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सयावर गाॉउऩालरका  

नवरऩयासी, (फददघाट ससु्ता ऩश्चिभ) 
स्थानीम याजऩत्र 

खण्ड् ६          सॊखमा्२                 पाल्गभु भहहना १६ गते, २०७९ 

बाग १ 

 

 

 स्थालनम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा १०२ उऩदपा १ फभोश्चजभ सयावर 
गाउऩालरकाको  गाउॉसबारे फनाएको देहाम फभोश्चजभको ऐन सवदसाधायणको जानकायीको रालग प्रकाशन 

गरयएको छ । 

 

२०७९ सारको ऐन सॊखमा २ 

ऐनको नाभ् सयावर गाउॉऩालरका सॊस्था दताद ऐन २०७९ 
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सयावर गाउॉऩालरका सॊस्था दताद ऐन २०७९ 

सबाफाट स्वीकृत लभलत् २०७९/११/१५ 
प्रभाश्चणकयण लभलत २०७९/११/१६ 

प्रकाश्चशत लभलत २०७९/११/१६ 
 

प्रस्तावना : 
साभाश्चजक, धालभदक, साहहश्चयमक, साॊस्कृलतक, वैऻालनक, शैश्चऺक, फौहिक, 'शायीरयक, आलथदक, व्मावसाहमक 
तथा ऩयोऩकायी सॊस्थाहरुको स्थाऩना तथा दताद गयी साभाश्चजक य आलथदक रुऩान्तयण गने कामदभा 
यमस्ता सॊस्थाहरुराई व्मवश्चस्थत रुऩभा ऩरयचारन गनद फाञ्छनीम बएकोरे,  

स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन को दपा १०२ य ऐ. ऐ दपा ११ को उऩदपा (४) (ठ) रे ददएको 
अलधकाय प्रमोग गयी सयावर गाउॉऩालरकारे मो ऐन फनाएको छ । 

१. सॊश्चऺप्त नाभ तथा प्रायम्ब : 

(१) मस ऐनको नाभ “ सयावर गाउॉऩालरका सॊस्था दताद ऐन २०७९” यहनेछ । 

(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा : हवषम वा प्रसङरे अको अथद नरागेभा मस ऐनभा : 

(१) “ऐन”  बन्नारे “ सयावर गाउॉऩालरका सॊघ सॊस्था दताद ऐन २०७९” सम्झन ुऩछद । 

(२) “सॊस्था” बन्नारे साभाश्चजक, धालभदक, साहहश्चयमक, साॊस्कृलतक, वैऻालनक, शैश्चऺक, फौहिक, सैिाश्चन्तक, 

शायीरयक, आलथदक, व्मावसाहमक तथा ऩयोऩकायी कामदहरुको हवकास एवॊ हवस्ताय गने उिेश्मरे 
स्थाऩना बएको सॊघ सॊस्था, क्रफ, भण्डर, ऩरयषद्, अध्ममन केन्र, धालभदक सॊस्था आदद सम्झन ुऩछद य 
सो शब्दरे भैत्री सॊघ सभेतराई जनाउॉछ । 

(३) “स्थानीम अलधकायी” बन्नारे नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाश्चशत गयी तोहकददएको 
अलधकायी सम्झन ु ऩछद य यमसयी अलधकायी नतोहकएकोभा गाउॉ कामदऩालरकाको कामादरमको प्रभखु 
प्रशासकीम अलधकृत सम्झन ुऩछद । 

(४) "कामद सलभलत” बन्नारे सॊस्थाको हवधान अनसुाय गठन बएको प्रफन्ध सलभलत सम्झन ुऩछद । 
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(५) “तोहकएको” वा “तोहकए फभोश्चजभ” बन्नारे मस ऐन अन्तगदत फनेको लनमभभा तोहकएको वा 
तोहकए फभोश्चजभ सम्झन ुऩछद । 

(६) “न्माहमक सलभलत” बन्नारे नेऩारको सॊहवधानभा ब्मवस्था बए फभोश्चजभ सयावर गाउॉऩालरकाको 
सलभलत सम्झन ुऩछद । 

(७) "कामदऩालरका” बन्नारे सयावर गाउॉऩालरकाको कामदऩालरका बने्न सम्झन ुऩछद । 

(८) “स्थानीम सयकाय” बन्नारे सयावर गाउॉऩालरका बने्न सम्झन ुऩछद ।  

(९) “नेऩार ऐन” बन्नारे कुनै सॊस्थाको दताद वा स्थाऩना गने वा कामदऺ ेत्र महकन गने सम्फन्धभा 
फनेको अको सॊश्चघम वा प्रदेश ऐन बने्न सम्झन ुऩछद । 

(१०) “अन्तयाहष्डम गैयसयकायी सॊस्था” बन्नारे अन्म याष्डभा दताद बई प्रचलरत काननु फभोश्चजभ अनभुलत 
लरई काभ गने सॊस्थाराई सम्झन ुऩछद। 

(११) “दात ृलनकाम” बन्नारे साभाश्चजक आलथदक लफकास कामदभा प्रचलरत कानून फभोश्चजभ सहमोग गने 
ददऩऺीम तथा फहऩुऺीम हवकास साझेदाय सम्झन ुऩछद । 

(१२) “हवधान” बन्नारे मो ऐन अनसुाय स्थाहऩत हनुे अनसुचुी ३ फभोश्चजभको नभनुा हवधान अनसुाय 
फनेको सॊस्थाको हवधान बने्न सम्झन ुऩछद । 

३. दताद नगयी सॊस्था खोल्न नहनु े: 

(१) मस ऐन फभोश्चजभ दताद नगयी कसैरे ऩलन सयावर गाउॉ ऺेत्रलबत्र सॊस्था स्थाऩना गनद हदैुन । 

(२) सॊहवधान य प्रचलरत कानूनरे लनषधे गयेका कुनै ऩलन कामद गने उदेश्म बएको सॊस्था दताद गरयन े
छैन तय मस दपाको प्रलतकुर हनुेगयी दताद बएभा यमस्तो सॊस्थाको दताद स्वत् फदय हनुेछ । 

४. सॊस्थाको दताद : (१) सॊस्था स्थाऩना गनद चाहने ९ फढीभा २१ जना व्मश्चिहरुरे आवश्मकता 
अनसुाय ऩदालधकायी याश्चख सॊस्था सम्फन्धी देहामको हववयण खरुाई सॊस्थाको हवधानको एकप्रलत य 
तोहकएको दस्तयु सहहत स्थानीम अलधकायी सभऺ लनवेदन ददन ुऩनेछ्- 

(क) सॊस्थाको नाभ, 
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(ख) उदेश्महरु, 

(ग) कामद सलभलतका सदस्महरुको नाभ, ठेगाना य ऩेशा, 

(घ) आलथदक स्रोत. 

