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हलेसी तवुाचङु  नगरपाललका 

हलेसी तवुाचङु राजपत्र 
     खण्डः ४                                          संख्ाः                                         लिलतः २०७९।०९।२४ 

 भाग- २ 

हलेसी तवुाचङु नगरका्यपाललकाको का्ायल् द्धारा प्रकालित  

दलुछयि, खोटाङ  प्रदिे नं. १ नेपाल  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

हलेसी तवुाचङु नगरपामलकाको ववमभन्न सिूह गठन र सञ्चालनसम्वन्धी कार्यववमध, 
२०७९ 
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हलेसी तवुाचङु नगरपामलकाको ववमभन्न सिूह गठन र सञ्चालनसम्वन्धी कार्यववमध, २०७९ 

प्रस्तावनाः  स्थानीर् स्तरिा व्र्क्ति–व्र्क्तिहरु वीच मिमभन्न ववषर्गत क्षेत्रका सिूह मनिायण गरी सिूहगत कार्यलाई प्रथमिकता दििैं 

सिनु्नत र सिदृ्ध सिाजको स्थापना र ववकास गनय वाञ्छनीर् भएकोले, स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को िफा १०२ ले 
दिएको अमधकार प्रर्ोग गरी अक्तजरकोट गाउँ कार्यपामलकाको मिमत २०७९।०९।२४ िा िसेको िैठकले र्ो कार्यमिधी स्वीकृत 
गरी लाग ुगरेको छ । 

भाग–१ प्रारक्तम्भक 

१. संक्तक्षप्त नाि र प्रारम्भः  
               (१) र्स कार्यववमधको नािः हलेसी तवुाचङु नगरपामलकाको ववमभन्न सिूह गठन र सञ्चालनसम्वन्धी   
                  कार्यववमध, २०७9 रहेको छ ।  
    (२) र्ो कार्यववमध तरुुन्त लाग ुहनुेछ ।  
२. पररभाषाः ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा र्स कार्यववमधिा,–  
 (क) सिूह भन्नालेः िवहला आिा सिूह(स्वास््र् आिा सिूह), र्वुा सिूह सम्झन ुपछय र सो शब्िले नगर    
   कार्यपामलकाले मनणयर् गरी  तोकेका अन्र् ववषर् क्षेत्रसँग  सम्वक्तन्धत सिूहसिेतलाई जनाउँछ ।  
 (ख) कार्यववमध भन्नालेः हलेसी तवुाचङु नगरपामलकाको ववमभन्न सिूह गठन र सञ्चालनसम्वन्धी कार्यववमध, २०७५9 

लाई  सम्झनपुछय ।  
 (ग) पररवार भन्नालेः सिस्र्को पमत वा पत्नी, छोरा, िहुारी, अवववावहता छोरी, धियपतु्र, अवववावहता धियपतु्री,     
      िाि,ु आिा, सौतेनी आिा र आफूले पालन पोषण गनुयपने िाज,ु भाउज,ु भाइ, िहुारी, दििी र िवहनी  
       सम्झनपुछय । तर, सो शब्िले अंशिण्डा गरी वा िानो छुविई आ–आफ्नो पेशा व्र्वसार् गरी िसेको    
                     पररवारको सिस्र्लाई जनाउने छैन ।  
  (घ) ववधान भन्नालेः ववषर्गत सिूह सञ्चालनको लामग सिूहले तर्ार गरेको ववधानलाई सम्झनपुछय ।  
  (ङ)  िताय गने अमधकारी भन्नालेः सिूह िताय गनयको लामग नगरपामलकाले तोकेको अमधकृत स्तरको कियचारीलाई  
       सम्झनपुछय ।  

भाग–२ 
सिूह गठन तथा सञ्चालन 

  
३. सिूह गठनः (१)  
     क) आिा सिूहः  

1. कक्तम्तिा १५ जना आिाहरुको सिस्र्हरु रहेको हनु ुपने 
2. समिमतिा िवहला स्वर्ि सेववका अमनवार्य सिस्र् सक्तचव रहन ुपने । 

