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महिला संग उप-प्रमुख कार्यक्रम‚ कार्यहिहि - २०७८ 

                                                                    

प्रस्तािना ᱺ 
समाजको विकासका लावि मानि विकासको वनकै ठुलो महत्त्व रहेको छ । मानि 

विकासको सूचक अनुसारको विकासको िविविनका लावि मानिका आधारभूि 

कुराहरुमा सुधार हुन जरुरी छ । अझै समाजको विकासमा मवहलाको भुवमका 

पुरुषको भन्दा बढी िेखिने िरेको छ िाकी नेपाली संस्कारले पवन यो कुरालाइ पुष्ठी 

िछछ  । समाजको विकासमा घरको िािारण िथा िानपानले पवन सहयोि पुयाछएको 

हुन्छ । एउटा बालबावलकाको भवबष्यलाइ उसको वजबनको शुरुिािको पोषणले 

वनधाछरण ििछछ । पोषणलाई आवथछक‚ सामावजक र मानविय विकास िथा वििो 

विकासको लक्ष्य पुरा िने आधार स्तम्बको रुपमा वलएको छ । समामजको भाबी 
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नेिृत्त्व वलने पुस्ता (सुनौला एकहजार विनका आमा िथा बालबावलका र वकशोरीहरु) 

को पोषणमा लिानी जरुरी छ । मािृवशशु िथा बाल्यकाकवलन पोषणको अबस्थामा 

सुधार ल्याउनका लावि  र  मवहलाको वजबन स्तरमा सुधार ल्याउन समेि िाञ्छनीय 

भएकाले प्रशासनीक वनयमािली – २०७५ को वनयम ३ ले विएको अवधकार प्रयोि 

िरी पञ्चिेिल  विनायक निरपावलका निरकायछपावलकाको कायाछलयले मवहला संि 

उप-प्रमुि कायछक्रम कायछवबवध – २०७८ जारी िरेको छ । 

 

परिचे्छद – १ 

१. संहिप्त नाम ि प्रािम्भ ᱺ  

क.  यस कायछवबवधको नाम “मवहला संि उप-प्रमुि कायछक्रम कायछवबवध-

२०७८” रहेको छ । 

ि.  यो कायछवबवध पञ्चिेिल विनायक निरपावलका निर कायछपावलकाको 

बैठकले स्वीकृि िरेको वमवििेखि लािु हुनेछ । 

२. हिषर् िा प्रसंगले अको अर्य नलागेमा र्स कार्यहिहिमा ᱺ 

(क)   सुनौला एकहजार विनका आमा िथा बालबावलका भन्नाले 

स्वास्थ्यको पोषणको आधार अनुसार आमा िभछििी भएको विन 

िेखि बच्चा जने्मर २ िषछ पुगे्न विन सम्मका आमा िथा 

बालबावलका सम्झनु पिछछ ।  

(ि)   वकशोरी भन्नाले १० िषछको उमेर िेखि १९ िषछको उमेर समुहलाई 

सम्झनु पिछछ । 

(ि)   एकल मवहला भन्नाले वििाह पवछ पिीको मृतु्य भएर एकै्ल बसेकी 

मवहला सम्झनु पिछछ।  

(घ)   िररब िथा विपन्न  मवहला भन्नाले आफ्नो िेि बारी बाट िषछ 

भररमा ३ मवहना भन्दा बढी िान नपुगे्न र पररिारमा कसैको 

आयआजछन सम्बन्धीको पेशा‚ व्यिसाय र वनवज िथा सरकारी 

नोकरी नभएको घरपररिारको मवहला सम्झनु पिछछ।  

(ङ)   अपाङ्गिा भएका मवहला भन्नाले वनयमानुसारको अपाङ्गिा 

पररचय-पत्र भएका मवहला सम्झनु पिछछ । 

(च)   बेसाहारा भएका मवहला भन्नाले घरमा कोही पवन सहयोि िने 

पररिारको सिस्य नभएको र आफै घरमुवलको रुपमा काम 

िरररहेको मवहला सम्झनु पिछछ ।  
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(छ)    संक्रवमि िथा प्रभावबि मवहला भन्नाले एभ आइ भी पररक्षणमा 

