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सामाजिक समावेशीकरण: समग्र जस्थति
सूचक के्षत्र अिस्था -१ अिस्था -२ अिस्था -३ अिस्था -४ प्रमाणीकरणको आधार

८.१.१ सामाजजक 
विभेदको न्यूनीकरण
(संविधानको धारा
१८, समानताको
हक)

समाजमा छुिाछुत 
तिद्यमान रहेको, 
सामाजजक कुरीतत र 
अन्धविश्वास कायम 
रहेको, लैविक
विभेद र वहंसाका
घटनमा कमी 
नआएको।

(आधार 1)

छुिाछुत, सामाजजक 
कुरीतत, अन्धविश्वास, 
लैविक विभेद र
वहंसाका घटनाहरु 
न्यूनीकरणका लातग 
स्थानीय नीतत तथा 
काययक्रम तजुयमा 
भएको।

(आधार १,२)

छुिाछुत, सामाजजक
कुरीतत, अन्धविश्वास, 
लैविक विभेद र वहंसाका 
घटनाहरु न्यूनीकरणका 
लातग स्थानीय नीतत तथा 
काययक्रम अनरुूप टोल 
विकास संस्था मार्य त 
सामाजजक पररचालन 
काययक्रम सञ्चालन 
गररएको। 
(आधार १,२,३)

छुिाछुत, सामाजजक 
कुरीतत, 
अन्धविश्वास, लैविक
विभेद र वहंसाका
घटनाहरुसँग 
सम्िजन्धत उजूरीमा 
उल्लेख्य रूपमा
कमी आई समाजजक 
सवहष्णतुा र 
सौहादयता सवहतको 
समतामूलक 
समाजको आधार 
तयार भएको।

(आधार १,२,३)

1. छुिाछुत, सामाजजक 
कुरीयत, 
अन्धववश्वास, 
लैङ्गिक ववभेद र
हिसंाका 
घटनािरुसँि 
सम्बजन्धत उजूरी
दताि वकताि।

2. सामाजजक 
समािेशीकरण 
सम्िन्धी स्थानीय 
नीतत तथा 
काययक्रमको प्रतत।

3. सामाजजक विभेद
तनिारण सम्िन्धी
कायययोजना।

अंकभार 0 0.5 0.75 1



सामाजिक समावेशीकरण: समग्र जस्थति

सूचक के्षत्र अिस्था -१ अिस्था -२ अिस्था -३ अिस्था -४ प्रमाणीकरणको आधार
८.१.२ समानपुाततक 
सहभातगता
(स्थाससंऐ, २०७४
को दर्ा १११)

स्थानीय तहिाट 
गठन हनेु सतमतत
उप-सतमततहरू, 
काययदल गठन गदाय
काननुले तनर्दयष्ट 
गरेको समानपुाततक 
समािेशीता कायम 
नगरेको।

(आधार 1)

स्थानीय तहिाट 
गठन हनेु सतमतत
उप-सतमततहरू, 
काययदल गठन गदाय
आंजशक रूपमा 
काननुले तनर्दयष्ट 
गरेको समानपुाततक 
समािेशीता कायम 
गरेको।

(आधार 1)

स्थानीय तहिाट गठन
हनेु सतमतत उप-
सतमततहरू, काययदल
गठन गदाय पूणयरूपमा
काननुले तनर्दयष्ट गरेको
समानपुाततक समािेशीता 
कायम गरेको।

(आधार 1,२)

स्थानीय तहिाट
गठन हनेु सतमतत
उप-सतमततहरू, 
काययदल गठन गदाय
पूणय रूपमा काननुले 
तनर्दयष्ट गरेको
समानपुाततक 
समािेशीता कायम 
गरी तनणयय प्रकृयामा 
सहभातगता भएको
।
(आधार 1,२)

1. गर्ठत सतमतत तथा
उप-सतमततहरुको 
सामाजजक 
समािेशीता सवहत
देजिने सूची

2. सतमतत उप-
सतमततहरुको 
िैठकको उपजस्थतत
र तनणयय वकताि।

अंकभार 0 0.5 0.75 1



सामाजिक समावेशीकरण: प्रक्रियागि अवस्था
विषय सम्िन्धी 

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार
८.२.१ सामाजजक 
सरुक्षा तथा संरक्षण
(स्थाससंऐ, २०७४ को
दर्ा ११ उपदर्ा २
त)

िालिातलका पनुस्थायपना 
केन्र, जेष्ठ नागररक 
आश्रय केन्र, अशक्त 
स्याहार केन्र स्थापना र 
सञ्चालन सम्िन्धमा कुनै 
कायय नभएको

(आधार नचावहने)

