
 

 

श्री .................................................विद्यालय सािवजविक / विजी शैविक गुठीको विधाि २०……… 

 

प्रस्ताििा 

राष्ट्रको सिावङ्गीण विकासको लावग चावििे दि जिशवि तयार पािव िेपाल सरकारको कायवमा सिकायव गदै गुणस्तरीय वशिा प्रदाि गिे सेिाको भाििाबाट पे्रररत भई 

वशिा ऐि, वशिा वियमािली तथा प्रचवलत काििू अिसुार संस्थागत विद्यालयलाई वदगो रुपमा संचालि तथा व्यिस्थापि गिव वशिा ऐि, २०२८ को दफा ३ र 

चन्द्रावगरर िगर वशिा ऐि, २०७५ को दफा ३ को प्रयोजिका लावग वशिा वियमािली, २०५९ को वियम ११ को व्यिस्था बमोवजम   श्री........................................ 

विद्यालय  सािवजविक / विजी शैविक गुठीको विधाि तयार गरी जारी गररएको छ । 

पररच्छेद- १ 

प्रारवभभक 

१. संविप्त िाम र प्रारभभः 

(१) विधािको िामः यस विधािको िाम .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   रििेछ ।  

(२) प्रारभभः यो विधाि चन्द्रावगरर िगरपावलकाबाट स्िीकृत भई दताव भएको वमवतबाट प्रारभभ िुिेछ ।  

 

२. पररभाषाः विषय िा प्रसंगले अको अथव िलागेमा यस विधािमा, 

(क)  “ऐि” भन्द्िाले वशिा ऐि, २०२८ र चन्द्रावगरर िगर वशिा ऐि २०७५ सभझि ुपछव । 

(ख)  “वियमािली” भन्द्िाले वशिा वियमािली, २०५९ सभझि ुपछव । 

( ग)  “शैविकसत्र” भन्द्िाले वशिा वियमािली अिुसारको शैविकसत्रलाई सभझि ुपछव। 

( घ)  “विदेशिालय” भन्द्िाले वशिा विकास विदेशिालय,  बागमती प्रदेश,  िटेौडा सभझि ुपछव । 

( ङ)  “कायावलय” भन्द्िाले चन्द्रावगरर िगरपावलका वशिा कायावलय सभझि ुपछव। 

( च)  “विद्यालय” भन्द्िाले ......................................, चन्द्रावगरर सभझिपुछव ।  

( छ)  “विद्याथी” भन्द्िाले विद्यालयमा वियमािसुार भिाव भई अध्ययि गिे व्यविलाई सभझि ुपछव। 

( ज)  “विवियम” भन्द्िाल ेविधािको पररवध वभत्र बिेको विवियम सभझि ुपछव। 

( झ)  “व्यिस्थापि सवमवत”भन्द्िाले विद्यालय संचालिको लावग वशिा वियमािली,  २०५९ तथा चन्द्रावगरर वशिा ऐि, २०७५ अिुसार गठि भएको 

विद्यालय व्यिस्थापि सवमवतलाई सभझिुपछव । 

( ञ)  “विधाि”भन्द्िाले ...........................विद्यालयको सािवजविक र विजी शैविक गुठीको विधाि सभझिपुछव । 

( ट)  “शलु्क” भन्द्िाले वशिा ऐि तथा वियमािलीको पररवध वभत्र रिी विद्याथीबाट उठाइिे शलु्क सभझि ुपछव। 

( ठ)  “शैविक गुठी” भन्द्िाले विद्यालय सञ्चालि गिवका लावग स्थापिा गररएको .................विद्यालयको ...... शैविक गठुी सभझि ुपछव । 

( ड)  “कोष” भन्द्िाल ेयस विधाि अन्द्तगवत स्थापिा गररएको शैविक गुठीको सबै प्रकारको कोषिरु सभझि ुपछव। 

