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सामाजिक विकास कार्यमा सं लग्न गैर सरकारी सं स्थाहरुको लगानी र भूममकालाई

प्रभािकारी, ििाफदे ही र पारदर्शी बनाउँदै त्र्स्ता सं स्थाहरूको मनर्मन गनय तथा प्रादे जर्शक

प्राथममकताका क्षेत्रमा कार्य गनय सामाजिक सं स्थाहरूलाई प्रोत्साहन गनय कानूनी व्र्िस्था गनय
िाञ्छनीर् भएकोले सं विधानको धारा ५७, २१४, २२१ र २२६ तथा अनस
ु च
ु ी ८ बमोजिमको
विराटनगर महानगरपालिकाले

of] lgb]{lzsf िनाई

लागु गरे को छ ।

पररच्छे द— १
प्रारजभभक
१.सं जक्षप्त नाम, विस्तार र प्रारभभ
१) र्स ऐनको नाम सामाजिक विकास सं स्था ऐन, २०७५ रहे को छ ।
२) र्ो ऐन प्रदे र्श रािपत्रमा प्रकाजर्शत भएपमछ प्रारभभ हुनेछ ।
३) र्ो ऐन प्रदे र्श नभबर १ भर लागु हुनेछ ।

२. पररभाषााः विषर् िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स ऐनमा,
क) “अन्तरायविर् गैरसरकारी सं स्था”भन्नाले अन्र् रािमा दताय भई प्रचमलत कानून बमोजिम
अनुममत मलई काम गने सं स्थालाई सभझनुपदयछ।
ख) “ऐन”भन्नाले प्रदे र्श नभबर १ सामाजिक विकास सं स्था ऐन, २०७५ लाई सभझनुपदयछ ।
ग) “कार्यसमममत”भन्नाले

विधान

अनुसार

गठन

भएको

सामाजिक

विकास

सं स्थाको

कार्यसमममतलाई सभझनुपदयछ ।
घ) “तोवकएकोिा तोवकए बमोजिम”भन्नाले र्स ऐनअन्तगयत बनेको मनर्ममा तोवकएको िा
तोवकए बमोजिम भन्ने सभझनुपदयछ ।
ङ) “दातृ मनकार्”भन्नाले सामाजिक विकास कार्यमा प्रचमलत कानून बमोजिम सहर्ोग गने
द्वीपक्षीर् तथा िहुपक्षीर् विकास साझेदारलाई सभझनुपदयछ ।
च) “पररषद”भन्नाले दफा (७) बमोजिम स्थापना हुने प्रदे र्श स्तरीर् सामाजिक विकास
पररषद्लाई सभझनुपछय ।

छ) ''प्रदे र्श'' भन्नाले प्रदे र्श नं. १ लाई सभझनु पदयछ ।
ि) “मन्त्रालर्”भन्नाले

सामाजिक

विकास

सं स्था

सभबन्धी

कार्यक्षेत्र

भएको

प्रदे र्शको

मन्त्रालर्लाई सभझनु पदयछ ।
झ) “विधान”भन्नाले सामाजिक विकास सं स्थाको विधानलाई सभझनु पदयछ ।
ञ) “सं स्था”भन्नाले र्स ऐन बमोजिम गठन हुने सामाजिक विकास सं स्थालाई सभझनुपदयछ।

1

पररच्छे द— २
सं स्था दताय र समन्िर्
३. दताय गनुय पनेाः

१) र्ो ऐन प्रारभभ भएपमछ प्रदे र्श नभबर १ मा स्थापना हुने कुनै पमन सं स्था स्थानीर् तहमा

दताय गनुय पनेछ र र्सरी दताय भएको सं स्थाको वििरण (नाम, ठे गाना, उद्देश्र् र कार्यक्षेत्र
आदद) सभिजन्धत स्थामनर् तहले पररषदमा तोवकए बमोजिम पठाउनु पनेछ ।
तर एक भन्दा बढी स्थानीर् तहमा कार्य गने सं स्थाहरुको दताय पररषदमा िा
पररषद्को स्थापना नभएसभम मन्त्रालर्ले तोकेको दताय अमधकारी समक्ष गनुप
य नेछ ।

२) उपदफा (१) बमोजिम दताय गदाय तोवकए बमोजिम सं स्थाको उद्देश्र् र कामको प्रकृमतको
आधारमा िगीकरण गररनेछ।
३) सं स्थाको विधान, दताय, निीकरण लगार्तका व्र्िस्था तोवकए बमोजिम हुनेछ ।

४) सं विधान र प्रचमलत कानूनले मनषेध गरे का कुनै पमन कार्य गने उद्धेश्र् भएको सं स्था दताय

गररने छै न तर र्स दफाको प्रमतकूल हुनेगरी दताय भएमा त्र्स्तो सं स्थाको दताय स्ित बदर
हुनेछ ।

५) सं स्था दताय िा निीकरण िापत लाग्ने र्शुल्क तोवकए िमोजिम हुनेछ ।

४. सूजचकृत हुनपु नेाः

१) प्रदे र्शमा एक भन्दा बढी स्थानीर् तहमा कार्य गने गरी कार्यक्षेत्र तोवकएका िा कार्यरत सबै
सं स्थाहरुर्ो ऐन लागु भएको मममतले १ िषयमभत्र तोवकए बमोजिम पररषदमा अमनिार्य
सूजचकृत हुन ु पनेछ र र्स दफा बमोजिम सूजचकृत नभएमा त्र्स्तो सं स्थालाई कुनै पमन
कार्यक्रम सं चालन गनय अनुमती ददइने छै न ।

