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सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को दफा(३) र ननयमावलीको 
ननयम ३ बमोजिम सावविननक गररएको वववरण 

 

सूचना सावविननक गने ननकायको नामः मवहला बालबानलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्रालय 

सूचना सावविननक गरेको अवनधः २०७६ माघ देजि २०७६ चैरमसान्त सम्म 

 

१. ननकायको स्वरुप  र ्रककत नतः 

“ग्रामीण मवहलाका लानग उत् ादन ऋण व्यवस्था कायवक्रम" को रुप मा आ.व. २०३९।०४० मा 
शरुुप भएको मवहला ववकास अनभयान कायवक्रमहरुपबाट ्रकाप्त उ लव्धी, अनभुव र समसामवयक 
आवश्यकताका आधारमा २०५२ असोि ६ गते “मवहला तथा समाि कल्याण मन्रालय” को स्था ना 
भयो । मवहला तथा समािका ववनभन्न वगवको सामाजिक, आनथवक तथा रािनीनतक सशजिकरण गदै 
ददगो शाजन्त एवं ववकासमा उनीहरुपको भनूमकालाई सशि बनाउने कायवमा संलग्न मवहला तथा समाि 
कल्याण मन्रालयको नाम बालबानलकालाई अझ उच्च ्रकाथनमकता ददन ेहेतलेु २०५७ मा मन्रालयको 
नाम  ररवतवन गरी “मवहला, बालबानलका तथा समाि कल्याण मन्रालय“ नामाकरण गररयो । २०७५ 
सालबाट  यस मन्रालयको नाम मवहला, बालबानलका तथा िेष्ठ नागररक मन्रालय रहेको छ । 

ने ाल सरकार (कायव ववभािन) ननयमावली, २०६९ आनसुार मवहला, बालबानलका तथा िेष्ठ नागररक 
मन्रालयको कायवक्षरे नभर मवहला, बालबानलका तथा समाि कल्याण सम्बन्धी नीनत, योिना तथा 
कायवक्रमको तिुवमा, कायावन्वयन, अनगुमन र मूल्यांकनको साथै अध्ययन, अनसुन्धान तथा सवेक्षणका 
ववषयहरुप तोवकएका छन ्। यसैगरी अनाथ बालबानलका, असहाय मवहला, बतद्धरबतद्धा, अ ाङ्गता भएका 
व्यजिहरुप रअशिको संरक्षण, बालबानलकाको कल्याण, ज्येष्ठ नागररकको सरुक्षा र कल्याण, मवहला 
कल्याण तथा सी  ववकास  नन यस मन्रालयको कायवके्षर नभर  दवछन ्। यस मन्रालयको दायरा 
नभर राविय मवहला आयोग, समाि कल्याण  ररषद्, समाि कल्याण केन्र बतद्धाश्रम र बाल मजन्दरका 
ववषयहरुप  नन  दवछन ्। 

मवहला, बालबानलका तथा समाि कल्याण सम्बन्धी राविय र अन्तरा्वविय तथा के्षरीय संघ र संस्थासंग 
सम् कव  र समन्वय तथा  ररचालन र सरकारी तथा गैर सरकारी संघरसंस्थाद्वारा कायावन्वयन गररएका 
मवहला, बालबानलका तथा समाि कल्याण सम्बन्धी कायवक्रमको अनगुमन गने लगायत धमव रु र 
धमव रुी, लैंङ्गवक वहंसा सम्बन्धी ववषयहरुप  नन ने ाल सरकार (कायव ववभािन) ननयमावली, २०७४ 
अनसुार यस मन्रालयको कायवके्षर नभर  नव आउदछ । 

यसरी ववनभन्न नीनत, ऐन, ननयम (कानूनहरुप), दीघवकालीन तथा आवनधक योिनाहरुप, ने ाल  क्ष भएका 
के्षरीय एवं अन्तरा्वविय महासजन्ध तथा इच्छानधन आलेिहरुप, ने ाल  क्ष भएका ववनभन्न अन्तरा्वविय 
सभा(सम्मेलनहरुप यस मन्रालयका कायावदेशका आधारहरुप हनु । यस बमोजिम मन्रालयले मवहला, 
बालबानलका, अ ाङ्गता भएका व्यजि, ज्येष्ठ नागररक र तेश्रो नलङ्गी समेतको लानग समय सा ेक्ष नीनत 
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ननमावण, समन्वय र सहकायव तथा कायवक्रम संचालन(मूलतः सचेतना अनभबतवद्ध र सशजिकरण गने कायव 
गदवछ । 

समग्रतामा मूल्रकवाहीकरण, सशजिकरण र समावेशीकरण िस्ता रणनीनतको आधारमा समतामय सम् न्न 
समदुाय ननमावण गनव ववनभन्न वव न्न वगवका लानग समयको ्रकवाहसंगै साथवक  हल गने उद्देश्य ूनतवका 
लानग मवहला, बालबानलका तथा िेष्ठ नागररक मन्रालय स्था ना भएको हो । 

२. ननकायको काम, कतवव्य र अनधकारः 

न ेाल सरकार कायवववभािन ननयमावली २०७४ बमोजिम मवहला, बालबानलकातथा ज्येष्ठ नागररक 
मन्रालयको कायवक्षरे 

१) मवहलाहकएवं सशजिकरणसम्बन्धी नीनत, कानून र मा दण्ड, 

२)  अन्तरदेशीयधमव रु, धमव रुी, 
३)  मवहला वहंसा, मानव बेचनबिनतथाओसार सार ननयन्रण, 

