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सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को दफा(३) र ननयमावलीको ननयम ३ 

बमोनिम सावविननक गररएको नववरण 

 

सूचना सावविननक गने ननकायको नामः महिला, बालबाहलका तथा जे्यष्ठ नागरिक मन्त्रालय 

सूचना सावविननक गरेको अवन ः २०७८ श्रावणदेखि २०७८ असोज मसान्तसम्म 

 

१. ननकायको स्वरुप र प्रकृन ः 

“ग्रामीण महिलाका लाहग उत्पादन ऋण व्यवस्था काययक्रम"को रुपमा आ.व. २०३९।०४० मा शुरु भएको महिला 

हवकास अहभयान काययक्रमिरुबाट प्राप्त उपलव्धी, अनुभव ि समसामहयक आवश्यकताका आधािमा २०५२ 

असोज ६ गते “महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालय”को स्थापना भएको हथयो ।महिला तथा समाजका हवहभन्न 

वगयको सामाहजक, आहथयक तथा िाजनीहतक सशखिकिण गदै हदगो शाखन्त एवं हवकासमा उनीिरुको 

भूहमकालाई सशि बनाउने काययमा संलग्न महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको नाम परिवतयन गिी 

बालबाहलकालाई अझ उच्च प्राथहमकता हदने िेतुले हव.सं. २०५७ मा “महिला, बालबाहलका तथा समाज 

कल्याण मन्त्रालय“ नामाकिण गरियो।हव.सं. २०७५ सालबाट यस मन्त्रालयको नाम “महिला, बालबाहलका तथा 

जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय“ ििेको छ । 

नेपाल सिकाि (कायय हवभाजन) हनयमावली, २०६९ आनुसाि महिला, बालबाहलका तथा जेष्ठ नागरिक 

मन्त्रालयको काययके्षत्र हभत्र महिला, बालबाहलका तथा समाज कल्याण सम्बन्धी नीहत, योजना तथा काययक्रमको 

तजुयमा, कायायन्वयन, अनुगमन ि मूल्याङ्कनको साथै अध्ययन, अनुसन्धान तथा सवेक्षणका हवषयिरु तोहकएका 

छन् । यसैगिी अनाथ बालबाहलका, असिाय महिला, बृद्धबृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यखििरु ि अशिको 

संिक्षण, बालबाहलकाको कल्याण, जे्यष्ठ नागरिकको सुिक्षा ि कल्याण, महिला कल्याण तथा सीप हवकास पहन 

यस मन्त्रालयको काययके्षत्र हभत्र पदयछन् । यस मन्त्रालयको दायिा हभत्र िाहरि य महिला आयोग, समाज कल्याण 

परिषद्, , िाहरि य बाल अहधकाि परिषद, समाज कल्याण केन्द्र (पशुपहत बृद्धाश्रम) ि बाल मखििका हवषयिरु 

पहन पदयछन् । 

महिला, बालबाहलका तथा समाज कल्याण सम्बन्धी िाहरि य ि अन्तिायहरि य तथा के्षत्रीय संघ-संस्थासँग सम्पकय , 

समन्वय तथा परिचालन ि सिकािी तथा गैि-सिकािी संघ-संस्थाद्वािा कायायन्वयन गरिएका महिला, 

बालबाहलका तथा समाज कल्याण सम्बन्धी काययक्रमको अनुगमन गने लगायत धमयपुत्र ि धमयपुत्री, लैंङ्गहक 

हिंसा सम्बन्धी हवषयिरु पहन नेपाल सिकाि (कायय हवभाजन) हनयमावली, २०७४ अनुसाि यस मन्त्रालयको 

काययके्षत्र हभत्र पनय आउँछन् । 

यसिी हवहभन्न नीहत, ऐन, हनयम (कानूनिरु), दीघयकालीन तथा आवहधक योजनािरु, नेपाल पक्ष भएका के्षत्रीय 

एवं अन्तिायहरि य मिासखन्ध तथा इच्छाहधन आलेििरु, नेपाल पक्ष भएका हवहभन्न अन्तिायहरि य सभा/समे्मलनिरु 

यस मन्त्रालयका कायायदेशका आधाििरु हुन । मन्त्रालयले महिला, बालबाहलका, अपाङ्गता भएका व्यखि, 

जे्यष्ठ नागरिक ि तेश्रो हलङ्गी समेतको लाहग समय सापेक्ष नीहत हनमायण, समन्वय ि सिकायय तथा काययक्रम 

संचालन(मूलतः सचेतना अहभबृखद्ध ि सशखिकिण गने कायय) गदयछ । 

समग्रमा मूलप्रवािीकिण, सशखिकिण ि समावेशीकिण जस्ता िणनीहतको आधािमा समतामय सम्पन्न 

समुदाय हनमायण, हवहभन्न हवपन्न वगयका लाहग समयको प्रवािसँगै साथयक पिल गने उदे्दश्यपूहतयका लाहग महिला, 

बालबाहलका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको स्थापना भएको िो । 
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२. ननकायको काम, क वव्य र अन कारः 

नेपाल सरकार कायवनवभािन ननयमावली २०७४ बमोनिम मनहला, बालबानलका  था जे्यष्ठ नागररक 

मन्त्रालयको कायवके्षत्र 

१) महिला िक एवं सशखिकिणसम्बन्धी नीहत, कानून ि मापदण्ड, 

२) अन्तिदेशीय धमयपुत्र, धमयपुत्री, 

३) महिला हिंसा, मानव बेचहबिन तथा ओसािपसाि हनयन्त्रण, 

४) जेष्ठ नागरिक, बालबाहलका ि अपाङ्गता भएका व्यखिसम्बन्धी, 

५) महिला सशखिकिण तथा लैहङ्गक समानताका हवषयमा अध्ययन, अनुसन्धान, 

६) लैहङ्गक हिंसा सम्बन्धी हनिोधात्मक ि पुनस्थायपनासम्बन्धी नीहत, कानून ि मापदण्ड, 

