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लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण गनरे्दजशका, २०७७ 

प्रस्तावनााः  

समानपुागतक समावेशी र सहभागितामूलक गसद्धान्त्तका आधारमा सबै प्रकारका िवभेर्दको अन्त््य िरै्द समतामूलक 
समािको गनमााण र सामाजिक न्त्याय सगुनजितता िना तथा लैििक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण 
आन्त्तररकीकरण िना आवश्यक भएकोले, 

प्ररे्दश सशुासन ऐन २०७६ को र्दफा ४३ ले दर्दएको अगधकार प्रयोि िरी िण्डकी प्ररे्दश सरकारले यो 
गनरे्दजशका बनाएको छ । 

पररच्छेर्द १ 

प्रारम्भ 

१. सजिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यो गनरे्दजशकाको नाम “लैििक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण 
गनरे्दजशका, २०७७” रहेकोछ ।  

(२) यो गनरे्दजशका तरुुन्त्त प्रारम्भ हनुेछ ।  

२. पररभाषााः िवषय वा प्रसिले अको अथा नलािेमा यस गनरे्दजशकामााः 

(क) "कायाालय" भन्नाले प्ररे्दश सरकार मातहतका आयोि, प्रागधकरण, प्ररे्दशस्तरीय गनकाय र 
कायाालय सम्झन ुपछा । 
(ख) “गनरे्दजशका” भन्नाले लैििक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्त्धी गनरे्दजशका, २०७७ 
सम्झन ुपछा । 
(ि) “पहुुँच र गनयन्त्रण” भन्नाले कुनै पगन उपलव्ध ्ोत, साधन एवं सेवा सिुवधा÷लाभमा िहस्सा 
पाउने अगधकार र उपलव्ध ्ोत साधन सेवा सिुवधा÷लाभ बारे के िने, के निने भनेर गनणाय िने 
अगधकार भने्न सम्झन ुपछा । 

(घ) "मन्त्रालय" भन्नाले प्ररे्दश सरकारका सबै मन्त्रालय सम्झन ुपछा र सो श्र्दले मखु्य मन्त्री 
तथा मजन्त्रपररषद्को कायाालय समेतलाई िनाउंछ । 

(ङ) “लजित विा तथा समरु्दाय” भन्नाले सरकारले उपल्ध िराउने सेवा तथा सिुवधाको उपभोि 
िनाबाट बजित मिहला, परुुष र वजिगतमा परेको समरु्दाय सम्झन ुपछा । 



 

(च) “गलि” भन्नाले िन्त्मिात प्राप्त िैिवक तथा प्राकृगतक गभन्नतालाई सम्झन ुपछा।  

(छ) “लैििक (िेण्डर)” भन्नाले सामाजिक रुपले गनधााररत मिहला र परुुषको भगूमका तथा 
पिहचानको साथै उनीहरु बीचको सम्वन्त्धलाई सम्झन ुपछा । 

(ि) "लैंगिक न्त्याय”  भन्नाले गलिको आधारमा हनुे िवभेर्द र अन्त्याय सम्बोधन िरी लैंगिक मैरी 
तररकाले उजचत समाधान दर्दन ुर न्त्याय पाएको महशशु  हनुे अवस्थालाई सम्झन ुपछा । 

(झ) “लैििक मूलप्रवाहीकरण” भन्नाले लैििक दृििकोणले पछागड पाररएका, मिहला, परुूष, 
अल्पसंख्यक तथा गसमान्त्तीकृत समरु्दायको समानता तथा अगधकार संरिण िना उनीहरूको समान र 
सििय सहभागिता सम्झन ुपछा । 

(ञ) "लैंगिकमैरी दृििकोण" भन्नाले लैंगिक दृििकोणले पछागड पाररएका मिहला, परुूष, अल्पसंख्यक 
तथा गसमान्त्तीकृत समरु्दायको समानता तथा अगधकार संरिण िना उनीहरूको समान र सििय 
सहभागिता सम्झन ुपछा । 

(ट) "लैंगिक समता" भन्नाले मिहला र परुूषप्रगत गनष्पि हनुे प्रििया सम्झन ुपर्दाछ र यो मिहला र 
परुूषबीच गनष्पि र न्त्यायोजचत रूपमा लाभ र जिम्मेवारीको बाुँडफाुँड हागसल हनु े िरी चागलन े
कर्दमसुँि सम्बजन्त्धत छ । 

(ठ) "लैंगिक समानता" भन्नाले सबै मागनसहरू लैंगिक भगूमका द्वारा गनधाारण िररएको सीमा भन्त्र्दा 
बािहर रहेर आफ्नो व्यजिित िमता िवकास िना र िवकल्पहरू गनमााण िना स्वतन्त्र रहेको 
अवस्थालार्ा सम्झन ु पछा र यसमा मिहला तथा परुूषका फरक व्यवहार, आकांिा र 
आवश्यकतालार्ा समान रूपमा मनन िररन्त्छ, मह्व दर्दर्न्त्छ, पिपोषण िररन्त्छ । 

(ड) "लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण" भन्नाले मिहला तथा परुूष र िवगभन्न 
सामाजिक समूहबीचको असमान शजि सम्बन्त्धहरूलार्ा सम्बोधन िने अवधारणालार्ा सम्झन ुपछा र 
यसले यस्ता शजि सम्बन्त्धहरूको पनुाः सन्त्तलुनका लागि आवश्यक कायामा ध्यान केजन्त्ित िर्दाछ 
तथा िनुसकैु सामाजिक पिहचान भएका सबै मागनसहरूको समान अगधकार, अवसर एवम ्
सम्मानलार्ा सगुनजित िछा । 

(ढ) "वजित समूह" भन्नाले आगथाक, िातीय, लैंगिक, अपािता र भौिोगलक कारणले लामो समय 
रे्दजख वजित मिहला, र्दगलत, आदर्दवासी, िागतित समूहहरू, मधेशी, िपछडाविा, मजुस्लम, अपािता 
भएका व्यजिहरू, ज्येष्ठ नािररक र र्दिुाम िेरमा बसोबास िने मागनसलार्ा सम्झन ुपछा र यसमा 



 

यौगनक तथा लैंििक अल्पसंख्यक (अथाात लेस्वीयन, िे, बार्सेसस्यअुल, ट्रान्त्सिेण्डर र र्न्त्टरसेसस- 
एलिीबीटीआर्ा) पगन पर्दाछन ्। 

(ण) "सशजिकरण" भन्नाले िवगभन्न व्यजि तथा समूहरूको सम्पजि तथा िमताको अगभबजृध्र्द िने 
तथा उनीहरूलार्ा असर िने संस्थाहरूका लागि काया िने, संलग्न हनुे, प्रभािवत िने तथा जिम्मेवार 
बनाउने कुरालार्ा िनाउुँर्दछ । यो मागनसहरूले (मिहला, परुूष, अन्त्य वजित तथा िोजखम 
समूहका) आफ्नो िीवनको बारेमा गनयन्त्रण िने, आफ्ना प्राथगमकताहरू गनधाारण िने, सीपहरू 
हागसल िने, आ्मिवश्वास हागसल िने, समस्या समाधान िने र आ्मगनभार हनुे कुरासुँि सम्बजन्त्धत 
छ । 

(त) "सामाजिक समावेशीकरण" भन्नाले िवपन्नता र सामाजिक वजितीको िोजखममा रहेकाहरूले 
आगथाक, सामाजिक र सांस्कृगतक िीवनमा पूणारूपमा सहभािी हनु आवश्यक अवसरहरू र 
स्रोतहरूको अवसर प्राप्त िरेको तथा आफू बस्ने समािमा सामान्त्य रूपमा गलर्ने िीवन स्तर तथा 
सम्पन्नताको जस्थगत हागसल िरेको सगुनजित िने प्रकृयालार्ा सम्झन ु पर्दाछ र यसले उनीहरूले 
आफूलार्ा असर पाने िवषयवस्तमुा गनणाय गलने प्रकृयामा अझ बढी सहभािी भएको तथा आफ्ना 
आधारभतू अगधकारहरूको उपभोि िना स्रोत, साधन, अवसर तथा सेवाहरूमा पहुुँच पिेुको सगुनजित 
िर्दाछ । 

(थ) "गसमान्त्तीकृत" भन्नाले रािनीगतक, आगथाक र सामाजिक रूपले पछागड परेका, िवभेर्द र 
उ्पीडन तथा भौिोगलक िवकटताको कारणले सेवा, सिुवधाको उपभोि िना नसकेका वा ्यसबाट 
बजित रहेका संघीय कानून बमोजिमका मानव िवकासको स्तर भन्त्र्दा न्त्यून जस्थगतमा रहेका समरु्दाय 
सम्झन ुपछा र सो श्र्दले अगत गसमान्त्तीकृत र लोपोन्त्मखु समरु्दाय समेतलार्ा सम्झन ुपछा । 

    पररच्छेर्द २ 

गनरे्दजशकाको उद्दशे्य 

३. गनरे्दजशकाको उद्दशे्याः यस गनरे्दजशकाको उद्देश्य रे्दहाय बमोजिम रहेका छन ्।   

(क) मन्त्रालय र अन्त्य गनकायहरूको नीगत तथा रणनीगत, योिना, बिेट र कायािम तिुामा, 
कायाान्त्वयन, गनयगमत अनिुमन तथा प्रगतवेर्दन पद्दगतमा लैििक समानता तथा सामाजिक 
समावेशीकरणलार्ा आन्त्तररकीकरण िनुा,  



 

(ख) लैििक मूलप्रवाहीकरण र सामाजिक समावेशीकरणका लागि आवश्यक पने औिार, िवगध 
तथा तररकाको प्रयोिलार्ा सगुनजित िनुा ।  

पररच्छेर्द ३ 

लैििक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मापनका सूचकहरू 

४. लैंगिक समानता एबं सामाजिक समावेशीकरणका लागि कायाित सूचकहरुाः लैििक समानताका लागि 
योिनावद्ध िवकासमा लैििक मूलप्रवािहकरण िना, लैििक  दृिीकोणबाट तथ्यित अध्ययन, अनसुन्त्धान 
र िवश्लषेण िरै्द लैििक मैरी वातावरण गसिाना िना र लैििक सम्वेर्दनशील योिना तिुामा तथा 
कायाान्त्वयनमा लैििक दृिीकोण लिाई लैििक समानता र सामाजिक समावेशीकरण प्रागप्तका लागि 
मािागनरे्दश िना रे्दहायका कायाित सूचकहरु रहनेछन ्। 

(क)  उपसजचवस्तरको कमाचारीलाई तोकी लैससास सम्पका  गबन्त्र्दकुो स्थापना, 

(ख)  योिना तिुामा, कायाान्त्वयन, अनिुमन र मलु्यांकन लिायत नीगत गनमााण प्रकृयामा 
लैससास सम्पका  गबन्त्र्दकुो सििय सहभागिता, 

(ि)  लैििक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मैरी मानवस्रोत व्यवस्थापन,  

(घ)  मिहला, अपाि, यौगनक अल्पसंख्यक र परुुष कमाचारीको लागि अलि अलि चपीको 
व्यवस्था,  

(ङ)  लैििक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्त्धी तागलम प्राप्त कमाचारी,  

(च)  योिना, बिेट, कायाान्त्वयन, अनिुमन, मूल्यांकन र प्रगतवेर्दनमा काम िने कमाचारीलाई 
लैििक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्त्धी िमता अगभबदृ्धी तागलम,   

(छ)  लैििक सम्बेर्दनशीलता र समावेशीकरण मापर्दण्ड गनमााण तथा सो सम्बन्त्धी िमता 
िवकासका कायािम सिालन,  

(ि)  लैििकमैरी, अपािंमैरी, बालमैरी, ज्येष्ठ नािररकमैरी पूवााधारको गनमााण तथा प्रयोिको 
सगुनजितता, 

(झ)  िभावगत तथा सु् केरी कमाचारीहरूको लागि सिुवधािनक समय (Flexible Hour)को 
व्यवस्था, 



 

(ञ)  कायास्थलमा हनुे िहंसा तथा  र्दवु्यावहार गनवारणको लागि लैििक समानता तथा सामाजिक 
समावेशीकरण मैरी िनुासो सनुवुाई र्काईको व्यवस्था,  

(ट)  लैििक िहंसा िवरुद्ध शून्त्य सहनशीलता कायम िना प्रचगलत कानूनको कायाान्त्वयनको 
अवस्था, 

(ठ)  लैििक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्पका  गबन्त्र्द ु तोिकएको कमाचारीलाई 
लैििक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्वन्त्धी कायािववरण दर्दन ेव्यवस्था 

(ड)  योिना तिुामा अिागड लैििक तथा सामाजिक समावेशीकरण िवश्लषेण तथा अवस्थाको 
लेखािोखा िने व्यवस्था, 

(ढ)  लैििक िवश्लषेण तथा लैििक समानताको अवस्थाको लेखािोखा र लैििक समानता तथा 
सामाजिक समावेशीकरण िवश्लषेण प्रगतवेर्दनका गसफाररसलाई योिनामा समावेश िने 
व्यवस्था, 

(ण)  योिना तिुामा तथा कायाान्त्वयनमा लजित समूहको सहभागिता, 

(त)  लजित समरु्दायको िहत हनु ेर लाभाजन्त्वत हनुे खालको बिेट व्यवस्था, 

(थ)  लैििक खण्डीकरण तथ्यांक संकलन, व्यवस्थापन तथा अध्यावगधक िने व्यवस्था, 

(र्द)  लैििक समानताको बारेमा िवगभन्न सिार माध्यमबाट िानकारीमूलक कायािम स्थानीय 
भाषामा प्रसारण िने व्यवस्था,   

(ध)  िवद्यालय तथा उच्च जशिाका पाठ्यिममा प्ररे्दशको लैििक समानता तथा 
समावेशीकरणका िवषयवस्त ुसमेट्ने व्यवस्था, 

(न)  प्ररे्दश समन्त्वय पररषद् लिायतका प्रारे्दजशक सगमगत तथा उपसगमगतहरूमा लैििक समानता 
तथा सामाजिक समावेशीकरण दृििकोण लिाउने व्यवस्था र कायािम, 

(प) लैििक दृििकोणले समानपुागतक समावेशी प्ररे्दश बनाउन ेनीगत र कायािम 

(फ) लैििकमैरी कायावातावरणका लागि आचारसंिहता तिुामा र कायाान्त्वयन, 

(ब) साझेर्दारीका लागि मिहलाहरूद्धारा सिागलत सहकारीलाई गबशेष प्राथगमकता दर्दई मिहला 
सहकारीको प्रबद्धान,  



 

(भ) लैंगिक िहंसालाई बढवा दर्दन ेसािहज्यक कृगत, संस्कृगत र भाषा तथा भनार्, उखान तकु्काको 
अन्त््य िने व्यवस्था, 

(म) प्ररे्दश र स्थानीय तहमा लैििक  समानाता र मूलप्रवाहीकरण सम्बन्त्धी सगमगतको िठन, 

(य) लैंससास िवश्लषेण िरी फरक फरक आवस्था र आवश्यकता भएका व्यजि र समूहको 
आवश्यकता परुा िने िरी भौगतक पूवााधार गनमााण िने कायािवगधको व्यवस्था, 

(र) लैििक  तथा फरक िमता भएका व्यजिहरूको गबजशि मापर्दण्ड उपल्ध िराउने 
व्यवस्था, 

(ल)  लघ,ु घरेल ुर साना उद्योि सम्बन्त्धी व्यवसाियक तथा व्यापाररक तागलमहरूमा मिहला र 
अपांिता भएका व्यजिलाई रोििार गसिाना,  

(व) िवपद् तथा महामारीमा िभावती तथा सु् केरी मिहलाका, बालबागलका, अपािता तथा वृद्घ 
नािररकका फरक आवश्यकताहरूको यथाशीघ्र पररपूगता िने व्यवस्था, 

(श) िवगभन्न समरु्दायमा रहेको परम्पराित ज्ञानको पिहचान र प्रवद्धान िररने रणनीगत, 

(ष) िलवाय ुपररवतानका असर र यसको अनकुुलनबारे तागलम,  

(स) लजित विा तथा समरु्दायले सिालन िरेको कृिष उद्यमलाई प्रवद्धान िने। 

(ह) िवश्विवद्यालयको छारवजृि कायािममा लजित विा तथा समरु्दायका िवद्याथीहरूलाई 
प्राथगमकता दर्दने । 

पररच्छेर्द ४ 

संस्थाित संरचना 

५. गनरे्दशक सगमगताः (१) यस गनरे्दजशकाको कायाान्त्वयनमा सहिीकरण, समन्त्वय र अनिुमन िना िराउनका 
लागि रे्दहाय बमोजिमको लैििक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण गनरे्दशक सगमगत िठन िररएको 
छ ।  

