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सॊस्था दताा सम्फन्धभा फायम्फाय सोधधन ेप्रश्नहरु (FAQS) 

(अद्यावधधक गरयएको धभधत : २०७८।०५।३१) 

१. सॊस्था दताा तथा नवीकयणका राधग कहाॉ य कहहरे सम्ऩका  याख्न े? 

उत्तय :- सॊस्था दतााको राधग जजल्रा प्रशासन कामाारम , कहऩरवस्तकुो प्रशासान पाॉट (कोठा नॊ. 
२०४) भा सम्ऩका  याख्न ुऩदाछ ।सॊस्थाको दताा सम्फन्धी कामा वषेबयी कामाारम खरेुका ददन गरयने 
बएकोरे सोही अनसुाय तोहकएका कागजातहरु अधनवामा रुऩभा सॊरग्न याख्न ुऩदाछ । 

२. सॊस्थासॉग सम्फजन्धत काभको राधग जसराई ऩठाउॉदा ऩधन हनु्छ ? 

उत्तय :- हुॉदैन।सॊस्था दताा गदाा बेरा वा तदथा सधभधतको धनणामफाट अजततमायी प्राप्त सॊस्थाका 
ऩदाधधकायीहरु भात्र उऩजस्थत हनु ुऩदाछ । 

३. सॊस्था दतााको हवषमभा सम्ऩूणा जानकायी कहाॉ ऩाईन्छ ? 

उत्तय :- मी सम्ऩूणा हवषमको जानकायीको राधग जजल्रा प्रशासन कामाारम , कहऩरवस्तकुो 
प्रशासन पाॉटभा उऩजस्थत बएय वा कामाारमको नागरयक वडाऩत्र वा वेफसाइटभा याजखएका 
साभाग्रीहरुकाट सभेत जानकायी धरन सहकन्छ । 

४.  सॊस्था दतााको प्रहिमा के फाट शरुु गने ? 

उत्तय :- सॊस्था दतााको राधग सॊस्था गठन गनाा इच्छुक व्मजिहरुरे तदथा/ प्रफन्ध सधभधतको 
कम्तीभा ऩधन ३ (तीन) गणुाको सॊतमाभा बेराको आमोजना गयी देहाम फभोजजभको भाइन्मूट 
(भाइन्मूट १) य धनणामहरु गयी सफैरे हस्ताऺय गनुा ऩदाछ । मस ऩधछ बेराको धनणामफाट 
गठन बएको तदथा सधभधतको अको फैठक फसी अको भाइन्मूट (भाइन्मूट २) गने । 
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भाइन्मूट १ 

 

आज धभधत २०.................... सार .......................... भहहनाको...... गते..... फायका ददन 
कहऩरवस्त ुजजल्रा........................ गाउॉऩाधरका / नगयऩाधरका वडा नॊ. ................ 
(स्थानको नाभ) भा हाभी तऩधसरका व्मजिहरु बेराबई देहाम फभोजजभको धनणाम गरयमो । 

उऩजस्थधत : 

ि.सॊ. नाभथय ठेगाना हस्ताऺय 
१.    

२.    

३.    

४.    

......    

 

 

प्रस्तावहरु : 
प्रस्ताव नॊ. १- सॊस्था गठन तथा नाभ य ठेगाना सम्फन्धभा । 

प्रस्ताव नॊ. २- सॊस्थाको तदथा सधभधत गठन सम्फन्धभा । 

प्रस्ताव नॊ. ३- सॊस्थाको हवधान भस्मौदा सधभधत सम्फन्धभा । 

प्रस्ताव नॊ. ४- हवहवध । 

 

धनणामहरु :- 

धनणाम नॊ. १ 

..............भहससु गयी गैय सयकायी सॊस्था दताा गने सहभधत बएकोरे " .................................." नाभको सॊस्था 
गठन गने य उि सॊस्थाको कामाारम कहऩरवस्त ुजजल्रा................. गाउॉऩाधरका/ नगयऩाधरका वडा 
नॊ....भा यहने गरय जजल्रा प्रशासन कामाारम, कहऩरवस्तभुा दताा गने । 

 

धनणाम नॊ. २ 

सॊस्था दताा एवभ ्स्थाऩनाका प्रायजम्बक काभहरु सम्ऩन्न गयी हवधान फभोजजभ कामासधभधतको धनवााचन सम्ऩन्न 
गयाउनको राधग देशाम फभोजजभ...... (कम्तीभा ९ जना हनु ुऩने) सदस्मीम तदथा/प्रफन्ध सधभधत गठन गने । 
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ऩद नाभथय सॊतमा कैहपमत 

अध्म  ऺ  १  

उऩाध्म  ऺ  १  

सजचव  १  

कोषाध्म  ऺ  १  

सदस्म  ५  

 
धनणाम नॊ. ३ 

प्रचधरत कानून फभोजजभ सॊस्थाको हवधान भस्मौदा तमाय गनाका राधग देहामका व्मजिहरु यहेको एक हवधान 
भस्मौदा सधभधत गठन गने य उि सधभधतरे हवधानको भस्मौदा तमाय गयी तदथा/ प्रफन्ध सधभधत सभऺ ऩेश 
गने । भस्मौदा सधभधतरे ऩेश गयेको हवधान तदथा/ प्रफन्ध सधभधतरे स्वीकृत गयी जजल्रा प्रशासन कामाारमभा 
सॊस्था दतााको कामा गने ।  

                     हवधान भस्मौदा सधभधत 
  १. .............................................. सॊमोजक  

  २. .............................................. सदस्म  

  ३. ............................................... सदस्म  

धनणाम नॊ. ४ 

अन्म केही धनणाम बए उल्रेख गने ।  
                     (धनणाम ऩधछ बेराभा उऩजस्थत सफैरे हस्ताऺय गने ।) 
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भाइन्मूट २ 

 

आज धभधत २०.................... सार .......................... भहहनाको...... गते..... फायका ददन 
कहऩरवस्त ुजजल्रा........................ गाउॉऩाधरका / नगयऩाधरका वडा नॊ. ................ 
(स्थानको नाभ ) भा "................................"को तदथा सधभधतको फैठक फसी देहाम फभोजजभ 
धनणाम गरयमो । 

उऩजस्थधत : 

ऩद नाभथय हस्ताऺय 
अध्म  ऺ   

उऩाध्म  ऺ   

सजचव   

कोषाध्म  ऺ   

सदस्म   

..................   

 

प्रस्तावहरु : 
प्रस्ताव नॊ. १- सॊस्था गठन तथा नाभ य ठेगाना सम्फन्धभा । 

प्रस्ताव नॊ. २- सॊस्थाको तदथा सधभधत गठन सम्फन्धभा । 

प्रस्ताव नॊ. ३- सॊस्थाको हवधान भस्मौदा सधभधत सम्फन्धभा । 

प्रस्ताव नॊ. ४- हवहवध । 

धनणामहरु :- 

धनणाम नॊ. १ 

धभधत २०.../..../......को बेराफाट गदठत हवधान भस्मौदा सधभधतरे तमाय ऩायेको हवधान स्वीकता गयी 
स्वीकृत हवधान सहहत सॊस्था दतााका राधग जजल्रा प्रशासन कामाारम , कहऩरवस्तभुा अनयुोध गने । साथै 
हवधान भस्मौदा सधभधतका सदस्महरुराई धन्मवाद ऻाऩन गरयमो । 

धनणाम नॊ. २ 

स्वीकृत हवधान सहहत सॊस्था दताा सम्फन्धी कामा सम्ऩन्न गनाको राधग तदथा सधभधतका .......... (ऩद य नाभ ) 
,................. (ऩद य नाभ ) य................. (ऩद य नाभ ) राई अजततमाय ददने धनणाम गरयमो ।  
धनणाम नॊ. २ 

अन्म केही धनणाम बए उल्रेख गने । 



5 
 

                       (धनणाम ऩधछ तदथा सधभधतका सफैरे हस्ताऺय गने । ) 
५. सॊस्थाको हवधानको नभूना छ हक ? 

उत्तय :- छ । हवधानको नभूना जजल्रा प्रशासन कामाारमको कोठा नॊ. २०४ अथवा कामाारमको 

फेफसाइटफाट प्राप्त गना सहकन्छ ।  फेफसाइटभा यहेको Search Button भा हवधान खोज्न ु
बएभा बेहटन्छ । हवधानको नभूनाभा खारी छोधडएको बाग फाहेक अन्म कुयाहरु हफुह ुउल्रेख 
गये ऩधन हनु्छ । 

६. सॊस्थाको नाभ य हवधानभा उल्रेख गनुा ऩना हवषमभा थऩ केही कुया छन ्हक ? 

