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

 

सूचना सावविननक गने ननकायको नामः मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्रालय 

सूचना सावविननक गरेको अवनधः आ.व. २०७७/०७८ 

 

१. ननकायको स्वरुप र प्रकृनतः 

“ग्रामीण मवहलाका लानग उत्पादन ऋण व्यवस्था कायवक्रम"को रुपमा आ.व. २०३९।०४० मा शरुु 

भएको मवहला ववकास अनभयान कायवक्रमहरुबाट प्राप्त उपलव्धी, अनभुव र समसामवयक आवश्यकताका 
आधारमा २०५२ असोि ६ गते “मवहला तथा समाि कल्याण मन्रालय”को स्थापना भयो।मवहला तथा 
समािका ववनभन्न वगवको सामाजिक, आनथवक तथा रािनीनतक सशजिकरण गदै ददगो शाजन्त एवं ववकासमा 
उनीहरुको भनूमकालाई सशि बनाउने कायवमा संलग्न मवहला तथा समाि कल्याण मन्रालयको नाम 
बालबानलकालाई अझ उच्च प्राथनमकता ददने हेतलेु २०५७ मा मन्रालयको नाम पररवतवन गरी “मवहला, 
बालबानलका तथा समाि कल्याण मन्रालय“ नामाकरण गररयो।२०७५ सालबाट यस मन्रालयको नाम 

“मवहला, बालबानलका तथा िेष्ठ नागररक मन्रालय“ रहेको छ । 

नेपाल सरकार (कायव ववभािन) ननयमावली, २०६९ आनसुार मवहला, बालबानलका तथा िेष्ठ नागररक 
मन्रालयको कायवक्षेर नभर मवहला, बालबानलका तथा समाि कल्याण सम्बन्धी नीनत, योिना तथा 
कायवक्रमको तिुवमा, कायावन्वयन, अनगुमन र मूल्यांकनको साथै अध्ययन, अनसुन्धान तथा सवेक्षणका 
ववषयहरु तोवकएका छन ्। यसैगरी अनाथ बालबानलका, असहाय मवहला, बदृ्धबदृ्धा, अपाङ्गता भएका 
व्यजिहरु रअशिको संरक्षण, बालबानलकाको कल्याण, ज्येष्ठ नागररकको सरुक्षा र कल्याण, मवहला 
कल्याण तथा सीप ववकास पनन यस मन्रालयको कायवके्षर नभर पदवछन ्। यस मन्रालयको दायरा 
नभर राविय मवहला आयोग, समाि कल्याण पररषद्, समाि कल्याणकेन्र, राविय बाल अनधकार पररषद, 

पशपुनत बदृ्धाश्रम र बाल मजन्दरका ववषयहरु पनन पदवछन ्। 

मवहला, बालबानलका तथा समाि कल्याण सम्बन्धी रावियरअन्तरावविय तथा के्षरीय संघरसंस्थासँग सम्पकव  
र समन्वय तथा पररचालन र सरकारी तथा गैर सरकारी संघरसंस्थाद्वारा कायावन्वयन गररएका मवहला, 
बालबानलका तथा समाि कल्याण सम्बन्धी कायवक्रमको अनगुमन गने लगायत धमवपरुरधमवपरुी, लैंङ्गवक 
वहंसा सम्बन्धी ववषयहरु पनन नेपाल सरकार (कायव ववभािन) ननयमावली, २०७४ अनसुार यस 
मन्रालयको कायवके्षर नभर पनव आउँछन ्। 

यसरी ववनभन्न नीनत, ऐन, ननयम (कानूनहरु), दीघवकालीन तथा आवनधक योिनाहरु, नेपाल पक्ष भएका 
के्षरीय एवं अन्तरावविय महासजन्ध तथा इच्छानधन आलेखहरु, नेपाल पक्ष भएका ववनभन्न अन्तरावविय 
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सभा/सम्मेलनहरु यस मन्रालयका कायावदेशका आधारहरु हनु । यस बमोजिम मन्रालयले मवहला, 
बालबानलका, अपाङ्गता भएका व्यजि, ज्येष्ठ नागररक र तेश्रो नलङ्गी समेतको लानग समय सापेक्ष नीनत 
ननमावण, समन्वय र सहकायव तथा कायवक्रम संचालन(मूलतः सचेतना अनभबवृद्ध र सशजिकरण गने कायव 
गदवछ । 

समग्रमा मूलप्रवाहीकरण, सशजिकरण र समावेशीकरण िस्ता रणनीनतको आधारमा समतामय सम्पन्न 
समदुाय ननमावण गनव ववनभन्न ववपन्न वगवका लानग समयको प्रवाहसँगै साथवक पहल गने उद्दशे्यपूनतवका 
लानग मवहला, बालबानलका तथा िेष्ठ नागररक मन्रालयको स्थापना भएको हो । 

 

२. ननकायको काम, कतवव्य र अनधकारः 

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

१) मवहलाहकएवं सशजिकरणसम्बन्धी नीनत, कानून र मापदण्ड, 

२) अन्तरदेशीयधमवपरु, धमवपरुी, 
३) मवहला वहंसा, मानव बेचनबखन तथा ओसारपसार ननयन्रण, 

४) िेष्ठ नागररक, बालबानलका र अपाङ्गता भएका व्यजिसम्बन्धी, 
५) मवहला सशजिकरण तथा लैवङ्गक समानताका ववषयमा अध्ययन, अनसुन्धान, 

६) लैवङ्गक वहंसासम्बन्धी ननरोधात्मक र पनुस्थावपनासम्बन्धी नीनत, कानून र मापदण्ड, 

७) बालबानलका, बालकल्याण, उद्धार, पनुस्थावपना र बदृ्धाश्रमसम्बन्धी नीनत, कानून, र मापदण्ड, 

८) गैरसरकारी संस्थासम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, ननयमन र अनगुमन, 

९) राविय मवहला आयोग, 

१०) समाि कल्याण पररषद्, 

११) मन्रालयसम्बन्धी राविय अन्तरावविय संघसंस्थासँग सजन्ध, सम्झौता, अनभसजन्ध, सम्पकव  र समन्वय, 

१२) मन्रालयसम्बन्धी सावविननक संस्थान, प्रानधकरण, सनमनत, प्रनतष्ठान, कम्पनी आददको सञ्चालन र 
ननयमन । 

३. ननकायमा रहन ेकमवचारी सख्या वववरणः 

 वहला, वालबानलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्रालयः दरबन्दी संख्या ८६ 

 मवहला तथा वालबानलका नबभाग  : दरबन्दी संख्या १९ 

 समाि कल्याण पररषद    : दरबन्दी संख्या १७० 

 राविय बाल अनधकार पररषद  : दरबन्दी संख्या २१ (७ स्थायी, १४ अस्थायी 
रपररयोिनाका समेत) 

 पशपुती वृद्धाश्रम    : दरबन्दी संख्या २९(अस्थाई र करार समेत) 
 बाल सधुार गहृः भिपूर, कास्की, मोरङ, मकवानपूर, डोटी, रुपन्देही, बाँके, पसाव 
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 बाल गहृः  मोरङ, सप्तरी, रुपन्देही 
 ददवाजशश ुस्याहार केन्रः नसंहदरवार 

 

४.  ननणवय गने प्रवक्रया र अनधकार  

 मन्रालयको आन्तररक व्यवस्थापनको लानग ३ चरण  
 क्याववनेटमा िाने प्रस्तावको लानग ४ चरण  

