;"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 @)&^ sflQ{s b]lv @)&^ kf}if 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 .

3

#=

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 lgzfg/fh uf}td - sd{rf/L k|zf;g zfvf_ u'gf;f]
pk/ k'gf/fj]bg ;'Gg] clwsf/L ;x;lrj >L 1fg]Gb| kf}8]n -sd{rf/L
k|zf;g
dxfzfvf_

4

^=

;]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

कमाचािी प्रशासन शाखा

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

म.हव.अ., िा.प.तृ.,हवहवध-1
क.ईचन्त्जलनयि, िा.प.तृ., - १

ना.सु., िा.प.अनं .प्र, सा.प्र.-१०,

शा.अ., िा.प.तृ., सा.प्र.-1

महिला सशचिकिण मिाशाखा

सि-सचचव, िा.प.प्र., (प्र.)-1

मानव बेचहवखन तथा ओसािपसाि
लनयन्त्रण शाखा
प्र.म.हव.अ., िा.प.हि., हवहवध-1

उपसचचव, िा.प.हि, ले खा, -1
ले .अ., िा.प.तृ.,ले खा-1

उपसचचव, िा.प.हि., सा.प्र-1

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

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

महिला हवकास तथा

म.हव.अ., िा.प.तृ., हवहवध-1

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

म.हव.अ., िा.प.तृ., हवहवध-1
अपाङ्गता अलधकाि प्रविान शाखा
उपसचचव, िा.प.हि., सा.प्र-1

लैं लगक हिं सा लनवािण शाखा
शाखा

जेष्ठ नागरिक सं िक्षण शाखा

बाल सं िक्षण तथा हवकास शाखा

ना.सु., िा.प.अनं .प्र,, लेखा-१

नीलत, योजना तथाअनुगमन

समन्त्वय मिाशाखा
सि-सचचव, िा.प.प्र., (प्र.)-1

म.हव.अ., िा.प.तृ., हवहवध-1

म.हव.लन.,, िा.प.अनं .प्र,,हवहवध-६

आलथाक प्रशासन शाखा

समाज कल्याण तथा सं घ सं स्था

शा.अ., िा.प.तृ., सा.प्र.-१

क.अपिे टि, िा.प.अनं .प्र,,हवहवध-४

का.स. - १४

शा.अ., िा.प.तृ., सा.प्र.-1

सचचवज्यूको लनचज सचचवालय

िा.प. हवचशष्ट, - १

टा.ना.सु., िा.प.अनं .प्र, सा.प्र.-३

ि.स.चा.-८

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

शा.अ., िा.प.तृ., सा.प्र.-१

प्र.म.हव.अ., िा.प.हि., हवहवध-1
शा.अ., िा.प.तृ., सा.प्र.-१

म.हव.अ., िा.प.तृ., हवहवध-1

शा.अ., िा.प.तृ., सा.प्र.-१

म.हव.अ., िा.प.तृ., हवहवध-1

कानूनतथा फैसला कायाान्त्वयन
शाखा

उपसचचव, िा.प.हि.,न्त्याय/कानुन-1
शा.अ., िा.प.तृ.,न्त्याय/कानुन-१

&=

तथ्याङ्क हवश्लेषण तथा प्रकाशन
शाखा
लनर्दे शक, िा.प.हि.,तथ्यांक-1
म.हव.अ., िा.प.तृ., हवहवध-1
पु.स., िा.प.अनं .प्र,,चशक्षा-१

;"rgf clwsf/L / k|d'vsf] gfd / kb
;lrj, >L rGb| s'df/ l3ld/] , ;Dks{ gDa/ $@))$)*
5

सं घ सं स्था समन्त्वय शाखाउपसचचव,
िा.प.हि., सा.प्र-1

शा.अ., िा.प.तृ., सा.प्र.-२

;"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, @)&%
;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
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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$



िाि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
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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

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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 मानव बेचलबखन तथा ओसाि पसाि लनयन्त्रण लनयमावली २०६५ सं सोधन
प्रस्ताव मस्यौर्दालाई अथा मन्त्रालयवाट िाय /सिमलतको प्राप्त िएको
 कोषमा िकम थप गरिएको ।मानव बेचलबखनबाट पीलडत तथा प्रिाहवतिरुले
उि कोषबाट िाित िकम प्राप्त गने गिे को ।

 िाहिय प्रलतवेर्दन तयािीका लालग सुचचकृत सं स्थािरु मध्यबाट पिामशार्दाता छनौट
गिी सं स्था सुँग सम्झौता गिी काया अचघ बढे को

