
महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागरिक 
मन्त्रालय

आ.व. २०७५/७६ को नीलत काययक्रम ि बजेट 
कायायन्त्वयनको अवस्था

प्रस्ततुकताय
चन्त्रकुमाि घिलमिे

सघचव



नीलत काययक्रम ि बजेट कायायन्त्वयनका 
प्रमखु लक्ष्यिरु

• िाष्ट्रपलत महिला उत्थान काययक्रम अन्त्तगयत १४ घजल्लाका २००० जना हवपन्न तथा हपछलिएका 
महिलािरुलाई सीप हवकास तथा क्षमता अलिवहृि ताललमसहित बीउँपजुी दिने ।

• महिलाद्बािा उत्पादित सामग्रीको व्यापाि प्रवियन गनय ८ वटा प्रिर्यनी गने । 
• सिोकािवाला लनकायिरुसँगको सिकाययमा महिलाद्बािा उत्पादित सामग्रीको ७ वटा संकलन तथा लबक्री 
केन्त्र स्थापना गने ।

• प्रत्येक प्रिेर्मा १० जनाका ििले ७० जना महिलािरुलाई उद्यमघर्लता तथा हवत्तीय पिुँच सम्बन्त्धी 
ताललम प्रिान गने ।

• िगुयम के्षरमा ज्यान जोघखममा पिेका गियवती तथा सतु्केिी महिलािरुको िवाई उद्दाि गने । 
• महिला तथा बाललकामालथ िनेु ििेल ुहिंसा, बालहववाि लगायतका िटना अन्त्त्यका लालग सामाघजक सचेतना 
सहितको िाहष्ट्रय अलियान संचालन गने ।

• हिंसा पीलित प्रिाहवतिरुको तत्काल उिाि तथा िाितको लालग कोष परिचालन गने ।
• मानव बेचलबखन तथा ओसािपसािमा पिी हविेर्मा अलपर पिेका महिला तथा हकर्ोिीिरुको उिाि तथा 
स्विेर् हिताय गने ।



नीलत काययक्रम ि बजेट कायायन्त्वयनका 
प्रमखु लक्ष्यिरु

• िीियकालीन पनुस्थायपना केन्त्रको संचालन तथा हवस्ताि गिी ३० जना हिंसापीलित महिलािरुलाई सेवा 
प्रिान गने ।

• लैंलगक मूलप्रवािीकिणका लालग लैंलगक सम्पकय  व्यघििरुको क्षमता हवकास तथा परिचालन गने ।
• बालबाललका खोजतलास नं १०४ ि बाल िेल्पलाईन नं १०९८ संचालन, हवस्ताि तथा व्यवस्थापन गने 
• बालअलधकाि संिक्षण तथा सम्वधयन सचेतना काययक्रम संचालन गने ।
• ७ वटै प्रिेर्मा आपत्कालीन बाल संिक्षण केन्त्र ि ज्येष्ठ नागरिक आिोग्य आश्रम संचालन गने 
• अपांगता िएका व्यघि, हवपन्न, लोपोन्त्मखु ि सीमान्त्तकृत समिुायलाई सामाघजक संिक्षणका लालग ७ वटै 
प्रिेर्िरुमा सिुघक्षत आश्रय केन्त्र संचालन गने ।

• अपाङ्गता िएका व्यघििरुका लालग सातै प्रिेर्मा गिी किीब ६५० वटा सिायक सामग्री उत्पािन तथा 
हवतिण गने ।

• पूणय असि अपाङ्गता िएका व्यघििरुका परिवािका एक/एक जना सिस्य गिी ७ प्रिेर्का १४० 
जनालाई िेिचाि सम्बन्त्धी ि िोजगािमूलक ताललम प्रिान गने ।

• सबै सावयजलनक िौलतक संिचनाको लनमायण अपाङ्गमैरी बनाउन अविोधमिु अलियान संचालन गने ।



