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आलिताि गाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड : ०१   संख्या :  १३   लिलत : 2077/१२/१० 

 

भाग - १ 

आलिताि गाउँपालिका, गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

नेपािको संविधान बिोजजि आलिताि गाउँपालिकाको गाउँ काययपालिकािे ति िेजखए बिोजजिको ऐन सियसाधारणको 
जानकारीका िालग प्रकाशन गररएको छ । 

आलिताि गाउँपालिकाको संस्था दताय ऐन, २०७७ 

प्रस्तािना : सािाजजक, धालियक, साविजययक, सांस्कृलतक, िैज्ञालनक, शैजिक, बौविक, शारीररक, आलथयक, व्यिसावयक तथा 
परोपकारी संस्थािरुको स्थापना तथा दताय गरी सािाजजक र आलथयक रुपान्तरण गने काययिा ययस्ता संस्थािरुिाई व्यिजस्थत 
रुपिा पररचािन गनय िाञ्छनीय भएकोिे, 
 नेपािको संविधानको धारा २२६, स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बिोजजि आलिताि 
गाउँपालिकािे यो ऐन बनाएको छ । 

१. संजिप्त नाि तथा प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाि "आलिताि गाउँपालिकाको संस्था दताय ऐन, २०७७" रिनेछ। 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ िनुेछ । 

२. पररभाषा :  विषय िा प्रसंगिे अको अथय निागेिा यस ऐनािा : 
(क) "संस्था" भन्नािे सािाजजक, धालियक, साविजययक, सांस्कृलतक, िैज्ञालनक, शैजिक, बौविक, 

सैिाजन्तक, शारीररक, आलथयक, व्यिसावयक तथा परोपकारी काययिरुको विकास एिं विस्तार 
गने उद्देश्यिे स्थापना भएको संघ संस्था, क्िब, िण्डि, पररषद्, अध्ययन केन्र आदद सम्झन ु
पदयछ र सो शब्दिे िैत्री संघ सिेतिाई जनाउँदछ । 

(ख) "कायय सलिलत" भन्नािे संस्थाको विधान अनसुार गठन भएको प्रबन्ध सलिलत सम्झन ुपदयछ । 
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(ग) "तोवकएको िा तोवकए बिोजजि" भन्नािे यस ऐन िा अन्तगयत बनेको लनयििा तोवकएको िा 
तोवकए बिोजजि सम्झन ुपदयछ । 

(घ) "न्यावयक सलिलत" भन्नािे आलिताि गाउँपालिकाको न्यावयक सलिलत सम्झन ुपदयछ। 

(ङ) "काययपालिका" भन्नािे आलिताि गाउँपालिकाको काययपालिका सम्झन ुपदयछ । 

(च) "अन्तरायविय गैरसरकारी संस्था" भन्नािे अन्य राििा दताय भई प्रचलित कानून बिोजजि 
अनिुलत लिई काि गने संस्थािाई सम्झन ुपदयछ । 

(छ) "दात ृलनकाय" भन्नािे सािाजजक आलथयक विकास काययिा प्रचलित कानून बिोजजि, सियोग 
गने दिपिीय तथा बिपुिीय विकास साझेदार सम्झन ुपदयछ । 

(ज) "विधान" भन्नािे यो ऐन अनसुार स्थावपत िनुे अनसूुची ३ बिोजजिको निनुा विधान अनसुार 
बनेको संस्थाको विधान भन्ने सम्झन ुपदयछ । 

(झ) "गाउँपालिका" भन्नािे आलिताि गाउँपालिका सम्झन ुपदयछ । 

(ञ) "दताय अलधकारी" भन्नािे गाउँपालिकािा संस्था दताय गनय तोवकएको कियचारी सम्झन ुपदयछ । 

(ट) "अध्यि" भन्नािे आलिताि गाउँपालिकाको अध्यि सम्झन ुपदयछ । सो शब्दिे िडा अध्यि 
सिेतिाई जनाउदछ । 

(ठ) "प्रिखु प्रशासकीय अलधकृत" भन्नािे आलिताि गाउँपालिकाको प्रिखु प्रशासकीय अलधकृत 
सम्झन ुपदयछ । 

(ड) "गाउँ काययपालिका" भन्नािे आलिताि गाउँपालिकाको गाउँ काययपालिका सम्झन ुपदयछ । 

३. दताय नगरी संस्था खोल्न निनु े : (१) यस ऐन बिोजजि दताय नगरी कसैिे पलन गाउँपालिका िेत्रलभत्र संस्था 
स्थापना गनय िदैुन । 

(२) संविधान र प्रचलित कानूनिे लनषधे गरेका कुनै पलन कायय गने उद्देश्य भएको संस्था दताय गररने 
छैन तर यस दफाको प्रलतकुि िनुेगरी दताय भएिा ययस्तो संस्थाको दताय स्ित: बदर िनुेछ । 

४. संस्था दताय : (१) संस्था स्थापना गनय चािने कुनै पलन व्यजििे बढीिा २१ जना सम्ि आिश्यकता अनसुार 
पदालधकारी राजख संस्था सम्बन्धी देिायको वििरण खिुाई संस्थाको विधानको एक प्रलत तोवकएको दस्तरु सवित 
दताय अलधकारी सिि लनिेदन ददन ुपनेछ : 

(क)  संस्थाको नाि, 
(ख)  उद्देश्यिरु, 
(ग)  कायय सलिलतका सदस्यिरुको नाि, ठेगाना र पेशा, 
(घ)  आलथयक स्रोत, 
(ङ)  कायायियको ठेगाना 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको लनिदेनिा देिायका कागजातिरु संिग्न भएको िनु ुपनेछ। 

(क) सम्बजन्धत िडाको लसफाररस, 
(ख) कायय सलिलतका सदस्यिरुको नागररकताको प्रिाजणत प्रलतलिवप, 
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(ग) संस्थाको प्रिाजणत विधान (कायय सलिलतका सदस्यिरु सबैको प्रस्तावित विधानको ति 
िालथ िस्तािर भएको) 