( ढ)  “सभपवत” भन्द्िाले ............... विद्यालय शैविक गुठीको सबै प्रकारको चलअचल सभपवतलाई सभझि ुपछव । 



 

 

( ण)  “वशिक तथा कमवचारी” भन्द्िाले ................. विद्यालयमा बिाल रिकेा र भविष्ट्यमा वियिु िुिे स्थायी, अस्थायी र करारमा काम गिे व्यविलाई 

सभझि ुपछव । 

( त)  “प्रधािाध्यापक” भन्द्िाले विद्यालयको पठि पाठि, वशिक तथा वशविका र शैविक तथा प्रशासविक व्यिस्थापिको कायव गिे विद्यालयको मु् य 

वशिक सभझि ुपछव । 

( थ)  “गुठीयार” भन्द्िाल ेगुठीको प्रमखु गुवठयार समेतका गुवठयारिरुलाई सभझि ुपछव। 

( द)  “सञ्चालक सवमवत” भन्द्िाले यस विधाि बमोवजम गवठत सञ्चालक सवमवतलाई सभझि ुपछव। 

( ध)  “सभा” भन्द्िाले यस गुठीको प्रारवभभक सभा,  बावषवक सभा र वबशेष सभालाई सभझि ुपछव । 

( ि)  “स्थािीय ति” भन्द्िाले चन्द्रावगरर िगरपावलकालाई सभझि ुपछव  । 

( प)  “तोवकएको िा तोवकए बमोवजम” भन्द्िाले यो विधाि र यस अन्द्तरगत बिेका वियम तथा विवियममा तोवकएको िा तोवकए बमोवजम 

सभझि ुपछव । 

(फ)  “संस्था” भन्द्िाले यसै विधाि बमोवजम गवठत गुठीलाई सभझि ुपछव । 

 

३. गुठी िा विद्यालयको िाम र ठेगािा (१) गुठीको िामः यस गुठीको िाम .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   रििेछ । अंग्रेजीमा यसलाई  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  भवििेछ । 

(२) गुठीको कायावलय रििे ठेगािाः यस गुठीको कायावलय काठमाडौं वजल्ला चन्द्रावगरर िगरपावलका िडा िं.  .  . , .  .  .  .  .  .  .  .  .  मा 

रििेछ ।  

(३) यस गुठीको कायविेत्र चन्द्रावगरर िगरपावलका भरी रििेछ ।  

४. शैविक गुठी र विद्यालयको छापः यस शैविक गुठी र यस अन्द्तरगत संचालि िुिे विद्यालयको अिसुचुी १ मा उल्लेख गररए बमोवजम आफ्िो अलग 

अलग छुटै्ट छाप िुिेछ । 

 

पररच्छेद- २ 

उद्देश्य 

५. गुठीका उद्देश्यिरुः 

प्रचवलत काििुको अवधिमा रिी विभिािुसार उद्देश्यिरु िावसल गररिे छिः् 

१) 

२) 

 

६. गुठीको उद्देश्य प्राप्त गिव गररिे कामिरुः  

यस गुठीले उपरोि उद्देश्यिरु प्राप्त गिव देिायका कायविरु गिेछः 

१) 

२) 



 

 

 

७. सेिा पयुावउि चािकेो लवित समिूः गुठी िा विद्यालयले विभि बमोवजमको समदूायमा सेिा पयुावउिे छ । 

 

 

पररच्छेद- ३ 

सदस्यता, साधारण सभा र कायवविवध 

८. गुठी सदस्यः गुठीले विभि िवगवकरणको आधारमा सदस्यता प्रदाि गिेछ ।  

 

 

 

९.   सदस्यता प्रावप्तको लावग आिश्यक योग्यताः यस संस्थाको सदस्यको लावग देिाय िमोवजमको योग्यता पगेुको िुिपुिेछः   

