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शितगंगा नगरपालिकाको महििा हिकास कार्यक्रम संचािन कार्यहिलि, २०७७ 

 

पषृ्ठभमुी 
अनलभज्ञ, हिपन्न, हिभेददत ग्रामीण महििािरूको हििेष अिस्थािाई ध्र्ानमा राखेर हिकासका 
आम अिसरमा पिुाँच स्थापना गने उदे्दश्र्का साथ महििा र िाििालिकािरुको जीिनमा 
पररितयन ल्र्ाउन महििाको िातमा आलथयक स्रोत अपररिार्य िनु्छ भने्न मनन गरी महििा िशित 
िजेट लनशित कार्यहिलि अनरुुप िशित िगय सबम िैजान मागयदियनको िालग र्ो कार्यहिलि 
लनमायण गररएको छ।  

 

पररच्छेद १ 
प्रारशबभक 

१. संशिप्त नाम र प्रारबभ : 
(क) र्ो कार्यहिलिको नाम: “महििा हिकास कार्यक्रम संचािन कार्यलिलि, २०७७” 

रिनेछ। 

(ख) र्ो कार्यहिलि शितगंगा नगरपालिकािाट स्िीकृत भए पलछ प्रारबभ िनुेछ। 

 

२. पररभाषााः हिषर् िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा र्स कार्यहिलिमा  

क) "नगरपालिका" भन्नािे शितगंगा नगरपालिका सबझन ुपनेछ। 

ख) "महििा तथा िाििालिका िाखा" भन्नािे शितगंगा नगरपालिकाको महििा तथा 
िाििालिका िाखा सबझन ुपनेछ। 

ग) “कार्यहिलि” भन्नािे “महििा हिकास कार्यक्रम संचािन कार्यलिलि, २०७७” सबझन ु
पछय। 

र्) “कार्यक्रम” भन्नािे महििा  हिकास कार्यक्रम सबझन ुपछय। 

ङ) “सेिा” भन्नािे महििा िाििालिका जेष्ठ नागररक तथा अपाङ्ग सेिा सबझन ुपछय। 

च) “समूि” भन्नािे एकि िा साझेदारी स्िालमत्िमा रहि नेपाि सरकारको कुनै पलन 
आलिकारीक लनकार्मा हिलिित रुपमा दताय भएको समूि सशबझन ुपदयछ। 

छ) “सिकारी” भन्नािे शितगंगा नगरपालिका लभत्रका साहिकमा लडलभजन सिकारी 
कार्ायिर् िाि शितगंगा नगरपालिकामा हिलिित रुपमा दताय भएको सक्रिर् कृहष 
सिकारी  सबझनपुदयछ। 
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३. कार्यक्रम िागू िनु ेस्थान: 
(क) कार्यक्रम संचािनाः महििा हिकास कार्यक्रम अन्तगयतका हिलभन्न महििा समिु, 

सलमलत, संस्था तथा शितगंगा नगरपालिकाको ९ िटै िडामा कार्यक्रम संचािन 
गररनेछ। 

(ख) कार्यक्रम संचािन गदाय नगरपालिका, िडा कार्ायिर्, उपभोक्ता सलमलत, िगार्त 
अन्र् सरोकारिािािरु साँगको संिग्नतामा र सिकार्यमा सञ्चािन गररनेछ।     

 

४. िशित समूि  

महििा हिकास कार्यक्रम खासमा ग्रामीण िेत्रका हिपन्न महििािरुका िालग िो। ‘हिपन्न 
महििा’ भन्नािे शितगंगा नगरपालिका िेत्र लभत्र िसोिास गने देिार्को कुनै एक िा दिैु 
अिस्थाका महििािाई जनाउाँछाः  

(क) आफ्नो जग्गा जमीन िा लनर्लमत आबदानीिाट िषयददन खान नपगु्ने आलथयक रुपमा 
िशन्चत र  

(ख) हिद्यािर्ति सबमको शििा पूरा गनय नपाएका  िैशिक रुपमा िशञ्चत। उशल्िशखत 
एक िा दिैु अथयमा िशञ्चत १८ िषय मालथका हिपन्न महििािरु तर्य  महििा हिकास 
कार्यक्रम िशित िनुेछ।  

 

४.१ पररकल्पना 
 महििा हिकास कार्यक्रमको पररकल्पना समान्र्ताः सबपन्न समदुार् लनमायण गने रिेको छ। 

 

४.२ ध्रे्र् 

‘साथयक अलभकार्यका िालग हिपन्न महििाको साथ’ महििा हिकास कार्यक्रमको ध्रे्र् िो। 
अथायत ् हिपन्नताकै अिस्थामा पलन महििामा रिेको अलभकार्यिाई साथयक िनाउाँदै हकनारामा 
रिेको अिस्थािाट मूिप्रिािमा पगु्न सदस्र्िरुको गलतशिितािाई िढिा ददने ध्रे्र् 
कार्यक्रमको छ। 

 

४.३ मूल्र्  

   

पररकल्पनािाई साकार पानय स्िाििबिन, एकता, सिभालगता, समतािाई हिश्वास गरी 
कार्यक्रमिाई अगालड िढाईनेछ।  

 

४. ४ कार्यक्रमको उद्दशे्र्  
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क) िैहङ्गक समतााः महििा हिरुद्ध िगाइएका सबपूणय अिाशन्छत छेकिारजन्र् चिनको 
सिैिे अिज्ञा गररएको, महििाका व्र्ाििाररक िैहङ्गक आिश्र्कताको संिोिन 
भएको, र्रपररिार तथा समदुार्मा सकारात्मक कार्य (Affirmative Actions) िाई 
िढिा ददइएको अिस्था लसजयना गने।  

 

ख) प्रजनन स्िस्थतााः समूि सदस्र् सिैिाई प्रजनन स्िास््र्को प्राथलमक ज्ञान भएको, 
आफ्ना समस्र्ा िताउने अलन उपचार गराउने तत्परता रिेको र पाररिाररक 
असंिेदनिीिताको अिस्थामा लछमेकी संिेदनिीितािाट उपचार प्रालप्तमा सिर्ोग 
परु्ााईय प्रजनन स्िास््र्को समस्र्ा समािान गने। 

 

र्) जीिनोपर्ोगी शििा: सिै हिपन्न दददी–िहिनीिरुिे आफुिाई व्र्क्त गने अथायत ्
आरू्मा अन्तरलनिीत िमताको उजागर गने, अकायका कुरा सहि िा गित के छ ? 

छुट्याउन सक्ने र हिलभन्न पररशस्थलतमा आर्ैं  लनणयर् लिने आत्महिश्वास िढाउने।   

 

ङ) पगुीसरी सबपन्नता: सिै सदस्र्िरुको िषैभरर खान पगु्ने आर्स्रोत िनुे, भैपरर आए 
दईु महिनाको लनिायि खचय िान्न सक्ने िचत िनुे र हिद्यािर् तिसबमको िैशिक 
एिं स्िदेिमा उपिब्ि आिश्र्कीर् उपचार खचय िेिोनय सक्ने िैलसर्त भएको 
अिस्थामा परु्ााउने   

 

च) संस्थागत सिभालगता: किााँ के भैरिेको छ जानकारी लिन, िझु्न िाहिरी सञ्चार 
कार्म भएको, र्र पररिारिाट समूि िुाँदै िडा भररका दददी–िहिनीिरुसाँगको 
हिस्ताररत साथ िनेको, सदस्र्िरुिे आिश्र्कताअनसुार कहििे नेततृ्ि लिने िा 
कहििे अनरु्ाहर्त्ि (Followership) ििन गदै नेततृ्ििाई र्च्र्च्र्ाउन े
हक्रर्ाशििता सहित प्रत्रे्क हिपन्न सदस्र्िे सामदुाहर्क सङ्गठनको सदस्र्ता प्राप्त 
गनय सिम िनुे पररपाटी िसाल्ने। 

 

४.५ कार्ायन्िर्न हिलि   

क) पहििो िषय एउटा िस्तीिाट कार्यक्रम िरुु गनुय पनेछ। र्सका िालग 
नगरपालिकाको िैठकिाट लनणयर् भएको कार्यिेत्रमा िडास्तरीर् परामिय िैठक 
राशख हिपन्नताको अिस्था िढी भएको िस्तीमा कार्यक्रम केन्रीत गनुय पनेछ। 
छनौट भएको िडाका हिपन्न िस्तीका महििािरुको ७ देशख ११ जना सबमको 
समूिमा सङ्गदठत गरी र्स्ता कबतीमा ६ िटा समूि भएपलछ गाउाँस्तरीर् सलमलत 
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गठन गनुय पनेछ। सलमलत गठनका साथ साथै समूिमा आिद्ध सिै सदस्र्िरुका 
िालग कार्ायिर्िाट अनशुििण कार्यक्रम सञ्चािन गनुय पनेछ। महिनामा कबतीमा 
एक–एक पटक िैठक िसी आफ्ना समस्र्ा र समािानका उपार्का िारेमा सोच्न े
र सल्िाि गने गनुय पनेछ। सिै सदस्र्िरुिाई आफ्नो िमता अनसुार मालसक 
रुपमा लनर्लमत िचत गने, सो िचतको पररचािन गने कार्य पलन साथसाथै गनुय 
पनेछ। र्स िीचमा कार्ायिर्िाट पटक–पटक साथ सबपकय   गरी सदस्र्िरुिाई 
िैठक सञ्चािन र िचत पररचािन िगार्तका हक्रर्ाकिाप के कसरी गने भने्न 
िारेमा सिजीकरण गनुय पनेछ।    