२) एउटा मात्र स्थानीर् तहमा काम गने सं स्थाले पररषदमा सूजचकृत हुन चाहे मा त्र्स्तो
सं स्थालाई समेत सूजचकृत गनय र्ो ऐनले बाधा पु–र्ाएको मामनने छै न ।

३) प्रदे र्शमा र्ोिना िा कार्यक्रम सञ्चालन गनय चाहने तर अन्र् प्रदे र्शमा दताय भएकोसं स्थाले
कार्यक्रम स्िीकृत हुन ु पूि य प्रदे र्शमा सूजचकृत हुन ु पनेछ ।

४) उपदफा (१) िा (२) बमोजिम सुजचकृत नहुने सं स्थालाई प्रदे र्शमा कार्य गनयपररषदले
अनुममत ददने छै न ।

तर र्स दफा बमोजिम सूजचकृत नभएको कुनै सं स्थाले सामाजिक विकासको

क्षेत्रमा महत्िपुणय र्ोगदान गनय सक्ने मनणयर् गरी कुनै सं स्थालाई अनुममत ददन पररषदले

मसफाररस गरे मा सो सं स्थालाई मन्त्रालर्ले कार्यक्रम सं चालन गनय अनुममत ददन सक्नेछ
।

५. स्िीकृमत मलनुपनेाः (१) दफा ४ िमोजिम सूजचकृत हुने सं स्थाले स्थानीर् तहमा कुनै कार्यक्रम
िा

र्ोिना

सञ्चालन
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गनुप
य रे मा

प्रचमलत

कानूनका

अमतररक्त

मन्त्रालर्को समेत पूि य स्िीकृमत मलनपररषद माफयत प्रस्ताि पेर्श
गनुप
य नेछ ।
स्पविकरणाःर्स

दफाको

मवहनाभन्दा

प्रर्ोिनका
बढी

लामग

अिधीका

कार्यक्रमसमेतलाई िनाउँछ ।

“र्ोिना”भन्नाले
पररर्ोिना

६
तथा

२)उपदफा (१) बमोजिम प्रस्ताि पेर्श गदाय सं स्थाले दे हार् बमोजिम खुलाउनु पनेछाः

क) प्रस्तावित र्ोिनाको अिधारणा, लक्ष्र्, उद्देश्र्, मूख्र् कृर्ाकलाप र अपेजक्षत
प्रमतफल,

ख)प्रदे र्श सरकारको नीमत, कार्यक्रमको साथै प्राथममकतासँग प्रस्तावित र्ोिनाको
सभबन्ध,

ग)र्ोिना अिधी, मुख्र् कृर्ाकलापहरुको लागत सवहतकुल लागत रकम र सो रकम
खचय गनय सं स्थाको आमथयक श्रोतसाधन प्रामप्तको सं झौता,

घ)आिश्र्क पनेभौमतक श्रोतसाधनको वििरण तथा खररद प्रकृर्ा,

ङ)आिश्र्क पने िनर्शजक्त र त्र्स्तो िनर्शजक्तको प्रकार एिं मनर्ुक्तीको प्रकृर्ा,
च)लैं मगक समानता, सामाजिक समािेर्शीकरण सभिन्धी नीमत,
छ)पररषदकोमसफाररस,

ि)र्ोिना सभपन्न भएपमछ ददगोपना कार्म गने उपार्हरु,
झ) लजक्षत समूहको सं ख्र्ा, प्रकृमत र अिस्था,

ञ) कार्यक्रम सं चालन हुने स्थान, िडा तथा स्थानीर् तह,
ट)अनुगमन मूल्र्ाङ्कन विमध,
ठ) अमभलेजखकरण प्रकृर्ा,

ड)तोवकए बमोजिमका अन्र् आिश्र्क विषर्हरु ।
३)उपदफा (२) बमोजिम प्रस्ताि पेर्श गने सं स्थालाई प्राप्त वििरणको िाँचबुझ गरी
सामान्र्तर्ा १५ ददन मभत्र स्िीकृमत ददन सवकनेछ ।

तर थप वििरण आिश्र्क पने भएमा पररषदले सं स्थालाई ७ ददनको समर्
ददनेछ।
४) उपदफा (३) बमोजिम थप वििरण प्राप्त भएमा सामान्र्तर्ा ७ ददनमभत्र पररषदले
स्िीकृमत ददनेछ ।

५) उपदफा (४) बमोजिम पररषदले स्िीकृमत ददन नममल्ने भएमा कारण सवहत सो
प्रस्ताि मन्त्रालर् समक्ष पठाई सोको िानकारी सभिजन्धत सं स्थालाई ददइनेछ ।
६) उपदफा (५) बमोजिमको प्रस्ताि प्राप्त भएमा मन्त्रालर्ले प्रदे र्श सरकार समक्ष
प्रस्ताि पठाएमा प्रदे र्श सरकारले सामान्र्तर्ा १मवहना मभत्र मनणयर् गनेछ ।

