माक्र्सीय गुरुकुल विधान—२०६९
प्रस्तावना

विविध िगग, संस्कृति, भाषाभाषी, जाि, जाति, जनजाति र आदििासीहरुले िसोिास गिै आएको आजको

नेपाल, यतििेला धेरै चुनौिीहरु र प्रचुर संभािनाको संघारमा उभभएको छ । आजको यो अिस्था मूलिः
सचेि नेपाली जनिाहरुकै सचेिन प्रयत्न िथा िभलिानिाट नै संभि भएको हो । यो टे ढोमेढो लामो

प्रक्रयाका सचेिन सहभागीहरुको एकमात्र सपना समद्
ृ घ समाजको तनमागण नै थथयो र हो । यो यात्रामा
लागेका सिस्य िथा सहभागीहरुमध्ये जसले विगिमा लामो समयिे खि िे शको भसगों रुपान्िरणका लाथग

हरप्रकारले काम गरे , तिनै विगिका आन्िोलनका सक्रक्रय सहभागीहरुबाट आजको नयां वपढलाई िी

अभभयानहरुका औथचत्य, त्यसका सिलिा, कमजोरीहरु र त्यसले भसकाएका पाठहरु सुन्ने, भसक्ने, पढ्ने

पाठशालाको उपलब्धिा सदहि नयां पुस्िामा रहे को जीिनोन्मुि संभािनालाई तनकास दिनका लाथग नयां
सोचको विकास थलो, थचत्ि प्रसन्निाका लाथग ध्यानकेन्रको उपलव्धिा, अत्याधतु नक प्रविथध सदहिको

सूचना केन्रको स्थापना िथा विश्रामगह
ृ तनमागणको ध्येय रािेर “माक्र्सीय गुरुकुल” नामक सामाजजक
संस्था स्थापनाको प्रस्िाि गररएको छ । यो विधान संस्था ििाग ऐन, २०३४ को अथधनमा रही िजृ
ृ ा
ुग म
गररएको हो ।

परिच्छे द — १
प्रािम्भ

१.

यस संस्थाको नाम “माक्र्सीय गुरुकुल” रहनेछ ।

क)

संस्थाको कायागलय रहने ठे गाना ृः– यस संस्थाको कायागलय काठमाडौं जजल्ला का.म.न.पा.
िडा नं.१० ,१२९ नयां

ि)

बानेश्िर रहने छ ।

संस्थाको कायग क्षेत्र ृः– संस्थाको कायग क्षेत्र काठमाण्डौं जजल्लामा रहनेछ र स्थानीय
अथधकारीको स्िीकृति भलई नेपाल राज्यभभत्र संस्थाको शािा र कायगक्षेत्र विस्िार गररनेछ
।

घ)

प्रारम्भ ृः– यो विधान संस्था ििाग भएको भमतििे खि लागु हुनेछ ।

ड.)

संस्थाको अजस्ित्ि ृः– यो संस्था अवितछन्न उत्िराथधकारिाला, संगदठि, स्िशाभसि, गैर–
नाफामूलक, गैर राजनीतिक िथा गैर सरकारी सामाजजक संस्था हुनेछ ।

२.

पररभाषा ृः–
विषय िा प्रसंगले अको अथग नलागेमा यस विधानमा ृः

क)

“विधान” भन्नाले

“माक्र्सीय गुरुकुल” को विधानलाई सम्झनु पिगछ ।
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ि)

“संस्था” भन्नाले “माक्र्सीय गुरुकुल” लाई सम्झनु पिगछ ।

ग)

“सभमति िा कायग सभमति नेपाल” भन्नाले यस विधानको िफा १३ बमोजजम गदठि कायग

सभमतिलाई जनाउँ िछ ।
घ)

“सभा” भन्नाले यस विधान बमोजजम बसेको साधारण सभा र विशेष साधारण सभालाई

समेि जनाउँ िछ ।
ड.)

“पिाथधकारी” भन्नाले संस्थाका पिाथधकारीहरुलाई सम्झनु पिगछ ।

च)

“तनयम वितनयम” भन्नाले यस विधान अन्िगगि बन्ने तनयम वितनयमलाई जनाउं िछ ।

छ)

“स्थानीय अथधकारी” भन्नाले प्रमुि जजल्ला अथधकारीलाई जनाउं िछ ।

ज)

“स्थानीय तनकाय” भन्नाले गा.वि.स, नगर पाभलका र जज.वि.स. लाई जनाउँ िछ ।

झ)

“िोक्रकएको िा िोक्रकए” बमोजजम भन्नाले यो विधान र यस विधान बमोजजम बनेको

तनयम वितनयममा िोक्रकएको िा िोक्रकए बमोजजम हुनेछ ।
ञ)

“अथधिेशन” भन्नाले कायग सभमतिका कायग अिथध समाप्ि भई नया कायग सभमतिको

तनिागचन गने हरे क २ िषगमा सम्पन्न हुने साधारण सभालाई सम्झनु पिगछ ।
ट)

“सिस्य” भन्नाले यस “माक्र्सीय गुरुकुल”को संस्थापक सिस्य भएका िथा आजीिन

सिस्यिा भलएका र साधारण सिस्यिा भलएका सबै व्यतिmलाई समेि सम्झनु पिगछ ।
ठ)

“संस्थापक सिस्य” भन्नाले संस्थाको स्थापनाथग यस विधानमा सहीछाप गने सम्पूणग

सिस्य िथा पिाथधकारीलाई सम्झनु पिगछ ।
३.

संस्थाको छाप ि चिन्ह ः –

प्रचभलि व्यिस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी संस्थाको छुट्टै छाप र थचन्ह हुनेछ । छाप र थचन्ह अनस
ु ूथच १
बमोजजमको ढाँचामा हुनेछ । िर संस्थाको नाम र थचन्ह पूिग ििाग भएका संस्थासंग मेल िाएमा
संशोधनको प्रक्रक्रयाद्िारा िुरुन्ि संशोृेधन गररनेछ ।
परिच्छे द — २
उद्देश्य

४.

संस्थाको उद्देश्य ः –
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यस संस्थाको मुख्य उद्देशय
्« दे हाय बमोजिमको िहनेछ ।
क)

थचत्ि प्रसन्निा िथा मनको चैन प्राप्ि गनगको लाथग सहयोगी भूभमका तनिागह यस
संस्थाको उद्देश्य रहनेछ ।

ि)

द्िन्द्िात्मक चेि अभभिवृ ि गरी आफ्नो समाज, राष्ट्र, अन्िरागष्ट्र र समग्र पक्षको विश्लेषण
गनग सहयोग पुराउनु ।

ग)

अनुभि आिान–प्रिान गने थलोको रूपमा विकास गरी नयाँ वपढीलाई अनुभिी वपढीिाट
प्रभशक्षक्षि हुने अिसर प्रिान गनुग ।

घ)

नयां पुस्िामा रहे को जीिनोन्मुि सम्भािनालाई तनकास दिनका लाथग जीिनोपयोगी
सोचको विकास गनग पहल गनुग ।

ङ)

विश्िमा रहे का ज्ञान अनुभिहरु उपलव्ध गराई अध्ययन–अनुसन्धान र विचार तनमागण गनग
मद्दि परु ाउनु िथा प्रकाशन गनुग ।

च)

माक्र्सीय गरु
ु कुलले मानिीय मूल्य मान्यिालाई सही अथगमा स्थावपि गनग भूभमका िेल्न
प्रयत्न गनुग ।

छ)

समाजका लाथग कायगन्ियन गररने नीतिहरुमा अध्ययन अनुसन्धान गरी सम्बजन्धि

तनकायमा नीति
ज)
झ)
४.१

प्रभाि

बारे मा सुझाि दिने ।

राजष्ट्रय िथा अन्िराजष्ट्रय संघ, संस्था, तनकायहरुसंग सम्बन्ध विस्िार गरी सहकायग गने ।
सस्थाले गरे का कायगहरुका विभभन्न प्रकाशन प्रकाभशि गने ।

लक्ष्य

ध्यान, ज्ञान लगायिका गतिविथधिाट मनको प्रसन्निा िथा जीिनजगिको सूचनाको अभभिवृ िका लाथग
योगलीला पाठशाला रद्िन्िात्मक गुरुकुल ९ृःबचहष्ट्बल क् अजयय जृ० संचालन, अत्याधुतनक सूचना,
ज्ञानको श्रोि थलो तनमागण, नयां पुस्िामा रहे को जीिनोन्मुि सम्भािनालाई तनकास दिनका लाथग नयां
सोचको विकास थलो तनमागण र विश्रामगह
ृ को तनमागण िथा संचालनको माध्यमिाट व्यािहाररक धरािलमै
शाजन्िपूणग र समि
ृ नेपालको तनमागणमा सहभागी हुन,ु माक्र्सीय गुरुकुलको लक्ष्य हुनेछ ।
संस्थाले आप ्mनो उद्देश्य प्राजप्िका लाथग आिश्यक विविध काम गनेछ ।
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५. संस्थाको उद्देश्य प्राप्ि गनग गररने कामहरु ृः–
यस उपयुि
ग m उद्देश्यहरु प्राप्ि गनग िे हायका कायगहरु गररने छ ।
क)