(ङ) कामादरमको ठेगाना, 

   (२) उऩयोि अनसुाय खरेुको लनवेदनभा तऩलसर अनसुायका कागजातहरु सॊरग्न बएको हनु 
ऩनेछ । 

(क) सॊफश्चन्धत वडाको लसपारयस, 

(ख) कामदसलभलतका सदस्महरुको नागरयकताको प्रभाश्चणत प्रलतलरहऩ, 

(ग) सॊस्थाको प्राभाश्चणत हवधान (कामद सलभलतका सदस्महरु सफैको प्रस्ताहवत हवधानको तर भालथ 
हस्ताऺय बएको ) 

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोश्चजभको लनवेदन प्राप्त बएऩलछ स्थानीम अलधकायीरे आवश्मक जाॉचफझु 
गयी सॊस्था दताद गनद उश्चचत ठानेभा गाउॉ कामदऩालरकाको फैठकभा ऩेश गनुद ऩनेछ । गाउॉ 
कामदऩालरकारे सॊस्था दताद गनद उश्चचत ठानी लनणदम गयेभा स्थानीम अलधकायीरे सॊस्था दताद गयी 
दतादको प्रभाणऩत्र ददनेछ । मस दपा अन्तगदत ददइने प्रभाणऩत्रको ढाॉचा अनसुचुी १ अनसुाय हनुेछ 
य सो फाऩत राग्ने दताद तथा नहवकयण दस्तयु गाउॉऩालरकारे तोहकददए फभोश्चजभ हनुेछ । 

(४) कामदऩालरकारे कुनै सॊस्था दताद नगने लनणदम गयेभा यमसको सूचना १५ ददन लबत्र लनवेदकराई 
ददन ुऩनेछ य लनवेदकरे सूचना प्राप्त गयेको लभलतरे ३५ ददनलबत्र तोहकएको अदारत सभऺ उजयुी 
ददन सक्नेछ । 

५. सॊगदठत सॊस्था भालनन े : (१) मस ऐन अन्तगदत दताद बएको प्रयमेक सॊस्था अहवश्चछछन्न 
उत्तयालधकायवारा स्वशालसत य सॊगदठत सॊस्था हनुेछ । सो सॊस्थाको सफै काभको लनलभत्त आफ्नो 
एउटा छुटै्ट छाऩ हनुेछ । 
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   (२) सॊस्थारे व्मश्चि सयह चर अचर सम्ऩश्चत्त प्राप्त गनद, उऩबोग गनद य गाउॉ कामदऩालरकाको 
अनभुलत लरई वेचलफखन गनद सक्नेछ । 

   (३) सॊस्थारे व्मश्चि सयह आफ्नो नाभफाट नालरस उजूय गनद सक्नेछ य उऩय ऩलन सोही 
नाभफाट नालरस उजूय राग्नेछ । 

६. सॊस्थाको सम्ऩश्चत्त : (१) सॊस्थाको सदस्म वा कभदचायी रगामत कुनै व्मश्चिरे सॊस्थाको हवधान 
हवरुि सॊस्थाको कुनै सम्ऩश्चत्त दरुुऩमोग गयेभा, कब्जा गयेभा वा योक्का याखेभा स्थानीम अलधकायीरे 
यमस्तो सम्ऩश्चत्त दरुुऩमोग गने, कब्जा वा योक्का याख्नफेाट लरई सॊस्थाराई हपताद फझुाई ददन सक्नेछ । 

   (२) उऩदपा (१) फभोश्चजभको सॊस्थाको सम्ऩश्चत्त हपताद गने गयी स्थानीम अलधकायीरे गयेको 
कायफाहीभा श्चचत्त नफझु्ने व्मश्चि काननुी उऩचायभा जान सक्नेछ । 

७. अश्चघ दताद बई स्थाऩना बएका सॊस्थारे दताद नहवकयण गने : (१) मो ऐन प्रायम्ब हनुबुन्दा अश्चघ 
तयकार प्रचलरत कानून फभोश्चजभ सयावर गाउॉऩालरका ऺेत्रभा केश्चन्रम कामादरम यहेका सॊस्थाहरुरे 
तोहकएको दस्तयु फझुाई नहवकयण गयेभा मसै ऐन अनसुाय दताद बएको भालननछे । 

   (२) मो कामदहवलध प्रायम्ब हनुबुन्दा अश्चघ तयकार प्रचलरत कानून फभोश्चजभ अन्मत्र दताद बएका य 
हार सयावर गाउॉऩालरका ऺेत्रभा कामद गनद चाहाने सफै सॊस्थाहरुरे गाउॉऩालरका ऺेत्रभा शाखा 
कामादरम स्थाऩना गयी ऐनको दपा ४ को उऩदपा (१) य (२) फभोश्चजभ लनवेदन ददई स्थानीम 
अलधकायीफाट शाखा दताद प्रभाणऩत्र प्राप्त गनद सक्नेछन ्। मसयी शाखा प्रभाणऩत्र प्राप्त गयेऩलछ भात्र 
गाउॉऩालरका ऺेत्रभा कामद गने अनभुलत बएको भालननछे । 

८. सॊस्थाको उदेश्महरुभा हेयपेय : (१) सॊस्थाको उदेश्महरुभा हेयपेय गनद आवश्मक देखेभा वा सो 
सॊस्थाराई कुनै अको सॊस्थाभा गाभ्न उश्चचत देखेभा सो सॊस्थाको कामद सलभलतरे तयसम्फन्धी प्रस्ताव 
तमाय गयी सो प्रस्ताव उऩय छरपर गनद सॊस्थाको हवधान फभोश्चजभ साधायण सबा फोराउन ुऩनेछ । 

  (२) साधायण सबाभा उऩश्चस्थत बएका जम्भा सदस्म सङ्खखमाको दईु लतहाई सदस्महरुरे प्रस्तावभा 
सभथदन जनाएभा सो प्रस्ताव साधायण सबाफाट ऩारयत बएको भालननेछ । तय, सो प्रस्ताव रागू गनद 
स्थानीम अलधकायीको ऩूवद स्वीकृलत लरन ुऩनेछ । 
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९. हहसाफको हववयण ऩठाउन ु ऩने : (१) कामद सलभलतरे आफ्नो सॊस्थाको हहसाफको हववयण, 

रेखाऩयीऺकको प्रलतवेदन प्रयमेक वषद नहवकयण गदाद सम्वश्चन्धत वडाको लसपारयस सहहत स्थानीम 
सयकायराई फझुाउन ुऩनेछ । 

१०. हहसाफ जाॉच गने : (१) स्थानीम अलधकायीरे आवश्मक देखेभा सॊस्थाको हहसाफ आपूरे लनमिु 
गयेको कुनै अलधकृतिाया जाॉच गयाउन सक्नेछ । 

    (२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ हहसाफ जाॉच गयाए फाऩत स्थानीम अलधकायीरे हहसाफ जाॉचफाट 
देश्चखन आएको सॊस्थाको भौज्दात यकभको समकडा तीन प्रलतशतभा नफढाई आपूरे लनधादरयत गयेको 
दस्तयु असरु गयी लरन सक्नेछ ।  

   (३) हहसाव जाॉच गने अलधकृतरे भागेको हववयण तथा कागजऩत्रहरु वा सोधेको प्रश्नको जवाप 
ददन ुसॊस्थाको ऩदालधकायी, सदस्म य कभदचायीको कतदव्म हनुेछ। 

