
नेपाल सरकार
महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय

आ.व. २०७७/०७८ को वाहषिक समीक्षा
तथा 

मन्त्रालयस्तरीय हवकास समस्या समाधान सलमलत
(MDAC) को बैठक

लमलतिः २०७८/०५/३०



राष्ट्रिय लक्ष्यहरु
पन्ध्रौ योजनाको नतिजा सुचकको उपलब्धी

क्र.
स.

नलतजा सचुक एकाइ लक्ष्य 
(०८०।०८१)

लक्ष्य
(०७७।७
८)

उपलब्धी
(२०७७।७८)

तथ्याङ्क
स्रोत

१ लैंलगक सशक्तिकरण 
सचुकाांक

सचुकाांक 0.६४ ०.६१ ०.५६

२ लैंलगक असमानता सचुकाांक सचुकाांक 0.३९ ०.४४ ०.५५८ नेपाल मानव 
ववकास 
प्रतिवेदन–२०२०

३ लैहिक हवकास सूचनकाांक सचुकाांक ०.९६३ ०.९४३ ०.८७० नेपाल मानव 
ववकास 
प्रतिवेदन–२०२०

४ १५ देक्ति १९ वषि समूिका 
हववाहित हकशोरी

प्रलतशत ८ १५ १९.३ NMIC,
2019

५ प्रजनन िक सम्बन्त्धी लनणिय 
गने महिला १५ देक्ति ४९ 
उमेर समूि अनपुात

प्रलतशत ८० ७१ N/A

६ ज्येष्ठ नागररक ददवा सेवा 
केन्त्र तथा लमलन केन्त्र

सांख्या ७५३ ३५० २११ MoWCSC



क्र.
स.

नलतजा सचुक एकाइ लक्ष्य 
२०८०।८१

लक्ष्य
२०७७।
७८

उपलब्धी 
२०७७।७८

तथ्याङ्क
स्रोत

७ मानव वेचहविन 
हपलित प्रभाहवतका 
लालग पनुस्थािपना 
केन्त्र सांचालन
भएका क्तजल्ला

सांख्या १६ १३ १० MoWCSC

८ सिक बालबाललका
उद्धार तथा 
व्यवस्थापन

जना २०० ३५५

यस आव 
सम्म १८०१

NCRC

९ दगुिम क्षेरमा ज्यान 
जोक्तिममा परेका
गभिवलत तथा सतु्केरी
महिलािरुको िवाइ 
उद्धार

जना ६० १०३

यस आ.व. 
सम्म २१६
जना

MoWCSC

राष्ट्रिय लक्ष्यहरु
पन्ध्रौ योजनाको नतिजा सुचकको उपलब्धी



नीलत तथा कायिक्रम र बजेट
हववरण सांख्या कैहियत

जम्मा नीलत बुुँदा ८

३९ वटा 
हक्रयाकलापमध्ये

• २७ वटा सम्पन्न
भएको
• १२ वटा कायि
भइरिेको

जम्मा बजेट विव्य बुुँदा ७
जम्मा हक्रयाकलाप २७
जम्मा माइलस्टोन : ३९

• महिला क्षेर १३
• बालबाललका क्षेर ५
• अपाांगता क्षेर ८

• ज्येष्ठ नागररक क्षेर ५

• अगैसस/गैसस क्षेर ८



लस नां नलतजा सूचक इकाई वाहषिक लक्ष्य वाहषिक 
प्रगलत

१ दगुिम क्षेरमा ज्यान जोक्तिममा परेका गभिवती तथा सतु्केरी 
महिलाको िवाई उद्धार 

जना ८५ १०३

२ महिला उद्दमक्तशलता सिजीकरण केन्त्रको स्थापना स्थानीय 
ति

७० ३०

३ क्तजहवकोपाजिन सधुार कायिक्रमबाट सीप हवकास ताललम तथा 
प्रहवलध प्राप्त महिला 

महिला २६६५ १५००

४ िराएर िेला परेका वेवाररसे िेला परेका र जोक्तिममा परेका 
बालबाललकाको उद्धार सांरक्षण तथा व्यवस्थापन

बालबालल
का

३००० ३८०७

५ अपािता भएकालाई सिायक सामग्री उत्पादन तथा हवतरण जना ४००० १६२६
६ ज्येष्ठ नागररक ददवा सेवा तथा लमलन केन्त्र सांचालन वटा ३५० २११
७ पूुँजीगत िचि प्रलतशत १०० ६५.७२

८ बेरुज ुिर्छ्यौट प्रलतशत १०० २३.१७
९ गनुासो िर्ियौट  प्रलतशत १०० ८०

आ.व. २०७७/०७८ को नीलत कायिक्रम (MILESTONE) को नलतजा 
सूचकको प्रगलत



हववरण वाहषिक बजेट वाहषिक 
िचि 

वाहषिक 
प्रगलत प्रलतशत

चालु
७६,८२,२९ ५७,६८,६४ ७५.०९

पुुँजीगत ११,४०,५६ ७,४९,५७ ६५.७२

जम्मा
८८,२२,८५ ६५,१८,२१ ७३.८७

आ.व. २०७७/०७८ को बजेट तथा िचि 

रु. हजारमा 



वावषिक बजेट र खर्ि

०
१००००००००
२००००००००
३००००००००
४००००००००
५००००००००
६००००००००
७००००००००
८००००००००

र्ालु पूजजगि

७६८२२९८८४

११४०५६०००

५७६८६३८१९

७४९५७६०३

वावषिक बजेट
वावषिक खर्ि



वार्षिक प्रगति प्रतिशि

८८.२९%

७३.८७% भौतिक प्रगति
ववविय प्रगति



आ.व. २०७७/०७८ को आयोजनागत बजेट तथा िचि
-७ वटा P1 र २ वटा P2)

लस
.न
.

ब.उ.क्तश.न
.

कायिक्रमको नाम वाहषिक 
वजेट रु. 
िजारमा

तेस्रो 
चौमालसक 
बजेट

तेस्रो
चौमालस
क िचि

वाहषिक
िचि रु. 
िजारमा

बाहषिक
भौलतक
प्रगलत
(%)

हवक्तिय 
प्रगलत(%

)

१ ३४०००
०११

महिला बालबाललका
तथा ज्येष्ठ नागररक
मन्त्रालय P1

१२,३२,२
९

५६३२५ ५०६५
६

९,६६,४९ ८०.२३ ७८.४३

२ ३४०००
०१२

पशपुलत वदृ्धाश्रम P1 २,९०,०० १००९६ ६८६१ १,५८,७८ ९२.६४ ५४.75

३ ३४०००
१०१

लैंलगक हिांसा
लनवारण तथा मानव
बेचहविन लनयन्त्रण
कायिक्रम P1

४,२३,०० २९२५ १२३६
२

३,३७,०
९

९६.१५ ७९.६
९

४ ३४०००
१०२

सामाक्तजक हवकास
कायिक्रम P1

१८,६९,०
०

५५७५० १२५६
१३

१५,०६,२
३

८६.९ ८०.५९

५ ३४०००
१०३

बाल हवकास 
कायिक्रम P1

८,७९,५० १५००० ३९६६
७

७,२२,१६ ८४.९० ८२.११



आ.व. २०७७/०७८ को आयोजनागि बजेट िथा खचि 

लस.
न.

ब.उ.क्तश.
न.

कायिक्रमको
नाम

वाहषिक 
वजेट 

तेस्रो 
चौमालसक 
बजेट

तेस्रो 
चौमालसक 

िचि 

वाहषिक
िचि रु.
िजारमा

बावषिक
भौलतक
प्रगलत
(%)

हवक्तिय 
प्रगलत(%)

६ ३४००
०१०५

राष्ट्रपलत
महिला 
सशक्तिकरण
पररयोजना P1

२५,००,

००
८९२०० १५०१५

३
१६,९५,
६९

६३.४
९

६७.८२

७ ३४००
११०१

महिला तथा
बालबाललका
हवभागP1

८७६५
६

३२९४६ २०८७२ ४,२६,०
१

८९.१
४

४८.६

८ ३४०४
१०११

समाज कल्याण 
पररषद् P2

८०,०० १९३४ ४००० ८०,०० १०० १००

९ ३४०८
१०११

राहष्ट्रय 
बालअलधकार 
पररषद् P2

६,७२,५
०

२७१४४ ४२१९५ ६,२५,७
६

९५.८
०

९३.०५

जम्मा ८८,२२,

८५
२७८५०

५
४५२३७

९
६५,१८,

२१
८८.२
९

७३.८७



मन्ध्रालय अन्ध्िगिि सचंाललि P1 आयोजनाहरुको प्रगति  
र्ववरण

P1 कायिक्रमिरु : ७ वटा मा
• ८० प्रलतशत भन्त्दा बढी प्रगलत भएका आयोजनािरुको सांख्या - ६
• ५० प्रलतशत देक्ति ८० प्रलतशत सम्म प्रगलत भएका 

आयोजनािरुको सांख्या – १
• ५० प्रलतशत भन्त्दा कम प्रगलत भएका आयोजनािरुको सांख्या – ०



सामाक्तजक हवकास कायिक्रम १

क्र.
स

कायिक्रम वाहषिक मखु्य उपलब्धी
लक्ष्य प्रगलत/

प्रलतशत

१. ज्येष्ठ नागररक अस्पताल 
तथा पशपुलत वदृ्धाश्रम 
भवन लनमािण (गोठाटारमा)

१ ५0 सिरी हवकास तथा भवन लनमािण
हवभागसुँग को सिकायिमा ५०
शैय्याको ज्येष्ठ नागररक अस्पताल
सहित १७५ जना क्षमताको रु.८०
करोि लागतको पशपुलत वदृ्धाश्रम
लनमािणको लालग DPR तयार भएको ।

२
ज्येष्ठ नागररकको के्षरमा 
काम गने सांघ सांस्थालाई 
अनदुान उपलब्ध

१ १००
कायिहवलध सहित कायािन्त्वयनका लालग
सम्बक्तन्त्धत स्थानीय ति मािि त ३४
सांस्थािरुलाइ सशित अनदुान पठाइएको
।