(३) उपदफा (१) र (२) बोजजिको लनिेदन प्राप्त भएपलछ दताय अलधकारीिे आिश्यक जाचँबझु गरी 
संस्था दताय गनय उजचत ठानेिा गाउँ काययपालिकाको बैठकिा पेश गनुय पनेछ ।  

(४) गाउँ काययपालिकािे संस्था दताय गनय उजचत ठानी लनणयय गरेिा दताय अलधकारीिे संस्था दताय गरी 
दतायको प्रिाणपत्र ददनेछ। 

(५) प्रिाणपत्रको ढाँचा अनसूुची १ अनसुार िनुेछ र सो बापत िाग्ने दताय तथा नविकरण दस्तरु 
गाउँपालिकािे तोवकददए बिोजजि िनुेछ ।  

(६) काययपालिकािे कुनै संस्था दताय नगने लनणयय गरेिा ययसको सूचना पन्र ददन लभत्र लनिेदकिाई 
ददन ुपनेछ र लनिेदकिे सूचना प्राप्त गरेको लिलतिे पैलतस ददनलभत्र गाउँपालिकाको न्यावयक सलिलत सिि उजरुी 
ददन सक्नेछ । 

(७) न्यावयक सलिलतको लनणयय कायायन्ियन गने काययपालिकाको दावययि िनुेछ । 

५. संगदठत संस्था िालनन े: (१) यस ऐन अन्तगयत दताय भएको प्रययेक संस्था अविजछछन्न उत्तरालधकारिािा स्िशालसत 
र संगदठत संस्था िनुेछ ।  

(२) संस्थाको आफ्नो छुटै्ट छाप िनुेछ । 

(३) संस्थािे व्यजि सरि चि अचि सम्पजत्त प्राप्त गनय, उपभोग गनय र गाउँ काययपालिकाको अनिुलतिाई 
बेचलबखन गनय सक्नेछ । 

(३) संस्थािे व्यजि सरि आफ् नो नािबाट नालिस उजूर गनय सक्नेछ र सो उपर पलन सोिी नािबाट 
नालिस उजूर िाग्नेछ । 

६. संस्थाको सम्पजत्त : (१) संस्थाको सदस्य िा कियचारी िगायत कुनै व्यजििे संस्थाको विधान विरुि संस्थाको 
कुनै सम्पजत्त दरुुपयोग गरेिा, कब्जा गरेिा िा रोक्का राखेिा दताय अलधकारीिे ययस्तो सम्पजत्त दरुुपयोग गने, 
कब्जा िा रोक्का राख्नबेाट लिई संस्थािाई वफताय बझुाई ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको संस्थाको सम्पजत्त वफताय गने गरी दताय अलधकारीिे गरेको कारिािीिा 
जचत्त नबझेुिा कानूनी उपचारिा जान सक्नेछ । 

७. अजघ दताय भई स्थापना भएका संस्थािे दताय नविकरण गने : (१) यो ऐन प्रारम्भ िनुभुन्दा अजघ तयकाि प्रचलित 
कानून बिोजजि गाउँपालिका िेत्रिा केजन्रय कायायिय रिेका संस्थािरुिे तोवकएको दस्तरु बझुाई नविकरण गरेिा 
यसै ऐन अनसुार दताय भएको िालननेछ । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ िनुभुन्दा अजघ तयकाि प्रचलित कानून बिोजजि अन्यत्र दताय भएका र िाि 
गाउँपालिका िेत्रिा कायय गनय चािने सबै संस्थािरुिे गाउँपालिका िेत्रिा शाखा कायायिय स्थापना गरी दफा ४ 
को उपदफा (१) र (२) बिोजजि लनिेदन ददई दताय अलधकारीबाट शाखा दताय प्रिाणपत्र प्राप्त गरेपलछ िात्र 
गाउँपालिका िेत्रिा कायय गने अनिुलत भएको िालननेछ । 
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८. संस्थाको उद्दशे्यिरुिा िेरफेर : (१) संस्थाको उद्देश्यिरुिा िेफेर गनय आिश्यक देखेिा िा सो संस्थािाई कुनै 
अको संस्थािा गाभ्न उजचत देखेिा सो संस्थाको कायय सलिलतिे तयसम्बन्धी प्रस्ताि तयार गरी सो प्रस्ताि उपर 
छिफि गनय संस्थाको विधान बिोजजि साधारण सभा बोिाउन ुपनेछ । 

(२) साधारण सभािा उपजस्थत भएका जम्िा सदस्य संख्याको दईु लतिाई सदस्यिरुिे प्रस्ताििा सिथयन 
जनाएिा सो प्रस्ताि साधारण सभाबाट पाररत भएको िालननेछ ।  

तर, सो प्रस्ताि िागू गनय दताय अलधकारीको पूिय स्िीकृलत लिन ुपनेछ । 

९. विसाबको वििरण पठाउन ुपने : कायय सलिलतिे आफ् नो संस्थाको विसाबको वििरण, िेखापरीिकको प्रलतिेदन 
प्रययेक िषय नविकरण गदाय सम्बजन्धत िडाको लसफाररस सवित गाउँपालिकािाई बझुाउन ु  पनेछ । 

१०. विसाब जाचँ गने : (१) दताय अलधकारीिे आिश्यक देखेिा संस्थाको विसाब आफूिे लनयिु गरेको कुनै 
अलधकृतिारा जाँच गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि विसाब जाँच गराए बापत दताय अलधकारीिे विसाब जाँचबाट देजखन आएको 
संस्थाको िौज्दात रकिको सयकडा तीन प्रलतशतिा नबढाई आफूिे लनधायररत गरेको दस्तरु असिु गरी लिन 
सक्नेछ । 