उत्तय :- छन ्। सॊस्थाको नाभ यातदा नेऩारी शब्दकोषभा सॊग्रहहत शब्दहरुफाट सॊग्रहहत शब्दहरुफाट 
चमन गनुा ऩनेछ । नेऩार बन्दा फाहहय सभेत कामाऺ ेत्र हो हक बने्न फझुाउने शब्दहरु (जस्तै: हवश्व, 

अन्तयाहष्डम, अन्म देशका नाभहरु ),  धभाहरु (जस्तै : हहन्दू, फौद्ध, इसाई, इस्राभ रगामत ) ,प्रधतष्ठान, 
ट्रष्ट, उऩबोिा सधभधत , गठुी , सॊस्थान रगामतका शब्दहरुका साथै हवधबन्न धभा , जातजाधत तथा 
सम्प्रदामको आस्थाभा ठेस ऩगु्ने शब्दहरु सॊस्थाको नाभ तथा हवधानभा उल्रेख गना ऩाइने छैन । 

सॊस्थाको उदे्दश्महरु तम गदाा नेऩार सयकायका हवधबन्न धनकामहरु तथा अन्म कानूनद्बाया स्थाहऩत 
सॊस्थाहरु (जस्तै : सॊस्थान, फैंक तथा हवत्तीम सॊस्थाहरु , सहकायीहरु, प्रा.धर.हरु) का उदे्दश्महरु जस्तो 
नबई गैययाजनीधतक ,  गैयनापाभूरक साभाजजक सॊस्थासॉग सम्फजन्धत हवषमहरु भात्र उल्रेख गनुाऩछा 
। भहासॊघ वा व्मवसामसॉग सम्फजन्धत व्मजिहरु सदस्म यहने सॊस्था बए धसजन्डकेट/ काटेधरङ तथा 
फजायको/ प्रधतस्ऩधाा धनमन्त्रण गने हवषम उदे्दश्मभा उल्रेख गना ऩाईने छैन । 

७. बेराको धनणाम, तदथा सधभधतको धनणाम गरयसके ऩधछ के गने  ? 

उत्तय :- जजल्रा प्रशासन कामाारमभा तदथा सधभधतका ऩदाधधकायीभध्मेफाट अजततमाय प्राप्त कुनै १ 
जना ऩदाधधकायी आफ्नो नागरयकता वा ऩरयचमऩत्र खलु्ने कागजात सहहत सॊस्थाको हवधानको भस्मौदा 
१ प्रधत (A4 कागजभा हप्रन्ट गरयएको) फझुाउने । कामाारमभा सॊस्थाको नाभ उऩरब्ध बए/ नबएको 
मकीन हवधानको भस्मौदा जजल्रा प्रशासन कामाारमफाट सझुाव ददए फभोजजभ ऩरयभाजान गनुा ऩदाछ । 

८. सॊस्था दतााको राधग के-के कागजातहरु सॊरग्न याख्न ुऩछा  ? 

उत्तय :- सॊस्था दतााको राधग धनम्न कागजातहरु सॊरग्न याख्न ुऩछा । 

१. सॊस्था दतााको राधग जजल्रा प्रशासन कामाारम , कहऩरवस्तरुाई सम्फोधन गयेको तदथा सधभधतका 
ऩदाधधकायी य सदस्महरुरे हस्ताऺय गयेको तोहकएको ढाॉचा (कोठा नॊ. २०४ वा वेफसाइटभा प्रप्त 
गना सहकन)े को धनवेदन। 
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२. सम्फजन्धत स्थानीम तह (नगयऩाधरका/ गाउॉऩाधरका) को धसपारयस । 

३. नेऩारी कागजाभा हप्रन्ट गयी तदथा सधभधतका सम्ऩूणा ऩदाधधकायीहरुरे प्रत्मेक ऩानाभा हस्ताऺय 
गयेको ४ प्रधत हवधान । 

४. सॊस्थाका तदथा सधभधतका ऩदाधधकायी तथा सदस्महरुको नाभ, ठेगाना, सम्ऩका  नॊ., इभेर,  हस्ताऺय 
य पोटो सहहतको हववयण देहामको ढाॉचाभा । 

ऩद नाभ, थय ठेगाना सम्ऩका  नॊ. इभेर हस्ताऺय पोटो 
अध्मऺ       

...............       

५. स्वमॊरे प्रभाजणत गयेको तदथा सधभधतका सफै ऩदाधधकायीहरुको नागरयकताको पोटोकऩी । 

६. व्माऩाय/ व्मवसाम सञ्चारन गयेका व्मवसामीहरुको सॊस्था बएभा सॊस्थाका ऩदाधधकायीहरुरे 
सञ्चारन गयेको व्मवसाम इजाजत/ अनभुधत धरनऩुने प्रकृधतको बए त्मस्तो इजाजत ऩत्रको प्रधतधरहऩ 
य कय चिुाको प्रधतधरहऩ अधनवामा ।य कय चिुाको प्रधतधरहऩ सभेत ऩेश गना रगाउने । 

९.सॊस्था दतााको राधग भाधथ धनवेदन ददईसकेऩधछ जजल्रा प्रशासन कामाारमरे थऩ के-के- कामा गछा ? 

उत्तय :- भाधथ प्रश्न नॊ. ८ भा उजल्रजखत कागजातहरु सहहत धनवेदन प्राप्त बए ऩधछ जजल्रा प्रशासन 
कामाारमरे देहामका कामा गदाछ :-  

१.सॊस्थाको नाभ य उदे्दश्मका सम्फन्धभा सम्फजन्धत भन्त्रारम ,  हवबाग तथा धनकामको याम/प्रधतहिमा 
तथा सहभधत धरनऩुने बए सो को राधग ऩत्राचाय गने । 

२.तदथा सधभधतका ऩदाधधकायीहरु सफैको चारचरन सम्फन्धी प्रहयी प्रधतवेदनका राधग ऩत्राचाय गने  

३. व्माऩाय / व्मवसाम सञ्चारन गयेका व्मवसामीहरुको सॊस्था बएभा सॊस्थाका ऩदाधधकायीहरुरे 
सञ्चारन गयेको व्मसाम इजाजत/ अनभुधत धरनऩुने प्रकृधतको बए त्मस्तो इजाजत ऩत्रको प्रधतधरहऩ य 
कय चिुाको प्रधतधरहऩ सभेत ऩेश गना रगाउने । 

१०. सनाखतको राधग को को उऩजस्थत हनु ुऩदाछ ? 

उत्तय :- सनाखत बनेको कुनै काभ भेयो हववेकरे , भेयो जानकायीभा , धफना कुनै कयकाऩ , डयत्रास,भेयो 
ऩूणा सहभधतभा बएको बने्न कुयाको प्रभाण बएकोरे तदथा सधभधतभा यहेका सफै जना अधनवामा रुऩभा 
आफ्नो सक्कर नागरयकता सहहत उऩजस्थत हनुऩुदाछ । 

११. सॊस्था दतााको राधग साभान्मतमा : कधत सभम राग्छ ? 

उत्तय : सॊस्था दतााको राधग राग्ने सभम सॊस्था दताा गने सेवाग्राहीरे दतााको राधग आवश्मक 
कागजातहरु कधत धछटो ऩेश गनुा हनु्छ बने्न कुयाभा धनबाय गदाछ । साभान्मतमा : चारचरन सम्फन्धी 
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प्रहयी प्रधतवेदन प्राप्त बएय सनाखत सम्ऩन्न बएको ददन सॊस्था दतााको प्रभाण ऩत्र य प्रभाजणत हवधान 
उऩरब्ध गयाएऩधछ सॊस्था दतााको कामा सम्ऩन्न हनु्छ । 

१२. सॊस्था दतााको राधग कधत शलु्क राग्छ ? 

उत्तय : सॊस्था दतााको राधग रु. १ ,000/-(एक हजाय ) याजश्व राग्छ । मस फाहेक अन्म कुनै ऩधन 
शलु्क राग्दैन ।  

१३. भहासॊघ दताा गनाको राधग के गनुा ऩछा ? 

