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नमनत:2072/04/2८

हवर्य-सुची
पररच्छे द

हवर्य

पररच्छे द – १

कायवकारी सारांश

पररच्छे द – २

प्रारम्म्िक, मन्रालयको कायवक्षेर,
कायवहविाजन ननयमावली

पररच्छे द – ३

सम्बम्न्धत ननकायका मुख्य उपलम्धधिरू

पररच्छे द – ४

ननकायगत उपलम्धधिरू

पररच्छे द – ५

कायवक्षेर सम्बद्ध प्रमुख समस्यािरू तथा
च ुनौतीिरू

पररच्छे द – ६

उल्लेम्खत समस्यािरू तथा च ुनौतीिरू
समाधानका लानग चाल्नुपने कदमिरू

पररच्छे द – ७

कायवक्षेरसम्बद्ध कुनै Thematic Areaको
अध्ययन/हवश्लेर्णको हववरण र ननतजा

पररच्छे द – ८
अनुसूची

साववजननक सहियताको िावी कायवददशा

पररच्छे द-१
कायवकारी सारांश
तत्कालीन

म्शक्षा

तथा

समाज

कल्याण

मन्रालयमा

रिे को

समाज

कल्याणको कायवक्षेर समेत सम्पादन गने गरी हव.सं . २०५२ साल असोज ६
गते(सन् १९९५ मा) महिला तथा समाज कल्याण मन्रालयको स्थापना
िएको िो । हव.स. २०५७ मा बालबानलकाको क्षेर समेत थप िई यस
मन्रालयको नाम महिला, बालबानलका तथा समाज कल्याण मन्रालय रिे को
छ । यस मन्रालय अन्तगवत महिला तथा बालबानलका हविाग, ७५
म्जल्लामा महिला तथा बालबानलका कायावलयिरु, केन्रीय बाल कल्याण
सनमनत,

७५

म्जल्लामा

म्जल्ला

बाल

कल्याण

सनमनतिरु,

हवराटनगर,

राजहवराज, हवरगंज र बुटवलमा गरी ४ वाल कल्याण गहििरु तथा पशुपनत
वहद्धाश्रम रिे का छन् । साथै यस मन्रालयले राहिय महिला आयोग तथा
समाज कल्याण पररर्दको सम्पकव ननकायको रुपमा समेत कायव गदै आएको
छ ।
ँ
सामाम्जक क्षेरमा यस मन्रालयले नीनत तजुम
व ा, अन्य मन्रालयसग
समन्वय, अन्तरावहिय प्रनतवद्धतािरुको कायावन्वयन र सामाम्जक हवकासका
कायविमिरु सं चालन गदै आएको छ। िालका ददनिरुमा मानव अनधकारका
नसद्धान्तमा आधाररत रिी यस मन्रालयले सामाम्जक हवकासको क्षेरमा सवल
र अनुकूल वातावरण नसजवना गने प्रयास गरररिे को छ । यसरी नसजवना
िइरिे को अनुकूल वातावरणबाट समाजमा कमजोर एवं पछाडी परे का वगवले
अनधकतम लाि नलन सकुन् िन्ने अनिप्रायले यस मन्रालयले सशक्तीकरण,
सं रक्षण, समावेशीकरण, क्षमता अनिवहहद्ध तथा आनथवक-सामाम्जक सुधारका
कायविमिरु सं चालन गदै आएको छ ।साथै हविेद रिे का कानूनको सुधार,
राहिय

कायवयोजनािरुको

तजुम
व ा,

उपलम्व्धपूणव

कायविमिरुको

हवस्तार,

सामाम्जक आवश्यकतानुसारका नयाँ कायविमिरु सं चालन गने

रणनीनत
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अवलम्बन गरे को छ । नागररक समाजलाई सामाम्जक पररचालनका लानग
साझेदार सं स्थाको रुपमा हवश्वाशमा नलई वकालत, पुनस्थावपना, सं जाल ननमावण,
पिुँच ननमावण एवं क्षमता अनिवहहद्धका कायविम सं चालनमा सहिय तुल्याउने
प्रयास िईरिे कोछ । द्वन्द्वबाट प्रिाहवत, हवस्थाहपत एवं मानव बेचहवखनवाट
शोर्णमा परे का कमजोर वगवलाई राित ददन रणनैनतक, सं रचनागत एवं
कायविमगत प्रयासिरु गररदै आएको छ ।
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पररच्छे द – २
प्रारम्म्िक, मन्रालयको कायवक्षर
े , कायवहविाजन ननयमावली
प्रारम्म्िक:
जनसं ख्याको दृहिबाट आधािन्दा बढी हिस्सा ओगटे को महिला वगवको
सशक्तीकरण, लै हिक मूलप्रवािीकरण तथा अपािता िएका व्यम्क्त र ज्येष्ठ
नागररकसम्बन्धी

लैं नगक समानताको अवधारणालाई राज्यले आत्मसात गदै

२०५२ सालमा पहिलो पटक महिला तथा समाज कल्याण मन्रालयको
रुपमा यस मन्रालयको स्थापना िई २०५८ सालमा बालबानलकािरुको
हवर्यिरुलाई समेत समावेश गरी यस मन्रालयलाई महिला, बालबानलका तथा
समाज कल्याण मन्रालयको रुपमा हवस्तार गररएको कुरा अगानड नै

उल्लेख

गररसहकएको छ। नेपालले राहिय तथा अन्तरावहिय प्रनतवद्दता जनाएका
हवर्यिरुलाई सम्बोधन िुनग
े री कायविम सं चालन गनव व्यापक श्रोत पररचालन
गनुप
व ने च ुनौतीपूणव अवस्था रिे को छ|महिला तथा बालबानलका हविाग र
म्जल्लास्तरका कायविमिरुको िूनमकालाई थप हवस्तार गनुप
व ने अवस्था िाम्रो
सामु हवद्यमान

छ ।मन्रालयसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बम्न्धत ऐन, ननयम तथा

राहिय कायवयोजना अनुसार ननददवि कायविरु सम्पादन गनुप
व ने म्जम्मेवारी िामीमा
रिे को छ | यस्ता हवर्यिरु सम्बधन गने प्रयोजनका लानग दश वर्े रणनीनतक
योजना तजुम
व ा गने कायव अगानड बहढरिे को छ।तर व्यापक कायवक्षेर समेटेर
कायवसम्पादन गनुप
व ने अवस्थामा मन्रालयलाई वाहर्वक रुपमा उपलव्ध िुने
श्रोत िने अत्यन्तै न्यून दे म्खन्छ।तसथव िालको बजेटलाई वहहद्ध गदै लै जानुपने
आवश्यकता रिे को छ।
मन्रालयको कायवक्षर
े (नेपाल सरकार, कायवहविाजन ननयमावली, २०६९बमोम्जम):
 महिला,

बालबानलका,

समाज

कल्याण

सम्बन्धी

कायविमको तजुम
व ा, कायावन्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन,
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नीनत,

योजना

तथा

 महिला, बालबानलका, समाज कल्याणसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, सववेक्षण,
तानलम र राहिय तथा अन्तरावहिय गोष्ठी, कायवशाला र सम्मेलनिरु,

 रणनीनतक योजना(मन्रालयको)

 महिला, बालबानलका, समाज कल्याण सम्बन्धी राहिय, अन्तरावहिय, क्षेरीय
सं घ-सं स्थािरुसँग सम्पकव र समन्वय,

 अनाथ बालबानलका, असिाय, महिला, वहद्ध, वहद्धा, अपाि र अशक्तिरुको
सं रक्षण,

 बालबानलकाको कल्याण,

 महिला कल्याण तथा सीप हवकास,
 समाज कल्याण पररर्द्,

 समाज कल्याण केन्रिरु,
 बालमम्न्दरिरु,

 जेष्ठ नागररकको सुरक्षा र कल्याण,
 वहद्धाश्रम,

 राहिय, अन्तरावहिय गैरसरकारी सं स्थािरुको समन्वय तथा पररचालन,

 सरकारी तथा गैरसरकारी सं घ-सं स्थािरुद्वारा कायावन्वयन गररएका महिला,
बालबानलका, समाज कल्याण सम्बन्धी कायविम,