माइलस्टोनका मखु्य उपलघधध 
िाष्ट्रपलत महिला उत्थान काययक्रम अन्त्तगयत

• िाष्ट्रपलत महिला उत्थान जीहवकोपाजयन सधुाि काययक्रम 
• गत आ व मा १४ घजल्लामा संचालन िएकोमा २९ घजल्लामा हवस्ताि गरिएको ।
• गत आ व मा १२७५ महिलालाई ताललम दिईएकोमा यस आ व मा १९२० जनालाई 
दिएको।

• पहिलोपटक ६४ वटा संस्थाका सििागीिरुलाई व्यवसाय संचालन टेवा पुजँी रु १७ िजाि 
का ििले अनिुान उपलधध गिाईएको ।

• िगुयम के्षरका ज्यान जोघखममा पिेका २५ जना (िमु्ला, िोल्पा, मगु,ु काललकोट, जाजिकोट,
सल्यान, रुकुम पूवय, म्याग्िी, गोिखा, धादिङ, िोलखा, सोलखुमु्बु ि िोजपिु घजल्लाका) गियवती 
तथा सतु्केिी महिलािरुको िवाइ उिाि गरिएको ।

• नेपाल ििेल ुतथा साना उद्योग मिासंि ि महिला उद्यमी मिासंिसँगको सिकाययमा
• प्रिेर्स्तिीय प्रिर्यनी गत आ व मा १ वटा िएकोमा ३ वटा गरिएको ।
• पहिलोपटक िाहष्ट्रयस्तिको प्रिर्यनी काठमािौंको िकुृटीमण्िपमा सम्पन्न गरिएको ।



माइलस्टोनका मखु्य उपलघधध २
• लैंलगक हिंसा हवरुि १६ दिने अलियान (२५ नोिेम्बि िेघख १० लिसेम्बि) ७ वटै प्रिेर्मा 
गरिएको । सोमा संिीय मन्त्री, प्रिेर् सांसि, प्रिेर् सिकाि, घज=स=स पिालधकािी ि ७५३ 
लनकायका प्रमखु उपप्रमखु सहित ३००० जनप्रलतलनलधिरु सििालग िएको ।

• ििेक वषय जेठ १६ गतेलाई नेपाल सिकाि, म.प. बाट "िाहष्ट्रय महिला अलधकाि दिवस" मनाउने 
लनणयय िएबमोघजम िेर्िरिका ५७५ जना महिला जनप्रलतलनलध (प्रमखु/उपप्रमखु/अध्यक्ष/
उपाध्यक्ष) सहित मनाइएको साथै यस वषयलाई "लैंलगक हिंसा हवरुिको अलियान वषय" िोषणा 
गरिएको ।

• अिालतको आिेर् ि कोष संचालन सलमलतको लनणयय बमोघजम गिी कुल ३१ जना हिंसा पीलित 
महिलालाई लैंलगक हिंसा लनवािण कोषबाट रु ३२ लाख २६ िजाि क्षलतपूलतय उपलधध 
गिाईएको ।



माइलस्टोनका मखु्य उपलघधध ३
• मानव वचेहवखन तथा ओसापसािमा पिी अलपर पिेका ३११ नेपालीलाई िाित ि म्यान्त्मािबाट 
उिाि तथा स्विेर् हिलतय गरिएको ।

• बाल िेल्पलाइन नं १०९८ बाट जोघखमपूणय अवस्थामा ििेका २,६२९ जना बालबाललकालाई 
आपतकालीन उिाि ि संिक्षण प्रिान गरिएको ।

• ििाएका २९४९ जना मध्ये खोजतलास नं १०४ बाट िेला पिेका १२५९ जना ि बेवािीसे 
िेला पिेका ४२४ जना गिी १६८३ बालबाललकालाई उिाि, पनुस्थायपना ि परिवािमा 
पनुयलमलन गिाईएको 