७) मानिीर् उद्धारका लामग आकजस्मक रुपमा कुनै सेिा प्रदान गनुय परे मा र्स दफा

बमोजिम पूि य स्िीकृमत मलनु पने छै न तर त्र्स्तो सेिा प्रदान गनुअ
य जघ सभबजन्धत
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मनकार्सँग सभपकय गरर त्र्स्तो मनकार्को मनदे र्शन

बमोजिम कार्य गनुप
य नेछ र त्र्स्तो

विषर्को िानकारी पररषद्लाई ददनु पनेछ ।
८) ६ मवहना भन्दा कम अिमधको र्ोिना सञ्चालन गनय चाहने सं स्थाले र्स दफा
बमोजिम पूि य स्िीकृमत मलनु पने छै न तर मन्त्रालर्सँग समन्िर् गनुय पनेछ ।

९) माथीका दफामा िुनसुकै कुरा लेजखएको भएतापमन रु. १ करोड भन्दा माथी १०
करोड सभमको र्ोिना सञ्चालनको स्िीकृमत मन्त्रालर्ले र १० करोड भन्दा माथीको
र्ोिना सं चालनको स्िीकृमत प्रदे र्श सरकारबाट मलनु पनेछ।
६.प्रमतिेदन ददनुपनेाः
१)एक भन्दा बढी स्थानीर् तहमा कार्य गने सं स्थाले र्ोिना कार्ायन्िर्नको कार्यतामलका
बमोजिमको प्रगती प्रमतिेदन प्रत्र्ेक मवहनामा तोवकएको ढाँचामा पररषदमा पेर्श गनुय
पनेछ ।
तर ६ मवहनाभन्दा कम समर्को र्ोिना भएमा कार्यसभपन्न भएको ७ ददन मभत्र
र्ोिनाको नाम, उद्देश्र्, कार्यक्षेत्र, लजक्षत समूह, सभपन्न गररएको कामको नाम, खचय
रकम, अमभले ख ब्र्िस्था तथा ददगोपना कार्म गनय भएका सीप हस्तान्तरणको कार्य
सवहत कार्य सभपन्न भएको स्थानीर् तह, िडा तथा स्थान उल्ले ख गरी मन्त्रालर्मा
एक पटक मात्र प्रमतिेदन बुझाउनुपनेछ ।

२) उपदफा (१) बमोजिम प्रमतिेदनकोअध्र्र्न गरर पररषदले सं स्थालाई आिश्र्क
मनदे र्शन ददन सक्नेछ । त्र्स्तो मनदे र्शनको पालना गनुय सभबजन्धत् सं स्थाको कतयव्र्
हुनेछ र मनदे र्शन पालना नगने सं स्थाको हकमा तोवकए बमोजिम हुनेछ ।

4

पररच्छे द– ३
पररषद सभबजन्ध व्र्िस्था
७.पररषदको स्थापनााः
१) सं स्था दताय, अनुगमन, मनर्मन, समन्िर् र प्रिद्धयन गरी सुव्र्िजस्थत तररकाले
सामाजिक विकास कार्य सञ्चालन गनय मन्त्री पररषदले एक सामाजिक विकास
पररषदको स्थापना गनय सक्नेछ ।
२)पररषदमा दे हार्का अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष र सदस्र्हरू रहनेछन्ाः–
क)सामाजिक विकास कार्य हे ने मन्त्री िा राज्र् मन्त्री –

अध्र्क्ष

ख)प्रदे र्श सरकारबाट मनर्ुजक्त हुने उपाध्र्क्ष– सदस्र्

ग)सामाजिक विकास हेने प्रदे र्श र्ोिना आर्ोगका सदस्र् –सदस्र्
घ)मन्त्रालर्का सजचि –सदस्र्

ङ) आन्तररक माममला हे ने मन्त्रालर्का अमधकृतप्रमतमनमध–सदस्र्
च)
छ)

आमथयक

माममला

हेने

मन्त्रालर्का

महार्शाखाकाअमधकृत प्रमतमनमध–सदस्र्
समािेर्शी

मसद्धान्त

बमोजिम

कजभतमा

वित्त

हस्तान्तरण

एकिना

समममत

हे ने

पने

गरी

मवहला

समािसेिीहरूमध्र्ेबाट प्रदे र्श सरकारद्वारा मनोनीत बढीमा ३ िना –सदस्र्

ि) सं स्थाहरुको सञ्जाल िा महासं घहरु मध्र्ेबाट प्रदे र्शसरकारबाट मनोनीत २ िना –
सदस्र्
झ) मन्त्रालर्का सभबजन्धत महार्शाखाका प्रमुख – सदस्र्-सजचि
३) उपाध्र्क्ष र मनोनीत सदस्र्हरूको पदािमध चार िषयको हुनछ
े ।

तर मनिको कार्य सन्तोषिनक नभएमा तोवकएको पदािधी अगािै प्रदे र्श सरकारले

पदमुक्त गनय सक्नेछ । त्र्सरी पदमुक्त गनुअ
य जघ मनिलाई सफाई पेर्श गने मौका ददइने
छ ।
४) उपाध्र्क्षको र्ोग्र्ता र मनर्ुजक्त सभबजन्ध व्र्िस्था तोवकए बमोजिम हुनेछ ।

५) उपाध्र्क्षको पाररश्रममक, सुविधा र सेिाका अन्र् र्शतयहरु मन्त्रालर्को सजचि सरह
हुनेछ ।
८.पररषदसं गदठत सं स्था हुनेाः

