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!=k[i7e"dL 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] k|:tfjgfdf juL{o, hftLo, If]qLo, eflifs, wfld{s, n}lËs lje]b / ;a} 
k|sf/sf hftLo 5'jf5"tsf] cGTo ug]{ tyf cfly{s ;dfgtf, ;d[l4 / ;fdflhs Gofo ;'lglZrt 
ug{ ;dfg'kflts ;dfj]zL / ;xeflutfd"ns l;4fGtsf cfwf/df ;dtfd"ns ;dfhsf] lgdf{0f 
ug]{ ;+sNk ul/Psf] 5 . 5'jf5't tyf e]befj lj?4sf] xs, wfld{s :jtGqtfsf] xs, efiff tyf 
;+:s[ltsf] xs, dlxnf, jfnjflnsf, blnt cfbLsf] xs,;fdflhs Gofosf] xs, Ho]i7 gful/ssf] 
xs, ;fdflhs ;'/Iffsf] xs nufotsf df}lns xsx? ;+ljwfgdf Joj:yf ul/Psf] 5 . dlxnfsf] 
xs ;DjGwL wf/fn] ;dfg j+zLo clwsf/, ;'/lIft dft[Tj / k|hgg\ :jf:Yo ;DjGwL clwsf/, 
/fHosf ;j} ;/sf/df ;xeflutf x'g] clwsf/, ;DklQ tyf kfl/jf/Ls dfldnf ;DaGwL clwsf/, 
lzIff, :jf:Yo, /f]huf/ / ;fdflhs ;'/Iffdf ;sf/fTds lje]bsf] Joj:yf u/]sf] 5 . To;/L g} 
;+ljwfgdf dlxnf lj?4 x'g] cGo lx+;fhGo sfo{x?nfO{ sfg"g adf]lhd b08gLo x'g] Joj:yf 
u/]sf] 5 . 

;dfgtfsf] xs cGtu{t ;fdflhs / ;fF:s[lst ?kn] k5fl8 kfl/Psf ;d'bfo ;d]tsf] ;+/If0f, 
;zlQms/0f / ljsf;sf] nflu ;+ljwfgn] ljz]if k|fjwfgx?sf] yk JofVof u/]sf] 5 . ;fdflhs 
Gofosf] xsn] /fHosf x/]s ;/sf/x?df ;dfj]zL / ;dfg'kflts k|ltlglwTjsf] l;4fGtsf 
cfwf/df hgtfsf] ;xeflutfsf] clwsf/sf] Joj:yf u/]sf] 5 . /fHosf gLltx?df ;fdflhs 
Gofo / ;dfj]zLs/0f ;DjGwL gLltx? ;fdflhs ;'/Iff / ;fdflhs Gofo k|bfg ubf{ ;a} lnË, 
If]q / ;d'bfo leqsf cfly{s ?kn] ljkGgnfO{ k|fyldstf k|bfg ug]{ pNn]v ul/Psf] 5 .   

:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ df n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f -Nf};;f;_ 
;DaGwL Joj:yf k|:tfjgdf g} pNn]v ul/Psf] 5 . o;sf cnfjf bkmf !! sf] :yfgLo txsf] 
sfd, sTf{Jo / clwsf/sf] pkbkmf -@_ -t_ df h]i7 gful/s, ckf+utf ePsf JolQm / 
c;Qmx?sf] Joj:yfkg ug]{ lhDd]jf/L cGtu{t ljleGg lqmofsnfkx? ;+rfng ug]{ clwsf/ k|bfg 
u/]sf] 5 eg] bkmf @$ pkbkmf -@_ df :yfgLo txn] of]hgf agfpFbf g]kfn ;/sf/, k|b]z 
;/sf/sf] gLlt, nIo, p2]Zo, ;do;Ldf / k|lqmof;Fu cg's"n x'g]u/L ;'zf;g, jftfj/0fd}qL, 
afnd}qL, hnjfo' kl/jt{g cg's'n, ljkb\ Joj:yfkg, n}+lus tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f 
cGt/;DalGwt ljifonfO{ Wofg lbg' kg]{5 eGg] Joj:yf pNn]v ul/Psf] 5 . o;}u/L ;f]xL bkmfsf] 
pkbkmf -#_ gu/kflnsfn] cfkm\gf of]hgf agfpFbf dlxnf afnaflnsf tyf lk5l8Psf ju{, If]q / 
;d'bfonfO{ k|ToIf nfe k'Ug], n}lËs ;dfgtf tyf ;dflhs ;dfj]zLs/0f clea[l4 x'g] vfnsf 
of]hgf tyf sfo{qmdx?nfO{ k|fyldstf lbg' kg]{5 egL pNn]v u/]sf] 5 .   

o;} u/L j8f ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ cGtu{t TfYof+s cBfjlws tyf ;+/If0f cGtu{t 
v08Ls[t tYof+s ;+sng, ljsf; sfo{ cGtu{t afnljjfx, ax'ljjfx, n}lËs lx+;f cGTo ug]{ cflb 
Joj:yf ul/Psf] 5 eg] :yfgLo txsf] of]hgf th'{df tyf sfof{Gjog cGtu{t of]hgf th'{df 



रो�पा नगरपा�लकाको लैससास प�र�ण प�र�ण ��तवेदन आ. व. २०७७/०७८ 

 

4 

 

k|s[ofdf dlxnf tyf lk5l8Psf] ju{sf] ;xeflutfdf hf]8 lbOPsf], of]hgf agfpbf dlxnf, 
afnaflnsf tyf lk5l8Psf ju{, If]q / ;d'bfonfO{ k|ToIf nfe k'Ug] of]hgf 5gf}6df hf]8 lbb} 
n};;f; k|j¢{g ug]{ Joj:yf ul/Psf] 5 .  

;g\ @)!% sf] ;]K6]Da/df ;DkGg ;+o'Qm /fi6«;+3sf] ;fwf/0f ;efn] @)!^ b]vL @)#) ;Dddf 
xfl;n ug'{kg]{ bLuf] ljsf;sf !& j6f nIo / !^( j6f pk–nIox? kfl/t u/]sf] 5 . lbuf] 
ljsf;sf nIox?n] ljz]if u/L x/]s JolQmsf] :jfledfg, :jtGqtf, ;dfgtfsf ;fy} ef]s, 
u/LaLsf] cGTo ub}{ lzlIft tyf :j:y hLjg ofkgsf nflu kl/sNkgf ub{5 . o;sf ;fy} oL 
nIox?n] ul/aLsf] /]vfd'gL /x]sf afnaflnsf, lszf]/lszf]/L, dlxnf, ckfËtf ePsf JolQm, 
of}lgs cNk;+Vos, k5fl8 kfl/Psf ;d'bfo h:t} blnt, hghflt, cflbjf;Lx?sf] 
cfjZostfx?nfO{ ;d]6\g] p2]Zo /fv]sf] 5 . r/d u/LaLsf] cGTo ug{, c;dfgtf x6fpg, 
lje]b;Fu n8\g / k5fl8 k/]sf JolQm / ;d'xsf] b'|t ultdf k|ult ug{sf nflu sf]xL klg k5f8L 
g5'6'g\ eGg] d'Vo l;4fGtnfO{ lbuf] ljsf;sf nIon] c+lusf/ u/]sf] 5 . lbuf] ljsf; nIon] 
JolQmsf] dof{bfnfO{ ljsf;sf] d'Vo cfwf/sf] ?kdf :yflkt u/]sf] 5 . sf]lx klg kl5 g5'6'g\ 
eGg] cjwf/0ffn] ;dfj]zL / lbuf] ljsf;sf pknlAw / glthf k|flKtsf nflu ljz]ift k/Dk/fut 
?kdf l;dfGts[t, ljkGg / hf]lvd cj:yfdf /x]sf JolQm / ;d'xnfO{ ljsf;sf] k|s[ofdf Nofpg] 
s'/fsf] ;'lglZrt ub{5 . lbuf] ljsf; nIo ;fdflhs, cfly{s / jftfj/0fLo ljsf;sf] Ps 
ljZjJofkL cjwf/0ff xf] . ;g\ @)#) ;Dddf ;a} k|sf/sf lje]bx? pGd'ng u/L ;dfgtf / 
Gofodf cfwfl/t ;dfhsf] cfwf/ tof/ ug{ cfjZos kg]{ nIox? /flvPsf 5g\ . lbuf] ljsf;sf 
nIox?n] ;dfgtf / Gofodf cfwfl/t ;dfh, dfgj, k[YjL, ;d[l4, zflGt h:tf ;jfnx?sf] 
;fem]bf/L dfkm{t ;+ej 5 egL k|ltj4tf hgfPsf] 5 . n}lËs ;dfgtf lbuf] ljsf; nIo dWo]sf] 
Ps dxTjk'0f{ nIo xf] . h'g nIo g+= % df /flvPsf] 5 . o;sf ;fy} n}lËs ;dfgtf ;a} 
nIox?df d'nk|jfxLs/0f ul/Psf] 5  of] s|;sl6ª ;jfn xf] .   

kGw|f} of]hgf -cfly{s jif{ @)&^÷)&&–@)*)÷)*!_ sf] cfwf/kqdf -s_ n}lËs ;dfgtf tyf 
dlxnf ;zlQms/0f, -v_ afnaflnsf tyf lszf]/lszf]/L -u_ h]i7 gful/s -3_ ckfËtf ePsf 
JolQm -8_ ;fdflhs ;'/Iff tyf ;+/If0f -r_ ;dfj]zLs/0f nufotsf ljifox?nfO{ 5'§} zLif{ssf 
?kdf /flvPsf] 5 . 

;+ljwfgåf/f k|bQ xsx?sf] sfof{Gjog ug{ tyf ;dfg'kflts ;dfj]zLsf cfwf/df /fHo ;+/rgfsf 
;a} cª\ux¿df dlxnf, blnt, cflbjf;L hghflt, dw]zL, dhb"/, ls;fg, ckfËtf ePsf JolQm, 
lk5l8Psf ju{ / If]q ;a}nfO{ ;xefuL u/fpg] ;+j}wflgs Joj:yf ul/Psf] kl/k|]Iodf ;fdflhs 
ljljwtf aLrsf] c;dfgtf, ;fdflhs al~rlts/0fsf sf/0f ;fdflhs ;d"xsf] ljsf; ;"rsx¿df 
ePsf] sdhf]/ cj:yf / ;fdflhs, cfly{s tyf k|zf;lgs If]qdf /x]sf] kxF'rsf] cGt/nfO{ Go"g ug{ 
cfjZos /x]sf] b]lvG5 . 
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@=cWoogsf] dxTj 
/f]Nkf gu/kflnsfn] n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0f sfo{ljlw @)&^ n] 
kflnsfsf] n};;f; If]qnfO{ k|efjsf/L sfof{Gjogdf hf]8 lbPsf] 5 . kflnsfn] j:tL:t/af6 
of]hgfx?sf] 5gf}6 b]lv k|fyldlss/0f x/]s r/0fx?df n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f 
cGt/ut sfof{Gjog ul/g' kg]{ lqmofsnfkx?df yk k|efjsfl/tf Nofpgsf] nflu klg n};;f; 
kl/If0fsf] cfjZostf /x]sf] 5 . g]kfnsf] ;+ljwfgsf] k|:tfjgfdf juL{o, hftLo, If]qLo, eflifs, 
wfld{s, n}lËs lje]b / ;a} k|sf/sf hftLo 5'jf5"tsf] cGTo ug]{ tyf cfly{s ;dfgtf, ;d[l4 / 
;fdflhs Gofo ;'lglZrt ug{ ;dfg'kflts ;dfj]zL / ;xeflutfd"ns l;4fGtsf cfwf/df 
;dtfd"ns ;dfhsf] lgdf{0f ug]{ ;+sNk u/]sf] 5 . :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ df n}lËs 
;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f -Nf};;f;_ ;DaGwL Joj:yf k|:tfjgdf g} pNn]v ul/Psf] 5 . 
tt\ ;Gb{edf o; /f]Nkf gu/kflnsfn] th'{df ug]{ lglt, sfo{qmd tyf ah]6, aflif{s of]hgf th'{df 
k|s[of, cfof]hgf Joa:yfkg tyf sfof{Gjog, / cg'udg tyf d'NofÍg ug]{ qmddf ;+3Lo, k|b]z tyf 
:yfgLo ;/sf/n] cjnDjg u/]sf] /fli6«o tyf k|fb]lzs lglt adf]lhd to ePsf n}lËs ;dfgtf 
tyf ;fdflhs ;dfa]zLs/0f ;DalGw sfo{qmdx?sf] sfof{jGog s] s:tf] cj:yfdf /x]sf] 5, s] 
s:tf kIfx? /fd|f 5g\, s] s:tf kIfx? ;'wf/ ug'{ kg]{ x'g;S5 / s:tf vfnsf] sfo{qmdx? th'{df 
ubf{ n};;f; ;DalGw ;jfnx? ;Daf]wg ug{ ;lsG5 eg]/ of]hgfaå sfo{of]hgf agfP/ clw a9\gsf] 
nfuL o; /f]Nkf gu/kflnsfn] n};;f;sf] xfnsf] cj:yf d'NofÍg tyf klxrfg ug{ :j–n]vfhf]vf 
ug{ cfjZos 7x/ u/]sf] 5 . 
 
#=n}lËs ah]6 k/LIf0fsf] p2]Zox? 

 g]kfnsf] ;+lawfg @)&@, :yfgLo ;/sf/ ;+~rfng P]g @)&$ df ePsf] n}lËs ;dfgtf 
;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0f lgb]{lzsf @)&^ n] Joj:yf adf]lhd :yfgLo txn] 
clËsf/ u/]sf] gLltut Joj:yf / o;sf] sfof{Gjogsf] cj:yfsf] :j–n]vfhf]vf ug{ .   

 /f]Nkf gu/kflnsf leq “n};;f;” sfo{Gjogsf] jt{dfg cj:yfsf] laZn]if0f ug{ .  

 /f]Nkf gu/kflnsfsf] aflif{s gLlt tyf sfo{qmddf “n};;f;”sf ;afnx?nfO{ ;d]6\g   

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

lbg . 

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

;Daf]wg ug{ .   

 /f]Nkf gu/kflnsf,lnjfËsf] P]g, lgod, lgofjnL, lglt tyf sfo{qmdx?nfO{ “n};;f;” 
d}qL agfpg .   

 n};;f; lbuf] ljsf;sf nffuL sfo{ of]hgf agfP/ sfd ug{ .    
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$= n}lËs k/LIf0fn] ;d]6g] If]qx? 

n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0f ubf{ gu/kflnsfsf] pknAw ljleGg 
b:tfj]hx?sf] cWoog ul/Psf] lyof] . gu/kflnsfsf] gLlt tyf sfo{qmd, aflif{s of]hgf tyf 
ljleGg If]qut sfo{qmdx?n] n};;f; If]qnfO{ slt;Dd ;Daf]wg u/]sf] 5 eg]/ cWoog ul/Psf] 
lyof] . o;} ul/ n}lËs ;dtfsf] l;4fGt, ;dljsf;sf] l;4fGt, ;dfj]zLs/0fsf] l;4fGt tyf n}lËs 
pQ/bfloTjsf] l;4fGtnfO{ kflnsfsf] gLlt tyf sfo{qmdaf6 cfTd;ft ul/Psf] jf ul/g' kg]{ 
ljifox?sf] cWoogsf] qmddf vf]hL ePsf] lyof] . n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f 
kl/If0f sfo{lalw @)&^n] tf]s]sf If]qx?df gLlt, sfg'g, of]hgf, ;+:yfut Joj:yfkg, dfgj ;+;fwg 
tyf Ifdtf ljsf;, ;]jf k|jfx / ;'zf;g tyf pQ/bfloTj d"n ljifo If]q / oL If]q leq kg]{ kg]{ 
pkIf]qx? gLlt sfg"gdf ;dfj]lztf, of]hgf th"{df tyf sfof{Gjog, jh]6 th"{df tyf sfof{Gjog, 
sd{rf/L kbflwsf/L k|ltlglwTj, sfo{k|0ffnL ;dfj]zL, ;ldlt, pk;ldlt / sfo{bndf k|ltlglwTj, 
sfo{ k|0ffnLdf ;dfj]zLs/0f, ljQ Joj:yfkg k|0ffnLdf ;dfj]lztf, tYof+s ;Stng tyf 
Joj:yfkg, dfgj ;+;fwg tyf Ifdtf ljsf;, cgf}krfl/s d"No, dfGotf, / s';+:sf/ lj?4 
hgr]tgf, sfg'gL ;fIf/tf, ljkb\ Joj:yfkgdf ;dfj]lztf, k"jf{wf/ ljsf;, k|hgg\ :jf:Yo, lzIff 
sfo{qmd, vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{, :j/f]huf/ tyf cfocfh{g / ahf/ Joj:yfkg, ;'zf;g, 
pQ/bfloTj / hjfkmb]lxtf, ;"rgf tyf ;+rf/, cg'udg tyf d"Nof+sg / ;dGjo tyf ;DjGw 
lj:tf/ h:tf pkIf]qx? o; n};;f; kl/If0fsf cWoog If]qx? /x]sf 5g\ . o;nfO{ tflnsfdf o; 
cg';f/ b]vfOPsf] 5 . 
%=n}lËs k/LIf0fsf] ljlw / t/Lsf  
n}+lus kl/If0fsf nflu o; /f]Nkf gu/kflnsf;Fu k|f/lDes ;dGjo kZrft kflnsfdf uP/ n}+lus 
;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0f lgb]{lzsf @)&^ df pNn]v eP cg';f/ # j6f r/0fx? 
kf/ ul/ sfo{ ;DkGg ul/Psf] 5 . h;nfO{ lgDg cg';f/ r/0fa4 pNn]v ul/Psf] 5 . M  
-s_ tof/L r/0f  
o; tof/L r/0fdf ;j{k|yd k|d'v ;xhstf{af6 kflnsfdf uO{ k|d'v k|zf;sLo clws[t / ;"rgf 
clwsf/L;Fu cGt/lqmof ul/ n}+lus kl/If0fsf nflu cfjZos kg]{ b:tfj]hx? ;+sng ug]{ sfo{ 
ul/Psf] lyof] eg] ;f] qmddf lgb]{lzsfdf pNn]v eP cg';f/ gu/kflnsfsf pkfWoIfsf] g]t[Tjdf % 
;b:oLo sfo{bn u7g ul/ n}+lus kl/If0fsf nflu cfjZos kg]{ ;Dk"0f{ tof/Lsf sfdx? ;DkGg 
ul/Psf] lyof] .  
o;sf ;fy} gu/kflnsfaf6 aflif{s of]hgf, If]qut of]hgf, jflif{s k|ltj]bg, cfly{s k|ltj]bg, 
rf}dfl;s÷aflif{s ;ldIff, ljsf; a'n]l6g, gu/kflnsfsf] k|f]kmfOn cflb b:tfj]hx? ;+sng ul/Psf 
lyP . oL b:tfj]hx? cWoog ul/ sfof{Gjog r/0fdf 5nkmn ug]{ / ;xefuLx?nfO{ ;+s]tx?df c+s 
k|bfg ug{ ;xh x'g] ul/ k|lzIf0f ug{ tof/L ul/Psf] lyof] . o;sf cltl/St sfo{zfnf ;~rfngsf 
nflu cfjZos kg]{ ;fdfu|Lx? Joj:yfkg ug]{, ;+s]tx? lk|G6 cfp6 ug]{ sfo{ klg ul/Psf] lyof] .   
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-v_ sfof{Gjog r/0f  

 k|f/lDes ;"rgf ;+sng  
gu/kflnsfdf n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf nflu eP u/]sf sfo{ k|ultx?sf 
ljifodf hfgsf/L lngsf nflu k|d'v l6d ln8/ / 6Ld ;b:on] pkfWoIf / ;"rgf clwsf/L;Fu 
k|ToIf 5nkmn ul/ ;"rgfx? ;+sng u/]sf lyP .   

 nlIft ju{;Fu 5nkmn  
gu/kflnsfn] ljsf;d"ns ultljlwx? ;~rfng ug]{ qmddf dlxnf, afnaflnsf / cGo nlIft 
ju{nfO{ s] s;/L ;d]6]/ lnPsf] 5 eGg] ljifodf hfgsf/L lngsf nflu l6dln8/n] :yfgLo txsf 
blnt dlxnf ;b:o, dlxnf tyf afnaflnsfsf] If]q x]g]{ kmf]sn JolSt;Fu 5nkmn ;~rfng u/]sf 
lyP . pgLx?;Fu nlIftju{nfO{ ljsf;sf] d"nwf/df Nofpgsf nflu eO/x]sf kxnx?sf ljifodf 
5nkmn ePsf] lyof] .  

 sfo{zfnf ;~rfng  
gu/kflnsfdf sfo{/t sd{rf/Lx? / kbflwsf/Lx?;Fu cGt/lqmofTds 5nkmn ug]{ / ;f] sf] 
cfwf/df ;xefuLx?n] n}+lus kl/If0f ug]{ p2]Zon] l6dln8/sf] g]t[Tjdf sfo{zfnf ;~rfng ul/Psf] 
lyof] . o;sf nflu ;j} ;xefuLx?nfO{ ef}lts b"/L sfod ul/ k|lzIf0f lbP/ pgLx?nfO{ n}+lus 
;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0f lgb]{lzsf @)&^ n] Joj:yf u/] n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs 
;dfj]zLs/0f kl/If0f lsg / s;/L eGg] ljifodf cg'lzIf0f ul/Psf] lyof] .  
 SWOT Analysis  

n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf If]qdf gu/kflnsfdf ePsf cEof;x?df ;jn kIf, 
;'wf/fTds kIf, cj;/ / r'gf}tLx?sf ljifodf ;d"x 5nkmn ul/Psf] lyof] . 
 
;d"x ljefhg / k|ZgfjnLx?df c+s k|bfg  
n};;f; sfo{ljlw @)&^ c'g'?ksf d"n ljifo j:t' cg';f/ ;xefuLx?nfO{ Psd'i7 k|ZgfjnLx?df 
;fd"lxs 5nkmn ul/ ;xdltdf c+s k|bfg ug{ ;xhLs/0f ul/Psf] lyof] . olb pgLx?n] 
k|ZgfjnLdf ePsf] lgb]{lzsf cg';f/ ! jf )=% c+s k|bfg u/]df To;sf nflu ;xof]uL k|df0fx? s] 
s] x'g cfjZos 5 eGg] ljifodf ;xhstf{af6 :ki6?kdf ;xhLs/0f ul/Psf] lyof] .  
 
dfs'/L hfnf] tof/  
c+s k|bfg u/] kZrft pgLx?n] lbPsf] c+ssf] cfwf/df dfs'/L hfnf] tof/ ul/Psf] lyof] / ;f] sf] 
cfwf/df ;xefuLx?nfO{ n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf] If]qdf ufpFkflnsfn] u/]sf 
kxnx?df cfwfl/t eO ;jn kIf, ;'wf/fTds kIfsf] ljZn]if0f ul/Psf] lyof] . 
 
n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0fdf cg';f/ cfufdL lbgdf ug]{ sfo{of]hgf tof/  
dfs'/L hfnf]df k|fKt kl/0ffdsf cfwf/df ;jn kIfx?nfO{ cem /fd|f] ub}{ hfg] / ;'wf/ ug'{ kg]{ 
kIfnfO{ ;d]6\g] ul/ aflif{s sfo{of]hgf tof/ ul/Psf] 5 . o; sfo{of]hgfdf ug'{ kg]{ sfd, 
lhDd]jf/L, ;do / nfut cg'dfg ul/Psf] 5 .   
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-u_ k|ltj]bg r/0f   
;xefuLx?n] k|ZgfjnLx?df lbPsf] c+ssf] cfwf/df dfs'/L hfnf] tof/ ul/Psf] lyof] eg] ;f] dfs'/L 
hfnf] ;xefuLx?;Fu k|:t't u/]/ ;jn kIf / ;'wf/fTds kIfx?nfO{ cf}NofO ;jn kIfx?nfO{ cem 
/fd|f];Fu cufl8 a9fpg / ;'wf/fTds kIfx?nfO{ sfof{Gjo ug{sf nflu sfd, lhDd]jf/L, ;do ;Ldf 
/ cg'dflgt nfutsf] cfwf/df sfo{of]hgf tof/ ug]{ sfd ;DkGg ul/of] . ;f] cfwf/df ;du| n}+lus 
kl/If0fsf] k|lqmofnfO{ b:tfj]hLs/0f ug]{ p2]Zon] sfo{ ;DkGg k|fljlws k|ltj]bg tof/ ul/of] .  
 
^= n}lËs k/LIf0fsf ;xefuLx? 
 

;xefuLsf] ljj/0fM                                                   ldlt M @)&*.!). !) / !! 

qm=; gfd kb ;Dks{ g+ 

lnË ;fdflhs ;dfj]lzs/0f 

d k' 
cG
o 

Aff= 
If]=7= 

hgh
flt 
kxf8
÷t/f
O{| 

blnt 
kxf8
÷t/f
O{| 

dw]z
L 

d'l
:n
d 

cGo 
k5fl8 
k/]sf 

;'bfox? 

ckfª\u
tfePs
fJolQmx

? 