ु र धमवपर
ु ी,
 धमवपर

 राहिय महिला आयोग।
दृहिकोणः
आफ्नो मौनलक अनधकारको उपिोग गनव हवनिन्न कारणले पनछ परे का महिला,
बालबानलका, अपािता िएका व्यम्क्तिरू, जेष्ठनागररक एवं लैं नगक अल्पसं ख्यकिरुको
अनधकार स्थाहपत गने ।
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उद्देश्य:
अवसरबाट वम्ित िएका र पछानड परे का महिला, बालबानलका, ज्येष्ठ नागररक र
अपािता िएका व्यम्क्तिरू समेतलाई सशक्तीकरण गदै राहिय हवकासको मूल
प्रवािमा ल्याउने ।
रणनीनत:
सं रक्षण र अवसरका माध्यमिरू श्रहजना गने, त्यसमा पिुँचबढाउने, नीनतगत
तथा

कानूनी

आधारिरूको

व्यवस्था

गने

जस्ता

उपायिरूकोअवलम्बन

गदै

अवसरबाट वम्ित िएका, हपछनडएका वा पछानड परे का महिला, बालबानलका, ज्येष्ठ
नागररक, अपािता िएका व्यम्क्तिरू समेतका अनधकार सं रक्षण गरी उनीिरूलाई
आनथवक तथा सामाम्जक सशक्तीकरणको माध्यमबाट राहिय हवकासको मूलाधारमा
समाहित गराउने।
रणनीनतक उद्देश्यिरू:
 महिलािरूको आनथवक तथा सामाम्जक सशक्तीकरण गने, शासन प्रणाली र
हवकासका सबै चरणिरूमा साथवक सििानगता अनिवहहद्ध गने,
 बालबानलकािरूको

सं रक्षण, वालअनधकारको

सं रक्षण

र

प्रवद्धवन

जस्ता

कायविमिरू सं चालन गने,
 अपािता िएका व्यम्क्तिरूको राज्य प्रदत्त सेवा सुहवधामा पिुँच वहहद्ध गरी
आनथवक तथा सामाम्जक सशक्तीकरण गने,
 ज्येष्ठ नागररकिरूको राज्य प्रदत्त सेवा सुहवधामा पिुँच वहहद्धका साथै

आनथवक

तथा सामाम्जक सशक्तीकरण, सं रक्षण गरी उनीिरूमा रिे को ज्ञान सीप र
अनुिवको अनधकतम सदुपयोग गने,
 आवश्यकतानुसार

नीनत

ननमावण, कानुनमा

माध्यमबाट लक्ष्य प्राप्त गने,
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सुधार

तथा

कायव

योजनाका

कानूनी व्यवस्था
कायावलयलाई

ननददवि

गररएका

कायविरु

सम्पादनका

लानग

व्यवस्था

गररएका

कानूनिरु (ऐन, ननयम, कायवहवनध, ननदे म्शका, मापदण्ड, अन्तरावहिय सम्न्ध,सं झौता,
अनुवन्ध तथा सम्म्मलनिरु),
 लैं िहक समानता कायम गनव केिी नेपाल ऐन सं शोधन गनव बनेको ऐन, २०६३
 मानव बेचनबखन तथा ओसार पसार (ननयन्रण) गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनेको
ऐन, २०६४ तथा ननयमावली, २०६५
 ज्येष्ठ नागररक कल्याण ऐन, २०६३ र ननयमावली, २०६५
 घरे ल ु हिं सा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ तथा ननयमावली, २०६७
 लैं नगक हिं सा ननवारण कोर् (सं चालन) ननयमावली, २०६७
 बालबानलका सम्बन्धी ऐन, २०४८
 बालश्रम (ननर्ेध र ननयनमत गने) ऐन, २०५६
 बालबानलका सम्बन्धी ननयमावली, २०५२
 एकल महिला सुरक्षा कोर् (सं चालन) ननयमावली, २०७०
 आपतकालीन बालउद्धार कोर् (सं चालन) ननयमावली, २०५१
 अपाि सं रक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ र ननयमावली, २०५१
 समाज कल्याण ऐन २०४९
 कायवस्थलमा िुने यौनजन्य दुव्यवविारलाई ननवारण गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनव
बनेको ऐन, २०७१
 बोक्सीसम्बन्धी कसुर तथा सजायका सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनेको ऐन, २०७२
 महिला हवरुद्ध िुने सवै प्रकारका िेदिाव उन्मूलन गने मिासम्न्ध, (CEDAW),
१९७९
 महिला हवरुद्ध िुने सवै प्रकारका िेदिाव उन्मूलन गने मिासम्न्धको इच्छाधीन
आलेख, १९९९
 महिला तथा हवकास सम्बन्धी अन्तरावहिय सम्मेलन, १९९५ वेम्जि (१२ BPFA
सरोकारको क्षेर),
 छाउपडी प्रथा उन्मूलन ननदे म्शका, २०६३
 पुनस्थावपना केन्र सं चालन ननदे म्शका, २०६८
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 मानव बेचनबखन तथा ओसारपसारबाट पीनडत÷प्रिाहवतिरुको सं रक्षण र
िे रचाि सम्बन्धी राहिय न्यूनतम मापदण्ड, २०६८
 महिला

हवरुद्ध

िुने

सवै

प्रकारका

िेदिाव

उन्मूलन

गने

मिासम्न्धको

(CEDAW) कायावन्वयन सम्बन्धी राहिय कायवयोजना, २०६०
 बाल अनधकार सम्बन्धी मिासन्धी, १९८९
 सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबानलका प्रयोग हवरुद्ध बालअनधकार सम्बन्धी मिासम्न्धको
इच्छाधीन आलेख, २०००
 बालअनधकारको

बेचनबखन,

बाल

वेश्यावहम्त्त

र

अश्लील

म्चरण

हवरुद्ध

बालअनधकार सम्बन्धी मिासम्न्धको इच्छाधीन आलेख, २०००
 बालबानलका सम्बन्धी राहिय नीनत, २०६९
ु
 सं यक्त
राि सं घ, सुरक्षा पररर्द्बाट पाररत प्रस्ताव नम्वर १३२५ र १८२०
को कायावन्वयन राहिय कायवयोजना (२०६७।६८–२०७१।७२)
 दम्क्षण एम्शयामा बालकल्याण प्रवद्धवनका लानग क्षेरीय व्यवस्था सम्बन्धी साकव
मिासम्न्ध, २००२
ु , धमवपर
ु ी ग्रिण गनव ददने शतव
 नेपाली बालबानलका हवदे शी नागररकलाई धमवपर
तथा प्रहिया, २०६५
ु
 अपािता िएका व्यम्क्तिरुको अनधकार सम्बन्धी सं यक्त
रािसं घीय मिासन्धी
(UNCRPD) २००६,
 अपािता सम्बन्धी राहिय नीनत तथा कायवयोजना, २०६३
 अपािता िएका व्यम्क्तिरुको पररचयपर हवतरण ननदे म्शका, २०६५
 समुदायमा आधाररत पुनस्थावपना कायविम सं चालन ननदे म्शका, २०६६
ु , धमवपर
ु ी व्यवस्थापन हवकास सनमनत (गठन) आदे श,
 अन्तरदे शीय धमवपर
२०६७
 वेश्यावहम्त्तका लानग महिला र बालबानलकाको जीउ मास्ने बेच्ने काम रोकथाम
गने र सो हवरुद्ध सं घर्व गने सम्बन्धी साकव (SAARC) मिासन्धी २००२
 लै हिक समानता र महिला सशक्तीकरण राहिय कायवयोजना, २०६१
 लै हिक हिं सा हवरुद्धको राहिय कायवयोजना, (सन् २०१०)
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 पररच्छे द - ३
सम्बम्न्धत ननकायका प्रमुख उपलम्धधिरू
नेपाल

सरकार

बालबानलका

(कायवहविाजन)

