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.................... 
को विधान 

207७ 

प्रस्तावना, 
............................................................................................................................. .........................................................

.................................................................................................................................. ................"................................" संस्था 
स्थापना गरी सञ्चालन गनन वाञ्छनीय भएकोले संस्था दतान ऐन, २०३४ को अधिनमा रही यो वविान तर्जनमा गररएको  छ  । 

परिच्छेद–१ 

संक्षिप्त नाम ि प्रािम्भ 

१. संक्षिप्त नाम ि प्रािम्भ :- 
क. यस संस्थाको नाम “……………………………………………….” रहनेछ । 

ख. यस संस्थालाई  अंगे्रर्ीमा "………………………………………………." भनननेछ । 

ग. छोटकरीमा यस संस्थालाई "………………………………………………." भनननेछ । 

घ. संस्थाको  कायानलय रहने ठेगाना : 
 यस संस्थाको केन्द्रीय कायानलय……………………………………………….मा रहनेछ । 

ङ. संस्थाको कायन के्षत्र :-  

यस संस्थाको कायनके्षत्र कञ्चनपजर जर्ल्ला………………………………………………. न.पा/गा.पा. वडा न.ं ………… हजनेछ । 
सम्वजन्द्ित स्थानीय अधिकारीको स्वीकृनत ललई अन्द्य जर्ल्लामा पनन कायनके्षत्र ववस्तार गनन सककनेछ ।  

च. प्रारम्भ :- 

यो वविान  संस्था दतान भएको लमनत देखख प्रारम्भ हजनेछ । 

छ. संस्थाको अजस्तत्व :-  

यो संस्था एक अववजछछन्द्न उत्तराधिकारवाला संगठठत, स्वशालसत, गैर-नाफामूलक, गैररार्नीनतक तथा गैरसरकारी सामाजर्क 
संस्था हजनछे । यस संस्थावाट आफ्नो उद्देश्य बाहेक अन्द्य कज न ैककलसमको आय आर्नन गन ेतथा कज नै प्रकारको शजल्क 

ललई वा नललई परामशन प्रदान गन ेकायन गररने छैन । 

२. परिभाषा :- 
ववषय वा प्रसंगल ेअको अथन नलागेमा :- 
क. ‘वविान’ भन्द्नाले यस  "………………………………………………." को वविानलाई सम्झनज पदनछ । 

ख. ‘संस्था’  भन्द्नाले "………………………………………………." लाई र्नाउन ेछ । 

ग. ‘ननयमावली’ भन्द्नाले यस वविान बमोजर्म बनकेो ननयमावलीलाई सम्झनज पनेछ । 

घ. ‘ननयम’ भन्द्नाले यस वविान बमोजर्म बनकेो ननयमलाई सम्झनज पनेछ । 

ङ. ‘ववननयम’ भन्द्नाल ेयस वविान बमोजर्म बनकेो ववननयमलाई सम्झनज पनछे । 

च. ‘तोककए बमोजर्म’ भन्द्नाले यस वविान र ननयमावलीमा तोककए वमोजर्म सम्झनज पदनछ ।  

छ. ‘पदाधिकारी’ भन्द्नाले यस वविान अन्द्तगनत गठठत कायन सलमनतको पदाधिकारीलाई र्नाउन ेछ। 

र्. ‘स्थानीय अधिकारी’ भन्द्नाल ेप्रमजख जर्ल्ला अधिकारीलाई र्नाउन ेछ । 

झ. ‘सलमनत’ वा ‘कायन सलमनत’ भन्द्नाले यस वविान वमोजर्म गठठत कायन सलमनतलाई र्नाउन ेछ । 

ञ. ‘स्थानीय तह’ भन्द्नाल ेगाउपाललका, नगरपाललका, उप-महानगरपाललका र महानगरपाललकालाई सम्झनज पछन । 

ट. ‘संस्थापक सदस्य’ भन्द्नाल ेयो ससं्था दतान हजुँदाका वखतका पदाधिकारीलाई सम्झनज पदनछ । 

ठ. ‘सभा’ भन्द्नाल ेवावषनक सािारण सभा र ववशेष सिारण सभालाई समेत र्नाउनेछ । 

ड. ‘सदस्य’ भन्द्नाले यस वविान वमोजर्म वनकेा सदस्यता प्राप्त व्यजततलाई र्नाउनछे । 

ढ. ‘सल्लाहकार’ भन्द्नाल ेयस वविान वमोजर्म गठठत कायनसलमनत वा लसगंो सदस्यहरुलाई उल्लेखखत उद्देश्यहरु पजरा गनन 
आवश्यक सर-सल्लाह र सहयोग गने कायनसलमनतले ननणनय गरी तोकेको व्यजततलाई र्नाउुँदछ ।  

ण. ‘ववषयगत ननकाय’ भन्द्नाले सम्वजन्द्ित सरकारी, सावनर्ननक वा अन्द्य केजन्द्रयस्तर, प्रदेशस्तर, जर्ल्ला स्तर, स्थानीयतह 
समेतका कायानलय वा संस्थालाई र्नाउुँदछ । 

३. संस्थाको छाप ि चिन्ह :- 
नेपाल कानजनको प्रचललत व्यवस्थाको प्रनतकूल नहजने गरी यस संस्थाको एउटा छज ट्टै छाप र धचन्द्ह अनजसूधच-१ बमोजर्मको ढाुँचामा 
हजनेछ । संस्थाको नाम, छाप र धचन्द्ह यो संस्था भन्द्दा पूवन दतान भएको कज नै संस्थासंग मेल खाएमा ननयमानजसार संशोिनको प्रकिया 
पजरा गरी तजरुन्द्त संशोिन गररनेछ । 
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परिच्छेद –२ 

उद्देश्य 

४. संस्थाको उद्देश्य :- 
यस संस्थाको उद्देश्य देहाय बमोजर्म रहनेछ :- 
क. यो संस्था नेपाल सरकारको नीनत ननदेशनको अधिनमा रही पूणन मजनाफारठहत र र्नठहतकारी सामाजर्क संस्था हजनछे । 

ख. ………………………………………………. 

