राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६

प्रस्तावनााः-सबै प्रकारका लैङ्धिक हििंसा र कुरीतिको अन्तत्र् िनय, दि
य क्षेत्रका िर्यििी िथा
ू म
सत्ु केरी

महिलािरुको

उद्िार,

सीप

िथा

उद्र्मशीलिाको

विकास

लिार्िका

महिला

सशक्िीकरणको माध्र्मबाट महिलािरूको िक, अधिकार सतु नश्चचि िदै राष्ट्र तनमायणको प्रत्र्ेक
ििमा समान सिर्ाधििा पु¥र्ाउन, आधथयक रुपमा कमजोर र विपन्तन महिलािरुको जीिनस्िर
उकास्दै

सीप

िथा

क्षमिाबाट

उत्पाहदि

िथा

प्रिद्धिि

सामग्रीिरुलाई

राश्ष्ट्रर्

िथा

अन्तिरायश्ष्ट्रर्स्िरमा पहिचान िराउन, प्रजनन ् िथा माि ृ स्िास््र्मा सि
ु ार िनय, ससमान्तिकृि,
मिेसी, मश्ु स्लम, वपछडा

ििय

र

समद
ू ार्

सर्त्रका

विपन्तन

महिलािरुको

सिंरक्षण, उत्थान,

सशक्िीकरण, सामाश्जक सरु क्षा मार्यि राश्ष्ट्रर् विकासमा मल
प्रिािीकरण िनय िाञ्छनीर्
ू
र्एकोले,
सश
ु ासन (व्र्िस्थापन िथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को दर्ा १४ ले हदएको अधिकार प्रर्ोि िरी
र्ो कार्यविधि िर्ार िरीएको छ ।

परिच्छे द– १
प्रािम्भिक
१. सिंक्षक्षप्ि नाम प्रारम्र्ः (१) र्स कार्यविधिको नाम “राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम
सञ्चालन कार्यविधि, २०७६” रिे को छ ।
(२)र्ो कार्यविधि नेपाल सरकार,महिला बालबासलका िथा जेष्ट्ठनािररक मन्तत्रालर्बाट
स्िीकृि र्एको समतिदे खी लािु िुनेछ ।
२. पररर्ाषाः विषर् िा

प्रसङिले अकाय अथय नलािेमा र्स कार्यविधिमाः-

(क)."‘कार्यक्रम" र्न्तनाले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सम्झनुपदय छ।
(ख). "मन्तत्रालर्" र्न्तनाले महिला, बालबासलका िथा ज्र्ेष्ट्ठ नािररक
मन्तत्रालर् सम्झनुपदय छ ।
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(ि). ‘"विर्ाि" र्न्तनाले महिला िथा बालबासलका विर्ाि सम्झनु पदय छ ।
(घ).

"बिुविपन्तन

महिला" र्न्तनाले

दसलि

िा

सिंकटापन्तन, जनजाति

समद
ु ार्का विपन्तन महिला सम्झनुपदय छ सो शब्दले जन
ु सक
ु ै
समद
ु ार्का एकल,अपाङ्ििा र्एका िा लैङ्धिक हििंसाबाट प्रर्ाविि
विपन्तन महिला समेिलाई जनाउनेछ ।
(ङ) "‘विपन्तन महिला" र्न्तनाले कहिल्र्ै विद्र्ालर् निएका िा िएिापतन
विद्र्ालर् सशक्षा परीक्षा SEE उिीणय िनय नसकेका शैक्षक्षकरूपमािश्ञ्चि िा
आफ्नो जग्िा िा आम्दानीको तनर्समि स्रोिबाट िषय हदन खान नपुग्ने
पररिारका आधथयक रूपमा बश्ञ्चि र्एको महिला सम्झनु पदय छ ।
(च) ."‘तनदे शक ससमति" र्न्तनाले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम
कार्ायन्तिर्नमा माियदशयनका लाधि िठन र्एको राष्ट्रपति महिला
उत्थान कार्यक्रम कार्ायन्तिर्न तनदे शक ससमति सम्झनु पदय छ ।
(छ.)