तथा

समाज

ननयमावली,

कल्याण

२०६९

मन्रालयबाट

अनुसार
सम्पादन

महिला,
गररएका

ु को आनथवक, सामाम्जक, राजनीनतक क्षेरमा योगदान पुगी
कायविरूबाट मुलक
राहिय तथा अन्तरावहिय क्षेरमा दे िायका उपलम्धधिरू िानसल िएको मिसुस
गररएको छ : महिलािरूको आनथवक तथा सामाम्जक रूपान्तरणका लानग ऐन, ननयम,
ननदे म्शका कायवयोजना ननमावण िई सोको ७५ वटै म्जल्लामा हवनिन्न
कायविमिरू माफवत सम्बोधन िएको ।
 सं हवधान, आवनधक योजना तथा सरकारको न्यूनतम साझा कायविमबाट
प्रनतबद्धता जनाएअनुरूप राज्यका सबै सं रचना र तििरूमा महिलािरूको
प्रनतनननधत्व बढाउने गरी दे शव्यापीरूपमा कायविमिरू सं चालन गररएको ।
 महिलाहवरुद्ध िुने सबै प्रकारका िेदिाव उन्मूलन गने मिासम्न्ध CEDAW
कायावन्वयनका लानग राहिय

कायवयोजना, २०६० कायावन्वयनमा आई

अन्तरराहिय प्रनतबद्धता पूरा गने अग्रसरता दे खाइएको।
 जबरजस्ती श्रममा लगाउने, मानव बेचनबखन तथा ओसार पसार र वैदेम्शक
रोजगारीमा नेपाली महिलािरूको सुरक्षाका सम्बन्धमा नेपालले आफ्नोस्तर
अगाडी बढाउन प्रयास गरे को।
 UNCRPD लाई नेपालले स्वीकार गरी तदनुरूप नीनतगत, कानूनी र
प्रकहयागत रूपमा सुधार आएको।
 अपािता िएका व्यम्क्तिरूका लानग ७५ म्जल्लामा समुदायमा आधाररत
पुनस्थावपना कायविम सं चालन िएबाट उनीिरूप्रनतको सामाम्जक सोचमा
सकारात्मक पररवतवन आएको।
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 अपािता िएका व्यम्क्तिरूका लानग आवश्यक सिायक सामग्री ननःशुल्क
रूपमा उपलव्ध गराउन साझेदारीमा उत्पादन र हवतरण कायविम सं चालन
गररएको ।
 अपािता िएका व्यम्क्तिरूको सिज आवगमन र पिुँचयुक्त वातावरण
नसजवना

गनव िौनतक

सं रचना

तथा

सं चार

सेवा

ननदे म्शका,

२०६९

कायावन्वयनमा ल्याइएको।
 सरोकार सं स्थामाफवत अपािता िएका महिलािरूलाई म्शक्षा, स्वास््य र
बसोबाससहितको आवासीय कायविम सं चालन िएको ।
 अपािता िएका व्यम्क्तिरूका लानग आ.व. २०७०/७१ दे म्ख ित्ता
उपलव्ध गराउने व्यवस्था िएको ।
ु
 सं यक्त
रािसं घको बालअनधकार सम्बन्धी UNCHRPD मिासम्न्ध, १९८९
लाई नेपालले सन १९९० को १४ सेप्टे म्बरमा अनुमोदन गरे पनछ
बालबानलकाको अनधकार सं रक्षण र सम्वधवनको लानग हवनिन्न कायविमिरू
सं चालन िई अनधकारप्रनत सचेतना बढ्दै गएको ।
 राहिय बाल नीनत, २०६९ कायावन्वयनमा आएको, बालबानलकासम्बन्धी
दसवर्े राहिय कायवयोजना लागू िएको ।
 ७५ वटै म्जल्लाका महिला हवकास कायावलयिरूमा बालबानलका सम्बन्धी
कायव गने व्यवस्था नमलाइएको।
 जेष्ठ नागररकिरूको अनधकार सं रक्षण गरी जीवनयापनलाई सम्मान पूणव
बनाउन जेष्ठ नागररक ऐन, २०६३ र ननयमावली, २०६५

कायावन्वयनमा

रिको ।
 केन्रदे म्ख

म्जल्लातिसम्म ज्येष्ठ नागररक कल्याण सनमनत गठन िई

यसबाट समन्वयात्मक

कायविरू सम्पादन िइरिेको।

 साववजननक सेवामा जेष्ठ नागररकिरूलाई सुहवधा ददन यातायातका साधनमा
सीट आरक्षण तथा िाडामा सिुनलयत प्रदान गने कायव िइरिे को |
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 जेष्ठ नागररकिरूका लानग सिज वातावरण बनाउन ददवा सेवा केन्रिरू
सं चालन

िई

उनीिरूको

सीप

िस्तान्तरण

गने

कायविम

सं चालन

िइरिे को|
 जेष्ठ नागररक उपचार कायविम सं चालन िएका स्थानिरूको जीवनस्तरमा
सुधार िई औसत आयुमा वहहद्ध िएको।


बालअनधकारको सं रक्षण र प्रवधवनका

लानग समग्र बाल हवकासको

क्षेरमा जागरूकता आएको |
 बालबानलका

उपर िुने हिं साहवरुद्धमा साकव स्तरमा SAIEVAC माफवत

ऐक्यबद्धता जनाइ बालबानलका उपर िुने हिं सा न्यूननकरणमा योगदान
पुगेको |

 अन्तरावहियस्तरमा
राहियस्तरदे म्ख

बालअनधकारको

स्थानीयस्तरसम्म

क्षेरमा

नीनतगत

गररएको

सं रचनागत

प्रनतबद्धताअनुरुप
र

कायविमगत

व्यवस्थापन र वयस्किरूमा आएको सचेतनाको वहहद्धद्वारा बालअनधकारको
उपिोगको लानग सकारात्मक वातावरण नसजवना िएको |

 अनििावकहविीन बालबानलकािरूको सं रक्षण िइरिेको |
 वेसिारा, असिाय

ज्येष्ठ

नागररकिरूको सं रक्षणका लानग मन्रालयको

आनथवक सियोगबाट ५ हवकास क्षेरमा वहद्धाश्रम सं चालन गरी असिाय
ज्येष्ठ

नागररकिरूलाई

गररएको ।

सम्मानपूवक
व

जीवनयापन

गनव

सियोग

प्रदान

(क) पूवाविल हवकास क्षेर – हवश्रान्ती मम्न्दर मूलघाट, धनकुटा

(ख) मध्यमािल हवकास क्षेर – समाज कल्याण केन्र वहद्धाश्रम पशुपनत
(ग) पम्िमािल हवकास क्षेर – पम्िमािल वहद्धाश्रम पोखरा

(घ) मध्य पम्िमािल हवकास क्षेर– िेरी वहद्ध तथा असिाय सेवा केन्र
बाँके

(ङ) सुदूरपम्िमािल हवकास क्षेर – महिला तथा वहद्ध सेवा केन्र कंचनपुर

 ज्येष्ठ नागररकिरुको सामाम्जक सुरक्षामा सियोग

गने अनिप्रायले हवहवध

ँ ीगत
कायविम सं चालन गनव हवनिन्न गैरसरकारी सं स्थािरूलाई चालु तथा पूज
अनुदान उपलधध गराएको

।
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 ३० म्जल्लामा ४८ वटा ज्येष्ठ नागररक ददवा सेवा केन्र सं चालन
गररएको।

 ७५ म्जल्लाका १५० हवद्यालयमा अन्तर पुस्ता सीप िस्तान्तरण कायविम
सं चालन िएको।

 केन्रीय ज्येष्ठ नागररक कल्याण कोर्को रकम खचव गने सम्बन्धी प्रहिया
एवं मापदण्ड, २०७२ तयार िएको।

 Social Science Research Council (SSRC) स्थापना गने सम्बन्धमा नेपाल
सरकारको अवधारणा पर तयार िएको ।

 मन्रालय र अन्तगवत सं चानलत कायविमिरूको अनुगमनलाई व्यवम्स्थत गनव
अनुगमन ननदे म्शका ननमावण िएको ।

 मन्रालयका प्रगनत र उपलम्धधिरुलाई सं स्थागत गनव प्रथम पटक वाहर्वक
प्रगनत प्रनतवेदन प्रकाशन िएको ।