(३) विसाब जाँच गने अलधकृतिे िागेको वििरण तथा कागजपत्रिरु िा सोधेको प्रश्नको जिाफ ददन ु
संस्थाको पदालधकारी, सदस्य र कियचारीको कतयव्य िनुेछ । 

(४) विसाब जाँच गने अलधकृतिे दताय अलधकारीिे तोवकददएको म्यादलभत्र विसाब जाँचको प्रलतिेदन दताय 
अलधकारी सिि पेश गनुय पनेछ  र सो प्रलतिेदनको आधारिा संस्थाको कुनै सम्पजत्त सो संस्थाको कुनै पदालधकारी, 
सदस्य िा कियचारीिे विनालिना गरेको, नोक्सान गरेको िा दरुुपयोग गरेको छ भन्ने दताय अलधकारीिाई िागेिा 
लनजिे ययस्तो पदालधकारी, सदस्य िा कियचारीबाट सो िानी नोक्सानी असिु गनय प्रचलित कानून बिोजजि 
कारिािी चिाउन सक्नेछ । 

 तर, प्रचलित कानूनिे सजाय सिेत िनुे अपराध भएकोिा प्रचलित कानून बिोजजि िदु्दा चिाउन 
िगाउन ुपनेछ । 

११. लनदेशन ददन े : गाउँपालिकािे संस्थािाई आिश्यक लनदेशन ददन सक्नेछ र ययस्तो लनदेशनको पािना गनुय 
सम्बजन्धत संस्थाको कतयव्य िनुेछ । 

१२. दण्ड सजाय : (१) दफा ४ को उपदफा (१) र (२) बिोजजि दताय नगराई संस्था स्थापना गरेिा िा दफा ७ 
बिोजजि शाखा नखोिी संस्था संचािन गरेिा ययस्ता संस्थाका कायय सलिलतका सदस्यिरुिाई प्रचलित कानून 
अनसुार दण्ड र सजाय ददईनेछ । 

(२) दफा ९ बिोजजि विसाबको वििरण नपठाई िावषयक निीकरण नगने संस्थािे तीन आलथयक िषयको 
शत प्रलतशत नविकरण दस्तरु लतरी पाँच आलथयक िषयलभत्र संस्था नविकरण गराउन सक्नेछन ्। तीन आलथयक िषय 
सम्ििा पलन नविकरण नगने संस्था स्ित: खारेज भएको िालननेछ् । 

(३) दफा १० को उपदफा (३) बिोजजि विसाब जाँच गने सम्बजन्धत अलधकृतिे िागेको वििरण तथा 
कागजपत्रिरु िा सोधेको प्रश्नको जिाफ नददने सम्बजन्धत पदालधकारी, सदस्य िा कियचारीिाई दताय अलधकारीिे 
संस्थाको साधारण सदस्य सिेतबाट लनिम्बन गनय सक्नेछ । 
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(४) दफा ८ को उपदफा (१) र (२) बिोजजि दताय अलधकारीको स्िीकृलत नलिई संस्थाको उद्देश्यिा 
िेरफेर गरेिा िा अको संस्थासँग गाभेिा िा संस्थािे आफ् नो उद्देश्यको प्रलतकूि िनुे गरी काि कारिािी गरेिा 
िा गाउँपालिकािे ददएको लनदेशन पािन नगरेिा दताय अलधकारीिे ययस्तो संस्थाको दताय लनिम्बन गनय िा खारेज 
गनय सक्नेछ । 

१३. पनुरािेदन :  दफा १२ बिोजजि दताय अलधकारीिे गरेको अजन्ति लनणयय उपर पैलतस ददनलभत्र जजल्िा अदाितिा 
पनुरािेदन िाग्नेछ । 

१४. संस्थाको विघटन र ययसको पररणाि : (१) संस्थाको विधान बिोजजि कायय संचािन गनय नसकी िा अन्य कुनै 
कारणिस संस्था विघटन भएिा ययस्तो संस्थाको सम्पूणय जायजेथा गाउँपालिकािा सनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि विघटन भएको संस्थाको दावययि गाउँपालिकािे व्यिोनेछ । 

१५. नपेाि ऐन बिोजजि दताय िा स्थापना गनुय पने : (१) कुनै संस्थाको दताय िा स्थापना गने िा काययिेत्र यवकन 
गने सम्बन्धिा अको संघीय िा प्रदेश ऐनिा छुटै्ट व्यिस्था भएकोिा यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको 
भए तापलन ययस्तो संस्था सोिी ऐन बिोजजि स्थापना िनुे र काययिेत्र यवकन िनुेछ ।  

(२) गाउँपालिकािा दताय भएको संस्था यसको भगूोि बाविर नेपाि ऐन बिोजजि वियाजशि िनुेछ । 

१६. निीकरण र प्रलतिेदन सम्बन्धी व्यिस्था : (१) दताय भएका संस्थािरुिे िावषयक नविकरण गराउन ुपनेछ । 
नविकरणका िालग ददईने लनिेदनिा िावषयक प्रगलत प्रलतिेदन अलनिायय रुपिा संिग्न भएको िनुपुनेछ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजिको नविकरण दस्तरु गाउँपालिकािे तोके बिोजजिको िनुेछ । 

१७. खारेजी र बचाउ : (१) यस ऐनका दफा िा उपदफािरु आिश्यकता बिोजजि खारेज िा संसोधन गनय सक्नछे 
। 

(२) यस ऐनको कायायन्ियनका िालग गाउँ काययपालिकािे आिश्यक पने लनयिाििी, काययविलध, 
लनदेजशका, िापदण्ड बनाई िागू गनय सक्नेछ । 
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अनसूुची १ 

(दफा ३ को उपदफा ३ सँग सम्बजन्धत) 

संस्था दताय प्रिाणपत्रको निनुा 
आलिताि गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

सदूुरपजिि प्रदेश, नपेाि 

 

दताय नं.         लिलत : 
 

 

संस्था दताय प्रिाण-पत्र 

 

आलिताि गाउँपालिका िडा नं. ... जस्थत ................................................ िा स्थापना भएको 
.................................... संस्थािाई आलिताि गाउँपालिकाको लिलत ................................. को लनणयय 
बिोजजि दताय गरी यो प्रिाण-पत्र प्रदान गररएको छ । 

 यस गाउँपालिकाको आलथयक, सािाजजक, भौलतक, पूिायधार, शिरी सशुासन िगायतका िेत्रिा संस्थाको सविय 
सिभालगताको अपेिका साथै उत्तरोत्तर प्रगलतको शभुकािना व्यि गदयछु । 

 

 

.................................. 
     प्रिखु प्रशासकीय अलधकृत 

  



 

7 

 

अनसूुची २ 

संस्था दताय गने लनिेदनको निूना 
लिलत : ...................... 