"समन्तिर् ससमति" र्न्तनाले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम
कार्ायन्तिर्न िथा समन्तिर् ससमति सम्झनु पदय छ ।

(ज). "‘कार्यक्रम समन्तिर् इकाई" र्न्तनाले महिला सशक्िीकरण मिाशाखा
अन्र्ििि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समन्तिर् इकाई सम्झनु
पदय छ ।

परिच्छे द –२
उद्दे श्य, संिचना, काययक्रम कायायन्वयन सभबन्धी व्यवस्था
३.राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको उद्दे चर् दे िार् बमोश्जम रिे को छ ।
(क) जीविकोपाजयन सि
ु ार, वित्तीर् पिुुँच िथा उद्र्मशीलिाको माध्र्मबाट
महिलािरूको आधथयक सशक्िीकरण िदै हदिो विकास िाससल िने ।
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(ख) लैङ्धिक बबर्ेद, हििंसा र सबै प्रकारका कुरीति अन्तत्र्का लाधि
सामाश्जक रुपान्तिरणको असर्र्ान सिंचालन िने ।
(ि) हििंसा पीडडि िथा प्रर्ाविििरूका लाधि रािि उद्िार र पुनस्थापना
सेिा उपलब्ि िराउने ।
(घ) दि
य क्षेत्रका ज्र्ान जोखखममा परे का िर्यििी िथा सत्ु केरी
ू म
महिलािरुलाई ििाई उद्िार सेिा सिंचालन िरी मािम
ृ त्ृ र्ु दरमा
उल्लेख्र् रुपमा कमी ल्र्ाउने ।
४. कार्यक्रम सिंचालन िुने श्जल्लाः- (१) मानि विकास सच
ू कािंकमा पछाडी परे का
श्जल्लािरुमा क्रमशः कार्यक्रम सिंचालन िदै लधिनेछ । कार्यक्रम लािू िुने श्जल्ला
अनुसच
ू ी २ मा उल्लेख िररएको छ ।
५. कार्यक्रम

सिंचालनका लाधि नीतििि व्र्िस्थाः राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई

प्रर्ािकारी रुपमा सिंचालन िनय आिचर्किा अनुसार तनदय सशका रणनीति, मापदण्ड
कार्यर्ोजना िर्ार िररनेछ ।
६. कार्यक्रम कार्यन्तिर्नका लाधि सिंरचनात्मक व्र्िस्थाः- राष्ट्रपति महिला उत्थान
कार्यक्रम कार्ायन्तिर्नको माियदशयन, कार्ायन्तिर्मा समन्तिर् िथा
विसर्न्तन

कार्ायन्तिर्नका लाधि

ससमति िठन िनय सककनेछ ।

६=१ तनदे शक ससमतिको िठनः (१) राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम कार्ायन्तिर्नको
माियदशयनका लाधि दे िार् बमोश्जमको तनदे शक ससमति िठन िररनेछ ।
(क). माननीर् मन्तत्री, महिला, बालबासलका िथा ज्र्ेष्ट्ठ नािररक मन्तत्रालर् अध्र्क्ष
(ख).सम्बश्न्तिि विषर् िे ने माननीर् सदस्र्, राश्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोि

-

सदस्र्
(ि). प्रतितनधि ,सिंघीर् प्रतितनधि सर्ाको महिला सदस्र् मध्र्ेबाट १जना-सदस्र्
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(घ). प्रतितनधि,सिंघीर् राश्ष्ट्रर् सर्ाको महिला सदस्र् मध्र्ेबाट १ जना
-सदस्र्
(ङ). प्रमख
ु ÷प्रतितनधि, प्रमख
ु राश्ष्ट्रर् राजनीतिक पाटभका र्ाधिनीसिंिठनका
५ जना सदस्र्
(च)

सधचि,

महिला,

बालबासलका

िथा

ज्र्ेष्ट्ठ

नािररक

मन्तत्रालर्

-सदस्र्
(छ). सिसधचि, राष्ट्रपतिको कार्ायलर्
(ज)

सिसधचि,

प्रिानमन्तत्री

-सदस्र्
िथा

मश्न्तत्रपररषद्को

कार्ायलर्

-सदस्र्
(झ). सिसधचि, अथय मन्तत्रालर्

- सदस्र्

(ञ). सिसधचि, सिंघीर् मासमला िथा सामान्तर् प्रशासन

मन्तत्रालर्

-सदस्र्
(ट). सिसधचि, उद्र्ोि, िाखणज्र् िथा आपूतियमन्तत्रालर्

-

सदस्र्

(ठ). मिातनदे शक, महिला िथा बालबासलका विर्ाि - सदस्र्
(ड). सिसधचि, महिला सशक्िीकरण मिाशाखा, मन्तत्रालर् - सदस्र्– सधचि
(२) र्स ससमतिको बैठकमा आिचर्किा अनुसार विज्ञलाई समेि आमन्तत्रण िनय सककनेछ ।
६.१.१ तनदे शक ससमतिको काम, कियव्र् र अधिकार दे िार्बमोश्जम िुनेछ ।