४)  िेष्ठ नागररक, बालबानलका र अ ाङ्गता भएका व्यजि सम्बन्धी, 
५)  मवहला सशजिकरण तथा लैवङ्गक समानताका ववषयमा अध्ययन, अनसुन्धान, 

६) लैवङ्गक वहंसासम्बन्धीननरोधात्मक र  नुस्र्था नासम्बन्धीनीनत, कानून र मा दण्ड, 

७)  बालबानलका, बालकल्याण, उद्धार,  नुस्र्था ना र बतद्धाश्रमसम्बन्धी नीनत, कानून, र मा दण्ड, 

८) गैरसरकारी संस्थासम्बन्धी नीनत, कानून, मा दण्ड, ननयमन र अनगुमन, 

९) राविय मवहला आयोग, 

१०) समाि कल्याण  ररषद्, 

११) मन्रालयसम्बन्धी राविय अन्तरावविय संघसंस्थासगँ सजन्ध, सम्झौता, अनभसजन्ध, सम् कव  र 
 समन्वय, 

१२) मन्रालयसम्बन्धी सावविननक संस्थान, ्रकानधकरण, सनमनत, ्रकनतष्ठान, कम् नीआददको  सञ्चालन 
र ननयमन । 

३. ननकायमा रहन ेकमवचारी सख्या वववरणः 

संगठन संरचना 

 मवहला, वालबानलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्रालयः दरबन्दी संख्या ८६ 

 मवहला तथा वालबानलका नबभाग  : दरबन्दी संख्या १९ 

 समाि कल्याण  ररषद    : दरबन्दी संख्या १७० 

 केजन्रय बाल कल्याण सनमनत   : दरबन्दी संख्या ४०(अस्थाई र ररयोिनाका समेत) 
  श ुती वतद्धाश्रम    : दरबन्दी संख्या २९(अस्थाई र करार समेत) 
 बाल सधुार गतहः भि ूर, कास्की, मोरङ, मकवान ूर, डोटी, रुप न्देही, बाँके,  साव 
 बाल गतहः  मोरङ, सप्तरी, रुप न्देही 
 ददवाजशश ुस्याहार केन्रः नसंहदरवार 
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४. ननणवय गने ्रकवक्रया र अनधकार  

 मन्रालयको आन्तररक व्यवस्था नको लानग ३ चरण  
 क्याववनेटमा िाने ्रकस्तावको लानग ४ चरण  

५. ननणवयउ र उिरुी सनु्न ेअनधकारी 

 उिरुी सनेु्न अनधकारी उ  सजचव श्री ननशानराि गौतम ( कमवचारी ्रकशासन शािा) गनुासो 
 उ र  नुारावेदन सनेु्न अनधकारी सह-सजचव श्री ज्ञानेन्र  ौडेल (कमवचारी  ्रकशासन 
महाशािा) 

६. सेवा ्रकदान गने ननकायको शािा र जिम्मेवार अनधकारी 

मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ नागररकमन्रालयको संगठननक संरचना 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

्रकशासनमहाशािा 
सह-सजचव, रा. .्रक., (्रक.)-1 

समाि कल्याण तथा संघ संस्था 
समन्वय महाशािा 

सह-सजचव, रा. .्रक., (्रक.)-1 

माननीय मन्री 

मवहला सशजिकरण महाशािा 
सह-सजचव, रा. .्रक., (्रक.)-1 

कानूनतथा फैसला कायावन्वयन 
शािा 
उ सजचव, रा. .वद्ध.,न्याय/काननु-1 

शा.अ., रा. .तत.,न्याय/काननु-१ 

 

तथ्याङ्क ववश्लषेण तथा ्रककाशन 
शािा  

ननदेशक, रा. .वद्ध.,तथ्यांक-1 

म.वव.अ., रा. .तत., ववववध-1 

 .ुस., रा. .अनं.्रक,,जशक्षा-१ 

 

 