 

ख) दोस्रो िषय पहििो िस्तीको सलमलतको समेत सिर्ोग लिई दोस्रो िस्तीमा कार्यक्रम 
हिस्तार गनुय पनेछ। पूियित ्समूि गठन, सलमलत गठन, समूि सदस्र्को अनशुििण, 

समूि, सलमलतको मालसक िैठक सञ्चािन, िचत पररचािन, साथ सबपकय  र समूि 
कार्यमा सिजीकरण गनुय पनेछ। पहििो िषयको िस्तीको गाउाँ सलमलतमा समूि 
गलतिीिता अनसुार िीउपुाँजी पररचािन, महििा–परुुष समहिकास तालिम, 

आिारभतू तालिम, साथ सबपकय , समूि हिस्तार र समूि कार्यमा संर्ोजन िगार्तका 
कार्यक्रमिरु सञ्चािन गनुय पनेछ। 

 

ग) तेस्रो िषय तेस्रो िस्तीमा कार्यिेत्र हिस्तार गनुय पनेछ। जस अनसुार नर्ााँ िस्तीमा 
पहििो िषयका हक्रर्ाकिाप गने, दोस्रो िषयको िस्तीमा दोस्रो िषयका हक्रर्ाकिाप 
गने र साथै पहििो िषयको िस्तीसाँग साँगै दोस्रो िषयको अलन नर्ााँ िस्ती समेत 
सगोिमा अग्रसरता उपर्ोगी लनर्लमत हक्रर्ाकिाप (जस्तै— नेततृ्ि तथा संस्थागत 
हिकास तालिम, प्रजनन स्िास््र् सचेतना तालिम, रेखाङ्कन अभ्र्ास) सञ्चािन गनय 
सहकनेछ।  त्र्सैगरी कुनै एक सलमलतमा व्र्ािसाहर्क समूि हिकासका 
हक्रर्ाकिाप िैजानकुा साथै साथ सबपकय  र समूि कार्यमा स्रोत सेिा लनरन्तर जारी 
राख्न ुपदयछ।  

 

र्) चौथो िषय थप नर्ााँ िस्ती हिस्तार साँगै अग्रणी िस्तीिरु समेतको सिर्ोगमा 
कबतीमा पााँचिटा िस्तीमा कार्यिेत्र हिस्तार भई सदस्र्िरुको सहक्रर्तामा संस्था 
गठनको पिि गनुय पनेछ। समूि हिकासको क्रम िेरी चौथो िषय िा सो भन्दा 
पलछ कबतीमा पााँचिटा िस्तीमा कार्यक्रम रै्लिएपलछ नगरपालिकाको िडाभरर 
कार्यिेत्र राखेर संस्था गठन गनुय पनेछ। र्स चरणमा िडास्तरमा महििा संस्था 
गठन,पररचािन र महििा संस्थाको रणनीलत–पत्र तजुयमा गरेर रणनीलतक 
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प्राथलमकताका हक्रर्ाकिाप सञ्चािन गनुय पनेछ। कार्ायिर्को  लनर्लमत साथ 
सबपकय  र संस्थागत कार्यमा स्रोत सेिा जारी गनुय पनेछ। त्र्सपलछ िााँकी िस्ती 
ढाक्ने िक्ष्र् कार्ायिर्को समथयनमा र्था समर् संस्थािाटै पूरा गनुय पनेछ। 

  

व्र्ाििाररक कदठनाइ र साङ्गठलनक आिश्र्कताको हिचार गदाय नर्ााँ िडाको 
कार्यिेत्रमा सामाशजक पररचािन चार िषयको अिलिमा सबपन्न गनुय पनेछ। त्र्स 
िीच िस्ती हिस्तार र हक्रर्ाकिापको क्रमिाई हिलभन्न चरणमा गनुय पनेछ।  

 

५. कार्यक्रमको सोच 

एउटा िस्तीिाट िरुु गररएको कार्यक्रम अन्तगयत कार्ायिर्को सिजीकरण र लनरन्तर 
प्रर्ासिाट िशित महििािाई गोििन्द गदै नगरपालिकाको िडास्तरमा सिकारी संस्थाको 
रुपमा दताय गने। सदस्र्िरुिे गरेको प्रर्ासिाट भोलिका ददनमा नगरपालिकाको प्रत्रे्क िडामा 
देिार्का हििेषता र्कु्त िैहङ्गक समताको ध्िजािािक महििा संस्था लनमायण गने।  

  

क) सदस्र्को अथोपाजयनमा सिर्ोगी:  हिपन्नताको अिस्थािाट पार िगाउने गरी 
प्रत्रे्क हिपन्न सदस्र्को अथोपाजयनमा संस्थािे सिर्ोग परु् र्ाएको िनुेछ। 
सदस्र्िरुका िालग संभाव्र् व्र्िसार् पहिल्र्ाई प्रत्रे्किाई कुनै न कुनै व्र्िसार् 
गनय समूििाटै प्ररेरत गररएको िनुेछ। कोिी हिपन्न भएर िस्न ुपने  छैन। कसैका 
छोरा छोरी भोकै िनुे छैनन।् शििा, स्िास््र् जस्ता आिारभतू कुरािरु प्रालप्तका 
िालग कसैको मखु ताक्न ुपने छैन।   

 

ख) व्र्ािसाहर्क मानकिरूको प्रितयक: सदस्र्िरुका उत्पादनको व्र्िसार्ीकरणका 
िालग गणुस्तर कार्म गनुय अपररिार्य िनु्छ। त्र्सैिे इमान्दारी, नैलतकता, भाखा 
जस्ता व्र्ािसाहर्क मानकिरुको जगेनायमा सिैको हिश्वास िनु ु पदयछ। कसैिे 
छिकपट िा लमसािट गरेमा व्र्िसार् चौपट िनुे िुाँदा सामाशजक जााँच तथा 
लनर्न्त्रणको पररपाटी संस्थािे िसाल्न ुपदयछ। िजारको लनर्म अनसुार पलन मान्छे 
िोइन माि नै िोल्न ुपदयछ अथायत ्गणुस्तरीर् सामान मात्र िातिातै लिक्री िनु्छ। 
त्र्सैिे सामूहिक प्रर्ासमा हटकेको व्र्िसार्मा कुनै एकिे गरेको छििे सिैिाई 
असर गनय सक्ने कुराको रखिारी संस्थािे गनुय पदयछ।  
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ग) स्िाििबिनको पर्ायर्िाची: सिकाररताको ममय अनसुार सदस्र्को स्रोत लसजयनामा 
जोड ददने र िाह्य स्रोत लिनपुदाय लनितय स्रोतिरुको पररचािनमा ध्र्ान पुर्ााउन ु
पदयछ।  

 

र्) सामाशजक पररितयनको िशक्त: िैहङ्गक समानता ल्र्ाउन,े समािेिीकरणको भािना 
िढाउने, कुरीलतजन्र् परबपराको अन्त्र्का िालग संस्था िालगपरेको िनुेछ।  

 

ङ) महििा सरुिाको पिरेदार: कार्यिेत्रमा र्रेि ु हिंसाको लनिारण, मानििेचहिखनको 
अन्त्र् र प्रभाहितका िालग सिर्ोग जटुाउने कार्यमा संस्थािे नेततृ्िदार्ी भलूमका 
खेिेको िनुेछ। 

 

च) सिकारी लसद्धान्तको पररपािक: संस्थािे सिकाररताका सातै लसद्धान्तको पािना 
गरेको िनुेछ। हिपन्नतम सदस्र्को भलूमका िढाउन प्राथलमकता ददनेछ । 

छ) सिभालगताको सगुम मञ्च: महििा सलमलतको पूणय िैठक नै सिभालगताको सगुम मञ्च 
िो। त्र्सैिे समूि सलमलतको व्र्िस्था, सिै समूि सदस्र्िाई सलमलतको िैठकमा 
िोिाउने चिन र नतेतृ्ि मात्र नभई अनरु्ाहर्त्ि हिकासमा समेत संस्थािे जोड 
ददएको िनुेछ। कार्यक्रममा प्रत्रे्क व्र्शक्त सिक्तोग्र् िनु्छ भने्न मानि हिकासको 
मान्र्ता राशखएको छ। महििा हिकास कार्यक्रममा हिपन्न महििाको आलथयक तथा 
सामाशजक सिशक्तकरणको न्रू्नतमस्तर िालसि गनयका िालग िशित समूि 
सिभालगता र व्र्शक्तत्ि हिकास प्रशििण (समूि गठन, सलमलत गठन र लनर्लमत 
िैठक, िचत पररचािन, लनगरानी समूि समेत अनशुििण, आिारभतू, नेततृ्ि तथा 
संस्थागत हिकास  तालिम आदद) हक्रर्ाकिाप संचािन गनय सहकनेछ। 
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पररच्छेद २ 

