;"rgfsf] xs;DaGwL P]g, @)^$ sf] bkmf % sf] bkmf-#_ / lgodfjnLsf]
lgod # adf]lhd ;fj{hlgs ul/Psf] ljj/0f
;"rgf ;fj{hlgs ug]{ lgsfosf] gfdM dlxnf afnaflnsf tyf Ho]i7
gful/s dGqfno
;"rgf ;fj{hlgs u/]sf] cjlwM @)&% >fj0f b]lv @)&^ c;f/ d;fGt
;Dd
!=

lgsfosf] :j?k / k|s[ltM

æu|fdL0f dlxnfsf nflu pTkfbg C0f Joj:yf sfo{qmdæ sf] ?kdf cf=j= @)#(.)$) df
z'? ePsf] dlxnf ljsf; cleofg sfo{qmdx?af6 k|fKt pknJwL, cg'ej / ;d;fdlos
cfjZostfsf cfwf/df @)%@ c;f]h ^ ut] ædlxnf tyf ;dfh sNof0f dGqfnoÆ sf] :yfkgf
eof] . dlxnf tyf ;dfhsf ljleGg ju{sf] ;fdflhs, cfly{s tyf /fhgLlts ;zlQms/0f ub}{
lbuf] zflGt Pj+ ljsf;df pgLx?sf] e"ldsfnfO{ ;zQm agfpg] sfo{df ;+nUg dlxnf tyf
;dfh sNof0f dGqfnosf] gfd afnaflnsfnfO{ cem pRr k|fyldstf lbg] x]t'n] @)%& df
dGqfnosf] gfd kl/jt{g u/L ædlxnf, afnaflnsf tyf ;dfh sNof0f dGqfnoæ gfdfs/0f
ul/of] . @)&% ;fnaf6 o; dGqfnosf] gfd dlxnf, afnaflnsf tyf h]i7 gful/s dGqfno
/x]sf] 5 .
g]kfn ;/sf/ -sfo{ ljefhg_ lgodfjnL, @)^( cfg';f/ dlxnf, afnaflnsf tyf h]i7
gful/s dGqfnosf] sfo{If]q leq dlxnf, afnaflnsf tyf ;dfh sNof0f ;DaGwL gLlt, of]hgf
tyf sfo{qmdsf] th{'df, sfof{Gjog, cg'udg / d"Nof+sgsf] ;fy} cWoog, cg';Gwfg tyf
;j]{If0fsf ljifox? tf]lsPsf 5g\ . o;}u/L cgfy afnaflnsf, c;xfo dlxnf, a[4/a[4f,
ckfËtf ePsf JolQmx? /czQmsf] ;+/If0f, afnaflnsfsf] sNof0f, Ho]i7 gful/ssf] ;'/Iff /
sNof0f, dlxnf sNof0f tyf ;Lk ljsf; klg o; dGqfnosf] sfo{If]q leq kb{5g\ . o;
dGqfnosf] bfo/f leq /fli6«o dlxnf cfof]u, ;dfh sNof0f kl/ifb\, ;dfh sNof0f s]G›
a[4f>d / afn dlGb/sf ljifox? klg kb{5g\ .
dlxnf, afnaflnsf tyf ;dfh sNof0f ;DaGwL /fli6«o/cGt/fl{\i6«o tyf If]qLo
;+3/;+:yf;+u ;Dks{ / ;dGjo tyf kl/rfng / ;/sf/L tyf u}/ ;/sf/L ;+3/;+:yfåf/f
sfof{Gjog ul/Psf dlxnf, afnaflnsf tyf ;dfh sNof0f ;DaGwL sfo{qmdsf] cg'udg ug]{
1

nufot wd{k'q/wd{k'qL, n}+Ëls lx+;f ;DaGwL ljifox? klg g]kfn ;/sf/ -sfo{ ljefhg_
lgodfjnL, @)&$ cg';f/ o; dGqfnosf] sfo{If]q leq kg{ cfpfb5 .
o;/L ljleGg gLlt, P]g, lgod -sfg"gx?_, bL3{sfnLg tyf cfjlws of]hgfx?, g]kfn kIf
ePsf If]qLo Pj+ cGt/fl{\i6«o dxf;lGw tyf OR5flwg cfn]vx?, g]kfn kIf ePsf ljleGg
cGt/fl{\i6«o ;ef-;Dd]ngx? o; dGqfnosf sfof{b]zsf cfwf/x? x'g . o; adf]lhd dGqfnon]
dlxnf, afnaflnsf, ckfËtf ePsf JolQm, Ho]i7 gful/s / t]>f] lnËL ;d]tsf] nflu ;do
;fk]If gLlt lgdf{0f, ;dGjo / ;xsfo{ tyf sfo{qmd ;+rfng-d"ntM ;r]tgf clea[l4 /
;zlQms/0f ug]{ sfo{ ub{5 .
;du|tfdf d"nk|jfxLs/0f, ;zlQms/0f / ;dfj]zLs/0f h:tf /0fgLltsf] cfwf/df
;dtfdo ;DkGg ;d'bfo lgdf{0f ug{ ljleGg ljkGg ju{sf nflu ;dosf] k|jfx;+u} ;fy{s kxn
ug]{ p2]Zok"lt{sf nflu dlxnf, afnaflnsf tyf h]i7 gful/s dGqfno :yfkgf ePsf] xf] .
@=

lgsfosf] sfd, st{Jo / clwsf/M

g]kfn ;/sf/ sfo{ljefhg lgodfjnL @)&$ adf]lhd dlxnf, afnaflnsftyf Ho]i7
gful/s dGqfnosf] sfo{If]q
!_ dlxnfxsPj+ ;zlQms/0f;DaGwL gLlt, sfg"g / dfkb08,
@_ cGt/b]zLowd{k'q, wd{k'qL,
#_ dlxnf lx+;f, dfgj a]rlavgtyfcf];f/k;f/ lgoGq0f,
$_ h]i7gful/s, afnaflnsf / ckfËtfePsfJolQm;DaGwL,
%_ dlxnf ;zlQms/0f tyf n}lËs ;dfgtfsfljifodfcWoog, cg';Gwfg,
^_ n}lËs lx+;f;DaGwLlg/f]wfTds / k'g:yf{kgf;DaGwLgLlt, sfg"g / dfkb08,
&_ afnaflnsf, afnsNof0f, p4f/, k'g:yf{kgf / a[4f>d;DaGwLgLlt, sfg"g, / dfkb08,
*_ u}/;/sf/L ;+:yf;DaGwLgLlt, sfg"g, dfkb08, lgodg / cg'udg,
(_ /fli6«o dlxnfcfof]u,
!)_;dfh sNof0f kl/ifb\,
!!_dGqfno;DaGwL /fli6«o cGt/f{li6«o ;+3;+:yf;Fu ;lGw, ;Demf}tf, cle;lGw, ;Dks{ /
;dGjo,
2

!@_dGqfno;DaGwL ;fj{hlgs ;+:yfg, k|flws/0f, ;ldlt, k|lti7fg, sDkgLcflbsf]
;~rfng / lgodg .
#=

lgsfodf /xg] sd{rf/L ;Vof ljj/0fM

;+u7g ;+/rgf
•

dlxnf, jfnaflnsf tyf Ho]i7 gful/s dGqfnoM b/aGbL ;+Vof *^

•

dlxnf tyf jfnaflnsf laefu

M b/aGbL ;+Vof !(

•

;dfh sNof0f kl/ifb

M b/aGbL ;+Vof !&)

•

s]lGb|o afn sNof0f ;ldlt

M b/aGbL ;+Vof $)-c:yfO{ /kl/of]hgfsf ;d]t_

•

kz'ktL j[4f>d

M b/aGbL ;+Vof @(-c:yfO{ / s/f/ ;d]t_

•

afn ;'wf/ u[xM eQmk"/, sf:sL, df]/ª, dsjfgk"/, 8f]6L, ?kGb]xL, afFs], k;f{

•

afn u[xM df]/ª, ;Kt/L, ?kGb]xL

•

lbjflzz' :ofxf/ s]Gb|M l;+xb/jf/

$=

lg0f{o ug]{ k|lqmof / clwsf/

•
•

dGqfnosf] cfGtl/s Joj:yfkgsf] nflu # r/0f
Sofljg]6df hfg] k|:tfjsf] nflu $ r/0f

%=

lg0f{opk/ ph'/L ;''Gg] clwsf/LM

•

ph'/L ;'Gg] clwsf/L pk ;lrj>L k[y axfb'/ s]=;L= - sd{rf/L k|zf;gzfvf_ u'gf;f]
pk/ k'gf/fj]bg ;'Gg] clwsf/L ;x ;lrj;x;lrj>L /fh]Gb| s'df/ kf}8]n -sd{rf/L
k|zf;gdxfzfvf_

3

^=

;]fj k|bfg ug]{ lgsfosf] zfvf / lhDd]jf/ clwsf/L
महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रालयको संगठलनक संिचना

