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“छोरी पढाउ छोरी बचाउ” अभियान काययक्रम सञ्चालन काययविधि, २०७८

नगर काययपाभलकाबाट स्िीकृत भमतत २०७८/०७/१ ५

प्रस्तावनााः रामग्राम नगरपालिका लित्र हुने बािलििाह र मलहिा लहसिं ाका घटनाहरू न्यलू नकरण गनन, गररबी तथा
अशीक्षाका कारण छोरीहरूिे पढार्न छोड्ने प्रिृलतको अन््य गनन, स्िास््य सस्िं थामा हुने प्रसतु ीको सख्िं या िृद्घी गरी मातृ
तथा लशशु मृ्यदु रमा कमी ल्याउन साथै लिङ्ग पलहचान गरी छोरी िएकै कारणिे गररने भ्रणु ह्या बन्द गने कायनमा
सहयोग पयु ानउने उद्देश्यिे यस नगर कायनपालिकाको लनणनय अनसु ार यो कायनलिलि िागू गररएको छ ।

परिच्छे द –१
प्रािम्भिक
१. संम्िप्त नाम ि प्रािभिाः– (१) यस कायनलिलिको नाम “छोरी पढाउ छोरी बचाउ” अलियान कायनक्रम सञ्चािन
कायनलिलि, २०७८ रहेको छ ।
(२) यो कायनलिलि रामग्राम नगरपालिका िर तरू
ु न्त िागू हुनेछ ।
२. परििाषााः– लिषय र प्रसङ्गिे अको अथन निागेमा यस लनदेलशकामााः
(क) “नगरपालिका” िन्निे रामग्राम नगरपालिकािार्न सम्झनु पछन ।
(ख) “सलमती ” िन्नािे दफा ६ बमोलिमको लनदेशक सलमती सम्झनु पछन ।
(ग) “कायानन्ियन सलमती” िन्नािे दफा ७ बमोलिमको “ कायनक्रम कायानन्ियन सलमलत” सम्झनु पछन ।
(घ) “बालिका” िन्नािे रामग्राम नगरपालिका लित्र बसोबास गने सामालिक तथा आलथनक रूपिे
पछाडी परे का १८ िषन लित्रको बालिकािार्न सम्झनपु छन ।
(ङ) “अलििािक” िन्नािे िालिकाका आमा बिु ा िा िालिकाको सरिं क्षकिार्न सम्झनपु दनछ ।
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परिच्छे द –२
“छोिी पढाउ छोिी बचाउ” अम्ियान काययक्रम सभबन्धी व्यवस्था
३. काययम्वम्धको उद्देश्य– यस कायनलिलिका उद्देश्यहरू लनम्न बमोलिम छन् ।
(क) लिङ्ग पलहचान गरी छोरी िएकै कारणिे गररने भ्रणु ह्यामा कमी ल्याउने ,
(ख) छोरा र छोरी बीचको सामालिक लििेद अन््य गने ,
(ग) स्िास््य सिंस्थामा हुने प्रसतु ीको सिंख्या िृद्घी गने ,
(घ) मातृ तथा लशशु मृ्यदु रमा कमी ल्याउने ,
(ङ) नगरपालिकािर बािलििाह र मलहिा लहसिं ाका घटनाको अन््य गने ,
(च) छोरीहरूिार्न लििािय लशक्षाको पहुचको सलु नलितता गने,
(छ) छोरीिार्न पलन उच्च लशक्षा प्रदान गनन प्रो्साहन गराउने ।

