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गंगादेव गाउँपालिकाको महििा आमा समूि गठन तथा दताा कार्ाहवलि, २०७९ 

लमलतिः २०७९ असोज ०६ 

प्रस्तावना:-  

समाजको आिा भन्दा बहि जनसंख्र्ा आगटेको महििािरुिाई हवकासका हवलभन् न हिर्किापिरुमा 
प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष रुपमा संिग् न नगराउँदा सम्म आलनबानीिरु एवं सामाजजक मलु्र् मान्र्तािरुमा 
आमिु पररवतान िनु सक्दैन । गंगादेव गाउँपालिकामा महििा आमा समूििरुको गठन तथा 
व्र्वस्थापनिाई सिज तथा लनर्म संगत बनाउने  उदे्दश्र्िे स्थानीर् सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ 
को दफा १०२ को उपदफा (२) बमोजजम गंगादेव गाउँ कार्ापालिकािे र्ो कार्ाहवलि बनाएको छ ।  

पररच्छेद १ 

संजक्षप्त नाम र पररभाषा 
१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भ :- (१) र्स कार्ाहवलिको नाम गंगादेव गाउँपालिकाको महििा आमा समूि 
गठन तथा दताा कार्ाहवलि, २०७८ रिेको छ ।  

(२) र्ो कार्ाहवलि गंगादेव गाउँ कार्ापालिकाबाट पाररत भएको लमलतबाट िाग ुिनुेछ ।  

(३) र्ो कार्ाहवलि गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र िाग ुिनुछे ।  

(४) हवषर् वा प्रसंगिे अको अथा निागेमा र्स कार्ाहवलिमा  

  क) गाउँपालिका भन् नािे गंगादेव गाउँपालिका सम्झन ुपदाछ ।  

  ख) गाउँ सभा भन् नािे गंगादेव गाउँपालिकाको गाउँ सभा सम्झन ुपदाछ । 

  ग) गाउँ कार्ापालिका भन् नािे गंगादेव गाउँपालिकाको गाउँ कार्ापालिका सम्झन ुपदाछ ।  

  घ) प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत भन् नािे गंगादेव गाउँपालिकामा कार्ारत प्रमखु प्रशासकीर् 
अलिकृत सम्झन ुपदाछ ।  

 ङ) ऐन भन् नािे स्थानीर् सरकार सञ् चािन ऐन २०७४ सम्झन ुपदाछ । 

 च) कार्ािम भन् नािे महििा बािबालिका तथा ज्रे्ष्ठ नागररक शाखाबाट सञ् चालित कार्ािम 
सम्झन ुपदाछ ।  

 छ) महििा आमा समूि भन् नािे र्स कार्ाहवलि अन्तगात गठन तथा दताा भएको समूि सम्झन ु
पदाछ । 

झ) शाखा भन् नािे महििा, बािबालिक, ज्रे्ष्ठ नागररक तथा सामाजजक हवकास शाखा सम्झन ु
पदाछ ।  

ञ) संस्था भन् नािे प्रचलित ऐन बमोजजम दताा भएका संस्थािाई सम्झन ुपदाछ । 

२. महििा आमा समूि गठनका लसमा :-  

क) महििा आमा समूि प्रत्रे्क वडामा गाउँ कार्ापालिकािे तोकेको संख्र्ामा रिने छन । 
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ख) एउटा समूिमा ३० देजख ५० घर िरुी वा सो भन्दा पलन बिी घर िरुीको सदस्र्िरु 
रिनेछन ।  

ग) प्रत्रे्क समूिमा देिार् बमोजजमको एक कार्ा समूि रिनेछन :- 

1. अध्र्क्ष -       १ जना 
2. उपाध्र्क्ष –     १ जना  

3. सजचव   -      १ जना  

4. सि-सजचव   -  १ जना  

5. कोषाध्र्क्ष -    १ जना  

6. बहिमा ११ जना सदस्र्िररुको कार्ासलमलत   

घ) समूिका सदस्र्िरुको स्थानीर् िनु पनेछ । 

ङ) समूिका सदस्र्िरुको उमेर कजम्तमा २० वषा िनु ुपनेछ ।  

च) एक महििा समिुमा एकाघरको (छुहिलभन्न नभएको) एक जना मात्र सदस्र् रिनेछ । 

छ) एक जना ब्र्जि एक भन्दा बहि समिुमा सदस्र् रिन पाइने छैन । 

ज) एकाघरको एक जना सदस्र् मात्र कुनै एक समिुमा सदस्र् रिन पाइने छ । 
३. महििा आमा समूिको बैठक: 

क) समूिको बैठक कजम्तमा पलन महिनाको एक पटक अलनवार्ा बस्न ुपने िनु्छ ।  

ख) समूिको बैठकको अध्र्क्षता अध्र्क्षको अनपुजस्थलतमा सजचवबाट िनुेछ ।  

४. बैठकमा छिफिका हवषर् वस्तिुरु:-  

क) समूििे उजचत ठानकेा हवषर् वस्तिुरु सजचविे एजेन्डामा राख् न पदाछ ।  

ख) बैठक कजम्तमा महिनामा एकपटक अलनवार्ा बस्न ुपने । 

५. महििा आमा समूिको कार्ाकाि  

क) महििा आमा समूिको पदालिकारीिरुको पदाविी ३ वषाको िनुेछ ।  

ख) कार्ा संचािक सलमलतको बहिमा २ कार्ाकाि भन्दा बहि संचािक सलमलतमा रिन पाइने छैन । 

६. महििा आमा समूि हवघटन िनु ेप्राविान :-  

१. महििा आमा समूिको सदस्र् संख्र्ा र घर िरुी तोहकएको सीमा भन्दा कम भएमा ।  

२. समूिको लनर्मलत बैठक नबसेमा    

३. समूििे समाज पररवतानको िालग खेल्न ुपने भलूमका नखेिेको भन् ने हवषर् गाउँ कार्ापालिका 
तथा शाखाबाट प्रमाजित भएमा, 

४. समूिको कोष, वाहषाक आम्दानी ,खचा तथा िागानीको प्रलतवेदन वाहषाक रुपमा पेश नभएमा  

 ७. महििा आमा समूि गठन प्रहिर्ा :-  

१) प्रारजम्भक महििा भेिा:  

