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तामाकोशी गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशशत 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड १ संख्या १० लमलत २०७८।०१।२२ 
भाग १ 

तामाकोशी गाउँपालिका 
नपेािको संविधानको धारा २२२ को उपधारा (१) बमोशजमको गाउँसभािे बनाएको ति िेशखए 

बमोशजमको ऐन सिवसाधारणको जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको छ ।   
 सम्ित ्२०७८ सािको ऐन संख्या २ 

 

तामाकोशी गाउँपालिका संस्था दताव ऐन,  २०७८ 

प्रस्तािना : नपेािको संविधानिे आलथवक,समनाता, समवृि र सामाशजक न्याय सलुनशित गनव समानपुालतक, 
समािेशी र सहभालगतामूिक लसिान्तका आधारमा समतामूिक समाजको लनमावण गनव गरेको संकल्पको 
सन्दभवमा नेपािको संविधानको धारा २६६ प्रदत्त अलधकार प्रयोग गरी ,स्थानीय सरकार सञ्चािन 
(संशोधनसवहत) ऐन , २०७४ को दफा ११ (४) खण्ड (ठ) (२) िे लनर्दवष्ट गरेको स्थानीय स्तरका 
संघ संस्था दताव तथा निीकरण सम्बन्धी अलधकार क्षेत्र लभत्र रही स्थानीयस्तरको सामाशजक, धालमवक 
सावहशययक, साँस्कृलतक बैज्ञालनक, शैशक्षक बौविक, शारीररक, आलथवक, सामदुावयक अध्ययन केन्र, 
खेिकुद, परोपकारी तथा एल्मनुाई, टोि विकास संस्था,क्िब तथा उपभोक्ता सलमलतहरु समेतको स्थापना 
, दताव निीकरण गने विकास संस्था,क्िब तथा उपभोक्ता सलमलतहरु समेतको स्थापना,दताव तथा निीकरण 
गने तामाकोशी गाउँपालिकाको आठौँ गाउँसभािे यो ऐन बनाई िागूगरेको छ । 

१ संशक्षप्त नाम विस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “तामाकोशी गाउँपालिकाको संस्था दताव ऐन, 
२०७८” रहेको छ  

२ यो ऐन तामाकोशी गाउँपालिका क्षेत्र भर िाग ुहनुेछ । 
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३ यो ऐन सभािे पाररत गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशशत भएको लमलत देशख िाग ुहनुेछ । 

२ पररभाषा : विषय िा प्रसङगिे अको अथव निागेमा यस ऐनमा  

क) “गाउँपालिका” भन्नािे तामाकोशी गाउँपालिका सम्झन ुपदवछ  

ख) “संस्था” भन्नािे सामाशजक, धालमवक, सावहशययक, साँस्कृलतक, बैज्ञालनक, शैशक्षक, बौविक, शारीररक 
,आलथवक व्यिसावयक तथा परोपकारी कायवहरुको विकास तथा विस्तार गने उदेश्यिे स्थापना 
भएको गैरनाफामूिक संघ संस्था क्िब मण्डि पररषद अध्ययन केन्र िगाय सम्झन ुपछव र 
सो शव्दिे विकाश लनमावणसंग उदेश्यिे स्थापना भएको टोि विकास सलमलत समेतिाई जनाउँछ 
।  

ग) “प्रमखु” भन्नािे गाउँपालिका अध्यक्ष सम्झन ुपदवछ 

घ) “स्थानीय अलधकारी” भन्नािे गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत िा संघसंस्थाको लनयमन 
गनव तोकेको शाखाको प्रमखु ( अलधकृत ) सम्झन ुपदवछ । 

ङ) “सञ्चािन सलमलत” भन्नािे संस्थाको विधान अनसुार यस ऐन अन्तगवत बनेको लनयममा तोवकए 
बमोशजम सम्झन ुपदवछ । 

च) “ अन्तराविय गैरसरकारी संस्था” भन्नािे अन्य रािमा दताव भई प्रचलितकाननु बमोशजम अनमुलत 
लिई काम गने संस्थािाई सम्झन ुपदवछ ।  

छ) “कायव सलमलत” भन्नािे संस्थाको विधान अनसुार गठन भएको प्रिन्ध सलमलत सम्झन ुपदवछ । 

ज) “न्यावयक सलमलत” भन्नािे नेपािको संविधानमा व्यिस्था भए बमोशजम तामाकोशी गाउपालिकाको 
सलमलत सम्झन ुपदवछ । 

झ) “विधान” भन्नािे यो ऐन अनसुार स्थावपत हनुे अनसूुची ३ बमोशजमको नमूना विधान अनसुार 
बनेको संस्थाको विधान भने्न सम्झन ुपदवछ । 

३ दताव नगरी संस्था खोल्न नहनु े:  (१) यस ऐन बमोशजम दताव नगरी कसैिे पलन  तामाकोशी 
गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र संस्थाको स्थापना गनव हदैुन । 

(२) संविधान र प्रचलित काननुिे लनषधे गरेका कुनै पलन कायव गने उदेश्य भएको संस्था दताव 
गररने छैन तर यस दफाको प्रलतकूि हनुेगरी दताव भएमा ययस्तो संस्थाको दताव स्ित: बदर हनुेछ 
। 

४ संस्थाको दताव : (१) संस्था स्थापना गनव चाहने कुनै सात जना िा सो भन्दा बढी व्यशक्तहरुिे 
संस्था सम्बन्धी देहायको वििरण खिुाई संस्थाको विधानको एक प्रलत र तोवकएको दस्तरु सवहत 
स्थानीय अलधकारी समक्ष लनिेदन र्दन ुपनेछ : 
क संस्थाको नाम 
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ख उदेश्य कायव वििरण तथा कायवक्षेत्र संस्थाको विधान  

ख सञ्चािक सलमलतका सदस्यहरुको नागररकताको प्रलतलिवप  

ग संस्थाको नामकरण गरी दताव लनणवय गररएको बैठक प्रलतलिवप  

घ संस्थाको कायाविय रहने स्थानको ठेगाना घरको वििरण सम्पकव  नं  

ङ सम्बशन्धत िडा कायावियको लसफाररस  

 

२ कुनै पलन संस्था दताव गदाव कायव सलमलतको गठन देहायका आधारमा हनु ुपनेछ :  

(क) कशम्तमा एक लतहाई मवहिा हनु ुपने  

(ख)  समािेशी लसिान्त अििम्िन गने पने  

(ग) अध्यक्ष, सशचि र कोषध्यक्षमध्ये कशम्तमा एक पदमा मवहिा हनुपुने ।  

३ उपदफा (१) बमोशजमको लनिेदन प्राप्त भएपलछ स्थानीय अलधकारीिे आिश्यक जाँचबझु गरी 
संस्था दताव गनव उशचत ठानेमा संस्था दताव गरी दतावको प्रमाण पत्र र्दनेछन । 

४ स्थानीय अलधकारीिे कुनै संस्था दताव नगने लनणवय गरेमा ययसको सूचना लनिेदकिाई कारण 
खिुाइ र्दनपुनेछ र लनिेदकिाई शचत्त नबझेुको अिस्थामा लनिेदकिे सूचना प्राप्त गरेको लमलतिे 
पैशत्तस र्दनलभत्र ययस्तो लनणवय उपर प्रमखु समक्ष उजरु गनव सक्नेछ । 

५ उपदफा (४) बमशजम उजरु प्राप्त भएपलछ प्रमखुिे जाँचबझु गरी ययस्तो संस्था दताव गनव मनालसि 
ठहराएमा  स्थानीय अलधकारीिाई लिशखत आदेश र्दन सक्नेछ र ययस्तो आदेश भएपलछ स्थानीय 
अलधकाररिे संस्था दताव गररर्दन ुपनेछ ।  

