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……………………………………………………. 

को 
विधान 

२०….. 

प्रस्तािना 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

"………………………..सॊस्था" स्थाऩना गयी सन्चारन गनन िाञ्छनीम बएकोरे गलु्भीदयफाय गाउॉऩालरकाको 

सॊस्था दतान तथा नविकयण सम्फन्धी कामनविलध¸ २०७७ को अलधनभा यही मो विधान तजुनभा गरयएकोछ । 

 

ऩरयच्छेद—१ 

प्रायम्म्बक 

१. सॊस्थाको नाभ्–   

मस सॊस्थाको नाभ नेऩारी बाषाभा "………………………………………" यहनेछ। अङ्ग्रजेीभा 
……………………………………… यहनेछ य छोटकयीभा ……………….  यहनेछ। 

क) सॊस्थाको कामानरम यहन ेठेगाना:– 

मस सॊस्थाको कामानरम गलु्भी म्जल्रा गलु्भीदयफाय गाउॉऩालरका िडा नॊ.  ......... ............. भा 
यहनेछ। 

ख) सॊस्थाको कामनऺ ेत्र:– 

मस सॊस्थाको भखु्म कामनऺ ेत्र गलु्भी म्जल्रा  गलु्भीदयफाय गाउॉऩालरका िडा नॊ. ........ भा हनुछे । 
सम्फम्न्धत स्थानीम अलधकायीको स्िीकृलत लरई अन्म म्जल्राभा ऩलन कामनऺ ेत्र विस्ताय गनन 
सवकनेछ ।  

ग) प्रायम्ब्- 
मो विधान सॊस्था दतान गयेको लभलतदेम्ख प्रायम्ब हनुेछ। 

घ)  सॊस्थाको अम्स्तत्ि :– 

मो सॊस्था एक अविम्च्छन्न उत्तयालधकायिारा,  सॊगठठत, स्िशालसत¸  गैय-नापाभरुक,  गैय-याजनीलतक 
तथा गैय-सयकायी साभाम्जक सॊस्था हनुेछ। सॊस्थाफाट आफ्नो उदेश्म फाहेक आम आजनन गने तथा 
कुनै प्रकायको शलु्क लरई िा नलरई ऩयाभशन प्रदान गने कामन गरयन ेछैन ।  

 

२. ऩरयबाषा:   

विषम य प्रसॊगरे अको अथन नरागेभा। 

क) “सॊस्था” बन्नारे "............................................................. " राई सम्झन ुऩदनछ। 

ख) “विधान” बन्नारे  मस “........................................................ ” को विधानराई 
सम्झनऩुदनछ। 
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ग) “लनमभ/ विलनमभ” बन्नारे मस विधान फभोम्जभ फनाईने  “लनमभ/विलनमभ” राई जनाउॉदछ। 

घ) “कामनसलभलत” बन्नारे मस विधानको दपा १३ फभोम्जभ गठठत कामनसलभलतराई जनाउॉदछ। 

ङ) “ऩदालधकायी” बन्नारे सॊस्थाका ऩदालधकायीहरूराई सम्झनऩुदनछ। 

च) “सबा” बन्नारे मस विधान फभोम्जभ फसेको साधायण सबा य विशेष सबाराई सभेत जनाउॉदछ। 

छ) “सदस्म” बन्नारे मस विधान फभोम्जभ फनकेा सदस्मता प्राद्ऱ व्मम्िराई जनाउॉदछ। 

ज) “सल्राहकाय” बन्नारे मस विधान फभोम्जभ गठठत कामनसलभलत िा लसॊगो सदस्महरूराई उम्ल्रम्खत 
उदे्दश्महरू ऩूया गनन आिश्मक सय-सल्राह य सहमोग गने कामनसलभलतरे लनणनम गयी तोकेको 
व्मम्िराई जनाउॉदछ। 

झ) “स्थानीम अलधकायी” बन्नारे गलु्भीदयफाय गाउॉऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम अधकृतराई जनाउॉदछ। 

ञ) “स्थानीम तह” बन्नारे गाउॉऩालरका, नगयऩालरका, उऩभहानगयऩालरका य भहानगयऩालरकाराई 
जनाउनेछ। 

ट) “विषमगत लनकाम” बन्नारे सम्फम्न्धत सयकायी सािनजलनक िा अन्म केम्न्िमस्तय¸ प्रदेशस्तय¸ 
म्जल्रास्तय¸ स्थानीमस्तय सभेतका कामानरम िा सॊस्थाराई जनाउनेछ ।  

 

३. सॊस्थाको छाऩ य म्चन्ह: 
प्रचलरत व्मिस्थाको प्रलतकुर नहनुेगयी मस सॊस्थाको एउटा छुटै्ट छाऩ य म्चन्ह हनुेछ। छाऩ य म्चन्ह 
अनसूुची १ फभोम्जभको ढाॉचाभा हनुेछ। तय सॊस्थाको नाभ छाऩ य म्चन्ह ऩूिन दतान बएको कुनै 
सॊस्थासॉग भेर खाएभा सॊशोधनको प्रविमाद्राया तरुुन्त सॊशोधन गरयनेछ।  

 

ऩरयच्छेद—२ 

उद्दशे्म 

४. सॊस्थाको उद्देश्म:  

मो सॊस्था भनुापा यवहत जनवहतकायी¸ स्िामत्त य सभाजसेिा प्रलत सभवऩनत साभाम्जक सॊस्था हनुेछ । मस 
सॊस्थाका उदे्दश्महरू देहाम फभोम्जभ हनुेछन  : – 

क)  

ख)   
ग)  

घ)  

ङ)  

 

५. सॊस्थाको उद्देश्म प्राद्ऱ गनन गरयन ेकाभहरू: 
मस सॊस्थाको उऩयोि उदे्दश्महरू प्राद्ऱ गनन लनम्न फभोम्जभ काभहरू गनेछ। 

क) सॊस्थारे सम्फन्धीत लनकामसॉग सभन्िम, अनभुलत िा इजाजत प्राद्ऱ गयी उऩयोि उदे्दश्महरू 
कामानन्िमन गनेछ। 
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ख) सॊस्थाराई आिश्मक ऩने बिन लनभानण गने,  बाडाभा लरन े िा लरजभा लरनेछ य कम््मटुय, 
टेलरपोन, टाईऩयाईटय य फ्माक्स आठद जस्ता कामानरम साभान तथा सिायी साधन खरयद गनेछ 
िा बाडाभा लरई प्रमोग गनेछ। 

