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सं स्था दर्ाा ऐन, २०७८

लेटाङ नगरपाललकाको सं स्था दर्ाा ऐन, २०७८

नगरसभासबाट पाररर् लिलर् : २०७८।०३।११
प्रिाणीकरण लिलर् : २०७८।०३।१३

प्रस्र्ावना :

सािाजिक, धालिाक, साहिजयिक, सांस्कृलर्क, वैज्ञालनक, शैजिक, वौहिक, शारीररक, आलथाक,
व्िावसाहिक र्था परोपकारी सं स्थािरूको स्थापना र्था दर्ाा गरी सािाजिक र आलथाक
रूपान्र्रण गने कािािा यिस्र्ा सं स्थािरूलाई व्िवजस्थर् रूपिा पररचालन गना वाञ्छनीि
भएकोले स्थानीि सरकार सं चालन ऐन को दफा १०२ र सं सोलधर् दफा (११) उपदफा
(४) को (३) (ठ) ले ददएको अलधकार प्रिोग गरी लेटाङ नगरपाललकाले िो ऐन बनाएको
छ ।
१.

२.

सं जिप्त नाि र्था प्रारम्भ :
(१)

िस ऐनको नाि “लेटाङ नगरपाललका सं स्था दर्ाा ऐन २०७८” रिेको छ।

(२)

िो ऐन र्ुरून्र् प्रारम्भ िुनछ
े ।

पररभाषा :

हवषि वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेिा िस ऐनिााः
(१)

“ऐन”

भन्नाले

“लेटाङ

नगरपाललका सं स्था दर्ाा ऐन २०७८” सम्झनु

पछा ।
(२)

“सं स्था” भन्नाले सािाजिक, धालिाक, साहिजयिक, सााँस्कृलर्क, वैज्ञालनक,
शैजिक,

बौहिक, सैिाजन्र्क

शारीररक,

आलथाक, व्िावसाहिक र्था

परोपकारी कािािरूको हवकास एवं हवस्र्ार गने उद्देश्िले स्थापना भएको सं घ
सं स्था, क्लव, िण्डल,पररषद् अध्ििन केन्र आदद सम्भनु पछा र सो
शव्दले िैत्री सं घ सिेर्लाई िनाउछ ।
(३)

"स्थानीि अलधकारी” भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल रािपत्रिा सूचना
प्रकाजशर् गरी र्ोहकददएको अलधकारी सम्झनु पछा र यिसरी अलधकारी
नर्ोहकएकोिा नगरकािापाललकाको कािाालिको प्रिुख प्रशासकीि अलधकृर्
सम्झनु पछा ।
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(४)

कािा सलिलर्” भन्नाले सं स्थाको हवधान अनुसार गठन भएको प्रवन्ध सलिलर्
सम्झनु पछा ।

(५)

र्ोहकएको” वा “र्ोहकए बिोजिि” भन्नाले िस ऐन अन्र्गार् बनेको
लनिििा र्ोहकएको वा र्ोहकए विोजिि सम्भनु पछा ।

(६)

"न्िाहिक सलिलर्” भन्नाले नेपालको सं हवधानिा व्िवस्था भए विोजिि
लेटाङ नगरपाललकाको न्िाहिक सलिलर् सम्झनु पछा ।

(७)

"कािापाललका”

भन्नाले

लेटाङ

नगरपाललकाको

कािापाललका भन्ने

सम्झनुपछा ।
(८)
(९)

स्थानीि सरकार” भन्नाले लेटाङ नगरपाललका भन्ने सम्झनु पछा ।

“नेपाल ऐन" भन्नाले कुनै सं स्थाको दर्ाा वा स्थापना गने वा कािािेत्र िहकन
गने सम्वन्धिा वनेको अको सं घीि वा प्रदे श ऐन भन्ने सम्झनु पछा ।

(१०) "अन्र्रराहिि गैरसरकारी सं स्था” भन्नाले अन्ि राििा दर्ाा भई प्रचललर्
कानुन बिोजिि अनुिलर् ललई काि गने सं स्थालाई सम्झनु पदाछ ।
(११) "दार्ृ लनकाि” भन्नाले

सािाजिक आलथाक हवकास

कािािा प्रचललर्

कानून विोजिि सििोग गने दिपिीि र्था बिुपिीि हवकास साझेदार
सम्झनु पदाछ।
(१२) “लबधान” भन्नाले

ु ी ३ विोजििको
िो ऐन अनुसार स्थाहपर् िुने अनुसच

निुना हवधान अनुसार वनेको सं स्थाको हवधान भन्ने सम्झनु पदाछ ।
३.

दर्ाा नगरी सं स्था खोल्न निुने :
(१)

िस ऐन विोजिि दर्ाा नगरी कसैले पलन लेटाङ नगर िेत्रलभत्र सं स्था
स्थापना गना िुदैन ।

(२)

सं हवधान र प्रचललर् कानूनले लनषेध गरे का कुनै पलन कािा गने उद्देश्ि भएको

सं स्था दर्ाा गररने छै न र्र िस दफाको प्रलर्कुल िुनग
े री दर्ाा भएिा यिस्र्ो
४.

सं स्थाको दर्ाा स्वर्ाः वदर िुनेछ ।

सं स्थाको दर्ाा :
(१)

सं स्था

स्थापना

गना

चािने

कुनै

९ दे जख

वढीिा

२१

िना

व्िजििरूले आवश्िकर्ा अनुसार पदालधकारी राजख सं स्था सम्वन्धी
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दे िािको हववरण खुलाई सं स्थाको हवधानको एकप्रलर् र र्ोहकएको दस्र्ुर
सहिर् स्थानीि अलधकारी सिि लनवेदन ददनु पनेछ:(क)

(२)

सं स्थाको नाि,

(ख)

उदे श्ििरू,

(ग)

कािा सलिलर्का सदस्ििरूको नाि, ठे गाना र पेशा,

(घ)

आलथाक श्रोर्,

(ङ)

कािाालिको ठे गाना

उपरोि अनुसार खुलेको लनवेदनिा र्पलसल अनुसारका कागिार्िरू
सं लग्न भएको िुन पनेछ ।
(क)

सम्वजन्धर् वडाको लसफाररस,

(ख)

कािासलिलर्का सदस्ििरूको नागररकर्ाको प्रिाजणर् प्रलर्ललहप,

(ग)

सं स्थाको प्रािाजणर् हवधान (कािा सलिलर्का सदस्ििरू सबैको
प्रस्र्ाहवर् हवधानको र्ल िालथ िस्र्ािर भएको)

(३)