    (४) हहसाफ जाॉच गने अलधकृतरे स्थानीम अलधकायीरे तोहकददएको म्मादलबत्र हहसाफ जाॉचको 
प्रलतवेदन स्थानीम अलधकायी सभऺ ऩेश गनुद ऩनेछ य सो प्रलतवेदनको आधायभा सॊस्थाको कुनै सम्ऩश्चत्त 
सो सॊस्थाको कुनै ऩदालधकायी, सदस्म वा कभदचायीरे हहनालभना गयेको, नोक्सान गयेको वा दरुुऩमोग 
गयेको छ बने्न स्थानीम अलधकायीराई रागेभा लनजरे यमस्तो ऩदालधकायी, सदस्म वा कभदचायीफाट सो 
हालन नोक्सानी असरु गनद प्रचलरत कानून फभोश्चजभ कायफाही चराउन सक्नेछ । 

तय, प्रचलरत कानूनरे सजाम सभेत हनुे अऩयाध बएकोभा प्रचलरत कानून फभोश्चजभ भिुा चराउन 
रगाउन ुऩनेछ । 

११. लनदेशन ददन े : (१) सयावर गाउॉऩालरकारे सॊस्थाराई आवश्मक लनदेशन ददन सक्नेछ य 
यमस्तो लनदेशनको ऩारना गनुद सम्फश्चन्धत सॊस्थाको कतदव्म हनुेछ ।  

१२. दण्ड सजाम (१) दपा ४ को (१) य (२) फभोश्चजभ दताद नगयाई सॊस्था वा दपा ७ फभोश्चजभ 
शाखा नखोलर सॊस्था सञ्चारन गयेभा यमस्ता सॊस्थाका कामद सलभलतका सदस्महरुराई प्रचलरत काननु 
अनसुाय दण्ड य सजाम ददईनेछ । 
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    (२) दपा ९ फभोश्चजभ हहसाफको हववयण नऩठाई फाहषदक नहवकयण नगने सॊस्थारे प्रलतफषद शत ्
प्रलतशत नहवकयण दस्तयु लतयी ऩाॉच आलथदक फषदलबत्र सॊस्था नहवकयण गयाउन सक्नेछन ् । तीन 
आलथदक फषद सम्भभा ऩलन नहवकयण नगने सॊस्था स्वत् खायेज बएको भालननेछन ्। 

   (३) दपा १० को उऩदपा (३) फभोश्चजभ हहसाफ जाॉच गने सम्फश्चन्धत अलधकृतरे भागेको 
हववयण तथा कागजऩत्रहरु वा सोधेको प्रश्नको जवाप नददने सम्फश्चन्धत ऩदालधकायी, सदस्म वा 
कभदचायीराई स्थानीम अलधकायीरे सॊस्थाको साधायण सदस्म सभेतफाट लनरम्फन गनद सक्नेछ । 

  (४) दपा ८ को (१) य (२) फभोश्चजभ स्थानीम अलधकायीको स्वीकृलत नलरई सॊस्थाको उदेश्मभा 
हेयपेय गयेभा वा अको सॊस्थासॉग गाबेभा वा सॊस्थारे आफ्नो उदेश्मको प्रलतकूर हनुे गयी काभ 
कायफाही गयेभा वा स्थानीम सयकायरे ददएको लनदेशन ऩारन नगयेभा स्थानीम अलधकायीरे यमस्तो 
सॊस्थाको दताद लनरम्वन गनद वा खायेज गनद सक्नेछ । 

१३. ऩनुयावेदन : दपा १२ फभोश्चजभ स्थानीम अलधकायीरे गयेको अश्चन्तभ लनणदम उऩय ३५ ददनलबत्र 
तोहकएको अदारतभा ऩनुयावेदन राग्नेछ । 

१४. सॊस्थाको हवघटन य यमसको ऩरयणाभ : (१) सॊस्थाको हवधान फभोश्चजभ कामद सञ्चारन गनद 
नसकी वा अन्म कुनै कायणवस सॊस्था हवघटन बएभा यमस्तो सॊस्थाको सम्ऩूणद जामजेथा स्थानीम 
सयकायभा सनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ हवघटन बएको सॊस्थाको दाहमयवको हकभा सो सॊस्थाको जामजेथारे 
थाभेसम्भ यमस्तो दाहमयव स्थानीम सयकायरे व्महोने छ । 

१५. नऩेार ऐन फभोश्चजभ दताद वा स्थाऩना गनुद ऩने : (१) कुनै सॊस्थाको दताद वा स्थाऩना गने वा 
कामदऺ ेत्र महकन गने सम्फन्धभा अको सॊश्चघम वा प्रदेश ऐनभा छुटै्ट व्मवस्था बएकोभा मस ऐनभा 
अन्मत्र जनुसकैु कुया रेश्चखएको बए ताऩलन यमस्तो सॊस्था सोही ऐन फभोश्चजभ स्थाऩना हनुे य कामदऺ ेत्र 
महकन हनुेछ । स्थानीम सयकायभा दताद बएको सॊस्था मसको बगूोर फाहहय नेऩार ऐन फभोश्चजभ 
हिमाश्चशर हनुेछ । 
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१६. नहवकयण य प्रलतवेदन सम्फश्चन्ध व्मवस्था : (१) दताद बएका सॊस्थाहरुरे फाहषदक नहवकयण 
गयाउन ु ऩनेछ । नहवकयणका रालग ददईने लनवेदन भा फाहषदक प्रगलत प्रलतवेदन अलनवामद रुऩभा 
सॊरग्न बएको हनु ऩनेछ । नहवकयण दस्तयु गाउॉऩालरकारे तोके फभोश्चजभको हनुेछ । 

१७. खायेजी य फचाउ : (१) मस ऐनका दपा वा उऩदपाहरु स्थानीम सयकायरे आवश्मकता 
फभोश्चजभ खायेज वा सॊसोधन गनद सक्नेछ । यमसैगयी मस ऐनको कामादन्वमनका रालग आवश्मक ऩने 
कामदहवलध, लनमभावरी, भाऩदण्ड फनाई राग ुगनद सक्नेछ । 

  (२) सॊस्था यश्चजषे्डशन ऐन, २०१६ रगामत नऩेार सयकायिाया सॊस्था दताद ऐन २०३४ अनसुाय 
दताद गयी मस गाउॉऩालरकाको बौगोलरक ऺेत्र कामदऺ ेत्र यही सञ्चारनभा यहेका सॊस्था मस ऐन 
अन्तगदत दताद बए सयह भालननेछ । 

   (३) मस ऐनभा भालथ उल्रेख गरयएका व्मवस्था सॊघीम कानून य प्रदेश्चशक कानूनसॉग फाश्चझएको 
खण्डभा फाश्चझएको हद सम्भ स्वत लनष्कृम हनुेछ । 
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अनसूुची १ 

दपा ४ को उऩदपा ३ सॉग सम्फश्चन्धत 

सॊघ सॊस्था दताद प्रभाणऩत्रको नभनुा 
दताद नॊ........................ 
लभलत :..................... 
 

