
                  खोसोभो गु#ङ समाज बेलायतको  

                     !वधान	सन	्२००८		

																																																		(सन	्२०१५	को	प"रमाज'न	स"हत)	

      ूःतावना:		
“खोसोभो गु#ङ समाज यकेु”  नेपाल अिधरा&यको पबुा%&चलमा रहेको खोटांग,सोलखु&ुब ुर भोजपरु 
ितन !ज#लाह'को नामको प"हलो अ"रह%बाट खोसोभो श"द बनेको र ियन ैितन !ज#लाह' बाट 
आ"नो भाषा,धम#,संःकार, संःकृित स"हत, !विभ%न लआयकासाथ ् बेलायतमा बसोबास गन# 
गु#ङह#को एक पणू$  साझा समाज “खोसोभो गु#ङ समाज यकेु” लाई !यब$ःथत गन#का लािग यो 
!बधान िनमा%ण ग"र लाग ुग"रएको छ ! 	

               प"र$छेद		१	

																																		ूार$%भक	

१.	यो	संःथाको		ःथापना	अिधका&रक	!पले		सन	्	०७	जलुाई	२००७	मा	हाइड पाक$ 	ल"डन	बाट	भएको	हो		!	

२.	 यो	 समाजको	 ःथायी	काया$लय	 पोःटल	 ठेगाना	 नभएको	 	कारण	 महासिचवको	 ठेगाना	 न	ै समाजको	
काया$लय	मािनने	छ	!	

३.	प"रभाषा:		

	!बषय	वा	ूसंगले	अक#	अथ#	नलागेमा	यस	!वधानमा	:	

क.	!बधान	भ"नाले	:	खोसोभो	गु#ङ	समाज	यकेुको	ूचिलत	!बधान	(काननु	)	लाई	बझुाउने	छ	!	

ख.	संःथा	भ"नाले	:	खोसोभो	गु#ङ	समाज	यकेु	लाई	बझुाउने	छ	!	

ग.	काय$	सिमित	भ"नाले:	खोसोभो	गु#ङ	समाज	यकेुको	काय$सिमित	लाई	बझुाउने	छ	!	

घ. स"हाकार	भ"नाले: 	संःथाको	ग"रमामय	पदमा	रहेर	स"हा	,सझुाब	!दने	ग"ठत	सिमितलाई बझुाउनेछ 
! !.		सभापित	भ"नाले:	खोसोभो	गु#ङ	समाज	यकेुको	सभापित	लाई	बझुाउने	छ	!	

च.		उप-सभापित	भ"नाले	:	खोसोभो	गु#ङ	समाज	यकेुको	उप-	सभापित	लाई	बझुाउने	छ	!	



छ. महासिचब	भ"नाले	:		खोसोभो	गु#ङ	समाज	यकेुको	महासिचब	लाई	बझुाउने	छ	!	

ज.	सिचब	भ"नाले	:		खोसोभो	गु#ङ	समाज	यकेुको	सिचवलाई	बझुाउने	छ	!	

झ.		कोषा%या'ा	भ"नाले	:	खोसोभो	गु#ङ	समाज	यकेुको	कोषा%या'ा	लाई	बझुाउने	छ	!		

ञ. 	सह-कोषा%या'ा	भ"नाले	:	खोसोभो	गु#ङ	समाज	यकेुको	सह-	कोषा%या'ा	लाई	बझुाउने	छ	!	

	ट.	 	काय$का%रणी	सदःय	भ"नाले	 :	खोसोभो	गु#ङ	समाज	यकेुको	काय$सिमितमा	िनबा%िचत	सदःयह&लाई	
बझुाउने	छ	!	

	ठ.	म"हला	तथा	यवुा	!बभाग	संयोजक	भ"नाले	 :	खोसोभो	गु#ङ	समाज	यकेुको	म"हला	तथा	यवुा	संयोजक	

लाई	बझुाउने	छ	!	

ड.	 !ज#ला	 	स"पक% 	सदःय	भ"नाले	 :	खोसोभो	गु#ङ	समाज	यकेु	 र	 	नेपालको खोसोभो !ज#ला	 !बचको	
स"पक% 	सदःय	लाई	बझुाउने		छ	!	

४. िच#ह:	

क. पहेलो	रंगको	!ऽकोणले	ितन	!ज#लाको	गु#ङह#को नाता, सम#धको भाव बझुाउछ	!	

