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वार्षिक प्रतिवेदन सम्पादन टोली 
>L ?b|fb]jL zdf{ ;x;lrj, d=jf= tyf Ho]i7 gful/s dGqfno ;+of]hs 

>L jL/ axfb'/ /fO{ ;x;lrj, d=jf= tyf Ho]i7 gful/s dGqfno ;b:o 

>L /fh]Gb| s'df/ kf}8]n ;x;lrj, d=jf= tyf Ho]i7 gful/s dGqfno ;b:o 

>L zfGtf e§/fO{ lg= dxflgb]{zs, dlxnf tyf jfnjflnsf ljefu ;b:o 

>L s]zj e§/fO{ sfo{sf/L lgb]{zs, s]Gb|Lo jfn sNof0f  ;b:o 

>L e/t /fh zdf{ lgb]{zs d=jf= tyf Ho]i7 gful/s dGqfno  ;b:o 

>L ld7' yfkf pk;lrj, d=jf= tyf Ho]i7 gful/s dGqfno ;b:o 

>L ljZjdfof Gof}kfg] d=lj=c=, d=jf= tyf Ho]i7 gful/s dGqfno  ;b:o 

 

 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
मन्त्िव्य 

 

मर्हला, बालबातलका िथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयले आतथिक वषि 207४।07५ मा सम्पादन गरेको 
कायिर्ववरणसर्हिको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, 207५ प्रकाशन गरेकोमा मलाई खसुी लागेको छ । 

मन्त्रालयले आतथिक वषिमा सम्पादन गरेका कायिहरूको र्फररस्ि नै वार्षिक प्रतिवेदन हो । सूचनाको 
हकसम्बन्त्धी ऐन, २०६४ को दफा 5 बमोजजम मन्त्रालयले एक आतथिक वषिमा गरेका कायिर्ववरणलाई 
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनका रूपमा प्रकाशन गररिँदा जनिाको ससूुजचि हनुे अतधकारलाई प्रत्याभिू गदिछ । देश 
सङ्घीय सिंरचनामा रूपान्त्िररि भइसकेपतछ सार्वकको मर्हला, बालबातलका िथा समाजकल्याण मन्त्रालयलाई 
मर्हला, बालबातलका िथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय नामकरण गररएपश्चाि ्मन्त्रालयले सम्पादन गने कायिमा 
समेि  पररमाजिन भएको छ । 

सार्वकमा ७५ जजल्लाजस्थि मर्हला, बालबातलका कायािलयमाफि ि गदैआएका कायिहरू स्थानीयिहबाट सम्पादन 
हनुे भएको छ । मन्त्रालयले स्थानीयिहबाट सम्पादन गरेका कायिहरूको अनगुमन र मूल्याङ्कन गनुिका साथै 
स्थानीय, प्रदेश र सङ्घबीच नीति तनमािणलगायिका कायिमा समन्त्वयकारी भतूमका तनवािह गनुिपने भएको छ ।  

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वििमानको ऐना र भर्वष्यको मागिदशिन भएकाले आगामी वषिहरूमा मन्त्रालयले तनवािह 
गने भतूमका तनधािरण गनिसमेि मद्दि गदिछ । कायिसम्पादनका क्रममा देजखएका कमी कमजोरी आगामी 
वषिमा नदोहोररन र मन्त्रालयले अवलम्बन गनुिपने कायिका र्वषयमा नीति तनधािरण गनिसमेि प्रगति प्रतिवेदनले 
मागिदशिन गदिछ । 

समाजमा कुरीतिका रूपमा रहेका बोक्साबोक्सी, छाउपडी, कम्लरी िथा बादी प्रथालाई तनमूिल गनुिपने 
अर्हलेको सवोपरर आवश्यकिा रहेकाले मन्त्रालयले आफ्नो ध्यान यसिफि  केजन्त्िि गरेको  

छ । यी र यस्िै प्रकारका कुरीति र कुसिंस्कारलाई तनमूिल गनिका लातग सिंर्वधान एविं  काननुमा भएका 
प्रावधान िथा अन्त्िरािर्ियरूपमा हामीले गरेका प्रतिबद्धिालाई कायािन्त्वयन गनुिपने हाम्रो दार्यत्व रहेको छ । 

अन्त्त्यमा, यो वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन चाल ु आतथिक वषिका सम्पादन गररने कायिका लातग मागिदशिक हनुे 
कुरामा र्वश्वस्ि रहिँदै प्रतिवेदन लेखन कायिमा प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा सिंलग्न सबै रािसेवक कमिचारीलाई 
धन्त्यवाद प्रकट गदिछु । 

 
 
 

  (बरु्द्धबहादरु खड्का) 
 सजचव 
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- 1 - 
 

साराांश 
 

आर्थिक वर्ि २०७४/७५ मा महिला, बालबार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयअन्त्तगित जम्मा १२ वटा 
बजेट उपशीर्िकका कायिक्रम सञ्चालन भएकोमा 7 वटा पहिलो प्राथर्मकता -P1

_ र तीनवटा दोस्रो 
प्राथर्मकता -P2

_ का कायिक्रम रिेका छन ्। पहिलो प्राथर्मकताका कायिक्रमिरूमा महिला सशक्तीकरण, 

बालकल्याण, समाजकल्याण कायिक्रमिरू मन्त्रालयबाट सञ्चालन गररएका छन ् भने महिला तथा 
बालबार्लका हवभाग र ७५ जजल्लामा रिेका महिला तथा बालबार्लका कायािलयिरूबाट क्रमशः महिला 
हवकास कायिक्रम र महिला हवकास जागरृ्त कायिक्रम स्थानीयस्तरमा िस्तान्त्तरण भएको छ । राहिय 

महिला आयोगबाट सञ्चार्लत कायिक्रम पर्न पहिलो प्राथर्मकतामा नै पदिछन ् । दोस्रो प्राथर्मकतामा 
समाजकल्याण पररर्द्, केन्त्रीय बालकल्याण सर्मर्त र रािपर्त महिला उत्थानसँग सम्बजन्त्ित 

कायिक्रमिरू रिेकाछन ्। 
 

मन्त्रालयबाट सञ्चार्लत महिला सशक्तीकरण कायिक्रमका लार्ग वाहर्िक बजेट रु. ११,६८,७७,०००।- 

हवर्नयोजन भएकोमा ८७.५ प्रर्तशत भौर्तक र ५९.० प्रर्तशत हवत्तीय प्रगर्त िार्सल भएको छ । 

बालकल्याण कायिक्रमका लार्ग रु 84288000।- वाहर्िक बजेट हवर्नयोजन भएकोमा भौर्तकतर्ि  
85.09 र हवत्तीयतर्ि  57.15 प्रर्तशत प्रगर्त िार्सल भएको छ । भक्तपरु, कास्की र मोरङ्गमा 
बालसिुार गिृ सञ्चालन काननुी हववादमा परेका २९८ जना बालबार्लकािरूले सेवा र्लइरिेका  छन ्र 
बाँकेमा सञ्चालनको स्वीकृतीको लार्ग प्रिानमन्त्री तथा मजन्त्रपररर्द्को कायािलयमा प्रस्ताव पेस 
गररएको छ । नेपाल बाल सङ्गठनमा आश्रयमा रिेका बालबार्लकाको सांरक्षणमा सियोग परु् याइएको छ 

। र्सांिदरबारजस्थत ददवा जशश ुस्यािार केन्त्रबाट र्नजामती कमिचारीका (३ महिनादेजि ३ वर्िसम्मका) 

८५ जशशिुरूलाई ददवा िेरचाि तथा स्यािार सेवा प्रदान गररएको छ भने र्सांिदरबारमा ददवा जशश ुस्यािार 
केन्त्रको भवन र्नमािण कायि सम्पन्न भएको छ।  
 

केन्त्रीय बालकल्याण सर्मर्तबाट सञ्चार्लत कायिक्रममा वैदेजशक सियोगसहित रु. ७ करोड ८६ लाि 
एक िजारको बजेट हवर्नयोजन भएकोमा यस आर्थिक वर्िमा ६ करोड २२ लाि ७० िजार िचि भई 
भौर्तकतर्ि  78.83 र हवत्तीयतर्ि  79.23 प्रर्तशत प्रगर्त िार्सल भएको छ । यसअन्त्तगित जोजिमपूणि 
अवस्थामा रिेका बालबार्लकाको आपत्कालीन उद्धार गरी पनुस्थािपना गने कामलाई र्नरन्त्तरता ददइएको 
छ । हवशेर् सांरक्षण र िेरचािको आवश्यकता भएका  बालबार्लकालाई बालगिृमा सांरक्षण गररँदैआएको 
छ । केन्त्र र जजल्लािरूबाट हवभन्न जजल्लामा सञ्चालनमा रिेका बालगिृिरूको अनगुमन गरी पषृ्ठपोर्ण 

गने काम गररएको छ ।  
 

महिला तथा बालबार्लका हवभागबाट सञ्चार्लत ब.उ.शी.नां. ३४०१०१३/४ को महिला हवकास 

कायिक्रमतर्ि  रु ६,६४,४२,०००।- बजेट हवर्नयोजन भएकोमा ४,३०,८२,०००।-िचि भई 
कायिक्रमतर्ि  भौर्तक ६३.३ र हवत्तीय ६४.८४ प्रर्तशत प्रगर्त भएको छ । यसअन्त्तगित हकशोरी हवकास 
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प्रजशक्षक प्रजशक्षण, ग्रामीण व्यवसाय प्रवद्धिन प्रजशक्षण, सांस्थागत हवकास, अध्ययन अनसुन्त्िान, कायािलय 

सञ्चालन, नया ँ कमिचारीिरूलाई अनजुशक्षण, बाल अर्िकारसम्बन्त्िी प्रजशक्षण जस्ता कायिक्रमलाई 
र्नरन्त्तरता ददइएको छ ।  

तार्लका १ :  आ.व. २०७४।७५ को वाहर्िक प्रगर्त 

र्स.नां  ब.उ.शी.नां.  कायिक्रमको नाम  

वाहर्िक बजेट 
(रु िजारमा) 

यस आ.व.को िचि 
(िजारमा) 

भौर्तक 
प्रगर्त -Ü_ 

हवत्तीय 
प्रगर्त -Ü_ 

! ३४००११३/४ महिला, बालबार्लका तथा ज्येष्ठ 
नागररक मन्त्रालय p1

 

63668 52773  82.89 

@ ३४००१४३/४ समाजकल्याण केन्त्रिरू p1
 48909 36154  73.92 

# ३४०१०२३/४ महिला सशक्तीकरण कायिक्रम 

(मन्त्रालयस्तर)_ p1
 

116877 67211 87.5 59.0 

$ ३४०१०५३/४ समाजकल्याण कायिक्रम (ज्येष्ठ 
नागररक कायिक्रमसमेत) p1

 

261138 201707 92.19 77.24 

% ३४०१०७३/४ बालकल्याण कायिक्रम p1
 84288 48177 85.09 57.15 

^ ३४०१०१३/४ महिला हवकास कायिक्रम 
(केन्त्रस्तर/हवभाग) p1

 

66442 43082 63.3 64.84 

& ३४०८०२३/४ महिला हवकास कायिक्रम 
(जजल्लास्तर, महिला जागरृ्त 
कायिक्रमसमेत)  

992407 761464 61.0 76.72 

* ३४०११२३/४ लैहङ्गक हिांसा र्नवारणका लार्ग 
महिला सांस्थािरूको एकीकृत 
हवकास कायिक्रम p1

 

283369 6390 36.43 2.26 

( ३४००१६३ राहिय महिला आयोग p1
 105411 60027 84.24 56.94 

!) ३४००१३ समाजकल्याण पररर्द्  p2
 20000 20000 100 100 

!! ३४०१०८३ बालकल्याण सर्मर्त p2
 78601 62270 87.83 79.23 

!@ ३४०११३ रािपर्त महिला उत्थान कायिक्रम  110320 74695 84.4 67.70 

 
 जम्मा 2231430 1433640  64.25 

महिला तथा बालबार्लका हवभागमार्ि त ७५ वटै महिला तथा बालबार्लका कायािलयिरूबाट सञ्चालन िनुे 
महिला हवकास कायिक्रममा हवर्नयोजजत रु. 99 करोड 24 लाि 7 िजारमध्ये रु. 77 करोड 1४ लाि 

6४ िजार िचि भई हवत्तीयतर्ि  6१.00 प्रर्तशत प्रगर्त भएको छ भन ेकायिक्रमतर्ि  76.72 प्रर्तशत 

भौर्तक प्रगर्त िार्सल भएको छ ।  
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पररच्छेद १  

मन्त्रालयको स्थापना, कायािदेश, नीर्त, ऐन, र्नयम तथा सङ्गठन सांरचनाः 

१.१  स्थापनाः 

ग्रामीण महिलाका लार्ग उत्पादन ऋण व्यवस्था कायिक्रमको रूपमा आ.व. २०३९।०४० मा सरुु 
भएको महिला हवकास अर्भयान कायिक्रमिरूबाट प्राप्त उपलजधि, अनभुव र समसामहयक 
आवश्यकताका आिारमा २०५२ असोज ६ गते  महिला तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको स्थापना 
भयो । महिला तथा समाजका हवर्भन्न वगिको सामाजजक, आर्थिक तथा राजनीर्तक सशक्तीकरण गदै 
ददगो शाजन्त्त एवां हवकासमा उनीिरूको भरू्मकालाई सशक्त बनाउने कायिका अर्तररक्त 
बालबार्लकालाई उच्च प्राथर्मकता ददने िेतलेु महिला तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको नाम २०५७ 
मा पररवतिन गरी "महिला, बालबार्लका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय" नामकरण गररयो । मलुकु 
सङ्घीय सांरचनामा रूपान्त्तररत भएपर्छ र्मर्त 2074।11।11 मा महिला, बालबार्लका तथा ज्येष्ट 
नागररक मन्त्रालय नामकरण गररयो ।साहवकमा ७५ वटा जजल्लामा महिला तथा बालबार्लका 
कायािलयमार्ि त मन्त्रालयले आफ्ना कायिक्रमिरू सञ्चालन गदै आइरिेकोमा िाल स्थानीयतिबाटै 
कायिक्रम सञ्चालन िुदैँआएको छ। 

नेपाल सरकार (कायिहवभाजन) र्नयमावली, २०74 अनसुार महिला, बालबार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक 
मन्त्रालयको कायिक्षेरर्भर महिला िक एवां सशक्तीकरणसम्बन्त्िी नीर्त काननु र मापदण्ड; महिला 
हिांसा, मानव बेचर्बिन तथा ओसारपसार र्नयन्त्रण; ज्येष्ठ नागररक, बालबार्लका र अपाङ्गता भएका 
व्यजक्तसम्बन्त्िी; महिला सशक्तीकरण तथा लैहङ्गक समानताका हवर्यमा अध्ययन, अनसुन्त्िान; 
बालबार्लका, बालकल्याण, उद्धार, पनुस्थािपना र वदृ्धाश्रमसम्बन्त्िी नीर्त काननु र मापदण्ड; 
गैरसरकारी सांस्थासम्बन्त्िी नीर्त, काननु, मापदण्ड, र्नयमन र अनगुमन र मन्त्रालयसम्बन्त्िी राहिय, 
अन्त्तरािहिय सांंसांस्थासँग सजन्त्ि, सम् ौता, अर्भसजन्त्ि, सम्पकि  र समन्त्वय गनेलगायत हवर्यिरू पर्न 
नेपाल सरकार (कायिहवभाजन) र्नयमावली, २०74 अनसुार यस मन्त्रालयको कायिक्षेरर्भर पनि 
आउँदछ । 

१.२ कायािदेश 

नेपाल सरकार -कायि हवभाजन) र्नयमावली, २०७4 बमोजजम मन्त्रालयको कायािदेश र्नम्नानसुार रिेको 
छः 

   महिला, िक एवां सशक्तीकरणसम्बन्त्िी नीर्त काननु र मापदण्ड;  
   अन्त्तरदेशीय िमिपरु र िमिपरुी;  
   महिला हिांसा, मानव बेचर्बिन तथा ओसारपसार र्नयन्त्रण; 
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   ज्येष्ठ नागररक, बालबार्लका र अपाङ्गता भएका व्यजक्तसम्बन्त्िी; 
   महिला सशक्तीकरण तथा लैहङ्गक समानताका हवर्यमा अध्ययन, अनसुन्त्िान; 
   लैहङ्गक हिांसासम्बन्त्िी र्नरोिात्मक र पनुस्थािपनासम्बन्त्िी नीर्त, काननु र मापदण्ड;  
   बालबार्लका, बालकल्याण, उद्धार, पनुस्थािपना र वदृ्धाश्रमसम्बन्त्िी नीर्त काननु र 

मापदण्ड;  
   गैरसरकारी सांस्थासम्बन्त्िी नीर्त, काननु, मापदण्ड, र्नयमन र अनगुमन;  
   राहिय महिला आयोग;  
   समाजकल्याण पररर्द्; 
   मन्त्रालयसम्बन्त्िी राहिय, अन्त्तरािहिय सांंसांस्थासँग सजन्त्ि, सम् ौता, अर्भसजन्त्ि, सम्पकि  र 

समन्त्वय र 
   मन्त्रालयसम्बन्त्िी  साविजर्नक सांस्थान, प्रार्िकरण, सर्मर्त, प्रर्तष्ठान, कम्पनी आददको 

सञ्चालन र र्नयमन। 

१.३  काननु 

बालबार्लकासम्बन्त्िी 

 बालबार्लकासम्बन्त्िी राहिय नीर्त, २०६९;, 
 बालहववाि अन्त्त्यको लार्ग राहिय रणनीर्त, २०७२; 
 बालबार्लकासम्बन्त्िी ऐन, २०75; 
 बालन्त्याय (कायिहवर्ि) र्नयमावली,, २०६३; 
 आपत्कालीन बालउद्धार कोर् (सञ्चालन) र्नयमावली, २०६७; 
 अन्त्तदेशीय िमिपरु िमिपरुी हवकास सर्मर्त गठन आदेश, २०६७; 
 बालसिुार गिृ सञ्चालन र्नदेजशका, २०५७; 
 बाल िेल्पलाइन सञ्चालन कायिहवर्ि, २०६४;  
 आवासीय बालगिृको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्त्िी  मापदण्ड, २०६९ र  
 सडक बालबार्लका उद्धार, सांरक्षण तथा व्यवस्थापन मागिदशिन, २०७२ । 

महिलासम्बन्त्िी 

   मानव बेचर्बिन तथा ओसारपसार (र्नयन्त्रण) ऐन, २०६४;  
   ंरेल ुहिांसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६;  
   कायिस्थलमा िनु ेयौनजन्त्य दवु्यिविार (र्नयन्त्रण) ऐन, २०७१; 
   बोक्सी आरोपहवरुद्धको कसरु र सजाय ऐन, २०७२;  
   मानव बेचर्बिन तथा ओसारपसार (र्नयन्त्रण) र्नयमावली, २०६५; 
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   एकल महिला सरुक्षा कोर् र्नयमावली, २०७०; 
   लैहङ्गक हिांसा र्नवारण कोर् (सञ्चालन) र्नयमावली, २०६७; 
   महिलाहवरुद्ध िनु ेसबै प्रकारका भेदभाव उन्त्मूलन गने मिासजन्त्ि कायािन्त्वयनको लार्ग तयार 

गररएको राहिय कायियोजना, २०६०; 
   लैहङ्गक समानता तथा महिला सशक्तीकरण राहिय कायियोजना २०६१;  
   ज्येष्ठ नागररक राहिय कायियोजना, २०६२;  
   मानव बेचर्बिन हवशरे् गरी महिला तथा बालबार्लकािरूको बेचर्बिन तथा 

ओसारपसारहवरुद्धको राहिय कायियोजना, २०६८ र यसको कायािन्त्वयन योजना, २०७१; 
   छाउपडी प्रथा उन्त्मलुन र्नदेजशका, २०६४;  
   पनुस्थापना केन्त्र सञ्चालन र्नदेजशका, २०६८;  
   पनुस्थापना कोर् सञ्चालन र्नदेजशका, २०६८; 
   मानव बेचर्बिनहवरुद्धको अर्भयानमा सांलग्न सरोकारिरूका लार्ग मनोसामाजजक मनोहवमशि 

र्नदेजशका,  २०६८; 
   मानव बेचर्बिन तथा ओसारपसारबाट पीर्डत र प्रभाहवतिरूको िेरचाि तथा सांरक्षणका लार्ग 

राहिय न्त्यूनतम मापदण्ड, २०६४; 
   आवासीय बालगिृको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्त्िी मापदण्ड, २०६९;  
   एकल महिला सरुक्षाकोर् सञ्चालन मापदण्ड, २०७१ र 
   राहिय महिला आयोग ऐन, २०७४ । 

अपाङ्गता भएका व्यजक्तसम्बन्त्िी 

  अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरूको अर्िकारसम्बन्त्िी ऐन, २०७४ । 

  र्स.हव.आर. कायिक्रम सञ्चालन र्नदेजशका, २०६८; 
   अपाङ्गता भएका व्यजक्तका लार्ग पिुँचयकु्त भौर्तक सांरचना तथा सञ्चार सेवा र्नदेजशका, 

२०६९; 
   अपाङ्गता भएका व्यजक्तलाई िवाई यारामा ददइन े छुट वा सिरु्लयतसम्बन्त्िी कायिहवर्ि, 

२०६३;  
   पूणि अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरूको लार्ग आवासीय पनुस्थापना केन्त्र सञ्चालन र्नदेजशका, 

२०७२ र 

ज्येष्ठ नागररकसम्बन्त्िी 

   ज्येष्ठ नागररकसम्बन्त्िी ऐन, २०६३;  
   ज्येष्ठ नागररकसम्बन्त्िी र्नयमावली, २०६५;  
  ज्येष्ठ नागररक कल्याण कोर् िचि गने सम्बन्त्िी प्रहक्रया र मापदण्ड, २०७२ । 
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अन्त्य 

   समाजकल्याण ऐन, २०४९ । 

१.४ सङ्गठन सांरचनाः- 

मन्त्रालयमा ३ वटा मिाशािा र १२ वटा शािा रिेका छन ्। मन्त्रालयको कुल दरबन्त्दी ८६ 
जना रिेको छ । महिला तथा बालबार्लका हवभागमा १९ जनाको दरबन्त्दी कायम छ । ७५ वटा 
जजल्लामा भएका महिला तथा बालबार्लका कायािलयमा कायिरत कमिचारीिरू स्थानीयतिमा 
व्यवस्थापन गररएको छ । मन्त्रालय, र हवभागको सङ्गठन सांरचना, दरबन्त्दी तेररज तथा 
पदार्िकारीको सम्पकि  टेर्लर्ोन नम्बरसम्बन्त्िी हववरण क्रमशः अनसूुची १7, 18, 19 र २१ मा 
ददइएको छ ।   
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पररच्छेद २ 
 कायिक्रम तथा प्रगर्त 

 
मन्त्रालय र अन्त्तगितका हवर्भन्न र्नकायिरूबाट आ.व.२०७४।७५ मा सम्पन्न भएका हवर्भन्न 
कायिक्रमिरूको उपलजधिसमेत तथ्याङ्कगत प्रगर्तको हवस्ततृ हववरण अनसूुची १ देजि १८ मा 
ददइएको छ । सम्पाददत मखु्यमखु्य कायिक्रमिरूको सङ्जक्षप्त व्यिोरा तल प्रस्ततु गररएको छः  

२.१  महिला सशक्तीकरण (मन्त्रालयस्तर) 

महिला सशक्तीकरण (मन्त्रालयस्तर) शीर्िकअन्त्तगित आ.व. २०७४।७५ मा रु. 
116877000।- हवर्नयोजन भएकोमा रु.67211000।- िचि भएको छ । भौर्तकतर्ि  
87.5% र हवत्तीयतर्ि  59%  प्रर्तशत प्रगर्त िार्सल भएको छ । मखु्यमखु्य कायिक्रमको हववरण 
तपर्सल बमोजजम रिेका छन ्।  

क) लैहङ्गक हिांसा न्त्यूनीकरण  

   हिांसापीर्डत महिला तथा हकशोरीलाई सरुजक्षत पनुस्थापनाको लार्ग सञ्चालनमा रिेको 
राहियस्तरको मांगला सिाना दींिकालीन पनुस्थापना केन्त्रमा २1 जना हिांसापीर्डत 
महिलाले आश्रय र्लइरिेका छन ् । ४ जना पीर्डत महिलालाई ंर पररवारमा 
पनुस्थापना गररएको छ ।  

   महिलाका िक अर्िकारलाई सरु्नजित गनि सांहविानको िारा ३८ को महिलाको 
िकसम्बन्त्िी उपिारा (३), (४) र (५) बमोजजम सांहविान अनकूुलन िनुे गरी हवद्यमान 
काननु सांशोिन, पनुरावलोकन गने सम्बन्त्िमा महिलाहवरुद्धको हिांसालाई दण्डनीय गने र 
पीर्डतलाई क्षर्तपूर्ति ददनेसम्बन्त्िी केिी नेपाल ऐन सांशोिन हविेयकको मस्यौदा तयार 
गरी काननु, न्त्याय तथा सांसदीय मार्मला मन्त्रालयमा पठाइएको छ । 

   लैहङ्गकहिांसाहवरुद्धको १६ ददन े अर्भयानका सन्त्दभिमा हवर्भन्न सरकारी र गैरसरकारी 
र्नकायिरूबीच लैहङ्गक हिांसा न्त्यूनीकरणका लार्ग समन्त्वय गने सम्बन्त्िमा अन्त्तिहक्रया 
कायिक्रम सम्पन्न गररएको छ ।  

   लैहङ्गक हिांसापीर्डतलाई राित तथा आर्थिक सिायता प्रदान गने उद्देश्यबाट कायािन्त्वयनमा 
ल्याइएको लैहङ्गक हिांसा र्नवारण कोर् (सञ्चालन) र्नयमावली, २०६७ लाई पररवर्तित 
सङ्घीय सांरचनाबमोजजम र्नयमावलीमा सांशोिन आवश्यकता भएकाले सोिीअनरुूप सांशोिन 
तथा पररमाजिनका लार्ग मस्यौदा तयार गरी अथि मन्त्रालयमा सिमर्त माग गरी 
पठाइएको छ ।  



- 8 - 
 

   कायािस्थलमा िनु े यौनजन्त्य दवु्यिविार र्नवारण आचारसांहिता, २०७४ र्नमािण भई 
कायिन्त्वयनको चरणमा रिेको छ ।  

    Male Leaders िरूको थप र्नयजुक्त गने र्नणिय गररएको छ ।  
   मांगला सिाना दींिकालीन पनुस्थापना केन्त्रका लार्ग आवश्यक सामग्री िस्तान्त्तरण 

गररएको छ ।  

ि) मानव बेचर्बिन तथा ओसारपसार र्नयन्त्रण  

आ.व.२०७४।०७५ मा मानव बेचर्बिन र्नयन्त्रणका सम्बन्त्िमा देिायका कामिरू 
सम्पादन भएका छन-् 

   राहिय सर्मर्तको सदस्यिरूको पदावर्ि समाप्त भएकाले ४ जना नया ँसदस्य मनोनयन 
गररएको छ ।  

   मानव बेचर्बिन र्नयन्त्रण राहिय सर्मर्तका सदस्य र जजल्ला सर्मर्तका सदस्य, 
सरोकारवाला र्नकाय साथै सम्बजन्त्ित गैरसरकारी सांस्थािरू गरी जम्मा ५० को 
सिभार्गतामा अन्त्तरहक्रया, छलर्ल, समस्या र समािानका लार्ग अन्त्तरहक्रया कायिक्रम 
सञ्चालन भएका छन ्। 

   मानव बेचर्बिन तथा ओसारपसारहवरुद्ध भएको नीर्तगत तथा कायिक्रमगत प्रयासिरूको 
एकीकृत राहिय प्रगर्त प्रर्तवेदन तयारी र प्रकाजशत गररएको छ । 

   १० वटा जजल्लामा महिला तथा बालबार्लका कायािलयका कमिचारी र सञ्चार्लत 
पनुस्थापना केन्त्रिरूको कमिचारीिरू जम्मा ४५ जनाको सिभागीतामा  पनुस्थापना 
केन्त्रले गरेका कायिक्रमको प्रगर्त समीक्षाका साथै आएका समस्या र समािानमार्थ 
छलर्ल तथा सिजीकरण गररएको छ । 

   मानव बेचर्बिन तथा ओसारपसार र्नयन्त्रणसम्बन्त्िी डकुमेन्त्री र्नमािण गररएको छ । 
   मानव बेचर्बिन तथा ओसारपसारहवरुद्ध भएको नीर्तगत तथा कायिक्रमगत प्रयासिरूको 

एकीकृत राहिय प्रगर्त प्रर्तवेदन प्रकाजशत गररएको छ । 
   मानव बेचर्बिन तथा ओसारपसार हवरुद्धको राहिय कायियोजनाको मध्यावर्ि मूल्याङ्कन 

गररएको छ । 
   पनुस्थापना कोर्मा रकम थप भई यस आ.व. मा १० वटामध्ये ६ वटा पनुस्थापना 

केन्त्रमा जम्मा रु.७९,८२,३४९। र्नकासा भएको छ । 
   मानव बेचर्बिन तथा ओसारपसारहवरुद्धको ददवस भदौ २० मा सम्पन्न भएको छ।  
   मानव बेचर्बिन तथा ओसारपसार र्नयन्त्रण ऐन सांशोिनको प्रहक्रया अगार्ड  

बढाइएको छ।  
   मन्त्रालयका कमिचारीिरूको क्षमता अर्भवृहद्धका लार्ग अांग्रजेी भार्ा र ड्राइर्भङ्ग तार्लम 

सञ्चालन भएको छ ।  
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ग) योजना र अनगुमन  

योजना तथा अनगुमन शािाबाट कायिक्रम तजुिमा, कायिक्रम तथा आयोजनािरूको प्रगर्त 
प्रर्तवेदन सङ्ग्ग्रि तथा सम्प्ररे्ण, कमलरी कायिक्रमको प्रभावकाररता अध्ययन तथा महिला 
हवकास कायिक्रममा दर्लत जनजार्त महिलािरूको सिभार्गताको अध्ययन गरी स ुाव 
प्रस्ततु र र्नरन्त्तर अनगुमन जस्ता मित्त्वपूणि कायिक्रमिरू सञ्चालन गररएका छन ्। यसका 
अर्तररक्त मन्त्रालयको कायिक्षेरमा Internship मा 9 जना तथा सोिपर लेिनमा 5 जना 
शोिकतािलाई सियोग परु् याइएको छ ।  

२.२  महिला हवकास –केन्त्रस्तर/हवभाग_ 

महिला तथा बालबार्लका हवभागबाट सञ्चार्लत कायिक्रमतर्ि  हवर्नयोजजत रकम 
रु.६,६४,४२,०००।- मध्ये कायिक्रमतर्ि  रु ४३०८२०००।- िचि भई भौर्तक तर्ि  ६३.३% र 
हवत्तीयतर्ि  ६४.८४ प्रर्तशत प्रगर्त भएको छ । यस कायिक्रमबाट नया ँकमिचारीिरूका लार्ग 
अनजुशक्षण, व्यवसाय प्रजशक्षण अध्ययन अनसुन्त्िान कायि र वाहर्िक समीक्षा गोष्ठी  सम्पन्न गररयो । 
त्यसैगरी हकशोरी हवकास कायिक्रमलगायत क्षमता अर्भवृहद्ध र सशक्तीकरणका कायिक्रमिरू 
स्थानीयस्तरबाट सञ्चालन िनु ेभएकोछ  ।  

२.३ महिला हवकास - जजल्लास्तर (महिला जागरृ्तसमेत)  

यस कायिक्रमले ७५ वटै महिला तथा बालबार्लका कायािलयबाट सञ्चालन िनुे कायिक्रमलाई 
समेटेको छ । जसको लार्ग हवर्नयोजजत रकम रु.९९२४०७०००।- मध्ये रु 
७६१४६४०००।- िचि भई भौर्तकतर्ि  ६१.०% र हवत्तीयतर्ि  ७६.७२ प्रर्तशत प्रगर्त भएको  
छ ।  यस कायिक्रमले हवशेर्गरी महिला हवकास कायिक्रमतर्ि  बढी ध्यान ददएको छ । हवपन्न 
महिलािरूलाई समूिमा आबद्ध गरी सशक्त बनाउन िालसम्म २००८१३ वटा समूि गठन भएका 
छन ् भन े 1160082 जना महिलािरूलाई समूिमा आबद्ध गराइएको छ । महिलािरूलाई 
आर्थिकरूपमा सशक्त बनाउन िालसम्म २०86 वटा महिला सिकारी सांस्था गठन गररएको छ ।  

२.४ लैहङ्गक हिांसा र्नवारणका लार्ग महिला सांस्थािरूको एकीकृत हवकास (केन्त्रस्तर):  

यस शीर्िकअऩ्तगित आ.व. २०७४/७५ को हवर्नयोजजत बजेट रु.२८३३६९०००।- रिेकोमा यस 
अवर्िको िचि रु. ६३९००००।- भएको देजिन्त्छ । यस कायिक्रमको वाहर्िक भौर्तक प्रगर्त 
३६.४३% र हवत्तीय प्रगर्त २.२६% प्रर्तशत रिेको छ । यस कायिक्रमअन्त्तगित महिला समूि, 
सर्मर्त र सांस्थािरूको साङ्गठर्नक सदुृढीकरण तथा व्यजक्तत्व हवकासका प्रारजम्भक प्रजशक्षण, समूि 
गठन र बचत पररचालन, महिला सांस्थाको अवस्था हवश्लरे्ण जस्ता कायिक्रम सम्पन्न भएका छन ्। 
त्यस्तै रणनीर्तपर तजुिमा कायिशाला, महिला सांस्थाका सञ्चालक सर्मर्तका पदार्िकारी, व्यवस्थापन 
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कमिचारीलाई नेततृ्व तथा सांस्थागत हवकास तार्लम, महिलाका लार्ग अन्त्तरजजल्ला रेिाङ्कन भ्रमण, 
केन्त्रीय काननुी सिायता सर्मर्तको बैठक, ७५ जजल्लामा लैहङ्गक हिांसा र्नवारण जजल्ला सांयोजन 
सर्मर्तको बैठक सञ्चालन, सेवा प्रवािको सदुृढीकरणका लार्ग केन्त्रीय काननुी सिायता सर्मर्त र 
जजल्ला काननुी सिायता सर्मर्तलाई अनदुान, अन्त्तरपसु्ता सरोकार हवश्लरे्ण कायिशालाजस्ता कायिक्रम 
सम्पन्न भएका छन ् । यसै कायिक्रममार्ि त UNICEF/DFID को सियोगमा हवद्यालयहवमिु 
हकशोरीिरूको बिआुयार्मक हवकास कायिक्रमसमेत सम्पन्न भएको छ ।  

२.५ बालकल्याण कायिक्रम 

बाल अर्िकारसम्बन्त्िी अन्त्तरािहिय मिासजन्त्ि, १९८९ ले पररलजक्षत गरेका बालबार्लकाका बचाउ, 
सांरक्षण, हवकास र  सिभार्गताका अर्िकारको सरु्नजितता, सांरक्षण र उनीिरूको र्नभियपूविक िकुि न 
पाउन े िक अर्िकारका लार्ग मन्त्रालयले हवर्भन्न र्नरोिात्मक तथा सांरक्षणात्मक कायििरू 
गदैआएको छ ।  

आ.व. २०७४/०७५ मा बालकल्याण कायिक्रमका लार्ग रु. ८४२८८०००।- हवर्नयोजन 
भएकोमा रु. ४८१७७०००।- िचि भई हवत्तीय प्रगर्त ५७.१५ र भौर्तक प्रगर्त ८५.०९% 
भएको छ । यस कायिक्रमबाट देिायका प्रगर्तिरू भएका छन:्- 

 र्सांिदरबारमा ददवाजशश ुस्यािार केन्त्र सञ्चालन भई 8६ जनाजशशिुरू केन्त्रमा रिेका । 
 भक्तपरु, कास्की र मोरङमा बालसिुार गिृ सञ्चालन, काननुीहववादमा परेका २88 जना 

बालबार्लकािरूले सेवा र्लइरिेका । 
 नेपालगञ्जमा बालसिुार गिृको सञ्चालनको तयारी कायि भइरिेको  छ ।  
 बालमजन्त्दरमा सांरक्षणमा रिेका बालबार्लकािरूलाई पोर्णजशक्षा स्वास्थ्य सेवाका लार्ग 

नेपाल बाल सङ्गठनलाई अनदुान ददइएको । 
 बालबार्लका सम्बन्त्िी ऐनको मस्यौदा र्नमािण । 
 बालबार्लकासम्बन्त्िी १० वरे् कायियोजनाको मूल्याङ्कन तथा नया ँकायियोजना र्नमािणको 

थालनी ।  
 बालबार्लकालाई अनशुासनका नाममा ददइने शारीररक तथा मानर्सक सजाय र भकूम्प 

प्रभाहवत क्षेरका बालबार्लकािरूलाई मनोसामाजजक परामशिका कायिक्रम । 
 बालबार्लका सांरक्षण तथा बालअर्िकार सांवििन बारे सचेतना कायिक्रम । 
 बालहववाि रोकथाम तथा न्त्यूनीकरण अर्भयान  
 बालकल्याण गिृ हवराटनगरमा पिािल र्नमािण र गेट र्नमािण सम्पन्न भएको र आवश्यक 

सामग्रीिरू िररद गरी नया ँभवनमा बालकल्याण गिृ सनि सहकन ेअवस्था रिेको ।  
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२.६ केन्त्रीय बालकल्याण सर्मर्त 

आ.व.२०७४/७५ मा केन्त्रीय बालकल्याण सर्मर्तबाट सञ्चार्लत बालकल्याण सर्मर्त कायिक्रम 
(बजेट उपशीर्िक नां. ३४०१०८३) मा हवर्नयोजजत रकम रु. ७ करोड ८६ लाि १ िजारमध्ये 
रु. ६ करोड २२ लाि 70 िजार िचि भई वाहर्िक भौर्तक प्रगर्त ८७.८३ प्रर्तशत र हवत्तीय 
प्रगर्त ७९.२३ प्रर्तशत िार्सल भएको छ ।  
 

आ.व.२०७४/७५ मा सञ्चालन गररएका मखु्यमखु्य कायिक्रम बालकल्याण सर्मर्त सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन, बालबार्लका िोजतलास समन्त्वय केन्त्र र्नःशलु्क टेर्लर्ोन नां. १०४ सञ्चालन, 
व्यवस्थापन तथा हवस्तार, बाल िेल्पलाइन नां. १०९८ (दश, नौ, आठ) नेपाल सञ्चालन, बाल 
सांरक्षण तथा सियोग, बाल अर्िकार सांरक्षण तथा सांवििन, बाल हववाि रोकथाम तथा न्त्यूनीकरण 
अर्भयान, बालबार्लकाको बेचर्बिन तथा ओसारपसार रोकथाम तथा र्नयन्त्रण, कणािली 
अञ्चललगायत हपछर्डएका क्षेरमा बाल अर्िकारबारे पाररवाररक सचेतना अर्भवृहद्ध, बाल 
सांवेदशनशीलता अर्भवृहद्ध, बाल अर्िकार सांरक्षण तथा सांवििनसम्बन्त्िी व्यापक प्रचारप्रसार, जजल्ला 
तथा स्थानीयति र प्रदेशतिमा सरोकारवाला र्नकायिरूबीचको प्रभावकारी समन्त्वय र सियोग, 
बालबार्लका िकहितका र्नजम्त अन्त्तरहक्रया, गोष्ठी, समन्त्वय तथा बालगिृ अनगुमन, र्नरीक्षण तथा 
व्यवस्थापनजस्ता कायिक्रमिरू सञ्चालन गररएको छ । जसको हवस्ततृ हववरण अनसूुची १ देजि 
अनसूुची ४ सम्मको तार्लकामा ददइएको छ ।  
 

वैदेजशक सियोग (यरु्नसेर्ां  र साकि  हवकास कोर्) तर्ि  सो ै भकु्तानी िनुे गरी हवर्नयोजन गररएको 
कायिक्रम बजेट रकम रु. १ करोड ३५ लाि ३२ िजारमध्ये रु. १ करोड २८ लाि ८५ िजार 
िचि भएको छ भन ेनेपाल सरकार स्रोततर्ि  सर्मर्तको कायािलय भवन र्नमािणको लार्ग हवर्नयोजन 
गररएको रकम रु. १ करोड ९० लािमध्ये रु. १ करोड ३ लाि िचि भएको छ । 
 

यसैगरी महिला, बालबार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयबाट थप अजख्तयारी प्राप्त बालकल्याण 
कायिक्रम (बजेट उपशीर्िक नां. ३४०१०७३) सडक बालबार्लका मकु्त काठमाडौं उपत्यका 
अर्भयानअन्त्तगित सडक बालबार्लका उद्धार, सांरक्षण र व्यवस्थापनमा हवर्नयोजन गररएको रकम रु. 
१ करोड ५० लाि सबै िचि भई कायिक्रमबाट २१७ जना सडक बालबार्लकालाई उद्धार गरी 
आवश्यक राित, मनोहवमशि, पाररवाररक पनुर्मिलन तथा पनुस्थािपना गनि सर्ल भई शतप्रर्तशत 
भौर्तक प्रगर्तसमेत िार्सल भएको छ ।  
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चनुौती तथा समस्या 

 ससु्त मनजस्थर्त भएका, मानर्सक हवरामी भएका र अपाङ्गता भएका बालबार्लकाको सांरक्षणका 
लार्ग काननुबमोजजम त्यस्ता गिृ तथा केन्त्रको स्थापना तथा सञ्चालन िनु नसकेकाले उजचत 
सांरक्षण तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी िनु नसक्न ु।  

 जनशजक्तको अभाव । 
 सङ्घीय सांरचनामा बाल सांरक्षण र बाल अर्िकार प्रवििनसम्बन्त्िी कायिक्रमको र्नरन्त्तरता प्रदान 

गनुि ।   
स ुाव 
 बालबार्लका सम्बन्त्िी ऐन, २०४८ तथा यसको र्नयमावली समयसापेक्ष सांशोिन तथा 

पररमाजिन गरी सङ्घीय सांरचनामा काननुी व्यवस्था, सांरचना तथा स्पष्ट अर्िकारक्षेर सहितको 
आर्थिक र मानवीय स्रोत सािान पररचालन गनुिपने ।  

२.७ समाजकल्याण   

समाजकल्याण कायिक्रमतर्ि  २०७4/०७5 मा रु. 26,11,38,000।- हवर्नयोजन भएकोमा रु. 
20,17,07,000।- िचि भई भौर्तकतर्ि  92.19 प्रर्तशत तथा हवत्तीयतर्ि  करीव 77.24 
प्रर्तशत प्रगर्त िार्सल िनु सकेको छ । समाजकल्याण कायिक्रम अन्त्तगित ज्येष्ठ नागररकसम्बन्त्िी र  
अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरूका लार्ग कायिक्रम सञ्चालन भएका छन ्।  

२.७.१ ज्येष्ठ नागररक  

यस कायिक्रमबाट ज्येष्ठ नागररकिरूको सरुक्षामा सियोग परु् याउन ज्येष्ठ नागररकसम्बन्त्िी  कायिक्रम 
सञ्चालन गने 122 वटा  गैरसरकारी सांस्थािरूलाई चाल ुतथा पुजँीगत अनदुान उपलधि गराइएको 
छ भने ४९ वटा जजल्लामा ८७ वटा ज्येष्ठ नागररक ददवा सेवाकेन्त्र सञ्चालन भएका छन ्। नया ँ
पसु्तामा ज्येष्ठ नागररकिरूप्रर्त सम्मानपूविक भावनाको हवकास गनि ७५ वटै जजल्लामा २२५ वटा 
हवद्यालयमा अन्त्तरपसु्ता सीप िस्तान्त्तरण कायिक्रम सञ्चालन भएको छ ।  

२.७.२  अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरूका लार्ग कायिक्रम  

• महिला, बालबार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयको आर्थिक सियोगमा नेपाल अपाङ्ग 
सांं, िगेन्त्र नवजीवन केन्त्रले हवर्भन्न प्रकारका बेसिारा हवपन्न ३५ जना अपाङ्गता भएका 
व्यजक्तिरूलाई पनुस्थापना सेवा ददइरिेको छ । 

• िोकना कुष्ठरोग आश्रममा १३८ जना कुष्ठरोगीिरूलाई आवासीय सेवा तथा ६५ जनालाई 
नगद सियोग गरी जम्मा २०३ जना कुष्ठरोगीिरूको व्यवस्थापन गररएको छ ।  
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• हवर्भन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरूलाई २१९४ वटा अपाङ्गता सिायक सामग्री 
हवतरण गररएको छ ।  

• प्रत्येक आइतवार र्बिान ७:३० बजे रेर्डयो काजन्त्तपरुमा अपाङ्ग आवाज रेर्डयो कायिक्रम 
सञ्चालन भइरिेको ।  

• एर्भन्त्यजु टेर्लर्भजनबाट प्रत्येक ददन बेलकुा ६:०० बजे, ABC टेर्लर्भजनबाट प्रत्येक ददन 
७:०० बजे, र प्राइम टाइम्स टेर्लर्भजनबाट प्रत्येक ददन ६:०० बजे साङ्केर्तक भार्ाको 
समाचार प्रसारण गने गररएको छ ।  

• 9 जना अपाङ्गता भएका महिलािरूले नेपाल अपाङ्ग महिला सांंमार्ि त  पनुस्थापना सेवा 
प्राप्त गरररिेका छन ्।  

• काठमाडौँ मिानगरपार्लका वडा नां. १६, जस्थत बालाज ुऔिोर्गक के्षरर्भर Balaju School 

of Engineering and Technology सँग सम् ौता गरी  ह्वीलचेयर वकि शप तयार गरी, 
अध्ययन अनसुन्त्िान केन्त्रको रूपमा हवकास गने कायिको सरुुवात गररएको  
छ ।  

२.8 समाजकल्याण पररर्द् 

समाजकल्याण पररर्द्का लार्ग आ.व. २०७4/७5 का लार्ग रु. २,००,००,०००।- हवर्नयोजन 
भएकोमा सवै रकम िचि भएको छ । उक्त रकम कायिक्रमतर्ि  नभई र्नयर्मत तलव भत्तातर्ि  
हवर्नयोजन भएकाले कायिक्रमगत उपलजधि राख्न र्मल्न े देजिएन । समाजकल्याण पररर्द् बाट 
सञ्चालन भएका कायिक्रमिरू पररर्द्को आन्त्तररक स्रोतबाट व्यिोररएका छन ्। राहिय गैरसरकारी 
सांस्थािरूको सम्बन्त्िन ददन,े अन्त्तरािहिय गैरसरकारी सांस्थाका कायिक्रमिरूका सम्बन्त्िमा सम् ौता 
गने तथा पररचालन गने जजम्मेवारी पररर्द्को रिेको छ ।  
पररर्दसँग २०७4/७5 मा जम्मा 2135 गैरसरकारी सांस्थाले आबद्धता र्लएका छन ्।  

 सांंसांस्था आबद्घताः यस आ.व. मा  २,१३५ (िालसम्म ४८,२७३ वटा)  
 कायिक्रम स्वीकृत तथा अनमुोदन  

-७२३ सांस्थाका ११८१ वटा कायिक्रमबाट कररब रु २०,०१,४२,७३,६७२।-  
- गै.स.स.को िचि अनमुोदन (६३ सांस्था) रु ४,२३,५५,११,४७९।–  
- ६९ अ.गै.स.स.को ७१ वटा पररयोजना सम् ौता   रु १८,५१,३०,९२,८७८।-  

 जम्मा पररचालन  रु ४२,७६,२८,७८,०३०।-  
 गै.स.स. अनगुमन मूल्याङ्कन-  २३६ वटा सांस्थाको ३७४ वटा पररयोजना  
 अ.गै.स.स.को मूल्याङ्कन-  ३५ वटा मध्यावर्ि र ७१ वटा अजन्त्तम गरी जम्मा १०६  
 आय   -रु २१,७५,५८,५४१।६४  
 व्यय    -रु १९,५४,९८,६८१।७४ 
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२.९ मन्त्रालयस्तरीय समस्या समािान उपसर्मर्त 

आ.व. २०७4/७5 मा सञ्चार्लत कायिक्रमिरूको सन्त्दभिमा मन्त्रालयस्तरीय समस्या समािान 
उपसर्मर्तको बैठक र्मर्त २०७5/4/ ३0 गते उपसर्मर्तका सांयोजक तथा मन्त्रालयका सजचव 
श्री बहुद्धबिादरु िड्काको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो ।   

मन्त्रालयस्तरीय समस्या समािान उपसर्मर्तको बैठकका र्नणियिरू 

(१)  मन्त्रालयस्तरीय हवकास समस्या समािान उपसर्मर्त र सर्मर्तका हवगतका र्नणियिरूसमेत 
कायािन्त्वयन गने । 

(२)  मन्त्रालयस्तरीय हवकास समस्या समािान सर्मर्तको बैठकमा प्रगर्त प्रस्ततु गदाि राहिय 
योजना आयोगको ढाँचामा उपलजधििरू समेत रािी प्रस्ततुीकरणका लार्ग तयार गने । 

(३) कायिक्रम सञ्चालन गदाि वाहर्िक नीर्त तथा कायिक्रम बजेट कायािन्त्वयन कायियोजनाअनसुार 
मार्सक कायियोजना बनाई कायािन्त्वयन गने । 

(४) सङ्घीय सांरचनाअनसुार प्रदेश र स्थानीयतिसँगै सिकायि गरेर अन्त्तरराहिय प्रर्तबद्धता िार्सल 
िनुेगरी वाहर्िक कायिक्रम कायािन्त्वयन गने । 

(५) अर्नवायि दाहयत्व र्सजिना भएका र्नमािणािीन महिला तथा बालबार्लका कायािलयका भवनको 
भकु्तानीका लार्ग चाल ुआ.व. मा बजेट नभएको हवर्य मन्त्रालयस्तरीय हवकास समस्या 
समािान सर्मर्त -MDAC_ को बैठकमा पेस गने ।  

(६) महिला हवकास कायिक्रमबाट प्राप्त उपलजधििरूलाई सांस्थागत गनि एवां स्थानीयतिलाई महिला 
हवकास कायिक्रमको अपनत्व बोि गराउन केिी जजल्लामा महिला तथा बालबार्लका 
कायािलयका इकाइ कायािलय स्थापना गने हवर्य मन्त्रालयस्तरीय हवकास समस्या समािान 
सर्मर्त  -MDAC_ को बैठकमा पेस गने । 

२.१० वाहर्िक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय समस्या समािान सर्मर्तः 

र्मर्त २०७5/५/5 गतेका ददन महिला, बालबार्लका तथा ज्येष्ठ नागररकमन्त्रीको अध्यक्षतामा 
मन्त्रालयस्तरीय समस्या समािान सर्मर्तको बैठक (MDAC) बस्यो । उक्त  बैठकमा ७४ जनाको 
सिभार्गता रिेको र्थयो ।   

वाहर्िक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय हवकास समस्या समािान सर्मर्तको बैठकका र्नणियिरू  

(१) मन्त्रालयस्तरीय हवकास समस्या समािान उपसर्मर्त र सर्मर्तका हवगतका र्नणियिरूसमेत 
कायािन्त्वयन गने । 

(२) कायिक्रम सञ्चालन गदाि वाहर्िक नीर्त तथा कायिक्रम बजेट कायािन्त्वयन कायियोजनाअनसुार 
मार्सक कायियोजना बनाई कायािन्त्वयन गने । 
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(३) सङ्घीय सांरचनाअनसुार प्रदेश र स्थानीयतिसँगै सिकायि गरेर अन्त्तरराहिय प्रर्तबद्धता िार्सल 
िनुेगरी वाहर्िक कायिक्रम कायािन्त्वयन गने । 

(४) प्रगर्त हववरण तयार गरी प्रस्ततु गदाि तलुनात्मक जस्थर्तसहित तथ्याङ्क समावेश गरी प्रस्ततु 
गने । 

(५) वाहर्िक कायिक्रम सञ्चालन गदाि सरोकारवाला र्नकायिरूसँग समन्त्वय र सिकायिमा महिला, 
बालबार्लका, अपाङ्गता भएका व्यजक्त तथा ज्येष्ठ नागररकिरूले अर्िकतम प्रर्तर्ल पाउन े
गरी कायािन्त्वयन गने । 

(६) रािपर्त महिला उत्थान कायिक्रमअन्त्तगित महिला सशक्तीकरणका लार्ग आयआजिनका 
कायिक्रमलाई प्राथर्मकता ददई कायिक्रम सञ्चालन गने । 

(७) अर्नवायि दाहयत्व र्सजिना भएका महिला तथा बालबार्लका कायािलयका र्नमािणािीन भवनको 
भकु्तानीका लार्ग चाल ुआ.व. मा बजेट नभएको हवर्य राहिय हवकास समस्या समािान 
सर्मर्त -NDAC_ को बैठकमा पेस गने ।  

(८) महिला हवकास कायिक्रमबाट प्राप्त उपलजधििरूलाई सांस्थागत गनि, रािपर्त महिला उत्थान 
कायिक्रमलाई स्थानीयस्तरबाटै सञ्चालन गनि तथा स्थानीयतिलाई महिला हवकास कायिक्रमको 
अपनत्व बोि गराउन केिी जजल्लामा महिला तथा बालबार्लका कायािलयका इकाइ कायािलय 
स्थापना गने हवर्य राहिय हवकास समस्या समािान सर्मर्त -NDAC_ को बैठकमा पेस  
गने । 

(९) गनुासो सङ्कलन र त्यसको उजचत सम्बोिन गने हवर्यलाई सम्बजन्त्ित शािािरू र अन्त्तगित 
र्नकायिरूले प्राथर्मकतामा राख्न े।  
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पररच्छेद ३ 
कोर्सम्बन्त्िी व्यवस्था 

महिला, बालबार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयअन्त्तगित देिायका कोर्िरू रिेका छन ् र ती 
कोर्िरूको सञ्चालन   ततत्त ् कोर्सम्बन्त्िी र्नयमावली तथा कायिहवर्िका आिारमा िनुेगरेका  
छन ्। कोर्िरूमा प्रत्येक वर्ि रकम जम्मा गने प्रयोजनका लार्ग मन्त्रालयको वाहर्िक कायिक्रममा 
रकम हवर्नयोजन गने व्यवस्था र्मलाइएको छ । 
३. कोर्को नाम    २०७४ असार मसान्त्तसम्ममा सजञ्चत रकम 

३.१ आपत्कालीन बालउद्धार कोर् रु. ५६१०८४१६।५८ 

आपत्कालीन बालउद्धार कोर्बाट आपतह्वपतम्ा परेका बालबार्लकाको उद्धार, राित तथा 
पनुस्थापनालगायत बालबार्लकाको िकहितका कायिका लार्ग मन्त्रालय र ७५ जजल्लाबाट िचि िनुे 
गरेको छ । यो कोर् सञ्चालनका लार्ग आपत्कालीन बालउद्धार कोर् (सञ्चालन) र्नयमावली, 
२०६७ लाग ुगररएको छ ।  

३.२ लैहङ्गक हिांसा र्नवारण कोर्  रु. 56532300।–  

लैहङ्गक हिांसा र्नवारण कोर्को रकम लैहङ्गक हिांसामा परेका महिलािरूको उद्धार, उपचार, परामशि, 
काननुी उपचार तथा पनुस्थापना कायिमा िचि गने गररएको छ । यो कोर्को रकम पररचालन गनि 
लैहङ्गक हिांसा र्नवारण कोर् (सञ्चालन) र्नयमावली, २०६७ जारी गररएको छ । 

३.३ एकल महिला सरुक्षा कोर्  रु. 41618250।- 

एकल महिला सरुक्षा कोर्बाट एकल महिलाको क्षमता हवकास, उद्यमशीलता, और्िोपचार, काननुी 
सिायता लगायतका कायिमा िचि िनु ेव्यवस्था गररएको छ । यस कोर्लाई पररचालन गनि एकल 
महिला सरुक्षा कोर् सञ्चालन मापदण्ड, २०७१ स्वीकृत गरी ७५ वटै जजल्लाबाट उद्धार, राित 
तथा पनुस्थापना, और्िोपचार, काननुी सिायता, जशक्षा र सीपमूलक तार्लम तथा स्वरोजगार 
तार्लममा तोहकएको रकम िचि गनि सक्न ेव्यवस्था र्मलाइएको छ ।   

३.४ ज्येष्ठ नागररक कल्याण कोर्  रु. 4683777।82 

ज्येष्ठ नागररक कल्याण कोर्मा हवगतदेजि रु 4683777।82 जम्मा भई रिेको छ । िाल यो 
कोर् पररचालन गनि िचि गने सम्बन्त्िी प्रहक्रया मापदण्ड, २०७२ स्वीकृत गरी लाग ुगररएको छ ।  

३.५ पनुस्थापना कोर्   रु. १19281616।– 
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पनुस्थापना कोर्को रकम मानव बेचर्बिनबाट पीर्डत तथा प्रभाहवतिरूका लार्ग पनुस्थापना 
केन्त्रबाट सेवा प्रदान गनि उनीिरूलाई ंरपररवार तथा समदुायमा पनुस्थापना गने कायिका लार्ग 
रकम पररचालन िनुे गदिछ । यस कोर्को रकम और्र्ि उपचार, उद्धार, पाररवाररक पनुर्मिलन, 
काननुी उपचार, जशक्षा, प्रजशक्षण तथा सीपमूलक तार्लम, जीहवकोपाजिन अनदुान, भोजन, लत्ताकपडा, 
व्यवस्थापन िचि, मालसामान, मनोहवमशि आदद कायिमा िचि गनि सक्ने गरी पनुस्थापना केन्त्र 
सञ्चालन र्नदेजशका, २०७२ (पहिलो सांशोिन) मा व्यवस्था गररएको छ ।  

३.६ बेरुज ुर र्र्छ्योट 

आ.व. २०७2/७3 सम्मको बेरुज ु  रु. 38 करोड 67 लाि 99 िजार रिोकोमा आ.व. 
२०७4/०७5 67.30 प्रर्तशत र्र्छ्योट भएको र आ.व. ०७३/७४ को थप बेरुजसुमेत गदाि रु 
31 करोड 33 लाि 50 िजार बेरुज ुकायम भएको छ । 
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पररच्छेद ४ 
भौर्तक स्रोत तथा सवारी सािन 

४.१ भवन  

महिला, बालबार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयको नया ँ भवन र्नमािण सम्पन्न भएको छ । 
महिला तथा बालबार्लका हवभागको आफ्नो भवन रिेको छ । केन्त्रीय बालकल्याण सर्मर्तको भवन 
पर्न िररिरभवन पररसरमा र्नमािण भइरिेको छ  

साहवक महिला तथा बालबार्लका कायािलय भवन र्नमािणको अवस्था र्नम्नानसुार छ । 
र्स.नां. तर्ि  र्नमािण सम्पन्न र्नमािणािीन जम्मा कैहर्यत 
१. आफ्नै 

हवर्नयोजन 
२५ जजल्लाः इलाम, डोटी, 
कार्लकोट, पवित, कास्की, िाददङ, 
र्सन्त्िपुाल्चोक, उदयपरु, बाँके, 
सिेुत, बाग्लङु, सांिवुासभा, मोरङ, 
मकवानपरु, ताप्लेजङु, जमु्ला, 
ओिलढुांगा, दोलिा, म्याग्दी, 
रुकुम, प्यूठान, रुपन्त्देिी, पाल्पा, 
कहपलवस्त ुर नवलपरासी 

६ जजल्लाः तनिुँ, 
रसवुा, जचतवन, 
गलु्मी, बददिया, 
िनकुटा 

३१ जजल्ला  

२. शाजन्त्त तथा पनुः 
र्नमािण 
मन्त्रालय 

४ जजल्लाः अंाििाँची, अछाम, 
िोटाङ र सोलिुमु्ब ु

- ४ जजल्ला  

३. मिाकाली 
एकीकृत ग्रामीण 
हवकास 
पररयोजना 

१ जजल्लाः वैतडी - १ जजल्ला  

४. जजल्ला बाल 
कल्याण सर्मर्त 

१ जजल्लाः गोरिा  १ जजल्ला भवन तथा 
शिरी हवकास 
कायािलयको 
तर्ि बाट एक 
कोठा थप 
भएको । 

जम्मा ३१ जजल्ला ६ जजल्ला ३७ जजल्ला  

४.२ सबारी सािन 

मन्त्रालयमा १५ वटा चारपाांग्र ेमोटर तथा 31 वटा मोटरसाइकल/स्कुटर रिेका छन ्भन ेमहिला 
तथा बालबार्लका हवभागमा ५ वटा चारपाांग्र ेमोटर र १० वटा मोटरसाइकल/स्कुटर रिेका छन ् 
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पररच्छेद ५  
अध्ययन प्रर्तवेदन 

५.१  अनदुानमा सञ्चार्लत गैरसरकारी सांस्थािरूको प्रभावकाररता मूल्याङ्कनसम्बन्त्िी अध्ययन 

यस आर्थिक वर्िमा अनदुानमा सञ्चार्लत गैरसरकारी सांस्थािरूको प्रभावकाररता मूल्याङ्कनसम्बन्त्िी 
अध्ययन र महिला, बालबार्लका, अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरू तथा ज्येष्ठ नागररकिरूको कल्याणका 
लार्ग सञ्चालन भएका कायिक्रमिरूबाट सेवाग्रािी सन्त्तहुष्टसम्बन्त्िी तेस्रो पक्षबाट अध्ययन गरी तयार 
गररएको प्रर्तवेदन प्राप्त भएको छ । अध्ययन प्रर्तवेदनिरू देिायबमोजजम प्रस्ततु गररएको छः   

महिला, वालवार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयबाट अनदुान प्राप्त गैरसरकारी 
सांस्थािरुद्वारा सञ्चार्लत कायिक्रमिरुको प्रभावकाररता अध्ययन 

कायिसङ्ग्क्षपे (Abstract) 
यस अध्ययनको मखु्य उद्देश्य महिला, वालवार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयबाट अनदुान प्राप्त 
गैर सरकारी सांस्थािरुद्वारा सांचार्लत कायिक्रमिरुको प्रभावकाररता अध्ययन गने रिेको छ । यस 
अध्ययनमा पररमाणात्मक र गणुात्मक हवर्ििरूसँगै र्मजश्रत हवर्िको अवलम्बन गरी हवश्लरे्ण गने 
कायि भएको छ । 
 

मन्त्रालयको अनदुानमा नेपाल भररका ४३८ गैरसरकारी सांस्थािरूले मन्त्रालयका हवर्भन्न हवशरे् 
क्षेरिरू ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्ग, महिला तथा बालबार्लकासँग सम्बजन्त्ित हवर्भन्न समस्यािरूसँग जधु्न 
र र्तनको जीवनलाई सरल र सिज तलु्याउन कायि गदैआएको पररवेशमा गैरसरकारी सांस्थामा 
सरकारले गरेको लगानीको केकस्तो प्रभावकाररता रिेको छ भने्न जानकारी र्लन यो अध्ययन 
गररएको छ ।अध्ययनको हवर्िमा सविप्रथम अनदुानमा सञ्चार्लत कुल सांस्थािरूबाट १० प्रर्तशतका 
दरले ४४ वटा सांस्थालाई छाने्न काम भएको छ । 
 

अध्ययनको मूल आिार सरकारी अनदुानको गैरसरकारी सांस्थािरूले कुनकुन शीर्िकअन्त्तगित रकम 
िचि गरे भने्न हवर्य एकार्तर रिेको छ भन ेअकोतर्ि  िचिका बारेमा सांस्थाका प्रर्तर्नर्ििरूसँग  
मारात्मक तथ्याङ्क तथा गणुात्मक तथ्याङ्कसहित र्मजश्रत तथ्याङ्क सङ्कलन िनुे गरी र्मजश्रत हवर्िलाई 
(Mixed Method)   अवलम्बन गरी अध्ययनको हवश्लरे्ण गने कायि भएको छ । िचिको यथाथि 
पक्षबारे अरू हवस्ततृ जानकारी प्राप्त गनि लाभग्रािीिरू (Beneficiaries) तथा सांस्थाबारे प्रत्यक्ष 
अप्रत्यक्ष सम्बन्त्ि राख्न ेजानकारिरू (Key Informants) लाई समेत सांलग्न गररएको छ ।  
 

उजल्लजित हवर्िका आिारमा सरकारी अनदुानको प्रभावकाररताबारे अध्ययन गदाि सरकारी अनदुान 
रकम सामाजजक कल्याणका हवर्भन्न क्षेरमा जनु उद्देश्यका लार्ग जेजसरी हवतरण गररएको र्थयो सो 
उद्देश्यअनरुूप गैरसरकारी सांस्थािरूबाट अर्िकतम मारामा कायािन्त्वयन गरेको पाइएको छ । 
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१= पररचय (Introduction)  

महिला, बालबार्लका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयबाट आ.ब २०७३।७४ मा अनदुानमा 
सञ्चार्लत   गैरसरकारी सांस्थाको प्रभावकाररता मूल्याङ्कन गनेबारेमा र्मर्त २०७४ साल पसु ३० 
गतेका ददन मन्त्रालय र र्र.हव.हव. जनसङ्ग्ख्या अध्ययन केन्त्रीय हवभागबीच सम् ौता भएअनसुार 
प्रस्ततु प्रर्तवेदन मन्त्रालयका लार्ग यस हवभागले तयार गरेको िो । प्रस्ततु प्रर्तवेदन िालको 
महिला, बालबार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयले हवशेर् गरेर सामाजजक क्षेरमा अनदुान ददँदै 
आएअनसुार ती सांस्थालाई ददइएको अनदुानको अध्ययन काठमाडौं, लर्लतपरु, भक्तपरु, काभ्र े र 
दोलिामा रिेका गैरसरकारी सांथािरूलाई नमनुाका रूपमा छनोट गरी सञ्चालन गररएको छ । 
अध्ययनका हवर्यिरू सांस्था प्रर्तबद्ध भई कायि गरेका ज्येष्ठ नागररक, र्रक क्षमता भएका 
(Disable), महिला, बालबार्लका र र्मजश्रत सांस्थािरू गरी पाँच क्षेरमा हवभाजजत छन ्।  
 

प्रस्ततु अध्ययनको आिार  अनदुान प्राप्त रकम र सांस्थािरूले अनदुान िचि गरेका हववरणिरूलाई 
मार्नएको छ भन े अकािर्तर अनदुानमा सञ्चार्लत सांस्थािरूको िचिको हववरणसँगै र्तनका 
हक्रयाकलापका आिारमा सांस्थािरूको मूल्याङ्कन गदाि प्रहक्रयागत मूल्याङ्कन (Process Evaluation), 
पररणामिरूको मूल्याङ्कन (Outcomes Evaluation) र लागत प्रभावकाररता मूल्याङ्कन (Cost Benefit 

Analysis or Cost efectiveness Evaluation) लाई प्रमिुरूपमा र्लइएकोछ । उपयुिक्त 
मूल्याङ्कनमार्थ पर्न थप मूल्याङ्कन गनि सेवा र्लनेिरू (Beneficiaries)  सँग टेर्लर्ोन तथा प्रत्यक्ष 
सम्पकि  गरी सांस्थािरूका हक्रयाकलापबारे प्रश्निरू सोर्िएको छ भने केिी सांस्थािरूका 
हक्रयाकलापबारे हवशेर् जानकारी राख्न े (Key Informants) सँग समेत सम्पकि  गरी अनदुानको 
प्रभावकाररताबारे अरू गिन अध्ययन गने प्रयास भएको छ । 

१.(क)  अध्ययनको उद्दशे्य 

महिला, बालबार्लका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयबाट आ.व.२०७३/०७४ मा गैरसरकारी 
सांस्थािरूमा उपलव्ि गराएको अनदुानको प्रभावकाररताको अध्ययन गनुि रिेको छ । 

२. अध्ययन हवर्ि (Research Method) 

आर्थिक वर्ि२०७३।०७४ महिला बालबार्लका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयबाट अनदुान प्राप्त 
गरेका सांस्थािरूका हक्रयाकलापलाई आिार मानी केिी तथ्यगत प्रश्नावलीिरू (Structured 