    ख) अन्र् सिूहको हकिः कक्तम्तिा १५ जना नेपाली नागररकहरुले कुनै ववषर्गत क्षेत्र वा िह ुववषर्गत क्षेत्रिा   
     कार्य  गने गरी सिूह गठन गनय सक्नेछन ्।   
   (२) उपिफा (१) ििोक्तजि सिूह गठन गिाय एकै पररवारको एक भन्िा िढी व्र्क्ति एउटै सिूहिा सिस्र् हनुे  
    पाउन ेछैन । तर, सिूह िताय भइसकेपमछ एकै पररवारका एकभन्िा िढी सिस्र्ले सिूहको सिस्र्ता मलन  िाधा    
    पने छैन ।  
४. सिूह ितायको लामग मनवेिन दिनपुनेः (१) िफा ३ ििोक्तजि गदठत सिूहले सिूह ितायको लामग िताय गने अमधकारी 
सिक्ष अनसूुक्तच १ को ढाँचािा मनवेिन दिनपुनेछ ।(२) उपिफा (१) ििोक्तजि मनवेिन दिँिा मनवेिन साथ िेहार्का 
कागजातसिेत संलग्न गनुयपनेछः  
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(क) सिूहको ववधान,  
(ख) सिूह गठन र िताय सम्वन्धिा सिूले आफ्नो िाइन्र्टुिा गरेको मनणयर्को प्रमतमलवप . 
५. सिूह िताय गनुयपनेः (१) िफा ४ ििोक्तजि प्राप्त मनवेिन सवहतका कागजातहरु िेहार्ििोक्तजि भएको पाइएिा िताय 
गने अमधकारीले मनवेिन प्राप्त भएको िढीिा १५ दिनमभत्र िताय गरी अनसूुक्तच २ विोक्तजिको ढाँचािा प्रिाणपत्र 
दिनपुनेछ ।  
      (क) मनवेिनसाथ पेश गरेको ववधान र्स कार्यववमध ििोक्तजि भएको,  
     (ख) सिूहको उदे्धश्र् सािूवहक भावनािा आधाररत भएको ।  
(२) सिूहले पेश गरेको ववधान र्स कार्यववमध अनरुुप नभएिा वा सािूवहक भावनािा आधाररत नभएिा िताय गने  
 अमधकारीले संशोधन गनुयपने ववषर्सवहतको सूचना मनवेिन प्राप्त भएको १० दिनमभत्र मनवेिकलाई दिनपुनेछ ।  
६. िताय गनय अस्वीकार गनयसक्नेः र्स कार्यववमध ववपररत सिूह ितायका लामग परेका मनवेिनलाई िताय गने अमधकारीले  
   अस्वीकार गनय सक्नेछ ।   
७. ववधान िनाउन ुपनेः  ववषर्गत सिूहले र्ो कार्यववमधको अमधनिा रवह आफ्नो कार्यसञ्चालनको लामग ववधान िनाउन ु
पनेछ ।  

भाग–३ 
सिूहको उदे्धश्र् तथा कार्य 

८. सिूहको उदे्धश्र्ः हरेक ववषर्गत सिूहको उदे्धश्र् सिूहका सिस्र्हरुको आमथयक, सािाक्तजक र सांस्कृमतक ववकास   
   गने वकमसिको हनुपुनेछ ।  
९. सिूहको कार्यः प्रत्रे्क सिूहका कार्यहरु मनम्न हनुेछन ् 
      (क) सिूवहक भावनािाट सञ्चामलत हनुे,  
      (ख) सिस्र्हरुको वहत प्रवद्र्धन गने,  
      (ग) सिूहमभत्र लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन गने,  
      (घ) सिस्र्हरुको नेततृ्व क्षिता ववकास गने  
       (ङ) ववधानिा उल्लेक्तखत कार्यहरु गने ।  