ख. ितनओटा	 बे#ला	 बे#ल	ै रंगको	 ितनओटा	 चारपाटे	 ब"समा	 ले#खएको	अ"ारह&ले	 ितन	 !ज#लाह'को	
नामको	प"हलो	अ"ारलाई		बझुाउछ	!	

ग. ितन	ःपःट	िभ#न	रंग	ह"ले	ब#ु$ःट	झ"डाको	रंग	भ"ने	बझुाउछ	!	

घ. िच#हको	!बचमा	रहेको	भेडाको	िसरले	गु#ङह#को	पेसा,	ध"दा र	पर#परा	लाई	बझुाउछ	!	

!.  ितन	कुने	िच#हको	त"लो	ख"डको		छेउमा	ले#खएको	िमितले	समाज	ःथापना	भएको	साल वा स"बत  
बझुाउछ	!	

च. समम	खोसोभो	 गु#ङसमाज	 यकेु	 िच#हले	 ितन	 !ज#लाको	 गु#ङह#को	भाषा,धम#,संःकार	संःकृित र	
!यबसायको	एकता	लाई	बझुाउछ	!	

५. उ"ेँय	:	

संःथाको	उ"ेँय	देहाय	बमो$जम	हुनेछ	!		



क.	यो	संःथा	मनुाफा	र"हत	सामा$जक	संःथा	हुनेछ	!	

ख.	यो	संःथाको	कुन	ैपिन	सदःयको	िनधन	भएको	अवःथामा	आिथ$क	सयोग	गन#छ	!	

ग	.	नया	पःुताको	लािग	गु#ङ	भाषा,	धम#,संःकृित	र	पर#पराको	!बकास	गन#छ		!	

घ	.	सदःयह&को	सयोगको	लािग	(मािथ	"ख"	मा	देहाए	बमो$जम) आिथ$क	कोष	ज"मा	गन#छ			

ङ	.	आफ#त,	नरनाता	!बचको	एकता	र	सदभाब	कायम	रा#ेछ!	

६.		सदःयता	:	

क	 .समाजको	सदःय	ब"नको	लािग	तो#कएको	उिचत	सदःयता	स#ुक	£१८०.००ितर$	 िनबेदन	फारम	भ"र	
कोषा%य'लाई	बझुाउन	ुपन#छ		

ख.	िनबेदन	फाराम	भदा$	दइु	क"प	भनु$	पन#	छ.	 	स"कली	फाराम	 	कोषा%य'लाई	र	न"कली	फाराम	!ेऽीय	
सदःयलाई	बझुाउन	ुपन#छ	!	

ग	.िनबेदन	फाराम		सिचब	वा	महासिचब	!ारा	उपल$ध	हुनेछ	!	

७. सदःयह&को	बिग$करण:	

यस	संःथाको	सदःय	देहाय	बमो$जम	३ ूकारका	सदःयह&	बिग$करण	ग"रएको	छ	!	

१. पणू$ साधारण	सदःय	:		(अ"बबा%हत	छोरा	छोर$	स"हतको	एक	प"रवार	)		

क.	 	 ितन	जी#ला	खोटांग,	सोलखु&ुब,ु	 र	भोजपरु	बाट	आएका	 	समःत	गु#ङह#	 र	उनीह%को	छोरा	छोर$,	
जसको	!बबाहा	नभई	बाउ	आमा	संग	ैबःदै	आएको	छ	!	

ख.		६५	वषा$	उमेर	पगुेका	ितन	!ज#लाका		जेःठ	नाग$रक	!	

ग.			ितन	!ज#ला	बाट		अ"यानका	लािग	बेलायत	आएका	!ब#ाथ&ह(	!	

२.  मानाथ%	सदःय	:		उपय%ु	!बिश%	समाजसेबी	तथा	खोसोभो	गु#ङ	समाज	यकेुको	भावनालाई	स"मान	र	
कदर	 गनु$का	 साथ	ैखोसोभो	 गु#ङ	 समाज	 यकेुको	 धम#,	 संःकृित	 र	 इितहास	आ"द	 !बषयमा	 उ"लेखनीय	
यो#दान	 पयुा%उने खोटांग, सोलखु&ुब ुर भोजपरु यी ितन !ज#लाह' भ"दा बाहेक	 नेपाल	अिधरा&यका	
कुन	ैपिन	!य#$लाई	मानाथ%	सदःयता ूदान	गन#	स"कनेछ	तर	मानाथ%	सदःयको	मतािधकार	रहने	छैन	!	