पोजेवटभ रहेको िा एच आइ भी बाट पररिारमा कसैको मृतु्य 

भएको परपररिारको मवहला सम्झनु पिछछ । 

(ज)    सुते्करी पोषण प्रोत्साहन पाउने आमा भन्नाले पञ्चिेिल विनायक 

निरपावलका वभत्रका स्वास्थ्य संस्थामा ४ पटक िभछजााँच िरेको‚ 

स्वास्थ्य संस्थामै बच्चा जने्मको र बच्चा जने्मको ३५ विन वभत्र 

सम्बखन्धि िडा कायाछलयमा बच्चाको जन्म ििाछ िरेको आमा 

सम्झनु पिछछ । 

            (झ)  कमछचारी भन्नाले निरपावलका िथा िडा कायाछलयमा कायछरि 

कमछचारी सम्झनु पिछछ । 

   (ञ)   सवमवि भन्नाले निरपावलका िथा िडा स्तरमा रहेका पोषण िथा 

िाद्य सुरक्षा वनिेशक सवमवि र              मवहला  िथा बालबावलकाका 

सिाल र विद्यालय िथा बालवबकास केन्द्रमा बनेका सवमवि सम्झनु पिछछ । 

(ट)   संस्था भन्नाले प्रचवलि कानून बमोवजम ििाछ भई संचालनमा रहेका िैर 

नाफामूलक संस्था भने्न सम्झनु पिछछ र सो शब्दले यसै्त प्रकृविका अन्य िैरसरकारी 

संस्था समेिलाई जनाउाँछ । 

(ठ)  वनजी संस्था भन्नाले प्रचवलि कानून बमोवजम ििाछ भई संचालनमा रहेका 

नाफामूलक संस्था भने्न सम्झनु पिछछ र सो शब्दले यसै्त प्रकृविका अन्य कम्पनी 

समेिलाई जनाउाँछ । 

(ड)  बहुके्षत्रीय पोषण योजना कायछक्रम भन्नाले साि िटा विषयिि के्षत्र (शुसासन‚ 

वशक्षा‚ स्वास्थ्य‚ कृवष‚ पशुपंक्षी‚ मवहला िथा बालबावलका र िानेपानी िथा सरसफाइ 

के्षत्र ) का कायछक्रम भने्न सम्झनु पिछछ । 

  

परिचे्छद – २ 

कार्यहिहिको उदे्दश्य 

३. मवहलाहरुको पोषण अबस्थामा सुधार िने । 

४. बालबावलकाहरुको पोषण अबस्थामा सुधार िरी पोषण मैत्री पावलका 

घोषणा िने । 

५.  

मवहलाहरुलाई पररिार िथा समाजबाट माया ममिा िने बािाबरणमा थप 

सुधार िने । 
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६.  बहुके्षत्रीय पोषण योजना कायछक्रमलाइ प्रभाबकारी रुपमा सञ्चालन िरी सबै 

विषयिि के्षत्रहरुबाट पोषणका सिालमा सेिाहरु प्रिाह िने । 

७.  पोषण र मवहला िथा बालबावलका सम्बन्धीका निरके्षत्रमा सञ्चालन हुने 

सरकारी िथा िैरकारी वनकायका सबै कायछक्रमहरुमा एकरुपिा कायम 

िरी एकद्वार प्रणालीबाट कायछक्रमहरु सञ्चालन िरी सेिा प्रिाह िने । 

 

परिचे्छद– ३ 

सञ्चाहलत कृर्ाकलापिरु 

 

८. मवहला संि उप-प्रमुि कायछक्रम अन्तिछि िेहायका कृयाकलापहरु 

सञ्चालन िररनेछन । 

(क)  सुनौला एकहजार विनका आमा िथा बालबावलकाहरु लाई 

अत्याबश्यक पोषण िथा सरसफाइ सम्बन्धीका सामाग्रीहरु (चना‚ 

अण्डा‚ िानेिेल‚ आयोवडन नून‚ चामल‚ िाल‚ हािधुने साबुन‚ नङकट‚ 

रुमाल‚ पानी सफा िने वफल्टर‚ टुटीसवहिको बाखल्टन र अन्य पोषण 

संि सम्बखन्धि सामाग्री) सहयोि िने ।  

(ि)  सुनौला एकहजार विनका आमा िथा बालबावलकाहरुलाई कृवष िथा 

पशुपंक्षी जन्य श्रोिको उपभोिमा बृद्धी िनछका लावि करेशाबारी 

वनमाछणमा आबश्यक वबउवबजन‚ कृवष औजार‚ कुिुराका चल्ला िथा 

िोर र िाना  सहयोि िने ।  

(ि)  सुनौला एकहजार विनका आमा िथा बालबावलका िथा विनका 

पररिारलाइ र वकशोरीहरुका समुहमा पोषणका सिालहरुमा 

आधारभुि ज्ञान विनका लावि अन्तवकछ या िथा िावलमहरु सञ्चालन  

िने । 

(घ)  एकल मवहला‚ अपाङ्गिा भएका मवहला‚िररब िथा  वबपन्न र संक्रवमि 

िथा प्रभावबि मवहलाहरुका लावि आबश्यक िाद्यान्न सामग्री‚ 

लत्ताकपडा र उपचारमा सहयोि िने । 

(ङ)  वकशोरीहरका लावि आइरन चक्कीको महत्त्वका बारेमा अन्तवकछ या 

िथा आइरन वििरणमा सहयोि िने । 
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परिचे्छद – ४ 

