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!= k[i7e"ld 

g]kfnsf]  ;+ljwfg @)&@ sf] k|:tfagfdfg} n}lÍs lje]b cGt u/L ;dfg'kflts, ;dfj]zL / 

;xeflutfd"ns l;4fGtsf] cfwf/df ;dtfd"ns ;dfhsf] lgd{0f ug]{ ;+sNk u/sf] 5 . 

;+ljwfgsf] wf/f #*n] dlxnfnffO{ ;dfg a+zLo clwsf/, z'/lIft dft[Tj/ k|hgg\ :jf:Yo ;DalGw 

xs, dlxnf lj?4 wfld{s, ;fdflhs, of}ghGo, dgf]a}1flgs jf cGo s'g} lsl;dsf] lx;fhGo 

sfo{ jf zf]if0f u/]df b08gLo x'g] ,/fHosf ;a} lgsfodf dlxnfnfO{ ;dfg'kflts ;dfj]zL 

l;4fGtsf cfwf/df ;xefuL x'g] clwsf/ / lzIff ,:jf:Yo, /f]huf/L / ;fdflhs ;'/Iffdf 

;sf/fTds lje]bsf cfwf/df ljz]if cj;/ k|fKt x'g] xssf] Aoj:yf u/]sf] 5. To;}u/L 

;+ljwfgsf] wf/f !* ;dfgtfsf] xsdf ;a} gful/s sfg"gsf] b[li6df ;dfg x'g], wd{, j0f{, hft, 

hflt, lnË, zf/Ll/s cjZyf, ckf+utf, cfly{s cj:Yff, efiff jf If]q jf cGo s'g} cfwf/df 

e]befa ul/g] 5}g egL pNN]fv ul/Psf] 5 . ;fdflhs Gofosf] xsn] /fHosf] x/]s txdf ;dfj]zL 

/ ;dfg'kflts k|ltlglwTj lz4fGtsf] cfwf/df hgtfsf] ;xeflutfsf] clwsf/ :yfkg u/]sf] 5  

t;y{ ;+ljwfg k|bt xs clwsf/x?sf] sfo{Gjog ug{ tyf ;dfg'kflts ;dfj]zLtfsf] cfwf/df 

/fHo ;+/rgfsf] ;a} cËx?df dlxn , blnt, cflbjfl;, hghflt, dw]zL , d'lZnd , lk5l8Psf] 

ju{ / If]q ;a}nfO{ /fHosf] ;+ljwfg, P]g, lgod, gLltnfO{ sfof{Gjog ug{ /fHosf] ltg} txsf] 

;/sf/ / dftxtsf lgsfox?df n}lËs d"nk|jfxLs/0f k|lqmonfO{ tLa|tf k|bfg ug{ cfjZos 5 

dlxnf / k'?ifsf] ;dfg'kflts ljsf; af6 g} ;du| ;dfhsf] ljsf; x'g k'Ub5 . ;dfg'kflts 

ljsf; cfhsf] cfjZostf xf] . ;d'Ggt kl/jf/ / ;du| ;dfhsf] ljsf;df dlxnf / k'?ifsf] 

;dfg bfloTj / of]ubfg x'g cfjZos 5 . ;d'Ggt ;dfhsf] ljsf;df oL b'j} ju{sf] ;dfg 

dxTj x'+bfx'+b} klg /fi6«sf] ;du| l:yltdf ;dfgtf b]lvb}g . cfwf eGbf a9L hg;+Vof cf]u6]sf] 

dlxnfx?sf] ljsf;df /fHon] ljleGg cGt/{fli6«o If]qdf u/]sf] k|ltj4tfnfO{ ;dodf k'/f ug{ 

/fi6«sf] ;Dk'0f{ c+un] ljz]if hf]8 lbg' kg]{ b]lvG5 . g]kfnsf] ;Gbe{df ;fdflhs al~rtLs/0fn] 

;fdflhs ljsf; s|d;+u} aiff}{b]lv hfthflt, lnË, ckfËtf, pd]/ tyf wd{sf cfwf/df lje]b 

ul/Psf sf/0f k5fl8 k/]sf jf kfl/Psf ;d"xx?sf] cjZyfnfO{ lrq0f ub{5 . 

o;/L /fli6«o cGt/fli6«o :t/df u/]sf] k|ltj¢tf cg'?k /fHosf ltg} txsf] ;/sf/ / dftxtsf 

lgsfox?df n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f-n};;f;_ nfO{ d"nk|jfxLs/0f, 

cfGtl/sLs/0f / ;+:yfut ug{ cfjZos b]lvPsf] 5 .t;y{ o;sf] nflu aflif{s ?kdf 

sfo{fnfosf] n};;f;sf] k/LIf0f ug{sf] nflu ;+3Lo dfldnf tyf ;fdfGo k|zf;g dGqfnon] 

Æ:yfgLo txsf] nflu n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0f lbUbz{g, @)&* Æ 

/ k|b]zn] k|fb]lzs dGqfnon / dftxtsf lgsfosf] k/LIf0fsf] nflu Æn}lËs ;dfgtf tyf 

;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0f sfo{ljlw , @)&&Æ sfo{Gjogdf NofPsf]] 5 .  

@=e"ld Aoj:yf,s[lif tyf ;xsf/L  dGqfno 

d'n's nf]stflGqs u0ftGqfTds zf;g Aoj:yfdf ?kfGt/Lt ePkl5 lgld+{t ;+ljwfgn] sfg"lg 

?kdf d'n'snfO{ ;+ª\3Lo ;+/rgfdf nu]sf]n] ;ft j6f k|b]zx? sfod /xg uPsf] ;Gb{edf k|To]s  

k|b]zdf ;ft}j6f dGqfnox? sfod /xg] Aoj:yf cg';f/ of] dGqfnosf] :yfkgf ldlt 
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@)&$÷!)÷@@ ut] ePsf] xf] . k|b]zsf] cflY{fs, ;fdflhs tyf s[lif If]qsf] ljsf;df ;xsf/L 

If]qnfO{ kl/rfng u/L e"ldsf] k|s[ltsf] cfwf/df pkof]u ug]{ u/L gLlt lnO{ s[lif Pjd\ 

kz'klG5hGo pTkfbg Pjd\ Aofkf/df oflGqlss/0f, Joj;flos/0f, ahf/Ls/0f / 

cfw'lgsLs/0fsf dfWodaf6 k|lt:kwf{Tds cjZyfsf] ;[hgf u/L o; If]qsf] ?kfGt/0f ub}{ 

/f]huf/Lsf] cj;/ ;[hgf ug]{ nIfsf ;fy o; dGqfnosf] :yfkgf ePsf] 5 .  

dGqfnodf k|zf;g tyf ;xsf/L dxfzfvf, of]hgf dxfzfvf, s[lif ljsf; dxfzfvf, e"ld 

Aoj:yf tyf e"ld;|f]t gS;fª\sg dxfzfvf u/L kf+r j6f dxfzfvf /x]sf] 5 . hDdf #& hgf 

sd{rf/Ldf dlxnf& / k'?if #) 5g\ . 

o;/L ;ª\, k|b]z / dGqfnon] lnPsf] ;+sNk k'/f ug{sf] nflu  n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs 

;dfj]zLs/0fnfO{ ;3Lo ;/sf/n] h:t} k|b]z ;/sf/ /  dftxtsf lgsfon] ;+:yfut ;+/rgf 

,ah]6, sfo{s|d, of]hgf , cg'udg tyf d"NofÍgdf n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs 

;dfj]zLs/0fnfO{ d"nk|jfxLs/0f u/L ;dfj]zL  ljsf;nfO{ hf]8  lbgsf] nflu e"ld Aoj:yf, 

s[lif tyf ;xsf/L dGqfnon] cf=a= @)&&÷&*sf]  n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f 

k/LIf0f Æs0ff{nL k|b]z n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0f sfo{ljlw, @)&&Æ 

sf] cfwf/df ;DkGg u/]sf] 5 . 

 

#= k/LIf0fsf] dxTj 

s0ff{nL k|b]z ljsf;sf y'k|} cfofdx?df t'ngfTds ?kdfkl5 5 .ljWodfg hflto, jlu{o, If]lqo, 

eflifs, wfld{s, n}lÍs lje]b / ;a} k|sf/sf] hflto 5'jf5'tsf] cGTo u/L cfly{s ;dfgtf, 

;Da[l4, ;dflhs Gofo z'lglZrt ug{ , ;dfg'kflts ;dfj]zL / ;xeflutf d"ns lz4fGtssf 

cfwf/df ;dtfd"ns ;dfhsf] lgdf0f{ ug]{ ;+sNknfO{ ;fsf/ kfg{sf] nflu e"ld Aoj:yf s[lif 

tyf ;xsf/L dGqfnosf] ;+/rgf, gLlt lgdf{0f, ah]6 tyf ;+rfng x'g] of]hgf tyf sfo{s|dnfO{ 

n}lËs ;dfgtf tyf ;dflhs ;dfj]zLs/0f d}qL agfpgsf] nflu k/LIf0sf] dxTj 5 .To;}u/L 

d+qfnosf] nIf, Wo]o, pb]Zo / sfo{s|dx? Nf};;f; ;+j]bgzLn  eP gePsf] n]vfhf]vf ug{ 

k/LIf0fn] ;xof]u u5{ . d+qfnon] aflif{s ?kdf k'if d;fGt ;Dddf utjif{sf]  gLlt, sfg"g , 

of]hgf tyf sfo{s|x?, ;+:yfut Aoj:yf cflbsf] cfwf/df k/LIf0f ug'{kb{5 . k/LIf0fn] d+qfnosf] 

n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf] If]qsf ;an kIf / ;'wf/ ug'{kg]{ kIfnfO{ k|i6 

kfg]{ x'+bf o;sf] cfwf/df cfufld aif{sf] nflu lnO{g'kg]{ gLlt tyf of]hgfsf] af/]df klg rfn' 

cfly{s jif{d} k"j{ hfgsf/L k|fKt eO{ ;dfgtf / ;dfg'flts ;dfj]zLtfsf] cfufld jif{sf] of]hgf 

th{'df ug{sf] nflu lbzflgb]{z ub{5 .n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs k/LIf0fn] d+qfnosf] ah]6, 

of]hgf tyf sfo{s|dsf] dfq n]vfhf]vf gu/L ;du| d+qfnosf]g} n]vfhf]vf ug]{ ePsf] 

x'bf+n};;f;fsf] b[li6sf]0af6 d+qfnosf] xfnsf] cjZyfnfO{ k/LIf0fn] k|i6 kfb{5 / ;dfgtfs / 

;dfg'kflts ;dfj]zLs/0f k|flKtsf] nflu ;'wf/ ug'{kg]{ If]qx?sf] af/]df olsg ug{ ;xof]u ub{5 

.   
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$= n}lËs ;dfgftf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0fsf] pb]Zo 

 dGqfnosf] n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf]  cGt/sf]  af/]df hfgsf/L 

k|fKt u/L To:tf cGt/x?sf]  ;Daf]wg ug]{  . 

 dGqfnosf n}lËs ;dfgtf tyf ;dflhs ;dfj]zLs/0f sfof{Gjog ug]{  AolSt÷ zfvf 

÷pkzfvfx?sf] Ifdtf clea[l4 ug]{. 

 N}flËs d}qL ef}lts ;+/rgf / n}lËs d}qL tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f sfo{:ynsf] 

lgdf{0f ug]{ . 

 dGqfnosf ;fdflhs tyf ef}lts ;+/rgf, gLlt, sfg"g, ah]6, of]hgf, sfo{s|d , 

cg'udg tyf d"NofÍgdf n};;f; d"nk|jfxLs/0f u/L of]hgf a4 ?kdf lk5l8Psf] 

;d'bfosf] ;zlSts/0f ug]{ . 

 d+qfnosf gLlt, sfo{s|d , of]hgf, ah]6nfO{ n}lÍs pQ/bfoL agfO{ ;du|df ;dfgtf, 

;dfg'kflts ;dfj]zL / Gofok"0f{ ;dfhsf] lgdf{f0f ug]{ . 

 dGqfnosf] sfo{qmddf hflto, jlu{o, eflifs, n}lËs, If]lqo ?kdf k5fl8 k/]sf AolSt 

jf ;d'bfosf] cy{k"0f{ ;xeflutfsf] ;'lglZrt  ul/ cfly{s, ;dflhs, z}lIfs / /fhgLlts 

cj:yfdf ;'wf/ Nofpg] . 

 cGtdf s0ff{nL k|b]z ;/sf/sf] ljsf; k|s[ofdf dlxnf tyf nlIft ju{sf] lg0ff{os tyf 

cy{k"0f{ ;xeflutf ;'lglZrt u/L cfly{s, ;fdflhs, /fhgLlts, ;f+:s[lts ;zlSts/0f 

ug]{ . 

%= n}lËs ;dfgftf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0fn] ;d]6\g] If]qx? 

n};;f; k/LIf0fn] ;du| ?kdf ;+:yfsf] n]vfhf]vf ub{5 . o;/L n]vfhf]vf ubf{ n};;f; 

sfo{ljlwn]  % j6f If]qnfO{ d'Vo ljifosf] ?kdf ;d]6]sf] 5. k|To]s d'Vo ljifodf !% j6f  ;"rs 

;lxt,  hDdf &% j6fd"NofËg ;"rs /x]sf 5g\ h;sf] cfwf/df d+qfnon] ), )=% / ! cËef/ 

lbO{ cfkm\gf] ;+:yfsf] k/LIf0f u/]sf] 5  . 

d'Vo ljifo 

 gLlt, sfg"g of]hgf 

 ;+:yfut Aoj:yf 

 dfgj ;+:ffwg tyf Ifdtf ljsf; 

 ;'zf;g tyf pQ/bfoL 

 ;]jf k|jfx 

^= n}lËs ;dfgftf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0f ljlw / k|s[of 

dGqfnosf] n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0fd''Vo tLgj6f k|s[of k'/f u/]/ 

;DkGg u/]sf] 5. h; cg'?kÙ 
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s=tof/L r/0f 

tof/L r/0fdf  lu|g s0f{fnL sG;N6]G;L P08 6«lgË ;]G6/ k|f=ln= sf7df08f}sf sd{rf/L / 

dGqfnosf ;DalGwt sd{rf/Lx?n] n};;f; k/LIf0fsf] nflu ljleGg r/0fdf a}7s a;L k/LIf0f 

ug]{ ldlt, ;do,:yfg / ;xefuLx? tf]ls ;DalGwt zfvf / AolStnfO{ k"j{ hfgsf/L u/fPsf] . 

To;}u/L k/LIf0fsf] nflu cfjZos ;fdflu|x?sf] Aoj:yf u/L k/LIf0f ;DkGg u/]sf] 5 . 

v=sfof{Gjog r/0f 

@# –@$h]i7, @)&( df dGqfnosf] a}7s xndf dGqfnosf] sd{rf/L, lu|g s0f{fnL sG;N6]G;L 

P08 6«lgË ;]G6/ k|f=ln= sf7df08f}sf sd{rf/L / k|b]z tyf :yfgLo zf;g ;xof]u sfo{qmdsf 

sd{rf/Lx? ;lxtsf] pkl:yltdf @ lbgsf] sfo{fzfnf uf]li7sf] ;DkGg ePsf] lyof] . .uf]li7df 

dGqfnosf sd{rf/Lx?4f/f kf+rj6f If]qsf] d"NofÍg ;"rsx?sf] cfwf/df cfkm\gf] dGqfnosf] 

n]vfhf]vf ul/Psf] lyof] . ;"rsx?nfO{ ), )+=% / ! cÍef/ lbO{ k|fKt cÍef/nfO{ dfs'/L hfnf]df 

/fv]/ sd{rf/Lx?n] cfkm\gf]  dGqfnosf]   n};;f;sf] cj:yfnfO{ k|i6 kfl/Psf] lyof] . cÍef/sf] 

cfwf/df n}lËs ;dfgftf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf] ;an kIf / ;'wf/ ug'kg]{ kIfsf] 

klxrfg u/Lof] . To;}u/L k/LIf0fsf] kf+r}j6f If]qsf] cj;/ / r'gf}ltsf] klxrfg klg ul/Psf] 

lyof] .cGtdf n}lËu ;dfgtf tyf ;dflhs ;dfj]zLs/0fsf] b[li6sf]0faf6 ;'wf/ ug'{kg]{ 

;"rsnfO{ cfwf/ dfg]/ sfo{ of]hgf tof/ u/L dGqfnosf] cfufld cfly{s jif{sf] aflif{s of]hgfdf 

pSt sfo{ of]hgfnfO{ ;dfj]z ug]{ /  cfufld jif{df tL ;"rsx? ;'wf/LP/ k|b]z ;/sf/n] 

lnPsf] ;dfgtf tyf ;dfg'kflts ;dfj]zLs/0f k|fKt eO{ l;dfGts[t ;d'bfosf] cfly{s, 

;dflhs, /fhgLlts / z}lIfs cj:yf ?kfGt/ x'g] k|ltj¢tfsf ;fy sfo{zfnf uf]li7nfO{ ;DkGg 

ul/of] .  

u_ k|ltj]bg r/0f 

n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs k/LIf0f sfo{ljlwdf pNn]v ul/Psf] k|ltj]bgsf] 9f+rfdf 

n};;f;sf] k/LIf0fsf] k|ltj]bg tof/ u/LPsf] 5 . k|ltj]bg k|fKt ePkl5 k|ltj]bgdf /x]sf] 

n};;f; sfo{of]hgfnfO{ n};;f; kmf]sn AolStsf] kxndf d+qfnosf] cf=a=@)&(÷*) sf] gLlt 

tyf sfo{s|ddf n};;f; sfo{of]hgfnfO{ clgjfo{ ?kdf ;dfj]z u/L k|efasf/L ?kdf 

sfof{Gjogdf Nofpg' kg]{5 . 