िालिातलका पनुस्थायपना 
केन्र, जेष्ठ नागररक 
आश्रय केन्र, अशक्त 
स्याहार केन्र स्थापना र 
सञ्चालनका लातग 
नीतत/काययक्रम तजुयमा 
भई कायायन्ियनको
चरणमा रहेको

(आधार १)

िालिातलका पनुस्थायपना केन्र, 
जेष्ठ नागररक आश्रय केन्र, 
अशक्त स्याहार केन्र स्थापना 
र सञ्चालनका लातग 
नीतत/काययक्रम तजुयमा भएको 
र आिश्यकता अनसुार 
केन्रहरु स्थापना भई तनयतमत 
सञ्चालन भएको तथा सहज
पहुँच भएको।

(आधार १,२)

1. सामाजजक सरुक्षा तथा
संरक्षण सम्बन्धी नीयत 
तथा कािििमको प्रयत

2. िालिातलका पनुस्थायपना 
केन्र, जेष्ठ नािररक 
आश्रि केन्र, अशतत
स्िािार केन्रिरुको सूची,

अंकभार 0 0.5 1



सामाजिक समावेशीकरण: प्रक्रियागि अवस्था
विषय सम्िन्धी 

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार
८.२.२ घरेल ुवहंसा
अन््यका लातग
िहस, पैरिी तथा 
चेतनामूलक अतभयान
(स्थाससंऐ, २०७४
को दर्ा १२
उपदर्ा २ को ग
३०)

घरेल ुवहंसा अन््यका 
लातग िहस, पैरिी
तथा चेतनामूलक 
अतभयान सम्िन्धी
कुनै काययक्रम 
नभएको

(आधार नचावहने)

घरेल ुवहंसा अन््यका 
लातग िहस, पैरिी
तथा चेतनामूलक 
अतभयान सम्िन्धी
काययक्रम पयायप्त र 
प्रभािकारी नभएको

(आधार १,२,३)

टोल विकास संस्थालाई 
पररचालन गरी घरेल ुवहंसा 
अन््यका लातग िहस, 
पैरिी तथा चेतनामूलक
अतभयान सम्िन्धी काययक्रम 
पयायप्त र प्रभािकारी भएको
(आधार १,२,३,४)

1. िावषयक िजेट तथा
काययक्रम 

2. सञ्चालन रेकतडयङ/ 
प्रयतवेदन,

३. घरेल ुवहंसा सम्िन्धी

उजूरीमा र र्छ\यौटको 
सूची ।

४) टोल विकास संस्थाको 
प्रगतत प्रततिेदन

अंकभार 0 0.5 1



सामाजिक समावेशीकरण: प्रक्रियागि अवस्था
विषय सम्िन्धी 

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार
८.२.३ िालश्रम, िाल 
वििाह, िहवुििाह, 
दाइजो/दहेज, िोक्सी, 
छाउपडी जस्ता प्रथासँग 
सम्िजन्धत काययहरु

(स्थाससंऐ, २०७४ को
दर्ा १२ उपदर्ा २
को ग ३०)

िाल श्रम, िालवििाह, 
िहवुििाह, 
दाइजो/दहेज, िोक्सी, 
छाउपडी जस्ता प्रथा
तनयन्त्रणका लातग कुनै 
नीतत र काययक्रम
नभएको।

(आधार नचावहने)

िालश्रम, िालवििाह, 
िहवुििाह, दाइजो/दहेज, 
िोक्सी, छाउपडी जस्ता 
प्रथा तनयन्त्रणका लातग 
नीतत िा काययक्रम तयार 
भएको।

(आधार १,२)

टोल विकास संस्था पररचालन 
गरी िाल श्रम, िालवििाह, 
िह ुवििाह, दाइजो/दहेज,
िोक्सी, छाउपडी जस्ता प्रथा 
तनयन्त्रणका लातग नीतत र 
काययक्रम तयार भई यस 
सम्िन्धी सामाजजक पररचालन 
काययक्रमहरू कायायन्ियन 
भएको।
(आधार १,२)

1. िावषयक िजेट तथा 
काययक्रम कायायन्ियन 
प्रततिेदन

२. यस सम्िन्धी उजूरीमा र 
र्छयौटको सूची

अंकभार 0 0.5 1



सामाजिक समावेशीकरण: प्रक्रियागि अवस्था
विषय सम्िन्धी 

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार

८.२.४ लैविक
उत्तरदायी िजेट 
परीक्षण (GRB 

Audit)
(स्थाससंऐ, 
२०७४ को दर्ा
२४ उपदर्ा ३
को छ)

लैविक उत्तरदायी 
िजेट परीक्षण
(GRB Audit) हनुे 
नगरेको।

(आधार नचावहने)