श्रीिान प्रिखु प्रशासकीय अलधकृत ज्य ु

आलिताि गाउँपालिकाको कायायिय, 
आलिताि, डडेल्धरुा । 

विषय : संस्था दताय गने सम्बन्धिा । 

उपरोि सम्बन्धिा यस गाउँपालिकाको िडा नं. ... को ................................. टोििा स्थापना गररएको 
............................................ संस्थािाई आलिताि गाउँपालिकाको कायायियिा दताय सजुचकृत गररददन ुिनु अनरुोध 
गदयछु । यस संस्थाको विधान र अन्य आिश्यक कागजात यसै लनिेदन साथ संिग्न गररएको छ । 

लनिेदक 

......................... 
अध्यिको नाि :  

प्रस्तावित संस्थाको नाि : 
ठेगाना : 

(क) सम्बजन्धत िडाको लसफाररस 

(ख) काययसलिलतका सदस्यिरुको नाि र ठेगाना 
(ग) काययसलिलत सदस्यिरुको नागररकताको प्रिाजणत प्रलतलिवप 

(घ) संस्थाको प्रिाजणत विधान 
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अनसूुची ३ 

(दफा २ को उपदफा १२ सँग सम्बजन्धत) 

विधानको निनुा 
........................................... संस्थाको विधान, २०७...... 

प्रस्तािना  

................................. (संस्ता दताय गनुयको औजचयय पणुय पषृ्ठभलूि चा िरफिा जोडन सक्ने) 

...................................................................................................................... सािाजजक 
आलथयक रुपिा सशि सभ्य र ससंुस्कृत संचािनका िालग ................................ संस्था २०७..... को विधान 
आलिताि गाउँपालिका संस्था दताय ऐन २०७७ को अलधनिा रवि तजुयिा गररएको छ । 

पररछछेद १ 

प्रारम्भ 

१. संस्थाको नाि :  .............................. िनुेछ । अंग्रजीिा यसिाई ................................. भलनने छ 
। 

(क) संस्थाको कायायिय रिन ेठेगाना : यस संस्थाको कायायिय ..................................... िा रिनेछ । 

(ख) संस्थाको काययिते्र : यस संस्थाको काययिेत्र प्रारजम्भक रुपिा आलिताि गाउँपालिका लभत्र िनुेछ । 
प्रचलित कानूनको ररत परु् याई सम्बजन्धत स्थानीय तिको पिुय जस्िकृलत लिई नेपािको जनुसकैु स्थानिा 
पलन शाखा कायायिय खोिी कायय संचािन गनय सवकनेछ । 

२. पररभाषा : विषय िा पं्रसङ्गिे अको अथय निागेिा, 
(क) "संस्था" भन्नािे ..................................... िाई सजम्झन ुपदयछ । 

(ख) "विधान" भन्नािे ............................................ को विधानिाई सजम्झन ुपदयछ । 

(ग) "सलिलत" भन्नािे यसै विधानको दफा १२ बिोजजि गदठत कायय सलिलतिाई सजम्झन ुपदयछ 
। 

(घ) "सभा" भन्नािे यस विधान अनसुार बन्ने साधारण सभा र विशेष साघारण सभािाई सजम्झन ु
पदयछ । 

(ङ) "पदालधकारी" भन्नािे यस संस्थाको पदालधकारीिाइ सजम्झन ुपदयछ । 

(च) "लनयि विलनयि" भन्नािे यस विधान अन्तगयत बनेको लनयि विलनयििाई जनाउँछ। 

(छ) "तोवकए िा तोवकए बिोजजि" भन्नािे यो र यस विधान अन्तगयत बनेको लनयि विलनयििा 
तोवकए िा तोवकए बिोजजि िनुेछ । 

(ज) "गाउँपालिका" भन्नािे आलिताि गाउँपालिका सम्झन ुपदयछ । 

(झ) "दताय अलधकारी" भन्नािे संस्था दतायको िालग तोवकएको कियचारी सम्झन ुपदयछ। 

(ञ) "सल्िािकार" भन्नािे यस विधान अन्तगयत काययसलिलतिे लनयजुि गने सल्िािकारिाई 
जनाउने छ । 
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(ट) "आलथयक िषय" भन्नािे यस संस्थाको िरेक िषयको श्रािण १ गते देजख आषाढ िसान्त 
सम्ििाई जनाउने छ । 

(ठ) "सदस्थ" भन्नािे यस संस्थाको कुनैपलन सदस्यिाई जनाउने छ । 

(ड) "ऐन" भन्नािे आलिताि गाउँपालिकाको संस्था दताय ऐन, २०७७ िाई जनाउँछ। 

३. संस्थाको छाप र जचन्ि : संस्थाको एउटा छुटै्ट छाप र जचन्ि िनुेछ । छाप र जचनअ् अनसूुजच १ बिोजजिको 
ढाँचािा िनुेछ । 

तर संस्थाको नाि छाप र जचन्ि पूिय दताय भएको कुनै संस्थासँग िेि खाएिा संसोधनको प्रवियािारा 
तरुुन्त संसोधन गररनेछ । 

