त्रि. वि. िीरे न्द्र बहुमख
ु ी क्याम्पस एल्मन
ु ाई एशोससएसनको
विधान २०७६

प्रस्तावना

त्रिभुवन ववश्वववद्यालय, वीरे न्द्र बहुमुखी क्याम्पस, वव.सं. २०२२ साल बैशाख १३ गतेका दिन

तत्कालीन “वीरे न्द्र इन्द्टरममडियट कलेज”का नामबाट स्थापना भई सञ्चालन हुुँिै आइरहे को छ ।

सप्तगण्िकी निीको तटीय क्षेि, पववि िे वघाटधामको काखमा अवस्स्थत यस क्याम्पसले चचतवन,
नवलपरासी, बारा, पसाा, रौटहट, मकवानपुर, लमजुङ, तनहुँ, गोरखा, बाग्लुङ, धादिङलगायतका
स्जल्लाहरुबाट उच्चमशक्षा हामसल गना आउने ववद्याथीहरुलाई सेवा प्रिान गिै आइरहे को छ ।
स्थापना वर्ाहरुमा मानववकीतर्ा इन्द्टरममडियट –प्रवीणता प्रमाणपि तह) माि सञ्चालनमा चथयो ।
२०३५ सालबाट डिप्लोमा इन आट्र्स (स्नातक) का ववर्यहरु अध्ययन अध्यापन हुुँिै आएकोमा
वव.सं. २०४० बाट आईएस्सी, २०४५ सालबाट वव.एस्सी. र स्नातकोत्तर तहमा अथाशास्ि, २०६१

सालबाट ववववएस, स्नातकोत्तर तहमा अंग्रेजी, नेपाली लगायतका ववर्यहरु थप हुनुका साथै २०६५
सालबाट एम.एस्सी. भौततकशास्ि र रसायनशास्ि तथा २०६६ बाट स्नातकोत्तर तहमा

समाजशास्ि, जनसंख्या अध्ययन, एकवर्े, ३÷४ वव.एि. वर्ेलगायतका ववर्यहरु थप भई वर्ेनी
करीव ५,००० हजार ववद्याथीहरुले उच्चमशक्षा हामसल गने अवसर प्राप्त गिै आइरहे का छन ् ।
यसै पररप्रेक्ष्यमा यस वीरे न्द्र बहुमुखी क्याम्पस भरतपुर, चचतवनबाट प्रवीणता प्रमाणपि, स्नातक
र स्नातकोत्तर तहमध्ये कुनै पतन तह अध्ययन गरी स्विे श तथा वविे शमा ववमभन्द्न पेशा

रोजगारमा संलग्न रदह आ–आफ्नो पेशा व्यवसाय गिै आएका व्यस्क्तहरु चचतवनको सबैभन्द्िा
परु ानो क्याम्पसको दहतमा काम गने तथा आपसी सहयोग र सस
ु म्बन्द्ध स्थापना गना उच्च
मशक्षाको अध्ययन, अध्यापन अनुसन्द्धान तथा ववकासको लाचग यस क्षेिको ववस्तार गना तथा
अनुसन्द्धान काया प्रभावकारी बनाउने, पवाववद्याथीहरुसुँग भेटघाट, मेलममलाप र सहकाया गरी
क्याम्पसको वैचाररक एवम ् भौततक सुधार र भावी कायामा सबैलाई सक्रिय सहभागी बनाई ठोस
योगिान दिन त्रिभुवन ववश्वववद्यालय वीरे न्द्र बहुमुखी क्याम्पस भरतपुर, चचतवनका पवा

ववद्याथीहरु संगदठत हुनुपने आवश्यकता महशुस गरी यो ववधान बनाई “वीरे न्द्र बहुमुखी
क्याम्पस एल्मुनाई एशोमसएसन, २०७६” स्थापना गररएको छ ।

पररच्छे ि–१
प्रारस्म्भक
१.

संस्थाको नाम ः
यस संस्थाको नाम “वीरे न्द्र बहुमुखी क्याम्पस एल्मुनाई एशोमसएसन नेपाल—२०७६” रहनेछ

। अंग्रेजीमा द्यक्ष्च््ल ्म्च्ब ् ः ग ्ःीत्क्ष्एीभ ् ऋब ् एग्क् ब ्ःीग ् ल्क्ष्

ब्कक्क् इऋक्ष्ब्कत्क् र् ्इल,्

ल्भ ्एब ्ःी(द्िण्ठट रहने छ । छोटकरीमा ववएमसीएएन –द्य ऋब्कब्कल ्(द्िण्ठट) भतननेछ ।

(क)

संस्थाको कायाालय रहने ठे गाना ः यस संस्थाको कायाालय भरतपुर महानगरपामलका विा

नं. १०, चचतवनस्स्थत वीरे न्द्र बहुमख
ु ी क्याम्पसको पररसरमा रहनेछ ।

(ख)

संस्थाको काया क्षेि ः यस संस्थाको काया क्षेि नेपाल राज्य तथा वविे शमा रहनेछ ।

(ग)

प्रारम्भ ः प्रस्तुत ववधान समाज कल्याण पररर्द् मार्ात ् स्जल्ला प्रशासन कायाालय,

भरतपुर, चचतवनमा िताा भएको ममततिे खख प्रारम्भ हुनेछ ।

(घ)

संस्थाको अस्स्तत्व यो संस्था एक अववतछन्द्न उत्तराचधकारवाला स्वशामसत, संगदठत, गैर

नार्ामल
ु क, गैर राजनैततक तथा गैरसरकारी सामास्जक संस्था हुनेछ ।
२.