सयावर गाउॉऩालरका 
गाउॉ कामदऩालरकाको कामादरम 

रशु्चम्फनी प्रदेश 

सॊस्था दताद प्रभाण-ऩत्र 

 

सयावर  गाउऩालरका वडा नॊ........... श्चस्थत.................. भा स्थाऩना बएको............सॊस्थाराई 
सयावर गाउ कामदऩालरकाको लभलत............... को लनणदम फभोश्चजभ दताद गयी मो प्रभाण-ऩत्र प्रदान 
गरयएको छ। 

“मस गाउॉऩालरकाको आलथदक, साभाश्चजक, धालभदक, बौतीक ऩूवादधाय, शहयी सशुासन रगामतका ऺेत्रभा 
सॊस्थाको सकृम सहबालगताको अऩेऺाका साथै उत्तयोत्तय प्रगलतको शबुकाभना व्मि गददछु ।” 

 

.............................. 
 प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 
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अनसूुची- २ 

सॊस्था दताद गने लनवेदनको नभूना 
लभलत -........................ 

श्रीभान ्प्रभखु प्रशासहकम अलधकृत ज्मू  

सयावर गाउॉ कामदऩालरकाको कामादरम 

सयावर, नवरऩयासी (फ.स.ुऩ) । 

 

हवषम - सॊस्था दताद गने सम्फन्धभा । 

उऩयोि सम्फन्धभा मस गाउऩालरकाको वडा नॊ........को............................... टोरभा स्थाऩना  
गरयएको .............................. .सॊस्थाराई सयावर गाउॉऩालरकाको कामादरमभा दताद सशु्चचकृत गरय 
ददन ु हनु अनयुोध गददछु । मस सॊस्थाको हवधान य अन्म आवश्मक कागजात मसै लनवेदन साथ 
सॊरग्न गरयएको छ । 

   लनवेदक 

  ................ 
   अध्मऺ 

प्रस्ताहवत सॊस्थाको नाभ 

    ठेगाना  

(क) सम्फश्चन्धत वडाको लसपारयस सयावर 

 (ख) कामदसलभलतका सदस्महरुको नाभ य ठेगाना 
(ग) कामदसलभलत सदस्महरुको नागरयकताको प्रभाश्चणत प्रलतलरहऩ 

(घ) सॊस्थाको प्रभाश्चणत हवधान 
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अनसुचुी ३ 

दपा २ को उऩदपा १२ सॉग सम्फश्चन्धत 

हवधानको नभूना 
...................... सॊस्थाको हवधान, २०........... 

प्रस्तावना : 

................(सॊस्था दताद गनुदको औश्चचयमको छोटो ऩषृ्ठबलूभ) 

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

साभाश्चजक आलथदक रुऩभा शसि सभ्म य ससुॊस्कृत सभाजको लनभादण गने तथा भानव हवकासभा 
जटु्ने उदेश्म लरई मस सस्थाको सञ्चारनका रालग............................ सॊस्था २०... को हवधान 
सयावर गाउॉऩालरका सॊस्था दताद ऐन २०७७ को अलधनभा यहह तजुदभा गरयएको छ । 

ऩरयऺदे-१ 

प्रायम्ब 

१. सॊस्थाको नाभ:-..................................हनुेछ । अॊग्रजेीभा मसराई............................ 
बलननेछ । 

(क) सॊस्थाको कामादरम यहन ेठेगाना् मस सॊस्थाको कामादरम.......................... भा यहनेछ । 

(ख) सॊस्थाको कामदऺ ते्र :- मस सॊस्थाको कामदऺ ेत्र प्रायॊ लबक रुऩभा सयावर गाउॉऩालरका लबत्र हनुेछ 
। प्रचलरत काननुको रयत ऩमुादई सम्फश्चन्धत स्थानीम तहको ऩवुद श्चस्वकृलत लरई नेऩारको जनुसकैु 
स्थानभा ऩलन शाखा कामादरम खोरी कामद सञ्चारन गनद सहकनेछ । 

२. ऩरयबाषा्- हवषम वा प्रसङ्गरे अको अथद नरागेभा, - 

(क) “सॊस्था”  बन्नारे......................राई सॊश्चम्झन ुऩछद ।  

(ख) “ हवधान” बन्नारे................................................................को हवधानराई सश्चम्झन ु
ऩछद। 

(ग) “सलभलत” बन्नारे मसै हवधानको दपा १३ फभोश्चजभ गदठत कामद सलभलतराई सम्झन ुऩददछ । 
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(घ) “सबा” बन्नारे मस हवधान अनसुाय फने्न साधयणसबा य हवशेष साधायण सबाराई सश्चम्झन ुऩछद । 
(ङ) “ऩदालधकायी” बन्नारे मस सॊस्थाको ऩदालधकायीराई सश्चम्झन ुऩददछ ।  

(च) “ लनमभ हवलनमभ" बन्नारे मस हवधान अन्तगदत फने्न लनमभ लफलनमभराई जनाउछ । 

(छ) “तोहकए वा तोहकए फभोश्चजभ” बन्नारे मो य मस हवधान अन्तगदत फनेको लनमभ हवलनमभभा तोहकए 
वा तोहकए फभोश्चजभ हनुेछ ।  

(ज) “स्थानीम सयकाय” बन्नारे सयावर गाउॉऩालरकाराई सम्झन ुऩनेछ। 

(झ) “स्थानीम अलधकायी” बन्नारे गाउॉऩालरकाको प्रभखु प्रशासहकम अलधकृतराई जनाउॉछ । 

(ञ) “सम्फश्चन्धत कामादरम” बन्नारे सयावर गाउॉकामदऩालरकाको कामादरम वा सभम सभमभा नेऩार 
याजऩत्ररे तोकेको कामादरमराई फझुाउने छ ।   

(ट) “सल्राहकाय” बन्नारे मस हवधान अन्तगदत कामदसलभलतरे लनमिुी गने सल्राहकायराई जनाउने 
छ । 

(ठ) “आलथदक फषद” बन्नारे मस सस्थाको हयेक फषदको श्रावण १ गते देश्चख आषाढ भसान्त सम्भराई 
जनाउने छ । 

(ड) “सदस्म” बन्नारे मस सस्थाको कुनैऩलन सदस्मराई जनाउने छ।  

(ढ) “ऐन” बन्नारे सयावर गाउॉऩालरकाको सॊस्था दताद ऐन २०७९ राई जनाउछ । 

३. सॊस्थाको छाऩ य श्चचन्ह :- सस्थाको एउटा छुटै छाऩ य श्चचन्ह हनुेछ । छाऩ य श्चचन्ह अनसुशु्चच १ 
फभोश्चजभको ढाॉचाभा हनुेछ। 

तय सॊस्थाको नाभ छाऩ य श्चचन्ह ऩूवद दताद बएको कुनै सस्थासॊग भेर खाएभा सॊसोधनको प्रकृमािाया 
तरुुन्त सॊसोधन गरयनेछ । 
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ऩरयछछेद- २ 

उदेश्म 

४. सॊस्थाको उदेश्म :- मस सॊस्थाको उदेश्म देहाम फभोश्चजभ हनुेछ : 

(क) मो सॊस्था भनुापा यहहत जनकल्माणकायी तथा जनहहतकायी सॊस्था हनुेछ । 

(ख)..............................................................................................। 

(ग) ..............................................................................................। 

(घ) 

(ङ) ..............................................................................................। 

(च) ...........................................................................................आदद 

५. सॊस्थाको उदेश्म प्राप्त गनद गरयन ेकाभहरु् 

(क) सॊस्थारे प्रचलरत नऩेार कानून फभोश्चजभ सम्वश्चन्धत लनकामफाट अनभुलत वा इजाजत प्राप्त गयी 
भात्र उऩयोि उदे्वश्म कामादन्वमन गनेछ । 

