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प्रदेश नम्बर १ सामाजिक विकास संस्था विधेयक, २०७५ 

प्रस्तािनााः सामाजिक विकास काययमा संलग्न संस्थाहरुको लगानी र भमूमकालाई प्रभािकारी, 
ििाफदेही र पारदशी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरूको मनयमन गनय तथा प्रादेजशक प्राथममकताका 
क्षेत्रमा कायय गनय सामाजिक संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गनय कानूनी व्यिस्था गनय िाञ्छनीय 
भएकोले,  
नेपालको संविधानको धारा १७५ बमोजिमको प्रदेश नं.१ को प्रदेश सभाले ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद— १ 

प्रारजम्भक 

१. संजक्षप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भाः १) यस ऐनको नाम ''सामाजिक विकास संस्था ऐन, २०७५'' 
रहेको छ ।  
२) यो ऐन प्रदेश रािपत्रमा प्रकाजशत भएपमछ प्रारम्भ हनुेछ ।  
३) यो ऐन प्रदेश नम्बर १ भर लागू हनुेछ । 

२. पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस ऐनमा, 
क) “अन्तरायविय गैरसरकारी संस्था” भन्नाले अन्य रािमा दताय भई प्रचमलत कानून बमोजिम  

अनमुमत मलई काम गने संस्थालाई सम्झन ुपदयछ। 

ख) “ऐन” भन्नाले प्रदेश नम्बर १ सामाजिक विकास संस्था ऐन, २०७५ लाई सम्झन ु  
पदयछ ।  

ग) “कायय समममत” भन्नाले विधान अनसुार गठन भएको सामाजिक विकास संस्थाको कायय 
समममतलाई सम्झन ुपदयछ ।  

घ) “तोवकएको िा तोवकए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तगयत बनेको मनयममा तोवकएको िा 
तोवकए बमोजिम भने्न सम्झन ुपदयछ । 

ङ) “दात ृमनकाय” भन्नाले सामाजिक विकास काययमा प्रचमलत कानून बमोजिम सहयोग गने 
द्विपक्षीय तथा बहपुक्षीय विकास साझेदारलाई सम्झन ुपदयछ ।  

च) “पररषद्” भन्नाले दफा (७) बमोजिम स्थापना हनुे प्रदेश स्तरीय सामाजिक विकास 
पररषद्लाई सम्झनपुछय ।  

छ) ''प्रदेश'' भन्नाले प्रदेश नं. १ लाई सम्झन ुपदयछ । 

ि) “मन्त्रालय” भन्नाले सामाजिक विकास संस्थासम्बन्धी काययक्षेत्र भएको प्रदेशको 
मन्त्रालयलाई सम्झन ुपदयछ ।  

झ) “विधान” भन्नाले सामाजिक विकास संस्थाको विधानलाई सम्झन ुपदयछ  । 

ञ) “संस्था” भन्नाले यस ऐन बमोजिम गठन हनुे सामाजिक विकास संस्थालाई सम्झन ु
पदयछ।  
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पररच्छेद— २ 

संस्था दताय र समन्िय 

३. दताय गनुय पनेाः १) यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ प्रदेश नम्बर १ मा स्थापना हनुे कुनै पमन संस्था 
स्थानीय तहमा दताय गनुय पनेछ र यसरी दताय भएको संस्थाको वििरण (नाम, ठेगाना, 
उदे्दश्य र काययक्षेत्र आद्वद) सम्बजन्धत स्थानीय तहले पररषदमा तोवकए बमोजिम पठाउन ु
पनेछ । 

तर एक भन्दा बढी स्थानीय तहमा कायय गने संस्थाहरुको दताय पररषदमा िा पररषद्को 
स्थापना नभएसम्म मन्त्रालयले तोकेको दताय अमधकारी समक्ष गनुयपनेछ । 

२) उपदफा (१) बमोजिम दताय गदाय तोवकए बमोजिम संस्थाको उदे्दश्य र कामको प्रकृमतको 
आधारमा िगीकरण गररनेछ । 

३) संस्थाको विधान, दताय, निीकरण लगायतका व्यिस्था तोवकए बमोजिम हनुेछ ।  
४) संविधान र प्रचमलत कानूनले मनषधे गरेका कुनै पमन कायय गने उदे्दश्य भएको संस्था दताय 

गररने छैन तर यस दफाको प्रमतकूल हनुेगरी दताय भएमा त्यस्तो संस्थाको दताय स्िताः 
बदर हनुेछ ।  

५) संस्था दताय िा निीकरण िापत लाग्ने शलु्क तोवकए िमोजिम हनुेछ । 

४. सूजचकृत हनुपुनेाः १) प्रदेशमा एक भन्दा बढी स्थानीय तहमा कायय गने गरी काययक्षेत्र 
तोवकएका िा काययरत सबै संस्थाहरु यो ऐन लागू भएको मममतले एक िषयमभत्र तोवकए 
बमोजिम पररषदमा अमनिायय सूजचकृत हनु ु पनेछ र यस दफा बमोजिम सूजचकृत नभएमा 
त्यस्तो संस्थालाई कुनै पमन काययक्रम संचालन गनय अनमुमत द्वदइने छैन । 