५. ननणवय उपर उिरुी सनु्न ेअनधकारी 

 उिरुी सनेु्न अनधकारी उप-सजचव श्री ननरािन जघनमरे (नीनत,योिना तथा अनगुमन शाखा)  
 गनुासो उपर पनुरावेदन सनेु्न अनधकारी सह-सजचव श्री उमेश ढुङ्गाना (प्रशासन महाशाखा) 

६. सेवा प्रदान गने ननकायको शाखा र जिम्मेवार अनधकारी 
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मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ नागररकमन्रालयको संगठननक संरचना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रशासनमहाशाखा 
सह-सजचव, रा.प.प्र., (प्र.)-1 

समाि कल्याण तथा संघ संस्था 
समन्वय महाशाखा 

सह-सजचव, रा.प.प्र., (प्र.)-1 

माननीय मन्री 

मवहला सशजिकरण महाशाखा 
सह-सजचव, रा.प.प्र., (प्र.)-1 

कानूनतथा फैसला कायावन्वयन 
शाखा 
उपसजचव, रा.प.वद्ध.,न्याय/काननु-1 

शा.अ., रा.प.त.ृ,न्याय/काननु-१ 

 

तथ्याङ्क ववश्लषेण तथा प्रकाशन 
शाखा  

ननदेशक, रा.प.वद्ध.,तथ्यांक-1 

म.वव.अ., रा.प.त.ृ, ववववध-1 

प.ुस., रा.प.अनं.प्र,,जशक्षा-१ 

 

सजचव, रा.प. ववजशष्ट, - १ 

आनथवक प्रशासन शाखा 
उपसजचव, रा.प.वद्ध, लेखा, -1 

ले.अ., रा.प.त.ृ,लेखा-1 

ना.स.ु, रा.प.अनं.प्र,, लेखा-१ 

कमवचारी प्रशासन शाखा 
उपसजचव, रा.प.वद्ध., सा.प्र-1 

शा.अ., रा.प.त.ृ, सा.प्र.-१ 

म.वव.अ., रा.प.त.ृ,ववववध-1 

क.ईजन्िननयर, रा.प.त.ृ, - १ 

ना.स.ु, रा.प.अनं.प्र, सा.प्र.-१०,  

टा.ना.स.ु, रा.प.अनं.प्र, सा.प्र.-३ 

क.अपरेटर, रा.प.अनं.प्र,,ववववध-४ 

म.वव.नन.,, रा.प.अनं.प्र,,ववववध-६ 

ह.स.चा.-८ 

का.स. - १४ 

संघ संस्था समन्वय शाखाउपसजचव, 
रा.प.वद्ध., सा.प्र-1 

शा.अ., रा.प.त.ृ, सा.प्र.-२ 

िेष्ठ नागररक संरक्षण शाखा 
उपसजचव, रा.प.वद्ध., सा.प्र-1 

शा.अ., रा.प.त.ृ, सा.प्र.-१ 

बाल संरक्षण तथा ववकास  शाखा 
उपसजचव, रा.प.वद्ध., सा.प्र-1 

शा.अ., रा.प.त.ृ, सा.प्र.-१ 

म.वव.अ., रा.प.त.ृ, ववववध-1 

अपाङ्गता अनधकार प्रवद्धवन शाखा 
उपसजचव, रा.प.वद्ध., सा.प्र-1 

शा.अ., रा.प.त.ृ, सा.प्र.-१ 

मवहला ववकास तथा 
लैंनगकमूलप्रवाहीकरणशाखा  

उपसजचव, रा.प.वद्ध., सा.प्र-1 

शा.अ., रा.प.त.ृ, सा.प्र.-१ 

म.वव.अ., रा.प.त.ृ, ववववध-1 

लैंनगक वहंसा ननवारण शाखा  

प्र.म.वव.अ., रा.प.वद्ध., ववववध-1 

शा.अ., रा.प.त.ृ, सा.प्र.-१ 

म.वव.अ., रा.प.त.ृ, ववववध-1 

नीनत, योिना तथाअनगुमन  
शाखा 
उपसजचव, रा.प.वद्ध., सा.प्र-1 

शा.अ., रा.प.त.ृ, सा.प्र.-१ 

म.वव.अ., रा.प.त.ृ, ववववध-1 

मानव बेचववखन तथा ओसारपसार 
ननयन्रण शाखा  

प्र.म.वव.अ., रा.प.वद्ध., ववववध-1 

शा.अ., रा.प.त.ृ, सा.प्र.-१ 

म.वव.अ., रा.प.त.ृ, ववववध-1 

 

मा.मन्रीज्यूकोननजि सजचवालय 
उप-सजचव, रा.प.वद्ध., सा.प्र.-1, 

शा.अ., रा.प.त.ृ, सा.प्र.-1 

सजचवज्यूको ननजि सजचवालय 
शा.अ., रा.प.त.ृ, सा.प्र.-1 
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७. सूचना अनधकारी र प्रमखुको नाम र पद   

 सजचव, श्री याम कुमारी खनतवडा, सम्पकव  नम्बर: ४२००४०८ 

प्रविाM श्री उमेश ढुङ्गानासहसजचव, सम्पकव  नम्बरM ९८५११५०३७४ 

 सूचना अनधकारी: श्री ननरािन जघनमरे (उप-सजचव), सम्पकव  नम्बर: ९८५१२५५३५४, ४२००२५१ 

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

क) राविय कायवयोिनाहरू 

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

 मवहलाववरुद्ध हनुे सबै प्रकारका भेदभाव उन्मलुन गने महासजन्ध (CEDAW) कायावन्वयनको  लानग 
तयार गररएको राविय कायवयोिना, २०६० 

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

 मानव बेचववखन ववशषे गरी मवहला तथा वालवानलकाहरूको बेचववखन तथा ओसारपसार 
 ववरुद्धको राविय कायवयोिना, २०६८  

 अपाङ्गता सम्बन्धी १० वषे राविय नीनत तथा कायवयोिना (२०७३–२०८२) 
 रािपनत मवहला उत्थान कायवक्रम १० वषे रणनीनत योिना, २०७५ 

 मवहला उद्यमजशलता ववकास र ववजिय पहुँच सम्वन्धी अवधारणा, २०७५ 

ख)  ऐन, ननदेजशका, रणनीनत, कायवववनध तथा मापदण्डहरू 

बालबानलका सम्बन्धी 

 बालबानलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ 

 बालबानलका सम्बन्धी ननयमावली, २०५१ 

 आपत्कालीन बाल उद्धार कोष(सञ्चालन) ननयमावली, २०६७ 

 बाल वववाह अन्त्यको लानग राविय रणनीनत, २०७२ 

 सडक बालबानलकाको व्यवस्थापन मागवदशवन, २०७२ 

 नसंहदरवार पररसर नभर ननिामती कमवचारीका जशशहुरुको लानग संचानलत ददवा जशशसु्याहार केन्र 
संचालन कायवववनध, २०७१ 

 बालवववाह ववरुद्ध कायवक्रम संचालन खचव कायवववनध, २०७५ 

 सडक बालबानलकाको व्यवस्थापन खचव कायवववनध, २०७५ 

 बालगहृसंचालन कायवववनध, २०७५ 

 बाल संरक्षण आनथवक राहत सहयोग, कायवववनध, २०७६ 
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 आवासीय बालगहृ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ 

 सडक बालबानलका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी एवककृत कायवववनध, २०७६ 