७) बालबाहलका, बालकल्याण, उद्धाि, पुनस्थायपना ि बृद्धाश्रमसम्बन्धी नीहत, कानून, ि मापदण्ड, 

८) गैिसिकािी संस्था सम्बन्धी नीहत, कानून, मापदण्ड, हनयमन ि अनुगमन, 

९) िाहरि य महिला आयोग, 

१०) समाज कल्याण परिषद्, 

११) मन्त्रालय सम्बन्धी िाहरि य अन्तिायहरि य संघसंस्थासँग सखन्ध, सम्झौता, अहभसखन्ध, सम्पकय  ि समन्वय, 

१२) मन्त्रालय सम्बन्धी सावयजहनक संस्थान, प्राहधकिण, सहमहत, प्रहतष्ठान, कम्पनी आहदको सञ्चालन ि 

हनयमन । 

३. ननकायमा रहने कमवचारी सख्या नववरणः 

• महिला, वालबाहलका तथा जे्यष्ठ नागरिक मन्त्रालयको  : दिबिी संख्या ८६ 

• महिला तथा वालबाहलका हबभाग    : दिबिी संख्या १९ 

• समाज कल्याण परिषद्      : दिबिी संख्या १७० 

• िाहरि य बाल अहधकाि परिषद्    : दिबिी संख्या २१ (७ स्थायी, १४  

  अस्थायी ि परियोजनाका समेत) 

• पशुपती वृद्धाश्रम      : दिबिी संख्या २९(अस्थाई ि किाि समेत) 

• बाल सुधाि गृिः भिपूि, कास्की, मोिङ, मकवानपूि, डोटी, रुपिेिी, बाँके, पसाय 

• बाल गृिः  मोिङ, सप्तिी, रुपिेिी 

• हदवाहशशु स्यािाि केन्द्रः हसंिदिवाि 

४.  ननणवय गने प्रनिया र अन कार  

• मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापनको लाहग ३ चिण  

• क्याहवनेटमा जाने प्रस्तावको लाहग ४ चिण  

५. ननणवय उपर उिुरी सुने्न अन कारी 

• उजुिी सुने्न अहधकािी उप-सहचव श्री हदवस आचायय (नीहत,योजना तथा अनुगमन शािा)  

• गुनासो उपि पुनिावेदन सुने्न अहधकािी सि-सहचव श्री उमेश ढुङ्गाना (प्रशासन मिाशािा) 

६. सेवा प्रदान गने ननकायको शाखा र निमे्मवार अन कारी 

यस मन्त्रालयमा सेवा प्रदान गने तपहशल बमोहजमका मिाशािा ि अन्तगयत शािािरु ििेका छन् 

भने हजमे्मवाि अहधकािीको रुपमा ती मिाशािा ि शािा प्रमुि हुने व्यवस्था ििेको छ । 

प्रशासन महाशाखा 

१. कमयचािी प्रशासन शािा 
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२. आहथयक प्रशासन शािा 

३. नीहत, योजना तथा अनुगमन शािा 

४. कानून तथा फैसला कायायन्वयन शािा 

५. बाल संिक्षण तथा हवकास शािा 

मनहला सशक्तिकरण महाशाखा 

१. मानव बेचहविन तथा ओसािपसाि हनयन्त्रण शािा 

२. महिला हवकास तथा लैंहगक मूलप्रवािीकिण शािा 

३. लैंहगक हिंसा हनवािण शािा 

४. तथ्ांक हवशे्लषण तथा प्रकाशन शािा 

समाि कल्याण  था संघ संस्था समन्वय महाशाखा 

१. जे्यष्ठ नागरिक संिक्षण शािा 

२. अपांगता अहधकाि प्रवद्धयन शािा 

३. संघ संस्था समन्वय शािा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मनहला, बालबानलका  था जे्यष्ठ नागररकमन्त्रालयको संगठननक संरचना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रशासनमहाशाखा 

