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नेपाल सरकार कार्य विभाजन ननर्मािली २०७४ बमोजजम महिला, बालबाललका तथा ज्रे्ष्ठ 
नागररक मन्त्रालर्को मुख्र् कार्यक्षेर महिलाको िक एि ंसशक्तीकरण सम्बन्त्धी नीनत, कानून 
र मापदण्डको ननमायण गने, ज्रे्ष्ठ नागररक, बालबाललका र अपांगता भएका व्र्जक्तको िक, 
अधधकार तथा संरक्षण, लैंधगक हिसंा ननिारण, महिला, बालबाललका, ज्रे्ष्ठ नागररक र 
अपांगता भएका व्र्जक्त सम्बजन्त्ध अन्त्तरायजष्िर् सजन्त्ध, सम्झौता तथा अलभसजन्त्धिरूको 
कार्ायन्त्िर्न र गैर सरकारी संस्था सम्बन्त्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, ननर्मन र अनुगमन  
रिेको छ । नेपालको संबबधान बमोजजम नर्ााँ संघीर् सरकार ननमायण भए पश्चात मैले र्स 
मन्त्रालर्को जजम्मेिारी सम्िालेको हदनदेखि िालसम्म र्स मन्त्रालर्बाट भएका मुख्र् मुख्र् 
प्रगनत र भािी कार्य र्ोजना ननम्नानुसार रिेको व्र्िोरा अनुरोध गदयछु । 

१. सन ्२०३० सम्ममा सिै ककलसमका लैंधगक विभेदको अन्त््र् गने, राज्र्का सिै क्षेर संरचना 
तथा तििरुमा महिलाको समान तथा अथयपूणय सिभाधगता िालसल गने र अिसर पिुाँच 
प्रनतफल र लाभिरुमा सारभूत समानता कार्म राख्न ेलक्ष्र्का साथ लैंधगक समानतामूलक 
राष्ि ननमायण गनय राजष्िर् लैंधगक समानता नीनत , २०७५तर्ार मस्र्ौदा अजन्त्तम को भएको 
छ ।  

२.  नेपालको संबबधानमा बालबाललका सम्बन्त्धमा भएका व्र्िस्थािरु कार्यन्त्िर्न गनय 
बालबाललकाको सुरक्षा, संरक्षण, विकास र सिभाधगता अलभिदृ्धधका साथ ैबालअधधकारको 
सम्मान, सम्बधयन, पररपूनत य एिं बालमैरी न्त्र्ार् सम्पादन र बालबाललकाको सबोत्तम हित 
कार्म गनय बालबाललका सम्बन्त्धी ऐन, २०४८ लाई प्रनतस्थापन गने नर्ााँ ऐनको मस्र्ौदा 
तर्ार गरी कानून, न्त्र्ार् तथा संसदीर् मालमला मन्त्रालर्मा पठाइएको छ । 

३. लैंधगक हिसंा ननिारण कोष संचालन ननर्मािली २०६७ मा उल्लेखित जजल्लाजस्थत 
कार्ायलर्िरु  रुपान्त्तरण भईसकेको सन्त्दभयमा संघीर् संरचना अनुकुल िुन ेगरी र लैंधगक 
हिसंा पीडडत÷ प्रभावितिरुले त्काल राित पाउने गरी लैंधगक हिसंा ननिारण कोष संचालन 
ननर्मािलीका प्रिधानिरुलाई संशोधन मस्र्ौदा तर्ार गररएको छ ।अपाङ्गता भएका 
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व्र्जक्तको अधधकार सम्बन्त्धी १० बषे राजष्िर् नीनत तथा कार्ायन्त्िर्न कार्यर्ोजना को 
मस्र्ौदा तर्ार भएको छ । 

४. अपाङ्गता भएका व्र्जक्तको अधधकार सम्बन्त्धी ऐन २०७४ बमोजजम अपाङ्गता भएका 
व्र्जक्तको अधधकार सम्बन्त्धी ननर्मािलीको मस्र्ौदामा विलभन्त्न मन्त्रालर्को रार् प्रनतकिर्ा 
प्राप्त भएकोछ । 

५. राष्िपनत महिला उ्थान कार्यिम माफय त मानि विकास सूचकांकमा पछाडड परेका १४ 
जजल्ला (भोजपुर, सुनसरी, िारा, रौतिट, दोलिा, लसन्त्धलुी, तनिुाँ, लम्जुङ, रोल्पा, दाङ, 
दैलेि, मुगु,, अछाम, दाचुयला ) का कररब ११०० महिलािरुले तालीम ललई स्िरोजगार तथा 
उद्र्मशीलता विकासमा सिर्ोग भैरिेको छ । अन्त्तरायजष्िर् व्र्ापार मेलामा लललतपुरमा  
महिला प्रिधधयत सिकारी संस्थाद्धारा २० स्टल रािी बजार प्रबद्यधन कार्य गररएको 
।र्सबाट महिलािरुलाई बस्तु उ्पादन र बजारीकरण गनय सिर्ोग पुगेको ।  

