
!ा#समा ब'e )पाली तथा )पाली मuलका 
ग2र )पाली स4घ !ा#सको बi धान 
(२००६ र २०१५ को स*शोधन स हi त )

(	  ग2र आवासीय 8पाली स*घ, रा <=ि य सम@वय प रi षद Cा@सको 
Ce@च भाषाको मGल बi धानको 8पाली भाषा अनu दi त वi धान)

:;तावना: 8पालको वi कास र Kव Lधनमा Mवा पuराउन, वi Oका वi भि @न 

मuलuकहPमा बसोवास ग रi रQका ग2रआवासीय 8पालीहPको हi तको पRपोषण ग Lन 
स*ग ठi त PपU अ घि  बढ्नका ला गi  इYवी सन् २००३ मा ल[डनमा स]प@न 
ग2रआवासीय 8पालीहPU एक _लामा `यापक छलफल भइ आफcो 
ग तi वi धi हPलाई सम@वय एव* स*चालन ग Lन आधारभGत मानव अ धi कारK तi  
K तi वद ्एक जि ]fवारी सYथाको गठन hनu प eन अवjयकतालाई मनन ग रi  एक 
Yवत@k, ग2र नाफामuलक, ग2र राजनी तi क, ग2र सरकारी, चि रYथायी, एक स*घको 
Pपमा Yथा पi त ग2रआवासीय 8पाली स*घको बlहmर दायरा भि k रही Cा@समा 
वi वi ध ग तi वi धi  स*चालन ग Lन इYवी सन् २००६ रा Ynि य सम@वय प रi षद गठन 
भएको अ Ki ल म हi नामा ओpर भि लि एमा स]प@न _लाको नi Lणय बमो जि म रा <=ि य 
सम@वय प रi षद गठन एव* स*चालनका ला गi  यो बi धान बनाई लागG ग रi एको छ ।

दफा १: नामकरण 

यो स*घ १ जuलाई १९०१ को कानGन र १६ अग<  १९०१ को सरकारको नi Lणयको 
अ धi नमा  रही, यो वi धान अनuसार ब8का प@r si त सदYयहPबाट Yथापना 
भएको छ I	  यो स*घको नाम Cा@समा बue 8पाली र 8पाली मuलका ग2र 8पाली स*घ 
Cा@स रQको छ I	   	  यो स*घको सwx तi क नाम एन आर एन ए, एन सी सी Cा@स  
NRNA	  ,	  NCC	  France	  h8छ I	  

दफा २: उCeDय



दफा २: उCeDय

Cा@समा बue 8पाली र 8पाली मGलका ग2र 8पाली स*घ Cा@सको उyejय नi ]न 
रQको छ I	  

२.१ Cा@समा बसोबास ग eन 8पाली समuदाय र 8पालको मि k Ce@च समuदायस*ग 
मि kता अ भि बl दi  ग eन I

२.२ Cा@समा 8पाललाई चि नाउ8 I	  

२.३ 8पालको आ थi क तथा Kा बi धi क Kग तi को नi मि m काम ग{को बi |शमा 
Yथा पi त 8पाली स*घ-स*Yथा र अ@तर} <=ि य स*घ स*YथाहPस*ग नi कट ग2र आवासीय 
8पाली स*घ (NRNA)	  तथा यसको अ@तर} <=ि य सम@वय प रi षद (ICC)	  स*ग बi ~ष 
सहका Lय ग eन I	  	  ग2र आवासीय 8पाली स*घ बi |शमा बue 8पालीहP र 8पाली मGलका 
बi |शीहPलाइ एक ki त ग रi  काम ग eन 8पाली कानGनको अ धi नमा Yथापना भएको 
स*घ हो I	  

२.४ Cा@समा बue 8पालीहP र Ce@चहPको अनuभवको मा�यमबाट Ce@च �ान र 
शि पलाई 8पालीको हi तमा लगाउन वातावरण सi Lजना ग eन तथा मद्त ग eन I	  

२.५ नया� ँ पuYताका ग2र आवासीय 8पालीहPलाई 8पालको स मि ]यमा राखन 
वi वi ध ग तi बi धi  ग eन I	  

२.६ मा थi का उyejयहP Kा �ति ला गi  स*Yक� तi क , पर]परागत , सा हi तi क र आ थi क 
Pपमा का LयsमहP आयोजना ग eन I	  

दफा ३: :धान कायGलय 

३.१ एन आर एन ए, एन सी सी Cा@सको Kधान काय}लय ९३३०० ओpर भि लि ए 
सहरको १२२ न]बरको Uवपो�ड {शो सi यर ग�लीको चौथो तलाको दा हi 8 
�लाटमा रQको छ I	  १६ मई २००९ को स*घको असाधारण महा धi pशनU पा रi त 
ग रi  Yवीक�त भएअनuसार यसको Kधान काय}लय ९३१२० ला कuरनभ  सहरको ९१ 
न]बरको आभीनयu  ज जो{समा Yथाना@तरण भएको छ I	  



२३ अग< २०१५ को महा धi �शनU पा रi त ग रi  यसको Kधान काय}लय २७ Rue	  
MAurice	  Lachâtre	  93120	  La	  Courneuve मा Yथा@तरण ग{को छ ।

३.२ यो स*घको Kधान काय}लय का Lयकारी स मि तi को (CA)	   नi LणयU � रi स अ�ल 
(L'Ile	  de	  France)	   भि kको कuन2 प नi  सहरमा Yथा@तरण ग Lन स�8छ I	  तर यYतो 
नi Lणय �यसप छि  h8 महा�शनबाट अनuमो दi त hनu प eनछ I	  

दफा ४: स4घको का Iयकाल 

यो स*घको का Lयकाल (आयu) अ सi मि त छ I	  

दफा ५: स4घमा :Kश तथा आबCNा

Cा@समा �इ व Lष भ@दा बढी समय बसोबास ग eन १८ व Lष उfर पu�का 8पाली र 
8पाली मuलका ग2र 8पालीU  यो स*घमा नi ]न अवYथामा सदYयता �हण ग Lन 
स�8छन् I	  

	  ५.१ यो स*घको सi दा@त, बi धान र  आचार स* हi तालाई आ�मासात् ग रi  प*जीक�त 
सदYय hन चाह8 `य mि  I

५.२ 8पाल सरकारको कामको सi ल सi लामा Cा@समा बसोबास ग eन 8पालीहP यो 
स*घमा आबद् hन स�8 छ2नन् I

५.३ स*घको सदYयता माग ग Lन वा न वi करणको माग ग eनको सदYयता Yवीकार ग eन 
वा अYवीकार ग eन अ धi कार का Lयकारी स मि तi लाई माk h8छ I

