......................................................................................................................................... को
विधान २०७....

प्रस्तािनााः-

".................................................................................................................................." को "यो
विधान गौरादह नगरपालिकाको संघ संस्था ऐन २०७५ को अधधनमा रहि तर्म
जु ा गररएको छ" ।
पररच्छे द-१
प्रारम्भिक

१.

संस्थाको नामाः- यस संस्थाको नाम "....................................................................................."
रिनेछ ।अंग्रेर्ीमा .............................................................................................................."
रिनेछ ।
क.

ख.

प्रारभिाः- यो विधान संस्था दताु िएको ममततदे खि प्रारभि िजनेछ ।
संस्थाको अम्स्तत्िाः- यो संस्था एक अवितछन्न उत्तराधधकारिाला, संगहित, स्िशामसत, गैर

नाफामल
ू क, गैर रार्नीततक तथा गैर सरकारी सामाम्र्क संस्था िजनेछ । संस्थाबाट आफ्नो
उद्दे श्य बािे क आय आर्ुन गने तथा कजनै प्रकारको शल्
ज क मलई िा नमलई परामशु प्रदान
गने कायु गररने छै न ।

२.

पररिाषााःक.

"विधान" िन्नाले ..................................................... को विधानलाई सभझनज पदु छ ।

ग.

"सममतत" िन्नाले यस विधानको दफा १३ बमोम्र्म गहित कायु सममततलाई र्नाउँ दछ ।

ि.
घ.

ङ.

च.

छ.
र्.

"संस्था" िन्नाले ....................................................... लाई र्नाउँ दछ ।

"सिा" िन्नाले यस विधान बमोम्र्म बसेको साधारण सिा र विशेष साधारण सिालाई
समेत

र्नाउँ दछ ।

"पदाधधकारी" िन्नाले संस्थाका पदाधधकारीिरुलाई सभझनप
ज दु छ ।

तनयम, वितनयम िन्नाले यस विधान अन्तगुत बन्ने तनयम वितनयमलाई र्नाउँ छ ।

स्थानीय अधधकारी िन्नाले गौरादह नगरपालिकाको प्रमख
ु प्रशासकीय अधिकारी वा ननजिे
अधिकार प्रत्यायोजन गरे को अधिकृत लाई र्नाउँ छ ।

तोककएको िा तोककए बमोम्र्म िन्नाले यो विधान र यस विधान अन्तगुत बनेको तनयम
वितनयममा तोककएको िा तोककए बमोम्र्म सभझनज पदुछ ।
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झ.
ञ.
ट.
ठ.
३.

"स्थानीय तह" िन्नाले न.पा./गा.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा. लाई र्नाउनेछ ।

"सदस्य" िन्नाले संस्थाको कजनै पतन सदस्यता (साधारण, संस्थागत, आर्ीिन एिं कायु
सममततको पदाधधकारी समेत )

िा संघ संस्थालाइ र्नाउनेछ ।

"संस्थापक सदस्य" िन्नाले बबर्जक्छे आगं सममतत गिन सभबन्धी पहिलो बैिकमा उपम्स्थत
सदस्यिरुलाइ संस्थापक सदस्य ितननेछ ।

"स्थानीय सरकार" भन्नािे गौरादह नगरकाययपालिका िाई बझ
ु ाउने छ ।

संस्थाको छाप र धचन्िाः- प्रचमलत कानन
ू ी व्यिस्थाको प्रततकूल निजनेगरी संस्थाको एउटा छजट्टै छाप
र धचन्ि िजनेछ । छाप र धचन्ि अनस
ज धू च १ बमोम्र्मको ढाँचामा िजनेछ । तर संस्थाको नाम छाप र
धचन्ि पि
ू ु दताु िएको कजनै संस्थासँग मेल िाएमा संशोधनको प्रकियाद्िारा तरु
ज न्त संशोधन गररनेछ
।

परिच्छे द-२
उद्दे श्य

४.

संस्थाको उद्दे श्याः- संस्थाको उद्दे श्य दे िाय बमोम्र्म रिनेछ ।
क.

ि.

यो संस्था मन
ज ाफा रहित, र्नहितकारी सामाम्र्क संस्था िजनेछ ,

ग.
घ.
ड.

च.
५.

संस्थाको उद्दे श्य प्राप्त गनु गररने कामिरुाः- यस संस्थाले उपरोक्त उद्दे श्यिरु प्राप्त गनु दे िायका
कायुिरु गनेछाःक.

ि.

संस्थाले प्रचमलत नेपाल कानन
ू प्रततकजल निजने गरी आफ्ना उद्दे श्यिरु कायाुन्ियन गनेछ ।
संस्थालाई आिश्यक पने ििन तनमाुण गने िा िाडामा िा मलर्मा मलन हदन सक्नेछ ।
कभप्यट
ज र, टे मलफोन, टाइपराइटर, फ्याक्स र्स्ता कायाुलय सामान तथा सिारी साधन िररद
गनेछ िा िाडामा मलई प्रयोग गनेछ ।
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पररच्छे द-३
सदस्यता

६.

सदस्यिरुको िगीकरण- यस संस्थाका दे िाय बमोम्र्म ४ प्रकारका सदस्यिरुको िधगुकरण गररएको
छाःक.

साधारण सदस्याः- यस विधानको दफा ७ बमोम्र्म योग्यता पग
ज ेको कजनै पतन नेपाली

ि.

व्यम्क्तिरु साधारण सदस्य िजनेछन ् ।
आर्ीिन सदस्याः- संस्थाको विकासको लाधग विशेष सियोग योगदान पर्ज याउने व्यम्क्तिरुलाई

ग.