• अपाङ्गता िएका व्यघििरुका लालग २६०० सिायक सामग्री उत्पािन गिी हवतिण गरिएको ।



सम्पन्न िएका अन्त्य माइलस्टोनिरु
िाष्ट्रपलत महिला उत्थान काययक्रम अन्त्तगयत

• ७ वटै प्रिेर्बाट छालनएका कुल ७० जना महिलािरुलाइ महिला उद्यमघर्लता ि हवत्तीय पिुंच 
सम्बन्त्धी ताललम प्रिान गरिएको ।

• महिला हवरुिका हिंसा ि हविेि अन्त्त्यका लालग प्रलतलनलध सिाबाट लमलत २०७५/०५/०८ मा 
स्वीकृत ४ बिुेँ संकल्प प्रस्ताव कायायन्त्वयनको लालग लनिेर्क सलमलत ि कायायन्त्वयन सलमलत 
गठन गिी कायययोजना कायायन्त्वयनमा ल्याईयएको ।

• महिला हिंसाबाट पीलित तथा प्रिाहवतिरुको लालग मापिण्ि तयाि गिी ७ वटै प्रिेर् 
सिकािलाई रु ७० लाख अनिुान प्रिान गरिएको ।

• िेलियो नेपालबाट िैलनक रुपमा ि नेपाल टेलललिजन मािय त आंघर्क रुपमा लैलगक हिंसा,
छाउपिी ि मानव बेचहवखन हवरुि जनचेतनाका लालग सन्त्िेर्मूलक सूचनािरु प्रसािण िइििेको 

• उपत्यकामा चल्ने १६ वटा साझा बसिरुमा लैंलगक हिंसा, छाउपिी मानव बेचलबखन हवरुिका 
४ वटा लिलियो ि सन्त्िेर्िरु प्रसािण िईििेको ।

7



सम्पन्न िएका अन्त्य माइलस्टोनिरु २
• लैंलगक हिंसा हवरुिका हवद्यमान कानूनी प्रावधान, ििेल ुतथा लैंलगक हिंसा सम्बन्त्धी कानूनी 
सचेतना पघुस्तका, महिला तथा बालबाललका मालथ िनुे हिंसा हवरुि प्रश्नोत्ति संगालो ि लैंलगक 
हिंसा हवरुि संसिबाट पारित संकल्प प्रस्तावको कायायन्त्वयन कायययोजना सबै प्रिेर् तथा स्थानीय 
तिमा हवतिण गरिएको।

• धनषुा ि काभ्रपेलाञ्चोक घजल्लाका सवै स्थानीय तिका किीव ५०० जनप्रलतलनलधिरु ि प्रिेर् 
सिकािको सििालगतामा लैंलगक हिंसा, वालहववाि, िाइजो लगायतका कुिीलत हवरुद्घ अन्त्तिकृया 
गरिएको ।

• लैहङ्गक हिंसा लनवािण कोष लनयमावली २०६७ ि एकल महिला सिुक्षा कोष लनयमावली 
२०७० लाई संिीयता बमोघजम संर्ोधन गिी ७५३ वटै स्थानीय लनकायमा कोष हवस्ताि गनय 
लनयमावली म.प.मा पेर् गरिएको । चाल ुआ.व. मा लैंलगक हिंसा लनवािण कोषमा रु ७५ लाख 
ि पनुस्थायपना कोषमा रु १ किोि िकम थप गरिएको ।

• २०७५/०५/२०मा मानव बेचलबखन हवरुिको दिवस ि २०७५/०५/२९ मा बाल दिवस 
िधयताकासाथ सम्पन्न गरिएको।



सम्पन्न िएका अन्त्य माइलस्टोनिरु ३
• मानव बेचलबखन पीलितिरुको उिािका लालग य.ुए.इ घस्थत नेपाली िाजिूतावासलाई कोष 
उपलधध गिाईएको । 

• मानव बेचलबखन हवरुिको िकुमेन्त्री तयाि िई प्रसािण िएको ।
• परुुष सञ्जाल (Male Leader Network) परिचालन काययहवलध, २०७५ स्वीकृत िएको । 
त्यसैगिी महिला तथा बाललका उपि िनेु हिंसा लनवािणको लालग परुुषजनको सििालगता िणनीलत 
२०७५ तजुयमा गरिएको

