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

 
 
प्रस्तािना्- 
".................................................................................................................................." को "मो 
विधान गौयादह नगयऩालरकाको सॊघ सॊस्था ऐन २०७५ को अधधनभा यहह तजजभुा गरयएको छ" । 
 

ऩरयच्छेद-१ 
प्रायम्भबक 

 
१. सॊस्थाको नाभ्- मस सॊस्थाको नाभ 

"....................................................................................." यहनेछ ।अॊग्रेजीभा 
.............................................................................................................."  
यहनेछ ।   
क. प्रायभब्- मो विधान सॊस्था दताु बएको लभततदेखि प्रायभब हजनेछ । 
ख. सॊस्थाको अम्स्तत्ि्- मो सॊस्था एक अवितछन्न उत्तयाधधकायिारा, सॊगहठत, स्िशालसत, गयै 

नापाभरूक, गयै याजनीततक तथा गयै सयकायी साभाम्जक सॊस्था हजनेछ । सॊस्थाफाट 
आफ्नो उद्देश्म फाहेक आम आजनु गने तथा कज न ैप्रकायको शजल्क लरई िा नलरई ऩयाभश ु
प्रदान गने काम ुगरयने छैन । 

ग.  सॊस्थाको कामाुरम यहने ठेगाना - ......................................................................... 
घ. सॊस्थाको कामुऺ ते्र - ............................................................................................ 

 
२. ऩरयबाषा्- 

क. "विधान" बन्नार े..................................................... को विधानराई सभझनज ऩदुछ । 
ि. "सॊस्था" बन्नार े....................................................... राई जनाउॉ दछ । 
ग. "सलभतत" बन्नार ेमस विधानको दपा १३ फभोम्जभ गहठत काम ुसलभततराई जनाउॉदछ । 
घ. "सबा" बन्नार ेमस विधान फभोम्जभ फसेको साधायण सबा य विशषे साधायण सबाराई 

सभेत  
जनाउॉ दछ । 

ङ. "ऩदाधधकायी" बन्नार ेसॊस्थाका ऩदाधधकायीहरुराई सभझनजऩदुछ । 
च. तनमभ, वितनमभ बन्नार ेमस विधान अन्तगतु फन्ने तनमभ वितनमभराई जनाउॉछ । 
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छ. स्थानीम अधधकायी बन्नार ेगौयादह नगयऩालरकाको प्रभजि प्रशासकीम अधधकायी िा तनजरे 
अधधकाय प्रत्मामोजन गयेको अधधकृत लाई जनाउॉछ । 

ज. तोककएको िा तोककए फभोम्जभ बन्नार ेमो विधान य मस विधान अन्तगतु फनेको तनमभ 
वितनमभभा तोककएको िा तोककए फभोम्जभ सभझनज ऩदुछ । 

झ. "स्थानीम तह" बन्नार ेन.पा./गा.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा. राई जनाउनेछ । 
ञ. "सदस्म" बन्नार ेसॊस्थाको कज न ैऩतन सदस्मता (साधायण, सॊस्थागत, आजीिन एिॊ काम ु

सलभततको पदाधधकायी सभेत )    िा सॊघ सॊस्थाराइ जनाउनेछ । 
ट. "सॊस्थाऩक सदस्म" बन्नार े सलभतत गठन सभफन्धी ऩहहरो फठैकभा उऩम्स्थत 

सदस्महरुराइ सॊस्थाऩक सदस्म बतननेछ ।  
ठ.     "स्थानीम सयकाय" बन्नारे गौयादह नगयकामऩुालरका राई फजझाउने छ ।  
 

३. सॊस्थाको छाऩ य धचन्ह्- प्रचलरत काननूी व्मिस्थाको प्रततकूर नहजनेगयी सॊस्थाको एउटा छज ट्टै 
छाऩ य धचन्ह हजनेछ । छाऩ य धचन्ह अनजसधूच १ फभोम्जभको ढाॉचाभा हजनेछ । तय सॊस्थाको नाभ 
छाऩ य धचन्ह ऩिू ु दता ु बएको कज न ै सॊस्थासॉग भेर िाएभा सॊशोधनको प्रकिमाद्िाया तजरुन्त 
सॊशोधन गरयनेछ । 

ऩरयच्छेद-२ 
उद्देश्म 

 
४. सॊस्थाको उद्देश्म्- सॊस्थाको उद्देश्म देहाम फभोम्जभ यहनेछ । 
 

क. मो सॊस्था भजनापा यहहत, जनहहतकायी साभाम्जक सॊस्था हजनेछ ,  

ि.  

ग.  

घ.  

ड.  

च. 

 
५. सॊस्थाको उद्देश्म प्राप्त गन ुगरयने काभहरु्- मस सॊस्थार ेउऩयोक्त उद्देश्महरु प्राप्त गन ुदेहामका 

कामहुरु गनेछ्- 
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क. सॊस्थार ेप्रचलरत नेऩार काननू प्रततकज र नहजने गयी आफ्ना उद्देश्महरु कामाुन्िमन गनेछ 
। 

ि. सॊस्थाराई आिश्मक ऩने बिन तनभाुण गने िा बाडाभा िा लरजभा लरन हदन सक्नेछ । 
कभप्मजटय, टेलरपोन, टाइऩयाइटय, फ्माक्स जस्ता कामाुरम साभान तथा सिायी साधन 
िरयद गनेछ िा बाडाभा लरई प्रमोग गनेछ । 

ऩरयच्छेद-३ 
सदस्मता 

 
६. सदस्महरुको िगीकयण- मस सॊस्थाका देहाम फभोम्जभ ४ प्रकायका सदस्महरुको िधगकुयण गरयएको 

