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महिला जागरण समूि गठन तथा सञ्चालन कार्यहिधि, २०७७
प्रस्तािनााः
िेटौंडा उपमिानगरपाधलका धित्र प्रत्र्ेक महिलालाई लौंधगक िेदिाि धिना समग्र धिकाशमा सििाधग
गराउने र प्रजनन स्िास््र्, सुरक्षित मातृत्ि र क्षशिाको अिसरलाई सुधनक्षित गनय िडा र नगर स्तरमा
महिलािरुको सशक्षिकरण समूि गठन गरी सं चालन गनय स्थानीर् सरकार सं चालन ऐन,२०७४ को दफा
१०२ ले ददएको अधिकार प्रर्ोग गरी र्ो कार्यहििी तजुम
य ा गरी नगरकार्यपाधलकाले लागु गरे को छ।

१.

सं क्षिप्त नाम र प्रारम्िाः(क)

।

पररच्छे द–१

र्ो कार्यहिधिको नाम “महिला जागरण समूि गठन तथा सञ्चालन कार्यहिधि २०७७” रिने छ
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(ख)

२.

पररिाषााः- हिषर् िा प्रसं गले अको अथय नलागेमा र्स कार्यहिधिमा,
(क)

“उपमिानगरपाधलका” िन्नाले

(ग)

“प्रमुख” िन्नाले

(ख)
(घ)
(ङ)

(च)

(छ)
(ज)

(झ)
(ञ)
(ट)

(ठ)
(ड)
(ढ)
(ण)
(त)

(थ)
(द)

३.

र्ो कार्यहिधि िेटौंडा उपमिानगरपाधलका कार्यपाधलकिाट स्िीकृत िएपधछ प्रारम्ि िुनेछ ।

“िडा

िेटौंडा उपमिानगरपाधलकालाई सम्झनु पनेछ ।

सधमधत” िन्नाले उपमिानगरपाधलकाको िडा सधमधतलाईय सम्झनु पदयछ ।
िेटौंडा उपमिानगरपाधलकाको प्रमुखलाई सम्झनु पदयछ ।

“उप–प्रमुख” िन्नाले

िेटौंडा उपमिानगरपाधलकाको उप–प्रमुखलाई सम्झनु पदयछ ।

प्रशासकीर् अधिकृत” िन्नाले िेटौंडाउपमिानगरपाधलकाको प्रमुख प्रशासकीर्

“प्रमुख

अधिकृतलाई सम्झनु पदयछ ।
“िडाध्र्ि” िन्नाले
“िडा”

िन्नाले िडा सधमधतको िेत्राधिकारलाई सम्झनु पदयछ।

“जागरण

समूि” िन्नाले िडा तथा नगर स्तरीर् महिला जागरण समूि िुझ्नु पदयछ ।

जसलाई अंग्रज
े ीमा
“िडा

िेटौंडाउपमिानगरपाधलकाका िडािरुका िडाध्र्ििरुलाईय सम्झनु पदयछ

(Women Awareness Group)सम्झनु

पदयछ ।

सक्षचि” िन्नाले िडा सधमधतको सक्षचिको कामकाज गनय खहटएको कमयचारी सम्झनु

पदयछ।

“िैठक” िन्नाले
“टोल

महिला जागरण समूि िडा तथा नगर स्तरको िैठकलाई सम्झनु पदयछ।

हिकास सं स्था” िन्नाले टोलको सं स्थागत, सामाक्षजक तथा आधथयक हिकास गने

धनक्षित िौगोधलक िेत्रमा गठन गरी िेटौंडा उपमिानगरपाधलकाले सूक्षचकृत गरे का टोल
हिकास सं स्थालाई सम्झनु पदयछ ।
“समूि”

जागरण

िन्नाले िेटौंडा उपमिानगरपाधलकािाट िडा र नगर तिमा गठनिएको महिला
सम्झनु पदयछ ।

“अध्र्ि”िन्नाले

सम्झनु पदयछ ।

महिला जागरण समूि िडा तथा नगर स्तरीर् अध्र्ि िा सं र्ोजकलाई

“उपाध्र्ि”िन्नाले

महिला जागरण समूि िडा तथा नगर तिको जागरण समूि उपाध्र्ि

िा सि-सं र्ोजकलाई सम्झनु पदयछ ।
“सक्षचि” िन्नाले

महिला जागरण समूि िडा तथा नगर स्तरको सक्षचिलाई सम्झनु पदयछ।

कोषाध्र्ि िन्नाले महिला जागरण समूि िडा तथा नगर स्तरको कोषाध्र्िलाई सम्झनु
पदयछ।

“सदस्र्”