संस्थाले प्रचभलि नेपाल कानून बमोजजम सम्बजन्धि तनकायिाट अनुमति िा इजाजि

प्राप्ि गरी आफ्ना उद्देश्यहरु कायागन्ियन गनेछ ।
ि)

संस्थालाई आिश्यक स्ियसेिक िथा कमगचारी तनयुक्ि गने र तिनको सेिा शिगहरु

तनधागरण गने स्िंयसेिक िथा कमगचारी तनयमािली ियार गरी लागू गररने ।
ग)

थचत्ि प्रसन्निा र मनको चैन प्राप्ि गनगको लािग ध्यान लगायिका विथधहरुसदहि िै तनक

र आिथधक योग भशविर संचालन गनुग ।
घ)

द्िन्द्िात्मक चेि अभभिवृ ि गनग द्िन्िात्मक गुरुकुल ९क् अजयय जृइा जम्ष्ट्भअिष ्अक०

तनमागण िथा संचालन गनुग ।
ड)

विगिका स्थानीय, राजष्ट्रय िथा अन्िरागजष्ट्रय राजनैतिक, आथथगक, सामाजजक सांस्कृतिक

आदि सबै िाले आन्िोलन िथा अभभयानहरुका अगि
ु ाहरुिाट आजको वपढीलाई ित्कालीन
अभभयानहरुका अनभ
ु िजन्य भशक्षा प्रिान गने पाठशाला तनमागण िथा संचालन गनुग ।
च)

जीिनोपयोगी सोचको विकासका लाथग अन्िरक्रया, भेला, छलफल कायगक्रमको आयोजना

गनुक
ग ो साथै विचार र भसिान्िलाई कायगरूप दिनको लाथग व्यहाररक रूपमा क्रयाशील हुने उद्देश्यले
आधार क्षेत्र तनमागण गरी कायगक्रम आयोजना गने ।
छ)

विश्िका सबै कुनाका पुस्िकहरु, श्रव्यदृष्ट्य सामाग्री संकलन गरी श्रोि केन्र, अध्ययन,

अनुसन्धान केन्र तनमागण गन,ुग प्रकाशन गन।ुग
ज)

मानिीय मूल्य मान्यिालाई स्थावपि गनगको लाथग आिश्यक सिै िाले संरचना तनमागण

िथा विश्रामगह
ृ को तनमागण िथा संचालन गने छ ।
झ)

संस्थामा प्राप्ि रकम बैंकमा जम्मा गरी बैंक िािा संचालन गनेछ ।

ञ)

प्रतिबद्घिा – यस संस्थाको कुनै क्रक्रयाकलापले नेपाल िथा वििे शी राजष्ट्रय

अन्िरागजष्ट्रय संघ संस्था एिं कसंगठनको सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पाने िा नेपालको परराष्ट्र
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नीतिको बखिगलाफ हुन जाने िा नेपालको अिण्डिा, सािगभौमसत्िा, स्ििन्त्रिा िथा शाजन्ि
सुरक्षामा िलल पुग्ने कुनै काम कुरा नगने प्रतिबद्घिा ब्यक्ि गिगछौं ।
परिच्छे द — ३
सदस्यता

६. सदस्यहरुको वगीकिण ः –
यस संस्थाको िे हाय बमोजजम ४ प्रकारका सिस्यहरुको िगीकरण गररएको छ ।
क) साधािण सदस्य ः
यस विधानको िफा ७ बमोजजम योग्यिा पुगेको कुनै पतन नेपाली नागररकले िोक्रकएको प्रक्रक्रया
अन्िगगि रही आिेिन गरी संस्थाको सिस्यिा प्राप्ि गने व्यतिmहरु साधारण सिस्य हुने छन ् ।
ख)

संस्थापक सदस्य ः

यस संस्था ििाग हुिाँका बििका पिाथधकारीहरु िथा यस संस्था स्थापनाथग यस विधानमा सहीछाप
गने सबै व्यजक्ि संस्थापक सिस्य हुनेछन ् । संस्थापक सिस्यहरुले साधारण िा आजीिन सिस्यिा
भलएर विधान बमोजजम शुल्क बुझाउनु पनेछ ।
ग)

आिीवन सदस्य ः

संस्थाको विकासको लाथग विशेष सहयोग िा योगिान पु¥याउने व्यजक्िहरुलाई िोक्रकएको प्रक्रक्रया
अन्िगगि संस्थाको आजीिन सिस्यिा प्रिान गररनेछ ।
घ) मानाथथ सदस्य ः
संस्थाले उपयि
ु m ठहर गरे को विभशष्ट्ट समाजसेिी िथा प्रतिजष्ट्ठि नेपाली िथा वििे शी नागरीक िा
संस्थालाई संस्थाको मानाथग सिस्य प्रिान गनग सक्रकनेछ । िर मानाथग सिस्यमा मिाथधकार रहने छै न
।
७. सदस्यता प्राप्तको लाचग आवश्यक योग्यता ः –
यस संस्थाको सिस्यिाको लाथग िे हाय बमोजजम योग्यिा पुगेको हुनप
ु नेछ ।
क) नेपाली नागररक ।
ि)

१६ िषग उमेर पूरा गरे को ।
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ग) मानभसक सन्िुलन नगुमाएको ।
घ) सािगजतनक सम्पति दहनाभमना गरे को नठहरे को ।
ङ) नैतिक पिन िे खिने फौजिारी र भ्रष्ट्टाचारीको अभभयोगमा सजाय नपाएको ।
८. संस्थाको सिस्य प्राप्ि गनग िा बहाल रहन नसक्ने अिस्था ृः–
दे हायको अवस्थामा कुनै व्यजतत संस्थाको सदस्यताको सदस्य पद प्राप्त गनथ सतनेछैन ।
क) १६ िषग उमेर पूरा नगरे को ।
ि)

मगज विग्रेको िा बौलाएको ।

ग) सािगजतनक सम्पति दहनाभमना गरे को ठहरे को ।
घ) नैतिक पिन िे खिने फौजिारी र भ्रष्ट्टाचारीको अभभयोगमा सजाय पाएको ।
ङ) सम्बजन्धि संस्थाको व्यबसायमा तनजी स्िाथग भएको ।
९.

सदस्यताको समाजप्त ः –
१.

िे हायको अिस्थामा कुनै व्यतिm संस्थामा बहाल रहने छै न ।

क)

यस विधानको िफा ८ बमोजजमको सिस्य पि प्राप्ि गनग नसक्ने भएमा ।

ि)

साधारण सभाको ७५% सिस्यहरुको बहुमिले संस्थाको सिस्य पििाट हटाउने प्रस्िाब

पाररि गरे मा ।
ग)

सिस्यले आफनो पििाट दिएको राजजनामा स्िीकृि भएमा ।

घ)

संस्थाको काम कारिाहीमा िेइमानी िा बितनयि गरे को कुरा सक्षम तनकायिाट प्रमाखणि

भएमा ।
ङ)

यस विधान बमोजजम संस्थाले गनग नहुने भनी िोक्रकदिएको कुनै कायग गरे मा ।

च)

सिस्यिा शुल्क बुझाउन बाँकी भएमा ।

छ)

संस्था विघटन भै िारे ज भएमा ।

२.

कुनै व्यतिm संस्थाको सिस्यिा प्राप्ि गनग िा बहाल रहन अयोग्य ठहराउनुभन्िा अतघ

संस्थाले तनजलाई सो कुराको सूचना दिई सफाइको प्रमाण पेश गने मौका दिनेछ ।
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१०.

सदस्यता शुल्क ि सदस्यता प्रदान गने ववचध ः –

यस विधानको िफा ६ बमोजजमको सिस्यहरुले िे हाय बमोजजमको उपिफामा िोक्रकएको शुल्क तिरी
सिस्यिा प्राप्ि गनग सक्ने छन ् ।
१.

साधािण सदस्य ः

क)

साधारण सिस्यिा प्राप्ि गनग चाहने व्यतिmले प्रबेश शुल्क िापि रु. २५००÷– िई
ु हजार

पाँचशय मात्र) बुझाई िोक्रकएको प्रक्रक्रया अनुसार आिेिन पेश गने व्यतिmलाई कायग सभमतिको
तनणगयले साधारण सिस्यिा प्रिान गनग सक्नेछ ।
ि)

त्यस्िा साधारण सिस्यले प्रत्येक िषग िावषगक निीकरण शुल्क रु. १००० अक्षरुपी एकहजार

मात्र ) बुझाई सिस्यिा निीकरण गराउनु पनेछ ।
ग)

साधारण सिस्य प्राप्ि गने सिस्यले प्रत्येक िषगको असोज मदहनाको मसान्ि भभत्र

निीकरण गराई सक्नप
ु नेछ र त्यस पतछको हकमा िोक्रकए बमोजजमको थप िस्िुर बुझाई
निीकरण गनग सक्नेछ ।
२.