ग. ………………………………………………. 

घ. ………………………………………………. 

ङ. ………………………………………………. 

 

५. संस्थाको उद्देश्य प्राप्त गनन गरिने कामहरु :- 
क. यो संस्थाले प्रचललत नेपालको कानजन बमोजर्म सम्बजन्द्ित ननकायबाट अनजमनत प्राप्त गरी दफा ४ वमोजर्मको उद्देश्य 

कायानन्द्वयन गनेछ । 

ख. यस संस्थालाई आवश्यक पने भवन ननमाणन गने वा भाडामा ललने, कायानलय सञ्चालका लाधग आवश्यक पने न्द्यूनतम 
सामान र्स्त ैटेललफोन, कम्प्यजटर, फनननचर आठद खररद गनेछ र संस्थालाई सवारी सािनको आवश्यकता महशजस भएमा 
ननयमानजसारको आवश्यक प्रकिया पजरा गरी सवारी सािन खररद गने वा भाडामा ललई प्रयोग गनन सतन ेछ । 

ग. संस्थाको नामममा प्राप्त रकम स्थानीय वैंकमा र्म्मा गरी वैंककङ कारोवारबाट मात्र खचन गररने छ ।  

घ. यस  संस्थालाई आवश्यक पने कमनचारी ननयजतत गन ेर नतनको सवेा शतनहरु ननिानरण गन ेछ । 

ङ. संस्थाल े आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गनन अन्द्य आवश्यक कज राहरुका ववषयमा नेपालको प्रचललत कानजन र यस वविानको 
अधिनमा रही कायनसलमनतको सदस्यहरु वीच छलफल गरी ननणनय गररने छ ।  

५.१  संस्था सिंालन गनन गरिएका प्रततबद्धताहरुुः 

क) सरकारी ननकायका स्वीकृत ललई गनजन पने कायनिमको हकमा अननवायन स्वीकृनत ललइने छ । 

ख) देशमा दैवी प्रकोप वा अन्द्य समस्या आई परेमा आवश्यकतानजसार सतदो सहयोग गररनेछ । 

ग) यस संस्थाको उद्देश्य पजरा गनन बन्द्द, हडताल, चतकार्ाम गररने छैन । दातनृनकाय,संस्था वा अन्द्य देशहरु संग गररएका 
दौत्य सम्बन्द्िमा असर पजग्न ेगनतवविी गनन पाउने छैन । 

घ) चन्द्दा लगायत अननयलमत आधथनक कारोबार गररने छैन । 

ङ) सूचनाको हक सम्बन्द्िी ऐन २०६४ को पूणन रुपमा पालना गररनेछ । 

 

परिच्छेद –३ 

सदस्यता 

६. सदस्यताको िगीकिण :- 
सदस्यको वगीकरण देहाय वमोजर्म ४ (चार) प्रकारमा गररएको छ :- 
क. सािारण सदस्य :-  

यस वविानको दफा ७ बमोजर्म योग्यता पजगेका कज नै पनन नेपाली नागररकले तोककएको प्रकृया पजरा गरी सदस्यता प्राप्त 
गने व्यजततहरु सािारण सदस्य हजनेछन ्। 

ख. संस्थापक सदस्य :- 
यो संस्था दतान हजुँदाको वखतका पदाधिकारीहरु संस्थापक सदस्य हजने छन ्। संस्थापक सदस्यले  वविान बमोजर्म शजल्क 
बजझाउनज पनेछ । 

ग. आर्ीवन सदस्य :-  

संस्थाको ववकासका लाधग ववशेष योगदान तथा सहयोग पजर ्याउने नेपाली नागररकलाई आवश्यक प्रकृया पजरा गरी 
(तोककएको शजल्क समेत) आर्ीवन सदस्यता प्रदान गनन  सककनेछ । 

घ. मानाथन सदस्य :-  

संस्थाल ेउपयजतत ठहर गरेको ववलशष्ट, समार्सेवी वा प्रनतजष्ठत नेपाली नागररकलाई संस्थाको मानाथन सदस्यता प्रदान गनन 
सतनेछ तर मानाथन सदस्यहरुलाई मताधिकार रहन ेछैन । 

७. सदस्यता प्राप्प्तको लाचग आिश्यक योग्यता :- 
क. नेपाली नागररक हजनज पन े। 

ख. मानलसक सन्द्तजलन नगजमाएको । 

ग. १८ वषन उमेर पजरा भएको । 

घ. सावनर्ननक सम्पवत्त ठहनालमना गरेको नठहरेको । 
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ङ. नैनतक पतन देखखने फौर्दारी र भ्रष्टाचारको अलभयोगमा सर्ाय नपाएको । 

च. प्रचललत कानूनले अयोग्य ठहर नगरेको ।  

८. संस्थाको  सदस्यता प्राप्त गनन िा िहाल हुन नसक्ने अिस्था  :- 
क. गैर नेपाली नागररक । 

ख. १८ वषन उमेर पजरा नभएको । 

ग. मगर् ववगे्रको वा  बौलाएको । 

घ. नैनतक पतन देखखने फौर्दारी र भ्रष्टाचारीको अलभयोगमा सर्ाय पाएको । 

ङ. सावनर्ननक सम्पवत्त ठहनालमना गरेको ठहरेको । 

च. सम्बजन्द्ित संस्थामा  ननर्ी स्वाथन भएको । 

छ. साहजको दामासाहीमा परेको । 

र्. कज नै प्रकारको चोरी, ठगी, ककते वा र्ालसार्ी गरेको, आफ्नो जर्म्मा रहेको संस्थाको नगदी वा जर्न्द्सी सामान अनधिकृत 
तवरले मासेको वा दजरुपयोग गरेको वा भ्रष्टाचार गरेको अलभयोगमा अदालतवाट कसजरदार ठहरी सर्ाय भजततान गरेको 
एक वषन पूरा नभएको । 