नागररकले तोककएको प्रकृया अन्तगुत रहि आिेदन गरे मा संस्थाको सदस्यता प्राप्त गने

तोककएको प्रकृया अन्तगुत साधारण सदस्य मध्येबाट इच्छजक सदस्यलाई कायु सममततको
तनणुयानस
ज ार आम्र्िन सदस्यता प्रदान गररने छ ।

मानाथु सदस्याः- उपयक्
ज त ििर गरे को विमशष्ि समार्सेिी तथा प्रततम्ष्ित नेपाली

नागररकलाई संस्थाको मानाथु सदस्य प्रदान गनु सक्नेछ तर मानाथु सदस्यिरुको मताधधकार
रिने छै न ।

७.

सदस्यता प्राम्प्तको लाधग आिश्यक योग्यतााः- यस संस्थाको सदस्यको लाधग दे िाय बमोम्र्मको
योग्यता पग
ज ेको िजनज पनेछ ।
क.
नेपाली नागररक िएको ,
ि.

१८ िषु उमेर परज ा गरे को ,

घ.

सािुर्तनक सभपत्ती हिनाममना गरे को नििरे को ,

ग.
ङ.

च.
८.

मानमसक सन्तल
ज न नगम
ज ाएको ,

नैततक पतन दे खिने फौर्दारी र भ्रष्टाचारीको अमियोगमा सर्ाय नपाएको ,
संस्थाको उद्दे श्य पतू तुका लाधग तनश्िाथु िािनाले सेिा गनु चािने ,

संस्थाको सदस्य प्राप्त गनु िा ििाल रिन नसक्ने अिस्थााः- दे िायको अिस्थामा कजनै व्यम्क्तले
संस्थाको सदस्यता प्राप्त गनु िा ििाल रिन सक्ने छै न ।
क.

गैह्र नेपाली नागररक ,

ग.

मगर् विग्रेको िा बौलाएका ,

ि.
घ.
ङ.

१८ िषु उमेर परू ा निएका ,

सािुर्तनक सभपवत्त हिनाविना गरे को ििरे को

,

नैततक पतन दे खिने फौर्दारी र भ्रष्टाचारीको अमियोगमा सर्ाय पाएको ,
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च.

छ.
र्.

झ.
९.

सभबम्न्धत संस्थाको व्यिस्थापनमा नीम्र् स्िाथु िएको ,

सािजको दामासािीमा परे को ,
कजनै प्रकारको चोरी, िगी, ककते िा र्ालसाझी गरे को िा आफ्नो म्र्भमाको धनमाल अनधधकृत
तिरले मासेको िा दरु
ज पयोग गरे को िा भ्रष्टाचार गरे को अमियोगमा अदालतबाट कसरज दार
ििरी सर्ाय पाई सर्ाय पाएको १ िषु ननाघेको ,

विधानको दफा ७ को उपदफा ६ बमोम्र्मको योग्यता नपग
ज ेको

।

सदस्यताको समाम्प्ताः१.

दे िायको अिस्थामा कजनै व्यम्क्त संस्थाको सदस्यमा ििाल रिने छै न ।
क.

यस विधानको दफा ८ बमोम्र्मको सदस्यता प्राप्त गनु नसक्ने िएमा ,

ग.

सदस्यले आफ्नो पदबाट हदएको रार्ीनामा स्िीकृत िएमा

ि.

घ.
ङ.

साधारण सिाको ७५% को सदस्यिरुको बिजमतले संस्थाको सदस्य पदबाट िटाउने
प्रस्ताि पाररत गरे मा ,
,

संस्थाको काम कारिािीमा िेइमानी िा बदतनयत गरे को कजरा अदालतबाट प्रमाखणत
िएमा ,

च.

यस विधान बमोम्र्म संस्थाले गनु निजने, िनी तोककएको कजनै कायु गरे मा
सदस्यता शल्
ज क बझ
ज ाउन बाँकी िएमा ,

र्.

सदस्यको मत्ृ यज िएमा , दे िाली िा गि
ज ी छोडी गएमा िा बबना सच
ू ना तीन पटक

छ.

संस्था विघटन िै िारे र् िएमा

,

,

िावषुक साधारण सिामा र कायु सममततको बैिकमा अनप
ज म्स्थत िएमा ,

२. कजनै व्यम्क्तका सभबन्धमा संस्थाको सदस्यता प्राप्त गनु िा ििाल रिन अयोग्य ििराउनज
िन्दा अतघ संस्थाले तनर्लाई सो कजराको सच
ू ना हदई, सफाईको सबद
ज पेश गने मौका
हदइने छ ।
१०.

सदस्यता शल्
ज क र सदस्यता प्रदान गने विधधाः- यस विधानको दफा ६ बमोम्र्म दे िाय बमोम्र्मको
शल्
ज क ततरी सदस्यता प्राप्त गनु सक्नेछन ् ।
१.

साधारण सदस्याःक.

ि.
ग.

साधारण सदस्य प्राप्त गनु चािने व्यम्क्तले प्रिेश शल्
ज क िापत रु............र िावषुक

शल्
ज क िापत रु............ बझ
ज ाई तोककएको प्रकिया अनस
ज ार आिेदन पेश गनेलाई
कायु सममततको तनणुयले साधारण सदस्यता प्रदान गनु सक्नेछ ।

त्यस्ता साधारण सदस्यले िावषुक निीकरण शल्
ज क रु ................ बझ
ज ाउनज पनेछ ।
साधारण सदस्यता प्राप्त गने सदस्यले प्रत्येक िषु आधथुक िषुको श्रािणमा दस्तरज
बझ
ज ाई निीकरण गराई सक्नज पनेछ ।
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२.