उपदफा (१) र (२) विोजििको लनवेदन प्राप्त भएपलछ स्थानीि अलधकारीले
आवश्िक

िााँचबुझ

गरी

सं स्था

दर्ाा

नगरकािापाललकाको वैठकिा पेश गनुा पनेछ

गना

उजचर्

ठानेिा

। नगर कािापाललकाले

सं स्था दर्ाा गना उजचर् ठानी लनणाि गरे िा स्थानीि अलधकारीले सं स्था
दर्ाा गरी दर्ााको प्रिाणपत्र ददनेछ । िस दफा अन्र्गार् ददइने प्रिाणपत्रको

ु ी १ अनुसार िुनेछ र सो वापर् लाग्ने दर्ाा र्था नहवकरण
ढााँचा अनुसच
दस्र्ुर नगरपाललकाले र्ोहकददए विोजिि िुनेछ ।
(४)

कािापाललकाले कुनै सं स्था दर्ाा नगने लनणाि गरे िा यिसको सूचना ११ ददन
लभत्र लनवेदकलाई ददनु पनेछ र लनवेदकले सूचना प्राप्त गरे को लिलर्ले३५
ददनलभत्र नगरपाललकाको न्िाहिक सलिलर् सिि उिुरी ददन सक्नेछ ।

५.

न्िाहिक सलिलर्को लनणाि कािाान्विन गने कािापाललकाको दाहियव िुनेछ ।

सं गदठर् सं स्था िालनने : (१) िस ऐन अन्र्गार् दर्ाा भएको प्रयिेक सं स्था
अहवजछछन्न उत्तरालधकारवाला स्वशालसर् र सं गदठर् सं स्था िुनेछ । सो सं स्थाको
सवै कािको लनलित्त आफूनो एउटा छु ट्टै छाप िुनेछ ।
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(२)

सं स्थाले व्िजि सरि चल अचल सम्पजत्त प्राप्त गना, उपभोग गना र
नगरकािापाललकाको अनुिलर्ललई वेचहवखन गना सक्नेछ ।

(३)

सं स्थाले व्िजि सरि आफूनो नािबाट नाललस उिूर गना सक्नेछ र सो उपर
पलन सोिी नािवाट नाललस उिूर लाग्नेछ ।

६.

सं स्थाको सम्पजत्त :
(१)

सं स्थाको सदस्ि वा किाचारी लगािर् कुनै व्िजिले सं स्थाको लबधान हवरूि

सं स्थाको कुनै सम्पजत्त दुरूपिोग गरे िा, कञ्जा गरे िा वा रोक्का राखेिा
स्थानीि अलधकारीले यिस्र्ो सम्पजत्त दुरूपिोग गने, कब्िा वा रोक्का
राख्नेवाट ललई सं स्थालाई हफर्ाा बुझाई ददन सक्ने ।
(२)

उपदफा (१)

विोजििको सं स्थाको सम्पजत्त हफर्ाा गने गरी स्थानीि

अलधकारीले गरे को कारवािीिा जचत्त नबुझेिा व्िजि कानुनी उपचारिा
िान सक्नेछ ।
७.

अजघ दर्ाा भई स्थापना भएका सं स्थाले दर्ाा नहवकरण गने :
(१)

िो ऐन प्रारम्भ

ु न्दा अजघ र्यकाल प्रचललर् कानून खिोजिि लेटाङ
िुनभ

नगरपाललका िेत्रिा केजन्रि कािाालि रिेका सं स्थािरूले र्ोहकएको दस्र्ुर
बुझाई नहवकरण गरे िा िसै ऐन अनुसार दर्ाा भएको िालननेछ ।
िो कािाहवलध

ु न्दा अजघ र्यकाल प्रचललर् कानून
प्रारम्भ िुनभ

विोजिि अन्ित्र दर्ाा भएका र िाल लेटाङ नगरपाललका िेत्रिा कािा गना
चािाने सवै सं स्थािरूले नगरपाललका िेत्रिा शाखा कािाालि स्थापना गरी
ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) र (२) विोजिि लनवेदन ददई स्थानीि
अलधकारीबाट शाखा दर्ाा प्रिाणपत्र प्राप्त गना सक्नेछन

। िसरी शाखा

प्रिाणपत्र प्राप्त गरे पलछ िात्र नगरपाललका िेत्रिा कािा गने अनुिलर् भएको
िालननेछ ।
८.

सं स्थाको उदे श्ििरूिा िेरफेराः
(१)

सं स्थाको उदे श्ििरूिा िेरफेर गना आवश्िक दे खेिा वा सो सं स्थालाई कुनै
अको सं स्थािा गाभ्न उजचर् दे खेिा सो सं स्थाको कािा सलिलर्ले र्यसम्बन्धी
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प्रस्र्ाव र्िार गरी सो प्रस्र्ाव उपर छलफल गना सं स्थाको हवधान विोजिि
साधारण सभा गोलाउनु पनेछ ।
(२)

साधारण सभािा उपजस्थर् भएका िम्िा सदस्ि सङ्ख्िाको दुई लर्िाई

सदस्ििरूले प्रस्र्ाविा सिथान िनाएिा सो प्रस्र्ाव साधारण सभावाट

पाररर् भएको िालननेछ । र्र, सो प्रस्र्ाव लागू गना स्थानीि अलधकारीको
पूवा स्वीकृलर् ललनु पनेछ ।
९.

हिसाबको हववरण पठाउनु पने :
(१)

कािा सलिलर्ले आफूनो सं स्थाको हिसावको हववरण, लेखापरीिकको
प्रलर्वेदन प्रयिेक वषा नहवकरण गदाा सम्बजन्धर् वडाको लसफाररस सहिर्
स्थानीि सरकारलाई वुझाउनु पनेछ ।

१०.

हिसाब िााँच गने ाः
(१)

स्थानीि अलधकारीले आवश्िक दे खेिा सं स्थाको हिसाव आफूले लनिुि
गरे को कुनै अलधकृर्िारा िााँच गराउन सक्नेछ ।

(२)

उपदफा (१) विोजिि हिसाव िााँच गराए वापर् स्थानीि अलधकारीले
हिसाव िााँचबाट दे जखन आएको सं स्थाको िौज्दार् रकिको सिकडा र्ीन
प्रलर्शर्िा नघटाई आफूले लनधााररर् गरे को दस्र्ुर असुल गरी ललन सक्नेछ।

(३)

हिसाव िााँच गने अलधकृर्ले िागेको हववरण र्था कागिपत्रिरू

वा सोधेको

प्रश्नको िवाफ ददनु सं स्थाको पदालधकारी, सदस्ि र किाचारीको कर्ाव्ि
िुनेछ ।
(४)

हिसाब िााँच गने अलधकृर्ले स्थानीि अलधकारीले र्ोहकददएको म्िादलभत्र
हिसाव िााँचको प्रलर्वेदन स्थानीि अलधकारी सिि पेश गनुा पनेछ र सो

प्रलर्वेदनको आधारिा सं स्थाको कुनै सम्पजत्त सो सं स्थाको कुनै पदालधकारी,
सदस्ि वा किाचारीले हिनालिना गरे को, नोक्सान गरे को वा दुरूपिोग गरे को
छ भन्ने स्थानीि अलधकारीलाई लागेिा लनिले यिस्र्ो पदालधकारी, सदस्ि वा
किाचारीबाट सो िालन नोक्सानी असुल गना प्रचललर् कानून विोजिि
कारवािी चलाउन सक्नेछ । र्र, प्रचललर् कानूनले सिाि सिेर् िुने
अपराध भएकोिा प्रचललर् कािून विोजिि िुिा चलाउन लगाउनु पनेछ ।
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११.