९. सदस्यता  समाप्प्त:- 
देहायको अवस्थामा कज न ैपनन सदस्य यस संस्थामा बहाल रहने छैन :- 
क. यस वविानको दफा ८ बमोजर्मको सदस्य हजन नसतन ेठहर भएमा । 

ख. सािारण सभाको २/३ (दजई नतहाई) सदस्यहरुको बहजमतल ेसंस्थाको सदस्य पदबाट  हटाउने प्रस्ताव पाररत गरेमा । 

ग. सदस्यले आफ्नो पदबाट ठदएको रार्ीनामा स्वीकृत भएमा । 

घ. संस्थाको काम कावानहीमा बेईमानी वा बदननयत ढंगले संस्थाको ठहत ववपररत हजने कायन गरेको अदालतबाट प्रमाखणत 
भएमा । 

ङ. यस वविान बमोजर्म संस्थाल ेगनन नहजने भनी तोककएको कज नै कायन गरेमा । 

च. सदस्यता शजल्क नबजझाएमा । 

छ. संस्था ववघटन भई खारेर् भएमा । 

नोट:- कज नै ब्यजतत संस्थाको सदस्यता प्राप्त गनन वा बहाल रहन अयोग्य ठहराउनज भन्द्दा अनघ संस्थाल े ननर्लाई सो कज राको 
सूचना ठदई सफाइको सबजद पशे गने मौका ठदईने छ । 

१०. सदस्यता  शुल्क ि सदस्यता प्रदान गने विचध :- 
देहाय वमोजर्म तोककएको शजल्क नतरी दफा ७ वमोजर्मको योग्यता पजगेको व्यजततल े दफा ६ वमोजर्मको सदस्यता प्राप्त गनन 
सतनेछ । 

क. सािारण सदस्य :- 
अ. सािारण सदस्य प्राप्त गनन चाहने व्यजततले प्रवेश शजल्क बाफत रु ..... (अक्षरेपी............मात्र) बजझाई तोककएको 

प्रककया अनजसार आवेदन पशे गन ेव्यजततलाई कायनसलमनतको ननणनयले सािारण सदस्यता प्रदान गनन सतनेछ ।  

आ. त्यस्ता सािारण सदस्यल ेप्रत्येक वषन वावषनक नववकरण शजल्क रु ......... (अक्षरेपी............मात्र) बजझाई सदस्यता 
नववकरण गराउनज पनछे ।  

इ. सािारण सदस्य प्राप्त गने सदस्यले प्रत्येक वषनको असार मठहनाको मसान्द्त लभत्र नवीकरण गराई सतनज पनछे र 
त्यस पनछको हकमा तोककए बमोजर्मको थप दस्तजर बजझाई नवीकरण गनन सतन े छ । 

ख. संस्थापक सदस्य :- 
संस्था दतान हजुँदाको बखत गठठत तदथन सलमनतमा रहने पदाधिकारी यस संस्थाको संस्थापक सदस्य  हजनेछ । यस्तो 
संस्थापक सदस्यल ेसंस्था दतान भएको लमनतले...........ठदन लभत्र तोककएको सदस्यता शजल्क रु............. वजझाउनज पनेछ । 

ग. आर्ीवन सदस्य :- 
संस्थाको आर्ीवन सदस्य बन्द्न चाहने व्यजततबाट तोककएको प्रकृया पजरा गरी आर्ीवन सदस्यता शजल्क बाफत 
रु...................... ।-(अक्षरेपी ...................... मात्र) ललई आर्ीवन  सदस्यता प्रदान गनन सककने छ  । 

घ. मानाथन सदस्य :-  

सािारण सभाको ननणनयले उपयजतत ठहर गरेको ववलशष्ट समार्सेवी, प्रनतजष्ठत नेपाली नागररकलाई मानाथन सदस्यता प्रदान 
गनन सककनेछ । तर मानाथन सदस्यको मताधिकार रहने छैन ।यस्ता सदस्यहरुको सदस्यता शजल्क र नववकरण शजल्क 
लाग्ने छैन  

ङ. सबै सदस्यहरुल ेयस वविान र वविान अन्द्तगनत बनेको ननयम, ववननयम बमोजर्म भएको व्यवस्था अननवायन रुपमा पालना गनजन पन े
छ । 

च. यठद संस्थाल ेकज नै आवेदकलाई सदस्यता नठदन ेननणनय गरेमा संस्थाबाट सो को कारण सठहतको र्ानकारी सम्बजन्द्ित आवेदकलाई 
ठदइने छ 
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छ. तोककएको ढाुँचामा दफा १० अनजसारका सदस्यहरुको अलभलेख पजजस्तका छज ट्टै राखखन ेछ । 

 

 

 

परिच्छेद :- ४ 

साधािण सभा, कायन सममतत तथा बैठक सम्बन्धी ब्यिस्था 

११. साधािण सभाको गठन:- 
क. यस संस्थाको वविानको दफा ७ अनजसारको योग्यता पजगी सदस्यता प्राप्त गन ेमानाथन सदस्य बाहेकका अन्द्य सम्पूणन 

सदस्यहरु रहेको सािारण सभा गठन हजने छ, मानाथन सदस्य आमजन्द्त्रत हजने छन,् सािारण सभा संस्थाको सवोछच अंग 
हजने छ । 

ख. यस संस्थाको सािारण सभा देहाय बमोजर्म हजनेछ । 

अ. ववशेष सािारण सभा :- 
संस्थाको कूल सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरुले कारण र्नाई ववशेष सािारण सभा माग गरेमा 
कायनसलमनतले कम्तीमा ७ ठदनलभत्र अननवायन रुपमा ववशेष  सािारण  सभा बोलाउनज पन ेछ तर सािारण सभा वा 
ववशेष सािारण सभा बसेको लमनतले ६ मठहना लभत्र पजनः ववशेष  सािारण  सभा बोलाउन सककने छैन । 

आ. वावषनक  सािारण सभा :- 
प्रत्येक आ.व.मा वषनको एक पटक वावषनक सािारण सभा अननवायन रुपमा वस्नछे । 