क) सम्बजन्ित  टोिका सबै महििािरुको भेिा गराई कार्ािमको जानकारी गराउने ।  

ख) वडाको अध्र्क्ष वा नीजिे तोकेको महििा जनप्रलतलनलि तथा वडा सजचवको उपजस्थलत 
अलनवार्ा गराउने ।  
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ग) शाखा प्रमखु वा प्रलतलनलिको अलनवार्ा उपजस्थलत गराउने । 

घ) छिफिको एजेन्डा, लमलत, समर् र स्थान भेिा गराउन भन्दा ७ ददन अगावै सावाजलनक 
गने पनेछ ।  

   २. छिफिका हवषर्िरु :-  

    क) महििा आमा समूिको भेिाका उदे्दश्र् र आवश्र्िा बारे जानकारी गराउने ।  

    ख) महििा आमा समूिको भेिाका हवषर् वस्त ुबारे जानकारी गराउने ।  

    ग) महििा आमा समूिको सदस्र् बन् न इच्छुक महििािरुको नामाविी तर्ार गने। 

 

८. महििा आमा समूि दताा, नहवकरि :- 

क). महििा आमा समूि दताा : 

१. समूि दतााको िालग आवश्र्क कागजात:-  

महििा आमा समूि  गठन गने उदे्दश्र् खिुाएर कार्ाािर् प्रमखु समक्ष लनवेदन ददने ।  

२. समूि दताा गरी पाउँ भन् ने बारेमा अनसूुची -१ बमोजजमको लनवेदन ।  

३. सम्बजन्ित वडा कार्ाािर्को लसफाररस । 

४. शाखाबाट प्रदान गररएको हविानको १ प्रलत।  

५. कार्ा सलमलतका सदस्र्िरुको फोटो सहितको व्र्जिगत हववरि  हविानमा अलनवार्ा राख् ने ।  

६. कार्ा सलमलतका सदस्र्िरुको नागररकता प्रमािपत्रको प्रलतलिहप । 

७. समूि गठन गदाा आव्िान गररएको आम भेिाको लनिार् ।  

८. समूिको आफ्नै छाप, िेटर पैडमा समूिको अध्र्क्ष वा उपाध्र्क्षबाट अनसूुची-१ अनसुारको 
लनवेदन । 

9. समिुका सदस्र्िरुको फोटो सहितको व्र्जिगत हववरि  हविानमा अलनवार्ा राख् न े

१३. समूि दताा प्रहिर्ा :- 

१) वडा कार्ाािर्को लसफाररस सहित अनसूुची-१ अनसुारको शाखामा  लनवेदन ददने ।   

२) शाखािे सम्बजन्ित वडा, व्र्जििरु, टोि हवकास सिकार्ा संस्थासँग जाँचबझु गना सक्ने ।  

३) प्राप्त कागजातिरुको र्हकन गरी तोहकएको दताा शलु्क जम्मा गरेको रलसद सहित शाखाबाट 
दताा गने स्वीकृतीको िागी हटप्पिी तर्ार पारी लनिार्ाथा कार्ाािर् प्रमखु वा तोहकएको 
अलिकारी समक्ष पेश गने ।  

४) दताा प्रमाि पत्र तथा हविानको १ प्रमाजित प्रलतलिहप आवदेकिाई उपिब्ि गराई कार्ाािर्मा 
अलभिेख जनाउने एक अलभिेख रजजष्टर तर्ार गने ।  

५) अलभिेजखकरि प्रहिर्ा समाप्त भएपछी मात्र हविान िाग ुभएको मालननेछ ।   

१४. नहवकरि  

१. समूिको नहवकरि वाहषाक रुपमा असार मसान्त सम्म गनुा पछा ।  
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२. समूिको नहवकरि गदाा सोिी बषाको आलथाक ऐन शलु्क िाग्नेछ । र आलथाक ऐन 
बमोजजम नहवकरि हििाइ गरेमा सोहि बषाको आलथाक ऐन बमोजजम थप जररवाना िाग्नेछ । 

३. समूि नहवकरिका िालग आवश्र्क कागजात :- 

 क) नहवकरिको िालग आवेदन   

 ख) सक्कि दताा प्रमािपत्र  

 ग) तोहकएको नहवकरि शलु्क लतरेको रलसद 

 घ) वडाको लसफाररस । 

 ङ) बाहषाक रुपमा समिुिे गरेको कामका संजक्षप्त प्रलतवेदन अलनवार्ा । 

५. नहवकरि अलभिेख सम्बजन्ित शाखािे राख् न पनेछ।  

१५. चौमालसक तथा बाहषाक रुपमा कार्ा प्रलतवेदन गांउँपालिकाको सम्बजन्ित शाखामा पेश गनुा पने 
छ । सामाजजक कार्ा गदाा गाउँपालिकाको सम्बजन्ित शाखाबाट अलनवार्ा अनमुलत लिर्र गनुा पने । 

पररच्छेद –२ 

हवहवि 

16. समन्वर् सलमलतिः (१) समिुको कामको अनगुमन तथा समीक्षा गरी पषृ्ठपोषि प्रदान गना 
िरेक वडामा देिार्बमोजजमको समन्वर् सलमलत रिनेछ :- 

(क) वडाध्र्क्ष     - संर्ोजक 

(ख) वडा सलमलतका सदस्र्िरु    - सदस्र्  

(ग) वडा सजचव     - सदस्र् सजचव 

17. बािा अडकाउ फुकाउन सक्नेिः र्ो कार्ाहवलि कार्ाान्वर्नको िममा कुनै बािा अड्चन 
आएमा कार्ापालिकािे त्र्स्तो बािा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ । 

18. कार्ा सलमलत भङ्ग गना सक्नेिः सावाजलनक सम्पजिको हिनालमना गने, प्रचलित कानून लबपररत 
कार्ा गने तथा भ्रष्टाचार वा आलथाक हिनालमना गरेको पाइएमा त्र्स्तो कार्ासलमलतिाई 
सम्बजन्ित वडा सलमलतको लसफाररसमा कार्ापालिकािे भङ्ग गना सक्नेछ । र्सरी कार्ासलमलत 
भङ्ग भएको अवस्थामा एक महिना लभत्र र्सै कार्ावहवलि बमोजजम नर्ाँ कार्ा सलमलत गठन 
गनुा पनेछ। 

19. कार्ाहवलि संशोिन तथा खारेज गना सक्नेिः (१) कार्ापालिकािे आवश्र्कता अनसुार र्ो 
कार्ाहवलि संशोिन तथा खारेज गना सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम र्ो कार्ाहवलि खारेज भएको अवस्थामा र्स कार्ाहवलि बमोजजम 
स्थापना तथा सञ्चािन भएका संस्थािरुको सम्पजि तथा दाहर्त्व कार्ापालिकाको नाममा 
िनुेछ। 
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अनसूुची १ 

महििा आमा समूिको हविान (नमनुा) 
..................................... को हविान – 20...... 

