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आमा समूहहरुको सशक्तीकरण तथा संस्थागत सुदृढिकरण कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 
मापदण्ड, २०७९ 

पषृ्ठभूम िः  

आमा समहू महहलाहरुको एक सामाहिक संगठन हो । यस्ता संगठनले महहला हहसंा हिरुद्ध आिाि उठाउने तथा 

हिहिन्न सामाहिक हिकृहतहरु रोक्नकुा साथै समाि सधुारको काययहरु समेत गदयछन् । ह िंसा पीडित, प्रभाहित 
एिम ्आडथिक, सामाजिक, सािंस्कृडतक तथा शैजिक लगायतका िेत्र रुमा सकारात्मक तथा रचनात्मक 
पररितिनका लाडग यस्ता समहूहरुको सशक्तीकरण तथा संस्थागत सदुृहिकरणका लाहग यो मापदण्ड तयार 

गररएको हो । 

1. सिंजिप्त  नाम  र  प्रारम्भ: (१) यो मापदण्िको नाम "आमा समू  रुको सशक्तीकरण तथा सिंस्थागत 
सदुृहिकरण कायिक्रम कायािन्ियन मापदण्ि, २०७९" र ेकोछ। 

(२) यो मापदण्ि स्िीकृत भएपडछ लागू  नुछे। 

2. पररभाषा: हिषय िा प्रसङ्गले अन्य अथि नलागेमा यस मापदण्िमा, 
(क) “मन्त्रालय” भन्नाले जशिा, ससँ्कृडत, हिज्ञान प्रहिडि तथा सामाजिक हिकास मन्त्रालय सम्झन ुपछि। 

(ख) "कायािलय" भन्नाले जिल्ला जस्थत सामाजिक हिकास कायािलय सम्झन ुपछि ।  

(ग) "आमा समू ” भन्नाले प्रचडलत काननु िमोजिम टोल िा समदुायमा सामाजिक कायि रु गने उद्देश् यले 
मह ला रुबाट मात्र सिंचाडलत आमा समू को नाममा दताि भएका सामाजिक सिंस्था सम्झन ुपछि। 

3. उद्दशे् यः आमा समू  रुको सशक्तीकरणका लाडग सिंस्थागत सदुृहिकरणमा स योग गनुि ।   

4. कायिक्रम सिंचालनः (१) मन्त्रालयले कायिक्रमलाई कायािन्ियन गने सन्दभिमा आमा समू  रुको 
लाडग लजित लाडग दे ाय बमोजिमका कागिात रु सह त अनसूुजच १ बमोजिमको िाँचामा प्रस्ताि 
पेश गनिको लाडग राहिय स्तरको पडत्रकामा १५ ददनको सूचना प्रकाशन गनेछ।   

(क) सम्बहन्धत स्थानीय तहको हसफाररस पत्र 

(ख) हिल्लाहस्थत सामाहिक हिकास कायायलयको हसफाररस पत्र 

(ग) संस्था दताय र नहिकरणको प्रमाणपत्र, 

(घ) स्थायी लेखा नम्बर िा मलू्य अहििदृ्ध कर दतायको प्रमाणपत्र, 

(ङ) कर दाहखला गरेको प्रमाण िा कर चकु्ताको प्रमाणपत्र, 

(च) संस्थागत कायययोिना  

(छ) हिगत ३ िर्यमा गरेका सामाहिक काययहरुको मखु् य हििरण 

(ि) पहछल्लो िैठकको हनणयय 



5. छनौट तथा सम्झौता प्रकृयााः (१)  दफा ४ को १ बमोहिम सचूना प्रकाशन िएपहछ मन्त्रालयमा प्राप्त 

हुन आउने कागिातहरुको हिश् लेर्ण गरी  छनौट गनुयपिूय मन्त्रालयले आिश् यकता अनसुार स्थलगत 

अनगुमन गनय सक्नेछ । 

(२) प्राप्त कागिातहरु एिम ्स्थलगत अनगुमन समेतका आधारमा मन्त्रालयले आमा समहूहरुको छनौट 

गनेछ। 

(३) आमा समहुहरुको छनौट गदाय मन्त्रालयले अनसुहूच २ मा उल्लेहखत आधारहरुलाई अबलम्बन 

गनेछ । 

(४) उपदफा ३ बमोहिम छनौटमा परेका आमा समहूहरुलाई मन्त्रालयले सम्झौताको लाहग िानकारी 

