सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५ को दपा(३) य ननमभावरीको ननमभ
३ फभोजजभ साववजननक गरयएको वववयण
सूचना साववजननक गने ननकामको नाभ् भवहरा, फारफानरका तथा ज्मेष्ठ नागरयक भन्रारम
सूचना साववजननक गये को अवनध् २०७८ श्रावणदे जि २०७८ असोज भसान्तसम्भ

१.

ननकामको स्वरुऩ य प्रकृनत्
“ग्राभीण भवहराका रानग उत्ऩादन ऋण व्मवस्था कामवक्रभ"को रुऩभा आ.व. २०३९।०४० भा शुरु

बएको भवहरा ववकास अनबमान कामवक्रभहरुफाट प्राप्त उऩरव्धी, अनुबव य सभसाभवमक आवश्मकताका
आधायभा २०५२ असोज ६ गते “भवहरा तथा सभाज कल्माण भन्रारम”को स्थाऩना बएको नथमो
।भवहरा तथा सभाजका ववनबन्न वगवको साभाजजक, आनथवक तथा याजनीनतक सशजिकयण गदै ददगो

शाजन्त एवॊ ववकासभा उनीहरुको बूनभकाराई सशि फनाउने कामवभा सॊ रग्न भवहरा तथा सभाज

ु े वव.सॊ .
कल्माण भन्रारमको नाभ ऩरयवतवन गयी फारफानरकाराई अझ उच्च प्राथनभकता ददने हेतर

२०५७ भा “भवहरा, फारफानरका तथा सभाज कल्माण भन्रारम“ नाभाकयण गरयमो।वव.सॊ . २०७५
सारफाट मस भन्रारमको नाभ “भवहरा, फारफानरका तथा जेष्ठ नागरयक भन्रारम“ यहेको छ ।
नेऩार सयकाय (कामव ववबाजन) ननमभावरी, २०६९ आनुसाय भवहरा, फारफानरका तथा जेष्ठ नागरयक

भन्रारमको कामवऺर
े नबर भवहरा, फारफानरका तथा सभाज कल्माण सम्फन्धी नीनत, मोजना तथा
कामवक्रभको तजुभ
व ा, कामावन्वमन, अनुगभन य भूल्माङ्कनको साथै अध्ममन, अनुसन्धान तथा सवे ऺणका

ववषमहरु तोवकएका छन् । मसै गयी अनाथ फारफानरका, असहाम भवहरा, फृद्धफृद्धा, अऩाङ्गता बएका

व्मजिहरु य अशिको सॊ यऺण, फारफानरकाको कल्माण, ज्मेष्ठ नागरयकको सुयऺा य कल्माण, भवहरा
कल्माण तथा सीऩ ववकास ऩनन मस भन्रारमको कामवऺेर नबर ऩदवछन् । मस भन्रारमको दामया
नबर यावष्डम भवहरा आमोग, सभाज कल्माण ऩरयषद्, , यावष्डम फार अनधकाय ऩरयषद, सभाज कल्माण
केन्र (ऩशुऩनत फृद्धाश्रभ) य फार भजन्दयका ववषमहरु ऩनन ऩदवछन् ।
भवहरा, फारफानरका तथा सभाज कल्माण सम्फन्धी यावष्डम य अन्तयाववष्डम तथा ऺेरीम सॊ घ-सॊ स्थासॉग

सम्ऩकव, सभन्वम तथा ऩरयचारन य सयकायी तथा गैय-सयकायी सॊ घ-सॊ स्थाद्वाया कामावन्वमन गरयएका
ु य
भवहरा, फारफानरका तथा सभाज कल्माण सम्फन्धी कामवक्रभको अनुगभन गने रगामत धभवऩर
ु ी, रैं ङ्गवक वहॊ सा सम्फन्धी ववषमहरु ऩनन नेऩार सयकाय (कामव ववबाजन) ननमभावरी, २०७४
धभवऩर
अनुसाय मस भन्रारमको कामवऺेर नबर ऩनव आउॉछन् ।

मसयी ववनबन्न नीनत, ऐन, ननमभ (कानूनहरु), दीघवकारीन तथा आवनधक मोजनाहरु, नेऩार ऩऺ बएका
ऺेरीम एवॊ अन्तयाववष्डम भहासजन्ध तथा इच्छानधन आरेिहरु, नेऩार ऩऺ बएका ववनबन्न अन्तयाववष्डम
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सबा/सम्भेरनहरु मस भन्रारमका कामावदेशका आधायहरु हुन । भन्रारमरे भवहरा, फारफानरका,
अऩाङ्गता बएका व्मजि, ज्मेष्ठ नागरयक य तेश्रो नरङ्गी सभेतको रानग सभम साऩेऺ नीनत ननभावण,

सभन्वम य सहकामव तथा कामवक्रभ सॊ चारन(भूरत् सचेतना अनबफृवद्ध य सशजिकयण गने कामव
गदवछ ।
सभग्रभा भूरप्रवाहीकयण, सशजिकयण य सभावेशीकयण जस्ता यणनीनतको आधायभा सभताभम सम्ऩन्न

सभुदाम ननभावण, ववनबन्न ववऩन्न वगवका रानग सभमको प्रवाहसॉगै साथवक ऩहर गने उद्देश्मऩूनतवका रानग
भवहरा, फारफानरका तथा जेष्ठ नागरयक भन्रारमको स्थाऩना बएको हो ।
२.