ज्येष्ठ नागररक सांरक्षण तिि



सामाक्तजक हवकास कायिक्रम २

क्र.
स

कायिक्रम वाहषिक मखु्य उपलब्धी
लक्ष्य प्रगलत/

प्रलतशत
३ ज्येष्ठ नागररक लमलन केन्त्र

लनमािण तथा सांचालन (वटा)
१०० ११ सात प्रदेशका ११ (एघार) स्थानीय तिमा

सशति अनदुान रकम रु ३ करोि ५०
लाि िस्तान्त्तरण भएको।
(रामपरु न.पा पाल्पा, सजधिखकि न.पा. अर्ािखार्ी,
पधर्देवल ववनायक न.पा. अछाम, गौरादह न.पा
झापा, मनहरी गा.पा. मकवानपरु, पोखरा
महानगरपाललका कास्की, ववरेधरनगर न.पा सखेुि,

लक्ष्मीतनया गा.पा. िनषुा, गोलबजार न.पा लसराहा,
लमथिला बबहारी न.पा िनषुा, ददक्िेल रुपाकोट न.पा
खोटाङ)

४ ज्येष्ठ नागररक सम्बन्त्धी ५
वषे रणनीलतक कायियोजना
तजुिमा

१ १००
प्रारक्तम्भक मस्यौदा तयार गररएको।

५ ज्येष्ठ नागररक कोषमा रकम
थप

१ १०० ज्येष्ठ नागररकको िक अलधकार
सांरक्षणको लालग स्थाहपत कोषमा ५
लाि रकम थप गररएको ।

ज्येष्ठ नागररक सांरक्षण तिि



सामाक्तजक हवकास कायिक्रम ३

क्र
स

कायिक्रम वाहषिक मखु्य उपलब्धी
लक्ष्य प्रगलत/

प्रलतशत
१ अपािता भएका व्यक्तििरुको

क्षेरमा कायिरत सांघ सांस्थालाई
अनदुान उपलब्ध गराउने ।

१ १०० कायिहवलध सहित कायािन्त्वयनका लालग
२६ सांस्थािरुलाई स्थानीय ति मािि त
सशित अनदुान पठाइएको । नेपालभर
िाल ४६ वटा सांस्थामा १८००
जनाले पनुस्थाहपत सेवा ललइरिेको
।

२ पिुुँचयिु भौलतक सांरचना तथा
सांचार सेवा लनदेक्तशका, २०६९
तथा सूचना तथा सियोगी कक्ष
सांचालन सम्बन्त्धी कायिहवलध,

२०७१ पररमाजिन गने

१ ५० अपािता भएका व्यक्तिका लालग
पिुुँचयिु प्रणाली सम्बन्त्धी लनदेक्तशका
२०७८, को मस्यौदा तयार भएको ।

अपािता अलधकार प्रवद्धिन तिि



सामाक्तजक हवकास कायिक्रम ४

क्रस कायिक्रम वाहषिक मखु्य उपलब्धी
लक्ष्य प्रगलत/

प्रलतशत

३ वेसिारा, पूणि अशि अपािता
भएका व्यक्तििरुलाइ
पनुस्थािपना सेवा सांचालन

१ १०० हवलभन्न सांघ सांस्थाको सियोगमा २४२
जना अपाांगता भएका व्याक्तिलाई
पनुस्थािपना सेवा उपलब्ध गराइएको ।

४ अपाितामैरी नेपाल घोषणको
लालग सूचक तयार गने ।

१ प्राप्त प्रस्ताविरु TOR बमोक्तजम नभएकोले
काम सम्पन्न िनु नसकेको ।

५ अपािता सम्बन्त्धी राहष्ट्रय 
कायियोजना तयार गने । 

१ ५० अपािता भएका व्यक्तिको राहष्ट्रय 
कायियोजना (आ. व. २०७७/७८ देक्ति 
20८७/८८) को मस्यौदा तयार भएको 
।

अपािता अलधकार प्रवद्धिन तिि



सामाक्तजक हवकास कायिक्रम ५

क्र
स

कायिक्रम वाहषिक मखु्य उपलब्धी
लक्ष्य प्रगलत/

प्रलतशत

६ अपािता भएका व्यक्तिको सम्बन्त्धमा
राहष्ट्रय प्रलतवेदन तयार तथा अपािता
सम्बन्त्धी स्रोत पकु्तस्तका अद्यावलधक गने

१ १०० स्रोत पकु्तस्तका अद्यावलधक गररएको साथै राहष्ट्रय
प्रलतवेदन  तयार गरी प्रकाशन गररएको ।

७ बहिरा अपाांगता भएका व्यक्तिको
सांचार सिजताका लालग सबै
प्रदेशमा दोभाषे ताललम सांचालन

१ 100  राहष्ट्रय बहिरा मिासांघ मािि त सातैवटा
प्रदेशबाट २५ जना सिभागी गराइ लकु्तम्बनी
प्रदेशको बटुवलमा तीन महिने आवासीय
दोभाषे तालीम प्रदान गररएकोमा १२
जनाले आांक्तशक रोजगारी प्राप्त गरेका ।

 प्राइम हट.लभ. मा िरेक ददन बेलकुा ६:००
देक्ति ६:३० सम्म साांकेलतक भाषामा
समाचार प्रशारण गररएको ।

 दोभाषकेो लाइसेक्तन्त्सिका लालग मलु्याङ्कन
कायिहवलध तयार गररएको ।

८ अपािता भएका व्यक्तििरुलाई 
सिायक सामग्री उपलब्ध

१ ४१ १६२६ जना अपािता भएका व्यक्तिलाई 
सिायक सामग्री हवतरण गररएको ।

अपािता अलधकार प्रवद्धिन तिि



•

सामाक्तजक हवकास कायिक्रम ६
सांघ सांस्था समन्त्वय तिि

क्र
.स

कायिक्रम वाहषिक मखु्य उपलब्धी
लक्ष्य प्रगलत 

/प्रलतशत
१ अन्त्तरािहष्ट्रय/राहष्ट्रय गैर 

सरकारी सांस्थािरुको 
सिजीकरण बैठक 
ब्यबस्थापन गने ।

२०
वटा

१००
• सिजीकरण सलमलतको ५९ वटा बैठक बसी
साधारण र पररयोजना प्रस्ताविरु उपर
र्लिल गरी आवश्यक सझुाविरु ददइएको

• ४३ वटा साधारण सम्झौता र ३२ वटा
पररयोजना सम्झौताका लालग सिमलत
ददइएको

• अ.गै.स.स.का साधारण/पररयोजना सम्झौता
बमोक्तजम ७२ वटा कायिसिमलत, ६० वटा
गैरपयिटकीय लभसाका लालग सम्बक्तन्त्धत
लनकायमा लसिाररस गररएको ।

२
अन्त्तरािहष्ट्रय/राहष्ट्रय गैर 
सरकारी सांस्थािरुको 
मन्त्रालयस्तरबाट 
अनगुमन मलु्याांकन 
गने।

१
चेकललष्ट तयार भएको तर कोलभि-१९
जोक्तिमका कारण स्थलगत अनगुमन कायि िनु
नसकेको ।



•

सामाक्तजक हवकास कायिक्रम ७
सांघ सांस्था समन्त्वय तिि

क्र.स कायिक्रम वाहषिक मखु्य उपलब्धी

लक्ष्य प्रगलत/प्रलतशत

३ हवलभन्न प्रलतष्ठान, सांघ
सांस्थािरुले प्राप्त गरेको जग्गा
तथा अन्त्य भौलतक सम्पलतको
एकीकृत तथ्याांक सांकलन र
उपयोगको अवस्था अध्ययन
गने ।

१ २० १४४ वटा सामाक्तजक सांघ
सांस्थाको सम्पक्ति हववरण प्राप्त
भएको ।

पशपुलत बदृ्धाश्रम
१ पशपुलत वदृ्धाश्रम १०६

जना
१०६ जना (महिला ६४ र
परुुष ४२ जना) ज्येष्ठ
नागररकिरु लाई आवास, भरण,

पोषण, स्वास्थ्य उपचार सेवा
उपलब्ध गराइएको।



लैंलगक हिांसा लनवारण तथा मानव वचेहविन लनयन्त्रण
कायिक्रम १

क्र.स कायिक्रम वाहषिक मखु्य उपलब्धी

लक्ष्य प्रगलत/
प्रलतशत

१ लैंलगक हिांसा लनवारण कोष
सांचालक सलमलतको बैठक

५ १०० • ८ वटा बैठक बसेको।
पीलितिरुलाई रु. ८ लाि क्षलतपूलति
उपलब्ध गराउन क्तजल्ला प्रशासन
कायािलय काठमािौ, तनिुुँ र
मकवानपरुमा पठाइएको।
• ७६ जना लैलगांक हिांसा पीलितलाई
उद्दार गररएको ।

२ लैंलगक हिांसा लनवारण कोषमा
रकम जम्मा गने।

१ १०० लैंलगक हिांसा लनवारण कोषमा रु.
६० लाि रकम जम्मा भएको ।

लैंलगक हिांसा लनवारण तिि



लैंलगक हिांसा लनवारण तथा मानव वेचहविन लनयन्त्रण
कायिक्रम २

क्र.
स

कायिक्रम लक्ष्य प्रगती/
प्रलतशत

मखु्य उपलब्धी

३ • राहष्ट्रय स्तरको मांगला सािना
दीघिकालीन पनुस्थािपना केन्त्रको
व्यवस्थापन तथा सांचालनको
लालग सांस्था र्नौट गने।
• मांगला सिना दीघिकालीन
पनुस्थािपना केन्त्र सांचालन गनि
सशति अनदुान ददने ।

१ १०० एलबलस नेपाललाई रु.६८ लाि 
९९ िजार रकम उपलब्ध 
गराइएको। उि पनुस्थािपनामा 
१८ जना हिांसा पीलित महिलाले 
सेवा पाइरिेका ।

४ लैंलगक हिांसा पीलित र मानलसक
सन्त्तलुन गमुाएका महिलािरुको
पनुस्थािपनाका लालग स्थाहपत
अल्पकालीन सेवा केन्त्र कोक्तशश
सांस्थालाई अनदुान ददने ।

१ 70 उि सांस्थालाई पनुस्थािपना भवन
लनमािण गनि रकम अनदुान
उपलब्ध गराइएको ।पनुस्थािपना
भवन लनमािण भइरिेको ।

लैंलगक हिांसा लनवारण तिि



लैंलगक हिांसा लनवारण तथा मानव वेचहविन लनयन्त्रण
कायिक्रम ३

क्र
.
स

कायिक्रम लक्ष्य प्रगती
/प्रलत
शत

मखु्य उपलब्धी

७ पनुस्थािपना केन्त्र, लैलगक हिांसा
लनवारण कोष स्थापना, लैंलगक
हिांसाबाट उपलब्ध गराइएको
क्षलतपूलति सम्बन्त्धमा अनगुमन गने
।