(क). कार्यक्रमलाई प्रर्ािकारी ढिं िबाट सिंचालन िनय नविनिम सोच,
माियदशयन प्रदान िने ।
(ख). कार्यक्रमको आिचर्क नीति, र्ोजना, बजेट िथा कार्यक्रम िजम
ुय ा िनय
मन्तत्रालर्लाई सझ
ु ाि प्रदान िने ।
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-

(ि) .स्िीकृि र्एको नीति, र्ोजना िथा कार्यक्रम कार्ायन्तिर्न िने िराउने,
(घ). कार्यक्रम कार्ायन्तिर्नका लाधि सम्बश्न्तिि तनकार् प्रदे श िथा
स्थानीर् सरकारसुँि समन्तिर् िने ।
(ङ). नेपाल सरकारले हदएको तनदे शन बमोश्जम कार्यक्रम स्थलिि
अनुिमन िने, िराउने िथा आिचर्क तनदे शन हदने ।
६.१.२

तनदे शक ससमतिको बैठक सम्बन्तिी व्र्िस्था दे िार् बमोश्जम िुनेछ ।

(क) .तनदे शक ससमतिको बैठक कम्िीमा िषयको ३ पटक र आिचर्किा
अनुसार अध्र्क्षले िोकेको समति, स्थान र समर्मा बस्नेछ ।
(ख). कुल सदस्र् सिंख्र्ाको पचास प्रतिशि र्न्तदा बढी सदस्र्िरु
उपश्स्थि र्एमा तनदे शक ससमतिको बैठकको लाधि िणपुरक सिंख्र्ा
पि
ु ेको मातननेछ ।
(ि) बैठकको अध्र्क्षिा तनदे शक ससमतिको अध्र्क्षले र तनजको
अनुपश्स्थतिमा उपश्स्थि सदस्र्िरु मध्र्े िररष्ट्ठ सदस्र्ले
िनेछ ।
(घ) . बैठक सम्बन्तिी अन्तर् कार्यविधि तनदे शक ससमति आर्ैले
तनिायरण िरे बमोश्जम िुनेछ ।

६.२.

कार्यक्रम

कार्ायन्तिर्न

िथा

समन्तिर्

ससमतिः

र्स

कार्यविधि

बमोश्जम

कार्यक्रम

कार्यन्तिर्नको उद्दे चर् अनुरुप कार्यक्रम सञ्चालन िथा समन्तिर् िनय मन्तत्रालर्मा दे िार्
बमोश्जमको कार्यकम कार्ायन्तिर्न िथा समन्तिर् ससमति
(क).

मिाशाखा

प्रमख
ु ,

रिनेछ ।

महिला

सशक्िीकरण

(ख) उपसधचि, राष्ट्रपतिको कार्ायलर्

-सदस्र्

-सिंर्ोजक
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मिाशाखा,मन्तत्रालर्-

(ि). उपसधचि, प्रिानमन्तत्री िथा मश्न्तत्रपररषद्को कार्ायलर् -सदस्र्
(घ). उपसधचि, अथय मन्तत्रालर्

-सदस्र्

.(.ङ). उपसधचि, सिंघीर् मासमला िथा सामान्तर् प्रशासन मन्तत्रालर्-सदस्र्
(च)

उपसधचि,

उद्र्ोि

िाखणज्र्

िथा

आपूतिय

मन्तत्रालर्

-सदस्र्
(छ). उपसधचि,अनुिमन िथा मल्
ू र्ािंकन मिाशाखा, राश्ष्ट्रर् र्ोजना
आर्ोि
(ज).