संस्थापक सदस्य ः

क)

यस संस्था ििाग हुँिाको बििका पिाथधकारीहरु िथा यस संस्था स्थापनाथग यस

विधानमा सहीछाप गने व्यतिm संृंस्थापक सिस्य हुनेछन ् ।
ि)

संस्थापक सिस्यहरुले विधानमा उल्लेि भए बमोजजम साधारण सिस्य िा आजीिन

सिस्य बापिको सिस्यिा िा निीकरण शुल्क िुझाई संस्थाको आफनो सिस्यिा कायम राख्न
सक्नेछन ् ।
ग)

संस्थापक सिस्यहरुलाई आजीिन सिस्य मातननेछ ।

३.

आिीवन सदस्य ः

संस्थामा एकमुष्ट्ट रु. १०,०००÷– अक्षरुपी िश हजार मात्र ) बुझाई िोक्रकएको प्रक्रक्रया अन्िगगि
आिेिन दिने व्यतिmहरुलाई कायग सभमतिको तनणगयले आजीिन सिस्यिा प्रिान गनग सक्ने छ ।
४.

मानाथग सिस्य ृः
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साधारण सभाको तनणगयले उपयि
ु m ठानेको समाजसेिी विभशष्ट्ट व्यजक्ि िथा प्रतिजष्ट्ठि
स्ििे शी÷वििे शी नागररक एिं संस्थालाई संस्थाको मानाथग सिस्य प्रिान गनग सक्रकनेछ , िर मानाथग
सिस्यको मिाथधकार रहनेछैन । यस्िा सिस्यहरुको सिस्यिा शुल्क र निीकरण शुल्क लाग्ने
छै न ।
क) सबै सिस्यहरुले यस विधान र विधान अन्िगगि बनेको तनयम र वितनयम बमोजजम भएको
व्यबस्थाको पालना गनुग पनेछ ।
ि)

संस्थाले प्रिान गरे को उपिफा १, २, ३ र ४ अनुसारको सिस्यहरुको अभभलेि िोक्रकएको

ढाँचामा छुट्टाछुट्टै अभभलेि पुजस्िका राखिनेछ ।
परिच्छे द — ४
साधारण सभा, कायग सभमति िथा बैठक सम्बन्धी व्यिस्था
११.

साधािण सभाको गठन ः –

१.

यस सस्थाको विधानको िफा ७ अनस
ु ार सिस्यिा प्राप्ि गने मानाथग सिस्यहरु िाहे क

अन्य सिस्यहरु रहे को संस्थाको साधारण सभा गठन हुनेछ । मानाथग सिस्यहरु आमजन्त्रि हुने
छन ् । साधारण सभा संस्थाको सिोच्च अंग हुनेछ ।
२.

यस संस्थाको साधारण सभा, िे हाय बमोजजम हुनेछ ।

क)

िावषगक साधारण सभा ृः िषगको एक पटक िावषगक साधारण सभा बस्नेछ ।

ि)

विशेष साधारण सभा ृः संस्थाको कुल सिस्य संख्याको एक चौथाइ सिस्यहरुले कारण

जनाई विशेष साधारण सभा माग गरे मा कायग सभमतिले कम्िीमा साि दिनभभत्र अतनिायग रूपमा
विशेष साधारण सभा बोलाउनु पिगछ । िर साधारण सभा िा विशेष सभा बसेको ६ मदहनाभभत्र
पुनः विशेष साधारण सभा बस्न सक्नेछैन ।
३.

यस संस्थाको प्रथम िावषगक साधारण सभा संस्था स्थापना भएको आ.ब. समाप्ि भएको

भमतिले िई
ु मदहना भभत्रमा गररनेछ र त्यस पतछका प्रत्येक िावषगक साधारण सभाहरु आथथगक िषग
समाप्ि भएको भमतिले २ िई
ु ) मदहना भभत्र गररने छ ।
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४.

यस संस्थाको िावषगक साधारण सभा गनगको लाथग कजम्िमा १५ दिन अगाबै र विशेष

साधारण सभा गनगका लाथग कजम्िमा साि दिन अगाबै सभा हुने स्थान, भमति, समय र छलफल
गने विषय िोली सबै सिस्यहरुलाई अतनिायग रुपले सूचना दिइनेछ ।
५.

उपिफा ४ बमोजजम िोलाइएको साधारण सभा िा विशेष साधारण सभामा विधानको िफा

१८ बमोजजमको गणपूरक संख्या नपुगी सभा हुन नसकेमा कम्िीमा ७ साि) दिनको म्याि दिई
पुनः साधारण सभा िोलाइनेछ ।
६.
१२.

साधारण सभा र विशेष सधारण सभाको छुट्टाछुट्टै तनणगय पुजस्िका राखिनेछ ।

साधािण सभाको काम, कतथव्य ि अचधकाि ः –
साधारण सभाको काम, किगव्य र अथधकार िे हाय बमोजजम हुनेछ ।
क)

कायग सभमतिले पेश गरे को योजना कायगक्रमहरु, िावषगक बजेट, प्रतिबेिनहरु उपर छलफल

गरी पाररि गने ।
ि)

लेिा परीक्षकिाट प्राप्ि भएको िावषगक लेिा परीक्षण प्रतििेिनमाथथ छलफल गरी

तनयभमि गनग नभमल्ने बेरुजु रकमहरु अशूल उपर गरी फछयौट गनगको लाथग कायग सभमतिलई
तनिे शन दिने ।
ग)

आगामी िषगको लाथग लेिा परीक्षकको तनयुतिm गने र पाररश्रभमक तनधागरण गने ।

घ)

संस्थाको िावषगक कायग प्रगति वििरण र संस्थाले गरे को कायगहरुको मूल्याङ्कन गरी कायग

सभमतिलाई आिश्यक तनिे शन दिने ।
ङ)

संस्थाको कायग सभमतिका पिाथधकारीहरुको पिािथध पुगेको अिस्थामा कायग सभमतिका

पिाथधकारीहरुको विधान बमोजजमको प्रक्रक्रया अन्िगगि रही तनिागचन गने ।
च)

कायग सभमतिद्िारा पेस भएका विधान संशोधन, तनयम िथा वितनयम स्िीकृि गने ।

छ)

मानाथग सिस्यिा प्रिान गने ।

ज)

कायगसभमतििाट संस्थाको दहि अनुकुल भएका काम कारिाहीहरुको औथचत्य हे री अनुमोिन

गने ।
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झ)

संस्थाको आफनै आन्िररक श्रोििाट बेहोने गरी कायग सभमतिले पेश गरे को कमगचारीहरुको

िरिन्िी, पाररश्रभमक भत्िा िथा अन्य सुविधाहरुमा आिश्यकिा अनुरूप स्िीकृति प्रिान गने ।
ञ)

कायग सभमति िा साधारण सिस्यहरुद्िारा रीिपूिगक प्रस्िुि गरे का प्रस्िाबहरुमाथथ छलफल

गरी तनयम मुिाविक तनणगय गने ।
१३.

कायथ सममततको गठन ः –
१.

साधारण सभाका सिस्यहरुिाट तनिागथचि

िे हाय बमोजजमको पिाथधकारीहरु रहने १५

सिस्यीय एक कायग सभमति गठन गररनेछ
अध्यक्ष

१

—

उपाध्यक्ष

—

१

सथचि

—

१

सह सथचि

—

१

कोषाध्यक्ष

—

१

—

२

सिस्यहरु
२.

कायग सभमतिको कायगकाल २ िई
ु ) िषगको हुनेछ ।

३.

िावषगक साधारण सभा हुनभ
ु न्िा अगािै कायग सभमतिमा तनिागथचि कुनै सिस्यको पि ररक्ि

हुन आएमा बाँकी अिथधका लाथग कायग सभमतिद्िारा मनोतनि गनग सक्रकनेछ । यसरी तनयि
ु m
सिस्यको कायगकाल जुन सिस्यको पि ररिm भएको हो सो सिस्यको बाँकी कायगकालसम्मका लाथग
मात्र हुनेछ िर अन्य तनिागथचि पिहरुको लाथग विधान बमोजजम बाँकी अिथधको तनभमत्ि तनिागचन
प्रक्रक्रयाद्िारा पिपूतिग गररनेछ ।
४.

कायग सभमतिको बैठक आिश्यकिा अनुसार अध्यक्षले िोलाउनेछ । िर कायग समतिको

पिाथधकारीहरुको जम्मा संख्याको ५१% ले बैठक िोलाउन माग गरे मा अध्यक्षले कायग सभमतिको
बैठक िुरुन्ि बोलाउनु पनेछ ।
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५.