Questionnaire)  सोिी सेवाग्रािीिरू र जानकार व्यजक्तिरूको आिारमा अध्ययन गररएको  
छ । अनदुान प्राप्त व्यजक्तिरूबाट रकम िचिको वास्तहवकता बारेमा पर्न अध्ययन गररएको छ । 
यो सवेक्षण मूलतः ज्येष्ठ नागररक,  र्रक क्षमता भएका व्यजक्तिरू, महिला, बालबार्लका र सबै 
क्षेर समेहटएको (र्मजश्रत क्षेर) क्षेरलाई आिार मानी अध्ययन गररएको छ । यो सवेक्षण प्रश्नावली 
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र अवलोकनमा आिाररत छ । अनसुन्त्िान गणुात्मक, मारात्मक तथा र्मजश्रत हवर्िको प्रयोगबाट 
सम्पन्न गररएको छ । 
 

यस अध्ययनमा ५ लािभन्त्दा कमका अनदुानलाई साना अनदुानअन्त्तगित, ५ लािदेजि १० 
लािसम्मका अनदुानलाई म ौला अनदुान र १० लािभन्त्दा मार्थका अनदुानलाई ठूला अनदुानमा 
वगीकरण गररएको छ । 

२.(क) नमनुा छनौट 

नमनुा छनौटमा परेमा सांस्थािरूका सरोकारवालािरूबाट हवशेर् गरेर उत्तर सङ्कलन गने कायि भएको 
छ । यसको अलवा केिी सेवाग्रािी र जानकार व्यजक्तिरू पर्न समावेश गररएको छ । मखु्यतः 
अनदुानमा सञ्चार्लत ४३८ वटा सांस्थािरूबाट १०% ले िनु आउने ४४ वटा सांस्थािरूलाई छनौट 
गररएको छ । जसमा १६ वटा र्रक क्षमता भएका सम्बजन्त्ित काम गने सांस्था, १४ वटा ज्येष्ठ 
नागररकसम्बन्त्िी काम गने सांस्था, ८ वटा महिलासम्बन्त्िी काम गने सांस्था, २ वटा 
बालबार्लकासम्बन्त्िी काम गने सांस्था र ४ वटा र्मजश्रत सांस्थािरू समावेश गररएका छन ्। 

२.(ि) तथ्याङ्क व्यवस्थापन (Data Management)   

तयार पाररएका प्रश्नावलीिरू सोिी सम्बजन्त्ित सांस्थािरूका सरोकारवालािरूसँग तथ्यगत सूचनािरू 
सङ्कलन गररएकोछ । यसका साथै सेवाग्रािी र जानकार व्यजक्तमार्ि त सूचना सङ्कलन गरी रहुटिरू 
सच्याई तथ्याङ्क Mx-Excel  मा रािी तार्लकीकरण र जचरद्वारा वणिन गररएको छ । साथै 
गणुात्मक प्रश्नावलीका हवर्यवस्तिुरूलाई समेत समेटेर यो प्रर्तवेदन तयार गररएको छ । 

३. अध्ययनको हवश्लरे्ण (Analysis of the Study) 

३.१  अनदुानमा सञ्चार्लत सांस्थािरूको हववरण 

यसअन्त्तगित मखु्य गरेर सांस्थामा अनदुान ददइएको रकमका बारेमा अध्ययन आवश्यक भएको िुँदा 
सविप्रथम रकमको हवतरण बारेमा अध्ययन गररएको छ ।  

टेबल नां. १ अनदुानमा सञ्चार्लत सांस्थािरूमा रकमको हवतरण 

प्रकार  रकम (,000)  प्रर्तशत सङ्ग्ख्या प्रर्तशत 
ठूला ५५३००० ८३.० १० २२.७ 
म ौला ६२०० ९.३ १० २२.७ 
साना ५१०० ७.७ २४ ५४.५ 
जम्मा ६६६०० १०० ४४ १०० 
स्रोतः स्थलगत सवेक्षण, २०७४ 
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टेबल १ मा जम्मा ६ करोड ६० लािको हवतरण गररएको छ । अध्ययनमा १० वटा ठूला 
सांस्थामा ५ करोड ५३ लाि अथाित ्८३ प्रर्तशत रकम हवतरण भएको छ । त्यस्तै मध्यमस्तरको 
१० वटा सांस्थामा ६२ लाि (९.३ प्रतजशत) र २४ वटा साना सांस्थािरूमा रु. ५१ लाि (७.७ 
प्रर्तशत) रकम हवतरण गररएको छ । 
 

समग्रमा रकम ज्येष्ठ नागररक, र्रक क्षमता भएका व्यजक्त, महिला र बालबार्लकािरूमा काम गने 
सांस्थािरूको आिारमा वगीकरण गररएको छ । त्यसरी वगीकरण गररएअनसुारको रकम हवतरण 
यस प्रकार छः 

टेबल नां. २. सांस्था अनसुार रकम हवतरण 

प्रकार  रकम (,000)  प्रर्तशत सङ्ग्ख्या प्रर्तशत 
ज्येष्ठ नागररक   २९५०० ४४.३ १४ ३१.८ 
र्रक क्षमता भएका 
व्यजक्त  

१३३०० २०.० १६ ३६.४ 

महिला,  १०५०० १५.८ २ ४.५ 
बालबार्लका  ३९०० ५.९ ८ १८.२ 
र्मजश्रत क्षेर ९४०० १४.0 ४ ४ 
जम्मा ६६६०० १०० ४४ १०० 

स्रोतः स्थलगत सवेक्षण, २०७४ 

टेबल २ अनसुार १४ वटा ज्येष्ठ नागररकका सांस्थामा २ करोड ९५ लाि (४४.३ प्रर्तशत), १६ 
वटा र्रक क्षमता भएका  सांस्थामा १ करोड ३३ लाि (२०%), ८ वटा महिलामा ३९ लाि 
(५.९%), २ वटा बालबार्लकाका सांस्थामा १ करोड ५८ लाि (१५.८%) र र्मजश्रत काम गने ४ 
वटा सांस्थामा ९४ लाि (१४.१%) रकम छुट्ट्याइएको छ । कामका आिारमा सांस्थािरूका 
भवन र्नमािण, तार्लम र जनचेतना, िाना, बस्न र तीथियारा भ्रमणमा रकम िचि गररएको छ ।  
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जचर १. के्षरअनसुारको िचि 

 

स्रोतः स्थलगत सवेक्षण, २०७४ 
 
भवन र्नमािणमा २ करोड ६५ लाि (३९.८%), जनचेतना र तार्लमका लार्ग १ करोड ३२ लाि 
(१९.८%), िाना र बस्नका लार्ग १ करोड १४ लाि (१७.१%) र तीथिस्थल भ्रमणमा १ करोड 
५५ लाि (२३.३%) रकम िचि गररएको छ । 

३.२ ज्येष्ठ नागररक 

ज्येष्ठ नागररकका २ वटा सांस्थामा २ करोड ५१ लाि (६३.२%), ५ वटा मध्यमस्तरका अनदुान 
प्राप्त गने सांस्थाले २८ लाि (२०.१%) र सानो अनदुान प्राप्त गने ७ वटा सांस्थाले १६ लाि 
(११.५%) िचि गरेका छन ्। जनु टेबल ३ मा देिाइएको छ । 

टेबल नां. ३. ज्येष्ठ नागररक सांस्थाअनसुारको रकम हवतरण 

प्रकार  रकम (,000)  प्रर्तशत सङ्ग्ख्या प्रर्तशत 
ठूला २५१०० ६८.३ २ १४.३ 
म ौला २८०० २०.१ ५ ३५.७ 
साना १६०० ११.५ ७ ५०.० 
जम्मा १३९०० १०० १४ १०० 

स्रोतः स्थलगत सवेक्षण, २०७४ 
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जचर २. ज्येष्ठ नागररक के्षरअनसुारको रकम हवतरण 

 

भवन र्नमािणमा २ करोड ११ लाि (७१.५%), तीथिस्थल भ्रमणमा ५९ लाि (२०%), जनचेतना 
र तार्लममा १८ लाि (६.१%) र िाना बस्नमा ७ लाि (२.४%) िचि भएको छ । 

३.३ र्रक क्षमता भएका व्यजक्त 

र्रक क्षमता भएका व्यजक्तिरूको पर्न सांस्थाअनसुारको रकमको हवतरण र के्षरअनसुारको िचिको 
हववरण यस प्रकार रिेको छः 

टेबल नां. ४ र्रक क्षमता भएका सांस्थािरूको रकम हवतरण 

प्रकार रकम (,000)  प्रर्तशत सङ्ग्ख्या प्रर्तशत 
ठूला ९५०० ७१.४ ४ २५.० 

म ौला २१०० १५.८ ३ १८.८ 
साना १७०० १२.८ ९ ५६.२५ 
जम्मा १३३०० १०० १६ १०० 

स्रोतः स्थलगत सवेक्षण, २०७४ 
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अध्ययनको क्रममा ४ वटा सांस्थामा ९५ लाि (७१.४%) ठूलो रकम, ३ वटा सांस्थामा २१ लाि 
(१५.८%) मध्यम रकम, ९ वटा सांस्थामा १७ लाि (१२.८%) सानो रकम हवतरण गररएको  
छ । 

जचर ३. र्रक क्षमता भएका व्यजक्तिरूको क्षरेमा सांस्थािरूको रकम हवतरण 

 

स्रोतः स्थलगत सवेक्षण, २०७४ 
 

यस क्षेरमा जम्मा अनदुान रकम १ करोड ३३  लाि हवतरण भएकोमा ७०.७ प्रर्तशत रकम 
सचेतना तथा तार्लममा, १५ प्रर्तशत रकम र्नमािणमा र १४.३ प्रर्तशत रकम िाद्यान्न तथा 
आवासमा िचि भएको देजिन्त्छ । 

३.४ महिला 

महिलामा जम्मा ८ वटा सांस्था अनदुान प्राप्त गनेमा रिेकोमा मध्यमस्तरको अनदुान प्राप्त गने सांस्या 
१/१ वटा रिेका र्थए भन ेसानो अनदुान प्राप्त गने सांस्था ६ वटा र्थए ।  
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टेबल नां. ५. महिला सांस्थाको अनदुान रकमको हवतरण 

प्रकार  रकम (,000)  प्रर्तशत सङ्ग्ख्या प्रर्तशत 
ठूला १९०० ४८.७ १ १२.५ 

म ौला ८०० २०.५ १ १२.५ 
साना १२०० ३०.८ ६ ७५ 
जम्मा ३९०० १०० ८ १०० 
स्रोतः स्थलगत सवेक्षण, २०७४ 
 

ठूलो अनदुानमा १९ लाि (४८.७%), मध्यम अनदुानमा ८ लाि (२०.५%) र साना अनदुानमा 
१२ लाि (३०.८%) छ ।  

जचर ४. क्षरेअनसुारको िचि 

 

स्रोतः स्थलगत सवेक्षण, २०७४ 

जचर ४ अनसुार भवन र्नमािण १९ लाि (४८.७%) र जनचेतना र तार्लममा २० लाि 
(५१.३%) रकम िचि भएको छ । 
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३.५ बालबार्लका 

बालबार्लकासम्बन्त्िी काम गने सांस्थािरूमा २ वटा छनौट गररएका छन ्। ती दबैु सांस्थाले िाना 
र बस्नको लार्ग १०० प्रर्तशत रकम िचि गरेका छन ्।  

टेबल नां. ६. बालबार्लका सांस्थािरूको अनदुान रकमको हवतरण हववरण 

प्रकार  रकम (,000)  प्रर्तशत सङ्ग्ख्या प्रर्तशत 
ठूला १००० ९५.२ १ ५०.० 
म ौला ५०० ४.८ १ ५०.० 
जम्मा १०५०० १०० २ १०० 

स्रोतः स्थलगत सवेक्षण, २०७४ 

तार्लकाअनसुार ठूलो अनदुान प्राप्त गने १ वटा सांस्थाले १ करोड (९५.२%) र मध्यम अनदुान 
प्राप्त गने १ वटा सांस्थाले ५ लाि (४.८%) प्राप्त गरेका छन ्। 

३.६ र्मजश्रत सांस्था 

यस्ता सांस्थार्भर महिला, बालबार्लका, ज्येष्ठ नागररक,  र र्रक क्षमता भएकामा काम गने सबै 
सांस्थािरू पदिछन ्। यस्ता सांस्थािरूले सबै क्षेरका सेवाग्रािीको काम गरेका छन ्। 

टेबल नां. ७ अनदुान प्राप्त र्मजश्रत सांस्थाको हववरण 

प्रकार  रकम (,000)  प्रर्तशत सङ्ग्ख्या प्रर्तशत 
ठूला ८८०० ९३.६ २ ५०.० 

साना ६०० ६.४ २ ५०.० 
जम्मा ९४०० १०० ४ १०० 

स्रोतः स्थलगत सवेक्षण, २०७४ 

२ वटा सांस्थाले ठूलो अनदुान  ८८ लाि(९३.७ %) प्राप्त गरेका छन ्भने साना सांस्था २ वटाले 
६ लाि (६.४%) रकम प्राप्त गरेका छन ्। 
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जचर ५.र्मजश्रत सांस्थाको िचि हववरण 

 

स्रोतः स्थलगत सवेक्षण, २०७४ 

यस्ता सांस्थािरूले ७७ लाि (८१.९ %) रकम िान र बस्नको लार्ग िचि गरेका छन ्। त्यस्तै 
१५ लाि (१६%) रकम भवन र्नमािण र २ लाि (२.१%) रकम तार्लम र जनचेतनामा िचि 
गरेका छन ्। जम्मा ४४ वटा सांस्थािरूले प्राप्त सबै अनदुान शतप्रर्तशत िचि गरेका छन ्। 

३.७  हवर्भन्न क्षरेमा सांलग्न सांस्थािरूले हवर्भन्न शीर्िकमा गरेको िचिको सङ् जक्षप्त हववरण 

साराांशमा तलको तार्लका तथा जचरबाट हवर्भन्न क्षेरमा अनदुान प्राप्त गरी कायि गरेका 
सांस्थािरूमध्ये ज्येष्ठ  नागररकसम्बन्त्िी सबै सांस्थािरूले सबै क्षेरमा िचि गरे तापर्न र्नमािणमा 
सबैभन्त्दा बढी िचि गरेको देजिन्त्छ । दोस्रोमा बालबार्लकामा काम गने सांस्थािरूले िाना र 
आवासमा मारै सम्पूणि िचि गरेको पाइन्त्छ । त्यस्तै र्रक क्षमता भएका क्षेरमा कायि गने 
सांस्थािरूले र्नमािण र िानामा िचि गरे पर्न तेस्रो सचेतना र तार्लममा बढी रकम िचि गरेको 
देजिन्त्छ । त्यस्तै र्मजश्रत सांथािरूमा काम गने सांस्थािरूले िाना र आवासमा चौथो  बढी अनदुान 
रकम िचि गरेको पाइन्त्छ भन े सचेतना र र्नमािणमा सामान्त्य िचि गरेको देजिन्त्छ । भ्रमणमा 
अनदुानको रकम िचि गनेमा ज्येष्ठ  नागररक सांस्थामा सांलग्न सांस्था मारै रिेका छन ्। 
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टेबल नां. ८ मा सांलग्न सांस्थािरूले हवर्भन्न शीर्िकमा गरेको िचिको हववरण (,०००) 

र्नमािण सचेतना र 
तार्लम 

िाना र 
आवास भ्रमण कुल िचि  

ज्येष्ठ नागररक २११०० १८०० ७०० ५९०० २९५०० 
र्रक क्षमता 
भएका व्यजक्त   

१९९५ ९४०३ १९०२ ० १३३०० 

महिला १९०० २००० ० ० ३९०० 
बालबार्लका ० ० १०५०० ० १०५०० 
र्मजश्रत   १५०० २०० ७७०० ० ९४०० 
कुल िचि    २६४९५ १३४०३ २०८०२ ५९०० ६६६०० 

 

जचर नां. ६ हवर्भन्न क्षरेमा सांलग्न सांस्थािरूले हवर्भन्न शीर्िकमा गरेको िचिको हववरण 
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४. मारात्मक अध्ययनको हवश्लरे्ण (Analysis of Quantitative Study) 

मखु्य मूल्याङ्कन प्रश्निरूलाई तीन तिमा बाँर्डएकोमा मारात्मक (Quantitative) प्रश्निरूको 
आिारमा ज्येष्ठ नागररक, र्रक क्षमता (Disable), महिला, बालबार्लका र र्मजश्रत सांस्थािरू गरी 
पाँचै क्षेरगत तिको हववरण साराांशमा यस प्रकार रिेको छः 

टेबल नां. ९ मारात्मक (Quantitative)  प्रश्निरूको आिारमा ज्येष्ठ नागररक, र्रक क्षमता 
भएका (Disable), महिला, बालबार्लका र र्मजश्रत सांस्थािरू गरी पाचैँ क्षरेगत तिको हववरण 

मूल्याङ्कनका आिार 
प्रश्निरू 

ठीक छ 
(सङ्ग्ख्यामा) 

ठीक छ 
(प्रर्तशत) 

दठकदठकै छ 
(सङ्ग्ख्यामा) 

दठकदठकै छ 
(प्रर्तशत) 

जम्मा 

सिी तररकाबाट भएका 
कायिक्रम 

३६ ८१.८ ८ १८.२ ४४ 

सेवाग्रािीको सन्त्तहुष्ट ३६ ८१.८ ८ १८.२ ४४ 
अनदुानको स्थानीय 
चािना र आवश्यकता 

छ (३१)  ७०.५ छैन (१३) २९.५ ४४ 

लजक्षत समूिमा हवतरण ३७(>८०%) ८४.१ ७ (<८०%) १५.९ ४४ 
अनदुानको सामाजजक 
न्त्यायमा प्रर्तर्नर्ित्व 

४० ९०.९ ४ ९.१ ४४ 

कायिक्रमको सम्पनाताका 
बारेमा 

३० ६८.२ १४ ३१.८ ४४ 

कायिक्रमको प्रभावकाररता ३० ६८.२ १४ ३१.८ ४४ 
कायिक्रमको लक्ष्यको 
प्रर्तर्ल 

३५ ७९.५ ९ २०.५ ४४ 

स्रोतको लजक्षत वगिमा 
भएको उपयोर्गता 

३७ ८४.१ ७ १५.९ ४४ 

सरकार र 
सांस्थािरूबीचको सम्बन्त्ि 

२६ ५९.१ १८ ४०.९ ४४ 

योजनाको समयावर्ि र 
प्रर्तर्ल 

दींिकालीन (३६) ८१.८ 
अल्पकालीन र 
मध्यकालीन 
(८)   

१८.२ ४४ 

सियोगको प्रकार 
राहिय सियोग 
(२६) 

५९.१ 
अन्त्तरािहििय 
सियोग  
(१८) 

४०.९ ४४ 

स्रोतः स्थलगत सवेक्षण, २०७४  
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उपयुिक्त तार्लकामा उल्लेि भएका तथ्याङ्कअनसुार मारात्मक हवश्लरे्णसँग सरोकार राख्न ेहवशेर् गरी 
१२ ओटा  प्रश्निरूको जवार् तथ्यगत आिारमा यस प्रकार रिेको छः 
अनदुान प्राप्त पाँचै प्रकृर्तका कुल ४४ ओटा सांस्थािरूका प्रर्तर्नर्ििरूसँग सोर्िएको पहिलो प्रश्नमा 
के कायिक्रम सिी ढङ्गबाट उपयोग भएको छ त भने्नमा ८८.८ प्रर्तशतले ठीक ढङ्गले उपयोग 
भएको बताएका छन ्भन ेबाँकी ११.२ प्रर्तशतले दठकदठकै बताएका छन ्। उक्त दर कायिक्रमका 
लाभग्रािीिरूबीच कर्तको सन्त्तहुष्ट  रिे भने्नमा पर्न उजल्लजित दर बराबरी नै रिेको उल्लेि छ । 
 

यसैगरी अनदुानको रकमले स्थानीय चािना र आवश्यकतालाई पूरा ग-यो त भने्नमा ७०.५ 
प्रर्तशतले दठकदठकै गरेको भन ेभन े२९.५ प्रर्तशतले  राम्रो गरेको जवार् ददएका छन ्। अको 
सवालमा सरकारी अनदुानको कर्त प्रर्तशत रकम िचि लजक्षत समदुायमा भएको र्थयो त भन्त्दा 
८४.१ प्रर्तशतले ८० प्रर्तशतभन्त्दा बढी भनेका र्थए भन ेबाँकी २० प्रर्तशतले ८० प्रर्तशत भन्त्दा 
कम रिेको बताएका र्थए ।  
 

अनदुानको सामाजजक न्त्यायमा प्रर्तर्नर्ित्व भयो त भने्न अको एक प्रश्नमा ९०.९ प्रर्तशतले राम्रोसँग 
प्रर्तर्नर्ित्व भएको जनाएका छन ्भन ेबाँकी ९.१ प्रर्तशतले दठकदठकै भएको जनाएका छन ्।   
 

यसैगरी कायिक्रम कसरी सम्पन्न गररयो त भने्नमा ६८.२ प्रर्तशतले राम्रोसँग सम्पन्न गरेको र बाँकी 
३१.८ प्रर्तशतले दठकदठकै भने्न जवार् ददएका छन ्। कायिक्रमको प्रभावकाररता बारे सोर्िएको 
अको एक प्रश्नमा ६८.२ प्रर्तशतले राम्रो प्रभाव रिेको भन ेभने बाँकी ३१.८ प्रर्तशतले दठकदठकै 
रिेको औल्याएका छन ्।  
 

यसैगरी कायिक्रमबाट चािेको प्रर्तर्ल प्राप्त भयो त भने्न प्रश्नमा ७९.५ प्रर्तशतले राम्रो भएको र 
बाँकी २०.५  प्रर्तशतले दठकदठकै भएको औल्याएका छन ्। स्रोत लजक्षत वगिका लार्ग कर्त  
उपयोगी रह्यो भन्त्दा ८४.१ प्रर्तशतले राम्रो उपयोगी रिेको र बाँकी १५.९ प्रर्तशतले दठकदठकै 
उपयोगी रिेको जनाएका छन ्। यस्तै सरकार र सांस्थािरूबीचको सम्बन्त्ि कस्तो रह्यो त भन्त्दा 
५९.१ प्रर्तशतले राम्रो सम्बन्त्ि रिेको र बाँकी ४०.९ प्रर्तशतले दठकदठकै भने्न जवार् ददएका  
छन ्। कायिक्रमबाट कुन िदसम्मको प्रर्तर्ल प्राप्त भयो त भन्त्दा दींिकालीन भने्नमा ८१.८ 
प्रर्तशत र बाँकी १८.२ प्रर्तशत अल्पकालीन र मध्यकालीन भने्नमा रिेको पाइयो ।   
 

अन्त्तमा अनदुान रकमबािेक अन्त्य सियोग अरू कसबाट र्लइयो त भन्त्दा राहिय तिका समाज, 
पररवारलगायत बाट ५९.१ प्रर्तशत र अन्त्तरािहििय तिबाट ४०.९ प्रर्तशतले सियोग र्लएको 
देजिन्त्छ  ।  
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५. गणुात्मक हवश्लरे्ण (Qualitative Analysis) 

५.१. ज्येष्ठ नागररक क्षरे  (Senior Citizen Area) 

गणुात्मक हवश्लरे्णका लार्ग पर्न प्रहक्रयागत मूल्याङ्कनअन्त्तगित नौलो काम सांस्थामार्ि त के भयो त 
भने्न प्रश्नको उत्तरमा ज्येष्ठ नागररकअन्त्तगित सांलग्न सांस्थािरूले वृद्धवृद्धािरूलाई मजन्त्दरिरू दशिन 
गराउन,े िार्मिक भजनकीतिन र प्रवचन सनुाउन,े वृद्धाश्रमअन्त्तगित छरर्छमेकका वृद्धवदृ्धािरूलाई 
एकर्रत गने, देशदशिनमा ंमुाउन,े उनीिरूका िकार्िकारप्रर्त सचेत तलु्याउन े तथा उनीिरूलाई 
सम्मार्नत गरेर उत्सािी तलु्याउन ेजस्ता सर्ल कायिक्रम भएको पाइन्त्छ । 
 

यसैगरी प्रर्तर्लका आिारमा मूल्याङ्कन (Outcome Evaluation) कायिक्रमका उपलजव्ििरू केके 
रिे त भनी सोर्िएका प्रश्नको जवार्मा वृद्धवदृ्धािरूका लार्ग वृद्धाश्रम तथा मजन्त्दर र्नमािणमा सियोग 
परुय्ाउन ेकाम भएको, सिाराहविीन वृद्धवृद्धालाई सिारा ददन ेकाम गरेको, उनीिरूका अर्िकारप्रर्त 
सचेत तलु्याउन सूचना प्रवाि तथा प्रकाशनमार्ि त कायि भएको, वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्यप्रर्त सचेत रिी 
वृद्धिरूका लार्ग स्वास्थ्य जशहवर तथा और्िी हवतरणका कायििरू िासिास स्थानमा 
प्रभावकारीरूपमा सञ्चालनमा रिेको पाइएको छ । 
 

यसैगरी वृद्धिरूको लार्ग समहपित भर्नएका अनदुान प्राप्त सांस्थािरूका आफ्नै सबल र कमजोर 
पक्षिरू केके छन ् त भने्न प्रश्नको जवार्मा सबल पक्षअन्त्तगित असिाय वृद्धवृद्धािरूलाई आश्रम 
प्रदान गने, ददवासेवाअन्त्तगित वृद्धवदृ्धािरूलाई एकर्रत गरी सन्त्देशमूलक सङ्गीत कायिक्रम तथा 
प्रवचन सनुाउन ेकायि र्नयर्मत गनि सक्न,ु वृद्धवृद्धािरूलाई जशहवरमार्ि त उपचार गराउन,ु उनीिरूका 
लार्ग केजन्त्रत केिी ंरिरू र्नमािण गरेको देजिन,ु तीथि भ्रमण गरी उनीिरूलाई िसुी तलु्याउन 
सर्ल िनुजुस्ता सकारात्मक पररणामिरू पाइएको छ ।  
 

ज्येष्ठ नागररकतर्ि  केजन्त्रत सांस्थािरूका कमजोरीबारे अध्ययन गदाि अनदुान आकासे िेतीजस्तो िनु ु
अथाित ् र्नयर्मत िनु नसक्न,ु ज्येष्ठ नागररक ग्राम बन ेतापर्न ती ग्राम ९० प्रर्तशत िन िनुेलाई 
लजक्षत गरी र्नमािण गररन,ु अर्िकाांश सांस्थािरूको आफ्नै भवन निनु,ु वृद्धवृद्धािरूलाई भ्रमणमा 
लैजान ेक्रममा अर्िकाांशलाई समेट्ट्न नसक्न ुर व्यजक्तगत सम्बन्त्िमा आिाररत भएर भ्रमणमा छनोट 
गने कारण रकमको सिी उपयोगमा प्रश्नजचन्त्ि उठाउन ेकाम समेत भएको पाइन्त्छ ।   
 

यसैगरी अनदुानको उपलजव्ि बारेको अध्ययन गदाि अन्त्तरािहिय सांस्थालाई नेपालको बढु्यौली बारे 
अनलाइन सेवामार्ि त जानकारी गराउन,ु ज्येष्ठ नागररक सामाजजकरूपमा सम्मार्नत िनु पाउन,ु 
देशदशिन कायिक्रमअन्त्तगित हवर्भन्न पयिटकीय तथा िार्मिक मित्त्वका ठाउँिरूको दशिन गनि पाउन,ु 
कर्तपय सिाराहविीन वृद्ध महिलािरूलाई हवशरे् सांरक्षण प्रदान गनुि, वृद्धिरूलाई एकर्रत गरी 
ददवासेवा कायिक्रममार्ि त प्रशस्त मारामा िार्मिक प्रवचन, सङ्गीत, भजन सनुाएर, गाउन लगाएर 
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प्रजशक्षण गराएको पाइन्त्छ । यसैगरी योग, सङ्गीतमार्ि त वृद्धवृद्धािरूलाई स्वस्थ रिन मद्दत 
परुय्ाएको पाइन्त्छ ।   
 

त्यसो त सरकारी अनदुानमा ददगोपन ल्याउन केकस्ता स ुाविरू ददन सहकन्त्छ त भने्न सन्त्दभिमा 
सांस्थाको आफ्नो भवन िनुपुने, सरोकारवाला र्नकायको र्नरीक्षण सबल र चसु्तदरुुस्त िनुपुने, 
सरकारी अनदुानको प्रभावकारी प्रयोग जोजसले गरररिेका छन ् र्तनमा लगानी गनि सरकारले 
अनदुानको रकमलाई अनगुमनको आिारमा आवश्यकताअनसुार अरू वृहद्ध गरी हवतरण गने ुिपने 
देजिन्त्छ । यसतर्ि  पिुँचको आिारमा पर्न केिी सांस्थािरू देजिएका छन ् र्तनको थप र्नरीक्षण 
जरुरी छ । वृद्धावदृ्धािरूलाई सम्बोिन गने गरी कजम्तमा ७ वटा प्रदेशमा सहुविा सम्पन्न ७ वटा 
नमनुा वृद्धग्राम र्नमािण गनि जरुरी देजिन्त्छ । देशदशिन कायिक्रममा र्तनलाई आिार बनाई भ्रमण 
कायिक्रम गने र अन्त्य जजल्लामा पर्न नमनुाका रूपमा यो कायि गदै लैजान ुउपयुक््त िनुे देजिन्त्छ । 
यसैगरी परुाना अनभुवलाई सँगाल्दै अगार्ड बढ्न के गनुिपलाि भनी मार्गएको स ुावमा ७० वर्ि र 
यसभन्त्दा मार्थका वृद्धवृद्धाका िकमा र्नःशलु्क स्वास्थ्य र्बमा सरकारले यथाशक्य गराउन ु पने, 
समदुायमा आिाररत ज्येष्ठ नागररक गिृ र्नमािणमा तत्काल पिल गनुिपने, ज्येष्ठ नागररकमैरी 
सेवासहुविामार्थको आवाजिरूको सनुवुाइ िनुपुने, कामको आिारमा अनदुान पाउनपुने, स्कुल 
जशक्षाअन्त्तगितकै पाठ्यपसु्तकमा बालबच्चा र वृद्धिरूबीचको माया ममताबारे प्रजशक्षण गराउनपुने, 
वृद्धवदृ्धािरूलाई सामाजजकरूपमै प्रोत्साहित गने अर्भयान र्नरन्त्तर सञ्चालन गनुिपने, असिाय 
वृद्धवदृ्धाको पहिचान गरी र्तनको सम्पूणि उपचार र्नःशलु्क गररनपुने, वृद्धवृद्धालाई उनीिरू सिुाउँदो 
पयिटकीय स्थल छनोट गरी भ्रमणका लार्ग अनदुान रकम उपलव्ि गराउनपुने जस्ता स ुाविरू 
सरोकारवाला सांस्थािरूबाट उपलव्ि भएका छन ्। 

५.२. र्रक क्षमता भएका क्षरे (Disable Areas) 

गणुात्मक हवश्लरे्णका लार्ग प्रहक्रयागत मूल्याङ्कनअन्त्तगित नौलो काम सांस्थामार्ि त के भयो त भने्न 
प्रश्नको उत्तरमा र्रक क्षमता भएका सम्बद्ध सांस्थािरूले र्रक क्षमता भएका व्यजक्तिरूको क्षमता 
अर्भवृहद्ध गराएको, कर्तपयले रोजगारको स्वरोजगार िनुे अवसर पाएको, र्रक क्षमता भएका 
व्यजक्तिरूबाट थपु्र ैिस्तकलाका सामान उत्पादन गनि सक्षम भएको पाइयो ।  
 

यसैगरी प्रर्तर्लका आिार मूल्याङ्कन (Outcome Evaluation) अन्त्तगित सोर्िएको र्रक क्षमता 
भएका क्षेरमा सञ्चार्लत कायिक्रमका उपलजव्ििरू तथा सबल पक्षिरू के रिेका छन ्त भने्न प्रश्नको 
उत्तरमा महिलामार्थ िनुे हिांसाहवरुद्ध तार्लमसँगै सचेतता कायिक्रम प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन भएको, 
र्डजजटल अनलाइन प्रहवर्िमार्ि त दृहष्टहविीनलाई पठनपाठनको अवसर ददलाएको, र्रक क्षमता 
भएका  र उनका अर्भभावकिरूलाई समेत लजक्षत गरी क्षमता अर्भवृहद्ध तार्लम उपलव्ि गराएको, 
बहिरािरूको अध्ययनका लार्ग पाँच िजार शधद चयन िनु,ु र्सडी, एपको र्नमािण िनु,ु भवन 
र्नमािणको कामसँग र्रक क्षमता भएका  महिला, बालबार्लकािरूलाई केिी िदसम्म भए पर्न 
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आश्रय प्रदान गनुि, र्रक क्षमता भएका  प्रकृर्तअनसुार र्भन्नर्भन्न जजल्लामा केिी न केिी शािािरू 
हवस्तार िनु,ु र्रक क्षमता भएका केिी महिला परुुर्िरूले िस्तकलाका सामान उत्पादन गरी 
देशहवदेशका बजारमा आपूर्ति गनुि, केिी जजल्लामा एप (APP)   र्नमािण गरी र्रक क्षमता भएका 
व्यजक्तिरूको हववरण सङ्कलन गने कायि िनु,ु केिी तार्लम प्राप्त र्रक क्षमता भएका व्यजक्तिरू स्रोत 
व्यजक्तका रूपमा स्थाहपत िनु,ु कर्तपय अनदुान प्राप्त क्षेरमा उपचारका क्रममा पूरै र्नःशलु्क सेवा 
असिाय र गररबका लार्ग उपलव्ि गराएको देजिनजुस्ता उपलजव्ििरू यसअन्त्तगित रिेको  
पाइन्त्छ । यसैगरी भकभकेलाई बोल्न सिज तलु्याइएको, कर्तपय र्रक क्षमता भएका 
व्यजक्तिरूलाई कम्प्यटुर तार्लमबाट सक्षम तलु्याउन ेकाम भएको, दृहष्टहविीनलाई पढ्ने आवाजयकु्त 
पसु्तक र्डजजटल प्रहवर्िबाट उपलव्ि गराउने कायिको थालनी भएको, थेरापी सेवाबाट र्रक क्षमता 
भएका व्यजक्तिरूलाई सियोग परुय्ाइएको, र्रक क्षमता भएका  मैरी भवन व्यवस्थापन र र्तनको 
जशक्षाको व्यवस्था र्मलाउन ेनमनुा कायि भइरिेको, आयआजिनका अवसरिरू हवस्तार गदै लर्गएका  
हवर्यिरूलाई पर्न यसअन्त्तगित र्लन सहकन्त्छ । 
 

यसैगरी र्रक क्षमता भएका क्षेरमा सञ्चार्लत कायिक्रमका कमजोरीका बारेमा अध्ययन गदाि र्रक 
क्षमता भएका व्यजक्तिरूलाई नयाँ प्रहवर्िबाट तार्लम सञ्चालन गनि नसहकन,ु र्रक क्षमता भएका 
व्यजक्तिरूको हवहवि स्वरूपबारे र्भन्त्दार्भन्त्दै अर्भलेि पूणिरूपमा वा सबै जजल्लास्तरमा  राख्न नसक्न,ु 
अनदुान रकम समयमै प्राप्त निुँदा कायिक्रम हर्तलो िनुे गरेको, दृहष्टहविीनले पढ्ने आवाजयकु्त 
र्डजजटल पसु्तकिरू अर्त मिँगो भएकोले अर्िकाांशले यसको सदपुयोग गनि नपाउन,ु बहिराको भार्ा 
बजु ददन दोभासेिरू चाहिन ेजनु व्यजक्तगत प्रयोजन र अहर्स सञ्चालनका लार्ग अपररिायि भए पर्न 
र्तनको िचि व्यवस्थापनमा चनुौती थहपएको आभार् िनु्त्छ । 
 

यसैगरी लजक्षत समूिमा केकस्ता पररवतिन आए त भनी गररएको अध्ययनमा केिी भकभके र्रक 
क्षमता भएका, तार्लमपर्छ बोल्न थालेका, र्रक क्षमता भएका व्यजक्तिरूको िकहितलाई 
सांहविानमा स्थाहपत गराउन सक्न,ु दृहष्टहविीनिरू आवाजयकु्त र्डजजटल पसु्तक पढ्ने तार्लमबाट 
प्रजशजक्षत िनु,ु र्रक क्षमता भएका व्यजक्तिरूको सञ्जाल हवस्तार भई र्तनमा  स्वरोजगार र 
जनचेतनामूलक कायिले स्थान ओगट्ट्न,ु र्रक क्षमता भएका व्यजक्तिरूद्वारा उत्पाददत िस्तकलाका 
सामानले देशहवदेशका बजारमा प्रवेश पाउन,ु कर्तपय र्रक क्षमता भएका व्यजक्तिरू थेरापी 
सेवापर्छ जीवन सिज भएको अनभुरू्त गनुि, र्रक क्षमता भएका व्यजक्तिरू पर्न हवस्तारै 
आयआजिनमा सांस्थागतरूपमा बढ्दै जान,ु कर्तपय र्रक क्षमता भएका व्यजक्तिरू तार्लमपर्छ स्रोत 
व्यजक्त बन्न सर्ल िनु,ु केिी तार्लमपर्छ रोजगार प्राप्त गनि सर्ल िनुलुाई मखु्यरूपमा अनदुानले 
ल्याएको लजक्षत समदुायमार्थको पररवतिन भन्न सहकन्त्छ । 
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यसैगरी सरकारी अनदुानमा ददगोपन ल्याउन केकस्ता कदमिरू वा स ुाविरू ददन सहकन्त्छ त भने्न 
सन्त्दभिमा सांस्थाले कामको उपलजव्ि र योजना हवश्वासका साथ सरकारसमक्ष पेस गनुिपने र 
सरकारका प्रर्तर्नर्िले सांस्थाको उपलजव्िलाई र्नरीक्षणको मित्त्वपूणि आिार बनाई अनदुान ददँदा 
ददगो िनुे तकि  एकार्तर छ भन ेअकािर्तर  हवर्भन्न र्रक क्षमता भएका व्यजक्तिरूको पहिचान गरी 
र्तनका आवश्यकताका आिारमा अनदुान ददँदा ददगो िनुे देजिन्त्छ । 
 

यसैगरी सांस्थामा सांलग्न व्यजक्तिरूसँग परुाना अनभुविरू सँगाल्दै अगार्ड बढ्न के गनुि पलाि भनी 
मार्गएको स ुावमा कामको प्रकृर्तको र्नरीक्षण गरी अनदुान रकम हवतरण गनुिपने, अनदुान रकम 
ददँदा समयमा ददनपुरय्ो, र्रक क्षमता भएकाका लार्ग  ऐनअन्त्तगित स्थापना गनुिपने केन्त्रिरू 
तरुुन्त्तै स्थापना गररन ुपरय्ो, दोभासे राख्न ेनीर्त सरकारले र्छटो भन्त्दा र्छटो अवलम्बन गनुिपरय्ो । 
आफ्नै अहर्स निनु ेसांस्थाले स्थाहपत सांस्थाको अनदुान ंटाउन ेकाम भएकोले त्यस्ता सांस्थािरूलाई 
र्नरुत्साहित गनुिपने, र्रक क्षमता भएका जो स्कुल जशक्षा प्राप्त गछिन ्त्यसपर्छ र्तनलाई किीीँ न 
किीीँ रोजगार उपलव्ि गराउनपुरय्ो । प्रभावकारी र्रक क्षमता भएका सांस्थािरू पहिचान गरी 
र्तनीिरूको, क्षमता अरू वृहद्ध गनि अनदुान रकम बढाउन ेनीर्त सरकारको िनुपुरय्ो भने्न िालका 
हवशेर् स ुाविरू रिेको पाइन्त्छ । 

५.३. महिला क्षरे (Woman Area) 

गणुात्मक हवश्लरे्णका लार्ग पर्न प्रहक्रयागत मूल्याङ्कन (Process Evaluation) अन्त्तगित सांस्थामार्ि त 
नौलो काम के भयो त अथवा कायिक्रमका उपलजव्ििरू के रिे त भने्न सवालमा महिला हिांसाहवरुद्ध 
चेतना अर्भवृहद्ध गने अनपढ महिलालाई लेिपढ गनि र्सकाउन,े राजनीर्तमा महिला सिभार्गता 
अर्भवृहद्ध गरी उनीिरूलाई सशक्तीकरण गनि बल परुय्ाएको, िस्तकलाका सामान,  ोला, चप्पल 
र्नमािण गरेको, र्सलाइबनुाइ तार्लम तथा बाख्रा, भैंसीपालन र तरकारी िेतीमा महिलालाई 
सबलीकरण गदै लगेको देजिन्त्छ । यसैगरी महिला कायिक्रमअन्त्तगित अन्त्य सबल पक्षिरूमा महिला 
स्वावलम्बनसहित दक्षता वृहद्ध गदै लगेको, वातावरणमैरी कायिलाई जोड ददइएको जस्ता कायििरू 
भएको पाइन्त्छ । यस क्षेरमा रिेका कायिक्रमका कमजोरी पक्ष भनेको तार्लमसँगै सर्ल हकसानका 
उपलजव्िबारे अवलोकन गराउन नसक्न,ु हिांसाका ंटना भएका सबै जजल्लामा सांस्थाको हवस्तार गनि 
नसहकएको, अनदुान रकम कम तर सिभार्गता व्यापक बने्न गरेको कारण कायिक्रम हर्तलो बनेको 
पाइयो ।  
 

यसैगरी महिला क्षेरमा सञ्चार्लत सांस्थािरूका कायिक्रमिरूबाट के पररवतिन भयो त भने्न सवालमा 
हिांसाहवरुद्ध आवाज उठाउन ेतिमा महिलािरू सबल बन्त्दैआएको, महिला सशक्तीकरण भई रोजगार 
प्राप्त गनिमा केिी िदसम्म सर्लता प्राप्त भएको, महिलािरूको शोर्णहवरुद्ध चेतना अर्भवहृद्ध िनुे 
कायि भएका, त्यसैगरी महिलामार्ि त नै बाख्रा- भैंसी पालनसँगै तरकारी िेतीमा राम्रो सर्लता प्राप्त 
िनुे गरेको पर्न अध्ययनको क्रममा देजियो । 
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यसैगरी सरकारी अनदुानको र्नरन्त्तरताका लार्ग कस्तो कदम चाल्न ु पलाि भने्न प्रश्नको जवार्मा 
तार्लमबाट वजञ्चत तथा महिला  साक्षरताबारे महिलाको पहिचान गरी त्यसका लार्ग अनदुान 
छुयाउन े हवर्िको प्रयोग िनुपुने, अनदुान रकमलाई पिुँचका आिारमा िोइन सांस्थाको आफ्नै 
क्षमताको हवस्ततृ मूल्याङ्कन गरी सरकारले र्नयर्मत गनुिपदिछ । आम्दानीका पयािप्त सम्भावना 
पहिचान गरेर मारै सांस्थािरूलाई लगानी गदाि प्रर्तर्ल राम्रो िनुे िुँदा यसका आिारमा अरू 
अनदुान ददन बाटो िलुा िनु ेदेजिन्त्छ ।      
 

अन्त्तमा हवगतको अनभुवका आिारमा के स ुाव ददन ुिनु्त्छ त भने्न प्रश्नको जवार्मा महिला हिांसा 
रोक्न महिलालाई सचेत पाने काम स्थानीयतिका स्थानीय नेततृ्वतिमा रिेका महिलाकै पिलमा सरुु 
गदाि महिला हिांसा स्वतः कम िनु,े अनपढ महिलालाई सामान्त्य लेिपढ गराउन सरकारी पिल नै 
जरुरी रिेको, स्वावलम्बी महिलालाई प्रयोग गरी थप आय आजिनको हवकासका लार्ग थप अनदुान 
हवस्तार गनुिपने, अनदुानको रकम र्सिै मन्त्रालयबाट प्रवाि गदाि स्थानीयतिको हवश्वास गमु्न ेिुँदा 
यसका स्थानीय सरकारी र्नकायलाई नै जजम्मेवार बनाउनपुने जस्ता स ुाविरू प्राप्त भएको  
पाइन्त्छ । 

५.४. बालबार्लका क्षरे (Chidlren Area) 

गणुात्मक हवश्लरे्णका लार्ग पर्न प्रहक्रयागत मूल्याङ्कन (Process Evaluation)  अन्त्तगित सांस्थामार्ि त 
के काम भयो त अथवा कायिक्रमका उपलजव्ििरू के रिे त भने्न सवालमा बालबार्लकाका लार्ग 
भकूम्पपर्छ कक्षाकोठा र्नमािण गने काम भएको, बालबार्लका सरुजक्षत गने र र्तनका लार्ग 
कल्याणकारी कायिक्रम सञ्चालन गने काम भएको, बालगिृिरू सञ्चालनमा ल्याइएको, 
बालबार्लकाका लार्ग हवद्यालय पनुर्निमािणमा सियोग गने, जोजिममा रिेका बालबार्लकालाई सांरक्षण 
गने र हवद्यालयमा बालबार्लकाको सङ्ग्ख्या बढाउन सचेतना कायिक्रम सञ्चालन गने जस्ता 
उपलजव्िमूलक कामिरू भएको पाइएको छ । यसैगरी यसका क्षेरमा काम गने सांस्थािरूले 
उजल्लजित सबल पक्षका अर्तररक्त प्रशासर्नक कमिचारीको सेवाको र्नरन्त्तरता रकमको अभावमा 
जोजिममा परेको र जनशजक्तको अभाव समेत िेप्दै आएको जस्ता कमीकमजोरीिरू  ेल्दै आएको 
पाइन्त्छ । 
 

यसैगरी लजक्षत समदुायमा के पररवतिनिरू देिा परे त भनी सोर्िएको प्रश्नको जवार्मा 
बालबार्लकाले भकूम्पपर्छ राम्रो कक्षाकोठा प्राप्त गनुि, जोजिममा परेका बालबार्लकाका लार्ग 
बालगिृ सञ्चालनमा आउन,ु ददवा िाद्यान्न कायिक्रमसँगै  हवद्याथी भनािमा उल्लेख्य सिुार आउनकुा 
साथै बच्चाको स्वास्थ्यमा सिुार आउन ेकाम भएको समेत पाइयो । 
यसैगरी सरकारी अनदुानको र्नरन्त्तरताका लार्ग केकस्ता कदम चाल्न ु उपयकु्त िोला त भने्न 
सवालमा प्राइभेट स्कुलले १० प्रर्तशत र्नःशलु्क बच्चािरू पढाउन ुपनेमा असिाय टुिरुालाई पहिलो 
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प्राथर्मकतामा रािी सेवा प्रदान गदाि यसको र्नरन्त्तरतामा सियोग पगु्ने देजिन्त्छ । यसैगरी 
अनभुवका आिारमा स ुाव ददन े सवालमा सरकारी दगुिम िालका स्कुलमा ददवा िाजा 
कायिक्रमलाई र्नयर्मत बजेटबाट चलाउँदा हवद्यालयमा बालबार्लकाको सङ्ग्ख्या बढ्ने देजिन्त्छ भने 
प्रोजेक्टमा आिाररत भएर सिैं सांस्था चल्दैन तसथि र्नयर्मत बजेटका माध्यमबाट बालबार्लकाका 
क्षेरमा कल्याणकारी काम िनु ुजरुरी छ । 

५.५. र्मजश्रत क्षरे  (Mixed Area) 

यसअन्त्तगित त्यस्ता सांस्थािरूलाई र्लइएको छ जनु सांस्थाले मार्थ उजल्लजित ज्येष्ठ नागररक, 
बालबार्लका, महिला तथा र्रक क्षमता भएका व्यजक्तिरूका सबै क्षेरलाई समेटी आफ्ना 
हक्रयाकलाप सञ्चालनमा ल्याएका छन ् । गणुात्मक हवश्लरे्णका लार्ग प्रहक्रयागत मूल्याङ्कन 
(Process Evlauation)  अन्त्तगित सांस्थामार्ि त के काम भयो अथवा कायिक्रमका उपलजव्ििरू के 
रिे त भने्न सवालमा हवहवि क्षेरअन्त्तगित वृद्धवृद्धालगायतलाई स्वास्थ्य जशहवर (सािारण र स्त्रीरोग 
हवशेर्) सञ्चालनमा ल्याई उपचार गनुि, ज्येष्ठ नागररक, महिला, बालबार्लका तथा र्रक क्षमता 
भएका, समेतलाई योग ध्यानमा लगाउन सर्ल िनु,ु अहटजम भएकािरूका आमा बवुा आफ्ना 
बच्चालाई सम्िाल्न सक्षम िनु,ु राज्यका ३० जजल्लाका ४५७ जनालाई अहटजम तार्लम उपलक्व्ि 
गराउनजुस्ता पक्षलाई उपलजव्िका रूपमा र्लन सहकन्त्छ । यसैगरी उजल्लजित कायिक्रमका सबल 
पक्षिरूमा हवर्भन्न समूिका महिला र्रक क्षमता भएका अहटजम बालबार्लकामा रिेका हवर्भन्न 
रोगिरू पत्ता लगाई उपचार गनुि, तार्लम प्राप्तबाट अन्त्यलाई तार्लम ददन सक्षम िनु,ु 
कुष्ठरोगीलगायतलाई व्यवजस्थत गरी उपचार िनु सक्न,ु अहटजम भएका बालबार्लकािरूलाई 
आमाबवुािरूमार्ि त ंरमा नै सम्िाल्न सक्न ेबनाउनलुाई सबल पक्षका रूपमा र्लन सहकन्त्छ । 
 

यसैगरी यस क्षेरका कमजोरीिरूमा रोग पत्ता लाग्न ुतर और्िीको अभाव िनु,ु सेवाग्रािीिरू बढ्न ु
तर सेवा हवस्तारमा समस्या िनु,ु ठाउँको अभाव िनु,ु तार्लम र्लएर जानेिरूलाई हपछा गनि नसक्न,ु 
अहटजम भएका बाब ु आमाको मतृ्यपुर्छ र्तनको अवस्था के िनुे भने्न गम्भीर सवाल रिन,ु 
अहटजमको एक मार सांस्था नेपालमा रिेकोमा यसको असर्लतामा ठूलो िनराशी हवदेजशन ेितरा 
रहिरिेको, कुष्ठरोगीका छोराछोरी, नातीनार्तनालाई पनुवािस गराउन नसक्न ुआदद सबै यसअन्त्तगितका 
कमजोरीका रूपमा र्लन सहकन्त्छ । 
 

यसैगरी लजक्षत समदुायमा के पररवतिन भयो त भने्न सवालमा स्वास्थ्य चेतना अर्भवृहद्ध भएको, पूणि 
अनशुार्सत नागररक उत्पादनमा सियोग  परुय्ाइएको, तार्लमबाटै असिज बालबार्लका तथा यवुािरू 
सिज बन्त्दै आएको, अहटजममैरी वातावरण बनाउन सर्लता प्राप्त भइरिेको, कुलतमा र्सेका थपु्र ै
यवुािरूलाई अध्यात्म ज्ञानबाट मकु्त गरेको, कुष्ठरोगजस्तो भयानक रोगबाट उन्त्मजुक्त पाउनेको 
सङ्ग्ख्या बढ्दै जान,ु उनीिरूले एकै स्थानमा िानबस्न र उपचारको समेत सहुविा प्राप्त गनुिलाई पर्न 
पररवतिनका रूपमा र्लन सहकन्त्छ । 
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सरकारी अनदुानको ददगो प्रयोगका लार्ग रोगीको सङ्ग्ख्या र रोगबारे पहिचान हवस्तार गरररिने 
त्यसबाट केकर्त रकम  किा ँिचि गने भने्न मार र्नजित िुँदैन। रोग लाग्न नददन पूवि साविानी 
अपनाउन पर्न कदम चाल्न सहकन्त्छ । यसैगरी अध्यात्म ज्ञानको साथै योगको मित्त्वलाई ध्यानमा 
रािी त्यसतर्ि  र्नयर्मत रकम छुयाउँदा कायिक्रमले ददगो रूप र्लन सक्दछ । अनदुानको 
ददगोपनका लार्ग अनगुमनमा आिाररत सिी सांस्था छानी अनदुान हवतरणले प्राथर्मकता पाउन ुजरुरी 
िनु्त्छ । 

६. लाभाजन्त्वतिरू तथा सिी जानकारिरूका भनाइिरू (Statements of  Beneficiaries and 

Key Informants)  
अन्त्तमा अनसुन्त्िानको प्रहक्रयालाई अरू बढी सत्यतथ्यमा आिाररत गने क्रममा गैरसरकारी 
सांस्थािरूबाट उपलव्ि गराइएका सेवासहुविा ग्रिण गने लाभाजन्त्वतिरू (Beneficiaries)  का 
बीचमा गई गररन ेअध्ययन पर्न गणुात्मक हवश्लरे्णअन्त्तगित मित्त्वपूणि रिने गदिछ । यो क्रममा 
कूल ४४ मध्ये ११ वटा सांस्थाका लाभाजन्त्वतिरूसँग सम्पकि मा रिी उपलव्ि गराइएका 
सेवासहुविािरूबारे िारणा बझु्न ेप्रयास भएकोमा ज्येष्ठ नागररकअन्त्तगित सेवा सहुविा, उपभोग गनेको 
मारा २७% रिेको, र्रक क्षमता भएका  व्यजक्तअन्त्तगित ४५% रिेको, महिलाअन्त्तगित १८%, 
सम्पूणि क्षेर समेहटएको ९% लाभाजन्त्वत रिेका छन ्। र्तनीिरू अर्िकाांशले सांस्थाबाट उपलव्ि 
गराएका सेवासहुविािरू सन्त्तोर्जनक रिेको अर्भव्यजक्त ददएका छन ् । उनीिरूले अनदुानको 
रकमलाई अरू हवस्तार गरी आफ्ना सेवासहुविािरू हवस्तार गररददन आग्रिसमेत गरेका छन ्। 
     यसैगरी गैरसरकारी सांस्थाका हक्रयाकलापलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गरेको भनी समाजमा 
स्थाहपत सांस्थािरूप्रर्त हवशेर् जानकारी भएका व्यजक्तिरू (Key Informents) बाट सोिपछु गरेर 
पर्न तथ्याङ्किरू सङ्कलन गरी र्नष्कर्िमा पगु्न ेअनसुन्त्िानको प्रहक्रया रिेको िनु्त्छ । यसअन्त्तगित कुल 
४ जना व्यजक्तिरूसँग सम्पकि  गनि सम्भव भएकोमा ज्येष्ठ नागररक क्षेरअन्त्तगित ५० प्रर्तशत  Key 

informents रिेकोमा र्तनीिरू सबैले यस क्षेरमा काम गने गैरसरकारी क्षेरको भरू्मका प्रभावकारी 
रिेको तथा वृद्ध भवन र्नमािणमा उपलव्ि अनदुान कम भएको भने्न तथ्य उपलव्ि गराएका छन ्। 
यसैगरी र्रक क्षमता भएका  क्षेरको प्रर्तर्नर्ित्व गने २५ प्रतजशत  Key informents ले तथा 
सबै क्षेर समावेश गरी काम गरेको गैरसरकारी सांस्थामा सांलग्न  भई कायि गरेको अनभुतू गने २५ 
प्रतजशत  Key Informents  ले समेत गैरसरकारी क्षेरको कामकारवािीलाई सकारात्मकरूपमा 
िेरेको पाइएको छ । अर्िकाांशले गैरसरकारी सांस्थालाई अनदुान ददँदा र्तनका वास्तहवक 
हक्रयाकलापमार्थ गिन अनगुमन गरेर अनदुान ददन ुउपयकु्त िनुे स ुाव ददएको पाइएको छ ।    

७. अध्ययनको साराांश तथा उपलजव्ििरू (Summary and Findings of the Study) 
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प्रस्ततु अध्ययनको मूल आिार मारात्मक तथा गणुात्मक हवर्ि दबैुलाई अवलम्बन गरी र्मजश्रत 
हवर्िका माध्यमबाट सत्यतथ्य प्रकाशनमा ल्याउन ु रिेको छ । यसअनसुार मारात्मक हवर्िको 
प्रयोगबाट जानकारी प्राप्त गने सन्त्दभिमा सरकारी अनदुानमा सञ्चार्लत हवर्भन्न के्षरसगँ सम्बन्त्ि राख्न े
सांस्थाबाट उपलव्ि गराएको मारात्मक पररणाम बारेको प्रश्निरूको जवार्का आिारमा ज्येष्ठ 
नागररक, र्रक क्षमता भएका, महिला, बालबार्लका र र्मजश्रत क्षेरमा अनदुानबाट सञ्चार्लत 
सांस्थाका कायिक्रमिरू सिी ढङ्गबाट सञ्चालनमा रिेको पाइयो । यसैगरी कायिक्रममा सांलग्न 
सिभागीिरू ८० प्रर्तशतभन्त्दा बढी सांस्थाका कायिक्रमबाट सन्त्तषु्ट भएको उल्लेि छ भन ेबाँकी 
प्रर्तशत सबै केिी िदसम्म सन्त्तषु्ट रिेको उल्लेि छ । यसैगरी िरेक क्षेरमा सरकारी लगानीको 
मारा स्थानीय अवस्था र आवश्यकताअनसुार भयो त भन्त्दा अर्िकाांशले भयो भने्न जवार् ददएको 
भए तापर्न र्तनमा केिी गनुासािरू अनदुान रकम कम भएको भने्नमा देिा परेका छन ्। यसैगरी 
८० प्रर्तशतभन्त्दा बढी सरकारी अनदुान िरेक क्षेरमा लजक्षत समदुायको िकहितलाई ध्यानमा रािी 
िचि भएको पाइयो । सामाजजक न्त्यायलाई ध्यानमा रािी रकम हवतरण भएको छ त भने्न प्रश्नको 
जवार्मा  न्त्डै ९०.९ प्रतजशतले हवतरण भएको जस्वकारेको पाइयो । यद्यहप यसर्भर महिला 
क्षेरमा सांलग्न गैरसरकारी सांस्थािरूको भरू्मका अन्त्यको तलुनामा केिी प्रर्तशतले कम भएको 
तथ्याङ्कले औांल्याएका छन ् तर पर्न सकारात्मक पररणामप्रर्त यस क्षेर पर्न बर्लयो नै देजिएको  
छ । 
 

यसैगरी सरकारी अनदुानबाट सञ्चार्लत गैरसरकारी सांस्थािरूको कायिक्रमबाट चािेको उपलजव्ि प्राप्त 
भयो त भने्नमा  न्त्डै ८४.१ प्रर्तशतले िेरै राम्रोसँग प्राप्त भएको भने्न जवार् ददएको पाइयो भन े
बाँकीले पर्न केिी मारामा प्राप्त भएको सकारात्मक प्रर्तहक्रया ददएको पाइएको छ । 
 

यसैगरी सेवाग्रािीले सहुविाको उच्चतम  प्रयोग गरे त भने्न सवालमा समग्रमा अर्िकाांशले 
सकारात्मक जवार् ददएको पाइएको छ । यस्तै उपलजव्ििरू कुन िदसम्म प्रभावकारी िोलान ्त 
भनी राजिएको जजज्ञासामा अर्िकाांशको (८१.८ प्रर्तशत) दींिकालसम्म र बाँकी केिीको मार 
मध्यकालसम्म भने्न जवार् पाइयो । सरकारी अनदुानका अर्तररक्त अर्िकाांश सांस्थालाई अन्त्तरािहिय 
र राहिय सियोगसमेत रिेकोमा राहिय सियोगअन्त्तगित समाज, पररवार नाता सम्बन्त्िबाट ५९.१ 
प्रर्तशत सांस्थाले  र अन्त्तरािहिय तिबाट ४३.९ प्रर्तशत सांस्थाले सियोग र्लएको पाइएको छ । 
     
यसैगरी गणुात्मक हवर्िअन्त्तगित अर्िकाांश अनसुन्त्िानमूलक पद्धर्तबाट सङ्ग्ग्रि गररएका 
हववरणिरूलाई आिार बनाउँदा ज्येष्ठ नागररकका क्षेरमा सांलग्न गैरसरकारी क्षेरका सांस्थािरूका 
कामको पररणामलाई िेदाि ज्येष्ठ नागररकको चौतर्ी हवकासमा सांस्थािरूले िेलेको भरू्मका 
सकारात्मक पाइएको छ । यसैगरी र्रक क्षमता भएका , महिला, बालबार्लका तथा र्मजश्रत 
क्षेरमा गैरसरकारी सांस्थािरूले सरकारी अनदुानको सदपुयोग गरी हवदेशी सियोगसमेत जटुाएर 
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सिाराहविीनलाई सिारा ददएर, नौलो स्थानको भ्रमण गराएर  आफ्ना अर्िकारप्रर्त सचेत तलु्याएर, 
उनीिरूलाई एकताबद्ध पारेर, व्यजक्तगत सीप दक्षताको तार्लममार्ि त व्यजक्तत्व हवकास गरेर, 
रोजगारी तथा स्वरोजगारीको दरमा हवस्तार गरेर, हवर्भन्न ंमु्ती जशहवरमार्ि त स्वास्थ्य परीक्षण गरी 
और्िी उपलव्ि गराएर उपलजव्िमूलक थपु्र ैप्रर्तर्लिरू ददन सक्षम रिेको पाइएको छ । 
 

मार्थ उजल्लजित हवहवि क्षेरमा सकारात्मक प्रर्तर्लमिुी पररणामिरू र्नकाल्न अनदुानमा सञ्चार्लत 
अर्िकाांश सांस्थािरू सर्ल रिे तापर्न यी सांस्थािरू स्वयां आर्ैं  सञ्चालन िनुे सन्त्दभिमा केिी 
कमजोरीबाट बाँर्िएको पर्न पाइयो । यसअन्त्तगित कर्तपय सांस्थालाई बजेट कम भएको कारण 
लजक्षत समदुायमा थपु्र ै सन्त्तहुष्टिरू पूरा गनि नपाएको अवस्था पर्न हवद्यमान रिेको पाइयो । 
यसअन्त्तगित कर्तपय सांस्थाको आफ्नो भवन वा अहर्स पर्न निनु,ु अनदुान रकम समयमै र्नकासा 
निुँदा िचिमा ितारोसँगै लजक्षत समदुायलाई व्यवजस्थत भएर सेवासहुविा उपलव्ि गराउनमा समस्या 
आइपरेको देजियो । यसैगरी कर्तपयमा वृद्धमैरी, र्रक क्षमता भएका मैरी, बालबार्लका तथा 
महिलामैरी भवनको आवश्यकता िजड्कएको पाइयो भने कर्तपय लजक्षत समदुायलाई तार्लम ददन 
पयािप्त ठाउँको अभाव िनु ेगरेको र उपयकु्त स्थान प्रयोग गदाि िचि बढी िनुे समस्या पर्न प्रशस्तै 
देिापरय्ो जसले गदाि अनदुान तथा सियोग प्राप्त रकमको अनावश्यक क्षेरमा नचािँदा नचािँदै 
लगानी गनुिपने अवस्थासँगै लजक्षत समूिका हितिरूलाई िमु्च्याउन बाध्य भएको पाइयो । 
 

यसैगरी सरकारी अनदुान ददगोरूपमा प्राप्त गरररिन केकस्ता कदम चाल्न ु पलाि भने्न सवालमा 
सांस्थाको आफ्नो भवन िनुपुने, योजना, कायिक्रम र अनगुमनले स्थान पाउनपुने, सरकारी अनदुान 
अनगुमनमा आिाररत िनुपुने, लजक्षत समूिको र्नरन्त्तर अर्भलेि राख्न े र त्यसका आिारमा मारै 
अनदुानको मारा प्रवाि गने गदाि सकारात्मक पररणाम र्नस्कन ेदेजिन्त्छ । 
 

अन्त्तमा अनदुानमा सञ्चार्लत सांस्थाका प्रर्तर्नर्ििरूलाई परुाना अनभुवबाट अगार्ड बढ्न केकस्ता 
स ुाविरू ददन चािन ु िनु्त्छ भने्न प्रश्नको जवार्मा मार्थका पाँचै क्षेरमा काम गने सांस्थाका 
प्रर्तर्नर्ििरूको जवार् सङ्ग्क्षपेमा तल प्रस्ततु गररएको छ ।  
 

अनदुान रकमको मारा सांस्थाका कामकारवािीको र्नरीक्षण गरेर र्तनका उपलजव्ििरूका आिारमा 
प्रवाहित गनुिपने, ६० वर्ि काटेका वृद्धवृद्धािरूको र्नःशलु्क स्वास्थ्य र्बमा गररनपुने, समदुायमा 
आिाररत ज्येष्ठ नागररक भवन र्नमािण गररनपुने, हवर्भन्न सांस्थामा रिेका असिाय बालबार्लकालाई 
प्राइभेट स्कुलिरूमा १० प्रर्तशत र्नःशलु्क भनाि गने प्राविानअनसुार पहिलो प्राथर्मकतामा रािी 
प्रहक्रया अगार्ड बढाउन पिल गनुिपने, असिाय बालबार्लका, महिला, र्रक क्षमता भएका, 
वृद्धवदृ्धाको उपचार सरकारी अस्पतालमा र्नःशलु्क गररनपुने, आफ्नै कायािलय नभएका सांस्थािरूले 
स्थाहपत सांस्थाको अनदुान काट्ट्ने प्रवृजत्तको अन्त्त िनुपुने, कर्तपय रोगिरूको उपचार िनुे एकमार 
सांस्था नेपालमा रिेकाले (जस्तैः स्पाइनल इन्त्जरुीका तथा अहटजमका र्बरामीका लार्ग स्थाहपत 
सांस्था) र्तनको स्थाहयत्वप्रर्त सरकार सचेत बनु्नपने अन्त्यथा यी सांस्थाको अन्त्तसँगै ठूलो िनराशी 
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बाहिररन ेतथा अर्िकाांश त उपचारबाटै वजञ्चत िनुे जस्थर्तप्रर्त समयमै सचेत रिन ुजरुरी रिेको समेत 
स ुाविरूमा उल्लेि छ । 

८. अध्ययनको र्नष्कर्ि  (Conclusion of the Study)  

अनदुानमा सञ्चार्लत गैरसरकारी सांस्थाको प्रभावकाररता मूल्याङ्कन बारेको उपयुिक्त हवस्ततृ 
अध्ययनबाट र्नम्न र्नष्कर्ि र्नकाल्न सहकन्त्छः 

(क) सरकारी अनदुान रकम सामाजजक कल्याणका हवर्भन्न क्षेरमा जेजसरी जनु उद्देश्यका 
लार्ग हवतरण गररएको र्थयो सो उद्दशे्यअनरुूप गैरसरकारी सांस्थािरूले अर्िकाांश 
कायािन्त्वयन गरेको पाइएको छ । 

(ि) सरकारी अनदुान प्राप्त गरेकै भरमा कर्तपय गैरसरकारी सांस्थािरूले आन्त्तररक तथा 
वैदेजशक सियोगसमेत प्राप्त गरेको कारण अनदुान रकमभन्त्दा िेरै नै रकम लजक्षत 
समदुायमा िचि गरेको पाइएको छ ।  

(ग) गैरसरकारी सांस्थािरूले अन्त्तरािहिय सियोग र्लँदा उक्त सियोग रकमबारे सरकारी 
र्नकायलाई जानकारी िनुपुने र उक्त रकमसमेतको प्रभावकाररता मूल्याङ्कन गररँदा 
सांस्थाको पारदजशिता कायम िनुे र अनपेजक्षत लाभ र्लन िोज्नेिरूलाई र्नयन्त्रणमा राख्न 
सहकन ेस्पष्ट नै छ । 

(ं) सामाजजक सेवाका क्षेरमा परुय्ाएको योगदानका आिारमा अनदुान रकमको मारा सानो, 
ठूलो िनुपुनेमा सिी अनगुमनको कमीको कारण सो िनु नसकेको अनभुतू भएकोले 
यसमा सिुार गनुि जरुरी देजिन्त्छ । 

(ङ) सांस्थालाई अनदुान ददँदा र्नजित मापदण्डिरू तोहकनपुदिछ । यसका आिारमा केकर्त 
लजक्षत समूििरू रिेका छन,् केकर्त लजक्षत समूिर्भर नराम्ररी प्रतार्डतिरूको सङ्ग्ख्या 
रिेको छ, र्तनको मूल्याङ्कनसँगै सांस्थाका हवगतका हक्रयाकलाप र र्तनका सदस्यिरूको 
यथेष्ट हववरणिरू हवशेर् गरी आर्थिक अनशुासन बारेको जानकारी समेत ग्रिण गरी 
अनदुानको मारा र्नजित गररनपुदिछ । 

(च) पिुँचका आिारमा अनदुान रकम केिी सांस्थामा प्रभाहवत भएको अनभुतू भएकाले 
पिुँचका आिारमा िोइन लजक्षत समदुायका आवश्यकतािरूको पहिचानका आिारमा 
िनु ुआवश्यक देजिन्त्छ । 