पररछछेद २ 

उद्दशे्य 

४. संस्थाको उद्दशे्य : यस संस्थाको उद्देश्य देिाय बिोजजि िनुेछ : 
(क)  यो संस्था िनुाफा रवित जनकल्याणकारी तथा जनवितकारी संस्था िनुेछ । 

(ख)  ....................................................................................... । 

(ग)  ....................................................................................... । 

(घ) ....................................................................................... । 

(ङ)  ....................................................................................... आदद। 

५. संस्थाको उद्दशे्य प्राप्त गनय गररन ेकाििरु : 
(क)  संस्थािे प्रचलित नेपाि कानून बिोजजि सम्बजन्धत लनकायबाट अनिुलत िा इजाजत प्राप्त गरी िात्र 

उपरोि उद्देश्य कायायन्ियन गनेछ । 

(ख)  संस्थािाई आिश्यक पने भिन लनिायण गने िा भाडािा िा लिजिा लिने र कम््यटुर टेिफोन, 
टाईप राईटर, फ्याक्स जस्ता कायायिय सािान तथा सिारी साधन खररद गनेछ िा भाडािा लिई 
प्रयोग गनेछ । 

(ग)  संस्थािाई आिश्यक पने कियचारी लनयजुि गने तथा लतनको सेिाका शतयिरु लनधायरण गनेछ। 

(घ)  संस्थािा प्राप्त रकि बैंकिा जम्िा गरी बैंक खाता संचािन गनेछ । 

(ङ)  विलभन्न सरकारी तथा गैह्र सरकारी संघ संस्थािरुसँग संस्थाको उद्देश्यसँग लिल्ने प्रकृलतका 
काययिििा सिकायय गनय सवकने छ । 

पररछछेद ३ 

सदस्यता सम्बन्धी व्यिस्था 
६. सदस्यताको िगीकरण :  यस संस्थािा देिाय बिोजजि ४ प्रकारका सदस्यिरुको िगीकरण गररएको छ : 

(क)  साधारण सदस्य : यस विधानको दफा ७ अनसुार योग्यता भई सदस्य बनेका सदस्यिरु साधारण 
सदस्य िालननेछ । 
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(ख)  आजीिन सदस्य : दफा ७ अनसुार योग्यता भई चि अचि सम्पजत्त कजम्तिा रु ................. 
िा सोभन्दा बढी एक िषु्ठ ........................... बझुाएिा यस संस्थाको आजीिन सदस्य रिनेछ 
। 

(ग)  संस्थापक सदस्य : संस्था स्थापना िुँदाको काििा संगदठत भई वियाजशि भएका सदस्यिरु। 

(घ)  िानाथय सदस्य : संस्थाको विकासको लनजम्त विशेष योगदान ददएको िा ददने छन ्भलन संस्थािे 
प्रदान गने िानाथय सदस्य । यस्तो सदस्यता प्राप्त गने व्यजिबाट कुनै शलु्क लिइने छैन । 
लनजिरुिे संस्थाको लनिायचनिा उम्िेदिारी ददन र ितालधकार प्रयोग गनय पाउन े छैनन ्। राय 
सल्िाि र सझुाि ददन सक्नेछन ्। 

७. सदस्यता प्राप्त गनयको िालग आिश्यक योग्यता : यस  ........................ को विधान र उद्देश्यिा आस्था 
राख्न ेकुनै पलन जालत, भाषी र धिय िान्ने व्यजि जो १८ िषय परु भएका नेपािी नागररकिरु यस संस्थाको 
सदस्य िनु पाउने छन ्। साथै उि व्यजिको िानलसक जस्थलत दठक भएको र संस्था वित िनुे काि गरेको 
िनुपुनेछ । नेलतक पतन देजखने फौजदारी अलभयोगिा सजाय नपाएको व्यजि िनु ुपनेछ । 

८. संस्थाको सदस्य लनयजुि िनु िा ििाि रिन नसक्न ेअिस्था : देिायका कुनै पलन व्यजि संस्थाको सदस्य 
पदिा लनयिु िनु सक्ने छैन ्। 

(क)  गैर नेपािी नागररक र नेपािी भएपलन १८ िषय परुा नगरेको, 
(ख)  िानलसक सन्तिुन ठीक नभएको िा अस्िस््य, 
(ग)  दािासािीिा परेको, 
(घ)  कुनै प्रकारको चोरी ठगी, वकते िा जािसाजी गरेको िा आफ्नो जजम्िाको घनिाि 

अनालधकरत तिरिे िासेको िा दरुुपयोग गरेको, भ्रष्टाचार गरेको अलभयोगिा अदाितबाट 
कसरुदार ठिरी सजाय पाई सजाय पाएको एक िषय लभत्र सम्ि, 

(ङ)  सम्बजन्धत संस्थाको व्यिसायिा लनजी स्िाथय भएको, 
(च) सदस्यता शलु्क बझुाउन बाँकी भएको । 

९. देिायका अिस्थािा कुनै पलन व्यजि संस्थाको सदस्यिा बिाि रिन ेछैन ्: 
(क)  उपदफा ८ (१) बिोजजि सदस्य पदिा लनयिु िनु नसक्ने भएिा,  

(ख)  साधारणसभाबाट ७५ प्रलतशतको बििुतिे संस्थाको सदस्य पदबाट िटाउने प्रस्ताि पास 
भएिा, 

(ग)  सदस्यिे आफ्नो पदबाट ददएको राजीनािा जस्िकृत भएिा, 
(घ)  संस्थाको काि कारिािीिा बेइिानी िा बदलनयत गरेको कुरा अदाितबाट प्रिाजणत 

भएिा, 
(ङ)  यस विधान बिोजजि संस्थािे गनय निनुे भनी तोवकएको कुनै कायय गरेिा, 

कुनै व्यजििाई संस्थाको सदस्यिा लनयजुि िनु िा ििाि रिन अयोग्य ठिराउने 
भन्दा अजघ संस्थािे लनजिाई सो कुराको सूचना ददई सफाईको प्रिाण पेश गने िोका ददन ु
पनेछ । 
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१०. सदस्यता शलु्क र सदस्यता प्रदान गने विलध : 
(क)  पररछछेद नं. ३ दफा ७ अनसुार योग्यता भई साधारण सदस्य िनु चािनेिे संस्थाको 