२) एउटा मात्र स्थानीय तहमा काम गने संस्थाले पररषदमा सूजचकृत हनु चाहेमा त्यस्तो 
संस्थालाई समेत सूजचकृत गनय यो ऐनले बाधा पयुायएको मामनने छैन ।  

३) प्रदेशमा योिना िा काययक्रम सञ्चालन गनय चाहने तर अन्य प्रदेशमा दताय भएको संस्थाले 
काययक्रम स्िीकृत हनु ुपूिय प्रदेशमा सूजचकृत हनु ुपनेछ ।  

४) उपदफा (१) िा (२) बमोजिम सजुचकृत नहनुे संस्थालाई प्रदेशमा कायय गनय पररषद्ले 
अनमुमत द्वदने छैन ।  

तर यस दफा बमोजिम सूजचकृत नभएको कुनै संस्थाले सामाजिक विकासको क्षेत्रमा 
महत्िपणुय योगदान गनय सक्ने मनणयय गरी कुनै संस्थालाई अनमुमत द्वदन पररषदले मसफाररस 
गरेमा सो संस्थालाई मन्त्रालयले काययक्रम संचालन गनय अनमुमत द्वदन सक्नेछ ।  

५. स्िीकृमत मलनपुनेाः (१) दफा ४ िमोजिम सूजचकृत हनुे संस्थाले स्थानीय तहमा कुनै काययक्रम 
िा योिना सञ्चालन गनुयपरेमा प्रचमलत कानूनका अमतररक्त मन्त्रालयको समेत पूिय 
स्िीकृमत मलन पररषद् माफय त प्रस्ताि पेश गनुयपनेछ ।  
स्पविकरणाः यस दफाको प्रयोिनका लामग “योिना” भन्नाले ६ मवहनाभन्दा बढी अिमधका 

पररयोिना तथा काययक्रम समेतलाई िनाउँछ ।   
२) उपदफा (१) बमोजिम प्रस्ताि पेश गदाय संस्थाले देहाय बमोजिम खलुाउन ुपनेछाः 
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क) प्रस्तावित योिनाको अिधारणा, लक्ष्य, उदे्दश्य, मखु्य वक्रयाकलाप र अपेजक्षत 
प्रमतफल, 

ख) प्रदेश सरकारको नीमत, काययक्रमको साथै प्राथममकतासँग प्रस्तावित योिनाको 
सम्बन्ध, 

ग) योिना अिमध, मखु्य वक्रयाकलापहरुको लागत सवहत कूल लागत रकम र सो 
रकम खचय गनय संस्थाको आमथयक श्रोत साधन प्रामप्तको सम्झौता, 

घ) आिश्यक पने भौमतक श्रोत साधनको वििरण तथा खररद प्रकृया, 
ङ) आिश्यक पने िनशजक्त र त्यस्तो िनशजक्तको प्रकार एिं मनयजुक्तको प्रवक्रया, 
च) लैंमगक समानता, सामाजिक समािेशीकरणसम्बन्धी नीमत, 

छ) पररषदको मसफाररस, 

ि) योिना सम्पन्न भएपमछ द्वदगोपना कायम गने उपायहरु, 

झ) लजक्षत समूहको संख्या, प्रकृमत र अिस्था, 
ञ) काययक्रम संचालन हनु ेस्थान, िडा तथा स्थानीय तह, 
ट) अनगुमन मूल्याङ्कन विमध, 

ठ) अमभलेखीकरण प्रवक्रया, 
ड) तोवकए बमोजिमका अन्य आिश्यक विषयहरु । 

३) उपदफा (२) बमोजिम प्रस्ताि पेश गने संस्थालाई प्राप्त वििरणको िाँचबझु गरी 
सामान्यतया पन्र द्वदन मभत्र स्िीकृमत द्वदन सवकनेछ ।  

तर थप वििरण आिश्यक पने भएमा पररषद्ले संस्थालाई सात द्वदनको समय 
द्वदनेछ ।  

४) उपदफा (३) बमोजिम थप वििरण प्राप्त भएमा सामान्यतया सात द्वदनमभत्र पररषद्ले 
स्िीकृमत द्वदनेछ ।  

५) उपदफा (४) बमोजिम पररषदले स्िीकृमत द्वदन नममल्ने भएमा कारण सवहत सो 
प्रस्ताि मन्त्रालय समक्ष पठाई सोको िानकारी सम्िजन्धत संस्थालाई द्वदइनेछ ।  

६) उपदफा (५) बमोजिमको प्रस्ताि प्राप्त भएमा मन्त्रालयले प्रदेश सरकार समक्ष 
प्रस्ताि पठाएमा प्रदेश सरकारले सामान्यतया एक मवहना मभत्र मनणयय गनेछ ।  

७) मानिीय उद्धारका लामग आकजस्मक रुपमा कुनै सेिा प्रदान गनुय परेमा यस दफा 
बमोजिम पूिय स्िीकृमत मलन ु पने छैन तर त्यस्तो सेिा प्रदान गनुयअजघ सम्बजन्धत 
मनकायसँग सम्पकय  गरी त्यस्तो मनकायको मनदेशन बमोजिम कायय गनुय पनेछ र त्यस्तो 
विषयको िानकारी पररषद्लाई द्वदन ुपनेछ । 