 महिला हवकास कायविमको हवस्तार गरी सबै गाउँ हवकास सनमनतमा
पुर्रयावईएको, लम्क्षत समूि अन्तगवत ९३७०० जनाको सििानगता िएको ।

 अपािता

िएका

पूणव

सिालनमा ल्याइएको।

अशक्त

व्यम्क्तिरूका

लानग

पुनस्थावपना

केन्र

 अपािता िएका व्यम्क्तिरूका लानग ५ हवकास क्षेरमा रा.प. अनंहकत
स्तरको लोकसेवा तयारी कक्षा सिालन गररएको ।

 ७५ म्जल्लािरूमा नस.नब.आर. (समुदायमा आधाररत पुरास्थावपना) कायविम
र िे ल्पडेक्स सिालन गररएको ।

 UNCRPD को कायावन्वयनका लानग अपाि िएका व्यम्क्तिरुद्वारा सिानलत
सं स्थािरूलाई हवनिन्न कायविम सं चालन गनव अनुदान उपलधध गराइएको।

 महिला मानथ िुने सवैखाले हविेद तथा लैहिक हिं सा अन्त्य गने उधेश्यका

साथ सं चानलत हवनिन्न कायविमिरुबाट लै हिक समानता कायम गनव
योगदान पुगेको ।

 मं गला सािना दीघवकालीन पुनस्थावपना केन्र काठमाडौँमा स्थापना
सं चालनको कायव अदादी बढे को |

िई

 अपांग सं रक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को सट्टामा अपािता िएका
व्यम्क्तिरूको अनधकार सम्बन्धी ऐन, २०७१ ननमावण गने नसलनसलामा
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कानूनको मस्यौदा तयार गरी कानुन, न्याय, सं हवधानसिा तथा सं सदीय
मानमला मन्रालयमा पठाइएको ।

 समाज कल्याण ऐन, २०३९ को सट्टामा नयाँ समाज कल्याण ऐन

ननमावण

गने नसलनसलामा प्रारम्म्िक मस्यौदा तयार िई हवनिन्न मन्रालयबाट सुझाव
प्राप्त

िएको।

 सामाम्जक कुरीनत (कसुर र सजाय) ननयन्रण ऐन, २०७२ ननमावण गनव
कानुन, न्याय, सं हवधानसिा तथा सं सदीय मानमला मन्रालय र नेपाल

सरकार, मम्न्रपररर्दबाट सैद्धाम्न्तक स्वीकहनत प्राप्त िई प्रारम्म्िक मस्यौदा
तयार िएको ।

 महिला मन्रालय सम्बद्ध कानून एवं कायवस्थलमा िुने यौनजन्य दुव्यवविार
(ननवारण) ऐन, २०७१ का सम्बन्धमा इलाम, पाँचथर, डडेलधुरा, डोटी,

सोलुखम्ु बु र काभ्रेपलान्चोक गरी कूल ६ वटा म्जल्लामा सचेतनामूलक
कायविम सिालन गररएको ।

 जोम्खमपूणव अवस्थामा रिेका कनतपय बालबानलकाको

उद्धार, राित,

मनोहवमशव, पाररवाररक पुननमवलन र पुनस्थावपना गररएको |
 द्बन्द्ब

प्रिाहवत

र सडक

बालबानलकाको

उद्धार,

सं रक्षण, पाररवाररक

पुननमवलन तथा पुनस्थावपनाका लानग अध्ययन र लेखाजोखा गने कायव
िईरिे को | हवकासका साझेदारको सियोगमा बालअनधकार सं रक्षण तथा
सम्वद्धवन कायवकम सिालन गरी ७५ वटै म्जल्लामा थप बालअनधकार
प्रवद्दवन गनव सियोग ।
 सिार माध्यमबाट बालबानलकासम्बन्धी राहिय र अन्तरावहिय कानूनी
व्यवस्थाको प्रचारप्रसार गरी सचेतना अनिवहहद्ध गररएको | बालबानलकाको
अवस्था सुधार गनव आवासीय बालगहि र कायवकमको अनुगमन गररएको।
 राहिय

बालअनधकार

ल्याइएको।

साथै

सूचना

श्रोत

केन्द

बालबानलकासम्बन्धी

प्रकाशनमा ल्याईएको।
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स्थापना
राहिय

गरी

प्रनतवेदन,

सिालनमा
२०७१

 नयाँ सं हवधानमा बालबानलका सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा,दे वानी सं हिता,
फौजदारी सं हितामा बालबानलकाको हवर्य उम्चत रुपले सम्बोधन िुन
सं नबधानसिाको

सिासदलगायत

व्यवस्थाहपका

सं सद्को

सम्बम्न्धत

सनमनतससँग पैरवी तथा समन्वय गररएको |
 बालअनधकार

र

बालबानलकासम्बन्धी

कायवकमको

प्रिावकारी

कायावन्वयनका नननमत्त २६ म्जल्लाका बालकल्याण सनमनतका पदानधकारी,
राजनीनतक दलका
गैरसरकारी

प्रनतननधी तथा पदानधकारी म्जल्लाम्स्थत ,सरकारी तथा

ननकायका

कायावलय

प्रमुख

र

नागररक

समाजका

व्यम्क्तत्विरुसं ग समन्वयात्मक अनिमूखीकरण गररएको ।
 सशस्त्र द्बन्द्बबाट बढी प्रिाहवत २० म्जल्लाका बालबानलकाको त्याङ्क
सं कलन गररएको र सोका लानग ती म्जल्लाका म्जल्ला प्रशासन कायावलय,
म्जल्ला हवकास सनमनत,महिला तथा बालबानलका कायावलय, म्जल्ला प्रिरी
कायावलय,

म्जल्ला

म्शक्षा

कायावलय,

हवनिन्न

ननकायका

प्रमुख

तथा

प्रनतनननधसँग समन्वय गररएको |
 महिला हवकास कायविमको कायावन्वयनबाट ग्रामीण हवपन्न महिलािरूको
सशक्तीकरण िुन सियोग पुगेको।
 सं स्थागत सििानगताको माध्यमबाट नेतत्ह व हवकास र ददगोपनामा सिजता
आएको।
 महिला समूि/सनमनतको सकहयताबाट लैं नगक हिं साका घटनािरूमा कमी
िुन सियोग पुगेको |
 हवद्यालयहवमुख हकशोरीिरूको जीवनोपयोगी सीप सशक्तीकरणका साथै
जोम्खम न्यूनीकरणमा सघाउ पुगेको |
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पररच्छे द - ४
ननकायगत उपलम्धधिरू
नेपाल

सरकार

(कायवहविाजन)

ननयमावली,

२०६९

अनुसार

महिला,

बालबानलका तथा समाजकल्याण मन्रालयबाट सम्पादन गररएका कायविरूबाट
केन्रीयस्तरमा प्राप्त उपलम्धधिरू (त्यांक)
 १०४ जना अनििावकहविीन बालबानलकािरू नेपाल सरकारद्वारा सं चानलत
बाल कल्याण गहिको सं चालन र सं रक्षणमा रिे को
 कानूनसँग हववादमा परे का बालबानलकािरूलाई सिी आचरण र अनुशासन
नसकाई बालअनधकारको दृहिबाट सेवा सुहवधा प्रदान गनव बाल सुधार गहि
सं चालन गररएको।मोरं ग, िक्तपुर र कास्कीमा रिे का वालसुधारगहििरूले
२२० जना बालबानलकािरूलाई सेवा पुर्रयावईएको।
 नेपाल बालसं गठन (बाल मम्न्दर) को आश्रयमा रिे का बालबानलकािरुको
लानग बजेट उपलधध गराईएको ।
 द्वन्दबाट प्रिाहवत ३० जना बालबानलकालाई