गराउनेछ । 

(५) मन्त्रालयले सम्झौता पश् चात ्आिश् यकता अनसुार अहिमहुखकरण काययक्रम तथा अनगुमन गरी 

हनदशेन समेत हदन सक्नेछ । 

6. सिंस्थागत सदुृहिकरणका लाडग उपलब्ि गराइने सामान रु सम्बन्िी व्यिस्थाः  (१) मन्त्रालयले 
आमा समू  रुको सिंस्थागत सदुृहिकरणका लाडग दे ाय बमोजिमका सामाग्री रु खररदको लाडग 
रकम उपलब्ि गराउनेछः 
(क)  फहनयचर तथा फहनयहसङका सामाग्रीहरु (कुची, टेिल, दराि, कापेट इत्यादी) 

(ख)  साइनिोडय, माइक, पंखा, 

(ग)  रेकडय अद्यािहधकका लाहग आिश् यक रहिष्टरहरु 

(घ)  कायायलय व्यिस्थापनका लाहग अन्य आिश् यक सामग्रीहरु । 

7. भकु्तानीको लाडग आमा समू को जिम्मेिार ः  सम्झौता अनसुारका सामग्रीहरु खररद गरी मन्त्रालयमा 

रकम िकु्तानीको लाहग कागिातहरु पेश गदाय अन्य कुराका अहतररक्त दहेायका कागिातहरु पेश गनुयपनेछः- 

• सामानहरु खररद गनुय पिूय आमा समहूको िैठक बसी सोको हनणययको प्रहतहलपी 

• खररद आदशेको प्रहतहलपी । 

• फहनयचर तथा फहनयहसङका सामाग्रीहरु, साइनिोडय, माइक, पंखा, कापटे, रेकडय अद्यािहधकका लाहग 

आिश् यक सामानहरु खररद । 

• सामग्रीहरु खररद गरेको सक्कलै हिलहरु 

•  दाहखला ररपोटय तथा हिन्सी हकतािमा आम्दानी िााँधेको प्रमाहणत प्रहतहलपी 

• खचय अनमुोदन गरेको िैठकको प्रहतहलपी 

• स्थानीय तह तथा सामाहिक हिकास कायायलयबाट कायय सम्पन्नताको पत्र 

• खररद गररएका सामग्रीहरुको रंगीन फोटोहरु 



• आमा समहूको छाप  

• आमा समहूको िैंक खाताको हििरण 

• रकम िकु्तानीको लाहग हनिेदन । 

8. भकु्तानी प्रकृयाः मन्त्रालयबाट छनौटमा परेका आमा समू  रुबाट भकु्तानी पाउनको लाडग डनिेदन 
प्राप्त भएपडछ मन्त्रालयले आिश् यकता अनसुार सोको अनगुमन गर  गराई सम्बहन्धत आमा समहूको 

बैंक खातामा रकम उपलब्ध गराउनेछ ।  

9. अनगुमन तथा मूल्याङ्कनः  कायिक्रमको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन मन्त्रालय, सामाजिक हिकास 
कायािलय िा मन्त्रालयले तोकेको डनकाय/व्यजक्त समेतबाट  नुेछ ।स्थानीय त ले आिश् यकता 
अनसुार कायिक्रमको अनगुमन गनि सक्नेछन ्। 

10.  बािा अड्काउ फुकाउने अमिकाराः यस मापदण्डको कायायन्ियनमा कुनै बाधा अड्काउ परेमा 

मन्त्रालयले त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।  

11.  संिोिन तथा हेरफेराः मन्त्रालयले आिश् यक दखेेमा यस मापदण्डमा संशोधन एिं हरेफेर गनय सक्नेछ।  

 



अनुसूची- १ 

आमा समूहहरुले मन्त्रालयमा पेि गने प्रस्तावको ढााँचा 

 

श्री  हशक्षा, संस्कृहत, हिज्ञान प्रहिहध तथा सामाहिक हिकास मन्त्रालय  

गण्डकी प्रदशे, पोखरा, नेपाल । 

१. आमा समूहको मववरणाः 

(क) नामः      (ख) अनमुहत पाएको हमहतः 

(ग) ठेगानाः..............हिल्ला..................गा.पा./न.पा...........िडा नं. .............. टोल 

(घ) अध्यक्षको नामः ............................ 

   मोबाईल नं..................   ईमेल..... 