1 k'0f{ s]=;L= gu/ k|d'v 9857821595           
2 dgs'df/L 3tL{du/ gu/ pkk|d'v 9866505118           
3 dx]Gb| k/fh'nL k|=k|=c= 9857851234           
4 k|ldnf 3tL{du/ ;=d=lj=lg= 9866906450           
5 kljqf a'9f d=lj=lg= 9844916295           
6 lbndfof lj=s= sf=kf=;b:o 9866903605           
7 Zofdnfn s]=;L= ;xfos rf}yf] 9857824114           
8 dx]Gb| k'g clws[t 5}7f} 9868664718           
9 ld;fgf 3tL{du/ /f]h=;+of]hs 9866922818           
10 ufoqL lj=s= sf=kf=;b:o 9847952800           
11 b]lj u'?ª k|]; ;+of]hs 9847912073           
12 a;Gt lu/L n]vfkfn 9857827112           
13 /fh]Gb| bdfO{ sf=kf=;b:o 9847894498           
14 dgs'df/L 3tL{du/ ;f=;'=zfvf 9868665229           
15 ltndtL lj=s= sf=kf=;b:o 9844900493           
16 ldgf 3tL{ sf=kf=;b:o 9847915956           
17 t'n axfb'/ 3tL{du/ j8fWoIf 9857879006           
18 ldgf clwsf/L gf=k=:jf=k|f= 9862194154           
19 xl/h+u u'?ª j8f ;b:o 9847911128           
20 /lZd Gof}kfg] k|zf=;xfos 9866429539           
21 lbndfof lji6 k=:jf=k|f= 9847868987           
22 ;'lzn s'df/ yfkf k|=clws[t 9857877009           
23 s'df/ /fjt sf=;= 9866839073           
24 pld{nf a'9fyf]sL sf=;= 9866206523           
25 ljlkg s'Fj/ ;=rf}yf] 9857820130           
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26 s0f{ axfb'/ k'gdu/ lzIff clws[t 9848386541           
27 zf]ef/fd 8fFuL ;xhstf{ 9847958922           
28 led axfb'/ 3tL{ cWoIf ?8f; 9868639939           
29 lgzfg cfrfo{ IT Officer 9845651043           
30 rlGb|sf lji6 sun Engineer 9869982888           
31 z]/ axfb'/ yfkf j8f ;b:o 9857857112           
32 lvd axfb'/ 3tL{ j8fWoIf 9857822375           
33 6+s axfb'/ lu/L :jf=zfvf=k|=            
34 l/df lj=;L= l6d ln8/ 9847051242           
 hDdf   !^ !* ) !^ !$ $ ) ) ) ) 

 

hgk|ltlglwsf] ;+Vof M !!  sd{rf/Lsf] ;+Vof M @!   cGo ;xefuLsf] ;+Vof M@ 
 
&= n}lËs k/LIf0fsf] ljZn]if0fsf cf}hf/x?  
n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0fsf nflu sfo{ljlwdf pNn]v ul/Psf k|d'v % 
j6f d"n zLif{s ljifoj:t' / tL ljifoj:t'sf klg yk pkzLif{s ljifoj:t'sf !)) ;'rsx?df 
;xefuLx?n] pknAw u/fPsf] c+ssf cfwf/df k|fKt u/]sf] c+snfO{ ljZn]if0f ul/Psf] lyof] . tL 
;"rsx?df c+s k|bfg ubf{ ;xefuLx?n] s:tf] cj:yfdf k"0ff{Í cyf{t ! c+s lbg], s:tf] cj:yfdf 
)=% c+s lbg] / s:tf] cj:yfdf ) c+s lbg] eGg] ljifodf ;xefuLx?nfO{ :ki6 x'g] ul/ ;xhLs/0f 
ul/Psf] x'Fbf c+s k|bfg ug]{ k|0ffnL Jojl:yt Pjd\ j}1flgs 5 . o;/L ;xefuLx?n] pknAw u/fPsf] 
c+ssf] cfwf/df dfs'/L hfnf] k|of]u ul/Psf] lyof] . o;sf cltl/St gu/kflnsfn] n}+lus ;dfgtf / 
;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf] If]qdf s] s:tf sfdx? ul//x]sf] 5 / cj c? s] s:tf sfdx? ug{ 
;s]sf] v08df g]kfnsf] ;+ljwfg, :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs 
;dfj]zLs/0f lgb]{lzsfn] pNn]v u/]sf k|fjwfgx?sf] ;Djf]wg x'G5 eGg] s'/f kQf nufpg SWOT 

ljZn]if0fsf] cEof;nfO{ klg n}+lus kl/If0fsf] cf}hf/sf] ?kdf k|of]u ul/Psf] lyof] .  

*= n}lËs k/LIf0faf6 cfPsf d'Vo pknAwL k|fKtLx? 

n}+lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0f ul/;s]kl5 gu/kflnsf dfkm{t ;~rfng 
eO/x]sf ljleGg lqmofsnfkx?df n}+lËs ;+j]bgzLntfsf] cEof;sf] cWoog tyf k[i7kf]if0f k|fKt 
ePsf] 5 . gu/kflnsfn] cjnDjg u/]sf] n};;f; gLlt tyf sfo{qmdx?sf] cGt/fn ljZn]if0f ul/ 
gof sfo{qmdx? ;lxtsf] sfo{ of]hgf tof/ ul/Psf] lyof] . cfufdL lbgdf gu/kflnsfnfO{ n}+lËs 
;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0fd}qL jgfO{ yk ;zlQms/0fsf sfo{qmd ;~rfng ug{sf nflu 
klg kl/If0fn] dfu{ k|z:t u/]sf] 5 . d'Votof n};;f; kl/If0f kZrft lgDgfg';f/ pknAwLx? tyf 
k|fKtLx? klxrfg ePsf 5g M   

• lg0f{o k|lqmofdf dlxnf ;xeflutf a9fpgsf nflu ljleGg of]hgf cGt/utsf pkef]Stf 
;ldltdf k|ltlglwTj ug]{ dlxnfx?n] cy{k"0f{ ;xeflutf /fd|f] /x]sf] b]lvG5 . 

• gu/kflnsfn] ;+rfng u/]sf sfo{s|dx?df n};;f;sf] cEof; u/]sf] b]lvG5 .     
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• kflnsfn] cfof]hgf u/]sf ljleGg sfo{s|ddf nlIft ju{sf] ;xeflutf j9\b} uPsf] b]lvPsf] 
5 .   

• n}lËs lx+;fsf 36gfx?df dlxnfx?n] Gofo kfPsf] -Gofo;ldtL dfkm{t_÷-h:t}M klt kTgL 
jLrsf] em} emu8f,3/]n' lx+;f,j]jf:tf, ufnL unf}h h:tf 36gfx?_  

• kflnsfn] ljkQdf k/]sf dlxnf, c;Qm, ;'Ts]/L, ue{jtL / Ho]i7 gfu/LsfnfO{ k|fyldstfdf 
/fv]/ sfd u/]sf] . 

• al~rlts/0f / hf]lvddf k/]sf JolQm / ;d'bfosf] nflu ljz]if sfo{qmd tyf ah]6sf] 
Aoj:yf PsLs[t ?kdf u/]sf] b]lvG5 . 

• gu/kflnsfn] ;+rfng ug{] Ifdtf ljsf; sfo{qmdx?df ;xeflux?sf] 5gf}6 ubf{ n}lËs tyf 
;fdflhs ?kdf alxis/0fdf k/]sf JolQm / ;d'xnfO{ k|fyldstfdf /fv]/ cfjZostf 
klxrfgsf cfwf/df ug]{ ul/Psf] .  

• dlxnf clwsf/ :yfkgf / dlxnfdfly x'g] lx+;f lj?4sf] ljleGg lbj; / cleofg h:t} 
dlxnf lx+;f lj?4sf] !^ lbg] cleofg,hflto lje]b, afnljjfx, ax'ljjfx, lszf]/L lbj;, 
cGt/fli6«o dlxnf lbj; h:tf cleofgx? ;+rfng ug]{ cEof;sf] ;'?jft ePsf] . 

• hflto 5'jf5't / e]befj ;DaGwL ljleGg tflndx? nlIft ju{nfO{ ;+rfng u/]sf] .  

 

(= n};;f; ah]6 k/LIf0f ljlwaf6 b]lvPsf n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf] cj:yf 

gu/kflnsfsf] n}FlËs ;dfgtf tyf ;fdflhs kl/If0f ul/;s] kl5 k|d'v % j6f d"n ljifo / @@ 
j6f pkljifosf !)) j6f ;'rsx?n] k|fKt u/]sf] c+snfO{ ljZn]if0f ul/ 5nkmn ul/Psf] lyof] . o; 
cfwf/df n}+lus kl/If0fdf kflnsfsf] cj:yf o; k|sf/ b]lvPsf] 5 . 

 
 

d"Vo ljifosf] d"Nof+sg 

l;=g+= d"n ljifo c+s  
k|fKtfË  

 

१ gLlt sfg"g of]hgf   @) !#=% 

२ ;+:yfut Joj:yf  @) !# 

३ 
dfgj ;+zfwg tyf Ifdtf 
ljsf;  

@) !) 

४ ;]jf k|jfx  @) !^ 

५ ;'zf;g tyf pQ/bfloTj @) !( 

 hDdf !)) &!=% 
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(=!= n}lËs k/LIf0f kZoft ;"rsx?n] k|fKt u/]sf c+s 
 

 
 
 
 
 
 
 

सूचक उप- सूचकह� पूणा��  �ा�ा� 

!= lglt, sfg"g, 
of]hgf 

lglt / sfo{df ;dfj]lztf ;xefuLtf * % 
of]hgf th'{df tyf sfo{Gjog * %=% 
ah]6 th'{df tyf sfo{Gjog $ # 

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

sfo{k|0ffnL ;dfj]lz $ !=% 
;ldlt pk;ldlt / sfo{bndf k|ltlglwTj $ @=% 
ljQ Joj:yfkg k|0ffnLdf ;dfj]lztf $ @=% 
tYoÍ ;+sng tyf Joj:yfkg $ #=% 

 hDdf @) !# 
#= dfgj ;+;fwg tyf 
Ifdtf lasf;  

dfgj ;+zfwg tyf Ifdtf ljsf; * @ 
cgf}krfl/s d'NodfGotf / s';+:sf/ lj?2 
hgr]tgf 

$ # 

sfg'gL ;fIf]/tf $ !=% 
ljkb Joj:yfkgdf ;dfj]lztf $ #=% 

 hDdf @) !) 
$ ;]jf k|jfx=  k"j{wf/ ljsf; $ @=% 

k|hgg\ :jf:Yo $ # 
lzIff sfo{qmd $ $ 
vfg]kfgL tyf ;/;kmfO $ @=% 
:j/f]huf/ tyf cfocfh{g / ahf/ 
Joj:yfkg 

$ $ 

 hDdf @) !^ 
%= ;'zf;g tyf 
pq/bfloTj 

;'zf;g $ $= 
pQ/bfloTj / hjfkmb]lxtf $ $ 
;'rgf tyf ;+rf/ $ $ 
cg'udg tyf d'NofÍg $ #=% 
;dGjo / ;DaGwlj:tf/ $ #=% 

 hDdf @) !( 
 hDdf !)) &!=% 
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(=@ n}Ës k/LIf0f glthfsf] dfs'/] hfnf]  

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

     
 

 
:tDe lrq ljZn]if0f -% d'n ljifo lzif{s_ 
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/f]Nkf gu/kflnsf lnjfË  
n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfa]zLs/0f kl/If0f cf=j=@)&&.)&*  

:tDe lrq ljZn]if0f -@@, pk;"rsx? 

 
 
 

:tDe lrq ljZn]if0f -@@ pk;'rs_ 
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!)= :yfgLo txdf n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f ;jn kIf / ;'wf/ ug{'kg]{ kIfx?  

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

d"n 
lzif{s 

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

gL
lt

 s
fg

"g 
/ 

of
]h
gf

 

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

!=!=!  
lglt sfg"gsf] k'j{ b:tfj]h ;ldIff / d:of}bfsf] 
ljifoa:t' / zAb rog / ;xeflutfd'ns agfpg] .  
!=!=@  
n};;f;sf] b[li6n] pko'Qm n]vfhf]vf / ljZn]if0f 
;'lglZrt ug]{ lglt tof/ kfg]{ . 
!=!=#  
:yfgLo sfg"g, lglt, cfjlws / jflif{s of]hgfdf 
ePsf lgltdf n};;f; ;DaGwL ljifox? ;dfa]z 
ug'{kg]{ . 
!=!=$  
n}+lus tyf of}lgs cNk;+Vossf] ;dljsf;, ;fdflhs 
lje]bsf] cGTo ug{ n};;f; kl/If0f ug]{ cnUu} lglt 
agfpg] . 
!=!=* 
:yfgLo / cfk|af;L sfdbf/x?sf] ;dfg sfdsf] ;dfg 
Hofnfsf] nflu :yfgLo >dlglt agfO{ nfu' ug'{kg]{ . 
!=@=!  
cfalws / jflif{s lglt tyf sfo{qmddf n};;f;sf] 
dfkgof]Uo nIf ;dfa]z ug'{kg]{ . 
!=@=@  
ah]6 l;df lgwf{/0f ubf{ n};;f; cg';f/ ;a} nlIft 
;d'xsf] nflu lglZrt k|ltzt ah]6 5'6\ofpg] Joj:yf 
ug]{ . 

 P]g, lgodx?df lje]b /lxt 
Joj:yf ePsf] . 

 Goflos ;ldltn] u'gf;f] ;'Gg] 
Joj:yf ePsf] . 

 ;dfg sfdsf] ;dfg Hofnf 
e'QmfgL ul/Psf] . 

 of]hgf 5gf}6 / kl/rfngdf 
;a}sf] ;xeflutf ug]{ 
ul/Psf] .  

 nlIft ju{nfO{ k|ToIf 
nfek'Ug] of]hgfx? ;+rfng 
ul/Psf] . 

 of]hgfx?df nlIft ju{sf] 
;lqmo ;xeflutfdf ;+rfng 
x'g] Joj:yf ul/Psf] .  

 nlIft ju{x? of]hgfaf6 
nfeflGjt eP gePsf] 
cg'udg ug]{ Joj:yf ePsf] .  

 

 k|ofKt ah]6sf] sdL 

 hgzlQmsf] cefj 

 dxfdf/L tyf ljkbx? 
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d"n 
lzif{s 

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

!=@=%  
ah]6 ljlgof]hg ubf{ nlIft ju{sf] 5'6\6f 5'6\6} ca:yf 
ljZn]if0f ug'{kg]{ .  
!=@=^  
lbuf] ljsf; nIfsf] nIf % nfO{ dWogh/ u/L ah]6 
tyf sfo{qmdx? to ug]{ . 
!=#=!  
ah]6 tyf sfo{qmd th'{df ug'{k'j{ nlIft ju{ / 
;d'bfox?;Fu 5nkmn / ljZnif0f ug'{kg]{ . 
!=#=#  
n}+lus pQ/bflo / ;fdflhs ;dfa]zL ljifodf ;'wf/ 
ug{ Ifdtf ljsf; sfo{of]hgf tof/ u/L 
sfof{Gjogsfnflu ah]6 tyf jflif{s sfo{qmd of]hgfdf 
;dfa]z ug]{ .  

;
+:y

fu
t
 J
oj

:y
f 

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

@=!=!  
;dfg ;xeflutfsf nflu lgltut Joj:yf Ifdtf 
clea[l2 ug]{ / lhDd]jf/ agfpg] . 
@=!=#  
hftL, wd{ / efiff ;+:s[lt / If]qsf] cfwf/df ;d:ofsf] 
ljZn]if0f ug]{ / hgzlQmsf] ;d'lrt Joj:yfkg ug]{ .  
@=@=@  
cfaZos ah]6sf] Joj:yf u/L ;+/rgf lgdf{0f ug]{ / 
sfo{zt{ / lhDd]jf/L ;d]t tf]Sg] . 
@=@=#  
;ef jf sfo{kflnsf dfkm{t ;a} k|sf/sf b'Jojxf/, 
e]befj / lx+;f lgoGq0f ;DaGwL cfrf/;+lxtf agfpg] 
/ nfu'' ug]{ . 
@=@=$  

 n}+lus lx+;f lgjf/0f sf]if 
;+rfng sfo{ljlw @)&& 
ag]sf] . 

 gu/ k|f]kmfO{t tof/ ePsf] . 

 pkef]Qmf ;ldlt u7g, 
kl/rfng Joj:yfkg 
sfo{ljlw @)&$ tof/ eO{ 
nfu' ePsf] . 

 n]vf Joj:yfkgdf ;'q 
k|0ffnLsf] k|of]u ePsf] .  

 cfaZos hgzlQmsf] 
Joj:yf x'g g;Sg' . 

 lgltx?sf] k|efjsf/L 
sfof{Gjog x'g g;Sg' . 

 cfaZotf, Ifdtf / 
;d:ofsf] ;dli7ut 
ljZn]if0f tyf kl/rfng 
gx'g' .  
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d"n 
lzif{s 

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

n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfa]zLs/0fsf nflu 
ul7t sfo{bn u7g kl/rfng / k[i7kf]if0f ug]{ .  
@=#=#  
kflnsfn] u7g u/]sf ;ldlt, pk;ldltx?nfO{ lgoldt 
a}7s, 5nkmn / lhDd]jf/L lbO{ k[7kf]if0f ug]{ .  
@=#=@  
kflnsfn] u7g u/]sf ;ldlt, pk;ldltx?nfO{ Ifdtf 
clea[l4 u/L lhDd]jf/ agfpg] / o;sf nflu cfaZos 
ah]6 Joj:yf ug]{ .  
@=#=$  
kflnsfn] u7g u/]sf ;ldlt, pk;ldltn] u/]sf 
sfdx?sf] ;ldIff, d"Nof+sgx?sf] clen]v /fVg] / 
cg'udg ug]{ . 
@=$=@  
nlIft ;d'bfosf] cfaZoQmf ljZn]if0f ug]{ / dfu 
;lxtsf] ah]6 Joj:yf ug]{ .  
@=$=#  
jflif{s ljsf; sfo{qmd agfpg] ;fFu7lgs ;+/rgf 
agfpg] / lhDd]jf/L tf]Sg] .  
@=%=# kflnsfsf] k|f]kmfO{df 5'6\ofO{Psf nlIft ju{x?sf] 
nflu sfo{qmd tyf ah]6 agfpg] .  

d
fg

j 
z
+;
fw

g 
t
y
f 

If
d
t
f 
lj
f;

 

#=!=$, 
#=@=!, 
#=@=#, 
#=@=$, 
#=$=!, 
#=$=@, 
#=$=#, 

#=!=!  
gu/kflnsfn] Ifdtf ljsf; ug{ sfo{of]hgf lgdf{0f 
u/L ;f]xL adf]lhd ah]6 ljlgof]hg ug'{kg]{ . 
#=!=@  
 
:yfgLo txsf kbflwsf/L tyf sd{rf/Lsf] nflu 
n};;f; ;DaGwL tflnddf dlxnf / k'?ifsf] ;dfg 

 dlxnf lj?4 x'g] ;a} k|sf/sf 
lx+;f lgjf/0f ug]{ sfo{qmdsf 
nflu ah]6 ljlgof]hg ug]{ 
u/]sf] .  

  

 jfnljjfx Go"lgs/0f ug{ 
/0flglt of]hgf tof/ ul/ 

 lgltx?sf] k|efjsf/L 
sfof{Gjodf r'gf}tL /x]sf] . 

 kof{Kt ah]6 tyf 
hgzlQmsf] cefj .   
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d"n 
lzif{s 

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

;xeflutf ;'lglZrt ug]{ .  
#=!=^  
dlxnf d}qL tflndsf] Joj:yf ug]{ .  
#=!=&  
gu/kflnsfn] nlIft ;d'xsf nflu nf]s;]jf cfof]u k'j{ 
tof/L sIff ;+rfng ug]{ .  
#=!=*  
a]lhª 3f]if0ff kqsf !@ j6f k|ltj4tfsf] af/]df 
kflnsfsf hgk|ltlglwx? / sd{rf/Lx?nfO{ 
cled'lvs/0f ug]{ .  
#=@=@  
gu/kflnsfn] n}+lus lx+;fd'Qm ufpFx'Fb} kflnsf 
3f]if0ffsf] nflu sfo{ljlw agfpg' kg]{ . 
#=#=!  
g]kfnsf] ;+ljwfg, P]g, lgodfjnL, sfo{ljlwsf] af/]df 
hgk|ltlglw / sd{rf/Lx?nfO{ cled'lvs/0f ug]{ . 
#=#=#  
k|To]s j8fdf dlxnfsfnflu sfg"gL ;r]tgf cg'lzIf0f 
sfo{qmd ;+rfng ug'{kg]{ . 
 

sfof{Gjogdf /x]sf] . 

 ljkb\ Joj:yfkg ;DaGwL 
sfo{ ;+rfng ug{ nlIft ju{ 
jf ;d'bfonfO{ k|fyldstfdf 
/flvPsf] . 

;
]jf
 k

|jf
x 

$=!=!, 
$=!=@, 
$=@=!, 
$=@=#, 
$=@=$ 
$=#=!, 
$=#=@, 

$=!=#  
n}+lus, jfn, ckfª\ud}qL ef}lts k'jf{wf/ lglt 
agfpg'kg]{ . 
$=!=$  
dlxnf nufot nlIft ;d'bfonfO{ nIo u/L a}sNkLs 
phf{ k|of]u ug{ ;xof]u ug]{ . 
$=@=@  
;a} ;fj{hlgs lgsfo / :ynx?df 5'6\6} :tgkfg 

 ;+l3o P]g, lgod tyf 
lgb]{lzsf / sfo{ljlwx/nfO{{ 
clgjfo{ sfof{Gjog ug{ 
lgb]{zg lbPsf] .  

 o; kflnsfsf] cfaZoQmf 
cg';f/ lgtL, sfo{ljlw 
agfpb} n};;f; sfod ug]{ 
u/]sf] .  

 agfOPsf lgltlgodx?sf] 
sfof{Gjog ug{ . 

 nlIft ;d'bfonfO{ ;"rgf, 
hgr]tgf km}nfpg . 

 sfg"g sfo{ljlwnfO{ ;do 
;fGble{s kl/dfh{g ug{ . 

 ah]6sf] l;ldttf ePsf] .  
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d"n 
lzif{s 

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

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

sIfsf] Joj:yf ug]{ . 
$=$=!  
;fj{hlgs ejg tyf :ynx?df nlIft ju{ d}qL 
zf}rfnosf] Joj:yf tyf ;fj'g, kfgL / :ofgL6fOh/sf] 
;d]t Joj:yf ug]{ .  
$=$=#  
s'lxg] / gs'lxg] kmf]xf]/nfO{ 5'6\ofpg] Joj:yf ug]{, 
s/]zfaf/L / km"naf/L Joj:yfkgdf dlxnf / k'?ifsf] 
;dfg ;xerflut ;'lglZrt ug]{ .  

 nlIft ;d'bfosf] cfaZoQmf, 
u'gf;f]x?sf] l6kf]6 x'g] 
kl/kf6L ePsf] .  

;
'z
f;

g 
t
y
f 
p
Q
/b

flo
Tj

 
   

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

%=$=@  
n};;f; ;DaGwL ul/Psf lqmofsnfkx?sf] cg'udg, 
d"Nof+sg ubf{ ;/f]sf/jfnfx?nfO{ k'u]sf] nfe, c;/ / 
k|efjsf] ljZ]nif0f ug'{kg]{ .  
%=%=@  
n}+lus ;dfgtf tyf ;dfa]zL ljsf;sf nflu ljleGg 
;/f]sf/jfnf lgsfox? ljr ;+hfn lgdf{0f u/L sfo{ut 
5nkmndf hf]8 lbg] .  

 :yfgLo txn] sfg"g lgdf{0f 
ubf{ n};;f;sf] k|ltlglwx? 
;'lglZrt x'g]u/L agfOPsf] . 

 ;dfa]zL ;xsfo{ cg';f/ 
ljleGg cj;/x?sf] ljt/0f 
ePsf] .  

 /f]Nkf gu/kflnsfsf] sfg"gdf 
ljleGg ljifout ;+hfnx? 
u7g ug]{ lgltut Joj:yf 
ePsf] .  

 

 :yfgLo ;/sf/n] pknAw 
u/fPsf] cj;/x?sf] 
;b'kof]u ug{ sl7g x'g] . -
h:t} Mafv|fkfg cg'bfg 
pknAw u/fpFbf cfkm\g} 
3/sf] afv|f b]vfO{ cg'bfg 
lng] u/]sf]_  

 ljleGg ;+hfn -;+oGq_ sf] 
ljwfgdf ;dGjo, 
;xsfo{df ;xeflutfsf] 
Go"gtf .  
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!!= n}lËs tyf ;fdflhs ;dfj]zL ljsf; sfo{of]hgf  
        n}lª\us ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0f 

@)&*÷!)÷!) / !! ut] 
sfo{of]hgf 

 

d"n lzif{s 

;wf/sf nflu cfaZos lqmofsnf 

lqmofsnfk ;+rfng ug]{ lhDd]jf/L 

;dofawL 

yk bfloTj 
kg]{ gkg]{  

 k"0ff{Í k|fKtfÍ   kxnstf{{ lg0f{ostf{  
sfof{Gjog 

stf{ 
kg]{  gkg]{ 

 

gLlt, 
sfg'g / 
of]hgf  
-@)_ 

 
 
 
 
 
 
!#=% 

!=!=!  
gLlt sfg'gsf] k"a{ b:tfa]h ;ldIff / d:of}bfx?df zAb 
rog / ;xefuLtfd"ns agfpg' . 

of]hgf 
zfvf 

sfo{kflnsf laifout 
zfvf 

t];|f] 
rf}dfl;s 

  

!=!=@ 
n};;f;sf] b[li6n] pko'Qm n]vfhf]vf / laZn]if0f 
;'lglZrt ug]{ gLlt tof/ kfg]{ . 

of]hgf 
zfvf 

sfo{kflnsf laifout 
zfvf 

cfaZos
tf 
cg';f/ 
ug]{  

  

!=!=# 
:yflgo sfg"g,gLlt cfalws of]hgfdf ePsf] gLltdf 
n};;f; ;DjlGw laifox? ;dfa]z ug'{kg]{ . 

of]hgf 
zfvf 

sfo{kflnsf laifout 
zfvf 

cfaZos
tf 
cg';f/ 
ug]{  

  

!=!=$ 
n}+lus tyf df}lnstf cNk;+Vofssf] ;dfa]lzs 
;fdflhs lae]bsf] cGTo ug{ n};;;f; k/LIf0f ug]{ 
cnUu] gLlt agfO sfof{Gjog ul/g]5 . 

of]hgf 
zfvf 

sfo{kflnsf laifout 
zfvf 

cfaZos
tf 
cg';f/ 
ug]{  

laifo 
la1x
? 

 

!=!=* 
:yflgo / cfk|af;L sfdbf/x?sf] lae]b cGTo ug]{ ul/ 
>d gLlt agfO sfof{Gjog ul/g]5  . 

of]hgf 
zfvf 

sfo{kflnsf laifout 
zfvf 

cfaZos
tf 
cg';f/ 
ug]{  
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d"n lzif{s 
;wf/sf nflu cfaZos lqmofsnf 

lqmofsnfk ;+rfng ug]{ lhDd]jf/L 

;dofawL 

yk bfloTj 
kg]{ gkg]{  

 k"0ff{Í k|fKtfÍ   kxnstf{{ lg0f{ostf{  
sfof{Gjog 

stf{ 
kg]{  gkg]{ 

!=@=! 
cfjlws of]hgf jflif{s ljsf; sfo{of]hgfdf n};;f; 
dfkg of]Uo nIo ;dfa]z ul/g]5 . 

of]hgf 
zfvf 

sfo{kflnsf laifout 
zfvf 

cfaZos
tf 
cg';f/ 
ug]{  

  

!=@=@ 
;|f]t cg'udg ubf{ ah]6 ;Ldf lgwf{/0f ubf{ n};;f; 
cg';f/ ;a} ;d'xnfO{ k|ToIf kmfObf k'Ug] u/L s'n 
ah]6sf] lglZrt k|ltzt 5]6\ofpg] gLlt agfpg] . 

of]hgf 
zfvf 

sfo{kflnsf laifout 
zfvf 

cfaZos
tf 
cg';f/ 
ug]{  

  

!=@=% 
of]hgf th{'df ubf{ nlIft ju{sf] 5'§f5'§} ca:yf 
ljZn]if0f ah]6 sfo{qmd to ul/g]5 . 

of]hgf 
zfvf 

sfo{kflnsf laifout 
zfvf 

cfaZos
tf 
cg';f/ 
ug]{  

  

!=@=^ 
lbuf] lasf;sf % nIox? cGt/ut /x]/ ah]6 
lalgof]hg ul/g]5 . 

of]hgf 
zfvf 

sfo{kflnsf laifout 
zfvf 

cfaZos
tf 
cg';f/ 
ug]{  

  
 
 
 

!=#=! 
ah]6 tyf sfo{qmd th'{df ug'{k"j{ nlIft ju{ / 
;d'bfox?;Fu 5nkmn / laZn]if0f ul/g]5 . 

of]hgf 
zfvf 

sfo{kflnsf laifout 
zfvf 

cfaZos
tf 
cg';f/ 
ug]{  

  

!=#=# 
n}+lus pQ/bfoL / ;fdflhs ;dfa]zL laifodf ;'wf/ 
ug{ Ifdtf lasf; sfo{of]hgf sfof{Gjogsf nflu ah]6 
tyf aflif{s sfo{qmd of]hgf ;dfa]z ug]{ . 

of]hgf 
zfvf 

sfo{kflnsf laifout 
zfvf 

cfaZos
tf 
cg';f/ 
ug]{  
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d"n lzif{s 
;wf/sf nflu cfaZos lqmofsnf 

lqmofsnfk ;+rfng ug]{ lhDd]jf/L 

;dofawL 

yk bfloTj 
kg]{ gkg]{  

 k"0ff{Í k|fKtfÍ   kxnstf{{ lg0f{ostf{  
sfof{Gjog 

stf{ 
kg]{  gkg]{ 

;+:yfut 
Aoj:yfk
g 
-@)_  

 
 
 
!# 

@=!=! 
;dfg ;xefuLtfsf nflu gLltut Aoj:yf Ifdtf 
clea[l4 ug]{ / lhDd]jf/L agfOg]5 . 

k|zf;g 
zfvf 
k|d'v 

k|=k|=c= laifout 
zfvf 

cf=a=@)

&(÷@)*

) 

hg
zlQm 

 

@=!=# 
hflt,wd{ / efiff ;+:s[lt / If]qsf] cfwf/df ;d:ofsf] 
laZn]if0f ug]{ / hgzlQmsf] ;d'lrt Aoj:yfkg ul/g]5 
. 