प्रस्तावना  

देशको आिा भन्दा बहि जनसंख्र्ा ओगटेको महििािरु िाई समाजको हवकास लनमाािको कार्ामा लनकै 
पछीपरेको छ । र्स्तो अवस्थामा महििा देश हवकासको मखु्र् मेरुदिड िो भने्न मान्र्ताका साथ 
महििािरुिाई सामाजजक एवं संगठनको माध्र्मबाट समेट्दै देश हवकासको मिान कार्ामा िगाउन े
सरसफाई, कृहष, वन संरक्षि, जशक्षा, स्वास््र्, िगाएतका कार्ािरुको थािनीगरर सामाजजक हवकासमा 
सिर्ोग परु्ााउने िेतिेु महििा देश हवकासको सम्वािक शजि िदुाँ िदैु पनी अजशक्षा वेरोजगारी 
समस्र्ािे हपिोरी रिेको अवस्थामा संजघर् नेपािको संरचना अनसुार स्थालनर् स्तरमा नै जनताको 
मौलिक िक अलिकार तथा अन्र् हिर्ाकिापिरु संचािन गने ग्रलमन स्तरमा नै आर्मिुक कार्ािरु 
संचािन अथवा नेपाि  सरकारिे स्थालनर् सरकारिाई नै प्रलतर्ोजन गरेको िदुाँ सबैिे आ-आफनो 
स्थान बाट संरक्षि सम्बिान र हवकास गने उदे्यश्र्िे गंगादेव गाउँपालिका आमा समिु दताा कार्ाहवलि, 
२०२०७९  को अलिनमा रहि र्स .....................................को ............ को स्थापना गररएको 
िो ।  

पररच्छेद – १ 

प्रारजम्भक 

१. समिुको नामिः “.....................................”  रिनेछ ।  

 

(क) समिु रिने ठेगानािः ...................................... रिनेछ। आवश्र्िा अनसुार स्थालनर् 
अलिकारीको जस्वकृतमा अन्र् गाउँपालिकािररुमा पलन शाखा कार्ाािर् तथा सम्पका  कार्ाािर् 
खोल्न सहकने छ ।  

(ख) समिुको कार्ाक्षेत्रिः र्स समिुको कार्ाक्षेत्र आवश्र्िा अनसुार रोल्पा जजल्िा भरी िनुेछ ।  

२. पररभाषािः हवषर् वा प्रसंगिे अको अथा निागेमािः- 

क) “समिु” भन्नािेिः र्स ..................................... बजुझनेछ ।  

ख) “सदस्र्” भन्ननािेिः र्स समिुको सािारि मानाथा कार्ा सलमलत र आजजवन सदस्र्िाई जनाउदछ 
।  

ग) “कार्ा सलमलत” भन्नािेिः समिुको कार्ा सलमलतिाई जनाउने छ ।  

घ) “सभा” भन्नािेिः र्स हविान बमोजजम बसेको सािारि र  हवशेष सािारि सभािाई समेत 
जनाउदछ ऽ  

ङ) “लनर्मावलि” भन्नािेिः र्स हविान बमोजजम बने्न लनर्मावलि जनाउनेछ ।  

च) “सािारि सभा” भन्नािेिः र्स संस्थाको सदस्र्ता लिएका सम्पिुा व्र्जििरुको भेिािाई जनाउनेछ 
।  

छ) “स्थालनर् अलिकारी” भन्नािेिः गाउँपालिका प्रमखु िाई जनाउने छ ।  
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३. समिुको छाप  र जचन्ििः र्स समिुको छाप र जचन्ि लनम्न बमोजजम िनुेछ ।  

गोिो घेरा लभत्र सबै भन्दा माथी समिुको नाम “.....................................” िेखेको िनुेछ । लबच 
भागमा महििा िरुको जचत्र िनुेछ । त्र्सको ति समिुको स्थापना लमलत २०७६ िनुेछ र अन्तमा 
संस्थाको ठेगाना गंगादेव ..................................... रोल्पा रिनेछ ।  

 

 
पररच्छेद – २ 

उदे्यश्र् 

४. समिुको उदे्यश्र्िरुिः र्स समिुको उदे्यश्र् देिार् बमोजजम िनुेछ र र्ो समिु गैर राजनैलतक मनुाफा 
रहित जनहितकारी समिु िनुेछ ।  

क) जालतर् छुवाछुत भेदभाव हवरुद्ध सहिर् भएर काम गने । 

ख) स्वाविजम्म कार्ािम संचािन गरर रोजगाररको अवसरको सजृना गने । 

ग) ग्रलमि स्तरका हवकास लनमाािको कार्ा मा सहिर् भएर कार्ा गने ।  

घ) महििािरुिाई समिुगत रुपमा कृहष, जशक्षा, तालिमको व्र्वस्था गने ।  

ङ) खानेपानी, पानी घि, हवद्यलुतर् उपकरि घि, स्वास््र्, सरसफाई तथा जशक्षा क्षेत्रको हवकासमा 
सूचना मिुक कार्ािम ल्र्ाउने ।  

च) आिलुनक कृहष सम्बजन्ि कार्ािम ल्र्ाउने ।  

छ) वन संरक्षि सम्बिानका िागी कार्ािरु गने ।  

५. समिुको उद्यश्रे् प्राप्त गना गररन ेकामिरुिः र्स समिुिे उदे्यश्र् प्राप्त गना तपजशिका काम िरु 
गनेछ ।  

