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2

सूर्योदर्य नगरपालिर्ार्ो

र्ृषी तथा पशुपािन समुह दताक सम्बन्धि मापदण्ड तथा र्ार्यकववलि

१. प्रस्तावना :

व्र्यवसावर्यर् रुपमा आर्यआजकन हुने र्ृषी तथा पशुपािन समुह र्ुनै राजनीलतर् पार्टीसँग सम्बधि नराखी लनवाकि रुपमा

आर्यआजकन र्ार्यकमा सं िग्न गरर समाज सुिारर्ो र्ार्यक गने नै र्ृषी तथा पशुपािन समुह हो । समुह दताकर्ो िालग सवक प्रथम
सम्बन्धित ठाउँ र्ो वडामा गएर लसफाररस लिनु पछक
२.

अलन मात्र नगरपालिर्ार्ो

र्ार्याकिर्य जानु पछक ।

सम्पर्क

सूर्योदर्य नगरपालिर्ार्ो र्ार्याकिर्यर्ो सम्बन्धित ववषर्यगत शाखा
३.

आवश्र्यर् र्ागजात

१) समुह दताक गरी पाउँ िन्ने बारे मा एर् लनवेदन | जुन लनवेदन अनुसूची १ मा िए अनुसार हुन पने छ ।
२) वडा र्ार्याकिर्यर्ो लसफाररस पत्र | जुन नगरपालिर्ार्ो नाममा िेखेर्ो हुधछ |

३) वविान ३ प्रलत वप्रधर्ट गरे र्ो हुन ु पनेछक उक्त वविानर्ो पवहिो पानार्ो पुच्छरमा र अधर्यप्रत्र्येर् पानार्ो न्शरपुच्छरमा
तदथक सलमलतर्ा सम्पुणक सदस्र्यहरुिे हस्ताक्षर गरे र्ोहुन ु पने छ |

४) समुहर्ो हरे र् सदस्र्यहरुर्ो फोर्टो सवहतर्ो ब्र्यन्क्तगत वववरण वविानसाथै सं िग्न हुन ु पनेछ
५) र्ार्यक सलमलतर्ो पदालिर्ाररमा र्न्म्तमा २५ जना र बढीमा ४० जना सम्म हुन ु पने ।

।

६) समुहर्ो वविानमा उल्िेन्खत पदालिर्ारीहरुर्ो नागररर्तार्ो प्रमाणपत्रर्ो प्रलतलिवप एर्/एर् प्रलत साथै सक्कि पलन
सम्िग्न हुन ु पने छ

।

७) समुहसँग सम्बन्धित ब्र्यन्क्तहरु जमघर्ट गरी सं स्था खोल्नर्ो िालग र्ारण सवहतर्ो प्रलतवेदन तर्यार पारी सो प्रलतवेदनमा
सम्बन्धित व्र्यन्क्तहरुर्ो सनाखत गराउने र माइनुर्ट तर्यार गनुप
क ने हुधछ ।

८) सं स्थािे चिान गने छाप बनाई सम्पूणक र्ागजात सं गै पेश गनुक पदकछ ।
९) उदे श्र्यसँग सम्बन्धित लनर्ार्यर्ो र्ार्याकिर्यर्ो रार्य/प्रलतविर्या/लसफाररस लिन सवर्ने छ ।
४.

प्रविर्या

१) वडा र्ार्याकिर्यबार्ट लसफाररस प्राप्त गनक एर् र्वप वविान र लनवेदन ददनु पदकछ ।
२) समुह स्थापना गने लनणकर्य समेतर्ो सं स्थापर्र्ो माइनुर्ट पेश गनुक पदकछ ।

३) सम्पूणक लबिान र र्ागजातर्ो जाच गरे पलछ सं स्था दताक स्वीर्ृलत वर्टप्पणी तर्यार पारर पेश गररने छ।
४) र्यलत गरे पलछ नगरपालिर्ार्ो र्ार्याकिर्यर्ो राजश्व खातामा िाग्ने शुल्र् िरे र लबि दे खाई दताक प्रमाण पत्रर्ो माग गनुक
पदकछ |
५.

िाग्ने समर्य र दस्तुर

समर्य: र्ागजपत्र पुगेमा सोवह ददन
दस्तुर: रु १००० /६.

न्जम्मेवार अलिर्ारी

सम्पूणक र्ागजात प्राप्त िए पलछ ववषर्यतग शाखामा

पेश गने | शाखािे प्रमुख प्रशासर्ीर्य अलिर्ृतर्ोमा पेश गरी सम्पूणक

प्रर्ृर्या उपर्युक्त िएमा लनणकर्यर्ा िालग नगरप्रमुख समक्ष पेश गने ।
७.

नववर्रण प्रर्ृर्यााः-

१- नववर्रण गने ब्र्यहोरा खुिेर्ो लनबेदन
२- समुहर्ो बैठर्र्ो लनणकर्य
३- सक्कि दताक प्रमाण पत्र
५- अन्घल्िो आ.ब.र्ो प्रगलत प्रलतबेदन
६- हरे र् समुहिे अशोज मसाधत लित्र नववर्रण गररसक्नु पनेछ । नववर्रण दस्तुर रु ५००/- िाग्ने छ ।
७- नववर्रणर्ो िालग म्र्याद नाघी आएर्ा समुहहरुिाई र्ालतकर् दे खी फाल्गुण मसाधत सम्म नववर्रण गनक आएमा नववर्रण
दस्तुरर्ो २५% जररमाना र सो िधदा पछी असार मसाधत सम्म ५०%
पछाडी प्रतेर् आ.ब.र्ो िागी

थप गरी नववर्रण गनक सवर्ने छ । सो िधदा

नववर्रण दस्तुतरर्ो सतप्रलतसत जरीवाना गरी बढीमा २ आ.ब. सम्मर्ो नववर्रण गनक

सवर्ने छ ।
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नोर्ट
१) समुह दताक गनक जाँदा सम्बन्धित समुहर्ो अध्र्यक्ष वा अन्ततर्यार प्राप्त व्र्यन्क्त जानु पनेछ |

२) समुह दताक हुने लनणकर्य िई राजश्व बुझाएपलछ वविानमा प्रमुख प्रशासर्ीर्य अलिर्ृतिे हस्ताक्षरगरी र्ार्याकिर्यर्ो छाप िगाए
पलछमात्र वविानिागू हुने छ|

र्ृषी तथा पशु समुहर्ो नमुना वविान
.........................र्ो वविान २०७….
प्रस्तावनााः................................................................................" र्ो "र्यो वविान स्थानीर्य सर्रर्ार सं चािन सम्बधिी ऐन २०७४ र्ो
अलिनमा रवह तजुम
क ा गररएर्ो छ" ।
पररच्छे द-१
प्रारन्म्िर्
१.

समुहर्ो र्ो नामाः- र्यस समुहर्ो नाम "............" रहनेछ ।

२.