१ १०० नवलपरासी, रामेर्ाप र क्तचतवन
क्तजल्लाका ३/३ वटा गरी ९ वटा
स्थानीय तििरुमा अनगुमन
गररएको ।

८ रेलियो, टेललहवजनबाट सामाक्तजक
कुरीलत, हिांसा र मानव बेचलबिन
हवरूद्धका सांदेशमलुक सूचनािरु
लनमािण गरी प्रशारण गने ।

१ १००
प्रदेश २ र लकु्तम्बनी प्रदेशको एि.
एम. रेलियोबाट लैंलगक हिांसा
हवरूद्ध सामाक्तजक सचेतना/
सन्त्देशमलुक सूचनािरु प्रसारण
गररएको।

९ जेल सजायुँ भोलगरिेका महिला
तथा हकशोरीिरुका लालग
जनचेतनामूलक सकारात्मक सोच
सम्बन्त्धी प्रक्तशक्षण

३ ६७ भोजपरु र दाङ क्तजल्लामा कायिक्रम
सम्पन्न गररएको ।

लैंलगक हिांसा लनवारण तिि



लैंलगक हिांसा लनवारण तथा मानव वेचहविन लनयन्त्रण
कायिक्रम ४

क्र.स कायिक्रम वाहषिक मखु्य उपलब्धी
लक्ष्य प्रगलत/

प्रलतशत
१. मानव वेचहविन तथा ओसार

पसार हवरुद्ध राहष्ट्रय सलमलतको
वैठक

२ १०० राहष्ट्रय सलमलतका ४ वटा वैठक सम्पन्न ।
७८ जना मानव बेचहविन तथा

ओसारपसारबाट हपलित/प्रभाहवतिरूको बैदेक्तशक
उद्धार गरी पररवारमा पनुलमिलन गराएको ।

२ मानव वेचहविन तथा
ओसारपसार हवरुद्ध उप
सलमलतको वैठक

२ १०० 4 वटा बैठक सम्पन्न: TIP Report 2020 र
मानव बेचहविन तथा ओसारपसार लनयन्त्रण
ऐन २०६४ सांशोधनका लालग तयार गररएको
मस्यौदामा सरोकारवाला लनकायबाट राय
सझुाव सांकलन गररएको ।

३ लैंलगक हिांसा तथा मानव
वेचहविन पीलितको तत्काल
उद्धार, सांरक्षण र पनुिस्थापना
गने ।

१३३१ लैंलगक हिांसा तथा मानव वेचहविनमा परेका
१३३१ जनाको उद्धार गररएको (७८ जना
अन्त्तरािहष्ट्रय र १२५३ जना आन्त्तररक उद्धार)।

मानव वेचहविन तथा लनयन्त्रण तिि



लैंलगक हिांसा लनवारण तथा मानव वेचहविन लनयन्त्रण
कायिक्रम ५

क्र.
स

कायिक्रम वाहषिक मखु्य उपलब्धी

लक्ष्य प्रगलत/
प्रलतशत

४ मानव वेचहविनवाट पीलित तथा
प्रभाहवतिरुको लालग स्थाहपत
पनुस्थािपना कोषमा रकम थप गने।

१ १०० कोषमा रु.१ करोि जम्मा
गररएको।

५ मानव वेचहविन तथा
ओसारपसारबाट पीलित
प्रभाहवतिरुको लालग सांचाललत
पनुस्थािपना केन्त्रिरुको अनगुमन

२ १०० पसाि, कास्की, रूपन्त्देिी, सिेुत, 
क्तचतवनक्तस्थत  पनुस्थािपना 
केन्त्रको  अनगुमन गररएको । 

६ मानव वेचहविन तथा ओसारपसार
हवरुद्धको राहष्ट्रय प्रलतवेदन तयारी र
प्रकाशन

१ १०० राहष्ट्रय प्रलतवेदन २०७७  
तयार गरी प्रकाशन गररएको
।

मानव वेचहविन तथा लनयन्त्रण तिि



लैंलगक हिांसा लनवारण तथा मानव वेचहविन लनयन्त्रण
कायिक्रम ६

क्र.
स

कायिक्रम वाहषिक मखु्य उपलब्धी

लक्ष्य प्रगलत/
प्रलतशत

७ मानव वेचहविन तथा
ओसारपसार पीलित तथा
प्रभाहवतिरुको लालग
सीपमलुक तालीम तथा
रोजगारमूलक कायिक्रम

१ १०० मन्त्रालय, Winrock International र
लनजी क्षेरको सांयिु लगानीमा २०
जना मानब बेचहविन तथा लैहङ्कक
हिांसा पीलित/प्रभाहवत
महिलािरुलाई रोजगारमूलक
ताललम सांचालन भएकोमा १७ को
रोजगारीको सलुनक्तितता भएको ।

८ पनुस्थािपना केन्त्रमा रिेका
मानव वेचहविन तथा
ओसारपसार पीलित/
प्रभाहवतिरुलाई मनोसामाक्तजक
परामशि तथा अन्त्तरहक्रया

२ १०० लसन्त्धपुाल्चोक क्तजल्लामा १४ जना
र बाुँके क्तजल्लामा ३० जना गरी
जम्मा ४४ जना पीलितलाई
मनोसामाक्तजक परामशि प्रदान
गररएको।

मानव वेचहविन तथा लनयन्त्रण तिि



राष्ट्रपलत महिला सशक्तिकरण पररयोजना १

क्र.स कायिक्रम वाहषिक मखु्य उपलब्धी
लक्ष्य प्रगलत

/प्रलतशत

१ मयािददत महिनावारी
प्रवधिनका लालग
मन्त्रालयको महिला
शौचालयमा प्याि भेक्तन्त्िङ
मेक्तशन िररद गने ।

१ १०० •मन्त्रालयको ३ वटा महिला
शौचालय र राहष्ट्रय महिला आयोग
महिला तथा बालबाललका हवभागमा
प्याि भेक्तन्त्िङ मेक्तशन जिान गररएको
।

२ महिला उद्यमशीलता
हवकास हवक्तिय पिचु
प्रक्तशक्षण कायिक्रम (टेवा
प ुुँक्तज र प्रहवलध समेत )

२ १०० ५ प्रदेशका १०० जना महिला
उद्यमी र २५ वटा महिला समूिले
प्रहवलध प्राप्त गरेको।

३ िातैमा उद्यम एप लनमािण १ १०० महिला उद्यमीिरुबाट उत्पाददत
सामग्रीिरुको बजारीकरण समेतका
लालग एप लनमािण गररएको र
सांचालनको क्रममा रिेको ।



राष्ट्रपलत महिला सशक्तिकरण पररयोजना २

क्र
.स

कायिक्रम वाहषिक मखु्य उपलब्धी
लक्ष्य प्रगलत

/प्रलतशत
४ कुरीलत हवरुद्धको सामाक्तजक

साझा अलभयान सांचालन लालग
एहककृत कायियोजना लनमािण
गने ।

१ १०० कुरीलत हवरुद्धको एकीकृत कायियोजना
लनमािण भएको ।

५ दगुिम क्षेरमा ज्यान जोक्तिममा
परेका गभिवलत तथा सतु्केरी
महिलाको िवाई उद्धार गने
।

१ १०० हवलभन्न दगुिम क्तजल्लाका ज्यान जोक्तिममा
परेका १०३ जना गभिवती तथा
सतु्केरी महिलािरुको िवाई उद्धार
गररएको ।

६ समाजमा रिेका हवलभन्न
कुरीलतिरु (लैहिक हिांसा,
मानव वेचहविन, दाइजो,
बालहववाि लगायत) अन्त्त्यको
लालग ५ वषे रणनीलतक
कायियोजना ।

१ ३० समाजमा रिेका हवलभन्न कुरीलतिरु
अन्त्त्यका लालग ५ वषे रणनीलत तयार
गररएको।



राष्ट्रपलत महिला सशक्तिकरण पररयोजना ३

क्र.
स

कायिक्रम वाहषिक मखु्य उपलब्धी
लक्ष्य प्रगलत

/प्रलत
शत

७ महिला उद्यमीिरुको रोष्टर
तथा प्रोिाइल तयारी र
उद्यमी सांजाल लनमािण गने।

१ 25 रोष्टर तथा प्रोिाइल तयारीको लालग
प्राप्त हववरणिरु एकीकरणको कायि
भैरिेको।

८ बिु आयालमक नमनुा ग्राम
लनमािण व्यवस्थापन र महिला
उद्यमक्तशलता सिजीकरण
केन्त्र स्थापनाका लालग
मापदण्ि तयारी

१ १०० बिु आयालमक नमनुा ग्राम स्थापना
सम्बन्त्धी अवधारणा पर, २०७७ र
महिला उद्यमक्तशलता सिजीकरण केन्त्र
स्थापना सम्बक्तन्त्ध कायिहवलध, २०७७
स्वीकृत भएको।

९ राहष्ट्रयस्तर र प्रदेशस्तरमा
महिला उद्यमी मेला आयोजना

१ १०० महिलाद्वारा उत्पाददत सामाग्रीको
प्रदिशनी सम्बन्त्धी मापदण्ि, २०७७
तजुिमा गरी प्रदेश नां २ मा ३००
जनाको सिभालगतामा महिला उद्यमी
मेला आयोजना भएको ।



राष्ट्रपलत महिला सशक्तिकरण पररयोजना ४

क्र.
स

कायिक्रम वाहषिक मखु्य उपलब्धी
लक्ष्य प्रगलत/

प्रलतशत
१० अलत हवपन्न तथा पर्ािी

परेका समदुायका 
महिलािरुको लालग 
जीहवकोपाजिन सधुार तथा 
स्वरोजगार कायिक्रम

१ १०० जीहवकोपाजिन सधुार तथा स्वरोजगार
कायिक्रम सांचालन मापदण्ि, २०७७
तजुिमा गरी कायिहवलध सहित मानव
हवकास सचुकाांकमा पर्ालि परेका
५५ क्तजल्लाका १०० स्थानीय
तिलाई सशति अनदुान पठाईएको।

११ सांघ प्रदेश स्थानीय तिको
समन्त्वय र साझेदारीमा
स्थानीय तिमा महिला
उद्यमशीलता सिजीकरण
केन्त्र सांचालन गने ।

७० ३०
वटा

७० वटा स्थानीय तििरुमा
स्थापनाका लालग पठाइएकोमा ३०
स्थानीय तिमा महिला उद्यमशीलता
सिजीकरण केन्त्रमा स्थापना भएको
।

