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भाग-२

लिम्च ुङबुङ गाउँपालिकाको महहिा समूह दर्ाा कायाहिलि,
२०७८
लिम्च ुङबुङ गाउँ सभाको िैठकबाट स्िीकृर् भएको ऐन, स्थानीय
सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२)
बमोजजम लिम्च ुङबुङ गाउँ पालिकाको स्थानीय राजपत्र सम्बन्िी
कायाहिलि २०७४ अनुसार सिासािरणको जानकारीको िालग
प्रकाशन गररएको छ ।

सं बर्् २०७८ सारको कायाहिलि नं ०३
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लिम्च ुङबुङ गाउँपालिकाको महहिा समूह दर्ाा कार्ाहिलि, २०७८
प्रस्र्ािना :- लिम्च ुङबुङ गाउँपालिकाको महहिा बािबालिका, ज्र्ेष्ठ नागररक र्था सामाजिक हिकास
शाखाबाट आमा समूह र्था महहिा समूह गठन र्था दर्ाा प्रहिर्ािाई सरि,सहि र्था लनर्म सं गर्
बनाउने उद्देश्र्िे स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) बमोजिम
र्ो कार्ाहिलि बनाईएको छ ।
पररच्छे द १

सं जिप्त नाम र पररभाषा

१. सं जिप्त नाम र प्रारम्भ :- (१) र्स कार्ाहिलिको नाम लिम्च ुङबुङ गाउँपालिकाको महहिा समूह
दर्ाा कार्ाहिलि, २०७८ रहेको छ ।

(२) र्ो कार्ाहिलि लिम्च ुङबुङ गाउँ कार्ापालिकाबाट पाररर् भएको लमलर्बाट िागु हुनेछ ।
(३) र्ो कार्ाहिलि गाउँपालिका िेत्र लभत्र िागु हुनछ
े ।

(४) हिषर् िा प्रसं गिे अको अथा निागेमा र्स कार्ाहिलिमा

क) गाउँपालिका भन्नािे लिम्च ुङबुङ गाउँपालिका सम्झनु पदाछ ।

ख) गाउँ सभा भन्नािे लिम्च ुङबुङ गाउँपालिकाको गाउँ सभा सम्झनु पदाछ ।

ग) गाउँ कार्ापालिका भन्नािे लिम्च ुङबुङ गाउँपालिकाको गाउँ कार्ापालिका सम्झनु पदाछ ।

घ) प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृर् भन्नािे लिम्च ुङबुङ गाउँपालिकामा कार्ारर् प्रमुख प्रशासकीर्
अलिकृर् सम्झनु पदाछ ।

ङ) ऐन भन्नािे स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ सम्झनु पदाछ ।
च) कार्ािम भन्नािे महहिा बािबालिका र्था ज्र्ेष्ठ नागररक शाखाबाट सञ्चालिर् कार्ािम
सम्झनु पदाछ ।
छ) महहिा समूह भन्नािे र्स कार्ाहिलि अन्र्गार् गठन र्था दर्ाा भएको समूह सम्झनु पदाछ
।
ि) आमा समूह भन्नािे र्स कार्ाहिलि अन्र्गार् गठन र्था दर्ाा भएको समूह सम्झनु पदाछ ।
झ) शाखा भन्नािे महहिा, बािबालिक, ज्र्ेष्ठ नागररक र्था सामाजिक हिकास शाखा सम्झनु
पदाछ ।
ञ) सं स्था भन्नािे प्रचलिर् ऐन बमोजिम दर्ाा भएका सं स्थािाई सम्झनु पदाछ ।
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पररच्छे द २
महहिा समूह गठनका आिार र्था सदस्र् छनौट :-