िन्नाले महिला जागरण समूि िडा तथा नगर स्तरको सं र्ोजक, सि–सं र्ोजक,

सक्षचि लगार्त पदाधिकारी र जागरण समूिका सदस्र्िरुलाई समेत सम्झनु पदयछ ।
“पदाधिकारी”

िन्नाले महिला जागरण समूि िडा तथा नगर स्तरका सं र्ोजक, सक्षचि र

सदस्र्िरुलाई सम्झनु पदयछ ।

महिला जागरण समूि िडा तथा नगर स्तर गठनको उद्देश्र्ाः(क)

महिलाको िक, हित र अधिकारप्रिर्द्यनको लाधग पिल गनय ।

(ग)

आधथयक, सामाक्षजक एिं शैक्षिक रुपमा पछाधड परे का महिलािरुको लागी िमता

(ख)

महिला उपर िुने धिधिन्न प्रकारका हििेदिरुको हिरुर्द् अधिर्ान सञ्चालन गनय ।
अधििृहर्द्का कार्यक्रमिरु सञ्चालन गनय ।
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(घ)

िडा तथा नगरपाधलका र अन्र् सरोकारिाला सं घ/सं स्थािरुसं ग समन्िर् गरी महिला

(ङ)

सामाक्षजक हिकास एिं सामाक्षजक पररचालनका िेत्रमा महिलालाई पररचालन गनय ।

(च)

४.

लिीत कार्यक्रम सं चालन गनय ।

नगर िेत्रमा रिेका महिलािरुलाई सं गदठत गरी सशिीकरण गनय ।
पररच्छे द २

िडा स्तरीर्महिला जागरण समूि गठनाःक)

उपमिानगरपाधलकाका सिै िडािरुमा िसोिास गने महिलािरुको आ–आफ्नो िडाको

(िडागत) िेलािाट तपधसल िमोक्षजम ७ दे क्षख ११ जनासम्म सदस्र् रिने गरी एक िडा
स्तरीर्महिला जागरण समूि गठन गररने छ।र्स्तो समूिमा सकेसम्म िडाधित्र मौजुदा
रिेका टोल हिकाससं स्था, आमा समूि, महिला सिकारी सस्था, एकल महिला सञ्जाल,

अपाङ्गता िएका महिला, महिला स्िर्म सेिीका लगार्त धिधिन्न िेत्रका महिलािरुको

प्रधतधनधित्ि िएको दे िार् िमोक्षजमको िडा स्तरीर्महिला जागरण समूि गठन िुनेछ।
अध्र्िाः- १ जना

उपाध्र्िाः- १ जना
सक्षचिाः-१ जना

कोषाध्र्िाः- १ जना

सदस्र्िरुाः- ३ दे क्षख ७ जना सम्म
सं रिकाः- िडाध्र्ि
ख)
ग)

घ)
ङ)

च)

छ)

५.

सल्लािकाराः- िडा सदस्र्िरु र िडा सक्षचि

र्सरी गदठत सधमधतको पहिलो िैठकिाट दुई जना नगर प्रधतधनिी को रुपमा चर्न
गररनेछ।

समूिका पदाधिकारीिरु र सदस्र्िरुको कार्यकाल तीन िषयको िुनेछ ।

िडा स्तरीर् समूि पदाधिकारीिरु दुई कार्यकाल िन्दा िढी रिने छै नन् ।
समूिको िाहषयक रुपमा सािारणसिा गररनेछ ।

समूिको धनर्धमत िैठक ३/३ महिनामा िा आिश्र्कता अनुसार िस्नेछ ।

समूिको िैठकमा आिश्र्कतानुसार अन्र् सं घ सं स्था तथा व्र्क्षििरुलाई आमन्त्रण गनय
सहकनेछ।

िडा स्तर सधमधतको िैठक व्र्िस्थापन तथा काम, कतयव्र् र अधिकाराः(क)
(ख)
(ग)

िडास्तरीर् समूिको िैठक ५१ प्रधतशत सदस्र्िरुको उपक्षस्थधतमा धनर्धमत िस्नेछ।

िैठकमा प्रस्तुत गनयको लाधग तर्ार गररएका एजेण्डा िा हिषर्िरुको िारे मा िडा स्तरीर्
सधमधतका सदस्र्िरुलाई पूि य जानकारी गराउनु पनेछ ।

समुदार्मा आिाररत सामाक्षजक तथा सामुदाहर्क िािना अक्षघ िढाउन िडा स्तरीर्
समूिले समन्िर्ात्मक िूधमका धनिायि गनुय पनेछ ।
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(घ)

(ङ)

(च)
(छ)
(ज)

(झ)

६.

