेको 

समुदाय समेतको 

सहभाnगतामा =नण,य गनB 

गरे । नगरेको ? 

०-१ ०.५  fवपद Äयव2थापन 

कोषको 2थापना तथा 

स|चालन र äोत 

पUरचालन गदा, म@हला 

तथा वि|च=तकरणमा 

परेको समुदाय समेतको 

सहभाnगतामा =नण,य 

गनB गरेको । 

fवपद Äयव2थापन कोषको 

2थापना तथा स|चालन र 

äोत पUरचालन गदा, 

म@हला तथा 

वि|च=तकरणमा परेको 

समुदाय म9ये FसFमतको 

सहभाnगतामा =नण,य गनB 

गरेको । 

fवपद Äयव2थापन 

कोषको 2थापना तथा 

स|चालन र äोत 

पUरचालन गदा, म@हला 

तथा वि|च=तकरणमा 

परेको समुदायको 

सहभाnगतामा fवना नै 

=नण,य गनB गरेको । 

fवपद Äयव2थापन 

कोषको 2थापना तथा 

स|चालन र äोत 

पUरचालन गदा, 

म@हला तथा 

वि|च=तकरणमा 

परेको समुदाय 

समेतको 

सहभाnगतामा भएको 

उपि2थ=त fववरण । 

६१ सेवा 

Gवाह 

२० 

पूवा,धा

र 
fवकास  

४ 

४.
१.
१ 

Gदेशमा सरकारX भवन, 

भौ=तक पूवा,धार तथा 

अ\य संरचना =नमा,णको 

लाnग •इङ, rडजायन, 

लगत अनुमान तयार गदा, 

संरचना =नमा,ण भएप=छ 

म@हला, बालबाFलका, 

अपा&गता भएका 

Äयिtतले =नबा,ध Gयोग 

०-१ ०.५  भवन, भौ=तक पूवा,धार 

तथा अ\य संरचना 

=नमा,णको लाnग •इङ, 

rडजायन, लगत 

अनुमान तयार गदा, 

म@हला, बालबाFलका, 

अपा&गता भएका 

Äयिtतले =नबा,ध Gयोग 

गन, सçकने गरX 

 भवन, भौ=तक पूवा,धार 

तथा अ\य संरचना 

=नमा,णको लाnग •इङ, 

rडजायन, लगत अनुमान 

तयार गदा, अपा&गता 

भएका Äयिtतले =नबा,ध 

Gयोग गन, सçकने गरX 

भएप=न लै&nगक र 

बालमै]ी तथा संबेदनशील 

भवन, भौ=तक पूवा,धार 

तथा अ\य संरचना 

=नमा,णको लाnग •इङ, 

rडजायन, लगत 

अनुमान तयार गदा, 

म@हला, बालबाFलका र 

अपा&गता भएका 

Äयिtतले =नबा,ध 

Gयोग गन, सçकने गरX 

  भवन, भौ=तक 

पूवा,धार तथा अ\य 

संरचना =नमा,णको 

लाnग 2वीकृत •इङ, 

rडजायन, लगत 

अनुमान तथा  

संरचना =नमा,ण 

भएप=छ म@हला, 

बालबाFलका, 
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!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

गन, सçकने गरX लै&nगक, 

बाल र अपा&ग मै]ी / 

संबेदनशील संरंचनाको 

Gावधान स@हत हुने गरे । 

नगरेको ? 

लै&nगक, बाल र 

अपा&ग मै]ी तथा 

संबेदनशील संरंचना 

=नमा,ण हुनेगरX 2वीकृत 

हुने गरेको । 

संरंचना s]xL dfqfdf 2वीकृत 

हुने गरेको । 

लै&nगक बालमै]ी तथा 

संबेदनशील संरंचना 

=नमा,ण हुनेगरX 

2वीकृत नहुने गरेको  

अपा&गता भएका 

Äयिtतले =नबा,ध 

Gयोग गन, सçकने 

गरX लै&nगक, बाल र 

अपा&ग मै]ी / 

संबेदनशील 

संरंचनाको •इङ, 

rडजायन भएको 

Gमाण । 

 ६२       

४.
१.
२ 

Gदेश2तरका भवन, 

भौ=तक पुवा,धार तथा 

संरचनाहm, Fश~ा, 

2वा2ùय र अ\य 

सामािजक पूवा,धार 

सkव\धी भवन र अ\य 

संरचनाहv =नमा,ण गदा, 

म@हला, अपा&गता भएका 

Äयिtत तथा बालमै]ीयुtत 

cिdटकोणबाट समेत 

उपयुtत हुने गरX =नमा,ण 

गUरएको छ । छैन ? 

०-१ ०.५   भवन, भौ=तक पुवा,धार 

तथा संरचनाहm, Fश~ा, 

2वा2ùय र अ\य 

सामािजक पूवा,धार 

सkव\धी भवन र अ\य 

संरचनाहv =नमा,ण गदा, 

म@हला, अपा&गता 

भएका Äयिtत तथा 

बालमै]ीयुtत 

cिdटकोणबाट समेत 

उपयुtत हुने गरX 

=नमा,ण हुने गरेको । 

 भवन, भौ=तक पुवा,धार 

तथा संरचनाहm, Fश~ा, 

2वा2ùय र अ\य 

सामािजक पूवा,धार 

सkव\धी भवन र अ\य 

संरचनाहvम9ये केहXको 

मा] =नमा,ण गदा, म@हला, 

अपा&गता भएका Äयिtत 

तथा बालमै]ीयुtत 

cिdटकोणबाट समेत 

उपयुtत हुने गरX =नमा,ण 

हुने गरेको । 

भवन, भौ=तक पुवा,धार 

तथा संरचनाहm, 

Fश~ा, 2वा2ùय र 

अ\य सामािजक 

पूवा,धार सkव\धी 

भवन र अ\य 

संरचनाहv =नमा,ण 

गदा, म@हला, 

अपा&गता भएका 

Äयिtत तथा 

बालमै]ीयुtत 

cिdटकोणबाट समेत 

उपयुtत हुने गरX 

=नमा,ण हुने नगरेको । 

भवन, भौ=तक 

पुवा,धार तथा 

संरचनाहm, Fश~ा, 

2वा2ùय र अ\य 

सामािजक पूवा,धार 

सkव\धी भवन र 

अ\य संरचनाहvका 

•इङ, rडजायन र 

=नFम,त संरचनाको 

काय,सkप\न 

G=तवेदनहv । 
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मु#या&कन गदा, रा.ो अव2थालाई १ अंक, म9यम अव2थालाई ०.५ अंक र अ=त कमजोर अव2थालाई ० अंक @दनु पनBछ । तल @दएको ताFलकामा GHयेक सूचकमा '१', 

'०.५', र '०' अंक पाउने अव2था र सो को Gमाणीकरणको आधार राSखएको छ । यी सूचकमा गUरने मू#या&कन सामु@हक मू#या&कन हो । समूहमा प@हला सूचकमा 

छलफल गरX सोको अव2थाबारे सहम=तमा अंक Gदान गनु, पनBछ ।  

!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

 ६३       

४.
१.
३  

Gदेश सरकारले म@हला, 

अपा&गता भएका Äयिtत 

तथा बालमै]ीयुtत 

cिdटकोणबाट समेत 

उपयुtत हुने गरX संरचना 

तयार गन, =नदBशन @दने 

गUरएको छ । छैन ? 

०-१ ०.५  Gदेश सरकारले म@हला, 

अपा&गता भएका 

Äयिtत तथा 

बालमै]ीयुtत 

cिdटकोणबाट समेत 

उपयुtत हुने गरX 

संरचना तयार गन, 

=नदBशन @दने गरेको । 

Gदेश सरकारले म@हला, 

अपा&गता भएका Äयिtत 

तथा बालमै]ीयुtत 

cिdटकोणबाट समेत 

उपयुtत हुने गरX संरचना 

तयार गनु,पनB नी=त 

बनाएको तर cf+lzs ?kdf 

dfq काया,\वयन भएको । 

Gदेश सरकारले म@हला, 

अपा&गता भएका 

Äयिtत तथा 

बालमै]ीयुtत 

cिdटकोणबाट समेत 

उपयुtत हुने गरX 

संरचना तयार गन, 

=नदBशन @दनेकुनै नी=त 

नै नभएको र हालसkम 

यस úबषयमा 

नसोnचएको  

Gदेश सरकारले 

म@हला, अपा&गता 

भएका Äयिtत तथा 

बालमै]ीयुtत 

cिdटकोणबाट समेत 

उपयुtत हुने गरX 

संरचना तयार गन, 

=नदBशन @दने नी=त र 

2वीकृत नtसाको 

G=त । 

 ६४       

४.
१.
४ 

Gदेश सरकारको म@हला 

तथा बि|च=तकरणमा 

परेको समुदायलाई ल}~त 

गरX परंपरागत तथा 

आधु=नक उजा, (जन 

fव`युत, fवFभ\न 

बैकि#पक उजा, äोतबाट 

Gा�त हुने उजा,, 

सुधाUरएको चुलो आ@द) को 

Gयोग गन, र काय,बोझ 

कम गन,  सकाराHमक 

वातावरण र GोHसाहन गनB 

०-१ ०.५  म@हला तथा 

बि|च=तकरणमा परेको 

समुदायलाई ल}~त गरX 

परंपरागत तथा 

आधु=नक उजा, (जन 

fव`युत, fवFभ\न 

बैकि#पक उजा, äोतबाट 

Gा�त हुने उजा,, 

सुधाUरएको चुलो आ@द) 

को Gयोग गन,   र 

काय,बोझ कम गन, 

सकाराHमक वातावरण र 

म@हला तथा 

बि|च=तकरणमा परेको 

समुदायलाई ल}~त गरX 

परंपरागत तथा आधु=नक 

उजा, (जन fव`युत, 

fवFभ\न बैकि#पक उजा, 

äोतबाट Gा�त हुने उजा,, 

सुधाUरएको चुलो आ@द) 