(छ) अनगुमनको क्रममा र्रक क्षमता भएका क्षेरमा सांलग्न सांस्थािरूका हक्रयाकलापिरू 
अत्यन्त्तै मार्मिक र पररणामिुी अनभुतू भएका छन ्। वास्तवमा सामाजजक कल्याणका 
क्षेरमा सबैभन्त्दा बढी चासोको क्षेर पर्न र्रक क्षमता भएका नै छन ्। र्रक क्षमता 
भएका सांस्थािरूका हक्रयाकलापिरू सबैभन्त्दा बढी सकारात्मक र अनकुरणीय पाइएका 
छन ्। तसथि पररणामिरू वा उपलजव्िको लेिाजोिा गरी ती सांस्थािरूमा अनदुानको 
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रकमलाई उल्लेिनीयरूपमा बढाउन ुजरुरी देजिएको छ । यसको मतलब महिला, 
बालबार्लका तथा ज्येष्ठ नागररकका क्षेरिरू पर्न अनसुन्त्िानका क्रममा अनदुानका 
लार्ग उपयकु्त छैनन ् भन्न िोजजएको भने िोइन, बढी प्राथर्मकतामा र्रक क्षमता 
भएकालाई राख्नपुने मार भन्न िोजजएको िो । 

(ज)  सरकारी अनदुानको हवतरण प्रणाली सामाजजक न्त्यायका दृहष्टले ९०.९ प्रर्तशतले सिी 
प्रर्तर्नर्ित्व गनि सकेको भनाइबाट सरकारी अनदुानको हवतरणको सकारात्मक 
प्रभावकाररता रिेको पाइन्त्छ ।   

( )  कायिक्रमको सिी ढङ्गबाट प्रयोग भएको र लाभग्रािी पर्न सन्त्तषु्ट रिेको भने्न दबैुमा 
उल्लेिनीय प्रर्तशत (८८.८) रिेको र लाभग्रािी तथा सिी जानकारिरूले पर्न यसमा 
सकारात्मक जवार् ददएकाले अनदुान रकम हवतरणको प्रभावकाररता सकारात्मक 
देजिन्त्छ ।  

९.  स ुाविरू (Suggestions) 

१.  अनगुमनका क्रममा सांस्थाका हवगतका हक्रयाकलाप, उपलजव्ििरू र वतिमानमा जोजिममा 
रिेका वगििरूलाई केकर्त मारामा सांस्थाले सेवासहुविा परु् याएका छन ् सो आिारमा 
सांस्थाको स्थाहयत्वलाई समेत ध्यानमा रािी अनदुान रकम हवतरण गने प्रयास गररनपुने 
िनु्त्छ तर आ. व. २०७३/२०७४ को मन्त्रालयबाट हवतररत अनदुान रकम अपेक्षाकृत 
मारामा अपेजक्षत सांस्थािरूमा हवतरण गनि नसकेको आभार् भएको छ । यसमा 
अत्यावश्यक सांस्थािरूलाई रकम कम गएको र त्यसको हवपरीत समाजमा िासै िेरै 
प्रभाव हर्जाउन नसकेका सांस्थािरूमा तलुनात्मकरूपमा अनदुान रकम बढी गएको 
आभार् भएकाले अनदुान रकम हवतरण प्रणालीलाई सांस्थािरूको उपयकु्त र्नरीक्षणका 
आिारमा न्त्यायपूणि ढङ्गले हवतरण गनुि जरुरी देजिन्त्छ ।  

२.  वृद्धवदृ्धािरूको हितलाई ध्यानमा रािी सरकारले गरेको करोडौं अनदुान रकमको 
लगानीमा सञ्चालन िनु ेप्रर्तष्ठान र्नमािणको पक्ष आरै्मा सकारात्मक छ तर प्रर्तष्ठानमा 
राज्यको ठूलो लगानी भइसकेपर्छ ती सांस्थाबाट राज्यसगँ आजश्रत ठूलो समदुायले केकर्त 
लाभ ग्रिण गनि पाउन े िो त्यसको सरु्नजितता त्यस्ता प्रर्तष्ठानिरूबाट राज्यलाई िनु ु
पदिछ । राज्यले पर्न त्यस्ता प्रर्तष्ठानलाई पूणिरूपमा अनगुमन, र्नयन्त्रण र र्नदेशन गरी 
सरकारबाट गररएको अनदुान रकमको अर्िकतम उपयोग िनुे गरी प्रशस्त मारामा 
समाजको असिाय वृद्धवृद्धािरूले प्राप्त गने सरु्बिाको सरु्नजिततालाई र्नरन्त्तरतासहित 
कायम गनुि जरुरी देजिन्त्छ । 

३.  अनदुानवाट सञ्चार्लत सांस्थािरूले आफ्नो सांस्थामा हवर्भन्न तिमा हवतरण गररनपुने िचिको 
लेिापरीक्षण गररएको पाइयो तर रकम िचि गदाि लाभदायी समदुायका मार्नसिरूको 
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नाम, ठेगाना, टेर्लर्ोन नम्बरसमेत अर्िकाांशले उल्लेि नगरेको पाइयो । यसबाट 
रकमको सदपुयोग वा दरुूपयोग बारे प्रत्यक्ष लाभग्रािीसगँ अनसुन्त्िानकतािले सम्पकि  गरी 
सांस्थाका हक्रयाकलापबारे जानकारी र्लन समस्या िनुे स्वभाहवक नै भयो । यसका लार्ग 
सांस्थािरूबाट लाभाजन्त्वत िनुेिरूको नाम, ठेगाना र टेर्लर्ोन नम्बर सांस्थाको माइन्त्यटुमै 
अर्नवायि अर्भलेिीकरण गदाि सांस्थामार्थको हवश्वसनीयता बढ्ने, अनसुन्त्िान प्रभावकारी 
िनु े र सांस्थािरूले पर्न उद्देश्यअनरुूप कायि गनि बाध्यकारी अवस्था र्सजिना िनुे  
देजिन्त्छ ।  

४.  सरकारी अनदुानका साथसाथै कर्तपय सांस्थािरूले राहिय र अन्त्तरािहििय सांंसांस्थािरूबाट 
ठूलो िनराशी अनदुानका रूपमा र्नरन्त्तर तथा यदाकदा प्राप्त गने गरेकोमा त्यस्तो 
रकमको कारण सरकारी अनदुानको रकम सदपुयोगबाट सकारात्मक पररणामिरू 
देिापरेको अनभुरू्तसमेत भएकाले कुनै पर्न सांस्थाले बाहिरी सियोगका रकमिरूको 
यथाथि हववरणलाई अर्भलेिीकरण गराउन ु जरुरी देजिन्त्छ । अन्त्यथा सरकारी 
अनदुानबाट सानो रकम र्लने र त्यिी रकमलाई आिार बनाई वैदेजशक सियोग र्लई 
त्यसको गलत प्रयोग िनु ेसम्भावना पर्न देजिएको छ ।   

५. अनदुान रकमको मारा सांस्थाका कामकारवािीको र्नरीक्षण गरेर र्तनका उपलजव्ििरूका 
आिारमा प्रवाहित गररनपुने देजिन्त्छ ।  

६. समदुायमा आिाररत ज्येष्ठ नागररक भवन र्नमािणलाई सरकारले उच्च  प्रार्थमकतामा 
राख्नपुने देजिन्त्छ । 

७.  हवर्भन्न सांस्थामा रिेका असिाय बालबार्लकालाई प्राइभेट स्कुलिरूमा १० प्रर्तशत 
र्नःशलु्क भनाि गने प्राविानअनसुार पहिलो प्राथर्मकतामा रािी प्रहक्रया अगार्ड बढाउन 
पिल गनुिपने । 

८.  असिाय बालबार्लका, असिाय महिला, र्रक क्षमता भएका र वदृ्धवृद्धाको उपचार 
सरकारी अस्पतालमा र्नःशलु्क गररनपुने । 

९.  आफ्नै अहर्स नभएका सांस्थािरूले स्थाहपत सांस्थाको अनदुान काट्ट्न े प्रवृजत्तको अन्त्त  
िनुपुने । 

१०. कर्तपय रोगिरूको उपचार िनुे एकमार स्थाहपत सांस्था नेपालमा रिेकाले (जस्तैः 
स्पाइनल इन्त्जरुीका तथा अहटजमका र्बरामीका लार्ग) र्तनको स्थाहयत्वप्रर्त सरकार 
सचेत बनु्नपने अन्त्यथा यी सांस्थाको अन्त्तसँगै ठूलो िनराशी बाहिररने तथा अर्िकाांशतः 
उपचारबाटै  वजञ्चत िनुे जस्थर्तप्रर्त समयमै सचेत रिन ुजरुरी देजिन्त्छ । 

११. सरकारले कर्तपय सांस्थालाई र्सिै मन्त्रालयबाट रकम उपलव्ि गराउँदा स्थानीयतिको 
उपजस्थर्तलाई चनुौती ददए जस्तो िनुे र प्रत्यक्ष र्नगरानी पर्न निनुे िुँदा स्थानीय 
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र्नकायलाई प्रिानता ददई अनदुान हवतरण गदाि यसले अनदुानको ददगोपनलाई सियोग 
परुय्ाउँदछ । 

 
अध्ययन टोली 

 

प्रा.डा. रामशरण पाठक – सांयोजक, र्र.हव.हव. जनसांख्या अध्ययन केजन्त्रय हवभाग 

सि प्राध्यापक मिेन्त्र प्रसाद शमाि – टोली प्रमिु, र्र.हव.हव. जनसांख्या अध्ययन केजन्त्रय हवभाग 

उप प्राध्यापक हवजयमणी देवकोटा – टोली सदस्य, र्र.हव.हव. जनसांख्या अध्ययन केजन्त्रय हवभाग 
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5.2 महिला, बालबार्लका, अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरु तथा ज्येष्ठ नागररकिरुको कल्याणका 
लार्ग सञ्चालन भएका कायिक्रमिरुबाट सेवाग्रािीिरुको सन्त्तहुष्टसम्बन्त्िी अध्ययन 
प्रर्तवेदन 

कायिकारी साराांश 

प्रस्ततु प्रर्तवेदनमार्ि त  नेपाल सरकार महिला बालबार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयको 
सहक्रयतामा  महिला, बालबार्लका, अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरू तथा ज्येष्ठ नागररकिरूका कल्याणका 
लार्ग यस मन्त्रालयअन्त्तगितका जजल्लाजस्थत कायािलयिरूबाट प्रवाि  गररएका सेवा वा 
कायिक्रमिरूमा  सेवाग्रािीिरूको सन्त्तहुष्टको अवस्थाको  मूल्याङ्कन गने प्रयास गररएको छ । यो  
सेवाग्रािी सन्त्तहुष्ट अध्ययन क्रस सेक्सनल -Cross-sectional study Design_  ढाँचामा आिाररत 
भई हिमाल, पिाड र तराईका तीन जजल्लािरू क्रमशः  रसवुा, काभ्रपेलान्त्चोक र पसाि केजन्त्रत 
गररएको र्थयो । तथ्याङ्क सङ्कलनका लार्ग तीन र्रक हवर्ििरू (सेवाग्रािी  नमनुा सवेक्षण  
-Sample Survey), केजन्त्रत समूि छलर्ल -Focus Group Discussion_ र मखु्य उत्तरदातासँगको 
अन्त्तवािताि  -Key Informant Interview_ को  प्रयोग गररएको र्थयो । सेवाग्रािी  नमनुा 
सवेक्षणका लार्ग छनौट गररएका प्रत्येक जजल्लाका महिला बालबार्लका कायािलयमा उपलधि 
महिला, बालबार्लका, अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरू तथा ज्येष्ठ नागररक सेवाग्रािीिरूको सूचीबाट 
२८५ जना उत्तरदाता सेवाग्रािीिरूको नमनुा छनौट  गररएको र्थयो  । 
 

प्राप्त नर्तजाअनसुार बिसुङ्ग्ख्यक (७८.५%) सेवाग्रािीिरूले सेवा वा कायिक्रमबाट र्ाइदा भएको 
पहुष्ट गरेका छन ् भन े सञ्चार्लत कायिक्रम राम्रो वा नराम्रो भएको सम्बन्त्िमा ७९.३%  
सेवाग्रािीिरूले   राम्रो वा अर्त राम्रो, २०.८% ले दठकै, र नराम्रो भने्निरू कोिी पर्न नभएको 
पाइयो ।  त्यसैगरी  सेवा प्रदान गने कमिचारीको व्यविारका सम्बन्त्िमा ७९%  सेवाग्रािीिरूले 
राम्रो वा अर्त राम्रो, १९.१% ले दठकै र १.९% ले अर्त नराम्रो वा नराम्रो भने्न राय व्यक्त गरेका 
र्थए । कायिक्रमको सन्त्तहुष्ट  सम्बन्त्िमा ७५.८% सेवाग्रािीिरूले प्रवाहित सेवाबाट सन्त्तषु्ट भएको 
िारणा व्यक्त गरे भन े४.३% सेवाग्रािीिरूले अर्त सन्त्तषु्ट भएको उल्लेि गरेका छन ्। यसैगरी 
१८%  सेवाग्रािीिरूले कायिक्रम मध्यम भएको व्यक्त गरे भने १.९% सेवाग्रािीिरूले आरू्ले प्राप्त 
गरेको सेवा वा भाग र्लएका कायिक्रमबाट असन्त्तषु्ट भएको जानकारी ददएका छन ्। सेवा प्राप्त गदाि 
पयािप्त समय उपलधि भएनभएको, सेवाको गणुस्तर राम्रो भएनभएको, सेवा लाभप्रद भएनभएको, प्राप्त 
सेवाको सदपुयोग भएनभएको र सेवा व्याविाररक भएनभएको बारेमा र्लइएको  सेवाग्रािीको 
िारणाको तथ्याङ्कलाई हवश्लरे्ण गदाि पयािप्त समय उपलधि भएकोबािेक मार्थ उजल्लजित िरेक 
बुदँामा ९०% भन्त्दा बढी सेवाग्रािीले  सकारात्मक दृहष्टकोण (क्रमशः ९४.४%, ९६.३%, 
९६.२%, ९२.७%) व्यक्त गरेका छन ् । िालसम्म महिला बालबार्लका कायािलयबाट प्रदान 
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गररँदैआएको सेवा अब आउने ददनिरूमा कुन कायािलयबाट प्राप्त िनु्त्छ र सेवाको र्नरन्त्तरता िनु्त्छ 
हक िुँदैन भने्न हवर्यमा सेवाग्रािीिरू अन्त्योलमा रिेको,  आरू्ले कुन कुन सेवा पाउन ेभने्न कुराको 
राम्रोसँग जानकारी नपाएको, सेवा वा कायिक्रमको दायरा ठूलो नभएको  आदद जस्ता गनुासिरू पर्न 
सेवाग्रािीिरूले व्यक्त गरेको पाइयो । आफ्नो कायािलयका लार्ग हवर्नयोजजत सीर्मत स्रोत र 
सािनका बाबजदु  जजल्ला महिला बालबार्लका कायािलयबाट महिला, बालबार्लका, अपाङ्गता भएका 
व्यजक्त र ज्येष्ठ नागररकिरूका लार्ग िालसम्म सञ्चार्लत हवर्भन्न कायिक्रमिरूमार्ि त सेवा प्रदान गने 
कायिमा सेवा प्राप्त गरेका सेवाग्रािीिरूका बीचमा उनीिरूलाई सन्त्तषु्ट गराउन महिला बालबार्लका 
कायािलय सर्ल भएको पाइन्त्छ । तथाहप  सेवा वा कायिक्रमलाई  र्नरन्त्तरता ददन र यसको दायरा 
बढाउन  प्रशस्त कायि गनुिपने देजिन्त्छ ।    
यस अध्ययनमा गररएको सङ्ग्ख्यात्मक तथा गणुात्मक नर्तजािरूको हवश्लरे्णका आिारमा  र्नम्न 
स ुाविरू प्रस्ततु गररएको छः-   
 बालबार्लका, ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरू र महिलािरूलाई उर्तकै प्राथर्मकतामा 

रािेर िालसम्म प्रवाि भएका सेवा र कायिक्रमिरूलाई र्नरन्त्तरता ददँदै लजक्षत वगिलाई 
आत्मर्नभिर र सक्षम िनु े िालका आर्थिक सबलीकरणका कायिक्रमिरू र जनचेतनामूलक 
कायिक्रमिरू थप गदै  सेवा र कायिक्रमको दायरामा सङ्ग्ख्यात्मक र गणुात्मकरूपमा वृहद्घ गरी 
उक्त कायिक्रमिरूलाई अ  सरल र सिज ढङ्गबाट सचुारु गनुिपने । यसका लार्ग  प्रदेशति 
र स्थानीयतिले ज्यादा सहक्रय भएर काम गनुिपने ।  

 स्थानीयतिमा हवर्नयोजन भएर जान े रकम केन्त्रीयस्तरबाट सशति जान े नीर्तगत व्यवस्था 
गनुिपने । 

 िाल लाग ुभएको अपाङ्गता भएका व्यजक्तको अर्िकारसम्बन्त्िी ऐन, २०७४ को कायािन्त्वयन 
पक्षलाई सरलीकरण गरी आवश्यक बुदँामा ऐनको पररमाजिन गनुिपने । 

 स्थानीयतिर्भर यस क्षेरलाई िेनिका लार्ग छुटै्ट सानो र छररतो इकाइ िडा गनुिपने, 
स्थानीयतिका जन र्नवािजचत प्रर्तर्नर्ििरू र यस क्षेरमा कायि गने कमिचारीिरूलाई आवश्यक 
प्रजशक्षण, तार्लमको व्यवस्था र्मलाउन ुपने र कमचारीिरूको िटनपटन गदाि यसको सांवेदना 
ब ेुका अनभुवी कमिचारीिरूलाई िटाउन ेव्यवस्था िनुपुने । 

 सेवाप्रदायक कायािलयिरू अपाङ्गता तथा ज्येष्ठ नागररकमैरी िनुपुने र कायािलयमा दोभासे 
सहितको सियोग कक्षको व्यवस्था गररन ुपने । 

 िालसम्म सञ्चालनमा आएका बालगिृ, पनुस्थािपना केन्त्र आददको सञ्चालनमा देजिएका नीर्तगत 
तथा प्रहक्रयागत समस्यािरू तत्कालै िल गरी सेवा सचुारु गनुिपने । 

 स्थानीयतिमा महिला, बालबार्लका, अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरू र ज्येष्ठ नागररक लगायत 
सामाजजक हवकासका हवर्यिरूको चसु्त दरुुस्त डाटावेस तयार पानुिपने र यससँग सम्बजन्त्ित 
जानकारीमूलक सामग्रीिरू इ-पोटलमार्ि त उपलधि िनुे व्यवस्था गनुिपने । 
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पररच्छेद १ 
प्रारजम्भक 

१.१ पषृ्ठभरू्म  

राज्यका र्नदेशक र्सद्धान्त्तिरूको अनसुरण गदै यसका नीर्तिरूको कायािन्त्वयन गनुि कुनै पर्न 
राज्यको प्रमिु दाहयत्व िनु्त्छ । यो दाहयत्व पूरा गने राज्यका हवर्भन्न अङ्गिरूमध्ये  एउटा 
मित्त्वपूणि अङ्ग सरकार िो । सरकारका तर्ि बाट गररने िेरै कायििरूमध्ये नागररकलाई उनीिरूको 
कल्याणका लार्ग प्रवाि गररन े साविजर्नक सेवा सबैभन्त्दा मित्त्वपूणि र आिारभतू कायिअन्त्तगित  
पदिछ । राज्यको  सांरचनार्भर पने सामाजजक, आर्थिक, राजनीर्तक, भौर्तक, साांस्कृर्तक आदद 
जस्ता जनुसकैु क्षेरमा सरकारले आफ्ना नागररकिरूको कल्याणका लार्ग सेवा प्रदान गने गदिछ । 
यसरी प्रवाि गररने  सेवा यसको प्रकृर्त िेररकन र्नःशलु्क तथा सःशलु्क कुनै पर्न िनु सक्छन ्। 
असल सरकारको प्रमिु दाहयत्व भनेकै नागररकको जायज माग र आवश्यकताको  सम्बोिन गदै 
अर्िकतम सेवा प्रदान गनुि िो ।  
 

बजारशास्त्रको र्नयमानसुार व्यापारीिरूका लार्ग उपभोक्तािरू व्यापार प्रवद्धिनको प्रमिु स्रोत 
मार्नन्त्छन । सरकारी सेवाप्रवािको िकमा भन े आम  नागररक सरकारका उपभोक्ता िनु ्। जसरी 
उपभोक्ता सन्त्तषु्ट वा िसुी भए व्यापारीको व्यापार प्रवद्धिन िनु्त्छ, ठीक त्यसै गरी सरकारले आफ्ना 
र्नकायिरूमार्ि त नागररकलाई परुय्ाएको साविजर्नक सेवा तथा सहुविा र्नष्पक्ष, पारदशी, प्रभावकारी 
एवां पयािप्त िनुगई सेवाग्रािी सन्त्तषु्ट िनुसकेमा नागररकको दृहष्टमा सरकारको हवश्वसनीयता बढ्छ । 
तसथि सरकारी र्नकायबाट प्रदान गररन ेसेवा सहुविािरूको गणुस्तर, सेवाको शीघ्रता, सेवा प्रार्प्तको  
सिजता, सेवाप्रदायकको  तर्ि बाट गररन े असल व्यविार, आदद कुरािरूले समग्रमा सरकारको 
सशुासनको प्रर्तर्नर्ित्व गरेको िनु्त्छ । 
 

कुनैपर्न सेवाप्रदायक साविजर्नक र्नकायले प्रदान गदैआएको सेवा तथा सहुविा प्रभावकारीरूपमा 
प्रदान भएनभएको अवस्था र त्यस्ता र्नकायिरूबाट प्रदान िुँदैआएको सेवाबाट सेवाग्रािीिरू कर्तको 
सन्त्तषु्ट छन ्भने्न कुराको जानकारी िनु ु ती सेवाप्रदायक र्नकायिरूका लार्ग मित्त्वपूणि िनु्त्छ । 
 

सेवाप्रदायक हवर्भन्न र्नकायिरूबाट सेवाग्रािीिरूलाई प्रदान गररँदैआएको सेवाको स्तरले समग्रमा ती 
र्नकायिरूको कायि र हवश्वासनीयताको प्रर्तर्नर्ित्व समेत गरेको िनु्त्छ । सेवाप्रदायक सांस्था वा 
कायािलयको मूल्याङ्कनको प्रमिु आिारिरूमध्ये सेवाग्रािीिरूले पाउन े सेवाको गणुस्तर, पररमाण, 
र्छटोछररतोपना, सेवा प्रदान गने कमिचारीिरूको व्यविार आदद मित्त्वपूणि मार्नन्त्छन ।  
सेवाप्रदायक र्नकायिरूले सेवा प्रदान गरररिने तर सेवाग्रािीिरूको  चािना, माग  के रिेको छ 
भनी थािा निनु ेअवस्था िनुसक्छ । यसरी सेवाको आपूर्ति र मागका बीचमा सन्त्तलुन कायम िनु 
नसकेको कारणले गदाि सेवाप्रदायक र्नकायिरूका बारेमा सेवाग्रािीिरूको नकारात्मक िारणा 
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हवकास भएर पर्न जान सक्छ । यी दबैु पक्षका बीच िनुपुने सेवाको माग र आपूर्तिका  बारेमा 
एक अको पक्ष जानकार रिेमा मार सेवाप्रदायक र्नकायले आफ्नो सेवाको आपूर्तिको ढाँचा  वा 
शैलीमा पररमाजिन गरी गणुस्तरीय बनाउन सक्छ र्लस्वरूप  सेवाग्रािीिरूले  आफ्नो चािना वा 
माग आनसुारको  सेवा पर्न पाउन सक्छन ्।  
 

तसथि सेवाप्रदायक साविजर्नक  कायािलयबाट प्रदान गररँदैआएको सेवा जनताको आवश्यक्ताअनसुार 
पयािप्त भएनभएको, सेवाप्रवाि  गने तररका सरल र समयानकूुल  भएनभएको, सेवाप्रवाि गने क्रममा 
प्रहवर्िको प्रयोग भएनभएको, सेवासम्बन्त्िी आउने जनगनुासो  व्यवस्थापन सिी तररकाले भएनभएको, 
समग्रमा सेवाको गणुस्तर राम्रो भएनभएको, जस्ता कुरािरू थािा पाउनका लार्ग सेवाप्रदायक 
कायािलयिरूले र्नयर्मत तार्लका बनाई सेवाग्रािीिरूको सन्त्तहुष्ट अध्ययन तथा हवश्लरे्ण गनुि जरुरी 
िनु्त्छ । यसैको माध्यमबाट आरू्ले प्रदान गरेको सेवामा भएका कमी कमजोरीिरूलाई सिुार गदै  
समग्रमा सेवाको  गणुस्तर वृहद्ध गनि सजजलो िनु्त्छ । त्यसैले सेवाग्रािी सन्त्तहुष्ट अध्ययन र हवश्लरे्ण 
प्रहक्रयालाई जजम्मेवार सरकारी कायािलयले आफ्नो र्नयर्मत कायिका रूपमा सञ्चालन गनुि उपयकु्त 
िनु्त्छ जसको मूल उद्देश्य सेवाको गणुस्तरलाई अद्यावर्िक राख्न ु  र  सेवाग्रािीको माग र 
आवश्यकतालाई र्नरन्त्तर सम्बोिन गनि िो । यो  प्रहक्रयालाई जचर १ मार्ि त व्यक्त गररएको  
छ  । 

जचर नां. १. गणुस्तरीय सेवाका प्रवािका लार्ग अपनाइन ेप्रहक्रया 
 
 

 
नागररकले पाएको सेवाको अवस्था ब ुन र सरकारका नीर्तअनसुार व्यविारमा सेवा प्रदान 
भएनभएको थािा पाउन ेउद्दशे्यले सांसारका हवकर्सत तथा हवकासशील देशिरूमा सेवाग्रािी सन्त्तहुष्ट 
अध्ययनिरू प्रशस्त भएको पाइन्त्छ ।  यस सम्बन्त्िमा साउथ अहिकाको लोक सेवा आयोगले सन ् 
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२००९ मा  गरेको नागररक सन्त्तहुष्ट  सवेक्षण अध्ययन (Public Service Commission, South 

Africa, 2010), भारतमा सन ्२००४ मा स्वास्थ्य सेवा प्रयोग र र्बरामीिरूको स्वास्थ्य सेवामा 
भएको  सन्त्तहुष्टसम्बन्त्िी अध्ययन -World Bank, 2004_, मध्य पूवि र उत्तरी अहिका क्षेरका 
देशिरूलाई समेटेर सन ्२००७ मा गररएका नागररक सन्त्तहुष्टसम्बन्त्िी अध्ययन -World Bank, 

2007) िरूलाई हवकासशील देशिरूमा गररेएका यस क्षेरका केिी मित्त्वपूणि उदािरणका रूपमा 
र्लन सहकन्त्छ ।  नेपालका सन्त्दभिमा केिी हवत्तीय सांस्थािरूलाई छोडेर  सरकारीस्तरमा  सेवाग्रािी 
सन्त्तहुष्टसम्बन्त्िी अध्ययनको िास अभ्यास भएको पाइँदैन । तथाहप नेपाल सरकार सामान्त्य प्रशासन 
मन्त्रालयले भन े हव.सां. २०७० (नेपाल सरकार सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय, २०७०) र हव.सां. 
२०७४ (नेपाल सरकार सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय,२०७४) मा सेवाग्रािी सन्त्तहुष्ट सवेक्षण गरेर 
आफ्नो मन्त्रालयमाताितमा रिेका कायािलयिरूबाट प्रदान गरेको सेवाको सन्त्तहुष्टको मापन गने 
प्रयास गरेको देजिन्त्छ । 
 

यसै पररप्रके्ष्यमा नेपाल सरकार, महिला, बालबार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयको सहक्रयतामा  
महिला, बालबार्लका, अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरू तथा ज्येष्ठ नागररकिरूका कल्याणका लार्ग यस 
मन्त्रालयअन्त्तगितका जजल्लाजस्थत कायािलयिरूबाट प्रवाि  गररएका कायिक्रमिरूमा  सेवाग्रािीिरूको 
सन्त्तहुष्टको अवस्था बझु्ने उद्दशे्यले यो सेवाग्रािी सन्त्तहुष्ट अध्ययन गररएको िो । 

१.२  अध्ययनका उद्दशे्यिरू 

यस सेवाग्रािी सन्त्तहुष्टसम्बन्त्िी अध्ययनका उद्दशे्यिरू र्नम्नानसुार छन-् 
(क) महिला हवकास तथा महिला सशक्तीकरणका लार्ग सञ्चार्लत कायिक्रममार्ि त 

महिलािरूलाई प्रदान गररएको सेवाका सम्बन्त्िमा सेवाग्रािीिरूको सन्त्तहुष्टको अवस्थाको 
मूल्याङ्कन गने, 

(ि) बालबार्लकाको िक अर्िकार सांरक्षणका लार्ग सञ्चार्लत कायिक्रममार्ि त 
बालबार्लकािरूलाई प्रदान गररएको सेवाका सम्बन्त्िमा सेवाग्रािीिरूको सन्त्तहुष्टको 
अवस्थाको मूल्याङ्कन गने,  

(ग)  अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरूको अर्िकार प्रवद्धिनका लार्ग सञ्चार्लत कायिक्रममार्ि त 
अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरूलाई प्रदान गररएको सेवाका सम्बन्त्िमा सेवाग्रािीिरूको 
सन्त्तहुष्टको अवस्थाको मूल्याङ्कन गने, 

(ं)  ज्येष्ठ नागररकिरूको कल्याणका लार्ग सञ्चार्लत कायिक्रममार्ि त ज्येष्ठ नागररकिरूलाई 
प्रदान गररएको सेवाका सम्बन्त्िमा सेवाग्रािीिरूको सन्त्तहुष्टको अवस्थाको मलु्याङ्कन गने, 

(ङ)  अध्ययनबाट प्राप्त नर्तजाका आिारमा प्रभावकारी सेवाप्रवािका लार्ग स ुाविरू पेश  
गने । 



50 
 

१.३  अध्ययन हवर्ि 

सेवाग्रािी सन्त्तहुष्ट अध्ययनका लार्ग प्रयोग गररएका हवर्ििरू र्नम्नानसुार छन-्  
१. अध्ययनको ढाँचा -Study Design_: यो  सेवाग्रािी सन्त्तहुष्ट अध्ययन क्रस सेक्सनल -

Cross-sectional study Design_  ढाँचामा आिाररत छ । 
२. अध्ययनका लार्ग छनौट गररएका  जजल्लािरूः  हिमाल, पिाड र तराईका तीन  

जजल्लािरू क्रमशः  रसवुा, काभ्रपेलान्त्चोक र पसािलाई छनौट गररएको र्थयो  । 
३. सङ्कलन हवर्िः तथ्याङ्क सङ्कलनका लार्ग तीन र्रक हवर्ििरू - सेवाग्रािी  नमनुा सवेक्षण 

(Sample Survey_, केजन्त्रत समूि छलर्ल -Focus Group Discussion_ र मखु्य 
उत्तरदातासँगको अन्त्तवािताि -Key Informant Interview_ को  प्रयोग गररएको र्थयो । 

४. नमनुा सङ्ग्ख्या -Sample Size_: प्रारम्भमा नमनुा सवेक्षणका लार्ग छनौट भएका  
जजल्लािरूबाट जम्मा ३०० उत्तरदातािरू तय गररएका र्थए । नमनुा सवेक्षणका  
लार्ग छनौट भएका  जजल्लाका महिला, बालबार्लका, अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरू तथा 
ज्येष्ठ नागररकिरूको कल्याणका लार्ग सञ्चालन भएका कायिक्रमिरूबाट सेवा र्लनभुएका 
सेवाग्रािीिरूलाई उत्तरदाताको रूपमा र्लइएको र्थयो । यसरी प्रारम्भमा छनौट भएका 
तीन  जजल्लािरूमा तय गररएका ३०० सेवाग्रािी उत्तरदातािरूको हवतरण तार्लका १ 
मा प्रस्ततु गररएको छ । 

तार्लका १. प्रारम्भमा तय गररएको नमनुा सङ्ग्ख्याको हववरण 

 जजल्ला नमनुा सङ्ग्ख्या (n= ३००)  
 महिला हवकास र 

सशक्तीकरण 
कायिक्रमका 
सेवाग्रािीिरू 
(उत्तरदाताः 
महिला)  

बालबार्लका 
सांरक्षण 
कायिक्रमका 
सेवाग्रािीिरू 
(उत्तरदाताःअर्भभा
वक)  

अपाङ्गता 
अर्िकार प्रवद्धिन 
कायिक्रमका 
सेवाग्रािीिरू 
(उत्तरदाताः 
आरै् अथवा 
अर्भभावक) 

ज्येष्ठ नागररक 
अर्िकार प्रवद्धिन 
कायिक्रमका 
सेवाग्रािीिरू 
(उत्तरदाताः आर्ैं  
अथवा अर्भभावक) 

कुल 

रसवुा २० २० २० २० ८० 
काभ्र े २५ २५ २५ २५ १०० 
पसाि ३० ३० ३० 3० 120 
कुल ७५ ७५ ७५ ७५ ३०० 
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सवेक्षण कायािन्त्वनका क्रममा रसवुा  जजल्लामा अपाङ्गता भएका सेवाग्रािीिरू प्रारम्भमा तय 
गरेअनसुारको सङ्ग्ख्यामा  प्राप्त नभएकोले केिी सङ्ग्ख्या ंट्ट्न गई जम्मा २८५ उत्तरदातािरू मार  
नमनुा सवेक्षणमा सांलग्न गररएका छन ्र यसको हववरण  तर्लका २  मा प्रस्ततु गररएको छ । 

तार्लका २. सवेक्षणमा नमनुा सङ्ग्ख्याको हववरण 
जजल्ला नमनुा सङ्ग्ख्या (N= २८५)  

 महिला हवकास 
र सशक्तीकरण 
कायिक्रमका 
सेवाग्रािीिरू 
(उत्तरदाताः 
महिला)  

बालबार्लका सांरक्षण 
कायिक्रमका 
सेवाग्रािीिरू 
(उत्तरदाताः 
अर्भभावक)  

अपाङ्गता अर्िकार 
प्रवद्धिन 
कायिक्रमका 
सेवाग्रािीिरू 
(उत्तरदाताःआरै् 
अथवा अर्भभावक) 

ज्येष्ठ नागररक 
अर्िकार प्रवद्धिन 
कायिक्रमका 
सेवाग्रािीिरू 
(उत्तरदाताःआरै् 
अथवा अर्भभावक) 

कुल 

रसवुा २६ २५ ८ २५ ८४ 
काभ्र े २६ २५ २५ २५ १०१ 
पसाि  २५ २५ २५ 25 १०० 
कुल ७७ ७५ ५८ ७५ २८५ 
सवेक्षणमा सिरी र ग्रामीण क्षेरको प्रर्तर्नर्ित्व िोस ्भने्न उद्देश्यले नमनुा छनौट गदाि पसाि काभ्र े
जजल्लामा नगरपार्लका र गाउँपार्लका दबैुलाई समावेस गररएको छ । रसवुा  जजल्लाको िकमा 
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भन े नगरपार्लका नभएको िनुाले गाउँपार्लकािरू मार समावेस गररएका छन ् । रसवुामा २ 
गाउँपार्लकाका ५ वटा वडािरूबाट जम्मा ८४ जना उत्तरदातािरू, काभ्रकेा ५ गाउँपार्लकािरूका 
५ वडािरूबाट १० जना र ५ नगरपार्लकाका २२ वडािरूबाट ९१ जना गरी जम्मा १०१ जना 
उत्तरदातािरू सवेक्षणमा सिभागी गररएकाछन ्। यसैगरी पसाि जजल्लामा ३ गाउँपार्लकािरूका ५ 
वडािरूवाट ९ जना र ३ नगरपार्लकाका २९ वडािरूवाट ९१ जना गरी जम्मा १०० जना 
उत्तरदातािरू सवेक्षणमा सिभागी गररएकाछन ्। गाउँपार्लका र नगरपार्लकाका वडािरूमा नमनुा 
उत्तरदातािरूको हवतरणको हवस्ततृ हववरण तार्लका ३ मा प्रस्ततु गररएको छ । 

तार्लका ३ नमनुा सवेक्षणमा गाउँपार्लका र नगरपार्लकािरूका हवर्भन्न वडामा नमनुा उत्तरदातािरूको 
हववरण 

जजल्ला पार्लका पार्लकाको 
नाम वडा नमनुा 

उत्तरदातािरू 
रसवुा  
 

गाउँपार्लका 
 

पावितीकुण्ड २,३ १६ 

गोसाइकुण्ड ३,५,६ ६८ 

कुल ५ ८४ 

काभ्र े 
 

नगरपार्लका 
 

बनेपा १-३, ५-९ ४४ 
िलुीिेल २-८ ३९ 

पनौती ५ १ 

पाँचिाल १,४,५,७,८ ६ 

टुकुचानाला १ १ 

उप कुल २२ ९१ 

गाउँपार्लका 
 

ढुङ्खकि  ४ २ 

मिेन्त्रज्योर्त ४ १ 

पातलेिेत २ ५ 

रोसी २ १ 

सहपड ५ १ 

उप कुल ५ १० 

   कुल २७ १०१ 
पसाि  
 

नगरपार्लका वीरगांज 
 

१-८, ११-१५, 
१७-१८, २०-२८, 
३०-३२ 

९० 
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पोिरीया ९ १ 

उप कुल २९ ९१ 

गाउँपार्लका 
 

बिदुर्मि ३ १ 

जगरनाथपरु ४,५ २ 

सिवुा 
परसौर्न 

५,६ ६ 

उप कुल  ५ ९ 

  कुल ३४ १०० 
  कुलजम्मा ६६ २८५ 

 
५.  उत्तरदाता सेवाग्रािीिरूको छनौट प्रहक्रयाः छनौट गररएका प्रत्येक जजल्लाको महिला 

बालबार्लका कायािलयमा उपलधि महिला, बालबार्लका, अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरू तथा 
ज्येष्ठ नागररक सेवाग्रािीिरूको सूचीबाट तय गररएको सङ्ग्ख्याअनसुार  नमनुा छनौट  
गररएको र्थयो । छनौट गररएको नमनुाअनसुार हर्ल्डमा उत्तरदाता नभेहटएको 
अवस्थामा  त्यसै सूचीबाट अन्त्य नमनुा छनौट गररएको र्थयो ।  

६.  नमनुा सवेक्षण -sample Survey_ का लार्ग प्रश्नावलीः महिला, बालबार्लका, अपाङ्गता 
भएका व्यजक्तिरू तथा ज्येष्ठ नागररक सेवाग्रािीिरूको सन्त्तहुष्टको मूल्याङ्कन गनिका लार्ग 
िरेक समूिका लार्ग छुट्टा-छुटै्ट चार सेट अिि- सांरचनामा आिाररत  -Semi-structured_ 
प्रश्नावलीिरूको प्रयोग गररएको र्थयो । 

७.  सेवाग्रािीिरूसँग हवस्ततृ छलर्ल गने उद्देश्यले रसवुामा २ वटा, काभ्रपेलान्त्चोक र 
नवुाकोटमा १ र १ वटा गरी जम्मा ४ वटा केजन्त्रत समूि छलर्ल गरी गणुात्मक 
तथ्याङ्किरू सङ्कलन गररएको र्थयो । यस अध्ययनको के्षरसँग सम्बजन्त्ित मित्त्वपूणि 
व्यजक्तिरूसँग सेवाग्रािीिरूको सन्त्तहुष्टका हवर्यमा नीर्तगत, प्रहक्रयागत, आदद हवर्यमा 
िारणा ब ुने अर्भप्रायले महिला बालबार्लका कायािलयका अर्िकृतिरू, महिला तथा 
बालबार्लका हवभागका र्नदेशक, राहिय बालकल्याण सर्मर्तका प्रमिु कायिकारी 
अर्िकृत, महिला बालबार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयका सिसजचव, आपाङ्गता, 
ज्येष्ठ नागररक, बालबार्लका िेनुििनुे उपसजचविरू, रसवुाका प्रमिु  जजल्ला अर्िकारी,  
जजल्ला समन्त्यव सर्मर्तका प्रमिु अर्िकृत, र स्थानीय जनप्रर्तर्नर्िसँग समेत गरी जम्मा 
१२ वटा मखु्य उत्तरदातासगँको अन्त्तवािताि  (Key Informant Interview) गररएको 
र्थयो । छलर्ल गनि सजजलो र व्यवजस्थत िोस ्भने्न उद्देश्यले केजन्त्रत समूि छलर्ल 
र मखु्य उत्तरदातासँगको अन्त्तवािताि  (Key Informant Interview) दबैुका  लार्ग 
छुट्टाछुटै्ट जाँचसूची (Check list)  तयार गररएको र्थयो । 
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८. अध्ययनका उद्देश्यिरू प्रार्प्त गनिका लार्ग सङ्ग्ख्यात्मक आकँडािरूको हवश्लरे्ण गनि 
आकँडािरूको प्रकृर्त िेरी  वणिनात्मक तथ्याङ्किरू (Descriptive Statistics) को प्रयोग 
गररएको छ र अन्त्तमा सङ्ग्ख्यात्मक आकँडािरूवाट आएको नर्तजा र गणुात्मक 
हवश्लरे्णवाट आएको नर्तजालाई समेत र्मलाएर अजन्त्तम हवश्लरे्ण गररएको छ । 

१.४ अध्ययनका सीमािरू 

यो अध्ययन सीर्मत  जजल्लािरूमा केजन्त्रत भएर सानो नमनुा आकार -Small Sample Size_ मा 
आिाररत भएकाले अध्ययनका लार्ग छनौट गररएका तीन  जजल्लािरूबािेकका  जजल्लािरूमा यस 
अध्ययनबाट प्राप्त नर्तजािरूलाई  सामान्त्यीकरण गनि सहकँदैन । 

१.५ प्रर्तवेदनको स्वरूप  

यस प्रर्तवेदनलाई  जम्मा ३ पररच्छेदिरूमार्ि त प्रस्ततु गने प्रयास गररएको छ ।  पररच्छेद १ मा 
पषृ्ठभरू्म, अध्ययनका उद्देश्यिरू, अध्ययन हवर्ि र अध्ययनका सीमािरूका बारेमा उल्लेि गररएको 
छ । पररच्छेद २ लाई सेवाग्रािी सन्त्तहुष्ट अध्ययनको नर्तजा हवश्लरे्णमा केजन्त्रत गररएको छ । 
पररच्छेद ३ मा अध्ययनको र्नष्कर्ि तथा स ुाविरू प्रस्ततु  गररएको छ ।   
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पररच्छेद २ 
सेवाग्रािी सन्त्तहुष्ट अध्ययनको नर्तजा हवश्लरे्ण 

सेवाग्रािी सन्त्तहुष्ट अध्ययन दईु प्रकारका अध्ययन हवर्ििरू अपनाई सम्पन्न गररएको छ जसमा 
पहिलो सङ्ग्ख्यात्मक अध्ययन  हवर्ि (Quantitative Method)  र दोस्रो  गणुात्मक अध्ययन  
हवर्ि (Qualitative Method)  रिेका छन ्। सङ्ग्ख्यात्मक अध्ययन हवर्ि सेवाग्रािी सन्त्तहुष्ट 
सवेक्षणको लार्ग र गणुात्मक अध्ययन हवर्ि केजन्त्रत समूि छलर्ल (Focus Group 

Discussion)  र मखु्य उत्तरदातासँगको अन्त्तवािताि  (Key Informant Interview) का लार्ग 
प्रयोग गररएको छ । यस पररच्छेदमा सेवाग्रािी भन्नाले उत्तरदाता सेवाग्रािी भने्न बजु न्त्छ ।  

२.१ सेवाग्रािी सन्त्तहुष्ट सवेक्षण  

सेवाग्रािी सन्त्तहुष्ट सवेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्कको हवश्लरे्ण यस िण्डमा गररएको छ । केिी प्रश्निरूको 
उत्तर उत्तरदातािरूबाट उपलधि िनु छुट भएका कारणले यस प्रर्तवेदमा प्रस्ततु गररएका कुनै कुनै 
तार्लकािरूमा कुल सङ्ग्ख्या र्रक पनि गएको छ । 

२.१.१ सेवाग्रािीिरूको व्यजक्तगत तथा पाररवाररक हववरण हवश्लरे्ण 

यस उपिण्डमा उत्तरदाता सेवाग्रािीिरूको व्यजक्तगत तथा पाररवाररक हववरणको हवश्लरे्ण प्रस्ततु 
गररएको छ । 

(क) सेवाग्रािीको पररवारमूलीसँग सम्बन्त्िको हववरण  

सवेक्षणमा सिभागी भएका सेवाग्रािीिरूमध्येमा आरै् पररवारमूली िनुेिरू जम्मा ३४ जना 
(११.९३%) र सेवाग्रािीिरूका बबुा पररवारमूली भएका ११३ (३९.६५%), आमा २१ 
(७.३७%), पर्त ७९ (२७.७२%) र बाँकी ३८ जना (१३.३३%) अन्त्य पररवारमूली भएको 
पाइएको छ जसको हववरण तार्लका ४ मा प्रस्ततु गररएको छ । 

तार्लका ४. सेवाग्रािीिरूको पररवारमूलीसगँ सम्बन्त्िको तथ्याङ्क 
सम्बन्त्ि सङ्ग्ख्या प्रर्तशत 

बवुा ११३ ३९.६५ 
पर्त ७९ २७.७२ 
आमा २१ ७.३७ 
आरै् ३४ ११.९३ 
अन्त्य ३८ १३.३३ 
जम्मा २८५ १००.० 
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(ि) औसत पररवार सङ्ग्ख्या, उमेर तथा र्लङ्ग 

सेवाग्रािीिरूको औसत पररवार सङ्ग्ख्या कररव ५.८ प्रर्त पररवार पाइएको छ । सबैभन्त्दा कम 
पररवार सङ्ग्ख्या १ र अर्िकतम पररवार सङ्ग्ख्या १७ पाइएको छ । यसैगरी सेवाग्रािीिरूको 
औसत उमेर ३९.५ वर्ि भएको पाइएको छ जसमा न्त्यून्त्तम उमेर  ४ वर्ि तथा अर्िकतम  उमेर 
८८ वर्ि छ । 
 

सेवाग्रािीिरूको उमेरलाई हवश्लरे्ण गरी िेदाि (तार्लका ५) महिला सेवाग्रािीिरूको औसत उमेर 
कररव ४१ वर्ि, बालबार्लका सेवाग्रािीिरूको १३ वर्ि, अपाङ्गता भएका सेवाग्रािीिरूको २८ वर्ि र 
ज्येष्ठ नागररक सेवाग्रािीिरूको कररव ७२ वर्ि भएको पाइएको छ ।  

तार्लका ५. सेवाग्रािीिरूको समूिगत औसत उमेर (वर्ि) को तथ्याङ्क 

समूि औसत 
(Mean) उमेर 

मानक हवचलन 
(Standard 

Deviation) 
न्त्यूनतम अर्िकतम 

महिला ४१.३५ ११.९५ २० ७५ 
बालबार्लका १२.८५ २.१० ८ १८ 
अपाङ्गता २८.२५ १७.९० ४ ७४ 
ज्येष्ठ नागररक ७२.४६ ५.५० ६० ८८ 
जम्मा ३९.४८ २४.७२ ४ ८८ 
सवेक्षणमा सिभागी भएका सेवाग्रािीिरूमध्ये महिला सेवाग्रािीिरूको बािलु्य १६७ (५८.६०%) 
भएको पाइएको छ । 

(ग) वैवाहिक अवस्था, जशक्षा तथा पेसा 

सेवाग्रािीिरूमध्ये अर्िकतम १६२ जना (५६.८४%) हववाहित, ११७ जना (४१.०५%) 
अहववाहित, र बाँकी ६ जना    (२.११%) पारपाचकेु भएका तथा हविवािरू (तार्लका ६)  
छन ्। 

तार्लका ६.सेवाग्रािीिरूको वैवाहिक अवस्थाको तथ्याङ्क 

अवस्था सङ्ग्ख्या प्रर्तशत 
अहववाहित ११७ ४१.०५ 
हववाहित १६२ ५६.८४ 
अन्त्य ६ २.११ 
जम्मा २८५ १००.० 
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सेवाग्रािीिरूको शैजक्षक अवस्थाको तथ्याङ्क हवश्लरे्ण गदाि (तार्लका ७) अनपढ ११७ जना 
(४१.०५%), लेिपढ गनि जाने्न ५४ जना (१८.९५%) छन ्भने क्रमशः उच्चमाध्यर्मक तिसम्म 
जशजक्षत भएका १०२ जना (३५.७९%) र स्नातक वा सोभन्त्दा मार्थ  १२ जना (४.२१%) रिेका 
छन ्।  

तार्लका ७. सेवाग्रािीिरूको शैजक्षक  अवस्थाको तथ्याङ्क 

जशक्षाको अवस्था सङ्ग्ख्या प्रर्तशत 
 र्नरक्षर ११७ ४१.०५ 
साक्षर ५४ १८.९५ 
आिारभतू जशक्षा ५४ १८.९५ 
माध्यर्मक जशक्षा ३३ ११.५८ 
उच्चमाध्यर्मक जशक्षा १५ ५.२६ 
स्नातक र सोभन्त्दा मार्थ १२ ४.२१ 
जम्मा २८५ १००.० 

 

सेवाग्रािीिरूको पेसाको हवश्लरे्ण गदाि (तार्लका ८) ११७ जना (४१.०५%) सेवाग्रािीिरूको  पेसा 
कृहर् भएको पाइयो । त्यसपर्छ क्रमशः व्यापार ४२ (१४.७४%), ज्याला मजदरुी ३३ 
(११.५८%), र कमिचारी १९ (६.६७%) भएको पाइयो ।  सेवाग्रािीिरूमध्ये हवद्याथी ५६ जना 
(१९.६५%) भएको पाइएको छ । 

तार्लका ८.सेवाग्रािीिरूको पेसाको तथ्याङ्क 

पेसा सङ्ग्ख्या प्रर्तशत 
 कृहर् ११७ ४१.०५ 
नोकरी १९ ६.६७ 
व्यापार ४२ १४.७४ 
दैर्नक ज्यालादारी ३३ ११. ५८ 
अन्त्य १८ ६.३२ 
हवद्याथी ५६ १९.६५ 
जम्मा २८५ १००.० 

(ं) िमि र जार्त 
सेवाग्रािीिरू मध्येमा हिन्त्दू िमि माने्न १८६ जना (६५.२६%), बौद्घ िमि माने्न ७२ जना 
(२५.२६%), मजुस्लम िमि माने्न २४ जना (८.४२%) र इसाई िमि माने्न १ जना (०.३५%) मार 
रिेको पाइएको छ र यसको हववरण तार्लका ९ मा प्रस्ततु गररएको छ । 
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तार्लका ९. सेवाग्रािीिरूले मान्न ेिमिको तथ्याङ्क 

िमि सङ्ग्ख्या प्रर्तशत 
हिन्त्दू १८६ ६५.२६ 
बौद्ध ७२ २५.२६ 
इसाई १ ०.३५ 
मजुस्लम २४ ८.४२ 
अन्त्य २ ०.७० 
जम्मा २८५ १००.० 

तार्लका १० मा सेवाग्रािीिरूको जार्तको हवतरण प्रस्ततु गररएको छ । सेवाग्रािी 
उत्तरदातािरूमध्येमा सबैभन्त्दा बढी १३८ जना (४८.४%) जनजार्त छन ्भन ेमिेसी ६८ जना 
(२३.९%), ब्राह्मण २६ जना (९.१%), क्षेरी १९ जना (६.७%), मसुलमान २३ जना (८.१%), 
र दर्लत ११ जना (३.९%) भएको पाइएको छ ।  

तार्लका १०. सेवाग्रािीिरूको जार्तको तथ्याङ्क 

जार्त सङ्ग्ख्या प्रर्तशत 
ब्राह्मण २६ ९.१ 
क्षेरी १९ ६.७ 
जनजार्त १३८ ४८.४ 
मिेसी ६८ २३.९ 
मजुस्लम २३ ८.१ 
दर्लत ११ ३.९ 
जम्मा २८५ १००.० 

२.१.२ सेवाग्रािीिरूले प्राप्त गरेको सेवाको प्रकार  

जम्मा २८५ जना उत्तरदातािरूमध्येबाट २ जनाबािेक २८३ जना सेवाग्रािीिरूले आरू्ले प्राप्त 
गरेका सेवाको प्रकारमा िलुासा गरेका छन ् (तार्लका ११) जसमध्ये महिला हवकास वा महिला 
सशक्तीकरण सेवा प्राप्त गनेिरू ७६ जना (२६.९%), बालबार्लका सांरक्षण सेवा प्राप्त गनेिरू ७६ 
जना (२६.९%), अपाङ्गता अर्िकार प्रवद्धिन सेवा प्राप्त गनेिरू ५७ जना (२०.१%) र ज्येष्ठ 
नागररक अर्िकार प्रवद्धिनको सेवा प्राप्त गनेिरू ७४ जना (२६.१%) रिेका छन ्। 
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तार्लका ११. सेवाग्रािीिरूले प्राप्त गरेको सेवाको प्रकारको तथ्याङ्क 

सेवाको प्रकार सङ्ग्ख्या प्रर्तशत 
महिला हवकास र सशक्तीकरण ७६ २६.९ 
बालबार्लका सांरक्षण ७६ २६.९ 
अपाङ्ग अर्िकार प्रवद्धिन ५७ २०.१ 
ज्येष्ठ नागररक अर्िकार 
प्रवद्धिन 

७४ २६.१ 

जम्मा २८३ १००.० 

२.१.३ सेवाग्रािीद्वारा सेवा प्राप्त गनुिपूवि अनभुव गरेका समस्यािरू 

सेवाग्रािीिरूले सेवा प्राप्त गनुिभन्त्दा पूवि हवर्भन्न हकर्समका समस्यािरूको अनभुव भएको व्यक्त गरेका 
छन ्। जसमध्ये आर्थिक हवपन्नता भएको, लैहङ्गक असमानता वा हिांसाबाट पीर्डत भएको, जीवन 
उपयोगी जशक्षाबाट वजञ्चत भएको, हवद्यालयहवमिु भएको, तार्लम र प्रजशक्षण नभएको, जागरुकताको 
कमी मिससु भएको, सांस्थागत सिभार्गता नभएको, प्रजनन स्वास्थ्यताको कमी भएको, पररवार वा 
अन्त्यबाट सियोग नभएको वा कमीको अनभुव गरेको, स्वास्थ्य उपचारमा कमी वा नभएको, 
बालबार्लकालाई िेरचार गने नभएको र यौन दरुाचार भएको जस्ता हवर्भन्न गनुासािरू व्यक्त गरेका 
छन ्। यी समस्यािरू समग्र सेवाग्रािीिरूमध्येबाट सबभन्त्दा बढी गनुासो आर्थिक हवपन्नता मिससु 
गरेको २२.१% र क्रमशः िटदो क्रममा तार्लम र प्रजशक्षण नभएको १८.१%, जीवन उपयोगी 
जशक्षा नभएको १७.२%, लैहङ्गक असमानता वा हिांसाबाट पीर्डत भएको १५.८%, र हवद्यालयहवमिु 
भएको १२.६%  सेवाग्रािीिरूले उल्लेि गरेका छन ्।  यसको हवस्ततृ हववरण अर्तररक्त पररजशष्ट 
१ (तार्लका १.१-१.८) मा समावेश गररएको छ । 
 

बालबार्लकाबािेक बाँकी सेवाग्रािीिरूमध्येबाट तार्लम वा प्रजशक्षण नभएको १८.१% र 
जागरुकताको कमी भएको ११.४% सेवाग्रािीिरूको िारणा छ । यसैगरी महिला तथा ज्येष्ठ 
नागररकमध्येबाट ५.९% सांस्थागत सिभार्गता नभएको र ११.७% महिलाले प्रजनन स्वास्थ्यको 
कमी मिससु गरेका अनभुविरू व्यक्त गरेका छन ्।  
 

तार्लका १२(क) र १२ (ि) मा अपाङ्गता भएको व्यजक्तिरूले मार अनभुव गरेको िारणालाई 
प्रस्ततु गररएको छ । जसअनसुार १९% ले पररवार वा अन्त्यबाट सियोग नभएको कुराको स्मरण 
गरेका छन ्र ३२.८% ले स्वास्थ्य उपचार नभएको गनुासो व्यक्त गरेका छन ्। 
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तार्लका १२ (क) अपाङ्गता भएको 
सेवाग्रािीिरूले सेवा र्लनभुन्त्दा 
पहिलाको समस्याः पररवार वा 
अन्त्यबाट सियोग नभएको बारेको 
तथ्याङ्क 

प्रर्तहक्रया सङ्ग्ख्या प्रर्तशत 
छ ११ १९.० 
छैन ४७ ८१.० 
जम्मा ५८ १००.० 

 

 तार्लका १२ (ि) अपाङ्गता भएको 
सेवाग्रािीिरूले सेवा र्लनभुन्त्दा पहिलाको 
समस्याः स्वास्थ्य उपचार नभएको 
बारेको तथ्याङ्क 

प्रर्तहक्रया सङ्ग्ख्या प्रर्तशत 
छ १९ ३२.८ 
छैन ३९ ६७.२ 
जम्मा ५८ १००.० 

 
 

यसैगरी बालबार्लकािरूमध्येबाट मार हवश्लरे्ण गदाि (तार्लका १३ (क), १३ (ि)) यौन 
दवु्यिविारबाट र्सकार भएको ५.३% ले र िेरचाि गने नभएको १.८% ले मार व्यक्त गरेका  
छन ्। 
 
तार्लका १३ (क) बालबार्लका 
सेवाग्रािीिरूले सेवा र्लनभुन्त्दा 
पहिलाको समस्याः िेरचाि गने 
नभएको बारेको तथ्याङ्क 

प्रर्तहक्रया सङ्ग्ख्या प्रर्तशत 
छ १ १.८ 
छैन ५६ ९८.२ 
जम्मा ५७ १००.० 

 

 तार्लका १३ (ि) बालबार्लका 
सेवाग्रािीिरूले सेवा र्लनभुन्त्दा 
पहिलाको समस्याः यौन दवु्यिविारबाट 
र्सकार भएको बारेको तथ्याङ्क 

प्रर्तहक्रया आवृर्त प्रर्तशत 
छ ३ ५.३ 
छैन ५४ ९४.७ 
जम्मा ५७ १००.० 

 

समग्ररूपमा सेवाग्रािीिरूबाट सेवा र्लनपूुवि रिेका समस्यािरूको बारेमा व्यक्त भएको िारणाको 
हवश्लरे्ण गदाि उल्लेिनीय सेवाग्रािीिरूमा समस्या रिेको पहुष्ट भएको छ ।  

२.१.४ सेवा वा कायिक्रममा सिभार्गताको हवश्लरे्ण 

सेवाग्रािीिरूबाट महिला तथा बालबार्लका कायािलय र अन्त्य सांं सांस्थाबाट पर्न हवर्भन्न हकर्समका 
सेवा प्राप्त गरेको र हवर्भन्न कायिक्रममा सिभागी भएको तथ्य उल्लेि गरेका छन ्। केिी एकै 
हकर्समका र केिी र्रकर्रक हकर्समका कायिक्रमिरूमार्ि त महिला, बालबार्लका, अपाङ्गता भएका 
व्यजक्तिरू र ज्येष्ठ नागररकिरूले सेवा प्राप्त गरेको उल्लेि गरेका छन ्। समस्त सेवाग्रािीिरूको 
तथ्याङ्क हवश्लरे्ण गदाि २३.५% सेवाग्रािीिरूले (जचर नां.४) जीवन उपयोगी जशक्षासम्बन्त्िी कायिक्रम 



61 
 

वा सेवामा सिभागी भएको उल्लेि गरेका छन ्। समग्र सेवाग्रािीिरूमध्येबाट कररव ३२.४% ले 
तार्लमसम्बन्त्िी कायिक्रममा सिभागी भएको व्यक्त गरेका छन ्भने १७.२% ले जागरुकता र ७% 
ले सरुक्षासम्बन्त्िी कायिक्रममा सिभागी भएको उल्लेि गरेका छन ्। जसमध्ये सबभन्त्दा बढी ज्येष्ठ 
नागररकिरू (२४.४%) ले सरुक्षासम्बन्त्िी कायिक्रममा भाग र्लएको स्पष्ट पारेका छन ् 

 

यसैगरी अन्त्य जशक्षामा ५.२% ले (बालबार्लकाबािेक) सिभागी भएको व्यक्त गरेका छन ् । 
बालबार्लका, अपाङ्ग र ज्येष्ठ नागररकमध्येबाट कररव १९.२% (जचर नां.५) ले स्वास्थ्य 
उपचारसम्बन्त्िी सेवा प्राप्त गरेका वा कायिक्रममा सिभागी भएका कुरा व्यक्त गरेका छन ्।  
 

 

महिला सेवाग्रािीिरूको मार आकँडा (तार्लका १४.(क), (ि) र (ग)) हवश्लरे्ण गदाि २९.९% ले 
लैहङ्गक समानतासम्बन्त्िी कायिक्रममा, २७.३% ले प्रजनन स्वास्थ्यमा र ४६.८% ले सांस्थागत 
सिभार्गतामा सिभागी भएको पाइएको छ ।  
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तार्लका १४ (क) महिला 
सेवाग्रािीिरूले लैहङ्गक समानतासम्बन्त्िी 
सेवा वा कायिक्रममा सिभार्गता बारेको 
तथ्याङ्क 

प्रर्तहक्रया सङ्ग्ख्या प्रर्तशत 
छ २३ २९.९ 
छैन ५४ ७०.१ 
जम्मा ७७ १००.० 

 

 तार्लका १४ (ि) महिला 
सेवाग्रािीिरूले प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्त्िी 
सेवा वा कायिक्रममा सिभार्गता बारेको 
तथ्याङ्क 

प्रर्तहक्रया सङ्ग्ख्या प्रर्तशत 
छ २१ २७.३ 
छैन ५६ ७२.७ 
जम्मा ७७ १००.० 

 

तार्लका १४ (ग) महिला सेवाग्रािीिरूले सांस्थागत सिभार्गतासम्बन्त्िी सेवा वा कायिक्रममा सिभागी 
भएको बारेको तथ्याङ्क 

 
  
 
 
 
यसैगरी ५% बालबार्लकािरू यौन दवु्यिविारसम्बन्त्िी कायिक्रममा सिभागी भएको उल्लेि गरेका 
छन ्।  

तार्लका १५ बालबार्लका सेवाग्रािीिरूले यौन दवु्यिविारसम्बन्त्िी कायिक्रममा सिभागी भएको बारेको 
तथ्याङ्क 

प्रर्तहक्रया सङ्ग्ख्या प्रर्तशत 
छ ३ ५.३ 
छैन ५४ ९४.७ 
जम्मा ५७ १००.० 

 

व्यवसायसम्बन्त्िी सिभार्गतामा (तार्लका १६) अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरूमध्येबाट ५.२% ले मार 
सिभागी भएको स्वीकारेका छन ्।   

प्रर्तहक्रया सङ्ग्ख्या प्रर्तशत 
छ ३६ ४६.८ 
छैन ४१ ५३.२ 
जम्मा ७७ १००.० 
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तार्लका १६ अपाङ्गता भएको सेवाग्रािीिरूले व्यवसाय स्थापनासम्बन्त्िी कायिक्रममा सिभागी भएको 
बारेको तथ्याङ्क 

प्रर्तहक्रया सङ्ग्ख्या प्रर्तशत 
छ ३ ५.२ 
छैन ५५ ९४.८ 
जम्मा ५८ १००.० 

स्वास्थ उपचारसम्बन्त्िी कायिक्रममा ६.७% बालबार्लकािरू सिभागी भएको पाइएको छ । 

२.१.५ सिभार्गताको माध्यम 

सेवाग्रािीिरूले कुनकुन माध्यमबाट सेवा प्राप्त गरेको वा कायिक्रममा सिभागी भएको िो भने्न 
कुराको हवश्लरे्ण गदाि बिसुङ्ग्ख्यक (७९.९%) सेवाग्रािीिरूले महिला तथा बालबार्लका 
कायािलयबाट मार सेवा प्राप्त गरेको उल्लेि गरेका छन ्भन ेबाँकी सेवाग्रािीिरूले महिला तथा 
बालबार्लका कायािलयका साथै अन्त्य सांस्था, सेवा केन्त्र, वडा कायािलय, सिकारी, आददबाट पर्न  
सेवा र्लएको उल्लेि  गरेका छन ्।  

२.१.६ सेवा वा कायिक्रमबाट र्ाइदा भए-नभएको अवस्था 

सेवाग्रािीका लार्ग सेवा वा कायिक्रमबाट र्ाइदा भएको वा नभएको बारेमा तथ्याङ्क सङ्कलन गनिका 
लार्ग बिपु्रर्तहक्रयात्मक छनौटमा आिाररत प्रश्न (Multiple Choice Quection) को प्रयोग 
गररएको र्थयो । यसरी हवश्लरे्ण गदाि सेवाग्रािीिरूले हवर्भन्न सेवा प्राप्त गरेको वा हवर्भन्न 
कायिक्रमिरूमा उल्लेिनीय सिभार्गता भएको  तथ्याङ्कबाट स्पष्ट भएको छ । प्राप्त नर्तजाअनसुार 
बिसुङ्ग्ख्यक (७८.५%) सेवाग्रािीिरूले सेवा वा कायिक्रमबाट र्ाइदा भएको पहुष्ट गरेका छन ्। 
कररव १८% सेवाग्रािीिरूले र्ाइदा भएको वा नभएको प्रष्ट पानि नसकेको र मार ३.४% 
सेवाग्रािीिरूले सेवा वा कायिक्रमबाट कुनै र्ाइदा नभएको जनाएका छन ् । र्ाइदा भएको 
स्वीकारेका १८३ जना सेवाग्रािी मध्येबाट ७.९% ले आर्थिकरूपमा सेवा पगेुको व्यक्त गरेका छन,् 
१२.७% ले आर्थिक हवपन्नतामा कमी आएको, ९.४% ले जशक्षा पाएको वा बढेको, १२.७% ले 
तार्लम प्राप्त भएको, ४.५% ले दक्षता बढेको, २६.६% ले जागरुकता बढेको,  १६.५% ले 
आत्मर्नभिरता बढेको र २.६% ले प्रर्तष्ठा बढेको (जचर नां.६) बताएका छन ्। यद्यहप बिसुङ्ग्ख्यक 
सेवाग्रािीिरूले एकै हकर्समको र्ाइदा भएको स्वीकार नगरेको भए तापर्न उल्लेिनीय 
सेवाग्रािीिरूले सेवा वा कायिक्रमबाट र्ाइदा भएको तथ्य व्यक्त गरेको स्पष्ट भएको छ । 
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२.१.७ कायिक्रमका बारेमा सेवाग्रािीको िारणा 

यस अध्ययनमा सेवाग्रािीिरूले सेवा प्रार्प्तका लार्ग कायिक्रममा सिभागी भएको बारेमा थप 
जानकारी र्लइएको छ । जसमा सेवा प्राप्त गदाि पयािप्त समय उपलधि भएनभएको, सेवाको गणुस्तर 
राम्रो भएनभएको, सेवा लाभप्रद भएनभएको, प्राप्त सेवाको सदपुयोग भएनभएको र सेवा व्याविाररक 
भएनभएको बारेमा सेवाग्रािीको िारणा र्लइएको र्थयो। यसरी प्राप्त तथ्याङ्कलाई हवश्लरे्ण गदाि पयािप्त 
समय उपलधि भएको बािेक (जचर नां. ७) मार्थ उजल्लजित िरेक बुदँामा ९०% भन्त्दा बढी 
सेवाग्रािीले  सकारात्मक दृहष्टकोण (क्रमशः ९४.४%, ९६.३%, ९६.२% र ९२.७%) व्यक्त 
गरेका छन ् । यस नर्तजाबाट सञ्चार्लत सेवा वा कायिक्रमिरू सेवाग्रािीलाई मार्थ उजल्लजित 
हवर्भन्न मित्त्वपूणि दृहष्टकोणबाट राम्रो भएको पहुष्ट भएको छ । तथाहप २१.४% सेवाग्रािीिरूले सेवा 
प्राप्त गदाि पयािप्त समय उपलधि नभएको स्वीकार गरेका छन ्।  
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२.१.८  सेवाप्रवाि गनेको व्यविार 

