!ा#समा ब'e )पाली तथा )पाली मuलका
ग2र )पाली स4घ !ा#सको iबधान
(२००६ र २०१५ को स*शोधन सiहत )
(	
  ग2र आवासीय 8पाली स*घ, राि<=य सम@वय पiरषद Cा@सको
Ce@च भाषाको मGल iबधानको 8पाली भाषा अनuiदत iवधान)
:;तावना: 8पालको iवकास र Kवधनमा
L
Mवा पuराउन, iवOका iविभ@न
मuलuकहPमा बसोवास गiररQका ग2रआवासीय 8पालीहPको iहतको पRपोषण गनL
स*गiठत PपU अिघ बढ्नका लाiग इYवी सन् २००३ मा ल[डनमा स]प@न
ग2रआवासीय 8पालीहPU एक _लामा `यापक छलफल भइ आफcो
गiतiवiधहPलाई सम@वय एव* स*चालन गनL आधारभGत मानव अiधकारKiत
Kiतवद् एक िज]fवारी सYथाको गठन hनu पनe अवjयकतालाई मनन गiर एक
Yवत@k, ग2र नाफामuलक, ग2र राजनीiतक, ग2र सरकारी, िचरYथायी, एक स*घको
Pपमा Yथाiपत ग2रआवासीय 8पाली स*घको बlहmर दायरा िभk रही Cा@समा
iवiवध गiतiवiध स*चालन गनL इYवी सन् २००६ रािYnय सम@वय पiरषद गठन
भएको अiKल मiहनामा ओpरिभिलएमा स]प@न _लाको iनणय
L बमोिजम राि<=य
सम@वय पiरषद गठन एव* स*चालनका लाiग यो iबधान बनाई लागG गiरएको छ ।

दफा १: नामकरण
यो स*घ १ जuलाई १९०१ को कानGन र १६ अग< १९०१ को सरकारको iनणयको
L
अiधनमा

रही, यो iवधान अनuसार ब8का प@risत 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 सwxiतक 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 iन]न
रQको छ I	
  
२.१ Cा@समा बसोबास गनe 8पाली समuदाय र 8पालको िमk Ce@च समuदायस*ग
िमkता अिभबliद गनe I
२.२ Cा@समा 8पाललाई िचनाउ8 I	
  
२.३ 8पालको आiथक तथा Kाiबiधक Kगiतको iनिमm काम ग{को iब|शमा
Yथाiपत 8पाली स*घ-स*Yथा र अ@तर}ि<=य स*घ स*YथाहPस*ग iनकट ग2र आवासीय
8पाली स*घ (NRNA)	
  तथा यसको अ@तर}ि<=य सम@वय पiरषद (ICC)	
  स*ग iब~ष
सहकायL गनe I	
   	
  ग2र आवासीय 8पाली स*घ iब|शमा बue 8पालीहP र 8पाली मGलका
iब|शीहPलाइ एकikत गiर काम गनe 8पाली कानGनको अiधनमा Yथापना भएको
स*घ हो I	
  
२.४ Cा@समा बue 8पालीहP र Ce@चहPको अनuभवको मा€यमबाट Ce@च •ान र
िशपलाई 8पालीको iहतमा लगाउन वातावरण iसजना
L गनe तथा मद्त गनe I	
  
२.५ नया‚ँ पuYताका ग2र आवासीय 8पालीहPलाई 8पालको सिम]यमा राखन
iवiवध गiतiबiध गनe I	
  
२.६ माiथका उyejयहP Kाि…तलाiग स*Yक†iतक , पर]परागत , साiहiतक र आiथक
Pपमा कायsमहP
L
आयोजना गनe I	
  

दफा ३: :धान कायGलय
३.१ एन आर एन ए, एन सी सी Cा@सको Kधान काय}लय ९३३०० ओpरिभिलए
सहरको १२२ न]बरको Uवपो‡ड {शोiसयर ग‡लीको चौथो तलाको दाiह8
‰लाटमा रQको छ I	
   १६ मई २००९ को स*घको असाधारण महाiधpशनU पाiरत
गiर 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 महाiध‹शनU पाiरत गiर 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 कायकारी
L
सिमiतको (CA)	
  iनणयU
L
•iरस अŽल
(L'Ile	
  de	
  France)	
  िभkको कuन2 पiन सहरमा Yथा@तरण गनL स•8छ I	
  तर यYतो
iनणय
L •यसपिछ h8 महा‹शनबाट अनuमोiदत hनu पनछ
e I	
  

दफा ४: स4घको कायकाल
I
यो स*घको कायकाल
L
(आयu) अiसिमत छ I	
  

दफा ५: स4घमा :Kश तथा आबCNा
Cा@समा ‘इ वषL भ@दा बढी समय बसोबास गनe १८ वषL उfर पu“का 8पाली र
8पाली मuलका ग2र 8पालीU

यो स*घमा iन]न अवYथामा सदYयता ”हण गनL

स•8छन् I	
  
	
  ५.१ यो स*घको iसदा@त, iबधान र आचार स*iहतालाई आ•मासात् गiर प*जीक†त
सदYय hन चाह8 `यिm I
५.२ 8पाल सरकारको कामको iसलiसलामा Cा@समा बसोबास गनe 8पालीहP यो
स*घमा आबद् hन स•8 छ2नन् I
५.३ स*घको सदYयता माग गनL वा नiवकरणको माग गनको
e सदYयता Yवीकार गनe
वा अYवीकार गनe अiधकार कायकारी
L
सिमiतलाई माk h8छ I
५.४ सदYयता माग वा नiवकरणको माग Yवीकार वा अYवीकार ग{को जानकारी
कायकारी
L
सिमiतको पदाiधकारीU स]बि@धत `यि•तलाई iद8छ l	
  सदYयता
Yवीकार भई सदYयता शu‡क बuझाएको अवYथामा स*घU स]बि@धत सदYयलाई
सदYयता पk iद8छ l	
  

दफा ६: स4घको बनोट
स*घमा iन]न अनuसारका सदYयहP h8छन् l	
  

६.१ साधारण सदYय : ‘ई वषL व@द बढी बसोबास गनe 8पाली नागiरक वा 8पाली
मuलका iब|शी नागiरक स*घका साधारण सदYय h8छन् l	
  
६.२ पि`जक†त सदYय : साधारण सदYय भएपिछ तोiकएको शu‡क iतरी सदYय
Kा…त गनe `यि•तहP पि`जक†त सदYय h8छन् l	
  