ग. संस्थाको प्रथम वावषनक सािारणसभा संस्था स्थापना भएको लमनतले ६ (छ) मठहना लभत्रमा गररने छ र त्यस पनछका 
वावषनक सािारण सभाहरु प्रत्येक आधथनक वषन समाप्त भएको लमनतले २ (दजई) मठहना लभत्र गररने छ । 

घ. वावषनक सािारण सभा गननको लाधग कजम्तमा १५ ठदन अगाव ैर  ववशेष सािारण सभाका लाधग कम्तीमा ७ ठदन अगाव ै

सभा हजन ेस्थान, लमनत र छलफल गने ववषय उल्लेख गरी सब ैसािारण सदस्यहरुलाई अननवायन रुपमा सूचना ठदइने छ । 

ङ. दफा ११ को उपदफा (घ) वमोजर्म बोलाइएको सािारण सभा वा ववशेष सािारण सभामा  दफा १८ वमोजर्मको  गणपूरक 
संख्या नपजगी सभा हजन नसकेमा कम्तीमा सात (७) ठदनको म्याद ठदई पजनः सािारण सभा बोलाइने  छ । 

च. सािारण सभा र ववशेष सािारण सभाको छज ट्टाछज ट्टै ननणनय पूजस्तका राखखन ेछ । 

१२. साधािण  सभाको काम, कतनव्य ि अचधकाि:- 
सािारण  सभाको काम, कतनव्य र अधिकार देहाय बमोजर्म हजन ेछ :- 
क. कायन सलमनतले पेश गरेको योर्ना, कायनिम र वावषनक बर्ेट पाररत गने ।  

ख. लेखा परीक्षकबाट प्राप्त भएको वावषनक लेखा परीक्षण प्रनतवेदनमाधथ छलफल गरी अनजमोदन गने र लेखा परीक्षण 
प्रनतवेदनबाट औलं्याएका अननयलमत वेरुर्ज रकमहरु माधथ छलफल गरी ननयलमत गनन नलमल्ने बेरुर्ज रकमहरु असजल 
उपर गरी फछ यौट गननको लाधग कायन सलमनतलाई ननदेशन ठदने । 

ग. आगामी आ.व.को लाधग लेखापरीक्षक ननयजतत गने । 

घ. संस्थाको वावषनक कायन प्रगनत वववरण र संस्थाले गरेको कायनहरुको मूल्यांकन गरी कायन सलमनतलाई आवश्यक ननदेशन 
ठदने  

ङ. संस्थाको कायन सलमनतको पदाधिकारीहरुको पदावधि पूरा भएको अवस्थामा कायन सलमनतका पदाधिकारीहरुको वविान 
बमोजर्म प्रकिया अन्द्तगनत रही ननवानचन गन े। 

च. कायन सलमनतद्वारा पशे भएको वविान संशोिन र ननयम तथा ववननयम स्वीकृत गन े। 

छ.  मानाथन सदस्यता प्रदान गने । 

र्. संस्थाको आफ्नो आन्द्तररक श्रोतवाट व्यहोन ेगरी कायन सलमनतल ेपशे गरेको कमनचारीहरुको दरबन्द्दी, पाररश्रलमक, भत्ता तथा 
अन्द्य सजवविाहरुमा आवश्यकता अनजरुप स्वीकृनत प्रदान गने । 

१३. कायन सममततको गठन :- 
क. सािारण सभाका सदस्यहरुबाट ननवानधचत तपलसलका पदाधिकारीहरु रहने ..........(...........) सदस्यीय एक कायनसलमनत 

गठन गररने छ :- 
तपलसल 

अध्यक्ष   -  १ र्ना 
उपाध्यक्ष  -       -१ र्ना 
कोषाध्यक्ष  - १ र्ना 
सधचव   - १ र्ना 
सदस्य   - ..... र्ना 
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र्म्मा  - ......र्ना 
ख. कायन सलमनतको कायनकाल २ (दजई)वषनको हजन ेछ । 
ग. कायन सलमनतको बैठक आवश्यकतानजसार अध्यक्षल ेबोलाउन ेछ । तर कायनसलमनतको पदाधिकारीहरुको र्म्मा संख्याको ५१ 

प्रनतशत पदाधिकारीहरु उपजस्थत नभई कायन सलमनतको बैठक बस्ने छैन । 

घ. वावषनक सािारण सभा हजनजभन्द्दा अगावै कायन सलमनतमा रहेको  कज न ैसदस्यको पद ररतत हजन आएमा  बाुँकी अवधिका लाधग 
कायन सलमनतको सदस्यको मनोनयन/ननवानचन कायनसलमनतद्वारा गनन सककन े छ । यसरी सो पदमा मनोननत/ननवानधचत 

भएको सदस्यको कायनकाल र्जन सदस्यको पद ररतत भएको हो सो सदस्यको वाुँकी  कायनकालसम्मका लाधग मात्र हजन ेछ 
। तर अन्द्य पदहरुको लाधग वविान वमोजर्म बाुँकी  अवधिको ननलमत्त ननवानचन प्रकियाद्वारा पदपूनतन गररनेछ । 

ङ. कायन सलमनतको बैठकमा अध्यक्षल ेअध्यक्षता गनेछ । ननर्को अनजपजस्थनतमा उपाध्यक्षले र उपाध्यक्षको पनन अनजपजस्थनत 
रहेमा वैठकमा उपजस्थत सदस्यहरु मध्ये र्ेष्ठ सदस्यल ेगनेछ । 

च. कायन सलमनतको वैठकमा वहजमतको  ननणनय मान्द्य हजनेछ । मत वरावर भएमा अध्यक्षल ेननणानयक मत ठदन सतन ेछ । 

छ. कायन सलमनतको वैठकमा छलफल भएको ववषयलाई आवश्यकता अनजसार ननणनय गरी छज ट्टै ननणनय पजस्तीकामा राखखनेछ र 
सो ननणनयमा वैठकमा उपजस्थत भएका सम्पूणन सदस्यहरुले सहीछाुँप गनजन   पनेछ । ननणनयमा असहमनत र्नाउनेहरुल े
कैकफयत खोली सहीछाुँप गनजन पन े छ । 