क) समिुिे प्रजचित नेपािको काननु बमोजजम सम्बजन्ित लनकार्बाट अनमुलत वा इजाजत प्राप्त गरर 
मात्र उपरोि उदे्यश्र् कार्ाान्वर्न गनेछ ।  

ख) समिुको िागी आवश्र्क पने घर जग्गा खररद, भवन लनमााि गने वा भाडामा लिनेछ र कम्प्र्टुर, 
टेलिफोन, टाइपराइटर, फ्र्ाक्स, र नेट जस्ता कार्ाािर् सामान तथा सवारी सािन खररद गनेछ वा 
भाडामा लिई प्रर्ोग गनेछ ।  

ग) समिुिाई आवश्र्क पने कमाचारी लनर्जुि गने तथा लतनको सेवाका शतािरु लनिाारि गनेछ ।  

घ) समिुमा प्राप्त रकम बैंकमा जम्मा गरर बैंक खाता संचािन गनेछ ।  

ङ) अन्र् आवश्र्क कुरािरु 

 

पररच्छेद – 3 

सदस्र्ता 
६. सदस्र्ता वलगाकरििः सदस्र्ताको वलगाकरि लनम्न बमोजजम िनुछे ।  

क) सािारि सदस्र्  

ख) आजजवन सदस्र् 
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ग) मानाथा सदस्र् 

घ) सल्िािकार सदस्र्  

७. सदस्र्ता प्रालप्तका िागी आवश्र्क र्ोग्र्तािः सदस्र्ता प्रालप्तका िागी आवश्र्क र्ोग्र्ता लनम्न 
बमोजजम िनुछे ।  

क) २० वषा उमेर पगेुको नेपािी नागररक  

ख) नैलतक पतन िनुे गरर फौजदारर तथा भ्रष्टाचारको अलभर्ोगमा सजार् नपाएको  

ग) मगज नहवलग्रएको  

घ) समिुको  हविान अनसुारको लनर्म पािना गने व्र्जि 

८. समिुको सदस्र् लनर्जुि िनु वा बािाि रिन नसक्न ेअवस्थािः देिार्का कुनै व्र्जि समिुको सदस्र् 
पदमा लनर्जुि िनु सक्ने छैन ।  

क) गैर नेपािी नागररक र 20 वषा उमेर परुा नगरेको  

ख) मगज हवलग्रएको वा बौिाएको  

ग) कुनै प्रकारको चोरी,  ठगी, कृत्र् वा जािसाझी गरेको वा आफ्नो जजम्माको िनमाि अनालिकृत 
तवरिे मासेको वा दरुुपर्ोग गरेको वा भ्रष्टाचार गरेको अलभर्ोगमा अदाित बाट कसरुदार ठिरी 
सजार् पाएको ।  

घ) सम्बजन्ित समिुको काममा लनजज स्वाथा भएको ।  

ङ) सदस्र्ता शलु्क बझुाउन बाँकी रिेको ।  

९. देिार् अवस्थामा कुनै व्र्जि समिुको सदस्र्तामा बिाि रिन ेछैनिः  

क) दफा ८ को उपदफा (१) बमाजजम सदस्र् पदमा लनर्िु िनु नसक्ने भएमा । 

ख) समिुको सािारि सभाबाट ७५ प्रलतशत बिमुतिे समिुको सदस्र् पदबाट िटाउने प्रस्तावपास 
भएमा ।   

ग) सदस्र्िे आफ्नो पदबाट ददएको राजजनामा जस्वकृत भएमा  

घ) समिुको काम कावााहिमा वेइमालन बदलनर्त गरेको कुरा अदाित बाट प्रमािीत भएमा । 

ङ) र्स हविान बमोजजम समिुिे गना निनुे भलन तोहकएको कुनै कार्ा गरेमा ।  

च) कुनै व्र्जििाई र्ो समिुको सदस्र्मा लनर्जुि िनु वा बािाि रिन अर्ोग्र् ठिर गनुा भन्दा अगाडी 
समिुिे लनजिाई सो कुराको सूचना ददई सफाईको सवतु पेश गने मौका ददन ुपदाछ ।  

१०. दस्र्ता शलु्क र सदस्र्ता प्रदान गने हवलििः  

क) सािारि सदस्र्िः र्स समिुको सािारि सदस्र्ता लिन इच्छुक व्र्जििाई कार्ा सलमलतको 
लनिार्अनसुार सदस्र्ता शलु्क रु १०० (रु एक सर्) िई सदस्र्ता प्रदान गररनेछ । र्स्तो सदस्र्िाई 
प्रत्रे्क वषाको अषाि मसान्त सम्म रु २५ (पच्चीस) बझुाई सदस्र्ता नहवकरि गरर सक्न ुपनेछ । 
अन्र्था प्रलत महिना रु २० का दरिे थप दस्तरु िाग्नेछ । र्दद ६ महिनासम्म पलन सदस्र्ता 
नहवकरि नगरेमा सदस्र्ता स्वतिः खारेज भएको मालननेछ ।  
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ख) आजजवन सदस्र्तािः र्स समिुका आजजवन सदस्र्ता लिन इच्छुक व्र्जििाई कार्ा सलमलतको 
लनिार् अनसुार आजजवन सदस्र्ता प्रदान गररनेछ । आजजवन सदस्र्ता शलु्क रु ५०० िाग्नेछ । 
आजजवन सदस्र्िे सदस्र्ता नहवकरि गना पने छैन ।  

ग) मानाथा सदस्र्िः समिुिाई हवषशे र्ोगदान परु्ााउने स्वदेजश तथा हवदेशी कुनै पलन व्र्जििाई कार्ा 
सलमलतको लनिार् अनसुार मानाथा सदस्र्ता प्रदान गररनेछ । र्स्तो सदस्र्िाई कुनै शलु्क पलन िाग्न े
छैन र कुनै मतालिकार पलन रिने छैन ।  

घ) सल्िािकार सदस्र्तािः र्स समिुिाई आवश्र्क सल्िाि सझुाव ददन सक्ने बहिमा ५ जना 
व्र्जििाई कार्ा सलमलतको लनिार् अनसुार सल्िािकार सदस्र्ता प्रदान गना सहकने छ । र्स्तो 
सदस्र्िाई कुनै पलन शलु्क िाग्ने छैन र कुनै मतालिकार पलन रिने छैन ।  