६ यस दफा बमोशजमको लनिेदन, प्रमाणपत्रको ढाँचा, अविलध, निीकरण र निीकरण दस्तरु तोवकए 
बमोशजम हनुेछ ।  

५ संस्था सूचीकृत गने (१) नेपाि सरकार िा अन्य स्थानीय तह लनकायमा दताव भै यस गाउँपालिका 
लभत्र कायवक्रम सञ्चािन गनव िा शाखा विस्तार गनव इच्छुक संघ संस्थािे सूशचकृत हनु तोवकएको 
दस्तरु सवहत देहायको वििरण खिुाई स्थानीय अलधकारी समक्ष लनिेदन र्दन ुपनेछ : 

क) स्थानीय तह िा अन्य लनकायमा दताव भएको प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप  

ख) अशघल्िो आ ब को िेखा परीक्षण प्रलतिेदनको प्रलतलिवप  

ग) अलिम आयकर दताव प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप  

घ) संस्थाको कायव क्षेत्र विस्तार सञ्चािक सलमलतिे गरेको लनणवय प्रलतलिवप  
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ङ)  सञ्चािन गररने कायवक्रमको प्रस्तािना । 

   (२) उपदफा (१) बमोशजम सूचीकृत हनु लनिेदन प्राप्त भएपलछ स्थानीय अलधकारीिे आिश्यक 
जाँचबझु गरी संस्था    सूचीकृत गनव उपयकु्त ठानेमा स्िीकृलतका िालग कायवपालिका बैठकमा पेश 
गनुव पनेछ । 

    (३) उपदफा (२) बमोशजम कायवपालिका बैठकबाट संस्था सूचीकृत लनणवय भएको ७ (सात) र्दन 
लभत्र स्थानीय अलधकारीिे संस्था सूचीकृतको प्रमाणपत्र उपिब्ध गराउन ुपदवछ । 

     (४) यस दफा अन्तगवत र्दइने प्रमाण पत्रको ढाँचा तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

६ सस्था निीकरण  (१) यस ऐनको दफा ४ बमोशजम दताव भएका र दफा ५ बमोशजम सूचीकृत 
भएका संस्थािे देहायका वििरण खिुाइ तोवकएको दस्तरु सवहत आलथवक िषव समाप्त भएको 
लमलतिे चार मवहनालभत्र निीकरणका िालग संस्था दताव अलधकारी समक्ष लनिेदन र्दन ुपनेछ :  

निीकरणका िालग आिश्यक कागजपत्र देहाय बमोशजम रहेको छ : 

(क) संस्था दतावको प्रमाण पत्र  

(ख)  अशघल्िो आ ब को िेखा परीक्षण प्रलतिेदनको प्रलतलिवप  

(ग) निीकरण भएको अलिम आयकर दताव प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप  

(२) उपदफा (१) बमोशजम निीकरण हनु लनिेदन प्राप्त भएपलछ संस्था दताव अलधकारीिे आिश्यक 
जाँचबझु गरी संस्था निीकरण गनेछ । तर उपदफा (१) बमोशजमका कागजातका प्रलतलिवप 
पेश नगरी निीकरण गररने छैन । 

(३) निीकरण दस्तरु गाउँपालिकािे तोके बमोशजम हनुेछ । 

 

७ संगर्ठत संस्था मालनन े:  

(१) यस ऐन अन्तगवत दताव भएका प्रययेक संस्था अविलछन्न उत्तरालधकारीिािा स्िशालसत र संगर्ठत 
संस्था हनुेछ । सो संस्थाको सबै कामको लनलमत्त आफ्नो छुटै्ट छाप हनुेछ । 

(२) संस्थािे व्यशक्त सरह चि अचि सम्पशत्त प्राप्त गनव उपभोग गनव र बेचविखन गनव सक्नेछ । 

(३) संस्थािे व्यशक्त सरह आफ्नो नामबाट संिैधालनक तथा काननुी अलधकार प्रयोग गनव सक्नेछ । 

८ संस्थाको सम्पशत्त : (१) संस्थाको पदालधकारी सदस्य िा कमवचारी िगायत कुनै व्यशक्तिे 
संस्थाको विधान विरुि संस्थाको कुनै सम्पशत्त दरुुपयोग गरेमा कब्जा गरेमा िा रोक्का राखेमा 
स्थानीय अलधकारीिे कायवपालिकाको बैठकमा पेश गरी कायववपिकाको लनणवय बमोशजम ययस्तो 
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सम्पशत्तको दरुुपयोग गने कब्जा िा रोक्का राख्नबेाट लिइ संस्थािाइ वफताव बझुाइर्दन सक्नेछ 
। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको संस्थाको सम्पशत्त वफताव गने गरी कायववपिकाको लनणवय बमोशजम 
भएको कारबाहीमा शचत्त नबझु्ने व्यशक्तिे ३५ र्दन लभत्र शजल्िा अदाि समक्ष पनुरािेदन र्दन 
सक्नेछ । 
(३) संस्थाको सदस्य िा कमवचारी िगायत अन्य कुनै व्यशक्तिे संस्थाको कुनै सम्पशत्त िा 
लिशखत  िा प्रलतष्ठा विरुि कुनै अपराध िा प्रचलित काननु विपररतको कायव गरेमा संस्थाको 
कुनै सदस्य िा कमवचारीिे प्रचलित काननु बमोशजम मिुको कारबाही चिाउन गाउँपालिको 
न्यावयक सलमलत समक्ष उजरुी र्दन सक्नेछ । 

 

९ संस्थाको उदेश्यहरुमा हेरफेर  (१) संस्थाको उदेश्यहरुमा हेरफेर गनव आिश्यक देखेमा िा 
संस्थािाई अको संस्थामा गाभ्न उशचत देखेमा सो संस्थाको सञ्चािन सलमलतिे तत सम्बशन्ध 
प्रस्ताि तयार गरी सो प्रस्ताि उपर छिफि गनव संस्थाको विधान बमोशजम साधारण सभा 
बोिाउनपुनेछ । 

(२) साधारण सभामा उपशस्थत भएका जम्मा सदस्य संख्याको दईु लतहाइ सदस्यहरुिे प्रस्तािना 
समथवन जनाएमा सो प्रस्ताि साधारण सभाबाट पाररत भएको मालननेछ तर सो प्रस्ताि िाग ुगनव 
प्रमखुको पूिव शस्िकृलत लिनपुनेछ । 

१० दताव नभई स्थापना भएका संस्थािे दताव गने  (१) यो ऐन प्रारभ्भ हनुभुन्दा अशघ प्रचलित 
काननु बमोशजम दताव नभई स्थापना भएका संस्थाहरुिे पलन यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतिे ३ मवहना 
लभत्र यो ऐन बमोशजम संस्था दताव गनुवपनेछ । 

(२) यस अशघ संशघय ऐन बमोशजम दताव भएका यस गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका संघसंस्थाहरुिे यो 
ऐन प्रारम्भ भएको लमलतिे ६ मवहना लभत्रमा यस गाउँपालिकामा आफ्नो प्रमाशणत विधान एक प्रलत 
संिग्न गरी तोकीएको दस्तरु लतरी अद्यािलधक गराउन ुपनेछ । 

(३) स्िीकृलत नलिई कायव गनव नपाईने संघीय एब प्रदेश काननु बमोशजम दताव भएका संस्थाहरु िा 
राविय अन्तराविय गैर सरकारी संस्थाहरुिे यस गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र सेिा क्षते्र लनधावरण गरी कायव 
गनव आएको अिस्थामा गाउँपालिकाको पूिव शस्िकृलत लिनपुनेछ  

११ आलथवक कारोिारको वििरण पठाउन ुपने (१) कुनै संस्थाको कायव सलमलतिे आफ्नो संस्थाको 
िेखाको वििरण िेखापरीक्षणको प्रलतिेदन सवहत प्रययेक िषव गाउँपालिकामा पठाउन ुपनेछ । 