को Gयोग गनB   र 

काय,बोझ कम गन, सोच 

बनाएको तर सकाराHमक 

 म@हला तथा 

बि|च=तकरणमा परेको 

समुदायलाई ल}~त 

गरX परंपरागत तथा 

आधु=नक उजा, (जन 

fव`युत, fवFभ\न 

बैकि#पक उजा, 

äोतबाट Gा�त हुने 

उजा,, सुधाUरएको चुलो 

आ@द) को Gयोग गन,   

र काय,बोझ कम गन,  

नी=त तथा सकाराHमक 

म@हला तथा 

बि|च=तकरणमा 

परेको समुदायलाई 

ल}~त गरX 

परंपरागत तथा 

आधु=नक उजा, (जन 

fव`युत, fवFभ\न 

बैकि#पक उजा, 

äोतबाट Gा�त हुने 

उजा,, सुधाUरएको 

चुलो आ@द) को 

Gयोग गन,   र 
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मु#या&कन गदा, रा.ो अव2थालाई १ अंक, म9यम अव2थालाई ०.५ अंक र अ=त कमजोर अव2थालाई ० अंक @दनु पनBछ । तल @दएको ताFलकामा GHयेक सूचकमा '१', 

'०.५', र '०' अंक पाउने अव2था र सो को Gमाणीकरणको आधार राSखएको छ । यी सूचकमा गUरने मू#या&कन सामु@हक मू#या&कन हो । समूहमा प@हला सूचकमा 

छलफल गरX सोको अव2थाबारे सहम=तमा अंक Gदान गनु, पनBछ ।  

!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

आयोजनाहv रहे । नरहेको 

?  

GोHसाहन गनB 

आयोजनाहv रहेका ।  

वातावरण र GोHसाहन गनB 

आयोजनाहv sd  रहेको ।  

वातावरण र GोHसाहन 

गनB आयोजनाहv 

समेत नरहेको ।  

काय,बोझ कम गन,  

सकाराHमक 

वातावरण र 

GोHसाहन गनB नी=त 

तथा आयोजनाहv । 

६५   Gजनन ्

2वा

2ùय 

४ 

४.
२.
१ 

गभ,वती म@हलालाई 

जोSखमयुtत, खतरायुtत 

काममा नलगाउने गरX 

नी=त तथा  काय,aम 

काया,\वयन गरे/नगरेको 

०-१ ०.५  गभ,वती म@हलालाई 

जोSखमयुtत, 

खतरायुtत काममा 

नलगाउने गरX नी=त 

तथा  काय,aम 

काया,\वयन  गUरएको । 

 गभ,वती म@हलालाई 

जोSखमयुtत, खतरायुtत 

काममा नलगाउने गरX 

बाfष,क नी=त र 

काय,aममा  Gजनन ्

2वा2ùय सkव\धी नी=त र 

काय,aम समावेश भएको 

तर काया,\वयन sd भएको 

। 

गभ,वती म@हलालाई 

जोSखमयुtत, 

खतरायुtत काममा 

गलगाउने नी=त तथा 

यसको काया,\वन 

केहXप=न नभएको ।  

 गभ,वती म@हलालाई 

जोSखमयुtत, 

खतरायुtत काममा 

नलगाउने नी=त र 

यसको अनुगमन 

G=तवेदन । 

 ६६       

४.
२.
२  

Gदेश2तरका काया,लय, 

अ2पाताल वा 2वा2ùय 

चौकå र सkभव भएका 

साव,ज=नक2थलहmमा 

ब¶चालाई 2तनपानका 

=नFमè अलÜगै क~ र 

समयको Äयव2था र सो 

०-१ ०.५  काया,लय, अ2पाताल वा 

2वा2ùय चौकå र 

सkभव भएका 

साव,ज=नक2थलहmमा 

ब¶चालाई 2तनपानका 

=नFमè अलÜगै क~ र 

समयको Äयव2था र सो 

काया,लय, c2पताल वा 

2वा2ùय चौकå र सkभव 

भएका 

साव,ज=नक2थलहmमा 

ब¶चालाई 2तनपानका 

=नFमè अलÜगै क~ र 

समयको Äयव2था गनB 

काया,लय, अ2पाताल 

वा 2वा2ùय चौकå र 

सkभव भएका 

साव,ज=नक2थलहmमा 

ब¶चालाई 2तनपानका 

=नFमè अलÜगै क~ र 

समयको Äयव2था 

सkव\धी नी=त तथा 

K|fb]z तहको काया,लय, 

अ2पाताल वा 

2वा2ùय चौकå र 

सkभव भएका 

साव,ज=नक2थलहmमा 

ब¶चालाई 

2तनपानका =नFमè 

अलÜगै क~ र 
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'०.५', र '०' अंक पाउने अव2था र सो को Gमाणीकरणको आधार राSखएको छ । यी सूचकमा गUरने मू#या&कन सामु@हक मू#या&कन हो । समूहमा प@हला सूचकमा 

छलफल गरX सोको अव2थाबारे सहम=तमा अंक Gदान गनु, पनBछ ।  

!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

को Äयव2थापन गUरएको 

छ । छैन ? 

को Äयव2थापन 

गUरएको । 

नी=त रहेको तर 

काया,\वयन नभएको । 

यसको Äयव2थापन 

केहXप=न नभएको । 

समयको Äयव2था 

गनB नी=त र यसको 

अनुगमन G=तवेदन । 

 ६७       

४.
२.
३ 

Gदेश सरकारले पUरवार 

=नयोजन, मात ृ Fशशु 

क#याण, fव2ताUरत खोप, 
पोषण, जनसं[या Fश~ा र 

जन2वा2थ सkब\धी 
काय,aम लगायत 

म@हलाहvको 2वा2ùय 

सुधार सkब\धी fवशेष 

काय,aमहv संचालन 

गUरएका छन ्?  

०-१ ०.५  पUरवार =नयोजन, मात ृ
Fशशु क#याण, 
fव2ताUरत खोप, पोषण, 
जनसं[या Fश~ा र 

जन2वा2थ सkब\धी 
काय,aम लगायत 

म@हलाहvको 2वा2ùय 

सुधार सkब\धी fवशेष 

काय,aमहv संचालन 

गUरएका । 

पUरवार =नयोजन, मात ृ

Fशशु क#याण, fव2ताUरत 
खोप, पोषण, जनसं[या 

Fश~ा र जन2वा2थ 

सkब\धी काय,aम 

लगायत म@हलाहvको 

2वा2ùय सुधार सkब\धी 

केहX fवशेष काय,aमहv  
मा] संचालन भएका । 

पUरवार =नयोजन, मात ृ
Fशशु क#याण, 
fव2ताUरत खोप, 
पोषण, जनसं[या 

Fश~ा र जन2वा2थ 

सkब\धी काय,aम 

लगायत म@हलाहvको 

2वा2ùय सुधार 

सkब\धी कुनैप=न 

fवशेष काय,aमहv 
संचाFलत नभएका  

सुHकेरX हँुदाको 

2वा2ùय अव2था 

सुधार गन,, 
çकशोरXहvको लाnग 

Gजनन र यौन Fश~ा 

आदानGदान गन,, 
एचआईभी एßस, 
2तन tया\सर, 
पाठेघरको tया\सर र 

आ&ग ख2ने अव2था 

सुधार गनB र 2वा2थ 
Fशfवरहv रा®े ज2ता 

म@हलाको 2वा2ùय 

सुधार सkव\धी 

काय,कम सं[या र 

पटक तथा सहभागी 

सं[या । 
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'०.५', र '०' अंक पाउने अव2था र सो को Gमाणीकरणको आधार राSखएको छ । यी सूचकमा गUरने मू#या&कन सामु@हक मू#या&कन हो । समूहमा प@हला सूचकमा 
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!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

 ६८       

४.
२.
४  

Gदेश सरकारको म@हला, 
गUरब, =नमुखा र 

बि|च=तकरणमा परेका 

Äयिtतहvको 2वा2ùय 

úबमा गन, सहजीकरण र 

सहयोग गनB काय,aम र 

बजेट भए । नभएको ? 

०-१ १ म@हला, गUरब, =नमुखा 

र बि|च=तकरणमा 

परेका Äयिtतहvको 

2वा2ùय úबमा गन, 

सहजीकरण र सहयोग 
गनB काय,aम र बजेट 

काया,\वयनमा रहेको । 

म@हला, गUरब, =नमुखा र 

बि|च=तकरणमा परेका 

Äयिtतहvको 2वा2ùय 

úबमा गन, सहजीकरण र 

सहयोग गनB काय,aम 

भएप=न बजेट fव=नयोजन 

नभएको । 

म@हला, गUरब, =नमुखा 

र बि|च=तकरणमा 

परेका Äयिtतहvको 

2वा2ùय úबमा गन, 

सहजीकरण र सहयोग 
गनB काय,aम र बजेट 

नभएको । 

म@हला, गUरब, 
=नमुखा र 

बि|च=तकरणमा 

परेका Äयिtतहvको 

2वा2ùय úबमा गन, 

सहजीकरण र 

सहयोग गनB चालु 

बष,को काय,aम र 

बजेट भएको G=त र 

गतबष,को समी~ा 

G=तवेदन । 
६९   Fश~ा 

काय,a

म 

४ 

४.
३.
१ 

Gदेश सरकारले पाFलका 

Fभ]का fव`यालय जाने 

उमेरका सबै 

बालबाFलकालाई 

fव`यालयमा भना, गराउने 
Gव\ध एवं सम\वय 

Fमलाए /नFमलाएको ? 

