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भयग-२ 
संस्थय दतया तथय नि्मि सम्बन्धी कय्ाविनध, २०७८ 

स्िीकृत नमनतः २०७८/१०/०३  

प्रमयणिकरि नमनत २०७८/१०/०५ 

प्रस्तयिियः  

सरुमयरयिी गयउँपयनलकयको संस्थय दतया ऐि, २०७६ को दफय १५ ले ददएको अनधकयर प्र्ोग गरी 
सरुमयरयिी गयउँकय्ापयनलकयले ्ो कय्ाविनध बियएको छ । 

१. संणिप्त ियम र प्रयरम्भः 

(१) ्ो कय्ाविनधको ियम“ सरुमयरयिी गयउँपयनलकयको संस्थय दतया तथय नि्मि सम्बन्धी कय्ाविनध, 

२०७८” रहेको छ । 

(२) ्ो कय्ाविनध स्थयिी् रयजपत्रमय प्रकयणित भए पनछ लयग ुहिुेछ । 

२. पररभयषय र व््यख्यः विष् िय प्रसंगले अको अथा िलयगमेय ्स कय्ाविनधमय, 

(क) “ऐि” भन्नयले सरुमयरयिी गयउँपयनलकयको संस्थय दतया ऐि, २०७६ सम्झि ुपछा। 

(ख) संस्थय भन्नयले ऐिको दफय २ (क) मय उल्लेख भएकय आनथाक, सयमयणजक, धयनमाक, सयवहणय्क, 

बैज्ञयनिक, िैणिक, बौविक, विकयस, प्यािरि तथय परोपकयरी कय्ाहरुको विकयस, प्रिद्र्धि एिं नबस्तयर 
गिे उदे्दश््ले स्थयपिय भएकय संघ,संस्थय, क्लि, आमय समहु, मठ,मणन्दर, धमाियलय,अध्््ि केन्र, आदद 
सम्झि ुपदाछ । 
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(ग)“प्रमखु प्रियसकी् अनधकृत” भन्नयले सरुमयरयिी गयउँपयनलकयको प्रमखु प्रियसकी् अनधकृतलयई 
सम्झिपुछा । 

३. संस्थय दतयाको लयनग नििेदिः 

(१) ऐि बमोणजम संस्थय दतया गिा चयहिे व््णिहरुले एक हजयर रुपै्य दस्तरु सवहत प्रमखु प्रियसकी् 
अनधकृत समि अिसूुची-१ मय तोवकएको ढयँचयमय नििेदि ददि ुपिेछ । 

(२) उपनि्म (१) बमोणजम संस्थय दतयाको लयनग नििेदि ददंदय अिसूुची–२ बमोणजमको ढयँचयमय 
संस्थयको विधयिको दईु प्रनत नििेदिको सयथ संलग्ि गिुापिेछ । 

४. संस्थयको दतया र प्रमयिपत्रः 

(१) नि्म ३ बमोणजमकोनििेदि प्रयप्त भएपनछ प्रमखु प्रियसकी् अनधकृतले आिश््क जयँचबझु गरी 
संस्थय दतया गिा उणचत ठयिेमय अिसूुची–३ बमोणजमको ढयँचयमय दतया वकतयबमय संस्थय दतया गिुा पिेछ 
र य्सरी संस्थय दतया गररसके पनछ अिसूुची–४ बमोणजमको ढयँचयमय संस्थय दतयाको प्रमयिपत्र ददि ुपिे 
छ । 

(२) दतयाको लयनग प्रमखु प्रियसकी् अनधकृत समि पेि भएको निबेदि उपर अध्््ि गदया संस्थय 
दतया गिा िनमल्िे उणचत कयरि देणखएमय दतया गिा िनमल्िे जयिकयरी िय सूचिय नििेदकलयई ददि ुपिेछ  
नििेदकलयई य्स्तो सूचिय प्रनत णचत्त िबझेुम जयिकयरी प्रयप्त गरेको नमनतले ३५ ददि नभत्र उि नििा्  
उपर सम्बणन्धत णजल्लय अदयलतमय उजरुी गिासक्िेछ । 

(३) उपनि्म (२) बमोणजमको उजरुी सम्बन्धमय णजल्लय अदयलत बयट हिुे नििा्  बमोणजम हिुेछ । 
अदयलतबयट य्स्तो संस्थय दतया गिे आदेि भएमय प्रमखु प्रियसकी् अनधकृतले संस्थय दतया गररददि ु
पिेछ । 

५. संस्थय दतयाको अिनध, ििीकरि, दस्तरु र सणुचकृतः 

(१) नि्म ४ बमोणजम गररएको दतयाको प्रमयिपत्रको मयन््तय एक आनथाक िषा सम्म रहिेछ  

(२) उपनि्म (१) िमोणजम संस्थयको दतया मयन््तय कय्म रहिे अिनध समयप्त भएको नमनतले तीि 
मवहिय नभत्र सम्बणन्धत संस्थय सञ्चयलकले पयँच स् रुपैँ्य नतरी प्रमखु प्रियसकी् अनधकृत िय निजले 
तोकेको अनधकयरीबयट दतयाको प्रमयिपत्र ििीकरि गरयउि ुपिे छ । 

(३) उपनि्म (२) िमोणजम म््यद ियघेपनछ कुिै संस्थयले य्स्तो म््यद ियघी ििीकरि हिु िसकेको 
मियनसि कयरि देखयई दतयाको प्रमयिपत्र ििीकरिको लयनग आिेदि ददि आएमय प्रमखु प्रियसकी् 
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अनधकृत िय निजले तोकेको अनधकयरीबयट उपनि्म (२) िमोणजम लयग्िे दस्तरुमय देहय् बमोणजमको 
थप दस्तरु नलई ििीकरि गरी ददि सक्िेछः 
(क) उपनि्म (२)बमोणजमको म््यद ियघेपनछ थप तीि मवहियसम्मको लयनग थप रु.१००।–(ख) 
खण्ड २(क) को म््यद ियघेपनछ आषयढ मसयन्त सम्मको लयनग थप रु. २५०।– 

(ग) खण्ड (ख) को म््यद ियघेपनछ प्रय्ेक िषा रु ५००।- को दरले जररियिय र तोवकएको दस्तरु 
लयग्िेछ । 

(घ) पयँच िषा सम्म संस्थय ििीकरि िभएमय संस्थय स्ितः खयरेजी भएको मयनििेछ । 

(४) उपनि्म (२) मय जिुसकैु कुरय लेणखएको भए तयपनि कुिै संस्थयले बढीमय पयँच िषा सम्मको 
लयनग एकै पटक संस्थय दतयाको प्रमयिपत्र ििीकरि गिा नििेदि ददि आएमय प्रमखु प्रियसकी् अनधकृत 
िय निजले तोकेको अनधकयरीले य्स्तो संस्थयले गरी आएको कयमको प्रकृनत र अिस्थय हेरी पवहलो 
बषाको लयनग रु.५००। र य्सपनछ प्रय्ेक िषाको लयनग एक हजयर रुपैँ्य दस्तरु नलइ एकै पटक 
पयँच िषासम्मको लयनग दतयाको प्रमयिपत्र ििीकरि गररददि सक्िेछ । 

(५) दतयाको प्रमयिपत्र ििीकरि गिे संस्थयले नििेदि ददंदय संस्थय दतया ििीकरि गिे नििा्  सवहत 
कय्ा सनमनतकय पदयनधकयरीको ियमयिली संलग्ि गिुा पिेछ । 

 (६) उपनि्म (३) र (५) बमोणजम दतयाको प्रमयिपत्र ििीकरि गरेको जयिकयरी प्रमखु प्रियसकी् 
अनधकृत िय निजले तोकेको अनधकयरीले संघी् तथय प्रदेि कयिूिले तोकेको निकय् िय अनधकयरीलयई 
ददि ुपिेछ । 

(७) प्रचनलत ऐि कयिूिको पररनध नभत्र रहेर नबगतमय अन्् निकय्मय दतया भइ ्स िगर िेत्र लयई 
कय्ािेत्र बियई सञ्चयलिमय भएकय िय हिुे संस्थय ििीकरिकय लयनग नसफयररि मयग गिा आएमय र 
कय्ा िेत्रकय लयनग अिमुनत मयग्ि आएमय ्स गयउँपयनलकयमय सणुचकृत पनछ मयत्र नसफयररि र कय्ािेत्र 
अिमुनत ददइिे छ । य्सरी ििीकरि नसफयररस गदया आिश््क कयगजयत पेि गिुा पिेछ र तोवकएको 
दस्तरु नतिुा पिेछ । संस्थयको घर,कोठय र सटर बहयलमय ददएको भए नि्मयिसुयरको बहयल कर 
नलइिे छ । 