पररभार्ा ः ववर्य वा प्रसंगले अको अथा नलागेमा यस ववधानमा ः

(क)

“ववधान” भन्द्नाले “वीरे न्द्र बहुमख
ु ी क्याम्पस एल्मुनाई एशोमसएसन—नेपाल २०७६” को

ववधानलाई जनाउने छ ।

(ख)

“संस्था” भन्द्नाले “वीरे न्द्र बहुमुखी क्याम्पस एल्मुनाई एशोमसएसन—नेपाल २०७६” लाई

जनाउनेछ ।

(ग)

“सममतत” भन्द्नाले यस ववधानको िर्ा १३ वमोस्जम गठन भएको काया सममततलाई

जनाउने छ ।

(घ)

“सभा” भन्द्नाले यस ववधान वमोस्जम वसेको साधारण सभा र ववशेर् साधारण सभा

समेतलाई जनाउने छ ।

(ङ)

“पिाचधकारी” भन्द्नाले संस्थाका पिाचधकारीहरुलाई सम्झनु पछा ।

(च)

“तनयम ववतनयम” भन्द्नाले यस ववधान अन्द्तगात बन्द्ने तनयम ववतनयमलाई जनाउने छ ।

(छ)

“तोक्रकएको वा तोक्रकए बमोस्जम” भन्द्नाले यस ववधान र यो ववधान अन्द्तगात बनेको

तनयम ववतनयममा तोक्रकएको वा तोक्रकए वमोस्जमको प्रावधानलाई जनाउने छ ।
३.

संस्थाको छाप र चचन्द्ह ः प्रचमलत व्यवस्थाको प्रततकुल नहुने गरी यो ववधानको अनुसुचच

१ बमोस्जमको ढांचामा संस्थाको एउटा छुटृःै छाप र चचन्द्ह हुनेछ ।

पररच्छे ि–२
उद्िे श्य
४.

संस्थाको उद्िे श्य ः

संस्थाको उद्िे श्य िे हाय बमोस्जम हुनेछ ः

(क)

यो संस्था मन
ु ार्ारदहत, जनदहतकारी, सामास्जक संस्था हुनेछ ।

(ख)

यस संस्थामा वीरे न्द्र बहुमुखी क्याम्पसका पवा ववद्याथीहरुलाई संगदठत गिै शैक्षक्षक

गुणस्तर तथा अनुसन्द्धानको तनस्म्त प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपले सहयोग गने

(ग)

गराउने ।

वीरे न्द्र बहुमुखी क्याम्पसलाई प्राक्षिक उत्कृष्टताको केन्द्रको रुपमा ववकास गना र दिगो

बनाउन सिस्यहरुको क्षमता उपयोग गने ।

(घ)

प्राक्षिक ववशेर्ता भएका व्यस्क्तहरुको पदहचान गरी तीतनहरुको िान, शीपको प्रयोग गरी

प्राक्षिक उन्द्नयनमा लागउने ।

(ङ)

सामास्जक महत्वको ववर्यका बारे मा जागरुप बनाउनक
ु ा साथै रास्ष्िय र सामास्जक

उत्तरिातयत्व बढाउन सिस्यहरु बीच छलर्ल आिान प्रिान गने र तत ् सम्बन्द्धमा काया गनुा
गराउनक
ु ा साथै ववद्याथी र समाजका ववमभन्द्न वगासुँग समन्द्वय गरी काया गने ।

(च)

सिस्यहरु बीच सद्भाव बढाउन तथा सिस्यहरुमा अन्द्ततनादहत प्रततभा, सादहत्य, कला तथा

ववमभन्द्न क्षेि समेट्िै संस्था दिगो बनाउन एक महत्वपुणा र्ोरम स्थापना गने ।
५.

संस्थाको उद्िे श्य प्राप्त गना गररने कायाहरु ः

यस संस्थाको उद्िे श्य प्राप्त गनाका लाचग िे हाय वमोस्जमका कायाहरु गररनेछ

(क)

संस्थाको प्रचमलत नेपाल कानन बमोस्जम सम्वस्न्द्धत तनकायवाट अनुमती वा इजाजत

प्राप्त गरे र माि आफ्ना उद्िे श्यहरु कायाान्द्वयन गनेछ ।

(ख)

संस्थालाई आवश्यक पने भवन, तनमााण वा भािामा मलई र आवश्यक पने, टे मलर्ोन,

टाइपराइटर, फ्याक्स, टाइपराइट, र्तनाचर, सवारी साधन आदि सामग्रीहरु खररि वा भािामा मलई
प्रयोग गने छ ।

(ग)

ववधानको मातहतमा रही संस्थालाई आवश्यक भए वमोस्जमको तनयम ववतनयम तनमााण

गरी लाग गररनेछ ।

(घ)

संस्थालाई आवश्यक पने कमाचारीहरु तनयक्
ु त गने तथा तनजहरुको सेवा शता तनधाारण गने

।

(ङ)

संस्थाको उद्िे श्य कायाान्द्वयनको लाचग गोण्ष्ठी, सेममनार, भेला, छलर्ल आदि काया गनक
ुा ा

अततररक्त अन्द्य संघ संस्था एवं िाताहरु, सरकारी तनकायसंग समन्द्वय गरी काया गने ।

(च)

सरकारी, गैरसरकारी तथा स्विे शी वविे शी संघ संस्थाहरुको समन्द्वयमा आवश्यक सहयोग

आिन प्रिान गरी उपलस्व्धमलक क्रियाकलापहरु गररनेछ ।

(छ)

सबै सिस्यहरुको सम्बन्द्ध स्जवनभरका लाचग त्रि.वव.सुँग जोड्ने र एकअकाा बीच

सहयोगको आिान प्रिान गररनेछ ।

(ज)

त्रि.वव.का. ववकास र संरक्षणका लाचग सिस्यहरुको बढी भन्द्िा बढी उपयोग गने ।

पररच्छे ि–३
सिस्यता
६.

सिस्यहरुको वचगाकरण ः यस संस्थामा िे हाय वमोस्जम ४ प्रकारका सिस्यहरु रहने छन ्

।

(क)

साधारण सिस्य ः

यस ववधानको िर्ा ७ बमोस्जम योग्यता पुगेको प्राक्षिक तथा अनुसन्द्धान एवम ् समाजसेवामा
रुची भएका नेपाली नागररकले तोक्रकएको प्रकृया अन्द्तगात आवेिन भरी सिस्यता प्राप्त गने
व्यस्क्तहरु साधारण सिस्य हुनेछन ् ।

(ख)

संस्थापक सिस्य ः

यो संस्था िताा हुंिाका वखतका पिाचधकारीहरु संस्थापक सिस्य हुनेछन । तर संस्थापक

सिस्यहरुले समेत संस्थाको साधारण वा आस्जवन सिस्यता मलएर ववधान वमोस्जम शल्
ु क
बुझाउनु पनेछ ।

(ग)

आजीवन सिस्य ः

संस्थाको ववकासको लाचग ववशेर् योगिान पु¥याउने व्यस्क्तहरुलाई तोक्रकएको प्रकृयाको अचधनमा
रही आस्जवन सिस्यता प्रिान गररने छ ।

(घ)

मानाथा सिस्य ः

संस्थाले उपयुक्त ठहर गरे को ववमशष्ठ समाजसेवी तथा प्रततस्ष्ठत स्विे शी तथा वविे शी
नागररकलाई संस्थाको मानाथा सिस्यता प्रिान गना सक्नेछ । तर मानाथा सिस्यहरुको
मताचधकार भने रहने छै न ।
७.

