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संघ/संस्थाको विधान नमूना 
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     ममम िः    

    

श्री स्थानीय अमधकारी ज्यू, 
जिल्ला प्रशासन कायाालय पाल्पा। 

 
 

विषयिः संस्था द ाा गरर पााँउ । 

 
 

हामी .............................................................सामाजिक संस्था, संस्था द ाा ऐन 2034 बमोजिम 
द ाा गना चाहेकोले रु 10 को विकि िााँसी प्रस् ावि  विधानको 3 प्रम , पदामधकारीहरुको नागररक ाको 
प्रमाजि  प्रम मलवप 2/2 प्रम  समे  यसैसाथ संलग्न गरी देहायको वििरि खलुाई मनिेदन पेश गरेको छौँ। 

 

वििरि  : 
 

1. संस्थाको नाम : 

2. संस्थाको ठेगाना : 

3. संस्थाको मूलभ ू उद्दशे्य 

यो संस्था गैर नाफामूलक िनवह कारी सामाजिक संस्थाको रुपमा रहने छ। 

 

क) ......................................... 

ख) ......................................... 

ग) ......................................... 

घ) ......................................... 

ङ) .......................................... 

 
 

मामथ उल्लेजख  उद्देश्य प्राज  का काया गदाा सवनिजतध  मनकायको स्िीकि म  मलनपनभ भामा मलार मार 
सवनपादन गररनछे।काननु विपरर  कुनै पमन काया गररन े छैन।यसरी काया गदाा आफनो अमधकारको प्रयोग 
गदाा अरुको हकमा कुनै असर पाररने छैन। 
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4. संस्थाको आमथाक श्रो िः 
  

(क)  सदस्य ा शलु्क र नविकरि शलु्क 

(ख)  दान  था उपहार 

(ग)  सरकारी  था गैरसरकारी अनदुान 

(घ)  विदेशी दा ि संस्थाबाि प्राप्त हनुे अनदुान सहयोग मलंदा नेपाल सरकारको प्रचमल  मनयम अनसुार पूिा 
स्िीकि  ी अमनिाया मलइने छ । 

 

5. प्रितध सममम का पदामधकारी : 
 

क्र.सं. पदामधकारीको नाम थर पद ठेगाना 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

          भिदीय 

           ...................... 
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श्री ....................................... को विधान 20७९ 

 

प्रस् ािना : 
 

संस्थाले आफ्नो संस्थाको बारेमा छोिकरीमा र स्पष् ि रुपमा प्रस् ािना उल्लेख गनभ र अजत ममा यो विधान 
संस्था द ाा ऐन 2034 को अमधनमा रवह  िुामा गरराको छ। 

 

पररच्छेद 1 

प्रारजवनभक : 
 

1. संजि   नाम र प्रारवनभ : 
यस संस्थाको नाम ........................ रहनेछ।अंग्रिेीमा ............................. रहनेछ। छोिकरीमा 
नेपालीमा .......... र अंग्रिेीमा ....................... रहनछे। 

 

(क)  संस्थाको कायाालय रहन ेठेगाना : 

यस संस्थाको कायाालय...................... जिल्ला.................नगरपामलका/गाउाँपामलका िार्ा 

नं.........मा रहनेछ। 

(ख)  संस्थाको कायािेर : 
यस..............................संस्थाको कायािेर.......................................................... जिल्ला 
....................नगरपामलका/गाउाँपामलका हनुेछ।आिश्यक ा अनसुार सवनबजतध  जिल्लाको स्थानीय 
अमधकारीको स्िीकि म  मलई नेपाल राज्यमभर काया िेर विस् ार गना सवकने छ। 

 

(ग) प्रारवनभिः 

यो विधान संस्था द ाा भाको ममम  देजख प्रारवनभ हनुछे। 

 
(घ) संस्थाको अजस् त्ििः 

यो संस्था ाक अविजच्छत न उ्तररामधकारिाला, संगठठ , स्िशामस , गैर-नाफामलुक, गैर-रािनीम क 
 था गैर-सरकारी सामाजिक संस्था हनुछे।संस्थाबाि आफ् नो उद्दशे्य बाहेक आय गनभ  था कुनै 
प्रकारको शलु्क मलई िा नमलई परामशा प्रदान गनभ काया गररने छैन। 

 

2. पररभाषा : 
    विषय िा प्रसंगले अको अथा नलागेमा यस पमछ यस विधानमा : 

(क) "विधान" भत नाले ....................................................को विधानलाई सवनुनपुछा। 



5 
 

(ख) "संस्था" भत नाले .....................................................लाई सवनुनपुछा। 

(ग) "सदस्य" भत नाले संस्थापक सदस्य, साधारि सदस्य  था आिीिन सदस्यलाई सवनुन ुपछा। 

(घ) "पररषद" भत नाले समाि कल्याि पररषदलाई सवनुन ुपदाछ। 

(ङ) "स्थानीय अमधकारी" भत नाले प्रमखु जिल्ला अमधकारीलाई िनाउाँछ। 

(च) "सममम " भत नाले यस विधानको दफा 13 बमोजिम गठठ  काया सममम लाई िनाउाँछ। 

(छ) "सभा" भत नाले संस्थाको यस विधान बमोजिम िसेको साधारि सभा र विशषे साधारि सभा 
समे लाई िनाउाँछ। 

(ि) "मनयम विमनयम" भत नाले संस्थाको उद्देश्य हामसल गना विधान बमोजिम  िुामा गररन ेमनयमािलीलाई 
सवनुनपुछा। 

(ु) " ोवका िा  ोवका बमोजिम" भत नाले यस विधान र विधान अत गा  बनकेो मनयम विमनयममा 
 ोवका िा  ोवका बमोजिम सवनुन ुपदाछ। 