 तीनै तिको उपचस्थतीमा िार २० गते िव्यताका साथ सामाचजक सचेतना सहित
दर्दवस मनाईएको
 योगर्दान गने परकाि प्रििी तथा सं स्थलाई पुिस्काि तथा सम्मान गरिएको ।
 कुवेतबाट १ ि िाितबाट ७ गिी ८ जनाको उद्दाि गरिएको
 कायायोजनाको प्रगलत सलमक्षा िएको ।
 मंगला सहाना दीर्घकालीन पुनस्थापघना के न्द्र संचालन गनघ ABC नेपालसँग सम्झौता
भई बजेट ननकासा भएको ।
 १८ जनाले के न्द्रवाट सेवा नलएका
 नीनत उपर ३ चरणमा छलफल भइ मस्यौदा लाई प्रदेश तथा स्थाननयको रायका
लानग पठाईएको तथा सवघसाधारणबाट समेत रायका लानग मन्द्रालयको
वेबसाईटमा रानिएको ।
 वेईनजङ + 25 को ५ वर्घको प्रगनत प्रनतवेदन संयुक्त राष्ट्रसंर्मा पठाईएको।
मन्द्रीस्तरीय सम्मेलनको र्ोर्णाको मस्यौदामा काम गरीएको ।
 मंसीर १० देनि मंसीर १३ मा मन्द्रीस्तरीय सम्मेलन थाइल्याण्डमा सम्पन्न भएको ।
 CEDAW/BPFA का कनतपय नसफाररशहरु नेपालको संनवधान संशोधन गने िालका र
कनतपय नेपालको नवद्यमान कानुनी व्यवस्थाको नवर्यमा अस्पष्ट धारणाका साथ
प्राप्त भएकोले यस सम्बन्द्धमा नवनभन्न मन्द्रालयको राय माग गरीएकोमा प्राप्त हुने
क्रममा रहेको र सो राय समेतका आधारमा आगामी चौमानसकमा कायघयोजना
ननमाघण हुने।
 मन्द्रालय र अन्द्तगघत ननकायले गत आ.व.मा सम्पन्न गरेका उपलव्धीहरु एकमुष्ठ
रुपमा प्रकासनको क्रममा रहेको
 यौननक तथा लैंनगक अल्पसंख्यकहरुको मनोबल उच्च भएको
 कायघदल गठन भई प्रक्रक्रया अगानड बढेको
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 कानमनत २०७६ असोज १० र ११ गते ७ वटै प्रदेशका सामानजक नवकास मन्द्री र
सनचवहरु बीच गत वर्घ गररएको ११ बुँदे प्रनतवद्धताको प्रगनत सनमक्षा र यस वर्घ
कायाघन्द्वयन गने गरी १५ बुँदे प्रनतवद्धतामा हस्ताक्षर
 २२ पटक सहजीकरण सनमनतको बैठक सम्पन्न गरी समाज कल्याण पररर्दबाट
नसफाररस भै आएका
 रु ७२३२२८४५२।०० रबम बराबरको १२ वटा पररयोजना सम्झौता उपर
सहमनत प्रदान
 अन्द्तराघनष्ट्रय/रानष्ट्रय गै स सबाट संचानलत पररयोजनाहरुको अनुगमन मूल्यांकन
कायाघदश
े स्वीकृ त
 ९४२ जना जनप्रनतनननध तथा सामानजक नवकास शािाका कमघचारीलाई
अनभमुिीकरण गररएको ।
 नवपद् प्रनतकायघका लानग संरक्षण नवर्यगत क्षेरको भुमीका, रणनीनतक कायघयोजना
सम्बन्द्धमा सरोकारवालाहरु समक्षमा जानकारी भयो
 प्रदेशस्तरमा नवपद् प्रनतकायघका लानग नकशांकन गनघ सहयोग पुगेको ।
 स्थानीय तहमा िरटएका मनोसामानजक नवमशघकताघहरुलाई नवपद प्रनतकायघ,
लैी१६ जना क्रकशोरी १५ जना कमघचारी गरी ३१ जनालाई तानलम प्रदान
 लैंनगक हहंसाबारे तानलम क्रदइएको
 संर्संस्था आवद्घतााः यस आबमा २१२० (हालसम्म ५०३९३ वटा) कायघक्रम
स्वीकृ त तथा अनुमोदन
 ७२० संस्थाका १०६४ वटा कायघक्रमवाट कररब रु १६ अबघ ६१ करोड ४३ लाि
 स्वीकृ नतको दायरामा ल्याइएको गै.स.स.को िचघ अनुमोदन (४३ संस्था) रु. १
अवघ २६ करोड ५१ लाि
