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!= ufpFkflnsfsf] kl/ro 

;+3Lo nf]stflGqs u0ftGq g]kfnsf] n'lDagL k|b]z cGt/ut c3f{vfFrL lhNnfsf] 5qb]a ufpFkflnsf 

Pp6f k|fs[lts / ;fF:s[lts ljljwtfn] el/k'0f{ kxf8L If]qdf cjl:yt ufpFkflnsf xf] . *&=^@ 

a=ls=ld= If]qkmn /x]sf] o; ufpFkflnsfsf] k"j{df u''NdL lhNnf, klZrddf ;GwLvs{ gu/kflnsf, 

pQ/df dfnf/fgL ufpFkflnsf / u''NdL lhNnf tyf blIf0fdf kfl0fgL ufpFkflnsf /x]sf 5g\ . ;+3Lo 

zf;g k|0ffnL cg';f/ :yfgLotx k'g;+/rgf k|lqmofdf c3f{vfFrL lhNnfsf] ;fljssf uflj;x¿ 

ansf]6, s]?uf, 5qu~h,7'''nf kf]v/f, eujtL uflj;sf] ;a} efu, / lrlbsf uflj;sf] j8f g=! b]vL 

j8f g=*,c3f{tf]if uflj;sf] j8f g= ! b]vL j8f g= % / d]/]ª uflj;sf] j8f g= & b]vL j8f g 

(;Ddsf] ;+of]hg af6 5qb]a ufpFkflnsfsf] :yfkgf ePsf] xf] . /fli6«o hgu0fgf, @)^* cg';f/ 

o; ufpFkflnsfsf] hg;+Vof @%,##^ /x]sf] 5  

@= k[i7e"dL 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] k|:tfjgfdf g} n}+lus lje]b cGTo u/L ;dfg'kflts ;dfj]zL / ;xeflutf d"ns 

l;4fGtsf cfwf/df ;dtf d"ns ;dfhsf] lgdf{0f ug]{ Joj:yf u/]sf] 5 . dlxnfsf] xs ;DaGwL wf/fn] 

;dfg j+zLo clwsf/, ;'/lIft dft[Tj / k|hgg :jf:Yo ;DaGwL clwsf/, /fHosf ;a} ;/sf/df 

;xeflutf x'g] clwsf/, ;DklQ tyf kfl/jf/Ls dfldnf ;DaGwL clwsf/, lzIff, :jf:Yo, /f]huf/ / 

;fdflhs ;'/Iffdf ;sf/fTds lje]bsf] Joj:yf u/]sf] 5 . o;sf ;fy} dlxnf lj?4 x'g] lx+;fhGo 

sfo{x¿nfO{ sfg"g adf]lhd b08gLo x'g] Joj:yf u/]sf] 5 . ;dfgtfsf] xsn] gful/sx¿, ;fdflhs 

/ ;f+:s[ts ?kn] k5fl8 k/]sf ;d'bfo ;d]tsf] ;+/If0f, ;zlQms/0f jf ljsf;sf] nflu ;+ljwfgdf 

ljz]if k|fjwfgx¿sf] yk JofVof u/sf] 5 . ;fdflhs Gofosf] xsn] /fHosf x/]s ;/sf/x¿df ;dfj]zL 

/ ;dfg'kflts k|ltlglwTjsf] l;4fGtsf cfwf/df hgtfsf] ;xefuLtfsf] clwsf/ :yfkgf u/]sf] 5 . 

:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ df ufpFkflnsf tyf gu/kflnsfsf] sfd, sTf{Jo / clwsf/df 

n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f -Nf};;f;_ ;DaGwL Joj:yf u/]sf] 5 . To;}u/L j8f 

;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/df TfYof+s cBfjlws tyf ;+/If0f cGtu{t v08Ls[t tYof+s ;+sng 

ug]{, ljsf; sfo{ cGtu{t afnljjfx, ax'–ljjfx, n}+lus lx+;f cGTo ug]{ cflbsf] Joj:yf ul/Psf] 5 . 

:yfgLo txsf] of]hgf th'{df tyf sfof{Gjog cGtu{t of]hgf th'{df dlxnf tyf lk5l8Psf] ju{sf] 

;xeflutf ;'lglZrt ub}{ dlxnf, afnaflnsf tyf lk5l8Psf ju{, If]q / ;d'bfonfO{ k|ToIf nfe k'Ug] 

of]hgf 5gf}6df h]f8 lbb} n}=;=;f=; k|j¢{g ug]{ Joj:yf ul/Psf] 5 . :yflgo ;/sf/ ;+rfng P]g 

@)&$ n] u/]sf] Joj:yf cg';f/ :yfgLo ;/sf/x¿n] jif{df Ps k6s cfly{s jif{ ;dfKt ePsf] k|yd 

rf}dfl;s leq n}= ;= ;f= ; k/LIf0f u/L ;Sg'k5{ . n}= ;= ;f= ;= k/LIf0f sfo{sf] ;xof]u tyf 

;dGjosf nflu :yfgLo ;/sf/n] Ps sfo{bn u7g ;d]t ug{' kb{5 . gLlt,sfg'g, of]hgf, ;+:yfut 

Joj:yf, dfgj ;+;fwg tyf Ifdtf ljsf;, ;]jf k|jfx, z'';fzg tyf pQ/bfloTj ul/ kfFr j6f k|d'v 

lzif{sx? leq @@ j6f pkzLif{sx? /fvLPsf 5g . tL pklzif{sx?nfO{ k|i6 agfpgsf nflu k|To]s 

pklzif{sdf k|Zgx? /flvPsf 5g . ltg} k|Zgx?sf] cfwf/df :yflgo ;/sf/sf kbflwsf/Lx? / 

sd{rf/Lx?;+u 5nkmn ug'{kg]{ x'G5 . 5nkmnsf] cfwf/df pQm j'+bfdf /fd|f] b]lvPsfdf !, dWood 

b]lvPsfdf )=% / ;'wf/ ug'{ kg]{ b]lvPsfdf jf ;f] ljifo x'Fb} gePdf ) c+sx? k|bfg ug'{ kg]{ x'G5 
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/ k|fKt glthfnfO{ dfs'/L hfnf] tyf :tDe lrqsf] dfWodaf6 ;xefuLx? dfem k|:t't ug'{kb{5 . n} ; 

;f ; k/LIf0fsf] ;}4flGts kIfsf] cg';/0f, n} ; ;f ; k/LIf0f sfo{ljlwsf] dxTjk'0f{ kf6f] ePsfn] 

o;sf] ;kmn sfof{Gjogaf6 cfkm\gf] n};;f; If]qsf] ljsf;sf] pQ/bfloTj k'/f ug{ :yfgLo ;/sf/ 

nfO{{ 7'nf] 6]jf k'Ug] ub{5 . o;}sf] cfwf/df eljiosf] /0fgLlt tyf of]hgf tof/ ug]{ sfo{sf 

nflu o;af6 k|fKt lgisif{x¿n] ;3fpF5g\ . :yflgo tx n}= ;= ;f= ;= k/LIf0f sfo{ljlw, @)&$ sf] 

clwgdf /xL 5qb]a ufpFkflnsfsf] cf=j=)&&.)&* sf] n} ; ;f ; k/LIf0f ul/Psf] 5 . 

#= cWoogsf] dxTj 

5qb]a ufpFkflnsfn] dlxnf, hghftL, cflbaf;L, blnt, ;fdflhs, cfly{s ¿kdf k5f8L k/]sf] ju{ 

tyf ;d'bfosf] ;xeflutfnfO{ a9fP/ ljsf;sf] k|lqmofnfO{ ;+:yfut ug]{ kIfdf hf]8 lbPsf] 5 . 

cfkm\gf] If]qsf] ljsf;sf nflu >f]t / ;fwgx¿sf] afF8kmfF8, sfof{Gjog tyf kl/rfng, / To;af6 

k|fKt k|ltkmnsf] pkef]udf o; k/LIf0fn] ;fdflhs ;dfgtf Nofpg] p4]Zo /fv]sf] 5 . 

ufpFkflnsfjf6 k|jflxt sfo{nfO{ a9L k|efjsf/L agfpg ;+:yfdf n}+lËs l:yltsf] klxrfg / 

of]hgfa4 tj/af6 n}+lËs pQ/bfoL ljsf; k|s[ofnfO{ ;+:yfut ug{ n}+lËs k/LIf0f cfjZos 5 . 

n}lus tyf ;fdflhs ;dfj]lzs/0f k/LIf0f k|s[of cfkm}df Pp6f ;xeflutfd'ns :jd"NofÍg 

ePsf]n] sd{rf/L tyf kbflwsf/Lx¿sf] JolQmut tyf ;+:yfut s[ofsnfkx¿ nfO{ n}+lËs ;dfgtf / 

dlxnf ;zlQms/0fsf] If]qdf sfd ug{ pT;fx hufpF5 . ;fy} o; k|lqmofdf ;+nUg kIfnfO{ n}+lËs 

kIfdf pQ/bfoL x'g] tkm{ klg pGd'v u/fpFb5 . o; k|lqmofn] :yfgLo txsf] n}lËs d"nk|jfxLs/0f 

tyf dlxnf ;zlQms/0f ;DaGwL sfo{qmddf k|efjsfl/tf a9fpg / ;+:yfut ckgTjsf] efagf 

sfod ug{ klg ;3fp k'¥ofpFb5 . o; kl/If0f 4f/f cfufld aif{df ufpFkflnsfsfn] n}lus tyf 

;fdflhs ;dfj]lzs/0f gLlt agfpg ;d]t d4t k'¥ofpFb5 .  

$= n}lËs tyf ;fdflhs ;dfj]lzs/0f kl/If0fsf] p2]Zox¿M 

▪  :yfgLotxsf] cfjlws / aflif{s of]hgfdf n}+lËs d"nk|jfxLs/0fnfO{ ;+:yfut ug]{ . 

▪  ;dfj]zLs/0fsf] nIonfO{ :yfgLotxsf] ;+/rgf / sfo{ of]hgfdf :yfglbg] . 

▪  ;+:yfut Pj+ sfo{qmdut ¿kdf :yfgLotxnfO{ n}lËs Pj+ ;dfj]zLs/0f d}qL agfpg] . 

%= cWoogsf If]qx¿  

▪ sfg'g tyf gLltdf n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf If]qx? 

▪ n};;f; ljZn]if0fdf cfwfl/t of]hgf th'{dfsf If]qx? 

▪ of]hgf sfof{Gjog, cg'udg÷lgodg / d"NofÍgsf If]qx? 

▪ cfGtl/s ;+/rgfsf If]qx? 

▪ Ifdtf ljsf;sf If]qx? 

▪ g]kfn ;/sf/sf n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zL ljsf;sf gLlt / k|ltj¢tfsf 

If]qx? 
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▪ ;]jf k|jfx / ;+:yfut ;+:s[ltsf If]qx? 

▪ ;'zf;gsf If]qx? 

^= cWoogsf] tl/sf / ljwL 

Nf}lËs kl/If0fn] Pp6f kIfnfO{ dfq geO{ ;a} kIfnfO{ ;d]6]/ :yfgLo ;/sf/nfO{ ;'wf/fTds af6f]df 

n}hfgklg d2t ug]{ ePsf]n] ljifoj:t' ;'xfpFbf] ljlw jf k|s[ofx¿ ckgfpg cfjZos 5 o; 

kl/If0fdf ufpFkflnsfsf pkfWoIf t'n;L b]jL >]i7sf] ;+of]hsTjdf ;xfos dlxnf  ljsf; lgl/Ifs 

zf/bf la s, ^ g j8fsf j8fWoIf sdn kf}8]n ;lxtsf] # ;b:o ;DnUg n};;f; 

sfo{bn,sd{rf/Lx? / hgk|ltlglwx¿ ljr 5nkmn ul/ cfkm\gf] d'Vo ;/f]sf/sf] tyf ;DalGwt 

zfvfsf] n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs kl/If0fsf nfuL lgwf{l/t ;/rgfsf] dfWodjf6 ;+:yfsf] 

:jd"NofËg u/L glthf ;fj{hlgs ul/Psf] lyof] . of] sfo{zfnf ;+rfng ug{ ;xeflutfTds ljlw 

cjnDag ug'{sf ;fy} l;sfO{ tyf cg'ejhGo l;sfO{ k|s[ofnfO{ k|o]fudf NofOPsf] lyof] . k|fKt 

glthfnfO{ Paper Presentation, dfkm{t k|:t't ul/Psf] lyof] . k|:t'ltdf k|fKt glthfnfO{ yk k|:6 

kfl/ ;femf j'emfO{ tyf ;xdlt sfod ul/Psf] lyof] . n} ; ;f ; kl/If0fsf] ;dofjlwdf lgDg ljwL 

ckgfO{{ ;'rsx? dfyL 5nkmn ul/ tYofÍ ;fj{hlgs ul/Psf] lyof] . 

▪ ufpFkflnsfsf] gLlt, sfo{qmd, ah]6 cflbsf] cWoog tyf ljin]z0f  

▪ ufpFkflnsfsf] P]g tyf sfo{ljlw nufotsf b:tfj]hx¿sf] cWoog 

▪ jflif{s of]hgf cWoog 

▪ aflif{s k|ult ;ldIff k|ltj]bg cWoog 

▪ d'Vo JoflQmx? ;+u ;'rgf ;+sng tyf cGt/jftf{ -of]hgftyf k|;f;g zfvf k|d'v, 

k|d'v k|;f;lso clws[t, pkfWoIf, j8fWoIf, / ljifout zfvfsf k|d'v,_ 

▪ pke]fQf ;ldlt / nlIftju{;+u ;d'x 5nkmn 

&= ;xeflux¿ 

Nf}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]lzs/0f kl/If0fdf lgDg cg';f/sf] ;xeflutf /x]sf] lyof] . 

▪ ufpFkflnsf cWoIf, pkfWoIf, ;DalGwt j8fsf j8fWoIfx?, sfo{kflnsf ;b:ox? 

▪ 5qb]a ufpFkflnsfsf sd{rfl/x? 

▪ ;]jfu|flxx? tyf ;/f]sf/jfnf JotmLx? 

*= ljZn]if0fsf cf}hf/x¿ 

▪ n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf]] kIfaf6 5qb]a ufpFkflnsfsf] ;+:yfut, 

lgltut / sfo{qmdsf] ;"rsx¿ nfO cfwf/ dfgL dfs'/Lhfnf] u|fkm ljlwaf6 ljZn]if0f  

▪ 5qb]a ufpFkflnsfsf ;jn / sdhf]/ kIf Pj+ cj;/ tyf r'gf}ltx¿sf] laZn]if0f . 
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(= d'Vo pknlAwx? 

▪ n};;f;sf % j6f lzif{s @@ j6f pklzif{s tyf !)) j6f sfo{;'rs dfyLsf] 

:jd"NofÍg / 5nkmn kZrft ufpFkflnsfn] gLltut ?kdf k|fyldstfsf cfwf/df 

of]hgf agfO sfo{lj:tf/ ug]{ k|lta4tf ug'{ . 

▪ n};;f;sf] If]qdf ;fgf] ;fgf] ljifodf klg ;Da]bglzn x'g' kg]{ /x]5 elg ;d'xdf 

5nkmn ePsf] . 

▪ ufpFkflnsfdf n};;f;sf] ljifo k|lt rf;f] a9sf] . 

▪ n};f;f;sf ;'rsx?af/] ufpFkflnsfsf hgk|ltlgwL, sd{rf/L tyf ;/f]sf/jfnf 

lgsfox?nfO{ hfgsf/L ePsf] . 

▪ ufpFkflnsfn] ;fdflhs ljsf;sf If]qsf] sfo{lj:tf/ ug]{ ;f]r agfPsf] . 

▪ n};;f; d}qL k"jf{wf/ ljsf;df Wofgfsif{0f a9]sf] .  

▪ lbuf] ljsf; nIo k|fKtLsf nflu Wofgfsif{0f ePsf] . 

▪ n};;f;sf] ljsf;sf nflu dfu{ to ePsf] . 

!)= n};;f; kl/If0f lalwjf6 b]lvPsf n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf] 

cj:yf 

o; ufpFkflnsfdf n};;f; kl/If0fsf] cEof; k|yd k6s ePsf] sf/0f hgk|ltlgwLx?,sd{rf/Lx? 

nufot ;Dk"0f{ ;/f]sf/jfnfx?sf] o; k|lt rf;f] /x]sf] kfOof] . ufpFkflnsfsf] 5'6} n}lËs ;dfgtf tyf 

;fdflhs ;dfj]lzs/0f lglt to ul/ g;lsPsf] o; ufpFkflnsfdf sltko Joj:yfdf k|b]zs} gLlt 

tyf sfg'gnfO{ cfwf/ dfg]/ ug]{ ul/Psf] 5 . n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]lzs/0fsf If]qdf 

;'rsx?n] eg] adf]lhd gePtf klg k"jf{wf/ ljsf; tyf hgr]tgf km}nfpg] , gf/L lbj; dgfpg], 

nufotsf k|oTgx? ul/Psf] / l;kd'ns tyf Ifdtf ljsf;sf If]qdf ;d]t sfo{qmd x? ePsf 5g 

.t/ o:t f  sfo {q mdn ]  l bu f ]  kg f  eg ]  k fpg ;s ]s f  5 }gg .  ufpF sfo{kflnsfdf 

dlxnfsf] ;xeflutf $) k|ltzt /x]sf] ,ljleGg sfo{qmd tyf ;ldtLx?df dlxnf ;xeflutf /x]sf] 

ePtf klg lg0f{o k|lsofdf dlxnf ;xeflutfsf] ;s[otf eg] Go"g ?kdf g} /x]sf] 5 .  n};;f; 

kl/If0fsf] r/0f cGt{utsf] sfo{Gjog r/0fdf :jd"NofÍg dfkm{t sfo{;'rsx?sf] cÍef/ k|:t'tL 

kZrft ufpFkflnsfsf hgk|ltlgwL tyf sd{rf/Lx?n] n} ; ;f ; sf] If]qdf cfkm\g]f ufpFkflnsfsf 

;jn / sdhf]/ kIfx? dfyL 5nkmn ubf{ cfufdL lbgdf ;an kIfx?nfO oyfl:ytL df /fvL 

sdhf]/ kIfdfyL yk sfo{of]hgf jgfO cuf8L a9\g] k|ltj4tf Jotm ug'{eof] .  ufpFkflnsfn] of]hgf 

lgdf{0f, sfof{Gojg tyf d'Nof+sgsf] tx ;Dd æn};;f;Æ nfO{ ;dfj]; ug'{ kg]{ eGg] jf/]df ;a} 

sd{rf/L tyf lgjf{lrt kbflwsf/Lx?sf] ;dfg a'emfO{ /x]sf] ;fy} n};;f;  If]q km/flsnf] ;fy} 

;'rsx? :k6 x'g g;Sbf ufpFkflnsfn] o; If]qdf ah]6 ljlgof]hg ug{nfO uxlsnf] sfo{qmdx? 

Nofpg ;d]t 6f]n 6]fndf o; ljifodf hgr]tgf km}nfpg h?/L /x]sf]n] cfufdL lbgdf of]hgf 

th'{dfsf] ;dodf of]hgfj4 tl/sfjf6 cuf8L a9\g ;s] o; If]qdf pknlJwd"ns sfo{qmdx? 

;~rfng ug{ ;lsg]5 elg a'emfOdf Ps?ktf /x\of]  . n};;f; ;u+ ;DaGwLt ultljwLx?nfO 
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k|fyldstf lbb} ;do ;dodf k'g{tfhls tflnd 5nkmn tyf uf]i7Lx? ;+rfng ug{ ;s] cem} 

n};;f;sf] If]qdf ;kmntf xf;Ln ug{ ;xh x'g]5 . 

!)=!  5qb]a ufpFkflnsfdf n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]lzs/0fsf] cj:yf, k/LIf0f kZRfft 

;"rsx¿ dfyL k|fKt c+s M 

qm ; ;'rs tyf pk;'rsx? k"0ff{Í k|fKtfÍ s}lkmot 

! 

 

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 $ $  

@ 

;+:yfut Joj:yf @) !(=%  

➢ sd{rf/L kbflwsf/L k|ltlglwTj $ #=%  

➢ sfo{k|0ffnL ;dfj]lz $ $  

➢ ;ldlt pk;ldlt / sfo{bndf $ $  

➢ ljQ Joj:yfkg k|0ffnLdf ;dfj]lztf $ $  

➢ tYoÍ ;+sng tyf Joj:yfkg $ $  

# 

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 $ @  

$ 

;]jf k|afx @) !@=%  

➢ 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 tyf pQ/bfloTj @) !#=%  

➢ ;'zf;g $ @=%  

➢ pQ/bfloTj / hjfkmb]lxtf $ #  

➢ ;'rgf tyf ;+rf/ $ #=%  

➢ cg'udg tyf d'NofÍg $ @  

➢ ;dGjo / ;DaGw lj:tf/ $ @=%  

 hDdf !)) &*  
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!)=@ n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs kl/If0fsf ;'rsx?df k|fKt glthfnfO{ dfs'/L hfnf]df k|:t't  
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!)=# n};;f; kl/If0f kZrft ;'rs pk;'rs tyf sfo{;'rsx?n] k|fKt u/]sf cÍ 

tflnsf ! M n}lus ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf] d"NofÍgsf ;"rs / dfkgsf cj:yfx¿ 

gf]6M d'NofÍg ubf{ /fd|f] cj:yfnfO{ ! c+s, dWod cj:yfnfO{ )=% c+s / clt sdhf]/ cj:yfnfO{ ) c+s lbg' kg]{5 . tn lbPsf] tflnsfdf k|To]s ;"rsdf …!Ú, 

…%=)Ú, / …)Ú c+s kfpg] cj:yf / ;f] sf] k|df0fLs/0fsf] cfwf/ /flvPsf] 5 . oL ;"rsdf ul/g] d"NofÍg ;fd'lxs d"NofÍg xf] . ;d"xdf klxnf ;"rsdf 5nkmn 

u/L ;f]sf] cj:yfaf/] ;xdltdf c+s k|bfg ug{' kg]{5 . 
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! c+s cfpg] cj:yf )=% c+s cfpg] cj:yf ) c+s cfpg] cj:yf k|dfl0fs/0fsf] cfwf/ 

! 

g
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t
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;
x
e
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u
t
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!
=!
=!
 

:yfgLo txsf] gLlt tyf 

sfg"gsf] d:of}bf tof/ 

ug]{ sfof{b]zdf 

n};;f;sf] b[li6n] 

;Dkfbg ug]{ u/L 

sfo{6f]nL lgdf{0f, k"j{ 

b:tfj]hsf] ;dLIff ubf{ 

n};;f; b[li6sf]0fn] 

ePsf], d:of}bfsf] 

laifoj:t' / zAb rog 

;dfj]zL / 

;xeflutfd"ns x'g] 

u/]÷gu/]sf] 

)–! ! 

:yfgLo txsf]gLlt tyf 

sfg"gsf] d:of}bf tof/ 

ug]{ sfof{b]zdf 

n};;f;sf] b[li6n] 

;Dkfbg ug]{ u/L 

sfo{6f]nL lgdf{0f, k"j{ 

b:tfj]hsf] ;dLIff ubf{ 

n};;f; b[li6sf]0fn] 

ePsf], d:of}bfsf] 

laifoj:t' / zAb rog 

;dfj]zL / 

;xeflutfd"ns x'g] 

u/]sf] 

:yfgLo txsf] gLlt tyf 

sfg"gsf] d:of}bf tof/ 

ug]{ sfof{b]zdf 

n};;f;sf] b[li6n] 

;Dkfbg ug]{ u/L 

sfo{6f]nL lgdf{0f, k"j{ 

b:tfj]hsf] ;dLIff, 

d:of}bfsf] laifoj:t' / 

zAb rog cfFl;s ?kdf 

dfq ;dfj]zL / 

;xeflutfd"ns x'g] 

u/]sf] 

:yfgLo txsf] gLlt tyf 

sfg"gsf] d:of}bf tof/ 

ug]{ sfof{b]zdf 

n};;f;sf] b[li6n] 

;Dkfbg ug]{ u/L 

sfo{6f]nL lgdf{0f, k"j{ 

b:tfj]hsf] ;dLIff ubf{ 

n};;f; b[li6sf]0fn] 

ePsf], d:of}bfsf] 

laifoj:t' / ;dfj]zL 

zAb rog / 

;xeflutfd"ns x'g] 

u/]sf] 

:yfgLo txn] :jLs[t 

u/]sf gLlt tyf sfg"gL 

b:tfj]hx? / :jLs[ltsf] 

nflu k|:t't u/]sf 

d:of}bf gLlt tyf 

sfg"gL b:tfj]hx? 

@ 

 

!
=!
=@
 

:yfgLo ;/sf/n] cfˆgf 

gLlt, sfg"g, of]hgf hf/L 

ug{' eGbf cufl8 

n};;f;sf] b[li6n] pko'Qm 

ePgePsf] af/] n]vfhf]vf 

)–! )=% 

:yfgLo ;/sf/n] cfˆgf 

gLlt, sfg"g, of]hgf 

hf/L ug{' eGbf cufl8 

n};;f;sf] b[li6n] 

pko'Qm ePgePsf] af/] 

:yfgLo ;/sf/n] cfˆgf 

gLlt, sfg"g, of]hgf 

hf/L ug{' eGbf cufl8 

n};;f;sf] b[li6n] 

pko'Qm ePgePsf] af/] 

:yfgLo ;/sf/n] cfˆgf 

gLlt, sfg"g, of]hgf 

hf/L ug{' eGbf cufl8 

n};;f;sf] b[li6n] 

pko'Qm eP gPsf] af/] 

:yfgLo ;/sf/n] cfˆgf 

gLlt, sfg"g, of]hgfsf 

b:tfa]hx¿ / n]vfhf]vf 

;DkGg ePsf] k|dfl0ft 

ug]{ sfuhftx? 
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! c+s cfpg] cj:yf )=% c+s cfpg] cj:yf ) c+s cfpg] cj:yf k|dfl0fs/0fsf] cfwf/ 

ug]{ u/]÷gu/]sf] n]vfhf]vf ug]{ u/]sf] cfFl;s ?kdf dfq 

n]vfhf]vf ug]{ u/]sf] 

n]vfhf]vf ug]{ gu/]sf] 

# 

 

!
=!
=#
 

:yfgLo ;/sf/sf] gLlt / 

of]hgfdf n}lËs ;dfgtf 

tyf ;fdflhs ;dfj]zL 

ljsf; -:yfgLo sfg'g, 

gLlt, cfjlws / aflif{s 

of]hgfdf ePsf gLltx¿_ 

;DjGwL s'/fx¿ ;dfj]z 

eP÷ gePsf] 

)–! ! 

:yfgLo ;/sf/sf]gLlt / 

of]hgfdf n}lËs ;dfgtf 

tyf ;fdflhs ;dfj]zL 

ljsf; -:yfgLo sfg'g, 

gLlt, cfjlws / aflif{s 

of]hgfdf ePsf 

gLltx¿_ ;DjGwL 

s'/fx¿ ;dfj]z ePsf] 

:yfgLo ;/sf/sf] gLlt 

/ of]hgfdf n}lËs 

;dfgtf tyf ;fdflhs 

;dfj]zL ljsf; -:yfgLo 

sfg'g, gLlt, cfjlws / 

aflif{s of]hgfdf ePsf 

gLltx¿_ ;DjGwL 

s'/fx¿ cfFl;s 

?kdfdfq ;dfj]z ePsf] 

:yfgLo ;/sf/sf]gLlt / 

of]hgfdf n}lËs ;dfgtf 

tyf ;fdflhs ;dfj]zL 

ljsf; -:yfgLo sfg'g, 

gLlt, cfjlws / aflif{s 

of]hgfdf ePsf 

gLltx¿_ ;DjGwL 

s'/fx¿ ;dfj]z gePsf] 

:yfgLo ;/sf/sf 

:yfgLo sfg'g, gLlt, 

cfjlws / aflif{s 

of]hgf;DjGwL 

b:tfj]hx¿ 

$ 

 

!
=!
=$

 

:yfgLo ;/sf/sf] dlxnf 

/ k'?ifsf] ;dljsf; tyf 

;fdflhs ;dfj]zLs/0f / 

n}lËs k/LIf0f tyf 

;fdflhs lje]b cGTo 

ug]{ ;DaGwL cnUu} 

gLltx? 5g÷5}gg\< -

:yfgLo P]g, sfg'g, 

sfo{ljlw, lgb]{lzsfdf 

vf; Joj:yf ul/Psf] jf 

gul/Psf]_ 

)–! ! 

:yfgLo ;/sf/sf] dlxnf 

/ k'?ifsf] ;dljsf; 

tyf ;fdflhs 

;dfj]zLs/0f / n}lËs 

k/LIf0f tyf ;fdflhs 

lje]b cGTo ug]{;DaGwL 

cnUu} gLlt ePsf] / 

o:tf] gLlt :yfgLo P]g, 

sfg'g, sfo{ljlw, 

lgb]{lzsfdf ;dfj]z 

ul/Psf] 

:yfgLo ;/sf/sf] dlxnf 

/ k'?ifsf] ;dljsf; 

tyf ;fdflhs 

;dfj]zLs/0f / n}lËs 

k/LIf0f tyf ;fdflhs 

lje]b cGTo ug]{;DaGwL 

cnUu} ePsf] t/ 

:yfgLo P]g, sfg'g, 

sfo{ljlw, lgb]{lzsfdf 

;dfj]z gul/Psf] 

:yfgLo ;/sf/sf] dlxnf 

/ k'?ifsf] ;dljsf; 

tyf ;fdflhs 

;dfj]zLs/0f / n}lËs 

k/LIf0f tyf ;fdflhs 

lje]b cGTo ug]{;DaGwL 

cnUu} gLlt gePsf] / 

:yfgLo P]g, sfg'g, 

sfo{ljlw, lgb]{lzsfdf 

;d]t s'g} vf; Joj:yf 

gul/Psf] 

:yfgLo ;/sf/sf] dlxnf 

/ k'?ifsf] ;dljsf; 

tyf ;fdflhs 

;dfj]zLs/0f / n}lËs 

k/LIf0f tyf ;fdflhs 

lje]b cGTo ug]{gLlt 

b:tfj]h / :yfgLo P]g, 

sfg'g, sfo{ljlw, 

lgb]{lzsfx¿ 
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! c+s cfpg] cj:yf )=% c+s cfpg] cj:yf ) c+s cfpg] cj:yf k|dfl0fs/0fsf] cfwf/ 

% 

 

!
=!
=%

 

:yfgLo txn] 

sfof{Gjogdf NofPsf 

P]g, lgod, tyf 

sfo{ljlwdf dlxnf tyf 

al~rltdf k/]sf] ;d'bfo 

cyf{t nlIft ju{df x'g] 

;a} k|sf/sf lje]bhGo 

sfo{x? /f]Sg kof{Kt 

k|fjwfg Joj:yf ul/Psf] 

5÷5}g < 

)–! ! 

:yfgLo txn] 

sfof{Gjogdf NofPsf 

P]g, lgod, tyf 

sfo{ljlwdf dlxnf tyf 

al~rltdf k/]sf] ;d'bfo 

cyf{t nlIft ju{df x'g] 

;a} k|sf/sf lje]bhGo 

sfo{x? /f]Sg kof{Kt 

k|fjwfg /flvPsf] 

:yfgLo txn] 

sfof{Gjogdf NofPsf 

P]g, lgod, tyf 

sfo{ljlwdf dlxnf tyf 

al~rltdf k/]sf] ;d'bfo 

cyf{t nlIft ju{df x'g] 

;a} k|sf/sf lje]bhGo 

sfo{x? /f]Sg] vfnsf 

s]xL k|fjwfgdfq ;dfj]z 

ul/Psf] 

:yfgLo txn] 

sfof{Gjogdf NofPsf 

P]g, lgod, tyf 

sfo{ljlwdf dlxnf tyf 

al~rltdf k/]sf] ;d'bfo 

cyf{t nlIft ju{df x'g] 

;a} k|sf/sf lje]bhGo 

sfo{x? /f]Sg s'g} 

k|fjwfg g/flvPsf] 

:yfgLo txn] 

sfof{Gjogdf NofPsf 

P]g, lgod, tyf 

sfo{ljlwx¿ / ltgsf] 

n};;f; b[li6n] ljZn]if0f 

ul/Psf] b:tfj]h 

^ 

 

!
=!
=^
 

;+3Lo sfg"gn] Joj:yf 

u/] adf]lhd 

:yfgLo:t/df dlxnf tyf 

jl~rtLdf k/]sf] ;d'bfo 

dfly x'g] lxF;f / lje]b 

pk/ ;'g'jfO{ x'g] k|jGw 

ldnfP÷ gldnfPsf] 

)–! ! 