(क) प्रमखु सजचव, िण्डकी प्ररे्दश       संयोिक 

(ख) सजचव, मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायाालय    सर्दस्य 



 

(ि) सजचव, सबै मन्त्रालय       सर्दस्य 

(घ) सजचव, प्ररे्दश नीगत तथा योिना आयोि                 सर्दस्य 

(ङ) संयोिकले तोकेको कजम्तमा एकिना मिहला सिहत ३ िना लैििक समानता तथा 
सामाजिक समावेशीकरण िवज्ञ         सर्दस्य 

(च) सामाजिक िवकास मन्त्रालय, सामाजिक िवकास महाशाखा प्रमखु        सर्दस्य 

(छ) उपसजचव, मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायाालय      सर्दस्य सजचव 

(२) सगमगतको बैठकमा आवश्यकता अनसुार िवज्ञ तथा कमाचारीलाई आमन्त्रण िना सिकन ेछ 
। 

(३) सगमगतमा उपजस्थत पर्दागधकारी तथा कमाचारीले गनयमानसुारको बैठक भिा पाउनेछन ्र 
उपर्दफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमका लैििक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण िवज्ञले 
यातायात खचा समेत पाउनछेन ्। 

(५) सगमगतको बैठक आवश्यकता अनसुार बस्नछे । 

(६) सगमगतको बैठक सम्बन्त्धी कायािवगध आफै गनधाारण िना ससनेछ । 

६. गनरे्दशक सगमगतको काम कताव्य र अगधकाराः गनरे्दशक सगमगतको काम कताव्य र अगधकार रे्दहाय 
बमोजिम हनुेछ ।  

(क) लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेजशकरणको ममा र उद्देश्य अनरुुप सबै मन्त्रालय र 
मातहतका गनकायलाई बािषाक बिेट, योिना तथा कायािम तिुामा िना गनरे्दशन दर्दने, । 

(ख) सबै मन्त्रालय र मातहतका गनकायमा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण 
सम्बन्त्धी सम्पका गबन्त्र्द ुस्थापना िना गनरे्दशन दर्दन,े 

(ि) लैििक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण खण्डीकरण तथ्यांकको संकलन, 
व्यवस्थापन र िवश्लषेण िरी योिना तिुामा िर्दाा उि तथ्यांकहरूलाई प्रयोि िने व्यवस्था गमलाउने,  

(घ) लैििक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण कायािम तिुामा तथा कायाान्त्वयनमा संघ, 
प्ररे्दश तथा स्थानीय तहसुँि समन्त्वय र सहिीकरण िने, 



 

(ङ) लैििक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्पका  गबन्त्र्दकुो रुपमा काम िरै्द आएका 
कमाचारीहरूको िमता अगभबदृ्धी सम्बन्त्धी तागलमको व्यवस्था िने, 

(च) लैंगिक समानता सम्पका  गबन्त्र्दकुो काम, भगूमकाको प्रभावकारीताको बारेमा अनिुमन 
मूल्याङ्कन, सगमिा िने, 

(छ) लैससास सम्बन्त्धी मन्त्रालयबाट प्रगतवेर्दन सगमगतमा छलफल तथा समीिा िने । 

७. लैििक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्पका  व्यजि सम्बन्त्धी व्यवस्थााः   

(१) सबै मन्त्रालय, प्ररे्दशस्तरीय गनकाय र मातहतका कायाालयमा लैििक समानता तथा सामाजिक 
समावेशीकरण सम्पका  व्यजि तोिकनेछ । 

(२) सम्पका  व्यजिको रुपमा मन्त्रालयमा उपसजचवस्तर वा सो सरहका कमाचारी र अन्त्य गनकाय वा 
कायाालयहरुमा कायाालय प्रमखुभन्त्र्दा गनकटतम तल्लो तहको कमाचारी तोसनपुनेछ । 

(३) सामाजिक िवकास मन्त्रालयले लैििक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्पका  व्यजिहरू 
बीच समन्त्वय तथा सहिीकरण िनेछ । 

(४) लैििक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्पका  व्यजिको काम, कताव्य अगधकार रे्दहाय 
बमोजिम हनुछेाः- 

(क) मन्त्रालय तथा गनकायबाट बनार्ने योिना, बिेट, नीगत तथा कायािमहरूमा लैििक 
समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण दृिीकोण लिाउने र लैििक मैरी योिना बनाउन 
सहयोि िने, 

(ख) लैििक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको लागि योिना बनाउन ुअिागड लैििक 
गबश्लषेण र लैििक उिरर्दायी बिेटको परीिण िने िराउने, 

(ि) योिना तथा बिेट तिुामा िर्दाा लैििक उिरर्दायी बिेट गनरे्दजशका, २०७७ ले गनदर्दाि 
िरेका सूचकका आधारमा आफ्नो मन्त्रालयको योिना र बिेट लैििक समानता तथा सामाजिक 
समावेशीकरणको दृिीकोणले लैििक मैरी बनाउने कायामा सहयोि िने, 

(घ) लैििक समानताको लागि मिहला र परुुष सहभागिता अगभबिृद्ध िने कायािम प्रवद्धान िने, 



 

(ङ) लैििक मैरी योिना तथा बिेट बनाउुँर्दा गबपन्न, र्दगलत, आदर्दबासी, गसमान्त्तकृत, 
िपछगडएको समरु्दाय, एकल मिहला, यौगनक अल्पसंख्यक, अपांिता भएका समरु्दाय र मिहलाको 
गबशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन िने िरी तिुामा िना सहयोि िने, 

(च) यस गनरे्दजशकामा भएका सूचकहरुको आधारमा स्वमूल्याकंन िरी मन्त्रालय, गनकाय वा 
कायाालयले तयार िने वािषाक प्रगतवेर्दन तयार िना समन्त्वय र सहिीकरण िने ।  

८. सगमगतको िठनाः मन्त्रालयले यस गनरे्दजशका कायाान्त्वयनको लागि आवश्यकता अनसुार सगमगत बनाउन 
ससनेछन ्। 

९. कायानीगताः यस गनरे्दजशकाको अधीनमा रही सबै मन्त्रालय तथा मातहतका गनकायले कायानीगत बनाई 
लािू िना ससनछेन ्। 

१०. स्थानीय तहले मािगनरे्दशनका रुपमा गलन ससनाेः यस गनरे्दजशकामा व्यवस्था भएका प्रावधानहरु स्थानीय 
तहले लािू िरी लैििक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण आन्त्तररकीकरण िना ससनेछन ्। 

११. प्रगतवेर्दनाः सबै मन्त्रालयले यस गनरे्दजशकामा भएका सूचकहरुको आधारमा स्वमूल्याकंन िरी वािषाक 
प्रगतवेर्दन तयार िनुा पनेछ र सो प्रगतवेर्दन गनरे्दशक सगमगतमा पेश िनुा पनेछ। 

१२. थपघट वा हेरफेर िना ससनाेः प्ररे्दश सरकारले यस गनरे्दजशकामा आवश्यकता अनसुार व्याख्या, थपघट, 
संशोधन वा हेरफेर िना ससनेछ ।  



सूचक १ अंक आउन ेअवस्था ०.५ अंक आउन े
अवस्था

० अक आउन े
अवस्था

प्रमाणिकरिको 
आधार

प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

१.१ नीति िथा 
कानूनको मस्र्ौदा 
िर्ार गदाा  
लैससासको दृष्टिले 
कार्ाटोली तनमााि भएको

नीति िथा कानूनको 
मस्र्ौदा िर्ारीका लातग 
गठिि कार्ाटोलीमा ४०% 
भन्दा बढी लैससास नीति 
अनसुारका सदस्र् रहेका

नीति िथा कानूनको 
मस्र्ौदा िर्ारीका 
लातग गठिि 
कार्ाटोलीमा ३३% 
भन्दा बढी ४०% 
भन्दा कम लैससास 
अनसुारका नीति 
अनसुारका सदस्र् रहेका

नीति िथा कानूनको 
मस्र्ौदा िर्ारीका 
लातग गठिि 
कार्ाटोलीमा ३३% 
भन्दा  कम लैससास 
नीति अनसुारका सदस्र् 
रहेका

१. गठिि कार्ाटोलीको 
सदस्र्हरुको ष्टववरि 

सष्टहिको सूची, २. 
कार्ाटोली बैिकको 
तनिार्,

मखु्र् ष्टवषर्ः १. नीति, कानून, र्ोजना

अनसूुची-१ (दफा ४ सँग सम्बणन्धि) मूलर्ांकनका लातग सूचकहरू



सूचक १ अंक आउन ेअवस्था ०.५ अंक आउन े
अवस्था

० अक आउन े
अवस्था

प्रमाणिकरिको 
आधार

प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

१.२ नीति िथा 
कानूनी दस्िावेजको 
तबषर्वस्ि ,ु शब्द चर्न 
र प्रावधान लैससास 
संवेदनशील भएको

सबै नीति िथा कानूनी 
दस्िावेजको तबषर्वस्ि ,ु 
शब्द चर्न र प्रावधान 
लैससास संवेदनशील,  
नभएको भनी 
सरोकारवालाबाट गनुासो, 
सझुाव दिाा हनु नआएको 
।

नीति िथा कानूनी 

दस्िावेजको तबषर्वस्ि ,ु 
शब्द चर्न र प्रावधान 
लैससास संवेदनशील, 
नभएको भनी प्राप्त हनु 
आएका 
सरोकारवालाबाट 
आएका गनुासो, सबै 
सझुावको सम्बोधन 
गररएको

नीति िथा कानूनी 
दस्िावेजको तबषर्वस्ि ,ु 
शब्द चर्न र प्रावधान 
लैससास संवेदनशील, 
नभएको भनी 
सरोकारवालाबाट 
गनुासो प्राप्त हनु 
आएको िर सम्बोधन 
नगररएको

१. स्वीकृि नीति िथा 
कानूनी दस्िावेजहरु
२. गनुासो दिाा र 
फर्छ्यौट अतभलेख



सूचक १ अंक आउन ेअवस्था ०.५ अंक आउन े
अवस्था

० अक आउन े
अवस्था

प्रमाणिकरिको 
आधार

प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

१.३ काननु िथा नीति 
तनमाािको क्रममा 
मष्टहला िथा 
सामाणजकरुपमा 
वणििीकरिमा परेका 
समदुार्का प्रतितनतध 
िथा सरोकारवालासँग 
सझुाव तलन ेगरे/ 
नगरेको

मष्टहला िथा 
सामाणजकरुपमा 
वणििीकरिमा परेका 
समदुार्का प्रतितनतध िथा 
सरोकारवालासँग काननु 
िथा नीति तनमाािको 
क्रममा सझुाव तलई प्राप्त 
सझुावहरू मध्रे् ५०% 
कार्ाान्वर्न गरेको

काननु िथा नीति 
तनमाािको क्रममा 
मष्टहला िथा 
सामाणजकरुपमा 
वणििीकरिमा परेका 
समदुार्का प्रतितनतध 
िथा सरोकारवालासँग 
सझुाव तलएको िर 
कार्ाान्वर्न नभएको

काननु िथा नीति 
तनमाािको क्रममा 
लाभग्राही ष्टवशषेिः 
मष्टहला िथा 
सामाणजकरुपमा 
बणितिमा परेको 
समदुार्का प्रतितनतध 
िथा सरोकारवालासँग 
सझुाव तलन ेनगरेको

१. सरोकारवालासँग 
बैिकको तनिार्प्रति
२. स्वीकृि गरेका 
नीति िथा कानूनी 
दस्िावेजहरु, ३. 
सझुावका लातग 
पिाइएको पत्र, ४. 
कार्ाालर्को सामाणजक 
सन्जालमा पिाईएका 
सझुावहरू
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अवस्था

प्रमाणिकरिको 
आधार

प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

१.४ मन्त्रालर् / 
कार्ाालर्ले जाररगरेका 
लैससास सम्बन्धी 
काननुहरुको ष्टवषर्मा 
कमाचारी, प्रतितनतध र 

सरोकारवालाहरुलाई 
अतभमखुीकरि

मन्त्रालर्/ कार्ाालर्ले 
जाररगरेका लैससास 
सम्बन्धी काननुहरुको 
ष्टवषर्मा जनप्रतितनतध, 
कमाचारी र 
सरोकारवालाहरुसँग २ 
भन्दा बढी पटक 
अतभमखुीकरि गरेको।

मन्त्रालर् / कार्ाालर्ले 
जारी गरेका लैससास 
सम्बन्धी काननुहरुको 
ष्टवषर्मा जनप्रतितनतध , 
कमाचारी,  र 

सरोकारवालाहरुसँग १ 
पटक अतभमखुीकरि 
गरेको।

मन्त्रालर् / कार्ाालर्ले 
जारी गरेका लैससास 
सम्बन्धी काननुहरुको 
ष्टवषर्मा कमाचारी, 
प्रतितनतध र 
सरोकारवालाहरुसँग 
अतभमखुीकरि गने 
नगरेको

२. अतभमखुीकरि 
कार्ाक्रमको उपणस्थति
र प्रतिवेदन
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कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

१.५ मन्त्रालर्/ 
कार्ाालर्ले जारी 
गरेका काननुहरु 
सबैको पहुँच र्ोग्र् हनु े
गरी वेवसाईट िथा 
सामाणजक संञ्जालमा 
राखेको

मन्त्रालर्/ कार्ाालर्ले 
जारी गरेका काननुहरु 
आफ्नो वेवसाईट र 
कार्ाालर्को सामाणजक 
संञ्जाल माफा ि प्रसार गने 
गरेको ।

मन्त्रालर्/कार्ाालर्ले 
जारी गरेका काननुहरु 
आफ्नो वेवसाईट वा 
सामाणजक सञ्जालमा 
मातै्र राख्न ेगरेको ।

मन्त्रालर्/कार्ाालर्ले 
जारी गरेका काननुहरु 
वेवसाईट िथा 
कार्ाालर्को वेभसाईट 
र सामाणजक संञ्जालमा 
दबैुमा राख्न ेनगरेको।

१.वेवसाईट, सामाणजक 
संञ्जालको णस्क्रनसट वा 
तलङ्क,
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कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

१.६मन्त्रालर्/कार्ाालर्
ले कार्ाान्वर्नमा 
लर्ाएका सम्बणन्धि 
ऐन, तनर्म िथा 
कार्ाष्टवतधमा मष्टहला 
िथा बणििीकरिमा 
परेका समदुार्मा हनु े
सबै प्रकारका 
ष्टवभेदजन्र् कार्ाहरु 
रोक्न ेप्रावधानको 
व्र्वस्था गररएको 
छ/छैन

मन्त्रालर्/कार्ाालर्ले 
कार्ाान्वर्नमा लर्ाएका 
ऐन, तनर्म िथा 
कार्ाष्टवतधमा मष्टहला िथा 
बणििीकरिमा परेका 
समदुार्मा हनु ेसबै 
प्रकारका ष्टवभेदजन्र् 
कार्ाहरु रोक्न ेप्रावधानको 
व्र्वस्था सष्टहि 
कार्ाान्वर्नमा रहेको

मन्त्रालर्/कार्ाालर्ले 
कार्ाान्वर्नमा लर्ाएका 
ऐन, तनर्म िथा 
कार्ाष्टवतधमा मष्टहला 
िथा बणििीकरिमा 
परेका समदुार्मा हनु े
सबै प्रकारका 
ष्टवभेदजन्र् कार्ाहरु 
रोक्न प्रावधान भएको 
िर आणंशक 
कार्ाान्वर्न भएको

मन्त्रालर्/कार्ाालर्ले 
कार्ाान्वर्नमा लर्ाएका 
ऐन, तनर्म िथा 
कार्ाष्टवतधमा मष्टहला 
िथा बणििीकरिमा 
परेका समदुार्मा हनु े
सबै प्रकारका 
ष्टवभेदजन्र् कार्ाहरु 
रोक्न ेप्रावधानको 
व्र्वस्था नगररएको

१. स्वीकृि गरेका ऐन, 

तनर्म िथा कार्ाष्टवतध 
िथा कानूनी 
दस्िावेजहरुको 
सम्बणन्धि प्रावधान
२. प्रावधान 
कार्ाान्वर्नको प्रमाि
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कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

१.७ मध्र्मकालीन 
खचा संरचना र 
ष्टक्रर्ाकलापहरूमा 
लैससासका 
अवरोधहरूको सम्बोधन

मध्र्मकालीन खचा 
संरचनामा समाष्टवष्ठ 
ष्टक्रर्ाकलापहरू मध्रे् 
२५% लैससासका 
अवरोधहरूको सम्बोधन 
गने ष्टक्रर्ाकलापहरू 
समावेश गररएको

मध्र्मकालीन खचा 
संरचनामा समाष्टवष्ठ 
ष्टक्रर्ाकलापहरू मध्रे् 
१५-२५% सम्म 
लैससासका 
अवरोधहरूको 
सम्बोधन गने  
ष्टक्रर्ाकलापहरू 
समावेश गररएको