५.४ सदYयता माग वा न वi करणको माग Yवीकार वा अYवीकार ग{को जानकारी 
का Lयकारी स मि तi को पदा धi कारीU स]ब @धि त `य �ति लाई दi 8छ l	  सदYयता 
Yवीकार भई सदYयता शu�क बuझाएको अवYथामा स*घU स]ब @धि त सदYयलाई 
सदYयता पk दi 8छ l	  

दफा ६: स4घको बनोट 

स*घमा नi ]न अनuसारका सदYयहP h8छन् l	  



६.१ साधारण सदYय : �ई व Lष व@द बढी बसोबास ग eन 8पाली नाग रi क वा 8पाली 
मuलका बi |शी नाग रi क स*घका साधारण सदYय h8छन् l	  

६.२ प `जि क�त सदYय : साधारण सदYय भएप छि  तो कi एको शu�क तi री सदYय 
Kा�त ग eन `य �ति हP प `जि क�त सदYय h8छन् l	  

६.३ Kार भि क सदYय : �ई व Lष भ@दा कम समय Cा@समा बसोबास ग{को 8पाली 
नाग रi क वा 8पाली मuलका बi |शी नाग रi क स*घका Kार भि क सदYय h8छन् l	  
यYता सदYयहPU स*घको सब2 si याकलापहPमा भाग लि न पाउ8छन् तर रा <=ि य 
सम@वय प रi षद वा अ@तर} <=ि य सम@वय प रi षदको कuन2 नi व} चि त h8 पदको ला गi  
उf�ार hन र मतदान ग Lन पाउ8 अ धi कार h8 छ2न l	  

६.४ स]ब� सदYय : 8पालीलाई सहयोग र Kव Lधन ग Lन चाह8 ग2र8पाली मuलको 
`य �ति  वा स*Yथा स*घको स]ब� सदYय h8छ l	  यYता सदYयहPU  स*घको सब2 
si याकलापहPमा भाग लि न पाउ8छन् तर रा <=ि य सम@वय प रi षद वा अ@तर} <=ि य 
सम@वय प रi षदको कuन2 नi व} चि त h8 पदको ला गi  उf�ार hन र मतदान ग Lन 
पाउ8 अ धi कार h8 छ2न l	  

६.५ माना Lथ सदYय : Cा@समा रQको ग2रआवासीय 8पालीको हक हi त स*रRणमा 
तथा 8पालको वi काशमा उ�U�नीय योगदान पuराएका `य �ति हPलाई माना Lथ 
सदYयताकाला गi 	  रा <=ि य	  सम@वय	  प रi षदको	   सi फा रi समा	  अ@तर} <=ि य	  सम@वय	  
प रi षदU	  माना Lथ	  सदYय	  Kदान	  ग eनछ	  l	  यYता सदYयहPलाई स*गको कuन2 प नi  
नi व}चनमा मतदान ग eन र उ]fदवार h8 अ धi कार h8छ2न l	  

दफा ७: सद;यता शuRक 

चालu व Lषको वा षi क सदYयता शu�क रकम K तi व Lष का Lयकारी स मि तi U तो�8छ र 
रा <=ि य सम@वय प रi षदU प `जि क�त सदYयहPको वi वरण र तोxको सदYयता 
शu�क तोxको समयमा अ@तर} <=ि य सम@वय प रi षदमा पठाउनu प eनछ l	  

दफा ८: सद;यताको समाTती, क IतUय र अ धi कार 



नi ]न अवYथामा यो स*घको सदYयता समा�त h8छ: 

८.१ रा जि नामा दi एमा 

८.२ मl�यu भएमा 

८.३ स*घ खा{ज वा बi घटन भएमा

८.४ का Lयकरी स मि तi U तोxको समय भि k तोxको शu�क नबuझाएमा ।	  स*घको 
हi त वi परीत, कuन2 प नi  काम ग{को वा ग Lन लगाएको भ@8 लि खि त उजuरी आएको 
अवYथामा, सो को Yप <ि करण दi न नसxको हकमा, का Lयस मि तi को वhमतU 
नi Lणय ग{मा नi जको प*जीक�त सदYयता वदर h8छ ।

८.५ K�क सदYयहPको अ धi कार र उmरदा यi �व `य �ति गत h8छ र अ@य 
`य �ति मा  हYता@तरणयो�य h8छ2न  l

८.६ यस बi धान, ग2रआवासीय 8पाली स*घका बi धान र रा <=ि य सम@वय प रi षद्का 
अ@य नi LणयहPको पालना ग Lनu र स*घको उ|YयहP Kा �ति का ला गi  आफcu 
अ धi कतम साम Lथको Kयोग ग Lनu ह{क सदYयहPको क Lत`य h8छ l	  

८.७ प @जi क�त सदYयहPलाई रा <=ि य महा धi pशन र अ@तर} <=ि य महा धi pशनमा 
भाग लि न पाउ8 तथा मतदान ग eन हक h8छ l	   तर उनीहPलाई अ@तर} <=ि य 
सम@वय प रi षद्को नi ब} चि त h8 पदमा र रा <=ि य सम@वय प रi षद्को अ�यR पदमा 
उfदवार h8 हक h8 छ2न l	  यी पदहPमा उfदवार hन घटीमा एक का Lयकाल 
रा <=ि य एव* अ@तर} <=ि य प रi षदमा का Lय ग{को अनuभव hनu प eनछ l	  	  

दफा ९: स4घको आ थi क Yोतह[ र कोषह] 

स*घको आ थi क �ोतहP र कोषह� नi ]न अनuसारका छन् :

९.१ शu�क  तi Lनu प eन सदYयहPU तi {को शu�कहP 

९.२ रा�य तथा सरकारी नi कायहP र स*घ स*गठनहPको अनuदान सहयोग 



९.३ �म तथा कuन2 बYतu वा साम�ी सहयोग तथा अनuदान 

९.४ स*घको वi भि @न का LयsमहPबाट Kा�त मuनाफा तथा स*घU �वा दi ए बापत 
पाउ8 �वा शu�क र स*घको सर-समान तथा स]प mि  बi sीबाट  h8 आय 

९.५ बा षi क बrटबाट बचत भई आएको बचत 

९.६ स*घको दा यi �वको रकमको  याज  र अ@य स]प mि को आ]दानी 

९.७ कानGनU म@यता दi एको अ@य आ थi क �ोतहP 

९.८ स*घको नाममा ब¡क वा बi mि य स*Yथामा खाताहP खो लि 8छ र कोषा�यRको 
हYताRर अ नi वा Lय h8 ग रi  स*घको अ�यR वा महा स चि वको सयu*�त हYताRर 
दारा स*चालन h8छ l	  

९.९ आवjयक प{मा रा <=ि य सम@वय प रi षदU Uखा परीRक नi यum ग रi  वा षi क 
Pपमा Uखा परीRण गराउ8छ र सो परीRणको K तi pदन महाअ धi वi ~नमा �श 
ग रi  अनuमोदन ग eन र अ@तर} <=ि य सम@वय प रi षदलाई जानकारी गराउ8 छ l

९.१० रा <=ि य सम@वय प रi षदको आय`ययको वi वरण Cा@सको स*घ स*Yथाको 
Uखा Kणाली बमो जि म रा खि 8छ l

दफा १०: का Iयकारी स मि तi  - रा àि य सम#वय प रi षद (C.A.)