सेवाग्रािीिरूको सन्त्तहुष्ट सेवा प्रदान गने र्नकायका कमिचारीको व्यविारमा पर्न भरपने िुँदा 
सेवाग्रािीिरूलाई यससम्बन्त्िी आर्नो िारणा अर्त नराम्रोदेजि अर्त राम्रो (Five Point Likert 

Scale) सम्म व्यक्त गनि सहकन ेहकर्समले प्रश्न सोर्िएको र्थयो । प्राप्त नर्तजाअनसुार जम्मा २०९ 
उत्तरदातािरूमध्ये अर्िकाांश १६५ जना (७९%) सेवाग्रािीिरूले सेवा प्रदान गने र्नकायका 
कमिचारीको व्यविार राम्रो वा अर्त राम्रो भएको व्यक्त गरेका छन ्भन ेदठकै भने्न सेवाग्रािीिरू ४० 
जना (१९.१%) छन ्। सेवाप्रदान गने र्नकायका कमिचारीको व्यविार अर्त नराम्रो वा नराम्रो भने्न 
िारणा राख्न ेसेवाग्रािीिरू िेरै कम ४ (१.९%) मार भेहटएको छ ।  

२.१.९ सिभार्गता भएको सेवा वा कायिक्रमको बारेमा िारणा 

जम्मा २०७ उत्तरदातामध्येबाट १६४ जना (७९.३%) सेवाग्रािीिरूले सेवा प्राप्त गरेको कायिक्रम 
राम्रो वा अर्त राम्रो भने्न िारणा व्यक्त गरेका छन ्। कायिक्रम दठकै भने्न सेवाग्रािीको सङ्ग्ख्या ४३ 
जना (२०.८%) रिेको र नराम्रो वा अर्त नराम्रो िारणा राख्न े सेवाग्रािी पूणितः नभएको देजिएको  
छ । यस नर्तजाबाट जजल्ला महिला तथा बालबार्लका कायािलयबाट प्रवाि भएको सेवा वा 
कायिक्रमिरू र्निय नै राम्रो भएको तथ्य यस अध्ययनको हवश्लरे्णबाट प्राप्त भएको छ । 

२.१.१० कायिक्रमको सन्त्तहुष्ट वा असन्त्तहुष्ट बारेमा सेवाग्रािीको िारणा 

सेवाग्रािीिरूले प्राप्त गरेको सेवा वा सिभागी भएका हवर्भन्न कायिक्रमिरूबाट वास्तवमा सेवाग्रािी 
कर्त मारामा सन्त्तषु्ट छन ्भने्न जान्नका लार्ग महिला तथा बालबार्लका कायािलयबाट प्रवाि भएका 
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कायिक्रमिरूको सेवाग्रािीमा परेको प्रभावकाररताका बारेमा हवश्लरे्ण गनि सहकन े िनुाले 
सेवाग्रािीिरूलाई यससम्बन्त्िी Five Point Likert Scale मा आिाररत प्रश्न सोर्िएको र्थयो । प्राप्त 
नर्तजालाई हवश्लरे्ण गदाि ७५.८% सेवाग्रािीिरूले प्रवाहित सेवाबाट सन्त्तषु्ट भएको िारणा व्यक्त गरे 
भन े ४.३% सेवाग्रािीिरूले अर्त सन्त्तषु्ट भएको उल्लेि गरेका छन ् । यसैगरी १८% 
सेवाग्रािीिरूले कायिक्रम मध्यम भएको व्यक्त गरे भने १.९% सेवाग्रािीिरूले आरू्ले प्राप्त गरेको 
सेवा वा भाग र्लएका कायिक्रमबाट असन्त्तषु्ट भएको (जचर नां.८) जानकारी ददएका छन ्। 
 

 

२.१.११ सन्त्तहुष्ट र असन्त्तहुष्टका कारणिरू 

सेवाग्रािीिरूले सेवाप्रवािका लार्ग सञ्चार्लत कायिक्रमिरूबाट सन्त्तषु्ट िनुकुा हवर्भन्न कारणिरू 
उल्लेि गरेका छन ्। जसमध्ये आर्थिक अवस्था सिुार भएको, आत्मबल बढेको, अर्िकारसम्बन्त्िी 
जानकारी पाएको, अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरूले हवर्भन्न हकर्समले सेवा पाएको, जनचेतना बढेको, 
हिांसामा कमी आएको इत्यादद छन ्।  
 

सवेक्षणबाट प्राप्त नर्तजाअनसुार केिी सेवाग्रािीले सेवाप्रवािका लार्ग सञ्चार्लत कायिक्रमिरूबाट िनुे 
असन्त्तहुष्टका बारेमा पर्न िारणा व्यक्त गरेका छन ्। जसमध्ये कायिक्रम अपेक्षा गरेजर्त व्याविाररक 
नभएको, सबैलाई समान व्यविार नभएको, सबैले अवसर नपाएको, तार्लम प्रशस्त नभएको, 
कायिक्रमिरू प्रशस्त नभएको, इत्यादद छन ्। 
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२.१.१२ सेवाग्रािी समूि हवशरे् प्रश्नमा आिाररत हवश्लरे्ण 

सवेक्षणमा सेवाग्रािी समूि (महिला, अपाङ्गता  र ज्येष्ठ नागररक) सँग सम्बजन्त्ित केिी हवशेर् 
प्रश्निरू सोर्िएको र्थयो । यसरी सोर्िएका सेवाग्रािी केजन्त्रत समूि हवशेर् प्रश्निरूको छुटै्ट हवश्लरे्ण 
गरी यसको नर्तजा तल उजल्लजित उपिण्डिरूमा प्रस्ततु गररएको छ । 

२.१.१२.१ महिला 

महिला सेवाग्रािीलाई मार केजन्त्रत गरी केिी प्रश्निरू सवेक्षणमा सोर्िएका र्थए । यी प्रश्निरूबाट 
प्राप्त तथ्याङ्कको हवश्लरे्ण तलका उपिण्डिरूमा प्रस्ततु गररएको छ । 

(क) महिला हवकास तथा सशक्तीकरण कायिक्रममा सिभागी िनु ेप्रहक्रया 

महिला हवकास तथा सशक्तीकरण कायिक्रममा सिभागी िनुे प्रहक्रयाका सम्बन्त्िमा सोर्िएको प्रश्नको 
जवार्मा आिाररत तथ्याङ्कलाई हवश्लरे्ण गदाि १५ जना (२०.३%) सेवाग्रािीिरूले कायिक्रममा 
सिभागी िनु ेप्रहक्रया मध्यम िालको भएको िारणा व्यक्त गरेका छन ्भन े५२ जना (७०.३%) ले 
प्रहक्रया राम्रो रिेको र ७ जना (९.५%) ले प्रहक्रया अर्त राम्रो भएको उल्लेि गरेका छन ्।  
तार्लका १७. महिला सेवाग्रािीिरूले सिभागी भएको कायिक्रमको प्रहक्रयाबारेमा व्यक्त भएको िारणा 
 

प्रर्तहक्रया सङ्ग्ख्या प्रर्तशत 
मध्यम १५ २०.३ 
राम्रो ५२ ७०.३ 

अर्त राम्रो ७ ९.५ 
जम्मा ७४ १००.० 

 (ि) महिला हिांसा ंटाउन कायिक्रमिरूको उपयोर्गता 

जजल्ला महिला तथा बालबार्लका कायािलयबाट सञ्चार्लत हवर्भन्न कायिक्रमिरूबाट महिला हिांसा 
ंटाउन उक्त कायिक्रमिरू उपयोगी भएको वा नभएको भने्नबारेमा महिला सेवाग्रािीिरूलाई प्रश्न 
सोर्िएको र्थयो । उक्त प्रश्नको जवार्मा यस्ता कायिक्रमिरू अनपुयोगी भएको भने्न िारणा एक 
जना महिला सेवाग्रािीले मार व्यक्त गरेको पाइयो । यसै प्रश्नमा १० जना (१३.३%) महिला 
सेवाग्रािीिरूले प्रहक्रया मध्यम, ५५ जना (७३.३%) ले उपयोगी भएको र ९ जना (१२.०%) ले 
प्रहक्रया अर्त उपयोगी भएको (जचर नां. ९) जनाएका छन ्। 
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(ग) महिला हवकास तथा महिला सशक्तीकरण कायिक्रमिरूको र्नरन्त्तरता 

महिला सेवाग्रािीलाई लजक्षत गरी सञ्चालन गररँदैआएका महिला हवकास तथा महिला सशक्तीकरण  
कायिक्रमिरू भहवष्यमा र्नरन्त्तररूपमा सञ्चालनको आवश्यकता भएको वा नभएको भने्न प्रश्नमा सम्पूणि 
महिला उत्तरदाता सेवाग्रािीिरूले यस्ता कायिक्रमिरू भहवष्यमा पर्न र्नरन्त्तररूपमा सञ्चालन गदाि 
उपयोगी िनुे िारणा व्यक्त गरेका छन ् । 

२.१.१२.२ अपाङ्गता 

सवेक्षणमा अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरूसँग सम्बजन्त्ित केिी प्रश्निरू सेवाग्रािीिरूलाई सोर्िएको  
र्थयो । यी प्रश्निरूबाट प्राप्त तथ्याङ्ककको हवश्लरे्ण तलका उपिण्डिरूमा प्रस्ततु गररएको छ ।  

(क) अपाङ्गताको जानकारी भए-नभएको सम्बन्त्िमा 

अपाङ्गताका सेवाग्रािीमध्येमा अपाङ्गताका बारेमा जानकारी भएको वा नभएको प्रश्न गदाि ४३ जना 
(७६.८%) ले जानकारी भएको व्यक्त गरेका छन ्भन े१३ जना (२३.२%) ले जानकारी नभएको 
बताएका छन ्। 

(ि) अपाङ्गताको हकर्सम 

अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरूलाई तपाईँमा कस्तो हकर्समको अपाङ्गता छ भने्न प्रश्नमा जम्मा ५८ जना 
उत्तरदातािरूमध्ये  ११ जना (१९.६%) ले पूणि अपाङ्गता भएको, २१ जना (३७.५%) ले तीव्र 
अपाङ्गता भएको, १५ जना (२६.८%) ले मध्ययम अपाङ्गता  भएको, ९ जना (१६.१%) ले िल्का 
अपाङ्गता भएको र २ (३.४%) जनाले अपाङ्गताको हकर्सम बताउन नसकेको पाइयो । 
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(ग) पररचयपर भए-नभएको र पररचयपरको हकर्सम 

अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरूमध्ये ५० जना (९०.९%) ले अपाङ्गताका पररचयपर र्लएको बताएका 
छन ्भने ५ जना (९.१%) ले पररचयपर नभएको बताएका छन ्। अपाङ्गता पररचयपरको हकर्सम 
सम्बन्त्िमा रातो पररचयपर पाउन े१० जना (१९.२%), र्नलो पाउने २३ जना (४४.२%), पिेंलो 
पाउन े११ जना (२१.२%) र सेतो पाउन े८ जना (१५.४%) भएको (जचर नां. १०) बताएका 
छन ्।  
 

 

(ं) अपाङ्गताको पररचयपर र्लन ेप्रहक्रया 

अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरूलाई अपाङ्गताको पररचयपर बनाउन े प्रहक्रया कस्तेा छ भने्न प्रश्नको 
सन्त्दभिमा (तार्लका १८) ३ जना (५.९%) सेवाग्रािीिरूले असजजलो भएको, १७ जना (२९.३%) 
ले मध्यम र ३१ जना (६०.८%) ले सजजलो र अर्त सजजलो भएको उल्लेि गरेका छन ्। यस 
तथ्याङ्क हवश्लरे्णबाट अपाङ्गता पररचयपर र्लन ेप्रहक्रया िासै  न्त् हटलो नभएको देजिन्त्छ ।  

तार्लका १८. अपाङ्गता भएका सेवाग्रािीिरूले सिभागी भएको कायिक्रमको प्रहक्रया बारेमा व्यक्त 
भएको िारणा 

प्रर्तहक्रया सङ्ग्ख्या प्रर्तशत 
असजजलो ३ ५.९ 
मध्यम १७ ३३.३ 

अर्ल सजजलो ३१ ६०.८ 
जम्मा ५१ १००.० 
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(ङ) भौर्तक सांरचना अपाङ्ग मैरी भएनभएको अवस्था 

अध्ययन गररएका  जजल्लािरूका महिला तथा बालबार्लका कयािलयको भौर्तक सांरचना अपाङ्गता 
मैरी नभएको पाइएको छ । 

(च) कायिक्रमको र्नरन्त्तरता  

अपाङ्गता भएका सेवाग्रािीलाई लजक्षत गरी सञ्चालन गररँदैआएका अपाङ्ग अर्िकार प्रवद्धिनसम्बन्त्िी 
कायिक्रमिरू भहवष्यमा र्नरन्त्तररूपमा सञ्चालनको आवश्यकता भएको वा नभएको भने्न प्रश्नमा कररव 
सम्पूणि (९५.८%) सेवाग्रािीिरूले िाल सञ्चार्लत अपाङ्गता अर्िकार प्रवद्धिनसम्बन्त्िी कायिक्रमिरू 
भहवष्यमा पर्न र्नरन्त्तररूपमा सञ्चालन िनुपुने िारणा व्यक्त गरेका छन ्। 

२.१.१२.३  ज्येष्ठ नागररक 

सवेक्षणमा ज्येष्ठ नागररकसँग सम्बजन्त्ित केिी प्रश्निरू सेवाग्रािीिरूलाई सोर्िएको र्थयो । यी 
प्रश्निरूबाट प्राप्त तथ्याङ्ककको हवश्लरे्ण तलका उपिण्डिरूमा प्रस्ततु गररएको छ । 

(क) ज्येष्ठ नागररक पररचयपर भए-नभएको बारेमा 

सेवाग्रािीिरूमध्येमा ज्येष्ठ नागररकको पररचयपर ५८ जना (८०.६%) ले र्लएको बताएका छन ्
भन े१४ जना (१९.४%) ले (तार्लका १९) नर्लएको बताएका छन ्। यस नर्तजाबाट ज्येष्ठ 
नागररकको पररचयपर बाँडन ेप्रहक्रया पूणिरूपले व्यापक नभएको कुरालाई पहुष्ट गदिछ । 

तार्लका १९ ज्येष्ठ नागररक सेवाग्रािीिरूले ज्येष्ठ नागररकको पररचयपर र्लएका बारेमा व्यक्त भएको 
िारणा 

प्रर्तहक्रया सङ्ग्ख्या प्रर्तशत 
छ ५८ ८०.६ 
छैन १४ १९.४ 
जम्मा ७२ १००.० 

(ि) सामाजजक सरुक्षा भत्ताबाट लाभाजन्त्वत भए-नभएको बारेमा 

ज्येष्ठ नागररकिरूले वृद्धभत्ता वा अरू हकर्समको सरुक्षा भत्ता र्लएको वा नर्लएको बारेमा ददएको 
उत्तर हवश्लरे्ण गदाि ६४ जना (८८.९%) ले र्लएको र ८ जना (११.१%) ले नर्लएको (तार्लका 
२०) बताएका छन ्। 
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तार्लका २०. ज्येष्ठ नागररक सेवाग्रािीिरूले सामाजजक सरुक्षा भत्ताबाट लाभाजन्त्वत भएको बारेमा 
व्यक्त भएको िारणा 

प्रर्तहक्रया सङ्ग्ख्या प्रर्तशत 
छ ६४ ८८.९ 
छैन ८ ११.१ 
जम्मा ७२ १००.० 

 

(ग) लाभाजन्त्वत भएको सामाजजक सरुक्षा भत्ताको हकर्सम 

ज्येष्ठ नागररक सेवाग्रािीिरूले हवर्भन्न हकर्समको सरुक्षा भत्ताबाट लाभाजन्त्वत भएको व्यक्त गरेका 
छन ्जसमध्ये १ जना (१.६%) ले दर्लत वृद्ध ६० वर्िको भत्ता र्लएको, ५० जना (७८.१%) ले 
वृद्ध ७० वर्िको भत्ता र्लएको र १३ जना (२०.३%) ले  एकल महिला (जचर नां. ११) भत्ता 
र्लएको बताएका छन ्।  
 

 

(ं) पररचयपर र्लन ेप्रहक्रयाको बारेमा 

ज्येष्ठ नागररक सेवाग्रािीिरूले सामाजजक सरुक्षा भत्ता र्लन ेप्रहक्रयाको बारेमा ददएको उत्तर हवश्लरे्ण 
गदाि ५३ जना (९१.४%) ले प्रहक्रया अर्त सजजलो भएको व्यक्त गरेका छन,् ४ जना (६.९%) ले 
मध्यम र १ जना (१.७%) ले असजजलो भएको (तार्लका २१) व्यक्त गरेका छन ्।  
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तार्लका २१ ज्येष्ठ नागररक सेवाग्रािीिरूले सिभागी भएको कायिक्रमको प्रहक्रयाबारेमा व्यक्त भएको 
िारणा 

प्रर्तहक्रया सङ्ग्ख्या प्रर्तशत 
असजजलो १ १.७ 
मध्यम ४ ६.९ 

अर्त सजजलो ५३ ९१.४ 
जम्मा ५८ १००.० 

 (ङ) सामाजजक सरुक्षा भत्ता के कस्तो शीर्िकमा िचि गरेको बारेमा 

ज्येष्ठ नागररक सेवाग्रािीिरूले प्राप्त गरेको  सामाजजक सरुक्षा भत्ता िचि गदाि कुन शीर्िकमा बढी 
प्राथर्मकता (१ देजि १० सम्मको प्राथर्मकता अङ्कमा आिाररत; १ सबैभन्त्दा बढी प्राथर्मकता र 
१० सबैभन्त्दा कम प्राथर्मकता) ददएका छन ्र कुन शीर्िकमा कम प्राथर्मकता ददएका छन ्भने्न 
सन्त्दभिमा व्यक्त गरेको िारणा अनसुार सबभन्त्दा बढी और्िी उपचारमा (औसत आकँडा १.९) र 
क्रमशः कपडा तथा िाध्यान्नमा (औसत आकँडा २.४), अन्त्य टीका टालो वा दान दजक्षणामा 
(औसत आकँडा ३.८), ंरायसी िचिमा (और्त आकँडा ३.९) बालबार्लकाको पढाइमा (औसत 
आकँडा ४.५), बचतमा (औसत आकँडा ६.७), लत लाग्न ेसामानको िररदमा (औसत आकँडा 
६.८), पशपुन्त्छी िररदमा (औसत आकँडा ८.९) र बालबार्लका पोर्णमा (औसत आकँडा १०) 
औसत प्राथर्मकताका साथ िचि भएको पाइएको छ ।  

२.२ केजन्त्रत समूि छलर्ल -Focus Group Discussion_  मा आिाररत गणुात्मक तथ्यिरूको 
हवश्लरे्ण 

महिला, बालबार्लका, अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरू  तथा ज्येष्ठ नागररकिरूका कल्याणका लार्ग 
गररएका कायिक्रमिरूमा  सेवाग्रािीिरूको सन्त्तहुष्टको आवस्था ब ुन ेउद्देश्यले तय गररएको यस 
अध्ययनमा सेवाग्रािीिरूलाई कायिक्रमको सन्त्तहुष्टको बारेमा छलर्ल गररएको र्थयो । सिभागी 
िनुेिरूमा महिला, बालबार्लका, अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरू  तथा ज्येष्ठ नागररक सेवाग्रािीिरू 
सांलग्न भएका र्थए । छलर्लमा महिला तथा बालबार्लकाद्वारा सञ्चार्लत कायिक्रमिरूमा भएका 
समस्या, उक्त कायिक्रमिरू लाभप्रद छन ्वा छैनन ्भने्न हवर्यमा, महिला बालबार्लका कायािलयको 
सेवाले र्रक भएनभएको हवर्य तथा अन्त्य प्रहक्रयागत समस्यािरू र सेवाग्रािीिरूको सन्त्तहुष्टको 
हवर्यमा चचाि गररएको र्थयो । हवर्भन्न स्थानमा गररएका उक्त केजन्त्रत समूि छलर्लिरूमा 
र्रकर्रक समूिमा गरेर जम्मा ४९ जना सेवाग्रािीिरूले भाग र्लएका र्थए । केजन्त्रत समूि 
छलर्लका लार्ग सिज िोस ्भनी छुटै्ट जाँचसूची -Check list_  तयार गररएको र्थयो । छलर्लमा 
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आएका सेवाप्रवाि र सेवाग्रािीिरूको सन्त्तहुष्टसम्बन्त्िी हवर्भन्न बुदँािरूलाई र्नम्नानसुार प्रस्ततु 
गररएको छ- 
१.  महिला तथा बालबार्लका कायािलयद्वारा सञ्चार्लत ४ वटा कायिक्रमिरू लाभप्रद वा उपयोगी 

छन ् वा छैनन ्भने्न सन्त्दभिमा सबै छलर्लमा सिभागीिरूले ४ वटै कायिक्रमिरू अत्यन्त्तै 
उपयोगी भएको िलुासा गरेका छन ्। सञ्चार्लत कायिक्रममा सेवाग्रािीिरू सिभागी िनु िासै 
समस्या नदेजिएको तथाहप केिी प्रहक्रयागत  न्त् टिरू जस्तै अपाङ्गता भएका सेवाग्रािीिरूले 
सेवा र्लनका लार्ग प्रहक्रयागत कदठनाइ भएको कुरा बताए ।  

२.  महिला तथा बालबार्लका कायािलयबाट प्राप्त गरेको सेवा सन्त्तोर्जनक रिेको र यस्तै 
हकर्समका सेवािरू अन्त्य सांं सांस्थामार्ि त पर्न प्राप्त भएको बताएका छन ्। यसरी सेवाप्रवाि 
गने सांस्थािरूको बीचमा िनुपुने जर्त समन्त्वय िनु नसकेको कुरा छलर्लमा व्यक्त गररएको 
र्थयो । आगामी ददनमा सेवाप्रवाि गने हवर्भन्न सांस्थािरूको बीचमा समन्त्वय िनु सके बढी 
प्रवाभकारी िनु ेदेजिन्त्छ । 

३.  सामाजजक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गनि प्रहक्रयागत िेरै ठूलो समस्या नदेजिएको पाइयो । ंरको 
नजजकै बैंहकङ्ग सेवा  भएका सेवाग्रािीिरूलाई बैंकमार्ि त सरुक्षा भत्ता र्लन सजजलो िनुे तर 
दगुिम गाउँिरू जिाँ बैकको सहुविा छैन त्यस्ता ठाउँका असक्त र वृद्घ सेवाग्रािीिरूलाई ंरमै 
सरुक्षा भत्ता प्राप्त गनि पाए राम्रो िनुे बताए ।    

४.  िालसम्म महिला,  बालबार्लका कायािलयबाट प्रदान गररँदैआएको सेवा अब आउन ेददनिरूमा 
कुन कायािलयबाट प्राप्त िनु्त्छ र सेवाको र्नरन्त्तरता िनु्त्छ हक िुँदैन भने्न हवर्यमा सेवाग्रािीिरू 
अन्त्योलमा रिेको कुरा छलर्लमा गनुासो गरेका र्थए । बिसुङ्ग्ख्यक सेवाग्रािीिरूले आरू्ले 
कुन कुन सेवा पाउन ेभने्न कुराको राम्रोसँग जानकारी नपाएको िनुाले आगामी ददनिरूमा 
यसबारेमा जनचेतनामूलक कायिक्रमिरू सम्बजन्त्ित र्नकायबाट सञ्चालन भए सेवाग्रािी ज्यादा 
लाभाजन्त्वत िनु ेकुरा छलर्लमा व्यक्त भएका र्थए ।  

५.  िाल सञ्चालनमा रिेको महिला हवकास कायिक्रम प्रभावकारी भैरिेको भए तापर्न, 
महिलािरूलाई आयआजिनमूलक कायिक्रमिरूमा सांलग्न गराई अ  सक्षम, आत्मर्नभिर 
बनाउँदै महिलािरूको व्यापक सिभार्गता बढाउनपुने कुरामा छलर्लले मित्त्व पाएको  
र्थयो । 

६.  िाल सेवा प्रदान गदैआएका सेवाप्रदायक कायािलयिरू अपाङ्गतामैरी नभएको र अपाङ्गता 
भएका व्यजक्तिरूले सीपमूलक कायििरूमा सांलग्न भई उनीिरूले उत्पादन गरेका 
सामाग्रीिरूको उजचत बजारीकरणको अभाव भएको गनुासो अपाङ्गता भएका सेवाग्रािीिरूले 
छलर्लमा व्यक्त गरेका र्थए । 

७.  सामाजजक सरुक्षा भत्ता प्रत्येक महिनामा नै  प्राप्त िनु सके राम्रो िनुे कुरा छलर्लमा 
सिभागीिरूले व्यक्त गरेका र्थए । 
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८.  बाल अर्िकारका हवर्यिरू जस्तै जशक्षा, स्वास्थ, पोर्ण, िेलकुद आदद जस्ता कुरािरूमा 
सेवाप्रदायक सांस्थाबाट अरूको तलुनुामा प्राथर्मकतामा नपरेको कुरा बालबार्लकाका तथा 
अर्भवावकिरूले व्यक्त गरेका र्थए । बालबार्लकािरूलाई आर्नो अर्िकारबाट वजञ्चत गरी 
बाल श्रर्मक बनाएको, अनाथ बालबार्लकािरूका लार्ग चाहिने जर्त सङ्ग्ख्यामा बालगिृिरू 
नभएको र यी बालबार्लकासम्बन्त्िी हवर्यिरूलाई सम्बजन्त्ित सेवाप्रदायक कायािलयिरूमार्ि त 
सम्बोिन िनुपुने कुरा छलर्लमा बताएका र्थए । 

९.  अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरूका लार्ग समदुायमा आिाररत पनुस्थािपना -Community-based 

Rehabilitation, CBR), कायिक्रमलाई र्नरन्त्तररूपमा सञ्चालन गनुिपने आवश्यकता रिेको 
पाइएको र्थयो । 

१०. अपाङ्गताको पररचयपर भएका व्यजक्तिरूले राज्यले व्यवस्था गरेअनसुारको सिरु्लयत जस्तै 
क्याम्पसमा अध्ययन गदाि पाउन ुपने शलु्क र्मनािा नपाएको, सवारी सािनिरूमा आवतजावत 
गदाि पाउन ुपने सिरु्लयत नपाएको जस्ता समस्यािरू बेिोरररिन ुपरेका र ती समस्यािरूको 
र्नराकरणका लार्ग सम्बजन्त्ित र्नकायले आवश्यक काम गनपुने बताएका र्थए । 

११.  ज्येष्ठ नागररकले आरू्सँग सम्बजन्त्ित कायिक्रमले महिला सेवाग्रािीको सेवाको तलुनामा कम 
प्राथर्मकता पाएको गनुासो व्यक्त गरेका छन ्। यस सम्बन्त्िमा ज्येष्ठ नागररकिरूलाई पर्न 
प्राथर्मतामा रािी कायिक्रमिरू सञ्चालनमा िनुपुने िारणा सिभागीिरूको र्थयो । 

२.३  मखु्य उत्तरदातासगँको अन्त्तवािताि -Key Informant Interview_ मा आिाररत गणुात्मक 
तथ्यिरूको हवश्लरे्ण  

महिला, बालबार्लका, अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरू  तथा ज्येष्ठ नागररकिरूका कल्याणका लार्ग यस 
मन्त्रालयअन्त्तगितका  जजल्लाजस्थत कायािलयिरूबाट प्रवाि गररएका कायिक्रमिरूमा  सेवाग्रािीिरूको 
सन्त्तहुष्टको अवस्था बझु्ने उद्देश्यले तय गररएको यस अध्ययनमा यस के्षरसँग सम्बजन्त्ित हवर्भन्न 
र्नकायिरूमा कायि गदै आउनभुएका मित्त्वपूणि व्यजक्तिरूसँग सेवाग्रािीिरूको सन्त्तहुष्टका बारेमा  
नीर्तगत, प्रहक्रयागत आदद हवर्यिरूमा िारणा बझु्ने अर्भप्रायले महिला तथा बालबार्लका 
कायािलयका अर्िकृतिरू, महिला तथा बालबार्लका हवभागका र्नदेशक, राहिय बालकल्याण 
सर्मर्तका प्रमिु कायिकारी अर्िकृत, महिला बालबार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयका 
सिसजचव, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागररक, बालबार्लका िेनुििनुे उपसजचविरू, रसवुा जजल्लाका प्रमिु  
जजल्ला अर्िकारी,  जजल्ला समन्त्यव सर्मर्तका प्रमिु अर्िकृत, र स्थानीय जनप्रर्तर्नर्िसँग समेत 
गरी जम्मा १२ जना  मखु्य उत्तरदातािरूसँग अन्त्तवािताि  -Key Informant Interview_ गररएको 
र्थयो । अन्त्तवािताि गनि सजजलो र व्यवजस्थत िोस ्भने्न उद्देश्यले छुटै्ट जाँच सूची -Check list_ तयार 
गररएको र्थयो । मखु्य उत्तरदातासँगको अन्त्तवाितािमा सांलग्न िनुभुएका  हवर्भन्न व्यजक्तिरूसँग  
महिला  हवकास तथा महिला सशक्तीकरण, बालबार्लका सांरक्षण, अपाङ्ग अर्िकार प्रवद्धिन, ज्येष्ठ 
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नागररक कल्याणका क्षेरमा भए गरेका  कायिक्रमिरूमा नीर्तगत, प्रहक्रयागत, आर्थिक हवर्यमा, 
कायिक्रमको र्नरन्त्तरता, कायिक्रमको पररमाजिन, सञ्चार्लत कायिक्रमिरूबाट, सेवाग्रािीिरूमा भएको 
उलेख्य उपलजधििरू, जजल्लाबाट सञ्चालन भएका कायिक्रमिरू स्थानीयतिबाट सञ्चालन िुँदा 
आउनसक्न ेचनुौतीिरू, आरू्ले प्रदान गरेको सेवाबाट आर्ैं मा भएको सन्त्तहुष्ट र समग्रमा सञ्चार्लत 
कायिक्रमिरूको सिुारका बारेमा के कस्ता योजनािरू बनाउन ुपलाि भने्न जस्ता हवर्यिरूमा केजन्त्रत 
कुराकानीिरूमा आिाररत भएर यो हवश्लरे्णलाई बुदँागतरूपमा र्नम्नानसुार  प्रस्ततु गररएको छ-  
१.   नेपालको सांहविान, २०७२ र हवर्भन्न समयमा बनेका ऐन र्नयम तथा र्नदेजशकािरूमा महिला 

हवकास तथा महिला सशक्तीकरण, बालबार्लका सांरक्षण, अपाङ्ग अर्िकार प्रवद्धिन र ज्येष्ठ 
नागररक कल्याणका क्षेरमा प्रशस्त व्यवस्था गरेको पाइन्त्छ तर ती नीर्तिरूको कायािन्त्वयन 
गरी  लजक्षत समूिसम्म प-ुयाउन अप्ठ्यारो परेको दजिन्त्छ । अन्त्य मन्त्रालयिरूको  दाँजोमा 
महिला, बालबार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय कम प्राथर्मकतामा परेको, लजक्षत वगिको 
मागलाई सम्बोिन गने गरी  स्रोतसािनको कमी भएको, हवर्नयोजजत रकम पर्न लजक्षत वगिले 
पाउन ेगरी िचि गनि नसहकएको अवस्था पाइएको छ ।  

२.   महिला  हवकास र महिला सशक्तीकरण, बालबार्लका सांरक्षण, अपाङ्ग अर्िकार प्रवद्धिन, ज्येष्ठ 
नागररक प्रवद्धिन यी चारै वटा क्षेरका हवर्यिरूमा महिला, बालबार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक 
मन्त्रालय नीर्तगतरूपमा सांलग्न िनुे तर कायािन्त्वयन गने क्रममा यस मन्त्रालय मातितका 
कायािलयिरूका अलावा अन्त्य क्षेरगत मन्त्रालयिरू र ती मन्त्रालयिरू अन्त्तगितका 
कायािलयिरूको सांलग्नता िनु ेगदिछ। त्यसै कारणले गदाि  यी क्षेरमा गररएको कामको राम्रो 
नर्तजा प्राप्त गनिका लार्ग अन्त्तरमन्त्रालय समन्त्वय प्रभावकारीरूपमा िनुपुने जरुरी देजिन्त्छ ।  
यस ददशामा प्रशस्त प्रयास भए पर्न जर्त प्रभावकारी िनुपुने िो त्यर्त िनु सकेको छैन । 

३.  िालसम्म यस क्षेरमा सञ्चालनमा रिेका कायिक्रमिरू आपूर्ति -Supply_ मा आिाररत रिेका 
छन ् । यसलाई प्रभावकारी बनाउन माग -Demand_ मा आिाररत ढाँचामा पर्न केिी 
कायिक्रमिरूलाई सञ्चालन गनुिपने देजिन्त्छ । कहिले कािीीँ  प्राकृर्तक हवपतका कारणले 
अथवा अन्त्य हवहवि कारणिरूले तत्काल सेवाको माग िुँदा त्यसलाई तरुुन्त्तै पूरा  गनि 
कदठनाइ भएको पाइएको छ ।  

४.  सेवाप्रदायक कायािलयिरू अपाङ्गता तथा ज्येष्ठ नागररकमैरी नभएको पाइएको छ । महिला, 
बालबार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय र यसअन्त्तगितका कायािलयिरूमार्ि त सीर्मत 
स्रोतसािन र ज्ञानका बाबजदु प्रदान गररएको सेवाका बारेमा सेवाप्रदायक सरकारी 
कायािलयका मित्त्वपूणि अर्िकारीिरू सन्त्तषु्ट देजिए पर्न यस क्षेरमा अ  बढी काम गनुिपने 
टड्कारो आवश्यकता मिससु गररएको छ । 

५.  यस क्षेरमा सेवाप्रदायक कायािलयिरूबाट प्रदान गररने सेवाका बारेमा दगुिम स्थानका 
बस्तीिरूसम्म जानकारी परुय्ाउन नसकेको स्वीकारोजक्त भएको छ । सेवाप्रदायक कायािलयमा 
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सेवा माग गनि  सेवाग्रािी आएमारै सेवा प्रदान गनुिपने आवश्यकत्ता मिससु गररन ेपररपाटी 
अ ै पर्न हवद्यमान रिेको तर सेवाप्रदायक कायािलयिरूको आिँा  भौगोर्लक हवकटता भएका 
कम हवकर्सत ग्रामीण बस्तीिरूका सेवा प्राप्त गनि योग्य नागररकिरूसम्म परुय्ाउनपुने अर्त 
आवश्यक देजिन्त्छ । 

६.  सेवाग्रािीिरूको असन्त्तहुष्ट बझु्न े उद्देश्यले सेवाप्रदायक कायािलयिरूमा र्सकायत पेहटका र 
आफ्नो कायािलयबाट प्रदान गररने सेवाको हववरण आदद सेवाग्रािीिरूले तरुुन्त्तै थािा पाउन 
सकुन ्भनी नागररक बडापर राजिएको तर त्यसमार्ि त सेवाग्रािीिरूले कुनै र्सकायत गरेको 
पाइएन । सेवाप्रदायक कायािलयिरूबाट आरू्ले सञ्चालन गरेका कायिक्रमिरूको अनगुमन 
गने र्सलर्सलामा अथवा अन्त्य छलर्ल कायिक्रमिरूमार्ि त ंमुाउरो हकर्समले सेवाग्रािीिरूको 
असन्त्तहुष्टलाई बझु्ने गरेको तर यसका लार्ग ठोस सांयन्त्र बनाएर सेवाग्रािीिरूको असन्त्तहुष्टको 
बारेमा बझु्न े कायि नभएको पाइयो । सेवाग्रािी अथवा नागररक प्रत्यक्ष उपजस्थत भएर 
सेवाप्रदायक कायािलयमा आफ्नो असन्त्तहुष्ट व्यक्त गरेको नपाइएको तर गैरसरकारी र्नकायका 
प्रर्तर्नर्ििरू समयसमयमा सेवाप्रदायक कायािलयमा आई यस सम्बन्त्िमा सांहविानमा उल्लेि 
भएबमोजजम वा ऐन र्नयममा उल्लेि भएबमोजजम  व्यविारमा पयािप्त  सेवा सहुविा नपाएको 
गनुासो प्रशस्त आउने गरेको छ । यस  हवर्यमा यथाथिरूपमा प्रभावकारी सेवा प्रदान गनि 
प्रशस्त प्रयास भएको तर र्नकै कम रिेको स्वीकारोजक्त पाइएको छ । 

७.  िाल सञ्चालनमा रिेका कायिक्रमिरूलाई  भहवष्यमा पर्न र्नरन्त्तररूपमा सञ्चालन गनुि जरुरी 
देजिन्त्छ । यी कायिक्रमिरूका अर्तररक्त सेवाग्रािीिरूको मागबमोजजम लजक्षत वगिलाई 
केन्त्रमा रािी अन्त्य जीवनोपयोगी कायिक्रमिरू सञ्चालन गनुि जरुरी देजिन्त्छ । मार्थ 
उजल्लजित चारवटै क्षेरका सेवाग्रािीिरूमा सचेतना जगाएर उनीिरूका िक र अर्िकारका 
लार्ग आवाज उठाउन सक्ने बनाउनका लार्ग उनीिरूलाई आत्मर्नभिर बनाउन ुपने िनु्त्छ । 
आत्मर्नभिर बनाउन े िेरै उपायिरूमध्ये  एउटा  मित्त्वपूणि  उपाय आर्थिक सशक्तीकरण  
िो । यसका लार्ग जीवनोपयोगी आयआजिन गने िालका सीपमूलक कायिक्रमिरूमा 
उनीिरूलाई सांलग्न गराउने, उनीिरूको सीपलाई बजारसँग जोड्ने आदद कायि गनुि राम्रो िनु े
देजिन्त्छ । िालसम्म यस क्षेरमा प्राप्त उपलजधििरूलाई सांरक्षण गदै स्थानीयतिले उनीिरूसँग 
नजजकमा रिेर कायि गर् यो भन ेउनीिरूका समस्यािरूको पहिचान र त्यसको समािान गनि 
सजजलो िनुसक्छ । 

८.  हवगतमा सञ्चार्लत महिला हवकास तथा महिला सशक्तीकरण  कायिक्रममार्ि त महिलािरूको 
क्षमता अर्भवृहद्ध, व्यजक्तत्व हवकास, सचेतना, समूिमा काम गने (सिकारी, महिला समूि ) 
क्षमताको हवकास, आयआजिन कायिक्रमिरूमा सिभार्गतामा वृहद्ध, नेततृ्व हवकासजस्ता 
कुरािरूमा कायिक्रममा सिभागी भएका महिलािरूमा उलेख्य प्रगर्त भएको पाइयो । जसको 
र्लस्वरूप केिी उल्लेख्य महिलािरूलाई  स्थानीयतिको नेततृ्व तिमा पगु्न समेत सिज 
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भएको पाइयो । हवर्भन्न प्रकारले अन्त्यायमा परेका पीर्डत महिलािरूलाई पीडाबाट छुटकारा 
ददलाई न्त्याय  ददन ेकायिमा पर्न िास गरेर महिला हवकास अर्िकृतिरूको उल्लेख्य योगदान 
पाइएको छ । त्यस्तै  गरेर बालबार्लका सांरक्षण, आर्न्त्त कोिी पर्न नभएका, अपाङ्गता 
भएका व्यजक्तिरूलाई पनुस्थािपना केन्त्रमा राख्न े कायि, ज्येष्ठ नागररकिरूका लार्ग ददवा 
सेवाकेन्त्र सञ्चालन गने जस्ता कायििरू भएका छन ्। तर ती कायििरू अत्यन्त्तै सीर्मतरूपमा 
मारै भएको पाइयो ।  सेवाग्रािीिरूमा हवर्भन्न हकर्समका सेवािरू किाँकिाबँाट कसरी 
पाइन्त्छ  भने्न कुराको जानकारी एकदमै सीर्मत रिेको स्वीकारोजक्त अन्त्तवाितािमा पाइएको  
छ । 

९.  िालसम्म सञ्चालनमा रिेका कायिक्रमिरूमध्ये  बालबार्लका, अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरू र  
ज्येष्ठ नागररकिरूका लार्ग सञ्चालन गररएका कायिक्रमिरू तलुनात्मकरूपमा महिलािरूका 
लार्ग जजत्तको प्राथर्मकतामा नपरेको पाइयो। ज्येष्ठ नागररकिरूसँग स्रोत र सािनको कमी, 
यो क्षेरमा कायि गने दातािरूको सांलग्नता पर्न तलुनात्मकरूपमा कमी  भएको पाइयो । 
ज्येष्ठ नागररकिरूसँग भएको सीप, ज्ञान, क्षमता आददको प्रयोग राि र्नमािणमा िनु नसकेको 
देजिन्त्छ । बालबार्लकािरूको अर्िकार सांरक्षणका िेरै हवर्यिरू जस्तै - बाल मजदरु, 
बालहववाि, बाल स्वस्थ्य, बाल जशक्षा, आदद जस्ता थपु्र ै बाल अर्िकारका मदु्धािरू अ ै 
ओ ेलमा परेको देजिन्त्छ । 

१०. अपाङ्गता वगीकरणसम्बन्त्िी िालसम्म प्रयोगमा आएको पररभार्ाअनसुार सिी तररकाले 
वगीकरण गनि  अप्ठ्यारो परेको पाइएको छ । अहिलेसम्म प्रयोगमा आएको प्रहक्रयाअनसुार 
जजल्लास्तरीय सर्मर्तमार्ि त अपाङ्गता वगीकरण गररए तापर्न  प्रहवर्िको अभावका कारणले 
गदाि एउटा  अपाङ्गता वगिमा पने व्यजक्त प्रहवर्िको प्रयोग गरेर वगीकरण गर् यो भन ेअको 
वगिमा पनि सक्ने सम्भावना प्रशस्त देजिन्त्छ । जचहकत्सक सहितको वगीकरण गने जजम्मा 
पाएको सर्मर्तमार्ि त  वगीकरण भए पर्न आवश्यक प्रहवर्ि नभएमा यस्तो समस्या आउने 
प्रशस्त सम्भावना देजिन्त्छ । अध्ययन गररएको  जजल्ला रसवुामा पहिले गररएको वगीकरणमा 
देजिएको समस्याका कारण ७२ जना  र्नलो काडि पाउनपुने अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरूले 
रातो काडि पाउन ेयथाथितालाई एउटा प्रर्तर्नर्ि उदािरणको रूपमा र्लन सहकन्त्छ । यसरी  
सर्मर्तमार्ि त काडि ददँदा प्रहक्रया सरलीकरण गरी  सेवाग्रािीिरूलाई सेवा प्राप्त गदाि लाग्न े
समय समेत कम गनुिपने देजिन्त्छ । 

११.  िालसम्म पर्न कर्तपय  स्थानिरूमा जन्त्म, मतृ्य ुदताि अद्यावर्िक नभएका कारणले सामाजजक 
सरुक्षा भत्ता अ ै  पर्न दरुूपयोग भएको कुरा स्थानीय जनप्रर्तर्नर्िमार्ि त जानकारी पाइयो ।  

१२. मन्त्रालयअन्त्तगित िाल सञ्चालनमा रिेका कायािलयिरूमा अपाङ्गतामैरी सियोगकक्ष -Help 

Desk_ नपाइएको र  सियोगकक्षमा दोभासेको सीप भएका कमिचारी पर्न नभएको पाइयो । 
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त्यसकारण  सेवाग्रािी र सेवाप्रदायक कमिचारीका बीचमा राम्रोसँग सेवा आदानप्रदान गने 
सम्बन्त्िमा सम्वाद गनि अप्ठ्यारो परररिेको  दजिन्त्छ ।  

१३. सेवाग्रािीिरूलाई इ-सेवामार्ि त पर्न र्छटो छररतोरूपमा सेवाका बारेमा वा पनुस्थािपनाका 
बारेमा वा अन्त्य सूचनािरू तरुुन्त्तै प्रदान गने हकर्समको व्यवस्थापन प्रभावकारी िनु नसकेको 
अवस्था देजिन्त्छ । केन्त्रीय बालकल्याण सर्मर्तले बालबार्लकाको अर्िकारसँग सम्बजन्त्ित 
सूचनािरू प्रवाि गने उद्देश्यले WWW.Childrights.gov.np नामक इ-पोटिल सञ्चालनमा 
ल्याएको पाइएको छ । यस्तै हकर्समका सूचनािरू प्रवाि गनिका लार्ग महिला, अपाङ्गता 
भएका व्यजक्तिरू र ज्येष्ठ नागररकिरूका कल्याणका लार्ग गररने सेवामूलक कायिक्रमिरूको 
पर्न इ-पोटिल बनाई सञ्चालनमा ल्याउन ुसमग्र सेवाग्रािीिरूको हितमा िनुेछ । 

१४. साहवकका जजल्लाजस्थत महिला तथा बालबार्लका कायािलय िारेज भई स्थानीयतिबाट 
साहवकको महिला, बालबार्लका, अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरू र ज्येष्ठ नागररकिरूको 
कल्याणका लार्ग सञ्चालनमा रिेका  कायिक्रमिरू कसरी सञ्चालन िनु्त्छन ्भने्न सन्त्दभिमा मखु्य 
उत्तरदातािरूसँग गररएको कुराकानीका आिारमा गररएको हवश्लरे्ण र्नम्नानसुारका बुदँािरूमा 
प्रस्ततु गररएको छ ।  
(क) नेपालको सांहविान, २०७२ लाग ुभएपिात ्मलुकु एकात्मक शासन प्रणालीबाट सङ्घीय 

शासन प्रणालीमा रूपान्त्तररत भइसकेपर्छ तत्काल सञ्चालनमा रिेका जजल्लाजस्थत महिला 
तथा बालबार्लका कायािलयिरूले गदैआएको सेवा देशभरका ७५३ स्थानीयतिमार्ि त 
गररनपुने व्यवस्था भएको छ । यो बदर्लएको अवस्थामा नेपाल सरकार महिला, 
बालबार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयको भरू्मका पर्न बदर्लएर नीर्त र्नमािण गने 
कायिमा सीर्मत भएको छ । यस सम्बन्त्िमा पहिले  जजल्लाबाट सञ्चालनमा रिेका मार्थ 
उजल्लजित चारवटै कायिक्रमिरूमार्ि त प्रदान गररने सेवा सेवाग्रािीिरूले आ-आफ्नै 
गाउँपार्लका वा नगरपार्लकामार्ि त पाउन े व्यवस्था िनु ु सेवाग्रािीका लार्ग र्नकै राम्रो 
पक्ष िो । यो सङ्ग्क्रमणकालीन अवस्थाबाट नै साहवकबमोजजम सेवाप्रवाि  गने क्रममा 
स्वाभाहवकरूपमा केिी चनुौतीिरू देिापरेका छन ्। जजल्लाजस्थत कायािलयले आफ्नो 
सेवाको कायि छोर्डसकेको तर स्थानीयतिले यसलाई पूणिरूपले ग्रिण गररनसकेको 
अवस्था छ । यो अवस्थामा िाल महिला हवकास शािाले गदैआएको कामलाई 
स्थानीयतिबाट न्त्यूनतमरूपमा सचुारु गने गरी स्थानीयस्तरमा कायिरत सामाजजक हवकास 
िेने कमिचारीलाई यस क्षेरमा काम गनि सक्षम बनाउने उद्दशे्यले  र्नजित अवर्िका 
लार्ग मार जजल्ला समन्त्वय  कायािलयअन्त्तगित रिेर कुनै अर्िकृतस्तरीय कमिचारीमार्ि त 
यो सांवेदनशील हवर्यलाई सम्बोिन गनुिपने कुरामा िेरै उत्तरदातािरूको भनाइ पाइएको  
छ । 

http://www.childrights.gov.np/
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(ि)  यस सम्बन्त्िमा केिी नीर्तगत र केिी प्रहक्रयागत समस्यािरू पर्न देिापरेका छन ्। 
नीर्तगत समस्याका रूपमा तत्कालीनरूपमा जजल्लामा रिेका हवर्भन्न सर्मर्तिरू 
(बालकल्याण सर्मर्त, बाल अर्िकार मूल प्रवाहिकरण सर्मर्त, लैंहङ्गक हिांसाको के्षरमा 
कायि गने सर्मर्त, आदद) जसमा  प्रमिु  जजल्ला अर्िकारी, स्थानीय हवकास अर्िकारी, 
महिला तथा बालबार्लका कायािलयका अर्िकृत, सरुक्षा प्रमिु, जजल्ला जशक्षा 
कायािलयको प्रर्तर्नर्ि, जचहकत्सक आददसहितको सांलग्नता िनुे गदिथ्यो । िाल ती 
सर्मर्तिरूले जस्ताको त्यस्तै स्थानीयतिमा कायि गनि नसक्न े अवस्था छ । यस 
सन्त्दभिमा स्थानीय सरकार सञ्चालन  ऐन, २०७४ र अपाङ्गता भएका व्यजक्तको 
आर्िकारसम्बन्त्िी ऐन, २०७४ पर्न लाग ुभइसकेको छ । अपाङ्गता भएका व्यजक्तको  
अर्िकारसम्बन्त्िी ऐन, २०७४ को पररच्छेद ९ को िण्ड (४२) मा समन्त्वय  
सर्मर्तसम्बन्त्िी व्यवस्था गररएको छ । यसै  िण्डको  २ (ज) मा नेपाल सरकार र 
प्रदेश सरकारका स्थानीयस्तरमा रिेका सम्बजन्त्ित हवर्य िेने कायािलयको कायािलय 
प्रमिु सदस्य िनु े व्यवस्था  गररएको छ । यसै ऐन को पररच्छेद १ को िण्ड २  
(ग) मा कायािलय भन्नाले महिला तथा बालबार्लका कायािलय सम् न ुपनेछ भने्न उल्लेि 
गररएको छ । िालको सन्त्दभिमा महिला तथा बालबार्लका कायािलय िारेज भइसकेको 
अवस्था छ ।त्यसैले सर्मर्तको कायि गनिका लार्ग ऐनमा पररमाजिन गनुि जरुरी  
देजिन्त्छ । 

(ग) यो सङ्ग्क्रमणकालीन अवस्थामा देशका हवर्भन्न स्थानिरूमा सञ्चार्लत पनुस्थािपना केन्त्र 
तथा आश्रय केन्त्रिरू अप्ठ्यारो अवस्थामा रिेको पाइएको छ । पनुस्थािपना केन्त्र तथा 
आश्रय केन्त्रिरूबाट हवर्भन्न स्थानका सेवाग्रािीिरू सेवा र्लइरिेका र्थए । ती 
केन्त्रिरूलाई केन्त्र सरकारबाट र्सिै रकमको हवर्नयोजन नभई स्थानीयतिबाट िेनुिपने  
हवद्यमान अवस्थामा यस्ता केन्त्रिरूलाई कुन गाउँपार्लका अथवा नगरपार्लकाले िेने भने्न 
कुराको अन्त्योल देजिन्त्छ । जनु गाउँपार्लका अथवा नगरपार्लकामा उक्त केन्त्र पदिछ 
त्यस गाउँपार्लका अथवा नगरपार्लकाले उसको कायि क्षेरको मारै िचि व्यिोने तर 
अन्त्य सेवाग्रािीको  िचि उसले नव्यिोने  भएकाले ती सेवाकेन्त्रिरू अलपर अवस्थामा 
छन ् । यसका लार्ग यथाशीघ्र कुनै नीर्त बनाएर समस्याको समािान गनुिपने  
देजिन्त्छ ।  

(ं) अपाङ्गताको वगीकरण गनिका लार्ग स्थानीयतिमा जचहकत्सक सहितको सर्मर्तमार्ि त 
गनुिपने अवस्थामा जचहकत्सकको व्यवस्था कसरी गने भने्न सम्बन्त्िमा पर्न समस्यािरू 
आउन सक्छन ्। स्थानीयतिमा जचहकत्सकको अभावका कारण सेवाग्रािी पनुः जजल्ला 
सदरमकुाम िाउनपुने अवस्था आयो भने सेवाग्रािीिरूलाई असहुविा िनुे सम्भावना 
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देजिन्त्छ । यसको र्नराकरण कसरी गने भने्न सम्बन्त्िमा स्थानीय र्नकायले बेलैमा 
व्यवस्था र्मलाउनपुने टड्कारो आवश्यता छ । 

(ङ) महिला बालबार्लका, अपाङ्गता र ज्येष्ठ नागररकजस्ता हवर्यिरू अत्यन्त्त सांवेदनशील 
हवर्य भएकाले यससम्बन्त्िी जानकारी भएका कमिचारीिरू स्थानीयतिमा िनु ु जरुरी  
छ । यस तथ्यलाई ध्यानमा रािेर स्थानीयतिमा एउटा सामाजजक हवकाससम्बन्त्िी 
हवर्य िेने छुटै्ट इकाइ बनाउन ुपने देजिन्त्छ । सोिी इकाइका कमिचारीिरूलाई तार्लम 
प्रजशक्षण ददन ेव्यवस्था गरी यस क्षेरमा सेवा प्रदान गनि सक्षम बनाउनपुने देजिन्त्छ । 

(च)  यदाकदा जजल्ला महिला तथा बालबार्लका कायािलयबाट िहटई गएका कमिचारीिरूलाई 
सामाजजक हवकाससँग सम्बजन्त्ित काम नददएर अन्त्य कामको जजम्मेवारी ददएको पर्न 
पाइएको छ । यसो गनुिभन्त्दा  महिला तथा बालबार्लका कायािलयमा कायि गररसकेका 
कमिचारीिरूलाई उनीिरूको अनभुव भएको के्षरकै कामको जजम्मेवारी ददन ु उपयकु्त 
िनु्त्छ । 

(छ) केन्त्रबाट स्थानीयतिमा हवर्नयोजन भएको रकम र्नशति जान े र हवर्भन्न शीर्िकमा 
स्थानीयतिबाट हवर्नयोजन गदाि ज्यादा भौर्तक सांरचना जस्तै बाटो, पलु, कुलो र्नमािण 
आददमा हवर्नयोजन िनु े र सामाजजक हवकासका क्षेरिरू कम प्राथर्मकतामा पदैगएको 
अवस्था छ । 

(ज)  स्थानीयतिमा बालबार्लकाको िक अर्िकारको सांरक्षण गने उद्देश्यले बालबार्लकामैरी 
स्थानीय सरकारको अविारणाअनसुार कायि गनुिपने आवश्यकता देजिन्त्छ ।   

( ) आपतमा परेका बालबार्लका, हिांसापीर्डत महिला, अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरूलाई 
आवश्यताअनसुार पनुस्थािपना केन्त्रमा पठाउन े वा आवश्यक उद्धार कायि गरी 
व्यवस्थापन गनिका लार्ग िालको पररवर्तित सन्त्दभिमा स्थानीयतिमै कुनै एउटा सांयन्त्र 
बनाएर व्यवस्थापन गनुिपने कायि अर्त हढलो भइसकेको छ । 

(ञ) स्थानीयस्तरमा अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरू, बालबार्लकािरू, पीर्डत महिलािरू र ज्येष्ठ 
नागररकिरूको अवस्था थािा पाउनका लार्ग िरेक गाउँपार्लका तथा नगरपार्लकामा 
उनीिरूको तथ्याङ्क अद्यावर्िक गनुि जरुरी देजिन्त्छ । यसै तथ्याङ्कको आिारमा आगामी 
ददनिरूमा मानव हवकासको क्षेरमा के कस्ता योजना बनाउन सहकन्त्छ भने्न कुराको तय 
गनि सजजलो पदिछ । 

(ट) िरेक स्थानीयतिमा कायि गने र्नवािजचत जन प्रर्तर्नर्ि तथा अन्त्य कमिचारीिरूलाई मानव 
हवकासका सांवेदनशील पक्षिरूका बारेमा प्रशस्त जानकारी प्रदान गने उद्दशे्यले 
आवश्यक तार्लम प्रजशक्षण आददको प्रभावकारी व्यवस्था गनुि जरुरी देजिन्त्छ ।  
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२.४ सेवाग्रािी सवेक्षण, केजन्त्रत समूि  छलर्ल तथा मखु्य उत्तरदातािरूमा आिाररत नर्तजाको 
तलुनात्मक हवश्लरे्ण 

सेवाग्रािी सवेक्षण, केजन्त्रत समूि छलर्ल तथा मखु्य उत्तरदातािरूमा आिाररत मखु्य बुदँािरूमा 
केजन्त्रत नर्तजाको तलुनात्मक हवश्लरे्ण तार्लका २२ मा प्रस्ततु गररएको छ । 

तार्लका २२ तलुनात्मक हवश्लरे्ण 

बुदँािरू सेवाग्रािी सवेक्षण केजन्त्रत समूि छलर्ल मखु्यउत्तरदातासँगको 
अन्त्तवािताि 

१. सेवाग्रािीको 
सन्त्तहुष्ट सम्बन्त्िी 

 ७५.८% – सन्त्तषु्ट 
 ४.३%- अर्त सन्त्तषु्ट 
 १८% – मध्यम 
 १.९% - असन्त्तषु्ट 

सबै जसो सिभागीले 
सन्त्तहुष्ट व्यक्त गरे तर 
सरकारबाट पाउन े
सेवा सहुविाको राम्रो 
जानकारी नभएको 
कुरा व्यक्त 

सेवाग्रािीको सन्त्तहुष्टलाई 
ध्यानमा रािेर काम 
गरेको, आरू्ले गरेको 
कामबाट पूणि सन्त्तषु्ट 
नभएको, अ  िेरै काम 
गनुिपने आवश्यकता 
मिससु गरेको  

२. सञ्चार्लत 
कायिक्रम राम्रो वा 
नराम्रो भएको 
सम्बन्त्िमा  

 ७९.३%-राम्रो वा 
अर्त राम्रो 

 २०.८% - दठकै   
 नराम्रो भने्निरू 
नभएको  

"राम्रो छ सबैकुरा 
सरकाले ददएर मार 
पगु्दैन तर आर्थिक 
उपाजिन र आत्मर्नभिर 
िनुे कायिक्रम भए 
राम्रो िनु्त्थ्यो"  

सेवाको गणुस्तरलाई 
बढाउन प्रयास रिेको 
तर िेरै काम गनि 
बाँकी भएको  

३.सेवा प्रदान गने 
कमिचारीको 
व्यविार 

 ७९%-राम्रो वा अर्त 
राम्रो 

 १९.१%- दठकै 
 १.९%-अर्त नराम्रो वा 
नराम्रो 

कमिचारीिरूले आफ्नै 
साथी जस्तो गरेर सेवा 
गनुिभएको छ, 
व्यविारमा दोर् 
लगाउन ेठाउँ छैन 

सकेसम्म 
कमिचारीिरूको 
व्यविार सेवाग्रािी मैरी 
बनाउन प्रयास गरेको  

४.सेवा प्रार्प्तका 
लार्ग थप 
जानकारीः पयािप्त 
समय, सेवाको 
गणुस्तर राम्रो र 
नराम्रो, लाभप्रद, 

 ९०% भन्त्दा बढी 
सकारात्मक 

 २१.४% ले पयािप्त 
समय नभएको  

सेवाको गणुस्तर दठकै, 
लाभप्रद, सदपुयोग 
भएको   

महिला हवकास 
कायािलयका 
कमिचारीिरूले सम्भव 
भएसम्म प्रशस्त समय 
ददएर कायि गरेको  
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सदपुयोग आदद  
५.कायिक्रमबाट 
सन्त्तषु्ट िनुका 
कारण 

 आर्थिक अवस्था सिुार 
भएको आत्मवल 
वढेको, अर्िकार 
सम्बन्त्िी जानकारी 
पाएको, अपाङ्गता भएका 
व्यजक्तले हवर्भन्न 
हकर्समको सेवा पाएको, 
जनचेतना बढेको  
आदद । 

 कायिक्रम अपेक्षा 
गरेजर्त व्याविाररक 
नभएको, व्यापक 
नभएको, तार्लम प्रजशण 
प्रशस्त नभएको आदद  

कायिक्रमिरू राम्रा र 
र्ाइदा िुँने िालका 
छन ्  यसैको 
कायिक्रमबाट कर्तको 
जीवनमा पररवतिन पर्न 
भएको छ तर सबैलाई 
कायिक्रमका बारेमा 
जानकारी छैन  

सबैलाई जानकारी 
परुय्ाउन े प्रयास भए 
पर्न अपयािप्त भएको 
स्वीकारोक्ती  

६. जजल्लाको 
अहर्स 
स्थानीयतिमा 
सदािको सन्त्दभिमा 

- सेवा ंरमा नै पाउन े
िुँदा िसुी तर 
र्नरन्त्तरता निोला 
भने्नमा जचजन्त्तत  

नीर्तगत र प्रहक्रयागत 
कुरािरू र्मलाएर 
कायिक्रमिरू र्नरन्त्तर 
िोस ्भने्न चािना  

 
तार्लका २२ मा प्रस्ततु गररएको तलुनात्मक हवश्लरे्ण िेदाि तीन वटै पक्षबाट प्राप्त तथ्याङ्किरू िासै 
नबाज एको पाइएको छ । 
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पररच्छेद ३ 
र्नष्कर्ि तथा स ुाविरू 

३.१ र्नष्कर्ि  

नेपाल सरकार महिला बालबार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयअन्त्तगितका जजल्लाजस्थत 
कायािलयिरूबाट महिला, बालबार्लका, अपाङ्गता भएका व्यजक्त र ज्येष्ठ नागररकिरूका लार्ग प्रदान 
गररएका कायिक्रमिरूमा सेवाग्रािीिरूको सन्त्तहुष्टका बारेमा गररएको सेवाग्रािी सवेक्षण, केजन्त्रत समूि 
छलर्ल तथा मखु्य उत्तदातािरूसँगको अन्त्तवाितािमा आिाररत यस आध्ययनबाट र्नम्न र्नष्कर्ििरू 
र्नकार्लएको छ- 
१.  आफ्नो कायािलयका लार्ग हवर्नयोजजत सीर्मत स्रोत र सािनका बाबजदु  जजल्ला महिला 

बालबार्लका कायािलयबाट महिला, बालबार्लका, अपाङ्गता भएका व्यजक्त र ज्येष्ठ 
नागररकिरूका लार्ग िालसम्म  सञ्चार्लत हवर्भन्न कायिक्रमिरूमार्ि त सेवा प्रदान गने 
कायिमा सेवा प्राप्त गरेका सेवाग्रािीिरूका बीचमा उनीिरूलाई सन्त्तषु्ट गराउन महिला 
बालबार्लका कायािलय सर्ल भएको पाइन्त्छ । 

२.  यस अध्ययनबाट महिला बालबार्लका कायािलयको कायिक्रममा सिभागी िनुपूुवि 
सेवाग्रािीिरूका प्रशस्त समस्यािरू जस्तै आर्थिक हवपन्नता भएको, लैहङ्गक असमानता वा 
हिांसाबाट पीर्डत भएको, जीवन उपयोगी जशक्षाबाट वजञ्चत भएको, हवद्यालयहवमिु भएको, 
तार्लम र प्रजशक्षण नभएको, जागरुकताको कमी मिससु भएको, सांस्थागत सिभार्गता 
नभएको, प्रजनन स्वास्थताको कमी भएको, पररवार वा अन्त्यबाट सियोग नभएको वा 
कमीको अनभुव गरेको, स्वास्थ उपचार नभएको वा कमी भएको, बालबार्लकालाई िेरचार 
गने नभएको, यौन दरुाचार भएको आदद भएका तर यस कायािलयका कायिक्रमिरूमा 
सिभागी भएपिात ् उक्त कुरािरूमा केिी िदसम्म सिुार भएको पाइएको िनुाले 
सेवाग्रािीिरू उत्सािी छन ् । यस तथ्यबाट के स्पस्ट िनु्त्छ भने िालसम्म प्रदान 
गररँदैआएको सेवा तथा कायिक्रमिरूलाई र्नरन्त्तरता ददँदै अन्त्य लजक्षत समूि वा 
व्यजक्तिरूसम्म कायिक्रम प्रसारण गनुि यस  क्षेरको हवकासका लार्ग अपररिायि देजिन्त्छ । 
यद्यहप यो अध्ययनबाट सेवा प्राप्त गनि योग्य नागररकिरू सेवाबाट वजञ्चत कर्त छन ्भने्न 
यहकन तथ्याङ्क उपलधि गराउन सहकँदैन । 

३.  महिला तथा बालबार्लका कायािलयका अर्िकृतिरू केवल सेवा प्रदान गने सरकारका 
प्रर्तर्नर्िका रूपमा मार काम नगरी महिला, बालबार्लकािरू, अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरू 
र ज्येष्ठ नागररकिरूका अर्िकार सांरक्षण र अर्िकार प्रार्प्तका लार्ग बर्लयो 
अर्िकारकमीका रूपमा प्रस्ततु भएर काम गरेका छन ्। 

४.  महिला तथा बालबार्लका कायािलयले सञ्चालन गरेजस्तै अन्त्य सांं सांस्थािरूले पर्न 
कायिक्रम सञ्चालन गरेको र त्यस्ता कायिक्रमिरूमा सेवाग्रािीिरू सिभागी भएको भए 
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तापर्न उल्लेख्य सङ्ग्ख्यामा महिला तथा बालबार्लका कायािलयको कायिक्रममा मार 
सिभागी भएको तथ्यबाट यो कायािलयको सेवा प्रदानको गणुस्तर प्रशांसनीय देजिन्त्छ तर 
यसरी सञ्चालनमा आएका कायिक्रमिरूका बीचमा भनेजर्त समन्त्वय िनु नसकेको  
देजिन्त्छ । 

५.  महिला तथा बालबार्लका कायािलयका कमिचारीिरूको व्यविार अर्त राम्रो वा राम्रो भने्न 
सेवाग्रािीिरू कररब ८०% रिेको तथ्यले यसमा सांलग्न कमिचारीिरूको सेवाप्रर्तको 
प्रर्तबद्धता स्पष्ट िनु्त्छ । भावनात्मकरूपले पर्न सेवाग्रािीिरूसँग कमिचारीिरू नजजक भएर 
कायि गरेको तथ्यिरूले देिाउँछ । जनु कुरा यस्ता जजम्मेवार साविजर्नक सांस्थाका लार्ग 
एउटा मित्त्वपूणि र सकारात्मक सूचक िो । जसको सांरक्षण र प्रवद्धिन गनुि सम्बजन्त्ित 
र्नकायको दाहयत्व िनुजान्त्छ । 

६.   जजल्ला महिला तथा बालबार्लका कायािलयबाट प्रादान भएका सेवाबाट सेवाग्रािीिरू सन्त्तषु्ट 
भएको देजिए तापर्न सेवा प्रदानका क्रममा केिी अपयािप्ततािरू पर्न देजिएका छन ्। सेवा 
प्रदान गदाि सेवाग्रािीिरूलाई पयािप्त समय नददएको, सञ्चार्लत कायिक्रमिरूको दायरा सानो 
भएको, तार्लम प्रजशक्षण र जीवन उपयोगी आयआजिनका कायिक्रमिरू प्रशस्त नभएको 
जस्ता कारणले सेवाका लार्ग योग्य िेरै लजक्षत व्यजक्त वा समूि सेवाबाट वजञ्चत रिेको 
तथ्यिरूले  सञ्चार्लत कायिक्रमको दायरामा कमी भएको स्पष्ट िनु्त्छ । त्यस्तै गरेर िाल 
सञ्चालनमा रिेका पनुस्थािपना केन्त्र तथा आश्रय केन्त्रिरूको सङ्ग्ख्यामा कमी देजिएको र 
भएका केन्त्रिरूको सेवाको दायरा र स्थानका बारेमा पर्न पयािप्त जानकारीको अभाव 
देजिन्त्छ । महिला तथा बालबार्लका कायािलयबाट प्रदान गररन े सेवा वा कायिक्रमका 
बारेमा राम्रोसँग प्रभावकारीरूपले जानकारी परु् याउन नसकेको देजिन्त्छ । 

७.  सेवाप्रदायक कायािलयिरूको भौर्तक अवस्था अपाङ्गमैरी नभएका कारणले गदाि अपाङ्गता 
भएका व्यजक्तिरूलाई सेवा र्लन र्नकै अप्ठ्यारो परेको र व्यवसायमूलक कायिक्रमिरूमा 
अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरूलाई तलुनात्मकरूपमा उल्लेख्य सिभागी  गराउन नसकेको  
जस्थर्त छ । 

८.  मन्त्रालय अन्त्तगितका कायिक्रमिरूको सर्लता अन्त्य क्षेरगत कायािलयिरूसँग सम्बजन्त्ित 
िनु ेिुँदा सम्बजन्त्ित क्षेरगत कायािलयिरूसँग िनुपुने जर्त समन्त्वयको अभाव देजिन्त्छ । 

९.  प्रहवर्िको अभावका कारणले गदाि तोहकएको पररभार्ाअनसुार अपाङ्गता वगीकरणमा 
एकरूपता कायम िनु नसकेको, ज्येष्ठ नागररक भत्ता अ ै पर्न दरुूपयोग भएको र 
बालबार्लकािरूका र ज्येष्ठ नागररकिरूका कायिक्रमिरू महिलािरूको कायिक्रम जर्त 
प्राथर्मकतामा नपरेको देजिन्त्छ । 

१०. मलुकु एकात्मक शासन प्रणालीबाट  सङ्घीय शासन प्रणालीमा रूपान्त्तररत भएको हवद्यमान 
अवस्थामा मन्त्रालयअन्त्तगितका र्नकायिरूबाट सञ्चालनमा रिेका सबैजसो  कायिक्रमिरू  
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न्त्यूनतमरूपमा मारै पर्न  सचुारु गनि केिी नीर्तगत केिी प्रहक्रयागत समस्यािरू देजिएका 
छन ्। यसका सँगसँगै स्थानीयतिमा कायि गने र्नवािजचत जनप्रर्तर्नर्ििरूको सामाजजक 
हवकासप्रर्तको सांवेदना, चासो र इच्छाशजक्त मित्त्वपूणि िनु्त्छ । 

३.२ स ुाविरू 

यस अध्ययनमा गररएको सङ्ग्ख्यात्मक तथा गणुात्मक नर्तजािरूको हवश्लरे्णका आिारमा  र्नम्न 
स ुाविरू प्रस्ततु गररएको छ ।   

१.  बालबार्लका, ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरू र महिलािरूलाई उजत्तकै 
प्राथर्मकतामा रािेर िालसम्म प्रवाि भएका सेवा र कायिक्रमिरूलाई र्नरन्त्तरता ददँदै 
लजक्षत वगिलाई आत्मर्नभिर र सक्षम िनुे िालका आर्थिक सबलीकरणका कायिक्रमिरू 
र जनचेतनामूलक कायिक्रमिरू थप गदै  सेवा र कायिक्रमको दायरामा सङ्ग्ख्यात्मक र 
गणुात्मकरूपमा वृहद्घ गरी उक्त कायिक्रमिरूलाई अ  सरल र सिज ढङ्गबाट सचुारु 
गनुिपने । यसका लार्ग  प्रदेशति र स्थानीयतिले ज्यादा सहक्रय भएर काम गनुिपने ।  

२.  स्थानीयतिमा हवर्नयोजन भएर जाने रकम केन्त्रीयस्तरबाट सशति जाने नीर्तगत व्यवस्था 
गनुिपने । 

३.  िाल लाग ु भएको अपाङ्गता भएका व्यजक्तको अर्िकार सम्बन्त्िी ऐन, २०७४ को 
कायािन्त्वयन पक्षलाई सरलीकरण गरी आवश्यक बुदँामा ऐनको पररमाजिन गनुिपने । 

४.  स्थानीयतिर्भर यस क्षेरलाई िेनिका लार्ग छुटै्ट सानो र छररतो इकाइ िडा गनुिपने, 
स्थानीयतिका जन र्नवािजचत प्रर्तर्नर्ििरू र यस क्षेरमा कायि गने कमिचारीिरूलाई 
आवश्यक प्रजशक्षण, तार्लमको व्यवस्था र्मलाउन ुपने र कमिचारीिरूको िटनपटन गदाि 
यसको सांवेदना ब ेुका अनभुवी कमिचारीिरूलाई िटाउन ेव्यवस्था िनुपुने । 

५.  सेवाप्रदायक कायािलयिरू अपाङ्गता तथा ज्येष्ठ नागररकमैरी िनुपुने र कायािलयमा 
दोभासे सहितको सियोग कक्षको व्यवस्था गररन ुपने । 

६.  िालसम्म सञ्चालनमा आएका बालगिृ, पनुस्थािपना केन्त्र आददको सञ्चालनमा देजिएका 
नीर्तगत तथा प्रहक्रयागत समस्यािरू तत्कालै िल गरी सेवा सचुारु गनुिपने । 

७.  स्थानीयतिमा महिला, बालबार्लका, अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरू र ज्येष्ठ नागररक 
लगायत सामाजजक हवकासका हवर्यिरूको चसु्त दरुुस्त डाटावेस तयार पानुि पने र 
यससँग सम्बजन्त्ित जानकारीमूलक सामग्रीिरू इ-पोटलमार्ि त उपलधि िनुे व्यवस्था 
गनुिपने । 
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प्रा.डा. सजृनलाल शे्रष्ठ – टोली उपप्रमिु, र्र.हव.हव., तथ्याांक शास्त्र, केन्त्रीय हवभाग 
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अनसूुची -१ 
केन्त्रीय बालकल्याण सर्मर्तबाट सञ्चार्लत मखु्यमखु्य कायिक्रम 

 

qm=;+= sfo{qmd÷lqmofsnfk ljlgof]lht jh]6 
/sd ?= vr{ /sd ?= k|ult ljjt/0f÷pknlAw 

१ केन्त्रीय 
बालकल्याण 
सर्मर्तको कायािलय 
भवन र्नमािण  

१,९०,००,०००/ १,०३,३४,०००/ सर्मर्तको कायािलय भवनको 
र्नमािणकायि र्नरन्त्तर सञ्चालन भई 
पाँचौ तलासम्म ढलान  
गररएको ।  

२ बालबार्लका 
िोजतलास 
समन्त्वय केन्त्र 
र्नःशलु्क टेर्लर्ोन 
नां. १०४ को सेवा 
सञ्चालन तथा 
हवस्तार 

९९,००,०००/ ९८,२९,०००/ िराएका बालबार्लकाको 
िोजतलास, बेवाररसी भेहटएका र 
रे्ला परेका बालबार्लकाको 
उद्धार, सांरक्षण, पाररवाररक 
पनुर्मिलन तथा पनुस्थािपना गनि 
िोजतलासको र्नःशलु्क टेर्लर्ोन 
नां. १०४ लाई काठमाडौं 
उपत्यकाबािेकका हवर्भन्न ७४ 
जजल्लाको जजल्ला प्रिरी 
कायािलयको महिला तथा 
बालबार्लका सेवाकेन्त्रमा जडान 
गरी सेवा हवस्तार गररएको । 
िराएका २ िजार ३३० जना 
बालबार्लकाको िोजतलास गरी 
रे्ला परेका ८३९ जना, 
बेवाररसी रे्ला परेका ४४८ 
जना बालबार्लकामध्ये २७२ 
गरी १ िजार ११ जना 
पररवारमा पनुर्मिलन गररएको र 
तत्काल पररवार पत्ता लाग्न 
नसकेका १७१ जना 
बालबार्लकालाई अल्पकालीन 
तथा दींिकालीन व्यवस्थापनका 
लार्ग बालगिृमा राजिएको । 
यसरी र्नःशलु्क टेर्लर्ोन नां. 
१०४ को सेवा प्रवािबाट कुल 
१ िजार २८२ जना 
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बालबार्लका लाभाजन्त्वत ।   
३ बाल िेल्पलाइन नां. 