६.३ Kारिभक सदYय : ‘ई वषL भ@दा कम समय Cा@समा बसोबास ग{को 8पाली
नागiरक वा 8पाली मuलका iब|शी नागiरक स*घका Kारिभक सदYय h8छन् l	
  
यYता सदYयहPU स*घको सब2 isयाकलापहPमा भाग िलन पाउ8छन् तर राि<=य
सम@वय पiरषद वा अ@तर}ि<=य सम@वय पiरषदको कuन2 iनव}िचत h8 पदको लाiग
उf–ार hन र मतदान गनL पाउ8 अiधकार h8 छ2न l	
  
६.४ स]ब— सदYय : 8पालीलाई सहयोग र Kवधन
L गनL चाह8 ग2र8पाली मuलको
`यि•त वा स*Yथा स*घको स]ब— सदYय h8छ l	
  यYता सदYयहPU स*घको सब2
isयाकलापहPमा भाग िलन पाउ8छन् तर राि<=य सम@वय पiरषद वा अ@तर}ि<=य
सम@वय पiरषदको कuन2 iनव}िचत h8 पदको लाiग उf–ार hन र मतदान गनL
पाउ8 अiधकार h8 छ2न l	
  
६.५ मानाथL सदYय : Cा@समा रQको ग2रआवासीय 8पालीको हकiहत स*रRणमा
तथा 8पालको iवकाशमा उ‡U˜नीय योगदान पuराएका `यि•तहPलाई मानाथL
सदYयताकालाiग	
  राि<=य	
  सम@वय	
  पiरषदको	
  iसफाiरसमा	
  अ@तर}ि<=य	
  सम@वय	
  
पiरषदU	
  मानाथ	
  L सदYय	
  Kदान	
  गनछ	
  
e l	
  यYता सदYयहPलाई स*गको कuन2 पiन
iनव}चनमा मतदान गनe र उ]fदवार h8 अiधकार h8छ2न l	
  

दफा ७: सद;यता शuRक
चालu वषको
L वाiषक सदYयता शu‡क रकम KiतवषL कायकारी
L
सिमiतU तो•8छ र
राि<=य सम@वय पiरषदU पि`जक†त सदYयहPको iववरण र तोxको सदYयता
शu‡क तोxको समयमा अ@तर}ि<=य सम@वय पiरषदमा पठाउनu पनछ
e l	
  

दफा ८: सद;यताको समाTती, कतUय
I र अiधकार

iन]न अवYथामा यो स*घको सदYयता समा…त h8छ:
८.१ रािजनामा iदएमा
८.२ मl•यu भएमा
८.३ स*घ खा{ज वा iबघटन भएमा
८.४ कायकरी
L
सिमiतU तोxको समय िभk तोxको शu‡क नबuझाएमा ।	
   स*घको
iहत iवपरीत, कuन2 पiन काम ग{को वा गनL लगाएको भ@8 िलिखत उजuरी आएको
अवYथामा, सो को Yपि<करण iदन नसxको हकमा, कायस
L िमiतको वhमतU
iनणय
L ग{मा iनजको प*जीक†त सदYयता वदर h8छ ।
८.५ K™क सदYयहPको अiधकार र उmरदाiय•व `यि•तगत h8छ र अ@य
`यि•तमा हYता@तरणयोšय h8छ2न l
८.६ यस iबधान, ग2रआवासीय 8पाली स*घका iबधान र राि<=य सम@वय पiरषद्का
अ@य iनणयहPको
L
पालना गनuL र स*घको उ|YयहP Kाि…तका लाiग आफcu
अiधकतम सामथको
L Kयोग गनuL ह{क सदYयहPको कत`य
L h8छ l	
  
८.७ पi@जक†त सदYयहPलाई राि<=य महाiधpशन र अ@तर}ि<=य महाiधpशनमा
भाग िलन पाउ8 तथा मतदान गनe हक h8छ l	
   तर उनीहPलाई अ@तर}ि<=य
सम@वय पiरषद्को iनब}िचत h8 पदमा र राि<=य सम@वय पiरषद्को अ€यR पदमा
उfदवार h8 हक h8 छ2न l	
   यी पदहPमा उfदवार hन घटीमा एक कायकाल
L
राि<=य एव* अ@तर}ि<=य पiरषदमा कायL ग{को अनuभव hनu पनछ
e l	
  	
  
दफा ९: स4घको आiथक Yोतह[ र कोषह]
स*घको आiथक œोतहP र कोषह• iन]न अनuसारका छन् :
९.१ शu‡क iतनuL पनe सदYयहPU iत{को शu‡कहP
९.२ राžय तथा सरकारी iनकायहP र स*घ स*गठनहPको अनuदान सहयोग

९.३ œम तथा कuन2 बYतu वा साम”ी सहयोग तथा अनuदान
९.४ स*घको iविभ@न कायsमहPबाट
L
Kा…त मuनाफा तथा स*घU Ÿवा iदए बापत
पाउ8 Ÿवा शu‡क र स*घको सर-समान तथा स]पिm iबsीबाट h8 आय
९.५ बाiषक बrटबाट बचत भई आएको बचत
९.६ स*घको दाiय•वको रकमको याज र अ@य स]पिmको आ]दानी
९.७ कानGनU म@यता iदएको अ@य आiथक œोतहP
९.८ स*घको नाममा ब¡क वा iबिmय स*Yथामा खाताहP खोिल8छ र कोषा€यRको
हYताRर अiनवायL h8 गiर स*घको अ€यR वा महा सिचवको सयu*•त हYताRर
दारा स*चालन h8छ l	
  
९.९ आवjयक प{मा राि<=य सम@वय पiरषदU Uखा परीRक iनयum गiर वाiषक
Pपमा Uखा परीRण गराउ8छ र सो परीRणको Kiतpदन महाअiधiव~नमा •श
गiर अनuमोदन गनe र अ@तर}ि<=य सम@वय पiरषदलाई जानकारी गराउ8 छ l
९.१० राि<=य सम@वय पiरषदको आय`ययको iववरण Cा@सको स*घ स*Yथाको
Uखा Kणाली बमोिजम रािख8छ l