५. महहिा समूह गठनका आिारहरु:- महहिा समूह गठन गदाा दे हार्को बुँदाहरुमा ध्र्ान ददनु
पदाछ :क) प्रत्र्ेक िडामा महहिाहरुको आिश्र्क्ता पहहचान गररनेछ ।
ख) प्रत्र्ेक टोिका महहिाहरुिाई समूहमा आबद्ध गररनेछ ।
ग) आलथाक, सामाजिक हहसाबमा हपछलडएका, अिसरबाट िजञ्चर् र्था अपाङ्गर्ा भएका
महहिाहरुिाई प्राथलमकर्ा ददइनेछ ।
घ) समािेशी रुपमा महहिाहरुको प्रलर्लनलित्ि गराईनेछ ।
ङ) हििाहहर् महहिाहरुिाई ग्राह्यर्ा ददईनेछ ।
च) समूहमा सं गदठर् हुने महहिाको उमेर कजम्र्मा २० िषा पुगेको हुनपनेछ ।

६. सदस्र् छनौटका आिारहरु:-

क) साझा उद्देश्र् लिएका।
ख) समूहमा समर् ददने अिस्था भएका ।
ग) स्थार्ी रुपिे एकै टोिमा बसोबास गरररहे को ।
घ) एक भन्दा बहि समूहमा आबद्ध हुन पाईने छै न ।
७. समूहको नाम
क) महहिा समूहको आम भेिािे बहुमर्बाट समूहको नाम राख्न सक्नेछ ।
ख) समूहको नाम पररिर्ान गदाा समूहको आम भेिाबाट बहुमर् सदस्र्को लनर्ार् गरी
शाखािाई समेर् िानकारी गराउन पनेछ ।
पररच्छे द ३
समूह गठन प्रहिर्ा र्था कार्ा सलमलर् गठन
८. समूह गठन दे हार् बमोजिम हुनेछ :१) प्रारजम्भक महहिा भेिा:

क) सबै महहिाहरुको भेिा गराई कार्ािमको िानकारी गराउने ।
ख) िडाको अध्र्ि िा नीििे र्ोकेको िनप्रलर्लनलि र्था िडा सजचिको उपजस्थलर् अलनिार्ा
गराउने ।

ग) शाखा प्रमुख िा प्रलर्लनलिको अलनिार्ा उपजस्थलर् गराउने ।
घ) छिफिको एिेन्डा, लमलर्, समर् र स्थान भेिा गराउन भन्दा ७ ददन अगािै सािािलनक
गने पनेछ ।
२. छिफिका हिषर्हरु :-
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क) महहिा भेिाका उद्देश्र् र आिश्र्क्ता बारे िानकारी गराउने ।
ख) महहिा भेिाका हिषर् िस्र्ु बारे िानकारी गराउने ।
ग) समूहको सदस्र् बन्न इच्छु क महहिाहरुको नामाििी र्र्ार गने।
९. कार्ा सलमलर् गठन :१. ७ दे खी ११ सदस्र् कार्ासलमलर् गठन गने ।

२. सलमलर्को िाहषाक कार्ार्ोिना र्था कार्ािम र्र्ार गरी स्िीकृर् गने ।
३. हििानको मस्र्ौदा माथी छिफि गने ।
४. कार्ा सलमलर्को सं रचना दे हार् बमोजिम हुनछ
े :१. अध्र्ि :- १

२. उपाध्र्ि :- १
३. सजचि :- १

४. कोषाध्र्ि :- १
५. सदस्र् :- ६ दे खी ७ िना सम्म
१०. महहिा समूह र्था सलमलर्का पदालिकारीहरुको काम कर्ाव्र् र अलिकार हििानमा र्ोहकए
बमोजिम हुनेछ ।

११. सलमलर्को हििान :-१)
स्िीकृर् गनुा पदाछ ।

महहिा समूहिे अनुसूची -४ बमोजिमको हििान बनाई आम भेिाबाट

२) पहहिो पल्टको िागी शाखाबाट हििानको मस्र्ौदा र्र्ार गररनेछ ।
३) हििान सं शोिन प्रहिर्ा :क) हििान सं शोिन सलमलर्को गठन गने ।
ख) बिीमा ५ सदस्र्र्ीर् सं शोिन सलमलर् रहने र्स सलमलर्मा शाखाको कमाचारीिाई
आमजन्त्रर् सदस्र्को रुपमा राख्ने ।