&= n}lËs  ;dfgftf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0fsf ;xeflux? 

n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k/LIf0f dGqfnosf] :j–d"NofÍg ePsf] x'+bf 

k/LIf0fsf] nflu  d+qfnosf  n};;f; kmf]sn AolSt ;fy}  zfvf k|d'v / cGo sd{rf/Lx?sf] 

;xeflutfdf n};;f; k/LIf0f ;DkGg  u/LPsf] lyof]. sfo{zfnf uf]li7df pkl:yt sd{rf/Lx? 

o; k|sf/ /x]sf 5g\ . 

dlxnf Kf'?if hDdf 

# !) !# 

gf]6M ;xeflu sd{rf/Lx?sf] la:t[t ljj/0f cg';"lr @ df lbO{Psf] 5 . 
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*= n}lËs ;dfgftf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0fsf ljlw / cf}hf/x? 

k/LIf0fdf d'Vo u/L $ k|sf/sf cf}hf/sf] k|of]u u/L $ j6f ljlwnfO{ ckgfO{Psf] lyof] h'g 

lgDg cg';f/ /x]sf 5g\ . 

s_ ljlw 

 ;Gbe{ ;fdfu|Lsf] k'g/fjnf]sg  

 canf]s0f  

 sfo{zfnf uf]i7L  

 n]vfhf]vf 

v_ cf}hf/ 

 &% j6f d"NofÍg ;"rs 

 dfs'/L hfnf] 

 ;an kIf, ;'wf/ ug'{kg]{ , cj;/ / r'gf}lt n]vfhf]vf 

 sfo{ of]hgf 

(= n}lËs ;dfgftf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0faf6 cfPsf k|flKtx?M 

e"ld Joa:yf, s[lif tyf ;xsf/L dGqfnon] klxnf] k6s n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs 

;dfj]zLs/0f k/LIf0f ;DkGg u/]sf] 5 . s0ff{nL k|b]zn] k|fb]l;s dGqfnsf] nflu lgwf{/0f u/]sf] 

;"rsx?sf]  cfwf/df e"ld Aoj:yf s[lif tyf ;xsf/L dGqfnosf] ljZn]if0fsf] qmddf / ljZn]if0f 

kZRoft n};;f;sf] If]qdf x'g ;Sg]  k||d'v pknlAwx? o; k|sf/sf /x]sf 5g\ .  

D'fVo ljifo k|d'v pknlAw 

gLlt, sfg"g, 

of]hgf 

gLlt, sfg"g of]hgfsf] If]qdf dGqfnosf] krf; k|ltzt eGbf al9 

lqmofsnfk ePsf] b]lvPsf] 5 eg ;'wf/ ug'{kg]{ If]q klg b]lvPsf] 5 . 

laz]ift dGqfnon] hf/L u/]sf] sfg"gL b:tfj]hx? h'g ju{s]f nflu 

lgdf{0f ul/Psf] lt ju{sf] ;xeflutfdf x'g' kg]{ / hf/L ePkl5 dlxnf 

tyf nlIft ju{nfO{ cled"lvs/0f u/fO{ hfgsf/L u/fpg] kg]{ eGg] 

ljifonfO{ ;xeflux?n] cfGtl/sLs/0f u/L cfufld lbgdf aGg] sfg"gL 

b:tfj]hx?nfO{ ;f]lx cg'?k ug]{ u/fpg]df k|lta¢tf hgfO{Psf] 5 . 

@= ;+:yfut 

Aoj:yf  

dGqfnosf] ef}lts tyf ;fdflhs cj:yfnfO{ ljif]Zn]if0f ubf{ s"n 

c+sdf  krf; k|ltzt eGbf a9L c+s k|fKt u/]sf] 5 .sd{rf/Lx? 

cfkm\gf] sfof{no÷dGqfnonfO{ ljz]ift ef}lts ?kdf n};;f; d]}qL 

agfpg]sf] nflu sl6a¢ b]lvPsf] 5 . >]0ffL ljlxg / s/f/df sd{rf/L 

kbk"lt{ ubf{ dlxnf , nlIft ju{sf] k|ltlglwTj u/fpgsf] nfu gLltut 

Aoj:yf ug]{ , n}lËs lx+;f ;DalGwt ph'/L btf{ ug{ x6nfO{g tyf 6f]n 

lkm| gDa/sf] Aoj:yf ug]{ eGg] ljifo o; If]qsf] k|d'v pknlAwsf] ?kdf 

/x]sf] 5 . 

#= dfgj ;+;fwg 

tyf Ifdtf ljsf; 

dGqfno o; ljifodf ;a}eGbf sdhf]/ b]lvP klg n};;f;;+u 

;DalGwt dfgj ;+:ffwgsf] ljsf; u/L lg/Gt/ ?kdf n};;f; 

cled"vLs/0f ug]{, n};;f; Ifdtf ljsf;sf of]hgfsf] th'{df ug]{,  
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dGqfnoaf6 th'{df ul/g] Ifdtf clea[l¢sf sfo{qmdx?df dlxnf 

tsyf nlIft ju{sf] cGtu{ut kg]{ sd{rf/Lx?nfO{ ;xeflu u/fpg], 

tYofË ;+sng ubf{ vl08s[t tYofË ;+sng ug]{ / jflif{s of]hgf 

th'{df ubf{ tYofÍsf] cfwf/nfO{ dfGg] h:tf pknlAw ePsf] . 

$=;'zf;g tyf 

pQ/bfloTj 

k/LIf0f kZRoft lzz'sIf, :tgkfg sIf, cf/fdsIfsf] Aoj:yf ug]{. 

sfo{zfnf uf]li7sf] bf];|f] lbgdfg} dlxnf zf}rfnodf  ;]lg6l/  Kof8, 

ljsf]{ ;lxtsf] 8:6lagsf] Aoj:yf ul/Psf] lyof] h;nfO{  n};;f; 

k/LIf0fsf] b|'t pknlAwsf] ?kdf lng ;lsG5 .sfo{nodf of}g zf]if0f 

tyf b'Ao{axf/ lj?¢sf] cfrf/;lx+tfsf] lgdf{0f ug]{, k|ltj¢tf ul/Psf] 

. 

%=;]jf k|jfx ;]jf k|jfxdf dGqfno t'ngfTds ?kdf /fd|f] b]lvPtf klg s]xL If]qdf 

;'wf/ ug'{kg]{ b]lvPsf] 5 To;sf] nflu dGqfno k|ltj¢ /x]sf] 5  h:tf] 

;]jf k|jfxsf] nflu dfkb08sf] lgdf{0f ug]{ . dGqffnodf gfu/Ls 

;xfotf sIfsf] :yfkgf ug]{ h:tf kIfdf pknlAw xfl;n ePsf] 5 . 

 

!)=n}lËs ;dfgftf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0fdf b]lvPs n}lËs ;dfgftf tyf 

;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf]cjZyf 

 

!!=n}lËs ;dfgftf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f kl/If0f kZRoft ;"rsx?n] k|fKt c+s 

 

d'Vo ljifo k"0ff{Í k|fKtfÍ 

gLlt, sfg"g, of]hgf !% ( 

;+:yfut Joj:yf !% *=% 

Dffgj ;+;fwg tyf Ifdtf 

ljsf; 

!% # 

;'zf;g tyf pQ/bfloTj !% $=% 

;]jf k|jfx !% &=% 

hDdf &% #@=% 
 

  

gf]6M ;"rs cg';f/sf] cÍef/ cg';"lr ! df lbO{Psf] 5 . 
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laifout If]qsf] cfwf/df ljZn]if0f ubf{ dGqfnon] gLlt, sfg"g of]hgfdf pRr cÍ k|fKt u/]sf] 

5 eg] dfgj ;+;fwg tyf Ifdtf ljsf; t'ngfTds ?kdf sdhf]/ b]lvPsf] 5 . qmd};+u 

;:yfut ljsf;,z';f;g tyf pQ/bfloTj / ;]jf k|jfxdf  ;'wf/ Nofpg' kg]{ b]lvPsf] 5 . oL 

;'wf/ ug'{kg]{ d'Vo ljifosf k|To]s ;"Rfsx?sf] cjZyfdf ;'wf/ Nofpgsf] nflu sfo{zfnf 

uf]li7sf] cGtdf n};;f; sfo{of]hgf agfO{Ps]f 5 h'g dGqfnon] cf=a= @)&(÷*) sf] aflif{s 

gLlt tyf of]hgfdf ;dfj]zu/L n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;fdj]zLs/0fdf xfnsf] 

cjZyfdf ;'wf/ Nofpg cfjZos b]lvG5 . 

!@= n}lËs ;dfgftf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf ;an kIf / ;'wf/ ug'{fkg]{ kIfx? 

d'Vo ljifo ;an kIf ;'wf/ ug'{kg]{ kIf 

gLlt, sfg"g, of]hgf !=lglt tyf sfg"gsf d:of}bf agfp+bf 

;dfj]zL sfo{bnsf] lgdf{0f agfpg] 

u/LPsf] . 

@= aflif{s sfo{qmd tyf ah]6 

ljlgof]hg ubf{ dlxnf tyf cGo 

lk5l8Psf] ju{sf] nflu k|ToIf nfe 

k'Ug] u/L th'{df u/LPsf] . 

!= dGqfnon]  n};;f; ;alGw 

ljifodf gLlt lgdf{0f ug'{kg]{ ;fy} 

ag]sf  gLltx?df nlIft 

ju{x?nfO{ cled'lvs/0f ug'{kg]{ . 

@=;dfhdf AofKt lje]b cGtsf] 

nflu hgr]tgf hufpg] sfo{qmd 

;+rfng ug'{kg]{ . 

#=n};;f; k/LIf0fsf] nflu 

ah]6sf] Aoj:yf ug'{kg]{ . 

;:yfut Aoj:yf != >]0fL ljlxg / sd{rf/Lx?sf] kbk"lt{ 

ubf{ ;dfg'kflts k|ltlglwTj x'g] u/L 

ul/Psf] . 

@= n};;f; kmf]sn AolSt tf]lsPsf] . 

#= u'gf;f] ;'Gg] AolStsf] Aoj:yf 

ePsf] t/ d+qfnodf clxn] ;Dd ;]jf 

u|flxaf6 u'gf;f] k|fKt gePsf] ePdf 

u'gf;f]nfO{ ;'gjfO{ x'g] . 

$= tYofÍ ;+sng tyf Aoj:yfkg 

gLltut ?kdf Aoj:yfkg ul/Psf] . 

!= s/f/ sd{rf/Lsf] kbk"lt{ ubf{ 

;dfg'kflts k|ltlglwTj u/fP klg 

o;sf nflu /0fgLltg} agfpg' kg]{ 

. 

@=lg0ff{os txdf  dlxnf tyf  

nlIft ju{sf] k|ltlglTj a9fpg' 

kg]{ . 

#= Ifdtf ljsf;df ;dfj]lztfsf] 

gLltsf] lgdf0f{ ul/ sfo{Gjog ug]{ 

. 

$=n};;f; x]g]{ O{sfO ÷8]:ssf] 

Aoj:yf ug]{ . 

%= n}lËs lx+;f ;DalGw ph'/L btf{ 

ug{ x6nfO{g jf 6f]n km|L gDa/sf] 

Aoj:yf ug]{ . 

^= clt ul/a÷nf]kf]Gd'v ;d'bfo 

nlIft lgz'Ns ;fj{hlgs ;]jf 

k|jfxdf ljz]if sfo{s|dsf] th'{df 

ug]{ . 

Dffgj ;+;fwg tyf 

Ifdtf ljsf; 

!=of]hgf th'{df ubf{ ;dfj]zLtf 

cg'?k ul/Psf] . 

@=ljkb ;DalGw tYofÍ ;+sng u/L 

/fxt ljt/0f ul/Psf] . 

!= ;fdfj]zLtfsf] cfwf/df 

sfo{qmdx? th{'[df ul/Ptf klg 

;dfj]zL gLlt agfO{ sfo{Gjog 

ug'{kg]{ . 



10 
 

#= bIftf / l;k clea[l¢ sfo{qmd ubf{ 

;dfj]zLtfsf] cfwf/df u/]sf] . 

$= dlxnf tyf al~RtLs/0fdf k/]sf 

;d'bfosf]  nflu nfe k'Ug] sfo{qmd 

u/]sf] . 

@=lakt Aoj:yfkg sf]ifsf] 

:yfkgf u/L ;f] sf]if kl/rfngsf] 

nflu ;dfj]lztfsf] cfwf/df 

;ldltsf] Aoj:yf x'g'kg]{ . 

#=n};;f; d}qL ;+/rgf dfkb08 

gePsf] . 

$=dGqfnodf >d a}+ssf] Aoj:yf 

gePsf] . 

%= dlxnf tyf nlIft ju{nfO{ nfe 

k'Ug] sfo{qmd ;+rfng ubf{ u/Lla 

tyf a]/f]huf/ gS;fÍgsf] 

cfwf/df ug]{ gu/]sf] . 

^= ;'kyd"Nosf ;xsf/L 

k;nx?sf]  Joj:yfkg gePsf] . 

&= n};;f;sf] l;sfO{ /  

cEof;x?sf] cfbfg k|bfg gu/]sf] 

. 

*=Ifdtf ljsf;sf sfo{qmdx? 

;+rfng ubf{ dlxnf tyf nlIft 

ju{x?nfO{ ;d]l6g' kg]{ . 

(= dlxnfx?sf] nflu sfg"lg lzIff 

;+rfng gePsf] . 

;'zf;g tyf 

pQ/bfloTj 

!=dlxnf k'?ifsf] cnu cnu 

zf}rfnosf] Joj:yf ePsf] . 

@= dGqfnon] jflif{s ?kdf ;fj{hlgs 

;'gjfO{ / ;fj{hlgs cg'udg u/]sf] . 

!= ckfË , dlxnf / afn d}qL 

;+/rgfsf] lgdf{0f ug'kg]{ . 

@=gfu//Ls cg'udg / t];|f] kIfLo 

cg'udg k¢tLsf] ljsf; ug'{kg]{ . 

#= sfo{nodf x'g ;Sg] of}g hGo 

b'{Jojxf/ lj?¢ u'gf;f] ;'Gg] / 

;Daf]wg ug]{ k|0ffnLsf] Aoj:yf 

ug'{kg]{ . 

$= ljleGg ;Grf/sf dfWod¢f/f 

n};;f; ;DalGw ;"rgf k|jfx 

ug'{kg]{ . 

;]jf k|jfx !=Plss[t w'lDt ;]jf k|jfx ug]{ u/]sf]  

@= dGqfnodf u'gf;f] ;'Gg] clwsf/L  

ePsf] / u'gf;f] ;'Gg] / ;Daf]wg ug]{ 

ul/Psf] . 

#=ul/a tyf nf]kf]Gd'v ;d'bfosf 

AolStnfO{ lgz'Ns ;]jf k|jfx ug]{ 

ul/Psf]. 

$=dGqfnodf ;]jf k|jfxdf ;'wf/sf 

If]qsf] klxrfg ul/ sfo{of]hgf lgdf{0f 

ug]{ ul/Psf]  

!= gful/s j8fkq / ;'rgfd"ns 

sfo{qmdx? :yfgLo efifdf x'g'kg]{. 

. 

@=;]jf k|jfxdf n};;f; d}qL 

k|ljlwsf] k|of]u x'g'kg]{ . 

#=;fj{hlgs ;]jf k|jfxdf 

dfkb08sf] lgdf{0f x'g'kg]{ . 

$= gful/s ;]jf k|jfx ;a}sf] 

kx'+rof]Uo :yfgdf /flvg'kg]{ .  

%= ;]jf k|jfx n};;f; d}qL x'g'kg]{ 

. 
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%=of]hgf th'{df ubf{ dlxnf tyf 

alGrtLs/0fdf k/]sf ;d'bfonfO{ 

k|ToIf nfe / :j/f]huf/d"ns 

sfo{qmd tyf ah]6df ;dfj]z 

ul/Psf] . 

^=:j/f]huf/ tyf a}b]lzs /f]huf/Ldf 

hfg] dlxnf tyf a}b]lzs /f]huf/Laf6 

kmls{Psfx?sf] nflu Ifdtf clea[l¢ 

tflnd / qm[0f, cg'bfg k|bfg u/]sf] . 

&=sfo{qmd kqklqsf / Pkm= 

Pdx?af6 ;fj{hlgs ug]{ u/]sf] . 

^=dGqfnodf :tgkfg sIf, 

lzz':ofxf/ sIf, zf}rfno 

ckfËtf / dlxnf d}qL x'g'kg]{ . 

&=dGqfnodf n};;f; 8]S;sf] 

Aoj:yf x'g'kg]{ . 

*=ah]6 tyf sfo{qmd lgdf{0f ubf{  

dlxnf tyf nlIft ju{sf] 

cfjZostf k'/f x'g] u/L lgdf{0f 

ug'{kg]{ . 