कायग सभमतिका पिाथधकारीहरुको कूल संख्याको ५१% पिाथधकारीहरु उपजस्थि नभई कायग

सभमतिको बैठक बस्ने छै न ।
६.

कायग सभमति बैठकको अध्यक्षिा अध्यक्षले गनेछ र तनजको अनुपजस्थतिमा उपाध्यक्षले र

उपाध्यक्ष पतन अनप
ु जस्थि रहेमा बैठकमा उपजस्थि भएका सिस्यहरुमध्ये जेष्ट्ठ सिस्यले
अध्यक्षिा गनेछ ।
७.

कायग सभमतिको बैठकमा बहुमिको तनणगय मान्य हुनछ
े र मि बराबर भएमा अध्यक्षले

तनणागयक मि दिन सक्नेछ ।
८.

कायग सभमतिको बैठकमा छलफल भएको विषयहरुको तनणगय छुटै तनणगय क्रकिाबमा

लेखिनेछ र सो तनणगय वििरणमा बैठकमा उपजस्थि सम्पूणग सिस्यहरुले सही गनुग पनेछ िर
तनणगयमा असहमति जनाउनेहरुले कैक्रफयि िोली सही गनुग पनेछ ।
संस्थाले गने भनेको सम्पूणग कायग, कायग सभमतिको तनणगयिाट हुनेछ ।

.
१०.

एकै व्यजक्ि २ कायगकालमा हुन आउने ४ िषग मात्र अध्यक्षको जजम्मेिारीमा कायगरि

रहनसक्ने व्यिस्था गररएको छ ।
११.

माथथका िफाहरु जुनसुकै कुरा लेखिएको भए िापतन कायग सभमतिले गनग पाउने कुनै

कायगको सम्बन्धमा कायग सभमतिका सबै पिाथधकारीहरु भलखिि रूपमा सहमि भएमा त्यस्िो
सहमतिलाई तनणगय पुजस्िकामा संलग्न गरी त्यस्िो काम बैठकविना पतन गनग सक्रकनेछ । उपरोिm
बमोजजमको सहमतिलाई कायग सभमतिको बैठकको तनणगय सरह मातननेछ ।
१४.

कायथ सममततको काम, कतथव्य ि अचधकाि ः –
कायग सभमतिको काम, किगव्य र अथधकार िे हाय बमोजजम हुनेछ ।
१.

संस्थाको आगामी िषगको िावषगक कायगक्रम िथा अनुमातनि बजेट बनाई साधारण सभामा

प्रस्िुि गने ।
२.

साधारण सभाप्रति उत्िरिायी रहने र सभाको तनणगय कायागन्ियन गने गराउने ।
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३.

संस्थाको उद्देश्य प्राजप्िका लाथग उपलव्ध साधन र श्रोिको अथधकिम उपभोग र प्रयोग

गने ।
४.

संस्थाको कायग सम्पािन गनग कायग योजना बनाउने, श्रोि जुटाउने, कायागन्ियन, सुपरीिेक्षण

र अनुगमन गने ।
५.

संस्थाको कोष र सम्पजत्ि सुरक्षक्षि िररकाले राख्न लगाउने र बैंक िािा िोली संचालन

गने ।
६.

संस्थाको कमगचारीहरुको सेिा शिग र सुविधा आदि सम्बन्धी कमगचारी तनयमािली बनाई

साधारण सभाबाट स्िीकृि गराई लागू गने गराउने ।
७.

संस्थाको उिे श्य पररपूतिगको

लाथग आफनो कायग अिथधमा कानुनी सल्लाहकार तनयुजक्ि

गरी तनजको माभसक पाररश्रभमक िोक्ने र उपयि
ु m व्यजक्िहरुको सल्लाहाकार सभमति र अन्य
उपसभमति गठन गने र आिश्यकिा अनरू
ु प अथधकार र कायगको िाँडफाँड गने गराउने ।
८.

संस्थाको नेित्ृ ििायी भूभमका तनिागह गने ।

.

कायगसभमतिका पिाथधकारी सिस्यहरु लगािार ३ पटक कायगसभमतिको िैठकमा विना

सूचना उनुपजस्थति भएमा पि मुक्ि भएको मातननेछ ।
१५.

पद त्याग गनथ सतने ः –
अध्यक्षले

उपाध्यक्षमाफगि ् कायग

सभमति

समक्ष

र

उपाध्यक्ष

िथा

अन्य

पिाथधकारीहरुले

संस्थाको कायग संचालनको लाथग

कायग सभमतिले

अध्यक्षसमक्ष राजजनामा दिई पि त्याग गनग सक्ने छन ् ।
१६.

अन्य सममततहरु ः –
१.

यस

विधानको पररथधभभत्र रहे र

आिश्यकिा अनुसार अन्य सभमति िा उपसभमतिहरु गठन गनग सक्नेछ िर उिm तनणगय साधारण
सभाको बैठकद्िारा अनम
ु ोिन गराउनु पने छ ।
२.

उप–सभमतिको किगब्य र अथधकार कायग सभमतिले िोकी दिए बमोजजम हुनेछ ।
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परिच्छे द — ५
पदाचधकािीहरुको काम कतथव्य ि अचधकाि
१७. पदाचधकािीहरुको काम, कतथव्य ि अचधकाि ः –
कायग सभमतिका पिाथधकारीहरुको काम, किगव्य र अथधकार िे हाय बमोजजम हुनेछ ।
१.

२.
क)

अध्यक्षको काम, किगव्य र अथधकार ृः
क)

सभमति र सभाको बैठकको अध्यक्षिा गने, बैठक संचालन गने ।

ि)

तनणागयक मि दिने ।

ग)

संस्थाको िफगिाट प्रतितनथधत्ि गने िा प्रतितनथध िोक्ने ।

घ)

संस्थाको नेित्ृ ि भलने ।

ड.)

आिश्यकिा अनुसार बैठकहरु िोलाउन सथचिलाई तनिे शन दिने ।

च)

अन्य पिाथधकारी एबं सिस्यहरुलाई कामको िांडफांड गने ।

छ)

अभभलेि प्रमाखणि गने ।

उपाध्यक्षको काम, किगव्य र अथधकार ृः

अध्यक्षको अनुपजस्थतिमा सभमति र सभाको बैठकको अध्यक्षिा गने, बैठक संचालन गने

।
ि)

अध्यक्षले िोके बमोजजम संस्थाको िफगिाट प्रतितनथधत्ि गने िा प्रतितनथध िोक्ने ।
ग)

अध्यक्षको अनुपजस्थतिमा संस्थाको नेित्ृ ि भलने ।

घ)

अध्यक्षको अनुपजस्थतिमा आिश्यकिा अनुसार बैठकहरु िोलाउन
सथचिलाई तनिे शन दिने ।

ङ)
३.

अन्य पिाथधकारी एबं सिस्यहरुलाई कामको िांडफांड गने ।

सथचबको काम, किगव्य र अथधकार ृः
क)

संस्थाको सथचिालयको रे ििे ि र संचालन गने ।

ि)

अध्यक्षको तनिे शन अनुसार बैठक र सभा िोलाउने ।

ग)

अभभलेि सुरक्षक्षि राख्ने ।
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४.

घ)

अध्यक्षले दिएको अन्य जजम्मेिारी पूरा गने ।

ङ)

तनणगय पुजस्िकाहरु जजम्मामा राख्ने ।

च)

बैठक िा सभाहरुको तनणगय अभभलेि गने ।

छ)

संस्थाको दहिमा अन्य कायगहरु गने ।

सह–सथचिको काम, किगव्य र अथधकार ृः

क)

सथचिलाई सहयोग गने ।

ि)

सथचिले दिएको जजम्मेिारी पूरा गने ।

ग)

सथचिको अनुपजस्थतिमा सथचिले गने कायग गने ।

घ)

सथचिले िोके बमोजजम संस्थाको िफगिाट प्रतितनथधत्ि गने िा प्रतितनथध िोक्ने ।
ङ)
५.

संस्थाको दहिमा अन्य कायग गने ।

कोषाध्यक्षको काम, किगव्य र अथधकार ृः
क)

संस्थाको कोषको रे ििे ि र संचालन गने ।

ि)

साधारण सभामा आथथगक प्रतिबेिन र बजेट पेस गने ।

ग)

लेिा िरु
ु स्ि राख्ने ।

घ)

तनयभमिरूपमा िावषगक लेिा परीक्षण गराउने ।

ङ)

संस्थाको हर दहसािको जजम्मा भलने ।

च)

संस्थाको दहिमा अन्य कायगहरु गने ।

६. सिस्यहरुको काम, किगव्य र अथधकार ृः

ग)

क)

सभमतिको बैंठकमा सक्रक्रय सहभाथगिा जनाउने ।

ि)

संस्थाको कायगमा रचनात्मक भूभमकाको तनिागह गने ।

संघको नीति तनमागणमा सुझाि दिने, तनणगयमा मििान गने र कायागन्ियनमा सहयोग गने

।
घ)

संघको दहिमा अन्य कायगहरु गने ।
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१८.