ग) सॊस्थाराई आिश्मक ऩने कभनचायी लनमिु गने तथा लतनको सेिा शतनहरू लनधानयण गनेछ। 

घ) सॊस्थाको नाभभा प्राद्ऱ यकभ स्थानीम फैंकभा जम्भा गयी फैंकीङ्ग कायोफायफाट भात्र खचन गरयनेछ । 

ङ) सॊस्थाको उदे्दश्म प्राद्ऱ गनन अन्म आिश्मक कुयाहरू विधानको अलधनभा यही कामनसलभलतको 
सदस्महरू फीच छरपरद्राया लनणनम गरयनेछ। 

 

ऩरयच्छेद—३ 

सदस्मता 
६.  सदस्मताको िगीकयण: 

मस सॊस्थाको देहामफभोम्जभ ४ प्रकायका सदस्महरू िगीकयण गरयएकोछ। 

क) साधायण सदस्म  ्

मस विधानको दपा ७ फभोम्जभ मोग्मता ऩगेुको कुनै ऩलन नेऩारी नागरयकरे तोवकएको प्रविमा 
अन्तगनत यही आिेदन गयेभा सॊस्थाको सदस्मता प्राद्ऱ गने व्मम्िहरू साधायण सदस्म हनुछेन।् 

ख) सॊस्थाऩक सदस्म  ्

मस सॊस्था दतान हुॉदाको फखतका ऩदालधकायीहरू सॊस्थाऩक सदस्म हनुेछन।् सॊस्थाऩक सदस्महरूरे 
विधान फभोम्जभको शलु्क फझुाउनऩुनेछ। 

ग) आजीिन सदस्म  ्

सॊस्थाको विकासको रालग लफशेष सहमोग, मोगदान ऩमुानसउने व्मम्िराई तोवकएको प्रविमा अन्तगनत 
आजीिन सदस्मता प्रदान गरयनेछ।  

घ) भानाथन सदस्म  ्

साधायणसबारे उऩमिु ठहय गयेको विम्शष्ठ सभाजसेिी तथा प्रलतवष्ठत नेऩारी नागरयकराई सॊस्थाको 
भानाथन सदस्मता प्रदान गनन सक्नेछ तय भानाथन सदस्महरूको भतालधकाय यहने छैन। 

 

७. सदस्मता प्रालद्ऱको रालग आिश्मक मोग्मता: 
मस सॊस्थाको सदस्मको रालग देहाम फभोम्जभको मोग्मता ऩगेुको हनुऩुनेछ: 
क) नेऩारी नागरयक बएको। 

ख) १८ िषन उभेय ऩूया गयेको। 

ग) भानलसक सन्तरुन नगभुाएको। 

घ) नैलतक ऩतन देम्खन ेपौजदायी य भ्रष्टाचायको अलबमोगभा सजाम नऩाएको। 

ङ) सम्फन्धीत म्जल्रा/स्थानीम तहलबत्र फसोफास बएको। 

छ) उच्च नैलतक चरयत्र य सदाचायमिु बएको। 

ज) कुनै ऩलन वकते काभ नगयेको¸ सािनजलनक सम्ऩम्त्त वहनालभना गयेको नठहयेको ।  

झ) प्रचलरत कानूनरे मोग्म ठानेको। 
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८. सॊस्थाको सदस्मता प्राद्ऱ गनन िा फहार यहन नसक्न ेअिस्था: 
देहामको अिस्थाभा कुनै व्मम्िरे सॊस्थाको सदस्मता प्राद्ऱ गनन िा िहार यहन सक्न ेछैन ्। 

क) गैयनेऩारी नागरयक। 

ख) १८ िषन उभेय ऩूया नगयेको। 

ग) भगज लफरकेो िा फौराएको। 

घ) सािनजलनक सम्ऩम्त्त वहनालभना गयेको ठहयेको। 

ङ) सम्फन्धीत सॊस्थाको व्मिसामभा लनजी स्िाथन बएको। 

च) साहकुो दाभासाहीभा ऩयेको। 

छ) कुनै प्रकायको चोयी, ठगी, वकते िा जारसाजी गयेको िा आफ्नो म्जम्भाको धनभार अनलधकृत 
तियरे भासेको िा दरुूऩमोग गयेको । 

 
९. सदस्मताको सभालद्ऱ  ्

(१) देहामको अिस्थाभा कुनै व्मम्ि सॊस्थाको सदस्मभा फहार यहन ेछैन  : – 

क) मस विधानको दपा ८ फभोम्जभ सदस्म ऩद प्राद्ऱ गनन नसक्न ेबएभा। 

ख) साधायण सबाफाट ७५% सदस्महरूको फहभुतरे सॊस्थाको सदस्म ऩदफाट हटाउन ेप्रस्ताि 
ऩारयत गयेभा। 

ग) सदस्मरे आफ्नो ऩदफाट ठदएको याजीनाभा स्िीकृत बएभा। 

घ) सॊस्थाको काभ कायफाहीभा फेइभानी िा फदलनमत गयेको कुया अदारतफाट प्रभाम्णत बएभा। 

ङ) मस विधान फभोम्जभ सॊस्थारे गनन नहनुे बनी तोवकएको कुनै कामन गयेभा। 

च) सदस्मता शलु्क फझुाउन फाॉकी बएभा। 

छ) सॊस्था विघटन बै खायेज बएभा। 

ज) सॊस्थाको गोऩलनमता बङ्ग गयेभा । 

(२) कुनै व्मम्िराई सॊस्थाको सदस्मभा लनममु्ि हनु िा िहार यहन अमोग्म ठहयाउन ुबन्दा अम्घ 
सॊस्थारे लनजराई सो कुयाको सूचना ठदई सपाईको सफूद ऩेश गने भौका ठदइनेछ। 

 

१०. सदस्मता शलु्क य सदस्मता प्रदान गने विलध: 
मस विधानको दपा ६ फभोम्जभको सदस्महरूरे देहाम फभोम्जभको तोवकएको शलु्क लतयी सदस्मता 
प्राद्ऱ गनन सक्नेछन। 