(८)  ्स गयउँिेत्र लयई कय्ािेत्र बियई कयम गिे संघ संस्थयहरु ्ो नि्मयिली स्िीकृत भएको 
नमनतले एक बषा नभत्र ्स गयउँकय्ापयनलकयको कय्याल्मय सणुचकृत हिुपुिेछ । सणुचकृतको नििेदि 
अिसूुची-५ र सणुचकृत प्रमयि पत्र अिसूुची-६ बमोजम हिुेछ । 

 

६. संस्थयको सयझेदयरी एिं स्िीकृनतः 

(१) ्स गयउँपयनलकयको िीनतले समेत संबोधि गिे प्रयथनमकतयकय िेत्रमय सह्ोग पगु्ि े
वकनसमकय्यकलयप संचयलि गिे संस्थय संग गयउँपयनलकयले सहकय्ा, सयझेदयरीमय कय्ा संचयलि गिा 
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सक्िेछ । सहकय्ा गिा चयहिे संस्थयहरुले देहय् बमोणजमकय कयगजयतहरु संलग्ि रयणख संस्थयको 
्ोगदयि रहिे सनुिणिततय सवहत प्रस्तयि पेि गिुापिेछ । 

क. संस्थय दतया/ििीकरिको प्रमयिपत्रको प्रनतनलवप । 

ख. प्रबन्धपत्र िय नबधयिको प्रनतनलवप । 

ग. कर चिुय प्रमयिपत्रको प्रनतनलवप । 

घ. मखु् संचयलकको ियगररकतयको प्रनतनलवप । 

ङ. सयझेदयरी गिा चयहेको नबष् सम्बन्धी प्रस्तयििय । 

च. लेखय परीिि प्रनतिेदि प्रनतनलवप । 

छ. अन््त्र संस्थय दतया भएको भए सो प्रमयिपत्रको प्रनतनलवप र पयनलकयमय सणुचकृत भएको प्रमयि 
पत्रको प्रनतनलवप । 

(२) अन्् निकय्मय प्रचनलत कयिूि बमोणजम दतया भई ्स गयउिेत्रलयई कय्ािेत्र बियई कयम गिे 
संघ संस्थयहरुले ्ो कय्ाविनध स्िीकृत भएको नमनतले ६ मवहिय नभत्र अिसूुची- ७ बमोणजको ढयचयँमय 
नििेदि ददई गयउँकय्ापयनलकयको कय्याल्बयट पिुा स्िीकृनत नलिपुिेछ । सयथै कय्याल्बयट अिसूची 
-८ बमोणजमको कय्ािेत्र स्िीकृत प्रमयि पत्र ददिपुिे छ । 

(३) कुिै पनि अन्तरयवि् गैर सरकयरी संस्थयले ्स गयउँ िेत्रमय कय्ािेत्र बियई कयम गदया ्स 
गयउँपयनलकयमय अिसूुची- ९ बमोणज को ढयँचयमय नििेदि ददिपुिेछ। सो अिसुयर कय्याल्ले तोवकएकय 
कयगजयतकय आधयरमय मियनसि देखेमय अिसूुची- १० बमोणजमको कय्ािते्र अिमुनत सम्बन्धीको 
प्रमयिपत्र ददि सक्िेछ । 

४) उपनि्म (२) र (३) मय जिुसकैु कुरय लेणखएको भए तयपनि संस्थयको कय्ा प्रकृनतलयई हेरेर 
मियनसि िदेखेमय कय्याल्ले कय्ािेत्र स्िीकृत िददि पनिसक्िेछ । 

५)  नि्म ६ (१) ग बमोणजम कर चिुय भन्नयले ्स गयउँपयनलकयलयई चयल ुआ.ि.मय भिुयि गिुापिे 
सम्पिुा कर,िलु्क दस्तरु समेतलयई जियउिे छ । 

७. स्िीकृनत नलएर मयत्र संस्थय सञ्चयलि गिुाः   

सरुमयरयिी गयउँपयनलकयको संस्थयदतया ऐि, २०७६ अिसुयर दतया भएकय जिु सकैु संस्थयले पनि ्स 
गयउँपयनलकयलयई िेत्र बियइ कय्ाक्रम सञ्चयलि गिुा पिुा अनििय्ा रुपमय ्स गयउँपयनलकयबयट स्िीकृनत 
नलि ु पिे छ । ्ो नि्मयिली लयग ुभए पनछ स्िीकृनत िनलई कय्ाक्रम सञ्चयलि गरेकय संस्थयलयई 
िगर िेत्रमय कय्ाक्रम सञ्चयलि गिा िपयउिे सम्मको कयियाही हिु सक्िेछ । 
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८. संस्थयको बयवषाक प्रनतिेदि पेि गिुा पिेः  

्स कय्ाविनध बमोणजम सञ्चयलि भएकय र सञ्चयलि हिुे संस्थयहरुले आफुले बषाभररमय गरेको कयमको 
बयवषाक प्रगनत प्रनतबेदि र आम्दयिी खचाको नबबरि हरेक आनथाक बषासमयप्त भएको दईुमवहिय नभत्र 
्स ्स गयउँपयनलकयमय अनििय्ा रुपमय पेि गिुा पिे छ । प्रगनत प्रनतिेदि र आ् व््् नबिरि पेि 
िगिे संस्थयलयई जररियिय तथय दतया खयरेजी समेत गिा सवकिे छ । 

९.्ो कय्ाविनध लयग ुहिु ुभन्दय पवहलय अन्् निकय्मय दतया भएकय संस्थयको ििीकरि सम्बन्धी 
व््िस्थयः 

 ्स गयउँपयनलकयलयई कय्ा िेत्र बियइ नबगतमय अन्् निकय्मय दतया गरी नबनभन्न वकनसमकय कय्ाक्रम 
सञ्चयलि गरेकय संघ सस्थयहरुले संस्थय ििीकरिकय लयनग नसफयररि मयग गिा आएमय सम्बणन्धत 
निकय्मय दतया गरेको सक्कल प्रमयि पत्रको आनधकयररक प्रनतनलवप ्स कय्याल्मय पेि गरी ििीकरि 
गरेर मयत्र ्स गयउँपयनलकय िेत्रमय आफ्िय कय्ाक्रम सञ्चयलि गिा पयउिे छि ।  

१०.संघ संस्थय सणुचकृत सम्बन्धी व््िस्थयः 

१.(क) सरुमयरयिी गयउँपयनलकय िेत्र नभत्र सञ्चयलिमय रहेकय सबै संघ संस्थयहरु हरेक आनथाक िषा 
सरुमयरयिी गयउँपयनलकयमय सणुचकृत गिुापिे छ । 

२.उपनि्म १(क) बमोणजम सणुचकृत हिुे संस्थयको मयन्् अिनध एक आनथाक िषाको हिुेछ  

३. उपनि्म १ र २ बमोणजम संस्थय सणुचकृत गदया रु.५००। िलु्क लयग्िछे । 

११. संस्थयको नि्मि तथय अिगुमिः 

गयउँिेत्रलयई कय्ािेत्र बियई ्स नि्मयिली अिसुयर दतया भई िय स्िीकृनत नलई कयम गिे संघ 
संस्थयहरुलयई कुिै पनि सम्मय कय्याल्ले नि्मि, अिगुमि गिा सक्िेछ । ती संस्थयहरुले अनििय्ा 
रुपमय बयवषाक प्रगनत गयउँपयनलकयको कय्याल्मय पठयउि ु पिेछ । िेपयल सरकयर िय स्थयिी् 
अनधकयरीले चयहेमय जिुसकैु बखत आफै िय मयतहतकय कमाचयरीहरु खटयई संस्थयको वहसयब वकतयि 
जयँच गिा गरयउि सक्िेछ । 

१२. ्ो कय्ाविनधको व््यख्य ्सः 

कय्ाविनधमय प्रष्ट उल्लेख िभएकय िय व््िस्थय िभएकय नबष्मय ब््यख्य गिे अनधकयर प्रचनलत कयिूि 
बमोणजम हिुछे र संिोधि, नििा्  गिे अनधकयर गयउँ कय्ापयनलकयको हिुेछ । 
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१३. खयरेजी तथय बचयउः 

्ो कय्ाविनध लयग ुहिु भन्दय पवहलय संघ सस्थय दतया तथय पररचयलि सम्बन्धमय भएकय कयम ्सै 
कय्ाविनध बमोणजम भए गरेको मयनििेछ । 

अिसूुची–१ 

(नि्म ३ को उपनि्म (१) सँग सम्बणन्धत) 

नििेदि पत्रको ढयँचय 
नमनतः 

श्रीमयि प्रमखु प्रियसकी् अनधकृत ज््ू 

सरुमयरयिी गयउँपयनलकय 
गयउँकय्ापयनलकयको कय्याल्, 

िड्डयडय, प््ूठयि । 

विष्ः संस्थय दतया गररपयउँ । 

हयमीले ............................सम्बन्धी  संस्थय दतया गिा चयहेकयले सरुमयरयिी 
गयउँपयनलकयको संस्थय दतया तथय नि्मि सम्बन्धी कय्ाविनध, २०७८ बमोणजम संस्थय दतया गिाको लयनग 
देहय्को वििरि खोली नििेदि गरेकय छौ । प्रस्तयवित संस्थयको विधयिको दईु प्रनत ्सैसयथ संलग्ि 
गररएको छ । 

वििरिः 

१. संस्थयको ियमः 

२. संस्थयको उदे्दश््हरुः 

(क) 

(ख) 

(ग) 

३. संस्थयको कय्ािेत्रः 

४. कय्ा सनमनत तथय प्रबन्ध सनमनतकय सदस््हरुको ःः 

ियम ठेगयिय पेसय 
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१. 