कार्यक्रम/कृर्ाकिापिरु सबिशन्ि 

१. संस्थागत हिकास  

संस्थागत हिकास अन्तरगत सस्था गठन र दताय, अिस्था हिश्लषेण, रणनीलतपत्र तजुयमा, 
रेखांकन भ्रमण, िीउपुंजी पररचािन, महििा संस्थामाझ चौमालसक अन्तरहक्रर्ा, समीिा, 
लसकाइ, भिन लनमायण र रणनीलतक प्राथलमकताका हक्रर्ाकिाप सञ्चाि गनय सहकनेछ। 

 

२. व्र्िसाहर्क समूि हिकास  

व्र्िसार् छनौट, सीप तथा व्र्ािसाहर्कता हिकास तालिम, व्र्िसार् स्थापना खचय, 
अध्र्र्न, ििउुपर्ोगी अनदुान, िजार सबिर्द्ान एिं मूल्र् हिक्री हिकासका हक्रर्ाकिाप 
सञ्चािन गनय सहकनेछ। 

 

३. हिद्यािर् हिमखु हकिोरीको ििआुर्ालमक हिकास  

िशित हकिोरीिाई जीिनोपर्ोगी तालिम, हकिोरी सूचना तथा परामिय केन्र, महििा संस्था 
मार्य त अलतहिपन्न हकिोरीका िालग िैशिक तथा स्िास््र्ोपचार सिर्ोग, व्र्ािसाहर्क 
हकिोरी समूि हिकास, हकिोरीिाई सीप तथा व्र्ािसाहर्कता हिकास तालिम, व्र्िसार् 
स्थापना खचय अनदुान, स्थिगत प्राहिलिक लनरीिण, परामिय तथा पनुअयभ्र्ास, अन्तरसमूि 
रेखाङ्कन भ्रमण, हकिोरी समूिका अध्र्ि र सशचिमाझ चौमालसक अन्तरहक्रर्ा गनय 
सहकनेछ।  

 

४. िैहङ्गक हिंसा लनिारण तथा सामाशजक व्र्ििार पररितयन  

र्रेि ु हिंसािाट प्रभाहित महििाका िालग सरुशित अल्पकािीन आश्रर् सहित सेिा केन्र 
सञ्चािन, शजल्िा सेिा केन्र सामदुाहर्क सेिा केन्र, िैहङ्गक हिंसा हिरुद्ध सचेतना 
कार्यक्रम), छाउपडी प्रथा हिरुद्ध सामाशजक जागरण, अलभभािक, शििक÷शिशिकािरू तथा 
सामदुाहर्क अगिुािरूका िालग िैहङ्गक संिेदनिीि तालिम, मकु्त कमिरीको सिक्तीकरण, 

िादी समदुार्का महििाका िालग र्र हिकास र्ोजनाको अनिुरण आदद गनुय पने )  

  

५. सामाशजक सरुिा 
 महििा तथा िाििालिका िाखाको सिार्ता किमा दोभाषकेो व्र्िस्थाका िालग राहिर् 
िहिरा सङ्घ अन्तगयतका संस्थािाई अनदुान, अपाङ्ग पररचर् पत्र हितरण। 

 

६. मानि िेचलिखन लनर्न्त्रण 
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नगरपालिका स्तरीर् सलमलतको िैठक सञ्चािन, मानि िेचलिखन अन्त्र्का िालग सामदुाहर्क 
परामिय कार्यिािा तथा कार्यर्ोजना तजुयमा, सामदुाहर्क कार्यर्ोजना अनसुारका 
हक्रर्ाकिाप सञ्चािन, सरुिाकमी र साियजलनक सिारी चािक तथा पररचािकिरूसाँगको 
सिकार्य प्रवर्द्ान कार्यिािा, डान्स िार रेषु्टरेन्टको संर्कु्त अनगुमन, सन्देिमूिक सामग्री 
प्रकािन, शजल्िा पनुस्र्थापना कोषमा अनदुान, नगरपालिका स्तरीर् सलमलतको िैठक, 

पनुस्र्थापना गिृिरूको लनरीिण)  

 

७. िाि अलिकारको प्रवर्द्धन  

नगरपालिका स्तरीर् िािसञ्जाि गठन, गाउाँ िािसंरिण तथा संि्िन सलमलत गठन, 

िािसञ्जाि र गाउाँ िािसंरिण तथा संिर्द्ान सलमलतका सदस्र्िरूको अनशुििण, िाि 
भेिा, हिपत्मा परेका िाििालिकािरूको उद्धार तथा पनुस्र्थापन, िािगिृिरूको संर्कु्त 
लनरीिण, िािहििािहिरुद्धको अलभर्ान, िािअलिकार सबिन्िी जनचेतनामूिक सन्देि पाटी 
लनमायण, िािमैत्री नगरपालिका र्ोषणा, हिपन्न शिि ुपोषण सिर्ोग, िािगिृ सञ्चािक माझ 
चौमालसक अन्तरहक्रर्ा 

 

८. िैहङ्गक मूिप्रिाहिकरण  

िेत्रगत कार्यक्रमको सिभालगतात्मक िैहङ्गक िेखाजोखा र संर्कु्त कार्यर्ोजना तजुयमा, 
िडास्तरीर् िेखाजोखा, नगरपालिकास्तरीर् िेखाजोखा र कार्यर्ोजना तर्ारी, िैहङ्गक 
सरोकारका हिषर्गत अध्र्र्न, पालिका िैहङ्गक हिकास प्रलतिेदन तर्ारी र प्रकािन, 

जनप्रलतलनलि, कमयचारी तथा सञ्चारकमीिाई िैहङ्गक मूिप्रिािीकरण अनशुििण, सञ्जाि 
सदस्र्माझ अन्तरहक्रर्ा, मूिप्रिािीकरण समन्िर् सलमलतको िैठक, िैहङ्गक सबपकय –
लिन्दिुरूको िैठक, िैहङ्गक सबपकय –हिन्द ुतथा सूचीकृत गैससका पदालिकारीिरूका िालग 
मूिप्रिािीकरण तालिम, संर्कु्त स्थिगत अििोकन, राजनीलतकदि िगार्तका 
सरोकारिािाको सिभालगतामा समीिा िैठक 

 

९. सूचना, शििा र सञ्चार  

(महििा संस्थाको तिुनात्मक हििरण, िाहषयक प्रगलत प्रलतिेदन, ितृ्तशचत्र लनमायण, 

जनचेतनामूिक सन्देि प्रिाि, पररचर्÷शचत्र सन्देि प्रकािन, ददिसीर् कार्यक्रम, 

कार्यक्रमको साियजलनक परीिण)  

 

१०. आपत्कािीन संरिण सेिामा महििा समूििरूको पररचािन 
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 (मनोसामाशजक हिमिय केन्र स्थापना, िैहङ्गकतामा आिाररत हिंसा, िाििालिका, हकिोरी 
तथा महििाको सबभाहित ओसारपसार र संरिणको लनिुाँमा िनुसक्ने िोषणको रोकथामका 
िालग लनगरानी समूि, सलमलतको पररचािन, महििा संस्था, सलमलत, समूििरूको पनुजायगरण, 

सामाशजक पररचालिका, महििा संस्थाका पदालिकारी र व्र्िस्थापकिरूको अनशुििण, 

लनगरानी समूि, सलमलतका सदस्र्िरुिाई आपत्कािीन संरिण सेिा कार्यगत प्रशििण, 

संरिण हिषर्गत िेत्रको समन्िर् िैठक)  

 

११. सामदुाहर्क रेखदेखमा सङ्कटापन्न िाििालिकाको पाररिाररक संरिण सेिा 
 (महििा संस्थामा रेखदेख केन्र स्थापना र सेिा सञ्चािन, िाििालिका उपर िनुे िारीररक 
तथा मानलसक ज्र्ाजती हिरुद्ध अलभर्ान (महििा संस्थािाई कार्यक्रम अनदुान)  

 

 

 

 

पररच्छेद ३ 

सेिा सञ्चािन सबिन्िी 
१. सेिा सञ्चािन प्रकृर्ा  

१.१. तालिम, गोहष्ठ कार्यक्रम  

हिपन्न िगय, अनभीज्ञ, हिभेददत ग्रालमण महििािरुको हििेष अिस्थािाई ध्र्ानमा राखी िशित 
समदुार्को आलथयक-सामाशजक अिस्थामा सिुार गरर उलनिरुमा अन्तरलनहित ज्ञान सीप 
अलभिहृद्धको लागी शितगंगा नगरपालिकामा मूिताः लनम् नानसुार तालिम कार्ान्ियर्नमा केशन्रत 
रिनेछ। 
 

१.२ नगरपालिका स्तररर् तालिम  / गोष्ठी 

क) पररचर्/पषृ्ठभलूमाः 
नगरपालिका स्तररर् तालिम भन्नािे नगरपालिकाको कार्ायिर् िा अन्र् ठाउाँ जिााँ सञ्चािन 
गररने भएता पलन सिभागीको िालग (आफ्नो र्र िा साहिकको िसोिास िा आफ्नै िडा 
भन्दा िाहिर) आिासको व्र्िस्था गनुयपने तालिम सबझनपुदयछ। र्ो तालिम/गोष्ठी 
नगरपालिका स्तरमा १-७ ददनसबम सञ्चािन गररनेछ। र्स तालीममा २५-३० जना 
िशित िगय सिभागी िनुेछन।् 

 