मानसक १२०० का

दरले पुनस्थावपन खचव उपलधध गराईएको।
 नसं िदरबार पररसरमा ननजामती कमवचारीको म्शशुिरूका लानग ददवा म्शशु
स्यािार केन्र सं चालन गररएको, िाल केन्रमा ६० जना म्शशु रिे का ।
 बाल बानलका ऐन,२०४८ को पररमाजवन गने कायव िइरिेको ।
 बाल हववाि अन्त्यको लानग राहिय रणनीनतको मस्यौदा तयार िएको।
 वैकम्ल्पक स्यािार सम्बन्धी ननदे म्शकाको मस्यौदा तयार िएको ।
 हकशोर हकशोरी तथा बालबानलकाको सििानगता सम्बन्धी कायवहवनधको
मस्यौदा तयार िएको ।
 नेपाल टे नलनिजन र रे नडयो नेपालबाट ज्येष्ठ नागररक सरोकारका हवर्य
सम्बन्धी कायविम सं चालन गररएको ।
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 ७५ म्जल्लाका सरोकारवालािरूलाई वहद्धावस्था

व्यवस्थापन सम्बन्धी

तानलम ५ ददने र २ ददनको समीक्षा गोष्ठी ५ हवकास क्षेर मा सम्पन्न
गररएको।
 सं कल्प नेपाल काठमाण्डौद्वारा इन्रायणी गा.हव.स. मा जे.पी.प्रनतष्ठानद्वारा
लम्प्सफेदी गा.हव.स. मा ज्येष्ठ नागररक ग्राम ननमावणको कायव िइरिेको ।
 लोकसेवा आयोगबाट नलइने राजपर अनंहकत ति तथा राजपरांहकत तहतीय
श्रे णीको मूल परीक्षामा सििागी िुने महिला उम्मेदवारिरूलाई प्रदान गररदैं
आएको तयारी कक्षाको प्रिाव मूल्याङ्कन गरी प्रनतवेदन पेश िएको ।
 नेपाल सरकारद्वारा सं चानलत बालकल्याण गहििरुको व्यवस्थापन सुधारका
ु
लानग मोरि, राजहवराज, बुटवल र हवरगंजमा सं यक्त
अनुगमनद्वारा अध्ययन
गरी प्रनतवेदन पेश गररएको।
 मन्रालयको कायवक्षेरसँग सम्बम्न्धत त्याङ्किरू सं कलन तथा अद्यावनधक
गरी Social Statisticsपुम्स्तका प्रकाशन गररएको ।
 अनुदान हवतरण ननदे म्शका पुनस्थावपना केन्र सिालन मापदण्ड/कायवहवनध,
सिायक सामग्री उत्पादन तथा हवतरण ननदे म्शकाको अम्न्तम मस्यौदा तयार
िएको।
 ७५ म्जल्लाका महिला तथा बालबानलका कायावलयका Focal Person
िरुलाई दुई ददने तानलम ददइएको ।
 नेपाल टे नलनिजन र रे नडयो नेपालबाट अपािता सम्बन्धी चेतनामूलक
कायविम सिालन िएको ।
 एकल महिला सुरक्षा कोर्को स्थापना तथा पररचालनबाट ७५ वटै
म्जल्लाका सामाम्जक तथा आनथवक दृहिकोणबाट हवपन्न महिलाले राित तथा
अन्य सेवा प्राप्त गरे को ।
 अन्तरावहिय महिला ददवस मनाइएको | यसबाट चेतना अनिवहहद्ध िई लैहिक
समानता तथा महिला सशक्तीकरण कायम गनव सियोग पुगेको ।
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 २५ जना लैहिक सम्पकव व्यम्क्तिरूको क्षमता अनिवहहद्ध गनव दुई ददने
तानलम ददईएको।

 लै हिक सम्पकव व्यम्क्तिरूको बैठकबाट हवनिन्न मन्रालय र ननकाय बीच
समन्वय कायम गनव सिज िएको ।

 ५० जना महिला हवकास अनधकहतिरुलाई नीनत तथा कानूनी हवर्यमा
अनुम्शक्षण

प्रदान

गररएको

|

प्रिावकाररता आएको।

 जोम्खमपूणव अवस्थामा रिे का

सोबाट

उनीिरुको

कायवसम्पादनमा

बालक २५६२ र बानलका २१०६ गरी

४६६८ जना बालबानलकाको आपतकालीन खोजतलास तथा उद्धार गरी
राित,

मनोहवमशव,

पाररवाररक

पुननमवलन

लगायत

सं स्थागत

सं रक्षण

गररएको।
 अनाथ बालक ६६ र बानलका ५६ गरी १२२ जनालाई उपचार,
पालनपोर्ण तथा शैम्क्षक व्यवस्थापनका लानग आनथवक सियोग ददइएको ।
 ४७३ वटा बालगहििरुको अनुगमन गरी पहष्ठपोर्ण ददइएको ।
 ११५ वटा बालअनधकार िननका घटनािरुको समन्वयात्मक अनुगमन गरी
घटना व्यवस्थापनमा सियोग पुर्रयावईएको ।
 राहिय बालददवस, बालअनधकार ददवस र बालश्रम हवरुद्धको अन्तरावहिय
ददवस

सरोकारवालाको

सििानगतामा

मनाईएको|

हवनिन्न

समन्वय

बैठकमाफवत बालबानलकाको अनधकार सं रक्षण गनव मद्दत पुगेको।
 हवकासका साझेदारिरुको सियोगमा ७५ वटै म्जल्लामा बालअनधकार
सं रक्षण

तथा

सम्वद्धवन

सििानगतामा अनिवहहद्ध

कायवकम

सिालन

िई

बालसं रक्षण

र

बाल

गनव सियोग पुगेको।

 महिला हवकास कायविम ७५ म्जल्लाका ३२५९ गाहवसमा हवस्तार
िएको।
 १३०७२ समूि गठन , १५८३ सनमनत गठन गरी ६६०९४
सदस्यलाई अनुम्शक्षण प्रदान गररएको |

16

जना समूि

 महिला

सशक्तीकरण

तथा

आयआजवनसम्बन्धी

सीप

हवकास

तानलम

१७५३७ जनालाइव प्रदान गररएको। त्यसै गरी ११०७२ जनाले क्षमता
हवकास तानलम प्राप्त गरे को ।
 हकशोरी हवकास कायविमअन्तगवत ४४२१ जनालाइव जीवनोपयोगी तानलम
तथा ४३६४ जना हकशोरीलाइव सीप हवकास तानलम प्रदान गररएको ।
 ३ म्जल्लामा सिानलत मुक्त कम्लरी सशक्तीकरण कायविमअन्तगवत ३६
समूि गठन िइव १८० जनालाइव अनुम्शक्षण तथा सीप हवकास तानलम
प्रदान गररएको ।
 घरे ल ु हिं साबाट पीनडतिरूका लानग सिालनमा रिे का १७ म्जल्लाका १०४
सामुदाहयक

सेवाकेन्रबाट

अल्पकालीन

आश्रयसहितको

सेवा

उपलधध

गराइएको।
 मानव बेचनबखन तथा

ओसारपसारहवरूद्ध गदठत सबै ७५ म्जल्लाका

म्जल्ला सनमनतबाट मानव बेचनबखन तथा ओसारपसारहवरूद्ध सचेतनाका
कायविमिरू सिालन िएको |
 १४ म्जल्लाका महिला तथा बालबानलका कायावलयको िवन ननमावण कायव
िईरिे को।
 लोकसेवाबाट नलइने नेपाल प्रशासन सेवा राजपरांहकत तहनतय श्रे णीतफव
महिला उम्मेदवार ६०२ जना र १५ म्जल्लामा राजपर अनंहकत तफव
९६५ जना महिला उम्मेदवारको लानग लोकसेवा तयारी कक्षा

सं चालन

गररएको | साथै ५ म्जल्लामा अपांगता िएका व्यम्क्तिरुका लानग राजपर
अनंहकततफव १६५ जना समेत गरर जम्मा १७३२ जना तयारी कक्षामा
सामेल गराईएको |
 हवपत व्यवस्थापन सं रक्षण हवर्यगत क्षेरको नेतत्ह वदायी ननकायको रूपमा
महिला, बालबानलका तथा समाज कल्याण मन्रालय र म्जल्लामा महिला
तथा बालबानलका कायावलयिरुले कायव गदै आएका छन् | िूकम्प प्रिाहवत
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१४ म्जल्लाका ७४४२ जना सुत्केरी, गिववतीका लानग 'Dignity Kit',
४३०४ बालबानलकाका लागी 'Children Kit' ३१३७ जना नानीिरुका
लानग 'Baby Kit', र ७७२० जना सुत्केरी, अपांगता िएका तथा ज्येष्ठ
नागररकका लागी