३. संःथापक	सदःयह&	:	

क.	!ानबहादरु	गु#ङ.		

ख.	देउकुमार	गु#ङ.	

ग.	नारादमनी	(एन.यम)	गु#ङ.		

घ.	िभमबहादरु	गु#ङ.	

 

८. सदःयता	स#ुक	:	

क.	पणू$	साधारण	सदःयता	स#ुक		£१८०	पाउ$ड	ला#नेछ	 (अ"बबा%हत	छोरा	छोर$	स"हतको	एक	प"रवार	)						

ख.	६५	बष#	उमेर	पगुेको	एकल	जेःठ	नाग$रग	स#ुक	£५०पाउ$ड	ला#नेछ	!	

ग	.	जेःठ नाग$रग	ौीमान	ौीमती	दवु	ै	भएमा	ज"मा	स#ुक		£१००	पौ#ड	ला#नेछ	!	

घ	.	संःथाको	काय$	संचालन	गन#को	लािग	पू#येक	सदःय	बाट	ू"यक	वष#	दश	१०	पौ#ड	उठाइने	छ	!	

ङ. जेःठ	नाग$रकको	हकमा	ौीमान,ौीमती	दवु	ैवा	ौीमान	वा	ौीमती	म"ये	एकले	६५	वष#	उमेर	पगुेमा	
दबुलैाई	जेःठ	नाग$रक	मािननेछ!	

च.	 िन#$त	कारण	र	उ"ेँयको	लािग	आवँयक	परेमा	 	सदःयता	स#ुक	बाहेक	अ"य	रकम	उठाइनेछ	र	सो	
काय$	गनु$	भ"दा	प"हले	सदःयह&को	परामस&	 िलइने	छ	र	सो	रकम	जनु	उ"ेँयको	लािग	उठाईएको	हो	सो	
भ"दा	बाहेक	अ"यमा	खच#	ग"रने	छैन	!		

९. बकै	खाता	:	

क.	"ब"क	खाता"	समाजको	नाममा	ब"क	खाता		खोिलनेछ	!	

ख.	ब"क	खाताको	रेखदेख		मनोिनत	कोष$य&को	िनगरानीमा	हुनेछ	!	

ग.	समाजको	बा#ष%क		लेखा	प"र$ण	काय$सिमित	!ारा	मनोिनत	लेखा	पर#$कबाट	हुनेछ		!	

घ.	 िनबत%मान	र	बत#मान	कोष$य&	बीच	ब"क	खाताको	हःतारण	वत#मान	कोष$य&	मनोिनत	भएको	 ितन	



म"हना	िभऽ	भसै$नु	पन#छ	!	

ङ.	समाजको	लािग	ज"मा	ितन	वटा	खाता	हुनेछ	!	

१.	बचत	खाता	:	यस	खातामा	आिथ$क	नगद	!याज	आ"दानी	हुने	उ"ेँयले	नगद	ज"मा	ग"रनेछ	!	

२.	च"ती	खाता	:	यस	खातामा	समाजमा	भएको	रकम	ज"मा	ग"रनेछ	!	

३.	!बशेष	खाता	:	यस	खातामा	िन#$त	उ"ेँयको	लािग	ज"मा	भएको	रकम	रा#खनेछ	!			

 

 

 

१०. सदःयह&को	हक	अिधकार	र	स#ुबधा	:	

क.	संःथाको	!बधान	बमो$जम	साधारण	सदःय	रहेको	!य#$ले	माऽ	काय$सिमितको	उमे$ार	ब"न	पाउनेछ	!	

ख.	काय$सिमितको	चनुाबमा	पणू$	साधारण	सदःयले	माऽ	भोट	गन#	पाउनेछ	!	

ग.	समाजको	कुन	ैपिन	 	सदःयको	िनधन	भएमा	सो	मतृकको	प"रवारले	£२०००.००	त#ु$त	आिथ$क	सयोग	
पाउनेछ	!	

च.	मािथ	 ((ग)मा	उ"लेख	गर#ए	बाहेक	अ"य	रकम	पिन	 िनधन	भएको	प"रवारको	लािग	ू"येक !य#$को	
इ"छा	अनसुार	च"दा	ःव#प	उठाउन	स"कनेछ		!	