ग) सं शोलिर् हििानिाई सं शोिन सलमलर्िे कार्ासलमलर्मा पेश गरी लसफाररस सहहर् गाउँ
कार्ापालिकामा पेश गने ।

घ) कार्ापालिकाको कार्ाािर्बाट हििान सं शोिन स्िीकृर् गराउने ।

पररच्छे द -४
सलमलर् दर्ाा, नहिकरर् र्था खारे िी
१२. सलमलर् दर्ाा :
१. सलमलर् दर्ााको िालग आिश्र्क कागिार्:महहिा समूह

गठन गने उद्देश्र् खुिाएर शाखा प्रमुख समि लनिेदन ददने ।
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२. सलमलर् दर्ाा गरी पाउँ भन्ने बारे मा अनुसूची -१ बमोजिमको लनिेदन ।
३. सम्बजन्िर् िडा कार्ाािर्को लसफाररस ।
४. शाखाबाट प्रदान गररएको हििानको १ प्रलर्।
५. कार्ासलमलर्का सदस्र्हरुको फोटो सहहर्को व्र्जक्तगर् हििरर्

हििानमा अलनिार्ा राख्ने ।

६. कार्ा सलमलर्का सदस्र्हरुको नागररकर्ा प्रमार्पत्रको प्रलर्लिहप ।
७. समूह गठन गदाा आव्हान गररएको आम भेिाको लनर्ार् ।

८. सलमलर्को आफ्नै छाप, िेटर पैडमा सलमलर्को अध्र्ि िा उपाध्र्िबाट अनुसूची-१ अनुसारको
लनिेदन ।
१३. सलमलर् दर्ाा प्रहिर्ा :-

१) िडा कार्ाािर्को लसफाररस सहहर् अनुसूची-१ अनुसारको शाखामा लनिेद ददने ।

२) शाखािे सम्बजन्िर् िडा, व्र्जक्तहरु, टोि हिकास सहकार्ा सं स्थासँग िाँचबुझ गना सक्ने ।
३) प्राप्त कागिार्हरुको र्हकन गरी र्ोहकएको दर्ाा शुल्क िम्मा गरे को रलसद सहहर् शाखाबाट दर्ाा

गने स्िीकृर्ीको िागी हटप्पर्ी र्र्ार पारी लनर्ार्ाथा कार्ाािर् प्रमुख िा र्ोहकएको अलिकारी
समि पेश गने ।

४) दर्ाा प्रमार् पत्र र्था हििानको १ प्रमाजर्र् प्रलर्लिहप आिदे किाई उपिब्ि गराई कार्ाािर्मा
अलभिेख िनाउने एक अलभिेख रजिष्टर र्र्ार गने ।
५) अलभिेजखकरर् प्रहिर्ा समाप्त भएपछी मात्र हििान िागु भएको मालननेछ ।
१४. नहिकरर्
१. समूहको नहिकरर् िाहषाक रुपमा गना पछा ।
२. समूह नहिकरर् गने जिम्मा समूहको कार्ा सलमलर्को हुनेछ ।
३. सलमलर् नहिकरर्का िालग आिश्र्क कागिार् :क) नहिकरर्को िालग आिेदन
ख) सक्कि दर्ाा प्रमार्पत्र
ग) र्ोहकएको नहिकरर् शुल्क लर्रे को रलसद
घ) िडाको लसफाररस ।
४. समूहको नहिकरर् आ.ि. को असोि मसान्र् लभत्र गनुा पनेछ
५. नहिकरर् अलभिेख सम्बजन्िर् शाखािे राख्न पनेछ।
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अनुसूची १
महहिा हिकास सलमलर्\समूहको हििान (नमुना)
प्रस्र्ािना:-