आर्ीिन सदस्याः- संस्थामा एकमष्ज ट रु. ........... बझ
ज ाई तोककएको प्रकिया अन्तगुत आिेदन

३.

मानाथु सदस्याः- साधारण सिाको तनणुयले उपयक्
ज त िानेको समार्सेिी, विमशष्ि व्यम्क्त

४.
५.
६.

हदने व्यम्क्तिरुलाई कायु सममततको तनणुयले आर्ीिन सदस्यता प्रदान गनु सक्नेछ ।

तथा प्रततम्ष्ित नेपाली नागररक तथा विदे शी मिानि
ज ाििरुलाई मानाथु सदस्यता प्रदान गनु
सक्ने छ, तर मानाथु सदस्यको मताधधकार रिने छै न ।

कजनै आिेदकलाई सदस्यता नहदने तनणुय गरे मा सो को कारण सहितको र्ानकारी
आिेदकलाई हदईनेछ ।

सबै सदस्यिरुले यस विधान र विधान अन्तगुत बनेको तनयम र वितनयम बमोम्र्म िएको
व्यिस्थाको पालना गनजु पनेछ ।

संस्थाले प्रदान गरे को उपदफा १, २, ३ र ४ अनस
ज ारको सदस्यिरुको तोककएको ढाँचामा छजट्टै
अमिलेि पम्ज स्तका रिनेछ ।

पररच्छे द-४

साधारण सिा, कायु सममतत तथा बैिक सभबन्धी व्यिस्था
११.

साधारण सिाको गिनाः१.

यस विधानको दफा ७ अनस
ज ार सदस्यता प्राप्त गने मानाथु सदस्यिरु बािे क अन्य

२.

यस संस्थाको साधारण सिा, दे िाय बमोम्र्म िजनेछ ।
क.
बावषुक साधारण सिााः- िषुको एक पटक बावषुक साधारण सिा बस्नेछ ।

सदस्यिरु िएको एक साधारण सिा गिन िजनेछ । र यस्मा मानाथु सदस्यिरु आमम्न्ित
िजने छन ् । साधारण सिा संस्थाको सिोच्च अंग िजनेछ।

ि.

विशेष साधारण सिााः- संस्थाको कूल सदस्य संख्याको १/४ (एक चौथाई) सदस्यिरुले
कारण िजलाई विशेष साधारण सिाले माग गरे मा, कायु सममततले कभतीमा ७ (सात)

हदनमिि अतनिायु रुपमा विशेष साधारण सिा बोलाउनज पदु छ । तर साधारण सिा

िा विशेष साधारण सिा बसेको छ महिना मिि पन
ज ाः विशेष साधारण सिा बस्न
३.

िने सक्ने छै न ।

यस संस्थाको प्रथम बावषुक साधारण सिा संस्था स्थापना िएको आ.ि. समाप्त िएको

ममततले ६ महिना मििमा गररने छ र त्यसपतछको बावषुक साधारण सिािरु आधथुक िषु
समाप्त िएको ममततले २ (दईज ) महिना मिि गररने छ ।
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४.

यस संस्थाको बावषुक साधारण सिा गनुको लाधग कभतीमा १५ हदन अगािै र विशेष साधारण

५.

उप-दफा ४ बमोम्र्म बोलाइएको साधारण सिा िा विशेष साधारण सिामा विधानको दफा

६.
१२.

सिा गनुका लाधग कभतीमा ७ हदन अगािै सिा िजने स्थान, ममतत, समय र छलफल गने
विषय िोली सबै साधारण सदस्यिरुलाई अतनिायु रुपले सच
ू ना हदइनेछ ।
१८ बमोम्र्मको गण परू क संख्या नपग
ज ी सिा िजन नसकेमा कभतीमा ७ (सात) हदनको भयाद
हदई पन
ज ाः साधारण सिाको बैिक बोलाइने छ ।
साधारण सिा र विशेष साधारण सिाको छजट्टा छजट्टै तनणुय पम्ज स्तका राखिने छ ।

साधारण सिाको काम, कतुव्य र अधधकाराः- साधारण सिाको काम, कतुव्य र अधधकार दे िाय
बमोम्र्म

िजनेछ ।
क.
कायु सममततले पेश गरे को योर्ना कायुिमिरु र बावषुक बर्ेट पाररत गने ।
ि.

लेिा परीक्षकबाट प्राप्त िएको बावषुक लेिा परीक्षण-प्रततिेदन माधथ छलफल गरी अनम
ज ोदन

गने र लेिा परीक्षण प्रततिेदनबाट दे खिएका अतनयममत बेरुर्ज रकमिरु माधथ छलफल गरी

तनयममत गनु नममल्ने बेरुर्ज रकमिरु अशल
ज उपर गरी फर्छुयौट गनुको लाधग कायु
ग.
घ.
ङ.
च.

छ.

र्.
१३.