!#= n}lËs ;dfgftf tyf ;fdflhs ;dfj]zL ljsf; sfo{of]hgf cf=a= @)&(÷*) 

d'Vo ljifo 

K"f
0
ff
{Ë
 

K|f
fK
t
fË
 

cjZyf ;'wf/sf] nflu cfjZos 

lqmofsnfk 

d'Vo lhDd]af/L ;do l;df Yfk cfly{s 

bfloQ 

Kfxnstf{ lg0f{o

stf{ 

sfo{Gjo

g stf{ 

Kfg]{ - 

cg'dflg

t ? 

xhf/df _ 

G
fk
g
]{ 

gLlt, 

sfg"g, 

of]hgf 

!% ( dGqfnodf ePsf 

gLltx?sf] k'g/fjnf]sg 

u/L n};;f; ;+j]bgzLn 

gLlt agfpg] . 

sfg"g 

zfvf 

Dff= 

dGqL 

sfg"g 

zfvf 

Kflxnf] 

rf}dfl;

s, )&( 

!nfv  

gLlt lgdf{0fsf] s|ddf 

lgdf{0f x'g] d:of}bf 

sfo{bndf ;dfj]lz 

agfpg gLltut Aj:yf 

ug]{ . 

 

gLlt 

zfvf 

Dff= 

dGqL 

gLlt 

zfvf 

Kflxnf] 

rf}dfl;

s, )&( 

 √ 

N}f;;f; gLlt lgdf{0f 

ug]{ 

gLlt 

zfvf 

Dff= 

dGqL 

gLlt 

zfvf 

Kflxnf] 

rf}dfl;

s, 

)&(÷*

) 

% nfv  

;+:yfut 

Joj:yf 

!% *=

% 

dGqfnosf] ljleGg 

;ldlt pk ;ldlt tyf 

sfo{bndf dlxnf tyf 

al~rtLs/0fdf k/]sf 

;d'bfosf sd{rf/L 

k|fyldstf lbg]ul/ 

gLltut lg0f{o ug]{ . 

Kf|zf;g 

dxfzf

vf 

;lr

a 

Kf|zf;

g 

dxfzf

vf 

Kflxnf] 

rf}dfl;

s, )&( 

 √ 

N}flËs lx+;f ;DalGw 

ph'/Lbtf{ ug{ 6f]n km|L 

gDa/sf] Aoj:yf ug]{ 

N}f;;f; 

kmf]sn 

AolSt 

;lr

a 

Kf|zf;

g 

dxfzf

vf 

c;f/ 

@)&( 

 √ 
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dGqfno :t/Lo 

n};;f; sfof{Gjog 

;ldltsf] lgdf{0f ug]{ . 

 

Kf|zf;g 

dxfzf

vf 

;lr

a 

dGqfn

o 

  √ 

Dffgj 

;+;fwg 

tyf 

Ifdtf 

ljsf; 

!% # Vl08s[t tYofÍ ;+sng 

ug]{ . 

k|zf;g 

dxfzf

vf 

;lr

a  

dGqfn

osf 

;a} 

dxfzf

vf 

bf];|f] 

rf}dfl;

s 

@)&(÷

*) 

 √ 

n};;f; ;+u ;DalGwt 

Ifdtf ljsf; of]hgf 

lgdf0f{ ug]{ . 

of]hgf 

dxfzf

vf 

of]h

gf 

zfvf 

k|d'v 

dgqf

no 

bf];|f] 

rf}dfl;

s 

@)&(÷

*) 

 √ 

Tfflnd tyf uf]li7df 

dlxnf tyf nlIft 

ju{sf sd{rf/Lx?n] 

;xeflu x'g kfpg] u/L 

gLltut Aoj:yf ug]{  . 

k|zf;g 

dxfzf

vf 

;lr

a 

dGqfn

osf 

;a} 

dxfzf

vf 

c;f/ 

@)&( 

 √ 

;dfj]lzs/0f dfkb08 

tof/ ug]{ . 

sfg"g 

zfvf 

;lr

a 

dGqfn

osf 

;a} 

dxfzf

vf 

Kflxnf] 

rf}dfl;

s, )&( 

 √ 

dGqfnodf Nf};;f;  

d}qL k"jf{wf/ tof/ ug]{ . 

of]hgf 

dxfzf

vf 

;lr

a 

dGqfn

o  

bf];|f] 

rf}dfl;

s @)&( 

!)nf

v 

 

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

af/]df cled"lvs/0f 

ug]{ . 

N}f;;f; 

kmf]sn 

AolSt 

;lr

a 

of]hgf 

dxfzf

vf 

Kflxnf] 

rf}dfl;

s, )&( 

!) 

nfv 

 

;'zf;g 

tyf 

pQ/bflo

Tj 

!% $=

% 

dlxnf zf}rfnodf 

:g]6/L Kof8, lasf]{ 

;lxtsf] 8;lagsf] 

Aoj:yf u/L To;nfO{ 

lg/Gt/tf lbg] . 

lhG;L 

zfvf 

k|zf

;g 

zfvf 

lhG;L 

zfvf 

H]fi7, 

@)&( 

 √ 

Ufe{jlt / ;'Ts]/L dlxnf 

sd{rf/Lsf] nflu 

lzz':ofxf/ ,= :tgkfg 

sIf / cf/fd sIfsf] 

:yfkgf ug]{. 

lhG;L 

zfvf 

k|zf

;g 

zfvf 

k|zf;

g 

dxfzf

vf 

klxnf] 

rf}dfl;

s 

)&(÷*

) 

 √ 

sfo{nodf x'g ;Sg]  

of}ghGo  zf]if0f tyf 

b'Jo{jxf/ lj?¢sf] nflu 

Nf};;f; 

kmf]sn 

AolSt 

;lr

a 

K|fzf;

g 

klxnf] 

rf}dfl;

s 

 √ 
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cfrf/ ;lx+tfsf] lgdf{0f 

/ u'gf;f] ;'Gg] AolStsf] 

Aoj:yf ug]{ . 

dxfzf

vf 

)&(÷*

) 

/]l8of] g]kfn, l6=le 

tyf cGo 

;+rf/dfWodaf6 dlxnf 

tyf nlIft ju{;+u 

;DalGwt ;'rgf tyf 

hfgsf/L :yfgLo 

efifdf  k|rf/ k|;f/ 

ug]{ . 

Nf};;f; 

kmf]sn 

AolSt 

;lr

a 

K|fzf;

g 

dxfzf

vf 

klxnf] 

rf}dfl;

s 

)&(÷*

) 

 √ 

;]jf  

k|fjfx 

!% &=

% 

;]jf k|jfxdf dlxnf 

tyf nlIft ju{sf] 

kx'+rsf] nflu gful/s 

j8fkq tyf k|ljlwsf] 

k|of]u ug]{ . 

of]hgf 

dxfzf

vf 

;lr

a 

Kf|zf;

g 

dxfzf

vf 

klxnf] 

rf}dfl;

s 

)&(÷*

) 

 √ 

clt ul/a tyf 

nf]kf]Gd'v ;d'bfosf 

nflu lgz'Ns 

kmnkm"nsf] lj?jf, 

t/sf/Lsf] lap, xft] 

6\ofS6/, xnf] ljt/0f 

ug]{ . 

s[lifdxf

zfvf 

Dff= 

dGqL 

lhNnf

sf 

s[lif 

sfof{n

x? 

lg/Gt/ !& 

nfv 

 

N}f;;f; 8]:ssf] 

:yfkgf ug]{ 

lhG;L 

zfvf 

;lr

a 

Kf|zf;

g 

dxfzf

vf 

klxnf] 

rf}dfl;

s 

)&(÷*

) 

 √ 

 

!$=lgZsif{ 

e"ld Aoj:yf, s[lif tyf ;xsf/L dGqfnon] klxnf] k6s k/LIf0f u/]tf klg dGqfnosf 

sd{rf/Lx? ljifo k|lt ;+j]bgzLn / ;dfgtf / ;dfj]lzs/0f k|lt ;hs /x]sf] kfO{Psf] 5 eg] 

dGqfnosf of]hgf ,lqmofsnfkx? dlxnf / alGrlts/0f ju{ k|lt s]lGb|t /x]sf] kfO{Psf] 5 . 

dGqfnosf] sfo{If]q / n};;f; k/LIf0fsf s]xL ;"rsx?sf] ;DaGw g/x]sf] kfO{P klg ;du|df 

nlIft ju{ eg] s/La Pp6} /x]sf 5g\ . 

sfo{zfnf uf]li7df ;xeflu ePsf w]/}h;f] sd{rf/Lx?n] n};;f;sf] af/]df cled"lvs/0f 

÷tflnd k|fKt gePsf] b]lvPsf] 5 h;n] ubf{ of] ljifo ;fdlhs ljsf; dGqfnosf] xf] / cGo 

ljifout dGqfnodf n};;f; d"nk|jflxs/0fsf] cfjZostf gePsf] eGg] wf/0ff /x]sf] kfO{P 

klg k/LIf0f k|ZRoft dlxnf / nlIft ju{k|lt ;+j]bgzLn eO{ cfufld lbgdf gLlt, of]hgf, ah]6 

, cg'udg tyf d"NofÍg , ;]jf k|jfx z';f;g , ef}lts tyf ;fdflhs ;+/rgfdf n};;f;nfO{ 

d"nk|jflxs/0f ug{sf] nflu k|ltj¢ /x]sf] kfO{Psf] 5 . 
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!%= ;'emfa 

 n};;f; k/LIf0f sfo{ljlwdf elgPsf k|dfl0fs/0fsf cfwf/x? sfo{zfnf uf]li7 k"j{g} 

;+sng u/L lbPsf cÍx?nfO{ cfjZostfsf] cwf/df k|dfl0fs/0f ug]{ . 

 sfo{zfnf uf]li7 k"j{g} dGqfnodf n};;f; k/LIf0fsf] nflu sfo{bnsf] lgdf{0f u/L pSt 

sfo{bnn] b:tfj]hsf] cWoog u/L k|ltj]bg tof/ ug]{ . 

 dGqfnon] kf+rj6f d'Vo ljifo cGt{ut /x]/ cfkm\gf] sfo{If]q cg'?k k/LIf0fsf 

;"rsx?sf] lgdf{0f ug{ ;Sg] . 

 n};;f; k/LIf0f dGqfnon]  jflif{s ?kdf k'if d;fGt leq lgoldt ?kdf ;DkGg ug{sf] 

nflu aflif{s of]hgf tyf ah]6 lalgof]hg ubf{g} ;dfj]z u/fpg] . 

 dGqfnon] lgoldt ?kdf n};;f;df sfd ug]{ ;+3 ;:yfx?;+u /fd|f cEof; / 

l;sfO{x?sf] cfbfg k|bfg ug]{ .  

 dGqfnodf n};;f; gLlt÷/0fgLlt÷sfo{ljlwsf] cfjZostf /x]sf] x'+bf ;f]lx cg'?k 

lgdf{0f ug]{. 

 dGqfnosf] ef}ltstyf ;dflhs ;+/rgf dlxnf, afn tyf ckfËd}qL agfpg' kg]{ . 

 dGqfnodf  n}lËs lx+;fsf] ph'/Lbtf{ ug{sf] nflu 6f]n km|L gDa/ / k|0ffnL :yfkgf  ug]{ 

.;fy} sfof{nodf x'g ;Sg] of}g hGo b'Jo{jxf/ lgd"{n ug{ cfrf/ ;lx+tfsf] lgdf{0f ul/ 

;a} sd{rf/Lx?nfO{ o;sf] af/]df cled"lvs/0f ug'[{kg]{ / u'gf;f] ;'Gg] k|0fflnsf] lasf; 

u/L dGqfnonfO{ n}lËs  lx+;fd'St If]q agfpg cfjZos /x]sf] 5 .  

 n};;f;sf] Ifdtf ljsf;sf] of]hgf gag]sf] x'+bf  sd{rf/Lx?n] n}lËs ;dfgtf tyf 

;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf] af/]df cled"lvs/0f u/fO{  aflif{s ?kdf n};;f; k/LIf0fsf] 

nflu ah]6sf] Aoj:yf ug]{ .  

 dGqfnoaf6 ;+rfng ePsf sfo{qmdsf] k|efjsf/Ltfsf] nflu gfu/Ls cg'udg / t];|f] 

klIfo cg'udg k¢ltsf] ljsf; ug]{ ;fy} ;]jf k|jfxsf] dfkb08 agfpg' kg]{ . 
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cg';"lr !M n}lÍs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf ;"rsx? 

मखु्य 
विषय 

सूचक १ अंक आउन े
अिस्था 

०.५ अंक आउन े
अिस्था 

० अक आउन े
अिस्था 

प्रमाणिकरिको 
आधार 

प्राप्ता
ङ्क 

१ 
नीति, 
कानून 
योजना 
 

१.१नीति िथा 
कानूनको मस्यौदा 
ियारगदाा लैंतगक 
समानिा िथा 
सामाणजक 
समािेशीकरि 
(लैससास) को दृविले 
कायाटोलीतनमााि 

नीति िथा कानूनको 
मस्यौदा ियारगदाा 
सबै कायाटोली 
लैंतगक समानिा 
िथा सामाणजक 
समािेशीकरि 
(लैससास) को 
दृविलेतनमााि गने 
गरेको 

नीति िथा कानूनको 
मस्यौदा ियारगदाा 
आंणशक (कणतिमा 
एक) कायाटोली 
लैंतगक समानिा िथा 
सामाणजक 
समािेशीकरि 
(लैससास) को दृविले 
तनमााि गने गरेको 

नीति िथा कानूनको 
मस्यौदा ियारगदाा 
लैंतगक समानिा 
िथा सामाणजक 
समािेशीकरि 
(लैससास) को 
दृविले 
कायाटोलीतनमााि 
नगरेको 

१. गठिि 
कायाटोलीको 
सदस्यहरुकोवििर
ि सवहिको सूची,  
२. कायाटोली 
बैिकको तनिाय, 

 )=% 

१.२नीति िथा कानूनी 
दस्िािेज रमस्यौदाको 
तबषयिस्ि,ु शब्द चयन 
र प्रािधान लैससास 
संिेदनशील, समािेशी 
रसहभातगलामूलक 

सबै नीति िथा 
कानूनी दस्िािेज 
रमस्यौदाको 
तबषयिस्ि,ु शब्द 
चयन र प्रािधान 
लैससास 
संिेदनशील, 
समािेशी 
रसहभातगलामूलक 
भएका । 

आंणशक (कणतिमा 
एक) नीति िथाकानूनी 
दस्िािेज र मस्यौदाको 
तबषयिस्ि,ु शब्द चयन 
र प्रािधान लैससास 
संिेदनशील, समािेशी 
र सहभातगलामूलक 
भएका । 

नीति िथा कानूनी 
दस्िािेज 
रमस्यौदाको 
तबषयिस्ि,ु शब्द 
चयन र प्रािधान 
लैससास 
संिेदनशील, 
समािेशी 
रसहभातगलामूलक 
नभएका । 

१. स्िीकृि नीति 
िथा 
कानूनीदस्िािेजहरु 
२. स्िीकृतिको 
लातग प्रस्ििु 
गरेकामस्यौदा 

 ! 

१.३काननु िथा नीति 
तनमाािको 
क्रममामवहला िथा 
सामाणजकरुपमा 
िणििीकरिमा परेका 
समदुायका प्रतितनतध 
िथासरोकारिालासँग 
सझुाि तलने 
गरे/नगरेको 

काननु िथा नीति 
तनमाािको 
क्रममामवहला िथा 
सामाणजकरुपमा 
िणििीकरिमा 
परेका समदुायका 
प्रतितनतध 
िथासरोकारिालासँ
ग सझुाि तलई 
कायाान्ियन गने 
गरेको 

काननु िथा नीति 
तनमाािको 
क्रममामवहला िथा 
सामाणजकरुपमा 
िणििीकरिमा परेका 
समदुायका प्रतितनतध 
िथासरोकारिालासँगसु
झाि तलने गरेको िर 
कायाान्ियन नगरेको 

काननु िथा नीति 
तनमाािको 
क्रममालाभग्राही 
विशेषिः मवहला 
िथा 
सामाणजकरुपमा 
बणितिमा परेको 
समदुायका 
प्रतितनतधिथा 
सरोकारिालासँग 
सझुाि तलने 
नगरेको 

१. 
सरोकारिालहरुसँ
ग 
बैिककोतनिायको 
प्रति 
२. स्िीकृि 
गरेका नीति िथा 
कानूनीदस्िािेजहरु 
र स्िीकृतिको 
लातग प्रस्ििु 
गरेका मस्यौदा 
नीति िथा 
कानूनीदस्िािेजहरु 

 ! 

१.४मन्रालय / 
कायाालयले जारी 
गरेकालैससास 
सतबन्धी काननुहरुको 
विषयमा कमाचारी, 
प्रतितनतध र 
सरोकारिालाहरुसँगअ

मन्रालय/कायाालय
ले जारी 
गरेकालैससास 
सतबन्धी 
काननुहरुको 
विषयमा कमाचारी, 
प्रतितनतध र 

मन्रालय÷कायाालयले 
जारी गरेकालैससास 
सतबन्धी काननुहरुको 
विषयमा कमाचारी, 
प्रतितनतध र 
सरोकारिालाहरुसँगआं
णशक रुपमा 

मन्रालय÷कायाालय
ले जारी 
गरेकालैससास 
सतबन्धी 
काननुहरुको 
विषयमा कमाचारी, 
प्रतितनतध र 

१. बावषक बजेट 
िथाकायाक्रम 
 2. 
अतभमखुीकरि 
कायाक्रमकोउपस्थ

 ) 
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तभमखुीकरि गने 
गरेको/नगरेको । 

सरोकारिालाहरुसँग
अतभमखुीकरि गने 
गरेको। 

अतभमखुीकरि गने 
गरेको। 

सरोकारिालाहरुसँग
अतभमखुीकरि गने 
नगरेको 

ण िी 
३. प्रतििेदन 

१.५मन्रालय/कायााल
यले जारी 
गरेकाकाननुहरु सबैको 
पहुँच योग्य हनुे गरी 
िेिसाईट िथा 
सिारका माध्यमहरुमा 
प्रसारिगने 
गरेको/नगरेको । 

मन्रालय/कायाालय
ले जारी 
गरेकाकाननुहरु 
सबैको पहुँच योग्य 
हनुे गरी िेिसाईट 
र रेतियो, TV, 
परपतरका 
लगायिकासिार 
माध्यमहरुमा 
प्रसारि प्रकाशन 
गने गरेको । 

मन्रालय/कायाालयले 
जारी गरेकाकाननुहरु 
सबैको पहुँच योग्य 
हनुे गरी िेिसाईि 
मारै राख्न ेगरेको । 

मन्रालय/कायाालय
ले जारी 
गरेकाकाननुहरु 
सबैको पहुँच योग्य 
हनुे गरी िेिसाईि 
िथा सिारका 
माध्यमहरुमा 
प्रशारिगने नगरेको 
। 

१. प्रकाशन 
प्रशारि गरेको 
प्रमाि 
२. िेिसाईटको 
णस्क्रनसट िा तलङ्क 

 ! 