१०९८ नेपाल 
सञ्चालन, 
व्यवस्थापन तथा 
हवस्तार 

४३,००,०००/ ४३,००,०००/ बाल िेल्पलाइन नां. १०९८ 
नेपाल १२ जजल्लामा सञ्चालन 
भई करीब ६० जजल्लािरूसम्म 
पिुँच हवस्तार िनु गई जोजिमपूणि 
अवस्थामा रिेका ३ िजार ३८५ 
जना बालबार्लकाको आपत्कालीन 
उद्धार गरी आवश्यक राित, 
मनोहवमशि, पाररवाररक पनुर्मिलन 
तथा पनुस्थािपन सेवा प्रदान 
गररएको ।   

४ बालकल्याण 
सर्मर्तिरूबाट 
सञ्चार्लत कायिक्रम 
कायािन्त्वयन, 
बालगिृिरू र 
बालअर्िकार 
िननका 
ंटनािरूको 
अनगुमन तथा 
र्नरीक्षण  

२३,००,०००/ १९,६७,०००/ २१ वटा जजल्ला बालकल्याण 
सर्मर्तबाट सञ्चार्लत कायिक्रम 
कायािन्त्वयन, हवर्भन्न ४७ 
जजल्लामा सञ्चालनमा रिेका 
५६८ वटा बालगिृिरूमध्ये 
हवर्भन्न ४० जजल्लाका ४०९ 
वटा बालगिृिरू र हवर्भन्न २५ 
जजल्लामा ंटेका बाल अर्िकार 
िननसम्बन्त्िी ८४ वटा 
ंटनािरूको अनगुमन गरी 
आवश्यक पषृ्ठपोर्ण गररएको ।   

५ हवशेर् िेरचाि तथा 
सांरक्षणको 
आवश्यकता भएका 
बालबार्लकालाई 
तोहकएको 
मापदण्डको 
आिारमा 
सांरक्षणको र्नजम्त 
आवश्यक सियोग 
गने । 

३८,००,०००/ ३७,७०,०००/ अनाथ, असिाय, अपाङ्गता भएका 
वा गम्भीर प्रकृर्तको रोगका 
कारण कदठन अवस्थामा रिेका 
वा अन्त्य हवर्भन्न कारणबाट 
जोजिमपूणि अवस्थामा रिी हवशेर् 
िेरचाि र सांरक्षण्को आवश्यकता 
भएका ५४८ जना 
बालबार्लकालाई हवशेर् 
सांरक्षणका र्नजम्त आर्थिक 
सियोग प्रदान गररएको । 

६ बालअर्िकार 
सांवििनका र्नजम्त 
जजल्लास्तरीय िलुा 

१२,००,०००/ ८,६४,०००/ ५४ वटा जजल्लाका 
माध्यर्मकतिका हवद्यालयमा 
अध्ययनरत बालबार्लकालाई 
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र्नबन्त्ि प्रर्तयोर्गता 
सञ्चालन   

बाल अर्िकारबारे ज्ञान र 
जानकारी उपलधि गराउन 
बालमैरी शासनः बाल 
अर्िकारको सम्मान भन्ने हवर्यमा 
िलु्ला जजल्लास्तरीय र्नबन्त्ि 
प्रर्तयोर्गता सञ्चालन गरी पहिलो, 
दोस्रो र तेस्रो िनुेलाई 
अन्त्तरराहिय बाल अर्िकार 
ददवस (नोभेम्बर २०, २०१७) 
का ददन १७३ जना 
बालबार्लकालाई परुस्कार तथा 
प्रमाणपर प्रदान गररएको ।  

७ केन्त्रीय 
बालकल्याण 
सर्मर्तले राहिय र 
प्रत्येक जजल्ला 
बालकल्याण 
सर्मर्तले सम्बजन्त्ित 
जजल्लाको 
बालबार्लकाको 
वाहर्िक जस्थर्त 
प्रर्तवेदन तजुिमा 
तथा प्रकाशन गने    

२६,००,०००/ १६,१०,०००/ केन्त्रीय बालकल्याण सर्मर्तले 
नेपालमा बालबार्लकाको जस्थर्त 
२०७४ नामको राहिय वाहर्िक 
प्रर्तवेदन र हवर्भन्न २४ वटा 
जजल्ला बालकल्याण सर्मर्तले 
आ-आफ्नो जजल्लाका 
बालबार्लकाको जस्थर्त प्रर्तवेदन, 
२०७४ प्रकाशन तथा हवतरण 
गररएको ।  

८ भारतसँग सीमाना 
जोर्डएका २३ 
जजल्ला र 
र्सन्त्िपुाल्चोक 
जजल्लाको 
सीमानाकामा 
बालबार्लका 
बेचर्बिन तथा 
ओसारपसार 
रोकथामका लार्ग 
प्रचारप्रसार, 
अन्त्तरहक्रया तथा 

१२,००,०००/ ८,५०,०००/ र्सन्त्िपुाल्चोकलगायत भारतसँग 
सीमानाका जोर्डएका हवर्भन्न १६ 
जजल्ला गरी १७ जजल्लाका २७ 
वटा सीमानाकामा रिी काम गने 
सरोकारवाला र्नकायिरूका १ 
िजार १६२ सिभागीिरूबीच 
बालबार्लकाको बेचर्बिन र 
गैरकाननुी ओसारपसार र्नयन्त्रण 
गनि प्रभावकारी समन्त्वय र 
सिकायि िनु प्रचारप्रसार, सन्त्देश 
प्रसारण र िोर्डिङ्ग बोडिसमेत टाँस 
गररएको ।  
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समन्त्वय  
९ कणािली अञ्चल 

लगायत हपछर्डएका 
क्षेरका 
बालबार्लका 
सांरक्षणका र्नजम्त 
पाररवाररक सचेतना 
कायिक्रम  

१८,००,०००/ १६,००,०००/ कणािली अञ्चलका ५, सेती 
अञ्चलका २ ब ाङबािेक र भेरी 
अञ्चलको एक गरी ८ वटा 
जजल्लािरूका हपछर्डएको क्षेरका 
३५ स्थानीय र्नकायका 
ंरपररवारका १ िजार ९३३ 
जना सदस्यिरूलाई अन्त्तरहक्रया 
कायिक्रमबाट बाल अर्िकार 
सांरक्षण र सांवििन बारे 
पाररवाररक सचेतना अर्भवहृद्ध 
गररएको ।  

१० बालहववाि 
रोकथाम तथा 
न्त्यूनीकरण अर्भयान 

२०,००,०००/ १५,५०,०००/ बालहववाि बढी िनुे हवर्भन्न ३१ 
वटा जजल्लािरूमा बालहववाि 
रोकथाम तथा न्त्यूनीकरण 
अर्भयान सञ्चालन गररएको । 
जसमा ७२ स्थानीयतिका ४ 
िजार ४३२ जना सरोकारवाला 
र्नकाय तथा सांस्थाका प्रमिु, 
प्रर्तर्नर्ि र नागररकिरूको 
सिभार्गतामा सचेतना अहवभहृद्ध 
गररएको । 

११ राहिय बाल ददवस 
तथा अन्त्तरराहिय 
बाल अर्िकार 
ददवस मनाउन े। 

२१,००,०००/ १७,००,०००/ हवहवि कायिक्रमसहित केन्त्रमा 
केन्त्रीय र्नकायिरूको 
सिभार्गतामा दइुवटै ददवस र 
६५ जजल्लामा 
सरोकारवालािरूको समन्त्वय र 
सिभार्गतामा राहिय बाल ददवस 
तथा ६४ जजल्लामा अन्त्तरराहिय 
बाल अर्िकार ददवस मनाई 
बालअर्िकार सांरक्षण सांवििन 
कायािन्त्वयनमा अर्भवहृद्ध  
गररएको । 

१२ बाल यौन 
दवु्यिविार तथा 

१२,००,०००/ ६,५०,०००/ हवर्भन्न १३ जजल्लाको २० 
स्थानमा बाल यौन दवु्यिविार 
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बलात्कारका ंटना 
रोकथाम तथा 
न्त्यूनीकरण सचेतना 
कायिक्रम 

तथा बलात्कार रोकथाम तथा 
न्त्यूनीकरणका लार्ग 
सरोकारवालािरूबीच 
जजल्लास्तरसहित स्थानीयस्तरमा 
अन्त्तरहक्रया, छलर्ल बैठक 
तथा काननुी व्यवस्था र सियोगी 
र्नकाय एवां सांं सांस्थािरूबीच 
प्रभावकारी समन्त्वय, सियोग र 
सिकायिका लार्ग प्रचारप्रसार र 
सन्त्देश प्रसारण गररएको । 
अन्त्तरहक्रया कायिक्रममा 
सरोकारवाला र्नकाय तथा 
सांंसांस्थाका प्रर्तर्नर्ििरू र 
नागररक गरी ४४७ जनाको 
प्रत्यक्ष सिभार्गता रिेको ।  

१३ सडक बालबार्लका 
उद्धार, सांरक्षण 
तथा व्यवस्थापन 

१,५०,००,०००/ १,४९,९८,०००/ काठमाडौं उपत्यकाको सडकमा 
रिेका २१७ जना सडक 
बालबार्लकाको सरोकारवाला 
र्नकाय तथा सांं सांस्थािरू 
समेतको सिकायिमा उद्धार गरी 
आवश्यक राित, सांरक्षण, 
पाररवाररक पनुर्मिलन, पनुस्थािपन 
तथा व्यवस्थापन गररएको ।  
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अनसूुची -२ 
िालसम्म िराएका, िराएर रे्ला परेका र बेवाररसी रे्ला परेका बालबार्लकासम्बन्त्िी हववरण 

(२०६३/०८/२२ देजि २०७५/०३/३१) 
 

हववरण कुल िराएका बालबार्लका 
िराएकामध्ये रे्ला परेका (पररवारमा 
पनुर्मिलन तथा पनुस्थािपन गररएका) 

रे्ला पनि बाकँी (िोजतलास जारी 
रिेका) 

कैहर्यत 

आर्थिक वर्ि बालक बार्लका जम्मा बालक बार्लका जम्मा बालक बार्लका जम्मा  

२०६३/६४ 
२०७३/७४ 

९७९७ १००३० १९८२७ ५९२० ४२५३ १०१७३ ३८७७ ५७७७ ९६५४  

२०७४/७५ ९२३ १४०७ २३३० ४०७ ६१० १०१७ ५१६ ७९७ १३१३  

जम्मा १०७२० ११४३७ २२१५७ ६३२७ ४८६३ १११९० ३८७७ ५७७७ १०९६७  

 

 

अनसूुची -३ 
बेवाररसी रे्ला परेका बालबार्लकाको पाररवाररक पनुर्मिलन तथा पनुस्थािपनासम्बन्त्िी हववरण 

 

हववरण 
कुल बेवाररसी रे्ला परेका 

बालबार्लका 
अर्भभावक जजम्मा पठाइएका 

सांरक्षणका लार्ग बालगिृमा 
रिेका 

आरु्िूसी बालगिृबाट 
भागेका 

कैहर्यत 

आ.व. बालक बार्लका जम्मा बालक बार्लका जम्मा बालक बार्लका जम्मा बालक बार्लका जम्मा  

२०६३/६४ -
२०७३/७४ 

२७६६ १४९९ ४२६५ २१२० १०८७ ३२०७ ४८२ २६६ ७४८ ११८ ४८ १६६ 
८ बालक र 
१ बार्लकाको 
मतृ्य ुभएको  

  २०७४/७५ २८७ १६१ ४७९ १७४ ९८ २७२ ११२ ५९ १७१ ३ २ ५  

जम्मा २७६६ १४९९ ४७१३ २२९४ ११८५ ३४७९ ५९४ ३२५ ९१९ १२१ ५० १७१ 
८ बालक र 
१ बार्लकाको 
मतृ्य ुभएको  
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अनसूुची -४ 
नपेालमा सञ्चालनमा रिेका बालगिृ र सांरजक्षत बालबार्लकासम्बन्त्िी हववरण 

क्र.सां. जजल्ला बालगिृ सांख्या 
सांरजक्षत 
बालक 

सांरजक्षत 
बार्लका 

जम्मा 

१ सांिवुासभा ३ ८ २० २८ 
२ लमजङु् १ ८ १० १८ 
३ पाल्पा १ १४ १३ २७ 
४ सप्तरी १ २४ ० २४ 
५ सिेुत ६ १४५ १५२ २९७ 
६ जचतवन २८ ४५१ ५२२ ९७३ 
७ दोलिा २ २९ ० २९ 
८ कैलाली ६ १२४ १२५ २४९ 
९ अछाम १ ११ ८ १९ 
१० दैलेि २ ७१ ५७ १२८ 
११ िमु्ला ४ ३६ ८६ १२२ 
१२ कहपलवस्त ु १ १६ ४ २० 
१३ म्याग्दी १ ४ ६ १० 
१४ पसाि १२८ ० १२८  
१५ सलाििी ५ ६४ ४८ ११२ 
१६ तनिुँ ६ ५९ ४० ९९ 
१७ बाँके ६ ४३ ६२ १०५ 
१८ दाङ ३ २७५ २७० ५४५ 
१९ इलाम २ ८ ८ १६ 
२० कास्की ४४ ७२६ ७८८ १५१४ 
२१ डडेल्िरुा १ ११ ० ११ 
२२ र्सन्त्िलुी १ ३ ५ ८ 
२३ उदयपरु २ ४ ३ ७ 
२४ बारा १ ११ ६ १७ 
२५ िाददङ ६ ५६ ६३ ११९ 
२६  ापा ९ ७७ ६८ १४५ 
२७ काठमाडौं २०२ २६९२ २९९० ५६८२ 
२८ मोरङ ६ १०९ ६० १६९ 
२९ रौतिट १ २३ ३ २६ 
३० र्सन्त्िपुाल्चोक ७ ६० ३९ ९९ 
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३१ मकवानपरु ११ १२८ १४१ २६९ 
३२ बददिया २ २८ ३७ ६५ 
३३ िनकुटा १ ७ ७ १४ 
३४ जमु्ला २ २० २९ ४९ 
३५ काभ्रपेलाञ्चोक १२ १५० २१४ ३६४ 
३६ नवलपरासी ४ ११५ ९० २०५ 
३७ र्सरािा १ ४ ९ १३ 
३८ भक्तपरु २१ ४०८ ३०८ ७१६ 
३९ िनरु्ा १ २ ७ ९ 
४० कञ्चनपरु ३ ५३ ५ ५८ 
४१ लर्लतपरु १२५ १४४५ १४५७ २९०२ 
४२ नवुाकोट २ ३७ १३ ५० 
४३ रूपन्त्देिी ८ १७९ ११८ २९७ 
४४ सनुसरी ६ १२६ ९७ २२३ 
४५ गोरिा २ ११ ७ १८ 
४६ मगु ु १ ५ २ ७ 
४७ बाजरुा २ ५ ४ ९ 
 जम्मा ५६८ ८,०१२ ८,००३ १६,०१५ 

 
अनसूुची - 5 

आ.व. २०७४/०७५ मा प्रवेश भएका बालबार्लकाको सङ्ग्ख्यात्मक हववरण 
क्र.स. र्लङ्ग सानोदठमी कास्की हवराटनगर जम्मा 
१ बालक ११३ ४६ ५७ २१६ 
२ बार्लका ५ ० ० ५ 
जम्मा ११८ ४६ ५७ २२१ 
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अनसूुची - 6 
आ.व. २०७४/०७५ मा बालसिुार गिृमा प्रवेश गने बालबार्लकाको मदु्दागत हववरण 

 

मदु्दा 
बाल सिुार गिृ 

जम्मा कैहर्यत 
भक्तपरु कास्की मोरङ 

जवरजस्ती करणी ४४ २४ ३७ १०५  
जवरजस्ती करणी उद्योग  ० १ ० १  
चोरी २४ ८ ६ ३८  
मानव अपिरण ० ० २ २  
साविजर्नक अपराि ७ ० ० ७  
लागऔुर्ि १८ ४ ८ ३०  
कतिव्य ज्यान १५ ४ २ २१  
ज्यान माने उद्योग ८ ३ २ १३  
िोटा चलन  ० १ ० १  
अप्राकृर्तक मैथनु ० १ ० १  
िातिर्तयार तथा 
िरिजाना 

१ ० ० १  

मानव बेचर्बिन १ ० ० १  
जम्मा ११८ ४६ ५७ २२१  
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अनसूुची - 7 
आ.व. २०७४/०७५ मा बालसिुार गिृबाट छुटी गएका बालबार्लकाको सङ्ग्ख्यात्मक हववरण 

 
क्र.स. र्लङ्ग सानोदठमी कास्की हवराटनगर जम्मा 
१ बालक १०० ३९ ४२ १८१ 
२ बार्लका ३ ० ० ३ 
जम्मा १०३ ३९ ४२ १८४1 

 
अनसूुची 8 

अपाङ्गता पररचय पर हवतरण (जनगणना २०६८ अनसुार अपाङ्गता भएका व्यजक्तको सांख्या 
५१३३२१) 

 

क्र.सां. पररचयपरको प्रकार 
आ.व. २०७४।७५ सम्म हवतररत पररचयपर सङ्ग्ख्या 
महिला परुुर् जम्मा 

१ रातो (पूणि अशक्त) !^(%! @$)&! $!)@@ 

२ र्नलो (अर्त अशक्त) #$#^% $&*@& *@!(@ 

३ पिेलो (मध्यम अशक्त) #!)(# $%$(@ &^%*% 

४ सेतो (सामान्त्य अशक्त) @)%&& #)(^) %!%#& 
 जम्मा  !)@&(*^ !$*#%) @%!##^ 

 

         

                                                           
1१८४ मध्ये १ जना बालक साबाल ठिर भई कारागार स्थानान्त्तरण भएको र १ जना बालकको 
अस्पतालमा मतृ्य ु भएको र्नजिरुलाई ंटाउँदा १८२ (र्त दइु बालक बालसिुार गिृमा नरिेका तथाहप 
पाररवाररक पनुर्मिलनमा नगएका) ।  
 
 



96 
 

अनसूुची 9 

राहिय/अन्त्तरािहिय गैरसरकारी सांस्थािरू (NGO/INGO) द्वारा सञ्चार्लत पररयोजनाको मूल्याङ्कनमा  
आ.व. २०७4/७5 मा प्रर्तर्नर्ित्व गरेका कमिचारीिरू 

S.N INGO Project Name Period Nomination 
Designa

tion 

1 राहिय अपाांग मिासांं 

Towards Inclusion of 
Person with 
Disabilities in Nepal 
Phase II 

 
Mr. Bharat Raj 
Sharma 

Director 

2 
बाल अर्िकार 
कास्की 

Improvement of the 
School Environment 
and Promotion of the 
Children's Right in the 
District of Kaski 

 
Mr. Bharat Raj 
Sharma 

Director 

3 

महिला तथा 
बालबार्लका 
बेचर्बिन हवरुद्ध 
सिकमी समूि, नेपाल 
काठमाडौं 

Communiciation and 
Social Mobilization for 
promoting recovery 
and resilience among 
affected community 

 
Mr. Bharat Raj 
Sharma 

Director 

4 
Lutheran World 
Federation Nepal 

Nepal Development 
and Humanitarain 
Program in Far West, 
East and Central 
Region of Nepal 

Final 
Mr. Buddha 
Bahadur Gurung 

Under 
Secretary 

5 Forget Me Not 
Building Strong 
Families and 
Sustainable Futures 

Final 
Mr. Dorendra 
Niroula 

Under 
Secretary 

6 Care Nepal  AWASAR Mid-term 
Mr. Dorendra 
Niroula 

Under 
Secretary 

7 
Shangrilla Home, 
VZW 

1) 
ShangrillaUnderprivila
ged Children Support, 
Gokreshawar-KTM 
2) Shangrilla Home 
Building Project 
Gokarneshwor-KTM 

Final 
Mr. Keshav 
Bhattarai 

Under 
Secretary 

8 

िमुुिस सनु्त्तली 
र्ाउण्डेशन 
काठमाडौं 

र्गराचौर एकीकृत बस्ती 
र्नमािण, मसुिर एकीकृत 
बस्ती र्नमािण र सन्त्तपरु 
एकीकृत बस्ती र्नमािण 

 
Mr. Keshav 
Bhattarai 

Under 
Secretary 

9 
Fondazione 
L'Alberodella Vita 
Onlus 

Humanitarian 
Assistance to the 
earthquake effected 
school community and 

Final 
Mr. Narayan 
Bahadur Kunwar 

Under 
Secretary 
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early recovery project 
in Kavrepalanchowk 
district Nepal 

10 
Luthern World 
Relief 

Nepal Earthquake 
Response Project in 
Lumjung&Gorkha 
District 

Final 
Mr. Prith Bahadur 
K.C. 

Under 
Secretary 

11 

नेपाल दर्लत समाज 
कल्याणसांं 
काठमाडौं 

Collective voice for 
human rights and 
dignity 

 
Mr. Prith Bahadur 
K.C. 

Under 
Secretary 

12 

The Mountain 
Institute (TMI) 
Conservation, 
Culture, 
Community 

Increasing climate 
change resilience of 
vulnerable 
communities in Humla 
District Nepal, 
Mitigating the impact 

... पररयोजना तथा 
हक्रयाकलापिरूको 
छानर्बन तथा अनगुमन 

 
Ms. Binita 
Bhattarai 

Under 
Secretary 

13 साथी काठमाडौं 
Addressing Social 
Barriers that Hamper 
Advancement of 
Women (ASTHA) 

 
Ms. Binita 
Bhattarai 

Under 
Secretary 

14 Rose Club Closer Process 
Closer 
Evaluatio
n 

Ms. Maheshwori 
Bist 

Under 
Secretary 

15 
NepalhifeBeilngrin
ge.V., Germany 

Bringing Back Regular 
Life 

Mid-term 
Ms. 
MeeraSherchan 

Under 
Secretary 

16 
Action Contra La 
Falm 

Integrated Shelter, 
Food Security and 
Livelihood, Wash 
Psychosocial and 
Nutrition recovery 
assistance to 
earthuake affected 
community 

Final 
Ms. Meera 
Sherchan 

Under 
Secretary 

17 
ArbeiterSamariter 
Bund Deutchland 
(ASB) 

Post 
EarthquakeRestructio
n and Resilience 
Building in Nalang 
VDC of Dhading with 
three project 

Final 
Ms. Roshani Devi 
Karki 

Under 
Secretary 

18 Mercy Corps, UK 

Promoting Agriculture 
Health and Alternative 
Livelihood (PAHAL) 
Project 

Mid-term Ms. Sunita Nepal 
Under 
Secretary 
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19 
Karuna 
Foundation 

Program to Increase 
Access to Health 
Service for Prevention 
of Avoidable 
Disabilities and 
Rehabilition of 
Children with Disability 
through Social 
Security Schemes 

 
Ms. Sunita Nepal 

Under 
Secretary 

20 Save the Children 
Support to Earthquake 
Affected Communities 
in Nepal 

Final Ms. Sunita Nepal 
Under 
Secretary 

23 
कारीतास नेपाल, 

लर्लतपरु 

Nepal Earthquake 
Recovery Program 
Livelihood and 
Protection Project 

 
Ms. Sunita Nepal 

 

24 Care Nepal, USA Aba Mero Palo Final Ms. MithuThapa 
 

25 Mission East 

Karnali Inclusive 
Support Programme: 
Inclusive Development 
for Better resilience 
and proverty reduction 
of population of 
Karnali Nepal 

Final Ms. MithuThapa 
Under 
Secretary 

26 
FreundeskreisNe
palhilfe 

Himalayan Children 
Welfare Project 

Closer 
Ms. Purnima 
Koirala 

Under 
Secretary 
(Account) 

27 
महिला कानून र 
हवकासमञ्च काठमाडौं 

Impact study on 
property right of 
women in Nepal, 
Information and 
support to people 
without civil 
documentation, To 
provide technical 
support to the Ministry 
of Women, Children 
and Social Welfare to 
draft laws on gender 
equality and To 
provide technical 
support to ministry of 
women, children and 
social welfare for 
addressing the nexus 
between human 
traffickng and foreign 
labour migration of 
women and girls in 
Nepal 

 
Ms. Purnima 
Koirala 

Under 
Secretary 
(Account) 
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28 
Jhpiego 
Corporation 

Restoring FP 
Councling and 
Services for 
Earthquake Affected 
Women and Couple in 
Sindupalchowk District 
of Nepal 

Final 

Mr. Iswor 
Shrestha 
 
 
 

Under 
Secretary 
(Law) 

29 
Johanniter 
International 
Assistance 

Bringing Back Regular 
Life 

Final 
Mr. Nim Raj 
Bhattarai 

Under 
Secretary 
(Law) 

30 Tavel b' Tzedek 
Community 
Development Projects 

Mid-term 
Mr. Om Pd. 
Bhattarai 

Account 
Officer 

31 Fida International 
Transforted People - 
Transported 
Communities 

Mid-term 
Mr. Om Pd. 
Bhattarai 

Section 
Officer 

32 CCS, Italy 
Empowering women 
and peace and 
security 

Final 
Mr. Om Pd. 
Bhattarai 

Section 
Officer 

35 IDE Nepal ANUKALAN Final 
Mr. Rukmangat 
Aryal 

Section 
Officer 

36 
Zoological Society 
of London 

Strengthening 
Conservation of 
Threatened 
megafauna and other 
wildlife species in 
protected area of 
lowland Nepal 

Mid-term 
Mr. Rukmangat 
Aryal 

Section 
Officer 

37 
कीतास नेपाल 
लर्लतपरु 

Shelter Construction 
Support to Effected 
Households 

 
Mr. Rukmangat 
Aryal 

Section 
Officer 

38 
र्िएन्त्जल्स नेपाल 

कास्की 

Anti-Trafficking, 
Children's Homes 
Education - School 
Support Program 

 
Mr. Rukmangat 
Aryal 

Section 
Officer 

41 
The Dzi 
Foundation 

The Sagarmatha Deep 
Development Intiative 

Final 
Ms. GyanNath 
Dhakal 

Section 
Officer 

42 People in Need 

Community Driven 
Public Infrastructure 
and Livelihood 
Support Project 

Final 
Ms. GyanNath 
Dhakal 

Section 
Officer 

43 
United Mission to 
Nepal 

United Mission to 
Nepal Project 

Mid-term 
Ms. GyanNath 
Dhakal 

Section 
Officer 

44 

शाजन्त्तका लार्ग 
सा ा अर्भयान 
काठमाडौं 

Strengthening the 
Social Protection 
System in Nepal, 
through Adocacy and 
Networking 

 
Ms. GyanNath 
Dhakal 

Section 
Officer 
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45 
इको हिमाल 
नेपालकाठमाडौं 

Participatory Rural 
Health Development 
Programme 

 
Ms. GyanNath 
Dhakal 

Section 
Officer 

46 
Action Aid 
International 

Local Governance and 
Accountability Project 
- Final  

 
Ms. Indira 
Acharya 

Section 
Officer 

47 
Chance for 
Change, UK 

Inspiring Young 
People in Nepal 

Final 
Ms. Pabitra 
Dhakal 

Section 
Officer 

48 My Right 

Capacity Building 
Support to the People 
with Disabilities and 
their organization of 
Nepal with the 
individual disability 

Final 
Ms. Pabitra 
Dhakal 

Section 
Officer 

49 
लकस नेपाल 
काठमाडौं 

Reconstruction 
Resilient School/ 
Community 
Participatory Human 
Development Program 

 
Ms. Pramila 
Bhandari 

Section 
Officer 

50 The Nepal Trust 

The Nepal Trust 
Community 
Health/Education, 
Sanitation & 
Livelihood 
Development Project 
in Nepal 

Final 
Ms. Purnima 
Upadhayay 

Section 
Officer 

51 
Planet, Enfants 
and Development 

Support and 
Protection for 
Vulnerable Children 
and their Families in 
Nepal 

Final 
Ms. Sannani 
Adhikari 

Section 
Officer 

52 
Serving Friends 
International 

HOPE Project Final 
Ms. Sannani 
Adhikari 

Section 
Officer 

53 
Planet, Enfants 
and Development 

Human Right, 
Education and Social 
Protection 

Final 
Ms. 
ShovaKumariPok
hrel 

Section 
Officer 

54 

वातावरण तथा 
आर्थिकहवकास 
समाज नेपाल 
काठमाडौं 

Resource efficient 
supply chain for metal 
product in building 
sector in South Asia 
(METABUILD) 

 
Ms. Shova 
Kumari Pokhrel 

Section 
Officer 

55 

Center for 
International 
Studies and 
Cooperation 
(CECI) 

Program for 
Accountability in Nepal 
(PRN) 

Mid-term 
Ms. Sindhu 
Pathak 

Section 
Officer 

56 World Neighbours 
Holistic Development 
Project Nepal 

Mid-term 
Ms. Sindhu 
Pathak 

Section 
Officer 
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57 
The Mountain 
Institute 

Building Resilient 
Livelihoods and 
Ecosystem in Remote 
Mountain 
Communities in Nepal 

Final 
Ms. Srijana 
Paudel 

Section 
Officer 

58 AMDA Minds 

Enhancing Community 
Capacity in Roshi 
Area of 
Kavrepalanchok 
District 

Mid-term 
Ms. Sushila 
Paudel 

Section 
Officer 

59 
छाता सांस्था 
नेपालकाठमाडौं 

Rural Education 
Development and 
Socio-Economic 
Empowerment to 
Preserve the Family 
Unit 

 
Ms. Bishwo Maya 
Neupane 

Section 
Officer 

60 

साकि  हवजनेस 
एशोजशयसन र्र 
िोम बेष्डवकि र 
नेपाल लर्लतपरु 

Development the 
Leadership Capacity 
of Network of 
Excluded Woman in 
Nepal 

 
Ms. Junu Rai 

Section 
Officer 

61 
शजक्त समूि, 

काठमाडौं 

मानव बेचर्बिन तथा 
व्यावसाहयक यौन 
शोर्णबाट प्रभाहवतिरूका 
लार्ग रोकथाम तथा 
सियोग कायिक्रम र 
भकु्म्पप्रभाहवत ७ वटा 
जजल्लामा बेचर्बिनबाट 
प्रभाहवत महिला तथा 
बालबार्लका रोकथाम र 
सियोग कायिक्रम 

 
Ms. Kamala 
Dahal 

Women 
Dev. 
Officer 

62 
Terre Des 
Hommes 

Child Protection in 

Nepal नामक 
पररयोजनाको छानर्बन 
तथा अनगुमन 

 
Ms. Shova Devi 
Kharel 

Women 
Dev. 
Officer 

63 

महिला शजक्त 
हवकासकेन्त्र नेपाल 
काठमाडौं 

Womens Leadership 
Development Program  

Ms. Shova Devi 
Kharel 

Women 
Dev. 
Officer 

 
 

 

अनसूुची - 10 
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बजेट शीर्िकगत प्रगर्त हववरण 

आ.व. २०७४/७५ मा मन्त्रालयका हवर्भन्न शािािरूबाट सञ्चालन भएका मखु्यमखु्य उपलजधििरुः 
 

अनसूुची - 10.१ 

बजेट उपशीर्िक३४०१०२३।४ महिला सशक्तीकरण कायिक्रम 

भौर्तक प्रगतीः 87.5 प्रर्तशत    हवत्तीय प्रगर्तः ५९.0 प्रर्तशत 
यस अवर्िमा महिला सशक्तीकरण कायिक्रमबाट िार्सल भएका मखु्यमखु्य उपलजधििरू 

 हिांसापीर्डत महिला तथा हकशोरीलाई सरुजक्षत पनुस्थापनाको लार्ग राहियस्तरको मांगला सिाना दींिकालीन 
पनुस्थापना केन्त्र सञ्चालनमा रिेको २१ जना हिांसापीर्डत महिलाले आश्रय र्लइरिेका छन ्। ४ जना पीर्डत 
महिलालाई ंर पररवारमा पनुस्थापना गररएको छ ।  

 महिलाका िक अर्िकारलाई सरु्नजित गनि सांहविानको िारा ३८ को महिलाको िकसम्बन्त्िी उपिारा (३) 
(४) र (५) बमोजजम सांहविान अनकुुलन िनु ेगरी हवद्यमान काननु सांशोिन, पनुरावलोकन गने सम्बन्त्िमा 
महिला हवरुद्धको हिांसालाई दण्डनीय गने र पीर्डतलाई क्षर्तपूर्ति ददने सम्बन्त्िी केिी नेपाल ऐन सांशोिन 
हविेयकको मस्यौदा तयार गरी काननु, न्त्याय तथा सांसदीय मार्मला मन्त्रालयमा पठाइएको ।  

 लैहङ्गक हिांसा हवरुद्धको १६ ददन ेअर्भयानका सन्त्दभिमा हवर्भन्न सरकारी र गैरसरकारी र्नकायिरू बीच लैहङ्गक 
हिांसा न्त्यूनीकरणको लार्ग समन्त्वय गने सम्बन्त्िमा अन्त्तिहक्रया कायिक्रम सम्पन्न गररएको ।  

 लैहङ्गक हिांसापीर्डतलाई राित तथा आर्थिक सिायता प्रदान गने उद्देश्यबाट कायािन्त्वयनमा ल्याइएको लैहङ्गक 
हिांसा र्नवारण कोर् (सञ्चालन) र्नयमावली, २०६७ लाई पररवर्तित सङ्घीय सांरचना बमोजजम र्नयमावलीमा 
सांशोिन आवश्यकता भएकाले सोिीअनरुूप सांशोिन तथा पररमाजिनको लार्ग मस्यौदा तयार गरी अथि 
मन्त्रालयमा सिमर्त माग गरी पठाइएको छ ।  

 कायिस्थलमा िनुे यौनजन्त्य दवु्यिविार र्नवारण आचारसांहिता २०७४, र्नमािण भई कायिन्त्वयनको चरणमा 
रिेको छ ।  

 Male Leaders िरूको थप र्नयजुक्त गने र्नणिय गररएको ।  
 मांगला सिाना दींिकालीन पनुस्थापना केन्त्रका लार्ग आवश्यक सामग्री िस्तान्त्तरण गररएको ।  
 सबै मन्त्रालयमा रिेका लैहङ्गक सम्पकि  व्यजक्तिरूको बैठक आयोजना गरी लैहङ्गक सम्पकि  व्यजक्तिरूको 

कायिक्षेर लगायत लैहङ्गक हवर्यलाई मूलप्रवािीकरण गररएको ।  
 प्रदेश नां १,४ र ७ का १५५ स्थानीयतिका प्रमिु/उपप्रमिुिरूलाई मन्त्रालयसँग सम्बजन्त्ित नीर्तगत तथा 

काननुी व्यवस्थाका हवर्यमा अर्भमिुीकरण गररएको  
 कोलम्बो प्लानका २७ देशमध्ये १८ देशका लैहङ्गक सम्पकि  हवन्त्दिुरूको तेस्रो सम्मेलन नेपालमा सम्पन्न 

भएको ।  
 लैहङ्गक समानता नीर्तको मस्यौदा अजन्त्तम चरणमा रिेको ।  
 मकु्त कमलरीिरूको हववरण तयार गरी पररचयपर र्बतरणको लार्ग भरू्मसिुार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा 

पठाइएको ।  
 लैहङ्गक समानता तथा महिला सशक्तीकरण कायियोजनाको प्रारजम्भक मस्यौदा तयार भएको ।  
 CEDAW को छैटौँ प्रर्तवेदनमा उठेका List of Issue को जवार् तयार भएको  
 राहिय सर्मर्तको सदस्यिरूको पदावर्ि समाप्त भएकाले ४ जना नयाँ सदस्य मनोनयन गररएको ।  
 मानव बेचहविन र्नयन्त्रण राहिय सर्मर्तका सदस्य र जजल्ला सर्मर्तका सदस्य,सरोकारवाला र्नकाय साथै 

सम्बजन्त्ित गैरसरकारी सांस्थािरू गरी जम्मा ५० को सिभार्गतामा अन्त्तरहक्रया, छलर्ल, समस्या र 
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समािानका लार्ग अन्त्तरहक्रया कायिक्रम सञ्चालन गररएको । 
 मानव बेचर्बिन तथा ओसारपसारहवरुद्ध भएको नीर्तगत तथा कायिक्रमगत प्रयासिरूको एकीकृत राहिय 

प्रगर्त प्रर्तवेदन तयारी र प्रकाजशत । 
 १० वटा जजल्लामा महिला तथा बालबार्लका कायािलयका कमिचारी र सञ्चार्लत पनुस्थापना केन्त्रिरूको 

कमिचारीिरू जम्मा ४५ जनाको सिभागीतामा  पनुस्थापना केन्त्रले गरेका कायिक्रमको प्रगर्त समीक्षा साथै 
आएका समस्या र समािानमार्थ छलर्ल तथा सिजीकरण गररएको  । 

 मानव बेचर्बिन तथा ओसारपसार र्नयन्त्रणसम्बन्त्िी डकुमेन्त्री र्नमािण । 
 मानव बेचर्बिन तथा ओसारपसारहवरुद्ध भएको नीर्तगत तथा कायिक्रमगत प्रयासिरूको एकीकृत राहिय 

प्रगर्त प्रर्तवेदन प्रकाजशत  
 मानव बेचर्बिन तथा ओसारपसारहवरुद्धको राहिय कायियोजनाको मध्यावर्ि मूल्याङ्कन  
 पनुस्थापना कोर्मा रकम थप भई यस आ.व.मा १० वटा मध्ये ६ वटा पनुस्थापना केन्त्रमा जम्मा 

रु.७९,८२,३४९। र्नकासा भएको । 
 मानव बेचर्बिन तथा ओसारपसार हवरुद्धको ददवस भदौ २० मा सम्पन्न गररएको ।  
 मानव बेचर्बिन तथा ओसारपसार र्नयन्त्रण ऐन सांशोिनको प्रहक्रया अगार्ड बढाइएको ।  
 मन्त्रालयका कमिचारीिरूको क्षमता अर्भवहृद्धका लार्ग अांग्रजेी भार्ा र ड्राइर्भङ्ग तार्लम सञ्चालन भएको ।  
 मन्त्रालयको कायिक्षेरमा पने (महिला, बालबार्लका, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागररक र तेस्रो र्लङ्गी) सोिपर लेिनमा 

सियोग कायिक्रम सम्पन्न ।(५ जना हवद्याथी लाभाजन्त्वत भएका) 
 हवश्वहवद्यालय र कलेजमा अध्ययनरत हवद्याथीिरूलाई मन्त्रालयको कायिक्षेरका वारेमा जानकारी गराउन 

हवद्याथीलाई Internship मा समावेश गने (९ जना हवद्याथी लाभाजन्त्वत भएका) 
 सशक्तीकरण जनिल प्रकाशन तथा वाहर्िक प्रगर्त प्रर्तवेदन प्रकाशन  
 चौमार्सक र वाहर्िक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तररय समस्या समािान सर्मर्तको बैठक 
 यौर्नक तथा लैहङ्गक अल्पसङ्ग्ख्यकिरूप्रर्त समाजमा भएको भ्रम िटाउन सा ेदारीमा जनचेतनामूलक कायिक्रम 

सञ्चालन गररएको  
 मन्त्रालयको क्षेरमा पने केिी मित्त्वपूणि हकर्यिरूमा अध्ययन अनसुन्त्िान (सिायक समाग्री उत्पादन तथा 

हवतरणको प्रभावकारीता, अनदुानबाट सञ्चार्लत कायिक्रमिरूको प्रभावकारीता अध्ययन, सेवा ग्रािी सन्त्तषु्टी 
सिवेक्षण) सम्पन्न 
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अनसूुची - 10.२ 

बजेट उपशीर्िक  ३४०१०५३/४ समाजकल्याण कायिक्रम (अपाङ्गता र्स.हव.आर तथा ज्येष्ठ नागररक 

कायिक्रमसमेत) 

भौर्तक प्रगर्तः 92.19 प्रर्तशत  हवत्तीय प्रगर्तः 77.24 प्रर्तशत 

यस अवर्िसम्म िार्सल भएका मखु्यमखु्य उपलजधििरू  

 अपाङ्गता, र्स.हव.आर.कायिक्रम   

 महिला, बालबार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयको आर्थिक सियोगमा नेपाल अपाङ्ग सांं, िगेन्त्र 
नवजीवन केन्त्रले हवर्भन्न प्रकारका बेसिारा हवपन्न ३५ जना अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरूलाई पनुस्थापना 
सेवा ददइरिेको ।  

 िोकना कुष्ठरोग आश्रममा १३८ जना कुष्ठरोगीिरूलाई आवासीय सेवा तथा ६५ जनालाई नगद 
सियोग गरी जम्मा २०३ जना कुष्ठरोगीिरूको व्यवस्थापन गरररिेको ।  

 हवर्भन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरूलाई २१९४ वटा अपाङ्गता सिायक सामग्री हवतरण 
गररएको ।  

 प्रत्येक आइतवार र्बिान ७:३० बजे रेर्डयो काजन्त्तपरुमा अपाङ्ग आवाज रेर्डयो कायिक्रम सञ्चालन 
भइरिेको । 

 एर्भन्त्यजु टेर्लर्भजनबाट प्रत्येक ददन बेलकुा ६:०० बजे, ABC टेर्लर्भजनबाट प्रत्येक ददन ७:०० बजे, र 
प्राइम टाइम्स टेर्लर्भजनबाट प्रत्येक ददन ६:०० बजे साङे्कर्तक भार्ाको समाचार प्रसारण गने गररएको 
।  

 ९ जना अपाङ्गता भएका महिलािरूले नेपाल अपाङ्ग महिला सांंमार्ि त  पनुस्थापना सेवा प्राप्त  
गरररिेका ।  

 काठमाडौं मिानगरपार्लका– १६, जस्थत बालाज ुऔिोर्गक क्षेरर्भर Balaju School of Engineering 

and Technology सँग सम् ौता गरी ह्वीलचेयर वकि शप तयार गरी, अध्ययन अनसुन्त्िान केन्त्रको 
रूपमा हवकास गने कायिको सरुुवात गररएको ।  

ज्येष्ठ नागररक  

• प्रदेश नां. ४ का ज्येष्ठ नागररकको क्षेरमा काम गने सांंसांस्थािरूसँग अन्त्तरहक्रया गररएको ।  
• ज्येष्ठ नागररकिरूलाई आय/ सीपमूलक तार्लम प्रदान गररएको । 

• ज्येष्ठ नागररकिरूलाई पररवारमा सम्मार्नत जीवनयापन गनि पैरवी गररएको ।  
• ज्येष्ठ नागररकिरूको िकहित सरुजक्षत िनुे गरी ज्येष्ठ नागररक ऐन २०६३ मा पररमाजिनको कायि 
भइरिेको । 
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अनसूुची - 10.३ 

बजेट उपशीर्िक ३४०१०७३।४ बालकल्याण कायिक्रम 

भौर्तक प्रगर्तः 85.09 प्रर्तशत  हवत्तीय प्रगर्तः 57.15 प्रर्तशत 

यस अवर्िसम्म िार्सल भएका मखु्यमखु्य उपलजधििरू  

• बालसिुार गिृ नेपालगञ्जमा हवद्यालय भवन र्नमािण भएको । 

• बाबआुमा गमुाएका अनाथ बालबार्लकािरू सांरक्षणमा राजिएका बालकल्याण गिृिरूको ममित सिुार 
कायिक्रम सम्पन्न भएको ।  

• िराएका र बेवाररसी अवस्थामा रे्ला परेका साथै जोजिममा रिेका बालबार्लकािरूको िोजी, उद्धार, 
पाररवाररक पनुिर्मलन  
गने । 

• बालबार्लका िोजतलास समन्त्वय केन्त्र १०९८ र बाल िेल्पलाइन १०४ लाई एकीकृत रूपमा 
सञ्चालन गने सम्बन्त्िमा मोडार्लटी अध्ययन गररएको। 

• नेपाल बाल सङ्गठन सञ्चालनका लार्ग सशति अनदुान ददइएको  
• बालबार्लका सम्बन्त्िी ऐन, २०४८, लाई प्रजस्तस्थापन गरी बालबार्लकासम्बन्त्िी नयाँ ऐन बनाउने 
प्रयोजनका लार्ग बालबार्लकासम्बन्त्िी काननुलाई सांशोिन र एकीकरण गनि बनेको हवियेकको  मस्यौदा 
स्वीकृर्तका लार्ग सङ्घीय सांसद्मा पठाइएको  ।  

• बालउद्धार कोर्मा रकम जम्मा गररएको र उक्त कोर्बाट २ जना आपतकालीन अवस्थामा रिेका 
बालकलाई ५० /५० िजारका दरले आर्थिक सियोग प्रदान गररएको । 

• काननुबमोजजम हववादमा परेका बालबार्लकािरूलाई राजिएका बालसिुार गिृिरू  (भक्तपरु, कास्की र 
मोरङ) मा राजिएको र िाल ३ वटा बालसिुार गिृमा २९८ जना बालबार्लकािरू रिेका छन ्। 
बाँकेमा बालसिुार गिृ सञ्चालनको स्वीकृर्तका लार्ग प्रिानमन्त्री तथा मजन्त्रपररर्द्को कायािलयमा 
प्रस्ताव पेस गररएको । 

• बाल इजलास सञ्चालन गनि बालन्त्याय समन्त्वय सर्मर्तलाई अनदुान प्रदान गररएको । 

• केन्त्रीय बालकल्याण सर्मर्तमार्ि त सडक बालबार्लका मकु्त अर्भयान प्रभावकारीरूपमा कायािन्त्वयन 
भएको छ, सडक बालबार्लकाको उद्धार गरी व्यवस्थापन गररएको । 

• र्नजामती कमिचारीका ३ महिनादेजि ३ वर्िसम्मका जशशिुरूलाई कायािलय समयमा िेरचाि गने 
प्रयोजनका लार्ग र्सांिदरबार पररसरर्भर सञ्चार्लत ददवा जशश ुस्यािार केन्त्र सञ्चालन भइरिेको  छ । 
जसमा िाल ८५ जना जशशिुरू रिेका छन ् ।  

• बालबार्लकाउपर िनुे हिांसाहवरुद्ध सचेतनामूलक सामग्री उत्पादन गरी प्रचार-प्रसार गररएको । 

• काननुबमोजजम हववादमा परेका बालबार्लकािरूलाई राजिएका बालसिुार गिृिरू सञ्चालनाथि (भक्तपरु, 
कास्की, मोरङ) यसेुप नेपाललाई अनदुान ददइएको । 
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अनसूुची - 10.४ 

बजेट उपशीर्िक ३४०१०१३/४ महिला हवकास कायिक्रम (केन्त्रस्तर/हवभाग) 

भौर्तक प्रगर्तः 63.3 प्रर्तशत  हवत्तीय प्रगर्तः 64.84 प्रर्तशत 
यस अवर्िसम्म िार्सल भएका मखु्यमखु्य उपलजधििरू  

तार्लम  
 नयाँ कमिचारीिरूको अनजुशक्षण  (५ समूि १५० जना) । 
  ग्रामीण व्यवसाय प्रवििन प्रजशक्षण  (३ समूि ९० जना) । 
  नेततृ्व तथा सांस्थागत हवकास तार्लम  (५ समूि १६५ जना), लैहङ्गकतामा आिाररत हिांसा 

प्रजनन स्वास्थ्य १ समूि २४ जना ।  
 
बैठक, गोष्ठी  

  वाहर्िक समीक्षा गोष्ठी १ पटक । 
 अनदुान प्राप्त सांस्थािरूबीच अन्त्तरहक्रया गोष्ठी ३ पटक (१३३ जना) । 
 सांरक्षण हवर्यगत क्षेरको समन्त्वय बैठक ६ पटक . 
 साविजर्नक भौर्तक सांरचनालाई अपाङ्गमैरी बनाउन ेसम्बन्त्िमा राहिय र क्षेरीयस्तरका सांस्थासँग 

अन्त्तरहक्रया ३ पटक (१०३ जना) । 
 सामाजजक सरुक्षा अनदुान र्नदेजशकाबमोजजम छनौट सर्मर्तको बैठक सञ्चालन । 
 ज्येष्ठ नागररक का लार्ग सञ्चार्लत ददवासेवाकेन्त्रिरूमा आयमूलक कायिसञ्चालनसम्बन्त्िी अध्ययन 

६ जजल्लामा ९६ जना । 
 ज्येष्ठ नागररक का लार्ग भएका सहुविा एवां काननुका हवर्यमा सरोकारवालासँग अन्त्तरहक्रया । 
 केन्त्रीयस्तरमा मानव बेचहविन तथा ओसारपसार र्नयन्त्रणका क्षेरमा कायि गने सरकारी तथा 

गैरसरकारी सांस्थािरूबीच अन्त्तरहक्रया । 
 मानव बेचहविन तथा ओसारपसार र्नयन्त्रणका क्षेरमा जजल्ला पनुस्थापना केन्त्र सञ्चालन गने 

सांस्थाका कमिचारी एवां कायािलयका कमिचारीिरूको कायिशाला । 
 ७ वटा उत्कृष्ट सांस्थालाई परुस्कार ७ वटै प्रदेशबाट ।  
 ५ वटा जजल्लाका ५ वटा सांस्थालाई नयाँ लजक्षत वगिमा कायिक्रम सञ्चालनका लार्ग  

पररचालन । 
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अनसूुची - 10.५ 

बजेट उपशीर्िक३४०८०२३/४ महिला हवकास कायिक्रम (जजल्लास्तर) 

भौर्तक प्रगर्तः 61.0 प्रर्तशत  हवत्तीय प्रगर्तः 76.72 प्रर्तशत 

यस अवर्िसम्म िार्सल भएका मखु्यमखु्य उपलजधििरू  

 भवन तथा पररसर र्नमािण अनदुान ११ वटा । 
 ४२३० समूि गठन पनुगिठन । 
 ६६१ सर्मर्त गठन (र्नगरानी समूिसमेत) । 
 १५ वटा महिला सांस्था गठन र दताि । 
 ३१ वटा हकशोरी जागरण समूि गठन । 
 हकशोरी सूचना तथा परामशि केन्त्र ५७ वटा । 
 ५४ पटक हकशोरीका लार्ग शैजक्षक तथा स्वास्थ्योपचार सियोग । 
 ८ वटा सर्मर्त स्रोत पररचालनका लार्ग र्बउपुजँी । 
 १३४ पटक सांरक्षण हवर्यगत क्षेरको समन्त्वय बैठक । 
 ४७ पटक मानव बेचर्बिनहवरुद्ध काम गने सांस्था र कायािलयबीच अन्त्तरहक्रया । 
 ४०७ पटक मानवबेचर्बिन र्नयांरणका लार्ग गाउँ सर्मर्तको बैठक । 
 १६० पटक मूलप्रवािीकरण समन्त्वय सर्मर्तको बैठक । 
 ७७ पटक बालगिृको सांयकु्त र्नरीक्षण । 
 ३७ पटक बाल सांरक्षणसम्बन्त्िी तथ्याङ्क सङ्कलन तथा स्रोत नक्साङ्कन । 
 ३२१ पटक बालसांरक्षण सम्बन्त्िमा हवद्यालय अर्भयान कायिक्रम । 
 सांरक्षणका सवाल तथा हवपदमा परेका बालबार्लकाको उद्धार, पनुस्थापना तथा ३६जना 

व्यवस्थापन ७० पटक । 
 १५०२४ पटक रेर्डयो सन्त्देश प्रसारण । 
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अनसूुची - 10.६ 

लैहङ्गक हिांसा र्नवारणका लार्ग महिला सांस्थािरूको एकीकृत हवकास कायिक्रम, केन्त्रस्तर 
भौर्तक प्रगर्तः 36.43 प्रर्तशत  हवत्तीय प्रगर्तः 2.26 प्रर्तशत 

यस आ.व.मा िार्सल भएका मखु्यमखु्य उपलजधििरू  

 नेततृ्व तथा सांस्थागत हवकास पनुतािजगी प्रजशक्षण २ पटक सिभागी सांख्या ६४ जना । 
 अल्पकालीन आश्रयस्थल सञ्चालन कायिक्रमको समीक्षा १ पटक लेिापरीक्षणसम्बन्त्िी गोष्ठी । 
 लैहङ्गक हिांसा र्नवारण तथा बाल सांरक्षण सीप हवकास पररक्षण तार्लम २ पटक । 
 वाहर्िक प्रर्तवेदन प्रकाशन । 
 सामदुाहयक सेवाकेन्त्र का पदार्िकारीका लार्ग ंटना व्यवस्थापन तथा अर्भलेिीकरण तार्लम २ 

पटक सिभागी सांख्या ५६ जना । 
 अपाङ्गता भएका महिलािरूमार्थ िनु सक्न ेहिांसा र चनुौती हवर्यक अन्त्तरहक्रया राहियस्तर। 
 हकशोरीिरूको बिआुयार्मक हवकास कायिक्रम रूपान्त्तण प्रजशक्षण २ समूि पहिलो चरण २ जना 

दोस्रो चरण २३ जना मनोसामाजजक हवमिशकताि तार्लम १ पटक । 
 महिला हवकास कायिक्रमको हवहविताबारे स्थानीयतिका लार्ग हवशेर्त तयार पारेको स्रोत पसु्तक 

छपाइ तथा हवतरण । 
 

अनसूुची - 10.७ 

बजेट उपशीर्िक ३४००१६३/४ राहिय महिला आयोग 

भौर्तक प्रगर्तः 84.4 प्रर्तशत  हवत्तीय प्रगर्तः 67.70 प्रर्तशत 

यस अवर्िसम्म िार्सल भएका मखु्यमखु्य उपलजधििरू  

 जजल्लाजस्थत हवर्भन्न सरकारी कायािलयिरूबाट प्राप्तिनुे साविजर्नक सेवा प्रवाि महिलामैरी भए 
नभएको हवर्यमा सविसािारणका गनुासा, जजज्ञासालाई सम्बजन्त्ित सरोकारवाला अर्िकारीिरूबाट 
सम्बोिन भएको ।  

 सामाजजक कुरीर्त, दाइजो लगायत यौनजन्त्य दवु्यिविार तथा महिलाहवरुद्ध िनुे हिांसा सम्बन्त्िमा 
जजल्लास्तरमा छलर्ल कायिक्रम सम्पन्न भएको । 

 लैहङ्गक हिांसा न्त्यूनीकरणका लार्ग हवर्भन्न सन्त्देशमूलक सामग्रीिरू छपाइ हवतरण गरी प्रचारप्रसार 
गररएको । 

 िेल्पलाइन सञ्चालन सम्बन्त्िमा सम्बद्ध हवर्भन्न र्नकायिरूलाई जानकारी गराइएको  
 प्रथा परम्परा तथा सामाजजक कुरीर्तका कारण महिलामार्थ िनुे हिांसा सम्बन्त्िमा स्थानीयतिमा 

गठन भएका न्त्याहयक सर्मर्तिरूसँग छलर्ल गररएको ।  
 रेर्डयो नेपालबाट महिला अर्िकारसम्बन्त्िी साप्ताहिक कायिक्रम आजका महिलािरू प्रत्येक िप्ताको 

बिुवार हविान ७:३० मा प्रसारण गररएको । 
 हवद्यालयमा कक्षा ९ र १० मा अध्ययनरत हवद्याथीिरूलाई महिला अर्िकार, महिला हिांसा र 

बाल अर्िकारको हवर्यमा जानकारी गराइएको । 



109 
 

 राहिय महिला आयोगको गर्तहवर्ि  ल्कने गरी आयोगको दोस्रो चौमार्सक बलेुहटन र अन्त्य 
प्रकाशनिरू छपाइ भएको । 

 लैहङ्गक हिांसाका ंटनािरूको उजरुी, कायािन्त्वयनको अवस्था र चनुौती सम्बन्त्िमा सरोकारवाला 
सरकारी र्नकायिरूसँग गररएको छलर्ल अन्त्तरहक्रयाबाट लैहङ्गक हिांसाका उजरुी र्लने र 
कारवािी गने र्नकायिरूबीच समन्त्वय र सिकायि गरी अजं बढ्ने र हिांसा न्त्यूनीकरणमा कमी 
ल्याउने र्नणिय भएको । 

 महिला अर्िकार अनगुमन राहिय सञ्जालका केन्त्रीय प्रर्तर्नर्ििरूसँग सञ्जालको भावी कायिददशा 
कस्तो िनुे भन्ने सम्बन्त्िमा बिृत ्छलर्ल सम्पन्न भएको । 

 महिला अर्िकारसम्बन्त्िी वतिमानमा लाग ुभइरिेका काननुका हवर्यमा महिला अर्िकारकमीिरूसँग 
अन्त्तरहक्रया छलर्ल भएको ।  

 महिलाहवरुद्धको भेदभाव, प्रथा, हिांसा तथा महिला अर्िकारसम्बन्त्िी चेतनामूलक  डकुमेन्त्री 
उत्पादन गरी प्रसारण गररएको । 

 रेर्डयो नेपाल, एर्.एम. रेर्डयोिरूबाट प्रसारण िनु ेरेर्डयो कायिक्रम र हवर्भन्न जजङ्गलिरू उत्पादन 
गररएको । 

 सांवैिार्नक आयोगको रूपमा स्तरोन्नर्त भएको राहिय महिला आयोगको नया सङ्गठन तथा 
व्यवस्थापन तयार गररएको । 

 हिांसामा परेका महिलािरूलाई र्नशलु्क काननुी सेवालगायत अन्त्य सियोगका लार्ग नेपाल बार 
एसोजशयसनसँग सिकायि गररएको । 

 सञ्चार माध्ययमिरूबाट िनुे प्रकाशन तथा प्रसारणमा लैहङ्गक सांवेदनशीलता सम्बन्त्िमा हवर्भन्न 
सञ्चार माध्यमआबद्ध केन्त्र तथा जजल्लाजस्थत सञ्चारकमीिरूसँग अन्त्तरहक्रया सम्पन्न भएको । 

 प्रसे जक्लहपङ सेवा प्राप्त भएको । 
 हवर्भन्न सरकारी, गैरसरकारी र्नकाय, सांस्थान, बोडि, पररर्द्मा कायिरत कमिचारीिरूको 

लैहङ्गकताका आिारमा सङ्ग्ख्यात्मक हववरण सहितको जानकारी पसु्तक प्रकाशन भएको । 
 आयोगमा आ.व. ०७३/०७४ को अवर्िमा दताि भएका उजरुीिरू तथा सोिी अवर्िमा हवर्भन्न 

परपर्रकािरूमा प्रकाशन भएका महिला हिांसासँग सम्बजन्त्ित ंटनािरूको हवश्लरे्ण गरी 
जानकारीमूलक पसु्तक प्रकाशन भएको । 

 १०८ औां अन्त्तरराहिय श्रर्मक महिला ददवस सचेतनामूलक कायिक्रम रय्ालीसहित भव्यरूपमा 
मनाइएको । 

 लैहङ्गक हिांसा हवरुद्धको १६ ददने अर्भयानअन्त्तरग्त राहिय महिला आयोगमा सञ्चालनमा आएको 
िेल्पलाइन सेवा िवर गरौं ११४५ को भव्यरूपमा समदु्ंाटन गरी िेल्पलाइन सेवा सञ्चालनमा 
आएको । 

 राहिय महिला आयोगको १६ औां स्थापना ददवस कायिक्रम भव्यरूपमा मनाइएको । 
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अनसूुची -10.८ 

बजेट उपशीर्िक ३४०१०८३-४ बालकल्याण सर्मर्त कायिक्रम 

भौर्तक प्रगर्तः 87.83 प्रर्तशत  हवत्तीय प्रगर्तः 79.23 प्रर्तशत 

यस अवर्िसम्म िार्सल भएका मखु्यमखु्य उपलजधििरू  

 बिवुर्ीय ठेक्का र्नमािणकायिअन्त्तगित सर्मर्तको कायािलय भवन र्नमािणको ढलान, प्लास्टर तथा 
वायररङ गने कायि सम्पन्न गररएको 

 आवश्यकतानसुार हवर्भन्न ३८ जजल्लाको स्थानीय भार्ामा समेत बालअर्िकारसम्बन्त्िी 
सचेतनामूलक सन्त्देश हवर्भन्न एर्.एम. रेर्डयोिरूबाट ८९३९ पटक प्रसारण गररएको । 

 केन्त्रीय बालकल्याण सर्मर्तले राहियरूपमा  र ६६ वटा जजल्ला बालकल्याण सर्मर्तले 
सरोकारवालािरूको समन्त्वय, सियोग र सिकायिमा राहिय बाल ददवस र ६४ जजल्ला बालकल्याण 
सर्मर्तले अन्त्तरािहिय बाल ददवस नोभेम्बर २० हवहवि कायिक्रमका साथ मनाई बालअर्िकार 
सांम्बििनमा सियोग गरेको ।   

 आवश्यकतानसुार केन्त्रीय बालकल्याण सर्मर्तबाट काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चार्लत  १३१ र 
अन्त्य ८ जजल्ला ४७ गरी १७८ वटा बालगिृिरू तथा अन्त्य २१ जजल्लामा  सञ्चार्लत कायिक्रम, 
हवर्भन्न ४० वटा जजल्ला बालकल्याण सर्मर्तिरूबाट २७८ वटा बालगिृिरू गरी ४०९ वटा 
आवासीय बालगिृिरूको अनगुमन, हवर्भन्न २५ जजल्लामा ८४ वटा बालअर्िकार िननका 
ंटनािरू अनगुमन गरी पषृ्ठपोर्ण गररएको । आठ जजल्लाका ९४ (उपत्यका ४७, जचतवन २४, 
मकवानपरु ८, काभ्र े ७, र्सन्त्िपुाल्चोक ५ र कास्की ३ गरी) वटा बालगिृिरूलाई बालगिृ 
सञ्चालन अनमुर्त प्रदान गररएको, १५ वटा बालगिृ सञ्चालन बन्त्द गनि र्सर्ाररस गरी सोमा 
रिेका १७९ (बार्लका १०१ र बालक ७८) जना बालबार्लकाको पाररवाररक पनुर्मिलन तथा 
पनुस्थािपन गररएको । िालसम्म १७२ वटा बालगिृ सञ्चालन अनमुर्त ददइएको । 