सममततलाई तनदे शन हदने ।

आगामम बषुको लाधग लेिा परीक्षकको तनयम्ज क्त गने ।

संस्थाको बावषुक कायु प्रगतत वििरण र संस्थाले गरे को कायुिरुको मल्
ू याङ्कन गरी कायु
सममततलाई आिश्यक तनदे शन हदने ।

संस्थाको कायु सममततका पदाधधकारीिरुको पदािधध पग
ज ेको अिस्थामा कायु सममततका
पदाधधकारीिरुको विधान बमोम्र्मको प्रकिया अन्तगुत रिी तनिाुचन गने ।

कायु सममततद्िारा पेश िएका विधान संशोधन, तनयम तथा वितनयम स्िीकृत गने ।

संस्थाको आफ्नै आन्तररक श्रोतबाट व्यिोने गरी कायु सममततले पेश गरे को कमुचारीिरुको
दरिन्दी, पाररश्रममक ित्ता तथा अन्य सवज िधािरुमा आिश्यकता अनरु
ज प स्िीकृतत प्रदान गने
।

यस विधानमा उल्लेखित उद्दे श्य अनस
ज ारको अन्य कायु गने गराउने ।

कायु सममततको गिनाः१.

साधारण सिाका सदस्यिरुबाट तनिाुधचत दे िाय बमोम्र्मको पदाधधकारीिरु रिने ११

सदस्यीय एक कायु सममतत गिन गररने छ ।कायु सममततको तनणुयले आिश्यक्ता अनस
ज ार

सि-सधचि र सि-कोषाध्यक्ष पदमा कायु सममततका सदस्यिरुबाट तनयक्
ज त गनु सक्नेछ ।
उक्त तनयम्ज क्तलाई साधारण सिाले अनम
ज ोदन गनजु पनेछ ।
अध्यक्ष

-

१
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उपाध्यक्ष

-

१

कोषाध्यक्ष

-

१

सधचि

सदस्य
२.
३.

-

१

र्भमा सदस्य संख्या - .....

कायु सममततको कायुकाल २ िषुको िजनेछ ।
िावषुक साधारण सिा िजनि
ज न्दा अगािै कायु सममततमा रिे को कजनै सदस्यको पद ररक्त िजन
आएमा बाँकी अिधधका लाधग कायु सममततका सदस्यको मनोनयन सममततद्िारा गनु
सककनेछ । यसरी सो पदमा तनिाुचन िएको सदस्यको कायुकाल र्जन सदस्य पद ररक्त

४.

५.
६.

७.
८.

९.

१०.

िएको िो, सो सदस्य बाँकी कायुकाल सभमका लाधग माि िजनेछ तर अन्य पदिरुको लाधग
विधान बमोम्र्म बाँकी अिधधको तनममत्त तनिाुचन प्रकृयाद्िारा पद पतू तु गररनेछ ।
कायु सममततको बैिक आिश्यकता अनस
ज ार अध्यक्षले बोलाउने छ । तर कायु सममततको

पदाधधकारीिरुको र्भमा संख्याको ५१% ले बैिक बोलाउन माग गरे मा अध्यक्षले कायु
सममततको बैिक तरु
ज न्त बोलाउनज पनेछ ।

कायु सममततका पदाधधकारी तथा सदस्यिरुको कजल संख्याको ५१% पदाधधकारीिरु उपम्स्थत
निै कायु सममततको बैिक बस्ने छै न ।

कायु सममततको बैिकमा अध्यक्षले अध्यक्षता गनेछ र तनर्को अनप
ज म्स्थततमा उपाध्यक्षले

र उपाध्यक्षको पतन अनप
ज म्स्थतत रिे मा बैिकमा उपम्स्थत सदस्यिरुले छानेको िा र्ेष्ि
सदस्यले अध्यक्षता गनेछ ।

कायु सममततको बैिकमा बिजमतको तनणुय मान्य िजनेछ र मत बराबर िएमा अध्यक्षले
तनणाुयक मत हदन सक्नेछ ।
कायु सममततको बैिकमा छलफल िएको विषयिरुको छजट्टै तनणुय ककताबमा लेिी राखिने

छ र सो तनणुय वििरणमा बैिकमा उपम्स्थत सभपण
ू ु सदस्यिरुले सिी गनजु पनेछ तर
तनणुयमा असिमतत र्नाउनेिरुले कैकफयत िोली सिी गनजु पनेछ ।

संस्थाले गने ितनएको सभपण
ू ु कायु कायु सममततको तनणुयबाट िजनेछ ।
माधथका दफािरुमा र्न
ज सक
ज ै कजरा लेखिएको िएता पतन कायु सममततले गनु पाउने कजनै
कायुको सभबन्धमा कायु सममततका सबै पदाधधकारीिरु मलखित रुपमा सिमत िएमा त्यस्तो
सिमततलाई तनणुय पम्ज स्तकामा संलग्न गरी त्यस्तो काम बैिक विना पतन गनु सककने छ
। उपरोक्त बमोम्र्मको सिमततलाई कायु सममततको बैिकको तनणुय सरि मातनने छ ।

१४.

कायु सममततको काम, कतुव्य र अधधकाराः- कायु सममततको काम, कतुव्य र अधधकार दे िाय बमोम्र्म
िजनेछ ।
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१.

संस्थाको आगामी िषुको बावषुक कायुिम तथा अनम
ज ातनत बर्ेट बनाई साधारण सिामा

२.

विधान बमोम्र्मको व्यिस्था पालना गरी साधारण सिाको तनणुय कायाुन्ियन गने गराउने

३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.

१०.

