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महिला समूि, महिला सहमहि िथा हिगरािी समूि गठि, 

सञ्चालि एवं व्यवस्थापि गिन बिेको कार्नहवहि, २०७९ 

प्रस्ताविा ˸ 

समुदायमा बसोबास गरे्न महिलािरुको सामाहिक, आहथिक, रािहर्नहिक एवं 
सााँसृ्कहिक पक्षिरुमा अहिकिम सिभाहगिा बढाउरु्नका साथै महिलािरुलाई 
सशक्तिकरण गराउर्न र्नगरपाहलका स्तरीय एक हर्नगरार्नी समुि गठर्न गरी उि 
समुििरुलाई व्यवक्तथथि गर्नि आवश्यक भएको हुदा हिरी र्नगरपाहलकाको 
प्रशासकीय कायिहवहि (हर्नयहमि गरे्न) ऐर्न, २०७५ को दफा ४ ले हदएको अहिकार 
प्रयोग गरी हिरी र्नगर कायिपाहलकाको हमहि २०७९/०५/०२ मा बसेको वैठकबाट 
यो कायिहवहि स्वीकृिगरी लागु गररएको छ । 

  नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलतिः- २०७९/०५/०२ 
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पररचे्छद १ 

प्रारम्भिक 

संहिप्त िाम र प्रारि ˸  

(१) यो कायिहवहिको र्नाम “महिला समूि, महिला सहमहि िथा हर्नगरार्नी समूि 
सञ्चालर्न कायिहवहि, २०७९” रिेको छ । (२) यो कायिहवहि कायिपाहलकाबाट 
स्वीकृि भएको हमहि देक्ति हिरी र्नगरपाहलका के्षत्र हभत्र प्रारम्भ हुरे्न छ । 
२. पररभाषा ˸ 
 हवषय वा प्रसङ्गले अको अथि र्नलागेमा यस कायिहवहिमा,  
(क) “प्रमुि” भन्नाले हिरी र्नगरकायिपाहलकाको प्रमुि सम्झरु्नपछि  ।  

(ि) “उपप्रमुि” भन्नाले हिरी र्नगर कायिपाहलकाको उपप्रमुि सम्झरु्नपछि  । 
(ग) “कायिपाहलका” भन्नाले हिरी र्नगर कायिपाहलका सम्झरु्नपछि  । 
(घ) “र्नगरपाहलका” भन्नाले हिरी र्नगरपाहलका सम्झरु्नपछि  । 

 

पररचे्छद २ 

महिला समूिको गठि िथा उदे्दश्य 

३. उदे्दश्य ˸  
महिला समुि गठर्न गरु्निका मुख्य उदे्दश्यिरु हर्नम्नारु्नसार हुरे्नछर्न ्ः  
(क) टोल, बस्तीस्तरमा हवहभन्न हर्नकायिरुबाट प्रवाि हुरे्न सेवामा उि 

टोलबासीका महिलािरुको पहुाँच अहभवृक्ति गरे्न,  

(ि)  गाउाँ समुदायदेक्ति थथाहर्नय स्तरमा हुरे्न हवहभन्न कायिक्रमिरुमा 
महिलािरुको सिभाहगिा सुहर्नहिि गरे्न,  

(ग)  महिलािरुलाई सामाहिक, आहथिक, रािहर्नहिक लगायिका हवषयिरुमा 
िागरुक गराउाँदै उर्नीिरुको िक अहिकारप्रहि सचेि गराउरे्न,  

(घ)  समािमा हवद्यमार्न लैहङ्गक असमार्निालाई अन्त्य गदै सामाहिक न्याय एवं 
समार्निा कायम गरे्न,  

(ङ) समािमा पछाहि परेका महिलािरुलाई हवहभन्न िर्नचेिर्नामुलक 
कायिक्रमिरुमा सिभाहग गराएर अगाहि बढ र्न अहभपे्रररि गरे्न,  

(च) हवहभन्न सीपमुलक िाहलमिरु सञ्चालर्न गरी आयआििर्नका के्षत्रमा 
महिलालाई अगाहि बढाई आहथिक रुपमा सबल हुर्न सियोग गरे्न,  
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(छ) हपछहिएका के्षत्रिरुमा भईरिेका महिला हिंसा, घरेलु हिंसा िथा मार्नव 
बेचहबिर्न िस्ता समस्यािरुबाट महिला िथा बालबाहलकािरुलाई िोगाउर्न 
सियोग गरे्न,  

(ि) समुदायस्तरमा आपसी सद्भाव, समझदारी, समन्वय, मेलहमलाप एवं समिाको 
भावर्ना िागृि गराउाँरे्न,  

(झ) समािका हर्नहि हर्नमािण लगायि हवकास हर्नमािणका कायिमा महिलालाई 
अग्रसर गराउाँदै बौक्तिक एवं आहथिक रुपमा सक्षम बर्नाउर्न सियोग गरे्न  