(ञ) "पदामधकारी" भत नाले संस्थाका पदामधकारीलाई सवनुन ुपदाछ। 

(ि) "स्थानीय" मनकाय भत नाले नगरपामलका, गाउाँपामलका, उपमहानगरपामलका, महानगरपामलका, 
जि.स.स.लाई िनाउाँदछ। 

(ठ)  

 

3. जचतह र छाप 

प्रचमल  व्यिस्थाको प्रम कुल नहनुे गरी संस्थाको छुटै्ट छाप र जचतह हनुेछ।छाप र जचतह अनसूुची 1 
बमोजिमको ढााँचामा हनुेछ। र संस्थाको नाम, छाप र जचतह पूिा द ाा भाको संस्थासाँग मेल खाामा 
संशोधनको प्रवक्रयाद्वारा  रुुत  संशोधन गररने छ। 
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पररच्छेद 2 

संस्थाको उद्दशे्य  था कायाक्रमहरु 

 

4. संस्थाको उद्दशे्य : 
   संस्थाको उद्देश्य नेपालको संविधान, प्रचमल  ऐन, काननुको पालना गनभ गरी देहाय बमोजिमका हनुेछन। 

(क)  यो संस्था मनुाफारवह  िनवह कारी संस्था हनुेछ। 

(ख) ....................... 
(ग) ........................ 
(घ) ......................... 
(ङ) .......................... 
(च) ......................... 

 

 

5. संस्थाको उद्दशे्य प्राज  का लामग गररन ेकायाहरु : 
 (क) संस्थाले प्रचमल  नेपाल काननु बमोजिम सवनबजतध  मनकायबाि अनमुम  िा इिाि  प्रा   गरी 

आफ्नो उद्देश्य कायाातियन गनभछ। 

(ख) संस्थामा प्राप्त रकम बैंकमा िवनमा गरी बैंक खा ा संचालन गनभछ। 

(ग) संस्थालाई आिश्यक पनभ कमाचारी मनयजुि गनभ  था म नको सेिा श ाहरु मनधाारि गनभछ। 

(घ) संस्थालाई आिश्यक पनभ िग्गा  था भिन खररद गना, भार्ामा िा मलिमा मलन भिन मनमााि गना र     
    कवनयिुर, िेमलफोन लगाय का सामान खररद गना िा भार्ामा मलई प्रयोग गना सक्ने छ। 
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पररच्छेद 3 

सदस्य ा 
 

6. सदस्य ा िमगाकरि: 

   यस संस्थामा देहाय बमोजिमका 4 प्रकारका सदस्यहरुको िमगाकरि गरराको छ। 

 

(क) साधारि सदस्य : 
यस विधानको दफा 7 बमोजिम योग्य ा भाको कुनै पमन नेपाली नागररकले  ोवकाको प्रवक्रया परुा 
गरी आिेदन गरेमा संस्थाको सदस्य ा प्रा   व्यजिहरु साधारि सदस्य हनुछेन।। 

 

(ख) संस्थापक सदस्य : 
यो संस्था द ाा हुाँदाको बख मा सदस्य ा प्रा   गरर सकेका व्यजिहरु संस्थापक सदस्य 
हनुेछन।।संस्थापक सदस्यहरुले साधारि िा आजििन सदस्य ा ठदार विधान बमोजिमको शलु्क 
बुु ाउन ुपनभछ। 

 

(ग) आिीिन सदस्य : 
संस्थाको विकासका लामग विशेष सहयोग दान परु् याउन े िा विधानले  ोकेको शलु्क बुु ाउन े
व्यजिहरुलाई  ोवकाको प्रवक्रया अत ाग  आिीिन सदस्य ा प्रदान गररनछे। 

 

(घ) मानाथा सदस्य : 
उपयिु ठहर गरेको विजशष् ठ समािसेिी  था प्रम जष् ठ  नेपाली नागररकलाई संस्थाको मानाथा 
सदस्य ा प्रदान गना सक्नछे।यस वकमसमका सदस्यको म ामधकार हनुे छैन। 

 

7. सदस्य प्रा  ीको लामग आिश्यक योग्य ा : 
 

यस संस्थाको सदस्यको लामग देहाय बमोजिमको योग्य ा पगेुको हनुपुनभछ। 

 

(क) नेपाली नागररक ा भाको हनु ुपनभछ। 

(ख) .................. िषा उमेर परुा गरेको। 

(ग) नैम क प न देजखने फौिदारी र भ्रष् िाचारको अमभयोगमा कसरुदार ठहरी सिाा नपााको । 

(घ) संस्थाको विधान, मनयमािली, मनदभ जशका  था नीम  स्िीकार गना सहम  भाको। 

(ङ) सािािमनक सवनपज्तर वहनाममना गरेको नठहरेको। 
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8. संस्थाको सदस्य प्रा   गना िा बहाल रहन नसक्न ेअिस्थािः 
 

देहायको अिस्थामा कुनै व्यजि संस्थाको सदस्य ाको सदस्य पद प्रा   गना सक्ने छैन। 

(क) गैर नेपाली नागररक। 

(ख) ........... िषा उमेर परुा नभाको। 

(ग) सािािमनक सवनपज्तर वहनाममना गरेको ठहरेको। 

(घ) संस्थालाई अवह  हनुे काम गरेको ठहरेमा। 

(ङ) संस्थाबाि सदस्यले पालना गना बनााको आचार संवह ा उल्लंघन गरेको ठहर भामा, 
(च) संस्थालाई व्यजिग  स्िाथामसविको रुपमा मलई िा काया गरी संस्थालाई हानी पगु्न ेकाया गरेमा, 
(छ) सदस्य ा नविकरि नगरेमा, 
(ि) साहकुो दामासाहीमा परेको। 

(ु) मित्य ुभामा, 
 

9. सदस्य ाको समाज  िः 
(१) संस्थाका कुनै पदामधकारी िा सदस्य देहायका अिस्थामा आफ्नो पद िा सदस्य ाबाि हट्न सक्नेछ। 