प्रस्तत
ज गने

,

,

संस्थाको हितमा िजने कायुिमिरु सञ्चालन गने
साधारण सिा प्रतत उत्तरदायी रिने
,

,

संस्थाको उद्दे श्य प्राम्प्तका लाधग उपलब्ध साधन र श्रोतको अधधकतम उपिोग र प्रयोग
गने

,

संस्थाको कायु सभपादन गनु कायु योर्ना बनाउने, श्रोत र्जटाउने, कायाुन्ियन, सप
ज रीिेक्षण
र अनग
ज मन गने

,

संस्थाको कोष र सभपवत्त सरज क्षक्षत तररकाले राख्न लगाउने र बैंक िाता िोली सञ्चालन
गने

,

संस्थाको कमुचारीिरुको सेिा शतु र सवज िधा आदी सभबन्धी कमुचारी तनयमािली बनाई
साधारण सिाबाट स्िीकृत गराई लागज गने गराउने

,

संस्थाको उद्दे श्य पररपतू तुको लाधग आफ्नो कायु अिधधमा उपयक्
ज त व्यम्क्तिरुको सल्लािकार

सममतत तथा अन्य सममतत, उप-सममतत गिन गने र आिश्यकता अनरु
ज प कायुको बाँडफाँड
गरी हदने

,

संस्थाको नेतत्ृ िदायी िमू मका तनिाुि गने ।

१५.

पद त्याग गनु सक्नेाः- अध्यक्षले उपाध्यक्ष माफुत कायु सममतत समक्ष र उपाध्यक्ष तथा अन्य

१६.

अन्य सममततिरुाः

पदाधधकारीिरुले अध्यक्ष समक्ष रार्ीनामा हदई पद त्याग गनु सक्ने छन ् ।
१.

२.

यस विधानको पररधी मिि रिे र संस्थाको कायु सञ्चालनको लाधग कायु सममततले
आिश्यकता अनस
ज ार अन्य सममतत िा उप-सममतत गिन गनु सक्ने छ तर सो साधारण
सिाको बैिकद्िारा अनम
ज ोदन गराउनज पनेछ ।

उप-सममततको कायुिरु कायु सममततले तोककहदए बमोम्र्म िजनेछ ।
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पररच्छे द-५

पदाधधकारीिरुको काम, कतुव्य र अधधकार
१७.

पदाधधकारीिरुको काम, कतुव्य र अधधकाराः- कायु सममततका पदाधधकारीिरुको काम, कतुव्य र
अधधकार दे िाय बमोम्र्म िजनेछ ।
१.
अध्यक्षको काम, कतुव्य र अधधकाराःक.

सममतत र सिाको बैिकको अध्यक्षता गने, बैिक सञ्चालन गने ,

ग.

संस्थाको तफुबाट प्रतततनधधत्ि गने िा प्रतततनधध तोक्ने ,

ि.
घ.
ङ.

च.

छ.
र्.

झ.
ञ.
२.

,

संस्थाको नेतत्ृ ि हदने

,

आिश्यकता अनस
ज ार बैिक बोलाउन सधचिलाई तनदे शन हदने
अन्य पदाधधकारी एिं सदस्यिरुलाई कामको बाँडफाँड गने
अमिलेि प्रमाखणत गने

,

,

,

िैदेमशक तथा आन्तररक संस्थािरुसंग सभबन्ध राख्दा आिश्यक सभझौता गने ,

कजनै पदाधधकारीको अनप
ज म्स्थततमा सो पदाधधकारीले गने काम अन्य कजनै पदाधधकारी
िा सदस्यलाई गराउन लगाउने ,

संस्थाको सभपवत्तको संरक्षण, रे िदे ि र तनयन्िण गने ।

उपाध्यक्षको काम, कतुव्य र अधधकाराःक.

अध्यक्षलाई सियोग गने ।

ग.

अध्यक्षको अनप
ज म्स्थततमा तनर्को कायु गने ।

ि.

३.

तनणाुयक मत हदने

अध्यक्षले हदएको म्र्भमेिारी परू ा गने ।

सधचिको काम, कतुव्य र अधधकाराःक.

संस्थाको सधचिालयको रे िदे ि र संचालन गने

ग.

अमिलेि सरज क्षक्षत राख्ने ,

ि.
घ.
ङ.

च.

छ.

,

अध्यक्षको तनदे शन अनस
ज ार बैिक र सिा बोलाउने ,
अध्यक्षले हदएको अन्य म्र्भमेिारी परज ा गने ,
संस्थाको गोपतनयता कायम गने ,

म्र्न्सी िा नगद सामानको लगत राख्ने,

मामसक रुपमा संस्थाबाट िए गरे का कामिरुको प्रततिेदन तयार गरी कायु सममतत
समक्ष पेश गने ,
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४.

कोषाध्यक्षको काम, कतुव्य र अधधकाराःक.

संस्थाको कोषको रे िदे ि र सञ्चालन गने ,

ग.

लेिा दरु
ज स्त राख्ने ,

ि.
घ.
ङ.

च.

५.

तनयममत रुपमा बावषुक लेिापरीक्षण गराउने ,
चल अचल सभपवत्तको म्र्भमेिारी बिन गने ,

कजनै पतन तनकायबाट संस्थाको लेिा सभबन्धी प्रततिेदन माग गरे मा तयार गरी पेश
गने ।

सदस्यिरुको काम, कतुव्य र अधधकाराःक.

सममततको बैिकमा सकिय सििाधगता र्नाउने,

ग.

अध्यक्ष र उपाध्यक्षले तोकेको अन्य कायु गने ,

ि.
घ.

१८.

साधारण सिामा बावषुक कायुिम र बर्ेट पेश गने ,

संस्थाको कायुमा रचनात्मक िमू मकाको तनिाुि गने ,
संस्थाको उद्दे श्य पतू तुका लाधग आिश्यक सियोग र पिल गने ।

गण परू क संख्यााः१.