०-१ ०.५  Gदेश सरकारले आqनो 

पाFलका Fभ]का 

fव`यालय जाने उमेरका 

सबै बालबाFलकालाई 

fव`यालयमा भना, 
गराउने Gव\ध   एवं 

सम\वय Fमलाएको । 

आqनो पाFलका Fभ]का 

fव`यालय जाने उमेरका 

सबै बालबाFलकालाई 

fव`यालयमा भना, गराउने 
नी=त भएप=न पया,�त 

Gयासsf] sdL 

 आqनो पाFलका 

Fभ]का fव`यालय 

जाने उमेरका सबै 

बालबाFलकालाई 

fव`यालयमा भना, 
गराउने Gव\ध 

नFमलाएको । 

 आqनो पाFलका 

Fभ]का fव`यालय 

जाने उमेरका सबै 

बालबाFलकालाई 

fव`यालयमा भना, 
गराउने =नण,य तथा 

यसको काया,\वयन 

G=तवेदन । 
 ७०       

४.
३.
२  

Gदेशमा सरकारले म@हला 

तथा पछाrड परेको वग,को 

लाnग छा]बfृèको Äयव2था 
गरX =नgप~ fवतरण हुने 

०-१ ०.५  म@हला तथा पछाrड 

परेको वग,को लाnग 

छा]बfृèको Äयव2था 

म@हला तथा पछाrड परेको 

वग,को लाnग छा]बfृèको 
Äयव2था गरX fवतरण हुने 

Gव\ध Fमलाएको । 

म@हला तथा पछाrड 

परेको वग,को लाnग 

छा]बfृèको Äयव2था 

गरX =नgप~ fवतरण 

म@हला तथा पछाrड 

परेको वग,को लाnग 

छा]बfृèको Äयव2था 

गरX =नgप~ fवतरण 
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!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

Gव\ध Fमलाए । 

नFमलाएको ? 
गरX =नgप~ fवतरण 

हुने Gव\ध Fमलाएको । 
हुने Gव\ध नFमलाएको 

। 
हुने Gव\ध Fमलाउने 

काय,aम तथा 

काया,\वयन G=तवेदन 

। 

 ७१       

४.
३.
३ 

Gदेश सरकारले अFश}~त 

म@हलाहvको लाnग Fश~ा 

सkब\धी fवशेष 

काय,aमहv संचालन 

गरे/नगरेको 

०-१ ०.५  Gदेश सरकारले 

अFश}~त म@हलाहvको 

लाnग Fश~ा सkब\धी 

fवशेष काय,aमहv 

संचालन गरेको 

Gदेश सरकारले अFश}~त 

म@हलाहvको लाnग Fश~ा 

सkब\धी fवशेष 

काय,aमहv   cf+lzs ?kdf 

संचालन गरेको 

Gदेश सरकारले 

अFश}~त म@हलाहvको 

लाnग Fश~ा सkब\धी 

fवशेष काय,aमहv 

संचालन नगरेको । 

अFश}~त 

म@हलाहvको लाnग 

Fश~ा सkब\धी 

fवशेष काय,aमहv 

संचालनको उपि2थ=त 

र चनुगमन G=तवेदन  

 ७२       

४.
३.
४  

Gदेश सरकारले 

fवgवfवधालयमा छा]ा र 

छा]को लाnग  छुzटा 

छुzटै शौचालय, çकशोरX 

छा]ाको लागी �याड र 

यौन Fश~ा तथा 

सहजीकरण काय,aम 

संचालन हुने गरे । 

नगरेको ? 

०-१ ०.५  fवgवfवधालयमा   छा] 

र छा]ाको लाnग छुzटा 

छुzटै शौचालय, çकशोरX 

छा]ाको लागी �याड र 

यौन Fश~ा तथा 

सहजीकरण काय,aम 

संचालन हुने गरेको । 

 fवgवfवधालयमा  छा] र 

छा]ाको लाnग छुzटा 

छुzटै शौचालय, çकशोरX 

छा]ाको लागी �याड र 

यौन Fश~ा तथा 

सहजीकरण सkव\धी 

FसFमत काय,aम संचालन 

हुने गरेको । 

fवgवfवधालयमा   

छा] र छा]ाको लाnग 

छुzटा छुzटै शौचालय, 

çकशोरX छा]ाको लागी 

�याड र यौन Fश~ा 

तथा सहजीकरण 

ज2ता कुनै काय,aम 

संचालन हुने नगरेको । 

fवgवfवधालयमा   

छा] र छा]ाको लाnग 

छुzटा छुzटै 

शौचालय, çकशोरX 

छा]ाको लागी �याड 

र यौन Fश~ा तथा 

सहजीकरण काय,aम 

संचालन तथा 

अनुगमनका 

G=तवेदनहm ।  
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!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

७३   खानेपा

नी 

तथा 
सरस

फाइ 

४ 

४.
४.
१  

Gदेश तहका काया,लय र 

साब,ज=नक 2थलहmमा 

सफा fपउने पानी, 

सफासँग हात धुने 

Äयव2था, म@हला र 

पुmषका लाnग अलÜगै 

शौचालयको Äयव2था, र 

2यानीटाइजरको उपयोग 

गनB Gव\ध भए । नभएको 

? 

०-१ ०.५  Gदेश तहका काया,लय र 

साब,ज=नक 2थलहmमा 

सफा fपउने पानी, 

सफासँग हात धुने 

Äयव2था, म@हला र 

पुmषका लाnग अलÜगै 

शौचालयको Äयव2था, र 

2यानीटाइजरको उपयोग 

गनB Gव\ध भएको । 

Gदेश तहका काया,लय र 

साब,ज=नक 2थलहmमा 

सफा fपउने पानी, 

सफासँग हात धुने 

Äयव2था, म@हला र 

पुmषका लाnग 5'§} 

शौचालयको Äयव2था भए 

प=न सस,फैमा कFम र 

सफा fपउने पानी Gया�त 

नभएको  

Gदेश तहका काया,लय 

र साब,ज=नक 

2थलहmमा  fपउने 

पानी, सफासँग हात 

धुने Äयव2था, म@हला 

र पुmषका लाnग 

अलÜगै शौचालयको 

Äयव2था, र 

2यानीटाइजरको 

उपयोग गनB Gव\ध 

नभएको । 

Gदेश तहका 

काया,लय र 

साब,ज=नक 

2थलहmमा सफा 

fपउने पानी, सफासँग 

हात धुने Äयव2था, 

म@हला र पुmषका 

लाnग अलÜगै 

शौचालयको 

Äयव2था, र 

2यानीटाइजरको 

उपयोग गनB Gव\ध 

भए । नभएको 

अनुगमन गनB । 

 ७४       

४.
४.
२ 

Gदेशमा म@हलाहmको 

सaåय सहभाnगतामा वडा 

वडामा खुला @दसामु[त 

पाFलका, घरघरमा 

शौचालय, डाँडा र ग©डामा 

पोखरX, टोल सफाइ 

अFभयान ज2ता काय,aम 

स|चालन हुने गरे । 

नगरेको ? 

०-१ ०.५  Gदेशमा म@हलाहmको 

सaåय सहभाnगतामा 

वडा वडामा खुला 

@दसामु[त पाFलका, 

घरघरमा शौचालय, डाँडा 

र ग©डामा पोखरX, टोल 

सफाइ अFभयान ज2ता 

काय,aम स|चालन हुने 

गरेको ।  

Gदेशमा म@हलाहmको 

सaåय सहभाnगतामा केहX 

वडामा खुला @दसामु[त 

पाFलका, घरघरमा 

शौचालय, डाँडा र ग©डामा 

पोखरX, टोल सफाइ 

अFभयान ज2ता काय,aम 

स|चालन भएको । 

Gदेशमा म@हलाहmको 

सaåय सहभाnगतामा 

वडा वडामा खुला 

@दसामु[त पाFलका, 

घरघरमा शौचालय, 

डाँडा र ग©डामा पोखरX, 

टोल सफाइ अFभयान 

ज2ता काय,aम 

2थानीय तहहmमा 

म@हलाहmको सaåय 

सहभाnगतामा वडा 

वडामा खुला 

@दसामु[त पाFलका, 

घरघरमा शौचालय, 

डाँडा र ग©डामा 

पोखरX, टोल सफाइ 

अFभयान ज2ता 
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!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

स|चालन हुने नगरेको 

। 

काय,aम स|चालन 

गनB बजेट र संचालन 

G=तवेदन ।  

 ७५       

४.
४.
३  

Gदेशमा कु@हने र नकु@हने 

घरायसी फोहोर छुzयाउने 

Äयव2था, फोहोर संकलन 

तथा fवसज,न, घरघरमा 

भा\छाको फोहोर र 

पानीबाट करेसा बालX तथा 

गमला र फुलबारX ज2ता 

काय,aममा म@हला र 

पुvषको समान सहभाnगता 

हुनुपनB ज2ता चेतना 

अFभबु`nध काय,aम 

स|चालन हुने गरे । 

नगरेको ?  

०-१ ०.५  कु@हने र नकु@हने 

घरायसी फोहोर 

छुzयाउने Äयव2था, 

फोहोर संकलन तथा 

fवसज,न, घरघरमा 

भा\छाको फोहोर र 

पानीबाट करेसा बालX 

तथा गमला र फुलबारX 

ज2ता काय,aममा 

म@हला र पुvषको 

समान सहभाnगता 

हुनुपनB ज2ता चेतना 

अFभबु`nध काय,aम 

स|चालन हुने गरेको ।  

कु@हने र नकु@हने घरायसी 

फोहोर छुzयाउने 

Äयव2था, फोहोर संकलन 

तथा fवसज,न, घरघरमा 

भा\छाको फोहोर र 

पानीबाट करेसा बालX तथा 

गमला र फुलबारX ज2ता 

काय,aममा म@हला र 

पुvषको समान 

सहभाnगता हुनुपनB ज2ता 

चेतना अFभबु`nध 

काय,aम स|चालन गनB 

बजेट तथा काय,aम रहेको 

तर काया,\वयन df sdL ।  

कु@हने र नकु@हने 

घरायसी फोहोर 

छुzयाउने Äयव2था, 

फोहोर संकलन तथा 

fवसज,न, घरघरमा 

भा\छाको फोहोर र 

पानीबाट करेसा बालX 

तथा गमला र फुलबारX 

ज2ता काय,aममा 

म@हला र पुvषको 

समान सहभाnगता 

हुनुपनB ज2ता चेतना 

अFभबु`nध काय,aम 

स|चालन हुने नगरेको 

। 

कु@हने र नकु@हने 

घरायसी फोहोर 

छुzयाउने Äयव2था, 

फोहोर संकलन तथा 

fवसज,न, घरघरमा 

भा\छाको फोहोर र 

पानीबाट करेसा बालX 

तथा गमला र 

फुलबारX ज2ता 

काय,aममा म@हला र 

पुvषको समान 

सहभाnगता हुनुपनB 

ज2ता चेतना 

अFभबु`nध 

काय,aमको 2वीकृत 

बजेट र  स|चालन 

G=तवेदन ।  
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!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

 ७६       

४.
४.
४ 

k|b]zdf म@हलाहv 

बढXमा]ामा संलÜन हुने 

काय,मा सफापानीको सहज 

Äयव2थाका लाnग 

म@हलाहmको सaåय 

सहभाnगतामा आकासेपानी 

संकलन र भüडारण, 

परंपरागत इनार र कुवाको 

पुनज™fवकरण र Uरचािज,ङ 

काय,aम स|चालन हुने 

गरे । नगरेको ? 

