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महिला सशहिकरण समाज पसाा 

को 

 हिधान 

  

प्रस्तािना 
 

राष्ट्रको विद्यमान अिस्थालाई दृविगत गरी राष्ट्रोत्थान एिं मविलािरुको सवुनवित भविष्ट्यको लावग विगो तथा संतवुलत 

सामिुावयक विकासका सिवपक्षीय कृयाकलापमा सघाउ परु् याउि ै  गररिी वनिारणका अवभयानमा अग्रसर भई समान 

अवभयानमा संलग्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थािरुको कायवक्रममा समेत साझेिार िुि ै समाजमा रिकेो 

अविक्षा, बेरोजगारी, भ्रिाचार, मविला विंिा, िाईजोप्रथा, बोक्सी प्रथा लगायतको अन्य सामावजक कुरीवतको विरुद्ध 

स्थानीयस्तरका मविलािरु सिक्त भई कायव गनुवपर्व भन्ने लक्ष्य वलएका मविलािरु संगवित भई कृयाविल िुन 

बाच्र्नीय िवेिएकोले संस्था िताव ऐन २०३४ बमोवजम "महिला सशहिकरण समाज पसाा" नामक संस्था 

स्थापना गरी सञ्चालन गनव यो विधान तजमुाव गररएको र् । 

पररच्छेद-१ 

प्रारहभिक 

१. संस्थाको नाम : 

यस संस्थाको नाम नेपाली भाषामा "महिला सशहिकरण समाज पसाा" रिनेर् । अंग्रेजीमा यसको नाम 

"Women Empowerment Society Parsa" रिनरे् र र्ोटकरीमा  "WES Parsa " भवननेर् । 

क. संस्थाको कायावलय रिने िेगाना : 

यस संस्थाको कायावलय पसाव वजल्लाको िीरगंज मिानगरपावलका, िडा नं ०७, रामटोल मा रिनेर् । 

ि. संस्थाको कायवके्षत्र : 

यस संस्थाको कायवके्षत्र पसाव वजल्ला भरी रिनेर् । सम्बवन्धत स्थानीय अवधकारीको स्िीकृवत वलई नेपाल 

राज्यको अन्य वजल्लामा पवन कायवक्षेत्र विस्तार गनव सवकनेर् । 

ग. प्रारम्भ : 

यो विधान संस्था िताव गरेको वमवतििेी प्रारम्भ िुनेर् । 

घ. संस्थाको अवस्तत्ि : 

यो संस्था एक अविवच्र्न्न उत्तरावधकारिाला, संगवित, स्ििावसत, गैर-नाफामूलक, गैर राजनीवतक तथा 

गैर-सरकारी सामावजक संस्था िुनेर् । संस्थाबाट आफ्नो उद्दशे्य बािके आय आजवन गने तथा कुनै 

प्रकारको िलु्क वलई िा नवलई परामिव प्रिान गने कायव गररने रै्न । 

 

 

 

२. पररिाषा : 
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विषय र प्रसंगले अको अथव नलागेमा । 

क. "संस्था िा समाज" भन्नाले "मविला सिवक्तकरण समाज पसाव" लाई सम्झन ुपिवर् । 

ि. "विधान" भन्नाले यस "मविला सिवक्तकरण समाज पसाव" को विधानलाई सम्झन ुपिवर् । 

ग. "वनयम/विवनयम" भन्नाले यस विधान बमोवजम बनाईने " वनयम/विवनयम " लाई जनाउँर् । 

घ. "कायवसवमवत" भन्नाले यस विधानको िफा १३ बमोवजम गवित कायवसवमवतलाई जनाउँिर् । 

ङ. "पिावधकारी" भन्नाले संस्थाका पिावधकारीिरुलाई सम्झनपुिवर् । 

च. "सभा" भन्नाले यस विधान बमोवजम बसेको साधारण सभा र विषेि सभालाई समेत जनाउँिर् । 

र्. "सिस्य" भन्नाले यस विधान बमोवजम बनेका सिस्यता प्राप्त ब्यवक्तलाई जनाउँिर् । 

ज. "सल्लािकार" भन्नाले यस विधान बमोवजम गवित कायवसवमवत िा वसंगो सिस्यिरुलाई उल्लेवित 

उद्दशे्यिरु परूा गनव आिश्यक सर-सल्लाि र सियोग गने कायवसवमवतले वनणवय गरी तोकेको ब्यवक्तलाई 

जनाउँिर् । 

झ. "स्थानीय अवधकारी" भन्नाले सम्बवन्धत वजल्लाको प्रमुि वजल्ला अवधकारीलाई जनाउँिर् । 

ञ. "स्थानीय ति" भन्नाले गाउँपावलका, नगरपावलका, उपमिानगरपावलका,मिानगरपावलका र वजल्ला 

समन्िय सवमवतलाई जनाउने र् । 

ट. "विषयगत वनकाय" भन्नाले सम्बवन्धत सरकारी, सािवजवनक िा अन्य केन्रस्तर, प्रििेस्तर, वजल्लास्तर, 

स्थानीयस्तर समेतका कायावलय िा संस्थालाई जनाउने र् । 

३. संस्थाको छाप र हिन्ि : 

प्रचवलत ब्यिस्थाको प्रवतकुल निुनेगरी यस संस्थाको एउटा रु्टै्ट र्ाप र वचन्ि िुनेर् । संस्थाको र्ापको नमनूा 

यस प्रकारको िुनेर् । 

संस्थाको छाप 
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उदे्दश्य 

४. संस्थाको मुख्य उदे्दश्य : 

१. यो संस्था मनूाफारवित जनवितकारी, स्िायत्त र समाजसेिा प्रवत समवपवत सामावजक संस्था िुनकुा सथै 

एवककृत सामिुावयक विकास कायवक्रम, विपमलूक तावलम लगायतको कृयाकलापिरु संचालन गरी 

मविलािरुको व्यवक्तगत विकास साथै नेततृ्ि क्षमता अवभिवृद्ध गि ै समावजक विकृवत र विसंगवतको 