४. काययक्रम सञ्चालनाः “छोरी पढाउ छोरी बचाउ” अलियान कायनक्रम देहाय बमोलिम सञ्चािन हुनेछाः
(क) म्ििा म्वमा/मद्दु म्त बचत काययक्रमाः– नगरपालिका लित्र स्थायी बसोबास िएका दम्पलतबाट
िलन्मने नििात छोरीहरूको िालग रामग्राम नगरपालिकाको कायानियिे िीमा कम्पनी, बैंक िा लित्तीय
सिंस्थाहरू सिंग समन्िय र साझेदारी गरी लशक्षा लिमा/मुद्दलत बचत कायनक्रम िागु गनेछ । लशक्षा
लिमा/मद्दु लत बचतको अििी िन्मेको लदन देलख १८ िषनको हुनेछ ।
(ख) सार्यकल म्वतिण काययक्रमाः– गररबी, अशीक्षा तथा लििािय टाढा परे को कारणिे छोरीहरूिे
माध्यलमक तहको पढार्न छोड्ने प्रिृलत रहेको हुदााँ सो अिस्थािार्न न्यलू नकरण गरी लििाियमा िान
प्रो्सालहत गनन नगरपालिका िरका माध्यलमक तह (लिशेष गरी कक्षा १० मा) मा अध्ययन गने लिपन्न
छात्राहरूिार्न सार्नकि लितरण गररनेछ ।
(ग) लैंम्िक म् ंसा म्वरूद्ध काययक्रमाः– लिङ्गको अिारमा गररने िेदिाििार्न लनरू्साहीत गनन सघन
रूपमा िनचेतना मि
ू क कायनक्रम सञ्चािन गररनेछ । लिङ्ग पलहचान गरी छोरी िएकै कारणिे गररने
भ्रणु ह्या प्रचलित काननू बमोलिमको लिपररत कायन िएको हुदााँ ्यस्तो कायन हुन नलदन आिश्यक कायन
गररनेछ। प्रचलित काननू बमोलिम सरु लक्षत गिनपतन गराउने कायनमा अग्रसर स्थालनय तह र अन्य
सिंस्थाहरू साँगको सहकायनमा गिनमा रहेको लशशक
ु ो िन्मन पाउने नैसलगनक हकिार्न कुण्ठीत हुन नलदन
आिश्यक िनचेतना मूिक कायनक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
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(घ) जनचेतना मुलक अम्ियान काययक्रमाः– छोरी लशलक्षत िए पररिार लशलक्षत हुन्छ िन्ने
िाराणािार्न अ्मसात् गरी लििािय िनानमा “कुनै छोरी नछुटुन” िन्ने नाराकासाथ आमाहरूिार्न
अलिमुलखकरण प्रलशक्षण कायनक्रम सञ्चािन गररनेछ ।सो कायनका िालग देहायका कायनक्रम सञ्चािन
गनन सलकनेछ ।
(१) ोम्िङ वोियाः– आिश्यकतानसु ार “छोरी पढाउ छोरी बचाउ” अलियान सगिं सम्बन्िीत
लिलिन्न नारा र सचु ना लचत्र सलहत होलडङ्ग िोडन÷सचू ना िोडन लिलिन्न सािनिलनक स्थिहरूमा
राख्न सलकनेछ ।
(२) सञ्चाि माध्यमको उपयोिाः– लिलिन्न सञ्चार माध्यमहरू टेलिलििन, रे लडयो ÷एफएम,
अनिार्नन पलत्रका तथा छापा पत्रपलत्रकाको माध्यमबाट िनचेतनामि
ू क एििं प्रेरणामि
ू क
सन्देशहरूको प्रसारण, प्रचार प्रसार गनन सलकनेछ ।
(३) सन्देि सभप्रेषण िनय सम्कनेाः– िनचेतनामि
ु क डकुमेन्री, सडक नाटक, गीत सगिं ीतका
माध्यमबाट सन्देश सम्प्रेषण गनन सलकनेछ ।
(४) सामुम् क प्रम्ििण÷सचेतना काययक्रमाः– अलििािकहरूिार्न समहू मा राखी सामलू हक
प्रलशक्षण÷सचेतना कायनक्रम सञ्चािन गनन सलकनेछ ।
(ङ) अन्य काययक्रमाः– कायायन्वयन सम्मम्तले अवश्यक ठानेमा छोरी पढाउ छोरी बचाउ” अलियान
सिंग सम्बलन्ित अन्य कायनक्रमहरू सञ्चािन गनन सक्नेछ ।