१०.१ यो स*घको उ|jयहP काय}@वयन ग eन काम महाअ धi वi ~नबाट २/२ व Lषको 
ला गi  नi व} चि त ११ | खि  २१ जना पदा धi कारी तथा सदYय भएको का Lयकारी 
स मि तi U ग eनछ l	  आगामी का Lयकारी स मि तi को स*¢या क तi जनाको h8 भ@8 
नi Lणय स*घको प @जi क�त सदYय  स*¢या तथा si याकलापको आधारमा पदमum h8 
का Lयकारी स मि तi  U नi Lणय ग eन छ l

१०.१.१ रा <=ि य सम@वय प रi षदको गठन |हाए अनuसारको h8छ :

अ�यR - १, उपा�यR - २, महास चि व -१, स चि व -१, कोषा�यR - १, सह-
कोषा�यR -१, आवjयक ठा8मा Kब�ता (मनो नi त) - १, म हi ला स*योजक -१, 
यuवा स*योजक -१, सदYयहP -४, का Lयस मि तi  बाट मनो नi त सदYय - २ 

दफा ११: का Iयकारी स मि तi को (रा àि य सम#वय प रi षदको ) काम 



दफा ११: का Iयकारी स मि तi को (रा àि य सम#वय प रi षदको ) काम 
क IतUय र अ धi कार: 

११.१ आवjयक प{मा का Lयकारी स मि तi U १ व Lषको ला गi  आफcो का Lयकाल 
बढाउन  स�8छ l यसो ग{मा यसप छि  h8 अ धi �शनबाट यो नi Lणयको अनuमोदन 
hनuप eनछ l

११.२ वi वi ध वi षयमा वi भि @न का LयहP स]पादन ग Lन का Lयकारी स मि तi U उप-
स मि तi  बनाउन स�8छ l 

११.३ कारणवश का Lयकारी स मि तi को कuन2 पदा धi कारी वा सदYय पद रi m भएमा 
का Lयकारी स मि तi U मनोनय बाट रi m Yथान KG mi  ग eनछ l यस रi  मनोनयन भएका 
पदा धi कारी वा सदYयको का Lयकाल सा बi कमा बा�की  रQको का Lयकाल माk h8छ 
l

११.४ बhमत स*¢यामा का Lयकारी स मि तi का पदा धi कारी वा सदYयहPU पदबाट 
रा जि नामा दi एमा का Lयकारी स मि तi मा बा�की रQका पदा धi कारी तथा सदYयहPU 
तीन म हi मा भि kमा असाधारण अ धi �शनको आयोजना ग रi , नi व}चनदारा 
का Lयकारी स मि तi लाई पG Lणता दi 8छन् । यस रi  पG Lणता पाएको का Lयकारी स मि तi को 
पदाव धi  बा�की रQको समय माk h8छ ।

११.५ अ@तर} <=ि य सम@वय प रi षद (ICC) मा K तi नi धi �व ग Lन यस रा <=ि य 
सम@वय प रi षद्को महाअ धi �शनबाट नi व} चि त अ@तर} <=ि य सम@वय प रi षद 
सदYयU यो स*घ (NCC ) र ग2र अब सi य 8पाली स*घ (ICC) बीच सम@वय 
कत}को भG मि का नi व}ह ग eनछ ।

११.६ का Lयकारी स मि तi U स*घको वi भि @न सभा, स]fलन तथा का LयsमहP तयार 
ग रi  स*चालन ग eनछ । का Lयकारी स मि तi U रा <=ि य, Rekीय तथा अ@तर} <=ि य सभा, 
स]fलन, गो£ीहP आयोजना ग रi  भाग लि 8छ ।

११.७ चालu का Lयकारी स मि तi को पदाव धi  समा�त hन अगाव2 नया� का Lयकारी 
स मि तi को नi व}चन तयार ग रi  नi व}चन गराउ8छ । आवjयक ठा8मा नi व}चन 



स मि तi को नi व}चन तयार ग रi  नi व}चन गराउ8छ । आवjयक ठा8मा नi व}चन 
आयोग गठन ग Lन स�8छ ।

११.८ रा <=ि य सम@वय प रi षदU यो�यता पu�का `य �ति लाई Kमuख स*रRक / 
स*रRक र स�लाहकार हP मनो नi त ग eनछ ।

११.९ रा <=ि य सम@वयU प*जीक�त  सदYयता जारी ग eन छ र सोको वi वरण र 
तोxको शu�क अ@तर} <=ि य सम@वय प रi षद मादा खि ल ग eन छ  ।

११.१० रा <=ि य सम@वय प रi षद का Lय स मि तi U स*चालन ग{को र ग eन 
कi LयकलापहPको अ Lध वा षi क वi वरण अ@तर} <=ि य सम@वय प रi षद सदYय मा ¤फत 
Rekीय सयoजकलाई पठाउनu प eनछ ।

११.११ रा <=ि य सम@वय प रi षद का Lय स मि तi U अ@तर} <=ि य महा धi pशन तथा वi O 
स]fलनमा उप Yथि त hन दत} भएका प*जीक�त सदYयहPको वi वरण समय¦ 
अ@तर} <=ि य सम@वय प रi षदको स चि वालयमा पठाउनu प eनछ ।

११.१२ रा <=ि य सम@वय प रi षद का Lय स मि तi U वi धानको पालना गद§ |श भि k 
Rekीय वा Yथानीय स मि तi हP गठन ग eन, तi नीहPलाई नi eदशन जारी ग eन र 
बi घटन ग eनछ ।

दफा १२: का Iयकारी स मि तi  (रा àि य सम#वय प रi षद ) को ब2ठक: 

१२.१ का Lयकारी स मि तi को ब2ठक घटीमा व Lषको �ई पटक बueछ । का Lयकारी 
स मि तi U आवjयक ठा8को अ@य कuन2 प नi  समय र का Lयकारी स मि तi को २५% 
पदा धi कारी वा सदYयU ब2ठकको माग ग{मा ब2ठक बueछ । महास चि वU लि खि त 
पk�ारा ब2ठक बोलाउ8छन् ।

१२.२ ब2ठकको नi Lणय मा@य hनको ला गi  ५१% पदा धi कारी वा सदYय उप Yथि त 
hनuप eनछ ।

१२.३ ब2ठकमा उप Yथि त स*¢याको बhमतको आधारमा नi Lणय मा@य h8छ । मत 
बराबर भएमा अ�यRको मत नi ण}यक मत h8छ ।