१२ राष्ट्रपलत महिला समनु्नती
परुस्कार (७ प्रदेश तथा
राहष्ट्रयस्तर )

१ १ महिला उद्यमीका लालग समनु्नलत
परुस्कार मापदण्ि २०७७ तयार गरी
सातै प्रदेशमा ७ जना महिलालाई
परुस्कृत गररएको ।



राष्ट्रपलत महिला सशक्तिकरण पररयोजना ५

क्र.स कायिक्रम वाहषिक मखु्य उपलब्धी

लक्ष्य प्रगलत/प्र
लतशत

१३ प्रदेश र स्थानीय तिको
समन्त्वय र साझेदारीमा
कुररलत हवरुद्धको सामाक्तजक
साझा अलभयान सांचालन ।

३ ३३ सदुरुपक्तिमको बझाङ क्तजल्लाको
तलकोट गाउुँपाललकामा र्ाउगोठ
अन्त्त्य तथा मयािददत महिनाबारी
प्रबद्धिन सम्वक्तन्त्ध साझा अलभयान
कायिक्रम सम्पन्न ।

१४
महिला सशिीकरणका
लालग र्ारािरुको लमलन
सांसद कायिक्रम सञ्चालन
गनि लतलतक्षा िाउन्त्िेसनलाई
अनदुान ददने

१ ० कोलभिको कारणले कायि िनु
नसकेको ।



राष्ट्रपलत महिला सशक्तिकरण पररयोजना ६

क्र.स कायिक्रम वाहषिक मखु्य उपलब्धी
लक्ष्य प्रगलत/

प्रलतशत

१ राहष्ट्रय लैंलगक समानता 
नीलतको तयारी र हवतरण

१ १०० सम्माननीय राष्ट्रपलतज्यूबाट
अन्त्तराहष्ट्रय महिला ददवस (२०७७
िागनु २४) मा राहष्ट्रय लैंलगक
समानता नीलतको साविजलनकीकरण
भएको र हवतरण भइरिेको ।

२ CEDAW/BPFA को दोस्रो
कायािन्त्वयन कायियोजना
तयारी र्पाई तथा हवतरण

१ १०० कायियोजना तयार भएको ।

३ अन्त्तिराहष्ट्रय प्रलतबद्धता 
अनरुुप लनलमित कानूनको 
कायािन्त्वयनको अध्ययन 
तथा प्रलतवेदन तयारी

१ १०० महिला कानून र हवकास मञ्च
(FWLD) ले कायि सम्पन्न गरी
प्रलतवेदन तयार भएको।

महिला हवकास तथा लैंलगक मूलप्रवाहिकरण तिि  
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क्र
.स

कायिक्रम वाहषिक मखु्य उपलब्धी

लक्ष्य प्रगत/
प्रलतशत

४. एकल महिला सरुक्षा कोषमा 
रकम जम्मा गने ।

१ १०० एकल महिला सरुक्षा कोषमा रु.
१० लाि जम्मा गररएको ।

५. जैहवक स्यानीटरी प्याि 
बनाउने महिलािरुद्वारा 
प्रवलधित उद्योगिरुलाई 
प्रोत्सािन अनदुान उपलब्ध 
गराउने।

१ १०० जैहवक स्यानेटरी प्याि बनाउने 
महिलािरुद्वारा प्रवलधित उद्योगलाई 
३ लाि अनदुान प्रदान गररएको ।

महिला हवकास तथा लैंलगक मूलप्रवाहिकरण तिि   



महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय १

क्र.
स

कायिक्रम मखु्य उपलब्धी

१ सवोच्च अदालतबाट जारी भएका लनदेशनात्मक आदेश तथा िैसला कायािन्त्वयन
सम्बन्त्धी १२ वटा बैठक गररएको।

२ सम्मालनत अदालतको आदेश कायािन्त्वयनको क्तशललसलामा ११ वटा हवलभन्न हवषयका
मदु्दािरुको ललक्तित जवाि मिान्त्यायालधविाको कायािलय मािि त सवोच्च अदालतमा
पठाईएको ।

३ नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गने प्रयोजनाथि मरुण हवभाग लसांिदरबार,
काठमाण्िौमा ३ वटा सूचना प्रकाशनको लालग पठाईएको ।

४ मन्त्रालयसुँग सम्बक्तन्त्धत १७ वटा नीलत, रणलनलतक कायियोजना, कायिहवलध, मापदण्ि
तथा लनदेक्तशकालाई पररमाजिनसहित तोहकएको कानूनी ढाुँचामा बनाई पेश
गररएको।

कानून शािा तिि
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क्र
स

कायिक्रम वाहषिक मखु्य उपलब्धी

लक्ष्य प्रगलत/
प्रलतशत

१ प्रदेश तथा स्थानीय तिमा
लैंलगक तथ्याांक लनमािण,
ब्यबस्थापन र ररपोहटिंगका
लालग क्षमता हवकास
ताललम सांचालन गने ।

३ ६७  भोजपरु र रसवुा क्तजल्लाका स्थानीय तिमा
कायिरत कमिचारीिरुलाई २ ददने क्षमता
हवकास ताललम सांचालन गररएको |

२ यौलनक तथा लैंलगक
अल्पसांख्यकिरु प्रलत
रिेको भ्रम िटाउन
अन्त्तरहक्रया गोष्ठी सांचालन
गने

१ १०० • कोलभि १९ को सम्बन्त्धमा यौलनक तथा
लैंलगक अल्पसांख्यक समदुायका समस्या
तथा आगामी कायिददशा सम्बन्त्धमा भच ुिवल
रुपमा सांस्थाका प्रलतलनलधिरुसांग अन्त्तरहक्रया
गररएको ।

• कोलभि १९ बाट प्रभाहवतिरुको लालग
सशति अनदुानको रकमबाट राित हवतरण
गनि अनमुलत ददएको।

तथ्याांक हवश्लषेण तथा प्रकाशन तिि
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क्र
स

कायिक्रम वाहषिक मखु्य उपलब्धी
लक्ष्य प्रगलत/

प्रलतशत
३ लैंलगक तथ्याांक

अध्यावलधक तथा
प्रकाशन गने ।

१ १००  महिला, बालबाललका, अपाांगता भएका व्यक्ति
तथा जेष्ठ नागररक सम्बक्तन्त्ध तथ्याांकिरु
समेहटएको Compilation of social statistics
प्रकाशन गररएको |

४ बाहषिक प्रगलत पकु्तस्तका
र मन्त्रालयको मिुपर
सशिीकरण जनिल
प्रकाशन गने |

२ १०० • दवैु प्रकाशनिरु गररएको।

तथ्याांक हवश्लषेण तथा प्रकाशन तिि
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क्र
स

कायिक्रम वाहषिक मखु्य उपलब्धी

लक्ष्य प्रगलत/
प्रलतशत

५  सरकारी क्याम्पसमा
अध्ययन गने
लबद्याथीिरुलाई इन्त्टनि र
सोधपर गने कायिमा
सियोग गने

२ १००  स्नातक तिमा अध्ययनरत १० जना
लबद्याथीिरुलाई इन्त्टनि र स्नाकोिर तिमा
अध्ययनरत ५ जना लबद्याथीलाई सोधपर
लेिन कायिमा सियोग गरी मन्त्रालयको
कायि के्षरबारे जानकारी गराइएको |

६  पसु्तकालय सदुृढीकरण
कायिक्रम |

१ १०० • पसु्तकालयमा केिी अत्याबश्यक
पसु्तकिरु थप गररएको ।
• पसु्तकालय भौलतक स्तरोन्नी गररएको |

७ ददगो हवकास लक्ष्य ५
अन्त्तगितका तथ्याांक
अद्यावलधक गने ।

१ १०० उपलब्ध तथ्याांकिरु अद्यावलधक गरी Social

statistics प्रकाशनमा समाबेश गररएको।

तथ्याांक हवश्लषेण तथा प्रकाशन तिि
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क्र
स

कायिक्रम प्रथम चौमालसक मखु्य उपलब्धी

लक्ष्य प्रगलत/
प्रलतशत

८   लिक्तजटल नेपाल सम्बक्तन्त्ध
कायि

१ १००  मन्त्रालयको website लाई समयानकुुल
पररमाजिन गररएको तथा अत्याबश्यक
कम्प्यटुर तथा अन्त्य लबद्यतुीय उपकरण िररद
गररएको |

९   सूचना ब्यबस्थापन
प्रणाली स्थापना तथा
सांजललकरण गने |

१ १०० Winrock International को सिकायिमा
मन्त्रालयको क्षरेालधकारलभर पने हवषयमा तीनै
तिमा एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली सम्बन्त्धी
कायिक्रम अगािी बढेको। चालु आलथिक
बषिमा सम्पन्न गरी कायािन्त्वयनमा ल्याउने गरी
कायि भैरिेको |

तथ्याांक हवश्लषेण तथा प्रकाशन तिि
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क्र.
स

कायिक्रम वाहषिक मखु्य उपलब्धी

लक्ष्य प्रगलत

१ मन्त्रालयस्तरीय हवकास
समस्या समाधान उप सलमलत
र सलमलतको बैठक बस्ने ।

६ १०० हवलभन्न लमलतमा MDAC र Pre MDAC

बैठकिरु भएको ।

२ बिकेु्षरीय पोषण योजना
दोस्रो अन्त्तगित महिला
सिकारी/समूि मािि त
आयमूलक कायिक्रम सांचालन
कायिहवधी तथा ताललम
लनदेक्तशका लनमािण।

१ १०० पोषण कायिहवधी तथा ताललम लनदेक्तशकाको
तयार गरी कायािन्त्वयनका लालग सांघीय
मालमला तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालयमा
पठाइएको ।

• महिला, बालबाललका, ज्येष्ठ नागररक तथा अपािता भएका व्यक्तिको अलधकारका क्षेरमा
काम गने सांस्थािरुलाई उपलब्ध गराइने अनदुानलाई जवािदेिी तथा उिरदायी बनाउन
सांस्थागत अनदुान मापदण्ि, २०७७ तयार गररएको।

नीलत, योजना तथा अनगुमन तिि



क्र.
स

कायिक्रम वाहषिक मखु्य उपलब्धी
लक्ष्य प्रगलत/

प्रलतशत

मन्त्रालयको कायिक्षेरलभर पने तथा मन्त्रालयको साक्षेदारीमा सांचालन भएका १२० स्थानका
हवलभन्न कायिक्रमको अनगुमन लनररक्षण गररएको । नीलत योजना अनगुमन शािामा प्राप्त
प्रलतवेदन अनसुारका केिी हववरण देिाय अनसुार रिेको र्:

