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  प्रस्तावनााः  

विपन्न र विभेवित ग्रामीण मविलािरुको विशेष अिस्थालाई ध्यानमा राखेर विकासका आम 
अिसरमा पहुँच स्थापना गने उदे्दश्यका साथ सामुविक प्रयासबाट मविलाको वित प्रिर्धन गनध, 

मविलाको सामाविक  तथा आवथधक वबकास , मविलाको आयआिधनमा  िृद्धि गनध, मविलाको िक 
वितको रक्षा गनध समग्र  मविलािरुको िीिनमा पररितधन ल्याई ममतामूलक समािको वनमाधण गनध 

एक िडा एक मविला संञ्जाल र गाउँपालिका स्तररय एक महििा संञ्जाि गठन गरी स्थानीय 

सरकार सचालन ऐन, २०७४ को ममध अनुरुप स्थानीय सेिाको अवर्कतम उपयोग गनध गंगािेि  
गाउुँपावलकाले यो कायधविवर् वनमाधण गरेको छ । 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : 

 (क) यो कायधविवर्को नाम" गंगािेि गाउुँपावलकाको मविला संञ्जाल गठन तथा पररचालन कायधविवर्, 

२०७८  रिेको छ। 

 

गंगादेव गाउँपालिका  ,रोल्पा  

स्थालिय राजपत्र 

 

      खण्डः ५      संखयाः १४           लिल ः २०७८।११।२९ 

 

भाग   २  

गंगादेव गाउँपालिका 

गंगादेव गाउँपाक्षिकाको मक्षििा सञ्जाि गठन तथा पररचािन कार्यक्षवक्षि, २०७८ 
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 (ख) यो कायधविवर् गंगािेि  गाउुँ कायधपावलकाबाट स्वीकृत भए पवछ प्रारम्भ हनेछ । 

 २. पररभाषा: क्षवषर् वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा र्स कार्यक्षवक्षिमा  

(क) "गाउुँपावलका भन्नाले गंगािेि  गाउुँपावलका सम्झनु पनेछ। 

 (स) "शाखा " भन्नाले मविला तथा बालबावलका शाखा सम्झनु पनेछ।  

(ग) "मविला" भन्नाले गंगािेि  गाउुँपावलका वभत्रका २० िषध उमेर पूरा भएका र ५० िषध ननाघेका  

मविलालाई सम्झनु पनेछ। 

 (घ) "मविला समुि” भन्नाले गंगािेि गाउुँपावलकाको मविला आमा समुि संचालन कायधविवर् २०७४  

अन्तगधत रवि गठन भएका मविला समुिलाइ सद्धम्झनुपनेछ। 

(ङ)  "सञ्जाल" भन्नाले प्रते्यक िडा  र गाउुँपावलकामा यस कायधविवर्को अवर्नमा गठन भएका मविला 
सञ्जाललाई मद्धम्झनुपनेछ। 

(च)  "सिकारी" भन्नाले गंगािेब  गाउुँपावलका वभत्रका मविला विकास कायधक्रम अन्तगधत प्रिवर्धत 
भई सावबकमा  वडवभिन सिकारी कायाधलय र िाल गंगािेि गाउुँपावलकामा सिकारी ऐन बमोविम 
विवर्ित रुपमा िताध भएको सकृय मविला सिकारी सम्झनुपनेछ। 

३. उदे्दश्य : कार्यक्षवक्षिको मुख्य उदे्दश्य देिार् बमोक्षिम रिनेछन्। 

(क) विवभन्न वनकायबाट प्रिाि गररने सेिामा मविलाको पहुँच अवभिृद्धि गने,  

(ख) मविलािरुलाई आफ्ना िक वित र अवर्कारका विषयमा िागरुक गराउने, 

(ग) विवभन्न वनकायबाट सञ्चालन हने विकासका वक्रयाकलापमा मविलाको  सिभावगता सुवनवित  

गने,  

(घ) वनणधय प्रवक्रयामा मविलालाई समान अिसर र अवर्कार प्रिान गने,  

(छ) सामाविक  विकृवत, विसङ्गवत, कुररवत, अन्धविश्वास, लैवङ्गक विभेि, सामाविक अपिेलना विरुि 