दफा १०: कायकारी
I
सिमiत - राि`aय सम#वय पiरषद (C.A.)
१०.१ यो स*घको उ|jयहP काय}@वयन गनe काम महाअiधiव~नबाट २/२ वषको
L
लाiग iनव}िचत ११ |िख २१ जना पदाiधकारी तथा सदYय भएको कायकारी
L
सिमiतU गनछ
e l	
   आगामी कायकारी
L
सिमiतको स*¢या कiतजनाको h8 भ@8
iनणय
L स*घको पi@जक†त सदYय स*¢या तथा isयाकलापको आधारमा पदमum h8
कायकारी
L
सिमiत U iनणय
L गनe छ l
१०.१.१ राि<=य सम@वय पiरषदको गठन |हाए अनuसारको h8छ :
अ€यR - १, उपा€यR - २, महासिचव -१, सिचव -१, कोषा€यR - १, सहकोषा€यR -१, आवjयक ठा8मा Kब•ता (मनोiनत) - १, मiहला स*योजक -१,
यuवा स*योजक -१, सदYयहP -४, कायस
L िमiत बाट मनोiनत सदYय - २

दफा ११: कायकारी
I
सिमiतको (राि`aय सम#वय पiरषदको ) काम

दफा ११: कायकारी
I
सिमiतको (राि`aय सम#वय पiरषदको ) काम
कतUय
I र अiधकार:
११.१ आवjयक प{मा कायकारी
L
सिमiतU १ वषको
L
लाiग आफcो कायकाल
L
बढाउन स•8छ l यसो ग{मा यसपिछ h8 अiध‹शनबाट यो iनणयको
L
अनuमोदन
hनuपनछ
e l
११.२ iवiवध iवषयमा iविभ@न कायहP
L
स]पादन गनL कायकारी
L
सिमiतU उपसिमiत बनाउन स•8छ l
११.३ कारणवश कायकारी
L
सिमiतको कuन2 पदाiधकारी वा सदYय पदiरm भएमा
कायकारी
L
सिमiतU मनोनय बाट iरm Yथान KGim गनछ
e l यसiर मनोनयन भएका
पदाiधकारी वा सदYयको कायकाल
L
साiबकमा बा‚की रQको कायकाल
L
माk h8छ
l
११.४ बhमत स*¢यामा कायकारी
L
सिमiतका पदाiधकारी वा सदYयहPU पदबाट
रािजनामा iदएमा कायकारी
L
सिमiतमा बा‚की रQका पदाiधकारी तथा सदYयहPU
तीन मiहमा िभkमा असाधारण अiध‹शनको आयोजना गiर, iनव}चनदारा
कायकारी
L
सिमiतलाई पGणता
L iद8छन् । यसiर पGणता
L पाएको कायकारी
L
सिमiतको
पदावiध बा‚की रQको समय माk h8छ ।
११.५ अ@तर}ि<=य सम@वय पiरषद (ICC) मा Kiतiनiध•व गनL यस राि<=य
सम@वय पiरषद्को महाअiध‹शनबाट iनव}िचत अ@तर}ि<=य सम@वय पiरषद
सदYयU यो स*घ (NCC ) र ग2र अबiसय 8पाली स*घ (ICC) बीच सम@वय
कत}को भGिमका iनव}ह गनछ
e ।
११.६ कायकारी
L
सिमiतU स*घको iविभ@न सभा, स]fलन तथा कायsमहP
L
तयार
गiर स*चालन गनछ
e । कायकारी
L
सिमiतU राि<=य, Rekीय तथा अ@तर}ि<=य सभा,
स]fलन, गो£ीहP आयोजना गiर भाग िल8छ ।
११.७ चालu कायकारी
L
सिमiतको पदावiध समा…त hन अगाव2 नया‚ कायकारी
L
सिमiतको iनव}चन तयार गiर iनव}चन गराउ8छ । आवjयक ठा8मा iनव}चन

सिमiतको iनव}चन तयार गiर iनव}चन गराउ8छ । आवjयक ठा8मा iनव}चन
आयोग गठन गनL स•8छ ।
११.८ राि<=य सम@वय पiरषदU योšयता पu“का `यि•तलाई Kमuख स*रRक /
स*रRक र स‡लाहकार हP मनोiनत गनछ
e ।
११.९ राि<=य सम@वयU प*जीक†त

सदYयता जारी गनe छ र सोको iववरण र

तोxको शu‡क अ@तर}ि<=य सम@वय पiरषद मादािखल गनe छ ।
११.१० राि<=य सम@वय पiरषद कायL सिमiतU स*चालन ग{को र गनe
iकयकलापहPको
L
अधL वाiषक iववरण अ@तर}ि<=य सम@वय पiरषद सदYय माफत
¤
Rekीय सयoजकलाई पठाउनu पनछ
e ।
११.११ राि<=य सम@वय पiरषद कायL सिमiतU अ@तर}ि<=य महाiधpशन तथा iवO
स]fलनमा उपिYथत hन दत} भएका प*जीक†त सदYयहPको iववरण समय¦
अ@तर}ि<=य सम@वय पiरषदको सिचवालयमा पठाउनu पनछ
e ।
११.१२ राि<=य सम@वय पiरषद कायL सिमiतU iवधानको पालना गद§ |श िभk
Rekीय वा Yथानीय सिमiतहP गठन गन,e iतनीहPलाई iनदशन
e
जारी गनe र
iबघटन गनछ
e ।

दफा १२: कायकारी
I
सिमiत (राि`aय सम#वय पiरषद ) को ब2ठक:
१२.१ कायकारी
L
सिमiतको ब2ठक घटीमा वषको
L ‘ई पटक बueछ । कायकारी
L
सिमiतU आवjयक ठा8को अ@य कuन2 पiन समय र कायकारी
L
सिमiतको २५%
पदाiधकारी वा सदYयU ब2ठकको माग ग{मा ब2ठक बueछ । महासिचवU िलिखत
पk–ारा ब2ठक बोलाउ8छन् ।
१२.२ ब2ठकको iनणय
L मा@य hनको लाiग ५१% पदाiधकारी वा सदYय उपिYथत
hनuपनछ
e ।
१२.३ ब2ठकमा उपिYथत स*¢याको बhमतको आधारमा iनणय
L मा@य h8छ । मत
बराबर भएमा अ€यRको मत iनण}यक मत h8छ ।
१२.४ कuन2 अकo पदाiधकारी वा सदYयलाई अiधकार K•यायोजन गiर मत Kकट