    १२ िेखा जाचँ गने : (१) गाउँपालिकािे आिश्यक देखेमा संस्थाको वहसाब आफुिे लनयकु्त 
गरेको िेखा विज्ञ िा अलधकृत िारा परीक्षण गराउन सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोशजम िेखा परीक्षण गराए िापत गाउँपालिकािे परीक्षण जाँचबाट देशखन 
आएको संस्थाको मौज्दात रकमको सयकडा (३) प्रलतशतिे नबढाई लनधावररत गरेको दस्तरु 
असिु गरी लिन सक्नेछ । 

(३) िेखा परीक्षण गने विज्ञ िा अलधकृतिे मागेको वििरण तथा कागजातपत्र िा सोधेको प्रश्नको 
जिाफ र्दन ुसंस्थाको पदालधकारी सदस्य र कमवचारीको कतवव्य हनुेछ ।  

(४)  िेखा जाँच गने अलधकारीिे स्थानीय अलधकारीिे तोवकर्दएको म्यादलभत्र वहसाब जाँचको 
प्रलतिेदन संस्था दताव अलधकारी समक्ष पेश गनुवपनेछ र सो प्रलतिेदनको आधारमा संस्थाको कुनै 
सम्पशत्त िा कुनै पदालधकारी सदस्य िा कमवचारीिे वहनालमना गरेको नोक्सान गरेको िा दरुुपयोग 
गरेको छ भने्न िागेमा स्थानीय  अलधकारीिे ययस्तो पदालधकारी, सदस्य िा कमवचारीबाट सो 
नोक्सानी असिु उपर गनव प्रचलित काननु बमोशजम कारबाही चिाउन सक्नेछ । 

(५) संस्थाको विशत्तय वििरण दोहोरो िेखा प्रणािी अनसुारको ढाँचामा राख्न ुपनेछ । 

(६) प्रचलित सािवजलनक खररद ऐनको प्रलतकुि हनुे गरी संस्थािे आलथवक कारोिार गने छैन । 

(७) तीन िषवसम्म िगातार निीकरण नगने र लनयलमत साधारण सभा नगने संस्था उपर संस्था दताव 
गने अलधकारीिे कारिाही गनव सक्नेछ र पाँच िषवसम्म नविकरण नगने संस्थाको सम्पशत्त संस्था 
दताव गने अलधकारीिे जफत गनव सक्नेछ ।  

(८) िेखा पररक्षण गने अलधकृतिे गाउँपालिकािे तोवक र्दएको म्याद लभत्र िेखा जाँचको प्रलतिेदन 
गाउँपालिकाका मक्ष पेश गनुव पनेछ र सो प्रलतिेदनको आधारमा संस्थाको कुनै सम्पशत्त सो 
संस्थािे कुनै पदालधकारी सदस्य िा कमवचारीिे वहनालमना गरेको नोक्सान गरेको िा दरुुपयोग 
गरेको छ भने्न गाउँ कायवपालिकािाई िागेमा लनजिे ययस्तो पदालधकारी सदस्य िा कमवचारीबाट 
सो हालन नोक्सानी असिु गनव प्रचलित काननु बमोशजम कारबाही चिाउन सक्नेछ । तर 
प्रचलित काननुिे सजाय समेत हनुे अपराध भएकोमा प्रचलित काननु बमोशजम मिुा चिाउन 
िगाउनेछ  

                तर प्रचलित काननुिे सजाय समेत हनुे अपराध भएकोमा प्रचलित काननु 
बमोशजम मिुा चिाउन सवकनेछ ।  

१३ लनदेशन र्दन े 

गाउँपालिकािे संस्थािाई आिश्यक लनदेशन र्दन सक्नेछ र ययस्तो लनदेशनको पािना गनुव सम्बशन्धत 
संस्थाको कतवव्य हनुेछ । 

१४ दण्ड सजाय 

(१) दफा ३ बमोशजम संस्था दताव नगराई संस्था गरेमा िा दफा ९ बमोशजम संस्था दताव िा सचुीकृत 
नगरी संस्था सञ्चािन गरेमा ययस्ता संस्थाका सञ्चािक सलमलतका सदस्यहरुिाई स्थानीय 
अलधकारीिे जनही बीस हजार सम्म जररिाना गनव सक्नेछ । 
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(२) दफा ११ बमोशजम िेखाको वििरण नपठाएमा सञ्चािक सलमलतका सदस्यहरुिाई जनही लबस 
हजार रुयैया सम्म जररिाना गनव सक्नेछ  

(३) उपदफा बमोशजम वहसाब जाँच गने सम्बशन्धत अलधकृतिे मागेको वििरण तथा कागजपत्रहरु 
िा सोधेको प्रश्नको जिाफ नर्दने सम्बशन्धत पदालधकारी सदस्य िा कमवचारीिाई गाउँपालिकािे ५ 
हजार रुपैया सम्म जररिाना गनव सक्नेछ ।  

(३) दफा १० बमोशजम प्रमखुको शस्िकृत नलिई संस्थाको उदेश्यमा हेरफेर गरेमा िा अको संस्था 
लसत गालभएमा िा संस्थािे आफ्नो उदेश्यको प्रलतकुि हनुे गरी काम कारबाही गरेमा िा नेपाि 
सरकार प्रदेश सरकार र गाउँपालिकािे र्दएको लनदेशनको पािना नगरेमा गाउँपालिकािे ययस्ता 
संस्थाको दताव लनिम्िन गनव िा खारेज गनव सक्नेछ । 

 

१५ पनुरािेदन  

दफा १४ बमोशजम गाउँपालिकािे गरेको अशन्तम लनणवय उपर ३५ र्दन लभत्र तोवकएको शजल्िा 
अदाितमा पनुरािेदन िाग्नेछ । 

१६ संस्था विघटन िा खारेजी  : (१) संस्थाको विधानबमोशजम कायव सञ्चािन गनव नसकी िा अन्य 
कुनै कारणबस संस्था विघटन भएमा ययस्तो संस्थाको सम्पूणव जायजेथा गाउँपालिकाको 
स्िालमयिमा आउनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम विघटन भएको संस्थाको दावययिको हकमा सो संस्थाको जायजेथािे 
थामेसम्म ययस्तो दावययि गाउँपालिकािे व्यहोनेछ । 

१७ लनयमाििी बनाउन े अलधकार : यस ऐनको उदेश्य कायावन्ियन गनव गाउँकायवपालिकािे 
लनयमाििी बनाउन सक्नेछ । 

१७ अलधकार प्रययायोजन : यस ऐन िा ऐन अन्तगवत बनेका लनयमाििी बमोशजम प्राप्त 
अलधकारहरुमध्ये सबै िा कुनै अलधकार कायवपालिकािे सम्बशन्धत शाखाको कुनै अलधकृतिाई 
प्रययायोजन गनव सक्नेछ । 

प्रमाशणकरण लमलतिः २०७८।०१।३१ 

 

 

 
 

अनसूुची १ 
तामाकोशी गाउँपालिका 

आज्ञािे, 

लनमेष लमश्र 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत 
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गाउँकायवपालिकाको कायाविय 

बागमती प्रदेश दोिखा 
 

दताव नं……..                                                              लमलत : 
 

तामाकोशी गाउँपालिका िडा नं ………शस्थत ………………………………………………………………………………………मा 
स्थापना भएको ……………………………………………………………………………………………………………..संस्थािाई 
तामाकोशी गाउँकायवपालिकाको लमलत ………………………………………………………………….को लनणवय बमोशजम दताव 
गरी यो प्रमाण पत्र प्रदान भररएको छ ।  

 
 