(१) साधायण सदस्म  ्

क) साधायण सदस्मता प्राद्ऱ गनन चाहन ेव्मम्िरे प्रिेश शलु्क फाऩत रु. ..... |- य फावषनक शलु्क 
फाऩत रु. ......|- फझुाई तोवकएको प्रविमा अनसुाय आिेदन ऩेश गनेराई कामनसलभलतको 
लनणनमरे साधायण सदस्मता प्रदान गनन सवकनेछ। 

ख) त्मस्ता साधायण सदस्मरे िावषनक निीकयण शलु्क रु.........।– फझुाउनऩुनेछ। 
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ग) साधायण सदस्मता प्राद्ऱ गने व्मम्िरे प्रत्मेक आलथनक िषनको असाय भसान्तलबत्र निीकयण 
गयाइसक्नऩुनेछ य त्मसऩलछको हकभा तोवकए फभोम्जभको थऩ दस्तयु फझुाई निीकयण गनन 
सक्नेछ। 

 

(२) सॊस्थाऩक सदस्म  ्

क) मो सॊस्था दतान हुॉदाको फखतका तदथन सलभलतका ऩदालधकायीहरू सॊस्थाऩक सदस्म हनुेछन।् 

ख) सॊस्थाऩक सदस्महरूरे विधानभा उल्रेख बए फभोम्जभको शलु्क फझुाई साधायण सदस्म िा 
आजीिन सदस्म प्राद्ऱ गनन सक्नेछन।् 

 

(३) आजीिन सदस्म  ्

सॊस्थाभा एकभषु्ठ शलु्क रु. ..........।– फझुाई तोवकएको प्रविमा अन्तगनत आिेदन ठदन े नेऩारी 
नागरयकराई कामनसलभलतको लनणनमरे आजीिन सदस्मता प्रदान गनन सक्नेछ। 

 

(४) भानाथन सदस्म  ्

साधायण सबाको लनणनमरे उऩमिु ठानकेो सभाजसेिी, विम्शष्ठ व्मम्ि तथा प्रलतवष्ठत नेऩारी 
नागरयकराई सॊस्थाको भानाथन सदस्म प्रदान गनन सक्नेछ, तय भानाथन सदस्महरूको भतालधकाय यहन े
छैन। 

(५) कुनै आिेदकराई सदस्मता नठदन े लनणनम गयेभा सो को कायण सवहतको जानकायी आिेदकराई 
ठदईनेछ। 

(६) सफै सदस्महरूरे मस विधान य विधान अन्तगनत फनेको लनमभ य विलनमभभा बएको व्मिस्थाको 
ऩारना गनुनऩनेछ। 

(७) सॊस्थारे प्रदान गयेको उऩदपा १,२,३ य ४ अनसुायको सदस्मताहरूको तोवकएको ढाॉचाभा छुटै्ट 
अलबरेख ऩमु्स्तका यहनेछ। 

 

ऩरयच्छेद—४ 

साधायण सबा, कामन सलभलत तथा फैठक सम्फन्धी व्मिस्था 
 

११. साधायण सबाको गठन: 
(१) मस सॊस्थाको विधानको दपा ७ अनसुाय सदस्मता प्राद्ऱ गने भानाथन सदस्महरू फाहेक अन्म 

सदस्महरूफाट सॊस्थाको साधायण सबा गठन हनुेछ। भानाथन सदस्महरू आभम्न्त्रत हनुेछन।् 
साधायण सबा सॊस्थाको सिोच्च अङ्ग हनुेछ। 

(२) मस सॊस्थाको साधायण सबा देहाम फभोम्जभ हनुेछ: 
क) फावषनक साधायण सबा् फषनको एक ऩटक फावषनक साधायण सबा फस्नेछ। 

ख) विशेष साधायण सबा् सॊस्थाको कूर सदस्म सॊख्माको १/४ (एक चौथाइ) सदस्महरूरे कायण 
जनाई विशेष साधायण सबा भाग गयेभा कामन सलभलतरे कम्म्तभा ७(सात) ठदन लबत्र अलनिामन 
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रुऩभा विशेष साधायण सबा फोराउन ुऩदनछ। तय साधायण सबा िा विशेष सबा फसेको ६ भवहना 
लबत्र ऩनु् विशेष साधायण सबा फस्न सक्न ेछैन। 

(३) मस सॊस्थाको प्रथभ फावषनक साधायण सबा सॊस्था स्थाऩना बएको लभलतरे ६ (छ) भवहना लबत्र 
गरयनेछ  य त्मस ऩलछको फावषनक साधायण सबाहरू प्रत्मेक आ.फ. सभाद्ऱ बएको लभलतरे २ (दईु) 
भवहना लबत्र गरयनेछ। 

(४) मस सॊस्थाको फावषनक साधायण सबा गननको रालग कम्तीभा १५ (ऩन्र) ठदन अगािै य लफशेष 
साधायण सबा गननको रालग कम्तीभा ७ (सात) ठदन अगािै सबा हनुे स्थान, लभलत, सभम य 
छरपर गने लफषम खोरी सबा फायेभा सफै साधायण सदस्मराई अलनिामन रुऩभा सूचना ठदईनेछ। 

(५) उऩ-दपा (४) फभोम्जभ फोराईएको साधायण सबा िा विशेष साधायण सबाभा विधानको दपा 
१८ फभोम्जभको गणऩूयक सॊख्मा नऩगुी सबा हनु नसकेभा कम्तीभा ७ (सात) ठदनको म्माद  ठदई 
ऩनु् साधायण  सबा फोराईनेछ। 

(६) साधायण सबा य विशेष साधायण सबाको छुट्टाछुटै्ट लनणनम ऩमु्स्तका याम्खनछे। 

 

१२. साधायण सबाको काभ, कतनव्म य अलधकाय  ्

साधायण सबाको काभ, कतनव्म य अलधकाय देहाम फभोम्जभ हनुेछ। 

क) कामन सलभलतरे ऩेश गयेको मोजना कामनिभहरू य फावषनक फजेट ऩारयत गने। 

ख) रेखा ऩयीऺकफाट प्राद्ऱ बएको फावषनक रेखा ऩयीऺण-प्रलतिेदन भालथ छरपर गयी अनभुोदन गने 
य रेखा ऩयीऺण प्रलतिेदनफाट देम्खएका अलनमलभत फेरुज ुयकभहरू भालथ छरपर गयी लनमलभत 
गनन नलभल्ने फेरुज ु यकभहरू अशरु उऩय गयी पर्छ्यौट गननको रालग कामन सलभलतराई लनदेशन 
ठदन।े 