कजल सदस्य संख्याको ६०% (सािी) प्रततशत साधारण सदस्यिरुको उपम्स्थत निै साधारण

२.

सिाको काम कारिािी िजने छै न ।
तर विधानको दफा ११ को (५) मा उल्लेि िए बमोम्र्म पन
ज ाः बोलाइएको साधारण सिामा

३.

सभपण
ू ु सदस्य संख्याको ५१ % सदस्यिरु उपम्स्थत निई साधारण सिाको बैिक बस्न

कजल सदस्य संख्याको ५१% उपम्स्थत िएमा सिा गनु बाधा पने छै न ।

सक्ने छै न । तर यसरी बोलाइएको गणपरू क संख्या नपग
ज ी पन
ज ाः बोलाइएको दोश्रो बैिकमा
५१% सदस्यिर उपम्स्थत निएमा पतन साधारण सिाको बैिक बस्न सक्नेछ ।

पररच्छे द-६

आधथुक व्यिस्था
१९.

संस्थाको कोषाः१.

संस्थाको आफ्नो एउटा छजट्टै कोष िजनेछ र सो कोषमा दे िाय बमोम्र्मको प्राप्त रकमिरु
र्भमा िजनेछन ्:-
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क.

सदस्यता िापत प्राप्त प्रिेश शल्
ज क र सदस्यता शल्
ज कको रकम ,

ग.

संस्थाको चल/अचल सभपवत्त िा अन्य िस्तक
ज ो वििीबाट प्राप्त रकम ,

ि.
घ.
ङ.

च.

कसैले स्िेच्छाले हदएको अनद
ज ान, सिायता िापत प्राप्त रकम ,

विदे शी संस्था व्यम्क्त िा अन्तरराम्ष्िय संघ संस्थाबाट सियोग िापत प्राप्त रकम,
स्थानीय तनकायबाट प्राप्त अनद
ज ान िा सियोग िापत प्राप्त रकम ,

संस्थाद्धारा संचामलत कायुिमिरुबाट उिे को आधथुक सियोग बापतको रकमिरु ।

२.

विदे शी संघ संस्थाबाट आधथुक सियोग तथा अनद
ज ान मलने िए संस्थाले समार् कल्याण

३.

संस्थामा प्राप्त रकम स्थानीय बैंकमा र्भमा गरी बैंक िाता सञ्चालन गररने छ ।

पररषद ऐन २०४९ को दफा १६ बमोम्र्म पि
ज ु स्िीकृतत मलनज पनेछ ।

२०.

िाता सञ्चालनाः- संस्थाको बैंक िाता अध्यक्ष ,सधचि र कोषाध्यक्षको (अतनिायु) संयक्
ज त

२१.

कोषको रकम िचु गने तररकााः- संस्थाको कोषमा र्भमा िएको रकम िचु गदाु दे िाय बमोम्र्म

दस्तितबाट सञ्चालन िजनेछ । प्रचमलत ऐन तनयम अनस
ज ार िचु गने तथा िचुको श्रेस्ता राख्ने
व्यिस्था गररने छ ।

तररका अपनाई िचु गररने छ ।
क.

ि.
ग.
घ.
२२.

संस्थाको िावषुक बर्ेट योर्ना र कायुिम स्िीकृत नगरी कोषबाट िचु गनु सककने छै न ,

साधारण सिाबाट पाररत बर्ेट र कायुिमको अधधनमा रिी कोषबाट रकम िचु गनु
सककनेछ ,

कोषबाट िचु िएको रकमको आधथुक प्रततिेदन साधारण सिामा अतनिायु रुपले पेश गनजु
पनेछ ,

कोषको रकम िचु गदाु तोककए बमोम्र्म िचु गनप
जु ने छ ।

संस्थाको लेिा र लेिा परीक्षणाःक.

ि.
ग.
घ.
ङ.

संस्थाको आय व्ययको लेिा प्रचमलत कानन
ू बमोम्र्म स्पष्ट तिरले राखिने छ ।

संस्थाको लेिा परीक्षण प्रचमलत कानन
ू बमोम्र्म रम्र्ष्टडु लेिा परीक्षकबाट िजनेछ ।
नेपाल सरकार िा स्थानीय अधधकारीले चािे मा र्जनसक
ज ै बितमा पतन आफै िा मातितका
कमुचाररिरु िटाई संस्थाको हिसाब ककताब र्ाँच गनु गराउन सक्नेछ ।

लेिा परीक्षकको तनयम्ज क्त साधारण सिाबाट िजनेछ । तर प्रथम िावषुक साधारण सिा
निएसभम लेिा परीक्षकको तनयम्ज क्त कायु सममततबाट िजनेछ ।
संस्थाको लेिा परीक्षण प्रततिेदन र िावषुक कायु प्रगतत वििरण १/१ प्रतत स्थानीय अधधकारी,
म्र्.वि.स., समार् कल्याण पररषद् र सभबम्न्धत तनकायमा पेश गररने छ ।
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पररच्छे द-७

तनिाुचन, अविश्िासको प्रस्ताि, विधान संशोधन सभबन्धी व्यिस्था
२३.

तनिाुचन सभबन्धी व्यिस्थाक.

कायु सममततको तनिाुचन प्रयोर्नको लाधग बहढमा ३ र्नाको एक तनिाुचन सममतत कायु

ि.

तनिाुचन सममततले प्रचमलत कानन
ू को पररधी मिि रिे र तनिाुचन कायुविधध आफै व्यिम्स्थत

ग.
घ.
२४.