 बाल हेल्पलाइन नम्बर १०९८ सञ्चालन कायवववनध, २०७६ 

 बालबानलका खोितलास नम्बर १०४ सञ्चालन ननदेजशका, २०७६ 

 सिृनशील बाल प्रनतभा प्रोत्साहन कायवववनध, २०७७ 

 

मवहलासम्बन्धी 

 मानव बेचनबखन तथा ओसारपसार (ननयन्रण) ऐन, २०६४ 

 घरेल ुवहंसा (कसूर र सिाय) ऐन, २०६६ 

 कायवस्थलमा हनु ेयौनिन्य दवु्यववहार (ननयन्रण) ऐन, २०७१ 

 बोक्सी आरोप ववरुद्धको कसरु र सिाय ऐन, २०७२ 

 मानव बेचनबखन तथा ओसारपसार (ननयन्रण) ननयमावली, २०६५ 

 एकल मवहला सरुक्षा कोष ननयमावली, २०७० 

 एकल मवहला सरुक्षा कोष ननयमावली, (पवहलो संशोधन)२०७६ 

 लैवङ्गक वहंसा ननवारण कोष (सञ्चालन) ननयमावली, २०६७ 

 छाउपडी प्रथा उन्मलुन ननदेजशका, २०६४ 

 पनुस्थापना केन्र सञ्चालन ननदेजशका (पवहलो संशोधन) २०७२ 

 पनुस्थावपना कोष सञ्चालन ननदेजशका, २०६८ 

 मानव बेचनबखन ववरुद्धको अनभयानमा संलग्न सरोकारहरूका लानग मनोसामाजिक मनोववमशव ननदेजशका,  
२०६८ 

 मानव बेचनबखन तथा ओसारपसारबाट वपनडत र प्रभाववतहरूको हेरचाह तथा संरक्षणका लानग राविय 

न्यूनतम मापदण्ड, २०६४ 

 मानव बेचनबखन तथा ओसारपसार ववरुद्धको राविय सनमनतको सदस्य छनौट मापदण्ड, २०७४ 

 श्रमिीवी मवहलाहरुप्रनत डान्स रेषु्टरेन्ट, डान्सबार िस्ता कायवस्थलमा हनुे यौन उजत्पडन ननयन्रण गनव 
िारी गररएको ननदेजशका, २०६५ 

 एकल मवहला सरुक्षा कोष सञ्चालन मापदण्ड, २०७१ 

 लैंनगक वहंसा अन्त्यको लानग परुुष सञ्जाल (Male Leader Network)पररचालन सम्बन्धी कायवववनध, 

२०७५ 

 लैंनगक वहंसा पीनडतको तत्काल उद्धार, राहत, न्यायमा पहुचँ तथा पनुस्थावपना सम्बन्धी नमूना कायवववनध, 

२०७६ 

 रािपनत मवहला उत्थान कायवक्रम संचालन कायवववनध, २०७४ 

 रािपनत मवहला उत्थान िीववकोपािवन सधुार कायवक्रम संचालन कायवववनध, २०७५ 

 दगुवम के्षरमा ज्यान िोजखममा परेका गभववती तथा सतु्केरी मवहलाहरुका लानग हवाई उद्धारसम्बन्धी 
कायवववनध, २०७५ 
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 रािपनत मवहला उत्थान बहआुयानमक नमनुा ग्राम स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको कायवक्षेरगत 
शतव, २०७५ 

 मानव बेचनबखन ववरुद्धको स्थानीय सनमनत (गठन तथा पररचालन ननदेजशका), २०७० 

 अल्पकानलन सेवा केन्रको नमनुा कायवके्षरगत शतव -Terms of Reference_, २०७४ 

 दीघवकालीन मंगलासहाना पनुस्थावपना केन्र स्थापना सम्वन्धी कायवके्षरगत शतवहरु, २०७५  
 िीववकोपािवन सधुार कायवक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ 

 मवहला उद्दमशीलता सहिीकरण केन्र संचालन कायवववनध, २०७७ 

 मवहला उद्दमशीलता ववकास ववजिय पहुँच टेवा पुिँी र प्रववनध सहयोग कायवक्रम सञ्चालन कायवववनध, 
२०७७ 

 मवहलाद्वारा उत्पाददत सामग्रीको प्रदवशनी सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ 

 रािपनत मवहला उद्धमी समनु्नती परुस्कार छनौट मापदण्ड, २०७७ 

 हातैमा उद्दम मोवाईल एप्स ननमावण तथा संचालन मापदण्ड, २०७७ 

 रािपनत मवहला उत्थान कायवक्रम बहआुयानमक नमूना ग्राम अवधारणा पर, २०७७ 

अपाङ्गताभएकाव्यजिसम्बन्धी 

 अपाङ्गता भएका व्यजिहरूको अनधकार सम्बन्धी ऐन, २०७४(संशोनधत) 
 अपाङ्गता भएका व्यजिहरूको अनधकारसम्बन्धी ननयमावली, २०७७ 

 अपाङ्गता भएका व्यजिहरूको पररचयपर ववतरण कायवववनध (नमूना),२०७५ 

 नस.वव.आर. कायवक्रम सञ्चालन ननदेजशका, २०६८ 

 अपाङ्गता भएका व्यजिका लानग पहुँचयिु भौनतक संरचना तथा सञ्चार सेवा ननदेजशका, २०६९ 

 अपाङ्गता सम्बन्धी सूचना तथा सहयोगी कक्ष (हेल्पडेक्स) संचालन सम्बन्धी कायवववनध, २०७१ 

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

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

 पूणव अपाङ्गता भएका व्यजिहरूको लानग आवासीय पनुस्थापना केन्र सञ्चालन ननदेजशका, २०७२ 

 सावविननक एवं सेवा प्रदायक संस्था बीचको साझेदारीमा अपाङ्गता भएका व्यजिहरुको आवासीय 
पनुस्थावपना सेवा सञ्चालन ववनध, २०७२ 

 प्रदेशस्तरमा अपाङ्गता भएका व्यजि तथा ज्येष्ठ नागररक सम्बन्धी सशवत अनदुान कायवक्रम कायावन्वयन 
सम्बन्धी मागवदशवन २०७७  

 ज्येष्ठ नागररक अपांगता भएका व्याजि मवहला र बालबानलकाको के्षरमा काम गने संस्थालाई स्थानीय 
तह माफव त अनदुान रकम उपलब्ध गराउन ेसम्बन्धी कायवववनध, २०७६ 

ज्येष्ठनागररकसम्बन्धी 

 ज्येष्ठ नागररक सम्बन्धी ऐन, २०६३ 

 ज्येष्ठ नागररक सम्बन्धी ननयमावली, २०६५ 
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 ज्येष्ठ नागररक स्वास्थ्योपचार सेवा कायवक्रम कायावन्वयन ननदेजशका, २०६१ 

 ज्येष्ठनागररकरावियकायवयोिना, २०६२ 

 ज्येष्ठ नागररक पररचय पर – ववतरण ननदेजशका, २०७४ 

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

 केन्रीय ज्येष्ठनागररक सनमनतमा सदस्यको  मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ 

 ज्येष्ठ नागररक अपांगता भएका व्याजि मवहला र बालबानलकाको के्षरमा काम गने संस्थालाई स्थानीय 
तह माफव त अनदुान रकम उपलब्ध गराउन ेसम्बन्धी कायवववनध, २०७६ 