लनदे शन ददने:
(१)

१२.

लेटाङ नगरपाललकाले सं स्थालाई आवश्िक लनदे शन ददन सक्नेछ र यिस्र्ो
लनदे शनको पालना गनुा सम्वजन्धर् सं स्थाको कर्ाव्ि िुनेछ ।

दण्ड सिाि:
(१)

दफा ४ को (१) र (२) विोजिि दर्ाा नगराई सं स्था स्थापना गरे िा वा दफा
७ विोजिि शाखा नखोलल सस्था सञ्चालन गरे िा यिस्र्ा सं स्थाका कािा
सलिलर्का सदस्ििरूलाई प्रचललर् कानुन अनुसार दण्ड र सिाि ददईनेछ ।

(२)

दफा ९ बिोजिि हिसावको हववरण नपठाई वाहषाक नहवकरण नगने सं स्थाले
प्रलर्वषा शर् प्रलर्शर् नहवकरण दस्र्ुर लर्री पाच आलथाक वषालभत्र सं स्था
नहवकरण गराउन सक्नेछन । र्ीन आलथाक वषा सम्ििा पलन नहवकरण
नगने सं स्था स्वर्ाः खारे ि भएको िालननेछन ।

(३)

दफा १० को उपदफा (२) विोजिि हिसाव िााँच गने सम्बजन्धर्
अलधकृर्ले िागेको हववरण र्था कागिपत्रिरू बा सोधेको प्रश्नको िबाफ
नददने सम्वजन्धर् पदालधकारी, सदस्ि वा किाचारीलाई स्थानीि अलधकारीले
सं स्थाको साधारण सदस्ि सिेर्बाट लनलम्वन गना सक्नेछ ।

(४)

दफा क को (१) र (२) विोजिि स्थानीि अलधकारीको स्वीकृलर् नललई
सं स्थाको उदे श्ििा िेरफेर गरे िा वा अको सं स्थालसर् गाभेिा वा सं स्थाले
आफूनो उदे श्िको प्रलर्कूल िुने गरी काि कारवािी
सरकारलेददएको लनदे शन

सं स्थाको दर्ाा लनलम्वन गना वा
१३.

गरे िा बा स्थानीि

पालन नगरे िा स्थानीि अलधकारीले यिस्र्ो
खारे ि गना सक्नेछ ।

पुनरावेदन : दफा १२ बिोजिि स्थानीि अलधकारीले गरे को अजन्र्ि लनणाि उपर
३५ ददनलभत्र जिल्ला अदालर्िा पुनरावेदन लाग्नेछ । न्िाहिक सलिलर् राख्न सहकने
वा नसहकने िहकन गनुा पने ।

१४.

सं स्थाको हवघटन र यिसको पररणाि:
१)

सं स्थाको हवधान विोजिि कािा सञ्चालन गना नसकी

वा

अन्ि

कुनै

कारणवस सस्था हवघटन भएिा यिस्र्ो सं स्थाको सम्पूणा िाििेथा स्थानीि
सरकारिा सनेछ ।
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(२)

उपदफा (१) विोजिि हवघटन भएको सं स्थाको दाहियवको िकिा सो
सं स्थाको

१५.

िाििेथाले

खािेसम्ि यिस्र्ो

दाहियव स्थानीि

सरकारले

व्ििोनेछ।

नेपाल ऐन बिोजिि दर्ाा वा स्थापना गनुा पने :
(१)

कुनै सं स्थाको दर्ाा वा स्थापना गने वा कािािेत्र िहकन गने सम्वन्धिा अको
सं जघि वा प्रदे शऐनिा छु ट्टै व्िवस्था भएकोिा िस ऐनिा अन्ित्र िुनसुकै

कुरा लेजखएको भए र्ापलन यिस्र्ो सं स्था सोिी ऐन विोजिि स्थापना
िुने र कािािेत्र िहकन िुनेछ। स्थानीि सरकारिा दर्ाा भएको सं स्था
१६.

िसको भूगोल वाहिर नेपाल ऐन विोजिि हििाजशल िुनेछ ।

नलबकरण र प्रलर्वेदन सम्बजन्ध व्िवस्थााः
(१)

दर्ाा भएका सं स्थािरूले वाहषाक नहवकरण गराउनु नु पनेछ । नहवकरणका
लालग ददईने लनवेदन िा वाहषाक प्रगलर् प्रलर्वेदन अलनवािा रूपिा सं लग्न
भएको िुन पनेछ । नहवकरण दस्र्ुर नगरपाललकाले र्ोके विोजििको

१७.

िुनेछ ।

खारे िी र बचाउ:
(१)

िस ऐनका दफा वा उपदफािरू स्थानीिसरकारले आवश्िकर्ा विोजिि
खारे ि वा सं सोधन गना सक्नेछ । यिसैगरी िस ऐनको कािाान्विनका लालग
आवश्िक पने कािाहवलध, लनििावली, िापदण्ड वनाई लागु गना सक्नेछ ।
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अनुसूची १
दफा ३ को उपदफा ३ साँग सम्बजन्धर्
सं स्था दर्ाा प्रिाणपत्रको निुना
लेटाङ नगरपाललका
नगर कािापाललकाको कािाालि
िोरड, १ नं. प्रदे श
दर्ाा नं

लिलर् : ......................
सं स्था दर्ाा प्रिाण-पत्र

लेटाङ नगरपाललका वडा नं...... जस्थर् ........................,..,,..,,..,,.. िा
भएको....................…………..

सं स्थालाई

लेटाङ

स्थापना

नगरकािापाललकाको

लिलर्...................... को लनणाि बिोजिि दर्ाा गरी िो प्रिाण-पत्र प्रदान गररएको छ ।

िसै नगरपाललकाको आलथाक, सािाजिक, भौलर्क पूवााधार, शिरी

सुशासन लगािर्का

िेत्रिा सं स्थाको सहिि सिभालगर्ाको अपेिाका साथै उत्तरोिर प्रगलर्को शुभकािना व्िि
गदाछु ।

प्रिुख प्रशासकीि अलधकृर्
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अनुसूची - २
सं स्था दर्ाा गने लनवेदनको निूना
लिलर्-.................