र्. माधथका दफाहरुमा र्जनसजकै कज रा लेखखएको भएता पनन कायन सलमनतले ननयमानजसार गनन पाउने कज न ैकामको सम्बन्द्िमा 
कायन सलमनतका सबै सदस्यहरु ललखखत रुपमा सहमत भएमा सहमनतलाई ननणनय पजजस्तकामा सलंग्न गरी त्यो काम बैठक 
ववना पनन गनन सककने छ । 

झ. यस संस्थाको कायनसलमनतको वैठक .........मठहनामा एक पटक वस्नेछ ।  

ञ. संस्थाले गन ेभननएका सम्पूणन काम कारवाहीहरु कायन सलमनतको ननणनयबाट हजन ेछ । 

१४. कायन सममततको काम, कतनब्य ि अचधकाि  :- 
कायन सलमनतको काम कतनब्य र अधिकार देहाय वमोजर्म हजनेछ :- 
क. संस्थाको आगामी वषनको वावषनक नीनत, कायनिम तथा अनजमाननत वर्टे तयार गरी सािारण सभामा प्रस्तजत गने । 

ख. सािारण सभाको  नीनत, ननदेशन तथा ननणनयको कायानन्द्वयन गन े। 

ग. संस्थाको ठहतमा हजने कायनिम सचंालन गने । 

घ. सािारण सभा प्रनत उत्तरदायी रहने ।  

ङ. संस्थाको नेततृ्वदायी भूलमका ननवानह गने । 

च. संस्थालाई वावषनक रुपमा सम्वजन्द्ित ननकायमा नववकरण गराउने ।  

छ. संस्थाको कायन सम्पादन गननका लाधग कायनयोर्ना वनाउने, स्रोत र्जटाउने, कायानन्द्वयन, सजपररवेक्षण  र अनजगमन गने । 

र्. संस्थाको कोष र सम्पवत्त सजरक्षक्षत तररकाले राख्न लगाउन ेर वैंक खाता खोली सञ्चालन गन े।  

झ. संस्थाको वविान अनजसार ननवानचन सम्पन्द्न गराउन योग्य ननवानचन अधिकृत ननयजतत गने ।  

ञ. संस्थाको उद्देश्य प्राजप्तका लाधग उपलब्ि स्रोत सािनको अधिकतम उपयोग र प्रयोग गने ।  

ट. संस्थाको लाधग आवश्यक कमनचारी ननयजतत गन ेर ननर्हरुको सेवा सजबबिा तथा पाररश्रलमक सम्वन्द्िी ननयमावली वनाई 
सािारण सभावाट स्वीकृत गराई लागज गने, गराउने । 

ठ. संस्थाको उद्देश्य पररपूनतनको लाधग आफ्नो कायन अवधिमा उपयजतत व्यजततको सल्लाहकार सलमनत, आवश्यकता अनजसार 
अन्द्य सलमनत, उपसलमनत गठन गरी कायन वाुँडफाुँड गरी ठदने । 

१५. पद त्याग गनन सक्न े:- 
अध्यक्षले उपाध्यक्ष माफन त कायन सलमनत समक्ष र उपाध्यक्ष तथा अन्द्य पदाधिकारीहरुल ेअध्यक्ष समक्ष रार्ीनामा ठदई पद त्याग 
गनन सतने छन ्। 

१६. अन्य सममततहरु :- 
क. यस वविानको पररधि लभत्र रहेर संस्थाको कायन संचालनका लाधग कायन सलमनतले आवश्यकता अनजसार अन्द्य सलमनत वा 

उपसलमनत गठन गनन सतनछे तर सािारण सभाको वैठकद्वारा अनजमोदन गराउनज पन ेछ । 

ख. उपसलमनतका कायनहरु कायन सलमनतले तोकीठदए वमोजर्म हजनेछ । 

परिच्छेद ५ 

पदाचधकािीको काम, कतनव्य ि अचधकाि 

१७.  पदाचधकािीको  काम, कतनव्य ि अचधकाि  :- 

कायन सलमनतका पदाधिकारीहरुको काम, कतनव्य र  अधिकार  देहाय वमोजर्म  हजने छ :- 
क. अध्यक्षको काम, कतनव्य र अधिकार 

अ. संस्थाको प्रमजख व्यजततको हैलसयतले संस्थाको महत्वपूणन तथा अजन्द्तम जर्म्मेवारी ललन े। 
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आ. कायन सलमनत र सभाको बैठकको अध्यक्षता गने, वैठक सञ्चालन गने । 

इ. संस्थाको तफन बाट प्रनतननधित्व गने वा प्रनतननधि तोतन े। 

ई. संस्थाको नेततृ्व ललने । 

उ. संस्थाको सम्पूणन सम्पवत्तको संरक्षण तथा रेखदेख गने ।  

ऊ. संस्था सम्वजन्द्ि काम कारवाहीको प्रनतवेदन सम्वजन्द्ित ननकाययमा पेश गन े।  

ऋ. अन्द्य पदाधिकारी एवं सदस्यहरुको कामको वाुँडफाुँड गन े। 

ऌ. संस्थाको ठहतका लाधग काम गने । 

ऍ. कायन सलमनतको बैठक बोलाउन सधचवलाई ननदेशन ठदन े। 

ऎ. ननणानयक मत ठदने । 

ए. अलभलेख प्रमाखणत गने । 

ख. उपाध्यक्षको काम, कतनब्य र अधिकार :- 
अ. अध्यक्षको अनजपजस्थनतमा संस्थाको सम्पजणन जर्म्मेवारी उपाध्यक्षल ेननवानह गने   छ । 

आ. अध्यक्षलाई अन्द्य काममा सहयोग गने । 

ग. सधचवको काम, कतनव्य र अधिकार :- 
अ. अध्यक्षको ननदेशन अनजसार कायन सलमनतको बैठक बोलाउन े। 