न्यनूीकरण गरी सभ्य र चेतनामूलक समाज वनमावण गनुव यो संस्थाको मखू्य उद्दशे्य िुनेर् । 

 

 

२. संस्थाको सिायक सिायक उदे्दश्यिरु  

क. समाजमा रिकेो कुररती तथा अन्धविश्वास जस्तै बोक्सी, धामीझाक्री, रु्िारु्त, बाल वबिाि, 

ििजेप्रथा, लागपुिाथव सेिन विरुद्ध विरुद्ध जनचेतनामलूक कायवक्रमिरु संचालन गने/गराउने । 

ि. मविला स्िास्थय, प्रजनन स्िास््य सम्बन्धी मविलािरुमा जनचेतना बढाउने तथा मविलािरुको वसप 

विकासका लावग विवभन्न वकवसमका रोजगारीमलूक/ वसपमूलक तावलम संचालन गरी रोजगारीको 

अिसर सजृना गने । 

ग. जन समिुायमा विवभन्न रोग सम्बन्धी स्िास्थय सचेतना प्रिान गने, गणुस्तरीय जीिन वनिाविको 

लावग विक्षा, िानेपानी र रोजगारी जस्ता आधारभतु तत्ििरुको विस्तारको लावग गाउँ, नगर, टोल, 

स्कुल र क्याम्पस लगायत विवभन्न के्षत्रमा जनचेतनामलूक कायवक्रम संचालन गने । समय समयमा 

रक्तिान, गररब तथा जेिने्िार विधाथीिरुलाई सियोग परु् याउनकुा साथै मविलािरुको लावग 

विपमलूक तावलम संचालन गने । 

 

घ. कुनै प्रकारको वसवडडकेट र काटेवलङ्ग गररने रै्न । 

 

५. संस्थाको उदे्दश्य प्राप्त गना गररने कामिरु : 

यस संस्थाले उपरोक्त उद्दशे्यिरु प्राप्त गनव वनम्न बमोवजम कामिरु गनेर् । 

क. संस्थाले सम्बवन्धत वनकायसँग समन्िय, अनुमवत िा इजाजत प्राप्त गरी उपरोक्त उद्दशे्यिरु कायावन्ियन 

गररनेर् । 

ि. संस्थालाई आिश्यक पने भिन वनमावण गने, भाडामा वलने िा वलजमा वलनेर् र कम््यटुर, टेवलफोन, 

टाईपराईटर, फ्याक्स र फोटोकपी मेवसन जस्ता कायावलय सामानिरु तथा सिारी साधन गररि गनेर् िा 

भाडामा वलई प्रयोग गररनेर् । 

ग. संस्थालाई आिश्यक पने कमवचारी वनयकु्त गने तथा वतनको सेिा ितविरु वनधावरण गनेर् । 

 

 

घ. संस्थाको नाममा प्राप्त रकम नेपाल राष्ट्रिाट मान्यता प्राप्त कुनै पवन स्थानीय बैंकमा िाता िोवल जम्मा 

गरी बैवकंङ्ग कारोबारिाट मात्र िचव गररनेर् । 
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ङ. संस्थाको उद्दशे्य प्राप्त गनव अन्य आिश्यक कुरािरु विधानको अवधनमा रिी कायवसवमवतको सिस्यिरुबीच 

र्लफलद्वारा वनणवय गररनेर् । 

 

पररच्छेद-३ 

सदस्यता 

 

६. सदस्यताको िगीकरण: 

क. साधारण सदस्य : 

यस विधानको िफा ७ बमोवजम योग्यता पगेुको कुनै पवन नपेाली नागररकले तोवकएको प्रकृया अन्तगवत 

रिी आिेिन गरेमा संस्थाको सिस्यता प्राप्त गने ब्यवक्तिरु साधारण सिस्य िुनेर्न । 

ख. आजीिन सदस्य : 

संस्थाको विकासको लावग वििेष सियोग, योगिान परु् याउने ब्यवक्तलाई तोवकएको प्रकृया अन्तगवत 

आजीिन सिस्यता प्रिान गररनेर् । 

ग. मानाथा सदस्य : 

साधारणसभाले उपयकु्त ििर गरेको विविष्ठ समाजसेिी तथा प्रवतवष्ठत नेपाली नागररकलाई संस्थाको 

मानाथव सिस्यता प्रिान गनव सक्नेर् तर मानाथव सिस्यिरुको मतावधकार रिने रै्न । 

 

७. सदस्यता प्रहप्तको लाहग आिश्यक योग्यता : 

क. नेपाली नागररक भएको । 

ि. १८ िषव उमेर परूा भएको । 

ग. मानवसक सन्तलुन नगुमाएको । 

घ. नैवतक पतन िवेिने फौजिारी र भ्रिाचारको अवभयोग सजाय नपाएको । 

ङ. उच्च नैवतक चररत्र र सिाचारयकु्त भएको । 

च. कुनै पवन वकते काम नगरेको, सािवजवनक सम्पवत्त विनावमना गरेको नििरेको । 

र्. प्रचवलत काननूले योग्य िानेको । 

८. संस्थाको सदस्यता प्राप्त गना िा ििाल रिन नसक्ने अिस्था : 

ििेायको  अिस्थामा कुनै ब्यवक्तले संस्थाको सिस्यता प्राप्त गनव िा ििाल रिन सक्ने रै्न । 

क. गैर नेपाली नागररक । 

ि. १८ िषव उमेर परूा नगरेको । 

ग. मगज वबग्रेको िा बौलाएको । 

घ. सािवजवनक सम्पवत्त विनावमना गरेको ििरेको । 

ङ. सम्बवन्धत संस्थाको ब्यिसायमा नीवज स्िाथव भएको । 

च. सािुको िामासािीमा परेको । 

र्. कुनै प्रकारको चोरी, िगी, वकते िा जालसाजी गरेको िा आफ्नो वजम्माको धनमाल अनावधकृत तिरले 

मासेको िा िरुुपयोग गरेको । 
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९. सदस्यताको समाहप्त : 

१. ििेायको अिस्थामा कुनै व्यवक्त संस्थाको सिस्यमा बिाल रिने रै्न : 