४. महिला समुि, महिला सहमहि र हिगरािी समुिको गठि ˸  

(१)  टोलस्तरीर् महिला समुिको गठि देिार् बमोहिम हुिेछ ˸ 
(क)  प्रते्यक घरबाट एक महिला सदस्य (एक घर एक महिला) रिरे्न गरी 

टोलस्तरमा एक महिला समुि गठर्न हुरे्नछ,  

(ि)  महिला समुिमा सामूहिक भेलाबाट मर्नोहर्नि गरी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सहचव, 

कोषाध्यक्ष र आवश्यकिा अरु्नसार ७ सदस्यिरु रिेको एक महिला 
समूिको कायिसहमहि गठर्न हुरे्नछ ।  

(ग)  महिला समूिमा २० वषि उमेर पूरा भई ६० वषि उमेर र्नर्नाघेका महिला 
सदस्य रिेछर्न  ।  

(घ)  महिलाका सवालिरुका हवषयमा छलफल िथा अन्तरहक्रया गरे्न र 
विास्तरीय महिला सहमहिलाई सुझाव सल्लाि प्रदार्न गरे्न ।  

(ङ)  महिला समूिले टोल हवकास संथथा, विा सहमहि िथा गाउाँपाहलकासाँग 
योिर्ना हर्नमािण िथा कायािन्वयर्न, कायिक्रम संचालर्नमा सििकिाि र 
समन्वयकारी भूमीका हर्नवािि गरे्न ।  

(२) वडास्तरीर् महिला सहमहिको गठि देिार् बमोहिम हुिेछ ˸ 
(क)  प्रते्यक टोलका प्रते्यक महिला समूिबाट १/१ सदस्य रिरे्न गरी प्रते्यक 

विामा विास्तरीय महिला सहमहि गठर्न गरीरे्नछ,  

(ि)  सहमहिमा विाक्तथथि महिला िर्नप्रहिहर्नहिको रोिवरमा बसेको समुिका 
प्रहिहर्निीिरुको बैठकले सहमहिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सहचव, कोषाध्यक्षको 
छर्नोट गरे्नछ ।  

(ग)  सहमहिको सहचवको रुपमा विासहचव रिेछर्न  ।  

(३) िगरपाहलका स्तरीर् हिगरािी समूिको गठि देिार् बमोहिम हुिेछ ˸ 
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 समु्पणि विाका महिला समूििरुको हर्नगरार्नी, पररचालर्न, सुपररवेक्षण िथा 
व्यवथथापर्न गर्निका हर्नक्ति र्नगरपाहलकाको उपप्रमुिको संयोिकत्वमाा १३ 
सदस्यीय र्नगरपाहलका स्तरीय हर्नगरार्नी समुि गठर्न हुरे्नछ ।  

(क)  र्नगरपाहलकाको उपप्रमुिको संयोिकत्वमा (अध्यक्षिामा) प्रते्यक विाको 
महिला सहमहिले हसफारीस गरेका मधे्यबाट १/१ िर्ना सदस्य,  

(ि)  उपप्रमुिबाट मर्नोहर्नि दहलि/िर्निाहि/हवपन्न मधे्यबाट २ िर्ना सदस्य  

(ग)  र्नगरपाहलकाको महिला हवकास िेरे्न कमिचारी सदस्य सहचव रिरे्न, 
 

पररचे्छद ३ 

महिला समुिको दिान/सुहिकृि िथा पुरस्कार 

५. दिान/सुहिकृि ˸ 
(१) महिला समुिको दिान/सुहिकृि देिार् बमोहिम हुिेछ ˸ 
(क)  प्रते्यक टोलमा गठर्न हुरे्न/भएका महिला समूि र्नगरपाहलकाको महिला 

शािामा सूहचकृि हुर्नपरे्नछ ।  

(ि)  महिला समुिको बैठकमा सविसम्मि गरेको हर्नणिय, सम्बक्तिि 
विाकायािलयको हसफाररस सहिि आएको हर्नवेदर्न माहथ र्नगरपाहलकाले 
अरु्नसुची–१ बमोहिमको हविार्नमा टेकेर दिाि/सुहचकृि गरे्नछ । 

 (ग)  महिला समूिलाई र्नगरपाहलकामा दिाि/सुहचकृि गदाि पेश गरे्न हर्नवेदर्नको 
र्नमुर्ना अरु्नसुहच–२ मा उले्लि गररएको छ ।  

(घ)  महिला समूिबाट हर्नणिय गरी दिािको लाहग हर्नवेदर्न पेश गरेमा सम्बक्तिि 
र्नगरपाहलकाले अरु्नसुहच–३ बमोहिमको ढााँचामा महिला समुि दिाि प्रमाण 
पत्र प्रदार्न गरे्नछ । 