;fdflhs 
lasf; 
;ldlt 

gu/ 
sfo{kflnsf 

gu/kflnsf
sf] 
;DjlGwt 
zfvf 

cf=a=@)

&(÷@)*

) 

hg
zlQm 

 

@=@=@ 
cfZos ah]6sf] Aoa:yf u/L ;+/rgf lgdf{0f ug]{ / 
sfo{zt{ / lhDd]jf/L tf]lsg]5 . 

dlxnf 
afnafln
sf=zfvf 

sfo{kflnsf gu/kflnsf
sf] 
;DjlGwt 
zfvf 

cf=a=@)

&(÷@)*

) 

ah]6  

@=@=# 
;ef jf af]8{ dfkm{t ;a} k|sf/sf b'Ao{axf/,e]befj / 
lx+;f lgoGq0f ;DjlGw cfrf/ ;+lxtf agfpg] / nfu' 
ul/g]5 . 

d=t=jf=z
fvf 

sfo{kflnsf gu/kflnsf
sf] 
;DjlGwt 
zfvf 

cf=a=@)

&(÷@)*

) 

  

@=@=$ 
kflnsfdf n};;f;sf nflu sfo{bn u7g,kl/rfng / 
k[i7kf]if0f ul/g]5 . 

d=t=jf=z
fvf 

sfo{bn sfo{bn / 
gu/ @)&*÷@

)&( 

ah]6  

@=#=# 
kflnsfn] u7g u/]sf ;ldlt,pk;ldltx?nfO{ lgoldt 
a}7s,5nkmn / lhDd]jf/L lbO{ k[i7kf]if0f ul/g]5 .  

;DalGwt 
zfvf 

;ldlt ;DjlGwt 
zfvf @)&*÷@

)&( 

hg
zlQm 
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d"n lzif{s 
;wf/sf nflu cfaZos lqmofsnf 

lqmofsnfk ;+rfng ug]{ lhDd]jf/L 

;dofawL 

yk bfloTj 
kg]{ gkg]{  

 k"0ff{Í k|fKtfÍ   kxnstf{{ lg0f{ostf{  
sfof{Gjog 

stf{ 
kg]{  gkg]{ 

@=#=@ 
kflnsfn] u7g u/]sf ;ldlt,pk;ldltx?nfO{ Ifdtf 
clea[l4 u/L lhDd]jf/ agfpg] / o;sf nflu cfaZos 
ah]6 Aoj:yfk ul/g]5 . 

;DjlGwt 
zfvf 

;ldlt ;DjlGwt 
zfvf @)&*÷@

)&( 

hg
zlQm 

 

@=#=$ 
kflnsfn] u7g u/]sf ;ldlt,pk;ldltn] u/]sf 
sfdx?sf] ;ldIff,d"NofÍgx?sf] clen]v /fVg] cg'udg 
ul/g]5 . 

;DjlGwt 
zfvf 

;ldlt / 
sfo{kflnsf 

;DjlGw 
zfvf @)&*÷@

)&( 

hg
zlQm 

 

@=$=@ 
nlIft ;d'bfosf] cfaZostf laZn]if0f ug]{ / dfu 
;lxtsf] ah]6 Aoj:yfkg ul/g]5 . 

;DjlGwt 
zfvf 

;ldlt / 
sfo{kflnsf 

gu/;ef 
@)&*÷@

)&( 

ah]6  

@=$=@ 
aflif{s lasf; sfo{qmd Nofpg] ;f+u7lgs ;+/rgf 
agfpg] / lhDd]jf/L tf]lsg]5 . 

;fdflhs 
lasf; 
zfvf 

sfo{kflnsf gu/;ef 
@)&*÷@

)&( 

ah]6  

  @=%=# 
kflnsfsf] k|f]kmfOn cg';f/ ah]6 lalgof]hg ul/g]5 . 

;DjlGwt 
zfvf 

sfo{kflnsf gu/;ef 
@)&*÷@

)&( 

ah]6  

 
 
dfgj 
;+;fwg 
tyf 
Ifdtf 

!) #=!=! 
gu/kflnsfn] Ifdtf lasf; ug{ sfo{of]hgf lgdf{0f u/L 
;xL adf]lhd ah]6 lalgof]hg ug]{ . 

k|zf;g 
zfvf 
k|d'v 

sfo{kflnsf k|=k|=c= 
@)&*÷@

)&( 

la1 
tyf 
ha]6 

 

#=!=@ 
n};;f; ;DjlGw tflnddf kbflwsf/L tyf sd{rf/L 
;lxt dlxnf / k'?ifsf] ;dfg ;xefuLtf 

dlxnf 
tyf 
jfnjfln

sfo{kflnsf dlxnf tyf 
afnjflnsf 
zfvf 

@)&*÷@

)&( 

;fd
u|L 
tyf 
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d"n lzif{s 
;wf/sf nflu cfaZos lqmofsnf 

lqmofsnfk ;+rfng ug]{ lhDd]jf/L 

;dofawL 

yk bfloTj 
kg]{ gkg]{  

 k"0ff{Í k|fKtfÍ   kxnstf{{ lg0f{ostf{  
sfof{Gjog 

stf{ 
kg]{  gkg]{ 

lasf;   
-@)_ 

sf zfvf ah]6 
#=!=# 
dlxnf d}qL tflndsf] Aoj:yf ul/g' kg]{  

dlxnf 
tyf 
jfnjfln
sf zfvf 

sfo{kflnsf dlxnf tyf 
afnjflnsf 
zfvf 

@)&*÷@

)&( 

hg
zlQm 
/ 
ah]6 

 

#=!=% 
n};;f;sf] tflnd ;~rfng ug{ k|ofKt hgzlQmsf] 
Aoj:yf ug]{ 

dlxnf 
tyf 
jfnjfln
sf zfvf 

sfo{kflnsf dlxnf tyf 
afnjflnsf 
zfvf 

@)&*÷@

)&( 

hg
zlQm 
/ 
ah]6 

 

#=!=^ 
dfgj ;+zfwg lasf;sf] Aoj:yf ug'{ kg]{  

k|zf;g 
zfvf 

sfo{kflnsf k|zf;g 
zfvf k|d'v @)&*÷@

)&( 

hg
zlQm  

 

#=!=& 
nlIft ;d'xsf] nflu nf]s ;]jf cfof]h k"j{ tof/L sIff 
;~rfng ug'{ kg]{ . 

k|zf;g 
zfvf 

sfo{kflnsf k|zf;g 
zfvf k|d'v @)&*÷@

)&( 

ah]6   

#=!=* 
a]lhª 3f]if0ff kqsf !@ k|lta4tfx?sf] af/]df 
cled'lvs/0f ug'{ kg]{ . 

dlxnf 
tyf 
afnafln
sf zfvf 

sfo{kflnsf dlxnf tyf 
afnaflnsf 
zfvf 

@)&*÷@

)&( 

hg
zlQm 
/ 
ah]6  

 

#=@=@ 
n}+lus lx+;f d'Qm ufpF 3f]if0ff ug'{ kg]{ . 

dlxnf 
tyf 
afnafln
sf zfvf 

sfo{kflnsf dlxnf tyf 
afnaflnsf 
zfvf 

@)&*÷@

)&( 

hg
zlQm 
/ 
ah]6  

 

;]jf !^ $=!=# k|flalws sfo{kflnsf k|flalws rfn' hg  
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d"n lzif{s 
;wf/sf nflu cfaZos lqmofsnf 

lqmofsnfk ;+rfng ug]{ lhDd]jf/L 

;dofawL 

yk bfloTj 
kg]{ gkg]{  

 k"0ff{Í k|fKtfÍ   kxnstf{{ lg0f{ostf{  
sfof{Gjog 

stf{ 
kg]{  gkg]{ 

k|jfx -
@)_ 

n};;f;sf ;jfnx? ;d]l6g] ul/g] k"jf{wf/ ;ldlt 
atfpg] . 

zfvf zfvf cf=a=leq zlQm 
tyf 
ah]6 

$=!=$ 
dlxnf nufPt nlIft ;d'bfonfO{ nIo ul/ a}sNkLs 
phf{ k|of]u ug{ ;xof]u ug]{ . 

dlxnf 
tyf 
afnafln
sf zfvf 

sfo{kflnsf dlxnf tyf 
afnaflnsf 
zfvf 

rfn' 
cf=a=leq 

ah]6  

$=@=@ 
;a} ;fa{lhs lgsfo / :ynx?df 5'§} :ygkfg sIffsf] 
Aoj:yf ug]{ . 

:jf:Yo 
tyf 
dlxnf 
tyf 
afnafln
sf zfvf 

sfo{kflnsf :jf:Yo 
tyf dlxnf 
tyf 
afnaflnsf 
zfvf 

rfn' 
cf=a=leq 

ef}lt
s 
;+/r
gf 
tyf 
ah]6 

 

$=$=! 
n};;f; x'g] ul/ ;fa{hlgs lgsfo / :ynx?df 
zf}rfnosf] Aoj:yf / ;fa'g tyf :oflg6fOh/ cflbsf]  
Aoa:yf ug]{ . 

k|flalws 
/ :jf:Yo 
zfvf 

sfo{kflnsf k|flalws / 
:jf:Yo 
zfvf 

rfn' 
cf=a=leq 

ef}lt
s 
;+/r
gf 
tyf 
ah]6 

 

$=$=@ 
zf}rfno,lkpg] kfgL, kf]v/L 6f]n ;/;kmfO{ 
cleofgd"ns sfo{qmddf :yflgo dlxnfx?sf] ;lqmo 
;xefuLtf Aoj:yf ug[]{ . 

k|flalws 
/ :jf:Yo 
zfvf 

sfo{kflnsf k|flalws / 
:jf:Yo 
zfvf 

rfn' 
cf=a=leq 

ef}lt
s 
;+/r
gf 
tyf 
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d"n lzif{s 
;wf/sf nflu cfaZos lqmofsnf 

lqmofsnfk ;+rfng ug]{ lhDd]jf/L 

;dofawL 

yk bfloTj 
kg]{ gkg]{  

 k"0ff{Í k|fKtfÍ   kxnstf{{ lg0f{ostf{  
sfof{Gjog 

stf{ 
kg]{  gkg]{ 

ah]6 
$=$=# 
s'lxg] / gs'lxg] kmf]x/ 5'6\ofpg] Aoj:yf ug]{,s/];faf/L 
/ kmnkm"n Aoj:yfkgdf dlxnf / k'?ifsf] ;dfg 
;xefuLtf ;'lglZrt ug'{ kg]{ . 

vfg]kfgL 
tyf 
;/;kmfO{ 

sfo{kflnsf vfg]kfgL 
tyf 
;/;kmfO{  

rfn' 
cf=a=leq 

 
ah]6 

 

;'zf;g 
tyf 
pQ/bflo
Tj -@)_ 

!( %=$=@ 
n};;f; ;DjlGw ul/Psf lqmofsnfkx?sf] cg'udg, 
d"NofÍ0f ubf{ ;/f]sf/jfnfx?nfO{ k'u]sf] nfe,c;/ / 
k|efj laZn]if0f ug'{ kg]{ . 

;/f]sf/jf
nf 

;DjlGwt 
zfvf / 
sfo{kflnsf 

;DjlGwt 
zfvf k|d'v 

cfaZos
tf 
cg';f/ 
lg/Gt/ 

kg]{   

%=%=@ 
n}lus ;dfgtf tyf ;dfa]zL lasf;sf nflu laleGg 
;/f]sf/jfnf lgsfox? aLr ;~hfn lgdf{0f - u7g_ ul/ 
5nkmndf hf]8 lbg] . 

;DjlGwt 
zfvf 

sfo{kflnsf 
/ gu/ 
;ef 

Goflos 
;ldlt / 
k|=k|=c= 

cfaZos
tf 
cg';f/  

kg]{   
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lgZsif{M 

n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]lzs/0f k/LIf0f :yfgLo txdf n};;f;sf] cj:yf s:tf] /x]sf] 
5 . /fHosf x/]s txdf ;a} gful/sx?sf] cy{k"0f{ ;xefuLtfsf] cj:yf s] s:tf] /x]sf] 5 eg]/ 
dfkg u/L To;sf] n]vfhf]vf ug]{ k|s[of ;DkGg ul/Psf] 5 . kflnsfsf] n];;f; k/LIf0fsf] 
cj:yfnfO{ ljZn]if0f u/]/ x]bf{ of] kflnsfsf] cj:yf /fd|f] b]lvG5 . 

kflnsfdf n};;f;nfO{ d'nk|jfxLs/0f ug{sf nflu ;sf/fTds cEof;x? ePsf] k/LIf0fn] b]vfPsf] 
kfOof] . k/LIf0faf6 cfPsf ;jn kIfx?sf] lg/Gt/tf / ;'wf/ ug{'kg]{ kIfx?sf] ;f]xL cg'?k 
gLlt,of]hgf, sfo{s|d / ah]6 lgdf{0f u/L cuf8L a9g'kg]{ ;'emfjx? /x]sf] 5 . 

sf]/f]gf ;+qmd0fsf] t];|f] e]l/oG6sf] hf]lvd a9]sfn] /f]Nkf lhNnfsf !) j6} :yfgLo txx?df 
;xhLs/0f ug]{s|ddf :jf:Yosf dfkb08 ckgfP/ :jf:Yo ;'/Iffsf dfkb08 k'/f ul/ lglb{i6 sfo{ 
k'/f ug{ ;xof]u ug]{ ufpFkflnsf hgk|ltlglwx? / sd{rf/Lx? / k|b]z k|lzIf0f k|lti7fg n'lDjgL 
k|b]z nufotsf ;/f]sf/jfnf lgsfo ;a}nfO{ wGoafb lbg rfxfG5' . ;xh aftfj/0fdf 
;xeflutfTds ?kdf sfo{qmd ;DkGg ePsf] 5 . 5f]6f] ;dodf klg /fd|f] 5nkmn / cEof; ePsf] 
5 . kflnsfx?n] n};;f;sf ljifodf cfkm\gf] cj:yf cfkm} ljZn]if0f ug{'ePsf] 5 / cfkm\gf] 
n]vfhf]vf ub]{ ubf{ ef}lts k"jf{wf/ / dfgjLo ljsf;nfO{ ;Fu;Fu} n}hfg' kbf]{ /x]5 eGg] dxz'zLs/0f 
ug{'ePsf] 5 / ef}lts ljsf; / dfgjLo ljsf;nfO{ ;Fu;Fu} gnlusg ;d[4 kflnsf / v'zL 
kflnsfaf;L aGg ;Sb}gg\ eGg] dxz'z ug{'ePsf] 5 . cfufdL gLlt tyf of]hgf n};;f;d}qL lgdf{0f 
/ sfof{Gjogsf] nflu k|ltj4tf cfPsf] 5 . h'g xfdL ;a}sf nflu ;'vb kIf xf] .  

;'emfj 

n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]lzs/0f k/LIf0f ul/;s]kl5 :yfgLo txnfO{ n}lËs ;dfgtf 
tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f d}qL agfpgsf nfuL lgDg ;'emfax? lbPsf] 5 . 

 k/LIf0fdf klxrfg ePsf alnof kIfx?nfO{ lg/Gt/tf lb+b} sdhf]/ / ;'wf/ ug{'kg]{ kIfx?nfO{ 
gLlt, of]hgf, sfo{s|d / jh]6sf] Joj:yf u/L sfof{Gjog ug{'kg]{ . 

 n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0faf6 cfPsf ;jn kIfx?sf] lg/Gt/tf, 
sdLsdhf]/L / Uofjx?nfO{ hgk|ltlglw / sd{rf/Ln] ;'wf/ ub]{ n}hfg'kg]{ . 

 gLlt,sfo{s|d lgdf{0f ubf{ n};;f;d}qL ah]6sf] k|fyldsLs/0f u/L sfof{Gjog ug{'kg]{ . 
 n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zL ljsf;sf nfuL tof/ kf/]sf] sfo{of]hgfnfO{ cIf]/; 

kfngf ug]{ . 
 n};;f; 8]S; / :tgkfg sIfsf] :yfkgf ul/ sfof{Gjog ug{'kg]{ . 
 k|To]s aif{ kflnsf leq}af6 jf lj1sf] ;xof]u tyf ;xlhs/0fdf n}lËs ;dfgtf tyf 

;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0f ug{] u/fpg] . 
 n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zL ljsf;sf nfuL th{'df ul/Psf] sfo{of]hgf 

sfof{Gjogsf] ;dodf slDtdf aif{df @ k6s cw{jflif{s ?kdf ;ldIff ug]{ kl/kf6Lsf] ljsf; 
ug{'kg]{ .  
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cg';'lr ! M ;'rsx?n] k|fKt u/]sf] gDa/ / k|dfl0fs/0fsf] cfwf/x? 
 

नोट: म�ुया�न गदा� रा�ो अव�थालाई १ अंक, म�यम अव�थालाई ०.५ अंक र अ�त कमजोर अव�थालाई ० अंक �दन ुपन�छ।तल �दएको ता�लकामा ��येक सूचकमा '१', '०.५', र '०' अंक 

पाउने अव�था र सो को �माणीकरणको आधार रािखएको छ।यी सूचकमा ग�रने मू�या�न साम�ुहक मू�या�न हो।समूहमा प�हला सूचकमा छलफल गर� सोको अव�थाबारे सहम�तमा अंक �दान 

गनु� पन�छ। 

�सनं मूल 

�बषय 

सहायक 

�बषय 

अ� सूचक 

नं 

सूचक सूचकको 

अ� 

k|Ktf+s १ अंक आउने अव�था ०.५ अंक आउने अव�था ० अक आउने अव�था �मािणकरणको आधार 

१ 

न
ी�त

, 
क
ानू
न
, 
य
ोज
न
ा 
२
०
 

न
ी�त

 
र 
क
ानू
न
म
ा 
स
म
ाव
िेश
त
ा\
 स

ह
भ
ा�ग

त
ा 

  

८ 

१
.१

.१
 

�थानीय तहको नी�त तथा कानूनको 

म�यौदा तयार गन� काय��दशामा 

लैससासको ���ले स�पादन गन� गर� 

काय�टोल� �नमा�ण, पूव� द�तावेजको 

समी�ा गदा� लैससास ���कोणले 

भएको, म�यौदाको �बषयव�त ुर श�द 

चयन समावेशी र सहभा�गतामूलक 

हनेु गरे \नगरेको । 

०-१ 0.5 �थानीय तहको नी�त तथा कानूनको 

म�यौदा तयार गन�  काय��दशामा  

लैससासको ���ले स�पादन गन� 

गर� काय�टोल� �नमा�ण, पूव� 

द�तावेजको समी�ा गदा� लैससास 

���कोणले भएको, म�यौदाको 

�बषयव�त ुर श�द चयन समावेशी 

र सहभा�गतामूलक हनेु गरेको । 

�थानीय तहको नी�त तथा कानूनको 

म�यौदा तयार गन�  काय��दशामा   

लैससासको ���ले स�पादन गन� गर� 

काय�टोल� �नमा�ण, पूव� द�तावेजको 

समी�ा, म�यौदाको �बषयव�त ुर श�द 

चयन आ�ँसक �पमामा� समावेशी र 

सहभा�गतामूलक हनेु गरेको । 

�थानीय तहको नी�त तथा 

कानूनको म�यौदा तयार गन�  

काय��दशामा  लैससासको ���ले 

स�पादन गन� गर� काय�टोल� 

�नमा�ण, पूव� द�तावेजको समी�ा 

गदा� लैससास ���कोणले 

भएको, म�यौदाको �बषयव�त ुर  

समावेशी श�द चयन र 

सहभा�गतामूलक हनेु  

नगरेको। 

�वीकृ�तको ला�ग ��ततु गरेका 

म�यौदा नी�त तथा कानूनी 

द�तावेजह� । यस स�ब�धी 

�नण�य फाइलह� ।-  

 २   

१
.१

.२
 

�थानीय तहले आ�ना नी�त, कानून, 

योजना जार� गनु� भ�दा अगा�ड 

लैससासको ���ले उपय�ु भए 

नभएको बारे लेखाजोखा  वा �व�ेषण 

ग�र सुिन��त गन� गरे।नगरेको । 

०-१ 0.5 �थानीय तहले आ�ना नी�त, 

कानून, योजना जार� गनु� भ�दा 

अगा�ड लैससासको ���ले उपय�ु 

भए नभएको बारे हरेक द�तावेजमा 

लेखाजोखा  वा �व�ेषण गर� 

सुिन��त   गन� गरेको । 

�थानीय तहले आ�ना नी�त, कानून, 

योजना जार� गनु� भ�दा अगा�ड 

लैससासको ���ले उपय�ु भए नभएको 

बारे आ�ँसक�पमा ( केह� द�तावेज) 

मा�  लेखाजोखा  वा �व�ेषण गर� 

सुिन��त    गन� गरेको 

�थानीय तहले आ�ना नी�त, 

कानून, योजना जार� गनु� भ�दा 

अगा�ड लैससासको ���ले 

उपय�ु भए नभएको 

स�व�धमा कुनै द�तावेज उपर 

लेखाजोखा  वा �व�ेषण गर� 

सुिन��त  गन� नगरेको 

केह� �न�त तथा काय��व�धह�मा 

लेखाजोखा ग�रएको ।   

 ३   

१
.१

.३
 

�थानीय तहको नी�त र योजनामा 

लै��क समानता तथा सामािजक 

समावेशी �वकास (�थानीय काननु, 

नी�त, आव�धक र बा�ष�क योजनामा 

भएका नी�तह�) स�व�धी �वषयह� 

समावेश भए।नभएको । 

०-१ 1 �थानीय तहको नी�त र योजनामा 

लै��क समानता तथा सामािजक 

समावेशी �वकास (�थानीय काननु, 

नी�त, आव�धक र बा�ष�क योजनामा 

भएका नी�तह�) स�व�धी  

�वषयह�  समावेश भएको । 

�थानीय तहको नी�त र योजनामा 

लै��क समानता तथा सामािजक 

समावेशी �वकास (�थानीय काननु, नी�त, 

आव�धक र बा�ष�क योजनामा भएका 

नी�तह�) स�व�धी  �वषयह� आ�ँसक 

�पमामा� समावेश भएको । 

�थानीय तहको नी�त र 

योजनामा लै��क समानता तथा 

सामािजक समावेशी �वकास 

(�थानीय काननु, नी�त, 

आव�धक र बा�ष�क योजनामा 

भएका नी�तह�) स�व�धी  

�वषयह�  समावेश नभएको । 

बा�ष�क योजना स�व�धी 

द�तावेजह�, �थानीय राजप� 

।   
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 ४   

१
.१

.४
 

म�हला र प�ुष लगायत लै��गक 

तथा यौिनक अ�पसं�यकको 

सम�वकास,  सामािजक �वभेदको 

अ��य  तथा  लैससास पर��ण गन� 

अल�गै नी�तह� छन ्। छैनन ्? 