(क) िेपाली िावगरक भएको । 

(ख) अठार िषव उमेर परूा भएको । 

( ग) िैवतक पति देवखिे कुिै फौजदारी अवभयोगमा सजायँ िपाएको । 

( घ) सरकारी िा सािवजविक सभपत्ती वििावमिा गरेको िठिरेको । 

( ङ) मािवसक सन्द्तुलि िगुमाएको । 

 

१०.   संस्थाको सदस्य प्राप्त गिव िा बिाल रिि िसक्िे अिस्थाः ( १) देिायको अिस्थामा कुिै व्यवि गुठीको सदस्यता प्राप्त गिव िा सदस्यता कायम रिि 

सक्िे छैि ।  

(क) दफा ८ बमोवजमको योग्यता गुमाएमा । 

ख) साधारण सभाको ७५ प्रवतशत सदस्यिरुको बिुमतले क्लबको सदस्य पदबाट िटाउिे प्रस्ताि पाररत गरेमा । 

ग) सदस्यले आफ्िो पदबाट वदएको रावजिामा स्िीकृत भएमा  

घ) क्लबको काम कारिािीमा िेइमािी िा िदवियत गरेको कुरा प्रमावणत भएमा । 

ङ) यस विधाि िमोवजम क्लबले गिव ििुिे भिी तोवकएको कुिै कायव गरेमा, 

च) सदस्यता शलु्क िझुाउि बाँकी भएमा । 

छ) क्लब विघटि िा खारेज भएमा । 

२) कुिै व्यवि क्लबको सदस्यता प्राप्त गिव िा ििाल रिि अयोग्य ठिराउि ुभन्द्दा अवघ क्लबले विजलाई सो कुराको सचुिा वदई सफाईको सिदु 

पेश गिे मौका वदिेछ । 

११.   सदस्यता शलु्क र सदस्यता प्रदाि गिे विवधः  



 

 

 

 

१२. साधारण सभाको गठिः (१) यस संस्थाको विधाि अिसुार सदस्यता प्राप्त गिे सदस्यिरु समािेश गरी संस्थाको साधारण सभा देिाय बमोवजम गठि िुिेछ 

।  

(क)    

 

 

१३. साधारण सभाको काम, कतवव्य र अवधकारः (१) साधारण सभाको काम, कतवव्य र अवधकार देिाय बमोवजम िुिेछः  

क) िावषवक िजेट पाररत गिे । 

ख) िावषवक लेखापरीिण प्रवतिेदि मावथ छलफल गिे,  अिमुोदि गिे  

ग) िावषवक कायवप्रगवत वििरण र गुठीले गरेको कायविरुको मलू्यांकि गरी सञ्चालक सवमवतलाई आिश्यक विदेशि वदिे । 

घ) विधाि संशोधि, वियम तथा विवियम स्िीकृत  गिे । 

ङ) सञ्चालक सवमवतका पदावधकारीिरुको विधाि िमोवजमको प्रविया अन्द्तरगत रिी वििावचि गिे । 

च) कमवचारीिरुको दरिन्द्दी, पाररश्रवमक भत्ता तथा अन्द्य सुविधािरु तोक्िे ।  

 

१४. सञ्चालक सवमवतको गठि, पदािधी र बैठक सञ्चालि प्रवियाः  १) साधारण सभाका सदस्यिरुबाट वििाववचत देिाय िमोवजमको सञ्चालक सवमवत 

गठि गररिेछ ।  

अध्यि –  

सवचि –  

कोषाध्यि –  

सदस्यिरु – 

२) सञ्चालक सवमवतको कायवकाल २ (दईु) िषवको िुिेछ । 

३) सञ्चालक सवमवतमा रिकेो कुिै सदस्य पद ररि िुि आएमा वििावचि प्रकृयाद्वारा पदपवूतव गररिेछ । 