२. 

३. 

४. 

५. 

६. 

५. आनथाक श्रोत/बजेटः 

६. संस्थयको कय्याल्को ठेगयियः 

७. सम्पका  व््णिको ियम र सम्पका  िः 

 

 

......................... 

नििेदक 
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अिसूुची–२ 

(नि्म ३ को उपनि्म (२) सँग सम्बणन्धत) 

विधयिको ढयँचय 

 

श्री ..............................................को 

विधयि 

 

प्रस्तयििय 

(संस्थयको स्थयपिय गिुाको कयरि सवहत पषृ्ठभनूम लेख्न े। ) 

पररच्छेद–१ 

प्रयरम्भ 

 

१. संस्थयको ियमः  ्स संस्थयको ियम ................................ हिुेछ । 

 

क) संस्थयको कय्याल् रहिे ठेगयियः  

्स संस्थयको कय्याल् णजल्लय प््ठुयि सरुमयरयिी गयउँपयनलकय िडय िं. ............. टोल........... मय 
रहिे छ । 

ख) संस्थयको कय्ािेत्रः ्स संस्थयको कय्ािेत्र स्थयि .........णजल्लय 

..................... गयउँपयनलकय हिुेछ । 

२. पररभयषयः – विष् िय प्रसंगले अको अथा िलयगेमय ्स विधयिमयः 
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(क) “स्थयिी् अनधकयरी” भन्नयले प्रमखु प्रियसकी् अनधकृतलयई सम्झि ुपछा (ख) “विधयि” भन्नयले 
..................... को विधयिलयई सम्झि ुपदाछ । 

(ग) “संस्थय” भन्नयले ्स विधयि बमोणजम स्थयपिय भएको ......................... लयई सम्झि ुपदाछ । 

(घ) “अध््ि” भन्नयलेकय्ासनमनत िय प्रिन्ध सनमनतको अध््िलयई सम्झिपुदाछ । 

(ङ) “सदस््” भन्नयले संस्थयको विधयि बमोणजम सदस््तय प्रयप्त गिे व््णिलयई सम्झिपुछा । सो 
िव्दले अध््ि र उपयध््िलयई समेत जियउिे छ । 

(च) “सनमनत” भन्नयले ्स संस्थयको कय्ासनमनत िय प्रिन्ध सनमनतलयई सम्झि ुपछा । ्ो िव्दले कय्ा 
सनमनतको निियाचि िभएसम्मकय लयनग तदथा सनमनतलयई समेत जियउिेछ । 

(छ) “सणचि”भन्नयले कय्ा सनमनत िय प्रिन्ध सनमनतको सणचिलयई सम्झि ुपछा । 

(ज) “पदयनधकयरी” भन्नयले कय्ा सनमनत िय प्रिन्ध सनमनतको अध््ि, उपयध््ि, सणचि, सह– सणचि, 

कोषयध््ि िय अन्् तोवकएको पदयनधकयरीलयई सम्झि ुपदाछ । 

(झ) “आनथाक बषा” भन्नयले िषाको श्रयिि १ गतेदेणख आषयढ मसयन्तसम्मको १२ मवहियको अिनधलयई 
सम्झि ुपछा । 

(ञ) “सभय” भन्नयले संस्थयको ियवषाक सयधयरि सभय िय वििेष सयधयरि सभयलयई सम्झि ुपछा  

(ट) “नि्म÷विनि्म” भन्नयले ्स विधयि अन्तरगत बन्न ेनि्म/विनि्मलयई जियउँछ । 

(ठ) “तोवकएको िय तोवकए बमोणजम ”भन्नयले ्स विधयिमय र विधयि अन्र्तगत बिेको नि्म/विनि्ममय 
तोवकएको िय तोवकए बमोणजम सम्झि ुपछा । 

(ड) “सणचियल्”भन्नयले कय्ासनमनतले दैनिक कय्ा सम्पयदिकय लयनग गठि गरेको अध््ि,उपयध््ि, 

सणचि, सह– सणचि, कोषयध््ि र सदस््कोसमहुलयईजियउँदछ । 

 (ढ) “स्थयिी् तह” भन्नयले सरुमयरयिी गयउँपयनलकयलयई जियउँछ । 

(ि) “कोष” भन्नयले संस्थयमय विनभन्न स्रोतबयट संकनलत रकमलयई जियउिे छ । 

३. संस्थयको छयप र णचन्हः 

 प्रचनलत कयिूिी व््िस्थयको प्रनतकूल िहिुे गरी संस्थयको एउटय छुटै्टछयप र णचन्ह रहिेछ । 
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पररच्छेद – २ 

उदे्दश्् 

४. संस्थयको उदे्दश््ः  ्स संस्थयको उदे्दश्् देहय् बमोणजम हिुेछ । 

 (क) ्ो संस्थय मिुयफय रवहत जिवहतकयरी सयमयणजक संस्थय हिुेछ । 

 (ख) 

 (ग) 

 (घ) 

५. संस्थयको उदे्दश्् प्रयप्त गिा गररिे कयमहरुः ्स संस्थयको उपरोि उदे्दश्् प्रयप्त गिा देहय्कय 
कय्ाहरु गिेछ । 

(क) संस्थयले प्रचनलत िेपयल कयिूि बमोणजम सम्बणन्धत निकय्बयट अिमुनत िय इजयजत प्रयप्त गरी 
मयत्र उपरोि उदे्दश्् कय्यान्ि्ि गिेछ । 

(ख) संस्थयलयई  आिश््क  पिे  भिि  निमयाि  गिे  िय  भयडयमय  िय  नलजमय  नलिेछ  र 
कम्प््टुर टेनलफोि, टयइपरयइटर, फ््यक्स, जस्तय कय्याल् सयमयि तथय सियरी सयधि नि्म अिसुयर 
खररद गिेछ िय भयडयमय नलई प्र्ोग गिेछ । 

(ग) संस्थयलयई आिश््क पिे कमाचयरी नि्िु गिे तथय नतिको सेियकय िताहरु निधयारि गिेछ  

(घ) संस्थयमय प्रयप्त रकम िेपयल सरकयरको मयन््तय प्रयप्त बैंकमय जम्मय गरी बैंक खयतय संचयलि गिेछ 
। 

(ङ) संस्थयलयई प्रभयिकयरी बियउि अन्् आिश््क कुरयहरु गिे । 

(च) आनथाक पयरदणिातय कय्म गिुा पिेछ । 
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पररच्छेद – ३ 

सदस््तयः 

६. सदस््तयको बनगाकरिः– ्स संस्थयमय देहय् बमोणजमकय सदस्् रहि सक्िेछि।् 

(क) संस्थयपक सदस््ः– संस्थय दतया गदया हस्तयिर गरेकय सदस््हरु ्स संस्थयकय संस्थयपक सदस्् 
रहिेछि।्संस्थयपक सदस््ले पनि सयधयरि िय आजीिि सदस््तय प्रयप्त गरेपनछ मयत्र सयधयरि सभयमय 
भयग नलि पयउिेछि।् 

(ख) सयधयरि सदस््ः – विधयिको पररनधनभत्र रही संस्थयको उदे्दश्् प्रयनप्तमय प्रनतबि भएकय िेपयली 
ियगररकलयई कय्ासनमनतको नििा्  अिसुयर सयधयरि सदस््तय प्रदयि गिा सवकिेछ । 

(ग) मयियथा सदस््ः– सयधयरि सभयको नििा् ले संस्थयमय वििेष ्ोगदयि पु् याएको व््णिलयई मयत्र 
मयियथा सदस््तय प्रदयि गररिेछ । 

(घ) आणजिि सदस््ः– हयल भएकय सिै सदस्् आजीिि सदस्् हिुेछि।् 

७. सदस््तयकय लयनग ्ोग््तयः– संस्थयको सदस््तय प्रयप्त गिा लयनग देहय् बमोणजमको ्ोग््तय 
हिुपुिेछ । 