सजचव, रा. . ववजशष्ट, - १ 

आनथवक ्रकशासन शािा 
उ सजचव, रा. .वद्ध, लेिा, -1 

ले.अ., रा. .तत.,लेिा-1 

ना.स.ु, रा. .अनं.्रक,, लेिा-१ 

कमवचारी ्रकशासन शािा 
उ सजचव, रा. .वद्ध., सा.्रक-1 

शा.अ., रा. .तत., सा.्रक.-१ 

म.वव.अ., रा. .तत.,ववववध-1 

क.ईजन्िननयर, रा. .तत., - १ 

ना.स.ु, रा. .अनं.्रक, सा.्रक.-१०,  

टा.ना.स.ु, रा. .अनं.्रक, सा.्रक.-३ 

क.अ रेटर, रा. .अनं.्रक,,ववववध-४ 

म.वव.नन.,, रा. .अनं.्रक,,ववववध-६ 

ह.स.चा.-८ 

का.स. - १४ 

संघ संस्था समन्वय शािाउ सजचव, 
रा. .वद्ध., सा.्रक-1 

शा.अ., रा. .तत., सा.्रक.-२ 

िेष्ठ नागररक संरक्षण शािा 
उ सजचव, रा. .वद्ध., सा.्रक-1 

शा.अ., रा. .तत., सा.्रक.-१ 

बाल संरक्षण तथा ववकास  शािा 
उ सजचव, रा. .वद्ध., सा.्रक-1 

शा.अ., रा. .तत., सा.्रक.-१ 

म.वव.अ., रा. .तत., ववववध-1 

अ ाङ्गता अनधकार ्रकवद्धवन शािा 
उ सजचव, रा. .वद्ध., सा.्रक-1 

शा.अ., रा. .तत., सा.्रक.-१ 

मवहला ववकास तथा 
लैंनगकमूल्रकवाहीकरणशािा  

उ सजचव, रा. .वद्ध., सा.्रक-1 

शा.अ., रा. .तत., सा.्रक.-१ 

म.वव.अ., रा. .तत., ववववध-1 

लैंनगक वहंसा ननवारण शािा  

्रक.म.वव.अ., रा. .वद्ध., ववववध-1 

शा.अ., रा. .तत., सा.्रक.-१ 

म.वव.अ., रा. .तत., ववववध-1 

नीनत, योिना तथाअनगुमन  
शािा 
उ सजचव, रा. .वद्ध., सा.्रक-1 

शा.अ., रा. .तत., सा.्रक.-१ 

म.वव.अ., रा. .तत., ववववध-1 

मानव बेचवविन तथा ओसार सार 
ननयन्रण शािा  

्रक.म.वव.अ., रा. .वद्ध., ववववध-1 

शा.अ., रा. .तत., सा.्रक.-१ 

म.वव.अ., रा. .तत., ववववध-1 

 

मा.मन्रीज्यूकोननजि सजचवालय 
उ -सजचव, रा. .वद्ध., सा.्रक.-1, 
शा.अ., रा. .तत., सा.्रक.-1 

सजचवज्यूको ननजि सजचवालय 
शा.अ., रा. .तत., सा.्रक.-1 
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७. सूचना अनधकारी र ्रकमिुको नाम र  द   

 सजचव, श्री यम कुमारी िनतवडा, सम् कव  नम्बर ४२००४०८ 

 सूचना अनधकारी श्री सनुनता ने ाल (उ सजचव), सम् कव  नम्बर ४२००२७५ 

८. नीनत, राविय कायवयोिना, ऐन, ननयम तथा ननदेजशकाको सूचीः  

क) राविय कायवयोिनाहरू 

 बालबानलका सम्वजन्ध रावि«य नीनत २०६९  
 ज्येष्ठ नागररक सम्वन्धी कायवयोिना, २०६२, 

 मवहलाववरुपद्ध हनुे सबै ्रककारका भेदभाव उन्मलुन गने महासजन्ध (ऋभ्म्म््ध्) कायावन्वयनको 
 लानग तयार गररएको राविय कायवयोिना, २०६० 

 लैवङ्गक समानता तथा मवहला सशजिकरण (बेइजिङ्ग कायवयोिना) कायावन्यनका लानग तयार 
 गररएको राविय कायवयोिना, २०६१ 

 मानव बेचवविन ववशेष गरी मवहला तथा वालवानलकाहरूको बेचवविन तथा ओसार सार 
 ववरुपद्धको राविय कायवयोिना, २०६८  

 अ ाङ्गता सम्बन्धी १० वषे राविय नीनत तथा कायवयोिना (२०७३–२०८२) 
 राि नत मवहला उत्थान कायवक्रम १० वषे रणनीनत योिना, २०७५ 

 मवहला उद्यमजशलता ववकास र ववजिय  हुँच सम्वन्धी अवधारणा, २०७५ 

ि) ऐन, ननदेजशका, रणनीनत, कायवववनध तथा मा दण्डहरू 

बालबानलकासम्बन्धी 

 बालवववाहअन्त्यकोलानगरावियरणनीनत,२०७२ 

 बालबानलकासम्बन्धी ऐन २०७५ 

 बालबानलकासम्बन्धीननयमावली,२०५१ 

 आ त्कालीन बाल उद्धार कोष (सञ्चालन) ननयमावली, २०६७ 

 बाल हेल् लाइन सञ्चालन कायवववनध, २०६४ 

 आवासीय बाल गतहको सञ्चालन तथा व्यवस्था न सम्बन्धी मा दण्ड, २०६९ 

 सडक बालबानलकाको व्यवस्था न मागवदशवन,२०७२ 

 बालवववाहा ववरुपद्ध कायवक्रम संचालन िचव कायवववनध, २०७५ 

 सडक बालबानलकाको व्यवस्था न िचव कायवववनध, २०७५ 

 बालगतहसंचालन कायवववनध २०७५ 

 बाल संरक्षण आनथवक राहत सहयोग, कायवववनध, २०७६  
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 नसंहदरवार  ररसर नभर ननिामती कमवचारीका जशशहुरुपको लानग संचानलत ददवा जशशसु्याहार 
केन्र संचालन कायवववनध २०७१ 

 सडक बालबानलका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्था न मागवदशवन, २०७२ 

