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भाग-२ 

सम्बि ्२०७८ सािको लनरे्दशिका नं. २ 

उपाध्यक्षसँग महििा िथा बािबालिका काययक्रम 
सञ् चािन लनरे्दशिका, 207८ 
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प्रस्िावना: माछापचु्छ्रे गाउँपालिकामा िशक्षि वगय िर्य  महििा िथा 
बािबालिकािरुका िालग सञ्चािन गररने काययक्रमिरुिाई व्यवशस्थि एवम ्
प्रभावकारी ढंगिे सञ्चािन गनय लनरे्दशिका बनाई कायायन्वय गनय बाञ्छनीय 
रे्दशखएकोिे माछापचु्छ्रे गाउँपालिका प्रिासकीय काययहवलि (लनयलमि) गने ऐन, 
२०७४ को र्दर्ा ४ िे दर्दएको अलिकार प्रयोग गरी माछापचु्छ्रे गाउँ 
काययपालिकािे यो लनरे्दशिका जारी गरेको छ।  

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ:- (१) यस लनरे्दशिकाको नाम "उपाध्यक्षसँग महििा 
िथा बािबालिका काययक्रम सञ्चािन लनरे्दशिका, २०७८" रिेको छ। 

(२) यो लनरे्दशिका माछापचु्छ्रे गाउँ काययपालिकाबाट पाररि भएका 
लमलि रे्दशख िाग ुिनेुछ। 

२. पररभाषा:- हवषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस लनरे्दशिकामा: 

(क) "काययक्रम" भन्नािे उपाध्यक्षसँग महििा िथा बािबालिका 
काययक्रम सम्झन ुपर्दयछ। 

(ख) "कायायिय" भन्नािे माछापचु्छ्रे गाउँपालिका गाउँ 
काययपालिकाको कायायिय सम्झन ुपर्दयछ। 

(ग) "गाउँसभा" भन्नािे माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको गाँउसभािाई 
सम्झन ुपर्दयछ। 

(घ) "काययपालिका" भन्नािे माछापचु्छ्रे गाउँपालिका गाउँ 
काययपालिकािाई सम्झन ुपर्दयछ। 

(ङ) "अध्यक्ष" भन्नािे माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको अध्यक्ष सम्झन ु
पर्दयछ। 
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(च) "उपाध्यक्ष" भन्नािे माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष सम्झन ु
पर्दयछ। 

(छ) "सञ्चािक सलमलि" भन्नािे र्दर्ा ५ बमोशजमको सञ्चािक 
सलमलि सम्झन ुपर्दयछ। 

(ज) "िैहङ्गक हिंसा" भन्नािे कायायस्थि, सावयजलनक स्थि िगायि 
घरपररवारमा िनेु यौनजन्य र्दवु्ययविार, सामाशजक कुरीलिजन्य 
व्यविार िगायि िैहङ्गकिाको आिारमा िनेु सबै प्रकारको 
हिंसा सम्झन ुपर्दयछ। 

३. काययक्रमको उदे्धश्य: 

(क) माछापचु्छ्रे गाँउपालिकालभत्र रिेका महििािरुको क्षमिा 
अलभबहृद्ध गरै्द आलथयक रुपमा सबि सक्षम बनाउन 
उद्यमशिििाको हवकास गने। 

(ख) िैहङ्गक हवभेर्द हिंसा र सबै प्रकारका कुरीलि अन््यका िालग 
सामाशजक रुपान्िरणको अलभयान सञ्चािन गने। 

(ग) हिंसा पीलडि िथा प्रभाहवििरुका िालग रािि उद्धार र 
पनुस्थायपना सेवा उपिब्ि गराउने। 

(घ) बािबालिकाको अलिकारको प्र्याभिुी गराउँरै्द स्थानीय ििमा 
बािबालिकाको अथयपूणय  सिभागीिाको सलुनशिििा प्रर्दान गने। 

(ङ) बािमैलत्र िासनको अविारणािाई अबिम्बन गरै्द बािमैलत्र 
गाउँपालिका लनमायण गने।  

४. काययक्रमको के्षत्र: प्रस्िावनाको उदे्धश्य परुा गनय लनम्न बमोशजमका 
आिारभिु काययक्रमका क्षेत्र िोहकएका छन।् 
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(क) सचेिनामिुक काययक्रमिरु 

(ख) लसपमिुक िालिमिरु 

(ग) आयमूिक काययक्रमिरु 

(घ) हिंसा न्यलुनकरण सम्बशन्ि काययक्रमिरु 

(ङ) सिशिकरणका काययक्रमिरु 

(च) पनुस्थायपना सम्बशन्ि काययक्रमिरु 

(छ) स्वास््य सम्बशन्ि काययक्रमिरु 

५. सञ्चािक सलमलि गठन सम्बशन्ि व्यवस्था:-  सञ्चािक सलमलिमा रे्दिाय 
बमोशजमको पर्दालिकारीिरु रिनेछन:् 