(क) िेपयली ियगररक मयत्र संस्थयको सदस्् हिु सक्िे छि । 

(ख) सदस्् १६ बषा उमेर पगेुको हिुपुिे । 

(ग) िैनतक पति देणखिे गरी फौजदयरी अनभ्ोगमय अदयलतबयट दोषी िभएको व््णि । 

(घ) मयिनसक सन्तलुि िगमुयएको व््णि । 

८. संस्थयको सदस््तय प्रयप्त गिा िय बहयल रहि िसक्िे अिस्थयः– देहय्को अिस्थयमय कुिै व््णिले 
संस्थयको सदस््तय प्रयप्त गिा सक्िे छैि । 

(क) गैर िेपयली ियगररक । 

(ख) १६ बषा उमेर िपगेुको । 

(ग) मयिनसक अिस्थय दठक िभएको । 
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(घ) सयिाजनिक सम्पणत्त वहियनमिय गरेको ठहरेको । 

(ङ) िैनतक पति देणखिे फौजदयरी अनभ्ोगमय अदयलतबयट कसरुदयर ठहररएको र भ्रष्टचयरको अनभ्ोगमय 
सजय् पयएको । 

(च) ्स विधयि बमोणजमकय सदस्् विरुि अनबश्वयसकय प्रस्तयि पयररत भएमय र सदस््तय ििीकरि 
िगरयएमय । 

(छ) ्स विधयि बमोणजम कुिै कयरिले सदस्् हिु अ्ोग्् भएमय । 

९. देहय्को अिस्थयमय कुिैव््णि संस्थयको सदस््मय िहयल रहिेछैि । 

(क) नि्म ६ बमोणजम सदस्् पदमय नि्णुि हिु िसक्िे भएमय । 

(ख) सयधयरि सभयको दईु नतहयई बहमुतले संस्थयको सदस्् पदबयट हटयउिे प्रस्तयि पयस गरेमय  

(ग) सदस््ले आफ्िो पदबयट ददएको रयजीियमय स्िीकृत भएमय । 

(घ) संस्थयको कयम कयरियहीमय इमयिीिे िय िदनि्त गरेकोकुरय अदयलतबयट प्रमयणित भएमय (ङ) ्स 
विधयि बमोणजम संस्थयले गिा िहिुे भिी तोवकएको कुिै कय्ा गरेमय । (च) सयधयरि सभयबयट ७५% 
को बहमुतले संस्थयको सदस्् पदबयट हटयउि प्रस्तयि पयस 

गरेमय । 

(छ) ्स विधयि बमोणजम संस्थयले गिा िहिुे भिी तोवकएको कुिै कय्ा गरेमय । 

(ज) निजको मयृ् ुभएमय । 

(झ) संस्थय खयरेज भएमय । 

(ञ) कुिै व््णिलयई संस्थयको सदस््मय नि्णुि हिु िय बहयल रहि अ्ोग्् ठहरयउि ुभन्दय अणघ 
संस्थयले निजलयई सो कुरयको सूचिय ददई सफयईको सिदु पेस गिे मौकय ददि ुपदाछ । 

१०.सदस््तय िलु्क र प्रयप्त गिे विनध एिम ििीकरि सम्बन्धमयः–  

संस्थयको सदस््तय िलु्क नलिे तथय सदस््तय प्रदयि गिे र ििीकरि सम्बन्धमय गिे विनध निम्ि 
अिसुयर हिुेछ ।  

(क) सयधयरि सदस््तय िलु्क रु. ........ 
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(ख) ििीकरि सदस््तय िलु्क रु. ....... (प्रय्ेक आनथाक िषाकोलयनग)  

(ग) संस्थयपक सदस््तय िलु्क लयग्िे छैि । 

(घ) आजीिि सदस््तय िलु्क रु......... 

 (ङ) कुिै संघ, संस्थयलयई समेत प्रिन्ध सनमनतले नििा्  गरी सदस््तयसक्िेछप्रदयि। गिा (च) प्रय्ेक 
िषाको असयर मसयन्त नभत्र ििीकरि गरी सक्िपुिेछ । 

(छ) उि म््यद नभत्र ििीकरि िगिे सदस््ले छ मवहिय नभत्र दोब्बर दस्तरु नलई सदस््तय ििीकरि 
गिा सक्िेछ । छ मवहिय नभत्र पनि ििीकरि िगरेमय सदस््तय स्ितः खयरेज हिुेछ 

पररच्छेद – ४ 

सयधयरि सभय, कय्ा सनमनत र बैठक सम्बन्धी व््िस्थय 

११. सयधयरि सभयको गठि विनध र सभयको संचयलिः– 

(१) सयधयरि सभय संस्थयको सियाःेच्च अंग मयनििे छ । 

(२) संस्थयको सबै प्रकयरकय सदस््हरु सयधयरि सभयकय सदस्् रहिेछि।् 

(३) संस्थयको सयधयरि सभय िषाको १ पटक बस्िे छ । ्सलयई ियवषाक सयधयरि सभय भनििेछ । 
्समय संस्थयकोसदस््तय प्रयप्त सबैव््णि उपणस्थत हिु सक्िेछन्मयियथा सदस््ले प्ािेिकको रुपमय 
मयत्र भयग नलिे सक्िेछ । 

(४) कय्ा सनमनतले नििा्  गरे बमोणजम िय संस्थयको सयधयरि सदस्् संख्यको एक चौथयई(२५%) 
सदस््लेनलणखत आिेदि कय्ासनमनतकय अध््ि समि ददएमय नबिेष सयधयरि सभय बोलयउि ुपिेछ । 

(५) संस्थयको ियवषाक सयधयरि सभय बस्िको लयनग कम्तीमय १५ ददि आगयिै र वििेष सयधयरि 
सभयकोलयनग ७ ददि अगयिैसभय हिुेस्थयि,नमनत र सम् छलफल हिुे विष् उल्लेख गरी सयधयरि 
सदस््हरुलयई सूचिय ददइिछे ् स्तो सूचिय संस्थयको सूचिय पयटीमय र पत्रपनत्रकयमय मयफा त पनि प्रकयिि 
गिा सवकिेछ। 

(६) सयधयरि सभयमय उपणस्थत भै मतदयि गिा पयउिे कुल सदस्् संख्यकोःे लयनग दईु नतहयइ सदस््को 
उपणस्थनत पवहलो पटकको लयनग सयधयरि सदस्् संख्य सभयको गिपरुक संख्य मयनििेछ । 
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(७) पवहलो पटक गिपरुक संख्य िपगेुमय दोस्रो पटकको सयधयरि सभयको लयनग ५१% लयई दोस्रो 
पटकको लयनग सयधयरि सभयको गिपरुक संख्य मयनििेछ । 

(८) सयधयरि सभयको अध््ितय कय्ा सनमनतकय अध््िले गिेछ । निजको अिपुणस्थनतमय उपयध््िले 
र निज पनि अिपुणस्थत भएमय संस्थयकय सदस््हरु मध््े सबैभन्दय जेष्ठ सदस््ले अध््ितय गिेछ । 

(९) सयधयरि सभयमय पेस गिेसिैविष्हरु प्रस्तयिकोरुपमय पेस गिुापिेछ । 

(१०) पि/विपिमय मत संकलि गदया सयधयरित्य हयत उठयई िय णचट नलएर गिेछ, मत बरयिर 
भएमय अध््ितय गिे व््णिले नििया्क मत ददिेछ, आिश््क परेमय गोप्् मतदयि गरयउि सवकिेछ 
। 

(११) सयधयरि सभय िय वििेष सयधयरि सभय बसेको ६ मवहियनभत्र पिुः नबिेष सयधयरि सभय बस्ि 
सक्िे छैि। 

(१२)सयधयरि सभय तथय वििेष सयधयरि सभयमय िस्िे नमनत, सम् र स्थयि कय्ा सनमनतलेतोकेबमोणजम 
हिुेछ । 

(१३) अन्् आिश््क नििा् हरु कय्ा सनमनतले पेस गिेछ । 

१२. सयधयरि सभयको कयम, कताव्् र अनधकयरः 

 सयधयरि सभयको कयम, कताव्् र अनधकयर देहय् बमोणजम हिुेछ । 

(क) कय्ासनमनतलेपेस गरेको्ोजिय, कय्ाक्रम र ियवषाक बजेट पयररत गिे। 

(ख) लेखयपरीिकबयट प्रयप्त भएको ियवषाक लेखयपरीिि प्रनतिेदि मयणःथ छलफल गरी अिमुोदि गिे 
र लेखय परीिि प्रनतिेदिबयट देणखएको िेरुज ुरकमहरु असलु उपर गरी फछ्यौट गिाको लयनग प्रिन्ध 
सनमनतलयई निदेिि ददिे । 