१२.४ कuन2 अकo पदाiधकारी वा सदYयलाई अiधकार K•यायोजन गiर मत Kकट
गनL सiक8छ तर एक सदYयU एक भ@दा बढी K•यायोिजत मत िलन iदन र Kयोग
गनL स•8छ2न । यYतो अiधकार K•यायोजन पk यस2 स*घको कायकारी
L
पदाiधकारी वा सदYयलाई माk iदनu-िलनu पनछ
e ।
१२.५ कuन2 पiन पदाiधकारी वा सदYय iवना सGचना लगातार ३ ब2ठकमा भाग
निलएमा Yवत: रािजनामा ग{ सरह भइ पद मu•त h8छ ।
१२.६ २५% पदाiधकारीU वा सदYयहPU ब2ठक बोलाउन िलिखत अनuरोध ग{को
अवYथामा बाQक सामा@य अवYथामा ब2ठकको छलफलको iबषय र कायता
L िलका
अ€यRस*ग परामशL िलई महासिचवU iनणय
L गनछ
e ।
१२.७ ग2र आवासीय 8पाली स*घ, अ@तर}ि<=य सम@वय पiरषद सदYयहPको पद
`यवYथा भएको अवYथा र iनज/iनजहP कायकारी
L
सिमiतमा आबyद छ2नन् भ8
iनज/iनजहPलाई कायL सिमiतको ह{क ब2ठकमा आम@kण गनuL पनछ
e ।
१२.८ कायकारी
L
सिमiतको ब2ठकमा छलफल h8 कuन2 iवषयमा कuन2 iव~ष
`यि•तU Kकाश पानuL पनe भएमा •यYता `यि•तलाई स‡लाहकारको Pपमा ब2ठकमा
बोलाउन सiक8छ ।
१२.९ ब2ठकहPको छलफल र iनणयहPलाई
L
िलiपबy (माइ8ट) गiर8छ र •यसमा
अ€यR र महासिचवU दYतखत गनछन्
e
।

दफा १३: अcयd
१३.१ अ€यRU कायकारी
L
सिमiतको र मह अiध‹शनहPको iनणय
L काय}@वयन
गनe गराउ8 र स*घको कायL सuचाPPपU स*चालन गनछ
e ।
१३.२ नागiरक समाजमा तथा ब2धाiनक कायहPमा
L
स*घको Kiतiनiध•व अ€यRU
गनछन्
e
। अ€यRU कायकारी
L
सिमiतको Yवीक†iत िलएर स*घको भलोकोलाiग
आवjयक प{मा @यायालयमा KiतरRाको iनिमm आवjयक कदम चा‡8छन् ।
अ€यRको ©iसयतU अiपल गनe अiधकार iनजमा iनiहत छ ।
१३.३ अ€यRU सब2 Kकारका अiध‹शनहP बोलाउ8छन् र सब2 Kकारका

१३.३ अ€यRU सब2 Kकारका अiध‹शनहP बोलाउ8छन् र सब2 Kकारका
अiध‹शनहP र ब2ठकहPको अ€यRता गनछन्
e
।
१३.४ अ€यRU स*घको नाममा कuन2 पiन ब¡क वा iबिmय स*Yथामा च‡ती वा बचत
खाता खो‡8 र स*चालन गनe कायL गनL एव* गराउ8छ । iनजU खाता खो‡8,
स*चालन गन,e दYतखत गन,e iवल iतन,e Yवीक†iत iद8, खातामा ज]मा गनe आiद
iहसाब iकताब स]ब@धमा दYतखत गनछ
e ।
१३.५ माiथ उ‡Uख ग{को आiथक स]बि@ध कuन2 कायL कायकारी
L
सिमiतको कuन2
पदाiधकारी वा सदYयलाई अiधकार हYता@तरण गनL स•8छन् ।
१३.६ माiथ r `यवYथा भएपiन अ€यR बाQक अPU @यायालय स]बि@ध गनe
कuन2 काममा Kiतiनiधªव गनL कायकारी
L
सिमiतU iनणय
L गiर अiधकार पाएको
पदाiधकारी वा सदYय hनuपनछ
e ।
१३.७ आवjयक ठा8मा अ€यRU कायL सिमiतको सफiरसमा १ जना Kव•ता, २
जना थप कायकारी
L
सदYय मनोiनत गनL स•8छन् ।

दफा १३.८ उपाcयd:
‘ई जना उपा€यR कायरत
L
भएको अवYथामा iनव}चनमा बढी मत Kा…त
ग{कालाई वiरYठ माiन8छ । सवस]मत
L
वा मनोनय–ारा iनव}िचत अवYथामा भ8
स*घमा Ÿवा ग{को पद र समयको अधारमा अ€यRU मय}दा sम कायम गनछ
e ।
१३.८.१ स*घको iबधान वा कायकारी
L
सिमiतU अ@यथा iनणय
L ग{ बाQक सामा@य
अवYथामा अ€यRको अनuपिYथiतमा वा पद iरm भएको अवYथामा अ€यRको
स]पGणL अiधकार, कत`य,
L
काम तथा दाiय•व वiरYठ उपा€यRU ”हण गनछन्
e
।
१३.८.२ सामा@य अवYथामा उपा€यRU स*घको isयाकलाप सuचाP PपU स*चालन
गनe अ€यRको स]पGणL काम, कत`य
L र िज]fवारीलाई पGरा गनL साथ iद8 तथा
सहयोगी भGिमका iनव}हा गनछन्
e
।

दफा १४: महासिचव
१४.१ महासिचवको मह काम कत`य
L
स*घको iविभ@न पkाचार गनu,L अिभUख

१४.१ महासिचवको मह काम कत`य
L
स*घको iविभ@न पkाचार गनu,L अिभUख
रा¢नu, स]पGणL Kशासनीक कायL स]पादन गनuL h8छ ।
१४.२ आiथक कायL बाQक स*घको ब2ठकहP तथा अiध‹शन-महाiध‹शनहPको
कायL iववरण-iनणय
L (माई8ट) U¢नu तथा स*घको Uखापढी गनuL र Kशासiनक
अिभUख ‘PYत रा¢नu महासिचवको कायL h8छ ।
१४.३ महासिचवU १ जuलाई १९०१ को कानGनको दफा ५ र १६ अगYत १९०१ को
सरकारी iनणय
L (decret) U तोकको दफा ६ र ३१ अनuसारको रिज<र पuिYतका
Kयोग गनछ
e ।
१४.४ स*घमा कमचारीहP
L
iनयum भएको अवYथामा iनजहPलाई iनदशन
e
iद8 र
iनजहPको कायL `यवYथापन गनe मह सिचवको कायL h8छ ।