(क) गाउँपालिका उपाध्यक्ष      - संयोजक 

(ख) सामाशजक हवकास सलमिी संयोजक    - सर्दस्य 

(ग) प्रमखु प्रिासकीय अलिकृि     - सर्दस्य 

(घ) गाउँपालिका अध्यक्षिे िोकेको काययपालिका  

महििा सर्दस्य २ जना     - सर्दस्य 

(ङ) महििा सञ्जाि अध्यक्ष     - सर्दस्य 

(च) बाि सञ्जाि अध्यक्ष      - सर्दस्य 

(छ) सञ्चािक सलमलििे िोकेको महििा िथा वािवालिकाको  

क्षेत्रमा काम गरेको स्थालनय गैर सरकारी संघ/संस्थाको  
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प्रलिलनलि १ जना      -सर्दस्य 

(ज) महििा बािबालिका िथा समाज कल्याण ईकाई 

 प्रमखु       - सर्दस्य सशचव 

         मालथ जनुसकैु कुरा िेशखएको भएिापलन हवलभन्न हवषयमा आवश्यक 
छिर्ि गनुयपने आवश्यकिा रे्दशखएमा बैठकमा सम्बशन्िि हवज्ञिाई आमशन्त्रि 
सर्दस्यको रुपमा राख्न सहकनेछ। 

६. सञ्चािक सलमलिको काम कियव्य र अलिकार: सञ्चािक सलमलिको काम, 
कियव्य र अलिकार रे्दिाय बमोशजम िनेुछ: 

(क) काययक्रमको आवश्यक नीलि, योजना, बजेट िथा काययक्रम 
िजुयमा गनय काययपालिकािाई सझुाव प्रर्दान गने।  

(ख) स्वीकृि भएको नीलि योजना िथा काययक्रम कायायन्वयन गने 
गराउने । 

(ग) लसप हवकासका काययक्रमिरुको संचािन गरी सहि सर्दपुयोग 
भए वा नभएको सम्वन्िमा अनगुमन गने वा गराउने । 

(घ) स्थानीय ििमा िैहङ्गक हिंसा लनवारणको क्षेत्रमा काययरि हवलभन्न 
संघ, संस्था िथा लनकायिरु वीच समन्वय गने , 

(ङ) िैहङ्गक हवभेर्द, हिंसा र सबै प्रकारका कुरीलि अन््यका िालग 
सामाशजक रुपान्िरणको अलभयान सञ्चािन गने। 

(च) बािबालिकाको अलिकारको प्र्याभिुी गराउरै्द स्थानीय ििमा 
बािबालिकाको अथयपूणय  सिभागीिाको सलुनशिििा प्रर्दान गने। 
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(च) काययक्रमको उदे्धश्य अनरुुप कायय गने । 

७. सलमलिको वैठक सम्बन्िी व्यवस्था: सलमलिको बैठक सम्बन्िी व्यवस्था 
रे्दिाय बमोशजम िनेुछ: 

(क) सलमलिको वैठक कम्िीमा वषयको ३ पटक र आवश्यकिा 
अनसुार संयोजकिे िोकेको लमलि, समय र स्थानमा बस्नेछ। 

(ख) कुि सर्दस्य संख्याको पचास प्रलििि भन्र्दा बढी सर्दस्यिरु 
उपशस्थि भएमा सलमलिको बैठकको िालग गणपरुक संख्या 
पगेुको मालननेछ। 

(ग) बैठक सम्बन्िी अन्य काययहवलि सलमलि आरै्िे लनिायरण गरे 
बमोशजम िनेुछ। 

८. काययक्रम कायायन्वयन गने इकाई:- उपाध्यक्षसँग महििा िथा बािबालिका 
काययक्रम गाँउपालिकामा रिेको महििा बािबालिका िथा समाजकल्याण 
इकाईद्वारा सञ्चािन गररनेछ।  

९. कोष सम्बन्िी व्यवस्था:- यस लनरे्दशिकामा उल्िेशखि हक्रयाकिापको 
कायायन्वयन गाँउपालिकाको बाहषयक बजेटबाट सञ्चािन गररनेछ।  

१०. बािा अड्काउ रु्काउने व्यवस्था:- यस काययक्रम कायायन्वयन सम्बन्िी 
कुनै बािा दद्वहविा परेमा सोको व्याख्या गने बािा अड्काउ रु्काउने 
अलिकार गाँउ काययपालिकामा रिनेछ। 

११. संिोिन सम्बन्िी व्यवस्था:- यस लनरे्दशिका संिोिन गने अलिकार गाउँ 
काययपालिकामा लनहिि िनेुछ।  
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१२. प्रचलिि काननु बमोशजम:- यस लनरे्दशिकामा उल्िेख भएको हवषयको 
िकमा यसै लनरे्दशिका बमोशजम र अन्य कुरािरुको िकमा प्रचलिि काननु 
बमोशजम िनेुछ। 

 

आज्ञािे 

खेमराज रे्दवकोटा 
प्रमखु प्रिासकीय अलिकृि



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 मूल्यः रु. २०।- 
प्रकािकः 

माछापचु्छ्रे गाउँपालिका 
गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

िािाचोक, कास्की 