 ४८ गै.स.स.को पररयोजना सम्झौता ःाः रु. २६ अवघ २० करोड २७ लाि
 ३८ वटा अ.गै.स.स.को पररयोजना सम्झौता संशोधनाः बजे६ थप रु. ३२ करोड
९३ लाि
 गै.स.स. अनुगमन मूल्यांकन– २२६ संस्थाको ३५६ वटा पररयोजना
 अ.गै.स.स. को मूल्यांकन – ९१ संस्थाकव् मध्यावनध र अनन्द्तम गरी जम्मा ११३
वटा पररयोजना
 आय रु १४२३९०८३१।९२
 व्यय रु १४०३३५२१६।६० काठमाडौं उपत्यकाको हकमा बालबानलका
िोजतलास समन्द्वय के न्द्र भृकुटीमण्डपमा नेपाल प्रहरीसंगको समन्द्वय र सहकायघमा
२४ सै र्ण्टा सञ्चालनमा रहेको,
 काठमाडौं उपत्यका बाहेक ७४ नजल्लाको नजप्रकामा रहेको मनहला, बालबानलका
तथा ज्येष्ठ नागररक सेवा के न्द्रमा सञ्चालनमा रहेको
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सञ्चानलत कार्यक्रमहरु
 हराएका, अपहरणमा परेका तथा वेपत्ता भएका बालबानलकाको िोजतलास,
 हुनलया सनहत िोजतलासको लानग सूचना प्रसारण, प्रकाशन र प्रसार (सञ्चार)
 जोनिममा परेकाको तत्काल उद्धार,
 उद्धार गररएकालाइघ तत्काल अल्पकालीन आश्रयको व्यवस्था,
 स्वास््य उपचार, मनोनवमशघ तथा परामशघ,
 कानूनी परामशघ तथा कानूनी कारबाही,
 पाररवाररक पुनर्मघलन तथा पुनएघकीकरण,
 अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पुनस्थाघपना,
 बाल अनधकार तथा बालमैरी सचेतना,
 समन्द्वय, सहकायघ, सहजीकरण र सहयोग
 हराएका १,१०८ जना बालबानलका मध्ये
 फे ला परेका ३१८ जना बालबानलका
 बेवाररस फे ला परेका १७४ जना बालबानलका गरी ४९२ (बालक २४० र बानलका
२५२) जना बालबानलकाको पाररवाररक बाल गृहमा (८७ जना) पुनस्थाघपना
गररएको
 जोनिममा परेका बालबानलकाको आपत्कालीन आकनस्मक उद्धार, राहत,
मनोनवमशघ, पाररवाररक पुनर्मघलन तथा पुनस्थाघपनाका नननम्त बाल हेल्पलाइन नं.
१०९८ नेपाल सञ्चालनमा रहेको
 जोनिममा परी आपत्कालीन अवस्थामा रहेका ६३७ जना बालबानलका (बालक
३२१ र बानलका३१६) को उद्धार गररएको,
 उद्धार गररएका सनहत अन्द्य गरी २ हजार १२० जना बालबानलकालाइघ राहत,
मनोनवमशघ पाररवाररक परामशघ, शैनक्षक, कानूनी, जीनवकोपाजघन सहयोग तथा
अल्पकालीन लगायत स्वास््य उपचार सेवा उपलब्ध् गराइएको
 अनाथ, असहाय, टुहुरा वा अपाङ्गता भएका वा गम्भीर प्रकृ नतको रोगका कारण
करठन अवस्थामा रहेका ८ जना बालबानलका
 ॐ अपाङ्गता बालबानलका स्याहार के न्द्र काठमाडौं,
 द्वन्द्द्व पीनडत तथा अपाङ्ग पुनस्थाघपना समाज नेपाल, सांिु, काठमाडौं र
 उनल्लनित दुइवटै संस्थामा रहेका ५९ जना बालबानलकाको संरक्षण र स्याहारका
काठमाडौं उपत्यकाका सडकबाट पनहलो पटक उद्धार गररएका बालबानलका १९६
जना (बालक ११९ र बानलका १९),
 दोहोररएर उद्धार भएका बालबानलका ३५ जना सनहत कू ल् २३१
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2073 सालको बैशाि 27 गतेदने ि हालसम्म काठमाडौं उपत्यकाको १२०७(बालक
१०४१ र बानलका १६६) जना सडक बालबानलकाको उद्धार गरी व्यवस्थापन
गररएको



