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 भाग-२ 

छ�कोट गाउँपा�लका गाउँकायर्पा�लका�ारा �कािशत 

मिहला बीउपूँजी कायर्क्रम संचालन कायर्िविध, २०७८ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

छ�कोट गाउँपा�लका 

गलु्मी िजल्ला 
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मिहला िवउपूँजी कायर्क्रम संचालन कायर्िविध, २०७८ 

                                              कायर्पािलकाबाट पारीत िमित: २०७८/०५/०९ 

 प्रस्तावनाः आमा समहूमा सदस्य भएका िवपन्न, िवभेिदत 
ग्रािमण मिहलाह�को िवशेष अवस्थालाई ध्यानमा राखेर िवकासका 
आम अवसरमा पह�चँ स्थापना गन� उद्दशे्यका साथ मिहलाको जीवनमा 
प�रवतर्न ल्याउन मिहलाको हातमा आिथर्क स्रोत अप�रहायर् ह�न्छ 
भन्ने मनन गरी मिहला िवउपूँजी िनि�त मापदण्ड अन�ुप लि�त वगर् 
सम्म लैजान मागर्दशर्नको लािग छत्रकोट गाउँपािलकाको प्रशासक�य 
कायर्िविध (िनयिमत गन�) ऐन, २०७४ को दफा ४ ले िदएको अिधकार 
प्रयोग गरी यो कायर्िविध तयार ग�रएको छ ।  

प�रच्छेद-१ 
प्रारिम्भक 

१. संि�� नाम र प्रारम्भः 
क. यो मापदण्डको नाम “मिहला िवउपूँजी कायर्क्रम 

कायर्िविध २०७८” रहकेो छ ।  
ख. यो कायर्िविध छत्रकोट गाउँयर्पािलकाबाट स्वीकृत 

भएपिछ प्रारम्भ ह�नेछ । 
२. प�रभाषाः िवषय वा प्रसंगले अक� अथर् नलागेमा यस 

मापदण्डमाः 
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क. “गाउँपािलका” भन्नाले छत्रकोट गाउँपािलका सम्झन ु
पदर्छ ।  

ख. “मापदण्ड” भन्नाले “मिहला िवउपूँजी कायर्क्रम मापदण्ड 
२०७८” सम्झन ुपदर्छ ।  

ग. “कायर्क्रम” भन्नाले मिहला िवकास कायर्क्रम सम्झन ु
पदर्छ ।  

घ. “सेवा” भन्नाले मिहला सँग सम्बिन्धत सेवा सम्झन ुपदर्छ 
।  

ङ. “समहू” भन्नाले छत्रकोट गाउँपािलका िभत्रका 
सािवकका वडा हाल छत्रकोट गाउँपािलकमा िविधवत 
�पमा दतार् भएको मिहला आमा समहू सम्झन ुपदर्छ ।  

३. कायर्क्रम लाग ुह�ने स्थानः 
क. कायर्क्रम संचालनः मिहला िवकास कायर्क्रम अन्तगर्तका 

िविभन्न मिहला समहू, सिमित, संस्था तथा छत्रकोट 
गाउँपािलका िभत्रका ६ वटै वडामा रेहका सािवकका ९ 
वटा वडाका आमा समहूमा कायर्क्रम संचालन ग�रनेछ ।  

ख. कायर्क्रम संचालन गदर् गाउँपालका, वडा कायार्लय, 
आमा समहूह�को सहकायर्मा संचालन ग�रने छ ।  
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प�रच्छेद-२ 
मापदण्डका आधार 

 
४. मापदण्डका आधारह�ः 

क. यस छत्रकोट गाउँपािलकामा सािवकका ५४ वटा वडाका 
५४ वटा गिठत आमा समहू ह�नपुन�छ ।  

ख. यस कायर्क्रममा िविनयोिजत रकम सािवकमा गिठत ५४ 
वटा आमा समहूमा िवतरण ग�रने छ ।  

ग. प्रत्येक आमा समहूको आफ्नै छुट्टै बैंक खाता ह�नपुन�छ ।  
घ. िविनयोजत रकम गाउँपािलकाले समहूको बैंक खातामा 

राख्ने छ । र सो रकम समहूले प�रचालन गन�छ ।  
ङ. समहूमा प्रा� ह�न जाने रकम समहू िभत्रका सदस्यह�ले 

वािषर्क ६ प्रितशत ब्याजदरमा ऋण िलन सक्नेछन ्
।लगानी व्यविस्थत गनर् नडुब्ने गरी व्यवस्थापन गन� 
दाियत्व सिमितको ह�नेछ । 

च. िवउपूँजीको ऋण १ वषर्मा साँवा र ब्याज एकम�ु 
ितनुर्पन�छ ।  

छ. ऋण िलएको रकम १ वषर् िभत्रमा ब्याजदर र साँवा सिहत 
समहूमा बझुाउनपुन�छ ।  

५. यस कायर्िविधको उद्दशे्यः 
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क. आमा समहूलाई िदएको िवउपूँजी बाट ग�रब िवपन्न 
मिहला सदस्यलाई उत्पादनमा विृद्ध गराउने र आत्मिनभर्र 
गराउने ।  

ख. िवउपूँिज विृध्द गरी समहुका सदस्यह�ले आय आजर्न 
गरी आिथर्क िवकास गद� िजवनस्तर उकास्ने अिभप्राय 
रहकेो छ । 

ग. समग्रतामा समहुको समग्र उन्नित होस भन्ने उदेश्य रहेको 
छ । 

घ. स्थानीय सरकारले मिहला समहूलाई िक्रयािशल बनाएर 
उत्पादनमा लगाउने ।    