बचर् सङ्किन र्था पररचािन, गाउँपालिकाबाट हिलनर्ोजिर् हिहिि कार्ािम सञ्चािन, सीप हिकास

कार्ािम सञ्चािन र्था व्र्िस्थापन गरी आर् िृद्धी गरी आत्मलनभार हुनको िालग लिम्च ुङबुङ
गाउँपालिक िडा नं ........ को ...............................मा लिम्च ुङबुङ गाउँपालिका महहिा
बािबालिका,

ज्र्ेष्ठ

नागररक

र्था

सामाजिक

हिकास

शाखा

श्री

......................................................... महहिा हिकास सलमलर्\समूह गठन गर्ौ ।
१. प्रारजम्भक:१.१ सं जिप्त नाम र प्रारम्भ :क)

र्स

सलमलर्\समूहको

सलमलर्\समूह रहनेछ ।

नाम

श्री

...................................................महहिा

हिकास

ख) र्ो हििान लिम्च ुङबुङ गाउँपालिकाको कार्ाािर्मा दर्ाा भए पछी र्ुरुन्र् िागू हुनेछ ।
१.२ पररभाषा:-

हिषर् िा प्रसं गिे अको अथा निगाएमा र्स हििानमा
क) सलमलर्\समूह भन्नािे र्स हििानमा उल्िेजखर् बचर्कोष सं किन र्था पररचािन, लसप हिकास
कार्ािम आदद सञ्चािन र्था व्र्िस्थापन, महहिा सशजक्तकरर् सम्बजन्ि कार्ािम सञ्चािन गरी
आर् िृद्धी दे खी महहिा अलिकारको रिा गदै आत्मलनभार हुन सं गदठर् महहिाहरुको सलमलर्\समूहिाई
िनाउँछ ।

ख) सदस्र् भन्नािे प्रचलिर् कार्ाहिलि बमोजिम सलमलर्\समूहको उद्देश्र् बमोजिम हििानको दफा ३
अनुसार सदस्र्र्ा लिएको महहिा सम्झनु पदाछ ।
ग) कार्ासलमलर् भन्नािे कार्ाहिलि बमोजिम लनिााजचर् पदालिकारीिाई सम्झनु पदाछ ।
घ) सािारर् सभा भन्नािे र्स हििानको दफा ४ बमोजिम गदठर् सभािाई सम्झनु पदाछ ।
१.३ सलमलर्\समूहको छाप
र्स

सलमलर्को

नाम

श्री

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

महहिा

हिकास

सलमलर्\समूह

सािको हुनेछ ।

१.४ सलमलर्\समूहको कार्ाािर्

र्स सलमलर्\समूहको कार्ाािर् लिम्च ुङबुङ गाउँपालिका िडा नं ............, ...................... टोिमा
रहने छ ।
१.५ सलमलर्\समूहको दर्ाा :-

लिम्च ुङबुङ गाउँपालिकाको कार्ाािर्मा दर्ाा गनुा पदाछ ।
२. उद्देश्र् र्था कार्ा:
२.१ उद्देश्र्
लिम्च ुङबुङ गाउँपालिकाको महहिा समूह दर्ाा कार्ाहिलि, २०७८
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सदस्र्हरुको सामाजिक, आलथाक, व्र्िसाहर्क लसप, आर् आिान, सश्क्तीकरर्िाई ध्र्ानमा राखेर
दे हार् बमोजिम सलमलर्\समूहको उद्देश्र् हुनेछ :-

