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िशवसता�ी नगरपािलका  

�थानीय राजप� 
ख�ड ४) झापा, माघ १८ गते, २०७७ साल (सं�या ८ 

भाग २ 
िशवसता�ी नगरपािलकाको नगर �त�रय मिहला  सिमित (गठन तथा 

काय�स�चालन ) काय�िविध २०७७ 
��तावना : 
 नेपालको संिवधानले सामािजक �यायमा आधा�रत समावेशी िवकासको अवधारणालाई आ�मसात 
गरेको प�र�े�यमा संिवधान �ावधानह�लाई काय� �पमा �पा�तरण गरी यस नगरपािलकाको जनसं�याको आधा 
िह�सा ओगट्ने मिहला वग�को सश��करण, समानता तथा मलू �वािहकरणको �थानीय सरकार संचालन ऐन 
२०७४ तथा अ�य �चिलत िनद�िशका, काय�िविध बमोिजम िशवसता�ी नगरपािलका, िवषयगत काया�लय तथा 
अ�य गैरसरकारी िनकायबाट मिहला िवकासका लागी स�चालन ह�न े काय��मह�लाई पारदश�, जनमुखी, 
�भावकारी बनाई उपल�धीपणू� र समावेशी बनाउनको लागी उ� वग�लाई िवकासको मूल �वाहमा सबै जातका 
मिहलाह�लाई स�मानपणू�, �वत��, अवरोधम�ु र आ�मिनभ�र जीवनयापनका मिहलाह�को लागी संचालन ह�ने 
काय��मह�लाई पारदश�, जनमखुी, �भावकारी बनाई उपल�धीपणू� र समावेशी बनाउन मिहला लि�त 
काय��मको �े�मा स�चािलत काय��मह�मा दोहोरोपना हटाई आव�य�ामा आधा�रत काय��मह�को तजु�मा 
गन�, काय��मह�को काया��वयनमा �विम�व, संल�नता तथा �ितफलमा समेत पह�चँ अिभविृ� गन� र स�बि�धत 
काय��मह� तजु�मा, काया��वयन, अनुगमन तथा म�ुयाङ्कनमा  सहयोग र सम�वय सिमित गठन गन� वा�छनीय 
भएकाले �थानीय शासन स�चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ (२) ले िदएको अिधकार �योग गरी िशवसता�ी 
नगरपािलकामा मिहलाह�लाई अगािड बढाउने काय� गन� िशवसता�ी नगरपािलका �शासक�य काय�िविध 
िनयिमत गन� ऐन २०७५ को दफा ४ बमोिजम िशवसता�ी नगरपािलकाको िमित २०७७।१०।१८ गते बसेको 
काय�पािलका बैठकको  िनण�य बमोिजम यो काय�िविध �वीकृत ग�र लाग ुग�रएको छ । 
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प�र�छेद-१ 

१. सिं�� नाम र �ार�भ: 

(१)  यस काय�िविधको नाम “िशवसता�ी नगरपािलकाको नगर �तरीय मिहला सिमित (गठन तथा 
काय� सचंालन ) काय�िविध, २०७७” रहकेो छ । 

(२)  यो काय�िविध तु��त �ार�भ ह�नेछ । 

२. प�रभाषा: 

क) “अ�य�” भ�नाल ेसिमितको अ�य� स�झनपुछ� । 

ख) “उपा�य�” भ�नाले सिमितको उपा�य� स�झनपुछ� । 

ग) “काय�पािलका” भ�नाल ेनगरपािलकाको काय�पािलका भ�ने स�झनपुछ� । 

घ)  “नगरपािलका” भ�नाल ेिशवसता�ी नगरपािलकालाई जनाउने छ । 

ङ)  “ वडा अ�य�” भ�नाल ेनगरपािलकाको वडा सिमितमा िनवा�िचत वडा अ�य� स�झन ुपछ� । 

च) “वडा सिमित” भ�नाले वडा काया�लयको िनवा�िचत जन �ितिनिधको सिमित स�झन ुपछ� । 

छ)  “सिमित” भ�नाल ेयस काय�िविध अनसुार गठन ह�न ेनगर �ता�रय मिहला सिमित स�झन ुपछ� । 

ज) “सद�य” भ�नाल ेसिमितका सद�य स�झन ुपछ� । सो श�दले अ�य� र उपा�य� समेतलाई जनाउँदछ । 
प�र�छेद-२ 