क. यस विधानको िफा ८ बमोवजम सिस्य पि प्राप्त गनव नसक्ने भएमा । 

ि. साधारण सभािाट २/३ (िईु वतिाई) सिस्यिरुको बिुमतले संस्थाको सिस्य पििाट िटाउने प्रस्ताि 

पाररत गरेमा । 

ग. सिस्यले आफ्नो पिबाट विएको राजीनामा स्िीकृत भएमा । 

घ. संस्थाको काम कारिािीमा बेइमानी िा बिवनयत गरेको कुरा अिालतबाट प्रमावणत भएमा । 

ङ. यस विधान बमोवजम संस्थाले गनव निुने भनी तोवकएको कुनै कायव गरेमा । 

च. सिस्यता िलु्क बझुाउन बाँकी भएमा । 

र्. संस्थाको गोपवनयता भङ्ग गरेमा । 

२. कुनै व्यवक्तलाई संस्थाको सिस्यमा वनयवुक्त िुन िा ििाल रिन अयोग्य ििराउन ु भन्िा अवघ संस्थाले 

वनजलाई सो कुराको सचूना विई सफाईको सबिू पेि गने मौका विइनेर् । 

 

१०. सदस्यता शुल्क र सदस्यता प्रदान गने हिहध: 

यस विधानको िफा ६ बमोवजमको सिस्यिरुले ििेाय बमोवजमको तोवकएको िुल्क वतरी सिस्यता प्राप्त गनव 

सक्नेर्न ्। 

१. साधारण सदस्य : 

क. साधारण सिस्यता प्राप्त गनव चािने ब्यवक्तले प्रिेि िलु्क िापत रु. १५१।– (एक सय एकाउन्न) 

बझुाई तोवकएको प्रकृया अनुसार आिेिन पेि गनेलाई कायवसवमवतको वनणवयले साधारण सिस्यता 

प्रिान गनव सवकनेर् । 

ि. त्यस्ता साधारण सिस्यले िावषवक निीकरण िुल्क रु. ५१।– (एकाउन्न)  बझुाउनपुनेर् । 

ग. साधारण सिस्यता प्राप्त गन े व्यवक्तले प्रत्येक आवथवक िषवको असार मसान्तवभत्र निीकरण 

गराइसक्नपुनेर् र त्यसपर्ीको िकमा तोवकए बमोवजमको थप िस्तरु बझुई निीकरण गनव सक्नेर् । 

२. आजीिन सदस्य : 

संस्थामा एकमषु्ठ िलु्क रु.१,०००।– (एक िजार) बझुाई तोवकएको प्रकृया अन्तगवत आिेिन विने नेपाली 

नागररकलाई कायवसवमवतको वनणवयले आजीिन सिस्यता प्रिान गनव सक्नेर् । 

३. मानाथा सदस्य : 

साधारण सभाको वनणवयले उपयकु्त िनेको समाजसेिी, विविष्ठ ब्यवक्त तथा प्रवतवष्ठत नेपाली नागररकलाई 

संस्थाको मानाथव सिस्य प्रिान गनव सक्नेर्, तर मानाथव सिस्यिरुको मतावधकार रिने रै्न । 

४. कुनै आिेिकलाई सिस्यता नविने वनणवय गरेमा सो को कारण सवितको जानकरी आिेिकलाई विईनेर् । 

५. सबै सिस्यिरुले यस विधान र विधान अन्तगवत बनेको वनयम र विवनयममा भएको व्यिस्थाको पालना 

गनुवपनेर् । 

६. संस्थाले प्रिान गरेको उपिफा १, २ र ३ अनसुारको सिस्यिरुको तोवकएको ढाँचामा रु्टै्ट अवभलेि 

पवुस्तका रिनेर् । 
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पररच्छेद- ४ 

साधारण सिा, कायासहमहत तथा बैठक सभबन्धी व्यिस्था 

 

११. साधारण सिाको गठन : 

१. यस संस्थाको विधानको िफा ७ अनसुार सिस्यता प्राप्त गने मानाथव सिस्यिरु बािके अन्य सिस्यिरुबाट 

संस्थाको साधारण सभा गिन िुनेर् । मानाथव सिस्यिरु आमवन्त्रत िुनेर्न । साधारण सभा संस्थाको 

सिोच्च अङ्ग िुनेर् । 

२. यस संस्थाको साधारण सभा ििेाय बमोवजम िुनेर् : 

क. िावषवक साधारण सभा : िषवको एक पटक िावषवक साधारण सभा बस्नेर् । 

ि. वििेष साधारण सभा : संस्थाको कूल सिस्य संख्याको १/४ (एक चौथाई) सिस्यिरुले कारण जनाई 

वििेष साधारण सभा माग गरेमा कायव सवमवतले कवम्तमा ७ (सात) विन वभत्र अवनिायव रुपमा वििेष 

साधारण सभा बोलाउन ुपिवर् । तर साधारण सभा िा वििेष सभा बसेको ६ मविना वभत्र पुन: वििेष 

साधारण सभा बस्न सक्ने रै्न । 

३. यस संस्थाको प्रथम िावषवक साधारण सभा संस्था स्थापना भएको वमवतले ६ (र्) मविना वभत्र गररनेर् र 

त्यस पवर्को िावषवक साधारण सभािरु प्रत्येक आ.ि. समाप्त भएको वमवतले २ (िईु) मविना वभत्र गररनेर् 

। 

४. यस संस्थाको िावषवक साधारण सभा गनवको लावग कम्तीमा १५ (पन्र) विन अगािै र वििेष साधारण 

सभा गनवको लावग कम्तीमा ७ (सात) विन अगािै सभा िुने स्थान, वमवत, समय र र्लफल गने विषय 

िोली सभा बारेमा सिै साधारण सिस्यलाई सचूना विईनेर् । 

५. उप-िफा (४) बमोवजम बोलाईएको साधारण सभा िा वििेष साधारण सभामा विधानको िफा १८ 

बमोवजम गणपरूक संख्या नपुगी साधारण सभा िुन नसकेमा कम्तीमा ७ (सात) विनको म्याि विई पनु: 