• मंगला-सिाना दिियकालीन पनुस्थायपना केन्त्रमािय त हिंसापीलित २२ जना महिलािरुलाई आवासीय 
सेवा दिएको ि कलतपयलाई परिवािमा पनुस्थायपना गरिएको।

• हवलिन्न मन्त्रालय लनकायका लैंलगक सम्पकय  व्यघििरुलाई क्षमता हवकास ताललम दिलाईएको ।
• बालबाललका उपि िनुे ििेल ुहिंसा, िवु्ययविाि, बलात्काि, बाल हववाि अन्त्त्यका लालग ४२० 
वटा एि.एम. िेलियोिरुबाट ३९ िजाि ३४१ पटक ि टेलललिजनिरुबाट १,२६० पटक बाल 
सचेतना सन्त्िेर् प्रसािण गरिएको ।
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सम्पन्न िएका अन्त्य माइलस्टोनिरु ४
• िामेछाप घजल्लाका सबै स्थानीय तिका ४० जना जनप्रलतलनलध तथा कमयचािीिरुलाइ स्थानीय तिमा 
बाल अलधकाि मैरी योजना तजुयमा ि बाल संिक्षण िटना व्यवस्थापन सम्बन्त्धी ताललम प्रिान गरिएको

• गण्िकी प्रिेर्का हवलिन्न संचाि माध्यममा काययित ७७ जना परकाििरुसँग बालमैरी सञ्चाि 
लनिेदयघर्का, २०७३ ि बाल संवेिनर्ीलता अलिवहृि सम्बन्त्धी अन्त्तहक्रय या गरिएको ।

• आवासीय बाल गिृको संिक्षणमा ििेका ५६ जना बालबाललका (बालक २८ ि बाललका २८) को 
िेिचाि ि संिक्षणका लालग कायय सम्पािन सम्झौता सहित केिी बालगिृलाई आलथयक सियोग प्रिान 
गरिएको ।

• पूणय असि अपाङ्गता िएका व्यघिको ४० परिवािका सिस्यलाई िेिचाि सम्बन्त्धी ि िोजगािमूलक 
ताललम प्रिान गरिएको ।

• सावयजलनक िौलतक संिचनालाई अपांगमैरी बनाउन सम्बघन्त्धत मन्त्रालयिरुलाई उत्प्ररेित गरिएको ।

10



सम्पन्न िनेु क्रममा ििेका माइलस्टोनिरु

• महिला हवरुि िनेु सबै प्रकािका िेििाव उन्त्मूलन गने मिासघन्त्ध (CEDAW) कायायन्त्वयन गनय 
िाहष्ट्रय कायययोजनाको मस्यौिा तयाि गरिएको ।साथै CEDAW सम्बन्त्धी नेपालको छैठौ 
प्रलतविेन पेर् गरिएको ि प्राप्त सझुावका आधािमा कायययोजना परिमाजयन िइििेको ।

• महिलाद्वािा उत्पादित सामाग्रीको संकलन तथा लबक्री केन्त्र स्थापना तथा सञ्चालन गनय 
सिोकािवालासँग छलिल िई काययहवलधको मस्यौिा तयाि िईििेको । 

• सञ्चाि माध्यम (एि.एम. िेलियो ि परपलरका) बाट कानूनी व्यवस्थाका प्रावधान ि बाल 
अलधकाि सम्बन्त्धी सन्त्िेर् उत्पािन गिी प्रसािण तथा प्रकार्न गरिएको ।

• अपाङ्गता ि ज्येष्ठ नागरिक ग्राम बनाउन प्रिेर् मन्त्रालयलाई रु १/१ किोि सर्तय अनिुान 
उपलधध गिाइएकोमा चाल ुआ व मा प्रिेर् नं १, ५, गण्िकी प्रिेर् (ज्येष्ठ नागरिक) ि
कणायली प्रिेर्मा जग्गा प्रालप्त िएको।
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सम्पन्न िनु नसकेका माइलस्टोन
• प्रत्येक प्रिेर्मा आपतकालीन बाल संिक्षण केन्त्र संचालन गने काययक्रम ििेकोमा काययक्रम 
संचालन गने अवस्था नििेकोले सो काययक्रम बजेट संर्ोधन गिी सिक बालबाललकाको उद्वाि,
पनुस्थायपना ि बालबाललका खोजतलास केन्त्रको सदुृढीकिण सम्बन्त्धी कायय गरिएको।
कािण :

