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भाग-२ 

लिम्चङुबङु गाउँपालिकाको महहिा आमा समूह 
गठन तथा दताा कायाहिलि, २०७८ 

लिम्चङुबङु गाउँसभाको िैठकबाट स्िीकृत भएको ऐन, स्थानीय 
सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) 
बमोजजम लिम्चङुबङु गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र सम्बन्िी 
कायाहिलि २०७४ अनसुार सिासािरणको जानकारीको िालग 
प्रकाशन गररएको छ ।   

संबत ्२०७८ सारको कायाहिलि नं ०२  
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1 लिम्चङुबङु गाउँपालिकाको महहिा आमा समूह गठन तथा दताा कार्ाहिलि, २०७८ 

लिम्चङुबङु गाउँपालिकाको महहिा आमा समूह गठन तथा दताा कार्ाहिलि, २०७८ 

प्रस्तािना:-  

समाजको आिा भन्दा बहि जनसंख्र्ा आगटेको महहिाहरुिाई हिकासका हिलभन् न हिर्किापहरुमा 
प्रत्र्क्ष िा अप्रत्र्क्ष रुपमा संिग् न नगराउँदा सम्म आलनबानीहरु एिं सामाजजक मलु्र् मान्र्ताहरुमा 
आमिु पररितान हनु सक्दैन । लिम्चङुबङु गाउँपालिकामा महहिा आमा समूहहरुको गठन तथा 
व्र्िस्थापनिाई सहज तथा लनर्म संगत बनाउने  उदे्दश्र्िे स्थानीर् सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ 
को दफा १०२ को उपदफा (२) बमोजजम लिम्चङुबङु गाउँ कार्ापालिकािे र्ो कार्ाहिलि बनाईएको 
छ ।  

पररच्छेद १ 

संजक्षप्त नाम र पररभाषा 
१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भ :- (१) र्स कार्ाहिलिको नाम लिम्चङुबङु गाउँपालिकाको महहिा आमा 
समूह दताा कार्ाहिलि, २०७८ रहेको छ ।  

(२) र्ो कार्ाहिलि लिम्चङुबङु गाउँ कार्ापालिकाबाट पाररत भएको लमलतबाट िाग ुहनुेछ ।  

(३) र्ो कार्ाहिलि गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र िाग ुहनुछे ।  

(४) हिषर् िा प्रसंगिे अको अथा निागेमा र्स कार्ाहिलिमा  

  क) गाउँपालिका भन् नािे लिम्चङुबङु गाउँपालिका सम्झन ुपदाछ ।  

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

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

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

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

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

 छ) महहिा आमा समूह भन् नािे र्स कार्ाहिलि अन्तगात गठन तथा दताा भएको समूह सम्झन ु
पदाछ । 

झ) शाखा भन् नािे महहिा, बािबालिक, ज्रे्ष्ठ नागररक तथा सामाजजक हिकास शाखा सम्झन ु
पदाछ ।  

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

२. महहिा आमा समूह गठन प्रहिर्ा :-  

क) महहिा आमा समूह प्रत्रे्क िडामा गाउँ कार्ापालिकािे तोकेको संख्र्ामा रहने छन । 
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ख) एउटा समूहमा २० देजख ५० घर िरुी िा सो भन्दा पलन बिी घर िरुीको सदस्र्हरु 
रहनेछन ।  

ग) प्रत्रे्क समूहमा देहार् बमोजजमको एक कार्ा समूह रहनेछन :- 

  क) अध्र्क्ष :- १  

  ख) कोषाध्र्क्ष :- १  

  ग) सजचि :- १  

  घ) ६ देखी ८ सदस्र्हरु   

घ) समूहका सदस्र्हरुको स्थानीर् हनु पनेछ । 

ङ) समूहका सदस्र्हरुको उमेर कजम्तमा २० िषा हनु ुपनेछ ।  

३. महहिा आमा समूहको बैठक: 
क) समूहको बैठक कजम्तमा पलन महहनाको एक पटक अलनिार्ा बस्न ुपने हनु्छ ।  