प्रारम्िाः- र्यो वविान समुहर्ो दताक िएर्ो लमलतदे न्ख प्रारम्ि हुनेछ ।

२. पररिाषााः-

र्. "वविान" िन्नािे ............... र्ो वविानिाई सम्झनु पदकछ ।
ख. "समुह" िन्नािे .................. िाई जनाउँ दछ ।
ग. "सलमलत" िन्नािे र्यस वविानर्ो दफा १३ बमोन्जम गदठत र्ार्यक सलमलतिाई जनाउँ दछ ।
घ. "सिा" िन्नािे र्यस वविान बमोन्जम बसेर्ो सािारण सिा र ववशेष सािारण सिािाई समेत जनाउँ दछ ।
ङ. "पदालिर्ारी" िन्नािे सं स्थार्ा पदालिर्ारीहरुिाई सम्झनुपदकछ ।
च. लनर्यम, ववलनर्यम िन्नािे र्यस वविान अधतगकत बन्ने लनर्यम ववलनर्यमिाई जनाउँ छ ।
छ. स्थानीर्य अलिर्ारी िन्नािे नगर प्रमुखिाई जनाउँ छ ।
ज. तोवर्एर्ो वा तोवर्ए बमोन्जम िन्नािे र्यो वविान र र्यस वविान अधतगकत बनेर्ो लनर्यम ववलनर्यममा तोवर्एर्ो वा तोवर्ए
बमोन्जम सम्झनु पदकछ ।

झ. स्थानीर्य तह िन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिर्ािाई

जनाउनेछ ।

ञ. "सदस्र्य" िन्नािे सं स्थार्ो र्ुनै पलन सदस्र्यता (सािारण, सं स्थागत, आजीवन एवं र्ार्यक सलमलतर्ो पदालिर्ारी समेत ) वा
सं घ सं स्थािाइ जनाउनेछ ।
र्ट. "सं स्थापर् सदस्र्य" िन्नािे पवहिो बैठर्बार्ट लनलमकत तदथक सलमलतर्ा सदस्र्यहरुिाइ सं स्थापर् सदस्र्य िलननेछ ।
३. सं स्थार्ो छाप र न्चधहाः- प्रचलित र्ानूनी व्र्यवस्थार्ो प्रलतर्ूि नहुनेगरी समुहर्ो एउर्टा छु ट्टै छाप र न्चधह हुनेछ । छाप
र न्चधह अनुसून्च १ बमोन्जमर्ो ढाँचामा हुनेछ । तर समुहर्ो नाम छाप र न्चधह पूव क दताक िएर्ो र्ुनै समुहसँग मेि खाएमा
सं शोिनर्ो प्रविर्याद्वारा तुरुधत सं शोिन गररनेछ ।

पररच्छे द-२
उद्देश्र्य
४. समुहर्ो उद्देश्र्याः- समुहर्ो उद्देश्र्य दे हार्य बमोन्जम रहनेछ ।
र्. र्यो समुह मुनाफा सवहतर्ो, जनवहतर्ारी सामान्जर् समुह हुनेछ ।
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र्.
ख.
ग.
घ.
५. समुहर्ो उद्देश्र्य प्राप्त गनक गररने र्ामहरुाःर्यस समुहिे उपरोक्त उद्देश्र्यहरु प्राप्त गनक दे हार्यर्ा र्ार्यकहरु गनेछाः-

र्. समुहिे प्रचलित नेपाि र्ानून प्रलतर्ुि नहुने गरी आफ्ना उद्देश्र्यहरु र्ार्याकधवर्यन गनेछ ।

ख. समुहिाई आवश्र्यर् पने िवन लनमाकण गने वा िाडामा वा लिजमा लिन ददन सक्नेछ । र्म्प्र्युर्टर, र्टे लिफोन, र्टाइपराइर्टर,
फ्र्याक्स जस्ता र्ार्याकिर्य सामान तथा सवारी सािन खररद गनेछ वा िाडामा लिई प्रर्योग गनेछ ।
पररच्छे द-३
सदस्र्यता
६. सदस्र्यहरुर्ो वगीर्रण- र्यस समुहर्ो दे हार्य बमोन्जम २ प्रर्ारर्ा सदस्र्यहरुर्ो वलगकर्रण गररएर्ो छाः-

र्. सािारण सदस्र्याः- र्यस वविानर्ो दफा ७ बमोन्जम र्योग्र्यता पुगर्
े ो र्ुनै पलन नेपािी नागररर्िे तोवर्एर्ो प्रर्ृर्या अधतगकत
रवह आवेदन गरे मा समुहर्ो सदस्र्यता प्राप्त गने व्र्यन्क्तहरु सािारण सदस्र्य हुनेछन ।
ख. समुह लनमाकण हुदार्ा बखतर्ा सदस्र्यहरु सं स्थापर् सदस्र्य हुनेछन ।

७. सदस्र्यता प्रालप्तर्ो िालग आवश्र्यर् र्योग्र्यतााः- र्यस सं स्थार्ो सदस्र्यर्ो िालग दे हार्य बमोन्जमर्ो र्योग्र्यता पुगेर्ो हुन ु पनेछ
।

र्. नेपािी नागररर् िएर्ो ,
ख. १८ वषक उमेर पुरा गरे र्ो ,

ग. मानलसर् सधतुिन नगुमाएर्ो ,
घ. सावकजलनर् सम्पत्ती वहनालमना गरे र्ो नठहरे र्ो ,

ङ. नैलतर् पतन दे न्खने फौजदारी र भ्रष्टाचारीर्ो अलिर्योगमा सजार्य नपाएर्ो ,
च. समुहर्ो उद्देश्र्य पूलतकर्ा िालग लनश्वाथक िावनािे सेवा गनक चाहने ।

८. समुहर्ो सदस्र्य प्राप्त गनक वा वहाि रहन नसक्ने अवस्थााः- दे हार्यर्ो अवस्थामा र्ुनै व्र्यन्क्तिे समुहर्ो सदस्र्यता प्राप्त गनक
वा वहाि रहन सक्ने छै न ।
र्. गैह्र नेपािी नागररर् ,
ख. १८ वषक उमेर पूरा निएर्ा ,
ग. मगज ववग्रेर्ो वा बौिाएर्ा ,
घ. सावकजलनर् सम्पन्त्त वहनाववना गरे र्ो ठहरे र्ो ,
ङ. नैलतर् पतन दे न्खने फौजदारी र भ्रष्टाचारीर्ो अलिर्योगमा सजार्य पाएर्ो ,
च. सम्बन्धित समुहर्ो व्र्यवस्थापनमा नीन्ज स्वाथक िएर्ो ,
छ. साहुर्ो दामासाहीमा परे र्ो ,

ज. र्ुनै प्रर्ारर्ो चोरी, ठगी, वर्ते वा जािसाझी गरे र्ो वा आफ्नो न्जम्मार्ो िनमाि अनलिर्ृत तवरिे मासेर्ो वा
दुरुपर्योग गरे र्ो वा भ्रष्टाचार गरे र्ो अलिर्योगमा अदाितबार्ट र्सुरदार ठहरी सजार्य पाई सजार्य पाएर्ो १ वषक
ननाघेर्ो ,
झ. वविानर्ो दफा ७ र्ो उपदफा ६ बमोन्जमर्ो र्योग्र्यता नपुगेर्ो ।