(ङ) समूिले गरेका वाहषिक कायिक्रमिरुको प्रहिवेदर्न पेश गरी प्रते्यक आहथिक वषि 

समाप्त भएको ३(िीर्न) महिर्ना हभत्र अरु्नसूची ४(चार)बमोहिमको ढााँचामा 

समूि दिाि/सूहचकृि र्नहवकरण गरु्निपरे्नछ । 

(२)  महिला समूिले यस कायिहवहि बमोहिमका उदे्दश्य हवपरीि कुरै्न काम 
गरेमा वा प्रचहलि कारु्नर्नले गर्नि र्नपाउरे्न कायि गरेमा र्नगरपाहलकाले 
महिला समुिको दिाि िारेि गर्नि सके्नछ । दिाि िारेि भएपहछ सो 
थथार्नमा र्नयााँ महिला समुि गठर्न हुरे्नछ ।  



5 

(३) पुरसृ्कि गरे्न  

उतृ्कष्ट कायिगरी र्नमुर्नाको रुपमा हवकास हुरे्न िीर्न ओटा सम्म महिला 
समूिलाई र्नगरपाहलकाले उपयुि अवसरमा पुरसृ्कि गर्नि सके्नछ ।  

 

पररचे्छद ४ 

महिला समूिका कार्निरु 

६. महिला समुि,महिला सहमिी िथा हिगरािी समूिका कार्निरु ˸  

(१)  महिला समूिको कामिरु देिार् बमोहिम हुिेछ ˸  

(क)  समािमा आयोहिि हवहभन्न सामाहिक, रािहर्नहिक कायिक्रिरुमा 
महिलाको सिभाहगिा सुहर्नहिििाको लाहग िर्नचेिर्नामुलक कायिक्रमिरु 
सञ्चालर्न गरे्न,  

(ि)  एच.आई.भी./एि स, अिहवश्वास, छाउपहि प्रथा, बाल हववाि, बहु हववाि 
िस्ता सामाहिक समस्याको पहिचार्न गरी सुिारका कायिक्रमिरु सञ्चालर्न 
गरे्न,  

(ग)  समािमा हुरे्न अन्याय, अत्याचार, हवहभन्न घरेलु िथा महिला हिंसा हवरुि 
सामुहिक आवाि उठाउरे्न,  

(घ)  महिला िथा बालबाहलकाको िक अहिकारको सुहर्नहिििा गरे्न,  

(ङ)  हवहभन्न सामाहिक, आहथिक िथा िर्नसरोकारका हवषयिरुकामा 
महिलािरुलाई िागरुक गराउरे्न,  

(च)  आफ्र्नो समुदायलाई वािावरण िथा बालमैत्री बर्नाउरे्न िालका 
कायिक्रमिरु सञ्चालर्न गरे्न,  

(छ)  समुदायमा महिलािरुको सशक्तिकरण िथा हवकासका लाहग हवहभन्न 
स्रोिबाट प्राप्त सािर्न स्रोिको उच्चिम सदुपयोग गरे्न,  

(ि)  समुदायका महिलािरुलाई आयआििर्नका के्षत्रमा अगाहि बढाउर्न 
आवश्यक िाहलमिरु प्रदार्न गरे्न,  

(झ)  टोल िथा गाउाँ समािका हवहभन्न हवकास हर्नमािणका कायििरुमा 
महिलािरुको उच्चिम सिभाहगिा िर्नाउरे्न । 
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(२)  महिला सहमहिका कार्निरु देिार् बमोहिम हुिेछ ˸  

(क)  महिलाको  हिि हुरे्न िालका कायिक्रम िथा योिर्नािरु माग गरे्न िथा 
हवकास हर्नमािणमा विा सहमहि प्रहि समन्वयकारी, सििकारी भूहमका 
हर्नवािि गरे्नछर्न  । 

(ि)  विाका प्रते्यक टोलिरुमा रिेका सवालिरु, हवकृहि िथा हवसङगिीका 
हवषयिरुमा घहर्नभूि छलफल गरी हर्नराकरणका लाहग विासमक्ष सुझाव 
िथा सल्लाि हदरे्न । 

(ग)  टोलमा  हुरे्न आपराहिक घटर्नाका हवषयमा सत्य िथ्य सहिि विा िथा 
सम्बिीि   हर्नकायमा िार्नकारी गराउरे्न।  

 (घ)  महिला सहमहिले विाथथीि समन्वयकारी भुहमका हर्नवािि गरे्न,  

 (ङ)  र्नगरपाहलका र महिला समूिलाई िोि रे्न पुलको कायि गरे्न,  

 (च)  महिला समूिलाई आवश्यक समू्पणि सियोग गरे्न, 

 (छ)  महिला समूिले गरे्न कायिक्रमिरुमा सिभाहगिा िर्नाउरे्न,  

 (ि)  र्नगरपाहलका िथा हर्नगरार्नी समूिसाँग आवश्यक सिकायि गरे्न ।  

(भ)  सभ्य, सुसंसृ्कि िथा र्नमुर्ना टोल हर्नमािणका लाहग उपाय िोिी गरी लागू 
गरे्न ।   