                                                 प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनसूुची २ 
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संस्था दताव गने लनिेदनको नमनुा 
श्रीमान प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत ज्यू 

तामाकोशी गाउँपालिका 
जफे दोिखा 

श्री प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत ज्यू 

तामाकोशी गाउँपालिका जफे दोिखा  

 
                                 विषय : संस्था दताव गने सम्बन्धमा । 

 

उपरोक्त सम्बन्धमा यस गाउँपालिकाको िडा नं………… को………………………………………….                                  
टोिमा स्थापना गररएको……………………………………………संस्थािाई तामाकोशी गाउँपालिकाको कायावियमा 
दताव सचुी कृत गरी  र्दन ुहनु अनरुोध गदवछु । यस संस्थाको विधान र अन्य आिश्यक कागजात यसै 
लनिेदन साथ संिग्न गररएको छ ।  

 

                                                               लनिेदन  

                                                        
 

अध्यक्षको नाम  

प्रस्तावित संस्थाको नाम  

ठेगना  

(क) सम्बशन्धत िडाको लसफाररस  

(ख) कायवसलमलतका सदस्यहरुको नाम र ठेगना  

(ग) कायवसलमलत सदस्यहरुको नागररकताको प्रमाशणत प्रलतलिवप  

(घ) संस्थाको प्रमाशणत विधान  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनसूुची ३ 
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विधानको नमनुा 
 

…………………………………………..संस्थाको विधान २०७ 

प्रस्तािना  

संस्था दताव गनुवको औशचयय पी णव पषृ्ठभी लम चार हरफमा 
जोडन…………………………………………………………………….सामाशजक आलथवक रुपमा सशक्त सभ्य र  सी संस्कृत 
समाजको लनमावण गने तथा मानि विकासमा जटु्न े उदेश्य लिई  यस संस्थाको सञ्चािनका िालग                                                 
संस्था २०७ को विधान तामाकोशी गाउँपालिकाको संस्था दताव ऐन २०७८ को अलधनमा रवह तजुवमा गररएको 
छ ।  

 

पररच्छेद १ 

                                                                                     प्रारम्भ 

१ संस्थाको नाम : …………………………………………………………………………………………………हनुेछ । अंिजीमा 
यसिाइ ………………………………………….. भलनन ेछ । 

(क) संस्थाको कायाविय रहेन ठेगी ना : यस संस्थाको कायाविय 
………………………………………………………………… मा………………………………………………………………….रहनेछ 
।  
(ख) संस्थाको कायवके्षत्र : यस संस्थाको कायवके्षत्र प्रारशभ्भक रुपमा तामाकोशी गाउँपालिका लभत्र हनुेछ 
। प्रचलित काननुको री त पयुावइ सम्बशन्धत स्थानीय तहको पी िव स्िी कृलत लिई नेपािको जनुसकैु 
स्थानमा पलन शाखा कायाविय खोलि कायव सञ्चािन गने सवकनछे । 

२ पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गिे अको अथव निागेमा  

(क) “संस्था” भन्नािे…………………………………………………………………………………………िाई सशम्झन ुपछव ।  

(ख) “विधान” भन्नािे …………………………………………………………………………………………………… को 
विधानिाई सशम्झन ुपछव ।  

(ग) “सलमलत” भन्नािे यसै विधानको दफा १२ बमोशजम गर्ठत कायव सलमलततिाई सशम्झन ुपदवछ ।  

(घ) “सभा” भन्नािे यस विधान अनसुार बने्न साधरणसभा र विशेष साधारण सभािाई सशम्झन ुपछव । 

(ङ) “पदालधकारी” भन्नािे यस विधान अन्तगवत बने्न लनयम विलनयमिाई जनाउछ । 

(च) “तोवकए िा तोवकए बमोशजम” भन्नािे योर यस विधान अन्तगवत बनकेो लनयम विलनयममा तोवकए 
बमोशजम हनुेछ । 

(छ) “स्थानीय सरकार” भन्नािे तामाकोशी गाउँपालिकािाई सम्झन ुपनेछ । 

(ज) “स्थानीय अलधकारी” भन्नािे गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिाई जनाउँदछ । 

(झ) “सल्िाहकार” भन्नािे यस विधान अन्तगवत कायवसलमलतिे लनयशुक्त गने सल्िाहकारिाई जनाउने छ 
। 

(ञ) “सदस्य” भन्नािे यस संस्थाको कुनैपलन सदस्यिाई जनाउने छ । 
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(ट) “ऐन” भन्नािे तामाकोशी गाउँपालिका संस्था दताव ऐन २०७८ िाई जनाउँछ । 

३ संस्थाको छाप र शचन्ह : संस्थाको एउटा छुटै्ट छाप र शचन्न हनुेछ। संस्थाको नाम छाप र शचन्न पी िव दताव 
कुनै संस्थासंग मेि खाएमा संसोधनको प्रवक्रयाद्वारा तरुुन्त संसोधन गररनेछ ।  

पररच्छेद २ 

उदेश्य 

४ संस्थाको उदेश्य : यस संस्थाको उदेश्य देहाय बमोशजम हनुेछ :  

(क) यो संस्था मनुाफा रवहत जनकल्याणकारी तथा जनवहतकारी संस्था हनुेछ । 

(ख)  …………………………………………………………………………………………………… 
(ग) ……………………………………………………………………………………………………… 
(घ) ……………………………………………………………………………………………………….. 
(ङ) ………………………………………………………………………………………………………… 

५ संस्थाको उदेश्य प्राप्त गनव गररन ेकामहरु  

(क) संस्थािे प्रचलित नेपाि काननु बमोशजम सम्बशन्धत लनकायबाट अनमुलत िा इजाजत प्राप्त गरी मात्र 
उपरोक्त उदेश्य कायावन्ियन गनेछ । 

(ख) संस्थािाई आिश्यक पने भिन लनमावण गने िा भाडामा िा लिजमा लिने र क्म्यटुर टेलिफोन टाईप 
राईडर फ्याक्स जस्ता कायाविय सामान तथा सिारी साधन खररद गनेछ िा भाडामा लिई प्रयोग गनेछ 
। 

(ग) संस्थािाई आिश्यक पने कमवचारी लनयशुक्त गने तथा लतनको सेिाका शतवहरु लनधावरण गनेछ ।  

(घ) संस्थामा प्राप्त रकम बैँकमा जम्मा गरी बैँक खाता सञ्चािन गनेछ ।  

(ङ) विलभन्न सरकारी तथा गैह्र सरकारी संघ संस्थाहरुसँग संस्थाको उदेश्यसँग लमल्ने प्रकृलतका कायवक्रममा 
सहकायव गनव सवकने छ ।     

पररच्छेद ३ 

सदस्यता सम्बशन्ध व्यिस्था 
६ सदस्यताको िगीकरण : यस संस्थामा देहाय बमोशजम ४ प्रकारका सदस्यहरुको िलगवकरण गररएको 
छ : 
(क) साधारण सदस्य : यस विधानको दफा ७  बमोशजम योग्यता पगेुको कुनै पलन नेपाि नागररकिे 

तोवकएको प्रकृया अन्तगवत रवह आिेदन गरेमा संस्थाको सदस्यता प्राप्त गने व्यशक्तहरु साधारण 
सदस्य हनुे छन।्  

(ख) आजीिन सदस्य : संस्थाको विकासको िालग विशषे सहयोग दान पयुावउन ेव्यशक्तिाई तोवकएको 
प्रकृया अन्तगवत आजी िन सदस्य प्रदान गररनछे ।   

(ग) संस्थापक सदस्य : यस संस्था दताव हुदँाको बखतका संगर्ठत भई वक्रयाशशि भएका सदस्यहरु 
हनुेछन  । 

