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सुनछहरी गाउँपालिकाको लिलिन्न समूह गठन र 

सञ्चािन सम्बन्धी कार्यलिलध २०७८ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     सनुछहरी गाउँपालिका 

                   गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्  

                                                                             पोिाङ रोल्पा 
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सुनछहरी गाउँपालिकाको  लिलिन्न समूह गठन र सञ्चािन सम्बन्धी कार्यलिलध २०७८  

प्रस्तािनााः स्थानीय स्तरमा व्यलि व्यलिहररु बीच लिलिन्न  लिषयगत के्षत्रका समहू लनमााण गरी समहूगत कायािाई 

प्राथलमकता लिि ैसमनु्नत र समदृ्ध समाजको स्थापना र लिकास गना िाञ्छनीय िएकोिे स्थानीय सरकार संचािन 

ऐन २०७४ को िफा १०२ िे लिएको अलिकार प्रयोग गरी सुनछहरी गाउँ कायाापालिकाको लमलत २०७८/०४/ २०        

मा बसेको बैठकिे यो कायालििी स्िीकृत गरी िाग ुगरेको छ । 

िाग-१ 

प्रारलम्िक 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्िाः १) यस कायालििीको नाम सनुछहरी गाउँपालिकाकि लिलिन्न समहू गठन र सञ्चािन 

सम्बन्िी कायालिलि २०७८ रहकेो छ । 

२. पररिाषााः लिषय िा प्रसङ्ग अको अथा निागेमा यस कायालििीमा – 

     क.  समहू िन्नािे कृलष पश ुमलहिा यिुा समहू िा सलमलत सम्झन ुपछा र सो शब्ििे गाउँ कायापालिकािे लनणाय 

गरी तोकेको अन्य लिषय के्षत्रसँग सम्बलन्ित समहूसमेतिाई जनाउँछ । 

      ख.कायालिलि िन्नािे सनुछहरी गाउँपालिकाको लिलिन्न समहू गठन र सञ्चािन सम्बन्िी कायालिलि २०७८ 

िाई  सम्झनपुछा । 

      ग. पररिार िन्नािे सिस्यको पलत िा पत्नी छोरा बहुारी अलििालहता छोरी िमापतु्र अलििालहता िमापतु्री बाब ु 

          आमा सौतेनी आमा र आफुिे पािन पोषण गनुापने िाज ुिाउज ुिाई बहुारी लििी र बलहनी सम्झनपुछा । तर 

सो शब्ििे अशंण्डा गरी िा मानो छुरिई आ-आफ्नो पेशा व्यिसाय गरी बसेको पररिारको सिस्यिाई जनाउने छैन 

। 

      घ.लििान िन्नािे लिषयगत समहू सञ्चािनको िालग समहूिे तयार गरेको लििानिाई सम्झनपुछा । 

      ङ. िताा गने अलिकारी िन्नािे समहू िताा गनाको िालग गाउँपालिकािे तोकेको अलिकृत स्तरको कमाचारीिाई  

          सम्झनपुछा । 
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िाग-२ 

समूह गठन तथा सञ्चािन 

३. समूह गठनाः १.) कलम्तमा २५ जना सम्म नेपािी नागररकहरुिे कुनै लिषयगत के्षत्र िा बहुलिषगत के्षत्रमा काया 

गने गरी समहू िा सलमलत गठन गना सक्नेछन । 

                    २) उपिफा १ बमोलजम समहू गठन गिाा एकै पररिारको एक िन्िा बढी व्यलि एउटै समहूमा सिस्य 

हुन पाउने छैन । तर समहू िताा िइसकेपलछ एकै पररिारकका एकिन्िा बढी सिस्यिे समहूको सिस्यता लिन बािा 

पने छैन । 

४. समूह दतायको िालग लनिेदन लदनुपननाः १) िफा ३ बमोलजम गलठत समहूिे समहू ितााको िालग िताा गने 

अलिकारी समक्ष अनसुूलच १ )को ढाँचामा लनििेन लिनपुनेछ । 

                    २.) उपिफा १ बमोलजम लनििेन लििँा लनििेन साथ िहेायका कागजातसमेत संिग्न गनुापनेछः 

                     क .समहूको लििान ्

                     ख .समहू गठन र िताा सम्बन्िमा समहूिे आफ्नो माइन्यटुमा गरेको लनणायको प्रलतलिलप । 

५. समूह दताय गनुयपननाः १) िफा ४ बमोलजम प्राप्त  लनििेन सलहतका कागजातहरु िहेायबमोलजम िएको पाइएमा 

िताा गने अलिकारीिे लनििेन प्राप्त िएको बढीमा १५ लिनलित्र िताा गरी अनसुलूच २ बमोलजमको  ढाँचामा प्रमाणपत्र 

लिनपुनेछ । 

                      क. लनििेनसाथ पेश गरेको लििान यस कायालिलि बमोलजम िएको  

                      ख. समहूको उदे्धश्य सामलूहक िािनामा आिाररत िएको 

                      २.) समहुिे पेश गरेको लििान यस कायालिलि अनरुुप निएमा िा सामलूहक िािनामा आिाररत 

निएमा िताा गने अलिकारीिे संशोिन गनुापने लिषयसलहतको सचूना लनििेन प्राप्त िएको १० लिनलित्र लनििेकिाई 

लिनपुनेछ । 

६ .दताय गनय अस्िीकार गनयसक्नाःर्स कायालिलि लिपररत समहू ितााका िालग परेका लनििेनिाई िताा गने 