छ्- 
क. साधायण सदस्म्- मस विधानको दपा ७ फभोम्जभ मोग्मता ऩजगेको कज न ै ऩतन नेऩारी 

नागरयकर ेतोककएको प्रकृमा अन्तगतु यहह आिेदन गयेभा सॊस्थाको सदस्मता प्राप्त गने 
व्मम्क्तहरु साधायण सदस्म हजनेछन ्। 

ि. आजीिन सदस्म्- सॊस्थाको विकासको राधग विशषे सहमोग मोगदान ऩजयम्ाउन े
व्मम्क्तहरुराई तोककएको प्रकृमा अन्तगतु साधायण सदस्म भध्मेफाट इच्छज क सदस्मराई 
काम ुसलभततको तनणमुानजसाय आम्जिन सदस्मता प्रदान गरयने छ । 

ग. भानाथ ु सदस्म्- उऩमजक्त ठहय गयेको विलशष्ठ सभाजसेिी तथा प्रततम्ष्ठत नेऩारी 
नागरयकराई सॊस्थाको भानाथ ु सदस्म प्रदान गन ु सक्नेछ तय भानाथ ु सदस्महरुको 
भताधधकाय यहने छैन । 

 
 

 
७. सदस्मता प्राम्प्तको राधग आिश्मक मोग्मता्- मस सॊस्थाको सदस्मको राधग देहाम फभोम्जभको 

मोग्मता ऩजगेको हजनज ऩनेछ । 
क. नेऩारी नागरयक बएको , 
ि. १८ िष ुउभेय ऩजया गयेको , 
ग. भानलसक सन्तजरन नगजभाएको , 
घ. सािजुतनक सभऩत्ती हहनालभना गयेको नठहयेको , 
ङ. नतैतक ऩतन देखिने पौजदायी य भ्रष्टाचायीको अलबमोगभा सजाम नऩाएको , 
च. सॊस्थाको उद्देश्म ऩतूतकुा राधग तनश्िाथ ुबािनार ेसेिा गन ुचाहने , 
 

८. सॊस्थाको सदस्म प्राप्त गन ुिा िहार यहन नसक्न ेअिस्था्- देहामको अिस्थाभा कज न ैव्मम्क्तरे 
सॊस्थाको सदस्मता प्राप्त गन ुिा िहार यहन सक्न ेछैन । 
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क. गहै्र नेऩारी नागरयक , 
ि. १८ िष ुउभेय ऩयूा नबएका , 
ग. भगज विग्रेको िा फौराएका , 
घ. सािजुतनक सभऩवत्त हहनाविना गयेको ठहयेको  , 
ङ. नतैतक ऩतन देखिने पौजदायी य भ्रष्टाचायीको अलबमोगभा सजाम ऩाएको  , 
च. सभफम्न्धत सॊस्थाको व्मिस्थाऩनभा नीम्ज स्िाथ ुबएको  , 
छ. साहजको दाभासाहीभा ऩयेको  , 
ज. कज न ै प्रकायको चोयी, ठगी, ककत े िा जारसाझी गयेको िा आफ्नो म्जभभाको धनभार 

अनधधकृत तियरे भासेको िा दजरुऩमोग गयेको िा भ्रष्टाचाय गयेको अलबमोगभा 
अदारतफाट कसजयदाय ठहयी सजाम ऩाई सजाम ऩाएको १ िष ुननाघेको  , 

झ. विधानको दपा ७ को उऩदपा ६ फभोम्जभको मोग्मता नऩजगेको  ।  
 
९. सदस्मताको सभाम्प्त्- 

१. देहामको अिस्थाभा कज न ैव्मम्क्त सॊस्थाको सदस्मभा िहार यहने छैन । 
क. मस विधानको दपा ८ फभोम्जभको सदस्मता प्राप्त गन ुनसक्न ेबएभा  , 
ि. साधायण सबाको ७५% को सदस्महरुको फहजभतरे सॊस्थाको सदस्म ऩदफाट हटाउने 

प्रस्ताि ऩारयत गयेभा  , 
ग. सदस्मरे आफ्नो ऩदफाट हदएको याजीनाभा स्िीकृत बएभा  , 
घ. सॊस्थाको काभ कायिाहीभा िेइभानी िा फदतनमत गयेको कज या अदारतफाट 

प्रभाखणत बएभा  , 
ङ. मस विधान फभोम्जभ सॊस्थारे गन ुनहजने, बनी तोककएको कज न ैकाम ुगयेभा  , 
च. सदस्मता शजल्क फजझाउन फाॉकी बएभा  , 
छ. सॊस्था विघटन ब ैिायेज बएभा  , 
ज. सदस्मको भतृ्मज बएभा , देिारी िा गजठी छोडी गएभा िा बफना सचूना तीन ऩटक 

िावषकु साधायण सबाभा  य काम ुसलभततको फठैकभा अनजऩम्स्थत बएभा , 
         २. कज न ै व्मम्क्तका सभफन्धभा सॊस्थाको सदस्मता प्राप्त गन ु िा िहार यहन अमोग्म 

ठहयाउनज बन्दा अतघ सॊस्थारे तनजराई सो कज याको सचूना हदई, सपाईको सफजद ऩेश गने 
भौका हदइने छ । 

 
१०. सदस्मता शजल्क य सदस्मता प्रदान गने विधध्- मस विधानको दपा ६ फभोम्जभ देहाम फभोम्जभको 

शजल्क ततयी सदस्मता प्राप्त गन ुसक्नेछन ्। 
१. साधायण सदस्म्- 
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क. साधायण सदस्म प्राप्त गन ु चाहने व्मम्क्तरे प्रिेश शजल्क िाऩत रु............य 
िावषकु शजल्क िाऩत रु............ फजझाई तोककएको प्रकिमा अनजसाय आिेदन ऩेश 
गनेराई काम ुसलभततको तनणमुरे साधायण सदस्मता प्रदान गन ुसक्नेछ । 

ि. त्मस्ता साधायण सदस्मरे िावषकु निीकयण शजल्क रु ................ फजझाउनज ऩनेछ 
। 