गणपूिक संख्या ः –
१.

कूल सिस्य संख्याको ६० साठी) प्रतिशि साधारण सिस्यहरुको उपजस्थि नभई साधारण

सभाको काम कारिाही हुने छै न ।
२.

िर विधानको िफा ११ को ५) मा उल्लेि भए बमोजजम, पुनः िोलाइएको साधारण सभामा

कुल सिस्य संख्याको ५१% उपजस्थि भएमा सभा गनग िाधा पने छै न ।
परिच्छे द – ६
आचथथक व्यबस्था
१.

संस्थाको कोष ृः–

१.

संस्थाको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा िे हाय बमोजजम प्राप्ि रकमहरु

जम्मा हुने छन ् ।
क)

सिस्यिा िापि प्राप्ि प्रबेश शुल्क, सिस्यिा शुल्क र निीकरण शुल्क लगायिको रकम ।

ि)

कसैले स्िेच्छाले दिएको अनुिान, सहायिा िापि प्राप्ि रकम ।

ग)

संस्थाको चल अचल सम्पतिबाट प्राप्ि रकम ।

घ)

वििे शी संस्था व्यतिm िा अन्र्िराजष्ट््रिय संघ सस्थािाट सहयोग िापि प्राप्ि रकम ।

ङ)

स्थानीय तनकायिाट प्राप्ि अनि
ु ान िा सहयोग िापि प्राप्ि रकम ।

च)

नेपाल सरकारका तनकायहरु लगायिका विभभन्न संस्थािाट प्राप्ि रकम ।

छ)

अन्य कुनै पतन बैधातनक श्रोिबाट प्राप्ि रकमहरु ।

२.

स्िीकृति भलनुपने ृः

वििे शी संघ संस्था िा व्यजक्िबाट आथथगक सहयोग िथा अनुिान

भलने भए संस्थाले समाज कल्याण पररषद्को पूिगस्िीकृृृति भलनेछ ।
३.
२०

संस्थामा प्राप्ि रकम स्थानीय बैंकमा जम्मा गरी बैंक िािा संचालन गररनेछ ।

बैंक खाताको संिालन ः –
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संस्थाको बैंक िािा अध्यक्ष, सथचि र कोषाध्यक्ष ३ जना मध्ये कोषाध्यक्षको अतनिायग र
अध्यक्षसथचिमध्ये कुनै १ जना गरी िई
ु जनाको संयि
ु m िस्ििििाट संचालन हुनेछ । प्रचभलि
ऐन तनयम अनुसार िचग गने िथा िचगको श्रेस्िा राख्ने व्यबस्था गररनेछ ।
२१.

कोषको िकम खिथ गने तरिका ः –
संस्थाको कोषमा जम्मा भएको रकम िचग गिाग िे हाय बमोजजम िररका अपनाई िचग गररनेछ ।
क)

संस्थाको िावषगक बजेट योजना र कायगक्रम स्िीकृि नगरी कोषिाट िचग गनग सक्रकने

छै न

।
ि)

साधारण सभािाट पाररि बजेट र कायगक्रमको अधीनमा रही कोषिाट रकम िचग गनग

सक्रकनेछ ।
ग)

कोषिाट िचग भएको रकमको आथथगक प्रतििेिन साधारण सभामा अतनिायग रूपले पेश

गनुप
ग नेछ ।
घ)

कोषको रकम िचग गिाग िोक्रकएबमोजजम िचग गनुप
ग नेछ ।

२२.

संस्थाको लेिा र लेिा परीक्षण ृः–

१.

संस्थाको आय व्ययको लेिा प्रचभलि कानुन बमोजजम स्पष्ट्ट ििरले राखिनेछ ।

२.

संस्थाको लेिा परीक्षण प्रचभलि कानुन बमोजजम रजजष्र्टड लेिा परीक्षकबाट

३.

नेपाल सरकार िा स्थानीय अथधकारीले चाहे मा जुनसुकै बििमा पतन आफै िा मािहिका

हुनेछ ।

कमगचारीहरु िटाई संस्थाको दहसाब क्रकिाि जाँच गनग गराउन सक्नेछ ।
४.

लेिा परीक्षकको तनयतु िm साधारण सभािाट हुनेछ । िर प्रथम िावषगक साधारण सभा

नभएसम्म लेिा परीक्षकको तनयजु क्ि कायग सभमतिबाट हुनेछ ।
५.

संस्थाको लेिा परीक्षण प्रतििेिन र िावषगक कायग प्रगति वििरणको १÷१ प्रति स्थानीय

अथधकारी, जज.वि.स., समाज कल्याण पररषद् र सम्बजन्धि तनकायमा पेश गररनेछ ।
परिच्छे द — ७
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तनिागचन, अविश्िासको प्रस्िाि, विधान संशोधन सम्बन्धी व्यिस्था
२३.

तनवाथिन सम्बन्धी व्यबस्था ः –
क)

कायग सभमतिको तनिागचन प्रयोजनको लाथग बढीमा ३ जनाको एक तनिागचन सभमति कायग

सभमतिद्िारा गठन गररनेछ ।
ि)

तनिागचन सभमतिले प्रचभलि कानुनको अधीनमा रहेर तनिागचन कायगविथध आफै व्यिजस्थि

गनेछ ।
ग)

तनिागचन सम्बन्धी कुनै वििाि उत्पन्न भएमा तनिागचन सभमतिले गरे को तनणगय नै

अजन्िम हुनेछ ।
घ)

तनिागचन सम्पन्न भै पररणाम घोवषि भएको भोभलपल्ट तनिागचन सभमतिको स्ििः विघटन

हुनेछ ।
२४.

उम्मेदवाि हुने योग्यता ः –
कायग सभमतिको उम्मेििार हुन िे हाय बमोजजमको योग्यिा पुगेको हुनु पनेछ ।
क)

उमेर १८ िषग पुगेको ।

ि)

नेपाली नागररक ।

ग)

संस्थाको तिनुप
ग ने रकम बाँकी नरहे को ।

घ)

मानभसक सन्िुलन नबबथग्रएको ।

ङ)

संस्थाको सािलाई आँच आउने कायग नगरे को ।

च)

नेपालको प्रथचभलि कानन
ू अनस
ु ार फौजिारी आभभयोगमा सजाय नपाएको ।

छ)

संस्थामा कजम्िमा १ िषग साधारण सिस्यको रूपमा काम गरे को ।

२५. अविश्िासको प्रस्िाि ृः–
१.

अविश्िासको प्रस्िािको प्रक्रक्रया ृः अविस्िासको प्रस्िाि कुन पिाथधकारीको विरुिमा हो,

स्पष्ट्ट िल
ु ाई भलखिि रूपमा िे हाय बमोजजमको ररि पु¥याई संस्थामा ििाग गनप
ुग नेछ ।
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क)

नेपाली भाषामा भशष्ट्ट शब्िको प्रयोग गरी लेखिएको हुनप
ु छग ।

ि)

प्रस्िािको विषय स्पष्ट्ट र व्यिहाररक हुनप
ु छग ।

ग)

साधारण सभा सिस्यहरुमध्येिाट कम्िीमा एक चौथाई सिस्यहरुको प्रष्ट्ट नाम, थर र

ठे गाना िुलाई सही भएको हुनुपछग ।
२.

सूचना दिनुपने ृः उपिफा १ बमोजजम संस्थामा ििाग भएको अविश्िासको प्रस्िािको

स्पष्ट्ट विषय िुलाई साधारण सभा िा विशेष सधारण सभा बस्ने स्थान, भमति, समय समेि िोकी
संस्थाको साधारण सभाको सम्पूणग पिाथधकारी र सिस्यहरुलाई विधानको िफा ११ ४) बमोजजम
साधारण सभा िा विशेष साधारण सभा बस्ने सूचना दिइनेछ ।
३.

अविश्िासको प्रस्िाब माथथ छलफलको प्रक्रक्रया ृः

क)

साधारण सभामा अध्यक्षिा गने व्यजक्िले साधारण सभामा उप–िफा १ बमोजजमको

प्रस्िाब पेश गनग अनम
ु ति दिनेछ र प्रस्िािक मध्ये १ जनाले अविस्िासको प्रस्िाि ल्याउनु पने
कारण सदहिको अभभमि सभा समक्ष प्रस्िि
ु गनेछ ।
ि)

उपिफा ३ क) बमोजजम अभभमि प्रस्िुि गरे पतछ सो प्रस्िाब उपर मि प्रकट गनग चाहने

बढीमा िीन जना सिस्यहरुलाई अध्यक्षले अभभमि प्रकट गनग अनुमति दिन सक्नेछ ।
ग)

उप–िफा १) बमोजजम अविश्िासको प्रस्िाि जुन पिाथधकारीहरु विरुि प्रस्िुि गरीएको हो

सो पिाथधकारीलाई अध्यक्षिा गने व्यतिmले सफाई पेश गने मौका दिनेछ ।
४.