८) ६ मवहनाभन्दा कम अिमधको योिना सञ्चालन गनय चाहने संस्थाले यस दफा बमोजिम 
पूिय स्िीकृमत मलन ुपने छैन तर योिना सञ्चालन गनुयपूिय मन्त्रालयसँग समन्िय गनुय 
पनेछ । 
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९) मामथका दफामा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन रु. एक करोड भन्दा मामथ दश 
करोड सम्मको योिना सञ्चालनको स्िीकृमत मन्त्रालयले र दश करोडभन्दा मामथको 
योिना संचालनको स्िीकृमत प्रदेश सरकारबाट मलन ुपनेछ।  

६. प्रमतिेदन द्वदनपुनेाः १) एक भन्दा बढी स्थानीय तहमा कायय गने संस्थाले योिना 
कायायन्ियनको काययतामलका बमोजिमको प्रगमत प्रमतिेदन प्रत्येक तीन मवहनामा तोवकएको 
ढाँचामा पररषदमा पेश गनुय पनेछ । 

तर ६ मवहनाभन्दा कम समयको योिना भएमा काययसम्पन्न भएको पन्र द्वदनमभत्र योिनाको 
नाम, उदे्दश्य, काययक्षेत्र, लजक्षत समूह, सम्पन्न गररएको कामको नाम, खचय रकम, अमभलेख 
ब्यिस्था तथा द्वदगोपना कायम गनय भएका सीप हस्तान्तरणको काययसवहत कायय सम्पन्न 
भएको स्थानीय तह, िडा तथा स्थान उल्लेख गरी मन्त्रालयमा एक पटक मात्र प्रमतिेदन 
बझुाउन ुपनेछ ।  
२) उपदफा (१) बमोजिम प्रमतिेदनको अध्ययन गरी पररषद्ले संस्थालाई आिश्यक मनदेशन 
द्वदन सक्नेछ । त्यस्तो मनदेशनको पालना गनुय सम्बजन्धत संस्थाको कतयव्य हनुेछ र मनदेशन 
पालना नगने संस्थाको हकमा तोवकए बमोजिम हनुेछ । 

 
पररच्छेद– ३ 

पररषद सम्बजन्ध व्यिस्था 

७. पररषदको स्थापनााः १) संस्था दताय, अनगुमन, मनयमन, समन्िय र प्रिद्धयन गरी सवु्यिजस्थत 
तररकाले सामाजिक विकास कायय सञ्चालन गनय मन्त्रीपररषद्ले एक सामाजिक विकास 
पररषद्को स्थापना गनय सक्नेछ । 

२) पररषदमा देहायका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन ाः– 
क) सामाजिक विकास कायय हेने मन्त्री िा राज्य मन्त्री – अध्यक्ष 

ख) प्रदेश सरकारबाट मनयजुक्त हनुे उपाध्यक्ष– सदस्य  
ग) सामाजिक विकास हेने प्रदेश योिना आयोगका सदस्य –सदस्य  
घ) मन्त्रालयका सजचि –सदस्य 

ङ) आन्तररक माममला हेने मन्त्रालयका अमधकृत प्रमतमनमध–सदस्य 

च) आमथयक माममला हेने मन्त्रालयका वित्त हस्तान्तरण समममत हेने महाशाखाका 
अमधकृत प्रमतमनमध–सदस्य   

छ) समािेशी मसद्धान्त बमोजिम कजम्तमा दईुिना मवहला पने गरी प्रमतवित 
समािसेिी/विज्ञहरू मध्येबाट प्रदेश सरकारिारा मनोमनत बढीमा चार िना –

सदस्य 

ि) सामाजिक विकास संस्थाहरुको प्रादेजशक संगठनको प्रमतमनमधत्ि हनुे गरी एक 
मवहला सवहत दईु िना –सदस्य 

झ) मन्त्रालयका सम्बजन्धत महाशाखाका प्रमखु – सदस्य सजचि  
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३) उपाध्यक्ष र मनोनीत सदस्यहरूको पदािमध चार िषयको हनुेछ । 

तर मनिको कायय सन्तोषिनक नभएमा तोवकएको पदािधी अगािै प्रदेश सरकारले 
पदमकु्त गनय सक्नेछ । त्यसरी पदमकु्त गनुयअजघ मनिलाई सफाई पेश गने मौका द्वदइने 
छ ।  
४) उपाध्यक्षको योग्यता र मनयजुक्तसम्बन्धी व्यिस्था तोवकए बमोजिम हनुेछ ।  
५) उपाध्यक्षको पाररश्रममक, सवुिधा र सेिाका अन्य शतयहरु मन्त्रालयको सजचि सरह 

हनुेछ । 

 

८. पररषद् संगद्वठत संस्था हनुेाः १) पररषद अविजच्छन्न उत्तरामधकारिाला एक स्िशामसत र 
संगद्वठत संस्था हनुेछ । 

२) पररषद्को सबै काम कारिाहीको मनममत्त आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हनुेछ ।  
३) पररषद्ले व्यजक्त सरह चल अचल सम्पजत्त प्राप्त गनय, उपभोग गनय, बेच– मबखन गनय िा 