ग. साधायण सदस्मता प्राप्त गने सदस्मरे प्रत्मेक िष ु आधथकु िषकुो श्रािणभा 
दस्तजय फजझाई निीकयण गयाई सक्नज ऩनेछ । 

२. आजीिन सदस्म्- सॊस्थाभा एकभजष्ट रु. ........... फजझाई तोककएको प्रकिमा अन्तगतु 
आिेदन हदने व्मम्क्तहरुराई काम ु सलभततको तनणमुर े आजीिन सदस्मता प्रदान गन ु
सक्नेछ । 

३. भानाथ ुसदस्म्- साधायण सबाको तनणमुर ेउऩमजक्त ठानेको सभाजसेिी, विलशष्ठ व्मम्क्त 
तथा प्रततम्ष्ठत नेऩारी नागरयक तथा विदेशी भहानजबािहरुराई भानाथ ुसदस्मता प्रदान 
गन ुसक्न ेछ, तय भानाथ ुसदस्मको भताधधकाय यहने छैन । 

४. कज न ै आिेदकराई सदस्मता नहदने तनणमु गयेभा सो को कायण सहहतको जानकायी 
आिेदकराई हदईनेछ । 

५. सफ ै सदस्महरुर े मस विधान य विधान अन्तगतु फनेको तनमभ य वितनमभ फभोम्जभ 
बएको व्मिस्थाको ऩारना गनज ुऩनेछ । 

६. सॊस्थार ेप्रदान गयेको उऩदपा १, २, ३ य ४ अनजसायको सदस्महरुको तोककएको ढाॉचाभा 
छज ट्टै अलबरेि ऩजम्स्तका यहनेछ ।  

 
 

ऩरयच्छेद-४ 
साधायण सबा, काम ुसलभतत तथा फठैक सभफन्धी व्मिस्था 

 
११. साधायण सबाको गठन्-  

१. मस विधानको दपा ७ अनजसाय सदस्मता प्राप्त गने भानाथ ुसदस्महरु फाहेक अन्म 
सदस्महरु बएको एक साधायण सबा गठन हजनेछ । य मस्भा भानाथ ुसदस्महरु आभम्न्त्रत 
हजने छन ्। साधायण सबा सॊस्थाको सिोच्च अॊग हजनेछ। 
 

२. मस सॊस्थाको साधायण सबा, देहाम फभोम्जभ हजनेछ । 
क. फावषकु साधायण सबा्- िषकुो एक ऩटक फावषकु साधायण सबा फस्नेछ ।  
ि. विशषे साधायण सबा्- सॊस्थाको कूर सदस्म सॊख्माको १/४ (एक चौथाई) 

सदस्महरुर ेकायण िजराई विशषे साधायण सबार ेभाग गयेभा, काम ुसलभततर े
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कभतीभा ७ (सात) हदनलबत्र अतनिाम ुरुऩभा विशषे साधायण सबा फोराउनज ऩदुछ 
। तय साधायण सबा िा विशषे साधायण सबा फसेको छ भहहना लबत्र ऩजन् विशषे 
साधायण सबा फस्न बने सक्ने छैन । 

३. मस सॊस्थाको प्रथभ फावषकु साधायण सबा सॊस्था स्थाऩना बएको आ.ि. सभाप्त बएको 
लभततर े६ भहहना लबत्रभा गरयने छ य त्मसऩतछको फावषकु साधायण सबाहरु आधथकु िष ु
सभाप्त बएको लभततर े२ (दजई) भहहना लबत्र गरयने छ । 

४. मस सॊस्थाको फावषकु साधायण सबा गनकुो राधग कभतीभा १५ हदन अगाि ै य विशषे 
साधायण सबा गनकुा राधग कभतीभा ७ हदन अगाि ैसबा हजने स्थान, लभतत, सभम य 
छरपर गने विषम िोरी सफ ैसाधायण सदस्महरुराई अतनिाम ुरुऩरे सचूना हदइनेछ । 

५. उऩ-दपा ४ फभोम्जभ फोराइएको साधायण सबा िा विशषे साधायण सबाभा विधानको दपा 
१८ फभोम्जभको गण ऩयूक सॊख्मा नऩजगी सबा हजन नसकेभा कभतीभा ७ (सात) हदनको 
भमाद हदई ऩजन् साधायण सबाको फठैक फोराइने छ । 

६. साधायण सबा य विशषे साधायण सबाको छज ट्टा छज ट्टै तनणमु ऩजम्स्तका याखिने छ । 
 

१२. साधायण सबाको काभ, कतवु्म य अधधकाय्- साधायण सबाको काभ, कतवु्म य अधधकाय देहाम 
फभोम्जभ  
हजनेछ । 
क. काम ुसलभततर ेऩेश गयेको मोजना कामिुभहरु य फावषकु फजेट ऩारयत गने । 
ि. रेिा ऩयीऺकफाट प्राप्त बएको फावषकु रेिा ऩयीऺण-प्रततिेदन भाधथ छरपर गयी 

अनजभोदन गने य रेिा ऩयीऺण प्रततिेदनफाट देखिएका अतनमलभत फेरुजज यकभहरु भाधथ 
छरपर गयी तनमलभत गन ु नलभल्ने फेरुजज यकभहरु अशजर उऩय गयी पर्छुमौट गनकुो 
राधग काम ुसलभततराई तनदेशन हदने । 

ग. आगालभ फषकुो राधग रेिा ऩयीऺकको तनमजम्क्त गने । 
घ. सॊस्थाको फावषकु काम ुप्रगतत विियण य सॊस्थार ेगयेको कामहुरुको भलू्माङ्कन गयी काम ु

सलभततराई आिश्मक तनदेशन हदने । 
ङ. सॊस्थाको काम ु सलभततका ऩदाधधकायीहरुको ऩदािधध ऩजगेको अिस्थाभा काम ु सलभततका 