१.६मन्रालय/कायााल
यलेकायाान्ियनमा 
ल्याएका ऐन, तनयम 
िथा कायावितधमा 
मवहला िथा बणितिमा 
परेकासमदुाय अथााि 
लणिि िगामा हनुे सबै 
प्रकारका विभेदजन्य 
कायाहरु 
रोक्नप्रािधानको 
व्यिस्था गररएको 
छ/छैन 

मन्रालय/कायाालय
लेकायाान्ियनमा 
ल्याएका ऐन, तनयम 
िथा कायावितधमा 
मवहला िथा 
बणितिमा 
परेकासमदुाय 
अथााि लणिि 
िगामा हनुे सबै 
प्रकारका विभेदजन्य 
कायाहरु 
रोक्नेप्रािधानको 
व्यिस्था गरर 
कायाान्ियन 
ल्याएको। 

मन्रालय/कायाालयले
कायाान्ियनमा ल्याएका 
ऐन, तनयम िथा 
कायावितधमा मवहला 
िथा बणितिमा 
परेकासमदुाय अथााि 
लणिि िगामा हनुे सबै 
प्रकारका विभेदजन्य 
कायाहरु रोक्नप्रािधान 
भएको िर 
कायाान्ियनमा 
नल्याएको 

मन्रालय/कायाालय
लेकायाान्ियनमा 
ल्याएका ऐन, तनयम 
िथा कायावितधमा 
मवहला िथा 
बणितिमा 
परेकासमदुाय 
अथााि लणिि 
िगामा हनुे सबै 
प्रकारका विभेदजन्य 
कायाहरु 
रोक्नप्रािधानको 
व्यिस्था नगररएको 

१. स्िीकृि 
गरेका ऐन, तनयम 
िथाकायावितध िथा 
कानूनी 
दस्िािेजहरु 
 

 ! 

१.७िावषाक बजेट िथा 
कायाक्रममालैंविक िथा 
समािेशी विकासको 
लातग नीति, रिनीति र 
कायाक्रम समािेश 
गररएकोछ/छैन 

िावषाक बजेट िथा 
कायाक्रममालैविक 
िथा समािेशी 
विकासको लातग 
नीति, रिनीति, 
कायाक्रम र 
मापनयोग्य 
उपलब्धीलक्ष्य 
समािेश भएको 
बजेट तबतनयोजन 
भई कायाान्ियमा 
आएको। 

िावषाक बजेट िथा 
कायाक्रममालैविक िथा 
समािेशी विकासको 
लातग आतँसक 
रुपमामार नीति, 
रिनीति, कायाक्रम 
रमापनयोग्य उपलब्धी 
लक्ष्य समािेशभएको 
बजेट तबतनयोजन 
भएको िर 
कायाान्ियनमानआएको
। 

िावषाक बजेट िथा 
कायाक्रममालैविक 
िथा समािेशी 
विकासको लातग 
नीति, रिनीति, 
कायाक्रम र 
मापनयोग्य 
उपलब्धीलक्ष्य 
समािेश नगररएको 
। 

१. िावषाक बजेट 
िथाकायाक्रम 
२.लक्ष्य 
अनरुुपको काया 
प्रगतिप्रतििेदन 

 )=% 
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१.८ मवहला 
बालबातलका िथा 
वपछतिएकोिगा, िेर र 
समदुायलाई प्रत्यि 
लाभ पगु्ने योजनाहरु 
छ/छैन 

मवहला बालबातलका 
िथा 
वपछतिएकोिगा, िेर 
र समदुायलाई 
प्रत्यि लाभ पगु्ने 
योजनाहरु बावषाक 
कायाक्रममासमािेश 
भई कायाान्ियन 
आएको। 

मवहला बालबातलका 
िथा वपछतिएकोिगा, 
िेर र समदुायलाई 
प्रत्यि लाभ पगु्ने 
योजनाहरु बावषाक 
कायाक्रममासमािेश 
भएको िर कायाान्ियन 
नआएको। 

मवहला बालबातलका 
िथा 
वपछतिएकोिगा, 
िेर र समदुायलाई 
प्रत्यि लाभ पगु्ने 
योजनाहरु समािेश 
नभएको । 

मवहला 
बालबातलका िथा 
वपछतिएकोिगा, 
िेर र 
समदुायलाई 
प्रत्यि लाभ पगु्ने 
योजनाहरु 
कायाान्ियन गरेको 

 ! 

१.९उपभोक्ता 
सतमतिहरुमा 
मवहलासवहिलणिि 
समदुायको कणतिमा 
४० प्रतिशि 
सहभातगिा 
भए/नभएको र मखु्य 
कायाकारीपदमध्ये कुनै 
एकमा णजतमेिारी 
ठदए/नठदएको 

उपभोक्ता 
सतमतिहरुमा 
मवहलासवहिलणिि 
समदुायको कणतिमा 
४० प्रतिशि 
सहभातगिा भएको र 
मखु्य कायाकारी 
पदमध्येकुनै एकमा 
णजतमेिारी ठदएको। 

उपभोक्ता सतमतिहरुमा 
मवहलासवहिलणिि 
समदुायको कणतिमा 
४० प्रतिशि 
सहभातगिा भएको र 
मखु्य कायाकारी 
पदमध्येकुनैमा पतन 
णजतमेिारी नठदएको। 

उपभोक्ता 
सतमतिहरुमा 
मवहलासवहिलणिि 
समदुायको कणतिमा 
४० प्रतिशि 
सहभातगिा नभएको 
र मखु्य कायाकारी 
पदमध्येकुनैमा पतन 
णजतमेिारी 
नठदएको। 

१. उपभोक्ता 
सतमति गिन 
सतबन्धीतनिाय 
२. बैिक 
उपणस्थति 
सवहिको तनिाय 

!  

१.१०दीगो विकासका 
लक्ष्य नं. ५प्रातप्तका 
लातग कायाक्रमहरु र 
सो अनसुारको बजेट 
वितनयोजन हनुे 
गरे/नगरेको 

दीगो विकासका 
लक्ष्य नं. ५प्रातप्तका 
लातग कायाक्रमहरु 
र सो अनसुारको 
बजेट वितनयोजन 
हनुे गरेको 

दीगो विकासका लक्ष्य 
नं. ५प्रातप्तका लातग 
कायाक्रमहरु र सो 
अनसुारको बजेट 
वितनयोजन भएको िर 
कायाान्ियमानआएको 

दीगो विकासका 
लक्ष्य नं. ५प्रातप्तका 
लातग कायाक्रमहरु 
र सो अनसुारको 
बजेट वितनयोजन र 
कायाान्ियनमानआए
को। 

१. िावषाक बजेट 
िथाकायाक्रम 
२.लक्ष्य 
अनरुुपको काया 
प्रगतिप्रतििेदन 

!  

१.११ जातिय विभेद, 
छाउपिी, बालवििाह, 
बहवुििाह, दाईजो प्रथा 
आठद सामाणजक 
कुरीति हटाउने 
कायाक्रमहरु 
सिालनमाभए/नभएको 

जातिय विभेद, 
छाउपिी, 
बालवििाह, 
बहवुििाह, दाईजो 
प्रथा आठद 
सामाणजक कुरीति 
हटाउने 
कायाक्रमहरु 
सिालनमा भएको 

जातिय विभेद, 
छाउपिी, बालवििाह, 
बहवुििाह, दाईजो प्रथा 
आठद सामाणजक 
कुरीति हटाउने 
कायाक्रम भएको िर 
सिालनमानआएको। 

जातिय विभेद, 
छाउपिी, 
बालवििाह, 
बहवुििाह, दाईजो 
प्रथा आठद 
सामाणजक कुरीति 
हटाउने 
कायाक्रमहरु 
नभएको 

१. िावषाक बजेट 
िथाकायाक्रम 

. लक्ष्य अनरुुपको 
काया 
प्रगतिप्रतििेदन 

 

 

)  

१.१२मवहला 
बालबातलका िथा 
बणििीकरिमापरेका 
समूहको लातग 
लैससास नीतिको 
प्रािधान अनसुार बजेट 

मवहला बालबातलका 
िथा 
बणििीकरिमापरेका 
समूहको लातग 
लैससास नीतिको 
प्रािधान अनसुार 

मवहला बालबातलका 
िथा 
बणििीकरिमापरेका 
समूहको लातग 
लैससास नीतिको 
प्रािधान अनसुार बजेट 

मवहला बालबातलका 
िथा 
बणििीकरिमापरेका 
समूहको लातग 
लैससास नीतिको 

१. लैससास नीति 
२. बावषाक 
कायाक्रम िथा 
बजेट 

 )=% 
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तबतनयोजन 
गरे/नगरेको 

बजेट तबतनयोजन 
भई 
कायाान्ियनभएको 
। 

तबतनयोजन भएको 
िरकायाान्ियन नभएको 
। 

प्रािधान अनसुार 
बजेट नभएको । 

३. प्रगति 
प्रतििेदन 

१.१३ समािेशी िथा 
सहभातगिामलुक 
विकासकोलातग योजना 
िजुामा िथा समीिा 
गदाा सरोकारिालाहरु 
बीच छलफल िथा 
परामशाहनुेगरे/नगरेको 

समािेशी िथा 
सहभातगिामलुक 
विकासकोलातग 
योजना िजुामा िथा 
समीिा गदाा 
सरोकारिालाहरु 
बीच बषामा दईु 
पटक छलफलिथा 
परामशा हनुे गरेको 

समािेशी िथा 
सहभातगिामलुक 
विकासकोलातग योजना 
िजुामा िथा समीिा 
गदाा सरोकारिालाहरु 
बीच बषामा एक पटक 
छलफल िथापरामशा 
हनुे गरेको 

समािेशी िथा 
सहभातगिामलुक 
विकासकोलातग 
योजना िजुामा िथा 
समीिा गदाा 
सरोकारिालाहरु 
बीच छलफल िथा 
परामशा हनुेनगरेको 

१. बैिकको 
उपणस्थति िथा 
तनिायपणुस्िका 

 )=% 

१.१४लैविक 
उत्तरदायी िथा 
सामाणजकसमािेशी 
परीिि गना बजेटको 
व्यिस्था 
गररए/नगररएको 

लैविक उत्तरदायी 
िथा 
सामाणजकसमािेशी 
परीिि गना 
बजेटको व्यिस्था 
गरी परीिि गने 
गररएको 

लैविक उत्तरदायी िथा 
सामाणजकसमािेशी 
परीिि गना बजेटको 
व्यिस्था रहको िर 
परीिि गने नगररएको 

लैविक उत्तरदायी 
िथा 
सामाणजकसमािेशी 
परीिि गना 
बजेटको व्यिस्था 
नरहेको र परीिि 
गने नगररएको 

१. बजेट िथा 
कायाक्रम 
२. परीिि 
प्रतििेदन 

  

) 

१.१५लैससास 
परीििमा औलायएका 
सधुारसझुाबहरू 
कायाान्ियनका लातग 
बजेट िथा कायाक्रम 
िावषाक योजनामा 
समािेश भएनभएको 

सधुार सझुाबहरू 
कायाान्ियनकालातग 
बजेट िथा 
कायाक्रम िावषाक 
योजनामा समािेश 
भइ कायाान्ियनमा 
आएको। 

सधुार सझुाबहरू 
कायाान्ियनकालातग 
बजेट िथा कायाक्रम 
िावषाक योजनामा 
समािेश भएको िर 
कायाान्ियनमा 
नआएको। 

सधुार सझुाबहरू 
कायाान्ियनकालातग 
बजेट िथा 
कायाक्रम िावषाक 
योजनामा समािेश 
नभएको, 
कायाान्ियनमा 
नआएको। 

१. बजेट िथा 
कायाक्रम 
२. कायाान्ियन 
प्रतििेदन 
३. लैससास 
परीिि प्रतििेदन 

 ) 

 
hDdf     ( 

 

 

 
मखु्य 
विषय 

सूचक १ अंक आउन े
अिस्था 

०.५ अंक आउन े
अिस्था 

० अक आउन े
अिस्था 

प्रमाणिकरिको 
आधार 

प्राप्ता
ङ्क 

२.संस्
थागि 
व्यिस्
था 
 

२.१ तनिाायक िहमा 
मवहला 
िथाबणितिकरिमा 
परेका समदुायको 
प्रतितनतधत्ि  (कमाचारी 
र पदातधकारी) 

तनिाायक 
िहमामवहला िथा 
िणितिकरिमा 
परेका समदुायको 
३३ प्रतिशि 
प्रतितनतधत्ि भएको 
छ । 

तनिाायक िहमामवहला 
िथा िणितिकरिमा 
परेका समदुायको २५ 
प्रतिशि प्रतितनतधत्ि 
भएको छ । 

तनिाायक 
िहमामवहला िथा 
िणितिकरिमा 
परेका समदुायको 
२५ प्रतिशिभन्दा 
कम प्रतितनतधत्ि 
भएको छ। 

१. सतमतिमा 
मवहलािथा 
िणििीकरिमा 
परेका व्यणक्तको 
नामािली र 
उपणस्थति 
२. िैिकको 
तनिाय 

 ) 
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२.२शे्रिी विवहन र 
प्रावितधककमाचारीको 
करारमा पदपूतिा गदाा 
सबै जािजाति, िगा, 
तलि र 
समदुायकोप्रतितनतधत्ि 

शे्रिी विवहन र 
प्रावितधककमाचारीको 
करारमा पदपूतिा 
गदाा सबै जािजाति, 
िगा, तलि र 
समदुायकोसमानपुाि
ण क प्रतितनतधत्ि 
हनुसक्ने रिनीति 
बनाई 
कायाान्ियनमा 
आएको 

शे्रिी विवहन र 
प्रावितधककमाचारीको 
करारमा पदपूतिा गदाा 
सबै जािजाति, िगा, 
तलि र 
समदुायकोसमानपुातिक 
प्रतितनतधत्ि हनुसक्ने 
रिनीति बनेको िर 
कायाान्ियनमा 
नआएको । 

शे्रिी विवहन र 
प्रावितधककमाचारीक
 ो करारमा पदपूतिा 
गदाा सबै जािजाति, 
िगा, तलि र 
समदुायकोसमानपुाि
ण क प्रतितनतधत्ि 
हनुसक्ने रिनीति 
नबनेको । 

१. रिनीतिको 
दस्िािेज 
२.भनाा 
कमाचारीको 
वििरि 
३. विज्ञापनमा 
स्पिरुपमा 
उल्लेख भएको । 

 ! 