लसफाररसिा सदस्यता प्रिेश सकु बापत रु ...... सवित लनिेदन त्र ददएिा सदस्यता प्रदान 
गनय सवकने छ । 

(ख)  साधारण सदस्यता िावषयक शलु्क रु ..... िाग्ने छ । जनु सकैु िविनािा सदस्य बनेिा 
िा सदस्यता िलनकरण गरे पलन लनजिे बझुाएको शलु्क ययसै सािको चैत्र िसान्त सम्िको 
िालग िात्र िान्य िनुेछ । अको सािको िालग पनु: लनयिानसुार प्रययेक िषयको िैशाख 
.... गते लभत्र सदस्यता नविकरण गररसक्न ुपनेछ ।  

(ग) सदस्यता प्रदान गने सम्पूणय अलधकार कायय सलिलतिा रिने छ तर यसिाई साधारण 
सभाबाट अनिुोदन िनु आिश्यि छ । 

(घ) आजीिन सदस्यता प्रदान गनय लसफाररस कायय सलिलतिे गनेछ र यसबारे साधारण सभािे 
स्िीकृलत ददन ुपनेछ । 

पररछछेद - ४ 

साधारण सभा तथा बैठक सम्बनधी व्यिस्था 
११. संस्थाको सभा बोिाउन ेतररका र सभाका िालग ददनपुने सूचना सम्बन्धी कुरािरु : 

१. यस संस्थाको साधारण सभा देिाय बिोजजि िनुेछ : 
(क)  िावषयक साधारण सभा र  

(ख)  विशेष साधारण सभा 
२. यस संस्थाको प्रथि िावषयक साधारण सभा संस्थापन भएको आ.ि. सिाप्त भएको लिलतिे तीन 

िविना लभत्रिा गररनेछ र ययसपलछका िावषयक साधारण सभािरु आलथयक िषय सिाप्त भएको लिलतिे 
तीन िविना लभत्र गररनेछ । 

३. यस संस्थाको िावषयक साधारण सभा गनयको िालग कजम्तिा १५ ददन अगािै र विशेष साधारण सभा 
गनयका िालग कजम्तिा ७ ददन अगािै सभा िनु ेलिलत, सिय र स्थान छिफि गने विषय खोिी 
सबै साधारण सदस्यिाई सूचना ददईने छ । 

४. उपदफा (३) बिोजजि बोिाईएको साधारण सभािा लनयि ८ बिोजजिको गणपूरक संख्या नपगुी 
सभा िनु नसकेिा कजम्तिा ७ ददनको म्याद ददई पनु: साधारण सभा बोिाईनेछ। 

१२. साधारण सभाको काि कतयव्य र अलधकार : 
(क) कायय सलिलतको लनिायचन गने । 

(ख) कायय सलिलतका पदालधकारी एिं सदस्यिरु उपर अविश्वासको प्रस्ताि पाररत गरी पद ििु 
गने । 

(ग) विधानको अलधनिा रिी आिश्यक लनयिाििी स्िीकृत गने, दरबजन्द सजृना गने, पाररश्रलिक 
लनधायरण गने । 

(घ) िावषयक काययिि र बजेट पाररत गने । 
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(ङ) िेखा परीिक लनयिु गने । 

(च) कायय सलिलतिाई आिश्यक लनदेशन ददने । 

(छ) विधान बिोजजि अन्य कायय गने र  

(ज) संस्थाको सिोछच अंगको रुपिा रिी आिश्यक कायय सम्पादन गने गराउन े। 

१३. कायय सलिलत :  

(क)  कायय सलिलतको गठन साधारण सभाबाट िनुेछ । तर प्रथि िावषयक साधारण सभा नभए 
सम्िको िालग लनम्न बिोजजि अध्यि तथा सदस्य रिेको कायय सलिलत रिनेछ। कायय 
सलिलतको संख्या ऐनको दफा ४ अनसुार (९ देजख २१) आिश्यक पदालधकारी राखी तिको 
ढाँचािा िनु ुपनेछ । 

 अध्यि     १ जना 
 उपाध्यि    १ जना 
 सजचि     १ जना 
 सिसजचि   १ जना 
 कोषाध्यि   १ जना 
 सि कोषाध्यि   १ जना 
 सदस्य     ३० प्रलतशत (सिािेशी) 

(ख)  कायय सलिलतको काययकाि २ िषय िनुेछ । 

(ग)  िावषयक साधारण सभा िनुभुन्दा अगािै कुनै कायय सलिलतिा रिेको सदस्यको पद ररि िनु 
आएिा बाँकी अिलधका िालग कायय सलिलतका सदस्यको लनयजुि, कायय सलिलतिारा गनय 
सवकनेछ । कुनै सदस्यको पद लबचिा ररि भएिा सो पदिा लनयिु भएको सदस्यको 
काययकाि सो सदस्य जनु सदस्यको पद ररि भई लनयिु भएको सो सदस्को बाँकी 
काययकाि सम्िका िालग िात्र िनुेछ । 

(घ) कायय सलिलतको बैठक आिश्यकता अनसुार कायय सलिलतको अध्यििे बोिाउनेछ।जसिा 
सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रलतशत सदस्यिे िाग गरेिा अध्यििे कायय सलिलतको बैठक 
बोिाउनपुनेछ । 

(ङ) कायय सलिलतको बैठकिा सदस्य स्ियं उपजस्थत िनुपुनेछ । 

(च) सदस्यिरुको जम्िा संख्याको कजम्तिा एकाउन्न प्रलतशत सदस्यिरु उपजस्थत नभई कायय 
सलिलतको बैठक िनुे छैन । 