माननीय मन्त्री

सचचव,

प्रशासनमिाशाखा

सि-सचचव, िा.प.प्र., (प्र.)-1

िा.प. हवचशष्ट, - १

महिला सशचिकिण मिाशाखा

सि-सचचव, िा.प.प्र., (प्र.)-1

कमाचािी प्रशासन शाखा

मानव बेचहवखन तथा ओसािपसाि

उपसचचव, िा.प.हि., सा.प्र-1

लनयन्त्रण शाखा

शा.अ., िा.प.तृ., सा.प्र.-१

प्र.म.हव.अ., िा.प.हि., हवहवध-1

म.हव.अ., िा.प.तृ.,हवहवध-1

मा.मन्त्रीज्यू कोलनचज सचचवालय
उप-सचचव, िा.प.हि., सा.प्र.-1,
शा.अ., िा.प.तृ., सा.प्र.-1

सचचवज्यूको लनचज सचचवालय
शा.अ., िा.प.तृ., सा.प्र.-1

समाज कल्याण तथा सं घ सं स्था
समन्त्वय मिाशाखा
सि-सचचव, िा.प.प्र., (प्र.)-1
जेष्ठ नागरिक सं िक्षण शाखा
उपसचचव, िा.प.हि., सा.प्र-1
शा.अ., िा.प.तृ., सा.प्र.-१

शा.अ., िा.प.तृ., सा.प्र.-१

क.ईचन्त्जलनयि, िा.प.तृ., - १

म.हव.अ., िा.प.तृ., हवहवध-1

ना.सु., िा.प.अनं .प्र, सा.प्र.-१०,

टा.ना.सु., िा.प.अनं .प्र, सा.प्र.-३

बाल सं िक्षण तथा हवकास शाखा

क.अपिे टि, िा.प.अनं .प्र,,हवहवध-४

उपसचचव, िा.प.हि., सा.प्र-1

म.हव.लन.,, िा.प.अनं .प्र,,हवहवध-६

शा.अ., िा.प.तृ., सा.प्र.-१

ि.स.चा.-८

महिला हवकास तथा

का.स. - १४

म.हव.अ., िा.प.तृ., हवहवध-1

लैं लगकमू लप्रवािीकिणशाखा
उपसचचव, िा.प.हि., सा.प्र-1

आलथाक प्रशासन शाखा

शा.अ., िा.प.तृ., सा.प्र.-१

उपसचचव, िा.प.हि, ले खा, -1

म.हव.अ., िा.प.तृ., हवहवध-1

ले .अ., िा.प.तृ.,ले खा-1

अपाङ्गता अलधकाि प्रविान शाखा

ना.सु., िा.प.अनं .प्र,, लेखा-१

उपसचचव, िा.प.हि., सा.प्र-1

लैं लगक हिं सा लनवािण शाखा

शा.अ., िा.प.तृ., सा.प्र.-१

प्र.म.हव.अ., िा.प.हि., हवहवध-1

नीलत, योजना तथाअनुगमन

शा.अ., िा.प.तृ., सा.प्र.-१

शाखा

म.हव.अ., िा.प.तृ., हवहवध-1

उपसचचव, िा.प.हि., सा.प्र-1
शा.अ., िा.प.तृ., सा.प्र.-१

म.हव.अ., िा.प.तृ., हवहवध-1

तथ्याङ्क हवश्लेषण तथा प्रकाशन
शाखा

कानूनतथा फैसला कायाान्त्वयन

लनर्दे शक, िा.प.हि.,तथ्यांक-1

शाखा

म.हव.अ., िा.प.तृ., हवहवध-1

उपसचचव, िा.प.हि.,न्त्याय/कानुन-1

पु.स., िा.प.अनं .प्र,,चशक्षा-१

शा.अ., िा.प.तृ.,न्त्याय/कानुन-१
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सं घ सं स्था समन्त्वय शाखाउपसचचव,
िा.प.हि., सा.प्र-1

शा.अ., िा.प.तृ., सा.प्र.-२

&=

;"rgf clwsf/L / k|d'vsf] gfd / kb
;lrj, >L rGb| s'df/ l3ld/] , ;Dks{ gDa/ $@))$)*
;"rgf clwsf/L >L ;'lgtf g]kfn -pk;lrj_, ;Dks{ gDa/ $@))@&%

*=

gLlt, /fli6«o sfo{of]hgf, P]g, lgod tyf lgb]{lzsfsf] ;"rLM

s_ /fli6«o sfo{of]hgfx¿






afnaflnsf ;DjlGw /fli6««o gLlt @)^(
Ho]i7 gful/s ;DjGwL sfo{of]hgf, @)^@,
dlxnflj?4 x'g] ;a} k|sf/sf e]befj pGd'ng ug]{ dxf;lGw -CEDAW_ sfof{Gjogsf]
nflu tof/ ul/Psf] /fli6«o sfo{of]hgf, @)^)
n}lËs ;dfgtf tyf dlxnf ;zlQms/0f -a]OlhË sfo{of]hgf_ sfof{Gogsf nflu tof/
ul/Psf] /fli6«o sfo{of]hgf, @)^!
dfgj a]rljvg ljz]if u/L dlxnf tyf jfnjflnsfx¿sf] a]rljvg tyf cf];f/k;f/
lj?4sf] /fli6«o sfo{of]hgf, @)^*
ckfËtf ;DaGwL !) jif]{ /fli6«o gLlt tyf sfo{of]hgf -@)&#–@)*@_




/fi6«klt dlxnf pTyfg sfo{qmd !) jif]{ /0fgLlt of]hgf, @)&%
dlxnf pBdlzntf ljsf; / ljlQo kx'Fr ;DjGwL cjwf/0ff, @)&%




v_ P]g, lgb]{lzsf, /0fgLlt, sfo{ljlw tyf dfkb08x¿
बालबाललका सम्बन्त्धी


बालहववाि अन्त््यको लालग िाहियिणनीलत,२०७२



afnaflnsf;DaGwL P]g @)&%



बालबाललकासम्बन्त्धी लनयमावली,२०५१



आप्कालीन बालउिाि कोष (सञ्चालन) लनयमावली, २०६७



बाल िे ल्पलाइन सञ्चालन कायाहवलध,२०६४



आवासीय बालगृिको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्त्धी मापर्दण्ड, २०६९



सडक बालबाललकाको व्यवस्थापन मागार्दशान,२०७२



afnljjfxf lj?4 sfo{qmd ;+rfng vr{ sfo{ljlw, @)&%
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;8s afnaflnsfsf] Joj:yfkg vr{ sfo{ljlw, @)&%
afnu[x;+rfng sfo{ljlw @)&%



बाल सं िक्षण आलथाक िाित सियोग, कायाहवलध, २०७६

l;+xb/jf/ kl/;/ leq lghfdtL
sd{rf/Lsf lzz'x?sf] nflu ;+rflnt lbjf lzz':ofxf/ s]Gb| ;+rfng sfo{ljlw @)&!



सडक बालबाललका उिाि, सं िक्षण तथा व्यवस्थापन मागार्दशान, २०७२

महिलासम्बन्त्धी









मानव बेचलबखन तथा ओसािपसाि (लनयन्त्रण) ऐन, २०६४



छाउपडी प्रथा उन्त्मुलन लनर्दे चशका, २०६४



पुनस्थापना केन्त्र सञ्चालन लनर्दे चशका (पहिलो सं शोधन) २०७२

घिे लहु िं सा (कसूििसजाय) ऐन, २०६६
कायास्थलमा िुने यौनजन्त्य र्दुव्याविाि (लनयन्त्रण) ऐन, २०७१
बोक्सी आिोपहवरुिको कसुि ि सजाय ऐन, २०७२
मानव बेचलबखन तथा ओसािपसाि (लनयन्त्रण) लनयमावली, २०६५
एकल महिला सुिक्षा कोष लनयमावली, २०७०
लै हङ्गक हिं सा लनवािण कोष (सञ्चालन) लनयमावली, २०६७



पुनस्थापना कोष सञ्चालन लनर्दे चशका, २०६८



मानव बेचलबखन हवरुिको अलियानमा सं लग्न सिोकाििरूका लालग मनोसामाचजक मनोहवमशा
लनर्दे चशका, २०६८



मानव बेचलबखन तथा ओसािपसाि\बाट पीलडत ि प्रिाहवतिरूको िेिचाि तथा सं िक्षणका लालग
िाहिय न्त्यूनतम मापर्दण्ड, २०६४




dfgj a]rlavg tyf cf];f/k;/ lj?4sf] /fli6«o ;ldltsf] ;b:o 5gf}6 dfkb08,
@)&$

श्रमजीवी महिलािरु प्रलत डान्त्स िे ष्टुिे न्त्ट, डान्त्सबाि जस्ता कायास्थलमा िुने यौन उच्पडन
लनयन्त्रण गना जािी गरिएको लनर्दे चशका, २०६५



एकल महिला सुिक्षा कोष सञ्चालन मापर्दण्ड, २०७१



लैं लगक हिं सा अन्त््यको लालग पुरुष सञ्जाल (Male Leader Network) परिचालन सम्बन्त्धी
कायाहवलध, २०७५




n}+lus lx+;f kLl8tsf] tTsfn p4f/, /fxt, Gofodf kx'Fr tyf k'g:yf{kgf ;DaGwL gd"gf
sfo{ljlw, @)&^
िािपलत महिला उ्थान कायाक्रम सं चालन कायाहवलध, २०७$
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िािपलत महिला उ्थान जीहवकोपाजान सुधाि कायाक्रम सं चालन कायाहवलध, २०७५