९. सदस्र्यतार्ो समालप्ताः-

१. दे हार्यर्ो अवस्थामा र्ुनै व्र्यन्क्त समुहर्ो सदस्र्यमा वहाि रहने छै न ।
र्. र्यस वविानर्ो दफा ८ बमोन्जमर्ो सदस्र्यता प्राप्त गनक नसक्ने िएमा ,
ख. सािारण सिार्ो ७५% र्ो सदस्र्यहरुर्ो बहुमतिे समुहर्ो सदस्र्य पदबार्ट हर्टाउने प्रस्ताव पाररत गरे मा
,
ग. सदस्र्यिे आफ्नो पदबार्ट ददएर्ो राजीनामा स्वीर्ृत िएमा ,
घ. समुहर्ो र्ाम र्ारवाहीमा वेइमानी वा बदलनर्यत गरे र्ो र्ुरा अदाितबार्ट प्रमान्णत िएमा ,
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ङ. र्यस वविान बमोन्जम समुहर्ो गनक नहुने, िनी तोवर्एर्ो र्ुनै र्ार्यक गरे मा ,
च. सदस्र्यता शुल्र् बुझाउन बाँर्ी िएमा ,
छ. समुहर्ो ववघर्टन िै खारे ज िएमा ,
ज. सदस्र्यर्ो मृत्र्यु िएमा , दे वािी वा गुठी छोडी गएमा वा लबना सूचना तीन पर्टर् वावषकर् सािारण सिामा
र र्ार्यक सलमलतर्ो बैठर्मा अनुपन्स्थत िएमा ,

२.र्ुनै व्र्यन्क्तर्ा सम्बधिमा समुहर्ो सदस्र्यता प्राप्त गनक वा वहाि रहन अर्योग्र्य ठहराउनु िधदा अन्घ समुहर्ो
लनजिाई सो र्ुरार्ो सूचना ददई, सफाईर्ो सबुद पेश गने मौर्ा ददइने छ ।

१०. सदस्र्यता शुल्र् र सदस्र्यता प्रदान गने ववलिाः- र्यस वविानर्ो दफा ६ बमोन्जम दे हार्य बमोन्जमर्ो शुल्र् लतरी सदस्र्यता
प्राप्त गनक सक्नेछन् ।
१. सािारण सदस्र्याःर्. सािारण सदस्र्य प्राप्त गनक चाहने व्र्यन्क्तिे प्रवेश शुल्र् वापत रु.१००/-र वावषकर् शुल्र् वापत रु. १००/बुझाई तोवर्एर्ो प्रविर्या अनुसार आवेदन पेश गनेिाई र्ार्यक सलमलतर्ो लनणकर्यिे सािारण सदस्र्यता प्रदान गनक
सक्नेछ ।
ख. त्र्यस्ता सािारण सदस्र्यिे वावषकर् नवीर्रण शुल्र् रु १००/- बुझाउनु पनेछ ।
ग. सािारण सदस्र्यता प्राप्त गने सदस्र्यिे प्रत्र्येर् वषक आलथकर् वषकर्ो श्रावणमा दस्तुर बुझाई नवीर्रण गराई सक्नु
पनेछ ।
पररच्छे द-४
सािारण सिा, र्ार्यक सलमलत तथा बैठर् सम्बधिी व्र्यवस्था
११. सािारण सिार्ो गठनाः१. र्यस वविानर्ो दफा ७ अनुसार सदस्र्यता प्राप्त गने सदस्र्यहरु िएर्ो एर् सािारण सिा गठन हुनेछ ।
२. र्यस समुहर्ो सािारण सिा, दे हार्य बमोन्जम हुनेछ ।

र्. बावषकर् सािारण सिााः- वषकर्ो एर् पर्टर् बावषकर् सािारण सिा बस्नेछ ।

ख. ववशेष सािारण सिााः- समुहर्ो र्ूि सदस्र्य सं तर्यार्ो १/४ (एर् चौथाई) सदस्र्यहरुिे र्ारण खुिाई ववशेष
सािारण सिािे माग गरे मा, र्ार्यक सलमलतिे र्म्तीमा ७ (सात) ददनलित्र अलनवार्यक रुपमा ववशेष सािारण सिा
बोिाउनु पदकछ । तर सािारण सिा वा ववशेष सािारण सिा बसेर्ो छ मवहना लित्र पुनाः ववशेष सािारण
सिा बस्न िने सक्ने छै न ।
३. र्यस समुहर्ो प्रथम बावषकर् सािारण सिा समुह स्थापना िएर्ो आ.व. समाप्त िएर्ो लमलतिे ६ मवहना लित्रमा
गररने छ र त्र्यसपलछर्ो बावषकर् सािारण सिाहरु आलथकर् वषक समाप्त िएर्ो लमलतिे २ (दुई) मवहना लित्र गररने
छ ।
४. र्यस समुहर्ो बावषकर् सािारण सिा गनकर्ो िालग र्म्तीमा १५ ददन अगावै र ववशेष सािारण सिा गनकर्ा िालग
र्म्तीमा ७ ददन अगावै सिा हुने स्थान, लमलत, समर्य र छिफि गने ववषर्य खोिी सबै सािारण सदस्र्यहरुिाई
अलनवार्यक रुपिे सूचना ददइनेछ ।

५. उप-दफा ४ बमोन्जम बोिाइएर्ो सािारण सिा वा ववशेष सािारण सिामा वविानर्ो दफा १८ बमोन्जमर्ो गण
पूरर् सं तर्या नपुगी सिा हुन नसर्ेमा र्म्तीमा ७ (सात) ददनर्ो म्र्याद ददई पुनाः सािारण सिार्ो बैठर्
बोिाइने छ ।

६. सािारण सिा र ववशेष सािारण सिार्ो छु ट्टा छु ट्टै लनणकर्य पुन्स्तर्ा रान्खने छ ।
१२. सािारण सिार्ो र्ाम, र्तकव्र्य र अलिर्ाराः- सािारण सिार्ो र्ाम, र्तकव्र्य र अलिर्ार दे हार्य बमोन्जम हुनेछ ।
र्. र्ार्यक सलमलतिे पेश गरे र्ो र्योजना र्ार्यकिमहरु र बावषकर् बजेर्ट पाररत गने ।