गनेछ ।

तनिाुचन सभबन्धी वििाद उत्पन्न िएमा वििादको टजङ्गो तनिाुचन सममततले गरे को तनणुय
नै अम्न्तम िजनेछ ।
तनिाुचन सभपन्न िएको िोमलपल्ट तनिाुचन सममततको स्िताः विघटन िजनेछ ।

उभमेदिार िजने योग्यतााः- कायु सममततको उभमेदिार िजन दे िाय बमोम्र्मको योग्यता पग
ज ेको िजनज
पनेछ ।
क.

ि.
ग.
घ.
ङ.

२५.

सममततको सिमततद्िारा गिन गररने छ ।

सदस्यता िावषुक नविकरण गरे को िजनज पनेछ ,
साधारण सदस्य बनी लगातार नविकरण गरे को २ िषु अिधध परज ा गरे को िजनज पनेछ ,
संस्था संगको कारोबारमा कजनै बाँकी बक्यौता निएको िजनज पनेछ ,

संस्थाप्रततको इमान्दार र संस्थाको हितमा तनरन्तर लाधग रिे को िजनज पनेछ ,
तर अको तनिाुचन निएसभमको लाधग यो संस्था दताु गिन िएको तदथु कायु सममततलाई
माधथको उपदफा (क) र (ि) लागज िजने छै न ।

अविश्िाशको प्रस्तािाः१.

अविश्िाशको प्रस्ताि मलखित रुपमा कजन कजन पदाधधकारीको विरुद्धमा िो स्पष्ट िजलाई
दे िाय बमोम्र्मको ररत पर्ज याई संस्थामा दताु गनजु पनेछ ।
क.

ि.
ग.
२.

नेपाली िाषामा मशष्ट शब्दको प्रयोग गरी लेखिएको िजनज पछु ,
प्रस्तािको विषय स्पष्ट र व्याििाररक िजनज पछु ,

साधारण सिा सदस्यिरु मध्येबाट कभतीमा १/४ (एक चौथाई) सदस्यिरुको प्रष्ट

नाम थर र िे गाना सहित िल
ज ाई सिी िएको िजनज पछु ।
उपदफा १ बमोम्र्म संस्थामा दताु िएको अविश्िासको प्रस्ताि स्पष्ट विषय िजलाई साधारण
सिा िा विशेष साधारण सिा बस्ने स्थान, ममतत र समय समेत तोकी संस्थाको साधारण
सिाको सभपण
ू ु पदाधधकारीिरु र सदस्यिरुलाई विधानको दफा ११ (४) बमोम्र्म साधारण
सिा िा विशेष साधारण सिा बस्ने सच
ू ना हदइने छ ।
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३.

अविश्िासको प्रस्ताि माधथ छलफलको प्रकियााःक.

साधारण सिा अध्यक्षता गने व्यम्क्तले साधारण सिामा उप-दफा १ बमोम्र्मको

प्रस्ताि पेश गनु अनम
ज तत हदनेछ र प्रस्ताि पेश गने सदस्यिरु मध्ये १ र्नाले
अविश्िासको प्रस्ताि ल्याउनज पने कायु सहितको आफ्नो अमिमत सिा समक्ष

ि.

ग.

प्रस्तत
ज गनेछ ।

उप-दफा ३ (क) बमोम्र्म अविश्िासको प्रस्ताि, पक्षका सदस्यले आफ्नो अमिमत
प्रस्तत
ज गरे पतछ सो प्रस्ताि उपर मत प्रकट गनु चािने बढीमा अन्य ततन र्ना
सदस्यिरुलाई अध्यक्षले अमिमत प्रकट गनु अनम
ज तत हदन सक्नेछ ।

उप-दफा (१) बमोम्र्म अविश्िासको प्रस्ताि र्जन पदाधधकारीिरु विरुद्ध प्रस्तत
ज
गररएको िो, अध्यक्षता गने व्यम्क्तले ती पदाधधकारीिरुलाई आफ्नो सफाई पेश गने
मौकाको लाधग आफ्नो िनाईिरु राख्न अनम
ज तत हदइने छ ।

४.

अविश्िासको प्रस्ताि माधथ तनणुयाः१.

अविश्िासको प्रस्ताि उपर आफ्नो िनाई प्रस्तत
ज गने िम समाप्त िएपतछ अध्यक्षता

गने व्यम्क्तले सो अविश्िासको प्रस्तािको ििजमत पक्ष िा विपक्षमा छ िन्ने
तनणुयको लाधग दे िाय बमोम्र्मको कजनै एक तररका अपनाई अविश्िासको प्रस्तािको
तनणुयको घोषणा गनेछ ।

२.

३.

२६.

क.

अविश्िासको प्रस्तािको पक्षमा मत प्रकट गने एक समि
ू मा र विपक्षमा

ि.