१) पररषद अविजच्छन्न उत्तरामधकारिाला एक स्िर्शामसत र सं गदठत सं स्था हुनेछ ।
२) पररषदको सबै काम कारिाहीको मनममत्त आफ्नो एउटा छु ट्टै छाप हुनेछ ।

३) पररषदले व्र्जक्त सरह चल अचल सभपजत्त प्राप्त गनय, उपभोग गनय, बेच– मबखन गनय िा
अन्र् वकमसमको व्र्िस्था गनय सक्नेछ ।तर अचल सभपजत्त िेचविखन गनय भने
मन्त्रालर्को पूि य स्िीकृमत मलनु पनेछ ।
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४) पररषदले व्र्जक्त सरह आफ्नो नामबाट नामलस उिुर गनय सक्ने र पररषदउपर पमन
सोही नामबाट नामलस उिुर लाग्न सक्नेछ ।
९. पररषदको कार्ायलर्ाःपररषदको केन्रीर् कार्ायलर् प्रदे र्शको रािधानीमा रहनेछ ।
१०.पररषदको बैठक र मनणयर्ाः
१) पररषदको बैठक अध्र्क्षले तोकेको मममत, समर् र स्थानमा सामान्र्तर्ा कभतीमा
िषयको४ पटक बस्नेछ ।

२) पररषदको कूल सदस्र् सं ख्र्ाको कजभतमा एकाउन्न प्रमतर्शत सदस्र् उपजस्थत भएमा
३)

पररषदको बैठकको लामग गणपूरक सं ख्र्ा पुगेको मामननेछ ।
पररषदको

बैठकको

अध्र्क्षता

अध्र्क्षले

गनेछ

।

अध्र्क्षको

अनुपजस्थमतमासदस्र्हरूको मर्ायदाक्रम अनुसार बैठकको अध्र्क्षता गररनेछ ।
४) पररषदको मनणयर् उपजस्थत सदस्र्हरुको िहुमतका आधारमा हुनेछ तर मत बराबर
भएमा अध्र्क्षले मनणायर्क मत ददनेछ ।

५) पररषदको मनणयर् सदस्र्–सजचिद्वारा प्रमाजणत गररनेछ ।
६) पररषदको बैठक सभबन्धी अन्र् कार्यविमध पररषद आफैले मनधायरण गरे बमोजिम
हुनेछ ।

७) पररषदका सदस्र्हरुले बैठकमा भाग मलए िापत मजन्त्रपररषदले मनणयर् गरे िमोजिम
भत्ता र सुविधा पाउनेछन् ।
११.

पररषदको काम, कतयव्र् र अमधकाराःर्स ऐनमा अन्र्त्र उल्ले ख गररएका व्र्िस्थाको
अमतररक्त पररषदको काम, कतयव्र् र अमधकार दे हार् बमोजिम हुनेछाः–

क)सामाजिक विकास कार्यलाई प्रभािकारी रूपमा सञ्चालन गने, सं स्थालाई सहर्ोग गने,
मतनीहरूका बीच समन्िर् गनेर मतनीहरूको कामको अनुगमन, सुपरीिेक्षण र
मूल्र्ाङ्कन गने, गराउने साथै आिश्र्क मनदे र्शन ददने ।
ख) सं स्थाहरूको स्थापना, विकास, विस्तार र सुदृढीकरणको लामग आिश्र्क सहर्ोग गने,
गराउने,

ग) सामाजिक विकास कार्य सभबन्धी नीमत तथा कार्यक्रम स्िीकृत गरी लागु गनय
मन्त्रालर्लाई आिश्र्क परामर्शय ददने,
घ) सामाजिक विकास कार्यको लामग कोषको स्थापना गने र तोवकए बमोजिम कोष
सञ्चालन गने,

ङ) सामाजिक विकास कार्यमा सं लग्न पररषद्सँग आबद्ध सं स्थाहरूका लामग सूचना तथा
अमभले ख केन्रका रूपमा कार्य गने,

च) सामाजिक विकास कार्यसँग सभबजन्धत विषर्मा तामलम ददने, अध्र्र्न, अनुसन्धान गने,
गराउने, त्र्स्तो अध्र्र्न अनुसन्धानको आिश्र्क ब्र्िस्था गने मनकार्लाई आफ्नो
बावषयक नीमत, र्ोिना तथा कार्यक्रममा सहर्ोग गने र मन्त्रालर्मा समेत पठाउने,
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छ) प्रदे र्शमाप्रचमलत कानून बमोजिम कार्यरत अन्तरायविर् गैर सरकारी सं स्थाहरुसँग
समन्िर् गने,
ि) सं स्थाका पदामधकारी र कार्यकारी प्रमुखले पेर्श गरे को सभपजत्त वििरण आिश्र्कता
अनुसार अनुगमन तथा मूल्र्ाङकन् गने र अमभलेजखकरण गने ।
झ) सं स्थाहरुबाट प्राप्त लेखापरीक्षण प्रमतिेदनको एकमुि सममक्षा प्रमतिेदन बावषयक रुपमा
मन्त्रालर् समक्ष प्रस्तुत गने,
ञ) र्स ऐनको उद्देश्र् कार्ायन्िर्न गनयका लामग आिश्र्क अन्र् कार्य गने , गराउने ।
१२. उपाध्र्क्षको काम, कतयव्र् र अमधकाराः
१) उपाध्र्क्षले अध्र्क्षको मनदे र्शनमा रही काम गनुप
य नेछ ।
२)उपाध्र्क्षको अन्र् काम, कतयव्र् र अमधकार दे हार् बमोजिम हुनेछाः–
क)पररषदको प्रर्शासन र व्र्िस्थापन सभबन्धी कार्य गने,