ग) आगाभी फषनको रालग रेखा ऩयीऺक लनमिु गने। 

घ) सॊस्थाको कामनसलभलतका ऩदालधकायीहरूको ऩदािलध ऩगेुको अिस्थाभा कामनसलभलतका 
ऩदालधकायीहरूको विधान फभोम्जभको प्रविमा अन्तगनत यही लनिानचन गने। 

च) सॊस्थाको िावषनक कामन प्रगलत विियण य सॊस्थारे गयेका कामनहरूको भूल्माॉकन गयी कामनसलभलतराई 
आिश्मक लनदेशन ठदने। 

छ) कामनसलभलतद्राया ऩेश बएका विधान सॊशोधन, लनमभ विलनमभ स्िीकृत गने। 

ज) भानाथन सदस्मता प्रदान गने। 

झ) सॊस्थाको आफ्नै आन्तरयक स्रोतफाट व्महोने गयी कामनसलभलतरे ऩेश गयेको कभनचायीहरूको 
दयफन्दी, ऩारयश्रलभक बत्ता, तथा अन्म सवुिधाहरूभा आिश्मकता अनरुुऩ स्िीकृलत प्रदान गने। 
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१३. कामनसलभलत गठन: 
(१) साधायण सबाका सदस्महरूफाट लनिानम्चत देहाम फभोम्जभको ऩदालधकायीहरू यहने गयी ....(.....) 

सदस्मीम एक कामनसलभलत गठन गरयनछे। 

अध्मऺ         १ जना 
उऩाध्मऺ       १ जना 
सम्चफ         १ जना 
सह सम्चि      १ जना 
कोषाध्मऺ      १ जना 
सदस्म         .... जना 

(२)  कामनसलभलतको कामनकार २ (दईु) फषनको हनुेछ। 

(३)  फावषनक साधायण सबा हनुबुन्दा अगािै कामनसलभलतभा यहेको कुनै सदस्मको ऩद रयि हनु आएभा 
फाॉकी अिलधका रालग कामनसलभलतका सदस्मको लनममु्ि कामनसलभलतद्राया गनन सवकनेछ। 

  (४) कामनसलभलतको फैठक आिश्मकता अनसुाय अध्मऺरे फोराउनेछ । तय कामनसलभलतको 
ऩदालधकायीहरूको जम्भा सॊख्माको ५१% ऩदालधकायीहरू उऩम्स्थत नबई कामनसलभलतको फैठक 
फस्ने छैन। 

  (५) कामनसलभलतको फैठकभा अध्मऺरे अध्मऺता गनेछ य अध्मऺको अनऩुम्स्थलतभा उऩाध्मऺरे य 
लनजको ऩलन अनऩुम्स्थलत यहेभा फैठकभा उऩम्स्थत सदस्महरूरे छानेको िा ज्मेष्ठ सदस्मरे 
अध्मऺता गनेछ। 

(६)  कामनसलभलतको फैठक सकबय सिनसम्भत हनुेछ, सिनसम्भत हनु नसकेभा फहभुतको लनणनम भान्म 
हनुेछ य सो लनणनम नै सॊस्थाको लनणनम हनुेछ तथा भत फयाफय बएभा अध्मऺरे लनणानमक भत 
ठदन सक्नेछ। 

(७) कामनसलभलतको फैठकभा छरपर बएको विषम य तत्सम्फन्धभा बएको लनणनम विियण (भाईन्मटु) 
वकताफभा रेखी याम्खनेछ य सो  लनणनम विियणभा फैठकभा उऩम्स्थत सम्ऩूणन सदस्महरूरे सही 
गनुनऩनेछ। तय लनणनमभा असहभलत जनाउनेहरूरे कैवपमत खोरी सही गनुनऩनेछ। 

(८) सॊस्थारे गने बनेको सम्ऩूणन कामन कामनसलभलतकै लनणनमफाट हनुेछ। 

(९) भालथका दपाहरूभा जनुसकैु कुया रेम्खएको बएता ऩलन कामनसलभलतरे गनन ऩाउने कुनै काभको 
सम्फन्धभा कामनसलभलतको सफै ऩदालधकायीहरू लरम्खत रुऩभा सहभत बएभा त्मस्तो सहभलतराई 
लनणनम ऩमु्स्तकाभा सॊरग्न गयी त्मसको काभ फैठकलफना ऩलन गनन सवकनेछ। उऩयोि 
फभोम्जभको सहभलतराई कामनसलभलतको फैठकको लनणनम भालननेछ। 

(१०)  कामन सलभलतको फैठक साभान्मतमा .......... भवहनाभा एक ऩटक फस्नेछ ।  
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१४. कामनसलभलतको काभ, कतनव्म य अलधकाय  ्

कामनसलभलतको काभ, कतनव्म य अलधकाय देहाम फभोम्जभ हनुेछ् 
१. सॊस्थाको आगाभी फषनको फावषनक कामनिभ तथा अनभुालनत फजेट फनाई साधायण सबाभा प्रस्ततु 

गने। 

२. विधान फभोम्जभको व्मिस्था ऩारना गयी साधायण सबाको लनणनम कामानन्िमन गने गयाउने। 

३. सॊस्थाको वहतभा कामनिभहरू सञ्चारन गने। 

४. साधायण सबा प्रलत उत्तयदामी यहने। 

५. सॊस्थाको उदे्दश्म प्रालद्ऱको रालग उऩरब्ध साधन य स्रोतको अलधकतभ उऩमोग य प्रमोग गने। 

६. सॊस्थाको कामन सम्ऩादन गनन कामन मोजना फनाउन,े स्रोत जटुाउने, कामनन्िमन, सऩुयीिेऺण य 
अनगुभन गने। 

७. सॊस्थाको कोष य सम्ऩलत सयुम्ऺत तरयकारे याख्नन रगाउने य फैंक खाता खोरी सॊचारन गने । 

८. सॊस्थाको कभनचायीहरूको सेिा, शतन य सवुिधा आठद सम्फन्धी कभनचायी लनमभािरी फनाई साधायण 
सबाफाट स्िीकृत गयाई रागू गने गयाउने। 