आिाि उठाउन िाकरुप गराउने,  

(च) मविलाको सामाविक, साुँसृ्कवतक, आवथधक, शैवक्षक, लैवङ्गक तथा विविर् के्षत्रमा हने कमिोर 

उपद्धस्थवतलाई पुरुषसरि पहुँच योग्य बनाई ममतामुलक समािको वनमाधणमा सियोग पुयाधउने,  
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(छ) मविला अवर्कारमैत्री  गाउुँपावलकाको रुपमा पविचान स्थावपत गने,  

(ि) गाउुँपावलकाको योिना नीवत, रणनीवत, कायधनीवत र कायधक्रमिरुलाई िलिायुमैत्री, , लैवङ्गकमैत्री  

कायधक्रम बनाउन पैरिी  गने। 

 ४. वडा स्तरीर् मक्षििा संञ्चाि गठन 

 (क) प्रते्यक िडामा गाउुँपावलकाको मविला आमा समुि संचालन कायधविवर् २०७४ बमोविम  िताध 

भएका मविला आमा समुि बाट कद्धिमा एक/एक िना प्रवतवनवर् हने गरर बविमा पंध्र सिस्य सवितको  

एक संञ्जाल गठन हनेछ तर महििा आमा समुि १५ भन्दा बहि िुने बडाको िकमा कम्ततमा 

एक/एक सबै समुिबाट पने गरर वडा स्तररय महििा संञ्जािमा रिन सक्ने छन ।  मविला 

संञ्जाल सवमवतको नाम सवमवतको वनणधयानुसार तथा गंगािेि गाउुँपावलका िडा नं .... महििा सञ्जाि 

राख्न सक्कनेछ र िडा स्तररय मविला सञ्जाल एक िडामा एक भन्दा ििी मविला संञ्जाल गठन गनध नपाइने 

।  

(ख) उपिफा (क) बमोविम गठन हने सवमवतमा िडा वभत्रका सबै मविला आमा समुिको भेलाबाट 

एक िना अध्यक्ष, एक िना उपाध्यक्ष, एक िना सवचब , एक िना कोषाध्यक्षको छनौट गनुधपनेछ 
र बाुँकी िडाका सबै  समुि बाट पने गरी मविला आमा उक्त सवमवतको सिस्यको रुपमा रिनेछन् 
साथै िडा स्तरीय मविला सञ्जालको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सवचि र कोषाध्यक्षको लागी गंगािेि गाउुँपावलका 

मविला आमा समुि संचालन कायधविवर् २०७४ बमोविम  िताध भएमा मविला आमा समुिको क्रमशः  

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सवचि र कोषाध्यक्ष भएको हनु पने र सिस्यको िकमा गंगािेि गाउुँपावलका मविला 

आमा समुि संचालन कायधविवर् २०७४ बमोविम िताध भएको आमा समुिको सिस्य भएको हनुपने । 

(ग) उपिफा (ख) बमोविम गठन हने सवमवतका पिावर्कारीिरुले सवमवतका  आर्ारमा प्रते्यक 

िुई िषधमा आफू पिावर्कार रिेको पि िेरफेर गनध सके्नछन् र सोको रेकडध गाउुँपावलकामा पेश गनुध 

पने छ । 

(घ) मविला संञ्जाल सवमवतले मविनामा किीमा एक पटक बैठक बसी आफ्ना समस्या र 

समार्ानका उपायका बारेमा सोचे्न र सल्लाि गने गनुधपनेछ। 

(छ) प्रते्यक िडामा एक भन्दा बिी मविला संञ्जाल रिने छैनन् ।  
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५. वडा स्तरीर् मक्षििा संञ्जािको काम, कतयव्य  

(क) सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थािरूसुँगको सुमरु्र सम्बन्ध स्थावपत गरी मविला संञ्जालकको 