२.३ कुनै 
अिसर(िातलम, 
अध्ययन, भ्रमि, 
णजतमेिारी)प्रदान 
गदाामवहला िथा 
िणितिकरिमापरेका 
समदुायबाट 
प्रतितनतधत्ि भएका 
कमाचारी/पदातधकारील
 ाई प्राथतमकिा ठदने 
गरीसकरात्मक 
विभेदको नीति 
तलएको/नतलएको 

कुनै अिसर प्रदान 
गदाासबैलाईमवहला 
िथा िणितिकरिमा 
परेकासमदुायबाट 
प्रतितनतधत्ि भएका 
कमाचारी/पदातधका
रीलाई प्राथतमकिा 
ठदने गरीसकरात्मक 
विभेदको नीति 
तनमााि भई 
कायाान्ियमा 
आएको । 

कुनै अिसर प्रदान 
गदाामवहला िथा 
िणितिकरिमा परेका 
समदुायबाटप्रतितनतधत्ि 
भएका 
कमाचारी/पदातधकारील
 ाई प्राथतमकिा ठदने 
गरी सकरात्मक 
विभेदकोनीति तनमााि 
मार गररएको। 

कुनै अिसर प्रदान 
गदाा सबैलाईसमान 
अिसर हनुे गरी 
मवहला िथा 
िणितिकरिमा 
परेका समदुायबाट 
प्रतितनतधत्ि 
भएकाकमाचारी/पदा
तधकारीलाई 
प्राथतमकिा ठदने 
गरी सकरात्मक 
विभेदको नीति 
नगररएको। 

१. प्रतितनतधत्ि 
गराउने 
सतबन्धीनीति िा 
तनिाय 
२. प्रतितनतधत्ि 
भएको कमाचारी 
िा पदातधकारीको 
वििरि 

) 

२.४ लैंतगक समानिा 
िथा 
सामाणजकसमािेशीकर
ि हेने 
इकाई/शाखारकायाान्ि
यन सतमतिको 
व्यिस्था 

लैंतगक समानिा 
िथा 
सामाणजकसमािेशी
करि हेने 
इकाई/शाखा र 
कायाान्ियन 
सतमतिको व्यिस्था 
रहेको । 

लैंतगक समानिा िथा 
सामाणजकसमािेशीकर
ि हेने इकाई/शाखा 
रकायाान्ियन सतमतिको 
व्यिस्था गने तनिाय 
भएको । 

लैंतगक समानिा 
िथा 
सामाणजकसमािेशी
करि हेने 
इकाई/शाखा 
रकायाान्ियन 
सतमतिको व्यिस्था 
गने तनिाय नै 
नभएको । 

१. इकाई/शाखा 
र िेस्कको 
स्थापनागने तनिाय 
िा नीति 
२. इकाई/शाखा 
र िेस्कको 
स्थापना भएको 
प्रमाि 

 ) 

२.५ लैंतगक वहंसा 
सतबणन्ध उजरुीदिाा 
गना हटलाईन िा टोल 

लैंतगक वहंसा 
सतबन्धी उजरुीदिाा 
गना हटलाईन िा 
टोल फ्री 
नतबरकोव्यिस्थापन 

लैंतगक वहंसा सतबणन्ध 
उजरुीदिाा गना 
हटलाईन िा टोल फ्री 

लैंतगक वहंसा 
सतबणन्ध उजरुीदिाा 
गना हटलाईन िा 
टोल फ्री नतबर 

१. हटलाईन, 
टोल फ्री नतबर 
राख्नतेनिाय भएको 
पणुस्िका,  
२.हटलाईन, टोल 
फ्री नतबर 
संचालनमाआएको 
। 

 ) 
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फ्री नतबरको 
व्यिस्थापन 

भई प्रयोगमा 
आएको । 

नतबरको तनिाय 
भएको। 

राख्न ेकुनैपतन तनिाय 
नभएको। 

३. हटलाईन 
माफा ि प्राप्त 
गनुासा िा परामशा 
िथा फछौटको 
वििरि राखेको 
अतभलेखपणुस्िका 

२.६ लैंतगक समानिा 
िथा 
सामाणजकसमािेशीकर
ि शाखा हेने मानिीय 
स्रोिको व्यिस्था 
छ/छैन ? (लैंविक 
सतपका व्यणक्त आठद) 

लैंतगक समानिा 
िथा 
सामाणजकसमािेशी
करि शाखा हेने 
कमाचारीको 
व्यिस्था गरेको 

लैंतगक समानिा िथा 
सामाणजकसमािेशीकर
ि शाखा हेने कमाचारी 
िोक्ने तनिाय मार 
गरेको 

लैंतगक समानिा 
िथा 
सामाणजकसमािेशी
करि शाखा हेने 
कमाचारीको 
व्यिस्था नगरेको 

१.लैससास 
फोकल पसान 
िोकेको पर 

 ! 

२.७ 
मन्रालय÷कायाालयका 
वितभन्नविषयगि 
सतमति, उपसतमति र 
कायादलमा मवहला 
िथा अन्य िणन्चतिमा 
परेका 
िगाहरुकोप्रतितनतधत्ि 

मन्रालय/कायाालय
का वितभन्नविषयगि 
सतमति, उपसतमति 
र कायादलमा 
मवहला िथा अन्य 
िणन्चतिमा 
परेकािगाहरुको३५ 
प्रतिशि भन्दा 
बढीप्रतितनतधत्ि 
रहेको 

मन्रालय/कायाालयका
वितभन्न विषयगि 
सतमति, उपसतमति र 
कायादलमा मवहला 
िथा अन्य िणन्चतिमा 
परेकािगाहरुको 
प्रतितनतधत्िगनाका 
लातग २५प्रतिशि देणख 
३५ प्रतिशि सतम 
प्रतितनतधत्ि भएको 

मन्रालय/कायाालय
कावितभन्न विषयगि 
सतमति, उपसतमति 
र कायादलमा 
मवहला िथा अन्य 
िणन्चतिमा 
परेकािगाहरुको 
२५ प्रतिशि भन्दा 
कम प्रतितनतधत्ि 
रहेको 

१. सतमतिको 
संरचना र नाम 
सवहिकोवििरि 

)=% 

२.८ लैंतगक वहंसामा 
परेका विपन्निगाहरुको 
लागी राहि कोष िा 
बजेटको व्यिस्थापनः 
सामाणजक विकास 

लैंतगक वहंसामा 
परेका 
विपन्निगाहरुको 
लागी राहि कोष 
िा बजेटको 
व्यिस्थापन भएको 

तनिाय मार भएको िर 
कायाान्ियन नभएको 
। 

लैंतगक वहंसामा 
परेका 
विपन्निगाहरुको 
लागी राहि कोष 
िा बजेटको 
व्यिस्थापन 
नभएको 

१. िैङ्क खािा 
नतिर 
२. बजेट िथा 
कायाक्रम 

 ) 

२.९िथयांक संकलन 
िथा व्यिस्थापनगना 
काननुी िथा नीतिगि 
व्यिस्था 

िथयांक 
संकलनिथा 
व्यिस्थापन गना 
काननुी िथा 
नीतिगि व्यिस्था 
भई कायाान्ियन 
भएको 

िथयांक संकलनिथा 
व्यिस्थापन गना 
काननुी िथा नीतिगि 
व्यिस्था मारभएको 

िथयांक 
संकलनिथा 
व्यिस्थापन गना 
काननुी िथा कुनै 
पतन नीतिगि 
व्यिस्था नभएको 

१. िैिक 
पणुस्िका /तनिाय 
२. प्रतििेदनहरु 

! 

२.१०सूचना र 
िथयांक शाखा िा 
उपशाखािा इकाईको 
स्थापना िा िथयाङ्का 

कायावििरि सवहि 
सूचना र िथयांक 
शाखा िा उपशाखा 
िा इकाईको 

सूचना र िथयांक 
शाखा िा उपशाखा िा 

सूचना र िथयांक 
शाखा िा उपशाखा 
िा इकाईको 
स्थापना िा 

१.संगिन संरचना 
िाशाखा गिन 
गरेको तनिाय 

 ! 
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लातग णजतमेिारीको 
व्यिस्था 

स्थापनािा 
णजतमेिारी ठदएको 

इकाईको स्थापना िा 
णजतमेिारीमार ठदएको 

णजतमेिारीठदने 
सतबन्धमा कुनै 
काया नभएको 

२. कायावििरि र 
णजतमेिारी पर 

२.११ खण्िीकृि 
िथयांकको 
अद्याितधकगने 
गरे/नगरेको 

खण्िीकृि 
िथयांकको 
अद्याितधक गरी 
सािाजतनवककरि 
गने गरेको 

खण्िीकृि िथयांकको 
अद्याितधक 
िरसािाजतनवककरि 
गने नगरेको 

खण्िीकृि 
िथयांकको 
अद्याितधक गने 
नगरेको 

१, लोपोन्मखु 
जािजातिर यौतनक 
अल्पसंख्यकको 
अद्याितधक 
िथयाङ्क 
२. 
सािाजतनवककरि 
गरेको प्रमािः 
जस्िै िेबसाईटको 
तलङ्क, फेसबकु 
पेज, परपतरकाको 
कट्टीङ भाग 

 ! 

२.१२ खण्िीकृि 
िथयांकको विश्लषेि 
रनीति िथा योजना 
िजुामामा प्रयोग 

खण्िीकृि 
िथयांकको विश्लषेि 
भईसोही िथयाङ्कमा 
आधाररि भएर नीति 
िथा योजना िजुामा 
गने गरेको 

खण्िीकृि िथयांकको 
विश्लषेि हनुेगरेको िर 
सोही िथयाङ्कमा 
आधाररि भएर नीति 
िथा योजना िजुामा 
गने नगरेको 

खण्िीकृि 
िथयांकको 
विश्लषेिगने नगरेको 

१.िथयाङ्क 
विश्लषेििथा 
सतमिा प्रतििेदन 
२. िावषाक नीति 
कायाक्रम िथा 
बजेट 

 ! 

२.१३ 
नागररकसहायिा िथा 
सोधपछु किको 
व्यिस्था भए, 
नभएकोरु 

नागररकसहायिा 
िथा सोधपछु 
किको व्यिस्था 
भएको 

नागररकसहायिा िथा 
सोधपछु किको 
स्थापना गने तनिाय 
मार भएको 

नागररकसहायिा 
िथा सोधपछु 
किको व्यिस्था 
नभएको 

 
१.नागररक 
सहायिा िथा 
सोधपछु कि 
स्थापना सतबणन्ध 
तनिाय 
२. व्यिणस्थि 
नागररक सहायिा 
िथा सोधपछु 
कि 

 ! 

२.१४ गनुासोसनु्ने 
अतधकारीको व्यिस्था 
गररएको छ, छैन र 
गनुासो समयमै 
सतबोधन गने व्यिस्था 

गनुासोसनु्ने 
अतधकारीको 
व्यिस्था 
गरीगनुासोसमयमै 
सतबोधन गने 
गररएको 

गनुासोसनु्ने 
अतधकारीको व्यिस्था 
गरेको िरगनुासो 
सतबोधन गने 
नगररएको 

गनुासोसनु्ने 
अतधकारीको 
व्यिस्था नभएको 
िथागनुासो समयमै 
सतबोधन गने 
नगररएको 

१. गनुासो सनु्ने 
अतधकारी िोक्ने 
तनिाय 
२. गनुासो 
सनुिुाईको 
अतभलेख िथा 
प्रतििेदन 

 ! 

२.१५ अतिगररब िथा 
लोपोन्मखु समदुायका 
व्यणक्तलाई तनशलु्क 

अतिगररब िथा 
लोपोन्मखु 
समदुायका 

अतिगररब िथा 
लोपोन्मखु समदुायका 
व्यणक्तलाईसेिा प्रिाह 

सेिाप्रिाहमा अति 
गररब िथा 
लोपोन्मखु 

१. तनशलु्क सेिा 
िा छुट सवुिधा 
िा सहतुलयि प्राप्त 

 ) 
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सेिा प्रिाह गने गरे 
नगरेको । 

व्यणक्तलाई तनशलु्क 
सेिा प्रिाह गने 
गरेको 

गदाा केही सहतुलयि 
िा छुट ठदने गरेको 

समदुायका 
व्यणक्तलाई तनशलु्क 
सेिा िा छुट 
िासहतुलयिको 
व्यिस्था नभएको 

गने 
व्यणक्तकोवििरि 

 
hDdf     *=% 

 
मखु्य 
विषय 

सूचक १ अंक आउन े
अिस्था 

०.५ अंक आउन े
अिस्था 

० अक आउन े
अिस्था 

प्रमाणिकरिको 
आधार 

प्राप्ता
ङ्क 

३. 
मानि 
संसाध
न िथा 
िमिा 
विकास 
 

३.१ 
समािेशीविकासका 
लातग छुटै्ट िमिा 
विकास योजना बनाई 
कायाान्ियनमा ल्याए 
नल्याएको 

िमिाविकास 
योजना तनमााि गरी 
बजेट समेि 
वितनयोजन गरी 
कायाान्ियनमा 
ल्याएको 

िमिाविकास योजना 
तनमााि गरीबजेट 
समेिवितनयोजन गरेको 
िर कायाान्ियनमा 
नल्याएको 

िमिाविकास 
योजना तनमााि 
नगरेको 

१.िमिा विकास 
योजना 
२. िावषाक बजेट 
िथा कायाक्रम 
३. लक्ष्य 
अनसुारको प्रगति 
प्रतििेदन 
( मानि संशाधन 
योजना बनाई सो 
मा मवहला िथा 
िणितिमापरेको 
िगा िा समदुायको 
िमिा विकासका 
लातग योजनाहरु 
प्राथतमकिाका 
साथ 
राखीकायाान्ियनमा 
ल्याईएको भए 
समेि १ अङ्कप्रदान 
गना सवकने) 

 ) 

३.२पदातधकारीिथा 
कमाचारीको दििा/ 
तसप अतभिदृ्धी 
कायाक्रम कायाान्ियन 
गदाा मवहला, दतलि, 
अपाि, जनजािी 
लगायि िणितिकरिमा 
परेको िगा िा 
समदुायको प्रतितनतधत्ि 
गनेकमाचारी िा 

दििा/तसप 
अतभिदृ्धी 
कायाक्रममा 
सहभागीहरुमध्ये 
४० प्रतिशि भन्दा 
बढी लणिि 
समदुायकोप्रतितनतधि्

दििा/तसप अतभिृद्धी 
कायाक्रममा 
सहभागीहरुमध्ये २५ 
देणख ४० प्रतिशिसतम 
लणििसमदुायको 

दििा/तसप 
अतभिदृ्धी 
कायाक्रममा 
सहभागीहरुमध्ये 
२५ प्रतिशि भन्दा 
कम लणिि 
समदुायकोप्रतितनतधि्

१.पदातधकारीिथा 
कमाचारीको 
वििरि 
२. िातलममा 
सहभागी कमाचारी 
िथा 
पदातधकारीहरुको 
वििरि 
(संगिनमा भएका 
कमाचारीमध्ये 

 )=% 
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पदातधकारीको 
सहभातगिा 

ि गने कमाचारी 
भएको 

प्रतितनतधत्ि गने 
कमाचारी भएको 

ि गने कमाचारी 
भएको 

उक्त िगा िा 
समदुायकोकमाचार
 ी िा पदातधकारी 
सबै समािेश 
भएको भए १ 
अङ्क प्रदान गना 
सवकने) 

३.३मवहला, अपाििा 
िथा बालमैरी 
दृविकोिबाट समेि 
उपयकु्त हनुे गरी 
संरचना 
ियारगनामापदण्ि 
बमोणजमकायाान्ियनसंस्
थागि अन्िगाि राख्न े

मवहला, अपाििा 
िथा बालमैरी 
दृविकोिबाट समेि 
उपयकु्त हनुे गरी 
संरचना 
ियारगनामापदण्ि 
ियार गरर 
कायाान्ियनगरेको 

मवहला, अपाििा िथा 
बालमैरी दृविकोिबाट 
समेि उपयकु्त हनुे 
गरी संरचना ियार 
गनामापदण्गि मार 
ियार भएको 

मवहला, अपाििा 
िथा बालमैरी 
दृविकोिबाट समेि 
उपयकु्त हनुे गरी 
संरचना 
ियारगनामापदण्गि 
ियार गरर 
कायाक्रमसंचालन 
गने गरको छैन 

१. स्िीकृि 
मापदण्ि२.कायाक्र
म संचालन भएको 
प्रतििेदन 

 ) 

३.४मन्रालयिथा 
कायाालयले श्रम 
बैंकको ( दि र 
अदि श्रमीक) 
स्थापना गरेको, 
नगरेकोसामाणजक 
विकास मन्रालय िा 
अन्िगाि 

मन्रालयिथा 
कायाालयले श्रम 
बैंकको ( दि र 
अदि श्रमीक) 
स्थापना गने 
सतबन्धी नीतििा 
तनिाय भई श्रम बैङ्क 
स्थापना भएको 

मन्रालयिथा 
कायाालयले श्रम 
बैंकको ( दि र 
अदि श्रमीक) 
स्थापना गने सतबन्धी 
नीतििा तनिाय भएको 

मन्रालयिथा 
कायाालयले श्रम 
बैंकको ( दि र 
अदि श्रमीक) 
स्थापना गने 
सतबन्धी कुनैकाया 
नभएको 

१.श्रमबैंकको ( 
दि र अदि 
श्रमीक) प्रिाली 
स्थापना सतबन्धी 
तनिाय िा नीति 
२. िावषाक बजेट 
िथा कायाक्रम 

 ) 

३.५विपद व्यिस्थापन 
सतिन्धी मापदण्ि, 
रिनीति, कायानीति 
सवहिको कायावितध 
स्िीकृि गदाा मवहला 
िथा िणितिकरिमा 
परेकोसमदुायसँग 
परामसा गरे । 
नगरेको र यस्िा 
दस्िाबेजमा 
तसमान्िीकृि िगा 
रसमदुायलाई लणिि 
गरी विशेष राहि र 
मवहला परुुषलाई 
अलग अलग 
संरििको प्रािधानरहे 
। नरहेको 

विपद व्यिस्थापन 
सतिन्धी मापदण्ि, 
रिनीति, कायानीति 
सवहिको कायावितध 
स्िीकृि गदाा 
मवहला िथा 
िणितिकरिमा 
परेकोसमदुायसँग 
परामसा हनुे गरेको 
र यस्िा दस्िाबेजमा 
तसमान्िीकृि िगा र 
समदुायलाईलणिि 
गरी विशेष राहि र 
मवहला परुुषलाई 
अलग अलग 
संरििको प्रािधान 
समेि रहेको। 
आन्िररक मातमला 
िथा काननु 

विपद व्यिस्थापन 
सतिन्धी मापदण्ि, 
रिनीति, कायानीति 
सवहिको कायावितध 
स्िीकृि गदाा मवहला 
िथा िणितिकरिमा 
परेकोसमदुायका 
तसतमि व्यणक्तसँग मार 
परामशा तलने गरेको र 
यस्िा 
दस्िाबेजमातसमान्िीकृि 
िगा र समदुायलाई 
लणिि गरी विशेष 
राहि र मवहला 
परुुषलाई अलग 
अलगसंरििको 
प्रािधान नरहेको । 