०-१ ०.५  k|b]zdf म@हलाहv 

बढXमा]ामा संलÜन हुने 

काय,मा सफापानीको 

सहज Äयव2थाका लाnग 

म@हलाहmको सaåय 

सहभाnगतामा 

आकासेपानी संकलन र 

भüडारण, परंपरागत 

इनार र कुवाको 

पुनज™fवकरण र 

Uरचािज,ङ काय,aम 

स|चालन हुने नगरेको । 

k|b]zdf म@हलाहv 

बढXमा]ामा संलÜन हुने 

काय,मा सफापानीको सहज 

Äयव2थाका लाnग 

म@हलाहmको सaåय 

सहभाnगतामा 

आकासेपानी संकलन र 

भüडारण, परंपरागत इनार 

र कुवाको पुनज™fवकरण र 

Uरचािज,ङ काय,aम 

स|चालन df sdL  

k|b]zdf म@हलाहv 

बढXमा]ामा संलÜन हुने 

काय,मा सफापानीको 

सहज Äयव2थाका 

लाnग म@हलाहmको 

सaåय सहभाnगतामा 

आकासेपानी संकलन र 

भüडारण, परंपरागत 

इनार र कुवाको 

पुनज™fवकरण र 

Uरचािज,ङ काय,aम 

स|चालन हुने नगरेको 

। 

म@हलाहmको सaåय 

सहभाnगतामा 

आकासेपानी संकलन 

र भüडारण, 

परंपरागत इनार र 

कुवाको 

पुनज™fवकरण र 

Uरचािज,ङ काय,aम 

स|चालन बजेट र 

G=तवेदन । 

७७   2वरोज

गार 

तथा 

आय 

आज,न 

र 

बजार 

Äयव

2थाप

न 

४ 

४.
५.
१ 

Gदेश सरकारले योजना 

तजु,मा गदा, बेरोजगार तथा 

गरXबीको नtसा&कनको 

समेत धार Fलईम@हला 

तथा बि|च=तकरणमा 

परेको समुदायलाई GHय~ 

लाभ हुने 

2वरोजगारमूलक, 

आयमूलक र सीपमूलक 

काय,aमहv रा®े र बाfष,क 

०-१ ०.५  योजना तजु,मा गदा, 

बेरोजगार तथा गरXबीको 

नtसा&कनको समेत 

आधार Fलईम@हला तथा 

बि|च=तकरणमा परेको 

समुदायलाई GHय~ 

लाभ हुने 

2वरोजगारमूलक, 

आयमूलक र सीपमूलक 

काय,aमहv रा®े 

योजना तजु,मा गदा, 

बेरोजगार तथा गरXबीको 

नtसा&कनको समेत 

आधार Fलईम@हला तथा 

बि|च=तकरणमा परेको 

समुदायलाई GHय~ लाभ 

हुने 2वरोजगारमूलक, 

आयमूलक र सीपमूलक 

केहX काय,aमहv रा®े 

गUरएको  र बाfष,क 

 योजना तजु,मा गदा, 

बेरोजगार तथा 

गरXबीको 

नtसा&कनको समेत 

आधार Fलईम@हला 

तथा बि|च=तकरणमा 

परेको समुदायलाई 

GHय~ लाभ हुने 

2वरोजगारमूलक, 

आयमूलक र 

योजना तजु,मा गनु, 

अगाrड बेरोजगार 

तथा गरXबीको 

नtसा&कनको समेत 

आधार Fलई म@हला 

तथा बि|च=तकरणमा 

परेको समुदायलाई 

GHय~ लाभ हुने 

2वरोजगारमूलक, 

आयमूलक र 
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!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

बजेटमा समावेश गरX 

काया,\वयन गUरएको छ । 

छैन ?  

गUरएको र बाfष,क 

बजेटमा समावेश गरX 

काया,\वयन गUरएको  । 

बजेटमा समावेश गरX 

काया,\वयन भएको । 

सीपमूलक कुनै 

काय,aम रा®े 

नगUरएको ।  

सीपमूलक 

काय,कमको 

fवषयव2तु, बजेट 

तथा सं[या  

 ७८       

४.
५.
२ 

Gदेश सरकारले 2वरोजगार 

तथा बैदेFशक रोजगारXमा 

जाने म@हला तथा 

बि|च=तकरणमा परेको 

समुदायको ~मता 

fवकासको लाnग 

काय,aमहv तय गरX 

काया,\वयवन गनB गरे । 

नगरेको ? (काय,कम 

सं[या र उपि2थ=त) 

०-१ ०.५   2वरोजगार तथा 

बैदेFशक रोजगारXमा 

जाने म@हला तथा 

बि|च=तकरणमा परेको 

समुदायको ~मता 

fवकासको लाnग 

काय,aमहv तय गरX 

काया,\वयवन गनB गरेको 

। 

2वरोजगार तथा बैदेFशक 

रोजगारXमा जाने म@हला 

तथा बि|च=तकरणमा 

परेको समुदायको ~मता 

fवकासको लाnग 

काय,aमहv तय गरेको 

तर काया,\वयवन df sdL । 

2वरोजगार तथा 

बैदेFशक रोजगारXमा 

जाने म@हला तथा 

बि|च=तकरणमा परेको 

समुदायको ~मता 

fवकासको लाnग 

काय,aमहv तय 

नगरेको र कुनै Hय2ता 

काय,aम काया,\वयवन 

नभएको । 

2वरोजगार तथा 

बैदेFशक रोजगारXमा 

जाने म@हला तथा 

बि|च=तकरणमा 

परेको समुदायको 

~मता fवकासको 

लाnग गUरएका 

काय,aमहvको सं[या 

र उपि2थ=त, तथा 

2वीकृत काय,aम । 

 ७९       

४.
५.
३ !
 

Gदेश2तरमा म@हला 

Gाfवnधकहv (पशु सेवा, 

कृfष, 2वा2ùय र  सूचना 

र संचार, आइटX पूवा,धार 

सkब\धी Gाfवnधक  आ@द) 

तयार गनB गरे । नगरेको 

? (मनोनयन, =नयुिtत वा 

गठन र ताFलम सkब\धी 

सुचकाँक) 

०-१ ०.५  म@हला Gाfवnधकहv 

(पशु सेवा, कृfष, 

2वा2ùय र   सूचना र 

संचार, आइटX पूवा,धार 

सkब\धी Gाfवnधक  

आ@द)  तयार गनB 

गरेको । 

म@हला Gाfवnधकहv (पशु 

सेवा, कृfष, 2वा2ùय र   

सूचना र संचार, आइटX 

पूवा,धार सkब\धी 

Gाfवnधक  आ@द) तयार 

गनB नी=त रहेको तर 

काया,\वयन df sdL 

म@हला Gाfवnधकहv 

(पशु सेवा, कृfष, 

2वा2ùय र   सूचना र 

संचार, आइटX पूवा,धार 

सkब\धी Gाfवnधक  

cflb) तयार गनB 

नगरेको । 

म@हला Gाfवnधकहv 

(पशु सेवा, कृfष, 

2वा2ùय र   सूचना 

र संचार, आइटX 

पूवा,धार सkब\धी 

Gाfवnधक 

आ@द)तयार गनB गनB 

=नण,य र मनोनयन, 

=नयुिtत वा गठन र 
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!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

ताFलम सkब\धी 

fववरण । 

 ८०       

४.
५.
४  

Gदेश2तरमा गUरब तथा 

वि|च=तकरणमा परेको 

समुदायको पहँुच र 

aयशिtत अनुvप 

सुपथमू#य सहकारX 

पसलहvको Äयव2थापन  

काय,aम काया,\वयन ug{ 

;dGjo  भए । नभएको ? 

०-१ ०.५  Gदेश2तरमा गUरब तथा 

वि|च=तकरणमा परेको 

समुदायको पहँुच र 

aयशिtत अनुvप 

सुपथमू#य सहकारX 

पसलहvको 

Äयव2थापनमा   

काय,aम काया,\वयन ug{ 

;dGjo   भएको । 

Gदेश2तरमा गUरब तथा 

वि|च=तकरणमा परेको 

समुदायको पहँुच र 

aयशिtत अनुvप 

सुपथमू#य सहकारX 

पसलहvको 

Äयव2थापनमा  काय,aम 

भएको तर काया,\वयन 

नभएको । 

Gदेश2तरमा गUरब 

तथा वि|च=तकरणमा 

परेको समुदायको पहँुच 

र aयशिtत अनुvप 

सुपथमू#य सहकारX 

पसलहvको 

Äयव2थापनमा  

काय,aम नभएको । 

गUरब तथा 

वि|च=तकरणमा 

परेको समुदायको 

पहँुच र aयशिtत 

अनुvप सुपथमू#य 

सहकारX पसलहvको 

Äयव2थापनमा  

काय,aम र अनुगमन 

G=तवेदन । 

८१ सुशा

सन 

तथा 

उèर

दा=य

Hव 

२० 

सुशास

न 
४ 

५.
१.
१ 

Gदेश2तरमा सेवा Gवाह, 

fवकास =नमा,ण र 2थानीय 

शासनका úबषयमा 

काय,पाFलका तथा सभाबाट 

नी=त, कानून जारX गरX 

सोहX कानून बमोिजम 

सkबि\धत अnधकारX बाट 

=नण,य गरX कामकाज गनB 

गरेको वा तदथ, =नण,य 

गरX कामकाज हुने गरेको 

?  