परिच्छे द –३
काययक्रम काययन्वयन
५. काययक्रम काययन्वयनाः
(क) बालिका िन्मेको ३५ लदन लित्र िन्मदतान गरार्न सम्बलन्ित अलििािकिे अनसु चू ी १ बमोलिम
नगरपालिकामा लनिेदन लदनु पनेछ ।
(ख) अनसु चू ी १ बमोलिमको ढााँचामा प्राप्त लनिेदनका आिारमा लनदेशक सलमलतिे यस कायनक्रममा
समािेश गराउने सम्बन्िमा आिश्यक लनणनय गनेछ ।
(ग) उपदफा २ बमोलिम यस कायनक्रममा समािेश हुने बालिकाहरू िा अलििािकको नाममा एकै पटक
१८ िषनको िालग मद्घु ती खाता खोिी एकमष्टु रू २५,०००।०० नगरपालिकािे िम्मा गने छ । यसबाट
आउने ब्याि बालिकाको स्िास््य र लशक्षामा अलििािकिे खचन गनन सक्नेछ र यस उपदफा बमोलिम
मद्दु ती िचत खाता खोल्न सम्बलन्ित बालिकाको अलििािकिे अनसु चू ी २ बमोलिम लनिेदन लदनपु नेछ ।
(घ) बालिका १८ िषन पगु े पलछ मात्र ्यो रकम लझक्न पाउने छन् ।
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(ङ) कक्षा १० उत्तीणन हुने र २० िषन पगु ेपलछ मात्र लििाह गने बालिकाहरूिार्न लििह दतान र कक्षा १०
को शैलक्षक योग्यताको प्रमाण पेश िर्न आएमा नगरपालिकािे थप प्रो्साहन रकम उपिब्ि गराउन
सक्नेछ ।
(च) एकै दम्पलत्तका २ िना सम्म बालिकाका िालग यो सलु ििा उपिब्ि गरार्ननेछ ।
(छ) यो कायनक्रम २०७८ श्रािण १ गते देलख िागु हुनेछ ।
(ि) लनाःशुल्क उपचार तथा लनाःशुल्क लशक्षाको िालग बालिकािार्न पलहिो प्राथलमकता लदर्ननेछ ।
६. िकम म्िक्न पाउने अवस्थााः– (क) दफा ५ को उपदफा (घ) मा िे कुरा िेलखएता पलन कायनक्रममा समािेश
िएको बालिका १८ िषन नपगु ी लबचमै मृ्यु िएमा िा हराएमा िालिकाको हकिािािे खातामा रहेको
रकम पाउनेछ ।