(घ) मानाथव सदस्य : संस्थाको विकासको लनशम्त विशषे योगदान र्दएको िा र्दने छन भलन संस्थािे 
प्रदान गने मानाथव सदस्य । यस्तो सदस्यता प्राप्त गने व्यशक्तबाट कुनै शलु्क लिइने छैन । 
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लनजहरुिे संस्थाको लनिावचनमा उम्मेदबारी र्दन र मतालतकार प्रयोग गने पाउने छैनन ्। राय 
सल्िाह र सझुाि र्दन सक्नछेन ्। 

 

६ सदस्यता प्राप्त गनवको िालग आिश्यक योग्यता : 

यस………………………………………………….. को विधान र उदेश्यमा आस्था राख्न ेकुनै पलन जाती भाषी र धमव 
माने्न व्यशक्त जो १८ िषव परुा भएका नेपािी नागररकहरु यस संस्थाको सदस्य हनु पाउने छन । साथै उक्त 
व्यशक्तको मानलसक शस्थलत र्ठक भएको र संस्था वहत हनुे काम गरेको हनुपुनेछ । नैलतक पतन देशखन े
फौजदारी अलभयोगमा सजाय नपाएको व्यशक्त हनुपुनेछ । 

७ संस्थाको सदस्य लनयकु्त हनु िा िहाि रहन नसक्ने अिस्था : 
(१) देहायका कुनै पलन संस्थाको सदस्य पदमा लनयकु्त हनु सक्ने छैन ।  

(क) गैर नेपािी नागिीरक र नेपािी भएपलन १८ िषव परुा नगरेको  

(ख) मानलसक सन्तिुन ठीक नभएको िा अस्िस््य  

(ग) कुनै प्रकारको चोरी, ठगी, वकते िा जािसाजी गरेको िा आफ्नो शजम्माको धनमाि अनालधकृत तिरिे 
मासेको िा दरुुपयोग गरेको भ्रष्टाचार गरेको अलभयोगमा अदाितबाट कसरुदार ठहरी सजाय पाई सजाय 
पाएको १ िषव लभत्र सम्म 

(घ) सदस्यता शलु्क बझुाउन बाँकी भएको । 

८ देहायका अिस्थामा कुनै पलन व्यशक्त संस्थाको सदस्यमा िहाि रहन ेछैन : 
(क) उपदफा ८ (१) बमोशजम सदस्य पदमा लनयकु्त हनु नसक्ने भएमा,  
(ख) साधारणसभाबाट ७५ प्रलतशतको बहमुतिे संस्थाको सदस्य पदबाट हटाउने प्रस्ताि पास भएमा  

(ग) सदस्यिे आफ्नो पदबाट र्दएको राजीनामा शस्िकृत भएमा  

(घ) संस्थाको काम कािावहीमा बेइमानी िा बदलनयत गरेको कुरा अदाितबाट प्रमाशणत भएमा  

(ङ) यस विधान बमोशजम संस्थािे गनव नहनुे भनी तोवकएको कुनै कायव गरेमा  

कुनै व्यशक्तिाई संस्थाको सदस्यमा लनयशुक्त हनु िा िहाि रहन अयोग्य ठहराउने भन्दा अशघ संस्थािे 
लनजिाई सो कुराको सूचना र्दई सफाईको प्रमाण पेश गने मौका र्दन ुपनेछ । 

९ सदस्यता शलु्क र सदस्यता प्रदान गने विलध : 
(क) पररच्छेद नं ३ दफा ७ अनसुार योग्यता भई साधारण सदस्य हनु चाहनिेे संस्थाको लसफाररसमा 

सदस्यता प्रिेश शलु्क बापत रु ……….सवहत लनिेदन पत्र र्दएमा सदस्यता प्रदान गनव सवकन े 

(ख) साधारण सदस्यता िावषवक शलु्क रु ………………….. िाग्न े छ । जनु सकैु मवहनामा 
सदस्य…………बनेमा िा सदस्यता निी करण गरे पलन लनजिे बझुाएको शलु्क ययसै सािको चैत्र 
मसान्त सम्मको िालग मात्र मान्य हनुछे । अको सािको िालग पनु: लनयमानसुार प्रययेक िषवको 
बैशाख……………..गते लभत्र सदस्य निी करण गररसक्न ुपनेछ । 

(ग) सदस्यता प्रदान गने सम्पणुव अलधकार कायव सलमलतमा रहने ५ तर यसिाई साधारण सभाबाट 
अनमुोदन हनु आिश्यक छ । 
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(घ) आजीिन सदस्यता प्रदान गनव लसफाररस कायव सलमलतिे गनेछ र यसबारे साधारण सभािे स्िी कृलत 
र्दन ुपनेछ । 

पररच्छेद ४ 

साधारण सभा तथा बैठक सम्बशन्ध व्यिस्था 
१० संस्थाको सभा बोिाउन ेतररका र सभाका िालग र्दनपुने सूचना सम्बशन्ध कुराहरु : 
(१) यस संस्थाको साधारण सभा देहाय बमोशजम हनुेछ :  

(क) िावषवक साधारण सभा : िषवको एक पटक िावषवक साधारण सभा बस्ने छ । 

(ख) विशेष साधारण सभा : संस्थाको कुि सदस्य संख्याको १।४ (एक चौथाई) सदस्यहरुिे कारण जनाई 
विशेष साधारण सभा माग गरेमा विशषे साधारण सभा कायवसलमलतिे कशम्तमा ७ र्दन लभत्र अलनिायव 
रुपमा बोिाउन ुपदवछ । तर साधारण सभा िा विशेष सभा बसेको छ मवहना लभत्र विशषे साधारण 
सभा बस्न सक्ने छैन । 

(२) यस संस्थाको प्रथम िावषवक साधारण सभा संस्थापन भएको आ ब समाप्त भएको लमलतिे ४ मवहना 
लभत्रमा गररनेछ र ययसपलछका िावषवक साधारण सभाहरु आलथवक िषव समाप्त भएको लमलतिे तीन लभत्र 
गररनेछ ।          

(३) यस संस्थाको िावषवक साधारण सभा गनवको िालग कशम्तमा १५ र्दन अगािै र विशषे साधारण सभा 
गनवका िालग कशम्तमा ७ र्दन अगािै सभा हनुे लमलत समय र स्थान छिफि गने विषय खोलि सबै 
साधारण सदस्यिाई सूचना र्दईने छ । 

(४) उपदफा (३) बमोशजम बोिाईएको साधारण सभामा विधानको दफा … बमोशजमको गणपरुक संख्या 
नपगुी सभा हनु नसकेमा कशम्तमा ७ र्दनको म्याद र्दई पनु: साधारण सभा बोिाईनछे । 

११ साधारण सभाको काम कतवव्य र अलधकार  

 

 
(क) कायव सलमलतिे पेश गरेका योजना कायवक्रमहरु िावषवक बजेट पाररत गने  

(ख)  िेखा परीक्षकबाट प्राप्त भएको िावषवक िेखा परीक्षण (प्रलतिेदन माथी छिफि गरी अनमुोदन गने र 
िेखा परीक्षण प्रलतिेदनबाट देशखएका अलनयलमता बेरुज ुरकमहरु माथी छिफि गरी लनयलमत गने 
नलमल्ने बेरुज ुरकमहरु अशिु उपर गरी फछवयौट गनवको िालग कायव सलमलतिाई लनदेशन र्दने ।   

(ग) कायव सलमलतको लनिावचन गने   

(घ) लबधानको अलधनमा रवह आिश्यक लनयमाििी शस्िकृत गने दरबशन्द सजृना गने पाररश्रलमक लनधावरण 
गने  