ख) कार्यक्रमको उदे्दश्र्ाः 
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िशित िगय हििेष आथीक-सामाशजक अिस्थामा सिुार गरर उलनिरुमा अन्तरलनहित ज्ञान 
सीप अलभिहृद्ध गनुय। 

 

ग) कार्यक्रमको प्राहिलिक पि/सञ्चािन प्रकृर्ा/कार्यहिलिाः 
तालिममा सिभागी छनौट हिपन्न, एकि महििा, िाििालिका, हकिोरी, ज्रे्ष्ठ नागररक 
जसिाई सञ्चािन गररनपुने सोिी अनसुार सञ्चािन गनुयपनेछ।तालिम व्र्िस्थापनमा संिग्न 
िनुे प्राहिलिकिरु साँग लमिी तालिम कार्यक्रम तर्ार गरी तालिम संर्ोजकिे लनबनानसुार 
कार्य गनुयपनेछ। 

 सिभागीिाई तालिमको जानकारी गराई सिभागी िनु िोिाउने। 

 िैशिक सामाग्रीिरु (श्रव्र् दृश्र् सामाग्रीिरु) को व्र्िस्था लमिाउने। 

 तालिम कार्यक्रममा हर्ल्ड भ्रमण, हर्ल्ड तालिम, हर्ल्ड अध्र्र्नको व्र्िस्था 
भएमा सबिशन्ित संस्थािरुसाँग पूिय सबपकय  राखी कार्यक्रम लनशित गने। 

 

 

 

 

 

 

 

 

र्) कार्यक्रमको आलथयक पि/खचय मापदण्ड/नबसय:  

 

क्र.स. नबसयको हििरण ईकाई दर 
१.  कार्यपत्र िापत पाररश्रलमक रु. प्रलत कार्यपत्र ७५०/- 

२.  प्रिचन िापत पाररश्रलमक रु. प्रलत कार्यपत्र ७५०/- 

३.  सिभागीको खाजा (संर्ोजक,श्रोत व्र्शक्त,प्रलतिेदक र 
सिर्ोगी कमचायरीिाई समेत (उदर्ाटन तथा समापन 
समारोिमा एक-एक पटक खाजा थप गनय सहकन)े 
(अलिकतम ३५ सेट) 

रु.सिभागी/ददन २००/- 

४.  मसिन्द (िैशिक सामाग्री) (अलिकतम ३० सेट) रु. ३०००/- 

५.  तालिम सामामी (कच्चा पदाथय, नमनुा, इन्िन, 

पोकािन्दीका सामान, खररद गनुयपने सानालतना औजार, 
रशजष्टर, मेटा काडय, माकय र, टेप, स्केि, र्ोटोकपी 
पेपरआदद।) 

रु. ५०००/- 
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६.  तालिम सहुििा (तालिम कि तथा भाडामा लिनपुने 
उपकरणको भाडा) 

रु. प्रचलित िजार 
दर अनसुार 

७.  संर्ोजक भत्ता (अलिकतम १५ कार्य ददनसबम 
प्रलतददन) 

रु. ७५० 

८.  सिर्ोगी भत्ता (अलिकतम १५ कार्य ददनसबम प्रलतददन रु. २५०/- 

९.  िस्तगुत टेिा रु. ५०००/- 

१०.  हिहिि (प्रमाण पत्र, पानी, सरसर्ाई, तिु/ब्र्ानर 
ईत्र्ाददका िालग) 

रु. ५०००/- 

११.  प्रलतिेदकको पाररश्रलमक रु. १५००/- 

१२.  सिभागी दलनक भत्ता तथा आिास खचय रु./सिभागी /प्रलतददन ५००/- 

१३.  सिभागी भाडा आतेजाते रु./सिभागी प्रचलित दर अनसुार 

 

रष्टव्र्ाः 
 नगरपालिका स्तररर् तालिमको िकमा नगरपालिकािाट स्िीकृत मापदण्डिाई 

आिार लिई तालिम खचय गनुय पनेछ।  

 एउटा किाको अिलि कशबतमा १ र्ण्टा ३० लमनटे िनु ुपदयछ। 

 कार्यपत्र तर्ार पादायप्रशििाथीिरुको स्तर सिुाउाँदो िब्दाििीिरु तथा भाषा प्रर्ोग 
गनुय पदयछ।  

 र्सरी तर्ार पाररएको कार्यपत्रिरु कबतीमा ७५० िब्दको प्रिन्ि सबझनपुछय।  

 पारदियक पाना,प्रस्ततुीकरण हटपोट िा प्रस्ततुीकरणको प्रर्ोजनका िालग तर्ार 
पाररएको अरु त्र्स्तै सामाग्रीको छार्ााँ प्रलत कार्यपत्र िुाँदैन।् 

 एकपटक प्रस्ततु गरेको कार्यपत्र पनुाः प्रर्ोग गनय परेको खण्डमा उक्त कार्यपत्रमा 
आिलुनक प्रहिलििरु समेत समािेि गरी पररमाजयन गरेर मात्रप्रर्ोग गनुयपनेछ।   

 प्रस्ततु गररने कार्यपत्रमा प्रशििाथीिरुको स्तर, कर्यपत्रको िीषकय ,प्रस्ततु कतायको 
नाम, पद तथा प्रस्ततु गरेको लमलत समेत उल्िेख गनुय पनेछ। 

 

१.१.२  स्थिगत  तालिम  

क) पररचर्/पषृ्ठभलूमाः 
नगरपालिका लभत्रका महििा समूि, हकिोरी, िाििालिका, ज्रे्ष्ठ नागररकिाई छोटो समर् 
अिलिको स्थिगत तालिम साञ्चािन गनय जरुरी भएकोिे र्स हकलसमको ताक्रलम सबिशन्ित 
िशित समदुार्का िीचमा साञ्चािन गनय आिस्र्क मिससु भएको छ। 
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ख) कार्यक्रमको उद्दशे्र्ाः 
िशित समदुार्िाई आइपरेका समस्र्ािरुको स्थिगत रुपमै समािान गने। 

 

ग) कार्यक्रमको प्राहिलिक पि/सञ्चािन प्रकृर्ा/कार्यहिलिाः 
 स्थिगत तालिम १ देशख ५ ददन अिलिको िनुेछ। 

 स्थिगत तालिम िशित समदुार्मा सञ्चािन िनु ुपनेछ।   

 स्थिगत तालिममा न्रू्नतम २५ र िढीमा ३० जना सिभागी िनुे छन।् 

 स्थिगत तालिमममा सिभागीिरुिे दैलनक भ्रमण भत्ता र िोटििास खचय पाउने छैनन।् 

 स्थिगत तालिममा १ ददनमा ४ िटा भन्दा िहढ किा राशखने छैन।  

 

र्) कार्यक्रमको आलथयक पि/खचय मापदण्ड/नबसय:  

क्र.स. नबसयको हििरण ईकाई दर 

१.  कार्यपत्र िापत पाररश्रलमक रु. प्रलत कार्यपत्र ७००/- 
२.  प्रिचन िापत पाररश्रलमक रु. प्रलत कार्यपत्र ६००/- 
३.  सिभागीको खाजा (संर्ोजक, श्रोत व्र्शक्त, 

प्रलतिेदक र सिर्ोगी कमचायरीिाई समेत 
(उदर्ाटन तथा समापन समारोिमा एक-एक 
पटक खाजा थप गनय सहकने) (अलिकतम ३५ 
सेट) 

रु./सिभागी/ददन २००/- 

४.  मसिन्द (िैशिक सामाग्री) (अलिकतम ३० 
सेट) 

रु. ३०००/- 

५.  तालिम सामाग्री (कच्चा पदाथय, नमनुा, इन्िन, 
रशजष्टर, मेटा काडय, माकय र, टेप, स्केि, 
र्ोटोकपी पेपरआदद) 

रु. ५०००/- 

६.  तालिम सहुििा (तालिम कि तथा भाडामा 
लिनपुने उपकरणको भाडा) 

रु. प्रचलित िजार 
दर अनसुार 

७.  संर्ोजक भत्ता प्रलतददन रु. ७५०/- 
८.  सिर्ोगी भत्ता प्रलतददन रु. २५०/- 
९.  िस्तगुत टेिा रु. ५०००/- 
१०.  हिहिि (प्रमाण पत्र, पानी, सरसर्ाई, 

तिु/ब्र्ानर ईत्र्ाददका िालग) 
रु. ५०००/- 
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११.  प्रलतिेदकको पाररश्रलमक रु. १५००/- 
 

रष्टव्र्ाः 
 तालिम सञ्चािन गदाय सकेसबम िडा लभत्रका सशबिन्ित िशित िगयमा नै सञ्चािन गनुय 

पनेछ।   

 तालिम सञ्चािन िनुे लमलत, समर् र स्थान लनिो गरी सो को जानकारी सशबिन्ित 
सिभागीिाई पहििे नै  गराउन ुपनेछ। 
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अनसूुची १ 

महििा हिकास समिुको हििान (नमनुा) 
प्रस्तािना 

हितकोष संकिन तथा पररचािन, नगरपालिकािाट हिलनर्ोशजत हिहिि कार्यक्रम सन्चािन, 
लसप हिकास कार्यक्रम संचािन तथा व्र्िस्थापन गरी आर्िहृद्ध गरर आत्मलनभयर िनुको िालग 
शितगंगा नगरपालिका कार्ायिर्को सिर्ोगमा श्री ................................. महििा हिकास 
समिु गठन गर्ौं। 