• सम्बघन्त्धत प्रिेर्सँग समन्त्वयमा नयाँ बाल संिक्षण केन्त्र स्थापना गिी संचालन गनय 
प्राहवलधक रुपमा लामो समय लाग्ने िएकोले ।

• बालबाललकाको उिाि, संिक्षण, पनुस्थायपना ि पनुलमयलन सम्बन्त्धी काययमा थप बजेट 
आवश्यक िएकोले हवलनयोघजत काययक्रमबाट उि बजेट िकमान्त्तिण गिी खचय 
गरिएको ।



वाहषयक कायययोजनामा नपिेका सम्पादित 
मखु्य काययिरु

• िाष्ट्रपलत महिला उत्थान काययक्रमको १० वषे िणनीलत तथा कायययोजना (आ.व. २०७३/७४-
२०८३/८४) को मस्यौिा तयाि िएको ।

• लैंलगक समानता नीलतको मस्यौिा तयाि िएको ।
• महिला अलधकाि सम्बन्त्धी वइेघजंग कायययोजना-१९९५ को कायायन्त्वयन अवलध सनद २०२० मा 
२५ वषय पगु्ने िुँिा सबै सिोकािवालािरुको सििालगतामा तयाि गिी पलछल्लो ५ वषयको 
नेपालको प्रगलत प्रलतविेन पििाष्ट्र मन्त्रालय मािय त पठाईएको ।

• मन्त्रालय ि UN Women बीच लैंलगक समानता ि महिला सर्घिकिणको के्षरमा काम गने गिी 
२०१८ िेघख २०२२ सम्मका लालग MoU िएको ।

• स्थानीय तिका लालग लैंलगक हिंसा पीलित तथा प्रिाहवतिरुको लालग तत्काल िाित तथा 
पनुयस्थापना सम्वघन्त्ध नमनुा काययहवलध लनमायण िएको ।
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वाहषयक कायययोजनामा नपिेका सम्पादित 
मखु्य काययिरु

• मोिङ ि सनुसिी घजल्लाका स्थानीय तिका न्त्याहयक सलमलतका १२० जना पिालधकािीिरुका 
लालग न्त्याय सम्पािनको प्रयोगात्मक अभ्यास सम्बन्त्धी काययर्ाला सम्पन्न िएको .

• मानव बेचलबखन तथा ओसािपसािबाट पीलितिरुका लालग पनुस्थायपना केन्त्रलाई स्थानीय 
तिसम्म पयुायउन मानव बेचलबखन तथा ओसािपसाि (लनयन्त्रण) ऐन २०६४ तथा लनयमावली 
२०६५ संर्ोधनको मस्यौिा तयाि िएको ।

• महिला हिंसा तथा मानव वचेहवखन पीलितको लालग हविाटनगिमा लनलमयत िीियकाललन पनुस्थायपना 
केन्त्र प्रिेर् नं १, सामाघजक हवकास मन्त्रालयलाई िस्तान्त्तिण गरिएको ।मलुकुी िौजिािी 
संहिता बमोघजम २०७५/५/१ िेघख थप ५ घजल्लािरु (मकवानपिु, पसाय, रुपेन्त्िेिी, िोटी ि 
बाँके) मा बाल सधुाि गिृ स्थापना गिी सञ्चालनमा ल्याइएको ।

• सामाघजक संस्था (गैसस) सम्बन्त्धी हवधेयकको मस्यौिा तजुयमा गरिएको ।
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वाहषयक कायययोजनामा नपिेका सम्पादित 
मखु्य काययिरु