िडा स्तरीर् महिला समूिले टोल हिकास सं स्था तथा िडा सधमधत सं गको छलफलिाट
महिला हित प्रिर्द्यन गने कार्यक्रमिरु पाररत गरी सं चालन गने र नगर स्तरीर् र्ोजनामा
समािेश गनुप
य ने हिषर्लाई धसफाररस गने।

महिलािरुको त्र्ाङ्कका लाधग िडा सधमधतलाई सिर्ोग गने ।

महिलािरुको सीप, र्ोग्र्ता, िमता र अनुििको आिारमा िधगयकृतहििरण िनाउन पिल
गने ।

महिलाको िक हित सम्िन्िी हिषर्मा िडा सधमधतलाई आिश्र्क सुझाि सल्लाि ददने ।

महिलालाई आिश्र्क परे का िखत र्स िडा स्तरीर् समूिले िडा सधमधतको कार्ायलर्

िा उपमिानगरपाधलका िा अन्र् धनकार्मा महिला सम्िन्िी जुनसुकै हिषर्मा अधिकार
प्रिर्द्यनका लाधग सिजीकरण र समन्िर् सक्नेछ।

महिला उपर िुने हिधिन्न हििेदजन्र्, हिं साजन्र्एिं कुसं कार हिरुर्द् समन्िर् गरर अधिर्ान
सं चालन गने ।

िडा स्तरीर् समूिका पदाधिकारीिरुको काम, कतयव्र् र अधिकाराः(क)

अध्र्िको काम, कतयव्र् र अधिकार
(१)
(२)
(३)

(४)
(५)
(६)
(७)

(८)
(९)
(१०)
(११)

(१२)

िैठकको अध्र्िता गरी िैठक सञ्चालन गने,

समूिको िैठक िोलाउने र िैठकको लाधग धमधत, समर् र स्थान तोक्न
सदस्र्िरुको सिमधत धलनुपने ।

िैठक अनुशाधसत ढं गले सञ्चालन गने र छलफलका हिषर्िरु हटपोट गने िा
गनय

लगाउने ।

ुँ ा सिैको हिचार िुक्षझ सियसम्मत धनणयर् गनय पिल गने ।
छलफल िुद
िैठकमा आिश्र्क प्रस्ताििरु पेश गनय लगाउने ।

सक्षचिलाई आिश्र्कता अनुसार मागय धनदे शन गने र सिर्ोग पुर्रर्ायउने ।
आिश्र्क कार्यमा िडा स्तरीर् समूिको प्रधतधनधित्ि गने ।
सिर्ोगी सरोकारिाला धनकार्िरुसुँग समन्िर् गने,

हिशेष िैठकको आिश्र्कता परे मा सिै सदस्र्िरुको सिमधतमा िैठक िोलाउने
।

उपमिानगरपाधलकाको सििाधगतात्मक नगर हिकास र्ोजना तजयमाु तथा सञ्चालन
प्रहक्रर्ा अिलम्िन गनय सिर्ोग गने ।

उपमिानगरपाधलकाले प्रदान गने सेिा सुहििािरु टोल स्तरिाटै प्राप्त गनय सक्ने
प्रकृधतका िए त्र्स्ता सेिा सुहििा प्रदान गनय टोल हिकास सं स्थािरुलाई
पररचाधलत िुनमा सिर्ोग गने ।

दधलत, आददिासी जनजाधत, अपाङ्गता िएका व्र्क्षि तथा महिला लगार्त सिै
लक्षित िगयलाई मूल प्रिाहिकरणमा ल्र्ाउन सिर्ोग गने ।
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(१३)

उपमिानगरपाधलकाले तथा अन्र् सं घ सं स्थािरुले सञ्चालन गने हिधिन्न हिकास

धनमायण, िमता अधििृहर्द् तथा सामुदाहर्क हितका कार्यिरुलाई कार्ायन्िर्न गनयगराउन समन्िर्कारी िुधमका धनिायि गने ।