९. सॊस्थाको उदे्दश्म प्रालद्ऱको रालग आफ्नो कामन अिलधभा उऩमिु व्मम्िहरूको सल्राहकाय सलभलतका 
साथै अन्म सलभलत, उऩसलभलत गठन गने य आिश्मकता अनसुाय कामन फाडपाड गने। 

१०. सॊस्थाको विधान अनसुाय लनिानचन सम्ऩन्न गनन मोग्म लनिानचन अलधकृतको लनमिु गने । 

११. सॊस्थाराई िावषनक रुऩभा सम्फम्न्धत लनकामभा नविकयण गयाउन े।  

१२. सॊस्थाको नेततृ्िदामी बलूभका लनिानह गने। 

 

१५.  ऩद त्माग गनन सक्ने  ्
अध्मऺरे उऩाध्मऺ भापन त कामनसलभलत सभऺ य उऩाध्मऺ तथा अन्म ऩदालधकायीहरूरे अध्मऺ 
सभऺ याम्जनाभा ठदई ऩद त्माग गनन सक्नेछन ् । मसयी ठदएको याम्जनाभा कामन सलभलतको 
लनणनमफाट स्िीकृत गरयनेछ ।  

 

१६.  अन्म सलभलतहरु  ्

(१) मस विधानको ऩरयधी लबत्र यहेय सॊस्थाको कामन सॊचारनको रालग कामन सलभलतरे आिश्मकता 
अनसुाय अन्म सलभलत िा उऩसलभलत गठन गनन सक्नछे। तय साधायण सबाको फैठकद्राया 
अनभुोदन गयाउनऩुनेछ।  

(२) उऩसलभलतको कामनहरू कामन सलभलतरे तोवकठदए फभोम्जभ हनुेछ। 
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ऩरयच्छेद—५ 

ऩदालधकायीहरूको  काभ, कतनव्म य अलधकाय 
 

१७. ऩदालधकायीहरूको काभ, कतनव्म य अलधकाय: 
कामन सलभलतका ऩदालधकायीहरूको काभ, कतनव्म य अलधकाय देहाम फभोम्जभ हनुेछ। 

(१)  अध्मऺको काभ, कतनव्म य अलधकाय : – 

क)  सलभलत य सबाको फैठकको अध्मऺता गने, फैठक सञ्चारन गने। 

ख)  लनणानमक भत ठदने। 

ग)  अलबरेख प्रभाम्णत गने। 

घ)  आिश्मकता अनसुाय फैठकहरू फोराउन सम्चिराई लनदेशन ठदने। 

ङ)  सॊस्थाको तपन फाट प्रलतलनलधत्ि गने िा प्रलतलनलध तोक्न।े 

च)  साधायण सबाद्राया गरयएको लनणनमहरू कामानन्िमन गने, गयाउने। 

छ) सॊस्थाको सम्ऩूणन सम्ऩम्त्तको सॊयऺण येखदेख तथा लनमन्त्रण गने। 

ज) अन्म ऩदालधकायी एिॊ सदस्महरूराई काभको फाॊडपाॊड गने। 

झ) सॊस्था सम्फन्धी काभ कायफावहको प्रलतफेदन सम्फम्न्धत लनकामभा ऩेश गने। 

ञ) सॊस्थाको प्रभखु बई म्जम्भेिायी लरने। 

(२) उऩाध्मऺको काभ, कतनव्म य अलधकाय: 
क) अध्मऺको काभभा सहमोग ऩमुा्न उन।े 

ख) अध्मऺको अनऩुम्स्थतभा लनजरे गनुनऩने सम्ऩूणन काभ गने। 

ग) अध्मऺरे तोकेको अन्म काभहरू गने, गयाउने। 

(३) सम्चिको काभ, कतनव्म य अलधकाय  ्

क) सॊस्थाको सम्चिारमको येखदेख य लनमन्त्रण गने । 

ख) साधायण सबाको अलधिेशन य सलभलतको फैठकको सूची तमाय गने, गयाउने। 

ग) साधायण सबाको अलधिेशन सबा य सलभलतको िैठक फोराउने। 

घ) फैठकको लनणनमहरूको अलबरेख सयुम्ऺत याख्न।े 

ङ) कामनिभ कामानन्िमनभा अध्मऺराई सहमोग गने । 

च) अध्मऺरे तोकेको अन्म काभ गने गयाउने। 

(४) सह–सम्चिको काभ, कतनव्म य अलधकाय:  

क) सम्चिको काभभा सहमोग गने। 

ख) सम्चिको अनऩुम्स्थतभा सम्चिरे गनुनऩने  सम्ऩूणन काभ गने। 

(५) कोषाध्मऺको काभ, कतनव्म य अलधकाय: 
क) सॊस्थाको कोषको येखदेख य सञ्चारन गने। 

ख) कामनसलभलतरे लनधानयण गये फभोम्जभ सॊस्थाको वहसाफ वकताफ याख्न।े 

ग) साधायण सबाभा िावषनक कामनिभ य फजेट ऩेश गने। 



Page 10 of 19 

 

घ) आलथनक प्रशासन सम्फन्धी सम्ऩूणन लफषमको म्जम्भेफायी लरन।े 

ङ) रेखा दरुुस्त याख्न।े 

च) लनमलभत रुऩभा िावषनक रेखा ऩयीऺण गयाउने। 

(६) कामनसलभलतका सदस्महरूको काभ, कतनव्म य अलधकाय: 
क) कामनसलभलतको फैठकभा सविम सहबालगता जनाउने। 

ख) सॊस्थाको कामनभा यचनात्भक बलूभका लनिानह गने। 

१८. गणऩयुक सॊख्मा: 
(१) कुर सदस्मको ६७ (सत्सकठ्ठी) प्रलतशत साधायण सदस्महरू उऩम्स्थत नबई साधायण सबाको काभ 

कायफाही हनुे छैन। 

(२) तय विधानको दपा ११ को उऩदपा (५) भा उल्रेख बए फभोम्जभ ऩनु् फोराइएको साधायण 
सबाभा कूर सदस्म सॊख्माको ५१% उऩम्स्थत बएभा सबा गनन फाधा ऩने छैन। 

 

 