उत्तय : भहासॊघ दतााको राधग सॊस्था दतााको राधग आवश्मक कागजातहरुका साथै देहामका थऩ 
कुयाहरु सभेत अधनवामा छन ्:-  

१. कम्तीभा ७ प्रदेशका ११ जजल्राको सॊस्थाको साधायण सबारे भहासॊघभा जान धनणाम गयी 
कम्तीभा ३/३ जना प्रधतधनधध ऩठाउन ुऩने । 

२. कम्तीभा ११ जजल्राका सॊस्थाको चारू आ.व. भा नवीकयण बएको प्रभाणऩत्र , गत आ.व. को 
कय चिुा य हवधान सभेतको प्रभाजणत प्रधतधरहऩ । 

३. प्रत्मेक जजल्राफाट ऩेश बएका सॊस्थाहरुको दताा ,  नवीकयण य गधतहवधध सम्फन्धभा सम्फजन्धत 
जजल्रा प्रशासन कामाारमरे ऩठाएको ऩत्र । 

४. भहासॊघको प्रकृधत हेयी थऩ कागजातहरु ।  
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श्री स्थानीम अधधकायीज्मू 
जजल्रा प्रशासन कामाारम, कहऩरवस्त ु। 

 

 हवषम : सॊस्था दताा गयी ऩाउॉ । 

 

हाभीरे "..................................." नाभक साभाजजक सॊस्था,  सॊस्था दताा ऐन , २०३४ फभोजजभ दताा 
गना चाहेकोरे रु. १० /- को हटकट टाॉसी प्रस्ताहवत हवधानको ४ (चाय) प्रधत , ऩदाधधकायीहरुको 
नागरयकताको प्रभाजणत प्रधतधरऩी १/१ प्रधत सभेत मसैसाथ सॊरग्न गयी देहामको हववयण खरुाई 
धनवेदन गयेका छौं ।  

 

हववयण 

१. सॊस्थाको नाभ...........................................................................................  

२. सॊस्थाको ठेगाना : कहऩरवस्त ुजजल्रा..................... गा.ऩा./न.ऩा.वडा नॊ...... ऩो.फ.नॊ...........  
३. सॊस्थाको घय नॊ....... टेधरपोन नॊ..................... ईभेर................................................  

४. सॊस्थाको भरुबतू उदे्दश्म :............................................................................................................ 

५. सॊस्थाको आधथाक श्रोत :................................................................................................................ 

६. प्रफन्ध / तदथा सधभधतका ऩदाधधकायी 
ि.सॊ. नाभ, थय सॊस्थाऩकको ऩद स्थामी वतन ऩेशा  दस्तखत 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

            

              बवदीम  

            ................................  

 सॊस्थाको अध्मऺ 
 धभधत :  



9 
 

  ............................ को 
हवधान- २०७८ 

प्रस्तावना 
.................................नाभक सॊस्था स्थाऩना गयी सॊचारन गना वाञ्छनीम बएकोरे मो 

हवधान सॊस्था दताा ऐन,२०३४ को अधधनभा यही तजुाभा गरयएको छ। 

 

ऩरयच्छेद - १ 

प्रायजम्बक 

1. सॊस्थाको नाभ  ्मस सॊस्थाको नाभ "................." हनुेछ।अॊग्रजेीभा (.................) हनुेछ । 
छोटकयीभा................ यहनेछ । 

(1) सॊस्थाको कामाारम यहने स्थान्  सॊस्थाको कामाारम कहऩरवस्त ुन.ऩा वडा नॊ. 
१,कहऩरवस्तभुा यहनेछ । 

(2) सॊस्थाको कामाऺ ेत्र् सॊस्थाको कामाऺ ेत्र  जजल्राधबत्र हनुेछ । साथै स्थानीम अधधकायीको 
स्वीकृधत धरई अन्म जजल्राभा ऩधन शाखा धफस्ताय गना सहकने छ। 

(3) प्रायम्ब् मो हवधान सॊस्था दताा बएको धभधतदेजख प्रायम्ब हनुेछ । 

(4) सॊस्थाको अजस्तत्व  ्मो सॊस्था एक अहवजच्छन्न उत्तयाधधकायवारा , सॊगदठत, स्वशाधसत , गैय- 
याजनीधतक सभाजसेवाभा  आधारयत भनुापायहहत तथा गैय सयकायी साभाजजक  सॊस्था हनुेछ 
। 

2. ऩरयबाषा : हवषम वा प्रसॊगरे अको अथा नरागेभा मस हवधानभा् 
(1) "हवधान" बन्नारे “......................... ” को हवधान २०७८ राई जनाउॉदछ ।  

(2) "सॊस्था" बन्नारे “........................................... ”राई फझुाउनेछ। 

(3) "कामा सधभधत" बन्नारे हवधानको दपा १३ फभोजजभ गदठत कामा सधभधतराई जनाउॉदछ 
।  

(4) सबा बन्नारे मसै हवधान फभोजजभ फसेको साधायण सबा य हवशेष साधायण सबाराई   
जनाउॉदछ ।  

(5) "ऩदाधधकायी" बन्नारे सॊस्थाका ऩदाधधकायीहरुराई सम्झन ुऩदाछ ।  

(6) "धनमभ, हवधनमभ" बन्नारे मस हवधान अन्तगात फने्न धनमभ हवधनमभराई जनाउनेछ ।  
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(7) "तोहकएको वा तोहकए फभोजजभ " बन्नारे मस हवधान य मस हवधान अन्तगात फनेको 
धनमभ, हवधनमभभा तोहकएको फभोजजभ सम्झन ुऩनेछ ।  

(8) "सदस्म" बन्नारे हवधानको दपा ६ फभोजजभ सदस्मता प्राप्त व्मजिराई जनाॉउछ ।  

(9) "स्थानीम अधधकायी" बन्नारे प्रभखु जजल्रा अधधकायीराई सम्झन ुऩदाछ । 

(10)  "हवशेष साधायण सबा " बन्नारे हवधानको दपा ११(ख) फभोजजभ हनुे सबाराई 
जनाउॉछ।  

3. सॊस्थाको छाऩ य जचन्ह् प्रचधरत व्मवस्थाको प्रधतकूर नहनुेगयी सॊस्थाको एउटा छुटै्ट छाऩ य 
जचन्ह हनुेछ । छाऩ य जचन्ह अनसूुजच -१ फभोजजभको ढाॉचाभा हनुेछ । तय सॊस्थाको नाभ 
छाऩ य जचन्ह ऩूवा दताा बएको कुनै सॊस्थासॉग भेर खाएभा सॊशोधनको प्रहिमाद्धाया तरुुन्त 
सॊशोधन गरयनेछ ।  

ऩरयच्छेद–२ 

उद्देश्म 

4. सॊस्थाको उद्देश्म  ्मस सॊस्थाको उदे्दश्म देहाम फभोजजभ हनुेछ ।  

(1) सॊस्थाको प्रभखु उदे्दश्म  ...........................(दधरत हकहहत /ऩेशा व्मवसाम /भनोयन्जन 
खेरकुद/भहहरा तथा फारफारधरका /भानव अधधकाय /वातावयण सॊयऺण /साभाजजक 
रुऩान्तयण भध्मे कुनै एक) सॉग सम्फजन्धत ऺेत्रभा कामा हनुेछ । 

(2) मो सॊस्था भनुापा यहहत जनहहतकायी साभाजजक सॊस्था हनुेछ । 

(3) ...............................................................................  

(4) ...............................................................................  

(5) ...............................................................................  

(6) अन्म थप्ने य प्रभखु उदे्दश्म सॉग सम्फजन्धत रक्ष्म भात्र याख्न.े । 

 

5. सॊस्थाको उद्देश्म प्राधप्तका राधग गरयने कामाहरु् मस सॊस्थाको उऩयोि उदे्दश्महरु प्राप्त गना 
देहामका कामाहरु गनेछ । 

(1) सॊस्थारे प्रचधरत नेऩार कानून फभोजजभ सम्फजन्धत धनकामफाट अनभुधत वा इजाजत प्राप्त 
गयी उल्रेजखत उदे्दश्म कामाान्वमन गनेछ ।  

(2) सॊस्थारे आवश्मक ऩने कभाचायी धनमिुी गना तथा धतनको सेवा शताहरु धनधाायण गनेछ।  

(3) सॊस्थाभा प्राप्त आम व्मम धफतयण फैहकङ प्रणारीफाट गरयने छ ।  
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(4) सभाजजक सॊस्थाको सयकायको नीधत कामािभ मोजना , आमोजना य ती कामािभको प्रबाव 
य ऩरयणाभको हवषमभा नागरयक तहभा छरपर, फहस, सम्वाद य अन्तयकृमा गरयने छ ।  

(5) सभाजसेवा, नैधतक जशऺा जस्ता चेतनाभूरक कामािभहरु सॊचारन गरयने छ ।  

(6) धनजी ऺेत्र , साभदुाहमक, सहकायी, सयकायी, गैय सयकायी धनकामहरुसॉग सहकामा 
सभन्वमफाट सभाजजहक सेवाभा गधतधफधधराई अगाडी फढाईने छ ।  

(7) सॊस्थाराई आवस्मक ऩने जग्गा खरयद , बवन धनभााण वा बाडा वा धरजभा धरनेछ , य 
कामाारम सॊचारनको राधग चाहहने स्टेशनयी साभान , टेधरपोन, कम्प्मूटय, फ्माक्स, इभेर 
इन्टयनेट, सवायी साधन खरयद वा बाडाभा धरइ प्रमोग गना सक्ने छ ।  

(8) एम्फरेुन्स सञ्चारन रगामत अन्म साभाजजक कामाहरु गने ।  

(9) हवधागत सॊघ सॊस्थासॊग सहकामा तथा एकता गदै सॊस्थाराई अजघ फढाइनेछ ।  

(10) सॊस्थारे सभाजभा घटेका य रकुाउन खोजजएका सभाचायराई छाऩा , हवद्यतुीम वा 
अनराईन सञ्चायभाध्मभभा ल्माउनका राधग सहमोग गनेछ ।  

(11) सभाजसेवा ऺेत्रभा सयकायी , गैयसयकायी तथा अन्तयाहष्डम धनकामसॉग साझेदायीभा 
प्रवद्धानात्भक काभ गने ।  

(12) थप्न हटाउन सहकने अन्म ......  