ननकामको काभ, कतवव्म य अनधकाय्
नेऩार सयकाय कामवववबाजन ननमभावरी २०७४ फभोजजभ भवहरा, फारफानरका तथा ज्मेष्ठ नागरयक
भन्रारमको कामवऺर
े
१)

भवहरा हक एवॊ सशजिकयणसम्फन्धी नीनत, कानून य भाऩदण्ड,

३)

भवहरा वहॊ सा, भानव फेचनफिन तथा ओसायऩसाय ननमन्रण,

२)
४)
५)
६)
७)
८)
९)

ु , धभवऩर
ु ी,
अन्तयदे शीम धभवऩर

जेष्ठ नागरयक, फारफानरका य अऩाङ्गता बएका व्मजिसम्फन्धी,

भवहरा सशजिकयण तथा रै वङ्गक सभानताका ववषमभा अध्ममन, अनुसन्धान,

रै वङ्गक वहॊ सा सम्फन्धी ननयोधात्भक य ऩुनस्थावऩनासम्फन्धी नीनत, कानून य भाऩदण्ड,

फारफानरका, फारकल्माण, उद्धाय, ऩुनस्थावऩना य फृद्धाश्रभसम्फन्धी नीनत, कानून, य भाऩदण्ड,
गैयसयकायी सॊ स्था सम्फन्धी नीनत, कानून, भाऩदण्ड, ननमभन य अनुगभन,
यावष्डम भवहरा आमोग,

१०) सभाज कल्माण ऩरयषद्,

११) भन्रारम सम्फन्धी यावष्डम अन्तयाववष्डम सॊ घसॊ स्थासॉग सजन्ध, सम्झौता, अनबसजन्ध, सम्ऩकव य
सभन्वम,

१२) भन्रारम सम्फन्धी साववजननक सॊ स्थान, प्रानधकयण, सनभनत, प्रनतष्ठान, कम्ऩनी आददको सञ्चारन य
ननमभन ।

३.

ननकामभा यहने कभवचायी सख्मा वववयण्






भवहरा, वारफानरका तथा ज्मेष्ठ नागरयक भन्रारमको

: दयफन्दी सॊ ख्मा ८६

सभाज कल्माण ऩरयषद्

: दयफन्दी सॊ ख्मा १७०

भवहरा तथा वारफानरका नफबाग
यावष्डम फार अनधकाय ऩरयषद्
ऩशुऩती वृद्धाश्रभ
सभेत)

: दयफन्दी सॊ ख्मा १९

: दयफन्दी सॊ ख्मा २१ (७ स्थामी, १४
:

अस्थामी य ऩरयमोजनाका सभेत)
दयफन्दी

सॊ ख्मा

२९(अस्थाई

य

कयाय

{PAGE

}




फार गृह्



ददवाजशशु स्माहाय केन्र् नसॊ हदयवाय

४.

भोयङ, सप्तयी, रुऩन्दे ही

ननणवम गने प्रवक्रमा य अनधकाय


भन्रारमको आन्तरयक व्मवस्थाऩनको रानग ३ चयण



क्माववनेटभा जाने प्रस्तावको रानग ४ चयण

५.

६.

फार सुधाय गृह् बिऩूय, कास्की, भोयङ, भकवानऩूय, डोटी, रुऩन्दे ही, फाॉके, ऩसाव

ननणवम उऩय उजुयी सुन्ने अनधकायी


उजुयी सुन्ने अनधकायी उऩ-सजचव श्री ददवस आचामव (नीनत,मोजना तथा अनुगभन शािा)



गुनासो उऩय ऩुनयावेदन सुन्ने अनधकायी सह-सजचव श्री उभेश ढु ङ्गाना (प्रशासन भहाशािा)
सेवा प्रदान गने ननकामको शािा य जजम्भेवाय अनधकायी
मस भन्रारमभा सेवा प्रदान गने तऩजशर फभोजजभका भहाशािा य अन्तगवत शािाहरु यहेका
छन् बने जजम्भेवाय अनधकायीको रुऩभा ती भहाशािा य शािा प्रभुि हुने व्मवस्था यहेको छ ।
प्रशासन भहाशािा
१.

कभवचायी प्रशासन शािा

३.

नीनत, मोजना तथा अनुगभन शािा

२.
४.
५.

आनथवक प्रशासन शािा

कानून तथा पैसरा कामावन्वमन शािा
फार सॊ यऺण तथा ववकास शािा

भवहरा सशजिकयण भहाशािा
१.

भानव फेचवविन तथा ओसायऩसाय ननमन्रण शािा

३.

रैं नगक वहॊ सा ननवायण शािा

२.
४.

भवहरा ववकास तथा रैं नगक भूरप्रवाहीकयण शािा
तथमाॊक ववश्लेषण तथा प्रकाशन शािा

सभाज कल्माण तथा सॊघ सॊ स्था सभन्वम भहाशािा
१.

ज्मेष्ठ नागरयक सॊ यऺण शािा

३.

सॊ घ सॊ स्था सभन्वम शािा

२.

अऩाॊगता अनधकाय प्रवद्धवन शािा
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भवहरा, फारफानरका तथा ज्मेष्ठ नागरयकभन्रारमको सॊ गठननक सॊ यचना
भाननीम भन्री

सजचव,

प्रशासनभहाशािा
सह-सजचव, या.ऩ.प्र., (प्र.)-1

कभवचायी प्रशासन शािा

उऩसजचव, या.ऩ.वद्ध., सा.प्र-1
शा.अ., या.ऩ.तृ., सा.प्र.-१

भ.वव.अ., या.ऩ.तृ.,ववववध-1
क.ईजन्जननमय, या.ऩ.तृ., - १

ना.सु., या.ऩ.अनॊ .प्र, सा.प्र.-१०,

या.ऩ. ववजशष्ट, - १

भवहरा सशजिकयण भहाशािा
सह-सजचव, या.ऩ.प्र., (प्र.)-1

भानव फेचवविन तथा ओसायऩसाय
ननमन्रण शािा
प्र.भ.वव.अ., या.ऩ.वद्ध., ववववध-1

उऩसजचव, या.ऩ.वद्ध, रे िा, -1
रे .अ., या.ऩ.तृ.,रे िा-1

उऩसजचव, या.ऩ.वद्ध., सा.प्र-1

सभन्वम भहाशािा
सह-सजचव, या.ऩ.प्र., (प्र.)-1
जेष्ठ नागरयक सॊ यऺण शािा
उऩसजचव, या.ऩ.वद्ध., सा.प्र-1
शा.अ., या.ऩ.तृ., सा.प्र.-१