(क) यस विधानको दफा 8 बमोजिमको सदस्य ा प्रा   गना नसक्ने भामा। 

(ख) सदस्यले आफ्नो पदबाि ठदाको राजिनामा स्िीकि   भामा। 

(ग) संस्थाको साधारि सभाको 75% भतदा बढी सदस्यबाि सदस्य ा खारेि गनभ प्रस् ाि पारी  गरेमा, 
(घ) मित्य ुभामा। 

(ङ) संस्थाको काम कारिाहीमा िेइमानी िा िदमनय  गरेको कुरा अदाल बाि प्रमाजि  भामा। 

(च) सदस्य ा शलु्क बुु ाउन बााँकी भामा। 

(छ) संस्था विघिन भै खारेिी भामा। 

 

(2) संस्थामा आिि सदस्यमध्ये कसैलाई सदस्यबाि मनष्काशन िा हिाउन िा पद समा   गनुा पूिा ाक 
पिक मनिलाई आिश्यक प्रमाि सवह  सफाईको मौका ठदन सवकनेछ। 

 

(३) कुनै पदामधकारी िा सदस्यको अयोग्य ा सवनितधी मनिाय काया सममम ले र अजत म मनिाय साधारि 
सभाले गनभछ । 

 

10. सदस्य ा शलु्क र सदस्य ा प्रदान गनभ विमध : यस विधानको दफा 6 बमोजिमका सदस्यहरुले देहाय 
बमोजिमको उपदफामा  ोवकाको शलु्क म री सदस्य ा प्रा   गना सक्नेछन। 
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१. साधारि सदस्य : 
क. साधारि सदस्य प्राप्त गना चाहन े व्यजिले प्रिेश शलु्क ................ र सदस्य ा शलु्क बाप  रु 
............... बुु ाई  ोवकाको प्रवक्रया अनसुार आिेदन पेश गनभलाई काया सममम को मनिायले साधारि 
सदस्य ा प्रदान गना सवकनेछ।  
ख. त्यस् ा साधारि सदस्यले िावषाक नविकरि शलु्क रु.............. बुु ाउन ुपनभछ। 

ग. साधारि सदस्य ा प्राप्त गनभ सदस्यले प्रत्येक िषा................ मवहनाको मसात  सवनम नविकरि गराई 
सक्नपुनभछ।त्यस पमछको हकमा  ोवका बमोजिमको थप दस् रु बुु ाई नविकरि गना सक्नेछ। 

 

2. संस्थापक सदस्य : 
क. यो संस्था द ाा हुाँदाको बख मा सदस्य ा प्राप्त गरर सकेका व्यजिहरु संस्थापक सदस्य हनुेछन।। 

ख. संस्थापक सदस्यहरुले साधारि िा आिीिन सदस्य ा मलार विधान बमोजिम शलु्क बुु ाउन ुपनभछ। 

 

3. आिीिन सदस्य : 
संस्थामा ाकमषु्ठ रु................ बुु ाई काया सममम मा आिीिन सदस्य ाका लामग मनिेदन ठदई काया 
सममम को मनिायले आिीिन सदस्य ा प्रदान गना सक्नछे। 

 

4. मानाथा सदस्य : 
साधारि सभाको मनिायले उपयिु ठहर गरेको विजशष्ठ समािसेिी  था प्रम वष्ठ  नेपाली नागररकलाई 
संस्थाको मानाथा सदस्य ा प्रदान गना सक्नेछ।यस वकमसमका सदस्यको म ामधकार हनुे छैन। 

 

5. कुनै आिेदकलाई सदस्य ा नठदने मनिाय गरेमा सो को कारि सवह को िानकारी आिेदकलाई ठदईनछे। 

6. सबै सदस्यहरुले यस विधान र विधान अत ाग  बनेको मनयम र विमनयम बमोजिम भाको व्यिस्थाको 
पालना गनुा पनभछ। 

7. संस्थाले प्रदान गरेको उपदफा 1,2,3,4 अनसुारको सदस्यहरुको  ोवकाको ढााँचामा छुटै्ट अमभलेख 
पजुस् का रहनेछ। 
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पररच्छेद 4 

 

साधारि सभा, काया सममम   था िैठक सवनबतधी व्यिस्था 
 

11. साधारि सभाको गठन : 
 

1) यस संस्थाको विधानको दफा 7 अनसुार सदस्य ा प्रा   गनभ मानाथा सदस्यहरु बाहेक अतय सदस्यहरु 
भाको संस्थाको साधारि सभा गठन हनुेछ।मानाथा सदस्य आमाजतर  हनुे छन।।साधारि सभा संस्थाको 
सिोच्च अङ्ग हनुेछ। 

2) यस संस्थाको साधारि सभा देहाय बमोजिम हनुेछ। 

क) िावषाक साधारि सभािः िषाको ाक पिक िावषाक साधारि सभा बस्नेछ। 

ख) विशषे साधारि सभािः संस्थाको कुल सदस्य संख्याको ाक चौथाई सदस्यले कुनै विशेष कारि देखाई 
विशेष साधारि सभा माग गरेमा विशेष साधारि सभा, काया सममम ले कवन ीमा 7 ठदनमभर अमनिाया 
रुपमा बोलाउन ुपदाछ। र साधारि सभा िा विशषे सभा बसेको 6 मवहना मभर पनुिः विशषे साधारि 
सभा बस्न सक्ने छैन। 

 

3. यस संस्थाको प्रथम िावषाक साधारि सभा संस्था स्थापना भाको आ.ि. समा   भाको ममम ले दईु मवहना 
मभरमा गररने छ र त्यसपमछका िावषाक साधारि सभाहरु आमथाक िषा समा   भाको ममम ले 2 मवहना 
मभर गररने छ। 

 