ख) समूहको बैठकको अध्र्क्षता अध्र्क्षको अनपुजस्थलतमा सजचिबाट हनुेछ ।  

४. बैठकमा छिफिका हिषर् िस्तहुरु:-  

समूहिे उजचत ठानेका हिषर् िस्तहुरु सजचििे एजेन्डामा राख् न पदाछ ।  

५. महहिा आमा समूहको कार्ाकाि  

क) महहिा आमा समूहको पदालिकारीहरुको पदाििी २ िषाको हनुेछ ।  

६. महहिा आमा समूह हिघटन हनुे प्राििान :-  

१. महहिा आमा समूहको सदस्र् संख्र्ा र घर िरुी तोहकएको सीमा भन्दा कम भएमा ।  

२. समूहको लनर्मलत बैठक नबसेमा   

३. समूहिे समाज पररितानको िालग खेल्न ुपने भलूमका नखेिेको भन् ने हिषर् गाउँ कार्ापालिका 
तथा शाखाबाट प्रमाजित भएमा, 

४. समूहको कोष, िाहषाक आम्दानी ,खचा तथा िागानीको प्रलतिेदन िाहषाक रुपमा पेश नभएमा  

 ७. महहिा आमा समूह गठन प्रहिर्ा :-  

१) प्रारजम्भक महहिा भेिा:  

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

ख) िडाको अध्र्क्ष िा नीजिे तोकेको महहिा जनप्रलतलनलि तथा िडा सजचिको उपजस्थलत 
अलनिार्ा गराउने ।  

ग) शाखा प्रमखु िा प्रलतलनलिको अलनिार्ा उपजस्थलत गराउने । 

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

   २. छिफिका हिषर्हरु :-  

    क) महहिा आमा समूहको भेिाका उदे्दश्र् र आिश्र्क्ता बारे जानकारी गराउने ।  
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    ख) महहिा आमा समूहको भेिाका हिषर् िस्त ुबारे जानकारी गराउने ।  

    ग) महहिा आमा समूहको सदस्र् बन् न इच्छुक महहिाहरुको नामाििी तर्ार गने। 

 

८. महहिा आमा समूह दताा, नहिकरि :- 

क). महहिा आमा समूह दताा : 

१. समूह दतााको िालग आिश्र्क कागजात:-  

महहिा आमा समूह  गठन गने उदे्दश्र् खिुाएर कार्ाािर् प्रमखु समक्ष लनिेदन ददने ।  

२. समूह दताा गरी पाउँ भन् ने बारेमा अनसूुची -१ बमोजजमको लनिेदन ।  

३. सम्बजन्ित िडा कार्ाािर्को लसफाररस । 

४. शाखाबाट प्रदान गररएको हििानको १ प्रलत।  

५. कार्ा सलमलतका सदस्र्हरुको फोटो सहहतको व्र्जक्तगत हििरि  हििानमा अलनिार्ा राख् ने ।  

६. कार्ा सलमलतका सदस्र्हरुको नागररकता प्रमािपत्रको प्रलतलिहप । 

७. समूह गठन गदाा आव्हान गररएको आम भेिाको लनिार् ।  

८. समूहको आफ्नै छाप, िेटर पैडमा समूहको अध्र्क्ष िा उपाध्र्क्षबाट अनसूुची-१ अनसुारको 
लनिेदन । 

१३. समूह दताा प्रहिर्ा :- 

१) िडा कार्ाािर्को लसफाररस सहहत अनसूुची-१ अनसुारको शाखामा  लनिेद ददने ।   

२) शाखािे सम्बजन्ित िडा, व्र्जक्तहरु, टोि हिकास सहकार्ा संस्थासँग जाँचबझु गना सक्ने ।  

३) प्राप्त कागजातहरुको र्हकन गरी तोहकएको दताा शलु्क जम्मा गरेको रलसद सहहत शाखाबाट 
दताा गने स्िीकृतीको िागी हटप्पिी तर्ार पारी लनिार्ाथा कार्ाािर् प्रमखु िा तोहकएको 
अलिकारी समक्ष पेश गने ।  

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

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

१४. नहिकरि  

१. समूहको नहिकरि िाहषाक रुपमा असार मसान्त सम्म गनुा पछा ।  

२. समूहको नहिकरि गदाा कुनै शलु्क िाग् ने छैन । 

३. समूह नहिकरिका िालग आिश्र्क कागजात :- 

 क) नहिकरिको िालग आिेदन   

 ख) सक्कि दताा प्रमािपत्र  

 ग) तोहकएको नहिकरि शलु्क लतरेको रलसद 
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 घ) िडाको लसफाररस । 