(ङ) लेख परीक्षक लनयकु्त गने  

(च) कायव सलमलतिाई आिश्यक लनदेशन र्दने । 

(छ) विधान बमोशजम अन्य कायव गने  

(ज) संस्थाको सिोच्च अंगको रुपमा रही आिश्यक कायव सम्पादन गने गराउने । 
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१२ कायव सलमलत : 
(क) कायव सलमलतको गठन साधारण सभाबाट हनुछे । तर प्रथम िावषवक साधारण सभा नभए सम्मको िालग 

लनम्न बमोशजम अध्यक्ष तथा सदस्य रहेको कायव सलमलत रहनेछ । कायवसलमलतको  ऐनको दफा ४ 
अनसुार आिश्यक पदालधकारी राशख तिको ढाँचामा हनु ुपनेछ । 

           १ अध्यक्ष            

           २ उपाध्यक्ष 

           ३ सशचि  

           ४ कोषाध्यक्ष 

           ५ सदस्य          ३०  (प्रलतशत समािेशी सवहत) 

(ख) कायव सलमलतको कायवकाि २ बषव हनुेछ । 

(ग) िावषवक साधारण सभा हनुभुन्दा अगािै कुनै सलमलतमा रहेको सदस्यको पद ररक्त हनु आएमा बाँकी 
अवधिक  िालग कायव सलमलतका सदस्यको लनयशुक्त कायव सलमलतद्वारा गनव सवकनेछ । कुनै सदस्यको 
पद विचमा ररक्त भएमा सो पदमा लनयकु्त भएको सदस्यको कायवकाि सो सदस्य जनु सदस्यको पद 
ररक्त भई लनयकु्त भएको सो सदस्यको बाँकी कायव काि सम्मका िालग मात्र हनुेछ । 

(घ) कायव सलमलतको बैठक आिश्यकता अनसुार कायव सलमलतको अध्यक्षिे बोिाउनेछ । जसमा सदस्य 
संख्याको ५१ प्रलतशत सदस्यिे माग गरेमा अध्यक्षिे कायव सलमलतको बैठक बोिाउनपुनेछ । 

(ङ) कायव सलमलतको बैठकमा सदस्य स्ियं उपशस्थत हनुपुनेछ । 

(च) सदस्यहरुको जम्मा संख्याको कशम्तमा ५१ प्रलतशत सदस्यहरु उपशस्थत नभई कायव सलमलतको बैठक 
हनुे छैन । 

(छ) कायव सलमलतको बैठकको अध्यक्षता सलमलतको अध्यक्षिे गनेछन । अध्यक्षको अनपुशस्थलतमा 
उपाध्यक्षिे र उपाध्यक्षको अनपुशस्थलतमा बैठकमा उपशस्थत सदस्यहरुिे छानेको जेष्ठ सदस्यिे 
अध्यक्षता गनेछ । 

(ज) कायव सलमलतको बैठकमा बहमुतको लनणवय मान्य हनुछे र मत बराबर भएमा अध्यक्षिे लनणावयक मत 
र्दन सक्नेछन । 

(झ) कायव सलमलतको बैठकमा छिफिमा भएको विषय र तयि सम्बन्धमा भएको लनणवयको वििरण 
(माइन्यटु) छुटै्ट वकताबमा िेखी राख्नपुनेछ र सो लनणवयको वििरणमा बैठकमा उपशस्थत सम्प णव 
सदस्यहरुको कशम्तमा ५१ प्रलतशतिे सवहिाई गणपरुक मालननेछ ।  

(ञ) संस्थािे गने भलनएको सम्पणुव कायव सलमलतको लनणवयबाट हनुेछ ।  

१३ कायव सलमलतको काम कतवव्य र अलधकार: कायव सलमलतको काम कतवव्य र अलधकार देहाय बमोशजम 
हनुेछ । 

(१) संस्थाको अगामी िषवको िावषवक कायवक्रम तथा अनमुालनत बजेट बनाई साधारण सभामा प्रस्ततु 
गने । 

(२) विधान बमोशजमको व्यिस्था पािना गरी साधारण सभाको लनणवय कायावन्ियन गने गराउने  
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(३) संस्थाको वहतमा हनुे कायवक्रमहरु सञ्चािन गने । 

(४) साधारण सभा प्रलत उत्तरदायी रहने । 

(५) संस्थाको उदेश्य प्राप्तीका िालग उपिब्ध साधन र श्रोतको अलधकतम उपयोग र प्रयोग गने  

(६) संस्थाको कायव सम्पादन गनव कायव योजना बनाउने श्रोत जटुाउन ेकायावन्ियन सपुररिेक्षण र 
अनगुमन गने 

(७) संस्थाको कोष र सम्पशत्त सरुशक्षत तररकािे राख्न िगाउन ेर बैक खाता खोिी संञ्चािन गने । 

(८) संस्थाको कमवचारीहरुको सेिा शतव र सवुिधा आदी सम्िन्धी  कमवचारी लनयमाििी बनाइ साधारण 
सभाबाट स्िीकृत गराई ल ग  गने गराउने । 

(९) संस्थाको नतेयृिदायी भ लमका लनिावह गने । 

पररच्छेद ५ 

पदालधकारीहरुको काम कतवव्य र अलधकार 

१४ पदालधकारीहरुको काम कतवव्य र अलधकार :  

१ अध्यक्षको काम कतवव्य अलधकार  

(क) सलमलत र सभाको बैठकको अध्यक्षता गने बैठक सञ्चािन गने 

(ख) लनणावयक मत र्दने । 

(ग) संस्थाको तफव बाट प्रलतलनलधयि गने िा प्रलतलनध तोक्ने । 

(घ) संस्थाको नतेयृि लिने  

(ङ)  आिश्यकता अनसुार बैठकहरु बोिाउन लनदेशन र्दने । 

(च) अन्य पदालधकारी एिं सदस्यहरुिाई कामको बाँडफाँड गने। 

(छ) अलभिेख प्रमाशणत गने 

२ उपाध्यक्षको काम कतवव्य अलधकार  

(क) अध्यक्षिाई सहयोग गने । 

(ख) अध्यक्षिे र्दएको शजम्बारी परुा गने । 

(ग) अध्यक्षको अनपुशस्थलतमा लनजको कायव गने । 

३ सशचिको काम कतवव्य र अलधकार 

(क) स्स्थाको सशचिाियको रेखदेख र संचािन गने 

(ख) अध्यक्षको लनदेशन अनसुार बैठक र सभा बोिाउने । 

(ग) अलभिेख सरुशक्षत राख्न े। 

(घ) अध्यक्षिे र्दएको अन्य शजम्मेिारी परुा गने  

४ कोषाध्यक्षको काम कतवव्य र अलधकार : 
(क) संस्थाको कोषको रेखदेख र संचािन गने । 

(ख) साधरण सभामा िावषवक कायवक्रम र बजेट पेस गने । 
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(ग) िेखा दरुुस्त राख्न े 

(घ) लनयलमत रुपमा बावषवक िेखा परीक्षण गराउने  

५ सदस्यहरुको काम कतवव्य र अलधकार : 
(क) सलमलतको बैठकमा सवक्रय सहभालगता जनाउन े। 

(ख) संस्थाको कायवमा रचनायमक भलुमकाको लनिावह गने । 
१५ गणपरुक संख्या : कुि सदस्य संख्याको ६० प्रलतशतको प्रलतलनलधयि हनु े गरी साधारण सदस्यहरु 

उपशस्थत नभई साधारण सभाको काम कारबाही हनु ेछैन । तर विधानको दफा ११ को उपदफा ४ 
मा उल्िेख भए बमोशजम पनु: बोिाईएको साधारण सभामा कुि संस्थापक संख्याको ५१ प्रलतशत 
प्रलतलनलधयि हनु ेगरी उपशस्थलत भएमा सभा गनव बाधा पनेछैन ।  

 

पररच्छेद ६ 

आलथवक व्यिस्था 
१६ संस्थाको कोष :  