(ग) आगयमी िषाकय लयनग लेखयपरीिकको नि्णुि गिे । 

(घ) संस्थयको ियवषाक कय्ा प्रगनत वििरि र संस्थयले गरेकय कय्ाहरुको मूल््यंकि गरी कय्ा सनमनतलयई 
आिश््क निदेिि ददिे । 

(ङ) संस्थयको कय्ा सनमनतकय पदयनधकयरीहरुको पदयिनध पगेुको अिस्थयमय कय्ा सनमनतकय 
पदयनधकयरीहरुको निियाचि विधयि बमोणजमको प्रवक्र्य अन्र्तगत रही गिे । 
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(च) कय्ा सनमनतियरय पेस भएको विधयि संिोधि, नि्म तथय विनि्म स्िीकृत गिे । 

(छ) मयियथा सदस््तय प्रदयि गिे । 

(ज) कय्ा सनमनतबयट संस्थयको वहत अिकुुल भएकय कयम कयरबयहीको औणचय् हेरी अिमुोदि गिे । 

(झ) संस्थयको आफ्िै आन्तररक श्रोतबयट व््होिे गरी कय्ा सनमनतले पेस गरेकय कमाचयरीहरुको 
दरिन्दी, पयररश्रनमक भत्तय, तथय अन्् सवुिधयहरुमय आिश््कतय अिरुुप स्िीकृनत प्रदयि गिे । 

कय्ा सनमनत र अन्् सनमनत 

१३. कय्ा सनमनतको गठि विनध – 

(१) कय्ा सनमनतमय देहय्कय सदस््हरु रहिेछिः् 

(क) सयधयरि सभयबयट निियाणचत एक जिय अध््ि 

(ख) सयधयरि सभयबयट निियाणचत एक जिय उपयध््ि 

(ग) सयधयरि सभयबयट निियाणचत एक जिय सणचि 

(घ) सयधयरि सभयबयट निियाणचत एक जिय सह–सणचि 

(ङ) सयधयरि सभयबयट निियाणचत एक जिय कोषयध््ि 

(च) सयधयरि सभयबयट निियाणचत ...... जिय सदस््हरु 

(२) संस्थयको कय्ा सनमनतमय न््िुतम ३३ प्रनतित मवहलय सदस्् अनििय्ा हिुपुिे छ । 

(३) कय्ा सनमनतकय सदस्् तथय पदयनधकयरीको कय्ा अिनध ३ िषाको हिुेछ । 

(४) कय्ा सनमनतकय पदयनधकयरी तथय सदस््हरुको पदयिनध देहय्को अिस्थयमय समयप्त भएको मयनििे 
छ । 

(क) कय्ा सनमनत समि ददएको रयजीियमय स्िीकृत भएमय । 

(ख) नलणखत सूचिय वििय लगयतयर तीि पटकसम्म बैठकमय अिपुणस्थत रहेमय । 

(ग) संस्थयको सदस्् िरहेमय । 

(घ) मयृ् ुभएमय । 
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(५) कय्ा सनमनतको कुिै पनि सदस्् िय पदयनधकयरीको पद बीचमय ररि हिु आएमय बयँकी अिनधकय 
लयनग य्स्तो ररि पदकय लयनग ि्यँ सदस्् कय्ा सनमनतले नि्णुि गिेछ । 

१४. कय्ा सनमनतको बैठक र नििा्  ःः– 

(१) सनमनतको बैठक सयमयन््त्य मवहियको एक पटक बस्िेछ । 

 (२) सनमनतको बैठक अध््िले तोकेको स्थयि, नमनत र सम्मय बस्िेछ र य्स्तो बैठककोसूचिय 
कम्तीमय सयत ददि अगयिैसदस््हरुलयईनलणखत रुपमय पठयउि ुपिेछ । 

(३) सनमनतको कुल  सदस््  संख्यको ५१  प्रनतित  सदस््  उपणस्थत  भएमय  बैठकको 

गिपरुक  संख्य  पूरय  भएको  मयनििेछ  तर  गिपरुक  संख्य  िपगुी  दोस्रो  पटक 

बोलयउि ुपिे भएमय एक नतहयई सदस््को उपणस्थत गिपरुक संख्य मयनििेछ । 

(४) बैठकको अध््ितय सनमनतको अध््िलेगिेछ । निजको अिपुणस्थनतमय उपयध््ि र उपयध््िको 
पनि अिपुणस्थनतमय सनमनतको सदस््हरु मध््ेबयट सबै भन्दय जेष्ठ सदस््ले गिेछ  

(५) बैठकमय छलफल गररिेविष् र य्सकोक्रम अध््िलेतोकेबमोणजम सणचिियरय गररिे छ । 
कय्ा सनमनतकय कुिै सदस््ले कुिै विष्मय पेस गरेको प्रस्तयि उपर पनि छलफल गिा सवकिेछ । 

(६) बैठकमय पेस भएकय विष्हरुकोनििा्  सयमयन््त्य सयधयरि बहमुतकोआधयरमय हिुेछ । मत 
िरयिर भएमय अध््ितय गिेव््णिलेनििया्क मत ददिेछ । 

(७) कय्ासनमनतलेआिश््क देखेमय कुिैव््णिलयईबैठकमय आमन्त्रि गिासक्िेछ । 

(८)  कय्ासनमनतकोबैठकमय सदस्् स्ि्म उपणस्थत हिुपुिेछ । 

१५. अन्् सनमनतः संस्थयको उदे्दश्् प्रयनप्तको लयनग कय्ा सनमनतको नििा्  बमोणजम अन्् सनमनत गठि 
गरी कयम, कताव्् र अनधकयर तोक्ि सवकिे छ । 

पररच्छेद – ५ 

कय्ासनमनतकय पदयनधकयरी र अन्् सदस््को कयम, कताव्् र अनधकयर 

१६. कय्ासनमनतको कयम, कताव्् र अनधकयरः– कय्ा सनमनतको कयम, कताव्् र अनधकयर देहय् 
बमोणजम हिुेछ । 
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(क) संस्थयको आगयमी िषाको ियवषाक कय्ाक्रम तथय अिमुयनित बजेट बियई सयधयरि सभयमय प्रस्ततु 
गिे । 

(ख) विधयि बमोणजमको व््िस्थय पयलिय गरी सयधयरि सभयको नििा्  कय्यान्ि्ि गिे गरयउिे (ग) 
संस्थयको वहतमय हिुे कय्ाक्रमहरु संचयलि गिे । 

(घ) सयधयरि सभय प्रनत उत्तरदय्ी रहिे । 

(ङ) संस्थयको उदे्दश्् प्रयनप्तकय लयनग उपलब्ध सयधि र स्रोतको अनधकतम उप्ोग र प्र्ोग गिे । 

(च) संस्थयको कय्ा सम्पयदि गिा कय्ा् ोजिय बियउि,े श्रोत जटुयउिे, कय्यान्ि्ि, सपुररिेिि र 
अिगुमि गिे। 

(छ) संस्थयको कोष र सम्पणत्त सरुणित तररकयले रयख्न लगयउिे र बैक खयतय खोली संचयलि गिे । 

(ज) संस्थयको कमाचयरीहरुको सेिय िता र सवुिधय आदद सम्बन्धी कमाचयरी नि्मयिली बियई सयधयरि 
सभयबयट स्िीकृत गरयई लयग ुगिे, गरयउिे । 

झ) संस्थयको उदे्दश्् पररपूनताको लयनगिोआफ्कय्ा अिनधमय उप्िु व््णिहरुको सल्लयहकयर सनमनतकय 
अन्् सनमनत, उपसनमनत गठि गिे र आिश््कतय अिरुुप कय्ाको बयँडफयँड गररददिे  

(ञ) संस्थयको िेतयृिदय्ी भनूमकय निियाह गिे । 

(ट) आिश््कतय अिसुयर अणखत्यर प्रदयि गिे । 

(ठ) कय्ा सनमनतको निियाचि सम्बन्धी व््िस्थय नमलयउिे । 

(ड) संस्थयलयई आिश््क पिे नि्म तथय विनि्म बियउिे । 

(ढ) सयधयरि सभय बोलयउिे । 

(ि) सनमनतकय पदयनधकयरीहरुको बैठक भत्तय तथय अन्् सवुिधय तोक्िे । 

(त) विधयिमय लेणखएकय अन्् कय्ा गिे, गरयउिे । 

१७. सनमनतकय पदयनधकयरीहरुको कयम, कताव्् र अनधकयरः– सनमनतकय पदयनधकयरीहरुको कयम, 

कताव्् र अनधकयर देहय् बमोणजम हिुेछ । 

(१) अध््िको कयम, कताव्् र अनधकयर ःः– 
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(क) सयधयरि सभय एिंसनमनतकोबैठककोअध््ितय गिे। 