र्दुगम
ा क्षेरमा ज्यान जोचखममा पिे का गिावती तथा सु्केिी महिलािरुका लालग िवाई
उिािसम्बन्त्धी कायाहवलध, २०७५



/fi6«klt dlxnf pTyfg ax'cfoflds gd'gf u|fd :yfkgf, ;~rfng tyf Joj:yfkgsf]
sfo{If]qut zt{, @)&%
मानव बेचलबखन हवरुिको स्थानीय सलमलत (गठन तथा परिचालन लनर्दे चशका, -@)&)_
cNksflng ;]jf s]Gb|sf] gd'gf sfo{If]qut zt{ -Terms of Reference_, @)&$



र्दीघाकालीन मंगलासिाना पुनस्र्थापना केन्त्र स्थापना सम्वन्त्धी कायाक्षेरगत शतािरु २०७५




अपाङ्गता िएका व्यचिसम्बन्त्धी


अपाङ्गता िएका व्यचििरूको अलधकाि सम्बन्त्धी ऐन, २०७४-;+zf]lwt_



अपाङ्ग सं िक्षण तथा कल्याण लनयमावली, २०५१



अपाङ्गता िएका व्यचििरूको परिचयपर हवतिण



लस.हव.आि.कायाक्रम सञ्चालन लनर्दे चशका, २०६८








sfo{ljlw

(नमूना),२०७५

अपाङ्गता िएका व्यचिका लालग पिुुँचयुि िौलतक सं िचना तथा सञ्चाि सेवा लनर्दे चशका,

२०६९

पूणा अपाङ्गता िएका व्यचििरूको लालग आवासीय पुनस्थापना केन्त्र सञ्चालन लनर्दे चशका, २०७२

अपाङ्गता िएका व्यचििरूको

If]qdf sfd ug]{ ;+:yfnfO{ :yfgLo tx dfkm{t pknAw
u/fpg] cg'bfg ;DaGwL -gd"gf_ sfo{ljlw @)&%
ckfËtf ;DaGwL ;"rgf tyf ;xof]uL sIf -x]Nk8]S;_ ;+rfng ;DaGwL sfo{ljlw, @)&!
;L=aL=cf/= sfo{qmd sfof{Gjog ug{sf] nflu ;+:yf 5gf}6 ;DaGwL dfkb08, @)&!
सी.बी.आि. कायाक्रम सं चालनसम्बन्त्धी खचा हवलध, २०७२



सावाजलनक एवं सेवा प्रर्दायक सं स्था बीचको साझेर्दािीमा अपाङ्गता िएका व्यचििरुको
आवासीय पुनस्थाापना सेवा सञ्चालन हवलध, २०७२

ज्येष्ठनागरिकसम्बन्त्धी


ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्त्धी ऐन, २०६३



ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्त्धी लनयमावली, २०६५



ज्येष्ठ नागरिक िाहिय कायायोजना, २०६२



ज्येष्ठ नागरिकको क्षेरमा काम गने सं स्थाले स्थानीय तिमाफात उपलब्ध गिाउने अनुर्दान
सम्बन्त्धी नमूना कायाहवलध, २०७५



ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्योपचाि सेवा कायाक्रम कायाान्त्वयन लनर्दे चशका, २०६१



ज्येष्ठ नागरिक परिचय पर – हवतिण लनर्दे चशका, २०७४



केन्त्रीय ज्येष्ठनागरिक सलमलतमा सर्दस्यको मनोनयन सम्बन्त्धी मापर्दण्ड, २०७५
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अन्त्य


स्थानीय तिमा महिला, बालबाललका, जेष्ठ नागरिक तथा अपांगता हवषय िेने कमाचािीको
नमूना कायाहवविण



स्थानीय तिमा सञ्चालन गरिने महिला हवकास कायाक्रमको परिचय, उद्देश्य ि कायाान्त्वयन
हवलध
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:jLs[t jh]6

11

!%= k|fyldstf k|fKt -P1_ cfof]hgf÷sfo{qmdx?sf] cf=j= @)&%÷)&^ sf] t]];|f] rf}dfl;s ;dLIff sfo{qmdsf] l:ylt, sfo{Gjogdf
b]lvPsf ;d:of / ;dfwfgfy{ ePsf k|of;x?
महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट आ.व ०७५/०७६ मा सम्पाहित तेस्रो चौमालसक प्रगतत ववविण ।

तेस्रो

चौमाशसक
क्र.स

ब.उ.शि.न.

कार्यक्रमको नाम

तेस्रो

चौमाशसक

बजेट रु

खचय शिर्यक

तेस्रो चौमाशसकको मात्र

हजारमा

रु हजारमा

प्रगतत

मूख्र् उपलब्धी

वित्तीर्
%
१

३४००११

महहला बालबाशलका
तथा ज्र्ेष्ठ नागररक
मन्त्त्रालर्

@

३४००१४

#=

३४०१०२

भौततक%

२७५८८.

समाज कल्र्ाण
केन्त्रहरु

२६५७६.

९६.३३

१००

अतनिार्य दातर्त्ि सम्बन्न्त्ध खचय शिर्यकहरु समािेि भएको ।

५२

१००

१५० जना ज्र्ेष्ठ नागररकहरुले पिुपतत िद्
ृ धाश्रममा आश्रर् शलइरहे का ।

२३३३.
२३३३.
७४०५.

७३ िटासहजीकरण सशमततको बैठक सम्पन्त्न गरी अन्त्तरायन्ष्िर् संस्थाहरुको ८७ िटा
पररर्ोजना सम्झौता/साधारण सम्झौता/पररर्ोजना सम्झौता संिोधन गनयका लागग
समाज कल्र्ाण पररर्द्र्लाई स्िीकृतत प्रदान गरे को,६ िटा रान्ष्िर् गैरसरकारी
संस्थाहरुको अनुगमन/तनरीक्षण सम्पन्त्न भएको,Male Leader
महहला सिक्तीकरण
कार्यक्रम

१४३५९.

३७.७७

८७.२

12

;DaGwL

sfo{ljlw,@)&% k|sfzg . ;fy} ldlt @)&%÷!@÷!! / !@ ut] n}+lus ;Dks{ ljGb'
tyf k'?if ;+hfnsf ;b:ox?sf] cGt/lqmof sfo{qmd ;DkGg .
g]kfn 6]lnlehg dfkm{t ;+lut ;lxtsf] TVC Jingle pTkfbg tyf k|;f/0f
eO;s]sf] .

$

३४०१०५

१३७६८

ज्र्ेष्ठ नागररक प्रतत हुने दर्वु र्यिहार विरुद्ध हदिस मनाइएको ।,ज्र्ेष्ठ नागररक
सम्बन्त्धी नीतत एिं १० िर्े कार्यर्ोजनाको मस्र्ौदा तर्ार भएको ।सामुदातर्क

विद्र्ालर्का विद्र्ाथीहरु हदउँ सोको खाजाको प्रिन्त्ध भई कररब ११०० विद्र्ाथीहरु
लाभान्न्त्ित भएका, ज्र्ेष्ठ नागररक सम्मान, उद्घोर्ण तालीम, िसक्तीकरण, साइिर
क्राइम, अन्त्र् जनचेतनामूलक कार्यक्रम, नेपाल नेत्रहीन संघ मार्यत १० जना

दृन्ष्टविहहनलाई कम्पुटर ताशलम र २३ जनालाई बबउ पुजी वितरण |३. कुष्ठरोग
तनिारण संघद्िारा १३६ जना कुष्ठरोगीलाइ कुष्ठरोग आरोग्र् आश्रम खोकनामा

आिासीर् रुपमा राखखएको र ४५ जना लाई तनबायह भत्ता बबतरण, सामान्जक कार्यका
लागग सम्पूणय िन्क्त नेपालले अपाङ्गता भएका ३० जनालाई स्िरोजगार सम्बन्त्धी
बबशभन्त्न ताशलम प्रदान गररएको |, अहटजम केर्र सोसाइटीले अहटजम भएका

समाज कल्र्ाण

बालबाशलका तथा अशभभाबक १०४ जनालाई ताशलम प्रदान गरे को |,४० जना

कार्यक्रम (ज्र्ेष्ठ
नागररक कार्यक्रम
समेत)
%

१६९७१.

३४०१०७

९०.५४

९६.४

८६८९.