०-१ ०.५  सेवा Gवाह, fवकास 

=नमा,ण र 2थानीय 

शासनका úबषयमा 

काय,पाFलका तथा 

सभाबाट नी=त, कानून 

जारX गरX सोहX कानून 

बमोिजम सkबि\धत 

अnधकारXबाट =नण,य 

गरX कामकाज गनB 

गरेको ।  

 सेवा Gवाह, fवकास 

=नमा,ण र 2थानीय 

शासनका úबषयमा 

काय,पाFलका तथा 

सभाबाट नी=त, कानून 

जारX u/L सkबि\धत 

अnधकारXबाट तदथ, 

=नण,य गरX कामकाज हुने 

गरे klg k|efjsf/Ltfdf sdL ।  

2थानीय सेवा Gवाह, 

fवकास =नमा,ण र 

2थानीय शासनका 

úबषयमा तदथ, =नण,य 

गरX कामकाज हुने 

gगरेको ।  

 2थानीय सेवा 

Gवाह, fवकास 

=नमा,ण र 2थानीय 

शासनका úबषयमा 

काय,पाFलका तथा 

सभाबाट नी=त, 

कानून जारX र कानून 

बमोिजम सkबि\धत 

अnधकारXबाट भएका 

=नण,य ।  
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!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
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 ८२       

५.
१.
२ 

Gदेश सरकारले fवnधको 

शासन, Äयापक 

जनसहभाnगता, °dटाचार 

úबv`ध शू\य 

सहनशीलता, सेवा Gवाहमा 

=नgप~ता र म@हला तथा 

वि|च=तकरणमा परेको 

समुदायलाई अòाnधकार 

ज2ता नी=त 

काया,\वयनमा #याएको । 

न#याएको ? 

०-१ ०.५   Gदेश सरकारले 

fवnधको शासन, Äयापक 

जनसहभाnगता, 

°dटाचार úबv`ध शू\य 

सहनशीलता, सेवा 

Gवाहमा =नgप~ता र 

म@हला तथा 

वि|च=तकरणमा परेको 

समुदायलाई अòाnधकार 

ज2ता नी=त 

काया,\वयनमा #याएको 

। 

Gदेश सरकारले fवnधको 

शासन, Äयापक 

जनसहभाnगता, °dटाचार 

úबv`ध शू\य 

सहनशीलता, सेवा 

Gवाहमा =नgप~ता र 

म@हला तथा 

वि|च=तकरणमा परेको 

समुदायलाई अòाnधकार 

ज2ता केहX नी=तमा] 

काया,\वयनमा #याएको । 

  Gदेश सरकारले 

fवnधको शासन, 

Äयापक 

जनसहभाnगता, 

°dटाचार úबv`ध 

शू\य सहनशीलता, 

सेवा Gवाहमा 

=नgप~ता र म@हला 

तथा वि|च=तकरणमा 

परेको समुदायलाई 

अòाnधकार ज2ता कुनै 

नी=त काया,\वयनमा 

न#याएको । 

fवnधको शासन, 

Äयापक 

जनसहभाnगता, 

°dटाचार úबv`ध 

शू\य सहनशीलता, 

सेवा Gवाहमा 

=नgप~ता र म@हला 

तथा वि|च=तकरणमा 

परेको समुदायलाई 

अòाnधकार ज2ता 

नी=त र काया,\वयन 

G=तवेदन ।  

 ८३       

५.
१.
३  

Gदेश सरकारले म@हला 

fवकासका लाnग भएका 

बेइिज&ग घोषणा प]का 

वा£वटा G=तव`धताहvका 

~े]मा काय,aम तय गरX 

काया,\वयन गनB गरेको छ 

? (काय,कम सं[या र 

उपि2थ=त) 

०-१ ०.५  Gदेश सरकारले म@हला 

fवकासका लाnग भएका 

बेइिज&ग घोषणा प]का 

वा£वटा 

G=तव`धताहvका ~े]मा 

काय,aम तय गरX 

काया,\वयन गनB गरेको 

।  

Gदेश सरकारले म@हला 

fवकासका लाnग भएका 

बेइिज&ग घोषणा प]का 

वा£वटा G=तव`घताहvका 

~े]मा काय,aम 

काया,\वयन df sdL । 

Gदेश सरकारले म@हला 

fवकासका लाnग भएका 

बेइिज&ग घोषणा 

प]का वा£वटा 

G=तव`धताका ~े]मा 

कुनै काय,aम तय 

नभएको तथा कुनै 

काया,\वयन नभएको । 

म@हला fवकासका 

लाnग भएका 

बेइिज&ग घोषणा 

प]का वा£वटा 

G=तव`धताहvका 

~े]मा  2वीकृत  

तथा स|चाFलत 

काय,aम सं[या र 

उपि2थ=त । 
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!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 
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अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

 ८४       

५.
१.
४  

Gदेश सरकारले संयुtत 

राdóस&घीय बाल 

अnधकार महास\धी, १९८९ 

मा गUरएको G=तब`धता 

काया,\वयन गन, 

काय,aमहvमा रकम 

fव=नयोजन गरX 

काय,aमहv समयैमा 

सkप\न गरेको छ ?  

०-१ ०.५  संयुtत राdóस&घीय 

बाल अnधकार 

महास\धी, १९८९ मा 

गUरएको G=तब`धता 

काया,\वयन गन, 

काय,aमहvमा रकम 

fव=नयोजन गरX 

काय,aमहv समयैमा 

सkप\न गनB गरेको । 

संयुtत राdóस&घीय बाल 

अnधकार महास\धी, 

१९८९ मा गUरएको 

G=तब`धता काया,\वयन 

गन, काय,aमहvमा रकम 

fव=नयोजन भएप=न 

काय,aमहv काया,\वयनdf 

sdL । 

संयुtत राdóस&घीय 

बाल अnधकार 

महास\धी, १९८९ मा 

गUरएको G=तब`धता 

काया,\वयन गनB कुनै 

काय,aममा रकम 

fव=नयोजन नभएको र 

हालसkम कुनै 

काय,aम नभएको । 

संयुtत राdóस&घीय 

बाल अnधकार 

महास\धी, १९८९ मा 

गUरएको G=तब`धता 

काया,\वयन गनB 

काय,aममा  

fव=नयोिजत बजेट 

तथा काय,कम सं[या, 

काय,कम संचालन 

भएको सं[या र 

उपि2थ=त । 

८५   उèरदा

=यHव 

र 
जवाफ

दे@हता 

४ 

५.
२.
१  

Gदेश सरकारले =नयFमत 

mपमा काय,aमको 

साव,ज=नक परX~ण, 

सामािजक परX~ण, 

साव,ज=नक सुनुवाई, 

=नयFमत प]कार भेटघाट 

र सूचनाको 

साव,ज=नकåकरण गनB गरे 

। नगरेको ? 

०-१ ०.५  =नयFमत mपमा 

काय,aमको साव,ज=नक 

परX~ण, सामािजक 

परX~ण, साव,ज=नक 

सुनुवाई, =नयFमत 

प]कार भेटघाट र 

सूचनाको 

साव,ज=नकåकरण गनB 

गरेको । 

 आकल झुकल केहX 

काय,aमको साव,ज=नक 

परX~ण, सामािजक 

परX~ण, साव,ज=नक 

सुनुवाई, =नयFमत प]कार 

भेटघाट र सूचनाको 

साव,ज=नकåकरण गनB 

गरेको । 

 कुनै काय,aमको 

साव,ज=नक परX~ण, 

सामािजक परX~ण, 

साव,ज=नक सुनुवाई, 

=नयFमत प]कार 

भेटघाट र सूचनाको 

साव,ज=नकåकरण गनB 

नगरेको । 

 =नयFमत mपमा 

काय,aमको 

साव,ज=नक परX~ण, 

सामािजक परX~ण, 

साव,ज=नक सुनुवाई, 

=नयFमत प]कार 

भेटघाट र सूचनाको 

साव,ज=नकåकरण 

गरेको G=त र 

काय,aमको 

उपि2थ=त 
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!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
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१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

 ८६       

५.
२.
२  

Gदेश सरकारले गनB 

साव,ज=नक परX~ण, 

सामािजक परX~ण, 

साव,ज=नक सुनुवाई, 

=नयFमत प]कार भेटघाट 

र सूचनाको 

साव,ज=नकåकरण 

काय,aममा 

बि\च=तकरणमा परेका 

Äयिtत तथा समुदायका 

सद2यको उपि2थ=त रहने 

गरे । नगरेको ? 