 ज्येष्ठ नागररक सेवा तथा नमलन केन्र संचालन तथा  व्यवस्थापन सम्बन्धी नमूना कायवववनध, २०७६ 

 प्रदेशमा ज्येष्ठ नागररक तथा अपाङ्गगता नागररक ग्राम स्थापना अनदुान रकम सम्बन्धी कायवववनध, 
२०७६ 

 ज्येष्ठ नागररक नमलन केन्र स्थापना गनव स्थानीय तहको छनौट तथा केन्र सँचालन सम्बन्धी मापदण्ड, 
२०७७ 

अन्य 

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

 स्थानीय तहमा सञ्चालन गररने मवहला ववकास कायवक्रमको पररचय, उद्देश्य र कायावन्वयन ववनध 
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९. आ. व. २०७७।७८ मा मन्रालय र अन्तगवत संचानलत कायवक्रम/आयोिनाको 
प्रगनतवववरण 

१. मवहला ववकास तथा लैंनगक मूलप्रवाहीकरण शाखा 
 संघीय मन्रालयका लैवङ्गक सम्पकव  व्यजि तथा मन्रालयका कमवचारीहरुका लानग लैंनगक 

उिरदायी सचुक सम्बन्धमा अन्तववक्रया कायवक्रम भच ुवअल माध्यमबाट सम्पन्न गररएको।   

 राविय लैंनगक समानता नीनतको छपाई नेपाली भाषामा १५०० प्रनत र अंग्रिेी भाषामा अनवुाद 
गरी ५०० प्रनत छपाइ भएको ।  

 CEDAW/BPFA को दोस्रो कायावन्वयन कायवयोिना ननमावण भएको । 
 अन्तवराविय प्रनतवेदनरुुप नननमवत कानून कायावन्वयनको अध्ययन तथा प्रनतवेदन तयारी कायव  

FWLD ले सम्पन्न गरी प्रनतवेदन प्राप्त भइसकेको।   

 एकल मवहला सरुक्षा कोषमा १० लाख रकम िम्मा गररएको । 

 सावविननक सेवामा रही अवकाश प्राप्त भएका र मवहला सशिीकरण र लैंनगक समानताका 
क्षेरमा ववजशष्ट योगदान प्रदान गरेका मवहलासँग अन्तववक्रया कायवक्रम सम्पन्न गररएको । 

 CSW तयारी कायवक्रम 
 िैववक स्यानेटरी प्याड बनाउने मवहलाहरुद्वारा प्रवनधवत उद्धोगहरुलाई ३ लाख अनदुान प्रदान 

गररएको 
 एकल मवहला सरुक्षा कोष मापदण्ड, २०७१ संशोधन भएको । 

 

२. संघ संस्था समन्वय शाखा 
वावषवक प्रगनत वववरण 

       

वववरण 

 
 

मवहना 

समािकल्याण पररषद् मा सहमनत अ.गै.स.स.प.वव. तथा 
स.सनमनतको बैठक 

संख्या 

कायवसहमनत 
नसफाररस 

गैरपयवटकीय 
प्रवेशाज्ञा 

आयात  

इिाित 

संस्था 
दतावका 

लानगराय/
सहमनत 

साधारण सम्झौता पररयोिना  

सम्झौता 
पररयोिना सम्झौता 
संशोधन 

िम्मा 43 32 1 59 72 60 १४ 1 

 

नस.
नं. 

स्वीकृत कायवक्रम / 

माइलस्टोन 
स्वीकृत 
विेट  

हालसम्म
को खचव  

लजक्षतवक्रयाकलाप/ कायवहरू 
(कायवयोिना बमोजिमको)  

२०७७/२०७८ उपलजब्धहरु प्रगनत हनु 
नसकेको भए 
कारण 

समस्या 
समाधानको 
सझुाव  

१ एकीकृत सामाजिक ववकास 
ववधेयक तिुवमा गने 

    प्रारजम्भक मस्यौदालाइ 
पररमािवन गरर पेश गनव सनमनत 
गठन भएको । 

 एवककृत सामाजिक ववकास ऐन 
सम्बजन्ध ववधेयक २०७८ 
तिुवमाको सम्बन्धमा अवधारणा 
पर तयार भएको । 
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नस.
नं. 

स्वीकृत कायवक्रम / 

माइलस्टोन 
स्वीकृत 
विेट  

हालसम्म
को खचव  

लजक्षतवक्रयाकलाप/ कायवहरू 
(कायवयोिना बमोजिमको)  

२०७७/२०७८ उपलजब्धहरु प्रगनत हनु 
नसकेको भए 
कारण 

समस्या 
समाधानको 
सझुाव  

 तयार भएको अवधारणा पर 
सैद्धाजन्तक सहमनतको लानग 
कानून न्याय तथा संसदीय 
मानमला मन्रालयमा पठाइएको 
। 

२ अन्तरावविय /राविय गैर 
सरकारी संस्थाहरुको 
सहिीकरण 
बैठकब्यबस्थापन 

९ लाख 

थप ६ 
लाख 
(िम्मा 
१५ 
लाख) 

१४.९९ 

लाख 
 अन्तरावविय गैरसरकारी 

संस्थाहरुको पररयोिना 
ववश्लषेण तथा 
सहिीकारण नसफररश 
सनमनतको बैठक 
संचालन गने । 

 बैठकका ननणवय 
बमोजिम 
साधारण /पररयोिना 
सम्झौता प्रस्तावलाइ 
पररमािवन गरी पेश गनव 
लगाउने  

 प्राप्त पररमाजिवत 
पररयोिना सहमनतका 
लानग मन्रालयमा 
नसफाररश गने । 

 मन्रालयको ननणवयानसुार 
समाि कल्याण 
पररषद्लाई सम्झौताका 
लानग सहमनत उपलब्ध 
गराउने | 

 सहिीकरण सनमनतको ५९ वटा 
बैठक बसी साधारण र 
पररयोिना प्रस्तावहरु उपर 
छलफल गरी आवश्यक 
सझुावहरु ददइएको । 

 ४३ वटा साधारण सम्झौता,  

 ३२वटा पररयोिना सम्झौताका 
लानग सहमनत ददइएको । 

 अ.गै.स.स.का 
साधारण/पररयोिना सम्झौता 
बमोजिम ७२ वटा कायवसहमनत, 
६० वटा गैरपयवटकीय नभसाका 
लानग सम्बजन्धत ननकायमा 
नसफाररस गररएको । 

  

३ ववनभन्न प्रनतष्ठान ,संघ 
संस्थाहरुले प्राप्त गरेको 
िग्गा तथा अन्य भौनतक 
सम्पनतको एकीकृत 
तथ्यांक संकलन र 
उपयोगको अवस्था 
अध्ययन  

५ लाख २.५३ 
लाख 

 नबषय नबज्ञ सवहतको 
मन्रालयमा एक 
कायवदल गठन गने  

 कायवदलको TOR स्वीकृत 
गने  

 अध्ययन कायव सम्पन्न 
गरी कायवदलबाट प्राप्त 
प्रनतबेदन मन्रालयमा 
पेश गने 

 केन्र देजख जिल्लासम्म संरचना 
भएका नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, 
पररवार ननयोिन संघ, नेपाल बाल 
संगठन, नेपाल नरे ज्योती संघ, 
लायन्स क्लब, रोटरी क्लबिस्ता 
गैर सरकारी संस्थाहरुको देशभरको 
शाखाबाट वववरण संकलन गरी 
पठाउन पराचार गररएको । 

 सामाजिक संघसंस्थाहरु र मवहला, 
बालबानलका, ज्येष्ठ नागररक तथा 
अपाङ्गता भएका व्यजिहरु 
सम्बन्धी कायव गने प्रनतष्ठानहरुको 
घरिग्गा लगायत अचल 
सम्पजिको वववरण संकलनको 
कायव भैरहेकोले यही समयमा 
नबक्री ववतरण कायव भएमा 

कोनभड १९ 
ननयन्रणका 
लानग ननषेधाज्ञा 
िारी भएकोले 
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नस.
नं. 