१. प्रारशबभकाः 
१.१ संशिप्त नाम र प्रारबभाः 
क) र्स समिुको नाम “श्री ....................... महििा हिकास समिु,२०७७ रिने छ। 

ख) र्ो हििान शितगंगा नगरपालिकाको कार्ायिर्मा दताय भएपलछ तरुुन्त िागू िनुेछ। 

 

१.२ पररभाषााः 
हिषर् िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा र्ो हििानमा 
क) समिु भन्नािे र्स हििानमा उल्िेशखत हितकोष संकिन तथा पररचािन, लसप हिकास 

कार्यक्रम आदद संचािन तथा व्र्िस्थापन गरी आर्िहृद्ध गरर आत्मलनभयर िनु संगदठत 
महििािरुको समिुिाई जनाउने छ। 

ख) सदस्र् भन्नािे महििा जो ............................ महििा हिकास समिुको उदे्दश्र् 
अनसुार लसप हिकास कार्यक्रम संचािन तथा व्र्िस्थापन गरी आर्िहृद्ध गरर 
आत्मलनभयर िनु हििानको दर्ा ३ िमोशजम सदस्र्ता लिएको िनु्छ। 

ग) कार्य सलमलत भन्नािे “हििान अनसुार लनिायशचत अध्र्ि, उपाध्र्ि, सशचि, सिसशचि, 
कोषाध्र्ि तथा सदस्र् पदालिकारीिरुिाई जनाउने छ। 

र्) सािारण सभा भन्नािे र्स हििानको दर्ा ४ िमोशजम गदठत सभािाई जनाउनेछ। 

१.३ समिुको छापाः 
शितगंगाको िोगो अाँहकत गोिो रे्रा लभत्र र्स समिुको नाम “श्री ............... 
.............. ..............महििा हिकास समिु .............. साि िनुेछ। 

१.४ समिुको कार्ायिर्ाः 
र्स समिुको कार्ायिर् अर्ायखााँची शजल्िा शितगंगा नगरपालिका िडा नं. .......... मा 
रिनेछ। 

१.५ समिुको दतायाः 
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महििा हिकास समिु शितगंगा नगरपालिकाको कार्ायिर्मा दताय गनुयपनेछ। साथै अलनिार्य 
रुपमा आन्तररक राजश्व कार्ायिर्मा समेत दताय गरर स्थाई िेखा नबिर (PAN) 
लिनपुनेछ। 

 

 
२.उद्दशे्र् र कार्याः 
२.१ उद्दशे्र् 

सदस्र्िरुको सामाशजक, आलथयक, व्र्िसाहर्क लसप, आर्आजयनको हितिाई ध्र्ान राशख 
देिार्मा उल्िेशखत समिुको उदे्दश्र् िनुेछ। 

क) व्र्िसाहर्क लसप हिकासिाट उत्प्ररेरत भई उत्पादन िहृद्धका िालग एक जटु भई काम 
गने। 

ख) सदस्र्िरुको आलथयक तथा सामाशजक शजिनस्तर उठाउन।े 

ग) सदस्र्िरुमा स्िािबिनको ज्ञान, पारस्पररक सिर्ोग र लमतव्र्हर्ताको भािनाको हिकास 
गने। 

 

समिुको हििानको दर्ा २.१ िमोशजमका उदे्दश्र्िरु प्राप्त गनय र्ो समिुिे देिार् िमोशजमका 
कार्यिरु गनेछ। 

१. व्र्िसाहर्क लसप लसहक आर्िहृद्धको काम गने 

२. उन्नत प्रहिलि अपनाउने 
३. सदस्र्िरुको लसप हिकासका िालग कार्यक्रमिरु तजुयमा गरर सञ्चािन गने। 

४. समिुको िाहषयक र्ोजना तर्ार गरर िागू गने 

५. हितकोष संकिन, पररचािन, सदस्र्िरुिाई ऋण सेिा उपिब्ि गराउने 
६. अन्र् महििा हिकासकार्यक्रमिरु सञ्चािन गने। 

 

३.सदस्र्ता 
एउटै उदे्दश्र् र समान आलथयक अिस्था भएका र र्स समिुको हििानको पररलि लभत्र रिन े
इच्छा भएका व्र्शक्तिरु समिुको सदस्र् िनुे छन।् 

 

३.१ सदस्र्को िालग र्ोग्र्ता 
१) समूिको उदे्दश्र् अनरुुप कार्य गनय ईच्छुक भएको। 

२) समूिको हििान अनसुारकार्य गनय मन्जरुी भएको। 

३) महििा-महििा िीच आपसी सिर्ोग िढाउन ईच्छुक भएको। 
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४) सदस्र्ताको िालग १८ िषय उमेर पगेुको िनुपुने छ। 

 

३.२ सािारण सदस्र् : 
सदस्र्ता िलु्क रु.१००। लतरी सािारण सदस्र्ताको लनिेदन ददई कार्य सलमलतको लनणयर् 
िमोशजम सािारण सदस्र्ता प्राप्त गनय सक्ने छ। र्स्तो सदस्र्िे समूििे तोकेको मालसक 
िचत प्रत्रे्क महिना जबमा गनुयपनेछ। समूि गठन भईसकेपलछ कुनै पलन र्ोग्र्ता पगेुको 
व्र्शक्तिे समूिको सदस्र्ता लिन चािेमा समूिमा आिद्ध प्रलत सदस्र् िरािर उक्त लमलत 
सबम संशचत हितकोष र सोको व्र्ाज साथै लनर्मानसुारका अन्र् िलु्क िझुाई सदस्र्ता 
प्राप्त गनय सक्नेछ। 

 

 
३.३ सदस्र्ता कार्म नरिन ेअिस्था (सदस्र्को अर्ोग्र्ता) 

कार्य सलमलतिे लनबन अिस्थामा सदस्र्िरुिाई सदस्र्ताको िालग अर्ोग्र् ठह्रर्ाईय सदस्र्ता 
समाप्त गनय सक्नेछ। 
क) तोहकएको मालसक िचत तथा अन्र् लतनपुने रकम ३ महिना सबम नलतरेमा। 
ख) हििानको उदे्दश्र् हिपररत कार्य गरेमा िा समूिको रकम िा कागजात हिनालमना 
गरेमा िा अन्र् कुनै कारणिे कार्य सलमलतिाट लनष्कािन गरेमा। 
ग) सदस्र्तािाट राजीनामा ददएमा (सदस्र् रिन नचािेर लिशखत लनिेदन कार्य सलमलतिे 
सदर लसर्ाररस गरेमा 
र्) अपरालिक कार्यमा संिग्न भएको दोष प्रमाशणत भएमा। 
ङ) मतृ्र् ुभएमा। 
च) समूिको लसद्धान्त िा प्रलतष्ठामा आचाँ आउने कार्य गरेमा। 
छ) काननुिे लनिेि गरेको अन्र् कार्य गरेमा 

 
४. सािारण सभा तथा कार्य लसलमत 

४.१ सािारण सभा:  र्स समूिको सदस्र्ता प्राप्त सबपणुय सदस्र् सािारण सभाको सदस्र् 
िनुे छन ् सािारणा सभा समूिको उच्चतम लनकार् िनुेछ। र्सिे हििान पाररत एिं 
संिोिन गनय सक्ने छ। सािारण सभा िषयमा एक पटक िस्न े छ। तर आवश्यकता 
अनसुार जनुसकैु िेिा सािारण सभा िोिाउन सहकन ेछ। 

 

४.२ सािारण सभाको अलििेिनाः 
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कार्य सलमलतिे तोकेको लमलत र समर्मा र्स समूिको सशचििे अध्र्िको परामिय लिई 
लिशखत सूचनाद्धारा सबपूणय सदस्र्िाई सािारण सभाको स्थान, समर्, लमलत तथा 
एजेन्डाको जानकारी गराउन ुपनेछ। 

 
४.३ सािारण सभाको काम, कतयव्र् र अलिकार : 

क) कार्य सलमलतको लनिायचन गनय तथा गठन गनय। 
ख) हििान संिोिन गनय। 
ग) िाहषयक िजेटको अनमुोदन गनय। 
र्) समूिको िाहषयक कार्यक्रम स्िीकृत गनय। 
ङ) समूिको िाहषयक कार्य र्ोजना िनाउने। 
च) समूििे कार्य र्ोजना िनाउाँदा महििा हिकाससाँग सबिशन्ित कार्यक्रम िनाउन।े 

 
४.४ सािारण सभाको गणपूरक संख्र्ा: 

समूिको सािारण सभाको िैठकमा कशबतमा पलन ५१ प्रलतित सदस्र्िको उहपशस्थतमा 
िनु ु  पनेछ। र्दद सो नभए रे्री ३ ददन लभत्र अको सभा िोिाउन ुपनेछ। र्समा 
कुि सािारण सदस्र्को २५ प्रलतित उहपशस्थलत भएमा पलन र्ो सभाको िैठक 
िस्नेछ। 

 
 
४.५ कार्य सलमलत गठन हिलि : 

क) कार्य लसलमत ७ देखी ११ सदस्र्ीर् िनुेछ। 
ख) कार्य सलमलतमा अध्र्ि,सशचि, कोषाध्र्ि तथा सदस्र् िनुे छन।् आिश्यकता 