मवहलासम्बन्धी 

 मानव बेचनबिन तथा ओसार सार (ननयन्रण) ऐन, २०६४ 

 घरेल ुवहंसा (कसूर र सिाय) ऐन, २०६६ 

 कायवस्थलमा हनुे यौनिन्य दवु्यववहार (ननयन्रण) ऐन, २०७१ 

 बोक्सी आरो  ववरुपद्धको कसरु र सिाय ऐन, २०७२ 

 मानव बेचनबिन तथा ओसार सार (ननयन्रण) ननयमावली, २०६५ 

 एकल मवहला सरुक्षा कोष ननयमावली, २०७० 

 लैवङ्गक वहंसा ननवारण कोष (सञ्चालन) ननयमावली, २०६७ 

 छाउ डी ्रकथा उन्मलुन ननदेजशका, २०६४ 

  नुस्था ना केन्र सञ्चालन ननदेजशका ( वहलो संशोधन) २०७२ 

  नुस्था ना कोष सञ्चालन ननदेजशका, २०६८ 

 मानव बेचनबिन ववरुपद्धको अनभयानमा संलग्न सरोकारहरूकालानग मनोसामाजिक मनोववमशव
 ननदेजशका,  २०६८ 

 मानव बेचनबिन तथा ओसार साबावट  ीनडत र ्रकभाववतहरूको हेरचाह तथा संरक्षणका लानग
 राविय न्यूनतम मा दण्ड, २०६४ 

 मानव बेचनबिन तथा ओसार सर ववरुपद्धको राविय सनमनतको सदस्य छनौट मा दण्ड, 

 २०७४ 

 श्रमिीवी मवहलाहरुप्रकनत डान्स रेषु्टरेन्ट, डान्सबार िस्ता कायवस्थलमा हनुे यौन उजत् डन 
ननयन्रण गनव िारी गररएको ननदेजशका, २०६५ 

 एकल मवहला सरुक्षा कोष सञ्चालन मा दण्ड, २०७१ 

 लैंनगक वहंसा अन्त्यको लानग  रुुपष सञ्जाल (Male Leader Network)  ररचालन सम्बन्धी 
कायवववनध, २०७५ 

 लैंनगक वहंसा  ीनडतको तत्काल उद्धार, राहत, न्यायमा  हुँच तथा  नुस्र्था ना सम्बन्धी नमूना 
कायवववनध, २०७६ 

 राि नत मवहला उत्थान कायवक्रम संचालन कायवववनध, २०७४ 

 राि नत मवहला उत्थान िीववको ािवन सधुार कायवक्रम संचालन कायवववनध, २०७५ 

 दगुवम के्षरमा ज्यान िोजिममा  रेका गभववती तथा सतु्केरी मवहलाहरुपका लानग हवाई 
उद्धारसम्बन्धी कायवववनध, २०७५ 

 राि नत मवहला उत्थान बहआुयानमक नमनुा ग्राम स्था ना, सञ्चालन तथा व्यवस्था नको 
कायवक्षेरगत शतव, २०७५ 

 मानव बेचनबिन ववरुपद्धको स्थानीय सनमनत (गठन तथा  ररचालन ननदेजशका), २०७०) 
 अल् कानलन सेवा केन्रको नमनुा कायवके्षरगत शतव -Terms of Reference_, २०७४ 

 दीघवकालीन मंगलासहाना  नुस्र्था ना केन्र स्था ना सम्वन्धी कायवके्षरगत शतवहरुप २०७५  
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अ ाङ्गता भएका व्यजि सम्बन्धी 

 अ ाङ्गता भएका व्यजिहरूको अनधकार सम्बन्धी ऐन, २०७४(संशोनधत) 
 अ ाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ननयमावली, २०५१ 

 अ ाङ्गता भएका व्यजिहरूको  ररचय  र ववतरण कायवववनध (नमूना),२०७५ 

 नस.वव.आर. कायवक्रम सञ्चालन ननदेजशका, २०६८ 

 अ ाङ्गता भएका व्यजिका लानग  हुँचयिु भौनतक संरचना तथा सञ्चार सेवा ननदेजशका, २०६९ 

  ूणव अ ाङ्गता भएका व्यजिहरूको लानग आवासीय  नुस्था ना केन्र सञ्चालन ननदेजशका, 
२०७२ 

 अ ाङ्गता भएका व्यजिहरूको के्षरमा काम गने संस्थालाई स्थानीय तह माफव त उ ल्ध 
 गराउने अनदुान सम्बन्धी (नमूना) कायवववनध २०७५ 

 अ ाङ्गता सम्बन्धी सूचना तथा सहयोगी कक्ष (हेल् डेक्स) संचालन सम्बन्धी कायवववनध, २०७१ 

 सी.बी.आर. कायवक्रम कायावन्वयन गनवको लानग संस्था छनौट सम्बन्धी मा दण्ड, २०७१ 

 सी.बी.आर. कायवक्रम संचालनसम्बन्धी िचव ववनध, २०७२ 

 सावविननक एवं सेवा ्रकदायक संस्था बीचको साझेदारीमा अ ाङ्गता भएका व्यजिहरुपको 
आवासीय  नुस्थाव ना सेवा सञ्चालन ववनध, २०७२ 

ज्येष्ठ नागररक सम्बन्धी 

 ज्येष्ठ नागररक सम्बन्धी ऐन, २०६३ 

 ज्येष्ठ नागररक सम्बन्धी ननयमावली, २०६५ 

 ज्येष्ठ नागररक राविय कायवयोिना, २०६२ 

 ज्येष्ठ नागररकको के्षरमा काम गने संस्थाले स्थानीय तहमाफव त उ ल्ध गराउने अनदुान 
सम्बन्धी नमूना कायवववनध, २०७५ 