अविश्िासको प्रस्िाबमाथथ तनणगय ृः

१.

अविश्िासको प्रस्िाब उपर आप ्mनो

भनाइ प्रस्िुि गने का्रम समाप्ि भएपतछ अध्यक्षिा

गने व्यतिmले सो अविश्िासको प्रस्िाबको तनणगयको लाथग िे हाय बमोजजमको कुनै एक िररका
अपनाई अविश्िासको प्रस्िािको तनणगय गनेछ ।
क)

अविश्िासको प्रस्िाबको पक्षमा मि प्रकट गने एक समूहमा र विपक्षमा मि प्रकट गने

अको समूहमा छुट्याएर िा
ि)

साधारण सभाका सिस्यहरुलाई अविश्िासको प्रस्िाबको पक्ष र विपक्षमा गोप्य मििान

गराएर ।
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२.

साधारण सभाको कुल सिस्य संख्याको २÷३ िई
ु तिहाई ) बहुमिले अविश्िासको प्रस्िाब

पाररि हुने छ । त्यस्िो प्रस्िाब पाररि भएमा प्रस्िाविि पक्षका व्यतिmहरु पि मुिm हुनेछन ् ।
३.

तनिागथचि भएको ६ मदहना नपुगी िा प्रस्िाब विफल भएको ६ मदहना नपुगी त्यस्िो

व्यतिm उपर
२६.

पुनः अविश्िासको प्रस्िाब ल्याउन पाइनेछैन ।

ववधान संशोधन ः –
कुल सिस्य संख्याको २÷३ िई
ु तिहाई) साधारण सभा सिस्यहरुले अनुमोिन गरे पश्चाि ् मात्र
विधानको कुनै िफा संशोधन िा िारे जको लाथग स्थानीय अथधकारी समक्ष भसफाररस गरी
पठाउनुपनेछ । स्थानीय अथधकारीबाट स्िीकृि भए पश्चाि मात्र संस्थाको कुनै िफा संशोधन िा
िारे ज भएको मातनने छ ।

२७.

तनयम ÷ववतनयम बनाउन सतने ः –
१.

संस्थाले आफनो कायग सम्पािन गने सन्िभगमा आिश्यक तनयम बनाउन सक्नेछ र सो

तनयम साधारण सभािाट पाररि गराई लागू हुनेछ, स्थानीय अथधकारीलाई सोको जानकारी
दिनुपनेछ ।
२.

यो विधान र विधान अन्िगगि बनेको तनयमको अथधनमा रही संस्थाको कायग संचालन र

उद्देश्य कायागन्ियनका लाथग कायग सभमतिले कमगचारी व्यबस्था र आथथगक प्रशासन सम्बन्धी
वितनयम बनाई लागू गनग सक्नेछ । त्यस्िा वितनयमहरु साधारण सभािाट अनुमोिन गराउनु
पनेछ ।
२८.

कमगचारीको व्यबस्था ृः–

क)

संस्थाको िै तनक कायग संचालन र योजना िथा कायगक्रम संचालनको लाथग आिश्यक

कमगचारी, उनीहरुको पाररश्रभमक, भत्िा िथा अन्य सुविधा र उनीहरुकोृे सेिा शगि र कायगविथध
िोक्रकए बमोजजम हुनेछ ।
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ि)

संस्थाले वििे शी सल्लाहाकार िा स्ियम्सेिक रािी कायगक्रम सञ्चालन गनुग पने भएमा

तनजले काम गने अिथध, पु¥याउने सेिा, कामको औथचत्य, सुविधा र तिनको योग्यिा समेिको
जानकारी स्थानीय अथधकारी, जजल्ला विकास सभमति र समाज कल्याण पररषिलाई दिइनेछ ।
२.

संस्था िारे जी ृः–

१.

साधारण सभाले आिश्यक िे िेमा विशेष प्रस्िाि पाररि गरी संस्था िारे ज गनग सक्नेछ ।

२.

उपिफा १ बमोजजम संस्थाको िारे जीको प्रस्िाि पाररि गिाग साधारण सभाले िारे जीको

कामको लाथग एक िा एकभन्िा बढी भलजक्िडेटर र संस्थाको दहसाि क्रकिाब गनगको लाथग एक िा
एकभन्िा बढी लेिा परीक्षक तनयुक्ि गनग सक्नेछन ् ।
३.

उपिफा २) बमोजजम तनयुक्ि भलजक्िडेटर र लेिा परीक्षकहरुको पाररश्रभमक साधारण

सभाले िोक्रकदिए बमोजजम हुनेछ
४.

।

यसरी विघटन िारे ज भएको संस्थाको

िातयत्ि फरफारक गरी बाँकी सम्पूणग जाय जेथा

नेपाल सरकारको हुनेछ ।
३०

व्याख्या ः –
यो विधान र विधान अन्िगगि बनेको तनयम वितनयमको व्याख्या गने अथधकार कायग सभमतिलाई
हुनेछ ।

३१.

गोप्यता भङ्ग गनथ नहुने ः –
यस संस्थाका कुनै पतन पिाथधकारी िा सिस्यले संस्थाको अदहि हुने कायग गनुग हुिैन । कायग
सभमतिका पिाथधकारी िा साधारण सभाका सिस्यहरुले बैठक िा साधारण सभामा असभ्य र
अश्लील शब्िको प्रयोग गनग पाइनेछैन ।

३२.

ऐनअनुसाि हुने ः –
यस विधानमा उल्लेि नभएका कुराहरु यो विधान संस्था ििाग ऐन, तनयम र प्रचभलि कानन
ु सँग
बाखझन गएमा िाखझएको हिसम्म स्ििः बिर हुनेछ ।
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३३.

तनदे शनको पालना ः –
नेपाल सरकार िा स्थानीय अथधकारीले समय समयमा दिएको तनिे शनको पालना गनुग संस्थाको
किगव्य हुनेछ।

३४

तदथथ सममतत ः –
१.

यो सस्था स्थापना गरी ििाग गराउनको लाथग गदठि ििथग सभमतिले ६ मदहना भभत्र

साधारण सभा बोलाई विधान अनुसारको तनिागचन सभमति गठन गरी नयाँ कायग सभमतिको
तनिागचन गराउने छ र सो को जानकारी स्थानीय अथधकारीहरुलाई दिइनेछ ।
२.

प्रथम पटक तनिागचन सम्पन्न नभएसम्मको अिस्थामा कायग सभमतिले गरे को काम

कारिाही यसै विधान सरह भएको मातननेछ ।
३५.

कायथसममततका पदाचधकािीहरु ि सदस्यहरुले पालना गनुप
थ ने ः – यस संस्थाको कुनै पतन

पिाथधकारी िा सिस्यले संस्थाको अदहि हुने कायग गनुग हँृुिैन । कायगसभमतिका पिाथधकारीहरु िा
साधारण सभाका सिस्यहरुको बैठकमा साधारण सभामा असभ्य र अश्लील शब्िको प्रयोग गनग पाइनेछैन
।
३६.

हामी यो पदाचधकािीहरु ववधानमा सहीछाप गदथछौँ ।

क्र.सं

संस्थापकको नाम, थर र ठे गाना

साक्षीका नाम, थर ििन र सहीछाप

१.

नाम ृः– स्िनाम

नाम ृः– सरस्ििी पौड्याल

साथी

ठे गाना ृः ६४५यलम्बरमागग,

ठे गाना ृः– का.म.न.पा–१०, ५६२,सहभाथगिा

इचङ्गुनारायण –६, काठमाडौं

हाल ृः– का.म.न.पा.१०, १२ नारायणेश्िर
माग {

२.

मागग

िस्ििि ृः–

नाम ृः– िे िेन्र पौडेल

नाम ृः– गनु चौलागाईँ

हाल ृः– का.म.न.पा.–१०, ग३१६,

मागग

ठे गाना ृः– अमलाचौर–१, बाग्लुङ
सहभाथगिा मागग
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ठे गाना ृः– का.म.न.पा–१०, ५६२,सहभाथगिा
िस्ििि ृः–

३.

नाम ृः– घनश्याम शमाग पौड्याल

नाम ृः– िानबहािरु विश्िकमाग

हाल ृः– का.म.न.पा–१०, ५६२ सहभाथगिा

िस्ििि ृः

ठे गाना ृः– भरिपुर न.पा–१०, थचििन
मागग

४.