०-१ ०.५  k|b]z ;/sf/n] गनB 

साव,ज=नक परX~ण, 

सामािजक परX~ण, 

साव,ज=नक सुनुवाई, 

=नयFमत प]कार 

भेटघाट र सूचनाको 

साव,ज=नकåकरण 

काय,aममा 

बि\च=तकरणमा परेका 

Äयिtत तथा समुदायको 

उपि2थ=त रहने गरेको ।  

k|b]z ;/sf/n] गनB 

साव,ज=नक परX~ण, 

सामािजक परX~ण, 

साव,ज=नक सुनुवाई, 

=नयFमत प]कार भेटघाट 

र सूचनाको 

साव,ज=नकåकरण 

काय,aममा 

बि\च=तकरणमा परेका 

Äयिtत तथा समुदायको 

क@हले काहXëमा] 

उपि2थ=त रहने गरेको ।  

k|b]z ;/sf/n]]]]] गनB 

साव,ज=नक परX~ण, 

सामािजक परX~ण, 

साव,ज=नक सुनुवाई, 

=नयFमत प]कार 

भेटघाट र सूचनाको 

साव,ज=नकåकरण 

काय,aममा 

बि\च=तकरणमा परेका 

Äयिtत तथा 

समुदायको उपि2थ=त 

रहने नगरेको  

k|b]z ;/sf/n] गनB 

साव,ज=नक परX~ण, 

सामािजक परX~ण, 

साव,ज=नक सुनुवाई, 

=नयFमत प]कार 

भेटघाट र सूचनाको 

साव,ज=नकåकरण 

काय,aमको 

उपि2थ=त रिजdटर  

र बि\च=तकरणमा 

परेका Äयिtतको 

उपि2थ=त  

 ८७       

५.
२.
३ 

Gदेश सरकारले गनB 

साव,ज=नक परX~ण, 

सामािजक परX~ण, 

साव,ज=नक सुनुवाई, 

=नयFमत प]कार भेटघाट 

र सूचनाको 

साव,ज=नकåकरण 

काय,aममा 

बि\च=तकरणमा परेका 

Äयिtत तथा समुदायको 

तफ, बाट  Gदेश सरकारले 

०-१ ०.५  साव,ज=नक परX~ण, 

सामािजक परX~ण, 

साव,ज=नक सुनुवाई, 

=नयFमत प]कार 

भेटघाट र सूचनाको 

साव,ज=नकåकरण 

काय,aममा 

बि\च=तकरणमा परेका 

Äयिtत तथा समुदायको 

तफ, बाट Gदेश सरकारले 

Fलएको नी=त तथा 

साव,ज=नक परX~ण, 

सामािजक परX~ण, 

साव,ज=नक सुनुवाई, 

=नयFमत प]कार भेटघाट 

र सूचनाको 

साव,ज=नकåकरण 

काय,aममा 

बि\च=तकरणमा परेका 

Äयिtत तथा समुदायको 

तफ, बाट Gदेश सरकारले 

Fलएको नी=त तथा 

साव,ज=नक परX~ण, 

सामािजक परX~ण, 

साव,ज=नक सुनुवाई, 

=नयFमत प]कार 

भेटघाट र सूचनाको 

साव,ज=नकåकरण 

काय,aममा 

बि\च=तकरणमा परेका 

Äयिtत तथा 

समुदायको तफ, बाट  

Gदेश सरकारले Fलएको 

साव,ज=नक परX~ण, 

सामािजक परX~ण, 

साव,ज=नक सुनुवाई, 

=नयFमत प]कार 

भेटघाट र सूचनाको 

साव,ज=नकåकरण 

काय,aममा 

बि\च=तकरणमा 

परेका Äयिtत तथा 

समुदायको तफ, बाट  

Gदेश सरकारले 
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!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

Fलएको नी=त तथा 

काय,कम र सो को 

काया,\वयका fवषयमा 

आवाज उ´ने गरे । 

नगरेको र यसरX उठेका 

Ggन उपर  Gदेश 

सरकारबाट सkबोधन हुने 

गरे । नगरेको ? 

काय,कम र सो को 

काया,\वयका fवषयमा 

उठेका Ggन उपर  Gदेश 

सरकारबाट सkबोधन 

हुने गरेको ।  

काय,कम र सो को 

काया,\वयका fवषयमा 

उठेका Ggनम9ये 

केहXकोमा]  Gदेश 

सरकारबाट सkबोधन हुने 

गरेको । 

नी=त तथा काय,कम र 

सो को काया,\वयका 

fवषयमा आवाज उ´ने 

गरे प=न यसमा   

Gदेश सरकारबाट 

सkबोधन हुने नगरेको 

। 

Fलएको नी=त तथा 

काय,कम र सो को 

काया,\वयका 

fवषयमा आवाज 

उठेका Ggन र 

Hयसमा   Gदेश  

सरकारबाट 

सkबोधनको 

अFभलेख  

 ८८       

५.
२.
४ 

म\]ालयका जनG=त=नnध 

र कम,चारXको आचार 

सं@हता 2वीकृत गरX 

काया,\वयनमा #याए । 

न#याएको ?  

०-१ १ जनG=त=नnध र 

कम,चारXको आचार 

सं@हता 2वीकृत गरX 

काया,\वयनमा #याएको 

। 

जनG=त=नnध र 

कम,चारXको आचार सं@हता 

2वीकृत गरे प=न 

काया,\वयनमा 

आइनसकेको । 

जनG=त=नnध र 

कम,चारXको आचार 

सं@हता 2वीकृत गरX 

काया,\वयनमा 

न#याएको । 

जनG=त=नnध र 

कम,चारXको 2वीकृत 

आचार सं@हता । 

८९   सूचना 

तथा 

संचार 

४ 

५.
३.
१  

Gदेश सरकारले 

=नयFमतmपमा समò 

वाfष,क योजना तथा 

काय,aमको साव,ज=नक 

गनB गरे । नगरेको र 

म@हला, बालबाFलका र 

आ@दवासी जनजा=त, 

मधेशी, मुिgलम, 

fपछडावग,, दFलत, 

०-१ ०.५  =नयFमतmपमा समò 

वाfष,क योजना तथा 

काय,aमको साव,ज=नक 

गनB गरेको र म@हला, 

बालबाFलका र 

आ@दवासी जनजा=त, 

मधेशी, मुिgलम, 

fपछडावग,, दFलत, 

अपा&गता भएका 

=नयFमतmपमा समò 

वाfष,क योजना तथा 

काय,aमको साव,ज=नक 

गनB गरे प=न म@हला, 

बालबाFलका र आ@दवासी 

जनजा=त, मधेशी, 

मुिgलम, fपछडावग,, 

दFलत, अपा&गता भएका 

Äयिtतहv, 

=नयFमतmपमा समò 

वाfष,क योजना तथा 

काय,aमको साव,ज=नक 

गनB नगरेको र म@हला, 

बालबाFलका र 

आ@दवासी जनजा=त, 

मधेशी, मुिgलम, 

fपछडावग,, दFलत, 

अपा&गता भएका 

 =नयFमतmपमा 

समò गरेको वाfष,क 

योजना तथा 

काय,aमको 

साव,ज=नकåकरण  र 

म@हला, बालबाFलका 

र आ@दवासी 

जनजा=त, मधेशी, 

मुिgलम, fपछडावग,, 
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!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

अपा&गता भएका 

Äयिtतहv, 

जेdठनागUरकलाई ल}~त 

गरेर राखेको काय,aम तथा 

बजेट सरोकारवालाले थाहा 

पाउनेगरX साव,ज=नक गरे। 

नगरेको ? 

Äयिtतहv, 

जेdठनागUरकलाई 

ल}~त गरेर राखेको 

काय,aम तथा बजेट 

सरोकारवालाले थाहा 

पाउनेगरX साव,ज=नक 

गरेको । 

जेdठनागUरकलाई ल}~त 

गरेर राखेको काय,aम 

तथा बजेट सरोकारवाला 

;a}n] थाहा पाउनेगरX 

साव,ज=नक नगरेको । 

Äयिtतहv, 

जेdठनागUरकलाई 

ल}~त गरेर राखेको 

काय,aम तथा बजेट 

सरोकारवालाले थाहा 

पाउनेगरX साव,ज=नक 

नगरेको । 

दFलत, अपा&गता 

भएका Äयिtतहv, 

जेdठ नागUरक 

ल}~त काय,aम तथा 

बजेट साव,ज=नक 

गरेको अFभलेख । 

 ९०      

५.
३.
२  

Gदेश सरकारले 2थानीय 

भाषामा सूचना Gवाह तथा 

Gशारण गनB गरे । नगरेको 

? 

०-१ ०.५  2थानीय सूचना 

2थानीय भाषामा Gवाह 

तथा Gशारण गनB गरेको 

। 

 2थानीय सूचना 2थानीय 

भाषामा Gवाह तथा 

Gशारण गनB नी=त रहेको 

तर काया,\वयन df sdL । 

 2थानीय सूचना 

2थानीय भाषामा Gवाह 

तथा Gशारण गनB 

नगरेको ।  

2थानीय सूचनाहv 

2थानीय भाषामा 

Gवाह तथा Gशारण 

गरेको fववरण । 

 ९१       

५.
३.
३  

के Gदेश सरकारले 

2थानीय रेrडयो, एफ.एम. 

र छापा मा9यम`वारा 

समावेशीकरण तथा 

लै&nगक  समानता 

सkब\धी सूचना Gवाह 

गरX जनतालाई सुसुnचत 

गनB गरेको छ ? 

०-१ ०.५  Gदेश सरकारले 2थानीय 

रेrडयो, एफ.एम. र छापा 

मा9यम`वारा 

समावेशीकरण तथा 

लै&nगक  समानता 

सkब\धी सूचना Gवाह 

गरX जनतालाई सुसुnचत 

गनB गरेको । 

Gदेश सरकारले 2थानीय 

रेrडयो, एफ.एम. र छापा 

मा9यम`बाट केहXमा]  

समावेशी तथा लै&nगक  

समानता सkब\धी सूचना 

Gवाह गरX जनतालाई 

सुसुnचत गनB गरेको । 

Gदेश सरकारले 

2थानीय रेrडयो, 

एफ.एम. र छापा 

मा9यम`बाट 

समावेशीकरण तथा 

लै&nगक  समानता 

सkब\धी सूचना Gवाह 

गरX जनतालाई 

सुसुnचत गनB नगरेको 

। 

Gदेश सरकारले 

2थानीय रेrडयो, 

एफ.एम. र छापा 

मा9यम`वारा 

समावेशीकरण तथा 

लै&nगक  समानता 

सkब\धी Gवा@हत 

सूचनाको G=त । 
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!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

 ९२       

५.
३.
४ 

के म@हला, बालबाFलका 

सबै जातजा=तका fवप\न 

बग, (आ@दवासी जनजा=त, 

दFलत मधेशी, मुिgलम, 

fपछडावग,) अपा&गता 

भएको Äयिtतहv, जेdठ 

नागUरक लगायत अ\य 

ल}~त समुहहvको सूचना, 

Fश~ा तथा संचारसkब\धी 

काय,aमको Gवाहबाट यी 

वग,हvको जनचेतनामा 

वृ̀ nध भएको छ ? (आधार 

तùयाँकसँग समेत तुलना 

गन, सçकने) 