(�थानीय ऐन, काननु, काय��व�ध, 

�नद�िशकामा खास �यव�था 

गरे/नगरेको । 

०-१ 0 म�हला र प�ुष लगायत  लै��गक 

तथा यौिनक अ�पसं�यकको  

सम�वकास,  सामािजक �वभेदको 

अ��य  तथा  लैससास पर��ण 

गन�   अल�गै नी�त भएको र 

य�तो नीित, �थानीय ऐन, काननु, 

काय��व�ध, �नद�िशकामा खास 

�यव�था गरेको । 

म�हला र प�ुष लगायत लै��गक तथा 

यौिनक अ�पसं�यकको   सम�वकास,  

सामािजक �वभेदको अ��य  तथा  

लैससास पर��ण गन�  अल�गै नी�त 

भएको तर �थानीय ऐन, काननु, 

काय��व�ध, �नद�िशकामा खास �यव�था 

नगरेको । 

म�हला र प�ुष लगायत  

लै��गक तथा यौिनक 

अ�पसं�यकको  सम�वकास,  

सामािजक �वभेदको अ��य  

तथा  लैससास पर��ण गन�  

अल�गै नी�त नभएको र 

�थानीय ऐन, काननु, काय��व�ध, 

�नद�िशकामा समेत कुनै खास 

�यव�था नगरेको । 

 

 ५   

१
.१

.५
 

�थानीय तहले काया��वयनमा �याएका 

ऐन, �नयम, तथा काय��व�धमा म�हला, 

�कशोर�, बािलकाह� तथा लि�त वग� 

लगायतमा हनेु सबै �कारका 

�वभेदज�य काय�ह� अ��य गन� 

�ावधान रा�खएको / नरा�खएको । 

०-१ 1 �थानीय तहले काया��वयनमा 

�याएका ऐन, �नयम, तथा 

काय��व�धमा म�हला, �कशोर�, 

बािलकाह�  तथा लि�त वग� 

लगायतमा हनेु सबै �कारका 

�वभेदज�य काय�ह�  अ��य गन� 

�ावधान रा�खएको ।  

�थानीय तहले काया��वयनमा �याएका 

ऐन, �नयम, तथा काय��व�धमा म�हला, 

�कशोर�, बािलकाह�  तथा लि�त 

वग�मा लगायत हनेु सबै �कारका 

�वभेदज�य काय�ह�   अ��य गन� 

िसिमत  �ावधान मा� रा�खएको । 

�थानीय तहले काया��वयनमा 

�याएका ऐन, �नयम, तथा 

काय��व�धमा म�हला, �कशोर�, 

बािलकाह�  तथा लि�त वग�मा 

लगायत हनेु सबै �कारका 

�वभेदज�य काय�ह�  अ��य 

गन�  कुनै �ावधान नरा�खएको 

।   

वा�ष�क �न�त तथा काय��ममा 

समाबेश भएको ।  

 ६   

१
.१
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संघीय कानूनले �यव�था गरे 

बमोिजम �थानीय�तरमा म�हला तथा 

वि�तीमा परेको समदुाय मा�थ हनेु 

�हँसा र �वभेद उपर सनुवुाई हनेु 

�व�ध �मलाए। न�मलाएको । 

 

०-१ 1 संघीय कानूनले �यव�था गरे 

बमोिजम �थानीय�तरमा म�हला 

तथा वि�तीमा परेको समदुाय मा�थ 

हनेु �हंसा र �वभेद उपर सनुवुाई 

हनेु �व�ध �मलाएको र सो�ह 

अन�ुप काय��वयन हनेु गरेको । 

संघीय कानूनले �यव�था गरे बमोिजम 

�थानीय�तरमा म�हला तथा वि�तीमा 

परेको समदुाय मा�थ हनेु �हंसा र �वभेद 

उपर सनुवुाई हनेु  �व�ध �मलाएको तर 

काया��वयन नभएको । 

संघीय कानूनले �यव�था गरे 

बमोिजम �थानीय�तरमा म�हला 

तथा वि�तीमा परेको समदुाय 

मा�थ हनेु�हंसा र �वभेद उपर 

सनुवुाई हनेु  �व�ध न�मलाएको 

। 

वा�ष�क �न�त तथा काय��ममा 

समाबेश भएको ।  

 ७   

१
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.७
 

�थानीय नीित तथा कानूनमा 

म�हला, प�ुष लगायत लै��गक तथा 

यौिनक अ�पसं�यक उपर हुने 

�मको �यालामा �वभेद अ��य गन�  

�ावधान रहे । नरहेको । 

 

०-१ 1 �थानीय नीित तथा  कानूनमा 

म�हला,  प�ुष लगायत लै��गक 

तथा यौिनक अ�पसं�यक उपर 

हुने  �मको �यालामा �वभेद  

अ��य गन�   �ावधान रहेको र 

सो को काया��वयन भएको । 

�थानीय नीित तथा   कानूनमा 

म�हला, पु�ष लगायत लै��गक तथा 

यौिनक अ�पसं�यक उपर हुन े�मको 

�यालामा �वभेद अ��य गन� 

�ावधानमा� रहेको तर सो को 

काया��वयन नभएको । 

�थानीय नीित तथा   

कानूनमा म�हला, पु�ष 

लगायत लै��गक तथा यौिनक 

अ�पसं�यक उपर हुने �मको 

�यालामा अ��य गन�   कुनै 

�ावधान नरहेको। 

दररेट �नधा�रण भएको, �मको 

�याला भ�ुानी द�तावेज तथा 

�ववरण भएको । 
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 ८   

१
.१

.८
 

�थानीय तहको नी�त तथा कानूनमा 

रैथाने र आ�वासी कामदार तथा 

�मजीवी उपर हनेु �वभेद रो�ने 

�ावधान रहे । नरहेको  

०-१ 1 �थानीय तहको नी�त तथा 

कानूनमा रैथाने र आ�वासी 

कामदार तथा �मजीवी उपर हनेु 

�वभेद रो�ने �ावधानह� रहेको  र 

सो को काया��वयन भएको   । 

�थानीय तहको नी�त तथा कानूनमा 

रैथाने र आ�वासी कामदार तथा 

�मजीवी उपर हनेु �वभेद रो�ने �ावधान 

रहेको  तर सो को काया��वयन 

नभएको  । 

�थानीय तहको नी�त तथा 

कानूनमा रैथाने र आ�वासी 

कामदार तथा �मजीवी उपर 

हनेु �वभेद रो�ने कुनै �ावधान 

नरहेको। 

समान कामको समान 

�यालाको ला�ग दररेट �नधा�रण 

भएको, �मको �याला भ�ुानी 

द�तावेज तथा �ववरण भएको 

। 
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आव�धक योजना र वा�ष�क �वकास 

काय�कममा लै��क तथा समावेशी 

�वकासको ला�ग नी�त, रणनी�त, 

काय��म र सोको मापनयो�य ल�य 

समावेश  गरे । नगरेको  

०-१ 0 आव�धक योजना र वा�ष�क  

�वकास   काय�कममा लै��क तथा 

समावेशी �वकासको ला�ग नी�त, 

रणनी�त,  काय��म  र सोको 

मापनयो�य ल�य समावेश ग�रएको । 

 

आव�धक योजना र वा�ष�क  �वकास 

काय�कममा लै��क तथा समावेशी 

�वकासको ला�ग आ�ँस नी�त, रणनी�त,  

काय��म रहेको तर  सोको मापनयो�य 

ल�य समावशे नग�रएको 

  

आव�धक योजना र वा�ष�क  

�वकास काय�कममा लै��क तथा 

समावेशी �वकासको ला�ग नी�त, 

रणनी�त,   काय��म  र सोको 

मापनयो�य ल�य समावेश नग�रएको  

  

 

 १०     

१
.२

.२
 

गाउँपा�लका ।नगरपा�लकाको �ोत 

अनमुान तथा बजेट सीमा �नधा�रण 

स�म�तले बजेट सीमा �नधा�रण गदा� 

म�हला, बालबा�लका तथा सबै 

ल��त  समूहको अव�था �व�ेषणको 

आधारमा सो समूहलाइ ��य�य 

फाइदा प�ुने गर� कूल पूजँीगत 

बजेटको �नि�त ��तशत छु�ाउने 

गरे । नगरेको ।  

०-१ 0 
गाउँपािलका ।नगरपािलकाको �ोत अनमुान तथा 

बजेट सीमा िनधा�रण सिमितले बजेट सीमा 

िनधा�रण गदा� मिहला, बालबािलका तथा सबै 

ल��त  समहूको अव�था िव�ेषणको 

आधारमा सो समहूलाइ ��य�य फाइदा प�ुने 

गरी कूल पूँजीगत बजेटको िनि�त �ितश 

छुट्याउने गरेको  

गाउँपािलका ।नगरपािलकाको �ोत अनमुान तथा बजेट 

सीमा िनधा�रण सिमितले बजेट सीमा िनधा�रण गदा� 

मिहला, बालबािलका तथा के�ह ल��त  समहूको 

अव�था िव�ेषण ग�र कूल पूँजीगत बजेटको िनि�त 

�ितशत छुट्याउने  गरेको । 

 

 

गाउँपािलका ।नगरपािलकाको �ोत अनमुान 

तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमितले बजेट 

सीमा िनधा�रण गदा� मिहला, बालबािलका 

तथा कुनै पिन ल��त  समहूको 

अव�था िव�ेषण नगरेको तथा कूल पूँजीगत 

बजेटको िनि�त �ितशत छुट्याउने  

नगरेको । 
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१
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�थानीय तहको योजना प�हचान तथा 

छनौट गदा� लि�त समूहको स��य 

सहभा�गता हनेु गरे, नगरेको  र 

ल��त समुहले छनौट गरेका योजना 

�ाथ�मकता मा पन� गरे ।  नगरेको  

 

०-१ 1 �थानीय तहले गाउँ, व�ती�तरबाट 

योजना प�हचान तथा छनौट गदा� 

सबै लि�त समूहको स��य 

सहभा�गता हनेु गरेको र ल��त 

समुहल ेछनौट गरेका योजना �ाथिमकतामा 

पन� गरेको 

 

�थानीय तहले गाउँ, व�ती�तरबाट 

योजना प�हचान तथा छनौट गदा� केह� 

मा� लि�त समूहको स��य सहभा�गता 

हुने गरेको र ल��त समुहले छनौट 

गरेका केह� योजनामा� �ाथ�मकतामा 

पन� गरेको । 

�थानीय तहल ेगाउँ, व�ती�तरबाट 

योजना प�हचान तथा छनौट 

गदा� कुनैपिन लि�त समहूको स��य 

सहभािगता हुने नगरेको र ल��त 

समुहल ेछनौट गरेका  योजना 

�ाथिमकतामा पन� नगरेको । 

 

 

वडा�तरबाट छनौट  योजना 

तथा काय��मको सूची िनण�य 

पु��तका,�वीकृत वा�ष�क 

काय��म -   
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योजना तजु�मा गदा� म�हला तथा 

ल��त समूहको �यावहा�रक र 

रणनी�तक आव�यकता प�हचान र 

प�रपू�त� गन� �वषयमा छलफल हुने 

गरे/नगरेको ।  

 

०-१ 1 योजना तजु�मा गदा� म�हला तथा  

ल��त समूहको �यावहा�रक र 

रणनी�तक आव�यकता प�हचान र 

प�रपू�त� गन� �वषयमा िनर�तर (सबै 

योजना तजु�माका सबै चरणमा 

सधै) छलफल हुने गरेको ।  

योजना तजु�मा गदा� म�हला तथा  

ल��त  समूहको �यावहा�रक र 

रणनी�तक आव�यकता प�हचान र 

प�रपू�त� गन� �वषयमा  क�हले का�हं 

मा� (के�ह योजना तजु�माका के�ह 

चरणमा, क�हलेका�हं) छलफल  हुने 

गरेको ।  

योजना तजु�मा गदा� म�हला तथा 

ल��त समूहको �यावहा�रक र 

रणनी�तक आव�यकता प�हचान 

र प�रपू�त� गन� �वषयमा 

छलफल  हुने नगरेको  

बैठक िनण�य पु��तका,  

बजेट तजु�मा माग�दश�न बैठक 

पु��तका, �वीकृत वा�ष�क 

काय��म   
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योजना तजु�मा गदा� म�हला र प�ुष 

एवं लि�त समहुको छु�ा छु�ै 

अव�था �व�ेषणको आधारमा 

आव�यकता प�हचान गर� सो 

अनसुारको काय��म तय गन� 

ग�रए।नग�रएको ।  

०-१ 1 योजना तजु�मा गदा� म�हला र प�ुष 

एवं लि�त समहुको छु�ा छु�ै 

अव�था �व�ेषणको आधारमा 

आव�यकता प�हचान गर� सो 

अनसुार सबै काय��म तय गन� 

ग�रएको । 

योजना तजु�मा गदा� म�हला र प�ुष एवं 

लि�त समहुको छु�ा छु�ै अव�था  

�व�ेषणको आधारमा आव�यकता 

प�हचान गर� सो अनसुार केह� काय��म 

तय हनेु गरेको। 

योजना तजु�मा गदा� म�हला र 

प�ुष एवं लि�त समहुको छु�ा 

छु�ै अव�था  �व�ेषणको 

आधारमा आव�यकता प�हचान 

गर� सो अनसुारको काय��म 

तय गन� नग�रएको। 

म�हला र प�ुष एवं लि�त 

समहुको छु�ा छु�ै वा�ष�क 

�वकास काय��म बनेको ।    
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�थानीय तहले द�गो �वकासका 

ल�यह� �वशेष गरेर ल�य ५ 

लै��क समानता �ा� गन� �वषयलाई 

�थानीयकरण गर�  सो अनसुारको 

बजेट �व�नयोजन हनेु गरे । नगरेको 

। 

०-१ 0 �थानीय तहले द�गो �वकासका 

ल�यह�म�ये ल�य ५ लै��क 

समानता �ा� गन�  �वषयलाई 

�थानीयकरण गर�   सो अनसुारको 

बजेट �व�नयोजन गन� गरेको । 

�थानीय सरकारले द�गो �वकासका  

ल�यह�म�ये ल�य ५ लै��क समानता 

�ा� गन�  �वषयलाई �थानीयकरण गर� 

सो अनसुार केह� काय��मह�मा बजेट 

�व�नयोजन गन� गरेको 

�थानीय सरकारले द�गो 

�वकासका  ल�यह�म�ये ल�य 

५ लै��क समानता  �ा� गन� 

�वषयलाई �थानीयकरण 

नगनु�को साथै बजेट �व�नयोजन 

प�न गन� नगरेको। 

द�गो �वकासका ल�यह� 

�थानीयकरण गरेको द�तावेज 

(नीित, योजना तथा वा�ष�क 

�वकास काय��म )   
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�थानीय तहका योजना म�हला, 

बालबा�लका तथा �पछ�डएको वग�, 

�े� र समदुायलाई ��य� लाभ 

प�ुनेगर�  बने । नबनेको । 

०-१ 1 �थानीय तहका योजना म�हला, 

बालबा�लका तथा �पछ�डएको वग�, 

�े� र समदुायलाई ��य� / 

िन�द�� लाभ प�ुनेगर�  बनेको । 

�थानीय तहका योजना म�हला, 

बालबा�लका तथा �पछ�डएको वग�, �े� 

र समदुायलाई  अ��य� / सहयोगी 

हुन ेगर� बनेको । 

�थानीय तहका योजनाले 

म�हला, बालबा�लका तथा 

�पछ�डएको वग�, �े� र 

समदुायलाई लाभ प�ुनेगर�  

नबनेको । 

नीित, योजना तथा वा�ष�क 

�वकास काय��म   

 १६     

१
.२

.८
 

�थानीय तहका उपभो�ा 

स�म�तह�मा लि�त समहुका 

��त�न�ध स�हत कि�तमा ४०% 

म�हलाह�को सहभा�गता भए। 

नभएको र म�ुय काय�कार� पदको 

िज�मेवार� �दए । न�दएको । 

०-१ 1 �थानीय तहका उपभो�ा 

स�म�तह�मा लि�त समहुका 

��त�न�ध स�हत कि�तमा ४०% 

म�हलाह�को सहभा�गता भएको र 

म�ुय काय�कार� पदको  िज�मेवार� 

�दएको  । 

�थानीय तहका उपभो�ा स�म�तह�मा 

लि�त समहुका ��त�न�ध स�हत 

कि�तमा ४०% म�हलाह�को सहभा�गता 

भएको तर ग म�ुय काय�कार� पदको 

िज�मेवार� न�दईएको  

�थानीय तहका उपभो�ा 

स�म�तह�मा लि�त समहुका 

��त�न�ध स�हत कि�तमा ४०% 

म�हलाह�को सहभा�गता 

नभएको र  मु�य काय�कार� 

पदको �ज�मेवार�    पिन 

न�दईएको 

उपभो�ा स�म�तको गठन 

स�व�धी नीित तथा कानून र 

उपभो�ा सिमितको संरचना 
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बजेट तथा काय��म तजु�मा गनु�पूव� 

समदुायका म�हला, बालबा�लका, 

अपा�, जनजा�त, मधेशी, मिु�म, 

�पछडावग�, द�लत लगायत सबै 

ल��त वग� र समुदायसँग छलफल 

(�व�ेषण) गन� ग�रए। नग�रएको ।  

 0 बजेट तथा काय��म तजु�मा 

गनु�पूव� समुदायका म�हला, 

बालबािलका, अपा�ग, जनजाित, 

मधेशी, मु��म, �पछडावग�, दिलत 

लगायत सबै ल��त वग� र 

समुदायसँग छलफल (�व�ेषण) 

गन� ग�रएको । 

बजेट तथा काय��म तजु�मा गनु�पूव� 

समुदायका म�हला, बालबािलका, 

अपा�ग, जनजाित, मधेशी, मु��म, 

�पछडावग�, दिलत लगायत के�ह ल��त 

वग� र समुदायसँग के�ह काय��ममा 

छलफल (�व�ेषण)गन� ग�रएको । 

बजेट तथा काय��म तजु�मा 

गनु�पूव� समुदायका म�हला, 

बालबािलका, अपा�ग, 

जनजाित, मधेशी, मु��म, 

�पछडावग�, दिलत लगायत सबै 

ल��त वग� र समुदायसँग 

छलफल (�व�ेषण) गन� 

नग�रएको ।  

 

 १८     

१
.३

.२
 

�थानीय तहमा  लै��क उ�रदायी 

तथा सामािजक समावेशी बजेट 

�नमा�ण  एवं पर��ण  �नय�मत�पमा 

गन� बजेटको �यव�था ग�रए। 

नग�रएको र सोको  काया��वयन 

भए/ नभएको । 

०-१ 0 �थानीय तहमा  लै��गक 

उ�रदायी तथा सामा�जक 

समावेशी बजेट िनमा�ण  एवं 

पर��ण  िनयिमत�पमा गन� 

बजेटको �यव�था ग�रएको र 

सोको  काया��वयन भएको । 

 

�थानीय तहमा  लै��गक उ�रदायी 

तथा सामा�जक समावेशी बजेट िनमा�ण  

एव ंपर��ण  िनयिमत�पमा गन� 

बजेटको �यव�था ग�रएको तर सोको  

काया��वयन नभएको । 

�थानीय तहमा  लै��गक 

उ�रदायी तथा सामा�जक 

समावेशी बजेट िनमा�ण  एवं 

पर��ण  िनयिमत�पमा गन� 

बजेटको �यव�था नग�रएको र 

सोको  काया��वयन नभएको 

 

 १९     

१
.३

.३
 

प�र�ण प�ात  लै��क तथा 

समावेशी �वषयमा सधुार गन� �मता 

�वकास काय�योजना काया��वयनका 

ला�ग  बजेट तथा काय��म बा�ष�क 

योजनामा समावेश ग�रए।नग�रएको 

र सो को काया��वयन भए/नभएको 

। 

०-१ 0 प�र�ण प�ात लै��क तथा 

समावेशी �वषयमा सधुार गन� �मता 

�वकास काय�योजना काया��वयनका 

ला�ग  बजेट तथा काय��म बा�ष�क 

योजनामा समावेश गरेको  र सो 

को पूण��पमा काया��वयन भएको 

।  

प�र�ण प�ात  लै��क तथा समावेशी 

�वषयमा सधुार गन� �मता �वकास 

काय�योजना काया��वयनका ला�ग बजेट 

तथा काय��म बा�ष�क योजनामा 

समावेश भएप�न  र सो को 

आिशंक�पमा काया��वयन भएको ।  

प�र�ण प�ात  लै��क तथा 

समावेशी �वषयमा सधुार गन� 

�मता �वकास काय�योजना 

काया��वयनका ला�ग बजेट 

�यव�था हनेु नगरेको । 

 

 २०     

१
.३

.४
 

�थानीय तहको वा�ष�क �वकास 

काय��ममा लि�त समूहको ला�ग 

�नि�त ��तशत बजेट �व�नयोजन गर� 

उनीह�को �हतमा काय�योजना 

अनु�प काय��म संचालन  गन� 

ग�रए।नग�रएको ।  

०-१ 0.5 �थानीय तहको वा�ष�क �वकास 

काय��ममा ल��त समूहको लािग 

िन��त �ितशत बजेट �विनयोजन 

गर� उनीह�को �हतमा काय�योजना 

अनु�प काय��म संचालन  गन� 

ग�रएको । 

�थानीय तहको वा�ष�क �वकास 

काय��ममा ल��त समूहको लािग 

िन��त �ितशत बजेट �विनयोजन गर� 

उनीह�को �हतमा काय�योजना अन�ुप 

काय��म आंिशक�पमा संचालन  गन� 

ग�रएको । 

�थानीय तहको वा�ष�क �वकास 

काय��ममा ल��त समूहको 

लािग िन��त �ितशत बजेट 

�विनयोजन गन� नग�रएको । 

वा�ष�क �वकास काय��म  
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�थानीय तहको �नणा�यक तहमा 

म�हलाह� 

(पदािधकार�/कम�चार�) को 

समान�पमा ( ५०।५० 

��तशत) ��त�न�ध�व 

भए/नभएको । 

०-१ 0.5 �थानीय तहको िनणा�यक तहमा 

म�हलाह� (पदािधकार�/कम�चार�) 

को समान�पमा ( ५०।५० 

�ितशत) �ितिनिध�व भएको । 

�थानीय तहको िनणा�यक तहमा 

म�हलाह� (पदािधकार�/कम�चार�) को 

कि�तमा ३३ ��तशत ��त�न�ध�व 

भएको । 

�थानीय तहको िनणा�यक 

तहमा म�हलाह� 

(पदािधकार�/कम�चार�) को  

३३ �ितशत भ�दा पिन कम 

�ितिनिध�व भएको   । 

�थानीय तहको �नणा�यक तहमा 

रहेका (पदािधकार�/कम�चार�) 

को नामावल�को आधारमा ३३ 

��तशत भएको । 

 २२       
२
.१

.२
 

�थानीय तहका कम�चार�ह�को 

पदपू�त� गदा� सबै जातजा�त, 

�े�, �ल� र समदुाय लगायत 

ल��त वग�को समानपुा�तक 

��त�न�ध�व हुने रणनी�त 

�लए/निलएको  र सो 

वमो�जम काया��वयन 

भए/नभएको । 

०-१ 0.5 �थानीय तहका कम�चार�ह�को 

पदपूित� गदा� सबै जातजाित, �े�, 

िल�ग र समुदाय लगायत ल��त 

वग�को समानुपाितक �ितिनिध�व 

हुन ेरणनीित िलएको  र सो 

वमो�जम काया��वयन भएको । 

�थानीय तहका कम�चार�ह�को पदपूित� 

गदा� सबै जातजाित, �े�, िल�ग र 

समुदाय लगायत ल��त वग�को 

समानुपाितक �ितिनिध�व हुने 

रणनीित िलएको  र सो वमो�जम 

काया��वयन नभएको । 

�थानीय तहका कम�चार�ह�को 

पदपूित� गदा� सबै जातजाित, 

�े�, िल�ग र समुदाय 

लगायत ल��त वग�को 

समानुपाितक �ितिनिध�व हुने 

रणनीित निलएको । 

पदपूित� स�व�धी िनण�यह� 

 २३       

२.
१.

३ 

�थानीय तहले म�हला 

लगायत �वशेष जातजाित तथा 

समुदायलाई सेवा �दान गदा� 

स�व�धीत ल��त वग� वा 

समुदायको भाषा, सं�कृित र 

रहन सहन बुझेको साथै 

म�हला संवेदनशील कम�चार� 

वा जन�ितिनिध समेत 

समावेश भएको काय�टोली वा 

शाखा माफ� त सेवा �दने 

गरे/नगरेको । 

 

०-१ 1 �थानीय तहले म�हला लगायत 

�वशेष जातजाित तथा समुदायलाई 

सेवा �दान गदा� स�व�धीत 

ल��त वग� वा समुदायको भाषा, 

सं�कृित र रहन सहन बुझेको 

साथै म�हला संवेदनशील कम�चार� 

वा जन�ितिनिध समेत समावेश 

भएको काय�टोली वा शाखा माफ� त 

सेवा �दने गरेको । 

 

�थानीय तहले म�हला लगातय �वशेष 

जातजाित तथा समुदायलाई सेवा �दान 

गदा� स�व�धीत ल��त वग� वा 

समुदायको भाषा, सं�कृित र रहन 

सहन बुझेको साथै म�हला संवेदनशील 

कम�चार� वा जन�ितिनिध आंशीक 

�पमा समावेश भएको काय�टोली वा 

शाखा माफ� त सेवा �दने गरेको । 

 

�थानीय तहले म�हला लगातय 

�वशेष जातजाित तथा 

समुदायलाई सेवा �दान गदा� 

स�व�धीत ल��त वग� वा 

समुदायको भाषा, सं�कृित र 

रहन सहन बुझेको साथै 

म�हला संवेदनशील कम�चार� 

वा जन�ितिनिध समावेश 

नग�र भए काय�टोली वा शाखा 

माफ� त सेवा �दने गरेको  । 

स�बि�धत भाषा स�कृ�त 

जानेको कम�चार� तथा 

जन��त�न�धह� लाइ खटाउने 

गरेको �नण�य ।  
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 २४       

२.
१.

४ 

जन�ितिनिधह� तथा 

कम�चार�ह�लाई �मता 

�वकासको अवसर �दान गदा� 

म�हला तथा व��चितकरणमा 

परेका समुदायलाई प�हलो 

�ाथिमकता �दई सबैलाई 

समान अवसर �दान गन� गर� 

सकारा�मक �वभेदको नीित 

िलए/निलएको तथा उ�� 

नीित काय��वयन 

ग�रए/नग�रएको ।  

०-१ 1 जन�ितिनिधह� तथा 

कम�चार�ह�लाई �मता �वकासको 

अवसर �दान गदा� म�हला तथा 

व��चितकरणमा परेका 

समुदायलाई प�हलो �ाथिमकता 

�दई सबैलाई समान अवसर �दान 

गन� गर� सकारा�मक �वभेदको 

नीित िलएको तथा उ�� नीित 

काय��वयन ग�रएको ।  

जन�ितिनिधह� तथा कम�चार�ह�लाई 

�मता �वकासको अवसर �दान गदा� 

म�हला तथा व��चितकरणमा परेका 

समुदायलाई प�हलो �ाथिमकता �दई 

सबैलाई समान अवसर �दान गन� गर� 

सकारा�मक �वभेदको नीित िलएको तर 

उ�� नीित काय��वयन नग�रएको । 

जन�ितिनिधह� तथा 

कम�चार�ह�लाई �मता 

�वकासको अवसर �दान गदा� 

म�हला तथा व��चितकरणमा 

परेका समुदायलाई प�हलो 

�ाथिमकता �दई सबैलाई 

समान अवसर �दान गन� गर� 

सकारा�मक �वभेदको नीित 

निलएको । 

�व�भ� ता�लमह� सचालन 

गदा�का �नण�यह� 
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म�हला र प�ुषबीचको 

असमानता हटाउन तथा 

सामािजक समावेशीकरण 

बढाउनको ला�ग �थानीय 

तहको �नि�त काय�नी�त 

रहे/नरहेको ।  

०-१ 1 म�हला र प�ुषबीचको असमानता 

हटाउन तथा सामािजक 

समावेशीकरण बढाउनको ला�ग 

�थानीय तहको �नि�त काय�नी�त 

रहेको । 

म�हला र प�ुषबीचको असमानता 

हटाउन तथा सामािजक समावेशीकरण 

बढाउनको ला�ग �थानीय तहको �नि�त 

काय�नी�त भएप�न काया��वयनमा नरहेको 

। 

म�हला र प�ुषबीचको 

असमानता हटाउन तथा 

सामािजक समावेशीकरण 

बढाउनको ला�ग �थानीय 

तहको �नि�त काय�नी�त 

नरहेको। 

वा�ष�क �वकास काय��म  

 

 २६       

२
.२

.२
 

�थानीय तहमा लै��क �वकास 

हेन� इकाईको �यव�था छ।छैन 

? (लै��क �वकास डे�क वा 

लै��क समानता तथा सामािजक 

समावेशीकरण काया��वयन 

स�म�त वा य�तै कुनै 

संरचनाको �यव�था काय�शत� र 

िज�मेवार� �कटान स�हत 

गरे।नगरेको । 

०-१ 1 �थानीय तहमा लै��क �वकास हेन� 

इकाईको �यव�था रहेको (लै��क 

�वकास डे�क वा लै��क समानता 

तथा सामािजक समावेशीकरण 

काया��वयन स�म�त वा य�तै कुनै 

संरचनाको �यव�था  काय�शत� र 

िज�मेवार� �कटान स�हत रहेको । 

�थानीय तहमा लै��क �वकास हेन� 

इकाईको �यव�था रहेको (लै��क 

�वकास डे�क वा लै��क समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण काया��वयन 

स�म�त वा य�तै कुनै संरचनाको 

�यव�था  काय�शत� र िज�मेवार� �कटान 

स�हत रहेको) तर काया��वयनमा 

नरहेको ।  

�थानीय तहमा लै��क �वकास 

हेन� इकाईको �यव�था नरहेको 

(लै��क �वकास डे�क वा 

लै��क समानता तथा सामािजक 

समावेशीकरण काया��वयन 

स�म�त वा य�तै कुनै संरचनाको 

�यव�था नग�रएको) । 

लै��क �वकास हेन� इकाई 

सामािजक �वकास स�म�त 

रहेको  र िज�मेवार�ह� 

तो�कएको । 
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�थानीय तहबाट  काया�लयमा 

