
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रस्तावना : 

बन्दीपुर गाउँपालिका लित्रका मलििािरूमा उद्यमलििता लिकास गदै क्षमता अलििृलि गरर मलििािरूिाई आलथिक रूपमा 

सिि र सक्षम बनाउने कार्िक्रमिरू सञ्चािन गनिको िालग कानुनी व्र्िस्था गनि िाञ्छनीर् िएकोिे, बन्दीपुर 

गाउँपालिकािे र्ो कार्िलिलि बनाई िागू गरेको छ । 

 

बन्दिपरु गाउँपालिका 
बन्दिपरु गाउँपालिकाद्वारा प्रकान्ित राजपत्र 

खण्ड: ४    संख्या: १०   लिलत: २०७७/०८/२७ 
 भाग २ 

बन्दिपरु गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिका कायायियको सचुना 

 

बन्दिपुर गाउँपान्िकाको उपाध्यक्षसँग मन्ििा काययक्रम सञ्चािन 

गनय बनेको काययन्वन्ि, २०७७
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पररच्छेि -१  

प्रारन्भिक 

१. संन्क्षप्त नाम र प्रारभि: (१) र्स कार्िलिलिको नाम “उपाध्र्क्षसँग मलििा कार्िक्रम सञ्चािन कार्िलिलि, २०७७” रिकेो 

छ । 

(२) र्ो कार्िलिलि बलन्दपुर गाउँपालिकाको स्थानीर् राजपत्रमा सूचना प्रकालित गरेको लमलतदेलि प्रारम्ि िुनेछ । 

 २. पररिाषा : लिषर् िा प्रसङ्गिे अको अथि निागेमा र्स कार्िलिलिमा,- 

क) “कार्िक्रम” िन्नािे उपाध्र्क्ष संग मलििा कार्िक्रम सम्झनु पदिछ ।  

ि) “कार्िपालिका” िन्नािे बन्दीपुर गाउँपालिकाको गाउँ कार्िपालिका िाई सम्झनु पदिछ । 

ग) “अध्र्क्ष”  िन्नािे बन्दीपुर गाउँपालिकाको अध्र्क्ष िाई सम्झनु पदिछ । 

घ) “प्रमुि प्रिासकीर् अलिकृत” िन्नािे बन्दीपुर गाउँपालिकाको प्रमुि प्रिासकीर् अलिकृतिाई सम्झनु पदिछ । 

ङ) “कार्िलबलि” िन्नािे  “उपाध्र्क्षसँग मलििा कार्िक्रम संचािन कार्िलबलि, २०७७” िाई सम्झनु पदिछ । 

 पररच्छेि -२ 

काययक्रमको उद्देश्य  

(१)  बन्दीपुर गाउँपालिकािाई  मलििामैत्री  गाउँपालिका बनाउने । 

(२)  िैङ्लगक लिसंािाई न्र्ुनीकरण गदै पीलित तथा प्रिालितिरुका िालग संरक्षणात्मक सेिा उपिब्ि गराउने । 

(३)  मलििािरुको क्षमता अलिबलृि गराउदै आलथिक रुपमा सिि र सक्षम बनाउन उिमिीिताको लिकास गराउने । 

(४)  मलििािरुको समग्र लिकाि मार्ि त जीिनमा सकारात्मक पररिितन ल्र्ाउने । 

पररच्छेि -३ 

काययक्रमको के्षत्र 

(१) प्रस्तािनाको  उद्देश्र्  पूरा  गनि  लनम्न  बमोलजमका  आिारिुत  के्षत्र  तोलकएका छन् । 

(क) चेिीबेटी तथा मानि बेचलििन लिरुिको सचेतना अलिर्ान सम्िलन्ि कार्िक्रम 

(ि) घरेिु लिसंाका लिलिन्न स्िरुप लिरुिको लनर्न्त्रणमुिी कार्िक्रम 

(ग) दाईजो लिरुिको सचेतना कार्िक्रम 

(घ) स्िास््र् पाररिारीक लिक्षाका कार्िक्रम 

(ङ) िागू औषि लनर्न्त्रण कार्िक्रम 

(च) कानुनी सचेतना कार्िक्रम 

(झ) िैिािीक मलििाको नागरीकता, नाबािकको जन्म दताि सम्िन्िी अलिकारका कार्िक्रम 
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(ञ) मलििाको आलथिक आर्आजिनसँग प्रत्र्क्ष  सिर्ोग  पुर्ािउने  र उद्यमिीिताको लिकास गने सीपमुिक 

कार्िक्रमिरु 

पररच्छेि -४ 

काययक्रमका रणनीन्त 

(क)  लनर्लमत सुपरीिेक्षण 

       (ि) अनुगमन र मुल्र्ांकन 

 

पररच्छेि -५ 

संचािक सन्मन्त गठन र काययक्रम सञ्चािन सभवदिी ब्यवस्था  

(१) सञ्चािक सन्मन्तिः- कार्िक्रम संचािनका िालग देिार् बमोलजम नौ सदस्र्ीर् संचािक सलमलत रिनेछ । 