• बालबाललका सम्बन्त्धी ऐन, २०७५ संर्ोधन हवधेयक नेपाल सिकाि म.प.मा स्वीकृलतका लालग 
पेर् गरिएको ।

• बालबाललका सम्बन्त्धी ऐन, २०७५ बमोघजम लनयमावलीको मस्यौिा तयाि िएको।
• हवगतमा काठमाण्िौबाट र्रुुवात गरिएको सिक बालबाललका मिु अलियान ७ वटै प्रिेर्मा 
हवस्ताि गनय प्रिेर् सामाघजक हवकास मन्त्रालयलाई सर्तय अनिुान उपलधध गिाइएको ।

• िौजिािी संहिता २०७४ बमोघजम कािागािमा ििेका २९८ जना बालबाललकालाई नयाँ ५ वटा 
बालसधुािगिृ स्थापना गिी स्थानान्त्तिण गरिएको ।

• अनगुमन गिाय तोहकएको मापिण्ि हवपरित नीघज के्षरबाट संचाललत ५ वटा बालगिृबाट १९२ 
जना बालबाललकालाई उद्दाि गिी पनुस्थायपना गरिएको ि सो मध्य १३७ जनालाई परिवािमा 
पनुलमयलन गिाईएको ।
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वाहषयक कायययोजनामा नपिेका सम्पादित 
मखु्य काययिरु

• बहििा अपाङ्गताका लालग हवलिन्न सञ्चािमाध्यमबाट सांकेलतक िाषामा व्यापक रुपमा समाचाि 
प्रसािण िइििेको ।

• काघन्त्तपिु एि एम बाट लनयलमत रुपमा अपाङ्ग आवाज काययक्रम प्रसािण िईििेको।
• अपागंता िएका व्यघिको परिचयपर हवतिण नमूना काययहवलध, २०७५ बमोघजम स्थानीय 
तििरुबाट परिचय पर हवतिण कायय िइििेको ।

• ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्त्धी हवधेयक िाल संसिमा ििावाि छलिल िैििेको।
• ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्त्धी नीलत ि १० वषे कायययोजना सम्बघन्त्धत मन्त्रालयिरु ि ज्येष्ठ नागरिक 
मिासंि सघम्मललत काययिल मािय त तजुयमा िइििेको ।

• ज्येष्ठ नागरिक िवु्ययविाि हवरुिको हवश्वचेतना दिवस (15 June) सम्पन्न गरिएको ।
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वाहषयक कायययोजनामा नपिेका सम्पादित 
मखु्य काययिरु

• नेपाल सिकाि, म.प.बाट २०७५/४/१८ मा गदठत जाँचबझु आयोगले ''समाज कल्याण
परिषिमा िएको अलनयलमतताको छानहवन एवं परिवलतयत सन्त्िियमा परिषिको िलूमका एवं 
पनुयसंिचनाबािे अध्ययन प्रलतविेन" सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेर् गिेको ।

• उि प्रलतविेन नेपाल सिकाि म.प. बाट कायायन्त्वयनका लालग प्राप्त िएबमोघजम मन्त्रालयबाट 
कायायन्त्वयन िईििेको । यस सन्त्िियमा गै.स.स सम्बन्त्धी सामाघजक संस्था व्यवस्थापन हवधेयक,
२०७६ को मस्यौिा तयाि िएको ।

• ७ वटै प्रिेर्का सामाघजक हवकास मन्त्रीिरुको उपघस्थलतमा लमलत २०७५/६/१ मा महिला, 
बालबाललका, अपांगता िएका धयिी, ज्येष्ठ नागरिक ि यौलनक अल्पसंख्यकिरुको अलधकाि ि 
हितका लालग िाहष्ट्रय तथा अन्त्तिाहष्ट्रय नीलत, सघन्त्ध तथा प्रलतविता कायायन्त्वयन गनय ११ बुिेँ 
प्रलतवितापर जािी गरिएको । 