- सदस्र्

तनदे शक,

महिला िथा

बालबासलका

विर्ाि

-सदस्र्
(झ).प्रमख
ु ,

राष्ट्रपति

महिला

उत्थान

समन्तिर्

इकाई

-सदस्र्– सधचि

(२) र्स ससमतिको बैठकमा आिचर्किा बमोश्जम सम्बश्न्तिि क्षेत्रको विषर् विज्ञ व्र्श्क्िलाई
समेि आमन्तत्रण िनय सककनेछ ।
६.२.१ र्स ससमतिको काम, कियव्र् र अधिकार दे िार्बमोश्जम िुनेछ ।
(क). तनदे शक ससमतिबाट प्राप्ि तनदे शनिरु कार्ायन्तिर्न िन िराउने ।
(ख). कार्यकमको िजेट िजम
ुय ा िनय सिर्ोि िने ।
(ि). कार्यक्रम कार्ायन्तिर्नका लाधि आिचर्क समन्तिर् िने ।
(घ). कार्यकमको अनुिमन िने ।
(ङ). कार्यक्रमको आिचर्किा अनुसार तनदे सशका, कार्यविधि, रणनीति,
मापदण्ड िथा कार्यर्ोजना र प्रिति प्रतििेदन
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िर्ार िनय सिजीकरण िने ।

(च). कार्यक्रम कार्ायन्तिर्न िदाय आिचर्किा िमोश्जम सिंघीर् ििका
विषर्िि मन्तत्रालर्, प्रदे श
मन्तत्रालर्सुँि

िथा स्थानीर् िि र सम्िश्न्तिि

सिकार्य िथा समन्तिर् िने ।

(छ). समन्तिर् ससमतिबाट र्ए िरे का उपलश्व्ििरु तनदे शक ससमतिमा पेश
िने ।
(ज). कार्यक्रमलाई िैज्ञातनक िथा व्र्ििाररक बनाउन खोज
अनुसन्तिानमल
ू क कार्य िने ।
( झ.) अन्तर् आिचर्किा िमोश्जमका कार्यिरू िने, िराउने ।

६.२.२ ससमतिको बैठक सम्बन्तिी व्र्िस्था दे िार् बमोश्जम िुनेछ ।
(क.) ससमतिको बैठक कम्िीमा िषयको ३ पटक र आिचर्किा अनस
ु ार
सिंर्ोजकले िोकेको समति, स्थान र समर्मा बस्नेछ ।
(ख) .कुल सदस्र् सिंख्र्ाको पचास प्रतिशि र्न्तदा बढी सदस्र्िरु
उपश्स्थि र्एमा ससमतिकोबैठकको लाधि िणपुरक सिंख्र्ा पुिेको
मातननेछ ।
(ि). बैठकको सिंर्ोजकत्ि ससमतिको सिंर्ोजकले िनेछ ।
(घ). बैठक सम्बन्तिी अन्तर् कार्यविधि ससमति आर्ैले तनिायरण िरे
बमोश्जम िुनेछ ।
७. कार्यक्रम कार्ायन्तिर्न ईकाईः- राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई प्रर्ािकारी रुपमा
सञ्चालन िनय मन्तत्रालर्मा महिला सशक्िीकरण मिाशाखा अन्र्ििि कार्यक्रम कार्ायन्तिर्न
शाखा÷इकाई रिनेछ ।
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७.१ कार्यक्रम कार्ायन्तिर्न ईकाईको कार्य श्जम्मेिारी दे िार् बमोश्जम िुनेछ ।
(क.)तनदे शक ससमति र कार्यक्रम समन्तिर् िथा कार्ायन्तिर्न ससमतििाट
प्राप्ि माियदशन, तनणयर् कार्ायन्तिर्न िने ।
(ख). जीविकोपाजयन सि
ु ार वित्तीर् पुँिुच, उद्र्मशीलिा विकासका लाधि
लक्षक्षि महिलालाई सीप विकास िासलम बस्िि
ु ि टे िा प्रदान िरी क्षमिा
असर्िद्
ृ धि िने ।
(ि) .स्िीकृि कार्यक्रम सञ्चालनका लाधि प्रदे श िथा सम्बश्न्तिि
तनकार्सुँि समन्तिर् िने,
(घ). सञ्चासलि कार्यक्रमको अनि
ु मन िने र अनि
ु मनबाट प्राप्ि विशेष
सझ
ु ाििरु