उ�े�य 
३, नेपाल सरकार र �थानीय सरकारको नीित िनद�िशकाको अिधनमा रही काय� गन� यस सिमितको उ��ेय 

दहेाय बमोिजम ह�नेछ: 

(क) समाजमा �या� वरेोजगारी, िवप�नता, ग�रवी, अ�ानता, कुपोषण, कु�रती, िलङ्गभेद, मिहला 
उि�पडन, जन�वा��य, �वा��य स�ब�धी सम�या तथा वातावरणीय �दशुण ज�ता िवकृतीह� दरु 
गन� गराउन सामदुाियक चेतना अिभविृ� गन� । 

(ख) आयमलुक तथा िसपमुलक तािलमको आयोजना गरी स�चालन गन� । 

(ग) समदुायका बािस�दाह�लाई सामािजक, आिथ�क शा�ररीक �पमा स�म बनाउने । 

(घ) समाजमा घट्ने िविभ�न िकिसमका मिहला िहसंाह�लाई जरैदिेख िनमु�ल पान�का लािग काय��म 
संचालन गन� । 

(ङ) सिुत�ज�य, मिदराज�य तथा अ�य लाग ू औषधलाई पणू� �पमा िनय��ण गन� काय� संचालनमा 
सहयोग गन� । 

(च) िवपत �यव�था (आगलािग, हावाह�री, भकु�प, बाडी, चट्याङ्ग िपिडत) आिदका लािग 
सचेतना तथा राहत उदाहरणका काय��म संचालनमा सहयोग गन� । 

(छ) भा�सा नै औषधालयको �पमा उपयोग गन� काय��म संचालन गन� । 
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(ज) रा�यका नीित तथा काय��मसँग स�बि�धत समाज िवकास र िनमा�णमा �थानीय तहसँग सम�वय 
गरी काय� गन� । 

(झ) लि�त मिहलाको वयैि�क, आिथ�क, सामािजक सशि�करणमा �तर उ�नती गन� । 

(ञ) लैङ्िगक समानताको सिुचि�तताका लािग सरकारी, गैरसरकारी, िनजी �े�का सबै 
सरोकारवालामाझ स�जाल बनाएर सहकाय� गन� । 

(ट) मिहलाह�मा �जनन �वा��य स�ब�धी िविभ�न काय��म गरी चेतना अिभबिृ� गन� । 

४. सिमितको गठन : 

(१) िशवसता�ी नगरपािलका, िवषयगत काया�लयह� र गरै सरकारी सं�थाह�बाट आ–आ�नो ढंगले 
मिहलाका �े�मा काम गद� आईरहकेाल े काममा दोहोरोपना हटाई सीिमत �ोत साधनको �भावकारी 

उपयोग गरी मिहलाह�को मूल�वाहीकरण, सश��करण, �मता िवकास र ग�रबी िनवारणका �े�मा 
�ोत साधनबाट अपेि�त उपल�धी हािसल भई लि�त वग�ल ेस�तोषजनक �ितफल �ा� गन� काय�मा 

सहयोग पयुा�उन नगरतहमा स�चालन ह�ने िविभ�न काय��मह�को सम�वय गन�को लािग “नगर �तरीय 

मिहला सिमित” नामको बढीमा १५ सद�यीय भएको एक सिमित गठन ह�नेछ । मिहला सिमित गठन 

गदा� समावशेी वनाइनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितमा दहेायको सद�यह� रहनेछन ्:– नगर �तरीय मिहला सिमितमा 
दहेायका सद�यह� रहनेछन ्

(क) काय�पािलकाले मनोिनत गन� एक जना काय�पािलका मिहला सद�य   – अ�य� 
(ख) गिठत नगरसिमितका पहोलो बैठकवाट सद�यह� म�यबाट चयन गन�   – उपा�य�   

(ग) वडा सिमितले छनौट गरेको सबै बडावाट �ितिनिध�व ह�ने गरी १/१ जना मिहला  – सद�य 

(घ) िविभ�न जातजाती, भाषा धम�, स��दायको समते �ितिनिध�व ह�ने गरी  

      काय�पािलकाले मनोिनत गरेको २ जना मिहला            – सद�य 

  (ङ) िशवसता�ी नगरपािलका, मिहला तथा बालबािलका शाखा �मुख           –सद�य सिचव 

५. सिमितको काम, कत��य र अिधकारः– सिमितको काम, कत��य र अिधकार दहेायबमोिजम ह�नेछ :– 