आ. बैठकको माईन्द्यजट (ननणनय पजजस्तका) लगायत अन्द्य महत्वपूणन अलभलखे सजरक्षक्षत राख्ने । 

इ. अध्यक्षले ठदएको अन्द्य जर्म्मेवारी पजरा गन े। 

ई. संस्थाको सधचवालय सञ्चालन गने र रेखदेख समेत गने  । 

घ. कोषाध्यक्षको काम, कतनब्य र अधिकार :- 
अ. संस्थाको कोषको रेखदेख तथा संचालन गन े। 

आ. सािारण सभामा वावषनक आय ब्यय वववरण पेश गन े। 

इ. ननयलमत रुपमा वावषनक लखेा परीक्षण गराउने । 

ई. आय ब्यय वववरण चजस्त दजरुस्त राख्ने । 

उ. दैननक आधथनक कारोवार सचंालन गने । 

ऊ. वावषनक आधथनक प्रनतवेदन पेश गन े। 

ऋ. वावषनक बर्ेट तयार गने । 

ङ. सदस्यको काम, कतनब्य र अधिकार :- 
अ. सलमनतको बैठकमा सकृय सहभाधगता र्नाउने । 
आ. संस्थाको ठहत तथा ननणनय कायानन्द्वयनमा रचनात्मक भजलमका ननवाहन गने । 

इ. अध्यक्षले तोकी ठदएका अन्द्य जर्म्मेवारी पजरा गन े। 

 

१८. गणपुिक  संख्या :- 
क. कज ल सदस्य संख्याको २/३(दजई नतहाई) सािारण सदस्यहरु उपजस्थत नभई सािारण सभाको काम कावानही हजन ेछैन । 

ख. तर वविानको दफा ११ को (ङ) मा उल्लखे भए वमोजर्म पजनः वोलाईएको सािारण सभामा कज ल सदस्य संख्याको ५१% 
सािारण सदस्यहरु उपजस्थत भएमा सभा गनन वािा पने छैन । 

 

परिच्छेद ६ 

आचथनक ब्यिस्था 

१९. संस्थाको कोष :- 
क. यस संस्थाको आफ्नो एउटा छज ट्टै कोष हजनेछ र सो कोषमा देहाय बमोजर्मको प्राप्त रकमहरु र्म्मा हजनेछ :- 

अ. सदस्यता वापत प्राप्त प्रवशे शजल्क र सदस्यता शजल्क वापत प्राप्त भएको  रकम । 

आ. दान दातब्य, उपहार, आठदवाट प्राप्त रकम । 

इ. सरकारी, गैह्र सरकारी, राजष्िय अन्द्तरानजष्िय दात ृननकायवाट प्राप्त ववलभन्द्न अनजदान वा सहयोग वापत प्राप्त रकम 
। 

ख. अन्द्तरानजष्िय संघ संस्थाहरुवाट सहयोग ललनज पूवन समार् कल्याण पररषदको पूवन स्वीकृनत अननवायन रुपमा ललईनेछ । 

ग. संस्थामा प्राप्त रकम स्थानीय वैंकमा र्म्मा गरी वैंक खाता सञ्चालन गररने छ । 

२०. खाता  संिालन :- 



 

              

 

 

         - 7 - 

    

 

यस संस्थाको वैंक खाता अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको (अननवायन) संयजतत दस्तखतबाट संचालन गररनेछ । तदथन सलमनत/कायन सलमनतको 
ननणनय वमोजर्म अधिकार प्रत्यायोर्न गनन सतन े  छ । प्रचललत ऐन, ननयम अनजसार खचन गन ेर खचनको स्रेस्ता राख्न े ब्यवस्था 
लमलाईनेछ । 

२१. कोषको िकम  खिन गने तरिका:- 
यस संस्थाको कोषमा र्म्मा भएको रकम देहाय वमोजर्मको तररका अपनाई खचन गररनेछ :- 
क. संस्थाको वावषनक वर्ेट, योर्ना र कायनिम स्वीकृत नगरी कोषवाट रकम खचन गनन सककने छैन । 

ख. सािारण सभावाट पाररत वर्ेट तथा कायनिमको अधिनमा रठह कोषवाट रकम खचन गररने छ । 

ग. कोषवाट खचन भएको रकमको आधथनक प्रनतवेदन सािारण सभामा अननवायन रुपल ेपेश गनजन पनेछ । 

घ. कोषको रकम खचन गदान तोककए वमोजर्म खचन गनजनपन ेछ । 

२२. संस्थाको  लेखा ि लेखा पिीिण  :- 

क. संस्थाको आय ब्ययको लेखा प्रचललत कानजन बमोजर्म स्पष्ट तवरले राखखनेछ । 

ख. संस्थाको लखेा परीक्षण प्रचललत कानजन बमोजर्म रजर्ष्टडन लेखा परीक्षकवाट हजनेछ । 

ग. नेपाल सरकार वा स्थानीय अधिकारील ेचाहेमा र्जनसजकै बखत पनन आफै वा मातहतका कमनचारीबाट संस्थाको ठहसाव 
ककताव र्ांच गनन/गराउन सतनेछ । 

घ. लेखा परीक्षकको ननयजजतत वावषनक सािारण सभावाट हजनछे । तर प्रथम वावषनक सािारण सभा नभए सम्म लखेा 
परीक्षकको ननयजजतत कायन सलमनतबाट हजनेछ । 

ङ. संस्थाको लेखा परीक्षण प्रनतवेदन र वावषनक प्रगनत वववरण अननवायन रुपमा १/१ एक प्रनत स्थानीय अधिकारी,  समार् 
कल्याण पररषद र सम्वजन्द्ित ननकायहरुमा पेश गररनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

परिच्छेद ७ 

तनिानिन, अविश्िासको प्रस्ताि ि विधान संशोधन सम्बन्धी ब्यिस्था 

२३. तनिानिन सम्बन्धी ब्यिस्था:- 
क. कायन सलमनतको सहमनतद्वारा कायन सलमनतको ननवानचन प्रयोर्नका लाधग वढीमा तीन सदस्यीय एक ननवानचन सलमनतको 