तनदे शक ससमति र कार्यक्रम समन्तिर् िथा कार्ायन्तिर्न

ससमतिमा पेश िने ।
(ङ) कार्यक्रमको माससक ,चौमाससक र िावषयक प्रिति वििरण िर्ार िने ।
(च).कार्यविधि, मापदण्ड, तनदे सशका र कार्यशियनामा अनुरुप कार्य सञ्चालन
िनय आिचर्क व्र्िस्था समलाउने ।
(छ). कार्यक्रम कार्ायन्तिर्न अनुिमन िथा मल्
ू र्ािंकनको लाधि सच
ू क
सहििको अनि
ु मन र्ारम िर्ार िने
(ज).तनदे शक ससमति िथा समन्तिर् ससमतिले िरे का तनणयर्िरु कार्ायन्तिर्
िने ।
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पररच्छे द –३
कार्यक्रम सिंचालन प्रकृर्ा, मूख्र् कक्रर्ाकलाप
८. राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमका सिंचालन प्रकृर्ाः (१) र्स कार्यविधि कार्ायन्तिर्नका लाधि
आिचर्किा अनस
ु ार रणनीति, तनदे सशका, मापदण्ड, कार्य र्ोजना िर्ार िरी कार्ायन्तिर्न
िररने छ ।
-२) राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यकमका केिी कृर्ाकलापिरु आिचर्किा बमोश्जम महिला
िथा

बालबासलका विर्ाििाट सञ्चालन िररनेछ ।

३) प्रदे श सरकार, स्थानीर् सरकार िथा अन्तर् सरोकारिाला तनकार्सुँि सिकार्य, समन्तिर्
साझोदारीमा कार्यक्रम

र

सञ्चालन िररनेछ ।

४) राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई प्रर्ािकारी रुपमा सञ्चालन िनय मन्तत्रालर् माििि
रिने िरी प्रत्र्ेक प्रदे शमा सिंरचनािि व्र्िस्था िनय पिल िररनेछ ।
५) राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई प्रर्ािकारी रुपमा सञ्चालन िनय विद्र्मान
जनशश्क्ििाट िनय नसककने काममा आिचर्किानुसार परामशय सेिा सलने िथा विषर्
विज्ञिरु पररचालन िररनेछ ।
८. राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमका मख्
ु र् कक्रर्ाकलापः- (१) राष्ट्रपति महिला उत्थान
कार्यक्रम अन्र्ििि दे िार् बमोश्जमको मख्
ु र् मख्
ु र् कक्रर्ाकलाप सिंचालन िररनेछ ।
१. मानि विकास सच
ू काङ्कमा पतछ परे का अनुसच
ू ी १ बमोश्जमका ५५ श्जल्लािरु मध्र्ेबाट
द्िन्तद्ि पीडडि, अति विपन्तन, दसलि, वपछडा ििय, जनजाति, मिेशी, खस आर्य िथा मश्ु स्लम
िियका महिला लक्षक्षि जीविकायपाजन कार्यक्रम,
२.

दि
य क्षेत्रमा ज्र्ान जोखखममा परे का अनुसच
ू म
ू ी २ बमोश्जका श्जल्लािरुका िर्यििी िथा
सत्ु केरी महिलाको लाधि ििाई उद्िार कार्यक्रम,
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३. महिला िथा बासलका उपर िुने हििंसा, दव्र्ू र्ििार, लैङ्धिक हििंसा, िातनकार प्रचलन, एससड
आक्रमण, बालविबाि लिार्िका घटना अन्तत्र्का लाधि सामाश्जक सचेिना असर्र्ान
सिंचालन कार्यक्रम,
४. प्रत्र्ेक प्रदे शमा ििुआर्ासमक नमन
ू ा ग्राम स्थापना, सञ्चालन

र व्र्िस्थापन कार्यक्रम,

५. प्रत्र्ेक प्रदे श िथा राश्ष्ट्रर् स्िरमा महिलाद्िारा उत्पाहदि सामाग्रीको उत्पादन िथा
प्रिद्र्िन िने उद्दे चर्ले प्रदशयनी कार्यक्रम,
६.

महिला उद्र्मसशलिा िथा वित्तीर् पुँिुच िासलम कार्यक्रम,

७. महिलाद्िारा उत्पाहदि सामग्रीको राश्ष्ट्रर् िथा प्रदे श स्िरीर् बबक्रक केन्तस स्थापना र
सिंचालन

िनय सिजीकरण र समन्तिर् िनय,

८. महिलािरुलाई स्िदे शमै रोजिार बनाउने उद्दे चर्ले बैदेसशक रोजिारीमा जान चािने
महिलािरुको लाधि विशेष सीपमल
ू क िथा उद्र्मसशलिा विकास िासलम कार्यक्रम,
९. राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम १० िषे रणनीतिक कार्यर्ोजना िर्ार िरी कार्ायन्तिर्
िने,
१०.अन्तर् स्िीकृि िावषयक कार्यक्रम िथा नेपाल सरकारका तनणयर् बमोश्जम कार्यिरु िने ।