अन्य वकमसमको व्यिस्था गनय सक्नेछ । तर अचल सम्पजत्त िेचविखन गनय भन े
मन्त्रालयको पूिय स्िीकृमत मलन ुपनेछ ।  

४) पररषद्ले व्यजक्त सरह आफ्नो नामबाट नामलस उिरु गनय सक्ने र पररषद् उपर पमन 
सोही नामबाट नामलस उिरु लाग्न सक्नेछ ।  

९. पररषद्को कायायलयाः पररषद्को केन्रीय कायायलय प्रदेशको रािधानीमा रहनेछ ।  
१०. पररषद्को बैठक र मनणययाः १) पररषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको मममत, समय र स्थानमा 

सामान्यतया कम्तीमा िषयको ४ पटक बस्नेछ । 

२) पररषद्को कूल सदस्य संख्याको कजम्तमा एकाउन्न प्रमतशत सदस्य उपजस्थत भएमा 
पररषद्को बैठकको लामग गणपूरक संख्या पगेुको मामननेछ ।  

३) पररषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनेछ।अध्यक्षको अनपुजस्थमतमा उपाध्यक्षले 
बैठकको अध्यक्षता गनेछ । 

४) पररषद्को मनणयय उपजस्थत सदस्यहरुको बहमुतका आधारमा हनुेछ तर मत बराबर 
भएमा अध्यक्षले मनणाययक मत द्वदनेछ ।  

५) पररषद्को मनणयय सदस्य–सजचििारा प्रमाजणत गररनेछ । 

६) पररषद्को बैठकसम्बन्धी अन्य काययविमध पररषद् आफैले मनधायरण गरे बमोजिम 
हनुेछ। 

७) पररषद्का सदस्यहरुले बैठकमा भाग मलए िापत मजन्त्रपररषदले मनणयय गरे िमोजिम 
भत्ता र सवुिधा पाउनेछन  । 

११. पररषद्को काम, कतयव्य र अमधकाराः यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेख गररएका व्यिस्थाको 
अमतररक्त पररषद्को काम, कतयव्य र अमधकार देहाय बमोजिम हनुेछाः 
क) सामाजिक विकास काययलाई प्रभािकारी रूपमा सञ्चालन गने, संस्थालाई सहयोग गने, 

मतनीहरूका बीच समन्िय गने र मतनीहरूको कामको अनगुमन, सपुरीिेक्षण र 
मूल्याङ्कन गने, गराउने साथै आिश्यक मनदेशन द्वदने, 
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ख) संस्थाहरूको स्थापना, विकास, विस्तार र सदुृढीकरणको लामग आिश्यक सहयोग गने, 

गराउने, 
ग) सामाजिक विकास काययसम्बन्धी नीमत तथा काययक्रम स्िीकृत गरी लागू गनय 

मन्त्रालयलाई आिश्यक परामशय द्वदने, 
घ) सामाजिक विकास काययको लामग कोषको स्थापना गने र तोवकए बमोजिम कोष 

सञ्चालन गने, 

ङ) सामाजिक विकास काययमा संलग्न पररषद्सँग आबद्ध संस्थाहरूका लामग सूचना तथा 
अमभलेख केन्रका रूपमा कायय गने, 

च) सामाजिक विकास काययसँग सम्बजन्धत विषयमा तामलम द्वदन,े अध्ययन, अनसुन्धान गने, 

गराउने, त्यस्तो अध्ययन अनसुन्धानको आिश्यक ब्यिस्था गने मनकायलाई आफ्नो 
बावषयक नीमत, योिना तथा काययक्रममा सहयोग गने र मन्त्रालयमा समेत पठाउने, 

छ) प्रदेशमा प्रचमलत कानून बमोजिम काययरत अन्तरायविय गैर सरकारी संस्थाहरुसँग 
समन्िय गने,   

ि) संस्थाका पदामधकारी र काययकारी प्रमखुले पेश गरेको सम्पजत्त वििरण आिश्यकता 
अनसुार अनगुमन तथा मूल्याङकन गने र अमभलेखीकरण गने । 

झ) संस्थाहरुबाट प्राप्त लेखापरीक्षण प्रमतिेदनको एकमिु सममक्षा प्रमतिेदन बावषयक रुपमा 
मन्त्रालय समक्ष प्रस्ततु गने, 

ञ) यस ऐनको उदे्दश्य कायायन्ियन गनयका लामग आिश्यक अन्य कायय गने, गराउने ।  
१२. उपाध्यक्षको काम, कतयव्य र अमधकाराः १) उपाध्यक्षले अध्यक्षको मनदेशनमा रही काम 

गनुय पनेछ । 

   २) उपाध्यक्षको अन्य काम, कतयव्य र अमधकार देहाय बमोजिम हनुेछाः– 
क) पररषद्को प्रशासन र व्यिस्थापनसम्बन्धी कायय गने, 