१२.४ कuन2 अकo पदा धi कारी वा सदYयलाई अ धi कार K�यायोजन ग रi  मत Kकट 



१२.४ कuन2 अकo पदा धi कारी वा सदYयलाई अ धi कार K�यायोजन ग रi  मत Kकट 
ग Lन स कi 8छ तर एक सदYयU एक भ@दा बढी K�यायो जि त मत लि न दi न र Kयोग 
ग Lन स�8छ2न । यYतो अ धi कार K�यायोजन पk यस2 स*घको का Lयकारी 
पदा धi कारी वा सदYयलाई माk दi नu- लि नu प eनछ ।

१२.५ कuन2 प नi  पदा धi कारी वा सदYय वi ना सGचना लगातार ३ ब2ठकमा भाग 
न लि एमा Yवत: रा जि नामा ग{ सरह भइ पद मu�त h8छ ।

१२.६ २५% पदा धi कारीU वा सदYयहPU ब2ठक बोलाउन लि खि त अनuरोध ग{को 
अवYथामा बाQक सामा@य अवYथामा ब2ठकको छलफलको बi षय र का Lयता लि का 
अ�यRस*ग पराम Lश लि ई महास चि वU नi Lणय ग eनछ ।

१२.७ ग2र आवासीय 8पाली स*घ, अ@तर} <=ि य सम@वय प रi षद सदYयहPको पद 
`यवYथा भएको अवYथा र नi ज/ नi जहP का Lयकारी स मि तi मा आबyद छ2नन् भ8 
नi ज/ नi जहPलाई का Lय स मि तi को ह{क ब2ठकमा आम@kण ग Lनu प eनछ ।

१२.८ का Lयकारी स मि तi को ब2ठकमा छलफल h8 कuन2 वi षयमा कuन2 वi ~ष 
`य �ति U Kकाश पा Lनu प eन भएमा �यYता `य �ति लाई स�लाहकारको Pपमा ब2ठकमा 
बोलाउन स कi 8छ ।

१२.९ ब2ठकहPको छलफल र नi LणयहPलाई लि पi बy (माइ8ट) ग रi 8छ र �यसमा 
अ�यR र महास चि वU दYतखत ग eनछन् ।

दफा १३: अcयd

१३.१ अ�यRU का Lयकारी स मि तi को र मह अ धi �शनहPको नi Lणय काय}@वयन 
ग eन गराउ8 र स*घको का Lय सuचाPPपU स*चालन ग eनछ ।

१३.२ नाग रi क समाजमा तथा ब2धा नi क का LयहPमा स*घको K तi नi धi �व अ�यRU 
ग eनछन् । अ�यRU का Lयकारी स मि तi को Yवीक� तi  लि एर स*घको भलोकोला गi  
आवjयक प{मा @यायालयमा K तi रRाको नi मि m आवjयक कदम चा�8छन् । 
अ�यRको © सi यतU अ पi ल ग eन अ धi कार नi जमा नi हi त छ । 

१३.३ अ�यRU सब2 Kकारका अ धi �शनहP बोलाउ8छन् र सब2 Kकारका 



१३.३ अ�यRU सब2 Kकारका अ धi �शनहP बोलाउ8छन् र सब2 Kकारका 
अ धi �शनहP र ब2ठकहPको अ�यRता ग eनछन् । 

१३.४ अ�यRU स*घको नाममा कuन2 प नi  ब¡क वा बi mि य स*Yथामा च�ती वा बचत 
खाता खो�8 र स*चालन ग eन का Lय ग Lन एव* गराउ8छ । नi जU खाता खो�8, 
स*चालन ग eन, दYतखत ग eन, वi ल तi eन, Yवीक� तi  दi 8, खातामा ज]मा ग eन आ दi  
हi साब कi ताब स]ब@धमा दYतखत ग eनछ । 

१३.५ मा थi  उ�Uख ग{को आ थi क स]ब @धि  कuन2 का Lय का Lयकारी स मि तi को कuन2 
पदा धi कारी वा सदYयलाई अ धi कार हYता@तरण ग Lन स�8छन् ।  

१३.६ मा थi  r `यवYथा भएप नi  अ�यR बाQक अPU @यायालय स]ब @धि  ग eन 
कuन2 काममा K तi नi धi ªव ग Lन का Lयकारी स मि तi U नi Lणय ग रi  अ धi कार पाएको 
पदा धi कारी वा सदYय hनuप eनछ ।

१३.७ आवjयक ठा8मा अ�यRU का Lय स मि तi को सफ रi समा १ जना Kव�ता, २ 
जना थप का Lयकारी सदYय मनो नi त ग Lन स�8छन् । 

दफा १३.८ उपाcयd: 

�ई जना उपा�यR का Lयरत भएको अवYथामा नi व}चनमा बढी मत Kा�त 
ग{कालाई व रi Yठ मा नi 8छ । स Lवस]मत वा मनोनय�ारा नi व} चि त अवYथामा भ8 
स*घमा �वा ग{को पद र समयको अधारमा अ�यRU मय}दा sम कायम ग eनछ ।

१३.८.१ स*घको बi धान वा का Lयकारी स मि तi U अ@यथा नi Lणय ग{ बाQक सामा@य 
अवYथामा अ�यRको अनuप Yथि तi मा वा पद रi m भएको अवYथामा अ�यRको 
स]पG Lण अ धi कार, क Lत`य, काम तथा दा यi �व व रi Yठ उपा�यRU �हण ग eनछन् । 

१३.८.२ सामा@य अवYथामा उपा�यRU स*घको si याकलाप सuचाP PपU स*चालन 
ग eन अ�यRको स]पG Lण काम, क Lत`य र जि ]fवारीलाई पGरा ग Lन साथ दi 8 तथा 
सहयोगी भG मि का नi व}हा ग eनछन् । 

दफा १४: महास चि व

१४.१ महास चि वको मह काम क Lत`य स*घको वi भि @न पkाचार ग Lनu, अ भि Uख 



१४.१ महास चि वको मह काम क Lत`य स*घको वi भि @न पkाचार ग Lनu, अ भि Uख 
रा¢नu, स]पG Lण Kशासनीक का Lय स]पादन ग Lनu h8छ । 

१४.२ आ थi क का Lय बाQक स*घको ब2ठकहP तथा अ धi �शन-महा धi �शनहPको 
का Lय वi वरण- नi Lणय (माई8ट) U¢नu तथा स*घको Uखापढी ग Lनu र Kशास नi क 
अ भि Uख �PYत रा¢नu महास चि वको का Lय h8छ । 

१४.३ महास चि वU १ जuलाई १९०१ को कानGनको दफा ५ र १६ अगYत १९०१ को 
सरकारी नi Lणय (decret) U तोकको दफा ६ र ३१ अनuसारको र जि <र पu Yति का 
Kयोग ग eनछ । 

१४.४ स*घमा क LमचारीहP नi यum भएको अवYथामा नi जहPलाई नi eदशन दi 8 र 
नi जहPको का Lय `यवYथापन ग eन मह स चि वको का Lय h8छ । 