गठन गररनेछ । 

ख. ननवानचन सलमनतले प्रचललत कानजनको पररधि लभत्र रहेर ननवानचन कायनववधि आफै ब्यवजस्थत गन ेछ । 

ग. ननवानचन सम्बजन्द्ि कज नै वववाद उत्पन्द्न भएमा ननवानचन सलमनतले गरेको ननणनय नै अजन्द्तम हजने   छ । 

घ. ननवानचन सम्पन्द्न भएको भोललपल्ट ननवानचन सलमनत स्वतः ववघटन हजनेछ । 

२४. उम्मेदिाि हुने योग्यता :- 
कायन सलमनतको उम्मेदवार हजन देहाय वमोजर्मको योग्यता पजगेको हजनज पने छ  :- 

क. वविानको दफा ७ को योग्यता पजगेको । 

ख. सदस्यता वहाल रहेको हनज पदनछ । 

ग. संस्थालाई  नतनजन पने दानयत्व पजरा गरेको । 

घ. नेपालको प्रचललत कानून अनजसार फौर्दारी अलभयोगमा सर्ाय नपाएको व्यजतत । 

२५. अविश्िास प्रस्ताि :- 
क. अववश्वासको प्रस्ताव ललखखत रुपमा कज न कज न पदाधिकारीको ववरुद्िमा हो? सो स्पष्ट खजलाई देहाय वमोजर्मको  ररत पजर ्याई 

संस्थामा दतान गनजन पनछे  : 

अ. नेपाली भाषामा लशष्ट शव्दको प्रयोग गरी लेखखएको हजनज पछन । 

आ. प्रस्तावको ववषय स्पष्ट र ब्यवहाररक हजनज पछन । 

इ. सािारण सभाका सदस्यहरु मध्येवाट कम्तीमा १/४ (एक चौथाई) सदस्यहरुको प्रष्ट नाम, थर र ठेगाना 
सठहतको वववरण खजलाई सठहछाप भएको हजनज पछन । 

ख. दफा २५(क) वमोजर्म संस्थामा दतान भएको अववश्वासको प्रस्तावको स्पष्ट ववषय खजलाई सािारण सभा वा ववशेष सािारण 
सभा वस्न ेस्थान, लमनत र समय समेतको सजचना ठदईनेछ । 

ग. अववश्वासको प्रस्ताव माधथ छलफलको प्रकृया :- 
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अ. सािारण सभामा अध्यक्षले दफा २५(क) वमोजर्मको प्रस्ताव पेश गनन अनजमनत ठदनेछ र प्रस्ताव पशे गने मध्ये 
एक र्ना सदस्यल ेअववश्वासको प्रस्ताव ल्याउनज पने कारण सठहतको अलभमत सािारण सभा समक्ष प्रस्तजत 
गनेछ । 

आ. दफा २५ ग (अ) वमोजर्म अववश्वासको प्रस्ताव पक्षका सदस्यहरुले आफ्नो अलभमत प्रस्तजत गरेपनछ सो प्रस्ताव 
उपर मत प्रकट गनन चाहन ेवढीमा अन्द्य नतन र्ना सदस्यहरुलाई अध्यक्षले अलभमत प्रकट गनन अनजमनत ठदन 
सतने      छ । 

इ.   दफा २५(क) वमोजर्म अववश्वासको प्रस्ताव र्जन पदाधिकारी ववरुद्ि प्रस्तजत गररएको हो, सो ववषयमा अध्यक्षता 
गने ब्यजततले त्यस्तो पदाधिकारीलाई आफ्नो सफाई पेश गन ेमौकाको लाधग आफ्नो भनाईहरु राख्न अनजमनत 
ठदनेछ । 

घ.   अववश्वासको प्रस्ताव माधथ ननणनय  :- 

अ. अववश्वासको प्रस्ताव उपर आफ्नो भनाई प्रस्तजत गन ेिम समाप्त भए पनछ अध्यक्षता गन ेब्यजततले सो अववश्वासको 
प्रस्तावको वहजमत पक्ष वा ववपक्षमा के मा छ? भन्द्ने ननणनयको लाधग देहाय वमोजर्म कज नै एक तररका अपनाई 
अववश्वासको प्रस्तावको ननणनयको घोषणा गनेछ:- 
i. अववश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मत प्रकट गने एक समजहमा र ववपक्षमा मत प्रकट गने अको समजहमा 

छज ट्याएर, वा 
ii. सािारण सभाका सदस्यहरुलाई अववश्वासको प्रस्तावको पक्ष/ववपक्षमा गोप्य मतदान गराएर 

आ. सािारण सभाको कज ल सदस्य  सखं्याको २/३(दजई नतहाई) वहजमतबाट अववश्वासको प्रस्ताव पाररत हजनछे । त्यस्तो 
प्रस्ताव पाररत भएमा प्रस्ताववत पक्षका ब्यजततहरु पदमजतत हजनेछन ्। 

इ. ननवानधचत भएको ६ मठहना नपजगी वा प्रस्ताव ववफल भएको ६ मठहना नपजगी त्यस्तो ब्यजतत उपर पजनः 
अववश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाईने छैन । 

 

२६. विधान संशोधन :- 
कज ल सदस्य संख्याको २/३ (दजई नतहाई) सािारण सभाको सदस्यहरुले अनजमोदन गरे पश्चात मात्र संस्थाको वविानको कज न ैदफा 
संशोिन वा खारेर्को लाधग स्थानीय अधिकारी समक्ष लसफाररस गरर पठाउनज पनेछ । स्थानीय अधिकारीवाट स्वीकृत भए पश्चात 
मात्र वविानको कज न ैदफा खारेर् वा संशोिन भएको माननने छ  । 

२७. तनयम िनाउन  सक्ने :- 
क. नेपालको प्रचललत कानजनसंग नबाुँखझने गरर संस्थाले आफ्नो कायन सम्पादन गने सन्द्दभनमा आवश्यक ननयम यस 