अलिकारीिे अस्िीकार गना सक्नेछ । 

७. लिधान बनाउनु पननाः लिषयगत समहूिे यो कायालिलिको अलिनमा रलह आफ्नो कायासञ्चािनको िालग लििान 

बनाउन ुपनेछ । 
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िाग ३ 

समूहको उदे्धश्र् तथा कार्य 

८. समूहको उदे्धश्र्ाः हरेक लिषयगत समहूको उदे्धश्य समहूका सिस््यहरुको आलथाक सामालजक र सांस्कृलतक 

लिकास गने लकलसमको हुनपुनेछ । 

९. समूहको कार्याः प्रत्येक समहूका कायाहरु लनम्न हुनेछन । 

                      क.  सामलूहक िािनाबाट सञ्चालित  हुने 

                      ख.  सिस्यहरुको लहत प्रिद्धान गने 

                      ग.   समहुलित्र िोकतन्त्रको प्रिद्धान गने  

                      घ.    सिस्यहरुको नेततृ्ि क्षमता लिकास गने 

                      ङ .   लििानमा उल्िेलित कायाहरु गने  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  स्विकृत मिमतिः२०७८।०४।२० 

 

िाग ४ 

लिलिध 

 

१०. कोष सञ्चािन गनय सक्नेाः१. लिषयगत समहूहरुिे आफ्ना सिस्यहरुको लहत प्रिद्धानको िालग कोषको 

सञ्चािन तथा व्यिस्थापन गना सक्नेछन । 

                 २. ) समकूो कोषमा िहेायको रकम रहनेछ । 

                       क. समहूका सिस्यहरुिे लनयलमत रुपमा गरेको िचत 

                       ख. समहूिाई केन्र सरकार प्रिशे सरकार स्थानीय सरकार तथा प्रचलित काननु बमोलजम अन्य     

                           लनकाय बाट प्राप्त रकम । 

                   ३.) कोषको सञ्चािन र व्यिस्थापन समहूको लििान अनरुुप हुनेछ । 

११ अनुगमन तथा लनर्मनाः समहूको अनगुमन तथा लनयमन िताा गने अलिकारी र िडा कायााियबाट हुनेछ । 

१२ खारेजी र बचाउाः यस अलिकार प्राप्त लनकायबाट िताा िएका समहूहरु यसै कायालिलि बमोलजम िताा िएको 

मालननेछ । 
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अनुसूलच-१ 

िफा ४ को उपिफा १ सँग सम्बलन्ित 

                                                  आमा समुह  समुह  दतायको िालग लदइने लनिेदनको ढाँचा 

श्री िताा अलिकारी ज्य ु 

सनुछहरी गाउँ कायापालिकाको कायाािय 

पोिाङ रोल्पा 

                          लिषर्ाः ..................... समुह /सलमलत दताय गररपाउँ। 

श्री ...................... को सहयोगमा हामी आफै  .................... मा संगलठत िई सनुछहरी गाउँपालिकाको  न ं

िडामा गठन गरेको हाम्रो गाररिा ...................  िताा गररपाउँ िनी लनम्न लििरण सलहत यो लनििेन गरेका छौ ँ। 

 

समूहको लििरणाः 

समहु/सलमलतको नामः .........................  .गठन लमलतः  

सनुछहरी गाउँपालिका िडा नं.                टोिः  

समहुको उदे्धश्यः              १ ......................................... 

                                     २.................................... 

                                     ३.................................................... 

समहू सिस्य संखयाः जनजातीःम...प.ु....िलितः  म.....प.ु... अन्यः म....प.ु.....जम्माः..म........जम्मा प.ु......कुि 

जम्माः  

पिालिकारीको नामः 

क्र.सं. पि नाम थर उमरे सम्पका  नं. शलैक्षक 

योग्यता  

िस्तित 

१        

२       

३       

४       

५       

६       

७        
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लनयलमत बैठक बस्ने लिनः  

प्रलत मलहना समहूको लहतकोष संकिन हुन सक्ने रु.  

हाि सम्म लहतकोषमा जम्मा रकम रु  

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

                                                                                                    समहु / सलमलत अगिुाको िस्तित 
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अनसुलुच-२ 

िफा ५ को उपिफा १ सँग सम्बलन्ित 

कृषक समहू िताा प्रमाण-पत्रको ढाँचा 

 

                 सुनछहरी गाउँपालिका 

  गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

                         पोिाङ रोल्पा 

समहू िताा नं.... 

                         ..........समूह दताय प्रमाण-पत्र 

                    समहुगत कायािाई सवु्यिलस्थत गि.ै......................लिषयगत/के्षत्रमा टेिा पयुााउने 

उदे्धश्यिे सनुछहरी गाउँपालिका िडा नं...............मा लमलत..............................मा गलठत  

श्री...............................समहुिाई यस कायााियको अलििेिमा िताा गरी यो प्रमाण –पत्र प्रिान गररएको छ ।  

समहु सदुृढीकरण िई सहकारीकरण तफा  उन्मिु हुनेछ िन्ने अपेक्षा गरीएको छ । 

    

िस्तितः...................... 

श्री............................... 

शािा प्रमिु 

मलहिा िाििालिका तथा ज्येष्ठ नागरी  शािा                                                              ........................................ 

                                                                                                  प्रमिु प्रशासलकय अलिकृत  

                                                                                                  लमलतः............................ 

 

      

       फोटो 

 