साधारण सभा बोलाईने र् । 

६. साधारण सभा र वििेष साधारण सभाको रु्ट्टारु्टै्ट वनणवय पवुस्तका राविनेर् । 

 

१२. साधारण सिाको काम, कताव्य र अहधकार : 

साधारण सभाको काम, कतवव्य र अवधकार ििेाय बमोवजम िुनेर् ।  

क. कायव सवमवतले पेि गरेको योजना कायवक्रमिरु र िावषवक बजेट पाररत गने ।  

ि. लेिापरीक्षकिाट प्राप्त भएको िावषवक लेिा परीक्षण-प्रवतिेिन मावथ र्लफल गरी अनुमोिन गने र 

लेिा परीक्षण प्रवतिेिनिाट िवेिएका अवनयवमत बेरुज ु रकमिरु मावथ र्लफल गरी वनयवमत गनव 

नवमल्ने बेरुज ुरकमिरु अिलु उपर गरी फर्यौट गनवको लावग कायव सवमवतलाई वनििेन विने ।  

ग. आगामी बषवको लावग लेिा परीक्षक वनयकु्त गने ।  

घ. संस्थाको कायवसवमवतका पिावधकारीिरुको पिािवध पगेुको अिस्थामा कायवसवमवतका 

पिावधकारीिरुको विधान बमोवजम प्रकृया अन्तगवत रिी वनिावचन गने । 
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ङ. संस्थाको िावषवक कायव प्रगवत वििरण र संस्थाले गरेका कायविरुको मलू्याङ्कन गरी कायवसवमवतलाई 

आिश्यक वनििेन विने । 

च. कायवसवमवतद्वारा पेि भएका विधान संिोधन, वनयम विवनयम स्िीकृत गने । 

र्. मानाथव सिस्य प्रिान गने । 

ज. संस्थाको आफ्नै आन्तररक स्रोतबाट व्यिोने गरी कायवसवमवतले पेि गरेको कमवचारीिरुको िरबन्िी, 

पाररश्रवमक भत्ता तथा अन्य सवुिधािरुमा आिश्यकता अनरुुप स्िीकृत प्रिान गन े

 

 

१३. कायासहमहतको गठन : 

१. साधारण सभाको सिस्यिरुिाट वनिाववचत ििेाय बमोवजमको पिावधकारीिरु रिने गरी ९ (नौ) सिस्यीय 

एक कायवसवमवत गिन गररनेर् । 

अध्यक्ष     १ जना 

उपाध्यक्ष    १ जना 

कोषाध्यक्ष   १ जना 

सवचि    १ जना 

सि सवचि   १ जना 

सिस्य    ४ जना 

जम्मा    ९ जना  (नौ जना) 

२. कायवसवमवतको कायवकाल २ (िईु) िषवको िुनेर् । 

३. िावषवक साधारण सभा िुनुभन्िा अगािै कायवसवमवतमा रिकेो कुनै सिस्यको पि ररक्त िुन आएमा बाँकी 

अिवधकालावग कायवसवमवतका सिस्यको वनयवुक्त साधारण सभाद्वारा गनव सवकने र् । 

४. कायवसवमवतको बैिक आिश्यकता अनसुार अध्यक्षले बोलाउने र् । तर कायवसवमवतको 

पिावधकारीिरुको जम्मा संख्याको ५१% पिावधकारीिरु उपवस्थत नभई कायवसवमवतको बैिक बस्ने रै्न 

। 

५. कायवसवमवतको बैिकमा अध्यक्षले अध्यक्षता गनेर् र अध्यक्षको अनपुवस्ततमा उपाध्यक्षले र वनजको 

पवन अनपुवस्थ रिमेा बैिकमा उपवस्थत सिस्यिरुले र्ानेको िा ज्येष्ठ सिस्यले अध्यक्षता गनेर् । 

६. कायववसवमवतको बैिक सकभर सिवसम्मत िुनेर्, सिवसम्मत िुन नसकेमा बिुमतको वनणवय मान्य िुनेर् र 

सो वनणवय नै संस्थाको वनणवय िुनेर् तथा मत बरािर भएमा अध्यक्षले वनणावयक मत विन सक्नेर् । 

७. कायवसवमवतको बैिकमा र्लफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको वनणवय वििरण (माईन्यटु) 

वकताबमा लेिी राविनेर् र सो वनणवय वििरणमा बैिकमा उपवस्थत सम्पणूव सिस्यिरुले सिी गनुवपनेर् । 

तर वनणवयमा असिमवत जनाउनेिरुले कैवफयत िोली सिी गनुवपनेर् । 

८. संस्थाले गने भनेको सम्पणूव कायव कायवसवमवतकै वनणवयबाट िुनेर् । 

९. मावथका िफािरुमा जनुसकैु कुरा लेविएको भए तापवन कायवसवमवतले गनव पाउने कुनै कामको सम्बन्धमा 

कायवसवमवतको सबै पिावधकारीिरु वलवित रुपमा सिमत भएमा त्यस्तो सिमवतलाई वनणवय पवुस्तकामा 

संलग्न गरी त्यस्तो काम बैिकवबना पवन गनव सवकनेर् । उपरोक्त बमोवजम सिमवतलाई कायवसवमवतको 

बैिकको वनणवय मावननेर् । 
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१०. कायवसवमवतको बैिक सामान्यता २ (िईु) मविनामा एक पटक बस्नेर् । 

 

 

१४. कायासहमहतको काम, कताव्य र अहधकार : 

कायवसवमवतको काम, कतवव्य र अवधकार ििेाय बमोवजम िुनेर्, 

१. संस्थाको आगामी िषवको िावषवक कायवक्रम तथा अनुमावनत बजेट बनाई साधारण सभामा प्रस्ततु गने । 

२. विधान बमोवजमको व्यिस्था पालना गरी साधारण सभाको वनणवय कायावन्ियन गने गराउने । 

३. संस्थाको वितमा कायवक्रमिरु संचालन गने । 

४. साधारण सभाप्रवत उत्तरिायी रिने । 

५. संस्थाको उद्दशे्य प्रावप्तको लावग उपलब्ध साधन र स्रोतको अवधकत्तम उपयोग र प्रयोग गने । 