 (क) मिहलाको िवकासका स�ब�धमा सरकारी, गैरसरकारी र िनजी �े�का काय��मह�को िनरी�ण, 

सपु�रवे�ण तथा अनुगमन गरी िनयिमतता, िमत�यियता, पारदिश�ता र �भावका�रता अिभबिृ� गन� 

नगरपािलका माफ� त स�बि�धत िनकायमा िसफा�रस गन�, 

  (ख) नगरपािलका िभ�को मिहलाहरको त�याङ्क तयारी एवं अ�ाविधक गन� सहयोग गन�, गराउने, 

  (ग) सहभािगतामलूक योजना तजु�मा प�ितमा लि�त वग�को सहभािगता सुिनि�त गन� सहजीकरण गन�, 

 (घ) �थान िवशेषका मिहलाह�को सम�या पिहचान गरी समाधान पिह�याउन �थानीय तहमा काय�रत 

सरकारी, गैरसरकारी र सामािजक संघ सं�थाह�लाई सकृय �पमा सहिजकरण गन�,  



v08 $_ emfkf ;+Vof * :yfgLo /fhkq efu @ ldlt @)&&÷!)÷!* 
 
 
 

4 
 

 (ङ) मिहलालाई िवकासको मलू�वाहमा �याउन नगरपािलका �तरीय �े�गत नीितह� तयार गरी नगर 

काया�पािलकामा िसफा�रस गन�, 

 (च) मिहलाका लािग �थानीय आव�यकता अन�ुप योजना, काय��म एवं बजेट तजु�मा, काया��वयन र 
अनगुमन तथा म�ूयाङ्कन काय�मा सहयोग गन� । 

 (छ) नगरपािलका िभ� मिहलाको �े�मा काय� गन� संघ, सं�था तथा यसका सद�यह�को �मता िवकास 
र सश��करण गन� सम�वय गन� । 

 (ज) नेपालको संिवधानमा अ�तिन�िहत मिहलाह�को हक अिधकार एवं कत��य स�ब�धमा सरोकारवाला 
िनकायह�लाई ससुिूचत गन� 

 (झ) मिहलाको मौिलक पिहचान संर�ण एवं स�व��न गद� सबै मिहलाह� बीच सामािजक स�ाव 

अिभबिृ� गन� । यसका लािग नगरपािलका ि�थत साव�जिनक िनकाय, गै.स.स., नाग�रक समाज, 

सामदुाियक सं�था, मिहला समहू, आमा समहू, मिहला सं�था आिदसँग सहकाय� गन�, 

  (ञ) मिहलाको िवकास गन� आव�यक नीित िनयम वनाइ नगर काया�पािलकामा पेश गन� । 

 (ट) मिहलाको सश��करण एवं िवकाससंग ��य� स�बि�धत रहकेा लि�त काय��मह�को सम�वय 

गन�, 

 (ठ) िवकास िनमा�णको िविभ�न चरणह�मा मिहलाह�को अथ�पणू� सहभािगता, उ�थान तथा िवकासका 

लािग �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ लगायत अ�य काया��वयनमा रहकेा ऐन, िनयमावली, 

नीित, रणनीित, िनद�िशका, काय�िविधह�मा भएका �यव�थाह�को बारेमा सरोकारवालाह�लाई सुसिूचत 

गन� गराउने, 

 (ड) नगरपािलकामा िविभ�न िनकायह�बाट मिहलाको लािग लि�त काय��मह�को बजेट तथा 
काय��मको काया��वयनमा सहजीकरण गन� । 

  (ण) नगरपािलकामा नेपाल सरकार, �दशे सरकारबाट स�चािलत मिहलाको लािग लि�त काय��मको 
काया��वयनको अव�था तथा कुल िविनयोिजत बजेटको बारेमा �चार �सार गन� । 

६. सिमितको बैठक स�चालनस�ब�धी काय�िविध : 
 (१) सिमितको बैठक मिहनामा कि�तमा १ पटक ब�नेछ । साथै आव�यकता अनुसार ब�न स�नेछ । 

 (२) सिमितको बैठक अ�य�ले तोकेको िमित, समय र �थानमा ब�नेछ । 
 (३) सिमितको बैठक ब�नभु�दा क�तीमा एक िदन अगाबै सिमितको सद�य सिचवले बैठकमा छलफल 

ह�ने िवषय सिहतको सचूना सबै सद�यलाई िदन ुपन�छ । 
 (४) सिमितको कूल सद�य सं�याको एकाउ�न �ितशतभ�दा बढी सद�यह� उपि�थत भएमा सिमितको 