सि-सहचव, िा.प.प्र., (प्र.)-1 

समाि कल्याण  था संघ संस्था 

समन्वय महाशाखा 

सि-सहचव, िा.प.प्र., (प्र.)-1 

माननीय मन्त्री 

मनहला सशक्तिकरण महाशाखा 

सि-सहचव, िा.प.प्र., (प्र.)-1 

सनचव, रा.प. नवनशष्ट, - १ 

आनथवक प्रशासन शाखा 

उपसहचव, िा.प.खद्ध, लेिा, -1 

ले.अ., िा.प.तृ.,लेिा-1 
ना.सु., िा.प.अनं.प्र,, लेिा-१ 

कमवचारी प्रशासन शाखा 
उपसहचव, िा.प.खद्ध., सा.प्र-1 

शा.अ., िा.प.तृ., सा.प्र.-१ 

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

ना.सु., िा.प.अनं.प्र, सा.प्र.-१०,  

टा.ना.सु., िा.प.अनं.प्र, सा.प्र.-३ 

क.अपिेटि, िा.प.अनं.प्र,,हवहवध-४ 

म.हव.हन.,, िा.प.अनं.प्र,,हवहवध-६ 

ि.स.चा.-८ 

का.स. - १४ 

िेष्ठ नागररक संरक्षण शाखा 
उपसहचव, िा.प.खद्ध., सा.प्र-1 

शा.अ., िा.प.तृ., सा.प्र.-१ 

बाल संरक्षण  था नवकास  शाखा 
उपसहचव, िा.प.खद्ध., सा.प्र-1 

शा.अ., िा.प.तृ., सा.प्र.-१ 

म.हव.अ., िा.प.तृ., हवहवध-1 

अपाङ्ग ा अन कार प्रवर्द्वन शाखा 

मनहला नवकास  था 

लैंनगकमूलप्रवाहीकरणशाखा  
उपसहचव, िा.प.खद्ध., सा.प्र-1 

शा.अ., िा.प.तृ., सा.प्र.-१ 

म.हव.अ., िा.प.तृ., हवहवध-1 

मानव बेचनवखन  था 

ओसारपसार ननयन्त्रण शाखा  

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

म.हव.अ., िा.प.तृ., हवहवध-1 

 

मा.मन्त्रीजू्यकोनननि सनचवालय 

उप-सहचव, िा.प.खद्ध., सा.प्र.-1, 

शा.अ., िा.प.तृ., सा.प्र.-1 

सनचवजू्यको नननि सनचवालय 

शा.अ., िा.प.तृ., सा.प्र.-1 
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७. सूचना अन कारी र प्रमुखको नाम र पद   

 सहचव, श्री याम कुमािी िहतवडा, सम्पकय  नम्बि: ४२००४०८ 

प्रविाM श्री उमेश ढुङ्गाना(सिसहचव), सम्पकय  नम्बिM ९८५११५०३७४ 

 सूचना अहधकािी: श्री हदवस आचायय (उप-सहचव), सम्पकय  नम्बि: 9851255354, ४२००२५१ 

८. नीन , रानष्टिय कायवयोिना, ऐन, ननयम  था ननदेनशकाको सूचीः  

क) रानष्टिय कायवयोिनाहरू 

• बालबाहलका सम्वखन्ध िाहरि «य नीहत, २०६९  

• जे्यष्ठ नागरिक सम्वन्धी कायययोजना, २०६२, 

• महिलाहवरुद्ध हुने सबै प्रकािका भेदभाव उनु्मलन गने मिासखन्ध (CEDAW) कायायन्वयनको  लाहग 

तयाि गरिएको िाहरि य कायययोजना, २०६० 

• लैहङ्गक समानता तथा महिला सशखिकिण (बेइहजङ्ग कायययोजना) कायायन्यनका लाहग तयाि  गरिएको 

िाहरि य कायययोजना, २०६१ 

• मानव बेचहविन हवशेष गिी महिला तथा वालवाहलकािरूको बेचहविन तथा ओसािपसाि 

 हवरुद्धको िाहरि य कायययोजना, २०६८  

• अपाङ्गता सम्बन्धी १० वषे िाहरि य नीहत तथा कायययोजना (२०७३–२०८२) 

• िारि पहत महिला उत्थान काययक्रम १० वषे िणनीहत योजना, २०७५ 

• महिला उद्यमहशलता हवकास ि हवहिय पहँुच सम्वन्धी अवधािणा, २०७५ 

ख)  ऐन, ननदेनशका, रणनीन , कायवनवन   था मापदण्डहरू 

बालबानलका सम्बन्धी 

• बालबाहलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ 

• बालबाहलका सम्बन्धी हनयमावली, २०५१ 

• आपत्कालीन बाल उद्धाि कोष(सञ्चालन) हनयमावली, २०६७ 

• बाल हववाि अन्त्यको लाहग िाहरि य िणनीहत, २०७२ 

• सडक बालबाहलकाको व्यवस्थापन मागयदशयन, २०७२ 

• हसंिदिवाि परिसि हभत्र हनजामती कमयचािीका हशशुिरुको लाहग संचाहलत हदवा हशशुस्यािाि केन्द्र संचालन 

काययहवहध, २०७१ 

• बालहववाि हवरुद्ध काययक्रम संचालन िचय काययहवहध, २०७५ 

• सडक बालबाहलकाको व्यवस्थापन िचय काययहवहध, २०७५ 

• बालगृि संचालन काययहवहध, २०७५ 

• बाल संिक्षण आहथयक िाित सियोग, काययहवहध, २०७६ 

• आवासीय बालगृि सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ 

• सडक बालबाहलका उद्धाि, संिक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी एहककृत काययहवहध, २०७६ 

• बाल िेल्पलाइन नम्बि १०९८ सञ्चालन काययहवहध, २०७६ 

• बालबाहलका िोजतलास नम्बि १०४ सञ्चालन हनदेहशका, २०७६ 

• सृजनशील बाल प्रहतभा प्रोत्सािन काययहवहध, २०७७ 
 

मनहलासम्बन्धी 
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• मानव बेचहबिन तथा ओसािपसाि (हनयन्त्रण) ऐन, २०६४ 

• घिेलु हिंसा (कसूि ि सजाय) ऐन, २०६६ 

• काययस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्ययविाि (हनयन्त्रण) ऐन, २०७१ 