घ. मािथ	 (ग)	मा	उ"लेख	ग"रए	 	अनसुार	 िनधन	भएको	सदःयको प"रवारलाई	 !बतरण	ग"रएको	 £२०००	
.००	खाताको	रकम	परुा	गन#को	लािग ू"येक	सदःयह&बाट	न	ै 	उठाइनेछ,		तर	सो	मतृकको	प"रवारकालाई		
!दइएको	£२०००.००	को	रकम		खाता	परुा	गन#को	लािग	उठाइने	रकम,	य"द	कुन	ैसदःय	बाट	उ"न	नसकेमा	
िनज	मािथ	िन#न	बमो$जमको	िनयम	लाग	ुहुनेछ	!	

क.		य"द	प"हलो	(मतृक)	घटनाको		रकम	!दन	अ"ःवकार	गरेमा,	िनजले	 भ"वंयमा	पाउने	रकम	£२०००.००	
बाट	£५००.००	घटाई		£१५००.००	मा	झा#रनेछ	!	

ख.	य"द	 दोॐो	घटनामा	पिन	सो#ह	 !य#$बाट	 रकम	 उ"न	नसकेमा	 िनजले	पाउने	 रकम	 £१५००.००	बाट	



£५००.००	घटाई		£१०००.००	मा	झा#रनेछ		!	

ग.	 य"द	 तेॐो	 घटनामा	 पिन	सो#ह	 !य!"बाट	 रमक	 उ"न	 नसकेमा	 िनजले	 पाउने	 रकम	 £१०००.००	 बाट	
£५००.००	घटाई		£५००.००	मा	झ"रनेछ		!	

घ.	य"द	चौथो	घटनामा	पिन	सो#ह	!य#$बाट	मािथ	उ"ले%खत	क,ख,ग	न	ैदोह$रएमा	 	 िनजले	पाउने	रकम	
£५००.००बाट	£	५००.००	घटाई	£०.००	मा	झा#रनेछ	!	

ङ. तर	 िनजमािथ,	 	मािथ	उ"ले%खत	 िनयम	लाग	ुगनु$	भ"दा	अगावै	 िनजलाई	दईु	पटक	स"म	मौ#खक	वा	
अ"	कुन	ैसंचार	मा#यम	!ारा	सो	!बषयको	जानकार&	!दन	ुपन#	र	यसर$	दईु		पटक	स"म	जानकार&	!ददा	पिन	
िनजले	उ"	!बषय	मािथ		बेवाःता	गरेमा		िनजलाई	३०	!दनको	!याद	!दई	अ"#तम	पऽ	पठाउन	ुपन#	र	सो	पऽ	
ले#खएको	 ३०	 ितस	 !दन	 ना#दा	 स"म	 पिन	 िनजले	 उ"	 !बषयलाई	 बेवाःता	 गरेमा	 िनजमािथ,	 मािथ	
उ"ले%खत	िनयम	लाग	ुहुनेछ	!	

च.	मािथ	धारा	१०	को	 (ग)	मा	उ"लेख	ग"रए	बाहेक	अ"य	अपणू%	सदःयको	 िनधन	भएमा	सोको	प"रवारको	
लािग	भने	!य#$	इ"छा	अनसुारको	रकम	उठाउन	स"कने	छ	!!	

छ. 	 िनधन	 भएको	 प"रवारलाई	 !वतरण	 ग"रएको	 रकम	 £२०००.००	 परुा	 गन#को	 लािग	 उठाइने	 रकम	
£२०००.००	भ"दा	बढ#	उठेमा	सो	बढ#	उठेको	रकम	समाजको	खातामा	ज"मा	 हुनेछ,	 	तर	यो	 िनयम	अपणू%	
सदःयह&को	लािग	भने	लाग	ुहुने	छैन	!		

ज.	संःथाको	!बधान	र	अ"य	िनण$यह'को	पालना	गन#	र	संःथाको	उ"ेँय	ूाि$को	लािग	संःथालाई	स"दो	
सयोग	गनु$	हरेक	सदःयह&को	उ"रदािय(व	हुनेछ	!		

११. सदःयताको	समाि%	तथा		िनल$बन:	

तल	देहायको	अवःथामा	सदःयता	बहाली	रहने	छैन	!	

क.	सदःयले	!दएको	रा#जनामा	पऽ	अ"य$ा	!ारा	ःकृित	भएमा	!		

ख.	सदःयको	िनधन	भएमा	!	

ग. संःथाको	!वधानले	तोके	बमो$जम	सदःयता	स#ुक	नबझुाएमा	!	

घ.	संःथा	!बघटन	भ	ैखारेज	भएमा	!	