सिस्यता प्रास्प्तको लाचग आवश्यक योग्यता यस संस्थाको सिस्यता प्रास्प्तको लाचग

तनम्न बमोस्जमको योग्यता पुगेको हुनुपनेछ ।

(क)

यस संस्था वीरे न्द्र बहुमुखी क्याम्पस, भरतपुर, चचतवनबाट स्नातक तथा स्नातकोत्तर तह

उत्तीणा गरे का व्यस्क्तहरु साधारण सिस्य हुन सक्नेछन ् । तर त्रि.वव.बाट प्रववणता प्रमाण पि तह
हटाउनुभन्द्िा अतघ त्यस्तो प्रववणता प्रमाणपि तह पास गरे को व्यस्क्त समेतले यस संस्थाको
साधारण सिस्यता प्राप्त गना सक्नेछन ्।

(ख)

१६ वर्ा उमेर परा गरे को नेपाली नागररक ।

(ग)

मानमसक अवस्था दठक भएको ।

(घ)

सावाजतनक सम्पवत्त दहनाममना गरे को नठहरे को ।

(ङ)

नैततक पतन िे खखने र्ौज्िारी र भ्रष्टाचारको अमभयोगमा सजाय नपाएको ।

८.

संस्थाको सिस्यमा वहाल रहन नसक्ने अवस्था ः

िे हायको अवस्थामा कुनै पतन व्यस्क्त संस्थाको सिस्यता प्राप्त गना एवं संस्थाको सिस्यमा
वहाल रहन सक्ने छै न ।

(क)

गैर नेपाली र १६ वर्ा उमेर परा नभएको ।

(ख)

मानमसक सन्द्तुलन दठक नभएको ।

(ग)

सावाजतनक सम्पवत्त दहनाममना गरे को ठहरे को ।

(घ)

नैततक पतन िे खखने र्ौजिारी र भ्रष्टाचारको अमभयोगमा सजाय पाएको ।

(ङ)

सम्वस्न्द्धत संस्थाको कायामा तनजी स्वाथा भएको ।

(च)

साहुंको िामासादहमा परे को ।

(छ)

कुनै प्रकारको चोरी, ठगी, कीते वा जालसाज गरे को वा आफ्नो स्जम्माको धनमाल

अनचधकृत तवरले मासेको वा िरु
ु पयोग गरे को वा भ्रष्टाचारको अमभयोगमा अिालतवाट कसुरिार
ठहरी सजाय पाई सो सजाय भुक्तान नगरे को ।
९.

सिस्यताको समास्प्त ः

१. िे हायको अवस्थामा कुनै पतन व्यस्क्तको सिस्यता समाप्त हुने छ ः

(क)

यस ववधानको िर्ा (६),(७) र (८) बमोस्जम सिस्यता प्राप्त गना नसक्ने व्यस्क्तले

सिस्यता प्राप्त गरे को अवस्था भएमा ।

(ख)

साधारण सभामा उपस्स्थत सिस्यहरुको ७५% वहुमतले संस्थाको सिस्य पिवाट हटाउने

प्रस्ताव पाररत गरे मा ।

(ग)

सिस्यले आफ्नो पिवाट दिएको रास्जनामा स्वीकृत भएमा ।

(घ)

संस्थाको काम कारवाहीमा वेइमान वा वितनयत गरे को कुरा अिालतवाट प्रमाखणत भएमा

(ङ)

यस ववधान वमोस्जम संस्था सिस्यहरुले गना नहुने भनी संस्थाले तोकेको कुनै काया

गरे मा

(च)

सिस्यता शल्
ु क वझ
ु ाउन वांकी राखेमा ।

(छ)

संस्था ववघटन वा खारे ज भएमा ।

२.

तर कुनै पतन व्यस्क्तको संस्थाको सिस्यता समाप्त गना वा सिस्यता वहालमा अयोग्य ठहर

गनुा भन्द्िा अतघ संस्थाले तनजलाई सो कुराको सुचना दिई सर्ाइको लाचग आवश्यक मौकाको
सुववधा प्रिान गररनेछ ।
१०.

सिस्यता शुल्क र सिस्यता प्रिान गने कायाववचध ः यस ववधानको िर्ा (६) बमोस्जमका

सिस्यहरुले िे हाय बमोस्जम प्रावधान अनुरुप प्रकृया पुरा भै शुल्क ततरे पतछ सिस्य प्राप्त गना
सक्नेछन ् ।

१.

साधारण सिस्य ः

(क)

साधारण सिस्यता प्राप्त गना चाहने व्यस्क्तले प्रवेश शुल्क वापत

रु.१००।– र वावर्ाक शुल्क वापत रु.५०।– बुझाई तोक्रकएको प्रकृया अनुसार आवेिन पेश गनेलाई
काया सममततको तनणायले साधारण सिस्यता प्रिान गना सक्रकने छ ।

(ख)

त्यस्तो साधारण सिस्यता प्राप्त गने व्यस्क्तले वावर्ाक नववकरण शुल्क रु.५०।– बुझाउनु

पनेछ ।

(ग)

साधारण सिस्यता प्राप्त गने प्रत्येक सिस्यले प्रत्येक वर्ा श्रावण मसान्द्त मभि नववकरण

गराई सक्नु पनेछ । त्यस पतछको हकमा तोक्रकए बमोस्जमको थप िस्तुर वुझाई नववकरण गना
सक्ने छ ।
२.

संस्थापक सिस्य ः

(क)

संस्था िताा हुंिाका वखत तिथा सममततको पिाचधकारीहरु संस्थापक सिस्य हुनेछन ् ।

(ख)

संस्थापक सिस्यहरुले संस्था िताा भएको ममततले एकमदहनामभि एकमुष्ट रु. १,०००।–

बझ
ु ाउनु पनेछ ।
३.