स्वीकृत कायवक्रम / 

माइलस्टोन 
स्वीकृत 
विेट  

हालसम्म
को खचव  

लजक्षतवक्रयाकलाप/ कायवहरू 
(कायवयोिना बमोजिमको)  

२०७७/२०७८ उपलजब्धहरु प्रगनत हनु 
नसकेको भए 
कारण 

समस्या 
समाधानको 
सझुाव  

प्रनतवदेन तयार हनुे समयसम्म 
सम्पजि मानथको स्वानमत्वमा फरक 
देजखने भएकाले आ.व. 
२०७७/७८ को असार 
मसान्तसम्म सम्पूणव गैरसरकारी 
संस्थाहरुको अचल सम्पजिको 
बेचनबखन रोक्नका लानग गहृ 
मन्रालय र भनूम व्यवस्था, 
सहकारी तथा गररबी 
ननवारणमन्रालय पररपर गररएको 
। 

४ अन्तरावविय /राविय गैर 
सरकारी संस्थाहरुको 
मन्रालयस्तर बाट 
अनगुमन मलु्यांकन  

३ लाख   चेक्लेष्ट तयार गरर 
स्वीकृत गने   

 अनगुमन /मलु्यांकन 
गररने संस्था छनोट गने 
)sampling को रुपमा( 

 टोली गठन गने  

 अनगुमनको विल्ड भ्रमण 
गने 

 प्रनतबेदन तयार गरर पेश 
गने   

- कोनभड १९ 
ननयन्रणका 
लानग ननषेधाज्ञा 
िारी भएकोले 

 

 

३.  अपाङ्गता अनधकार तथा प्रवद्धवन शाखा 

 यस आ. व.मा कूल १६२६ िना अपाङ्गता भएका व्यजिलाई सहायक सामग्री ववतरण गररएको । 

 १२ िनालई दोभाषे तानलम सञ्चालन गररएकोमा  टेनलनभिनबाट सांकेनतक भाषामा सूचनाहरु 
प्रशासण गरेको,  दोभाषे सेवा उपलब्ध गराएको । 

 वेसहारा, पूणव अशि अपाङ्गता भएका व्यजिहरुलाइ पनुस्थावपना सेवा संचालन कायवक्रम अन्तगवत 
२४२ िनालाई पनुस्थावपना सेवा उपलब्ध गराइएको । 

 सम्बजन्धत स्थानीय तह माफव त कायवरत २६ संघ संस्थालाई सशतव अनदुान उपलब्ध गराई अपाङ्गता 
भएका व्यजिको उद्धार, क्षमता ववकास, संरक्षण र पनुस्थावपनाका कायवक्रमहरु सञ्चालन भएको। 

 पूणव तथा अनत अशि अपाङ्गता भएका व्यजिको हेरचाह सम्बन्धी कायवववनध, २०७८ को मस्यौदा 
तयार भएको । 

 मवहला बालबानलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्रालयलाई अपाङ्गतामैरी नमूना ननकायको रुपमा ववकास 
गनव संघीय सजचवालय ननमावण तथा व्यवस्थापन कायावलयमा रकमान्तर भई DPR को काम भइरहेको । 

http://www.molcpa.gov.np/ne/
http://www.molcpa.gov.np/ne/
http://www.molcpa.gov.np/ne/
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 अपाङ्गता भएका व्यजिको राविय कायवयोिना (आ. व. २०७७/७८ देजख २०८७/८८) को 
मस्यौदा तयार भएको । 

 अपाङ्गता भएका व्यजिको सम्बन्धमा राविय प्रनतवेदन तयार तथा अपाङ्गता सम्बन्धी स्रोत पजुस्तका 
अद्यावनधक गरी प्रकाशन गररएको।  

 अन्तरावविय अपाङ्गता ददवस कायवक्रम िमुमाफव त सम्पन्न भएको । 

 सहायक सामग्री उत्पादन तथा ववतरण गने बाँके,कास्की, सलावही र काठमाण्डौँ जिल्लाका 
संस्थाहरुको अनगुमन गररएको । 

 अपाङ्गता भएका व्यजिका लानग पहुँचयिु प्रणाली सम्बन्धी ननदेजशका २०७८, को मस्यौदा तयार 
भएको  

 अपाङ्गता भएका व्यजिका लानग व्यजिगत सहयोगी सेवा सम्बन्धी कायवववनध, २०७८ को मस्यौदा 
तयार भएको । 

 दोभाषे सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कायवववनध, २०७८ को मस्यौदा तयार भएको ।   

 अपाङ्गता राविय ननदेशन सनमनतको पवहलो बैठक माननीय मन्रीज्यूको अध्यक्षतामा भच ुवअलमाफव त 
सम्पन्न गररएको । 

४.मानव बेचनबखनतथा ओसारपसार ननयन्रण शाखा 

 मानव वेचववखन तथा ओसार पसार ववरुद्धराविय सनमनतका ४ वटा वैठक सम्पन्न भएको। 

  ७८ िना मानव बेचववखन तथा ओसारपसारबाट वपनडत/प्रभाववतहरूको बैदेजशक उद्धार गरी 
पररवारमा पनुनमवलन गराएको । 

 लैंनगक वहंसा तथा मानव वेचववखन पीनडत १२५३ िनाको स्वदेशबाटै उद्धार गररएको । 

 मानव वेचववखन तथा ओसारपसार ववरुद्ध  उपसनमनतको 4 वटा बैठक सम्पन्न: TIP Report 

2020 र मानव बेचववखन तथा ओसारपसार ननयन्रण ऐन २०६४ संशोधनका लानग तयार 
गररएको मस्यौदामा  सरोकारवाला ननकायबाट राय सझुाव संकलन गररएको । 

 मानव वेचववखन तथा ओसारपसार ववरुद्धको राविय प्रनतवेदन २०७७  प्रकाशन गररएको । 

 मानव वेचववखनवाट पीनडत तथा प्रभाववतहरुको लानग स्थावपत पनुस्थावपना कोषमा रकम रु १ 
करोड िम्मा भएको, नसन्धपुाल्चोक जिल्ला जस्थत  पनुस्थावपना केन्रलाई शोधभनाव ददइएको। 

 पनुस्थावपना केन्रमा रहेका मानव वेचववखन तथा ओसारपसार पीनडत/प्रभाववतहरु मध्ये 
नसन्धपुाल्चोक जिल्लामा १४ िना  र बाँके जिल्लामा ३०िना गरी िम्मा ४४ िना मानव 
बेचववखन तथा ओसारपसार वपनडत प्रभाववतहरुलाई मनोसामाजिक परामशव प्रदान गररएको। 
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 मानव वेचववखन तथा ओसारपसारबाट पीनडत प्रभाववतहरुको लानग संचानलत पनुस्थावपना केन्रका 
संचालक व्यवस्थापक तथा स्थानीय तहका कमवचारीवीचभच ुवअल रुपमा प्रगनत समीक्षा तथा 
अन्तवक्रव या सम्पन्न गररएको ।उि कायवक्रममा करीव पैतीस िनाको सहभानगता रहेको । 