ख) पररषद्को िावषयक बिेट, काययक्रम र योिना तयार गरी पररषद समक्ष पेश गने,  

ग) पररषद्को चल, अचल सम्पजत्तको रेखदेख, स्याहार सम्भार गने, 

घ) पररषद्को काम कारबाही सचुारु रुपले सञ्चालन गनय आिश्यक व्यिस्था गने,  

ङ) पररषद्को नीमत, काययक्रम र मनणययहरु कायायन्ियन गने, गराउने,  
च) तोवकए बमोजिमका अन्य कायय गने । 

३) उपदफा (१) बमोजिमको कायय गने प्रयोिनको लामग उपाध्यक्षले सदस्य–सजचिलाई 
आिश्यक  मनदेशन द्वदन सक्नेछ र सो मनदेशन पालना गनुय सदस्य–सजचिको कतयव्य 
हनुेछ ।    

१३. उपसमममत गठन गनय सक्नेाः १) पररषद्ले आफ्नो कायय सचुारु रूपले सञ्चालन गनयका लामग 
आिश्यकता अनसुार उपसमममतहरू गठन गनय सक्नेछ ।  

२)  उपदफा (१) बमोजिम गठन हनुे उपसमममतहरूको काम, कतयव्य, अमधकार तथा 
काययविमध पररषद्ले तोवकद्वदए बमोजिम हनुेछ । 
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३)  उप समममतका सदस्यहरुको भत्ता र अन्य सवुिधा पररषद्ले तोके बमोजिम हनुेछ । 

१४. पररषदमा आिद्ध हनुेाः १) पररषद्सँग आिद्ध हनु चाहने संस्थाहरूले तोवकए बमोजिमको 
ढाँचामा पररषद् समक्ष मनिेदन द्वदन ुपनेछ । 

२) उपदफा (१) बमोजिम मनिेदन द्वदने संस्थाहरूले मनिेदनसाथ आफ्नो विधान, कायय 
समममतको सदस्यहरूको नाम, पेशा, ठेगाना, संस्थाको प्रमखु पदमा बसेका पदामधकारीहरुको 
सम्पजत्त वििरण समेत पेश गनुय पनेछ ।  
स्पविकरणाः 'प्रमखु पद' भन्नाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासजचि, सजचि, सहसजचि, 
कोषाध्यक्ष र प्रमखु काययकारी अमधकृत भने्न बझु्न ुपदयछ ।  

३) उपदफा (१) बमोजिमको मनिेदन प्राप्त भएपमछ त्यस्तो मनिेदन उपर आिश्यक िाँचबझु 
गरी सामान्यतया पन्र द्वदनमभत्र सम्बजन्धत संस्थालाई पररषद्सँग आबद्ध गनय उपयकु्त 
देखेमा पररषद्ले तोवकए बमोजिम दस्तरु मलई तोवकए बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र  
द्वदनेछ ।  

१५. पररषद्को कोषाः १) पररषद्को आफ्नो छुटै्ट कोष हनुेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरू 
रहनेछन ाः–  
क) संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम, 

ख) संघीय सरकारमाफय त कुनै विदेशी सरकार, अन्तरायविय संस्था, विदेशी संस्था िा विदेशी 
नागररकबाट प्राप्त रकम,  

ग) पररषद्को चल अचल सम्पजत्तबाट आियन हनुे रकम,  

घ) कुनै व्यजक्त िा संस्थाले चन्दा, सहायता, अनदुान िा दान दातव्यको रूपमा प्रदान 
गरेको रकम,  

ङ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।  
२)  पररषद्को सबै रकम पररषदको नाममा नेपाल राि बैंक िा कुनै िाजणज्य बैंकमा 

खाता खोली िम्मा गररनेछ । 

३) पररषद्को तफय बाट व्यहोनुय पने सम्पूणय खचय उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट 
व्यहोररनेछ ।  

४) कोषको सञ्चालनसम्िन्धी ब्यिस्था तोवकए बमोजिम हनुेछ ।  
१६. लेखा र लेखापरीक्षणाः १) पररषद्को लेखा प्रदेश सरकारले अपनाएको प्रकृया बमोजिम 

राख्नपुनेछ । 

२) पररषद्को आन्तररक लेखापरीक्षण प्रदेश कोष तथा लेखा मनयन्त्रकको कायायलयबाट र 
अजन्तम लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कायायलयबाट हनुेछ । 

३) मन्त्रालयले चाहेमा पररषदको वहसाब वकताबसम्बन्धी कागिात र नगदी जिन्सी समेत 
िनुसकैु बखत िाँच्न िा िाँच्न लगाउन सक्नेछ । 
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१७. संस्थाको लेखापरीक्षण र वहसाि वकतािाः १) संस्थाको लेखापरीक्षण पररषद्ले सूजचकृत 
गरेको लेखा परीक्षकबाट हनुेछ र त्यस्तो लेखा परीक्षकको सेिा शलु्क सम्बजन्धत संस्थाले 
बेहोनुय पनेछ । 

२) कुनै संस्थाको लेखापरीक्षण पररषद्ले गराउन ुपने आिश्यक ठानेमा पररषद् स्ियमले 
तोकेको लेखा परीक्षकबाट त्यस्तो संस्थाको लेखापरीक्षण गराउन सक्नेछ । त्यस्तो 
लेखा परीक्षकको सेिा शलु्क सम्बजन्धत संस्थाले बेहोनुय पनेछ । 