४) सञ्चालक सवमवतको िैठक आिश्यकता अिसुार अध्यिले बोलाउिेछ । 

५) सञ्चालक सवमवतको िैठकमा अध्यिले अध्यिता गिेछ । 

६) सञ्चालक सवमवतको िैठकमा ििुमतको विणवय मान्द्य िुिेछ ।  

७) सञ्चालक सवमवतको िैठकको विणवयको अवभलेख विणवय वकतािमा लेखी रावखिेछ ।  

८) गुठीले गिे भिेको सभपणूव काम सञ्चालक सवमवतको विणवयबाट िुिेछ । 

१०) सञ्चालक सवमवतको बैठक सञ्चालक सवमवतमा कायम रिकेो सदस्यिरुको ५१ प्रवतशत सदस्यको उपवस्थती िभै िस्िे छैि । 



 

 

१५.  सञ्चालक सवमवतको काम कतवव्य र अवधकारः सञ्चालक सवमवतको काम कतवव्य र अवधकार देिाय िमोवजम िुिेछ  

१) आगामी िषवको िावषवक कायविम तथा अिमुावित िजेट ििाई साधारण सभामा प्रस्तुत गिे  

२) विधाि िमोवजमको व्यिस्था पालिा गरी साधारण सभाको विणवय कायावन्द्ियि गिे गराउिे । 

३) गुठीको वितमा िुिे कायविमिरु संचालि गिे । 

४) साधारण सभा प्रवत उत्तरदायी रििे । 

५) गुठीको उद्देश्य प्रावप्तका लावग उपलव्ध साधि र श्रोतको अवधकतम उपभोग र प्रयोग गिे । 

६) गुठीको कायवसभपादि गिव कायव योजिा ििाउिे, श्रोत जटुाउिे, कायावन्द्ियि, सपुररिेिण र अिगुमि गिे । 

७) कोष र सभपवत्त सरुवित तररकाले रा्ि लगाउिे र बैंक खाता खोली संचालि गिे । 

८) कमवचारीिरुको सेिा शतव र सुविधा आवद सभिन्द्धी कमवचारी वियमािली बिाई साधारण सभाबाट स्िीकृती गराई लागु गराउिे । 

१०) गुठीको िेततृ्िदायी भवूमका वििावि गिे । 

१६. पद त्याग गिव सक्िेः   

१७. अन्द्य सवमवतिरुः– १) यस विधािको पररवध वभत्र रिरे सञ्चालक सवमवतले आिश्यकता अिुसार अन्द्य सवमवत िा उपसवमवतिरु गठि गिव सक्िेछ ।  

तर, यसरी गठि गररएको सवमवत िा उपसवमवत साधारण सभाको िैठकद्वारा अिुमोदि गराउि ुपिेछ । 

पररच्छेद- ४ 

पदावधकारीिरुको काम, कतवब्य र अवधकार 

१८. पदावधकारीिरुको काम, कतवब्य र अवधकारः (१) सञ्चालक सवमवतका पदावधकारीिरुको काम, कतवव्य र अवधकार देिायबमोवजम िुिेछः 

१) अध्यिको काम कतवव्य र अवधकारः 

क) सञ्चालक सवमवत र सभाको िैठकको अध्यिता गिे, िैठक संचालि गिे । 

ख) विणावयक मत वदिे । 

घ) गुठीको िेततृ्ि वलिे । 

च) अन्द्य पदावधकारी एिं सदस्यिरुलाई कामको िाँडफाँड गिे । 

ङ) अवभलेख प्रमावणत गिे । 

२) सवचिको काम कतवव्य र अवधकारः 

क) गुठीको सवचिालयको रेखदेख र संचालि गिे । 

ख) अवभलेख सरुवित रा्िे । 

ग) अध्यिले वदएको अन्द्य वजभमेिारी परुा गिे । 

३) कोषाध्यिको काम कतवव्य र अवधकारः 

क) कोषको रेखदेख र संचालि गिे । 



 

 