आजीवन सिस्य ः संस्थालाई एकमुष्ठ रु.१,०००।–वुझाई तोक्रकएको प्रकृया अन्द्तगात

आवेिन दिने व्यस्क्तलाई काया सममततको तनणायले आजीवन सिस्यता प्रिान गना सक्रकनेछ ।
४.

मानाथा सिस्य ः साधारण सभाको तनणायले उपयुक्त ठानेको कुनै पतन व्यस्क्त तथा

प्रततस्ष्ठत नेपाली नागररकलाई मानाथा सिस्यता प्रिान गना सक्रकनेछ ।

५.

कुनै आवेिकलाई सिस्यता प्रिान नगने तनणाय भएमा सो को कारण सदहतको जानकारी

आवेिकलाई दिइने छ ।
६.

सवै क्रकमसमका सिस्यहरुको यस ववधान र ववधान अन्द्तगात वनेको तनयम र ववतनयम

वमोस्जम भएको व्यवस्थाको पालन गनुा पनेछ ।
७.

संस्थाले प्रिान गरे को उपिर्ा १,२,३ र ४ बमोस्जमका सिस्यहरुको तोक्रकए बमोस्जमको

ढांचामा छुटृःै अमभलेख क्रकताव रहनेछ ।

पररच्छे ि–४
साधारण सभा काया सममतत तथा वैठक सम्वन्द्धी व्यवस्था ः
११.

साधारण सभाको गठन ः यस ववधानको िर्ा ७ अनुःुरुप सिस्यता प्राप्त गने मानाथा

सिस्यहरु वाहे क अन्द्य सम्पणा सिस्य सदहतको साधारण सभा गठन हुनेछ । मानाथा सिस्यहरु
साधारण सभामा आमस्न्द्ित सिस्यको रुपमा रहने छन ् । साथै साधारण सभा संस्थाको सवोच्च
अंग हुनेछ ।
१.

यस संस्थाको साधारण सभा िे हाय बमोस्जम हुनेछ ः

(क)

वावर्ाक साधारण सभा ः वर्ाको १ पटक वावर्ाक साधारण सभा बस्नेछ ।

(ख)

ववशेर् साधारण सभा संस्थाको कुन सिस्य संस्थाको १।४ (एक चौथाई) सिस्यले कारण

सदहत ववशेर् साधारण सभा बोलाउन माग गरे मा काया सममततले घदटमा ७ दिन मभि अतनवाया
रुपमा साधारण सभा वोलाउनु पिा छ । तर साधारण सभा वा ववशेर् साधारण सभा वसेको ६
मदहना मभि पुन ववशेर् साधारण सभा वस्न सक्ने छै न ।
२.

यस संस्थाको प्रथम वावर्ाक साधारण सभा संस्था स्थापना भएको ममततले ६ मदहना मभि

र त्यस पतछका वावर्ाक सभाहरु आचथाक वर्ा समाप्त भएको ममततले तीन मदहनामभि गररनेछ ।

३.

यस संस्थाको वावर्ाक साधारण सभा गनाको लाचग घदटमा १५ दिन अगावै र ववशेर्

साधारण सभा गनाको लाचग घदटमा ७ दिन अगावै सभा हुने स्थान ममतत समय र छलर्ल गने
ववर्यहरु खोली सवै साधारण सभाका सिस्यहरुलाई अतनवाया रुपमा सुचना दिनु पनेछ ।
४.

उपिर्ा ३ बमोस्जम वोलाइएको साधारण सभा वा ववशेर् साधारण सभामा ववधानको िर्ा

१८ बमोस्जम गणपुरक संख्या नपुगी सभा हुन नसकेमा घदटमा ७ दिनको म्याि दिई पुन
साधारण सभा वोलाउइने छ ।
५.

साधारण सभा र ववशेर् साधारण सभाको छुटृाछुटृःै तनणाय पुस्स्तका राखखनेछ ।

१२.

साधारण सभाको काम कताव्य र अचधकार ः

(क)

काया सममततले पेश गरे को योजना र वावर्ाक वजेट पाररत गने ।

(ख)

वावर्ाक लेखा पररक्षण प्रततवेिन माथी छलर्ल गरी अनुमोिन गने र लेखा पररक्षण

प्रततवेिनवाट िे खखए अतनयममत वेरुजु रकमहरु माचथ छलर्ल अतनयममत रकमहरु असुल उपर
गरी र्छ्र्यौट गनाका लाचग काया सममततलाई तनिे शन दिने ।

(ग)

आगामी वर्ाको लाचग लेखा पररक्षण तनयस्ु क्त र तनजको पाररश्रममक तनधाारण गने ।

(घ)

संस्थाको वावर्ाक प्रगती वववरण र संस्थाले गरे का कायाहरुको मुल्यांकन गरी काया

सममततलाई आवश्यक तनिे शन दिने ।

(ङ)

काया सममततका पिाचधकारीहरु पिावधी समाप्त भए पतछ ववधान बमोस्जमको प्रकृया

अन्द्तगात रही तनवााचन गने ।

(च)

काया सममततवाट पेश भएका ववधान संसोधन प्रस्ताव एवं तनयम तथा ववतनयम पाररत

गने ।

(छ)

मानाथा सिस्यता प्रिान गने ।

(ज)

काया सममततवाट संस्थाको दहत अनुकुल भएका कायाहरुको औचचत्य हे री अनुमोिन गने ।

(झ)

संस्थाको आन्द्तररक श्रोतवाट व्यहोने गरी काया सममततले पेश गरे को कमाचारी िरवन्द्िी

पाररश्रममक तथा अन्द्य सेवा शता आवश्यकता अनरु
ु प स्वीकृत गने ।
१३.

काया सममततको गठन ः

१.

साधारण सभाका सिस्यहरुवाट तनवााचचत िे हाय बमोस्जमका पिाचधकारीहरु रहने १७

सिस्यीय एक काया सममतत गठन गररने छ ।
अध्यक्ष

–

१

उपाध्यक्ष

–

२ (एकजना मदहलासदहत)

महासचचव

–

१

सचचव

–

१

कोर्ाध्यक्ष

–

१

सिस्यहरु

–

११

तर संस्थाको प्रथम साधारण सभा भएर तनवााचचत कायासममततको गठन नभएसम्म िे हाय
बमोस्जमको तिथा कायासममतत गठन गररएको हुंिा सोही काया सममततले काया गनेछ ।

तिथा कायासममतत ः
अध्यक्ष
उपाध्यक्ष
महासचचव
सचचव
कोर्ाध्यक्ष
सिस्यहरु
२.