परिच्छे द –४
सम्मम्त िठन तथा काम, कतयव्य ि अम्धकाि
७. म्नदेिक सम्मम्ताः– (१) नगरपालिका द्वारा सञ्चािन हुने “छोरी पढाउ छोरी बचाउ” अलियान कायनक्रमको सम्पुणन
काम कारबाहीको सञ्चािन रे खदेख, लनयन्त्रण, लनदेशन लदनका िालग एक लनदेशक सलमलत रहनेछ ।
(२) लनदेशक सलमलतको गठन देहाय बमोलिम हुनेछ ।
(क) नगर प्रमख
– सयिं ोिक
ु
(ख) नगर उपप्रमख
– सदस्य
ु
(ग) प्रमुख प्रशासकीय अलिकृ त
– सदस्य
(घ) सामालिक लिकास महाशाखा प्रमख
– सदस्य
ु
(ङ) लशक्षा अलिकृ त
– सदस्य
(च) िेखा प्रमुख
– सदस्य
(छ) स्िास््य शाखा प्रमख
– सदस्य सलचि
ु
यस सलमलतिे आिश्यकता अनसु ार सरोकारिािा क्षेत्रका लिज्ञ तथा सस्िं थाका प्रलतलनलिहरू बैठकमा
आमन्त्रण गनन सक्नेछ ।
(३) लनदेशक सलमलतको काम, कतनव्य र अलिकाराः– सलमलतको काम, कतनव्य र अलिकार देहाय
बमोलिम हुनेछाः
(क) “छोरी पढाउ छोरी बचाउ” अलियान अन्तगनत सञ्चािन हुने योिना तथा कायनक्रम सम्बन्िी
नीलत लनिानरण गने,
(ख) यस कायनक्रमको कायनयोिना िालषनक बिेट तयार गरी नगरपालिकामा पेश गने ।
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(ग) “छोरी पढाउ छोरी बचाउ” अलियान अन्तगनत सञ्चालित योिना कायनक्रमहरूको अनगु मन
मल्ु याङ्कन गने,
(घ) यस कायनक्रममा सहिागी हुने िालिकाहरूको छनौट गने ।
(ङ) कायनक्रमको उद्देश्य प्रालप्तका िालग तोलकए बमोलिम अन्य काम गने, गराउने ।
८. काययक्रम कायायन्वयन सम्मम्ताः– (१) सलमलतको लनदेशन बमोलिम यस अलियान सञ्चािनका िालग एक
कायानन्ियन सलमलत रहनेछ ।
(२) कायानन्ियन सलमलतको गठन देहाय बमोलिम हुनेछ ।
(क) सामालिक लिकास महशाखा प्रमख
– सिंयोिक
ु
(ख) लशक्षा अलिकृ त
– सदस्य
(ग) मलहिा बािबालिका शाखा प्रमख
– सदस्य
ु
(घ) स्िास््य शाखा प्रमख
– सदस्य सलचि
ु
३) कायानन्ियन सलमलतको काम, कतनव्य र अलिकाराः– सलमलतको काम, कतनव्य र अलिकार देहाय
बमोलिम हुनेछाः
(क) िालिकाको िगत सिंकिन गने र लनदेशक सलमलतमा लनणनयाथन पेश गने ।
(ख) यस अलियानको िालषनक कायनक्रम तयार गरी लनदेशक सलमलतमा पेश गने,
(ग) यस अलियानमा समािेश हुनेको लििरण सािनिलनक गने,
(घ) कायनक्रम कायनन्ियनमा सहलिकरण गने,
(ङ) कायनक्रमको अनगु मन तथा मल्ु याङ्कन गने,
(च)िालषनक कायन प्रगती तयार गने,
(छ) लनाःशुल्क उपचारका िालग स्िास््य सिंस्थामा र लनाःशल्ु क लशक्षाको िालग लििाियमा लसफारीस
गने,
(ि) िालिकाहरूको लशक्षा र स्िास््यको बारे मा िालषनक रूपमा िानकारी लिने ।
९. काययक्रमको खचय तथा ित्ता व्यवस्थापनाः– (क) यस कायनक्रम सञ्चािनका िालग प्रशासलनक खचन समेत
लिलनयोिन गनन सलकनेछ ।
(ख) प्रशासलनक खचन लिलनयोिन निएको अिस्थामा लनदेशक सलमलत तथा कायनक्रम कायनन्ियन
सलमलत बैठक बस्दा खािा नास्ता बापत नगरपालिकाको लिलिि लशषनकबाट, बैठक ित्ता बापत बैठक
ित्ता लशषनकबाट र अनगु मन गदान अनगु मन लशषनकबाट खचन िेख्न सलकनेछ ।
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परिच्छे द –५
म्वम्वध
१०. थपघट वा ेिफे ि िनय सक्नेाः– (क) यो कायनलिलिको कायनन्ियन िार्न थप व्यिलस्थत र प्रिािकारी बनाउन नगर
कायनपालिकािे अिश्यकता अनसु ार थपघट÷हेरफे र तथा खारे ि् गनन सक्नेछ ।
(ख) यस कायनलिलिको कायानन्ियनमा कुनै बािा, अिरोि र अस्पष्टता आएमा ्यस्तो बािा अिरोि
फुकाउने प्रयोिनको िालग नगर कायनपालिकािे आिश्यकता अनसु ार व्याख्या गनन सक्नेछ ।
(ग) यस कायनलिलिमा उल्िेख िएको लिषयको हकमा यसै बमोलिम हुने र अन्य लिषयको हकमा
प्रचलित काननु बमोलिम हुनेछन् ।
११. कािवा ी सभबन्धी व्यवस्थााः– यस कायनलिलिमा तोलकएको िलक्षत िगन, बसार्न सरार्न गरी आएका बालिका
बाहेकका अन्य स्थानीय तहका बालिकाहरू िा लनिका अलििािकिे झट्टु ा लििरण पेश गरी सलु ििा
लिन हुदनै र ्यस्तो िेलटएमा प्रचलित काननु बमोलिम कारिाही गररने छ ।
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अनस
ु ूची-१
(दफा ५ को उपदफा (ख) संग सम्बन्धित)
श्रीमान् प्रमख
ु प्रशासकीय अलिकृ त ज्य,ू
नगर कायनपालिकाको कायानिय,
रामग्राम नगरपालिका, परासी, नििपरासी (ब.स.ु प) ।