ख) साधारण सभामा िावषवक कायविम र िजेट पेश गिे । 

ग) लेखा दरुुस्त रा्िे । 

घ) वियवमत रुपमा िावषवक लेखापरीिण गराउिे । 

४) सदस्यिरुको काम कतवव्य र अवधकारः 

क) सवमवतको िैठकमा सविय सिभावगता जिाउिे । 

ख) गुठीको काममा रचिात्मक भवूमका वििावि गिे । 

ग) तोवकएको अन्द्य काम गिे । 

१९. गणपरूक सं्याः (१) कूल सदस्य सं्याको ६० (साठी) प्रवतशत साधारण सदस्यिरुको उपवस्थत िभै साधारण सभाको काम कारिािी िुिे छैि ।  

( २)  तर, पिुः बोलाइएको साधारण सभामा कूल सदस्य सं्याको ५१ प्रावतशत उपवस्थत भएमा सभा गिव बाधा पिे छैि ।  

 

पररच्छेद- ५ 

आवथवक व्यिस्था 

२०. संस्थाको कोषः (१) संस्थाको आफ्िो एउटा छुटै्ट कोष िुिेछ र सो कोषमा देिाय बमोवजमका प्राप्त रकम जभमा िुिेछिः्  

 

 

( २)  विदेशी संघ–संस्था िा व्यविबाट आवथवक सियोग तथा अिदुाि वलिे भए गुठीले िेपाल सरकार, अथव मन्द्त्रालयबाट स्िीकृत वलईिे छ ।  

( ३)  संस्थामा प्राप्त रकम स्थािीय बैंकमा जभमा गरी बैंक खाता संचालि गररिे छ ।  

 

२१. खाता संचालिः  

 

२२. कोषको रकम खचव गिे तररकाः  

 

 

२३. संस्थाको लेखा र लेखा परीिणः १) गुठीको आय व्ययको लेखा प्रचवलत काििु िमोवजम स्पष्ट तिरले रावखिेछ । 

२) गुठीको लेखापरीिण प्रचवलत काििु िमोवजम रवजष्टडव लेखापरीिकबाट िुिेछ । 

३) िेपाल सरकार िा कायावलयले चािमेा जुिसकैु िखतमा पवि आफै िा मातितका कमवचारीिरु खटाई गुठीको विसाि वकताि जाँच गिव गराउि 

सक्िेछ । 

४) लेखापरीिकको वियुवि िावषवक साधारण सभाबाट िुिेछ तर िावषवक साधारण सभा िभएसभमका लावग लेखा परीिकको वियिुी सञ्चालक 

सवमवतबाट िुिेछ । 



 

 

५) गुठीको लेखा परीिण प्रवतिेदि र िावषवक कायव प्रगवत वििरणको एक एक प्रवत सभबवन्द्धत विकायमा पेश गररिेछ । 

पररच्छेद- ६ 

वििावचि, अविश्वासको प्रस्ताि, विधाि संशोधि सभबन्द्धी ब्यबस्था 

 

२४. वििावचि सभबन्द्धी व्यिस्थाः  

 

 

२५. उमेदिार िुिे योग्यताः  

 

२६. अविश्वासको प्रस्तािः  

 

२७. विधाि संशोधिः कुल सदस्य सं्याको दईु वतिाई साधारण सभा सदस्यिरुले अिुमोदि गरे पश्चात मात्र विधािको कुिै दफा संशोधि िा खारेजको 

लावग कायावलय समि वसफाररस गरी पठाउि ुपिेछ । कायावलयबाट स्िीकृत भए पश्चात मात्र विधािको कुिै दफा संशोधि िा खारेज भएको मावििेछ । 

२८. वियम ििाउि सक्िेः १) गुठीले आफ्िो कायव सभपादि गिे सन्द्दभवमा आिश्यक विवियम ििाउि सक्िेछ र सो को जािकारी कायावलयलाई वदि ुपिेछ । 