ख)पररषदको िावषयक बिेट, कार्यक्रम र र्ोिना तर्ार गरी पररषद समक्ष पेर्श गने,
ग)पररषदको चल, अचल सभपजत्तको रे खदे ख, स्र्ाहार सभभार गने,
घ)पररषदको काम कारबाही सुचारु रुपले सञ्चालन गनय आिश्र्क व्र्िस्था गने,
ङ)पररषदको नीमत, कार्यक्रम र मनणयर्हरु कार्ायन्िर्न गने, गराउने,
च)तोवकए बमोजिमका अन्र् कार्य गने ।
३)उपदफा (१) बमोजिमको कार्य गने प्रर्ोिनको लामग उपाध्र्क्षले सदस्र्–सजचिलाई
आिश्र्क

मनदे र्शन ददन सक्नेछ र सो मनदे र्शन पालना गनुय सदस्र्–सजचिको कतयव्र्

हुनेछ ।

१३. उपसमममत गठन गनय सक्नेाः
१) पररषदले आफ्नो कार्य सुचारु रूपले सञ्चालन गनयका लामग आिश्र्कता अनुसार
उपसमममतहरू गठन गनय सक्नेछ ।

२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने उपसमममतहरूको काम, कतयव्र्, अमधकार तथा
कार्यविमध पररषदले तोवकददए बमोजिम हुनेछ ।

३) उप समममतका सदस्र्हरुको भत्ता र अन्र् सुविधा पररषद्ले तोके बमोजिम हुनेछ ।

१४. पररषदमा आिद्ध हुनेाः

१) पररषदसँग आिद्ध हुन चाहने सं स्थाहरूले तोवकए बमोजिमको ढाँचामा पररषद समक्ष
मनिेदन ददनु पनेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम मनिेदन ददने सं स्थाहरूले मनिेदनसाथ आफ्नो विधान, कार्य
समममतको सदस्र्हरूको नाम, पेर्शा, ठे गाना, सं स्थाका पदामधकारीहरुको सभपजत्त वििरण
समेत पेर्श गनुय पनेछ ।
३) उपदफा (१) बमोजिमको मनिेदन प्राप्त भएपमछ त्र्स्तो मनिेदन उपर आिश्र्क िाँचबुझ

गरी सामान्र्तर्ा १५ ददन मभत्र सभबजन्धत सं स्थालाई पररषद्सँग आबद्ध गनय उपर्ुक्त
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दे खेमा पररषदले तोवकएबमोजिम दस्तुर मलई तोवकए बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र ददनेछ
।

१५. पररषदको कोषाः
१) पररषदको आफ्नो छु ट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा दे हार्का रकमहरू रहनेछन्ाः–
क)सं घीर् र प्रदे र्श सरकारबाट प्राप्त रकम,

ख)सं घीर् सरकार माफयत कुनै विदे र्शी सरकार, अन्तरायविर् सं स्था, विदे र्शी सं स्था िा विदे र्शी
नागररकबाट प्राप्त रकम,
ग) पररषदको चल अचल सभपजत्तबाट आियन हुने रकम,

घ) कुनै व्र्जक्त िा सं स्थाले चन्दा, सहार्ता, अनुदान िा दान दातव्र्को रूपमा प्रदान
गरे को रकम,

ङ) अन्र् कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
२) पररषदको सबै रकम पररषदको नाममा नेपाल राि बैंक िा कुनै िाजणज्र् बैंकमा
खाता खोली िभमा गररनेछ ।
३) पररषदको तफयबाट व्र्होनुय पने सभपूण य खचय उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट
व्र्होररनेछ ।
४) कोषको सञ्चालन सभिन्धी ब्र्िस्था तोवकएबमोजिम हुनेछ ।

१६. लेखा र लेखापरीक्षणाः

१) पररषदको ले खा प्रदे र्श सरकारले अपनाएको प्रकृर्ा बमोजिम राख्नुपनेछ ।
२)पररषदको आन्तररक लेखापरीक्षण प्रदे र्श कोष तथा ले खा मनर्न्त्रकको कार्ायलर्बाट र
अजन्तम लेखा परीक्षण महाले खा परीक्षकको कार्ायलर्बाट हुनेछ ।

३) मन्त्रालर्ले चाहे मा पररषदको वहसाब वकताब सभबन्धी कागिात र नगदी जिन्सी
समेत िुनसुकै बखत िाँच्न िा िाँच्न लगाउन सक्नेछ ।

१७. सं स्थाको ले खापरीक्षण र वहसाि वकतािाः

१) सं स्थाको ले खापरीक्षण पररषदले सूजचकृत गरे को ले खा पररक्षकबाट हुनछ
े र त्र्स्तो
ले खा पररक्षकको सेिा र्शुल्क सभबजन्धतसं स्थाले बेहोनुय पनेछ ।