नाम ृः– सुतनलिािु पन्ि

नाम ृः– भशिकुमार महरा

हाल ृः– का.म.न.पा., –१०,िानेश्िर,

िस्ििि ृः–

ठे गाना ृः– गाईिुर–४, गोरिा
५६२ सहभाथगिामागग

५.

बालकृष्ट्ण गैह्रे

ठे गाना ृः– भगििीपुर–२, िनहूँ
हाल ृः– का.म.न.पा.–१०,

ठे गाना ृः– चािदहल
िस्ििि ृः–

नाम ृः–क्रकरण गौिम

नाम ृः–पिन रे ग्मी

हाल ृः– का.म.न.पा.१०, १२नारायणेश्िर

िस्ििि ृः–

ठे गाना ृः– बत्रभुिन नगरपाभलका–६,िाङ
माग {

७.

नाम ृः– शरिचन्र पौडेल

ठे गाना ृः– काहूँ भशिपरु –७, िनहूँ
हाल ृः– .म.न.पा.१०, १२नारायणेश्िर
माग

८.

ठे गाना ृः– का.म.न.पा.३५, कोटे श्िर

नाम ृः– िलाििी पौडेल

ग३१६,सहभाथगिा मागग

६.

ठे गाना ृः– का.म.न.पा.३५, नरे फाँट

ठे गाना ृः– ल.उ.न.पा.१४, िुमलटार

नाम ृः–सज
ृ ना गैह्रे

ठे गाना ृः– ल.पु.उ.न.पा.१४, लभलिपरु
िस्ििि ृः–

राजन पौडेल

नाम ृः– उपेन्र तघभमरे

हाल ृः– का.म.न.पा.–१०,

िस्ििि ृः–

ठे गानाः– अमलाचौर–१, बाग्लुङ

ठे गाना ृः– गौशाला, काठमाडौं

ग३१६,सहभाथगिा मागग

अनुसूिी — १
यस संस्थाको छाप वा लोगो यस प्रकाि िहने छ ः –
माक्र्सीय गरु
ु कुल २०६ गोलाकारमा लेखिएको हुनेछ ।
भमति ृः– २०६÷०३÷२०
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श्रीमान ् प्रमूि जजल्ला अथधकारी ज्य,ू
जजल्ला प्रशासन कायागलय, काठमाडौं ।
विषय ृः– संस्था ििाग गरी पाउँ ।
हामीले “माक्र्सीय गुरुकुल” नामक सामाजजक संस्था, संस्था ििाग ऐन, २०३४ िमोजजम ििाग गनग चाहे कोले रु.
१०÷– को दटकट टाँसी प्रस्िाविि विधानको ४ चार) प्रति, पिाथधकारीहरुको नागरीकिाको प्रमाखणि प्रतिभलवप
१÷१ प्रतिसमेि यसैसाथ संलग्न गरी िे हायको वििरण िुलाई तनिेिन गरे को छौं ।
वििरण
१.

संस्थाको नाम ृः– “माक्र्सीय गरु
ु कुल” — २०६ रहने छ ।

२.

संस्थाको ठे गाना ृः– का.जज. का.म.न.पा. िडा न–...१०,नयां बानेश्िर

३.

संस्थाको घर नं. १२.....टे भलफोन नं.०१४४८५२५६ .इमेल. mबचहष्ट्बलनगचगपग२जृनmबष ्।जृअयm

४.

संस्थाको मूलभूि उद्देश्य ृः–

क)

थचत्ि प्रसन्निाका िथा मनको चैनका प्राप्ि गनगको लागी सहयोगी भूभमका तनिागहा गनृ
ुग ु ।

ि)

द्िन्द्िात्मक चेि अभभिवृ ि गरी आफ्नो समाज, राष्ट्र, अन्िराष्ट्र र समग्र पक्षको विश्लेषण गनग

सहयोग पुराउनु ।
ग)

अनुभि आिान प्रिान गने थलोको रुपमा विकास गरर नयाँ वपढीलाई अनुभिी वपढी िाट प्रभशक्षक्षि

हुने अिसर प्रिान गनुग ।
घ)

नयां पुस्िामा रहे को जीिनोन्मुि संभािनालाई तनकास दिनका लाथग जीिनोपयोगी सोचको विकास
गनग पहल गनुग ।

ङ)

विश्िमा रहे का ज्ञान अनभ
ु िहरु उपलव्ध गराई अध्ययन अनुसन्धान र विचार तनमागण गनग मिि

पुराउनु ।
च)

माक्र्सीय गुरुकुलले मानविय मुल्य मान्यिालाई सदह अथगमा स्थावपि गनग भूभमका िेल्न प्रयत्न

गनुग ।
छ)

समाजका लागी कायगन्ियन गररने नीतिहरुमा अध्ययन अनस
ु न्धान गरी संबजन्धि तनकायमा तनिी

प्रभाि

बारे मा सुझाि दिने ।

ज)

राजष्ट्रय िथा अन्िराजष्ट्रय संघ, संस्था, तनकायहरुसंग सम्बन्ध विस्िार गरी सहकायग गने ।

झ)

सस्थाले गरे का कायगहरुका विभभन्न प्रकाशन प्रकाभशि गने ।
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५.

संस्थाको आथथगक श्रोि ृः– क) विभभन्न िािाहरुले दिएको नगि िथा जजन्सी िथा अन्य गैर

सरकारी संस्थाहरुबाट प्राप्ि सहयोग, सिस्यिा शुल्क, सिस्यिा नविकरण शुल्क ।
६.

प्रबन्ध सभमतिका पिाथधकारी ृः– हामी यो पिाथधकारीहरु विधानमा सहीछाप गिगछौँ ।
क्र.सं.

संस्थापकको नाम, थि ि ठे गाना

साक्षीका नाम, थि वतन ि सहीछाप

१.

नाम ृः– स्िनाम

नाम ृः– सरस्ििी पौड्याल

साथी

ठे गाना ृः ६४५यलम्बरमागग, इचङ्गुनारायण
–६,
हाल ृः– का.म.न.पा.१०, १२नारायणेश्िर
मागग

नाम ृः– सरस्ििी पौड्याल

ठे गाना ृः– का.म.न.पा–१०,
५६२,सहभाथगिा मागग
िस्ििि ृः–

ठे गाना ृः– का.म.न.पा–१०, ५६२,सहभाथगिा
मागग

िस्ििि ृः–

२.

नाम ृः– िे िेन्र पौडेल

नाम ृः– गनु चौलागाईँ

हाल ृः– का.म.न.पा.–१०,ग ३१६सहभाथगिा

५६२,सहभाथगिा मागग

ठे गाना ृः– अमलाचौर–१, बाग्लुङ
मागग

नाम ृः– गनु चौलागाईँ

ठे गाना ृः– का.म.न.पा–१०, ५६२,सहभाथगिा

ठे गाना ृः– का.म.न.पा–१०,
िस्ििि ृः–

मागग

िस्ििि ृः–

३.

नाम ृः– घनश्याम शमाग पौड्याल

नाम ृः– िानबहािरु विश्िकमाग

हाल ृः– का.म.न.पा–१०, ५६२सहभाथगिा

िस्ििि ृः

ठे गाना ृः– भरिपुर न.पा–१०, थचििन
मागग

नाम ृः– िानबहािरु विश्िकमाग

ठे गाना ृः– का.म.न.पा.३५, नरे फाँट

ठे गाना ृः– का.म.न.पा.३५, नरे फाँट
िस्ििि ृः{

४.

नाम ृः– सुतनलिािु पन्ि

नाम ृः– भशिकुमार महरा

हाल ृः– का.म.न.पा., –१०,िानेश्िर,

िस्ििि ृः–

ठे गाना ृः– गाईिुर–४, गोरिा
५६२,सहभाथगिा मागग
भशिकुमार महरा

नाम ृः–

ठे गाना ृः– का.म.न.पा.३५, कोटे श्िर

ठे गाना ृः– का.म.न.पा.३५, कोटे श्िर
िस्ििि ृः–

५.

नाम : बालकृष्ट्ण गैह्रे

नाम –ृः िलाििी पौडेल
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ठे गाना ृः– भगििीपुर–२, िनहूँ
हाल ृः– का.म.न.पा.–१०, ग३१६,सहभाथगिा
मागग

नाम ृः– नाम –ृः िलाििी पौडेल

ठे गाना ृः– गौशाला, माठमाडौं
िस्ििि ृः–

ठे गाना ृः– गौशाला, माठमाडौं
िस्ििि ृः–

६.

नाम ृः–क्रकरण गौिम

नाम ृः–पिन रे ग्मी

हाल ृः– का.म.न.पा.१०, १२नारायणेश्िरमागग

िस्ििि ृः–

ठे गाना ृः– बत्रभुिन नगरपाभलका–६,िाङ
नाम ृः–पिन रे ग्मी

ठे गाना ृः– ल.उ.न.पा.१४, िुमलटार

ठे गाना ृः– ल.उ.न.पा.१४, िुमलटार
िस्ििि ृः–

७.