4. यस संस्थाको िावषाक साधारि सभा गनाको लागी कवन ीमा 15 ठदन अगािै र विशेष साधारि सभा 
गनाका लागी कवन ीमा 7 ठदन अगािै सभा हनुे स्थान, ममम , समय र छलफल गनभ विषय खोली सबै 
साधारि सदस्यहरुलाई अमनिाया रुपले सूचना ठदइनेछ। 

 

5. उप-दफा 4 बमोजिम बोलाइाको साधारि सभा िा विशषे साधारि सभामा विधानको दफा 18 
बमोजिम—गिपरुक संख्या नपगुी सभा हनु नसकेमा कवन ीमा ७ ठदनको वनयाद ठदन पनु: साधारि सभा 
बोलाइने छ । 

 

६.  साधारि सभा र मबशेष साधारि सभाको छुट्टाछुटै्ट मनिाय पजुस् का राजखने छ । 

 

१२. साधारि सभा काम क ाव्य र अमधकार : साधारि सभाको काम क ाव्य र अमधकार देहाय बमोजिम हनु े
छ । 

 

(क) काया समम ले पेश गरको योिना  कायाक्रमहरु र िावषाक बिेि पारर  गनभ । 
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(ख) लेखा परीिकबाि प्राप्त  भाको िावषाक लेखा परीिि- प्रम िेदन मामथ छलफल गरी अनमुोदन गनभ 
र लेखा परीिि प्रम िेदनबाि देजखाका अमनयमम  बेरुि ुरकमहरु मामथ छलफल गरी मनयमम  गना 
नममल्न ेबेरुि ुरकमहरु असलु उपर गरी फछ्यौि गनाको लामग काया सममम लाइा मनदभशन ठदने । 

(ग) आगामी िषाको लामग लेखा परीिकको  मनयजुि गनभ । 

(घ) संस्थाको बावषाक काया प्रग ी वििरि र संस्थाले  गरेको कायाहरुको मलु्यांकन गरी कायासममम लाई 
आिश्यक मनदभशन ठदने। 

(ङ) संस्थाको काया सममम का पदामधकारीहरुको पदािधी पगेुको अिस्थामा काया सममम का 
पदामधकारीहरु विधान बमोजिमको प्रवक्रया अत गा  रही मनिााचन गनभ। 

(च) काया सममम द्वारा पेश भाका विधान संशोधन, मनयम  था विमनयम स्िीकि   गनभ। 

(छ) मानाथा सदस्य ा प्रदान गनभ। 

(ि) काया सममम बाि संस्थाको वह  अनकुुल भाका काम-कारिाहीहरुको औजचत्य हेरी अनमुोदन गनभ। 

(ु) संस्थाको आफ्नै आत ररक श्रो बाि व्यहोनभ गरी काया सममम ले पेश गरेको कमाचारीहरुको 
दरितदी, पाररश्रममक, भ्तरा  था अतय सवुिधाहरुमा आिश्यक ा अनरुुप स्िीकि म  प्रदान गनभ। 

(ञ)  

 

13. काया सममम को गठन : 
1. साधारि सभाका सदस्यहरुबाि मनिााजच  देहाय बमोजिमको पदामधकारीहरु रहने .............. 

सदस्यीय काया सममम  गठन गररने छ। 

(क) अध्यि  1िना  

(ख) उपाध्यि  1 िना  
(ग) सजचि   1 िना   

(घ) कोषाध्यि  1िना  
(ङ) सदस्यहरु   ............. 
 

2. काया सममम को कायाकाल ............. िषाको हनुे छ। 

 

3. िावषाक साधारि सभा हनुभतदा अगािै काया सममम मा रहेको कुनै सदस्यको पद ररि हनु आामा 
बााँकी अिमधका लामग काया सममम का सदस्यको मनोमन  काया सममम द्वारा गना सवकनेछ।यसरी सो 
पदमा मनिााचन भाको सदस्यको कायाकाल िनु सदस्यको पद ररि भाको हो, सो सदस्यको बााँकी 
कायाकाल सवनमका लागी मार हनुे छ ।  र बााँकी पदहरुको लागी विधान बमोजिम बााँकी अिमधको 
मनमम्तर मनिााचन प्रकि याद्वारा पद पमु ा गररनछे। 

 

4. कायासममम को बैठक आिश्यक ा अनसुार अध्यिले बोलाउने छ। र काया सममम को 
पदामधकारीहरुको िवनमा संख्याको 51 प्रम श ले बैठक बोलाउन माग गरेमा अध्यिले कायासममम को 
बैठक  रुुत  बोलाउन ुपनभछ। 
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5. काया सममम का पदामधकारीहरुको कुल संख्याको 51 प्रम श  पदामधकारीहरु उपजस्थ  नभै, काया 
सममम को बैठक बस्ने छैन। 

 

6. काया सममम को बैठकमा अध्यिले अध्यि ा गनभछ र मनिको अनपुजस्थम मा उपाध्यिले र 
उपाध्यिको पमन अनपुजस्थ ी रहेको बैठकमा उपजस्थ  भाका अतय सदस्यहरुले छानेको िा िेष्ठ 
सदस्यले अध्यि ा गनभछ। 

 

7. काया सममम को बैठकमा बहमु को मनिाय मातय हनुछे र म  बाजुामा अध्यिले मनिाायक म  ठदन 
सक्नेछ। 

 

8. काया सममम को बैठकमा छलफल भाको विषयहरुको छुटै्ट मनिाय वक ाबमा लेखी राजखने छ र सो 
मनिाय वििरिमा बैठकमा उपजस्थ  सवनपूिा सदस्यहरुले सही गनुा पनभछ ।  र मनिायमा असहम ी 
िनाउनेहरुले कैवफय  खोली सही गनुा पनभछ। 

 

9. संस्थाले गनुा भनकेो सवनपिुा काया कायासममम को मनिायबाि हनुे छ। 

 