लैविक उत्तरदायी 
िजेट परीक्षण
(GRB Audit) हनुे 
गरेता पतन योजना 
तथा काययक्रममा 
प्रततविजम्ित 
नभएको।

(आधार १,२)

लैविक उत्तरदायी िजेट 
परीक्षण (GRB Audit) 
भई सोही अनसुार 
योजना तथा काययक्रम 
तजुयमा गने गरेको।

(आधार १,२)

1. GRB Audit Report

2. िावषयक िजेट तथा
काययक्रम।

अंकभार 0 0.5 1



सामाजिक समावेशीकरण: पररमाणात्मक जस्थति
विषय सम्िन्धी

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार

८.३.१ मवहला
विरूद्ध हनेु
घरेल ुवहंसाको 
घटनामा कमी
(अजघल्लो आ. 
ि. को 
तलुनामा) ।

कमी 
नआएको।

(आधार १,२)

२०%  सम्म 
कमी आएको।
(आधार १,२)

२०%  भन्दा िढीले 
कमी आएको ।
(आधार १,२)

1.उजूरी दताय 
वकताि ।

2. पूिय-अवस्था र
वतिमानको 
ववश्लेषणात्मक 
दस्तावेज

अंकभार 0 0.5 1



सामाजिक समावेशीकरण: पररमाणात्मक जस्थति
विषय सम्िन्धी

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार
८.३.२ िालश्रम, 
िालवििाह, 
बहवुििाह, 
दाइजो/दहेज, 
िोक्सी, छाउपडी
जस्ता प्रथा 
रोकथामका लातग
तजुयमा गररएका
काययक्रममा लगानी
(सशतय अनदुान 
िाहेक िाँकी 
िजेटको)

०.२% भन्दा कम

(आधार १,२)

०.२% देजि ०.५% 
सम्म
(आधार १,२)

०.५% भन्दा मातथ

(आधार १,२)

1. िावषयक िजेट तथा 
काययक्रमको प्रतत

2. पूिय-अवस्था र 
वतिमानको 
ववश्लेषणात्मक 
दस्तािेज

अंकभार 0 0.5 1



सामाजिक समावेशीकरण: पररमाणात्मक जस्थति
विषय सम्िन्धी

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार
८.३.३ 
मवहला/दतलत/अ
पाङ्ता भएका 
व्यजक्त संयोजक/ 
अध्यक्ष भएको 
उपभोक्ता 
सतमततहरुको 
सङ्ख्या (कूल 
गठीत उपभोक्ता
सतमततको) ।

१० % भन्दा कम

(आधार १,२)

१० % देजि ३०
%  सम्म
(आधार १,२)

३० %  भन्दा िढी

(आधार १,२)

1. सिै उपभोक्ता 
सतमततका 
काययसतमततहरुको
नामािलीको लगत

2. पूिय-अवस्था र 
वतिमानको 
ववश्लेषणात्मक 
दस्तावेज

अंकभार 0 0.5 1



सामाजिक समावेशीकरण: पररमाणात्मक जस्थति
विषय सम्िन्धी

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार
८.३.४ आतथयक तथा
सामाजजक रूपमा पतछ
परेका मवहला, 
िालिातलका, दतलत, 
अपािता भएका व्यजक्त, 
ज्येष्ठ नागररक, 
अल्पसङ्ख्यक, 
सीमान्तकृत समदुायको 
सामाजजक र आतथयक 
उ्थानमा गररने लगानी
(सशतय अनदुान िाहेक 
िाँकी िजेटको)

२ %  भन्दा कम

(आधार १,२)

२ % देजि १० % 
सम्म

(आधार १,२)

१० %  भन्दा िढी

(आधार १,२)

1. िावषयक िजेट तथा 
काययक्रमको प्रतत

2. पूिय-अवस्था र वतिमानको 
ववश्लेषणात्मक दस्तािेज

अंकभार 0 0.5 1



मलु्िाङ्कनको नजजजाको सारंश
सूचक के्षत्र ८: सामाजजक समािेशीकरण

समग्र अिस्था प्रवक्रयागत अिस्था पररमाणा्मक अिस्था
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क्षेत्रित अंकभार
शासकीि प्रबन्ध 

9%

सङ्िठन तथा प्रशासन
8%

वावषिक बजेट तथा िोजना
तजुिमा व्िवस्थापन

11%

ववत्तीि एवम ्आगथिक 
व्िवस्थापन

11%

सेवा प्रवाि
16%

न्िायिक 
काििसम्पादन

7%

भौयतक पूवािधार
13%

सामाजजक समावेशीकरण
10%

वातावरण संरक्षण तथा 
ववपद् व्िवस्थापन

9%

सिकािि र 
समन्वि
6%



िलफल र जजज्ञासा समाधान



धन्िवाद