(३)  हिगरािी समूिका कार्निरु देिार् बमोहिम हुिेछ ˸ 
(क)  र्नगरपाहलकासाँग हर्नयहमि सम्पकि मा रिरे्न,  

(ि)  महिला समूि िथा महिला सहमहिको हर्नरीक्षण एवं सुपररवेक्षण गरे्न, 

(ग)  महिलाका अहिकार, महिलाका हवहवि सवालिरुका हवषयमा उहचि र्नीहि 
िथा रणर्नीहि िय गर्नि र्नगरपाहलकालाई सुझाव िथा सल्लाि हदरे्न,  

(घ)  र्नमुर्ना टोलस्तरीय महिला समूि पहिचार्न गरी पुरसृ्कि गर्निका लाहग 
र्नगरपाहलकालाई हसफाररस गरे्न,  

(ङ)  महिलािरुमा सचेिर्ना अहभवृक्ति गर्नि आवश्यक परे्न कायिक्रम िथा 
योिर्ना िय गरी र्नगरपाहलकालाई हसफाररस गरे्न,  

(च)  महिलालाई सुरहक्षि मािृत्व िथा प्रिर्नर्न  स्वस्थ्यको सुहर्नहिििा गर्नि 
र्नगरपाहलकालाई आवश्यक सुझाव सल्लाि हदरे्न,  
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(छ)  महिला हवरुि िाहमिक, सामाहिक, सांसृ्कहिक परम्परा, प्रचलर्न वा कुरै्न 
आिारमा शारीररक, मार्नहसक, यौर्निन्य, मर्नोवैज्ञाहर्नक वा अन्य कुरै्न 
हकहसमको हिंसािन्य कायि वा शोषण हवरुि आवश्यक पिल गरे्न, 

(ि)  महिलालाई हशक्षा, स्वस्थ्य, रोिगारी िथा सामाहिका सुरक्षमा सकारात्मक 
हवभेदका आिारमा हवशेष अवसर प्रदार्न गर्नि पिल गरे्न ।  

(झ)  महिला समूिलाई हवहभन्न कायिक्रमिरु सञ्चालर्न गर्निका लाहग िाहलम, 

िर्नचेिर्ना िथा आवश्यक सियोग गरे्न,  

(ञ)  र्नगरपाहलका िथा हवहभन्न संघसथथािरुबाट आएका िाहलम, कायिक्रम, 

सियोगिरुलाई महिला समूििरुसम्म न्यायोहचि ढङ्गले पुर् याउरे्न िथा 
महिलािरुको आवश्यकिालाई ध्यार्नमा राक्ति र्नगरपाहलका िथा सम्बक्तिि 
हर्नकायसाँग सिकायि गरे्न । 

पररचे्छद ५ 

महिला समुिको बैठक 

७. महिला समुिको बैठक ˸ 
महिला समुिको बैठक व्यवथथापर्न देिाय बमोहिम हुरे्नछ ˸ 
(क)  महिला समुिका सदस्यिरुको हिि, सियोग एवं समन्वयका लाहग महिला 

समुिको बैठक महिर्नामा कक्तिमा १ पटकमा र्नघट रे्न गरी बसे्नछ ।  

(ि)  समुिको बैठकमा विामा रिेको महिला सहमहिका प्रहिहर्नहििरु, सामाहिक 
पररचालक लगायि अन्य सरोकारवालािरुलाई आमक्तिि गर्नि सहकरे्नछ ।  

पररचे्छद ६ 

हवहवि 

हवहवि  

(क)  यो कायिहवहि प्रचहलि ऐर्न, हर्नयमिरुसाँग बाहझएमा बाहझएका बुदााँिरु स्वि्ः 
िारेि हुरे्नछर्न ।  

(ि)  यो कायिहवहि कायािन्वयर्नको क्रममा कुरै्न बािा अि चर्न आएमा सोको 
र्नगर कायिपाहलकाको वैठकको हर्नणिय अरु्नसार फुकाईरे्नछ। 

(ग) यो कायिहवहि  समयसापेक्ष रआवश्यकिा अरु्नसार  संसोिर्न गरे्न अहिकार हिरी 

र्नगर कायिपाहलकामा रिरे्न छ ।       आज्ञाले, 

राम प्रसाद आचायि 

प्रमुि प्रशासकीय अहिकृि 
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अिुसूिी -१ 

(दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) सँग सम्वम्भिि) 

१. प्रारम्भिक ˸  

संहक्षप्त र्नाम र प्रारम्भ ˸  

(क)  यो हविार्न ..........................................महिला समुिको हविार्न हुरे्नछ ।  