(छ) कायय सलिलतको बैठकको अध्यिता सलिलतको अध्यििे गनेछ । अध्यिको अनपुजस्थलतिा 
बैठकिा उपजस्थत सदस्यिरुिे छानेको जेष्ठ सदस्यिे अध्यिता गनेछ। 

(ज)  कायय सलिलतको बैठकिा बििुतको लनणयय िान्य िनुेछ र ित बराबर भएिा अध्यििे 
लनणाययक ित ददन सक्नेछ । 
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(झ)  कायय सलिलतको बैठकिा छिफि भएको विषय र तत ्सम्बन्धिा भएको लनणययको वििरण 
(िाइन्यटु) छुटै्ट वकताबिा िेजख राख्नपुनेछ र सो लनणययको वििरणिा बैठकिा उपजस्थत 
सम्पूणय सदस्यिरुको कजम्तिा ५१ प्रलतशतिे सवि िाई गणपरुक िालननेछ । 

(ञ)  संस्थािे गने भलनएको सम्पूणय कायय कायय सलिलतको लनणययबाट िनुेछ । 

पररछछेद - ५ 

पदालधकारीिरुको काि, कतयव्य र अलधकार 

१४. पदालधकारीिरुको काि, कतयव्य र अलधकार : 
१. अध्यि  

(क)  कायय सलिलतको बैठक संचिन गने । 

(ख)  बैठकिा लनणाययक ित ददने । 

(ग)  साधारण सभािे पाररत गरेका लनणययिरुको कायायन्ियन र रेखदेख गने गराउने। 

(घ)  संस्थाको सम्बजन्धत सम्पूणय कुरािरुको रेखदेख, संरिण र लनयन्त्रण गने गराउने। 

(ङ)  विलभन्न संस्था िा अन्य लनकायसँगको सम्बन्धिा संस्थाको तफय बाट प्रलतलनलधयि गने । 

(च)  संस्थाको पदालधकारी सदस्यिरुको काि बाँडफाँड गने । 

(छ)  संस्थाको उद्देश्य प्रालप्तको िालग अन्य कायय गने । 

(ज)  .......... संस्थाको भैपरर आउने काििा एक पटकिा रु तीन िजार सम्ि कायय सलिलतबाट 
अनिुोदन गने गरी खचय गने अन्यथा सो भन्दा बढी खचय गनुय परेिा कायय सलिलतको लनणयय 
अनसुार खचय गने । 

२. उपाध्यि  

(क)  अध्यिको अनपुजस्थतिा काययकाररणी सलिलतको अध्यिता गने । 

(ख)  अध्िको अनपुजस्थलतिा अध्यिको काि गने गराउने । 

(ग)  विधानिे तोके अनसुार र अध्यििारा प्रययायोजजत कायय गने । 

३. सजचि  

(क)  अध्यिको लनदेशन अनसुार साधारण सभाको र काययकाररणी सलिलतको बैठक बोिाउने 
। 

(ख)  संस्थाको दैलनक प्रशासकीय कायय गने । 

(ग)  संस्थाको रेखदेख, लनयन्त्रण लनदेशन गने तथा विलभन्न व्यजि तथा लनकाय सँग सम्बन्ध 
राख्न ेर पत्राचार गने । 

(घ)  साधारण सभािा काययकाररणी सलिलतको त्रफबाट पेश गनुय पने िावषयक प्रगलत प्रलतिेदन 
भािी योजना तथा कारययिि प्रस्ततु गने । 

(ङ)  साधारण सभा र काययकाररणी सलिलतकपो लनणयय बिोजजि कायय गने गराउने । 

(च)  संस्थाको विि, भौचर, दताय, चिानी तथा अन्य आिश्यक कागजात सरुजित र 
पारदजशयताका साथ राख्न ेराख्न िागाउने । 
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(छ)  बैठकको काययसूची तयार गने, सूचना गने, बैठकको लनणयय पजुस्तका िेख्न ेर सरुजित 
राख्न े। 

४. सिसजचि  

(क)  सजचिको अनपुजस्थलतिा सजचििे गने कायय गने । 

(ख)  विधानिे तोके अनसुार र सजचििारा प्रययायोजजत कायय गने । 

५. कोषाध्यि  

(क)  संस्थाको विसाब शे्रस्ता दरुुस्त राख्न े। 

(ख) आलथयक प्रलतिेदन तयार गरी साधारण सभा तथा काययकाररणी सलिलतिा पेश गने। 

(ग) आलथयक प्रशासनको कायय गने । 

(घ) आलथयक विसाब पारदशी रुपिा दरुुस्त राख्न े। 

(ङ) बैंकिा खाता खोिी कोष स्थापना गने र संस्थाको चि अचि सम्पजत्तको संरिण सम्बधयन 
र सदपुयोग गने । 

(च)  प्रययेक आलथयक िषयको विसाबको िेखा परीिण गराउने । 

६. सदस्य  

(क)  लनयलित बैठकिा उपजस्थत भई सविय रुपिा छिफििा भाग लिने । 

(ख)  काययकाररणी सलिलतिे ददएको जजम्िेिारी तदारुकताका साथ लनिायि गने । 

(ग)  संस्थाको उद्देश्य बिोजजिको काि गनय वियाजशि रिने । 

(घ)  तोवकए बिोजजिका अन्य काििरु गने । 

१५. गणपरुक संख्या : कुि सदस्य संस्थाको साठी प्रलतशतको प्रलतलनलधयि िनुे गरी साधारण सदस्यिरु उपजस्थत 
नभई साधारण सभाको काि कारिािी िनुे छैन । तर विधानको दफा ११ को उपदफा ४ िा उल्िेख 
भए बिोजजि पनु: बोिाईएको साधारण सभािा कुि संस्थापक संख्याको एकाउन्न प्रलतशत प्रलतशत 
प्रलतलनलधयि िनुे गरी उपजस्थत भएिा सभा गनय बाधा पनेछैन । 