 

ऩरयच्छेद– ३ 

सदस्मता 
6. सदस्महरुको वगॉकयण्-मस सॊस्थाको देहाम फभोजजभ ४ प्रकायका सदस्महरुको वगॉकयण 

गरयएकोछ ।  

(1) साधायण सदस्म  ्हवधानको दपा ७ फभोजजभ मोग्मता ऩगेुका कुनै ऩधन नेऩारी नागरयकरे 
तोहकएको प्रहिमा अन्तगात यही आवेदन गयेभा सॊस्थाको सदस्मता प्राप्त गने व्मजिहरु 
साधायण सदस्म हनुेछन।्  

(2) सॊस्थाऩक सदस्म  : मस सॊस्था दताा हुॉदाको फखतका ऩदाधधकायीहरु मस सॊस्थाका 
सॊस्थाऩक सदस्म यहनेछन ।  

(3) आजीवन सदस्म  : सॊस्थाको हवकासका राधग हवशेष सहमोग ऩमुााउने व्मजिहरुराई 
तोहकएको प्रहिमा अन्तगात आजीवन सदस्मता प्रदान गरयनेछ ।  
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(4) भानाथा सदस्म  : सॊस्थारे उऩमिु ठहय गयेको उच्च सम्भाधनक फरयष्ठ व्मजि वा 
सभाजजक   ऺेत्रभा हिमाशीर नेऩारी नागरयकराई भानाथा सदस्मता प्रदान गना सक्नेछ 
। तय भानाथा  सदस्महरुको भताधधकाय हनुेछैन ।  

 

7. सदस्मता प्राधप्तको राधग आवश्मक मोग्मता् - सदस्मताको राधग देहाम फभोजजभको मोग्मता 
ऩगेुको हनु ुऩनेछ ।  

(1) १६ फषा उभेय ऩयुा गयी नेऩारी नागरयकता प्राप्त गयेको हनु ुऩनेछ ।  

(2) भानधसक सन्तरुन नगभुाएको ।  

(3) सावाजधनक सम्ऩजत्त हहनाधभना गयेको नठहयेको ।  

(4) नैधतक ऩतन देजखने पौजदायी तथा भ्रष्टाचायको अधबमोगभा सजाम नऩाएको हनुऩुनेछ ।  

(5) १६ फषा उभेय ऩयुा गयी  नेऩारी नागरयकता प्राप्त गयेको हनु ुऩनेछ ।  

 

8. सॊस्थाको सदस्मता प्राप्त गना वा फहार यहन नसक्ने अवस्था् -देहामको अवस्थाभा कुनै ऩधन 
ब्मजिरे सॊस्थाको सदस्मता प्राप्त गना सक्नेछैन ।  

(1) गैह्र नेऩारी नागरयक य १६ वषा उभेय ऩयुा नगयेको ।  

(2) भगज हवग्रकेो वा भानधसक सन्तरुन गभुाएको ब्मजि ।  

(3) नैधतक ऩतन देजखने पौजदायी वा भ्रष्टाचायीको अधबमोगभा सजाम ऩाएको ।  

(4) सम्फजन्धत सॊस्थाको व्मवसामभा धनजी स्वाथा बएको ।  

(5) साहकुो दाभासाहीभा ऩयेको ।  

(6) सावाजधनक सम्ऩजत्त हहनाधभना गयेको ठहयेको ।  

(7) कुनै प्रकायको चोयी , ठगी, हकते वा जारसाजी गयेको वा आफ्नो जजम्भाको धनभार , 

अनधधकृत तवयरे भासेको वा दरुुऩमोग गयेको वा भ्रष्टाचाय गयेको अधबमोगभा 
अदारतफाट कसयुदाय ठहयी सजाम ऩाएको एक फषा ऩयुा नबएको । 

 

9. सदस्मताको सभाधप्त  
(1) देहामको अवस्थाभा कुनै ब्मजि सॊस्थाको सदस्मभा फहार यहनेछैन् 

(क) मस हवधानको दपा ८ फभोजजभ सदस्म ऩद प्राप्त गना नसक्ने बएभा ।  

(ख) साधायण सबाको ७५% सदस्महरुको फहभुतरे सॊस्थाको सदस्म ऩदफाट हटाउने 
प्रस्ताव ऩारयत बएभा ।  
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(ग) सदस्मरे ददएको धरजखत याजीनाभा स्वीकृत बएभा ।  

(घ) सॊस्थाको काभ कावााहीभा फदधनमत गयेको कुया अदारतफाट प्रभाजणत बएभा ।  

(ङ) हवधान फभोजजभ गना नहनुे बधन तोहकएको कुनै कामा गयेभा ।  

(च) सदस्मता शलु्क फझाउन फाॉकी बएभा । 

(छ) सॊस्था हवघटन बई खायेज बएभा । 

(2) कुनै व्मजिराई सॊस्थाको धनमजुि हनु वा वहार यहन अमोग्म ठहयाउन ुबन्दा अजघ 
सॊस्थारे धनजराई सो कुयाको सूचना ददई सपाइको सवदु ऩेश गने भौका ददनऩुने छ ।   

10. सदस्मता शलु्क य सदस्मता प्रदान गने हवधध्-मस हवधानको दपा ६ फभोजजभको सदस्महरुरे 
देहाम फभोजजभको उऩदपाभा तोहकएको शलु्क धतयी, सदस्मता प्राप्त गना सक्नेछन ्।  

(1) साधायण सदस्म्  
(क) सभाज सेवाभा राग्ने जोकोही नागरयकरे नमाॉ सदस्मता आह्रवान बएको धभधत 

सभमभा प्रवेश शु् ल्क वाऩत रु.१००। - य वाहषाक नवीकयण शलु्क वाऩत 
रु.१५०।- गयी जम्भा रु.२५०। - फझुाई तोहकएको प्रहिमा अनसुाय आवेदन 
ददएभा कामा सधभधतको धनणामरे साधायण सदस्मता प्रदान गरयने छ ।  

(ख) साधायण सदस्म प्राप्त गने सदस्मरे प्रत्मेक वषाको आषाढ भहहनाको भसान्त धबत्र 
नहवकयण गयाई सक्न ुऩनेछ , सो सभमधबत्र नहवकयण नगने सदस्मरे थऩ १०% 
शलु्क फझुाई आजश्वन भसान्तसम्भभा नवीकयण गनुा ऩनेछ । सो सभमसम्भ ऩधन 
नवीकयण    नगने सदस्मको साधायण सदस्मता सभाप्त बएको भाधननेछ ।  

(2) सॊस्थाऩक सदस्म  ्

(क) मो सॊस्था दताा हुॉदा फखतको तदथा सधभधतका ऩदाधधकायीहरु सॊस्थाऩक सदस्म 
हनुेछन।्  

(ख) सॊस्थाऩक सदस्महरुरे हवधानभा उल्रेख बए फभोजजभको शलु्क फझुाई साधायण 
सदस्मता वा आजीवन सदस्मता प्राप्त गना सक्नेछन ्।  

(3) आजीवन सदस्म्- सॊस्थाको हवकासको राधग हवशेष मोगदान ऩु र माउने सभाजसेवीराई 
तोहकएको प्रिृमा अन्तयगत रु ५,०००।- धरइ आजीवन सदस्मता प्रदान गरयनेछ ।  

(4) भानाथा सदस्म  ्साधायण सबाको धनणामरे उऩमिु ठानेको फरयष्ठ सभाजसेवी व्मजित्वराई 
भानाथा सदस्मता प्रदान गना सहकनेछ । तय भानाथा सदस्मको भताधधकाय हनुेछैन ।  
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(5) कुनै आवेदकराई सदस्मता नददने धनणाम गयेभा सो को कायणसहहतको जानकायी 
आवेदकराई जानकायी ददईनेछ ।  