(ख)

उपाध्र्िाः-

(ग)

सक्षचिको काम, कतयव्र् र अधिकार

(१)

(१)
(२)

(३)
(४)
(५)
(६)

(७)
(८)

(९)

अध्र्िको अनुपक्षस्थधतमा अध्र्ि िइ काम गनुय पनेछ ।

अध्र्िको आदे शानुसार िैठक िोलाउने,

िडा स्तरीर् समूिले सञ्चालन गरे का मिीला सम्िन्िी अधिर्ान र कार्यक्रममा
आिश्र्क सिर्ोग र समन्िर् गने ।

एक धतिाई सदस्र्िरुले हिशेष िैठकको लाधग धलक्षखत माग गरे मा हिशेष िैठक
िोलाउने,

िैठक पुक्षस्तकामा उपक्षस्थधत गराउने,

छलफलका प्रस्ताििरु सं कलन गरी िैठकमा पेश गने र िैठकको धनणयर् लेक्षख
पढे र सुनाउने, धनणयर् प्रमाक्षणत गने, गराउने ।

िडा स्तरीर् समूिको हक्रर्ाकलापका िारे मा सदस्र्िरुलाई जानकारी गराउने,

धनणयर् लागु िए निएको िेरी लागु गराउने, गराउन सिर्ोग तथा समन्िर् गने,

उपमिानगरपाधलका तथा अन्र् धनकार्सं ग समन्िर् तथा सिकार्य गनुय पने िएमा
सो को लाधग आिश्र्क व्र्िस्था धमलाउनुका साथै सिर्ोगी िुधमका धनिायि गने
।

आिश्र्कता अनुसार िडा स्तरीर् मिीला जागरण समूिका धनर्धमत िैठकमा
उपक्षस्थत िई धनणयर् सम्िन्िी जानकारी गराउने तथा धनणयर्कार्ायन्िर्न गराउन
सिर्ोगी िुधमका धनिायि गने ।

(घ)

कोषाध्र्िको काम, कतयव्र् र अधिकाराः(१)

िैठकमा उपक्षस्थत िई प्रत्र्ेक हिषर्मा छलफलमा िाग धलने र आफ्ना िडा

(२)

आधथयक हिसाि हकताि राख्ने,

(३)
(४)

(ङ)

स्तरीर् समूिमा िएका धनणयर् तथा धनचोडिरुको िारे मा जानकारी धलने ।

उपमिानगरपाधलका िा िडािाट प्राप्त िुने सिर्ोग रकमको हिसाि हकताि राख्ने

अन्र् कुनै सरकारी, गैर सरकारी सं घ सस्था, व्र्क्षििाट सिर्ोग स्िरुप प्राप्त िुने
रकम िुझ्ने र स्िीकृत कार्यक्रममा मात्र खचय गने गराउने।

सदस्र्िरुको काम, कतयव्र् र अधिकाराः(१)

िैठकमा उपक्षस्थत िई प्रत्र्ेक हिषर्मा छलफलमा िाग धलने र आफ्ना िडा

(२)

आिश्र्कता अनुसार िडा स्तरीर् समूि सञ्चालनका लाधग नीधत, धनर्मिरु िनाउन

(३)

स्तरीर् समूिमा िएका धनणयर् तथा धनचोडिरुको िारे मा जानकारी धलने ।
सिर्ोग गने र सो धनर्मिरु पालना िए निएको िने।

आिश्र्कता अनुसार अध्र्ि, उपाध्र्िसक्षचि र कोषाध्र्िलाइय सघाउने ।
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(४)

७.

िडा स्तरीर् महिला जागरण समूि र नगर स्तरीर् समूििाट िएका धनणयर्िरु
कार्ायन्िर्न गनय, गराउन सिर्ोग गने ।
पररच्छे द ३

नगर स्तरीर् महिला जागरण समूि गठन हिधिाःक)

कार्यहिधिको धनर्म ४ को ख िमोक्षजम च ुधनर्का िरे क िडा स्तरीर् महिला समूिको

दुई/दुई जना र उपमिानगरपाधलकाकाले तोकेको एक दधलत, एक अपाङ्गता िएको र अन्र्
पाचुँ समेत जम्मा सात जना गरी पैताधलस जना प्रधतधनिी रहि महिला जागरण समूिको