• बोक्सी आिोप हवरुद्धको कसुि ि सजाय ऐन, २०७२ 

• मानव बेचहबिन तथा ओसािपसाि (हनयन्त्रण) हनयमावली (संशोधन), २०६५ 

• लैहङ्गक हिंसा हनवािण कोष (सञ्चालन) हनयमावली, २०६७ 

• एकल महिला सुिक्षा कोष हनयमावली, २०७० 

• एकल महिला सुिक्षा कोष हनयमावली, (पहिलो संशोधन)२०७६ 

• छाउपडी प्रथा उनु्मलन हनदेहशका, २०६४ 

• पुनस्थायपना कोष सञ्चालन हनदेहशका, २०६८ 

• मानव बेचहबिन हवरुद्धको अहभयानमा संलग्न सिोकाििरूका लाहग मनोसामाहजक मनोहवमशय हनदेहशका,  

२०६८ 

• पुनस्थापना केन्द्र सञ्चालन हनदेहशका (पहिलो संशोधन) , २०७२ 

• मानव बेचहबिन तथा ओसािपसािबाट हपहडत ि प्रभाहवतिरूको िेिचाि तथा संिक्षणका लाहग िाहरि य नू्यनतम 

मापदण्ड, २०६४ 

• मानव बेचहबिन हवरुद्धको स्थानीय सहमहत (गठन तथा परिचालन हनदेहशका), २०७० 

• एकल महिला सुिक्षा कोष सञ्चालन मापदण्ड, २०७१ 

• मानव बेचहबिन तथा ओसािपसाि हवरुद्धको िाहरि य सहमहतको सदस्य छनौट मापदण्ड, २०७४ 

• श्रमजीवी महिलािरु प्रहत डान्स िेष्टुिेन्ट, डान्सबाि जस्ता काययस्थलमा हुने यौन उखत्पडन हनयन्त्रण गनय जािी 

गरिएको हनदेहशका, २०६५ 

• िारि पहत महिला उत्थान काययक्रम संचालन काययहवहध, २०७४ 

• लैंहगक हिंसा अन्त्यको लाहग पुरुष सञ्जाल (Male Leader Network)परिचालन सम्बन्धी काययहवहध, २०७५ 

• िारि पहत महिला उत्थान जीहवकोपाजयन सुधाि काययक्रम संचालन काययहवहध, २०७५ 

• दुगयम के्षत्रमा ज्यान जोखिममा पिेका गभयवती तथा सुते्किी महिलािरुका लाहग िवाई उद्धािसम्बन्धी काययहवहध, 

२०७५ 

• लैंहगक हिंसा पीहडतको तत्काल उद्धाि, िाित, न्यायमा पहँुच तथा पुनस्थायपना सम्बन्धी नमूना काययहवहध, २०७६ 

• िारि पहत महिला उत्थान बहुआयाहमक नमुना ग्राम स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको काययके्षत्रगत शतय, 

२०७५ 

• अल्पकाहलन सेवा केन्द्रको नमुना काययके्षत्रगत शतय -Terms of Reference_, २०७४ 

• दीघयकालीन मंगलासिाना पुनस्थायपना केन्द्र स्थापना सम्वन्धी काययके्षत्रगत शतयिरु, २०७५  

• जीहवकोपाजयन सुधाि काययक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ 

• महिला उद्यमशीलता सिजीकिण केन्द्र संचालन काययहवहध, २०७७ 

• महिला उद्यमशीलता हवकास हवहिय पहँुच टेवा पँुजी ि प्रहवहध सियोग काययक्रम सञ्चालन काययहवहध, २०७७ 

• महिलाद्वािा उत्पाहदत सामग्रीको प्रदयशनी सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ 

• िारि पहत महिला उद्यमी समुन्नती पुिस्काि छनौट मापदण्ड, २०७७ 

• िातैमा उद्यम मोवाईल एप्स हनमायण तथा संचालन मापदण्ड, २०७७ 

• िारि पहत महिला उत्थान काययक्रम बहुआयाहमक नमूना ग्राम अवधािणा-पत्र, २०७७ 

• िाहरि य लैहङ्गक समानता नीहत, २०७७ 

अपाङ्ग ा भएका व्यक्ति सम्बन्धी 

• अपाङ्गता भएका व्यखििरूको अहधकाि सम्बन्धी ऐन, २०७४(संशोहधत) 

• अपाङ्गता भएका व्यखििरूको अहधकािसम्बन्धी हनयमावली, २०७७ 

• अपाङ्गता भएका व्यखििरूको परिचयपत्र हवतिण काययहवहध (नमूना),२०७५ 
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• अपाङ्गता सम्बन्धी सूचना तथा सियोगी कक्ष (िेल्पडेक्स) संचालन सम्बन्धी काययहवहध, २०७१ 

• जे्यष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्याखि, महिला ि बालबाहलकाको के्षत्रमा काम गने संस्थालाई स्थानीय ति 

माफय त अनुदान िकम उपलब्ध गिाउने सम्बन्धी काययहवहध, २०७६ 

• हस.हव.आि. काययक्रम सञ्चालन हनदेहशका, २०६८ 

• पूणय अपाङ्गता भएका व्यखििरूको लाहग आवासीय पुनस्थापना केन्द्र सञ्चालन हनदेहशका, २०७२ 

• अपाङ्गता भएका व्यखिका लाहग पहँुचयुि भौहतक संिचना तथा सञ्चाि सेवा हनदेहशका, २०६९ 

• सी.बी.आि. काययक्रम संचालनसम्बन्धी िचय हवहध, २०७२ 

• सावयजहनक एवं सेवा प्रदायक संस्था बीचको साझेदािीमा अपाङ्गता भएका व्यखििरुको आवासीय पुनस्थायपना 

सेवा सञ्चालन हवहध, २०७२ 

• हस.बी.आि. काययक्रम कायायन्वयन गनयको लाहग संस्था छनौट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७१ 