बैठकका लािग गणपरूक सं�या पगुेको मािननेछ । 
 (५) सिमितको बैठकको अ�य�ता अ�य�ले गन�छ । िनजको अनुपि�थितमा उपा�य�ले बैठकको 

अ�य�ता गन� छ । 
  (६) नगरपािलकाका पदािधकारी तथा कम�चारीह�लाई बैठकमा आमि��त गन� सिकनेछ । 
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७, नगर �त�रय मिहला सिमितका पदािधकारीह�को काम, कत��य र अिधकार: 
नगर �त�रय मिहला सिमितका पदािधकारीह�को काम, कत��य र अिधकार दहेाय बमोिजम ह�नेछ: 

(क) अ�य�को काम, कत��य र अिधकार: 

(१) सिमितको िनयिमत बैठक बोलाउने बैठकका लािग िमित, समय र �थान तो�ने । 

(२) बैठकको अ�य�ता गरी बैठक संचालन गन� । 

(३) बैठकमा अनशुासनको पालन गन� लगाउने र छलफलका िवषयह� िटपोट गन� वा गन� लगाउने । 

(४) छलफल ह�दँा सबैको िवचार संकलन गन� र सव�स�मत िनण�य गन� पहल गन� । 

(५) िनण�यह� लाग ूगन� र गन� लगाउने । 

(६) िवकासको काय�मा सबैलाई समेटेर नेत�ृव �दान गन� । 

(७) िवशेष बैठकको आव�यकता परेमा बैठक बोलाउने । 

(८) काय�िविध बमोिजम अ�य काय�ह� गन� । 

(ख) उपा��को काम, कत��य र अिधकार: 

(१) अ�य�को काममा सहयोग पयुा�उने । 

(२) अ�य�ले िलिखत �पमा ��यायोजन गरेका वा तोकेका काय�ह� गन� । 

(३) अ�य�को अनपुि�थितमा अ�य�ल ेगन� काय�ह� गन� । 

(४) सिमितको बैठकमा अ�य सद�य सरह भाग िलने र िनण�यमा मत िदने । 

(५) सिमितको िनण�य अनसुार तोिकएको िज�मेवारी वहन गन� । 

 

(ग) सिमितको सद�य सिचवको काम, कत��य र अिधकार: 

(१) अ�य�को आदशेानसुार बैठक बोलाउने । 

(२) छलफलका ��तावह� संकलन गरी बैठकमा पेश गन� र बैठकको िनण�य लेखी िनण�य �मािणत 

गराउने । 

(३) सिमितको ि�याकलापको बारेमा सद�यलाई जानकारी गराउने । 

(४) तोिकएका अ�य काय� गन� । 

(घ) सिमितका सद�यह�को काम, कत��य र अिधकार: 

(१) वडा काया�लय/नगरपािलकासँग भएको साझेदारीप�मा उ�लेिखत शत�अनसुार गनु�पन� कामह� 

गन� । 

(२) िनयिमत बैठकमा उपि�थत भई िनण�य �ि�यामा सहभागी ह�ने । 
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(३) सिमितको िनण�य काया��वयनमा सहयोग गन� । 

(४) आव�यकता अनुसार अ�य�, उपा�य�, सिचव, कोषा�य�लाई सघाउने । 

(५) आ–आ�नो वडामा भएका ल��त वग�ह�को प�हचान गन� । 

(६) तो�कएको अ�य काय�ह� गन� । 

८. थपघट र हेरफेर :– 

मलुकुको आव�यकता, �ाथिमकता एव ंस�दभ�लाई समेत म�यनजर गरी िशवसता�ी नगर काय�पािललकाल ेयस 
काय�िविधमा आव�यक थपघट तथा हरेफेर गन� स�नेछ । 

९. वाधा अड्काउ फुकाउः 
यो काय�िविधमा काया��वयनमा कुन ै नीितगत �यवहारीक वा काय�स�पादन स�व�धी सम�या आइ परेमा नगर 
काया�पािलकाल ेवाधा अड्काउ फुकाउ काय� स�पादन गन� गन� स�ने छ । 

१०. बचाउ तथा खारेजीः 

यस काय�िविधमा �यव�था भएका कुराह�, �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ तथा �चिलत काननूसँग 
बािझएमा बािझएको हद स�म �वतः अमा�य ह�नेछ । 

 
 
 
 

आ�ाले 
                                                                          गीताकुमारी राई 

                             �मुख �शासक�य अिधकृत 
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