क) व्र्िसाहर्क लसप हिकासबाट उत्प्रेररर् भई उत्पादन िृहद्धका िागी एकिुट भई काम गने ।
ख) सदस्र्हरुको आलथाक र्था सामाजिक िीिनस्र्र उठाउने ।
ग) सदस्र्हरुमा स्िाििम्बन, पारस्पररक सहर्ोग र लमर्व्र्हर्र्ाको भािनाको हिकास गने ।
घ) सदस्र्हरुमा महहिा हक हहर् सम्बन्िी कानूनी ज्ञानको प्रसार गने।
ङ) समग्रमा महहिा सश्क्तीकरर् गरी महहिा हहं सा रहहर् समािको लनमाार् गने ।
मालथ उल्िेजखर् उद्देश्र्हरुको प्राप्तीका िागी दे हार् बमोजिमको कार्ार्ोिना हुनछ
े :-

क) व्र्ािसाहर्क लसप लसकेर आर् आिान गदै आलथाक समृद्धीको आिार र्र् गने ।
ख) उन्नर् प्रहििीको प्रर्ोग गने गराउने

ग) सदस्र्हरुको लसप हिकासका कार्ािमहरु र्िुम
ा ा गरी सञ्चािन गने ।
घ) सलमलर्\समूहको िाहषाक र्ोिना र्र्ार गरी िागू गने ।

ङ) बचर् सं किन, पररचािन, सदस्र्हरुिाई ऋर् प्रिाह गने ।
च) महहिा सश्क्तीकरर् , चेर्नामुिक कार्ािम सञ्चािन गने ।
छ) सलमलर्\समूहिे मनालसब मानेका अन्र् कार्ािमहरु सञ्चािन गने ।
३.१ सदस्र्र्ा
एउटै उद्देश्र् र समान आलथाक अिस्था भएका र र्स सलमलर्\समूहको हििानको पररलि लभत्र रहने
इच्छा भएका व्र्जक्तहरु सलमलर्\समूहको सदस्र् हुनछ
े न ।
सदस्र्र्ाको िागी र्ोग्र्र्ा :-

१. सलमलर्\समूहको उद्देश्र् अनुरुप काम गना इच्छु क भएको ।
२. सलमलर्\समूहको हििान अनुसार काम गना मञ्िुरी भएको ।
३. २० िषा पुरा भएको ।
३.२ सदस्र्र्ा कार्म नरहने अिस्था
कार्ासलमलर्िे लनम्न अिस्थामा सदस्र्हरुिाई सदस्र्र्ाको िागी अर्ोग्र् ठहराई सदस्र्र्ा समाप्त गना
सक्नेछ :
क) र्ोहकएको मालसक बचर् र्था अन्र् लर्नुप
ा ने रकम ६ महहना सम्म नलर्रे मा ।
ख) हििान हिपररर् कार्ा गरे मा िा सलमलर्\समूहको रकम िा कागिार् हहनालमना गरे मा ।
ग) सदस्र्र्ाबाट राजिनामा ददएमा ।
घ) फौिदारी अलभर्ोग िागी प्रमाजर्र् भएमा ।
ङ) मृत्र्ु भएमा ।

ँ आउने कार्ा गरे मा ।
च) सलमलर्\समूहको लसद्धान्र् िा प्रलर्ष्ठामा आच
छ) प्रचलिर् लनर्मा अनुसार स सलमलर्\समूहको सदस्र्र्ाबाट लनिम्बन हुने कार्ा गरे मा ।
३.३ कार्ा सलमलर्को गठन हिलि:-

लिम्च ुङबुङ गाउँपालिकाको महहिा समूह दर्ाा कार्ाहिलि, २०७८
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क) कार्ा सलमलर्मा ७ दे खी ११ िना सदस्र् रहने छन ।
ख) कार्ा सलमलर्मा १ अध्र्ि, १ उपाध्र्ि, १ कोषाध्र्ि र्था १ सजचिको पद सोपान रहनेछ ।
ग) कार्ा सलमलर्मा ३ दे खी ७ सदस्र् रहनेछन।