• बािा घजल्लाको ििुी प्रिाहवत सातवटा पाललकामा ३५० जना बालबाललकािरुलाई पसु्तक,
स्टेर्निी तथा झोला हवतिण गरिएको ।
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नवप्रवतयन सम्बन्त्धी काययिरु

• सूचना व्यवस्थापन प्रणाली ि खण्िीकृत तथयांक तयाि गनय नवेघजयन सिकाि सँग MoU गनेगिी 
परियोजना िस्तावजे तयाि िएको ।

• लैंलगक हिंसा न्त्यनुीकिणका लालग Male Leader परिचालन सरुु गरिएको ।

• लैंलगक हिंसा, हविेि ि कुिीलत हवरुिको सूचना प्रवािको लालग Display Board को व्यवस्था 
गरिएको ।



• संि संस्था आविता : यस आ.व.को िालसम्मको २०६७ (अहिलेसम्म ५०३४०)
• काययक्रम स्वीकृत तथा अनमुोिन :

 ६७६ गै.स.स. का ९७१ वटा काययक्रमबाट : रु १४ अबय ५४ किोि ४५ लाख ८४ िजाि 
८ सय १५ रुपैंया

 स्वीकृलतको िायिामा ल्याईएका गै.स.स.को खचय अनमुोिन (३५संस्था) : रु १ अबय १५ 
किोि ८९ लाख ८५ िजाि ५ सय ५५ रुपैंया

 ४७ अ.गै.स.स.को परियोजना सम्झौता : रु २६ अबय ५ किोि ५३ लाख ४५ िजाि ६ सय
७६ रुपैंया

 ३८ वटा अ.गै.स.स.को परियोजना सम्झौता संर्ोधन : बजेट थप रु ३२ किोि ९३ लाख 
९५ िजाि ८ सय ७९ रुपैंया

• गै.स.स. अनगुमन मूल्यांकन — २२६ संस्थाको २४५ वटा परियोजना
• अ.गै.स.स.को मूल्यांकन — ९१ संस्थाको मध्यावलध ि अघन्त्तम गिी जम्मा ११३ वटा परियोजना
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गैसस सम्बन्त्धी सेवा प्रवाि



उजिुी तथा गनुासो िछयौट

निकाय प्राप्त
उजुरी

फछयौट
भएको

फछयौट
भईरहेको

कैनफयत

अ दु अ आ ५० ३१ १९ ६ वटा समिमि गठन र १३
वटाको जवाफ आउन बााँकी

हेल्लो सरकार ११५ १०३ १२ जवाफ आउन बााँकी

रामरि य सितकिा केन्द्र १ १

प्र ि िथा ि प को
कायातलय

२ १ १



हवत्तीय प्रगलत

खुद बजेट

(रु हजारमा)
प्रगनत प्रनतशत

चालु पुाँजीगि कुल

६८८६४३ ६६.०० ४६.३३ ६५.२०



बेरुज ुप्रगलत
निकाय बेरुजु

रकम

फछ्र्यौट भएको कैनफयत

रकि प्रमिशि

िन्त्रालय ७९३०५ ६२७३९ ७९

मवभाग १६६३९५ ५८०११ ३४.८६

बालकल्याण समिमि ५९४०४ ५२७२७ ८८.७६

बाल न्याय सिन्वय समिमि ४०४१ ० ०

कुल ३१,३३,५० १७३४७७ ५५.३६

रु. िजािमा



बेरुज ुप्रगलत सलमलत तिय

निकाय बेरुजु रकम फछयौट भएको कैनफयत

रकि प्रमिशि

सिाज कल्याण पररषद २८४२९५ ४६३१ १.६२

रामरि य अपाङ्ग कोष ११५०० ० ०

रामरि य स्वास्थ्य कोष ५८१० ० ०

धितपुत्र धितपुत्री सम्बन्धी समिमि ४११३ ४५३ ११

कुल ३०५७८५ ५०८४ १.६६

रु. िजािमा



• घजल्ला तथा प्रिेर्मा मन्त्रालय अन्त्तगयत कुनै संिचना इकाई नििेकोले िा.म.उ.का. लगायतका 
मित्वपूणय काययक्रमिरु स्थानीय ि समिुायस्तिसम्म परु् याउन कदठनाइ िएको ।