उत्थानमा सििीकरणमा  गने,  

(ख ) गाउुँपावलका तथा िडाबाट संचावलत योिनामा सवक्रय सिभावगता िनाउने, 

(ग) अन्धविश्वास, कुरीवत, कुप्रथा, बालवििाि, बहवििाि िस्ता सामाविक समस्या, 

विकृवत, विसङ्गवतको पविचान गरी सुर्ारका प्रयासिरु गने, 

(घ)   रु्म्रपान  तथा मद्यपान वनषेर् गने, िुिातास, कौडा लगायतका खेलकुििरु बन्द गरी नमुना 
गाउुँको रुपमा स्थावपत गिै लैिाने,  

(ङ) टोलमा मविला मचेतनामुलक कायधक्रम सञ्चालन गरी सभ्य, सुसंसृ्कत िडा/समाि वनमाधणमा 
सवक्रय भूवमका वनिाधि गने,  

(च) समानतामा आर्ाररत पहुँच, समतामुलक समाि वनमाधणमा िोड विई मविला 

अवर्कारका विषयिरुपवत सचेत एिं चनाखो हने,  

(छ) िोमसे्टको सुरुिात गरी आफ्नो ररवतररिाि, संसृ्कवतको प्रिशधन माफध त आन्तररक तथा बाह्य 

पयधटन प्रिर्धनमा सियोग पुयाधउने। 

(ि) िडा तथा समािमा समाविक सेिाको कायधमा संलग्न हने तथा समाि सेिाको लागी विवभन्न सिकारी, 

मविला स्वास्थ्य कायधक्रम, िनचेतानामुलका कायधक्रम, स्वास्थ्य सेिाको लागी गापा तथा िडाको पिलमा 

स्वास्थ्य सम्बद्धन्ध कायधक्रम तगा सेिा संचालन गने । 

६. सिकारी  

स्वािलम्बन र पारस्पररकताको भािनाले सवमवतका सिस्यिरुको उन्नवतका लावग सिधमान्य सिकारी 
वसिान्त अनुसार िडास्तरका मविला संञ्जालले प्रते्यक िडामा मविलािरुको मात्र एक सिकारी 
संस्था िताध गनध सके्न ।  

७, गाउँपाक्षिका स्तरीर् मक्षििा सञ्जाि गठन  

(क) सबै िडाका भएका मविला संञ्जालका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सवचब र कोषाध्यक्षको भेला बाट एक िना 

गापा स्ताररय मविला संञ्जाल अध्यक्ष, एक िना गापा स्ताररय मविला संञ्जाल उपाध्यक्ष, एक िना गापा 
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स्ताररय मविला संञ्जाल सवचब र एक िना गापा स्ताररय मविला संञ्जाल कोषाध्यक्ष सवमवत छनोट हने । 

िडा स्तररय मविला संञ्जालको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सवचब र कोषाध्यक्ष पिमा नरिेको ब्यद्धक्त गापा स्तररय 

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सवचब र कोषाध्यक्ष पिको लागी िाबी गनध नपाइने र गा पा स्तररय मविला संञ्जालको 

अध्यक्षको लागी िडा स्तरीय मविला संञ्जालको अध्यक्ष भएको हनु पने । 

(ख) गापा स्तररय मविला सञ्जालको लागी सबै िडाका मविला सञ्जालबाट पने गरर बविमा  पंध्र िना 

सिस्य रिन सके्न, िडा स्तरको मविला संञ्जालको भेलाले गाउुँपावलका स्तररय संञ्जाल गठनमा सिस्य 

हनको लागी प्रवतवनवर् तोके्न साथै िडाका मविला संञ्जालको सिस्यमा नरिेको ब्यद्धक्त गापा को सिस्यमा 

मनोवनत हन नपाइने गरर  िम्मा गाउुँपावलका स्ताररय मविला सञ्जालमा पंध्र सिस्यको सवमवत हने र 

गाउुँपावलका वभत्र गाउुँपावलका स्तररय एक भन्दा बिी मविला संञ्जाल गठन गनध नवमल्ने ।  

(ग) उपिफा (क) र (ख) बमोविमको सञ्जालमा सवमवतका  आर्ारमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सवचब र 