५. नहिकरि अलभिेख सम्बजन्ित शाखािे राख् न पनेछ।  

 

 

अनसूुची १ 

महहिा आमा समूहको हििान (नमनुा) 

प्रस्तािना:- 

बचत सङ्किन तथा पररचािन, गाउँपालिकाबाट हिलनर्ोजजत हिहिि कार्ािम सञ् चािन, सीप हिकास 
कार्ािम सञ् चािन तथा व्र्िस्थापन गरी आर् िदृ्धी गरी आत्मलनभार हनुको िालग लिम्चङुबङु 
गाउँपालिक िडा नं ........ को ...............................मा लिम्चङुबङु गाउँपालिका महहिा 
बािबालिका, ज्रे्ष्ठ नागररक तथा सामाजजक हिकास शाखा श्री 
......................................................... महहिा हिकास आमा समूह गठन गर्ौ । 

१. प्रारजम्भक:-  

१.१ संजक्षप्त नाम र प्रारम्भ :- 

   क) र्स आमा समूहको नाम श्री ...................................................महहिा हिकास आमा 
समूह रहनेछ ।  

  ख) र्ो हििान लिम्चङुबङु गाउँपालिकाको कार्ाािर्मा दताा भए पछी तरुुन्त िागू हनुेछ ।  

१.२ पररभाषा:- 

हिषर् िा प्रसंगिे अको अथा निगाएमा र्स हििानमा  

क) आमा समूह भन् नािे र्स हििानमा उल्िेजखत बचतकोष संकिन तथा पररचािन, लसप हिकास 
कार्ािम आदद सञ् चािन तथा व्र्िस्थापन, महहिा सशजक्तकरि सम्बजन्ि कार्ािम सञ् चािन गरी 
आर् िदृ्धी देखी महहिा अलिकारको रक्षा गदै आत्मलनभार हनु संगदठत महहिाहरुको आमा समूहिाई 
जनाउँछ । 

ख) सदस्र् भन् नािे प्रचलित कार्ाहिलि बमोजजम आमा समूहको उदे्दश्र् बमोजजम हििानको दफा ३ 
अनसुार सदस्र्ता लिएको महहिा सम्झन ुपदाछ ।  

ग) कार्ासलमलत भन् नािे कार्ाहिलि बमोजजम लनिााजचत पदालिकारीिाई सम्झन ुपदाछ ।  

घ) सािारि सभा भन् नािे र्स हििानको दफा ४ बमोजजम गदठत सभािाई सम्झन ुपदाछ ।  

१.३ आमा समूहको छाप  

र्स सलमलतको नाम श्री ......................................... महहिा हिकास आमा समूह सािको हनुेछ ।  

१.४ आमा समूहको कार्ाािर्  

र्स आमा समूहको कार्ाािर् लिम्चङुबङु गाउँपालिका िडा नं ............, ...................... टोिमा 
रहने छ । 
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१.५ आमा समूहको दताा :- 

लिम्चङुबङु गाउँपालिकाको कार्ाािर्मा दताा गनुा पदाछ ।  

२. उदे्दश्र् तथा कार्ा: 
२.१ उदे्दश्र् 

   सदस्र्हरुको सामाजजक, आलथाक, व्र्िसाहर्क लसप, आर् आजान, सश्क्तीकरििाई ध्र्ानमा राखेर 
देहार् बमोजजम आमा समूहको उदे्दश्र् हनुेछ :- 

   क) व्र्िसाहर्क लसप हिकासबाट उत्प्ररेरत भई उत्पादन िहृद्धका िागी एकजटु भई काम गने ।  

   ख) सदस्र्हरुको आलथाक तथा सामाजजक जीिनस्तर उठाउने । 

   ग) सदस्र्हरुमा स्िाििम्बन, पारस्पररक सहर्ोग र लमतव्र्हर्ताको भािनाको हिकास गने । 

  घ) सदस्र्हरुमा महहिा हक हहत सम्बन्िी कानूनी ज्ञानको प्रसार गने।  

  ङ) समग्रमा महहिा सश्क्तीकरि गरी महहिा हहंसा रहहत समाजको लनमााि गने ।  

  मालथ उल्िेजखत उदे्दश्र्हरुको प्राप्तीका िागी देहार् बमोजजमको कार्ार्ोजना हनुेछ :- 