बाल सधुार गिृ, पसाि, कास्की, रूपन्त्देिी, क्तचतवन क्तजल्लाक्तस्थत पनुस्थािपना केन्त्र, प्ररेणा अपाांग
पनुस्थािपना केन्त्र (सिेुत), अपाांग सिायक सामग्री उत्पादन र हवतरण (सलाििी), प्राणनाथ माइती
वदृ्धाश्रम (काभ्रपेलाञ्चोक), गण्िकी प्रदेश र वाग्मती प्रदेशका तनिु र क्तचतवनमा लैंलगक हिांसा
लनवारण कोष स्थापना, पूवािञ्चल बाल सेवा आश्रम, बैतिी क्तस्थत अपाांगता भएका नागररकिरुको
पनुस्थािपना केन्त्र, महिला उद्यमीद्धारा उत्पाददत सामग्रीिरुको प्रदेशस्तरीय प्रदशिनी कायिक्रम,

तनिुुँ क्तजल्ला क्तस्थत साहवक महिला तथा बालबाललका कायािलयको लनमािणालधन भवन, तनिुुँ
ढकालटार क्तस्थत प्रस्ताहवत वाल सधुार गिृको जग्गा प्रालप्त, बाुँके क्तस्थत अपाांग सशक्तिकरण एवां
सञ्चार सेवा, धनकुटा क्तजल्ला क्तस्थत हवश्राक्तन्त्त वदृ्धाश्रम ।

अनगुमन लनरीक्षण तिि



क्र.
स

कायिक्रम वाहषिक मखु्य उपलब्धी
लक्ष्य प्रगलत/

प्रलतशत
१ गण्िकी प्रदेश एहककृत बाल

सधुार गिृ भवनको लालग जग्गा
प्रालप्त र DPR तयारी

१ १०० गण्िकी प्रदेश तनिुुँको ढकालटारमा
बालसधुार गिृ लनमािण गने प्रयोजनको
लालग जग्गा िररद गरी ४१ करोि ९
िजार ५०० लागतको ९०० जना
क्षमता भएको सधुार गिृको DPR तयार
गररएको।

२ बालबाललका हवरुद्ध िनेु
शारीररक दण्ि दवु्यिविार वा
लैलगांकतामा आधाररत हिांसालाई
लनयन्त्रण गनि लनदेक्तशका जारी
गनि र प्रचार प्रसार गने ।

१ १०० लनदेक्तशका तयार गररएको।

३ बाल सांगठन तथा बाल गिृ
सञ्चालनाथि अनदुान।

१ १०० नेपाल बाल सांगठनलाई सांचालन
अनदुान ५० लाि र सांस्थागत
सधुारका लालग १ करोि ५३ लाि
अनदुान उपलब्ध गराइएको।

बाल हवकास कायिक्रम १ 



क्र.
स

कायिक्रम वाहषिक मखु्य उपलब्धी
लक्ष्य प्रगलत/

प्रलतशत
४ बालबाललका सम्बन्त्धी ऐन २०७५,

बालबाललका सम्बन्त्धी लनयमावली,
बालहववाि हवरुद्धको राहष्ट्रय
कायियोजना लगायत अन्त्य
कायिहवलध

१ १०० बालबाललका सम्बन्त्धी लनयमावली
स्वीकृतीका लालग मक्तन्त्रपररषद् मा
पेश भएको।

५ आपतकालीन बाल उद्धार कोषमा
रकम थप

१ १०० बाल उद्धार कोषमा १ लाि
रकम जम्मा भएको ।

६ बाल न्त्याय प्रवद्धिनका लालग
केन्त्रीय बाल न्त्याय सलमलतको
सक्तचवालयलाई अनदुान

१ १०० केन्त्रीय बाल न्त्याय सलमलतलाई
३० लाि अनदुान उपलब्ध
गराइएको ।

७ बालबाललकाको Online Safety का
सम्बन्त्धमा केन्त्रीयस्तरको कायिहवलध
तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तिमा
अन्त्तहक्रि या कायिक्रम सञ्चालन गने

१ २० बालबाललकाको Online Safety का
सम्बन्त्धमा केन्त्रीयस्तरको 
कायिहवलधको मस्यौदा तयार भएको 
।

बाल हवकास कायिक्रम २ 



क्र.
स

कायिक्रम वाहषिक मखु्य उपलब्धी
लक्ष्य प्रगलत/

प्रलतशत
८ बालबाललका सम्बन्त्धी १० बषे

राहष्ट्रय रणनीलतक कायियोजना
तजुिमा

१ २० बालबाललका सम्बन्त्धी १० बषे
रणलनलतक कायि योजनाको मस्यौदा
तयार भएको ।

९ बालअलधकार सम्बन्त्धी
अन्त्तराहष्ट्रय मिासक्तन्त्ध, १९८९
(CRC) को list of issues को
प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा
कायािन्त्वयनका लालग
अन्त्तरहक्रया तथा आवलधक
प्रलतवेदन तयारी

१ २० आवलधक प्रलतवेदनको मस्यौदा तयार
भएको ।

१० लसजिनशील बालबाललकालाई
प्रोत्सािन

१ १०० कायिहवलध तयार गरी ६ जना
बालबाललकालाई जनिी रु. ५०
िजार नगद सहित सम्मान-पर
प्रदान गररएको ।

बाल हवकास कायिक्रम ३ 



क्र.
स

कायिक्रम वाहषिक मखु्य उपलब्धी
लक्ष्य प्रगलत/

प्रलतशत
११ अनगुमन (बाल गिृ, बाल सधुार

गिृ, बाल इजलास)
२ १०० बाल सधुार गिृ कास्की, पसाि

मकवानपरु र रुपन्त्देिी
गौरीशांकर बालगिृ, दोलिा र
सिेुतमा सांचाललत बालगिृको
अनगुमन गररएको ।

१२ पूवािञ्चल बाल सेवा आश्रमलाई
अनदुान

१ १०० अनदुान रकम उपलब्ध गराईएको
। 

१३ बालबाललका हवरुद्ध िनेु हिांसा
हवरुद्धको दक्तक्षण एलसयाली प्रयास
(SAIEVAC) लाई सांस्थागत अनदुान

१ १०० रु ४० लाि अनदुान उपलब्ध 
गराईएको ।

१४ लसांिदरवार पररसरलभर ददवा क्तशशु
स्यािार केन्त्र सञ्चालन गनि
लनजामती कमिचारी श्रीमती सांघलाई
अनदुान प्रदान गने

१ १०० रु. ६३.५ लाि अनदुान उपलब्ध
गराईएको ।

बाल हवकास कायिक्रम ४



क्र
.स

कायिक्रम वाहषिक मखु्य उपलब्धी
लक्ष्य प्रगलत /

प्रलतशत

१ बाल उद्यान/पसु्तकालय (७ प्रदेश)
लनमािण

७ १०० ७ प्रदेशमा अक्तख्तयारी
पठाइएको ।

२ हवपद् मा आइपने समस्या तथा
समाधान सम्बन्त्धी सांरक्षण हवषयगत
क्षेरको भलूमकाबारे पररचयात्मक
कायिक्रम

१४ ५७ ८ स्थानमा कायिक्रम सांचालन
गररएको ।

३ सामाक्तजक कुरीलत तथा िालनकारक
अभ्यास हवरुद्ध सचेतना कायिक्रम

७ २९ २ स्थानमा कायिक्रम सांचालन
गररएको ।

४ लबद्यालयस्तरका वालवाललकालाई लागू
औषधी दवु्यिसनी, बालहववाि लनयन्त्रण
सम्बक्तन्त्ध सचेतनामलुक अलभमकु्तिकरण
सांचालन 1 ददने

७ ७१ ५ स्थानमा कायिक्रम सांचालन
गररएको ।

मदहला ििा बालबाललका ववभाग १



क्र
.स

कायिक्रम वाहषिक मखु्य उपलब्धी
लक्ष्य प्रगलत/

प्रलतशत
५ बाल सधुार गिृिरु (भिपरु, कास्की,

मोरङ र बाुँके) सांचालानका लालग
सांस्थालाई अनदुान ददने ।

१ बाल सधुार गिृ सांचालन गनिको
लालग रु. ८५ लाि अनदुान
ददइएको ।

६ स्थानीय तिका कमिचारी तथा
जनप्रलतलनलधलाई लैंलगक सहिष्णतुा
तथा लैंलगक हिांसा लनवारण सम्बक्तन्त्ध
अन्त्तरहक्रया

३ ६७ २ स्थानमा कायिक्रम सांचालन
गररएको ।

७ मनोसामाक्तजक हवमशि केन्त्र सांचालन
अनदुान

३६ ८९ ३२ सांस्थालाई अनदुान उपलब्ध
गराइएको । ... ले सेवा ललएको
।

८ नेपालगांज बाल सधुार गिृ भवन
लनमािण

१ २० भवन लनमािणको लालग लनमािण
सम्झौता गरीएको ।

मदहला ििा बालबाललका ववभाग २



क्र.
स

कायिक्रम वाहषिक मखु्य उपलब्धी
लक्ष्य प्रगलत/

प्रलतशत
१.