लानग ती संस्थाहरूलाई सहयोग गररएको

 काठमाडौं, लनलतपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, बांके, सुिेत, कै लाली र कन्द्चनपुर गरी ८
नजल्लामा सञ्चानलत ९४ वटा बाल गृहहरुको अनुगमन गररएको,
 अनुगमन गररएका मध्येाः
 ४४ वटा राम्रो, ४१ वटा सन्द्तोर्जनक र९ वटा बाल गृह मापदण्ड बमोनजम
सञ्चालन नभएको पाइएकोले आवश्यक ननदेशन तथा पृष्ठपोर्ण क्रदइएको तथा यी
मध्ये ३ वटा बाल गृहबाट ३८ जना (बालक १३ र बानलका २५) बालबानलकाको
उद्दार गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइएको,
 उद्धा गररएका मध्ये २६ जनालाइघ पररवारमा पुनर्मघलन गररएको छ भने १२ जना
बालबानलका अन्द्य पुनस्थाघपना के न्द्रमा रानिएको
 मनहला द्धारा उत्पाक्रदत सामाग्रीहरुको प्रदघशनी मापदण्ड २०७६ स्वीकृ त भई
कायाघन्द्वयनमा आएको
 प्रदेश नं १ को इटहरीमा १० वटा स्टल सनहत प्रदेशस्तरीय प्रदघशनी सम्पन्न गरीएको
जसबाट २० जना मनहला उद्यमीहरु लाभानन्द्वत भएका
 लैंनगक हहंसा ननवारण कोर् संचालन ननयामावली २०६७ संसोधन गनघ नेपाल
सरकार मन्द्री पररर्दमा पेश भएको । संशोधन भइ आएपनछ प्रदेश तथा स्थानीय
तहमा कोर् स्थापना गने सक्रकने
 उद्यमशीलता तथा नवनत्तय पहुँच सम्बनन्द्ध अवधारणा २०७६ स्वीकृ त भई
कायाघन्द्वयनमा आएको।
 नमनत २०७६/०६/०७-९ सम्म प्रदेश नं ३ का १४ नजल्लाका ३० जना र नमनत
२०७६/०७/१७--19 सम्म प्रदेश नं १ का 14 नजल्लाका ३१ जना गरी २८
नजल्लाका ६१ उद्यमी मनहलाहरुलाई उक्त तानलम प्रदान गररएको ।
 राष्ट्रपनत मनहला उत्थान जीनवकोपाजघन सुधार कायघक्रम सञ्चालन कायघनवनध
२०७६ स्वीकृ तको लानग मन्द्रीपररर्दमा प्रस्ताव पेश गररएको ।
 क्रदर्घकानलन पुनस्थापना के न्द्र संचालन गनघ सशतघ अनुदान रकम सम्बनन्द्ध कायघनवनध
२०७६ स्वीकृ त भई सशतघ अनुदान रु १ करोड पठाउन अथघ मन्द्रालयमा LMBIS
प्रनवष्टीको लानग पठाइएको।
 मनहला सशक्तीकरण महाशािा प्रमुिको संयोजकत्वमा नवनभन्न मन्द्रालयका
प्रनतनननध रहने गरर ७ सदस्य सनमनत गठन भइ सूचकहरु ननमाघण गने कायघ
भइरहेको ।
 चाँगुनारायण नगरपानलका र वनेपामा जग्गा प्रानप्तका लानग पहल भइरहेको ।
 रेनडयो नेपालसँग सम्झौता भई दैननक रुपमा सूचना प्रसारण भएको ।
 दुगघम क्षेरमा ज्यान जोनिममा परेका ३३ जना गभघवती तथा सुत्के री मनहलाहरुको
हवाई उद्धार कायघ भएको ।
13

 न्द्यानयक सनमनतका संयोजक सदस्य तथा ननगरानी समुहका सदस्यहरुका लानग
प्रदेश नं २ मा प्रयोगात्मक अभ्यास सम्वन्द्धी कायघक्रम संचानलन गने तयारी
भैरहेको ।
 टेनलनभजनबाट मनहला सशक्तीरण र लैंनगक हहंसा न्द्यूनीकरण सम्बन्द्धीत सवालहरु
समेटेर Talk show कायघक्रम सन्द्चालनको लानग सम्झौता गने प्रकृ नेपाल टेनलनभजन
र मन्द्रालय बीच सम्झौताको प्रकृ यामा रहेको ।
 रानष्ट्रय जागरण प्रनतष्ठान कास्कीलाई जनचेतनामुलक प्रदशघनी (मान्द्छे बोकसी हुदैन
कनहल्यै) सनहतको अनभयान कायघक्रम सन्द्चालन गनघ पोिरा महानगरपानलकालाई
सशतघ अनुदान पठाइएको

!)=

http://mowcsc.gov.np/df
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!!=
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!@=
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http://mowcsc.gov.np/

cf=j= @)&^.)&& sf] klxnf] rf}dfl;sdf dfu ePsf] ;"rgfsf] ljj/0fM
!) j6f dfu ePsf] ;"rgf pknAw u/fO{Psf] . h; dWo] b'O{ j6f ;"rgf lnlvt / rf/
j6f O{d]n dfkm{t / b'O{j6f 6]lnkmf]g dfkm{6 pknAw u/fO{Psf] .
!#=

;fj{hlgs lgsfosf ;"rgfx? cGoq k|sfzg x'g] ljj/0f
http://dwd.gov.np/en
http://ncrc.gov.np/
http://www.swc.org.np/downloads/
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अननवायघ दानयत्व सम्बनन्द्ध िचघ नशर्घकहरु समावेश भएको ।
१४८ जना ज्येष्ठ नागररकहरुलाई सेवा प्रदान गरररहेको l

३

३४०००१०१

२०७१२
.

८९.९२





मानव बेचनबिन तथा ओसार पसार ननयन्द्रण ननयमावली २०६५ संसोधन प्रस्ताव
मस्यौदालाई अथघ मन्द्रालयवाट राय /सहमनतको प्राप्त भएको
कोर्मा रकम थप गररएको ।मानव बेचनबिनबाट पीनडत तथा प्रभानवतहरुले उक्त
कोर्बाट राहत रकम प्राप्त गने गरे को ।
रानष्ट्रय प्रनतवेदन तयारीका लानग सुनचकृ त संस्थाहरु मध्यबाट परामशघदाता छनौट
गरी संस्था सँग सम्झौता गरी कायघ अनर् बढेको
तीनै तहको उपनस्थतीमा भार २० गते भव्यताका साथ सामानजक सचेतना सनहत
क्रदवस मनाईएको
योगदान गने परकार प्रहरी तथा संस्थलाई पुरस्कार तथा सम्मान गररएको ।
कु वेतबाट १ र भारतबाट ७ गरी ८ जनाको उद्दार गररएको
कायघयोजनाको प्रगनत सनमक्षा भएको ।