(ि)  यो समूिको र्नाम .................................... हुरे्नछ । 
 (ग)  यो हविार्न .................................. महिला समूिको सािारण सभाबाट 

स्वीकृि भएको हमहि देक्ति लागु हुरे्नछ ।  

(घ)  यस समूिको कायािलय ........................................ मा रिरे्नछ ।  

(ङ)  समूिको सीमार्ना देिाय बमोहिम हुरे्नछ ।  

पुवि .....................................,  
पहिम .............................,  
उत्तर....................................,  
दहक्षण ................................ ।  

२. पररभाषा ˸ 
हवषय वा प्रसङ्गले अको अथि र्नलागेमा यस हविार्नमा 
 (क)  समूि भन्नाले .......................................महिला समूिलाई सम्झरु्नपछि  । 
(ि)  हविार्न भन्नाले महिला समूिको हविार्नलाई सम्झरु्नपछि  ।  

(ग)  सािारणसभा भन्नाले समूिको सािारण सदस्यिरुको भेला सम्झरु्नपछि  ।  

(घ)  सहमहि भन्नाले महिला समूिको कायिसहमहि सम्झरु्नपछि  ।  

(ङ)  बैठक भन्नाले समूिको संयुि वा छुट्टाछुटै्ट बैठक समझरु्नपछि  । 
 (च)  पदाहिकारी भन्नाले कायिसहमहिका अध्यक्ष, सहचव, कोषाध्यक्ष र 

सदस्यिरुलाई िर्नाउाँछ ।  

३. संगहठि समुि हुिे ˸  

(क)  समूिको छुट्टाछुटै्ट छाप हुरे्नछ । सहमहिले व्यक्ति सरि आफ्र्नो र्नामबाट 
कायि गर्नि सके्नछ । – 
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ि)  समूिले चल अचल सम्पहत्त प्राप्त गर्नि, उपभोग गर्नि सके्नछ । िर समुिले 
आफ्र्नो अचल सम्पहत्त हबक्री गर्नि भरे्न पाउरे्न छैर्न । समुि हवघटर्न भए सो 
समूिको समू्पणि चल अचल सम्पहत्त र्नगरपाहलकामा िस्तान्तरण हुरे्नछ ।  

४. सहमहिका उदे्दश्यिरु ˸ 
समूिको सामुहिक, सामाहिक िथा आहथिक हवकासका लाहग देिाय बमोहिमको 
उदे्दश्य हुरे्नछ ा्ः  

(क)  सामुिीकस्तरमा सक्षम र हदगो स्वायत्त समूिको हवकास गरे्न ।  

(ि)  समूिका व्यक्तििरुको आयमा वृक्ति गरे्न कायिक्रमिरुको सञ्चालर्न गरी 
गररबी नु्यर्नीकरणमा मद्दि पुयािउरे्न । 

 (ग)  थथार्नीय स्तरको हवकास प्रहक्रयालाई हदगो र आत्महर्नभिर बर्नाउर्न थथार्नीय 
स्तरका व्यक्तििरुको क्षमिा हवकास कायिक्रम कायािन्वयर्नमा टेवा 
पु¥याउरे्न ।  

(घ)  समूिलाई सिभाहगिात्मक योिर्ना, अरु्नगमर्न र मुल्याङ्कर्न प्रकृयामा सहक्रय 
सिभागी बर्नाउरे्न ।  

५. महिला समूिको कार्नसहमहिको गठि ˸ 
महिला समूिको गठर्न देिाय बमोहिम हुरे्नछ ˸ 
(क)  प्रते्यक घरबाट एक महिला सदस्य (एक घर एक महिला) रिरे्न गरी 

टोलस्तरमा एक महिला समूि गठर्न गरे्न,  

(ि)  समुिमा उपक्तथथि भएका सदस्यिरुको सविसम्मि हर्नणियबाट मर्नोहर्नि गरी 
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सहचव, कोषाध्यक्ष र आवश्यकिा अरु्नसार साि देक्ति 
एघार सदस्यिरु रिेको एक महिला समूिको कायिसहमहि गठर्न हुरे्नछ । 
महिला समूि कायिसहमिीको कायिकाल प्रते्यक दुई वषिमा आपसी 
सिमहिमा िेरफेर गर्नि सहकरे्नछ । 

६. समूिका कार्निरु ˸ 
महिला समूिका कायििरु देिाय बमोहिम हुरे्नछ ˸ 
 –  प्रते्यक टोलस्तरमा सम्भव भएसम्म सबै घरपररवारका महिला सदस्य 

सिभागी भएको महिला समूििरु गठर्न गरे्न, 

 –  समूिका सदस्यिरुलाई उद्यमशीलिा िफि  गराउर्न आवश्यक पिल गरे्न 
िथा सोिी बमोहिमका कायिक्रमिरु सञ्चालर्न गरे्न, 