 केन्त्रीय बालकल्याण सर्मर्तले बालबार्लकासम्बन्त्िी राहिय जस्थर्त प्रर्तवेदन, २०७४ र २४ 
जजल्ला बालकल्याण सर्मर्तले आ-आफ्नो जजल्लाको बालबार्लकासम्बन्त्िी जस्थर्त प्रर्तवेदन, २०७४ 
प्रकाशन गरी हवतरण गररएको । 

 अनाथ, असिाय टुिरुा वा अपाङ्गता भएका वा गम्भीर प्रकृर्तको रोगका कारण कदठन तथा 
जोजिमपूणि अवस्थामा रिेका बालबार्लकालाई तोहकएको मापदण्डको आिारमा सांरक्षणका र्नजम्त 
५४८ जना बालबार्लका (बालक २८७ र बार्लका २६१) लाई आर्थिक सियोग गररएको । 

 बालअर्िकारको दृहष्टकोणबाट स्थानीयतिको योजना तजुिमा हवर्िबारे सात वटा प्रदेशका १७ वटा 
जजल्लाका ४३ वटा स्थानीय तिका २ िजार २९ पदार्िकारीिरू तथा कमिचारीिरूलाई 
अर्भमिुीकरण गररएको । 

 जोजिमपूणि अवस्थामा रिेका बालबार्लकाको आपतकालीन उद्धार, राित, मनोहवमशि, पाररवाररक 
पनुर्मिलन तथा सामाजजक पनुस्थािपनका र्नजम्त बाल िेल्पलाइन नां. १०९८ नेपालको १२ 
जजल्लामा सेवा तथा कायिक्रम सञ्चालन गररएको । बाल िेल्पलाइन सांञ्चालन भई यस आ.व. मा 
जोजिमपूणि अवस्थामा रिेका ३ िजार ३८५ जना बालबार्लका (बालक १,५८२ र बार्लका 
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१,८०३) को उद्धार, राित, मनोपरामशि, पाररवाररक पनुर्मिलन र सामाजजक पनुस्थािपन गररएको । 
सेवा सञ्चालनका लार्ग गररएका कुल ६५ िजार ४९५ कलबाट ३,३८५ जना बालबार्लकाको 
उद्धार भई १ िजार २०८ जनाले राित, २ िजार ८६६ ले मनोहवमशि, ९६३ लाई पररवारमा 
पनुर्मिलन, ५१३ लाई बालगिृमा पनुस्थािपना, ३१५ लाई उपचार, १८७ जना सडक 
बालबार्लकाको उद्धार सांरक्षण व्यवस्थापन, ४१७ जनालाई काननुी सेवा, १०६ जना 
बालश्रर्मकको उद्धार सांरक्षण, ६८ जनालाई बेचहविन तथा ओसारपसार िनुबाट सांक्षण, २५७ 
जनालाई हिांसा र शोर्ण िनुबाट सांरक्षण र बालहववाि िनुबाट ३३३ जना बालबार्लकालाई 
रोकेको । 

 िराएका बालबार्लकाको िोजतलास, भेहटएका तथा बेवाररसी रे्ला परेका बालबार्लकाको 
पाररवाररक पनुर्मिलन तथा सामाजजक पनुस्थािपनाजस्ता बालबार्लकासम्बन्त्िी सूचना र सेवाको 
हवस्तारका लार्ग र्नःशलु्क टेर्लर्ोन नां. १०४ को सेवालाई यस वर्ि थप २७ जजल्लामा हवस्तार 
गरी उपत्यका बािेकका ७४ जजल्ला प्रिरी कायािलयको महिला तथा बालबार्लका सेवाकेन्त्रमा 
र्नयर्मत सेवा सञ्चालन गररएको । १०४ नां. को सेवाबाट िराएका २ िजार ३३० जना 
बालबार्लका जसमा बालक ९२३ र बार्लका १ िजार ४०७, िराएकामध्ये रे्ला परेका 
बालबार्लका ८३९ (बालक ३६२ र बार्लका ४७७) जना (यो महिनाभन्त्दा अगार्ड िराएर रे्ला 
परेकासहित), बेवाररसी रे्ला परेका बालबार्लका ४४८ जना जसमा बालक २८७ र बार्लका 
१६१, बेवाररसी रे्ला परेकामध्ये पररवारमा पनुर्मिलन गररएका बालबार्लका २७२ जसमा बालक 
१७४ र बार्लका ९८, बेवाररसी रे्ला परेकामध्ये ंरपररवार पत्ता लाग्न नसकेर बालगिृमा 
सांरक्षणको लार्ग राजिएका बालबार्लका १७१ जना जसमा बालक ११० र बार्लका ६१ । 
यसरी िराएर रे्ला परेका र बेवाररसी रे्ला परेका १ िजार १३२ जनालाई पररवारमा पनुर्मिलन 
गररएको जसमा बालक ५४८ र बार्लका ५८४, कुल लाभाजन्त्वत बालबार्लका १ िजार ३१४ 
जना जसमा बालक ६६६ र बार्लका ६४८ जना रिेका । ७६ जजल्ला प्रिरी कायिलयका 
महिला तथा बालबार्लका सेवाकेन्त्र सहितका १७५ जना प्रिरी कमिचारीिरूलाई १०४ को सेवा 
प्रभावकारीताका लार्ग अर्भमिुीकरण गररएको । 

 उदयपरु, सिेुत, रुकुम, प्यठुान, मिोत्तरी, दाङ,  ापा, डडेल्िरुा, दैलेि, सप्तरी, कालीकोट, 
ओिलढुांगा, सलाििी, रोल्पा, जमु्ला, अछाम, डोल्पा, र्सरािा, बददिया, कन्त्चनपरु, दाच ुिला, बाांके, 
नवलपरासी, पसाि डोटी, िमु्ला, मोरङ, कहपलवस्त,ु बैतडी, बाजरुा र रूपन्त्देिी जजल्लािरूमा 
बालहववाि रोकथाम तथा न्त्यूनीकरण अर्भयान हवर्भन्न कायिक्रम (अन्त्तरहक्रया, प्रचारप्रसार, सडक 
नाटक, सन्त्देश प्रसारण, बैठक)  सञ्चालन गररएको । ३१ जजल्लाका ७२ स्थानीयतिमा सञ्चालन 
गररएको अन्त्तरहक्रया कायिक्रममा ४ िजार ४३२ (महिला २,५६३ र परुुर् १,८६९) जनाको 
सिभार्गता रिेको । 

 डोल्पा, जमु्ला, जाजरकोट, अछाम, मगु,ु िमु्ला, कालीकोट र बाजरुा जजल्लामा बालअर्िकार 
सांरक्षण तथा सांम्वििनबारे पाररवाररक सचेतना कायिक्रम सञ्चालन गररएको । आठ जजल्लाका ३५ 
स्थानीयतिका १ िजार ९३३ (महिला १,२२४ र परुुर् ७०९) जना बालअर्िकार सांम्वििन 
सचेतना कायिक्रममा सिभार्गता रिेको । 
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 बददिया, नवलपरासी, र्सन्त्िपुाल्चोक, र्सरिा, बैतडी, कन्त्चनपरु,  ापा, कैलाली, जचतवन, सप्तरी, 
बाांके, मोरङ, कहपलवस्त,ु सलाििी, पसाि, इलाम र मिोत्तरी जजल्लामा बालबार्लका बेचर्बिन तथा 
ओसारपसार र्नयन्त्रण कायिक्रम सञ्चालन गररएको । १७ वटा जजल्लाको २७ वटा 
सीमानाका/स्थानीयति तथा जजल्ला सदरमकुाममा सांञ्चालन गररएको अन्त्तरहक्रयामा १ िजार १६२ 
(महिला ७५९ र परुुर् ४०३) जनाको सिभार्गता रिेको । 

 नवलपरासी, सिेुत, र्सरािा, र्सन्त्िलुी, कैलाली, रुकुम, सप्तरी, बाँके, कास्की, र्सन्त्िपुाल्चोक, पसाि, 
स्याङ्ग्जा र मोरङ जजल्लामा बाल यौन दवु्यिविार र्नयन्त्रण तथा रोकथाम सचेतना कायिक्रम 
सञ्चालन गररएको ।१३ जजल्लाका २० वटा स्थानमा भएका अन्त्तरहक्रयामा ४४७ (महिला २५७ 
र परुुर् २१५) को सिभार्गता रिेको ।  

अनसूुची -10.९ 

बजेट उपशीर्िक ३४००१३ समाजकल्याण पररर्द् 
भौर्तक प्रगर्तः १०० प्रर्तशत  हवत्तीय प्रगर्तः १०० प्रर्तशत 
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क्र.सां.  हववरण  सङ्ग्ख्या  रकम  

१  सािारण सम् ौता  २३ ६१२२००० (यएुस डलर) 

२  पररयोजना सम् ौता  ७१ १८५१३०९२८७८।-  

३  कायिक्रम स्वीकृर्त  ७२३ सांस्थाको ११८१ २००१४२७३६७२।-  

४  सांस्था आबद्धता  २१३५  

५  अनगुमन मूल्याङ्कन (राहिय)  २३६ वटा सांस्थाको ३७४ 

वटा  
                    

६  अनगुमन मूल्याङ्कन (अन्त्तरािहिय)  ३५ वटा मध्यावर्ि र ७१ 

वटा अजन्त्तम गरी जम्मा 
१०६ 

 

 

चाल ुआ.व. मा पररर्द्को आय - रु. @!,&%,%*,%$!.^$ 

चाल ुआ.व.मा पररर्द्को व्यय - रु. !(,%$,(*,^*!.&$ 
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कोर्िरुः 

५.१ कोर् तथा कायािलय 

५.१.१ भकुृटीमण्डप कायािलयतर्ि ः 
राजिानी काठमाडौंको केन्त्रमा अवजस्थत भकुृटीमण्डप मनोरञ्जन तथा प्रदशिनीस्थल नेपाल 
सरकारबाट २०३७ सालमा तत्कालीन सामाजजक सेवा राहिय समन्त्वय पररर्द्लाई भोग चलन गने 
गरी िस्तान्त्तरण गररएको िो । भकुृटीमण्डप पररर्द्को प्रमिु आयस्रोतको रूपमा रिेको छ । 
पररर्द्अन्त्तगित रिेको भकुृटीमण्डप क्षेरको सम्पूणि व्यवस्थापन गनि भकुृटीमण्डप सञ्चालन 
कायािलयको व्यवस्था गररएको छ । यसको लार्ग पररर्द् केन्त्रीय कायािलयबाट कमिचारी तथा 
जनशजक्त िटाई सञ्चालन व्यवस्था गररएको छ । 

यस कायािलयबाट सम्पादन गररएका मखु्य मखु्य कायििरूः 
यस कायािलयको प्रशासर्नक तथा दैर्नक र्नयर्मत कायििरू गनिका साथै कायािलयमा प्राप्त िनुे भाडा 
रकमिरू दैर्नकरूपमा बैंक दाजिला गने, लेजर पोहष्टङ्ग गने, बगैंचाको प्रवेश हटकट र्बक्री गने, 
प्रदशिनी िल र चौर भाडामा ददन,े दैर्नक सरसर्ाइलगायतका कायििरू र्नयर्मतरूपमा गररएको । 

५.२  कोर्तर्ि ः 

५.२.१ उपकार कोर्ः 
पररर्द्मातितको उपकार कोर्को मूलिनको आजजित व्याजबाट र्नयर्मतरूपमा सञ्चार्लत असिाय, 
अशक्त, हवरामी भएकालाई आर्थिक सियोग साथै सांस्थाद्वारा सञ्चार्लत कायिक्रमिरूमा र्नयर्मत 
सियोग गदैआएको छ ।  

क्र.सां हक्रयाकलाप वाहर्िक लक्ष्य 
वाहर्िक 
प्रगर्त 

वाहर्िक 
प्रगर्त 
प्रर्तशत 

कैहर्यत 

१ राहिय अपाङ्ग कोर्, राहिय 
स्वास्थ्य कोर् र ज्येष्ठ नागररक 
कोर् 

३ वटा ३ वटा १००  

२ नेपाल कुष्ठरोग र्नवारण सांं १ १ १००  
३ सांंसांस्था अनदुान भौर्तक लक्ष्य 

हकटान नभएको । 
३३ वटा 
सांस्था 
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५.२.२ राहिय स्वास्थ्य कोर्ः 

क्र.सां हक्रयाकलाप 
वाहर्िक 
लक्ष्य 

वाहर्िक 
प्रगर्त 

प्रगर्त 
प्रर्तशत 

कैहर्यत 

१ र्नशलु्क आिँा 
जशहवर सञ्चालन 

२ २ 
पटक 

१०० काठमाडौं र र्सन्त्िलुी जजल्लामा आिँा जशहवर 
सञ्चालन गररएको । 

२ र्नशलु्क स्वास्थ्य 
जशहवर  कायिक्रम 

२ २ १०० यस जशहवरिरू काठमाडौं र म्याग्दी जजल्लामा 
सञ्चालन गररएको र्थयो  

३ रक्तदान कायिक्रम १ १ १०० सामाजजक सेवा ददवसको अवसरमा कोर्को 
प्राङ्गणमा रक्तदान कायिक्रम सञ्चालन गररएको  

४ र्नशलु्क एच आई 
भी जाँच गने  

१ १  १००  

६. आर्थिक हववरणः 
समाज कल्याण पररर्दको ०७४।०७५ को सङ्जक्षप्त आय र व्ययको हववरण 

आयतर्ि ः 
क्र 
सां 

कायिक्रम तथा बजेट हववरण वाहर्िक लक्ष वाहर्िक प्रगर्त प्रगर्त % 

१ नेपाल सरकारको अनदुान २००,००,००० २००००००० १०० 
३ पररर्दको आन्त्तररक आम्दानी २,५४,००,००० ६८,८६,८६५ २७.११ 
४ भकुृटीमण्डप आम्दानी ९,७४,००,००० ८,५५,११,०००।५१ ८७.७९ 
५ इच्छुमती आम्दानी १,४०,००,००० १,२२,३४,९०४।६५ ८७.३९ 
६ उपकारकोर् व्याज आम्दानी ७५,००,००० १,१०,९४,३७९।२२ १४७.९३ 
७ बाह्य अनगुमन एवां मूल्याांकन ५,००,००,००० ७,०७,०४,६८२ १४१.४१ 
८ सा ा कोर् २५,००,००० ५१,०३,८८०।४६ २०४.१६ 
९ सेवा शलु्क १२ ५ १,४०,००,००० ६०,२२,८२९।८० ४३.०२ 
जम्मा रु २३,०८,००,००० २१,७५,५८,५४१।६४ ९४.२६ 

व्ययतर्ि ः 
क्र 
सां 

कायिक्रम तथा बजेट हववरण वाहर्िक लक्ष वाहर्िक प्रगर्त प्रगर्त % 

१ प्रशासर्नक िचि १२,८२,००,००० १०,०६,०५,३६२।०१ ८५.६१ 
२ कायिक्रम िचि ४,२६,००,००० २२३९३७५८।७३ ५७.३५ 
३ उपकार कोर् ७५,००,००० २६,५७,००१ ३५.४३ 
४ बाह्य अनगुमन एवां मूल्याांकन ५,००,००,००० ६,९८,४२,५६० १३९.६९ 
 जम्मा २३,०८,००,००० १९,५४,९८,६८१।७४ ८४.७० 
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अनसूुची - 11 
आ.व. २०७4।७5 मा वैदेजशक अध्ययन तथा तार्लममा सिभार्गतासम्बन्त्िी हववरण 

क्र.स. 
भ्रमण गने 

पदार्िकारी/कमिचारीको 
नाम थर 

पद 

भ्रमण गरेको 
मलुकु/स्थान 

भ्रमणको हवर्य 

भ्रमणको अवर्ि 
भ्रमण वापतको 
कुल िचि 

स्रोत 

भ्रमणको 
उपलजधि 

मिमि मिन    

१ थममाया थापा मा. मन्त्री 
चीनको 

बेइज िंग 

First Shanghai Co-

operation 

Organization 

Women's Forum  

१५-१७ में , २०१८ 

(२०७५ ज्येष्ठ  १ देजि 

३ सम्म) 

३ जदन रु. २८५४००|- 
नेपाल सरकार 

आयो क 

जिपक्षीय सम्बन्त्ध 

जिस्तार 

२ ङइन्त्रप्रसाद उपाध्याय सजचि  ेनेभा  

Convention on the 

Rights of Persons 

with Disabilities 

१४ फे्रब्रिुरीदेजि ९ 

माचच, २०१८ (२०७४ 

फागनु २ देजि २५ 

सम्म) 

२४ 

जदन 
रु. ३१८६४५.- नेपाल सरकार  

नेपालको 

तफच बाट CRPD 

को प्रजतिेदन 

प्रस्ततु र 

छलफल  

३ 

तलुसी राम सेडाई सजचि  

अमेररका 

Letter of Invitation 

to Attend the Global 

Meeting for the 

Nepal Integrated 

Platform on 

Gender-Based 

Violence 

Prevention and 

Response Project 

१-१७,  लुाई २०१७ 

(२०७४ साउन १ देजि 

७ गतेसम्म) 

७ जदन 

  

The World 

Bank 

Helplline 

Operation 

श्री सीता शमाच अजधकारी 
उपसजचि 

(काननु) 

 

पजलता थापा 
प्रो ेक्ट 

मेने र 

 

भरत कुमार धमाला 
शािा 

अजधकृत  

 

तोयम राय  सहसजचि   
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and Exposure Visit 

to the System in 

Washingoton, DC-

July 16-22, 2017 

४ गोमा देिकोटा  सािंसद्  
चीनको 

बेइज िंग 

First Shanghai Co-

operation 

Organization 

Women's Forum  

१५-१७ में , २०१८ 

(२०७५  ेठ  १ देजि 

३ सम्म) 

३ जदन रु. ९३५००|- 

नेपाल सरकार र 

आयो क 

सिंस्था 

जिपक्षीय 

सम्बन्त्धमा 

जिस्तार/ अनभुि 

आदानप्रदान 

५ अन्त्  ुढुिंगाना प्र.म.जि.अ. 
चीनको 

बेइज िंग 

First Shanghai Co-

operation 

Organization 

Women's Forum  

१५-१७ में , २०१८ 

(२०७५  ेठ  १ देजि 

३ सम्म) 

३ जदन   

नेपाल सरकार र 

आयो क 

सिंस्था 

जिपक्षीय 

सम्बन्त्धमा 

जिस्तार/ अनभुि 

आदानप्रदान 

6 राजधका अयाचल सहसजचि   ेनेभा  

Convention on the 

Rights of Persons 

with Disabilities 

१४ फे्रब्रिुरीदेजि ९ 

माचच, २०१८ (२०७४ 

फागनु २ देजि २५ 

सम्म) 

२४ 

जदन 
रु. २७९०५६.- नेपाल सरकार 

नेपालको 

तफच बाट CRPD 

को प्रजतिेदन 

प्रस्ततु र 

छलफल  

7 

शारदा बस्याल  प्र.म.जि.अ. 

कोररया  

Vocational 

Development 

training program for 

women leaders 

७-१८ अगस्त, २०१७ 

(२०७४ साउन २३ 

देजि भदौ २ सम्म)  

१२ 

जदन 

  

नेपाल सरकार क्षमता अजभिजृि 
मिं ू काफ्ले     

8 

सशुीला िाग्ले म.जि.अ. 

 ापान 

Knowledge co-

creation program in 

Japan 

१०-१९ , २०१७  
१० 

जदन 

  

नेपाल सरकार 

क्षमता अजभिजृि 

र अनभि 

आदानप्रदान 

नानीमैया बस्नेत  

 

म.जि.जन. 
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9 भरतरा  शमाच  जनदेशक   थाईल्याण्ड 
Trans Health and 

Rights conference 

२०-२२ सेप्टेम्बर, 

२०१७ (२०७४ 

असो  ४ देजि ६ 

सम्म)  

३ जदन   नेपाल सरकार 

क्षमता अजभिजृि 

अनभुि 

आदानप्रदान 

१0 

शोभाकुमारी पोिरले  शा.अ. 

इन्त्डोनेजशया 

Sharing best 

Parctices on the 

Implementation of 

Gender Responsive 

Planning and 

Budgeting in 

Indonesia 

२५ सेप्टेम्बरदेजि १ 

अक्टोबर, २०१७ 

(२०७४ असो  ९ 

देजि १५ सम्म) 

७ जदन 

  

नेपाल सरकार 

Best 

Practical 

आदानप्रदान र 

नेपालको 

कायचको 

Sharing र 

यो ना 

जनमाचणमा 

सहयोग 

सीता गरुुग  म.जि.अ. 

 

११ केशि भट्टराई  उपसजचि   

अस्रेजलया  

Short course 

Award: Inclusive 

Education-Delivery 

-2 

१६-२७ अजप्रल, 

२०१८ (२०७५ 

िैशाि३ देजि १४ 

सम्म) 

१२ 

जदन 
रु. २६५३६२.-   क्षमता अजभिजृि 

 ेनेभा  

Convention on the 

Rights of Persons 

with Disabilities 

१४ फे्रब्रिुरीदेजि ९ 

माचच, २०१८ (२०७४ 

फागनु २ देजि २५ 

सम्म) 

२४ 

जदन 
  नेपाल सरकार 

नेपालको 

तफच बाट CRPD 

को प्रजतिेदन 

प्रस्ततु र 

छलफल  

१२ चन्त्रकुमारी व्यिं नकार  म.जि.अ.  ापान  
Intellectual and 

Development 

८  निरीदेजि ३ माचच, 

२०१८ (२०७४ पषु 

२७ 

जदन 
  नेपाल सरकार क्षमता अजभिजृि 
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Disabilities in 

community 

Activities 

२४ देजि फागनु १९ 

सम्म) 

१3 प्रज्ञादेिी जनरौला प्र.म.जि.अ. श्रीलिंका 

Regional Menstual 

Hygiene 

Management of 

Trainers 

२१ नोभेम्बरदेजि ३, 

जडसेम्बर २०१७ 

(२०७४ मिंजसर ५ देजि 

१७ सम्म)  

१३ 

जदन 
  नेपाल सरकार क्षमता अजभिजृि 

१4 

रमा अजधकारी  म.जि.अ. 

 ापान  

Community Based 

Development With 

Local Residents in 

Main Actors  

२८  निरीदेजि १ 

माचच २०१८ (२०७४ 

माघ १४ देजि फागनु 

१७ सम्म) 

३३ 

जदन 

  नेपाल सरकार अनभुि 

आदानप्रदान र 

क्षमता अजभिजृि 

जन चला चडुाल प्र.म.जि.अ. 
  

१5 तारक जधताल  
कायचकारी 

जनदेशक  
जस्ि रल्याण्ड  

Expert Consultation 

to Develop 

International 

Principles on 

Surrogacy 

Arrangements in 

Zurich 

३१  निरीदेजि २ 

फेब्रिुरी (२०७४ माघ 

१७ देजि १९ सम्म) 

३ जदन   नेपाल सरकार 

अनभुि 

आदानप्रदान र 

जिश्वमा भएका 

Practice को 

 ानकारी र 

क्षमता अजभिजृि 

१6 तोयम राय  सहसजचि  यनेुस्को  

Challenges and 

opportunities in 

achieving gender 

२३ फेब्रिुरी, २०१८ 

(२०७४ फागनु ११) 
१ जदन   नेपाल सरकार 

अनभुि 

आदानप्रदान 



119 
 

equlity and the 

empowerment of 

rural women and 

girls 

१7 बिुबहादरु गरुुिं ग  उपसजचि   अस्रेजलया  

Short course 

Award: Inclusive 

Education-Delivery 

-2 

१६-२७ अजप्रल, 

२०१८ 

(२०७५िैशाि३ देजि 

१४ सम्म) 

१२ 

जदन 
  नेपाल सरकार क्षमता अजभिजृि 

18 ओमप्रसाद भट्टराई  शा.अ. जस्ि रल्याण्ड  

EU-OHCHR 

Bridging the Gap 

Project meeting 

invitaion 

१९-२० अजप्रल, 

२०१८  (२०७५ 

िैशाि ६ देजि ७) 

२ जदन   नेपाल सरकार क्षमता अजभिजृि 

19 

पूजणचमा कोइराला  
उपसजचि 

(काननु) 

कोररया  

Capacity Building 

or Women Rights 

and Gender 

Policies 

Development 

१७  ून देजि ५  लुाई 

२०१८ ((२०७५ 

असार ३ देजि २१ 

सम्म) 

१९ 

जदन 

  

नेपाल सरकार क्षमता अजभिजृि 
जिष्णकुुमारी लाजमछाने  प्र.म.जि.अ.  

कमला दाहाल म.जि.अ.   

रा कुमारी राई म.जि.अ.  

अजनता ज्ञिाली म.जि.अ.   

२0 

प्रजतभा पन्त्थी म.जि.अ. 

चीन  

Seminar on 

National Ethnic 

Policy and Practice 

along the B and R, 

2018 

२५ में देजि १३  ून, 

२०१८ (२०७५  ेठ 

११ देजि ३० सम्म) 

२० 

जदन 

  

नेपाल सरकार 

जिश्वमा भएका 

अनभुि 

आदानप्रदान 

क्षमता अजभिजृि 

नीला जघजमर े म.जि.अ.  

 

२1 जमठु थापा  उपसजचि चीन  2018 Seminar on ५-२५  ून, २०१८ २१   नेपाल सरकार  अनभुि 
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लेिा  the Development of 

Women and 

Children in 

Implementing 2030 

Sustainable 

Development 

Agenda for 

Developing 

Countries 

(Seminar) 

(२०७५  ेठ २२ देजि 

असार ११ सम्म)  

जदन आदानप्रदान 

/क्षमता अजभिजृि 

२2 िीरबहादरु राई सहसजचि  

भारत  
3rd Technical 

Review Meeting  

१२-१३  ून, २०१८ 

(२०७५  ेठ २९ देजि 

३० सम्म)  

२ जदन   नेपाल सरकार  
Regular 

SAIVAC 

भटुान 

Nomination for 7th 

SAIEVAC 

Governing Board 

Meeting 

१२-१५ में, २०१८ 

(२०७५िैशाि२९ 

देजि  ेठ १ सम्म) 

४ जदन   नेपाल सरकार  

Governing 

Meeting  र 

बाल जिबाह 

जनयिंरण 

प्रजतििता 

२3 रोशनी देिी काकी  उपसजचि  भारत  

South Asian 

Initiative to End 

Voilance Against 

Children 

(SAIEVAC) 

१२-१३  ून, २०१८ 

(२०७५  ेठ २९ देजि 

३० सम्म)  

२ जदन   नेपाल सरकार  

Governing 

Meeting  र 

बाल जिबाह 

जनयिंरण 

प्रजतििता 

२4 इजन्त्दरा आचायच  शािा भटुान Nomination for 7th १२-१५ में, २०१८ ४ जदन   आयो क Governing 
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अजधकृत  SAIEVAC 

Governing Board 

Meeting 

(२०७५िैशाि२९ 

देजि  ेठ १ सम्म) 

सिंस्था Meeting  र 

बाल जिबाह 

जनयिंरण 

प्रजतििता 

२5 नीलमजण बराल उपाध्यक्ष मिंगोजलया 

UNSDR को 

आयो नामा Disaster 

and Risk 

Management 

सम्बन्त्धी अन्त्तरराजष्रय 

गोष्ठी 

१-७  लुाई, २०१८ 

(२०७५ असार १७ 

देजि २३ सम्म) 

७ जदन   
सम्बजन्त्धत 

सिंस्थाले व्यहोने 

अनभुि 

आदानप्रदान र 

जिपक्षीय 

छलफल 

२6 िीरबहादरु ठगनु्त्ना कोषाध्यक्ष चीन   

 ून २६ देजि १  लुाई 

२०१८ (२०७५ असार 

१२ देजि १७ सम्म) 

६ जदन   
आयो क 

सिंस्था  

अनभुि 

आदानप्रदान र 

जिपक्षीय 

छलफल 
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अनसूुची - 12 

अनदुान ददएका सांस्थाको हववरण ०७४/७५ 

      ब.उ.शी.नां. 3401023/4, महिला सशक्तीकरण कायिक्रम  

क्र.स. िचि शीर्िक 
नां. सांस्थाको नाम  जजल्ला  स्थानीय ति  चाल ुबजेट 

रु लािमा 

पुजँीगत 
बजेट रु 
लािमा 

1 26413 र्मलन केन्त्र नेपाल, 
पाँचथर- जशक्षा 
जजवनोपयोगी सीप तथा 
व्यावसाहयक तार्लम 
सञ्चालन गने । 

पाँचथर  
 

कुम्माएक 
गाउँपार्लका 

2   

2 26413 मानव अर्िकारका लार्ग 
एकल महिला समूि, 
पाँचथर, वदृ्ध तथा यवुा 
एकल महिलासम्बन्त्िी 
पाररवाररक सचेतनामूलक 
तथा क्षमता अर्भवहृद्ध 
तार्लम 

हर्ददम 
गाउँपार्लका 

1   

3 26413 नेपाल जनउदार सांं, 
पाँचथर -एकल महिलाको 
लार्ग जीहवकोपाजिन तथा 
वदृ्धवृद्धा सम्मान कायिक्रम 

हिर्लिाङ्ग 
गाउँपार्लका 

1   

4 26413 कम्यरु्नटी एक्सन सेन्त्टर, 
इलाम-जोजिमपूणि 
अवस्थामा रिेका महिला 
तथा यवुतीिरूको लार्ग 
जीहवकोपाजिन गने । 

इलाम  
 

इलाम 
नगरपार्लका  

2   

5 26413 सेरा सामदुाहयक हवकास 
केन्त्र, इ.न.पा. ३ इलाम 

इलाम 
नगरपार्लका  

2   

6 26413 सहुकलमु्वा गररव असिाय 
सियोग कोर्, इ.न.पा. ५, 
इलाम 

इलाम 
नगरपार्लका  

2   

7 26413 सूयोदय सामाजजक प्रर्तष्ठान, 
सूयोदय न.पा. इलाम 

सूयोदय 
नगरपार्लका, 

2   
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इलाम 
8 26413 सांजीवनी महिला हवकास 

सांस्था,  ापाको लार्ग 
महिला सशक्तीकरण तार्लम 

 ापा  
 

मेचीनगर 
नगरपार्लका 

2   

9 26413 राजवांशी राहिय महिला 
सञ्जाल कन्त्काई,  ापा - 
सीपमूलक र्सलाइ कटाइ 
तार्लम सञ्चालन तार्लम 

कन्त्काई 
नगरपार्लका 

1   

10 26413 श्री सांकल्प महिला समूि, 
 ापा- हकशोरीिरूका लार्ग 
जीवनोपयोगी सीप तथा 
सेनेटरी सामग्री प्रयोग 
सम्बन्त्िी चेतनामूलक 
कायिक्रम  

मेचीनगर 
नगरपार्लका 

1   

11 26413 मङ्गलादेवी सािाना प्रिान 
सांकल्प महिला हवकास 
समाज,  ापा- नेततृ्व 
हवकास तथा काननुी 
परामशि तार्लम कायिक्रम 

मङ्गला सािाना 
मेची नगर 
नगरपार्लका 

2   

12 26413 श्री कृष्ण दहिपाल गरुुकुल 
वेद हवद्याआश्रम,  ापा- 
बालबार्लका नैर्तक जशक्षा 
तथा ज्येष्ठ नागररक ददवा 
सेवा केन्त्र 

भरपरु 
नगरपार्लका 

1   

13 26413 सामदुाहयक हवकास मञ्च, 
 ापा- बालबार्लकाको 
नेततृ्व हवकास कायिक्रम 

मेचीनगर 
नगरपार्लका 

1   

14 26413 महिला तथा बालबार्लका 
परामशि केन्त्र,  ापा, 
र्सलाइकटाइ तार्लम 

मेचीनगर 
नगरपार्लका 

1   

15 26423 तारा नमस्ते बालग्राम, 
 ापा- कम्पाउण्डवाल 
लगाउन ेकाम 

र्बतािमोड 
नगरपार्लका 

  2 
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16 26423 अनाथ बाल वदृ्धाश्रम, 
 ापा- कम्पाउण्डवाल 
लगाउन ेकाम पुँजीगत 
अनदुान   

दमक 
नगरपार्लका 

  2 

17 26413 महिला पनुस्थािपना सेवा 
केन्त्र नेपाल, िनकुटा- 
हिांसा प्रभाहवत 
महिलािरूलाई पनुस्थािपना 
सेवा केन्त्र सञ्चालन तथा 
न्त्यायमा पिुँच 

िनकुटा  िनकुटा 
नगरपार्लका 

1   

18 26413 असल जीवन र 
वातावरणका लार्ग प्रयास 
नेपाल, रामगन्त्ज बेलगर्छया 
२, सनुसरी 

सनुसरी 
 

वजुि गाउँपार्लका  2   

19 26413 आवाज नेपाल इनरुवा, 
सनुसरी - महिला अर्िकार 
तथा सशक्तीकरण कायिक्रम 

इनरुवा 
नगरपार्लका 

1   

20 26423 असिाय उत्थान तथा 
हवकास केन्त्र इटिरी भवन 
र्नमािण-पुँजीगत सिुार िचि) 

इटिरी उपमिा 
नगरपार्लका 

  20 

21 26413 महिला जागरृ्त केन्त्र, मोरङ्ग 
-ंरेल ुहिांसासम्बन्त्िी 
सचेतनामूलक कायिक्रम 

मोरङ 
 

हवराटनगर मिा 
नगरपार्लका 

1   

22 26413 पूवािञ्चल बाल सेवा आश्रम, 
मोरङ्ग -बालसेवा आश्रमका 
लार्ग आवश्यक िाद्य 
सामग्री कायिक्रम 

हवराटनगर मिा 
नगरपार्लका. 

4   

23 26413 जनहित हवकास समाज 
जशक्षा जीवनोपयोगी सीप 
तथा व्यावसाहयक हवकास 
तार्लम, मोरङ 

हवराटनगर मिा 
नगरपार्लका. 

1   

24 26413 महिला हवकास तथा 
बालबार्लका चेतना 
केन्त्रद्धारा सांचार्लत “नमनुा   
बालगिृ अनाथ आश्रम” 
उलािवारी-४ मोरङ, 

उलािवारी 
नगरपार्लका  

3   
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सञ्चालन अनदुान 
25 26423 ज्येष्ठ नागररक समाज, 

कोशी िरैचा १ मोरङ 
पुजँीगत अनदुान 

सनु्त्दर िरैचा 
नगरपार्लका  

  2 

26 26423 एकीकृत िातेमालो समाज 
मोरङ-पुजँीगत सिुार िचि) 

वेलवारी 
नगरपार्लका 

  5 

27 26413 सामदुाहयक अध्ययन केन्त्र 
िहटया, उदयपरु - 
हकशोरीिरूका लार्ग   
जीवनोपयोगी जशक्षा 
कायिक्रम 

उदयपरु  
 

चौदण्डीगढी 
नगरपार्लका  

1   

28 26423 सिारा सामदुाहयक अध्ययन 
केन्त्र भवन र्नमािण 
तपेश्वरी-९, उदयपरु-अन्त्य) 

चौदण्डीगढी 
नगरपार्लका  

  5 

29 26423 महिला सीप हवकास केन्त्र 
भवन र्नमािण िर्डया-५, 
साँजवोटे, उदयपरु 

चौदण्डीगढी 
नगरपार्लका  

  5 

30 26423 महिला सामदुाहयक भवन 
ववला गाहवस-२ िारिोला, 
उदयपरु 

वेलका 
नगरपार्लका 

  5 

31 26413 देम्बा सामदुाहयक हवकास 
केन्त्र, ओिलढुांगा 
अल्पसङ्ग्ख्यक समदुायको 
िकहित र अर्िकारको 
लार्ग पैरवी कायिक्रम 

ओिलढुांगा  
 

र्सजजदेम्बा 
गाउँपार्लका 

1   

32 26413 सयपरी सांस्था, ओिलढुांगा 
महिला हकशोरीिरूलाई 
सचेतना तथा प्रजशक्षण 
कायिक्रम  

र्सहद्धचरण 
नगरपार्लका 

2   

33 26423 दिुकोशी महिला ब.उ.स. 
सल्ले  िलेसी तवुाचङु-९ 
िोटाङ्ग 

िोटाङ 
 

िलेसी तवुाचङु्ग 
नगरपार्लका  

  5 

34 26413 दिुकोशी महिला ब.उ.स. -
१ िोटाङ्ग 

िलेसी तवुाचङु्ग 
नगरपार्लका  

5   
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35 26413 सद्गरुु कहवर अनाथ 
बालसल्य आश्रम, िनरु्ा-
अनाथ बालबार्लकाको 
लार्ग बालसल्य कायिक्रम  

िनरु्ा  
 

जनकपरु उपमिा 
नगरपार्लका  

1   

36 26413 सामदुाहयक हवकास केन्त्र, 
िनरु्ा-श्रमशोर्ण तथा 
यौनशोर्णहवरुद्ध महिला 
तथा बालबार्लका राित 
कायिक्रम  

जनकपरु उपमिा 
नगरपार्लका  

1   

37 26413 सप्तरी सामदुाहयक हवकास 
केन्त्र, सप्तरी- जशक्षा 
जजवनोपयोगी सीप तथा 
व्यावसाहयक तार्लम  

सप्तरी  
 

राजहवराज 
नगरपार्लका  

1   

38 26413 समाजसिुार तथा वातावरण 
हवकास नेपाल, सप्तरी- लाग ु
और्िीसम्बन्त्िी गै.स.स. 
मार्ि त जनचेतनामूलक 
कायिक्रम सञ्चालन  

राजहवराज 
नगरपार्लका  

1   

39 26413 हवदेि र्ाउण्डेसन, सप्तरी, 
हकशोरी जशक्षा तथा महिला 
आयमूलक तार्लम 
कायिक्रम 

राजहवराज 
नगरपार्लका  

2   

40 26413 सेभ द नेपाल, सप्तरी, 
आयआजिनका लार्ग 
समूिगत बाख्रा साटासाट 
कायिक्रम 

राजहवराज न.पा. 1   

41 26413 समाज हवकास सांं नेपाल, 
मिोत्तरी - जशक्षा 
जीवनोपयोगी तथा  
व्यावसाहयक तार्लम 

मिोत्तरी  
 

जलेश्वर 
नगरपार्लका 

1   

42 26413 मिोत्तरी जनचेतनाशील 
समाज, मिोत्तरी - जलेश्वर 
सीपमूलक तार्लम  

जलेश्वर 
नगरपार्लका 

1   
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43 26413 जजल्ला लंउुद्यमी समूि 
सांं जलेश्वर ४, मिोत्तरी - 
जजहवकोपाजिनका लार्ग 
आयमूलक कायिक्रम 

जलेश्वर 
नगरपार्लका 

1   

44 26413 श्री महिला र दर्लत समाज 
सेवा जलेश्वर ५, मिोत्तरी - 
लजक्षत  समदुाय केजन्त्रत 
आयमूलक कायिक्रम 

जलेश्वर 
नगरपार्लका 

1   

45 26413 श्री सामदुाहयक महिला सीप 
तथा दर्लत रष्ट र्सरािा - 
महिलािरूलाई सीप हवकास 
तार्लमअन्त्तगित सर्ि  
बनाउन ेतार्लम 

र्सरािा  र्सरािा 
नगरपार्लका 

2   

46 26413 नेपाल राहिय दर्लत समाज 
कल्याण, सलाििी - 
आयमूलक र सीपमूलक 
कायिक्रम 

सलाििी मलङ्गवा 
नगरपार्लका 

1   

47 26413 आवाज नेपाल, दोलिा - 
हिांसा प्रभाहवत तथा 
जोजिममा परेका महिला 
तथा बालबार्लकाका लार्ग 
आपतकालीन सरुक्षा 
आवासको सञ्चालन   तथा 
व्यवस्थापन  

दोलिा  भीमेश्वर 
नगरपार्लका 

2   

48 26413 जनसियोगी सेवा सर्मर्त, 
रामेछाप - सीपमूलक 
तार्लममार्ि त यवुा 
सशक्तीकरण तार्लम 

रामेछाप 
 

र्लि ुगाउँपार्लका 1   

49 26413 रामेछाप हवजनेश एण्ड 
प्रोरे्शनल मन्त्थली, 
रामेछाप - 
लैहङ्गकहिांसाहवरुद्ध जनचेतना 
अर्भवहृद्ध 

मन्त्थली 
नगरपार्लका 

1   

50 26413 एकल महिला उपकार 
केन्त्र, र्सन्त्िपुाल्चोक - 

र्सन्त्िपुाल्चोक चौतारा 
साँगाचोंढी 

1   
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एकल महिला बाख्रापालन 
आयआजिन कायिक्रम 

नगरपार्लका  

51 26413 मानव सेवा आश्रम, 
लर्लतपरु -पाररवाररक 
पनुस्थािपनाको लार्ग 
कायिक्रम 

लर्लतपरु  
 

लर्लतपरु मिा-   
नगरपार्लका  

3   

52 26413 प्रयास लर्लतपरु,  
लर्लतपरु- अर्भमिुीकरण 
तार्लम 

लर्लतपरु मिा- 
नगरपार्लका  

1   

53 26413 सजृनशील गोदावरी महिला 
समाज,  लर्लतपरु- 
हक्रष्टल, मोती, पोतेका 
सामग्री बनाउन ेर जशक्षा 
जजवनोपयोगी सीप तथा 
व्यावसाहयक तार्लम 

लर्लतपरु मिा- 
नगरपार्लका 

2   

54 26413 ज्याप ुसमाज यल, 
लर्लतपरु- महिला 
सशक्तीकरणका लार्ग िाते 
कपडा बनुाइ 

लर्लतपरु मिा- 
नगरपार्लका 

2   

55 26413 साथी, लर्लतपरु - अर्त 
सीमान्त्तकृत तथा हिांसा 
पीर्डत महिलाको 
आश्रयस्थल सञ्चालन 

लर्लतपरु मिा- 
नगरपार्लका 

2   

56 26413 नवसजृनशील एकता समूि, 
मिालक्ष्मी न.पा. ४० 
हटकाथली 

लर्लतपरु मिा- 
नगरपार्लका 

2   

57 26413 कम्यरु्नटी एक्सन सेन्त्टर 
नेपाल, भक्तपरु - 
जोजिमपूणि अवस्थामा 
रिेका महिला तथा 
यवुतीिरूको लार्ग 
जीहवकोपाजिन गने कायिक्रम 

भक्तपरु  भक्तपरु 
नगरपार्लका 

1   

58 26413 श्री साकार महिला हवकास 
बिउुद्देशीय सिकारी सांस्था, 
भक्तपरु 

  चाँगनुारायण 
नगरपार्लका 

1   
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59 26413 िाम्रो उद्देश्य र्राहकलो 
आकाश, भक्तपरु बालकोट 

  सूयिहवनायक 
नगरपार्लका 

1   

60 26413 सामदुाहयक हवकास केन्त्र, 
भक्तपरु १० दूिपाटी 

  भक्तपरु 
नगरपार्लका 

1   

61 26413 शाजन्त्त समाज नेपाल 
मार्लगाउँ, काठमाडौं 
(र्सलाइकटाइ तार्लम)  
हवपन्न महिला सशक्तीकरण 
पररयोजना 

काठमाडौं  
 

काठमाडौं मिा- 
नगरपार्लका 

2   

62 26413 नेपाल महिला तथा बाल 
सेवा समाज जोरपाटी 
काठमाडौं 

गोकणेश्वर 
नगरपार्लका 

3   

63 26413 मानवसेवा आश्रम, 
काठमाडौं - सडक 
मानवको उद्धार, उपचार, 
पालनपोर्णका लार्ग मानव 
सेवा आश्रम 

काठमाडौं मिा- 
नगरपार्लका 

3   

64 26413 समावेशी मन्त्च नेपाल, 
काठमाडौं - यौर्नक तथा 
अल्पसङ्ग्ख्यकका लार्ग 
क्षमता हवकास 

काठमाडौं मिा- 
नगरपार्लका 

1   

65 26413 मातभृरू्म महिला समाज, 
काठमाडौं - सरुजक्षत 
माततृ्व 

काठमाडौं मिा- 
नगरपार्लका  

1   

66 26413 रूपान्त्तरणको लार्ग 
सिकायि नेपाल, काठमाडौं- 
महिलािरूको लार्ग सीप 
तथा व्यावसाहयक तार्लम 

काठमाडौं मिा- 
नगरपार्लका,  

1   

67 26413 हविा स्याङवो स्मरृ्त 
प्रर्तष्ठान, काठमाडौं - 
बालबार्लका तथा महिला 
सशक्तीकरण कायिक्रम 

काठमाडौं मिा- 
नगरपार्लका 

1   

68 26413 अजग्न हिांसाहपर्डत नेपाल, 
काठमाडौं - दुं िटना तथा 
हिांसामा परेका महिला तथा 

काठमाडौं मिा- 
नगरपार्लका  

1   
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बालबार्लकािरूलाई 
सियोग 

69 26413 आदशि नागररक समाज 
नेपाल, काठमाडौं - 
नेपालको सांहविान, २०७२ 
मा महिला बालबार्लका र 
ज्येष्ठ नागररकिरूको िक 
र अर्िकारसम्बन्त्िी तार्लम 
सञ्चालन 

काठमाडौं मिा- 
नगरपार्लका  

1   

70 26413 यवुा सामदुाहयक सेवा 
केन्त्र, काठमाडौं - सडक 
पेटीमा आिाररत पररवारका 
बालबार्लकासम्बन्त्िी 

काठमाडौं मिा 
नगरपार्लका 

1   

71 26413 बालरक्षा अर्भयान, 
काठमाडौं - सडक 
बालबार्लका तथा वालश्रम 
न्त्यूनीकरणका लार्ग 
सचेतना कायिक्रम 

काठमाडौं मिा- 
नगरपार्लका  

1   

72 26413 बालबार्लकाका लार्ग 
गैरसरकारी सांस्थािरूको 
मिासांं, काठमाडौं 
बालबार्लकाको लार्ग 
आपत्कालीन वासस्थानको 
व्यवस्था  

काठमाडौं मिा- 
नगरपार्लका  

2   

73 26413 र्नजामती कमिचारी श्रीमती 
सांं, काठमाडौं – 
लैहङ्गकहिांसाहवरुद्ध जनचेतना 
अर्भवहृद्ध  

काठमाडौं मिा- 
नगरपार्लका 

3   

74 26413 एकता र्ाउण्डेशन नेपाल,  
काठमाडौं - महिला 
सशक्तीकरणका लार्ग पिल  

काठमाडौं मिा- 
नगरपार्लका  

1   

75 26413 वस्त ुतथा सेवा उपभोक्ता 
सांरक्षण मिासांं नेपाल, 
काठमाडौं उपभोक्ता 
प्रजशक्षण 

काठमाडौं मिा- 
नगरपार्लका  

2   
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76 26413 जनचेतना नेपाल, काठमाडौं 
३५ तीनकुन,े काठमाडौं 
चेतनामूलक कायिक्रम 

काठमाडौं मिा- 
नगरपार्लका 

2   

77 26413 महिलािरूका लार्ग 
सीपमूलक तार्लम प्रदान 
गनि भगवान क्लब 
आलापोट काठमाडौं  

कागेश्वरी मनोिरा 
नगरपार्लका 

3   

78 26413 जनचेतना नेपाल, काठमाडौं 
३५ तीनकुन,े काठमाडौं 
चेतनामूलक कायिक्रम 

काठमाडौं मिा- 
नगरपार्लका 

1   

79 26423 पषु्पलाल स्मरृ्त प्रर्तष्ठान, 
काठमाडौं, पषु्पलाल सजिक 
आश्रमका लार्ग महिला 
शौचालय तथा बगैचा 
व्यवस्थापन 

कीर्तिपरु 
नगरपार्लका 

  2 

80 26413 बालबार्लका, महिला तथा 
जशक्षा सियोगी र्ाउण्डेशन 
अत्तरिेल गोकणेश्वर 

गोकणेश्वर 
नगरपार्लका 

3   

81 26413 मानव अर्िकारका लार्ग 
महिला एकल महिला 
समूि, बारा - महिला 
अर्िकार तथा हिांसाहवरुद्ध 
सचेतना तार्लम (एकल 
महिलाका लार्ग) 

बारा  कलैया उपमिा- 
नगरपार्लका  

2   

82 26413 रूपान्त्तरणका लार्ग 
सिकायि नेपाल, र्सन्त्िलुी 

र्सन्त्िलुी    1   

83 26413 सांरक्षणका लार्ग एकता 
नेपाल, जचतवन, महिला 
सशक्तीकरण कायिक्रम 

जचतवन 
 

राप्ती नगरपार्लका  2   

84 26413 सडक बालबार्लकािरूका 
लार्ग प्रिरी नागररक 
अर्भयान जचतवन  
(P2C2) 

भरतपरु 
नगरपार्लका 

5   

85 26413 अनाथ बालबार्लकािरूको 
लार्ग सानो ंर रत्ननगर-२, 

रत्ननगर 
नगरपार्लका 

3   



132 
 

टाँडी जचतवन 
86 26413 तातोपानी महिला समूि, 

गोरिा - सीपमूलक तार्लम 
सञ्चालन 

गोरिा  िाचे गाउँपार्लका 2   

87 26423 मनकामना आमा समूि, 
दोदी गाउँपार्लका  वडा नां. 
३ लमजङु (भवन र्नमािण, 
पुजँीगत अनदुान) (पुजँीगत 
सिुार िचि) 

लमजङु दोदी गाउँपार्लका     2 

88 26413 हवसवास स्याङ्ग्जा, लजक्षत 
समदुायमा आयमूलक 
कायिक्रम सञ्चालन 

स्याङ्ग्जा  
 

वार्लङ 
नगरपार्लका 

1   

89 26413 ररचमण्ड रे्लोर्सप स्याङ्ग्जा, 
लाग ुऔर्िी र्नयन्त्रणका 
लार्ग सचेतना कायिक्रम 

पतुलीबजार 
नगरपार्लका  

1   

90 26413 अमोर सेवा नेपाल, 
स्याङ्ग्जा- गररब हवपन्न 
अनाथ तथा द्वन्त्द्वपीर्डत तथा 
हपछर्डएको समदुायका 
बालबार्लकाका लार्ग 
बालगिृ व्यवस्थापन 

रे्दीिोला 
गाउँपार्लका 

2   

91 26413 जीवन बाहटका नेपाल, 
स्याङ्ग्जा - लाग ुपदाथि 
दवु्यिसन र एच.आइ.र्भ. 
एड्ससम्बन्त्िी 
जनचेतनामूलक कायिक्रम 

पतुलीबजार 
नगरपार्लका  

1   

92 26413 अर्भयान सूचना केन्त्र, 
स्याङ्ग्जा - 
लैंहङ्गकहिांसासम्बन्त्िी सचेतना 

पतुलीबजार 
नगरपार्लका  

1   

93 26413 मानव अर्िकारका लार्ग 
महिला एकल महिला 
समूि, स्याङ्ग्जा- एकल 
महिला सजम्मर्लत 
सामदुाहयक वा सिकारी 
सांस्थाको कायिमा सियोग 

पतुलीबजार 
नगरपार्लका  

2   



133 
 

कायिक्रम 
94 26413 शजक्त समूि नेपाल, कास्की 

-  हवद्यालय र्नरन्त्तर 
नरिेका  बालबार्लकालाई 
औपचाररक जशक्षा 

कास्की  
 

पोिरा लेिनाथ 
मिानगरपार्लका 

2   

95 26413 र्सहवन नेपाल, कास्की- 
बालबार्लकाको सांरक्षण एवां 
पनुस्थािपना  

पोिरा लेिनाथ 
मिानगरपार्लका 

2   

96 26413 एचआइभी सङ्ग्क्रर्मत 
महिला तथा बालबार्लका 
लार्ग तार्लम तथा 
अन्त्तरहक्रया कायिक्रमका 
लार्ग वमुन र्ोरम कास्की 

पोिरा लेिनाथ 
मिानगरपार्लका 

5   

97 26413 मान्त्छे बोक्सी िनु्न कहिल्यै 
राहिय जागरण प्रर्तष्ठान 
नेपाल, कास्की, पोिरा - 
२९, सामाजजक चलजचर 
एवां महिला सशक्तीकरण 

पोिरा लेिनाथ 
मिानगरपार्लका 

3   

98 26413 कोहपला नेपाल, कास्की 
पोिरा, महिला पनुस्थािपना 
केन्त्र सञ्चालन 

पोिरा लेिनाथ 
मिानगरपार्लका 

1   

99 26413 मानव अर्िकारका लार्ग 
महिला एकल महिला 
समूि, कास्की, 
सशक्तीकरण र न्त्याय 
मानव अर्िकार 

पोिरा लेिनाथ 
मिानगरपार्लका 

1   

100 26423 श्री कृष्ण प्रणामी परमाथि 
र्मशन रष्ट, कास्की पोिरा 
(पुजँीगत सिुार िचि) 

पोिरा लेिनाथ 
मिानगरपार्लका 

  4 

101 26413 लजुम्बनी सामाजजक हवकास 
केन्त्र, अंाििाँची 

अंाििाँची  
 

सजन्त्ििकि  
नगरपार्लका  

3   
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102 26413 बिआुयार्मक सेवा केन्त्र 
(नेपाल, अंाििाँची 
(गैरसरकारी सामाजजक   
क्षेरका सेवामूलक 
सांस्थािरू, िार्मिक 
सांंसांस्थािरूलाई ददइने 
अनदुान) 

सजन्त्ििकि  
नगरपार्लका 

3   

103 26413 गररबी र्नवारणका लार्ग 
शाजन्त्त र हवकास, बाग्लङु 

बाग्लङु बाग्लङु 
नगरपार्लका 

1   

104 26413 चौतर्ी हवकास स्रोत मञ्च, 
पवित, सशक्तीकरण तथा 
व्यावसाहयक तार्लम 

पवित  कुस्मा 
नगरपार्लका 

2   

105 26413 सामाजजक जागरण 
अर्भयान, गलु्मी-लजक्षत 
समदुायमा आयमूलक 
कायिक्रम सञ्चालन 

गलु्मी 
 

रेसङु्गा 
नगरपार्लका 

1   

106 26413 ग्रामीण सामदुाहयक हवकास 
केन्त्र, गलु्मी - जशक्षा 
जीवन उपयोगी सीप तथा 
व्यावसाहयक तार्लम 

रेसङु्गा 
नगरपार्लका 

1   

107 26413 राहिय जनजागरण अर्भयान, 
गलु्मी- कुलत तथा 
दवु्यिसनीहवरुद्ध चेतनामूलक 
कायिक्रम 

रेसङु्गा 
नगरपार्लका 

1   

108 26423 परमानन्त्द स्मरृ्त प्रर्तष्ठान 
गलु्मी -बालगिृ भवन 
र्नमािण जोिाङ्ग १ गलु्मी 

सत्यवती 
गाउँपर्लका  

  5 

109 26423 वदृ्धाश्रम भवन र्नमािण 
िर्मिचौर १, गलु्मी 

कालीगण्डकी 
गाउँपर्लका 

  5 

110 26413 पररवतिन महिला तथा 
बालबार्लका उत्थान केन्त्र 
(तार्लम), नवलपरासी  

नवलपरासी  
 

कावासोती 
नगरपार्लका 

1   

111 26413 परासी पर नेपाल 
कम्यरु्नहट र्मर्डया प्रकाशन 
प्रा.र्ल., नवलपरासी 

रामग्राम 
नगरपार्लका 

1   
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112 26413 श्री कोर्लया िवर, 
नवलपरासी -आम सांचार 
माध्यम मार्ि त 
साविजनीकरण 

रामग्राम 
नगरपार्लका 

1   

113 26423 सत्यवती आमा समूि, 
नवलपरासी - भवन र्नमािण 
पुजँीगत अनदुान 

मध्यहवन्त्द ु
नगरपार्लका 

  2 

114 26413 जशव बिउुद्देश्य सामाजजक 
केन्त्र, कहपलवस्त ु- 
सशक्तीकरण तथा माततृ्व 
जशश ुस्यािार कायिक्रम 

कहपलवस्त ु जशवराज 
नगरपार्लका 

1   

115 26413 सामेली समाज रूपान्त्तरण 
नेपाल, सल्यान 

सल्यान  
 

शारदा 
नगरपार्लका 

2   

116 26413 डेभलपमेण्ट सोसाइटी, 
सल्यान 

शारदा 
नगरपार्लका 

1   

117 26413 नारी हवकास केन्त्र, सल्यान 
- महिलािरूका लार्ग 
सामाजजक तथा आर्थिक 
हवकास पररयोजना 

शारदा 
नगरपार्लका 

1   

118 26413 मानव कल्याण तथा 
वातावरण सांरक्षण केन्त्र 
दाङ - हवपन्न तथा असिाय 
महिलािरूका लार्ग 
आयमूलक कायिक्रम 

दाङ्ग ंोरािी उपमिा- 
नगरपार्लका 

1   

119 26413 नेपाल बाल मजदरु 
सरोकार केन्त्र, बाँके - 
बालिेल्पलाइन नेपाल 
१०९८ सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन 

बाँके  नेपालगञ्ज उप- 
नगरपार्लका 

2   

120 26413 एकता र्ाउण्डेसन नेपाल, 
सिेुत महिला 
सशक्तीरकणको लार्ग पिल 

सिेुत  
 

वीरेन्त्रनगर 
नगरपार्लका 

1   

121 26413 महिला उद्यमी सांं, सिेुत- 
सांस्थाको क्षमता तथा 
हवकाससम्बन्त्िी पररयोजना 

वीरेन्त्रनगर 
नगरपार्लका 

2   
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122 26413 नेपाल जनजागरण केन्त्र, 
सशक्तीकरण पररयोजना, 
सिेुत 

वीरेन्त्रनगर 
नगरपार्लका 
सिेुत  

2   

123 26413 ग्रामीण जनउत्थान मञ्च, 
सिेुत - प्रजनन स्वास्थ्य 
अर्िकार तथा 
बालबार्लकाको जशक्षामा 
पिुँच अर्भवहृद्ध कायिक्रम 

गरुुवाकोट 
नगरपार्लका 

2   

124 26413 ग्रामीण हवकास तथा 
सामाजजक सशक्तीकरण 
केन्त्र नेपाल बाजरुा, सीप 
तथा व्यावसाहयक तार्लम   

बाजरुा  वढीमार्लका 
नगरपार्लका 

1   

125 26413 ददगो हवकास समाज नेपाल, 
डोटी - भरू्महिन दर्लत 
महिलाका लार्ग आय तथा 
सीपमूलक कायिक्रम 

डोटी  ददपायल र्सलगढी 
नगरपार्लका 

2   

126 26413 महिलाको िक तथा मानव 
अर्िकार एकल महिला 
समूि, डोल्पा - एकल 
महिला सशक्तीकरण र 
स्वरोजगार 

डोल्पा  ठूलोभेरी 
नगरपार्लका 

1   

127 26413 मानव अर्िकारका लार्ग 
एकल महिला समूि, 
अछाम - क्षमता अर्भवहृद्ध 
कायिक्रम 

अछाम मांगलसेन 
नगरपार्लका 

1   

128 26413 साइल हवकास समाज 
आदर गिृ ब ाङ  

ब ाङ जयपथृ्वी 
नगरपार्लका 

2   

129 26413 सामाजजक तथा प्राहवर्िक 
हवकास सेवा समूि,  ब ाङ 
-बालबार्लकािरूका लार्ग 
जीवनोपयोगी सीप र 
महिलािरूको लार्ग 
व्यावसाहयक सीप 
िस्तान्त्तरण कायिक्रम  

जयपथृ्वी 
नगरपार्लका 

1   
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130 26413 पञ्चदेव महिला बिउुद्देश्यीय 
सिकारी सांस्था र्ल., ब ाङ 
- हवपन्न महिलािरूलाई 
आयआजिनका लार्ग 
सीपमूलक िाम र्ाइल 
बनाउन े तार्लम 

जयपथृ्वी 
नगरपार्लका  

1   

131 26413 दर्लत सियोग समाज, 
ब ाङ -बालहववाि गरेका 
र अन्त्य कारणले 
हवद्यालयहवमिु 
हकशोरीिरूको सामाजजक 
तथा आर्थिक 
सशक्तीकरणका लार्ग 
जीवनोपयोगी सीप र 
व्यावसाहयक सीप हवकास 
कायिक्रम 

जयपथृ्वी 
नगरपार्लका  

1   

132 26413 सामाजजक हवकास केन्त्र 
नेपाल, ब ाङ - जशक्षा 
जीवनोपयोगी सीप तथा 
व्यावसाहयक हवकास तार्लम   

जयपथृ्वी 
नगरपार्लका 

1   

133 26423 समाजकल्याण अञ्चल बाल 
अनाथालय, कञ्चनपरु - 
कञ्चनपुरको लार्ग अनाथ 
बालबार्लका कायिक्रम) 
भवन र्नमािण तथा 
पालनपोर्ण 

कञ्चनपरु  
 

भीमदत्त 
नगरपार्लका 

  2 

134 26413 श्रीकृष्ण एकता महिला 
हवकास बिउुद्देश्यीय 
सिकारी सांस्था कृष्णपरु 
वाडि नां. ६ कञ्चनपरु - 
जनचेतनामूलक एवां 
आयआजिन सम्बन्त्िी 
कायिक्रम 

कृष्णपरु 
नगरपार्लका  

1   
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135 26413 द्वन्त्द्वहपर्डत तथा एकल 
महिला हवकास केन्त्र नां. 
१८ कञ्चनपरु,  महिला 
सशक्तीकरण तथा सीप 
हवकास -र्सलाइकटाइ 
तार्लम) 

भीमदत्त 
नगरपार्लका 

1   

136 26413 स्वीट नेपाल कञ्चनपरु 
भी.न.पा. १८ कञ्चनपरु - 
जीवनोपयोगी सीप, जशक्षा 
तथा व्यावसाहयक तार्लम 

भीमदत्त 
नगरपार्लका 

1   

137 26413 समाजकल्याण अञ्चल बाल 
अनाथालय कञ्चनपरु – 
(कञ्चनपुरको लार्ग अनाथ 
बालबार्लका  कायिक्रम) 
भवन र्नमािण तथा 
पालनपोर्ण 

भीमदत्त 
नगरपार्लका 

1   

138 26413 राउटे उत्थान प्रर्तष्ठान 
नेपाल, दैलेि -महिलालाई 
उद् ं ोर्ण तार्लम 

दैलेि  दैलेि 
नगरपार्लका 

2   

139 26423 सजृनशील बचत तथा ऋण 
समूि, बददिया ताराताल 
पुजँीगत अनदुान 

बददिया  मिवुन 
नगरपार्लका 

  3 

140 26413 वातावरण सांरक्षण तथा 
सामदुाहयक हवकास सङ्घ, 
बैतडी 

बैतडी  
 

दोगडाकेदा 
नगरपार्लका 

2   

141 26413 सामदुाहयक हवकास समाज 
नेपाल,  बैतडी महिला 
हिांसा न्त्यूनीकरणका लार्ग 
आवश्यक पिल 

दशरथचन्त्द 
नगरपार्लका  

1   

142 26413 सामाजजक जागरण तथा 
हवकास प्रर्तष्ठान मानवा ५, 
कार्लकोट आयमूलक 
कायिक्रम 

कार्लकोट  िाँडाचक्र 
नगरपार्लका  

1   

    जम्मा  
    199 76 
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अनसूुची – 13 

महिला, बालबार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय 
अनदुान प्राप्त सांस्थाको हववरण आ.व. ०७४/०७५ 

बजेट उपशीर्िक नम्बर ३४०१०५ (समाजकल्याण, कायिक्रम ज्येष्ठ नागररक कायिक्रमसमेत) 

क्र.श 
 

जशर्िक नां. 
 

िचि 
शीर्िक 

 

कायिक्रमको 
नाम 
 

सांस्थाको नाम 
 

अजख्तयारी 
जाने  जजल्ला 
तथा स्थानीय 
र्नकायको  
नाम 
 

हवर्नयोजजत 
बजेट 

जम्म्मा रु. 
लािमा 

 

बजेट 

कैहर्यत 
 

चाल ु
बजेट 
रु. 