(१) संस्थाको आफ्नो एउटा छुटै्ट कोष हनुेछ र सो कोषमा देहाय बमोशजम प्राप्त रकमहरु रहनेछन  

(क) सदसयता शलु्क िापत प्राप्त रकम  

(ख) कसैिे स्िेच्छािे र्दएको कायवक्रम िा अनदुान रकम  

(ग) स्थानीय लनकायबाट प्राप्त अनदुान िा सहयोग रकम । 

(घ) विदेशी संघसंस्थाबाट अनदुान रकम लिने भए संस्थािे नपेाि सरकार को शस्िकृत लिनेछ । 

१७ खाता संचािन : संस्थाको बैक खाता अध्यक्ष  कोषाध्यक्ष सवहतको संयकु्त दस्तखतबाट खाता संचािन 
हनुेछ । प्रचलित ऐन लनयम अनसुार खचव गने तथा खचवको शे्रस्ता राख्न ेव्यिस्था गररनेछ । 

 

१७ कोषको रकम खचव गने तररका : संस्थाको कोषमा जम्मा भएको रकम खचव गदाव देहाय बमोशजम तररका 
अपनाई खचव गररनेछ । 

क संस्थाको िावषवक बजेट योजना र कायवक्रम स्िीकृत नगरी कोषबाट खचव गनव सवकने छैन  
ख साधारण सभाबाट पाररत बजेट र कायवक्रमको अलधनमा रही कोषबाट खचव गनव सवकनछे । 

ग कोषबाट खचव भएको रकमको आलथवक प्रलतिेदन साधारण सभामा अलनिायव रुपिे पेश गनुव पनेछ । 

घ कोषको रकम खचव गदाव तोवकए बमोशजम खचव गनुवपने छ । 
१८ संस्थाको िेखा र िेखा पररक्षण : 

(१) संस्थाको आय व्ययको िेखा प्रचलित काननु बमोशजम राशखनछे । 

(२) संस्थाको िेखा परीक्षण प्रचलित काननु बमोशजम रशजष्टडव िेखा परीक्षकबाट हनुेछ । 

(३) नेपाि सरकार िा स्थानीय अलधकारीिे चाहेमा जनुसकैु बखत पलन संस्थाको वहसाब वकताब जाँच्न 
िा जचँाउन सक्नछेन । 
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(४) िेखा परीक्षकको लनयशुक्त िावषवक साधारण सभाबाट हनुेछ । प्रथम िावषवक साधारण सभा नभए सम्म 
िेखा परीक्षकको िावषवक प्रलतिेदन स्थानीय सरकार समाज कल्याण पररषद िगायत सम्बशन्धत 
लनकायमा पेश गररनछे । 

 

पररच्छेद ७ 

लनिावचन सम्बशन्ध व्यिस्था 
१९. लनिावचन सम्बन्धी व्यिस्था ःिः  
१. कायव सलमलतको लनिावचन प्रयोजनको िालग बढीमा ३ जनाको एक लनिावचन सलमलत कायव सलमलतको 
सहमलतिारा गठन गररने छ ।  
२. लनिावचन सलमलतिे प्रचलित कानूनको पररधी लभत्र रहेर लनिावचन कायवविलध आफै व्यिशस्थत गने 
छ ।  
३. लनिावचन सम्बन्धी वििाद उयपन्न भएमा वििादको टंुगो लनिावचन सलमलतिे गरेको लनणवय नै अशन्तम 
हनुे छ ।  
४. लनिावचन सम्पन्न भएको भोलिपल्ट लनिावचन सलमलतको स्ितिः लबघटन हनुछे ।  
 

२०. उमेदिार हनुे योग्यतािः कायव सलमलतको उम्मेदिार हनु देहाय बमोशजमको योग्यता पगेुको हनु ु
पनेछ। 

 क) विधानको दफा ७ को योग्यता पगेुको ।  
ख) संस्थाको सदस्यता निीकरण गरेको ।  
ग) संस्थािाई लतनुव पने दावययि परुा गरेको ।  
२१. अविश्वाससको प्रस्ताि ःिः  
१. अविश्वासको प्रस्ताि लिशखत रुपमा कुन कुन पदालधकारीको विरुिमा हो स्पष्ट खिुाई देहाय 
बमोशजमको रीत प¥ुयाई संस्थामा दताव गनुव पनेछ ।  
क) नेपािी भाषामा शशष्ट शव्दको प्रयोग गरी िेशखएको हनु ुपछव ।  
ख) प्रस्तािको लबषय स्पष्ट र व्यिहाररक हनु ुपछव । 

 ग) साधारण सभा सदस्यहरु मध्येबाट कम्तीमा १÷४ (एक चौथाई) सदस्यहरुको प्रष्ट नाम थर र 
ठेगाना सवहत खिुाई सही भएको हनु ुपछव ।  
२. उपदफा १ बमोशजम संस्थामा दताव भएको अविश्वासको प्रस्तािको स्पष्ट लबषय खिुाई साधारण 
सभा िा लबशषे साधारण सभा बस्ने स्थान, लमलत, समय समेत बमोशजम साधारण सभा िा लबशषे 
साधारण सभा बस्न ेसूचना र्दइने छ । 

 ३. अविश्वासको प्रस्ताि मालथ छिफिको प्रवक्रयािः  
क) साधारण सभामा अध्यक्षता गने व्यशक्तिे साधारण सभामा उप(दफा १ बमोशजमको प्रस्ताि पेश 
गनव अनमुलत र्दनछे र प्रस्ताि पेश गने सदस्यहरु मध्ये १ जनािे अविश्वासको प्रस्ताि ल्याउन ुपने 
कारण सवहतको आफ्नो अलभमत सभा समक्ष प्रस्ततु गने छ । 
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 ख) उप(दफा ३ (क ) बमोशजम अविश्वासको प्रस्ताि, पक्षका सदस्यिे आफ्नो अलभमत प्रस्ततु 
गरेपलछ सो प्रस्ताि उपर मत प्रकट गनव चाहने बवढमा अन्य तीन जना सदस्यहरुिाई अध्यक्षिे 
अलभमत प्रकट गनव अनमुलत र्दन सक्नेछ । 