वविानको अधिनमा रही वनाउन सतनेछ । सो ननयम सािारण सभाबाट पाररत गरी लागज हजने छ । यसरी पाररत भएको 
ननयम अननवायन रुपमा स्थानीय अधिकारीलाई समेत र्ानकारी गराउनज पन ेछ । 

ख. यो वविान र अन्द्तगनत वनेको ननयमको अधिनमा रठह संस्थाको कायन सञ्चालन र उद्देश्य कायानन्द्वयनका लाधग कायन 
सलमनतले कमनचारी व्यवस्था, आधथनक प्रशासन सम्वजन्द्ि ववननयम वनाई लागज गनन सतनछे । त्यस्तो ववननयमहरु सािारण 
सभाबाट अनजमोदन गराउनज पन े छ । 

२८. कमनिािीको  ब्यिस्था  :- 
क. संस्थाको दैननक कायन सचंालन र योर्ना तथा कायनिम सचंालनको लाधग आवश्यक कमनचारी दरवन्द्दी  सरृ्ना गरी 

ननयजतत गने र ननर्हरुको सेवा सजबबिा तथा पाररश्रलमक सम्वन्द्िी ननयमावली वनाई सािारण सभावाट स्वीकृत भए 
अनजसार गन े। 

ख. संस्थाले ववदेशी सहयोग प्राप्त गरर कायनिम संचालन र कायानन्द्वयन गनन ववदेशी सल्लाहकार वा स्वयंसेवक राख्ने अवस्था 
भएमा ननर्ले काम गने  अवधि, पजर ्याउने सेवा, कामको औधचत्य, सजवविा र नतनको योग्यता समेतको वववरण खोली 
समार् कल्याण पररषदवाट स्वीकृनत ललए पश्चातको वववरण स्थानीय अधिकारी, समार् कल्याण पररषद र सम्वजन्द्ित 
ननकायहरुमा अननवायन रुपमा उपलब्ि गराईनेछ । 

२९. संस्था  खािेजी :- 
क. सािारण सभाले आवश्यक देखेमा ववशेष प्रस्ताव पाररत गरर संस्था खारेर् गनन  सतनेछ । 

ख. दफा २९ (क) वमोजर्म संस्था खारेर्ीको प्रस्ताव पाररत गदान सािारण सभाले खारेर्ीको कामका लाधग एक वा एक भन्द्दा 
वढी ललजतवडेटर र संस्थाको ठहसाव ककताव गननका लाधग एक वा एक भन्द्दा वढी लेखापरीक्षक ननयजतत गने छ । 

ग. दफा २९(ख) वमोजर्म ननयजतत ललजतवडेटर र लेखा परीक्षकहरुको पाररश्रलमक प्रचललत काननूको पररधि लभत्र रही सािारण 
सभाल ेतोकक ठदए वमोजर्म हजनेछ । 

घ. यसरी कारणवश संस्था ववघटन भई खारेर् भएमा संस्थाको दानयत्वको फरफारक गरर वाुँकी रहने सम्पजणन र्ायर्ेथा 
नेपाल सरकारको हजनछे । 

३०. ब्याख्या :- 
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यो वविान र वविान अन्द्तरगत वनेको ननयम ववननयमको ब्याख्या गने अधिकार कायन सलमनतको हजन े छ । 

३१.  गोप्यता  भंग गनन नहुने :- 
यस संस्थाका कज नै पनन अधिकारी वा सदस्यले संस्थाको अठहत हजने गरी गोप्यता भंग हजन ेकायन गनजन हजदैन । कायन सलमनतका 
पदाधिकारी वा सािारण सभाका सदस्यहरुले वैठक वा सािारण सभामा असभ्य र अश्लील शब्दको प्रयोग गनन पाईने छैन । 

३२.  ऐन अनुसाि  हुने :- 
यस वविानमा उल्लखे नभएका कज राहरु नेपालको प्रचललत कानजन वमोजर्म हजनेछ र  संस्था दतान ऐन ननयम र प्रचललत कानजनसंग 
वाुँखझन गएमा वाुँखझएको हद सम्म स्वतः ननष्कृय हजनछे । 

३३.  तनदेशनको  पालना :- 
नेपाल सरकार वा स्थानीय अधिकारीले समय समयमा ठदएको ननदेशन पालना गनजन संस्थाको कतनब्य हजनेछ । 

 

 

 

३४.  तदनथ  सममततको काम,  कतनव्य :- 
क. यो संस्था स्थापना गरर दतान गराउनको लाधग गठठत तदनथ सलमनतले संस्था दतान भएको लमनतल े६ मठहना लभत्र सािारण 

सभा वोलाई वविान अनजसारको ननवानचन सलमनतको गठन गरी नयाुँ कायन सलमनतको ननवानचन गराउने छ र सो को 
र्ानकारी स्थानीय अधिकारीलाई ठदनज पने    छ । 

ख. प्रथम पटक ननवानचन सम्पन्द्न नभएसम्मको अवस्थामा तदथन सलमनतले गरेका काम कावानहीहरु यसै वविान सरह भएको 
माननने छ । 

 

 

३५.  नाम नामेसी :- 
हामी "........................." नामक संस्थाका ननम्न संस्थापकहरु यस वविान वमोजर्म कायन गनन मन्द्र्जर भई ननम्न साक्षीहरुको 
रोहवरमा वविानमा सहीछाप गदनछौ । 

 

 

सि.नं. नामथर पद ठेगाना शैक्षिक 

योग्यता 

पेशा अनुभव िम्पकक  न.ं फोटो हस्तािर 

१          

२          

३          

४          

५          

६          

७          

 
;fIfLsf] gfd, y/ / 7]ufgf M 

सि.नं. नामथर ठेगाना िम्पकक  न.ं हस्तािर 

१     
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२     

३     

४     

५     
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अनुसूचि-१.  

 

  यस "................................." नामक संस्थाको छाप र चिन्ह तपचसल वमोचिम हुन ेछ :- 
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