३) पररषदले चाहेमा संस्थाको वहसाि वकतािसम्बन्धी कागिात र नगदी जिन्सी समेत 
िनुसकैु बखत िाँच्न िा िाँच्न लगाउन सक्नेछ ।   

१८. कमयचारीसम्बन्धी व्यिस्थााः १) संगठन तथा संरचना सिेक्षण गरी पररषद्ले आिश्यकता 
अनसुार स्थायी कमयचारीको मनयजुक्त गनय सक्नेछ ।  
तर स्थायी कमयचारी मनयजुक्त नभएसम्म तोवकए बमोजिम करारमा कमयचारी मनयजुक्त गनय 
यस दफाले बाधा परु् याएको मामनने छैन । 

२) पररषद्का कमयचारीहरूको मनयजुक्त प्रकृया, पाररश्रममक, सेिाको शतय तथा सवुिधासम्बन्धी 
व्यिस्था तोवकएिमोजिम हनुेछ ।  

१९. कमयचारीको संलग्नतााः पररषद्का कमयचारीहरू कुनै पमन संस्थाको कायय समममतको 
पदामधकारी िा सदस्य हनु पाउने छैनन ।  

२०. िावषयक प्रमतिेदनाः पररषद्ले प्रत्येक आमथयक िषय समाप्त भएको मममतले ६ मवहनामभत्र 
लेखापरीक्षणको प्रमतिेदन र आफूले गरेको काम कारिाहीको विस्ततृ वििरण समेतको 
िावषयक प्रमतिेदन मन्त्रालय समक्ष पेश गनुय पनेछ ।  

 

 

 

पररच्छेद— ४ 

संस्था गठन र संचालन सम्बन्धी व्यिस्था 

२१. यस ऐन िमोजिम गठन हनुे संस्थाको विधानको ढाँचा पररषद्ले तोके िमोजिम हनुेछ । 

२२.  काययसमममताः १) संस्थाले कजम्तमा तेत्तीस प्रमतशत मवहलासवहत समािेशी काययसमममतको 
गठन गनुय पनेछ ।  
२) संस्थाका पदामधकारीको कायय अिमध चार िषयको हनुेछ तर एकै व्यजक्त लगातार दईु 

पटक भन्दा बढी अध्यक्ष हनु सक्ने छैन । 

३) संस्थाको काययसमममतमा एकै पररिारका एक भन्दा बढी सदस्यहरु रहन पाउन े 
छैनन  ।   
स्पिीकरणाः यस दफाको प्रयोिनको लामग “पररिार” भन्नाले बाब,ु आमा, बािे, बज्यै, 

सासू, ससरुा, पमत, पत्नी, छोरा, छोरी, बहुारी, ज्िाईं, िेठान, सहोदर दाि/ु भाई, 

द्वददी/बवहनी, धमयपतु्र, धमयपतु्री, सौतेनी आमा समेतलाई सम्झनपुछय ।  
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४) संस्थाको कायय समममतमा सरकारी कोषबाट मनयममत पाररश्रममक मलने पदामधकारी िा 
कमयचारी रहन पाउने छैनन  ।   

२३. पदामधकारीको सवुिधासम्बन्धी व्यिस्थााः १) संस्थाको अध्यक्ष र काययसमममतका सदस्यहरुले 
मनयममत पाररश्रममक मलन पाउने छैनन  ।  

तर यस व्यिस्थाले विशेषज्ञ सेिा प्रदान गरी पाररश्रममक मलन िा बैठक भत्ता, दैमनक 
तथा भ्रमण भत्ता, सञ्चार तथा यातायात खचयिस्ता सवुिधा मलन रोक लगाएको मामनन े
छैन।  
२) कुनै संस्थाको अध्यक्ष भईसकेको व्यजक्तले मनिको काययकाल समाप्त भएपमछ सोही 

संस्थाबाट मनयममत तलब–भत्ता पाउने काययकारी प्रमखु िा कमयचारीका रुपमा मनयजुक्त 
मलन पाउने छैन । तर यस व्यिस्थाले विशेषज्ञ सेिा प्रदान गनय र सो िापत 
पाररश्रममक िा भत्ता िापत तोवकएको रकम मलन भने िाधा पगु्ने छैन । 

२४.  संस्थाको कमयचारीसम्बन्धी व्यिस्थााः १) संस्थाले कमयचारीको मनयजुक्त, सेिा, सवुिधा, 
बढुिा, अिकास लगायतका विषयमा मनयमािली बनाई लागू गनुय पनेछ ।  
२) उपदफा (१) बमोजिमको मनयमािलीमा आरक्षण, खलु्ला प्रमतयोमगतात्मक मलजखत, 

मौजखक र प्रयोगात्मक परीक्षाबाट मनयजुक्त गररने व्यिस्थासमेत समािेश हनु ुपनेछ। 

तर कायायलय सहयोगी, सिारी चालकिस्ता कमयचारी अन्तिायताय र प्रयोगात्मक 
परीक्षाबाट मनयकु्त गनय सवकनेछ । 