 

पररच्छेद-४ 

सािारि सभा तथा बैठक सम्बन्िी व्र्वस्था 
११. समिुको सभा वोिाउन ेतररका र सभाको िागी ददन ुपने सूचना सम्बजन्ि कुरािरुिः  

१) र्स समिुको सािारि सभा देिार्को बमोजजम िनुेछ ।  

क) वाहषाक सािारि सभा 
ख) हवषशे सािारि सभा  

२) र्स समिुको प्रथम वाहषाक सािारि सभा समिु स्थापना भएको आलथाक वषा समाप्त भएको 
लमलतिे ४ (चार) महिना लभत्र गररनेछ र त्र्सपलछका वाहषाक सािारि सभारिरुपलन आथाक वषा 
समाप्त भएको लमलतिे २ महिना लभत्र नै गररनेछ ।  

३) र्स समिुको वाहषाक सािारि सभा गनाका िागी १५ ददन अगावै र हवषशे सािारि सभा गनाका 
िागी कजम्तमा ७ ददन अगावै सभा िनुे स्थान, लमलत र छिफि िनुे हवषर् समेत खोिी सबै 
सािारि सदस्र्िरुिाई सूचना ददइनेछ ।  

४) उपलनर्म(३) बमोजजम बोिाइएको सािारिसभा दफा १५ बमोजजमको गिपरुक समिु नपलुग 
सभा िनु नसेकेमा कजम्तमा ७ ददनको म्र्ाद लिइ पनुिः सािारिसभा बोिाइने ।  

 

१२. सािारिसभाको काम कताव्र् र अलिकारिः सािारिसभाको काम कताव्र् र अलिकार लनम्न 
बमोजजम िनुछे ।  

क) हविान संशोिन गने । 

ख) कार्ा सलमलतको लनवााचन गने ।  

ग) मिु हविान संग नवाजझने गरर लनर्मावलि तर्ार गने ।  

घ) समिुको लनलत कार्ािम तजुामा गने ।  

ङ) समिुका वजेट पाररत गने ।  

च) कार्ा सलमलतका पदालिकारीको उजचत मलु्र्ाङ्कन गरर परुस्कारको व्र्वस्था गने ।  

छ) समिु िाई आवश्र्क कमाचारी तथा िेखापररक्षकको व्र्वस्था गने ।  
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१३. कार्ा सलमलतिः  

क) कार्ा सलमलतको वाहषाक सािारिसभाबाट िनुे छ तर प्रथम वाहषाक सािारिसभा नभए सम्मको 
िागी लनम्नानसुार अध्र्क्ष तथा सदस्र्िरु रिेको कार्ा सलमलत िनेछ । 

कार्ा सलमलत 

अध्र्क्ष -       १ जना 
उपाध्र्क्ष –     १ जना  

सजचव   -      १ जना  

सि-सजचव   -  १ जना  

कोषाध्र्क्ष -    १ जना  

सदस्र्िरु -    .......... जना  

ख) र्स समिुमा िाि ........... जनाको कार्ा सलमलत िनुेछ ।  

ग) कार्ा सलमलतको कार्ाकाि ३ वषाको िनुेछ ।  

घ) वाहषाक सािारिसभा िनु ुभन्दा अगावै कुनै कार्ा सलमलतमा रिेको सदस्र्को पद ररि िनु 
आएमा बाँकी अवलिका िागी कार्ा सलमलत सदस्र्को लनर्जुि कार्ा सलमलतद्धारा गना सहकनेछ । कुनै 
सदस्र्को पद बीचमा ररि भएमा सो पदमा लनर्जुि भएको िो सो सदस्र्को बाँकी कार्ाकाि 
सम्मका िागी मात्र िनुेछ ।  

ङ) कार्ा सलमलतको वैठक आवश्र्िा अनसुार कार्ा सलमलतको अध्र्क्षिे बोिाउने छ । जम्मा 
सदस्र् संख्र्ाको ५१ प्रलतशत सदस्र्िे माग गरेमा अध्र्क्षिे कार्ा सलमलतको बैठक बोिाउन ुपने छ 
।  

च) कार्ा सलमलतको बैठकमा सदस्र् स्वंम उपजस्थत िनु ुपनेछ ।  

छ) सदस्र्िरुको जम्मा संख्र्ाको कजम्तमा ५१ प्रलतशत सदस्र्िरु उपजस्थत नभई कार्ा सलमतको 
बैठक िनुे छैन ।  

ज) कार्ा सलमलत बैठकको अध्र्क्षता सलमलतको अध्र्क्षिे गनेछ । अध्र्क्ष उपजस्थत नभएमा 
उपाध्र्क्षिे सजचव र कोषाध्र्क्षिे अध्र्क्षता गनेछ ।  

झ) कार्ा सलमलतको बैठकमा बिमुतको लनिार् मान्र् िनुेछ र मत बराबर भएमा अध्र्क्षिे लनिाार्क 
मत ददन सक्नेछ ।  

ञ) कार्ा सलमलतको बैठकमा छिफि भएको हवषर् र तत्सम्बन्िमा भएका लनिार्को हववरि 
(माइन्र्टु) छुिै हकताबमा िेजख राख्न ुपनेछ र सो लनिार् हववरिमा बैठकमा उपजस्थत सम्पिुा 
सदस्र्िरुको ५१ प्रलतशतिे सहि गनुा पनेछ ।  

ट) मालथका उपलनर्मिरुमा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएता पलन कार्ा सलमलतिे गना पाउने कुनै 
कामको सम्बन्िमा कार्ा सलमलतको सबै सदस्र्िरु लिजखत रुपमा सिमत भएमा त्र्स्तो सिमलतिाई 
लनिार् पजुस्तकामा संिग्न गरर त्र्स्तो काम बैठक हवना पलन गना सहकनेछ । उपरोि बमोजजम 
सिमलतिाई कार्ा सलमलतको बेठकको लनिार् सरि मालननेछ ।  
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ठ) समिुिे गने भलनएको सम्पिुा कार्ा कार्ा सलमलतको लनिार्बाट िनुेछ ।  

 