सेिा ग्रािीिरु छनौटको प्रकृर्ा 

 

९. मवहला संि उप-प्रमुि कायछक्रम अन्तिछि सेिाग्राही छनौट िेहाय अनुसार 

िररनेछ । 

(क)   सुनौला एकहजार विनका आमा िथा बालबावलकाहरु र 

वकशोरीहरुको नामािली िडा स्तरीय पोषण िथा िाद्य सुरक्षा वनिेशक 

सवमिीले छनौट िनेछ । 

(ि)  एकल मवहला‚ अपाङ्गिा भएका मवहला‚ िररब िथा वबपन्न मवहला‚ 

बेशाहारा मवहला िथा संक्रवमि िथा प्रभावबि मवहलाहरुको नामािली 

िडा कायाछलयले छनौट िनेछ । 

(ि)  यसरी सेिा ग्राही छनौट ििाछ पररचे्छि १ को बुिा नं. २ अनुसार छनौट 

िनुछपने छ अन्यथा छनौट भएमा सेिाप्रिाह िररने छैन ।  

(घ)  पररचे्छि १ को बुिा २ (ज) अनुसारका सेिाग्राहीहरुले स्वास्थ्य 

सम्बन्धीको सेिा बावहरको स्वास्थ्य संस्थामा वलएको हकमा स्थानीय 

स्वास्थ्य संस्थाको वसफाररसमा बाहेक अन्यथा सेिाग्रहीको रुपमा छनौट 

िररने छैन ।  

 

परिचे्छद – ५ 

सेिा ग्रािीिरुलाई हदइने सेिािरु 

 

१०. मवहला संि उप-प्रमुि कायछक्रम अन्तिछिको सुते्करी पोषण प्रोत्साहन 

कायछक्रममा सेिा प्रिान ििाछ िेहायका पोषणमा सहयोि िने िालका 

सामाग्रीहरु उपलब्ध िराइने छ । 

(क)  चना /िाल । 

(ि)  अण्डा  । 

(ि)  हािधुने साबुन  । 

(घ)  आयोवडन नून  । 
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(ङ)  घू्य / िानेिेल 

(च)  सरसफाई सामाग्रीहरु । 

(छ)  चामल िथा अन्य अन्न जन्य सामाग्रीहरु 

(ज)  सामाग्री राखे्न झोला (कायछक्रमको नाम सवहि वप्रन्ट भएको)  । 

११.  मवहला संि उप-प्रमुि कायछक्रम अन्तिछिका अन्य सेिाग्राहीहरु लाइ सेिा 

प्रिान ििाछ िोवकय बमोवजमका अत्त्याबश्यक सामाग्रीहरु उपलब्ध िराइने 

छ । 

 

परिचे्छद – ६ 

सेिाग्रािीिरुलाइ सेिा प्रदान गने प्रहक्रर्ा 

 

१२. मवहला संि उप-प्रमुि कायछक्रम अन्तिछिका सेिप्राप्त िने सेिाग्राहीहरु 

लाइ सेिा प्रिान ििाछ िेहायका प्रवक्रयाहरु अपनाई सेिाहरु प्रिान िररनेछ । 

(क)  आबश्यक सामाग्रीहरु कम मुल्य र िुणस्तरिाको प्रविस्प्रधाका 

आधारमा स्थानीय (निरपावलका िथा िडा कायाछलय के्षत्रवभत्र) 

व्यािसाय छनौट िरी सामाग्रीहरु िररि िने । 

(ि)   बुिा क अनुसार िररि भएका पोषण सामाग्रीहरु िररि  िरी 

सम्बखन्धि िडा कायाछलयबाट वििरण िने र झोलाको हकमा बावहरबाट 

पवन िररि िनछ सवकने छ । 

(ि)  अन्य सामाग्रीहरु समेि िररि िरी सम्बखन्धि िडा कायाछलयबाट 

वििरण िने । 

(घ)  सेिा वलिा सेिाग्राही स्वयं उपखस्थि हुनुपने र यवि उपखस्थि हुन नसके्न 

भएमा सेिाग्राही सम्बखन्धि िडामा बवसरहेको भनी िडा कायाछलयले 

प्रमावणि िनुछपने छ ।  
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परिचे्छद – ७ 

सेिा हलने सेिाग्रािरुका लाहग आिश्यक पने कागजातिरु 

 

१३. मवहला संि उप-प्रमुि कायछक्रम अन्तिछिका सुते्करी पोषण प्रोत्साहनमा 

सेिाका लावि सेिाग्राहीहरुको हकमा िेहायका  कािजािहरु पेश िनुछपने 

छ ।  

(क) स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जने्मको प्रमाण-पत्रको प्रविवलवप । 