अपाङ्गता भएका र्वर्न्क्तका पररिारका सदस्र्लाई हे रचाह सम्बन्त्धी ताशलम प्रदान
|
हदिा शििुस्र्ाहार केन्त्रको तला थप गने कार्य सम्पन्त्न भएको ।,शििु स्र्ाहार

केन्त्रको प्रभािकारीता अध्र्र्न गरी प्रततिेदन िुझाइएको बालबाशलका सम्बन्त्धी ऐन

२०७५ स्िीकृती भई बालबाशलका सम्बन्त्धी तनर्मािली तजम
ुय ाको लागग सशमतत गठन
उक्त सशमततले तनर्मािलीको मस्र्ौदा तर्ार पारीसकेको ।,कानूनी विबादमा परे का
बालबाशलकाहरुलाई बालसध
ु ार गह
ु ार ल्र्ाउने
ृ मा राखी उनीहरुको आचारणमा सध
उद्धेश्र्ले संचाfशलत बालसुधार गह
ृ हरुको सन्त्चालनको लागग र्ुसेप नेपाललाई

अनुदान रकम उपलब्ध गराईएको ।तनजामती कमयचारीका ३ महहना दे खख ३ िर्य

सम्मका शििुहरुको कार्ायलर् समर्मा हे रचाह गने प्रर्ोजनका लागग संचाशलत हदिा
शििु स्र्ाहार केन्त्र संचालनका लागग तनजामती कमयचारी श्रीमती संघलाई

वितनर्ोन्जत अनुदान रकम तनकासा हदईएको । हाल ८६ जना शििह
ु रु रहे का छन ् ।

^=

३४०१०१

िालकल्र्ाण कार्यक्रम
p1
महहला विकास

१८२३९.

६०.०६

८३.३३

३०२५२.

कार्यक्रम
(केन्त्रस्तर/विभाग) p1

महहला तथा बालबाशलका विभागको अतनिार्य दातर्त्ि सम्बन्न्त्ध खचय शिर्यकहरु
३३४१०.

८१.१२

९२.२७
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समािेि भएको ।

७

३४०११२

लैंगगक हहंसा

२२६५७.



तनिारणका लागग



महहला संस्थाहरुको



एकीकृत विकास

७० जनाको सहभागीतामा सम्पन्त्न भएको ।
नेपाल सरकार (मन्त्त्रीस्तर) बाट शमतत २०७५।४।३ मा स्िीकृत

७ न्जल्लाको ८ स्थानीर् तहमा ८८१ जनाको उपन्स्थततमा पुरुर् सहभागीता
रणनीतत सम्बन्त्धी छलर्ल तथा ित्त
ृ गचत्र प्रदय िन

कार्यक्रम p1



प्रमख
ु महहला विकास अगधकृत, महहला विकास अगधकृत तथा अन्त्र्
कमयचारीहरुलाई ताशलम हदईएको ।



९४२ जना जनप्रतततनगध तथा सामान्जक विकास िाखाका कमयचारीलाई
अशभमुखीकरण गररएको ।



विपद् प्रततकार्यका लागग संरक्षण विर्र्गत क्षेत्रको भुमीका, रणनीततक
कार्यर्ोजना सम्बन्त्धमा सरोकारिालाहरु समक्षमा जानकारी भर्ो



प्रदे िस्तरमा विपद् प्रततकार्यका लागग

नक्िांकन गनय सहर्ोग पुगेको ।

स्थानीर् तहमा खहटएका मनोसामान्जक विमियकतायहरुलाई विपद प्रततकार्य, लैीङ्गक
३७७१९.
८

३४००१३

समाज कल्र्ाण

३०.५७

८५.४५

हहंसाबारे ताशलम हदइएको ।

३९०८०.



पररर्द् p2

संघसंस्था आिद्घतााः र्स आबमा २१२० (हालसम्म ५०३९३ िटा)
कार्यक्रम स्िीकृत तथा अनम
ु ोदन



७२० संस्थाका १०६४ िटा कार्यक्रमिाट कररब रु १६ अबय ६१ करोड ४३
लाख



स्िीकृततको दार्रामा ल्र्ाइएको गै.स.स.को खचय अनुमोदन (४३ संस्था)
रु. १ अिय २६ करोड ५१ लाख



४८ गै.स.स.को पररर्ोजना सम्झौता ःाः रु. २६ अिय २० करोड २७ लाख



३८ िटा अ.गै.स.स.को पररर्ोजना सम्झौता संिोधनाः बजे६ थप रु. ३२
करोड ९३ लाख




गै.स.स. अनुगमन मूल्र्ांकन– २२६ संस्थाको ३५६ िटा पररर्ोजना

अ.गै.स.स. को मल्
ू र्ांकन – ९१ संस्थाकि ् मध्र्ािगध र अन्न्त्तम गरी
जम्मा ११३ िटा पररर्ोजना

९२०८४

१००

१००
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आर्

रु १४२३९०८३१।९२

र्वर्र्

रु १४०३३५२१६।६०

९

३४०१०८३

िालकल्र्ाण सशमतत
p2

३९६५.

बालबाशलका खोजतलास तथा उद्धार कार्य प्रर्ोजनको लागग सिारी साधन खररद
गररएको, सात प्रदे िका १३ न्जल्लाका १४ स्थानीर् तहका ६९५ जना (तनिायगचत
प्रतततनगधाः २७८ जना, कमयचारीाः ४१७ जना) स्थानीर् तह प्रमख
ु तथा सम्पकय

र्वर्न्क्तलाई बालअगधकारको दृन्ष्टकोणबाट स्थानीर्तहको र्ोजना तजम
ुय ा विगध बारे

अशभमख
ू ीकरण गररएको,गण्डकी र कणायली प्रदे िका २१४ जना (१७० जना तनिायगचत

प्रतततनगध, ४४ जना कमयचारी) सामान्जक विकास मन्त्त्रालर्का पदागधकारी, राजनैततक
दलका प्रतततनगध लगार्तका प्रदे ि न्स्थत सरोकारिालाहरूसँग बाल संरक्षणका
विर्र्मा अन्त्तरक्रक्रर्ा सम्पन्त्न गररएको ।,जोखखमपूणय अिस्थामा रहेका १५३५ (बालक
७५० र बाशलका ७८५) जना बालबाशलकाको आपतकालीन उद्दार गरी संरक्षण

र्वर्िस्थापन सेिा प्रदान गररएको ।,हराएका ९५७ (बालक २८१र बाशलका ६७६) जना
बालबाशलका मध्र्े र्ेला परे का २८१ (बालक ८९ र बाशलका १९२) जना बालबाशलका र
बेिारीस र्ेला परे का १४० (बालक ७६ र बाशलका ६४) जना बालबाशलका गरी ४२१
(बालक १६५ र बाशलका २५६) जना बालबाशलकाको उद्धार, संरक्षण र पररिारमा
पन
ु शमयलन तथा बाल गह
ु स्थायपन गररएको । ७ िटा प्रदे िका ६५ न्जल्लाका
ृ मा पन
195 िटा महहला तथा बालबाशलका सेिा केन्त्रमा कार्यरत 415 जना प्रहरी

कमयचारीहरूलाइय बालबाशलका खोजतलास नं. 104 को सेिा प्रिाह अशभिद्
ृ गध र बाल

अगधकार प्रिधयन बारे अशभमख
ू ीकरण गररएको ।प्रदे ि नं. ३ को काठमाडौं उपत्र्काका
४८ िटा बाल गह
ृ हरूको अनुगमन गरी मापदण्ड अनुकुल नभएका ३ िटा बाल
१२९६७.
१०

३४०११३

राष्िपतत महहला

४२.४३

६९.१

७३३८२.

गह
ृ बाट १५३ जना बालबाशलका (बालकाः ९५, बाशलकााः ५८) को उद्धार गरी बाल गह
ृ
बन्त्द गनय कारिाही गररएको ।

सातै प्रदे िमा ७ जना परामियदाताबाट दे हार् बमोन्जमका स्थानमा बहुआर्ाशमक
नमुना ग्रामको सम्भार्वर्ताअध्र्र्न गरी प्रततिेदन प्राप्त भएको, उद्र्मशिलता

उत्थान कार्यक्रम p2

विकास तथा विवत्तर् पँहुच सम्बन्त्धी दोस्रो चरणमा बाकेको नेपालगंजमा ३५ जना

महहला उद्र्शमलाई ताशलम प्रदान गररएको ।,राष्िपतत महहला उत्थान जीविकोपाजयन
२५३१३१
जम्मा

५०८८०१.

२८.९८
२२८१०७.