(ख) सणचि तथय कोषयध््िलयई आिश््क निदेिि ददिे । 

(ग) संस्थयको तफा बयट प्रनतनिनधयि गिे गरयउिे । 

(घ) सनमनतको नििा्  कय्यान्ि्ि गिे । 

(ङ) आिश््कतय अिसुयर आफुमय रहेको अनधकयर प्रय्य्ोजि गिे । 

(२) उपयध््िको कयम, कताव्् र अनधकयर ःः– 

(क) अध््िकोअिपुणस्थनतमय बैठककोअध््ितय गिे। 

(ख) अध््िको कय्ामय सह्ोग प¥ु्यउिे । 

(ग) संस्थयको वहत हिुे अन्् कय्ा गिे । 

(३) सणचिको कयम, कताव्् र अनधकयर ःः– 

(क) अध््िकोनिदेिि अिसुयर बैठक बोलयउिे। 

(ख) सनमनत एिंसभयकोसूचिय ददिे। 

(ग) सनमनत र सभयले पयररत गरेको नििा् को अनभलेख रयख्न ेर नििा्  कय्यान्ि्िकय लयनग आिश््क 
कय्ा गिे। 

(घ) सयधयरि सभयमय संस्थयको ियवषाक कय्ाक्रम पेस गिे । 

(ङ) संस्थयको ियवषाक प्रगनत वििरि त्यर गिे । 

(च) सनमनत र सभयको नििा्  लेखबि गरी दरुुस्त रयख्न े। 

(छ) संस्थयको उदे्दश्् प्रयनप्तकय लयनग कुिै व््णि िय संस्थयसंग सम्पका  रयख्न,े रयख्न लगयउिे । 

(ज) संस्थयसंग सम्बणन्धत कुरयहरुको सम्बन्धमय कुिैडय अदयलतमयड् जयि,े कयिूि व््िसय्ीसंग सल्लयह 
नलिे जस्तय कय्ा गिे गरयउिे । 

(झ) कय्ा सनमनतले निदेिि गरे बमोणजम कय्ा गिे । 

(ञ) िेपयल सरकयर तथय कुिै दयत ृसंस्थयमय पेस गिुापिे प्रनतिेदि त्यर गिे गिा लगयउिे । 
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(ट) संस्थयको वहत हिुे अन्् कयम गिे । 

(४) कोषयध््िको कयम, कताव्् र अनधकयर ःः– 

(क) संस्थयको आ्–व्््को वििरि दठक दरुुस्त रयख्न ेरयख्न लगयउिे । 

(ख) ियवषाक आनथाक प्रनतिेदि एिम आ्–व््् वििरि त्यर गिेर कय्ासनमनत मयफा त सयधयरि 
सभयमय पेस गिे । 

(ग) िेपयल सरकयरको कुिै निकय् िय दयत ृसंस्थय समेतमय पेस गिुा पिे आनथाक वििरि् त्यर गिे 
िय गिा लगयउिे । 

(घ) संस्थयको आ् श्रोत जटुयउि सवक्र् रही सो को लयनग िेतयृि प्रदयि गिे । 

(ङ) संस्थयको लेखयपरीिि (आन्तररक÷बयह्य) सम्बन्धी कय्ामय मद्दत गिे । 

(च) आनथाक कयरोबयरको शे्रस्तय दरुुस्त रयख्न े। 

(छ) संस्थयको लेखय सम्बन्धी कय्ाको णजम्मेियरी नलिे । 

(५) सह–सणचिको कयम, कताव्् र अनधकयर ःः – 

(क) सणचिको अिपुणस्थनतमय सणचिले गिे सिै कय्ाहरु नि्मपूिाक गिे गरयउिे । 

(ख) सनमनत एिं सभयको सचुिय ददिे। 

(ग) सनमनत र सभयले पयररत गरेको नििा् को अनभलेख रयख्न ेर नििा्  कय्यान्ि्िकय लयनग आिश््क 
कय्ा गिे। 

(घ) सयधयरि सभयमय संस्थयको ियवषाक कय्ाक्रम पेस गिे । 

(ङ) संस्थयको ियवषाक प्रगनत वििरि त्यर गिे । 

(च) सनमनत र सभयको नििा्  नलवपिि गरी दरुुस्त रयख्न े। 

(छ) संस्थयको उदे्दश्् प्रयनप्तकय लयनग कुिै व््णि िय संस्थयसंग सम्पका  रयख्न,े रयख्न लगयउिे 

(ज) संस्थयसँग सम्बणन्धत कुरयहरुकय सम्बन्धमय कुिै अड्डयअदयलतमय जयि,े कयिूि व््िसय्ीसँग सल्लयह 
नलिे जस्तय कय्ा गिे गरयउिे । 

(झ) कय्ा सनमनतले निदेिि गरे बमोणजम कय्ा गिे । 
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(ञ) िेपयल सरकयर तथय कुिै दयत ृसंस्थयमय पेस गिुापिे प्रनतिेदि त्यर गिे गिा लगयउिे । 

(ट) संस्थयको वहत हिुे अन्् कयम गिे । 

(६) सदस््को कयम, कताव्् र अनधकयर ःः– 

संस्थयकय सदस््हरुले संस्थयको उदे्दश्् प्रयनप्तकय लयनग आिश््क कय्ा गिा कय्ा सनमनतले निदेिि गरे 
बमोणजमकय कय्ा गिेछि।् 

पररच्छेद – ६ 

आनथाक स्रोत 

१८. संस्थयको कोष (आनथाक स्रोत ) – संस्थयकोिो एउटयआफ्छुटै्ट कोष हिुेछ सो कोषमय देहय् 
बमोणजम प्रयप्त रकमहरु रहिेछिः्– 

(क) सदस््तय िलु्कबयट प्रयप्त रकम । 

(ख) सयधयरि सभय िय सनमनतलेनििा्  गरेबमोणजम प्रयप्त हिुेरकम । 

(ग) अन्् कुिै बैधयनिक वक्र्यकलयपबयट संस्थयले प्रयप्त गिे रकम । 

(घ) सरकयरी िय गैर सरकयरी संस्थयबयट प्रयप्त हिुे रकम 

(ङ) विदेिी सरकयर, ियगररक र दयत ृ संस्थयबयट रकम प्रयप्त गदया ्स संस्थयले िेपयल सरकयरबयट 
स्िीकृनत नलिेछ । 

१९. चल अचल सम्पणत्तको वििरिः– 

्स विधयि बमोणजम प्रयप्त रकम तथय संस्थयकोियउमय रहेको चल अचल जय्जेथय संस्थयको सम्पणत्त 
हिुेछ । सम्पणत्तको पररचयलि कय्ा सनमनतले नििा्  गरे बमोणजम हिुेछ । संस्थयले व््णि सरह चल 
अचल सम्पणत्त खररद विक्री गिा सक्िेछ, संस्थयले भोग चलि गरेको जग्गय संस्थयको ियममय सम्बणन्धत 
निकय्बयट दतया गिेछ । 

२०. संस्थयको कोष र खयतय सञ्चयलि ःः– 

संस्थयको एउटय छुटै्ट कोष हिुेछ षमय।सोदफयको१९ बमोणजम प्रयप्त रकम आम्दयिी जम्मय गररिेछ । 
सो खयतयको सञ्चयलि संस्थयको अध््ि, सणचि र कोषयध््िको स्ुंि दस्तखतबयट सञ्चयलि गररिेछ 
। 
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२१. संस्थयको लेखय र परीििः 

(१) संस्थयको आ्–व्््को लेखय प्रचनलत कयिूि बमोणजम स्पष्ट तिरले रयणखिेछ । 

(२) संस्थयकोलेखयपरीिि प्रचनलत कयिूि बमोणजम रणजष्टडालेखय परीिकबयट हिुेछ । 

(३) लेखयपरीिकको नि्णुि सयधयरि सभयबयट हिुेछ तर प्रथम ियवषाक सयधयरि सभय िभएसम्म 
लेखयपरीिकको नि्णुि सयधयरि प्रिन्ध सनमनतबयट हिुेछ । 

(४) संस्थयको लेखयपरीिि प्रनतिेदि र ियवषाक कय्ा प्रगनत वििरिको १/१ प्रनत स्थयिी् अनधकयरी, 
र सम्बणन्धत निकय्मय पेस गररिे छ । 

पररच्छेद – ७ 

निियाचि 

२२. निियाचि सम्बन्धी व््िस्थयः– 

(क) संस्थयको निियाचिको लयनग सनमनतियरय मिोि्ि गररएकय एक आ्िु सवहत अन्् २ सदस््ी् 
निियाचि आ्ोग गठि हिुछे । 