विपदव्यिस्थापन 
सतिन्धी मापदण्ि, 
रिनीति, कायानीति 
सवहिको कायावितध 
स्िीकृि गदाामवहला 
िथा िणितिकरिमा 
परेको समदुायसँग 
परामशा तलने 
नगरेको र यस्िा 
दस्िाबेजमातसमान्िी
कृि िगा र 
समदुायलाई लणिि 
गरीएको विशेष 
राहिको प्रािधान 
समेि नरहेको। 

१.विपदव्यिस्थाप
न सतिन्धी 
मापदण्ि, 
रिनीति, 
कायानीति 
सवहिको 
कायावितधको२. 
तनमाािको क्रममा 
गररएको परामशा 
कायाक्रमको 
उपणस्थति र 
सहभातगिावििरि 
। 

 ) 
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मन्रालय/ 
सामाणजक विकास 

३.६विपदसतिन्धी 
िथयाङ्क सङ्कलन, 
नक्साङ्कन िथा 
व्यिस्थापन गदाा 
लाभाणन्िि 
समूहमामवहला िथा 
िणितिकरिमा परेको 
समदुाय समेिको 
खण्िीकृि िथयाङ्क 
राखी 
आपिकालीनकाया 
सिालन िथा राहि 
वििरि गने गरे । 
नगरेको आन्िररक 
मातमला िथा 
काननुमन्रालय/ 
सामाणजक विकास 

विपद सतिन्धी 
िथयाङ्क सङ्कलन, 
नक्साङ्कन 
िथाव्यिस्थापन 
गदाा लाभाणन्िि 
समूहमा मवहला र 
िणितिकरिमा 
परेको समदुाय 
समेिकोखण्िीकृि 
िथयाङ्क राखी 
आपिकालीन काया 
सिालन िथा राहि 
वििरि गने गरेको 
। 

विपदसतिन्धी िथयाङ्क 
सङ्कलन, नक्साङ्कन 
िथा व्यिस्थापन गदाा 
लाभाणन्िि 
समूहकामवहला र केही 
िणितिकरिमा परेको 
समदुायको िथयाङ्क 
राखी आपिकालीन 
काया सिालनिथा 
राहि वििरि गने 
गरेको । 

विपद सतिन्धी 
िथयाङ्क सङ्कलन, 
नक्साङ्कन 
िथाव्यिस्थापन 
गदाा लाभाणन्िि 
समूहका मवहला र 
िणितिकरिमा 
परेको 
समदुायकोिथयाङ्क 
नराखी 
आपिकालीन काया 
सिालन िथा राहि 
वििरि गने गरेको 
। 

१.विपद सतिन्धी 
िथयाङ्क सङ्कलन, 
नक्साङ्कन िथा 
व्यिस्थापन गदाा 
तलइएकोलाभाणन्िि 
समूहका मवहला 
२.िणितिकरिमा 
परेको समदुायको 
िथयाङ्क िथा 
राखीआपिकालीन 
काया सिालन 
िथा राहि 
वििरिको सूची 
। 

 )=% 

३.७विपदव्यिस्थापन 
कोषको स्थापना िथा 
सिालन र स्रोि 
पररचालन गदाा मवहला 
िथािणितिकरिमा 
परेको समदुाय 
समेिको सहभातगिामा 
तनिाय गने गरे । 
नगरेको ? 

विपदव्यिस्थापन 
कोषको स्थापना 
िथा सिालन र 
स्रोि पररचालन 
गदाा मवहला 
िथािणितिकरिमा 
परेको समदुाय 
समेिको 
सहभातगिामा तनिाय 
गने गरेको । 

विपदव्यिस्थापन 
कोषको स्थापना िथा 
सिालन र स्रोि 
पररचालन गदाा मवहला 
िथािणितिकरिमा 
परेको समदुाय मध्ये 
तसतमिको सहभातगिामा 
तनिाय गने गरेको । 

१.विपदव्यिस्थापन 
कोषको स्थापना 
िथा सिालन र 
स्रोि पररचालन 
गदाा मवहला 
िथािणितिकरिमा 
परेको समदुायको 
सहभातगिामा विना 
नै तनिाय गने 
गरेको । 

१.विपदव्यिस्थाप
न कोषको 
स्थापना िथा 
सिालन र स्रोि 
पररचालन गदाा 
मवहला 
िथािणितिकरिमा 
परेको समदुाय 
समेिको 
सहभातगिामा 
भएको उपणस्थति 
वििरि । 

 ) 

३.८ प्रदेशसरकारको 
योजना िजुामा गदाा 
बेरोजगार िथा 
गरीबीको नक्साङ्कनको 
समेि 
आधारतलईमवहला िथा 
बणितिकरिमा परेको 
समदुायलाई प्रत्यि 
लाभ हनुे 

प्रदेशसरकारको 
योजना िजुामा गदाा 
बेरोजगार िथा 
गरीबीको 
नक्साङ्कनको समेि 
आधार तलईमवहला 
िथा बणितिकरिमा 
परेको समदुायलाई 
प्रत्यि लाभ हनुे 

प्रदेशसरकारको योजना 
िजुामा गदाा बेरोजगार 
िथा गरीबीको 
नक्साङ्कनको समेि 
आधार तलईमवहला 
िथा बणितिकरिमा 
परेको समदुायलाई 
प्रत्यि लाभ हनुे 
स्िरोजगारमूलक, 

प्रदेशसरकारको 
योजना िजुामा गदाा 
बेरोजगार िथा 
गरीबीको 
नक्साङ्कनको समेि 
आधारतलईमवहला 
िथा बणितिकरिमा 
परेको समदुायलाई 
प्रत्यि लाभ हनुे 

१.िावषाकबजेट 
िथा कायाक्रम २. 
लक्ष्य अनसुारको 
प्रगति प्रतििेदन 
३.बेरोजगार िथा 
गरीबीकोनक्साङ्कन
को आधार 

 ! 



25 
 

स्िरोजगारमूलक, 
आयमूलक र 
सीपमूलक 
कायाक्रमहरू राख्न ेर 
बावषाक बजेटमा 
समािेश गरी 
कायाान्ियनगररएको छ 
/ छैन 

स्िरोजगारमूलक, 
आयमूलक र 
सीपमूलक 
कायाक्रमहरू 
ियगररबावषाक 
बजेटमा समािेश 
गरी कायाान्ियन 
गररएको छ 

आयमूलक र 
सीपमूलक 
कायाक्रमहरू ियार 
गरेकोबावषाक बजेटमा 
समािेश नगरेको 

कुनैकायाक्रमहरू 
नराणखएको 

३.९गररबिथा 
िणितिकरिमा परेको 
समदुायकोसहजपहुँच र 
आतदानी आनसुारको 
सपुथमूल्य सहकारी 
पसलहरूको 
व्यिस्थापनमा 
प्रदेशकोकायाक्रम 
कायाान्ियन भए । 
नभएको भतूम व्यिस्था 

गररबिथा 
िणितिकरिमा 
परेको समदुायको 
सहज पहुँच र 
आतदानी अनसुारको 
सपुथमूल्य 
सहकारीपसलहरूको 
व्यिस्थापनमा 
प्रदेशको कायाक्रम 
कायाान्ियन भएको 
। 

सपुथमूल्य सहकारी 
पसलहरूको स्थपना 
गरेको िर गररब िथा 
िणितिकरिमापरेको 
समदुायकोसहज 
पहुँचमा नरहेको 

गररबिथा 
िणितिकरिमा 
परेको 
समदुायकोसहजपहुँ
च र आतदानी 
आनसुारको 
सपुथमूल्य सहकारी 
पसलहरूको 
व्यिस्थापनमा 
प्रदेशकोकायाक्रम 
कायाान्ियन नभए 
। 

१.सपुथमूल्यसहक
 ारी पसलहरूको 
स्थपना गरेको 
२.िावषाक बजेट 
िथा कायाक्रम २. 
लक्ष्य 
अनसुारकोप्रगति 
प्रतििेदन 

 ) 

३.१०मवहलार 
िणन्चतिकरिमा परेको 
समदुाय लणिि लोक 
सेिा आयोग पूिा 
ियारी किा 
सिालनकायाक्रम रहे 
नरहेको र कायाान्ियन 
भए नभएको । 
(संचातलि िातलम 
कायाकम संख्या 
रउपणस्थति)  

मवहलार 
िणन्चतिकरिमा 
परेको समदुाय 
लणिि लोक सेिा 
आयोग पूिा ियारी 
किाका लातगबजेट 
वितनयोजन गरी 
कायाान्ियन भएको  
(संचातलि िातलम 
कायाकम संख्या र 
उपणस्थति) 

मवहलार 
िणन्चतिकरिमा परेको 
समदुाय लणिि लोक 
सेिा आयोग पूिा 
ियारी किाका 
लातगबजेट वितनयोजन 
भएको िर कायाकम 
सिालन नभएको । 

मवहलार 
िणन्चतिकरिमा 
परेको समदुाय 
लणिि लोक सेिा 
आयोग पूिा ियारी 
किा 
सिालनकायाक्रमनर
हेको 

१.िावषाकबजेट 
िथा कायाक्रम २. 
लक्ष्य अनसुारको 
प्रगति प्रतििेदन 
३.संचातलि 
िातलमकायाकम 
संख्या र 
उपणस्थति 

 ) 

३.११लैससासमाअभ्या
सहरुको 
समितलयतसकाईहरुआ
दान प्रदान गने गरेको, 
नगरेको 

लैससासमागरेका 
असल 
अभ्यासहरुको 
तसकाईहरु 
समितलय 
आदानप्रदान गने 
गरेको 

लैससासमाअसल 
अभ्यासहरुकोतसकाईह
रु संकलन िथा 
आतभलेणखकरि गने 
गरेकोिर समितलय 
आदान प्रदान गने 
गरेको 

लैससासमाअसल 
अभ्यासहरुकोतसका
ईहरुको 
समितलयआदान 
प्रदान गने नगरेको 

१.िावषाकबजेट 
िथा कायाक्रम 
२.तसकाईहरु 
संकलन िथा 
अतभलेणखकरि ३. 
प्रगति प्रतििेदन 

 ) 

३.१२ लैंविकसतपका  
व्यणक्त, मवहला िथा 
बणितिकरिमा परेका 
समदुायबाट 

लैंविकसतपका  
व्यणक्त, मवहला िथा 
बणितिकरिमा 
परेका समदुायबाट 

लैंविकसतपका  व्यणक्त, 
मवहला िथा 
बणितिकरिमा परेका 
समदुायबाट 

लैंविकसतपका  
व्यणक्त, मवहला िथा 
बणितिकरिमा 
परेका समदुायबाट 

१.िावषाकबजेट 
िथा कायाक्रम 
२.तसकाईहरु 
संकलन िथा 

 )=% 
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प्रतितनतधत्ि 
गरेकापदातधकारीको 
िमिा विकासका 
लातग अिलोकन भ्रमि 
िथा तसकाई भ्रमि 
गने गररएकोछ,/छैन 
सामाणजक 

प्रतितनतधत्ि 
गरेकापदातधकारीको 
िमिा विकासका 
लातग अिलोकन 
भ्रमि, तसकाई 
भ्रमि गने गररएको 
छ 

प्रतितनतधत्ि 
गरेकापदातधकारीको 
िमिा विकासका 
लातग अिलोकन भ्रमि 
िथा तसकाई भ्रमि 
गनेिावषाक 
कायाक्रमरहेको 
िरकायाान्ियन नभएको 

प्रतितनतधत्ि 
गरेकापदातधकारीको 
िमिा विकासका 
लातग अिलोकन 
भ्रमि िथा तसकाई 
भ्रमि गने गररएको 
छैन 

अतभलेणखकरि ३. 
प्रगति प्रतििेदन 

३.१३मवहला िथा 
समािेशी समूहबाट 
तनिााणचि भएका समेि 
जनप्रतितनतधहरूरकायार
ि कमाचारीलाई 
नेपालको संविधान, 
अन्िर सरकार वित्त 
व्यिस्थापन ऐन, 
कमाचारी समायोजन 
ऐन, मलुकुी 
संवहिाहरू, तबषयगि 
कानूनहरू, जारी 
गरेका कानूनहरू र 
अन्य प्रचतलि 
महत्िपूिा 
कानूनहरूकोबारेमा 
अतभमखुीकरि गने गरे 
। नगरेकोआन्िररक र 
सामाणजक 

मवहला िथा 
समािेशी समूहबाट 
तनिााणचि भएका 
समेि 
जनप्रतितनतधहरूरका
यारि कमाचारीलाई 
प्रचतलिमहत्िपूिा 
कानूनहरूको बारेमा 
अतभमखुीकरिका 
लातग बजेट 
वितनयोजन भई 
कायाान्ियनगने 
गरेको। 

मवहला िथा समािेशी 
समूहबाट तनिााणचि 
भएका समेि 
केहीजनप्रतितनतधहरू 
िथा कायारि 
कमाचारीहरुमध्ये केही 
प्रचतलि महत्िपूिा 
कानूनकोबारेमा 
अतभमखुीकरिका 
लातग बजेट भएको िर 
कायाान्ियन नगरेको 
। 

मवहला िथा 
समािेशी समूहबाट 
तनिााणचि भएका 
समेि 
केहीजनप्रतितनतधहरू 
िथा कायारि 
कमाचारीहरुमध्ये 
केही प्रचतलि 
महत्िपूिा 
कानूनकोबारेमा 
अतभमखुीकरिका 
लातग बजेट िथा 
कायाक्रम नभएको 
। 

१.िावषाक बजेट 
िथा कायाक्रम २. 
अतभमखुीकरि 
कायाक्रमको संख्या 
रउपणस्थति 
वििरि 

 ) 

३.१४मवहलाहरूिथा 
िणििीकरिका लातग 
कानूनी णशिा सतबन्धी 
कायाक्रमहरू संचातलि 
भएका छन (जस्िैः 
कानूनी हक अतधकार, 
िाल वििाह, घरेल ु
वहंसा वि?द्धको हक, 
चेतलबेटीबेचविखन 
विरुद्ध कायाक्रम, 
छाउपिी प्रथा विरुद्ध 
कायाक्रम, यौनवहँसा 
तबरूद्धकाकायाक्रम 
आठदबारे अनणुशिि 
गने गरे /नगरेको  
 

मवहलाहरूकोलातग 
कानूनी णशिा 
सतबन्धी - कानूनी 
हक अतधकार, 
एकल मवहला, र 
चेतलबेटी 
बेचविखनविरुद्ध 
कायाक्रम, छाउपिी 
प्रथा विरुद्ध 
कायाक्रम, यौनवहँसा 
तबरूद्धकाकायाक्रम 
आठदबारे अनणुशिि 
भई मवहला वहंसा 
िथा चेलीबेटी 
तबचविखन 

मवहलाहरूकोलातग 
कानूनी णशिा सतबन्धी 

- कानूनी हक 
अतधकार, एकल 
मवहला, र चेतलबेटी 
बेचविखनविरुद्ध 
कायाक्रम, छाउपिी 
प्रथा विरुद्ध कायाक्रम, 
यौनवहँसा 
तबरूद्धकाकायाक्रम 
आठदबारे अनणुशिि 
भई मवहला वहंसा िथा 
चेलीबेटी तबचविखन 
लगायिकाघटनामा 
कमी नआएको 
 

मवहलाहरूकोलातग 
कानूनी णशिा 
सतबन्धी - कानूनी 
हक अतधकार, 
एकल मवहला, र 
चेतलबेटी 
बेचविखनविरुद्ध 
कायाक्रम, छाउपिी 
प्रथा विरुद्ध 
कायाक्रम, यौनवहँसा 
तबरूद्धकाकायाक्रम 
आठदबारे अनणुशिि 
नभएको । 
 

१ .िावषाक बजेट 
िथा कायाक्रम 
२  .कायाकम 
संख्या र पटक 
िथा सहभागी 
संख्या 
३  .विगि र 
ििामानको 
िलुनात्मक 
विश्लषेि प्रतििेदन 
 

) 
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लगायिकाघटनामा 
कमी आएको 
 

३.१५ कमाचारीिथा 
पदातधकारीका 
लातगकानून 
तनमाािप्रवक्रया सतबन्धी 
समय समयमा 
अतभमखुीकरि गने 
गरे, नगरेको 

कमाचारी िथा 
पदातधकारीका लातग 
कानूनको मस्यौदा 
िजुामा 
सतिन्धीप्रवक्रयाका 
सतबन्धमा 
आिश्यक बजेट 
वितनयोजन भई 
लैससासमैरी काननु 
तनमाािकोबारेमा 
अतभमखुीकरि 
भएको 

कमाचारी िथा 
पदातधकारीका लातग 
कानूनको मस्यौदा 
िजुामा 
सतिन्धीप्रवक्रयाका 
सतबन्धमा आिश्यक 
बजेट वितनयोजन 
भएको िर 
लैससासमैरी 
काननुतनमाािको बारेमा 
अतभमखुीकरि नभएको 

कमाचारी िथा 
पदातधकारीका लातग 
कानूनको मस्यौदा 
िजुामा 
सतिन्धीप्रवक्रयाका 
सतबन्धमा 
आिश्यक बजेट 
वितनयोजन नभएको 

१.िावषाक बजेट 
िथा कायाक्रम २. 
अतभमखुीकरि 
कायाक्रमको संख्या 
रउपणस्थति 
वििरि 

 )=% 
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मखु्य 
विषय 

सूचक १ अंक आउन े
अिस्था 

०.५ अंक आउन े
अिस्था 

० अक आउन े
अिस्था 

प्रमाणिकरिको 
आधार 

प्राप्ता
ङ्क 

४. 
सशुास
निथा
उत्तरदा
वयत्ि 
 

४.१पूिााधारिथा अन्य 
संरचना बालबातलका, 
अपािमैरी िथा 
लैंतगक संिेदनशील 
(यौतनकअल्पसंख्यक 
सवहि) भए /नभएको 
। 