!. कुन ै पिन सदःयले संःथाको	 !बधान	 !बप$रत	 काम	 गरेमा !यःतो सदःयलाई काय$सिमितले 



साधारण सभाको िनण$यबाट िनल$बन गन# स"नेछ र िनल$%बत सदःयको सदःयता श#ुक !फता% 
हुने छैन	!	

	

· संःथाको	 कुन	ै पिन	सदःयले	 रा#जनामा	 !दनपुरेमा उप-सभापित	 दे#ख	साधारण	सदःय	स"मले	
सभापित	सम#	र	सभापितले	उप	-	सभापित	माफ$ त	काय$सिमितको	बठैकमा रा#जनामा पऽ पेस	
गनु$	पन#छ	!	

१२. खोसोभो गु#ङ समाज यकेुलाई स"ह	 माग$	 !दशा	 !दनको	 लािग	 तल	 देहाय	
अनसुारको	काय"सिमित	गठन	 हुनेछ जसम$ये क"#तमा २ जना म"हला सदःय 
अिनवाय' हुनपुन%छ।	

क.	सभापित						-१		

ख.	उप	-सभापित		-	२		

ग.	महासिचब		-				१		

घ.	सिचब								-	१		

!.	कोषा%य'ा		-	१		

च.	सह	-	कोषा%य'		-	१		

छ.	म"हला	तथा	यवुा	सदःय	-	१		

ज.ूकाशन	तथा	ूचार	ूसार	सदःय	-	१		

झ.	!ेऽीय	सदःय					-		९		

ञ.खोसोभो	!ज#ला	सदःय	-३		

ट.	संःकृत	सदःय		-		१	

१३. काय$	सिमितको	अविध	र	चनुावी	ू"बया	:	

क. काय$सिमितको	अविध	ितन	बष#को	लािग	हुनेछ	!	



ख.		काय$	सिमितको	काय$काल	परुा	भएको	ू"यक	ितन	वष#मा	नया	काय$सिमित	गठन	गनु#पन%छ		तर	यस#र	
नया	काय$	सिमित	गठन	गदा$	काय$सिमितको	कुन	ैपिन	पदमा	उमे$ार'	नपरेमा	र	सो	पद	खािल	रहेमा उ" 
पदकोलािग नया सदःय बहाली नभए स"म सो#ह सदःय न ैयथावत रहनेछ!	

ग. 	काय$सिमितको	कुन	ैपिन	पद उमेवार'का लािग पणू$ सदःय भसैकेका सदःयह&ले माऽ उ"मेदवार) 
!दन	पाउनेछ !	

घ.	 .	सभापित	वा	उप-सभापित	 	उमे$ारका	लािग	क"#तमा	पिन	एक	काय$काल	काय$सिमितमा	काम	गरेको	
हुन	ुपन#	छ	!		

१४.िनबा%चन	सिमित	स"ब$%ध	!यवःथा	:	

क.	िनबा%चन	सिमितको	गठन	बढ#मा	ितन	३	दे#ख	५	पाँच	जना	स"मको	िनबा%चन	सिमित	ब"नेछ	!	

ख.	िनबा%चन	सिमितको	गठन	काय$सिमितको	बठैक	!ारा	पणू$	सदःयह&बाट	न	ैगठन	हुनेछ	!	

ग.	काय$सिमितको	सब	ै	सदःयह& िनःप% र ःवत$ऽ&पमा	िनबा%िचत	हुनेछ	!	

ग.			िनबा%चन	सिमितले	संःथाको	!बधान	िभऽ	रहेर	काम	गनु$	पन#छ	!	

घ.			िनबा%चन	स"ब$%ध	!ववाद	उ"प$न	भएमा	!बबादको	टंुगो	िनबा%चन	सिमितले	गरेको	िनण$य	न	ैअ"#तम	
िनण$य	हुनेछ	!	

ङ.			िनबा%चन	स"प$न	भएको	!दन	न	ैिनबा%चन	सिमित	ःवत:!बघटन	हुनेछ	!	