८१.२

४४.८३
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सुधार कार्यक्रम मानि विकास सच
ु काङ्गकमा पछी परे का ३० न्जल्लामा संचालन
गररएको ।, १७ जना गभयिती तथा सुत्केरी महहलाको उद्धार गररएको ।

!^= k|fyldstf k|fKt -P1_ cfof]hgf÷sfo{qmdx?sf] cf=j= @)&%÷)&^ sf] jflif{s ;dLIff sfo{qmdsf] l:ylt, sfo{Gjogdf b]lvPsf
;d:of / ;dfwfgfy{ ePsf k|of;x?
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 klxnf] k|fyldstf k|fKt cfof]hgf÷sfo{qmdx?sf] hDdf ;+Vof M– &
 ;f] dWo] k|ult ljj/0f k|fKt cfof]hgf÷sfo{qmdx?sf] ;+Vof M– &
 *) k|ltzt jf ;f] eGbf dfly k|ult xfl;n u/]sf cfof]hgf÷sfo{qmdx?sf] ;+Vof M–#
 %) k|ltztb]lv &(=(( k|ltzt;Dd k|ult xfl;n u/]sf cfof]hgf÷sfo{qmdx?sf] ;+Vof M–$
 %) k|ltzteGbf sd k|ult xfl;n u/]sf cfof]hgf ÷sfo{qmdx?sf] ;+Vof M– )
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• भारतको मखणपरु न्स्थत विशभन्त्न सेल्टरमा रहे का १७९ लाइ •
उद्धार गरी नेपाल ल्र्ाईएको।

• भारतको शमजरोममा रहे का २३ जना महहलाहरुलाइ उद्धार
गरर नेपाल ल्र्ाइएको ।
• शसन्त्धप
ु ाल्चोक र मकिानपरु न्जल्लामा मानब बेचबबखन

ओसारपसार जोखखम उन्त्मख
ु ता नक्िांकन नमन
ू ा सिेक्षण
सम्पन्त्न गररएको ।

• Gender Focal Points संग CEDAW को छै टौँ प्रततिेदन र सो
को समापन हटप्पणीका विर्र्मा छलर्ल तथा Gender

sfof{Gjogdf b]lvPsf ;d:of
s}lkmo
;d:ofx? -Psd'i7_
;dfwfgfy{ ePsf t
k|of;x?
Psd'i7_
CRC,
UNCRPD

CEDAW,
जस्ता

अन्त्तरायन्ष्िर्
कार्ायन्त्िर्न तीनै तह
प्रदे ि

स्थानीर्)
गनुप
य ने

बाहे कका

Focal Points कार्यितयनामाको साियजतनकीकरण गररएको ।

ररपोहटङ्ग

लगार्त

अन्त्तरायन्ष्िर्

• रान्ष्िर् लैगगक समानता नीतत, १५ औं र्ोजना, CSW
अन्त्र्

समसाशमर्क

16

विर्र्मा

छलर्ल

गरी

र
बाट

तर

नसकेकोले

प्रगततमा
समािेि गनय

प्रततिद्धताहरुको
संघ,

एकमष्ु ठ

संघ
तहबाट
हुने

नशसकएको ।
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महत्िपूणय सुझाि प्राप्त भएको ।
• एकल

महहला

सुरक्षाकोर्बाट

ररपोहटय ङ्गमा समस्र्ा

तनर्मानुसार

एकल

महहलाहरुलाई राहत उपलब्ध गराईएको ।

• एकल महहला सुरक्षा कोर् तनर्मािली पररमाजयन गरी
मन्न्त्त्रपररर्दमा पेि गररएको ।

• BPFA को पतछल्लो ५ बर्यको सशमक्षा प्रततिेदन तर्ार गरी
परराष्ि

मन्त्त्रालर्मार्यत

संर्ुक्त

राष्ि

संघीर्

स्थार्ी

तनर्ोग र UNESCAP मा पठाईएको ।
• सातै प्रदे िका समान्जक विकास मन्त्त्री तथा सगचिसंग
छलर्ल गरी

मन्त्त्रालर्का कामलाई प्रदे ि स्तरमा मल
ू

प्रिाहीकरण गनय ११ बँद
ु े प्रततिद्धता गररएको ।
•

मोरङ र सुनसरी न्जल्लाका सबै स्थानीर् तहका ११६

जना

न्त्र्ातर्क सशमततका पदागधकारीहरु र सम्बन्न्त्धत

कमचायरीहरुलाई
प्रर्ोगात्मक

सशमततको
अम्र्ास

कार्य

सहहतको

सम्पादन

सम्बन्त्धी

कार्यिाला

सम्पन्त्न

गररएको।
• अन्त्तरान्ष्िर् महहला अगधकार हदिस माचय ८ र प्रथम
रान्ष्िर् महहला अगधकार हदिस जेठ १६ भर्वर्ताका साथ
सम्पन्त्न गररएको साथै २०७६ साल लाई “लैंङ्गगक विभेद
विरुद्धको अशभर्ान िर्य” घोर्णा भएबमोन्जम कार्ायन्त्िर्न
कार्यर्ोजना तनमायण गररएको ।
• Commission on the Status of Women (CSW) को ६३ औं
Session मा

सम्माननीर्

राष्िपततज्र्ूिाट

Women in

Power मा माननीर् मन्त्त्रीर्ज्र्ूिाट Country Statement र
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उत्पन्त्न भएको ।
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Round Table Discussion तथा महािाखा प्रमुखिाट Panel
Discussion मा सहभागगता जनाइएको ।

• UN Women र मन्त्त्रालर्बीच सन ् २०१८-२२ सम्मका लागग
MoU भएको ।

• UN संग सम्बन्न्त्धत अन्त्र् प्रततिेदनहरु तर्ार गरी पेि
गररएको ।
• UN Women र मन्त्त्रालर्को सहकार्यमा संचाशलत FWW र
AWEE कार्यक्रम अन्त्तगयत िैदेशिक रोजगारबाट र्केका
लगार्त अन्त्र् महहलाहरु गरी २८४४ ले जीिनपर्ोगी
ताशलम प्राप्त गरे का ।
• Male Leader सम्बन्न्त्ध कार्यविगध, २०७५ प्रकािन ।
• लैंगगक सम्पकय विन्त्द ु तथा पुरुर् संजालका सदस्र्हरुको
अन्त्तक्रक्रर्ा कार्यक्रम सम्पन्त्न भएको ।

• लैंगगक हहंसा तनिारण कोर्बाट ३१ जना लैंगगक हहंसा
पीडडतले ३२ लाख २६ हजार रकम क्षततपूततय िापत प्राप्त
गरे का।

• लैगगक हहंसा विरुद्धको १६ हदने अशभर्ानमा ७ िटै
प्रदे िमा

कररि

३०००

सहभागीहरुबीच

अन्त्तरक्रक्रर्ा

संचालन गरर सम्पन्त्न गररएको।
• उक्त सात िटै प्रदे िका कार्यक्रमको एकमुष्ट प्रततिेदन र
डकुमेन्न्त्ि तर्ार भएको ।

• मंगला सहाना दीघयकालीन पुनस्
य थापना केन्त्रमा हाल २२
जना महहला तथा क्रकिोरीहरुले आश्रर् शलइरहे का ।

• अदालतिाट

जारी

भएका

18

र्ैसला

कार्ायन्त्िर्न

गने

sfof{Gjogdf b]lvPsf ;d:of
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शिलशिलामा लगतकट्टाको लागग २० िटा पत्रहरु र्ैसला
कार्ायन्त्िर्न

तनदे िनालर्मा लेखी पठाईएकोमा ९ िटाको

लगत कट्टा भएको ।
• संघ,

संस्था

स्थापना,

दताय

तथा

संचालन

सम्िन्त्धी

विधेर्कको मस्र्ौदा तनमायण भएको ।
• अन्त्तरायन्ष्िर् संस्थाहरुको ८७ िटा पररर्ोजना सम्झौता/
साधारण सम्झौता/ पररर्ोजना सम्झौता संिोधन गनयका
लागग समाज कल्र्ाण पररर्दलाई स्िीकृतत प्रदान गरे को ।

• ६ िटा रान्ष्िर् गैरसरकारी संस्थाहरुको अनुगमन/तनरीक्षण
सम्पन्त्न भएको ।

@
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ज्येष्ठ नागरिक

($=&*


ज्र्ेष्ठ नागररक सम्बन्त्धी अन्त्तरक्रक्रर्ा गोष्ठी र
परामिय िैठक प्रदे ि नं .१ र ५ मा सम्पन्त्न गररएको
।

•

सम्िद्ध तनकार् एिं सरोकारिाला संघसंस्थालाई
ज्र्ेष्ठ नागररक सम्बन्त्धी ऐन कानूनहरु बारे
जानकारी प्रप्त भएको ।

•

ज्र्ेष्ठ

नागररक

सम्बन्त्धी

नीतत

एिं

१०

िर्े

कार्यर्ोजनाको मस्र्ौदा तर्ार भएको ।
•

सरोकारिालाहरुबाट

आएको

सझ
ु ािहरुलाई

समेत

समािेि गरी तर्ार भएको ज्र्ेष्ठ नागररक सम्बन्त्धी
ऐनको मस्र्ौदा संघीर् संसदमा दर्ािार छलर्ल
भईरहे को ।
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•

ज्र्ेष्ठ

नागररक

सम्बन्त्धी

हदिस

वििेर्गरी

अल्जाइमिय र ज्र्ेष्ठ नागररकप्रतत हुने दर्वु र्यिहार
विरुद्ध कार्यक्रम संचालन भएको ।

ckfËtf - l;=lj=cf/=sfo{qmd _
•

सम्बन्न्त्धत संघसंस्थालाई अनुदान हदईएको जस

मार्यत ४१७ अपांगता भएका र्वर्न्क्तहरुले विशभन्त्न
सेिा प्राप्त गरे का
•

।

दृन्ष्टविहीन अपाङ्गता भएका महहलाहरुको लागग
सुरक्षक्षत

आिास

तथा

ताशलम

केन्त्रको

भिन

काठमाडौँको
•

डाछीमा तनमायण हुदै गरे को
सातै प्रदे िबाट र्स िर्य ५२८ थान सहार्क सामग्री

वितरण र परामिय सेिा प्रदान गररएको राष्िर्
अपाङ्ग कोर् बाट १२६१ थान गरी जम्मा १७८९
थान सहार्क सामग्री वितरण
•

