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महििा तथा बािबालिका शाखा प्रमखु



महििा तर्य ः

महििा हििंसा न्द्र्लुिकरण सम्बन्द्र्ी तालिम / महििा
सशक्तिकरणका िालग लसपमिुक तालिम र
क्तिहवकोपाियिको िालग सिर्ोग



सञ्चािि भएको कार्यक्रमः

िैहिक हििंसा हवरुद्धको १६ ददिे अलभर्ािको

अवसरमा महििा सिकारीिरुसाँगको सिकार्यमा

प्रत्रे्क वडामा १ ददिे अन्द्तरहक्रर्ा कार्यक्रम



उदे्दश्र्िरुः
 िैहिक हििंसा तथा काििुी उपचारको बारेमा सचेतिा िगाउिे

 बािहववाि र र्सका असरबारे िािकारी गराइ बािहववाि 

न्द्र्लुिकरणमा सिर्ोग परु्ायउिे



समस्र्ाः
 हििंसाका घटिा बाहिर ल्र्ाउि िसक्िु

 महििाको आलथयक स्रोतमा पिुाँच िििु ु

 परुुषिरुमा हििंसा सम्बन्द्र्ी कसरु र सिार्को बारेमा ज्ञाि िििु ु

 महििािरु परुुषिरुको हवरुद्धमा बोल्ि िसक्िु



चिुौतीः
 हििंसाका घटिा बाहिर ल्र्ाउिु

 महििाको आलथयक स्रोतमा पिुाँच परु्ायउिु

 परुुषिरुिाई महििा अलर्कार र हििंसाको बारेमा सचेत गराई हििंसा हवरुद्धको 
अलभर्ािमा सिभागी गराउिु

 महििािरुिाई हििंसाको हवरुद्धमा काििुी उपचारको बाटोमा िगाउि ु 



सझुाविरुः
 हििंसा सम्बन्द्र्ी र्स्ता कार्यक्रमिरु लिरन्द्तर गिुयपिे 
 र्स्ता सचेतिा मिुक कार्यक्रमिरुमा परुुषिरुिाई पलि समावेश गिय 
सकेमा प्रभावकारी ििेु

 हििंसा हपलडत महििािरुिाई व्र्वसाहर्क सीप हवकास तालिमका साथै 
व्र्वसार् स्थापिाका िालग सिर्ोग गिे व्र्वस्था गिे



िैहिक हििंसा हवरुद्धको १६ ददिे अलभर्ािका केिी 
झिकिरुः



स्थािीर् तिको िैहिक हििंसा लिवारण कोषमा 
रकमः

 कोष स्थापिाको प्रस्ताव कार्यपालिकाबाट पाररत 
भएको 

 स्थािीर् तिको िैहिक हििंसा लिवारण कोष 
सञ्चािि कार्यहवलर् हवर्ार्ि सलमलतमा पेश भएको 



बािमैत्री स्थािीर् शासि प्रवर्यि अबिम्बि 
कार्यक्रम ििशक्ति पररचािि समेतः

 बािमैत्री सििकतायको छिोट तथा लिर्कु्ति 
भैसकेको

 प्रत्रे्क माध्र्लमक हवद्यािर्मा बािक्िब गठि 
कार्य सम्पि भएको



बािक्िब गठिः

 श्री भैरव बाि क्िव, श्री भैरव आर्ारभतू हवद्यािर्

 श्री कालिका बाि क्िव, श्री कालिका मा.हव.

 श्री मिाचिुी बाि क्िव, श्री मिाचिुी मा.हव.

 श्री कािीदेवी बाि क्िव, श्री कािीदेवी मा.हव.

 श्री सरस्वती बाि क्िब, श्री सरस्वती बािबोर्िी 

मा.हव.

 श्री पञ्चकन्द्र्ा बाि क्िव, श्री पञ्चकन्द्र्ा मा.हव.

 श्री वत्सिादेवी बाि क्िव, श्री वत्सिादेवी मा.हव.



वडा स्तरीर् बािमैत्री स्थािीर् शासि सलमती 
गठिः

वडा स्तरीर् बािमैत्री स्थािीर् शासि सलमलत
वडा ििं. ४ मा गठि भएको ।



बािबालिका सम्बन्द्र्ीः

आमाबाबु हवहिि बािबालिका सिंरक्षण कार्यक्रम अन्द्तगयत सूचिा

प्रकाशि गरी आवेदि सिंकिि तथा िाम िामेशी र हववरण तर्ार

गरी प्रदेश सामाक्तिक मन्द्त्रािर्मा पठाइएको ।



अपाि िक्तक्षत कार्यक्रम अन्द्तगयत पररचर्-पत्र एवम ्सिर्ोगी 
उपकरण हवतरण कार्यक्रमः

 अपािता भएका व्र्क्तिको पररचर्-पत्र लसर्ाररस समेत कार्यका िालग स्थािीर् समन्द्वर्

सलमलत गठि ।

 पााँचै वडामा पररचर्-पत्र हवतरण क्तशहवर सञ्चािि गरी तथा समन्द्वर् सलमलतको

लसर्ाररसमा १११ ििा अपािता भएका व्र्क्तििरुिाई पररचर्-पत्र हवतरण कार्य सम्पन्न।



पररचर्-पत्र हवतरण कार्यक्रमका केिी झिकिरुः



अपािता भएका व्र्क्तिका िालग समदुार्मा आर्ाररत 
पिुस्थायपिा सिर्ोग कार्यक्रमः

 पिुस्थायपिा सिर्ोग कार्यक्रम कार्ायन्द्वर्िका िालग लस.हव.आर.
समन्द्वर् सलमलतको गठि भैसकेको ।

 उि कार्यक्रम कार्ायन्द्वर्िका िालग सिार्क सामग्री उपिब्र् गराउिे
लिणयर् भएकोिे आवश्र्क सिार्क सामग्री माग सङ्किि सम्पन्न ।



न्द्र्ािो कपडा हवतरण तथा खािा कार्यक्रमका केिी 
झिकिरुः



ज्रे्ष्ठ िागररक सम्बन्द्र्ीः
×सबैको ध्र्ाि ज्रे्ष्ठ िागररकको सम्माि" अन्द्तगयत ज्रे्ष्ठ िागररकिरुका िालग
लिशलु्क स्वास््र् पररक्षण, न्द्र्ािो कपडा हवतरण तथा खािा कार्यक्रम सम्पन्न
भर्ो ।

 वडा ििं. १ मा १६४ ििािाई
 वडा ििं. २ मा १६० ििािाई
 वडा ििं. ३ मा २४६ ििािाई

 वडा ििं. ४ मा ९० ििािाई
 वडा ििं. ५ मा १३० ििािाई

िसबाट िम्मा ७९० ििा िाभाक्तन्द्वत ििुभुएको ।



ज्रे्ष्ठ िागररक पररचर्-पत्र हवतरणः

 वडा ििं. १ र वडा ििं. २ मा िाि सम्म हवतरण िभएको
 वडा ििं. ३ मा ४१ ििािाई
 वडा ििं. ४ मा ७ ििािाई
 वडा ििं. ५ मा ८६ ििािाई

िम्मा १३४ ििािे ज्रे्ष्ठ िागररक पररचर्-पत्र प्राप्त गिुयभएको। 



केिी प्रलतहक्रर्ा ..................... ?

र्न्द्र्वाद !!