नगर िेला/अधििेशन िुनेछ। जस्मा िडाको िेत्रगतरुपमा १० जना र एक दधलत,
एकअपाङ्गता िएको र अन्र् तीन महिला समेत गरी जम्मा १५ सदस्र्ीर् दे िार्
िमोक्षजमको नगर स्तरीर् महिला जागरण समूि गठन िुनेछ।
अध्र्िाः-१ जना

उपाध्र्िाः- १ जना
सक्षचिाः-१ जना

कोषाध्र्िाः- १ जना

सदस्र्िरुाः- िाुँकी सिै सदस्र्िरु

सं रिकाः-उपमिानगरपाधलकाको प्रमुख र उप प्रमुख
ख)

नगर स्तरीर् जागरण समूिको धनिायक्षचत पदाधिकारीिरु र सदस्र्िरुको कार्यकाल तीन

ग)

नगर स्तरीर् समूिका सिैपदाधिकारी तथा सदस्र्िरुको पदािधि लगातार २ कार्यकाल

घ)
ङ)

च)
८.

िषयको िुनछ
े ।

िन्दा िढी िुने

छै न ।

जागरण समूिको धनर्धमत िैठक ३/३ महिनामा िा आिश्र्कता अनुसार िस्नेछ ।
जागरण

समूिको

िैठकमा

उपमिानगरपाधलकाको

सम्िक्षन्ित

सम्िक्षन्ित मिाशाखा र शाखाको प्रमुखलाई आमन्त्रण गनुप
य नेछ ।

सधमधतका

सं र्ोजक,

जागरण समूिको िाहषयक रुपमा सािारणसिा गररनेछ ।

नगर स्तरीर् समूिको िैठक व्र्िस्थापन तथा काम, कतयव्र् र अधिकाराः(क)
(ख)
(ग)
(घ)

नगर स्तरीर् समूिको िैठक ५१ प्रधतशत सदस्र्िरुको उपक्षस्थधतमा धनर्धमत िस्नेछ।

िैठकमा प्रस्तुत गनयको लाधग तर्ार गररएका एजेण्डा िा हिषर्िरुको िारे मा नगर स्तरीर्
समूिका सदस्र्िरुलाई पूि य जानकारी गराउनु पनेछ ।

महिला जागरणका सिालिरु अक्षघ िढाउन नगर स्तरीर् समूिले समन्िर्ात्मक िुधमका
धनिायि गनुय पनेछ ।

नगर समूिले िडा स्तरीर् समूििाट िडा िेला माफयत् प्राप्त िएका र नगरस्तरीर्
कार्यक्रमिरु समेत मिीलािरुको हित प्रिर्द्यन र अधििृहर्द् गने कार्यक्रम नगर हिकास

र्ोजनामा समािेश गनय धसफाररश गने र िेटौंडा उपमिानगरपाधलकाको सििाधगतात्मक
(ङ)

र्ोजना पर्द्धतमा सिर्ोग तथा समन्िर् गनुप
य नेछ ।

महिला सम्िन्िी हिधिन्न हिषर्मा उपमिानगरपाधलकालाई आिश्र्क सिर्ोग गने ।
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(च)

९.

नगर िेत्रका महिलािरुको सीप, र्ोग्र्ता, िमता र अनुििको आिारमा िधगयकृत हििरण
िनाउन पिल गने ।

नगर स्तरीर् समूिका पदाधिकारीिरुको काम, कतयव्र् र अधिकाराः(क)

अध्र्िको काम, कतयव्र् र अधिकाराः(१)
(२)
(३)
(४)
(५)
(६)
(७)

(८)
(९)
(१०)

(११)

(१२)
(१३)

िैठकको अध्र्िता गरी िैठक सञ्चालन गने,

जागरण समूिको िैठक िोलाउने र िैठकको लाधग धमधत, समर् र स्थानको
धनणयर् गनुक
य ा साथै सदस्र्िरुको सिमधत धलने।

िैठक अनुशाधसत ढं गले सञ्चालन गने र छलफलका हिषर्िरु हटपोट गने िा
गनय

लगाउने ।

छलफल िुंदा सिैको हिचार िुक्षझ सियसम्मत धनणयर् गनय पिल गने ।
िैठकमा आिश्र्क प्रस्ताििरु पेश गने।