काया सममततको कायाकाल ४ वर्ाको हुनेछ ।

३.

वावर्ाक साधारण सभा हुनु भन्द्िा काया सममततमा रहे को कुनै सिस्यको पि ररक्त हुन

आएमा वांकी अवचधको लाचग ररक्त सिस्यको पिपुती काया सममततद्वारा गना सक्रकने छ । यसरी
सो मनोतनत भएको व्यस्क्तको कायाकाल ररक्त भएको सिस्यको वांकी रहे को कायाकाल सम्मको

लाचग माि हुनेछ । तर अन्द्य पिको लाचग ववधान वमोस्जम वांकी अवचधको लाचग तनवााचन
प्रकृयाद्वारा पुरा गररने छ ।
४.

काया सममततको वैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले वोलाउने छ । तर काया सममततका

५१% पिाचधकारीले वैठक वोलाउन माग गरे मा अध्यक्षले ततन दिन मभि काया सममततको वैठक
वोलाउनु पनेछ ।
५.

काया सममततको कुल पिाचधकारीहरुको ५१% पिाचधकारीको उपस्स्थतत नभै काया सममततको

वैठक वस्ने छै न ।
६.

काया सममततको वैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनेछ र तनजको अनप
ु स्स्थततमा उपाध्यक्षले

र तनजको समेत अनुपस्स्थततमा महासचचवले र तनज पतन अनुउपस्स्थत भएमा उपस्स्थत
सिस्यहरुले छानेको वा जेष्ठ सिस्यले गने छ ।
७.

काया सममततमा वहुमतको तनणाय मान्द्य हुःुने र मत वरावर भएमा अध्यक्षले तनणाायक

मत दिन सक्ने छ ।
८.

काया सममततको वैठकमा छलर्ल भएका ववर्यहरुको छुटृःै तनणाय क्रकताव राखखनेछ र सो

वववरणमा उपस्स्थत सम्पणा सिस्यले सदह गनप
ुा ने छ तर तनणायमा असहमती जनाउनेहरुले
कैक्रर्यत खोली सदह गनप
ुा नेछ ।
९.

संस्थाले गने भनेको सम्पणा काया काया सममततको तनणायवाट हुनेछ ।

१०.

माचथका िर्ामा जे सुकै लेखखएता पतन काया सममततले गना पाउने कुनै कायामा काया

सममततका सम्पणा पिाचधकारीहरु मलखखत रुपमा सहमत भएमा त्यस्तो सहमततलाई तनणाय
पुस्स्तकामा संलग्न गरी त्यस्तो काया वैठक ववना पतन गना सक्रकने छ र त्यस्तो सहमतीलाई काया
सममततको वैठकको तनणाय सरह मातननेछ ।
१४.

काया सममततको काम कताव्य र अचधकार ः

काया सममततको काम कताव्य र अचधकार िे हाय बमोस्जम हुनेछ ।
१.

संस्थाको आगामी वर्ाको कायािम र अनुमातनत वजेट साधारण सभामा प्रस्तुत गने।

२.

साधारण सभाको तनणाय कायाान्द्वयन गराउने

३.

संस्थाको दहतमा हुने उद्िे श्य अनुरुपका कायािमहरु संचालन गने ।

।

४.

साधारण सभा प्रतत उत्तरिातय रहने ।

५.

संस्थाको उद्िे श्य प्रास्प्तको लाचग उपलव्ध श्रोत र साधनको अचधकतम उपभोग र प्रयोग

गने ।
६.

संस्थाको काया सम्पािन गना काया योजना वाउने श्रोत जुटाउने एवं कायाकाल गना

सुपररवेक्षण र अनुसन्द्धान गने ।
७.

संस्थाको कोर् र सम्पवत्त सरु क्षक्षत राख्ने एवं वैंक खाता खोली संचालन गने ।

८.

संस्थाको कमाचारीहरुको सेवा शता सुववधा आिी वारे मा कमाचारी ववतनयमावली वनाई

साधारण सभावाट स्वीकृत गराई लागु गने ।
९.

संस्थाको उद्िे श्य कायाान्द्वयनको लाचग उपयुक्त व्यस्क्तहरुको सल्लाहकार सममतत एवं

उपसममतत गठन गने तथा आवश्यकता अनुरुप कायाको वांिर्ांि गने ।
१०.

संस्थाको नेतत्ृ विायी भममका वहन गने ।

१५.

पि त्याग गना सक्ने ः

अध्यक्षले उपाध्यक्ष मार्ात काया सममतत समक्ष र उपाध्यक्ष तथा अन्द्य पिाचधकारीहरुले अध्यक्ष
समक्ष रास्जनामा दिई पि त्याग गना सक्नेछन ् ।
१६.

अन्द्य सममततहरु ः

१.

यस ववधानको प्रावधान मभि रही संःंस्थाको काया संचालनको लाचग आवश्यकता अनुरुप

अन्द्य सममतत वा उप–सममततहरु गठन गना सक्रकने छ । तर सो गठन भएका सममतत उप–
सममततहरु साधारण सभावाट अनुमोिन गराउनु पनेछ ।
२.

उप–सममततको कायाकाल र कायाहरु काया सममततले तोक्रक दिए बमोस्जम हुनेछ ।

पररच्छे ि–५
पिाचधकारीहरुको काम कताव्य र अचधकार
१७.