१३.१ कार्ा सलमतको काम कताव्र् र अलिकारिः कार्ा सलमतको लनिार् बाट िनुछे ।  

क) सािारि सभािे गरेका लनिार् कार्ाान्वर्न गने गराउने तथा कार्ाको मलु्र्ाङ्कन गने र अनगुमन 
गने ।  

ख) समिुको आचार संहिता तर्ार गरर पािना गने गराउने ।  

ग) आवश्र्क भएमा हवलभन्न उपसलमलतको लनमााि गरर कार्ाक्षेत्र तोक्ने ।  

घ) समिुिाई आवश्र्क कमाचारी तथा िेखापररक्षकको लनर्जुि गने ।  

ङ) कार्ा सलमलतिे पेश गनुा पने प्रस्ताविरु सािारि सभामा पेश गने ।  

च) आलथाक स्रोत संकिन गने ।  

छ) समिुको लनवााचन सम्बजन्ि व्र्वस्था गने ।  

 
 
 

पररच्छेद – ५ 

१४. पदालिकारीको काम कताव्र् र अलिकारिः  

१) अध्र्क्षको काम कताव्र्  अलिकारिः  

क) समिुको चि अचि सम्पतीको संरक्षि र रेखदेख गने ।  

ख) कार्ा सलमलतिे आर्ोजना गरेको सभा समारोिमा सभापलतत्व ग्रिि गने ।  

ग) सवि र सक्षम रुपमा नेततृ्व लिई समिुिाई अगाडी बिाउने ।  

घ) आवश्र्क परेमा लनिाार्क मत ददने  । 

ङ) हवलभन्न संघ संस्थाद्धारा आर्ोजजत कार्ािममा समिुको तफा  बाट प्रलतलनलित्व गने ।  

 

२. उपाध्र्क्षको काम कताव्र् र अलिकारिः 
क) अध्र्क्षको अनपुजस्थलतमा अध्र्क्षिे गनुा पने सम्पिुा कार्ा गने ।  

ख) अध्र्क्षको पद ररि भएमा कार्ा बािाक अध्र्क्षको रुपमा कार्ा गने ।  

ग) समिुको काममा सिर्ोग गने ।  

३. सजचवको काम कताव्र् र अलिकारिः 
क) कार्ाािर् रेखदेख गने । 

ख) अध्र्क्षको लनदेशन अनसुार बैठक बोिाउने ।  

ग) दैलनक कार्ा संचािन गना अध्र्क्षिाई सिर्ोग गने र प्राप्त मित्वपिुा हवषर्को वारेमा सलमलतमा 
जानकारी गराउने ।  

घ) अन्र् संघ संस्थासँग सम्बन्ि स्तापना गने ।  

ङ) समिुको आर्ोजनामा भएको कार्ािमको संचािन गने ।  

च) समिुको अलभिेख राख्न े।  
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४. सि-सजचवको काम कताव्र् र अलिकारिः 
क) सजचवको अनपुजस्थलतमा हविानमा उल्िेख भए बमोजजम सम्पादन गने कार्ा गने ।  

ख) सजचवको कार्ामा सिर्ोग गने ।  

५. कोषाध्र्क्षको काम कताव्र् र अलिकारिः 
क) आलथाक स्रोत तथा सािानको संरक्षि एवंम सम्बदान गरर आर्-व्र्र्को अलभिेख राख्न े। 

ख) समिुमा प्राप्त आलथाक सिर्ोग सदस्र्ता शलु्क एवंम अन्र् स्रोत बाट प्राप्त रकम सलमलतको लनिार् 
अनसुार खचा गने र त्र्सको हिसाब राख्न े। ऽ 

ग) वाहषाक आलथाक प्रलतवेदन सलमलतमा पेश गने ।  

घ) आर्मिुक ठोस कार्ािम ल्र्ाउन मद्यत गने ।  

६. सदस्र्िरुको काम कताव्र् र अलिकारिः 
क) बैठकमा बोिाएको बेिा उपजस्थत िनुे र छिफिमा भाग लिने । 

ख) कार्ा सलमलतको लनिार् अनसुार काम गने । 

ग) समिुको उदे्यह्य प्रालप्तको िागी कार्ा गने ।  

घ) सम्पिुा घरिरुी सदस्र् संख्र्ा हविान हकताबमा उल्िेख िनुेछ ।  

 

१५. गिपरुक संख्र्ािः सािारि सभाका कुि सदस्र् संख्र्ाको ६० प्रलतशतको प्रलतलनलित्व िनु ेगरर 
सािारि सदस्र्िरु उपजस्थत नभई सािारि सभाको काम कारवाहि िनुे छैन तर हविाको दफा ११ 
को उपदफा (४) मा उल्िेख भए बमोजजम पनुिः बोिाइएको सभाका कुि सदस्र् संख्र्ाको ५१ 
प्रलतशतको प्रलतलनलित्व िनु ेगरर उपजस्थत भएमा सभा गना बािा गने छैन ।  

 
 
 
 

पररच्छेद- ६ 

आलथाक व्र्वस्था 
१६. समिुको कोषिः  

१) समिुको आफ्नो एउटा छुिै कोष िनुेछ र सो कोषमा देिार् बमोजजम प्राप्त रकमिरु रिने छन 
। 

क) सदस्र्ता शलु्क र सदस्र्ता नहवकरि शलु्क वापत प्राप्त रकम ।  

ख) बसैिे सो इच्छािे ददएको रकम । 

ग) समिुको आफ्नै कार्ािमबाट प्राप्त रकम ।  

२) हवदेशी संस्थाबाट अनदुान रकम लिने भए समिुिे गाउँपालिकाको कार्ाािर् पररषदबाट पवुा 
जस्वकृत लिन ुपनेछ।  

 

१७. खाता संचािनिः  
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र्स समिुको वैिालनक रुपमा दताा भए पछी नजजकको बैंकमा समिुको अध्र्क्ष, सजचव र 
कोषाध्र्क्षको संर्िु दस्तखतबाट खाता संचािन गररनेछ तर खाता संचािन गदाा कोषाध्र्क्षको 
िस्ताक्षर अलनवार्ा िनुेछ ।  

 