• मन्त्रालयले हवगतमा समिुायस्तिमा गिै आएको महिला हवकास काययक्रम, लैहङ्गक हिंसा लनवािण 
काययक्रम, घजल्ला सेवा केन्त्रर, सामिुाहयक सेवा केन्त्र, मनो-सामाघजक हवमर्य केन्त्रजस्ता 
हक्रयाकलापिरु सबै स्थानीय तिबाट पूवयवत रुपमा लनिन्त्तिता नपाएको ।

• हवलिन्न ऐन तथा लनिेघर्का बमोघजम घजल्लाघस्थत साहवकको महिला तथा बालबाललका 
कायायलयबाट सञ्चाललत हवलिन्न प्रयोजनका कोषिरुको परिचालन (जस्तैैः लैहङ्गक हिंसा लनवािण 
कोष, मानव बेचलबखन लनयन्त्रण कोष, एकल महिला सिुक्षा कोष, चालकुोष, आपत्कालीन बाल 
उिािकोष, ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कोष) मा कदठनाई िएको ।
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समस्या तथा चनुौती १



• महिला, बालबाललका, अपाङ्गता िएका व्यघि ि ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्त्धी कायय ि बजेट (Function & 
Finance) स्थानीय तिमा िस्तान्त्तिण िए बमोघजम सबै प्रिेर् ि स्थानीय तिमा सो सम्बन्त्धी हवषय 
िेने छुटै्ट ििवन्त्िी ि संिचना निएबाट त्यस्ता हवषयले यथेष्ट प्राथलमकता नपाएको । 

• CRC, CEDAW, UNCRPD जस्ता अन्त्तिायहष्ट्रय प्रलतवितािरुको कायायन्त्वयन तीनै ति (संि, प्रिेर् ि 
स्थानीय) बाट गनुयपने ति संि बािेकका तिबाट रिपोहटङ्ग िनुे नगिेकोले अन्त्तिायहष्ट्रय रिपोहटयङ्गमा 
समस्या उत्पन्न िएको ।

• मन्त्रालयबाट प्रिेर् सिकाि ि स्थानीय तिमा पठाईएको सर्तय अनिुानको कायायन्त्वयनको रिपोहटङ 
निनेु गिेको ।

• िवाई उद्दाि काययक्रम अत्यन्त्त प्रिावकािी िुँिािुँिै पलन यो सेवा मागमा आधारित (Need Based)
िएकोले हवलनयोघजत बजेटको तलुनामा खचय कम िएको ।
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• सावयजलनक स्थान, सवािी साधन तथा सावयजलनक लनकायिरुलाई पूणयरुपमा लैंलगक, बालबाललका 
तथा अपांगमैरी बनाउन आवश्यक पने सम्बघन्त्धत मन्त्रालय ि लनकायको सियोग आवश्यक 
िएकोले पूणय रुपमा कायायन्त्वयन निएको ।

• िाहष्ट्रय लनिेर्न ऐन २०१८ बमोघजम गदठत नेपाल बाल संगठन अन्त्तगयत िेरै्िरि जलमन तथा 
पूवायधाि सहित स्थाहपत बाल मघन्त्िििरुको सम्पघत्तलाई यस मन्त्रालयको अलधकाि के्षरको 
िहुवधाले गिाय सम्पघत्तको संिक्षण ि सिी उपयोगमा ठोस पिलकिमी गनय नसहकएको ।

• परिवलतयत सन्त्िियमा संि संस्था सम्बन्त्धी ऐन जािी निएको यसैबीच केिी प्रिेर्िरुले यस्ता ऐन 
जािी गिेबाट अ.गै.स.स. ि गै.स.स.ले परिचालन गने वैिेघर्क सियोगको स्वीकृलत, अनगुमन ि 
सिजीकिणमा दद्वहवधा उत्पन्न िएको । 
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