भाग–४ 
ववववध 

१०.  कोष सञ्चालन गनय सक्नेः (१) ववषर्गत सिूहहरुले आफ्ना सिस्र्हरुको वहत प्रवद्र्धनको लामग कोषको 
सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन गनय सक्नेछन ्।  
     (२) सिूहको कोषिा िेहार्को रकि रहनेछः  
     (क) सिूहका सिस्र्हरुले मनर्मित रुपिा गरेको वचत,  
               (ख) सिूहलाई केन्र सरकार, प्रिेश सरकार, स्थानीर् सरकार तथा प्रचमलत काननु विोक्तजि अन्र्   
                   मनकार्िाट प्राप्त रकि ।  
    (३) कोषको सञ्चालन र व्र्वस्थापन सिूहको ववधान अनरुुप हनुेछ ।  
११.  अनगुिन तथा मनर्िनः सिूहको अनगुिन तथा मनर्िन नगरपामलका र वडा कार्ायलर्िाट हनुेछ ।  
१२.  खारेजी र वचाउः र्स अक्तघ अमधकार प्राप्त मनकार्िाट िताय भएका सिूहहरु र्सै कार्यववमध ििोक्तजि िताय भएको  
     िामननेछ ।  

आज्ञाले 
रवववकरण आचार्य 

प्रिखु प्रशासकीर् अमधकृत 
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   अनसूुक्तच–१ 
िफा ४ को उपिफा (१) सँग सम्वक्तन्धत 
सिहु ितायको लामग दिइने मनिेिनको ढाँचा 

  

श्री प्रिखु प्रशासकीर् अमधकृत 
नगर कार्यपामलकाको कार्ायलर्, िमुछयि खोटाङ ।  

 

मिषर्ः.................... सिूह िताय गररपाउँ । 

  

श्री .....................................को सहर्ोगिा हािी आफै ........... सिहू िा संगदठत भई हलेसी तवुाचङु नगरपामलका 
.............वडािा गठन गरेको हाम्रो .................................... सिहु िताय गररपाउँ भनी मनम्न मिवरण सवहत र्ो मनिेिन गरेका 
छौ ।  

  

            

सिहुको मिवरणः  
सिहुको नािः ........................................................गठन मिमतः .....................  
वडा न......... टोलः ................  
सिहुको उिेश्र्ः   (१)...................................................................  
      (२) ....................................................................  
      (३) ...................................................................... 
सिहु सिस्र् सखर्ाः जनजातीः िः .... पःु......िमलतः िः  ........पःु....अन्र्ः िः.....पःु.....  
जम्िाः िः...जम्िा पःु.... कुल जम्िाः ...... पिामधकारीको नािः   
क्रस पि नाि थर उिेर सम्पकय  शैक्तक्षक 

र्ोग्र्ता 
िस्तखत 

              

              

              

              

मनर्मित िैठक िस्ने दिन M =====       
प्रमत िवहना सिहुको वहतकोष संकलन हनु 
सक्ने रु. हला सम्ि वहतकोषिा जम्िा 
रकि रु.------------- 
 

सिूह अगवुाको        
  िस्तखत   
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अनसूुक्तच–२ िफा ५ को उपिफा (१) सँग सम्वक्तन्धत 
सिहु िताय प्रिाण–पत्रको ढाँचा 

  

 

                 हलेसी तवुाचङु नगरपामलका 
नगर कार्यपामलकाको कार्ायलर् 

.................. शाखा 
 

िमुछयि, खोटाङ 
  

सिहु िताय नं.....  

सिहु िताय प्रिाण–पत्र 

  

    सिहुगत कार्यलाई सबु्र्वक्तस्थत गिै ......................... (ववषर्गत क्षेत्र) क्षेत्रिा टेवा परु् र्ाउने उद्देश्र्ले हलेसी तवुाचङु 
नगरपामलका वडा नं. ......िा मिमत ...................... िा गठीत श्री  ............................  सिहुलाई र्स कार्ायलर्को अमभलेखिा 

िताय गरी र्ो प्रिाण–पत्र प्रिान गरीएको छ ।   

 सिहु सदुृढीकरण भई सहकारीकरण तफय  उन्िखु हनुेछ भन्ने अपेक्षा गरीएको छ ।  

   

                                                              िस्तखत..........  

                                                                         श्री...................................  

                                                           शाखा प्रिखु                                                                     
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