१४.५ सिचव
१४.५.१ स*घको iवधानU वा कायकारी
L
सिमiतU अ@यथा iनणय
L ग{को अवYथामा
बाQक महासिचवको अनuपिYथiतमा वा पद iरm भएको अवYथामा महासिचवको
स]पGणL काम, कत`य,
L
अiधकार एव* दाiय•व सिचवको िज]मामा h8छ ।
१४.५.२ सामा@य अवYथामा सिचवU स*घको isयाकलाप सuचाP PपU स*चालन
गनL महासिचवको स]पGणL काम तथा दाiय•व तथा िज]fवारीलाई पGरा गनL साथ iद8
तथा सहयोग भGिमका iनव}हा गनछन्
e
।

दफा १५ कोषाcयd
१५.१ स*घको आiथक काम कारबाही कोषा€यRको कायL तथा दाiय•व h8छ ।
अ€यRको {ख |खमा iनजU स*घको आ]दानी बu«8 र खचL गनe कायL गनछन्
e
।
१५.२ कोषा€यRU स*घको स]पGणL आiथक कारोबारको iनयिमत Uखा रा¢8छन् र
स*घको iवधानमा उ‡Uख भए अनuसार स]पGणL iहसाव महाiध‹शनमा •श गनछन्
e
।
१५.३ कोषा€यRU स*घको नाममा कuन2 पiन ब¡क वा iविmय स*Yथामा च‡ती तथा
बचत खाता खो‡8 र स*चालन गनe कायL गनL तथा गराउ8छन्, iनजU खाता खो‡8,

बचत खाता खो‡8 र स*चालन गनe कायL गनL तथा गराउ8छन्, iनजU खाता खो‡8,
स*चालन गन,e दYतखत गन,e iबल iतन,e आ]दानी िल8, Yवीक†iत iद8, खातामा
रकम ज]मा गनe आiद आiथक काम गनछन्
e
।

१५.४ सह कोषाcयd
१५.४.१ कोषा€यRको अनuपिYथiतमा वा पद iरm अवYथामा स*घको iवधानU वा
कायकारी
L
सिमiतU अ@य `यवYथा नग{को अवYथामा कोषा€यRको स]पGणL कायL
र दाiय•व सह कोषा€यRU बहन गनछन्
e
।
१५.४.२ सामा@य अवYथामा सह कोषा€यRU स*घको आiथक isयाकलाप सuचाP
PपU स*चालन गनL कोषा€यRलाई हर KकारU साथ iदई सहयोगी भGिमका iनव}ह
गनछन्
e
।

दफा १६: :वfNा
कायL सिमiतU आवjयक ठा8मा कायL सिमiत वाट वा पi@जक†त सदYय म€¬
वाट एकजना Kव•mा मनोiनत गनL स•8 छ । Kव•mा पदाiधकारी पद h8छ ।
१६.१ कायL सिमiतको नीiत र काम कारबाही बा{ पiरषद्को दlि<कोण सावज
L iनक
गनe ।
१६.२ कायL सिमiत र स*चार मा€यम वीच सम@वय गनe कायL सिमiतको iविभ@न
गiतiवiधको सGचना Kवाह गनe गराउ8 ।
१६.३ आचार स*iहताको पालना गद§ कायL सिमiत तथा अ€यRU तोxको अ@य
कामहP गनe ।

दफा १७: मiहला स4योजक
मiहला स*योजक महाiध‹शनवाट iनव}िचत पदाiधकारी पद h8छ । Cा@स िभk
वसोवास ग{को ग2र आवासीय 8पाली मiहलाहPलाई स*योजन गद§ 8पाल र
8पालीहPको iहतकोलाiग स*जाल iनम}ण गनuL मiहला स*योजकको काम h8छ ।
१७.१ Cा@स िभk वue ग2र आवासीय 8पाली मiहलाहPको सव2 Kकारको हक iहत
र अiधकार Kाि…तको लाiग सहयोगी भGिमका iनभाउ8 । यसकालाiग आवjयक

र अiधकार Kाि…तको लाiग सहयोगी भGिमका iनभाउ8 । यसकालाiग आवjयक
iवषयहPमा _ला, ब2ठक, कायशाला,
L
तािलमको आयोजना गनe ।
१७.२ मiहला स]बि@ध अधL वाiषक र वाiषक कायL तािलका एव* योजना बनाई
राि<=य सम@वय पiरषदको ब2ठकबाट अनuमोदन गनe र अ@तर}ि<=य सम@वय पiरषद
मiहला स*योजकलाई जानकारी iद8 ।
१७.३ आचार स*iहताको पालना गद§ कायL सिमiतU तोxको अ@य कायहP
L गनe ।

दफा १८: यuवा स4योजक
यuवा स*योजक महाअiध‹शनवाट iनव}िचत पदाiधकारी पद h8छ । Cा@स िभk
वसोवास ग{को ग2र आवासीय 8पाली यuवाहPलाई स*योजन गद§ 8पाल र
8पालीहPको iहतकोलाiग स*जाल iनम}ण गनuL यuवा स*योजकको काम h8छ । यuवा
भ@नाU ४० वषL उfर ननाघeका मiहला वा पuPष ‘व2लाई स]झनu पनछ
e ।
१८.१ कायL सिमiतमा भाग िलद2 iव~षत यuवाहP र १८ वषL भ@दा मuiनका नया‚
पuYताका ग2र आवासीय 8पालीहPलाई 8पाल र 8पाली समuदाय Kiत आYथावान
बनाउन iविभ@न सभा, गो<ी, कायशाला,
L
तािलम तथा ˜लकuद आiदको आयोजना
गनe ।
१८.२ माiथको iवषयहPलाई पGरा गनL अधL वाiषक र वाiषक कायL योजना तयार
गiर कायL सिमiतको Yवीक†iत िल8 र सोको जानकारी अ@तर}ि<=य यuवा
स*योजकलाई iद8 ।
१८.३ आचार स*iहताको पालना गद§ कायL सिमiतU तोxको अ@य कामहP गनe ।

दफा १९: iनवGिचत तथा मनोiनत सद;य
राि<=य सम@वय पiरषद Cा@सको कायL सिमiतमा ४ जना महाअiध‹शनवाट
iनव}िचत र आवjयक प{मा २ जना कायL सिमiतको परामशमा
L अ€यRU
नमोiनत ग{को सदYय h8छ ।

१९.१ आचार स*iहताको पालना गद§ कायL सिमiतको सव2 Kकारको isयाकलापमा
भागिलइ स*घको ल-य Kाि…तको लाiग आफcu अiधकतम Rमता र समय Kयोग गनuL
सदYयहPको कत`य
L h8छ ।
१९.२ कायL सिमiतU तोxको अ@य कायहP
L गनe ।