०-१ ०.५   म@हला, बालबाFलका 

सबै जातजा=तका 

fवप\न बग, (आ@दवासी 

जनजा=त, दFलत 

मधेशी, मुिgलम, 

fपछडावग,) अपा&गता 

भएको Äयिtतहv, जेdठ 

नागUरक लगायत अ\य 

ल}~त समुहहvको 

सूचना, Fश~ा तथा 

संचारसkब\धी 

काय,aमको Gवाहबाट यी 

वग,हvको जनचेतनामा 

वृ̀ nध भएको । 

 म@हला, बालबाFलका सबै 

जातजा=तका fवप\न बग, 

(आ@दवासी जनजा=त, 

दFलत मधेशी, मुिgलम, 

fपछडावग,) अपा&गता 

भएको Äयिtतहv, जेdठ 

नागUरक लगायत अ\य 

ल}~त समुहहvको 

सूचना, Fश~ा तथा 

संचारसkब\धी 

काय,aमको Gवाह भएप=न 

यसबाट यी वग,हvको 

जनचेतनामा वृ̀ nध cf+lzs 

?kdf भएको  । 

 म@हला, बालबाFलका 

सबै जातजा=तका 

fवप\न बग, (आ@दवासी 

जनजा=त, दFलत 

मधेशी, मुिgलम, 

fपछडावग,) अपा&गता 

भएको Äयिtतहv, 

जेdठ नागUरक लगायत 

अ\य ल}~त 

समुहहvको सूचना, 

Fश~ा तथा 

संचारसkब\धी 

काय,aमको Gवाह 

नभएको र 2थानीय 

तहका काय,aमबाट यी 

वग,हvको जनचेतनामा 

वृ̀ nध नभएको । 

 म@हला, बालबाFलका 

सबै जातजा=तका 

fवप\न बग, 

(आ@दवासी जनजा=त, 

दFलत मधेशी, 

मुिgलम, fपछडावग,) 

अपा&गता भएको 

Äयिtतहv, 

जेdठनागUरक 

लगायत अ\य ल}~त 

समुहहvको सूचना, 

Fश~ा तथा 

संचारसkब\धी 

काय,aमको Gवाहबाट 

यी वग,हvको 

जनचेतनामा वृ̀ nध 

भएको तùयाँक वा 

अ9ययन G=तवेदन । 

९३   अनुग

मन 

तथा 
मू#या

&कन 

४ 

५.
४.
१ 

के Gदेश सरकारको 

काय,aम तथा पUरयोजना 

काया,\वयनबाट 

सkवि\धत समुदायले पूरा 

लाभ Fलन सकेको छ ? 

०-१ ०.५  काय,aम तथा 

पUरयोजना 

काया,\वयनबाट 

सkवि\धत समुदायले 

पूरा लाभ Fलन सकेको । 

काय,aम तथा पUरयोजना 

काया,\वयनबाट 

सkवि\धत समुदायले 

केहXमा] लाभ Fलन 

सकेको । 

काय,aम तथा 

पUरयोजना 

काया,\वयनबाट 

सkवि\धत समुदायले 

लाभ Fलन नसकेको । 

काय,aम तथा 

पUरयोजना 

काया,\वयनबाट 

सkवि\धत समुदायले 

पूरा लाभ Fलएको 
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!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

Gभाव अ9ययन 

G=तवेदन । 

 ९४       

५.
४.
२  

के Gदेश सरकारले संचालन 

गरेका काय,कमको 

अनुगमन, मू#या&कन 

गदा, लै&nगक समानता 

तथा सामािजक समावेशी 

fवकास सkव\धी 

काय,aमको संचालनबाट 

सरोकारवालालाई पुगेको 

लाभ, असर र Gभाव 

fवgलेषण गनB गUर\छ ? 

०-१ ०.५  Gदेश सरकारले संचालन 

गरेका काय,कमको 

अनुगमन, मू#या&कन 

गदा, लै&nगक समानता 

तथा सामािजक 

समावेशी fवकास 

सkव\धी  काय,aमको 

संचालनबाट 

सरोकारवालालाई पुगेको 

लाभ, असर र Gभाव 

fवgलेषण गनB गUरएको 

। 

Gदेश सरकारले संचालन 

गरेका काय,कमको 

अनुगमन, मू#या&कन 

गदा, लै&nगक समानता 

तथा सामािजक समावेशी 

fवकास सkव\धी  

काय,aमको संचालनबाट 

सरोकारवालालाई पुगेको 

लाभ, असर र Gभाव 

fवgलेषण गनB काय,aम 

काया,\वयन df sdL । 

Gदेश सरकारले 

संचालन गरेका 

काय,कमको अनुगमन, 

मू#या&कन गदा, 

लै&nगक समानता तथा 

सामािजक समावेशी 

fवकासका  काय,aमको 

संचालनबाट  

सरोकारवालालाई 

पुगेको लाभ, असर र 

Gभाव fवgलेषण गनB 

काय,aम नभएको । 

Gदेश सरकारले 

संचालन गरेका 

काय,कमको 

अनुगमन, 

मू#या&कन गदा, 

लै&nगक समानता 

तथा सामािजक 

समावेशी fवकासका  

काय,aमको 

संचालनबाट  

सरोकारवालालाई 

पुगेको लाभ, असर र 

Gभाव fवgलेषण 

भएको G=तवेदन । 

 ९५       

५.
४.
३ 

के Gदेश सरकारका 

समी~ा बैठकमा म@हला, 

बालबाFलका, सबै 

जातजा=तका fवप\न बग, 

(आ@दवासी जनजा=त, 

दFलत मधेशी, मुिgलम, 

०-१ ०.५  समी~ा बैठकमा म@हला, 

बालबाFलका, सबै 

जातजा=तका fवप\न 

वग, (आ@दवासी 

जनजा=त, दFलत 

मधेशी, मुिgलम, 

समी~ा बैठकमा म@हला, 

बालबाFलका, सबै 

जातजा=तका fवप\न वग, 

(आ@दवासी जनजा=त, 

दFलत मधेशी, मुिgलम, 

fपछडावग,) अपा&गता 

समी~ा बैठकमा 

म@हला, बालबाFलका, 

सबै जातजा=तका 

fवप\न वग, (आ@दवासी 

जनजा=त, दFलत 

मधेशी, मुिgलम, 

समी~ा बैठकमा 

म@हला, बालबाFलका, 

सबै जातजा=तका 

fवप\न वग, 

(आ@दवासी जनजा=त, 

दFलत मधेशी, 
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'०.५', र '०' अंक पाउने अव2था र सो को Gमाणीकरणको आधार राSखएको छ । यी सूचकमा गUरने मू#या&कन सामु@हक मू#या&कन हो । समूहमा प@हला सूचकमा 

छलफल गरX सोको अव2थाबारे सहम=तमा अंक Gदान गनु, पनBछ ।  

!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

fपछडावग,) अपा&गता 

भएका Äयिtतहv, 

जेdठनागUरक लगायतलाई 

ल}~त काय,aम माnथ 

छलफल गनB गरेका छ ? 

fपछडावग,) अपा&गता 

भएका Äयिtतहv, 

जेdठनागUरक 

लगायतलाई ल}~त 

काय,aम माnथ छलफल 

हुने गरेको ।  

भएका Äयिtतहv, 

जेdठनागUरक लगायतलाई 

ल}~त काय,aम माnथ 

cf+lzs ?kdf छलफल हुने 

गरेको । 

fपछडावग,) अपा&गता 

भएका Äयिtतहv, 

जेdठनागUरक 

लगायतलाई ल}~त 

काय,aम माnथ 

छलफल हुने नगरेको । 

मुिgलम, fपछडावग,) 

अपा&गता भएका 

Äयिtतहv, 

जेdठनागUरक 

लगायतलाई ल}~त 

गरX भएको छलफल 

G=तवेदन । 

 ९६       

५.
४.
४  

के Gदेश सरकारले 

अनुगमन तथा 

मू#या&कनबाट Fसकेका 

पाठहv काय,aम वा 

योजना तयार गदा, 

समावेश गनB गUर\छ ? 

०-१ ०.५  अनुगमन तथा 

मू#या&कनबाट Fसकेका 

पाठहv काय,aम वा 

योजना तयार गदा, 

समावेश गनB गUरएको 

छ । 

अनुगमन तथा 

मू#या&कनबाट Fसकेका 

केहX पाठहv काय,aम वा 

योजना तयार गदा, 

समावेश गनB गUरएको छ 

। 

अनुगमन तथा 

मू#या&कनबाट 

Fसकेका पाठहv 

काय,aम वा योजना 

तयार गदा, समावेश 

गनB गUरएको छैन । 

अनुगमन तथा 

मू#या&कनबाट 

Fसकेका पाठहv 

काय,aम वा योजना 

तयार गदा, समावेश 

गरेको Gमाण । 

९७   सम\व

य र 

सkब

\ध 

úब2ता

र 

४ 

५.
५.
१  

Gदेश सरकारले संघ  र 

2थानीय तहका 

सरकारहvले तय गरेका 

नी=त, कानून तथा 

काय,aमहvको 

काया,\वयनमा सहकाय,, 

सम\वय र सहजीकरण 

गनB गरे । नगरेको   ;fy} 

Gदेश सरकार र 2थानीय 

०-१ ०.५  Gदेश सरकारले संघ  र 

2थानीय तहका 

सरकारहvले तय गरेका 

नी=त, कानून तथा 

काय,aमहvको 

काया,\वयनमा सहकाय,, 

सम\वय र सहजीकरण 

गनB गरेको ।  
;fy} Gदेश सरकार र 

2थानीय तहवीच 

Gदेश सरकारले संघ  र 

2थानीय तहका 

सरकारहvले तय गरेका 

केहX नी=त, कानून तथा 

काय,aमको काया,\वयनमा  

सहकाय,, सम\वय र 

सहजीकरण गनB गरेको ।  

t/ ;do ;dodf  Gदेश 

सरकार र 2थानीय 

Gदेश सरकारले संघ  र 

2थानीय तहका 

सरकारहvले तय 

गरेका नी=त, कानून 

तथा काय,aमहvको 

काया,\वयनमा 

सहकाय,, सम\वय र 

सहजीकरण गनB 

नगरेको । 

Gदेश सरकारले संघ  

र 2थानीय तहका 

सरकारहvले तय 

गरेका नी=त, कानून 

तथा काय,aमहvको 

काया,\वयनमा 

सहकाय,, सम\वय र 

सहजीकरण गरेको 

Gमाण ।  
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'०.५', र '०' अंक पाउने अव2था र सो को Gमाणीकरणको आधार राSखएको छ । यी सूचकमा गUरने मू#या&कन सामु@हक मू#या&कन हो । समूहमा प@हला सूचकमा 

छलफल गरX सोको अव2थाबारे सहम=तमा अंक Gदान गनु, पनBछ ।  

!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

तहवीच सम\वय बैठक 

हुने गरे/नगरेको ?  