 मानव वेचववखन तथा ओसारपसारबाट पीनडत प्रभाववतहरुको लानग संचानलत पनुस्थावपना 
केन्रहरुको अनगुमनपसाव, कास्की, रूपन्देही, सखेुत, जचतवन जस्थत  पनुस्थावपना केन्रको  अनगुमन 
गररएको । 

 यस मन्रालयसँगको संझौता बमोजिम धाददङ्ग नमनडया नेटवकव  नलनमटेडबाट  सामाजिक कुरीती, 
वहंसा र मानब बेचनबखन नबरूद्धको सन्देशमूलक कायवक्रम उत्पादन तथा प्रसारण भएको । 

 मानव वेचनबखन तथा ओसारपसार ववरूद्धको राविय ददवस, भार २०मा भच ुवअल रूपमा सम्पन्न 
भएको । 

 

५.  लैंनगक वहंसा ननवारण शाखा 

 लैंनगक वहंसा ननवारण कोष संचालक सनमनतको ५ वटा बैठक बसेको । 

 लैनगंक वहंसा ननवारण कोषमा ६० लाख रकम िम्मा भएको । 

 मवहला ववरूद्ध हनुे वहंसा सम्बन्धी सवेका लानग ननदेशक सनमनतको १ पटकबैठक बसेको । 

 मवहला ववरूद्ध हनुे वहंसा सम्बन्धी सवेका लानग प्राववनधक सनमनतको२ पटक बैठक बसेको । 

 ववनभन्न आरोप वा अपराधबाट िेल सिाय ँभोनगरहेका मवहला तथावकशोरीहरुका लानग 
िनचेतनामूलक सकारात्मक सोच सम्बन्धी प्रजशक्षण २ स्थानमा सम्पन्न गररएको (भोिपरु र दाङ) 

 पनुस्थावपना केन्रका संचालक तथा व्यवस्थापकहरुलाई सकारात्मक सोचसम्बन्धी प्रजशक्षण 
कायवक्रमसम्पन्न गररएको । 

 सूचना संचार, जशक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग के्षरमा कायवरत मवहलाहरु तथा सो संस्थाका 
संचालक/व्यवस्थापकहरुको लानग कायवस्थलमा हनुे यौनिन्य दवु्यववार एन आचरण लगायतको 
कानूनी ववषयमा १ पटक अनजुशक्षण/अन्तवक्रया कायवक्रम सम्पन्न गररएको । 

 लैनगंक वहंसा समाजिक कुरीनत तथा मानव वेचववखन ववरुद्ध प्रदेश तथा स्थानीय स्तरबाट भएका 
प्रनतवद्धता घोषणा आददको  कायावन्वयन अवस्थाको अनगुमन/प्रभाव मलु्याकंन गररएको । 

 पनुस्थापना केन्र  लैनगंक वहंसा ननवारण कोष स्थापना लैनगंक वहंसाबाट उपलव्ध गराइएको 
क्षनतपूनतवको सम्बन्ध अनगुमन गररएको । 
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 वहँसा पीनडत मवहला तथा वकशोरीहरुलाई सूरजक्षत रुपमा पनुस्थावपनागनव राविय स्तरको 
मंगलासहना दीघवकालीन पनुस्थावपना केन्रको संचालनकोगनव ABC नेपाल लाई शसतव अनदुान 
ददइएको । 

 लैनगंक वहंसामिु समाि ननमावणका लानग साझा अनभयान संचालन मापदण्डसाझा अनभयानका रुपमा 
मनाईन ेसामाजिक सचेतनामूलक ददवस संचालनकायवववनध, २०७७ननमावण गरीस्वीकृत भएको । 

 समािमा रहेका ववनभन्नकुरीनतहरु (लैनगक वहसा,मानव बेचववखन तथा ओसारपसार,दाईिो 
नतलक,बालनबबाह लगायत)अन्त्यका लानग ५ वषीय रणनीनतक कायवयोिना ननमावण भइ 
मजन्रपररषद् माप्रस्तावपेशभएको । 

 प्रदेश नं. २ र प्रदेश नं. ५ को रेनडयो माफव त ननरन्तर सचेतनामूलकसन्देशमलुक सामग्री प्रसारण 
भईरहेको साथै प्रदेश नं. १ को ईलाम सामदुावयक रेनडयोकेन्रद्वारा संचानलत रनडयो नेपाल वाणी 
एफ.एम. ९४.४ मे.ह. सँग सामाजिकसचेतनामूलक सन्देशमलुक सामग्री प्रसारण भएको। 

 कुरीनत ववरुद्धको सामाजिक साझा अनभयानसंचालन(लैनगंक वहँसा, मानव बेचनबखन, 
बालवववाह)लगायतका एवककृत कायवयोिना ननमावण भई२००० प्रनत छपाई भई कायवन्वयनमा 
आएको । 

 नमनत २०७७/०९/०१ देजख २०७७/०९/०७ सम्म रामेछाप जिल्लाको जिल्ला प्रशासन 
कायावलय, मन्थली नगरपानलकाको कायावलय, रामेछाप नगरपानलकाको कायावलय र नलख ु
गाउँपानलकाको कायावलयमा अनगुमन गररएको । साथै नमनत २०७७/०९/२६ देजख 
२०७७/१०/०३ गतेसम्म मोरङ र सनुसरी जिल्लाका ववनभन्न स्थानीय तहहरुमा अनगुमन गररएको 

६.कानून तथा फैसला कायावन्वयन शाखा 
 सजचवज्यूबाट ववनभन्न ववषयमा राय माग भै आएकोमा ८ वटा ववषयमा राय पेश गररएको। 

 ववनभन्न महाशाखावाट ववनभन्न ववषयमा राय माग भै आएकोमा ३ वटा महाशाखामा गरी िम्मा ३८ 
वटा ववषयमा रायपेश गररएको । 

 सम्माननत अदालतकोआदेश कायावन्वयनको जशलनसलामा ११ वटा ववनभन्न ववषयका मदु्दाहरुको 
नलजखत िवाफमहान्यायानधविाको कायावलय माफव त सवोच्च अदालतमा पठाईएको । 

 कानून, न्याय तथासंसदीय मानमला मन्रालयमा ववनभन्न ववषयमा राय/सहमती तथारािपरमासूचना 
प्रकाशन गने प्रयोिनाथवसूचना सम्पादनको लानग ३ वटा फाईल सवहतका परहरु पठाईएको । 

 नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाशन गनेप्रयोिनाथवमरुण ववभाग नसंहदरबार, काठमाण्डौमा३ वटासूचना 
प्रकाशनको लानग पठाईएको । 
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 प्रधानमन्रीतथा मजन्रपररषदको कायावलयबाट यस मन्रालयको हकमा लगतमा रहेको 
मदु्दाहरुकोप्रगनत वववरण माग भई आएको हुदँा सोको वववरण फैसला कायावन्वयन ननदेशनालयमा 
रप्रधानमन्री तथा मजन्रपररषदको कायावलय पेश गररएको । 

 महान्यायनधविाको कायावलय, प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषदको कायावलय,  कानून, न्याय तथा संसदीय 
मानमला मन्रालय तथाअन्य ननकायवाट आएका परहरुको िवाफ पठाईएको । 