साधारण सिाका सदस्यिरुलाई अविश्िासको प्रस्तािको पक्ष र विपक्षमा

मत प्रकट गने अको समि
ू मा छजट्याएर िा
गोप्य मतदान गराएर ।

साधारण सिाको कजल सदस्य संख्याको २/३ (दईज ततिाई) बिजमतले अविश्िासको
प्रस्ताि पाररत िजनेछ । त्यस्तो प्रस्ताि पाररत िएमा प्रस्तावित पदका व्यम्क्तिरु

पद मक्
ज त िजनेछन ् ।
तनिाुधचत िएको ६ महिना नपग
ज ी िा प्रस्ताि विफल िएको ६ महिना नपग
ज ी त्यस्तो
व्यम्क्त उपर पन
ज ाः अविश्िासको प्रस्ताि ल्याउन पाइने छै न ।

विधान संशोधनाः- साधारण सिाबाट कजल सदस्य संख्याको २/३ (दईज ततिाई) साधारण सिा

सदस्यिरुले अनम
ज ोदन गरे पश्चात माि संस्थाको कजनै दफा संशोधन िा िारे र्को लाधग स्थानीय
अधधकारी समक्ष मसफाररस गरी पिाउनज पनेछ । स्थानीय अधधकारीबाट स्िीकृत िए पश्चात माि
संस्थाको कजनै दफा संशोधन िा िारे र् िएको मातनने छ ।

२७.

तनयम बनाउन सक्नेाः-
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क.

संस्थाले आफ्नो कायु सभपादन गने सन्दिुमा आिश्यक तनयम बनाउन सक्नेछ र सो

ि.

यो विधान र विधान अन्तगुत बनेको तनयमको अधीनमा रिी संस्थाको कायु सञ्चालन र

तनयम साधारण सिाबाट पाररत गराई लागज िजनेछ र स्थानीय अधधकारीलाई सो को र्ानकारी
हदनज पनेछ ।
उद्दे श्य कायाुन्ियनका लाधग कायु सममततले कमुचारी व्यिस्था र आधथुक प्रशासन सभबन्धी

वितनयम बनाई लागू गनु सक्नेछ । त्यस्तो वितनयमिरु साधारण सिाबाट अनम
ज ोदन गराउनज
पनेछ ।
२८.

कमुचारीको व्यिस्थााःक.

संस्थाको दै तनक कायु सञ्चालन र योर्ना तथा कायुिम सञ्चालनको लाधग कमुचारी

ि.

पने कायुविधध तोककए बमोम्र्म िजनेछ ।
संस्थाले विदे शी सियोग प्राप्त गरी संस्थाको सञ्चालन एिं कायाुन्ियन गनु विदे शी

दरिन्दी मसर्ुना, पाररश्रममक, ित्ता तथा अन्य सवज िधा र कमुचारीको सेिा शतुिरु अपनाउनज

सल्लािकार िा स्ियं सेिक राख्ने अिस्था िएमा तनर्ले काम गने अिधध पर्ज याउने सेिा,
कामको औधचत्य, सवज िधा र ततनको योग्यता समेतको वििरण स्थानीय अधधकारी, म्र्ल्ला
विकास सममतत र समार् कल्याण पररषद्मा समेत र्ानकारी गराइने छ ।

२९.

संस्था िारे र्ीाः१.
२.
३.
४.

३०.

साधारण सिाले आिश्यक दे िेमा विशेष प्रस्ताि पाररत गरी संस्था िारे र्ी गनु सक्नेछ ।

उपदफा १ बमोम्र्म संस्थाको िारे र्ीको प्रस्ताि पाररत गदाु साधारण सिाले िारे र्ीको
कामका लाधग लेिा परीक्षकिरु तनयक्
ज त गनु सक्नेछन ् ।

उपदफा २ बमोम्र्म तनयक्
ज त मलम्क्िडेटर र लेिा परीक्षकिरुको पाररश्रममक साधारण सिाले
तोककहदए बमोम्र्म िजनेछ ।
यसरी कारणिश संस्था विघटन िई िारे र् िएमा संस्थाको दातयत्िको फरफारक गरी बाँकी
रिने सभपण
ू ु र्ायर्ेथा स्िताः स्थानीय सरकारको िजनेछ ।

व्याख्यााः- यो विधान र विधान अन्तगुत बनेको तनयम वितनयमको व्याख्या गने अधधकार कायु
सममततलाई
िजनेछ ।

३१.

गोप्यता िंग गनु निजनेाः- यस संस्थाका कजनैपतन पदाधधकारी िा सदस्यले संस्थाको अहित िजने कायु
गनजु िजदै न । कायु सममततका पदाधधकारी िा साधारण सिाका सदस्यिरुको बैिक िा सधारण सिामा
असभ्य र अम्श्लल शब्दको प्रयोग गनु पाईने छै न ।
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३२.

ऐन अनस
ज ार िजनेाः- यस विधानमा उल्लेि निएका कजरािरु कानन
ू बमोम्र्म िजनेछ र संस्था दताु
ऐन, तनमय र प्रचमलत कानन
ू सँग बाखझन गएमा बाखझएको िदसभम स्िताः तनष्कृय िजनेछन ् ।

३३.

तनदे शनको पालनााः- नेपाल सरकार िा स्थानीय अधधकारीले समय समयमा हदएको तनदे शनको पालना

३४.

तदथु सममतताः-

गनजु संस्थाको कतुव्य िजनेछ ।

१.

यो संस्था स्थापना गरी दताु गराउनको लाधग गहित तदथु सममततले

संस्था दताु िएको

ममततले ६ महिनामिि साधारण सिा बोलाई विधान अनस
ज ारको तनिाुचन सममततको गिन

गरी नयाँ कायु सममततको तनिाुचन गराउनेछ र सो को र्ानकारी स्थानीय अधधकारीलाई
२.

हदइने छ ।

प्रथम पटक तनिाुचन सभपन्न निएसभमको अिस्थामा कायु सममततले गरे का काम
कारिािीिरु यसै विधान सरि िएको मातनने छ ।
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अनस
ज धू च-१
संस्थाको छाप र धचन्िको वििरण
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