• प्रदेशस्तिमा अपाङ्गता भएका व्यखि तथा जे्यष्ठ नागरिक सम्बन्धी सशयत अनुदान काययक्रम कायायन्वयन 

सम्बन्धी मागयदशयन २०७७  

 

 

जे्यष्ठ नागररक सम्बन्धी 

• जे्यष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ 

• जे्यष्ठ नागरिक सम्बन्धी हनयमावली, २०६५ 

• जे्यष्ठ नागरिक िाहरि य कायययोजना, २०६२ 

• जे्यष्ठ नागरिक स्वास्थ्योपचाि सेवा काययक्रम कायायन्वयन हनदेहशका, २०६१ 

• जे्यष्ठ नागरिक परिचय पत्र हवतिण हनदेहशका, २०७४ 

• जे्यष्ठ नागरिकको के्षत्रमा काम गने संस्थाले स्थानीय तिमाफय त उपलब्ध गिाउने अनुदान सम्बन्धी नमूना 

काययहवहध, २०७५ 

• जे्यष्ठ नागरिक अपांगता भएका व्यखि महिला ि बालबाहलकाको के्षत्रमा काम गने संस्थालाई स्थानीय ति 

माफय त अनुदान िकम उपलब्ध गिाउने सम्बन्धी काययहवहध, २०७६ 

• जे्यष्ठ नागरिक सेवा तथा हमलन केन्द्र संचालन तथा  व्यवस्थापन सम्बन्धी नमूना काययहवहध, २०७६ 

• प्रदेशमा जे्यष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गगता नागरिक ग्राम स्थापना अनुदान िकम सम्बन्धी काययहवहध, २०७६ 

• केन्द्रीय जे्यष्ठनागरिक सहमहतमा सदस्यको  मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ 

• जे्यष्ठ नागरिक हमलन केन्द्र स्थापना गनय स्थानीय तिको छनौट तथा केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ 

अन्य 

• स्थानीय तिमा महिला, बालबाहलका, जेष्ठ नागरिक तथा अपांगता हवषय िेने कमयचािीको नमूना काययहवविण 

• स्थानीय तिमा सञ्चालन गरिने महिला हवकास काययक्रमको परिचय, उदे्दश्य ि कायायन्वयन हवहध 
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९. आ. व. २०७८ साल श्रावणदेक्तख असोि मसान्तसम्ममा मन्त्रालय र अन्तगव  

संचानल  कायविम/आयोिनाको प्रगन नववरण 

१. राष्टि पन  मनहला उत्थान समन्वय इकाइ 

➢ बहुआयाहमक नमूना ग्रामको लाहग छनौट भएका तपहसल बमोहजमका बस्तीमा नमूना ग्रामको 

अवधािणापत्र सम्बन्धी अहभमुखिकिण काययक्रम सम्पन्न गरिएको ।    

• सन्थाल बस्ती उलायवािी नपा मोिङ  हमहत २०७८ श्रावण १० ि ११ 

• चेपाङ बस्ती िाखप्त नपा हचतवन हमहत २०७८ श्रावण २९ ि ३० गते 

• मुखिम बस्ती नेपालगञ्ज, बाँके हमहत २०७८ अशोज ७ ि ८ गते गते 

• मुसिि बस्ती गोलबजाि नपा हसिािा अनुगमन हमहत २०७८ श्रावण ११ 

➢ मंगला सािना दीघयकाहलन पुनस्थापनाका लाहग जग्गा प्राखप्त भएको । 

➢ बहुआयाहमक नमूना ग्रामको लाहग छनौट भएका बखस्तको हड.हप.आि. तयािीका लाहग बजेट 

िस्तान्तिण गिी पठाउनका लाहग LMBIS मा प्रहवरी गरिएको  । 

➢ हजहवकोपाजयन सुधाि काययक्रमको लाहग मानव हवकास सूचकांकमा पछाहड पिेका ५५ हजल्लाका 

१११ स्थानीय ति छनोट गिी सम्बखन्धत स्थानीय तिमा बजेट तथा काययक्रम पठाइएको ।  

➢ महिला उद्यमहशलता हवकास सिजीकिण केन्द्र सञ्चालनका लाहग १०० वटा स्थानीय ति छनोट गिी 

सम्बखन्धत स्थानीय तिमा २ किोड बजेट तथा काययक्रम पठाइएको ।  

➢ िोजगािमूलक ताहलम संचालनका लाहग नमूना वस्ती ििेका सम्बखन्धत स्थानीय तिमा बजेट तथा 

काययक्रम पठाइएको ।  

➢ दूगयम के्षत्रमा ज्यान जोखिममा पिेका गभयवती तथा सुते्किी महिलाको उद्धि काययक्रमको 

प्रभावकारिता सम्बन्धी अन्तिहक्रया काययक्रम संिुवासभामा सम्पन्न गरिएको । 

➢ दूगयम के्षत्रमा ज्यान जोखिममा पिेका गभयवती तथा सुते्किी महिला ३७ जनाको उद्धाि गरिएको ।  

➢ महिला उद्यमीलाइय प्रोत्सािन गनयका लाहग गण्डकी प्रदेशमा उद्यमी मेला सम्पन्न भएको । 