श्रीिान प्रिुख प्रशासकीि अलधकृर् ज्िू
लेटाङ नगर कािापाललकाको कािाालि
लेटाङ, िोरङ
हवषि- सं स्था दर्ाा गने सम्बन्धिा ।
उपरोि सम्बन्धिा िस नगरपाललकाको वडा नं.

......

को ………………. टोलिा

स्थापना गररएको ............................. सं स्थालाई लेटाङ नगरपाललकाको कािाालििा
दर्ाा सुजचकृर् गरर ददनु िुन अनुरोध गदाछु । िस सं स्थाको लबधान र अन्ि आवश्िक
कागिार् िसै लनवेदन साथ सं लग्न गररएको छ ।
लनवेदक
अध्ििको नाि -

प्रस्र्ाहवर् सं स्थाको नाि ठे गाना (क) सम्बजन्धर् वडाको लसफाररस
(ख) कािासलिलर्का सदस्ििरूको नाि र ठे गाना
(ग) कािासलिलर् सदस्ििरूको नागररकर्ाको प्रिाजणर् प्रलर्ललहप
(घ) सं स्थाको प्रािाजणर् हवधान
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ु ी३
अनुसच
दफा २ को उपदफा १२ साँग सम्बजन्धर्
हवधानको निूना

…………………………….. सं स्थाको हवधान, २०७.........
प्रस्र्ावना
……………..... (सं स्था दर्ाा गनुक
ा ो औजचयि पुणा प्रष्ठभूलि चार िरफिा िोडन सहकने)
.................................................................... सािाजिक आलथाक रुपिा शसि

सभ्ि र सुसंस्कृर् सिािको लनिााण गने र्था िानव हवकाशिा िुटने उदे श्ि ललई िस सस्थाको
सञ्चालनकालागी ................................,.. सं स्था २०७..को हवधान लेटाङ नगरपाललका
सं स्था दर्ाा ऐन २०७८ को अलधनिा रहि र्िुि
ा ा गररएको छ।
पररछछे द-१
१.

सं स्थाको

नाि:-

प्रारम्भ
...............................

……………………………..भलनने छ।
(क)

सं स्थाको

कािाालि

रिने

िुनेछ

ठे गाना:-

।

िस

अंग्रि
े ीिा
सं स्थाको

िसलाई
कािाालि

…………………………...... िारिनेछ ।
(ख)

सं स्थाको

कािािेत्र-

िस

सं स्थाको

कािािेत्र

प्रारं लभक

रुपिालेटाङ

नगरपाललका लभत्र िुनेछ । प्रचललर् कानुनको ररर् पुरिाई सम्बजन्धर्

स्थानीि र्िको पुवा जस्वकृलर् ललई नेपालको िुनसुकै स्थानिा पलन शाखा
कािाालि खोली कािा सञ्चालन गना सहकनेछ ।
२.

पररभाषा:- हवषि वा प्रंसङ्गले अको अथा नलागेिा,
(क)

“सं स्था”

(ख)

“हवधान” भन्नाले ............................... को हवधानलाई सजम्झनु पछा ।

(ग)

“सलिलर्” भन्नाले िसै हवधानको दफा १२ बिोजिि गदठर् कािा सलिलर्लाई
सजम्झनु

भन्नाले

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

पदाछ।
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लाई

सं जम्झनु

पछा

।

(घ)

“सभा” भन्नाले िस हवधान अनुसार बन्ने साधरणसभा र हवशेष साधारण
सभालाई सजम्फनु पछा ।

(ङ)

“पदालधकारी” भन्नाले िस सं स्थाको पदालधकारीलाई सजम्झनु पदाछ ।

(च)

“लनिि लबलनिि”

भन्नाले िस हवधान

अन्र्गार् बन्ने लनिि लबलनििलाई

िनाउछ ।
(छ)

“र्ोहकए बा र्ोहकए बिोजिि” भन्नाले िो र िस हवधान अन्र्गार् बनेको
लनिि हवलनिििा र्ोहकए वा र्ोहकए बिोजिि िुनेछ ।

(ि)
(झ)

“स्थानीि सरकार” भन्नाले लेटाङ नगरपाललकालाई सम्झनु पनेछ ।

“स्थानीिअलधकारी” भन्नाले नगरपाललकाको प्रिुख प्रशासहकि अलधकृर्लाई
िनाउाँ छ ।

(ञ)

“सम्बजन्धर् कािाालि” भन्नाले लेटाङ नगरकािापाललकाको कािाालि वा
सिि सिििा नेपाल रािपत्रले र्ोकेको कािाालिलाई बुझाउने छ।

(ट)

“सल्लािकार” भन्नाले िस हवधान अन्र्गार् कािासलिलर्ले लनिूिी गने
सल्लािकारलाई िनाउने छ ।

(ठ)

“आलथाक बषा” भन्नाले िस सस्थाको िरे क बषाको श्रावण १ गर्े दे जख आषाढ
िसान्र् सम्िलाई िनाउनेछ

३.

(ड)

“सदस्ि” भन्नाले िस सस्थाको कुनैपलन सदस्िलाई िनाउने छ ।

(ढ)

“ऐन” भन्नाले लेटाङ नगरपाललका सं स्था दर्ाा ऐन २०७८ लाई िनाउाँ छ ।

सं स्थाको छाप र जचन्ि:-

सं स्थाको एउटा छु टै छाप र जचन्ि िुनेछ । छाप र जचन्ि अनुसजु च १ बिोजििको
ढााँचािा िुनेछ । र्र सस्थाको नाि छाप र जचन्ि पूवा दर्ाा भएको कुनै सस्थासं ग िेल
खाएिा सं सोधनको प्रकिािारा र्ुरुन्र् सं सोधन गररनेछ ।
पररछछे द- २
उद्देश्ि

४.

सं स्थाको उदे श्ि:- िस सं स्थाको उदे श्ि दे िाि बिोजिि िुनेछ :
(क)
(ख)

िो सं स्था िुनाफा रहिर् िनकल्िाणकारी र्था िनहिर्कारी सं स्था िुनेछ
……………………………………………………… ।
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५.

(ग)

……………………………………………………… ।

(घ)

……………………………………………………… ।

(ङ)

……………………………………………………… ।

(च)

……………………………………………………… आदद

सं स्थाको उदे श्ि प्राप्त गना गररने काििरु :
(क)

सं स्थाले प्रचललर् नेपाल कानून बिोजिि सम्वजन्धर् लनकािबाट अनुिलर् वा
इिािर् प्राप्त गरी िात्र उपरोि उिे श्ि कािाान्विन गनेछ ।

(ख)

सं स्थालाई आवश्िक पने भवन लनिााण गने वा भाडािा वा ललििा ललने र
कम््िूटर टे ललफोन, टाईप राईटर, फिाक्स िस्र्ा कािाालि सािान र्था
सवारी साधन खररद गनेछ वा भाडािा ललई प्रिोग गनेछ ।

(ग)

सं स्थालाई आवश्िक पने किाचारी लनिुजि गने र्था लर्नको सेवाका शर्ािरु
लनधाारण गनेछ ।

(घ)

सं स्थािा प्राप्त रकि बैंकिा िम्िा गरी बैंक खार्ा सञ्चालन गनेछ ।

(ड.)