सक्षचिलाई आिश्र्कता अनुसार मागय धनदे शन गने र सिर्ोग पुर्रर्ायउने ।
तोहकएको कार्यमा नगरस्तरीर् समूिको प्रधतधनधित्ि गने ।
सिर्ोगी सरोकारिाला धनकार्िरुसं ग समन्िर् गने,

हिशेष िैठकको आिश्र्कता परे मा सिै सदस्र्िरुको सिमधतमा िैठक िोलाउने
।

उपमिानगरपाधलकाको िाहषयक तथा आिधिक र्ोजना धनमायण गनय सििाधगतात्मक
नगर हिकास र्ोजना तजुम
य ा तथा सञ्चालन प्रहक्रर्ा अिलम्िन गनय सिर्ोग गने
।

उपमिानगरपाधलकाले प्रदान गने सेिा सुहििािरु टोल स्तरिाटै प्राप्त गनय सक्ने
प्रकृधतका िए त्र्स्ता सेिा सुहििा प्रदान गनय टोल हिकास सं स्थािरुलाई
पररचाधलत िुनमा सिर्ोग गने ।

दधलत, आददिासी जनजाधत महिलालाई मुल प्रिाहिकरणमा ल्र्ाउन सिर्ोग गने
।

उपमिानगरपाधलका तथा अन्र् सं घ सं स्थािरुले सञ्चालन गने हिधिन्न हिकास

धनमायण, िमता अधििृहर्द् तथा सामुदाहर्क हितका कार्यिरुलाई कार्ायन्िर्न
गनय/गराउन समन्िर्कारी िुधमका धनिायि गने।

(ख)

उपाध्र्ि

(ग)

सक्षचिको काम, कतयव्र् र अधिकार

(१)

(१)
(२)

अध्र्िको अनुपक्षस्थधतमा अध्र्ि िई काम गने।

अध्र्िको आदे शानुसार िैठक िोलाउने,

उपमिानगरपाधलका तथा अन्र् धनकार्सुँग समन्िर् तथा सिकार्य गनुप
य ने िएमा

सो को लाधग आिश्र्क व्र्िस्था धमलाउनुका साथै सिर्ोगी िूधमका धनिायि गने
।
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(३)

एक धतिाई सदस्र्िरुले हिशेष िैठकको लाधग धलक्षखत माग गरे मा हिशेष िैठक

(४)

िैठक पुक्षस्तकामा उपक्षस्थधत गराउने,

(५)
(६)
(७)

(८)

(९)

िोलाउने,

छलफलका प्रस्ताििरु सं कलन गरी िैठकमा पेश गने र िैठकको धनणयर् ले क्षख
पढे र सुनाउने, धनणयर् प्रमाक्षणत गने, गराउने ।

हक्रर्ाकलापका िारे मा सदस्र्िरुलाई जानकारी गराउने,

नगर स्तरीर् जागरण समूिको सञ्चालनमा आिश्र्क सिर्ोग गने,

धनणयर् लागु िए निएको िेरी लागु गराउने, गराउन सिर्ोग तथा समन्िर् गने,
आिश्र्कता अनुसार िडा स्तरीर्मिीला जागरण समूिका धनर्धमत िैठकमा
उपक्षस्थत िई नगर स्तरीर् महिला जागरण समूिको िैठकमा िएका धनणयर्

सम्िन्िी जानकारी गराउने तथा धनणयर् कार्ायन्िर्न गराउन सिर्ोगी िुधमका
धनिायि गने।
(घ)

कोषाध्र्िको काम, कतयव्र् र अधिकाराः(१)

(२)
(३)
(४)

(ङ)

दस्तखतिाट सञ्चालन िुने गरी उपमिानगरपाधलकाको धसफाररसमा पार्क पने
िैं कमा खाता खोली सं चालन गनुय पनेछ।
आधथयक हिसाि हकताि राख्नु पने,

उपमिानगरपाधलका िा िडािाट प्राप्त िुने सिर्ोग रकमको हिसाि हकताि राख्ने

कुनै सरकारी, गैर सरकारी सं घ सस्था, व्र्क्षििाट सिर्ोग स्िरुप प्राप्त िुने रकम
िुझ्ने र उपर्रर्ुि
य धिषर्मा मात्र खचय गने गराउने।

सदस्र्िरुको काम, कतयव्र् र अधिकाराः(१)

(२)
(३)
(४)