गररएको ।

पूणय अिक्त अपांगता भएका र्वर्ान्क्तको पररिारको

एक जना सदस्र्लाइ हे रचाह सम्बन्त्धी रोजगारमूलक
ताशलम काठमाडौँ र लाहानमा रान्ष्िर् अपाङ्ग
महासंघ मार्यत संचालन गररएको |
•

अपाङ्गता भएका र्वर्न्क्तको अगधकार सम्बन्त्धी
तनर्मािली तर्ार गरी मन्न्त्त्रपररर्दमा पेि गररएको |

•

अपाङ्गता पररचर्पत्र वितरण कार्यविगध) नमुना (
२०७५ बनाइ संघीर् माशमला तथा सामान्त्र् प्रिासन
मन्त्त्रालर् मार्यत स्थानीर् तहमा पठाईएको |।
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•

अपांगता भएका र्वर्ान्क्तको

हे रचाह सम्बन्त्धी
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ताशलम तनदे शिका तर्ार भएको।

#=

#$)!)&

jfnsNof0f sfo{qmd

*#=##

&#=)#

• हदिा शििु स्र्ाहार केन्त्रको भिनमा तला थप गने
प्रर्ोजनाथय शसंहदरिार सगचिालर् पुनतनयमायण सशमततलाइ
रकम तनकासा भई तला थपको कार्य सम्पन्त्न भएको ।

अध्र्र्न
सशमततले काम
गरररहे को ।

• हदिा शििु स्र्ाहार केन्त्रको प्रभािकारीता अध्र्र्न गरी
प्रततिेदन िुझाइएको

• बालबाशलका सम्बन्त्धी ऐन २०७५ स्िीकृती भई बालबाशलका
सम्बन्त्धी तनर्मािलीको मस्र्ौदा मन्त्त्रालर्मा पेि गररएको
।
• बालहदिस

२०७५,

भार

२९

र

दोस्रो

नेपाल

बाशलका

सम्मेलन साथै अन्त्तरान्ष्िर् बालअगधकार हदिस नोभेम्बर,
२० भर्वर्ताका साथ मनाईएको ।

$= #$)!)!

dlxnf tyf
afnaflnsf
laefuaf6 ;DkGg
ePsf sfo{-s]Gb|:t/_

(@=@&

**=*$

•

•
•

o"lg;]kmsf] ;xof]udf !! lhNnfsf ८ स्थानमा hDdf !)( • मन्त्त्रालर्बाट प्रदे ि
kflnsfsf] -!(@ dlxnf / !%! hgf k'?if_ :yfgLo txsf
सरकार र स्थानीर्
kbflwsf/L tyf sd{rf/Lx?sf nflu of]hgf th'{df ;DaGwL
तहमा पठाईएको
sfo{zfnf uf]i7L ;DkGg .
सितय अनुदानको
o'gPkmlkPsf] ;xof]udf # j6f -/f}tx6, ;nf{xL, ?kGb]xL_
lhNnfsf :yfgLo txsf kbflwsf/Lx?nfO{ dlxnf d}qL
कार्ायन्त्िर्नको
:yn af/] cled'vLs/0f .
ररपोहटङ नहुने
o'gPkmlkPsf] ;xof]udf ljkb\ Joj:yfkgsf l;nl;nfdf
गरे को ।
dlxnfd}qL:yn ;+rfng lgb]{lzsfsf] d:of}bf tof/L /
dlxnf d}qL:yn ;~rfng ug]{ ;xhstf{sfnflu tflnd
lgb]{lzsf d:of}bf tof/L .
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#$)!!@

*%=$% &%=*(



sfof{Gjogdf b]lvPsf ;d:of
s}lkmo
;d:ofx? -Psd'i7_
;dfwfgfy{ ePsf t
k|of;x?
Psd'i7_

स्थानीर् तहमा पुरुर् सहभागगता रणनीतत प्रचार प्रसार तथा
परु
ु र् सहभागगता ित
ृ गचत्र प्रदयिन गररएको ।



७ न्जल्लाको ८ स्थानीर् तहमा ८८१ जनाको उपन्स्थततमा पुरुर्
सहभागीता रणनीतत सम्बन्त्धी छलर्ल तथा ित
ृ गचत्र प्रदय िन
गररएको ।



प्रमुख महहला विकास अगधकृत, महहला विकास अगधकृत तथा
अन्त्र् कमयचारीहरुलाई ताशलम हदईएको ।



९४२

जना

जनप्रतततनगध

तथा

सामान्जक

कमयचारीलाई अशभमुखीकरण गररएको ।


प्रदे िस्तरमा विपद् प्रततकार्यका लागग

विकास

िाखाका

नक्िांकन गनय सहर्ोग

पुगेको ।


स्थानीर् तहमा खहटएका मनोसामान्जक विमियकतायहरुलाई विपद
प्रततकार्य, लैंगगक हहंसाबारे ताशलम हदइएको ।

^=

#$))!#

;dfhsNof0f kl/ifb\

!))

!))

 ;+3;+:yf cfj¢tfM o; cfadf @!@) -xfn;Dd %)#(#
j6f_
sfo{qmd :jLs[t tyf cg'df]bg
 &@) ;+:yfsf !)^$ j6f sfo{qmdjf6 sl/a ? !^ ca{ ^!
s/f]8 $# nfv
 :jLs[ltsf] bfo/fdf NofOPsf] u}=;=;=sf] vr{ cg'df]bg -$#
;+:yf_ M ?= ! cj{ @^ s/f]8 %! nfv
 $* u}=;=;=sf] kl/of]hgf ;Demf}tf M ?= @^ cj{ @) s/f]8
@& nfv
 #* j6f c=u}=;=;=sf] kl/of]hgf ;Demf}tf ;+zf]wgM ah]ट
yk ?= #@ s/f]8 (# nfv
 u}=;=;= cg'udg d"Nof+sg– @@^ ;+:yfsf] #%^ j6f
kl/of]hgf
 c=u}=;=;= sf] d"Nof+sg – (! संस्थाको dWofjlw / clGtd
22

•

पररिततयत सन्त्दभयमा

मस्र्ौदा ऐन

संघ संस्था सम्बन्त्धी

तर्ार गरी

ऐन जारी नभएको

समन्त्िर्का लागग

र्सैबीच केही

प्रम कार्ायलर्मा

प्रदे िहरुले र्स्ता ऐन

पठाइएको ।

जारी गरे बाट
अ.गै.स.स. र
गै.स.स.ले पररचालन
गने िैदेशिक
सहर्ोगको स्िीकृतत,
अनग
ु मन र

सहजीकरणमा
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द्विविधा उत्पन्त्न

u/L hDdf !!# j6f kl/of]hgf

भएको ।

&=

#$)!)*#

िाष्रय बाल

^(=!)

बालबाशलका

%@=#*

खोजतलास

समन्त्िर्

केन्त्र

नं.१०४

सम्बन्त्धी

अधिकाि परिषि


हराएका ३४२२ बालबाशलका (बालक १०५१ र बाशलका
२३७१)



हराएका मध्र्े र्ेला परे का १४५२ ( बालक ४७३ र
बाशलका ९७९ जना)



बेिारीस र्ेला परे का ५११ जना बालबाशलका (१७१
बाशलका र ३४० जना बालक)



पाररिाररक पुनशमयलन भएका १७४२afnaflnsf- १०८७
बालक र ६५५ बालक)



बाल गह
ृ मा पुनस्थायपना २१६

बालबाशलका

- ६३

बाशलका र १५३ बालक)


७ िटा प्रदे िका ६५ न्जल्लाका १९५ िटा महहला तथा
बालबाशलका सेिा केन्त्रमा कार्यरत ४२१ जना प्रहरी
कमयचारीहरुलाइय बालबाशलका खोजतलास नं.१०४ को
सेिा प्रिाह अशभिद्
ृ गध तथा प्रततिेदन तर्ारी र बाल
अगधकार प्रिधयन बारे अशभमख
ू ीकरण गररएको ।
बाल हे ल्पलाइन नं.१०९८ सम्बन्त्धी



जोखखमपूणय अिस्थाबाट आपत्कालीन उद्दार गररएका

जम्मा बालबाशलका ३५०१ जसमा ( बालक १६६४ र

23

qm= ah]6 pklzif{s
;+=

cfof]hgf÷sfo{qmdsf] k|ult l:ylt -Ü_ df o; cjlw;Dd xfl;n ePsf] d'Vo d'Vo pknAwLx?
gfd
ef}lts ljlQo
बाशलका १८३७),मनोविमिय २१७० जना, पाररिाररक
परामिय १८१४ जना, स्र्ाहार तथा संरक्षण
जना,िैक्षक्षक