;+3Lo sfg"gn] Joj:yf 

u/] adf]lhd 

:yfgLo:t/df dlxnf 

tyfjl~rtLdf k/]sf] 

;d'bfo dfly x'g] lx+;f / 

lje]b pk/ ;'g'jfO{ x'g] 

k|jGw ldnfPsf] / ;f]lx 

cg'¿k sfo{Gjog x'g] 

u/]sf] 

;+3Lo sfg"gn] Joj:yf 

u/] adf]lhd 

:yfgLo:t/df dlxnf 

tyf jl~rtLdf k/]sf] 

;d'bfo dfly x'g] lx+;f / 

lje]b pk/ ;'g'jfO{ x'g] 

k|jGw ldnfPsf] t/ 

sfof{Gjog gePsf] 

;+3Lo sfg"gn] Joj:yf 

u/] adf]lhd :yfgLo 

:t/df dlxnf 

tyfjl~rtLdf k/]sf] 

;d'bfo dfly x'g] lx+;f / 

lje]b pk/ ;'g'jfO{ x'g] 

k|jGw gldnfPsf] 

dlxnf tyf jl~rtLdf 

k/]sf] ;d'bfo dfly x'g] 

lje]b pk/ ;'g'jfO{ 

ePsf k|dflgt 

sfuhftx¿ / dflxnf 

tyf jl~rtLdf k/]sf 

;d'bfox?sf] :jod 

egfOx?sf] b:tfj]h 

& 

 

!
=!
=&

 dlxnf / k'¿ifdf >dsf] 

Hofnfdf lje]b /f]Sg] 

k|fjwfg /x]÷g/x]sf] 

)–! ! 

dlxnf / k'¿ifdf >dsf] 

Hofnfdf lje]b /f]Sg] 

k|fjwfg /x]sf] 

dlxnf / k'¿ifdf >dsf] 

Hofnfdf lje]b /f]Sg] 

s]xL k|fjwfgdfq /x]sf] 

dlxnf / k'¿ifdf >dsf] 

Hofnfdf lje]b /f]Sg] s'g} 

k|fjwfg g/x]sf] 

dlxnf / k'¿ifdf >dsf] 

Hofnf e'QmfgL b:tfj]h 

* 

 

!
=!
=*

 

:yfgLo txsf] gLltdf 

/}yfg] / cfk|jf;L sfdbf/ 

tyf >dhLjL pk/ x'g] 

lje]b /f]Sg] k|fjwfg 

)–! )=% 

:yfgLo txsf] gLltdf 

/}yfg] / cfk|jf;L 

sfdbf/ tyf >dhLjL 

pk/ x'g] lje]b /f]Sg] 

:yfgLo txsf] gLltdf 

/}yfg] / cfk|jf;L 

sfdbf/ tyf >dhLjL 

pk/ x'g] lje]b /f]Sg] 

:yfgLo txsf] gLltdf 

/}yfg] / cfk|jf;L 

sfdbf/ tyf >dhLjL 

pk/ x'g] lje]b /f]Sg] s'g} 

:yfgLo txsf] >d gLlt 

b:tfj]h / o;sf] 

;dLIff k|ltj]bg 



10 

l;
=g

+= 
d
"n
 
lj
if
o
 

;
x
fo

s
 
lj
i
fo
 

c
+s
 

;
"r
s
 
g
+= 

;"rs 

;
"r
s
s
f] 
c
+s
 

k
|fK
t
fª
\s
 

! c+s cfpg] cj:yf )=% c+s cfpg] cj:yf ) c+s cfpg] cj:yf k|dfl0fs/0fsf] cfwf/ 

/x]÷g/x]sf] k|fjwfgx? /x]sf] s]xL k|fjwfg /x]sf] k|fjwfg g/x]sf] 

( 

o
f]h

g
f 
t
h
{'d
f 
t
y
f 
s
fo

f{G
j
o
g
  

!
=@
=!
 

cfjlws of]hgf / jflif{s 

of]hgf tyf sfo{sddf 

n}lËs tyf ;dfj]zL 

ljsf;sf] nflu gLlt, 

/0fgLlt, sfo{qmd / 

dfkgof]Uo pknAwL nIo 

;dfj]z ul/Psf] 5÷5}g 

< 

)–! ! 

cfjlws of]hgf / 

jflif{s of]hgf tyf 

sfo{sddf n}lËs tyf 

;dfj]zL ljsf;sf] nflu 

gLlt, /0fgLlt, sfo{qmd 

/ dfkgof]Uo pknAwL 

nIo ;dfj]z ul/Psf] 

cfjlws of]hgf / 

jflif{s of]hgf tyf 

sfo{sddf n}lËs tyf 

;dfj]zL ljsf;sf] nflu 

cfFl;s ?kdfdfq gLlt, 

/0fgLlt, sfo{qmd / 

dfkgof]Uo pknAwL nIo 

;dfj]z ul/Psf] 

cfjlws of]hgf / 

jflif{s of]hgf tyf 

sfo{sddf n}lËs tyf 

;dfj]zL ljsf;sf] nflu 

gLlt, /0fgLlt, sfo{qmd 

/ dfkgof]Uo pknAwL 

nIo ;dfj]z gul/Psf] 

cfjlws of]hgf / 

jflif{s of]hgf tyf 

sfo{sddf n}lËs tyf 

;dfj]zL ljsf;sf] nflu 

gLlt, /0fgLlt, sfo{qmd 

/ dfkgof]Uo pknAwL 

nIo ljZn]if0f b:tfj]h 

!) 

 

 

!
=@
=@
 

ufpFkflnsf 

÷gu/kflnsfsf] ;|f]t 

cg'dfg tyf ah]6 ;Ldf 

lgwf{/0f ;ldltn] ah]6 

;Ldf lgwf{/0f ubf{ 

dlxnf, afnaflnsf, tyf 

al~rtLs/0fdf k/]sf] 

;d"xsf] cj:yf 

ljZn]if0fsf] cfwf/df ;f] 

;d"xsf] nflu jf k|ToIo 

kmfObf k'Ug] u/L s"n 

k"FhLut ah]6sf] lglZrt 

k|ltzt 5'6\ofpg] 

u/]÷gu/]sf] 

)–! ! 

ufpFkflnsf 

÷gu/kflnsfsf] ;|f]t 

cg'dfg tyf ah]6 ;Ldf 

lgwf{/0f ;ldltn] ah]6 

;Ldf lgwf{/0f ubf{ 

dlxnf, afnaflnsf, tyf 

al~rtLs/0fdf k/]sf] 

;d"xsf] cj:yf 

ljZn]if0fsf] cfwf/df ;f] 

;d"xsf] nflu jf k|ToIo 

kmfObf k'Ug] u/L s"n 

k"FhLut ah]6sf] lglZrt 

k|ltzt 5'6\ofpg] u/]sf] 

ufpFkflnsf 

÷gu/kflnsfsf] ;|f]t 

cg'dfg tyf ah]6 ;Ldf 

lgwf{/0f ;ldltn] ah]6 

;Ldf lgwf{/0fubf{ dlxnf, 

afnaflnsf, tyf 

al~rtLs/0fdf k/]sf]  

;d"xsf] cj:yf 

ljZn]if0fsf] cfwf/df ;f] 

;d"xdWo] s]xLsf] 

nfludfq k|ToIo kmfObf 

k'Ug] u/L s"n k"FhLut 

ah]6sf] lglZrt k|ltzt 

5'6\ofpg] u/]sf] 

ufpFkflnsf 

÷gu/kflnsfsf] ;|f]t 

cg'dfg tyf ah]6 ;Ldf 

lgwf{/0f ;ldltn] ah]6 

;Ldf lgwf{/0f ubf{ 

dlxnf, afnaflnsf, tyf 

al~rtLs/0fdf k/]sf] 

;d"xsf] nflu jf k|ToIo 

kmfObf k'Ug] u/L s"n 

k"FhLut ah]6sf] lglZrt 

k|ltzt 5'6\ofpg] 

gu/]sf] 

ufpFkflnsf 

÷gu/kflnsfsf] dlxnf, 

afnaflnsf, tyf 

al~rtLs/0fdf k/]sf] 

;d"xsf] cj:yf 

ljZn]if0fsf] cfwf/df ;f] 

;d"xsf] ;|f]t cg'dfg 

tyf ah]6 ;Ldf lgwf{/0f 

;ldltn] lgwf{/0f u/]sf] 

ah]6 ;Ldf 
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! c+s cfpg] cj:yf )=% c+s cfpg] cj:yf ) c+s cfpg] cj:yf k|dfl0fs/0fsf] cfwf/ 

!! 

 

 

!
=@
=#
 

:yfgLo ;/sf/sf] of]hgf 

;"rL nlIft ;d"xx¿sf] 

;qmLo ;xeflutfdf 

tof/ x'g] / pgLx?n] 

5gf}6 u/]sf of]hgf 

k|fyldsLs/0fdf kg]{ u/] 

÷ gu/]sf] -of]hgf th{'df 

ubf{ ufpF, j:tL:t/af6 

cfPsf of]hgf 

sfo{sdx?nfO{ ;d]6] 

g;d]6]sf] k/LIf0f_ 

)–! ! 

:yfgLo ;/sf/n] ufpF, 

j:tL:t/af6 of]hgf 

;"rL ;+sng ubf{ nlIft 

;d"xx¿sf] ;qmLo 

;xeflutfdf tof/ x'g] / 

pgLx?n] 5gf}6 u/]sf 

of]hgf k|fyldsLs/0fdf 

kg]{ u/]sf] . 

:yfgLo ;/sf/n] ufpF, 

j:tL:t/af6 of]hgf 

;"rL ;+sng ubf{ s]xL 

dfq nlIft ;d"xsf] 

;qmLo ;xeflutfdf 

tof/ x'g] / pgLx?n] 

5gf}6 u/]sf s]xL 

of]hgfdfq 

k|fyldsLs/0fdf kg]{ 

u/]sf] . 

:yfgLo ;/sf/n] ufpF, 

j:tL:t/af6 of]hgf 

;"rL ;+sng ubf{ nlIft 

;d"xsf] ;qmLo 

;xeflutfdf tof/ x'g] 

gu/]sf] / pgLx?n] dfu 

u/]sf of]hgfn] 

;fdfGotof k|fyldstf 

gkfpg] u/]sf] . 

:yfgLo ;/sf/sf] 

of]hgf th{'df ubf{ ePsf 

;xefuLx¿sf] ;"rL, 

kmf]6f] / j8f:t/af6 

5gf}6 ePsf of]hgfsf] 

;"rL / nlIft ;d'xn] 

5gf}6 u/]sf sfo{qmdsf] 

;"rL 

!@ 

 

 

!
=@
=$

 

of]hgf th{'df ubf{ dlxnf 

tyf al~rlts/0fdf 

k/]sf ;d"xx¿sf] 

Jofjxfl/s / /0fgLlts 

cfjZostf klxrfg / 

kl/k"lt{ ug]{ ljifodf 

5nkmn eP ÷ gePsf] < 

)–! ! 

of]hgf th{'df ubf{ 

dlxnf tyf 

al~rlts/0fdf k/]sf 

;d"xx¿sf] Jofjxfl/s / 

/0fgLlts cfjZostf 

klxrfg / kl/k"lt{ ug]{ 

ljifodf 5nkmn ePsf] 

of]hgf th{'df ubf{ 

dlxnf tyf 

al~rlts/0fdf k/]sf 

;d"xx¿sf] Jofjxfl/s / 

/0fgLlts cfjZostf 

klxrfg / kl/k"lt{ ug]{ 

ljifodf ;fdfGo 5nkmn 

ePsf] 

of]hgf th{'dfubf{ dlxnf 

tyf al~rlts/0fdf 

k/]sf ;d"xx¿sf] 

Jofjxfl/s / /0fgLlts 

cfjZostf klxrfg / 

kl/k"lt{ ug]{ ljifodf 

5nkmn gePsf] 

ah]6 th{'df dfu{bz{gsf] 

k|lt / o;dfof]hgf 

th{'dfubf{ dlxnf tyf 

al~rlts/0fdf k/]sf 

;d"xx¿sf] Jofjxfl/s / 

/0fgLlts cfjZostf 

klxrfg / kl/k"lt{ ug]{ 

ljifo ;dfj]z ePsf] 5 

5}g 
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! c+s cfpg] cj:yf )=% c+s cfpg] cj:yf ) c+s cfpg] cj:yf k|dfl0fs/0fsf] cfwf/ 

!# 

 

 

!
=@
=%

 

of]hgf th{'df ubf{ dlxnf 

/ k'?if Pj+ nlIft 

;d'xx¿ sf] 5'§f 5'§} 

cj:yf ljZn]if0fsf] 

cfwf/dfcfjZostf 

klxrfg u/L ;f] 

cg';f/sf] sfo{qmd to 

ug]{ ul/P ÷gul/Psf] -

tof/L k|ltj]bg_ 

)–! ! 

of]hgf th{'df ubf{ 

dlxnf / k'?if Pj+ nlIft 

;d'xx¿sf] 5'§f 5'§} 

cj:yf ljZn]if0fsf] 

cfwf/df cfjZostf 

klxrfg u/L ;f] 

cg';f/sf] sfo{qmd to 

ug]{ ul/Psf] 

of]hgf th{'df ubf{ 

dlxnf / k'?if Pj+ nlIft 

;d'xx¿ sf] 5'§f 5'§} 

cj:yf ljZn]if0fsf] 

cfwf/df cfjZostf 

klxrfg u/L ;f] cg';f/ 

s]xL sfo{qmd to x'g] 

u/]sf] 

of]hgf th{'df ubf{ 

dlxnf / k'?if Pj+ nlIft 

;d'xx¿ sf] 5'§f 5'§} 

cj:yf ljZn]if0fsf] 

cfwf/df cfjZostf 

klxrfg u/L ;f] 

cg';f/sf] sfo{qmd to 

ug]{ gul/Psf] 

of]hgf th{'df ubf{ 

dlxnf / k'?if Pj+ nlIft 

;d'xx¿ sf] 5'§f 5'§} 

cj:yf ljZn]if0fsf] 

cfwf/df cfjZostf 

klxrfg u/L ;f] 

cg';f/sf] sfo{qmd 

tof/L k|ltj]bg 

!$ 

 

 

!
=@
=^
 

:yfgLo ;/sf/n] bLuf] 

ljsf;sf nIox¿ ljz]if 

u/]/ nIo % n}lËs 

;dfgtf k|fKt ug]{ 

ljifonfO{ :yfgLos/0f 

u/L ;f] cg';f/sf] ah]6 

ljlgof]hg x'g] u/] . 

gu/]sf] 

)–! ! 

:yfgLo ;/sf/n] bLuf] 

ljsf;sf nIox¿ dWo] 

nIo % n}lËs ;dfgtf 

k|fKt ug]{ ljifonfO{ 

:yfgLos/0f u/L ;f] 

cg';f/sf] ah]6 

ljlgof]hg ug]{ u/]sf] 

:yfgLo ;/sf/n] bLuf] 

ljsf;sf nIox¿dWo] 

nIo % n}lËs ;dfgtf 

k|fKt ug]{ ljifonfO{ 

:yfgLos/0f u/L ;f] 

cg';f/ s]xL 

sfo{qmdx¿df ah]6 

ljlgof]hg ug]{ u/]sf] 

:yfgLo ;/sf/n] bLuf] 

ljsf;sf nIox¿dWo] 

nIo % n}lËs ;dfgtf 

k|fKt ug]{ ljifonfO{ 

:yfgLos/0f gu/]sf] 

ah]6 ljlgof]hg klg ug]{ 

gu/]sf] 

:yfgLo ;/sf/n] bLuf] 

ljsf;sf nIox¿ 

:yfgLos/0f u/]sf] 

b:tfj]h / ;f]nfO{ k|fKt 

ug]{sfo{qmdx¿ ah]6 

ljlgof]hg b:tfa]h 

!% 

 

 

!
=@
=&

 

:yfgLo txsf of]hgf 

dlxnf, afnaflnsf tyf 

lk5l8Psf] ju{, If]q / 

;d'bfonfO{ k|ToIf nfe 

k'Ug] u/L ag] ÷ gag]sf] 

)–! ! 

:yfgLo txsf of]hgfn] 

dlxnf, afnaflnsf tyf 

lk5l8Psf] ju{, If]q / 

;d'bfonfO{ k|ToIf nfe 

k'Ug] u/L ag]sf] 

:yfgLo txsf of]hgfn] 

dlxnf, afnaflnsf tyf 

lk5l8Psf] ju{, If]q / 

;d'bfonfO{ l;ldt ?kdf 

k|ToIf nfe / s]xL 

ck|ToIf nfe k'Ug] u/L 

ag]sf] 

:yfgLo txsf of]hgfn] 

dlxnf, afnaflnsf tyf 

lk5l8Psf] ju{, If]q / 

;d'bfonfO{ k|ToIf nfe 

k'Ug] u/L gag]sf] 

:yfgLo txsf of]hgf 

b:tfj]h 
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! c+s cfpg] cj:yf )=% c+s cfpg] cj:yf ) c+s cfpg] cj:yf k|dfl0fs/0fsf] cfwf/ 

!^ 

 

 

!
=@
=*

 

:yfgLo ;/sf/sf 

pkef]Qmf ;ldltx?df 

nlIft ;d'xsf k|ltlglw 

;lxt slDtdf $)Ü 

dlxnfx¿sf] ;xeflutf 

eP ÷gePsf] / d'Vo 

sfo{sf/L kbdWo] s'g} 

Psdf lhDd]jf/L lbP 

÷glbPsf] 

)–! ! 

:yfgLo ;/sf/sf 

pkef]Qmf ;ldltx?df 

nlIft ;d'xsf k|ltlglw 

;lxt slDtdf $)Ü 

dlxnfx¿sf] ;xeflutf 

ePsf], d'Vo sfo{sf/L 

kbdWo] s'g} Psdf 

lhDd]jf/L lbPsf] 

:yfgLo ;/sf/sf 

pkef]Qmf ;ldltx?df 

nlIft ;d'xsf k|ltlglw 

;lxt slDtdf $)Ü 

dlxnfx¿sf] ;xeflutf 

ug]{ / d'Vo sfo{sf/L 

kbdWo] s'g} Psdf 

lhDd]jf/L lbg] gLlt 

lnPsf] 

:yfgLo ;/sf/sf 

pkef]Qmf ;ldltx?df 

nlIft ;d'xsf k|ltlglw 

;lxt slDtdf $)Ü 

dlxnfx¿sf] ;xeflutf 

gePsf], d'Vo sfo{sf/L 

kbdWo] s'g} Psdf 

lhDd]jf/L klg glbPsf] 

:yfgLo ;/sf/sf 

pkef]Qmf ;ldlt 

Joj:yfkg ;DjGwL 

sfg"gsf k|fjwfgx¿ / 

s]xL of]hgfsf] gd"gf 

cjnf]sg 

!& 

a
h
]6
 
t
h
{'d
f 
t
y
f 
s
fo

f{G
j
o
g
 

 

!
=#
=!
 

ah]6 tyf sfo{qmd 

th{'df ug{' eGbf cl3 

;d'bfosf dlxnf, 

afnaflnsf ckfË 

hghflt, dw]zL, d'lZnd, 

lk58fju{ / blnt 

nufotsf ;a} hfthflt 

/ ljkGg ju{sf 

;d"xx¿;Fu a;]/ ;d:of 

s]nfpg] -ljZn]if0f_ ug]{ 

ul/P ÷ gul/Psf] < 

)–! ! 

ah]6 tyf sfo{qmd 

th{'df ug{' eGbf cl3 

;d'bfosf dlxnf, 

afnaflnsf ckfË 

hghflt, dw]zL, 

d'lZnd, lk58fju{ / 

blnt nufotsf ;a} 

hfthflt / ljkGg 

ju{sf ;d"xx¿;Fu a;]/ 

;d:of s]nfpg] -

ljZn]if0f_ ug]{ ul/Psf] 

ah]6 tyf sfo{qmd 

th{'df ug{' eGbf cl3 

;d'bfosf dlxnf, 

afnaflnsf ckfË 

hghflt, dw]zL, 

d'lZnd, lk58fju{ / 

blnt nufotsf ;a} 

hfthflt / ljkGg 

ju{sf ;d"xx¿;Fu a;]/ 

;d:of s]nfpg] -

ljZn]if0f_ ug]{ ul/Psf] 

ah]6 tyf sfo{qmd 

th{'df ug{' eGbf cl3 

;d'bfosf dlxnf, 

afnaflnsf ckfË 

hghflt, dw]zL, 

d'lZnd, lk58fju{ / 

blnt nufotsf ;a} 

hfthflt / ljkGg 

ju{sf ;d"xx¿;Fu a;]/ 

;d:of s]nfpg] -

ljZn]if0f_ ug]{ gul/Psf] 

ah]6 tyf sfo{qmd 

th{'df cl3 ;d'bfosf 

;/f]sf/jfnfx¿ ;Fusf] 

5nkmn / k/fdz{ tyf 

ljkGgtf :t/Ls/0f 

;DjGwL cfjlws 

b:tfj]h 
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! c+s cfpg] cj:yf )=% c+s cfpg] cj:yf ) c+s cfpg] cj:yf k|dfl0fs/0fsf] cfwf/ 

!* 

 

 

!
=#
=@
 

:yfgLo ;/sf/sf Ifdtf 

ljsf; of]hgfdf n}lËs 

pQ/bfoL tyf ;fdflhs 

;dfj]zL ah]6 lgdf{0f Pj+ 

k/LIf0f lgoldt?kdf ug{ 

ah]6sf] Joj:yf ul/P 

÷gul/Psf] < 

)–! ! 

:yfgLo ;/sf/sf Ifdtf 

ljsf; of]hgfdf n}lËs 

pQ/bfoL tyf ;fdflhs 

;dfj]zL ah]6 lgdf{0f 

Pj+ k/LIf0f lgoldt 

?kdf ug{ ah]6sf] 

Joj:yf ug]{ ul/Psf] 

:yfgLo ;/sf/sf Ifdtf 

ljsf; of]hgfdf n}lËs 

pQ/bfoL tyf ;fdflhs 

;dfj]zL ah]6 lgdf{0fPj+ 

k/LIf0f ug{ slxn] sfxLF 

ah]6sf] Joj:yf x'g] 

u/]sf] 

:yfgLo ;/sf/sf Ifdtf 

ljsf; of]hgfdf n}lËs 

pQ/bfoL tyf ;fdflhs 

;dfj]zL ah]6 lgdf{0f 

Pj+ k/LIf0f ug{ ah]6sf] 

Joj:yf x'g] gu/]sf] 

:yfgLo ;/sf/sf] ah]6 

ljlgof]hg / n};;f; 

k/LIf0f b:tfj]hx? 

!( 

 

 

!
=#
=#
 

kl/If0f kZrft n}lËs 

tyf ;dfj]zL ljifodf 

;'wf/ ug{ Ifdtf ljsf; 

sfo{of]hgf sfof{Gjogsf 

nflu kof{Kt ah]6 tyf 

sfo{qmd aflif{s of]hgfdf 

;dfj]z ul/P÷gul/Psf] 

)–! ! 

kl/If0f kZrft n}lËs 

tyf ;dfj]zL ljifodf 

;'wf/ ug{ Ifdtf ljsf; 

sfo{of]hgf sfof{Gjogsf 

nflu kof{Kt ah]6 tyf 

sfo{qmd aflif{s 

of]hgfdf ;dfj]z u/]sf] 

kl/If0f kZrft n}lËs 

tyf ;dfj]zL ljifodf 

;'wf/ ug{ Ifdtf ljsf; 

sfo{of]hgf sfof{Gjogsf 

nflu ah]6 tyf sfo{qmd 

aflif{s of]hgfdf ;dfj]z 

ePklg kof{Kt gePsf] 

kl/If0f kZrft n}lËs 

tyf ;dfj]zL ljifodf 

;'wf/ ug{ Ifdtf ljsf; 

sfo{of]hgf sfof{Gjogsf 

nflu ah]6 Aoj:yf x'g] 

gu/]sf] 

:yfgLo ;/sf/sf] ah]6 

ljlgof]hg / n};;f; 

k/LIf0f b:tfj]hx? 

@) 

 

 

!
=#
=$

 

:yfgLo ;/sf/sf] ah]6 

tyf sfo{qmddf nlIft 

;d"xx¿sf] nflu lglZrt 

k|ltzt ah]6 ljlgof]hg 

u/L pgLx¿sf] lxtsf 

sfo{qmddf ;dodf vr{ 

ul/P÷gul/Psf] < ah]6 

tyf sfo{qmdaLr le8fg_ 

)–! ! 

:yfgLo ;/sf/sf] ah]6 

tyf sfo{qmddf nlIft 

;d"xx¿sf] nflu 

lglZrt k|ltzt ah]6 

ljlgof]hg u/L 

pgLx¿sf] lxtsf 

sfo{qmddf ;dodf vr{ 

ug]{ ul/Psf] 

:yfgLo ;/sf/sf] ah]6 

tyf sfo{qmddf nlIft 

;d"xx¿sf] nflu slxn] 

sxLF ah]6 ljlgof]hg 

u/L pgLx¿sf] lxtsf 

sfo{qmddf vr{ ug]{ 

ul/Psf] . 

:yfgLo ;/sf/sf] ah]6 

tyf sfo{qmddf nlIft 

;d"xx¿sf] nflu ah]6 

ljlgof]hg tyf 

pgLx¿sf] lxtsf 

sfo{qmddf vr{ ug]{ 

gul/Psf] . 

ah]6 tyf sfo{qmdaLr 

le8fg glthf lgsfNg], 

ah]6 tyf sfo{qmd 

b:tfj]h . 
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! c+s cfpg] cj:yf )=% c+s cfpg] cj:yf ) c+s cfpg] cj:yf k|dfl0fs/0fsf] cfwf/ 

@! 

;
+:
y
fu

t
 
J
o
j
:
y
f 
@
)
 

s
d
{r
f/
L 
k
b
fl
w
s
f/
L 
k
|lt

lg
lw
T
j
 

 

@
=!
=!
 

:yfgLo ;/sf/sf] 

lg0ff{os txdf -

sd{rf/L÷kbflwsf/L_ 

dlxnfx¿sf] ;dfg?kdf 

-%)÷%) k|ltzt_ 

k|ltlglwTj /x]sf] 

5÷5}g < 

)–! )=% 

:yfgLo ;/sf/sf] 

lg0ff{os txdf -

sd{rf/L÷kbflwsf/L_ 

dlxnfx¿sf] ;dfg?kdf 

-%).%) k|ltzt_ 

k|ltlglwTj /x]sf] 

cj:yf . 

:yfgLo ;/sf/sf] 

lg0ff{os txdf -

sd{rf/L÷kbflwsf/L_ 

dlxnfx¿sf] ;dfg?kdf 

-%).%) k|ltzt_ 

k|ltlglwTj geP klg 

slDtdf ## k|ltzt 

k|ltlglwTj /x]sf] cj:yf 

:yfgLo ;/sf/sf] 

lg0ff{os txdf -

sd{rf/L÷kbflwsf/L_ 

dlxnfx¿sf] ;dfg?kdf 

-%).%) k|ltzt_ 

k|ltlglwTj geP klg 

slDtdf ## k|ltzt klg 

k|ltlglwTj g/x]sf] 

cj:yf 

:yfgLo ;/sf/sf] 

lg0ff{os txdf /x]sf -

sd{rf/L÷kbflwsf/L_ sf] 

gfdfjnL . 

@@ 

  

 

@
=!
=@
 

:yfgLo ;/sf/sf 

sd{rf/Lx¿sf] kbk"lt{sf] 

lg0f{o ubf{ ;a} hfthflt, 

ju{, lnË / ;d'bfosf 

aLr ;dfj]zLs/0f x'g] 

u/L sd{rf/Lx¿sf] 

;dfj]zL ;dfg'kflts 

k|ltlglwTj x'g;Sg] 

/0fgLlt lnOPsf] 5 . 5}g 

< 

)–! ! 

:yfgLo ;/sf/sf 

sd{rf/Lx¿sf] kbk"lt{sf] 

lg0f{o ubf{ ;a} 

hfthflt, ju{, lnË / 

;d'bfosf aLr 

;dfj]zLs/0f x'g] u/L 

sd{rf/Lx¿sf] ;dfj]zL 

;dfg'kflts k|ltlglwTj 

x'g;Sg] /0fgLlt lnOPsf] 

cj:yf . 

:yfgLo ;/sf/sf 

sd{rf/Lx¿sf] kbk"lt{sf] 

lg0f{o ubf{ ;a} 

hfthflt, ju{, lnË / 

;d'bfodWo]af6 s]xL 

;dfj]zLs/0f x'g] u/L 

sd{rf/Lx¿sf] l;ldt 

;dfj]zL k|ltlglwTj 

x'g;Sg] /0fgLlt lnOPsf] 

cj:yf . 

:yfgLo ;/sf/sf 

sd{rf/Lx¿sf] kbk"lt{sf] 

lg0f{o ubf{ ;a} 

hfthflt, ju{, lnË / 

;d'bfosf aLr 

;dfj]zLs/0f x'g] u/L 

sd{rf/Lx¿sf] ;dfj]zL 

;dfg'kflts k|ltlglwTj 

x'g;Sg] /0fgLlt lnOPsf] 

5}g . 

:yfgLo ;/sf/sf 

sd{rf/Lx¿sf] kbk"lt{sf] 

;DjGwL gLlt, sfg"g / 

cEof; ;DjGwL 

b:tfj]h . 
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! c+s cfpg] cj:yf )=% c+s cfpg] cj:yf ) c+s cfpg] cj:yf k|dfl0fs/0fsf] cfwf/ 

@# 

  

 

@
=!
=#
 

:yfgLo ;/sf/n] dlxnf 

tyf laz]if ;d'bfonfO{ 

laz]if ;]jf k|bfg ubf{ 

;DjlGwt ;d'bfosf] 

efiff, ;+:s[lt / /xg 

;xg a'em]sf] sd{rf/L jf 

hgk|ltlglw ;d]t 

;dfj]z u/]sf] sfo{6f]nL 

jf zfvf dfkm{t lbg] 

u/]sf]÷gu/]sf] < 

)–! ! 

:yfgLo ;/sf/n] dlxnf 

tyf laz]if ;d'bfonfO{ 

laz]if ;]jf k|bfg ubf{ 

;DjlGwt ;d'bfosf] 

efiff, ;+:s[lt / /xg 

;xg a'em]sf] sd{rf/L jf 

hgk|ltlglw ;d]t 

;dfj]z u/]sf] sfo{6f]nL 

jf zfvf dfkm{t ;]jf 

lbg] u/]sf] . 

:yfgLo ;/sf/n] dlxnf 

tyf laz]if ;d'bfonfO{ 

laz]if ;]jf k|bfg ubf{ 

;DjlGwt ;d'bfosf] 

efiff, ;+:s[lt / /xg 

;xg a'em]sf] hgk|ltlglw 

;dfj]z u/]sf] sfo{6f]nL 

dfkm{t lbg] u/]sf] . 

:yfgLo ;/sf/n] dlxnf 

tyf laz]if ;d'bfonfO{ 

laz]if ;]jf k|bfg ubf{ 

;DjlGwt ;d'bfosf] 

efiff, ;+:s[lt / /xg 

;xg a'em]sf] sd{rf/L jf 

hgk|ltlglw ;d]t 

;dfj]z u/]/ ;]jf lbg] 

gu/]sf] . 

:yfgLo ;/sf/n] dlxnf 

tyf laz]if ;d'bfonfO{ 

laz]if ;]jf k|bfg ug]{ 

/0fgLlt tyf sfo{gLlt / 

;]jf k|jfx b:tfj]h . 

@$ 

  

 

@
=!
=$

 

hgk|ltlglwx¿ tyf 

sd{rf/Lx¿nfO{ s'g} 

Ifdtf clea[l4sf] cj;/ 

k|bfg ubf{ ;a}nfO{ ;dfg 

cj;/ x'g] u/L / dlxnf 

tyf jl~rlts/0fdf 

k/]sf] ;d'bfonfO{ cu|efu 

k|fKt x'g]u/L ;sf/fTds 

lje]bsf] gLlt lnPsf] . 

glnPsf] 

)–! ! 

hgk|ltlglwx¿ tyf 

sd{rf/Lx¿nfO{ s'g} 

Ifdtf clea[l4sf] cj;/ 

k|bfg ubf{ ;a}nfO{ ;dfg 

cj;/ x'g] u/L / dlxnf 

tyf jl~rlts/0fdf 

k/]sf] ;d'bfonfO{ 

cu|efu k|fKt x'g]u/L 

;sf/fTds lje]bsf] 

gLlt lnPsf] . 

hgk|ltlglwx¿ tyf 

sd{rf/Lx¿nfO{ s'g} 

Ifdtf clea[l4sf] cj;/ 

k|bfg ubf{ ;a}nfO{ ;dfg 

cj;/ x'g]u/L / dlxnf 

tyf jl~rlts/0fdf 

k/]sf] ;d'bfonfO{ ;d]t 

;]jf k|fKt x'g]u/L 

;sf/fTds lje]bsf] 

gLlt lnPsf] . 

hgk|ltlglwx¿ tyf 

sd{rf/Lx¿nfO{ s'g} 

Ifdtf clea[l4sf] cj;/ 

k|bfg ubf{ ;a}nfO{ ;dfg 

cj;/ kfOg] u/L / 

dlxnf tyf 

jl~rlts/0fdf k/]sf] 

;d'bfonfO{ cu|efu 

k|fKt x'g]u/L ;sf/fTds 

lje]bsf] gLlt g/x]sf] . 

hgk|ltlglwx¿ tyf 

sd{rf/Lx¿nfO{ Ifdtf 

clea[l4sf] cj;/ k|bfg 

ug]{ ;sf/fTds lje]bsf] 

gLlt tyf /0fgLlt 

b:tfj]h . 
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@% 

 

s
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n
L 
;
d
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]z
L 

 

@
=@
=!
 

dlxnf / k'?ifaLrsf] 

c;dfgtf x6fpg tyf 

;fdflhs ;dfj]zLs/0f 

a9fpgsf] nflu :yfgLo 

txsf] lglZrt sfo{gLlt 

5 5}g < 

)–! ! 

dlxnf / k'?ifaLrsf] 

c;dfgtf x6fpg tyf 

;fdflhs ;dfj]zLs/0f 

a9fpgsf] nflu :yfgLo 

txsf] lglZrt sfo{gLlt 

/x]sf] . 

dlxnf / k'?ifaLrsf] 

c;dfgtf x6fpg tyf 

;fdflhs ;dfj]zLs/0f 

a9fpgsf] nflu :yfgLo 

txsf]lglZrt sfo{gLlt 

ePklg sfof{Gjogdf 

g/x]sf]  

dlxnf /k'?ifaLrsf] 

c;dfgtf x6fpg tyf 

;fdflhs ;dfj]zLs/0f 

a9fpgsf] nflu :yfgLo 

txsf] lglZrt sfo{gLlt 

g/x]sf] . 

dlxnf /k'?ifaLrsf] 

c;dfgtf x6fpg tyf 

;fdflhs ;dfj]zLs/0f 

a9fpgsf] sfo{gLlt 

b:tfj]h . 