ख. िेखा परीक्षर्बार्ट प्राप्त िएर्ो बावषकर् िेखा परीक्षण-प्रलतवेदन मालथ छिफि गरी अनुमोदन गने र िेखा परीक्षण
प्रलतवेदनबार्ट दे न्खएर्ा अलनर्यलमत बेरुजु रर्महरु मालथ छिफि गरी लनर्यलमत गनक नलमल्ने बेरुजु रर्महरु
अशुि उपर गरी फर्छ्यौर्ट गनकर्ो िालग र्ार्यक सलमलतिाई लनदे शन ददने ।
ग. आगालम बषकर्ो िालग िेखा परीक्षर्र्ो लनर्युन्क्त गने ।
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घ. सं स्थार्ो बावषकर् र्ार्यक प्रगलत वववरण र सं स्थािे गरे र्ो र्ार्यकहरुर्ो मूल्र्याङ्कन गरी र्ार्यक सलमलतिाई आवश्र्यर्
लनदे शन ददने ।
ङ. समुहर्ो र्ार्यक सलमलतर्ा पदालिर्ारीहरुर्ो पदावलि पुगर्
े ो अवस्थामा र्ार्यक सलमलतर्ा पदालिर्ारीहरुर्ो वविान
बमोन्जमर्ो प्रविर्या अधतगकत रही लनवाकचन गने ।

च. र्ार्यक सलमलतद्वारा पेश िएर्ा वविान सं शोिन, लनर्यम तथा ववलनर्यम स्वीर्ृत गने ।
छ. समुहर्ो आफ्नै आधतररर् श्रोतबार्ट व्र्यहोने गरी र्ार्यक सलमलतिे पेश गरे र्ो र्मकचारीहरुर्ो दरवधदी, पाररश्रलमर्
ित्ता तथा अधर्य सुवविाहरुमा आवश्र्यर्ता अनुरुप स्वीर्ृलत प्रदान गने ।

ज. र्यस वविानमा उल्िेन्खत उद्देश्र्य अनुसारर्ो अधर्य र्ार्यक गने गराउने ।
१३. र्ार्यक सलमलतर्ो गठनाः१. सािारण सिार्ा सदस्र्यहरुबार्ट लनवाकन्चत दे हार्य बमोन्जमर्ो पदालिर्ारीहरु रहने ७ सदस्र्यीर्य एर् र्ार्यक सलमलत गठन गररने
छ ।
अध्र्यक्ष – १
सन्चव - १
र्ोषाध्र्यक्ष - १
सदस्र्य - ४..... जम्मा सदस्र्य सं तर्या – ७ जनार्ो र्ार्यक सलमलत हुनेछ ।.

२. र्ार्यक सलमलतर्ो र्ार्यकर्ाि २ वषकर्ो हुनेछ ।

ु धदा अगावै र्ार्यक सलमलतमा रहेर्ो र्ुनै सदस्र्यर्ो पद ररक्त हुन आएमा बाँर्ी अवलिर्ा
३. वावषकर् सािारण सिा हुनि
िालग र्ार्यक सलमलतर्ा सदस्र्यर्ो मनोनर्यन सलमलतद्वारा गनक सवर्नेछ । र्यसरी सो पदमा लनवाकचन िएर्ो सदस्र्यर्ो
र्ार्यकर्ाि जुन सदस्र्य पद ररक्त िएर्ो हो, सो सदस्र्य बाँर्ी र्ार्यकर्ाि सम्मर्ा िालग मात्र हुनेछ तर अधर्य पदहरुर्ो
िालग वविान बमोन्जम बाँर्ी अवलिर्ो लनलमत्त लनवाकचन प्रर्ृर्याद्वारा पद पूलतक गररनेछ ।

४. र्ार्यक सलमलतर्ो बैठर् आवश्र्यर्ता अनुसार अध्र्यक्षिे बोिाउने छ । तर र्ार्यक सलमलतर्ो पदालिर्ारीहरुर्ो जम्मा
सं तर्यार्ो ५१% िे बैठर् बोिाउन माग गरे मा अध्र्यक्षिे र्ार्यक सलमलतर्ो बैठर् तुरुधत बोिाउनु पनेछ ।

५. र्ार्यक सलमलतर्ा पदालिर्ारी तथा सदस्र्यहरुर्ो र्ुि सं तर्यार्ो ५१% पदालिर्ारीहरु उपन्स्थत निै र्ार्यक सलमलतर्ो
बैठर् बस्ने छै न ।
६. र्ार्यक सलमलतर्ो बैठर्मा अध्र्यक्षिे अध्र्यक्षता गनेछ र लनजर्ो अनुपन्स्थलतमा उपाध्र्यक्षिे र उपाध्र्यक्षर्ो पलन
अनुपन्स्थलत रहेमा बैठर्मा उपन्स्थत सदस्र्यहरुिे छानेर्ो वा जेष्ठ सदस्र्यिे अध्र्यक्षता गनेछ ।
७. र्ार्यक सलमलतर्ो बैठर्मा बहुमतर्ो लनणकर्य माधर्य हुनेछ र मत बराबर िएमा अध्र्यक्षिे लनणाकर्यर् मत ददन सक्नेछ
।

८. र्ार्यक सलमलतर्ो बैठर्मा छिफि िएर्ो ववषर्यहरुर्ो छु ट्टै लनणकर्य वर्ताबमा िेखी रान्खने छ र सो लनणकर्य
वववरणमा बैठर्मा उपन्स्थत सम्पूणक सदस्र्यहरुिे सही गनुक पनेछ तर लनणकर्यमा असहमलत जनाउनेहरुिे र्ैवफर्यत
खोिी सही गनुक पनेछ । ९. समुहिे गने िलनएर्ो सम्पूणक र्ार्यक र्ार्यक सलमलतर्ो लनणकर्यबार्ट हुनेछ ।

१०. मालथर्ा दफाहरुमा जुनसुर्ै र्ुरा िेन्खएर्ो िएता पलन र्ार्यक सलमलतिे गनक पाउने र्ुनै र्ार्यकर्ो सम्बधिमा र्ार्यक
सलमलतर्ा सबै पदालिर्ारीहरु लिन्खत रुपमा सहमत िएमा त्र्यस्तो सहमलतिाई लनणकर्य पुन्स्तर्ामा सं िग्न गरी त्र्यस्तो
र्ाम बैठर् ववना पलन गनक सवर्ने छ । उपरोक्त बमोन्जमर्ो सहमलतिाई र्ार्यक सलमलतर्ो बैठर्र्ो लनणकर्य सरह
मालनने छ ।
१४. र्ार्यक सलमलतर्ो र्ाम, र्तकव्र्य र अलिर्ाराः- र्ार्यक सलमलतर्ो र्ाम, र्तकव्र्य र अलिर्ार दे हार्य बमोन्जम हुनेछ ।
१. समुहर्ो आगामी वषकर्ो बावषकर् र्ार्यकिम तथा अनुमालनत बजेर्ट बनाई सािारण सिामा प्रस्तुत गने ,
२. वविान बमोन्जमर्ो व्र्यवस्था पािना गरी सािारण सिार्ो लनणकर्य र्ार्याकधवर्यन गने गराउने ,
३. समुहर्ो वहतमा हुने र्ार्यकिमहरु सञ्चािन गने ,
४. सािारण सिा प्रलत उत्तरदार्यी रहने ,