(ख) सॊस्थाराई आवश्मक ऩने बवन लनभादण गने वा बाडाभा वा लरजभा लरने य कम््मूटय टेलरपोन, 

टाईऩ याईटय, फ्माक्स जस्ता कामादरम साभान तथा सवायी साधन खरयद गनेछ वा बाडाभा लरई 
प्रमोग गनेछ । 

(ग) सॊस्थाराई आवश्मक ऩने कभदचायी लनमशु्चि गने तथा लतनको सेवाका शतदहरु लनधादयण गनेछ । 

(घ) सॊस्थाभा प्राप्त यकभ फैंकभा जम्भा गयी फैंक खाता सञ्चारन गनेछ। 

(ङ) हवलबन्न सयकायी तथा गैय सयकायी सॊघ सॊस्थाहरुसॉग सॊस्थाको उदेश्मसॉग लभल्ने प्रकृलतका 
कामदिभभा सहकामद गनद सहकने छ । 
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ऩरयछछेद ३ 

सदस्मता सम्फश्चन्ध व्मवस्था 
सदस्मता सम्फन्धी व्मवस्था 

६. सदस्मताको वगीकयण :- मस सॊस्थाभा देहाम फभोश्चजभ ४ प्रकायका सदस्महरुको वलगदकयण 
गरयएको छ, 

(क) साधायण सदस्म् - मस हवधानको दपा ७ अनसुाय मोग्मता बई सदस्म फनेका सदस्महरु 
साधायण सदस्म भालननेछ । 

(ख) आजीवन सदस्म : दपा ७ अनसुाय मोग्मता बई चर अचर सम्ऩश्चत्त कश्चम्तभा रु ...... वा 
सोबन्दा फहढ एक भषु्ठ..........फझुाएभा सॊस्थाको आजीवन सदस्म यहनेछन ्। 

(ग) सॊस्थाऩक सदस्म :- सॊस्था स्थाऩना हदुाको कारभा सॊगदठत बई हिमाश्चशर बएका सदस्महरु ।  

(घ) भानाथद सदस्म : सॊस्थाको हवकासको लनश्चम्त हवशेष मोगदान ददएको वा ददने छन ्बलन सॊस्थारे 
प्रदान गने भानाथद सदस्म । मस्तो सदस्मता प्राप्त गने व्मश्चिफाट कुनै शलु्क लरइने छैन । 
लनजहरुरे सॊस्थाको लनवादचनभा उम्भेदफायी ददन य भतालधकाय प्रमोग गनद ऩाउने छैनन ् । याम 
सल्राह य सझुाव ददन सक्नेछन।् 

७. सदस्मता प्राप्त गनदको रालग आवश्मक मोग्मता :- 

मस.............................. को हवधान य उदे्दश्मभा आस्था याख्न ेकुनै ऩलन जालत, बाषी य धभद भान्ने 
व्मश्चि जो १८ वषद ऩयुा बएका नेऩारी नागरयकहरु मस सॊस्थाको सदस्म हनु ऩाउने छन ्। साथै 
उि व्मश्चिको भानलसक श्चस्थलत दठक बएको य सॊस्था हहत हनुे काभ गयेको हनुऩुने छ । नैलतक 
ऩतन देश्चखने पौजदायी अलबमोगभा सजाम नऩाएको व्मश्चि हनु ुऩनेछ । 

८. सॊस्थाको सदस्म लनमशु्चि हनु वा वहार यहन नसक्न ेअवस्था :- 

(१) देहामका कुनै ऩलन व्मश्चि सॊस्थाको सदस्म ऩदभा लनमिु हनु सक्ने छैन ।  

  (क) गैय नेऩारी नागरयक य नेऩारी बएऩलन १८ वषद ऩयुा नगयेको 



                    सरावल राजपत्र         

  
 

15 
 

  (ख) भानलसक सन्तरुन ठीक नबएको वा अस्वस््म 

   (ग) दाभासाहीभा ऩयेको, 

   (घ) कुनै प्रकायको चोयी, ठगी, हकते वा जारसाजी गयेको वा आफ्नो श्चजम्भाको धनभार 
अनालधकृत तवयरे भासेको वा दरुुऩमोग गयेको, भ्रष्टाचाय गयेको अलबमोगभा अदारतफाट कसदुाय 
ठहयी सजाम ऩाई सजाम ऩाएको एक वषद लबत्र सम्भ, 

   (ङ) सम्फश्चन्धत सॊस्थाको व्मवसामभा लनजी स्वाथद बएको, 

    (च) सदस्मता शूल्क फझुाउन फाॉकी बएको । 

९. देहामका अवस्थाभा कुनै ऩलन व्मश्चि सॊस्थाको सदस्मभा फहार यहन ेछैन :- 

 (क) उऩदपा ८ (१) फभोश्चजभ सदस्म ऩदभा लनमिु हनु नसक्ने बएभा, 

 (ख) साधायणसबाफाट ७५ प्रलतशतको फहभुतरे सॊस्थाको सदस्म ऩदफाट हटाउने प्रस्ताव ऩास 
बएभा, 

 (ग) सदस्मरे आफ्नो ऩदफाट ददएको याजीनाभा श्चस्वकृत बएभा, 

 (घ) सॊस्थाको काभ कावादहीभा फेइभानी वा फदलनमत गयेको कुया अदारतफाट प्रभाश्चणत बएभा, 

 (ङ) मस हवधान फभोश्चजभ सॊस्थारे गनद नहनुे बनी तोहकएको कुनै कामद गयेभा, कुनै व्मश्चिराई 
सॊस्थाको सदस्मभा लनमशु्चि हनु वा वहार यहन अमोग्म ठहयाउने बन्दा अश्चघ सॊस्थारे लनजराई सो 
कुयाको सूचना ददई सपाईको प्रभाण ऩेश गने भौका ददन ुऩनेछ। 

१०. सदस्मता शलु्क य सदस्मता प्रदान गने हवलध :- 

(क) ऩरयछछेद नॊ. ३ दपा ७ अनसुाय मोग्मता बई साधायण सदस्म हनु चाहनेरे सॊस्थाको 
लसपारयसभा सदस्मता प्रवेश शलु्क फाऩत रु........ सहहत लनवेदन ऩत्र ददएभा सदस्मता फाऩत गनद 
सहकने छ । 
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(ख) साधायण सदस्मता फाहषदक शलु्क रु......... राग्ने छ । जनु सकैु भहहनाभा सदस्म फनेभा वा 
सदस्मता नहवकयण गये ऩलन लनजरे फझुाएको शलु्क यमसै सारको चैत्र भसान्त सम्भको रालग भात्र 
भान्म हनुेछ । अको सारको रालग ऩनु् लनमभानसुाय प्रयमेक वषदको फैशाख............... गते लबत्र 
सदस्मता नहवकयण गरयसक्न ुऩनेछ । 

(ग) सदस्मता प्रदान गने सम्ऩूणद अलधकाय कामद सलभलतभा यहने छ तय मसराई साधायण सबाफाट 
अनभुोदन हनु आवश्मक छ । 