रे नडयो नेपालसँग सम्झौता सम्पन्न भई ननरन्द्तर सूचना प्रसारण भईरहेको ।



टेनलनभजनसँग सम्झौता गने प्रकृ यमा रहेको ।



यस अवनधमा ३ जना हहंसा नपनडत मनहला तथा वानलकाको उद्धार गरर पुनस्थापना






गररएको ।


कोर्मा ६० लाि रकम थप भएको १५ जनालाइ क्षनतपुर्तघ रकम रु.११ लाि ६६
हजार उपलव्ध गराईएको



मंगला सहाना दीर्घकालीन पुनस्थापघना के न्द्र संचालन गनघ ABC नेपालसँग सम्झौता
भई बजेट ननकासा भएको ।



१८ जनाले के न्द्रवाट सेवा नलएका





नीनत उपर ३ चरणमा छलफल भइ मस्यौदा लाई प्रदेश तथा स्थाननयको रायका
लानग पठाईएको तथा सवघसाधारणबाट समेत रायका लानग मन्द्रालयको वेबसाईटमा
रानिएको ।
वेईनजङ + 25 को ५ वर्घको प्रगनत प्रनतवेदन संयुक्त राष्ट्रसंर्मा पठाईएको।
मन्द्रीस्तरीय सम्मेलनको र्ोर्णाको मस्यौदामा काम गरीएको ।
मंसीर १० देनि मंसीर १३ मा मन्द्रीस्तरीय सम्मेलन थाइल्याण्डमा सम्पन्न भएको ।



CEDAW/BPFA का कनतपय नसफाररशहरु नेपालको संनवधान संशोधन गने िालका र



कनतपय नेपालको नवद्यमान कानुनी व्यवस्थाको नवर्यमा अस्पष्ट धारणाका साथ
प्राप्त भएकोले यस सम्बन्द्धमा नवनभन्न मन्द्रालयको राय माग गरीएकोमा प्राप्त हुने
क्रममा रहेको र सो राय समेतका आधारमा आगामी चौमानसकमा कायघयोजना
ननमाघण हुने।
मन्द्रालय र अन्द्तगघत ननकायले गत आ.व.मा सम्पन्न गरे का उपलव्धीहरु एकमुष्ठ



मनहला सशक्तीकरण
कायघक्रम p1
(मन्द्रालयस्तर)

२३०३४

८२.४१
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रुपमा प्रकासनको क्रममा रहेको
यौननक तथा लैंनगक अल्पसंख्यकहरुको मनोबल उच्च भएको
कायघदल गठन भई प्रक्रक्रया अगानड बढेको
कानमनत २०७६ असोज १० र ११ गते ७ वटै प्रदेशका सामानजक नवकास मन्द्री र
सनचवहरु बीच गत वर्घ गररएको ११ बुँदे प्रनतवद्धताको प्रगनत सनमक्षा र यस वर्घ
कायाघन्द्वयन गने गरी १५ बुँदे प्रनतवद्धतामा हस्ताक्षर



२२ पटक सहजीकरण सनमनतको बैठक सम्पन्न गरी समाज कल्याण पररर्दबाट
नसफाररस भै आएका



रु ७२३२२८४५२।०० रबम बराबरको १२ वटा पररयोजना सम्झौता उपर
सहमनत प्रदान



अन्द्तराघनष्ट्रय/रानष्ट्रय गै स सबाट संचानलत पररयोजनाहरुको अनुगमन मूल्यांकन
कायाघदेश स्वीकृ त



४

३४०००१०२

३००



कायघनवनध तयार गरी सामानजक नवकास मन्द्रालयमा सशतघ अनुदान पठाउन अथघ
मन्द्रालयमा पठाइएको ।





उक्त तानलम संचालन सम्वन्द्धमा रानष्ट्रय अपाङ्ग महासंर् संग छलफल भएको र
महासंर्वाट प्रस्ताव प्राप्त हुने क्रममा रहेको
नमूना कायघनवनध, सम्झौतासनहत सम्बनन्द्धत संर्संस्थाहरुलाई अनुदान उपलब्ध
गराउन स्थानीय तहहरुमा सशतघ अनुदान रकम पठाइएको ।
रानष्ट्रय अपाङ्ग महासंर् नेपालसंग उक्त कायघक्रम कायाघन्द्वयन गनघ छलफल भएको,
महासंर्संग समन्द्वय गरी कायघ अगाडी बढाउने क्रममा रहेको