हवलभन्न सरकारी र्था गैह्र सरकारी सं घ सं स्थािरुसाँग सं स्थाको उदे श्िसाँग
लिल्ने प्रकृलर्का कािाक्ििा सिकािा गना सहकने छ ।
पररछछे द-३
सदस्िर्ा सम्बजन्ध व्िवस्था

६.

सदस्िर्ाको वगीकरण :िस सं स्थािा दे िाि बिोजिि ४ प्रकारको सदस्ििरुको बगीकरण गररएको छ :
(क)

साधारण सदस्ि:-

िस हवधानको दफा ७ अनुसार िोग्िर्ा भई सदस्ि

बनेका सदस्ििरु साधारण सदस्ि िालननेछ ।
(ख)

आिीवन सदस्ि:कजम्र्िा रु

दफा ७ अनुसार िोग्िर्ा भई चल अचल सम्पजत्त

............... वा सोभन्दा बहढ एक िुष्ठ ………… बुझाएिा

िस सं स्थाको आिीवन सदस्ि रिनेछन ।
(ग)

सं स्थापक सदस्ि :- सं स्था स्थापना िुदाको कालिा सं गदठर् भई हििाजशल
भएका सदस्ििरु ।
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(घ)

िानाथा सदस्ि : सं स्थाको हवकासको लनजम्र् हवशेष िोगदान ददएको वा ददने
छन भलन सं स्थाले प्रदान गने िानाथा सदस्ि । िस्र्ो सदस्िर्ा प्राप्त गने

व्िजिबाट कुनै शुल्क ललइने छै न । लनििरुले सं स्थाको लनवााचनिा
उम्िेदबारी ददन र िर्ालधकार प्रिोग गना पाउने छै नन । राि सल्लाि र
सुझाव ददन सक्नेछन ।
७.

सदस्िर्ा प्राप्त गनाको लालग आवश्िक िोग्िर्ा :-

िस ..................... को हवधान र उद्देश्ििा आस्था राख्ने कुनै पलन िालर्, भाषी र

धिा िान्ने व्िजि िो १० वषा पुरा भएका नेपाली नागररकिरु िस सं स्थाको सदस्ि िुन
पाउने छन । साथै उि व्िजिको िानलसक जस्थलर् दठक भएको र सं स्था हिर् िुने
ु ने छ । नैलर्क पर्न दे जखने फौिदारी अलभिोगिा सिाि नपाएको
काि गरे को िुनप
व्िजि िुन ु पनेछ ।
८.

सं स्थाको सदस्ि लनिुजि िुन वा विाल रिन नसक्ने अवस्था :(१)

दे िािका कुनै पलन व्िजि सं स्थाको सदस्ि पदिा लनिुि िुन सक्ने छै न ।
क)

गैर नेपाली नागररक र नेपाली भएपलन १५ वषा पुरा नगरे को ,

ख)

िानलसक सन्र्ुलन ठीक नभएको वा अस्वस््ि

ग)

दािासािीिा परे को ,

घ)

कुनै प्रकारको चोरी, ठगी, हकर्े वा िालसािी गरे को वा आफनो
जिम्िाको धनिाल अनालधकृर् र्वरले िासेको वा बुरुपिोग गरे को,
भ्रष्टाचार गरे को अलभिोगिा अदालर्बाट कसुदार ठिरी सिाि पाई
सिाि पाएको एक वषा लभत्र सम्ि ,

९.

(ङ)

सम्बजन्धर् सं स्थाको व्िवसाििा लनिी स्वाथा भएको,

(च)

सदस्िर्ा शूल्क बुझाउन बााँकी भएको ।

दे िािका अवस्थािा कुनै पलन व्िजि सं स्थाको सवस्ििा बिाल रिने छै न
(क)

उपदफा क (१) बिोजिि सदस्ि पदिा लनिुि िुन नसक्ने भएिा,

(ख)

साधारणसभाबाट ७५ प्रलर्शर्को बिुिर्ले सं स्थाको सदस्ि पदबाट िटाउने
प्रस्र्ाव पास भएिा,

(ग)

सदस्िले आफनो पदबाट ददएको रािीनािा जस्वकृर् भएिा,
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(घ)

सं स्थाको काि कावाािीिा बेइिानी वा बदलनिर् गरे को कुरा अदालर्बाट
प्रिाजणर् भएिा,

(ङ)

िस हवधान बिोजिि सं स्थाले गना निुने भनी र्ोहकएको कुनै कािा गरे िा,

कुनै व्िजिलाई सं स्थाको सदस्ििा लनिुजि िुन वा विाल रिन अिोग्ि

ठिराउने भन्दा अजघ सं स्थाले लनिलाई सो कुराको सूचना ददई सफाईको प्रिाण पेश
गने िौका ददनु पनेछ ।
१०.

सदस्िर्ा शुल्क र सदस्िर्ा प्रदान गने हवलध :(क)

पररछछे द नं. ३ दफा ७ अनुसार िोग्िर्ा भई साधारण सदस्ि िुन चािनेले

सं स्थाको लसफाररसिा सदस्िर्ा प्रवेश शुल्क बापर् रु......... सहिर् लनवेदन
पत्र ददएिा सदस्िर्ा प्रदान गना सहकने
(ख)

छ ।

साधारण सदस्िर्ा बाहषाक शुल्क रु ......... लाग्ने छ । िुन सुक िहिनािा
सदस्ि

बनेिा वा सदस्िर्ा नहवकरण गरे पलन लनिले बुझाएको शुल्क

यिसै सालको चैत्र िसान्र् सम्िको लालग िात्र िान्ि िुनेछ । अको सालको
लालग पुन: लनििानुसार प्रयिेक वषाको बैशाख ........ गर्े लभत्र सदस्िर्ा
नहवकरण गररसक्नु पनेछ ।
(ग)

सदस्िर्ा प्रदान गने सम्पूणा अलधकार कािा सलिलर्िा रिने छ र्र िसलाई
साधारण सभाबाट अनुिोदन िुन आबश्िक छ ।

(घ)

आिीवन सदस्िर्ा प्रदान गना लसफाररस कािा सलिलर्ले गनेछ र िसबारे
साधारण सभाले जस्वकृलर् ददनु पनेछ ।
पररछछे द - ४
साधारण सभा र्था वैठकसम्वजन्ध व्िवस्था

११.