ऩदाधधकायीहरुको विधान फभोम्जभको प्रकिमा अन्तगतु यही तनिाुचन गने । 
च. काम ुसलभततद्िाया ऩेश बएका विधान सॊशोधन, तनमभ तथा वितनमभ स्िीकृत गने । 
छ. सॊस्थाको आफ्न ैआन्तरयक श्रोतफाट व्महोने गयी काम ुसलभततर ेऩेश गयेको कभचुायीहरुको 

दयिन्दी, ऩारयश्रलभक बत्ता तथा अन्म सजविधाहरुभा आिश्मकता अनजरुऩ स्िीकृतत प्रदान 
गने । 

ज. मस विधानभा उल्रेखित उद्देश्म अनजसायको अन्म काम ुगने गयाउने ।  
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१३. काम ुसलभततको गठन्- 
१. साधायण सबाका सदस्महरुफाट तनिाुधचत देहाम फभोम्जभको ऩदाधधकायीहरु यहने ११ 

सदस्मीम एक काम ु सलभतत गठन गरयने छ ।काम ु सलभततको तनणमुर े आिश्मक्ता 
अनजसाय सह-सधचि य सह-कोषाध्मऺ ऩदभा काम ुसलभततका सदस्महरुफाट तनमजक्त गन ु
सक्नेछ । उक्त तनमजम्क्तराई साधायण सबार ेअनजभोदन गनज ुऩनेछ ।  
अध्मऺ  - १ 
उऩाध्मऺ - १ 
सधचि  - १  
कोषाध्मऺ - १ 
सदस्म  - 
जभभा सदस्म सॊख्मा - ..... 

२. काम ुसलभततको कामकुार २ िषकुो हजनेछ । 
३. िावषकु साधायण सबा हजनजबन्दा अगाि ैकाम ुसलभततभा यहेको कज न ैसदस्मको ऩद रयक्त 

हजन आएभा फाॉकी अिधधका राधग काम ुसलभततका सदस्मको भनोनमन सलभततद्िाया गन ु
सककनेछ । मसयी सो ऩदभा तनिाुचन बएको सदस्मको कामकुार जजन सदस्म ऩद रयक्त 
बएको हो, सो सदस्म फाॉकी कामकुार सभभका राधग भात्र हजनेछ तय अन्म ऩदहरुको 
राधग विधान फभोम्जभ फाॉकी अिधधको तनलभत्त तनिाुचन प्रकृमाद्िाया ऩद ऩतूत ुगरयनेछ । 

४. काम ुसलभततको फठैक आिश्मकता अनजसाय अध्मऺर ेफोराउने छ । तय काम ुसलभततको 
ऩदाधधकायीहरुको जभभा सॊख्माको ५१% रे फठैक फोराउन भाग गयेभा अध्मऺर ेकाम ु
सलभततको फठैक तजरुन्त फोराउनज ऩनेछ । 

५. काम ु सलभततका ऩदाधधकायी तथा सदस्महरुको कज र सॊख्माको ५१% ऩदाधधकायीहरु 
उऩम्स्थत नब ैकाम ुसलभततको फठैक फस्ने छैन । 

६. काम ुसलभततको फठैकभा अध्मऺर ेअध्मऺता गनेछ य तनजको अनजऩम्स्थततभा उऩाध्मऺरे 
य उऩाध्मऺको ऩतन अनजऩम्स्थतत यहेभा फठैकभा उऩम्स्थत सदस्महरुर ेछानेको िा जेष्ठ 
सदस्मरे अध्मऺता गनेछ । 

७. काम ुसलभततको फठैकभा फहजभतको तनणमु भान्म हजनेछ य भत फयाफय बएभा अध्मऺर े
तनणाुमक भत हदन सक्नेछ । 

८. काम ुसलभततको फठैकभा छरपर बएको विषमहरुको छज ट्टै तनणमु ककताफभा रेिी याखिने 
छ य सो तनणमु विियणभा फठैकभा उऩम्स्थत सभऩणू ुसदस्महरुर ेसही गनज ुऩनेछ तय 
तनणमुभा असहभतत जनाउनेहरुरे कैकपमत िोरी सही गनज ुऩनेछ । 

९. सॊस्थार ेगने बतनएको सभऩणू ुकाम ुकाम ुसलभततको तनणमुफाट हजनेछ । 
१०. भाधथका दपाहरुभा जजनसजकै कज या रेखिएको बएता ऩतन काम ुसलभततर ेगन ुऩाउने कज न ै

कामकुो सभफन्धभा काम ु सलभततका सफ ै ऩदाधधकायीहरु लरखित रुऩभा सहभत बएभा 
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त्मस्तो सहभततराई तनणमु ऩजम्स्तकाभा सॊरग्न गयी त्मस्तो काभ फठैक विना ऩतन गन ु
सककने छ । उऩयोक्त फभोम्जभको सहभततराई काम ु सलभततको फठैकको तनणमु सयह 
भातनने छ । 

 
 
 
१४. काम ुसलभततको काभ, कतवु्म य अधधकाय्- काम ुसलभततको काभ, कतवु्म य अधधकाय देहाम 

फभोम्जभ हजनेछ । 
१. सॊस्थाको आगाभी िषकुो फावषकु कामिुभ तथा अनजभातनत फजेट फनाई साधायण सबाभा 

प्रस्तजत गने  , 
२. विधान फभोम्जभको व्मिस्था ऩारना गयी साधायण सबाको तनणमु कामाुन्िमन गने 

गयाउने , 
३. सॊस्थाको हहतभा हजने कामिुभहरु सञ्चारन गने  , 
४. साधायण सबा प्रतत उत्तयदामी यहने   , 
५. सॊस्थाको उद्देश्म प्राम्प्तका राधग उऩरब्ध साधन य श्रोतको अधधकतभ उऩबोग य प्रमोग 