(6) सफै सदस्महरुरे मस सॊस्थाको हवधान य हवधान अन्र्तगत फनेको धनमभ य हवधनमभ 
फभोजजभ बएको व्मवस्थाको ऩारना गनुाऩदाछ ।  

(7) सॊस्थारे प्रदान गयेको उऩदपा अ , आ, इ, ई अनसुायको सदस्महरुको तोहकएको ढाॉचाभा 
छुटै्ट अधबरेख ऩजुस्तका याजखनेछ ।  

ऩरयच्छेद– ४ 

साधायण सबा, कामा सधभधत तथा फैठक सम्फन्धी व्मवस्था 
11. साधायण सबाको गठन -् मस हवधानको दपा ७ अनसुाय सदस्मता प्राप्त गने भानाथा सदस्महरु 

फाहेक अन्म सदस्महरु बएको एक साधायण सबा गठन हनुे छ । मसभा भानाथा सदस्महरु 
आभजन्त्रत हनुेछन ्। साधायण सबा सॊस्थाको सवोच्च अॊग हनुेछ ।मस सॊस्थाको साधायण सबा 
देहाम फभोजजभ हनुेछ ।  

(1) वाहषाक साधायण सबा  ्वषाको एक ऩटक कामा  सधभधतरे तोकेको धभधत स्थान य सभमभा 
वाहषाक साधायण सबा फस्नेछ ।  

(2) हवशेष साधायण सबा  ्
(क) मस सॊस्थाको कूर सदस्म सॊतमाको १ /४ (एक चौँथाई) सदस्महरुरे कायण 

खरुाई हवशेष साधायण सबारे भाग गयेभा , कामा सधभधतरे कम्तीभा सात ददनधबत्र 
अधनवामा रुऩभा हवशेष साधायण सबा फोराउनऩुनेछ । तय साधायण सबा वा हवशेष 
साधायण सबा फसेको छ भहीना धबत्र ऩनु् हवशेष साधायण सबा फस्न बने ऩाउने 
छैन ्।  

(ख) मस सॊस्थाको प्रथभ वाहषाक साधायण सबा सॊस्था स्थाऩना बएको आ.व.सभाप्त 
बएको धभधतरे दईु भहहना धबत्रभा गरयने छ य त्मसऩधछको वाहषाक साधायण 
सबाहरु आधथाक वषा सभाप्त बएको दईु भहहना धबत्र गरयनेछ ।  

(ग) मस सॊस्थाको वाहषाक साधायण सबा गनाका राधग कम्तीभा १५ ददन अगावै य 
हवशेष साधायण सबा गना कम्तीभा सात ददन अगावै सबा हनुे स्थान , धभधत, सभम य 
छरपर गने हवषम खोरी सवै साधायण सदस्महरुराई अधनवामा रुऩभा सूचना 
ददईनेछ ।  
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(घ) उऩ-दपा ४ फभोजजभ फोराईएको साधायण सबा वा हवशेष साधायण सबाभा 
हवधानको दपा १८ फभोजजभको गणऩयुक सॊतमा नऩगुी सबा हनु नसकेभा 
कम्तीभा सात ददनको म्माद ददई ऩनु् साधायण सबाको फैठक फोराईनेछ ।  

(ङ) साधायण सबा य हवशेष साधायण सबाको छुट्टाछुटै्ट धनणाम ऩजुस्तका याजखनेछ ।  

 

12. साधायण सबाको काभ कताव्म य अधधकाय्  
(1) कामा सधभधतरे ऩेश गयेको वाहषाक प्रधतवेदन उऩय हवस्ततृ छरपर गरय स्वीकृत गने 

तथा मोजना, वाहषाक कामािभहरु य फजेट ऩारयत गने ।  

(2) रेखा ऩयीऺकफाट प्राप्त बएको वाहषाक रेखा ऩयीऺण प्रधतवेदन उऩय छरपर गरय 
अनभुोदन गने य रेखाऩयीऺण प्रधतवेदनफाट देजखएका अधनमधभत फेरुज ुयकभहरु भाधथ 
छरपर गयी धनमधभत गना नधभल्ने फेरुज ुयकभहरु असरु उऩय गयी प छामौट गनाको 
राधग कामासधभधतराई धनदेशन ददने ।  

(3) आगाभी वषाको राधग रेखाऩयीऺकको धनमिु गने ।  

(4) सॊस्थाको वाहषाक कामाप्रगधत हववयण य सॊस्थारे गयेको कामाहरुको भलु्माॊकन गयी कामा  
सधभधतराई आवश्मक धनदेशन ददने । 

(5) सॊस्थाको कामा  सधभधतको ऩदाधधकायीहरुको ऩदावधध ऩगेुको अवस्थाभा कामा  सधभधतका 
ऩदाधधकायीहरुको हवधान फभोजजभको प्रहिमा अन्र्तगत यही धनवााचन गने ।  

(6) कामा सधभधतद्वाया ऩेश बएका हवधान सॊशोधन, धनमभ तथा हवधनमभ स्वीकृत गने ।  

(7) भानाथा सदस्मता प्रदान गने ।  

(8) कामा सधभधतफाट सॊस्थाको हहत अनकूुर बएका काभ कायवाहीहरुको औजचत्म हेयी 
अनभुोदन गने ।  

(9) सॊस्थाको आफ्नै आन्तरयक स्रोतफाट व्महोने गयी कामा  सधभधतरे ऩेश गयेको 
कभाचायीहरुको दयफन्दी , ऩारयश्रधभक बत्ता तथा अन्म सहुवधाहरुभा आवश्मकता अनरुुऩ 
स्वीकृधत प्रदान गने।  

13. कामा सधभधत गठन -् 
(1) साधायण सबाका सदस्महरुफाट धनवााजचत देहाम फभोजजभको ऩदाधधकायीहरु यहने 

९सदस्मीम कामा सधभधत गठन गरयनेछ ।  

 अध्मऺ १ जना 
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 उऩाध्मऺ  १ जना 
 सजचव  १ जना 
 कोषाध्मऺ  १  जना 
 सदस्महरु  ५ जना 

 जम्भा  ९ जना  

 

(2) कामा सधभधतको कामाकार २ वषाको हनुेछ ।  

(3) वाहषाक साधायण सबा हनुबुन्दा अगावै कामा  सधभधतभा यहेको कुनै सदस्मको ऩद रयि 
हनु आएभा फाॉकी अवधधका राधग कामा  सधभधतका सदस्मको भनोनमन सधभधत द्बाया गना 
सहकनेछ । मसयी सो ऩदभा धनवााचन बएको सदस्मको कामाकार जनु सदस्म ऩद रयि 
बएको हो सो सदस्म फाॉकी कामाकार सम्भको राधग भात्र हनुेछ तय अन्म ऩदहरुको 
राधग हवधान फभोजजभ फाॉकी अवधधको धनधभत्त धनवााचन प्रहिमाद्धाया ऩदऩधुता गरयनेछ ।  

(4) कामा सधभधतको फैठक आवश्मकता अनसुाय अध्मऺरे फोराउनेछ । तय कामा  सधभधतका 
ऩदाधधकायीको जम्भा सॊतमाको ५१ प्रधतशतरे फैठक फोराउन भाग गयेभा अध्मऺरे 
कामा सधभधतको फैठक तरुुन्त फोराउनऩुनेछ । 

(5) कामा सधभधतका ऩदाधधकायीहरुको कूर सॊतमाको ५१ प्रधतशत ऩदाधधकायीहरु उऩजस्थत 
नबै कामासधभधतको फैठक फस्ने छैन ्।  

(6) कामा सधभधतको फैठकभा अध्मऺरे अध्मऺता गनेछ य धनजको अनऩुजस्थधतभा उऩाध्मऺरे 
य उऩाध्मऺको ऩधन अनऩुजस्थधत यहेको फैठकभा उऩजस्थत सदस्महरुरे छानेको वा जेष्ठ 
सदस्मरे अध्मऺता गनेछ ।  

(7) कामा सधभधत फैठकभा फहभुतको धनणाम भान्म हनुेछ य भत फयाफय बएभा अध्मऺरे 
धनणामाक भत ददन सक्नेछ ।  

(8) कामा सधभधत फैठकभा छरपर बएका हवषमहरुको छुटै्ट धनणाम हकतावभा रेखी याजखने 
छ य सो धनणाम हववयणभा फैठकभा उऩजस्थत सम्ऩूणा सदस्महरुरे सही गनुाऩनेछ । तय 
धनणामभा असहभधत जनाउनेहरुरे कैहपमत खोरी सही गनुाऩनेछ ।  