१८. समिुको िेखा र िेखा पररक्षििः  

क) समिुको आर् व्र्र्को िेखा प्रचलित काननु बमोजजम िनुे छ ।  

ख) समिुको िेखा पररक्षि प्रजचित काननु बमोजजम रजजष्टडा िेखापररक्षकबाट िनुेछ ।  

ग) िेखा पररक्षि प्रलतवेदन र वाहषाक प्रलतवेदन सम्बजन्ित वडा कार्ाािर् र गाउँपालिकाको 
कार्ाािर्मा पेश गररनेछ ।  

घ) नेपाि सरकार वा स्थालनर् अलिकारीिे चािेमा जनुसकैु वखत पलन समिुको हिसाब हकताब जाँच्न 
वा जचाँउन सक्नेछ ।  

ङ) िेखा पररक्षकको लनर्जुि वाहषाक सािारिसभा बाट िनुेछ तर प्रथम वाहषाक सिारि सभा नभए 
सम्म िेखा पररक्षकको लनर्जुि कार्ा सलमलतबाट िनुेछ ।  

 

पररच्छेद—७ 

लनवााचन 

 १९. लनवााचन सम्बजन्ि व्र्वस्थािः र्स समिुको लनवााचन िरेक ३ वषामा िनुेछ । र्समा सािारि 
सदस्र्िरु मतादाता िनुेछन ।  

र्स हविानमा उल्िेख भएबमोजजम मिालिवेशनमा कार्ा सलमलत लनमााि गनाको िागी लतन सदस्र्ीर् 
लनवााचन सलमलत गठन गररनेछ । सो सलमलतिे मिु हविान सँग नबाजझने गरर लनवााचन पहिर्ा अनसुार 
लनवााचन गराउन ुपनेछ । लनवााचन सलमलतका पदालिकारीिे लनवााचनमा भाग लिन पाउने छैनन ्। 
लनवााचन सम्पन्न भए पश्चात लनवााचन सलमलत स्वतिः खारेज भएको मालननेछ ।  

 

२०. उम्मेद्धार िनु ेर्ोग्र्तािः  

क) २० वषा उमेर पगेुको नेपािी नागररकता प्राप्त गरेको ।  

ख) समिुको सािारि सदस्र् तथा आजजवन सदस्र् लिएको ।  

ग) कुनै पलन फौजदारी तथा भ्रष्टचार अलभर्ोग निागेको ।  

घ) सािारि सदस्र्ता प्राप्त गरेको १ वषा अवलि पगेुको ।  

ङ) मगज नहवलग्रएको ।  

 

२१. अहवश्वासको प्रश्ताविः  

क) प्रस्तलुत प्रहिर्ािः कार्ा सलमलतका कुनै पदालिकारीमाथी अहवश्वासको प्रस्ताव राख्न चािेमा सािारि 
सभाका कुि सदस्र् संख्र्ाको ६० प्रलतशत सदस्र्िरुिे लिजखत रुपमा अहवश्वासको प्रस्ताव सािारिसभा 
समक्ष पेश गना सक्नेछन ्।  
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ख) लनिार्िः मालथ उल्िेजखत प्रस्ताव उपर लनिार् गदाा सािारिसिाको कुि सदस्र् संख्र्को २/३ (दईु 
लतिाई) बिमुतको आवश्र्िा पनेछ । र्सरी गरेको लनिार् सवामान्र् िनुेछ । तर त्र्स्तो लनिार् िनु ु
अगावै सम्बजन्ित व्र्जििाई सफाइको मौका ददन वजन्चत गररनेछैन ।  

 

२२. हविान संशोिनिः सािारिसिाको कुि सदस्र् संख्र्को २/३ (दईु लतिाई) सदस्र्िरुिे लनस्कषा 
गरे पश्चात मात्र समिुको हविानको कुनै दफा संशोिन वा खारेजको िागी स्थालनर् अलिकारी समक्ष 
पठाउन ुपनेछ । स्थालनर् अलिकारीबाट जस्वकृत भए पश्चात मात्र आमा समिुिे कुनै दफा संशोिन 
वा खारेज भएको मालननेछ ।  

 

२३. हवलनर्म बनाउन सक्निेः  

समिुिे आफ्नो कार्ा संचािन गने सन्दभामा आवश्र्क हवलनर्म उपसलमलत र लनदेजशका बनाउन सक्नेछ 
र सो को जानकारी स्थालनर् अलिकारी िाई ददन ुपनेछ ।  

२४. तदथा सलमलतिः  

र्ो समिु स्थापना गरर दताा गराउनकािागी गदठत तदथा सलमलतिे ६ महिना लभत्र हविान अनसुारको 
लनवााचन कार्ा गनाकािागी सलमलतको गठन गनुा पनेछ । र्ो अवलिमा कार्ा सलमलतिे गरेका कामिरु 
र्स हविान अनसुार भएको मालननेछ ।  

 

२५. समिुको खारेजीिः  

क) सािारि सभािे आवश्र्क देखेमा हवषशे प्रस्ताव पाररत गरर समिु खारेज गना सकुनेछ ।  

ख) उपलनर्म १ (एक) बमोजजम खारेजीको प्रस्ताव पाररत गदाा सािारिसभािे खारेजीको कामका 
िागी एक वा एक भन्दा बिी लिजम्वडटरिरु र समिुको हिसाब हकताब जाँच गनाका िागी एक वा 
एक भन्दा बिी िेखापररक्षकिरु लनर्जुि गना सक्नेछ । लिजम्वडेटरिरु र िेखापररक्षकिरुको 
पाररश्रलमक सािारिसभािे तोहकर् बमोजजम िनुेछ ।  

ग) उपलनर्म २ (दईु) बमोजजम लनर्िु लिजम्वडेटर तथा िेखापररक्षकिे समिुको खारेजी सम्बन्िी 
काम कावााहि गनेछन ।  

घ) कुनै कारि र्ो समिु खारेज वा हवघटन भएमा र्स समिुको सम्पिुा चि अचि सम्पती 
गाउँपालिकाको नाममा िनुेछ ।  

 

२६. ऐन अनसुार िनुिेः  

र्स हविानमा उल्िेख नभएका कुरा िरु प्रचलित कानन बमोजजम िनुेछन र समिु दताा ऐन/कार्ाहवलि 
र प्रचलित काननु सँग बाजझन गएका कुरा िरु स्वतिः लनष्कृर् िनुेछन ्।  