गने  , 
६. सॊस्थाको काम ु सभऩादन गन ु काम ु मोजना फनाउन,े श्रोत जजटाउने, कामाुन्िमन, 

सजऩयीिेऺण य अनजगभन गने  , 
७. सॊस्थाको कोष य सभऩवत्त सजयक्षऺत तरयकार ेयािन् रगाउन ेय फैंक िाता िोरी सञ्चारन 

गने  , 
८. सॊस्थाको कभचुायीहरुको सेिा शत ु य सजविधा आदी सभफन्धी कभचुायी तनमभािरी फनाई 

साधायण सबाफाट स्िीकृत गयाई रागज गने गयाउने  , 
९. सॊस्थाको उद्देश्म ऩरयऩतूतकुो राधग आफ्नो काम ु अिधधभा उऩमजक्त व्मम्क्तहरुको 

सल्राहकाय सलभतत तथा अन्म सलभतत, उऩ-सलभतत गठन गने य आिश्मकता अनजरुऩ 
कामकुो फाॉडपाॉड गयी हदने  , 

१०. सॊस्थाको नेततृ्िदामी बलूभका तनिाुह गने । 
 
१५. ऩद त्माग गन ुसक्ने्- अध्मऺर ेउऩाध्मऺ भापुत काम ुसलभतत सभऺ य उऩाध्मऺ तथा अन्म 

ऩदाधधकायीहरुर ेअध्मऺ सभऺ याजीनाभा हदई ऩद त्माग गन ुसक्न ेछन ्। 
१६. अन्म सलभततहरु् 

१. मस विधानको ऩरयधी लबत्र यहेय सॊस्थाको काम ु सञ्चारनको राधग काम ु सलभततर े
आिश्मकता अनजसाय अन्म सलभतत िा उऩ-सलभतत गठन गन ुसक्ने छ तय सो साधायण 
सबाको फठैकद्िाया अनजभोदन गयाउनज ऩनेछ । 
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२. उऩ-सलभततको कामहुरु काम ुसलभततर ेतोककहदए फभोम्जभ हजनेछ । 
 
 
 
 
 
 
 

ऩरयच्छेद-५ 
ऩदाधधकायीहरुको काभ, कतवु्म य अधधकाय 

 
१७. ऩदाधधकायीहरुको काभ, कतवु्म य अधधकाय्- काम ुसलभततका ऩदाधधकायीहरुको काभ, कतवु्म य 

अधधकाय देहाम फभोम्जभ हजनेछ ।  
१. अध्मऺको काभ, कतवु्म य अधधकाय्- 

क. सलभतत य सबाको फठैकको अध्मऺता गने, फठैक सञ्चारन गने  , 
ि. तनणाुमक भत हदने  , 
ग. सॊस्थाको तपुफाट प्रतततनधधत्ि गने िा प्रतततनधध तोक्न े , 
घ. सॊस्थाको नेततृ्ि हदने  , 
ङ. आिश्मकता अनजसाय फठैक फोराउन सधचिराई तनदेशन हदने  , 
च. अन्म ऩदाधधकायी एिॊ सदस्महरुराई काभको फाॉडपाॉड गने  , 
छ. अलबरेि प्रभाखणत गने  , 
ज. िदेैलशक तथा आन्तरयक सॊस्थाहरुसॊग सभफन्ध याख्दा आिश्मक सभझौता गने , 
झ. कज न ै ऩदाधधकायीको अनजऩम्स्थततभा सो ऩदाधधकायीरे गने काभ अन्म कज न ै
ऩदाधधकायी  िा सदस्मराई गयाउन रगाउन े, 
ञ. सॊस्थाको सभऩवत्तको सॊयऺण, येिदेि य तनमन्त्रण गने ।  
 

२. उऩाध्मऺको काभ, कतवु्म य अधधकाय्- 
क. अध्मऺराई सहमोग गने । 
ि. अध्मऺर ेहदएको म्जभभेिायी ऩयूा गने । 
ग. अध्मऺको अनजऩम्स्थततभा तनजको काम ुगने । 
 

३. सधचिको काभ, कतवु्म य अधधकाय्- 
क. सॊस्थाको सधचिारमको येिदेि य सॊचारन गने  , 
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ि. अध्मऺको तनदेशन अनजसाय फठैक य सबा फोराउन े, 
ग. अलबरेि सजयक्षऺत यािने्  , 
घ. अध्मऺर ेहदएको अन्म म्जभभेिायी ऩजया गने  , 
ङ. सॊस्थाको गोऩतनमता कामभ गने , 
च. म्जन्सी िा नगद साभानको रगत याख्न,े 
छ. भालसक रुऩभा सॊस्थाफाट बए गयेका काभहरुको प्रततिेदन तमाय गयी काम ुसलभतत 

सभऺ ऩेश गने , 
 

४. कोषाध्मऺको काभ, कतवु्म य अधधकाय्- 
क. सॊस्थाको कोषको येिदेि य सञ्चारन गने , 
ि. साधायण सबाभा फावषकु कामिुभ य फजेट ऩेश गने , 
ग. रेिा दजरुस्त यािने् , 
घ. तनमलभत रुऩभा फावषकु रेिाऩयीऺण गयाउने , 
ङ. चर अचर सभऩवत्तको म्जभभेिायी फहन गने , 
च. कज न ैऩतन तनकामफाट सॊस्थाको रेिा सभफन्धी प्रततिेदन भाग गयेभा तमाय गयी 

ऩेश गने ।  
 

५. सदस्महरुको काभ, कतवु्म य अधधकाय्- 
क. सलभततको फठैकभा सकिम सहबाधगता जनाउन,े 
ि. सॊस्थाको कामभुा यचनात्भक बलूभकाको तनिाुह गने , 
ग. अध्मऺ य उऩाध्मऺर ेतोकेको अन्म काम ुगने , 
घ. सॊस्थाको उद्देश्म ऩतूतकुा राधग आिश्मक सहमोग य ऩहर गने ।  
 