➢ िोजगािमूलक ताहलम संचालनका लाहग प्रहत स्थानीय ति रु.११ लािका दिले हवहिय 

िस्तान्तिणमाफय त बजेट पठाउन अथय मन्त्रालयमा फाइल पेश गरिएको । 

२. मानव वेचनवखन  था ओसार पसार ननयन्त्रण शाखा 

➢ मानव वेचहविन तथा ओसाि पसाि हवरुद्ध िाहरि य सहमहत १ वटा वैठक संचालन भएको । 

➢ मानव वेचहबिन तथा ओसािपसाि हवरूद्धको िाहरि य हदवस (भाद्र २०)मा मानव बेचहबिन 

हनयन्त्रणको लाहग उतृ्कर कायय गिेका ४ वटा (नेपाल प्रििी, गैिसिकािी संस्था, हमहडया ि हनजामहत 

कमयचािी) के्षत्रका १/१ जनालाई पुिस्काि प्रदान गने घोषणा गरिएको । साथै  १०४ जनाको 

उपखस्थहतमा हदवस सम्पन्न तथा उतृ्कर संस्था तथा व्यखिलाई सम्मान तथा पुिस्काि हवतिण गरिएको 

। 

➢ पालेमो प्रोटोकलको कायायन्वयनको लाहग  पिामशयदाताबाट तयाि गिीएको िाहरि य कायययोजनाको 

मस्यौदा सम्बन्धमा कणायली प्रदेश ि लुखम्बनी प्रदेशस्तिीय छलफल/पिामशय सम्पन्न भएको । 
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➢  मानव वेचहविन तथा ओसािपसाि (हनयन्त्रण) ऐन, २०६४ संशोधनको लाहग मस्यौदा तयाि गनय 

सहमहत गठन भइ कायय प्रहक्रया अगाहड बढेको । 

➢ मानव वेचहविनबाट पीहडत प्रभाहवतिरुको लाहग संचाहलत पुनस्थायपना केन्द्र हसनु्धपाल्चोकको 

अनुगमन गरियो ।पुनस्थायपना केन्द्रमा १० जना हपहडतिरुले सेवा प्राप्त गरिििेको । 

३. लैनगंक नहंसा ननवारण शाखा 

➢ लैहगंक हिंसा हनवािण कोष संचालन सहमहतको १ वटा बैठक बसेको  

➢ लैहगंक िंसा हनवािण कोषमा ४१.५ लाि िकम जम्मा गरिएको । 

➢ हिंसा पीहडत महिला तथा हकशोिीिरुलाई सुिहक्षत रुपमा पुनयस्थापना गनय िाहरि यस्तिको मंगला सािना 

दीघयकालीन पुनयस्थापना केन्द्रको सञ्चालन गनय १८ लाि िकम अनुदान प्रदान गरिएको  

➢ लैहगंक हिंसा तथा मानव बेचहविन तथा ओसाि पसाि हनयन्त्रण सम्बन्धी  सिेशमूलक काययक्रम 

उत्पादन गिी शुभ हमहडया िोम प्रा.हल ले जनचेतनामूलक TVC हनमाणय सम्पन्न गिी भुिानी प्रहक्रया 

मा ििेको । 

➢ स्थाहनयतिका कमयचािी तथा जनप्रहतहनहधलाई लैंहगक सहिषु्णता तथा लैंहगक हिंसा हनवािण सम्बन्धी 

अन्तिहक्रया १ स्थानमा संचालन गरिएको । 

➢ सामाहजक कुरिहत तथा िाहनकािक अभ्यास हवरुद्ध सचेतना काययक्रम १ स्थानमा संचालन गरिएको । 

➢ कोहभड, घिेलु हिंसा तथा अन्य समस्याका लाहग मनोसामाहजक हवमशय केन्द्र सञ्चालन गने ३६ वटा 

संघ-संस्थालाई अनुदान प्रदान गरिएको । 

 

 

४. मनहला नवकास  था लैनङ्गक मुलप्रवाहीकरण शाखा 

➢ लैंहगक सम्पकय  व्यखििरुको क्षमता हवकास अन्तिहक्रया काययक्रम संचालन गनय लैंहगक सम्पकय  

व्यखििरुको हवविण अद्यावहधक गने काम सम्पन्न भई काययक्रमका लाहग आवश्यक अन्य तयािी 

कायय भईििेको । 

➢ महिला हवकास तथा लैंहगक मूलप्रवािीकिणका लाहग मौजुदा नीहत तथा कानूनिरुको अध्ययन 

अनुसन्धान गिी सुझाव सहितको प्रहतवेदन तयािीका लाहग पिामशयदाता छनौट गिी सम्झौता सम्पन्न 

भईसकेको ि अध्ययन अनुसन्धान कायय भईििेको । 

➢ एकल महिला सुिक्षा कोषको एक पटक बैठक सम्पन्न भएको ।  

➢ िाहरि य लैंहगक समानता नीहत २०७७ को कायायन्वयन कायययोजना तयाि भई िाय सुझावका लाहग सबै 

मन्त्रालय/आयोग तथा अन्य सिोकािवाला हनकायिरु समक्ष पठाईएको । 

➢ एकल महिला सुिक्षा कोष मापदण्डको मस्यौदा तयाि भएको। 

५. जे्यष्ठ नागररक संरक्षण शाखा 
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➢ २८ औ हवश्व अल्जाइमशय चेतना हदवश (२१ सेपे्टम्बि २०२१ ) २०७८/६/५ गते हवहभन्न काययक्रम गिी 

सम्पन्न गरिएको । 

➢ ३१ औ हवश्व अन्तििाहरि य जे्यष्ठ नागरिक हदवश ( १ अक्टोवि २०२१ ) २०७८/६/५ गते हवहभन्न काययक्रम 