१४.५ स चि व
१४.५.१ स*घको वi धानU वा का Lयकारी स मि तi U अ@यथा नi Lणय ग{को अवYथामा 
बाQक महास चि वको अनuप Yथि तi मा वा पद रi m भएको अवYथामा महास चि वको 
स]पG Lण काम, क Lत`य, अ धi कार एव* दा यi �व स चि वको जि ]मामा h8छ । 

१४.५.२ सामा@य अवYथामा स चि वU स*घको si याकलाप सuचाP PपU स*चालन 
ग Lन महास चि वको स]पG Lण काम तथा दा यi �व तथा जि ]fवारीलाई पGरा ग Lन साथ दi 8 
तथा सहयोग भG मि का नi व}हा ग eनछन् । 

दफा १५ कोषाcयd 

१५.१ स*घको आ थi क काम कारबाही कोषा�यRको का Lय तथा दा यi �व h8छ । 
अ�यRको {ख |खमा नi जU स*घको आ]दानी बu«8 र ख Lच ग eन का Lय ग eनछन्  । 

१५.२ कोषा�यRU स*घको स]पG Lण आ थi क कारोबारको नi य मि त Uखा रा¢8छन् र 
स*घको वi धानमा उ�Uख भए अनuसार स]पG Lण हi साव महा धi �शनमा �श ग eनछन् । 

१५.३ कोषा�यRU स*घको नाममा कuन2 प नi  ब¡क वा वi mि य स*Yथामा च�ती तथा 
बचत खाता खो�8 र स*चालन ग eन का Lय ग Lन तथा गराउ8छन्, नi जU खाता खो�8, 



बचत खाता खो�8 र स*चालन ग eन का Lय ग Lन तथा गराउ8छन्, नi जU खाता खो�8, 
स*चालन ग eन, दYतखत ग eन, बi ल तi eन, आ]दानी लि 8, Yवीक� तi  दi 8, खातामा 
रकम ज]मा ग eन आ दi  आ थi क काम ग eनछन् । 

१५.४ सह कोषाcयd
१५.४.१ कोषा�यRको अनuप Yथि तi मा वा पद रi m अवYथामा स*घको वi धानU वा 
का Lयकारी स मि तi U अ@य `यवYथा नग{को अवYथामा कोषा�यRको स]पG Lण का Lय 
र दा यi �व सह कोषा�यRU बहन ग eनछन् । 

१५.४.२ सामा@य अवYथामा सह कोषा�यRU स*घको आ थi क si याकलाप सuचाP 
PपU स*चालन ग Lन कोषा�यRलाई हर KकारU साथ दi ई सहयोगी भG मि का नi व}ह 
ग eनछन् । 

दफा १६: :वfNा 
का Lय स मि तi U आवjयक ठा8मा का Lय स मि तi  वाट वा प @जi क�त सदYय म�¬ 
वाट एकजना Kव�mा मनो नi त ग Lन स�8 छ । Kव�mा पदा धi कारी पद h8छ । 

१६.१ का Lय स मि तi को नी तi  र काम कारबाही बा{ प रi षद्को दl <ि कोण सा Lवज नi क 
ग eन । 
१६.२ का Lय स मि तi  र स*चार मा�यम वीच सम@वय ग eन का Lय स मि तi को वi भि @न 
ग तi वi धi को सGचना Kवाह ग eन गराउ8 । 
१६.३ आचार स* हi ताको पालना गद§ का Lय स मि तi  तथा अ�यRU तोxको अ@य 
कामहP ग eन ।

दफा १७: म हi ला स4योजक 

म हi ला स*योजक महा धi �शनवाट नi व} चि त पदा धi कारी पद h8छ । Cा@स भि k 
वसोवास ग{को ग2र आवासीय 8पाली म हi लाहPलाई स*योजन गद§ 8पाल र 
8पालीहPको हi तकोला गi  स*जाल नi म}ण ग Lनu म हi ला स*योजकको काम h8छ ।  

१७.१ Cा@स भि k वue ग2र आवासीय 8पाली म हi लाहPको सव2 Kकारको हक हi त 
र अ धi कार Kा �ति को ला गi  सहयोगी भG मि का नi भाउ8 । यसकाला गi  आवjयक 



र अ धi कार Kा �ति को ला गi  सहयोगी भG मि का नi भाउ8 । यसकाला गi  आवjयक 
वi षयहPमा _ला, ब2ठक, का Lयशाला, ता लि मको आयोजना ग eन । 

१७.२ म हi ला स]ब @धि  अ Lध वा षi क र वा षi क का Lय ता लि का एव* योजना बनाई 
रा <=ि य सम@वय प रi षदको ब2ठकबाट अनuमोदन ग eन र अ@तर} <=ि य सम@वय प रi षद 
म हi ला स*योजकलाई जानकारी दi 8 । 

१७.३ आचार स* हi ताको पालना गद§ का Lय स मि तi U तोxको अ@य का LयहP ग eन । 

दफा १८: यuवा स4योजक

यuवा स*योजक महाअ धi �शनवाट नi व} चि त पदा धi कारी पद h8छ । Cा@स भि k 
वसोवास ग{को ग2र आवासीय 8पाली यuवाहPलाई स*योजन गद§ 8पाल र 
8पालीहPको हi तकोला गi  स*जाल नi म}ण ग Lनu यuवा स*योजकको काम h8छ । यuवा 
भ@नाU ४० व Lष उfर ननाघeका म हi ला वा पuPष �व2लाई स]झनu प eनछ ।

१८.१ का Lय स मि तi मा भाग लि द2 वi ~षत यuवाहP र १८ व Lष भ@दा मu नi का नया� 
पuYताका ग2र आवासीय 8पालीहPलाई 8पाल र 8पाली समuदाय K तi  आYथावान 
बनाउन वi भि @न सभा, गो<ी, का Lयशाला, ता लि म तथा �लकuद आ दi को आयोजना 
ग eन । 

१८.२ मा थi को वi षयहPलाई पGरा ग Lन अ Lध वा षi क र वा षi क का Lय योजना तयार 
ग रi  का Lय स मि तi को Yवीक� तi  लि 8 र सोको जानकारी अ@तर} <=ि य यuवा 
स*योजकलाई दi 8 । 

१८.३ आचार स* हi ताको पालना गद§ का Lय स मि तi U तोxको अ@य कामहP ग eन ।  

दफा १९: नi वG चि त तथा मनो नi त सद;य 

रा <=ि य सम@वय प रi षद Cा@सको का Lय स मि तi मा ४ जना महाअ धi �शनवाट 
नi व} चि त र आवjयक प{मा २ जना का Lय स मि तi को पराम Lशमा अ�यRU  
नमो नi त ग{को सदYय h8छ । 