  क) व्र्ािसाहर्क लसप लसकेर आर् आजान गदै आलथाक समदृ्धीको आिार तर् गने ।  

  ख) उन् नत प्रहििीको प्रर्ोग गने गराउने   

  ग) सदस्र्हरुको लसप हिकासका कार्ािमहरु तजुामा गरी सञ् चािन गने ।  

  घ) आमा समूहको िाहषाक र्ोजना तर्ार गरी िागू गने ।  

  ङ) बचत संकिन, पररचािन, सदस्र्हरुिाई ऋि प्रिाह गने । 

  च) महहिा सश्क्तीकरि , चेतनामिुक कार्ािम सञ् चािन गने ।  

  छ) आमा समूहिे मनालसब मानेका अन्र् कार्ािमहरु सञ् चािन गने ।  

३.१ सदस्र्ता  

एउटै उदे्दश्र् र समान आलथाक अिस्था भएका र र्स आमा समूहको हििानको पररलि लभत्र रहने इच्छा 
भएका व्र्जक्तहरु आमा समूहको सदस्र् हनुेछन । 

  सदस्र्ताको िागी र्ोग्र्ता :-  

  १. आमा समूहको उदे्दश्र् अनरुुप काम गना इच्छुक भएको । 

  २. आमा समूहको हििान अनसुार काम गना मञ् जरुी भएको । 

  ३. २० िषा परुा भएको । 

३.२ सदस्र्ता कार्म नरहने अिस्था  

कार्ासलमलतिे लनम् न अिस्थामा सदस्र्हरुिाई सदस्र्ताको िागी अर्ोग्र् ठहराई सदस्र्ता समाप्त गना 
सक् नेछ : 
क) तोहकएको मालसक बचत तथा अन्र् लतनुापने रकम ६ महहना सम्म नलतरेमा । 

ख) हििान हिपररत कार्ा गरेमा िा आमा समूहको रकम िा कागजात हहनालमना गरेमा ।  

ग) सदस्र्ताबाट राजजनामा ददएमा । 

घ) फौजदारी अलभर्ोग िागी प्रमाजित भएमा ।  
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ङ) मतृ्र् ुभएमा । 

च) आमा समूहको लसद्धान्त िा प्रलतष्ठामा आचँ आउने कार्ा गरेमा ।  

छ) प्रचलित लनर्मा अनसुार स आमा समूहको सदस्र्ताबाट लनिम्बन हनुे कार्ा गरेमा ।  

 

३.३ कार्ा सलमलतको गठन हिलि:-  

क) कार्ा सलमलतमा ७ देखी ११ जना सदस्र् रहन ेछन ।  

ख) कार्ा सलमलतमा १ अध्र्क्ष, १ उपाध्र्क्ष, १ कोषाध्र्क्ष तथा १ सजचिको पद सोपान रहनेछ । 

ग) कार्ा सलमलतमा ३ देखी ७ सदस्र् रहनेछन। 

घ) कार्ा सलमलतको कुनै पद खािी भएमा बैठकबाट बहमुतिे स्िीकृत गरी उक्त पदपतुी गररनेछ ।  

 