६. संस्थाको कायव सम्पािन गनव कायव योजना बनाउने, स्रोत जटुाउने, कायावन्ियन, सपुररिेक्षण र अनगुमन गने 

। 

७. संस्थाको कोष र सम्पत्ती सरुवक्षत तररकाले राख्न लगाउने र बैंक िाता िोली संचालन गने । 

८. संस्थाको कमवचारीिरुको सेिा, ितव र सवुिधा आिी सम्बवन्धत कमवचारी वनयमािली बनाई साधारण 

सभािाट स्िीकृत गराई लाग ूगने गराउने । 

९. संस्थाको उद्दशे्य प्रावप्तको लावग आफ्नो कायव अिवधमा उपयकु्त ियवक्तिरुको सल्लािकार सवमवतका 

साथै अन्य सवमवत, उपसवमवत गिन गने र आिश्यकता अनसुार कायव बाडफाड गने । 

१०. संस्थाको विधान अनसुार वनिावचन सम्पन्न गनव योग्य वनिावचन अवधकृतको वनयकु्त गने । 

११. संस्थालाई िावषवक रुपमा सम्बवन्धत वनकायमा नविकरण गराउने । 

१२. संस्थाको नेततृ्ििायी भवूमका वनिावि गने । 

 

१५. पद त्याग गना सक्ने : 

अध्यक्षले उपाध्यक्ष माफव त कायवसवमवत समक्ष र उपाध्यक्ष तथा अन्य पिावधकरीिरुले अध्यक्ष समक्ष 

रावजनामा विई पि त्याग गनव सक्नेर्न ्। यसरी विएको रावजनामा कायव सवमवतको वनणवयिाट स्िीकृत गररनेर् । 

 

१६. अन्य सहमहतिरु : 

१. यस विधानको पररवध वभत्र रिरे संस्थाको कायव संचालनको लावग कायव सवमवतले आिश्यकता अनसुार 

अन्य सवमवत िा उपसवमवत गिन गनव सक्नेर् । तर साधारण सभाको बैिकद्वारा अनमुोिन गराउनपुनेर् । 

२. उपसवमवतको कायविरु कायव सवमवतले तोवकविए बमोवजम िुनेर् । 

 

 

पररच्छेद-५ 

पदाहधकारीिरुको काम, कताव्य र अहधकार 

 

१७. पदाहधकरीिरुको काम, कताव्य र अहधकार : 
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कायवसवमवतका पिावधकारीिरुको काम, कतवव्य र अवधकार ििेाय बमोवजम िुनेर् । 

 

१. अध्यक्षको काम, कताव्य र अहधकार : 

क. सवमवत र सभाको बैिकको अध्यक्षता गने, बैिक संचालन गने । 

ि. वनणावयक मत विने । 

ग. अवभलेि प्रमावणत गने । 

घ. आिश्यकता अनुसार बैिकिरु बोलाउन सवचिलाई वनििेन विने । 

ङ. संस्थाको तफव बाट प्रवतवनवधत्ि गने िा प्रवतवनवध तोक्ने । 

च. संस्थाको सम्पणूव सम्पवत्तको संरक्षण, रेिििे तथा वनयन्त्रण गने । 

र्. साधारण सभाद्वारा गररएको वनणवयिरु कायावन्ियन गने/गराउने । 

ज. अन्य पिावधकारी एिं सिस्यिरुलाई कामको बाँडफाँड गने । 

झ. संस्था सम्बन्धी काम कारिािीको प्रवतिेिन सम्बवन्धत वनकायमा पेि गने । 

ञ. संस्थाको प्रमिु भई वजम्मेिारी वलने । 

२. उपाध्यक्षको काम, कताव्य र अहधकार : 

क. अध्यक्षको काममा सियोग परु् याउने । 

ि. अध्यक्षको अनपुवस्थवतमा वनजले गनुवपने सम्पणूव कामिरु गने । 

ग. अध्यक्षले तोकेको अन्य कामिरु गने/गराउने । 

३. सहििको काम, कताव्य र अहधकार : 

क. संस्थाको सवचिालयको रेिििे र वनयन्त्रण गने । 

ि. साधारण सभाको अवधिेिन र सवमवतको बैिकको सचूी तयार गने/गराउने । 

ग. साधारण सभाको अवधिेिन सभा र बैिक बोलाउने । 

घ. बैिकको वनणवयिरुको अवभलेिीकरण गरी सरुवक्षत साथ फाईवलङ्ग गने । 

ङ. कायवक्रम कायावन्ियनमा  अध्यक्षलाई सियोग गने । 

च. अध्यक्षले तोकेको अन्य काम गने/गराउने । 

४. सि-सहििको काम, कताव्य र अहधकार : 

क. सवचिको काममा सियोग गने । 

ि. सवचिको अनपुवस्थवतमा सवचिले गनुवपने सम्पणूव कमिरु गने । 

५. कोषाध्यक्षको काम, कताव्य र अहधकार : 

क. संस्थाको कोषको रेिििे र संचालन गने । 

ि. कायवसवमवतले वनधावरण गरे बमोवजम संस्थाको विसाब वकताब राख्ने । 

ग. साधारण सभामा िावषवक कायवक्रम र बजेट पेि गने । 

घ. आवथवक प्रिासन सम्बन्धी सम्पणूव विषयको वजम्मेिारी वलने । 

ङ. लेिा िरुुस्त राख्ने । 

च. वनयवमत रुपमा िावषवक लेिा पररक्षण गराउने । 

 

६. कायासहमहतका सदस्यिरुको काम, कताव्य र अहधकार : 
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क. कायवसवमवतको बैिकमा सवक्रय सिभावगता जनाउने । 

ि. संस्थाको कायवमा रचनात्मक भूवमका वनिावि गने । 

 

 

१८. गणपुरक संख्या : 

१. साधारण सभाको पविले बोलाईएको बैिकमा गणपरुक संख्या कुल सिस्य संख्याको २/३ (िईु वतिाई) 