हनु स�ने कुनै प�न �कारको 

द�ुय�वहार, भेदभाब, म�हला 

�हंसा �नय��णको ला�ग आचार 

सं�हता बनाएर लाग ु

गरे/नगरेको । 

०-१ 1 �थानीय तहबाट  काया�लयमा हनु 

स�ने सबै �कारको द�ुय�वहार, 

भेदभाब म�हला �हंसा �नय��णको 

ला�ग आचार सं�हता बनाएर लाग ु

गरेको। 

�थानीय तहबाट  काया�लयमा हनु स�ने 

द�ुय�वहार, भेदभाब र म�हला �हंसा 

�नय��ण स�व�धी आचार सं�हता रहेको 

तर काया��वयन नगरेको। 

�थानीय तहबाट  काया�लयमा 

हनु स�ने द�ुय�वहार, भेदभाब र 

म�हला �हंसा �नय��ण स�व�धी 

आचार सं�हता नरहेको। 

आचार सं�हता द�तावेज तयार 

भएको र �नण�य पिु�तका 
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योजना तजु�मा स�म�तलाई 

सझुाव �दने द�तावेज तयार 

गदा� लै��क समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण 

काया��वयन स�म�तमा म�हला, 

बालबा�लका तथा अ�य सबै 

लि�त समदुायको स��य 

सहभा�गता भए/ नभएको र 

यस स�म�तले वडा तथा 

व��त�तरमा योजाना स�व�धी 

छलफल समावेशी भए नभएको 

अनगुमन गरे।नगरेको । 

०-१ 0.5 योजना तजु�मा स�म�तलाई सझुाव 

�दने द�तावेज तयार गदा� लै��क 

समानता तथा सामािजक 

समावेशीकरण काया��वयन स�म�तमा 

म�हला, बालबा�लका तथा अ�य 

सबै लि�त समदुायको स��य 

सहभा�गता रहेको र यस स�म�तले 

वडा  तथा व��त�तरमा योजाना 

स�व�धी छलफल समावेशी भए 

नभएको अनगुमन गरेको । 

योजना तजु�मा स�म�तलाई सझुाव �दने 

द�तावेज तयार गदा� लै��क समानता 

तथा सामािजक समावेशीकरण 

काया��वयन स�म�तमा म�हला, 

बालबा�लका तथा अ�य सबै लि�त 

समदुायको स��य सहभा�गता रहेताप�न 

यस स�म�तले वडा तथा व��त�तरमा 

योजाना स�व�धी छलफल समावेशी भए 

नभएको अनगुमन नगरेको । 

योजना तजु�मा स�म�तलाई 

सझुाव �दने द�तावेज तयार 

गदा� लै��क समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण 

काया��वयन स�म�तमा म�हला, 

बालबा�लका तथा अ�य सबै 

लि�त समदुायको स��य 

सहभा�गता नरहेको र यस 

स�म�तले वडा तथा 

व��त�तरमा योजाना स�व�धी 

छलफल समावेशी भए नभएको 

अनगुमन समेत नगरेको । 

सामािजक �वकास स�म�तले 

सझुाव �दएको द�तावेज 
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�थानीय तहले गठन गन� 

स�म�त, उपस�म�त र 

काय�दलह�मा म�हला तथा 

वि��तकरणमा परेको 

समदुायबाट म�हला र प�ुषको 

समावेशी ��त�न�ध�व हनेु 

�यव�था रहे। नरहेको ।  

०-१ 1 �थानीय तहले गठन गन� स�म�त, 

उपस�म�त र काय�दलह�मा म�हला 

तथा वि��तकरणमा परेको 

समदुायबाट म�हला र प�ुषको 

समावेशी र समानपुा�तक 

��त�न�ध�व हनेु �यव�था रहेको।  

�थानीय तहले गठन गन� स�म�त, 

उपस�म�त र काय�दलह�मा म�हला तथा 

वि��तकरणमा परेको समदुायबाट 

समानपुा�तक ��त�न�ध�व हनेु �यव�था 

रहेप�न �यवहारमा आंिशक ��त�न�ध�व 

हनेु गरेको। 

�थानीय तहले गठन गन� 

स�म�त, उपस�म�त र 

काय�दलह�मा म�हला तथा 

वि��तकरणमा परेको 

समदुायबाट समावेशी र 

समानपुा�तक ��त�न�ध�व हनेु 

�यव�था नरहेको। 

स�म�त, उपस�म�त र काय�दल 

गठनको संरचना-द�तावेज 

उपि�थ�त तथा �नण�य पिु�तका  
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�थानीय तहले गठन गन� 

स�म�त, उपस�म�त र 

काय�दलह�मा म�हला तथा 

वि��तकरणमा परेको 

समदुायका ��त�न�धह�ले 

छलफल तथा �नण�य �नमा�णमा 

स��य�पमा भाग�लन 

पाए।नपाएको   

०-१ 1 �थानीय तहले गठन गन� स�म�त, 

उपस�म�त र काय�दलह�मा म�हला 

तथा वि��तकरणमा परेको 

समदुायका ��त�न�धह�ले छलफल 

तथा �नण�य �नमा�णमा स��य�पमा  

भाग�लन पाएको । 

�थानीय तहले गठन गन� स�म�त, 

उपस�म�त र काय�दलह�मा म�हला तथा 

वि��तकरणमा परेको समदुायका 

��त�न�धह�ले छलफलमा भाग�लन पाए 

प�न  �नण�य �नमा�णमा भू�मका खे�न 

नसकेको ।  

�थानीय तहले गठन गन� 

स�म�त, उपस�म�त र 

काय�दलह�मा म�हला तथा 

वि��तकरणमा परेको समदुायका 

��त�न�धह�ले छलफल तथा 

�नण�य �नमा�णमा �व�थ ढंगले 

भाग�लन नपाएको ।  

सहभा�गताको उपि�थ�त र 

�नण�य पिु�तका  
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�थानीय तहमा स�ा�लत 

काय��मह�को अनगुमन र 

समी�ा स�व�धी काय�मा 

�थानीय सरकारले गठन गन� 

स�म�त, उपस�म�त र 

काय�दलह�ले म�हला तथा 

वि��तकरणमा परेको 

समदुायको �हतहनेु गर� �व�ेषण 

स�हत नी�तगत र काय�गत 

सझुाव �दने गरे।नगरेको ।  

०-१ 0.5 �थानीय तहमा स�ा�लत 

काय��मह�को अनगुमन र समी�ा 

स�व�धी काय�मा �थानीय सरकारले 

गठन गन� स�म�त, उपस�म�त र 

काय�दलह�ले म�हला तथा 

वि��तकरणमा परेको समदुायको 

�हतहनेु गर� �व�ेषण स�हत 

नी�तगत र काय�गत सझुाव �दने 

गरेको ।  

�थानीय तहमा स�ा�लत काय��मह�को 

अनगुमन र समी�ा स�व�धी काय�मा 

�थानीय सरकारले गठन गन� स�म�त, 

उपस�म�त र काय�दलह�ले म�हला तथा 

वि��तकरणमा परेको समदुायको �हतहनेु 

गर� �व�ेषण नगर� नी�तगत र काय�गत 

सझुाव �दने गरेको । 

�थानीय तहमा स�ा�लत 

काय��मह�को अनगुमन र 

समी�ा स�व�धी काय�मा 

�थानीय सरकारले गठन गन� 

स�म�त, उपस�म�त र 

काय�दलह�ले म�हला तथा 

वि��तकरणमा परेको 

समदुायको �हतहनेु गर� �व�ेषण 

र सझुाव केह�प�न  �दने 

नगरेको ।  

स�म�त, उपस�म�त र 

काय�दलह�ले �दएका 

सझुावह� तर �व�ेकषण 

नगरको । 
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�थानीय तहले गठन गन� 

स�म�त, उपस�म�त र 

काय�दलह�ले म�हला तथा 

वि��तकरणमा परेको 

समदुायको �हतहनेु गर� 

�दइएका नी�तगत र काय�गत 

सझुावह�को काया��वयन हनेु 

गरे।नगरेको ।  

०-१ 1 �थानीय तहले गठन गन� स�म�त, 

उपस�म�त र काय�दलह�ले म�हला 

तथा वि��तकरणमा परेको 

समदुायको �हतहनेु गर� �दइएका 

नी�तगत र काय�गत सझुावह�को  

काया��वयन हनेु गरेको ।  

�थानीय तहले गठन गन� स�म�त, 

उपस�म�त र काय�दलह�ले म�हला तथा 

वि��तकरणमा परेको समदुायको �हतहनेु 

गर� �दइएका नी�तगत र काय�गत 

सझुावह�को काया��वयन आंिशक  हनेु 

गरेको ।  

�थानीय तहले गठन गन� 

स�म�त, उपस�म�त र 

काय�दलह�ले म�हला तथा 

वि��तकरणमा परेको 

समदुायको �हतहनेु गर� 

�दइएका नी�तगत र काय�गत 

सझुावह�को काया��वयन हनेु 

नगरेको ।  

स�म�त, उपस�म�त र 

काय�दलह�ले �दएका 

सझुावह� र  

वा�ष�क �वकास काय��म 
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�थानीय तहमा लै��क �हँसा 

 िनवारण,म�हला सीप �वकास, 

नेत�ृव �वकास तथा �मता 

अ�भब�ृ� ज�ता �बषयमा �ोत 

�यव�थापनका  ला�ग बा�ष�क 

आ�थ�क ऐनमा उ�लेखगर� छु�ै 

कोष �थापना गर� काया��वयन 

भए/नभएको । 

०-१ 1 �थानीय तहमा लै��क �हँसा 

 िनवारण,म�हला सीप �वकास, 

नेत�ृव �वकास तथा �मता 

अ�भब�ृ� ज�ता �बषयमा �ोत 

�यव�थापनका  ला�ग बा�ष�क 

आ�थ�क ऐनमा उ�लेखगर� छु�ै 

कोष �थापना गर� काया��वयन 

भएको । 

�थानीय तहमा लै��क �हँसा 

 िनवारण,म�हला सीप �वकास, नेत�ृव 

�वकास तथा �मता अ�भब�ृ� ज�ता 

�बषयमा �ोत �यव�थापनका  ला�ग 

बा�ष�क आ�थ�क ऐनमा उ�लेखगर� छु�ै 

कोष �थापना गर�एको तर काया��वयन 

नभएको । 

�थानीय तहमा  लै��क �हँसा 

 िनवारण,म�हला सीप �वकास, 

नेत�ृव �वकास तथा �मता 

अ�भब�ृ� ज�ता �बषयमा �ोत 

�यव�थापनका  ला�ग बा�ष�क 

आ�थ�क ऐनमा उ�लेखगर� कुनै 

पिन कोष �थापना नभएको । 

कोष �थापना स�व�धी 

द�तावेज 

कोष संचालन काय��वधी 

कोष स�व�धी वा�ष�क �वीकृत 

काय��म र बजेट  
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आ�दवासी जनजा�त, द�लत 

लगायत अ�य लि�त समहुका 

म�हलाह�को �वकास र 

सशि�करणको ला�ग वजेटको 

�यव�था भएको/नभएको र 

उनीह�को आव�यकता 

अनसुार काय��म तजु�मा 

गरे/नगरेको । 

०-१ 1 आ�दवासी जनजा�त, द�लत लगायत 

अ�य लि�त समहुका म�हलाह�को 

�वकास र सशि�करणको ला�ग 

वजेटको �यव�था भएको/नभएको 

र उनीह�को आव�यकता अनसुार 

काय��म तजु�मा गरेको । 

आ�दवासी जनजा�त, द�लत लगायत 

अ�य लि�त समहुका म�हलाह�को 

�वकास र सशि�करणको ला�ग 

वजेटको �यव�था भएको तर उनीह�को 

आव�यकता अनसुार काय��म तजु�मा 

नगरेको । 

आ�दवासी जनजा�त, द�लत 

लगायत अ�य लि�त समहुका 

म�हलाह�को �वकास र 

सशि�करणको ला�ग वजेटको 

�यव�था नभएको । 

वा�ष�क �वकास काय��म 

र 

�गित �ितवेदन  
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�थानीय तहमा लै��क डे�कको 

�थापना र संचालनको लािग  

आव�यक  जन श��� 

लगायत अ�य �ोत 

साधनकोलािग   वजेटको 

�यव�था  भए/नभएको र सो 

अनसुार काय� भए/नभएको । 

०-१ 0.5 �थानीय तहमा लै��क डे�कको 

�थापना र संचालनको लािग  

आव�यक  जन श��� लगायत 

अ�य �ोत साधनकोलािग   

वजेटको �यव�था  भएको र सो 

अनसुार काय� भएको । 

�थानीय तहमा लै��क डे�कको �थापना 

र संचालनको लािग  आव�यक  जन 

श��� लगायत अ�य �ोत 

साधनकोलािग   वजेटको �यव�था 

भएको तर सो अनसुार काय� नभएको । 

�थानीय तहमा लै��क डे�कको 

�थापना र संचालनको लािग  

आव�यक  जन श��� 

लगायत अ�य �ोत 

साधनकोलािग   वजेट तथा 

काय��मको �यव�था  नभएको  

वा�ष�क �वकास काय��म  

बजेट छु�ाएर काय��मह� 

संचालन ग�रएको । 
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�थानीय तहले समावेशी सूचना 

�णाल� �यव�थापन गन� 

बजेटको �यव�था गरे।नगरेको 

र क�यटुरकृत लेखा �णाल�ले 

समावेशी �े�मा भएको बजेट 

तथा खच� स�व�धी सूचना �दने  

गरे/नगरेको । 

०-१ 1 �थानीय तहले समावेशी सूचना 

�णाल� �यव�थापन गन� बजेटको 

�यव�था गरेको र क�यटुरकृत 

लेखा �णाल�ले समावेशी �े�मा 

भएको बजेट तथा खच� स�व�धी 

सूचना �दने गरेको । 

�थानीय तहले समावेशी सूचना �णाल� 

�यव�थापन गन� बजेटको �यव�था 

गरेको तर क�यटुरकृत लेखा �णाल�ले 

समावेशी �े�मा भएको बजेट तथा खच� 

स�व�धी सूचना �दने नगरेको । 

�थानीय तहले समावेशी सूचना 

�णाल� �यव�थापन गन� 

बजेटको �यव�था नगनु�को साथ ै 

क�यटुरकृत लेखा �णाल�ले 

समावेशी �े�मा भएको बजेट 

तथा खच� स�व�धी सूचना �दने  

नगरेको । 

लेखा �णाल�मा स�ुको �योग 

भएको । 

३७   
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�थानीय तहले वडा तथा 

व�ती�तरका समुदायका 

आधारभतू खि�डकृत 

सूचना/त�याँक संकलन तथा 

अ�याव�धक गन� 

गरेको/नगरेको। 

०-१ 1 �थानीय तहले वडा तथा 

व�ती�तरका समुदायका आधारभूत 

खि�डकृत सूचना/त�याँक संकलन 

तथा अ�याव�धक गन� गरेको । 

�थानीय तहले वडा तथा व�ती�तरका 

समुदायका आधारभूत खि�डकृत 

सूचना/त�याँक संकलन गरेको तर 

अ�याव�धक गन� नगरेको । 

�थानीय तहले वडा तथा 

व�ती�तरका समुदायका 

आधारभतू खि�डकृत 

सूचना/त�याँक संकलन 

नगरेको  । 

ख��डकृत त�याँक स�हतको 

ब�तुगत �ववरण (गाऊं।नगर 

�ोफाईल) तयार भएको । 
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 ३८       

२
.५

.२
 

�थानीय तहले वडा तथा 

व�ती�तरका समुदायका 

आधारभतू खि�डकृत 

सूचना/त�याँक संकलन गदा� 

बेरोजगार तथा ग�रबको 

प�हचान गर� छु�ाछु�ै न�सा�न 

गन� गरे।नगरेको । 

०-१ 1 �थानीय तहले वडा तथा 

व�ती�तरका समुदायका आधारभूत 

खि�डकृत सूचना/त�याँक संकलन 

गदा� बेरोजगार तथा ग�रबको 

प�हचान गर� छु�ाछु�ै न�सा�न 

गन� गरेको । 

�थानीय तहले वडा तथा व�ती�तरका 

समुदायका आधारभूत खि�डकृत 

सूचना/त�याँक संकलन गदा� बेरोजगार 

तथा ग�रबको प�हचान गर◌ेको तर 

छु�ाछु�ै न�सा�न नगरेको । 

�थानीय तहले वडा तथा 

व�ती�तरका समुदायका 

आधारभतू खि�डकृत 

सूचना/त�याँक संकलन गदा� 

बेरोजगार तथा ग�रबको 

प�हचान एव ंछु�ाछु�ै न�सा�न 

नगरेको । 

ख��डकृत त�याँक स�हतको 

ब�तुगत �ववरण र न�शांकन 

 (गाऊं।नगर �ोफाईल)  

।�डिजटल �ोफाइलको तयार� 

भैरहेको । 

 ३९       

२
.५

.३
 

�थानीय तहले आ�नो 

पा��िच�मा आधा�रत ख�डीकृत 

त�यांक र सूचनालाई आधार 

मा�न �थानीय �वकास योजना 

तजु�मा गन� गरे/नगरेको । 

०-१ 1 �थानीय तहले आ�नो पा��िच�मा 

आधा�रत ख�डीकृत त�यांक र 

सूचनालाई आधार मा�न �थानीय 

�वकास योजना तजु�मा गन� गरेको । 

�थानीय तहले आ�नो पा��िच�मा 

आधा�रत ख�डीकृत त�यांक र 

सूचनालाई आंिशक�पमा मा� आधार 

मा�न �थानीय �वकास योजना तजु�मा गन� 

गरेको । 

�थानीय तहले आ�नो 

पा��िच�मा आधा�रत ख�डीकृत 

त�यांक र सूचनालाई आधार 

मा�न �थानीय �वकास योजना 

तजु�मा गन� नगरेको । 

आविधक तथा वा�ष�क �वकास 

योजना द�तावेज । 

 

 ४०       

२
.५

.४
 

�थानीय तहले आ�नो �े�का 

सामािजक सरु�ाका सु�वधा 

पाउने लाभ�ाह�ह� र 

पि�करणको अ�भलेख 

�यव�थापन तथा त�याँक 

अ�याव�धक गरे ।नगरेको । 

०-१ 1 �थानीय तहले आ�नो �े�का 

सामािजक सरु�ाका सु�वधा पाउने 

लाभ�ाह�ह� र पि�करणको 

अ�भलेख �यव�थापन तथा त�याँक 

अ�याव�धक गरेको । 

। �थानीय तहले आ�नो �े�का 

सामािजक सरु�ाका सु�वधा पाउने 

लाभ�ाह�ह� र पि�करणको अ�भलेख 

�यव�थापन गरेपिन त�याँक 

अ�याव�धक नगरेको । 

�थानीय तहले आ�नो �े�का 

सामािजक सरु�ाका सु�वधा 

पाउने लाभ�ाह�ह� र 

पि�करणको अ�भलेख 

�यव�थापन तथा त�याँक 

अ�याव�धक नगरेको । 

पि�करण स�व�धी  

अ�याविधक अ�भलेख र   

�य���गत घटना दता� 

पु��तका अपडेट भएको । 
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लै��क तथा समावेशी 

�वकासको ला�ग �मता �वकास 

काय�योजना तयार गरे/नगरेको 

र छु�ै िशष�कमा बजेट 

�व�नयोजन भए/नभएको र 

य�तो रकम खच� गन� काय��व�ध 

�वीकृत भइ काया��वयनमा 

आए।नआएको । 

०-१ 1 लै��क तथा समावेशी �वकासको 

ला�ग �मता �वकास काय�योजना 

तयार गर� छु�ै िशष�कमा बजेट 

�व�नयोजन हनेु गरेको र य�तो 

रकम खच� गन� काय��व�ध �वीकृत 

भइ काया��वयनमा आएको । 

लै��क तथा समावेशी �वकासको ला�ग 

�मता �वकास काय�योजना तयार भएप�न 

छु�ै िशष�कमा बजेट �व�नयोजन हनेु 

नगरेको तथा य�ता काय�मा भए गरेको 

खच� गन� काय��व�ध �वीकृत भइ 

काया��वयनमा नआएको  

लै��क तथा समावेशी 

�वकासको ला�ग �मता �वकास 

काय�योजना तयार नगरेको, छु�ै 

िशष�कमा बजेट �व�नयोजन हनेु 

नगरेको र य�तो रकम खच� 

गन� काय��व�ध समेत �वीकृत 

भइ काया��वयनमा नआएको । 

बा�ष�क �वकास काय��म र  

खच� गन� काय��व�ध �कृ�त 

भएको । 



रो�पा नगरपा�लकाको लैससास प�र�ण प�र�ण ��तवेदन आ. व. २०७७/०७८ 

 

38 

 

 ४२       

३
.१

.२
 

�थानीय तहका 

पदा�धकार�/कमचा�र�/ ल��त 

समुहल ेलै��क तथा समावेशी 

�वकास, ल��गक �हंसा िनवारण 

स�ब�धी ता�लम �लए/निलएको 

र ता�लम काय�कममा लि�त 

समूह तथा म�हला र प�ुषको 

समान सहभा�गता र उपि�थ�त 

स�ुनि�त गरे/नगरेको । 

०-१ 1 �थानीय तहका 

पदािधकार�/कमचा�र�/ ल��त 

समुहल ेलै��गक तथा समावेशी 

�वकास, ल�िगक �हंसा िनवारण 

स�ब�धी तािलम िलएको र 

तािलम काय�कममा ल��त समूह 

तथा म�हला र पु�षको समान 

सहभािगता र उप��थित सुिन��त 

गरेको । 

�थानीय तहका पदािधकार�/कमचा�र�/ 

ल��त समुहल ेलै��गक तथा समावेशी 

�वकास, ल�िगक �हंसा िनवारण 

स�ब�धी तािलम िलए पिन  तािलम 

काय�कममा ल��त समूह तथा म�हला 

र पु�षको समान सहभािगता र 

उप��थित सुिन��त नगरेको । 

�थानीय तहका 

पदािधकार�/कमचा�र�/ ल��त 

समुहल ेलै��गक तथा समावेशी 

�वकास, ल�िगक �हंसा िनवारण 

स�ब�धी तािलम निलएको र 

तािलम काय�कममा ल��त 

समूह तथा म�हला र पु�षको 

समान सहभािगता र उप��थित 

सुिन��त नगरेको । 

 

तािलम स�प�न �ितवेदन 

सहभागीह�को �ववरण 

 

 ४३       

३
.१

.३
 

तािलमका �वषयव�तुमा  

म�हलाका आव�यकता तथा 

सवालह� 

समे�टए/नसमे�टएको र 

��तुतीकरणमा लै��गक 

स�बेदनशील भाषाको �योग 

भए/नभएको तथा  तािलमको 

गुण�तर, सेवा सु�वधा 

स�ब�धमा प�ृपोषण 

िलए/निलएको  

०-१ 1 तािलमका �वषयव�तुमा  

म�हलाका आव�यकता तथा 

सवालह� समे�टएको र 

��तुतीकरणमा लै��गक 

स�बेदनशील भाषाको �योग 

भएको तथा तािलमको गुण�तर, 

सेवा सु�वधा स�ब�धमा प�ृपोषण 

िलएको 

तािलमका �वषयव�तुमा  म�हलाका 

आव�यकता तथा सवालह� समे�टएको 

र  

��तुतीकरणमा लै��गक स�बेदनशील 

भाषाको �योग भए पिन  तािलमको 

गुण�तर, सेवा स�ुवधा स�ब�धमा 

प�ृपोषण निलएको 

तािलमका �वषयव�तुमा  

म�हलाका आव�यकता तथा 

सवालह� नसमे�टएको र 

��तुतीकरणमा लै��गक 

स�बेदनशील भाषाको �योग 

नभएको तथा तािलमको 

गुण�तर, सेवा सु�वधा 

स�ब�धमा प�ृपोषण निलएको 

तािलम �यानुल  

तािलम मू�याँङकन �ितवेदन  

 

 ४४       

३
.१

.४
 

�थानीय तहमा म�हला तथा 

लि�त समहुका पदा�धकार�को 

�मता अ�भव�ृ�का ला�ग 

�न�द�� काय��मह� (�ा�ब�धक 

ता�लम, �मता �वकास, नेत�ृव 

�वकासको ता�लम, �मण 

आ�द)मा वजेट �व�नयोजन भई 

काय��म संचालन 

भए/नभएको  

०-१ 1 �थानीय तहमा म�हला तथा 

ल��त समुहका पदािधकार�को 

�मता अिभव�ृ�का लािग िन�द�� 

काय��मह� (�ा�बिधक तािलम, 

�मता �वकास, नेत�ृव �वकासको 

तािलम, �मण आ�द) मा वजेट 

�विनयोजन भई काय��म संचालन 

भएको  

�थानीय तहमा म�हला तथा ल��त 

समुहका पदािधकार�को �मता 

अिभव�ृ�का लािग िन�द�� काय��मह� 

(�ा�बिधक तािलम, �मता �वकास, 

नेत�ृव �वकासको तािलम, �मण 

आ�द) मा वजेट �विनयोजन भएपिन 

काय��म संचालन नभएको 

�थानीय तहमा म�हला तथा 

ल��त समुहका पदािधकार�को 

�मता अिभव�ृ�का लािग 

िन�द�� काय��मह� (�ा�बिधक 

तािलम, �मता �वकास, नेत�ृव 

�वकासको तािलम, �मण 

आ�द) मा वजेट �विनयोजन 

नभएको तथा काय��म 

संचालन नभएको 

�ितवष� �ित वडाबाट १०/१० 

जनाको �हसावले कृ�ष र पशु 

�ा�विधकह� पढाउने �यव�था 

गरेको । 
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�थानीय तहमा लै��क समानता 