१६. संस्थाको कोष : (१) संस्थाको आफ्नो एउटा छुटै्ट कोष िनुेछ र सो कोषिा देिाय बिोजजि प्राप्त रकििरु 
रिनेछन : 

(क)  सदस्यता शलु्क िापत प्राप्त रकि । 

(ख)  कसैिे स्िेछछािे ददएको काययिि िा अनदुान रकि । 

(ग)  ऋण । 

(२) विदशी संघसंस्थाबाट अनदुान रकि लिने भए संस्थािे नेपाि सरकारको स्िीकृलत लिनेछ। 

१७. खाता संचािन : संस्थाको अध्यि, सजचि िध्ये एक जना र कोषाध्यि सवित दईु जनाको संयिु 
दस्तखतबाट खाता संचािन िनुेछ । प्रचलित ऐन लनयि अनसुार खचय गने तथा खचयको शे्रस्ता राख्न े
व्यिस्था लििाउनपुने व्यिस्था गररनेछ । 

१८. संस्थाको िेखा र िेखा परीिण  

१. संस्थाको आय व्ययको िेखा प्रचलित कानून बिोजजि राजखने छ । 
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२. संस्थाको िेखा परीिण प्रचलित कानून बिोजजि रजजष्टडय िेखा परीिकबाट िनुेछ । 

३. नेपाि सरकार िा दताय अलधकारीिे चािेिा जनुसकैु बखत पलन संस्थाको विसाब वकताब जाँछन 
िा जचँाउन सक्नेछ । 

४. िेखा परीिकको लनयजुि िावषयक साधारण सभाबाट िनुेछ । प्रथि िावषयक साधारण सभा नभए 
सम्ि िेखा परीिकको लनयजुि कायय सलिलतबाट िनुेछ । िेखा परीिकको िावषयक प्रलतिेदन 
स्थानीय सरकार, सिाज कल्याण पररषद् िगायत सम्बजन्धत लनकायिा पेश गररनेछ । 

पररछछेद ६ 

लनिायचन सम्बन्धी व्यिस्था 
१९. लनिायचन सम्बन्धी व्यिस्था  

(क)  प्रययेक कायय सलिलतको पदािधी पद सम्िािेका लिलतिे तीन िषयको िनुेछ । पदािधी सिाप्त 
िनुभुन्दा एक िविना अगािै कायय सलिलतिे एक जना लनिायचन अलधकृत र दईु जना सिायक 
गरी तीन जना िनोनयन गरी लनजिारा लनिायचन को व्यिस्था गनेछ । संस्था दताय भएको 
एक िषय लभत्र विधान अनसुार चनुाि गराई सोको जानकारी गाउँपालिकािाई ददईनेछ । 

(ख)  लनिायचन गनुय पदाय एउटा लनिायचन सलिलत गठन गररन ेछ । ययस्तो लनिायचन सलिलतिे 
लनिायचन सम्बन्धी सम्पूणय काययविलध आफैं  व्यिजस्थत गनेछ । 

(ग)  लनिायचन सम्बन्धिा लनिायचन सलिलतको लनणयय नै अजन्ति लनणयय िनुेछ । 

(घ)  लनिायचन सम्पन्न भएपलछ सो सलिलतको स्ित: विघटन िनुेछ । 

(ङ)  लनिायचन सलिलतिा रिेका व्यजििे उम्िेदिारी ददन पाउने छैनन ्तर आफ्नो ितालधकार 
प्रयोग गनय सक्नेछन ्। 

२०. उम्िेदिार िनु ेयोग्यता  

(क)  संस्थाको सदस्य िनुपुने । 

(ख)  कुनै कानूनिारा अयोग्य नठिरेको । 

(ग)  संस्थाको उद्देश्य बिोजजि काि गनय प्रलतबि रिेको । 

२१. अविश्वासको प्रस्ताि : लसंगो कायय सलिलत िा सलिलतका कुनै पदालधकारी उपर विश्वास छैन भने कुि 
सदस्य संख्याको एक लतिाई सदस्यिे अविश्वासको प्रस्ताि दताय गनय सक्नेछन ् ययस्तो प्रस्ताि िालथ 
छिफि गरी उि प्रस्ताििाइ सलिलतिे पैलतस ददन लभत्र विशेष साधारण सभा बोिाउने छ र दईु लतिाई 
बििुतबाट अविश्वासको प्रस्ताि पाररत भए लसंगो कायय सलिलत िा पदालधकारी पद ििु िनुेछन ्। आरोवपत 
व्यजििाई पन्र ददन लभत्र आफ्नो सफाई पेश नगरे स्ित: पद ििु िनुेछन । 

२२. विधान संशोधन : कुि सदस्य संख्याको दईु लतिाई सदस्यिरुिे अनिुोदन गरे पिात िात्र संस्थाको कुनै 
दफा संशोधन िा खारेजका िालग स्थानीय अलधकारी  सिि लसफाररश गरी पठाउन ुपनेछ । स्थानीय 
अलधकारीबाट स्िीकृत भए पिात िात्र संस्थाको कुनै दफा संशोधन िा खारेज भएको िालननेछ । 

२३. विलनयि बनाउन सक्न े: संस्थािे आफ्नो कायय सम्पादन गने सन्दभयिा आिश्यक विलनयि बनाउन सक्नेछ 
र सोको जानकारी दताय अलधकारीिाई ददन ुपनेछ । 
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२४. तदथय सलिलत : यो संस्था स्थापना गरी दताय गराउनको िालग गदठत तदथय सलिलतिे छ िविना लभत्र विधान 
अनसुारको लनिायचन कायय गनयका िालग सलिलतको गठन गनुयपनेछ । सो अिलधिा कायय सलिलतिे गरेका 
काििरु यसै विधान अनसुार भएको िालनने छ । 

 

 

 
 आज्ञािे, 

भोज बिादरु ऐडी 
प्रिखु प्रशासकीय अलधकृत 