२) यो विधाि र विधाि अन्द्तगवत ििेको वियमको अवधिमा रिी गुठीको कायवसंचालि र उद्देश्य कायावन्द्ियिका लावग सञ्चालक सवमवतले कमवचारी 

व्यिस्था र आवथवक प्रशासि सभबन्द्धी विवियम बिाई लागू गिव सक्िेछ । त्यस्तो विवियमिरु साधारण सभाबाट अिमुोदि गराउि ुपिेछ । 

२९. कमवचारीको व्यिस्थाः १) गुठीको दैविक कायव संचालि र योजिा तथा कायविम संचालिको लावग कमवचारी दरिन्द्दी वसजविा, पाररश्रवमक, भत्ता तथा 

अन्द्य सवुिधा र कमवचारीको सेिा शतविरु अपिाउि ुपिे कायवविवध तोवकए िमोवजम िुिेछ । 

२) गुठीले विदेशी सियोग प्राप्त गरी कायव संचालि गिव विदेशी सल्लािकार िा स्ियमसेिक रा्िे अिस्था भएमा विजले काम गिे अिवध, 

पयुावउिे सेिा, कामको औवचत्य, सवुिधा र वतिको योग्यता समेतको वििरण कायावलय र सभिवन्द्धत सरकारी विकायमा समेत जािकारी 

गराइिेछ । 

३०. गुठीको खारेजी १) साधारण सभाले आिश्यक देखेमा विशेष प्रस्ताि पाररत गरी गुठी खारेजी गिव सक्िेछ । 

२) उपदफा १ िमोवजम खारेजीको प्रस्ताि पाररत गदाव साधारण सभाले खारेजीको कामका लावग एक िा एक भन्द्दा िढी वलक्िीडेटरिरु र विसाि 

वकताि गिवको लावग एक िा एक भन्द्दा िढी लेखा परीिकिरु वियिु गिव सक्िेछ  

३) उपदफा २ िमोवजम वियिु वलक्िीडेटर तथा लेखापरीिकिरुको पाररश्रवमक साधारण सभाले तोवकवदए िमोवजम िुिेछ । 

४) गुठी विघटि भई खारेज भएमा क्लबको दावयत्िको फरफारक गरी िाँकी रििे सभपणूव जायजेथा िेपाल सरकारको िुिेछ । 

३१. व्या्याः  यो विधाि र विधाि अन्द्तगवत ििेको वियम विवियमको व्या्या गिे अवधकार सञ्चालक सवमवतलाई िुिेछ । 

३२. गोप्यता भंग गिव ििुिेः यस गुठीको कुिै पवि पदावधकारी, सदस्यिरुले गुठीको माि प्रवतष्ठामा आँच पयुावउिे कायव गिव पाउिे छैि, अवित िुिे कायव गिुव 

िुदँैि र सञ्चालक सवमवतका पदावधकारी िा सदस्य तथा साधारण सभाका सदस्यिरुले िैठक िा गुठीका गोप्य कुरािरुलाई अिवधकृत रुपमा सािवजविक 

प्रयोगमा ल्याई गुठीको उन्द्िती प्रगवतमा िाधा, अड्चि, रुकािट गिव पाइिे छैि । 

३३. ऐि अिसुार िुिेः यस विधािमा उल्लेख िभएका कुरािरु प्रचवलत काििु िमोवजम िुिेछ र प्रचवलत काििुसँग िावझि गएका कुरािरु स्ितः विस्कृय 

िुिेछि ्। 



 

 

३४. विदेशिको पालिाः िेपाल सरकार िा कायावलयले समय समयमा वदएको विदेशिको पालिा गिुव गुठीको प्रमखु कतवव्य िुिेछ । 

३५. गुठीमा रिकेो घर, जग्गा, आभदािी, ऋण तथा अन्द्य सभपवतको वििरणः  

 

 

 