शा.अ., या.ऩ.तृ., सा.प्र.-१

भवहरा ववकास तथा

भ.वव.अ., या.ऩ.तृ., ववववध-1

रैं नगकभू रप्रवाहीकयणशािा
उऩसजचव, या.ऩ.वद्ध., सा.प्र-1
शा.अ., या.ऩ.तृ., सा.प्र.-१

भ.वव.अ., या.ऩ.तृ., ववववध-1
अऩाङ्गता अनधकाय प्रवद्धवन शािा
उऩसजचव, या.ऩ.वद्ध., सा.प्र-1

रैं नगक वहॊ सा ननवायण शािा
शािा

सभाज कल्माण तथा सॊ घ सॊ स्था

उऩसजचव, या.ऩ.वद्ध., सा.प्र-1

ना.सु., या.ऩ.अनॊ .प्र,, रेिा-१

नीनत, मोजना तथाअनुगभन

शा.अ., या.ऩ.तृ., सा.प्र.-1

फार सॊ यऺण तथा ववकास शािा

भ.वव.नन.,, या.ऩ.अनॊ .प्र,,ववववध-६

आनथवक प्रशासन शािा

सजचवज्मूको ननजज सजचवारम

भ.वव.अ., या.ऩ.तृ., ववववध-1

क.अऩये टय, या.ऩ.अनॊ .प्र,,ववववध-४

का.स. - १४

शा.अ., या.ऩ.तृ., सा.प्र.-1

शा.अ., या.ऩ.तृ., सा.प्र.-१

टा.ना.सु., या.ऩ.अनॊ .प्र, सा.प्र.-३

ह.स.चा.-८

भा.भन्रीज्मू कोननजज सजचवारम

उऩ-सजचव, या.ऩ.वद्ध., सा.प्र.-1,

शा.अ., या.ऩ.तृ., सा.प्र.-१

प्र.भ.वव.अ., या.ऩ.वद्ध., ववववध-1
शा.अ., या.ऩ.तृ., सा.प्र.-१

भ.वव.अ., या.ऩ.तृ., ववववध-1

शा.अ., या.ऩ.तृ., सा.प्र.-१

भ.वव.अ., या.ऩ.तृ., ववववध-1

कानूनतथा पैसरा कामावन्वमन
शािा

उऩसजचव, या.ऩ.वद्ध.,न्माम/कानुन-1
शा.अ., या.ऩ.तृ.,न्माम/कानुन-१

तथमाङ्क ववश्लेषण तथा प्रकाशन
शािा

सॊ घ सॊ स्था सभन्वम शािा
उऩसजचव, या.ऩ.वद्ध., सा.प्र-1
शा.अ., या.ऩ.तृ., सा.प्र.-२

ननदे शक, या.ऩ.वद्ध.,तथमाॊक-1
भ.वव.अ., या.ऩ.तृ., ववववध-1
ऩु.स., या.ऩ.अनॊ .प्र,,जशऺा-१
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७.

सूचना अनधकायी य प्रभुिको नाभ य ऩद
सजचव, श्री माभ कुभायी िनतवडा, सम्ऩकव नम्फय: ४२००४०८
प्रविाM श्री उभेश ढु ङ्गानासहसजचव, सम्ऩकव नम्फयM ९८५११५०३७४
सूचना अनधकायी: श्री ददवस आचामव (उऩ-सजचव), सम्ऩकव नम्फय: 9851255354, ४२००२५१

८.

नीनत, यावष्डम कामवमोजना, ऐन, ननमभ तथा ननदे जशकाको सूची्
क) यावष्डम कामवमोजनाहरू




फारफानरका सम्वजन्ध यावष्ड«म नीनत, २०६९

ज्मेष्ठ नागरयक सम्वन्धी कामवमोजना, २०६२,

भवहराववरुद्ध हुने सफै प्रकायका बेदबाव उन्भुरन गने भहासजन्ध (CEDAW) कामावन्वमनको रानग
तमाय गरयएको यावष्डम कामवमोजना, २०६०



रै वङ्गक सभानता तथा भवहरा सशजिकयण (फेइजजङ्ग कामवमोजना) कामावन्मनका रानग तमाय
यावष्डम कामवमोजना, २०६१



भानव

फेचवविन

ववशेष

गयी

भवहरा

ववरुद्धको यावष्डम कामवमोजना, २०६८



ि)

तथा

वारवानरकाहरूको

फेचवविन

तथा

गरयएको

ओसायऩसाय

अऩाङ्गता सम्फन्धी १० वषे यावष्डम नीनत तथा कामवमोजना (२०७३–२०८२)
याष्डऩनत भवहरा उत्थान कामवक्रभ १० वषे यणनीनत मोजना, २०७५

भवहरा उद्यभजशरता ववकास य ववजिम ऩहुॉच सम्वन्धी अवधायणा, २०७५
ऐन, ननदे जशका, यणनीनत, कामवववनध तथा भाऩदण्डहरू

फारफानरका सम्फन्धी







फारफानरका सम्फन्धी ऐन, २०७५

फारफानरका सम्फन्धी ननमभावरी, २०५१

आऩत्कारीन फार उद्धाय कोष(सञ्चारन) ननमभावरी, २०६७
फार वववाह अन्त्मको रानग यावष्डम यणनीनत, २०७२

सडक फारफानरकाको व्मवस्थाऩन भागवदशवन, २०७२

नसॊ हदयवाय ऩरयसय नबर ननजाभती कभवचायीका जशशुहरुको रानग सॊ चानरत ददवा जशशुस्माहाय केन्र
सॊ चारन कामवववनध, २०७१






फारवववाह ववरुद्ध कामवक्रभ सॊ चारन िचव कामवववनध, २०७५
सडक फारफानरकाको व्मवस्थाऩन िचव कामवववनध, २०७५
फारगृह सॊ चारन कामवववनध, २०७५

फार सॊ यऺण आनथवक याहत सहमोग, कामवववनध, २०७६
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आवासीम फारगृह सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी भाऩदण्ड, २०६९