10 

 –  एच.आई.भी./एि स, अिहवश्वास, छाउपहि प्रथा, बाल हववाि, बहु हववाि 
िस्ता सामाहिक समस्याको पहिचार्न गरी सुिारका कायिक्रमिरु सञ्चालर्न 
गरे्न,  

–  हवहभन्न सामाहिक, आहथिक िथा िर्नसरोकारका हवषयिरुकामा 
महिलािरुलाई िागरुक गराउरे्न,  

–  आफ्र्नो समुदायलाई वािावरण िथा बालमैत्री बर्नाउरे्न िालका 
कायिक्रमिरु सञ्चालर्न गरे्न,  

–  समुदायमा महिलािरुको सशक्तिकरण िथा हवकासका लाहग हवहभन्न 
स्रोिबाट प्राप्त सािर्न स्रोिको उच्चिम सदुपयोग गरे्न, 

 –  समुदायका महिलािरुलाई आयआििर्नका के्षत्रमा अगाहि बढाउर्न 
आवश्यक िाहलमिरु प्रदार्न गरे्न, 

 –  टोल िथा गाउाँ समािका हवहभन्न हवकास हर्नमािणका कायििरुमा 
महिलािरुको उच्चिम सिभाहगिा िर्नाउरे्न ।  

७. महिला समुिका पदाहिकारीिरुको काम, किनव्य र अहिकार  

महिला समुिका पदाहिकारीिरुको काम, कििव्य र अहिकार देिाय बमोहिम 
हुरे्नछ ˸   

(क) अध्यिको काम, किनव्य र अहिकार  

–  समुिको हर्नयहमि बैठक बोलाउरे्न, बैठकका लाहग हमहि, समय र थथार्न 
िोके्न । 

 –  बैठकको अध्यक्षिा गरी बैठक संचालर्न गरे्न । 
 –  बैठकमा अरु्नशासर्नको पालर्ना गर्नि लगाउरे्न र छलफलका हवषयिरु 

हटपोट गरे्न वा गर्नि लगाउरे्न । 

–  छलफल हुाँदा सबैको हवचार संकलर्न गरे्न र सविसम्मि हर्नणिय गर्नि पिल 
गरे्न ।  

–  हर्नणियिरु लागु गरे्न र गर्नि लगाउरे्न ।  

–  हवकासको कायिमा सबैलाई समेटेर रे्निृत्व प्रदार्न गरे्न ।  

–  समुिले आििर्न  प्राप्त गरेको र्नगद वा हिन्सी सामार्नको सुरक्षाको प्रबि 
हमलाउरे्न । 

 –  हवशेष बैठकको आवश्यकिा परेमा हविार्न बमोहिम बैठक बोलाउरे्न ।  

–  कायिहवहि बमोहिम अन्य कायििरु गरे्न । 
 (ख) समुिका सहिवको काम, किनव्य र अहिकार ˸  
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–  अध्यक्षको आदेशअरु्नसार बैठक बोलाउरे्न ।  

–  एकहििाई सदस्यले हवशेष बैठकका लाहग हलक्तिि माग गरेमा हविार्न 
बमोहिम बैठक बोलाउरे्न ।  

–  छलफलका प्रस्ताविरु संकलर्न गरी बैठकमा पेश गरे्न र बैठकको हर्नणिय 
लेिी हर्नणिय प्रमाहणि गराउरे्न ।  

–  सहमहिको हक्रयाकलापको बारेमा सदस्यलाई िार्नकारी गराउरे्न ।  

–  िोहकएका अन्य कायि गरे्न । 
 (ग) समुिकोकोषाध्यिको काम, किनव्य र अहिकार ˸  

–  समुिको आम्दार्नी र िचिको हववरण ियार गरे्न ।  

–  िचिको लेिापररक्षण गराउरे्न । 
 –  बैंकमा िािा संचालर्न गदाि संयुि रुपमा िािा संचालर्न गरे्न । 
–  समुिकोर्नगद र हिन्सी सामार्नको हिम्मा हलई सुरक्षा गरे्न ।  

(घ) समुिका सदस्यिरुको काम, किनव्य र अहिकार ˸ 
– र्नगरपाहलका वा र्नगरकायिपाहलकासंग भएको साझेदारी पत्रमा उले्लिीि 

शििअरु्नसार गरु्निपरे्न कामिरु गरे्न । 
 –  समुिकोहिसाब हकिाब िााँच गरे्न ।  

–  समुिका पदाहिकारीिरुले गरेका कामको मूल्याङ्कर्न हर्नयहमिरुपमा गरे्न ।  

–  आवश्यकिाअरु्नसार समुि संचालर्नका लाहग र्नीहि, हर्नयमिरु बर्नाउरे्न र सो 
हर्नयमिरु पालर्ना भए र्नभएको िेरे्न ।  