ऩरयच्छेद—६ 

आलथनक व्मिस्था 
१९. सॊस्थाको कोष: 
(१)  सॊस्थाको आफ्नो एउटा छुटै्ट कोष हनुेछ य सो कोषभा देहाम फभोम्जभको प्राद्ऱ यकभहरू जम्भा 
हनुेछन् 

क)  सदस्मता िाऩत प्राद्ऱ प्रिेश शलु्क िा सदस्मताको यकभ। 

ख)  कसैरे स्िेच्छारे ठदएको अनदुान िा सहमोग िाऩत प्राद्ऱ यकभ। 

ग)  विदेशी सॊस्था, व्मम्ि िा अन्तयानवष्डम सॊघ सॊस्थाफाट सहमोग फाऩत प्राद्ऱ यकभ। 

घ)  स्थानीम तहफाट प्राद्ऱ अनदुान िा सहमोग िाऩत प्राद्ऱ यकभ। 

ङ) .............................। 

(२) विदेशी सॊघ सॊस्था िा व्मम्िफाट आलथनक सहमोग िा अनदुानको यकभ लरनऩुदान नेऩार सयकाय, 
सभाज कल्माण ऩरयषदको ऩूिन स्िीकृलत लरइनेछ। 

(३) सॊस्थाभा प्राद्ऱ यकभ स्थानीम फैंकभा जम्भा गयी फैंक खाता सॊचारन गरयनेछ। 

 

२०. खाता सॊचारन: 
सॊस्थाको फैंक खाता अध्मऺ य कोषाध्मऺको सॊमिु हस्ताऺयफाट सञ्चारन हनुेछ। प्रचलरत ऐन लनमभ 
अनसुाय खचन गने तथा खचनको शे्रस्ता याख्न ेव्मिस्था गरयनेछ। 

 

२१. कोषको यकभ खचन गने तरयका  ्

सॊस्थाको कोषभा जम्भा बएको यकभ खचन गदान देहाम फभोम्जभ तरयका अऩनाई खचन गरयन ेछ् 
क) सॊस्थाको फावषनक फजेट मोजना य कामनिभ स्िीकृती नगयी कोषफाट खचन गनन सवकन ेछैन। 

ख) साधायण सबाफाट ऩारयत फजेट य कामनिभको अलधनभा यही कोषफाट यकभ खचन गनन सवकनछे। 
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ग) कोषफाट खचन बएको यकभको आलथनक प्रलतिेदन साधायण सबाभा अलनिामन रुऩरे ऩेश गनुन ऩनेछ। 

घ) कोषको यकभ खचन गदान तोवकएको फभोम्जभ खचन गनुनऩनेछ। 

 

२२. सॊस्थाको रेखा य रेखाऩयीऺण: 
(१) सॊस्थाको आम–व्ममको रेखा प्रचलरत कानून फभोम्जभ स्ऩष्ट तियरे याम्खनेछ। 

(२) सॊस्थाको रेखाऩयीऺण प्रचलरत कानून फभोम्जभ यम्जष्टडन रेखा ऩयीऺण फाट गयाईनेछ। 

(३) नेऩार सयकाय िा स्थानीम अलधकायीरे चाहेभा जनुसकैु फखत ऩलन सॊस्थाको वहसाफ वकताफ जाॉच गनन 
गयाउन सक्नेछ। 

(४) रेखा ऩयीऺकको लनममु्ि फावषनक साधायण सबाफाट हनुेछ। तय प्रथभ फावषनक साधायण सबा 
नबएसम्भ रेखा ऩयीऺकको लनममु्ि कामन सलभलतफाट हनुेछ।  

(५) सॊस्थाको रेखा ऩयीऺण प्रलतिेदन य िावषनक कामन प्रगलत विियण १/१ प्रलत स्थानीम अलधकायी, 
स्थानीम तह¸ सभाज कल्माण ऩरयषद य सम्फम्न्धत लनकामहरूभा ऩेश गरयनेछ। 

 

ऩरयच्छेद—७ 

लनिानचन, अविश्वासको प्रस्ताि,  विधान सॊशोधन सम्फन्धी व्मिस्था 
 

२३. लनिानचन सम्फन्धी व्मिस्था: 
(१) कामनसलभलतरे लनिानचन प्रमोजनको रालग फढीभा ३ जनाको एउटा लनिानचन सलभलत गठन 
गनेछ। 

(२) लनिानचन सलभलतरे प्रचलरत कानूनको ऩरयलधलबत्र यहेय लनिानचन कामनविलध आपैं  व्मिम्स्थत 
गनेछ। 

(३) लनिानचन सम्फन्धी वििाद उत्ऩन्न बएभा लनिानचन सलभलतरे गयेको लनणनम नै अम्न्तभ हनुेछ। 

(४) लनिानचन सम्ऩन्न बएको बोलरऩल्ट लनिानचन सलभलतको स्ित: विघटन हनुेछ। 

 

२४.उम्भेद्राय हनु ेमोग्मता: 
कामनसलभलतको उम्भेद्राय हनु देहाम फभोम्जभको मोग्मता ऩगेुको हनु ुऩनेछ् 
क) विधानको दपा ७ को मोग्मता ऩगेुको। 

ख) सॊस्थाको सदस्म बई निीकयण गयाएको। 

ग) सॊस्थाराई लतनुनऩने दावमत्ि ऩूया गयेको। 

 

२५. अविश्वासको प्रस्ताि: 
(१) अविश्वासको प्रस्ताि लरम्खत रुऩभा कुन कुन ऩदालधकायीको विरुद्धभा हो स्ऩष्ट खरुाई देहाम 

फभोम्जभको रयत ऩमुान ई सॊस्थाभा दतान गनुन ऩनेछ। 

क) नेऩारी बाषाभा म्शष्ट शब्दको प्रमोग गयी रेम्खएको हनु ुऩछन। 

ख) प्रस्तािको विषम स्ऩष्ट य व्मिहारयक हनु ुऩछन। 
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ग) साधायण सबा सदस्महरू भध्मे कम्तीभा १/४ (एक चौथाई) सदस्महरूको प्रष्ट नाभ थय य ठेगाना 
सवहत खरुाई सही बएको हनु ुऩछन। 