पररच्छे द –४
समन्तिर्, अनि
ु मन, मल्
ू र्ाङ्कन िथा प्रतििेदन र बजेट व्र्िस्था
९. समन्तिर्, अनुिमन, मल्
ु र्ाङ्कन िथा प्रतििेदन सम्बन्तिीः-(१) राष्ट्रपति महिला उत्थान
कार्यक्रम

कार्ायन्तिर्न िदाय आिचर्किा अनुसार सिंघ, प्रदे श र स्थानीर् िि एििं अन्तर्

सरोकारिाला

तनकार्िरुसुँि समन्तिर् िररनेछ ।

(२) मन्तत्रालर्िाट तनर्समि रुपमा िथा तनदे शक ससमतििाट आिचर्किा अनुसार अनुिमन
िररनेछ ।
(३) आिचर्किा अनुसार

िेस्रो पक्षबाट समेि
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कार्यक्रमको अनुिमन मल्
ू र्ाकिंन िराइने छ ।

(४) कार्यक्रम सञ्चालन र्एका स्थानीर् िि र सेिा प्रदार्किरुको िावषयक रुपमा समीक्षा िोष्ट्ठी
िथा अन्तिकक्रर्ा िनय सककनेछ ।
(५) कार्यक्रमको चौमाससक बल
ु ेहटन÷िावषयक प्रिति प्रतििेदन प्रकाशन िररनेछ ।
१०.बजेट व्र्िस्थापनः(१) र्स कार्यविधिमा उल्लेखखि कृर्ाकलापको कार्ायन्तिर्न नेपाल सरकारको िावषयक
िजेटिाट सञ्चालन िररनेछ । िैदेसशक सिार्िाको लाधि पिल िररनेछ ।
-२) राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तिियि वितनर्ोश्जि िावषयक बजेट अन्तिरििका विसर्न्तन
कक्रर्ाकलापिरूको खचयको सञ्चालन साियजतनक खररद ऐन, २०६३ िथा साियजतनक खररद तनर्मािली, २०६४
मा उल्लेखखि प्राििान अनुरुप िररनेछ ।

पररच्छे द –५
विविि
११. अन्य व्यवस्थााः (१) अनुसूची १ मा उल्लेखखि श्जल्लािरु मन्तत्रालर्ले आिचर्किा र मािका
आिारमा थप घट िनेछ ।
(२)

कार्यक्रम

सिंचालन

िदाय

आिचर्क

पने

अनुिमन, मूल्र्ाकिंन

िथा

व्र्िस्थापनका

लाधि

सूचक,र्रमेट र ढाुँचा मन्तत्रालर्बाट स्िीकृि िररनेछ ।
(३) र्स कार्यविधि अनुरुप सञ्चालन िने कार्यकमको आिचर्किा िमोश्जम अन्तर्

कार्यविधि

िथा

परे मा

सोको

तनदे सशका िर्ार िरी कार्यक्रम कार्ायन्तिर्न िररनेछ ।
१२. बाधा अडकाउ फुकाउनेाः (१) र्स कार्यक्रम कार्ायन्तिर्न सम्बन्तिी कुनै बािा द्विवििा
व्र्ाख्र्ा िने, बािा अडकाउ र्ुकाउने अधिकार मन्तत्रालर्मा रिनेछ ।

१३.संशोधन सभबन्धी व्यवस्थााः (१) र्स कार्यविधिमा व्र्िस्था िररएको बद
ुुँ ािरूमा सिंशोिन िने अधिकार र कुनै
अनुसच
ू ीिरू थपघट िथा शिंसोिन िर्य ने अधिकार मन्तत्रालर्मा तनिीि रिनेछ

१४. खािे जीाः- “राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७४”खारे ज िररएको छ।

र्स पि
य ा
ू क

कार्यविधि र्सै कार्यविधि अनस
ु ार सञ्चालन र्एको मातननेछ ।
१५. प्रचलित कानुन बमोम्जमाः र्स कार्यविधिमा उल्लेख र्एको विषर्को िकमा र्सै कार्यविधि बमोश्जम र अन्तर्
कुरािरुको िकमा प्रचसलि कानुन बमोश्जम िुनेछ ।
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अनुसूची १
आि २०७५÷७६ मा छनौट र्एका प्रदे शिि मानि विकास सच
ू काङ्कमा पतछ परे का
३० श्जल्ला
सस.निं.