गिी सम्पन्न गरिएको । 

➢ आ.व. २०७८/७९ को वजेट माफय त हवहनयोहजत भएको सामाहजक हवकास काययक्रमको िकम यस 

मन्त्रालयबाट स्थानीय ति माफय त उपलब्ध गिाउने अनुदानको लाहग प्रहक्रया शुरु गरिएको । 

६. अपांग ा अन कार प्रवर्द्वन शाखा 

➢ महिला बालबाहलका तथा जे्यष्ठ नागरिक मन्त्रालयालई अपाङ्गतामैत्री हनकायको रुपमा हवकास गनय 

संघीय सहचवालय हनमायण तथा व्यवस्थापन कायायलय माफय त हड.हप.आि. को अखन्तम मस्यौदा 

प्रहतवेदन तयाि भएको। 

➢ िाहरि य हनदेशन सहमहतको तीनवटा वटा बैठक बसेको । 

➢ पूणय अशि अपाङ्ता भएका ३१ जनालाई आवासीय पुनस्थायपनाका लाहग हसफारिस गिी हवहभन्न 

संस्थािरुमा पठाइएको । 

➢ अपाङ्गता वगीकिण सहमहतको एक वटा बैठकको आयोजना गरिएको । 

➢ अपाङ्गता सम्बन्धी िाहरि य नीहतको प्रािखिक मस्यौदा तयाि भएको ।  

➢ अपाङ्गता ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन हमहत २०७८/०३/१५ को मखन्त्रस्तिीय हनणययानुसाि िाय 

सिमहतको लाहग अथय मन्त्रालयमा पठाएकोमा िालसम्म िाय सिमहत प्राप्त नभएको । 

➢ कुष्ठिोग हनवािण संघ काठमाडौमंा १३० जना कुष्ठ प्रभाहवत व्यखििरुलाई पुनस्थायपना सेवा उपलब्ध 

गिाउने प्रथम हकस्ता सम्झौता भई काययक्रम सञ्चालन भएको । 

➢ अपाङ्गता भएका व्यखिको उद्दाि, संिक्षण, क्षमता हवकासका लाहग ३९ वटा संघसस्थािरु माफय त 

काययक्रम सञ्चालन गनय स्थानीय तिलाई परिपत्र गरिएको । 

७.  थ्ांक नवशे्लषण  था प्रकाशन शाखा 

➢ मन्त्रालयको काययके्षत्र समेट्ने गिी एहककृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली बनाउने काययलाई अगाडी 

बढाईएको  । 

८. बाल संरक्षण  था नवकास शाखा  

➢ बालबाहलका हवरुद्द हुने हिंसा हवरुद्धको दहक्षण एहसयाली प्रयास (SAIEVAC) लाई पहिलो हकस्ता 

वापतको िकम रु २५ लाि अनुदान उपलब्ध गिाईएको। 

➢ हसंंिदिबािपरिसि हभत्र हदवाहशशु स्यािाि (Day Care) संचालन गनय प्रथम तै्रमाहसक सम्मको 

अनुदान िकम रु १६ लाि िकम उपलब्ध गिाईएको । 

➢ िाहरि य बालबाहलका नीहत, २०७८ ि दश वषे िणनीहतक कायययोजनाको मस्यौदा तजुयमा भएको। 

➢ बाल अहधकािसम्बन्धी अन्तिाहरि य मिासन्धी १९८९ (CRC) को छैठौ सातौ आवहधक प्रहतवेदन तयाि 

गिी सिोकािवाला मन्त्रालयिरुको िाय / सुझाव संकलन गने कायय भईििेको। 
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➢ नेपाल बालसंगठन लाई बालगृि सञ्चालनाथय  पहिलो तै्रमाहसकको १० लाि िकम अनुदान उपलब्ध 

गिाईएको। 

➢ िाहरि य बाल हदवस २०७८ भाद्र २९ मा हवहवध काययक्रम गिी भव्य रुपमा मनाईयो। 

➢ ८ अक्टोबिमा बाहलका हदवस सम्पन्न गरिएको । 

➢ हवज्ञ तथा सिोकािवालािरुको संलग्नतामा बाल प्रज्ञा प्रहतष्ठानको अवधािणा-पत्र तयाि गरिएको। 

➢ एकवटा बालबाहलका िोजतलास समन्वय केन्द्र १०४  को ममयत सिाि गिेको । 

➢ कणायली प्रदेश ि सुदुिपहिममा प्रदेशस्तिीय समन्वय बैठक तथा अन्तिहक्रया काययक्रम संचालन गिेको ।  

➢ सञ्चािकमीिरुसँगको हनयहमत अन्तिहक्रया तथा सूचना प्रवाि गिेको । 

➢ काययक्रम ि प्रगहत सम्बन्धी वाहषयक प्रहतवेदन प्रकाशन ि हवतिण गरिएको । 

➢ बाल गृि तथा परिषद् बाट सञ्चालन भएका २६ वटा काययक्रम तथा सेवािरुको अनुगमन गरिएको ।  

➢ नेपाल ि भाितमा ओसािपसाि तथा वेवािीस बनाइएका १९ जना नेपाली बालबाहलकाको उद्धाि, स्वदेश हफहतय, 

पारिवारिक पुनहमयलन ि सिायता प्रदन गरिएको । 

➢ वेवािीस भेहटएका, बाल गृिमा अनाहधकृत रुपमा िाखिएका तथा अन्य जोखिमयुि अवस्थाबाट उद्धाि 

गरिएका ५९ जना बालबाहलकाको संिक्षण तथा व्यवस्थापनका लाहग अस्थायी संिक्षण सेवा उपलब्ध गिाउने 