मध्र्मकालीन खचा 
संरचनामा समाष्टवष्ठ 
ष्टक्रर्ाकलापहरू मध्रे् 
१५% भन्दा कम 
लैससासका 
अवरोधहरूको सम्बोधन 
गने ष्टक्रर्ाकलापहरू 
समावेश गररएको

१. मध्र्मकालीन खचा 
संरचनामा समाष्टवष्ठ 
ष्टक्रर्ाकलापहरू र सो 
मध्रे् लैससासका 
अवरोधहरूको सम्बोधन 
गने ष्टक्रर्ाकलापहरूको 
ष्टवश्लषेि
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प्रमाणिकरिको 
आधार

प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

१.८ ष्टवषर्गि 
मन्त्रालर् र 
तनकार्हरूलाई 
उपलब्ध गराइन े
मागादशान एवं खचाको 
सीमामा लैससासको 
लातग सशणिकरि गने 
िथा ष्टवभेदहरू 
उन्मलुनका लातग 
पररर्ोजना िथा 
कार्ाक्रमहरू पष्टहचान 
गने सम्बन्धी बुदँाहरू 
समावेश गररएको

उपलब्ध गराइएको 
मागादशान एवं खचाको 
सीमामा कणम्िमा १०% 
लैससासको लातग 
सशणिकरि गने िथा 
ष्टवभेदहरू उन्मलुनका 
लातग पररर्ोजना िथा 
कार्ाक्रमहरू पष्टहचान गने 
सम्बन्धी बुदँाहरू समावेश 
गररएको

उपलब्ध गराइएको 
मागादशान एवं खचाको 
सीमामा ५%-१०% 
सम्म लैससासको लातग 
सशणिकरि गने िथा 
ष्टवभेदहरू उन्मलुनका 
लातग पररर्ोजना िथा 
कार्ाक्रमहरू पष्टहचान 
गने सम्बन्धी बुदँाहरू 
समावेश गररएको

उपलब्ध गराइएको 
मागादशान एवं खचाको 
सीमामा ५% भन्दा 
कम लैससासको लातग 
सशणिकरि गने िथा 
ष्टवभेदहरू उन्मलुनका 
लातग पररर्ोजना िथा 
कार्ाक्रमहरू पष्टहचान 
गने सम्बन्धी बुदँाहरू 
समावेश गररएको

१. मागादशान िथा 
खचाको सीमा सम्बन्धी 
पररपत्र
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 गने 
मन्रालर्

१.९ लैंतगक उत्तरदार्ी 
बजेट तनदेणशका 
अनरुूप प्रदेश ष्टवषर्गि 
मन्त्रालर् बजेट सचुना 
प्रिालीमा लैंतगक 
उत्तरदार्ी बजेट संकेि 
प्रष्टवि गररएको

लैंतगक उत्तरदार्ी बजेट 
तनदेणशका अनरुूप प्रदेश 
ष्टवषर्गि मन्त्रालर् बजेट 
सचुना प्रिालीमा पूिारूपमा 
लैंतगक उत्तरदार्ी बजेट 
संकेि प्रष्टवि गररएको

लैंतगक उत्तरदार्ी 
बजेट तनदेणशका 
अनरुूप प्रदेश ष्टवषर्गि 
मन्त्रालर् बजेट सचुना 
प्रिालीमा आणंशक 
रूपमा लैंतगक  
उत्तरदार्ी बजेट संकेि 
प्रष्टवि गररएको

लैंतगक उत्तरदार्ी बजेट 
तनदेणशका अनरुूप प्रदेश 
ष्टवषर्गि मन्त्रालर् 
बजेट सचुना प्रिालीमा 
लैंतगक उत्तरदार्ी बजेट 
संकेि नगररएको

प्रदेश ष्टवषर्गि 
मंत्रालर् बजेट सचुना 
प्रिालीमा लैंतगक 
उत्तरदार्ी बजेट संकेि 
प्रष्टवष्टिखण्ड

यथावत
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१.१० वाष्टषाक बजेट 
िथा कार्ाक्रममा 
ष्टपछतडएको वगा, के्षत्र 
र समदुार्का मष्टहला 
बालबातलकालाई 
प्रत्र्क्ष लाभ पगु्न े
र्ोजनाहरु

वाष्टषाक बजेट िथा 
कार्ाक्रममा ष्टपछतडएको 
वगा, के्षत्र र समदुार्का 
मष्टहला बालबातलका , जेष्ठ 
नागररकलाई प्रत्र्क्ष लाभ 
पगु्न ेकणम्िमा १०% 
र्ोजनाहरु बाष्टषाक 
कार्ाक्रममा समावेश भएको

वाष्टषाक बजेट िथा 
कार्ाक्रममा ष्टपछतडएको 
वगा, के्षत्र र समदुार्का 
मष्टहला, बालबातलका , 
जेष्ठ नागररकलाई 
प्रत्र्क्ष लाभ पगु्न े५%-
१०% र्ोजनाहरु 
बाष्टषाक कार्ाक्रममा 
समावेश भएको

वाष्टषाक बजेट िथा 
कार्ाक्रममा ष्टपछतडएको 
वगा, के्षत्र र समदुार्का 
मष्टहला, बालबातलका , 
जेष्ठ नागररकलाई 
प्रत्र्क्ष लाभ पगु्न े५% 
भन्दा कम र्ोजनाहरु 
बाष्टषाक कार्ाक्रममा 
समावेश भएको

वाष्टषाक बजेट िथा 
कार्ाक्रममा ष्टपछतडएको 
वगा, के्षत्र र समदुार्का 
मष्टहला, बालबातलका , 
जेष्ठ नागररकलाई 
प्रत्र्क्ष लाभ पगु्न े
र्ोजनाहरुहरूको 
तबबरि, ष्टवश्लषेि
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१.११ दीगो ष्टवकासका 
लक्ष्र् नं. ५ (लैंतगक 
समानिा हातसल गने र 
सबै मष्टहला, ष्टकशोरी र 
बालबातलकाहरूको 
सशणिकरि गने) 
प्रातप्तका लातग 
कार्ाक्रमहरु र सो 
अनसुारको बजेट 
ष्टवतनर्ोजन हनु े
गरे/नगरेको

दीगो ष्टवकासका लक्ष्र् नं. 
५ प्रातप्तका लातग 
ष्टवतनर्ोणजि बजेट र 
कार्ाक्रमहरु मध्रे् 
कणम्िमा ५०% 
ष्टक्रर्ाकलापहरू 
कार्ाान्वर्नमा समेि आएको

दीगो ष्टवकासका लक्ष्र् 
नं. ५ प्रातप्तका लातग 
ष्टवतनर्ोणजि बजेट र 
कार्ाक्रमहरु मध्रे् 
२५%-५०% 
ष्टक्रर्ाकलापहरू 
कार्ाान्वर्नमा आएको

दीगो ष्टवकासका लक्ष्र् 
नं. ५ प्रातप्तका लातग 
ष्टवतनर्ोणजि बजेट र 
कार्ाक्रमहरु मध्रे् 
२५% भन्दा कम 
ष्टक्रर्ाकलापहरू 
कार्ाान्वर्नमा आएको

१. वाष्टषाक बजेट िथा 
कार्ाक्रम
२. वाष्टषाक प्रगति 
सतमक्षा प्रतिवेदन



सूचक १ अंक आउन ेअवस्था ०.५ अंक आउन े
अवस्था

० अक आउन े
अवस्था

प्रमाणिकरिको 
आधार

प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

१.१२ जािीर् ष्टवभेद, 

बालष्टववाह, बहषु्टववाह, 
दाईजो प्रथा आठद 
सामाणजक कुरीति 
हटाउन ेर मर्ााठदि 
मष्टहनावारी प्रवर्द्ान 
जस्िा कार्ाक्रमहरु 
सिालन भए/नभएको

वाष्टषाक बजेट िथा 
ष्टक्रर्ाकलापमा उललेणखि 
जािीर् ष्टवभेद, बालष्टववाह, 

बहषु्टववाह, दाईजो प्रथा 
आठद सामाणजक कुरीति 
हटाउन ेर मर्ााठदि 
मष्टहनावारी प्रबर्द्ान 
सम्बन्धी ष्टक्रर्ाकलापहरु 
शिप्रतिशि सिालन भएको

वाष्टषाक बजेट िथा 
ष्टक्रर्ाकलापमा 
उललेणखि जािीर् 
ष्टवभेद, बालष्टववाह, 

बहषु्टववाह, दाईजो प्रथा 
आठद सामाणजक कुरीति 
हटाउन ेर मर्ााठदि 
मष्टहनावारी प्रबर्द्ान 
सम्बन्धी 
ष्टक्रर्ाकलापहरु ४०-
६०% सम्म सिालन 
भएको

वाष्टषाक बजेट िथा 
ष्टक्रर्ाकलापमा 
उललेणखि जािीर् 
ष्टवभेद, बालष्टववाह, 

बहषु्टववाह, दाईजो प्रथा 
आठद सामाणजक कुरीति 
हटाउन ेर मर्ााठदि 
मष्टहनावारी प्रबर्द्ान 
सम्बन्धी 
ष्टक्रर्ाकलापहरु ४०% 
भन्दा कम सिालन 
भएको

१. वाष्टषाक बजेट िथा 
कार्ाक्रम
२. वाष्टषाक प्रगति 
सतमक्षा प्रतिवेदन
३. मष्टहनावारी ष्टवभेद 
ष्टवरूर्द्को कार्ाक्रममा 
उपणस्थिी संख्र्ा



सूचक १ अंक आउन ेअवस्था ०.५ अंक आउन े
अवस्था

० अक आउन े
अवस्था

प्रमाणिकरिको 
आधार

प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

१.१३ समावेशी िथा 
सहभातगिामलुक 
ष्टवकासको लातग 
र्ोजना िजुामा िथा 
समीक्षा गदाा 
सरोकारवालाहरु बीच 
छलफल िथा परामशा 
हनुगेरे/नगरेको

समावेशी िथा 
सहभातगिामलुक ष्टवकासको 
लातग र्ोजना िजुामा िथा 
समीक्षा गदाा 
सरोकारवालाहरु बीच 
बषामा दईु पटक छलफल 
िथा परामशा हनु ेगरेको

समावेशी िथा 
सहभातगिामलुक 
ष्टवकासको लातग 
र्ोजना िजुामा िथा 
समीक्षा गदाा 
सरोकारवालाहरु बीच 
बषामा एक पटक 
छलफल िथा परामशा 
हनु ेगरेको

समावेशी िथा 
सहभातगिामलुक 
ष्टवकासको लातग र्ोजना 
िजुामा िथा समीक्षा 
गदाा सरोकारवालाहरु 
बीच छलफल िथा 
परामशा हनुे नगरेको

१. बैिकको उपणस्थति 
िथा तनिार् पणुस्िका



सूचक १ अंक आउन ेअवस्था ०.५ अंक आउन े
अवस्था

० अक आउन े
अवस्था

प्रमाणिकरिको 
आधार

प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

१.१४ लैष्टिक 
समानिा िथा 
सामाणजक समावेशी स्व-
मूलर्ांकन गने व्र्वस्था 
गररए/नगररएको

लैष्टिक समानिा िथा 
सामाणजक समावेशी स्व-
मूलर्ांकन गरी प्राप्त नतिजा 
अनसुार सधुारको 
कार्ार्ोजना िर्ार गररएको

लैष्टिक समानिा िथा 
सामाणजक समावेशी स्व-
मूलर्ांकन गररएको िर 
प्राप्त नतिजा अनसुार 
सधुारको कार्ार्ोजना 
िर्ार नभएको

लैष्टिक समानिा िथा 
सामाणजक समावेशी स्व-
मूलर्ांकन नगररएको

१. लैससास स्व-
मूलर्ांकन प्रतिवेदन, 
कार्ार्ोजना 



सूचक १ अंक आउन ेअवस्था ०.५ अंक आउन े
अवस्था

० अक आउन े
अवस्था

प्रमाणिकरिको 
आधार

प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

१.१५ लैससास स्व-
मूलर्ांकन कार्ार्ोजना 
कार्ाान्वर्नका लातग 
बजेट िथा कार्ाक्रम 
वाष्टषाक र्ोजनामा 
समावेश भए, नभएको

लैससास स्व-मूलर्ांकन 
कार्ार्ोजना कार्ाान्वर्नका 
लातग वाष्टषाक र्ोजनामा 
बजेट िथा कार्ाक्रम 
समावेश भइ पूिारूपमा 
कार्ाान्वर्नमा आएको।

लैससास स्व-मूलर्ांकन 
कार्ार्ोजना 
कार्ाान्वर्नका लातग 
वाष्टषाक र्ोजनामा बजेट 
िथा कार्ाक्रम समावेश 
भइ २५-५०% 
सम्ममात्र 
कार्ाान्वर्नमा आएको।

लैससास स्व-मूलर्ांकन 
कार्ार्ोजना 
कार्ाान्वर्नका लातग 
वाष्टषाक र्ोजनामा बजेट 
िथा कार्ाक्रम  
समावेश भइ २५% 
भन्दा कममात्र 
कार्ाान्वर्नमा आएको।

१. १. लैससास स्व-
मूलर्ांकन प्रतिवेदन, 
कार्ार्ोजना
२. कार्ाान्वर्न प्रतिवेदन

मखु्र् ष्टवषर्ः २. संस्थागि व्र्वस्था



सूचक १ अंक आउन ेअवस्था ०.५ अंक आउन े
अवस्था

० अक आउन े
अवस्था

प्रमाणिकरिको 
आधार

प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

२.१ मन्त्रालर् / 
कार्ाालर्का ष्टवतभन्न 

ष्टवषर्गि सतमति, 
उपसतमति र 
कार्ादलमा मष्टहला िथा 
अन्र् वणन्चिीकरिमा 
परेका वगाहरुको 
प्रतितनतधत्व

मन्त्रालर्/ कार्ाालर्का 
ष्टवतभन्न ष्टवषर्गि सतमति, 
उपसतमति र कार्ादलमा 
मष्टहला िथा अन्र् 
वणन्चिीकरिमा परेका 

वगाहरुको  ३३ प्रतिशि 

भन्दा बढी प्रतितनतधत्व 
रहेको

मन्त्रालर्/कार्ाालर्का 
ष्टवतभन्न ष्टवषर्गि 
सतमति, उपसतमति र 
कार्ादलमा मष्टहला 
िथा अन्र् 
वणन्चिीकरिमा परेका 

वगाहरुको प्रतितनतधत्व  
गनाका लातग २५-
३३% सम्म 
प्रतितनतधत्व भएको

मन्त्रालर्/कार्ाालर्का 
ष्टवतभन्न ष्टवषर्गि 
सतमति, उपसतमति र 
कार्ादलमा मष्टहला िथा 
अन्र् वणन्चिीकरिमा 
परेका वगाहरुको २५% 
भन्दा कम प्रतितनतधत्व 
रहेको

१. सतमतिको संरचना 
र नाम सष्टहिको ष्टववरि



सूचक १ अंक आउन ेअवस्था ०.५ अंक आउन े
अवस्था

० अक आउन े
अवस्था

प्रमाणिकरिको 
आधार

प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

२.२ कुनै अवसर 
(िातलम, अध्र्र्न, 

भ्रमि, णजम्मेवारी) 

प्रदान गदाा  मष्टहला 

िथा वणििीकरिमा 
परेका समदुार्बाट 
प्रतितनतधत्व भएका 
कमाचारी/ 
पदातधकारीलाई 
प्राथतमकिा ठदन ेगरी 
सकारात्मक ष्टवभेदको 
नीति तलएको/नतलएको

कुनै अवसर प्रदान गदाा 
मष्टहला िथा वणििीकरिमा 
परेका समदुार्बाट 
प्रतितनतधत्व भएका 
कमाचारी/ पदातधकारीलाई 
प्राथतमकिा ठदन ेगरी 
सकरात्मक ष्टवभेदको नीति 
अनसुार पूिा रूपमा 
कार्ाान्वर्नमा आएको ।

कुनै अवसर प्रदान गदाा 

 मष्टहला िथा 
वणििीकरिमा परेका 
समदुार्बाट प्रतितनतधत्व 
भएका कमाचारी/ 
पदातधकारीलाई 
प्राथतमकिा ठदन ेगरी 
सकरात्मक ष्टवभेदको 
नीतिअनसुार आणंशक 
रूपमा कार्ाान्वर्न 
गररएको  ।

कुनै अवसर प्रदान गदाा 
सबैलाई समान अवसर 
हनु ेगरी मष्टहला िथा 
वणििीकरिमा परेका 
समदुार्बाट प्रतितनतधत्व 
भएका 
कमाचारी/पदातधकारीलाई
 प्राथतमकिा ठदन ेगरी 
सकरात्मक ष्टवभेदको 
नीति अनसुार 
कार्ाान्वर्न नगररएको 
।

