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गभवती तथा सु के री आमाह को लािग तयारी पौि क आहार िवतरण स ब धी कायिविध २०७९
नगर कायपािलकाबाट वीकृ त िमतीः २०७९/०४/३१

तावनाः
नगरपािलका िभ रहेका गभवती तथा सु के री भएका मिहलाह को पोषणको अव था सुधारका लािग नेपालमा उ पािदत
पवु तयारी पौि क आहार सिहतको पोषण सामा ी िवतरण तथा यसको िनयिमत योगको सिु नि तता गन, पोषणमै ी
यवहरामा प रवतन याइ कुपोषणमु नगरपािलका बनाउने अिभ ायले यो कायिविध तयार ग रएको छ ।
प र छे द–१
ारि भक
१) संि नाम र ार भः
क) यस कायिविधको नाम “गभवती तथा सु के री आमाह को लािग तयारी पौि क आहार िवतरण स ब धी कायिविध
२०७९” रहेको छ ।
ख) यो कायिविध राम ाम नगरपािलका, नगर कायपािलकाबाट ि वकृ त भई थानीय राजप मा काशन भएको िमित
देिख लागु हनेछ ।
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२) प रभाषाः
िवषय वा संगले अक अथ नलागेमा काय म काया वयन कायिविधमा,
क) “कुपोषण” भ नाले राम ाम नगरपािलका िभ बसोबास गन गभवती मिहलाको शा ररीक आव यकता अनसु ार
पौि क त वयु वृहत पोषक त व र सु म पोषक पौि क खानाको अभाव अव थालाई स झनु पदछ ।
ख) “पोषण सामा ी” भ नाले पोषणको अव था सधु ारका लािग दफा ६ मा उ लेिखत तयारी िलटो, जाउलो तथा िखर
बनाउने साम ी स झनु पछ ।
ग) “लाभ ाही” भ नाले यस मापद डको दफा ४ मा उ लेख भएका गभवती तथा सु के री मिहलालाइ स झनपु छ ।
३) कायिविधको उ े यः
काय मको उदे य देहायबमोिजम रहेका छन ।
क) िव मान पोषण तथा मातृ सरु ाको अव थामा सधु ार याउने ।
ख) पोषणमै ी यवहारमा प रवतन याइ स य समाजको िनमाण गन ।
ग) ज मदै कुपोिषत ब चा ज मने दर यनू ग र कुपोषणका कारण रा ले यहोनु परे को लगानी तथा खच कम गन ।
घ) राम ाम नगरपालीका िभ वसोवास गरे का गभवती तथा सु के री मिहलाह लाई त कािलन पमा यनू तम पोषणयु
सामा ी उपल ध गराउने ।
४) लाभ ाहीह ः
यस नगरपािलका अ तगत राम ाम १ देिख १८ नं वडा िभ बसोबास गन गभवती तथा सु के री मिहलाह ले पोषण
सामा ी ा गनछन् । लाभ ाहीह को पिहचान गन वा य सं था वा अ पतालह बाट िनयिमत गभवती जाचँ गरे को
ANC काडलाई आधार मािननेछ । छनौटमा दिु वधा भएमा तथा एिकन गन सम या भएमा स बि धत वडाको मिहला
सद य वा मिहला सामदु ाियक वा य वयसं ेिवकाको िलिखत िसफा रसलाई छनौटको अि तम आधार मानी लाभ ाही
हो वा होइन भिने एिकन ग रने छ ।
प र छे द–२
सेवा वाह, लगत र ख रद
५) सेवा वाह, लगत र ख रदः
क) गभवती तथा सु के री मिहलाह लाइ लि त गरी िवतरण ग रने पोषण सामा ी थानीय तह, सो अ तगतका वडा
कायालय वा वा य सं थाबाट िवतरण हनेछ ।
ख) येक वा य सं थाह ले आफनो वडामा रहेका दफा (४) अनसु ारको लाभ ाहीह को लगत तयार गनपनछ
ु ।
ग) दफा ५ (ख) अनसु ारका तोिकएका लाभ ाहीह लाई पायक पन थानमा पोषण सामा ी िवतरण गनपनछ
ु ।
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घ) राम ाम नगरपािलका लगाएत अ तगतका िनकायले पोषण सामा ी ख रद गदा चिलच काननू बमोिजम ख रद
गनपनछ
ु ।
ङ) गभवती तथा सु के री आमाह को लागी राम ाम नगरिपिलका लगाएत सो अ तगतका िनकायह ले यसै कायिविध
बमोिजम काय म गनपन
ु छ।
६) पोषण सामा ी तथा तथा िवतरण अवधीः
गभवती तथा सु के री मिहलालाइ ६ मिहना अविधको लािग नेपालमा उ पािदत पवु तयारी पौि क आहार ज तै िलटो,
जाउलो तथा िखर बनाउने साम ी सिहतको पोषण सामा ी िवतरण ग रनेछ ।
प र छे द–३
अिभलेख, ितवेदन तथा कारवाही
७) अिभलेख र ितवेदनः
थानीय तहले पोषण झोला िवतरणको अिभलेख र ितवेदन पाि क पमा गनपनछ
। यसरी स चािलत काय मको
ु
एिककृ त अिभलेख नगरपािलकाको वा य शाखामा अ याविधक ग र रािखने छ ।
८) सावजिनक गनुपनः
थानीय तहले िवतरण गरेको पोषण सामा ी ा गनको िववरण लि त वगलाइ िवतरण ग र सके पिछ राम ाम
नगरपािलकाको येवसाइटमा वािषक पमा सावजिनक गनुपनछ ।
९) चिलत कानुन बमोिजम हनेः
यस कायिविधमा उ लेख भएको िवषयको हकमा यसै बमोिजम हने र अ य िवषयको हकमा चिलत काननु बमोिजम
हनेछ ।
१०) कारबाही स ब धी यव थाः
१) यस कायिविधमा तोिकएको मापद ड परू ा नभएका मिहलाह ले झु ा िववरण पेश गरी राहत िलनु वा दोहोरो राहत िलनु
हँदनै ।
२) यस कायिवधीको ितकूल हने गरी राहत िवतरणको लािग िसफा रस गन य लाई समेत चिलत काननु बमोिजम
कारबाही गरी य तो िसफा रस गन यि बाट िनजले िसफा रस गरे को हदस मको रकम स बि धत थानीय तहले असल
ु
गनपनछ
ु ।
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११) संसोधन स ब धी यव थाः
यस कायिविध संसोिधत गनुपरे मा शाखाको िट पणी िसफा रसमा कायालयले गनछ ।
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