१०

ु
समूिको छटु् टै खाता सञ्चालन गनुप
य रे मा अध्र्ि र कोषाध्र्िको सं र्ि

िैठकमा उपक्षस्थत िई प्रत्र्ेक हिषर्मा छलफलमा िाग धलने र आफ्नािडा

स्तरीर् समूिमा िएका धनणयर् तथा धनचोडिरुको िारे मा नगरस्तरीर् समूिको
िैठकमा जानकारी गराउने,

आिश्र्कता अनुसार जागरण समूि सञ्चालनका लाधग नीधत, धनर्मिरुिनाउन
सिर्ोग गने र सो धनर्मिरु पालना िए निएको िेने,

आिश्र्कता अनुसार अध्र्ि, उपाध्र्ि,सक्षचि र कोषाध्र्िलाइय सघाउने,

महिला जागरण समूि िडा तथा नगर स्तरीर् समूिमा िएका धनणयर्िरु
छलफलका लाधग प्रस्ताि गरी आिश्र्क धनणयर् गने तथा गराउन सिर्ोग गने,
पररच्छे द ४

िडा तथा नगर स्तरीर् समूिको िैठक सम्िन्िी थप व्र्िस्थााः-

नगर स्तरीर् महिला जागरण समूिको िैठकमाउपमिानगरपाधलकाको प्रधतधनधित्िका लाधग

आमक्षन्त्रत गनुय पनेछ। िैठकमा हिशेषज्ञको सल्लाि सुझाि प्राप्त गनय आिश्र्कता अनुसारका
सम्िक्षन्ित हिशेषज्ञलाई आमन्त्रण गनय सक्नेछ ।
११.

िाहषयक िेला
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१)

१२.

िडा तथा नगर स्तरीर् समूिको िाहषयक िेला प्रत्र्ेक एक िषयमा र अधििेशन तीन िषयमा
गनुप
य नेछ ।

िडा तथा नगर स्तरीर् समूिको िाहषयक िेलाको काम, कतयव्र् र अधिकाराः(क)

हिगतको कार्य सधमिा गने र आगामी िषयको लाधग कार्यक्रम तर् गने साथै िाहषयक

(ख)

जागरण समूिको अध्र्ि, उपाध्र्ि, सक्षचि र कोषाध्र्ि छनौट गरी (धनिायचन िा

(ग)

(घ)
(ङ)

(च)

िेलामा पेश िएका हिषर्िरुमा र्थोक्षचत सल्लाि ददने ।
सियसिमधत माफयत) अक्षततर्ार प्रदान गने,
आधथयक गधतहििीको अनुगमन गने,

आिश्र्क परे कार्यगत समूि र सल्लािकारको मनोनर्न गने,
मित्िपूणय धिषर्िरुमा धनणयर् गने,

जागरण समूिको प्रिािकारी सञ्चालनको लाधग नीधत धनर्मिरुको धनमायण, सं सोिन तथा
पररमाजयन गने ।

िडा स्तरीर् समूिको िाहषयक िेलामा िडा कार्ायलर्को र नगर स्तरीर् समूिको िाहषयक
िेलामा उपमिानगरपाधलकाको सम्िक्षन्ित मिाशाखाको उपक्षस्थधत अधनिार्य िुनपु नेछ।
१३.

हिशेष िेलााः-

जागरण समूिको हितलाई ध्र्ान राक्षख िाहषयक िेलाको कुल सदस्र् सं तर्ाको २५ प्रधतशत
सदस्र्िरुले धलक्षखत रुपमा अनुरोि गरे मा िढीमा १५ ददन धित्र हिशेष िेला िोलाउनु पनेछ ।

१४.

पररच्छे द -५ हिहिि

धनिायचन सम्िन्िी व्र्िस्थााः- िडा स्तरीर् समूि र नगर स्तरीर् समूिको छनौट गदाय सियसम्मत

पर्द्धत अिलम्िन गनुय पनेछ । सिय सम्मत िुन नसकेमा ििुमतका आिारमा धनिायचन गनय
सहकनेछ।

१५.