सहर्ोग ८९३,

कानन
ू ी

१३२५

सेिा ४९७,

जीविकोपाजयन सहर्ोग ३२ जना, आिास तथा बाल
वििाह रोकथाम ६९४ जना, स्िास््र् उपचार सहर्ोग
३८१ जना बालबाशलका ।
बालगह
ृ तथा बाल अगधकार हनन ् का घटनाहरूको
अनग
ु मन र तनर्म–


प्रदे ि नं .३ को काठमाण्डौ उपत्र्का र अन्त्र्
न्जल्लाका गरर ८२ िटा बालगह
ृ हरुको अनुगमन
गररएको ।



मापदण्ड अनुकूल सञ्चालन नभएका ५ िटा बाल
गह
ृ बाट १९२ जना बालबाशलका जसमा ११६ बालक र
७६ जना बाशलकाको उद्धार गररएको ।



उद्धार गररएका मध्र्े १५३ जना बालबाशलका
जसमा बालक ९१ र बाशलका ६२जनाको पाररिारमा
पुनशमयलन गररएको



उद्धार गररएका मध्र्े पररिारमा पन
ु शमयलन हुन
नसकेका जम्मा ३९ जना जसमा (२६ बालक र १३
बाशलका)लाइय बालगह
ृ मा पुनस्थायपना गररएको



सञ्चार माध्र्मबाट बालबाशलका उपर हुने घरे लु
हहंसा, दर्वु र्यिहार, बलात्कार, बाल वििाह अन्त्त्र् र
बाल

रूपमा

गह
ृ मा
मात्र

बालबाशलकालाइय

राख्ने
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अगधकार

र

sfof{Gjogdf b]lvPsf ;d:of
s}lkmo
;d:ofx? -Psd'i7_
;dfwfgfy{ ePsf t
k|of;x?
Psd'i7_

qm= ah]6 pklzif{s
;+=

cfof]hgf÷sfo{qmdsf] k|ult l:ylt -Ü_ df o; cjlw;Dd xfl;n ePsf] d'Vo d'Vo pknAwLx?
gfd
ef}lts ljlQo
कानूनी

विर्र्मा

सामूदातर्क

रे डडर्ो

थाहा
इमेज

सञ्चार,
नेटिकयका

उज्र्ालो,
४२०

िटा

एर्.एम. रे डडर्ो बाट ३४ हजार ५१६ पटक बाल
सचेतना


सन्त्दे ि प्रसारण तथा प्रसार गररएको .

सञ्चार माध्र्म एर्.एम .रे डडर्ो र पत्र पत्रीक बाट
बाल हे ल्पलाइनको सेिा र बाल अगधकार प्रिधयन
सन्त्दे ि

उत्पादन

सामद
ु तर्क रे डडर्ो

गरी

थाहा

सञ्चार

उज्र्ालो

इमेज नेटिकयका ४२० िटा

एर्.एम .रडडर्ोहरु बाट २५ हजार १८१ पटक र दइ
ु य
िटा टे शलशभजन सुनगाभा र गचतिन र्ुतनक बाट १
हजार२६० पटक गरी बाल सचेतना सन्त्दे ि प्रसारण
गररएको .


बाल हे ल्पलाइन सम्बन्त्धी जानकारी मल
ू क पोस्टर,

पम्पलेट र फ्लेक्स प्रकािन गरी १२ िटा हे ल्पलाइयन
नं.१०९८

संचालन

गने

संस्थाहरु

मार्यत१६

न्जल्लाका १४८ स्थानीर् तहहरूमा र न्जल्लास्तरका
साियजतनक स्थानहरूमा वितरण गररएको ।


बालबाशलकाको हक हहत, बालअगधकार संरक्षण तथा
सम्िधयनका

तनन्म्त

र्वर्िसातर्क

पत्रकाररता

माध्र्मबाट
बालबाशलका

सम्बन्त्धी

प्रचार

प्रसारमा

महत्त्िपूणय

र्ोगदान पुरर्ाउनु हुने १० जना पत्रकारहरू र एउटा
रे डडर्ो बाजरु ालाई नेपाल पत्रकार महासंघसँगको
समन्त्िर्मा सम्मान तथा पुरस्कृत गररएको ।
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बत्रभुिन

विश्िविद्र्ालर्सँगको

समन्त्िर्मा

मनोविज्ञान,
सामान्जक

कार्य

र

जन

प्रिासन

विर्र्को

स्नातकोत्तर तहमा अध्र्र्नरत ६ जनालाइय बाल
अगधकार

विर्र्मा

िोधत्त्त्र
् पतः्र

गररएको ।


लेखन

सहर्ोग

संघीर् संसद प्रतततनगध सभा महहला तथा सामान्जक
सशमततका माननीर् सदस्र्हरू महहला, बालबाशलका
तथा ज्र्ेष्ठ नागररक मन्त्त्रालर्का माननीर् मन्त्त्रीज्र्ू
समेत

गरी

कूल

३२

जनाको

समुपन्स्थततमा

बालबाशलका सम्बन्त्धी ितयमान कानूनी तथा नीततगत
र्वर्िस्था लगार्तका विर्र्मा अशभमूखीकरण तथा
अन्त्तरक्रक्रर्ा सम्पन्त्न गररएको ।


प्रदे ि नं. १ , ५ ,गण्डकी, सुदरू पन्श्चम र कणायली
प्रदे िका

जम्मा

४०९

जना,

तनिायगचत

२४८

जनप्रतततनगध, कमयचारी १६१ जना( सामान्जक विकास
मन्त्त्रालर्का
प्रतततनगध

पदागधकारी
लगार्तका

र

प्रदे ि

राजनीततक
न्स्थत

दलका

सरोकारिाला

प्रतततनधसँग बाल संरक्षणका विर्र्मा अन्त्तरक्रक्रर्ा
सम्पन्त्न गररएको ।.


सातै प्रदे िका

२६ न्जल्ला ४७ स्थानीर् तहका १

हजार ८३४ जना तनिायगचत जनप्रतततनगध, ७३४ जना
कमयचारी ११०० जना स्थानीर् तह प्रमख
ु , सम्पकय
र्वर्न्क्त

र

कमयचारीलाइय
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दृन्ष्टकोणबाट स्थानीर् तहको र्ोजना तजम
ुय ा विगध
बारे

अशभमूखीकरण

गररएको ।

७

प्रदे िका

१४

स्थानीर् तहमा ३८२ जना जसमा तनिायगचत १५३
जना

र

कमयचारी

२२९

जना

को

सहभागगतामा

अन्त्तरक्रक्रर्ा कार्यक्रम सम्पन्त्न गररएको ।


५ िटा प्रदे िका प्रदे ि नं१ .,२,३, गण्डकी र ५ का ५५
न्जल्लाका

न्जल्ला

अध्र्क्ष

विर्र्मा

पत्रकाररता

गदै

पत्रकारहरूलाइय

बालमैत्री

तथा

र्वर्ख्र्ात्मक

र्सको

जानकारी

गराइय

सहहत बालबाशलकाको

सो

आएका

सञ्चार
को

३१४

जना

तनदे शिका, २०७३

हटप्पणीका
पालनामा

विर्र्मा
प्रततिद्धता

समेतको सहजीकरण गररएको .


प्रदे ि नं २ का धनर्
ु ा र पर्ाय, प्रदे ि नं ३ का
रामेछाप

र

दोलखाका

३४७

जना

तनिायगचत

जनप्रतततनगध ,१५७ जना कमयचारी, १९० जना नेपाल
प्रहरी तथा संघ संस्थाहरूका प्रतततनध समेतलाइय बाल
संरक्षण सम्बन्त्धी घटना र्वर्िस्थापन तालीम प्रदान
गररएको ।


रान्ष्िर्
सम्बन्त्धी

अध्र्र्न

अनुसन्त्धानमा

सूचकहरूका

बारे मा

बाल

केन्त्रीर्

संरक्षण
त्र्ाङ्क

विभागसँग प्राविगधक बैठक सम्पन्त्न गररएको ।


सामान्जक कार्यकताय र मनोिेत्ताहरूको लागग तजम
ुय ा
गररएको

समाविष्ट

बाल

अगधकारमा

गनयका
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संकार्हरू, विभागीर् प्रमुखहरू तथा सशमततहरूसँग
समन्त्िर् तथा परामिय बैठक सम्पन्त्न गररएको .