(२)  उऩ-दपा (१) फभोम्जभ सॊस्थाभा दतान बएको अविश्वासको प्रस्तािको स्ऩष्ट विषम खरुाई साधायण 
सबा िा विशेष साधायण सबा फस्ने स्थान, लभलत, सभम सभेत तोकी सॊस्थाको साधायण सबाको सम्ऩूणन 
सदस्महरूराई विधानको दपा ११(४) फभोम्जभ साधायण सबा िा विशेष साधायण सबा फस्ने सूचना 
ठदईनछे। 

(३)  अविश्वासको प्रस्ताि भालथ छरपरको प्रविमा  ्

क) साधायण सबाभा अध्मऺता गने व्मम्िरे साधायण सबाभा उऩदपा (१) फभोम्जभको प्रस्ताि ऩेश गनन 
अनभुलत ठदनेछ य प्रस्ताि ऩेश गने सदस्महरूभध्मे १ (एक) जनारे अविश्वासको प्रस्ताि ल्माउनऩुने 
कायण सवहत आफ्नो अलबभत सबा सभऺ प्रस्ततु गनेछ। 

ख) उऩ-दपा ३(क) फभोम्जभ अविश्वासको प्रस्तािको ऩऺका सदस्मरे आफ्नो अलबभत प्रस्ततु गयेऩलछ सो 
प्रस्ताि उऩय भत प्रकट गनन चाहने फढीभा अन्म ३ (लतन) जना सदस्महरूराई अध्मऺरे अलबभत 
प्रकट गनन अनभुलत ठदन सक्नेछ। 

ग) उऩ-दपा (१) फभोम्जभ अविश्वासको प्रस्ताि जनु ऩदालधकायीहरू विरूद्ध प्रस्ततु गरयएको हो, अध्मऺता 
गने व्मम्िरे ती  ऩदालधकायीहरूराई आफ्नो सपाई ऩेश गने भौकाको रालग आफ्नो बनाई याख्न 
अनभुलत ठदईनछे। 

(४)  अविश्वासको प्रस्ताि भालथ लनणनम  ्

१. अविश्वासको प्रस्ताि उऩय आफ्नो अलबभत प्रस्ततु गने िभ सभाद्ऱ बएऩलछ अध्मऺता गने व्मम्िरे सो 
अविश्वासको प्रस्तािको फहभुत ऩऺ िा विऩऺभा छ बन्न े लनणनमको रालग देहाम फभोम्जभको कुनै एक 
तरयका अऩनाई अविश्वासको प्रस्तािको लनणनम घोषणा गनेछ। 

क) अविश्वासको प्रस्तािको ऩऺभा भत प्रकट गने एक सभहुभा य विऩऺभा भत प्रकट गने अको 
सभहु छुट्याएय िा 

ख)  साधायण सबाका सदस्महरूराई अविश्वासको प्रस्तािको ऩऺ य विऩऺभा गो्म भतदान गयाएय। 

२. साधायण सबाको कुर सदस्मको २/३(दईु लतहाई) फहभुतरे अविश्वासको प्रस्ताि ऩारयत हनुेछ। 
त्मस्तो प्रस्ताि ऩारयत बएभा प्रस्तावित ऩऺका व्मम्िहरू ऩदभिु हनुेछन।् 

३. लनिानम्चत बएको ६ भवहना नऩगुी िा प्रस्ताि विपर बएको ६ भवहना नऩगुी त्मस्तो व्मम्ि उऩय  
ऩनु् प्रस्ताि ल्माउन ऩाउन ेछैन। 

 

२६. विधान सॊशोधन: 
कुर सदस्म सॊख्माको २/३(दईु लतहाई) सदस्महरूरे अनभुोदन गये ऩश्चात भात्र सॊस्थाको कुनै दपा 
सॊशोधन िा खायेजको रालग स्थानीम अलधकायी सभऺ तीन भहरे व्महोया सवहत लसपारयस गयी 
ऩठाउनऩुनेछ। स्थानीम अलधकायीफाट स्िीकृत बए ऩश्चात भात्र सॊस्थाको कुनै दपा सॊशोधन िा खायेज 
बएको भालननेछ। 
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२७. लनमभ तथा विलनमभ फनाउन सक्न:े 
(१) सॊस्थारे आफ्नो कामन सम्ऩादन गने सन्दबनभा आिश्मक लनमभ फनाउन सक्नछे य सो लनमभ साधायण 

सबाफाट ऩारयत गयाई राग ुहनुेछ य स्थानीम अलधकायीराई सो को जानकायी ठदन ु  ऩनेछ । 

(२) मो विधान य विधान अन्तगनत फनेको लनमभको अलधनभा यही सॊस्थाको कामन सॊचारन य उदे्दश्म 
कामानन्िमनका रालग कामन सलभलतरे कभनचायी व्मिस्था य आलथनक प्रशासन सम्फन्धी विलनमभ फनाई 
रागू गनन सक्नेछ। त्मस्तो विलनमभहरू साधायण सबाफाट अनभुोदन गयाउन ुऩनेछ। 

 

२८. कभनचायीको व्मिस्था  ्

क. सॊस्थाको दैलनक कामन सञ्चारन य मोजना तथा कामनिभ सॊचारनको रालग कभनचायी दयफन्दी 
लसजनना, ऩारयश्रलभक, बत्ता तथा अन्म सवुिधा य कभनचायीको सेिा शतनहरू अऩनाउन ुऩने कामनविलध 
तोवकए फभोम्जभ हनुेछ। 

ख.  सॊस्थारे विदेशी सहमोग प्राद्ऱ गयी सॊस्थाको सञ्चारन एिॊ कामानन्िमन गनन विदेशी सल्राहकाय िा 
स्िमॊ सेिक याख्नाे  अिस्था बएभा लनजरे काभ गने अिलध ¸ ऩमुान उने सेिा, काभको औम्चत्म, सवुिधा 
य लतनको मोग्मता सभेतको विियण स्थानीम अलधकायी , सम्फम्न्धत स्थानीम तह  य सभाज कल्माण 
ऩरयषद्माम सभेत जनकायी गयाइने छ । 

२९. सॊस्था खायेजी: 
(१) साधायण सबारे आिश्मक देखेभा लफशेष प्रस्ताि ऩारयत गयी सॊस्था खायेजी गनन सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ सॊस्थाको खायेजीको प्रस्ताि ऩारयत गदान साधायण सबारे खायेजीको 
काभका रालग एक िा एक बन्दा फढी लरम्क्िडेटयहरू य सॊस्थाको वहसाफ वकताफ गननको रालग 
एक िा एकबन्दा फढी रेखा ऩयीऺक लनमिु गनन सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोम्जभ लनमिु लरक्िीडेटय य रेखा ऩयीऺकहरूको ऩारयश्रलभक साधायण सबारे 
तोवकठदए फभोम्जभ हनुेछ। 