'Blanket' हवतरण गररएको |

 महिला तथा बालबानलका हविाग र ७५ बटै म्जल्लाका महिला तथा
बालबानलका कायावलयको सं गठन सं रचना र दरबन्दी पुनरावलोकन गरी
जनशम्क्त धयवस्थापन गने कायव गररएको, जसमध्ये हविागमा ५१ र ७५
म्जल्ला कायावलयका १४१३ दरबन्दी कायम िएको छ |
 ७५ म्जल्लाका महिला तथा बालबानलका कायावलयबाट बालबानलकाको
नबर्य िे नक
व ा लानग प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूिमा रिने गरी २२
म्जल्लामा

बालसं रक्षण

अनधकहत

र

५३

म्जल्लामा

एक/एक

जना

बालसं रक्षण ननरीक्षकको दरबन्दी नसजवना िई पदपूनतव िुने कायव िैरिे को।
 अन्तरावहिय

अन्तरावहिय गैर सरकारी सं स्थािरुको पररयोजना सिजीकरण

सनमनतको वैठक ८४ पटक बसी अन्र्तराहिय गैरसरकारी सं स्थािरुको
कायविमलाई सरकारको प्राथनमकता क्षेरमा पररचालन गने गरी ४८
अन्तरावहिय गैर सरकारी सं स्थािरुलाई साधारण सम्झौताका लानग र ५९
अन्तरावहिय गैर सरकारी सं स्थािरुसं िरुलाई कायविम सम्झौताका लानग
समाज कल्याण पररर्दमा नसफाररश गररएको ।
 अन्तरावहिय

गैर

सरकारी

सं स्थािरुमा

कायव

गनव

आउने

हवदे शी

नागररकिरुलाई औपचाररक एवं गैरपयवटकीय प्रवेशाज्ञाको लानग नसफाररश
गररएको ।
 अन्तरावहिय गैर सरकारी सं स्थािरुमा सियोग स्वरुप आएका हवनिन्न
सामग्रीिरुमा लाग्ने िन्सार मिशुल एवं मूल्य अनिबहहद्ध कर छु टका लानग
नसफाररश गररएको ।
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पररच्छे द - ५
प्रमुख समस्या तथा च ुनौतीिरू
प्रमुख समस्या
 समाजमा रिे को हपतहसत्तात्मक सोच अझै कायम रिनु ।
 हवकासका सबै चरणिरूमा महिलालाई सार िूत तवरलेसििानगता गराउन
नसक्नु।
 महिला हवकास कायविमिरूले लम्क्षत सबै क्षेर र वगवलाई समेट्न
नसक्नु।
 लैं नगक हिं सा अन्त्यका लानग आनथवक सशक्तीकरण र जनचेतनाको पक्ष
प्रिावकारी िुन नसक्नु।
 मानव बेचनबखन तथा ओसारपसार ननयन्रणका कायविमिरुलाई एकीकहत
रुपमा कायावन्वयन गनव नसक्नु ।
 एकीकहत त्यांक तथा सूचना प्रणालीको अिाव िुन ु ।
 आवश्यकताअनुरूप

ज्येष्ठ

नागररकसम्बन्धी

कायविमिरु

सं चालन

गनव

नसक्नु ।
 ज्येष्ठ नागररक सम्बन्धी कायविमिरू सं चालन गनव स्रोत र साधनको अिाव
िुन ु ।
 ज्येष्ठ नागररकिरूको ज्ञान, सीप र अनुिवको उपयोग गने कायविमिरूलाई
व्यापकता ददन नसक्नु ।अपांगता िएका व्यम्क्तिरूलाई उपलधध गराईएको
सेवा, सुहवधा न्यून रिनु ।
 अपांगता िएका व्यम्क्तिरूका लानग रोजगार, स्वरोजगारका प्रवद्धवनात्मक
कायविमिरू पयावप्त रुपमा सं चालन िुन नसक्नु ।
 अपांगता सम्बन्धी सचेतना न्यून िुन ु ।
 बालबानलका र हकशोरहकशोरी सम्बन्धी कायविरूमा प्रिावकारी समन्वय र
सिकायव कायम िुन नसक्नु ।
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 बालबानलका सम्बन्धी हवद्यमान कानूनको कायावन्वयन पक्ष हफतलो िुन ु ।
 बालश्रमको समस्या अपेम्क्षत रुपमा समाधान िुन नसक्नु ।
 हवनिन्न कायवक्षर
े सँग सम्बम्न्धत हवर्यमाआवश्यक तालीमको अपयावप्तता ।
 ज्येष्ठ नागररकका पक्षमा हवनिन्न तिमा िएका ननणवय तथा कानुनले

प्रत्यािूत गरे का हवर्यलाई समेत पूणरु
व पमा कायावन्वयन गनव सहकएको
छै न।

 ज्येष्ठ नागररकको सं ख्या बहढरिे पनन अवस्थामा िएतपनन यसलाई सं वोधन
गनव पयावप्त श्रोत तथा साधन निुँदा कायविमलाई व्यापकता ददन सहकएको
छै न।

 ज्येष्ठ नागररकको स्वास््य, रे खदे ख, सुरक्षा र पुनस्थावपनाका लानग उपयोगी

कायविम सं चालन गनव नसक्दा ज्येष्ठ नागररकमा मनोवैज्ञाननक समस्या
ँ ै जाने सं िावना रिे को छ । ।
थहपद

 सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेरबाट सं चानलत कायविममा ननयमन र
समन्वय पयावप्त निएको।

 समुदायमा सकारात्मक िावनाको अपेम्क्षत हवकास िुन नसक्नु ।

 ज्येष्ठ नागररकिरूको ज्ञान,सीप र अनुिवको उपयोग गने तथा अन्तर पुस्ता
िस्तान्तरण कायविमिरूलाई व्यापकता ददन नसहकएको ।

 वहद्धाश्रम,

आरोग्य

आश्रम,

ज्येष्ठ

नागररक

ददवा

सेवा केन्र

तथा

क्लबिरूको सं चालन पूणव व्यवम्स्थत र सुहवधा सम्पन्न बनाउन नसक्नु ।
 महिला तथा बालबानलकािरूको बेचनबखन तथा ओसारपसार हवरुद्धको
राहिय कायवयोजना, २०६८ तथा कायावन्वयन योजना, २०७१ ले तय
गरे को उद्देश्यबमोम्जम म्जम्मेवार ननकायिरूबाट मानव बेचनबखन तथा
ओसारपसार ननयन्रणका लानग वाहर्वक कायविम माफवत सम्बोधन िुन
नसक्नु ।
 मानव बेचनबखन र वैदेम्शक रोजगारमा जाँदा िुने ठगी सम्बन्धमा मानव
बेचनबखन अनियोजन गने ननकाय तथा यस क्षेरमा काम गने सरोकारवाला
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ननकायबीच अवधारणागत स्पिताको अिावले गदाव पीडकिरूलाई सजायको
दायरामा ल्याउन समस्या परे को ।
 हवदे शबाट उद्धार गररएका मानव बेचनबखन तथा ओसारपसारबाट पीनडत र
प्रिाहवतिरूलाई औपचाररक सं यन्र तथा दुई दे श वीचको MOU को
अिावमा स्वदे श हफताव गनव लामो समय लाग्ने गरे को ।
 खण्डीकहत त्याङ्कको अिावमा प्राथनमकीकरण गरी एकीकहतरुपमा सेवा
सुहवधा हवतरण गनव नसहकएको ।
 मन्रालयमा उपलधध गराइएको बजेट अपुग िुन ु ।
 महिला तथा बालबानलका कायावलयमा िवन, सवारी साधन तथा हवनिन्न
कायावलय सामान र उपकरणको अिाव िुन ु ।
 नीनत, ऐन तथा ननयमावलीिरु आवश्यकतानुसार पररमाजवन िुन नसक्नु ।
 स्थानीय ननकायिरुमा ननवावम्चत जनप्रनतनननधको अिाविुन ु ।
 हवकासका सबै क्षेरिरुमा महिलाको सििानगता िुन नसक्नु ।
 महिलािरुलाई िे ने परम्परागत र रुहढवादी सोच अझै पनन कायमै रिनु ।
 सरकारी तथा गैरसरकारी ननकायिरुमा आवश्यक मारामा समन्वयको
अिाव िुन ु ।
 अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली प्रिावकारी निुन ु ।
प्रमुख च ुनौतीिरु:
 िालै को िूकम्पबाट अनििावकनबिीन र सं रक्षणनबिीन बालबानलकाको सं रक्षण
र पुनस्थावपन गने ।
 बालबानलका उपर िुने हिं सालाई न्यूनीकरण गने ।
 सवोच्च अदालतका फैसलािरूको कायावन्वयन गनुव |
 केन्रमूखी र शिर केम्न्रत गनतहवनध बढी िुन ु |
 सरकारी, ननजी क्षेरको काम गराईमा समन्वय र एकरूपताको कमी |
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 वास्तहवक र गररबीको मारमा परे का अपाििरूको पहिचान गरी सामाम्जक
सं रक्षण प्रदान गनुव |
 पूणव