संर्ोजकः उपाध्र्क्ष 

सदस्र्: कार्िपालिकाको पाँच जना सदस्र् 

सदस्र् : उद्यमिीिता र लसप लिकासका क्षेत्रमा काम गरेका  एक– एक जना मलििा 

सदस्र् सलचिः मलििा तथा बािबालिका िािा प्रमुि 

आिश्र्कता अनुसार बैठकमा अन्र् कमिचारीिरुिाई आमन्त्रण गनि सलकनेछ । 

 (२) संचािक सन्मन्तको कायय न्िभमेवारी :- 

क) कार्िक्रम  संचािन  सम्िन्िमा  आिश्र्क  कार्ि  र्ोजना  तर्ार  गरी कार्ािन्िर्न गने । 

ि) लसप लिकास/मलििा उद्यमलसिताका कार्िक्रमिरु संचािन लनर्मन तथा अनुगमन गने । 

ग) कार्िक्रमको उिेश्र् अनुरुप काम गने । 

घ)  ििास्तरबाट उद्यमलसिता रोजगारी तथा सिक्तीकरण अलिबलृि सम्िन्िी लसप तथा क्षमता अलिबलृि सम्िन्िी 

तालिमको िागत संकिन गने । 

(३) सञ्चािन िुने काययक्रमिरू :- 

क)  िेिकुद,  लनमािण,  कृलष,  ब्र्िसार्ीक  र  घरेिु  कामिरुिाई  िलक्षत उद्यमलसिता,  रोजगार  मुिक,  लसपलिकास  

तथा  क्षमता  अलिबलृि तालिम । 

ि) स्थानीर् मलििा समूििरुको सलक्रर्तामा स्थानीर् स्तरका कृलष जन्र् उत्पादन , बजारीकरण र व्र्िस्थापन सम्िन्िी 

कार्िक्रमिरु । 

ग)  बन्दीपुर गाउँपालिका के्षत्र  लित्रका  मलििा  िलक्षत कार्िक्रमिरु संचािन । 

पररच्छेि -६ 
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काययक्रम छनोट तथा कायायदवयन  

(१) मलििा संग उपाध्र्क्ष कार्िक्रम संचािन सलमलतिे आफ्नै संिग्नतामा मलििा िलक्षत कार्िक्रम संचािन गनि सक्ने छ । 

(२)  मलििा सिक्तीकरण तथा सीप लिकासको क्षेत्रमा कार्िरत सघं संस्थािरु सँग समन्िर् गरी कार्िक्रमिरु संचािन गनेछ । 

(३) ििा स्तरबाट कार्िक्रम माग िई आएमा संचिक सलमलतिे आिश्र्कता र अ ैलचत्र्ता  िरेी  कार्िक्रम अगािी िढाउन 

स्िीकृलत लदन सक्ने छ । कार्िक्रमको प्रिािकारीताको अनुगमन उपाध्र्क्ष संग मलििा कार्िक्रम संचािन सलमलतिे 

गनेछ । 

(४) संचािक सलमलतिे आिश्र्क ठानेमा कार्िपालिकाबाट स्िीकृलत गराएर मलििा उद्यमलििताका िालग अनुदान तथा 

ऋण सिार्ता उपिब्ि गराउन सक्नेछ । 

(५)  लिपन्न र अलत लिपन्निाई लििेष प्रथालमकता लदइने (एकि, लिसंा लपलित, अपाङ्गता िएका, दलित, आलदिासी 

जनजालत र लसमान्तकृत मलििा ) । 

पररच्छेि- ७ 

वैठक सभवदिी ब्यवस्था  

(१)  सलमलतको िैठक कलम्तमा ३ मलिनाको एक पटक िस्ने छ । तर आिश्र्क परेमा अध्र्क्षको  लनदेिनमा जुनसुकै 

बेिा िैठक आव्िान गनि िािा पने छैन । 

पररच्छेि – ८ 

कोष सभवदिी ब्यवस्था  

(१) कार्िक्रम संचािनको िालग आिश्र्क िजेटको व्र्िस्थापन  गाउँ सिािे गनेछ । 

पररच्छेि -९ 

न्वन्वि 

(१) कार्िक्रम संचािनको कार्िलिलि संचािक सलमलतको लनणिर् बमोलजम िुनेछ । 

(२) कार्िलिलिको कुनै संसोिन गनुि परेमा गाउँ कार्िपालिकािे गनेछ । 

(३) कार्िलिलिमा   उल्िेलित   दर्ािरुको   कार्ािन्िर्नका िालग  गाउँ कार्िपालिकािे आिश्र्क उपसलमलतिरु गठन गरी 

कार्ािन्िर्नका     िालग लनदेिन लदन सक्नेछ । 

 

 

 

 

 

आज्ञािे 

िहेि सवेुिी 
प्रिखु प्रिासककय अलिकृत 