कोषाध्यक्ष  तथा सिस्यिरु रिनेछन्।  

८. गाउँपाक्षिका स्तरीर् मक्षििा सञ्जािको काम, कतयव्य 

(क) मविलाका सिालिरूका विषयमा िडामवमवतलाई आिश्यक सुझाि सल्लाि प्रिान गने,  

(ख) मविला वित हने खालका कायधक्रम तथा योिनािरु माग गने तथा विकास वनमाधणमा िडा  
सवमवतप्रवत समन्वयकारी, सििकारी  भूवमका वनिाधि गनेछन, 

(ग ) िडाका प्रते्यक टोलिरुमा रिेका सिालिरु, विकृती तथा विसङ्गतीका विषयिरुमा घवनभूत 

छलफल गरी वनराकरणका लावग बडा समक्ष सुझाि तथा सल्लाि विने,  

(घ ) टोलमा हने कुनै पवन प्रकारको अपरावर्क घटनाका विषयमा सत्य तथ्य सवित िडा तथा 
सम्बद्धन्धत वनकायमा िानकारी गराउने, 

(ङ) सभ्य, सुसंसृ्कत तथा नमुना गापावनमाधणका लावग उपाय खोिी गरी लागु गने 

(च) मविला अवर्कार, मविलाका विविर् सिालिरुका विषयमा उवचत नीवत तथा 

रणनीवत तय गनध गाउुँपावलकालाई सुझाि तथा सल्लाि विने,  

(छ ) नमुना िडास्तरीय मविला संञ्जाल पविचान गरी पुरसृ्कत गनधका लावग 

गाउुँपावलकालाई वसफाररस गने, 
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(ि) मविलािरुमा सचेतना िृद्धि गनध आिश्यक पने कायधक्रम तथा योिना तय गरी 

गाउुँपावलकालाई वसफाररस गने,  

(झ) मविलालाई सुरवक्षत मातृत्व तथा प्रिनन स्वास्थ्यको सुवनवितता गनध 

गाउुँपावलकालाई वसफाररस गने, 

(ञ) मविला विरुि र्ावमधक, सामाविक, सांसृ्कवतक परम्परा, प्रचलन िा कुनै आर्ारमा शारीररक, 

मानवसक, यौनिन्य, मनोिैज्ञावनक िा अन्य कुनै वकवसमको विंसािन्य कायध िा शोषण विरुि 
आिश्यक पिल गने,  

(ट) मविला अवर्कारमैत्री  गाउुँपावलका वनमाधणमा आिश्यक पिल गने,  

(ठ) मविलालाई वशक्षा, स्वास्थ्य, रोिगारी तथा सामाविक सुरक्षामा सकारात्मक 

विभेिका आर्ारमा विशेष अिसर प्रिान गनध पिल गने,  

(ड) िडा तथा गापा समाविक सेिाको कायधमा संलग्न हने तथा समाि सेिाको लागी विवभन्न सिकारी, 

मविला स्वास्थ्य कायधक्रम, िनचेतानामुलका कायधक्रम, स्वास्थ्य सेिाको लागी गापा पिलमा मविला 

स्वास्थ्य सम्बद्धन्ध कायधक्रम तथा सेिा संचालन गने । 

(ि) गाउँपालिका स्तररय एक महििा सहिकारी संचािन गने सक्ने । 

९.  मक्षििा संञ्जाि दताय हुनुपने:  

(क) प्रते्यक िडामा गठन हने मविला सञ्जाल गाउुँपावलकामा िताध हनुपने   

(ख) उपिफा (क) बमोविम िताध  हनको लावग मविला संञ्जालले िडाको वसफाररस सवित पेश 

गने वनिेिनको िाुँचा अनुसूची-१ बमोविम हनेछ । 

(ग) गाउुँपावलका स्तररय संञ्जाल गठनको  लागी सबै िडा कायाधलय बाट उक्त िडाको िडा मविला 

सञ्जाल बाट गाउुँपावलका मविला सञ्जालको लागी गाउुँपावलका स्तररय भेलाको माइनु्यटको आर्ारमा  

अनुसूची-३ बमोविमको  वसफाररस  । 
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(घ) मविला सञ्जालबाट वनणधय भई िताधको लावग वनिेिन पेश गरेमा गाउुँपावलकाले अनुसूची-२ 