@^ 

  

 

@
=@
=@
 

:yfgLo ;/sf/dfn}lËs 

ljsf; x]g]{ OsfO{sf] 

Joj:yf 5÷5}g n}lËs 

ljsf; 8]:s jf n}lËs 

;dfgtf tyf ;fdflhs 

;dfj]zLs/0f sfof{Gjog 

;ldlt jf o:t} s'g} 

;+/rgfsf] Joj:yf 

sfo{zt{ / lhDd]jf/L 

ls6fg ;lxt 

ul/P÷gul/Psf]_ 

)–! ! 

:yfgLo ;/sf/df n}lËs 

ljsf; x]g]{ OsfO{sf] 

Joj:yf /x]sf] -n}lËs 

ljsf; 8]:s jf 

n}lËs;dfgtf tyf 

;fdflhs ;dfj]zLs/0f 

sfof{Gjog ;ldlt jf 

o:t} s'g} ;+/rgfsf] 

Joj:yf sfo{zt{ / 

lhDd]jf/L ls6fg ;lxt 

/x]sf]_ 

:yfgLo ;/sf/df n}lËs 

ljsf; x]g]{ OsfO{sf] 

Joj:yf /x]sf] -n}lËs 

ljsf; 8]:s jf 

n}lËs;dfgtf tyf 

;fdflhs ;dfj]zLs/0f 

sfof{Gjog ;ldlt jf 

o:t} s'g} ;+/rgfsf] 

Joj:yf sfo{zt{ / 

lhDd]jf/L ls6fg ;lxt 

/x]sf]_ t/ sfof{Gjogdf 

g/x]sf] 

:yfgLo ;/sf/df n}lËs 

ljsf; x]g]{ OsfO{sf] 

Joj:yf /x]sf] -n}lËs 

ljsf; 8]:s jf n}lËs 

;dfgtf tyf ;fdflhs 

;dfj]zLs/0f sfof{Gjog 

;ldlt jf o:t} s'g} 

;+/rgfsf] Joj:yf 

gul/Psf] . 

:yfgLo ;/sf/sf] 

;+u7g ;+/rgf / n}lËs 

ljsf; x]g]{ OsfO{sf] sfo{ 

lgb]{z zt{ / lhDd]jf/L 

ls6fg b:tfj]h 
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२७ 

  

 

२.
२.

३ 

स्थानीयसरकारबाट 
कायाालयमा हनु सक्ने 
कुन ैपनन प्रकारको 
दरु्वयावहार, भेदभाब 
महहलाहहिंसा ननयन्त्रणको 
लानिआचार सिंहहता 
बनाएर लाि ुिररएको 
छ । छैन < 

  

स्थानीयसरकारबाट 
कायाालयमा हनु सक्ने 
सबै प्रकारको दरु्वयावहार, 
भेदभाब महहलाहहिंसा 
ननयन्त्रणको लानिआचार 
सिंहहता बनाएर लाि ु
िररएको । 

स्थानीयसरकारबाट 
कायाालयमा हनु सक्ने 
दरु्वयावहार, भेदभाब र 
महहलाहहिंसा ननयन्त्रण 
सम्वन्त्धी आचार सिंहहता 
रहेको तर कायाान्त्वयन 
नभएको । 

स्थानीयसरकारबाट 
कायाालयमा हनु सक्ने 
दरु्वयावहार, भेदभाब र 
महहलाहहिंसा ननयन्त्रण 
सम्वन्त्धी आचार सिंहहता 
केही पनन नरहेको । 

स्थानीयसरकारबाट 
कायाालयमा हनु सक्ने 
सबै प्रकारको दरु्वयावहार, 
भेदभाब महहलाहहिंसा 
ननयन्त्रण सम्वन्त्धी 
आचार सिंहहता दस्तावेज 
।ननणाय पसु्स्तका । 

२८ 

  

 

२.
२.

४ 

योजना तजुामासनमनतलाई 
सझुाव ददने दस्तावेज 
तयार िदाा लैहिकसमानता 
तथा सामास्जक 
समावेशीकरण कायाान्त्वयन 
सनमनतमा महहला, 
बालबानलका तथा अन्त्य 
सबै लस्ित समदुायको 
सहिय सहभानिता भए 
नभएको र यस सनमनतले 
वडा तहमा योजाना 
सम्वन्त्धी छलफल 
समावेशी भए नभएको 
अनिुमन िरे निरेको 

  

योजना तजुामासनमनतलाई 
सझुाव ददने दस्तावेज 
तयार िदाा 
लैहिकसमानता तथा 
सामास्जक समावेशीकरण 
कायाान्त्वयन सनमनतमा 
महहला, बालबानलका तथा 
अन्त्य सबै लस्ित 
समदुायको सहिय 
सहभानिता रहेको र यस 
सनमनतले वडा तहमा 
योजाना सम्वन्त्धी 
छलफल समावेशी भए 
नभएको अनिुमन समेत 
िरेको 

योजना तजुामासनमनतलाई 
सझुाव ददने दस्तावेज 
तयार िदाा 
लैहिकसमानता तथा 
सामास्जक समावेशीकरण 
कायाान्त्वयन सनमनतमा 
महहला, बालबानलका तथा 
अन्त्य सबै लस्ित 
समदुायको सहिय 
सहभानिता रहेतापनन यस 
सनमनतले वडा तहमा 
योजाना सम्वन्त्धी 
छलफल समावेशी भए 
नभएको अनिुमन 
निरेको 

योजना तजुामासनमनतलाई 
सझुाव ददन ेदस्तावेज 
तयार िदाा 
लैहिकसमानता तथा 
सामास्जक समावेशीकरण 
कायाान्त्वयन सनमनतमा 
महहला, बालबानलका तथा 
अन्त्य सबै लस्ित 
समदुायको सहिय 
सहभानिता नरहेको र 
यस सनमनतले वडा तहमा 
योजाना सम्वन्त्धी 
छलफल समावेशी भए 
नभएको अनिुमन समेत 
निरेको 

योजना तजुामासनमनतलाई 
र लैहिकसमानता तथा 
सामास्जक समावेशीकरण 
कायाान्त्वयन सनमनतले 
सझुाव ददएको दस्तावेज, 

बैठकको उपस्स्थनत तथा 
ननणाय पसु्स्तका र 
वडास्तरमा िरेको 
अनिुमन प्रनतवेदन । 
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२.
३.

१ 

स्थानीय सरकारलेिठन 
िने सनमनत, उपसनमनत र 
कायादलहरूमा महहला 
तथा वस्िनतकरणमा परेको 
समदुायबाट महहला र 
परुुषको समावेशी 
प्रनतनननधत्वहनुे र्वयवस्था 
रहे ।नरहेको < 

 १ 

स्थानीय सरकारलेिठन 
िने सनमनत, उपसनमनत र 
कायादलहरूमा महहला 
तथा वस्िनतकरणमा 
परेको समदुायबाट 
महहला र परुुषको 
समावेशी र समानपुानतक 
प्रनतनननधत्वहनुे र्वयवस्था 
रहेको । 

स्थानीय सरकारलेिठन 
िने सनमनत, उपसनमनत र 
कायादलहरूमा महहला 
तथा वस्िनतकरणमा 
परेको समदुायबाट 
समानपुानतक 
प्रनतनननधत्वहनुे र्वयवस्था 
रहेपनन र्वयवहारमा 
केहीकोमार प्रनतनननधत्व 
हनुे िरेको। 

स्थानीय सरकारलेिठन 
िने सनमनत, उपसनमनत र 
कायादलहरूमा महहला 
तथा वस्िनतकरणमा 
परेको समदुायबाट 
समावेशी र समानपुानतक 
प्रनतनननधत्वहनुे र्वयवस्था 
नरहेको । 

स्थानीय सरकारलेिठन 
िने सनमनत, उपसनमनत र 
कायादलहरूमा महहला 
तथा वस्िनतकरणमा 
परेको समदुायबाट 
समावेशी प्रनतनननधत्व 
भएको उपस्स्थनत तथा 
ननणाय पसु्स्तका । 

३० 

  

 

२.
३.

२ 

स्थानीय सरकारलेिठन 
िने सनमनत, उपसनमनत र 
कायादलहरूमा महहला 
तथा वस्िनतकरणमा परेको 
समदुायका प्रनतनननधहरूले 
छलफल तथा ननणाय 
ननमााणमा स्वस्थ ढिंिले 
भािनलन पाए । नपाएको 
< 

  

स्थानीय सरकारलेिठन 
िने सनमनत, उपसनमनत र 
कायादलहरूमा महहला 
तथा वस्िनतकरणमा 
परेको समदुायका 
प्रनतनननधहरूले छलफल 
तथा ननणाय ननमााणमा 
स्वस्थ ढिंिले भािनलन 
पाएको । 

स्थानीय सरकारलेिठन 
िने सनमनत, उपसनमनत र 
कायादलहरूमा महहला 
तथा वस्िनतकरणमा 
परेको समदुायका 
प्रनतनननधहरूले 
छलफलमा भािनलन पाए 
पनन ननणाय ननमााणमा 
भनूमका खेल्न नसकेको। 

स्थानीय सरकारलेिठन 
िने सनमनत, उपसनमनत र 
कायादलहरूमा महहला 
तथा वस्िनतकरणमा 
परेको समदुायका 
प्रनतनननधहरूले छलफल 
तथा ननणाय ननमााणमा 
स्वस्थ ढिंिले भािनलन 
नपाएको । 

स्थानीय सरकारलेिठन 
िने सनमनत, उपसनमनत र 
कायादलहरूको छलफल 
सहभानिताको उपस्स्थनत 
र ननणाय पसु्स्तकाको 
प्रनत। 
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२.
३.

३ 

स्थानीय तहमा सिानलत 
कायािमहरूको अनिुमन 
र समीिा सम्वन्त्धी 
कायामा स्थानीय 
सरकारलेिठन िने 
सनमनत, उपसनमनत र 
कायादलहरूले महहला 
तथा वस्िनतकरणमा परेको 
समदुायकोहहतहनुे िरी 
हवश्लषेण सहहत नीनतित र 
कायाित सझुाव ददने िरे 
निरेको ? 

  

स्थानीय तहमा सिानलत 
कायािमहरूको अनिुमन 
र समीिा सम्वन्त्धी 
कायामा स्थानीय 
सरकारलेिठन िने 
सनमनत, उपसनमनत र 
कायादलहरूले महहला 
तथा वस्िनतकरणमा 
परेको समदुायकोहहतहनुे 
िरी हवश्लषेण सहहत 
नीनतित र कायाित 
सझुाव ददने िरेको । 

स्थानीय तहमा सिानलत 
कायािमहरूको अनिुमन 
र समीिा सम्वन्त्धी 
कायामा स्थानीय 
सरकारलेिठन िने 
सनमनत, उपसनमनत र 
कायादलहरूले महहला 
तथा वस्िनतकरणमा 
परेको समदुायकोहहतहनु े
िरी हवश्लषेण निरी 
नीनतित र कायाित 
सझुाव ददने िरेको । 

स्थानीय तहमा सिानलत 
कायािमहरूको अनिुमन 
र समीिा सम्वन्त्धी 
कायामा स्थानीय 
सरकारलेिठन िने 
सनमनत, उपसनमनत र 
कायादलहरूले महहला 
तथा वस्िनतकरणमा 
परेको समदुायकोहहतहनु े
िरी हवश्लषेण र सझुाव 
केहीपनन ददन ेनिरेको । 

स्थानीय तहमा सिानलत 
कायािमहरूको अनिुमन 
र समीिा सम्वन्त्धी 
कायामा स्थानीय 
सरकारलेिठन िने 
सनमनत, उपसनमनत र 
कायादलहरूले ददएका 
सझुावहरु । 

३२ 

  

 

२.
३.

४ 

स्थानीय सरकारलेिठन 
िने सनमनत, उपसनमनत र 
कायादलहरूले महहला 
तथा वस्िनतकरणमा परेको 
समदुायकोहहतहनुे िरी 
ददइएका नीनतित र 
कायाित सझुावहरुको 
कायाान्त्वयन हनुे िरे 
निरेको ? 

  

स्थानीय सरकारलेिठन 
िने सनमनत, उपसनमनत र 
कायादलहरूले महहला 
तथा वस्िनतकरणमा 
परेको समदुायकोहहतहनुे 
िरी ददइएका नीनतित र 
कायाित सझुावहरुको 
प्रायः कायाान्त्वयन हनु े
िरेको । 

स्थानीय सरकारलेिठन 
िने सनमनत, उपसनमनत र 
कायादलहरूले महहला 
तथा वस्िनतकरणमा 
परेको समदुायकोहहतहनु े
िरी ददइएका नीनतित र 
कायाित सझुावहरुको 
कायाान्त्वयन कहहले 
काहीीँमार हनु ेिरेको । 

स्थानीय सरकारलेिठन 
िने सनमनत, उपसनमनत र 
कायादलहरूले महहला 
तथा वस्िनतकरणमा 
परेको समदुायकोहहतहनु े
िरी ददइएका नीनतित र 
कायाित सझुावहरुको 
कायाान्त्वयन हनु े
निरेको । 

स्थानीय सरकारलेिठन 
िने सनमनत, उपसनमनत र 
कायादलहरूले महहला 
तथा वस्िनतकरणमा 
परेको समदुायकोहहतहनुे 
िरी ददइएका नीनतित र 
कायाित सझुावहरु र 
कायाान्त्वयन समीिा 
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२.
४.

१ 

स्थानीय तहमा 
महहलाहवकास, लैहिक 
हहिँसा नबरूद्ध, महहला सीप 
हवकास, नेततृ्व हवकास 
तथा िमता अनभबहृद्ध 
जस्ता नबषयमा स्रोत 
र्वयवस्थापनका लानि 
लानि बाहषाक आनथाक 
ऐनमा उल्लेखिरी छुटै्ट 
कोष स्थापना िररएको । 
निररएको ? 

 १ 

स्थानीय तहमा 
महहलाहवकास, लैहिक 
हहिँसा नबरूद्ध, महहला सीप 
हवकास, नेततृ्व हवकास 
तथा िमता अनभबहृद्ध 
जस्ता नबषयमा स्रोत 
र्वयवस्थापनका लानि 
लानि बाहषाक आनथाक 
ऐनमा उल्लेखिरी छुटै्ट 
कोष स्थापना भएको । 

स्थानीय तहमा 
महहलाहवकास, लैहिक 
हहिँसा नबरूद्ध, महहला सीप 
हवकास, नेततृ्व हवकास 
तथा िमता अनभबहृद्ध 
जस्ता नबषयमा स्रोत 
र्वयवस्थापनका लानि 
लानि बाहषाक आनथाक 
ऐनमा उल्लेखिरी छुटै्ट 
कोष स्थापना िने ननणाय 
भएको तर 
कायाान्त्वयननभएको । 

स्थानीय तहमा 
महहलाहवकास, लैहिक 
हहिँसा नबरूद्ध, महहला सीप 
हवकास, नेततृ्व हवकास 
तथा िमता अनभबहृद्ध 
जस्ता नबषयमा स्रोत 
र्वयवस्थापनका लानि 
लानि छुटै्ट कोष स्थापना 
नभएको । 

स्थानीय तहमा 
महहलाहवकास, लैहिक 
हहिँसा नबरूद्ध, महहला सीप 
हवकास, नेततृ्व हवकास 
तथा िमता अनभबहृद्ध 
जस्ता नबषयमा स्रोत 
र्वयवस्थापनका लानि 
लानि छुटै्ट कोष स्थापना 
सम्वन्त्धी दस्तावेज । 

३४ 

  

 

२.
४.

२ 

के आददवासीजनजानत, 
दनलत अन्त्य लस्ित 
समहुका महहलाहरूको 
हवकास र सशस्िकरणको 
लानि वजेटको र्वयवस्था 
भएकोछ ? उनीहरूको 
आवश्यकता अनसुार 
कायािम तजुामा 
िररएकोछ ? 

  

आददवासीजनजानत, दनलत 
अन्त्य लस्ित समहुका 
महहलाहरूको हवकास र 
सशस्िकरणको लानि 
वजेटको र्वयवस्था 
भएकोतथाउनीहरूको 
आवश्यकता अनसुार 
कायािम तजुामा 
िररएको। 

आददवासीजनजानत, दनलत 
अन्त्य लस्ित समहुका 
महहलाहरूको हवकास र 
सशस्िकरणको लानि 
वजेटको र्वयवस्था 
भएकोतरउनीहरूको 
आवश्यकता अनसुार 
कायािम तजुामा भने 
नभएको। 

आददवासीजनजानत, दनलत 
अन्त्य लस्ित समहुका 
महहलाहरूको हवकासर 
सशस्िकरणको लानि 
वजेटको र्वयवस्था 
तथाउनीहरूको 
आवश्यकता अनसुार 
कायािम तजुामा 
नभएको। 

आददवासीजनजानत, दनलत 
अन्त्य लस्ित समहुका 
महहलाहरूको हवकास र 
सशस्िकरणको लानि 
वजेट तथा कायािम 
दस्तावेजहरु । 
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२.
४.

३ 

के स्थानीयसरकारमा 
लैहिक डेस्कको 
हवकासको र आवश्यक 
मानवीय श्रोतहरु लानि 
वजेटको र्वयवस्थाभएको 
छ ? सो अनसुार 
कायािम पहहचान 
िररएको छ ? 

  

स्थानीयसरकारमा लैहिक 
डेस्कको हवकासको र 
आवश्यक मानवीय 
श्रोतहरु लानि वजेटको 
र्वयवस्थाभएको तथासो 
अनसुार कायािम 
पहहचानिररएको। 

स्थानीयसरकारमा लैहिक 
डेस्कको हवकासको र 
आवश्यक मानवीय 
श्रोतहरु लानि वजेटको 
र्वयवस्थाभएको तरसो 
अनसुार कायािम 
पहहचाननिररएको। 

स्थानीयसरकारमा लैहिक 
डेस्कको हवकासको र 
आवश्यक मानवीय 
श्रोतहरु लानि वजेट तथा 
कायािम प्रवन्त्ध नै 
नभएको । 

स्थानीयसरकारमा लैहिक 
डेस्कको र्वयवस्था तथा 
सोको लानि आवश्यक 
जनशस्ि, वजेट तथा 
कायािमको 
र्वयवस्थाभएको दस्तावेज 
। 

३६ 

  

 

२.
४.

४ 

स्थानीयसरकारले 
समावेशी सूचनाप्रणाली 
र्वयवस्थापन िना बजेटको 
र्वयवस्था िरे । निरेको 
र कम्यटुरकृतलेखा 
प्रणालीले समावेशी िेरमा 
भएको बजेट तथा खचा 
सम्वन्त्धी सूचना ददने वा 
नददने िरेको । 

०-१ 
 

स्थानीयसरकारले 
समावेशी सूचना प्रणाली 
र्वयवस्थापन िना बजेटको 
र्वयवस्था िने िरेको र 
कम्यटुरकृतलेखा 
प्रणालीले समावेशी 
िेरमा भएको बजेट तथा 
खचा सम्वन्त्धी सूचना ददने 
िरेको । 

स्थानीयसरकारले 
समावेशी सूचना प्रणाली 
र्वयवस्थापन िना बजेटको 
र्वयवस्था िरे पनन 
कम्यटुरकृतलेखा 
प्रणालीले समावेशी 
िेरमा भएको बजेट तथा 
खचा सम्वन्त्धी सूचना ददन े
निरेको । 

स्थानीयसरकारले 
समावेशी सूचना प्रणाली 
र्वयवस्थापन िना बजेटको 
र्वयवस्था निरेको र 
कम्यटुरकृतलेखा 
प्रणालीले समावेशी 
िेरमा भएको बजेट तथा 
खचा सम्वन्त्धी सूचना पनन 
नददने िरेको । 

स्थानीयसरकारले 
समावेशी सूचना प्रणाली 
र्वयवस्थापन बजे 
हवननयोजन िरेको 
दस्तावेज र सूचना 
प्रणाली र यसबाट 
प्रवाहहत सूचनाहरू । 
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२.
५.

१ 

के स्थानी यसरकारले 
आफ्नो िेरका 
समदुायस्तरका आधारभूत 
खस्डडकृत सूचना।तथ्यािँक 
सिंकलनतथा 
अध्यावनधकिने िरेको 
छ ? (नलि, उमेर, जात, र 
आनथाक स्स्थनत आदद) 
(िाऊिं ।निर प्रोफाईल ) 

०-१ 
 

स्थानीय सरकारले आफ्नो 
िेरका समदुायस्तरका 
(नलि, उमेर, जात, र 
आनथाक स्स्थनत आदद) 
समावेश भएको आधारभतू 
खस्डडकृत सूचना।तथ्यािंङ्क 
सिंकलनिने िरेको र 
खडडीकृत तथ्यािंङ्कको समय 
समयमा अध्यावनधकिने 
िरेको छ। 

स्थानीय सरकारले 
आफ्नो िेरका 
समदुायस्तरका -नलि, 

उमेर, जात, र आनथाक 
स्स्थनत आदद) समावेश 
भएको आधारभतू 
खस्डडकृत 
सूचना।तथ्यािँक 
सिंकलनिरेको तर 
खडडीकृत तथ्यािंङ्कको 
अध्यावनधकनिरेको । 

स्थानीयसरकारले आफ्नो 
िेरका समदुायस्तरका 
(नलि, उमेर, जात, र 
आनथाक स्स्थनत आदद) 
समावेश भएको 
आधारभतू खस्डडकृत 
सूचना।तथ्यािँक 
सिंकलनपनन निरेको । 

महहला, परुुष, 
बालबानलका, सबै 
जातजानतका (नलि, उमेर, 
जात, र आनथाक स्स्थनत 
आदद) खस्डडकृत तथ्याङ्क 
सहहतको िाऊिं ।निर 
प्रोफाईल । 

३८ 

  

 

२.
५.

२ 

स्थानीय सरकारले आफ्नो 
िेरका समदुायस्तरका 
आधारभतू सूचना।तथ्यािँक 
सिंकलन िदाा बेरोजिार 
तथािररबको पहहचान िरी 
छुट्टाछुटै्ट नक्साङ्कन िने 
िर । निरेको 
(िाऊिं ।निरप्रोफाईल) 

०-१ 
 

स्थानीय सरकारले 
आफ्नो िेरका 
समदुायस्तरका आधारभूत 
सूचना।तथ्यािँक सिंकलन 
िदाा बेरोजिार 
तथािररबको पहहचान 
िरी छुट्टाछुटै्ट नक्साङ्कन 
िने िरेको । 

स्थानीय सरकारले 
आफ्नो िेरका 
समदुायस्तरका आधारभूत 
सूचना।तथ्यािँक सिंकलन 
िदाा बेरोजिार 
तथािररबको पहहचान 
िरेको तर छुट्टाछुटै्ट 
नक्साङ्कन निरेको । 

स्थानीय सरकारले 
आफ्नो िेरका 
समदुायस्तरका आधारभूत 
सूचना।तथ्यािँक सिंकलन 
िदाा बेरोजिार 
तथािररबको पहहचान नै 
नभएकोले छुट्टाछुटै्ट 
नक्साङ्कन िने निरेको 

स्थानीय स्तरका 
समदुायस्तरका आधारभूत 
सूचना।तथ्यािँक र 
नक्साङ्कन सहहतको 
िाऊिं ।निरप्रोफाईल । 
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२.
५.

३ 

के स्थानीय सरकारले 
आफ्नो पार्श्ास्चरमा 
आधाररत खडडीकृत 
तथ्यािंक र सूचनालाई 
आधार माननस्थानीय 
हवकास योजना तजुामा िने 
िरेको छ ? 

०-१ ! 

स्थानीय सरकारले 
आफ्नो पार्श्ास्चरमा 
आधाररत खडडीकृत 
तथ्यािंक र सूचनालाई 
आधार माननस्थानीय 
हवकास योजना तजुामा 
िने िरेको। 

स्थानीय सरकारले आफ्नो 
पार्श्ास्चरमा आधाररत 
खडडीकृत तथ्यािंक र 
सूचनालाई आधार 
माननस्थानीय हवकास योजना 
तजुामा िने नीनत बनाएको 
तर कायाान्त्वयन नभएको । 

स्थानीय सरकारले 
आफ्नो पार्श्ास्चरमा 
आधाररत खडडीकृत 
तथ्यािंक र सूचनालाई 
आधार माननस्थानीय 
हवकास योजना तजुामा 
िने निरेको । 

स्थानीय पार्श्ास्चर र 
खडडीकृत तथ्यािंक तथा 
सूचनाको हववरण र 
स्थानीय हवकास योजना 
तजुामा दस्तावेज । 

४० 

  

 

२.
५.

४ 

स्थानीय सरकारलेआफ्नो 
िेरका सामास्जक सरुिा 
पाउनेहरू र पस्िकरणको 
अनभलेख र्वयवस्थापन 
तथातथ्यािँक अध्यावनधक 
िने िरे । निरेको ? 

०-१ १ 

स्थानीय सरकारलेआफ्नो 
िेरका सामास्जक सरुिा 
पाउनेहरू र पस्िकरणको 
अनभलेख र्वयवस्थापन 
तथातथ्यािँक अध्यावनधक 
िने िरेको । 

स्थानीय सरकारलेआफ्नो 
िेरका सामास्जक सरुिा 
पाउनेहरू र पस्िकरणको 
अनभलेख र्वयवस्थापन 
िरेपनन तथ्यािँक 
अध्यावनधक निरेको । 

स्थानीय सरकारलेआफ्नो 
िेरका सामास्जक सरुिा 
पाउनेहरू र पस्िकरणको 
अनभलेख र्वयवस्थापन 
तथातथ्यािँक अध्यावनधक 
िने निरेको । 

स्थानीय सरकारलेआफ्नो 
िेरका सामास्जक सरुिा 
तथा पस्िकरणको 
अनभलेख । 

४१ 
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३.
१.

१ 

लैहिक तथासमावेशी 
हवकासको लानि िमता 
हवकास कायायोजना तयार 
िरे निरेको र 
छुटै्टस्शषाकमा बजेट 
हवननयोजन भए । नभएको 
र यस्तो रकम खचा िने 
कायाहवनध स्वीकृत भइ 
कायाान्त्वयनमा आए । 
नआएको ? 

०-१ ! 

लैहिक तथासमावेशी 
हवकासको लानि िमता 
हवकास कायायोजना तयार 
िरी छुटै्टस्शषाकमा बजेट 
हवननयोजन हनु ेिरेको र 
यस्तो रकम खचा िने 
कायाहवनध स्वीकृत भइ 
कायाान्त्वयनमा नआएको। 

लैहिक तथासमावेशी 
हवकासको लानि िमता 
हवकास कायायोजना तयार 
भएपनन छुटै्टस्शषाकमा 
बजेट हवननयोजन हनुे 
निरेको तथा यस्ता 
कायामा भए िरेको खचा 
िने कायाहवनध स्वीकृत 
भइ कायाान्त्वयनमा 
नआएको 

लैहिक तथासमावेशी 
हवकासको लानि िमता 
हवकास कायायोजना तयार 
निरेको, छुटै्टस्शषाकमा 
बजेट हवननयोजन हनु े
निरेको र यस्तो रकम 
खचा िने कायाहवनध समेत 
स्वीकृत भइ 
कायाान्त्वयनमा नआएको। 

लैहिक तथासमावेशी 
हवकासको लानि िमता 
हवकास कायायोजना, 

बाहषाक बजेट हकताब र  
लैससासमा खचा िने  

कायाहवनध । 
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४२ 

  

 

३.
१.

२ 

स्थानीय सरकारका 
पदानधकारी।कमचाारीहरू
ले लैहिक तथा समावेशी 
हवकास, लैंनिक हहिंशा 
सम्बन्त्धी तानलम नलएका 
छन ्वाछैनन ्र तानलम 
कायाकममा लस्ित समूह 
तथा अन्त्य सबै महहला र 
परुुषको समानसहभानिता 
र उपस्स्थनत सनुनस्ितता 
िररएको नथयो वा नथएन? 

०-१ 
 

स्थानीय सरकारका 
पदानधकारी।कमचाारीहरू
ले लैहिक तथा समावेशी 
हवकास, लैंनिक हहिंशा 
सम्बन्त्धी तानलम नलएको 
र तानलम कायाकममा 
लस्ित समूह तथा अन्त्य 
सबै महहला र परुुषको 
समानसहभानिता र 
उपस्स्थनत सनुनस्ितता 
िररएको । 

स्थानीय सरकारका 
पदानधकारी।कमचाारीहरू
ले लैहिक तथा समावेशी 
हवकास, लैंनिक हहिंशा 
सम्बन्त्धी तानलम नलए 
पनन तानलम कायाकममा 
लस्ित समूह तथा अन्त्य 
सबै महहला र परुुषको 
समानसहभानिता र 
उपस्स्थनत सनुनस्ितता 
निररएको । 

स्थानीय सरकारका सबै 
पदानधकारी।कमचाारीहरू
ले लैहिक तथा समावेशी 
हवकास, लैंनिक हहिंशा 
सम्बन्त्धी तानलम 
ननलएका र तानलम 
कायाकममा लस्ित समूह 
तथा अन्त्य सबै महहला र 
परुुषको समानसहभानिता 
र उपस्स्थनत सनुनस्ितता 
निररएको । 

स्थानीय तहका 
पदानधकारी तथा 
कमाचारीहरु र समावेशी 
सदस्यहरूलाई तानलम 
प्रदान िदाा कुल 
सिंख्याका आधारमा 
महहला तथापरुुषको 
सहभािी सिंख्याको 
अनपुात हवश्लषेण 
प्रनतवेदन। 

४३ 

  

 

३.
१.

३ 

तानलमका हवषयवस्तकुो 
प्रस्ततुीकरणमा लैहिक 
सम्बेदनशील भाषाको 
प्रयोि र महहलाका 
आवश्यकतासमेहटएको र 
तानलमको िणुस्तर, सेवा 
सहुवधा सम्बन्त्धमा 
पषृ्ठपोषण नलने िररएको 
छ ।छैन ? 

०-१ 
 

तानलमका हवषयवस्तकुो 
प्रस्ततुीकरणमा लैहिक 
सम्बेदनशील भाषाको 
प्रयोि तथा महहलाका 
आवश्यकतासमेहटएको र 
तानलमको िणुस्तर, सेवा 
सहुवधा सम्बन्त्धमा 
पषृ्ठपोषण नलने िररएको। 

तानलमका हवषयवस्तकुो 
प्रस्ततुीकरणमा लैहिक 
सम्बेदनशील भाषाको 
प्रयोि र महहलाका 
आवश्यकतासमेहटए पनन 
तानलमको िणुस्तर, सेवा 
सहुवधा सम्बन्त्धमा 
पषृ्ठपोषण नलने 
निररएको। 

तानलमका हवषयवस्तकुो 
प्रस्ततुीकरणमा लैहिक 
सम्बेदनशील भाषाको 
प्रयोि हनु ेनिरेको, 
महहलाका 
आवश्यकतापनन 
नसमेहटएको र तानलमको 
िणुस्तर, सेवा सहुवधा 
सम्बन्त्धमा पषृ्ठपोषण 
समेत नलन ेनिररएको । 

तानलममा समेहटएको 
हवषयवस्त,ु भाषाको लेखन 
र प्रयोिको स्तर, 
आवश्यकतामा 
आधाररतभएको तानलमको 
िणुस्तर, सेवा सहुवधा 
सम्बन्त्धमा पषृ्ठपोषण 
प्रनतवेदन । 
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३.
१.

४ 

महहला तथालस्ित 
समहुका 
पदानधकारीहरूको िमता 
अनभवृहद्धका लानि ननददाष्ट 
कायािमहरू (प्रानबनधक 
तानलम, िमता हवकास, 

नेततृ्व हवकासको तानलम, 

भ्रमण) छन ।छैनन ्? सो 
अनसुारको 
वजेटहवननयोजन िररएको 
छ ।छैन ? 

०-१ 
 

महहला तथालस्ित 
समहुका 
पदानधकारीहरूको िमता 
अनभवृहद्धका लानि ननददाष्ट 
कायािमहरूरहेका र सो 
अनसुारको 
वजेटहवननयोजन हनु े
िरेको । 

महहला तथालस्ित 
समहुका 
पदानधकारीहरूको िमता 
अनभवृहद्धका लानि ननददाष्ट 
कायािमहरूभएपननसो 
अनसुारको 
वजेटहवननयोजन हनुे 
निरेको । 

महहला तथालस्ित 
समहुका 
पदानधकारीहरूको िमता 
अनभवृहिका लानि ननददाष्ट 
कायािमहरूर सो 
अनसुार वजेटहवननयोजन 
हनुे निरेको । 

महहला तथालस्ित 
समहुका पदानधकारीको 
िमता हवकाससम्वन्त्धी 
प्रानबनधक तानलम, नेततृ्व 
हवकासको तानलम, भ्रमण 
आददको प्रनतवेदन र 
पररमाण खुल्ने बजेट खचा 
हववरण । 

४५ 

  

 

३.
१.