१० सामुदानयक नवद्यालयमा अपांगमैरी िेल पररसर बनाउन स्रोत कक्षा संचालनत
नवद्यालय पनहचान गरी छनौट गनघ नशक्षा मन्द्रालय, सातै प्रदेशका सामानजक नवकास
मन्द्रालय र रानष्टय अपांग महासंर् नेपाललाइ पराचार गरनएको
िगेन्द्र नवजीवन के न्द्रमा ४९ जना व्यनक्तहरु रहदै आएको ।



कायघनवनध तयार गरी सामानजक नवकास मन्द्रालयमा सशतघ अनुदान पठाउन अथघ



समाज कल्याण कायघक्रम
(ज्येष्ठ नागररक कायघक्रम
समेत)

मन्द्रालयमा पठाइएको ।
६५८३३

०.४५

९०.२

19



अन्द्तरपुस्ता ज्ञान सीप, हस्तान्द्तरणको प्रणाली (Modality) को मस्यौदा तयार
भएको









%

३४०००१०३

९०१५






ज्येष्ठ नागरीक क्रदवस साप्तानहक रुपमा नवनभन्न कायघक्रम गरी मनाइएको र मूल
समारोह सनमनतको अनन्द्तम कायघक्रम सम्माननीय राष्ट्रपनतज्यूको प्रमुि आनत्यतामा
सम्पन्न ।
साथै अल्जाइमसघ चेतना क्रदवश सम्पन्न भई जनचेतना अनभवृनद्ध
नमुना कायघनवनध सनहत स्थाननय तहमा सशतघ अनुदान पठाउन अथघ मन्द्रालयमा
पठाइएको
सशतघ अनुदान पठाइएको । रकम ननकासामा सहजताका साथै स्थाननय तहको प्रत्यक्ष
अनुगमन र अपनत्व हुने
पशुपनत वृद्धाश्रममा हाल १४८ जनाले आश्रय नलइरहेका
१४८ जना ज्येष्ठ नागररकहरुलाई सेवा प्रदान गरररहेको ।

नेपाल वाल संगठनलाइ रकम उपलव्ध गराइएको
राष्ट्रपनत सँग बालबानलका लगायतका कायघक्रम गरी सम्पन्न भएको
स्याहार के न्द्र संचालनका लानग रकम ननकासा एवं नवस्तारका लानग स्थान छनौट
भइरहेको
सञ्चार माध्यमबाट बालबानलका उपर हुने हहंसा, दुव्यघवहार, शोर्ण, शारीररक र
माननसक दण्ड सजाय,



संनवधान र बालबानलका सम्बन्द्धी ऐनमा भएका के ही कानूनी व्यवस्था,



बालबानलका िोजतलास नं. १०४ र बाल हेल्पलाइन नं. १०९८ बाट प्रवाह गररने
सेवाहरू बारे



थाहा सञ्चार, सामूदानयक रे नडयो, इमेज नेटवकघ का ३०० वटा (एफ.एम.
रे नडयोहरुबाट १० हजार ३१४ पटक सूचना, सन्द्देश प्रसारण तथा प्रसार गररएको



कमघचारी श्रीमती संर्लाई नवननयोनजत अनुदान रकम ननकासा क्रदईएको । हाल
८६ जना नशशुहरु रहेका छन् ।
बालबानलका िोजतलास नं. १०४ सञ्चालन ननदेनशका, २०७६ ननमाघण गररएको



सडक बालबानलका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्द्धी एकीकृ त कायघनवनध,



२०७६ ननमाघण गररएको,

१२५९८

७१.५६

८५
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बाल हेल्पलाइन नं. १०९८ नेपाल सञ्चालन कायघनवनध, २०७६ ननमाघण गररएको

^=

३४००११०१

७

३४०००१०४



८३६४
मनहला नवकास कायघक्रम
(के न्द्रस्तर/नवभाग) p1

७५.३०

१११०८

लैंनगक हहंसा ननवारणका
लानग मनहला संस्थाहरुको
एकीकृ त नवकास कायघक्रम
p1

९०.३६

०००

n}lËs cjwf/0ffut :ki6tf eO{ n}lËs ;+j]bgzLn of]hgf agfpg ;Ifd ePsf]



n}lËs ;dfgtf tyf n}lËs ;zlQms/0fsf sfo{qmdx? :yfgLo txdf sfof{Gjog ug{
;xh ePsf]
:yfgLo :t/df ljifout If]qx?sf] n}lËs n]vfhf]vf
 ९४२ जना जनप्रनतनननध तथा सामानजक नवकास शािाका कमघचारीलाई
अनभमुिीकरण गररएको ।




४१.१०

२४३३
००
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नवपद् प्रनतकायघका लानग संरक्षण नवर्यगत क्षेरको भुमीका, रणनीनतक कायघयोजना
सम्बन्द्धमा सरोकारवालाहरु समक्षमा जानकारी भयो
प्रदेशस्तरमा नवपद् प्रनतकायघका लानग नकशांकन गनघ सहयोग पुगेको ।
स्थानीय तहमा िरटएका मनोसामानजक नवमशघकताघहरुलाई नवपद प्रनतकायघ, लैी१६
जना क्रकशोरी १५ जना कमघचारी गरी ३१ जनालाई तानलम प्रदान
लैंनगक हहंसाबारे तानलम क्रदइएको

८

३४०४१०११

समाज कल्याण पररर्द्
p2

०००





स्वीकृ त तथा अनुमोदन
७२० संस्थाका १०६४ वटा कायघक्रमवाट कररब रु १६ अबघ ६१ करोड ४३
लाि
स्वीकृ नतको दायरामा ल्याइएको गै.स.स.को िचघ अनुमोदन (४३ संस्था) रु.