सम\वय बैठक हुने 

गरेको  

तहवीच सम\वय बैठक 

हुने नगरेको  

;fy} Gदेश सरकार र 

2थानीय तहवीच 

सम\वय बैठक हुने 

नगरेको  

 ९८       

५.
५.
२  

Gदेश2तरमा लै&nगक 

समानता तथा समावेशी 

fवकासको लाnग fवFभ\न 

सरोकारवाला 

=नकायहvबीच स|जाल 

बनी काय,गत छलफल 

तथा यस ~े]को 

fवकासको लाnग 

=नयFमतmपमा काय, हुने 

गरे । नगरेको ?  

०-१ ०.५  लै&nगक समानता तथा 

समावेशी fवकासको 

लाnग fवFभ\न 

सरोकारवाला 

=नकायहvबीच बनेको 

स|जालमा काय,गत 

छलफल तथा यस 

~े]को fवकासको लाnग 

=नयFमतmपमा काय, हुने 

गरेको । 

लै&nगक समानता तथा 

समावेशी fवकासको लाnग 

fवFभ\न सरोकारवाला 

=नकायहvबीच स|जाल 
gag]sf] t/ klg o; ljifodf 
ljleGg lgsfox? aLr 
fवकासको लाnग 

बेलाबेलामा काय, हुने 

गरेको ।  

लै&nगक समानता तथा 

समावेशी fवकासको 

लाnग fवFभ\न 

सरोकारवाला 

=नकायहvबीच बनेको 

स|जालमा काय,गत 

छलफल तथा यस 

~े]को fवकासको लाnग 

काय, हुने नगरेको । 

लै&nगक समानता 

तथा समावेशी 

fवकासको लाnग 

fवFभ\न 

सरोकारवाला 

=नकायहvबीच बनेको 

स|जाल मा काय,गत 

छलफल तथा यस 

~े]को fवकासको 

लाnग काय, गरेको 

GमाSणत हुने 

बैठकका =नण,य 
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'०.५', र '०' अंक पाउने अव2था र सो को Gमाणीकरणको आधार राSखएको छ । यी सूचकमा गUरने मू#या&कन सामु@हक मू#या&कन हो । समूहमा प@हला सूचकमा 

छलफल गरX सोको अव2थाबारे सहम=तमा अंक Gदान गनु, पनBछ ।  

!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

पुि2तका तथा =नण,य 

। 

 ९९       

५.
५.
३ 

Gदेश2तरमा लै&nगक 

समानता तथा समावेशी 

fवकासको लाnग fवFभ\न 

सरोकारवाला 

=नकायहvबीच काय,गत 

संय\] (संजाल) का 

G=त=नnधहvलाई लै&nगक 

तथा समावेशी fवकास 

सkव\धी ~मता fवकास 

ताFलमहv Gदान गनB 

sfo{df ;dGjo गरे । नगरेको 

?  

०-१ ०.५  लै&nगक समानता तथा 

समावेशी fवकासको 

लाnग fवFभ\न 

सरोकारवाला 

=नकायहvबीच काय,गत 

संय\] (संजाल) का 

G=त=नnधहvलाई 

लै&nगक तथा समावेशी 

fवकास सkव\धी ~मता 

fवकास ताFलमहv 

Gदान गनB गरेको ।  

लै&nगक समानता तथा 

समावेशी fवकासको लाnग 

fवFभ\न सरोकारवाला 

=नकायहv का केहX 

G=त=नnधलाई मा] 

लै&nगक तथा समावेशी 

fवकास सkव\धी ~मता 

fवकास ताFलम @दने 

काय,aम रहेको । 

लै&nगक समानता तथा 

समावेशी fवकासको 

लाnग fवFभ\न 

सरोकारवाला 

=नकायहvबीच 

काय,गत संय\] 

(संजाल) का 

G=त=नnधलाई लै&nगक 

तथा समावेशी fवकास 

सkव\धी ~मता 

fवकास ताFलमहv 

Gदान गनB नगरे ।  

लै&nगक समानता 

तथा समावेशी 

fवकासको लाnग 

fवFभ\न 

सरोकारवाला 

=नकायहvबीच 

काय,गत संय\] 

(संजाल) का 

G=त=नnधहvलाई 

लै&nगक तथा 

समावेशी fवकास 

सkव\धी ~मता 

fवकास ताFलम Gदान 

गरेको काय,कम 

सं[या र उपि2थ=त । 
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'०.५', र '०' अंक पाउने अव2था र सो को Gमाणीकरणको आधार राSखएको छ । यी सूचकमा गUरने मू#या&कन सामु@हक मू#या&कन हो । समूहमा प@हला सूचकमा 
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!स
नं 

मूल 
)बष
य 

सहाय
क 
)बषय 

अ
1क 

सूच
क नं 

सूचक सूचक
को 
अ1क 

4ा
5ता
1क 

१ अंक आउने अव<था ०.५ अंक आउने अव<था ० अक आउने 
अव<था 

4माAणकरणको 
आधार 

१००       

५.
५.
४ 

Gदेश सरकारले म@हला 

fवm`ध हुने सबै Gकारका 

भेदभाव उ\मूलन गनB 

महासि\ध काया,\वयनका 

लाnग तयार गUरएको 

रािdóय काय,योजना र 

संयुtत राdóस&घीय 

सुर~ा पUरष`बाट पाUरत 

G2ताव नkबर १३२५ र 

१८२० को काया,\वयन 

रािdóय काय,योजना, @दगो 

fवकास ल~मा उ#लेख 

भएका लै&nगक 

समानताका úबषय, मानव 

अnधकार काय,योजना तथा 

छुवाछुत úबv`धको 

काय,योजना काया,\वयन 

गन, म\]ालयका 

काय,aमहvमा रकम 

fव=नयोजन तथा 

काया,\वयन ;dGjo गनB 

गरे । नगरेको ?  

०-१ ०.५  म@हला fवm`ध हुने सबै 

Gकारका भेदभाव 

उ\मूलन गनB महासि\ध 

काया,\वयनका लाnग 

तयार गUरएको रािdóय 

काय,योजना र संयुtत 

राdóस&घीय सुर~ा 

पUरष`बाट पाUरत 

G2ताव नkबर १३२५ र 

१८२० को काया,\वयन 

रािdóय काय,योजना,  

@दगो fवकास ल~मा 

उ#लेख भएका लै&nगक 

समानताका úबषय,  

मानव अnधकार 

काय,योजना तथा 

छुवाछुत úबv`धको 

काय,योजना काया,\वयन 

गन, काय,aमहvमा 

रकम fव=नयोजन तथा 

काया,\वयन गन, ;dGjo 

गरेको  

म@हला fवm`ध हुने सबै 

Gकारका भेदभाव उ\मूलन 

गनB महासि\ध 

काया,\वयनका लाnग 

तयार गUरएको रािdóय 

काय,योजना र संयुtत 

राdóस&घीय सुर~ा 

पUरष`बाट पाUरत G2ताव 

नkबर १३२५ र १८२० को 

काया,\वयन रािdóय 

काय,योजना,  @दगो 

fवकास ल~मा उ#लेख 

भएका लै&nगक 

समानताका úबषय, मानव 

अnधकार काय,योजना तथा 

छुवाछुत úबv`धको 

काय,योजना   काया,\वयन 

गन, काय,aमहvमा रकम 

fव=नयोजन eP klg  

काया,\वयन df sdL    

म@हला fवm`ध हुने 

सबै Gकारका भेदभाव 

उ\मूलन गनB 

महासि\ध 

काया,\वयनका लाnग 

तयार गUरएको रािdóय 

काय,योजना र संयुtत 

राdóस&घीय सुर~ा 

पUरष`बाट पाUरत 

G2ताव नkबर १३२५ र 

१८२० को काया,\वयन 

रािdóय काय,योजना,  

@दगो fवकास ल~मा 

उ#लेख भएका 

लै&nगक समानताका 

úबषय, मानव अnधकार 

काय,योजना तथा 

छुवाछुत úबv`धको 

काय,योजना   

काया,\वयन गन,   

काय,aमहvमा रकम 

fव=नयोजन तथा 

काया,\वयन नगरेको  

म@हला fवm`ध हुने 

सबै Gकारका भेदभाव 

उ\मूलन गनB 

महासि\ध 

काया,\वयनका लाnग 

तयार गUरएको 

रािdóय काय,योजना,  

@दगो fवकास ल~मा 

उ#लेख भएका 

लै&nगक समानताका 

úबषय,, मानव 

अnधकार काय,योजना 

तथा छुवाछुत 

úबv`धको 

काय,योजना   

काया,\वयन गन, 

Gदेश सरकारका 

काय,aमहvमा 

fव=नयोजन भएको 

2वीकृत वाfष,क 

काय,कम र बजेट । 
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अनसुचूी २   

लै#$गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण पर78ण गो:ठ< काय>?मको झलकहB 

 
 

 