५ 

के स्थानीयसरकारमा 
लैहिक समानता तथा 
सामास्जक समावेशी 
सम्वन्त्धी तानलम ददन 
तथाकायािमलाई 
कायाान्त्वयन िना सक्ने 
यथेष्ट मानवीय श्रोत छन?् 
(हवषयित तानलमप्राप्त 
जनशस्ि सिंख्या) 

०-१ 
 

स्थानीयसरकारमा लैहिक 
समानता तथा सामास्जक 
समावेशी सम्वन्त्धी 
तानलम ददन 
तथाकायािमलाई 
कायाान्त्वयन िना सक्ने 
यथेष्ट मानवीय श्रोत 
रहेको । 

स्थानीयसरकारमा लैहिक 
समानता तथा सामास्जक 
समावेशी सम्वन्त्धी 
तानलम ददन 
तथाकायािमलाई 
कायाान्त्वयन िना सक्ने 
केही मानवीय श्रोत 
रहेको । 

स्थानीयसरकारमा लैहिक 
समानता तथा सामास्जक 
समावेशी सम्वन्त्धी 
तानलम ददने 
तथाकायािमलाई 
कायाान्त्वयन िना सक्ने 
मानवीय श्रोत नरहेको । 

स्थानीयसरकारमा लैहिक 
समानता तथा सामास्जक 
समावेशी सम्वन्त्धी 
तानलम तथाकायािमलाई 
कायाान्त्वयन िना सक्ने 
हवषयित तानलमप्राप्त 
जनशस्ि सिंख्या हववरण 
। 
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४६ 

  

 

३.
१.

६ 

के स्थानीयसरकारमा 
मानव सिंसाधन हवकास 
केन्त्र वा शाखा वा 
इकाइको र्वयवस्था छ ? 

०-१ 
 

स्थानीयसरकारमा मानव 
सिंसाधन हवकास केन्त्र वा 
शाखा वा इकाइको 
र्वयवस्था रहेको । 

स्थानीयसरकारमा मानव 
सिंसाधन हवकास केन्त्र वा 
शाखा वा इकाइको 
र्वयवस्था भएपनन 
जनशस्ि नखटाइएको । 

स्थानीयसरकारमा मानव 
सिंसाधन हवकास केन्त्र वा 
शाखा वा इकाइ र सो 
सम्वन्त्धी जनशस्ि नहेको 
। 

स्थानीयसरकारको 
सिंिठन सिंरचना र 
कायारत जनशस्िको 
शाखाित हववरण । 

४७ 

  

 

३.
१.

७ 

महहला रवस्न्त्चनतकरणमा 
परेको समदुाय लस्ित लोक 
सेवा आयोि पूवा तयारी 
किा सिालन कायािम रहे 
नरहेको र कायाान्त्वयन भए 
नभएको। (सिंचानलत तानलम 
कायाकम सिंख्या र 
उपस्स्थनत) 

०-१ 
 

महहला रवस्न्त्चनतकरणमा 
परेको समदुाय लस्ित 
लोक सेवा आयोि पूवा 
तयारी किा सिालन 
हनुे िरेको । 

महहला रवस्न्त्चनतकरणमा 
परेको समदुाय लस्ित 
लोक सेवा आयोि पूवा 
तयारी किाका हनुे 
िरेपनन सबैले अवसर 
नपाएको । 

महहला रवस्न्त्चनतकरणमा 
परेको समदुाय लस्ित 
लोक सेवा आयोि पूवा 
तयारी किाका हनु े
निरेको र कायािम 
समेत नरहेको । 

स्थानीय तहको बाहषाक 
कायािम र महहला 
तथावस्न्त्चनतकरणमा 
परेको समदुाय लस्ित 
लोक सेवा आयोि पूवा 
तयारी सम्वन्त्धी 
कायािमहरूको उपस्स्थनत 
हववरण । 

४८ 

  

 

३.
१.

८ 

महहला हवकासकालानि 
भएका बेइस्जि घोषणा 
परका वाह्रवटा 
प्रनतवद्दताहरूका बारेमा 
स्थानीयसरकारका 
पदानधकारीहरू वा 
कमाचारीहरूलाई जानकारी 
छ ? सोको लानि 
अनभमखुीकरणिररएकोछ ? 

(कायाकम सिंख्या र 
उपस्स्थनत) 

०-१ ! 

महहला हवकासकालानि 
भएका बेइस्जि घोषणा 
परका वाह्रवटा 
प्रनतवद्दताहरूका बारेमा 
स्थानीयसरकारका 
पदानधकारीहरू वा 
कमाचारीहरूलाई 
जानकारी ददन 
अनभमखुीकरणिररएको । 

महहला हवकासकालानि 
भएका बेइस्जि घोषणा 
परका वाह्रवटा 
प्रनतवद्दताहरूका बारेमा 
स्थानीयसरकारका 
पदानधकारीहरू वा 
कमाचारीहरूलाई 
जानकारी ददने कायािम 
रहेपनन सिालन 
नभएको। 

महहला हवकासकालानि 
भएका बेइस्जि घोषणा 
परका वाह्रवटा 
प्रनतवद्दताहरूका बारेमा 
स्थानीयसरकारका 
पदानधकारीहरू वा 
कमाचारीहरूलाई 
जानकारी नभएको र 
यस्तो जानकारी ददन ेकुनै 
कायािम नरहेको । 

महहला हवकासकालानि 
भएका बेइस्जि घोषणा 
परका वाह्रवटा 
प्रनतवद्दताहरूका बारेमा 
स्थानीयसरकारका 
पदानधकारीहरू वा 
कमाचारीहरूलाई जानकारी 
ददने 
अनभमखुीकरणकायाकमको 
सिंख्या र उपस्स्थनत 
हववरण। 
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३.
२.

१ 

महहला हवरुद्धसवै खाले 
हहिंसा ननमूाल िने 
कायािमहरू र सो 
अनसुारको बजेट 
हवननयोजन िरीकायािम 
समयैमा सम्पन्न िरेको छ 

? (कायाकम सिंख्या र 
उपस्स्थनत) 

०-१ 
 

महहला हवरुद्धसवै खाले 
हहिंसा ननमूाल िने 
कायािमहरू र सो 
अनसुारको बजेट 
हवननयोजन िरीकायािम 
समयैमा सम्पन्न हनुे 
िरेको । 

महहला हवरुद्धसव ैखाले 
हहिंसा ननमूाल िने 
कायािमहरू रहेपनन सो 
अनसुारको बजेट 
हवननयोजन तथा कायािम 
सिालन नभएको । 

महहला हवरुद्धसव ैखाले 
हहिंसा ननमूाल िने 
कायािमहरू नरहेको र 
यसकालानि बजेट समेत 
हवननयोजन हनुे निरेको। 

महहला हवरुद्धसव ैखाले 
हहिंसा ननमूाल िने 
कायािमहरू र बजेट 
हववरण तथा सिानलत 
कायािम कायाकम 
सिंख्या, नमनत र उपस्स्थनत 
हववरण । 

५० 

 

 

३.
२.

२ 

लैहिकहहिँसारहहत 
िाऊ ।निरपानलका 
घोषणा िरेको छ ? 

(घोषणा िरेको नमनत) र 
महहला हहिंसाहवरुद्ध सून्त्य 
सहहष्णुता अपनाएको छ ? 

(घटेका घटना सिंख्या र 
नलइएका ननणाय) 

०-१ 
 

लैहिकहहिँसारहहत िाऊ 
।निरपानलका घोषणा 
भएको र महहला 
हहिंसाहवरुद्ध सून्त्य 
सहहष्णुता अपनाइएको । 

लैहिकहहिँसारहहत िाऊ 
।निरपानलका घोषणा 
भएपनन महहला हहिंसाका 
घटना उल्लेख्य रुपमा 
नघटेको । 

लैहिकहहिँसारहहत िाऊ 
।निरपानलका घोषणा 
पनन नभएको र महहला 
हहिंसाका घटना उल्लेख्य 
सिंख्यमा रहेको । 

लैहिकहहिँसारहहत 
िाऊ ।निरपानलका 
घोषणा िरेको नमनत तथा 
नलइएका ननणाय हववरण 
र स्थानीय न्त्याहयक 
सनमनत वा प्रहरीमा 
महहला हहिंसासम्वन्त्धी 
उजरुीदताा हववरण । 

५१ 

  

 

३.
२.

३ 

स्थानीय सरकारले महहला 
हवरुद्धसव ैखाले हहिंसा 
ननमूाल िने कायािमहरू 
सिंचालन िनेिरेको छ ? 

(कायाकम सिंख्या र 
उपस्स्थनत तथा ननणाय 
पसु्स्तका) 

०-१ 
 

स्थानीय सरकारले 
महहला हवरुद्धसवै खाले 
हहिंसा ननमूाल िने 
कायािम सिालन िने 
िररएको । 

महहला हवरुद्धसव ैखाले 
हहिंसा ननमूाल िने 
कायािमहरू स्थानीय 
सरकारहरूले सिंचालन 
िनेिरे पनन प्रभावकारी 
नभएको । 

स्थानीय सरकारले 
महहला हवरुद्धसव ैखाले 
हहिंसा ननमूाल िने 
कायािमहरू सिंचालन 
िने निरेको । 

स्थानीय सरकारले 
सिालन िरेका महहला 
हवरुद्धसव ैखाले हहिंसा 
ननमूाल िने कायािमको 
उपस्स्थनत तथा ननणाय 
पसु्स्तका 
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३.
२.

४ 

के स्थानीयसरकारले समाजमा 
रहेका हवनभन्न कुसिंस्कार जस्तै   
)जानतित छुवाछुत, छाउपडी, 
बालहववाह, बह ुहववाह, दाइजो, 
आदद जस्ता सामास्जक कुरीनत 
हटाउन कायािमहरू 
सिंचालनिने िरेको छ ? 

(कायाकम सिंख्या र उपस्स्थनत) 

०-
१ 

१ 

स्थानीयसरकारले समाजमा 
रहेको हवनभन्न कुसिंस्कार 
जस्तै जानतित छुवाछुत, 

छाउपडी, बालहववाह, बह ु
हववाह, दाइजो, आदद जस्ता 
सामास्जक कुरीनत हटाउन 
कायािमहरू सिंचालनिने 
िरेको । 

स्थानीयसरकारले समाजमा 
रहेका हवनभन्न कुसिंस्कार 
जस्तै जानतित छुवाछुत, 

छाउपडी, बालहववाह, बह ु
हववाह, दाइजो, आदद मध्ये 
केहीमार सामास्जक कुरीनत 
हटाउने कायािम 
सिंचालनिने िरेको । 

स्थानीयसरकारले समाजमा 
रहेका हवनभन्न कुसिंस्कार 
जस्तै जानतित छुवाछुत, 

छाउपडी, बालहववाह, बह ु
हववाह, दाइजो, आदद 
सामास्जक कुरीनत हटाउन े
कायािम सिंचालनहालसम्म 
निरेको । 

स्थानीयसरकारले समाजमा 
रहेका हवनभन्न कुसिंस्कार 
जस्तै जानतित छुवाछुत, 

छाउपडी, बालहववाह, बह ु
हववाह, दाइजो, आदद 
सामास्जक कुरीनत हटाउन 
सिालन िरेका कायािमको 
सिंख्या र उपस्स्थनत । 

५३ 

 

क
ानू
नी
 स

ाि
रत

ा 

 

३.
३.

१ 

स्थानीय तहका महहला तथा 
समावेशी समूहबाट ननवाास्चत 
भएका समेत जनप्रनतनननधहरू 
र पानलकामा कायारत 
कमाचारीलाई नेपालको 
सिंहवधान, स्थानीय सरकार 
सिालन ऐन, अन्त्तर सरकार 
हवत्त र्वयवस्थापन ऐन, 
कमाचारी समायोजन ऐन, 
मलुकुी सिंहहताहरू, नबषयित 
कानूनहरू, पानलकाले जारी 
िरेका कानूनहरू र अन्त्य 
प्रचनलत महत्वपूणा 
कानूनहरूको बारेमा 
अनभमखुीकरण िने िरे । 
निरेको ? 

०-१ 
 

स्थानीय तहका महहला तथा 
समावेशी समूहबाट ननवाास्चत 
भएका समेत 
जनप्रनतनननधहरू र 
पानलकामा कायारत 
कमाचारीलाई नेपालको 
सिंहवधान, स्थानीय सरकार 
सिालन ऐन, अन्त्तर 
सरकार हवत्त र्वयवस्थापन 
ऐन, कमाचारी समायोजन 
ऐन, मलुकुी सिंहहताहरू, 
नबषयित कानूनहरू, 
पानलकाले जारी िरेका 
कानूनहरू र अन्त्य प्रचनलत 
महत्वपूणा कानूनको बारेमा 
अनभमखुीकरण िने िररएको 

स्थानीय तहका महहला तथा 
समावेशी समूहबाट ननवाास्चत 
भएका समेत केही 
जनप्रनतनननधहरू तथा 
पानलकामा कायारत 
कमाचारीहरुमध्ये केही 
नसनमतलाई मार नेपालको 
सिंहवधान, स्थानीय सरकार 
सिालन ऐन, अन्त्तर 
सरकार हवत्त र्वयवस्थापन 
ऐन, कमाचारी समायोजन 
ऐन, मलुकुी सिंहहताहरू, 
नबषयित कानूनहरू, 
पानलकाले जारी िरेका 
कानूनहरू र अन्त्य प्रचनलत 
महत्वपूणा कानूनको बारेमा 
अनभमखुीकरण िररएको। 

स्थानीय तहका महहला तथा 
समावेशी समूहबाट ननवाास्चत 
भएका समेत केही 
जनप्रनतनननधहरू तथा 
पानलकामा कायारत 
कमाचारीहरुमध्ये कसैलाई 
पनन नेपालको सिंहवधान, 
स्थानीय सरकार सिालन 
ऐन, अन्त्तर सरकार हवत्त 
र्वयवस्थापन ऐन, कमाचारी 
समायोजन ऐन, मलुकुी 
सिंहहताहरू, नबषयित 
कानूनहरू, पानलकाले जारी 
िरेका कानूनहरू र अन्त्य 
प्रचनलत महत्वपूणा कानूनको 
बारेमा अनभमखुीकरण 
निररएको। 

स्थानीय तहका महहला तथा 
समावेशी समूहबाट ननवाास्चत 
भएका समेत 
जनप्रनतनननधहरू र 
पानलकामा कायारत 
कमाचारीलाई नेपालको 
सिंहवधान र अन्त्य प्रचनलत 
कानूनको नबषयमा िररएको 
अनभमखुीकरण कायािमको 
सिंख्या र उपस्स्थनत हववरण 
। 
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३.
३.

२ 

स्थानीय तहका कायापानलका 
सदस्यहरू, सभाका 
सदस्यहरू र पानलकाका 
प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत 
लिायत सबै शाखा 
प्रमखुहरूलाई कानूनको 
मस्यौदा तजुामा सम्वन्त्धी 
प्रहिया र समाधान िनुा पने 
मूल समस्या तथा सवाल 
लिायत मखु्य नबषयवस्तकुा 
सम्वन्त्धमा समय समयमा 
अनभमखुीकरण िने िरे । 
निरेको ? 

०-१ 
 

स्थानीय तहका कायापानलका 
सदस्यहरू, सभाका 
सदस्यहरू र पानलकाका 
प्रमखु , प्रशासकीय अनधकृत 
लिायत सबै शाखा 
प्रमखुहरूलाई कानूनको 
मस्यौदा तजुामा सम्वन्त्धी 
प्रहिया र समाधान िनुा पने 
मूल समस्या तथा सवाल 
लिायत मखु्य नबषयवस्तकुा 
सम्वन्त्धमा समय समयमा 
अनभमखुीकरण िने िरेको 

स्थानीय तहका कायापानलका 
सदस्यहरू, सभाका 
सदस्यहरू र पानलकाका 
प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत 
लिायत सबै शाखा 
प्रमखुहरूमध्ये केहीलाईमार 
कानूनको मस्यौदा तजुामा 
सम्वन्त्धी प्रहिया र समाधान 
िनुा पने मूल समस्या तथा 
सवाल लिायत मखु्य 
नबषयवस्तकुा सम्वन्त्धमा 
अनभमखुीकरण िररएको । 

स्थानीय तहका कायापानलका 
सदस्यहरू, सभाका 
सदस्यहरू र पानलकाका 
प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत 
लिायत सबै शाखा 
प्रमखुहरूलाई कानूनको 
मस्यौदा तजुामा सम्वन्त्धी 
प्रहिया र समाधान िनुा पने 
मूल समस्या तथा सवाल 
लिायत मखु्य नबषयवस्तकुा 
सम्वन्त्धमा कुनैपनन 
अनभमखुीकरण नभएको । 

स्थानीय तहका कायापानलका 
सदस्यहरू, सभाका 
सदस्यहरू र पानलकाका 
प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत 
लिायत सबै शाखा 
प्रमखुहरूलाई कानूनको 
मस्यौदा तजुामा सम्वन्त्धी 
प्रहिया र समाधान िनुा पने 
मूल समस्या तथा सवाल 
लिायत मखु्य नबषयवस्त ु
समेटी िररएको 
अनभमखुीकरण कायािमको 
सिंख्या र उपस्स्थनत 
हववरण। 

५५ 

  

 

३.
३.

३ 

के महहलाहरूकोलानि 
कानूनी स्शिा सम्बन्त्धी 
कायािमहरू सिंचानलत भएका 
छन ? (जस्तैः कानूनी 
हकअनधकार, एकल महहला, 
र चेनलबेटी बेचहवखन हवरुद्ध 
कायािम, छाउपडी प्रथा 
हवरुद्ध कायािम, यौनहहिँसा 
नबरूद्धका कायािम 
आददबारेअनसु्शिण) 

०-१ 
 

महहलाहरूकोलानि कानूनी 
स्शिा सम्बन्त्धी - कानूनी 
हकअनधकार, एकल महहला, 
र चेनलबेटी बेचहवखन 
हवरुद्ध कायािम, छाउपडी 
प्रथा हवरुद्ध कायािम, 

यौनहहिँसा नबरूद्धका 
कायािम 
आददबारेननयनमतरुपमाअनसु्श
िण हनुे िरेको । 

महहलाहरूकोलानि कानूनी 
स्शिा सम्बन्त्धी - कानूनी 
हकअनधकार, एकल महहला, 
र चेनलबेटी बेचहवखन 
हवरुद्ध कायािम, छाउपडी 
प्रथा हवरुद्ध कायािम, 

यौनहहिँसा नबरूद्धका केही 
नबषयमा अनभमसु्खकरण हनु े
िरेको। 

महहलाहरूकोलानि कानूनी 
स्शिा सम्बन्त्धी - कानूनी 
हकअनधकार, एकल महहला, 
र चेनलबेटी बेचहवखन 
हवरुद्ध कायािम, छाउपडी 
प्रथा हवरुद्ध कायािम, 

यौनहहिँसा नबरूद्धका 
कायािम 
आददबारेअनसु्शिण 
नभएको। 

महहलाहरूकोलानि कानूनी 
स्शिा सम्बन्त्धी - कानूनी 
हकअनधकार, एकल महहला, 
चेनलबेटी बेचहवखन हवरुद्ध 
कायािम, छाउपडी प्रथा 
हवरुद्ध कायािम, यौनहहिँसा 
नबरूद्धका कायािम 
आददबारेअनसु्शिण कायाकम 
सिंख्या र पटक तथा 
सहभािी सिंख्या 
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३.
३.

४ 

महहलाहरूको लानिसिंचानलत 
कानूनी स्शिा सम्बन्त्धी 
कायािमहरू सिंचालनबाट के 
उनीहरु लाभास्न्त्वतभएका 
छन ्? (जस्तैः कानूनी हक 
अनधकार, एकल महहला, 
चेनलबेटीबेचहवखन हवरुद्ध 
कायािम , छाउपडी प्रथा 
हवरुद्ध कायािम, यौनहहिँसा 
नबरूद्धकाकायािम आददबारे 
अनसु्शिण र यसको असर) 

०-१ 
 

महहलाहरूको लानिसिंचानलत 
कानूनी स्शिा सम्बन्त्धी 
कायािमहरू सिंचालनबाट 
कानूनी हक अनधकार, 
एकल महहला, 
चेनलबेटीबेचहवखन हवरुद्ध 
कायािम , छाउपडी प्रथा 
हवरुद्ध कायािम, यौनहहिँसा 
नबरूद्धमहहलाहरू 
सशस्िकरण भएको । 

महहलाहरूको लानिसिंचानलत 
कानूनी स्शिा सम्बन्त्धी 
कायािमहरू सिंचालनबाट 
कानूनी हक अनधकार, एकल 
महहला, चेनलबेटीबेचहवखन 
हवरुद्ध कायािम छाउपडी 
प्रथा हवरुद्ध कायािम, 

यौनहहिँसा नबरूद्धकानबषयहरु 
मध्ये केहीमा महहलाहरूको 
सशस्िकरण भएको । 

महहलाहरूको लानिसिंचानलत 
कानूनी स्शिा सम्बन्त्धी 
कायािमहरू सिंचालन 
नभएको र यसले महहलाको 
कानूनी हक अनधकार, एकल 
महहला, चेनलबेटीबेचहवखन 
हवरुद्ध कायािम , छाउपडी 
प्रथा हवरुद्ध कायािम, 

यौनहहिँसा 
नबरूद्धकाकायािमहरूमा 
महहलाहरु सशि 
नभएको । 

महहलाहरूको लानिसिंचानलत 
कानूनी स्शिा सम्बन्त्धी 
कायािमहरू जस्तैः कानूनी 
हक अनधकार, एकल 
महहला, चेनलबेटीबेचहवखन 
हवरुद्ध कायािम छाउपडी 
प्रथा हवरुद्ध कायािम, 

यौनहहिँसा नबरूद्धकाकायािम 
आददबारे अनसु्शिण 
कायाकम सिंख्या र पटक 
तथा सहभािी सिंख्या 
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५७ 

 

हवप
द 

र्वय
वस्

था
पन

मा
 स

मा
वेस्श

ता
 

 

३.
४.

१ 

स्थानीय सरकारलेहवपद 
र्वयवस्थापन सम्वन्त्धी 
मापदडड, रणनीनत, कायानीनत 
सहहतको कायाहवनध 
स्वीकृतिदाा महहला तथा 
वस्िनतकरणमा परेको 
समदुायसिँि परामसा िरे । 
निरेको ? यस्तादस्ताबेजमा 
नसमान्त्तीकृत विा र 
समदुायलाई लस्ित िरी 
हवशेष राहत र महहला 
परुुषलाई अलि अलि 
सिंरिणको प्रावधान रहे। 
नरहेको ? 

०-१ 
 

स्थानीय सरकारलेहवपद 
र्वयवस्थापन सम्वन्त्धी 
मापदडड, रणनीनत, कायानीनत 
सहहतको कायाहवनध 
स्वीकृतिदाा महहला तथा 
वस्िनतकरणमा परेको 
समदुायसिँि परामसा हनु े
िरेको र यस्तादस्ताबेजमा 
नसमान्त्तीकृत विा र 
समदुायलाई लस्ित िरी 
हवशेष राहत र महहला 
परुुषलाई अलि अलि 
सिंरिणको प्रावधान समेत 
रहेको । 

स्थानीय सरकारलेहवपद 
र्वयवस्थापन सम्वन्त्धी 
मापदडड, रणनीनत, कायानीनत 
सहहतको कायाहवनध 
स्वीकृतिदाा महहला तथा 
वस्िनतकरणमा परेको 
समदुायका नसनमत 
र्वयस्िसिँिमार परामशा नलने 
िरेको र यस्तादस्ताबेजमा 
नसमान्त्तीकृत विा र 
समदुायलाई लस्ित िरी 
हवशेष राहत र महहला 
परुुषलाई अलि अलि 
सिंरिणको प्रावधान 
नरहेको। 

स्थानीय सरकारलेहवपद 
र्वयवस्थापन सम्वन्त्धी 
मापदडड, रणनीनत, कायानीनत 
सहहतको कायाहवनध 
स्वीकृतिदाा महहला तथा 
वस्िनतकरणमा परेको 
समदुायसिँि परामशा नलन े
निरेको र यस्तादस्ताबेजमा 
नसमान्त्तीकृत विा र 
समदुायलाई लस्ित िरीएको 
हवशेष राहतको प्रावधान 
समेत नरहेको। 

स्थानीय सरकारलेहवपद 
र्वयवस्थापन सम्वन्त्धी 
मापदडड, रणनीनत, कायानीनत 
सहहतको कायाहवनधको प्रनत 
र ननमााणको िममा 
िररएको परामशा 
कायािमको उपस्स्थनत र 
सहभानिता हववरण । 

५८ 

  

 

३.
४.

२ 

स्थानीयस्तरको हवपद 
सम्वन्त्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, 

नक्साङ्कन तथा र्वयवस्थापन 
िदाा लाभास्न्त्वत समूहमा 
महहला तथा वस्िनतकरणमा 
परेको समदुाय समेतको 
खडडीकृत तथ्याङ्क राखी 
आपतकालीन काया सिालन 
तथा राहत हवतरण िने िरे 
। निरेको ? 

०-१ 
 

स्थानीयस्तरको हवपद 
सम्वन्त्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, 

नक्साङ्कन तथा र्वयवस्थापन 
िदाा लाभास्न्त्वत समूहमा 
महहला र वस्िनतकरणमा 
परेको समदुाय समेतको 
खडडीकृत तथ्याङ्क राखी 
आपतकालीन काया सिालन 
तथा राहत हवतरण िने 
िरेको । 

स्थानीयस्तरको हवपद 
सम्वन्त्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, 

नक्साङ्कन तथा र्वयवस्थापन 
िदाा लाभास्न्त्वत समूहका 
महहला रकेही 
वस्िनतकरणमा परेको 
समदुायको तथ्याङ्क राखी 
आपतकालीन काया सिालन 
तथा राहत हवतरण िने 
िरेको । 

स्थानीयस्तरको हवपद 
सम्वन्त्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, 

नक्साङ्कन तथा र्वयवस्थापन 
िदाा लाभास्न्त्वत समूहका 
महहला र वस्िनतकरणमा 
परेको समदुायको तथ्याङ्क 
नराखी आपतकालीन काया 
सिालन तथा राहत हवतरण 
िने िरेको । 

स्थानीयस्तरको हवपद 
सम्वन्त्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, 

नक्साङ्कन तथा र्वयवस्थापन 
िदाा नलइएको लाभास्न्त्वत 
समूहका महहला र 
वस्िनतकरणमा परेको 
समदुायको तथ्याङ्क तथा 
राखी आपतकालीन काया 
सिालन तथा राहत 
हवतरणको सूची । 
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५९ 

  

 

३.
४.

३ 

समदुायमा आधाररत हवपद 
र्वयवस्थापन सम्वन्त्धी 
कायािदाा लाभास्न्त्वत 
समूहमा महहला तथा 
वस्िनतकरणमा परेको 
समदुाय समेतको 
सहभानितामा उनीहरूलाई 
पहहलो प्राथनमकतामा 
राखी िने िरे । 
निरेको ? 

०-१ 
 

समदुायमा आधाररत 
हवपद र्वयवस्थापन 
सम्वन्त्धी कायािदाा 
लाभास्न्त्वत समूहमा 
महहला तथा 
वस्िनतकरणमा परेको 
समदुाय समेतको 
सहभानितामा 
उनीहरूलाई पहहलो 
प्राथनमकतामा राखी 
सिालन िने िरेको । 

समदुायमा आधाररत 
हवपद र्वयवस्थापन 
सम्वन्त्धी कायािदाा 
लाभास्न्त्वत समूहमा 
महहला तथा केही 
वस्िनतकरणमा परेको 
समदुायको सहभानितामा 
उनीहरूलाई 
प्राथनमकतामा राखी 
सिालन िने िरेको । 

समदुायमा आधाररत 
हवपद र्वयवस्थापन 
सम्वन्त्धी कायािदाा 
लाभास्न्त्वत समूहमा 
महहला तथा 
वस्िनतकरणमा परेको 
समदुायको सहभानिता 
हवना उनीहरूलाई नबशेष 
प्राथनमकता नददइ 
सिालन िने िरेको । 

समदुायमा आधाररत 
हवपद र्वयवस्थापन 
सम्वन्त्धी कायाका 
लाभास्न्त्वत समूह र 
उनीहरूको ददएको 
प्राथनमकता तथा 
सहभानिता हववरण । 

६० 

  

 

३.
४.

४ 

हवपद र्वयवस्थापन कोषको 
स्थापना तथा सिालन र 
स्रोत पररचालन िदाा 
महहला तथा 
वस्िनतकरणमा परेको 
समदुाय समेतको 
सहभानितामा ननणाय िने 
िरे । निरेको ? 

०-१ 
 

हवपद र्वयवस्थापन 
कोषको स्थापना तथा 
सिालन र स्रोत 
पररचालन िदाा महहला 
तथा वस्िनतकरणमा 
परेको समदुाय समेतको 
सहभानितामा ननणाय िने 
िरेको । 

हवपद र्वयवस्थापन 
कोषको स्थापना तथा 
सिालन र स्रोत 
पररचालन िदाा महहला 
तथा वस्िनतकरणमा 
परेको समदुाय मध्ये 
नसनमतको सहभानितामा 
ननणाय िने िरेको । 

हवपद र्वयवस्थापन 
कोषको स्थापना तथा 
सिालन र स्रोत 
पररचालन िदाा महहला 
तथा वस्िनतकरणमा 
परेको समदुायको 
सहभानितामा हवना नै 
ननणाय िने िरेको । 

हवपद र्वयवस्थापन 
कोषको स्थापना तथा 
सिालन र स्रोत 
पररचालन िदाा महहला 
तथा वस्िनतकरणमा 
परेको समदुाय समेतको 
सहभानितामा भएको 
उपस्स्थनत हववरण । 
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सेव
ा प्र
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२०
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४.
१.

१ 

स्थानीय तहकाभवन, भौनतक 
पूवााधार तथा अन्त्य सिंरचना 
ननमााणको लानि ड्रइङ, 

नडजायन, लित अनमुानतयार 
िदाा सिंरचना ननमााण भएपनछ 
महहला, बालबानलका, अपािता 
भएका र्वयस्िलेननबााध प्रयोि 
िना सहकने िरीलैहिक, 

बालरअपाि मैरी / 
सिंबेदनशील सिंरिंचनाको 
प्रावधान सहहत हनु ेिरे । 
निरेको ? 

०-१ 
 

स्थानीय तहकाभवन, भौनतक 
पूवााधार तथा अन्त्य सिंरचना 
ननमााणको लानि ड्रइङ, 

नडजायन, लित 
अनमुानतयार िदाा महहला, 
बालबानलका, अपािता 
भएका र्वयस्िलेननबााध प्रयोि 
िना सहकने िरीलैहिक, 

बालरअपाि 
मैरीतथासिंबेदनशील सिंरिंचना 
ननमााण हनुेिरी स्वीकृत हनु े
िरेको । 

स्थानीय तहकाभवन, भौनतक 
पूवााधार तथा अन्त्य सिंरचना 
ननमााणको लानि ड्रइङ, 

नडजायन, लित 
अनमुानतयार िदाा अपािता 
भएका र्वयस्िलेननबााध प्रयोि 
िना सहकने िरीभएपनन 
लैहिक र 
बालमैरीतथासिंबेदनशील 
सिंरिंचना ननमााण हनुेिरी 
स्वीकृत नहनु ेिरेको । 

स्थानीय तहकाभवन, भौनतक 
पूवााधार तथा अन्त्य सिंरचना 
ननमााणको लानि ड्रइङ, 

नडजायन, लित 
अनमुानतयार िदाा महहला ,

र बालबानलका  अपािता 
भएका र्वयस्िलेननबााध प्रयोि 
िना सहकने 
िरीलैहिकबालमैरीतथासिंबेद
नशील सिंरिंचना ननमााण 
हनुेिरी स्वीकृत नहनु े
िरेको 

स्थानीय तहकाभवन, भौनतक 
पूवााधार तथा अन्त्य सिंरचना 
ननमााणको लानि स्वीकृत 
ड्रइङ, नडजायन, लित 
अनमुानतथा सिंरचना ननमााण 
भएपनछ महहला, 
बालबानलका, अपािता 
भएका र्वयस्िलेननबााध प्रयोि 
िना सहकने िरीलैहिक, 

बालरअपाि मैरी / 
सिंबेदनशील सिंरिंचनाकोड्रइङ ,

। प्रमाण भएको नडजायन  

६२ 

  

 

४.
१.

२ 

स्थानीय तहकाभवन, 
भौनतक पवुााधार तथा 
सिंरचनाहरु, स्शिा, 
स्वास्थ्य र अन्त्य 
सामास्जकपूवााधार सम्वन्त्धी 
भवन र अन्त्य सिंरचनाहरू 
ननमााण िदाा महहला, 
अपािता भएकार्वयस्ि 
तथा बालमैरीयिु 
दृहष्टकोणबाट समेत 
उपयिु हनुे िरी ननमााण 
िररएको छ ।छैन ? 

०-१ 
 

स्थानीय तहकाभवन, भौनतक 
पवुााधार तथा सिंरचनाहरु, 

स्शिा, स्वास्थ्य र अन्त्य 
सामास्जकपूवााधार सम्वन्त्धी 
भवन र अन्त्य सिंरचनाहरू 
ननमााण िदाा महहला, 
अपािता भएकार्वयस्ि तथा 
बालमैरीयिु दृहष्टकोणबाट 
समेत उपयिु हनुे िरी 
ननमााण हनु ेिरेको । 

स्थानीय तहकाभवन, भौनतक 
पवुााधार तथा सिंरचनाहरु, 

स्शिा, स्वास्थ्य र अन्त्य 
सामास्जकपूवााधार सम्वन्त्धी 
भवन र अन्त्य 
सिंरचनाहरूमध्ये केहीको 
मारननमााण िदाा महहला, 
अपािता भएकार्वयस्ि तथा 
बालमैरीयिु दृहष्टकोणबाट 
समेत उपयिु हनु ेिरी 
ननमााण हनु ेिरेको । 

स्थानीय तहकाभवन, भौनतक 
पवुााधार तथा सिंरचनाहरु, 

स्शिा, स्वास्थ्य र अन्त्य 
सामास्जकपूवााधार सम्वन्त्धी 
भवन र अन्त्य सिंरचनाहरू 
ननमााण िदाा महहला, 
अपािता भएकार्वयस्ि तथा 
बालमैरीयिु दृहष्टकोणबाट 
समेत उपयिु हनु ेिरी 
ननमााण हनु ेनिरेको । 

स्थानीय तहकाभवन, भौनतक 
पवुााधार तथा सिंरचनाहरु, 

स्शिा, स्वास्थ्य र अन्त्य 
सामास्जकपूवााधार सम्वन्त्धी 
भवन र अन्त्य सिंरचनाहरूका 
ड्रइङ  , नननमात र नडजायन

 कायासम्पन्न सिंरचनाको
। प्रनतवेदनहरू  
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४.
१.