िेला परेका वा वेवाररस भेहटएका
बालबाललकाको पाररवाररक पनुलमिलन
तथा पनु:स्थापना

३०
पटक
/
सांस्था

१०० िराएका 36४८ जना मध्ये िेला
परेका २९७० जना, वेवाररस िेला
परेका १८३ जना र जोक्तिममा
परेका ६५४ जना गरी जम्मा
3८०७ जना बालबाललकाकाको
उद्धार, पनुलमिलन तथा पनु:स्थापना
गररएको।

२. बेवाररस भेहटएका र घर पररवार
नभेहटएका बालबाललका सांरक्षण गने
सांस्था वा बाल गिृलाई अस्थायी
सांरक्षण सेवा प्रदान गराउने कायिमा
सिकायिका लालग ददइने सांस्थागत
अनदुान सियोग

४ १०० 4 वटा सांस्था (बेथानी, र्ोरी,
हिमाली नवीन समाज र रक्षा)लाइि
सियोग गररएको ।

३ बालबाललका िोजतलास नम्बर
१०४ सञ्चालन लनदेक्तशका प्रकाशन
तथा हवतरण

१ १००

राहष्ट्रय बाल अलधकार पररषद १ 



क्र.
स

कायिक्रम वाहषिक मखु्य उपलब्धी
लक्ष्य प्रगलत/

प्रलतशत

४. सिक बालबाललका उद्धार, पनु:स्थापना
तथा पाररवाररक पनुलमिलन

१२
महिना

१००
355 जना सिक
बालबाललका (बालक 301 र
बाललका ५४) उद्धार तथा
पनु:स्थापना गरी 58
जनालाइि पाररवाररक पनुलमिलन
समेत गररएको ।

५. सिक बालबाललकाको गम्भीर तथा
हवशेष प्रकारको रोग, घाउ तथा
चोटपक उपचार सियोग

५
जना

१०० 9 जना सिक
बालबाललकाको उपचार
गररएको ।

६ सिक बालबाललका मिु अलभयान
कायिक्रम कायािन्त्वयन अवस्थाको
अध्ययन, थप स्थान र सांख्या
पहिचान तथा िोजतलास, तत्काल
उद्धार, पनुस्थािपना एवम् सिक
बालबाललका मिु शिर घोषणा
प्रारम्भ

३
पटक

६७ सिक बालबाललका उद्धार
तथा सांरक्षण तथा थप
पहिचान र उद्धार कायिलाइि
लतब्रता ददइएको ।

राहष्ट्रय बाल अलधकार पररषद २ 



क्र.
स

कायिक्रम वाहषिक मखु्य उपलब्धी
लक्ष्य प्रगलत/

प्रलतशत
७ बाल िेल्पलान नां. १०९८

नेपाल थप 2 प्रदेश तथा
स्थानमा हवस्तार गनि सञ्चालन
अनमुलत प्राप्त त्यस्ता
सांस्थालाई अनदुान सियोग

२ १०० नयाुँ अनमुलत प्राप्त ६ वटा स्थानमा बाल
िेल्पलाइन नां. १०९८ नेपाल जोिी तथा
हवस्तार गरी सेवा सञ्चालन गररएको ।

८ बाबआुमा पिा लागेका तर
िाल बाल गिृमा रिेका
बालबाललकाको पाररवाररक
पनुलमिलन तथा पनु:स्थापना

१०
०
जना

१०० काठमािौं, लललतपरु, भिपरु, क्तचतवन र
तनिुुँ क्तजल्लाका 163 वटा बाल गिृिरुको
अनगुमन गरी 8 वटा बाल गिृबाट 7३
(बालक 35 र बाललका 38)जनाको उद्धार
गरी 65 जना बालबाललकाको पाररवाररक
पनुलमिलन र ८ जनाको पनु:स्थापना गररएको

९
हवशेष सांरक्षणको आवश्यकता
भएका, जोक्तिममा परेका र
हवपन्न पररवारका बालबाललका
सांरक्षण सियोग

३०
जना

१०० 67 जना बालबाललकालाइि आलथिक सियोग
गररएको (गण्िकी, लकु्तम्बनी, सदूुरपक्तिम,
कणािली र प्रदेश नां. १ का ७ वटा
क्तजल्लाका ७ वटा स्थानीय तिका 39 जना
समेत) ।

राहष्ट्रय बाल अलधकार पररषद ३ 



क्र.स कायिक्रम वाहषिक मखु्य उपलब्धी
लक्ष्य प्रगलत/

प्रलतशत
१० कोरोना भाइरस मिामारी लगायत

अन्त्य हवपत समेतबाट लसजिना िनेु
हवषम पररक्तस्थलतका कारण िनेु
प्रभाव न्त्यूनीकरण तथा रोकथामका
लालग अल्पकालीन बाल गिृ राित
सियोग व्यवस्थापन ।

३
पट
क

१०० 168 पररवार तथा बाल गिृका
341 जना बालबाललकाको लालग
राित सियोग प्रदान गररएको ।

११
ससु्त मनक्तस्थलत, मानलसक हवरामी
तथा अपािता भएका कारण घर
पररवारबाट पररत्यि तथा बेवारीस
भई त्यस्ता बालबाललकालाई
सांरक्षण गने बाल गिृसांग गररने
सिकायि सियोग

२
सां
स्था

१०० २ वटा बाल गिृ/सांस्थालाइि
कायिहवलध अनसुार कायि सम्पादन
सम्झौता गरी अनदुान सियोग
गररएको जसबाट ६५ (बालक 37
र बाललका 28) जना अपािता
भएका बालबाललकाको सांरक्षण तथा
पालन पोषण र स्यािारमा सियोग
पगेुको।

१२ बालबाललका सम्बन्त्धी राहष्ट्रय
क्तस्थलत प्रलतवेदन, २०७७ तजुिमा,
प्रकाशन।

१ १०० नेपाली र अांग्रजेी दबैु भाषामा
प्रकाशन गररएको

राहष्ट्रय बाल अलधकार पररषद ४ 



क्र.
स

कायिक्रम वाहषिक मखु्य उपलब्धी
लक्ष्य प्रगलत/

प्रलतशत
१३

सांरक्षण हविीन
बालबाललकािरुको प्रदेश र
स्थानीय सरकारसुँगको
सिकायिमा उद्धार, सांरक्षण
तथा व्यवस्थापन

१
पट
क

१०० सिकमा रिेका बालबाललकाको उद्धार गरी
त्यस्ता बालबाललकाको सांरक्षणका लालग
पनु:स्थापना केन्त्र सञ्चालन गनि सूक्तचकृत ८ वटा
सांस्थालाइि सांस्थागत अनदुान सियोग गररएको र
जसबाट गत वषिको ३४० जना सहित 695
जना सिक बालबाललकाको सांरक्षण
व्यवस्थापनमा सियोग पगेुको ।

१४ बाल िेल्पलाइन नां.
१०९८ नेपाल सञ्चालन
अनमुलत प्राप्त सात वटा
सांस्थालाई बाल
िेल्पलाइन सञ्चालन तथा
व्यवस्थापन गनि सशति
प्रदान गररने सांस्थागत
अनदुान सियोग

१
पट
क

१०० सञ्चालन अनमुलत प्राप्त 11 वटा सांस्थालाई
अनदुान सियोग गररएको र यस अवलधमा
देशभर जोक्तिममा परेका 6८० जना
बालबाललका (बालक 275 र बाललका
405)को उद्धार गररएको, 10 िजार 366
जनालाइि मनोहवमशि लगायतको सियोग, 407
जनालाइि पनुलमिलन तथा 57 जनालाइि
पनु:स्थापना गरी 266 जनालाइि आपत्कालीन
आश्रय प्रदान गररएको र् ।

राहष्ट्रय बाल अलधकार पररषद ५ 



क्र.
स

कायिक्रम वाहषिक मखु्य उपलब्धी
लक्ष्य प्रगलत/

प्रलतशत
१५ बाल सांरक्षण प्रणाली

सदुृढीकरणका र कोरोना रोगको
प्रभाव सम्बक्तन्त्ध प्रदेश
मन्त्रालयिरूसुँग अन्त्तरहक्रया

५
पटक

१०० गण्िकी, प्रदेश नां. २ र कणािली
प्रदेशमा लगायतमा अन्त्तरहक्रया
गररएको ।

१६ बाल सांरक्षण सम्बन्त्धी सूचना
व्यवस्थापन प्रणालीको
सदुृढीकरण

१
पटक

१०० हप्रलमयर सफ्टवेयर लनमािण गरी
सदुृढीकरण गररएको।

१७
आपत्कालीन अवस्थामा
बालसांरक्षण सचेतना तथा घटना
सम्बोधन

४.५
पटक

४४ १९ वटा घटना सम्बोधन गरी 61
जना बालबाललकालाइि सांरक्षण
सियोग गररएको (गण्िकी, लकु्तम्बनी,
सदूुरपक्तिम, कणािली र प्रदेश नां. १
का ७ वटा क्तजल्लाका ७ वटा स्थानीय
तिका 42 जना समेत ।

१८
बालबाललका िोजतलास समन्त्वय केन्त्र, भकुृटीमण्िप (राहष्ट्रयस्तर) र प्रदेशस्तरमा प्रदेश
नां. १को मोरि, लबराटनगर, प्रदेश नां. २ को जनकपरु, धनषुा, लकु्तम्वनी प्रदेश को
बटुवलमा भवन लनमािण गररएको ।

राहष्ट्रय बाल अलधकार पररषद ६ 



समाज कल्याण पररषद तिि  १

कायिक्रम लक्ष्य प्रगति प्रगति
प्रतिशि

कैफियि

अन्त्तराहष्ट्रय गैसस सुँग 
साधारण सम्झौता / 
नहवकरण

३० 
नया ३ 
नहवकरण
२७

४४
नया ३ नहवकरण ४१

१०० ११ वटा सांस्थाले
वाहषिक प्रलतवद्धता 
गरेको न्त्यूनतम रकम 
यूयस िलर ४० 
लाि रिेको  ।

अन्त्तराहष्ट्रय गैससको 
पररयोजना सम्झौता

६० ३० वटा (३ वटा 
कोलभि सम्बन्त्धी 
पररयोजना, रु 
४,८७,९०,६८९)

५० ३० वटा
पररयोजनाको कूल
वजेट रु 
५,२०,८४,०६,०५२

अन्त्तराहष्ट्रय गैससको 
पररयोजना सांशोधन

३० ३४ वटा पररयोजना 
(१९ कोलभि प्रलतकायि 
सम्बन्त्धमा रु 
१,७०,२६,२७,४१९,६
५ वरावरको सहित)



समाज कल्याण पररषद तिि  २

कायिक्रम लक्ष्य प्रगति प्रगति 
प्रतिशि

कैफियि

अन्त्तरािहष्ट्रय गैर सरकारी सांस्थाका
स्वीकृत पररयोजना को
अनगुमन/मूल्याांकन

५० ३८ ७६

राहष्ट्रय गैर सरकारी सांस्थाका
स्वीकृत पररयोजना को
अनगुमन/मूल्याांकन

१८० १२९ ७१.६७

समाज कल्याण पररषदबाट स्वीकृलत
भइ सांचाललत बालगिृ पररयोजनाको
अनगुमन

८० ८४ १००



मन्त्रालयमा प्राप्त उजरुी तथा गनुासो 
िर्यौट

लनकाय प्राप्त उजरुी िर्यौट
भएको

प्रहक्रयामा
रिेको

कैहियत

जम्मा १० ८ २



िाल सम्मको बेरुज ुिर्छ्यौटको अवस्था

लस=न + आथििक वषि{ कुल बेरुज ुरकम
रु

फछयौट 
रु

प्रगति
(%)