 

१५. शपथ	

म	 …………………….(आ"नो	 नाम	 बताउने)	 स"य	 िन#ापवू(क	 यो	 !वधान	 र	 यसको	अधीनमा	 ब"ने	 िनयम	
उपिनयमह(को	पालना	गन#छु	।	म	क"ह$य	ैपिन	!वधानले	मलाई	!दएको	अ"#तयार(को	द#ुपयोग	गन#	एवम	्
पदको	गोपिनयता	भंग	गन#	छैन	।	म	खोसोभो	गु#ङ	समाज	यकेूको	म#ूय	र	मा#यताह'लाई	सव#पर&	ठानी,	
कत#$यिन(	भई,	मन,	वचन	र	कम#ले	आ"नो	!ज#मेवार)	परूा	गन#	ूित$ा	गद#छु	।		

 



१६. स"लाहकार	सिमित	:	

		खोसोभो	गु#ङ	समाज	यकेु	ूित	सदैब	आ"मा	सदभाब	रा#े	पणू$	सदःयह&	बाट	!बिशःट	अनभुबी	!य#$ह&	
न	ैकाय$सिमित	!ारा	संःथाको	आवःयक	अनसुारको	स"लाहकार	सिमितको	गठन	हुनेछ	!	

१७. काय$सिमितको	काम,	कत#$य	र	अिधकार	:	

क.	ू"येक	चार	चार	म"हनाको	अविधमा	काय$सिमितको	बठैक	बोलाउन	ुपन#	!		

ख.	बठैकले	पा#रत	गरेको	िनण$यह'	काय$%वयन	गन#	!	

ग. संःथाको	!बधान	संसोधन	गनु$	परेमा	ूःताब	तयार	ग"र	साधारण	सभामा	पेश	गन#	!	

घ. रा#जनामा	ःवीकृित	गन#	र	!र#	ःथान	पिूत%	गन#	!	

!.	साधारण	सभा	ूित	उ"रदायी	रहने	!	

च.	संःथाको	आगामी	बष#को	बा#ष%क	काय$बम	तथा	अनमुािनत	बजेट	बनाई		साधारण	सभामा	ूःततु	गन#	!	

छ. संःथाको	कोष	र	स"पित	सरु$%त	रा#े	!	

ज. हरेक	बष#को	अ"ूल	म"हनामा	साधारण	सभा	बोलाउन	ुपन#	!	

अ.	संःथाको	नेत%ृवदायी	भिूमका	िनबा%ह	गन#	!	

१८. !ज#ला	सदःयको	काम	र	कत#$य	:	

क.	 	आ-	आ"नो	ज"म	 !ज#ला	खोसोभो	 (नेपाल	को)	र	खोसोभो	 	गु#ङ	समाज	यकेु	बीच	 िनर$तर	स"ब$ध	
कायम	रा#े	!	

ख.	खोसोभो	 !ज#ला	 (नेपालको)	लाई	 दैबी	ूकोप	आपतकालीन	वा	 	 कुन	ैपिन	अ"य	आपतकालीन	परेमा	
सोको	अनसुंधान	ग"र	खोसोभो	गु#ङ	समाज	यकेुलाई	जानकार&	गराउने	!	

ग.	आ-आ"नो	 !ज#ला	सयोगका	लािग	उठाइएको	सयोग,रकम	जनु	ूयोजनको	लािग	उठाइएको	 हो	 !यो	
सयोग/रकम		स"ह	ठाउमा	स"ह	त"रकाले	परुाउने	!ज#मेवार)	िनबा%ह	गनु$	पन#	!	

१९. बा#ष%क	साधारण	सभा:	



क.	बा#ष%क	साधारण	सभा	भ"नाले	साधारण	सदःयह&को	समेत	उप#ःथित	भएको	सभा	न	ैसाधारण	सभा	
हुनेछ!	

ख.		साधारण	सभा	संःथाको	सब#$च	अगं	हुनेछ	!	

ग.	 ू"येक	 बष#को	अ"ूल	 म"हनामा	काय$सिमितले	 िनधा%रण	 गरेको	 िमित	 र	 समयमा	 साधारण	 सभाको	
बा#ष%क	बठैक	बःनेछ	!	

घ. साधारण	 सभाको	 बठैकको	 लािग	 २०%	 सदःयह&को	 	 उप#ःथित	 भएमा	 	 गणपरुक	 सं#या	 पगुेको	
मािननेछ	!	

ङ.	साधारण	सभाको	बठैकमा	२०%	गणपरुक	सदःय	नपगुेमा	बठैक	ःथिगत	 हुनेछ	 र	सो	ःथिगत	बठैक	

बोलाउन	बठैक	ःथिगत	भएको	 िमित	 दे#ख	७	 !दन	 िभऽ	स"ममा	क"#तमा	 १५	 !दनको	सचूना	 !दई	 	अक#	
बठैक	बोलाउन	ुपन#छ	!	