(ख) ्ो तदथा सनमनत गठि हुँदय निियाचि प्रवक्र्यबयट गठि भएकोले ६ मवहियमय सयधयरि सभय बोलयई 
्सै सनमनतलयई ३ िषाको कय्ाकयलको लयनग निरन्तरतय ददइिेछ । 

(ग) निियाचि सम्बन्धमय निियाचि आ्ोगलेगरेकोनििा्  िैअणन्तम हिुेछ । 

(घ) निियाचि गोप्् मतदयिियरय हिुेछ । 

२३. उम्मेदियर हिु ्ोग््तय ःः– 

्स विधयिको दफय ७ को ्ोग््तय भएको तथय दफय ८ बमोणजमको ्ोग््तय िभएको कुिै पनि व््णि 
कय्ासनमनतको सदस्् तथय पदयनधकयरीको पदमय उम्मेदियर हिु सक्िेछ । 

२४. अविश्वयसको प्रस्तयिः 

(१) सनमनतकय सदस्् िय पदयनधकयरी उपरको अविश्वयसको प्रस्तयि सयधयरि सभयकय दईु नतहयई 
सदस््हरुको बहमुतबयट पयररत भएमय अविश्वयसको प्रस्तयि पयररत भएको मयनििेछ  र  
अविश्वयसको  प्रस्तयि  पेस  हुँदय  सम्पूिा  सदस््  संख्यको  २५%  प्रनतित सदस््हरुको हस्तयिर 
भएको प्रस्तयि सनमनतमय पेस गिुा पिेछ । 
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(२) कुिै सदस्् िय पदयनधकयरी उपर अनभ्ोग लयगेमय सयधयरि सभयमय पेस हिुपूुिा निजलयईनलणखत 
जियफ सवहतकोसफयईकोमौकय ददइिेछ । सयधयरि सभयकय सम्पूिा सदस्् संस्थयकोदईुनतहयईबहमुतबयट 
अविश्वयसकोप्रस्तयि पयररत हिुेछ । अविश्वयसको प्रस्तयि पयररत भएमय अनभ्ोग लोगको व््णि स्ितः 
पद मिु हिुेछ । 

२५. विधयि संिोधिः 

कुल सदस्् संख्यको २÷३ सयधयरि सदस््हरुले अिमुोदि गरे पियत मयत्र विधयि संिोधिको लयनग 
स्थयनि् अनधकयरी समि पठयउि ु पिेछ । स्थयिी् अनधकयरीबयट स्िीकृत भए पनछ मयत्र विधयि 
संिोधि भएको मयनििेछ । 

२६. गोप््तय भङ्ग गिा िहिुेः- 

संस्थयकोगोप््तय भङ्ग हिुेकुिैकयम तथय सभय बैठकमय असभ्् एिंअणिल व््िहयर गररिे छैि । 

२७. रयजीियमयः- 

कय्ा सनमनतकय पदयनधकयरीहरु एिं सदस््हरुले आफ्िो पदबयट रयजीियमय कय्ासनमनत समि ददि 
सक्िेछ । अध््िले उपयध््ि समि र उपयध््ि लगय्त अन्् पदयनधकयरीहरुले अध््ि समि 
रयजीियमय ददि सक्िेछि।्सिै पदयनधकयरीको रयजीियमय कय्ासनमनतको नििा् ले मयत्र स्िीकृत हिुेछ । 

२८. नि्म/विनि्म बियउिेः 

संस्थयको उदे्दश्् कय्यान्ि्ि गिा ्स विधयि तथय प्रचनलत कयिूिसँग िियणझिे गरी कय्ा सनमनतले 
आिश््क नि्म÷विनि्म बियई लयग ुगिा सक्िेछ । 

२९. प्रचनलत कयिूि बमोणजम हिुेः- 

्स विधयिमय जिु सकैु कुरय लेणखए तयपनि प्रचनलत िेपयल कयिूिसँग कुिै कुरय बयँणझएमय बयणझएको 
हद सम्म स्ितः निणस्क्र् हिुेछ । संस्थयको कुिै विष्मय विियद भएमय स्थयिी् अनधकयरीको नििा्  
अणन्तम हिुेछ । 

३०. संस्थयको खयरेजीः- 

(१) सयधयरि सभयले आिश््क देखेको वििेष प्रस्तयि पयररत गरी संस्थय खयरेजी गिा सक्िेछ  

(२) दफय ३० को उपदफय (१) बमोणजम संस्थय खयरेजीको प्रस्तयि पयररत गदया सयधयरि सभयले 
खयरेजीको कयमकय लयनग एक िय एक भन्दय बढी नलणक्िडेटरहरु र संस्थयको वहसयब वकतयि जयँच गिा 
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लयनग एक िय एक भन्दय बढी लेखय परीिकहरु नि्णुि गिा सक्िेछि।् नलणक्िडेटर लेखय 
परीिकहरुकय पयररश्रनमक सयधयरि सभयले तोवक ददए बमोणजम हिुेछ । 

(३)उपदफय (२) बमोणजम नि्णुि नलणक्िडेटर तथय लेखयपरीिकले संस्थय खयरेजी सम्बन्धी कयम 
कयरियही गिेछि।् 

(४) संस्थय खयरेज भएमय संस्थयकोचल अचल सम्पणत्त नि्म अिसुयर हिुेछ । 

३१. निदेििको पयलियः िेपयल सरकयर िय स्थयिी् अनधकयरीले स्म–सम्मय ददएको निदेििको 
पयलिय गिुा संस्थयको कताव्् हिुेछ । 

३२. विविधः 

(१) ्ो संस्थय मिुयफय रवहत जिकल््यकयरीको रुपमय रहीनिम्ि उदे्दश््हरु पररपूनता गिेछ । (२) 
संस्थयको दफय उपदफय प्रचनलत कयिूिसंग बयणझएमय बयणझएको हद सम्मको विष्िस्त ुस्ितः निणरक्र् 
हिुेछ । 

(३) संस्थयको कय्ाक्रम, बजेट र भएको प्रगनत अनििय्ा रुपमय सयधयरि सभयबयट पयररत गरयईस्थयिी् 
तहमय पेि गिुापिेछ । 

 (६) सल्लयहकयरः संस्थयलयई ्ोगदयि तथय सह्ोग प¥ु्यउिे जिु सकैु िेपयली व््णिलयई पनि कय्ा 
सनमनतको नििा् ले सल्लयहकयरमय नि्णुि गिा सक्िछे । सल्लयहकयरले कय्ा सनमनतमय आफ्िो रय् 
सझुयि सल्लयह पेस गिा सक्िेछ । 

३३. हयमी निम्ि संस्थयपकहरु ्स विधयि बमोणजम कय्ा गिा मञ्जुर भै निम्ि सयिीको रोहिरमय 
विधयिमय सही छयप गदाछौ । 

निम्ि सयिीहरुको ियम र दस्तखत 

क्र.सं ियम÷थर ठेगयिय हस्तयिर 

१. 
२. 
संस्थयको कय्ा सनमनतकय पदयनधकयरीहरुको ियमयिली क्र.सं. ियम÷थर पद ठेगयिय पेसय 

 हस्तयिर १ 

२. 
३. 
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अिसूुची–३ 

(नि्म ४ को उपनि्म (१) सँग सम्बणन्धत) 

संस्थय दतया वकतयब 

सरुमयरयिी गयउँपयनलकय, प््ूठयि 

श्री.............................................................लयई सरुमयरयिी गयउँपयनलकयको संस्थय 
दतया ऐि, २०७६ को दफय (४) बमोणजम ................सयल ................... मवहिय 
................गते मय दतया गररएको छ । 

संस्थयको ियमः 

संस्थयको दतया िः 

ठेगयियः 

संस्थयको उद्देश््ः 

१. 

२. 

३. 

संस्थयको आनथाक श्रोतः 

सदस्् संख्यः 

अध््िको ियम 

सम्पका  िं 

 

अनभलेख त्यर गिे                रुज ुगिे          स्िीकृत गिे 
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अिसूुची–४ 

(नि्म ४ को उपनि्म (१) सँग सम्बणन्धत) 

संस्थय दतया प्रमयिपत्र 

                                                        नमनतः 

संस्थय दतया प्रमयि–पत्र िं. 

च.िं. 

प्रमयि–पत्र 

श्री अध््ि ज्् ु

............................. 