(घ) आजीवन सदस्मता प्रदान गनद लसपारयस कामद सलभलतरे गनेछ य मसफाये साधायण सबारे 
श्चस्वकृलत ददन ुऩनेछ । 
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ऩरयछछेद - ४ 

साधायण सबा तथा वैठक सम्वश्चन्ध व्मवस्था 
११. सॊस्थाको सबा फोराउन ेतरयका य सबाका रालग ददनऩुने सूचना सम्वश्चन्ध कुयाहरु :- 

 

(१) मस सॊस्थाको साधायण सबा देहाम फभोश्चजभ हनुेछ : 
(क) वाहषदक साधायण सबा य 

(ख) हवशेष साधायण सबा 
(२) मस सॊस्थाको प्रथभ वाहषदक साधायण सबा सॊस्थाऩन बएको आ.व. सभाप्त बएको लभलतरे तीन 
भहहना लबत्रभा गरयनेछ य यमसऩलछका वाहषदक साधायण सबाहरु आलथदक वषद सभाप्त बएको लभलतरे 
तीन भहहना लबत्र गरयने छ ।  

(३) मस सॊस्थाको वाहषदक साधायण सबा गनदको रालग कश्चम्तभा १५ ददन अगावै य हवशेष साधायण 
सबा गनदका रालग कश्चम्तभा ७ ददन अगावै सबा हनुें लभलत, सभम य स्थान छरपर गने हवषम खोरी 
सवै साधायण सदस्मराई सूचना ददईन े

(४) उऩदपा (३) फभोश्चजभ फोराईएको साधायण सबाभा गणऩूयक सॊखमा नऩगुी सबा हनु नसकेभा 
कश्चम्तभा ७ ददनको म्माद ददई ऩून् साधायण सबा फोराईनेछ । 

१२. साधायण सबाको काभ कतदब्म य अलधकाय : 

(क) कामद सलभलतको लनवादचन गने । 

(ख) कामद सलभलतका ऩदालधकायी एवॊ सदस्महरु उऩय अहवश्वासको प्रस्ताव ऩारयत गरय ऩद भिु गने 
। 

(ग) लफधानको अलधनभा यहह आवश्मक लनमभावरी श्चस्वकृत गने दयवश्चन्द सजृना गने ऩारयश्रलभक 
लनधादयण गने ।  

(घ) फाहषदक कामदिभ य फजेट ऩारयत गने । 

(ङ) रेखा ऩरयऺक लनमिु गने । 

(च) कामद सलभलतराई आवश्मक लनदेशन ददन े

(छ) हवधान फभोश्चजभ अन्म कामद गने य 
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(ज) सस्थाको सवोछच अॊगको रुऩभा यही आवश्मक कामद सम्ऩादन गने गयाउने । 

१३. कामद सलभलत : 

(क) कामद सलभलतको गठन साधायण सबाफाट हनुेछ । तय प्रथभ वाहषदक साधायण सबा नबए 
सम्भको रालग लनम्न फभोश्चजभ अध्मऺ तथा सदस्म यहेको कामद सलभलत यहनेछ । कामदसलभलतको 
सॊखमा ऐनको दपा ४ अनसुाय (९ देश्चख २१) आवश्मक ऩदालधकायी याश्चख तरको ढाॉचाभा हनु ऩनेछ 
। 

१. अध्मऺ - १ जना 

२. उऩाध्मऺ - १ जना 

३. सश्चचव - १ जना 

४. सहसश्चचव - १ जना 

५. कोषाध्मऺ - १ जना 

६. सदस्म 

(ख) कामद सलभलत गठन गदाद सभावेशी लसिान्तको अवरम्फन गनुदऩनेछ । सलभलतभा कश्चम्तभा तेश्चत्तस 
प्रलतशत ( ३३% ) भहहरा सदस्म हनुऩुनेछ ।सलभलतको अध्मऺ, सश्चचव य कोषाध्मऺभध्मे कश्चम्तभा 
एकजना भहहरा ऩदालधकायी हनुऩुनेछ। 

(ग) कामद सलभलतको कामदकार ३ वषद हनुेछ । 

(घ) वाहषदक साधायण सबा हनुबुन्दा अगावै कुनै कामद सलभलतभा यहेको सदस्मको ऩद रयि हनु 
आएभा वाॉकी अवलधका रालग कामद सलभलतका सदस्मको लनमशु्चि, कामद सलभलतिाया गनद सहकनेछ । 
कुनै सदस्मको ऩद हवचभा रयि बएभा सो ऩदभा लनमिु बएको सदस्मको कामदकार सो सदस्म जनु 
सदस्मको ऩद रयि बई लनमिु बएको सो सदस्मको फाॉकी कामद कार सम्भका रालग भात्र हनुेछ 
का 
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(ङ) कामद सलभलतको फैठक आवश्मकता अनसुाय कामद सलभलतको अध्मऺरे फोराउनेछ । जसभा 
सदस्म सॊखमाको ५१ प्रलतशत सदस्मरे भाग गयेभा अध्मऺरे कामद सलभलतको फैठक फोराउनऩुनेछ 
। 

(च) कामद सलभलतको वैठकभा सदस्म स्वमॊ उऩश्चस्थत हनुऩुनेछ । 

(छ) सदस्महरुको जम्भा सॊखमाको कश्चम्तभा ५१ प्रलतशत सदस्महरु उऩश्चस्थत नबई कामद सलभलतको 
फैठक हनुे छैन । 

(ज) कामद सलभलतको फैठकको अध्मऺता सलभलतको अध्मऺरे गनेछ । अध्मऺको अनऩुश्चस्थलतभा 
उऩाध्मऺरे य उऩाध्मऺको अनऩुश्चस्थलतभा वैठकभा उऩश्चस्थत सदस्महरुरे छानेको जेष्ठ सदस्मरे 
अध्मऺता गनेछ । 

(झ) कामद सलभलतको फैठकभा फहभुतको लनणदम भान्म हनुेछ य भत फयाफय बएभा अध्मऺरे लनणादमक 
भत ददन सक्नेछ । 

(ञ) कामद सलभलतको फैठकभा छरपर बएको हवषम य तत्त सम्फन्धभा बएको लनणदमको हववयण 
(भाइन्मूट) छुटै्ट हकतावभा रेखी याख्नऩुनेछ य सो लनणदमको हववयणभा, फैठकभा उऩश्चस्थत सम्ऩूणद 
सदस्महरुको कश्चम्तभा ५१ प्रलतशतरे सहह राई गणऩयुक भालननेछ । 

(ट) सॊस्थारे गने बलनएको सम्ऩूणद कामद कामद सलभलतको लनणदमफाट हनुेछ । 
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ऩरयछछेद ६ 

ऩदालधकायीहरुको काभ, कतदव्म य अलधकाय 

१४. ऩदालधकायीहरुको काभ, कतदव्म य अलधकाय :- 

१. अध्मऺ 

(क) कामद सलभलतको फैठक सॊचारन गने । 

(ख) वैठकभा लनणादमक भत ददने । 

(ग) साधायण सबारे ऩारयत गयेका लनणदमहरुको कामादन्वमन य येखदेख गने गयाउने ।  

(घ) सॊस्थाको सम्फश्चन्धत सम्ऩणुद कुयाहरुको येखदेख, सॊयऺण य लनमन्त्रण गने गयाउने ।  