सडक फारफानरका उद्धाय, सॊ यऺण तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी एवककृत कामवववनध, २०७६
फार हेल्ऩराइन नम्फय १०९८ सञ्चारन कामवववनध, २०७६

फारफानरका िोजतरास नम्फय १०४ सञ्चारन ननदे जशका, २०७६
सृजनशीर फार प्रनतबा प्रोत्साहन कामवववनध, २०७७

भवहरासम्फन्धी












भानव फेचनफिन तथा ओसायऩसाय (ननमन्रण) ऐन, २०६४
घये र ु वहॊ सा (कसूय य सजाम) ऐन, २०६६

कामवस्थरभा हुने मौनजन्म दुव्मववहाय (ननमन्रण) ऐन, २०७१
फोक्सी आयोऩ ववरुद्धको कसुय य सजाम ऐन, २०७२

भानव फेचनफिन तथा ओसायऩसाय (ननमन्रण) ननमभावरी (सॊ शोधन), २०६५
रै वङ्गक वहॊ सा ननवायण कोष (सञ्चारन) ननमभावरी, २०६७
एकर भवहरा सुयऺा कोष ननमभावरी, २०७०

एकर भवहरा सुयऺा कोष ननमभावरी, (ऩवहरो सॊ शोधन)२०७६
छाउऩडी प्रथा उन्भुरन ननदे जशका, २०६४

ऩुनस्थावऩना कोष सञ्चारन ननदे जशका, २०६८

भानव फेचनफिन ववरुद्धको अनबमानभा सॊ रग्न सयोकायहरूका रानग भनोसाभाजजक भनोववभशव ननदे जशका,
२०६८




ऩुनस्थाऩना केन्र सञ्चारन ननदे जशका (ऩवहरो सॊ शोधन) , २०७२

भानव फेचनफिन तथा ओसायऩसायफाट वऩनडत य प्रबाववतहरूको हेयचाह तथा सॊ यऺणका रानग यावष्डम
न्मूनतभ भाऩदण्ड, २०६४






भानव फेचनफिन ववरुद्धको स्थानीम सनभनत (गठन तथा ऩरयचारन ननदे जशका), २०७०
एकर भवहरा सुयऺा कोष सञ्चारन भाऩदण्ड, २०७१

भानव फेचनफिन तथा ओसायऩसाय ववरुद्धको यावष्डम सनभनतको सदस्म छनौट भाऩदण्ड, २०७४

श्रभजीवी भवहराहरु प्रनत डान्स ये ष्टुयेन्ट, डान्सफाय जस्ता कामवस्थरभा हुने मौन उजत्ऩडन ननमन्रण गनव
जायी गरयएको ननदे जशका, २०६५




याष्डऩनत भवहरा उत्थान कामवक्रभ सॊ चारन कामवववनध, २०७४

रैं नगक वहॊ सा अन्त्मको रानग ऩुरुष सञ्जार (Male Leader Network)ऩरयचारन सम्फन्धी कामवववनध,
२०७५




याष्डऩनत भवहरा उत्थान जीववकोऩाजवन सुधाय कामवक्रभ सॊ चारन कामवववनध, २०७५

दुगभ
व ऺेरभा ज्मान जोजिभभा ऩये का गबववती तथा सुत्केयी भवहराहरुका रानग हवाई उद्धायसम्फन्धी
कामवववनध, २०७५
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रैं नगक वहॊ सा ऩीनडतको तत्कार उद्धाय, याहत, न्मामभा ऩहुॉच तथा ऩुनस्थावऩना सम्फन्धी नभूना
कामवववनध, २०७६



याष्डऩनत भवहरा उत्थान फहुआमानभक नभुना ग्राभ स्थाऩना, सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩनको कामवऺेरगत
शतव, २०७५







अल्ऩकानरन सेवा केन्रको नभुना कामवऺेरगत शतव -Terms of Reference_, २०७४

दीघवकारीन भॊ गरासहाना ऩुनस्थावऩना केन्र स्थाऩना सम्वन्धी कामवऺर
े गत शतवहरु, २०७५
जीववकोऩाजवन सुधाय कामवक्रभ सञ्चारन भाऩदण्ड, २०७७

भवहरा उद्यभशीरता सहजीकयण केन्र सॊ चारन कामवववनध, २०७७

ॉ ी य प्रववनध सहमोग कामवक्रभ सञ्चारन कामवववनध,
भवहरा उद्यभशीरता ववकास ववजिम ऩहुॉच टे वा ऩुज
२०७७





भवहराद्वाया उत्ऩाददत साभग्रीको प्रदवशनी सम्फन्धी भाऩदण्ड, २०७७
याष्डऩनत भवहरा उद्यभी सभुन्नती ऩुयस्काय छनौट भाऩदण्ड, २०७७

हातै भा उद्यभ भोवाईर एप्स ननभावण तथा सॊ चारन भाऩदण्ड, २०७७



याष्डऩनत भवहरा उत्थान कामवक्रभ फहुआमानभक नभूना ग्राभ अवधायणा-ऩर, २०७७



यावष्डम रै वङ्गक सभानता नीनत, २०७७

अऩाङ्गता बएका व्मजि सम्फन्धी






अऩाङ्गता बएका व्मजिहरूको अनधकाय सम्फन्धी ऐन, २०७४(सॊ शोनधत)
अऩाङ्गता बएका व्मजिहरूको अनधकायसम्फन्धी ननमभावरी, २०७७

अऩाङ्गता बएका व्मजिहरूको ऩरयचमऩर ववतयण कामवववनध (नभूना),२०७५

अऩाङ्गता सम्फन्धी सूचना तथा सहमोगी कऺ (हेल्ऩडे क्स) सॊ चारन सम्फन्धी कामवववनध, २०७१

ज्मेष्ठ नागरयक, अऩाॊगता बएका व्माजि, भवहरा य फारफानरकाको ऺेरभा काभ गने सॊ स्थाराई
स्थानीम तह भापवत अनुदान यकभ उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धी कामवववनध, २०७६