श्जल्ला

प्रदे श निं१ .
१
२
३
४

ओखलढुिंिा

१

रौििट

२

मिोत्तरी

र्ोजपुर

३

सलायिी

४

ससरिा

५

िनुषा

उदर्परु

सिंखुिासर्ा

िण्डकक प्रदे श

१
३

श्जल्ला

प्रदे श निं२ .

प्रदे श निं३ .
२

सस.निं.

ससन्तिुली

१

दोलखा

३

रसि
ु ा

४

ससन्तिप
ु ाल्चोक

४

२

बाग्लङ
ु
िोरखा

म्र्ादी
निलपरासी
(बदय घाट सस्
ु िा पूि)य

प्रदे श निं५ .

कणायली प्रदे श

१

रोल्पा

१

कासलकोट

२

प्र्ठ
ु ान

२

िुम्ला

३
४

रूकुम (पि
ू ी र्ाि)
कवपलिस्िु

सद
ु रु पश्चचम प्रदे श
१
२

बाजरु ा
बझाङ

३

जाजरकोट

४
५

डोल्पा

३

अछाम

४

डोटी

मि
ु ु
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२०७६।७७ मा कार्यक्षेत्र विस्िार िुने प्रदे शिि मानि विकास सच
ू काङ्कमा परे का २५ श्जल्ला
सस.निं.

श्जल्ला

सस.निं.

श्जल्ला

प्रदे श निं१ .

प्रदे श निं२ .

१

िाप्लेजङ्
ु ि

१

बारा

खोटाङ्ि

२

पसाय

सन
ु सरी

३

सप्िरी

२
३
४

पाुँचथर

प्रदे श निं३ .

िण्डकक प्रदे श

१

िाहदङ्ि

१

२

नुिाकोट

२

रामेछाप

३

मकिानपूर

४

प्रदे श निं५ .

कणायली प्रदे श

१

अघायखाची

१

२

िल्
ु मी

२

३

बहदय र्ा

३

४

बाुँके

३
४

िनिुुँ

लमजङ्
ु ि
मस्
ु िाङ
पियि
जम्
ु ला
दै लेख

रूकुम (पश्चचम)

सद
ु रु पश्चचम प्रदे श
१

बैिडी

२

दाचल
ुय ा

३

डडेल्िुरा

13

अनुसचू च २
ििाई उद्िार कार्यक्रम पूणय र आिंसशक रुपमा लािु र्एका श्जल्लािरुको वििरण
पूणय रुपमा लािू र्एका श्जल्लािरु

आिंसशक रुपमा लािू र्एका श्जल्लािरु

दाचल
ुय ा, बैिडी, बाजरु ा, बझाङ, डोटी, अछाम, ससन्तिुपाल्चोकपाुँचपोखरी थामपाल) िाुँउपासलका,
जाजरकोट्, दै लेख, मि
ु ु, कासलकोट, जम्
ु ला, िुम्ला, िे ल्म्बु िाुँउपासलका, जि
ु ल िाुँउपासलका िाहदङ्ि(
डोल्पा, िाप्लेजङ्
ु ि,सिंखुिासर्ा, र्ोजपुर, पाुँचथर, )रुविभ्र्ाली िाुँउपासलका(,िोरखा ससु लकोट )
ििे थुम,खोटाङ्, ओखलढुङ्िा, सोलख
ु ुम्बु, दोलखा, िाुँउपासलका, आरुघाट िाुँउपासलका, ससरानचोक
मनाङ, मस्
ु िाङ, म्र्ादी, रोल्पा, रुकुमपूि,य रुकुम िाुँउपासलका, िण्डकक
पश्चचम, सल्र्ान र रसि
ु ा

िाुँउपासलका, अश्जरकोट

िाुँउपासलका,िाचेिाुँउपासलका,चुमनुबीिाुँउपासलका(,
बाग्लङ्
ु िढोरपाटन

निरपासलका),

िलकोट

निरपासलका, बडडघाट निरपासलका, तनससखोला
िाुँउपासलका,

बेरेङ

िाुँउपासलका,िाराखोला

िाुँउपासलका,काुँठेखोला िाुँउपासलका, िमानखोला
िाुँउपासलका, जैमन
ु ी निरपासलका
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