 
 

१८. गण ऩयूक सॊख्मा्- 
१. कज र सदस्म सॊख्माको ६०% (साठी) प्रततशत साधायण सदस्महरुको उऩम्स्थत नब ैसाधायण 

सबाको काभ कायिाही हजने छैन । 
२. तय विधानको दपा ११ को (५) भा उल्रिे बए फभोम्जभ ऩजन् फोराइएको साधायण 

सबाभा कज र सदस्म सॊख्माको ५१% उऩम्स्थत बएभा सबा गन ुफाधा ऩने छैन । 
३. सभऩणू ुसदस्म सॊख्माको ५१ % सदस्महरु उऩम्स्थत नबई साधायण सबाको फठैक फस्न 

सक्न ेछैन । तय मसयी फोराइएको गणऩयूक सॊख्मा नऩजगी ऩजन् फोराइएको दोश्रो फठैकभा 
५१% सदस्महय उऩम्स्थत नबएभा ऩतन साधायण सबाको फठैक फस्न सक्नेछ ।  
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ऩरयच्छेद-६ 
आधथकु व्मिस्था 

 
१९. सॊस्थाको कोष्- 

१. सॊस्थाको आफ्नो एउटा छज ट्टै कोष हजनेछ य सो कोषभा देहाम फभोम्जभको प्राप्त यकभहरु 
जभभा हजनेछन:्- 
क. सदस्मता िाऩत प्राप्त प्रिेश शजल्क य सदस्मता शजल्कको यकभ , 
ि. कसरै ेस्िेच्छार ेहदएको अनजदान, सहामता िाऩत प्राप्त यकभ , 
ग. सॊस्थाको चर/अचर सभऩवत्त िा अन्म िस्तजको वििीफाट प्राप्त यकभ , 
घ. विदेशी सॊस्था व्मम्क्त िा अन्तययाम्ष्िम सॊघ सॊस्थाफाट सहमोग िाऩत प्राप्त 

यकभ, 
ङ. स्थानीम तनकामफाट प्राप्त अनजदान िा सहमोग िाऩत प्राप्त यकभ , 
च. सॊस्थाद्धाया सॊचालरत कामिुभहरुफाट उठेको आधथकु सहमोग फाऩतको यकभहरु ।  
 

२. विदेशी सॊघ सॊस्थाफाट आधथकु सहमोग तथा अनजदान लरने बए सॊस्थार ेसभाज कल्माण 
ऩरयषद ऐन २०४९ को दपा १६ फभोम्जभ ऩजि ुस्िीकृतत लरनज ऩनेछ ।  

३. सॊस्थाभा प्राप्त यकभ स्थानीम फैंकभा जभभा गयी फैंक िाता सञ्चारन गरयने छ । 
 
२०. िाता सञ्चारन्- सॊस्थाको फैंक िाता अध्मऺ ,सधचि य कोषाध्मऺको (अतनिाम)ु सॊमजक्त 

दस्तितफाट सञ्चारन हजनेछ । प्रचलरत ऐन तनमभ अनजसाय िच ुगने तथा िचकुो शे्रस्ता यािने् 
व्मिस्था गरयने छ । 

 
२१. कोषको यकभ िच ुगने तरयका्- सॊस्थाको कोषभा जभभा बएको यकभ िच ुगदाु देहाम फभोम्जभ 

तरयका अऩनाई िच ुगरयने छ । 
क. सॊस्थाको िावषकु फजेट मोजना य कामिुभ स्िीकृत नगयी कोषफाट िच ुगन ुसककने छैन , 
ि. साधायण सबाफाट ऩारयत फजेट य कामिुभको अधधनभा यही कोषफाट यकभ िच ु गन ु

सककनेछ , 
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ग. कोषफाट िच ुबएको यकभको आधथकु प्रततिेदन साधायण सबाभा अतनिाम ुरुऩर ेऩेश गनज ु
ऩनेछ , 

घ. कोषको यकभ िच ुगदाु तोककए फभोम्जभ िच ुगनजऩुने छ । 
 

२२. सॊस्थाको रेिा य रेिा ऩयीऺण्- 
क. सॊस्थाको आम व्ममको रेिा प्रचलरत काननू फभोम्जभ स्ऩष्ट तियरे याखिने छ । 
ि. सॊस्थाको रेिा ऩयीऺण प्रचलरत काननू फभोम्जभ यम्जष्टड ुरेिा ऩयीऺकफाट हजनेछ । 
ग. नेऩार सयकाय िा स्थानीम अधधकायीरे चाहेभा जजनसजकै फितभा ऩतन आपै िा भातहतका 

कभचुारयहरु िटाई सॊस्थाको हहसाफ ककताफ जाॉच गन ुगयाउन सक्नेछ । 
घ. रेिा ऩयीऺकको तनमजम्क्त साधायण सबाफाट हजनेछ । तय प्रथभ िावषकु साधायण सबा 

नबएसभभ रेिा ऩयीऺकको तनमजम्क्त काम ुसलभततफाट हजनेछ । 
ङ. सॊस्थाको रेिा ऩयीऺण प्रततिेदन य िावषकु काम ु प्रगतत विियण १/१ प्रतत स्थानीम 

अधधकायी, म्ज.वि.स., सभाज कल्माण ऩरयषद् य सभफम्न्धत तनकामभा ऩेश गरयने छ । 
 

ऩरयच्छेद-७ 
तनिाुचन, अविश्िासको प्रस्ताि, विधान सॊशोधन सभफन्धी व्मिस्था 

 
२३. तनिाुचन सभफन्धी व्मिस्था- 

क. काम ुसलभततको तनिाुचन प्रमोजनको राधग फहढभा ३ जनाको एक तनिाुचन सलभतत काम ु
सलभततको सहभततद्िाया गठन गरयने छ । 