–  सिभाहगिाको लाहग बोलाईएको कायिक्रमिरुमा अहर्नवायि सिभाहग हुरे्न।  

–  आवश्यकिाअरु्नसार अध्यक्ष, सहचव ,कोषाध्यक्षलाई सघाउरे्न । 
 –  िोहकएका अन्य कायि गरे्न । 
 ८. सदस्यिा सहमहिमा सदस्यिा देिार् बमोहिम हुिेछ ˸ 
(क)  यस हविार्नको उदे्दश्य बमोहिम समूिप्रहि श्रिा र हर्नष्ठा रािी हविार्नलाई 

स्वीकार गरे्न टोलका प्रते्यक घरिुरीका महिला सदस्य यस समूिको 
सदस्य हुरे्नछ ।  

(ि) सदस्य बन्न इचु्छक र्नयााँ महिलालाई समूिले िोकेबमोहिम समूिमा 
दरिास्त हदएमा सदस्यिा प्रदार्न गरररे्नछ ।  



12 

९. सदस्यिा िरििे देिार्को अवस्थामा सदस्य रििे छैि ˸ 
(क)  सदस्यको मृतु्य भएमा,  
(ि)  सदस्यले हदएको सदस्यिा पररत्यागको हलक्तिि हर्नवेदर्न समूिले स्वीकृि 

गरेमा, िर समूिको हर्नणियउपर हचत्त र्नबुझेमा सािारणसभामा पेश गरे्न र 
सािारणसभाको हर्नणिय अक्तन्तम हुरे्नछ ।   

(ग)  सदस्यिा शुल्क र्नहिरेको वा समूिको हर्नणिय पालर्ना र्नगरेमा समूिले 
हर्नणिय गरी समू्पणि सदस्यलाई िार्नकारी गराएमा । 

 (घ)  समूिलाई िाहर्न र्नोक्सार्नी हुरे्न कायि गरेमा वा रै्नहिक पिर्न, आहथिक 
अहर्नयहमििा वा भ्रष्टाचार गरेको अहभयोग प्रमाहणि भई सिाय पाएको 
कारण देिाई समूिले सदस्यबाट िटाउरे्न हर्नणिय गरेमा । िर सम्बक्तिि 
सदस्यलाई सफाई हदरे्न अवसरबाट वहञ्चि गरररे्न छैर्न । यस सम्बक्ति 
अक्तन्तम हर्नणिय गरे्न अहिकार सािारण सभाको हुरे्नछ । 

 (ङ)  रे्नपालको प्रचहलि कारु्नर्नले हर्नषेि गरेको कायि गरेमा । 
 १०. सािारण सभाको गठि र कार्नप्रणाली  

सािारणसभाको गठर्न र कायिप्रणाली देिाय बमोहिम हुरे्नछ   

–  समूिको समू्पणि सदस्यिरु रिेको एक सािारण सभा हुरे्नछ ।  

–  सािारण सभाको अध्यक्षिा समूिको अध्यक्षले गरे्नछ । हर्निको 
अरु्नपक्तथथिीमा समूिको सहचव र हर्निको पहर्न अरु्नपक्तथथिीमा समूिको 
जे्यष्ठ र्नागररक सदस्यले गरे्नछ ।  

–  सािारण सभा समूिको सवोच्च हर्नकाय हुरे्नछ । 
 ११. सािारण सभाको काम, किनव्य र अहिकार सािारण सभाको काम, 

किनव्य र अहिकार देिार् बमोहिम हुिेछ ˸  

–  अध्यक्ष, सहचव र कोषाध्यक्षले क्रमश्ः आ–आफ्र्नो के्षत्रमा परेका 
कायिसम्बक्ति वाहषिक प्रहिवेदर्न प्रसु्ति गरे्न ,  

– वाहषिक प्रगहि प्रहिवेदर्न पेश गरे्न, 

 –  सबै सदस्यिरु भेला हुरे्न, – समूिको हविार्न संशोिर्न गरे्न, 

 –  आवश्यकिाअरु्नसार सल्लािकार मर्नोर्नयर्न गरे्न,  

–  समूिको वाहषिक कायियोिर्ना स्वीकृि गरे्न । 
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१२. आहथनक व्यवस्था  

(क) समूिको देिाय बमोहिम आहथिक स्रोि हुरे्नछ्ःा्ः  

– सदस्यबाट प्राप्त शुल्क 

 – सरकारी िथा गैरसरकारी संथथाबाछ प्राप्त अरु्नदार्न – समूिको 
हक्रयाकलापको हसलहसलामा प्राप्त हुरे्न आय वा पुरस्कार  

– अन्य आम्दार्नी । 
 (ि) प्रते्यक असार मसान्तमा लेिा ियार गरी परीक्षण पिाि हववरण सािारण 

सभामा प्रसु्ति गरे्न हिमे्मवारी समूिको हुरे्नछ ।  

(ग) समूिको र्नाममा प्राप्त वा िरीद चल अचल सम्पहत्तको पररचालर्न र प्रयोग 
िोहकएबमोहिम हुरे्नछ ।  