१९.१ आचार स* हi ताको पालना गद§ का Lय स मि तi को सव2 Kकारको si याकलापमा 
भाग लि इ स*घको लय Kा �ति को ला गi  आफcu अ धi कतम Rमता र समय Kयोग ग Lनu 
सदYयहPको क Lत`य h8छ । 

१९.२ का Lय स मि तi U तोxको अ@य का LयहP ग eन । 

दफा २०: स4रdक वा स4रdक प रi षद 

ग2र आवासीय 8पाली स*घ रा <=ि य सम@वय प रi षद Cा@स वा अ@तर} <=ि य सम@वय 
प रi षदमा  स*ग®¯  भइ  स*घको अ भि यानमा मह�वपG Lण योगदान दi इसxका र 
Cा@सको 8पाली जनजीवनमा सfत मह�वपG Lण योगदान पuराएका K तi भाशाली एक 
`य �ति  वा तi न `य �ति हPलाई का Lय स मि तi U स*रRक पदमा मनोनय ग eनछ । एक 
भ@दा धeर2 `य �ति  स*रRक पदमा मनोनय ग{मा स*घमा स*ग®¯ भएको समय  र बढी 
अनuभवीलाई Kमuख स*रRक पद दi नu प eन छ । स*रRकको भG मि का ग2र आवासीय 
8पालीहP वीच एकता कायम ग eन, स*घको si याकलापमा सध2 सहयोगी रह8 र 
रा <=ि य सम@वय प रi षद्को अ Yथि �वमा ठGलो स*कट आएमा स*कटवाट जोगाउ8 
h8छ ।  यसको का Lयकाल �इ व Lषको h8छ भ8 पदाव धi को सi मा h8 छ2न ।  

२०.१ स*रRक वा स*रRक प रi षद्को अ धi कार 

रा <=ि य सम@वय प रi षद्को ह{क सuचनाहP Kा�त ग eन र सव2तहका ग तi वi धi हPमा 
स रi क hन पाउ8 ।  

२०.२ रा <=ि य सम@वय प रi षद्को ब2ठकमा भाग लि न पाउ8 तर मता धi कार h8 छ2न 
र कोरममा गणना प नi  h8 छ2न ।  

२०.३ रा <=ि य सम@वय प रi षद वi वi ध कारणU नi °sि य रहन गएमा वा अ�य@त 
वi वा दi त भइ वi भा जि त h8 अवYथा आएमा रा <=ि य सम@वय प रi षद्लाई ब2ठक 
वu नi eदशन दi 8 ।  उ चि त समयमा ब2ठक बu नसxमा Kमuख स*रRकU न2 का Lय 
स मि तi   स हi त स�लाहकारहP सfत को स*यu*त ब2ठक बोलाउ8 र अ@तर} <=ि य 
सम@वय प रi षद को सfत पराम Lश लि ई स*घको स*रRणको ला गi  उ चि त कदम च�8 



सम@वय प रi षद को सfत पराम Lश लि ई स*घको स*रRणको ला गi  उ चि त कदम च�8 
।

२०.४ स*रRक / स*रRकहP प रi षद्को काम क Lत`य : रा Ynि य सम@वय प रi षदU 
अवल]वन ग eन ह{क नी तi  अनuसार काम स]पादन ग eन, प रi षद्का स]पG Lण 
का LयsमहP स]प@न ग eन, आफcu अ धi कतम Rमता र समय Kयोग ग eन ।

२०.५ रा <=ि य सम@वय प रi षद्को अनuरोध वमो जि म रा <=ि य एव अ@तर} <=ि य Yतरका 
वi भि @न नi कायहPमा रा <=ि य सम@वय प रi षद्को K तi नi धi �व ग eन र यसU 
अनuरोध ग{को अ@य का LयहP ग eन ।

दफा २१: सRलाहकार स मि तi  

स*घको वi O `यापी अ भि यानमा तथा रा <=ि य सम@वय प रi षद्को का Lय स मि तi मा 
महªवपG Lण योगदान ग रi सxको पG Lव पदा धi कारीहP म�¬ वढीमा ५ जनालाई चालu 
का Lय स मि तi U मनोनय ग Lन स�8छ । नi जहPको शि प Rमता र अनuभवलाई 
स*घको हi तमा लगाउन यो स�लाहकार स मि तi को स*रचनाको उधeYय h8छ । ५ 
जना स�लाहकारहP म�¬ नi व Lतमान अ�यR Yवत: स�लाहकार h8छ र ४ जना 
मनो नi त h8छ ।

२१.१ स�लाहकार स मि तi को काम क Lत`य र अ धi कारी दफा २०.३ वाQक 
स*रRक / स*रRक  प रi षद्क± कायम h8छ ।

दफा २२: रा àि य सम#वय प रi षद को dehीय स मि तi  

Cा@सको भौगो लि क वनोट, ग2र आवासीय 8पालीहPको वसोवासको घन�व र सो 
Rek भि k वue ग2र आवासीय 8पालीहPको उ चि त सहभा गi ताको आधारमा रा <=ि य 
सम@वय प रi षदU Rekीय स मि तi हP Yथापना ग Lन स�8छ ।

२२.१ Cा@सको Kशास नi क Rek (region) लाई Rek मा नi 8छ ।

२२.२ कuन2 Rek भि k वसोवास ग eन प @जi क�त १० जना सदYयहPU सो Rekमा 
Rekीय स मि तi  Yथापना ग Lन का Lय स मि तi लाई लि खि त अनuरोध ग{मा का Lय 



Rekीय स मि तi  Yथापना ग Lन का Lय स मि तi लाई लि खि त अनuरोध ग{मा का Lय 
स मि तi U अ�यन ग{र ३ म हi ना भि kमा Rekीय स मि तi  खो�8 वा नखो�8 
नi Lणयको जानकारी दi 8छ ।

२२.३ Rekीय स मि तi  रा <=ि य सम@वय प रi षद्को मातहतमा रह8  Rekीय K तi नi धi  
h8छ । 

२२.४ Rekीय स मि तi मा १ जना Rekीय स*योजक र आवjयक अनuसार अ@य 
सदYय Rekीय अ धi �शनवाट २ व Lषको लागी नi व} चि त h8छन् । Rekीय 
अ धi �शनवाट नi व} चि त hन नसxको ख[डमा रा <=ि य सम@वय प रi षद्को नi eदशन 
र Yवीक� तi मा आपसी सहम तi मा h8छ । Rekीय स*योजकको © सi यत रा <=ि य 
सम@वय प रi षद्को का Lयकारी सदYय सरह h8छ ।

२२.५ Rekीय स मि तi को आफc2 ब¡क खाता h8 छ2न, रा <=ि य सम@वय प रi षद्क± ब¡क 
खाता स*चालन h8छ 

२२.६ Rekीय स*यoजकU रा <=ि य सम@वय प रi षद्को पराम Lशमा आफcu Rekमा सभा, 
_ला, गो<ी तथा स*घको उधeYय Kा �ति को ला गi  वi भि @न si याकलाप आयोजना 
ग eनछ ।