पूिााधारिथा अन्य 
संरचना 
बालबातलका, 
अपािमैरी िथा 
लैंतगक संिेदनशील 
मैरी 
(यौतनकअल्पसंख्यक 
सवहि) भएको 

पूिााधारिथा अन्य 
संरचना बालबातलका, 
अपािमैरी िथा लैंतगक 
संिेदनशील मैरी 
(यौतनकअल्पसंख्यक 
सवहि)तनमाािका 
लातगतिवपआर मार 
ियार भएको 

पूिााधारिथा अन्य 
संरचना 
बालबातलका, 
अपािमैरी िथा 
लैंतगक संिेदनशील 
मैरी 
(यौतनकअल्पसंख्यक 
सवहि) नभएको 

१.बालबातलका, 
अपािमैरी िथा 
लैंतगक 
संिेदनशील मैरी 
(यौतनक 
अल्पसंख्यकसवहि)
संरचनाहरु 
२. विस्ििृ 
पररयोजना 
प्रतििेदन ( 
तिवपआर) 

 ) 

४.२मवहलार परुुष 
कमाचारीको लातग 
छुट्टाछुटै्ट शौचालयको 

मवहलार परुुष 
कमाचारीको लातग 
छुट्टाछुटै्ट 

मवहलार परुुष 
कमाचारीको लातग 
छुट्टाछुटै्ट शौचालय 
व्यिस्थाका लातग 

मवहलार परुुष 
कमाचारीको लातग 
छुट्टाछुटै्ट 

१.तनमाािसतपन्नम
वहला परुुष 
कमाचारीको 
लातगछुट्टाछुटै्ट 
शौचालय 
२.नणर्मािाधणन 

 ! 
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व्यिस्था भए 
/नभएको 

शौचालयको 
व्यिस्था भएको 

बजेट िथाकायाक्रम 
रहेको 

शौचालयको 
व्यिस्था नभएको 

मवहला परुुष 
कमाचारीको लातग 
छुट्टाछुटै्ट शौचालय 

४.३मवहलाकोशौचालय
मा स्यानेटरी प्यािको 
व्यिस्थापन भए / 
नभएका । 

मवहलाहरुकोशौचाल
यमा स्यानेटरी 
प्यािको 
व्यिस्थापन भएको 

मवहलाहरुकोशौचालयम
 ा स्यानेटरी प्याि 
राख्न ेगरेको िर प्याि 
व्यिस्थापनको सामग्री 
िस्टविनराख्न ेनगरेको 

मवहलाहरुकोशौचाल
यमा स्यानेटरी 
प्यािको 
व्यिस्थापन 
नभएको 

१.स्यानेटरी प्याि 
सवहिको 
मवहलाहरुको छुटै्ट 
शौचालयमा 
२. 
िस्टविन/प्याि 
व्िस्थापन 
गनेस्थान 

 ) 

४.४अपांगमैरी, 
बालमैरी भिन, 
शौचालय, खानेपानीको 
व्यिस्था आठद 
भए/नभएको 

अपांगमैरी, 
बालमैरी भिन, 
शौचालय, 
खानेपानीको 
व्यिस्था आठद 
भएको 

अपांगमैरी, बालमैरी 
भिन, शौचालय, 
खानेपानीकोसंरचनाहरु 
तनमाािका लातग बजेट 
िथा कायाक्रम भएको 

अपांगमैरी, 
बालमैरी भिन, 
शौचालय, 
खानेपानीको 
व्यिस्था आठद 
नभएको 

१.तनमाािसतपन्न 
अपांगमैरी, 
बालमैरी भिन, 
शौचालय, 
खानेपानीकोसंरचन
 ाहरु 
२.तनमाािातधन 
अपांगमैरी, 
बालमैरी भिन, 
शौचालय, 
खानेपानीकोसंरचन
 ाहरु 

 )=% 

४.५गभाििीिथा 
सतु्केरी कमाचारीहरुको 
लातग आराम गने कि 
भए/नभएको 

गभाििीिथा सतु्केरी 
कमाचारीहरुको 
लातग आराम गने 
कि भएको 

गभाििीिथा सतु्केरी 
कमाचारीहरुको लातग 
आराम गने कि 
स्थापना गने तनिाय 
भएको िरकायाान्ियन 
नभएको 

गभाििीिथा सतु्केरी 
कमाचारीहरुको 
लातग आराम गने 
कि स्थापना गने 
तनिाय 
नभएकोरकायाान्ियन 
पतन नभएको 

१.व्यिणस्थि 
आराम कि 
२.गभाििी िथा 
सतु्केरी 
कमाचारीहरुको 
लातग आराम गने 
कि स्थापना 
गनेतनिाय 

 ) 

४.६ २िषा सतमका 
बालबातलका भएका 
मवहला कमाचारीको 
लातग णशशसु्याहार 
िथा स्िनपानगने 

२िषा सतमका 
बालबातलका भएका 
मवहला कमाचारीको 
लातग णशशसु्याहार 
िथा स्िनपानगने 

२िषा सतमका 
बालबातलका भएका 
मवहला कमाचारीको 
लातग णशशसु्याहार िथा 
स्िनपानगने समय 
व्यिस्थापन गने तनिाय 

२िषा सतमका 
बालबातलका भएका 
मवहला कमाचारीको 
लातग णशशसु्याहार 
िथा स्िनपानगने 

१.२िषा सतमका 
बालबातलका 
भएका मवहला 
कमाचारीको लातग 
णशशसु्याहार िथा 
स्िनपानगने समय 
व्यिस्थापन गने 
तनिाय कायाान्ियन 

 ) 
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समय व्यिस्था भए, 
नभएको 

समय व्यिस्था 
भएको 

गरेको िर कायाान्ियन 
हनु नसकेको 

समय व्यिस्थापन 
गने नगरेको 

२. िैिकको 
तनिाय 

४.७मन्रालय, 
कायाालयमा यौन 
शोषि िथा दबु्र्यबहार 
विरुद्ध नीति र आचार 
संवहिा तनमााि 
गररएकाछन ्? 

मन्रालय, 
कायाालयमा यौन 
शोषि िथा 
दबु्र्यबहार विरुद्ध 
नीति र आचार 
संवहिा तनमााि 
गररएको 

मन्रालय, कायाालयमा 
यौन शोषि िथा 
दबु्र्यबहार विरुद्ध नीति 
र आचार संवहिा 
िन्दैगरेको 

मन्रालय, 
कायाालयमा यौन 
शोषि िथा 
दबु्र्यबहार विरुद्ध 
नीति र आचार 
संवहिा 
तनमाािनगररएको 

१.आचार संवहिा 
२. आचार संहिा 
ियार गनाका 
लातग गररएको 
तनिाय 

 ) 

४.८कुनैकमाचारी मातथ 
कायाालय समयमा िा 
कायाालय समय पतछ 
हनु सक्ने शोषि, 
भेदभाि रयौनदवु्र्यिहार 
तनिारि गना गनुासो 
सनु्ने प्रिालीको 
व्यिस्था छ, छैन? 

मन्रालय/कायाालय
मायौन शोषि िथा 
दबु्र्यबहार विरुद्ध 
नीति र आचार 
संवहिा तनमााि भई 
कायाालयमा 
टासगररएको 

मन्रालय/कायाालयमा
यौन शोषि िथा 
दबु्र्यबहार विरुद्ध नीति 
र आचार संवहिा 
तनमााि भई 
कायाालयमा 
टासगररएको 

मन्रालय/कायाालय
मायौन शोषि िथा 
दबु्र्यबहार विरुद्ध 
नीति र आचार 
संवहिा तनमााि 
भएको 
िरकायाान्ियन 
नभएको 

१.आचार संवहिा 
टास गररएको 
सचुनापाटी/होतिङ 
िोिा 

 ) 

४.९ लैंतगकवहंसा 
सतबणन्ध गनुासोको 
ित्काल सतबोधन हनुे 
गरे, नगरेको ? 

लैंतगकवहंसा 
सतबणन्ध गनुासोको 
ित्काल सतबोधन 
हनुे गरेको 

लैंतगकवहंसा सतबणन्ध 
गनुासोको ित्काल 
सतबोधनआंणशक 
रुपमा हनुे गरेको 

लैंतगकवहंसा 
सतबणन्ध गनुासोको 
ित्काल सतबोधन 
हनुे नगरेको 

१. सतबोधन 
भएका गनुासोको 
सचुी 

 ) 

४.१० प्रदेश सशुासन 
ऐनमा व्यिस्था भए 
बमोणजमतनयतमि रुपमा 
कायाक्रमको 
सािाजतनक परीिि, 
सािाजतनक सनुिुाई 
गने गरेको, नगरेको 

प्रदेश सशुासन 
ऐनमा व्यिस्था भए 
बमोणजमतनयतमि 
रुपमा कायाक्रमको 
सािाजतनक परीिि, 
सािाजतनक सनुिुाई 
गने गरेको 

प्रदेश सशुासन ऐनमा 
व्यिस्था भए 
बमोणजमआंणशक रुपमा 
कायाक्रमको 
सािाजतनक परीिि, 
सािाजतनक सनुिुाई 
गने गरेको, 

प्रदेश सशुासन 
ऐनमा व्यिस्था भए 
बमोणजमतनयतमि 
रुपमा कायाक्रमको 
सािाजतनक परीिि, 
सािाजतनक सनुिुाई 
गने नगरेको 

१.सािाजतनक 
परीिि, 
सािाजतनक 
सनुिुाईकोप्रतििेदन 

 ! 

४.११ स्थानीयरेतियो, 
एफ. एम. र छापा िा 
अन्य विद्यिुीय 
माध्यमद्धारा लैससास 
सतबन्धी सूचनाप्रिाह 
गरी जनिालाई 
ससुणुचि गने गरेको, 

स्थानीयरेतियो, एफ. 
एम. र छापा िा 
अन्य विद्यिुीय 
माध्यमद्धारा 
लैससास सतबन्धी 
सूचनाप्रिाह गरी 
जनिालाई ससुणुचि 
गने गरेको 

स्थानीयरेतियो, एफ. 
एम. र छापा िा 
विद्यिुीय 
माध्यममाध्यम मध्ये 
कणतिमा कुनै एक 
माध्यमबाट आंणशक 
मारमा लैससास 
सतबन्धीसूचना प्रिाह 

स्थानीयरेतियो, एफ. 
एम. र छापा िा 
अन्य विद्यिुी 
माध्यमद्धारा 
लैससास सतबन्धी 
सूचनाप्रिाह गरी 
जनिालाई ससुणुचि 
गने नगरेको 

१.स्थानीय रेतियो, 
एफ. एम. र 
छापा संग 
भएकोसतझा ैिा 
पर 
२. प्रसारि गरेको 
सूचनाको सोफ्ट 
कपी 

 ) 
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नगरेको सामाणजक/ 
आन्िररक 

गरी जनिालाई 
ससुणुचि गने गरेको 

४.१२अनगुमनिथा 
मूल्यांकन सतिणन्ध 
काननु तनमााि भए, 
नभएको 

अनगुमनिथा 
मूल्यांकन सतिणन्ध 
काननु तनमााि 
भएको 

अनगुमनिथा मूल्यांकन 
सतिणन्ध काननु 
तनमााि गने नीतिगि 
तनिाय भएको 

अनगुमनिथा 
मूल्यांकन सतिणन्ध 
काननु तनमााि 
नभएको 

१.िावषाकबजेट 
िथा कायाक्रम 
२.अनगुमन िथा 
मूल्यांकन सतिणन्ध 
स्िीकृि 
काननु३.संचातलि 
िातलम कायाकम 
संख्या र 
उपणस्थति 

 ! 

४.१३अनगुमनिथा 
मूल्यांकन सतमतिमा 
मवहला कमाचारी र 
पदातधकारीको 
सहभागीिा सतुनणिि 
गररएको, नगररएको, 

अनगुमनिथा 
मूल्यांकन सतमतिमा 
मवहला कमाचारी र 
पदातधकारीको 
३०% सहभागीिा 
सतुनणििगररएको 

अनगुमनिथा मूल्यांकन 
सतमतिमाकणतिमा२५%
dlxnfकमाचारी र 
पदातधकारीको 
सहभागीिाभएको 

अनगुमनिथा 
मूल्यांकन सतमतिमा 
मवहला कमाचारी र 
पदातधकारीको २५ 
%भन्दा 
कमसहभागीिा 
भएको 

१.िावषाक बजेट 
िथाकायाक्रम२.सं
चातलि िातलम 
कायाकमसंख्या र 
उपणस्थति 

 ) 

४.१४कायाक्रमकोप्रभा
िकारीिाको लातग 
नागररक अनगुमन 
(Civic Oversight) 
र िेस्रो पिीय (Third 
Party Monitoring) 
अनगुमन पद्धिीको 
विकास भएको, 
नभएको 

कायाक्रमकोप्रभािका
रीिाको लातग 
नागररक अनगुमन 
(Civic 
Oversight) र 
िेस्रो पिीय (Third 
Party 
Monitoring) 
अनगुमन पद्धिीको 
विकास भएको 

कायाक्रमकोप्रभािकारी
िाको लातग नागररक 
अनगुमन (Civic 
Oversight)  
गनेकायाक्रमरहेको िर 
िेस्रोपिीय (Third 
Party Monitoring) 
अनगुमन पद्धिीको 
विकासनभएको 

कायाक्रमकोप्रभािका
रीिाको लातग 
नागररक अनगुमन 
(Civic 
Oversight) र 
िेस्रो पिीय 
(Third Party 
Monitoring) 
अनगुमन पद्धिीको 
विकासनभएको 

१.कायाक्रमकोप्रति
िेदन२. 
परामशादािातनयकु्त
ण  गररएको 
तनयणुक्त पर 

 ) 

४.१५अनगुमनिथा 
मूल्यांकनबाट ठदएका 
सझुाब िथा 
सीफाररसहरु कायाक्रम 
ियार गदाा समािेश 
गरे /नगरेको 

अनगुमनिथा 
मूल्यांकनबाट 
ठदएका सझुाब िथा 
सीफाररसहरु 
कायाक्रम ियारगदाा 
समािेश गरेको 

अनगुमनिथा 
मूल्यांकनबाट ठदएका 
सझुाब िथा 
सीफाररसहरु कायाक्रम 
ियारगदाा आंणशक 
रुपमा समािेश गरेको 

अनगुमनिथा 
मूल्यांकनबाट 
ठदएका सझुाब िथा 
सीफाररसहरु 
कायाक्रम ियारगदाा 
समाबेश नगरेको 

१.अनगुमन 
मूल्याङ्कनप्रतििेदन 
२. िावषाक बजेट 
िथा कायाक्रम 

 ! 

 
hDdf     $=% 

 
मखु्य 
विषय 

सूचक १ अंक आउन े
अिस्था 

०.५ अंक आउन े
अिस्था 

० अक आउन े
अिस्था 

प्रमाणिकरिको 
आधार 

प्राप्ता
ङ्क 
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५ 
सेिाप्रि
 ाह 
 

५.१ सेिाग्राहीहरुको 
सन्ििुी 
सिेििसँगसतबणन्धि
औजारहरु प्रयोगगदाा 
विशेष गरी मवहला 
िथा 
िणितिकरिमापरेका 
िगा सँग सतबणन्धि 
लैससासमैरी प्रािधान 
राणखएको िाप्रिालीको 
विकास गररएकोछ, 
छैन ? (जस्िैः तलि, 
अपाििाको अिस्था, 
जािजाति, उमेर आठद) 

सेिाग्राहीहरुको 
सन्ििुी 
सिेििसँगसतबणन्ध
िऔजारहरु 
प्रयोगगदाा विशेष 
गरी मवहला िथा 
िणितिकरिमापरेका 
िगा सँग सतबणन्धि 
लैससासमैरी 
प्रािधान राणखएको 
िाप्रिालीको विकास 
गररएकोछ । 
(जस्िैः तलि, 
अपाििाको 
अिस्था, जािजाति, 
उमेर आठद) 

सेिाग्राहीहरुको सन्ििुी 
सिेििसँगसतबणन्धि
औजारहरु प्रयोगगदाा 
विशेष गरी मवहला 
िथा 
िणितिकरिमापरेका 
िगा सँग सतबणन्धि 
लैससासमैरी प्रािधान 
आंणशकरुपमा 
राणखएको िाप्रिालीको 
विकास गररएकोछ । 
(जस्िैः तलि, 
अपाििाको अिस्था, 
जािजाति, उमेर आठद) 

सेिाग्राहीहरुको 
सन्ििुी 
सिेििसँगसतबणन्ध
िऔजारहरु 
प्रयोगगदाा विशेष 
गरी मवहला िथा 
िणितिकरिमापरेका 
िगा सँग सतबणन्धि 
लैससासमैरी 
प्रािधान राणखएको 
िाप्रिालीको विकास 
गररएकोछैन । 
(जस्िैः तलि, 
अपाििाको 
अिस्था, जािजाति, 
उमेर आठद) 

१. सेिाग्राही 
सन्ििुी सिेिि 
फाराम 
२. सेिाग्राही 
सन्ििुी परीिि 
गने वितध 
(अन्िरिािाा, 
स्िंयफाराम भने, 
तनरीिि, 
अिलोकन आदी) 

 ) 

५.२सेिाप्रिाहमा 
स्थानीय भाषाको प्रयोग 
भए, नभएको? 