सं स्थाको सभा बोलाउने र्ररका र सभाका लालग ददनुपने सूचना सम्वजन्ध कुरािरु :(१)

िस सं स्थाको साधारण सभा दे िाि बिोजिि िुनेछ:(क) वाहषाक साधारण सभा र
(ख) हवशेष साधारण सभा
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(२)

िस सं स्थाको प्रथि वाहषाक साधारण सभा सं स्थापन भएको आ.व. सिाप्त
भएको लिलर्ले र्ीन िहिना लभत्रिा गररनेछ र यिसपलछका वाहषाक साधारण
सभािरु आलथाक वषा सिाप्त

(३)

भएको लिलर्ले र्ीन िहिना लभत्र गररनेछ ।

िस सं स्थाको वाहषाक साधारण सभा गनाको लालग कजम्र्िा १५ ददन अगावै र
हवशेस साधारण सभा गनाका लालग कजम्र्िा ७ ददन अगावै सभा िुनेँ लिलर्,
सिि र स्थान लफल गने हवषि खोली सवै साधारण सदस्िलाई सूचना
ददईने छ।

(४)

उपदफा (३) बिोजिि बोलाईएको साधारण सभािा लनिि क बिोजििको
गणपूरक सं ्िा नपुगी सभा िुन नसकेिा कजम्र्िा ७ ददनको म्िाद ददई पून:
साधारण सभा बोलाईनेछ ।

१२.

साधरण सभाको काि कर्ाब्ि र अलधकार:
(क)

कािा सलिलर्को लनवााचन गने ।

(ख)

कािा सलिलर्का पदालधकारी एवं सदस्ििरु उपर अहवश्वासको प्रस्र्ाव पाररर्
गरर पद िूिगने ।

(ग)

लबधानको अलधनिा रहि आवश्िक लनििावली जस्वकृर् गने दरवजन्द सृिना
गने पाररश्रलिक लनधाारण गने ।

(घ)

बाहषाक कािािि र बिेट पाररर् गने ।

(ङ)

लेखा पररिक लनिुि गने ।

(च)

कािा सलिलर्लाई आवश्िक लनदे शन ददने ।

(छ)

हवधान बिोजिि अन्ि कािा गने र

(ि)

सस्थाको सवोछच अंगको रुपिा रिी आवश्िक कािा सम्पान गने
गराउने ।

१३.

कािा सलिलर्:
(क)

कािा सलिलर्को गठन साधारण सभाबाट िुनेछ । र्र प्रथि वाहषाक साधारण

सभा नभए सम्िको लालग लनम्न बिोजिि अध्िि र्था सदस्ि रिेको कािा
सलिलर् रिनेछ । कािासलिलर्को सं ्िा ऐनको दफा ४ अनुसार (९ दे जख
२१)

आवश्िक पदालधकारी राजख र्लको ढााँचािा िुन ु
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पनेछ

।

१.

अध्िि

१ िना

२.

उपाध्िि

१ िना

३.

सजचव

१ िना

५

कोषाध्िि

१ िना

६

सि कोषाध्िि

१ िना

७

सदस्ि

३०% (सिावेशी )

४.

(ख)
(ग)

सिसजचव

१ िना

कािा सलिलर्को कािाकाल २ वषा िुनेछ ।

ु न्दा अगावै कुनै कािा सलिलर्िा रिेको सदस्िको पद ररि
बाहषाक साधारण सभा िुनभ
िुन आएिा वााँकी अवलधका लालग कािा सलिलर्का सदस्िको लनिुजि, कािा
सलिलर्िारा गना सहकनेछ । कुनै सदस्िको पद हवचिा ररि भएिा सो पदिा लनिुि
भएको सदस्िको कािाकाल सो सदस्ि िुन सदस्िको पद ररि भई लनिुि भएको सो
सदस्िको बााँकी कािा काल सम्िका लालग िात्र िुनेछ ।

(घ)

कािा सलिलर्को बैठक आवश्िकर्ा अनुसार कािा सलिलर्को अध्ििले बोलाउनेछ ।
िसिा सदस्ि सं ्िाको ११ प्रलर्शर् सदस्िले िाग गरे िा अध्ििले कािा सलिलर्को
वैठक बोलाउनुपनेछ ।

(ङ)

ु नेछ ।
कािा सलिलर्को वैठकिा सदस्ि स्विं उपजस्थर् िुनप

(च)

सदस्ििरुको िम्िा सं ्िाको कजम्र्िा ११ प्रलर्शर् सदस्ििरुउपजस्थर् नभई कािा
सलिलर्को वैठक िुने छै न ।

(छ)

कािा सलिलर्को वैठकको अध्ििर्ा सलिलर्को अध्ििले गनेछ । अध्ििको
अनुपजस्थलर्िा उपाध्ििले र उपाध्ििको अनुपजस्थलर्िा

वैठकिा उपजस्थर्

सदस्ििरुले छानेको िेष्ठ सदस्िले अध्ििर्ा गनेछ।
(ि)

कािा सलिलर्को वैठकिा बिुिर्को लनणाि िान्ि िुनछ
े र िर् बराबर भएिा अध्ििले
लनणाािक िर् ददन सक्नेछ ।

(झ)

कािा सलिलर्को वैठकिा छलफल भएको हवषि र र्त्त सम्वन्धिा भएको लनणािको
हववरण (िाइन्िुट) छु ट्टै हकर्ाविा लेखी राख्नुपनेछ र सो लनणािको हववरणिा
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वैठकिा उपजस्थर् सम्पूणा सदस्ििरुको कजम्र्िा ११ प्रलर्शर्ले सहि लाई गणपुरक
िालननेछ ।
(ञ)

सं स्थाले गने भलनएको सम्पूणा कािा कािा सलिलर्को लनणािबाट िुनेछ
पररछछे द-५

पदालधकारीिरुको काि, कर्ाव्ि र अलधकार
१४.

पदालधकारीिरुको काि, कर्ाव्ि र अलधकार:१.

अध्िि :(क)

कािा सलिलर्को बैठक सं चालन गने ।

(ख)

बैठकिा लनणाािक िर् ददने ।

(ग)

साधारण सभाले पाररर् गरे का लनणाििरुको कािाान्विन र रे खदे ख
गने गराउने ।

(घ)

सं स्थाको सम्बजन्धर् सम्पुणा कुरािरुको रे खदे ख, सं रिण र
लनिन्त्रण गने गराउने ।

(ङ)

हवलभन्न सं स्था वा अन्ि लनकािसाँगको सम्बन्धिा सं स्थाको र्फाबाट
प्रलर्लनलधयव गने ।

(च)

सं स्थाको पदालधकारी सदस्ििरुको काि बााँडफााँड गने ।

(छ)

सं स्थाको उद्देश्ि प्राप्तीको लालग अन्ि कािा गने ।

(ज)

………… सं स्थाको भैपरर आउने काििा एक पटकिा रु ३०००/सम्ि कािा.सलिलर्बाट अनुिोदन गने गरी खचा गनेअन्िथा सो भन्दा
वहढ खचा गनुप
ा रे कािा सलिलर्को लनणाि अनुशार खचा गने ।

२.