तथा सामािजक समावेशीकरण 

स�व�धी ता�लम संचालन 

लगायतका काय��म  

काया��वयन गन� स�ने यथे� 

जनश��� भए/नभएको  

०-१ 0.5 �थानीय तहमा लै��गक समानता 

तथा सामा�जक समावेशीकरण 

स�व�धी तािलम संचालन 

लगायतका काय��म  काया��वयन 

गन� स�न ेयथे� जनश��� भएको 

�थानीय तहमा लै��गक समानता तथा 

सामा�जक समावेशीकरण स�व�धी 

तािलम संचालन लगायतका काय��म  

काया��वयन गन� स�न ेकेह� जनश��� 

भएको 

�थानीय तहमा लै��गक 

समानता तथा सामा�जक 

समावेशीकरण स�व�धी 

तािलम संचालन लगायतका 

काय��म  काया��वयन गन� 

स�न ेजनश��� न ैनभएको 

केह� मा�ामा जनशि�ह� 

भएको तर एथे� नभएको ।  

 ४६       
३
.१

.६
 

�थानीय तहमा मानव संसाधन 

�वकास के��/ शाखा/इकाइको 

�यव�था भए/नभएको र ित 

िनकायमा जनश��� �यव�था 

गरे/नगरेको  

०-१ 1 �थानीय तहमा मानव संसाधन 

�वकास के��/ शाखा/इकाइको 

�यव�था भएको र ित िनकायमा 

जनश��� �यव�था गरेको 

�थानीय तहमा मानव संसाधन �वकास 

के��/ शाखा/इकाइको �यव�था भएको 

तर ित िनकायमा जनश��� �यव�था 

नगरेको 

�थानीय तहमा मानव संसाधन 

�वकास के��/ शाखा/इकाइको 

�यव�था नभएको  

काय�रत जनशि�को शाखागत 

�ववरण भएको । 

 ४७       

३
.१

.७
 

�थानीय तहमा म�हला र 

ल��त समदुाय लि�त लोक 

सेवा आयोग पूव� तयार� क�ा 

स�ालन काय��म रहे/नरहेको 

र सो काय��म काया��वयन 

भए।नभएको 

०-१ 1 �थानीय तहमा म�हला र ल��त 

समुदाय ल��त लोक सेवा आयोग 

पूव� तयार� क�ा स�चालन 

काय��म रहेको र सो काय��म 

काया��वयन भएको 

�थानीय तहमा म�हला र ल��त 

समुदाय ल��त लोक सेवा आयोग पूव� 

तयार� क�ा स�चालन काय��म रहेको 

तर सो काय��म काया��वयन नभएको 

�थानीय तहमा म�हला र 

ल��त समुदाय ल��त लोक 

सेवा आयोग पूव� तयार� क�ा 

स�चालन काय��म नरहेको  

बा�ष�क �वकास काय��म  

वा�ष�क �गित �ितवेदन 

लोकसेवा आयोग पवु� तयार� 

क�ा सचालन गरेको । 

 ४८       

३
.१

.८
 

म�हला हक �हत र अिधकार 

स�व�धी बेइिज� घोषणाप�ले 

समेटेका वा�वटा ��तव�ताका 

स�व�धमा �थानीय तहका 

पदा�धकार�/ कम�चार�लाई 

जानकार� भए/नभएको र 

सोको अ�भमखुीकरण गरे/ 

नगरेको  

०-१ 0 म�हला हक �हत र अिधकार 

स�व�धी बेइ�ज�ग घोषणाप�ले 

समेटेका वा�वटा �ितव�ताका 

स�व�धमा �थानीय तहका सवै 

पदािधकार�/ कम�चार�लाई 

जानकार� भएको र सोको 

अिभमुखीकरण गरेको । 

 

म�हला हक �हत र अिधकार स�व�धी 

बेइ�ज�ग घोषणाप�ले समेटेका वा�वटा 

�ितव�ताका स�व�धमा �थानीय 

तहका के�ह पदािधकार�/ कम�चार�लाई 

जानकार� भएको तर सोको  

अिभमुखीकरण नगरेको । 

 

म�हला हक �हत र अिधकार 

स�व�धी बेइ�ज�ग 

घोषणाप�ले समेटेका वा�वटा 

�ितव�ताका स�व�धमा 

�थानीय तहका  पदािधकार�/ 

कम�चार�लाई जानकार� नभएको 

र साथै सोको अिभमुखीकरण 

पिन नगरेको । 
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म�हला �व�� हुने सवै 

�कारका �हंसा �नवारण गन� 

काय��मका लािग बजेट 

�व�नयोजन गरे/नगरेको  

०-१ 1 म�हला �व�� हुने सवै �कारका 

�हंसा िनवारण गन� काय��मका 

लािग बजेट �विनयोजन गरेको 

म�हला �व�� हुने �हंसा िनवारण गन� 

के�ह काय��मका लािग मा� बजेट 

�विनयोजन गरेको  

म�हला �व�� हुने �हंसा 

िनवारण गन� कुन ैपिन 

काय��मका लािग बजेट 

�विनयोजन न ैनगरेको  

बा�ष�क �वकास काय��म  
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 ५०     

३
.२

.२
 

लै��क �हँसा मु�� 

गाऊ।नगरपा�लका घोषणा 

गरे/नगरेको र म�हला �हंसा 

�व�� शु�य सहनशीलताको 

नीित िलए/निलएको  

०-१ 0 लै��गक �हँसा मु�� 

गाऊ।नगरपािलका घोषणा गरेको र 

म�हला �हंसा �व�� श�ुय 

सहनशीलताको नीित िलएको तथा 

म�हला �हंसाका घटना नघटेको  

लै��गक �हँसा मु�� गाऊ।नगरपािलका 

घोषणा गरेको र म�हला �हंसा �व�� 

श�ुय सहनशीलताको नीित िलएको तर 

म�हला �हंसाका घटना  गत वष�को 

तुलनामा  कम घटेको। 

लै��क �हँसा मु�� गाऊ। 

नगरपा�लका घोषणा प�न 

नभएको र म�हला �हंसाका 

घटनामा गत वष�को तुलनामा  

कमी नआएको 

 

 ५१       
३
.२

.३
 

�थानीय तहले म�हला �व�� 

हुन ेसवै �कारका �हंसा 

�नवारण गन� काय��मह� 

संचालन गरे/नगरेको  

०-१ 1 �थानीय तहल ेम�हला �व�� हुने 

सवै �कारका �हंसा िनवारण गन� 

काय��मह� संचालन गरेको 

�थानीय तहल ेम�हला �व�� हुने केह� 

�हंसा िनवारण गन� काय��मह� 

संचालन गरेको 

�थानीय तहल ेम�हला �व�� 

हुन े�हंसा िनवारण गन� कुनै 

पिन काय��मह� संचालन 

नगरेको 

बा�ष�क �वकास काय��म  

वा�ष�क �गित �ितवेदन 

 ५२       

३
.२

.४
 

�थानीय तहले समाजमा रहेका 

�व�भ� सामा�जक कुर�ित 

(जा�तगत छुवाछुत, छाउपडी, 

बाल �ववाह, बह ु�ववाह, 

दाइजो, आ�द) हटाउन 

काय��मह� संचालन 

गरे/नगरेको । 

०-१ 1 �थानीय तहल ेसमाजमा रहेका 

�विभ�न सामा�जक कुर�ित 

(जाितगत छुवाछुत, छाउपड�, बाल 

�ववाह, बहु �ववाह, दाइजो, आ�द) 

हटाउन काय��मह� संचालन 

गरेको । 

�थानीय तहल ेसमाजमा रहेका 

�विभ�न सामा�जक कुर�ित (जाितगत 

छुवाछुत, छाउपड�, बाल �ववाह, बहु 

�ववाह, दाइजो, आ�द) हटाउन केह� 

काय��मह� संचालन गरेको । 

�थानीय तहल ेसमाजमा रहेका 

�विभ�न सामा�जक कुर�ित 

(जाितगत छुवाछुत, छाउपड�, 

बाल �ववाह, बहु �ववाह, 

दाइजो, आ�द) हटाउन 

काय��मह� संचालन नगरेको । 

बा�ष�क �वकास काय��म  

वाल �ववाह र जा�तय छुवाछुत 

�व��का अ�भयानह� संचालन 

भएका । 
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�थानीय तहका म�हला तथा 

समावेशी समहूबाट िनवा�िचत 

भएका जन�ितिनिध र 

काय�रत कम�चार�लाई नेपालको 

सं�वधान, �थानीय सरकार 

स�चालन ऐन, अ�तर सरकार 

�व� �यव�थापन ऐन, 

कम�चार� समायोजन ऐन, 

मुलुक� सं�हताह�, �बषयगत 

कानूनह�, �थानीय तहले 

जार� गरेका कानूनह� र अ�य 

�चिलत मह�वपूण� 

कानूनह�को स�व�धमा 

अिभमुखीकरण गरे/ नगरेको  

०-१ 0 �थानीय तहका म�हला तथा 

समावेशी समूहबाट िनवा�िचत 

भएका जन�ितिनिध र काय�रत 

कम�चार�लाई नेपालको सं�वधान, 

�थानीय सरकार स�चालन ऐन, 

अ�तर सरकार �व� �यव�थापन 

ऐन, कम�चार� समायोजन ऐन, 

मुलुक� सं�हताह�, �बषयगत 

कानूनह�, �थानीय तहले जार� 

गरेका कानूनह� र अ�य �चिलत 

मह�वपूण� कानूनह�को स�व�धमा 

अिभमुखीकरण गरेको 

�थानीय तहका म�हला तथा समावेशी 

समूहबाट िनवा�िचत भएका 

जन�ितिनिध र काय�रत कम�चार�लाई 

नेपालको सं�वधान, �थानीय सरकार 

स�चालन ऐन, अ�तर सरकार �व� 

�यव�थापन ऐन, कम�चार� समायोजन 

ऐन, मुलुक� सं�हताह�, �बषयगत 

कानूनह�, �थानीय तहले जार� गरेका 

कानूनह� र अ�य �चिलत मह�वपूण� 

कानूनह�म�ये आंिशक�पमा मा� 

अिभमुखीकरण गरेको । 

�थानीय तहका म�हला तथा 

समावेशी समूहबाट िनवा�िचत 

भएका जन�ितिनिध र काय�रत 

कम�चार�लाई नेपालको 

सं�वधान, �थानीय सरकार 

स�चालन ऐन, अ�तर सरकार 

�व� �यव�थापन ऐन, कम�चार� 

समायोजन ऐन, मुलुक� 

सं�हताह�, �बषयगत 

कानूनह�, �थानीय तहले जार� 

गरेका कानूनह� र अ�य 

�चिलत मह�वपूण� 

कानूनह�को स�व�धमा  कुनै 

पिन  अिभमुखीकरण नगरेको 
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 ५४       

३
.३
.२
 

�थानीय तहका काय�पािलका 

सद�य,सभाका सद�य र 

�मुख �शासक�य अिधकृत 

लगायत सबै शाखा �मुखलाई 

कानूनको म�यौदा तजु�मा 

स�व�धी ���या र सम�या 

समाधान लगायतका 

�बषयव�तु उपर 

अिभमुखीकरण गरे।नगरेको   

०-१ 1 �थानीय तहका काय�पािलका 

सद�य,सभाका सद�य र �मुख 

�शासक�य अिधकृत लगायत सबै 

शाखा �मुखलाई कानूनको 

म�यौदा तजु�मा स�व�धी ���या 

र सम�या समाधान लगायतका 

�बषयव�तु उपर अिभमुखीकरण 

गरेको   

�थानीय तहका काय�पािलका 

सद�य,सभाका सद�य र �मुख 

�शासक�य अिधकृत लगायत सबै 

शाखा �मुखम�ये केह�लाई मा� 

कानूनको म�यौदा तजु�मा स�व�धी 

���या र सम�या समाधान लगायतका 

�बषयव�तु उपर अिभमुखीकरण गरेको  

�थानीय तहका काय�पािलका 

सद�य,सभाका सद�य र �मुख 

�शासक�य अिधकृत लगायत 

कसैलाई पिन कानूनको 

म�यौदा तजु�मा स�व�धी 

���या र सम�या समाधान 

लगायतका �बषयव�तु उपर 

अिभमुखीकरण नगरेको   

�ज�ला अदालतको सहयोगमा 

अिभमूखीकरण काय��म 

सचालन गरेको ।  

 ५५       

३
.३
.३
 

�थानीय तहका ��येक वडामा 

म�हलाका लािग कानूनी 

सचेतना स�ब�धी अनुिश�ण 

काय��म (कानूनी हक 

अिधकार, एकल म�हला, 

मानव बेच�वखन, छाउपड� 

�था, यौन�हँसा, आ�द) 

संचालन भए/नभएको ।     

०-१ 1 �थानीय तहका ��येक वडामा 

म�हलाका लािग कानूनी सचेतना 

स�ब�धी अनुिश�ण काय��म 

(कानूनी हक अिधकार, एकल 

म�हला, मानव बेच�वखन, छाउपड� 

�था, यौन�हँसा, आ�द) संचालन 

भएको ।     

�थानीय तहका के�ह वडामा म�हलाका 

लािग कानूनी सचेतना स�ब�धी 

अनुिश�ण काय��म (कानूनी हक 

अिधकार, एकल म�हला, मानव 

बेच�वखन, छाउपड� �था, यौन�हँसा, 

आ�द) संचालन भएको ।     

�थानीय तहका कुनैपिन 

वडामा म�हलाको लािग कानूनी 

सचेतना स�ब�धी अनुिश�ण 

काय��म (कानूनी हक 

अिधकार, एकल म�हला, मानव 

बेच�वखन, छाउपड� �था, 

यौन�हँसा, आ�द) संचालन 

नभएको ।     

म�हला वालवािलका तथा जे� 

नाग�रक शाखाबाट सचालन 

भएका । 

 

 ५६       

३
.३
.४
 

�थानीय तहमा म�हलाको 

लािग संचािलत कानूनी 

सचेतना स�व�धी अनुिश�ण 

काय��म (कानूनी हक 

अिधकार, एकल म�हला, 

मानव बेच�वखन, छाउपड� 

�था, यौन�हँसा, आ�द) बाट 

उनीह� लाभा��वत 

भए/नभएको । 

 

०-१ 1 �थानीय तहमा म�हलाको लािग 

संचािलत कानूनी सचेतना 

स�व�धी अनुिश�ण काय��म 

(कानूनी हक अिधकार, एकल 

म�हला, मानव बेच�वखन, छाउपड� 

�था, यौन�हँसा, आ�द) बाट ८०% 

भ�दा बढ� सहभागीह� लाभा��वत 

भएको । 

 

�थानीय तहमा म�हलाको लािग 

संचािलत कानूनी सचेतना स�व�धी 

अनुिश�ण काय��म (कानूनी हक 

अिधकार, एकल म�हला, मानव 

बेच�वखन, छाउपड� �था, यौन�हँसा, 

आ�द) बाट ५०% भ�दा बढ� 

सहभागीह� लाभा��वत भएको । 

 

 

�थानीय तहमा म�हलाको 

लािग संचािलत कानूनी 

सचेतना स�व�धी अनुिश�ण 

काय��म (कानूनी हक 

अिधकार, एकल म�हला, मानव 

बेच�वखन, छाउपड� �था, 

यौन�हँसा, आ�द) बाट ५०% 

भ�दा कम सहभागीह� 

लाभा��वत भएको 

सहभागीह�को �ववरण 

अनुिश�ण काय��मको 

�वषयव�तु 



रो�पा नगरपा�लकाको लैससास प�र�ण प�र�ण ��तवेदन आ. व. २०७७/०७८ 

 

42 

 

५७   

�व
प
द
 
�य

व
�
थ
ाप
न
म
ा 
स
म
ाव
ेिश

त
ा 

४ 

३
.४
.१
 

�थानीय तहले �वपद 

�यव�थापन स�व�धी 

मापद�ड, रणनीित, काय�नीित 

लगायत काय��विध तयार� गदा� 

म�हला तथा ल��त वग� वा  

समुदायसँग परामश� गरे/ 

नगरेको र य�ता द�ताबेजमा 

उ�� वग� र समुदायलाई  

ल��त गर� �वशेष राहत र 

म�हला पु�षलाई अलग अलग 

संर�णको �ावधान 

राखे/नराखेको । 

०-१ 1 �थानीय तहले �वपद �यव�थापन 

स�व�धी मापद�ड, रणनीित, 

काय�नीित लगायत काय��विध 

तयार� गदा� म�हला तथा ल��त 

वग� वा  समुदायसँग परामश� 

गरेको र य�ता द�ताबेजमा उ�� 

वग� र समुदायलाई  ल��त गर� 

�वशेष राहत र म�हला पु�षलाई 

अलग अलग  संर�णको �ावधान 

राखेको । 

�थानीय तहले �वपद �यव�थापन 

स�व�धी मापद�ड, रणनीित, काय�नीित 

लगायत काय��विध तयार� गदा� म�हला 

तथा ल��त वग� वा  समुदायसँग 

परामश� गरेको तर य�ता द�ताबेजमा 

उ�� वग� र समुदायलाई  ल��त गर� 

�वशेष राहत र म�हला पु�षलाई अलग 

अलग  संर�णको �ावधान नराखेको । 

�थानीय तहले �वपद 

�यव�थापन स�व�धी 

मापद�ड, रणनीित, काय�नीित 

लगायत काय��विध तयार� गदा� 

म�हला तथा ल��त वग� वा  

समुदायसँग परामश� नगनु�का 

साथ ैय�ता द�ताबेजमा उ�� 

वग� र समुदायलाई  ल��त 

गर� �वशेष राहत र म�हला 

पु�षलाई अलग अलग  

संर�णको �ावधान नराखेको । 

सबैप�को सहभािगतामा 

काय��विध तयार भएको ।  

 ५८       

३
.४
.२
 

�थानीतहमा �वपद स�व�धी 

त�या�क स�कलन, 

न�सा�कन तथा �यव�थापन 

गदा� �भा�वत म�हला तथा 

ल��त वग� वा समुदाय 

समेतको ख�ड�कृत त�या�क 

राखी आपतकालीन काय� 

स�चालन तथा राहत �वतरण 

गरे।नगरेको । 

०-१ 1 �थानीतहमा �वपद स�व�धी 

त�या�क स�कलन, न�सा�कन 

तथा �यव�थापन गदा� �भा�वत 

म�हला तथा ल��त वग� वा 

समुदाय समेतको ख�ड�कृत 

त�या�क राखी आपतकालीन काय� 

स�चालन तथा राहत �वतरण 

गरेको । 

�थानीतहमा �वपद स�व�धी त�या�क 

स�कलन, न�सा�कन तथा 

�यव�थापन गदा� �भा�वत म�हला तथा 

ल��त वग� वा समुदाय समेतको 

ख�ड�कृत त�या�क राखेको तर सो 

अनु�प आपतकालीन काय� स�चालन 

तथा राहत �वतरण नगरेको । 

�थानीतहमा �वपद स�व�धी 

त�या�क स�कलन, 

न�सा�कन तथा �यव�थापन 

गदा� �भा�वत  म�हला तथा 

ल��त वग� वा समुदाय 

समेतको ख�ड�कृत त�या�क 

नरा�नुको साथ ैआपतकालीन 

काय� स�चालन तथा राहत 

�वतरण नगरेको । 

ख�ड�कृत त�या�क �ववरण 

तथा  

राहत �वतरणको सूची । 

 ५९       

३
.४
.३
 

समुदायमा आधा�रत �वपद 

�यव�थापन स�व�धी काय� 

संचालन गदा� �भा�वत म�हला 

तथा ल��त वग� वा 

समुदायलाई सहभागी गराई 

उनीह�लाई प�हलो 

�ाथिमकतामा राख/ेनराखेको 

। 

०-१ 1 समुदायमा आधा�रत �वपद 

�यव�थापन स�व�धी काय� 

संचालन गदा� �भा�वत म�हला 

तथा ल��त वग� वा समुदायलाई 

सहभागी गराई उनीह�लाई प�हलो 

�ाथिमकतामा राखेको । 

समुदायमा आधा�रत �वपद �यव�थापन 

स�व�धी काय� संचालन गदा� �भा�वत 

म�हला तथा ल��त वग� वा 

समुदायलाई सहभागी गराएको तर 

उनीह�लाई प�हलो �ाथिमकतामा 

नराखेको । 

समुदायमा आधा�रत �वपद 

�यव�थापन स�व�धी काय� 

संचालन गदा� �भा�वत म�हला 

तथा ल��त वग� वा 

समुदायलाई सहभागी 

नगराउनुको साथै उनीह�लाई 

�ाथिमकतामा नराखेको । 

वा�ष�क िनित तथा काय��ममा 

�यव�था भएको ।  
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�वपद �यव�थापन कोषको 

�थापना तथा स�चालन र 

�ोत प�रचालन गदा�  म�हला 

तथा ल��त वग� वा 

समुदायको  सहभािगतामा 

िनण�य हुन ेगरे।नगरेको । 

०-१ 1 �वपद �यव�थापन कोषको 

�थापना तथा स�चालन र �ोत 

प�रचालन गदा� सधै म�हला तथा 

ल��त वग� वा समुदायको  

सहभािगतामा िनण�य हुन े गरेको 

। 

�वपद �यव�थापन कोषको �थापना 

तथा स�चालन र �ोत प�रचालन गदा� 

क�हलेकाह�ंमा� म�हला तथा ल��त 

वग� वा समुदायको सहभािगतामा 

िनण�य हुन ेगरेको । 

�वपद �यव�थापन कोषको 

�थापना तथा स�चालन र 

�ोत प�रचालन गदा�  म�हला 

तथा ल��त वग� वा समुदायको 

सहभािगतामा िनण�य हुन े

नगरेको । । 

�वपद �यव�थापन कोषको 

�थापना तथा स�चालन 

काय��वधीमा उ�लेख भएको । 
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�थानीय तहका भवन, भौितक 

पूवा�धार तथा अ�य संरचना 

िनमा�णको लािग �इङ, 

�डजायन, लागत अनुमान 

तयार गदा�का बखत संरचना 

िनमा�ण भएपिछ म�हला, 

बालबािलका, अपा�गता भएका 

�य��ले िनबा�ध �योग गन� 

स�कने गर� लै��गक तथा 

यौिनक अ�पसं�यक, 

बालबािलका र अपा�गता मै�ी 

/ संबेदनशील संरचनाको 

�ावधान स�हत हुने 

गरे।नगरेको । 

०-१ 1 �थानीय तहका भवन, भौितक 

पूवा�धार तथा अ�य संरचना 

िनमा�णको लािग �इङ, �डजायन, 

लागत अनुमान तयार गदा�का 

बखत संरचना िनमा�ण भएपिछ 

म�हला, बालबािलका, अपा�गता 

भएका �य��ले िनबा�ध �योग गन� 

स�कने गर� लै��गक तथा यौिनक 

अ�पसं�यक, बालबािलका र 

अपा�गता मै�ी / संबेदनशील 

संरचनाको �ावधान स�हत हुन े

गरेको । 

�थानीय तहका भवन, भौितक पूवा�धार 

तथा अ�य संरचना िनमा�णको लािग 

�इङ, �डजायन, लागत अनुमान तयार 

गदा�का बखत संरचना िनमा�ण भएपिछ 

म�हला, बालबािलका, अपा�गता भएका 

�य��ले िनबा�ध �योग गन� स�कन ेगर� 

लै��गक तथा यौिनक अ�पसं�यक, 

बालबािलका र अपा�गता मै�ी / 

संबेदनशील संरंचनाको �ावधान 

आंिशक�पमा मा� हुन ेगरेको । 

 

 

�थानीय तहका भवन, भौितक 

पूवा�धार तथा अ�य संरचना 

िनमा�णको लािग �इङ, 

�डजायन, लागत अनुमान 

तयार गदा�का बखत संरचना 

िनमा�ण भएपिछ म�हला, 

बालबािलका, अपा�गता भएका 

�य��ले िनबा�ध �योग गन� 

स�कने गर� लै��गक तथा 

यौिनक अ�पसं�यक, 

बालबािलका र अपा�गता मै�ी 

/ संबेदनशील संरंचनाको 

�ावधान स�हत हुने  

नगरेको । 

रा��य भवन सं�हता बमो�जम 

सबै पुवा�धारह�मा  म�हला, 

बालबािलका, अपा�गता भएका 

�य��ले िनबा�ध �योग गन� 

स�कने गर� लै��गक तथा 

यौिनक अ�पसं�यक मै�ी 

पवुा�धार �वीकृत हनेु गरेको । 

 

 

 ६२       

४
.१
.२
 

�थानीय तहका भवन, भौितक 

पुवा�धार तथा संरचनाह�, 

िश�ा, �वा��य र अ�य 

सामा�जक पूवा�धार स�व�धी 

भवन र अ�य संरचनाह� 

िनमा�ण गदा� म�हला,  
लै��गक तथा यौिनक 

अ�पसं�यक, अपा�गतामै�ी 

तथा बालमै�ी ���कोणबाट 

समेत उपयु� हुन ेगर� 

िनमा�ण गरे/नगरेको ।  

०-१ 1 �थानीय तहका भवन, भौितक 

पुवा�धार तथा संरचनाह�, िश�ा, 

�वा��य र अ�य सामा�जक 

पूवा�धार स�व�धी भवन र अ�य 

संरचनाह� िनमा�ण गदा� म�हला,  
लै��गक तथा यौिनक 

अ�पसं�यक, अपा�गतामै�ी तथा 

बालमै�ी ���कोणबाट समेत 

उपयु� हुन ेगर� िनमा�ण गरेको । 

�थानीय तहका भवन, भौितक पुवा�धार 

तथा संरचनाह�, िश�ा, �वा��य र 

अ�य सामा�जक पूवा�धार स�व�धी 

भवन र अ�य संरचनाह� िनमा�ण गदा� 

आंिशक�पमा मा� म�हला,  लै��गक 

तथा यौिनक अ�पसं�यक, 

अपा�गतामै�ी तथा बालमै�ी 

���कोणबाट िनमा�ण गरेको । 

�थानीय तहका भवन, भौितक 

पुवा�धार तथा संरचनाह�, 

िश�ा, �वा��य र अ�य 

सामा�जक पूवा�धार स�व�धी 

भवन र अ�य संरचनाह� 

िनमा�ण गदा� म�हला,  
लै��गक तथा यौिनक 

अ�पसं�यक, अपा�गतामै�ी 

तथा बालमै�ी ���कोणबाट 

उपयु� हुन ेगर� िनमा�ण 

नगरेको । 

रा��य भवन सं�हता बमो�जम 

सबै पुवा�धारह�मा  म�हला, 

बालबािलका, अपा�गता भएका 

�य��ले िनबा�ध �योग गन� 

स�कने गर� लै��गक तथा 

यौिनक अ�पसं�यक मै�ी 

पवुा�धार �वीकृत हनेु गरेको । 
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४
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.३
 

�थानीय तहले १५०० 

वग��फटभ�दा बढ� �ली�थ 

�े�फल भएका िनजी तथा 

साव�जिनक भवन तथा संरचना 

िनमा�ण स�व�धी न�सा 

�वीकृत गदा�  म�हला, 

लै��गक तथा यौिनक 

अ�पसं�यक, अपा�गतामै�ी 

तथा बालमै�ी ���कोणबाट 

समेत उपयु� हुन ेगर� 

संरचना िनमा�ण गन� �ावधान 

स�हत ��वकृित �दन े

गरे/गरेको तथा सो वमो�जम 

िनमा�ण काय� हुने गरे/नगरेको 

। 

०-१ 1 �थानीय तहले १५०० 

वग��फटभ�दा बढ� �ली�थ �े�फल 

भएका िनजी तथा साव�जिनक 

भवन तथा संरचना िनमा�ण 

स�व�धी न�सा �वीकृत गदा�  

म�हला, लै��गक तथा यौिनक 

अ�पसं�यक, अपा�गतामै�ी तथा 

बालमै�ी ���कोणबाट समेत 

उपयु� हुन ेगर� संरचना िनमा�ण 

गन� �ावधान स�हत ��वकृित �दने 

गरेको  तथा सो वमो�जम िनमा�ण 

काय� हुने गरेको । 

�थानीय तहले १५०० वग��फटभ�दा 

बढ� �ली�थ �े�फल भएका िनजी तथा 

साव�जिनक भवन तथा संरचना िनमा�ण 

स�व�धी न�सा �वीकृत गदा�  म�हला, 

लै��गक तथा यौिनक अ�पसं�यक, 

अपा�गतामै�ी तथा बालमै�ी 

���कोणबाट समेत उपयु� हुन ेगर� 

संरचना िनमा�ण गन� �ावधान स�हत 

��वकृित �दने गरेको भएतापिन सो 

वमो�जम िनमा�ण काय� हुने नगरेको । 

�थानीय तहले १५०० 

वग��फटभ�दा बढ� �ली�थ 

�े�फल भएका िनजी तथा 

साव�जिनक भवन तथा संरचना 

िनमा�ण स�व�धी न�सा 

�वीकृत गदा�  म�हला, 

लै��गक तथा यौिनक 

अ�पसं�यक, अपा�गतामै�ी 

तथा बालमै�ी ���कोणबाट 

समेत उपयु� हुन ेगर� संरचना 

िनमा�ण गन� �ावधान स�हत 

��वकृती �दन ेनगरेको   

रा��य भवन सं�हता बमो�जम 

सबै पुवा�धारह�मा  म�हला, 

बालबािलका, अपा�गता भएका 

�य��ले िनबा�ध �योग गन� 

स�कने गर� लै��गक तथा 

यौिनक अ�पसं�यक मै�ी 

पवुा�धार �वीकृत हनेु गरेको । 

 