२. काययक्रमको संमक्षप्त मववरणाः  

(क) काययक्रमको नामः 

(ख) लागत अनमुान अनसुारको रकम रु. ..................       (अक्षरमा.......................) 

(ग) आमा समहूको तफय बाट रु............................             (अक्षरमा.......................) 

(घ) मन्त्रालयमा माग गरेको रकम  रु.....................       (अक्षरमा.......................) 

(ङ) अन्य स्रोतबाट रु...............................              (अक्षरमा.......................) 

(च) काययक्रम सम्पन्न हुन लाग्ने अिहध......................................... 

३. प्रस्ताव तयार पार्ाय समावेि हुनु पने मूख्य मववरणहरुाः 

(क) काययक्रमको पषृ्ठिहूमः ...................... ......................... ..................... ....................... 

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

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

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

(ख) काययक्रमको औहचत्यः................ ...................... .................. ............................. 

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

(ग) काययक्रमको उद्दशे्यः .................. ................... ......................... ......................... 

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

(घ) हाल आमा समहूमा  रहेका सदस्यहरुको हििरण- 

   -   स्थापनाकालका सदस्य संख् या- 

   -  हाल कायम रहकेा सदस्य संख् या-                 

 (ङ) आफ्नो ििन िएको िा िाडा िा अन्य तरीकाबाट संचाहलत हििरण  ....................... ....................... 

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



(च)  आमा समहूले प्रदान गद ै आएका सेिाहरु.................. .................. ....................... .......... 

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

(छ) हिगत तीन िर्यदहेख गरेका मखु् य मखु् य उपलब्धीपणूय काययहरुको हििरण................. .................. 

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

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

(ि) हाल समहूमा उपलब्ध सामाग्रीहरु ( फहनयचर तथा फहनयहसङका सामाग्रीहरु, साइनिोडय, माइक, पंखा,कापेट,  

रेकडय अद्यािहधकका लाहग आिश् यक सामानहरु)को हििरण-  

(ि) आमा समहूलाई आिश् यक पने सामग्रीहरुको हििरणः.................... ..................... .......................... 

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

 

(ञ) सामाग्रीको अिािले कायय संचालनमा परेको अफ्ठ्याराहरुः.................... ..................... 

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

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

(ट) अहघल्लो आहथयक िर्यमा िसेको िैठकको संख् या..................... 

(ठ) समहूको पहछल्लो िैठकमा रहकेो उपहस्थहत संख् या- 

 

 (ट) आशातीत उपलहब्धः .................... ..................... .......................... .............................. 

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

(ि) प्रस्ताि पेश गने सेिा समहूको तफय बाट 

 

 

 नामः..................... ................ ..........                हस्ताक्षरः 

 पदः        हमहतः 

आमा समहूको छापः     मोिाइल नं. 

   

 

 

 

  



अनुसूची -२ 

प्रस्ताव मूल्याङ्कनका आिारहरु 

क्र.सं सचूक पणूायङ्क प्राप्ताङ्क कैहफयत 

१ आमा समहूमा रहकेा सदस्यहरुको संख् या 

 

- १५ िना सम्म िए 

- १६ दहेख २० िना सम्म िए 

-  २१ िा सो िन्दा िहि िए 

२० 

 

१५ 

१८ 

२० 

  

२ िग्गा/ििन आहद पिूायधारको उपलब्धता 

 

- आफ्नै ििनमा संचाहलत िए 

- िाडा िा अन्य प्रयोिनबाट 

संचाहलत िए  

१५  

 

१५ 

१२ 

  

३ संस्थाको कायय अनिुि 

 

- ३ िर्य िन्दा कम िए 

- ३ दखेी ५ िर्य सम्म 

- ५ िर्य िन्दा िहि िए 

१५ 

 

१० 

१२ 

१५ 

  

४ कायययोिनामा उल्लेहखत हिर्यहरु तथा 

सामाहिक क्षेत्रमा गरेका काययहरुको समग्र 

मलू्याङकन 

२०   

२ स्थानीय तहबाट प्राप्त गरेको सहयोग  

 

- सहयोग प्राप्त नगरेको  

- सहयोग प्राप्त गरेको 

१५ 

 

१५ 

१० 

  

३ समहूमा हाल उपलब्ध सामग्रीको अिस्था 

 

- आिश् यक सामग्रीहरु निएको 

- सामग्रीहरुको अपयायप्तता 

 

१५ 

 

१५ 

१० 

  

िम्मा १००   

 