३६. तदथव सवमवतः (१) यो संस्था स्थापिा गरी दताव गराउिाको लावग गवठत तदथव सवमवतले ६ मवििा वभत्र साधारण सभा बोलाई विधाि अिसुारको वििावचि 

सवमवतको गठि गरी ियां सञ्चालक सवमवतको वििावचि गराउिे छ र सो को जािकारी कायावलयलाई वदइिेछ ।  

( २)  प्रथम पटक वििावचि सभपन्द्ि िभएसभमको अिस्थामा तदथव सवमवतले गरेका काम कारिािीिरु यसै विधाि सरि भएको मावििेछ ।         

३७. गुठीयारिरुको वििरणः (१) िामी ............................... विद्यालय ........गुठीका विभि गुठीयारिरु यस विधािबमोवजम कायव गिव मञ्जरु भै एकअकावको 

रोिबरमा विधािमा सिीछाप गदवछौं ।   

वस.िं. िामथर स्थायी ठेगािा अस्थायी ठेगािा िागररकता िं.  पजूीगत येगदाि दस्तखत 

       
       
       
       
       
       
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अिसुचूी – १ 

संस्थाको छाप र वचन्द्िको वििरण 

संस्थाको छाप र वचन्द्िको वििरण िा सोको िमिुा यस प्रकार रििेछः 

१. संस्थाको छाप   

 िेपालीमा छाप 



 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

अङ्ग्रेजीमा छाप 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

यी दिुै छापिरूको उचाई ...... सेमी र चौडाई .............. सेमीका िुिेछि् ।  

२. विद्यालयको छापः   

िेपालीमा छाप 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

अङ्ग्रेजीमा छाप 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . .  

 

यी दिुै छापको उचाइ..........सेमी र चौडाइ...........सेमी रििेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

अिसुचूी २ 

 

श्रीमाि ्प्रमखुज्य,ू 

चन्द्रावगरर िगरपावलकाको कायावलय, काठमाडौं । 

विषयः संस्था दताव बारे । 

मिोदय,  

िामीले .......................... िामक विद्यालय गुठी, मलुकुी देिािी संविता २०७४ बमोवजम दताव गिव चािकेोले रु ........।– को वटकट टाँसी प्रस्तावित विधािको ......... 

प्रवत, पदावधकारीिरूको िागररकताको प्रमावणत प्रवतवलवप १।१ प्रवतसमेत यसैसाथ संलग्ि गरी देिायको वििरण खलुाई वििेदि गरेका छौं ।  

वििरण  



 

 

१.  संस्थाको िामः .................................. 

२.  संस्थाको ठेगािाः चन्द्रावगरर ि.पा. िाडव िं..... काठमाण्डौं ।  

३.  संस्थाको घर िं. टेवलफोि िं..............................  । 

४. संस्थाको मलूभतू उद्देश्यः शैविक, सामावजक तथा खेलकुद िेत्रमा टेिा पयुावउिे गैरिाफामखुी एक विशुद्ध सामावजक संस्थाको स्थापिा । 

५  आवथवक स्रोतः सदस्यता शलु्क, िावषवक िविकरण शलु्क, विद्याथी शलु्क, कसैले स्िेच्छाले वदएको अिदुाि, सिायतािापत प्राप्त रकम, गुठीको 

चल–अचल सभपवत िा अन्द्य िस्तुको वििीबाट प्राप्त रकम, विदेशी संस्था, व्यवि िा अन्द्तराववष्ट्रय संघसंस्थाबाट सियोगिापत प्राप्त रकम तथा स्थािीय 

तिबाट प्राप्त अिदुाि िा सियोग िापत प्राप्त रकम ।  

६  प्रबन्द्ध सवमवत (तदथव सवमवत)का पदावधकारीः  

वस.िं. िामथर पद स्थायी ठेगािा अस्थायी ठेगािा दस्तखत 

      
      
      
      
      
      
      
 
भिदीय 
गुठीको अध्यिको सिीः 

वमवतः 