नस.वव.आय. कामवक्रभ सञ्चारन ननदे जशका, २०६८

ऩूणव अऩाङ्गता बएका व्मजिहरूको रानग आवासीम ऩुनस्थाऩना केन्र सञ्चारन ननदे जशका, २०७२
अऩाङ्गता बएका व्मजिका रानग ऩहुॉचमुि बौनतक सॊ यचना तथा सञ्चाय सेवा ननदे जशका, २०६९
सी.फी.आय. कामवक्रभ सॊ चारनसम्फन्धी िचव ववनध, २०७२

साववजननक एवॊ सेवा प्रदामक सॊ स्था फीचको साझेदायीभा अऩाङ्गता बएका व्मजिहरुको आवासीम
ऩुनस्थावऩना सेवा सञ्चारन ववनध, २०७२




नस.फी.आय. कामवक्रभ कामावन्वमन गनवको रानग सॊ स्था छनौट सम्फन्धी भाऩदण्ड, २०७१

प्रदे शस्तयभा अऩाङ्गता बएका व्मजि तथा ज्मेष्ठ नागरयक सम्फन्धी सशवत अनुदान कामवक्रभ
कामावन्वमन सम्फन्धी भागवदशवन २०७७
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ज्मेष्ठ नागरयक सम्फन्धी







ज्मेष्ठ नागरयक सम्फन्धी ऐन, २०६३

ज्मेष्ठ नागरयक सम्फन्धी ननमभावरी, २०६५
ज्मेष्ठ नागरयक यावष्डम कामवमोजना, २०६२

ज्मेष्ठ नागरयक स्वास्थमोऩचाय सेवा कामवक्रभ कामावन्वमन ननदे जशका, २०६१
ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम ऩर ववतयण ननदे जशका, २०७४

ज्मेष्ठ नागरयकको ऺेरभा काभ गने सॊ स्थारे स्थानीम तहभापवत उऩरब्ध गयाउने अनुदान सम्फन्धी
नभूना कामवववनध, २०७५



ज्मेष्ठ नागरयक अऩाॊगता बएका व्मजि भवहरा य फारफानरकाको ऺेरभा काभ गने सॊ स्थाराई स्थानीम
तह भापवत अनुदान यकभ उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धी कामवववनध, २०७६




ज्मेष्ठ नागरयक सेवा तथा नभरन केन्र सॊ चारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नभूना कामवववनध, २०७६

प्रदे शभा ज्मेष्ठ नागरयक तथा अऩाङ्गगता नागरयक ग्राभ स्थाऩना अनुदान यकभ सम्फन्धी कामवववनध,
२०७६




केन्रीम ज्मेष्ठनागरयक सनभनतभा सदस्मको भनोनमन सम्फन्धी भाऩदण्ड, २०७५

ज्मेष्ठ नागरयक नभरन केन्र स्थाऩना गनव स्थानीम तहको छनौट तथा केन्र सञ्चारन सम्फन्धी
भाऩदण्ड, २०७७

अन्म


स्थानीम तहभा भवहरा, फारफानरका, जेष्ठ नागरयक तथा अऩाॊगता ववषम हेने कभवचायीको नभूना
कामववववयण



स्थानीम तहभा सञ्चारन गरयने भवहरा ववकास कामवक्रभको ऩरयचम, उद्देश्म य कामावन्वमन ववनध
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९.

आ. व. २०७८ सार श्रावणदे जि असोज भसान्तसम्भभा भन्रारम य अन्तगवत
सॊ चानरत कामवक्रभ/आमोजनाको प्रगनतवववयण

१.

याष्डऩनत भवहरा उत्थान सभन्वम इकाइ
 फहुआमानभक नभूना ग्राभको रानग छनौट बएका तऩनसर फभोजजभका फस्तीभा नभूना ग्राभको
अवधायणाऩर सम्फन्धी अनबभुजिकयण कामवक्रभ सम्ऩन्न गरयएको ।


सन्थार फस्ती उराववायी नऩा भोयङ

नभनत २०७८ श्रावण १० य ११



चेऩाङ फस्ती यानप्त नऩा जचतवन नभनत २०७८ श्रावण २९ य ३० गते



भुजस्रभ फस्ती नेऩारगञ्ज, फाॉके नभनत २०७८ अशोज ७ य ८ गते गते



भुसहय फस्ती गोरफजाय नऩा नसयाहा अनुगभन नभनत २०७८ श्रावण ११

 भॊगरा साहना दीघवकानरन ऩुनस्थाऩनाका रानग जग्गा प्रानप्त बएको ।
 फहुआमानभक नभूना ग्राभको रानग छनौट बएका फजस्तको नड.वऩ.आय. तमायीका रानग फजेट
हस्तान्तयण गयी ऩठाउनका रानग LMBIS भा प्रववष्टी गरयएको