 

 ६४       

४
.१
.४
 

�थानीय तहल ेम�हला 

लगायत ल��त समुदायलाई 

ल�य गर� परंपरागत तथा 

आधुिनक उजा� (जल�व�ुत 

लगायत �विभ�न बैक��पक 

उजा� �ोतबाट �ा� हुन ेउजा�, 

सुधा�रएको चुलो, आ�द) को 

�योग गन� �ो�साहन गन� 

आयोजनाह�  संचालन 

गरे/नगरेको।  

०-१ 1 �थानीय तहल ेम�हला लगायत 

ल��त समुदाय सबैलाई समेट� 

परंपरागत तथा आधुिनक उजा� 

(जल�व�ुत लगायत �विभ�न 

बैक��पक उजा� �ोतबाट �ा� हुन े

उजा�, सुधा�रएको चुलो, आ�द) को 

�योग गन� �ो�साहन गन� 

आयोजनाह�  संचालन गरेको ।  

�थानीय तहल ेम�हला लगायत ल��त 

समुदायलाई आंिशक�पमा मा� 

समे�नेगर� परंपरागत तथा आधुिनक 

उजा� (जल�व�ुत लगायत �विभ�न 

बैक��पक उजा� �ोतबाट �ा� हुन ेउजा�, 

सुधा�रएको चुलो, आ�द) को �योग 

गन� �ो�साहन गन� आयोजनाह� 

संचालन गरेको ।  

�थानीय तहल ेम�हला लगायत 

ल��त समुदायलाई समेट� 

परंपरागत तथा आधुिनक उजा� 

(जल�व�ुत लगायत �विभ�न 

बैक��पक उजा� �ोतबाट �ा� 

हुन ेउजा�, सुधा�रएको चुलो, 

आ�द) को �योग गन� 

�ो�साहन गन� आयोजनाह�  

संचालन नगरेको । 

सुधा�रएको चुलो र 

�व�ुितकरण भएको । 
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�जनन ्�वा��य स�व�धी 

वा�ष�क नीित र काय��ममा  

गभ�वती म�हलालाई 

जो�खमयु� तथा खतरायु� 

काममा नलगाउने �यव�था 

गर� सोको काय��वयन 

गरे।नगरेको ।  

०-१ 0 �जनन ्�वा��य स�व�धी वा�ष�क 

नीित र काय��ममा  गभ�वती 

म�हलालाई जो�खमयु� तथा 

खतरायु� काममा नलगाउने 

�यव�था गर� सोको काय��वयन 

समेत गरेको । 

�जनन ्�वा��य स�व�धी वा�ष�क 

नीित र काय��ममा  गभ�वती 

म�हलालाई जो�खमयु� तथा खतरायु� 

काममा नलगाउने �यव�था गरेको तर 

सोको काय��वयन नगरेको । 

�जनन ्�वा��य स�व�धी 

वा�ष�क नीित र काय��ममा  

गभ�वती म�हलालाई 

जो�खमयु� तथा खतरायु� 

काममा नलगाउने �यव�था 

नगरेको   
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 ६६       

४
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�थानीय तहको काया�लय, 

अ�पाताल वा �वा��य चौक� 

र स�भव भएका साव�जिनक 

�थलह�मा कम�चार� लगायत 

सेवा�ाह�लाइ ल��त गर� 

अल�ग ै�तनपानक�को 

�यव�था गरे  नगरेको र सो 

को काय��वयन भए/नभएको 

।  

०-१ 0.5 �थानीय तहको काया�लय, 

अ�पाताल वा �वा��य चौक� र 

स�भव भएका साव�जिनक 

�थलह�मा कम�चार� लगायत 

सेवा�ाह�लाइ ल��त गर� अल�गै 

�तनपानक�को �यव�था गरेको र 

सो को काय��वयन समेत भएको । 

�थानीय तहको काया�लय, अ�पाताल 

वा �वा��य चौक� र स�भव भएका 

साव�जिनक �थलह�मा कम�चार� 

लगायत सेवा�ाह�लाइ ल��त गर� 

अल�ग ै�तनपानक�को �यव�था 

गरेता पिन र सो को काय��वयन 

नभएको । 

�थानीय तहको काया�लय, 

अ�पाताल वा �वा��य चौक� 

र स�भव भएका साव�जिनक 

�थलह�मा कम�चार� लगायत 

सेवा�ाह�लाइ ल��त गर� 

अल�ग ै�तनपानक�को 

�यव�था नगरेको ।  

केह� काया�लयह�मा �तनपान 

क� �थापना भइ सचालन 

भएको । 

 

 

 ६७       
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प�रवार िनयोजन, मात ृिशश ु

क�याण, �व�ता�रत खोप, 

पोषण, जनसं�या िश�ा,  

जन�वा�थ लगायत 

म�हलाह�को �वा��य सुधार 

स�ब�धी �वशेष काय��मह� 

(सु�केर� हँुदाको �वा��य 

अव�था सुधार गन�, 

�कशोर�ह�को लािग �जनन र 

यौन िश�ा आदान�दान गन�, 

एचआईभी ए�स, �तन 

�या�सर, पाठेघरको �या�सर 

र आ�ग ख�न ेलगायतका 

�वषयह�)  संचालन 

गरे/नगरेको ।  

 

०-१ 1 प�रवार िनयोजन, मात ृिशश ु

क�याण, �व�ता�रत खोप, पोषण, 

जनसं�या िश�ा,  जन�वा�थ 

लगायत म�हलाह�को �वा��य 

सुधार स�ब�धी �वशेष काय��मह� 

सवै वडाह�मा संचालन गरेको । 

प�रवार िनयोजन, मात ृिशश ुक�याण, 

�व�ता�रत खोप, पोषण, जनसं�या 

िश�ा,  जन�वा�थ लगायत 

म�हलाह�को �वा��य सुधार स�ब�धी 

के�ह काय��मह� के�ह वडाह�मा मा� 

संचालन गरेको । 

प�रवार िनयोजन, मात ृिशश ु

क�याण, �व�ता�रत खोप, 

पोषण, जनसं�या िश�ा,  

जन�वा�थ लगायत 

म�हलाह�को �वा��य सुधार 

स�ब�धी कुनै पिन �वशेष 

काय��मह� संचालन नगरेको । 

�वा��य शाखाबाट िनयिमत 

�पमा संचालन भइरहेको । 
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म�हला, आिथ�क�पले �वप�न 

घर प�रवार लगायत ल��त 

समुहको �वा��य �बमा गन� 

सहजीकरण र सहयोग गन� 

काय��म र बजेट �यव�था 

गरे/नगरेको तथा सोको 

काया��वयन गरे/नगरेको । 

०-१ 1 म�हला, आिथ�क�पले �वप�न घर 

प�रवार लगायत ल��त समुहको 

�वा��य �बमा गन� सहजीकरण र 

सहयोग गन� काय��म र बजेट 

�यव�था गर� सोको काया��वयन 

पिन गरेको । 

म�हला, आिथ�क�पले �वप�न घर 

प�रवार लगायत ल��त समुहको 

�वा��य �बमा गन� सहजीकरण र 

सहयोग गन� काय��म र बजेट 

�यव�था गरेता पिन सोको काया��वयन 

नगरेको । 

म�हला, आिथ�क�पले �वप�न 

घर प�रवार लगायत ल��त 

समुहको �वा��य �बमा गन� 

सहजीकरण र सहयोग गन� 

काय��म र बजेट �यव�था 

नगरेको  

�वप�न वग�लाइ िनशु�क 

�वा��य �वमाको काय��म 

भएको । वा�ष�क िनित तथा 

काय��ममा उ�लेख भएको । 
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�थानीय तहले आ�नो �े� 

िभ�का �व�ालय जान ेउमेर 

समुहका सबै बालबािलकालाई 

�व�ालयमा भना� गराउन े

�व�ध िमलाए।निमलाएको र 

सो उमेर समुहका सबै 

बालबािलकाह� �व�ालय भना� 

भए/नभएको । 

०-१ 1 �थानीय तहले आ�नो �े� िभ�का 

�व�ालय जान ेउमेर समुहका सबै 

बालबािलकालाई �व�ालयमा भना� 

गराउने �व�ध िमलाएको र सो 

वमो�जम सबै बालबािलकाह� 

�व�ालय भना� भएको । 

�थानीय तहले आ�नो �े� िभ�का 

�व�ालय जान ेउमेर समुहका सबै 

बालबािलकालाई �व�ालयमा भना� 

गराउने �व�ध िमलाएको तर सो 

वमो�जम सबै बालबािलकाह� �व�ालय 

भना� नभएको । 

�थानीय तहले आ�नो �े� 

िभ�का �व�ालय जान ेउमेर 

समुहका सबै बालबािलकालाई 

�व�ालयमा भना� गराउन े

�व�ध निमलाएको । 

�व�ालयमा भना� अिभयान 

संचालन गरेको । िनण�य 

माइ�यूट । 

 

 ७०       

४
.३
.२
 

�थानीय तहले आ�नो �े� 

िभ�का आिथ�क अव�था 

कमजोर भएका प�रवारका 

बालबािलका तथा ल��त 

समूदायका सबै 

बालबािलकालाई �दवा खाजा, 

िनशु�क पा�यपु�तक, शै��क 

सामा�ी तथा पोसाक र 

छा�ब�ृ�को �यव�था गर� 

िन�प� �वतरण हुन े�व�ध 

िमलाए।निमलाएको । 

०-१ 1 �थानीय तहले आ�नो �े� िभ�का 

आिथ�क अव�था कमजोर भएका 

प�रवारका बालबािलका तथा 

ल��त समूदायका सबै 

बालबािलकालाई �दवा खाजा, 

िनशु�क पा�यपु�तक, शै��क 

सामा�ी तथा पोसाक र 

छा�ब�ृ�को �यव�था गर� िन�प� 

�वतरण हुन े�व�ध िमलाएको । 

�थानीय तहले आ�नो �े� िभ�का 

आिथ�क अव�था कमजोर भएका 

प�रवारका बालबािलका तथा ल��त 

समूदायका केह� बालबािलकाह�लाई 

मा� �दवा खाजा, िनशु�क 

पा�यपु�तक, शै��क सामा�ी तथा 

पोसाक र छा�ब�ृ�को �यव�था गर� 

िन�प� �वतरण हुन े�व�ध िमलाएको 

। 

�थानीय तहले आ�नो �े� 

िभ�का आिथ�क अव�था 

कमजोर भएका प�रवारका 

बालबािलका तथा ल��त 

समूदायका बालबािलकाह�लाई 

�दवा खाजा, िनशु�क 

पा�यपु�तक, शै��क सामा�ी 

तथा पोसाक र छा�ब�ृ�को 

�यव�था नगरेको ।  

वा�ष�क �वकास काय��म 

काय��म संचालन िनद�िशका  

�दवा खाजा काय��म भएको  

 ७१       
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िनर�र म�हलाह�को लािग 

िश�ा स�ब�धी �वशेष 

काय��मह� संचालन गन� 

नीित तथा वजेट र काय��म 

भए/नभएको तथा सो अनु�प 

काय��मह� (ज�तैः 

अिभभावक िश�ा, �ौढ तथा 

�कशोर� क�ा, आ�द )  

काया��वयन  भए। नभएको ।  

०-१ 1 िनर�र म�हलाह�को लािग िश�ा 

स�ब�धी �वशेष काय��मह� 

संचालन गन� नीित तथा वजेट र 

काय��म भएको तथा सो अनु�प 

काय��मह� काया��वयन भएको । 

िनर�र म�हलाह�को लािग िश�ा 

स�ब�धी �वशेष काय��मह� संचालन 

गन� नीित तथा वजेट र काय��म भए 

तापिन सो अनु�प काय��मह� 

काया��वयन नभएको । 

िनर�र म�हलाह�को लािग 

िश�ा स�ब�धी �वशेष 

काय��मह� संचालन गन� नीित 

तथा वजेट र काय��म नभएको 

। 

�वीकृत आविधक तथा वा�ष�क 

नीित तथा काय��म 

�कशोर� िश�ा र अ�वभावक 

िश�ा संचालन भएको ।  
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�व�ालयमा छा� र छा�ा तथा 

यौिनक अ�षसं�यकका लािग 

छु�टा छु�टै शौचालय, पानीको 

�यव�था, �कशोर� छा�ाको 

लािग सेनेट�र �याड, साबुन 

लगायत आव�यक सामा�ीको 

�यव�थाको साथै यौन िश�ा 

तथा सहजीकरण काय��म 

संचालन हुन ेगरे।नगरेको  

०-१ 1 �व�ालयमा छा� र छा�ा तथा 

यौिनक अ�षसं�यकका लािग 

छु�टा छु�टै शौचालय, पानीको 

�यव�था, �कशोर� छा�ाको लािग 

सेनेट�र �याड, साबुन लगायत 

आव�यक सामा�ीको �यव�थाको 

साथै यौन िश�ा तथा सहजीकरण 

काय��म संचालन हुन ेगरेको 

�व�ालयमा छा� र छा�ा तथा यौिनक 

अ�षसं�यकका लािग छु�टा छु�टै 

शौचालय, पानीको �यव�था, �कशोर� 

छा�ाको लािग सेनेट�र �याड, साबुन 

लगायत आव�यक सामा�ीको �यव�था 

गरेको तर यौन िश�ा तथा सहजीकरण 

काय��म संचालन हुन ेनगरेको ।  

�व�ालयमा छा� र छा�ा तथा 

यौिनक अ�षसं�यकका लािग 

छु�टा छु�टै शौचालय, पानीको 

�यव�था, �कशोर� छा�ाको 

लािग सेनेट�र �याड, साबुन 

लगायत आव�यक सामा�ीको 

�यव�था नगनु�को साथै यौन 

िश�ा तथा सहजीकरण 

काय��म संचालन हुन ेनगरेको 

। 

वा�ष�क नीित तथा योजना र 

स�व� िनण�यह� । छु�टा 

छु�टै शौचालय, पानीको 

�यव�था, �कशोर� छा�ाको 

लािग सेनेट�र �याड, साबुन 

लगायत आव�यक सामा�ीको 

�यव�था भएको । 
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�थानीयतहका काया�लय तथा 

साव�जिनक �थलह�मा सफा 

�पउन ेपानी, हात धुने 

�यव�था, म�हला, पु�ष तथा 

यौिनक अ�पसं�यकको लािग 

अल�ग ैशौचालयको �यव�था 

र साबुन तथा �यािनटाइजर, 

आ�दको �व�ध गरे।नगरेको । 

०-१ 1 �थानीयतहका काया�लय तथा 

साव�जिनक �थलह�मा सफा 

�पउन ेपानी, हात धुने �यव�था, 

म�हला, पु�ष तथा यौिनक 

अ�पसं�यकको लािग अल�ग ै

शौचालयको �यव�था र साबुन 

तथा �यािनटाइजर, आ�दको 

�व�ध गरेको । 

�थानीयतहका काया�लय तथा 

साव�जिनक �थलह�मा सफा �पउन े

पानी, हात धुने �यव�था, म�हला, पु�ष 

तथा यौिनक अ�पसं�यकको लािग 

अल�ग ैशौचालयको �यव�था र साबुन 

तथा �यािनटाइजर आ�दको �व�ध 

आंिशक�पमा गरेको । 

�थानीयतहका काया�लय तथा 

साव�जिनक �थलह�मा सफा 

�पउन ेपानी, हात धुने 

�यव�था, म�हला, पु�ष तथा 

यौिनक अ�पसं�यकको लािग 

अल�ग ैशौचालय लगायत 

साबुन तथा �यािनटाइजर 

आ�दको �व�ध नगरेको । 

वा�ष�क नीित तथा योजना र 

स�व� िनण�यह� 

वा�ष�क �वकास काय��म र 

�गित �ववरण 

 

 ७४       

४
.४
.२
 

�थानीय तहको आयोजना 

तथा �थानीय म�हलाह�को 

स��य सहभािगतामा वडा 

वडामा खुला �दसामु� 

पािलका, घरघरमा शौचालय, 

�पउने पानी, पोखर�  टोल 

सफाइ अिभयान ज�ता 

काय��म स�चालन हुने गरे। 

नगरेको । 

०-१ 1 �थानीय तहको आयोजना तथा 

�थानीय म�हलाह�को स��य 

सहभािगतामा वडा वडामा खुला 

�दसामु� पािलका, घरघरमा 

शौचालय, �पउने पानी, पोखर� 

िनमा�ण, टोल सफाइ अिभयान 

ज�ता काय��म स�चालन हुन े

गरेको । 

�थानीय तहको आयोजनामा वडा 

वडामा खुला �दसामु� पािलका, 

घरघरमा शौचालय, �पउने पानी, पोखर� 

िनमा�ण, टोल सफाइ अिभयान ज�ता 

काय��म स�चालन हुने गरेको तर 

�थानीय म�हलाह�को स��य 

सहभािगता हुने नगरेको । 

�थानीय तहको आयोजनामा 

वडा वडामा खुला �दसाम�ु 

पािलका, घरघरमा शौचालय, 

�पउने पानी, पोखर� िनमा�ण, 

टोल सफाइ अिभयान ज�ता 

काय��म स�चालन हुने 

नगरेको । 

उपभो��ा सिमित गठन 

स�व�धी िनण�य र सोमा 

म�हलाह�को सहभािगताको 

अव�था, आ�द ।  
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 ७५       

४
.४
.३
 

�थानीय तहका सबै गाउँ, 

व�ती तथा टोलटोलमा कु�हने 

र नकु�हने घरायसी फोहोर 

छु�याउन े�यव�था, फोहोर 

संकलन तथा �वसज�न, 

घरघरमा भा�छाको फोहोर र 

पानीबाट करेसाबार�, कौसीखेती 

तथा गमला र फुलबार� ज�ता 

काय��ममा म�हला र पु�षको 

समान सहभािगता अिभव�ृ�� 

गन� जनचेतना लगायत 

काय��म स�चालन हुने 

गरे।नगरेको ।  

०-१ 1 �थानीय तहका सबै गाउँ, व�ती 

तथा टोलटोलमा कु�हने र नकु�हन े

घरायसी फोहोर छु�याउन े

�यव�था, फोहोर संकलन तथा 

�वसज�न, घरघरमा भा�छाको 

फोहोर र पानीबाट करेसाबार�, 

कौसीखेती तथा गमला र फुलबार� 

ज�ता काय��ममा म�हला र 

पु�षको समान सहभािगता 

अिभव�ृ�� गन� जनचेतना लगायत 

काय��म स�चालन हुने गरेको । 

�थानीय तहका गाउँ, व�ती तथा 

टोलटोलमा कु�हन ेर नकु�हन ेघरायसी 

फोहोर छु�याउने �यव�था, फोहोर 

संकलन तथा �वसज�न, घरघरमा 

भा�छाको फोहोर र पानीबाट 

करेसाबार�, कौसीखेती तथा गमला र 

फुलबार� ज�ता काय��ममा म�हला र 

पु�षको समान सहभािगता अिभव�ृ�� 

गन� जनचेतना लगायत काय��म केह� 

गाउँ व�तीह�मा मा� स�चालन हुन े

गरेको । 

�थानीय तहका गाउँ, व�ती 

तथा टोलटोलमा कु�हने र 

नकु�हन ेघरायसी फोहोर 

छु�याउन े�यव�था, फोहोर 

संकलन तथा �वसज�न, 

घरघरमा भा�छाको फोहोर र 

पानीबाट करेसाबार�, कौसीखेती 

तथा गमला र फुलबार� ज�ता 

काय��ममा म�हला र पु�षको 

समान सहभािगता अिभव�ृ�� 

गन� जनचेतना लगायत 

काय��म कुनै पिन गाउँ 

व�तीह�मा स�चालन हुन े

नगरेको । 

वा�ष�क नीित तथा योजना र 

स�व� िनण�यह� 

जनचेतना अिभबु�� 

काय��मको �वीकृत बजेट र 

स�चालन �ितवेदन, आ�द ।  

 ७६       

४
.४
.४
 

�थानीय तहका गाऊँ, टोल, 

व�तीह�मा सफापानीको सहज 

�यव�थाका लािग आकासेपानी 

संकलन र भ�डारण, 

परंपरागत इनार र कुवाको 

पुनज��वकरण र �रचा�ज�ङ 

ज�ता काय��म �वीकृत 

भए/नभएको र ित काय��म 

स�चालन गदा� �थानीय 

म�हलाह�को स��य 

सहभािगतामा हुन ेगरे।नगरेको 

। 

०-१ 1 �थानीय तहका गाऊँ, टोल, 

व�तीह�मा सफापानीको सहज 

�यव�थाका लािग आकासेपानी 

संकलन र भ�डारण, परंपरागत 

इनार र कुवाको पुनज��वकरण र 

�रचा�ज�ङ ज�ता काय��म �वीकृत 

भएको र ित काय��म स�चालन 

गदा� �थानीय म�हलाह�को स��य 

सहभािगतामा हुन ेगरेको । 

�थानीय तहका गाऊँ, टोल, व�तीह�मा 

सफापानीको सहज �यव�थाका लािग 

आकासेपानी संकलन र भ�डारण, 

परंपरागत इनार र कुवाको 

पुनज��वकरण र �रचा�ज�ङ ज�ता 

काय��म �वीकृत भए तापिन ित 

काय��म स�चालन गदा� �थानीय 

म�हलाह�को स��य सहभािगतामा हुन े

नगरेको । 

�थानीय तहका गाऊँ, टोल, 

व�तीह�मा सफापानीको सहज 

�यव�थाका लािग आकासेपानी 

संकलन र भ�डारण, परंपरागत 

इनार र कुवाको पुनज��वकरण 

र �रचा�ज�ङ ज�ता काय��म 

�वीकृत नभएको  

सबैलाइ खानेपानीको �यव�था 

भएको । �ववरण तथा 

�ितवेदनह� भएको । 
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�थानीय तहको आविधक 

योजना, बा�ष�क नीित, 

काय��म तथा बजेट तजु�मा 

गदा� बेरोजगार� र गर�बी 

न�सा�कन समेतको आधार 

िलई म�हला तथा ल��त 

समुदायलाई ��य� लाभ हुन े

�वरोजगारमूलक, आयमूलक र 

सीपमूलक काय��मह� 

समावेश गर� काया��वयन 

गरे/नगरेको । 

०-१ 1 �थानीय तहको आविधक योजना, 

बा�ष�क नीित, काय��म तथा बजेट 

तजु�मा गदा� बेरोजगार� र गर�बी 

न�सा�कन समेतको आधार िलई 

म�हला तथा ल��त समुदायलाई 

��य� लाभ हुन े�वरोजगारमूलक, 

आयमूलक र सीपमूलक 

काय��मह� समावेश गर� 

काया��वयन गरेको । 

�थानीय तहको आविधक योजना, 

बा�ष�क नीित, काय��म तथा बजेट 

तजु�मा गदा� बेरोजगार� र गर�बी 

न�सा�कन समेतको आधार िलई 

म�हला तथा ल��त समुदायलाई 

��य� लाभ हुन े�वरोजगारमूलक, 

आयमूलक र सीपमूलक काय��मह� 

समावेश गरे तापिन काया��वयन 

नगरेको । 

�थानीय तहको आविधक 

योजना, बा�ष�क नीित, 

काय��म तथा बजेट तजु�मा 

गदा� बेरोजगार� र गर�बी 

न�सा�कन समेतको आधार 

िलई म�हला तथा ल��त 

समुदायलाई ��य� लाभ हुन े

�वरोजगारमूलक, आयमूलक र 

सीपमूलक काय��मह� समावेश 

नगरेको ।  

आविधक योजना, वा�ष�क 

नीित तथा योजनाह� जसमा 

मेडपा काय��मले समेटेको । 

 ७८       

४
.५
.२
 

�थानीय तहले �वरोजगार 

तथा बैदेिशक रोजगार�मा जाने 

म�हला तथा ल��त समुहको 

�मता �वकासको लािग 

काय��मह� तय गर� 

काया��वयवन गरे।नगरेको । 

०-१ 1 �थानीय तहले �वरोजगार तथा 

बैदेिशक रोजगार�मा जान ेम�हला 

तथा ल��त समुहको �मता 

�वकासको लािग काय��मह� तय 

गर� काया��वयवन गरेको । 

�थानीय तहले �वरोजगार तथा 

बैदेिशक रोजगार�मा जान ेम�हला तथा 

ल��त समुहको �मता �वकासको 

लािग काय��मह� तय गरे तापिन 

काया��वयन नगरेको । 

�थानीय तहले �वरोजगार तथा 

बैदेिशक रोजगार�मा जान े

म�हला तथा ल��त समुहको 

�मता �वकासको लािग 

काय��मह� तय नगरेको । 

सुर��त आ�बाशन 

प�रयोजनाबाट िसप �वकास 

तथा �मता �वकास तािलमह� 

भएका । 

 ७९       

४
.५

.३
 

�ामीण म�हला �ा�विधकह� 

(पशु सेवा, कृ�ष, खाध ��वधी, 

वन, �वा��य र पूवा�धार 

लगायतका �वषय स�ब�धी 

�ा�विधक)र सामा�जक 

प�रचालक तयार गन� नीित 

िलई सो अनु�प काय��म 

संचालन गरे।नगरेको । 

०-१ 1 �ामीण म�हला �ा�विधकह� (पश ु

सेवा, कृ�ष, खाध ��वधी, वन, 

�वा��य र पूवा�धार लगायतका 

�वषय स�ब�धी �ा�विधक)र 

सामा�जक प�रचालक तयार गन� 

नीित िलई सो अनु�प काय��म 

संचालन गरेको । 

 

�ामीण म�हला �ा�विधकह� (पश ु

सेवा, कृ�ष, खाध ��वधी, वन, 

�वा��य र पूवा�धार लगायतका �वषय 

स�ब�धी �ा�विधक)र सामा�जक 

प�रचालक तयार गन� नीित िलए 

तापिन काय��म संचालन नगरेको । 

 

�ामीण म�हला �ा�विधकह� 

(पशु सेवा, कृ�ष, खाध ��वधी, 

वन, �वा��य र पूवा�धार 

लगायतका �वषय स�ब�धी 

�ा�विधक)र सामा�जक 

प�रचालक तयार गन� नीित 

निलएको । 

 