१ अवघ २६ करोड ५१ लाि
४८ गै.स.स.को पररयोजना सम्झौता ःाः रु. २६ अवघ २० करोड २७ लाि



३८ वटा अ.गै.स.स.को पररयोजना सम्झौता संशोधनाः बजे६ थप रु. ३२



करोड ९३ लाि
गै.स.स. अनुगमन मूल्यांकन– २२६ संस्थाको ३५६ वटा पररयोजना





००

१०००

९

३४०८१०११

वालकल्याण सनमनत p2

००

५७७८

आय
व्यय


संर्संस्था आवद्घतााः यस आबमा २१२० (हालसम्म ५०३९३ वटा) कायघक्रम

अ.गै.स.स. को मूल्यांकन – ९१ संस्थाकव् मध्यावनध र अनन्द्तम गरी जम्मा

११३ वटा पररयोजना
रु १४२३९०८३१।९२
रु १४०३३५२१६।६०
काठमाडौं उपत्यकाको हकमा बालबानलका िोजतलास समन्द्वय के न्द्र
भृकुटीमण्डपमा नेपाल प्रहरीसंगको समन्द्वय र सहकायघमा २४ सै र्ण्टा
सञ्चालनमा रहेको,



काठमाडौं उपत्यका बाहेक ७४ नजल्लाको नजप्रकामा रहेको मनहला, बालबानलका
तथा ज्येष्ठ नागररक सेवा के न्द्रमा सञ्चालनमा रहेको

सञ्चानलत सेवाहरूाः

३४८९७

१६.५६

८५.०२

22



हराएका, अपहरणमा परे का तथा वेपत्ता भएका बालबानलकाको िोजतलास,



हुनलया सनहत िोजतलासको लानग सूचना प्रसारण, प्रकाशन र प्रसार (सञ्चार)



जोनिममा परे काको तत्काल उद्धार,



उद्धार गररएकालाइघ तत्काल अल्पकालीन आश्रयको व्यवस्था,



स्वास््य उपचार, मनोनवमशघ तथा परामशघ,



कानूनी परामशघ तथा कानूनी कारबाही,



पाररवाररक पुनर्मघलन तथा पुनएघकीकरण,



अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पुनस्थाघपना,



बाल अनधकार तथा बालमैरी सचेतना,



समन्द्वय, सहकायघ, सहजीकरण र सहयोग






हराएका १,१०८ जना बालबानलका मध्ये
फे ला परे का ३१८ जना बालबानलका
बेवाररस फे ला परे का १७४ जना बालबानलका गरी
४९२ (बालक २४० र बानलका २५२) जना बालबानलकाको पाररवाररक
पुनर्मघलन तथा
बाल गृहमा (८७ जना) पुनस्थाघपना गररएको
जोनिममा परे का बालबानलकाको आपत्कालीन आकनस्मक उद्धार, राहत,




मनोनवमशघ, पाररवाररक पुनर्मघलन तथा पुनस्थाघपनाका नननम्त बाल हेल्पलाइन
नं. १०९८ नेपाल सञ्चालनमा रहेको


जोनिममा परी आपत्कालीन अवस्थामा रहेका ६३७ जना बालबानलका (बालक
३२१ र बानलका३१६) को उद्धार गररएको,





उद्धार गररएका सनहत अन्द्य गरी २ हजार १२० जना बालबानलकालाइघ राहत,
मनोनवमशघ पाररवाररक परामशघ, शैनक्षक, कानूनी, जीनवकोपाजघन सहयोग तथा
अल्पकालीन लगायत स्वास््य उपचार सेवा उपलब्ध् गराइएको
अनाथ, असहाय, टु हुरा वा अपाङ्गता भएका वा गम्भीर प्रकृ नतको रोगका कारण
करठन अवस्थामा रहेका ८ जना बालबानलका



ॐ अपाङ्गता बालबानलका स्याहार के न्द्र काठमाडौं,



द्वन्द्द्व पीनडत तथा अपाङ्ग पुनस्थाघपना समाज नेपाल, सांिु, काठमाडौं र



उनल्लनित दुइवटै संस्थामा रहेका ५९ जना बालबानलकाको संरक्षण र
स्याहारका काठमाडौं उपत्यकाका सडकबाट पनहलो पटक उद्धार गररएका
बालबानलका १९६ जना (बालक ११९ र बानलका १९),



दोहोररएर उद्धार भएका बालबानलका ३५ जना सनहत कू ल् २३१



2073 सालको बैशाि 27 गतेदेनि हालसम्म काठमाडौं उपत्यकाको
१२०७(बालक १०४१ र बानलका १६६) जना सडक बालबानलकाको उद्धार गरी
व्यवस्थापन गररएको