।

 जजववकोऩाजवन सुधाय कामवक्रभको रानग भानव ववकास सूचकाॊकभा ऩछानड ऩये का ५५
जजल्राका १११ स्थानीम तह छनोट गयी सम्फजन्धत स्थानीम तहभा फजेट तथा कामवक्रभ
ऩठाइएको ।
 भवहरा उद्यभजशरता ववकास सहजीकयण केन्र सञ्चारनका रानग १०० वटा स्थानीम तह
छनोट गयी सम्फजन्धत स्थानीम तहभा २ कयोड फजेट तथा कामवक्रभ ऩठाइएको ।
 योजगायभूरक तानरभ सॊ चारनका रानग नभूना वस्ती यहे का सम्फजन्धत स्थानीम तहभा फजेट
तथा कामवक्रभ ऩठाइएको ।
 दूगभ
व ऺेरभा ज्मान जोजिभभा ऩये का गबववती तथा सुत्केयी भवहराको उद्धय कामवक्रभको
ु ासबाभा सम्ऩन्न गरयएको ।
प्रबावकारयता सम्फन्धी अन्तयवक्रमा कामवक्रभ सॊ िव
 दूगभ
व ऺेरभा ज्मान जोजिभभा ऩये का गबववती तथा सुत्केयी भवहरा ३७ जनाको उद्धाय गरयएको
।
 भवहरा उद्यभीराइव प्रोत्साहन गनवका रानग गण्डकी प्रदे शभा उद्यभी भेरा सम्ऩन्न बएको ।
 योजगायभूरक तानरभ सॊचारनका रानग प्रनत स्थानीम तह रु.११ रािका दयरे ववजिम
हस्तान्तयणभापवत फजेट ऩठाउन अथव भन्रारमभा पाइर ऩेश गरयएको ।
२. भानव वेचवविन तथा ओसाय ऩसाय ननमन्रण शािा
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 भानव वेचवविन तथा ओसाय ऩसाय ववरुद्ध यावष्डम सनभनत १ वटा वैठक सॊ चारन बएको ।
 भानव वेचनफिन तथा ओसायऩसाय ववरूद्धको यावष्डम ददवस (बार २०)भा भानव फेचनफिन
ननमन्रणको रानग उत्कृष्ट कामव गये का ४ वटा (नेऩार प्रहयी, गैयसयकायी सॊ स्था, नभनडमा य
ननजाभनत कभवचायी) ऺेरका १/१ जनाराई ऩुयस्काय प्रदान गने घोषणा गरयएको । साथै
१०४ जनाको उऩजस्थनतभा ददवस सम्ऩन्न तथा उत्कृष्ट सॊ स्था तथा व्मजिराई सम्भान तथा
ऩुयस्काय ववतयण गरयएको ।
 ऩारे भो

प्रोटोकरको

कामावन्वमनको

रानग

ऩयाभशवदाताफाट

तमाय

गयीएको

यावष्डम

कामवमोजनाको भस्मौदा सम्फन्धभा कणावरी प्रदे श य रुजम्फनी प्रदे शस्तयीम छरपर/ऩयाभशव
सम्ऩन्न बएको ।
 भानव वेचवविन तथा ओसायऩसाय (ननमन्रण) ऐन, २०६४ सॊ शोधनको रानग भस्मौदा तमाय
गनव सनभनत गठन बइ कामव प्रवक्रमा अगानड फढे को ।
 भानव वेचवविनफाट ऩीनडत प्रबाववतहरुको रानग सॊ चानरत ऩुनस्थावऩना केन्र नसन्धुऩाल्चोकको
अनुगभन गरयमो ।ऩुनस्थावऩना केन्रभा १० जना वऩनडतहरुरे सेवा प्राप्त गरययहे को ।
३. रैनगॊक वहॊ सा ननवायण शािा
 रै नगॊक वहॊ सा ननवायण कोष सॊ चारन सनभनतको १ वटा फैठक फसेको
 रै नगॊक हॊ सा ननवायण कोषभा ४१.५ राि यकभ जम्भा गरयएको ।
 वहॊ सा ऩीनडत भवहरा तथा वकशोयीहरुराई सुयजऺत रुऩभा ऩुनस्व थाऩना गनव यावष्डमस्तयको भॊ गरा
साहना दीघवकारीन ऩुनस्व थाऩना केन्रको सञ्चारन गनव १८ राि यकभ अनुदान प्रदान गरयएको
 रै नगॊक वहॊ सा तथा भानव फेचवविन तथा ओसाय ऩसाय ननमन्रण सम्फन्धी