अशक्त/बेसिारा

र

बेवाररसे

िएका

व्यम्क्तिरूलाई

प्राथनमकताका

आधारमा पुनस्थावपना केन्रमा राख्नु |
 अपािता सम्बन्धी आवश्यक सूचना तथा त्यांक अद्यावनधक गनुव |
 साववजननक स्थल सवारी साधन तथा अन्य सेवािरूलाई अपािमैरी बनाउनु|
 Right based Approach का आधारमा अनधकार प्रदान गनुव |
 अपािताको

हवहवधताका

आधारलाई

मध्यनजर

गदै

पिुँच

रोजगारीमा

बढाउनु |
 ज्येष्ठ नागररकिरुको ज्ञान,सीप, र अनुिवको उपयोग गने कायविमिरुलाई
व्यापकता ददनु ।
 वहद्धाश्रम, ज्येष्ठ नागररक, ददवासेवा केन्र तथा क्लबिरुको सं चालन
व्यवम्स्थत गराउनु ।
 ग्रामीण तथा दुगम
व क्षेर र गररबीको मारमा परे का पररवारका बालबानलका
तथा

हकशोरीिरुलाई

प्रदान

गररने

सेवा,

सुहवधामा

आशानतत

सुधार

बालबानलकािरुका

लानग

ल्याउनु।
 सडक

बालबानलका

तथा

जोम्खममा

रिे का

सामाम्जक सुरक्षा, सं रक्षण र पुनस्थावपन गनुव ।
 महिलाको श्रमलाई आनथवक उपाजवनयुक्त हियाकलापमा पररणत गनुव ।
 महिलालाई हवकासका सवै चरणमा सारिूत सििानगत गराउनु ।
 लैं नगक हिं साको अन्त्यका लानग आनथवक सशम्क्तकरण र जनचेतनालाई
प्रिावकारी बनाउनु ।
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पररच्छे द - ६
उल्लेम्खत समस्या तथा च ुनौतीिरू समाधानका लानग चाल्नुपने कदमिरू
 ज्येष्ठ नागररकिरूका पक्षमा हवनिन्न तिमा िएका ननणवय तथा कानूनको
ज्येष्ठ नागरकिरूले प्रत्यािुनत गनेगरी कायावन्वयन गने ।
 ज्येष्ठ

नागररकमा

रिे का

ज्ञान

र

सीपको

उपयोग

गनव

अन्तरपुस्ता

कायविमलाई व्यापक रुपमा लागू गने।
 सरकारी

तथा

गैरसरकारी

क्षेरद्वारा

सं चानलत

ज्येष्ठ

नागररकलम्क्षत

कायविममा ननयमन र समन्वय गने।
 समुदायमा ज्येष्ठ नागररकिरू प्रनत सकारात्मक िावनाको हवकासमा जोड
ददने ।
 ज्येष्ठ नागररकको सं ख्या बढ्दो अवस्थामा िएकोले यसलाई सं वोधन गने
खालका कायविमिरूलाई सं चालनमा ल्याउने |
 महिला तथा बालबानलकािरूको बेचनबखन तथा ओसारपसार हवरुद्धको
राहिय कायवयोजना, २०६८ तथा कायावन्वयन योजना, २०७१ ले तय
गरे को उद्देश्य बमोम्जम म्जम्मेवार ननकायिरूबाट मानव बेचनबखन तथा
ओसारपसार ननयन्रणका लानग वाहर्वक कायविम माफवत सम्बोधन गने।
 मानव बेचनबखन र वैदेम्शक रोजगारमा जाँदा िुने ठगी तथा मानव
बेचनबखनबीच

अनियोजन

गने

ननकाय

तथा

यस

क्षेरमा

काम

गने

सरोकारवाला ननकायबीच अवधारणागत स्पिताको लानग कानून सं शोधन
तथा अनुम्शक्षण कायविम सं चालन गने।
 हवदे शबाट उद्धार गररएका मानव बेचनबखन तथा ओसारपसारबाट पीनडत
तथा प्रिाहवतिरूलाई औपचाररक सं यन्र व्यवस्था तथा दुई दे शवीचको
MOU का लानग आवश्यक पिल गने।
 बालकल्याण सनमनतको कानूनी क्षेरानधकार बमोम्जमको जनशम्क्त र आनथवक
श्रोतको व्यवस्था िुनपु ने ।
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 बालकल्याण
सनमनतको

सनमनतको
छु ट्टै

सं स्थागत

कायावलय

िवन

हवकास
र

(सबै

कमवचारी)

म्जल्ला
कानून

बालकल्याण
बमोम्जम

िुन

व्यविाररक अभ्यास गनुप
व ने ।
 मन्रालयमा उपलधध गराउने बजेटमा वहहद्ध गदै जाने।
 महिला तथा बालबानलका कायावलयमा आवश्यकतानुसार श्रोत र साधनको
पिुँचमा हवस्तार गदै जाने ।
 नीनत,

ऐन, तथा ननयमावलीिरुको

आवश्यकतानुसार नयाँ ननमावण

र

पररमाजवन गदै जाने ।
 हवकासका सवै क्षेरिरुमा महिलािरुको सििानगता अनिवहहद्ध गने ।
 सरकारी तथा गैरसरकारी ननकायिरुवीचको समन्वय

सबल र प्रिावकारी

बनाउने ।
 अनुगमन तथा मुल्यांकन प्रणालीलाई सं स्थागत र प्रिावकारी बनाउने ।
महिला, बालबानलका तथा समाज कल्याणको क्षेरमा काम गरे का राहिय,
अन्तरावहिय र क्षेरीय सं स्थािरूसँग सम्पकव र समन्वय गने
 यौन अल्पसं ख्यक महिला, जेष्ठ नागररक तथा अपांगता िएका व्यम्क्त र
टु िरु ा,

असिाय

सडक

बालबानलकाको

कल्याणका

लानग

हवनिन्न

कायविमिरू सं चालन गने ।

गने।


ज्येष्ठ नागररक अन्तर पुस्ता कायविमलाई व्यापक रुपमा सं चालन
ज्येष्ठ नागररकिरूलाई आत्मननिवर बनाउन ज्येष्ठ नागररक लम्क्षत

कायविमिरू सं चालन गने ।




पशुपनत वहद्धाश्रमको सुदृढीकरण तथा व्यवस्थापन गने ।

ज्येष्ठ नागररकिरूको त्यांक सं कलन तथा प्रोफाइल अद्यावनधक गने।

अन्तरावहिय गैर सरकारी सं स्थािरूले नेपालमा कायविम सं चालन गदाव

मिालेखा ननयन्रक कायावलयबाट ननददवि गररएको वाम्णज्य बैंकमा खाता
सं चालन गनुव पने व्यवस्थालाई कायावन्वयन ल्याउन हवशेर् पिल गने।
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 स्रोत