काया सममततका पिाचधकारीहरुको काम कताव्य र अचधकार िे हाय बमोस्जम हुनेछ ।

१. अध्यक्षको काम, कताव्य र अचधकार ः

(क)

काया सममतत र साधारण तथा ववशेर् साधारण सभाको अध्यक्षता गने र वैठक संचालन

गने ।

(ख)

तनणाायक मत दिने ।

(ग)

संस्थाको तर्ावाट प्रतततनचधत्व गने र प्रतततनचध तोक्ने ।

(घ)

संस्थाको नेतत्ृ व वहन गने ।

(ङ)

आवश्यकता अनस
ु ार वैठक वोलाउन सचचवलाई तनिे शन दिने ।

(च)

अन्द्य पिाचधकारी एवं सिस्यहरुलाई कामको वांिर्ांि गने ।

(छ)

अमभलेख प्रमाखणत गने एवं अन्द्य आवश्यक काम कारवाही गने ।

२. उपाध्यक्षको काम कताव्य र अचधकार ः

(क)

अध्यक्षलाई सहयोग गने ।

(ख)

अध्यक्षले दिएको स्जम्मेवारी पुरा गने ।

(ग)

अध्यक्षको अनुपस्स्थततमा तनजको काम गने ।

३. महासचचवको काम कताव्य र अचधकार ः

(क)

संस्थाको कायाालयको रे खिे ख र संचालन गने ।

(ख)

अध्यक्षको तनिे शन अनस
ु ार वैठक र सभा वोलाउने ।

(ग)

अमभलेख सुरक्षक्षत राख्ने ।

(घ)

अध्यक्षले दिएको अन्द्य स्जम्मेवारी पुरा गने ।

४. सचचवको काम कताव्य र अचधकार ः

((क) महासचचवलाई सहयोग गने ।
(ख)

महासचचवले दिएको स्जम्मेवारी पुरा गने ।

(ग)

महासचचवको अनुपस्स्थततमा तनजको काम गने ।

४. कोर्ाध्यक्षको काम कताव्य र अचधकार ः

(क)

संस्थाको कोर्को रे खिे ख र संचालन गने ।

(ख)

साधारण सभामा वावर्ाक कायािम र वजेट पेश गने ।

(गं)

लेखा िरु
ु स्त राख्ने ।

(घ)

तनयममत रुपमा वावर्ाक लेखा पररक्षण गराउने ।

(ङ)

अध्यक्षले दिएको अन्द्य स्जम्मेवारी पुरा गने ।

५.

सिस्यहरुको काम कताव्य र अचधकार ः

(क)

काया सममततको वैठकमा तनयममत उपस्स्थत हुने ।

(ख)

संस्थाको कायामा रचनात्मक भममका तनवााह गने ।

(ग)

अध्यक्षले दिएको अन्द्य स्जम्मेवारी पुरा गने ।

१८.

गणपुरक संख्या ः

१.

कुल सिस्य संख्याको ६० प्रततशत साधारण सभाका सिस्यहरुको उपस्स्थत नभै सभाको

काम कारवाही हुने छै न ।
२.

तर ववधानको िर्ा ११(४) मा उल्लेख भए अनुरुप पुन वोलाइएको साधारण सभामा कुल

सिस्य संख्याको ५१ प्रततशत उपस्स्थत भएमा सभा गना वाधा पने छै न ।

पररच्छे ि–६
आचथाक व्यवस्था ः
१९.

संस्थाको कोर् ः

१.

संस्थाको आफ्नो एउटा छुटृःै कोर् रहनेछ र सो कोर्मा िे हाय बमोस्जम प्राप्त रकमहरु

जम्मा हुनेछन ् ।

(क)

सिस्यता वापत प्रवेश शुल्क र सिस्यता शुल्कको रकम ।

(ख)

कसैले स्वेच्छाले दिएको अनुिान तथा सहायता वापत प्राप्त रकम ।

(ग)

संस्थाको चल अचल सम्पवत्त को वविीबाट प्राप्त रकम ।

(घ)

वविे शी संस्था, व्यस्क्त वा अन्र्तरास्ष्िय संघ संस्थावाट सहयोग वापत प्राप्त रकम ।

(ङ)

नेपाल सरकार एवं नेपाल सरकारका मातहतका तनकायवाट अनुिान एवं सहयोग प्राप्त

रकम ।

(च)

संस्थाका सिस्यहरुवाट कुनै तनस्श्चत कामको लाचग संकलन भएको रकम ।

२.

संस्थालाई प्राप्त रकम स्थातनय वैंकमा जम्मा गरी वैंक खाता संचालन गररनेछ ।

२०.

वैंक खाता संचालन ः संस्थाको वैंक तथा ववत्तीय संस्थामा खाता अध्यक्ष, महासचचव र

कोर्ाध्यक्षको नामबाट खोमलनेछ र कोर्ाध्यक्षको अतनवाया हस्ताक्षर सदहत कुनै एक जना गरी
िई
ु जनाको संयक्
ु त हस्ताक्षरबाट संचालन हुनेछ । साथै संस्थाको रकम प्रचमलत ऐन तनयम
अनुसार खचा गने तथा खचाको श्रेस्ता राख्ने व्यवस्था गररनेछ ।
२१.

कोर्को रकम खचा गने प्रावधान ः
संस्थाको कोर्मा जम्मा भएको रकम खचा गिाा िे हाय बमोस्जमको प्रावधान अपनाई खचा

गररनेछ

(क)

संस्थाको वावर्ाक वजेट योजना र कायािम स्वीकृत नगरी कोर्बाट खचा गना सक्रकने छै न

(ख)

साधारण सभावाट पाररत वजेट र कायािमको अचधनमा रही कोर्वाट रकम खचा गना

सक्रकनेछ ।

(ग)

कोर्वाट खचा भएको रकमको आचथाक प्रततवेिन साधारण सभामा अतनवाया रुपले पेश

गनप
ुा नेछ ।

(घ)

कोर्को रकम खचा गिाा तोक्रकए बमोस्जम खचा गनप
ुा नेछ ।

२२.

संस्थाको लेखा र लेखा पररक्षण ः

१.

प्रचमलत कानन बमोस्जम संस्थाको आय व्यय र लेखा स्पष्ट रुपमा राखखनेछ ।

२.

संस्थाको लेखा पररक्षण प्रचमलत कानन बमोस्जम रस्जष्टिा लेखा पररक्षकवाट गराइने छ ।

३.

नेपाल सरकार वा स्थातनय अचधकारीले चाहे मा जुनसक
ु ै वखतमा पतन संस्थाको दहसाव

क्रकताव जांच गना गराउन सक्ने छ ।

४.

लेखा पररक्षकको तनयुस्क्त वावर्ाक साधारण सभावाट हुने छ । तर प्रथम वावर्ाक साधारण

सभा नभए सम्म लेखा पररक्षकको तनयुस्क्त काया सममततले गनेछ ।
५.