५. समुहर्ो उद्देश्र्य प्रालप्तर्ा िालग उपिब्ि सािन र श्रोतर्ो अलिर्तम उपिोग र प्रर्योग गने ,
६. समुहर्ो र्ार्यक सम्पादन गनक र्ार्यक र्योजना बनाउने, श्रोत जुर्टाउने, र्ार्याकधवर्यन, सुपरीवेक्षण र अनुगमन गने ,
७. समुहर्ो र्ोष र सम्पन्त्त सुरन्क्षत तररर्ािे रातन िगाउने र बैंर् खाता खोिी सञ्चािन गने ,
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८. समुहर्ो र्मकचारीहरुर्ो सेवा शतक र सुवविा आदी सम्बधिी र्मकचारी लनर्यमाविी बनाई सािारण सिाबार्ट स्वीर्ृत
गराई िागु गने गराउने ,
९. समुहर्ो उद्देश्र्य पररपूलतकर्ो िालग आफ्नो र्ार्यक अवलिमा उपर्युक्त व्र्यन्क्तहरुर्ो सल्िाहर्ार सलमलत तथा अधर्य
सलमलत, उप-सलमलत गठन गने र आवश्र्यर्ता अनुरुप र्ार्यकर्ो बाँडफाँड गरी ददने ,
१०. समुहर्ो नेतत्ृ वदार्यी िूलमर्ा लनवाकह गने ।

१५. पद त्र्याग गनक सक्नेाः- अध्र्यक्षिे उपाध्र्यक्ष माफकत र्ार्यक सलमलत समक्ष र उपाध्र्यक्ष तथा अधर्य पदालिर्ारीहरुिे अध्र्यक्ष
समक्ष राजीनामा ददई पद त्र्याग गनक सक्ने छन् ।
१६. अधर्य सलमलतहरुाः
१. र्यस वविानर्ो पररिी लित्र रहेर समुहर्ो र्ार्यक सञ्चािनर्ो िालग र्ार्यक सलमलतिे आवश्र्यर्ता अनुसार अधर्य सलमलत
वा उप-सलमलत गठन गनक सक्ने छ तर सो सािारण सिार्ो बैठर्द्वारा अनुमोदन गराउनु पनेछ । २. उप-सलमलतर्ो
र्ार्यकहरु र्ार्यक सलमलतिे तोवर्ददए बमोन्जम हुनेछ ।
पररच्छे द-५
पदालिर्ारीहरुर्ो र्ाम, र्तकव्र्य र अलिर्ार
१७. पदालिर्ारीहरुर्ो र्ाम, र्तकव्र्य र अलिर्ाराः- र्ार्यक सलमलतर्ा पदालिर्ारीहरुर्ो र्ाम, र्तकव्र्य र अलिर्ार दे हार्य बमोन्जम
हुनेछ ।

१. अध्र्यक्षर्ो र्ाम, र्तकव्र्य र अलिर्ाराःर्. सलमलत र सिार्ो बैठर्र्ो अध्र्यक्षता गने, बैठर् सञ्चािन गने ,
ख. लनणाकर्यर् मत ददने ,
ग. सं स्थार्ो तफकबार्ट प्रलतलनलित्व गने वा प्रलतलनलि तोक्ने ,
घ. समुहर्ो नेतत्ृ व ददने ,

ङ. आवश्र्यर्ता अनुसार बैठर् बोिाउन सन्चविाई लनदे शन ददने ,
च. अधर्य पदालिर्ारी एवं सदस्र्यहरुिाई र्ामर्ो बाँडफाँड गने ,
छ. अलििेख प्रमान्णत गने ,
ज. वैदेन्शर् तथा आधतररर् सं स्थाहरुसं ग सम्बधि रातदा आवश्र्यर् सम्झौता गने ,

झ. र्ुनै पदालिर्ारीर्ो अनुपन्स्थलतमा सो पदालिर्ारीिे गने र्ाम अधर्य र्ुनै पदालिर्ारी वा सदस्र्यिाई गराउन
िगाउने ,
ञ. समुहर्ो सम्पन्त्तर्ो सं रक्षण, रे खदे ख र लनर्यधत्रण गने ।
२. उपाध्र्यक्षर्ो र्ाम, र्तकव्र्य र अलिर्ाराःर्. अध्र्यक्षिाई सहर्योग गने ।
ख. अध्र्यक्षिे ददएर्ो न्जम्मेवारी पूरा गने ।
ग. अध्र्यक्षर्ो अनुपन्स्थलतमा लनजर्ो र्ार्यक गने ।
३. सन्चवर्ो र्ाम, र्तकव्र्य र अलिर्ाराःर्. समुहर्ो सन्चवािर्यर्ो रे खदे ख र सं चािन गने ,
ख. अध्र्यक्षर्ो लनदे शन अनुसार बैठर् र सिा बोिाउने ,
ग. अलििेख सुरन्क्षत रातने ,
घ. अध्र्यक्षिे ददएर्ो अधर्य न्जम्मेवारी पुरा गने ,
ङ. समुहर्ो गोपलनर्यता र्ार्यम गने ,
च. न्जधसी वा नगद सामानर्ो िगत राख्ने,
छ. मालसर् रुपमा समुहबार्ट िए गरे र्ा र्ामहरुर्ो प्रलतवेदन तर्यार गरी र्ार्यक सलमलत समक्ष पेश गने ,
४. र्ोषाध्र्यक्षर्ो र्ाम, र्तकव्र्य र अलिर्ाराःर्. समुहर्ो र्ोषर्ो रे खदे ख र सञ्चािन गने ,
ख. सािारण सिामा बावषकर् र्ार्यकिम र बजेर्ट पेश गने ,
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ग. िेखा दुरुस्त रातने ,
घ. लनर्यलमत रुपमा बावषकर् िेखापरीक्षण गराउने ,
ङ. चि अचि सम्पन्त्तर्ो न्जम्मेवारी बहन गने ,

च. र्ुनै पलन लनर्ार्यबार्ट समुहर्ो िेखा सम्बधिी प्रलतवेदन माग गरे मा तर्यार गरी पेश गने ।
५. सदस्र्यहरुर्ो र्ाम, र्तकव्र्य र अलिर्ाराःर्. सलमलतर्ो बैठर्मा सविर्य सहिालगता जनाउने,
ख. समुहर्ो र्ार्यकमा रचनात्मर् िूलमर्ार्ो लनवाकह गने ,
ग. अध्र्यक्ष र उपाध्र्यक्षिे तोर्ेर्ो अधर्य र्ार्यक गने ,

घ. समुहर्ो उद्देश्र्य पूलतकर्ा िालग आवश्र्यर् सहर्योग र पहि गने ।
१८. गण पूरर् सं तर्यााः-

१. र्ुि सदस्र्य सं तर्यार्ो ६०% (साठी) प्रलतशत सािारण सदस्र्यहरुर्ो उपन्स्थत निै सािारण सिार्ो र्ाम
र्ारवाही हुने छै न ।