३.

उपाध्िि :(क)

अध्ििको अनुपजस्थलर्िा कािाकाररणी सलिलर्को अध्ििर्ा गने ।

(ख)

अध्ििको अनुपजस्थलर्िा अध्ििको काि गने गराउने

(ग)

हवधानले र्ोके अनुसार र अध्िििारा प्रयिािोजिर् कािा गने ।

सजचव :(क)

अध्ििको लनदे शन अनुसार साधारण सभाको र कािाकाररणी
सलिलर्को बैठक बोलाउने ।
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(ख)

सं स्थाको दै लनक प्रशासहकि कािा गने ।

(ग)

सं स्थाको रे खदे ख, लनिन्त्रण लनदे शन गने र्था हवलभन्न व्िजि र्था
लनकाि सं ग

(घ)

सम्वन्ध राख्ने र पत्राचार गने ।

साधारण सभािा कािाकाररणी सलिलर्को र्फावाट पेश गनुा पने
वाहषाक प्रगलर् प्रलर्वेदन भाहव िोिना र्था कािािि प्रस्र्ुर् गने ।

(ङ)

साधारण सभा र कािाकाररणी सलिलर्को लनणाि विोजिि कािा गने
गराउने ।

(च)

सं स्थाको हवल, भौचर, दर्ाा, चलानी र्था अन्ि आवश्िक कागिार्
सुरजिर् र पारदजशार्ाका साथ राख्ने राख्न लगाउने।

(छ)
४.

५.

बैठकको कािासूजच र्िार गने, सूचना गने, बैठकको लनणाि पुजस्र्का
लेख्ने र सुरजिर् राख्ने ।

सिसजचव
(क)

सजचबको अनुपजस्थलर्िा सजचवले गने कािा गने ।

(ख)

हवधानले र्ोके अनुसार र सजचविारा प्रयिािोजिर् कािा गने ।

कोषाध्िि :(क)

सं स्थाको हिसाबश्रे स्र्ा दुरुस्र् राख्ने ।

(ख)

आलथाक प्रलर्वेदन र्िार गरी साधारण सभा र्था कािाकाररणी
सलिलर्िा पेश गने ।

(ग)

आलथाक प्रशासनको कािा गने ।

(घ)

आलथाक हिसाव पारदजशा रुपिा दुरुस्र् राख्ने ।

(ङ)

बैकिा खार्ा खोली कोष स्थापना गने र सं स्थाको चल अचल
सम्पजत्तको सं रिण सम्बधान र सदुपिोग गने ।

(च)
६.

प्रयिेक आलथाक वषाको हिसाबको लेखा पररिण गराउने ।

सिकोषाध्िि(क)

सि कोषाध्ििको अनुपजस्थलर्िा कोषाध्ििको कािा गने ।

(ख)

हवधानले र्ोके अनुसार कोषाध्िििारा प्रयिािोजिर् कािा गने ।
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७.

सदस्ि :
(क)

लनिलिर् बैठकिा उपजस्थर् भई सहििरुपिा छलफलिा भाग ललने

(ख)

कािाकाररणी सलिलर्ले ददएको िीम्िेवारी र्दारुकर्ाका साथ लनवााि
गने ।

१५.

(ग)

सं स्थाको उदे श्ि बिोजििको काि गना हकिाजशल रिने ।

(घ)

र्ोहकए बिोजििका अन्ि काििरु गने ।

गणपुरक सं ्िा :

कुल सदस्ि सं ्िाको ६० प्रलर्शर्को प्रलर्लनलधयव िुने गरी साधारण सदस्ििरु

उपजस्थर् नभई साधारण सभाको काि कारवािी िुने छै न । र्र हवधानको दफा ११
को उपदफा४ िा उल्लेख भए बिोजिि पुन:

बोलाईएको साधारण सभािा कुल

सं स्थापक सं ्िाको ११ प्रलर्शर् प्रलर्लनलधयव िुने गरी उपजस्थर् भएिा सभा गना बाधा
पनेछैन ।
१६.

सं स्थाको कोष :
(१)

सं स्थाको आफूनो एउटा छु ट्टै कोष िुनेछ र सो कोषिा दे िाि बिोजिि प्राप्त
रकििरु रिनेछन।
(क)

सदस्िर्ा शुल्क वापर् प्राप्त रकि ।

(ख)

कसैले स्वेछछाले ददएको कािािि वा अनुदान रकि ।

(ग)
(२)

िण।

हवदे शी सं घसं स्थाबाट अनुदान रकि ललने भए सं स्थाले नेपाल सरकार को
जस्वकृलर् ललनेछ ।

१७.

खार्ा सं चालन :

ु
सं स्थाको अध्िि, सजचव िध्िे एक िना र कोषाध्िि सहिर् दूई िनाको सं िि
दस्र्खर्बाट खार्ा सं चालन िुनछ
े । प्रचललर् ऐन लनिि अनुसार खचा गने र्था
खचाको श्रे स्र्ा राख्ने व्िवस्था लिलाउनुपने व्िवस्था गररनेछ ।

१८.

सं स्थाको लेखा र लेखा पररिण:
(१)

सं स्थाको आि व्ििको लेखा प्रचललर् कानून बिोजिि राजखने छ ।
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(२)

सं स्थाको लेखा पररिण प्रचललर् कानून बिोजिि रजिष्टडा लेखा पररिकबाट
िुनेछ

(३)

।

नेपाल सरकार वा स्थानीि अलधकारीले चािेिा िुनसुकै बखर् पलन सं स्थाको
हिसाव हकर्ाव िााँछन वा िाँचाउन सक्नेछ ।

(४)

लेखा पररिकको लनिुजि वाहषाक साधारण सभाबाट िुनेछ । प्रथि वाहषाक
साधारण सभा नभए सम्ि लेखा पररिकको लनिुजि कािा सलिलर्बाट िुनछ
े ।
लेखा पररिकको बाहषाक प्रलर्वेदन स्थानीि सरकार, सिाि कल्िाण पररषद्
लगािर् सम्बजन्धर् लनकाििा पेश गररनेछ ।
पररछछे द -७
लनवााचन सम्बजन्ध व्िवस्था

१९.