१. िातलम, अध्र्र्न 
भ्रमिमा प्रतितनतधत्व 
भएको कमाचारी वा 
पदातधकारीको ष्टववरि, 
प्रतिवेदन



सूचक १ अंक आउन ेअवस्था ०.५ अंक आउन े
अवस्था

० अक आउन े
अवस्था

प्रमाणिकरिको 
आधार

प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

२.३ लैंतगक समानिा 
िथा सामाणजक 
समावेशीकरिको 
णजम्मेवारी रहनगेरी 
इकाई/ शाखा  र 

महाशाखा / 
कार्ाान्वर्न सतमतिको 
व्र्वस्था

लैंतगक समानिा िथा 
सामाणजक 
समावेशीकरिको 
णजम्मेवारी रहन ेगरी 
इकाई/शाखा, महाशाखा र 
कार्ाान्वर्न सतमतिको 
व्र्वस्था रहेको ।

लैंतगक समानिा िथा 
सामाणजक 
समावेशीकरिको 
णजम्मेवारी रहन ेगरी 
इकाई/शाखा, 
महाशाखा र  
कार्ाान्वर्न सतमतिको 
व्र्वस्था गने तनिार् 
भएको ।

लैंतगक समानिा िथा 
सामाणजक 
समावेशीकरिको 
णजम्मेवारी रहन ेगरी  
इकाई/शाखा, 
महाशाखा र  
कार्ाान्वर्न सतमतिको 
व्र्वस्था गने तनिार् नै 
नभएको ।

१. इकाई/शाखा र 
डेस्कको स्थापना गने 
तनिार् वा नीति
२. इकाई/शाखा र 
डेस्कको स्थापना 
भएको प्रमाि



सूचक १ अंक आउन ेअवस्था ०.५ अंक आउन े
अवस्था

० अक आउन े
अवस्था

प्रमाणिकरिको 
आधार

प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

२.४ लैंतगक ष्टहंसा 
सम्बन्धी उजरुी दिाा 
गना हटलाईन वा टोल 
फ्री नम्बरको 
व्र्वस्थापन

लैंतगक ष्टहंसा सम्बन्धी 
उजरुी दिाा गना हटलाईन 
वा टोल फ्री नम्बरको 
व्र्वस्थापन भई प्रर्ोगमा 
आएको ।

लैंतगक ष्टहंसा सम्बन्धी 
उजरुी दिाा गना 
हटलाईन वा टोल फ्री 
नम्बरको व्र्वस्था 
भएको तर कार्ाान्वर्न 

नभएको ।

लैंतगक ष्टहंसा सम्बन्धी 
उजरुी दिाा गना 
हटलाईन वा टोल फ्री 
नम्बर राख्न ेकुनैपतन 
तनिार् नभएको  ।

१. हटलाईन, टोल फ्री 

नम्बर राख्ने तनिार् 

भएको पणुस्िका,

२.  हटलाईन, टोल फ्री 

नम्बर सचंालनमा 

आएको ।
३.प्राप्त गनुासा वा 
परामशा िथा फछौटको 
ष्टववरि राखेको 
अतभलेख पणुस्िका



सूचक १ अंक आउन ेअवस्था ०.५ अंक आउन े
अवस्था

० अक आउन े
अवस्था

प्रमाणिकरिको 
आधार

प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

२.५ लैंतगक समानिा 
िथा सामाणजक 
समावेशीकरि शाखा, 
एकाई, हेलपडेस्क हेने 
मानवीर् स्रोिको 
व्र्वस्था छ/छैन ? 

(लैंष्टिक सम्पका  व्र्णि 
आठद)

लैंतगक समानिा िथा 
सामाणजक समावेशीकरि 
शाखा, एकाई, हेलपडेस्क 
हेने कमाचारीको व्र्वस्था 
गरेको

लैंतगक समानिा िथा 
सामाणजक 
समावेशीकरि शाखा, 
एकाई, हेलपडेस्क हेने 
कमाचारी िोक्न ेतनिार् 
मात्र गरेको

लैंतगक समानिा िथा 
सामाणजक 
समावेशीकरि शाखा, 
एकाई, हेलपडेस्क हेने 
कमाचारीको व्र्वस्था 
नगरेको

१.  लैंतगक समानिा 
िथा सामाणजक 
समावेशीकरि शाखा, 
एकाई, हेलपडेस्क हेने 
कमाचारी िोकेको पत्र
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अवस्था

० अक आउन े
अवस्था

प्रमाणिकरिको 
आधार

प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

२.६ मन्त्रालर् / 
कार्ाालर्का 
कमाचारीहरूमा मष्टहला 
िथा अन्र् 
वणन्चिीकरिमा परेका 
वगाको सहभागिताको 

अवस्था

मन्त्रालर् / कार्ाालर्का 
कमाचारीहरूमा मष्टहला 
िथा अन्र् वणन्चिीकरिमा 
परेका वगाको सहभातगिा 
रहेको

मन्त्रालर् / 
कार्ाालर्का 
कमाचारीहरूमा मष्टहला 
िथा अन्र् 
वणन्चिीकरिमा परेका 
वगाहरुको सहभातगिा 
बढाउन प्रर्ास गररएको

मन्त्रालर् / 
कार्ाालर्का 
कमाचारीहरूमा मष्टहला 
िथा अन्र् 
वणन्चिीकरिमापरेका 
वगाहरुको सहभातगिा 
नरहेको

१. मन्त्रालर् / 
कार्ाालर्का 
कमाचारीहरूमा मष्टहला 
िथा अन्र् 
वणन्चिीकरिमा परेका 
वगाहरुको ष्टववरि
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अवस्था

० अक आउन े
अवस्था

प्रमाणिकरिको 
आधार

प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

२.७ लैससास सम्पका  
तबन्दहुरूको तनर्तमि 
बैिक बसी तनिार् हनु े
गरेको

लैससास सम्पका  
तबन्दहुरूको मातसक बैिक 
बसी तनिार् हनु ेगरेको

लैससास सम्पका  
तबन्दहुरूको  बैिक 
तनधााररि तमति 
(Schedule) मा बस्न े
नगरेको

लैससास सम्पका  
तबन्दहुरूको बैिक 
बस्न ेनगरेको

१. बैिक तनिार् 
पणुस्िका र तनिार् 
अतभलेख 

२.८ लैससासमैत्री 
खण्डीकृि िथर्ांक 
संकलन िथा 
व्र्वस्थापन गना 
काननुी िथा नीतिगि 
व्र्वस्था

लैससासमैत्री खण्डीकृि 
िथर्ांक संकलन िथा 
व्र्वस्थापन गना  नीतिगि 
िथा काननुी व्र्वस्था भई 
कार्ाान्वर्न भएको

लैससासमैत्री खण्डीकृि 
िथर्ांक संकलन िथा 
व्र्वस्थापन गना 
नीतिगि िथा काननुी 
व्र्वस्था मात्र भएको

लैससासमैत्री खण्डीकृि 
िथर्ांक संकलन िथा 
व्र्वस्थापन गना 
नीतिगि िथा काननुी 
व्र्वस्था नभएको

१. बैिक पणुस्िका/ 
तनिार्
२. वाष्टषाक र्ोजना िथा 
कार्ाक्रम र प्रतिवेदनहरू
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प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

२.९ सूचना र िथर्ांक 
शाखा वा उपशाखा वा 
इकाईको स्थापना वा 
िथर्ाङ्कका लातग 
कमाचारीको व्र्वस्था

कार्ाष्टववरि सष्टहि सूचना 
र िथर्ांक शाखा वा 
उपशाखा वा इकाईको 
स्थापना भई णजम्मेवारी 
ठदएको

सूचना र िथर्ांक 
शाखा वा उपशाखा वा 
इकाईको स्थापना वा 
णजम्मेवारी मात्र ठदएको

सूचना र िथर्ांक शाखा 
वा उपशाखा वा 
इकाईको स्थापना वा 
णजम्मेवारी ठदन े
सम्बन्धमा कुनै कार्ा 
नभएको

१. संगिन संरचना वा 
शाखा गिन गरेको 
तनिार् 
२. कार्ाष्टववरि र 
णजम्मेवारी थप
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कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

२.१० खण्डीकृि 
िथर्ांकको अद्यावतधक 
गने गरे/नगरेको

खण्डीकृि िथर्ांकको 
अद्यावतधक गरी सावाजतनक 
गने गरेको

खण्डीकृि िथर्ांकको 
अद्यावतधक गने 
गररएको िर  
सावाजतनक गने नगरेको

खण्डीकृि िथर्ांकको 
अद्यावतधक गने नगरेको

१, लोपोन्मखु 

जािजाति र लैंतगक 
िथा र्ौतनक 
अलपसंख्र्कको 
अद्यावतधक िथर्ाङ्क
२. सावाजतनक गरेको 
प्रमािः जस्िै 
वेबसाईटको तलङ्क, 
फेसबकु पेज,



सूचक १ अंक आउन ेअवस्था ०.५ अंक आउन े
अवस्था

० अक आउन े
अवस्था

प्रमाणिकरिको 
आधार

प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

२.११ खण्डीकृि 
िथर्ांकको ष्टवश्लषेि र 
नीति िथा र्ोजना 
िजुामामा प्रर्ोग

खण्डीकृि िथर्ांकको 
ष्टवश्लषेि भई सोही 
िथर्ाङ्कमा आधाररि भएर 
नीति िथा र्ोजना िजुामा 
गने गरेको

खण्डीकृि िथर्ांकको 
ष्टवश्लषेि हनुे गरेको िर 
सोही िथर्ाङ्कमा 
आधाररि भएर नीति 
िथा र्ोजना िजुामा 
गने नगरेको

खण्डीकृि िथर्ांकको 
ष्टवश्लषेि गने नगरेको

१.िथर्ाङ्क ष्टवश्लषेि िथा 
सतमक्षा प्रतिवेदन
२. वाष्टषाक नीति 
कार्ाक्रम िथा बजेट

२.१२ नागररक 
सहार्िा िथा सोधपछु 
कक्षको व्र्वस्था भए, 
नभएको

नागररक सहार्िा िथा 
सोधपछु कक्षको व्र्वस्था 
र संचालन भएको

नागररक सहार्िा िथा 
सोधपछु कक्षको 
स्थापना गने तनिार् 
मात्र भएको

नागररक सहार्िा िथा 
सोधपछु कक्षको 
व्र्वस्था नभएको

१. व्र्वणस्थि नागररक 
सहार्िा िथा सोधपछु 
कक्ष अवलोकन
२. हेलपडेस्कको 
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अवस्था

० अक आउन े
अवस्था

प्रमाणिकरिको 
आधार

प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

२.१३ गनुासो सनेु्न 
अतधकारी र गनुासो 
समर्मै सम्बोधन गने 
व्र्वस्था छ, छैन

गनुासो सनेु्न अतधकारीको 

व्र्वस्था गरी दताा भएका 

सब ैगनुासो सम्बोधन भएको

गनुासो सनेु्न 
अतधकारीको व्र्वस्था 
गरी आणंशक मात्र 
गनुासोको सम्बोधन 
भएको

गनुासो सनेु्न 
अतधकारीको व्र्वस्था 
गरेको िर गनुासोको 
सम्बोधन नभएको

१. गनुासो सनेु्न 
अतधकारी िोक्न ेतनिार्
२. गनुासो सम्बोधन 
प्रतिबेदन
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० अक आउन े
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प्रमाणिकरिको 
आधार

प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

२.१४ अति गररब 
िथा लोपोन्मखु 
समदुार्का व्र्णिलाई 
प्रचतलि काननु 
अनसुारको तनशलुक 
सेवा प्रवाह गने गरे, 
नगरेको ।

अति गररब िथा लोपोन्मखु 
समदुार्का व्र्णिलाई 
प्रचतलि काननु अनसुारको 
तनशलुक सेवा प्रवाह गने  
गररएको र सो सम्बन्धमा 
ससुणुचि गने व्र्वस्था 
समेि गररएको।

अति गररब िथा 
लोपोन्मखु समदुार्का 
व्र्णिलाई प्रचतलि 
काननु अनसुारको 
तनशलुक सेवा प्रवाह 
गने व्र्वस्था गररएको 

िर  सो सम्बन्धमा 

ससुणुचि गने व्र्वस्था 
नगररएको।

अति गररब िथा 
लोपोन्मखु समदुार्का 
व्र्णिलाई प्रचतलि 
काननु अनसुारको 
तनशलुक सेवा प्रवाह 
गने नगरेको

१. सेवा प्रवाह 
सम्वन्धी नीति, 
२. तनशलुक सेवा वा 
छुट सषु्टवधा वा 
सहतुलर्ि प्राप्त गने 
व्र्णिको ष्टववरि 
भएको अतभलेख
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० अक आउन े
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प्रमाणिकरिको 
आधार

प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

मखु्र् ष्टवषर्ः ३. मानव संसाधन िथा क्षमिा ष्टवकास
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० अक आउन े
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प्रमाणिकरिको 
आधार

प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

३.१ समावेशी 
ष्टवकासका लातग छुटै्ट 
क्षमिा ष्टवकास र्ोजना 
बनाई कार्ाान्वर्नमा 
लर्ाए, नलर्ाएको

समावेशी ष्टवकासका लातग 
क्षमिा ष्टवकास र्ोजना 
तनमााि गरी बजेट समेि 
ष्टवतनर्ोजन गरी 
कार्ाान्वर्नमा लर्ाएको

समावेशी ष्टवकासका 
लातग क्षमिा ष्टवकास 

र्ोजना तनमााि गरी  

बजेट समेि ष्टवतनर्ोजन 
गरेको िर 
कार्ाान्वर्नमा नलर्ाएको

समावेशी ष्टवकासका 
लातग क्षमिा ष्टवकास 
र्ोजना तनमााि नगरेको

१. क्षमिा ष्टवकास 
र्ोजना
२. वाष्टषाक बजेट िथा 
कार्ाक्रममा क्षमिा 
ष्टवकास र्ोजनाका लातग 
गररएको बजेट 
ष्टवतनर्ोजन
३. वाष्टषाक प्रगति 
प्रतिवेदन
(मानव संशाधन 
ष्टवकास र्ोजना बनाई 
सो मा मष्टहला िथा 
वणििीकरिमा परेको 
वगा वा समदुार्को 
क्षमिा ष्टवकासका लातग 
र्ोजनाहरु 
प्राथतमकिाका साथ 
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 गने 
मन्रालर्

३.२ जनप्रतितनतध िथा 
कमाचारीको दक्षिा/ 
तसप अतभवरृ्द्ी कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न गदाा 
लणक्ष्र्ि समदुार्को 
(मष्टहला, दतलि, 

अपाििा भएका, 
जनजािी लगार्ि 
वणििीकरिमा परेको 
वगा वा समदुार्को) 
प्रतितनतधत्व गने 
जनप्रतितनतध िथा 
कमाचारीको सहभातगिा

दक्षिा/ तसप अतभवरृ्द्ी 
कार्ाक्रममा 
सहभागीहरुमध्रे् ४० 
प्रतिशि भन्दा बढी लणक्षि 
समदुार्को प्रतितनतधत्व गने 
जनप्रतितनतध , कमाचारीको 
सहभातगिा भएको

दक्षिा/ तसप अतभवरृ्द्ी 
कार्ाक्रममा 
सहभागीहरुमध्रे् २५ 
देणख ४० प्रतिशिसम्म 
लणक्षि समदुार्को 
प्रतितनतधत्व गने 
जनप्रतितनतध 
कमाचारीको सहभातगिा 
भएको

दक्षिा/ तसप अतभवरृ्द्ी 
कार्ाक्रममा 
सहभागीहरुमध्रे् २५ 
प्रतिशि भन्दा कम 
लणक्षि समदुार्को 
प्रतितनतधत्व गने 
जनप्रतितनतध , 
कमाचारीको सहभातगिा 
भएको

१.जनप्रतितनधी िथा 
कमाचारीको ष्टववरि
२. िातलममा सहभागी 
कमाचारी िथा 
पदातधकारीहरुको 
ष्टववरि
(संगिनमा भएका 
कमाचारीमध्रे् उि वगा 
वा समदुार्को 
जनप्रतितनतध , कमाचारी 
सबै समावेश भएको 
भए १ अङ्क प्रदान गना 
सष्टकने)
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३.३  भवन आचार 
सष्टहंिा िथा 
कार्ाालर्को भौतिक 
संरचना िर्ार गदाा 
बालमैत्री, मष्टहलामैत्री 
िथा अपािमैत्री 
दृष्टिकोिबाट समेि 
उपर्िु हनु ेगरी  