१३. कार्नसहमिी वा पदाहिकारीको रािीिामा  

(क) समूिका सदस्यिरुले आफ्र्नो पदबाट रािीर्नामा हदर्न चािेमा अध्यक्ष समक्ष 
हदर्न सके्नछ ।  

(ि) अध्यक्षले आफ्र्नो रािीर्नामा सहचव माफि ि समूिको बैठकमा पेश गरु्निपरे्नछ 
र सो उपर समूिले हर्नणिय गरे बमोहिम हुरे्नछ ।  

१४.हवघटिः  समूिको हविार्न बमोहिम कायिसञ्चालर्न गर्नि र्नसहक वा उदेश्य 
पुरा गर्नि असफल भए वा २ वषिसम्म समूि र्नहवकरण र्नभएमा समूि 
हवघटर्न हुरे्नछ । यसरी समूि हवघटर्न भए बचि रकम समु्पणि सदस्यलाई 
हफिाि गरु्नि परे्नछ । 

 १५. हवहवि  

(क) हविार्न संशोिर्न गरु्निपरे्न भएमा कायि सहमिीले स्वीकृि गरेपहछ सािारण 
सभामा पेश गरररे्नछ । सािारण सभामा उपक्तथथि सदस्यिरुको दुईहििाई 
बहुमिले हविार्न संशोिर्न हुरे्नछ । (ि) प्रचहलि ऐर्न, हर्नयमिरुसाँग 
बाहझएका बुाँदािरु िदसम्म स्वि्ः िारेि हुरे्नछ ।  
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अिुसूिी-२ 

(दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) सँग सम्वम्भिि) 

महिला समूिलाई िगरपाहलकामा दिान गिे हिवेदिको िमुिा 

 

श्रीमार्न प्रमुि प्रशासकीय  अहिकृिजू्य,  

हिरी र्नगर कायिपाहलकाको कायािलय, 

हिरी दोलिा । 
    हवषर् ˸ महिला समूि दिान सम्बिमा  

मिोदय,  

उपरोि सम्बिमा यस हिरी र्नगरपाहलका विा रं्न. ..........को 
...............................टोलमा गठर्न गररएको िपहशल बमोहिम पदाहिकारी 
रिेको  ..................................................महिला समूिलाई यस 
र्नगरपाहलका कायािलयमा दिाि/सूचीकृि गरी महिला समूि प्रमाण उपलब्ध 
गराइहदरु्नहुर्न अरु्नरोि छ ।  

िपहशल   

हस.र्न.                 र्नाम,थर                     पद                सम्पकि  रं्न.
           कैहफयि  

१                                        अध्यक्ष   

२                                        उपाध्यक्ष    

३                                        कोषाध्यक्ष   

४                                        सहचव    

५                                        सदस्य    

६                                        सदस्य    

७                                         सदस्य                    

                                                                                        हर्नवेदक 

                                                                                 िस्ताक्षर : 

                                                                                    र्नाम    : 

                                                                                       पद   
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अिुसूिी ३ 

(दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) सँग सम्वम्भिि) 

हिरी िगरपाहलका 

िगर कार्नपाहलकाको कार्ानलर् हिरी दोलखा । 

 

प्रमाणपत्र 

 

हिरी र्नगरपाहलका विा रं्न..................... क्तथथि 
..........................................मा गठर्न भएको 
........................................महिला समूिलाई यस कायािलयमा हमिी 
............................मा दिाि गरी यो प्रमाणपत्र प्रदार्न गररएको छ । यस 
र्नगरपाहलकाको शैहक्षक, आहथिक, सामाहिक, भौहिक पूवाििार सुशासर्न, लैंहगक 
समार्निा, महिला हवकास िथा सशक्तिकरण लगायिका के्षत्रमा यस महिला 
समूिको सिभाहगिाको अपेक्षाका साथै उत्तरोत्तर प्रगहिको शुभकामर्ना व्यि 
गदिछु । 
दिाि र्न्ः .............................................. 

हमहि्ः ....................................................... 

 

  

                                                                   

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

                                                                          प्रमुि प्रशासकीय अहिकृि 
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अिुसूहि ४ 

(दफा ५ को उपदफा (१)को खण्ड(ङ)संग सम्बम्भिि) 

 

 

महिला समुि िहवकरण रेकडन  

 

महिला हवकास समुिको र्नाम्ः 

ठेगार्ना्ः 

क्र.स र्नहवकरण 

गरेको 

हमहि 

समुि 

दिाि 

रं्न. 

अवहि हमहि प्रमाहणि गरे्न 

पदाहिकारीको 

सहि 

कायािलयको 

छाप  
कैहफयि 

देक्ति सम्म 

        

        

        

        

        

        

 

 

हिरी र्नगरपाहलका, हिरी, दोलिा 
मुद्रण ÷ रु. १०  

  