लनवााचन सम्वजन्ध व्िवस्था:(क)

प्रयिेक कािा सलिर्को पदावलध पद सम्िालेका लिलर्ले ३ बषाको िुनेछ ।
ु न्दा एक िहिना अगावै कािा सलिलर्ले एक िना
पदावलध सिाप्त िुनभ

लनवााचन अलधकृर् र बुई िना सिािक गरर र्ीन िना िनोनिन गरर
लनििारा लनवााचनको व्िवस्था गनेछ । सं स्था दर्ाा भएको १ बषा लभत्र

हवधान अनुसार च ुनाव गराई सो को िानकारी स्थानीि सरकारलाई
ददईनेछ।
(ख)

लनवााचन गनुा पदाा एउटा लनवााचन सलिलर् गठन गररने छ । यिस्र्ो लनवााचन
सलिलर्ले लनवााचन सम्बजन्ध सम्पूणा कािाहवलध आफै व्िवजस्थर् गनेछ ।

(ग)
(घ)
(ङ)

लनवााचन सम्बन्धिा लनवााचन सलिलर्को लनणाि नै अजन्र्ि लनणाि िुनेछ ।
लनवााचन सम्पन्न भएपलछ सो सलिलर्को स्वर्: हवघटन िुनेछ ।

लनवााचन सलिलर्िा रिेका व्िजिले उम्िेदवारी ददन पाउने छै नन र्र आफ्नो
िर्ालधकार प्रिोग गना सक्नेछन ।

२०.

उम्िेववार िुने िोग्िर्ा :(क)
(ख)
(ग)

ु ने
सं स्थाको सदस्ि िुनप

कुनै कानून िारा अिोग्ि नठिरे को ।

सं स्थाको उदे श्ि बिोजिि काि गना प्रलर्बि रिेको ।
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२१.

अहवश्वासको प्रस्र्ाव :(क)

लसं गो कािा सलिलर् वा सलिलर्का कुनै पदालधकारी उपर लबश्वास छै न भने कुल
सदस्ि साँ्िाको १/३ लर्िाई सदस्िले अहवश्वासको प्रस्र्ाव दर्ाा गना
सक्नेछन यिस्र्ो प्रस्र्ाव िालथ छलफल गरर उि प्रस्र्ावलाई सलिलर्ले ३५

ददन लभत्र हवशेष साधारण सभा बोलाउने छ र २/३ बिुिर्बाट अहवश्वासको
प्रस्र्ाव पाररर् भए लसं गो कािा सलिलर् वा पदालधकारी पद िुि िुनेछन ।
आरोहपर् ब्िजिलाई १५ ददन लभत्र आफ्नो सफाई पेश गने िौका ददईनेछ ।
२२.

र्ोहकएको सिििा आफ्नो सफाई पेश नगरे स्वर् पद िुि िुनेछन ।

हवधान सं शोधन :-

कुल सदस्ि सं ्िाको दुई लर्िाई सदस्ििरुले अनुिोदन गरे पश्चार् िात्र सं स्थाको
कुनै दफा सं शोधन वा खारे िका लालग स्थानीि अलधकारी सिि लसफाररश गरर

पठाउनु पनेछ । स्थानीि अलधकारीबाट स्वीकृर् भए पश्चार् िात्र सं स्थाको कुनै दफा
सं शोधन वा खारे ि भएको िालननेछ ।
२३.

हवलनिि बनाउन सक्ने :सं स्थाले आफ्नो कािा सम्पादन गने सन्दभािा आवश्िक हवलनिि बनाउन सक्नेछ
र सो को िानकारी स्थानीिअलधकारीलाई ददन, पनेछ ।

२४.

र्दथा सलिलर्:िो सं स्था स्थापना गरी दर्ाा गराउनको लालग गदठर् र्दथा सलिलर्ले ६ िहिना लभत्र
हवधान अनुसारको लनवााचन कािा गनाका लालग सलिलर्को गठन गनुप
ा नेछ । सो
अवलधिा कािा सलिलर्ले गरे का काििरु िसै हवधान अनुसार भएको िालनने छ ।

२५.

सं स्था खारे िी :(१)

साधारण सभाले आवश्िक दे खेिा हवशेष प्रस्र्ाव पाररर् गरर सं स्था खारे ि
गना सक्नेछ ।

२)

उपलनिि (१०) बिोजिि खारे िीको प्रस्र्ाव पाररर् गदाा साधारण सभाले
खारे िीको कािका लालग एक वा एक भन्दा वढी ललजक्वडेटरिरु सं स्थाको
हिसाबहकर्ाव िााँच गनाका लालग एक वा एक भन्दा वहढ लेखा पररिकिरु
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लनिुि गना सक्नेछन ।
३)
४)
२६.

२७.

ललजक्वडेटर र लेखा पररिकिरुको पाररश्रलिक

साधारण सभाले र्ोहकददए बिोजिि िुनेछ ।

उपलनिि (२) बिोजिि लनिुि ललजक्वडेटर र्था लेखापररिकले संस्था
खारे िी सम्वजन्ध काि कारवािी गनेछन ।

हवहवध कारणवश सं स्था हवघटन भएिा िसको चल अचल सम्पजत्त स्थानीि
सरकारको िुनेछ

ऐन अनुसार िुने :-

िस हवधानिा उल्लेख नभएका कुरािरु प्रचललर् कानून बिोजिि िनेछ र सं स्था दर्ाा
ऐन, लनिि र प्रचललर् कानूनसाँग बाजझन गाएका कुरािरु स्वर्: लनष्कृि िुनेछन ।
लनिि पालना :

स्थानीिसरकारबाट प्राप्त लनदे शन सं स्थाले पूणा रुपले पालना गनेछ ।
२८.

सं स्थापकिरुको िञ्जुरी :
िािी लनम्न सं स्थापकिरु िस हवधान बिोजिि कािा गना िञ्जुर भै हवधानिा सहिछाप
गदाछौं ।

ि.स.

सं स्थापकको नािथर र ठे गाना

पद

१

अध्िि

२

उपाध्िि

३

सजचव

४

सिसजचव

५

कोषाध्िि

६

सिकोषाध्िि

७

सदस्ि

८

सदस्ि

९

सदस्ि

१०

सदस्ि
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िस्र्ािर

ु ी (क)
हवधानको अनूसच
पररछछे द १ को २ अनुसारको छापको हववरण
१.
२.
३.
४.
५.

छाप अण्डाकार / गोलाकार / वा ............... िुनेछ ।

........... लभत्रको घेराको वररपरर ....................................लेजखएको िुनेछ ।
छापको .........स्थानिा स्थापना लिलर् २०.....िुनेछ

अन्ि कुनै जचन्ि वा हववरण भए सोहि अनुसार ब्िा्िा गने
र्पलसल अनुसारको िुनेछ भलन उल्लेजखर् हववरण अनुसारको छाप रे खा जचन्ििा स्पष्ट
रुपिा दे जखएको िुन पने ।

आज्ञाले¸
अछिुर् प्रसाद दािाल

प्रिुख प्रशासकीि अलधकृर्
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