सरुमयरयिी गयउँपयनलकय प््ूठयि,  । 

 

नमनत ......................को नििा्  अिसुयर श्री.....................................ियमक संस्थय, संस्थय दतया 
तथय नि्मि सम्बन्धी ऐि २०७६ को दफय ४ बमोणजम आज नमनत .................गते दतया गरी ्ो 
प्रमयि–पत्र ददइएको छ । 

स्थयिी् अनधकयरीको 
दस्तखतः 
ियम,थरः 

दजयाः 
 
 

दतया/िविकरि 

नस.िं 

नमनतः 
िविकरि 

ििीकरि अिनध 

बहयल रहिे नमनत 

दस्तखत 

कैवफ्त 
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अिसूुची ५ 

नि्म ५ को उपनि्म (८) संग सम्बणन्धत 

नििेदिको ढयचय 

श्रीमयि प्रमखु प्रियसकी् अनधकृतज््ू 

सरुमयरयिी गयउँपयनलकय प््ूठयि 

विष्ः सणुचकृत सम्बन्धमय । 

नमनत ............. मय  णजल्लय प्रियसि कय्याल् .............मय दतया भई................सम्बन्धी कयम गिे 
उदे्दश््ले स्थयपिय गररएको ................संस्थयले सरुमयरयिी गयउँपयनलकय िेत्रमय समेत आफ्िो कय्ािेत्र 

बियई कयम गिा चयहेकयले संस्थय दतया तथय नि्मि सम्बन्धी कय्ाविनध , २०७८ बमोणजम 

संस्थय सणुचकृतकय लयनग देहय्को वििरि खोली नििेदि गरेकय छौ । संस्थयको विधयिको 

एक प्रनत ्सैसयथ संलग्ि गररएको छ । 

वििरिः 

१. संस्थयको ियमः 

२. संस्थय दतया ि.र नमनतः 

३. समयजकल््यि पररषदमय आिितय िः 

४. संस्थयको उदे्दश््हरुः 

(क) 

(ख) 

(ग) 

५. संस्थयको कय्ािेत्रः 

६.संस्थयको कय्ाप्रकृनत वििरिः 

७. कय्ा सनमनतकय सदस््हरुकोः 
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ियम ठेगयिय पेसय 

१. 

२. 

३. 

४. 

५. 

८. आनथाक श्रोत तथय बजेट वििरिः 

९. संस्थयकोकय्याल्कोठेगयियः 

१०. सम्पका  व््णि र फोि िः 

अिसूुची ६ 

(नि्म ५ उपनि्म (८ )संग सम्बणन्धत) 

सरुमयरयिी गयउँपयनलकय प््ूठयि 

संस्थयको सणुचकृत सम्बन्धी प्रमयिपत्र 

 

नमनत २०............ मय ...............................मय दतया भएको श्री ..............................लयई 
गयउँपयनलकय िेत्रमय कयम गिे प्र्ोजिकय लयनग संस्थय दतया तथय नि्मि सम्बन्धी कय्ाविनध ,२०७८ 
बमोणजम .......सयल ....मवहिय ....गते सणुचकृत गरी ्ो प्रमयि पत्र प्रदयि गरीएको छ । 

ियम ःः 

दजया ःः 

दस्तखत 

कय्याल् ःः 

नमनत ःः 
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अिसूुची ७ 

नि्म ६ को उपनि्म (२) सँग सम्बणन्धत) 

नििेदि पत्रको ढयँचय 
श्रीमयि प्रमखु प्रियसकी् अनधकृतज््ू 

सरुमयरयिी गयउँपयनलकय, प््ूठयि 

विष्ः कय्ािते्र स्िीकृत मयग सम्बन्धमय । 

नमनत २० मय णजल्लय प्रियसि कय्याल् .............मय दतया भई................सम्बन्धी कयम गिे 
उदे्दश््ले स्थयपिय गररएको ................संस्थयले सरुमयरयिी गयउँपयनलकय िेत्रमय समेत आफ्िो कय्ािेत्र 
बियई कयम गिा चयहेकयले संस्थय दतया सम्बन्धी ऐि, २०७६ बमोणजम संस्थयको कय्ािेत्र स्िीकृनतकय 
लयनग देहय्को वििरि खोली नििेदि गरेकय छौ । प्रस्तयवित संस्थयको विधयिको एक प्रनत ्सैसयथ 
संलग्ि गररएको छ । वििरिः 

१. संस्थयको ियम ःः 
२. संस्थय दतया ि.र नमनत ःः 
३. समयजकल््यि पररषदमय आिितय ि. 
४. संस्थयको उदे्दश््हरु ःः 
(क) 

(ख) 

(ग) 

५. संस्थयको कय्ािेत्र ःः 
६.संस्थयको कय्ाप्रकृनत वििरि ःः 
७. कय्ा सनमनतकय सदस््हरुको ःः 
ियम ठेगयिय पेसय 
१. 
२. 
३. 
४. 
८. आनथाक श्रोत तथय बजेट वििरि ःः 
९. संस्थयकोकय्याल्कोठेगयिय ःः 
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अिसूुची ८ 

(नि्म ६ उपनि्म (२ ) बमोणजम ) 

सरुमयरयिी गयउँपयनलकय, प््ूठयि 

 

संस्थयको कय्ािेत्र स्िीकृत सम्बन्धी प्रमयिपत्र 

 

नमनत २०............ मय ...............................मय दतया भएको श्री 
..............................लयई सरुमयरयिी गयँउपयनलकय िेत्रमय...............................सम्बन्धी कयम 
गिे प्र्ोजिकय लयनग संस्थय दतया तथय नि्मि सम्बन्धी ऐि २०७६ बमोणजम .......सयल 
....मवहिय ....गतेमय कय्ािेत्र स्िीकृत प्रमयि पत्र प्रदयि गररएको छ । 

 

ियमः 
दजयाः 
दस्तखतः 
कय्याल्ः 
नमनतः 
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अिसूुची ९ 

(नि्म ६ को उपनि्म (३) सँग सम्बणन्धत) 

नििेदि पत्रको ढयँचय 
श्रीमयि प्रमखु प्रियसकी् अनधकृतज््ू 

सरुमयरयिी गयउँकय्ापयनलकयको कय्याल्, 

प््ूठयि । 

विष्ः.......................................................। 

नमनत २०....... मय िेपयल सरकयर संग स्िीकृनत नलई ................सम्बन्धी कयम गिे उदे्दश्् ले 
संचयनलत ...................अन्तरयवि् गैरसरकयरी संस्थयले सरुमयरयिी गयउँपयनलकय िेत्रमय समेत आफ्िो 
कय्ािेत्र बियई कयम गिा चयहेकयले संस्थय दतया ऐि, २०७६ बमोणजम संस्थयको कय्ािेत्र स्िीकृनतकय 
लयनग देहय्को वििरि खोली नििेदि गरेकय छौ । िेपयल सरकयर संगको सम्झौतय स्िीकृनत पत्र 
लगय्तकय कयगजयतहरु ्सै सयथ पेि गरेकय छौं ।  

वििरिः 
१. संस्थयको ियम ःः 
२. संस्थय दतया ि.र स्िीकृत नमनत ःः 
३. संस्थयको उदे्दश््हरु ःः 
(क) 

(ख) 

(ग) 

४. संस्थयको कय्ािेत्र र कय्ाअिनधः 
५.संस्थयको कय्ाप्रकृनत वििरिः 
६. कय्ा सनमनतकय सदस््हरुकोः 
ियम ठेगयिय पेसय 
१. 
२. 
३. 
७.बजेट प्रयप्त हिुेरयिः 
८. आनथाक श्रोत तथय बजेट वििरिः 
९. संस्थयकोकय्याल्कोठेगयियः 
११.सम्पका  व््णि र फोि ि. 
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अिसूुची १० 

( नि्म ६ को उपनि्म (३)बमोणजम ) 

 

सरुमयरयिी गयउँपयनलकय 

 

अन्तरयावि् गैर सरकयरी संस्थयको कय्ािेत्र स्िीकृत सम्बन्धी प्रमयिपत्र 

 

नमनत २०............ मय िेपयल सरकयर संग स्िीकृनत नलई संचयनलत अन्तरयावि् गैर सरकयरी संस्थय श्री 
..............................लयई सरुमयरयिी गयउँपयनलकय िेत्रमय.......................सम्बन्धी कयम गिे 
प्र्ोजिकय लयनग संस्थय दतया तथय नि्मि सम्बन्धी ऐि, २०७६ बमोणजम .......सयल ....मवहिय 
....गतेमय कय्ािेत्र स्िीकृत प्रमयि पत्र प्रदयि गररएको छ । 

ियमः 

दजयाः 

दस्तखत 

कय्याल्ः 

नमनतः 

 

आज्ञयले 

प्रमखु प्रियसकी् अनधकृत 

प्रमयिीकरि नमनतः ...................  

 

                                                          आज्ञयले 

                                                                 णचन्तयमणि रेग्मी 
प्रमखु प्रियसकी् अनधकृत 