२) कुनै सं स्थाको ले खापरीक्षण पररषदले

गराउनु पने आिश्र्क ठानेमा पररषद

स्िर्मलेतोकेको ले खा परीक्षकबाट त्र्स्तो सं स्थाको ले खापरीक्षण गराउन सक्नेछ ।
त्र्स्तो लेखा परीक्षकको सेिा र्शुल्क सभबजन्धत सं स्थाले बेहोनुय पनेछ ।

३) पररषदले चाहेमा सं स्थाको वहसाि वकताि सभबन्धी कागिात र नगदी जिन्सी समेत
िुनसुकै बखत िाँच्न िा िाँच्न लगाउन सक्नेछ ।
१८. कमयचारी सभबन्धी व्र्िस्थााः
१) सं गठन तथा सं रचना सिेक्षण गरी पररषदले आिश्र्कता अनुसार स्थार्ी कमयचारीको
मनर्ुजक्त गनय सक्नेछ ।
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तर स्थार्ी कमयचारी मनर्ुजक्त नभएसभम तोवकए बमोजिम करारमा कमयचारी
मनर्ुक्ती गनय र्स दफाले बाधा पुर्र्ाएको मामनने छै न ।

२) पररषदका कमयचारीहरूको मनर्ुजक्त प्रकृर्ा, पाररश्रममक, सेिाको र्शतय तथा सुविधा
सभबन्धी व्र्िस्था तोवकएिमोजिम हुनेछ ।

१९.कमयचारीको सं लग्नतााःपररषदका कमयचारीहरू कुनै पमन सं स्थाको कार्य समममतको पदामधकारी
िा सदस्र् हुन पाउने छै नन्।
२०.िावषयक प्रमतिेदनाः पररषदले प्रत्र्ेक आमथयक िषय समाप्त भएको मममतले ६ मवहनामभत्र
लेखापरीक्षणको प्रमतिेदन र आफूले गरे को काम कारिाहीको विस्तृत वििरण समेतको
िावषयक प्रमतिेदन मन्त्रालर् समक्ष पेर्श गनुय पनेछ ।

पररच्छे द— ४
संस्थागठन र सं चालन सभबन्धी व्र्िस्था
२१. र्स ऐन िमोजिम गठन हुने सं स्थाको विधानको ढाँचा पररषदले तोके िमोजिम हुनेछ ।
२२.

कार्यसममतीाः

१) सं स्थाले कभतीमा तेत्तीस प्रमतर्शत मवहला सवहत समािेर्शी कार्यसमममतको गठन गनुय
पनेछ ।
२) सं स्थाका पदामधकारीको कार्य अिमध चार िषयको हुनेछ तर एकै व्र्जक्त दुई पटक
भन्दा बढी अध्र्क्ष हुन सक्ने छै नन् ।

३) सं स्थाको कार्यसमममतमा एकै पररिारका एक भन्दा बढी सदस्र्हरु रहन पाउने छै नन्
।

स्पिीकरणाः र्स दफाको प्रर्ोिनको लामग “पररिार”भन्नाले बाबु, आमा, बािे, बज्र्ै,
सासू, ससुरा, पमत, पत्नी, छोरा, छोरी, बुहारी, ज्िाईं, िेठान, दािु, भाई, दददी,

ु , धमयपत्र
ु ी, सौते नी
बवहनी, मामा माइिू, भाञ्जा, भाञ्जी, काका, काकी, धमयपत्र
आमा समेतलाई सभझनुपछय ।
४) सं स्थाको कार्यसमममतमा सरकारी कोषबाट मनर्ममत पाररश्रममक मलने पदामधकारी िा
कमयचारी रहन पाउने छै नन् ।
२३. पदामधकारीको सुविधासभबन्धी व्र्िस्थााः
१) सं स्थाको अध्र्क्ष र कार्यसमममतका सदस्र्हरुले मनर्ममत पाररश्रमीक मलन पाउने
छै नन् ।
तर र्स व्िस्थाले विर्शेषज्ञ सेिा प्रदान गरी पाररश्रममक मलन िा बैठक भत्ता,
दै मनक तथा भ्रमण भत्ता, सञ्चार तथा र्ातार्ात खचयिस्ता सुविधा मलन रोक लगाएको
मामनने छै न ।
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२)कुनै सं स्थाको अध्र्क्ष भईसकेको व्र्जक्तले मनिको कार्यकाल समाप्त भएपमछ सोही
सं स्थाबाट मनर्ममत तलब–भत्ता पाउने कार्यकारी प्रमुखिा कमयचारीका रुपमा मनर्ुक्ती
मलन पाउने छै न ।तर र्स व्र्िस्थाले विर्शेषज्ञ सेिा प्रदान गनय र सो िापत
पाररश्रममक िा भत्ता िापत तोवकएको रकम मलन भने िाधा पुग्नेछैन ।
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२४.