 ज्येष्ठ नागररक स्वास्थ्यो चार सेवा कायवक्रम कायावन्वयन ननदेजशका, २०६१ 

 ज्येष्ठ नागररक  ररचय  र – ववतरण ननदेजशका, २०७४ 

 केन्रीय ज्येष्ठ नागररक सनमनतमा सदस्यको  मनोनयन सम्बन्धी मा दण्ड, २०७५ 

अन्य 

 स्थानीय तहमा मवहला, बालबानलका, िेष्ठ नागररक तथा अ ांगता ववषय हेने कमवचारीको नमूना 
कायववववरण 

 स्थानीय तहमा सञ्चालन गररने मवहला ववकास कायवक्रमको  ररचय, उद्देश्य र कायावन्वयन ववनध 

  

९. आ व २०७६।७७ को माघ देजि चैत सम्मको ्रकगनत 
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मवहला सम्बन्धी 

 २०७६ माघ देजि चैत सम्म १७ िना दगुवम के्षरका ज्यान िोजिममा  रेका गभववती तथा 
सतु्केरी मवहलाहरुपको हवाई उद्दार गरी स्वास्थ्य संस्था सम्म  युावइएको । यो आ व मा 
६५ िनाको उद्दार गररएको । 

 ५ वटा ्रकदेशका १७६ िना मवहला उद्ममीहरुपलाई उद्यमशीलता ववकास तथा वविीय  हुचँ 
सम्बन्धी तानलम ्रकदान । 

 ्रकदेशस्तरको ४ वटा ्रकदशवनीमा ५५ वटा स्टलमा ११० िना मवहला उद्यमीहरुपलाई 
सहभागी गराईएको । 

 िीववको ािवन सधुार कायवक्रम संचालन कायवववनध २०७६ मजन्र ररषदबाट नमनत 
२०७६/९/१४ मा स्वीकत त भएको । यस कायवक्रम अन्तगवत मानव ववकास सूचाङ्काकमा 
 छानड  रेका ५५ जिल्लाका ३१५० मवहलाहरुपलाई सी  ववकास तानलम तथा बीउ िुी 
उ ल्ध गराउने कायवक्रम रहेको छ ।िसका लानग ्रकस्ताव आवहान गदै सूचना ्रककाशन 
भए बमोजिम ्रकाप्त ९७ वटा संस्थाहरुपको ्रकस्ताव छनौटका लानग मूल्यांकन सनमनत बाट 
्रकस्तावहरुपको मूल्यांकन गने कायव भईरहेको ।लकडाउनका कारण संस्थाहरुपसँगको 
सम्झौता अगानड बढाउन नसवकएको । 

 आ. व २०७६।७७ लाई लैनगंक वहंसा ववरुपद्धको अनभयान वषवका रुप मा मनाउने घोषणा 
बमोजिम संघ, ्रकदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकायवमा कायवयोिना तयार गरी 
कायावन्वयनमा ल्याईएको । 

 BPFA को २५ बषवको सनमक्षा ्रकनतवेदन तयार गरी  रराि मन्रालयमाफव त संयिु राि 
संघीय स्थायी ननयोग र UNESCAP मा  ठाइएको । 

 कुरीनत ववरुपद्ध सन्देशमूलक ववज्ञा न, Documentary, TVC Jingle, Song, Talk 
Show ववनभन्न संचार माध्यमहरुपबाट ्रकसारण भईरहेको 

 अन्तरावविय ववमानस्थल एवं साझा यातायातका ४६ वटा बसमा नडजिटल नडस््लेद्धारा 
लैनगक वहंसा ववरुपद्धको सचेतनामूलक सन्देश, ववज्ञा न एवं काननुी ्रकावधान ्रकसारण 
भैरहेको । 

 मन्रालयको कायवके्षर सँग सम्बजन्धत ववषयमा ने ाल टेनलनभिनमा संघषव  हल नामक 
Talk show ्रकसारण भईरहेको । 

 छाउगोठ उन्मूलन तथा मयावददत मवहनावारी ्रकवद्धवन सम्बन्धी रािनैनतक नतेतत्वको 
अगवुाईमा अछामको साँफेबगर बयल ाटामा छाउगोठको स्थलगत अनगुमन र मंगलसेन, 
दैलेिको दलु्ल ु नगर ानलका तथा कणावली ्रकदेशको सिेुतमा कररब १६०० सयको 
सहभानगतामा अनभयान संचालन गररएको ।सो अनभयानमा छाउगोठ अन्त्य गनव १६ बुदेँ 
घोषणा र अछाममा िारी गररएको । त्यसैगरी मयावददत मवहनावारी ्रकवदवन, िानतय 
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छुवाछुत र बालवववाह अन्त्यका लानग तीनै तहको सरकारको साझा ्रकनतवद्धता र सिेुतमा 
िारी भएको।  

 वहंसा ्रकभाववत मवहलाका लानग दीघवकालीन  नुस्थाव ना केन्र ननमावण एवं संचालन गनव 
्रकत्येक ्रकदेशलाई रुप २०/२० लािका दरले १ करोड रुप ैंया सशतव अनदुान  ठाइएको । 

 लैवङ्गक वहंसा ननवारण कोष  ननयमावली २०६७  (संशोधन २०७६) बमोजिम ्रकदेश र 
स्थानीय तहमा कोष स्था ना गनव सशतव अनदुान  ठाइएको । 

 लैवङ्गक वहंसा  ीनडतका लानग संचानलत २१ वटा अल् कालीन सेवा केन्र संचालनका लानग 
रुप. ३,०००००।– का दरले िम्मा रुप. ६३,००,०००।–ससतव अनदुान स्थानीय तहमाफव त 
 ठाइएको । 

 ७ वटा ्रकदेशका २/२ िना िेहेन्दार वव न्न वकशोरीहरुपलाई ्रकाववनधक उच्च जशक्षाको 
लानग अनदुान उ ल्ध गराउने कायवववनध २०७६ सवहत ्रकदेश सामाजिक ववकास 
मन्रालयमा सशतव अनदुान  ठाइएको . 