२२.७ Rekीय स*योजकU रा <=ि य सम@वय प रi षद्को  सGचना, नi eदशन, का Lयsम 
आ दi को जानकारी Rekीय स मि तi लाई दi नu प eनछ ।

२२.८ Rekीय स मि तi को काम, क Lत`य र अ धi कार रा <=ि य सम@वय प रi षदU तो�8 
छ र यसको गठन ग eन र वi घटन ग eन अ धi कार रा <=ि य सम@वय प रi षदलाई h8छ 
।

दफा २३: महा अ धi Kशनह[ 

अ धi �शन तथा महाअ धi �शनहPमा अ धi �शनको सGचना पk तयार ग eन 
समयस]म स*घलाई तi Lनu प eन शu�क बuझाएका स]पG Lण सदYयहP सहभागी 
h8छ111न् । महा अ धi �शनको नi LणयहP सब2 अवYथामा सब2लाई लागG h8छ । 
महा अ धi �शनहP साधारण र असाधारण h8छन् । अ धi �शनहPमा मता धi कार 
भएका पदा धi कारी वा सदYयU अकo पदा धi कारी वा सदYयलाई मता धi कार 



भएका पदा धi कारी वा सदYयU अकo पदा धi कारी वा सदYयलाई मता धi कार 
अ ¢ति यारी पk दi न पाउ8छ । तर एक पदा धi कारी वा सदYयU एउटा भ@दा बढी 
मता धi कार दi न वा लि न स�8छ2न ।

दफा २४: साधारण तथा महा धi Kशन 

२४.१ साधारण अ धi �शन व Lषको १ पटक बोलाइ8छ । असाधारण महा धi �शन 
भ8 आवjयता अनuसार ज तi  पटक प नi  बोलाउन स कi 8छ ।

२४.२ साधारण महा धi �शनमा छलफलको वi षयहP का Lयकारी स मि तi  U तयार 
ग रi  तो�8छ । यYता छलफलका वi षयहP महा धi �शन बोलाएको सGचना पk मा 
उ�Uख hनu प eनछ । साधारण महा धi �शन बोलाएको सGचना पk स*घको 
महास चि वU अ धi �शन hनu भ@दा १५ दi न अ घि  पठाउनu प eनछ ।

२४.३ अ धi �शन बोलाएको सGचना पkमा उ�Uख भएका वi षयहPमा माk 
छलफल ग रi  नi Lणय ग Lनu प eनछ । नi LणयहP पा रi त ग Lन ५१% (सभासद) 
सदYयहPको उप Yथि तi  अ नi वा Lय h8छ ।

२४.४  सभामा उप Yथि त सदYयहPको बhमत नi Lणय मा@यता h8छ । एक 
सदYयU ओकo सदYयलाई मता धi कार पk दi न स�8छ ।

२४.५ रा <=ि य सम@वय प रi षदU ग{को si याकलापहPको मu�यwकन ग eन, नया� 
का LयsमहPको छलफल ग eन र अनuमोदन ग eन ।

२४.६ प रi षद्को अ�यRU �स ग{को न2 तi क K तi �दन, महास चि वको 
si याकलापको K तi �दन र कोषा�यRको आ थi क नी तi  र K तi �दन अनuमोदन ग eन 
।

२४.७  K�¬क २/२ व Lषमा का Lय स मि तi को ला गi  नया� नi व}चन गराउन नi व}चन 
आयोग गठन ग{र नi व}चन स]प@न ग eन ।

२४.८ K�¬क २/२ व Lषमा काठमाड²मा h8 स*घको वi O स]fलन तथा महा 
अ धi �शनमा भाग लि 8 K तi नi धi हP चयन ग eन ।

दफा २५: वi iष अ धi Kशन 



दफा २५: वi iष अ धi Kशन 

२५.१ का Lयकारी स मि तi U KYताव ग{मा वा ५१% पदा धi कारी वा प @जi क�त 
सदYयU माग ग{मा स*घको असाधारण महा धi �शन बोलाइ8छ असाधारण 
महा धi �शनको का Lय स*घको बi धान स*सोधन ग Lनu, स*घ वi घटन ग Lनu, समान 
उधejय भएको ओकo कuन2 स*घमा मि लाउनu अथवा यस2स*ग स]ब @धि त अ@य 
स*घहPको महा स*घ भि k आबy गराउनu र स*घमा असाधारण अवYथा आइप{मा 
सोको समाधान खो�नu माk h8छ  ।

२५.२ यYता असाधारण महा धi �शन स*घको अ�यRU २१ दi न अ घि  सGचना 
पk�ारा बोलाउनu प eनछ । 

२५.३ असाधारण महा धi �शनको ला गi  U खि एको पkमा छलफलको वi षयहP 
तथा बi धान स*सोधन ग eन उधejय भएमा स*सोधन h8 सब2 बuदाहP KYताव U खि नu 
प eनछ । अ धi �शनमा मता धi कार भएका घटीमा ५१% सदYय वा यYता सदYयको 
अ ¢ति यार पk Kा�त सदYयको उप Yथि तi  hनu प eनछ ।

२५.४ उप Yथि त सदYय वा पदा धi कारीU आफcो बाQक ओकo एक मता धi कार 
अ ¢ति यार पk भ@दा बढी मता धi कार h8छ2न । का Lयकारी स मि तi का पदा धi कारीU 
उप Yथि त सभासद्लाई उप Yथि त पu Yति का दYतखत (उप Yथि त) गराउ8छन् ।

२५.५ य दi  गणपuरक स*¢या (कोरम) नपu�मा १५ दi न प छि  पuन: असाधारण महा 
अ धi �शन बोलाई8छ । यसरी दो³ो पटक बो लि एको महा धi �शनमा ज तi सuक± 
स*¢यामा सभासद्को उप Yथि तi  वा अ ¢ति यार पk भएप नi  KYता वi त वi षयमा थi  
भएको नi Lणय मा@य h8छ ।

दफा २६: नi वGचन 

२६.१ K�¬क २/२ व Lषमा h8 का Lय स मि तi को नi व}चन र वi O स]fलन तथा 
अ@तर} <=ि य महा अ धi �शनमा भाग लि 8 K तi नi धi हPको नi व}चन स]प@न ग Lनको 
ला गi  का Lय स मि तi U एक स*योजक र २ जना सदYय रQको ३ सद Yसि य नi व}चन 



ला गi  का Lय स मि तi U एक स*योजक र २ जना सदYय रQको ३ सद Yसि य नi व}चन 
स मि तi  गठन ग eनछ ।

२६.२ नi व}चन स मि तi U का Lय स मि तi U दi एको जि ]fवारी अनuसार स*घको 
बi धानहP र आचार स* हi ताको पालना गद§ नi YपR नi व}चन स]प@न ग eनछ । 
नi व}चन स मि तi को स*योजक वा सदYयहP कuन2 प नi  पदको उfदवार hन स�8छ2न 
तर मतदान ग Lन र अ@तर} <=ि य K तi नi धi  hन भ8 यो�य h8छन् ।