साधारण सिस्यिरु उपवस्थत नभई साधारण सभाको काम कारिािी िुने रै्न । 

२. तर विधानको िफा ११ को उपिफा (५) मा उल्लेि भए बमोवजम पनु: बोलाईएको साधारण सभामा 

कूल सिस्य संख्याको ५१ % उपवस्थत भएमा सभा गनव बाधा पने रै्न । 

 

 

पररच्छेद-६ 

आहथाक व्यिस्था 

१९. संस्थाको कोष : 

१. संस्थाको आफ्नो रु्टै्ट कोष िुनेर् र सो कोषमा ििेाय बमोवजमको प्राप्त रकमिरु जम्मा िुनेर्न ्। 

क. सिस्यता िलु्क, प्रिेि िुल्क िा सिस्यताको रकम । 

ि. कसैले स्िेच्र्ाले विएको अनिुान िा सियोग िापत प्राप्त रकम । 

ग. विििेी संस्था, व्यवक्त िा अन्तरावष्ट्रय संघ संस्थािाट सियोग िापत प्राप्त रकम । 

घ. स्थानीय तिबाट प्राप्त अनिुान िा सियोग िापतको प्राप्त रकम । 

२. विििेी संघ संस्था िा व्यवक्तबाट आवथवक सियोग िा अनिुानको रकम वलनपुिाव नेपाल सरकार, समाज 

कल्याण पररषिक्ो पिूव स्िीकृवत वलइनेर् । 

२०. खाता संिालन : 

क. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त बैंकमा संस्थाको एक रु्टै्ट अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको (अवनिायव) संयकु्त 

िस्तितबाट संयकु्त बैंक िातािोली संचालन गररनकुो साथै  पररितवन पवन गनव सवकनेर् । 

ि. प्रचवलत ऐन वनयम अनसुार िचव गने तथा िचवको श्रेस्ता राख्ने तथा संस्थाको आवथवक कारोबार 

बैंवकङ्ग प्रणाली माफव त गररने र् । 

२१. कोषको रकम खिा गने तररका : 

संस्थाको कोषमा जम्मा भएको रकम िचव गिाव ििेाय बमोवजमको तररका अपनाई िचव गररने र् : 

क. संस्थाको िावषवक िजेट योजना र कायवक्रम स्िीकृवत नगरी कोषिाट िचव गनव सवकने रै्न । 

ि. साधारण सभािाट पाररत िजेट र कायवक्रमको अवधनमा रिी कोषिाट रकम िचव गनव सवकनेर् । 

ग. कोषिाट िचव भएको रकमको आवथवक प्रवतिेिन साधारण सभामा अवनिायव रुपले पेि गनुव पनेर् । 

घ. कोषको रकम िचव गिाव तोवकएको बमोवजम िचव गनुवपनेर् । 

२२. संस्थाको लेखा र लेखा परीक्षण : 

१. संस्थाको आय-व्ययको लेिा प्रचवलत काननू बमोवजम स्पि तिरले राविनेर् । 

२. संस्थाको लेिा परीक्षण प्रचवलत काननू बमोवजम रवजिडव लेिा परीक्षकिाट गराईनेर् । 



11)   

 

३. नेपाल सरकार िा स्थानीय अवधकारीले चािमेा जनुसुकै िित पवन संस्थाको विसाब वकताब जाँच गनव 

गराउन सक्नेर् । 

४. लेिा परीक्षकको वनयवुक्त िावषवक साधारण सभािाट िुनेर् । तर प्रथम िावषवक साधारण सभा नभएसम्म 

लेिा पररक्षकको वनयवुक्त कायवसवमवतिाट िुनेर् । 

५. संस्थाको लेिा परीक्षण प्रवतिेिन र िावषवक कायव प्रगवत वििरण १/१ प्रवत स्थानीय अवधकारी, स्थानीय 

ति, समाज कल्याण पररषि र सम्बवन्धत वनकायिरुमा पेि गररनेर् । 

 

 

पररच्छेद- ७ 

हनिाािन,अहिश् िासकोप्रस्ताि र हिधान संशोधन सभिन्धी व्यिस्था 

 

२३. हनिाािन सभिन्धी व्यिस्था :  

१. कायवसवमवतले वनिावचन प्रयोजनको लावग िढीमा ३ जनाको एउटा वनिावचन सवमवत गिन गनेर् ।  

२. वनिावचन सवमवतले प्रचवलत काननुको पररवधवभत्र रिरे वनिावचन कायवविवध अफै व्यिवस्थत गनेर् ।  

३. वनिावचन सम्िन्धी वििाि उत्पन्न भएमा वनिावचन सवमवतले गरेको वनणवय नै अवन्तम िुनेर् ।  

४. वनिावचन सम्पन्न भएको भोवलपल्ट वनिावचन सवमवतको स्ित : विघटन िुनेर् ।  

 

 

 

२४. उभमेद्वार िुने योग्यता :  

कायवसवमवतको उम्मेद्वार िुन ििेाय बमोवजमको योग्यता पगेुको िुन ुपनेर् ।  

क. विधानको िफा ७ को योग्यता पगेुको ।  

ि. संस्थाको सिस्य भई निीकरण गराएको ।  

ग. संस्थालाई वतनुवपने िावयत्ि परूा गरेको ।  

 

२५. अहिश् िासको प्रस्ताि :  

१. अविश् िासको प्रस्ताि वलवित रुपमा कुन कुन पिावधकारीको विरुद्धमा िो स्पि िलुाई ििेाय 

बमोवजमको ररत परु् याई संस्थामा िताव गनुव पनेर् ।  

क. नेपाली भाषामा विि िब्िको प्रयोग गरी लेविएको िुन ुपर्व ।  

ि. प्रस्तािको विषय स्पि र व्यििाररक िुन ुपर्व ।  

ग. साधारण सभा सिस्यिरु मध्ये कम्तीमा १/४ (एक चौथाई) प्रि नाम थर र िेगाना सवित िलुाई सिी 