आविधक योजना, वा�ष�क 

नीित तथा काय��ममा 

समाबेश भएको  
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 ८ ०       

४
.५
.४
 

ग�रब तथा ल��त समुहको 

पहँुच र �यश�� अनु�प 

सुपथमू�य सहकार� 

पसलह�को �यव�थापन गन� 

�थानीय तहको नीित 

रहे/नहरेको र सो अनु�प 

काय��म काया��वयन 

भए।नभएको । 

०-१ 0 ग�रब तथा ल��त समुहको पहँुच 

र �यश�� अनु�प सुपथमू�य 

सहकार� पसलह�को �यव�थापन 

गन�  �थानीय तहको  नीित 

रहेको र सो अनु�प काय��म 

काया��वयन भएको । 

ग�रब तथा ल��त समुहको पहँुच र 

�यश�� अनु�प सुपथमू�य सहकार� 

पसलह�को �यव�थापन गन�  �थानीय 

तहको  नीित रहे तापिन सो अनु�प 

काय��म काया��वयन नभएको । 

ग�रब तथा ल��त समुहको 

पहँुच र �यश�� अनु�प 

सुपथमू�य सहकार� 

पसलह�को �यव�थापन गन�  

�थानीय तहको  नीित नहरेको 

। 
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�थानीय तहल ेसेवा �वाह, 

�वकास िनमा�ण र सुशासन 

�वध�नका �बषयमा नीित, 

कानून जार� गर� सोह� 

बमो�जम तो�कएका 

पदािधकार�/ सिमित/ 

काय�दलबाट िनण�य गर� काय� 

गन� गरेको वा तदथ� (पटके/ 

�वे�छाअनु�प) िनण�य गर� 

काय� हुने गरेको ।  

०-१ 1 �थानीय तहल ेसेवा �वाह, �वकास 

िनमा�ण र सशुासन �वध�नका 

�बषयमा नीित, कानून जार� गर� 

सोह� बमो�जम तो�कएका 

पदािधकार�/ सिमित/ काय�दलबाट 

िनण�य गर� काय� गन� गरेको । 

�थानीय तहल ेसेवा �वाह, �वकास 

िनमा�ण र सशुासन �वध�नका �बषयमा 

नीित, कानून जार� गरेको तर सोह� 

बमो�जम तो�कएका पदािधकार�/ 

सिमित/ काय�दलबाट िनण�य नगर� 

तदथ� (पटके/�वे�छाअनु�प) िनण�य 

गर� काय� हुने गरेको । 

 

 

�थानीय तहल ेसेवा �वाह, 

�वकास िनमा�ण र सुशासन 

�वध�नका �बषयमा नीित, 

कानून जार� गर� सोह� 

बमो�जम तो�कएका 

पदािधकार�/ सिमित/ 

काय�दलबाट िनण�य गर� काय� 

गन� नगर� तदथ� 

(पटके/�वे�छाअनु�प) िनण�य 

गर� काय� हुने गरेको । 

सशुासन �वध�नका �बषयमा 

जार� गरेका नीित तथा कानून 

तथा िनण�यह�   

 ८२       

५
.१
.२
 

�थानीय तहल े�विधको शासन 

�वध�न, जनसहभािगता 

अिभव�ृ�, ��ाचार �ब�� 

शू�य सहनशीलता,सेवा 

�वाहमा िन�प�ता र म�हला 

तथा ल��त समुहलाई 

अ�ािधकार �दने नीित िलई 

सो वमो�जम काया��वयन 

गरे/नगरेको ।  

०-१ 0.5 �थानीय तहल े�विधको शासन 

�वध�न, जनसहभािगता 

अिभव�ृ�,��ाचार �ब�� शू�य 

सहनशीलता,सेवा �वाहमा 

िन�प�ता र म�हला तथा ल��त 

समुहलाई  अ�ािधकार �दने नीित 

िलई सो वमो�जम काया��वयन 

गरेको । 

�थानीय तहल े�विधको शासन �वध�न, 

जनसहभािगता अिभव�ृ�, ��ाचार 

�ब�� शू�य सहनशीलता,सेवा �वाहमा 

िन�प�ता र म�हला तथा ल��त 

समुहलाई  अ�ािधकार  �दने नीित 

िलए तापिन सो वमो�जम काया��वयन 

नगरेको । 

�थानीय तहल े�विधको शासन 

�वध�न, जनसहभािगता 

अिभव�ृ�, ��ाचार �ब�� 

शू�य सहनशीलता,सेवा 

�वाहमा िन�प�ता र म�हला 

तथा ल��त समुहलाई  

अ�ािधकार �दने नीित 

निलएको । 

साव�जिनक सुनुवाई, गुनासो 

सुनुवाई, सामा�जक पर��ण, 

साव�जिनक पर��ण, लेखा 

पर��ण, �यव�थापन  पर��ण 

लगायतका �ितवेदन 
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म�हला अिधकार तथा 

समानताका लािग भएका 

बेइ�ज�ग घोषणा प�का 

वा�वटा �ितव�ताह�का 

�े�मा काय��म तय गर� 

काया��वयन गन� 

गरेको/नगरेको । 

 

०-१ 0 म�हला अिधकार तथा समानताका 

लािग भएका बेइ�ज�ग घोषणा 

प�का वा�वटा �ितव�ताह�का 

�े�मा काय��म तय गर� 

काया��वयन गन� गरेको ।  

म�हला अिधकार तथा समानताका 

लािग भएका बेइ�ज�ग घोषणा प�का 

वा�वटा �ितव�ताह�का �े�मा 

काय��म तय भए तापिन काया��वयन 

नगरेको ।  

म�हला अिधकार तथा 

समानताका लािग भएका 

बेइ�ज�ग घोषणा प�का 

वा�वटा �ितव�ताह�का �े�मा 

काय��म तय गर� काया��वयन 

गन� नगरेको   
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संयु� रा�स�घीय बाल 

अिधकार महास�धी, १९८९ मा 

उ�लेख भए अनु�पका  

�ितब�ता काया��वयन गन� 

रकम �विनयोजन गर� 

काय��म संचालन गरे/नगरेको 

।  

०-१ 1 संयु� रा�स�घीय बाल अिधकार 

महास�धी, १९८९ मा उ�लेख भए 

अनु�पका  �ितब�ता काया��वयन 

गन� रकम �विनयोजन गर� 

काय��म संचालन गरेको । 

संयु� रा�स�घीय बाल अिधकार 

महास�धी, १९८९ मा उ�लेख भए 

अनु�पका  �ितब�ता काया��वयन गन� 

रकम �विनयोजन गरे तापिन काय��म 

संचालन नगरेको । 

संयु� रा�स�घीय बाल 

अिधकार महास�धी, १९८९ मा 

उ�लेख भए अनु�पका  

�ितब�ता काया��वयन गन� 

रकम �विनयोजन नगरेको ।  

नीित तथा काय��म  

वा�ष�क �वकास काय��म  

काय��म स�प�न �ितवेदन 
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�थानीय तहल ेिनयिमत�पमा 

काय��मको साव�जिनक 

पर��ण, सामा�जक पर��ण, 

साव�जिनक सुनुवाई, िनयिमत 

प�कार भेटघाट र सूचनाको 

साव�जिनक�करण गन� 

गरे।नगरेको । 

०-१ 0.5 �थानीय तहल ेिनयिमत�पमा  

संचािलत सबै काय��मको 

साव�जिनक पर��ण, सामा�जक 

पर��ण, साव�जिनक सुनुवाई, 

िनयिमत प�कार भेटघाट र 

सूचनाको साव�जिनक�करण गन� 

गरेको । 

�थानीय तहल ेआंिशक�पमा के�ह 

काय��मको मा� साव�जिनक पर��ण, 

सामा�जक पर��ण, साव�जिनक 

सुनुवाई, िनयिमत प�कार भेटघाट र 

सूचनाको साव�जिनक�करण गन� गरेको 

। 

�थानीय तहल ेकुनैपिन 

काय��मको साव�जिनक 

पर��ण, सामा�जक पर��ण, 

साव�जिनक सुनुवाई, प�कार 

भेटघाट र सूचनाको 

साव�जिनक�करण गन� नगरेको 

। 

काय��मको उप��थित 

पु��तका क�हलेकाह� मा� गन� 

गरेको । 

 ८६       

५
.२
.२
 

�थानीय तहल ेगन� साव�जिनक 

पर��ण, सामा�जक पर��ण, 

साव�जिनक सुनुवाई, िनयिमत 

प�कार भेटघाट र सूचनाको 

साव�जिनक�करण काय��ममा 

ल��त समुहका �य�� तथा 

समुदायका सद�यको 

उप��थित रहने गरे।नगरेको  

०-१ 0.5 �थानीय तहल ेगन� साव�जिनक 

पर��ण, सामा�जक पर��ण, 

साव�जिनक सुनुवाई, िनयिमत 

प�कार भेटघाट र सूचनाको 

साव�जिनक�करण काय��ममा 

ल��त समुहका �य�� तथा 

समुदायका सद�यको उप��थित 

रहने गरेको 

�थानीय तहल ेगन� साव�जिनक 

पर��ण, सामा�जक पर��ण, 

साव�जिनक सुनुवाई, िनयिमत प�कार 

भेटघाट र सूचनाको साव�जिनक�करण 

काय��ममा ल��त समुहका केह� 

�य�� तथा समुदायका सद�यको 

क�हलेकाह�ं मा� उप��थित रहने गरेको 

�थानीय तहल ेगन� साव�जिनक 

पर��ण, सामा�जक पर��ण, 

साव�जिनक सुनुवाई, िनयिमत 

प�कार भेटघाट र सूचनाको 

साव�जिनक�करण काय��ममा 

ल��त समुहका �य�� तथा 

समुदायका सद�यको 

उप��थित रहने नगरेको 

काय��मको उप��थित 

पु��तका क�हलेकाह� 

उप��थित गराउने गरेको । 



रो�पा नगरपा�लकाको लैससास प�र�ण प�र�ण ��तवेदन आ. व. २०७७/०७८ 

 

52 

 

 ८७       

५
.२
.३
 

�थानीय तहल ेगन� साव�जिनक 

पर��ण, सामा�जक पर��ण, 

साव�जिनक सुनुवाई, िनयिमत 

प�कार भेटघाट र सूचनाको 

साव�जिनक�करण काय��ममा 

ल��त समुदायको तफ� बाट 

�थानीय तहल ेिलएको नीित 

तथा काय��म र सो को 

काया��वयका �वषयमा �� 

उ�ने गरे/नगरेको र सोको 

अिभलेख राखी उठेका ��उपर 

�थानीय तहबाट स�बोधन हुने 

गरे।नगरेको । 

०-१ 1 �थानीय तहल ेगन� साव�जिनक 

पर��ण, सामा�जक पर��ण, 

साव�जिनक सुनुवाई, िनयिमत 

प�कार भेटघाट र सूचनाको 

साव�जिनक�करण काय��ममा 

ल��त समुदायको तफ� बाट 

�थानीय तहल ेिलएको नीित तथा 

काय��म र सो को काया��वयका 

�वषयमा उठेका ��ह�को 

अिभलेख राखी  स�बोधन हुन े

गरेको । 

�थानीय तहल ेगन� साव�जिनक 

पर��ण, सामा�जक पर��ण, 

साव�जिनक सुनुवाई, िनयिमत प�कार 

भेटघाट र सूचनाको साव�जिनक�करण 

काय��ममा ल��त समुदायको तफ� बाट 

�थानीय तहल ेिलएको नीित तथा 

काय��म र सो को काया��वयका 

�वषयमा उठेका ��ह�को अिभलेख 

राखे तापिन स�बोधन हुन ेनगरेको ।  

�थानीय तहल ेगन� साव�जिनक 

पर��ण, सामा�जक पर��ण, 

साव�जिनक सुनुवाई, िनयिमत 

प�कार भेटघाट र सूचनाको 

साव�जिनक�करण काय��ममा 

ल��त समुदायको तफ� बाट 

�थानीय तहल ेिलएको नीित 

तथा काय��म र  सोको 

काया��वयका �वषयमा उठेका 

��ह�को अिभलेख रा� ेर  

स�बोधन गन� नगरेको । 

साव�जिनक सुनुवाई स�मप�न 

�ितवेदन ।  
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�थानीय तहका जन�ितिनिध 

र कम�चार�को आचार सं�हता 

�वीकृत गर� काया��वयनमा 

�याए।न�याएको ।  

०-१ 1 �थानीय तहका जन�ितिनिध र 

कम�चार�को आचार सं�हता �वीकृत 

गर� काया��वयनमा �याएको ।  

�थानीय तहका जन�ितिनिध र 

कम�चार�को आचार सं�हता �वीकृत गरे 

तापिन काया��वयनमा न�याएको ।  

�थानीय तहका जन�ितिनिध 

र कम�चार�को आचार सं�हता 

�वीकृत न ैनगरेको ।  

�वीकृत आचार सं�हता भएको 
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�थानीय तहल ेिनयिमत�पमा 

सम� वा�ष�क योजना तथा 

काय��म साव�जिनक गन� गरे 

।नगरेको र म�हला,  लगायत 

अ�य सबै ल��त समुहका 

लािग रा�खएका काय��म तथा 

सोको बजेट सरोकारवालाल े

थाहा पाउनेगर� साव�जिनक 

गरे।नगरेको । 

०-१ 1 �थानीय तहल ेिनयिमत�पमा 

सम� वा�ष�क योजना तथा 

काय��म साव�जिनक गन� गरेको र 

म�हला लगायत अ�य सबै ल��त 

समुहका लािग रा�खएका काय��म 

तथा सोको बजेट सरोकारवालाले 

थाहा पाउनेगर� साव�जिनक गरेको 

। 

�थानीय तहल ेिनयिमत�पमा सम� 

वा�ष�क योजना तथा काय��म 

साव�जिनक गन� गरे तापिन म�हला 

लगायत अ�य सबै ल��त समुहका 

लािग रा�खएका काय��म तथा सोको 

बजेटका स�व�धमा सरोकारवालाल े

थाहा पाउने गर� साव�जिनक नगरेको ।  

�थानीय तहल ेिनयिमत�पमा 

सम� वा�ष�क योजना तथा 

काय��म साव�जिनक गन� 

नगरेको र म�हला,  लगायत 

अ�य सबै ल��त समुहका 

लािग रा�खएका काय��म तथा 

सोको बजेट सरोकारवालाल े

थाहा पाउनेगर� साव�जिनक गन� 

नगरेको । 

वा�ष�क िनित तथा काय��मह� 

�थानीय एफ एफ रे�डयो 

माफ� त ��य� �शारण गन� 

गरेको ।  

 ९०      
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�थानीय तहल े�थानीय सूचना 

सबैले बु�ने गर�  �थानीय 

भाषामा  �वाह तथा �शारण 

गन� गरे। नगरेको । 

०-१ 1 �थानीय तहल े�थानीय सूचना  

सबैले बु�ने गर�  �थानीय 

भाषामा �वाह तथा �शारण गन� 

गरेको । 

�थानीय तहल े�थानीय सूचना �वाह 

तथा �शारण गन� गरे तापिन �थानीय 

भाषामा गन� नगरेको । 

 

�थानीय तहल े�थानीय सूचना 

�थानीय भाषामा �वाह तथा 

�शारण गन�  नगरेको । 

�थानीय भाषाका �सा�रत 

सामा�ीह�को अिभलेख  
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�थानीय तहल े�थानीय 

रे�डयो, एफ.एम, छापा 

लगायत ��य��य समेतका 

सबै मा�यम�ारा ल�िगक 

समानता तथा  समावेशीकरण 

स�ब�धी सूचना �वाह गर� 

जनतालाई सुसुिचत  

गरे/नगरेको 

०-१ 1 �थानीय तहल े�थानीय रे�डयो, 

एफ.एम, छापा लगायत ��य��य 

समेतका सबै मा�यम�ारा ल�िगक 

समानता तथा  समावेशीकरण 

स�ब�धी सूचना �वाह गर� 

जनतालाई सुसुिचत गरेको । 

�थानीय तहल े�थानीय रे�डयो, 

एफ.एम, छापा लगायत ��य��य 

म�य ेकेह� मा�यम�ारा मा� ल�िगक 

समानता तथा समावेशीकरण स�ब�धी 

सूचना �वाह गर� जनतालाई सुसुिचत 

गरेको । 

�थानीय तहल े�थानीय रे�डयो, 

एफ.एम, छापा लगायत 

��य��य ज�ता कुनैपिन 

मा�यम�ारा ल�िगक समानता 

तथा  समावेशीकरण स�ब�धी 

सूचना �वाह गर� जनतालाई 

सुसुिचत  नगरेको । 

�सा�रत सामा�ीह�को 

अिभलेख  

 

 ९२       

५
.३
.४
 

�थानीय तहमा म�हला 

लगायत सबै ल��त समुहमा 

सूचना, िश�ा तथा 

संचारस�ब�धी काय��मको 

�वाहबाट जनचेतना व�ृ� 

भएको/नभएको । 

 

०-१ 1 �थानीय तहमा म�हला लगायत 

सबै ल��त समुहमा सूचना, िश�ा 

तथा संचारस�ब�धी काय��मको 

�वाहबाट जनचेतना व�ृ� भएको । 

 

�थानीय तहमा म�हला लगायत केह� 

ल��त समुहमा सूचना, िश�ा तथा 

संचारस�ब�धी काय��मको �वाहबाट 

जनचेतना व�ृ� भएको । 

 

�थानीय तहमा म�हला 

लगायत कुनैपिन ल��त 

समुहमा सूचना, िश�ा तथा 

संचारस�ब�धी काय��मको 

�वाहबाट जनचेतनामा व�ृ� 

नभएको । 

 

सहभागी तािलम/काय��म 

पूव�को मू�या�कन �ितवेदन र 

तािलम प�ातको मू�या�कन 

�ितवेदन Pre test and(    

Post test ) 

�थलगत अ�ययन �ितवेदन । 

९३   
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�थानीय तहबाट संचािलत 

काय��म तथा प�रयोजनाबाट 

सबै ल��त वग� तथा 

समुदायले लाभ िलन 

सके/नसकेको । 

०-१ 1 �थानीय तहबाट संचािलत 

काय��म तथा प�रयोजनाबाट सबै 

ल��त वग� तथा समुदायले लाभ 

िलन सकेको । 

�थानीय तहबाट संचािलत काय��म 

तथा प�रयोजनाबाट केह� ल��त वग� 

तथा समुदायले मा� लाभ िलन सकेको 

। 

�थानीय तहबाट संचािलत 

काय��म तथा प�रयोजनाबाट 

कुनैपिन ल��त वग� तथा 

समुदायले लाभ िलन नसकेको 

। 

�थलगत अनुगमन �ितवेदन 

काय��मको साव�जिनक 

सुनुवाई तथा पर��ण 

�ितवेदन 

 

 ९४       

५
.४
.२
 

�थानीय तहल ेसंचालन गरेका 

लै��गक समानता तथा 

सामा�जक समावेशी �वकास 

स�व�धी काय��मको 

अनुगमन, मू�या�कन गदा� 

सरोकारवालालाई पुगेको लाभ, 

असर र �भाव �व�ेषण 

गरे/नगरेको ।  

०-१ 1 �थानीय तहल ेसंचालन गरेका 

लै��गक समानता तथा सामा�जक 

समावेशी �वकास स�व�धी सबै 

काय��मको अनुगमन, मू�या�कन 

गदा� सरोकारवालालाई पुगेको लाभ, 

असर र �भाव �व�ेषण गरेको । 

�थानीय तहल ेसंचालन गरेका लै��गक 

समानता तथा सामा�जक समावेशी 

�वकास स�व�धी काय��मको 

अनुगमन, मू�या�कन गदा� 

सरोकारवालालाई पुगेको लाभ, असर र 

�भाव आिशंक�पमा मा� �व�ेषण 

गरेको । 

�थानीय तहल ेसंचालन गरेका 

लै��गक समानता तथा 

सामा�जक समावेशी �वकास 

स�व�धी कुनैपिन काय��मको 

अनुगमन, मू�या�कन गदा� 

सरोकारवालालाई पुगेको लाभ, 

असर र �भाव �व�ेषण 

नगरेको । 

�थलगत अनुगमन �ितवेदन 
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 ९५       

५
.४
.३
 

�थानीय तहको समी�ा 

बैठकमा म�हला लगायत सबै 

ल��त वग� तथा समुदायको 

उप��थितमा उ�� वग�संग 

स�व��धत ल��त काय��म 

उपर छलफल हुने गरे/नगरेको 

। 

०-१ 1 �थानीय तहको समी�ा बैठकमा 

म�हला लगायत सबै ल��त वग� 

तथा समुदायको उप��थितमा उ�� 

वग�संग स�व��धत ल��त 

काय��म उपर छलफल हुने गरेको 

। 

�थानीय तहको समी�ा बैठकमा 

म�हला लगायत सबै ल��त वग� तथा 

समुदायको उप��थितमा उ�� वग�संग 

स�व��धत ल��त काय��म उपर 

क�हलेकाह�ं केह� काय��ममा मा� 

छलफल हुने गरेको । 

�थानीय तहको समी�ा 

बैठकमा म�हला लगायत 

ल��त वग� तथा समुदायको 

उप��थितमा क�ह�यपैिन 

छलफल हुने नगरेको । 

ल��त वग�  उप��थित 

पु��तका 

 

 ९६       

५
.४
.४
 

अनुगमन तथा मू�या�कनको 

प�ृपोषणलाई स�बोधन गर� 

योजना तथा  काय��म तयार 

गरे/नगरेको ।  

०-१ 1 अनुगमन तथा मू�या�कनको 

प�ृपोषणलाई स�बोधन गर� 

योजना तथा  काय��म तयार 

गरेको । 

अनुगमन तथा मू�या�कनको 

प�ृपोषणका केह� �वषयव�तुलाई मा� 

स�बोधन गर� योजना तथा  काय��म 

तयार गरेको । 

अनुगमन तथा मू�या�कनको 

प�ृपोषणलाई स�बोधन गर� 

योजना तथा  काय��म तयार 

नगरेको । 

अनुगमन तथा मू�या�कन 

�ितवेदन  

वा�ष�क योजना तथा काय��म 

९७   
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�थानीय तहल ेसंघ र �देश 

सरकारल ेतय गरेका नीित, 

कानून तथा काय��मह�को 

काया��वयनमा सहकाय�, 

सम�वय र सहजीकरण  

गरे।नगरेको ।  

०-१ 1 �थानीय तहल ेसंघ र �देश 

सरकारल ेतय गरेका नीित, कानून 

तथा काय��मह�को काया��वयनमा 

सहकाय�, सम�वय र सहजीकरण  

गरेको । 

�थानीय तहल ेसंघ र �देश सरकारल े

तय गरेका नीित, कानून तथा 

काय��मह�को काया��वयनमा 

आंिशक�पमा मा� सहकाय�, सम�वय 

र सहजीकरण  गरेको । 

�थानीय तहल ेसंघ र �देश 

सरकारल ेतय गरेका नीित, 

कानून तथा काय��मह�को 

काया��वयनमा सहकाय�, 

सम�वय र सहजीकरण  

नगरेको । 

सम�वय गरेको िनण�यह� 

तथा प�रप�ह�   

 ९८       

५
.५
.२
 

लै��गक समानता तथा 

समावेशी �वकासको लािग 

�विभ�न सरोकारवाला 

िनकायह�बीच स�जाल 

िनमा�ण भई काय�गत छलफल 

हुन ेगरे।नगरेको ।  

०-१ 1 लै��गक समानता तथा समावेशी 

�वकासको लािग �विभ�न 

सरोकारवाला िनकायह�बीच 

स�जाल िनमा�ण भई काय�गत 

छलफल वष�मा क��तमा २ पटक 

हुन ेगरेको । 

लै��गक समानता तथा समावेशी 

�वकासको लािग �विभ�न सरोकारवाला 

िनकायह�बीच स�जाल िनमा�ण भइ 

काय�गत छलफल वष�मा क��तमा १ 

पटक हुने गरेको । 

लै��गक समानता तथा 

समावेशी �वकासको लािग 

�विभ�न सरोकारवाला 

िनकायह�बीच स�जाल िनमा�ण 

नभएको । 

स�जाल िनमा�णको िनण�य 

छलफलको िनण�य पु��तका  

 ९९       

५
.५
.३
 

लै��गक समानता तथा 

समावेशी �वकासको लािग 

�विभ�न सरोकारवाला 

िनकायह�बीच काय�गत संय�� 

(संजाल) का �ितिनिधह�लाई 

लै��गक तथा समावेशी 

�वकास स�व�धी �मता 

�वकास तािलम �दान गरे 

।नगरेको ।   

०-१ 1 लै��गक समानता तथा समावेशी 

�वकासको लािग �विभ�न 

सरोकारवाला िनकायह�बीच 

काय�गत संय�� (सजंाल) का 

अिधकांश �ितिनिधह�लाई 

लै��गक तथा समावेशी �वकास 

स�व�धी �मता �वकास तािलम 

�दान  गरेको।  

लै��गक समानता तथा समावेशी 

�वकासको लािग �विभ�न सरोकारवाला 

िनकायह�बीच काय�गत संय�� 

(संजाल) का केह� �ितिनिधलाई मा� 

लै��गक तथा समावेशी �वकास 

स�व�धी �मता �वकास तािलम �दान 

गरेको । 

लै��गक समानता तथा 

समावेशी �वकासको लािग 

�विभ�न सरोकारवाला 

िनकायह�बीच काय�गत संय�� 

(संजाल) का �ितिनिधलाई 

लै��गक तथा समावेशी �वकास 

स�व�धी �मता �वकास 

तािलम �दान नगरेको ।  

�मता �वकास तािलम 

काय�कम सं�या र उप��थित 
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 १००       

५
.५

.४
 

म�हला �व�� हुन ेसबै 

�कारका भेदभाव उ�मूलन 

गन� महास��धको रा��य 

काय�योजना, संयु� रा�स�घीय 

सुर�ा प�रष�ाट पा�रत ��ताव 

न�बर १३२५ र १८२० को 

रा��य काय�योजना र मानव 

अिधकार स�व�धी   रा��य 

काय�योजनामा �थानीय 

सरकारको �ज�मेवार� भिन 

उ�लेख ग�रएका 

काय��मह�मा रकम 

�विनयोजन गर� काया��वयन 

गरे।नगरेको । 

०-१ 0 म�हला �व�� हुन ेसबै �कारका 

भेदभाव उ�मूलन गन� 

महास��धको रा��य काय�योजना, 

सयंु� रा�स�घीय सुर�ा प�रष�ाट 

पा�रत ��ताव न�बर १३२५ र 

१८२० को रा��य काय�योजना र  

मानव अिधकार स�व�धी   

रा��य काय�योजनामा �थानीय 

सरकारको �ज�मेवार� भिन उ�लेख 

ग�रएका काय��मह�मा रकम 

�विनयोजन गर� काया��वयन 

गरेको । 

म�हला �व�� हुन ेसबै �कारका 

भेदभाव उ�मूलन गन� महास��धको 

रा��य काय�योजना, संयु� रा�स�घीय 

सुर�ा प�रष�ाट पा�रत ��ताव न�बर 

१३२५ र १८२० को रा��य काय�योजना, 

मानव अिधकार स�व�धी   रा��य 

काय�योजनामा �थानीय सरकारको 

�ज�मेवार� भिन उ�लेख ग�रएका 

काय��मह�मा रकम �विनयोजन गरे 

तापिन काया��वयन नगरेको । 

म�हला �व�� हुन ेसबै 

�कारका भेदभाव उ�मूलन गन� 

महास��धको रा��य 

काय�योजना, संयु� रा�स�घीय 

सुर�ा प�रष�ाट पा�रत ��ताव 

न�बर १३२५ र १८२० को 

रा��य काय�योजना,  मानव 

अिधकार स�व�धी   रा��य 

काय�योजनामा  �थानीय 

सरकारको �ज�मेवार� भिन 

उ�लेख ग�रएका काय��मह�मा 

रकम �विनयोजन नगरेको ।  
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