च.	यस#र	दोॐोपटक	बोलाइएको	बठैकमा	पिन	गणपरुक	सदःय	सं#या	नपगुेमा	उप#ःथत	सं#यालाई	न	ै
गणपरुक	सं#या	मािन	साधारण	सभाको	बठैक	बःन	स"ने	छ	 र	उ"	बठैकको	 िनण$य	न	ैअ"#तम	 िनण$य	
मािननेछ	!	

२०. साधारण	सभाको	काम,	कत#$य	र	अिधकार	:	

क.	काय$सिमितले	संःथा	ूित	!बगतमा	गरेको	स"पणू&	काय$बमह(को	ूितबेदन	मािथ	छलफल	ग"र	सो	लाई	
अनमुोदन	गराउने	!	

ख.	काय$सिमितले	पेस	गरेको	!बधान	संसोधन	तथा	िनयम	अनमुोदन	गन#	र	!यसलाई	लाग	ुगराउने	!	

ग.	 काय$सिमित	 पदािधकार(ह*को	 पदाविध	 पगुेको	 अवःथामा	 काय$सिमित	 पदािधकार(ह*को	 !बधान	
बमो$जम	िनबा%चन	गन#	!	

२१. सभामा सभा#य%को िनण$य !	

क.	सभामा	काय$सिमितले	पेस	गरेको	ूःताबमािथ	छालफल	ग"र	सो	ूःताब	पा#रत	ग"रंदा	य"द बहुमतको 
मत नभई	मत	बराबर$	भएमा	सभा	अ"य$ाको	मतलाई	न	ैिनणा%यक	मत	मािननेछ	!	

२२. सभामा	हुने	ूःताब	र	काय$%विध	:	



क.	सभामा	ूःततु	ग"रने	काय$सचूी	र	!बषय	बःतकुो	बारेमा	काय$सिमितले	िनण$य		गन#छ	!	

ख.	सभामा	छलफलका	लािग	कुन	ैपिन	सदःयले	ूःताब	रा#	चाहेमा	िनजले	अ"	एक	जना	ूःतावक	र	एक	

जना	समथ$नका	साथ	्आ"नो	ूःताब	र	!यसका	लािग	आवाँयक	!ववरण	सभा	 हुने	िमित	भ"दा	क"#तमा	
पिन	७	!दन	अगावै	काय$सिमितमा	पेस	गनु$	पन#छ	!	

ग.	उ"	ूःतावलाई	सभाको	बठैकमा	ूःततु	गन#	वा	नगन#	काय$सिमितले	िनण$य	गन#छ	!	

२३.	पदािधकार(ह*को	काम,	कत#$य	र	अिधकार	:	

१.	सभापित	:	

क.	बठैक/सभाको	अ"य$ता	गन#	!	

ख.	बठैक/सभा	बोलाउने	!	

ग.	संःथाको	तफ# बाट	ूितिनिध&व	गन#	वा	ूितिनिध	तो#ने	!	

घ.	अिभलेख	ूमा$णत	गन#	!	

ङ.	संःथाको	नेत%ृव	िलने	!	

२.	उप-	सभापित:	

क.	सभापितलाई	सयोग	गन#	!	

ख.	सभापितको	अनपु%ःथितमा	िनजको	काय$	गन#	!	

ग.	समाजको	हरेक	बठैक/सभामा	उप#ःथत	हुने	!	

घ.	अ"य	आवँयक	काय$	गन#	गराउने	!	

३.महासिचब	:	

क.	सभापितको	िनद$शननसुार	बठैक	बोलाउने	!	

ख.	बठैकमा	पेस	हुने	ूःतावको	मःयौदा	तयार	गन#	र	बठैकमा	पा#रत काय$%ववरणको अिभलेख	रा#े	!	

ग.	समाजको	पणू$	कगजाज	पऽ	आदान	ूदान	गनु$का	साथ	ै!ववरण	रा#े	!	



घ.सदःयता	स#ुक	उठाउन	ुर	सो	लाई	स"भालने	!	

४.	सिचब	:	

क.	महासिचवलाई	सयोग	गन#	!	

ख.	महासिचवको	अनपु%ःथितमा	महासिचवको	स"पणू&	!ज#मेवार)	बहन	गन#	!	

५.	कोष$य&	:	

क.	समाजको	नाममा	ब"क	खाता	खो#ने	!	

ख.	संकलन	सदःयता	स#ुक	रेख	देख	गन#	!	