भएको िुन ुपर्व ।  

२. उप-िफा (१) बमोवजम संस्थामा िताव भएको अविश् िासको प्रस्तािको स्पि विषय िलुाई साधारण सभा 

िा वििेष साधारण सभा िस्ने स्थान, वमवत, समय समेत तोकी संस्थाको साधारण सभाको सम्पणूव 
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सिस्यिरुलाई विधानको िफा ११ (४) बमोवजम साधारण सभा िा वििेष साधारण सभा िस्ने सचूना 

विईनेर् ।  

 

३. अविश् िासको प्रस्ताि मावथ र्लफलको प्रवक्रया :  

क. साधारण सभामा अध्यक्षता गने व्यवक्तले साधारण सभामा उपिफा (१) बमोवजमको प्रस्ताि पेि गनव 

अनमुवत विनेर् र प्रस्ताि पेि गने सिस्यिरुमध्ये १ (एक) जनाले अविश् िासको प्रस्ताि ल्याउन ुपन े

कारण सवित आफ्नो अवभमत सभा समक्ष प्रस्ततु गनेर् ।  

ि. उप-िफा ३ (क) बमोवजम अविश् िासको प्रस्तािको पक्षका सिस्यले आफ्नो अवभमत प्रस्ततु 

गरेपर्ी सो प्रस्ताि उपर मत प्रकट गनव चािने बढीमाअन्य ३ (तीन) जना सिस्यिरुलाई अध्यक्षले 

अवभमत प्रकट गनव अनमुवत विन सक्नेर् ।  

ग. उप-िफा (१) बमोवजम अविश् िासको प्रस्ताि जनु पिावधकारीिरु विरुद्ध प्रस्ततु गररएको िो, 

अध्यक्षता गने व्यवक्तले ती पिावधकारीिरुलाई आफ्नो सफाई पेि गने मौकाको लावग आफ्नो भनाई 

राख्न अनमुवत विईनेर् ।  

 

४. अविश् िासको प्रस्ताि मावथ वनणवय :  

१. अविश् िासको प्रस्ताि उपर अफ्नो अवभमत प्रस्ततु गने क्रम समाप्त भएपवर् अध्यक्षता गने व्यक्तीले 

सो अविश्वासको प्रस्तािको बिुमत पक्ष िा विपक्षमा र् भन्ने वनणवयको लावग ििेाय बमोवजमको कुनै 

एक तररका अपनाई अविश्वासको प्रस्तािको पक्षमा मत प्रकट गने एक तररका अपनाई 

अविश् िासको प्रस्तािको वनणवय घोषणा गनेर् ।  

क. अविश् िासको प्रस्तािको पक्षमा मत प्रकट गने एक समिुमा र विपक्षमा मत प्रकट गने अको 

समिू रु्ट्याएर िा  

ि. साधारण सभाका सिस्यिरुलाई अविश् िासको प्रस्तािको पक्ष र विपक्षमा गो्य मतिान गराएर ।  

२. साधारण सभाको कुल सिस्यको २/३ (िईु वतिाई बिुमतले अविश् िासको प्रस्ताि पाररत िुनेर् । 

त्यस्तो प्रस्ताि पाररत भएमा प्रस्तावित पक्षका व्यवक्तिरु पिमुक्त िुनेर्न ्।  

३. वनिावचन भएको ६ मविना नपुगी िा प्रस्ताि विफल भएको ६ मविना नपगुी त्यस्तो व्यवक्त उपर पनु: 

प्रस्ताि ल्याउन पाउने रै्न ।  

 

 

 

२६. हिधान संशोधन:  

कुल सिस्य संख्याको २/३ (िईु वतिाई) सिस्यिरुले अनुमोिन गरे पश् चात मात्र संस्थाको कुनै िफा संिोधन 

िा िारेजको लावग स्थावनय अवधकारी समक्ष तीन मिले व्यिोरा सवित वसफाररस गरी पिाउनपुनेर् । स्थानीय 

अवधकारीबाट स्िीकृत भए पश् चात मात्र संस्थाको कुनै िफा संिोधन िा िारेज भएको मावननेर् ।  

 

२७. हनयम तथा हिहनयम बनाउन सक्ने :  
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१. संस्थाले अफ्नो कायव सम्पािन गने सन्िभवमा आिश्यक वनयम बनाउन सक्नेर् र सो वनयम साधारण 

सभाबाट पाररत गराई लाग ुिुनेर् र स्थानीय अवधकारीलाई सो को जानकारी विन ुपनेर् ।  

२. यो विधान र विधान अन्तगवत बनेको वनयमको अवधनमा रिी संस्थाको कायव संचालन र उद्दशे्य 

कायावन्ियनका लावग कायव सवमवतले कमवचारी व्यिस्था र आवथवक प्रिासन सम्िन्धी विवनयम बनाई 

लाग ुगनव सक्नेर् । त्यस्तो विवनयमिरु साधारण सभािाट अनमुोिन गराउन ुपनेर् ।  

 

२८. कमािारीको व्यिस्था : 

क. संस्थाको िवैनक कायव संचालन र योजना तथा कायवक्रम संचालनको लावग कमवचारी िरबन्िी वसजवना, 

पाररश्रवमक, भत्ता तथा अन्य सवुिधा र कमवचारीको सेिा ितविरु अपनाउन ु पने कायवविवध तोवकए 

बमोवजम िुनेर् । 

ि. संस्थाले विििेी सियोग प्राप्त गरी संस्थाको संचालन एंि कायावन्ियन गनव विििेी सल्लािकार िा 

स्ियंसेिक राख्ने अिस्था भएमा वनजले काम गने अिवध, परु् याउने सेिा, कामको औवचत्य, सवुिधा र 

वतनको योग्यता समेतको वििरण स्थानीय अवधकारी, सम्बवन्धत स्थानीय ति र समाज कल्याण पररषि ्

समेत जानकारी गराईने र् । 

२९. संस्था खारेजी :  

१. साधारण सभाले अिश्यक ििेेमा वििेष प्रस्ताि पाररत गरी संस्था िारेजी गनव सक्नेर् ।  