 

२७. हवहवििः  

क) आमा समिुको सदस्र्ता पररचर् पत्र आमा समिुको नाम, व्र्जिको नाम नागररकता हववरिको 
िनुेछ ।  
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ख) नेपाि सरकार र स्थालनर् गाउपालिकाका अलिकारी िे ददएको लनदेशन कुनै पलन संस्था वा व्र्जििे 
सिै पािना गनुा पनेछ ।  

ग) र्ो समिु दताा गदाा तदथा सलमलतमा रिेका सबै व्र्जििरु र्स समिुको स्वतिः संस्थापक सदस्र् 
िनुेछन ्।  

 

२८. िामी “ .....................................” का लनम्न संस्थापकिरु र्स हविान बमोजजम कार्ा गना 
मन्जरु भई लनम्न साँछीको रोिबरमा हविानमा फोटो राखी सिी छाप गदाछौ ।  

 
 
 
संस्थापकको हववरििः  

समिुको नाम ................................. 
 
                   

सल्िािकारको हववरििः 
ि.स. नामथर  ठेगाना पेशा िस्ताक्षर  

१     

२     

३     

४     

५     

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 नहवकरि हवलििः  

 

समिुको नामिः श्री जशद्धगफुा महििा आमा समिु  

सदस्र्को नामिः  

पदिः  

ठेगानािः  

ना.प्र.प.नं  

प्रमािपत्र ददनेको  

नामिः ....................... पदिः ............................ 

 

 फोटो 

नहवकरि भएको लमलतिः                        िागेको रु  

जारी लमलतिः  

नहवकरि गने समिुको नामिः  

पद  
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अनसूुची २ 

सलमलत\समूि हवकास सलमलत दताा फारम 

१. दताा नं :-  

२. सलमलत\समूिको नाम :-  

३. ठेगाना :-  

४. जजल्िा:-                   वडा नं :-            टोि:-  

५. गठन लमलत:-  

६. जम्मा सदस्र् संख्र्ा :-  

७. सलमलतको िक्ष्र् :-  
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अनसूुची ३ 

सलमलत\समूि दतााको लनवेदन 

 

श्रीमान प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत ज्रू्  

गंगादेव गाउँपालिका 
गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर् । 

 

             हवषर्:- सलमलत\समूि दताा सम्बन्िमा । 

मिोदर्,  

िामीिे.............................................................................................नामक महििा हवकास 
सलमलत\समूि गंगादेव गाउँपालिका वडा नं ..... मा गठन गना चािेको िनुािे              गंगादेव 
गाउँपालिकाको महििा समूि दताा कार्ाहवलि, २०७९ बमोजजम  सलमलत\समूि दताा गनाका िागी देिार्को 
हववरि खोिी आवेदन ददएका छौ । प्रस्ताहवत हविान ३ प्रलत, वडा कार्ाािर्को लसफाररस पत्र तथा कार्ा 
सलमलतका पदालिकारीिरुको नेपािी नागररकताको प्रलतलिहप र्सै लनवेदनसाथ संिग् न गररएको छ ।  

समूिको हववरि :-  

१. सलमलत\समूिको नाम ....................................................................रिन ेछ ।  

२. गंगादेव गाउँपालिका वडा नं ........... टोि ............................................ 
३. सलमलतको उद्देश्र् ................................................................................. 
४. सदस्र् संख्र्ा :-  

पदालिकारीको नाम र ठेगाना :-  

ि. सं  नाम \थर  पद  शैजक्षक र्ोग्र्ता  उमेर  दस्तखत फोटो  

१.  अध्र्क्ष      

२.  उपाध्र्क्ष      

३.   कोषाध्र्क्ष      

४.  सजचव     

५.  सदस्र्      

६.  सदस्र्     

७.  सदस्र्      

८.  सदस्र्     

९.   सदस्र्      
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१०.  सदस्र्     

११.  सदस्र्     

...  ...     

 

 ५. सलमलत\समूिको मखु्र् आलथाक श्रोत :                                      भवददर् :- 
                                                           अध्र्क्ष 
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अनसूुची -४ 

u+ufb]j ufp“kflnsf 
ufp“ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

             ;fg8f “8f, /f]Nkf 
                                                             @)&#                                         n'lDagL k|b]z g]kfn 
 

 

 

 

 

 

 

 

Web: www.gangadevmun.gov.np 
E-Mail: gangadevmun@gmail.com            
Phone:९८२९५०९२४५ 
 

 

 

 

समुहको छाप 

आमा समुह दर्ाा प्रमाण पत्र 

दताा नं. ..............                                                                दताा लमलतिः  

 

श्री गंगादेव गाउँपालिकाको महििा आमा समूि गठन तथा दताा कार्ाहवलि, २०७९को दफा ८ बमोजजम गंगादेव गाउँपालिका वडा नं ............ टोि ..................... 
गदठत श्री ........................................ समूििाई र्स कार्ाािर्को अलभिेखमा दताा गरी गंगादेव गाउँपालिकाको महििा आमा समूि गठन तथा दताा 
कार्ाहवलि, २०७९को दफा ८  बमोजजम र्ो प्रमाि-पत्र प्रदान गररएको छ ।   

 

क) समिुको नामिः  

ख) ठेगानािः गंगादेव गाउँपालिका वडा नं ........... टोि............... 
ग) बगीकरििः सामाजजक समिु 

 

                                                                                          ................................... 
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अनसूुची ५ 

नहवकरि रेकडा 
गंगादेव गाउँपालिका 

गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर् 

सानडाडँा, रोल्पा । 

महििा हवकास सलमलत\समूिको नाम:-  

ठेगाना:-  

नहवकरि  

नहवकरि गने 
अलिकारी 

नहवकरि गरेको लमलत नहवकरि विाि रिन े
अवलि 

नहवकरि दस्तरु 
भौचर नं कार्ाािर्को 
छाप 

नहवकरि गने 
अलिकारीको 
दस्तखत 

 
 

    

     

     

नोटिः प्रत्रे्क आलथाक बषामा नहवकरि गरौँ । 

 
नोट: प्रत्रे्क वषा असोज मसान्त सम्म नहवकरि गराउन ुपनेछ ।  
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