बमोविम मविला सञ्जाल िताध प्रमाणपत्र प्रिान गनेछ ।  

(ङ) कुनै मविला सञ्जालले यस कायधविवर्को उदे्दश्य विपररत कायध गरेमा िा प्रचवलत कानून 

बमोविम गनध नहने कायध गरेमा गाउुँपावलकाले िुनसुकै बखत त्यस्तो सवमवत खारेि गनध सके्नछ।  

१० बाक्षषयक प्रक्षतवेदन :  

सवमवतले आफूले िषधभरीमा सम्पािन गरेको काम कारिािीको िावषधक प्रवतिेिन िडा कायाधलय र 
गाउुँपावलकामा पेश गनुधपनेछ। 

१०.  पुरसृ्कत गने  

उतृ्कष्ट कायध गरी नमुनाको रुपमा विकास हने वडा स्तररय मविला सञ्जाललाई िडा कायाधलयको र 

गाउुँपावलका स्तररय मविला सञ्जालको वसफाररसमा गाउुँपावलकाले उपयुक्त अिसरमा पुरसृ्कत गनध 

सके्नछ ।  

१२. क्षवक्षवि: 

 १. यस कायधविवर्मा उले्लद्धखत उदे्दश्य बमोविम काम गनध नसके्न सवमवतलाई सम्बद्धन्धत गापाले 

विघटन गनध सके्नछ ।   

२. यो कायधविवर् संघ, प्रिेश तथा गंगािेि गाउुँपावलकाले बनाएको कानूनसुँग 

बावझएमा बावझएको ििसम्म बावझएकाईिािरु स्वत: खारेि हनेछन् ।  

३.  यो कायधविवर् कायाधन्वयनमा कुनै बार्ा उत्पन्न भएमा गाउुँ कायधपावलकाले वनणधय गरी त्यस्तो 
बार्ा अड्काउ फुकाउन सके्नछ। 

४. मविला सञ्जालिरुको रेकडध तथा समु्पणध काम कारबाविको िानकारी गाउुँपावलकाकाको मविला िेष्ठ 

नागररक तथा बालबावलका शाखामा रिने छ । 

५. यस कायधविवर् अनुसार िताध भएका मविला सञ्जालिरु प्रते्यक २/२ बषधमा गाउुँपावलका बाट नविकरण 

हनु पने छ । 

६. नविकरण तथा िताध शुल्क अन्य संस्थाको िकमा भन्दा नु्यनतम िताध शुल्क वलन सके्न तथा 

कायधपावलकाको वनणधय बमोविम वनशुल्क िताध हन सके्न । 
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अनुसूची १ 

(दफा ९ को उपदफा (ख) सँग सम्बन्धित) 

मविला सञ्जाललाई गाउुँपावलकामा िताध गने वनिेिनको िाुँचा श्री प्रमुख प्रशासकीय अवर्कृतजू्य, 

गंगािेि गाउुँपावलका गाउुँ कायधपावलकाको कायाधलय सानडाडा, रोल्या। 

विषय: मविला सञ्जाल िताध गरी पाउुँ ।  

मिोिय, 

प्रसु्तत विषयमा यस गंगािेि  गाउुँपावलका िडा नं.............को..............................मविला संञ्जाल 
गठन गररएको तपवसल बमोविम पिावर्कारीिरु रिेको ...................मविला सञ्जाललाई यस 
गाउुँपावलका कायाधलयमा िताध/सूचीकृत गरी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइविनुहन अनुरोर् छ । 

तपसील  

क्र.सं.  नामथर 

 

पि 

 

नागररकतानं.  

 

सम्पकध  न.  

 

कैफियत  

१.  अध्यक्ष     

२.  उपाध्यक्ष    

३.  सचचब    

४.  कोषाध्यक्ष    

५.  सदस्य    

६.  सदस्य    

७.  सदस्य    

८.  सदस्य    

९.  सदस्य    

..      
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..      