र

साधनमा

पिुँच,

महिलािरूको

स्वानमत्व

र

ननयन्रण

कायविमिरूलाई प्राथनमकताकासाथ कायावन्वयनमा ल्याउने ।

 मानवबेचहवखन

तथा

ओसारपसार

ननयन्रण

राहिय

सनमनत

र

बढाउने
म्जल्ला

सनमनतिरूको सुदृढीकरण गदै मानव बेचहवखनहवरुद्धका कायविरुको तजुम
व ा र
कायावन्वयनमा अनधकतम समन्वय कायम गने ।

 स्थानीयस्तरमा आवश्यकतानुसार स्थानीय सनमनतिरूको गठन गरी मानव
बेचहवखन ननयन्रण गने ।

 औपचाररक तथा अनौपचाररक म्शक्षा माफवत व्यापक रुपमा मानव बेचहवखन
तथा ओसार पसार हवरुद्धमा जनचेतना अनिवहहद्ध गने ।

 आवश्यकतानुसार हवद्यमान कानून सं शोधन गने र नयाँ कानुनको ननमावण
गने।
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पररच्छे द - ७
कायवक्षर
े सम्बद्ध कुनै Thematic Areaको अध्ययन/हवश्लेर्णको हववरण र ननतजा
 मानव

बेचहवखन

तथा

ओसारपसारको

दृहिले

सं वेदनशील

म्जल्लािरूका

गा.हव.स. तथा न.पा मा रिेका आनथवक सामाम्जक रूपले पछानड परे का वा
जोम्खममा रिेका तथा जोम्खम उन्मुख क्षेर Area पहिचानका Desk Review
को िममा रिेको ।
 सशस्त्र द्बन्द्बबाट बढी प्रिाहवत २० म्जल्लाका बालबानलकाको सं रक्षण,
पुनएवकीकरण तथा पुनस्थावपनाका लानग त्याङ्क सं कलन गररएको ।२०
म्जल्लामा द्बन्द्बबाट प्रिाहवत बालक ९५१३ र बानलका ६६९५ गरी
१६२०८ जना, द्बन्द्बबाट प्रिाहवत िएर हवनिन्न २४ म्जल्लामा सिालनमा
रिेका आवासीय बालगहिमा रिेका बालक १६४ र बानलका १६७ गरी
३३१ जना र हवनिन्न ५ वटा शहिद प्रनतष्ठानमा रिेका बालक ८५५ र
बानलका ५०९ गरी १३६४ जना रिेको पाइयो ।यसरी २० म्जल्लासहित
प्रनतष्ठानमा रिेका समेत गरी द्बन्द्बबाट प्रिाहवत िएका बालक १०५३२ र
बानलका ७३७१ गरी जम्मा १७९०३ जना रिेको पाइयो ।
 काठमाडौं उपत्कामा रिेका सडक बालबानलकाको क्षेरमा कायवरत सं घसं स्था
र

बालबानलकाको लेखाजोखा गरी उपत्यकामा १५ वटा सं स्थािरुले सडक

बालबानलकाको क्षेरमा काम गरररिेको पाइयो । यी १५ वटा सं स्थाको
सम्पकव गहिमा १७३ जना, सामाम्जकीकरण केन्रमा २७२ जना र सीप
हवकास केन्दमा ६० जना गरी जम्मा ५०५ सडक बालबानलकालाई सं रक्षण
तथा व्यवस्थापन गरररिेको पाइयो । उल्लेम्खत १५ वटा सं स्थािरुको कूल
क्षमता ९४१ जना सडक बालबानलका राख्न सक्ने दे म्खएकोले अझै थप ४३६
जना सडक बालबानलकालाई ती सं स्थािरुबाटै

व्यवस्थापन गनव सहकने

दे म्खन्छ । उपत्काको हवनिन्न थप २० वटा सडकिरुमा २०० जना सडक
बालबानलका रिेको पाइएको छ। यसरी काठमाडौं उपत्कामा कूल ७०५
जना सडक बालबानलका रिेको पाइयो ।
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पररच्छे द - ८
महिला, बालबानलका तथा समाजकल्याण मन्रालयको िावी कायवददशा
 महिला, बालबानलका तथा समाज कल्याण र गैर-सरकारी सं स्थाका लानग

नीनत तजुम
व ा गने, कायविमको खाका बनाउने र त्यसको कायावन्वयन,
अनुगमन तथा मूल्यांकन गने ।

 महिला, बालबानलका तथा समाज कल्याणका लानग अध्ययन, अनुसन्धान, सिे

गने तथा यी हवर्यिरूमा राहिय र अन्तरावहिय कायवशाला तथा सम्मेलन
सं चालन गने |

 Gender Databaseतयार गने ।

 सामाम्जक हवज्ञान अनुसन्धान प्रनतष्ठानको कानूनी र सं स्थागत व्यवस्था गने ।
 मन्रालयमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS)को स्थापना गने।
 ज्येष्ठ

नागररकका

पक्षमा

िएका

राहिय

तथा

ननणवयिरूको प्रिावकारी कायावन्वयनमा जोड ददने ।

अन्तरावहिय

नीनत

तथा

 आयोजना तजुम
व ाको िममा लैं नगक पद्धनतिरूको हवकास, कायावन्वयन र
अनुगमन गने ।

 बालहववाि
ल्याउने।

अन्त्यका

लानग

राहिय

रणनीनत

तजुम
व ा

गरी

कायावन्वयनमा

 वैकम्ल्पक स्यािार सम्बन्धी ननदे म्शका तयार गरी कायावन्वयनमा ल्याउने ।
 राज्यबाट

प्रदान

गने

यातायात,

स्वास््य

जस्ता

सेवा,

सुहवधामा

ज्येष्ठ

नागररकिरूलाई प्राथनमकता ददने । त्यस्ता सुहवधािरू उपलधध गराउने
कायवमा ननजी क्षेर र गैर सरकारी सं स्थालाई पनन प्रोत्साहित गने ।

 साववजननक प्रयोगका साधन र िौनतक सं रचनािरूलाई ज्येष्ठ नागररकमैरी
बनाउने ।

 वहद्धाश्रम ननमावण र सं चालन कायवमा ननजी क्षेरसँग सिकायव र साझेदारी गने।
 समाज कल्याण ऐन, २०४९ को समयानुकूल सुधार गने।

 गैरसरकारी सं स्था/अन्तरावहिय गैर सरकारी सं स्थाका कायविमलाई िूकम्प
पीनडत लगायत अन्य प्राथनमकता प्राप्त क्षेरमा सं चालन गनव प्रोत्साहित गने।
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 राहिय तथा अन्तरावहिय गैर सरकारी सं स्थाको जन लेखापरीक्षण र कायविम
ु ाइ गने प्रणालीलाई अवलम्बन गदै लै जाने ।
तथा खचवको साववजननक सुनव

 महिलाहवरुद्ध िुने सवै प्रकारका हिं सा, शोर्ण तथा हविेद र बहिष्करणको
रोकथाम एवं ननयन्रणका लानग कानूनी सं स्थागत तथा सं रचनागत सुधारका
उपायिरूलाई प्रिावकारी रूपले कायावन्वयनमा ल्याउने ।

 महिला हवकास कायविमको क्षेर हवस्तार गदै
प्रिावकाररता ल्याउने ।

कायावन्वयन पक्षमा थप

 बेचहवखनमा परे का बालबानलका तथा हकशोर हकशोरीका लानग राित,
पुनस्थावपन,

पुननमवलन

कायावन्वयनमा ल्याउने।

तथा

मनोवैज्ञाननक

परामशव

सेवाका

कायविमिरू

ु धमवपर
ु ी व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवलाई
 अन्तदे शीय तथा आन्तररक धमवपर
थप व्यवम्स्थत र पारदशी बनाउने ।

 हकशोर हकशोरीिरूका लानग जीवनउपयोगी सीप प्रदान गनव सरकारी, गैर
सरकारी तथा ननजी क्षेरलाई प्रोत्सािन गने ।
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