३ 

स्थानीय तहले १५०० 
विाहफटभन्त्दा बढी प्लीन्त्थ 
िेरफल भएका ननजी तथा 
सावाजननक भवन तथासिंरचना 
ननमााण सम्वन्त्धी नक्सा 
स्वीकृत िदाा महहला, 
अपािता भएका र्वयस्ि 
तथाबालमैरीयिु 
दृहष्टकोणबाट समेत उपयिु 
हनुे िरी सिंरचना तयार िना 
ननदेशनददन ेिररएको छ । 
छैन ? 

०-१ 
 

स्थानीय तहले१५०० 
विाहफटभन्त्दा बढी प्लीन्त्थ 
िेरफल भएका ननजी तथा 
सावाजननक भवन 
तथासिंरचना ननमााण सम्वन्त्धी 
नक्सा स्वीकृत िदाा महहला, 
अपािता भएका र्वयस्ि 
तथाबालमैरीयिु 
दृहष्टकोणबाट समेत उपयिु 
हनुे िरी सिंरचना तयार िना 
ननदेशनददन ेिरेको । 

स्थानीय तहले१५०० 
विाहफटभन्त्दा बढी प्लीन्त्थ 
िेरफल भएका ननजी तथा 
सावाजननक भवन 
तथासिंरचना ननमााण सम्वन्त्धी 
नक्सा स्वीकृत िदाा महहला, 
अपािता भएका र्वयस्ि 
तथाबालमैरीयिु 
दृहष्टकोणबाट समेत उपयिु 
हनुे िरी सिंरचना तयार 
िनुापने नीनत बनाएको तर 
कायाान्त्वयन नभएको । 

स्थानीय तहले१५०० 
विाहफटभन्त्दा बढी प्लीन्त्थ 
िेरफल भएका ननजी तथा 
सावाजननक भवन 
तथासिंरचना ननमााण सम्वन्त्धी 
नक्सा स्वीकृत िदाा महहला, 
अपािता भएका र्वयस्ि 
तथाबालमैरीयिु 
दृहष्टकोणबाट समेत उपयिु 
हनु ेिरी सिंरचना तयार िना 
ननदेशनददनकुेनै नीनत नै 
नभएको र हालसम्म यस 
नबषयमा नसोस्चएको । 

स्थानीय तहले१५०० 
विाहफटभन्त्दा बढी प्लीन्त्थ 
िेरफल भएका ननजी तथा 
सावाजननक भवन 
तथासिंरचना ननमााण सम्वन्त्धी 
नक्सा स्वीकृत िदाा महहला, 
अपािता भएका र्वयस्ि 
तथाबालमैरीयिु 
दृहष्टकोणबाट समेत उपयिु 
हनु ेिरी सिंरचना तयार िना 
ननदेशनददन ेनीनत र स्वीकृत 
नक्साको प्रनत । 

६४ 

  

 

४.
१.

४ 

स्थानीय तहले महहला तथा 
बस्िनतकरणमा परेको 
समदुायलाई लस्ित िरी 
परिंपराित तथा आधनुनक 
उजाा (जन हवद्यतु, हवनभन्न 
बैकस्ल्पक उजाा स्रोतबाट 
प्राप्त हनु ेउजाा, सधुाररएको 
चलुो आदद) को प्रयोि िना 
सकारात्मक वातावरण र 
प्रोत्साहन िने आयोजनाहरू 
रहे । नरहेको ? 

०-१ 
 

स्थानीय तहले महहला तथा 
बस्िनतकरणमा परेको 
समदुायलाई लस्ित िरी 
परिंपराित तथा आधनुनक 
उजाा (जन हवद्यतु, हवनभन्न 
बैकस्ल्पक उजाा स्रोतबाट 
प्राप्त हनु ेउजाा, सधुाररएको 
चलुो आदद) को प्रयोि िना 
सकारात्मक वातावरण र 
प्रोत्साहन िने आयोजनाहरू 
रहेका । 

स्थानीय तहले महहला तथा 
बस्िनतकरणमा परेको 
समदुायलाई लस्ित िरी 
परिंपराित तथा आधनुनक 
उजाा (जन हवद्यतु, हवनभन्न 
बैकस्ल्पक उजाा स्रोतबाट 
प्राप्त हनु ेउजाा, सधुाररएको 
चलुो आदद) को प्रयोि िने 
सोच बनाएको तर 
सकारात्मक वातावरण र 
प्रोत्साहन िने आयोजनाहरू 
नरहेको । 

स्थानीय तहले महहला तथा 
बस्िनतकरणमा परेको 
समदुायलाई लस्ित िरी 
परिंपराित तथा आधनुनक 
उजाा (जन हवद्यतु, हवनभन्न 
बैकस्ल्पक उजाा स्रोतबाट 
प्राप्त हनु ेउजाा, सधुाररएको 
चलुो आदद) को प्रयोि िना 
नीनत तथा सकारात्मक 
वातावरण र प्रोत्साहन िने 
आयोजनाहरू समेत 
नरहेको । 

स्थानीय तहले महहला तथा 
बस्िनतकरणमा परेको 
समदुायलाई लस्ित िरी 
परिंपराित तथा आधनुनक 
उजाा (जन हवद्यतु, हवनभन्न 
बैकस्ल्पक उजाा स्रोतबाट 
प्राप्त हनु ेउजाा, सधुाररएको 
चलुो आदद) को प्रयोि िना 
सकारात्मक वातावरण र 
प्रोत्साहन िने नीनत तथा 
आयोजनाहरू । 
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६५ 

 

प्रज
नन

 ्स्
वा
स्थ्
य 

 

४.
२.

१ 

िभावतीमहहलालाई 
जोस्खमयिु, खतरायिु 
काममा नलिाउने िरी 
बाहषाक नीनत र 
कायािममा प्रजनन ्
स्वास्थ्य सम्वन्त्धी नीनत र 
कायािम समावेश भए । 
नभएको ? 

०-१ 
 

िभावतीमहहलालाई 
जोस्खमयिु, खतरायिु 
काममा नलिा िरी 
बाहषाक नीनत र 
कायािममा प्रजनन ्
स्वास्थ्य सम्वन्त्धी नीनत र 
कायािम समावेश िरी 
सो नीनत कायाान्त्वयन 
िररएको । 

िभावतीमहहलालाई 
जोस्खमयिु, खतरायिु 
काममा नलिाउन ेिरी 
बाहषाक नीनत र 
कायािममा प्रजनन ्
स्वास्थ्य सम्वन्त्धी नीनत र 
कायािम समावेश भएको 
तर कायाान्त्वयन 
नभएको । 

िभावतीमहहलालाई 
जोस्खमयिु, खतरायिु 
काममा िलिाउन ेनीनत 
तथा यसको कायाान्त्वन 
केहीपनन नभएको । 

िभावतीमहहलालाई 
जोस्खमयिु, खतरायिु 
काममा नलिाउन ेनीनत 
र यसको अनिुमन 
प्रनतवेदन । 

६६ 

  

 

४.
२.

२ 

स्थानीय तहको कायाालय, 
अस्पाताल वा स्वास्थ्य  

चौकी र सम्भव भएका  

सावाजननकस्थलहरुमा 
बच्चालाईस्तनपानका 
नननमत्त अलग्िै किर 
समयको र्वयवस्था र सो 
को र्वयवस्थापन िररएको 
छ । छैन ? 

०-१ 
 

स्थानीय तहको कायाालय, 
अस्पाताल वा स्वास्थ्य 
चौकी र सम्भव भएका 
सावाजननक स्थलहरुमा  
बच्चालाई स्तनपानका 
नननमत्त अलग्िै कि र 
समयको र्वयवस्था र सो 
को र्वयवस्थापन 
िररएको । 

स्थानीय तहको कायाालय, 

अस्पाताल वा स्वास्थ्य 
चौकी र सम्भव भएका 
सावाजननक स्थलहरुमा 
बच्चालाई स्तनपानका 
नननमत्त अलग्िै कि र 
समयको र्वयवस्था िने 
नीनत रहेको तर 
कायाान्त्वयन नभएको । 

स्थानीय तहको कायाालय, 
अस्पाताल वा स्वास्थ्य 
चौकी र सम्भव भएका 
सावाजननक स्थलहरुमा 
बच्चालाई स्तनपानका 
नननमत्त अलग्िै कि र 
समयको र्वयवस्था 
सम्वन्त्धी नीनत तथा 
यसको र्वयवस्थापन 
केहीपनन नभएको । 

स्थानीय तहको कायाालय, 
अस्पाताल वा स्वास्थ्य 
चौकी र सम्भव भएका 
सावाजननक स्थलहरुमा 
बच्चालाई स्तनपानका 
नननमत्त अलग्िै कि र 
समयको र्वयवस्था िने 
नीनत र यसको अनिुमन 
प्रनतवेदन । 
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६७ 

  

 

४.
२.

३ 

पररवार ननयोजन, मात ृ
स्शश ुकल्याण, हवस्ताररत 
खोप, पोषण, जनसिंख्या 
स्शिा र जनस्वास्थ 
सम्बन्त्धी कायािम 
लिायत महहलाहरूको 
स्वास्थ्य सधुार सम्बन्त्धी 
हवशेष कायािमहरू 
सिंचालन िररएका छन ्< 

०-१ १ 

पररवार ननयोजन, मात ृ
स्शश ुकल्याण, हवस्ताररत 
खोप, पोषण, जनसिंख्या 
स्शिा र जनस्वास्थ 
सम्बन्त्धीकायािम 
लिायत महहलाहरूको 
स्वास्थ्य सधुार सम्बन्त्धी 
हवशेष 
कायािमहरूसिंचालन 
िररएका । 

पररवार ननयोजन, मात ृ
स्शश ुकल्याण, हवस्ताररत 
खोप, पोषण, जनसिंख्या 
स्शिा र जनस्वास्थ 
सम्बन्त्धीकायािम 
लिायत महहलाहरूको 
स्वास्थ्य सधुार सम्बन्त्धी 
केही हवशेष कायािमहरू 
मार सिंचालन भएका । 

पररवार ननयोजन, मात ृ
स्शश ुकल्याण, हवस्ताररत 
खोप, पोषण, जनसिंख्या 
स्शिा र जनस्वास्थ 
सम्बन्त्धीकायािम 
लिायत महहलाहरूको 
स्वास्थ्य सधुार सम्बन्त्धी 
कुनैपनन हवशेष 
कायािमहरूसिंचानलत 
नभएका 

सतु्केरी हुिँदाको स्वास्थ्य 
अवस्था सधुार िना, 
हकशोरीहरूको लानि 
प्रजनन र यौन स्शिा 
आदानप्रदान िना, 
एचआईभी एड्स, 

स्तनक्यान्त्सर, पाठेघरको 
क्यान्त्सर र आि खस्ने 
अवस्था सधुार िने र 
स्वास्थस्शहवरहरू राख्न े
जस्ता महहलाको स्वास्थ्य 
सधुार सम्वन्त्धी कायाकम 
सिंख्या र पटक तथा 
सहभािी सिंख्या । 

६८ 

  

 

४.
२.

४ 

महहला, िररब, ननमखुा र 
बस्िनतकरणमा परेका 
र्वयस्िहरूको स्वास्थ्य 
नबमा िना सहजीकरण र 
सहयोििने कायािम र 
बजेट भए । नभएको < 

०-१ 
 

महहला, िररब, ननमखुा र 
बस्िनतकरणमा परेका 
र्वयस्िहरूको स्वास्थ्य 
नबमा िना सहजीकरण र 
सहयोििने कायािम र 
बजेट कायाान्त्वयनमा 
रहेको । 

महहला, िररब, ननमखुा र 
बस्िनतकरणमा परेका 
र्वयस्िहरूको स्वास्थ्य 
नबमा िना सहजीकरण र 
सहयोििने कायािम 
भएपनन बजेट हवननयोजन 
नभएको । 

महहला, िररब, ननमखुा र 
बस्िनतकरणमा परेका 
र्वयस्िहरूको स्वास्थ्य 
नबमा िना सहजीकरण र 
सहयोििने कायािम र 
बजेट नभएको । 

महहला, िररब, ननमखुा र 
बस्िनतकरणमा परेका 
र्वयस्िहरूको स्वास्थ्य 
नबमा िना सहजीकरण र 
सहयोििने चाल ुबषाको 
कायािम र बजेट भएको 
प्रनत र ितबषाको समीिा 
प्रनतवेदन । 
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६९ 

 

स्श
िा

 क
ाय
ाि
म 

 

४.
३.

१ 

स्थानीय तहलेआफ्नो 
पानलका नभरका हवद्यालय 
जान ेउमेरका सबै 
बालबानलकालाई 
हवद्यालयमा भनाािराउने 
प्रवन्त्ध नमलाए । 
ननमलाएको < 

०-१ १ 

स्थानीय तहलेआफ्नो 
पानलका नभरका हवद्यालय 
जाने उमेरका सबै 
बालबानलकालाई 
हवद्यालयमा भनाािराउने 
प्रवन्त्ध नमलाएको । 

स्थानीय तहलेआफ्नो 
पानलका नभरका हवद्यालय 
जाने उमेरका सबै 
बालबानलकालाई 
हवद्यालयमा भनाािराउने 
नीनत भएपनन पयााप्त 
प्रयास नभएको । 

स्थानीय तहलेआफ्नो 
पानलका नभरका हवद्यालय 
जाने उमेरका सबै 
बालबानलकालाई 
हवद्यालयमा भनाािराउन े
प्रवन्त्ध ननमलाएको । 

स्थानीय तहलेआफ्नो 
पानलका नभरका हवद्यालय 
जाने उमेरका सबै 
बालबानलकालाई 
हवद्यालयमा भनाािराउने 
ननणाय तथा यसको 
कायाान्त्वयन प्रनतवेदन । 

७० 

  

 

४.
३.

२ 

स्थानीय तहलेआफ्नो 
पानलका नभरका आनथाक 
अवस्था कमजोर भएका 
पररवारका बानलका तथा 
वस्िनतकरणमा परेका 
समूदायकासबै 
बालबानलकालाई ददवा 
खाजा, ननशलु्क 
पाठ्यपसु्तक र शैस्िक 
सामाग्री तथा पोसाक 
उपलब्ध िराउन 
छारबसृ्त्तकोर्वयवस्था िरी 
ननश्पि हवतरण हनुे 
प्रवन्त्ध नमलाए । 
ननमलाएको < 

०-१ १ 

स्थानीय तहलेआफ्नो 
पानलका नभरका आनथाक 
अवस्था कमजोर भएका 
पररवारका बानलका तथा 
वस्िनतकरणमा परेका 
समूदायकासबै 
बालबानलकालाई ददवा 
खाजा, ननशलु्क 
पाठ्यपसु्तक र शैस्िक 
सामाग्री तथा पोसाक 
उपलब्ध िराउन 
छारबसृ्त्तकोर्वयवस्था िरी 
ननश्पि हवतरण हनु े
प्रवन्त्ध नमलाएको । 

स्थानीय तहलेआफ्नो 
पानलका नभरका आनथाक 
अवस्था कमजोर भएका 
केही पररवारका बानलका 
तथा वस्िनतकरणमा 
परेका समूदायकाकेही 
बालबानलकालाई ददवा 
खाजा, ननशलु्क 
पाठ्यपसु्तक र शैस्िक 
सामाग्री तथा पोसाक 
उपलब्ध िराउन 
छारबसृ्त्तकोर्वयवस्था िरी 
ननश्पि हवतरण हनुे 
प्रवन्त्ध नमलाएको । 

स्थानीय तहलेआफ्नो 
पानलका नभरका आनथाक 
अवस्था कमजोर भएका 
पररवारका बानलका तथा 
वस्िनतकरणमा परेका 
समूदायकाकुनै 
बालबानलकालाई पनन 
ददवा खाजा, ननशलु्क 
पाठ्यपसु्तक र शैस्िक 
सामाग्री तथा पोसाक 
उपलब्ध िराउन 
छारबसृ्त्तकोर्वयवस्था िरी 
ननश्पि हवतरण हनुे 
प्रवन्त्ध ननमलाएको । 

स्थानीय तहलेआफ्नो 
पानलका नभरका आनथाक 
अवस्था कमजोर भएका 
पररवारका बानलका तथा 
वस्िनतकरणमा परेका 
समूदायकासबै 
बालबानलकालाई ददवा 
खाजा, ननशलु्क 
पाठ्यपसु्तक र शैस्िक 
सामाग्री तथा पोसाक 
उपलब्ध िराउन 
छारबसृ्त्तकोर्वयवस्था िरी 
ननश्पि हवतरण हनुे 
प्रवन्त्ध नमलाउन े
कायािम तथा 
कायाान्त्वयन प्रनतवेदन । 
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४.
३.

३ 

अस्शस्ित महहलाहरूको 
लानिस्शिा सम्बन्त्धी 
हवशेष कायािमहरू 
सिंचानलत भए । नभएका 
? (जस्तैः 
अनभभावकस्शिा, प्रौढ तथा 
हकशोरी किाहरू, साथी 
स्शिा, कायामूलक प्रौढ 
स्शिा, बच्चादेस्ख बच्चा 
किा, आदद ) (कायाकम 
सिंख्या र पटक तथा 
सहभािी सिंख्या) 

०-१ 
 

अस्शस्ित महहलाहरूको 
लानिस्शिा सम्बन्त्धी 
हवशेष कायािमहरू 
अनभभावकस्शिा, प्रौढ 
तथा हकशोरी किाहरू, 

साथी स्शिा, कायामूलक 
प्रौढ स्शिा, बच्चादेस्ख 
बच्चा किा, आदद 
सिंचालन भएका । 

अस्शस्ित महहलाहरूको 
लानिस्शिा सम्बन्त्धी 
हवशेष कायािमहरू 
अनभभावकस्शिा, प्रौढ 
तथा हकशोरी किाहरू, 

साथी स्शिा, कायामूलक 
प्रौढ स्शिा, बच्चादेस्ख 
बच्चा किा, आदद 
सिंचालन िने नीनत 
भएपनन बजेट हवननयोजन 
नभएको । 

अस्शस्ित महहलाहरूको 
लानिस्शिा सम्बन्त्धी 
हवशेष कायािमहरू 
अनभभावकस्शिा, प्रौढ 
तथा हकशोरी किाहरू, 

साथी स्शिा, कायामूलक 
प्रौढ स्शिा, बच्चादेस्ख 
बच्चा किाआदद कुनैपनन 
सिंचालन नभएको । 

अस्शस्ित महहलाहरूको 
लानिस्शिा सम्बन्त्धी 
हवशेष कायािमहरू 
अनभभावकस्शिा, प्रौढ 
तथा हकशोरी किाहरू, 

साथी स्शिा, कायामूलक 
प्रौढ स्शिा, बच्चादेस्ख 
बच्चा किाआदद 
सिंचालनको उपस्स्थनत र 
चनिुमन प्रनतवेदन । 

७२ 

  

 

४.
३.

४ 

हवद्यालयमा छार र 
छाराको लानि छुट्टा छुटै्ट 
शौचालय, हकशोरी 
छाराको लािी प्याड र 
यौन स्शिा तथा 
सहजीकरण कायािम 
सिंचालन हनुे िरे । 
निरेको ? 

०-१ १ 

हवद्यालयमा छार र 
छाराको लानि छुट्टा छुटै्ट 
शौचालय, हकशोरी 
छाराको लािी प्याड र 
यौन स्शिा तथा 
सहजीकरण कायािम 
सिंचालन हनुे िरेको । 

केही हवद्यालयमा छार र 
छाराको लानि छुट्टा छुटै्ट 
शौचालय, हकशोरी 
छाराको लािी प्याड र 
यौन स्शिा तथा 
सहजीकरण सम्वन्त्धी 
नसनमत कायािम सिंचालन 
हनु ेिरेको । 

हवद्यालयमा छार र 
छाराको लानि छुट्टा छुटै्ट 
शौचालय, हकशोरी 
छाराको लािी प्याड र 
यौन स्शिा तथा 
सहजीकरण जस्ता कुनै 
कायािम सिंचालन हनुे 
निरेको । 

हवद्यालयमा छार र 
छाराको लानि छुट्टा छुटै्ट 
शौचालय, हकशोरी 
छाराको लािी प्याड र 
यौन स्शिा तथा 
सहजीकरण कायािम 
सिंचालन तथा 
अनिुमनका 
प्रनतवेदनहरु। 
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४.
४.

१ 

िाउिँपानलका । 
निरपानलकामा सफा 
हपउन ेपानी, सफासिँि हात 
धनु ेर्वयवस्था, महहला र 
परुुषका लानि अलग्िै 
शौचालयको र्वयवस्था, र 
स्यानीटाइजरको उपयोि 
िने प्रवन्त्ध भए । 
नभएको  

०-१ १ 

िाउिँपानलका । 
निरपानलकामा सफा 
हपउने पानी, सफासिँि 
हात धनु ेर्वयवस्था, 
महहला र परुुषका लानि 
अलग्िै शौचालयको 
र्वयवस्था, र 
स्यानीटाइजरको उपयोि 
िने प्रवन्त्ध भएको । 

िाउिँपानलका । 
निरपानलकामा सफा 
हपउने पानी, सफासिँि 
हात धनुे र्वयवस्था, 
महहला र परुुषका लानि 
एउटै शौचालयको 
र्वयवस्थाभएको । 

िाउिँपानलका । 
निरपानलकामा सफा 
हपउने पानी, सफासिँि 
हात धनुे र्वयवस्था, 
महहला र परुुषका लानि 
अलग्िै शौचालयको 
र्वयवस्था, र 
स्यानीटाइजरको उपयोि 
िने प्रवन्त्ध नभएको । 

िाउिँपानलका । 
निरपानलकामा सफा 
हपउन ेपानी, सफासिँि 
हात धनुे र्वयवस्था, 
महहला र परुुषका लानि 
अलग्िै शौचालयको 
र्वयवस्था, र 
स्यानीटाइजरको उपयोि 
िने प्रवन्त्ध भए । 
नभएको अनिुमन िने । 

७४ 

  

 

४.
४.

२ 

स्थानीय तहको आयोजना 
तथा स्थानीय 
महहलाहरुको सिीय 
सहभानितामा वडा वडामा 
खलुा ददसामखु्त पानलका, 
घरघरमा शौचालय, डािँडा 
र िौंडामा पोखरी, टोल 
सफाइ अनभयान जस्ता 
कायािम सिालन हनु े
िरे । निरेको  

०-१ 
 

स्थानीय तहको आयोजना 
तथा स्थानीय 
महहलाहरुको सिीय 
सहभानितामा वडा वडामा 
खलुा ददसामखु्त पानलका, 
घरघरमा शौचालय, डािँडा 
र िौंडामा पोखरी, टोल 
सफाइ अनभयान जस्ता 
कायािम सिालन हनु े
िरेको । 

स्थानीय तहको आयोजना 
तथा स्थानीय 
महहलाहरुको सिीय 
सहभानितामा केही 
वडामा खलुा ददसामखु्त 
पानलका, घरघरमा 
शौचालय, डािँडा र 
िौंडामा पोखरी, टोल 
सफाइ अनभयान जस्ता 
कायािम सिालन 
भएको । 

स्थानीय तहको आयोजना 
तथा स्थानीय 
महहलाहरुको सिीय 
सहभानितामा वडा वडामा 
खलुा ददसामखु्त पानलका, 
घरघरमा शौचालय, डािँडा 
र िौंडामा पोखरी, टोल 
सफाइ अनभयान जस्ता 
कायािम सिालन हनुे 
निरेको । 

स्थानीय तहको आयोजना 
तथा स्थानीय 
महहलाहरुको सिीय 
सहभानितामा वडा वडामा 
खलुा ददसामखु्त पानलका, 
घरघरमा शौचालय, डािँडा 
र िौंडामा पोखरी, टोल 
सफाइ अनभयान जस्ता 
कायािम सिालन िने 
बजेट र सिंचालन 
प्रनतवेदन । 
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४.
४.

३ 

कुहहने र नकुहहने घरायसी 
फोहोर छुट्याउने 
र्वयवस्था, फोहोर सिंकलन 
तथा हवसजान, घरघरमा 
भान्त्छाको फोहोर र 
पानीबाट करेसा बाली 
तथा िमला र फुलबारी 
जस्ता कायािममा महहला 
र परुूषको समान 
सहभानिता हनुपुने जस्ता 
चेतना अनभबहुद्ध कायािम 
सिालन हनुे िरे । 
निरेको < 

०-१ 
 

कुहहने र नकुहहने 
घरायसी फोहोर 
छुट्याउने र्वयवस्था, 
फोहोर सिंकलन तथा 
हवसजान, घरघरमा 
भान्त्छाको फोहोर र 
पानीबाट करेसा बाली 
तथा िमला र फुलबारी 
जस्ता कायािममा 
महहला र परुूषको समान 
सहभानिता हनुपुने जस्ता 
चेतना अनभबहुद्ध कायािम 
सिालन हनुे िरेको । 

कुहहन ेर नकुहहन े
घरायसी फोहोर 
छुट्याउने र्वयवस्था, 
फोहोर सिंकलन तथा 
हवसजान, घरघरमा 
भान्त्छाको फोहोर र 
पानीबाट करेसा बाली 
तथा िमला र फुलबारी 
जस्ता कायािममा 
महहला र परुूषको समान 
सहभानिता हनुपुने जस्ता 
चेतना अनभबहुद्ध कायािम 
सिालन िने बजेट तथा 
कायािम रहेको तर 
कायाान्त्वयन नभएको । 

कुहहने र नकुहहने 
घरायसी फोहोर 
छुट्याउने र्वयवस्था, 
फोहोर सिंकलन तथा 
हवसजान, घरघरमा 
भान्त्छाको फोहोर र 
पानीबाट करेसा बाली 
तथा िमला र फुलबारी 
जस्ता कायािममा 
महहला र परुूषको समान 
सहभानिता हनुपुने जस्ता 
चेतना अनभबहुद्ध कायािम 
सिालन हनु ेनिरेको । 

कुहहने र नकुहहने 
घरायसी फोहोर 
छुट्याउन ेर्वयवस्था, 
फोहोर सिंकलन तथा 
हवसजान, घरघरमा 
भान्त्छाको फोहोर र 
पानीबाट करेसा बाली 
तथा िमला र फुलबारी 
जस्ता कायािममा 
महहला र परुूषको समान 
सहभानिता हनुपुने जस्ता 
चेतना अनभबहुद्ध 
कायािमको स्वीकृत 
बजेट र सिालन 
प्रनतवेदन । 
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४.
४.

४ 

महहलाहरू बढीमारामा 
सिंलग्न हनु ेकायामा 
सफापानीको सहज 
र्वयवस्थाका लानि स्थानीय 
महहलाहरुको सिीय 
सहभानितामा आकासेपानी 
सिंकलन र भडडारण, 

परिंपराित इनार र कुवाको 
पनुजीहवकरण र ररचास्जाङ 
कायािम सिालन हनुे िरे 
। निरेको < 

०-१ 
 

महहलाहरू बढीमारामा 
सिंलग्न हनु ेकायामा 
सफापानीको सहज 
र्वयवस्थाका लानि स्थानीय 
महहलाहरुको सिीय 
सहभानितामा आकासेपानी 
सिंकलन र भडडारण, 

परिंपराित इनार र कुवाको 
पनुजीहवकरण र ररचास्जाङ 
कायािम सिालन हनुे 
निरेको । 

महहलाहरू बढीमारामा 
सिंलग्न हनु ेकायामा 
सफापानीको सहज 
र्वयवस्थाका लानि स्थानीय 
महहलाहरुको सिीय 
सहभानितामा आकासेपानी 
सिंकलन र भडडारण, 

परिंपराित इनार र कुवाको 
पनुजीहवकरण र ररचास्जाङ 
कायािम सिालन िने 
कायािम रहेको तर 
कायाान्त्वयन नभएको । 

महहलाहरू बढीमारामा 
सिंलग्न हनु ेकायामा 
सफापानीको सहज 
र्वयवस्थाका लानि स्थानीय 
महहलाहरुको सिीय 
सहभानितामा आकासेपानी 
सिंकलन र भडडारण, 

परिंपराित इनार र कुवाको 
पनुजीहवकरण र ररचास्जाङ 
कायािम सिालन हनु े
निरेको । 

स्थानीय महहलाहरुको 
सिीय सहभानितामा 
आकासेपानी सिंकलन र 
भडडारण, परिंपराित इनार र 
कुवाको पनुजीहवकरण र 
ररचास्जाङ कायािम सिालन 
बजेट र प्रनतवेदन । 

७७ 
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४.
५.

१ 

स्थानीय सरकारको योजना 
तजुामा िदाा बेरोजिार तथा 
िरीबीको नक्साङ्कनको समेत 
आधार नलईमहहला तथा 
बस्िनतकरणमा परेको 
समदुायलाई प्रत्यि लाभ हनुे 
स्वरोजिारमूलक, आयमूलक 
र सीपमूलक कायािमहरू 
राख्न ेर बाहषाक बजटेमा 
समावेश िरी कायाान्त्वयन 
िररएको छ । छैन < 

०-१ )=% 

स्थानीय सरकारको योजना 
तजुामा िदाा बेरोजिार तथा 
िरीबीको नक्साङ्कनको समेत 
आधार नलईमहहला तथा 
बस्िनतकरणमा परेको 
समदुायलाई प्रत्यि लाभ 
हनुे स्वरोजिारमूलक, 

आयमूलक र सीपमूलक 
कायािमहरू राख्न ेिररएको 
र बाहषाक बजटेमा समावेश 
िरी कायाान्त्वयन िररएको । 

स्थानीय सरकारको योजना 
तजुामा िदाा बेरोजिार तथा 
िरीबीको नक्साङ्कनको समेत 
आधार नलईमहहला तथा 
बस्िनतकरणमा परेको 
समदुायलाई प्रत्यि लाभ 
हनुे स्वरोजिारमूलक, 

आयमूलक र सीपमूलक 
केही कायािमहरू राख्न े
िररएको तर र बाहषाक 
बजेटमा समावेश िरी 
कायाान्त्वयननभएको। 

स्थानीय सरकारको योजना 
तजुामा िदाा बेरोजिार तथा 
िरीबीको नक्साङ्कनको समेत 
आधार नलईमहहला तथा 
बस्िनतकरणमा परेको 
समदुायलाई प्रत्यि लाभ 
हनु ेस्वरोजिारमूलक, 

आयमूलक र सीपमूलक 
कुनै कायािम राख्न े
निररएको । 

स्थानीय सरकारको योजना 
तजुामा िनुा अिानड 
बेरोजिार तथा िरीबीको 
नक्साङ्कनको समेत आधार 
नलईमहहला तथा 
बस्िनतकरणमा परेको 
समदुायलाई प्रत्यि लाभ 
हनु ेस्वरोजिारमूलक, 

आयमूलक र सीपमूलक 
कायाकमको हवषयवस्त,ु 

बजेट तथा सिंख्या 
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४.
५.

२ 

स्थानीय सरकारले 
स्वरोजिार तथा बैदेस्शक 
रोजिारीमा जाने महहला 
तथा बस्िनतकरणमा परेको 
समदुायको िमता 
हवकासको लानि 
कायािमहरू तय िरी 
कायाान्त्वयवन िने िरे । 
निरेको ? (कायाकम 
सिंख्या र उपस्स्थनत) 

०-१ 
 

स्थानीय सरकारले 
स्वरोजिार तथा बैदेस्शक 
रोजिारीमा जाने महहला 
तथा बस्िनतकरणमा 
परेको समदुायको िमता 
हवकासको लानि 
कायािमहरू तय िरी 
कायाान्त्वयवन िने 
िरेको । 

स्थानीय सरकारले 
स्वरोजिार तथा बैदेस्शक 
रोजिारीमा जान ेमहहला 
तथा बस्िनतकरणमा 
परेको समदुायकोिमता 
हवकासको लानि 
कायािमहरू तय िरेको 
तर कायाान्त्वयवन 
नभएको । 

स्थानीय सरकारले 
स्वरोजिार तथा बैदेस्शक 
रोजिारीमा जाने महहला 
तथा बस्िनतकरणमा 
परेको समदुायको िमता 
हवकासको लानि 
कायािमहरू तय निरेको 
र कुनै त्यस्ता कायािम 
कायाान्त्वयवन नभएको । 

स्थानीय सरकारले 
स्वरोजिार तथा बैदेस्शक 
रोजिारीमा जाने महहला 
तथा बस्िनतकरणमा 
परेको समदुायको िमता 
हवकासको लानि िररएका 
कायािमहरूको सिंख्या र 
उपस्स्थनत, तथा स्वीकृत  

कायािम ।  

७९ 

  

 

४.
५.