२. उपिफा (१) बमोवजम संस्थाको िारेजीको प्रस्ताि पाररत गिाव साधारण सभाले िारेजीको कामका लावग 

एक िा एक भन्िा बढी वलवक्िडेटरिरु र संस्थाको विसाब वकताब गनवको लावग एक िा एकभन्िा बढी 

लेिा परीक्षक वनयकु्त गनव सक्नेर् ।  

३. उपिफा (२) बमोवजमम वनयकु्त वलक्िीडेटर र लेिा परीक्षकिरुको पाररश्रवमक साधारण सभाले तोवकविए 

बोवजम िुनेर् ।  

४. संस्था िताव ऐन तथा वनयमािली र अन्य प्रचवलत नेपालको काननुको िविवलाप िुने गरी कुनै पवन 

वक्रयाकलाप गरेको, बन्ि िडताल जलुुस प्रििनव तथा सािवजवनक सम्पवत मावथ क्षवत परु् याउने िा िानी 

नोक्सानी परु् याउने लगायतका कुनै पवन अराजक गवतविवधमा संलग्न भएको, काटेवलङ्ग र कालोिजारी 

जस्ता गैर काननूी कृयाकलाप गरेको िा गने उधोग गरेको िा त्यस्तो कायव गनव अन्य कसैलाई प्रोत्सािन 

गरेको ििरेमा संस्था िताव गने अवधकारीले जनुसकैु बित यो संस्था िाजव गनव सक्नेर् ।  

५. यसरी कारणिि संस्था विघटन भई िारेज भएमा संस्थाको िावयत्ि फरफारक गरी बाँकी रिने सम्पणूव 

जायजेथा नेपाल सरकारको िुनेर् । 

 

३०. व्याख्या :  

यो विधान र विधान अन्तगवत िनेको वनयम विवनयमको व्याख्या गने अवधकार कायवसवमवतलाई िुनेर् ।  

३१. गोप्यता िङ्ग गना निुने :  

यस संस्थाको कुनै पवन पिावधकारी िा सिस्यले संस्थाको अवित िुने कयव गनुव िुिँनै । कायवसवमवतका 

पिावधकारी िा साधारण सभाका सिस्यले बैिकमा िा साधारण सभामा असभ्य र अवश् लल िब्ि प्रयोग गनव 

पाईने रै्न ।  

३२. ऐन अनुसार िुने :  
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यस विधानमा उल्लेि नभएका कुरािरु प्रचवलत काननू बमोवजम िुनेर् र संस्था िताव ऐन, वनयम र प्रचवलत 

काननूसँग बावझन गएमा बाझीएको ििसम्म स्ित: वनष्ट्कृय िुनेर्न ्।  

 

३३. हनदेशनको पालना :  

नेपाल सरकार िा स्थावनय अवधकारीले समय-समयमा विएको वनििेन पालना गनुव संस्थाको कतवव्य िुनेर् ।  

 

 

३४. तदथा सहमहत :  

१. यो संस्था स्थापना गरी िताव गराउनको लावग गवित तिथव सवमवतले ६ (र्) मविना वभत्र साधारण सभा 

बोलाई विधान अनसुारको वनिावचन सवमवतको गिन गरी नयाँ कायव सवमवतको वनिावचन गराउनेर् र सोको 

जानकारी स्थावनय अवधकारीलाई विइनेर् ।  

२. प्रथम पटक वनिावचन सम्पन्न नभएसम्मको अिवधमा कायव सवमवतले गरेका काम कारिािीिरु यसै विधान 

अनसुार भएको मावननेर् ।  

३. तिथव सवमतका पिावधकारी तथा सिस्यिरुको वििरण अनसुूची १  बमोवजम रिनेर् । 

 

३५.  िामी "महिला सशहिकरण समाज पसाा" का अनुसूिी २ बमोहजमका तदथा सहमहतका 

पदाहधकारी तथा सदस्यिरु िामी एकै पररिारको सदस्य निएको िनी प्रहतव्धताका साथ यस 

हिधान बमोहजम काया गना मञ्जुर िई हनभन साक्षी तथा सल्लािकारिरुको रोिबरमा हिधानमा सहि 

छाप गदाछौं ।  

 

 

साहक्ष तथा सल्लािकारिरु 

१. मनोज कुमार वमश्र-  िीरगंज म.न.पा.-०७, पसाव- पत्रकाररता 

२. नन्िलाल राउत अविर-  िीरगंज म.न.पा.-०७, पसाव- समाजसेिी 

३. रामबाब ुराय माझी-  िीरगंज म.न.पा.-०७, पसाव- समाजसेिी 

 

 

अनुसूिी-१ 

तदथा सहमहतका पदाहधकारी तथा सदस्यिरुको हनयमािली र प्रहतिधता 
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हस.

नं. 

नाम थर र ठेगाना पद सभपका  

नं 

सहिछाप फोटो िस्ताक्षर 

दायााँ बााँया 

१ वबना ििेी श्रीिास्ति कायस्थ 

िीरगंज म.न.पा-०७, पसाव 

 

 

 

अध्यक्ष 98172

00768 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

२ सरीता कुमारी विश्वकमाव 

िीरगंज म.न.पा-०७, पसाव 

 

 

 

 

उपाध्यक्ष      

३ मालती कुमारी 

िीरगंज म.न.पा-०८, पसाव 

 

 

 

 

सवचि      

४ अमरुन नेिा 

िीरगंज म.न.पा-०७, पसाव 

 

 

 

सिसवचि      

५ आराधना कुमारी बढुाथोकी 

िीरगंज म.न.पा-०८, पसाव 

 

 

 

 

कोषाध्यक्ष      

        

६ रविमा िेगम 

िीरगंज म.न.पा-०७, 

सिस्य      
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पसाव 

 

 

७ 

 

 

 

 

सीता ििेी 

िीरगंज म.न.पा-०७, 

पसाव 

सिस्य      

८ लवलता ििेी 

िीरगंज म.न.पा-०७, 

पसाव 

सिस्य      

 

 

 

९ संवगता कुमारर साि 

िीरगंज म.न.पा-०७, 

पसाव 

 

 

 

सिस्य      


