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उपाध्यक्षसँग महिला तथा बालबाललका काययक्रम सञ्चालन लनरे्दशिका, २०७८ 

प्रस्तावना: माछापचु्छ्रे गाउँपाललकामा लशक्षत वगय तर्य  महिला तथा बालबाललकािरुका लालग सञ्चालन गरिन े
काययक्रमिरुलाई व्यवशस्थत एवम ्प्रभावकािी ढंगले सञ्चालन गनय लनरे्दशिका बनाई कायायन्वय गनय बाञ्छनीय 
रे्दशिएकोले माछापचु्छ्रे गाउँपाललका प्रिासकीय काययहवलि (लनयलमत) गने ऐन, २०७४ को र्दर्ा ४ ले दर्दएको 
अलिकाि प्रयोग गिी माछापचु्छ्रे गाउँ काययपाललकाले यो लनरे्दशिका जािी गिेको छ।  

१. संशक्षप्त नाम ि प्रािम्भ:- (१) यस लनरे्दशिकाको नाम "उपाध्यक्षसँग महिला तथा बालबाललका काययक्रम 
सञ्चालन लनरे्दशिका, २०७८" ििेको छ। 

(२) यो लनरे्दशिका माछापचु्छ्रे गाउँ काययपाललकाबाट पारित भएका लमलत रे्दशि लाग ुिनुेछ। 

२. परिभाषा:- हवषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस लनरे्दशिकामा: 

(क) "काययक्रम" भन्नाले उपाध्यक्षसँग महिला तथा बालबाललका काययक्रम सम्झन ुपर्दयछ। 

(ि) "कायायलय" भन्नाले माछापचु्छ्रे गाउँपाललका गाउँ काययपाललकाको कायायलय सम्झन ुपर्दयछ। 

(ग) "गाउँसभा" भन्नाले माछापचु्छ्रे गाउँपाललकाको गाँउसभालाई सम्झन ुपर्दयछ। 

(घ) "काययपाललका" भन्नाले माछापचु्छ्रे गाउँपाललका गाउँ काययपाललकालाई सम्झन ुपर्दयछ। 

(ङ) "अध्यक्ष" भन्नाले माछापचु्छ्रे गाउँपाललकाको अध्यक्ष सम्झन ुपर्दयछ। 

(च) "उपाध्यक्ष" भन्नाले माछापचु्छ्रे गाउँपाललकाको उपाध्यक्ष सम्झन ुपर्दयछ। 

(छ) "सञ्चालक सलमलत" भन्नाले र्दर्ा ५ बमोशजमको सञ्चालक सलमलत सम्झन ुपर्दयछ। 

(ज) "लैहङ्गक हिंसा" भन्नाले कायायस्थल, सावयजलनक स्थल लगायत घिपरिवािमा िनुे यौनजन्य 
र्दवु्ययविाि, सामाशजक कुिीलतजन्य व्यविाि लगायत लैहङ्गकताको आिािमा िनुे सबै प्रकािको 
हिंसा सम्झन ुपर्दयछ। 

३. काययक्रमको उद्धशे्य: 

(क) माछापचु्छ्रे गाँउपाललकालभत्र ििेका महिलािरुको क्षमता अलभबहृद्ध गरै्द आलथयक रुपमा सबल 
सक्षम बनाउन उद्यमशिलताको हवकास गने। 

(ि) लैहङ्गक हवभेर्द हिंसा ि सबै प्रकािका कुिीलत अन््यका लालग सामाशजक रुपान्तिणको अलभयान 
सञ्चालन गने। 

(ग) हिंसा पीलित तथा प्रभाहवतिरुका लालग िाित उद्धाि ि पनुस्थायपना सेवा उपलब्ि गिाउने। 
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(घ) बालबाललकाको अलिकािको प्र्याभतुी गिाउँरै्द स्थानीय तिमा बालबाललकाको अथयपूणय  
सिभागीताको सलुनशितता प्रर्दान गने। 

(ङ) बालमैलत्र िासनको अविािणालाई अबलम्बन गरै्द बालमैलत्र गाउँपाललका लनमायण गने।  

४. काययक्रमको क्षते्र: प्रस्तावनाको उद्धेश्य पिुा गनय लनम्न बमोशजमका आिािभतु काययक्रमका क्षेत्र तोहकएका 
छन।् 

(क) सचेतनामलुक काययक्रमिरु 

(ि) लसपमलुक ताललमिरु 

(ग) आयमूलक काययक्रमिरु 

(घ) हिंसा न्यलुनकिण सम्बशन्ि काययक्रमिरु 

(ङ) सिशिकिणका काययक्रमिरु 

(च) पनुस्थायपना सम्बशन्ि काययक्रमिरु 

(छ) स्वास््य सम्बशन्ि काययक्रमिरु 

५. सञ्चालक सलमलत गठन सम्बशन्ि व्यवस्था:-  सञ्चालक सलमलतमा रे्दिाय बमोशजमको पर्दालिकािीिरु ििनेछन:् 