दफा २०: स4रdक वा स4रdक पiरषद
ग2र आवासीय 8पाली स*घ राि<=य सम@वय पiरषद Cा@स वा अ@तर}ि<=य सम@वय
पiरषदमा

स*ग®¯

भइ

स*घको अिभयानमा मह•वपGणL योगदान iदइसxका र

Cा@सको 8पाली जनजीवनमा सfत मह•वपGणL योगदान पuराएका Kiतभाशाली एक
`यि•त वा iतन `यि•तहPलाई कायL सिमiतU स*रRक पदमा मनोनय गनछ
e । एक
भ@दा धeर2 `यि•त स*रRक पदमा मनोनय ग{मा स*घमा स*ग®¯ भएको समय र बढी
अनuभवीलाई Kमuख स*रRक पद iदनu पनe छ । स*रRकको भGिमका ग2र आवासीय
8पालीहP वीच एकता कायम गन,e स*घको isयाकलापमा सध2 सहयोगी रह8 र
राि<=य सम@वय पiरषद्को अिYथ•वमा ठGलो स*कट आएमा स*कटवाट जोगाउ8
h8छ । यसको कायकाल
L
‘इ वषको
L h8छ भ8 पदावiधको iसमा h8 छ2न ।
२०.१ स*रRक वा स*रRक पiरषद्को अiधकार
राि<=य सम@वय पiरषद्को ह{क सuचनाहP Kा…त गनe र सव2तहका गiतiवiधहPमा
सiरक hन पाउ8 ।
२०.२ राि<=य सम@वय पiरषद्को ब2ठकमा भाग िलन पाउ8 तर मताiधकार h8 छ2न
र कोरममा गणना पiन h8 छ2न ।
२०.३ राि<=य सम@वय पiरषद iवiवध कारणU iनि°sय रहन गएमा वा अ•य@त
iववाiदत भइ iवभािजत h8 अवYथा आएमा राि<=य सम@वय पiरषद्लाई ब2ठक
वu iनदशन
e
iद8 । उिचत समयमा ब2ठक बu नसxमा Kमuख स*रRकU न2 कायL
सिमiत

सiहत स‡लाहकारहP सfत को स*यu*त ब2ठक बोलाउ8 र अ@तर}ि<=य

सम@वय पiरषद को सfत परामशL िलई स*घको स*रRणको लाiग उिचत कदम च‡8

सम@वय पiरषद को सfत परामशL िलई स*घको स*रRणको लाiग उिचत कदम च‡8
।
२०.४ स*रRक / स*रRकहP पiरषद्को काम कत`य
L : रािYnय सम@वय पiरषदU
अवल]वन गनe ह{क नीiत अनuसार काम स]पादन गन,e पiरषद्का स]पGणL
कायsमहP
L
स]प@न गन,e आफcu अiधकतम Rमता र समय Kयोग गनe ।
२०.५ राि<=य सम@वय पiरषद्को अनuरोध वमोिजम राि<=य एव अ@तर}ि<=य Yतरका
iविभ@न iनकायहPमा राि<=य सम@वय पiरषद्को Kiतiनiध•व गनe र यसU
अनuरोध ग{को अ@य कायहP
L गनe ।

दफा २१: सRलाहकार सिमiत
स*घको iवO `यापी अिभयानमा तथा राि<=य सम@वय पiरषद्को कायL सिमiतमा
महªवपGणL योगदान गiरसxको पGवL पदाiधकारीहP म€¬ वढीमा ५ जनालाई चालu
कायL सिमiतU मनोनय गनL स•8छ । iनजहPको िशप Rमता र अनuभवलाई
स*घको iहतमा लगाउन यो स‡लाहकार सिमiतको स*रचनाको उधeYय h8छ । ५
जना स‡लाहकारहP म€¬ iनवतमान
L
अ€यR Yवत: स‡लाहकार h8छ र ४ जना
मनोiनत h8छ ।
२१.१ स‡लाहकार सिमiतको काम कत`य
L र अiधकारी दफा २०.३ वाQक
स*रRक / स*रRक पiरषद्क± कायम h8छ ।

दफा २२: राि`aय सम#वय पiरषद को dehीय सिमiत
Cा@सको भौगोिलक वनोट, ग2र आवासीय 8पालीहPको वसोवासको घन•व र सो
Rek िभk वue ग2र आवासीय 8पालीहPको उिचत सहभाiगताको आधारमा राि<=य
सम@वय पiरषदU Rekीय सिमiतहP Yथापना गनL स•8छ ।
२२.१ Cा@सको Kशासiनक Rek (region) लाई Rek माiन8छ ।
२२.२ कuन2 Rek िभk वसोवास गनe पi@जक†त १० जना सदYयहPU सो Rekमा
Rekीय सिमiत Yथापना गनL कायL सिमiतलाई िलिखत अनuरोध ग{मा कायL

Rekीय सिमiत Yथापना गनL कायL सिमiतलाई िलिखत अनuरोध ग{मा कायL
सिमiतU अ€यन ग{र ३ मiहना िभkमा Rekीय सिमiत खो‡8 वा नखो‡8
iनणयको
L
जानकारी iद8छ ।
२२.३ Rekीय सिमiत राि<=य सम@वय पiरषद्को मातहतमा रह8 Rekीय Kiतiनiध
h8छ ।
२२.४ Rekीय सिमiतमा १ जना Rekीय स*योजक र आवjयक अनuसार अ@य
सदYय Rekीय अiध‹शनवाट २ वषको
L
लागी iनव}िचत h8छन् । Rekीय
अiध‹शनवाट iनव}िचत hन नसxको ख[डमा राि<=य सम@वय पiरषद्को iनदशन
e
र Yवीक†iतमा आपसी सहमiतमा h8छ । Rekीय स*योजकको ©iसयत राि<=य
सम@वय पiरषद्को कायकारी
L
सदYय सरह h8छ ।
२२.५ Rekीय सिमiतको आफc2 ब¡क खाता h8 छ2न, राि<=य सम@वय पiरषद्क± ब¡क
खाता स*चालन h8छ
२२.६ Rekीय स*यoजकU राि<=य सम@वय पiरषद्को परामशमा
L आफcu Rekमा सभा,
_ला, गो<ी तथा स*घको उधeYय Kाि…तको लाiग iविभ@न isयाकलाप आयोजना
गनछ
e ।
२२.७ Rekीय स*योजकU राि<=य सम@वय पiरषद्को सGचना, iनदशन,
e
कायsम
L
आiदको जानकारी Rekीय सिमiतलाई iदनu पनछ
e ।
२२.८ Rekीय सिमiतको काम, कत`य
L र अiधकार राि<=य सम@वय पiरषदU तो•8
छ र यसको गठन गनe र iवघटन गनe अiधकार राि<=य सम@वय पiरषदलाई h8छ
।