(४) सॊस्था दतान ऐन तथा लनमभािरी य अन्म प्रचलरत नेऩारको कानूनको िम्खनराऩ हनुे गयी कुनै 
ऩलन विमाकराऩ गयेको¸ फन्द हडतार जरुसु प्रदशनन तथा सािनजलनक सम्ऩत्ती भालथ ऺलत 
ऩमुानएउने िा हानी नोक्सानी ऩमुानकउने रगामतका कुनै ऩलन अयाजक गलतविलधभा सॊरग्न बएको¸ 
काटेलरङ्ग य कारोफजायी जस्ता गैय कानूनी कृमाकराऩ गयेको िा गने उद्योग गयेको िा त्मस्तो 
कामन गनन अन्म कसैराई प्रोत्साहन गयेको ठहयेभा सॊस्था दतान गने अलधकायीरे जनुसकैु फखत मो 
सॊस्था खायेज गनन सक्नेछ ।   

(५) मसयी कायणिश सॊस्था विघटन बई खायेज बएभा सॊस्थाको दावमत्ि पयपायक गयी फाॉकी यहने 
सम्ऩूणन जामजेथा नेऩार सयकायको हनुेछ। 

 

३०. व्माख्मा  ्

मो विधान य विधान अन्तगनत फनेको लनमभ विलनमभको व्माख्मा गने अलधकाय कामनसलभलतराई हनुेछ। 
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३१. गो्मता बङ्ग गनन नहनुे  ्
मस सॊस्थाको कुनै ऩलन ऩदालधकायी िा सदस्मरे सॊस्थाको अवहत हनुे कामन गनुन हुॉदैन। कामनसलभलतका 
ऩदालधकायी िा साधायण सबाका सदस्मरे फैठकभा िा साधायण सबाभा असभ्म य अम्िर शब्द प्रमोग गनन 
ऩाईने छैन। 

 

३२. ऐन अनसुाय हनुे  ्
मस विधानभा उल्रेख नबएका कुयाहरू प्रचलरत कानून फभोम्जभ हनुेछ  य सॊस्था दतान  ऐन, लनमभ  य 
प्रचलरत कानूनसॉग फाम्झन गएभा फाम्झएको हदसम्भ स्ित् लनष्कृम हनुेछन।् 

 

३३. लनदेशनको ऩारना  ्

नेऩार सयकाय िा स्थानीम अलधकायीरे सभम-सभमभा ठदएको लनदेशन ऩारना गनुन सॊस्थाको कतनव्म 
हनुेछ। 

 

३४. तदथन सलभलत: 
(१) मो सॊस्था स्थाऩना गयी दतान गयाउनको रालग गठठत तदथन सलभलतरे ६ (छ) भवहना लबत्र साधायण 
सबा फोराई विधान अनसुायको लनिानचन सलभलतको गठन गयी नमाॉ कामन सलभलतको लनिानचन गयाउनेछ 
य सोको जानकायी स्थानीम अलधकायीराई ठदइनेछ।  

(२) प्रथभ ऩटक लनिानचन सम्ऩन्न नबएसम्भको अिलधभा कामन सलभलतरे गयेका काभ कायफाहीहरू मसै 
विधान अनसुाय बएको भालननेछ। 

(३) तदथन सलभतका ऩदालधकायी तथा सदस्महरुको विियण अनसूुची २ य ३ फभोम्जभ यहनेछ ।  

 

३५. हाभी "................................................."  का लनम्न सॊस्थाऩकहरू मस विधान फभोम्जभ कामन 
गनन भञ्जुय बई लनम्न साऺीको योहफयभा विधानभा सवह छाऩ गदनछौं। 

 

क) सॊस्थाऩकको नाभ, थय य ठेगाना: 
ि.सॊ  ऩद           नाभ               ठेगाना       ऩेशा    नागयीकता नॊ.       दस्तखत 

१.   अध्मऺ            

२.   उऩाध्मऺ           

३.   सम्चि             

४.   सह-सम्चि          

५.   कोषाध्मऺ          

६.   सदस्म            

७.   सदस्म    

८.   सदस्म   

९.   सदस्म       
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ख)     साऺीहरूको नाभ, थय, ितन य सवहछाऩ : 
ि.सॊ. नाभ थय    ितन     दस्तखत 

१.              

२.      

३.      

४.      

५.      
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� अनसूुम्च-१ 

सॊस्थाको छाऩ य म्चन्हको विियण 

(सॊस्थाको छाऩ य म्चन्हको विियण आकाय, प्रकाय, एिॊ अन्म विियणहरुको सम्फन्धभा उल्रेख गने ।) 
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अनसूुम्च-२ 

सॊस्थाको सॊस्थाऩक सदस्महरुको विियण 

तदथन सलभलतका ऩदालधकायीको नाभ थय̧ ठेगाना̧  सम्ऩकन  नम्फय य पोटोसवहतको विियण 

 

लस.
नॊ. 

ऩद नाभ थय ठेगाना सम्ऩकन  नम्फय पोटो हस्ताऺय 

१. अध्मऺ 

 
 
 
 
 
 

    

२. उऩाध्मऺ 

 
 
 
 
 
 

    

३. सम्चि 

 
 
 
 
 
 

    

४. सह-सम्चि 

 
 
 
 
 
 

    

५. कोषाध्मऺ 

 
 
 
 
 
 

    

६. सदस्म 
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लस.
नॊ. 

ऩद नाभ थय ठेगाना सम्ऩकन  नम्फय पोटो हस्ताऺय 

७. सदस्म 

 
 
 
 
 
 

    

८. सदस्म 

 
 
 
 
 
 

    

९. सदस्म 
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अनसूुम्च-३ 

................ सॊस्थाको प्रफन्ध सलभलतको सदस्महरुको तीनऩसु्ते विियण 

 

सि.नं. नाम थर ठेगाना पति/पत्नीको नामथर  पपिा/ििुराको नाम 
थर 

बाजेको नाम थर 

१      

२      

३      

४      

५      

६      

७      

८      

९      

 
 