 (ङ) हवलबन्न सॊस्था वा अन्म लनकामसॉगको सम्फन्धभा सॊस्थाको तपद फाट प्रलतलनलधयव गने । 

(च) सॊस्थाको ऩदालधकायी सदस्महरुको काभ फाॉडपाॉड गने 

(छ) सॊस्थाको उदे्दश्म प्राप्तीको रालग अन्म कामद गने । 

(ज) ..................... सॊस्थाको बैऩरय आउने काभभा एक ऩटकभा रु. ३०००/- सम्भ कामद 
सलभलतफाट अनभुोदन गने गयी खचद गने अन्मथा सो बन्दा वहढ खचद गनुदऩये कामद सलभलतको लनणदम 
अनसुाय खचद गने । 

२ . उऩाध्मऺ :- 

(क) अध्मऺको अनऩुश्चस्थलतभा कामदकारयणी सलभलतको अध्मऺता गने ।  

(ख) अध्मऺको अनऩुश्चस्थलतभा अध्मऺको काभ गने गयाउने । 

(ग) हवधानरे तोके अनसुाय य अध्मऺद्वाया प्रयमामोश्चजत कामद गने । 

३. सश्चचव :- 
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(क) अध्मऺको लनदेशन अनसुाय साधायण सबाको य कामदकारयणी सलभलतको फैठक फोराउने ।  

(ख) सॊस्थाको दैलनक प्रशासहकम कामद गने । 

(ग) सॊस्थाको येखदेख, लनमन्त्रण लनदेशन गने तथा हवलबन्न व्मश्चि तथा लनकाम सॊग सम्वन्ध याख्न ेय 
ऩत्राचाय गने । 

(घ) साधायण सबाभा कामदकारयणी सलभलतको तपद वाट ऩेश गनुद ऩने वाहषदक प्रगलत प्रलतवेदन बाहव 
मोजना तथा कामदिभ प्रस्ततु गने । 

(ङ) साधायण सबा य कामदकारयणी सलभलतको लनणदम वभोश्चजभ कामद गने गयाउने । 

(च) सॊस्थाको हवर, बौचय, दताद, चरानी तथा अन्म आवश्मक कागजात सयुश्चऺत य ऩायदश्चशदताका साथ 
याख्न ेयाख्न रगाउने । 

(छ) फैठकको कामदसूश्चच तमाय गने, सूचना गने, फैठकको लनणदम ऩशु्चस्तका रेख्न ेय सयुश्चऺत याख्न े। 

४. सहसश्चचव 

(क) सश्चचफको अनऩुश्चस्थलतभा सश्चचवरे गने कामद गने । 

(ख) हवधानरे तोके अनसुाय य सश्चचवद्वाया प्रयमामोश्चजत कामद गने 

५. कोषाध्मऺ :- 

(क) सॊस्थाको हहसाफ शे्रस्ता दरुुस्त याख्न े। 

(ख) आलथदक प्रलतवेदन तमाय गयी साधायण सबा तथा कामदकारयणी गाउॉऩालरका 

सलभलतभा ऩेश गने । 

(ग) आलथदक प्रशासनको कामद गने 

(घ) आलथदक हहसाव ऩायदशी रुऩभा दरुुस्त याख्न े। 
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(ङ) फैकभा खाता खोरी कोष स्थाऩना गने य सॊस्थाको चर अचर सम्ऩश्चत्तको सॊयऺण सम्फिदन य 
सदऩुमोग गने। 

(च) प्रयमेक आलथदक वषदको हहसाफको रेखा ऩरयऺण गयाउने ।  

६.सदस्म् 

(क) लनमलभत फैठकभा उऩश्चस्थत बई सहिम रुऩभा छरपरभा बाग लरने । 

(ख) कामदकारयणी सलभलतरे ददएको श्चजम्भेवायी तदारुकताका साथ लनवादह गने । 

(ग) सॊस्थाको उदेश्म फभोश्चजभको काभ गनद हिमाश्चशर यहने ।  

(घ) तोहकए फभोश्चजभका अन्म काभहरु गने । 

१५. गणऩयुक सॊखमा :- कुर सदस्म सॊखमाको ६० प्रलतशतको प्रलतलनलधयव हनुे गयी साधायण 
सदस्महरु उऩश्चस्थत नबई साधायण सबाको काभ कायवाही हनुे छैन। तय हवधानको दपा ११ को 
उऩदपा ४ भा उल्रेख बए फभोश्चजभ ऩनु् फोराईएको साधायण सबाभा कुर सॊस्थाऩक सॊखमाको ५१ 
प्रलतशत प्रलतलनलधयव हनुे गयी उऩश्चस्थत बएभा सबा गनद फाधा ऩने छैन । 

१६. सॊस्थाको कोष :- (१) सॊस्थाको आफ्नो छुटै्ट कोष हनुेछ य सो कोषभा देहाम फभोश्चजभ प्राप्त 
यकभहरु यहनेछन:् 

(क) सदस्मता शलु्क वाऩत प्राप्त यकभ । 

(ख) कसैरे स्वेछछारे ददएको कामदिभ अनदुान यकभ  

(ग) ऋण । 

  (२) हवदेशी सॊघसॊस्थाफाट अनदुान यकभ लरने बए सॊस्थारे नेऩार सयकाय को ऩूवद श्चस्वकृलत 
लरनेछ । 
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१७. खाता सॊचारन :- सॊस्थाको अध्मऺ, सश्चचव भध्मे एक जना य कोषाध्मऺ सहहत दईु जनाको 
सॊमिु दस्तखतफाट खाता सॊचारन हनुेछ । प्रचलरत ऐन लनमभ अनसुाय खचद गने तथा खचदको 
शे्रस्ता याख्न ेव्मवस्था लभराउनऩुने व्मवस्था गरयनेछ । 

१८. सॊस्थाको रेखा य रेखा ऩरयऺण :- 

(१) सॊस्थाको आम व्ममको रेखा प्रचलरत कानून फभोश्चजभ याश्चखने छ । 

(२) सॊस्थाको रेखा ऩरयऺण प्रचलरत कानून फभोश्चजभ यश्चजष्टडद रेखा ऩरयऺकफाट हनुेछ । 

(३) नेऩार सयकाय वा स्थानीम अलधकायीरे चाहेभा जनुसकैु फखत ऩलन सॊस्थाको हहसाव हकताव 
जाॉछन वा जॉचाउन सक्नेछ । 

(४) रेखा ऩरयऺकको लनमशु्चि वाहषदक साधायण सबाफाट हनुेछ । प्रथभ वाहषदक साधायण सबा नबए 
सम्भ रेखा ऩरयऺकको लनमशु्चि कामद सलभलतफाट हनुेछ । रेखा ऩरयऺकको फाहषदक प्रलतवे स्थानीम 
सयकाय, सभाज कल्माण ऩरयषद् रगामत सम्फश्चन्धत लनक भा ऩेश गरयनेछ । 