घ) कार्ा सलमलर्को कुनै पद खािी भएमा बैठकबाट बहुमर्िे स्िीकृर् गरी उक्त पदपुर्ी गररनेछ ।
३.४ कार्ा सलमलर्को काम, कर्ाव्र् र अलिकार
क) अध्र्िको काम, कर्ाव्र् र अलिकार
१. बैठकको अध्र्िर्ा गने ।
२. आिश्र्क्ता अनुसार सलमलर्\समूहको बैठक बोिाउने ।
३. सलमलर्\समूहिे माँग गरे अनुसार हिर्किापहरु सञ्चािन गने।
४. सलमलर्\समूहिाई हिर्ाजशि गराउने र उद्देश्र् प्रालप्तका िालग आिश्र्क कार्ा गने।
५. सलमलर्\समूहमा उठे को हििाद समािान गने ।

६. सलमलर्\समूहका सदस्र्िाई पत्राचार गना सजचििाई आिश्र्क सहजिकरर् गने
७. सलमलर्\समूहका सदस्र्हरुिाई हिर्ाजशि बनाई समन्िर् र सहकार्ामा कार्ा सञ्चािन गने।
८. सलमलर्\समूहको िाहषाक कार्ार्ोिना र्था आलथाक प्रलर्िेदन सािािलनक गने
९. सलमलर्\समूहको नाममा सञ्चालिर् बैंक खार्ा सञ्चािन गने
१०. सलमलर्\समूहको आलथाक प्रशासलनक लनर्न्त्रर् गने
११. शाखािे र्ोकेको अन्र् काम गने ।

ख) उपाध्र्िको काम, कर्ाव्र् र अलिकार:

१. अध्र्िको अनुपजस्थलर्मा अध्र्ििे गने कार्ा गने ।
२. अध्र्ििे गने कार्ामा सहर्ोग समन्िर् गने ।
३. सलमलर् र्था शाखािे र्ोकेको अन्र् काम गने ।

ग) सजचिको काम, कर्ाव्र् र अलिकार:

१. अध्र्िको परामशामा बैठक बोिाउने।
२. बैठको एिेन्डाहरुको र्र्ारी गने ।
३. लनर्ार् पुजस्र्का र्र्ार र्था लनर्ार् िेखन गने ।
४. सलमलर्\समूहको लनर्ार्हरु सािािलनक गने ।
५. सलमलर्\समूहका कागिार्हरु सुरजिर् राख्ने ।
६. सलमलर्\समूहको सूचना अलिकारीको काम गने ।
७. सलमलर्\समूहिे र्ोकेको अन्र् काम गने।

घ) कोषाध्र्िको काम, कर्ाव्र् र अलिकार :

ु दस्र्खर्मा सलमलर्\समूहको खार्ा सञ्चािन
१. सलमलर्\समूहको अध्र्ि, कोषाध्र्िको नाममा सं र्क्त

गने ।

२. सलमलर्\समूहको सबै कोषको हहसाब, हकर्ाब च ुस्र् दुरुस्र् राख्ने।
लिम्च ुङबुङ गाउँपालिकाको महहिा समूह दर्ाा कार्ाहिलि, २०७८
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३. सलमलर्िे र्ोकेको अन्र् काम गने ।

ङ) कार्ा सलमलर्का सदस्र्हरुको काम, कर्ाव्र् र अलिकार
१. आिश्र्क्ता अनुसार समूहका सदस्र्हरुिाई सल्िाह र सुझाउ ददने ।
२. कार्ा सलमलर्िे र्ोकेको अन्र् काम गने ।

३. सबैको जिम्मेिारी बराबरी हो भनी हरे क बैठकमा अलनिार्ा उपजस्थर् भई छिफि गरी नर्ा
हिर्किाप सञ्चािनका िालग सलमलर्\समूहको सलमलर्मा सुझाि ददने ।
३.५ कार्ा सलमलर्को पदाििी
१. कार्ा सलमलर्का पदालिकारीकहरुको पदाििी छनौट भएको लमलर् दे खी २ िषाको हुनछ
े ।