अनसुार उपाध्र्ि तथा सि-सशचिको पलन व्र्िस्था गनय सहकनेछ। 
ग) कार्य सलमलतका पदालिकारीिको िैठक िरेक महिनाको एक पटक अलनिार्य तर 

आिश्यकता भए अन्र्  समर्मा पलन िस्न सक्नेछ। 
र्) कार्य सलमलतको पदालिकारीिको कार्य अिलि २ िषयको िनुेछ। 
ङ) कार्य सलमलतको कुनै पद खािी भएमा सािारण सदस्र् मध्रे्िाट कसैिाई पलन 

कार्य सलमलतको पदमा सलमलतको ििमुतिाट मनोलनत गनय सक्नेछ। 
च) कार्य सलमलतको कोरम २/३ िाई मालननेछ तथा लनणर्य ििमुद्धारा िनुेछ। 
छ) सािारण सभाका सदस्र्िरुिे आरु्मध्रे्िाट लनिायचन प्रकृर्ाद्धारा अध्र्ि, सशचि, 

कोषाध्र्ि तथा अन्र् पदालिकारीिको चर्न गरर कार्य सलमलत गठन गनेछ।  
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४.६ कार्य सलमलतको काम, कतव्र्य र अलिकार : 

क) हििानको पररलि लभत्र रिी, समूिको उदे्दश्र् अनरुुप सािारण सभािे गरेको लनलत 
लनदेिनिाई पािन गने। 

ख) समूिको िाहषयक कार्यक्रम िनाउन ेतथा समूिको कृर्ाकिाप संचािन गने। 
ग) सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थािरुसाँग सबपकय  िहृद्ध गने  महििा हिकास 

सबिन्िी अन्र् सरं् संस्थािरुसाँग सबपकय  गरर िढी भन्दा िढी सिर्ोग प्राप्त गने। 
र्) सिकारीमा जाने प्रर्ास गने। 
ङ) समूिको कार्यर्ोजना िनाई िाग ुगने। 
च) समूिको िाहषयकप्रलतिेदन िनाउने र प्रस्ततु गने। 

 
४.७ समूिको िैठक : 
समूिको लनर्लमत िैठक प्रत्रे्क महिना समूििे तोकेको ठाउाँ, लमलत र समर्मा लनर्लमत 
रुपमा िस्ने छ।पिुय लनिायररत िैठकमा कुनै सदस्र्िे भाग लिन नसक्ने भएमा सो को 
जानकारी कारण सहित पहििे नै ददन ु पछय।िगातार तीन िैठकमा उपशस्थत निनु े
सदस्र्िाई समूिको सिमलतको आिारमा लनष्कालसत गररनेछ। 

 

५  पदालिकारीको काम, कतयव्र् र अलिकार 
५.१ अध्र्िको काम कतयव्र् अलिकाराः 

 आवश्यकता अनसुार समूिको िैठक र सािारणसभा िोिाउने।  

 िैठकको अध्र्िता गने तथा िैठक लनर्न्त्रण गने।  

 समूििाई कृर्ािीि गराउने र उदे्दश्र् प्रालप्तका िालग आिस्र्क कार्य गने। 

 कुनै हिषर्मा मतदान िुाँदा मत िरािर भएमा लनणायर्क मत ददन।े  

 हििानमा तोहकए अनसुार सािारण सदस्र्िे मााँग गरे अनरुुप हििेष सािारण 
सभा िोिाउने  

 समूििे तोकेको काम कारिािी गने। 

 समूिमा उठेका हििाद समािान गने।  

 समूि र स्थानीर् तिको सशबिन्ित लनकार् साँग सबपकय  व्र्शक्तको रुपमा काम 
गने। 

 समूिको लनणर्य, कार्यक्रम र कृर्ाकिाप, भएका कारिािी एिं समस्र्ािको 
शअभिेख राख्न सशचििाई सहिजकरण गने।  
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 िाहषयक कार्यर्ोजनाको कार्ान्ियर्न एिं समूि पररचािनको नेततृ्ि लिने। 

 समूि िैठकमा भएका लनणयर्, िाहषयक सािारण सभाका लनणयर्, िाहषयक प्रगलत 
प्रलतिेदन िगार्तका कागजातिरु आवश्यकता अनसुार सशबिन्ित लनकार्मा 
पेि गने। 

 समूि सदस्र्ििाई आफ्ना समस्र्ािको पहिचान र लतनको प्राथलमकता तोक्न 
सर्ाउन ुसाथै उक्त समस्र्ािरु समािान गनय कार्यक्रम िनाउन र कार्ान्ियर्न 
गनय िगाउने। 

 सदस्र्ििाई कृर्ाशिि गराई समन्िर् र सिकार्य गने।  

 समूि सदस्र्िरु िीच मतभेद व्र्िस्थापनका िालग सिशजकरण गने। 

 

५.२ उपाध्र्िको काम, कतव्र्य र अलिकार 
 अध्र्िको कार्यमा सिर्ोग गने।  

 अध्र्िको अनपुशस्थलतमा अध्र्ििे गने सिै कार्य गने। 

 कार्य सलमलतिे तोकेको कार्य गने। 

५.३ सशचिको काम, कतव्र्य र अलिकार 
 अध्र्िसंगको परामियमा िैठक िोिाउन।े  

 िैठकको तर्ारी गने।  

 समूिको लनणर्य पशुस्तका तर्ार गने।  

 समूिको सबपूणय कागजातिरु सरुशित राख्न।े 

 समूि िैठक एिं सािारणसभािाट पारीत लनणर्यको कार्ान्ियर्नका िालग पिि 
गने।  

 िाहषयक प्रलतिेदन तर्ार पारी सािारणसभामा पेि गने। 

 समूिको कार्यर्ोजना लनमायणमा सिर्ोग गने। 

 कार्य सलमलतिे तोकेको कार्य गने। 

५.४ कोषाध्र्िको काम, कतयव्र् र अलिकार  

 समूिको हितकोष रकम लनर्लमत उठाउन ेर र्रर्ारक गने।  

 समूि हितकोष व्र्िस्थापन गने। 

 समूिको सिै कोषको हिसाि हकताि सरुरित र दरुुस्त राख्न।े  

 समूिको चि, अचि सबपूणय सबपलतको सरुिाको शजबमेिारी लिन।े 

 समूिको िाहषयक िजेट तर्ार पानय र सािारणसभामा िाहषयक प्रलतिेदन पेि गने 
एिं िेखापररिण गराउने।  
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 समूि अध्र्ि िा सशचि साँग लमिी खाता संचािन गने। 

 कार्य सलमलतिे तोकेको अन्र् कार्य गने। 

५.५ कार्य सलमलत सदस्र्िरुको काम, कतयव्र् र अलिकार 
 आिश्र्कता अनसुार समूिका अन्र् उपलसलमतमा रहि शजबमेिारी ििन गने। 

 कार्य सलमलतिे तोकेको अन्र् कार्य गने। 

 
६. आलथयक व्र्िस्था 

६.१ आलथयकश्रोत : 
क) र्स समूिको सदस्र्िरुिाट उठेको सदस्र्ता िलु्क 

ख) समूिको अन्र् कृर्ाकिापिाट भएको आबदानी 
ग) समूिको सदस्र्िे िचत गने मालसक रकम 

र्) समूििाट ऋण िगानी गदाय उठेको व्र्ाज 

ङ) समूििे अन्र् संर्/ संस्थािाट पाएको अिसरिाट समूि सदस्र्िे पाउन े लनशित 
पाररश्रलमकिाट ............... प्रलतित िेिी। 

च) समूि सदस्र्िे आफ्नो नामिाट गरेको िचत 

छ) लििबि िलु्किाट 

ज) अन्र्....... 
 

६.२ हितकोष : 
क) श्री ..............................महििा लिकास समूिको एक हितकोष िनुे छ। 

ख) श्री ..............................िैकमा समूिको खाता रिन ेछ। 

 

६.३ हितकोष पररचािन : 
क) समूि सदस्र्िाई आवश्यकता भएमा हितकोषिाट ऋण/ सापटी लिन सहकन ेछ। 

ख) सदस्र्िे ऋण मााँग गने अनसूुची ४ अनसुार लनिेदन ददनपुने छ। 

ग) कृहष कार्यको िालग लिइएको ऋणमा ............... प्रलतित मालसक व्र्ाज 
िाग्नेछ। 

र्) अन्र् ऋणमा .................. प्रलतित मालसक व्र्ाज िाग्ने छ। 

ङ) मालसक व्र्ाज, मालसक िचत रकम एिं ऋणी सदस्र्िे तोहकए िमोशजम ऋण 
हकस्ता प्रत्रे्क महिना िझुाउन ुपनेछ। 

च) ऋण लिाँदा ऋण रकमको .........प्रलतित सेिा िलु्क िझुाउन ुपनेछ। 
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छ) .................िैंकमा समूिको अध्र्ि र कोषाध्र्िको संर्कु्त दस्तखतिाट खाता 
संचािन िनुेछ। 

 

श्रोत/हितकोष पररचािनका उपार्िरुिाई मखु्र्तर्ा दईु िगय (आिस्र्क खचय र 
आशन्तरक िगानी) मा हिभाजन गनय सहकन्छ। 