मापदण्ड तनमााि िथा 

कार्ाान्वर्न भए 

नभएको

भवन आचार सष्टहंिा िथा 
कार्ाालर्को भौतिक 
संरचना िर्ार गदाा 
बालमैत्री, मष्टहलामैत्री िथा 
अपािमैत्री दृष्टिकोिबाट 
समेि उपर्िु संरचनाको 
मापदण्ड िर्ारगरी 
कार्ाान्वर्न गरेको । 
उललेणखि मापदण्ड 
अनसुारको कुनै १ भौतिक 
संरचना पूिारूपमा बनकेो

बालमैत्री, मष्टहलामैत्री 
िथा अपािमैत्री 
दृष्टिकोिबाट समेि 
उपर्िु हनुगेरी भवन 
आचार सष्टहंिा िथा 
कार्ाालर्को भौतिक 
संरचना िर्ार गना 
मापदण्ड मात्र िर्ार 
भएको

बालमैत्री, मष्टहलामैत्री 
िथा अपािमैत्री 
दृष्टिकोिबाट समेि 
उपर्िु हनुगेरी भवन 
आचार सष्टहंिा िथा 
कार्ाालर्को भौतिक 
संरचना िर्ार गना  
मापदण्ड िर्ार नभएको

१. भवन आचार 
संष्टहिा अनसुारको 
स्वीकृि मापदण्ड 
२.कार्ाक्रम संचालन 
भएको प्रतिवेदन
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३.४ मन्त्रालर् िथा 
कार्ाालर् माफा ि हनु े
पूवााधार ष्टवकास 
लगार्िका काममा 
मष्टहला, परुूष एवं 
लैंतगक िथा र्ौतनक 
अलपसंख्र्कका वीच 
समान ज्र्ाला कार्म 
गररएको, नगररएको

मन्त्रालर् िथा कार्ाालर् 
माफा ि हनु ेपूवााधार 
ष्टवकास लगार्िका काममा 
मष्टहला, परुूष एवं लैंतगक 
िथा र्ौतनक अलपसंख्र्क 
वीच समान ज्र्ाला कार्म 
गने नीति सष्टहि समान 
ज्र्ाला ठदन ेगररएको ।

मन्त्रालर् िथा 
कार्ाालर् माफा ि हनु े
पूवााधार ष्टवकास 
लगार्िका काममा 
मष्टहला, परुूष एवं 
लैंतगक िथा र्ौतनक 
अलपसंख्र्क वीच 
समान ज्र्ाला कार्म 
गने नीति बनकेो िर 
समान ज्र्ाला ठदन े
नगररएको ।

मन्त्रालर् िथा 
कार्ाालर् माफा ि हनु े
पूवााधार ष्टवकास 
लगार्िका काममा 
मष्टहला, परुूष एवं 
लैंतगक िथा र्ौतनक 
अलपसंख्र्क वीच 
समान ज्र्ाला कार्म 
गने नीति सष्टहि समान 
ज्र्ाला ठदन ेव्र्वस्था 
नगररएको ।

१.डोर हाणजरी र 
भिुानी अतभलेख
२. वाष्टषाक बजेट िथा 
कार्ाक्रम
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३.५ तबपद पूवा िर्ारी 
िथा प्रतिकार्ा र्ोजना 
िजुामा गदाा मष्टहला, 
परुूष, लैंतगक िथा 
र्ौतनक अलपसंख्र्क, 
एवं ष्टवशषे संरक्षि 
गनुापने गभाविी िथा 
सतु्केरी मष्टहला, 
बालबातलका ,  जेष्ठ 
नागररक र अपांगिा 
भएका व्र्णि एवं 
वणििीकरिमा परेको 
समदुार् समेिको 
आवश्र्किालाई 
सम्बोधन गनेगरी सबै 
सरोकारवालाको 
समन्वर् र सहकार्ामा 

तबपद पूवा िर्ारी िथा 
प्रतिकार्ा र्ोजना िजुामा 
गदाा मष्टहला, परुूष, लैंतगक 
िथा र्ौतनक अलपसंख्र्क, 
एवं ष्टवशषे संरक्षि गनुापने 
गभाविी िथा सतु्केरी 
मष्टहला, बालबातलका ,  
जेष्ठ नागररक र अपांगिा 
भएका व्र्णि एवं 
वणििीकरिमा परेको 
समदुार् समेिको 
आवश्र्किालाई सम्बोधन 
गनेगरी सबै 
सरोकारवालाको समन्वर् 
र सहकार्ामा िजुामा भएको

तबपद पूवा िर्ारी िथा 
प्रतिकार्ा र्ोजना िजुामा 
गदाा मष्टहला, परुूष, 
लैंतगक िथा र्ौतनक 
अलपसंख्र्क, एवं 
ष्टवशषे संरक्षि गनुापने 
गभाविी िथा सतु्केरी 
मष्टहला, बालबातलका ,  
जेष्ठ नागररक र 
अपांगिा भएका व्र्णि 
एवं वणििीकरिमा 
परेको समदुार् 
समेिको 
आवश्र्किालाई 
सम्बोधन गनेगरी सबै 
सरोकारवालाको 
समन्वर् र सहकार्ामा 

तबपद पूवा िर्ारी िथा 
प्रतिकार्ा र्ोजना िजुामा 
गदाा मष्टहला, परुूष, 
लैंतगक िथा र्ौतनक 
अलपसंख्र्क, एवं ष्टवशषे 
संरक्षि गनुापने गभाविी 
िथा सतु्केरी मष्टहला, 
बालबातलका ,  जेष्ठ 
नागररक र अपांगिा 
भएका व्र्णि एवं 
वणििीकरिमा परेको 
समदुार् समेिको 
आवश्र्किालाई 
सम्बोधन गनेगरी सबै 
सरोकारवालाको 
समन्वर् र सहकार्ामा 
िजुामा नभएको

१. तबपद पूवा िर्ारी 
िथा प्रतिकार्ा र्ोजना 
दस्िावेज
२. सबै 
सरोकारवालाको 
उपणस्थति दस्िावेज
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 ३.६ ष्टवपद 
व्र्वस्थापन सम्वन्धी 
मापदण्ड, रिनीति, 
कार्ानीति सष्टहिको 
कार्ाष्टवतधमा 
तसमान्िीकृि वगा र 
समदुार्लाई लणक्षि 
गरी ष्टवशषे राहि र 
मष्टहला, परुूष, लैंतगक 
िथा र्ौतनक 
अलपसंख्र्क, एवं ष्टवशषे 
संरक्षि गनुापने गभाविी 
िथा सतु्केरी मष्टहला, 
बालबातलका ,  जेष्ठ 
नागररक र अपांगिा 
भएका व्र्णिलाई 
अलग अलग संरक्षिको 

 ष्टवपद व्र्वस्थापन 

सम्वन्धी मापदण्ड, 

रिनीति, कार्ानीति 
सष्टहिको कार्ाष्टवतध स्वीकृि 
गदाा तसमान्िीकृि वगा र 
समदुार्लाई लणक्षि गरी 
ष्टवशषे राहि र मष्टहला, 
परुूष, लैंतगक िथा र्ौतनक 
अलपसंख्र्क, एवं ष्टवशषे 
संरक्षि गनुापने गभाविी 
िथा सतु्केरी मष्टहला, 
बालबातलका ,  जेष्ठ 
नागररक र अपांगिा भएका 
व्र्णिलाई अलग अलग 
संरक्षिको प्रावधान समेि 
रहेको ।

 ष्टवपद व्र्वस्थापन 

सम्वन्धी मापदण्ड, 

रिनीति, कार्ानीति 
सष्टहिको कार्ाष्टवतध 
स्वीकृि गदाा 
तसमान्िीकृि वगा र 
समदुार्लाई लणक्षि 
गरी ष्टवशषेराहि र 
मष्टहला, परुूष, लैंतगक 
िथा र्ौतनक 
अलपसंख्र्क, एवं 
ष्टवशषे संरक्षिगनुापने 
गभाविी िथा सतु्केरी 
मष्टहला, बालबातलका ,  
जेष्ठ नागररक र 
अपांगिा भएका 
व्र्णिलाई  लणक्षि 

ष्टवपद व्र्वस्थापन 

सम्वन्धी मापदण्ड, 

रिनीति, कार्ानीति 
सष्टहिको कार्ाष्टवतध 
स्वीकृि गदाा 
तसमान्िीकृि वगा र 
समदुार्लाई लणक्षि 
गरी ष्टवशषे राहि र 
मष्टहला, परुूष, लैंतगक 
िथा र्ौतनक 
अलपसंख्र्क, एवं ष्टवशषे 
संरक्षि गनुापने गभाविी 
िथा सतु्केरी मष्टहला, 
बालबातलका ,  जेष्ठ 
नागररक र अपांगिा 
भएका व्र्णिसँग 
परामशा तलन ेनगरेको 

१.ष्टवपद व्र्वस्थापन 

सम्वन्धी मापदण्ड, 

रिनीति, कार्ानीति 
सष्टहिको कार्ाष्टवतध 
२. तनमाािको क्रममा 
गररएको परामशा 
कार्ाक्रमको उपणस्थति 
र सहभातगिा ष्टववरि ।
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३.७ ष्टवपद सम्वन्धी 

िथर्ाङ्क सङ्कलन, 
नक्साङ्कन िथा 
व्र्वस्थापन गदाा 
लाभाणन्वि समूहमा 
मष्टहला, परुूष, लैंतगक 
िथा र्ौतनक 
अलपसंख्र्क, एवं 
ष्टवशषे संरक्षि गनुापने 
गभाविी िथा सतु्केरी 
मष्टहला, बालबातलका ,  
जेष्ठ नागररक र 
अपांगिा भएका व्र्णि 
समेिको खण्डीकृि 
िथर्ाङ्क राखी 
आपिकालीन कार्ा 
सिालन िथा राहि 

 ष्टवपद सम्वन्धी िथर्ाङ्क 

सङ्कलन, नक्साङ्कन िथा 
व्र्वस्थापन गदाा 
लाभाणन्वि समूहमा मष्टहला, 
परुूष, लैंतगक िथा र्ौतनक 
अलपसंख्र्क, एवं ष्टवशषे 
संरक्षि गनुापने गभाविी 
िथा सतु्केरी मष्टहला, 
बालबातलका ,  जेष्ठ 
नागररक र अपांगिा भएका 
व्र्णि समेिको खण्डीकृि 
िथर्ाङ्क राखी आपिकालीन 
कार्ा सिालन िथा राहि 
ष्टविरि गने गरेको ।

ष्टवपद सम्वन्धी िथर्ाङ्क 

सङ्कलन, नक्साङ्कन िथा 
व्र्वस्थापन गदाा 
लाभाणन्वि समूहमा 
मष्टहला, परुूष, लैंतगक 
िथा र्ौतनक 
अलपसंख्र्क, एवं 
ष्टवशषे संरक्षि गनुापने 
गभाविी िथा सतु्केरी 
मष्टहला, बालबातलका ,  
जेष्ठ नागररक र 
अपांगिा भएका 
व्र्णिको आणंशक 
िथर्ाङ्क राखी 
आपिकालीन कार्ा 
सिालन िथा राहि 
ष्टविरि गने गरेको ।

 ष्टवपद सम्वन्धी 

िथर्ाङ्क सङ्कलन, 

नक्साङ्कन िथा 
व्र्वस्थापन गदाा 
लाभाणन्वि समूहमा 
मष्टहला, परुूष, लैंतगक 
िथा र्ौतनक 
अलपसंख्र्क, एवं ष्टवशषे 
संरक्षि गनुापने गभाविी 
िथा सतु्केरी मष्टहला, 
बालबातलका ,  जेष्ठ 
नागररक र अपांगिा 
भएका व्र्णिको 
िथर्ाङ्क नराखी 
आपिकालीन कार्ा 
सिालन िथा राहि 
ष्टविरि गने गरेको ।

१. ष्टवपद सम्वन्धी 

िथर्ाङ्क सङ्कलन, 
नक्साङ्कन िथा 
व्र्वस्थापन गदाा 
तलइएको लाभाणन्वि 
समूहका मष्टहला 
२.वणितिकरिमा परेको 
समदुार्को िथर्ाङ्क िथा 
राखी आपिकालीन 
कार्ा सिालन िथा 
राहि ष्टविरिको सूची ।
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३.८ ष्टवपद व्र्वस्थापन 
कोषको कार्ाान्वर्न 
वास्िष्टवकिा र िथर्मा 
आधाररि भई गने गरेको

ष्टवपद व्र्वस्थापन कोषको 
कार्ाान्वर्न ष्टवपद् प्रभाष्टवि 
के्षत्रको वास्िष्टवकिा र 
िथर्मा आधाररि भई 
लैंतगक संबेदनशील दृष्टिले 
गने गरेको

ष्टवपद व्र्वस्थापन 
कोषको कार्ाान्वर्न 
ष्टवपद् प्रभाष्टवि के्षत्रको 
िथर्ांक संकलन गरी 
५१% भन्दा बढी 
लैंतगक संबेदनशील 
दृष्टिले गने गरेको

ष्टवपद व्र्वस्थापन 
कोषको कार्ाान्वर्न 
ष्टवपद् प्रभाष्टवि के्षत्रको 
िथर्ांक संकलन तबनानै 
गने गरेको

१.ष्टवपद व्र्वस्थापन 
कोषको कार्ाान्वर्न 
सम्बन्धी तनिार् 
पणुस्िका र प्रगति २. 
ष्टवपद् प्रभाष्टविहरूको 
िथर्ांङ्क
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३.९ प्रदेश सरकारको 
वाष्टषाक र्ोजना िजुामा 
गदाा बेरोजगार िथा 
गरीबीको नक्साङ्कनको 
समेि आधार तलई 
मष्टहला, परुूष, लैंतगक 
िथा र्ौतनक 
अलपसंख्र्क, अपांगिा 
भएका व्र्णि एवं 
बणिचीकरिमा परेका 
समदुार्लाई प्रत्र्क्ष 
लाभ हनु े
स्वरोजगारमूलक , 
आर्मूलक र 
सीपमूलक कार्ाक्रमहरू 
राख्न ेर बाष्टषाक बजेटमा 
समावेश गरी 

प्रदेश सरकारको वाष्टषाक 
र्ोजना िजुामा गदाा 
बेरोजगार िथा गरीबीको 
नक्साङ्कनको समेि आधार 
तलई मष्टहला, परुूष, 
लैंतगक िथा र्ौतनक 
अलपसंख्र्क, अपांगिा 
भएका व्र्णि एवं 
बणिचीकरिमा परेका 
समदुार्लाई प्रत्र्क्ष लाभ 
हनु ेस्वरोजगारमूलक , 
आर्मूलक र सीपमूलक 
कार्ाक्रमहरू िर्गरर  
बाष्टषाक बजेटमा समावेश 
गरी कार्ाान्वर्न गररएको

प्रदेश सरकारको 
वाष्टषाक र्ोजना िजुामा 
गदाा बेरोजगार िथा 
गरीबीको नक्साङ्कनको 
समेि आधार तलई 
मष्टहला, परुूष, लैंतगक 
िथा र्ौतनक 
अलपसंख्र्क, अपांगिा 
भएका व्र्णि एवं 
बणिचीकरिमा परेका 
समदुार्लाई प्रत्र्क्ष 
लाभ हनु े
स्वरोजगारमूलक , 
आर्मूलक र 
सीपमूलक कार्ाक्रमहरू 
िर्ार गरेको  बाष्टषाक 
बजेटमा समावेश 

प्रदेश सरकारको 
वाष्टषाक र्ोजना िजुामा 
गदाा बेरोजगार िथा 
गरीबीको नक्साङ्कनको 
समेि आधार तलई 
मष्टहला, परुूष, लैंतगक 
िथा र्ौतनक 
अलपसंख्र्क, अपांगिा 
भएका व्र्णि एवं 
बणिचीकरिमा परेका 
समदुार्लाई प्रत्र्क्ष 
लाभ हनु ेकुनै 
कार्ाक्रमहरू नराणखएको

१.वाष्टषाक बजेट िथा 
कार्ाक्रम २. लक्ष्र् 
अनसुारको प्रगति 
प्रतिवेदन ३.बेरोजगार 
िथा गरीबीको 
नक्साङ्कनको आधार
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३.१० मष्टहला र 
वणन्चिीकरिमा परेको 
समदुार् लणक्षि लोक 
सेवा आर्ोग पूवा िर्ारी 
कक्षा सिालन 
कार्ाक्रम रहे नरहेको 
र कार्ाान्वर्न भए 
नभएको ।

मष्टहला र वणन्चिीकरि मा 
परेको समदुार् लणक्षि 
लोक सेवा आर्ोग पूवा 
िर्ारी कक्षाका लातग 
बजेट ष्टवतनर्ोजन गरी 
कार्ाान्वर्न भएको