दफा २३: महा अiधKशनह[
अiध‹शन तथा महाअiध‹शनहPमा अiध‹शनको सGचना पk तयार गनe
समयस]म स*घलाई iतनuL पनe शu‡क बuझाएका स]पGणL सदYयहP सहभागी
h8छ111न् । महा अiध‹शनको iनणयहP
L
सब2 अवYथामा सब2लाई लागG h8छ ।
महा अiध‹शनहP साधारण र असाधारण h8छन् । अiध‹शनहPमा मताiधकार
भएका पदाiधकारी वा सदYयU अकo पदाiधकारी वा सदYयलाई मताiधकार

भएका पदाiधकारी वा सदYयU अकo पदाiधकारी वा सदYयलाई मताiधकार
अि¢तयारी पk iदन पाउ8छ । तर एक पदाiधकारी वा सदYयU एउटा भ@दा बढी
मताiधकार iदन वा िलन स•8छ2न ।

दफा २४: साधारण तथा महाiधKशन
२४.१ साधारण अiध‹शन वषको
L १ पटक बोलाइ8छ । असाधारण महाiध‹शन
भ8 आवjयता अनuसार जiत पटक पiन बोलाउन सiक8छ ।
२४.२ साधारण महाiध‹शनमा छलफलको iवषयहP कायकारी
L
सिमiत U तयार
गiर तो•8छ । यYता छलफलका iवषयहP महाiध‹शन बोलाएको सGचना पk मा
उ‡Uख hनu पनछ
e । साधारण महाiध‹शन बोलाएको सGचना पk स*घको
महासिचवU अiध‹शन hनu भ@दा १५ iदन अिघ पठाउनu पनछ
e ।
२४.३ अiध‹शन बोलाएको सGचना पkमा उ‡Uख भएका iवषयहPमा माk
छलफल गiर iनणय
L गनuL पनछ
e । iनणयहP
L
पाiरत गनL ५१% (सभासद)
सदYयहPको उपिYथiत अiनवायL h8छ ।
२४.४

सभामा उपिYथत सदYयहPको बhमत iनणय
L मा@यता h8छ । एक

सदYयU ओकo सदYयलाई मताiधकार पk iदन स•8छ ।
२४.५ राि<=य सम@वय पiरषदU ग{को isयाकलापहPको मu‡यwकन गन,e नया‚
कायsमहPको
L
छलफल गनe र अनuमोदन गनe ।
२४.६ प i र षद् को अ€यRU •स ग{को न2 i त क K i त ‹दन, महास ि च वको
isयाकलापको Kiत‹दन र कोषा€यRको आiथक नीiत र Kiत‹दन अनuमोदन गनe
।
२४.७ K•¬क २/२ वषमा
L कायL सिमiतको लाiग नया‚ iनव}चन गराउन iनव}चन
आयोग गठन ग{र iनव}चन स]प@न गनe ।
२४.८ K•¬क २/२ वषमा
L काठमाड²मा h8 स*घको iवO स]fलन तथा महा
अiध‹शनमा भाग िल8 KiतiनiधहP चयन गनe ।

दफा २५: iवiष अiधKशन

दफा २५: iवiष अiधKशन
२५.१ कायकारी
L
सिमiतU KYताव ग{मा वा ५१% पदाiधकारी वा पi@जक†त
सदYयU माग ग{मा स*घको असाधारण महाiध‹शन बोलाइ8छ असाधारण
महाiध‹शनको कायL स*घको iबधान स*सोधन गनu,L स*घ iवघटन गनu,L समान
उधejय भएको ओकo कuन2 स*घमा िमलाउनu अथवा यस2स*ग स]बि@धत अ@य
स*घहPको महा स*घ िभk आबy गराउनu र स*घमा असाधारण अवYथा आइप{मा
सोको समाधान खोžनu माk h8छ ।
२५.२ यYता असाधारण महाiध‹शन स*घको अ€यRU २१ iदन अिघ सGचना
पk–ारा बोलाउनu पनछ
e ।
२५.३ असाधारण महाiध‹शनको लाiग Uिखएको पkमा छलफलको iवषयहP
तथा iबधान स*सोधन गनe उधejय भएमा स*सोधन h8 सब2 बuदाहP KYताव Uिखनu
पनछ
e । अiध‹शनमा मताiधकार भएका घटीमा ५१% सदYय वा यYता सदYयको
अि¢तयार पk Kा…त सदYयको उपिYथiत hनu पनछ
e ।
२५.४ उपिYथत सदYय वा पदाiधकारीU आफcो बाQक ओकo एक मताiधकार
अि¢तयार पk भ@दा बढी मताiधकार h8छ2न । कायकारी
L
सिमiतका पदाiधकारीU
उपिYथत सभासद्लाई उपिYथत पuिYतका दYतखत (उपिYथत) गराउ8छन् ।
२५.५ यiद गणपuरक स*¢या (कोरम) नपu“मा १५ iदन पिछ पuन: असाधारण महा
अiध‹शन बोलाई8छ । यसरी दो³ो पटक बोिलएको महाiध‹शनमा जiतसuक±
स*¢यामा सभासद्को उपिYथiत वा अि¢तयार पk भएपiन KYताiवत iवषयमाiथ
भएको iनणय
L मा@य h8छ ।

दफा २६: iनवGचन
२६.१ K•¬क २/२ वषमा
L h8 कायL सिमiतको iनव}चन र iवO स]fलन तथा
अ@तर}ि<=य महा अiध‹शनमा भाग िल8 KiतiनiधहPको iनव}चन स]प@न गनको
L
लाiग कायL सिमiतU एक स*योजक र २ जना सदYय रQको ३ सदिYसय iनव}चन