 
क) आिश्र्क खचय: 
आिस्र्क खचय भन्नािे कार्ायिर् र प्रिासलनक खचय भन्न ेजनाउाँदछ। 

 कार्ायिर्खचय (कापी, किम, लिि, भौचर, र्ाइि, रशजष्टर, खाता, पत्रपलत्रका)  

 र्लनयचर खचय 
 ढुिानी तथा र्र भाडा । 

 अन्र् संस्थासाँग सदस्र्ता लिाँदा लतनुयपने खचय र िाहषयक नहिकरण खचय । 

 िेखा पररिण खचय । 

 कमचायरी पाररश्रलमक खचय । 

 सािारण सभा खचय । 

 हिहिि (समूिको िैठकमा शचर्ा नास्ता आदद)। 

ख) आशन्तरक िगानी : 
आशन्तरक िगानी भन्नािे समूि लभत्रको सदस्र् लिचको िगानी भन्ने जनाउाँदछ। जस्तै 
:-  

 उत्पादनमूिक कार्य (उत्पादन तथा उत्पादन सामाग्री खररद-लिक्री)  

 मि, िीउ, िािी संरिण, तरकारी िोट हिरुिा हकन्न र प्रर्ोग गनय 
 आर्मिुक कार्य गनय (र्िरु्ि खेलत, िंगरुपािन आदद)।  

 र्रेि ुआर्मिुक कार्य गनय (स्थानीर् लसप, रेिम पािन, लसिाई िनुाई, मौरी 
पािन, तरकारी खेती, करेसािारी आदद)  

 सामाशजक कार्य जस्तै सर्ाई अलभर्ान, पहिरो लनर्न्त्रण, ििृारोपण, कुिो 
लनमायण, स्िास््र्, महििा हिकास, िातािरण संरिण आदद)  

 लसप हिकास जस्तै प्र्ाहकङ, नसरी, तालिम   

 िौहद्धक कार्य जस्तै तालिम, प्रिचन, भ्रमण, गोष्ठी आदद। 

 पूाँजीिगानी, कजाय प्रिाि, िेर्र खररद आदद। 

 

६.४ लििबि िलु्क : 
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क) मालसक िचत रकम तोकेको समर्मा लनतरेमा पहििो महिना प्रलत ददन रु. 
......लििबि िलु्क िाग्नछे। 

ख) दोस्रो महिना प्रलत ददन रु. ......लििबि िलु्क िाग्ने छ। 

ग) तेस्रो महिना प्रलत ददन रु............ 
र्) चौथो महिनािाट सदस्र्ता खारेज िनुेछ। 

ङ) प्रत्रे्क महिना िझुाउन ु पने ऋण हकस्ता र व्र्ाज निझुाएमा प्रहििो महिना 
रु....... प्रलत ददन दोस्रो महिना रु...... प्रलत ददन र तेश्रो महिना रु...... प्रलत ददन 
लििबि िलु्क िाग्ने छ। चौथो महिना ऋण रकम व्र्ाजिरु ऋणी र जमानी 
सदस्र्िरुिाट असिु उपर गररनेछ। 

च) एक सदस्र्को जमानी िसेको सदस्र्िे अकोको पनुाः जमानी िस्ने छैन। 

छ) जमानी सदस्र्िे ऋण पाउन ेछैन तर ऋणी सदस्र्िे ऋण लतरीसकेपलछ जमानी 
सदस्र्िे ऋण पाउन सक्ने छ। 

ज) ऋण लिएको सदस्र्िे अको सदस्र्को जमानी िस्न पाउने छैन। 

झ) ऋण लिनको िालग ..... रकम सबम एक सदस्र्को जमानी ......रकम सबम दईु 
सदस्र् र ....रकम सबम लतन सदस्र्को जमानी चाहिनेछ। 

 

६.५ िगानीको सरुिणाः 
कुनै पलन व्र्शक्तिे आफ्नो नाममा जबमा भएको हितकोषको अलिकतम ९०% सबम 
मात्र ऋण लिन पाउने छ।र्दद व्र्शक्तको नाममा संहकित हितकोषको ९०% भन्दा 
िढी ऋण लिनपुने भएमा सोिी समूिका अन्र् २ जना सदस्र्को सामहुिक जमानीमा 
ऋण ददन सहकने छ। ऋण लिन ेव्र्शक्तिे लतनुयपने सााँिा र व्र्ाज रकम लनतरेको/लतनय 
नसकेको खण्डमा जमानी िसेका सदस्र् मार्य त असिु उपर गररनेछ। र्दद जमानी 
मार्य त पलन असिु उपर िनु नसकेको अिस्थामा नेपाि सरकारको प्रशचित 
लनर्मानसुार कारिािी प्रकृर्ा अगाडी िढाईनेछ। ऋण िगानी एिं असिु उपर गनय 
ऋण उप-सलमलतको स्िीकृलत लिनपुने छ। ऋण उप-सलमलतका सदस्र्िरु कसैको पलन 
जमानी िस्न पाईने छैन  

 

६.६ िेखाहपरिण : 
प्रत्रे्क महििा लिकास समूििे रशजष्टडय िेखा परीिकिाट िेखा पररिण अलनिार्य 
रुपमा गराउन ु पदयछ। र्सरी गररएका िेखा पररिणिरु िाहषयक सािारणसभाको पूणय 
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ििमुतिाट अनमुोदन गनुयपदयछ। मनुार्ा सबपणुय सदस्र्िाई प्रत्रे्क िषयको िेखा 
परीिण पलछ लनजिको हिसाि खातामा जबमा गनुय पदयछ। 

 

७. हिहिि 

७.१ लनिायचन सबिन्िी व्र्िस्था : 
र्स समूिको कार्यसलमलत कार्म रिेको अिस्थामा सोिी कार्य सलमलतिे र सो सलमलत 
कार्म नरिेको अिस्थामा सािारण सदस्र्िरुको िैठकिे लनिाचयन अलिकृत लनर्कु्त 
गनेछ। सो लनिायचन अलिकृतिे लनिायचन अलिकृतमा लनर्कु्त भएको लमलतिे एक महिना 
लभत्र लनिायचन गराई सक्न ुपनेछ। सो लनिायचनमा िाग्ने खचय कार्य लसलमतिे व्र्िस्था 
गने छ। र्समा कार्य सलमलतको पदालिकारीिरुिाई मतदान िा सिमलतद्धारा सािारण 
सभाको सदस्र्िरुिे छान्न ेछन।् 

 

७.२ पदािलि :- 
क) कार्य सलमलत सदस्र् तथा पदालिकारीिरुको पदािलि लनिायशचत भएको लमलत देशख २ 

िषयको िनुे छ। 

ख) सो गदठत कार्य सलमलतको पदािलि समाप्त िनु १ महिना अगािै समूिको सािारण 
सभा िोिाई नर्ााँ कार्य सलमलतको चनुाि गराउन अलनिार्य िनुेछ। 

ग) कार्य सलमलतिे हििानमा उल्िेशखत आफ्नो कार्यकाि समाप्त िनु १ महिना अगािै 
लनिायचन गराउन नसकेको तथा लनजको कार्य अिलि समाप्त भएपलछ सो कार्य 
सलमलतको सदस्र्िको सलमलतिे आफ्नो सलमलतको िैठक िोिाई एउटा तदथय 
(प्रिन्ि िा तर्ारी) सलमलत खडा गरी सो तदथय सलमलतद्धारा सािारण सभाको िैठक 
िोिाई नर्ााँ कार्य सलमलतको गठन गने छ। 

र्) कार्य सलमलतको पदािलि समाप्त िनु ुअगािै कार्यरत कार्य सलमलत कुनै हकलसमिाट 
भंग िनु गएमा भंग भएको कार्य सलमलतिे आफ्नो शजबमा रिेको कागजपत्र नगद 
शजन्सी कार्यभार समेत सबपणुय सदस्र्को सभा िोिाई अथिा कार्ाियर् सशचि भए 
सो िाई िझुाई सो को भरपाई लिन पनेछ। सो नगरेमा र्स समूििाई िानी 
नोक्सानी भएमा सो कार्य सलमलतका अध्र्ि र सशचि दिैुिे संर्कु्त रुपमा 
व्र्िोनुयपने छ। 

७.३ उबमेदिारको अर्ोग्र्ता :- 
क) (व्र्शक्त) जो महििा समूिमा छैन। 

ख) (व्र्शक्त) जसिे समूिको उदे्दश्र् हिपरीत कार्य गदयछ। 
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ग)  (व्र्शक्त) जसको मानलसक अिस्था सामान्र् छैन। 

र्)  र्ौजदारी अलभर्ोगमा सजाए पाएको व्र्शक्त। 

 

७.४ अहिश्वासको प्रस्ताि :-  
सािारण सभाको सदस्र्िरु मध्रे्िाट एक लतिाई सदस्र्िरुिे कार्य सलमलत उपर 
अहिश्वासको प्रस्ताि ल्र्ाई दईु लतिाई सदस्र्िरुिाट सो प्रस्ताि पाररत भएमा कार्य 
सलमलत हिर्टन िनुे छ। तर अहिश्वासको प्रस्ताि आएमा सर्ाईको मौकािाट िशञ्चत 
गररने  छैन। 

 