 स्थानीय तहहरुपका िन्रकनतनननध तथा सामाजिक ववकास शािाका कमवचारीहरुपलाई ्रकिनन 
स्वास्थ्य, मवहला अनधकार र लैवङ्गक वहंसा सम्बन्धी अनभमिुीकरण कायवक्रम संचालन 
गररएको। 

 दश जिल्लामा संचानलत  नुवस्था ना केन्रबाट आनथवक वषव २०७६/७७ को फागणुसम्म 
िोजिम तथा बेचनबिन  ीनडत १२६८ मवहलाहरुपले सेवा नलएका छन ्। 

 मानव वेचवविन तथा ओसार  सारवाट  ीनडत नसन्ध ुाल्चोककी मवहला श्री अननता 
तामाङलाई रुप ३,००,०००। (अक्षरुप ी रुप तीन लाि) रकम क्षनत नुतव उ लव्ध 
गराइएको। 

 ववनभन्न देशमा मानव वेचवविन तथा ओसार सारका कारण अल र  रेका ने ाली 
मवहलाहरुपको उद्धारको लानग एक संयन्र गठन गररएको । 

 मानव वेचवविन तथा ओसार सार ननयन्रण ननयमावली २०६५ लाइ शंसोधन गरी संघीय 
संरचना अनरुुप  वनाउन ्रकधानमन्री तथा मजन्र ररषदको कायावलयमा ्रकस्ताव  ठाइएको । 

 मानव वेचवविन तथा ओसार सारवाट  ीनडत तथा ्रकभाववतहरुपको लानग ववनभन्न जिल्लामा 
संचानलत  नुवस्था ना केन्रका व्यवस्था क, संचालक तथा स्थानीय तहका कमवचारीहरुपवीच 
अन्तरवक्रया कायवक्रम गरी  नुवस्था ना केन्र संचालनमा  रेका समस्या तथा केन्रहरुपवाट 
भएका उदाहरणीय कायवहरुपको ्रकस्ततुीका साथै अन्य ननकायहरुपसँगको समन्वयलाइ कसरी 
्रकभावकारी वनाउने सम्वन्धमा छलफल गररएको । 

 मानव वेचवविन तथा ओसार सार ननयन्रण ननयमावली २०६५ लाइ शंसोधन गरी संघीय 
संरचना अनरुुप  वनाउन ्रकधानमन्री तथा मजन्र ररषदको कायावलयमा ्रकस्ताव  ठाइएको । 
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 मानव वेचवविन तथा ओसार सारवाट  ीनडत तथा ्रकभाववतहरुपको लानग  साव जिल्लामा 
रहेको  नुवस्था ना केन्रको अवलोकन गनुवका साथै  ीनडत ्रकभाववतहरुपको उद्धार तथा 
संरक्षणको क्रममा देिा रेका समस्या र समस्या समाधानका लानग सझुाव ्रकदान गररएको। 

बालबानलका सम्बन्धी 

 यो आ व मा ५१५ िना (१०७ दोहोररएका समेत ) सडक बालबानलकाको उद्धार, 
 नुस्थाव ना, संरक्षण,  ाररवाररक  नुनमवलन तथा  नुवस्था ना गररएको । 

 हराएका २,३१३ बालबानलकाको िोि तलास गरी र बेवाररस फेला रेका ३१३ सवहत 
१,४३४ (बालक ६०५ र बानलका ८२९) िना बालबानलकाको उद्धार गरी  ाररवाररक 
 नुनमवलन तथा  नुस्थाव ना गररएको । 

 १२ जिल्लामा सञ्चानलत १२ वटा हेल् लाइनबाट चाल ु आनथवक वषवको फागनुसम्म 
१३०३ बालबानलकाको उद्धार गरी राहत, मनोववमशव र  ाररवाररक  नुनमवलन तथा 
 नुवस्था ना गररएको छ भने ४ हिार ६९४ िना बालबानलकालाई आवश्यक अन्य राहत 
सहयोग समेत ्रकदान गररएको ।  

 ववशेष हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबानलकाका लानग संचानलत ५३३ वटा 
बालगतहहरुपमा १५ हिार ४५ बालबानलका संरजक्षत रहेका छन ्।ती मध्य २०० वटाको 
अनगुमन गरर आवश्यक  तष्ठ ोषण गररएको छ । 

 नसंहदरबार  ररसरमा संचानलत ददवा जशशसु्याहार केन्रमा ८१ िना जशशहुरुपले सेवा ्रकाप्त 
गरररहेका छन । 

 ्रकदेश नं ३ मा ददवा जशश ुस्याहार केन्र संचालनको लानग जिल्ला बालकल्याण सनमनतको 
भवनको ममवत तथा आवश्यक नयाँ संरचनाको ननमावण गने कायव सम् न्न भई फननवनसङ 
लगायतका कायव भईरहेको । 