ि. तनिाुचन सलभततर े प्रचलरत काननूको ऩरयधी लबत्र यहेय तनिाुचन कामवुिधध आपै 
व्मिम्स्थत गनेछ । 

ग. तनिाुचन सभफन्धी वििाद उत्ऩन्न बएभा वििादको टज ङ्गो तनिाुचन सलभततर ेगयेको तनणमु 
न ैअम्न्तभ हजनेछ । 

घ. तनिाुचन सभऩन्न बएको बोलरऩल्ट तनिाुचन सलभततको स्ित् विघटन हजनेछ । 
 

२४. उभभेदिाय हजने मोग्मता्- काम ुसलभततको उभभेदिाय हजन देहाम फभोम्जभको मोग्मता ऩजगेको हजनज 
ऩनेछ । 
क. सदस्मता िावषकु नविकयण गयेको हजनज ऩनेछ ,  
ि. साधायण सदस्म फनी रगाताय नविकयण गयेको २ िष ुअिधध ऩजया गयेको हजनज ऩनेछ , 
ग. सॊस्था सॊगको कायोफायभा कज न ैफाॉकी फक्मौता नबएको हजनज ऩनेछ , 
घ. सॊस्थाप्रततको इभान्दाय य सॊस्थाको हहतभा तनयन्तय राधग यहेको हजनज ऩनेछ , 
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ङ. तय अको तनिाुचन नबएसभभको राधग मो सॊस्था दताु गठन बएको तदथ ु काम ु
सलभततराई भाधथको उऩदपा (क) य (ि) रागज हजने छैन ।  

 
२५. अविश्िाशको प्रस्ताि्- 

१. अविश्िाशको प्रस्ताि लरखित रुऩभा कज न कज न ऩदाधधकायीको विरुद्धभा हो स्ऩष्ट िजराई 
देहाम फभोम्जभको रयत ऩजयम्ाई सॊस्थाभा दता ुगनज ुऩनेछ । 
क. नेऩारी बाषाभा लशष्ट शब्दको प्रमोग गयी रेखिएको हजनज ऩछु , 
ि. प्रस्तािको विषम स्ऩष्ट य व्मािहारयक हजनज ऩछु , 
ग. साधायण सबा सदस्महरु भध्मेफाट कभतीभा १/४ (एक चौथाई) सदस्महरुको प्रष्ट 

नाभ थय य ठेगाना सहहत िजराई सही बएको हजनज ऩछु । 
२. उऩदपा १ फभोम्जभ सॊस्थाभा दताु बएको अविश्िासको प्रस्ताि स्ऩष्ट विषम िजराई 

साधायण सबा िा विशषे साधायण सबा फस्ने स्थान, लभतत य सभम सभेत तोकी सॊस्थाको 
साधायण सबाको सभऩणू ुऩदाधधकायीहरु य सदस्महरुराई विधानको दपा ११ (४) फभोम्जभ 
साधायण सबा िा विशषे साधायण सबा फस्ने सचूना हदइने छ । 

३. अविश्िासको प्रस्ताि भाधथ छरपरको प्रकिमा्- 
क. साधायण सबा अध्मऺता गने व्मम्क्तरे साधायण सबाभा उऩ-दपा १ फभोम्जभको 

प्रस्ताि ऩेश गन ुअनजभतत हदनेछ य प्रस्ताि ऩेश गने सदस्महरु भध्मे १ जनार े
अविश्िासको प्रस्ताि ल्माउनज ऩने काम ुसहहतको आफ्नो अलबभत सबा सभऺ 
प्रस्तजत गनेछ । 

ि. उऩ-दपा ३ (क) फभोम्जभ अविश्िासको प्रस्ताि, ऩऺका सदस्मरे आफ्नो अलबभत 
प्रस्तजत गयेऩतछ सो प्रस्ताि उऩय भत प्रकट गन ुचाहने फढीभा अन्म ततन जना 
सदस्महरुराई अध्मऺर ेअलबभत प्रकट गन ुअनजभतत हदन सक्नेछ । 

ग. उऩ-दपा (१) फभोम्जभ अविश्िासको प्रस्ताि जजन ऩदाधधकायीहरु विरुद्ध प्रस्तजत 
गरयएको हो, अध्मऺता गने व्मम्क्तरे ती ऩदाधधकायीहरुराई आफ्नो सपाई ऩेश 
गने भौकाको राधग आफ्नो बनाईहरु यािन् अनजभतत हदइने छ । 

 
४. अविश्िासको प्रस्ताि भाधथ तनणमु्- 

१. अविश्िासको प्रस्ताि उऩय आफ्नो बनाई प्रस्तजत गने िभ सभाप्त बएऩतछ 
अध्मऺता गने व्मम्क्तरे सो अविश्िासको प्रस्तािको िहजभत ऩऺ िा विऩऺभा छ 
बन्ने तनणमुको राधग देहाम फभोम्जभको कज न ैएक तरयका अऩनाई अविश्िासको 
प्रस्तािको तनणमुको घोषणा गनेछ । 
क. अविश्िासको प्रस्तािको ऩऺभा भत प्रकट गने एक सभहूभा य विऩऺभा 

भत प्रकट गने अको सभहूभा छज ट्माएय िा 
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ि. साधायण सबाका सदस्महरुराई अविश्िासको प्रस्तािको ऩऺ य विऩऺभा 
गोप्म भतदान गयाएय । 

२. साधायण सबाको कज र सदस्म सॊख्माको २/३ (दजई ततहाई) फहजभतरे अविश्िासको 
प्रस्ताि ऩारयत हजनेछ । त्मस्तो प्रस्ताि ऩारयत बएभा प्रस्तावित ऩदका व्मम्क्तहरु 
ऩद भजक्त हजनेछन ्। 