(9) सॊस्थारे गनुाऩने सम्ऩूणा कामा कामा सधभधतको धनणामफाट हनुेछ ।  

(10) भाधथका दपाहरुभा जनुसकैु कुया रेजखएको बएता ऩधन कामा  सधभधतरे गना ऩाउने कुनै 
कामाको सम्फन्धभा कामा सधभधतका सवै ऩदाधधकायीहरु धरजखत रुऩभा सहभत बएभा 
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त्मस्तो सहभधतराई धनणाम ऩजुस्तकाभा सॊरग्न गयी त्मस्तो काभ फैठक हवना ऩधन गना 
सहकने छ। उऩयोि फभोजजभको सहभधतराई कामा  सधभधतको फैठकको धनणाम सयह 
भाधनने छ ।  

(11) कामा सधभधतको फैठक साभान्तमा दईु भहीनाभा एक ऩटक फस्नेछ ।  

 

14. कामा सधभधतको काभ कताव्म य अधधकाय  
(1) सॊस्थाको आगाभी वषाको वाहषाक कामािभ तथा अनभुाधनत फजेट फनाई साधायण सबाभा 

प्रस्ततु गने । 

(2) हवधान फभोजजभको व्मवस्था ऩारना गयी साधायण सबाको धनणाम कामाान्वमन गने 
गयाउने  

(3) सॊस्थाको हहतभा हनुे कामािभहरु सञ्चारन गने । 

(4) साधायण सबा प्रधत उत्तयदाहम यहने ।  

(5) सॊस्थाको उदे्दश्म प्राधप्तका राधग उऩरब्ध साधन य स्रोतको अधधकतभ उऩबोग य प्रमोग 
गने । 

(6) सॊस्थाको कामा सम्ऩादन गना कामामोजना फनाउने , स्रोत जटुाउने, कामाान्वमन, सऩुयीवेऺण 
य अनगुभन गने । 

(7) सॊस्थाको कोष य सम्ऩजत्त सयुजऺत तरयकारे याख्न रगाउने य फैंक खाता खोरी सञ्चारन 
गने । 

(8) सॊस्थाका कभाचायीहरुको सेवा शता य सहुवधा आदी सम्फन्धी कभाचायी धनमभावरी 
फनाईसाधायण सबाफाट स्वीकृत गयाई रागू गने गयाउने । 

(9) सॊस्थाको उदे्दश्म ऩरयऩधुताका राधग आफ्नो कामा अवधधभा उऩमिु व्मजिहरुको 
सल्राहकाय सधभधतका अन्म सधभधत, उऩसधभधत गठन गने य आवश्मकता अनरुुऩ कामाको 
फाॉडपाॉड गयी ददने । 

(10) सॊस्थाको नेततृ्वदामी बधूभका धनवााह गने । 

(11) साभाजजक सेवाराई प्र वद्धानको राधग साभाजसेवा सम्फद्ध धनकामहरुसॊग सभन्वम य 
सहकामाभा नेततृ्वदामी बधूभका धनवााह गने ।  

(12) साभाजजक ऺेत्रसॉग सम्फजन्धत याहष्डम तथा अन्तयाहष्डम धनकाम तथा सॊघ सॊस्थासॊग 
सम्फन्ध धफस्तायका राधग कामा गने ।  
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15. ऩद त्माग गना सक्ने् अध्मऺरे उऩाध्मऺ भापा त कामा  सधभधत सभऺ य उऩाध्मऺ तथा अन्म 
ऩदाधधकायीहरुरे अध्मऺ सभऺ याजीनाभा ददई ऩद त्माग गना सक्ने छन ्।  

16. अन्म सधभधतहरु्  
(1) मस हवधानको ऩरयधध धबत्र यहेय सॊस्थाको कामा सञ्चारनको राधग कामा  सधभधतरे 

आवश्मकता अनसुाय अन्म सधभधत वा उऩसधभधत गठन गना सक्नेछ तय सो साधायण 
सबाको फैठकद्धाया अनभुोदन गयाउनऩुनेछ ।  

(2) उऩसधभधतका कामाहरु कामा सधभधतरे तोहकददए फभोजजभ हनुेछ ।  

ऩरयच्छेद - ५ 

ऩदाधधकायीहरुको काभ, कताब्म य अधधकाय 
17. ऩदाधधकायीहरुको काभ, कताब्म य अधधकाय्-कामा सधभधतका ऩदाधधकायीहरुको काभ , कताब्म य 

अधधकाय देहाम फभोजजभ हनुेछ ।  

(1) अध्मऺको काभ य कताब्म य अधधकाय  
(क) सॊस्थाको तपा फाट प्रधतधनधधत्व गने वा प्रधतधनधध तोक्ने ।  

(ख) सधभधत य सबाको फैठकको अध्मऺता गने तथा फैठक सञ्चारन गने ।  

(ग) धनणाामक भत ददने ।  

(घ) सॊस्थाको नेततृ्व गने ।   

(ङ) साधायण सबाफाट ऩारयत धनणामराई कामाान्वमन गने गयाउने ।  

(च) आवश्मकता अनसुाय फैठकहरु फोराउन भहासजचवराई धनदेशन ददने ।  

(छ) सॊस्थाको नगदी वा जजन्सी सम्ऩूणा कुयाभा कामाकायी सधभधतराई फेराफेराभा 
आवश्मक जानकायी धरने ददने ।  

(ज) सॊस्थाको वाहषाक कामािभ य प्रगधत हववयण साधायण सबाभा ऩेश गनाको राधग 
ऩारयत गयाउने ।  

(झ) अन्म ऩदाधधकायी एवभ ्सदस्महरुराई काभको फाॉडपाॉड गने तथा आवश्मक 
धनदेशन ददने ।  

(ञ) अधबरेख प्रभाजणत गने ।  

(2) उऩाध्मऺको काभ कताब्म य अधधकाय्  
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(क) अध्मऺको अनऩुजस्थधतभा अध्मऺको सम्ऩूणा काभ य प्रमोजन गरयएका काभहरु 
गने।  

(ख) अध्मऺराई सल्राह य सहमोग गने ।  

(ग) अध्मऺ ऩद रयि बएको अवस्थाभा अको ब्मवस्था नबएसम्भका राधग कामावाहक 
अध्मऺ बई काभ गने ।  

(3) सजचवको काभ कताब्म य अधधकाय  
(क) साझेदाय धनकामसॊग अध्मऺको ऩयाभशाभा सभन्वम गने ।  

(ख) अध्मऺको ऩयाभशाभा वाहषाक प्रधतवेदन कामािभ तजुाभा गने ।  

(ग) अध्मऺरे ददएको अन्म जजम्भेवायी ऩयुा गने ।  

(घ) हवधान फभोजजभ जजम्भेवायी अध्मऺको धनदेशनभा अन्म कामा गने ।  

(ङ) सॊस्थाको दैधनक प्रशासधनक कामा गने ।  

(च) साॊगठधनक हवबागको नेततृ्व गने ।  

(छ) अध्मऺको धनदेशनभा यही प्रशासधनक कामा गने ।  

(ज) प्रकाशन य प्रशायणको सभन्वम गने ।  

(4) कोषाध्मऺको काभ य कताब्म य अधधकाय 
(क) सॊस्थाको आम ब्ममको पाॉटवायी याख्न ेय कोषको येखदेख तथा सञ्चारन गने ।  

(ख) साधायण सबाभा वाहषाक फजेट एवभ ्कामािभ तमाय गयी फैठकभा ऩेश गने ।  

(ग) प्रचधरत प्रणारी अनसुाय रेखा दरुुस्त याख्न े।  

(घ) धनमधभत रुऩभा वाहषाक रेखा ऩयीऺण गयाउने । 

(5) सदस्मको काभ य कताब्म य अधधकाय  
(क) कामाकायी सधभधतका अन्म ऩदाधधकायीहरुराई सल्राह एवभ ्सहमोग  

(ख) गदै कामाकायी सधभधतका साभूहहक दाहमत्व फहन गने ।  

(ग) सधभधतको फैठकभा सहिम सहबाधगता जनाउने ।  

(घ) कामाकायी सधभधत य अध्मऺरे सजुम्ऩएको जजम्भेवायी ऩूया गने गयाउने ।  

(ङ) सॊस्थाको कामाभा यचनात्भक बधूभका धनवााह गने ।  

18. गणऩूयक सॊतमा  
(1) कुर सदस्म सॊतमाको ६० प्रधतशत साधायण सदस्महरुको उऩजस्थत नबै साधायण सबाको 

काभ कायवाही हनुे छैन ्।  
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(2) तय हवधानको दपा ११ को ५ भा उल्रेख बए फभोजजभ ऩनु्  