मष्टहला र वणन्चिीकरि 
मा परेको समदुार् 
लणक्षि लोक सेवा 
आर्ोग पूवा िर्ारी 
कक्षाका लातग बजेट 
ष्टवतनर्ोजन भएको िर 
कार्ाकम सिालन 
नभएको ।

मष्टहला र वणन्चिीकरि 
मा परेको समदुार् 
लणक्षि लोक सेवा 
आर्ोग पूवा िर्ारी 
कक्षा सिालन 

कार्ाक्रम  नरहेको

१.वाष्टषाक बजेट िथा 
कार्ाक्रम २. लक्ष्र् 
अनसुारको प्रगति 
प्रतिवेदन ३.संचातलि 
िातलम कार्ाकम संख्र्ा 
र उपणस्थति
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३.११ लैससासका 
अभ्र्ासहरुको 
णक्षतिजीर् 
(H oriz on ta l)  
तसकाईहरु आदान 
प्रदान गने गरेको, 
नगरेको

लैससासका भसल 
अभ्र्ासहरुको तसकाईहरु 
णक्षतिजीर् िहमा आदान 
प्रदान गने गरेको

लैससासका  असल 

अभ्र्ासहरुको  
तसकाईहरु संकलन 
िथा आतभलेखीकरि 
गने गरेको िर 
णक्षतिजीर् आदान प्रदान 
गने नगरेको

लैससासमा असल 
अभ्र्ासहरुको संकलन, 
अतभलेखीकरि र   

तसकाईहरुको णक्षतिजीर् 
आदान प्रदान गने 
नगरेको

१.वाष्टषाक बजेट िथा 
कार्ाक्रम २.तसकाईहरु 
संकलन िथा 
अतभलेखीकरि ३. 
प्रगति प्रतिवेदन
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३.१२ लैंष्टिक सम्पका  
व्र्णि, मष्टहला िथा 
बणििीकरिमा परेका 
समदुार्बाट प्रतितनतधत्व 
गरेका पदातधकारीको 
क्षमिा ष्टवकासका लातग 
अवलोकन भ्रमि िथा 
तसकाई भ्रमि गने 
गररएको छ,/छैन

लैंष्टिक सम्पका  व्र्णि, 
मष्टहला िथा बणििीकरिमा 
परेका समदुार्बाट 
प्रतितनतधत्व गरेका 
पदातधकारीको क्षमिा 
ष्टवकासका लातग कणम्िमा 
१ वटा अवलोकन भ्रमि, 
तसकाई भ्रमि गररएको

लैंष्टिक सम्पका  व्र्णि, 
मष्टहला िथा 
बणििीकरिमा परेका 
समदुार्बाट प्रतितनतधत्व 
गरेका पदातधकारीको 
क्षमिा ष्टवकासका लातग 
अवलोकन भ्रमि िथा 
तसकाई भ्रमि गने  
वाष्टषाक कार्ाक्रम  
रहेको िर आणंशक 
मात्र कार्ाान्वर्न भएको

लैंष्टिक सम्पका  व्र्णि, 
मष्टहला िथा 
बणििीकरिमा परेका 
समदुार्बाट प्रतितनतधत्व 
गरेका पदातधकारीको 
क्षमिा ष्टवकासका लातग 
अवलोकन भ्रमिको 
वाष्टषाक कार्ाक्रम नै 
नराणखएको

१.वाष्टषाक बजेट िथा 
कार्ाक्रम २.तसकाईहरु 
संकलन िथा 
अतभलेणखकरि ३. 
प्रगति प्रतिवेदन
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३.१३ मष्टहला िथा 
समावेशी समूहबाट 
तनवााणचि भएका समेि 
जनप्रतितनतधहरू र  
कार्ारि कमाचारीलाई 
नपेालको संष्टवधान, 
अन्िर सरकार ष्टवत्त 
व्र्वस्थापन ऐन, 
कमाचारी समार्ोजन 
ऐन, मलुकुी संष्टहिाहरू, 

तबषर्गि कानूनहरू, 
जारी गरेका कानूनहरू 
र अन्र् प्रचतलि 
महत्वपूिा कानूनहरूको 
बारेमा अतभमखुीकरि

मष्टहला िथा समावेशी 
समूहबाट तनवााणचि भएका 
समेि जनप्रतितनतधहरू र  
कार्ारि कमाचारीलाई 
नपेालको संष्टवधान, अन्िर 
सरकार ष्टवत्त व्र्वस्थापन 
ऐन, कमाचारी समार्ोजन 
ऐन, मलुकुी संष्टहिाहरू, 
तबषर्गि कानूनहरू र 
प्रचतलि महत्वपूिा 
कानूनहरूको बारेमा 
कणम्िमा १ वटा 
अतभमखुीकरि गरेको।

मष्टहला िथा समावेशी 
समूहबाट तनवााणचि 
भएका  
जनप्रतितनतधहरू िथा 
कार्ारि 
कमाचारीहरुलाई 
नपेालको संष्टवधान, 
अन्िर सरकार ष्टवत्त 
व्र्वस्थापन ऐन, 
कमाचारी समार्ोजन 
ऐन, मलुकुी संष्टहिाहरू, 
तबषर्गि कानूनहरू र 
प्रचतलि महत्वपूिा 
कानूनको बारेमा 
अतभमखुीकरिका लातग 
बजेट भएको िर 
कार्ाान्वर्न नगरेको ।

मष्टहला िथा समावेशी 
समूहबाट तनवााणचि 
भएका जनप्रतितनतधहरू 
िथा कार्ारि 
कमाचारीहरु लाई 
नपेालको संष्टवधान, 
अन्िर सरकार ष्टवत्त 
व्र्वस्थापन ऐन, 
कमाचारी समार्ोजन 
ऐन, मलुकुी संष्टहिाहरू, 
तबषर्गि कानूनहरू र 
प्रचतलि महत्वपूिा 
कानूनको बारेमा 
अतभमखुीकरिका लातग 
बजेट िथा कार्ाक्रम 
नभएको ।

१.वाष्टषाक बजेट िथा 
कार्ाक्रम २. 
अतभमखुीकरि 
कार्ाक्रमको संख्र्ा र 
उपणस्थति ष्टववरि
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३.१४ मष्टहला िथा 
बणििीकरिमा परेका 
समदुार्का लातग िर् 
भएका अनशुीक्षि 
कार्ाक्रममा लैंतगक 
ष्टहंसा, घरेल ुष्टहंसा, 
लगार्ि मानव 
बेचतबखन, बालष्टहंसा, 
ष्टवरूर्द्को कानूनी 
प्रावधान िथा मर्ााठदि 
मष्टहनावारी प्रवर्द्ान 
कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न 
भए/नभएको

मष्टहला िथा बणििीकरिमा 
परेका समदुार्का लातग 
िर् भएका अनशुीक्षि 
कार्ाक्रममा लैंतगक ष्टहंसा, 
घरेल ुष्टहंसा, लगार्ि 
मानव बेचतबखन, 
बालष्टहंसा, ष्टवरूर्द्को 
कानूनी प्रावधान िथा 
मर्ााठदि मष्टहनावारी प्रवर्द्ान 
आठद ष्टवषर्बारे अनणुशक्षि 
गरेको

मष्टहला िथा 
बणििीकरिमा परेका 
समदुार्का लातग िर् 
भएका अनशुीक्षि 
कार्ाक्रममा लैंतगक 
ष्टहंसा, घरेल ुष्टहंसा, 
लगार्ि मानव 
बेचतबखन, बालष्टहंसा, 
ष्टवरूर्द्को कानूनी 
प्रावधान िथा मर्ााठदि 
मष्टहनावारी प्रवर्द्ान 
आठद ष्टवषर्बारे 
आणंशक मात्र 
अनणुशक्षि गरेको

मष्टहला िथा 
बणििीकरिमा परेका 
समदुार्का लातग िर् 
भएका अनशुीक्षि 
कार्ाक्रममा लैंतगक 
ष्टहंसा, घरेल ुष्टहंसा, 
लगार्ि मानव 
बेचतबखन, बालष्टहंसा, 
ष्टवरूर्द्को कानूनी 
प्रावधान िथा मर्ााठदि 
मष्टहनावारी प्रवर्द्ान 
आठद ष्टवषर्बारे 
अनणुशक्षि गने 
कार्ाक्रम नै नभएको ।

१.वाष्टषाक बजेट िथा 
कार्ाक्रम
३. ष्टवगि र विामानको 
िलुनात्मक ष्टवश्लषेि 
प्रतिवेदन
२. कार्ाकम संख्र्ा र 
पटक िथा सहभागी 
संख्र्ा
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३.१५ कमाचारी िथा 

पदातधकारीका लातग  

कानून तनमााि प्रष्टक्रर्ा 
सम्बन्धी समर् समर्मा 
अतभमखुीकरि गने 
गरे/ नगरेको

कमाचारी िथा 
पदातधकारीका लातग 
कानूनको मस्र्ौदा िजुामा 
सम्वन्धी प्रष्टक्रर्ाका 
सम्बन्धमा आवश्र्क बजेट 
ष्टवतनर्ोजन भई 
लैससासमैत्री काननु 
तनमाािको बारेमा 
अतभमखुीकरि भएको

कमाचारी िथा 
पदातधकारीका लातग 
कानूनको मस्र्ौदा 
िजुामा सम्वन्धी 
प्रष्टक्रर्ाका सम्बन्धमा 
आवश्र्क बजेट 
ष्टवतनर्ोजन भएको िर 
लैससासमैत्री काननु 
तनमाािको बारेमा 
अतभमखुीकरि नभएको

कमाचारी िथा 
पदातधकारीका लातग 
कानूनको मस्र्ौदा 
िजुामा सम्वन्धी 
प्रष्टक्रर्ाका सम्बन्धमा 
आवश्र्क बजेट 
ष्टवतनर्ोजन नभएको

१.वाष्टषाक बजेट िथा 
कार्ाक्रम २. 
अतभमखुीकरि 
कार्ाक्रमको संख्र्ा र 
उपणस्थति ष्टववरि
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४.१ पूवााधार िथा 

अन्र् संरचना बालमैत्री, 

लैंगिकमैत्री िथा 
अपािमैत्री भए 
/नभएको ।

प्रदेश सरकारका 
५०%भन्दा बढी पूवााधार 
िथा अन्र् संरचना 
बालमैत्री, लैंतगकमैत्री िथा 
अपािमैत्री भएको

प्रदेश सरकारका २०%-
५०%पूवााधार िथा 
अन्र् संरचना 
बालमैत्री, लैंतगकमैत्री 
िथा अपािमैत्री  

तनमाािका लातग  
तडष्टपआर मात्र िर्ार 
भएको

प्रदेश सरकारका २०% 
भन्दा कम पूवााधार 
िथा अन्र् संरचना 
बालमैत्री, लैंतगकमैत्री 
िथा अपािमैत्री  
नभएको

१. बालबातलकामैत्री , 
अपािमैत्री िथा लैंतगक 
मैत्री (र्ौतनक 
अलपसंख्र्क सष्टहि) 
संरचनाहरु 
२. स्थलगि अध्र्र्न 
प्रतिवेदन

मखु्र् ष्टवषर्ः ४. सशुासन िथा उत्तरदाष्टर्त्व
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४.२ मष्टहला, परुुष, 
लैंतगक िथा र्ौतनक 
अलपसंख्र्क र अति 
अशि (Wheel 
Chair user) अपांगिा 
भएका  कमाचारीको 
लातग छुट्टाछुटै्ट 
शौचालर्को व्र्वस्था 
भए /नभएको

मष्टहला, परुुष, लैंतगक िथा 
र्ौतनक अलपसंख्र्क र 
अति अशि (Wheel 
Chair user) अपांगिा 
भएका कमाचारीको लातग 
छुट्टाछुटै्ट शौचालर्को 
व्र्वस्था भएको

मष्टहला, परुूष 
कमाचारीको लातग 
छुट्टाछुटै्ट शौचालर् 
व्र्वस्था भएको  िर 
अति अशि (Wheel 
C ha ir us e r) 
अपांगिा भएका 
(र्ौतनक अलपसंख्र्क 
समेि)  कमाचारीको 
लातग छुट्टाछुटै्ट 
शौचालर्को व्र्वस्था 
नभएको

छुट्टाछुटै्ट शौचालर्को 
व्र्वस्था नभएको

१.तनमााि सम्पन्न  
छुट्टाछुटै्ट शौचालर्को 
अतभलेख िथा िस्वीर
२ .तनमाािातधन 
संरचनामा मष्टहला, 
परुुष, लैंतगक िथा 
र्ौतनक अलपसंख्र्क र 
अति अशि (Wheel 
Chair user) अपांगिा 
भएका  कमाचारीको 
लातग छुट्टाछुटै्ट शौचालर्
३. शौचालर् तभत्र 
डस्टवीन र 
सरसफाईको व्र्वस्था
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४.३ मष्टहलाको 
शौचालर्मा स्र्ानटेरी 
प्र्ाडको (मष्टहनावारी 
सामग्री) व्र्वस्थापन 
भए / नभएको ।

मष्टहलाहरुको शौचालर्मा 
स्र्ानटेरी प्र्ाडको 
(मष्टहनावारी सामग्री) 
व्र्वस्थापन भएको

मष्टहलाहरुको 
शौचालर्मा स्र्ानटेरी 
प्र्ाड (मष्टहनावारी 
सामग्री) राख्न ेगरेको 
िर प्र्ाड 
व्र्वस्थापनको सामग्री 
डस्टष्टवन राख्न ेनगरेको

मष्टहलाहरुको 
शौचालर्मा स्र्ानटेरी 
प्र्ाडको (मष्टहनावारी 
सामग्री) व्र्वस्थापन 
नभएको

१. स्र्ानटेरी प्र्ाड 
सष्टहिको Vending 
ma c h ine

२. मष्टहलाहरुको छुटै्ट 
शौचालर्मा 
डस्टष्टवन/प्र्ाड 
व्वस्थापन गने स्थान
३. सरसफाईको प्रबन्ध
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४.४ अपांगमैत्री, 

बालमैत्री भवन, 

शौचालर्, खानपेानीको 
व्र्वस्था लगार्ि 
सेवाग्राहीमैत्री पूवााधार 
भए/नभएको

अपांगमैत्री, बालमैत्री 
भवन, शौचालर्, 
खानपेानीको व्र्वस्था 
लगार्ि सेवाग्राहीमैत्री 
पूवााधार भएको

अपांगमैत्री, बालमैत्री 
भवन, शौचालर्, 
खानपेानीको व्र्वस्था 
लगार्ि सेवाग्राहीमैत्री 
पूवााधार संरचनाहरु 
तनमाािका लातग बजेट 
िथा कार्ाक्रम भएको 

तर सरंचनाहरू ननमााण 

नभएको

अपांगमैत्री, बालमैत्री 
भवन, शौचालर्, 
खानपेानीको व्र्वस्था 
लगार्ि सेवाग्राहीमैत्री 
पूवााधार नभएको

१.तनमााि सम्पन्न 

अपांगमैत्री, बालमैत्री 

भवन, शौचालर्, 

खानपेानीको  
संरचनाहरु, िस्वीर
२.तनमाािातधन 
अपांगमैत्री, बालमैत्री 
भवन, शौचालर्, 
खानपेानीको  
संरचनाहरु, िस्वीर
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४.५ गभाविी िथा 
स्िनपान गराउन े
मष्टहला कमाचारीहरुको 
लातग स्िनपान, आराम 
गने कक्ष भए/नभएको

गभाविी िथा स्िनपान 
गराउन ेमष्टहला  
कमाचारीहरुको लातग 
स्िनपान िथा आराम गने 
कक्ष भएको

गभाविी िथा स्िनपान 
गराउन ेमष्टहला  
कमाचारीहरुको लातग 
आराम गने कक्ष 
स्थापना गने तनिार् 
भएको िर कार्ाान्वर्न 
नभएको

गभाविी िथा स्िनपान 
गराउन ेमष्टहला 
कमाचारीहरुको लातग 
आराम गने कक्ष 
स्थापना गने तनिार् 
नभएको र  
कार्ाान्वर्न पतन नभएको

१. व्र्वणस्थि आराम 
कक्ष
२.गभाविी िथा सतु्केरी 
कमाचारीहरुको लातग 
आराम गने कक्ष 
स्थापना गने तनिार्
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४.६ २ वषा सम्मका 
बालबातलका भएका 
मष्टहला कमाचारीको 
लातग कार्ाालर् पररसर 
वा नणजकमा 
णशशसु्र्ाहार केन्रको 
व्र्वस्थापन भएको । 
स्िनपान गराउन े
मष्टहला कमाचारीका 
लातग (flexi time) 
लचक समर्को 
व्र्वस्था भए, नभएको

२ वषा सम्मका 
बालबातलका भएका मष्टहला 
कमाचारीको लातग 
णशशसु्र्ाहार िथा स्िनपान 
गने समर् व्र्वस्था भएको

२ वषा सम्मका 
बालबातलका भएका 
मष्टहला कमाचारीको 
लातग णशशसु्र्ाहार िथा 
स्िनपान गने समर् 
व्र्वस्थापन गने तनिार् 
गरेको िर कार्ाान्वर्न 
हनु नसकेको

२ वषा सम्मका 
बालबातलका भएका 
मष्टहला कमाचारीको 
लातग णशशसु्र्ाहार िथा 
स्िनपान गने समर् 
व्र्वस्थापन गने नगरेको

१. २ वषा सम्मका 
बालबातलका भएका 
मष्टहला कमाचारीको 
लातग णशशसु्र्ाहार िथा 
स्िनपान गने समर् 
व्र्वस्थापन गने तनिार् 
कार्ाान्वर्न
२. वैिकको तनिार् ३. 
स्िनपान िथा णशश ु
स्र्ाहार कक्षको व्र्वस्था
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४.७ कार्ास्थलमा 
र्ौनजन्र् दवु्र्ाबहार 
ष्टवरुर्द् नीति र आचार 
संष्टहिा तनमााि र 
कार्ाान्वर्न भए 
/नभएको

कार्ास्थलमा र्ौनजन्र् 
दवु्र्ाबहार ष्टवरुर्द् नीति र 
आचार संष्टहिा तनमााि भै 
पूिा कार्ाान्वर्न गररएको

कार्ास्थलमा र्ौनजन्र् 
दवु्र्ाबहार ष्टवरुर्द् नीति 
र आचार संष्टहिा 
तनमााि भएको िर र्स 
सम्बन्धमा 
अतभमखुीकरि 
नगररएको

आवश्र्किा महशसु 
नगरेको

१. आचार संष्टहिा, 
कार्ाान्वर्न अवस्था
२. आचार संष्टहिा 
िर्ार गनाका लातग 
गररएको तनिार्
३. अतभमखुीकरि 
संख्र्ा र प्रतिवेदन,
४. उजरुी र र्सको 
संबोधन अतभलेख
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४.८ कुनै कमाचारी 
मातथ कार्ाालर् 
समर्मा वा कार्ाालर् 
समर् पतछ हनु सक्न े
लैंतगक ष्टहंसा, शोषि, 

भेदभाव र र्ौनजन्र् 
दवु्र्ावहार तनवारि गना 
गनुासो सनेु्न प्रिालीको 
व्र्वस्था छ, छैन?