लाiग कायL सिमiतU एक स*योजक र २ जना सदYय रQको ३ सदिYसय iनव}चन
सिमiत गठन गनछ
e ।
२६.२ iनव}चन सिमiतU कायL सिमiतU iदएको िज]fवारी अनuसार स*घको
iबधानहP र आचार स*iहताको पालना गद§ iनYपR iनव}चन स]प@न गनछ
e ।
iनव}चन सिमiतको स*योजक वा सदYयहP कuन2 पiन पदको उfदवार hन स•8छ2न
तर मतदान गनL र अ@तर}ि<=य Kiतiनiध hन भ8 योšय h8छन् ।
२६.३ अ@तर}ि<=य सम@वय पiरषद्को लाiग Kiतiनiध सदYय, राि<=य सम@वय
पiरषद्को कायकारी
L
पदाiधकारीहP र स]पGणL सदYयहP एव* iवO स]fलन तथा
अ@तर}ि<=य महा अiध‹शन मा भाग िल8 KiतiनiधहP महा अiध‹शनमा पi@जक†त
सदYयहP –ारा iनव}िचत h8छन् ।
२६.४ अ@तर}ि<=य सम@वय पiरषद्को सदYय र राि<=य सम@वय पiरषद्को
अ€यR पदमा उfदवार hन राि<=य तथा अ@तर}ि<=य सम@वय पiरषद्को कuन2 पiन
पदमा घटीमा एक कायकाल
L
काम ग{को अनuभव hनu पनछ
e ।
२६.५ कायL सिमiतको iनव}चन h8 िमiतU १ मiहना अिघ|िख पi@जक†त सदYयता
iवतरण भएपiन ती सदYयहPU iनव}चनमा उfदवार व@न र मतदान गनL स•8
छ2नन् तर महा अiध‹शनमा भाग िलन भ8 योšय h8छन् ।
२६.६ iनव}चनको iसलiसलामा यiद कuन2 पदमा उfदवारी नप{मा अ@तर}ि<=य
सम@वय पiरषद्को Kiतiनiध सदYय , अ€यR र महा सिचव पद बाQक अ@य पद
नया‚ कायL सिमiतU मनोनय –ारा पGiत

गनe । अ@तर}ि<=य सम@वय पiरषद्को

Kiतiनiध सदYय, अ€यR र महा सिचवको हकमा भ8 नया‚ कायL सिमiतU पuन:
iनव}चनको आयोजना ग{र पद पGiत गनछ
e ।
२६.७ iनव}चन Kयोजनको लाiग कायL सिमiतU iनव}चन सिमiतलाई पi@जक†त
सदYयहPको नामावली र आवjयक अ@य कागज पk समय¦ उपल ध गराउ8छ
र ह{क पदको लाiग ला¯e उfदवारी शu‡क पiन तो•8 छ ।
२६.८ कायL सिमiतU तोxको iदनमा iनव}चन स]प@न गनको
L
लाiग iनव}चन
सिमiतU अपनाउनu पनe Kisया ; मतदाता नामावली Kकाशन, उfदवारहPको

सिमiतU अपनाउनu पनe Kisया ; मतदाता नामावली Kकाशन, उfदवारहPको
उf–ारी दत}, उf–ार वा मतदाताको दावी iवरोध, उf–ारी iफत}, उf–ारको
अि@तम नामावली Kकाशन आiदको समय तािलका उिचत समय िभk सावज
L iनक
गनuL पनछ
e ।
२६.९ स*घको iबधान, iनयमावली एव* आचार स*iहताको पलानागद§ iनव}चन
स]वि@ध नीiत-iनयम iनम}ण गiर लागu गनL iनव}चन सिमiत पGणL Yवत@k h8छ ।
iनव}चन सिमiतको iनणय
L अि@तम iनणय
L h8छ ।
२६.१० महा अiध‹शन तथा iनव}चन कायsममा
L
अ@तर}ि<=य सम@वय पiरषदU
तोxको Kiतiनiधको सfत उपिYथiत h8छ । iनव}चनको मत गणना प´ात
iनव}चन सिमiतको सयoजकU मत घोषणा सावज
L iनक गनछ
e र iबजयी
अ€यRलाई पदको गोपiनयताको शपथ ”हण गराउ8छन् । शपथ ”हण भएपिछ
iबजiयहPU कायL भार सहमा‡8 छ । शपथ ”हण भई Kमाण पk iवतरण भए
प´ात iनव}चन सिमiत Yवत: भ*ग h8छ ।

दफा २७: आ#तiरक iनयम
कायL सिमiतU स*घको आ@तiरक iनयमावली तयार गiर लागu गनL स•8छ । यYतो
iनयमावली महा अiध‹शनU अनuमोदन गनuL पनछ
e ।

दफा २८: स4घको :iतक िच#ह
यस स*घमा ग2र आवासीय 8पाली स*घको Kiतक िच@ह hनuको साथ2 पiहलो
कायकारी
L
सिमiतU छा8र लागu ग{को आफc2 ओकo Kiतक िच@ह पiन h8छ ।

दफा २९: स4घको iवघटन
असाधारण महाअiध‹शनमा मताiधकार भएका घटीमा ७५% सदYयहPU स*घको
iवघटनमा मत Kकट ग{मा स*घ iवघटन h8छ। यiद स*घ iवघटन भएमा स*घको
स]पGणL स]पिm Kाiथिमकता sम अनuसार iन]न स*घलाइ iदइ8छ
ग2र आवासीय 8पालीस*घ, अ@तर}ि<=य सम@वय पiरषद्लाई, Ce@च iनयम कानGन
अनuसार h8छ ।

अनuसार h8छ ।
(नोट: यो )पाली भाषाको iवधानमा कuन2 iवषयमा वा शlदाथमा
I फरक मत वा
Uयmया भएमा !e#च भाषाको iवधानलाई मqल आधार माiन)छ ।)

अनuसqची १: स4घको शपथ
म स•यiन£ापGवक
L एव* iव‹कपGवक
L शपथ िल@छu iक ग2र आवासीय 8पाली स*घको
यो iबधान र यसको अiधनमा ब@8 iनयम उपiनयमहPको साथ2 Cा@सको स*घ
स*गठन ऐन १९०१ को पालना गनछu
e । म कiह‡य2 पiन iवधानU मलाई iदएको
अि¢तयारीको ‘PKयोग गनL एव* पदको गोपiनयता भ*ग गनe कायL गनe छ2न । म
ग2रआवासीय 8पाली स*गको मG‡य र मा@यताहPलाई सदा सवoक†<ताकासाथ
आ•मासाथ गनe fरो Kiतवदतालाई अिभ`यm गदछu
L ।
यो मसौदा iनम}ण उपसिमiत २०१५ : स*योजक - हiरहर अय}ल, सदYयहP - िमन
बहा‘र िजसी, घनjयाम पौडeल, सuबणL iबsम हमाल, भ•त बहा‘र वाšU, Ce@च
भाषामा iनमल
L अय}ल –ारा अनuबाद कायL भइरQकोछ ।