३) संस्थाको काययकारी प्रमखु, लेखा प्रमखु, जिन्सी र खररदसम्बन्धी काम गने कमयचारीहरु 
एकै पररिारका सदस्यहरुमध्येबाट हनु पाउने छैनन  ।  
स्पिीकरणाः यस दफाको प्रयोिनको लामग “पररिार”भन्नाले बाब,ु आमा, बािे, बज्यै, 

सासू, ससरुा, पमत, पत्नी, छोरा, छोरी, बहुारी, ज्िाईं, िेठान, दाि,ु भाई, द्वददी, बवहनी, 
मामा माइिू, भाञ्जा, भाञ्जी, काका, काकी, धमयपतु्र, धमयपतु्री, सौतेनी आमा समेतलाई 
सम्झनपुछय ।   

४) संस्थाको अध्यक्ष र काययकारी प्रमखु मनयकु्त भएको मममतले साठी द्वदनमभत्र आफ्नो र 
पररिारको नाममा रहेको सम्पजत्त वििरण पररषद्समक्ष पेश गनुयपनेछ र त्यस्तो सम्पमत 
वििरण प्रत्येक िषयको आषाढ मसान्त मभत्रमा पररषदमा अध्यािमधक गराउन ु   
पनेछ । 

५) संस्थाको कमयचारीको पाररश्रममक िा सवुिधा बैंक माफय तमात्र भकु्तानी गनुयपनेछ ।  
२५. लेखा समममतको व्यिस्थााः १) संस्थाले अमनिायय रुपमा एक लेखा समममतको गठन 

गनुयपनेछ। 

२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हनुे लेखा समममतमा संस्था बावहरका एकिना विज्ञ 
सवहत तीनिना सदस्य हनुछेन  ।  

३) लेखा समममतको काम, कतयव्य र अमधकार तोवकए बमोजिम हनुेछ ।  
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पररच्छेद – ५ 

प्रोत्साहन र कारिाही 

२६.  संस्थासँग सहकाययाः १) प्रदेशको कुनै पमन मन्त्रालयले स्िीकृत गरेको कुनै योिना 
कायायन्ियन गनय प्रचमलत कानूनको अमधनमा रही संस्थाहरुसँग सहकायय गनय सक्ने छन ।  
२) उपदफा (१) बमोजिम सहकायय गदाय दफा ४ बमोजिम सजुचकृत हनुे संस्थालाई 

पवहलो प्राथममकता द्वदन सवकनेछ ।  
३) उपदफा (१) बमोजिम सहकायय गररने संस्था छनौटको काययविमध तोवकए बमोजिम 

हनुेछ ।  
२७.  सम्मान गररनेाः १) प्रदेशमा कायय गरी महत्िपूणय योगदान पयुायउने संस्थाहरुमध्ये विज्ञ 

सवहतको छनौट समममतको मसफाररसको आधारमा सिोत्कृि संस्थाको रुपमा छनौट 
भएका संस्थालाई प्रदेश सरकारले प्रत्येक िषय नगद रकम सवहत सम्मान गनय सक्नेछ ।  
२) उपदफा (१) बमोजिम सम्मान गदाय प्राप्त हनुे नगद रकम संस्थाको संस्थागत 

विकासमा खचय गनुयपनेछ ।    
३) यस दफा बमोजिम सम्मान गररने संस्था छनौटको मापदण्ड र आधार तोवकए 

बमोजिम हनुेछ । 

२८. स्िीकृमत रद्द गनेाः प्रदेश सरकारले देहायका अिस्थामा संस्था िा संस्थाको पदामधकारी, 
सदस्य िा काययकारी प्रमखुलाई नमसहत द्वदने िा सचेत गराउने छ, 

क) यस ऐनमा उल्लेजखत प्रािधानको उल्लंघन गरेमा, 
ख) प्रदेश सरकार िा मन्त्रालयले द्वदएका मनदेशन विपरीत कायय गरेमा, 
ग) स्िीकृमत द्वदइएको योिनाविपरीत कायय गरेमा,  
घ)  उपयकु्त कारण बेगर स्िीकृमत पाएको तीन मवहनामभत्र कायय प्रारम्भ नगरेमा,  
ङ)  यस ऐन बमोजिम बनेको आचारसंवहताको पटक-पटक उल्लंघन गरेमा,  
च)  संविधान र प्रचमलत कानून विपरीत कायय गरेमा । 

२९. संस्था खारेि नहनुेाः १) देहायको अिस्थामा बाहेक सामान्यतया संस्था खारेि हनुे छैनाः 
क) साियभौमसत्ता, राविय अखण्डता विरोधी गमतविधी गरेमा, 
ख) क्षेत्रीय, िातिाती, धमय, संस्कृमत, लैवङ्गक विभेद र समदुाय बीचको सम्बन्धमा 

खलल पयुायउने गमतविमध गरेमा, 
 ग) नेपाल राज्यको विरुद्दमा िाससुी गरेमा, 

घ) राविय िा प्रादेजशक अथयतन्त्रमा गजम्भर नोक्सान पयुायउने काम गरेमा, 
ङ) लगातार तीन िषयसम्म निीकरण नभएमा ।  