सं स्थाको कमयचारी सभबन्धी व्र्िस्थााः
१)सं स्थाले कमयचारीको मनर्ुक्ती, सेिा, सुविधा, बढु िा, अिकास लगार्तका विषर्मा
मनर्मािली बनाई लागू गनुप
य नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको मनर्मािलीमा आरक्षण, खुल्ला प्रमतर्ोगीतात्मक मलजखत,
ु नेछ ।
मौजखक र प्रर्ोगात्मक पररक्षाबाट मनर्ुक्ती गररने व्र्िस्था समेत समािेर्श हुनप

तर कार्ायलर् सहर्ोगी, सिारीचालकिस्ता कमयचारी अन्तिायताय र प्रर्ोगात्मक
पररक्षाबाट मनर्ुक्त गनय सवकनेछ ।
३) सं स्थाको कार्यकारी प्रमुख, लेखा प्रमुख, जिन्सी र खररदसभबन्धी काम गने कमयचारीहरु
एकै पररिारका सदस्र्हरुमध्र्ेबाट हुन पाउने छै नन् ।

स्पिीकरणाःर्स दफाको प्रर्ोिनको लामग “पररिार”भन्नाले बाबु, आमा, बािे, बज्र्ै, सासू,
ससुरा, पमत, पत्नी, छोरा, छोरी, बुहारी, ज्िाईं, िेठान, दािु, भाई, दददी, बवहनी,

ु , धमयपत्र
ु ी, सौते नी आमा
मामा माइिू, भाञ्जा, भाञ्जी, काका, काकी, धमयपत्र
समेतलाई सभझनुपछय ।
४) सं स्थाको अध्र्क्ष र कार्यकारी प्रमुख मनर्ुक्त भएको मममतले ६० ददनमभत्र आफ्नो र
पररिारको नाममा रहेको सभपजत्त वििरण पररषदसमक्ष पेर्श गनुप
य नेछ र त्र्स्तो सभपती
वििरण प्रत्र्ेक िषयको आषाढ मसान्त मभत्रमा पररषदमा अध्र्ािधीक गराउनु पनेछ ।

ु ानी गनुप
५) सं स्थाको कमयचारीको पाररश्रममक िा सुविधा बैंक माफयतमात्र भक्त
य नेछ ।
२५. लेखा समममतको व्र्िस्थााः
१) सं स्थाले अमनिार्य रुपमा एक ले खा समममतको गठन गनुप
य नेछ ।

२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने लेखा समममतमा सं स्था बावहरका एकिना विज्ञ
सवहत तीनिना सदस्र् हुनछ
े न् ।

३)ले खा समममतको काम, कतयव्र् र अमधकार तोवकए बमोजिम हुनेछ ।
पररच्छे द – ५
प्रोत्साहन र कारिाही
२६.

सं स्थासँग सहकार्याः

१) प्रदे र्शको कुनै पमन मन्त्रालर्ले स्िीकृत गरे को कुनै र्ोिना कार्ायन्िर्न गनय प्रचमलत
कानूनको अमधनमा रही सं स्थाहरुसँग सहकार्य गनय सक्नेछन्।

२)उपदफा (१) बमोजिम सहकार्य गदाय दफा ४ बमोजिम सुजचकृत हुने सं स्थालाई पवहलो
प्राथममकता ददन सवकनेछ ।

३)उपदफा (१) बमोजिम सहकार्य गररने सं स्था छनौटको कार्यविमध तोवकए बमोजिम
२७.

हुनेछ ।

सभमान गररनेाः
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१) प्रदे र्शमा कार्य गरी महत्िपूण य र्ोगदान पुर्ायउने सं स्थाहरुमध्र्े छनौट प्रकृर्ाबाट

सिोत्कृि सं स्थाको रुपमा छनौट भएका सं स्थालाई प्रदे र्श सरकारले पररषद्को
परामर्शय र मन्त्रालर्को मसफाररर्शमा प्रत्र्ेक िषय नगद रकम सवहत सभमान गनय
सक्नेछ ।

२)

उपदफा (१) बमोजिम सभमान गदाय प्राप्त हुने नगद रकम सं स्थाको सं स्थागत
विकासमा खचय गनुप
य नेछ ।

३)

र्स दफा बमोजिम सभमान गररने सं स्था छनौटको मापदण्ड र आधार तोवकए
बमोजिम हुनेछ ।

२८. स्िीकृमत रद्द गनेाः प्रदे र्श सरकारले दे हार्का अिस्थामा सं स्था िा सं स्थाको पदामधकारी,
सदस्र् िा कार्यकारी प्रमुखलाई नमसहत ददने िा सचेत गराउने छ,
क)र्स ऐनमा उल्ले जखत प्रािधानको उल्लं घन गरे मा,
ख)प्रदे र्श सरकार िा मन्त्रालर्ले ददएका मनदे र्शन विपरीत कार्य गरे मा,
ग)स्िीकृमत ददइएको र्ोिनाविपरीत कार्य गरे मा,

घ)उपर्ुक्त कारण बेगर स्िीकृमत पाएको तीन मवहनामभत्र कार्य प्रारभभ नगरे मा,
ङ) र्स ऐन बमोजिम बनेको आचारसं वहताको पटक-पटक उल्लं घन गरे मा,
च) सं विधान र प्रचमलत कानून विपरीत कार्य गरे मा,

२९.सं स्था खारे ि नहुनेाः

१) दे हार्को अिस्थामा बाहेक सामान्र्तर्ा सं स्था खारे ि हुने छै नाः
क)साियभौमसत्ता रराविर् अखण्डता विरोमध गमतविधी गरे मा,

ख)िातिाती, धमय सांस्कृमतर समुदार् विचको सभबन्धमा खलल पुर्ायउने गमतविधी
गरे मा,
ग)नेपाल राज्र्को विरुद्दमा िासुसी गरे मा,
घ)राविर् िा प्रादे र्शीक अथयतन्त्रमा गजभभर नोक्सान पुर्ायउने काम गरे मा,
ङ) लगातार ५ िषयसभम नविकरण नभएमा,
२) उपदफा (१) िमोजिम खारे ि गनुप
य ने मनणयर् गनुय अजघ सभबजन्धतसं स्थालाई सफाइको
उजचत मौका ददइनेछ ।
३) उपदफा (१) िमोजिम गमतविमध गने सं स्था विरुद्ध प्रचमलत कानून बमोजिम मुद्धा
चलाउन िा कारिाही गनय समेत बाधा पनेछैन ।
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पररच्छे द— ५
विविध
३०.