 मन्रालयसँग सम्बजन्धत१७ वटा नीनत, रणनननतक कायवयोिना, कायवववनध, मापदण्ड तथा ननदेजशकालाई 
पररमािवनसवहत तोवकएको कानूनी ढाँचामा बनाई पेश गररएको। 

७. तथ्याकं ववश्लषेण तथा प्रकाशन शाखा  

 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा लैंनगक तथ्यांक ननमावण, ब्यबस्थापन र ररपोवटिंगका लानगभोिपरु र 
रसवुा जिल्लाका स्थानीय तहमा कायवरत कमवचारीहरुलाई २ ददने क्षमता ववकास तानलम 
संचालन गररएको | 

 कोनभड १९ को संबन्धमा यौननक तथा लैंनगक अल्पसंख्यक समदुायका समस्या तथा आगामी 
कायवददशा सम्बन्धमा भच ुवअल माफव त संस्थाका प्रनतनननधहरुसँग अन्तरवक्रया गरेको । 

  कोनभड १९ बाट प्रभाववतहरुको लानग ससतव अनदुानको रकमबाट राहत ववतरण गनव 
अनमुनत ददएको। 

 मवहला, बालबानलका, अपांगता भएका व्यजि तथा िेष्ठ नागररक सम्बजन्ध तथ्यांकहरु 
समेवटएको compilation of socialstatistics प्रकाशन गररएको। 

 बावषवक प्रगनत प्रनतबेदन तथा मन्रालयको मखुपर सशिीकरण िनवल प्रकाशन भएको । 

 सरकारी क्याम्पसमास्नातक तहमा अध्ययनरत १० िना नबद्याथीहरुलाई इन्टनव र स्नाकोिर 
तहमा अध्ययनरत ५ िना नबद्याथीलाई सोधपर लेखन कायवमा सहयोग गरी मन्रालयको 
कायव के्षरबारे िानकारी गराइएको | 

 ददगो ववकास लक्ष्य ५ अन्तगवतकाउपलब्ध तथ्यांकहरु अध्यावनधक गररएकोsocialstatistics 

प्रकाशनमा समाबेश गररएको । 

 मन्रालयको website लाई समयानकुुल पररमािवन गररएको तथा अत्याबश्यक कम्प्यटुर तथा 
अन्य नबद्यतुीय उपकरण खररद गरी प्रनबनधमैरी मन्रालय ननमावणमा योगदान परु् याएको| 

 सूचना ब्यबस्थापन प्रणाली स्थापना तथा संिनलकरण WinrockInternational को सहकायवमा 
कायवक्रम अगाडी बढेको । 

 पसु्तकालय सदुृढणीकरण कायवक्रम अन्तगवत कापेट नबछ्याउने कायव भएको। 
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 ८.  रािपनत मवहला उत्थान कायवक्रम समन्वय इकाई 

 मयावददत मवहनावारी प्रवद्धवनको लानग मन्रालयको मवहला शौचालयमा ३ वटा मवहला तथा 
सामाजिक सनमनतमा २ वटा मवहला तथा बालबानलका ववभागमा १ वटा र राविय मवहला 
आयोगमा १ वटा गरी िम्मा ७ वटा भेजन्डङ्ग प्याड मेजशन खररद तथा िडान भएको ।   

 मवहला उद्यमशीलता ववकास ववजिय पहचु प्रजशक्षण कायवक्रम अन्तगवत टेवा पुिँी  र प्रववनध 
सहयोगका लानग प्रत्येक प्रदेशबाट बीस िना मवहला उद्यमी र एक मवहला उद्यमी समूह 
छनौट गरी प्रदेश सामाजिक ववकास मन्रालय माफव त टेवा पूिँी  र प्रववनध  उपलब्ध 
गराईएको। 

 ववनभन्न दगुवम जिल्लाका  िना ज्यान िोजखममा परेका १०३ िना  गभववती तथा सतु्केरी 
मवहलाहरुको हवाई उद्धार गररएको। 

 मवहला उद्यमीहरुको छाता संगठन सँगको सहकायवमा मवहला उद्यमीहरुको रोष्टर तथा 
प्रोफाइल तयारीको लानग मवहला उद्यमीहरुसँग वववरण माग गरी प्राप्त वववरण एकीकरणको 
कायव कोनभड १९ का कारण प्रभाववत भएको। 

 बह ुआयानमक नमनुाग्राम स्थापना सम्बन्धी अवधारणा पर, २०७७ स्वीकृत,मवहला 
उद्यमजशलता सहिीकरण केन्र स्थापना सम्बजन्ध कायवववनध, २०७७,  स्वीकृत तथा ७० 
वटा स्थानीय तह छनौट भई कायवक्रम कायावन्वयनका क्रममा कोनभड १९ का कारण  
प्रभाववत भएको। 

 हातैमा उद्यमी मोबाइल एप्सननमावण तथा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत भई 
कायावन्वयनमा आएको। 

 िीववकोपािवन सधुार तथा स्वरोिगार कायवक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७ ननमावण  तथा 
मानव ववकास सचुकाँकमा पछानड परेका १०० स्थानीय तहलाई सशतव अनदुान पठाईएको। 

 मवहला उद्यमशीलता सहिीकरण केन्र संचालन कायवववनध, २०७७ ननमावण भएको  । 

 सदुरुपजिमको बझाङ जिल्लाको तलकोट गाउँपानलकामा छाउगोठ अन्त्य तथा मयावददत 
मवहनाबारी प्रबद्धवन सम्वजन्ध साझा अनभयान कायवक्रम सम्पन्न भएको । 

 मवहलाद्धारा उत्पाददत सामाग्रीको प्रदवशनी सम्बन्धी मापदण्ड ,२०७७ ननमावण भई प्रदेश नं २ 
मा मार ३०० िनाको सहभानगतामा मवहला उद्यमी मेला आयोिना भएको। 

 मानव वेचववखनववरुद्धका  ददवस , १६ ददने अनभयान,मवहला अनधकार ददवस सम्पन्न गररएको 
। 

 लैंनगक वहंसा, मानव बेचनबखन तथा ओसारपसार ववरुद्ध सन्देशमूलक सामग्रीहरु प्रचारप्रसार 
गने सम्बन्धमा मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्रालयले नेपाल टेनलनभिन र 
रेनडयो नेपाल बीच सम्झौता गरी PSA  तथा सन्देश ननमावण तथा प्रशारण गररएको । 
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९.ज्येष्ठ नागररक संरक्षण शाखा 

 पशपुनत बदृ्धाआश्रम स्थान्तरण गरी गोठाटारमा ५००शैयाकोअस्पताल सवहतको बदृ्धाआश्रम 
ननमावणको लानग  नड.वप.आर. तयार भएको । यस आ.व. देजख ननमावण कायव शरुु गररने। 

 ज्येष्ठ नागररकको के्षरमा कायवरत३४ संस्थाहरुलाई कायवववनधसवहत अनदुान पठाइएको । 

 ज्येष्ठ नागररक सम्बन्धी ५ वषे रणनननतक कायवयोिना तिुवमा गनव  सरोकार वालाहरुसँग 
छलफल  एंव अन्र्तवक्रया  सम्पन्न गररएको । 

 ज्येष्ठ नागररकहरुको के्षरमा काम गने ज्येष्ठ नागररक तथा  संघसंस्थालाई सम्मान गने कायव 
सम्पन्न  गररएको ।  