२) उपदफा (१) िमोजिम खारेि गनुयपने मनणयय गनुय अजघ सम्बजन्धत संस्थालाई 
सफाइको उजचत मौका द्वदइनेछ ।  

३) उपदफा (१) िमोजिम गमतविमध गने संस्था विरुद्ध प्रचमलत कानून बमोजिम मदु्धा 
चलाउन िा कारिाही गनय समेत बाधा पनेछैन ।  
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पररच्छेद— ६ 

विविध 

३०. अन्तरायविय गैरसरकारी संस्थासम्बन्धी व्यिस्थााः १) कुनै पमन अन्तराविय गैरसरकारी 
संस्थाले प्रचमलत कानून बमोजिम प्रदेशमा मन्त्रालयको पूिय स्िीकृमत मलएर मात्र कायय गनुय 
पनेछ ।   
२) उपदफा (१) बमोजिम पूिय स्िीकृती मलई कायय गनय चाहने अन्तरायविय गैर सरकारी 

संस्थाले साझेदार हनुे संस्था छनोट गनुयअजघ तोवकए िमोजिमको ढाँचामा प्रदेश 
सरकारको पूिय स्िीकृमतको लामग मनिेदन र प्रस्ताि पेश गनुय पनेछ ।  

३) उपदफा (२) िमोजिम पेश हनुे प्रस्तािको अध्ययन गरी प्रदेश सरकारले आिश्यक 
शतय सवहत पूियस्िीकृमत द्वदन सक्नेछ ।   

४) अन्तरायविय गैर सरकारी संस्थाले कमयचारी मनयजुक्त गनुय परेमा नेपाली नागररकलाई 
पवहलो प्राथममकता द्वदन ु पनेछ । त्यसरी मनयकु्त गदाय समािेजशतालाई ध्यान द्वदन ु
पनेछ। 

५) उपदफा (४) बमोजिम नेपाली नागररक उपलव्ध हनु नसकेमा सो को पषु्ट्याई 
सवहत विदेशी कमयचारी मनयजुक्त गनुयपनायको कारण खलु्ने गरी मन्त्रालयमा कागिात 
पेश गनुय पनेछ ।  

६) उपदफा (५) बमोजिम पेश भएका कागिातहरुको अध्ययन गदाय मनामसि ठहररएमा 
प्रचमलत कानूनी व्यिस्था समेतका आधारमा मन्त्रालयले विदेशी नागररक मनयजुक्त 
गनय अनमुमत द्वदन सक्नेछ ।  

७) यस ऐन, प्रदेश सरकार िा मन्त्रालयको मनदेशन विपरीत कायय गरेको पाइएमा त्यस्तो 
अन्तरायविय गैरसरकारी संस्थालाई द्वदइएको स्िीकृमत प्रदेश सरकारले रद्ध गनय 
सक्नेछ ।  

३१. अमधकार प्रत्यायोिनाः मन्त्रालय िा पररषद्ले यो ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त 
अमधकारहरूमध्ये कुनै अमधकार आिश्यकतानसुार कुनै पदामधकारी िा अमधकृतलाई 
प्रत्यायोिन गनय सक्नेछ ।  

३२. बाधा अड्काउ फुकाउने अमधकाराः यस ऐनको कायायन्ियन गदाय कुनै बाधा अड्काउ 
आएमा त्यस्तो बाधा अड्काउ हटाउन प्रदेश सरकारले प्रदेश रािपत्रमा सूचना प्रकाजशत 
गरी आदेश िारी गनय सक्नेछ ।  

३३. प्रदेश सरकारसँग सम्पकय ाः कुनै संस्था, अन्तरायविय गैरसरकारी संस्था िा दात ृ मनकायले 
प्रदेश सरकारसँग सम्पकय  राख्दा मन्त्रालयमाफय त  राख्न ुपनेछ ।  

३४. मनयम बनाउने अमधकाराः यस ऐनको उदे्दश्य पूमतयका लामग प्रदेश सरकारले आिश्यक 
मनयमहरु बनाउन सक्नेछ ।  

३५. मन्त्रालयले ब्यिस्था गनय सक्नेाः यस ऐन बमोजिम पररषद्को गठन नभएसम्म पररषद्ले 
गनुयपने काययहरु मन्त्रालयले तोकेको अमधकृतले  गनय सक्नेछ ।  
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३६. आचार–संवहता िारी गनेाः पररषदले संस्थाहरुका लामग आचार–संवहता िारी गरी लाग ुगनय 
सक्नेछ  र आचार-संवहताको पालना सम्बन्धी प्रकृया समेत मनधायरण गनेछ । 

३७. यस ऐन बमोजिम हनुेाः यस ऐनमा लेजखए िमत कुरामा यस ऐन बमोजिम र अन्यमा 
प्रचमलत कानून बमोजिम हनुेछ ।  

३८. बचाउाः प्रचमलत कानून बमोजिम दताय भई काययरत संस्थाले यो ऐन लाग ुभएको मममतले 
एक िषयमभत्र निीकरण गरी स्िीकृत काययक्रम सञ्चालन गरेकोमा यसै ऐन बमोजिम भए 
गरेको मामननेछ ।  

 