अन्तरायविर् गैरसरकारी सं स्था सभबन्धी व्र्िस्थााः

१) कुनै पमन अन्तराविर् गैरसरकारी सं स्थाले प्रचमलत कानून बमोजिम प्रदे र्शमा
मन्त्रालर्को पूि य स्िीकृती मलएरमात्र कार्य गनुय पनेछ ।

२)उपदफा (१) बमोजिम पूि य स्िीकृती मलई कार्य गनय चाहने अन्तरायविर् गैर सरकारी
सं स्थाले साझेदार हुने सं स्था छनोट गनुअ
य जघ तोवकए िमोजिमको ढाँचामा प्रदे र्श
सरकारको पूि य स्िीकृमतको लामग मनिेदन र प्रस्ताि पेर्श गनुय पनेछ ।

३)उपदफा (२) िमोजिम पेर्श हुने प्रस्तािको अध्र्र्न गरी प्रदे र्श सरकारले आिश्र्क
र्शतय सवहत पूिस्य िीकृमत ददन सक्नेछ ।

४) अन्तरायविर् गैर सरकारी सं स्थाले कमयचारी मनर्ुजक्त गनुय परे मा नेपाली नागररकलाई
पवहलो प्राथममकता ददनुपनेछ ।
५) उपदफा (४) बमोजिम नेपाली नागररक उपलव्ध हुन नसकेमा सो को पुष्ट्याई
सवहत विदे र्शी कमयचारी मनर्ुक्ती गनुप
य नायको कारण खुल्ने गरी मन्त्रालर्मा कागिात
पेर्श गनुप
य नेछ ।

६) उपदफा (५) बमोजिम पेर्श भएका कागिातहरुको अध्र्र्न गदाय मनामसि ठहररएमा
प्रचमलत कानूनी व्र्िस्था समेतका आधारमा मन्त्रालर्ले विदे र्शी नागररक मनर्ुजक्त
गनय अनुममत ददन सक्नेछ ।
७) र्स ऐन, प्रदे र्श सरकार िा मन्त्रालर्को मनदे र्शन विपरीत कार्य गरे को पाइएमा त्र्स्तो

अन्तरायविर् गैरसरकारी सं स्थालाई ददइएको स्िीकृमत प्रदे र्श सरकारले रद्ध गनय
सक्नेछ ।

३१. अमधकार

प्रत्र्ार्ोिनाः

मन्त्रालर्

िा

पररषदले

र्ो

ऐन

बमोजिम

आफूलाई

प्राप्त

अमधकारहरूमध्र्े कुनै अमधकार आिश्र्कतानुसार कुनै पदामधकारी िा अमधकृतलाई लाई
प्रत्र्ार्ोिन गनय सक्नेछ ।

३२. बाधा अड्काउ फुकाउने अमधकाराः र्स ऐनको कार्ायन्िर्न गदाय कुनै बाधाअड्काउ आएमा
त्र्स्तो बाधा अड्काउ हटाउनप्रदे र्श सरकारले प्रदे र्श रािपत्रमा सूचना प्रकाजर्शत गरी
आदे र्श िारी गनय सक्नेछ ।

३३. प्रदे र्श सरकारसँग सभपकयाः कुनै सं स्था, अन्तरायविर् गैरसरकारी सं स्था िा दातृ मनकार्ले
प्रदे र्श सरकारसँग सभपकय राख्दा मन्त्रालर् माफयत राख्नु पनेछ ।

३४. मनर्म बनाउने अमधकाराः र्स ऐनको उद्देश्र् पूमतयका लामग प्रदे र्श सरकारले आिश्र्क
मनर्महरुबनाउन सक्नेछ ।
३५. मन्त्रालर्ले ब्र्िस्था गनय सक्नेाः र्स ऐन बमोजिम पररषदको गठन नभएसभम पररषदले
गनुप
य ने कार्यहरु मन्त्रालर्ले तोकेको अमधकृतले
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गनय सक्नेछ ।

३६. आचार–सं वहता िारी गनेाः पररषदले सं स्थाहरुका लामग आचार–सं वहता िारी गरी लागु गनय
सक्नेछ र आचार–सं वहताको पालना सभबन्धी प्रकृर्ा समेत मनधायरण गनेछ ।

३७. र्स ऐन बमोजिम हुनेाः र्स ऐनमा ले जखए िमत कुरामा र्स ऐन बमोजिम र अन्र्मा
प्रचमलत कानून बमोजिम हुनेछ ।

३८. बचाउाः प्रचमलत कानून बमोजिम दताय भई कार्यरत सं स्थाले र्ो ऐन लागु भएको मममतले १
िषयमभत्र निीकरण गरी स्िीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरे कोमा र्सै ऐन बमोजिम भए गरे को
मामननेछ ।
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