 कानूनको वववादमा  रेका बालबानलकाहरुपको बाल अनधकारको संरक्षण तथा बाल न्याय 
्रकवद्धवनका लानग सञ्चानलत बाल सधुार गतहहरुपमा रहेका ११० िना बालबानलकालाई सी  
ववकास तथा व्यवसावयक तानलम ्रकदान गररएको ।  

 ‘’सनुनजित बाल अनधकार, समतद्ध ने ालको आधार’’ नारा सवहत बालददवस भव्यताका साथ 
सम् न्न भएको।  

 ने ाल बाल संगठन र बाल मजन्दरहरुपको संस्थागत औजचत्य, नीनतगत व्यवस्था, संघीय 
ढाँचामा संरचनागत ्रकबन्ध र आवश्यक सधुारका ववषयमा अध्ययन गरी ्रकनतवेदन  ेश गनव 
 ूवव मखु्य न्यायनधश श्री हररबाब ु भट्टराईको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय 
छानवीन, अनसुन्धान तथा सझुाव आयोग गठन भइ कायव भइरहेको । 

 ्रकदेश सामाजिक ववकास मन्रालय माफव त सबै स्थनीय तहमा  रर र गरर अनाथ 
बालबानलकाको तथ्याङ्क संकलन कायव भइरहेको । 
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अ ाङ्गता भएका व्यजि सम्बन्धी 

 समदुायमा आधाररत  नुवस्था ना कायवक्रम अन्तगवत ववनभन्न संघ संस्थाहरुपको समन्वयमा 
अ ाङ्गता भएका व्यजिहरुपलाई १६१६थान ववनभन्न ्रककारका सहायक सामग्री ववतरण 
गररएको । 

 स्रोत कक्षा संचालन भएका १० सामदुावयक ववद्यालयमा अ ाङ्गमैरी िेल  ररसर ननमावणका 
लानग स्थानीय तह माफव त ववद्यालयलाई बिेट  ठाइएको । 

 अ ाङ्गता ग्राम स्था नाका लानग सातै ्रकादेजशक सामाजिक ववकास मन्रालयलाई सशतव 
अनदुान  ठाइएको । 

 दृवष्टववहीन अ ाङ्गता भएका मवहलाहरुपको लानग सरुजक्षत आवास तथा तानलम केन्रको 
भवन काठमाडौँको डाँछीमा ननमावण हदैु गरेको । 

 कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट िगेन्र नविीवन केन्रमा रहेका अ ांगता भएका 
व्यजिहरुप लाई िोगाउन स्याननटाइिर, मास्क, साबनु तथा राविय अ ाङ्ग महासंघ माफव त, 
cathetar, urine bag, poly िस्ता सरसफाईका सामग्री उ ल्ध गराईएको । 

 कोजशस संस्थामा रहेका मनोसामाजिक अ ांगता भएका २६ िना व्यजिलई कोरोना 
भाइरसको संक्रमणबाट िोगाउन स्याननटाइिर, मास्क, साबनु तथा थ  िाद्यान्न उ ल्ध 
गराईएको। 

 सबै  नुस्थाव ना केन्रहरुपमा Covid- 19 को सम्भाववत िोजिम बारे राविय अ ाङ्ग 
महासंघको सहयोगमा सचेतना र  नुस्थाव न केन्रहरुपको िानकारी नलई आबश्यकता 
अनसुार सरसफाईका सामग्री तथा िाद्यान्न उ ल्ध गराउन समन्वय भईरहेको । 

ज्येष्ठ नागररक सम्बन्धी 

 २०० स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागररक सेवा तथा नमलन केन्र संचालन गनव सम्बजन्धत 
स्थानीय तहमा कायवववनध सवहत सशतव अनदुान  ठाइएको । 

 ज्येष्ठ नागररकको ज्ञान, सी  र अनभुवलाई उ योग गने अन्तर सु्ता ज्ञान सी  
हस्तान्तरणको कायवववनध ननमावण गररएको । 

 यस मन्रालय, काठमाडौं महानगर ानलका तथा मानवसेवा आश्रम सँगको समन्वय र 
सहकायवमा काठमाडौं उ त्यकाबाट ३६० िना सडक मानवको उद्दार गरी  ाररवाररक 
 नुवनमलन तथा  नुवस्था ना गररएको । त्यस्तै सनुसरीको धरानबाट १६ िना र झा ाको 
दमकबाट १७ िनाको सडक मानवको उद्दार गरी संरक्षण,  हेरचाह भईरहेको। 

 सहयोगा ेक्षी सडक मानवमिु अनभयान देशैभरर संचालन गनव ्रकदेश सरकार, स्थानीय तह 
र संघ संस्थाहरुप सँग सहकायव ्रकारम्भ गररएको । 

  श ुनत वतद्धाश्रममा १४० िना लाई भरण ोषण सवहत आश्रय र हेरचाह भईरहेको । 
 ववश्व ज्येष्ठ नागररक ददवस साप्तावहक रुप मा ववनभन्न कायवक्रम गरी मनाईएको र मूल 

समारोह सनमनतको अजन्तम कायवक्रम सम्माननीय राि नतज्यूको ्रकमिु आनतथ्यमा सम् न्न 
भएको । 