३.४ कार्ा सलमलतको काम, कताव्र् र अलिकार  

 क) अध्र्क्षको काम, कताव्र् र अलिकार  

    १. बैठकको अध्र्क्षता गने ।  

    २. आिश्र्क्ता अनसुार आमा समूहको बैठक बोिाउने ।  

    ३. आमा समूहिे माँग गरे अनसुार हिर्किापहरु सञ् चािन गने।  

    ४. आमा समूहिाई हिर्ाजशि गराउने र उदे्दश्र् प्रालप्तका िालग आिश्र्क कार्ा गने।  

    ५. आमा समूहमा उठेको हििाद समािान गने । 

    ६. आमा समूहका सदस्र्िाई पत्राचार गना सजचििाई आिश्र्क सहजजकरि गने  

    ७. आमा समूहका सदस्र्हरुिाई हिर्ाजशि बनाई समन्िर् र सहकार्ामा कार्ा सञ् चािन गने।  

    ८. आमा समूहको िाहषाक कार्ार्ोजना तथा आलथाक प्रलतिेदन सािाजलनक गने  

    ९. आमा समूहको नाममा सञ् चालित बैंक खाता सञ् चािन गने  

    १०. आमा समूहको आलथाक प्रशासलनक लनर्न्त्रि गने 

    ११. शाखािे तोकेको अन्र् काम गने ।  

ख) उपाध्र्क्षको काम, कताव्र् र अलिकार: 
    १. अध्र्क्षको अनपुजस्थलतमा अध्र्क्षिे गने कार्ा गने ।  

     २. अध्र्क्षिे गने कार्ामा सहर्ोग समन्िर् गने ।  

     ३. सलमलत तथा शाखािे तोकेको अन्र् काम गने ।  

ग) सजचिको काम, कताव्र् र अलिकार: 
  १. अध्र्क्षको परामशामा बैठक बोिाउने।  

  २. बैठको एजेन्डाहरुको तर्ारी गने ।  

  ३. लनिार् पजुस्तका तर्ार तथा लनिार् िेखन गने । 

  ४. आमा समूहको लनिार्हरु सािाजलनक गने ।  

  ५. आमा समूहका कागजातहरु सरुजक्षत राख् ने । 
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  ६. आमा समूहको सूचना अलिकारीको काम गने । 

  ७. आमा समूहिे तोकेको अन्र् काम गने।  

घ) कोषाध्र्क्षको काम, कताव्र् र अलिकार : 

 १. आमा समूहको अध्र्क्ष, कोषाध्र्क्षको नाममा संर्कु्त दस्तखतमा आमा समूहको खाता सञ् चािन 
गने ।  

 २. आमा समूहको सबै कोषको हहसाब, हकताब चसु्त दरुुस्त राख् ने।  

 ३. सलमलतिे तोकेको अन्र् काम गने ।  

ङ) कार्ा सलमलतका सदस्र्हरुको काम, कताव्र् र अलिकार  

  १. आिश्र्क्ता अनसुार समूहका सदस्र्हरुिाई सल्िाह र सझुाउ ददने ।  

  २. कार्ा सलमलतिे तोकेको अन्र् काम गने ।  

  ३. सबैको जजम्मेिारी बराबरी हो भनी हरेक बैठकमा अलनिार्ा उपजस्थत भई छिफि गरी नर्ा 
हिर्किाप सञ् चािनका िालग आमा समूहको सलमलतमा सझुाि ददने ।  

३.५ कार्ा सलमलतको पदाििी  

१. कार्ा सलमलतका पदालिकारीकहरुको पदाििी छनौट भएको लमलत देखी २ िषाको हनुेछ ।  

२. कार्ा सलमलतका पदालिकारीहरुको कार्ा अििी समाप्त हनु भन्दा २ महहना अगाडीनै नर्ा कार्ा 
सलमलतिाई आफ् नो जजम्मामा रहेको सम्पिुा कागजपत्र र हहसाब, हकताब सम्पिुा सदस्र्हरुको 
उपजस्थलतमा बैठक राखी भपााई गराई सजचििाई जजम्मा ददन ुपनेछ । 

३.६ आमा समूह हिघटन:-  

आमा समूह हिघटन भए सदस्र्हरुको बचत रकम सदस्र्हरुिाईनै हफताा गनुा पनेछ ।  

३.७ आमा समूह छोड् न ेअिस्था  

  १. सदस्र्को मतृ्र् ुभएमा  

   २. बसाई सराई गरी अन्र्त्र गएमा  

  ३. हििाह भई अन्र्त्र गएमा  

 ४. ६० िषा उमेर भई हहडडुि गना असक्षम भएमा  

 

३.८ सदस्र्िे पाउने अिसर  

  १. सदस्र्िे बचत गरेको रकम नीजिाईनै हफताा गररनेछ ।  

  २. मतृ्र् ुभएको व्र्जक्तको हकमा नजजकको िारेसिाई समहुको बैठक राखी लनिार् गरी सािा, ब्र्ाज 
एकमषु्ट हफताा गररनेछ । 