संस्थाको लेखा पररक्षण प्रततवेिन र वावर्ाक काया प्रगती वववरणको १।१ प्रतत स्थातनय

अचधकारी स्जल्ला ववकास सममतत समाजकल्याण पररर्ि र नेपाल सरकारद्वारा तोक्रकएका अन्द्य
तनकायमा पेश गररनेछ ।

पररच्छे ि–७
तनवााचन अववश्वासको प्रस्ताव र ववधान संसोधन सम्वन्द्धी प्रावधान
२३.

तनवााचन सम्वन्द्धी व्यवस्था ः

१.

काया सममततको तनवााचन प्रयोजनको लाचग वढीमा ५ जनाको एक तनवााचन सममततको

गठन काया सममततले गनेछ ।
२.

तनवााचन सममततले प्रचमलत काननको पररचध मभि रहे र तनवााचन काया ववचध आर्ै

तनधाारण गनेछ ।
३.

तनवााचन सम्वन्द्धी कुनै वववाि भएमा सो उपर तनवााचन सममततले नै तनणाय गने छ र सो

तनणाय नै अस्न्द्तम तनणाय हुनेछ ।
४.

तनवााचन सम्पन्द्न भएको भोमलपल्ट तनवााचन सममतत स्वत ववघटन हुनेछ ।

५.

तनववारोध र सवासम्मततबाट काया सममतत चयन भएमा माचथ उल्लेखखत कुनै पतन प्रकृया

अवलम्वन गनप
ुा ने छै न ।
२४.

उम्मेिवार हुन योग्यता ः

काया सममततको उम्मेिवार हुन िे हाय वमोस्जमको योग्यता पग
ु ेको हुनप
ु छा ।

(क)

पररच्छे ि ३ िर्ा ७ बमोस्जमको योग्यता पुगेको व्यस्क्त ।

(ख)

संस्थाको साधारण सिस्य भई कस्म्तमा १ वर्ा कायाकाल परा गरे को व्यस्क्त हुनुपनेछ तर

प्रथम पटकका लाचग यसले बाधा पु¥याउने छै न ।

२५.

अववश्वासको प्रस्ताव ः

१.

अववश्वासको प्रस्ताव मलखखत रुपमा कुन पिाचधकारीको ववरुद्धमा हो स्पष्ट खुलाई िे हाय

वमोस्जमको ररत पुयााई संस्थामा िताा गनुा पनेछ ।

(क)

नेपाली भार्ामा मशष्ट शव्िको प्रयोग गरी लेखखएको हुनु पछा ।

(ख)

प्रस्तावको ववर्य स्पष्ट र व्यवहाररक हुनु पछा ।

(ग)

साधारण सभा सिस्यहरु मध्येवाट कस्म्तमा १।४ (एक चौथाई) सिस्यहरुको प्रष्ट नाम

थर र ठे गाना सदहत खुलाई हस्ताक्षर भएको हुनु पछा ।
२.

उपिर्ा १ बमोस्जम संस्थामा िताा भएको अववश्वासको प्रस्तावको स्पष्ट ववर्य खल
ु ाई

साधारण सभा वा ववशेर् साधारण सभा वस्ने स्थान ममतत समय समेत तोकी संस्थाको सम्पणा
पिाचधकारीहरु र सिस्यहरुलाई ववधानको िर्ा ११(४) बमोस्जम सभा बस्ने सुचना दिनु पनेछ ।
३.

अववश्वासको प्रस्ताव उपर छलर्ल गने प्रकृया

(क)

साधारण वा ववशेर् साधारण सभाको अध्यक्षता गने व्यस्क्तले उपिर्ा १ बमोस्जमको

प्रस्ताव पेश गना अनम
ु तत दिने छ र प्रस्ताव पेश गने सिस्यहरु मध्ये १ जनाले अववश्वासको
प्रस्ताव ल्याउनु पने कारण सदहतको आफ्नो अमभमत सभा समक्ष प्रस्तुत गने छ ।

(ख)

उपिर्ा ३(क) वमोस्जम अववश्वासको प्रस्ताव कुनै पक्षमा आफ्नो अमभमत प्रस्तत
ु गरे

पतछ सो प्रस्ताव उपर मत प्रकट गना चाहने वढीमा अन्द्य ततन जना सिस्यलाई अध्यक्षले
अमभमत प्रकट गना अनुमती दिन सक्ने छ ।

(ग)

उपिर्ा(१) बमोस्जम जुन पिाचधकारी ववरुद्ध अववश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गररएको हो,

अध्यक्षता गने व्यस्क्तले त्यो पिाचधकारीलाई सर्ाई पेश गनाको लाचग आफ्ना भनाईहरु राख्न
अनुमतत दिनु पनेछ
४.

अववश्वासको प्रस्ताव माचथ तनणाय ः

१.

अववश्वासको प्रस्ताव आ–आफ्ना भनाईहरु राख्ने िम समाप्त भए पतछ अध्यक्षता गने

व्यस्क्तले सभाको वहुमत अववश्वासको प्रस्तावको पक्ष क्रक ववपक्षमा छ भन्द्ने तनणायको लाचग

िे हाय बमोस्जम कुनै एक तररका अपनाई अववश्वासको प्रस्ताव उपरको तनणाय घोवर्णा गने छ ।

(क)

अववश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मत प्रकट गने एक समुह र ववपक्षमा मत प्रकट गने अको

समुहमा छुट्याएर वा,

(ख)

सभाका सिस्यहरुलाई अववश्वासको प्रस्तावको पक्ष र ववपक्षमा गोप्य मतिान गराएर,

२.

सभाको कुल सिस्य संस्थाको २।३ िई
ु ततहाई) वहुमतले अववश्वासको प्रस्ताव पाररत हुनेछ

। प्रस्ताव पाररत भएमा प्रस्ताववत पक्षका पिाचधकारीहरु पि मुक्त हुने छन ् ।
३.

तनवााचचत भएको ६ मदहना नपग
ु ी वा प्रस्ताव ववर्ल भएको ६ मदहना नपग
ु ी त्यस्तो

पिाचधकारी उपर पुन अववश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छै न ।
२६.

ववधान संसोधन ः

कुल सिस्य संख्याको िई
ु ततहाई साधारण सभा सिस्यहरुले अनुमोिन गरे पतछ माि संस्थाको
ववधानको कुनै िर्ा संसोधन वा खारे स्जको लाचग स्थानीय अचधकारी समक्ष मसर्ाररस गरी
पठाउनु पने र स्थानीय अचधकारीवाट स्वीकृत भए पश्चात ् माि ववधानको कुनै िर्ा संसोधन वा
खारे ज भएको मातनने छ ।
२७.