सन्दे शभूरक

कामवक्रभ उत्ऩादन गयी शुब नभनडमा होभ प्रा.नर रे जनचेतनाभूरक TVC ननभाणव सम्ऩन्न गयी
ब ुिानी प्रवक्रमा भा यहे को ।
 स्थाननमतहका कभवचायी तथा जनप्रनतनननधराई रैं नगक सवहष्णुता तथा रैं नगक वहॊ सा ननवायण
सम्फन्धी अन्तयवक्रमा १ स्थानभा सॊ चारन गरयएको ।
 साभाजजक कुरयनत तथा हाननकायक अभ्मास ववरुद्ध सचेतना कामवक्रभ १ स्थानभा सॊ चारन
गरयएको ।
 कोनबड, घये र ु वहॊ सा तथा अन्म सभस्माका रानग भनोसाभाजजक ववभशव केन्र सञ्चारन गने ३६
वटा सॊ घ-सॊ स्थाराई अनुदान प्रदान गरयएको ।
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४. भवहरा ववकास तथा रैवङ्गक भुरप्रवाहीकयण शािा
 रैं नगक सम्ऩकव व्मजिहरुको ऺभता ववकास अन्तयवक्रमा कामवक्रभ सॊ चारन गनव रैं नगक
सम्ऩकव व्मजिहरुको वववयण अद्यावनधक गने काभ सम्ऩन्न बई कामवक्रभका रानग आवश्मक
अन्म तमायी कामव बईयहेको ।
 भवहरा ववकास तथा रैं नगक भूरप्रवाहीकयणका रानग भौजुदा नीनत तथा कानूनहरुको अध्ममन
अनुसन्धान गयी सुझाव सवहतको प्रनतवेदन तमायीका रानग ऩयाभशवदाता छनौट गयी सम्झौता
सम्ऩन्न बईसकेको य अध्ममन अनुसन्धान कामव बईयहे को ।
 एकर भवहरा सुयऺा कोषको एक ऩटक फैठक सम्ऩन्न बएको ।
 यावष्डम रैं नगक सभानता नीनत २०७७ को कामावन्वमन कामवमोजना तमाय बई याम सुझावका
रानग सफै भन्रारम/आमोग तथा अन्म सयोकायवारा ननकामहरु सभऺ ऩठाईएको ।
 एकर भवहरा सुयऺा कोष भाऩदण्डको भस्मौदा तमाय बएको।
५. ज्मेष्ठ नागरयक सॊयऺण शािा
 २८ औ ववश्व अल्जाइभशव चेतना ददवश (२१ सेप्टे म्फय २०२१ ) २०७८/६/५ गते ववनबन्न
कामवक्रभ गयी सम्ऩन्न गरयएको ।
 ३१ औ ववश्व अन्तययावष्डम ज्मेष्ठ नागरयक ददवश ( १ अक्टोवय २०२१ ) २०७८/६/५
गते ववनबन्न कामवक्रभ गयी सम्ऩन्न गरयएको ।
 आ.व. २०७८/७९ को वजेट भापवत ववननमोजजत बएको साभाजजक ववकास कामवक्रभको यकभ
मस भन्रारमफाट स्थानीम तह भापवत उऩरब्ध गयाउने अनुदानको रानग प्रवक्रमा शुरु गरयएको
।
६. अऩाॊगता अनधकाय प्रवद्धवन शािा
 भवहरा फारफानरका तथा ज्मेष्ठ नागरयक भन्रारमारई अऩाङ्गताभैरी ननकामको रुऩभा ववकास
गनव सॊ घीम सजचवारम ननभावण तथा व्मवस्थाऩन कामावरम भापवत नड.वऩ.आय. को अजन्तभ
भस्मौदा प्रनतवेदन तमाय बएको।
 यावष्डम ननदे शन सनभनतको तीनवटा वटा फैठक फसेको ।
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 ऩूणव अशि अऩाङ्ता बएका ३१ जनाराई आवासीम ऩुनस्थावऩनाका रानग नसपारयस गयी
ववनबन्न सॊ स्थाहरुभा ऩठाइएको ।
 अऩाङ्गता वगॉकयण सनभनतको एक वटा फैठकको आमोजना गरयएको ।
 अऩाङ्गता सम्फन्धी यावष्डम नीनतको प्रायजम्बक भस्मौदा तमाय बएको ।
 अऩाङ्गता ग्राभ स्थाऩना तथा सञ्चारन नभनत २०७८/०३/१५ को भजन्रस्तयीम ननणवमानुसाय
याम सहभनतको रानग अथव भन्रारमभा ऩठाएकोभा हारसम्भ याम सहभनत प्राप्त नबएको ।
 कुष्ठयोग ननवायण सॊ घ काठभाडौंभा १३० जना कुष्ठ प्रबाववत व्मजिहरुराई ऩुनस्थावऩना सेवा
उऩरब्ध गयाउने प्रथभ वकस्ता सम्झौता बई कामवक्रभ सञ्चारन बएको ।
 अऩाङ्गता बएका व्मजिको उद्दाय, सॊ यऺण, ऺभता ववकासका रानग ३९ वटा सॊ घसस्थाहरु
भापवत कामवक्रभ सञ्चारन गनव स्थानीम तहराई ऩरयऩर गरयएको ।
७. तथमाॊक ववश्लेषण तथा प्रकाशन शािा
 भन्रारमको कामवऺेर सभेट्ने गयी एवककृत सूचना व्मवस्थाऩन प्रणारी फनाउने कामवराई
अगाडी फढाईएको

।

८. फार सॊयऺण तथा ववकास शािा
 फारफानरका ववरुद्द हुने वहॊ सा ववरुद्धको दजऺण एनसमारी प्रमास (SAIEVAC) राई ऩवहरो
वकस्ता वाऩतको यकभ रु २५ राि अनुदान उऩरब्ध गयाईएको।
 नसॊ हदयफायऩरयसय नबर ददवाजशशु स्माहाय (Day Care) सॊ चारन गनव प्रथभ रैभानसक सम्भको
अनुदान यकभ रु १६ राि यकभ उऩरब्ध गयाईएको ।
 यावष्डम फारफानरका नीनत, २०७८ य दश वषे यणनीनतक कामवमोजनाको भस्मौदा तजुभ
व ा
बएको।
 फार अनधकायसम्फन्धी अन्तयावष्डम भहासन्धी १९८९ (CRC) को छै ठौ सातौ आवनधक
प्रनतवेदन तमाय गयी सयोकायवारा भन्रारमहरुको याम / सुझाव सॊ करन गने कामव
बईयहेको।
 नेऩार फारसॊ गठन राई फारगृह सञ्चारनाथव

ऩवहरो रैभानसकको १० राि यकभ अनुदान

उऩरब्ध गयाईएको।
 यावष्डम फार ददवस २०७८ बार २९ भा ववववध कामवक्रभ गयी बव्म रुऩभा भनाईमो।
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 ८ अक्टोफयभा फानरका ददवस सम्ऩन्न गरयएको ।
 ववऻ तथा सयोकायवाराहरुको सॊ रग्नताभा फार प्रऻा प्रनतष्ठानको अवधायणा-ऩर तमाय
गरयएको।
 एकवटा फारफानरका िोजतरास सभन्वम केन्र १०४ को भभवत सम्बाय गये को ।
 कणावरी प्रदे श य सुदयु ऩजिभभा प्रदे शस्तयीम सभन्वम फैठक तथा अन्तयवक्रमा कामवक्रभ सॊ चारन गये को
।
 सञ्चायकभॉहरुसॉगको ननमनभत अन्तयवक्रमा तथा सूचना प्रवाह गये को ।
 कामवक्रभ य प्रगनत सम्फन्धी वावषवक प्रनतवेदन प्रकाशन य ववतयण गरयएको ।
 फार गृह तथा ऩरयषद्फाट सञ्चारन बएका २६ वटा कामवक्रभ तथा सेवाहरुको अनुगभन गरयएको ।
 नेऩार य बायतभा ओसायऩसाय तथा वेवायीस फनाइएका १९ जना नेऩारी फारफानरकाको उद्धाय,
स्वदे श वपनतव, ऩारयवारयक ऩुननभवरन य सहामता प्रदन गरयएको ।
 वेवायीस बेवटएका, फार गृहभा अनानधकृत रुऩभा याजिएका तथा अन्म जोजिभमुि अवस्थाफाट उद्धाय
गरयएका ५९ जना फारफानरकाको सॊ यऺण तथा व्मवस्थाऩनका रानग अस्थामी सॊ यऺण सेवा उऩरब्ध
गयाउने ३ वटा सूचीकृत सॊ स्थाहरुराई अनुदान उऩरब्ध गयाइएको ।
 ववशेष सॊ यऺणको आवश्मकता बएका, जोजिभभा ऩये का य ववऩन्न ऩरयवायका २१ फारफानरकाको
सॊ यऺण
 ७४ जना सुस्त भनजस्थनत, भाननसक ववयाभी तथा अऩाङ्गता बएका कायण घय ऩरयवायफाट ऩरयत्मि
तथा फेवायीस फारफानरकाराई आवासीम सॊ यऺण सेवा प्रदान गरयएको ।
 ववशेष