नाम ृः– शरिचन्र पौडेल

ठे गाना ृः– काहूँ भशिपुर–७, िनहूँ
हाल ृः– का.म.न.पा.१०, १२नारायणेश्िरम
नाम ृः–सज
ृ ना गैह्रे

नाम ृः–सज
ृ ना गैह्रे

ठे गाना ृः– ल.पु.उ.न.पा.१४, लभलिपुर
िस्ििि ृः–

ठे गाना ृः– ल.पु.उ.न.पा.१४, लभलिपुर
िस्ििि ृः–

८.

राजन पौडेल

नाम ृः– उपेन्र तघभमरे

हाल ृः– का.म.न.पा.–१०, ग३१६,सहभाथगिा

िस्ििि ृः–

ठे गानाः– अमलाचौर–१, बाग्लुङ
मागग

नाम ृः– उपेन्र तघभमरे

ठे गाना ृः– गौशाला, काठमाडौं

ठे गाना ृः– गौशाला, काठमाडौं
िस्ििि ृः–

भवदीय

==========================================
अध्यक्ष
माक्र्सीय गरु
ु कुल
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ममतत ः – २०६÷०३÷२०

श्री स्थानीय विकास अथधकारीज्यू

जजल्ला विकास सभमतिको कायागलय
काठमाडौं ।

ववषय ः – दताथ मसफारिस ।

हामीले संस्था ििाग ऐन, २०३४ बमोजजम माक्र्सीय गुरुकुल सम्बजन्ध संस्था िोल्न चाहे कोले जजल्ला

प्रशासन कायागलय काठमाडौंको नाममा भसफाररस पाउन प्रस्िाविि संस्थाको विधान सदहि यो तनिेिन पेश

गरे का छौं । संस्था ििाग भई यस जजल्लामा आफ्नो कायग गिाग जजल्ला विकास सभमति काठमाडौंसँग
समन्िय गरी कायग गररने प्रतििििा समेि जाहे र गिगछौं ।

ववविण
१.संस्थाको नाम ृः– “

माक्र्सीय गरु
ु कुल”– २०६ रहने छ ।

२.

संस्थाको ठे गाना ृः– का.जज. का.म.न.पा. िडा नं.१०, नयां बानेश्िर

३.

संस्थाको घर नं. १२ टे भलफोन नं. ृः–०१४४८५३५६

४.

संस्थाको मूलभूि उद्देश्य ृः–

(क)

थचत्ि प्रसन्निाका िथा मनको चैनका प्राप्ि गनगको लागी सहयोगी भूभमका तनिागहा गनृ
ुग ु ।

(ि)

द्िन्द्िात्मक चेि अभभिवृ ि गरी आफ्नो समाज, राष्ट्र, अन्िराष्ट्र र समग्र पक्षको विश्लेषण गनग

पो.ब.नं. ृः– जज वप ओ ३१६

सहयोग पुराउनु ।
(ग)

अनभ
ु ि आिान प्रिान गने थलोको रुपमा विकास गरर नयाँ वपढीलाई अनभ
ु िी वपढी िाट प्रभशक्षक्षि

हुने अिसर प्रिान गनुग ।
(घ)

नयां पुस्िामा रहे को जीिनोन्मुि संभािनालाई तनकास दिनका लाथग जीिनोपयोगी सोचको विकास
गनग पहल गनुग ।

(ङ)

विश्िमा रहे का ज्ञान अनभ
ु िहरु उपलव्ध गराई अध्ययन अनुसन्धान र विचार तनमागण गनग मिि

पुराउनु ।
(च)

माक्र्सीय गरु
ु कुलले मानविय मुल्य मान्यिालाई सदह अथगमा स्थावपि गनग भूभमका िेल्न प्रयत्न

गनुग ।

26

(छ)
प्रभाि

समाजका लागी कायगन्ियन गररने नीतिहरुमा अध्ययन अनुसन्धान गरी संबजन्धि तनकायमा तनिी
बारे मा सुझाि दिने ।

(ज)

राजष्ट्रय िथा अन्िराजष्ट्रय संघ, संस्था, तनकायहरुसंग सम्बन्ध विस्िार गरी सहकायग गने ।

(झ)

सस्थाले गरे का कायगहरुका विभभन्न प्रकाशन प्रकाभशि गने ।

६.

प्रबन्ध सममततका पदाचधकािी ः –
क्र.सं.

संस्थापकको नाम, थि ि ठे गाना

साक्षीका नाम, थि वतन ि सहीछाप

१.

नाम ृः– स्िनाम

नाम ृः– सरस्ििी पौड्याल

साथी

ठे गाना ृः ६४५यलम्बरमागग, इचङ्गुनारायण
–६,
हाल ृः– का.म.न.पा.१०, १२नारायणेश्िर
मागग

नाम ृः– सरस्ििी पौड्याल

ठे गाना ृः– का.म.न.पा–१०,
५६२,सहभाथगिा मागग
िस्ििि ृः–

ठे गाना ृः– का.म.न.पा–१०, ५६२,सहभाथगिा
मागग

िस्ििि ृः–

२.

नाम ृः– िे िेन्र पौडेल

नाम ृः– गनु चौलागाईँ

हाल ृः– का.म.न.पा.–१०,ग ३१६सहभाथगिा

५६२,सहभाथगिा मागग

ठे गाना ृः– अमलाचौर–१, बाग्लुङ
मागग

नाम ृः– गनु चौलागाईँ

ठे गाना ृः– का.म.न.पा–१०, ५६२,सहभाथगिा

ठे गाना ृः– का.म.न.पा–१०,
िस्ििि ृः–

मागग

िस्ििि ृः–

३.

नाम ृः– घनश्याम शमाग पौड्याल

नाम ृः– िानबहािरु विश्िकमाग

हाल ृः– का.म.न.पा–१०, ५६२सहभाथगिा

िस्ििि ृः

ठे गाना ृः– भरिपुर न.पा–१०, थचििन
मागग

नाम ृः– िानबहािरु विश्िकमाग

ठे गाना ृः– का.म.न.पा.३५, नरे फाँट

ठे गाना ृः– का.म.न.पा.३५, नरे फाँट
िस्ििि ृः{

४.

नाम ृः– सुतनलिािु पन्ि

नाम ृः– भशिकुमार महरा

हाल ृः– का.म.न.पा., –१०,िानेश्िर,

िस्ििि ृः–

ठे गाना ृः– गाईिुर–४, गोरिा
५६२,सहभाथगिा मागग
भशिकुमार महरा

नाम ृः–

ठे गाना ृः– का.म.न.पा.३५, कोटे श्िर
िस्ििि ृः–
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ठे गाना ृः– का.म.न.पा.३५, कोटे श्िर

५.

नाम : बालकृष्ट्ण गैह्रे

ठे गाना ृः– भगििीपुर–२, िनहूँ
हाल ृः– का.म.न.पा.–१०, ग३१६,सहभाथगिा
मागग

नाम ृः– नाम –ृः िलाििी पौडेल

नाम ृः– शारिा पौडेल

ठे गाना ृः– रानीिन, काठमाडौं
िस्ििि ृः–

ठे गाना ृः– गौशाला, माठमाडौं
िस्ििि ृः–

६.

नाम ृः–क्रकरण गौिम

नाम ृः–पिन रे ग्मी

हाल ृः– का.म.न.पा.१०, १२नारायणेश्िरमागग

िस्ििि ृः–

ठे गाना ृः– बत्रभुिन नगरपाभलका–६,िाङ
नाम ृः–पिन रे ग्मी

ठे गाना ृः– ल.उ.न.पा.१४, िुमलटार

ठे गाना ृः– ल.उ.न.पा.१४, िम
ु लटार
िस्ििि ृः–

७.

नाम ृः– शरिचन्र पौडेल

ठे गाना ृः– काहूँ भशिपरु –७, िनहूँ
हाल ृः– का.म.न.पा.१०, १२नारायणेश्िरम
नाम ृः–सज
ृ ना गैह्रे

नाम ृः–सज
ृ ना गैह्रे

ठे गाना ृः– ल.पु.उ.न.पा.१४, लभलिपरु
िस्ििि ृः–

ठे गाना ृः– ल.पु.उ.न.पा.१४, लभलिपरु
िस्ििि ृः–

८.

राजन पौडेल

नाम ृः– उपेन्र तघभमरे

हाल ृः– का.म.न.पा.–१०, ग३१६,सहभाथगिा

िस्ििि ृः–

ठे गानाः– अमलाचौर–१, बाग्लुङ
मागग

नाम ृः– उपेन्र तघभमरे

ठे गाना ृः– गौशाला, काठमाडौं

ठे गाना ृः– गौशाला, काठमाडौं
िस्ििि ृः–

भवदीय

==========================================
अध्यक्ष
माक्र्सीय गुरुकुल
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