कैफफयि

१ ०७७/७८ ५३,७४,९५,०००। ७,७५,६७,०००। १४.४३

१. साहवक महिला तथा बालबाललका कायािलयिरु सांघीय सांरचना अनसुार िारेजीमा 
परेकाले से्रस्तािरु पूणि रुपमा अद्यावलधक गनि नसहकएको ।
२. कोरोनाको कारणले प्रमाण सांकलन गनि क्तजल्लास्तरमा जान नसहकएको ।
३. सांस्थागत र सलमलत तिि का बेरुजिुरु धेरै परुानो भई िर्यौट गनिको लालग 
आवश्यक प्रमाण कागजात िोज्न जटुाउन कदठनाई भएको ।

a]?h' km5\of}6 sd x'gfsf] sf/0f



बेरुज ुिर्छ्यौटको अवस्था (Detail)



मन्ध्रालयबाट कोलिड-१९ का असर न्ध्यूनीकरणमा
गररएका प्रयासहरु  १

• कोरोना भाइरस (COVID-19) सांक्रमणबाट महिला,बालबाललका, अपाांगता
भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागररकिरुमा परेको र पनि सक्ने असरिरुको
बारेमा सधुार तथा सम्बोधन गनि र सामाक्तजक सांघ सांस्था पररचालन
गने सम्बन्त्धी कायियोजना -२०७७ स्वीकृत भएको ।

• माननीय महिला,बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रीज्यूको
सांयोजकत्वमा सबै प्रदेशका सामाक्तजक हवकास मन्त्रीज्यूिरु,
रा.यो.आयोगका मा.सदस्य, प्रधानमन्त्री तथा मक्तन्त्रपररषदको कायािलय,
गिृ, सांक्तघय मालमला, स्वास्थ्य र अथि मन्त्रालयका सिसक्तचबस्तरका
प्रलतलनलध सदस्य रिने गरी एक लनदेशक सलमलत गठन भएको,

• लनदेशक सलमलतको िालसम्म हवलभन्न लमलतमा ४ पटक बैठक सम्पन्न
भईसकेको ।



कोलिड-१९ का असर न्ध्यूनीकरणमा गररएका प्रयासहरु २ 

• कायियोजना बमोक्तजम गदठत लनदेशक सलमलतको बैठक तथा आबश्यक 
गलतलबलध सांचालनलाई ब्यबक्तस्थत बनाउन मन्त्रालयका सम्बक्तन्त्धत 
मिाशािा िेने सिसक्तचव लाई लनदेशक सलमलतको सदस्य सक्तचब र 
लनजको सांयोजकत्वमा सात सदस्यीय सक्तचवालय गठन गररएको ।

लनदेशक सलमलतबाट स्वीकृत भएका कायिहवलधिरु
• लनदेशक सलमलतको बैठक सांचालन सम्बन्त्धी कायिहवलध, २०७७
• कोलभि-१९ सांक्रमण सांग सम्बक्तन्त्धत सामाक्तजक सांघ सांस्थािरुको 

पररयोजना ब्यबस्थापन सम्बन्त्धी कायिहवलध-२०७७
• कोलभि-१९ रोग रोकथाम तथा लनयन्त्रणमा  सामाक्तजक सांघ सांस्था 

तथा नागररक सांगठनिरुको समन्त्वय तथा पररचालन सम्बन्त्धी
कायिहवलध-२०७७

• मानलसक समस्या ब्यबस्थापनका लालग मनोसामाक्तजक परामशि/हवमशि 
सेवा सम्बन्त्धी एकीकृत कायियोजना, २०७७



कोलिड-१९ का असर न्ध्यूनीकरणमा गररएका प्रयासहरु ३ 
राष्ट्रिय बाल अधधकार पररषद्

• अलभभावक तथा बालबाललका सचेतना लभलियो सामग्री लनमािण गरी
सामाक्तजक सञ्जाल मािि त प्रसारण गररएको। उि सामग्री ५ िजार
मालनसले िेरेका र्न।

• राहष्ट्रय बाल अलधकार पररषद्मा सूचीकृत २८ वटा अस्थायी सांरक्षण
सेवामा आश्रीत ७५३ जना बालबाललकाको स्वास्थ्य सरुक्षाका लालग
आवश्यक सामग्रीिरु (अक्सोलमटर, थमोलमटर, श्वासप्रश्वास सम्बन्त्धी
व्यायाम उपकरण, आधारभतू औषलधिरु, स्यानीटाइजर, मास्क, पञ्जा)
उपलब्ध गराइएको र् ।

• िाल सम्म अस्थायी सांरक्षणका लालग उद्धार गररएका ९ जना
बालबाललका र पनुस्थिपना केन्त्रमा आश्रीत ४७ जना बालबाललकाको
कोलभि पररक्षण सिायता उपलब्ध गराइएको ।

• देशभर सांचालनमा रिेका बाल िेल्पलाइन १०९८ सेवा केन्त्रिरु र
काठमाण्िौमा बालबाललका िोजतलास समन्त्वय केन्त्र १०४ मा कोलभि
िेल्पिेस्क स्थापना गरी बालबाललकाको उपचार चेकजाुँच सेवा
लगायतका हवषयमा २४ सै सूचना जानकारी मनोहवमशि सेवा सञ्चालन
गररएको बाल िेल्पलाइनमािि त कोलभि १९ का कारण हवलभन्न समस्या
भएका १५३ जना बालबाललकालाइ मनोहवमशि सेवा उपलब्ध गराइएको
।



कोलिड-१९ का असर न्ध्यूनीकरणमा गररएका प्रयासहरु ४ 

समाजकल्याण पररषद्
• समाजकल्याण पररषद्द्द्धारा स्वीकृत पररयोजनािरुका सन्त्दभिमा 

नीलतगत लनणिय गरी कोलभि १९ को मिामारी हवरुद्धको प्रलतकायिमा 
लगाउनको लालग रकम रकमान्त्तर गरी कायियोजना पेश गरी िचि 
गनि सक्ने लनणिय  गररएको ।

• यसरी रकमान्त्तर गरी िचि गनि सक्ने व्यवस्था कायािन्त्वयन गने 
सन्त्दभिमा पररयोजनाको बजेट िेरी ५ देक्ति २० प्रलतशत सम्म 
कोलभि प्रलतकायिमा िचि गनि लनदेशन ददने लनणिय गररएको ।

• समाजकल्याण पररषद्द्को समन्त्वयमा सातै प्रदेशमा कायिरत अगैसस 
र गैसस िरु सांगको र्लिल आयोजना गरी कोलभि प्रलतकायि 
समन्त्वयको लालग प्रदेश स्तरको कायिदल गठन गरी समन्त्वयको 
कायि गररएको।

• यस आ.व.मा २४४ वटा पररयोजनाको १ अवि २ करोि ६९
लाि१२ िजार रकम बरावरको कोलभि प्रलतकायिसुँग सम्बन्त्धीत 
पररयोजना स्वीकृत गररएको ।



मन्त्रालयको मखु्य मखु्य उपलब्धी १
१ सम्माननीय राष्ट्रपलतज्यूबाट अन्त्तराहष्ट्रय महिला ददवस (२०७७ िागनु २४)

मा राहष्ट्रय लैंलगक समानता नीलतको साविजलनकीकरण भएको र सो को
कायियोजना तयार भइरिेको ।

२ हवलभन्न दगुिम क्तजल्लाका ज्यान जोक्तिममा परेका १०३ जना गभिवती तथा
सतु्केरी महिलािरुको िवाई उद्धार गररएको ।कायिक्रम सांचालन भएदेक्ति
िालसम्म २१६ जनाको िवाई उद्धार गररएको ।

३ गण्िकी प्रदेश तनिुुँको ढकालटारमा बालसधुार गिृ लनमािण गने प्रयोजनको
लालग नेपाल हवद्यतु प्राधहककरणसुँग रु. ३,८४,८७,५०१। मा रोपनी २८-

७-२-३ जग्गा िररद गररएको । बालसधुार गिृ लनमािणका लालग रु. ४१
करोि ९ िजार ५०० लागतको ४०० जना क्षमता भएको (बालक ३००
बाललका १००) सधुार गिृको लिहपआर तयार भएको।

४ काठमािौं गोठाटारमा १७५ जना क्षमताको ज्येष्ठ नागररक आवास गिृ
लनमािण गनि पशपुलत क्षेर हवकास कोषबाट १० रोपनी जग्गा प्राप्त गरर रु.
८० करोि लागतको लनमािण लिहपआर तयार भएको ।



क्र.स मन्त्रालयको मखु्य मखु्य उपलब्धी २
५ क्तजहवकोपाजिन सधुार तथा प्रहवलध िस्तान्त्तरण कायिक्रमबाट HDI मा पर्ालि

परेका ५५ क्तजल्लाका १,५२५ जना महिलािरुलाई पुुँक्तज तथा प्रहवलध प्रदान 
गररएको । ३० क्तजल्लामा महिला उद्यमशीलता सिजीकरण केन्त्र स्थापना 
भएको।

६ २४४ वटा पररयोजनाको रु. १ अवि २ करोि ६९ लाि १२ िजार रकम 
बरावरको कोलभि प्रलतकायिसुँग सम्बन्त्धीत पररयोजना स्वीकृत गररएको ।

७ 355 जना सिक बालबाललका (बालक 301 र बाललका ५४) उद्धार
तथा पनु:स्थापना गरी 58 जनालाइि पाररवाररक पनुलमिलन समेत
गररएको।

८ िराएका 36४८ जना मध्ये २९७० जना िेला परेका, १८३ जना
वेवाररस िेला परेका र ६५४ जना जोक्तिममा परेका गरी जम्मा 3,८०७
जना बाल बाललकाको उद्धार, पनुलमिलन तथा पनु:स्थापना गररएको।

९ बाुँके नेपालगांजमा बालसधुार गिृको लनमािण कायिको ठेक्का सम्झौता
गरी लनमािण कायि प्रारम्भ गररएको ।



लमलत २०७७।१२।१९ गते बसेको मन्त्रालय स्तरीय हवकास समस्या समाधान 
सलमलतको बैठकका लनणिय र कायािनवयन अवस्था १