 ज्येष्ठ नागररकहरुको हक, अनधकार संरक्षणको  लानग स्थावपत ज्येष्ठ नागररक कोषमा थप रु. ५ 
लाख िम्मा भएको । 

 ववश्व ज्येष्ठ नागररक ददवश, ववश्वअल्िाइमशव ददवश तथा ज्येष्ठनागररक प्रनत दवु्यववहार  ववरुद्धको 
ददवश ववववध वक्रयाकलापहरु गरी सम्पन्न गररएको । 

 ववद्यावाररनध गनव इच्छुक ज्येष्ठ नागररकबाट प्रस्ताव माग गरी प्रोत्साहान अनदुान उपलब्ध 
गराइएको । 

 ज्येष्ठ नागररक नमलन केन्र स्थापना गनव स्थानीय तहको छनौट तथा केन्र संचालन सम्बन्धी 
मापदण्ड-२०७७ स्वीकृत भई सात प्रदेशका ११ (एघार) स्थानीय तहमा सशतव अनदुान रकम रु 
३ करोड ५० लाख हस्तान्तरण भएको। 

 पशपुनत वृद्धाश्रम मानव सेवा आश्रम लगायत सरोकारवाला संघ संस्थाहरुको सहकायवमा ननयनमत 
रुपमा अशि, असहाय, बेसहारा १७०५ िना ज्येष्ठ नागररकको संरक्षण र पनुस्थावपना भईरहेको । 

 

१०.  बाल संरक्षण तथा ववकास शाखा 

 गण्डकी प्रदेशकै तनहुँको ढकालटारमा बालसधुार गहृ ननमावण गने प्रयोिनको लानग िग्गा खररद 
गनव रकमान्तर गरी खचव भइसकेको । 

 बाल मजन्दरको संस्थागत सधुार तथा पनुसिंरचना गनव नेपाल बाल संगठनलाई १० लाख रकम 
भिुानी ददइसकेको । 

 राविय बाल अनधकार पररषद्संगको सहकायवमा बालबानलका सम्बन्धी राविय नीनतको पररमािवन र 
१० वषे रणनीनतक योिना तिुवमा सम्बन्धमा बालबानलकाको के्षरमा कायवरत गै.स. संग 
अन्तरवक्रया सम्पन्न गररएको । 

 बालबानलकासम्बन्धी ननयमावलीको मस्यौदा तयार भएको र स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा 
पठाइएको । 

 बाल कल्याण गहृ, बटुवललाई रकम नपगु भएकोले यस शीषवकबाट रु. ५ लाख रकमान्तर 
गररएको । 
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 आपतकालीन बाल उद्धार कोषमा रकम रु १ लाख थप गररएको । 

 नेपाल बाल संगठनलाई नेपाल सरकार म.प को ननणवयानसुार उपलब्ध भएको १ करोड ५० 
लाख मध्ये पवहलो वकस्ता बापतको रु. ७५ लाख अनदुान उपलब्ध गराइएको । 

 बाल न्याय प्रवद्धवनका लानग केन्रीय बाल न्याय सनमनतको सजचवालयलाई ३० लाख अनदुान 
प्रदान गररएको । 

 बालअनधकार सम्बन्धी अन्तराविय महासजन्ध, १९८९आवनधक प्रनतवेदनको मस्यौदा तयार भएको 
। 

 बालबानलकाको Online Safety का सम्बन्धमा केन्रीयस्तरको कायवववनधको मस्यौदा तयार भएको । 

 बालश्रम ववरुद्ध गण्डकी प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय कायवक्रम सम्पन्न भएको । 

 राविय बाल अनधकार नीनत र बालबानलकासम्बन्धी १०वषे रणनीनतको मस्यौदा तयार गररएको । 

 बालबानलकासम्बन्धी राविय नीनत र १० वषे रणनीनतको मस्यौदामा सझुाव संकलन गने कायव 
भइरहेको । 

 बालवववाह अन्त्यका लानग कणावली प्रदेशमा अन्तगवतको स्थानीय तहका िनप्रनतननधतसँग 
अन्तवक्रव या कायवक्रम सम्पन्न गररएको । 

 नसिवनशील बालबालबानलकालाई प्रोत्साहनका लानग कायवववनध तिुवमा भएको । ववनभन्न ववधामा 
उत्कृष्ट ६ िना बालबानलकालाई िनही रु. ५० हिार नगद सवहत सम्मान प्रदान गररएको । 

 राविय बालददवस-भार २९ भच ुवअल माध्यमबाट ववववध कायवक्रम गरी मनाईएको । 

 माननीय मन्रीज्यूबाट कास्की, पसाव, मकवानपरु र मन्रालयका कमवचारीबाट बाल 
सधुारगहृ,रुपन्देही, गौरीशंकर बालगहृ, दोलखा, र सखेुतमा कोवपला भ्याली समािद्वारा सञ्चानलत 
बालगहृ अनगुमन गररएको । 

 पूवावञ्चल बाल सेवा आश्रमलाई ८ लाख रकम अनदुान प्रदान गररएको । 

 बालबानलका ववरुद्ध हनुे वहंसा ववरुद्धको दजक्षण एनसयाली प्रयास(SAIEVAC) लाई ४० लाख 
संस्थागत अनदुानप्रदान गररएको । 

 नसंहदरवार पररसरनभर ददवा जशश ुस्याहार केन्र सञ्चालन गनव ननिामती कमवचारी श्रीमती संघलाई 
६३.५ लाख अनदुान प्रदानगररएको । 

 राविय बाल अनधकार नीनत र बालबानलकासम्बन्धी १०वषेरणनीनतको मस्यौदा तयार गररएको। 

 

११.नीनत योिना तथा अनगुमन शाखा 
 मन्रालय स्तरीय ववकास समस्या समाधान सनमनतको बैठक तथा समीक्षा ३ वटा सम्पन्न गररएको 

। मन्रालय स्तरीय ववकास समस्या समाधान उपसनमनतको बैठक ११ वटा सम्पन्न गररएको । 

 बहकेु्षरीय पोषण योिना दोस्रो अन्तगवत मवहला सहकारी /समूह माफव त आयमूलक कायवक्रम 
सञ्चालन कायवववनध तथा तानलम ननदेजशका ननमावण गररएको । 

 बहकु्ष्रीय पोषणका लानग मवहला समहुलाई अनदुान कायवववनध, २०७७ र पोषण तानलम ननदेजशका 
तयार गररएको । 



 19 

 संस्थागत अनदुान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ तयार भएको  । 

१०. http://www.mowcsc.gov.npमा वावषवक प्रगनत प्रनतवेदन राजखएको  

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

१२. सावविननक ननकायमा परेका सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सो उपर सूचना ददएको वववरण 

 आ.व. २०७७।०७८ को यस अवनधमा माग भएको सूचनाको वववरणः 

सूचना अनधकारीलाई संवोधन गरी नलजखत रुपमा माग गररएका  २ वटा सूचना तथा मौजखक रुपमा 
माग गररएका कररव ४०० सूचना उपलब्ध गराईएको । नलजखत सूचना मध्ये एक वटा सूचना नलजखत 
र  एक वटा ईमेल माफव त उपलब्ध गराईएको।  

१३. सावविननक ननकायका सूचनाहरु अन्यर प्रकाशन हनु ेवववरण 

 http://dwd.gov.np/en 

http://ncrc.gov.np/ 

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