10. माथीका दफाहरुमा िनुसुकैु कुरा लेजखाको भा ा पमन काया सममम ले गना पाउन े कुनै कायाको 
सवनबतधमा काया सममम का सबै पदामधकारीहरु मलजख  रुपमा सहम  भामा त्यस् ो सहमम लाई 
मनिाय पजुस् कामा संलग्न गरी त्यस् ो काम बैठक विना पमन गना सवकने छ।उपरोि बमोजिमको 
सहमम लाई काया सममम को बैठकको मनिाय सरह मामनन ेछ। 

 

14. काया सममम को काम, क ाव्य र अमधकार : 
काया सममम को काम, क ाव्य र अमधकार देहाय बमोजिम हनुछे : 

(क) संस्थाको उद्देश्य पूम ाको लामग आिश्यक मनिायहरु गरी त्यसलाई कायाातियन गनभ। 

(ख) संस्थाको कोष पररचालन रेखदेख, संरिि, मनयतरि  था बैँक खा ा संचालन गनभ। 

(ग) संस्था संचालन गना आिश्यक पनभ नीम , मनयमािली, मनदभ जशका, आचार संवह ा, कायाक्रम, 
कायाप्रवक्रया, कायायोिना  यार गरी साधारि सभामा पेश गनभ र अनमुोदन  था मनिाय गराई 
कायातियन गनभ। 

(घ) संस्थाको लामग आिश्यक सल्लाहकार सममम   था आिश्यक ा अनसुार उपसममम हरु गठन गरी 
जिवनमेिारी बााँर्फााँर् गनभ। 

(ङ) संस्थालाई आिश्यक पनभ कवनयिुर, िेमलफोन, फ्याक्स, वप्रतिर िस् ा कायाालय सामान  था 
आिश्यक साधन खररद गनभछ। 

(च) साधारि सभाबाि प्रा   सुु ाि  था मनदभशन कायाातियन गनभ। 

(छ) संस्थाको काया सवनपादन, सपुररिेिि र अनगुमन गरी प्रम िेदन  यार पानभ। 
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(ि) संस्थाको उद्दशे्य अनरुुपको कायाक्रम संचालन गना स्थानीय, सरकारी, गैरसरकारी मनकायहरु  था 
अतय स्िदेशी ािं विदेशी मनकायहरु साँग सवनपका   था समतिय कायम गरी श्रो  संकलन र 
पररचालन गनभ। 

 

15. पद त्याग गना सक्निेः  अध्यिले उपाध्यि माफा  । कायासममम  समि र उपाध्यि  था अतय 
पदामधकारीहरुले अध्यि समि राजिनामा ठदई पद त्याग गना सक्ने छन।। 

 

16. अतय सममम हरु  : 
 

1) यस विधानको पररधी मभर रहेर संस्थाको काया संचालनको लामग काया सममम ले आिश्यक ा अनसुार 
अतय सममम  िा उप-सममम हरु गठन गना सक्न ेछ  र साधारि सभाको बैठकद्वारा अनमुोदन गराउन ु
पनभछ।  

 

2) उप-सममम हरुको कायाहरु काया सममम ले  ोकी ठदा बमोजिम हनुे छ। 
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पररच्छेद 5 

पदामधकारीको काम, क ाव्य र अमधकार : 
 

17. पदामधकारीको काम, क ाव्य र अमधकार : 
 संस्थाका पदामधकारीहरुको काम, क ाव्य र अमधकार देहाय बमोजिम हनुछे। 

 

(क)  अध्यिको काम, क ाव्य र अमधकार : 
(1) बैठक र साधारि सभाको अध्यि ा गनभ। 

(2) संस्थाको न ेित्िदायी भमूमका मनिााह गरी आिश्यक मनदभशन प्रदान गनभ। 

(3) संस्थाको उद्देश्य पूम ाका लामग अतय आिश्यक काम कायािाही संचालन गनभ। 

(4) संस्थाका सदस्यहरुको रािीनामा स्िीकि   गनभ  था सदस्य ा स्िीकि   गनभ। 

(5) संस्थाको सवनपूिा चल  था अचल सवनपज्तरको रेखदेख, संरिि, मनयतरि  था बैंक खा ा       
संचालन गनभ। 

(6) आिश्यक ा अनसुार संस्थाको बैठक बोलाउने, बैठकमा मनिाायक म  ठदन।े 
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(ख) उपाध्यिको काम, क ाव्य र अमधकार : 
 (1) अध्यिको अनपुजस्थम मा बैठकको अध्यि ा गनभ। 

 (2) अध्यिले ठदाको जिवनमेिारी पूरा गनभ। 

 (3) अध्यिलाई सहयोग गनभ। 

 

(ग) सजचिको काम क ाव्य र अमधकार : 
 (1) अध्यिको मनदभशनमा कायासममम को बैठक  था साधारिसभा बोलाउन।े 

 (2) संस्थाको मनिायहरुको माइतयूि लेखी सरुिी  राख् ने। 

 (3) संस्थाको सजचिालयको रेखदेख र संचालन गनभ। 

 (4) संस्थाको प्रशासमनक काम कायािाही गनभ। 

 

(घ) कोषाध्यिको काम, क ाव्य र अमधकार : 
 (1) संस्थाको वहसाब-वक ाब दरुुस्  राख् ने। 

 (2) संस्थाको कोषको रेखदेख र पररचालन गनभ। 

 (3) मनयमम  रुपमा लेखापररिि गराउने। 

 (4) साधारि सभामा आमथाक प्रम िेदन, िावषाक आमथाक वक्रयाकलाप र बिेि पेश गनभ। 

 

(ङ) सह-सजचिको काम, क ाव्य र अमधकार:  (भामा मार) 

   (1) सजचिको अनपुजस्थ ीमा सजचिले गनभ सवनपूिा काम गनभ 
 (2) सजचिको काममा आिश्यक सहयोग प्रदान गनभ। 