३ 

ग्रामीण महहला 
प्राहवनधकहरू (पश ुसेवा, 
कृहष, स्वास्थ्य र पूवााधार 
सम्बन्त्धी प्राहवनधक) 
रसामास्जक पररचालक 
तयार िने िरे । 
निरेको ? (मनोनयन, 
ननयसु्ि वा िठन र 
तानलमसम्बन्त्धी सचुकािँक) 

०-१ 
 

ग्रामीण 
महहलाप्राहवनधकहरू (पश ु
सेवा, कृहष, स्वास्थ्य र 
पूवााधार सम्बन्त्धी 
प्राहवनधक) रसामास्जक 
पररचालक तयार िने 
िरेको । 

ग्रामीण 
महहलाप्राहवनधकहरू (पश ु
सेवा, कृहष, स्वास्थ्य र 
पूवााधार सम्बन्त्धी 
प्राहवनधक) रसामास्जक 
पररचालक तयार िने 
नीनत रहेको तर 
कायाान्त्वयन नभएको । 

ग्रामीण 
महहलाप्राहवनधकहरू (पश ु
सेवा, कृहष, स्वास्थ्य र 
पूवााधार सम्बन्त्धी 
प्राहवनधक) रसामास्जक 
पररचालक तयार िने 
निरेको । 

ग्रामीण 
महहलाप्राहवनधकहरू (पश ु
सेवा, कृहष, स्वास्थ्य र 
पूवााधार सम्बन्त्धी 
प्राहवनधक) रसामास्जक 
पररचालक तयार िने िने 
ननणाय र मनोनयन, 
ननयसु्ि वा िठन र 
तानलमसम्बन्त्धी हववरण । 
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४.
५.

४ 

िररब तथा वस्िनतकरणमा 
परेको समदुायको पहुिँच र 
ियशस्ि अनरुूप 
सपुथमूल्य सहकारी 
पसलहरूको 
र्वयवस्थापनमा पानलकाको 
कायािम कायाान्त्वयन 
भए । नभएको ? 

०-१ 
 

िररब तथा 
वस्िनतकरणमा परेको 
समदुायको पहुिँच र 
ियशस्ि अनरुूप 
सपुथमूल्य सहकारी 
पसलहरूको 
र्वयवस्थापनमा पानलकाको 
कायािम कायाान्त्वयन 
भएको । 

िररब तथा 
वस्िनतकरणमा परेको 
समदुायको पहुिँच र 
ियशस्ि अनरुूप 
सपुथमूल्य सहकारी 
पसलहरूको 
र्वयवस्थापनमा पानलकाको 
कायािम भएको तर 
कायाान्त्वयन नभएको । 

िररब तथा 
वस्िनतकरणमा परेको 
समदुायको पहुिँच र 
ियशस्ि अनरुूप 
सपुथमूल्य सहकारी 
पसलहरूको 
र्वयवस्थापनमा पानलकाको 
कायािम नभएको । 

िररब तथा 
वस्िनतकरणमा परेको 
समदुायको पहुिँच र 
ियशस्ि अनरुूप 
सपुथमूल्य सहकारी 
पसलहरूको 
र्वयवस्थापनमा पानलकाको 
कायािम र अनिुमन 
प्रनतवेदन । 

८१ 
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५.
१.

१ 

स्थानीय तहले स्थानीय 
सेवा प्रवाह, हवकास 
ननमााण र स्थानीय 
शासनका नबषयमा 
कायापानलका तथा 
सभाबाट नीनत, कानून 
जारी िरी सोही कानून 
बमोस्जम सम्बस्न्त्धत 
अनधकारीबाट ननणाय िरी 
कामकाज िने िरेको वा 
तदथा ननणाय िरी 
कामकाज हनुे िरेको ? 

०-१ 
 

स्थानीय तहले स्थानीय 
सेवा प्रवाह, हवकास 
ननमााण र स्थानीय 
शासनका नबषयमा 
कायापानलका तथा 
सभाबाट नीनत, कानून 
जारी िरी सोही कानून 
बमोस्जम सम्बस्न्त्धत 
अनधकारीबाट ननणाय िरी 
कामकाज िने िरेको । 

स्थानीय तहले स्थानीय 
सेवा प्रवाह, हवकास 
ननमााण र स्थानीय 
शासनका नबषयमा 
कायापानलका तथा 
सभाबाट नीनत, कानून 
जारी िरेपनन सम्बस्न्त्धत 
अनधकारीबाट तदथा 
ननणाय िरी कामकाज 
हनु ेिरेको । 

स्थानीय तहले स्थानीय 
सेवा प्रवाह, हवकास 
ननमााण र स्थानीय 
शासनका नबषयमा तदथा 
ननणाय िरी कामकाज 
हनुे िरेको । 

स्थानीय तहले स्थानीय 
सेवा प्रवाह, हवकास 
ननमााण र स्थानीय 
शासनका नबषयमा 
कायापानलका तथा 
सभाबाट नीनत, कानून 
जारी र कानून बमोस्जम 
सम्बस्न्त्धत अनधकारीबाट 
भएका ननणाय । 
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५.
१.

२ 

स्थानीय तहले हवनधको 
शासन, र्वयापक 
जनसहभानिता, भ्रष्टाचार 
नबरूद्ध शून्त्य सहनशीलता, 
सेवा प्रवाहमा ननश्पिता र 
महहला तथा 
वस्िनतकरणमा परेको 
समदुायलाई अग्रानधकार 
जस्ता नीनत कायाान्त्वयनमा 
ल्याए । नल्याएको ? 

०-१ 
 

स्थानीय तहले हवनधको 
शासन, र्वयापक 
जनसहभानिता, भ्रष्टाचार 
नबरूद्ध शून्त्य 
सहनशीलता, सेवा 
प्रवाहमा ननश्पिता र 
महहला तथा 
वस्िनतकरणमा परेको 
समदुायलाई अग्रानधकार 
जस्ता नीनत 
कायाान्त्वयनमा ल्याएको । 

स्थानीय तहले हवनधको 
शासन, र्वयापक 
जनसहभानिता, भ्रष्टाचार 
नबरूद्ध शून्त्य 
सहनशीलता, सेवा 
प्रवाहमा ननश्पिता र 
महहला तथा 
वस्िनतकरणमा परेको 
समदुायलाई अग्रानधकार 
जस्ता केही नीनतमार 
कायाान्त्वयनमा ल्याएको । 

स्थानीय तहले हवनधको 
शासन, र्वयापक 
जनसहभानिता, भ्रष्टाचार 
नबरूद्ध शून्त्य 
सहनशीलता, सेवा 
प्रवाहमा ननश्पिता र 
महहला तथा 
वस्िनतकरणमा परेको 
समदुायलाई अग्रानधकार 
जस्ता कुनै नीनत 
कायाान्त्वयनमा 
नल्याएको । 

स्थानीय तहले हवनधको 
शासन, र्वयापक 
जनसहभानिता, भ्रष्टाचार 
नबरूद्ध शून्त्य 
सहनशीलता, सेवा 
प्रवाहमा ननश्पिता र 
महहला तथा 
वस्िनतकरणमा परेको 
समदुायलाई अग्रानधकार 
जस्ता नीनत र 
कायाान्त्वयन प्रनतवेदन । 

८३ 

  

 

५.
१.

३ 

महहला हवकासकालानि 
भएका बेइस्जि घोषणा 
परका वाह्रवटा 
प्रनतवद्धताहरूका िेरमा 
कायािमतय िरी 
कायाान्त्वयन िने िरेको छ 

? (कायाकम सिंख्या र 
उपस्स्थनत) 

०-१ 
 

महहला हवकासकालानि 
भएका बेइस्जि घोषणा 
परका वाह्रवटा 
प्रनतवद्धताहरूका िेरमा 
कायािमतय िरी 
कायाान्त्वयन िने िरेको । 

महहला हवकासकालानि 
भएका बेइस्जि घोषणा 
परका वाह्रवटा 
प्रनतविताहरूका िेरमा 
कायािमतय भएपनन 
कायाान्त्वयन नभएको । 

महहला हवकासकालानि 
भएका बेइस्जि घोषणा 
परका वाह्रवटा 
प्रनतवद्धताका िेरमा कुनै 
कायािमतय नभएको 
तथा कुनै कायाान्त्वयन 
नभएको । 

महहला हवकासकालानि 
भएका बेइस्जि घोषणा 
परका वाह्रवटा 
प्रनतवद्धताहरूका िेरमा 
स्वीकृत तथा सिानलत 
कायािमसिंख्या र 
उपस्स्थनत । 
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५.
१.

४ 

सिंयिुराष्ट्रसङ्घीय बाल 
अनधकार महासन्त्धी, 
१९८९ मा िररएको 
प्रनतबद्धता कायाान्त्वयनिना 
कायािमहरूमा रकम 
हवननयोजन िरी 
कायािमहरू समयैमा 
सम्पन्न िरेको छ ? 

०-१ 
 

सिंयिुराष्ट्रसङ्घीय बाल 
अनधकार महासन्त्धी, 
१९८९ मा िररएको 
प्रनतबद्धता कायाान्त्वयनिना 
कायािमहरूमा रकम 
हवननयोजन िरी 
कायािमहरू समयैमा 
सम्पन्न िने िरेको । 

सिंयिुराष्ट्रसङ्घीय बाल 
अनधकार महासन्त्धी, 
१९८९ मा िररएको 
प्रनतबद्धता कायाान्त्वयनिना 
कायािमहरूमा रकम 
हवननयोजन भएपनन 
कायािमहरू कायाान्त्वयन 
नभएको। 

सिंयिुराष्ट्रसङ्घीय बाल 
अनधकार महासन्त्धी, 
१९८९ मा िररएको 
प्रनतबद्धता 
कायाान्त्वयनिनेकुनै 
कायािममा रकम 
हवननयोजन नभएको र 
हालसम्म कुनै कायािम 
नभएको । 

सिंयिुराष्ट्रसङ्घीय बाल 
अनधकार महासन्त्धी, 
१९८९ मा िररएको 
प्रनतबद्धता कायाान्त्वयनिने 
कायािममा हवननयोस्जत 
बजेट तथा कायाकम 
सिंख्या, कायाकम सिंचालन 
भएको सिंख्या र 
उपस्स्थनत । 

८५ 
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५.
२.

१ 

स्थानीय सरकारले 
ननयनमत रुपमा 
कायािमको सावाजननक 
परीिण, सामास्जक 
परीिण, सावाजननक 
सनुवुाई, ननयनमत परकार 
भेटघाट र सूचनाको 
सावाजननकीकरण िने 
िरे । निरेको < 

०-१ 
 

स्थानीयसरकारले 
ननयनमत रुपमा 
कायािमको सावाजननक 
परीिण, सामास्जक 
परीिण, सावाजननक 
सनुवुाई, ननयनमत परकार 
भेटघाट र सूचनाको 
सावाजननकीकरण िने 
िरेको । 

स्थानीयसरकारले आकल 
झकुल केही कायािमको 
सावाजननक परीिण, 

सामास्जक परीिण, 

सावाजननक सनुवुाई, 
ननयनमत परकार भेटघाट 
र सूचनाको 
सावाजननकीकरण िने 
िरेको । 

स्थानीयसरकारले कुनै 
कायािमको सावाजननक 
परीिण, सामास्जक 
परीिण, सावाजननक 
सनुवुाई, ननयनमत परकार 
भेटघाट र सूचनाको 
सावाजननकीकरण िने 
निरेको । 

स्थानीयसरकारले 
ननयनमत रुपमा 
कायािमको सावाजननक 
परीिण, सामास्जक 
परीिण, सावाजननक 
सनुवुाई, ननयनमत परकार 
भेटघाट र सूचनाको 
सावाजननकीकरण िरेको 
प्रनत र कायािमको 
उपस्स्थनत । 
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५.
२.

२ 

स्थानीयसरकारले िने 
सावाजननक परीिण, 
सामास्जक परीिण, 
सावाजननक सनुवुाई, ननयनमत 
परकार भेटघाट र सूचनाको 
सावाजननकीकरण कायािममा 
बस्न्त्चनतकरणमा परेका र्वयस्ि 
तथा समदुायकासदस्यको 
उपस्स्थनत रहनेिरे । 
निरेको? 

०-१ 
 

स्थानीयसरकारले िने 
सावाजननक परीिण, 
सामास्जक परीिण, 
सावाजननक सनुवुाई, 
ननयनमत परकार भेटघाट र 
सूचनाको सावाजननकीकरण 
कायािममा बस्न्त्चनतकरणमा 
परेका र्वयस्ि तथा 
समदुायकोउपस्स्थनत 
रहनेिरेको । 

स्थानीयसरकारले िने 
सावाजननक परीिण, 
सामास्जक परीिण, 
सावाजननक सनुवुाई, ननयनमत 
परकार भेटघाट र सूचनाको 
सावाजननकीकरण कायािममा 
बस्न्त्चनतकरणमा परेका र्वयस्ि 
तथा समदुायको कहहले 
काही ीँमारउपस्स्थनत 
रहनेिरेको। 

स्थानीयसरकारले िने 
सावाजननक परीिण, 
सामास्जक परीिण, 
सावाजननक सनुवुाई, 
ननयनमत परकार भेटघाट र 
सूचनाको सावाजननकीकरण 
कायािममा बस्न्त्चनतकरणमा 
परेका र्वयस्ि तथा 
समदुायकोउपस्स्थनत 
रहनेनिरेको । 

स्थानीयसरकारले िने 
सावाजननक परीिण, 
सामास्जक परीिण, 
सावाजननक सनुवुाई, 
ननयनमत परकार भेटघाट र 
सूचनाको सावाजननकीकरण 
कायािमको उपस्स्थनत 
रस्जष्टर र बस्न्त्चनतकरणमा 
परेका र्वयस्िकोउपस्स्थनत । 

८७ 

  

 

५.
२.

३ 

स्थानीयसरकारले िने 
सावाजननक परीिण, सामास्जक 
परीिण, सावाजननक सनुवुाई, 
ननयनमत परकार भेटघाट र 
सूचनाको सावाजननकीकरण 
कायािममा बस्न्त्चनतकरणमा 
परेका र्वयस्ि तथासमदुायको 
तफा बाट स्थानीय सरकारले 
नलएको नीनत तथा कायाकम र 
सो को कायाान्त्वयकाहवषयमा 
आवाज उठ्ने िरे । निरेको 
र यसरी उठेका प्रश्न उपर 
स्थानीय सरकारबाट सम्बोधन 
हनुे िरे । निरेको ? 

०-१ 
 

स्थानीयसरकारले िने 
सावाजननक परीिण, 
सामास्जक परीिण, 
सावाजननक सनुवुाई, ननयनमत 
परकार भेटघाट र सूचनाको 
सावाजननकीकरण कायािममा 
बस्न्त्चनतकरणमा परेका र्वयस्ि 
तथासमदुायको तफा बाट 
स्थानीय सरकारले नलएको 
नीनत तथा कायाकम र सो 
को कायाान्त्वयकाहवषयमा 
उठेका प्रश्न उपर स्थानीय 
सरकारबाट सम्बोधन हनुे 
िरेको । 

स्थानीयसरकारले िने 
सावाजननक परीिण, 
सामास्जक परीिण, 
सावाजननक सनुवुाई, ननयनमत 
परकार भेटघाट र सूचनाको 
सावाजननकीकरण कायािममा 
बस्न्त्चनतकरणमा परेका र्वयस्ि 
तथासमदुायको तफा बाट 
स्थानीय सरकारले नलएको 
नीनत तथा कायाकम र सो 
को कायाान्त्वयकाहवषयमा 
उठेका प्रश्नमध्ये केहीकोमार 
स्थानीय सरकारबाट सम्बोधन 
हनुे िरेको । 

स्थानीयसरकारले िने 
सावाजननक परीिण, 
सामास्जक परीिण, 
सावाजननक सनुवुाई, ननयनमत 
परकार भेटघाट र सूचनाको 
सावाजननकीकरण कायािममा 
बस्न्त्चनतकरणमा परेका र्वयस्ि 
तथासमदुायको तफा बाट 
स्थानीय सरकारले नलएको 
नीनत तथा कायाकम र सो 
को कायाान्त्वयकाहवषयमा 
आवाज उठ्ने िरे पनन यसमा 
स्थानीय सरकारबाट सम्बोधन 
हनुे निरेको । 

स्थानीयसरकारले िने 
सावाजननक परीिण, 
सामास्जक परीिण, 
सावाजननक सनुवुाई, ननयनमत 
परकार भेटघाट र सूचनाको 
सावाजननकीकरण कायािममा 
बस्न्त्चनतकरणमा परेका र्वयस्ि 
तथासमदुायको तफा बाट 
स्थानीय सरकारले नलएको 
नीनत तथा कायाकम र सो 
को कायाान्त्वयकाहवषयमा 
आवाज उठेका प्रश्न र 
त्यसमा स्थानीय सरकारबाट 
सम्बोधनको अनभलेख । 
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५.
२.

४ 

स्थानीय सरकारका 
जनप्रनतनननध र 
कमाचारीको आचार 
सिंहहता स्वीकृत िरी 
कायाान्त्वयनमा ल्याए । 
नल्याएको ? 

०-१ 
 

स्थानीय सरकारका 
जनप्रनतनननध र 
कमाचारीको आचार 
सिंहहता स्वीकृत िरी 
कायाान्त्वयनमा ल्याएको। 

स्थानीय सरकारका 
जनप्रनतनननध र 
कमाचारीको आचार 
सिंहहता स्वीकृत िरे पनन 
कायाान्त्वयनमा 
आइनसकेको । 

स्थानीय सरकारका 
जनप्रनतनननध र 
कमाचारीको आचार 
सिंहहता स्वीकृत िरी 
कायाान्त्वयनमा 
नल्याएको। 

स्थानीय सरकारका 
जनप्रनतनननध र 
कमाचारीको स्वीकृत 
आचार सिंहहता । 

८९ 
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५.
३.

१ 

स्थानीयसरकारले 
ननयनमतरुपमा समग्र 
वाहषाक योजना तथा 
कायािमको सावाजननक 
िने िरे । निरेकोर 
महहला, बालबानलका र 
आददवासी जनजानत, 
मधेशी, मसु्श्लम, हपछडाविा, 
दनलत, अपािता 
भएकार्वयस्िहरू, 

जेष्ठनािररकलाई लस्ित 
िरेर राखेको कायािम 
तथा बजेट 
सरोकारवालाले थाहा 
पाउनेिरी सावाजननकिरे। 
निरेको ? 

०-१ १ 

स्थानीयसरकारले 
ननयनमतरुपमा समग्र 
वाहषाक योजना तथा 
कायािमको सावाजननक 
िने िरेकोर महहला, 
बालबानलका र आददवासी 
जनजानत, मधेशी, मसु्श्लम, 

हपछडाविा, दनलत, 
अपािता भएकार्वयस्िहरू, 

जेष्ठनािररकलाई लस्ित 
िरेर राखेको कायािम 
तथा बजेट 
सरोकारवालाले थाहा 
पाउनेिरी 
सावाजननकिरेको । 

स्थानीयसरकारले 
ननयनमतरुपमा समग्र 
वाहषाक योजना तथा 
कायािमको सावाजननक 
िने िरे पनन महहला, 
बालबानलका र आददवासी 
जनजानत, मधेशी, मसु्श्लम, 

हपछडाविा, दनलत, 
अपािता भएकार्वयस्िहरू, 

जेष्ठनािररकलाई लस्ित 
िरेर राखेको कायािम 
तथा बजेट 
सरोकारवालाले थाहा 
पाउनेिरी 
सावाजननकनिरेको । 

स्थानीयसरकारले 
ननयनमतरुपमा समग्र 
वाहषाक योजना तथा 
कायािमको सावाजननक 
िने निरेकोर महहला, 
बालबानलका र आददवासी 
जनजानत, मधेशी, मसु्श्लम, 

हपछडाविा, दनलत, 
अपािता भएकार्वयस्िहरू, 

जेष्ठनािररकलाई लस्ित 
िरेर राखेको कायािम 
तथा बजेट 
सरोकारवालाले थाहा 
पाउनेिरी 
सावाजननकनिरेको । 

स्थानीयसरकारले 
ननयनमतरुपमा समग्र 
िरेको वाहषाक योजना 
तथा कायािमको 
सावाजननकीकरण र 
महहला, बालबानलका र 
आददवासी जनजानत, 
मधेशी, मसु्श्लम, 

हपछडाविा, दनलत, 
अपािता भएकार्वयस्िहरू, 

जेष्ठनािररक लस्ित 
कायािम तथा बजेट 
सावाजननकिरेको 
अनभलेख । 
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९० 

  

 

५.
३.

२ 

स्थानीयसरकारले स्थानीय 
सूचना स्थानीय भाषामा प्रवाह 
तथा प्रशारण िने िरे । 
निरेको ? 

०-१ १ 

स्थानीयसरकारले स्थानीय 
सूचना स्थानीय भाषामा 
प्रवाह तथा प्रशारण िने 
िरेको । 

स्थानीयसरकारले स्थानीय 
सूचना स्थानीय भाषामा 
प्रवाह तथा प्रशारण िने 
नीनत रहेको तर कायाान्त्वयन 
नभएको । 

स्थानीयसरकारले स्थानीय 
सूचना स्थानीय भाषामा 
प्रवाह तथा प्रशारण िने 
निरेको । 

स्थानीयसरकारले स्थानीय 
सूचनाहरू स्थानीय भाषामा 
प्रवाह तथा प्रशारण िरेको 
हववरण। 

९१ 

  

 

५.
३.

३ 

के स्थानीयसरकारले स्थानीय 
रेनडयो, एफ.एम. र छापा 
माध्यमद्वारा समावेशीकरण 
तथा लैंनिकसमानता सम्बन्त्धी 
सूचना प्रवाह िरी जनतालाई 
ससुसु्चत िने िरेको छ ? 

०-१ 
 

स्थानीयसरकारले स्थानीय 
रेनडयो, एफ.एम. र छापा 
माध्यमद्वारा समावेशीकरण 
तथा लैंनिकसमानता 
सम्बन्त्धी सूचना प्रवाह िरी 
जनतालाई ससुसु्चत िने 
िरेको । 

स्थानीयसरकारले स्थानीय 
रेनडयो, एफ.एम. र छापा 
माध्यमद्बाटकेहीमार 
समावेशी तथा 
लैंनिकसमानता सम्बन्त्धी 
सूचना प्रवाह िरी जनतालाई 
ससुसु्चत िने िरेको । 

स्थानीयसरकारले स्थानीय 
रेनडयो, एफ.एम. र छापा 
माध्यमद्बाट समावेशीकरण 
तथा लैंनिकसमानता 
सम्बन्त्धी सूचना प्रवाह िरी 
जनतालाई ससुसु्चत िने 
निरेको । 

स्थानीयसरकारले स्थानीय 
रेनडयो, एफ.एम. र छापा 
माध्यमद्वारा समावेशीकरण 
तथा लैंनिकसमानता 
सम्बन्त्धी प्रवाहहत सूचनाको 
प्रनत। 

९२ 

  

 

५.
३.

४ 

के स्थानीयस्तरमा महहला, 
बालबानलका सबै जातजानतका 
हवपन्न बिा (आददवासी 
जनजानत, दनलतमधेशी, मसु्श्लम, 

हपछडाविा) अपािता भएको 
र्वयस्िहरू, जेष्ठनािररक 
लिायत अन्त्यलस्ित 
समहुहरूको सूचना, स्शिा तथा 
सिंचारसम्बन्त्धी कायािमको 
प्रवाहबाट यीविाहरूको 
जनचेतनामा वृहद्ध भएको छ ? 

(आधार तथ्यािँकसिँि समेत 
तलुना िना सहकने) 

०-
१ 

!= 

स्थानीयस्तरमा महहला, 
बालबानलका सबै जातजानतका 
हवपन्न बिा (आददवासी 
जनजानत, दनलतमधेशी, मसु्श्लम, 

हपछडाविा) अपािता भएको 
र्वयस्िहरू, जेष्ठनािररक 
लिायत अन्त्यलस्ित 
समहुहरूको सूचना, स्शिा 
तथा सिंचारसम्बन्त्धी 
कायािमको प्रवाहबाट 
यीविाहरूको जनचेतनामा 
वृहद्ध भएको । 

स्थानीयस्तरमा महहला, 
बालबानलका सबै जातजानतका 
हवपन्न बिा (आददवासी 
जनजानत, दनलतमधेशी, मसु्श्लम, 

हपछडाविा) अपािता भएको 
र्वयस्िहरू, जेष्ठनािररक 
लिायत अन्त्यलस्ित 
समहुहरूको सूचना, स्शिा 
तथा सिंचारसम्बन्त्धी 
कायािमको प्रवाह भएपनन 
यसबाट यीविाहरूको 
जनचेतनामा वृहद्ध भएको 
आधार नभएको । 

स्थानीयस्तरमा महहला, 
बालबानलका सबै जातजानतका 
हवपन्न बिा (आददवासी 
जनजानत, दनलतमधेशी, मसु्श्लम, 

हपछडाविा) अपािता भएको 
र्वयस्िहरू, जेष्ठनािररक 
लिायत अन्त्यलस्ित 
समहुहरूको सूचना, स्शिा 
तथा सिंचारसम्बन्त्धी 
कायािमको प्रवाह नभएको र 
स्थानीय तहका कायािमबाट 
यीविाहरूको जनचेतनामा 
वृहद्ध नभएको। 

के स्थानीयस्तरमा महहला, 
बालबानलका सबै जातजानतका 
हवपन्न बिा (आददवासी 
जनजानत, दनलतमधेशी, मसु्श्लम, 

हपछडाविा) अपािता भएको 
र्वयस्िहरू, जेष्ठनािररक 
लिायत अन्त्यलस्ित 
समहुहरूको सूचना, स्शिा 
तथा सिंचारसम्बन्त्धी 
कायािमको प्रवाहबाट 
यीविाहरूको जनचेतनामा 
वृहद्ध भएको तथ्यािँक वा 
अध्ययन प्रनतवेदन । 
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९३ 

 

अन
िुम

न 
तथ

ामू
ल्य

ाङ्क
न 

 

५.
४.

१ 

के कायािमतथा 
पररयोजना कायाान्त्वयनबाट 
सम्वस्न्त्धत समदुायले पूरा 
लाभ नलन सकेको छ ? 

०-१ 
 

कायािमतथा पररयोजना 
कायाान्त्वयनबाट 
सम्वस्न्त्धत समदुायले पूरा 
लाभ नलन सकेको । 

कायािमतथा पररयोजना 
कायाान्त्वयनबाट 
सम्वस्न्त्धत समदुायले 
केहीमार लाभ नलन 
सकेको । 

कायािमतथा पररयोजना 
कायाान्त्वयनबाट 
सम्वस्न्त्धत समदुायले 
लाभ नलन नसकेको । 

कायािमतथा पररयोजना 
कायाान्त्वयनबाट 
सम्वस्न्त्धत समदुायले पूरा 
लाभ नलएको प्रभाव 
अध्ययन प्रनतवेदन । 

९४ 

  

 

५.
४.

२ 

के स्थानीय सरकारले 
सिंचालन िरेका 
कायाकमको अनिुमन, 
मूल्याङ्कन िदाा लैहिक 
समानता तथा सामास्जक 
समावेशी हवकास सम्वन्त्धी 
कायािमको सिंचालनबाट 
सरोकारवालालाई पिेुको 
लाभ, असर र प्रभाव 
हवश्लषेण िने िररन्त्छ ? 

०-१ 
 

स्थानीय सरकारले सिंचालन 
िरेका कायाकमको 
अनिुमन, मूल्याङ्कन िदाा 
लैहिक समानता तथा 
सामास्जक समावेशी हवकास 
सम्वन्त्धी कायािमको 
सिंचालनबाट 
सरोकारवालालाई पिेुको 
लाभ, असर र प्रभाव 
हवश्लषेण िने िररएको । 

स्थानीय सरकारले सिंचालन 
िरेका कायाकमको 
अनिुमन, मूल्याङ्कन िदाा 
लैहिक समानता तथा 
सामास्जक समावेशी हवकास 
सम्वन्त्धी कायािमको 
सिंचालनबाट 
सरोकारवालालाई पिेुको 
लाभ, असर र प्रभाव 
हवश्लषेण िने कायािम 
रहेको तर कायाान्त्वयन 
नभएको । 

स्थानीय सरकारले सिंचालन 
िरेका कायाकमको 
अनिुमन, मूल्याङ्कन िदाा 
लैहिक समानता तथा 
सामास्जक समावेशी 
हवकासका कायािमको 
सिंचालनबाट 
सरोकारवालालाई पिेुको 
लाभ, असर र प्रभाव 
हवश्लषेण िने कायािम 
नभएको । 

स्थानीयसरकारले सिंचालन 
िरेका कायाकमको 
अनिुमन, मूल्याङ्कन िदाा 
लैहिक समानता तथा 
सामास्जक समावेशी 
हवकासका कायािमको 
सिंचालनबाट 
सरोकारवालालाई पिेुको 
लाभ, असर र प्रभाव 
हवश्लषेण भएको प्रनतवेदन । 
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९५ 

  

 

५.
४.

३ 

के स्थानीय सरकारको 
समीिा बैठकमा महहला, 
बालबानलका, सबै 
जातजानतका हवपन्न बिा 
(आददवासी जनजानत, 
दनलत मधेशी, मसु्श्लम, 

हपछडाविा) अपािता 
भएका र्वयस्िहरू, 

जेष्ठनािररक लिायतलाई 
लस्ित कायािम मानथ 
छलफल िनेिरेका छ ? 

०-१ 
 

स्थानीय सरकारको 
समीिा बैठकमा महहला, 
बालबानलका, सबै 
जातजानतका हवपन्न विा 
(आददवासी जनजानत, 
दनलत मधेशी, मसु्श्लम, 

हपछडाविा) अपािता 
भएका र्वयस्िहरू, 

जेष्ठनािररक लिायतलाई 
लस्ित कायािम मानथ 
छलफल हनु ेिरेको । 

स्थानीय सरकारको 
समीिा बैठकमा महहला, 
बालबानलका, सबै 
जातजानतका हवपन्न विा 
(आददवासी जनजानत, 
दनलत मधेशी, मसु्श्लम, 

हपछडाविा) अपािता 
भएका र्वयस्िहरू, 

जेष्ठनािररक लिायतलाई 
लस्ित कायािम मानथ 
यदाकदा छलफल हनुे 
िरेको । 

स्थानीय सरकारको 
समीिा बैठकमा महहला, 
बालबानलका, सबै 
जातजानतका हवपन्न विा 
(आददवासी जनजानत, 
दनलत मधेशी, मसु्श्लम, 

हपछडाविा) अपािता 
भएका र्वयस्िहरू, 

जेष्ठनािररक लिायतलाई 
लस्ित कायािम मानथ 
छलफल हनु ेनिरेको । 

स्थानीय सरकारको 
समीिा बैठकमा महहला, 
बालबानलका, सबै 
जातजानतका हवपन्न विा 
(आददवासी जनजानत, 
दनलत मधेशी, मसु्श्लम, 

हपछडाविा) अपािता 
भएका र्वयस्िहरू, 

जेष्ठनािररक लिायतलाई 
लस्ित िरी भएको 
छलफल प्रनतवेदन । 

९६ 

  

 

५.
४.

४ 

के अनिुमन 
तथामूल्याङ्कनबाट नसकेका 
पाठहरू कायािम वा 
योजना तयार िदाा 
समावेश िने िररन्त्छ ? 

०-१ 
 

अनिुमन 
तथामूल्याङ्कनबाट नसकेका 
पाठहरू कायािम वा 
योजना तयार िदाा 
समावेश िने िररएको 
छ । 

अनिुमन 
तथामूल्याङ्कनबाट नसकेका 
केही पाठहरू कायािम 
वा योजना तयार िदाा 
समावेश िने िररएको 
छ । 

अनिुमन 
तथामूल्याङ्कनबाट नसकेका 
पाठहरू कायािम वा 
योजना तयार िदाा 
समावेश िने िररएको 
छैन । 

अनिुमन 
तथामूल्याङ्कनबाट नसकेका 
पाठहरू कायािम वा 
योजना तयार िदाा 
समावेश िरेको प्रमाण । 
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९७ 

 

सम
न्त्व

य 
र 
सम्

बन्त्
ध 

नब
स्त

ार 
 

५.
५.

१ 

स्थानीय तहले सिंघ र 
प्रदेश सरकारहरूले तय 
िरेका नीनत, कानून तथा 
कायािमहरूको 
कायाान्त्वयनमा सहकाया, 
समन्त्वय र सहजीकरण 
िने िरे । निरेको ? 

०-१ १ 

स्थानीय तहले सिंघ र 
प्रदेश सरकारहरूले तय 
िरेका नीनत, कानून तथा 
कायािमहरूको 
कायाान्त्वयनमा सहकाया, 
समन्त्वय र सहजीकरण 
िने िरेको । 

स्थानीय तहले सिंघ र 
प्रदेश सरकारहरूले तय 
िरेका केही नीनत, कानून 
तथा कायािमको 
कायाान्त्वयनमा मार 
सहकाया, समन्त्वय र 
सहजीकरण िने िरेको। 

स्थानीय तहले सिंघ र 
प्रदेश सरकारहरूले तय 
िरेका नीनत, कानून तथा 
कायािमहरूको 
कायाान्त्वयनमा सहकाया, 
समन्त्वय र सहजीकरण 
िने निरेको । 

स्थानीय तहले सिंघ र 
प्रदेश सरकारहरूले तय 
िरेका नीनत, कानून तथा 
कायािमहरूको 
कायाान्त्वयनमा सहकाया, 
समन्त्वय र सहजीकरण 
िरेको प्रमाण । 

९८ 

  

 

५.
५.

२ 

लैहिक समानतातथा 
समावेशी हवकासको लानि 
हवनभन्न सरोकारवाला 
ननकायहरूबीच सिाल 
बनी कायाितछलफल 
तथा यस िेरको 
हवकासको लानि 
ननयनमतरुपमा काया हनु े
िरे । निरेको ? 