 ग) उप(दफा (१) बमोशजम अविश्वासको प्रस्ताि जनु पदालधकारीहरु लबरुि प्रस्ततु गररएको हो, 
अध्यक्षता गने व्यशक्तिे ती पदालधकारीहरुिाई आफ्नो सफाई पेश गने मौकाको िालग आफ्नो 
भनाइहरु राख्न अनमुलत र्दईने छ ।  
२२. अविश्वासको प्रस्ताि मालथ लनणवयिः १. अविश्वासको प्रस्ताि उपर आफ्नो भनाई प्रस्ततु गने क्रम 
समाप्त भएपलछ अध्यक्षता गने व्यशक्तिे सो अविश्वासको प्रस्तािको बहमुत पक्ष िा विपक्षमा छ भने्न 
लनणवयको िालग देहाय बमोशजमको कुनै एक तररका अपनाई अविश्वासको प्रस्तािको लनणवयको घोषणा 
गने छ ।  
क) अविश्वासको प्रस्तािको पक्षमा मत प्रकट गने एक समहुमा र लबपक्षमा मत प्रकट गने अको 
समहुमा छुट्याएर िा  
ख) साधारण सभाका सदस्यहरुिाई अविश्वासको प्रस्तािको पक्ष र लबपक्षमा गोप्य मतदान गराएर 
।  
२. साधारण सभाको कुि सदस्य संख्याको २÷३ (दईु लतहाई) बहमुतिे अविश्वासको प्रस्ताि पाररत 
हनुे छ । ययस्तो प्रस्ताि पाररत भएमा प्रस्तावित पक्षका व्यशक्तहरु पद मकु्त हनुेछ्।  
३. लनिावशचत भएको ६ मवहना नपगुी िा प्रस्ताि विफि भएको ६ मवहना नपगुी ययस्तो व्यशक्त उपर 
पनुिः अविश्वासको प्रस्ताि ल्याउन पाइने छैन ।  
२३. लबधान संशोधनिः कुि सदस्य संख्याको २÷३ (दईु लतहाई) साधारण सभा सदस्यहरुिे अनमुोदन 
गरे पिात मात्र संस्थाको कुनै दफा संशोधन िा खारेजको िालग स्थानीय अलधकारी समक्ष लसफाररस 
गरी पठाउन ुपनेछ । स्थानीय अलधकारीबाट स्िीकृत भए पिात मात्र संस्थाको कुनै दफा संशोधन 
िा खारेज भएको मालननछे ।  
२४. लनयम बनाउन सक्न ेःिः 
 १. संस्थािे आफ्नो कायवसम्पादन गने सन्दभवमा आिश्यक लनयम बनाउन सक्नेछ र सो लनयम 
साधारण सभाबाट पाररत गराव िाग ुहनुेछ र स्थालनय अलधकारीिाई सो को जानकारी र्दन ुपनेछ ।  
२. यो लबधान र लबधान अन्र्तगत बनेको लनयमको अलधनमा रही संस्थाको कायव संचािन र उद्देश्य 
कायावन्ियनका िालग कायवसलमलतिे कमवचारी व्यिस्था र आलथवक प्रशासन सम्बन्धी विलनयम बनाई 
िागू गनव सक्नेछ । ययस्तो विलनयमहरु साधारण सभाबाट अनमुोदन गराउन ुपनेछ ।  
२५. कमवचारीको व्यिस्थािः 
(क) संस्थाको दैलनक कायव संचािन र योजना तथा कायवक्रम संचािनको िालग कमवचारी दरबन्दी 
लसजवना, पाररश्रलमक, भत्ता तथा अन्य सलुबधा र कमवचारीको सेिा शतवहरु अपनाउन ुपने कायवलबलध 
तोवकए बमोशजम हनुेछ ।  
(ख) संस्थािे विदेशी सहयोग प्राप्त गरी संस्थाको संचािन गने कायावन्ियन लबदशी सल्िाकार िा 
स्ियम ्सेिक राख्न ेअिस्था भएमा लनजिे काम गने अबलध प¥ुयाउने सेिा, कामको औशचयय, सलुबधा 
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र उलनहरुको योग्यता समेतको वििरण खोिी समाजकल्याण पररषदबाट स्िीकृलत लिईने छ र सोको 
वििरण स्थानीय अलधकारी, शजल्िा समन्िय सलमलतमा समेत अलनिायव रुपमा उपिव्ध गराईनेछ ।  
२६. संस्था खारेजीिः  
१. साधारण सभािे आिश्यक देखेमा विशषे प्रस्ताि पाररत गरी संस्था खारेजी गनव सक्नेछ । २. 
उपदफा १ बमोशजम संस्थाको खारेजीको प्रस्ताि पाररत गदाव साधारण सभािे खारेजीको कामका 
िालग एक िा एक भन्दा बढी लिशक्िडेटरहरु र संस्थाको वहसाि वकतािगनावको िालग एक िा एक 
भन्दा बढी िेखा परीक्षक लनयकु्त गनव सक्नछे्। 

 ३) उपदफा (२) बमोशजम लनयकु्त लिशक्िडेटर र िेखा परीक्षकहरुको पाररश्रलमक साधारण सभािे 
तोवकर्दए बमोशजम हनुेछ ।  
४) यसरी कारणबस संस्था लबघटन भई खारेज भएमा संस्थाको दावययिको फरफारक गरी बाँकी 
रहने सम्पूर्रणव जाय जेथा नेपाि सरकारको हनुेछ ।  
२७. व्याख्यािः यो विधान र लबधान अन्तरगत बनकेो लनयम विलनयमको व्याख्या गने अलधकार कायव 
सलमलतिाई हनुछे ।  
२८. गोप्यता भंग गनव नहनुिेः यस संस्थाका कुनै पलन पदालधकारी िा सदस्यिे संस्थाको अवहत हनु े
कायव गनुव हदैुन । कायव सलमलतका पदालधकारी िा साधारण सभाका सदस्यहरुिे बैठक िा साधारण 
सभामा असभ्य र अशिि शव्दको प्रयोग गनव पाईने छैन ।  
२९. ऐन अनसुार हनुिेः यस विधानमा उल्िेख नभएका कुराहरु काननु बमोशजम हनुछे र संस्था दताव 
ऐन लनयम, र प्रचलित कानून संग बाशझन गएमा बाशझएको हद सम्म स्ितिः लनष्कृय हनुेछन।्  
३०. लनदेशनको पािनािः नेपाि सरकार िा स्थालनय अलधकारीिे समय, समयमा र्दएको लनदेशनको 
पािना गनुव संस्थाको कतवव्य हनुेछ ।  
३१. तदथव सलमलतिः  
१.यो संस्था स्थापना गरी दताव गराउनकुो िालग गर्ठत तदथव सलमलतिे ६ मवहना लभत्र साधारण सभा 
बोिाई लबधान अनसुारको लनिावचन सलमलतको गठन गरी नयां कायव सलमलतको लनिावचन गराउने छ र 
सो को जानकारी स्थानीय अलधकारीिाई र्दइने छ ।  
२.प्रथम पटक लनिावचन सम्पन्न नभए सम्मको अिस्थामा कायव सलमलतिे गरेका काम कारबाहीहरु 
यसै लबधानसरह भएको मालननेछ । 

३२ संस्थापकहरुको मन्जरुी  हामी ................................ संस्थाका लनम्न संस्थापकहरु यस 
लबधान बमोशजम कायव गनव मञ्जुर भई लनम्न साक्षीको रोहबरमा लबधानमा सहीछाप गदवछौ । 
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    १९ लनिावचन सम्बन्धी व्यिस्था : 

(क) प्रययेक कायव सलमलतको पदाबलध पद सम्हािेका लमलतिे २ िषवको हनुेछ । पदािलध समाप्त हनुभुन्दा 
एक मवहना अगािै कायव सलमलतिे एक जना लनिावचन अलधकृत र दईु जना सहायक गरी तीन जना 
मनोनयन गरी लनजद्वारा लनिावचनको व्यिस्था गनेछ । संस्था दताव भएको १ िषवलभत्र विधान अनसुार 
चनुाि गराई सो को जानकारी स्थानीय सरकारिाई र्दईनेछ ।  

(ख) लनिावचन गनुव पदाव एउटा लनिावचन सलमलत गठन गररनेछ । ययस्तो लनिावचन सलमलतिे लनिावचन सम्बन्धी  
सम्पी णव कायवविलध आफै व्यिशस्थत गनेछ । 

(ग) लनिावचन सम्बन्धमा लनिावचन सलमलतको लनणवय नै अशन्तम लनणवय हनुेछ । 

(घ) लनिावचन सम्पन्न भएपलछ सो सलमलतिे स्ित: विघटन हनुछे । 

(ङ) लनिावचन सलमलतमा रहेका व्यशक्तिे उम्मेदिारी र्दन पाउने छैनन ्तर आफ्नो मत लधकार प्रयोग गनव 
सक्नेछन ्।  

२० उम्मेदिार हनुे योग्यता:  

(क) संस्थाको सदस्य हनुपुने  

(ख) कुनै काननु िारा आयोग्य नठहरेको । 

(ग) संस्थाको उदेश्य बमोशजम काम गने प्रलतबि रहेको । 

   २१ अविश्वासको प्रस्ताि  

  
 

प्रमाणीकरण लमलत  :२०७८।०१।३१  

 
आज्ञािे, 

लनमेष लमश्र 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत 