 (3) संस्थामा आिश्यक पनभ कामको व्यिस्था गनभ र प्राप्त जिवनमेिारी पूरा गनभ। 

  

(च) सदस्यहरुको काम, क ाव्य र अमधकार : 
 (1) कायासममम को बैठकमा सवक्रय सहभागी भै मनिाय प्रवक्रयामा भाग मलने। 

 (2) संस्थाको कायािेर मभर कुनै समस्या देखापरेमा सो को यथाथा कुराहरु बैठक समि पेश गनभ। 

 (३) 
 

(छ) सल्लाहकार सममम को काम, क ाव्य र अमधकार : 
(1) सममम को बैठकमा बोलााका बख  उपजस्थ  भै आिश्यक सल्लाह, सुु ाि  था राय व्यि 

गनभ। 

(2) साधारि सभामा सहभागी भई संस्थाको ठोस नीम , मनदभ जशका, मनयमािली मनमााि प्रवक्रयामा       
सहयोग परु् याउन।े 

(3) संस्थाको कायासममम ले कुनै काम काािाहीका सवनबतधमा राय सल्लाह मागेको खण्र्मा उपयिु 
रायसुु ाि ठदन।े 

 (4) संस्थाको वह  अनकूुल हनुे गरी राय सल्लाह सुु ाि ठदन।े 
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18. गिपरुक संख्यािः 
(1) कुल सदस्य संख्याको 66 प्रम श  साधारि सदस्यहरुको उपजस्थ  नभै साधारि सभाको काम 

कारिाही हनुे छैन। 

(2)  र विधानको दफा 11 को (5) मा उल्लेख भा बमोजिम पनुिः बोलाइाको साधारि सभामा 
कुल सदस्य संख्याको 51 प्रम श  उपजस्थ  भामा सभा गना बाधा पनभ छैन।  
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पररच्छेद ६ 

आमथाक व्यिस्था 
 

19. संस्थाको कोष : 
 

1. संस्थाको आफ्नो ाउिा छुटै्ट कोष हनुछे र सो कोषमा देहाय बमोजिमको प्रा   रकमहरु िवनमा 
हनुेछन।: 

(क) सदस्यहरुबाि प्रा   हनुे सदस्य ा शलु्क। 

(ख) कसैले स्िईच्छाले ठदाको अनदुान, सहाय ा िाप  प्रा   रकम। 

(ग) संस्थाको चल अचल सवनप्तरी िा अतय िस् कुो विक्रीबाि प्रा   रकम। 

(घ) नविकरि शलु्क। 

(ङ) स्थानीय मनकायबाि प्रा   अनदुान िा सहयोग िाप  प्राप्त रकम। 

2. विदेशी संघ संस्था िा व्यजिबाि आमथाक सहयोग  था अनदुान मलने भा संस्थाले नेपाल सरकार अथा 
मतरालयबाि स्िीकि   मलईन ेछ। 

3. संस्थामा प्राप्त रकम स्थानीय बैंकमा िवनमा गरी खा ा संचालन गररने छ। 

 

20. खा ा संचालन : 
(क) संस्थाको बैँक खा ा अध्यि र कोषाध्यिको संयिु दस् ख बाि संचालन हनुेछ ।प्रचमल  ऐन 

मनयम अनसुार खचा गनभ  था खचाको शे्रस् ा राख् ने व्यिस्था गरीने छ। 

 

21. कोषको रकम खचा गनभ  ररका : 
(क) संस्थाको िावषाक बिेि योिना  था कायाक्रम साधारि सभाबाि स्िीकि   भा पमछ कायासममम ले 

 ोकेको व्यजिबाि मार कोषको रकम खचा गररनेछ। 

(ख) कोषको रकम खचा गदाा आमथाक मनदभ जशकाको अमधनमा रही खचा गररनेछ। 

(ग) कोषबाि खचा भाको रकम आमथाक प्रम िेदन साधारि सभामा अमनिाया रुपले पेश गनुा पनभछ। 

(घ) कोषको रकम खचा गदाा  ोवकाको बमोजिम खचा गनुापनभ छ। 

 

22. संस्थाको लेखा र लेखा पररिि : 
1. संस्थाको आय व्ययको लेखा प्रचमल  काननु बमोजिम स्पष्ट  िरले राजखने छ। 

2. संस्थाको लेखापररिि प्रचमल  काननु बमोजिम रजिष्टर्ा लेखापररिकबाि हनुछे। 

3. नेपाल सरकार िा स्थानीय अमधकारीले चाहेमा िनुसकैु बख मा पमन आफै िा मा ह को 
कमाचारीहरु खिाई संस्थाको वहसाब वक ाब िााँच गराउन सक्नेछ। 

4. लेखापररिकको मनयजुि साधारि सभाबाि हनुेछ। र प्रथम िावषाक साधारि सभा नभासवनम लेखा 
पररिकको मनयजुि काया सममम बाि हनुेछ। 

5. संस्थाको लेखा पररिि प्रम िेदन र िावषाक काया प्रग ी वििरिको 1/1 प्रम  स्थामनय अमधकारी 
समाि कल्याि पररषद् र सवनबजतध  मनकायमा पेश गररने छ। 
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पररच्छेद 7 

मनिााचन, अविश् िासको प्रस् ाि, विधान संशोधन सवनबतधी व्यिस्था 
 

23. मनिााचन सवनबतधी व्यिस्था : 
 

(क) मनिााचन सममम को गठन : 
(1) संस्थाका साधारि सदस्यहरु मध्येबाि कायासममम को मनिााचनका लामग संयोिक सवह  बढीमा      
........... सदस्यीय मनिााचन सममम  गठन गररनेछ। 

(2) मनिााचन सममम ले प्रचमल  काननुको पररमधमा रहेर मनिााचन कायाविमध आाँफै व्यिस्था गना सक्नेछ। 