 काठमाडौँ उ त्यकामा  नबनभन्न वतद्धाश्रम साधारण सरसफाईका समान तथा िाध्य संकट 
भएका वतद्धाश्रमहरुपमा राहत सामग्री ववतरण गररएको | िोजिम न्यूनीकरणको लानग 
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तत्कालको लानग ददवा सेवा केन्र बन्द गररएको | राहत ववतरण र अन्य सेवामा 
्रकाथनमकतामा राख्न सरोकारवाला ननकायमा  राचार गररएको |  श ुनत वतद्धाश्रममा 
स्वास्थ्यकमी सवहत स्वास्थ्य उ करण उ ल्ध गररएको | िेष्ठ नागररकका नबषयमा 
सहिीकरण, समन्यव र सहकायवको लानग सम् कव  व्यजि तोवकएको तथा िेष्ठ नागररक 
आश्रमहरुपमा  रेको समस्या तथा राहतको अवस्था बारेमा दैननक रुप मा सम् कव मा रहने 
गररएको । 

संघ संस्था समन्वय सम्बन्धी 

 १७  टक सहिीकरण सनमनतको बैठक सम् न्न गरी समाि कल्याण  ररषद् बाट नसफाररस 
भै आएका रुप. ३,७२,७७,८९,५२० रकम बराबरको १४ वटा  ररयोिना सम्झौता उ र 
सहमनत ्रकदान गररएको । 

 अ.गै.स.स.मा काम गनव आउने ववदेशीहरुपका लानग कायव सहमनत नसफाररस - २६ वटा 
 गैर यवटकीय/्रकवेश ववन्द ु्रकवेशाज्ञाका लानग नसफाररस - २४ वटा 
 भन्सार महशलु, म.ुअ.क. एव आयात इिाितको नसफाररस - ४ वटा 

 
आ व २०७६।७७ मा मन्रालय अन्तगवत संचानलत आयोिनाको २०७६ चैत मवहना सम्मको 

वविीय र भौनतक ्रकगनत                                      

(रुप. हिारमा) 

स
.
न
.  

ब.उ.जश.न.  कायवक्रमको नाम  वावषवक 
विेट 

दोस्रो चौमानसक (रुप हिारमा) चैत सम्मको 
िचव  

चैत 
सम्मको 
वविीय 
्रकगनत(%)  

ववननयोजि
त रकम  

िचव 
रकम 

भौनतक 
्रकगनत (%)  

ववजिय ्रकगनत 
(%)  

१  ३४००००
११  

मवहला बालबानलका 
तथा ज्येष्ठ नागररक 
मन्रालय p1  

७९०६९  २८६३२  २६४३०  ९९  ९२.३०  ४७५६५ ६०.१६  

२  ३४००००
१२ 

समाि कल्याण 
केन्रहरुप p1  

२६३००  ८६३०  ४६११  १००  ५३.४३  ११६४० ४४.२६  

३  ३४०००१
०१  

मवहला सशिीकरण 
कायवक्रम p1  

५०४००  १६२३४  २०९८  ६२.५  १२.९२  २३५११  ४६.६७  

४  ३४०००१
०२  

समाि कल्याण 
कायवक्रम (ज्येष्ठ 
नागररक कायवक्रम 
समेत) p1  

१७३००
०  

७३८८३  २०५५१  ८४.०४  २७.८१  २१६४० १२.५०  

५  ३४०००१
०३  

वालकल्याण 
कायवक्रम p1  

५७४५७  २०६१२  ८६४३  ४१.६६  ४१.९३  १८७८५ ३२.६९  
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६  ३४००११
०१  

मवहला ववकास 
कायवक्रम p1 

३४४०० ८८१५= ५२५३.
७४  

८६.२१  ५९.६०  १५७५७ ४५=८०  

७  ३४०००१
०४ 

लैंनगक वहंसा 
ननवारणका लानग 
मवहला संस्थाहरुपको 
एकीकत त ववकास 
कायवक्रम p1 

८०००  

 

 

३२३३  २०१५  ७५  ६२.३२  २२४२  २८=०२  

८  ३४०४१०
११  

समाि कल्याण 
 ररषद् p2 

५०००  ४०००  ३०००  ७५  ७५  ३०००  ६०  

९  ३४०८१०
११  

वालकल्याण सनमनत 

p2 

१३०९०
०  

४९०००  २७०५६  ९४.८५  ५५.२२  ३८६०३ २९=४९ 

१
०  

३४०००१
०५  

राि नत मवहला 
उत्थान कायवक्रम 
p2  

२२५५०
०  

१०१६४
०  

३९४४७  ७०  ३८=८१  १९८१६ ८=७९  

  िम्मा  ७९००२
६  

२१६०९
५  

७०५४२  
 ३२=६४  २०२५५९ २५=६४  

 

१०. http://www.mowcsc.gov.np मा वावषवक ्रकगनत ्रकनतवेदन राजिएको  

११. मन्रालयको वेबसाइटः http://www.mowcsc.gov.np 

१२. सावविननक ननकायमा  रेका सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सो उ र सूचना ददएको वववरण 

 आ.व. २०७६।०७७ को यस अवनधमा माग भएको सूचनाको वववरणः 

चार वटा माग भएकोसूचना उ ल्ध गराईएको । िस मध्ये दईु वटा सूचना नलजित र दईु 
वटा ईमेल माफव त उ ल्ध गराईएको ।  

१३. सावविननक ननकायका सूचनाहरुप अन्यर ्रककाशन हनु ेवववरण 

 http://dwd.gov.np/en 

http://ncrc.gov.np/ 

 http://www.swc.org.np/downloads/ 

http://www.mowcsc.gov.np/
http://www.mowcsc.gov.np/