फोराईएको साधायण सबाभा कुर सदस्म सॊतमाको ५१ प्रधतशत उऩजस्थत बएभा सबा 
गना फाधा ऩने छैन ।  

 

ऩरयच्छेद - ६ 

आधथाक व्मवस्था 
19. सॊस्थाको कोष्  

(1) सॊस्थाको आफ्नो छुटै्ट कोष हनुेछ य सो कोषभा देहाम फभोजजभको यकभहरु यहनेछन ।  

(क) सदस्मता फाऩत प्राप्त प्रवेश शु् ल्क य सदस्मता शलु्कको यकभ ।  

(ख) सदस्मता नवीकयण वाऩतको यकभ ।  

(ग) ऩदाधधकायीद्वाया गरयएको भाधसक फचत यकभ । 

(घ) कुनै व्मजिरे स्वेच्छारे ददने अनदुान यकभ ।  

(ङ) हवदेशी सॊघसॊस्थाफाट धरने बए सभाज कल्माण ऐन २०४९ को दपा १६ 
फभोजजभ सभाज कल्माण ऩरयषदको स्वीकृती धरन ुऩने छ ।  

(च) स्थानीम तह प्रदेश य केन्र सयकायफाट प्राप्त अनदुान वा सहमोग वाऩत प्राप्त 
यकभ।  

(2) हवदेशी सॊघ सस्था वा व्मजिफाट आधथाक सहमोग वा अनदुान धरने बए सॊस्थारे सभाज  
कल्माण ऩरयषद् ऐन २०४९को दपा १६ फभोजजभ ऩूवा स्वीकृधत धरनऩुनेछ ।  

(3) सॊस्थाभा प्राप्त यकभ स्थानीम फैंकभा जम्भा गरयने छ ।  

 

20. खाता सञ्चारन् सॊस्थाको अध्मऺ य कोषाध्मऺको अधनवामा सॊमिु दस्तखतफाट खाता सञ्चारन 
हनुेछ । प्रचधरत आ धथाक ऐन धनमभ अनसुाय खचा गने तथा खचाको शे्रस्ता याख्न ेब्मवस्था 
गरयनेछ । 

21. कोषको यकभ खचा गने तरयका् सॊस्थाको कोषभा जम्भा बएको यकभ खचा गदाा देहाम 
फभोजजभ तरयका अऩनाई खचा गरयने छ ।  

(1) सॊस्थाको वाहषाक फजेट , मोजना य कामािभ स्वीकृत नगयी कोषफाट खचा गना सहकने 
छैन।्  
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(2) साधायण सबाफाट ऩारयत फजेट य कामािभको अधधनभा यही कोषफाट यकभ खचा गना 
सहकने छ ।  

(3) कोषफाट खचा बएको यकभको आधथाक प्रधतवेदन साधायण सबाभा अधनवामा रुऩरे ऩेश 
गनुाऩनेछ ।  

(4) कोषको यकभ खचा गदाा तोहकए फभोजजभ खचा गनुाऩने छ ।  

 

22. सॊस्थाको रेखा य रेखा ऩयीऺण्  
(1) आम ब्ममको रेखा प्रचधरत ऐन काननु फभोजजभ याजखने छ ।  

(2) रेखा ऩयीऺण प्रचधरत काननु फभोजजभ यजजष्टडा रेखा ऩरयऺक धनमिु गरयने छ ।  

(3) नेऩार सयकाय वा स्थानीम अधधकायीरे चाहेभा जनु सकैु फेरा ऩधन सॊस्थाको हहसाफ 
हकताफ जाॉच्न वा जचाउन सक्नेछ ।  

(4) रेखा ऩयीऺकको धनमजुि साधायण सबाफाट हनुेछ । तय प्रथभ वाहषाक साधायण सबा 
नबएसम्भ रेखा ऩयीऺकको धनमिुी कामा सधभधतफाट हनुे छ ।  

(5) सॊस्थाको रेखा ऩयीऺण प्रधतवेदन य वाहषाक कामाप्रगधत हववयण १ /१ प्रधत स्थानीम 
अधधकायी, सभाज कल्माण ऩरयषद् य सम्फजन्धत धनकाम सभऺ ऩेश गरयनेछ ।  

 

ऩरयच्छेद-७ 

धनवााचन, अहवश्वासको प्रस्ताव, हवधान सॊशोधन सम्फन्धी ब्मवस्था 
23. धनवााचन सम्फन्धी ब्मवस्था-्सॊस्थाको धनवााचन सम्फन्धी व्मवस्था देहाम फभोजजभ हनुेछ । 

(1) कामाकायी सधभधतको धनवााचन प्रमोजनको राधग फढीभा ३ जनाको एक धनवााचन सधभधत 
गठन गरयनेछ ।  

(2) धनवााचन सधभधतरे प्रचधरत काननुको ऩरयधध धबत्र यहेय धनवााचन कामाहवधध आपै फनाई 
राग ुगनेछ ।  

(3) धनवााचन सम्फन्धी हववाद उत्ऩन्न बएभा हववादको टुङ्गो धनवााचन सधभधतरे गयेको धनणाम नै 
अजन्तभ हनुेछ ।  

(4) धनवााचन सम्ऩन्न बएऩधछ धनवााचन सधभधत स्वत् हवघटन हनुेछ ।  

(5) धनवााचन सधभधतभा यहेको ब्मजि कामा सधभधतको उभेदवाय फन्न ऩाउने छैनन ्। 
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24. उम्भेदवाय हनुे मोग्मता् कामा सधभधतको उभेदवाय हनु देहाम फभोजजभको मोग्मता ऩगेुको हनु ु
ऩनेछ ।  

(1) सॊस्थाको सदस्मता प्राप्त गयेको हनुऩुनेछ । 

(2) पौजदायी अधबमोग नरागेको व्मजि हनुऩुनेछ ।  

(3) नेऩारी नागरयक हनुऩुनेछ ।  

 

25. अहवश्वासको प्रस्ताव्  
(1) अहवश्वासको प्रस्ताव धरजखत रुऩभा कुन कुन ऩदाधधकायीको धफरुद्धभा हो स्ऩष्ट खरुाई 

देहाम फभोजजभको रयत ऩरु माई दताा गनुा ऩनेछ ।  

(क) नेऩारी बाषाभा  जशष्ट शब्दको प्रमोग गयी रेजखएको हनुऩुनेछ ।  

(ख) प्रस्तावको हवषम स्ऩष्ट य व्मवहारयक हनु ुऩनेछ । 

(ग) साधायण सबा सदस्महरु भध्मेफाट कम्तीभा १ /४ सदस्महरुको प्रष्ट नाभ थय य 
ठेगाना सहहत खरुाई सही बएको हनु ुऩनेछ ।  

(2) उऩदपा १ फभोजजभ सॊस्थाभा दताा बएको अहवश्वासको प्रस्ताव स्ऩष्ट हवषम खरुाई 
साधायण सबा वा हवशेष साधायण सबा फस्ने स्थान , धभधत य सभम सभेत तोहक सॊस्थाको 
साधायण सबाको सम्ऩूणा ऩदाधधकायी य सदस्महरुराई हवधानको दपा ११(४) फभोजजभ 
साधायण सबा वा हवशेष साधायण सबा फस्ने सूचना ददईने छ ।  

(3) अहवश्वासको प्रस्तावभाधथ छरपरको प्रहिमा्  

(क) साधायण सबाभा अध्मऺ गने ब्मजिरे साधायण सबाभा उऩदपा १ फभोजजभको 
प्रस्ताव ऩेश गना अनभुधत ददनेछ य प्रस्ताव ऩेश गने सदस्महरु भध्मे १ जनारे 
अहवश्वासको प्रस्ताव ल्माउन ुऩने कायण सहहतको आफ्नो अधबभत सबा सभऺ 
प्रस्ततु गने छ ।  

(ख) उऩदपा ३ (क) फभोजजभ अहवश्वासको प्रस्ताव ऩऺका सदस्मरे आफ्नो अधबभत 
प्रस्ततु गयेऩधछ सो प्रस्ताव उऩय भत प्रकट गना चाहने फढीभा अन्म तीन जना 
सदस्महरुराई अध्मऺरे अधबभत प्रकट गना अनभुधत ददन सक्नेछ ।  