क्र
सां

लनणियिरु कायािन्त्वयनको अवस्था

१ दोस्रो चौमालसक सम्मको कायि प्रगलतका सम्बन्त्धमा
समीक्षा गदाि आगामी तेस्रो चौमालसक अवलधमा
मन्त्रालयको भौलतक र हविीय कायि सम्पादनलाई
तीब्रता ददई उच्चतम लक्ष्य लाुँलसल गने गरी
कायिक्रम गने ।

कायिहवलध बमोक्तजम हविीय
िस्तान्त्तरणलाई लतव्रता ददइएको ।

२ प्रदेश र स्थानीय तिमा पठाईएको सशति अनदुान
रकमको कायािन्त्वयनको अवस्था र सो को प्रगलत
हववरण प्राप्त गरी लक्तक्षत कायिक्रमको अनगुमनका
लालग नीलत योजना तथा अनगुमन शािाबाट
कायियोजना बनाई अनगुमन गने ।

१२० वटा स्थानमा अनगुमन
गररएको तर सबै अनगुमन प्रलतवेदन
नीलत योजना अनगुमन शािामा प्राप्त
नभएको ।



लमलत २०७७।०४।१९ गते बसेको मन्त्रालय स्तरीय हवकास समस्या समाधान 
सलमलतको बैठकका लनणिय र कायािनवयन अवस्था २

क्र
सां

लनणियिरु कायािन्त्वयनको अवस्था

३ मन्त्रालयमा हवलनयोक्तजत बजेट र कायिक्रम समेत
स्थानीय ति र प्रदेशमा सांचालन गने गरी तय
भएकोमा यस्ता आयोजना/ कायिक्रम कायािन्त्वयनका
लालग यस मन्त्रालयको प्रदेश क्तजल्ला र स्थानीय
स्तरमा आफ्नै सांयन्त्र नभएकोले कायिक्रम
कायािन्त्वयनमा कदठनाइ उत्पन्न भएकोले सातै प्रदेशमा
यस मन्त्रालय अन्त्तगित लिलभजन कायािलयिरु स्थापना
िनुपुने ।

प्रशासन मिाशािाबाट
अवधारणा पर तयार गरी
र्लिल गररएको ।



क्र
स

समस्या/चनुौलत समाधानका प्रयास/उपायिरु

१ मन्त्रालयको प्रदेश र स्थानीय तहमा संरचना 

नभएको ।  प्राविविक जनशक्ति पवन

नभएको 

शहरी विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रविविक 

काययहरु भइरहेको । मवहला तथा बालबावलका 

विभागमा प्राविविक जनशक्तिको व्यिस्था गुरनर पन। ।

२ मवहला, बालबावलका, अपाङ्गता भएका

व्यक्ति र जे्यष्ठ नागुरक सम्बन्धी कायय र

बजेट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए

बमोवजम सबै स्थानीय तहमा सो विषय

हेन। संरचना र दरिन्दी अनरसारको

कमयचारी व्यिस्था हुन नसकेकोले सशतय 

हस्तान्तरण भएका काययक्रम कायायन्वयन 

गत आ.ि. को प्रगवत समीक्षाको क्रममा Pre 

NDAC बैठकमा एजेण्डाको रुपमा प्रस्तरत गुरएको

। सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा मवहला, बालबावलका, 

अपाङ्गता भएका व्यक्ति र जे्यष्ठ नागुरक

सम्बन्धी कायय गन। dedicated संरचना र दरिन्दी

व्यिस्था हुनरपन। ।

३ आयोजना संचालन गन। स्थान र जग्गा

प्राक्तिमा कवठनाइ ।

ढकालटार, तनहँु मा जग्गा प्राक्ति गरी कायय शररु 

भएको । मंगला साहना परनस्थापना केन्द्रको जग्गा 

प्राक्तिलाई वतव्रता वदनरपन। ।

४ काययविवि वनमायण, कोवभड लगायतको 

कारणले स्थानीयमार्य त संचालन गन। गरी 

हस्तान्तरण भएका काययक्रमहरु आंवशक 

रुपमा कायायन्वयन हुनर ।

२०७८ भाद्र वभतै्र काययविवि तजरयमा लगायत तयारी गरी 

स्थानीय मार्य त संचालन गन। गरी हस्तान्तरणको गुरनर 

पन। ।

समस्या/चनुौलत र समाधानका लालग गररएका प्रयासिरु १



क्र 
स

समस्या/चनुौलत समाधानका प्रयास/उपायिरु

५ िालसम्म सांघ सांस्था सम्बन्त्धी एकीकृत सांघीय ऐन
जारी नभएको र प्रदेशिरुले यस्ता ऐन जारी गरेबाट
अ.गै.स.स. र गै.स.स.ले पररचालन गने वैदेक्तशक
सियोगको स्वीकृलत, अनगुमन र सिजीकरणमा समस्या
उत्पन्न भएको ।

राहष्ट्रय योजना आयोगमा भएको
र्लिल बमोक्तजम समन्त्वयको
प्रयास भइरिेको ।

६ अनदुान प्राप्त गै.स.स.िरुबाट भएको पररयोजना
कायािन्त्वयनको अवस्था बारे अपेक्तक्षत अनगुमनको िनु
नसकेको ।

सांस्थागत अनदुान सम्बन्त्धी
मापदण्ि २०७७ को पररमाजिन
गरी कायािन्त्वयनमा ल्याउनु पने।

७ बाल बाललका खोजिलास केधरहरुको लाथग नेपाल 
प्रहरीबाट िप दरबधदी व्यवस्िापन गने ।

बाल बाललका खोजिलास
केधरको लाथग नेपाल प्रहरीबाट
िप दरबधदी व्यवस्िापन गररनु
पने ।

समस्या/चनुौलत र समाधानका लालग गररएका प्रयासिरु २



बदुा
नां.

लनणिय कायािन्त्वयनको
अवस्था

९ अिि मधरालय र ववकास साझेदार संस्िा बीर् हुने साझेदारी ढााँर्ा
संझौिा (Partnership Frame work Agreement) अधिगिि सञ्र्ालनहुने
आयोजनाहरुमा कतिपय ववकास साझेदार तनकायहरुले ववलभधन राजरिय
ििा अधिराजरिय गैर सरकारी संस्िाहरुलाई लसिै उपलब्ि गराउने
त्यस्िा सहायिा रकम राजरियिा प्रािलमकिाका के्षरमा लगानी भए
नभएको एवं कति रकम खर्ि भयो भधने बारेमा समेि यफकन हुन
नसकेको र सो रकम बेरुजु भएको भनी महालेखा परीक्षकको
प्रतिवेदनमा समेि उल्लेख गररएकोहुाँदा अिि मधरालय र ववकास
साझेदार संस्िाबीर् हुने साझेदारी ढााँर्ा (Partnership Frame work
Agreement) अधिगिि सञ्र्ालन हुने कायिक्रम ििा आयोजनाहरुबाट
गैर सरकारी संस्िाहरुले सञ्र्ालन गने कायिक्रहरु भएमा समाज
कल्याण पररषद्को स्वीकृति ललएर मार सञ्र्ालन गने र ववकास
साझेदार तनकायले ववलभधन राजरिय ििा अधिररराजरिय गैर सरकारी
संस्िाहरुलाई उपलब्ि गराएको सहायिाको अलभलेख राखी समाज
कल्याण पररषदले अनुगमन गने र नेपालको लाथग उपलब्ि गराउने
सहायिा साविजतनकरण गने व्यवस्िा लमलाउने ।

राहष्ट्रय योजना
अयोगका मा
सदस्यज्यकुो
समन्त्वयमा बैठक
बसी वैदेक्तशक
सािायता अन्त्तगित
NGO /INGO मािि त
प्राप्त िनेु
सािायतामा एकद्धार
प्रणाली
कायािन्त्वयनका लालग
सियोग गनि अथि
मन्त्रालयलाई
अनरुोध गररएको ।

४८ औ NDAC को लनणिय र कायािन्त्वयनको अवस्था 



बदुा
नां.

लनणिय कायािन्त्वयनको
अवस्था

२२ संर् र प्रदेश सरकारका बजेट कायिक्रममा दोहोरोपना आएको 
जस्ितिले एकातिर स्रोिको अपर्लन हुने र अकाितिर अभाव हुने 
अबस्िा नबनोस ्भधने िफि  सजग हुाँदै संर्ीय सरकारका सबै 
मधरालयहरुले बजेट ििा कायिक्रम बारे  प्रदेश ििा स्िानीय 
िहलाई यिासमयमा जानकारी गराउने र प्रदेश ििा स्िानीय 
िहले बजेट िजुिमा गदाि संर्ीय सरकारको बजेट ििा 
कायिक्रमबारे यिा समयमा जानकारी प्राप्ि गरी बजेट 
ववतनयोजनमा दोहोरोपना नहुने गरी बजेट कायिक्रम ियार गने 
व्यवस्िा लमलाउने ।

कायिक्रम
कायिन्त्वयनमा
प्रदेश र स्थानीय
तिको सिकायि र
साझेदारी सलुनक्तित
गनि कायिहवलध तयार
गरी सशति अनदुान
सम्बक्तन्त्धत तिमा नै
िस्तान्त्तरण गररएको
।

४८ औ NDAC को लनणिय र कायािन्त्वयनको अवस्था 



बदुा
नां.

लनणिय कायािन्त्वयनको
अवस्था

२२ संर् र प्रदेश सरकारका बजेट कायिक्रममा दोहोरोपना आएको 
जस्ितिले एकातिर स्रोिको अपर्लन हुने र अकाितिर अभाव हुने 
अबस्िा नबनोस ्भधने िफि  सजग हुाँदै संर्ीय सरकारका सबै 
मधरालयहरुले बजेट ििा कायिक्रम बारे  प्रदेश ििा स्िानीय 
िहलाई यिासमयमा जानकारी गराउने र प्रदेश ििा स्िानीय 
िहले बजेट िजुिमा गदाि संर्ीय सरकारको बजेट ििा 
कायिक्रमबारे यिा समयमा जानकारी प्राप्ि गरी बजेट 
ववतनयोजनमा दोहोरोपना नहुने गरी बजेट कायिक्रम ियार गने 
व्यवस्िा लमलाउने ।

कायिक्रम
कायिन्त्वयनमा
प्रदेश र स्थानीय
तिको सिकायि र
साझेदारी सलुनक्तित
गनि कायिहवलध तयार
गरी सशति अनदुान
सम्बक्तन्त्धत तिमा नै
िस्तान्त्तरण गररएको
।

४८ औ NDAC को लनणिय र कायािन्त्वयनको अवस्था 



िधयवाद