६. ४ िटा प्रदेशको १० जजल्लाको १४ ठाउाँमा स्थानीर् जनप्रनतननधधिरुलाई लैंधगक हिसंा 
विरुद्ध अलभमुिीकरण कार्यिम संचालन गररएको छ । लैंधगक हिसंा वपडडत तथा 
प्रभावितको लाधग १९ जजल्लामा अल्पकालीन सेिा केन्त्र संचालनमा ल्र्ाइएको छ ।  

७. हिसंा पीडडतिरुको दीघयकालीन पुनस्र्थापनाको लाधग काठमाण्डौमा मंगला सिाना पुनस्थापना 
केन्त्र  सञ्चालनमा रिेको छ ।र्स केन्त्रमा ४० जनाले सेिा ललइसकेका छन ् । िाल २१ 
जना  लैङ्ककक हिसंा पीडडत/प्रभावितिरु आश्रर् ललईरिेका छन ् जसमध्रे् १० जनाले 
औपचाररक लशक्षा ७ जनाले अनौपचाररक लशक्षा र ८ जनाले विलभन्त्न ककलसमका लसप तथा 
ताललमिरु ललईरिेका छन ्। केन्त्रबाट १० जनालाई पाररिाररक पुनयस्थापना गराईएको छ ।  

८. मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणी मिलको १० (ग) बमोजजम अदालतबाट भएको आदेश 
अनुसार लैङ्धगक हिसंा ननिारण कोषबाट िालसम्म ३७ जनालाई ३५ लाि ५० िजार रकम 
क्षनतपूनत य उपलब्ध गराईएको छ । ्र्सैगरी लैङ्ककक हिसंा ननिारण कोषबाट केन्त्रीर् 
स्तरबाट  १२ जनालाइ ४ लाि ४५ िजार रकम राित उपलब्ध गराईएको । लैङ्धगक हिसंा 
ननिारण कोषमा कररब ४ करोड रकम रिेको छ । 

९. कैलालीको घोडाघोडी नगरपाललका िडा नं. ५ ननिासी २० िवषयर् पाियती चौधरी बोक्सी 
आरोपमा भएको कुटवपटको घटनाको मन्त्रालर्को टोलीले स्थलगत अध्र्र्न गरी पीडडतलाई 
जजल्ला राित कोषबाट २० िजार राित उपलब्ध गराउनुका साथ ैघटनाको र्थाथय वििरण 
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सहितको प्रनतिेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपररषद्को कार्ायलर्मा पेश गरेको छ । सो 
घटनाका पीडक राम बिादरु चौधरी सहित पुपयक्षको लाधग थनुामा रिेका छन ्र्स बोक्सीको 
आरोप सम्बन्त्धी कैलाली घटनाको मन्त्रालर्ले ननरन्त्तर रुपमा जानकारी ललइरिेको छ । 

१०. मानिबेचवििन तथा ओसारपसार ननर्न्त्रण सम्बन्त्धमा राजष्िर् सलमनत र जजल्ला 
सलमनतबीच पररिनतयत राज्र् व्र्िस्था अनुरुप मानिबेचवििन तथा ओसारपसार ननर्न्त्रण 
सन्त्दभयमा प्रदेश नम्बर ७ को धनगढी, कैलालीमा सब ैस्थानीर् इकाईिरुको सिभाधगतामा 
कार्यिम सम्पन्त्न भएको छ । 

११.  मानब बेचबबिन तथा ओसारपसार ननर्न्त्रण सम्बन्त्धमा सरकारी  गैर सरकारी ननकार् 
बाट सम्पादन भएका प्रगनत तथा उपलब्धीिरु समेटी राजष्िर् प्रनतिेदन तर्ार गररएको छ 
। 

१२.  १० िटा पुनस्थापना गिृ माफय त ७८५ जना मानब बेचबबिन तथा ओसारपसारबाट वपडडत 
तथा प्रभावितिरुलाई सेिा प्रदान गररएको छ । 

१३.  मन्त्रालर्िाट सम्पादन भईरिेका कार्यिरु,  बबद्र्मान नीनत ऐन कानून तथा कार्यिमका 
िारेका प्रदेश नं १ को ४ जजल्ला र  प्रदेश नं ४ का सि ैजजल्लाका १२० स्थानीर् तिका 
प्रमुि र उप  प्रमुिलाई अलभमूिीकरण गररएको । 

१४.  एकल महिलाको क्षमता अलभिदृ्धध ,आर् आजयन र स्िरोगारका लाधग सुरक्षाकोषिाट 
रकम उपलब्ध गराएको। नुिाकोटमा २ लाि १८ िजार र िाजुरामा २ लाि ३० िजार 
बजेट उपलब्ध गराईएको ।  