२. कार्ा सलमलर्का पदालिकारीहरुको कार्ा अििी समाप्त हुन भन्दा २ महहना अगाडीनै नर्ा कार्ा
सलमलर्िाई आफ्नो जिम्मामा रहे को सम्पुर्ा कागिपत्र र हहसाब, हकर्ाब सम्पुर्ा सदस्र्हरुको
उपजस्थलर्मा बैठक राखी भपााई गराई सजचििाई जिम्मा ददनु पनेछ ।
३.६ सलमलर्\समूह हिघटन:-

सलमलर्\समूह हिघटन भए सदस्र्हरुको बचर् रकम सदस्र्हरुिाईनै हफर्ाा गनुा पनेछ ।
३.७ सलमलर्\समूह छोड्ने अिस्था
१. सदस्र्को मृत्र्ु भएमा
२. बसाई सराई गरी अन्र्त्र गएमा
३. हििाह भई अन्र्त्र गएमा
४. ६० िषा उमेर भई हहडडुि गना असिम भएमा
३.८ सदस्र्िे पाउने अिसर
१. सदस्र्िे बचर् गरे को रकम नीििाईनै हफर्ाा गररनेछ ।
२. मृत्र्ु भएको व्र्जक्तको हकमा नजिकको िारे सिाई समुहको बैठक राखी लनर्ार् गरी सािा, ब्र्ाि
एकमुष्ट हफर्ाा गररनेछ ।

३. कुनै सं घ, सं स्था िा कार्ाािर्बाट प्राप्त सेिा, सुहििा आिश्र्क्त हे री समूहकको बैठकबाट लनर्ार्

गरी पािो पािो गरी सबैिाई हिर्रर् गररनेछ ।
४. हिर्र् सम्बन्िी मापदण्ड शाखाबाट िागु हुन सक्नेछ ।
४. सभा सम्बन्िी व्र्िस्था :१. सलमलर्\समूहको सम्पुर्ा सदस्र्हरुको उपजस्थलर्मा कजम्र्मा िषाको १ पटक सभा बोिाउनु पनेछ ।
२. सभाको बैठको आव्हान कार्ा सलमलर्का अध्र्ििे गनेछ ।
३. सलमलर्\समूहका सदस्र्हरुिाई सभाको लमलर् र्था स्थानको िानकारी गराउने जिम्मा कार्ा सलमलर्को
सजचिको हुनेछ ।

४. कार्ा सलमलर्को चर्न सभाबाट गररनेछ ।
५. कार्ा सलमलर्का पदालिकारीको चर्न पहहिे पुर्ा सहमर्ी बाट गररनु पदाछ ।
६. सहमर्ी न िुटेमा लनिााचनबाट कार्ा सलमलर्को पदालिकारी चर्न गनुा पदाछ ।
लिम्च ुङबुङ गाउँपालिकाको महहिा समूह दर्ाा कार्ाहिलि, २०७८
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७. र्सरी लनिाान हुने भएमा सोको िानकारी गाउँपालिका कार्ाािर् र्था शाखािाई अलग्रम ददनु पदाछ।
८. शाखाको प्रमुखिे लनिााचन अलिकारीको भूलमका लनिााह गने पदाछ ।
९. हििानमा सं शोिन कार्ाहिलिको दफा ११ बाट हुनेछ ।
अनुसूची २
सलमलर्\समूह हिकास सलमलर् दर्ाा फारम
१. दर्ाा नं :२. सलमलर्\समूहको नाम :३. ठे गाना :४. जिल्िा:-

िडा नं :-

टोि:-

५. गठन लमलर्:६. िम्मा सदस्र् सं ख्र्ा :७. सलमलर्को िक्ष्र् :-

लिम्च ुङबुङ गाउँपालिकाको महहिा समूह दर्ाा कार्ाहिलि, २०७८
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अनुसूची ३
सलमलर्\समूह दर्ााको लनिेदन
श्रीमान प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृर् ज्र्ू
लिम्च ुङबुङ गाउँपालिका

गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर् ।
हिषर्:- सलमलर्\समूह दर्ाा सम्बन्िमा ।
महोदर्,
हामीिे.............................................................................................नामक महहिा
हिकास सलमलर्\समूह लिम्च ुङबुङ गाउँपालिका िडा नं ..... मा गठन गना चाहे को हुनािे
लिम्च ुङबुङ गाउँपालिकाको महहिा समूह दर्ाा कार्ाहिलि, २०७८ बमोजिम

सलमलर्\समूह दर्ाा

गनाका िागी दे हार्को हििरर् खोिी आिेदन ददएका छौ । प्रस्र्ाहिर् हििान ३ प्रलर्, िडा
कार्ाािर्को लसफाररस पत्र र्था कार्ा सलमलर्का पदालिकारीहरुको नेपािी नागररकर्ाको प्रलर्लिहप
र्सै लनिेदनसाथ सं िग्न गररएको छ ।
समूहको हििरर् :१. सलमलर्\समूहको नाम ....................................................................रहने छ ।
२. लिम्च ुङबुङ गाउँपालिका िडा नं ........... टोि ............................................
३. सलमलर्को उद्देश्र् .................................................................................
४. सदस्र् सं ख्र्ा :पदालिकारीको नाम र ठे गाना :ि. सं

नाम \थर

पद

१.

अध्र्ि

२.

उपाध्र्ि

३.

कोषाध्र्ि

४.

सजचि

५.

सदस्र्

६.

सदस्र्

७.

सदस्र्

८.

सदस्र्

९.

सदस्र्

१०.

सदस्र्

११.

सदस्र्

शैजिक र्ोग्र्र्ा

उमेर

दस्र्खर्

लिम्च ुङबुङ गाउँपालिकाको महहिा समूह दर्ाा कार्ाहिलि, २०७८

फोटो
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५. सलमलर्\समूहको मुख्र् आलथाक श्रोर् :

भिददर् :अध्र्ि

अनुसूची -४
महहिा सलमलर्\समूह दर्ाा प्रमार् -पत्र
लिम्च ुङबुङ गाउँपालिका

गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्
बाराहा, उदर्पुर ।
दर्ाा नं :

महहिा सलमलर्\समूह दर्ाा प्रमार्-पत्र ।

महहिा सलमलर्\समूह पद्धलर्िाई सुव्र्िजस्थर् गदै महहिा सजश्क्तकरर् र्था हिकास कार्ािाई टे िा
पुर्ााउने उद्देश्र्िे र्स उदर्पुर जिल्िाको लिम्च ुङबुङ गाउँपालिका िडा नं ............ टोि
.....................मा लमलर् ...................... मा गदठर् श्री ........................................महहिा

सलमलर्\समूहिाई र्स कार्ाािर्को अलभिेखमा दर्ाा गरी लिम्च ुङबुङ गाउँपालिकाको महहिा महहिा
सलमलर्\समूह दर्ाा कार्ाहिलि, २०७८ को दफा १२ बमोजिम र्ो प्रमार्-पत्र प्रदान गररएको छ ।

लमलर्:-

प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृर्
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अनुसूची ५
नहिकरर् रे कडा

लिम्च ुङबुङ गाउँपालिका

गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्
महहिा हिकास सलमलर्\समूहको नाम:-

बाराहा, उदर्पुर ।

ठे गाना:ि.सं

नहिकरर्

दर्ाा नं

अििी

गरे को लमलर्
दे खी

सम्म

प्रमाजर्र् गने
पदालिकारीको

कैहफर्र्

हस्र्ािर

नोट प्रत्र्ेक िषा असोि मसान्र् सम्म नहिकरर् गराउनु पनेछ ।
आज्ञािे

टािान कुमार लिम्बु

(प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृर्)
प्रकाजशर् लमलर्िः 2078/8/29
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