२. तर वविानर्ो दफा ११ र्ो (५) मा उल्िेख िए बमोन्जम पुनाः बोिाइएर्ो सािारण सिामा र्ुि सदस्र्य
सं तर्यार्ो ५१% उपन्स्थत िएमा सिा गनक बािा पने छै न ।
३. सम्पूणक सदस्र्य सं तर्यार्ो ५१ % सदस्र्यहरु उपन्स्थत निई सािारण सिार्ो बैठर् बस्न सक्ने छै न । तर र्यसरी
बोिाइएर्ो गणपूरर् सं तर्या नपुगी पुनाः बोिाइएर्ो दोश्रो बैठर्मा ५१% सदस्र्यहरु उपन्स्थत निएमा पलन सािारण
सिार्ो बैठर् बस्न सक्नेछ ।
पररच्छे द-६
१९. समुहर्ो र्ोषाः-

आलथकर् व्र्यवस्था

१. समुहर्ो आफ्नो एउर्टा छु ट्टै र्ोष हुनेछ र सो र्ोषमा दे हार्य बमोन्जमर्ो प्राप्त रर्महरु जम्मा हुनेछन्:र्. सदस्र्यता वापत प्राप्त प्रवेश शुल्र् र सदस्र्यता शुल्र्र्ो रर्म ,
ख. र्सैिे स्वेच्छािे ददएर्ो अनुदान, सहार्यता वापत प्राप्त रर्म ,

ग. समुहर्ो चि/अचि सम्पन्त्त वा अधर्य वस्तुर्ो वविीबार्ट प्राप्त रर्म ,
घ. ववदे शी समुहर्ो व्र्यन्क्त वा अधतरराविर्य सं घ सं स्थाबार्ट सहर्योग वापत प्राप्त रर्म,
ङ. स्थानीर्य लनर्ार्यबार्ट प्राप्त अनुदान वा सहर्योग वापत प्राप्त रर्म , च. सं स्थाद्धारा सं चालित र्ार्यकिमहरुबार्ट उठे र्ो
आलथकर् सहर्योग बापतर्ो रर्महरु ।
२. सं स्थामा प्राप्त रर्म स्थानीर्य बैंर्मा जम्मा गरी बैंर् खाता सञ्चािन गररने छ ।

ु
२०. खाता सञ्चािनाः- समुहर्ो बैंर् खाता अध्र्यक्ष ,सन्चव र र्ोषाध्र्यक्षर्ो (अलनवार्यक) सं र्यक्त
दस्तखतबार्ट सञ्चािन हुनेछ ।
प्रचलित ऐन लनर्यम अनुसार खचक गने तथा खचकर्ो श्रे स्ता रातने व्र्यवस्था गररने छ ।

२१. र्ोषर्ो रर्म खचक गने तररर्ााः- समुहर्ो र्ोषमा जम्मा िएर्ो रर्म खचक गदाक दे हार्य बमोन्जम तररर्ा अपनाई खचक
गररने छ ।

र्. समुहर्ो वावषकर् बजेर्ट र्योजना र र्ार्यकिम स्वीर्ृत नगरी र्ोषबार्ट खचक गनक सवर्ने छै न ,
ख. सािारण सिाबार्ट पाररत बजेर्ट र र्ार्यकिमर्ो अलिनमा रही र्ोषबार्ट रर्म खचक गनक सवर्नेछ ,
ग. र्ोषबार्ट खचक िएर्ो रर्मर्ो आलथकर् प्रलतवेदन सािारण सिामा अलनवार्यक रुपिे पेश गनुक पनेछ ,
घ. र्ोषर्ो रर्म खचक गदाक तोवर्ए बमोन्जम खचक गनुप
क ने छ ।

२२. समुहर्ो िेखा र िेखा परीक्षणाःर्. समुहर्ो आर्य व्र्यर्यर्ो िेखा प्रचलित र्ानून बमोन्जम स्पष्ट तवरिे रान्खने छ ।
ख. समुहर्ो िेखा परीक्षण प्रचलित र्ानून बमोन्जम रन्जष्टडक िेखा परीक्षर्बार्ट हुनेछ ।

ग. नेपाि सरर्ार वा स्थानीर्य अलिर्ारीिे चाहेमा जुनसुर्ै बखतमा पलन आफै वा मातहतर्ा र्मकचाररहरु खर्टाई
समुहर्ो वहसाब वर्ताब जाँच गनक गराउन सक्नेछ ।
घ. िेखा परीक्षर्र्ो लनर्युन्क्त सािारण सिाबार्ट हुनेछ । तर प्रथम वावषकर् सािारण सिा निएसम्म िेखा परीक्षर्र्ो
लनर्युन्क्त र्ार्यक सलमलतबार्ट हुनछ
े ।
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ङ. समुहर्ो िेखा परीक्षण प्रलतवेदन र वावषकर् र्ार्यक प्रगलत वववरण १/१ प्रलत सम्बन्धित स्थानीर्यतहमा पेश गररने छ ।
पररच्छे द-७
लनवाकचन, अववश्वासर्ो प्रस्ताव, वविान सं शोिन सम्बधिी व्र्यवस्था
२३. लनवाकचन सम्बधिी व्र्यवस्थार्. र्ार्यक सलमलतर्ो लनवाकचन प्रर्योजनर्ो िालग बवढमा ३ जनार्ो एर् लनवाकचन सलमलत र्ार्यक सलमलतर्ो सहमलतद्वारा
गठन गररने छ ।
ख. लनवाकचन सलमलतिे प्रचलित र्ानूनर्ो पररिी लित्र रहेर लनवाकचन र्ार्यकववलि आफै व्र्यवन्स्थत गनेछ ।
ग. लनवाकचन सम्बधिी वववाद उत्पन्न िएमा वववादर्ो र्टुङ्गो लनवाकचन सलमलतिे गरे र्ो लनणकर्य नै अन्धतम हुनेछ ।
घ. लनवाकचन सम्पन्न िएर्ो िोलिपल्र्ट लनवाकचन सलमलतर्ो स्वताः ववघर्टन हुनेछ ।

२४. उम्मेदवार हुने र्योग्र्यतााः- र्ार्यक सलमलतर्ो उम्मेदवार हुन दे हार्य बमोन्जमर्ो र्योग्र्यता पुगेर्ो हुन ु पनेछ ।
र्. सदस्र्यता वावषकर् नववर्रण गरे र्ो हुन ु पनेछ ,

ख. सािारण सदस्र्य बनी िगातार नववर्रण गरे र्ो २ वषक अवलि पुरा गरे र्ो हुन ु पनेछ ,
ग. समुह सं गर्ो र्ारोबारमा र्ुनै बाँर्ी बक्र्यौता निएर्ो हुन ु पनेछ ,

घ. समुहप्रलतर्ो इमाधदार र समुहर्ो वहतमा लनरधतर िालग रहे र्ो हुन ु पनेछ ,
ङ. तर अर्ो लनवाकचन निएसम्मर्ो िालग र्यो समुह दताक गठन िएर्ो तदथक र्ार्यक सलमलतिाई मालथर्ो उपदफा (र्) र (ख)
िागु हुने छै न ।

२५. अववश्वाशर्ो प्रस्तावाः-

१. अववश्वाशर्ो प्रस्ताव लिन्खत रुपमा र्ुन र्ुन पदालिर्ारीर्ो ववरुद्धमा हो स्पष्ट खुिाई दे हार्य बमोन्जमर्ो ररत पुर्र्याई
समुहमा दताक गनुक पनेछ ।