(3) मनिााचन सवनबतधी वििाद उत्पत न भामा वििादको िुङ्गो लगाउन मनिााचन सममम ले गरेको मनिाय नै 
अजत म हनुे छ। 

(4) मनिााचन सवनपत न भाको भोमलपल्ि मनिााचन सममम  स्ि िः विघिन हनुेछ। 

 

24. उवनमेदिारको योग्य ा : 
   (१) ........................... 
   (२)  
   (३) 
 

25. अविश् िासको प्रस् ाि : 

1. अविश् िासको प्रस् ाि पेश गदाा, मलजख  रुपमा कुन कुन पदामधकारीको विरुि प्रस् ाि पेश भाको हो 
स्पष्ट खलुाई देहाय बमोजिम पेश गनुा पनभछ 

(क) नेपाली भाषामा जशष् ि श्दको प्रयोग गरी लेजखाको हनु ुपछा। 

(ख) प्रस् ािको विषयमा स्पष्ट र व्यिहारीक हनुपुछा। 

(ग) साधारि सभा सदस्यहरु मध्येबाि कवन ीमा 1/4(ाक चौथाई) सदस्यहरुको प्रष् ि नाम थर र ठेगाना 
सवह  खलुाई सही भाको हनु ुपछा। 

2. उपदफा 1 बमोजिम संस्थामा द ाा भाको अविश् िासको प्रस् ािको स्पष् ि विषय खलुाई साधारि सभा िा 
विशेष साधारि सभा बस्ने स्थान, ममम , समय समे   ोकी संस्थाको साधारि सभाको सवनपिुा पदामधकारी र 
सदस्यहरुलाई विधानको दफा 11(4) बमोजिम साधारि सभा िा विशेष साधारि सभा बस्न ेसचुना ठदइन े
छ। 
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3) अविश् िासको प्रस् ाि माथी छलफलको प्रवक्रयािः 

(क) साधारि सभामा अध्यि ा गनभ व्यजिले साधारि सभामा उप-दफा 1 बमोजिमको प्रस् ाि पेश गना 
अनमुम  ठदनेछ र प्रस् ाि पेश गनभ सदस्यहरु मध्ये 1 िनाले अविश् िासको प्रस् ाि ल्याउन ु पनभ कारि 
सवह को आफ्नो अमभम  सभा समि प्रस्  ु गनभ छ। 

(ख) उप-दफा 3 (क) बमोजिम अविश् िासको प्रस् ाि, पिका सदस्यले आफ्नो अमभम  प्रस्  ु गरेपमछ सो 
प्रस् ाि उपर म  प्रकि गना चाहने बढीमा म न िना सदस्यहरुलाई अध्यिले अमभम  प्रकि गना अनमुम  
ठदन सक्नेछ। 

(ग) उप-दफा (1) बमोजिम अविश् िासको प्रस् ाि िनु पदामधकारीहरु विरुि प्रस्  ु गरराको हो, अध्यि ा 
गनभ व्यजिले  ी पदामधकारीहरुलाई आफ्नो सफाई पेश गनभ मौकाको लामग आफ्नो भनाईहरु  राख्न अनमुम  
ठदइने छ । 

 

४. अविश्वासको प्रस् ाि मामथ मनिायिः 
 

१. अविश्वासका प्रस् ाि उपर आफ्नो भनाई प्रस्  ु गनभ क्रम समाप्त भा पमछ अक्ष्यि ा गनभ व्यजिले सो 
अविश्वासको प्रस् ािको बहमु  पि िा विपिमा छ भने्न मनिायको लामग देहाय बमोजिमको कुनै ाक  ररका 
अपनाइा अविश्वासको प्रस् ािको मनिायको घोषिा गनभ छ ।  
 

क) अविश्वासको प्रस् ािको पिमा म  प्रकि गनभ ाक समूहमा र विपिमा म  प्रकि गनभ अको समूहमा 
छुट्याार िा  
 

ख. साधारि सभाका सदस्यहरुलाइा अविश्वासको प्रस् ािको पि र विपिमा गोय म दान गराार ।   
 

2) साधारि सभाको कुल सदस्य संख्याको २/३ (दइुा म हाइा) बहमु ले अविश्वासको प्रस् ाि पारर  हनु े
त्यस् ो प्रस् ाि पारर  भामा प्रस् ावि  पिका व्यजिहरु पद मिु हनुेछन। । 

  
3. मनिााजच  भाको 6 मवहना नपगुी िा प्रस् ाि विफल भाको 6 मवहना नपगुी त्यस् ो व्यजि उपर पनु 
अविश्वासको प्रस् ाि ल्याउन पाइने छैन ।  
 
26. विधान संशोधन : कुल सदस्य संख्याको २/३ (दइुा म हाइा) साधारि सभा सदस्यहरुले अनमुोदन गरे 
पश्चा  मार संख्याको कुनै दफा संशोधन िा खारेिको लामग स्थानीय अमधकारी समि मसफाररस गरी पठाउन ु
पनभ छ ।स्थानीय अमधकारीबाि स्िीकि   भा पश्चा  मार संस्थाको कुनै दफा संशोधन िा खारेि भाको 
मामनने छ ।  
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27. मनयम बनाउन सक्न े 
१. संस्थाले आफ्नो कायासवनपादन गनभ सतदभामा आिश्यक मनयम बनाउन सक्नेछ र सो मनयम साधारि 
सभाबाि पारर  गराइा लाग ुहनुेछ र स्थामनय अमधकारीलाइा सो को िानकारी ठदन ुपनभछ ।  
 

2. यो विधान र विधान अत गा  बनेको मनयमको अमधनमा रही संस्थाको काया संचालन र उद्देश्य 
कायाातयिनका लामग कायासममम ले कमाचारीको व्यिस्था र आमथाक प्रशासन सवनबतधी विमनमय बनाई लाग ु
गनभ सक्नेछ। त्यस् ो विमनयमहरु साधारि सभाबाि अनमुोदन गराउन ुपनभछ ।  
 