लानग ती संस्थाहरूलाई सहयोग गररएको



काठमाडौं, लनलतपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, बांके, सुिेत, कै लाली र कन्द्चनपुर गरी ८
नजल्लामा सञ्चानलत ९४ वटा बाल गृहहरुको अनुगमन गररएको,

23



अनुगमन गररएका मध्येाः



४४ वटा राम्रो,



४१ वटा सन्द्तोर्जनक र



९ वटा बाल गृह मापदण्ड बमोनजम सञ्चालन नभएको पाइएकोले आवश्यक
ननदेशन तथा पृष्ठपोर्ण क्रदइएको तथा



यी मध्ये ३ वटा बाल गृहबाट ३८ जना (बालक १३ र बानलका २५)
बालबानलकाको उद्दार गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइएको,



उद्धा गररएका मध्ये २६ जनालाइघ पररवारमा पुनर्मघलन गररएको छ भने १२
जना बालबानलका अन्द्य पुनस्थाघपना के न्द्रमा रानिएको



१०

३४०००१०५

राष्ट्रपनत मनहला उत्थान
कायघक्रम p2

१२१०












२९८८०

४.०५

५७.८९
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मनहला द्धारा उत्पाक्रदत सामाग्रीहरुको प्रदघशनी मापदण्ड २०७६ स्वीकृ त भई
कायाघन्द्वयनमा आएको
प्रदेश नं १ को इटहरीमा १० वटा स्टल सनहत प्रदेशस्तरीय प्रदघशनी सम्पन्न
गरीएको जसबाट २० जना मनहला उद्यमीहरु लाभानन्द्वत भएका
लैंनगक हहंसा ननवारण कोर् संचालन ननयामावली २०६७ संसोधन गनघ नेपाल
सरकार मन्द्री पररर्दमा पेश भएको । संशोधन भइ आएपनछ प्रदेश तथा स्थानीय
तहमा कोर् स्थापना गने सक्रकने
उद्यमशीलता तथा नवनत्तय पहुँच सम्बनन्द्ध अवधारणा २०७६ स्वीकृ त भई
कायाघन्द्वयनमा आएको।
नमनत २०७६/०६/०७-९ सम्म प्रदेश नं ३ का १४ नजल्लाका ३० जना र नमनत
२०७६/०७/१७--19 सम्म प्रदेश नं १ का 14 नजल्लाका ३१ जना गरी २८
नजल्लाका ६१ उद्यमी मनहलाहरुलाई उक्त तानलम प्रदान गररएको ।
राष्ट्रपनत मनहला उत्थान जीनवकोपाजघन सुधार कायघक्रम सञ्चालन कायघनवनध
२०७६ स्वीकृ तको लानग मन्द्रीपररर्दमा प्रस्ताव पेश गररएको ।
क्रदर्घकानलन पुनस्थापना के न्द्र संचालन गनघ सशतघ अनुदान रकम सम्बनन्द्ध
कायघनवनध २०७६ स्वीकृ त भई सशतघ अनुदान रु १ करोड पठाउन अथघ
मन्द्रालयमा LMBIS प्रनवष्टीको लानग पठाइएको।
मनहला सशक्तीकरण महाशािा प्रमुिको संयोजकत्वमा नवनभन्न मन्द्रालयका
प्रनतनननध रहने गरर ७ सदस्य सनमनत गठन भइ सूचकहरु ननमाघण गने कायघ
भइरहेको ।
चाँगुनारायण नगरपानलका र वनेपामा जग्गा प्रानप्तका लानग पहल भइरहेको ।










जम्मा

५०८८०१.

२२८१०७.

४४.८३
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रे नडयो नेपालसँग सम्झौता भई दैननक रुपमा सूचना प्रसारण भएको ।
दुगघम क्षेरमा ज्यान जोनिममा परे का ३३ जना गभघवती तथा सुत्के री
मनहलाहरुको हवाई उद्धार कायघ भएको ।
न्द्यानयक सनमनतका संयोजक सदस्य तथा ननगरानी समुहका सदस्यहरुका लानग
प्रदेश नं २ मा प्रयोगात्मक अभ्यास सम्वन्द्धी कायघक्रम संचानलन गने तयारी
भैरहेको ।
टेनलनभजनबाट मनहला सशक्तीरण र लैंनगक हहंसा न्द्यूनीकरण सम्बन्द्धीत
सवालहरु समेटेर Talk show कायघक्रम सन्द्चालनको लानग सम्झौता गने प्रकृ नेपाल
टेनलनभजन र मन्द्रालय बीच सम्झौताको प्रकृ यामा रहेको ।
रानष्ट्रय जागरण प्रनतष्ठान कास्कीलाई जनचेतनामुलक प्रदशघनी (मान्द्छे बोकसी
हुदैन कनहल्यै) सनहतको अनभयान कायघक्रम सन्द्चालन गनघ पोिरा
महानगरपानलकालाई सशतघ अनुदान पठाइएको