ित्काल गनुासो सनुवुाइको 
व्र्वस्था िथा ष्टपतडिको 
गोपनीर्िाको हक संरक्षि 
गने व्र्वस्था गररएको

मन्त्रालर्/कार्ाालर्मा 
र्ौन शोषि िथा 
दवु्र्ावहार ष्टवरुर्द् नीति 
र आचार संष्टहिा 
तनमााि भई कार्ाालर्मा 
टाँस गररएको िर 
ित्काल सम्बोधन 
आणंशक रुपमा हनु े
गरेको

लैंतगक ष्टहंसा सम्बन्धी 
गनुासोको ित्काल 
सम्बोधन हनु ेनगरेको

१. आचार संष्टहिा टास 

गररएको सचुना  
पाटी/होतडङ वोडा
२. गनुासो संबोधन 
संर्न्त्र
३. गनुासोको संख्र्ा 
िथा सम्बोधन भएका 
गनुासोको सचुी
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 ४.९ प्रदेश सशुासन 
ऐनमा व्र्वस्था भए 
बमोणजम  तनर्तमि 
रुपमा कार्ाक्रमको 
सावाजतनक परीक्षि, 
सावाजतनक सनुवुाई, 
सामाणजक पररक्षि गने 
गरेको, नगरेको

प्रदेश सशुासन ऐनमा 
व्र्वस्था भए बमोणजम  
कार्ाक्रमको सावाजतनक 
परीक्षि, सावाजतनक 
सनुवुाई, सामाणजक 
परीक्षि गदाा समावेशी 
सहभातगिामा गने गरेको

प्रदेश सशुासन ऐनमा 
व्र्वस्था भए बमोणजम  
कार्ाक्रमको सावाजतनक 
परीक्षि, सावाजतनक 
सनुवुाई, सामाणजक 
परीक्षि गदाा आणंशक 
रूपमा समावेशी 
सहभातगिामा गने गरेको

 प्रदेश सशुासन ऐनमा 

व्र्वस्था भए बमोणजम  
कार्ाक्रमको सावाजतनक 
परीक्षि, सावाजतनक 
सनुवुाई, सामाणजक 
परीक्षि गदाा समावेशी 
सहभातगिामा गने 
नगरेको

१. सावाजतनक परीक्षि, 
सावाजतनक सनुवुाई 
कार्ाक्रमको हाणजरी 
सष्टहिको प्रतिवेदन
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अवस्था

० अक आउन े
अवस्था

प्रमाणिकरिको 
आधार

प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

४.१० वेभपेज, 
सामाणजक सञ्जाल वा 
अन्र् ष्टवद्यिुीर् 
माध्र्मर्द्ारा लैससास 
सम्बन्धी सूचना प्रवाह 
गरी नागररकलाई 
ससुणुचि गने गरेको, 
नगरेको

वेभपेज, सामाणजक सञ्जाल 
वा अन्र् ष्टवद्यिुीर् 
माध्र्मर्द्ारा वा अन्र् 
ष्टवद्यिुीर् माध्र्मर्द्ारा 
लैससास सम्बन्धी सूचना 
प्रवाह गरी नागररकलाई 
ससुणुचि गने गरेको

वेभपेज, सामाणजक 
सञ्जाल वा अन्र् 
ष्टवद्यिुीर् माध्र्मर्द्ारा 
वा ष्टवद्यिुीर् माध्र्म  
माध्र्म मध्रे् कणम्िमा 
कुनै एक माध्र्मबाट  
लैससास सम्बन्धी 
सूचना प्रवाह गरी 
नागररकलाई ससुणुचि 
गने गरेको

वेभपेज, सामाणजक 
सञ्जाल वा अन्र् 
ष्टवद्यिुीर् माध्र्मर्द्ारावा 
अन्र् ष्टवद्यिुीर् 
माध्र्मर्द्ारा लैससास 
सम्बन्धी सूचना प्रवाह 
गरी नागररकलाई 
ससुणुचि गने नगरेको

१. वेभपेज, सामाणजक 
सञ्जाल वा अन्र् 
ष्टवद्यिुीर् माध्र्मर्द्ारा 
प्रसाररि सामग्रीको 
णस्क्रनसट
२. प्रसारि गरेको 
सूचनाको सफ्टकपी
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अवस्था

० अक आउन े
अवस्था

प्रमाणिकरिको 
आधार

प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

४.११ लैंतगक 
(G e nde r 
d is a ggre ga te d  
data)खणण्डकृि 
िथर्ांक सष्टहिको 
अनगुमन िथा 
मूलर्ांकन सम्वन्धी 
सफ्टवर्र\ प्रिालीको 
प्रर्ोग गररएको

कार्ाक्रम िथा पररर्ोजना 
अनगुमन, मूलर्ांकनमा 
लैंतगक खणण्डकृि िथर्ांक 
सष्टहिको अनगुमन िथा 
मूलर्ांकन सम्वन्धी 
सफ्टवर्र\ प्रिालीको 
प्रर्ोग गररएको

कार्ाक्रम िथा 
पररर्ोजना अनगुमन, 
मूलर्ांकनमा लैंतगक 
खणण्डकृि िथर्ांक 
सष्टहिको अनगुमन 
िथा मूलर्ांकनमा 
म्र्ानअुल पध्दतिको 
प्रर्ोग गररएको

कार्ाक्रम िथा 
पररर्ोजना अनगुमन, 
मूलर्ांकनमा लैंतगक  
खणण्डकृि िथर्ांकको 
प्रर्ोग गने नगररएको

१.वाष्टषाक कार्ाक्रम 

तथा पररर्ोजना 

अनिुमन, मलूर्ांकनमा 

लैंगिक खण्डिकृत 

तथर्ांक सहहतको 

अनिुमन तथा 

मलूर्ांकन प्रणाली 

सचंालन   ३. 
अनगुमन, मूलर्ांकन 
प्रतिवेदन
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आधार

प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

४.१२ उपभोिा 
सतमतिहरुमा मष्टहला 
सष्टहि लणक्षि 
समदुार्को कणम्िमा 
33 प्रतिशि 
सहभातगिा 
भए/नभएको र मखु्र् 
कार्ाकारी पदमध्रे् कुनै 
एकमा णजम्मेवारी 
ठदए/नठदएको

उपभोिा सतमतिहरुमा 
मष्टहला सष्टहि लणक्षि 
समदुार्को कणम्िमा 33 
प्रतिशि सहभातगिा भएको 
र मखु्र् कार्ाकारी पदमध्रे् 
कुनै एकमा णजम्मेवारी 
ठदएको।

उपभोिा सतमतिहरुमा 
मष्टहला सष्टहि लणक्षि 
समदुार्को कणम्िमा 
33 प्रतिशि 
सहभातगिा भएको र 
मखु्र् कार्ाकारी 
पदमध्रे् कुनैमा पतन 
णजम्मेवारी नठदएको।

उपभोिा सतमतिहरुमा 
मष्टहला सष्टहि लणक्षि 
समदुार्को कणम्िमा 
33 प्रतिशि सहभातगिा 
नभएको र मखु्र् 
कार्ाकारी पदमध्रे् 
कुनैमा पतन णजम्मेवारी 
नठदएको।

१. उपभोिा सतमति 
गिन सम्बन्धी तनिार्
२. बैिक उपणस्थति 
सष्टहिको तनिार्
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कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

४.१३ अनगुमन िथा 
मूलर्ांकन सतमतिमा 
मष्टहला  पदातधकारी र 
कमाचारीको सहभातगिा 
सतुनणिि गररएको, 

नगररएको,

अनगुमन िथा मूलर्ांकन 
सतमतिमा मष्टहला 
पदातधकारी र कमाचारीको 
कणम्िमा३३% सहभातगिा 
सतुनणिि गररएको

अनगुमन िथा 

मूलर्ांकन सतमतिमा   

कणम्िमा २५%-३३%  
पदातधकारी र 
कमाचारीको सहभातगिा 
भएको

अनगुमन िथा 
मूलर्ांकन सतमतिमा 
मष्टहला पदातधकारी र 
कमाचारीको २५ %  

भन्दा कम  सहभातगिा 
भएको

१.सतमति गिन तनिार्  
२.उपणस्थति र तनिार्
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कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

४.१४ कार्ाक्रमको 
प्रभावकाररिाको लातग 
नागररक सहभातगिा 
(Civic 

engagement) र 

िेस्रो पक्षीर् (Third 

Party Monitoring) 
अनगुमन पर्द्िीको 
ष्टवकास भए, नभएको

लैससासमखुी कार्ाक्रमको 
प्रभावकाररिाको लातग 
नागररक सहभातगिा 
(Civic engagement) र 

िेस्रो पक्षीर् (Third 

Party Monitoring) 
अनगुमन गने गररएको

लैससासमखुी 
कार्ाक्रमको 
प्रभावकाररिाको लातग 
नागररक सहभातगिा 
(C iv ic  e nga gem e n t) 

वा िेस्रो पक्षीर् 

(Third Party 

Monitoring) 
अनगुमन मध्रे् कुनै 
एक द्वारा अनगुमन 
गने गररएको

लैससासमखुी 
कार्ाक्रमको 
प्रभावकाररिाको लातग 
नागररक सहभातगिा 
(C iv ic  e nga gem e n t) 

र िेस्रो पक्षीर् (Third 

Party Monitoring) 
अनगुमन पर्द्ति 
नअपनाइएको

१.  अनिुमन  

प्रतिवेदन  २. 

परामशादािा तनर्णुि 
गररएको तनर्णुि पत्र
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प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

४.१५ अनगुमन िथा 
मूलर्ांकनबाट ठदएका 
सझुाब िथा 
तसफाररसहरु कार्ाक्रम 
िर्ार गदाा समावेश 
गरे / नगरेको

अनगुमन िथा 
मूलर्ांकनबाट ठदएका 
सझुाब िथा तसफाररसहरु 
कार्ाक्रम िर्ार  गदाा 
पूिारूपमा समावेश गरेको

अनगुमन िथा 
मूलर्ांकनबाट ठदएका 
सझुाब िथा 
तसफाररसहरु कार्ाक्रम 
िर्ार  गदाा आणंशक 
मात्र समावेश गरेको

अनगुमन िथा 
मूलर्ांकनबाट ठदएका 
सझुाब िथा 
तसफाररसहरु कार्ाक्रम 
िर्ार  गदाा समाबेश 
नगरेको

१.  अनगुमन मूलर्ाङ्कन 

 प्रतिवेदन  
२. वाष्टषाक बजेट िथा 
कार्ाक्रम
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मखु्र् ष्टवषर्वस्िःु ५. सेवा प्रवाह
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आधार

प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

५.१ सेवाग्राहीहरुको 
सन्ििुी सवेक्षिसँग  

सम्बणन्धि  औजारहरु 

प्रर्ोग  गदाा ष्टवशषे 
गरी मष्टहला िथा 
वणितिकरिमा परेका 
वगा सँग सम्बणन्धि 
लैससासमैत्री प्रावधान 
राणखएको वा  
प्रिालीको ष्टवकास 
गररएको  छ, छैन ? 

(जस्िैः तलि, 

अपाििाको अवस्था, 

जािजाति, उमेर आठद)

सेवाग्राहीहरुको सन्ििुी 
सवेक्षिसँग  सम्बणन्धि  

औजारहरु प्रर्ोग  गदाा 
ष्टवशषे गरी मष्टहला िथा 
वणितिकरिमा परेका 
वगासँग सम्बणन्धि 
लैससासमैत्री प्रावधान 
राणखएको वा  प्रिालीको 

ष्टवकास गररएको  छ । 

(जस्िैः तलि, अपाििाको 

अवस्था, जािजाति, उमेर 
आठद)

सेवाग्राहीहरुको सन्ििुी 
सवेक्षिसँग  सम्बणन्धि 

 औजारहरु प्रर्ोग  
गदाा ष्टवशषे गरी 
मष्टहला िथा 
वणितिकरिमा परेका 
वगासँग सम्बणन्धि 
लैससासमैत्री प्रावधान 
आणंशकरुपमा 
राणखएको वा  
प्रिालीको ष्टवकास 
गररएको  छ । 

(जस्िैः तलि, 

अपाििाको अवस्था, 

जािजाति, उमेर आठद)

सेवाग्राहीहरुको सन्ििुी 
सवेक्षिसँग  सम्बणन्धि 

 औजारहरु प्रर्ोग  
गदाा ष्टवशषे गरी मष्टहला 
िथा वणितिकरिमा 
परेका वगासँग 
सम्बणन्धि लैससासमैत्री 
प्रावधान राणखएको वा  
प्रिालीको ष्टवकास 
गररएको  छैन । 

(जस्िैः तलि, 

अपाििाको अवस्था, 

जािजाति, उमेर आठद)

१. सेवाग्राही सन्ििुी 
सवेक्षि फाराम
२. सेवाग्राही सन्ििुी 
परीक्षि गने ष्टवतध 
(अन्िरवािाा , स्वंर्  
फाराम भने, तनरीक्षि, 
अवलोकन आठद)
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आधार
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कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

५.२ सेवा प्रवाहमा 
स्थानीर् भाषाको 
अतभमखुीकरि िथा 
स्थानीर् भाषा प्रर्ोगको 
सतुनणिििा गरी सेवा 
प्रवाह गने व्र्वस्था 
गरे/ नगरेको

सेवा प्रवाहमा  स्थानीर् 
भाषाको अतभमखुीकरि 
िथा स्थानीर् भाषा 
प्रर्ोगको सतुनणिििरी सवेा 

प्रवाह िन ेव्र्वस्था िरेको 
 (स्थानीर् भाषामा 
नागररक वडापत्र, 
सूचनामलुक सन्देशहरु 
स्थानीर् भाषामा समेि 
प्रकाशन, प्रशारि गने 
व्र्वस्था तमलाइएको)

सेवा प्रवाहमा  स्थानीर् 
भाषाको अतभमखुीकरि 
िथा स्थानीर् भाषा 
प्रर्ोगको सतुनणििगरी 
सेवा, सूचना प्रवाहलाई 
आणंशक रूपमा 
व्र्वहारमा लर्ाएको

सेवा प्रवाहमा  स्थानीर् 
भाषाको अतभमखुीकरि 
िथा स्थानीर् भाषामा 
सेवा, सूचना प्रवाह 
नगरेको

१. स्थानीर् भाषाको 
प्रर्ोग भएका 
कागजािहरू, होतडाङ 
बोडा, नागररक बडापत्र, 
सूचनामूलक सामग्री, 
फ्लेक्स इात्र्ाठद
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 गने 
मन्रालर्