र्. नेपािी िाषामा न्शष्ट शब्दर्ो प्रर्योग गरी िेन्खएर्ो हुन ु पछक ,
ख. प्रस्तावर्ो ववषर्य स्पष्ट र व्र्यावहाररर् हुन ु पछक ,

ग. सािारण सिा सदस्र्यहरु मध्र्येबार्ट र्म्तीमा १/४ (एर् चौथाई) सदस्र्यहरुर्ो प्रष्ट नाम थर र ठे गाना सवहत
खुिाई सही िएर्ो हुन ु पछक ।

२. उपदफा १ बमोन्जम समुहमा दताक िएर्ो अववश्वासर्ो प्रस्ताव स्पष्ट ववषर्य खुिाई सािारण सिा वा ववशेष सािारण सिा
बस्ने स्थान, लमलत र समर्य समेत तोर्ी समुहर्ो सािारण सिार्ो सम्पूणक पदालिर्ारीहरु र सदस्र्यहरुिाई वविानर्ो दफा ११
(४) बमोन्जम सािारण सिा वा ववशेष सािारण सिा बस्ने सूचना ददइने छ ।
३. अववश्वासर्ो प्रस्ताव मालथ छिफिर्ो प्रविर्यााःर्. सािारण सिा अध्र्यक्षता गने व्र्यन्क्तिे सािारण सिामा उप-दफा १ बमोन्जमर्ो प्रस्ताव पेश गनक अनुमलत ददनेछ
र प्रस्ताव पेश गने सदस्र्यहरु मध्र्ये १ जनािे अववश्वासर्ो प्रस्ताव ल्र्याउनु पने र्ार्यक सवहतर्ो आफ्नो अलिमत सिा
समक्ष प्रस्तुत गनेछ ।
ख. उप-दफा ३ (र्) बमोन्जम अववश्वासर्ो प्रस्ताव, पक्षर्ा सदस्र्यिे आफ्नो अलिमत प्रस्तुत गरे पलछ सो प्रस्ताव उपर
मत प्रर्र्ट गनक चाहने बढीमा अधर्य लतन जना सदस्र्यहरुिाई अध्र्यक्षिे अलिमत प्रर्र्ट गनक अनुमलत ददन सक्नेछ ।
ग. उप-दफा (१) बमोन्जम अववश्वासर्ो प्रस्ताव जुन पदालिर्ारीहरु ववरुद्ध प्रस्तुत गररएर्ो हो, अध्र्यक्षता गने व्र्यन्क्तिे
ती पदालिर्ारीहरुिाई आफ्नो सफाई पेश गने मौर्ार्ो िालग आफ्नो िनाईहरु रातन अनुमलत ददइने छ ।
४. अववश्वासर्ो प्रस्ताव मालथ लनणकर्याः१. अववश्वासर्ो प्रस्ताव उपर आफ्नो िनाई प्रस्तुत गने िम समाप्त िएपलछ अध्र्यक्षता गने व्र्यन्क्तिे सो अववश्वासर्ो प्रस्तावर्ो
वहुमत पक्ष वा ववपक्षमा छ िन्ने लनणकर्यर्ो िालग दे हार्य बमोन्जमर्ो र्ुनै एर् तररर्ा अपनाई अववश्वासर्ो प्रस्तावर्ो लनणकर्यर्ो
घोषणा गनेछ ।
र्. अववश्वासर्ो प्रस्तावर्ो पक्षमा मत प्रर्र्ट गने एर् समूहमा र ववपक्षमा मत प्रर्र्ट गने अर्ो समूहमा छु ट्याएर वा
ख. सािारण सिार्ा सदस्र्यहरुिाई अववश्वासर्ो प्रस्तावर्ो पक्ष र ववपक्षमा गोप्र्य मतदान गराएर ।

२. सािारण सिार्ो र्ुि सदस्र्य सं तर्यार्ो २/३ (दुई लतहाई) बहुमतिे अववश्वासर्ो प्रस्ताव पाररत हुनेछ । त्र्यस्तो प्रस्ताव
पाररत िएमा प्रस्ताववत पदर्ा व्र्यन्क्तहरु पद मुक्त हुनेछन् ।
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३. लनवाकन्चत िएर्ो ६ मवहना नपुगी वा प्रस्ताव ववफि िएर्ो ६ मवहना नपुगी त्र्यस्तो व्र्यन्क्त उपर पुनाः अववश्वासर्ो प्रस्ताव
ल्र्याउन पाइने छै न ।

२६. वविान सं शोिनाः- सािारण सिाबार्ट र्ुि सदस्र्य सं तर्यार्ो २/३ (दुई लतहाई) सािारण सिा सदस्र्यहरुिे अनुमोदन गरे

पश्चात मात्र समुहर्ो र्ुनै दफा सं शोिन वा खारे जर्ो िालग स्थानीर्य प्रमुख समक्ष लसफाररस गरी पठाउनु पनेछ । स्थानीर्य
प्रमुखबार्ट स्वीर्ृत िए पश्चात मात्र समुहर्ो र्ुनै दफा सं शोिन वा खारे ज िएर्ो मालनने छ ।
२७. लनर्यम बनाउन सक्नेाःर्. समुहर्ो आफ्नो र्ार्यक सम्पादन गने सधदिकमा आवश्र्यर् लनर्यम बनाउन सक्नेछ र सो लनर्यम सािारण सिाबार्ट
पाररत गराई िागु हुनछ
े र स्थानीर्य प्रमुखिाई सो र्ो जानर्ारी ददनु पनेछ ।

ख. र्यो वविान र वविान अधतगकत बनेर्ो लनर्यमर्ो अिीनमा रही समुहर्ो र्ार्यक सञ्चािन र उद्देश्र्य र्ार्याकधवर्यनर्ा
िालग र्ार्यक सलमलतिे र्मकचारी व्र्यवस्था र आलथकर् प्रशासन सम्बधिी ववलनर्यम बनाई िागू गनक सक्नेछ । त्र्यस्तो
ववलनर्यमहरु सािारण सिाबार्ट अनुमोदन गराउनु पनेछ
२८. र्मकचारीर्ो व्र्यवस्थााःर्. समुहर्ो दै लनर् र्ार्यक सञ्चािन र र्योजना तथा र्ार्यकिम सञ्चािनर्ो िालग र्मकचारी दरवधदी लसजकना, पाररश्रलमर्, ित्ता तथा
अधर्य सुवविा र र्मकचारीर्ो सेवा शतकहरु अपनाउनु पने र्ार्यकववलि तोवर्ए बमोन्जम हुनेछ
२९. समुहर्ो खारे जीाः-

१. सािारण सिािे आवश्र्यर् दे खेमा ववशेष प्रस्ताव पाररत गरी समुहर्ो खारे जी गनक सक्नेछ ।