२६.३ अ@तर} <=ि य सम@वय प रi षद्को ला गi  K तi नi धi  सदYय, रा <=ि य सम@वय 
प रi षद्को का Lयकारी पदा धi कारीहP र स]पG Lण सदYयहP एव* वi O स]fलन तथा 
अ@तर} <=ि य महा अ धi �शन मा भाग लि 8 K तi नi धi हP महा अ धi �शनमा प @जi क�त 
सदYयहP �ारा नi व} चि त h8छन् ।

२६.४ अ@तर} <=ि य सम@वय प रi षद्को सदYय र रा <=ि य सम@वय प रi षद्को 
अ�यR  पदमा उfदवार hन रा <=ि य तथा अ@तर} <=ि य सम@वय प रi षद्को कuन2 प नi  
पदमा घटीमा एक का Lयकाल काम ग{को अनuभव hनu प eनछ ।

२६.५ का Lय स मि तi को नi व}चन h8 मि तi U १ म हi ना अ घि | खि  प @जi क�त सदYयता 
वi तरण भएप नi  ती सदYयहPU नi व}चनमा उfदवार व@न र मतदान ग Lन स�8 
छ2नन् तर महा अ धi �शनमा भाग लि न भ8 यो�य h8छन् ।

२६.६ नi व}चनको सi ल सi लामा य दi  कuन2 पदमा उfदवारी नप{मा अ@तर} <=ि य 
सम@वय प रi षद्को K तi नi धi  सदYय , अ�यR र महा स चि व पद बाQक अ@य पद 
नया� का Lय स मि तi U मनोनय �ारा पG तi   ग eन । अ@तर} <=ि य सम@वय प रi षद्को 
K तi नi धi  सदYय, अ�यR  र महा स चि वको हकमा भ8 नया� का Lय स मि तi U पuन: 
नi व}चनको आयोजना ग{र पद पG तi   ग eनछ ।

२६.७ नi व}चन Kयोजनको ला गi  का Lय स मि तi U नi व}चन स मि तi लाई प @जi क�त 
सदYयहPको नामावली र आवjयक अ@य कागज पk समय¦ उपल ध गराउ8छ 
र ह{क पदको ला गi  ला¯e उfदवारी शu�क प नi  तो�8 छ ।

२६.८ का Lय स मि तi U तोxको दi नमा नi व}चन स]प@न ग Lनको ला गi  नi व}चन 
स मि तi U अपनाउनu प eन K si या ; मतदाता नामावली Kकाशन, उfदवारहPको 



स मि तi U अपनाउनu प eन K si या ; मतदाता नामावली Kकाशन, उfदवारहPको 
उf�ारी दत}, उf�ार वा मतदाताको दावी वi रोध, उf�ारी फi त}, उf�ारको 
अ @ति म नामावली Kकाशन आ दi को समय ता लि का उ चि त समय भि k सा Lवज नi क 
ग Lनu प eनछ  ।

२६.९ स*घको बi धान, नi यमावली एव* आचार स* हi ताको पलानागद§ नi व}चन 
स]व @धि  नी तi - नi यम नi म}ण ग रi  लागu ग Lन नi व}चन स मि तi  पG Lण Yवत@k h8छ  । 
नi व}चन स मि तi को नi Lणय अ @ति म नi Lणय h8छ ।

२६.१० महा अ धi �शन तथा नi व}चन का Lयsममा अ@तर} <=ि य सम@वय प रi षदU 
तोxको K तi नi धi को सfत उप Yथि तi  h8छ  । नi व}चनको मत गणना प´ात 
नi व}चन स मि तi को सयoजकU मत घोषणा सा Lवज नi क ग eनछ र बi जयी 
अ�यRलाई पदको गोप नi यताको शपथ �हण गराउ8छन् । शपथ �हण भएप छि  
बi ज यi हPU का Lय भार सहमा�8 छ । शपथ �हण भई Kमाण पk वi तरण भए 
प´ात नi व}चन स मि तi  Yवत: भ*ग h8छ ।

दफा २७: आ#त रi क नi यम 

का Lय स मि तi U स*घको आ@त रi क नi यमावली तयार ग रi  लागu ग Lन स�8छ । यYतो 
नi यमावली महा अ धi �शनU अनuमोदन ग Lनu प eनछ ।

दफा २८: स4घको : तi क चि #ह 

यस स*घमा ग2र आवासीय 8पाली स*घको K तi क चि @ह hनuको साथ2 प हi लो 
का Lयकारी स मि तi U छा8र लागu ग{को आफc2 ओकo K तi क चि @ह प नi  h8छ ।

दफा २९: स4घको वi घटन 

असाधारण महाअ धi �शनमा मता धi कार भएका घटीमा ७५% सदYयहPU स*घको 
वi घटनमा मत Kकट ग{मा स*घ वi घटन h8छ। य दi  स*घ वi घटन भएमा स*घको 
स]पG Lण स]प mि  Kा थi मि कता sम अनuसार नi ]न स*घलाइ  दi इ8छ  

ग2र आवासीय 8पालीस*घ, अ@तर} <=ि य सम@वय प रi षद्लाई, Ce@च नi यम कानGन 
अनuसार h8छ ।



अनuसार h8छ ।

(नोट: यो )पाली भाषाको वi धानमा कuन2 वi षयमा वा शlदा Iथमा फरक मत वा 
Uयmया भएमा !e#च भाषाको वi धानलाई मqल आधार मा नi )छ ।)

अनuसqची १: स4घको शपथ

म स�य नi £ापG Lवक एव* वi �कपG Lवक शपथ लि @छu कi  ग2र आवासीय 8पाली स*घको 
यो बi धान र यसको अ धi नमा ब@8 नi यम उप नi यमहPको साथ2 Cा@सको स*घ 
स*गठन ऐन १९०१ को पालना ग eनछu । म क हi �य2 प नi  वi धानU मलाई दi एको 
अ ¢ति यारीको �PKयोग ग Lन एव* पदको गोप नi यता भ*ग ग eन का Lय ग eन छ2न । म 
ग2रआवासीय 8पाली स*गको मG�य र मा@यताहPलाई सदा सवoक�<ताकासाथ 
आ�मासाथ ग eन fरो K तi वदतालाई अ भि `यm ग Lदछu ।

यो मसौदा नi म}ण उपस मि तi  २०१५ : स*योजक - ह रi हर अय}ल, सदYयहP - मि न 
बहा�र जि सी, घनjयाम पौडeल, सuब Lण बi sम हमाल, भ�त बहा�र वा�U, Ce@च 
भाषामा नi Lमल अय}ल �ारा अनuबाद का Lय भइरQकोछ । 