आधथयक व्र्िस्थााः-

िडा स्तरीर् समूिको आधथयक व्र्िस्था दे िार् िमोक्षजम िुनेछाः१. उपमिानगरपाधलका िा िडािाट प्राप्त िुने रकम,

२. सरकारी, गैर सरकारी सं घ सस्था, व्र्क्षििाट सिर्ोग स्िरुप प्राप्त िुने रकम,
३. कुनै हक्रर्ाकलापर्द्ारा समूि आफैले सं कलन गररएको रकम,
४. श्रोत पररचालन िा रकम खचय हिधिाः

िडा स्तरीर् समूिको िकमा िडा कार्ायलर्को समन्िर्मा र नगर स्तरीर् समूिको िकमा
सम्िक्षन्ित शाखाको समन्िर्मा खचय गनुप
य नेछ र नगर स्तरीर् समूिको िकमा समूिको छटु् टै

ु
खाता सञ्चालन गनुप
य रे मा अध्र्ि र कोषाध्र्िको सं र्ि
दस्तखतिाट सञ्चालन िुने गरी
उपमिानगरपाधलकाको धसफाररसमा पार्क पने िैं कमा खाता खोधलनेछ ।
१६.

सम्पक्षि तथा दाहर्त्िाः-
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क)

ख)
१७.

प्रचधलत कानूनमा व्र्िस्था िए अनुसार जागरण समूिको आफ्नो नाममा रिेको सम्पक्षि
व्र्क्षि

सरि

िोगचलन

गनय पाउनेछ

।

र्सको

िेचहिखन

िा

िस्तान्तरणको लाधग उपमिानगरपाधलकाको पूि य स्िीकृधत धलनुपनेछ ।

अन्र्

स्िाधमत्ि

जागरण समूि हिघटन िएमा सो सम्पक्षि स्िताः उपमिानगरपाधलकाको स्िाधमत्िमा
आउनेछ ।

पूि य स्िीकृधत धलनु पनेाः-

र्स कार्यहिधिमा उल्लेक्षखत कार्यिरु सञ्चालन गनुय पूि य सम्िक्षन्ित धनकार्को अनुमधत तथा स्िीकृधत

धलनु पने िधन उल्लेख िएकोमा स्िीकृधत धलएर मात्र सञ्चालन गनुय पनेछ । स्िीकृधत धलनु पनेमा
नधलई कुनै कार्य गरमेा समूिका पदाधिकारीिरु पूणय रुपमा जिाफदे िी िुनपु नेछ ।
१८.

महिला समूि सूक्षचकृत गनुय पनेाःिडास्तरीर्

मिीला

जागरण

समूि

सम्िक्षन्ित

मिानगरपाधलकामा सूक्षचकृत गनुय पनेछ ।
१९.

कार्यहिधिको व्र्ातर्ााः-

२०.

शपथ ग्रिणाः-

िडा

कार्ायलर्को

धसफाररशमा

िेटौंडा

उप

र्ो कार्यहिधिको अक्षन्तम व्र्ातर्ा गने अधिकार उपमिानगरपाधलकामा धनहित रिनेछ ।
क) िडा स्तरीर् पदाधिकारीिरुको शपथ ग्रिण िडाध्र्ििाट िुनेछ ।

ख) नगर स्तरीर् पदाधिकारीिरुको शपथ ग्रिण प्रमुख िा उप प्रमुखिाट िुनेछ ।
ग) शपथ ग्रिणको ढाुँचा अनुसूक्षच १ मा उल्लेख गरे िमोक्षजम िुनेछ ।
२१.

ुँ िाक्षझएमा
िचाउाः- र्ो कार्यहिधि सं घीर्, प्रादे क्षशक र नगर सिािाट पारीत अन्र् कानूनसग
िाक्षझएको िदसम्म स्िताः धनक्षस्क्रर् िुनेछ।
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अनुसूक्षच १

िेटौंडा उपमिानगरपाधलका

शपथ ग्रिणको नमूना

नगर कार्यपाधलकाको कार्ायलर्

शपथको हििरण

र्स महिला जागरण समूि िडा/नगर समूि पदाधिकारी म.................................. ले सं स्थाको उद्देश्र् प्राधप्तका
लाधग गररने कार्यमा आफ्नो पदीर्काम, कतयव्र् र अधिकारलाई इमान्दारीपूिक
य लगनशील िई आफ्नो
िमताले पूरा गदै जानेछुिधन म नैधतक रुपमा शपथ धलन्छु ।
शपथ ग्रिण गनेको शपथ गराउनेको
नामाः-

नामाः-

िस्तािराः-

िस्तािराः-

पदाः-

पदाः-

प्रमाणीकरण धमधताः-२०७७/०२/३०
प्रमुख प्रशासकीर् अधिकृत
गोपाल प्रसाद िगाले

िेटौंडा उपमिानगरपाधलका
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