२. उपदफा १ बमोन्जम समुहर्ो खारे जीर्ो प्रस्ताव पाररत गदाक सािारण सिािे खारे जीर्ो र्ामर्ा िालग िेखा परीक्षर्हरु
लनर्युक्त गनक सक्नेछन् ।
३. उपदफा २ बमोन्जम लनर्युक्त लिन्क्वडेर्टर र िेखा परीक्षर्हरुर्ो पाररश्रलमर् सािारण सिािे तोवर्ददए बमोन्जम हुनेछ ।

४. र्यसरी र्ारणवश समुह ववघर्टन िई खारे ज िएमा समुहर्ो दावर्यत्वर्ो फरफारर् गरी बाँर्ी रहने सम्पूणक जार्यजेथा स्थानीर्य
तहर्ो हुनेछ ।

३०. व्र्यातर्यााः- र्यो वविान र वविान अधतगकत बनेर्ो लनर्यम ववलनर्यमर्ो व्र्यातर्या गने अलिर्ार र्ार्यक सलमलतिाई हुनेछ ।

३१. गोप्र्यता िं ग गनक नहुनाःे - र्यस समुहर्ो र्ुनैपलन पदालिर्ारी वा सदस्र्यिे सं स्थार्ो अवहत हुने र्ार्यक गनुक हुदैन । र्ार्यक

सलमलतर्ा पदालिर्ारी वा सािारण सिार्ा सदस्र्यहरुर्ो बैठर् वा सिारण सिामा असभ्र्य र अन्श्िि शब्दर्ो प्रर्योग गनक पाईने
छै न ।

३२. ऐन अनुसार हुनेाः- र्यस वविानमा उल्िेख निएर्ा र्ुराहरु र्ानून बमोन्जम हुनेछ र समुह दताक ऐन, लनमर्य र प्रचलित
र्ानूनसँग बान्झन गएमा बान्झएर्ो हदसम्म स्वताः लनष्र्ृर्य हुनेछन् ।

३३. लनदे शनर्ो पािनााः- नेपाि सरर्ार वा स्बन्धित स्थानीर्य तह समर्य समर्यमा ददएर्ो लनदे शनर्ो पािना गनुक समुहर्ो
र्तकव्र्य हुनेछ ।

३४. तदथक सलमलताः१. र्यो समुहर्ो स्थापना गरी दताक गराउनर्ो िालग गदठत तदथक सलमलतिे समुहर्ो दताक िएर्ो लमलतिे ६ मवहनालित्र सािारण
सिा बोिाई वविान अनुसारर्ो लनवाकचन सलमलतर्ो गठन गरी नर्याँ र्ार्यक सलमलतर्ो लनवाकचन गराउनेछ र सो र्ो जानर्ारी
सम्बन्धित स्थानीर्य तहिाइ ददइने छ ।
२. प्रथम पर्टर् लनवाकचन सम्पन्न निएसम्मर्ो अवस्थामा र्ार्यक सलमलतिे गरे र्ा र्ाम र्ारवाहीहरु र्यसै वविान सरह िएर्ो
मालनने छ ।
tby{ ;ldltsf kbflwsf/Lx?sf] gfd, y/ / b:tvt

नाम थर र पद
सवहछाप

१- अध्र्यक्ष –
२- उपाध्र्यक्ष ३- सन्चब –
४- र्ोषाध्र्यक्ष –
५- सदस्र्यहरु
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अनुसूची – २
सं स्थार्ो छाप, न्चधह

हामी श्री …………………………. र्ा lgDg ;+:yfksx? o; ljwfg jdf]lhd sfo{ ug{ dGh'/ eO{ lgDg ;fIfLsf] /f]xj/df ljwfgdf ;xL5fk ub{5f}+ .

;+:yfkssf] gfd y/ / 7]ufgf / ;xL5fk

;fIfLsf] gfd y/, jtg / ;xL5fk

१- अध्र्यक्ष –
२- उपाध्र्यक्ष ३- सन्चब –
४- र्ोषाध्र्यक्ष
५- सदस्र्य६- सदस्र्य ७- सदस्र्य ८-

सदस्र्य –

९-

सदस्र्य –

JolQmut ljj/0f
gfdM
hGdldlt M
afa'sf] gfd M
afh]sf] gfd M
:yfoL 7]ufgf M
xfnsf] 7]ufgf M
cGo lhNnfaf6 gful/stf lnPsf] eP M
s_ lhNnf M
u_ gful/stf lnPsf] ldlt M
a;fO{ ;/L cfPsf] eP ldlt M
xfnsf] k]zf M

v_

gful/stf gDa/ M

====================================
lgj]bssf] b:tvt M

JolQmut ljj/0f
gfdM
hGdldlt M
afa'sf] gfd M
afh]sf] gfd M
:yfoL 7]ufgf M
xfnsf] 7]ufgf M
cGo lhNnfaf6 gful/stf lnPsf] eP M
s_ lhNnf M
u_ gful/stf lnPsf] ldlt M
a;fO{ ;/L cfPsf] eP ldlt M
xfnsf] k]zf M

v_

gful/stf gDa/ M

lgj]bssf] b:tvt M
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अनुसूची -१
लनबेदनर्ो नमुना
>Ldfg\

नगर प्रमुख Ho"

सूर्योदर्य नगरपालिर्ा नगरर्ार्यकपालिर्ार्ो

sfof{no,वफक्कि Onfd .
ljifo M ;d'xbtf{ u/L kfp
dxf]bo,
xfdLिे……..

सलमलतर्ा सूर्योदर्य नगरपालिर्ा- वडा.…..gfds

;+:yfbtf{ ug{sf nflu b]xfosf ljj/0f vf]nL
5fofFslk ;d]t ;+nUg ul/Psf] 5 .

सामान्जर्

िन्ने

af/] .

;+:yf :yfkgf ug{ rfx]sf]n]

सूर्योदर्य नगरपालिर्ोसं घ

;+:yf btf{

;+:yfsf] gfd M श्री ……………………….रहने
;+:yfsf] d'Vo p2]ZoM

#=

tby{ ;ldltsf ;b:ox?sf] gfd y/

ljj/0f
छ ।

१
२

ठे गाना

पेशा

१- अध्र्यक्ष –
२- उपाध्र्यक्ष –
३- सन्चब –

४- र्ोषाध्र्यक्ष –

५- सदस्र्यहरु - श्री –

%=

cfly{s >f]tM- ;b:o z'Ns, gljs/0f z'Ns nufot अधर्य
;+:yfsf] sfof{no /xg] :yfgM सूर्योदर्य नगरपालिर्ा वाडक न….

िवददर्याः

P]g,२०७४ jdf]lhd

cfj]bg u/]sf 5f}+ . k|:tfljt ljwfg @ k|lt, वडा र्ार्याकिsf] l;kmfl/; kq tyf tby{ ;ldltsf kbflwsf/Lx?sf] gful/stfsf]

!=
@=

४

सम्बन्धि

रहने छ ।
सवहछाप

१- अध्र्यक्ष –
२- उपाध्र्यक्ष ३- सन्चब –
४- र्ोषाध्र्यक्ष –
५- सदस्र्यहरु - श्री –
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