५.३ सेवा प्रवाहमा 
ष्टवशषे सम्बोधन गनुापने 
बगा मष्टहला, 
बालबातलका , 
जेष्ठनागररक िथा 
अपांगिा भएका 
व्र्णिका लातग 
अग्रातधकार सष्टहि 
प्रष्टवतधमा आधाररि 
टोकन, अन लाईन 

रणजषे्ट्रशन िथा ष्टवतलङ 
प्रष्टवतध लगार्िमा 
ष्टवशषे प्राथतमकिा 
ठदएको छ, छैन

सेवा प्रवाहमा ष्टवशषे 
सम्बोधन गनुापने बगा 
मष्टहला, बालबातलका , 
जेष्ठनागररक िथा अपांगिा 
भएका व्र्णिका लातग 
अग्रातधकार सष्टहि 
प्राथतमकिा ठदन ेप्रष्टवतधमा 
आधाररि टोकन, अन 
लाईन रणजषे्ट्रशन िथा 
ष्टवतलङ प्रष्टवतधको प्रर्ोग 

गने  संरचना र संर्न्त्र 
िर्ार गररएको

सेवा प्रवाहमा टोकन, 
अन लाईन रणजषे्ट्रशन 
िथा ष्टवतलङ प्रष्टवतधको 
प्रर्ोग गने गररएको 
िर ष्टवशषे सम्बोधन 
गनुापने बगा मष्टहला, 
बालबातलका , 
जेष्ठनागररक िथा 
अपांगिा भएका 
व्र्णिका लातग 
अग्रातधकार सष्टहि  
प्राथतमकिा ठदने 
संरचना र संर्न्त्र 
िर्ार नगररएको

सेवा प्रवाहमा ष्टवशषे 
सम्बोधन गनुापने बगा 
मष्टहला, बालबातलका , 
जेष्ठनागररक िथा 
अपांगिा भएका 
व्र्णिका लातग 
अग्रातधकार सष्टहि 
टोकन, अन लाईन 

रणजषे्ट्रशन िथा ष्टवतलङ 
प्रष्टवतधको प्रर्ोग 
नगररएको

१. लैससास मैत्री 
प्रष्टवतधको प्रर्ोग भएको 
सम्बन्धी िणस्वर
२. सेवा प्रवाहमा 
प्राथतमकिा ठदएको 
सम्बन्धी संर्न्त्र वा 
संरचनाको प्रमाि



सूचक १ अंक आउन ेअवस्था ०.५ अंक आउन े
अवस्था

० अक आउन े
अवस्था

प्रमाणिकरिको 
आधार

प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

५.४ लैससासका 
ष्टवशषे व्र्वस्था सष्टहि 
सेवा प्रवाहको मापदण्ड 

बनाएको नबनाएको ,

लैससासको ष्टवशषे व्र्वस्था 
गरी सावाजतनक सेवा प्रवाह 
मापदण्ड कार्ाान्वर्नमा 
लर्ाएको

लैससासको ष्टवशषे 
व्र्वस्था सष्टहि 
सावाजतनक सेवा 
प्रवाहको मापदण्ड 
बनाएको िर 
कार्ाान्वर्नमा नलर्ाएको

लैससासको ष्टवशषे 
व्र्वस्था सष्टहिको 
सावाजतनक सेवा प्रवाह 
मापदण्ड नबनाइएको

१. सावाजतनक सेवा 
प्रवाहको मापदण्ड
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अवस्था

० अक आउन े
अवस्था

प्रमाणिकरिको 
आधार

प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

५.५ एष्टककृि घमु्िी 
सेवा प्रवाह गने गरे 
नगरेको,

ष्टपछतडएको के्षत्र, लणक्ष्र्ि 
वगालाई मध्र्नजर गरी 
वषामा कणम्िमा २ वटा 
घमु्िी णशष्टवर सिालन गने 
गरेको

ष्टपछतडएको के्षत्र, 
लणक्ष्र्ि वगालाई 
मध्र्नजर गरी वषामा 
१ वटा मात्र घमु्िी 
णशष्टवर सिालन गने 
गरेको

ष्टपछतडएको के्षत्र, 
लणक्ष्र्ि वगालाई 
मध्र्नजर गरी घमु्िी 
णशष्टवर सिालन गने 
नगरेको

१. घमु्िी णशष्टवर 
सिालनबाट लाभाणन्वि 
व्र्णिको ष्टववरि 
सष्टहिको प्रतिवेदन



सूचक १ अंक आउन ेअवस्था ०.५ अंक आउन े
अवस्था

० अक आउन े
अवस्था

प्रमाणिकरिको 
आधार

प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

 ५.६ कार्ाालर्ले 
प्रवाह गने सेवाका 
बारेमा नागररक 
वडापत्रमा स्पिरुपमा 
उललेख गरेको ।

नागररक वडापत्रको  स्पि 
रुपमा बणुझन ेगरी सबैको 
पहँचुर्ोग्र् स्थानमा राख्नकुा 
साथै प्रष्टवतधको प्रर्ोग गरी 

त्र्सलाई लैससास मैत्री 
बनाइएको

नागररक वडापत्रको  

स्पि रुपमा बणुझन े
गरी सबैको पहँचुर्ोग्र् 
स्थानमा राणखएको िर 
प्रष्टवतधको प्रर्ोग गरी 
त्र्सलाई थप लैससास 
मैत्री बनाउन े
सम्बन्धमा आणंशक 
कार्ा भएको

नागररक वडापत्रको  

स्पि रुपमा बणुझन ेगरी 
सबैको पहँचुर्ोग्र् 
स्थानमाा नराणखएको 
वा नागररक बडापत्र 
नराणखएको

१. नागररक वडापत्र
२. सूचना प्रष्टवतधको 
प्रर्ोग भएको प्रमाि



सूचक १ अंक आउन ेअवस्था ०.५ अंक आउन े
अवस्था

० अक आउन े
अवस्था

प्रमाणिकरिको 
आधार

प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

५.७ नागररक सहार्िा 
िथा सोधपछु कक्षको 
व्र्वस्था भए, नभएको?

सबैको पहँचुर्ोग्र् स्थानमा 
नागररक सहार्िा िथा 
सोधपछु कक्षको व्र्वस्था 

गनुाका साथै मष्टहला, 

बालबातलका , जेष्ठ 
नागररक, अपांगिा भएका 
व्र्णिका लातग ष्टवशषे 
व्र्वस्था गररएको

सबैको पहँचुर्ोग्र् 
स्थानमा नागररक 
सहार्िा िथा सोधपछु 
कक्षको व्र्वस्था 

गररएको िर मष्टहला, 

बालबातलका , जेष्ठ 
नागररक, अपांगिा 
भएका व्र्णिका लातग 
ष्टवशषे व्र्वस्था 
नगररएको

नागररक सहार्िा कक्ष 
प्रभावकारी नभएको वा 
स्थापना नगररएको

१. नाागररक सहार्िा 
कक्ष अवणस्थति र 
अवस्था झणलकन ेिणस्वर
२. सहार्िा कक्षबाट 
प्रदान गररएको सेवाको 
ष्टववरि



सूचक १ अंक आउन ेअवस्था ०.५ अंक आउन े
अवस्था

० अक आउन े
अवस्था

प्रमाणिकरिको 
आधार

प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

५.८ गनुासो सनेु्न 
अतधकारी, प्रविा र 
सचुना अतधकारीको 
व्र्वस्था गररएको छ, 

छैन?

गनुासो सनेु्न अतधकारी, 
प्रविा र सचुना 
अतधकारीको व्र्वस्था 
गररएको छ

गनुासो सनेु्न अतधकारी, 
प्रविा र सचुना 
अतधकारीको व्र्वस्था 
गररएको िर काम 
तनर्तमि रूपमा नभएको

गनुासो सनेु्न अतधकारी, 
प्रबिा र सचुना 
अतधकारी मध्रे् कुनै 
पतन व्र्वस्था नगररएको

१. गनुासो सनेु्न 
अतधकारी, प्रविा र 
सचुना अतधकारी 
िोकेको पत्र, 
२. गनुासो सनेु्न 
अतधकारी, प्रवक  िा र 
सचुना अतधकारीको 
कार्ाकक्ष



सूचक १ अंक आउन ेअवस्था ०.५ अंक आउन े
अवस्था

० अक आउन े
अवस्था

प्रमाणिकरिको 
आधार

प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

५.९ सेवा प्रवाहका 
सधुारका के्षत्रको 
पष्टहचान र कार्ार्ोजना 
तनमााि गरी 
कार्ाान्वर्न भए, 

नभएको ?

सेवा प्रवाहका सधुारका 
के्षत्रको पष्टहचान र 
कार्ार्ोजना तनमााि गरी 
कार्ाान्वर्न भएको

सेवा प्रवाहको सधुारको 
सम्बन्धमा अध्र्र्न 
भई कार्ार्ोजना तनमााि 
भएको िर 
कार्ाान्वर्नमा 
नलर्ाइएको

सेवा प्रवाहका सधुारका 
के्षत्रको सम्बन्धमा कुनै 
अध्र्र्न नभएको

१. सधुारको सम्बन्धी 
अध्र्र्नको सझुाव 
अनसुारको सधुार 
कार्ार्ोजना
३. प्रचार प्रसार गरेको 
प्रमाि दस्िावेज/ 
प्रतिवेदन
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अवस्था

० अक आउन े
अवस्था

प्रमाणिकरिको 
आधार

प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

५.१० लैंतगक ष्टहंसामा 
परेका मष्टहला िथा 
वालबातलकाहरुको 
लातग राहि कोष वा 
बजेटको व्र्वस्थापन

लैंतगक ष्टहंसा तनवारि कोष 
तसजाना िथा राहि कोष 
कार्ाान्वर्नमा रहेको ।

लैंतगक ष्टहंसा तनवारि 
कोष िथा राहि कोष 
तसजाना गने तनिार् 
भएको िर कार्ाान्वर्न 
नभएको ।

लैंतगक ष्टहंसा तनवारि 
कोष िथा राहि कोष 
तसजाना नभएको ।

१. वैङ्क खािा नम्वर 
२. बजेट िथा कार्ाक्रम
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अवस्था

० अक आउन े
अवस्था

प्रमाणिकरिको 
आधार

प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

५.११ स्वरोजगार िथा 
बैदेणशक रोजगारीमा 
जान ेमष्टहला, परुूष 
िथा बणििीकरिमा 
परेको समदुार्को 
क्षमिा ष्टवकासको लातग 
कार्ाक्रमहरू िर् गरी 
कार्ाान्वर्वन गने गरे/ 
नगरेको

स्वरोजगार िथा बैदेणशक 
रोजगारीमा जान ेमष्टहला, 
परुूष िथा बणििीकरिमा 
परेको समदुार्को क्षमिा 
ष्टवकासको कणम्िमा ५१% 
भन्दा बढी ष्टक्रर्ाकलापहरू 
कार्ाान्वर्वन गरेको

स्वरोजगार िथा 
बैदेणशक रोजगारीमा 
जान ेमष्टहला, परुूष 
िथा बणििीकरिमा 
परेको समदुार्को 
क्षमिा ष्टवकासको लातग 
कार्ाक्रमहरू िर् गरी 
२५-५०% 
ष्टक्रर्ाकलापहरू 
कार्ाान्वर्वन गरेको

स्वरोजगार िथा 
बैदेणशक रोजगारीमा 
जान ेमष्टहला, परुूष 
िथा बणििीकरिमा 
परेको समदुार्को 
क्षमिा ष्टवकासको लातग 
कुनै कार्ाक्रमहरू 
नगरेको वा २५% 
भन्दा कम ष्टक्रर्ाकलाप 
कार्ाान्वर्न गरेको

१. वाष्टषाक बजेट िथा 

कार्ाक्रम   

२. कार्ाक्रम सम्पन्न 

प्रनतवदेन  

४. कार्ाकम सखं्र्ा र 

उपण्स्थनत
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अवस्था

० अक आउन े
अवस्था

प्रमाणिकरिको 
आधार

प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

५.१२ मष्टहला, परुूष 
िथा वणितिकरिमा 
परेका वगा वा 
समदुार्लाई लणक्षि 
गरेर राखेको कार्ाक्रम 
िथा बजेट 
सरोकारवालाले थाहा 
पाउनगेरी सावाजतनक 
गरे, नगरेको ?

मष्टहला, परुूष िथा 
वणितिकरिमा परेका वगा 
वा समदुार्लाई लणक्षि 
गरेर राखेको कार्ाक्रम 
िथा बजेट सरोकारवालाले 
थाहा पाउनगेरी  सामाणजक 
सञजाल लगार्ि 
वेबसाइटको माध्र्मबाट 
सावाजतनक गरेको

मष्टहला, परुूष िथा 
वणितिकरिमा परेका 
वगा वा समदुार्लाई 
लणक्षि गरेर राखेको 
कार्ाक्रम िथा बजेट 
सरोकारवालाले थाहा 
पाउनगेरी कणम्िमा 
सूचनापाटी र 
वेबसाइटको 
माध्र्मबाट सावाजतनक 
गरेको

मष्टहला, परुूष िथा 
वणितिकरिमा परेका 
वगा वा समदुार्लाई 
लणक्षि गरेर राखेको 
कार्ाक्रम िथा बजेट 
सरोकारवालाले थाहा 
पाउनगेरी कणम्िमा 
सूचनापाटी र 
वेबसाइटको 
माध्र्मबाट सावाजतनक 
नगरेको

१.वाष्टषाक वजेट िथा 
कार्ाक्रम
२. कार्ाक्रम सम्पन्न 
प्रतिवेदन
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अवस्था

० अक आउन े
अवस्था

प्रमाणिकरिको 
आधार

प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

५.१३ पश ुसेवा, 

कृष्टष, स्वास्थर्, 
सचुना र सिार 
प्रष्टवतध, तसतभल 
ईणन्जनीर्ररि 
लगार्िका 
प्राष्टवतधक के्षत्रमा 
मष्टहलाहरूको 
सहभातगिा सतुनणिि 
हनुगेरी प्राष्टवतधक 
जनशणि िर्ार 
भए/ नभएको

पश ुसेवा, कृष्टष, 
स्वास्थर्, सचुना र 
सिार प्रष्टवतध, तसतभल 
ईणन्जनीर्ररि 
लगार्िका प्राष्टवतधक 
के्षत्रमा मष्टहलाहरूको 
सहभातगिा सतुनणिि 
हनुगेरी प्राष्टवतधक 
जनशणि िर्ार गने 
गरेको, तनर्णुि गरेको

पश ुसेवा, कृष्टष, 
स्वास्थर्, सचुना र 
सिार प्रष्टवतध, 
तसतभल 
ईणन्जनीर्ररि 
लगार्िका 
प्राष्टवतधक के्षत्रमा 
मष्टहलाहरूको 
सहभातगिा सतुनणिि 
हनुगेरी प्राष्टवतधक 
िर्ार गना मनोनर्न 

मात्र  गरेको

पश ुसेवा, कृष्टष, 
स्वास्थर्, सचुना र 
सिार प्रष्टवतध, 
तसतभल 
ईणन्जनीर्ररि 
लगार्िका 
प्राष्टवतधक के्षत्रमा 
मष्टहलाहरूको 
सहभातगिा सतुनणिि 
हनुगेरी प्राष्टवतधक 
िर्ार गने नगरेको

१.वाष्टषाक बजेट 
िथा कार्ाक्रम 
२. कार्ाक्रम 
सम्पन्न प्रतिवेदन
३. मनोनर्न, 
तनर्णुि, तसफाररश 
अतभलेख



सूचक १ अंक आउन ेअवस्था ०.५ अंक आउन े
अवस्था

० अक आउन े
अवस्था

प्रमाणिकरिको 
आधार

प्राप्ताङ्क सूचक 
कार्ाान्वर्न
 गने 
मन्रालर्

रिव्र्ः 
१. लैंतगक समानिा िथा सामाणजक समावेशीकरि लाइा लैससास भतनएको, 
२. अंकभार िथा अवस्थाः  ० = कमजोर, ०.५ = मध्र्म, १ =उत्तम,
३. मन्त्रालर्/ कार्ाालर्ले  मातथका सूचकहरू मध्रे्बाट जम्मा सूचकको दईु तिहाई सूचक नघट्न ेगरी 
आफ्नो कार्ाालर् मािहि गररन ेकार्ा प्रकृतिअनसुारका सूचकहरू छनौट गरी पूिाांङ्क तनधाारि गरेर मूलर्ाँकन 
गनासक्नछे । र्सरी मूलर्ांकनबाट आएको नतिजालाई जम्मा सूचकको शिप्रतिशिमा रूपान्िरि गरी अणन्िम 
नतिजा प्रकाशन गनुापनेछ ।