(ि) बच्चा जने्मको ३५ विनवभत्र सम्बखन्धि िडा कायाछलयमा बच्चाको 

जन्मििाछ िरेको प्रमाण-पत्रको प्रविवलवप  

(ि)     आमाको नेपाली नािररकिाको प्रमाण-पत्रको प्रविवलपी । 

१४. मवहला संि उप-प्रमुि कायछक्रम अन्तिछिका वबवभन्न समयमा वििरण िररने 

अत्त्याबश्यक वबवबध सामाग्रीहरुको  हकमा िेहायका  कािजािहरु पेश 

िनुछपने छ ।  

(क) सम्बखन्धि सेिाग्राहीको आफ्नै नेपाली नािररकिाको प्रविवलपी । 

(ि) सम्बखन्धि के्षत्रको ( जसै्त एकलमवहला‚ अपाङ्गिा‚ संक्रवमि िथा 

प्रभाविि आवि) वििरण िुल्ने कािजािहरु । 

(ि)      िोवकय बमोवजमका अन्य आबश्यक कािजािहरु । 

 

 

परिचे्छद – ८ 

िजेटको व्यिस्र्ा‚ अहिलेखखकिण ि अनुगमन 

 

१५.  मवहला संि उप-प्रमुि कायछक्रम सञ्चालनका लावि आबश्यक बजेटको 

व्यिस्थापन निरसभाको िावषछक कायछक्रममा समाबेश िरी आबश्यक बजेट 

छुट्टयाउने र नेपाल सरकार िथा प्रिेश सरकार बाट शसिछ‚ वबशेष िथा 

समपुरक अनुिानका रुपमा बहुके्षत्रीय पोषण योजना र मवहला िथा 

बालबावलकाको लावि प्राप्त बजेट बाट कायछक्रमको बजेट व्यिस्थापन 

िररनेछ ।  

१६. मवहला संि उप-प्रमुि कायछक्रम अन्तिछिका वबवभन्न वक्रयाकलापहरुको 

छुट्टाछुटै्ट वििरणहरु िडािि रुपमा ियार िरेर प्रमाणीि िरी 
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अवभलेखिकरण िररनेछ । साथै यसरी ियार िरेको अवभलेिबाट नेपाल 

सरकार िथा प्रिेश सरकार र वजल्ला समन्वय सवमविमा आबश्यकिा 

अनुसार मावसक‚ चौमावसक र िावषछक प्रवििेिनहरु पेश िररनेछ । 

१७. कायछक्रमको अनुिमन िथा मुल्याङ्कनका लावि वबशेष िरी निर प्रमुि‚ उप-

प्रमुि र प्रमुि प्रशासकीय अवधकृिको वबशेष वजमे्मिारी रहनेछ भने िडा 

अध्यक्षहरुबाट पवन मुल्याङ्कन हुनेछ । अनुिमन िथा मुल्याङ्कन वनयवमि 

मावसक रुपमा हुनेछ । साथै मावसक‚ चौमावसक र िावषछक मुल्याङ्कन 

प्रवििेिन ियार िरी अवभलेखिकरण िररनेछ । अनुिमन िथा मुल्याङ्कनका 

लावि वनधाछरण िरेको फमेटमा वफल्डको प्रवििेिन र अवभलेखिकरण 

िररनेछ । 

१८. कायछक्रमको अनुिमन बाट प्राप्त सुझाबका आधारमा आिामी कायछक्रमहरु 

ियार िरी कायछयोजाना वनमाछण िररनेछ ।   

 

परिचे्छद – ९ 

हिहिि 

१९. कायछवबवधले वनधाछरण िरेकोमा बाहेक थप वक्रयाकलाप भएमा निर स्तरीय 

पोषण िथा िाद्य सुरक्षा वनिेशक सवमवि र मवहला िथा बालबावलकाका 

सिालमा बनेका निर स्तरीय सवमिहरुको वनणछय बमोवजम हुनेछ । 

२०.  कायछक्रमको ियारी‚ सञ्चालन‚ अनुिमन िथा मुल्याङ्कनको ियारी र अन्य 

थप कायछक्रमको सहवजकरण स्वास्थ्य शािा, मवहला‚ बालबावलका िथा जेष्ठ 

नािररक शािा र बहुके्षत्रीय पोषण योजना स्वयंसेिकले िनुछपनेछ । 

२१. मवहला संि उप-प्रमुि कायछक्रम अन्तिछि पवहले भइसकेका समू्पणछ 

वक्रयाकलापहरु यसै कायछवबवध अनुसार भए िरेको मावनने छ ।  

२२. नेपाल सरकार र प्रिेश सरकार बाट शसिछ िथा वबशेष अनुिानका रुपमा 

प्राप्त भएका वनवि‚ वनयम िथा शिछहरुलाइ समेि आधार मानी कायछक्रम 

सञ्चालन िररनेछ  । 
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