सेिा प्रिाहमा 
सरकारी 
कामकाजको 
भाषाका अतिररक्त 
स्थानीय 
भाषाकोसमेि प्रयोग 
गरी सेिा प्रिाह गने 
गररएको (स्थानीय 
भाषामा नागररक 
ििापर, 
सूचनामलुक 
सन्देशहरु स्थानीय 
भाषामा समेि 
प्रकाशन, प्रशारि 
गने 
व्यिस्थातमलाइएको 
आदी) 

सेिा प्रिाहमा सरकारी 
कामकाजको भाषाका 
अतिररक्तसेिा 
प्रिाहकोकणतिमा कुनै 
एक विषयमा स्थानीय 
भाषाको समेिप्रयोग 
गरी सेिा प्रिाह गने 
गररएको (स्थानीय 
भाषामा नागररक 
ििापर, 
सूचनामलुकसन्देशहरु 
स्थानीय भाषामा समेि 
प्रकाशन, प्रशारि गने 
व्यिस्था 
तमलाइएकोआदी) 

सेिाप्रिाहमा 
सरकारीकामकाजक
 ो भाषाका 
अतिररक्त स्थानीय 
भाषाको समेि 
प्रयोग गरी सेिा 
प्रिाह गनेनगररएको 

१. स्थानीय 
भाषाको प्रयोग 
भएको प्रमाि 

 ) 

५.३सेिाप्रिाहमा 
लैससास मैरी 
प्रवितधमा आधाररि 
टोकन, अन लाईन 
रणजष्ट्रशन िथा 
वितलङप्रवितधको प्रयोग, 

सेिाप्रिाहमा 
लैससास मैरी 
प्रवितधमा आधाररि 
टोकन, अन लाईन 
रणजष्ट्रशन िथा 
वितलङप्रवितधको 
प्रयोग गरी सेिा 
प्रिाहमा त्यस्िो 
पिलाई प्राथतमकिा 

सेिाप्रिाहमा लैससास 
मैरी प्रवितधमा 
आधाररि टोकन, अन 
लाईन रणजष्ट्रशन िथा 
वितलङप्रवितधको प्रयोग 
गने गररएको िर सेा 
प्रिाहमा त्यस्िो 
पिलाई प्राथतमकिा 

सेिाप्रिाहमा 
लैससास मैरी 
प्रवितधमा आधाररि 
टोकन, अन लाईन 
रणजष्ट्रशन िथा 
वितलङप्रवितधको 
प्रयोग नगररएको 

१. लैससास मैरी 
प्रवितधको प्रयोग 
भएको सतबन्धी 
िणस्िर 
२. सेिा प्रिाहमा 
प्राथतमकिा ठदएको 
सतबन्धी संयन्र 
िा संरचनाको 
प्रमाि 

 ) 
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ठदने संरचना 
रसंयन्र ियार 
गररएको 

ठदनेसंरचना र संयन्र 
ियार गररएको 

५.४सेिाप्रिाहको 
मापदण्ि बनाएको 
नबनाएको (लैससासका 
विशेष व्यिस्था), 

सािाजतनक सेिा 
प्रिाहको 
मापदण्िमा 
लैससासको विशेष 
व्यिस्था 
गरीकायाान्ियनमा 
ल्याएको 

सािाजतनक सेिा 
प्रिाहको मापदण्िमा 
लैससासको विशेष 
व्यिस्था गरेकोिर 
कायाान्ियनमा 
नल्याएको 

सािाजतनक सेिा 
प्रिाहको 
मापदण्िमा 
लैससासको विशेष 
व्यिस्था नगरेको 

१. सािाजतनक 
सेिा प्रिाहको 
मापदण्ि 

 ) 

५.५एवककृिघतुिी 
सेिा प्रिाह गने गरे 
नगरेको, 

िषामा कणतिमा २ 
िटा घणुति णशविर 
सिालन गने गरेको 

िषामा १ घणुति णशविर 
सिालन गने गरेको 

घणुति णशविर 
सिालन गने 
नगरेको 

१. घणुति णशविर 
सिालनबाट 
लाभाणन्िि 
व्यणक्तको वििरि 
सवहिकोप्रतििेदन 

 ! 

५.६कायाालयले प्रिाह 
गने सेिाका बारेमा 
नागररकििापरमा 
स्पिरुपमा उल्लेख 
गरेको । 

नागररक 
ििापरकोस्पिरुपम
 ा बणुझने गरी 
सबैको पहँचुयोग्य 
स्थानमा राख्नकुा 
साथै प्रवितधको 
प्रयोग गरीत्यसलाई 
लैससासमैरी 
बनाइएको 

नागररक 
ििापरकोस्पिरुपमा 
बणुझने गरी सबैको 
पहँचुयोग्य स्थानमा 
राणखएको िर 
प्रवितधको प्रयोग 
गरीत्यसलाई थप 
लैससास मैरी बनाउन े
सतबन्धमा काया 
नभएको 

नागररक 
ििापरकोस्पिरुपम
 ा बणुझने गरी 
सबैको पहँचुयोग्य 
स्थानमाा 
नराणखएको 

१. नागररक 
ििापर 
२. सूचना 
प्रवितधको प्रयोग 
भएको प्रमाि 

 ) 

५.७नागररकसहायिा 
िथा सोधपछु किको 
व्यिस्था भए, 
नभएको? 

सबैको पहँचुयोग्य 
स्थानमा नागररक 
सहायिा िथा 
सोधपछु 
किकोव्यिस्था 
गनुाका साथै 
मवहला, 
बालबातलका, जेष्ठ 
नागररकका लातग 
विशेष 
व्यिस्थागररएको 

सबैको पहँचुयोग्य 
स्थानमा नागररक 
सहायिा िथा सोधपछु 
किकोव्यिस्था 
गररएको िर मवहला, 
बालबातलका, जेष्ठ 
नागररकका लातग 
विशेष 
व्यिस्थानगररएको 

नागररक सहायिा 
कि प्रभािकारी 
नभएको 

१. नाागररक 
सहायिा कि 
अिणस्थति र 
अिस्था झणल्कने 
िणस्िर 
२. सहायिा 
किबाट प्रदान 
गररएको सेिाको 
वििरि 

 ! 

५.८ गनुासोसनु्ने 
अतधकारीको व्यिस्था 
गररएको छ, छैन? र 
गनुासो समयमै 
सतबोधन गने 
गररएकोछ, छैन? 

गनुासो सनु्ने 
अतधकारी र गनुासो 
पेटीकाको व्यिस्था 
गररनकुा 
साथैतनजको 
कायाकि िथा 

गनुासो सनु्ने अतधकारी 
र गनुासो पेटीकाको 
व्यिस्था गररनकुा 
साथैतनजको कायाकि 
िथा गनुासो 
पेटीकाकायाालयको 

गनुासो सनु्ने 
अतधकारी र गनुासो 
पेटीकाको व्यिस्था 
गररनकुा 
साथैतनजको 
कायाकि िथा 

१. गनुासो सनु्ने 
अतधकारी िोकेको 
पर 
२. गनुासो पेटीका 
र गनुासो सनु्ने 
अतधकारीको 

 ! 
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गनुासो 
पेटीकाकायाालयको 
भईुिलाको सबै 
भन्दा पँहचुयोग्य 
स्थानमा रहेको र 
प्राप्तगनुासाहरु समय 
मै फछ्यौट हनुे 
गरेको 

भईुिलाको सबै भन्दा 
पहँचुयोग्य स्थानमा 
रहेको िर 
प्राप्तगनुासाहरु समय मै 
फछ्यौट हनुे नगरेको 

गनुासो 
पेटीकाकायाालयको 
भईुिलाको सबै 
भन्दा पँहचुयोग्य 
स्थानमा राख्न े
व्यिस्थानतमलाईएक
 ो 

कायाकिको 
अिणस्थतिकोिणस्ि
र 
३. गनुासो दिाा र 
फछ्यौटको 
वििरि 

५.९अतिगररब िथा 
लोपोन्मखु समदुायका 
व्यणक्तलाई तनशलु्क 
सेिा प्रिाह गने गरे 
नगरेको । 

अतिगररब िथा 
लोपोन्मखु 
समदुायका 
व्यणक्तलाई तनशलु्क 
सेिा प्रिाह 
गनेगररएको र सो 
सतबन्धमा ससुणुचि 
गनेव्यिस्था समेि 
गररएको। 

अतिगररब िथा 
लोपोन्मखु समदुायका 
व्यणक्तलाई तनशलु्क 
सेिा प्रिाह गने 
व्यिस्थागररएको िरसो 
सतबन्धमा ससुणुचि 
गनेव्यिस्था 
नगररएको। 

अतिगररब िथा 
लोपोन्मखु 
समदुायका 
व्यणक्तलाई तनशलु्क 
सेिा प्रिाह गने 
नगरेको 

१. तनःशलु्क सेिा 
प्रिाह गने 
सतबन्धी नीतिगि 
तनिाय 
२. तनःशलु्क सेिा 
प्रिाह गरेको 
वििरि 
३. प्रचार प्रसार 
गरेको प्रमाि 

 )=% 

५.१०सेिाप्रिाहका 
सधुारका िेरको 
पवहचान र कायायोजना 
तनमााि गरी 
कायाान्ियन भए, 
नभएको ? 

सेिाप्रिाहका 
सधुारका िेरको 
पवहचान र 
कायायोजना तनमााि 
गरी कायाान्ियन 
भएको 

सेिा प्रिाहको सधुारको 
सतबन्धा अध्ययन भई 
कायायोजना तनमााि 
भएकोिर 
कायाान्ियनमा 
नल्याइएको 

सेिाप्रिाहका 
सधुारका िेरको 
सतबन्धमा कुनै 
अध्ययन नभएको 

१. सधुारको 
सतबन्धमा भएको 
अध्ययनको 
दस्िािेज/ 
प्रतििेदन 
२. सधुार 
कायायोजना 
३. कायायोजना 
अनसुार 
कायाान्ियनको 
प्रगति प्रतििेदन 

 ! 

५.११पूिााधारिथा 
अन्य संरचना तनमााि 
गदाा बालबातलका, 
अपािमैरी िथा 
लैंतगक संिेदनशील 
(यौतनक अल्पसंख्यक 
सवहि) का विषयहरु 
भिन आचार सवहंिामा 
स्पिरुपमा उल्लेख 
भए, नभएको । 

पूिााधारिथा अन्य 
संरचना तनमााि गदाा 
बालबातलका, 
अपािमैरी िथा 
लैंतगक संिेदनशील 
(यौतनक 
अल्पसंख्यक सवहि) 
का विषयहरु भिन 
आचार सवहंिामा 
स्पिरुपमा 
उल्लेखगरीकायायोज
ना बनाई 
कायाान्ियन 
गरेको। 

पूिााधारिथा अन्य 
संरचना तनमााि गदाा 
बालबातलका, 
अपािमैरी िथा लैंतगक 
संिेदनशील (यौतनक 
अल्पसंख्यक सवहि) 
का विषयहरु भिन 
आचार सवहंिामा 
स्पिरुपमा 
उल्लेखगरीकायायोजना
मार बनाएको 
िरकायाान्ियन नगरेको 

पूिााधारिथा अन्य 
संरचना तनमााि गदाा 
बालबातलका, 
अपािमैरी िथा 
लैंतगक संिेदनशील 
(यौतनक 
अल्पसंख्यक सवहि) 
का विषयहरु भिन 
आचार सवहंिा 
नबनेको। 

१ . आचार 
सवहंिा 

 ) 
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५.१२योजनािजुामा 
गदाा बेरोजगार िथा 
गरीबीको नक्साङ्कनको 
समेि आधार 
तलईमवहला 
िथाबणितिकरिमा 
परेको समदुायलाई 
प्रत्यि लाभ हनुे 
स्िरोजगारमूलक, 
आयमूलक रसीपमूलक 
कायाक्रमहरू राख्न ेर 
बावषाक बजेटमा 
समािेश गरी 
कायाान्ियन गररएको 
छ। छैन ? 

योजनािजुामा गदाा 
बेरोजगार िथा 
गरीबीको 
नक्साङ्कनको समेि 
आधार तलई मवहला 
िथाबणितिकरिमा 
परेको समदुायलाई 
प्रत्यि लाभ हनुे 
स्िरोजगारमूलक, 
आयमूलक 
रसीपमूलक 
कायाक्रमहरू राख्न े
र बावषाक बजेटमा 
समािेश गरी 
कायाान्ियनगरेकोछ 

योजनािजुामा गदाा 
बेरोजगार िथा 
गरीबीको नक्साङ्कनको 
समेि आधार तलई 
मवहला 
िथाबणितिकरिमा 
परेको समदुायलाई 
प्रत्यि लाभ हनुे 
स्िरोजगारमूलक, 
आयमूलक रसीपमूलक 
कायाक्रमहरू राख्न ेर 
बावषाक बजेटमा 
समािेश गरेको िर 
कायाान्ियननगररएको 

योजनािजुामा गदाा 
बेरोजगार िथा 
गरीबीको 
नक्साङ्कनको समेि 
आधार तलई मवहला 
िथाबणितिकरिमा 
परेको समदुायलाई 
प्रत्यि लाभ हनुे 
स्िरोजगारमूलक, 
आयमूलक 
रसीपमूलक 
कायाक्रमहरू 
नराणखएको 

१.िावषाक योजना 
िजुामा िथा बजेट 

 ! 

५.१३स्िरोजगार िथा 
बैदेणशक 
रोजगारीमाजाने मवहला 
िथा बणितिकरिमा 
परेको समदुायको 
िमिा विकासको 
लातग कायाक्रमहरूिय 
गरी कायाान्ियिन गने 
गरे । नगरेको ? 
(कायाकम संख्या र 
उपणस्थति) 

स्िरोजगार िथा 
बैदेणशक 
रोजगारीमाजाने 
मवहला िथा 
बणितिकरिमा 
परेको समदुायको 
िमिा विकासको 
लातगकणतिमा पाँच 
िटाकायाकम 
कायाान्ियिन गरेको 

स्िरोजगार िथा 
बैदेणशक 
रोजगारीमाजाने मवहला 
िथा बणितिकरिमा 
परेको समदुायको 
िमिा विकासको 
लातग 
आंणशककायाक्रमहरू 
िय गरी कायाान्ियिन 
गने गरेको 

स्िरोजगार िथा 
बैदेणशक 
रोजगारीमाजाने 
मवहला िथा 
बणितिकरिमा 
परेको समदुायको 
िमिा विकासको 
लातग 
कुनैकायाक्रमहरू 
नगरेको 

१.िावषाक बजेट 
िथा कायाक्रम 
२. कायाक्रम 
सतपन्न प्रतििेदन 

 )=% 

५.१४मवहला िथा 
िणितिकरिमा परेका 
िगा िा समदुायलाई 
लणिि गरेर राखेको 
कायाक्रम िथा बजेट 
सरोकारिालाले थाहा 
पाउनेगरी सािाजतनक 
गरे, नगरेको ? 

मवहला िथा 
िणितिकरिमा 
परेका िगा िा 
समदुायलाई लणिि 
गरेर राखेको 
कायाक्रम िथा 
बजेट 
सरोकारिालाले 
थाहा पाउनेगरी 
कायाक्रम िथा 
बजेट 
सरोकारिालाले 
थाहा पाउनेगरी 
परपतरका, 
एफ.एम., 
टेतलतभजन, 

मवहला िथा 
िणितिकरिमा परेका 
िगा िा समदुायलाई 
लणिि गरेर राखेको 
कायाक्रम िथा बजेट 
सरोकारिालाले थाहा 
पाउनेगरी कायाक्रम 
िथा बजेट 
सरोकारिालाले थाहा 
पाउनेगरी कणतिमा 
सूचनापाटी र 
िेबसाइटको 
माध्यमबाट 

१.सािाजतनवककरि 
गरेको प्रमाि 

२. सूचना पाटीमा 
राखेको िणस्िर 

३. िेबसाईटको 
तलङ्क 

१.िावषाक िजेट 
िथा कायाक्रम 

२. कायाक्रमको 
सतपन्न प्रतििेदन 

! 
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सूचनापाटी लगायि 
िेबसाइटको 
माध्यमबाट 
सािाजतनवककरि 
गरेको 

सािाजतनवककरि 
गरेको 

५.१५ मवहला 
प्रावितधकहरू (पश ु
सेिा, कृवष, स्िास्थय र 
सूचना, संचार र 
आईटी) पूिााधार 
सतबन्धी प्रावितधक 
ियारगने गरे, नगरेको 
? (मनोनयन, तनयणुक्त 
िा गिन र िातलम 
सतबन्धी सचुकाँक) 

मवहला प्रावितधकहरू 
(पश ुसेिा, कृवष, 
स्िास्थय र सूचना, 
संचार र आईटी) 
पूिााधार सतबन्धी 
प्रावितधक ियारगने 
गरेको 

मवहला प्रावितधकहरू 
(पश ुसेिा, कृवष, 
स्िास्थय र सूचना, 
संचार र आईटी) 
पूिााधार सतबन्धी 
प्रावितधक ियार 
गनामना ेनयन 
मारगरेको 

मवहला प्रावितधकहरू 
(पश ुसेिा, कृवष, 
स्िास्थय र सूचना, 
संचार र आईटी) 
पूिााधार सतबन्धी 
प्रावितधक ियारगने 
नगरेको 

१.िावषाक बजेट 
िथा कायाक्रम 
२.कायाक्रम सतपन्न 
प्रतििेदन 
३. मनोनयन 
गरेको पर, तनयणुक्त 
पर 
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