 (नोट: मविला सञ्जाल िताध गनध आिश्यक कागिातिरु: भेलाको वनणधय, िडाको वसफाररस, मविला 

सञ्जालको वनिेिन) 

वनिेिक:  

अध्यक्षको नाम:  

मविला सञ्जालको नाम: 

ठेगाना:  
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अनुसूची २ 

(िफा ९ को उपिफा (घ) सुँग सम्बद्धन्धत) 

गंगादेव गाउँपालिका 
गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

सािडाडँा, रोल्पा 
2073 

िुन्धम्बनी प्रदेश, नेपाि 
 

 

 

 

 

 

 

मक्षििा संञ्जाि दताय प्रमाण पत्र 

द ाय िं.                                                                द ाय लिल ः  

गंगादेव गाउँपालिकाको िहििा सञ्जाि गठि  था पररचािि काययहवलि, २०७८ बिाजजि काि का यब्य गिे गरी श्री.............................गंगादेव 
गाउँपालिका रोल्पा िाई ..................स् ररय िहििा सञ्जािको सििु द ाय गरर प्रिाण-पत्र प्रदाि गररएको छ । 

क. सञ्जािको िािः   ............................. 
ख. ठेगािाः   ............................. 
ग. क्षेत्र          (......िं. वडा/गापा). 
घ. सम्पकय  िः   ................... 

                                       दस् ख ...................... 
                                        द ाय गिे अलिकारीको िािः   

                                कायायियको छापः 
 

 

 

ववे : www.gangadevmun.gov.np 

ई-िेि : gangadevmun@gmail.com  

फोि : ९८४५५७०४०० 
 

 

 

 

महििा सञं्जािको छाप 
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गंगादेव गाउँपालिका 
गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

सािडाडँा, रोल्पा 
2073 

िुन्धम्बनी प्रदेश, नेपाि 

 

निीकरण रेकडध  

 

मविला सञ्जालको नाम:                                     वगग..(गापा/वडा) 

ठेगाना: 

क्र.सं. निीकरण 

गरेको वमवत  

िताध 

नं. 

अिवर् वमवत प्रमावणत गने 

पिावर्कारीको 

सवि 

कायाधलयको 

छाप 

कैवफयत 

   िेद्धख  सम्म    

        

        

 

प्रत्येक २/२ बषगमा नववकरण गनगिुन । 

 

अनुसूची ३ 

(दफा ९ को उपदफा (ग) सँग सम्बन्धित) 

मविला सञ्जाललाई गाउुँपावलकामा िताध गने वनिेिनको िाुँचा श्री प्रमुख प्रशासकीय अवर्कृतजू्य, 

गंगािेि गाउुँपावलका गाउुँ कायधपावलकाको कायाधलय सानडाडा, रोल्या। 

विषय: गा पा स्तररय मविला सञ्जाल िताध गरी पाउुँ ।  

मिोिय, 

प्रसु्तत विषयमा यस गंगािेि  गाउुँपावलकाको गाउुँपावलका स्तररय मविला संञ्जाल गठनको लावग यस 

िडाको मविला संञ्जाल बाट गाउुँपावलका स्तररय मविला संञ्जाल गठन भेलाको वनणधय अनुसार तपवसल 

ववे : www.gangadevmun.gov.np 

ई-िेि : gangadevmun@gmail.com  

फोि : ९८४५५७०४०० 
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बमोविमको सिस्यिरु मनोवनत भएको हिा  गाउँपालिका स्तररय सञ्जाि गठनको िागी लसफाररस 
गररन्छ 

तपसील  

क्र.सं.  नामथर 

 

गापा स्तररय 

संञ्जालको 

लागी पि 

 

नागररकतानं.  

 

सम्पकध  न.  

 

कैफियत  

१.      

२.      

३.      

४.      

...      

 (नोट: मविला सञ्जाल िताध गनध आिश्यक कागिातिरु: भेलाको वनणधय, िडाको वसफाररस, मविला 

सञ्जालको वनिेिन) 

वनिेिक:  

अध्यक्षको नाम:  

मविला सञ्जालको नाम: 

ठेगाना:  

 

आज्ञािे, 

शालिकराि बस्िे  

लि  .प्रिखु प्रशासहकय अलिकृ  

 

 