म्वषयाः- छोिी पढाउ छोिी बचाउ काययक्रममा स िािी ििार्य पाउँ ।
प्रस्ततु लिषयमा रामग्राम नगरपालिका िडा निं. .... घर िर्न बस्ने ......................... को नालतनी (बालिकाको बािेको
नाम) ........................(आमा) र ......................(बाब)ु को छोरी ...................... को आिश्यक कागिात सि
िं ग्न
राखी छोरी पढाउ, छोरी बचाउ अलियान अन्तगनतको छोरी लशक्षा बीमा/मद्दु ती बचत कायनक्रममा सहिागी गरार्नलदनु हुन
अनरु ोि गदनछु ।

छाँप
दायाँ

म्नवेदक
बायाँ

अम्ििावक÷संििकको नामाःठे िानााःस्ताििाःम्मम्ताः-
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अनस
ु ूची-२
(दफा ५ को उपदफा (ग) संग सम्बन्धित)
लनिेदकको फोटो

छोरीको फोटो

श्रीमान् प्रमख
ु प्रशासकीय अलिकृ त ज्य,ू
नगर कायनपालिकाको कायानिय,
रामग्राम नगरपालिका, परासी, नििपरासी (ब.स.ु प) ।
म्वषयाः- बचत मद्दु ती खाता खोल्न म्सफािस ििी पाउँ ।
प्रस्ततु लिषयमा छोरी पढाउ, छोरी बचाउ अलियान अन्तगनतको छोरी लशक्षा बीमा/मद्दु ती बचत कायनक्रममा सहिालग हुन
लमलत ........................ मा िन्मेको रामग्राम नगरपालिका िडा निं. .... घर िर्न बस्ने ......................... को नालतनी
(बालिकाको बािेको नाम) ........................(आमा) र ......................(बाब)ु को छोरी ...................... को
आिश्यक कागिात सिंिग्न राखी छोरीको नाममा मद्दु ती बचत खाता खोल्न सफाररस गररलदनु हुन अनरु ोि छ । मैिे
लनिेदनको साथमा पेश गरे का कागिातहरू लकते /झट्टु ा ठहररएमा काननू बमोलिम सहुि
ाँ ा बुझाउाँिा ।
छाँप
दायाँ

म्नवेदक
बायाँ

अम्ििावक÷सिं िकको नामाःठे िानााःस्ताििाःम्मम्ताः-
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