३ वटा सूचीकृत संस्थािरुलाई अनुदान उपलब्ध गिाइएको । 

➢ हवशेष संिक्षणको आवश्यकता भएका, जोखिममा पिेका ि हवपन्न परिवािका २१ बालबाहलकाको संिक्षण  

➢ ७४ जना सुस्त मनखस्थहत, मानहसक हविामी तथा अपाङ्गता भएका कािण घि परिवािबाट परित्यि तथा 

बेवािीस बालबाहलकालाई आवासीय संिक्षण सेवा प्रदान गरिएको । 

➢ हवशेष संिक्षणको आवश्यकता भएका तथा बालबाहलकाको कसूिबाट प्रभाहवत २५२ जना बालबाहलकालाई 

उद्धा गिी १२४ जनालाई परिवािमा पुनहमयलन, ३३ जनालाई वैकखल्पक स्यािािमा व्यवस्थापन ि ९५ जनालाई 

अस्थायी संिक्षणमा िाखिएको । 

➢ २०४३ जना जोखिमपूणय अव बालबाहलकालाइ स्वास्थ उपचाि कानूनी पिामश मनोसामाहजक हवमयश अस्थायी 

संिक्षण शैहक्षक सियोग प्रदान गरिएको  

➢ १८ वटा िेल्प लाइनबाट ८१५६ कल संवोधन गरिएको ।  

➢ नेपालगंज बाल सुधाि गृि भवन हनमायणका लाहग यादव कन्स्ट्ि क्शन, गुलरिया बहदययालाई थप रु.४० 

लाि पेश्की भुिानी गरिएको | 

➢ हवद्यालयस्तिका बालबाहलकालाई लागु औषधी, दुव्ययसनी, बालहववाि  हनयन्त्रण सम्बन्धी सचेतना 

अहभमुखिकिण काययक्रम २ स्थानमा संचालन गरिएको । 

९. संघसंस्था समन्वय शाखा 

➢ १ वटा साधािण सम्झौता नहवकिण गरिएको । 

➢ १६ वटा संस्थाको १७ वटा परियोजनाको सम्झौता सम्पन्न भएको । 

➢ ८ वटा संस्थाको परियोजना सम्झौता संशोधन भएको । 

➢ अनुगमन मूल्यांकन तफय  ३ वटा अ.गै.स.स. ि २० वटा गै.स.स. को अनुगमन मूल्यांकन सम्पन्न भएको 

।  

१०. नीन  योिना  था अनुगमन शाखा 
➢ मन्त्रालय स्तिीय हवकास समस्या समाधान उप/सहमहतको बैठक तथा समीक्षा ४ वटा सम्पन्न     गरिएको ।  
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➢ आहथयक वषय २०७७/७८ मा  वाहषयक प्रगहत पुखस्तकाको मस्यौदा तयाि भएको 

➢ संस्थागत अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई परिमाजयन गरिएको । 

➢ संहवधानको धािा ५३ बमोहजम मन्त्रालय ि अन्तगयत हनकायिरुबाट सम्पादन भएका काययक्रमिरुको प्रगहत 

हवविण तयाि पािी सम्बखन्धत हनकायमा पठाइएको । 

➢ मन्त्रालय ि अन्तगयत हनकायिरुबाट आ.व. २०७७/७८ मा सम्पादन गरिएको वाहषयक प्रगहत हवविणिरुलाई 

िाहरि य योजना आयोगबाट प्राप्त ढाँचा बमोहजम तयाि गिी पठाइएको । 

➢ सम्बखन्धत हनकायिरुमा पठाउनु पने माहसक प्रगहत प्रहतवेदन यथासमयमा पठाइएको ।  

११. कानून  था फैसला कायावन्वयन शाखा 
➢ हवहभन्न मिाशािाबाट हवहभन्न हवषयमा िाय माग भै आएकोमा ३ वटा मिाशािामा गिी जम्मा ९ वटा हवषयमा 

िाय पेश गरिएको । 

➢ सम्माहनत अदालतको आदेश कायायन्वयनको हसलहसलामा ८ वटा हवहभन्न हवषयका मुद्दािरुको हलखित जवाफ 

पठाइएको । 

➢ श्री संघीय संसद प्रहतहनहध सभा िाज्य व्यवस्थापन तथा सुशासन सहमहतबाट प्रत्यायोहजत हवधायन पेश गनुय 

भहन लेखि आएकोमा सो पठाइएको । 

➢ मन्त्रालयसँग सम्बखन्धत ३ वटा हनदेहशका, काययहवहधलाई परिमाजयनसहित तोहकएको कानूनी ढाँचामा बनाइ 

पेश गरिएको । 

१२. कमवचारी प्रशासन शाखा 
➢ अन्ति हनकाय समन्वय ि हनयहमत प्रशासहनक काययिरु गरिएको । 

१३. http://www.mowcsc.gov.np मा वानषवक प्रगन  प्रन वेदन राक्तखएको  

१४. मन्त्रालयको वेबसाइटः http://www.mowcsc.gov.np 

१५. सावविननक ननकायमा परेका सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सो उपर सूचना नदएको नववरण 

 सूचना अहधकािीलाई संवोधन गिी हलखित रुपमा माग गरिएका  २ वटा सूचना तथा मौखिक रुपमा माग 

गरिएका करिव १०० वटा सूचना उपलब्ध गिाईएको ।  

१३. सावविननक ननकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन हुने नववरण 

 http://dwd.gov.np/en 

http://ncrc.gov.np/ 

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

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

