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फिदिम नगरपालिकामा साना समुह सन्चािन कार्यफिलि
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कार्यपालिकािे र्ो कार्यफिलि तर्ार गरी िागु गरे को छ ।
१) सं क्षिप्त नाम र प्रारम्ि ¨ र्स कार्यफिलिको नाम साना समुह सन्चािन कार्यफिलि २०७६ रहनेछ ।
२) र्स लनिे क्षशकामा
क) साना समुह िन्नािे िै लनक क्षिफिकोपाियनका िालग िा कुनै िघु उद्यम सन्चािन गनय िा आपसी
सहर्ोगिाट मालसक रुपमा कुनै रकम सं किन गरी समुह लित्रको खााँचो टानय सं गदित िएका
कुनै िस्ती स्तरका समुह आमा समुह िा र्स्तै प्रकारका समुहिाई िनाउछ । र्सिे फिकास
लनमायणका कार्यमा सं िग्न हुने उपिोक्ता समुह िा सं स्था िताय ऐन अनुसार गिन हुने सं स्थािाई
िा सहकारी सं स्थािाई समेट्ने छै न ।
ख) समुह कुनै सं गदित सं स्थाको रुपमा रहनेछैन । समूहिे समुहको नाममा कुनै कारोिार िा
चि अचि सम्पक्षिको खररि फिक्री समेत गने छै न ।र्स अनुसार कुनै काम गरे मा समुह
आिैं क्षिम्मेिार हुनेछ ।समुहको नाममा छाप िा िोगो िा र्स्तै कुनै सांकेलतक क्षचन्ह प्रर्ोग
समेत गने छै नन् ।एक आपसी सहर्ोगको िालग मात्र र्स्ता समुह कृर्ाक्षशि रहनेछन् ।
ग) समुहिे आफ्नो िक्षस्तिन्िा िाफहरका व्र्क्षक्तिाई समुहमा समेट्ने छै न ।
३) र्सरी िताय हुन चाहने समुहिे आफ्नो उद्देश्र् तथा सिस्र्हरुको नामाििी सफहत समुह
अलििेखीकरण गनय नगरपालिकामा अनुसूची १ िमोक्षिम लनिेिन दिन सक्नेछ । र्सरी लनिेिन पनय
आएमा त्र्स्ता नगरपालिकािे समुहको अलििेखीकरण गनेछ ।
४) र्स्ता समुहिे लनर्लमत मालसक िैिक सन्चािन गने,

िचत गने र समुहका सिस्र् लित्र मात्र

ऋण पररचािन गनय सक्नेछन ।
५) समुहिाई अन्र् लनकार्िे कुनै अनुिान प्रिान गनय सक्नेछ ।
ाँ ा नम्िर ५ िमोक्षिम प्राप्त रकम अिर् कोषका रुपमा रहनेछ । र्ो कोषको रकम समुहमा
६) िि
रहेका व्र्क्षक्तिाई ऋणका रुपमा प्रिान गनय सफकनेछ ।
७) कुनै सिस्र् समुहिाट अिग हुन चाहे मा अिर् कोषको रकममा िािी गनय पाउने छै न ।
अिर्कोषको रकम र सो को िगानीिाट प्राप्त आम्िानी अिर्कोषमा नै रहने छ । आफ्नो
िगानी र सोको व्र्ाि िने लिन सक्नेछ ।
८) नगरपालिकािे र्स्ता समुहको समर् समर्मा अनुगमन गने छ ।

९) र्स अक्षघ कुनै सं स्थािे र्स कुनै खास गररिी लनिारण िा कुनै खास उद्देश्र्का िालग र्स प्रकारका
समुहहरुमा कार्य गरर रहेको िएमा त्र्स्ता सं स्थािे सं स्थाको फििरण सफहत नगरपालिकामा
अलििेखीकरण गराउन सक्नेछन् ।
१०)

र्स सम्िन्िमा अन्र् कुनै व्र्िस्था गनुय पने िएमा नगरकार्यपालिकाको लनणयर् अनुसार

हुनेछ ।
अनुसूची १
१) समूहको नाम
२) समूह रहने िे गाना (टोि समेत )
३) समूह स्थापना िएको लमलत
४) समुहको लनर्लमत िैिक िस्ने लमलत
५) मालसक िचत गने रकम
६) समुहको अिर्कोष रहने िैंकको नाम र िे गाना
७) समुहको िचत खाता रहने िैंकको नाम र िे गाना
८) िैंक खाता सन्चािकको नाम
९) समुहिे सिस्र्मा िगानी गने अलिकतम ऋण
१०)

समुहिे ऋण िगानी गिाय उिाउने व्र्ाििर

११)

समुहका सिस्र्हरुको नामाििी

१२)

समुहिे तर्ार गरे को फििान
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