०-१ 
 

लैहिक समानतातथा 
समावेशी हवकासको 
लानि हवनभन्न 
सरोकारवाला 
ननकायहरूबीच बनेको 
सिालमा 
कायाितछलफल तथा 
यस िेरको हवकासको 
लानि ननयनमतरुपमा काया 
हनुे िरेको । 

लैहिक समानतातथा 
समावेशी हवकासको 
लानि हवनभन्न 
सरोकारवाला 
ननकायहरूबीच बनेको 
सिालमाआकलझकुल 
कायाितछलफल तथा 
यस िेरको हवकासको 
लानि बेलाबेलामा काया 
हनु ेिरेको । 

लैहिक समानतातथा 
समावेशी हवकासको 
लानि हवनभन्न 
सरोकारवाला 
ननकायहरूबीच बनेको 
सिालमा 
कायाितछलफल तथा 
यस िेरको हवकासको 
लानि काया हनुे 
निरेको । 

लैहिक समानतातथा 
समावेशी हवकासको 
लानि हवनभन्न 
सरोकारवाला 
ननकायहरूबीच बनेको 
सिाल मा 
कायाितछलफल तथा 
यस िेरको हवकासको 
लानि काया 
िरेकोप्रमास्णत हनु े
बैठकका ननणायपसु्स्तका 
तथा ननणाय । 
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९९ 

  

 

५.
५.

३ 

लैहिक समानतातथा 
समावेशी हवकासको लानि 
हवनभन्न सरोकारवाला 
ननकायहरूबीच कायाित 
सिंयन्त्र (सिंजाल) का 
प्रनतनननधहरूलाई लैहिक तथा 
समावेशी हवकास सम्वन्त्धी 
िमता हवकासतानलमहरू 
प्रदान िने िरे । निरेको ? 

०-१ 
 

लैहिक समानतातथा समावेशी 
हवकासको लानि हवनभन्न 
सरोकारवाला ननकायहरू बीच 
कायाित सिंयन्त्र (सिंजाल) का 
प्रनतनननधहरूलाई लैहिक तथा 
समावेशी हवकास सम्वन्त्धी 
िमता हवकासतानलमहरू प्रदान 
िने िरेको । 

लैहिक समानता तथा समावेशी 
हवकासको लानि हवनभन्न 
सरोकारवाला ननकायहरू बीच 
कायाित सिंयन्त्र (सिंजाल) का 
केहीप्रनतनननधलाई मारलैहिक 
तथा समावेशी हवकास सम्वन्त्धी 
िमता हवकासतानलम ददने 
कायािम रहेको । 

लैहिक समानता तथा समावेशी 
हवकासको लानि हवनभन्न 
सरोकारवाला ननकायहरू बीच 
कायाित सिंयन्त्र (सिंजाल) का 
प्रनतनननधलाई लैहिक तथा 
समावेशी हवकास सम्वन्त्धी 
िमता हवकासतानलमहरू प्रदान 
िने निरे । 

लैहिक समानतातथा समावेशी 
हवकासको लानि हवनभन्न 
सरोकारवाला ननकायहरूबीच 
कायाित सिंयन्त्र (सिंजाल) का 
प्रनतनननधहरूलाई लैहिक तथा 
समावेशी हवकास सम्वन्त्धी 
िमता हवकासतानलम प्रदान 
िरेको कायाकम सिंख्या र 
उपस्स्थनत। 

१०० 

  

 

५.
५.

४ 

महहला हवरुद्धहनेु सबै प्रकारका 
भेदभाव उन्त्मूलन िने महासस्न्त्ध 
कायाान्त्वयनका लानि 
तयारिररएको राहष्ट्रय कायायोजना 
र सिंयिु राष्ट्रसङ्घीय सरुिा 
पररषद्बाट पाररतप्रस्ताव नम्बर 
१३२५ र १८२० को 
कायाान्त्वयन राहष्ट्रय कायायोजना , 
मानव अनधकारकायायोजना तथा 
छुवाछुत नबरूद्धको 
कायायोजनामा स्थानीय 
सरकारको स्जम्मेवारी 
भननउल्लेख िररएका 
कायािमहरूमा रकम 
हवननयोजन तथा कायाान्त्वयन िने 
िरे । निरेको ? 

०-१ 
 

महहला हवरुद्धहनेु सबै प्रकारका 
भेदभाव उन्त्मूलन िने महासस्न्त्ध 
कायाान्त्वयनका लानि 
तयारिररएको राहष्ट्रय 
कायायोजना र सिंयिु राष्ट्रसङ्घीय 
सरुिा पररषद्बाट पाररतप्रस्ताव 
नम्बर १३२५ र १८२० को 
कायाान्त्वयन राहष्ट्रय कायायोजना ,
मानव अनधकारकायायोजना तथा 
छुवाछुत नबरूद्धको 
कायायोजनामा स्थानीय 
सरकारको स्जम्मेवारी 
भननउल्लेख िररएका 
कायािमहरूमा रकम 
हवननयोजन तथा कायाान्त्वयन 
िने िरेको। 

महहला हवरुद्धहनेु सबै प्रकारका 
भेदभाव उन्त्मूलन िने महासस्न्त्ध 
कायाान्त्वयनका लानि 
तयारिररएको राहष्ट्रय 
कायायोजना र सिंयिु राष्ट्रसङ्घीय 
सरुिा पररषद्बाट पाररतप्रस्ताव 
नम्बर १३२५ र १८२० को 
कायाान्त्वयन राहष्ट्रय कायायोजना , 
मानव अनधकारकायायोजना तथा 
छुवाछुत नबरूद्धको 
कायायोजनामा स्थानीय 
सरकारको स्जम्मेवारी 
भननउल्लेख िररएका 
कायािमहरूमा रकम 
हवननयोजन िरेपनन कायाान्त्वयन 
निरेको । 

महहला हवरुद्धहनेु सबै प्रकारका 
भेदभाव उन्त्मूलन िने महासस्न्त्ध 
कायाान्त्वयनका लानि 
तयारिररएको राहष्ट्रय 
कायायोजना र सिंयिु राष्ट्रसङ्घीय 
सरुिा पररषद्बाट पाररतप्रस्ताव 
नम्बर १३२५ र १८२० को 
कायाान्त्वयन राहष्ट्रय कायायोजना , 
मानव अनधकारकायायोजना तथा 
छुवाछुत नबरूद्धको 
कायायोजनामा स्थानीय 
सरकारको स्जम्मेवारी 
भननउल्लेख िररएका 
कायािमहरूमा रकम 
हवननयोजन तथा कायाान्त्वयन 
िने निरेको। 

महहला हवरुद्धहनेु सबै प्रकारका 
भेदभाव उन्त्मूलन िने महासस्न्त्ध 
कायाान्त्वयनका लानि 
तयारिररएको राहष्ट्रय 
कायायोजना र सिंयिु राष्ट्रसङ्घीय 
सरुिा पररषद्बाट पाररतप्रस्ताव 
नम्बर १३२५ र १८२० को 
कायाान्त्वयन राहष्ट्रय कायायोजना , 
मानव अनधकारकायायोजना तथा 
छुवाछुत नबरूद्धको 
कायायोजनामा स्थानीय 
सरकारको स्जम्मेवारी 
भननउल्लेख िररएका 
कायािमहरूमा हवननयोजन 
भएको स्वीकृत वाहषाक 
कायाकम र बजेट । 
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!=!=! स्थानीय तहकोनीनत तथा कानूनको मस्यौदा तयार िने कायाादेशमा 
लैससासको दृहष्टले सम्पादन िने िरी कायाटोलीननमााण, पूवा दस्तावेजको समीिािदाा 
लैससासदृहष्टकोणलेभएको, मस्यौदाको नबषयवस्त ु र शब्द चयन समावेशी र 
सहभानितामूलक हनुे िरे \निरेको < 

!=!=@ स्थानीय सरकारलेआफ्ना नीनत, कानून, योजना जारी िनुा भन्त्दा अिानड 
लैससासको दृहष्टले उपयिु भएनभएको बारे लेखाजोखा िने िरे । निरेको 

 

 !=!=# स्थानीय सरकारकोनीनत र योजनामा लैहिक समानता तथा सामास्जक 
समावेशी हवकास (स्थानीय काननु, नीनत, आवनधक र बाहषाक योजनामा भएका 
नीनतहरू) सम्वन्त्धी कुराहरू समावेश भए । नभएको 

!=!=|* स्थानीय तहकोनीनतमा रैथाने र आप्रवासी कामदार तथा श्रमजीवी उपर 
हनुे हवभेद रोक्ने प्रावधानरहे । नरहेको 

 

 !=!=$ स्थानीय सरकारकोमहहला र परुुषको समहवकास तथा सामास्जक 
समावेशीकरण र लैहिक परीिण तथा सामास्जक हवभेद अन्त्त्य िने सम्बन्त्धी अलग्िै 
नीनतहरु छन । छैनन<् -स्थानीय ऐन, काननु, कायाहवनध, ननदेस्शकामा खास र्वयवस्था 
िररएको वा निररएको) 

@=!=! स्थानीय सरकारकोननणाायक तहमा (कमाचारी।पदानधकारी) 
महहलाहरूको समानरुपमा ( ५०।५० प्रनतशत)प्रनतनननधत्व रहेकोछ।छैन < 

 

!=!=% स्थानीय तहलेकायाान्त्वयनमा ल्याएका ऐन, ननयम, तथा कायाहवनधमा महहला 
तथा बस्िनतमा परेकोसमदुाय अथाात लस्ित विामा हनुे सबै प्रकारका हवभेदजन्त्य 
कायाहरु रोक्न पयााप्त प्रावधान र्वयवस्था िररएको छ । छैन < 

#=!=^ के स्थानीयसरकारमा मानव सिंसाधन हवकास केन्त्र वा शाखा वा 
इकाइको र्वयवस्था छ < 

 

 !=!=^ सिंघीय कानूनले र्वयवस्था िरे बमोस्जम स्थानीयस्तरमा महहला तथावस्ितीमा 
परेको समदुाय मानथ हनुे हहिँसा र हवभेद उपर सनुवुाई हनुे प्रवन्त्ध नमलाए । 
ननमलाएको 

#=!=& महहला रवस्न्त्चनतकरणमा परेको समदुाय लस्ित लोक सेवा आयोि पूवा 
तयारी किा सिालन कायािम रहे नरहेको र कायाान्त्वयन भए नभएको । -
सिंचानलत तानलम कायाकम सिंख्या र उपस्स्थनत) 

 

!=!=& महहला र परुूषमाश्रमको ज्यालामा हवभेद रोक्ने प्रावधान रहे । नरहेको #=#=! स्थानीय तहका महहला तथा समावेशी समूहबाट ननवाास्चत भएका समेत 
जनप्रनतनननधहरू र पानलकामा कायारत कमाचारीलाई नेपालको सिंहवधान, 
स्थानीय सरकार सिालन ऐन, अन्त्तर सरकार हवत्त र्वयवस्थापन ऐन, कमाचारी 
समायोजन ऐन, मलुकुी सिंहहताहरू, नबषयित कानूनहरू, पानलकाले जारी िरेका 
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कानूनहरू र अन्त्य प्रचनलत महत्वपूणा कानूनहरूको बारेमा अनभमखुीकरण िने 
िरे । निरेको ? 

!=@=! आवनधक योजना रवाहषाक योजना तथा कायाकममा लैहिक तथा समावेशी 
हवकासको लानि नीनत, रणनीनत,कायािम र मापनयोग्य उपलब्धी लक्ष्य समावेश 
िररएको छ । छैन < 

#=#=# के महहलाहरूकोलानि कानूनी स्शिा सम्बन्त्धी कायािमहरू सिंचानलत 
भएका छन <-जस्तैः कानूनी हकअनधकार, एकल महहला, र चेनलबेटी बेचहवखन 
हवरुद्ध कायािम, छाउपडी प्रथा हवरुद्ध कायािम, यौनहहिँसा नबरूद्धका कायािम 
आददबारेअनसु्शिण)  

 

 !=@=@ िाउिँपानलका ।निरपानलकाको स्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा ननधाारण 
सनमनतले बजेट सीमा ननधाारणिदाा महहला, बालबानलका, तथा बस्ितीकरणमा परेको 
समूहको अवस्था हवश्लषेणको आधारमा सो समूहको लानि वा प्रत्यक्ष्य फाइदा पगु्ने 
िरी कूल पूिँजीित बजेटकोननस्ित प्रनतशत छुट्याउनेिरे । निरेको 

#=$=! स्थानीय सरकारलेहवपद र्वयवस्थापन सम्वन्त्धी मापदडड, रणनीनत, 
कायानीनत सहहतको कायाहवनध स्वीकृतिदाा महहला तथा वस्िनतकरणमा परेको 
समदुायसिँि परामसा िरे । निरेको र यस्तादस्ताबेजमा नसमान्त्तीकृत विा र 
समदुायलाई लस्ित िरी हवशेष राहत र महहला परुुषलाई अलि अलि 
सिंरिणको प्रावधान रहे। नरहेको < 

 

!=@=# स्थानीय सरकारकोयोजना सूची लस्ित समूहहरूको सिीय सहभानितामा 
तयार हनुे र उनीहरुले छनौट िरेका योजना प्राथनमकीकरणमा पनेिरे । निरेको 
(योजना तजुामा िदाा िाउिँ, वस्तीस्तरबाट आएका योजना कायाकमहरुलाईसमेटे 
नसमेटेको परीिण) 

#=$=@ स्थानीयस्तरको हवपद सम्वन्त्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, नक्साङ्कन तथा 
र्वयवस्थापन िदाा लाभास्न्त्वत समूहमा महहला तथा वस्िनतकरणमा परेको 
समदुाय समेतको खडडीकृत तथ्याङ्क राखी आपतकालीन काया सिालन तथा 
राहत हवतरण िने िरे । निरेको < 

 

 !=@=$ योजना तजुामािदाा महहला तथा बस्िनतकरणमा परेका समूहहरूको 
र्वयावहाररक र रणनीनतक आवश्यकतापहहचान र पररपूनता िने हवषयमा छलफल भए 
। नभएको < 

#=$=# समदुायमा आधाररत हवपद र्वयवस्थापन सम्वन्त्धी कायािदाा लाभास्न्त्वत 
समूहमा महहला तथा वस्िनतकरणमा परेको समदुाय समेतको सहभानितामा 
उनीहरूलाई पहहलो प्राथनमकतामा राखी िने िरे । निरेको < 

 

 !=@=% योजना तजुामािदाा महहला र परुुष एविं लस्ित समहुहरू को छुट्टा छुटै्ट 
अवस्था हवश्लषेणको आधारमाआवश्यकता पहहचान िरी सो अनसुारको कायािम तय 
िने िररए । निररएको -तयारी प्रनतवेदन) 

#=$=$ हवपद र्वयवस्थापन कोषको स्थापना तथा सिालन र स्रोत पररचालन 
िदाा महहला तथा वस्िनतकरणमा परेको समदुाय समेतको सहभानितामा ननणाय 
िने िरे । निरेको < 

 

 !=@=^ स्थानीय सरकारलेदीिो हवकासका लक्ष्यहरू हवशेष िरेर लक्ष्य ५ लैहिक 
समानता प्राप्त िने हवषयलाई स्थानीयकरण िरी सो अनसुारको बजेट हवननयोजनहनुे 

$=!=# स्थानीय तहले१५०० विाहफटभन्त्दा बढी प्लीन्त्थ िेरफल भएका ननजी 
तथा सावाजननक भवन तथासिंरचना ननमााण सम्वन्त्धी नक्सा स्वीकृत िदाा 
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िरे । निरेको महहला, अपािता भएका र्वयस्ि तथाबालमैरीयिु दृहष्टकोणबाट समेत उपयिु 
हनुे िरी सिंरचना तयार िना ननदेशनददने िररएको छ । छैन < 

!=@=& स्थानीय सरकारलेदीिो हवकासका लक्ष्यहरू हवशेष िरेर लक्ष्य ५ लैहिक 
समानता प्राप्त िने हवषयलाई स्थानीयकरण िरी सो अनसुारको बजेट हवननयोजनहनुे 
िरे । निरेको 

$=!=$ स्थानीय तहले महहला तथा बस्िनतकरणमा परेको समदुायलाई लस्ित 
िरी परिंपराित तथा आधनुनक उजाा (जन हवद्यतु, हवनभन्न बैकस्ल्पक उजाा 
स्रोतबाट प्राप्त हनुे उजाा, सधुाररएको चलुो आदद) को प्रयोि िना सकारात्मक 
वातावरण र प्रोत्साहन िने आयोजनाहरू रहे । नरहेको < 

 

 !=@=* स्थानीय सरकारकाउपभोिा सनमनतहरुमा लस्ित समहुका प्रनतनननध सहहत 
कस्म्तमा ४०% महहलाहरूकोसहभानिता भए । नभएको र मखु्य कायाकारी पदमध्ये 
कुनै एकमा स्जम्मेवारी ददए ।नददएको  

$=@=!=िभावतीमहहलालाई जोस्खमयिु, खतरायिु काममा नलिाउने िरी 
बाहषाक नीनत र कायािममा प्रजनन ् स्वास्थ्य सम्वन्त्धी नीनत र कायािम 
समावेश भए । नभएको < 

 

 !=#=! बजेट तथाकायािम तजुामा िनुा भन्त्दा अस्घ समदुायका महहला, बालबानलका 
अपाि जनजानत, मधेशी, मसु्श्लम, हपछडाविा र दनलत लिायतका सबै जातजानत र 
हवपन्न विाकासमूहहरूसिँि बसेर समस्या केलाउने (हवश्लषेण) िने िररए । 
निररएको < 

 $=@=@ स्थानीय तहको कायाालय, अस्पाताल वा स्वास्थ्य चौकी र सम्भव 
भएका सावाजननकस्थलहरुमा बच्चालाईस्तनपानका नननमत्त अलग्िै किर 
समयको र्वयवस्था र सो को र्वयवस्थापन िररएको छ । छैन < 

 

!=#=@ स्थानीय सरकारकािमता हवकास योजनामा लैहिक उत्तरदायी तथा सामास्जक 
समावेशी बजेट ननमााणएविं परीिण ननयनमतरुपमा िना बजेटको र्वयवस्था िररए । 
निररएको < 

 $=@=$ महहला, िररब, ननमखुा र बस्िनतकरणमा परेका र्वयस्िहरूको स्वास्थ्य 
नबमा िना सहजीकरण र सहयोििने कायािम र बजेट भए । नभएको < 

 

!=#=# पररिण पिात लैहिक तथा समावेशी हवषयमासधुार िना िमता हवकास 
कायायोजना कायाान्त्वयनका लानि पयााप्त बजेट तथा कायािम बाहषाक योजनामा 
समावेश िररए । निररएको  

$=#=# अस्शस्ित महहलाहरूको लानिस्शिा सम्बन्त्धी हवशेष कायािमहरू 
सिंचानलत भए । नभएका <जस्तैः अनभभावकस्शिा, प्रौढ तथा हकशोरी 
किाहरू, साथी स्शिा, कायामूलक प्रौढ स्शिा, बच्चादेस्ख बच्चा किा, आदद ) 
(कायाकम सिंख्या र पटक तथा सहभािी सिंख्या) 

 

 !=#=$ स्थानीय सरकारकोबजेट तथा कायािममा लस्ित समूहहरूको लानि 
ननस्ितप्रनतशत बजेट हवननयोजन िरी उनीहरूको हहतका कायािममा समयैमाखचा 
िररए । निररएको <  बजेट तथाकायाकमबीच नभडान) 

 $=$=@ स्थानीय तहको आयोजना तथा स्थानीय महहलाहरुको सिीय 
सहभानितामा वडा वडामा खलुा ददसामखु्त पानलका, घरघरमा शौचालय, डािँडा 
र िौंडामा पोखरी, टोल सफाइ अनभयान जस्ता कायािम सिालन हनुे िरे । 
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निरेको < 

@=!=@ स्थानीय सरकारकाकमाचारीहरूको पदपूनताको ननणाय िदाा सबै जातजानत, विा, 
नलि र समदुायका बीचसमावेशीकरण हनुे िरी कमाचारीहरूको समावेशी 
समानपुानतक प्रनतनननधत्व हनुसक्नेरणनीनत नलइएको छ । छैन < 

$=$=# कुहहने र नकुहहने घरायसी फोहोर छुट्याउने र्वयवस्था, फोहोर सिंकलन 
तथा हवसजान, घरघरमा भान्त्छाको फोहोर र पानीबाट करेसा बाली तथा िमला 
र फुलबारी जस्ता कायािममा महहला र परुूषको समान सहभानिता हनुपुने 
जस्ता चेतना अनभबहुद्ध कायािम सिालन हनुे िरे । निरेको < 

 

 @=!=# स्थानीय सरकारले महहला तथा नबशेष समदुायलाई नबशेष सेवा प्रदान िदाा 
सम्वस्न्त्धत समदुायको भाषा, सिंस्कृनत र रहन सहन बझेुको कमाचारी वा जनप्रनतनननध 
समेत समावेश िरेको कायाटोली वा शाखा माफा त ददने िरेको । निरेको ? 

$=$=$ महहलाहरू बढीमारामा सिंलग्न हनुे कायामा सफापानीको सहज 
र्वयवस्थाका लानि स्थानीय महहलाहरुको सिीय सहभानितामा आकासेपानी 
सिंकलन र भडडारण, परिंपराित इनार र कुवाको पनुजीहवकरण र ररचास्जाङ 
कायािम सिालन हनुे िरे । निरेको < 

 

@=!=$जनप्रनतनननधहरू तथा कमाचारीहरूलाई कुनै िमता अनभबहृद्धको अवसर प्रदान 
िदाा सबैलाई समान अवसर हनुे िरी र महहला तथा वस्िनतकरणमा परेको 
समदुायलाई अग्रभाि प्राप्त हनुेिरी सकारात्मक हवभेदको नीनत नलएको । ननलएको 

 $=%=! स्थानीय सरकारकोयोजना तजुामा िदाा बेरोजिार तथा िरीबीको 
नक्साङ्कनको समेत आधार नलईमहहला तथा बस्िनतकरणमा परेको समदुायलाई 
प्रत्यि लाभ हनुे स्वरोजिारमूलक, आयमूलक र सीपमूलक कायािमहरू राख्न े
र बाहषाक बजेटमा समावेश िरी कायाान्त्वयन िररएको छ । छैन <  

 

 @=@=!= महहला रपरुुषबीचको असमानता हटाउन तथा सामास्जक समावेशीकरण 
बढाउनको लानि स्थानीय तहकोननस्ित कायानीनत छ । छैन < 

$=%=@ स्थानीय सरकारलेस्वरोजिार तथा बैदेस्शक रोजिारीमा जाने महहला 
तथा बस्िनतकरणमा परेको समदुायकोिमता हवकासको लानि कायािमहरू 
तय िरी कायाान्त्वयवन िने िरे । निरेको <(कायाकम सिंख्या र उपस्स्थनत) 

 

@=@=@ स्थानीय सरकारमालैहिक हवकास हेने इकाईको र्वयवस्था छ।छैन लैहिक 
हवकास डेस्क वा लैहिकसमानता तथा सामास्जक समावेशीकरण कायाान्त्वयन सनमनत 
वा यस्तै कुनै सिंरचनाकोर्वयवस्था कायाशता र स्जम्मेवारी हकटान सहहत 
िररए।निररएको) 

$=%=# ग्रामीण महहलाप्राहवनधकहरू (पश ु सेवा, कृहष, स्वास्थ्य र पूवााधार 
सम्बन्त्धी प्राहवनधक) रसामास्जक पररचालक तयार िने िरे । निरेको ? 

(मनोनयन, ननयसु्ि वा िठन र तानलमसम्बन्त्धी सचुकािँक) 

 

@=@=# स्थानीयसरकारबाट कायाालयमा हनु सक्ने कुनै पनन प्रकारको दरु्वयावहार, 
भेदभाब महहलाहहिंसा ननयन्त्रणको लानिआचार सिंहहता बनाएर लाि ु िररएको छ । 
छैन < 

$=%=$ िररब तथा वस्िनतकरणमा परेको समदुायको पहुिँच र ियशस्ि अनरुूप 
सपुथमूल्य सहकारी पसलहरूको र्वयवस्थापनमा पानलकाको कायािम 
कायाान्त्वयन भए । नभएको ? 
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 @=@=$ योजना तजुामासनमनतलाई सझुाव ददने दस्तावेज तयार िदाा लैहिकसमानता 
तथा सामास्जक समावेशीकरण कायाान्त्वयन सनमनतमा महहला, बालबानलका तथा 
अन्त्य सबै लस्ित समदुायको सहिय सहभानिता भए नभएको र यस सनमनतले वडा 
तहमा योजाना सम्वन्त्धी छलफल समावेशी भए नभएको अनिुमन िरे निरेको  

%=!=@ स्थानीय तहले हवनधको शासन, र्वयापक जनसहभानिता, भ्रष्टाचार नबरूद्ध 
शून्त्य सहनशीलता, सेवा प्रवाहमा ननश्पिता र महहला तथा वस्िनतकरणमा 
परेको समदुायलाई अग्रानधकार जस्ता नीनत कायाान्त्वयनमा ल्याए । नल्याएको 
? 

 

@=#=! स्थानीय सरकारलेिठन िने सनमनत, उपसनमनत र कायादलहरूमा महहला तथा 
वस्िनतकरणमा परेको समदुायबाट महहला र परुुषको समावेशी प्रनतनननधत्वहनुे 
र्वयवस्था रहे ।नरहेको < 

%=!=# महहला हवकासकालानि भएका बेइस्जि घोषणा परका वाह्रवटा 
प्रनतवद्धताहरूका िेरमा कायािमतय िरी कायाान्त्वयन िने िरेको छ ? 

(कायाकम सिंख्या र उपस्स्थनत) 

 

@=#=@ स्थानीय सरकारलेिठन िने सनमनत, उपसनमनत र कायादलहरूमा महहला तथा 
वस्िनतकरणमा परेको समदुायका प्रनतनननधहरूले छलफल तथा ननणाय ननमााणमा 
स्वस्थ ढिंिले भािनलन पाए । नपाएको < 

%=!=$ सिंयिुराष्ट्रसङ्घीय बाल अनधकार महासन्त्धी, १९८९ मा िररएको 
प्रनतबद्धता कायाान्त्वयनिना कायािमहरूमा रकम हवननयोजन िरी कायािमहरू 
समयैमा सम्पन्न िरेको छ <  

 

@=#=# स्थानीय तहमा सिानलत कायािमहरूको अनिुमन र समीिा सम्वन्त्धी 
कायामा स्थानीय सरकारलेिठन िने सनमनत, उपसनमनत र कायादलहरूले महहला 
तथा वस्िनतकरणमा परेको समदुायकोहहतहनुे िरी हवश्लषेण सहहत नीनतित र 
कायाित सझुाव ददने िरे निरेको < 

%=@=@ स्थानीयसरकारले िने सावाजननक परीिण, सामास्जक परीिण, 

सावाजननक सनुवुाई, ननयनमत परकार भेटघाट र सूचनाको सावाजननकीकरण 
कायािममा बस्न्त्चनतकरणमा परेका र्वयस्ि तथा समदुायकासदस्यको उपस्स्थनत 
रहनेिरे । निरेको < 

 

 @=#=$ स्थानीय सरकारलेिठन िने सनमनत, उपसनमनत र कायादलहरूले महहला तथा 
वस्िनतकरणमा परेको समदुायकोहहतहनुे िरी ददइएका नीनतित र कायाित 
सझुावहरुको कायाान्त्वयन हनुे िरे निरेको < 

%=@=# स्थानीयसरकारले िने सावाजननक परीिण, सामास्जक परीिण, 

सावाजननक सनुवुाई, ननयनमत परकार भेटघाट र सूचनाको सावाजननकीकरण 
कायािममा बस्न्त्चनतकरणमा परेका र्वयस्ि तथासमदुायको तफा बाट स्थानीय 
सरकारले नलएको नीनत तथा कायाकम र सो को कायाान्त्वयकाहवषयमा आवाज 
उठ्ने िरे । निरेको र यसरी उठेका प्रश्न उपर स्थानीय सरकारबाट 
सम्बोधन हनुे िरे । निरेको ? 

 

@=$=! स्थानीय तहमा महहलाहवकास, लैहिक हहिँसा नबरूद्ध, महहला सीप हवकास, 

नेततृ्व हवकास तथा िमता अनभबहृद्ध जस्ता नबषयमा स्रोत र्वयवस्थापनका लानि 
लानि बाहषाक आनथाक ऐनमा उल्लेखिरी छुटै्ट कोष स्थापना िररएको । निररएको 

%=#=# के स्थानीयसरकारले स्थानीय रेनडयो, एफ.एम. र छापा माध्यमद्वारा 
समावेशीकरण तथा लैंनिकसमानता सम्बन्त्धी सूचना प्रवाह िरी जनतालाई 
ससुसु्चत िने िरेको छ < 

 



59 

;an kIfx? ;'wf/ ug'{kg]{ kIfx? s}lkmot 

< 

@=$=@ के आददवासीजनजानत, दनलत अन्त्य लस्ित समहुका महहलाहरूको हवकास र 
सशस्िकरणको लानि वजेटको र्वयवस्था भएकोछ < उनीहरूको आवश्यकता 
अनसुार कायािम तजुामा िररएकोछ < 

 %=$=! के कायािमतथा पररयोजना कायाान्त्वयनबाट सम्वस्न्त्धत समदुायले पूरा 
लाभ नलन सकेको छ < 

 

@=$=# के स्थानीयसरकारमा लैहिक डेस्कको हवकासको र आवश्यक मानवीय 
श्रोतहरु लानि वजेटको र्वयवस्थाभएको छ < सो अनसुार कायािम 
पहहचानिररएकोछ < 

 %=$=@ के स्थानीयसरकारले सिंचालन िरेका कायाकमको अनिुमन, मूल्याङ्कन 
िदाा लैहिक समानता तथासामास्जक समावेशी हवकास 
सम्वन्त्धीकायािमकोसिंचालनबाट सरोकारवालालाई पिेुको लाभ, असर र 
प्रभावहवश्लषेण िने िररन्त्छ < 

 

@=$=$ स्थानीयसरकारले समावेशी सूचनाप्रणाली र्वयवस्थापन िना बजेटको र्वयवस्था 
िरे । निरेको र कम्यटुरकृतलेखा प्रणालीले समावेशी िेरमा भएको बजेट तथा 
खचा सम्वन्त्धी सूचना ददने वा नददने िरेको । 

%=$=# के स्थानीयसरकारको समीिा बैठकमा महहला, बालबानलका, सबै 
जातजानतका हवपन्न बिा (आददवासीजनजानत, दनलत मधेशी, मसु्श्लम, हपछडाविा) 
अपािता भएका र्वयस्िहरू, जेष्ठनािररकलिायतलाई लस्ित कायािम 
मानथछलफल िनेिरेका छ ? 

 

@=%=! के स्थानीयसरकारले आफ्नो िेरका समदुायस्तरका आधारभतू खस्डडकृत 
सूचना।तथ्यािँक सिंकलनतथा अध्यावनधकिने िरेको छ ? (नलि, उमेर, जात, र 
आनथाक स्स्थनत आदद) (िाऊिं ।निर प्रोफाईल ) 

%=$=$ के अनिुमन तथामूल्याङ्कनबाट नसकेका पाठहरू कायािम वा योजना 
तयार िदाा समावेश िने िररन्त्छ ? 

 

@=%=@ स्थानीय सरकारलेआफ्नो िेरका समदुायस्तरका आधारभतू सूचना।तथ्यािँक 
सिंकलन िदाा बेरोजिार तथािररबको पहहचान िरी छुट्टाछुटै्ट नक्साङ्कन िने िर । 
निरेको (िाऊिं ।निरप्रोफाईल) 

%=%=@ लैहिक समानतातथा समावेशी हवकासको लानि हवनभन्न सरोकारवाला 
ननकायहरूबीच सिाल बनी कायाितछलफल तथा यस िेरको हवकासको 
लानि ननयनमतरुपमा काया हनुे िरे । निरेको < 

 

@=%=# के स्थानीयसरकारले आफ्नो पार्श्ास्चरमा आधाररत खडडीकृत तथ्यािंक र 
सूचनालाई आधार माननस्थानीय हवकास योजना तजुामा िने िरेको छ < 

%=%=# लैहिक समानतातथा समावेशी हवकासको लानि हवनभन्न सरोकारवाला 
ननकायहरूबीच कायाित सिंयन्त्र (सिंजाल) का प्रनतनननधहरूलाई लैहिक तथा 
समावेशी हवकास सम्वन्त्धी िमता हवकासतानलमहरू प्रदान िने िरे । निरेको 
? 

 

 @=%=$ स्थानीय सरकारलेआफ्नो िेरका सामास्जक सरुिा पाउनेहरू र %=%=$ महहला हवरुद्धहनुे सबै प्रकारका भेदभाव उन्त्मूलन िने महासस्न्त्ध  
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पस्िकरणको अनभलेख र्वयवस्थापन तथातथ्यािँक अध्यावनधक िने िरे । निरेको < कायाान्त्वयनका लानि तयारिररएको राहष्ट्रय कायायोजना र सिंयिु राष्ट्रसङ्घीय 
सरुिा पररषद्बाट पाररतप्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को कायाान्त्वयन 
राहष्ट्रय कायायोजना, मानव अनधकारकायायोजना तथा छुवाछुत नबरूद्धको 
कायायोजनामा स्थानीय सरकारको स्जम्मेवारी भननउल्लेख िररएका 
कायािमहरूमा रकम हवननयोजन तथा कायाान्त्वयन िने िरे । निरेको ? 

#=!=! लैहिक तथासमावेशी हवकासको लानि िमता हवकास कायायोजना तयार िरे 
निरेको र छुटै्टस्शषाकमा बजेट हवननयोजन भए । नभएको र यस्तो रकम खचा िने 
कायाहवनध स्वीकृत भइ कायाान्त्वयनमा आए । नआएको ? 