(ग) उऩदपा १ फभोजजभ अहवश्वासको प्रस्ताव जनु ऩदाधधकायीहरु धफरुद्ध प्रस्ततु 
गरयएको हो , अध्मऺता गने ब्मजिरे ती ऩदाधधकायीहरुराई आपू हवरुद्ध रागेको 
अधबमोगको हवषमभा सपाइ ऩेश गने भौकाफाट फजन्चत याजखने छैन ।  
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26. अहवश्वासको प्रस्ताव भाधथ धनणाम : अहवश्वासको प्रस्ताव उऩय आफ्नो बनाई प्रस्ततु गने िभ 
सभाप्त बए ऩधछ अध्मऺता गने ब्मजिरे सो अहवश्वासको प्रस्तावको फहभुत ऩऺ य हवऩऺभा छ 
बने्न धनणामको देहाम फभोजजभको कुनै एक ऩ द्धधतफाट अहवश्वासको प्रस्तावको धनणाम घोषणा 
गनेछ ।  

(1) अहवश्वासको प्रस्तावको ऩऺभा भत प्रकट गने एक सभूहभा य हवऩऺभा भत प्रकट गने 
अको सभूहभा छुट्याउने ।  

(क) साधायण सबाका सदस्महरुराई अहवश्वासको प्रस्तावको ऩऺ य हवऩऺभा गोप्म 
भतदान गयाएय ।  

(ख) साधायण सबाको कुर सदस्म सॊतमा २ /३ फहभुतरे अहवश्वासको प्रस्ताव ऩारयत 
हनुे छ । त्मस्तो प्रस्ताव ऩारयत बएभा प्रस्ताहवत ऩऺका ब्मजिहरु ऩद भिु 
हनुेछन ।  

(ग) धनवााजचत बएको ६ भहहना नऩगुी वा प्रस्ताव हवपर बएको ६ भहहना नऩगुी 
त्मस्तो ब्मजि उऩय ऩनु् अहवश्वासको प्रस्ताव ल्माउन ऩाइने छैन ।  

 

27. हवधान सॊशोधन् सॊस्थाको हवधान सॊशोधन गना आवश्मक ऩयेभा सो हवषम कामाकायी सधभधतरे 
साधायण सबाभा ऩेश गयी सो सबाका सम्ऩूणा सदस्महरुको ( २ /३) फहभुतरे ऩारयत गयेभा 
सम्फजन्धत स्थानीम अधधकायीको स्वीकृधत प्राप्त गयी सॊशोधधत हवधान राग ुगरयनेछ ।स्थानीम  
अधधकायीफाट स्वीकृत बए ऩश्चात भात्र सॊस्थाको कुनै दपा सॊशोधन वा खायेज  बएको भाधनने 
छ। 

 

28. हवधनमभ फनाउन सक्ने  
(1) सॊस्थारे आफ्नो कामा सम्ऩादन गने सन्दबाभा आवश्मक धनमभ फनाउन सक्नेछ । सो 

धनमभ साधायण सबाफाट ऩारयत गयाई रागू हनुे छ । स्थानीम अधधकायीराई सो को 
जानकायी ददनऩुने छ ।  

(2) मो हवधान य प्रचधरत काननुको हवऩरयत नहनुे गयी कामाकायी सधभधतरे कामा सॊचारन 
धनमधभत रुऩभा गना आवस्मक देखेभा साधायण सबाफाट धनणाम गयाएय कभाचायी व्मवस्था 
य आधथाक प्रशासन सम्फन्धी हवधनमभ फनाई कामाान्वमन गना सक्नेछ ।  
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29. कभाचायीको व्मवस्था  
(1) सॊस्थाको दैधनक कामा सञ्चारन य मोजना तथा कामािभ सञ्चारनको राधग कभाचायी 

दयफन्दी धसजाना , ऩारयश्रधभक,बत्ता तथा अन्म सहुवधा य कभाचायीको सेवा शताहरु तोहकए 
फभोजजभ हनुेछ ।  

(2) सॊस्थारे हवदेशी सहमोग प्राप्त गयी सॊस्थाको सञ्चारन एवॊ कामाान्वमन गना हवदेशी 
सल्राहकाय वा सभाजसेवी याख्न ेव्मवस्था बएभा धनजरे काभ गने अवधध ऩु मााउने सेवा 
काभको  औजचत्म, सहुवधा य धतनको मोग्मता सभेतको हववयण स्थानीम अधधकायी , सभाज 
कल्माण ऩरयषद् य सम्फजन्धत धनकामभा सभेत जानकायी गयाईनेछ । 

 

30. सॊस्थाको खायेजी  
(1) साधायण सबारे आवश्मक देखेभा हवशेष प्रस्ताव ऩारयत गयी सॊस्था खायेजी गना सक्नेछ 

।  

(2) उऩदपा (क) फभोजजभ सॊस्थाको खायेजीको प्रस्ताव ऩारयत गदाा साधायण सबारे 
खायेजीको काभका राधग एक वा एकबन्दा फढी धरजक्वडेटयहरु य सॊस्थाको हहसाफ 
हकताफ गनाको राधग एक वा एक बन्दा फढी रेखा ऩयीऺकहरुको धनमिु गना सक्नेछन 
।  

(3) उऩदपा (ख) फभोजजभ धनमिु धरजक्वडेटय य रेखाऩरयऺकको ऩारयश्रधभक साधायण 
सबारे तोहकददएको फभोजजभ हनुेछ ।  

(4) मसयी कायणवस सॊस्था हवघटन बई खायेज बएभा सॊस्थाको दाहमत्वको पयपायक गयी 
फाॉकी यहने सम्ऩूणा जामजेथा नेऩार सयकायको हनुेछ ।  

 

31. व्मातमा् मो हवधान य हवधान अन्त गात फनेको धनमभ हवधनमभको व्मातमा गने अधधकाय कामा 
सधभधतराई हनुेछ ।  

32. गोप्मता बॊग गना नहनुे:- मस सॊस्थाका कुनै ऩधन ऩदाधधकायी वा सदस्मरे सॊस्थाको अहहत हनुे 
कुनै कामा गनुा हुॉदैन । कामा सधभधतका ऩदाधधकायी वा साधायण सबाका सदस्महरुको फैठक 
वा साधायण सबाभा असभ्म य अजिर शब्दको प्रमोग गना ऩाईने छैन । 

 

33. ऐन अनसुाय हनु:े-मस हवधानभा उल्रेख नबएका कुयाहरु काननु फभोजजभ हनुेछ य सॊस्था दताा 
ऐन धनमभ य प्रचधरत काननुसॉग फाजझन गएभा फाॉजझएको हदसम्भ स्वत् धनजरिम हनुेछ । 
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सॊस्थारे आफ्नो हक अधधकायको प्रमोग गदाा अरुको हक अधधकायभा असय ऩाने छैन य कानून 
हवऩयीत कामा गनेछैन । 

 

34. धनदेशनको ऩारना:-नेऩार सयकाय वा स्थानीम अधधकायीरे सभम सभमभा ददएको धनदेशनको 
ऩारना गनुा सॊस्थाको कताव्म हनुेछ ।  

 

35. तदथा सधभधत्  
(1) सॊस्था स्थाऩना गयी दताा गयाउनको राधग गदठत तदथा सधभधतरे ६ भहहनाधबत्र साधायण 

सबा फोराई हवधान अनसुाय धनवााचन सधभधतको गठन गयी नमाॉ कामा  सधभधतको धनवााचन 
गयाउने छ । सो को जानकायी स्थानीम अधधकायीराई ददइनेछ ।  

(2) प्रथभ ऩटक धनवााचन सम्ऩन्न नबएसम्भको अवस्थाभा कामा  सधभधतरे गयेका काभ 
कावााहीभा मसै हवधान सयह बएको भाधननेछ ।  

 

36. हाभी ................................ का सॊस्थाऩक कामा  सधभधत ऩदाधधकायी तथा सदस्महरु मस 
हवधान फभोजजभ कामा गना भञ्जुय बई धनम्न साऺीको योहफयभा हवधानभा सहीछाऩ गदाछौँ ।  

ि.सॊ ऩद नाभ थय ठेगाना हस्ताऺय 

१ अध्मऺ    

२ उऩाध्मऺ    

३ सजचव    

४ कोषाध्मऺ    

५ सदस्म    

६ सदस्म    

७ सदस्म    

८ सदस्म    

९ सदस्म    

 

साऺीको नाभ, थय ठेगाना य दस्तखत  ्

ि.सॊ नाभ, थय ठेगाना दस्तखत 

१    

२    
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३    

४    

५    

 

अनसूुची -१ 

(ऩरयच्छेदको १ को दपा ३ सॉग सम्फजन्धत) 

सॊस्थाको छाऩ य जचन्हको हववयण 
 

स्षष्ट व्मातमा गयी भाधथ ऩहट्ट नेऩारी बाषाभा 
तर ऩहट्ट आवश्मक बएभा अॊग्रजेीभा 
फीचभा ठेगाना य स्थाऩना धभधत 

 

 

 