ग.	संकलन	कोषको	रेख	देख	गन#	!	

घ.	आिथ$क	आय-	!ययाको	!ववरण	रा#े	!	

ङ.	बा#ष%क	लेखा	प"र$णको	लािग	आिथ$क	!ववरण	तयार	गन#	!	

च.	हरेक	काय$सिमित	बठैकमा	आिथ$क	!ववरण	ूःट	पान$		!		

छ.	साधारण	सभामा	बष#को	अ"#तम	आिथ$क	!ववरण	पेस	गन#		!	

ज.	आिथ$क	स"ब$%ध	सभापितलाई	जानकार&	गराउने	!	

झ.	 कुन	ैपिन	 िन#$त	काम/समारोहका	लािग	कोषबाट	 £५००.००	स"मको	रकम	खच#	गन#	स"ने	अनमुित	
!दइएकोछ	र	सो	खच#	भएको	स"पणू&	रिसद	स"हतको	पणू$	!ववरण	काय$सिमितको	बठैकमा	ूःततु	गनु$पन&छ	

!		

६.	सह	-कोष$य&	:	

क.	कोष$य&	लाई	सयोग	गन#	!	

ख.	कोष$य&को	अनपु%ःथितमा	कोष$य&को	स"पणू&	!ज#मेवार)	बहन	गन#	!		

८.	स"हाकार	सिमित	 :	 	काय$सिमितमा	 राय	बाझी	संःथाको	काय$	गन#	क"ठन	अवःथामा	काय$सिमितले	
आवँयक	ठानेमा	स"हाकारह'को	राय	स"हा	िलन	स"नेछ		!	

 



२४. ईलाका	सदःय	:	

क.	काय$सिमितको	िनद$शन	अनसुार	कुन	ैपिन	काय$/समारोह	गन#	!		

ख.	ईलाकाको	समपणु&	साधारण		सदःयह%को	अिभलेख	रा#े	!	

ग.	साधारण	सदःयह&को	लािग	सचूना	ूचार	ूसार	गन#	!	

घ.	सदःयता		स#ुक	तथा	अ"य	कोष	ज"मा	गरेर	कोष$य&	लाई	सयोग	गन#	!	

ङ.	ू"येक	बठैक/सभामा	उप#ःथत	भ	ैआ"नो	इलाका	सदःयह&को	ूितिनिध&व	गन#	!	

स"कार	तथा	मनोरंजन	सदःय	:	

क.	समाजको	कुन	ैपिन	मनोरंजन	काय$/समारोह	आयोजना	गनु$	!	

ख.	ू"येक	बठैक/सभामा	उप#ःथत	हुन	ु!	

ग.	कुन	ैपिन	स"कार	तथा	मनोरंजन	स"ब$%ध	सभापितलाई	थाहा	!दनकुा	साथ	ैपरामस&	िलन	ु

२५.!ज#ला	सदःयह&	:	

यस !वधानको धारा १८ को क, ख, ग मा उ"ले%खत अनसुार हुनेछ !	

बा#ष%क	समारोह	:	हरेक	वष#को	एक	पटक	गृं मकालीन	भेटघाट	र	लोछार	समारोह	जःता	काय$बम	ग"रनेछ,	

सो	समारोह	काय$बम	गन#	िमित	काय$सिमितले	िन#$त	गन#छ	!	

२६. सफलता	र		िचनार&	:	

क.	 GCSC	 ूमाणपऽ ूा# बालबािलका	 तथा	 !ब#!ब$यालय	 बाट	 श#ै$क	 यो#यता	 ूा#	 गरेको		
सदःयह&लाई समाजको तफ# बाट	स"मान	ग"रनेछ !	

ख.	सरकार	वा	ःथानीय	संघ,	संःथाबाट	ूशंिसत	ूमाणपऽ	ूा#	गरेका	सदःयह&लाई	समाजको	तफ# बाट	
स"मान	ग"रनेछ	!	

ग.	मािथ	क	र	ख	मा	उ"ले%खत	स"मान		लोछार	समारोह	काय$बममा	ग"रनेछ,	साथ	ैनव	!बबा$हत	जोड$लाई	
पिन	यस	ैसमारोह	काय$बममा	स"मान	ग"रनेछ!		



घ.	नया	ब"नु	भएको	सदःय	!य	ुह"लाई		भने	िमंमकािलन	भेटघाट	काय$बममा	ःवागत	ग"रनेछ	!		

समा$                                           	
	