  

#=!=@ स्थानीय सरकारकापदानधकारी।कमचाारीहरूले लैहिक तथा समावेशी हवकास, 

लैंनिक हहिंशा सम्बन्त्धी तानलम नलएका छन ्वाछैनन ्र तानलम कायाकममा लस्ित 
समूह तथा अन्त्य सबै महहला र परुुषको समानसहभानिता र उपस्स्थनत सनुनस्ितता 
िररएको नथयो वा नथएन <  

  

#=!=# तानलमका हवषयवस्तकुो प्रस्ततुीकरणमा लैहिक सम्बेदनशील भाषाको प्रयोि र 
महहलाका आवश्यकतासमेहटएको र तानलमको िणुस्तर, सेवा सहुवधा सम्बन्त्धमा 
पषृ्ठपोषण नलने िररएको छ ।छैन < 

  

#=!=$ महहला तथालस्ित समहुका पदानधकारीहरूको िमता अनभवृहद्धका लानि 
ननददाष्ट कायािमहरू -प्रानबनधक तानलम, िमता हवकास, नेततृ्व हवकासको तानलम, 

भ्रमण) छन ।छैनन ्< सो अनसुारको वजेटहवननयोजन िररएको छ ।छैन < 

  

 #=!=% के स्थानीयसरकारमा लैहिक समानता तथा सामास्जक समावेशी सम्वन्त्धी 
तानलम ददन तथाकायािमलाई कायाान्त्वयन िना सक्ने यथेष्ट मानवीय श्रोत छन ्
<हवषयित तानलमप्राप्त जनशस्ि सिंख्या) 

  

#=!=* महहला हवकासकालानि भएका बेइस्जि घोषणा परका वाह्रवटा 
प्रनतवद्दताहरूका बारेमा स्थानीयसरकारका पदानधकारीहरू वा कमाचारीहरूलाई 
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जानकारी छ ? सोको लानि अनभमखुीकरणिररएकोछ < (कायाकम सिंख्या र 
उपस्स्थनत) 

#=@=! महहला हवरुद्धसवै खाले हहिंसा ननमूाल िने कायािमहरू र सो अनसुारको बजेट 
हवननयोजन िरीकायािम समयैमा सम्पन्न िरेको छ <कायाकम सिंख्या र उपस्स्थनत) 

  

#=@=@ लैहिकहहिँसारहहत िाऊ ।निरपानलका घोषणा िरेको छ < घोषणा िरेको 
नमनत) र महहला हहिंसाहवरुद्ध सून्त्य सहहष्णतुा अपनाएको छ < घटेका घटना सिंख्या र 
नलइएका ननणाय) 

  

#=@==#स्थानीय सरकारले महहला हवरुद्धसवै खाले हहिंसा ननमूाल िने कायािमहरू 
सिंचालन िनेिरेको छ ? (कायाकम सिंख्या र उपस्स्थनत तथा ननणाय पसु्स्तका) 

  

 #=@=$ के स्थानीयसरकारले समाजमा रहेका हवनभन्न कुसिंस्कार जस्तै (जानतित 
छुवाछुत, छाउपडी, बालहववाह, बह ु हववाह, दाइजो, आदद जस्ता सामास्जक कुरीनत 
हटाउन कायािमहरू सिंचालनिने िरेको छ ? (कायाकम सिंख्या र उपस्स्थनत) 

  

#=#=@स्थानीय तहका कायापानलका सदस्यहरू, सभाका सदस्यहरू र पानलकाका 
प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत लिायत सबै शाखा प्रमखुहरूलाई कानूनको मस्यौदा 
तजुामा सम्वन्त्धी प्रहिया र समाधान िनुा पने मूल समस्या तथा सवाल लिायत 
मखु्य नबषयवस्तकुा सम्वन्त्धमा समय समयमा अनभमखुीकरण िने िरे । निरेको ?  

  

#=#=$ महहलाहरूको लानिसिंचानलत कानूनी स्शिा सम्बन्त्धी कायािमहरू सिंचालनबाट 
के उनीहरु लाभास्न्त्वतभएका छन ् < जस्तैः कानूनी हक अनधकार, एकल महहला, 
चेनलबेटीबेचहवखन हवरुद्ध कायािम, छाउपडी प्रथा हवरुद्ध कायािम, यौनहहिँसा 
नबरूद्धकाकायािम आददबारे अनसु्शिण र यसको असर )  

  

$=!=! स्थानीय तहकाभवन, भौनतक पूवााधार तथा अन्त्य सिंरचना ननमााणको लानि 
ड्रइङ, नडजायन, लित अनमुानतयार िदाा सिंरचना ननमााण भएपनछ महहला, 
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बालबानलका, अपािता भएका र्वयस्िलेननबााध प्रयोि िना सहकने िरीलैहिक, 

बालरअपाि मैरी / सिंबेदनशील सिंरिंचनाको प्रावधान सहहत हनुे िरे । निरेको < 

$=!=@ स्थानीय तहकाभवन, भौनतक पवुााधार तथा सिंरचनाहरु, स्शिा, स्वास्थ्य र 
अन्त्य सामास्जकपूवााधार सम्वन्त्धी भवन र अन्त्य सिंरचनाहरू ननमााण िदाा महहला, 
अपािता भएकार्वयस्ि तथा बालमैरीयिु दृहष्टकोणबाट समेत उपयिु हनुे िरी 
ननमााण िररएको छ ।छैन < 

  

$=@=# पररवार ननयोजन, मात ृस्शश ुकल्याण, हवस्ताररत खोप, पोषण, जनसिंख्या स्शिा 
र जनस्वास्थ सम्बन्त्धीकायािम लिायत महहलाहरूको स्वास्थ्य सधुार सम्बन्त्धी 
हवशेष कायािमहरूसिंचालन िररएका छन ्<  

  

 $=#=@ स्थानीय तहलेआफ्नो पानलका नभरका आनथाक अवस्था कमजोर भएका 
पररवारका बानलका तथा वस्िनतकरणमा परेका समूदायकासबै बालबानलकालाई ददवा 
खाजा, ननशलु्क पाठ्यपसु्तक र शैस्िक सामाग्री तथा पोसाक उपलब्ध िराउन 
छारबसृ्त्तकोर्वयवस्था िरी ननश्पि हवतरण हनुे प्रवन्त्ध नमलाए । ननमलाएको < 

  

$=#=$ हवद्यालयमा छार र छाराको लानि छुट्टा छुटै्ट शौचालय, हकशोरी छाराको 
लािी प्याड र यौन स्शिा तथा सहजीकरण कायािम सिंचालन हनुे िरे । निरेको 
< 

  

$=$=! िाउिँपानलका । निरपानलकामा सफा हपउने पानी, सफासिँि हात धनुे 
र्वयवस्था, महहला र परुुषका लानि अलग्िै शौचालयको र्वयवस्था, र स्यानीटाइजरको 
उपयोि िने प्रवन्त्ध भए । नभएको < 

  

%=!=! स्थानीय तहले स्थानीय सेवा प्रवाह, हवकास ननमााण र स्थानीय शासनका 
नबषयमा कायापानलका तथा सभाबाट नीनत, कानून जारी िरी सोही कानून बमोस्जम 
सम्बस्न्त्धत अनधकारीबाट ननणाय िरी कामकाज िने िरेको वा तदथा ननणाय िरी 
कामकाज हनुे िरेको ?  
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%=@=! स्थानीयसरकारले ननयनमत रुपमा कायािमको सावाजननक परीिण, सामास्जक 
परीिण, सावाजननक सनुवुाई, ननयनमत परकार भेटघाट र सूचनाको सावाजननकीकरण 
िने िरे । निरेको < 

  

%=@=$स्थानीय सरकारका जनप्रनतनननध र कमाचारीको आचार सिंहहता स्वीकृत िरी 
कायाान्त्वयनमा ल्याए । नल्याएको < 

  

%=#=! स्थानीयसरकारले ननयनमतरुपमा समग्र वाहषाक योजना तथा कायािमको 
सावाजननक िने िरे । निरेकोर महहला, बालबानलका र आददवासी जनजानत, 
मधेशी, मसु्श्लम, हपछडाविा, दनलत, अपािता भएकार्वयस्िहरू, जेष्ठनािररकलाई लस्ित 
िरेर राखेको कायािम तथा बजेट सरोकारवालाले थाहा पाउनेिरी सावाजननकिरे। 
निरेको < 

  

%=#=@ स्थानीयसरकारले स्थानीय सूचना स्थानीय भाषामा प्रवाह तथा प्रशारण िने 
िरे । निरेको < 

  

%=#=$ के स्थानीयस्तरमा महहला, बालबानलका सबै जातजानतका हवपन्न बिा 
(आददवासी जनजानत, दनलतमधेशी, मसु्श्लम, हपछडाविा) अपािता भएको र्वयस्िहरू, 

जेष्ठनािररक लिायत अन्त्यलस्ित समहुहरूको सूचना, स्शिा तथा सिंचारसम्बन्त्धी 
कायािमको प्रवाहबाट यीविाहरूको जनचेतनामा वृहद्ध भएको छ <आधार 
तथ्यािँकसिँि समेत तलुना िना सहकने) 

  

 %=%=! स्थानीय तहले सिंघ र प्रदेश सरकारहरूले तय िरेका नीनत, कानून तथा 
कायािमहरूको कायाान्त्वयनमा सहकाया, समन्त्वय र सहजीकरण िने िरे । निरेको 
? 
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!@= 5qb]a ufpFkflnsfsf] n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zL ljsf; sfo{of]hgf   
k
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k
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cj:yfdf ;'wf/sf nflu cfjZos s[ofsnfk 

d'VolhDd]jf/L 

;dofjwL 

yk cfly{s 

bfloTj Joxf]g{ 

kxnstf{ lg0f{ostf{ sfof{Gjogstf{ kg]{ gkg]{ 

!= gLlt, sfg'g, of]hgf 

@) !( 

!=!=@ :yfgLo ;/sf/n] cfˆgf gLlt, sfg"g, of]hgf hf/L ug{' eGbf 

cufl8 n};;f;sf] b[li6n] pko'Qm eP gePsf] af/] n]vfhf]vf ug]{ 

u/], gu/]sf] < 

dlxnf tyf 

jfnjflnsf 

OsfO 
ufpFsfo{kflnsf  

k|d'v k|zf;lso 

clws[t 
cfufdL cf 

a ;Dd 
 gkg]{ 

  
!=!=* :yflgo txsf] gLltdf /}yfg] / cfk|jf;L sfdbf/ tyf 

>dlhlj pk/ x'g] lje]b /f]Sg] k|fjwfg /x] g/x]sf] . 

dlxnf tyf 

jfnjflnsf 

OsfO 
ufpFsfo{kflnsf 

k|d'v k|zf;lso 

clws[t 

cfufdL cf 

a ;Dd 
 gkg]{ 

@= ;+:yfut Joj:yf 

 

@) 

 
 

!(=% 

@=!=! :yfgLo ;/sf/sf] lg0ff{os txdf -sd{rf/L . kbflwsf/L_ 

dlxnfx¿sf] ;dfg?kdf - %)÷%) k|ltzt_ k|ltlglwTj /x]sf] 

5÷5}g < 

:yflgo ;/sf/ 

;+l3o 

Joj:yflksf 

;+;b 

:yflgo ;/sf/ 
cfufdL cf 

a 
  

#= dfgj ;+;fwg tyf Ifdtf lasf; 

@) 
 #=!=^ s] :yflgo ;/sf/df dfgj ;+;fwg ljsf; s]Gb« jf zfvf jf 

OsfOsf] Joj:yf 5 <  

dlxnf tyf 

jfnjflnsf 

OsfO 
ufpFsfo{kflnsf 

k|d'v k|zf;lso 

cl3s[t 
kf}; d;fGt   
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cj:yfdf ;'wf/sf nflu cfjZos s[ofsnfk 

d'VolhDd]jf/L 

;dofjwL 

yk cfly{s 

bfloTj Joxf]g{ 

kxnstf{ lg0f{ostf{ sfof{Gjogstf{ kg]{ gkg]{ 

  

#=#=! :yfgLo txsf dlxnf tyf ;dfj]zL ;d"xaf6 lgjf{lrt ePsf 

;d]t hgk|ltlglwx¿ / kflnsfdf sfo{/t sd{rf/LnfO{ g]kfnsf] 

;+ljwfg, :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, cGt/ ;/sf/ ljQ 

Joj:yfkg P]g, sd{rf/L ;dfof]hg P]g, d'n'sL ;+lxtfx¿, laifout 

sfg"gx¿, kflnsfn] hf/L u/]sf sfg"gx¿ / cGo k|rlnt dxTjk"0f{ 

sfg"gx¿sf] af/]df cled'vLs/0f ug]{ u/] . gu/]sf] < 

k|zf;g zfvf / 

Goflos ;ldlt 
ufpFsfo{kflnsf k|zf;g zfvf k'; d;fGt kg]{  

  

#=#=@ :yfgLo txsf sfo{kflnsf ;b:ox¿, ;efsf ;b:ox¿ / 

kflnsfsf k|d'v k|zf;sLo clws[t nufot ;a} zfvf k|d'vx¿nfO{ 

sfg"gsf] d:of}bf th{'df ;DjGwL k|lqmof / ;dfwfg ug{' kg]{ d"n 

;d:of tyf ;jfn nufot d'Vo laifoj:t'sf ;DjGwdf ;do 

;dodf cled'vLs/0f ug]{ u/]÷gu/]sf] < 

;fdflhs 

ljsf; zfvf 

ufFp 

sfo{kflnsf 

;fdflhs 

ljsf; zfvf 

cfufdL cf 

a 
kg]{  

 

 

 

#=$=! :yfgLo ;/sf/n] ljkb Joj:yfkg ;DjGwL dfkb08, /0fgLlt, 

sfo{gLlt ;lxtsf] sfo{ljlw :jLs[t ubf{ dlxnf tyf jl~rlts/0fdf 

k/]sf] ;d'bfo;Fu k/fd;{ u/] . gu/]sf] / o:tf b:tfa]hdf 

l;dfGtLs[t ju{ / ;d'bfonfO{ nlIft u/L ljz]if /fxt / dlxnf 

k'?ifnfO{ cnu cnu ;+/If0fsf] k|fjwfg /x]÷g/x]sf] < 

;fdflhs 

ljsf; zfvf 

ufFp 

sfo{kflnsf 

dlxnf tyf 

afnjflnsf 

zfvf 

cfufdL cf 

a 
kg]{  

  

#=$=@ :yfgLo:t/sf] ljkb ;DjGwL tYofÍ ;Íng, gS;fÍg tyf 

Joj:yfkg ubf{ nfeflGjt ;d"xdf dlxnf tyf jl~rlts/0fdf k/]sf] 

;d'bfo ;d]tsf] v08Ls[t tYofÍ /fvL cfktsfnLg sfo{ ;~rfng 

tyf /fxt ljt/0f ug]{ u/]÷gu/]sf] . 

;fdflhs 

ljsf; zfvf 

ufFp 

sfo{kflnsf 

dlxnf tyf 

afnjflnsf 

zfvf 

cfufdL cf 

a 
kg]{  
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cj:yfdf ;'wf/sf nflu cfjZos s[ofsnfk 

d'VolhDd]jf/L 

;dofjwL 

yk cfly{s 

bfloTj Joxf]g{ 

kxnstf{ lg0f{ostf{ sfof{Gjogstf{ kg]{ gkg]{ 

  

#=$=# ;d'bfodf cfwfl/t ljkb Joj:yfkg ;DjGwL sfo{ubf{ 

nfeflGjt ;d"xdf dlxnf tyf jl~rlts/0fdf k/]sf] ;d'bfo 

;d]tsf] ;xeflutfdf pgLx¿nfO{ klxnf] k|fyldstfdf /fvL ug]{ 

u/]÷gu/]sf] < 

;fdflhs 

ljsf; zfvf 

ufFp 

sfo{kflnsf 

dlxnf tyf 

afnjflnsf 

zfvf 

k'; d;fGt  gkg]{ 

  

#=$=$ ljkb Joj:yfkg sf]ifsf] :yfkgf tyf ;~rfng / ;|f]t 

kl/rfng ubf{ dlxnf tyf jl~rlts/0fdf k/]sf] ;d'bfo ;d]tsf] 

;xeflutfdf lg0f{o ug]{ u/]÷gu/]sf] < 

;fdflhs 

ljsf; zfvf 

ufFp 

sfo{kflnsf 

dlxnf tyf 

afnjflnsf 

zfvf 

sftL{s 

d;fGt 
 gkg]{ 

$= ;]jf k|jfx 

@) !@=% 

$=!=! :yfgLo txsf ejg, ef}lts k"jf{wf/ tyf cGo ;+/rgf 

lgdf{0fsf] nflu 8«Oª, l8hfog, nut cg'dfg tof/ ubf{ ;+/rgf 

lgdf{0f ePkl5 dlxnf, afnaflnsf, ckfËtf ePsf JolQmn] lgaf{w 

k|of]u ug{ ;lsg] u/L n}lËs, afn / ckfË d}qL÷;+a]bgzLn 

;+/rgfsf] k|fjwfg ;lxt x'g] u/]÷gu/]sf] < 

k"jf{wf/ ljsf; 

zfvf 

ufFp 

sfo{kflnsf 
k|zf;g zfvf 

cfufdL cf 

a 
kg]{  

  

$=!=$ :yfgLo txn] dlxnf tyf al~rlts/0fdf k/]sf] ;d'bfonfO{ 

nlIft u/L k/+k/fut tyf cfw'lgs phf{ -hn ljB't, ljleGg 

a}slNks phf{ ;|f]taf6 k|fKt x'g] phf{, ;'wfl/Psf] r'nf] cflb_ sf] 

k|of]u ug{ ;sf/fTds jftfj/0f / k|f]T;fxg ug]{ cfof]hgfx¿ /x] 

g/x]sf] < 

;fdflhs 

ljsf; zfvf 
ufpFsfo{kflnsf 

dlxnf tyf 

afnjflnsf 

zfvf 

cfufdL cf 

a 
kg]{  

 

 

 

$=@=! ue{jtL dlxnfnfO{ hf]lvdo'Qm, vt/fo'Qm sfddf gnufpg] 

u/L aflif{s gLlt / sfo{qmddf k|hgg\ :jf:Yo ;DjGwL gLlt / 

sfo{qmd ;dfj]z eP÷gePsf] < 

:jf:Yo zfvf ufpFsfo{kflnsf :jf:Yo zfvf 
cfufdL cf 

a 
kg]{  



67 

k
"0
f{f
Í
 

k
|fK
t
fÍ
 

cj:yfdf ;'wf/sf nflu cfjZos s[ofsnfk 

d'VolhDd]jf/L 

;dofjwL 

yk cfly{s 

bfloTj Joxf]g{ 

kxnstf{ lg0f{ostf{ sfof{Gjogstf{ kg]{ gkg]{ 

  

$=@=@ :yfgLo txsf] sfof{no, c:kftfn jf :jf:Yo rf}sL / ;Dej 

ePsf ;fj{hlgs:ynx?df aRrfnfO{ :tgkfgsf lgldQ cnUu} sIf/ 

;dosf] Joj:yf / ;f] sf] Joj:yfkg ul/Psf] 5÷5}g < 

;fdflhs 

ljsf; zfvf 
ufpFsfo{kflnsf 

dlxnf tyf 

afnjflnsf 

zfvf 

cfufdL cf 

a 
kg]{  

  

$=@=$ dlxnf, ul/a, lgd'vf / al~rlts/0fdf k/]sf JolQmx¿sf] 

:jf:Yo ladfug{ ;xhLs/0f / ;xof]u ug]{ sfo{qmd / ah]6 eP 

gePsf] < 

:jf:Yo zfvf ufpFsfo{kflnsf :jf:Yo zfvf k'; d;fGt kg]{  

  

$=#=# clzlIft dlxnfx¿sf] nflu lzIff ;DaGwL ljz]if sfo{qmdx¿ 

;+rflnt eP÷gePsf<–h:t}M cleefjs lzIff, k|f}9 tyf lszf]/L 

sIffx¿, ;fyL lzIff, sfo{d"ns k|f}9lzIff, aRrfb]lv aRrfsIff, 

cflb_ -sfo{sd ;+Vof / k6s tyf ;xefuL ;+Vof_ 

;fdflhs 

ljsf; zfvf 
ufpFsfo{kflnsf lzIff zfvf cfufdL cfj kg]{  

  

स्थानीय तहको आयोजना तथा स्थानीय महहलाहरुको सिीय सहभानितामा 
वडा वडामा खलुा ददसामखु्त पानलका, घरघरमा शौचालय, डािँडा र िौंडामा 
पोखरी, टोल सफाइ अनभयान जस्ता कायािम सिालन हनुे िरे । निरेको  

;fdflhs 

ljsf; zfvf 
ufpFsfo{kflnsf :jf:Yo zfvf cfufdL cfj kg]{  

  

$=$=# s'lxg] / gs'lxg] 3/fo;L kmf]xf]/ 5'6\ofpg] Joj:yf, kmf]xf]/ 

;+sng tyf lj;h{g, 3/3/df efG5fsf] kmf]xf]/ / kfgLaf6 s/];f 

afnL tyf udnf / km'naf/L h:tf sfo{qmddf dlxnf / k'¿ifsf] 

;dfg ;xeflutf x'g'kg]{ h:tf r]tgf clea'l4 sfo{qmd ;~rfng 

x'g] u/]÷gu/]sf] < 

;fdflhs 

ljsf; zfvf 
ufpFsfo{kflnsf lzIff zfvf 

cfufdL cf 

a 
kg]{  

  

$=$=$ dlxnfx¿ a9Ldfqfdf ;+nUg x'g] sfo{df ;kmfkfgLsf] ;xh 

Joj:yfsf nflu :yfgLo dlxnfx?sf] ;qmLo ;xeflutfdf cfsf;] 

kfgL ;+sng / e08f/0f, k/Dk/fut Ogf/ / s'jfsf] k'ghL{ljs/0f / 

l/rflh{ª sfo{qmd ;~rfng x'g] u/] . gu/]sf] < 

;fdflhs 

ljsf; zfvf 
ufpFsfo{kflnsf :jf:Yo zfvf 

cfufdL cf 

a 
kg]{  
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cj:yfdf ;'wf/sf nflu cfjZos s[ofsnfk 

d'VolhDd]jf/L 

;dofjwL 

yk cfly{s 

bfloTj Joxf]g{ 

kxnstf{ lg0f{ostf{ sfof{Gjogstf{ kg]{ gkg]{ 

  

$=%=! :yfgLo ;/sf/sf] of]hgf th{'df ubf{ a]/f]huf/ tyf u/LaLsf] 

gS;fÍgsf] ;d]t cfwf/ lnO{ dlxnf tyf al~rlts/0fdf k/]sf] 

;d'bfonfO{ k|ToIf nfe x'g] :j/f]huf/d"ns, cfod"ns / ;Lkd"ns 

sfo{qmdx¿ /fVg] / aflif{s ah]6df ;dfj]z u/L sfof{Gjog ul/Psf] 

5÷5}g< 

;fdflhs 

ljsf; zfvf 
ufpFsfo{kflnsf 

dlxnf tyf 

afnjflnsf 

zfvf 

cfufdL cf 

a 
kg]{  

  

$=%=@ :yfgLo ;/sf/n] :j/f]huf/ tyf a}b]lzs /f]huf/Ldf hfg] 

dlxnf tyf al~rlts/0fdf k/]sf] ;d'bfosf] Ifdtf ljsf;sf] nflu 

sfo{qmdx¿ to u/L sfof{Gjojg ug]{ u/]. gu/]sf] < -sfo{sd ;+Vof 

/ pkl:ylt_ 

;fdflhs 

ljsf; zfvf 
ufpFsfo{kflnsf 

dlxnf tyf 

afnjflnsf 

zfvf 

cfufdL cf 

a 
kg]{  

  

$=%=# u|fdL0f dlxnf k|fljlwsx¿ -kz';]jf, s[lif, :jf:Yo / k"jf{wf/ 

;DaGwL k|fljlws_ / ;fdflhs kl/rfns tof/ ug]{u/] . gu/]sf] < –

dgf]gog, lgo'lQm jf u7g / tflnd ;DaGwL ;'rsfFs_ 

;fdflhs 

ljsf; zfvf 
ufpFsfo{kflnsf 

;fdflhs 

ljsf; zfvf 

cfufdL cf 

a 
kg]{  

  

$=%=$ ul/a tyf jl~rlts/0fdf k/]sf] ;d'bfosf] kx'Fr / qmozlQm 

cg'¿k ;'ky d"No ;xsf/L k;nx¿sf] Joj:yfkgdf kflnsfsf] 

sfo{qmd sfof{Gjog eP÷gePsf] < 

pBd ljsf; 

zfvf 
ufpFsfo{kflnsf 

pBd ljsf; 

zfvf 

cfufdL cf 

a 
kg]{  

%= ;'zf;g tyf pQ/bfloTj 

@) 
 

!# 

%=!=! :yfgLo txn] :yfgLo ;]jf k|jfx, ljsf; lgdf{0f / :yfgLo 

zf;gsf laifodf sfo{kflnsf tyf ;efaf6 gLlt, sfg"g hf/L u/L 

;f]xL sfg"g adf]lhd ;DalGwt clwsf/Laf6 lg0f{o u/L sfdsfh 

ug]{ u/]sf] jf tby{ lg0f{o u/L sfdsfh x'g] u/]sf] < 

;fdflhs 

ljsf; zfvf 

k|d'v k|zfzlso 

clws[t tyf 

ufpFsfo{kflnsf 

dlxnf tyf 

jfnaflnsf 

zfvf 

cfufdL cf 

a 
kg]{  

  

%=!=# dlxnf ljsf;sf nflu ePsf a]OlhË 3f]if0ffkqsf jfx|j6f 

k|ltj4tfx¿sf If]qdf sfo{qmd to u/L sfof{Gjog ug]{ u/]sf] 5< -

sfo{sd ;+Vof / pkl:ylt_ 

;fdflhs 

ljsf; zfvf 
ufpsfo{kflnsf  

dlxnf tyf 

jfnaflnsf 

OsfO 
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cj:yfdf ;'wf/sf nflu cfjZos s[ofsnfk 

d'VolhDd]jf/L 

;dofjwL 

yk cfly{s 

bfloTj Joxf]g{ 

kxnstf{ lg0f{ostf{ sfof{Gjogstf{ kg]{ gkg]{ 

  

%=@=@ :yfgLo ;/sf/n] ug]{ ;fj{hlgs k/LIf0f, ;fdflhs k/LIf0f, 

;fj{hlgs ;'g'jfO{, lgoldt kqsf/ e]63f6 / ;"rgfsf] 

;fj{hlgsLs/0f sfo{qmddf alGrlts/0fdf k/]sf JolQm tyf 

;d'bfosf ;b:ox?sf] pkl:ylt /xg] u/] gu/]sf] < 

k|zf;g zfvf ufpFsfo{kflnsf 
k|zf;g tyf 

of]hgf zfvf 
k'; d;fGt  gkg]{ 

  

%=@=# :yfgLo ;/sf/n] ug]{ ;fj{hlgs k/LIf0f, ;fdflhs k/LIf0f, 

;fj{hlgs ;'g'jfO{, lgoldt kqsf/ e]63f6 / ;"rgfsf] 

;fj{hlgsLs/0f sfo{qmddf alGrlts/0fdf k/]sf JolQm tyf 

;d'bfosf] tkm{af6 :yfgLo ;/sf/n] lnPsf] gLlt tyf sfo{sd / 

;f] sf] sfof{Gjosf ljifodf cfjfh p7\g] u/] . gu/]sf] / o;/L 

p7]sf k|Zg pk/ :yfgLo ;/sf/af6 ;Daf]wg x'g] u/]÷ gu/]sf] < 

k|zf;g zfvf ufpFsfo{kflnsf 

k|zf;g zfvf 

tyf of]hgf 

zfvf 

k'; d;fGt  gkg]{ 

  

%=#=# s] :yfgLo ;/sf/n] :yfgLo /]l8of], Pkm=Pd= / 5fkf 

dfWodåf/f ;dfj]zLs/0f tyf n}+lus ;dfgtf ;DaGwL ;"rgf k|jfx 

u/L hgtfnfO{ ;';'lrt ug]{ u/]sf] 5 < 

;fdflhs 

ljsf; zfvf 
ufpFsfo{kflnsf 

dlxnf tyf 

afnjflnsf 

zfvf 

k'; d;fGt  gkg]{ 

  
%=$=! s] sfo{qmd tyf kl/of]hgf sfof{Gjogaf6 ;DjlGwt 

;d'bfon] k"/f nfe lng ;s]sf] 5 < 

;fdflhs 

ljsf; zfvf 
ufpFsfo{kflnsf 

dlxnf tyf 

afnjflnsf 

zfvf 

k'; d;fGt  gkg]{ 

  

%=$=@ s] :yfgLo ;/sf/n] ;+rfng u/]sf sfo{sdsf] cg'udg, 

d"NofÍg ubf{ n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zL ljsf; 

;DjGwL sfo{qmdsf] ;+rfngaf6 ;/f]sf/jfnfnfO{ k'u]sf] nfe, c;/ 

/ k|efj ljZn]if0f ug]{ ul/G5 < 

;fdflhs 

ljsf; zfvf 
ufpFsfo{kflnsf 

dlxnf tyf 

jfnjflnsf 

zfvf 
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cj:yfdf ;'wf/sf nflu cfjZos s[ofsnfk 

d'VolhDd]jf/L 

;dofjwL 

yk cfly{s 

bfloTj Joxf]g{ 

kxnstf{ lg0f{ostf{ sfof{Gjogstf{ kg]{ gkg]{ 

  

%=$=# s] :yfgLo ;/sf/sf] ;dLIff a}7sdf dlxnf, afnaflnsf, 

;a} hfthfltsf ljkGg au{ -cflbjf;L hghflt, blnt dw]zL, 

d'lZnd, lk58fju{_ ckfËtf ePsf JolQmx¿, h]i7 gful/s 

nufotnfO{ nlIft sfo{qmd dfly 5nkmn ug]{ u/]sf 5 < 

k|zf;g zfvf ufpFsfo{kflnsf k|zf;g zfvf k'; d;fGt  kb}{g 

  
%=$=$ s] cg'udg tyf d"NofÍgaf6 l;s]sf kf7x¿ sfo{qmd jf 

of]hgf tof/ ubf{ ;dfj]z ug]{ ul/G5 < 
k|zf;g zfvf ufpFsfo{kflnsf k|zf;g zfvf k'; d;fGt  kb}{g 

  

%=%=@ n}lËs ;dfgtf tyf ;dfj]zL ljsf;sf] nflu ljleGg 

;/f]sf/jfnf lgsfox¿aLr ;~hfn agL sfo{ut 5nkmn tyf o; 

If]qsf] ljsf;sf] nflu lgoldt?kdf sfo{ x'g] u/] jf gu/]sf] < 

;fdflhs 

ljsf; zfvf  
ufpFsfo{kflnsf 

dlxnf tyf 

afnjflnsf 

zfvf 

c;f/ 

d;fGt 
kg]{  

  

%=%=# n}lËs ;dfgtf tyf ;dfj]zL ljsf;sf] nflu ljleGg 

;/f]sf/jfnf lgsfox¿aLr sfo{ut ;+oGq -;+hfn_ sf 

k|ltlglwx¿nfO{ n}lËs tyf ;dfj]zL ljsf; ;DjGwL Ifdtf 

ljsf;tflndx¿ k|bfg ug]{ u/]÷gu/]sf] < 

;fdflhs 

ljsf; zfvf 
ufpFsfo{kflnsf 

dlxnf tyf 

afnjflnsf 

zfvf 

c;f/d;fGt kg]{{  

  

%=%=$ dlxnf lj?4 x'g] ;a} k|sf/sf e]befj pGd"ng ug]{ dxf;lGw 

sfof{Gjogsf nflu tof/ ul/Psf] /fli6«o sfo{of]hgf / ;+o'Qm 

/fi6«;‹Lo ;'/Iff kl/ifb\af6 kfl/t k|:tfj gDa/ !#@% / !*@) sf] 

sfof{Gjog /fli6«o sfo{of]hgf, dfgj clwsf/ sfo{of]hgf tyf 

5'jf5't la¿4sf] sfo{of]hgfdf :yfgLo ;/sf/sf] lhDd]jf/L elg 

pNn]v ul/Psf sfo{qmdx¿df /sd ljlgof]hg tyf sfof{Gjog ug]{ 

u/] jf gu/]sf] < 

;fdflhs 

ljsf; zfvf 
ufpFsfo{kflnsf 

dlxnf tyf 

afnjflnsf 

zfvf 

c;f/ 

d;fGt 
kg]{  
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!!= lgisif{ tyf ;'emfj 

▪ ufpFkflnsfsf] bL3{sflng ;f]r, nIo, p2]Zo, kl/sNkgf, gLlt, sfo{gLlt tyf /0fgLlt 

/x]sf] 5 / ToxL cg'?kn] afl{ifs of]hgfdf lhNnfsf] sfo{s|d tyf ah]6 lasf;sf] 

z'?jft ePsf] 5 . 

▪ kbflwsf/L Pjd\ sd{rf/Lx?nfO{ n}:f;f; cjwf/0ff ;DalGWf Ifdtf ljsf; sfo{s|d ug]{ .  

▪ n};;f; ;DalGWf tflndsf nflu k|lzIfs k|lzIf0f tflnd lbg' kg{] .  

▪ ;"rgf tyf clen]v Joj:yfkg ubf{ v08Ls[t tYof+s / ;"rgfnfO{ cfwf/ dflg of]hgf 

th'{df ul/g'kg]{ . 

▪ g]kfn ;/sf/sf n}lËs tyf ;fdflhs ljsf;sf gLlt / k|ltj¢tfx?sf] cem 

sfof{Gjogdf hf]8 lbg'kg]{ . 

▪ n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f ah]6 ljlgof]hg ul/ sfo{Gjogdf hf]8 

lbg] . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