(क) गाउँपाललका उपाध्यक्ष        - संयोजक 

(ि) सामाशजक हवकास सलमती संयोजक      - सर्दस्य 

(ग) प्रमिु प्रिासकीय अलिकृत       - सर्दस्य 

(घ) गाउँपाललका अध्यक्षले तोकेको काययपाललका महिला सर्दस्य २ जना - सर्दस्य 

(ङ) महिला सञ्जाल अध्यक्ष       - सर्दस्य 

(च) बाल सञ्जाल अध्यक्ष       - सर्दस्य 

(छ) सञ्चालक सलमलतले तोकेको महिला तथा वालवाललकाको क्षेत्रमा काम  

गिेको स्थालनय गैि सिकािी संघ/संस्थाको प्रलतलनलि १ जना  - सर्दस्य 

(ज) महिला बालबाललका तथा समाज कल्याण ईकाई प्रमिु   - सर्दस्य सशचव 

         मालथ जनुसकैु कुिा लेशिएको भएतापलन हवलभन्न हवषयमा आवश्यक छलर्ल गनुयपने आवश्यकता 
रे्दशिएमा बैठकमा सम्बशन्ित हवज्ञलाई आमशन्त्रत सर्दस्यको रुपमा िाख्न सहकनछे। 
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६. सञ्चालक सलमलतको काम कतयव्य ि अलिकाि: सञ्चालक सलमलतको काम, कतयव्य ि अलिकाि रे्दिाय बमोशजम 
िनुेछ: 

(क) काययक्रमको आवश्यक नीलत, योजना, बजेट तथा काययक्रम तजुयमा गनय काययपाललकालाई 
सझुाव प्रर्दान गने।  

(ि) स्वीकृत भएको नीलत योजना तथा काययक्रम कायायन्वयन गने गिाउने । 

(ग) लसप हवकासका काययक्रमिरुको संचालन गिी सहि सर्दपुयोग भए वा नभएको सम्वन्िमा 
अनगुमन गने वा गिाउने । 

(घ) स्थानीय तिमा लैहङ्गक हिंसा लनवािणको क्षेत्रमा काययित हवलभन्न संघ ,संस्था तथा लनकायिरु 
वीच समन्वय गने , 

(ङ) लैहङ्गक हवभेर्द, हिंसा ि सबै प्रकािका कुिीलत अन््यका लालग सामाशजक रुपान्तिणको 
अलभयान सञ्चालन गने। 

(च) बालबाललकाको अलिकािको प्र्याभतुी गिाउरै्द स्थानीय तिमा बालबाललकाको अथयपूणय  
सिभागीताको सलुनशितता प्रर्दान गने। 

(च) काययक्रमको उद्धेश्य अनरुुप कायय गने । 

७. सलमलतको वैठक सम्बन्िी व्यवस्था: सलमलतको बैठक सम्बन्िी व्यवस्था रे्दिाय बमोशजम िनुेछ: 

(क) सलमलतको वैठक कम्तीमा वषयको ३ पटक ि आवश्यकता अनसुाि संयोजकले तोकेको 
लमलत, समय ि स्थानमा बस्नेछ। 

(ि) कुल सर्दस्य संख्याको पचास प्रलतित भन्र्दा बढी सर्दस्यिरु उपशस्थत भएमा सलमलतको 
बैठकको लालग गणपिुक संख्या पगेुको मालननेछ। 

(ग) बैठक सम्बन्िी अन्य काययहवलि सलमलत आरै्ले लनिायिण गिे बमोशजम िनुेछ। 

८. काययक्रम कायायन्वयन गने इकाई:- उपाध्यक्षसँग महिला तथा बालबाललका काययक्रम गाँउपाललकामा ििेको 
महिला बालबाललका तथा समाजकल्याण इकाईद्वािा सञ्चालन गरिनेछ।  

९. कोष सम्बन्िी व्यवस्था:- यस लनरे्दशिकामा उल्लेशित हक्रयाकलापको कायायन्वयन गाँउपाललकाको बाहषयक 
बजेटबाट सञ्चालन गरिनेछ।  
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१०. बािा अड्काउ रु्काउन ेव्यवस्था:- यस काययक्रम कायायन्वयन सम्बन्िी कुनै बािा दद्वहविा पिेमा सोको 
व्याख्या गने बािा अड्काउ रु्काउने अलिकाि गाँउ काययपाललकामा ििनेछ। 

११. संिोिन सम्बन्िी व्यवस्था:- यस लनरे्दशिका संिोिन गने अलिकाि गाउँ काययपाललकामा लनहित िनुेछ।  

१२. प्रचललत काननु बमोशजम:- यस लनरे्दशिकामा उल्लेि भएको हवषयको िकमा यसै लनरे्दशिका बमोशजम ि 
अन्य कुिािरुको िकमा प्रचललत काननु बमोशजम िनुेछ। 
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प्रमाणीकिण गने पर्दालिकािीिः कणय बिार्दिु गरुुङ्ग, अध्यक्ष 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