तनयम वनाउन सक्ने ः

१.

संस्थाले आफ्नो काया सम्पािन गनाका लाचग आवश्यक तनयम बनाउन सक्ने छ र सो

तनयम साधारण सभावाट पाररत भएर माि लाग हुनेछ र सो को जानकारी स्थानीय अचधकारीलाई
दिनु पनेछ ।
२.

यो ववधान अन्द्तगात वनेका तनयमको अचधनमा रही संस्थाको काया सम्पािन र उद्िे श्य

कायाान्द्वयनको लाचग काया सममततले कमाचारी व्यवस्था र आचथाक प्रशासन सम्वन्द्धी ववतनयम
वनाई लाग गना सक्ने छ र त्यस्ता ववतनयमहरु समेत साधारण सभावाट अनुमोिन गराउनु पनेछ
।
२८.

कमाचारीको व्यवस्था ः

(क)

संस्थाको िै तनक काया संचालन, योजना तथ्य कायािमहरु कायाान्द्वयनको लाचग आवश्यक

कमाचारी िरवन्द्िी मसजाना पाररश्रममक भत्ता तथा अन्द्य सुववधा र सेवा शता सम्वन्द्धी व्यवस्था
तोक्रकए बमोस्जम हुनेछ ।

(ख)

संस्थाले वविे शी सहयोग प्राप्त गरी संस्थाको कायािम कायाान्द्वयनको लाचग वविे शी

सल्लाहकार वा स्वयं सेवक राख्नु पने अवस्था भएमा तनजले काम गने अवचध पु¥याउने सेवा
कामको औचचत्य र तनजले प्राप्त गने सुववधा तनजको योग्यता समेतको वववरण स्थानीय
अचधकारी, स्जल्ला ववकास सममतत र समाज कल्याण पररर्िमा समेत जानकारी गराइने छ ।
२९.

संस्था खारे जी ः

१.

साधारण सभाले आवश्यक िे खेमा ववशेर् प्रस्ताव पाररत गरी संस्था खारे ज गना सक्रकनेछ

।
२.

उपिर्ा १ वमोस्जम संस्थाको खारे जी प्रस्ताव पाररत गिाा साधारण सभाले खारे जीको

कामको लाचग एक सममतत गठन गना सक्नेछ ।
३.

यसरी कारणवश संस्था ववघटन भै खारे ज भएमा संस्थाको िातयत्व र्रर्ारक गरी वांकी

रहे को सम्पणा जायजेथा त्रि.वव. को हुनेछ
३०.

व्याख्या ः यो ववधान र ववधान अन्र्तगत वनेको तनयम, ववतनयमको व्याख्या गने

अचधकार काया सममततलाई हुनेछ ।
३१.

गोप्यता भंग गना नहुने ः यस संस्थाका कुनै पिाचधकारी वा सिस्यले संस्थाको अदहत

हुने काया एवं गोप्यता भंग गनुा हुंिैन साथै काया सममततका पिाचधकारी वा सिस्यहरुले वैठक वा
साधारण सभामा अस्य र अस्श्लल शव्िको प्रयोग गना पाउने छै न ।
३२.

ऐन अनुसार हुने ः यस ववधानमा उल्लेख नभएका कुराहरु कानन बमोस्जम हुनेछ र

प्रचमलत नेपाल काननसंग वाखझएका प्रावधान वाखझएको हिसम्म स्वत तनष्कृय हुनेछ ।
३३.

तिथा सममतत ः

१.

यस संस्थाको स्थापना गरी िताा गराउनको लाचग संस्थाको ववधानको िर्ा ११ मा रहे को

तिथा सममततले ६ मदहना मभि साधारण सभा वोलाई ववधान अनुसार तनवााचन सममतत गठन गरी
नयां काया सममततको गठन गररनेछ ।
२.

प्रथम पटक तनवााचन सम्पन्द्न नभएसम्मको अवस्थामा तिथा काया सममततले गरे का काम

कारवाहीहरु यसै ववधान सरह भएको मातनने छ

३४.

“वीरे न्द्र बहुमुखी क्याम्पस एल्मुनाई एशोमसएसन नेपाल—२०७६” को संरक्षक वीरे न्द्र

बहुमुखी क्याम्पस, भरतपुर, चचतवनका क्याम्पस प्रमुख हुनेछन ् ।
३५.

हामी “वीरे न्द्र बहुमुखी क्याम्पस एल्मुनाई एशोमसएसन नेपाल—२०७६” का तनम्न

संस्थापकहरु यस ववधान बमोस्जम काया गना मन्द्जुर गरी सदहछाप गरे का छौ ।

संस्थापकको नाम, थर ठे गाना

ि.सं. पि

नामथर ठे गाना िस्तखत

१.

अध्यक्ष श्री बाबुराम तघममरे

२.

उपाध्यक्ष

श्री केशवभक्त सापकोटा

३.

उपाध्यक्ष

श्री रमा ढुंगाना (तघममरे )

४.

सचचव श्री वामिे व तघममरे

५.

कोर्ाध्यक्ष

श्री शामलग्राम पौिेल

६.

सहसचचव

िा. ववजयलाल प्रधान

७.

सिस्य श्री प्रचण्िलाल प्रधान

८.

सिस्य श्री िे वीरमण अचधकारी

९.

सिस्य श्री मोतीराम ढुङ्गाना

१०.

सिस्य श्री बासुिेव वाग्ले

११.

सिस्य श्री ततलकराज पौिेल

१२.

सिस्य श्री सररता सापकोटा अचधकारी

१३.

सिस्य श्री पणाबहािरु अचधकारी

१४.

सिस्य श्री कुमुि श्रेष्ठ

१५.

सिस्य श्री शारिा लौिारी

१६.

सिस्य श्री चन्द्रावती शमाा

१७.

सिस्य श्री िम्बर कुमारी तघममरे

१८.

सिस्य श्री हरर योञ्जन

अनुसुचच–१
ववधानको िर्ा ३ सुँग सम्वस्न्द्धत

यस संस्थाको छाप र चचन्द्ह िे हाय बमोस्जमको हुनेछ ।