१५.  सि ैसंघीर् मन्त्रालर्का लैंधगक सम्पकय  विन्त्दिुरुको क्षमता विकास कार्यिम भएको छ।  

१६.  कोलम्बो प्लानका २७ देशका लैंधगक सम्पकय  व्र्जक्तिरुको ३ हदने क्षेरीर् सम्मेलन 
नेपालमा आर्ोजना गरी महिला तथा िालिाललकाका क्षेरमा भएका असल अभ्र्ासको 
आदानप्रदान तथा आगामी कदमको िारेका छलफल भएको । 

१७.  अठारौं  साकय  सम्मेलनको  घोषणापरको बुाँदा नं २० अनुसार साकय  क्षेरको लाधग 
सामाजजक संरक्षण कार्यर्ोजनाको मस्र्ौदा तर्ार गररएको ।  

१८.  लसिंदरबार पररसरलभर सञ्चाललत हदिा लशश ुस्र्ािार केन्त्र सञ्चालन भईरिेको िाल ९२ 
जना लशशुिरु केन्त्रमा रिेको  

१९.  ७५ िटै जजल्लामा बालबाललका उपर िुने हिसंा विरुद्धमा सचतेनामूलक कार्यिम संचालन 
भइरिेको छ । 
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२०.  बालसुधार गिृ (सानोहठमी, कास्की, मोरङ) संचालन  भइरिेको । िाल २८८ जना सुधार 
गिृमा रिेको छन ्भने नेपालगञ्जमा बालसुधार गिृ संचालनको िममा रिेको छ ।  

२१.  UNCRPD सलमनतले उठाएका List of Issues को जबाफी प्रनतबेदन तर्ार गरी  सलमनतमा 
पठाइएको र सो सलमनत समक्ष नेपालले पेश गरेको अपांगता भएका व्र्जक्तको अधधकार 
सम्बन्त्धी मिासजन्त्धको प्रारजम्भक प्रनतबेदनमामाधथको  छलफलमा भाग ललई नेपालले 
अपांगता भएको व्र्जक्तको िक र अधधकार सम्बधयन र संरक्षणको क्षेरमा िालसल गरेका 
प्रगनत, उपलजब्ध आदानप्रदान गरेको ।  

२२.  सब ै प्रदेशमा अपांगता भएका व्र्जक्तको लाधग सिार्क सामग्री उ्पादन तथा ननशुल्क 
वितरणको गररएको छ । र्स अिधधमा २२०० जनाले सिार्क सामग्री प्राप्त गरेका छन ्।  

२३.  ६५ िटा बदृ्धाश्रममा रिेका १३५७ जेष्ठ नागररकिरुको संरक्षणलाई ननरन्त्तरता हदईएको। 
पशुपनत बदृाश्रम (समाज कल्र्ाण केन्त्र) मा १६२ जना ज्रे्ष्ठ नागररकिरु रिेका । 

२४.  ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बजन्त्धत १२२ िटा संघसंस्थािरुमाफय त ज्रे्ष्ठ नागररक आश्रम ननमायण 
र संचालनका लाधग आधथयक सिर्ोग उपलब्ध गराइएको |  

२५.  ज्रे्ष्ठ नागररकिरुको िेरचािका ननजम्त विलभन्त्न संघ संस्थािरुलाई चालु अनुदान उपलब्ध 
गराई ४९ जजल्लामा ८७ िटा हदिासेिा केन्त्र संचालन भइ ज्रे्ष्ठ नागररकिरुले 
उपलजब्धमूलक सेिा प्राप्त गरर रिेका छन ्।  

२६.  नर्ााँ पुस्तामा ज्रे्ष्ठ नागररकिरु प्रनत सम्मानपूियक भािनाको विकास गनय ७५ ओटा 
जजल्लामा २२५ ओटा विद्र्ालर्मा अन्त्तरपुस्ता लसप िस्तान्त्तरण कार्यिमबाट संचालन 
भएको । 

२७. समाज कल्र्ाण पररषदमा देखिएका भकुृटीमण्डप र कोष पररचालन लगार्तका समस्र्ािरु 
समाधान गनय २ िटा सलमनत ननमायण गरी काम सुरु भएको ।  

२८.  समाज कल्र्ाण पररषद् बाट लसफाररस भई आएका मध्रे् अन्त्तरायजष्िर् गैर सरकारी संस्थाको २२ िटा 
साधारण सम्झौता र रु. ११ अबय १७ करोड ५८ लाि ८६ िजार बराबर रकमका ६२ िटा पररर्ोजना 
सम्झौताका लाधग सिमनत प्रदान गररएको छ । 

 

२९.  र्ौननक तथा लैंधगक अल्पसंख्र्किरु प्रनत समाजमा रिेको भ्रम िटाउन अन्त्तरकिर्ा तथा 
पैरिीका कार्यिम संचालन भएको छ ।  

 