28. कमाचारीको व्यिस्था :  

(क) संस्थाको दैमनक काया सञ्चालन र योिना  था कायाक्रम सञ्यालनको लामग कमाचारी दरबतदी मसिाना , 
पाररश्रममक , भ्तरा  था अतय सवुिधा र कमाचारीको सेिा श ाहरु अपनाउन ुपनभ कायाविधी  ोवका बमोजिम 
हनुेछ ।  

(ख) संस्थाले विदेशी सहयोग प्राप्त गरी संस्था संचालन र कायाातियन गना विदेशी सल्लाहाकार िा स्ियम 
सेिक राख्न े अिस्था भामा मनिले काम गनभ अिमध, परु् याउन े सेिा, कामको औजचत्य, सवुिधा र म नको 
योग्य ा समे को वििरि स्थानीय अमधकारी, जिल्ला समतियन सममम  र समाि कल्याि पररषदमा समे  
िानकारी गराइन ेछ ।  
 

29. संस्था खारेिी :  
1. साधारि सभाले आिश्यक देखेमा विशषे प्रस् ाि पारर  गरी संस्था खारेि गना सक्नेछ ।  
 

2. उपदफा 1 बमोजिम संस्थाको खारेिीको प्रस् ाि पारर  गदाा साधारि सभाले खारेिीको कामका लामग 
ाक िा ाक भतदा बढी मलजक्िरे्िरहरु र संस्थाको वहसाब वक ाब गनाको लामग ाक िा ाक भतदा बढी 
लेखा पररिकहरु मनयिु गना सक्नेछन।।  
 

3. उपदफा (2) बमोजिम मनयिु मलजक्िरे्िर र लेखा पररिकहरुको पाररश्रममक साधारि सभाले  ोवकठदा 
बमोजिम हनुेछ।  
4. यसरी कारििस संस्था विघिन भई खारेि भामा संस्थाको दावयत्िको फरफारक गरी बााँवक रहने सवनपूिा 
िाय िेथा नेपाल सरकारको हनुेछ । 

  
5. संस्था द ाा ऐन  था मनयमािली र अतय प्रचमल  काननुको िजखालाप हनुे गरी कुनै वक्रयाकलाप गरेको, 
बतद हड्  ाल, िलुशु प्रदाशन  था सािािमनक सवनपज्तर मामथ िम  परु् याउने िा हानी नोक्सानी परु् याउन े
लगाय का कुनै पमन अरािक गम विमधमा संलग्न भाको, कािभ मलङ्ग र कालोबिारी िस् ा गैर काननुी 
वक्रयाकलाप गरेको िा गनभ उद्योग गरेको िा त्यस् ो काया गना कसैलाई प्रोत्साहन गरेको ठहरेमा संस्था द ाा 
गना अमधकारीले िनुसकैु बख  यो संस्था खारेि गना सक्नेछन।। 
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30. ्याख्या : यो विधान र विधान अत रग  बनकेो मनयम मबमनयमको ्याख्या गनभ अमधकार काया 
सममम लाई हनुछे। 

 

31. गोय ा भंग गना नहनु े: यस संस्थाका कुनैपमन पदामधकारी िा सदस्यले संस्थाको अवह  हनुे काया गनुा 
हदैुन।काया सममम का पदामधकारी िा साधारि सभाका सदस्यहरुले बैठक िा साधारि सभामा असभ्य र 
अजश् लल श्दको प्रयोग गना पाईने छैन। 

 

32. ऐन अनसुार हनु े : यस विधानमा उल्लेख नभाका कुराहरु काननु बमोजिम हनुेछ र संस्था द ाा ऐन 
मनयम, र प्रचमल  काननु साँग बाजुन गामा बाजुाको हद सवन म स्ि िः मनष्कि य हनुछेन।। 

 

33. मनदभशनको पालना : नपेाल सरकार िा स्थानीय अमधकारीले समय, समयमा ठदाको मनदभशनको पालना 
गनुा संस्थाको क ाव्य हनुछे। 

 

34.  दथा सममम  : 
1. यो संस्था स्थापना गरी द ाा गराउनको लामग गठठ   दथा सममम ले 6 मवहना मभर साधारि सभा बोलाई 
मबधान अनसुारको मनिााचन सममम को गठन गरी नयााँ कायासममम को मनिााचन गराउने छ र सो को िानकारी 
स्थानीय अमधकारीलाई ठदइन ेछ। 

 

2. प्रथम पिक मनिााचन सवनपत न नभासवनमको अिस्थामा कायासममम ले गरेका काम कारबाहीहरु यसै विधान 
सरह भाको मामननेछ। 

 

 

 

35. हामी.................. मनवन न संस्थापकहरु यस  विधान बमोजिम काया गना मतिरु भई मनवनन सािीको 
रोहबरमा विधानमा सहीछाप गदाछौ। 

 

संस्थापकको नाम, थर, ि न र सवहछाप सािीको नाम, थर, ि न र सहीछाप 

1. नाम थर ...................................... 
ठेगाना : ........................... 

1. नाम थर : ......................................... 
ठेगाना : ........................................... 
 

2. नाम थर : ......................................... 
ठेगाना : .................................... 
 

2. नाम थर : .......................................... 
ठेगाना : .......................................... 
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अनसूुची 1 

संस्थाको छाप र जचतह 
 

 

संस्थाको छाप र जचतहको वििरि आकार, प्रकार ािं अतय वििरिहरुको सवनबतधमा उल्लेख गनभ। 

 

 

म नपसु् े खलु्न ेवििरि 

 

क्र.सं. पद नामथर ना.प्र.नं. र 
िारी ममम  

बािकुो 
नामथर 

बािेको नामथर ठेगाना र 
सवनपका  नं. 

फोिो दस् ख  

         

         

         

         

 

 

 

 