लािमा 

पुजँीगत 
बजेट 

रु.लािमा 

१ ८.२.८.२५ 

26423 

वदृ्धाश्रम 
र्नमािण 

ताप्लेजङु वदृ्धाश्रम 
ताप्लेजङु, पुजँीगत 
अुनदान 

रु्ङर्लङ 
नगरपार्लका 
ताप्लेजङु 

3 0 3   

२ ५.१.८.७०२ 

26413 

ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

जजल्ला ज्येष्ठ 
नागररक सांं 
पाँचथरमार्ि त ज्येष्ठ 
नागररक ददवा सेवा 
केन्त्र सञ्चालन 
(गैरसरकारी 
सामाजजक क्षेरका 
सेवामूलक सांस्थािरू, 
िार्मिक सांं 
सांस्थािरूलाई ददइने 
अनदुान) 

हर्ददम 
नगरपार्लका 
पाँथचर 

3 3 0   

३ ८.२.८.२६ 

26423 

वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

र्सद्धपोिरी सेवासदन, 
पाँचथर पुजँीगत 
अनदुान 

हर्ददम 
नगरपार्लका 
पाँचथर 

3 0 3   

४ ५.१.८.७०३ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

महिला जागरण सांं 
इलाममार्ि त ज्येष्ठ 
नागररक ददवा सेवा 
केन्त्र (गैरसरकारी 
सामाजजक क्षेरका 
सेवामूलकसांस्थािरू, 
िार्मिक सांं 
सांस्थािरूलाई ददइने 
अनदुान सञ्चालन)  

इलाम 
नगरपार्लका 
इलाम 

3 3 0   

५ ५.१.८.७०
४ 

26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

ज्येष्ठ नागररक 
जजल्ला सांं इलाम 
गैरसरकारी सामाजजक 
क्षेरका 
सेवामूलकसांस्थािरू, 
िार्मिक सांं 
सांस्थािरूलाई ददइने 
अनदुान सञ्चालन  

इलाम 
नगरपार्लकाइ
लाम 

3 3 0   
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६ ५.१.८.८३९ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

माई भगवती वदृ्धाश्रम 
इलामलाई चाल ु
अनदुान 

इलाम 
नगरपार्लका 
इलाम 

4 4 0   

७ ८.२.८.२७ 
26423 

वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

माई भगवती वदृ्धाश्रम 
इलामलाई पुजँीगत 
अनदुान 

इलाम 
नगरपार्लका 
इलाम 

4 0 4   

८ ५.१.८.७०५ 

26413 

ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

ज्येष्ठ नागररक 
सम्मान प्रर्तष्ठान, 
दमक  ापा,ददवासेवा 
केन्त्र 

दमक 
नगरपार्लका 
 ापा 

2 2 0   

९ ५.१.८.७०६ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

श्री कृष्ण प्रणामी 
सत्सङ सेवा पररर्द्, 
 ापा,ददवा सेवा केन्त्र 
सञ्चालन (गैरसरकारी 
सामाजजक क्षेरका 
सेवामूलकसांस्थािरू, 
िार्मिक सांं 
सांस्थािरूलाई ददइने 
अनदुान) 

कन्त्काई 
नगरपार्लका 
 ापा 

2 2 0   

१० ५.१.८.७०७ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

ज्येष्ठ नागररक 
जजल्ला सांं मार्ि त 
सचेतनामूलक 
कायिक्रम,  ापा 

कन्त्काई 
नगरपार्लका 
 ापा 

2 2 0   

११ ५.१.८.७०८ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र सञ्चालन  

सनातन िमि सेवा 
सर्मर्त, मेचीनगर ५ 
 ापा,ज्येष्ठ नागररक 
ददवासेवा केन्त्र 

मेचीनगर 
नगरपार्लका 
 ापा 

3 3 0   

१२ ५.१.८.८३६ 26413 वदृ्धाश्रम 
सञ्चालन 

पषु्प र्थर स्मरृ्त 
प्रर्तष्ठान तोपगाछी १ 
 ापा चाल ुअनदुान 

जशव सतासी 
नगरपार्लका 
 ापा 

5 5 0   

१३ ८.२.८.२८ 26423 वदृ्धाश्रम भवन 
र्नमािण 

श्रीकृष्ण प्रणामी ३ 
प्रणामीनगर  ापा, 
पुजँीगत अनदुान 

कन्त्काई 
नगरपार्लका 
 ापा 

5 0 5   

१४ ८.२.८.२९ 26423  वदृ्धाश्रम 
भवन र्नमािण 

मेची मिाकाली 
वदृ्धाश्रम, ापा 

कन्त्काई 
नगरपार्लका 
 ापा 

4 0 4   

१५ ८.२.८.९१ 26423  वदृ्धाश्रम 
भवन र्नमािण 

वदृ्धाश्रम भवन 
र्नमािण, अजुिनिारा 
न.पा १०  ापा 

अजुिनिारा 
नगरपार्लका 
 ापा 

10 0 10   

१६ ८.२.८.९३ 26423  वदृ्धाश्रम 
भवन र्नमािण 

ॐकारेश्वर गायरी 
स्वरुप आश्रम 
गोलद्याप २ 
िल्दीवारी  ापा 

िल्दीवारी  
गाउँपार्लका 
 ापा 

10 0 10   

१७ ५.१.८.७०९ 26423  वदृ्धाश्रम 
भवन र्नमािण 

रामजानकी शाजन्त्त 
वदृ्धाश्रम सनुसरी 

इटिरी 
नगरपार्लका 
सनुसरी 

3 0 3   

१८ ५.१.८.८४२ 
26413 

सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

ज्येष्ठ नागररक मञ्च 
इटिरी ४ बौका रोड 
इटिरी अदै्बत सांस्था 

इटिरी 
नगरपार्लका 
सनुसरी 

3 3 0   
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नेपाल 

१९ ८.२.८.३० 26423  वदृ्धाश्रम 
भवन र्नमािण 

पूवािञ्चल अपाङ्ग तथा 
असािाय सेवा केन्त्र, 
भवन र्नमािण सनुसरी 

इटिरी 
नगरपार्लका 
सनुसरी 

5 0 5   

२० ८.२.८.३१ 26423  वदृ्धाश्रम 
भवन र्नमािण 

कुशेश्वर सामदुाहयक 
भवन र्नमािण दिुवी 
न.पा १२ पूविकुशािा 
सनुसरी 

इटिरी 
नगरपार्लका 
सनुसरी 

5 0 5   

२१ ८.६.४२.२ 26423  वदृ्धाश्रम 
भवन र्नमािण 

समाजकल्याण तथा 
सतसङ हवकास 
सर्मर्त र्समवानािको 
वदृ्धाश्रम र्नमािण 
इटिरी ५ सनुसरी 

इटिरी 
नगरपार्लका 
सनुसरी 15 0 15   

२२ ण् 26423  वदृ्धाश्रम 
भवन र्नमािण 

श्रीराम शाजन्त्तर्नकुञ्ज 
आश्रम सिुार, चतारा 
सनुसरी 

बरािा 
नगरपार्लका 
सनुसरी 

25 0 25   

२३ ५.१.८.७१० 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

ज्येष्ठ नागररक 
जजल्ला सांं मोरङ, 

हवराटनगर 
उपमिानगरपा
र्लका मोरङ 

2 2 0   

२४ ५.१.८.७११ 26413 वदृ्धाश्रम 
सञ्चालन 

हवराट सेवा आश्रम, 
हवराटनगर, मोरङ 

हवराटनगर 
उपमिानगरपा
र्लका मोरङ 

2 2 0   

२५ ५.१.८.७१२ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

नेपाल ग्रामीण र्बकास 
समाज केन्त्र ज्येष्ठ 
नागररक सचेतना 
कायिक्रम मोरङ 

हवराटनगर 
उपमिानगरपा
र्लका मोरङ 

2 2 0   

२६ ८.२.८.३२ 

26423 

वदृ्धाश्रम भवन 
र्नमािण 

हवराटेश्वर वदृ्धाश्रम 
सेवा सर्मर्त 
हवराटनगर मोरङ, 
पुजँीगत अनदुान 

हवराटनगर 
उपमिानगरपा
र्लका मोरङ 

10 0 10   

२७ ५.१.८.७१३ 26413 वदृ्धाश्रम 
सञ्चालन 

मनकामना ज्येष्ठ 
नागररक ग्राम 
सांिवुासभा चाल ु
अनदुान 

िाँदबारी 
नगरपार्लका 
सांिवुासभा 

4 4 0   

२८ ५.१.८.७१४ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

समाज हवकास केन्त्र 
मार्ि त ज्येष्ठ नागररक 
ददवा सेवा केन्त्र 
सञ्चालन सांिवुासभा 

िाँदबारी 
नगरपार्लका 
सांिवुासभा 

2 2 0   

२९ ८.२.८.९२ 

26423 

वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

चौतारी वदृ्धाश्रम 
अरुण गाउँपार्लका 
६ जरायोटार भोजपरु 

अरुण 
गाउँपार्लका 
भोजपरु 

20 0 20   

३० ५.१.८.७१५ 

26413 

वदृ्धाश्रम 
सञ्चालन 

पूवािञ्चल हवश्राजन्त्त 
मजन्त्दर मूलंाट 
िनकुटालाई चालगुत 
अनदुान 

िनकुटा 
नगरपार्लका 
िनकुटा 

2 2 0   
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३१ ५.२.८.३३ 

26423 

वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

पूवािञ्चल हवश्राजन्त्त 
मजन्त्दर मलुंाट 
िनकुटालाई पुजँीगत  
अनदुान 

िनकुटा 
नगरपार्लका 
िनकुटा 

50 0 50   

३२ ५.१.८.७१६ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

ज्येष्ठ नागररक 
जजल्ला सांं, िनकुटा 
मार्ि त ददवा सेवा 
केन्त्र सञ्चालन 

िनकुटा 
नगरपार्लका 
िनकुटा 

2 2 0   

३३ ५.१.८.७१७ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

ज्येष्ठ नागररक 
जजल्ला सांं, उदयपरु 
मार्ि त ददवा सेवा 
केन्त्र सञ्चालन 

र्रयगुा 
नगरपार्लका 
उदयपरु 

2 2 0   

३४ ५.१.८.७७७ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

ज्येष्ठ नागररक 
कल्याण समाज 
उदयपरु  

र्रयगुा 
नगरपार्लका 
उदयपरु 

2 2 0   

३५ ५.१.८.८९८ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

अपाङ्ग महिला सांं, 
र्रयगुा न.पा २ 
उदयपूर 

र्रयगुा 
नगरपार्लका 
उदयपरु 

5 5 0   

३६ ५.१.८.७१८ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र सञ्चालन  

जजल्ला ज्येष्ठ 
नागररक सांं मार्ि त 
ददवा सेवा केन्त्र 
सञ्चालन िोटाङ 

रुपाकोट 
मजवुागढी 
ददके्तल 
नगरपार्लका 

2 2 0   

३७ ५.१.८.७१९ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

जजल्ला ज्येष्ठ 
नागररक सांं मार्ि त 
सचेतना कायिक्रम 
िोटाङ 

रुपाकोट 
मजवुागढी 
ददके्तल 
नगरपार्लका 

1 1 0   

३८ ८.९.१.२७ 

26423 

 वदृ्धाश्रम 
भवन र्नमािण 

जजल्ला ज्येष्ठ 
नागररक जजल्ला सांं 
भवन र्नमािण, 
मा गाउँ, ददके्तल ३ 
िोटाङ पुजँीगत 
अनदुान 

रुपाकोट 
मजवुागढी 
ददके्तल 
नगरपार्लका 

10 0 10   

३९ ५.१.८.७२० 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

दर्लत उत्थान 
जनचेतना कायिक्रम 
(ज्येष्ठ नागररक 
सचेतना कायिक्रम) 
मिोत्तरी 

एकडाँडा 
गाउँपार्लका 
मिोत्तरी 4 4 0   

४० ५.१.८.८९७ 26413 वदृ्धाश्रम 
सञ्चालन 

सहिद स्मरृ्त प्रर्तष्ठान 
वदृ्धाश्रम सञ्चालन 
बददिवास न.पा. ३ 
मिोत्तरी 

बददिबास 
नगरपार्लका 
मिोत्तरी 

5 5 0   

४१ ५.१.८.७२१ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र सञ्चालन  

ददपज्येार्त सामदुाहयक 
हवकास केन्त्र, लिान 
र्सरािा, ज्येष्ठ 
नागररक ददवा सेवा 
केन्त्र सञ्चालन 

लिान 
नगरपार्लका 
र्सरािा 2 2 0   

४२  ५.१.८.८९६ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र सञ्चालन  

ग्रामीण जागरण 
समाज वदृ्धाश्रम 
सञ्चालन िनगढीमाई 
न.पा र्सरािा 

िनगढी माई 
नगरपार्लका 
र्सरािा 

5 0 5   
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४३ ५.१.८.७२२ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

ज्येष्ठ नागररक 
जजल्ला सांं मार्ि त 
ज्येष्ठ नागररक 
सचेतना कायिक्रम 
ओिलढुांगा 

र्सहद्धचरण 
नगरपार्लका 
ओिलढुांगा 2 2 0   

४४ ५.१.८.७२३ 26413 वदृ्धाश्रम 
सञ्चालन 

श्री वदृ्धाश्रम सेवा 
सदन र्ाप्ल ु
सोलिमु्ब,ुचालगुत 
अनदुान 

सोल ुदिुकुण्ड 
नगरपार्लका 
सोलिुमु्ब ु

4 4 0   

४५ ८.२.८.३४ 

26423 

वदृ्धाश्रम 
र्नमािण 

श्री वदृ्धाश्रम सेवा 
सदन र्ाप्ल ु
सोलिमु्ब,ुपुजँीगत 
अनदुान 

सोल ुदिुकुण्ड 
नगरपार्लका 
सोलिुमु्ब ु

5 0 5   

४६ ५.१.८.७२४ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

जजल्ला ज्येष्ठ 
नागररक सांं मार्ि त 
सचेतना कायिक्रम 
सोलिमु्ब ु 

सोल ुदिुकुण्ड 
नगरपार्लका 
सोलिुमु्ब ु

2 2 0   

४७ ५.१.८.७२५ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

जजल्ला ज्येष्ठ 
नागररक सांं मार्ि त 
ज्येष्ठ नागररक 
सचेतना कायिक्रम, 
दोलिा 

भीमेश्वर 
नगरपार्लका 
दोलिा 2 2 0   

४८ ८.२.८.३५ 
26423 

 वदृ्धाश्रम 
भवन र्नमािण 

चरणावती र्रवेणी 
हवकास तथा प्रवििन 
सर्मर्त दोलिा 

सैलङु 
नगरपार्लका 
दोलिा 

5 0 5   

४९ ५.१.८.७२६ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

ज्येष्ठ नागररक 
जजल्ला सांं रामेछाप 
(सचेतना कायिक्रम)  

मन्त्थली 
नगरपार्लका 
रामेछाप 

2 2 0   

५० ५.१.८.८३५ 26413 वदृ्धाश्रम 
सञ्चालन 

र्रवेणी सिारा 
वदृ्धाश्रम िाँडादेवी 
गा.पा.४ र्करवास 
रामेछाप 

िाडादेवी 
गाउँपार्लका 
रामेछाप 

2 2 0   

५१ ८.२.८.३६ 
26423 

 वदृ्धाश्रम 
भवन र्नमािण 

ज्येष्ठ नागररक 
जजल्ला सांं, रामेछाप 

मन्त्थली 
नगरपार्लका 
रामेछाप 

5 0 5   

५२ ५.१.८.७२७ 26413 वदृ्धाश्रम 
सञ्चालन 

जानकी वदृ्धाश्रम 
जनकपरुिाम, चाल ु
अनदुान 

जनकपरु 
उपमिानगरपा
र्लका िनुर्ा 

4 4 0   

५३ ५.१.८.७२८ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

ज्येष्ठ नागररक 
जजल्ला सांं िनरु्ा, 
सचेतना कायिक्रम 

जनकपरु 
उपमिानगरपा
र्लका िनुर्ा 

2 2 0   

५४ ५.१.८.७२९ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

मिेस समाजकल्याण 
केन्त्र, िनरु्ा 

जनकपरु 
उपमिानगरपा
र्लका िनुर्ा 

2 2 0   

५५ ५.१.८.७३० 26413 वदृ्धाश्रम 
सञ्चालन 

श्री पदम भवुनेश्वरी 
वदृ्धाश्रम,नेरगञ्ज, 
सलाििी (चाल ु
अनदुान) 

लालबन्त्दी 
नगरपार्लका 
सलाििी 

5 5 0   
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५६ ५.१.८.७३१ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

एजजङ नेपाल 
काठमाडौं चाल ु
अनदुान 

काठमाडौं 
मिानगरपार्ल
का काठमाडौं 

6 6 0   

५७ ५.१.८.७३२ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

ज्येष्ठ नागररक समाज 
नेपाल कलांकी 
काठमाडौं चाल ु
अनदुान 

काठमाडौं 
मिानगरपार्ल
का काठमाडौं 

3 3 0   

५८ ५.१.८.७३३ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

साठी प्लस नेपाल, 
काठमाडौं चाल ु
अनदुान 

काठमाडौं 
मिानगरपार्ल
का काठमाडौं 

4 4 0 
 

५९ ५.१.८.७३४ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

बढु्यौली जीवन 
काठमाडौं चाल ु
अनदुान 

काठमाडौं 
मिानगरपार्ल
का काठमाडौं 

3 3 0   

६० ५.१.८.७३५ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

अग्रज समाज नेपाल 
काठमाडौं -सचेतना 
कायिक्रम सञ्चालन 

काठमाडौं 
मिानगरपार्ल
का काठमाडौं 

2 2 0   

६१ ५.१.८.७३६ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

सार नेपाल 
(काठमाडौं) ददवा 
सेवा केन्त्र सञ्चालन 

काठमाडौं 
मिानगरपार्ल
का काठमाडौं 

3 3 0   

६२ ५.१.८.७३७ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

वदृ्ध मजन्त्दर सांरक्षण 
सर्मर्त काठमाडौं, 
ज्येष्ठ नागररक ददवा 
सेवा केन्त्र सञ्चालन 

काठमाडौं 
मिानगरपार्ल
का काठमाडौं 

2 2 0   

६३ ५.१.८.७३८ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

कुलेश्वर आवास 
पररवार कल्याण 
सांस्था काठमाडौं 

काठमाडौं 
मिानगरपार्ल
का काठमाडौं 

2 2 0   

६४ ५.१.८.७३९ 26413 वदृ्धाश्रम 
सञ्चालन 

िमु्बारािी लायन्त्स 
वदृ्धाश्रम, कामाडौं  

काठमाडौं 
मिानगरपार्ल
का काठमाडौं 

3 3 0   

६५ ५.१.८.७४० 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

सांकल्प नेपाल, 
काठमाडौं ज्येष्ठ 
नागररक सचेतना 
कायिक्रम 

काठमाडौं 
मिानगरपार्ल
का काठमाडौं 

3 3 0   

६६ ५.१.८.७४१ 26413 वदृ्धाश्रम 
सञ्चालन 

र्नसिाय सेवा सदन 
नयाँवानेश्वर 
काठमाडौं. चाल ु
अनदुान 

काठमाडौं 
मिानगरपार्ल
का काठमाडौं 

5 5 0   

६७ ५.१.८.७४२ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

वररष्ठ नागररक 
समाज नेपाल, 
काठमाडौं वररष्ठ 
नागररक र्मलन केन्त्र 
सञ्चालन 

काठमाडौं 
मिानगरपार्ल
का काठमाडौं 3 3 0   
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६८ ५.१.८.७४३ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

महिला जागरृ्त, ज्येष्ठ 
नागररक सेवा सदन, 
टोिा, काठमाडौं  

टोिा 
नगरपार्लका 3 3 0   

६९ ५.१.८.७४४ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

ररहपङ िोम चावहिल 
७ काठमाडौं 
सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

काठमाडौं 
मिानगरपार्ल
का काठमाडौं 

3 3 0   

७० ५.१.८.७४५ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

राहिय ज्येष्ठ नागररक 
मिासांं, काठमाडौं, 
ज्येष्ठ नागररक 
सम्बन्त्िी हवर्भन्न 
कायिक्रम सञ्चालन 

काठमाडौं 
मिानगरपार्ल
का काठमाडौं 10 0 10   

७१ ५.१.८.७४६ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

िोप िर्मिटेज नेपाल, 
काठमाडौं (आशा गिृ 
नेपाल)  

काठमाडौं 
मिानगरपार्ल
का काठमाडौं 

4 4 0   

७२ ५.१.८.७४७ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

बसनु्त्िरा मजन्त्दर 
सांरक्षण िार्मिक सांं 
काठमाडौं 

काठमाडौं 
मिानगरपार्ल
का काठमाडौं 

1 1 0   

७३ ५.१.८.७४८ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

अल्जाईमर हवस्मरृ्त 
समाज, नेपाल 
काठमाडौं 

काठमाडौं 
मिानगरपार्ल
का काठमाडौं 

3 3 0   

७४ ५.१.८.७४९ 26413 आश्रम 
सञ्चालन 

मानव सेवाश्रम, 
काठमाडौं  

काठमाडौं 
मिानगरपार्ल
का काठमाडौं 

5 5 0   

७५ ५.१.८.७५० 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

पषु्पलाल स्मरृ्त 
प्रर्तष्ठान, काठमाडौं  

कीर्तिपरु 
नगरपार्लका 4 4 0   

७६ ५.१.८.७५१ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

आदशि नागररक 
समाज, काठमाडौं  

काठमाडौं 
मिानगरपार्ल
का काठमाडौं 

2 2 0   

७७ ५.१.८.७५२ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

िापासी जागरण 
समाज, काठमाडौं, 
ददवा सेवा केन्त्र 
सञ्चालन  

काठमाडौं 
मिानगरपार्ल
का काठमाडौं 

2 2 0   

७८ ५.१.८.७५३ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

ज्येष्ठ नागररक सेवा 
समाज, अनामनगर 
काठमाडौं 

काठमाडौं 
मिानगरपार्ल
का काठमाडौं 

2 2 0   

७९ ५.१.८.७५४ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

ब्रज म्यारीक्स ज्येष्ठ 
नागररक नर्सिङ 
स्यािार केन्त्र, र्हपिङ 
चाल ुअनदुान 

दजक्षणकाली 
नगरपार्लका 

2 2 0   

८० ५.१.८.८४४ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

शाजन्त्त महिला समिु 
काठमाडौं १० 
बदु्धनगर  

काठमाडौं 
मिानगरपार्ल
का काठमाडौं 

10 10 0   
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८१ ५.१.८.८९० 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

गायरी चेतनाकेन्त्र 
नेपाल नागाजुिन न.पा. 
११ भीमढुांगा 
काठमाडौं  

नागाजुिन 
नगरपार्लका 

10 10 0   

८२ ५.१.८.८९९ 26413 सचेतनामूल
क कायिक्रम 

नेपाल अपाङ्ग समाज 
अनामनगर, काठमाडौं  

काठमाडौं 
मिानगरपार्ल
का काठमाडौं 

5 5 0   

८३ ५.१.८.९०० 26413 सचेतनामूल
क कायिक्रम 

बालबार्लकाका 
र्नर्मत्त गैरसरकारी 
सांस्थािरूको मिासांं 
नेपाल, भकुृटीमण्डप 
कामाडौं  

काठमाडौं 
मिानगरपार्ल
का काठमाडौं 5 5 0   

८४ ५.१.८.९०१ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

सामाजजक कायिका 
लार्ग सम्पूणि शजक्त 
(ईप्सा नेपाल) चाल ु
अनदुान 

काठमाडौं 
मिानगरपार्ल
का काठमाडौं 

5 5 0   

८५ ८.६.४२.८ 26423 वदृ्धाश्रम भवन 
र्नमािण 

सामाजजक कायिका 
लार्ग सम्पूणि शजक्त 
(ईप्सा नेपाल) 

काठमाडौं 
मिानगरपार्ल
का काठमाडौं 

15 0 15   

८६ ८.२.८.३७ 26423 वदृ्धाश्रम भवन 
र्नमािण 

मातातीथि वदृ्धाश्रम 
सर्मर्त, काठमाडौं 
पुजँीगत अनदुान 

चन्त्रार्गरर 
नगरपार्लका 5 0 5   

८७ ८.२.८.३८ 26423 वदृ्धाश्रम भवन 
र्नमािण 

ज्येष्ठ नागररक समाज 
ब.ुन.पा ३ काठमाडौं, 
पुजँीगत अनदुान 

बढुार्नलकण्ठ 
नगरपार्लका 4 0 4   

८८ ८.२.८.३९ 26423 वदृ्धाश्रम भवन 
र्नमािण 

जे.पी प्रर्तष्ठान 
चावहिल, काठमाडौं 
पुजँीगत अनदुान 

शांिरापरु 
नगरपार्लका 50 0 50   

८९ ८.२.८.४० 26423 वदृ्धाश्रम भवन 
र्नमािण 

ज्येष्ठ नागररक सेवा 
समाज अनामनगर, 

काठमाडौं 
मिानगरपार्ल
का काठमाडौं 

3 0 3   

९० ८.२.८.४१ 26423 वदृ्धाश्रम भवन 
र्नमािण 

बज्र मयारीक्स ज्येष्ठ 
नागररक नर्सिङ 
स्यािार केन्त्र र्हपिङ 

काठमाडौं 
मिानगरपार्ल
का काठमाडौं 

3 0 3   

९१ ८.२.८.८६ 26423 वदृ्धाश्रम भवन 
र्नमािण 

बढुार्नलकण्ठ आश्रम, 
बढुार्नकलकण्ठ ३ 
काठमाडौं  

बढुार्नलकण्ठ 
नगरपार्लका 2 0 2   

९२ ८.२.८.८८ 26423 वदृ्धाश्रम भवन 
र्नमािण 

मच्छेनारायण 
कृयापरुी भवन 
र्नमािण चन्त्रार्गरर ९ 
अर्िकारी टोल 
काठमाडौं 

चन्त्रार्गरर 
नगरपार्लका 

10 0 10   

९३ ८.२.८.९६ 26423 वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

कुमालेिारा सांरक्षण 
तथा वदृ्धाश्रम , 
बानेश्वर कामाडौं 

काठमाडौं 
मिानगरपार्ल
का काठमाडौं 

10 0 10   
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९४ ५.१.८.४०१ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

जीवको लार्ग भोजन, 
नेपाल बढुार्नलकण्ठ 
६ काठमाडौं। 

बढुार्नलकण्ठ 
नगरपार्लका 20 20 0   

९५ ५.१.८.७०१ 26413 आश्रम 
सञ्चालन 

साम्राज्येश्वर 
पशपुर्तनाथ मजन्त्दर, 
िमिशाला सञ्चालन 
सर्मर्त रष्ट वणारसी, 
भारत 

मन्त्रालय 

3 3 0   

९६ ५.१.८.७५५ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

ज्येष्ठ नागररक ददवा 
सेवा केन्त्र बाँडेगाउँ 
लर्लतपरु, चाल ु
अनदुान 

गोदावरी 
नगरपार्लका 
लर्लतपरु 

2 2 0   

९७ ५.१.८.८४६ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

ज्येष्ठ नागररक सेवा 
केन्त्र नेपाल, 
मिालक्ष्मी ९ 
लामाटार र्सस्नेरी, 
लर्लतपरु 

गोदावरी 
नगरपार्लका 
लर्लतपरु 10 10 0   

९८ ५.१.८.८७९ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

नवहकरण अनाथ 
असिाय बाल उत्थान 
समाज, िापािेल २३ 
लर्लतपूर  

लर्लतपरु 
मिानगरपार्ल
का लर्लतपरु 

6 6 0   

९९ ५.१.८.८९२ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

नेपाल स्नेिी काि 
मानर्सक रोग उपचार 
आश्रम कुसनु्त्ती १३ 
लर्लतपरु म.न.पा 

लर्लतपरु 
मिानगरपार्ल
का लर्लतपरु 

3 3 0   

१०० ८.२.८.४२ 26423  वदृ्धाश्रम 
भवन र्नमािण 

ज्येष्ठ नागररक ददवा 
सेवा केन्त्र बाँडेगाउँ 
लर्लतपरु, पुजँीगत 
अनदुान 

गोदावरी 
नगरपार्लका 
लर्लतपरु 

8 0 8   

१०१ ८.२.८.४३ 26423 वदृ्धाश्रम 
भवन र्नमािण 

ज्यापू समाज पाटन 
लर्लतपरु, ज्येष्ठ 
नागररक ददवा सेवा 
केन्त्र 

गोदावरी 
नगरपार्लका 
लर्लतपरु 

10 0 10   

१०२ ८.२.८.८७ 26423 वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

ज्येष्ठ नागररक सेवा 
केन्त्र, नेपाल, भवन 
र्नमािण मिालक्ष्मी ९ 
र्सस्नेरी लामाटार, 
लर्लतपरु 

गोदावरी 
नगरपार्लका 
लर्लतपरु 25 0 25   

१०३ ५.१.८.७५६ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

र्सहद्ध शार्लग्राम ज्येष्ठ 
नागररक आश्रम, 
भक्तपरु चाल ुअनदुान 

भक्तपरु 
नगरपार्लका 
भत्तपरु 

3 3 0   

१०४ ५.१.८.८९३ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

टुिरुा बालबार्लका 
उद्धार केन्त्र, 
चाँगनुारायण न.पा २ 
दवुाकोट भक्तपरु 

चँगनुारायण 
नगरपार्लका 
भक्तपरु 

10 10 0   
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१०५ ५.१.८.८९१ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

नेपाल चिाि प्रचारक 
गान्त्िी तलुसी स्मारक 
मिागठुी कागेश्वरी 
मनोिरा न.पा ९ 
भक्तपरु 

कागेश्वरी 
मनोिरा 
नगरपार्लका 
भक्तपरु 

10 10 0   

१०६ ५.१.८.७५७ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

ज्येष्ठ नागररक सेवा 
केन्त्र सिारा 
िरु्लिेल,ज्येष्ठ 
नागररक ददवासेवा 
केन्त्र सञ्चालन 

पनौती 
नगरपार्लका 
काभ्र े 2 2 0   

१०७ ५.१.८.७५८ 26413 वदृ्धाश्रम 
सञ्चालन 

श्री प्राणनाथ माइती 
वदृ्धाश्रम पनौती १० 
काभ्रपेलाञ्चोक 

पनौती 
नगरपार्लका 
काभ्र े

5 5 0   

१०८ ८.६.४२.६ 26423  वदृ्धाश्रम 
भवन र्नमािण 

श्री प्राणनाथ माइती 
वदृ्धाश्रम  
काभ्रपेलाञ्चोक 

पनौती 
नगरपार्लका 
काभ्र े

15 0 15   

१०९ ५.१.८.७५९ 26423 वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

मकेु्तश्वर मिादेव 
स्थान वदृ्धाश्रम 
मार्ि त ज्येष्ठ नागररक 
ददवा सेवा केन्त्र 
सञ्चालन, 
काभ्रपेलाञ्चोक 

बेथानचौक 
गाउँपार्लका 
काभ्र े

2 0 2   

११० ५.१.८.७६० 26423 वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

श्री वदृ्ध सेवा सर्मर्त 
र्सन्त्िुपाल्चोक,  

चौतारा 
नगरपार्लका 
र्सन्त्िुपालान्त्चोक  

3 0 3   

१११ ५.१.८.७६१ 

26413 

वदृ्धाश्रम 
सञ्चालन 

देवींाट ज्येष्ठ 
नागररक सांरक्षण तथा 
अध्ययन प्रर्तष्ठान 
नवुाकोट चाल ु
अनदुान 

हवदरु 
नगरपार्लका 
नवुाकोट 3 3 0   

११२ ८.२.८.४५ 

26423 

वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

देवींाट ज्येष्ठ 
नागररक सांरक्षण तथा 
अध्ययन प्रर्तष्ठान 
नवुाकोट पुजँीगत 
अनदुान 

हवदरु 
नगरपार्लका 
नवुाकोट 10 0 10   

११३ ५.१.८.७६२ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

हिमालय मानव सेवा 
समाज थाम्बचेुत 
रसवुा (सचेतना 
कायिक्रम सञ्चालन) 

पावितीकुण्ड 
गाउँपार्लका 
गाउँपार्लका 
रसवुा 

3 0 3   

११४ ५.१.८.७६३ 26413  वदृ्धाश्रम 
भवन र्नमािण 

ओम वदृ्धाश्रम िेटौडा, 
चाल ु अनदुान 

िेटौडा 
उपमिानगरपा
र्लका 
मकवानपरु 

3 3 0   

११५ ५.१.८.७६४ 

26423 

 वदृ्धाश्रम 
भवन र्नमािण 

श्री सवेश्वर मिादेव 
मजन्त्दर वदृ्धाश्रम, 
िेटौडा मकवानपरु 
पुजँीगत अनदुान 

िेटौडा 
उपमिानगरपा
र्लका 
मकवानपरु 

3 0 3   
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११६ ५.१.८.७६५ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

ददव्य सेवा र्नकेतन, 
ज्येष्ठ नागररक 
आश्रम स्थल िेटौडा, 
मकवानपरु  

िेटौडा 
उपमिानगरपा
र्लका 
मकवानपरु 

3 3 0   

११७ ५.१.८.७६६ 26413 वदृ्धाश्रम 
सञ्चालन 

मानव सेवाश्रम , 
मकवानपरु चाल ु
अनदुान 

िेटौडा 
उपमिानगरपा
र्लका 
मकवानपरु 

5 5 0   

११८ ८.२.८.४७ 

26423 

 वदृ्धाश्रम 
भवन र्नमािण 

मानव सेवाश्रम , 
मकवानपरु पुजँीगत 
अनदुान 

िेटौडा 
उपमिानगरपा
र्लका 
मकवानपरु 

2 0 2   

११९ ५.१.८.७६७ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

ब्रह्रमकुमारी राजयोग 
सेवा केन्त्र, 
मकवानपरु 

िेटौडा 
उपमिानगरपा
र्लका 
मकवानपरु 

1 1 0   

१२० ५.१.८.७६८ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

ग्रामीण जीबनस्तर 
सिुार मञ्च िेटौडा 

िेटौडा 
उपमिानगरपा
र्लका 
मकवानपरु 

1 1 0   

१२१ ८.२.८.४६ 

26423 

वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािणाथि 

श्रीमद ्भागवत ज्ञान 
सञ्चार वदृ्धाश्रम 
िेटौडा मकवानपरु 

िेटौडा 
उपमिानगरपा
र्लका 
मकवानपरु 

2 0 2   

१२२ ५.१.८.७६९ 

26413 

ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

एकीकृत ददगो 
हवकास नेपाल, 
रौतिट ददवा सेवा 
केन्त्र ददवा सेवा 
केन्त्र सञ्चालन  

महिला तथा 
बालबार्लका 
कायािलय,रौत
िट 

2 2 0   

१२३ ५.१.८.७७० 26423  वदृ्धाश्रम 
भवन र्नमािण 

समाजमिुी सेवा 
ज्येष्ठ 
नागररकसम्बन्त्िी 
कायि रौतिट 

महिला तथा 
बालबार्लका 
कायािलय,रौत
िट 

2 0 2   

१२४ ८.२.८.४८ 26423  वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

िेजल्पङ िेण्डस् 
समाजमिुी सेवा, 
पनुस्थािपना गिृ 
र्नमािण रौतिट 

महिला तथा 
बालबार्लका 
कायािलय,रौत
िट 

3 0 3   

१२५ ५.१.८.७७१ 
26413 

ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

सांरक्षण नेपाल ज्येष्ठ 
नागररक ददवा सेवा 
केन्त्र, बारा 

र्समरा 
नगरपार्लका 
पतलैया बारा 

3 3 0   

१२६ ८.२.८.४९ 
26423 

 वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

सञ्जीवनी बाहटका 
वदृ्धाश्रम, बारा 
पुजँीगत अनदुान 

र्समरा जजतपरु 
नगरपार्लका 
बारा 

8 0 8   

१२७ ५.१.८.८१६ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

ज्येष्ठ नागररक 
जजल्ला सांं मार्ि त 
ददवा सेवा केन्त्र 
सञ्चालन पसाि 

हवरगांज 
उपमिानगरपा
र्लका पसाि 

2 2 0   
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१२८ ५.१.८.७७२ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

नमनुा कल्याणकारी 
आश्रम, जचतवन ज्येष्ठ 
नागररक ददवा सेवा 
केन्त्र सञ्चालन  

भरतपरु 
मिानगरपार्ल
का जचतवन 

2 2 0   

१२९ ५.१.८.७७३ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

जजल्ला ज्येष्ठ 
नागररक सांं मार्ि त 
सचेतना कायिक्रम र 
ददवा सेवा केन्त्र 
सञ्चालन, जचतवन 
चाल ुअनदुान 

भरतपरु 
मिानगरपार्ल
का जचतवन 

2 2 0   

१३० ५.१.८.७७३ 

26423 

 वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

जजल्ला ज्येष्ठ 
नागररक सांं मार्ि त 
सचेतना कायिक्रम र 
ददवा सेवा केन्त्र 
सञ्चालन, जचतवन  
अनदुान 

भरतपरु 
मिानगरपार्ल
का जचतवन 

3 0 3   

१३१ ५.१.८.७७४ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

ज्येष्ठ नागररक 
जजल्ला सांं, 
अंाििाची मार्ि त 
ज्येष्ठ नागररक 
सचेतना कायिक्रम 

सजन्त्ििकि  
नगरपार्लका 
अंाििाँची 2 2 0   

१३२ ५.१.८.७७५ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

ज्येष्ठ नागररक समाज 
नेपाल, अंाििाँची 
ज्येष्ठ नागररक ददवा 
सेवा केन्त्र 

सजन्त्ििकि  
नगरपार्लका 
अंाििाँची 2 2 0   

१३३ ५.१.८.७७६ 26413 वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

श्री मजुक्तनाथ वदृ्ध 
नागररक सेवा समाज 
ददवा सेवा केन्त्र 
सञ्चालन, नया ँगाउँ 
वटुवल, रुपन्त्देिी   

बटुवल 
उपमिानगरपा
र्लका 
रुपन्त्देिी 

2 2 0   

१३४ ५.१.८.७७८ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

ज्येष्ठ नागररक 
कल्याण प्रर्तष्ठान, 
नवलपरासी, ददवा 
सेवा केन्त्र तथा 
सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

गैडाकोट 
नगरपार्लका 
नवलपरासी 

3 3 0   

१३५ ५.१.८.७७९ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

सनुवल सामदुाहयक 
हवकास केन्त्र 
नवलपरासी, ज्येष्ठ 
नागररक ददवा सेवा 
केन्त्र 

सनुवल 
नगरपार्लका 
नवलपरासी 2 2 0   

१३६ ५.१.८.७८० 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

बार्लंाट क्षेर 
सांरक्षण सर्मर्त 
मार्ि त ददवा सेवा 
केन्त्र, नवलपरासी 

बहुद्धकाली 
गाउँपार्लका 
नवलपरासी 

3 3 0   

१३७ ५.१.८.७८१ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

श्री राम मजन्त्दर 
ताकेश्वर परमानन्त्द 
सन्त्यास आश्रम 
रुरवेनी अस्लेवा 
गलु्मी 

सत्यवती 
गाउँपार्लका 
गलु्मी 2 2 0   
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१३८ ५.१.८.७८२ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

ज्येष्ठ नागररक 
जजल्ला सांं, तम्ंास 
गलु्मी, ददवा सेवा 
केन्त्र सञ्चालन  

रेसुांगा 
गाााउँपार्लका 
गलु्मी 

2 2 0   

१३९ ८.२.८.५१ 
26423 

वदृ्धाश्रम 
र्नमािण 

मानव कल्याण 
वदृ्धाश्रम ररडी गलु्मी 

तानसेन 
नगरपार्लका 
पाल्पा 

2 0 2   

१४० ५.१.८.७८३ 

26413 

वदृ्धाश्रम 
सञ्चालन 

परमानन्त्द बाल वदृ्ध 
कल्याण सांं 
पाल्पालाई चाल ु
अनदुान 

तानसेन 
नगरपार्लका 
पाल्पा 

1 1 0   

१४१ ८.२.८.५२ 

26423 

वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

परमानन्त्द बाल वदृ्ध 
कल्याण सांं 
पाल्पालाई सचेतना 
तथा भवन र्नमािण 
अनदुान 

तानसेन 
नगरपार्लका 
पाल्पा 5 0 5   

१४२ ५.१.८.७८४ 

26413 

वदृ्धाश्रम 
सञ्चालन 

पजिमाञ्चल पोिरा 
वदृ्धाश्रम कास्कीलाई 
चाल ुअनदुान 

पोिरा 
लेिनाथ 
मिानगरपार्ल
का कास्की 

3 3 0   

१४३ ८.२.८.५३ 26423 वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

पजिमाञ्चल पोिरा 
वदृ्धाश्रम कास्कीलाई 
पुजँीगत अनदुान 

पोिरा 
लेिनाथ 
मिानगरपार्ल
का कास्की 

18 0 18   

१४४ ५.१.८.७८५ 26423  वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

ज्येष्ठ नागररक 
सांरक्षण समाज 
ले.न.पा. ८ जशसवुा 
कास्की,  ज्येष्ठ 
नागररक ददवा सेवा 
केन्त्र तथा सचेतना 
कायिक्रम 

पोिरा 
लेिनाथ 
मिानगरपार्ल
का कास्की 3 0 3   

१४५ ५.१.८.७८६ 

26413 

ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

रािाकृष्ण वदृ्धाश्रम 
कास्कीलाई  अनदुान 
ददवासेवा केन्त्रसमेत 
सञ्चालन 

पोिरा 
लेिनाथ 
मिानगरपार्ल
का कास्की 

2 2 0   

१४६ ८.२.८.५४ 26423 वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

रािाकृष्ण वदृ्धाश्रम 
लेिनाथ कास्कीलाई 
पुजँीगत अनदुान 

पोिरा 
लेिनाथ 
मिानगरपार्ल
का कास्की 

10 0 10   

१४७ ५.१.८.७८७ 26423 वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

राहिय परोपकार 
मिासांं केन्त्रीय 
कायिलय ददवा सेवा 
केन्त्र तथा सचेतना 
कायिक्रम चाल ु
अनदुान 

पोिरा 
लेिनाथ 
मिानगरपार्ल
का कास्की 

3 0 3   

१४८ ५.१.८.७८८ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

र्सद्धाश्रम शजक्त केन्त्र 
जय गरुुदेव कास्की, 
ज्येष्ठ नागररक ददवा 
सेवा केन्त्र 

पोिरा 
लेिनाथ 
मिानगरपार्ल
का कास्की 

2 2 0   
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१४९ ५.१.८.७८९ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

िररिरगरु्ा सन्त्यास 
आश्रम,भलाम,कास्की, 
चाल ुअनदुान 

पोिरा 
लेिनाथ 
मिानगरपार्ल
का कास्की 

2 2 0   

१५० ८.२.८.५५ 

26423 

वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

िररिरगरु्ा सन्त्यास 
आश्रम,भलाम,कास्की, 
पुजँीगत अनदुान 

पोिरा 
लेिनाथ 
मिानगरपार्ल
का कास्की 

3 0 3   

१५१ ५.१.८.७९० 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

सशक्तीकरणका लार्ग 
महिला आवाज, 
कास्की ज्येष्ठ 
नागररक ददवा सेवा 
केन्त्र सञ्चालन 

पोिरा 
लेिनाथ 
मिानगरपार्ल
का कास्की 

3 3 0   

१५२ ५.१.८.७९१ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

जलेश्वर ज्येष्ठ 
नागररक ददवा सेवा 
समाज, कास्की ज्येष्ठ 
नागररक ददवा सेवा 
केन्त्र सञ्चालन  

पोिरा 
लेिनाथ 
मिानगरपार्ल
का कास्की 

3 3 0   

१५३ ५.१.८.७९२ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

श्री कृष्ण प्रणामी 
परमाथि र्मसन रष्ट 
ले.न.पा. ४२ कास्की 

पोिरा 
लेिनाथ 
मिानगरपार्ल
का कास्की 

3 3 0   

१५४ ५.१.८.८८९ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

ज्येष्ठ नागररक सेवा 
केन्त्र लेि पोिरा 
मार्लका गा.पा ५ 
कास्की 

पोिरा 
लेिनाथ 
मिानगरपार्ल
का कास्की 

1 1 0   

१५५ ८.२.८.५६ 26423  वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

वात्सायन वदृ्धाश्रम 
पुजँीगत अनदुान, 
कास्की 

पोिरा 
लेिनाथ 
मिानगरपार्ल
का कास्की 

10 0 10   

१५६ ८.२.८.९७ 26423  वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

ओम कारेश्वर 
जशवालय मजन्त्दर 
वदृ्धाश्रम मादी, 
गाउँपार्लका ५ 
सनुपदेली कास्की 

मादी 
गाउँपार्लका 
कास्की 5 0 5   

१५७ ५.१.८.८८० 

26413 

वदृ्धाश्रम 
सञ्चालन 

सवोदय ज्येष्ठ 
नागररक आश्रम, 
राइनास न.पा वडा नां 
८ लमजङु 

राइनास 
नगरपार्लका 
लमजङु 

10 10 0   

१५८ ८.२ा्.८.५७ 

26423 

वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

लायन्त्स सवौदय ज्येष्ठ 
नागररक सेवाश्रम 
ताकि ंाट लमजङु 
पुजँीगत अनदुान 

राइनास 
नगरपार्लका 
लमजङु 

8 0  8   

१५९ ५.१.८.७९४ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

ज्येष्ठ नागररक 
जजल्ला सांं गोरिा, 
सचेतना कायिक्रम 

गोरिा 
नगरपार्लका 
गोरिा 

2 2 0   
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१६० ५.१.८.७९५ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र सञ्चालन  

श्री जशतलादेवी आमा 
समिु स्याङ्ग्जा ददवा 
सेवा केन्त्र सञ्चालन 
चाल ुअनदुान 

पतुलीबजार 
नगरपार्लका 
स्याङ्ग्जा 

2 2 0   

१६१ ५.१.८.७९६ 

26413 

सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

आपसी सियोग केन्त्र 
-आस्क नेपाल) 
स्याङ्ग्जा, ज्येष्ठ 
नागररक सचेतना 
कायिक्रम 

पतुलीबजार 
नगरपार्लका 
स्याङ्ग्जा 1 1 0   

१६२ ८.२.८.५८ 26423 वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

राजा दामोदर ज्येष्ठ 
नागररकग्राम , 
केदालींाट स्याङ्ग्जा, 
पुजँीगत अनदुान 

थापाकोट 
नगरपार्लका 
स्याङ्ग्जा 

8 0 8   

१६३ ८.२.८.५९ 26423 वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

श्री पाजणर्न आश्रम 
पतुलीबजार ९ 
स्याङ्ग्जा, पुजँीगत 
अनदुान 

पतुलीबजार 
नगरपार्लका 
स्याङ्ग्जा 

8 0 8   

१६४ ८.२.८.६० 26423 वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

जशव पाविती वदृ्धाश्रम 
राम्दी स्याङ्ग्जा, 
पुजँीगत अनदुान 

गल्याङ  
नगरपार्लका 
स्याङ्ग्जा 

4 0 4   

१६५ ८.२.८.६१ 26423 वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

िोररयांाट ज्येष्ठ 
नागररक ग्राम 
कल्पवासको लार्ग 
रािा र्नकुञ्जिाम 
स्याङ्ग्जालाई पुजँीगत 
अनदुान 

चापाकोट 
नगरपार्लका 
स्याङजा 

4 0 4   

१६६ ८.६.४२.१ 26423 वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

श्री रािाकृष्ण 
वदृ्धाश्रम, पतुलीबजार 
न.पा ३ जचर्तकुना, 
स्याङ्ग्जा 

पतुलीबजार 
नगरपार्लका 
स्याङ्ग्जा 

20 0 20   

१६७ ८.६.४२..७ 26423 वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

श्री चम्पागीरी 
वदृ्धाश्रम गरु्डिोला 
पतुलीबजार न.पा. 
स्याङ्ग्जा 

पतुलीबजार 
नगरपार्लका 
स्याङ्ग्जा 

5 0 5   

१६८ ५.१.८.७९७ 26413 वदृ्धाश्रम 
सञ्चालन 

देवंाट क्षेर हवकास 
सर्मर्त अन्त्तरगत 
समाज कल्याण केन्त्द 
वदृ्धाश्रम , तनिुँ 

देवंाट 
गाउँपार्लका 
तनिु ँ

5 5 0 5 

१६९ ५.१.८.७९८ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

ज्येष्ठ नागररक र्मलन 
केन्त्र वदृ्धाश्रम 
दमौली तनिु,ँ ज्येष्ठ 
नागररक ददवा सेवा 
केन्त्र 

धयास 
नगरपार्लका 
तनिु ँ 3 3 0   

१७० ८.२.८.६२ 
26423 

वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

ज्येष्ठ नागररक र्मलन 
केन्त्र वदृ्धाश्रम 
दमौली तनिु,ँ  

धयाँस 
नगरपार्लका 
तनिु ँ

2 0 2   

१७१ ५.१.८.७९९ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

राहिय परोपकार 
मिासांं, तनिुँ चाल ु
अनदुान 

धयाँस 
नगरपार्लका 
तनिु ँ

2 2 0   
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१७२ ५.१.८.८०० 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

जलेश्वर ज्येष्ठ 
नागररक ददवा सेवा 
समाज मार्ि त ज्येष्ठ 
नागररक र्मलन सेवा 
केन्त्र सञ्चालन, तनिुँ 

धयाँस 
नगरपार्लका 
तनिु ँ 2 2 0   

१७३ ८.२.८.६३ 

26423 

वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

कृष्ण द्धैपायन ज्येष्ठ 
नागररक सत्सङ 
सर्मर्त तनिु ँ(पिािल 
र रेर्लङ र्नमािण) 

धयाँस 
नगरपार्लका 
तनिु ँ

2 0 2   

१७४ ८.२.८.९८ 
26423 

वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

बेदव्यास ज्येष्ठ 
नागररक आश्रम 
व्यास ५ तनिु ँ

धयाँस 
नगरपार्लका 
तनिु ँ

20 0 20   

१७५ ५.१.८.८०१ 

26413 

 वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

श्री महिला तथा बाल 
अर्िकार सेवा केन्त्र, 
ज्येष्ठ नागररक ददवा 
सेवा केन्त्र बाग्लङु 

बाग्लङु 
नगरपार्लका 
बाग्लङु 2 2 0   

१७६ ८.२.८.६४ 

26423 

वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

लक्ष्मीनारायण 
वदृ्धाश्रम 
नारायणस्थान ९ 
मोददवेनी बाग्लङु, 
पुजँीगत अनदुान 

बाग्लङु 
नगरपार्लका 
बाग्लङु 9 0 9   

१७७ ५.१.८.८०२ 
26413 

आश्रम्र 
सञ्चालन  

गलेश्वर ज्येष्ठ 
नागररक आरोग्य 
आश्रम, म्याग्दी 

बेनी 
नगरपार्लका 
म्याग्दी 

5 5 0   

१७८ ५.१.८.८०३ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

ज्येष्ठ नागररक 
जजल्ला सांं,(सचेतना 
कायिक्रम) मसु्ताङ 

ंरम ोङ 
गाउँपार्लका 
मसु्ताङ 

2 2 0   

१७९ ५.१.८.८०४ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

नरर्सांि मजन्त्दर 
सांरक्षण तथा िार्मिक 
पयिटकीय हवकास 
सर्मर्त, मोर्तवेदनी 
पवित ज्येष्ठ नागररक 
ददवा सेवा केन्त्र 

कुस्मा 
नगरपार्लका 
पवित 

3 3 0   

१८० ५.१.८.८०५ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

श्री र्सद्धशे्वर जशवालय 
क्षेर हवकास सर्मर्त 
मल्लाज मा र्ाँट 
मार्ि त ज्येष्ठ नागररक 
ददवा सेवा केन्त्र 
सञ्चालन , पवित 

जलजला 
गाउँपार्लका 
पवित 

3 3 0   

१८१ ५.१.८.८०६ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

बटुलेचौर ठुलीपोिरी 
यवुाक्लब मार्ि त 
ज्येष्ठ नागररक ददवा 
सेवा केन्त्र सञ्चालन, 
पवित 

कुस्मा 
नगरपार्लका 
पवित 3 3 0   

१८२ ५.१.८.८०७ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

आरेय गोरेय पौडेल 
समाज मार्ि त ज्येष्ठ 
नागररक ददवा सेवा 

कुस्मा 
नगरपार्लका 
पवित 

1 1 0   
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केन्त्र सञ्चालन पवित  
१८३ ५.१.८.८०८ 26413 ददवा सेवा 

केन्त्र 
सञ्चालन  

मध्यपजिमाञ्चल भेरी 
वदृ्ध तथा असिाय 
सेवा केन्त्र, बाँकेलाई 
चाल ुअनदुान 

नेपालगञ्ज 
उपमिानगरपा
र्लका बाँके 

2 2 0   

१८४ ५.१.८.८०९ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

स्वावलम्बी ज्येष्ठ 
नागररक समाज 
नेपाल मार्ि त, ज्येष्ठ 
नागररक ददवा सेवा 
केन्त्र सञ्चालन बाँके 

 नेपालगञ्ज 
उपमिानगरपा
र्लका बाँके 2 2 0   

१८५ ५.१.८.८४३ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

स्वावलम्बी ज्येष्ठ 
नागररक भवन 
र्नमािण नेपालगञ्ज १ 
हवशालचोक बाँके  

 नेपालगञ्ज 
उपमिानगरपा
र्लका बाँके 

5 5 0   

१८६ ८.२.८.८९ 

26423 

वदृ्धाश्रम 
र्नमािण 

स्वावलम्बी ज्येष्ठ 
नागररक भवन 
र्नमािण नेपालगञ्ज १ 
हवशालचोक बाँके  

 नेपालगञ्ज 
उपमिानगरपा
र्लका बाँके 

10 0 10   

१८७ ५.१.८.८१० 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

कार्लका वदृ्धाश्रम 
सतसङ समिु 
मैनापोिरी,बददिया, 
ज्येष्ठ नागररक ददवा 
सेवा केन्त्र सञ्चालन  

बडैयाताल 
गाउँपार्लका 
बददिया 2 2 0   

१८८ ५.१.८.८११ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

श्री ज्येष्ठ नागररक 
समाज गलुररया 
मार्ि त ददवा सेवा 
केन्त्र सञ्चालन बददिया 

गलुररया 
नगरपार्लका 
बददिया 

2 2 0   

१८९ ५.१.८.८१२ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

श्री ज्येष्ठ नागररक 
समिँु सांस्था सौरिवा 
बददिया मार्ि त ददवा 
सेवा केन्त्र सञ्चालन 

बडैयाताल 
गाउँपार्लका 
बददिया 

2 2 0   

१९० ५.१.८.८१३ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

श्री पशपुर्त शाजन्त्त 
जशवालय सदुामा वदृ्ध 
सत्सांग समिु, 
कार्लका ८ बददिया 
चाल ुअनदुान 

बडैयाताल 
गाउँपार्लका 
बददिया 2 2 0   

१९१ ८.२.८.६८ 

22423 

वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

श्री पशपुर्त शाजन्त्त 
जशवालय सदुामा वदृ्ध 
सत्सांग समिु, 
कार्लका ८ बददिया 
पुजँीगतनदुान 

बडैयाताल 
गाउँपार्लका 
बददिया 5 0 5   

१९२ ५.१.८.८१४ 

26413 

ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

सनुौलो महिला 
हवकास बिउुदेश्यीय 
सिकारी सांस्था 
र्लर्मटेड मार्ि त 
ज्येष्ठ नागररक ददवा 
सेवा केन्त्द सञ्चालन, 
बददिया  

गलुररया 
नगरपार्लका 
बददिया 

2 2 0   



156 
 

१९३ ८.२.८.६५ 22423 वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

ज्येष्ठ नागररक 
सत्यसांङ समाज 
मोर्तपरु ८ बाँसगढी 
बददिया 

बाँसगढी 
नगरपार्लका 
बददिया 

5 0 5   

१९४ ८.२.८.६६ 22423 वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

श्री ज्येष्ठ नागररक 
चौतारी, नेउलापरु, 
बददिया 

ठाकुरबाबा 
नगरपार्लका 
बददिया 

3 0 3   

१९५ ८.२.८.६७ 22423  वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

श्री ज्येष्ठ नागररक 
सांं, बाँसगढी भवन 
र्नमािण बददियााा 

बाँसगहढ 
नगरपार्लका 
बददिया 

3 0 3   

१९६ ५.१.८.८१५ 
26413 

वदृ्धाश्रम 
सञ्चालन 

प्रशाजन्त्त वदृ्धाश्रम 
केन्त्र उत्तरगांगा ८ 
सिेुतलाई चाल ु
अनदुान 

वीरेन्त्रनगर 
नगरपार्लका 
सिेुत 

2 2 0   

१९७ ८.२.८.६९ 
22423 

वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

प्रशाजन्त्त वदृ्धाश्रम 
केन्त्र उत्तरगांगा ८ 
सिेुतलाई पुजँीगत 
अनदुान 

वीरेन्त्रनगर 
नगरपार्लका 
सिेुत 

10 0 10   

१९८ ५.१.८.८१७ 
26413 

ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

वदृ्ध सेवा केन्त्र 
वीरेन्त्रनगर सिेुत, 
ज्येष्ठ नागररक ददवा 
सेवा केन्त्र सञ्चालन 

वीरेन्त्रनगर 
नगरपार्लका 
सिेुत 

2 2 0   

१९९ ८.२.८.७० 22423 वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

काके्रहविार ज्येष्ठ 
नागररक ददवा सेवा 
केन्त्र सिेुत 

वीरेन्त्रनगर 
नगरपार्लका 
सिेुत 

5 0 5   

२०० ८.२.८.७१ 22423 वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

अर्भभावक कल्याण 
समाज सिेुत, ज्येष्ठ 
नागररक ददवा सेवा 
केन्त्र सञ्चालन 
(अन्त्य) 

वीरेन्त्रनगर 
नगरपार्लका 
सिेुत 9 0 9   

२०१ ५.१.८.८१८ 

26413 

ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

सरस्वती मजन्त्दर 
पररसर वदृ्धाश्रम 
र्नमािण नारायण न.पा 
८ दैलेि, चाल ु
अनदुान 

नारायाण 
नगरपार्लका 
दैलेि 4 4 0   

२०२ ५.१.८.८१९ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

जशवशजक्त बैराग्य 
आश्रम, ज्येष्ठ 
नागररक ददवा सेवा 
केन्त्र सञ्चालन 
जाजरकोट 

भेरी 
नगरपार्लका 
जाजरकोट 2 2 0   

२०३ ५.१.८.८२० 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

समाजमा वातावरणीय 
जशक्षाको हवकास 
मार्ि त ददवा सेवा 
केन्त्र सञ्चालन , दाङ 

तलुसीपरु  
उपमिानगरपा
र्लका दाङ 

2 2 0   

२०४ ८.२.८.७२ 26423 वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

श्री वदृ्ध सेवा सर्मर्त 
तलुसीपरु, दाङ 
पुजँीगत अनदुान 

तलुसीपरु  
उपमिानगरपा
र्लका दाङ 

4 0 4   
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२०५ ८.२.८.९४ 26423 वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

ज्येष्ठ नागररक 
सरोकार केन्त्र, तेह्रोटे 
ंोरािी 
उपमिानगरपार्लका 
१६ दाङ 

ंोरािई 
नगरपार्लका 
तेिा्रटे दाङ 7 0 7   

२०६ ५.१.८.८२१ 
26413 

  गोकणेश्वर वदृ्धाश्रम, 
रुकुम, चाल ुअनदुान 

िलांगा 
नगरपार्लका 
रुकुम 

5 5     

२०७ ८.२.८.७३ 
26423 

वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

श्री लक्ष्मीनारायण 
ज्येष्ठ नागररक 
आवास गिृ रुकुम, 
(अिरुो भवन र्नमािण) 

आठर्बसकोट 
नगरपार्लका 
रुकुम 

4 0 4   

२०८ ५.१.८.८२२ 

26413 

ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

ज्येष्ठ नागररक 
जजल्ला सांं, सल्यान 
मार्ि त रामजानकी 
मजन्त्दरमा ज्येष्ठ 
नागररक ददवा सेवा 
केन्त्र सञ्चालन 

शारदा 
नगरपार्लका 
सल्यान 

5 5 0   

२०९ ८.२.८.७४ 26423 वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

ज्येष्ठ नागररक 
जजल्ला सांं श्रीनगर 
वदृ्धाश्रम -भवन 
र्नमािण) सल्यान 

शारदा 
नगरपार्लका 
सल्यान 

5 0 5   

२१० ८.२.८.७५ 26423 वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

वयोवदृ्ध ज्येष्ठ 
नागररक तथा सांरक्षण 
मांच हवजवुार प्यठुान, 
भवन र्नमािण अन्त्य 

प्यठुान 
नगरपार्लका  

6 0 6   

२११ ५.१.८.८२३ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

जजल्ला ज्येष्ठ 
नागररक सांं रोल्पा, 
सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

र्लवाङ 
नगरपार्लका 
रोल्पा 

1 1 0   

२१२ ५.१.८.८२४ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

ज्येष्ठ नागररक 
सांगठन, जजल्ला कायि 
सर्मर्त मार्ि त 
सचेतना कायिक्रम, 
डोल्पा 

दनैु 
नगरपार्लका 
डोल्पा 2 2 0   

२१३ ५.१.८.८२५ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

यवुा सांजाल मगु,ुज्येष्ठ 
नागररक सचेतना 
कायिक्रम  

ित्याड 
गाउँपार्लका 
मगु ु

5 5 0   

२१४ ५.१.८.८२६ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

ज्येष्ठ नागररक ददवा 
सेवा केन्त्र  कणािली 
हवकास सेवा केन्त्र, 
मगु ु

छायाँनाथ रारा 
नगरपार्लका  

3 3 0   

२१५ ५.१.८.८२७ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

ज्येष्ठ नागररक 
िकहित सांरक्षण 
केन्त्र, ज्येष्ठ नागररक 
सचेतना कायिक्रम, 
कार्लकोट 

िाडाचक्र 
नगरपार्लका 
कार्लकोट 2 2 0   

२१६ ५.१.८.८२८ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

दर्लत जन उत्थान 
सांगठन, कार्लकोट 

िाडाचक्र 
नगरपार्लका 
कार्लकोट 

2 2 0   
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२१७ ५.२.८.७६ 

22423 

 वदृ्धाश्रम 
भवन र्नमािण 

र्तला कणािली 
वदृ्धवदृ्धा सांरक्षण 
सर्मर्त, कार्लकोट 

िाडाचक्र 
नगरपार्लका 
कार्लकोट 

5   5   

२१८ ५.१.८.८२९ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

गो ग्रीन जमु्ला, 
मार्ि त ज्येष्ठ नागररक 
सचेतना कायिक्रम 

चन्त्दननाथ 
नगरपार्लका 
जमु्ला 

2 2 0   

२१९ ५.१.८.८३० 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

सयुोदय मागिदशिन 
ज्येष्ठ नागररक 
सांगठन मार्ि त ददवा 
सेवा केन्त्र सञ्चालन 
कैलाली 

िनगढी 
उपमिानगरपा
र्लका कैलाली 2 2 0   

२२० ५.१.८.८३१ 26413 ददवा सेवा 
केन्त्र 
सञ्चालन  

जजल्ला ज्येष्ठ 
नागररक सांं मार्ि त 
ज्येष्ठ नागररक ददवा 
सेवा केन्त्र सञ्चालन 
कैलाली 

िनगढी 
उपमिानगरपा
र्लका कैलाली 2 2 0   

२२१ ८.२.८.७९ 

26423 

वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

बल्लचौर वदृ्धाश्रम, 
कैलाली मार्ि त ज्येष्ठ 
नागररक ददवा सेवा 
केन्त्र सञ्चालन  

िनगढी 
उपमिानगरपा
र्लका कैलाली 

3   3   

२२२ ५.१.८.८४५ 

26413 

वदृ्धाश्रम 
सञ्चालन 

सदुरुपजिमाञ्चल 
महिला तथा वदृ्ध 
सेवा केन्त्र 
कञ्चनपरुलाई चाल ु
अनदुान 

भीमदत्त 
नगरपार्लका 
कञ्चनपरु 10 10 0   

२२३ ८.२.८.८० 

26423 

वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

सदुरुपजिमाञ्चल 
महिला तथा वदृ्ध 
सेवा केन्त्र 
कञ्चनपरुलाई पुजँीगत 
अनदुान 

भीमदत्त 
नगरपार्लका 
कञ्चनपरु 7 0 7   

२२४ ५.१.८.८३३ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

ज्येष्ठ नागररक 
जजल्ला सांं मार्ि त 
सचेतना कायिक्रम, 
डोटी 

ददपायल 
र्सलगढी 
नगरपार्लका 
डोटी 

3 3 0   

२२५ ५.१.८.८३४ 26413 सचेतनामूलक 
कायिक्रम 

समाज कल्याण 
केन्त्र, ज्येष्ठ नागररक 
सचेतना कायिक्रम 
डोटी 

ददपायल 
र्सलगढी 
नगरपार्लका 
डोटी 

2 2 0   

२२६ ८.२.८.७८ 26423  वदृ्धाश्रम 
भवन र्नमािण 

महिला बालबार्लका 
सशक्तीकरण समाज 
मार्ि त ज्येष्ठ नागररक 
ददवा सेवा केन्त्र 
अछाम 

मङ्गलसेन 
नगरपार्लका 
अछाम 2 0 2   

२२७ ८.२.८.८१ 26423 वदृ्धाश्रम 
भवन र्नमािण 

ज्येष्ठ नागररक र्मलन 
केन्त्र भवन र्नमािण, 
ब ाङ 

जयपथृीबिादरु 
नगरपार्लका 
ब ाङ 

3 0 3   
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२२८ ८.२.८.८२ 26423 वदृ्धाश्रम 
भवन र्नमािण 

श्री साइपाल ज्येष्ठ 
नागररक समाज 
अिरुो भवन र्नमािण 
ब ाङ 

जयपथृीबिादरु 
नगरपार्लका 
ब ाङ 

3 0 3   

२२९ ५.२.८.७७ 26423 वदृ्धाश्रम 
भवन र्नमािण 

ज्येष्ठ नााागररक 
सांरक्षण केन्त्र, 
वदृ्धाश्रम र्नमािण 
बाजरुा पुजँीगत 
अनदुान 

बर्डमार्लका 
नगरपार्लका 
बाजरुा 3 0 3   

२३० ८.२.८.८३ 26423  वदृ्धाश्रम 
भवन 
र्नमािण 

ओम वदृ्धाश्रम 
दाच ुिला, भवन 
र्नमािण,पुजँीगत 
अनदुान 

मिाकाली 
नगरपार्लका 
दाच ुिला 

3 0 3   

            1130 478 652   
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अनसूुची - 14 

(क) नपेाल सरकारको सियोगमा गैरसरकारी सांस्थाबाट सञ्चार्लत पनुस्थािपना केन्त्रिरूबाट सेवा प्राप्त गने 
पीर्डत प्रभाहवतको सङ्ग्ख्या (आ.व. २०६८/०६९ देजि २०७५ आर्ाढ महिनासम्म) 

 

क्र.सां 
पनुस्थािपना केन्त्र 
सञ्चालन भएका 

जजल्ला 
२०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२ २०७२/७३ २०७३/७४ 

२०७४/७५ 
२०७४ साउन देजि  
०७५असार मसान्त्त 

सम्मको 

जम्मा 

१ रुपन्त्देिी १९५ २३३ १५७ ९० ४११ १५७ २६४ १५०७ 
२ र्सन्त्िपुाल्चोक ६६ १९ २५ २३१ ३३ ६१ ३१ ४६६ 

३ जचतवन ४३ १०७ १०९ १३ ११२ ३६ ४२ ४६२ 
४ काठमाडौं ६९ ८ १४ २८ ४१ ४६ २१२ ४१८ 
५ बाँके २५४ २५४ १२६ १६५ २५३ ६७ २६७ १३८६ 
६ पसाि  2४० १७६ ६८ ११४ २७८ १२१ २२० १२१७ 
७ कैलाली ३२ २६ २९ १८ ७५ २७ ३२ २३९ 
८  ापा ४१२ ६३५ २१२ २४४ ४९४ २९० ३३२ २६१९ 
९ कास्की - - - - - - ३५ ३५ 
१० सिेुत - - - - - - १९९ १९९ 
११ कोलकत्ता 

मिावाजणज्यदूत 
  २५ १६  - - ४१ 

 जम्मा १३११ १४५८ ७६५ ९१९ १६९७ ८०५ १६३४ ८५८९ 

(ि) मानव बेचर्बिनबाट पीर्डत तथा प्रभाहवत भई अलपरमा परेका नेपालीिरूको उद्धार तथा राितका 
लार्ग हवगतमा भारतजस्थत ददल्ली राजदूतावास र कोलकत्ताजस्थत मिावाजणज्यदूतावासलाई ददइँदै आएको 
सियोगलाई आ.व. २०७१/७२ बाट थाइल्याण्ड र अबिुावी जस्थत नेपाली राजदूतावासमा पर्न हवस्तार 
गररएको । उक्त सियोग रकमबाट पीर्डत तथा प्रभाहवतिरूको मानव बेचर्बिन तथा ओसारपसारबाट 
उद्धार र स्वदेश हर्ती गनि मागिर्नदेशनको आिारमा िचि गनेगरी सियोग रकम पठाउने गररएको । 
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अनसूुची - 15 
अनदुान प्राप्त सांस्थाको हववरण आ.व.२०७४/०७५ 

क्र. 
सां. 

सांस्थाको नाम जजल्ला स्थानीय ति 
सम्पकि  व्यजक्त/ 

पद 
सम्पकि  नम्बर 

रकम रु लािमा 

चाल ु

 

पुजँीगत 

 

जम्मा 

प्रदेश नां. १ 

1 अपाङ्ग सेवा सांं पाँचथर 
हर्ददम.न.पा.-

०१ 
नर्बन ढुांगाना/ 

अध्यक्ष 

९८४२६६१७५४ 2 

  

2 

2 
नवयगु अपाङ्ग 
समाज 

इलाम 
माई जोगमाई 
गाउँपार्लका-०४  

रर्बन अर्िकारी/ 

अध्यक्ष 
९८४२७४०६४३ 2 

  

2 

3 
समाज सेवा यवुा 
सिुार सांं  

 ापा 

मेचीनगर न.पा.-
07 

िमिराज जंर्मरे/ 

अध्यक्ष 
०२३562507 2 

  

2 

4 
दमक अपाङ्ग 

सियोग सर्मर्त 
दमक न.पा.-०८ 

िगेन्त्र भट्टराई/ 

अध्यक्ष 
९८५२६७०७९५ 2 

  

2 

5 

नेपाल अपाङ्ग सांं, 

िगेन्त्र नवजीवन 
केन्त्र 

भरपरु न.पा.-०४ िन जजु/ु 

अध्यक्ष 

९८५२६७८७३६ 4 

  

4 

6 सामथ्यि समाज 

मोरङ 

हवराटनगर 

म.िा.न.पा.-१२ 

हवमल बस्नेत/ 

अध्यक्ष 
९८५२०२४९७२ 5 

  

5 

7 पवुािञ्चल र्स.र्ब.आर. 
हवराटनगर 

म.िा.न.पा.-०७ 

राजेन्त्र यादव/ 

अध्यक्ष 
९८४२०२७१६०   15 15 

8 
नेपाल अपाङ्ग 
महिला सांं 

सनु्त्दरिरैचा 
न.पा.-१२ 

भीमा िर्तवडा 
/अध्यक्ष 

९८५२०५७०११   3 3 

9 मोरङ्ग नेरिीन सांं 
बेलबारी न.पा.-

०३ 

साहवरा कोइराला 
/अध्यक्ष 

९८४२०६७४८७ 1 
  

1 

10 
नेपाल कुष्ठरोग 
सांगर्त िरान 

सनुसरी 

िरान 

उप.मिा.न.पा. 
    2 

  
2 

11 

सांकल्प समदुायमा 
आिाररत 
पनुस्थािपना केन्त्र 

इनरुवा न.पा.-
०३ 

लिनलाल 

शाि/अध्यक्ष 
९८५२०४८६०८ 2 

  

2 

1. 12 

असिाय उत्थान 
तथा हवकास केन्त्र 
नेपाल 

इटिरी 
उप.मिा.न.पा. 