सॊ यऺणको

आवश्मकता

बएका

तथा

फारफानरकाको

कसूयफाट

प्रबाववत

२५२

जना

फारफानरकाराई उद्धा गयी १२४ जनाराई ऩरयवायभा ऩुननभवरन, ३३ जनाराई वैकजल्ऩक स्माहायभा
व्मवस्थाऩन य ९५ जनाराई अस्थामी सॊ यऺणभा याजिएको ।
 २०४३ जना जोजिभऩूणव अव फारफानरकाराइ स्वास्थ उऩचाय कानूनी ऩयाभश भनोसाभाजजक ववभवश
अस्थामी सॊ यऺण शैजऺक सहमोग प्रदान गरयएको
 १८ वटा हेल्ऩ राइनफाट ८१५६ कर सॊ वोधन गरयएको ।

 नेऩारगॊज फार सुधाय गृह बवन ननभावणका रानग मादव कन्स्रक्शन, गुररयमा फददवमाराई थऩ
ु ानी गरयएको |
रु.४० राि ऩेश्की बि
 ववद्यारमस्तयका फारफानरकाराई रागु औषधी, दुव्मवसनी, फारवववाह

ननमन्रण सम्फन्धी

सचेतना अनबभुजिकयण कामवक्रभ २ स्थानभा सॊ चारन गरयएको ।
९. सॊघसॊस्था सभन्वम शािा
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 १ वटा साधायण सम्झौता नववकयण गरयएको ।
 १६ वटा सॊ स्थाको १७ वटा ऩरयमोजनाको सम्झौता सम्ऩन्न बएको ।
 ८ वटा सॊ स्थाको ऩरयमोजना सम्झौता सॊ शोधन बएको ।
 अनुगभन भूल्माॊकन तपव ३ वटा अ.गै.स.स. य २० वटा गै.स.स. को अनुगभन भूल्माॊकन
सम्ऩन्न बएको ।
१०. नीनत मोजना तथा अनुगभन शािा
 भन्रारम स्तयीम ववकास सभस्मा सभाधान उऩ/सनभनतको फैठक तथा सभीऺा ४ वटा सम्ऩन्न
गरयएको ।
 आनथवक वषव २०७७/७८ भा वावषवक प्रगनत ऩुजस्तकाको भस्मौदा तमाय बएको
 सॊ स्थागत अनुदान सम्फन्धी भाऩदण्ड, २०७७ राई ऩरयभाजवन गरयएको ।
 सॊ ववधानको धाया ५३ फभोजजभ भन्रारम य अन्तगवत ननकामहरुफाट सम्ऩादन बएका कामवक्रभहरुको
प्रगनत वववयण तमाय ऩायी सम्फजन्धत ननकामभा ऩठाइएको ।
 भन्रारम य अन्तगवत ननकामहरुफाट आ.व. २०७७/७८ भा सम्ऩादन गरयएको वावषवक प्रगनत
वववयणहरुराई यावष्डम मोजना आमोगफाट प्राप्त ढाॉचा फभोजजभ तमाय गयी ऩठाइएको ।
 सम्फजन्धत ननकामहरुभा ऩठाउनु ऩने भानसक प्रगनत प्रनतवेदन मथासभमभा ऩठाइएको ।

११. कानून तथा पैसरा कामावन्वमन शािा

 ववनबन्न भहाशािाफाट ववनबन्न ववषमभा याम भाग बै आएकोभा ३ वटा भहाशािाभा गयी जम्भा ९ वटा
ववषमभा याम ऩेश गरयएको ।

 सम्भाननत अदारतको आदे श कामावन्वमनको नसरनसराभा ८ वटा ववनबन्न ववषमका भुद्दाहरुको नरजित
जवाप ऩठाइएको ।

 श्री सॊ घीम सॊ सद प्रनतनननध सबा याज्म व्मवस्थाऩन तथा सुशासन सनभनतफाट प्रत्मामोजजत ववधामन ऩेश
गनुव बनन रे जि आएकोभा सो ऩठाइएको ।

 भन्रारमसॉग सम्फजन्धत ३ वटा ननदे जशका, कामवववनधराई ऩरयभाजवनसवहत तोवकएको कानूनी ढाॉचाभा
फनाइ ऩेश गरयएको ।

१२. कभवचायी प्रशासन शािा
 अन्तय ननकाम सभन्वम य ननमनभत प्रशासननक कामवहरु गरयएको ।
१३.

{ HYPERLINK "http://www.mowcsc.gov.np" } भा वावषवक प्रगनत प्रनतवेदन याजिएको

१४.

भन्रारमको वेफसाइट् { HYPERLINK "http://www.mowcsc.gov.np" }

१५.

साववजननक ननकामभा ऩये का सूचना भाग सम्फन्धी ननवेदन य सो उऩय सूचना ददएको वववयण
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सूचना अनधकायीराई सॊ वोधन गयी नरजित रुऩभा भाग गरयएका

२ वटा सूचना तथा भौजिक रुऩभा

भाग गरयएका करयव १०० वटा सूचना उऩरब्ध गयाईएको ।
१३.

साववजननक ननकामका सूचनाहरु अन्मर प्रकाशन हुने वववयण
http://dwd.gov.np/en
http://ncrc.gov.np/
http://www.swc.org.np/downloads
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