ऩरयछछेद-७ 

लनवादचन सम्वश्चन्ध व्मवस्था 
१९. लनवादचन सम्वश्चन्ध व्मवस्था 

(क) प्रयमेक कामद सलभतको ऩदावलध ऩद सम्हारेका लभलतरे ३ फषदको हनुेछ । ऩदावलध सभाप्त 
हनुबुन्दा एक भहहना अगावै कामद सलभलतरे एक जना लनवादचन अलधकृत य दईु जना सहामक गरय 
तीन जना भनोनमन गरय लनजद्वया लनवादचनको व्मवस्था गनेछ । सॊस्था दताद बएको १ फषद लबत्र 
हवधान अनसुाय चनुाव गयाई सो को जानकायी स्थानीम सयकायराई ददईनेछ । 

(ख) लनवादचन गनुद ऩदाद एउटा लनवादचन सलभलत गठन गरयने छ । यमस्तो लनवादचन सलभलतरे लनवादचन 
सम्फश्चन्ध सम्ऩूणद कामदहवलध आपै व्मवश्चस्थत गनेछ । 

(ग) लनवादचन सम्फन्धभा लनवादचन सलभलतको लनणदम नै अश्चन्तभ लनणदम हनुेछ । 

(घ) लनवादचन सम्ऩन्न बएऩलछ सो सलभलतको स्वत् हवघटन हनुेछ । 
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(ङ) लनवादचन सलभलतभा यहेका व्मश्चिरे उम्भेदवायी ददन ऩाउने छैनन ्तय आफ्नो भतालधकाय प्रमोग 
गनद सक्नेछन ्। 

२०. उम्भेदवाय हनु ेमोग्मता :- 

(क) सॊस्थाको सदस्म हनुऩुने । 

(ख) कुनै कानून द्वाया अमोग्म नठहयेको । 

(ग) सॊस्थाको उदेश्म फभोश्चजभ काभ गनद प्रलतफि यहेको । 

 

२१. अहवश्वासको प्रस्ताव :- 

(क) लसॊगो कामद सलभलत वा सलभलतका कुनै ऩदालधकायी उऩय हवश्वास छैन बने कुर सदस्म सॉखमाको 
१/३ लतहाई सदस्मरे अहवश्वासको प्रस्ताव दताद गनद सक्नेछन ् यमस्तो प्रस्ताव भालथ छरपर गरय 
उि प्रस्तावराई सलभलतरे ३५ ददन लबत्र हवशेष साधायण सबा फोराउने छ य २/३ फहभुतफाट 
अहवश्वासको प्रस्ताव ऩारयत बए लसॊगो कामद सलभलत वा ऩदालधकायी ऩद भिु हनुेछन ्। आयोहऩत 
व्मश्चिराई १५ ददन लबत्र आफ्नो सपाई ऩेश गने भौका ददईनेछ । तोहकएको सभमभा आफ्नो 
सपाई ऩेश नगये लनज स्वत् ऩद भिु हनुेछ । 

२२. हवधान सॊशोधन :- कुर सदस्म सॊखमाको दईु लतहाई सदस्महरुरे अनभुोदन गये ऩिात ्भात्र 
सॊस्थाको कुनै दपा सॊशोधन वा खायेजका रालग स्थानीम अलधकायी सभऺ लसपारयश गरय ऩठाउन ु
ऩनेछ । स्थानीम अलधकायीफाट स्वीकृत बए ऩिात ्भात्र सॊस्थाको कुनै दपा सॊशोधन वा खायेज 
बएको भालननेछ । 

२३. हवलनमभ फनाउन सक्न े :- सॊस्थारे आफ्नो कामद सम्ऩादन गने सन्दबदभा आवश्मक हवलनमभ 
फनाउन सक्नेछ य सो को जानकायी स्थानीम अलधकायीराई ददन ुऩनेछ । 

२४. तदथद सलभलत :- मो सॊस्था स्थाऩना गयी दताद गयाउनको रालग गदठत तदथद सलभलतरे ६ भहहना 
लबत्र हवधान अनसुायको लनवादचन कामद गनदका रालग सलभलतको गठन गनुदऩनेछ । सो अवलधभा कामद 
सलभलतरे गयेका काभहरु मसै हवधान अनसुाय बएको भालनने छ । 
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२५. सॊस्था खायेजी :- (१) साधायण सबारे आवश्मक देखेभा हवशेष प्रस्ताव ऩारयत गयी सॊस्था 
खायेज गनद सक्नेछ । 

  (२) उऩलनमभ (१) फभोश्चजभ खायेजीको प्रस्ताव ऩारयत गदाद साधायण सबारे खायेजीको काभका 
रालग एक वा एक बन्दा वढी लरश्चक्वडेटयहरु सॊस्थाको हहसाफ हकताव जाॉच गनदका रालग एक वा 
एक बन्दा वहढ रेखा ऩरयऺकहरु लनमिु गनद सक्नेछन ् । लरश्चक्वडेटय य रेखा ऩरयऺकहरुको 
ऩारयश्रलभक साधायण सबारे तोहकददए फभोश्चजभ हनुेछ । 

   ३) उऩलनमभ (२) फभोश्चजभ लनमिु लरश्चक्वडेटय तथा रेखाऩरयऺकरे सॊस्था खायेजी सम्वश्चन्ध 
काभ कायवाही गनेछन ्। 

  ४) हवहवध कायणवश सॊस्था हवघटन बएभा मसको चर अचर सम्ऩश्चत्त स्थानीम सयकायको हनुेछ 

२६. ऐन अनसुाय हनु े:- मस हवधानभा उल्रेख नबएका कुयाहरु प्रचलरत कानून फभोश्चजभ हनेछ य 
सॊस्था दताद ऐन, लनमभ य प्रचलरत कानूनसॉग फाश्चझन गएका कुयाहरु स्वत् लनष्कृम हनुेछन ्। 

२७. लनमभ ऩारना :- स्थानीम सयकायफाट प्राप्त लनदेशन सॊस्थारे ऩूणद रुऩरे ऩारना गनेछ।  

२८. सॊस्थाऩकहरुको भञ्जयुी :- हाभी ..............................सॊस्थाका लनम्न सॊस्थाऩकहरु मस 
हवधान फभोश्चजभ कामद गनद भञ्जुय बै हवधानभा सहहछाऩ गददछौं । 

ि.स.              सॊस्थाऩकको नाभथय य ठेगाना               ऩद 

१                                                      अध्मऺ 

२                                                      उऩाध्मऺ 

३                                                       सश्चचव 

४                                                       सहसश्चचव 

५                                                       कोषाध्मऺ 

६.                                                       सदस्म 
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७                                                        सदस्म 

८                                                       सदस्म 

९                                                      सदस्म 

 

हवधानको अनसूुची (१) 

१. छाऩ अण्डाकाय / गोराकाय / वा.....................हनुेछ । 

२.......................लबत्रको घेयाको वयीऩयी ....................रेश्चखएको हनुेछ । 

३ छाऩको ......................... स्थानभा स्थाऩना लभलत २०.........................हनुेछ । 

४. अन्म कुनै श्चचन्ह वा हववयण बए सोहह अनसुाय व्माखमा गने .....................। 

५. तऩश्चशर अनसुायको हनुे बलन उल्रेश्चखत हववयण अनसुायको छाऩ येखा श्चचन्हभा स्प्रष्ट रुऩभा 
रेश्चखएको हनु ुऩने । 

(छाऩ) 

         आऻारे  

         दगुाद ऩौडेर 

        प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत  

 