    2 

  

2 

2. 13 अपाङ्ग सेवा सांं िनकुटा 
िनकुटा न.पा.-
०७ 

देव कुमारी 
वाग्ले/अध्यक्ष 

०२६-५२१४७४, 

९८४२५१६२४० १   १ 

3. 14 अपाङ्ग हवकास सांं उदयपरु 
र्रयगुा न.पा.-
११ 

चन्त्र राई/ 

अध्यक्ष 
9842825433 ३ ३ ६ 

15 
एकीकृत स्रोत 
व्यवस्थापन सर्मर्त 

ओिलढुांगा 

र्सहद्धचरण न.पा.-
०५ 

राजकुमार 

रुम्जाली/अध्यक्ष 
०३७-५२०६०७ १ 

  

१ 

16 

समावेशी हवकासका 
लार्ग हवकलाङ्ग 
मञ्च 

र्सहद्धचरण न.पा.-
१२ 

गोपालमान 

थापा/अध्यक्ष 
९८४२९३१२७६ १ 

  

१ 

सांस्थाको सांख्या: १६   जम्मा: ५१ 
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प्रदेश नां. २ 

१७ समावेशी अपाङ्ग सांं 

सप्तरी 

राजहवराज न.पा.-
०९ 

शर्तसचन्त्र 

 ा/अध्यक्ष 
9852820382 2 

  
2 

१८ 
सगरमाथा अपाङ्ग 
कल्याण सांं 

राजहवराज न.पा.-
०९ 

बलदेव कुमार 
मण्डल अध्यक्ष 

९८४२८९२६६५, 

९८०४७९१२३० 
2 

  

2 

१९ 
जनता सामदुाहयक 
हवकास केन्त्र 

र्सरिा 

नरिालकवा 
नगरपार्लका 

राम दयाल यादव, 
दोभासे   

१ 
  

१ 

२० र्सरािा बाहिरा सांं 
र्सरिा न.पा.-
०९ 

गांगाराम यादव, 
दोभासे 

9743018746 १ 
  

१ 

२१ अपाङ्ग समाज 

िनरु्ा 

जनकपरु 
उप.म.िा.-०४ 

शरिुनलाल कणि, 
अध्यक्ष  

०४१-५२८३०३, 

९८४४१३५७४५ 

१ 

  

१ 

२२ 

नेपाल अपाङ्ग सांं, 

िगेन्त्र नवजीवन 
केन्त्र 

जनकपरु 
उप.म.िा.-०८ 

जशवचन्त्र शाि, 
अध्यक्ष  

9854020070 ४ 

  

४ 

२३ 

अन्त्िाअन्त्िी 
सामदुाहयक हवकास 
केन्त्र 

बारा 

पत्ता नलागेको 
    

2 

  

2 

२४ 
नेपाल अपाङ्ग सेवा 
सांं  

जजतपरु र्समरा 
उप.म.िा.न.पा.-
०१ 

गांगाप्रसाद वाग्ले, 
अध्यक्ष  

९८४५०५९६२४ 2 

  

2 

२५ 
प्ररेणा अपाङ्ग 
पनुस्थािपना केन्त्र 

सलाििी 
मलांगवा न.पा.-
०८ 

उद्धवराज भट्टराई, 
अध्यक्ष  

9849095695   10 10 

२६ 

श्री ददधय कल्याण 
अपाङ्ग सियोग 
सर्मर्त 

रौतिट 

गढीमाई 
नगरपार्लका 

र्नलम न्त्यौपाने, 
अध्यक्ष  

9845572405 2 

  

2 

२७ 
राहिय अपाङ्ग 
सांगठन नेपाल 

मािवनारायण 
नगरपार्लका 

वैिनाथ मितो, 
अध्यक्ष  

9845171056 4 
  

4 

२८ 
राहिय अपाङ्ग 
कल्याण सांं 

गौर न.पा.-०४ 
राजेश शाि, 
अध्यक्ष  

9855040385 १ 
  

१ 

सांस्थाको सांख्या: १२ 
    

  जम्मा: 32 

प्रदेश नां. ३ 

२९ अपाङ्ग कल्याण सांं र्सन्त्िुली 
कमलामाई 
न.पा.०६ 

हवरू लामा, 
अध्यक्ष 

9854041343 2 
  

2 

३० 
अपाङ्गता सचेतना 
सेवा केन्त्र 

रामेछाप 
मन्त्थली न.पा.-
०१ 

बदर नयाँिरे, 
अध्यक्ष 

9744000292 2 
  

2 

३१ 
नेरिीन हवकास 
सांस्था 

र्सन्त्िुपाल्चोक 

चौतारा न.पा.-
०५ 

पदमबिादरु शे्रष्ठ, 
अध्यक्ष 

9841899019 2 
  

2 

३२ 

अपाङ्ग सरुक्षा तथा 
ग्रामीण हवकास 
सांस्था 

चौतारा न.पा.-
०५ 

अम्बरबिादरु ंले, 
अध्यक्ष 

9841894685 १ 

  

१ 

३३ 

अपाङ्ग समन्त्वय 
तथा सीप हवकास 
केन्त्र 

चौतारा न.पा.-
०५ 

प्रददप शे्रष्ठ, 
अध्यक्ष 

9851008805 2 

  

2 
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३४ 
नवुाकोट बहिरा 
सांं 

नवुाकोट 

हवदरु न.पा.-०४ 
हवक्रम ंले, 
अध्यक्ष 

९८६०००५६०६ १ 
  

१ 

३५ 
अपाङ्ग मानव 
अर्िकार मञ्च 

हवदरु न.पा.-०१ 
लोचन भट्टराई, 
अध्यक्ष   

१ 

  

१ 

३६ 

दृहष्टहविीन 
व्यजक्तिरूको 
एकीकृत 
सामदुाहयक हवकास 
केन्त्र काभ्रपेलाञ्चोक 

िरु्लिेल न.पा.-
०४ 

कृष्णमान बल 
तामाङ,  अध्यक्ष 

9741022195 १ 

  

१ 

३७ नेपाल अपाङ्ग सांं 
पाँचिाल न.पा.-
०६ 

सरु्नता लामा, 
अध्यक्ष 

9841463503 2 
  

2 

३८ 
नेपाल अपाङ्ग सेवा 
केन्त्र 

बनेपा न.पा.-१४ 
श्याम काकी, 
अध्यक्ष 

9849769131 १ 
  

१ 

३९ 
राहिय अपाङ्ग 
मिासांं नेपाल 

काठमाडौँ 

का.म.न.पा.-३१ 
सदुशिन सवेुदी, 
अध्यक्ष 

4229522, 

 ९८५१०५९३६० 
२८ 

  

२८ 

४० 

अपाङ्गता भएका 
व्यजक्तिरूका लार्ग 
स्वावलम्बन जीवन 
पद्धर्त केन्त्र 

का.म.न.पा.-७ 
गणेश के.सी., 
अध्यक्ष 

४४८२२१०/ 

९८५१०३०५१४ 
१६ १५ ३१ 

४१ राहिय अपाङ्ग कोर् का.म.न.पा.-३१ 
गोपाल भण्डारी, 
सभापर्त 

९८४२३१६३०३/ 

४२२४९६८ 
१० २५ ३५ 

४२ 
नेपाल अपाङ्ग मानव 
अर्िकार केन्त्र 

गोकणेश्वर 
न.पा.-५ 

जगदीश अर्िकारी, 
अध्यक्ष 

9851074661 १७ १० २७ 

४३ 

नेपाल अपाङ्ग सांं, 

िगेन्त्र नवजीवन 
केन्त्र 

गोकणेश्वर 
न.पा.-६ 

भपूर्त सांजेल, 
कायिकारी र्नदेशक 

9851144914 

9841313246 

01-4911678 

४४ 

  

४४ 

४४ 
राहिय बहिरा 
मिासांं नेपाल 

का.म.न.पा.-३२ 
के.हप. अर्िकारी, 

अध्यक्ष 

9851144801 

4220514 

१७ 
  १७ 

४५ 
कुष्ठरोग र्नवारण 
सांं  

का.म.न.पा.-०३ 
सूयिप्रसाद शे्रष्ठ, 
अध्यक्ष 

4720047 

९८५१०२६२८२ 

७५ 
  ७५ 

४६ 

राहिय अपाङ्ग 
पनुस्थािपना केन्त्र-
नेपाल  

का.म.न.पा.-१६ रामप्रसाद ढुांगाना, 
अध्यक्ष 

4385526, 
9851158304 ७ 

  

७ 

४७ 
बहिरा दृहष्टहविीन 
अर्भभावक समाज 

का.म.न.पा.-०२ 
मदन मिजिन, 
अध्यक्ष  

९८४१८०२४६२ २ 
  

२ 

४८ 
काठमाडौँ बहिरा 
सांं  

का.म.न.पा.-०२ 
सत्यदेबी वाग्ले, 
अध्यक्ष  

९८४१४०७६०१ 

(दोभासे) 
२ 

  
२ 

४९ 

अन्त्ि अपाङ्ग 
प्राहवर्िक तथा सीप 
हवकास केन्त्र 

हक्रर्तपरु न.पा. शजशकला र्सांि, 
अध्यक्ष    

३ 

  

३ 

५० 
नेपाल िोचापडु्का 
सांं 

का.म.न.पा.-०२ 
दलबिादरु काकी, 
अध्यक्ष  

९८४१६३६२३३ २ 
  

२ 

५१ 
राहिय अपाङ्ग 
श्रीमती सांं 

का.म.न.पा.-१६ 
उर्ा र्सांिडा, 
अध्यक्ष  

९८४१७२८६३६ ३ 
  

३ 

५२ 
नेपाल अपाङ्ग 
महिला सांं 

का.म.न.पा.-०५ 
र्नमिला र्िताल, 
अध्यक्ष  

9851132391 ९ १० १९ 
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५३ 
राहिय बहिरा तथा 
ससु्तश्रवण सांं  

का.म.न.पा.-०७ 
लक्ष्मी देवकोटा, 
अध्यक्ष 

4498297 

9841963508 
५ 

  

५ 

५४ 
डाउन र्सण्ड्रोम 
समाज नेपाल 

का.म.न.पा.-२६ 
जशला थापा, 
अध्यक्ष 

९८५१०९२२५० २ 
  

२ 

५५ 

नेपाल एकीकृत 
नेरिीन हवकास 
समाज 

का.म.न.पा.-१६ 

सरु्नता 
पन्त्त/कायिकारी 
र्नदेशक 

9851092304 ३ 

  

३ 

५६ 

बौहद्धक अपाङ्गता 
अर्भभावक मिासांं 
नेपाल 

का.म.न.पा.-30 
मकुुन्त्द दािाल, 
अध्यक्ष 

9851064166 ४ 

  

४ 

५७ 
नेपाल दृहष्टहविीन 
कल्याण सांं 

का.म.न.पा.-११ 
कुमार थापा, 
अध्यक्ष 

9841745912 १ 
  

१ 

५८ 
नेपाल ससु्तश्रवण 
सांं 

हक्रर्तपरु न.पा.-
१० 

मचाभाई मिजिन, 
अध्यक्ष 

9841354638 १ 
  

१ 

५९ िातेमालो केन्त्र 
बढुार्नलकण्ठ 
न.पा.-०४ 

भैरव के.सी., 
अध्यक्ष 

9841244785 

४३७९५९० 
३ 

  
३ 

६० 

अपाङ्गता अर्िकार 
र हवकासका लार्ग  

हक्रयाशील नेपाल  

का.म.न.पा.-२९ 
वीरेन्त्र राज 
पोख्रले, अध्यक्ष 

9851043399 ३ 

  

३ 

६१ नेपाल भकभके सांं टोिा न.पा.-१४ 
सांजय कुमार  ा, 
अध्यक्ष 

९८४१८४४२३० २ 
  

२ 

६२ 

राहिय ससु्त 
मन:जस्थर्त कल्याण 
सांस्था नेपाल 

काठमाडौँ सजचदानन्त्द 
४४६२३६४, 

४४६२३६१ 
  

  

  

६३ 

नेपाल राहिय 
अपाङ्ग मानव 
अर्िकार सांरक्षण 
मांच 

का.म.न.पा.-२८ 
बाबकृुष्ण मिजिन, 
अध्यक्ष 

९७४१०९१७६५ ३ 

  

३ 

६४ 

र्रक क्षमता 
भएका 
व्यजक्तिरूको समूि 

का.म.न.पा.-३४ 

जजतबिादरु 
ज्ञवाली, 
सल्लािकार 

९७५१०५१२३० २ 

  

२ 

६५ 
अहटजम केयर 
सोसाइटी नेपाल 

का.म.न.पा.-०२ 
डा.सरु्नता मलेकु, 
अध्यक्ष 

9841850571 

४४१९०१० 
५ 

  
५ 

६६ 
नेपाल डाउन 

र्सण्ड्रोम सांं  
का.म.न.पा.-३१ 

डा.लर्लता जोशी, 
अध्यक्ष 

९८५१०६५८९५ ५ 

  

५ 

६७ 
नेरिीन महिला 
सांं, नेपाल 

का.म.न.पा.-0४ 
सीता सवेुदी, 
अध्यक्ष 

9841407263 २ 

  

२ 

६८ 

नेपाल राहिय 
अपाङ्ग पनुस्थािपना 
सर्मर्त 

पत्ता नलागेको 

    

२ 

  

२ 

६९ 
ससु्तमनजस्थर्त 
सरोकार समाज 

पत्ता नलागेको 
    

२ 
  

२ 

७० 

अपाङ्ग मानव 
अर्िकार प्रवद्धिन 
समाज 

का.म.न.पा.-१० 
अचतु सवेुदी, 
अध्यक्ष 

9851167651 २ 

  

२ 

७१ क्यान्त्सर सोसाइटी का.म.न.पा.-१० राम मैनाली, 9851054748 २   २ 
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नेपाल अध्यक्ष 

७२ 

राहिय मानर्सक 
स्वास्थ्य 
स्वावलम्बन सांगठन 
(कोजशश) 

का.म.न.पा.-11 
मातकृाप्रसाद 
देवकोटा, अध्यक्ष 

5190103 

९८५११९७३१३ 
१५ 

  

१५ 

७३ 
राहिय अपाङ्ग बाल 
सिायता सांं  

का.म.न.पा.- 
र्नतेशकुमार गपु्ता, 
अध्यक्ष 

९८४११८८४७९ ४ 
  

४ 

७४ 
अपाङ्गता अनसुन्त्िान 
केन्त्र 

का.म.न.पा.-10 
गोर्बन्त्द आचायि, 
अध्यक्ष 

९८४१५१९३१० १ 
  

१ 

७५ नेपाल अपाङ्ग समाज का.म.न.पा.-२९ 
तेजकुमारी, 
अध्यक्ष 

98417023८७ २ 
  

२ 

७६ 
सजृनशील अपाङ्ग 
आवाज नेपाल 

का.म.न.पा.-१1 
र्सजिना के.सी., 
अध्यक्ष 

9851195848 ४ 
  

४ 

७७ 
नेपाल हिमोहर्र्लया 
सोसाईटी 

का.म.न.पा.-१० 
वेदराज ढुांगाना, 
अध्यक्ष 

9851166399 ५ 
  

५ 

७८ नेपाल नेरिीन सांं का.म.न.पा.-0४ 
रमेश पोिरेल, 
अध्यक्ष 

९८५१११५४९९   २० २० 

७९ ईप्सा नेपाल का.म.न.पा.-२९ 
सांगीता पन्त्त, 
अध्यक्ष 

४३५७४९५, 

९८५११३६५५४ 
  २० २० 

८० 
पाटन सामदुाहयक 
पनुस्थािपना सांस्था 

लर्लतपरु 

लर्लतपरु 
म.िा.न.पा. 

इजन्त्दरा जोशी, 
  

३ 
  

३ 

८१ 
राहिय शारीररक 
अपाङ्ग सांं नेपाल 

लर्लतपरु 
म.िा.न.पा.-१1 

हकरण जशल्पकार, 
अध्यक्ष 

5260928 

९८४१३९४४५३ 
४ 

  

४ 

८२ 

अपाङ्गता 
सशक्तीकरण 
समाज नेपाल  

मिालक्ष्मी 
न.पा.-०५ 

टेकनाथ न्त्यौपाने, 
अध्यक्ष 

९८४१५८२७२७, 

९८५१०९४०४९ 
2 

  

२ 

८३ 
बौहद्धक अपाङ्गताका 
आमा समाज 

लर्लतपरु 
म.िा.न.पा.-१० 

र्सजिना के.सी., 
सजचव 

९८४९५९१९४२ ६ 
  

६ 

८४ 
मजस्तष्क पक्षंात 
स्वावलम्बन समिु 

पत्ता नलागेको   
  

२ 
  

२ 

८५ 
बौहद्धक अपाङ्गताका 
अर्भभावक समाज 

मिालक्ष्मी न.पा. 
प्रभा जंर्मरे, 
अध्यक्ष 

९८५१०९०५०० २ 
  

२ 

८६ 

पनुस्थािपना र 
हवकासका लार्ग 
स्रोत केन्त्र 

(RCRD) 

भक्तपरु 

भक्तपरु न.पा.-
०२ सूयिभक्त प्रजापर्त, 

अध्यक्ष 

9841210910 

6612630  

6612365 
७ 

  

७ 

८७ 
अांशवादी कल्याण 
सांं 

 चाँगनुारायण 
न.पा.- 

इन्त्रबिादरु शािी, 
अध्यक्ष   

२ 
  

२ 

८८ भक्तपरु बहिरा सांं 
भक्तपरु न.पा.-
०६ 

सूयिबिादरुप्रसाद 
बढुाथोकी, 
अध्यक्ष 

9841091741 १ 

  

१ 

८९ 
ग्रामीण अपाङ्गता 
समन्त्वय सर्मर्त 

 चाँगनुारायण 
न.पा.-०४ 

गोपाल पोिरेल, 
अध्यक्ष   

१ 
  

१ 

९० 

 अपाङ्गता भएको 
व्यजक्तिरूको 
अर्िकार र 
हवकासका लार्ग 
स्रोत केन्त्र 

 सूयिहवनायक 
न.पा.- 

    

१ 

  

१ 
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९१ जचतवन बहिरा सांं 

जचतवन 

भरतपरु 
म.ि.न.पा.-१० 

हवष्णकुुमारी 
पौडेल, अध्यक्ष 

9845179231 १ 
  

१ 

९२ जचतवन नेरिीन सांं 
भरतपरु 
म.ि.न.पा.-०४ 

भरतमणी 
भट्ट,अध्यक्ष 

०५६-५२५१६७ २ 
  

२ 

९३ 
बौहद्धक अपाङ्गता 
अर्भभावक सांं 

भरतपरु 
म.ि.न.पा.-१० 

र्नमािणकुमार शे्रष्ठ, 
अध्यक्ष 

9855063711 १ 
  

१ 

९४ अपाङ्ग समाज 
भरतपरु 
म.ि.न.पा.-१० 

अजम्बका लाल 
शे्रष्ठ,अध्यक्ष 

9855061544 २ 
  

२ 

९५ 
अपाङ्ग जागरण 
अर्भयान 

भरतपरु 
म.ि.न.पा.-१० 

अजम्बका लाल 
शे्रष्ठ/अध्यक्ष 

9855061544 १ 
  

१ 

९६ मानव सेवा आश्रम 

मकवानपरु 

िेटौडा 
उप.म.िा.न.पा-
०४ 

रामजी अर्िकारी/ 

अध्यक्ष 

०५७-५२७३९४ 

९८५१११२४७० 
१४ 

  

१४ 

९७ 

आशा हवशेर् 
पाठशाला तथा 
पनुस्थािपना केन्त्र 

िेटौडा 
उप.म.िा.न.पा-
०७ 

रुपा काकी, 
अध्यक्ष 

9845304263 १० 

  

१० 

९८ 
अपाङ्ग स्वावलम्बन 
जीवन पद्धर्त केन्त्र 

मनिरी 
गाउँपार्लका 

सरेुश ंलान/ 

अध्यक्ष 
९८४५२९६६७७ २ 

  
२ 

सांस्थाको सांख्या: ६८   जम्मा: ४९४ 

प्रदेश नां. ४ 

९९ तनिुँ बहिरा सांं 

तनिुँ 

धयास न.पा.-०३ 
चन्त्रकान्त्त पौडेल, 
अध्यक्ष   

३ 
  

३ 

१०० 

नेपाल अपाङ्ग सांं, 

िगेन्त्र नवजीवन 
केन्त्र 

भान ुन.पा.-०९ 
र्सताराम बजगाईं, 
अध्यक्ष 

९८५६०६०८७८ २ 

  

२ 

१०१ 
प्रगर्तशील अपाङ्ग 
सांं 

गोरिा 
गोरिा न.पा.-

०३ 

अम्बर गरुुङ्ग, 
अध्यक्ष   

१ 

  

१ 

१०२ 
अपाङ्ग सांरक्षण 
समाज 

लमजङु 
बेशीसिर न.पा.-

०८ 

चन्त्रकान्त्त पौडेल, 
अध्यक्ष 

९८५६०४५२७८ २ 
  

२ 

१०३ 
स्याङ्गजा अपाङ्ग 
समाज 

स्याङ्गजा 

पतुलीबजार 
न.पा.-०१ 

यवुराज पराजलुी, 
अध्यक्ष 

९८५६०५२०१७ ३ 
  

३ 

१०४ स्याङ्गजा बहिरा सांं 
पतुलीबजार 
न.पा.-०१ 

कुलप्रसाद भट्टराई 
अध्यक्ष 

९८४१६३२१३ १ 
  

१ 

१०५ 
बौहद्धक अपाङ्गता 
समाज नेपाल 

कास्की 

पोिरा लेिनाथ 
म.न.पा.-१५ 

हवष्णपु्रसाद 
भण्डारी, अध्यक्ष 

९८५६०६०६६१ २ 
  

२ 

१०६ 

स्वावलम्बन जीवन 
पद्धर्त समाज 
नेपाल 

पोिरा लेिनाथ 
म.न.पा.-१५ 

हितमान छन्त्तेल, 
अध्यक्ष 

०६१-४३२५९४ 

९८४६१०६४७० 
३ 

  

३ 

१०७ 
श्रवण दृहष्टहविीन 
सांं नेपाल 

पोिरा लेिनाथ 
म.न.पा.-०८ 

पषु्प राज ररमाल 
अध्यक्ष 

९८५६०२३०५२ १ 
  

१ 

१०८ 
अपाङ्ग स्वावलम्बन 
हवकास सांं 

पोिरा लेिनाथ 
म.न.पा.-१० 

दीपक र्तमजल्सना, 
अध्यक्ष 

९८५६०२११६८ २ 
  

२ 

१०९ गण्डकी बाहिरा सांं 
पोिरा लेिनाथ 
म.न.पा.-०८ 

जमान र्सांि गरुुङ्ग, 
अध्यक्ष 

०६१-५२३२९५ 

९८६००९४६६७ 
१ 

  

१ 

११० 
नेपाल अपाङ्गता 
समाज सेवा सांं  

पोिरा लेिनाथ 
म.न.पा.-०९ 

बहुद्धसगर वागदास, 
अध्यक्ष 

९८४६०३००८८ २ 
  

२ 
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१११ कास्की नेरिीन सांं  
पोिरा लेिनाथ 
म.न.पा.-३२ 

लक्ष्मण सवेुदी, 
अध्यक्ष  

९८५६०२९८०१ ४ 
  

४ 

११२ 
नेपाल अपाङ्गता 
महिला सांं 

पोिरा लेिनाथ 
म.न.पा.-०१ 

जमनुा पौडेल, 
अध्यक्ष    

१ 

  

१ 

११३ 

िररयोिकि  
अस्पताल (ग्रीन 
पिार)  

पोिरा लेिनाथ 
म.न.पा.-१५ 

र्नरुपमा पोिरेल, 
शािा अर्िकृत 

०६१-४३०९५० 

९८४१८७६९०२ 
  १५ १५ 

११४ बाग्लङु बाहिरा सांं बाग्लङु 
बाग्लङु न.पा.-
०२ 

सन्त्तोर् पौडेल, 
अध्यक्ष 

9857628437 

९८६००९४८५५ 

(दोभासे) 
२ 

  

२ 

११५ 
सार्लकराम ज्येष्ठ 
नागररक आश्रम 

पवित पत्ता नलागेको 
    

५ 
  

५ 

११६ 
जजल्ला अपाङ्ग 
िेलकुद सांं 

नवलपरासी 

रामग्राम न.पा.-
१३ 

नारायण कुमी, 
अध्यक्ष 

9847383028 २ 
  

२ 

११७ 
जनजागरृ्त अपाङ्ग 
सांस्था 

प्रतावपरु 
गाउँपार्लका-०६ 

वच्चा राजभर, 
अध्यक्ष 

9847021537 ३ 
  

३ 

११८ 
अपाङ्ग पनुस्थािपना 
केन्त्र 

सनुवल न.पा.-
१२ 

 रु्लमाया 
चापागाई, 
अध्यक्ष  

9847376093 २ 

  

२ 

सांस्थाको सांख्या: १९   जम्मा: ५७ 

प्रदेश नां. ५ 

११९ 
नेपाल दृहष्टहविीन 
उथान सांं  

रुपन्त्देिी 
सैनामैना न.पा.-
१० 

 िमुनाथ 
अर्िकारी, अध्यक्ष  

९८४७०२५८८१ ३ 

  

३ 

१२० अपाङ्ग उथान समाज कहपलवस्त ु
बाणगांगा न.पा.-
०४ 

 िेमनाथ ज्ञवाली, 
अध्यक्ष    

३ 
  

३ 

१२१ आशा अपाङ्ग केन्त्र   रेसङु्गा न.पा.-०२ 

 गांगा रायमा ी, 
उपाध्यक्ष 

  

९८४७१०५१११ ५ 

  

५ 

१२२ अपाङ्ग सेवा सांं 

दाङ 

तलुसीपरु 
उप.म.िा.न.पा     

३ 
  

३ 

१२३ 

नेपाल अपाङ्ग सांं, 

िगेन्त्र नवजीवन 
केन्त्र 

ंोरािी 
उप.म.िा.न.पा-
१४ 

श्रीमान न्त्यौपाने, 
अध्यक्ष  

९८४७८३१५६२ ४ 

  

४ 

१२४ राप्ती बहिरा सांं  

तलुसीपरु 
उप.म.िा.न.पा-
०५ 

अजयकुमार शमाि, 
अध्यक्ष  

९८४७८४२८९३ ५ 

  

५ 

१२५ 

अपाङ्ग मानव 
अर्िकार एवां 
सरोकार मञ्च 

ंोरािी 
उप.म.िा.न.पा-
१५ 

बासदेुव ररजाल, 
मिासजचव  

९८४७८७५०४२ ३ 

  

३ 

१२६ समावेशी अपाङ्ग सांं 
लमिी न.पा.- 

    
२ 

  
२ 

१२७ 
अपाङ्ग समाज सिुार 
केन्त्र 

तलुसीपरु 
उप.म.िा.न.पा     

३ 
  

३ 

१२८ 
अपाङ्ग बिउुदेशीय 
पनुस्थािपना केन्त्र 

रुकुम 

मसुीकोट न.पा.-
०१ 

गणेशबिादरु 
के.सी., अध्यक्ष  

९८४७९५४५१६ ३ 
  

३ 

१२९ अपाङ्ग सांरक्षण मांच  
मसुीकोट न.पा.-
०१ 

मनमती 
पनु/अध्यक्ष  

९८४४९८९४७४ २ 
  

२ 

१३० राहिय अपाङ्ग सेवा प्यठुान मल्लरानी जमुानर्सांि ९८५७८३३४७८ ३   ३ 
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सांं गाउँपार्लका-०४ के.सी./अध्यक्ष 

१३१ 

अपाङ्ग सशक्तीकरण 
एवां सञ्चार केन्त्र 
(डेक) नेपाल, 

बाँके 

बैजनाथ 
गाउँपार्लका-०४ 

देवीदत्त आचायि/ 

अध्यक्ष  
९८५८०२४६६९ १० ३० ४० 

१३२ ससु्त मनजस्थर्त 
अर्भभावक सांं 

नेपालगञ्ज 

उप.न.पा.-०९ 

गोकणिप्रसाद 
आचायि, 
अध्यक्ष  

९८५८०२६७५५ ५ 

  

५ 

१३३ बाँके नेरिीन सांं 
नेपालगञ्ज 
उप.न.पा.-१३ 

भावकु जांग थापा, 
सजचव 

९८४८०२३४३६ ५ 
  

५ 

१३४ बददिया नेरिीन सांं  बददिया 
गलुररया न.पा.-
०३ 

जचन्त्तामजण कां डेल, 
अध्यक्ष  

९८४८१५१२२६ ४ 
  

४ 

सांस्थाको सांख्या: १५   जम्मा: ९३ 

प्रदेश नां. ६ 

१३५ 
कल्याणकारी अपाङ्ग 
सेवा सांं  

सल्यान 

शारदा न.पा.-
०२ 

कृष्णबिादरु बढुा, 
अध्यक्ष 

९७४८५७८१४३ ३ 
  

३ 

१३६ पार्थभरे अपाङ्ग सांं 
छरेश्वोरी 
गाउँपार्लका-०१ 

र्लला ओली, 
अध्यक्ष 

९७४११७५५८६ ४ 
  

४ 

१३७ 

मध्यपजिमाञ्चल 
क्षेरीय 

नेपाल अपाङ्ग 
समाज 

सिेुत 

वीरेन्त्रनगर 
न.पा.- 0६ 

सम्मर बिदरु 
मल्ल, 
अध्यक्ष 

९८४८०३४१७३ १ 

  

१ 

१३८ 
अपाङ्गता पैरवी एवां 
सशक्तीकरण केन्त्र 

वीरेन्त्रनगर 
न.पा.- 0४ 

नन्त्दप्रसाद 
चौलागाई, 
अध्यक्ष 

९८४८२४६४७९ ५ 

  

५ 

१३९ नेरिीन सेवा सांं 
वीरेन्त्रनगर 
न.पा.- 0८ 

टेकबिादरु कामी, 
अध्यक्ष 

९८५८०५२२९९ १ 
  

१ 

१४० 

सामदुाहयक 
अपाङ्गता हवकास 
केन्त्र 

लेकवेशी न.पा.-
0९ 

नारायण बास्तोला, 
अध्यक्ष 

९८४८१४२८४२ १ 

  

१ 

१४१ 
अपाङ्ग सशक्तीकरण 
केन्त्र 

वीरेन्त्रनगर 
न.पा.- 0७ हवन ुशमाि, अध्यक्ष 

९८५८०२८२३६ ५ १० १५ 

१४२ 

 मध्यपजिमाञ्चल 
बहिरा सशक्तीकरण 
सांं 

वीरेन्त्रनगर 
न.पा.- 0६ 

यज्ञबिादरु काकी, 
अध्यक्ष 

   २ 

  

२ 

१४३ 
शारीररक अपाङ्ग 
सेवा सांं 

वीरेन्त्रनगर 
न.पा.-११ 

नन्त्दबिादरु 
कसेरा, सजचव 

9848246479 २ 
  

२ 

१४४ 
पांचकोशी अपाङ्ग 
हवकास मञ्च 

दैलेि 

नारायण न.पा.-
०१ 

रत्नबिादरु शािी, 
अध्यक्ष 

9858050877 ३ 
  

३ 

१४५ 
अपाङ्गता पैरवी एवां 
सशक्तीकरण केन्त्र 

दलु्ल ुन.पा.-०५ 
 क्कप्रसाद 
पोख्रले/अध्यक्ष 

9858052406 ३ 
  

३ 

१४६ सिारा समूि  िमु्ला 
र्सर्मकोट  

गाउँपार्लका-05 

सूयिप्रसाद पौडेल/  

अध्यक्ष 
९८६००३२०२४ ३ 

  
३ 

१४७ 
अपाङ्ग पनुस्थािपना 
तथा हवकास केन्त्र 

जमु्ला 
चन्त्दनाथ न.पा.-
०६ 

नन्त्दराज र्िताल, 
अध्यक्ष 

9848302293 २ 
  

२ 

१४८ 

सामदुाहयक रेर्डयो 
नेपाली अवाज 
एर्.एम. कार्लकोट 

िाँडाचक्र 
न.पा.-०१ 

भरतराज र्बष्ट, 
र्नदेशक 

९८४८३०७४६७ २ 

  

२ 

१४९ लार्लगरुाँस कार्लका तलुाराम र्िताल, ९८४८३९०७०० २   २ 
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सामदुाहयक 
अध्ययन केन्त्र 

गाउँपार्लका-०३ अध्यक्ष 

सांस्थाको सांख्या: १४   जम्मा: ४९ 

प्रदेश नां. ७ 

१५० अपाङ्ग सेवा सांं 

कञ्चनपरु 

भीमदत्त न.पा.-
१८ 

उपेन्त्रबिादरु 
िडायत, अध्यक्ष 

९८४८७२०३०४ १ 

  

१ 

१५१ 

नेपाल राहिय 
समाज कल्याण 
सांं (NNSWA) 

भीमदत्त न.पा.-
१८ 

अशोक ९८५८७५००३८ १० १५ २५ 

१५२ नेरिीन सांं  डोटी 
ददपायल 
र्सलगडी न.पा.-
०१ 

कहपल हव.क., 
अध्यक्ष 

९८४८५४९४८०, 

९८५१०९९८२८ 
२ 

  

२ 

१५३ 

अपाङ्गता भएका 
नागररकिरूको 
पनुस्थािपना 
केन्त्र 

बैतडी 
दशरथचन्त्द 
न.पा.-०१ 

अम्बादत्त भट्ट, 
अध्यक्ष 

९८५११०५२३० २ 

  

२ 

१५४ 
जजल्ला अपाङ्ग 
सरुक्षा सञ्जाल 

ब ाङ 

जयपथृ्वी न.पा.-
०४ 

रमेशबिादरु 
जेठारा, अध्यक्ष 

९७४९००७५३७ २ 
  

२ 

१५५ 
प्रगर्तशील यवुा 
समाज 

जयपथृ्वी न.पा.-
०९ 

उपेन्त्रबिादरु 
िडायत, अध्यक्ष 

९८४८७२०३०४ १ 

  

१ 

१५६ दाच ुिला अपाङ्ग सांं दाच ुिला 
मिाकाली 
न.पा.-०५ 

कमल र्सांि िामी, 
अध्यक्ष 

९७४९५०३४७९ २ 
  

२ 

सांस्थाको सांख्या: ७   जम्मा: ३५ 

  
   कुल जम्मा: ८११ 
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अनसूुची - 16 

ज्येष्ठ नागररकसम्बन्त्िी सांंसांस्थामा आजश्रत वदृ्धवदृ्धािरूको सङ्ग्ख्या 

क्र.सां. स्थान 
िाल बसेको सांख्या कैहर्यत मन्त्रालयबाट 

सेवा सहुविा 
पाएको 

dlxnf k'?if cf>o 
cf>o 

Ifdtf 

१ समाजकल्याण केन्त्र वदृ्धाश्रम 
पशपुर्त, काठमाडौं 

११६ ९५ २२१ २३०   छ । 

२ श्री गलेश्वर ज्येष्ठ नागररक 
आश्रम, म्याग्दी 

४२ ५ ४७ ५५   छ । 

३ तारकेश्वर वदृ्धाश्रम अरुलेवा, 
गलु्मी 

४५ ५ ५० ६०   छ । 

४ पोिरा वदृ्धाश्रम, कास्की ३३ २२ ५५ १००   छ । 
५ रािाकृष्ण वदृ्धाश्रम लेिनाथ, 

कास्की 
३० १५ ४५ ४५   छ । 

६ रािादामोदर ज्येष्ठ नागररक 
ग्राम, केलादींाट, स्याङजा 

२० १० ३० ४०   छ । 

७ िोररयांाट ज्येष्ठ 
नागररकग्राम स्याङजा  

६ ५ ११ ३०   छ । 

८ र्सद्धबाबा दगुाि भवानी 
जशवकुमारी सैज ुवदृ्धाश्रम, 
वटुवल, रुपन्त्देिी 

४ ८ १२ १६   छ । 

९ श्री सत्य साई वदृ्धाश्रम 
वसन्त्तपरु, रुपन्त्देिी 

९ ६ १५ २२   छ ।  

१० लायन्त्स सवोदय ज्येष्ठ 
नागररक सेवाग्राम ताकुि ंाट 
लमजङु 

७ ८ १५ २५   छ । 

११ पदम भवुनेश्वरी वदृ्धाश्रम, 
सलाििी 

१४ १८ ३२±५जना ससु्त 
मनजस्थर्त 

   छ । 

१२ समाज कल्याण केन्त्र, 
देवंाट,तनिुँ 

२२ १० ३२    छ । 

१३ र्नसािय सेवा सदन, बानेश्वर, 
कामाडौं 

३२ ५ ३७ ५० छ । 

१४ र्नजानन्त्द वदृ्धाश्रम टौदि, 
काठमाडौं 

८ ३ ११ ४० छ । 

१५ वदृ्धाश्रम सेवा सर्मर्त, ३ ९ १२ २०  छ । 
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र्सन्त्िपुाल्चोक 
१६ मातातीथि वदृ्धाश्रम, काठमाडौं २३ - २३ २५  छ । 
१७ हवश्राजन्त्त मजन्त्दर 

मूलंाट,िनकुटा 
२६ २१ ४७ ५०  छ । 

१८ महिला तथा वदृ्धसेवा केन्त्र, 
कञ्चनपरु 

४० १५ ५५   छ । 

१९ भेरी वदृ्ध तथा असिाय सेवा 
केन्त्र, बाकेँ 

१ २ ३ १५ छ । 

२० ओम वदृ्धाश्रम, िेटौडा, 
मकवानपरु 

११ १९ ३० ३०  छ । 

२१ हवराटेश्वर वदृ्धाश्रम सेवा 
सर्मर्त, मोरङ 

२७ २५ ५२ ११० छ  । 

२२ जानकी वदृ्धाश्रम, जनकपरु १७ २ १९ २२ छ । 
२३ माई भगवती वदृ्धाश्रम, 

इलाम 
८ २ १० २० छ । 

२४ ज्येष्ठ नागररक सम्मान 
वदृ्धाश्रम, पतलैया बारा 

५ ५ १० २०  छ । 

२५ श्री राम शान्त्ती र्नकुां ज मर्ला 
सेवा अनाथ आश्रम, सनुसरी 

१२  १२   छ । 

२६ राम जानकी वदृ्धाश्रम, 
सनुसरी 

१० ० १० ५०  छ । 

२७ मनकामना ज्येष्ठ 
नागररकग्राम सांिवुासभा 

२४ १५ ३९   छ । 

२८ प्रशाजन्त्त वदृ्धाश्रम केनदै, 
उत्तरगांगा, सिेुत 

८ ५ १३ ७०  छ । 

२९ मानवकल्याण वदृ्धाश्रम सेवा 
सर्मर्त, गलु्मी 

२५ १० ३५ ५०  छ । 

३० सिारा िेरचाि केन्त्र, भक्तपरु १६ ८ २४ ३५  छैन । 
३१ र्सहद्ध शार्लग्राम वदृ्धाश्रम, 

भक्तपरु 
२४ ८ ३२ ६०  छैन। 

३२ श्री सियोगी बचत तथा सेवा 
केन्त्र, भक्तपरु 

३४ १७ ५१   छैन । 

३३ पूवािञ्चल अपाङ्ग र असिाय 
वदृ्धा सेवा केन्त्र, सनुसरी 

५ ७ १२   छ । 

३४ र्सद्धपोिरी ज्येष्ठ नागररक ३ ५ ८ १२  छ । 
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सेवा आश्रम, हर्ददम, 
पाँचथर 

३५ ज्येष्ठ नागररक सरोकार 
केन्त्र, ंोरािी, दाङ 

९ ९ १८ २०  छ । 

३६ वदृ्ध सेवा सर्मर्त तलुसीपरु, 
दाङ 

३ ४ ७ २५  छ । 

३७ मानव सेवा आश्रम, िैटौडा, 
मकवानपरु 

४९ ५८ १०७ २५०  छ । 

३८ जशव पाविती वदृ्धाश्रम, राम्दी, 
स्याङ्ग्जा 

५७ १५ ७२ ८०  छ । 

३९ रुरवेणी वदृ्धाश्रम ररडी, 
गलु्मी 

४६ ४ ५०   छ । 

४० ओम वदृ्धाश्रम, दाच ुिला ७ १८ २५   छ । 
४१ ज्येष्ठ नागररक सम्मान 

प्रर्तष्ठान,  ापा  
३९ ८६    छ । 

४२ िररिर सन्त्यास आश्रम, 
पोिरा 

८ ७ १५   

४३ वात्स्यायान ज्येष्ठ नागररक 
आश्रम 

९ ९ १८   

४४ ददव्यसेवा र्नकेतन, 
मकवानपरु 

२५ १३ ३८ ६०  छ । 
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अनसूुची - 17 

मन्त्रालयको सङ्गठन सांरचना र दरबन्त्दी तेररज 

क) सङ्गठन सांरचना \ 

 

नेपाल सरकार 
महिला, बालबार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक 
मन्त्रालय (Ministry of Women, Children 

and Senior Citizen) 

कककककककककक ककककक 

(Social Welfare 

Council) 

ककककककककक ककककककककक ककककक 

(Central Children 

Welfare Board) 

ककककक ककक ककककककककक ककककक 
(Department of Women  

and  Children ) 

कककककक ककककककककक कककककककक (कक) 

(District  Child Welfare 

Boards) 

कककककक 
कककककककककक 

ककककककककक कककककक क 

विराटनगर,, राजविराज, पर्ाा , र  
बुटिल 

कककककककक कककककक क  

कककक कककक, िीरगञ्ज, 
पर्ाा,मकिानपरु, रुपन्देही क 

कककककक 
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अनसूुची - 17 

सङ्गठन सांरचना 
महिला, बालबार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सजचव -१ 
 

समाजकल्याण तथा सांंसांस्था 
समन्त्वय मिाशािा 

स.स. रा.प. प्र. (प्र.) -१,  
 

प्रशासन मिाशािा 
स.स.रा.प. प्र (प्र) -१, 

महिला सशक्तीकरण मिाशािा 
स.स.रा.प.प्र.(प्र) -१, 

 

उ.स.रा.प.दद्वतीय(प्र.)-       १ 
शा.अ.राप ततृीय (प्र)-       1 
म.हव.अ. राप त ृ(हवहवि)-    1 
क.इजन्त्जर्नयर राप त ृ-       1  
क.अ. रा.प.अनां प्र. (हवहवि)-  4  
ना.स.ु रा.प.अनां प्र.सा.प्र.-    10 
टा.ना.स.ु रा.प.अनां प्र.सा.प्र.-  3 
म.व.र्न.रा.प.अनां.(हवहवि)-    6 
िसचा- 8, का.स.        १4 
 

मन्त्री 
उ.स.प्र.सा.प्र. -१, ना.स.ुप्र.-१ 

 

कमिचारी प्रशासन शािा 

आर्थिक प्रशासन शािा 

उ.स.रा.प.दद्व  (लेिा)  १ 
शा.अ.रा.प.त.ृ (लेिा)   १ 
ना.स ुरा.प. अनां प्र. (लेिा) १ 

काननु तथा रै्सला कायािन्त्वयन शािा  
 

मानव बेचवर्बिन तथा ओसारपसार 
र्नयन्त्रण शािा 

उ.स.रा.प.दद्व. (न्त्याय/ काननु) -१ 
शा.अ..रा.प.त.ृ (न्त्याय/ काननु) -१ 
  
 

तथ्याङ्क हवश्लरे्ण तथा प्रकाशन शािा 
 

लैंहङ्गक हिांसा र्नवारण शािा 

उ.स.रा.प.दद्वतीय (प्र.)- १ 
शा.अ.राप ततृीय (प्र)- 2 
  

 

प्र.म.हव.अ.रा.प.दद्व. (हवहवि)   १ 
शा.अ.रा.प ततृीय (प्र)-       1 
म.हव.अ.रा.प.त.ृ, (हवहवि)     १ 
 

प्र.म.हव.अ.रा.प.दद्व. (हवहवि)   १ 
शा.अ.रा.प ततृीय (प्र)-       1 
म.हव.अ.रा.प.त.ृ, (हवहवि)     १ 
 ! 

—;'k/efOh/  ! 

उ.स.रा.प.दद्वतीय (प्र.)-       १ 
शा.अ.राप ततृीय (प्र)-       1 
म.हव.अ.रा.प.त.ृ, (हवहवि)     १ 
 

महिला हवकास तथा लैहङ्गक 
मूलप्रवािीकरण शािा 

र्नदेशक रा.प .दद्व (तथ्याङ्क) १ 
म.हव.अ.रा.प.त.ृ, (हवहवि)       १ 
प.ुस. रा.प.अनां. प्र (हवहवि)-    1 
  १ 
 

उ.स.रा.प.दद्वतीय(प्र.)-    १ 
शा.अ.राप ततृीय (प्र)-    1 

उ.स.रा.प.दद्वतीय (प्र.)-      १ 
शा.अ.राप ततृीय (प्र)-       1 
  

ज्येष्ठ नागररक सांरक्षण शािा 

अपाङ्गता अर्िकार प्रवििन शािा 

नीर्त, योजना तथा अनगुमन शािा 

-उ.स. रा.प.दद्व (प्र.)-  १ 
शा.अ.राप ततृीय (प्र)-          1 
म.हव.अ. राप त ृ(हवहवि)-       1 
 

उ.स.रा.प.दद्वतीय(प्र.)-१, 
शा.अ.राप ततृीय (प्र)- 1 

  
 शा.अ.राप ततृीय (प्र)- 1 

  
 

सांंसांस्था समन्त्वय शािा 

बाल सांरक्षण तथा  
हवकास शािा 

उ.स.रा.प.दद्वतीय (प्र.)-  १ 
शा.अ.राप ततृीय (प्र)-   1 
म.हव.अ.रा.प.त.ृ, (हवहवि)१ 
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अनसूुची - 18 

महिला, बालबार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयको दरबन्त्दी तेररज 

क्र. 
सां. 

पद शे्रणी/ति सेवा समूि 
मौजदुा 
दरबन्त्दी 

थप ंट िदु कायम 

१ सजचव  हवजशष्ट प्रशासन  १ 0 0 1 
२ सिसजचव  रा.प. प्रथम प्रशासन  ३ 0 0 3 
३ उपसजचव रा.प. दद्वतीय प्रशासन सा.प्रशासन ९ 0 1 8 
४ प्रमिु म.अ.हव. रा.प. दद्वतीय हवहवि  १ 1 0 2 
५ र्नदेशक रा.प. दद्वतीय आर्थिक योजना 

तथा तथ्याङ्क. 
तथ्याङ्क 
जेनेरल 
स्टाहटक्स 

१ 0 0 1 

6 उपसजचव रा.प.दद्वतीय प्रशासन लेिा 1 0 0 1 
7 उपसजचव रा.प. दद्वतीय न्त्याय काननु १ 0 0 1 
८ महिला हवकास 

अर्िकृत 
रा.प. ततृीय हवहवि  ३ 4 0 7 

९ लेिा अर्िकृत रा.प. ततृीय प्रशासन लेिा १ 0 0 1 
१० शािा अर्िकृत रा.प. ततृीय प्रशासन सा. प्रशासन 12 0 0 12 
११ शािा अर्िकृत रा.प. ततृीय न्त्याय काननु 0 1 0 1 
१२ कम्प्यटुर 

इजन्त्जर्नयर 
रा.प. ततृीय हवहवि  १ 0 0 1 

१३ कम्प्यटुर 
अपरेटर  

रा.प.अनां.प्रथम हवहवि  ४ 0 0 4 

१४ महिला हवकास 
र्नरीक्षक 

रा.प.अनां.प्रथम हवहवि  २ 4 0 6 

१५ लेिापाल रा.प.अनां.प्रथम प्रशासन लेिा १ 0 0 1 
१६ ना.स.ु रा.प.अनां.प्रथम प्रशासन सा. प्रशासन १४ 0 4 10 
१७ ना.स.ु रा.प.अनां.प्रथम न्त्याय काननु १ 0 1 0 
१८ टाइहपष्ट ना.स.ु रा.प.अनां.प्रथम प्रशासन सा. प्रशासन 3 0 0 3 
१९ पसु्तकालय 

सिायक 
रा.प.अनां.प्रथम जशक्षा लाइबे्ररी 

हवज्ञान 
१ 0 0 1 

२० िररदार रा.प.अनां. दद्वतीय प्रशासन सा. प्रशासन १ 0 1 0 
२१ कायािलय 

सियोगी 
शे्रणी हवहिन  प्रशासन सा. प्रशासन १४ 0 0 14 

22 िसचा  शे्रणी हवहिन   ५ 3 0 8 
जम्मा ८० 12 6 86 
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अनसूुची - 19 

महिला, बालबार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय 
महिला तथा बालबार्लका हवभागको दरबन्त्दी तेररज 

क्र.सां. पद शे्रणी/ति सेवा  समूि 
मौजदुा 
दरबन्त्दी 

थप  ंट िदु कायम कैहर्यत 

१ मिार्नदेशक रा.प. प्रथम प्रशासन सा.प्रशासन १ 0 0 1  
२ उपसजचव रा.प. दद्वतीय प्रशासन सा.प्रशासन 3 0 2 1  
३ उपसजचव रा.प.दद्वतीय प्रशासन लेिा 1 0 1 0  
४ प्रमिु म.अ.हव. रा.प. दद्वतीय हवहवि  १ 0 0 1  
५ शािा अर्िकृत रा.प. ततृीय प्रशासन सा. प्रशासन 6 0 5 1  
6 लेिा अर्िकृत रा.प. ततृीय प्रशासन लेिा १ 0 1 0  
7 महिला हवकास 

अर्िकृत 
रा.प. ततृीय हवहवि  5  3 2  

८ लेिापाल रा.प.अनां.प्रथ
म 

प्रशासन लेिा १ 0 0 1  

९ ना.स.ु रा.प.अनां.प्र. प्रशासन सा. प्रशासन 6 0 4 2  
१० कम्प्यटुर अपरेटर  रा.प.अनां.प्र. हवहवि  ४ 0 3 1  
११ महिला हवकास 

र्नरीक्षक 
रा.प.अनां.प्र. हवहवि  6  3 3  

१२ स.म.हव.र्न. रा.प,अनां.दद्व. हवहवि  3  2 1  
१३ िसचा  शे्रणी हवहिन   ५  3 2  
१४ कायािलय सियोगी शे्रणी हवहिन  प्रशासन सा. प्रशासन 8 0 5 3  
जम्मा 51  32 19  
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अनसूुची 20 
बेरुजसुम्बन्त्िी हववरण 

बेरुज ुर्र्छ्योट हववरणः 

क्र.सां कायािलय 
लगत पेश्की जम्मा 

2072।73 
सम्मको 

2073।74 
को थप बेरुज ु

िालसम्मको 
बेरुज ुर्नयर्मत असलु व्यजक्तगत सांस्थागत 

१ ताप्लेजङु ०।०० 14847।79 0।00 0।00 14847।89 2739500।00 2754347।89 

२ पाँचथर 66470।00 65321।50 12710।45 0।00 144501।95 1371220।00 1515721।95 

३ इलाम 944978।75 122800।00 0।00 0।00 1067778।75 2861802।00 3929580।75 

४  ापा 7043।50 102804।00 0।00 0।00 109847।50 176602।00 286449।50 

५ सांिवुासभा 21217।00 26461।80 0।00 0।00 47678।80 77000।00 124678।80 

६ तेह्रथमु 0।00 9779।00 0।00 0।00 9779।00 0।00 9779।00 

७ भोजपरु 9765।68 12382।24 0।00 0।00 22147।92 0।00 22147।92 

८ िनकुटा 92057।31 97038।13 0।00 0।00 189095।44 3135785।33 3324880।77 

९ सनुसरी 722778।19 15471।56 0।00 0।00 738249।75 1221985।00 1960234।75 

१० मोरङ 1180182।41 1161307।67 16433।00 20000।00 2377923।08 30336।71 2408259।79 

११ सोलिुमु्ब ु 24418।00 83025।33 0।00 0।00 107443।33 0।00 107443।33 

१२ ओिल़ढुङ्गा 905015।85 723044।44 0।00 0।00 1628060।29 19009।47 1647069।76 

१३ िोटाङ 278072।00 6299।50 0।00 0।00 284371।50 290000।00 574371।50 

१४ उदयपरु 882154।00 2586।00 0।00 0।00 884740।00 1556840।00 2441580।00 

१५ र्सरािा 68117।02 304072।96 0।00 0।00 372189।98 1571180।00 1943369।98 

१६ सप्तरी 254209।50 247375।42 10388।00 0।00 511972।92 39640।00 551612।92 

१७ दोलिा 0।00 134214।25 0।00 0।00 134214।25 0।00 134214।25 

१८ रामेछाप 220075।00 23906।00 0।00 0।00 243981।00 4649540।74 4893521।74 

१९ र्सन्त्िुली  455062।75 216001।50 0।00 0।00 671064।25 2752078।62 3423142।87 

२० सल्लािी 2413382।54 153840।87 0।00 20000।00 2587223।41 35700।00 2622923।41 

२१ िनरु्ा 155425।00 869070।50 0।00 0।00 1384495।50 973059।00 2357554।50 

२२ मिोत्तरी  2290937।78 1520439।30 25000।00 1193830।00 5030207।08 703800।00 5734007।08 

२३ रौतिट 3167401।00 103699।88 0।00 61526।79 3332627।67 139582।00 3472209।67 

२४ बारा 1122723।87 881615।46 0।00 834047।17 2838386।50 1647960।00 4486346।50 

२५ पसाि 1344965।45 476780।70 30000।00 0।00 1851746।15 1758488।00 3610234।15 

२६ मकवानपरु 0।00 0।00 0।00 0।00 0।00 0।00 0।00 

२७ जचतवन 14139।00 0।00 0।00 0।00 14139।00 107338।00 121477।00 

२८ र्सन्त्िुपाल्चोक 505847।00 445662।91 49100।00 235200।00 1135809।91 208951।00 1344760।91 

२९ काभ्रपेलाञ्चोक 2146419।00 706009।90 5402।00 0।00 2857830।90 1215137।00 4072967।90 

३० रसवुा 460000।00 20000।00 0।00 0।00 480000।00 426478।00 906478।00 

३१ नवुाकोट 342460।00 4255।00 0।00 0।00 346715।00 3851।00 350566।00 
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क्र.सां कायािलय 
लगत पेश्की जम्मा 

2072।73 
सम्मको 

2073।74 
को थप बेरुज ु

िालसम्मको 
बेरुज ुर्नयर्मत असलु व्यजक्तगत सांस्थागत 

३२ िाददङ 1170000।00 1000।00 20000।00 0।00 0।00 0।00 1191000।00 

३३ काठमाडौं 2394923।53 78812।70 0।00 0।00 2473736।23 34279425।00 36753161।23 

३४ भक्तपरु 584086।00 364512।07 0।00 0।00 948598।07 0।00 948598।07 

३५ लर्लतपरु 800000।00 20097।15 0।00 0।00 820097।15 5860200।00 6680297।15 

३६ मनाङ 522945।62 0।00 0।00 0।00 522945।62 253483।00 776428।62 

३७ जमजङु 17680।00 16580।00 0।00 0।00 34260।00 0।00 34260।00 

३८ गोरिा 435566।55 29816।26 0।00 0।00 465382।81 31977।00 497359।81 

३९ स्याङ्ग्जा 84454।38 6157।50 0।00 0।00 90611।88 10275।00 100886।88 

४० तनिुँ 0।00 0।00 0।00 1018000।00 1018000।00 3840000।00 4858000।00 

४१ कास्की 0।00 0।00 0।00 0।00 0।00 112064।00 112064।00 

४२ मसु्ताङ 0।00 0।00 0।00 0।00 0।00 0।00 0।00 

४३ म्याग्दी 36383।00 44988।98 0।00 0।00 81371।98 0।00 81371।98 

४४ बाग्लङु 0।00 0।00 0।00 0।00 0।00 0।00 0।00 

४५ पवित 34099।39 0।00 0।00 0।00 34099।39 596000।00 630099।39 

४६ नवलपरासी 149811।21 37215।37 11335।00 0।00 १९८361।58 0।00 198361।58 

४७ रुपन्त्देिी  0।00 0।00 0।00 0।00 0।00 2142512।91 2142512।91 

४८ अंाििाँची 0।00 0।00 0।00 0।00 0।00 0।00 0।00 

४९ कहपलबस्त ु 778319।80 500।00 0।00 0।00 778819।80 659350।00 1438169।80 

५० पाल्पा 425।00 0।00 0।00 86000।00 86425।00 300000।00 386425।00 

५१ गलु्मी 0।00 0।00 0।00 0।00 0।00 1700000।00 1700000।00 

५२ रुकुम 2583070।49 19754।00 0।00 38960।97 2641785।46 2850।50 2644635।96 

५३ रोल्पा 65988।00 8956।00 1478।00 124000।00 794314।00 0।00 794314।00 

५४ सल्यान 227177।37 21402।00 0।00 0।00 248579।37 0।00 248579।37 

५५ प्यठुान 43755।50 70883।95 0।00 0।00 114639।45 31000।00 145639।45 

५६ दाङ 0।00+ 8150।00 0।00 0।00 8150।00 5245000।00 5253150।00 

५७ दैलेि 694621।15 341326।95 4000।00 405000।00 1444948।10 5000।00 1449948।10 

५८ जाजरकोट 0।00 0।00 0।00 0।00 0।00 445000।00 445000।00 

५९ सिेुत 162082।53 49895।75 0।00 0।00 211978।28 1759000।00 1970978।28 

६० बाँके 850530।00 381482।50 0।00 0।00 1232012।50 5570515।13 6802527।63 

६१ बददिया 565935।00 6900।00 0।00 0।00 572835।00 5634020।00 6206855।00 

६२ िमु्ला 176972।12 25458।17 0।00 0।00 202430।29 0।00 202430।29 

६३ जमु्ला 2666701।32 221980।80 825।00 378360।00 3267867।12 29204।00 3297071।12 

६४ मगु ु 24757।00 62845।00 0।00 142272।00 229874।00 1989000।00 2218874।00 

६५ कार्लकोट 1342301।37 383317।31 681162।00 431215।00 2837995।68 455194।00 3293189।68 

६६ डोल्पा 1353650।00 23128।50 0।00 0।00 1376778।50 531000।00 1907778।50 

६७ अछाम 81900।00 175574।97 14573।50 0।00 272048।47 0।00 272048।47 
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क्र.सां कायािलय 
लगत पेश्की जम्मा 

2072।73 
सम्मको 

2073।74 
को थप बेरुज ु

िालसम्मको 
बेरुज ुर्नयर्मत असलु व्यजक्तगत सांस्थागत 

६८ ब ाङ 915693।85 191620।54 25140।00 0।00 1132454।39 1863754।50 2996208।89 

६९ बाजरुा  854748।40 352201।91 8500।00 273507।00 1488957।31 471028।00 1959985।31 

७० डोटी 3500।00 40518।75 0।00 0।00 44018।75 413230।00 457248।75 

७१ कैलाली 0।00 368542।00 0।00 0।00 368542।00 100000।00 468542।00 

७२ दाच ुिला 0।00 2476।00 0।00 0।00 2476।20 0।00 2476।20 

७३ डडेलिरुा 88210।00 155142।10 0।00 0।00 243352।10 0।00 24335।10 

७४ बैतडी 360000।00 38856।00 0।00 0।00 398856।00 179123।34 243352।34 

७५ कञ्चनपरु 87398।13 9188।40 0।00 0।00 96586।53 0।00 96586।53 

जजल्ला जम्मा  41106886।31 12109395।54 916046।95 5261918।93 59394257।73 104222070।25 163616327।98 

केर जम्मा 827782।50 665727।39 1131494।86 151500।00 2776504।75 4185।00 2780689।75 

कुल बेरुज ु 41934678।81 12775122।93 2047541।81 5413418।93 62170762।48 104226255।25 166397017।73  
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अनसूुची - २1 

मन्त्रालयका पदार्िकारीिरू र सम्पकि  टेर्लर्ोन नम्बर 

क्र.सां. पद नाम,थर ठेगाना मन्त्रालय/मिाशािा/शािा कायािलयनां. मोबाइल नां. 

१ सजचव बहद्धबिादरु िड्का   महिला, बालबार्लका तथा 
समाजकल्याण मन्त्रालय 

४२००४०८  

२ सिसजचव  वीरबिादरु राई    
समाजकल्याण, सं, सांस्था 
तथा समन्त्वय मिाशािा 

४२००१८१  

३ सिसजचव  राजेन्त्र कुमार 
पौडेल काठमाडौँ  प्रसाशन तथा बालसांरक्षण 

मिाशािा ४२००५०१  

४ सिसजचव  रुरादेवी शमाि काठमाडौं  
महिला सशक्तीकरण तथा 
बालहवकास मिाशािा 4200337  

५ उपसजचव केशव भट्टराई का.प.न.पा.  अपाङ्गता अर्िकार प्रवििन 
शािा ४२००१२५ ९८४९६७४९९४ 

६ उपसजचव  पथृबिादरु के.सी. बागलङु प्रशासन तथा जनशजक्त 
व्यवस्थापन शािा  ४२०००८२ ९८४१६११२०४ 

७ र्नदेशक भरतराज शमाि स्याङ्ग्जा  
अनगुमन, मूल्याङ्कन तथ्याङ्क 
हवश्लरे्ण तथा प्रकाशन 
शािा 

४२१११९० ९८४१२७३८२५ 

८ उपसजचव सरु्नता नेपाल  काठमाडौं  सं, सांस्था तथा समन्त्वय 
शािा 

४२००२७५ ९८५१२००५४० 

९ उ.स. लेिा  र्मठु थापा  तमंास ३ आर्थिक प्रशासन शािा ४२००२२१ ९८५१००२१२१ 

१0 उपसजचव सीता पररयार  बाल सांरक्षण शािा 4200168  

११ उपसजचव पशपुर्त मित  नीर्त योजना तथा 
अनगुमन शािा 4200251  

१२ उपसजचव कृष्ण प्रसाद भरु्ाल स्याङ्ग्जा मानव बेचर्बिन र्नयन्त्रण 
शािा ४२००२१६  

१३ प्र.म.हव.अ अञु्ज काफ्ले  रािपर्त महिला उत्थान   

१४ प्र.म.हव.अ र्नजिला चडुाल बाग्लङु ज्येष्ठ नागररक सांरक्षण 
शािा ४२००१६५  

१५ 
उ.स. 
काननु सरीता रायमा ी  काठमाडौँ  काननु तथा रै्सला 

कायािन्त्वयन शािा ४२००१४०  

१६ उपसजचव र्नमिला न्त्यौपान े  

लैहङ्गक हिांसा र्नवारण 
शािा  ४२००५०२  

१७ शा.अ. सान्नानी अर्िकारी  स्याङ्ग्जा सांंसांस्था तथा समन्त्वय 
शािा ४२००२७५  

१८ शा.अ. सशुीला पौडेल कार्लका-५ 
लैर्गक मूलप्रभाहिकरण 
शािा ४२००१६४ ९७४१०७४४२१ 

१९ 
लेिा 
अर्िकृत 

ददलीप र्मश्र  भक्तपरु आर्थिक प्रशासन शािा ४२००२२१  
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क्र.सां. पद नाम,थर ठेगाना मन्त्रालय/मिाशािा/शािा कायािलयनां. मोबाइल नां. 

२० शा.अ. शोभाकुमारी पोिरेल काठमाडौं  नीर्त, योजना तथा 
कायिक्रम शािा  

४२००२५१ ९८४१५६२९१२ 

२१ शा.अ. ओमप्रसाद भट्टराई  ओिलढुांगा अपाङ्गता अर्िकार प्रवििन 
शािा ४२००१२५ ९८५१०२७२५१ 

२२ शा.अ. इजन्त्दरा आचायि  बाल सांरक्षण शािा  ४२००१६८ ९८४११६७०७१ 

२३ म.हव.अ. र्मना पौडेल  सजचवज्यूको पी.ए शािा  ४२००४०८  

२४ शा.अ. रुक्मागत अयािल गलु्मी सांंसांस्था तथा समन्त्वय 
शािा ४२००१६४ ९८४१८३११८८ 

25 शा.अ. प्रर्मला भण्डारी गलु्मी रािपर्त महिला उत्थान 
 

९८४९४२१३७२ 

26 शा.अ. र्सन्त्ि ुपाठक गोिाि  लैहङ्गक हिांसा शािा 4200502 ९८४१७५९८४४ 

27 शा.अ. पहवरा ढकाल स्याङ्ग्जा  बाल सांरक्षण शािा  ४२00168 ९८४६११३९८१ 

28 शा.अ. पूजणिमा उपाध्याय  सिेुत  मानव बेचर्बिन र्नयन्त्रण 
शािा ४२००२१६ ९८४८०५१८६० 

29 शा.अ. कोहपला राई  प्रशासन तथा जनशजक्त 
व्यवस्थापन शािा  ४२०००८२  

30 म.हव.अ. जनु ुराई सनुसरी मानव बेचर्बिन र्नयन्त्रण 
शािा ४२००२१६ ९८४१९०६५०० 

31 म.हव.अ. हवश्वमाया न्त्यौपान े कलांकी तथ्याङ्क हवश्लरे्ण तथा 
प्रकाशन 

४२००१६५ ९८४१९६३३५७ 

32 म.हव.अ. शोभादेवी िरेल भक्तपरु  नीर्त योजना तथा 
कायिक्रम शािा ४२००२५१ ९८४१६४६०५१ 

33 शा.अ. नेरप्रसाद कोइराला  दोलिा ज्येष्ठ नागररक सांरक्षण 
शािा ४२००165  

34 क.ई. मनोज काफ्ले  स्याङ्ग्जा  तथ्याङ्क हवश्लरे्ण तथा 
प्रकाशन शािा ४२१११९० ९८६०४६१९५३ 

35 ना.स.ु भरत थापा काभ्र े  अपाङ्गता अर्िकार प्रवििन 
शािा ४२००१२५ ९८४१५९०३२० 

36 ना.स.ु रुपा पन्त्थी गलु्मी  बालसांरक्षण शािा ४२००१६८ ९८५५०२८३२३ 

37 ना.स.ु जनादिनप्रसाद 
र्सग्देल  काठमाडौं  प्रशासन तथा जनशजक्त 

व्यवस्था शािा   ४२०००८२ ९८४१४८७३६० 

38 ना.स.ु मोिन िड्का   उदयपरु  प्रशासन तथा जनसजक्त 
व्यवस्था शािा ४२०००८२ ९८५११४६०१० 

39 म.र्ब.र्न मांज ुमानवी पौडेल िनकुटा 
मगुा-७ लैहङ्गक हिांसा र्नवारणशािा ४२००५०२ ९८४१७८५०८३ 

40 म.र्ब.र्न गीताकुमारी मैनाली पेप्सीकोला  
अनगुमन, मूल्याङ्कन, 
तथ्याङ्क हवश्लरे्ण तथा 
प्रकाशन 

 ४२१११९० ९८४९०९९६३१ 
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क्र.सां. पद नाम,थर ठेगाना मन्त्रालय/मिाशािा/शािा कायािलयनां. मोबाइल नां. 

41 ना.स.ु सवुास पौडेल  पाल्पा  
स.स ज्यूको हप. ए. शािा 
-महिला, सशक्तीकरण तथा 
बालहवकास मिाशािा 

 ४२००३३७ ९८४७१७९३७० 

42 ना.स.ु र्मर्थलेशकुमार 
मितो  मिोत्तरी  प्रशासन तथा जनशजक्त 

व्यवस्था शािा   ४२०००८२  

43 लेिापाल मदनबिादरु मिजिन काठमाडौं  आर्थिक प्रशासन शािा ४२००४१३ ९८४१७१८८२६ 

44 लेिापाल सबुार् र्नरौला  काठमाडौं  आर्थिक प्रशासन शािा ४२००२२१  

45 टा.ना.स.ु मदन शे्रष्ठ लर्लतपरु  
अनगुमन, मूल्याङ्कन तथ्याङ्क 
हवश्लरे्ण तथा प्रकाशन 
शािा 

 ४२१११९० ९८४१५७०१२३ 

46 टा.ना.स.ु नानीमैंया मिजिन काठमाडौं आर्थिक प्रशासन शािा ४२००२२१ ९८४१७६०१०५ 

47 टा.ना.स.ु नरेन्त्रबिादरु शाक्य काठमाडौं बाल सरक्षण शािा  ४२००१६८ ९८४१३६७६१२ 

48 क.अ. श्याम मिजिन कीर्तिपरु  सांंसांस्था शािा ४२००२७५ ९८४१४०६४४९ 

49 क.अ. भलुकुमारी राई िरान  प्रशासन तथा जनसजक्त 
व्यवस्था शािा ४२०००८२ ९८४९६२७८७५ 

50 क.अ. हङमा र्छररङ शेपाि  लैहङ्गक मूलप्रवािीकरण 
शािा ४२००१६४ ९८४३५६३३९६ 

51 क.अ. सजीव सांग्रौला   ापा   अपाङ्गता अर्िकार प्रवििन 
शािा ४२००१२५ ९८४१४३३६०४ 

52 क.अ. भावना गरुागाई सनुसरी नीर्त योजना तथा 
कायिक्रम शािा 4200251 ९८४३०६१६०७ 
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