बाल हे ल्पलाईन न. संचालनमा रहे का

११ िटा

न्जल्ला मा प्रमुख न्जल्ला अगधकारीको अध्र्क्षतामा

न्जल्ला सल्लाहकार समन्त्िर् सशमततका ४७३ जना
पदागधकारीको

सहभागगतामा

२५

पटक

बैठक

सम्पन्त्न गररएको ।


केन्त्र तथा ११ न्जल्लामा बाल हे ल्पलाइनको सेिा
प्रिाहको

प्रभािकाररता

तथा

रे र्रल

प्रणाली

सुदृढीकरणका लागग २०७२ जनाको सहभागगतामा ४१

िटा बैठक सम्पन्त्न गररएको, ११ िटै बाल हे ल्पलाइन
नं. १०९८ मा सेिाको नक्सांकन गरी रे र्रल प्रणाली
संचालनमा रहे को ।



बाल हे ल्पलाइन नं.१०९८ को अधयिावर्यक र िार्यक
समीक्षा सम्पन्त्न भएको ।



११

िटा

बाल

हे ल्पलाइयन

नं.१०९८

संचालनमा

रहे का

संस्थाका घटना र्वर्िस्थापक, मनोविमसयदाता र आइ. हट.
सम्बन्न्त्ध कमयचारीहरु १,१ जनालाइय

विर्र्गत क्षमता

अगधबद्
ृ गध ताशलम संचालन गररएको ।



११ न्जल्ला मध्र्े ८ न्जल्लामा २४ घण्टा हे ल्पलाइन
सेिा िुरूिात गररएको



बाल हे ल्पलाइन नं१० .९८ सञ्चालनमा रहे का ११
िटा न्जल्लाहरू, पररिारमा पन
ु शमयलन गररएका १०२
बालबाशलकाको अिस्था र जीविकोपाजयन सहर्ोग

गररएका ३२ जना पररिारको अिस्था अनग
ु मन
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गररएको ।


लैङ्गगक हहंसामा परे का बालबाशलकाको र्वर्िस्थापन
सम्बन्त्धी समन्त्िर् बैठक प्रमुख न्जल्ला अगधकारीको
अध्र्क्षतामा

४

न्जल्लामा

कूल

२२०

जनाको

सहभागगतामा ८ पटक सम्पन्त्न गररएको ।

*= #$)!!#
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राष्िपतत महहला उत्थान कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्न १० •

न्जल्ला तथा प्रदे िमा

र्स अतघका

िर्े कार्यर्ोजना तर्ार भएको ।

मन्त्त्रालर् अन्त्तगयत

NDAC िैठकमा

छाउपडड, लैंगगक हहंसा र मानि बेचविखन विरुद्ध

कुनै संरचना इकाई

म तथा बा

नरहे कोले रा.म.उ.का.

कार्ायलर् इकाइ

लगार्तका महत्िपूणय

राख्न प्रस्ताि

तीनिटा न्जंगल तर्ार गरी प्रिारण गररएको ।


सामान्जक

सच
ू ना

प्रिाहबाट

छाउपडडको

जोखखम

न्त्र्ून गराउन सचेतना िद्
ृ गध भएको ।


कार्यक्रमहरु स्थानीर्

मानि बेचविखन विरुद्ध ३० शमनेटको डकुमेन्त्िी

र समुदार्स्तरसम्म

महहला

भएको ।

तनमायण गरी प्रसारण भएको ।


र

बाशलका

उपर

हुने हहंसा दर्वु र्यिहार
अन्त्त्र्का लागग काठमाडौँ उपत्र्का शभत्रका १६ िटा
रुटमा चल्ने साझा बसमा सन्त्दे िमूलक विज्ञापन एिं
कानुनी प्रािधान प्रसारण भैरहे को ।



सातै प्रदे िको लैङ्गगक हहंसा विरुद्धको १६ हदने
अशभर्ानका क्रक्रर्ाकलापलाई समािेि गरी लैङ्गगक
हहंसा विरुद्धको संक्षक्षप्त डकुमेन्त्िी तनमायण गररएको
र प्रततिेदन प्रकािन भएको ।



प्रदे ि

तथा

स्थानीर्

तहसम्म

लैङ्गगक

हहंसा,

छाउपडी दाईजो, भ्रुण हत्र्ा, एशसड आक्रमण कुरीतत,
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बालबबिाह विरुद्धको अशभर्ान अन्त्तगयत प्रदे ि नं. ३
को काभ्रे न्जल्लामा १७० जना र प्रदे ि नं. २ को
धनर्
ु ा न्जल्लामा ३१० जना स्थानीर् जनप्रतततनगध

हरुको सहभागगतामा अन्त्तक्रक्रर्ा कार्यक्रम सम्पन्त्न
गररएको ।


छाउपडी सम्बन्त्धमा सुदरु पन्श्चम प्रदे िमा परामिय
दाताबाट अध्र्र्न अनुसन्त्धान गरी प्रततिेदन प्राप्त
भएको ।



सामान्जक

सूचना

प्रिाहबाट

छाउपडडको

जोखखम

न्त्र्ून गराउन सचेतना िद्
ृ गध भएको ।


२०७६ लाई लैङ्गगक हहंसा विरुद्धको अशभर्ान िर्य
घोर्णाको लागग कार्यर्ोजना तर्ार भएको ।



CEDAW को छै ठौ प्रततिेदन नेपालीमा अनि
ु ादन
गररएको ।



मन्त्त्रालर् पररसर शभत्र र बाहहर डडन्जटल होडडयङ िोडय
राखी

लैंगगक

हहंसा

भइयराखेका छन ् ।


नमन
ू ा ग्रामको
प्राप्त

भएको

विरुद्धका

सूचनाहरु

सम्भार्वर्ता अध्र्र्न गरी प्रततिेदन

जसबाट

दे हार्को

स्थान/

छनौट भएको ।


प्रदे ि

नं.१

प्रिाह

मा

नगरपालीका िडा नं. ८

मोरङ्ग

न्जल्ला

समुदार्
उलायिारी

(बहादरु बाबा) का सन्त्थाल

जाती। प्रदे ि नं.२ मा शसराहा गोलबजार नगरपालीका
िडा नं. ११ बलकािाका
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प्रदे ि

नं.

३

मा

गचतिन

न्जल्लाको

राप्ती

नगरपाशलका िडा नं. १०, ११, १२ , १३ चौघारा
थाकलटो का चेपाङ्ग समद
ु ार् । गण्डकी प्रदे िमा
म्र्ाग्दी न्जल्लाको रघुगंगा गाँउपालीका गचमखोलाका

पहाडड जनजाती तथा दलीत समुदार् ।प्रदे ि नं.५
नेपालगंज उपमहानगरपालीका िडा नं. ६ र्ुलटे क्राका

मुन्स्लम समद
ू ार् । कणायली प्रदे ि दै लेख न्जल्ला
नारार्ण नगरपालीका िडा नं. २ जकयकोट , ब्राम्मण
, क्षेत्री तथा दशलत समुदार् ।


रान्ष्िर्स्तरमा

Male leader Network

पररचालन

कार्यविगध २०७५ तर्ार भएको ।


रान्ष्िर्स्तरको १ र प्रदे िस्तरको ३ िटा

प्रदियनी

सम्पन्त्न भएको


दग
य क्षेत्रमा ज्र्ान जोखखममा परे का गभयिती तथा
ु म
सुत्केरी

महहलाहरुको

हिाई

उद्धार

सम्बन्त्धी

कार्यविगध २०७५ तनमायण ।


२६ जना गभयिती तथा सुत्केरी महहलाहरुको हिाई

उद्धार गररएको ।


मानि विकास सुचकांकमा पछी परे का ३० न्जल्लाका
६४ िटा संस्थाका १९२० जना प्रत्र्ेक सहभागीलाई

ताशलम र र्वर्िसार् संचालन टे िा पँज
ु ी रु १७ हजार
अनुदान उपलब्ध गराईएको ।


सातै िटै प्रदे िमा हहंसा प्रभावित महहलाका लागग
दीघयकालीन पुनस्थापना केन्त्र सञ्चालन गनय प्रत्र्ेक
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प्रदे िलाई रु १० लाखका दरले ७० लाख अनुदान
प्रदान गररएको ।


उद्र्मशिलता विकास तथा विवत्तर् पँहुच सम्बन्त्धी
सातै प्रदे िका ७० जना महहला उद्र्शमलाई ताशलम
हदईएको ।



बबक्रीकेन्त्र सञ्चालन कार्यविगध, २०७६ को मस्र्ौदा
तर्ार भएको छ ।



राष्िपतत महहला उत्थान कार्यक्रको िुरुिात दे खख
आ.ि

२०७५/७६

सम्मका

गततविगधहरुलाई समेटेर

प्रगतत

कार्यक्रको जानकारीमूलक

बुलेहटन प्रकािन गररएको ।

प्रदे ि स्तरमा ज्र्ेष्ठ नागररक ग्राम सम्बन्त्धमा



प्रदे ि नं. १ र ५ मा

तथा

M

ज्र्ेष्ठ नागररक ग्राम

तनमायणको लागग जग्गा प्राप्त गरे को ।


प्रदे ि नं. २



गण्डकी प्रदे ि जग्गा प्राप्त भएको



कणायली प्रदे ि सामान्जक विकास मन्त्त्रालर्, सुखेत र
िीरे न्त्रनगर

र ३ मा जग्गा खोज्ने कार्य भइरहे को ।

नगरपाशलका

सुखेतबीच

ज्र्ेष्ठ

तथा

अपांगता नागररक ग्राम तनमायणका लागग समझदारी
भएको ।


सुदरू पन्श्चम प्रदे ि साविकमा ज्र्ेष्ठ नागररक भिन
तनमायण भएकोसँग सहकार्य गरररहे को ।

जम्मा प्रगतत

६८.२८

•

32

33