 ३. कुनै संघ, संस्था िा कार्ाािर्बाट प्राप्त सेिा, सहुििा आिश्र्क्त हेरी समूहकको बैठकबाट लनिार् 
गरी पािो पािो गरी सबैिाई हितरि गररनेछ ।  

 ४. हिति सम्बन्िी मापदण्ड शाखाबाट िाग ुहनु सक्नेछ ।  
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अनसूुची २ 

सलमलत\समूह हिकास सलमलत दताा फारम 

१. दताा नं :-  

२. सलमलत\समूहको नाम :-  

३. ठेगाना :-  

४. जजल्िा:-                   िडा नं :-            टोि:-  

५. गठन लमलत:-  

६. जम्मा सदस्र् संख्र्ा :-  

७. सलमलतको िक्ष्र् :-  
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अनसूुची ३ 

सलमलत\समूह दतााको लनिेदन 

 

श्रीमान प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत ज्रू्  

लिम्चङुबङु गाउँपालिका 
गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर् । 

 

             हिषर्:- सलमलत\समूह दताा सम्बन्िमा । 

महोदर्,  

हामीिे.............................................................................................नामक महहिा हिकास 
सलमलत\समूह लिम्चङुबङु गाउँपालिका िडा नं ..... मा गठन गना चाहेको हनुािे              लिम्चङुबङु 
गाउँपालिकाको महहिा समूह दताा कार्ाहिलि, २०७८ बमोजजम  सलमलत\समूह दताा गनाका िागी देहार्को 
हििरि खोिी आिदेन ददएका छौ । प्रस्ताहित हििान ३ प्रलत, िडा कार्ाािर्को लसफाररस पत्र तथा कार्ा 
सलमलतका पदालिकारीहरुको नेपािी नागररकताको प्रलतलिहप र्सै लनिदेनसाथ संिग् न गररएको छ ।  

समूहको हििरि :-  

१. सलमलत\समूहको नाम ....................................................................रहन ेछ ।  

२. लिम्चङुबङु गाउँपालिका िडा 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.  सजचि     

५.  सदस्र्      

६.  सदस्र्     

७.  सदस्र्      

८.  सदस्र्     

९.   सदस्र्      

१०.  सदस्र्     

११.  सदस्र्     

 

 ५. सलमलत\समूहको मखु्र् आलथाक श्रोत :                                      भिददर् :- 
                                                           अध्र्क्ष  
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अनसूुची -४ 

महहिा सलमलत\समूह दताा प्रमाि -पत्र 

 

लिम्चङुबङु गाउँपालिका 
गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर् 

बाराहा, उदर्परु । 

दताा नं :              महहिा सलमलत\समूह दताा प्रमाि-पत्र ।               

महहिा सलमलत\समूह पद्धलतिाई सवु्र्िजस्थत गदै महहिा सजश्क्तकरि तथा हिकास कार्ािाई टेिा 
परु्ााउने उदे्दश्र्िे र्स उदर्परु जजल्िाको लिम्चङुबङु गाउँपालिका िडा नं ............ टोि 
.....................मा लमलत ...................... मा गदठत श्री ........................................महहिा 
सलमलत\समूहिाई र्स कार्ाािर्को अलभिेखमा दताा गरी लिम्चङुबङु गाउँपालिकाको महहिा महहिा 
सलमलत\समूह दताा कार्ाहिलि, २०७८ को दफा १२ बमोजजम र्ो प्रमाि-पत्र प्रदान गररएको छ ।   

 
 
 

लमलत:-                                        प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत 
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अनसूुची ५ 

नहिकरि रेकडा 
लिम्चङुबङु गाउँपालिका 

गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर् 

बाराहा, उदर्परु । 

महहिा हिकास सलमलत\समूहको नाम:-  

ठेगाना:-  

ि.सं  नहिकरि 
गरेको लमलत 

 

दताा नं  अििी  प्रमाजित गने 
पदालिकारीको 
हस्ताक्षर  

कैहफर्त 

देखी सम्म 

       

       

      

      

      

 
नोट: प्रत्रे्क िषा असोज मसान्त सम्म नहिकरि गराउन ुपनेछ ।  

 
 

आज्ञािे 

टाजान कुमार लिम्ब ु

(प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत) 

 

प्रकाजशत लमलतिः 2078/8/29 