७.५ राजीनामा :-  
र्स समूिको अध्र्ििे उपाध्र्ि (भए) समि िा सशचि समि र अध्र्ि िािेक अन्र् 
कार्य सलमलतका पदालिकारीिरुिे अध्र्ि समि राजीनामा ददन सक्नेछन।् कार्य 
सलमलतको िैठकिाट स्िीकृत नभए सबम लतलनिरु आफ्नो पदमा ििािी रिी रिन े
छन।् 

७.६ हििान संिोिन :-  
समूिको हििान संिोिन गनय आवश्यकता पनय आएमा सािारण सभाको सदस्र्िरु 
मध्रे्का कशबतमा ५१ प्रलतित सदस्र्िरुको उपशस्थलतमा हििान मस्र्ौदा पेि गररने 
छ। सदस्र्िरु मध्रे्का उपशस्थत सदस्र्िरु मध्रे्का दईु लतिाई ििमुतिाट हििान 
संसोिन मस्र्ौदा पाररत भएमा हििान संिोिन गररन े छ। साथै संिोलित हििान 
शितगंगा नगरपालिकािाट अनमुोददत नभएसबम संसोिन भएको मालननेछैन। 

 
७.७ लनर्म िनाउन े:- सािारण सभािे आशन्तरक सञ्चािन लनर्मिरु िनाउन सक्नेछ। 

 

७.८ उप–लसलमतिरु गठन गनय सक्नछे :-  
सािारण सभािे एिं कार्य सलमलतिे सािारण सभाको स्िीकृलत लिई आफ्ना कार्यक्रमिरु 
सञ्चािन गरी समूिको िक्ष्र् र उदे्दश्र् परुागनय उपसलमलतिरु िनाउन सक्नेछ। 

 

७.९ हिर्टन:  
समूिको हििान िमोशजम कार्यसञ्चािन गनय नसहक िा उदे्दश्र् परुा गनय असर्ि भए िा 
२ िषसयबम समूि नहिकरण नभएमा समूि हिर्टन िनुे छ। र्सरी समूि हिर्टन भए 
िचत रकम सबपणुय सदस्र्िाई हर्ताय गनुयपने छ। 
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७.१० समूि छोड्नपुने अिस्था/ सदस्र्को मतृ्र्/ु सदस्र्िे पाएको अिसर:  
कुनै पलन सदस्र्िे समूि छोड्न चािेको खण्डमा लनजको नाममा संकिन भएको 
हितकोष रकमिाट ३% कट्टा गरर िााँकी रकम भकु्तानी ददईनेछ। र्दद कुनै सदस्र्को 
मतृ्र् ुभएमा लनजिे िचत गरेको सबपणुय रकम लनजको सिभन्दा नशजकको आर्न्तिाई 
समूििे ददने व्र्ाज सहित हर्ताय ददइनेछ। समूििे कुनै पलन संर्/संस्था/ कार्ायिर्िाट 
पाएको कुनैपलन अिसर सामाग्रीिरु आवश्यकता िेरी समूिको िैठकिाट लनणयर् गराई 
पािोपािो गरी सिै सदस्र्िे पाउने गरी हितरण गररनेछ। 

७.११ समूिको चि अचि सबपलत :  
समूि हिर्टन भए पश्वात समूिको चि अचि सबपलत शितगंगा नगरपालिकाको लनणयर् 
िमोशजम िनुेछ। उक्त लनणयर् शचत्त निझेुको खण्डमा शितगंगा नगरपालिकाको न्र्ाहर्क 
सलमलत समि लनिेदन पेि गनय सहकनेछ र सो सन्दभयमा न्र्ाहर्क सलमलतको लनणयर् नै 
अशन्तम िनुेछ। 
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र्ारम नं. १ 

महििा हिकास समिु दताय र्ारम 
 

  

१. दताय नं. ˸- 
२. समिुको नामाः- 
३. समिुको ठेगानााः-शजल्िा................ गा.पा.........................िडा नं. ........ 
४. गठन लमलताः- 
५. समिुको हकलसमाः महििा हिकास 

६. जबमा सदस्र् संख्र्ााः- 
७. गठन िुाँदा समिुको उदे्दश्र्ाः- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



28 

 

अनसुचुी १ 

समिु दतायको िालग लनिेदन 

 

श्रीमान ्प्रमखु प्रिासकीर् अलिकृत ज्रू् 

शितगंगा नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

ठाडा, अर्ायखााँची 
 

र्स शितगंगा नगरपालिका िडा .......... मा गठन भएको महििा समिु दताय गरी पाउन लनबन 
हििरणिरु संिग्न गरी नेपािी नागररकताको प्रलतलिहप सहित अनरुोि छ। 

 

समिुको हििरण 

महििा हिकास समिुको नाम.................................................स्थापना िषय............... 
गा.पा. शितगंगा िडा नं. ............   टोि ........................... 
समिुको उदे्दश्र्................................................. समिुको हकलसम.............. 
सदस्र् संख्र्ााः......................... 
पदालिकारीिरुको नामाः 
क्र.स. नाम थर पद िैशिक र्ोग्र्ता उमेर जग्गाको िेत्रर्ि दस्तखत र्ोटो 
१.  अध्र्ि      

२.  उपाध्र्ि      

३.  सशचि      

४.  कोषाध्र्
ि 

     

५.  सदस्र्      

६.  सदस्र्      

७.  सदस्र्      

लनर्लमत िैठक िस्ने ददन...................... 
प्रलत महिना समिुको हितकोषमा जबमा संकिन िनु ेरु. ....................... 
िािसबम हितकोमा जबमा रकम रु. ............................... 

.......................... 
                                                               अध्र्ि 
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अनसूुची २ 

समूि सदस्र्ताको िालग लनिेदनको ढााँचा 
 

श्रीमान ्अध्र्ि ज्रू्,  

..............................महििा हिकास समूि 

............... अर्ायखााँची 
मिोदर्, 

मिाइ र्स समूिको हििानिाई स्िीकार गरी समूिको सदस्र्ता प्राप्त गने इच्छा भएकोिे 
लनर्मानसुार सदस्र्ता प्रदान गरर ददन ुिनु हिनम्र अनरुोि गदयछु। 

हििरण 

नामाः– 

िािकुो नाम :– 

ठेगाना :– 

िैशिक र्ोग्र्ता :– 

समूिको सदस्र्ताको लसर्ाररस :– 

१) नाम :–   दस्तखत :–  

२) नाम :–  दस्तखत :– 

 

 

.............................. 

                                                               लनिेदक  
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अनसूुची ३ 

ऋण मााँग र्ारामको नमनुा 
 

श्रीमान ्अध्र्ि ज्रू्, 

..............................महििा हिकास समूि 

............... अर्ायखााँची 
     लमलत :– 

हिषर् : ऋण उपिब्ि गराईददने िारे। 

मिोदर्, 

उपरोक्त सबिन्िमा मिाई ............................................. कामको िालग रु. 
............... अिरेपी ............................... समूि हितकोषिाट ऋण उपिब्ि गराई ददन ु
िनु अनरुोि गदछुय। साथै र्सै लनिेदनको साथ जमानी सदस्र्िरुको लसर्ाररस पेि गरेको छु। 
लनर्मानसुार ........... (अिरेपी .................. मा) ऋण हकस्ता, मालसक व्र्ाज, मालसक िचत 
लनर्लमतरुपिे प्रत्रे्क महिना िझुाउने छु। 

जमानी सदस्र्िरु : 
१ दस्तखत:    नाम,    ठेगाना :–  

२ दस्तखत :   नाम    ठेगाना :–    

   .......................... 
                                                              लनिेदक    

कार्ाियर् प्रर्ोजनको िालग 

मााँग भए िमोशजमको ऋण रु. .................. (अिरेपी ................................) मा 
मालसक हकस्ता रु. ................... (अिरेपी .......................................मात्र) उपिब्ि 
भएको लमलत :– ................... उपिब्ि भएको चेक नं :– ................... 
कोषाध्र्ि         सशचि     अध्र्ि 

  



31 

 

अनसूुची ४ 

शितगंगा नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, 

ठाडा, अर्ायखााँची 
 

प्रमाण-पत्र 

समिु पद्धलतिाई सवु्र्िशस्थत गदै महििा हिकास कार्यिाई टेिा परु् र्ाउन े उदे्दश्र्िे र्स 
अर्ायखााँची शजल्िा, शितगंगा नगरपालिका िडा नं.......टोि................ मा लमलत..............    
मा गदठत श्री ................................... महििा हिकास समिुिाई र्स कार्ायिर्को 
अलभिेखमा दताय गरी  समूि दताय कार्यहिलि, २०७७ (शितगंगा नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, 

ठाडा, अर्ायखााँची) अनरुुप र्ो प्रमाण–पत्र प्रदान गररएकोछ।  

 

दताय नं............... 

लमलत ................ 

.................................... 

  (प्रमखु प्रिासकीर् अलिकृत) 
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नहिकरण अलभिेख 

महििा हिकास समिुको नाम: 

ठेगाना: 

 

क्र.स. नहिकरण 
गरेको 
लमलत 

समिु 
दताय 
नं. 

अिलि लमलत प्रमाशणत गने 
पदालिकारीको 

सहि 

कार्ायिर्को 
छाप 

कैहर्र्त 

देशख सबम 

        

        

        

        

 

 

 

प्रमाशणकरण लमलत : २०७७/०९/२१ 
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