३. तनिाुधचत बएको ६ भहहना नऩजगी िा प्रस्ताि विपर बएको ६ भहहना नऩजगी 
त्मस्तो व्मम्क्त उऩय ऩजन् अविश्िासको प्रस्ताि ल्माउन ऩाइने छैन । 

 
२६. विधान सॊशोधन्- साधायण सबाफाट कज र सदस्म सॊख्माको २/३ (दजई ततहाई) साधायण सबा 

सदस्महरुर ेअनजभोदन गये ऩश्चात भात्र सॊस्थाको कज न ैदपा सॊशोधन िा िायेजको राधग स्थानीम 
अधधकायी सभऺ लसपारयस गयी ऩठाउनज ऩनेछ । स्थानीम अधधकायीफाट स्िीकृत बए ऩश्चात भात्र 
सॊस्थाको कज न ैदपा सॊशोधन िा िायेज बएको भातनने छ । 

 
२७. तनमभ फनाउन सक्ने्- 

क. सॊस्थार ेआफ्नो काम ुसभऩादन गने सन्दबभुा आिश्मक तनमभ फनाउन सक्नछे य सो 
तनमभ साधायण सबाफाट ऩारयत गयाई रागज हजनेछ य स्थानीम अधधकायीराई सो को 
जानकायी हदनज ऩनेछ । 

ि. मो विधान य विधान अन्तगतु फनेको तनमभको अधीनभा यही सॊस्थाको काम ुसञ्चारन य 
उद्देश्म कामाुन्िमनका राधग काम ु सलभततर े कभचुायी व्मिस्था य आधथकु प्रशासन 
सभफन्धी वितनमभ फनाई राग ू गन ु सक्नेछ । त्मस्तो वितनमभहरु साधायण सबाफाट 
अनजभोदन गयाउनज ऩनेछ । 

 
२८. कभचुायीको व्मिस्था्- 

क. सॊस्थाको दैतनक काम ुसञ्चारन य मोजना तथा कामिुभ सञ्चारनको राधग कभचुायी 
दयिन्दी लसजनुा, ऩारयश्रलभक, बत्ता तथा अन्म सजविधा य कभचुायीको सेिा शतहुरु 
अऩनाउनज ऩने कामवुिधध तोककए फभोम्जभ हजनेछ । 

ि. सॊस्थार े विदेशी सहमोग प्राप्त गयी सॊस्थाको सञ्चारन एिॊ कामाुन्िमन गन ु विदेशी 
सल्राहकाय िा स्िमॊ सेिक यािने् अिस्था बएभा तनजरे काभ गने अिधध ऩजयम्ाउन ेसेिा, 
काभको औधचत्म, सजविधा य ततनको मोग्मता सभेतको विियण स्थानीम अधधकायी, म्जल्रा 
विकास सलभतत य सभाज कल्माण ऩरयषद्भा सभेत जानकायी गयाइने छ । 

 
२९. सॊस्था िायेजी्- 

१. साधायण सबार ेआिश्मक देिेभा विशषे प्रस्ताि ऩारयत गयी सॊस्था िायेजी गन ुसक्नेछ । 
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२. उऩदपा १ फभोम्जभ सॊस्थाको िायेजीको प्रस्ताि ऩारयत गदाु साधायण सबार ेिायेजीको 
काभका राधग रेिा ऩयीऺकहरु तनमजक्त गन ुसक्नेछन ्। 

३. उऩदपा २ फभोम्जभ तनमजक्त लरम्क्िडटेय य रेिा ऩयीऺकहरुको ऩारयश्रलभक साधायण 
सबारे तोककहदए फभोम्जभ हजनेछ । 

४. मसयी कायणिश सॊस्था विघटन बई िायेज बएभा सॊस्थाको दातमत्िको पयपायक गयी 
फाॉकी यहने सभऩणू ुजामजेथा स्ित् स्थानीम सयकायको हजनेछ । 

 
३०. व्माख्मा्- मो विधान य विधान अन्तगतु फनेको तनमभ वितनमभको व्माख्मा गने अधधकाय काम ु

सलभततराई  
हजनेछ । 

 
३१. गोप्मता बॊग गन ुनहजने्- मस सॊस्थाका कज नऩैतन ऩदाधधकायी िा सदस्मरे सॊस्थाको अहहत हजने 

काम ुगनज ुहजदैन । काम ुसलभततका ऩदाधधकायी िा साधायण सबाका सदस्महरुको फठैक िा सधायण 
सबाभा असभ्म य अशल्रर शब्दको प्रमोग गन ुऩाईने छैन । 

 
३२. ऐन अनजसाय हजने्- मस विधानभा उल्रेि नबएका कज याहरु काननू फभोम्जभ हजनेछ य सॊस्था दता ु

ऐन, तनभम य प्रचलरत काननूसॉग फाखझन गएभा फाखझएको हदसभभ स्ित् तनष्कृम हजनेछन ्। 
 
३३. तनदेशनको ऩारना्- नेऩार सयकाय िा स्थानीम अधधकायीरे सभम सभमभा हदएको तनदेशनको 

ऩारना गनज ुसॊस्थाको कतवु्म हजनेछ । 
 
३४. तदथ ुसलभतत्- 

१. मो सॊस्था स्थाऩना गयी दता ुगयाउनको राधग गहठत तदथ ुसलभततर े सॊस्था दता ुबएको 
लभततर े६ भहहनालबत्र साधायण सबा फोराई विधान अनजसायको तनिाुचन सलभततको गठन 
गयी नमाॉ काम ुसलभततको तनिाुचन गयाउनेछ य सो को जानकायी स्थानीम अधधकायीराई 
हदइने छ । 

२. प्रथभ ऩटक तनिाुचन सभऩन्न नबएसभभको अिस्थाभा काम ु सलभततर े गयेका काभ 
कायिाहीहरु मस ैविधान सयह बएको भातनने छ । 
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अनजसधूच-१ 
 

सॊस्थाको छाऩ य धचन्हको विियण 
 
 
 
 

  
 


