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............
समाज कल्याण सम्बन्त्धी व्यवस्था गनन बनेको ऐन

प्रस्िावना: नेपाल र नेपाली समाजको सवानङ्गीण ववकासको लामग समाज कल्याण कायन िथा समाज
सेवासँग सम्बन्न्त्धि ववमिन्न वियाकलापलाई ववकास मनमानण कायनहरूसँग सम्बद्ध गराई समाजका
कमजोर िथा असहाय व्यन्ि, वगन र समुदायलाई मानवोन्िि जीवन यापन गनन सक्षम िुल्याउन,
समाजसेवी सं घ सं स्था िथा व्यन्िहरूको मयानदा र प्रमिष्ठा बढाउन िथा गैर सरकारी सामान्जक सं घ
सं स्थाहरूको काम कारवाहीमा समन्त्वय गनन वाञ्छनीय िएकोले,
श्री ५ महाराजामधराज वीरे न्त्र वीर वविम शाहदे वको शासनकालको एक्काइसौं वर्नमा सं सदले
यो ऐन बनाएकोछ ।
१.

संन्क्षप्त नाम र प्रारम्ि: (१) यस ऐनको नाम “समाज कल्याण ऐन, २०४९” रहेको छ ।
(२) यो ऐन िुरुन्त्ि प्रारम्ि हुनेछ ।




यो ऐन सं वि् २०६५ साल जेठ १५ गिेदेन्ि लागू िएको ।

गणिन्त्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा न्िवकएको ।
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२.

पररिार्ा: ववर्य वा प्रसं गले अकान अथन नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“समाज कल्याण कायन” िन्नाले समाजका कमजोर, असहाय र असि
व्यन्िका लामग सेवा पुयानउन र समाजका वपछमकएका वगनलाई
आमथनक एवं सामान्जक रूपमा सक्षम बनाउन गररने सामान्जक कायन
सम्िनु पछन ।

(ि)

“समाज सेवा” िन्नाले नाफाको उद्देश्य नरािी व्यन्िगि वा सामूवहक
रूपमा गररने समाज कल्याण कायन सम्िनु पछन ।

(ग)

“सामान्जक सं घ सं स्था” िन्नाले समाज कल्याण कायन गनन प्रिमलि
कानुन बमोन्जम स्थापना िएको र समाज सेवामा सं लग्न गैर सरकारी
सामान्जक सं घ सं स्था सम्िनु पछन ।

(घ)

“पररर्द्” िन्नाले दफा ५ बमोन्जम स्थापना हुने समाज कल्याण
पररर्द् सम्िनु पछन ।

(ङ)

“अध्यक्ष” िन्नाले पररर्द्को अध्यक्ष सम्िनु पछन ।

(ि)

“सदस्य” िन्नाले पररर्द्को सदस्य सम्िनु पछन र सो शब्दले पररर्द्को
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोर्ाध्यक्ष र सदस्य–सन्िवलाई समेि जनाउनेछ
।

(छ)

“ववधान” िन्नाले सं घ सं स्थाको ववधान सम्िनु पछन ।

(ज)

“िोवकएको” वा “िोवकए बमोन्जम” िन्नाले यस ऐन अन्त्िगनि बनेको
मनयममा िोवकएको वा िोवकए बमोन्जम सम्िनु पछन ।

३.

समाज कल्याण कायनिम: सामान्जक कल्याण कायनसँग सम्बन्न्त्धि ववमिन्न वियाकलापहरूबाट
दे शको सवानङ्गीण ववकासमा टे वा पुयानउनको लामग नेपाल सरकारले सम्बन्न्त्धि मन्त्रालय िथा
सामान्जक सं घ सं स्थाहरू माफनि समाज कल्याण कायनिम सञ्चालन गनन सक्नेछ ।

४.

समाज कल्याण सम्बन्त्धी ववशेर् कायनिम: समाज कल्याण कायन र समाज सेवा सम्बन्त्धमा
दे हायका ववर्यमा नेपाल सरकारले ववशेर् कायनिमहरू सञ्चालन गनन सक्नेछ:(क)

बालक, वृद्ध, असहाय वा अपाङ्गहरूको वहि र कल्याण गनन,
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(ि)

ववकासका लामग सहिामगिा बृवद्ध गनन र मवहलाहरूको हक वहिको
सं रक्षण र सं वद्र्धन गनन,

(ग)

बाल अपराध, लागू पदाथन दुव्र्यसन वा अन्त्य कुलि िथा सामान्जक
ववकृमिबाट पीमकि व्यन्िहरूलाई मयानददि र सम्मामनि जीवन यापन
गराउन,

(घ)

बेरोजगार, गरीब वा अन्शन्क्षि व्यन्िहरूका लामग सम्मानीि जीवन
यापन गराउन,

(ङ)

धाममनकस्थल िथा गुठीहरूको वियाकलापलाई व्यवन्स्थि गराउन,

(ि)

वपछमकएको समुदाय वा वगनको वहिको मनममत्त आवश्यक व्यवस्था गनन
।

५.

पररर्द्को स्थापना: (१)सामान्जक सं घ सं स्थाहरूको समन्त्वय, सहयोग पररिालन र प्रवद्धनन
गरी सुव्यवन्स्थि िररकाले समाज कल्याण कायन सञ्चालन गनन समाज कल्याण पररर्द्को
स्थापना गररएको छ ।
(२) पररर्द्मा दे हायका सदस्यहरू रहनेछन् :(क)

मन्त्री,

(ि)

नेपाल सरकारद्वारा मनोनीि समाज सेवी एकजना

–उपाध्यक्ष

(ग)

नेपाल सरकारद्वारा मनोनीि समाज सेवी एकजना

–कोर्ाध्यक्ष

(घ)

मवहला, बालबामलका िथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालय –अध्यक्ष



.........

(ङ)

सदस्य (सामान्जक सेवा हे ने), राविय योजना आयोग

(ि)

कन्म्िमा एकजना मवहला पने गरी समाज से वीहरूमध्येबाट

–सदस्य

नेपाल सरकारद्वारा मनोनीि बढीमा िार जना
(छ)




ववमिन्न सामान्जक सं घ सं स्थाहरूबाट नेपाल सरकारबाट

नेपालको सं ववधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा सं शोमधि ।
गणिन्त्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा न्िवकएको ।
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मनोनीि िीन जना

–सदस्य

(ज)

प्रमिमनमध, सम्बन्न्त्धि मन्त्रालय (समाज कल्याण हे ने)

–सदस्य

(ि)

प्रमिमनमध, गृह मन्त्रालय

–सदस्य

(ञ)

प्रमिमनमध,

(ट)

प्रमिमनमध, अथन मन्त्रालय

(ठ)



प्रमिमनमध, स्वास््य िथा जनसं ख्या मन्त्रालय

–सदस्य

(क)



प्रमिमनमध, न्शक्षा, ववज्ञान िथा प्रववमध मन्त्रालय

–सदस्य

(ढ)

नेपाल सरकारबाट मनोनीि व्यन्ि

सङ्घीय माममला िथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय

–सदस्य
–सदस्य

–सदस्य–सन्िव

(३) मनोनीि सदस्यहरूको पदावमध िार वर्नको हुनेछ र मनजहरू पुनः मनोनीि हुन
सक्नेछन् ।
(४) नेपाल सरकारले

पररर्द्को

कारण सवहिको मसफाररसमा नेपाल राजपरमा

सूिना प्रकाशन गरी पररर्द्का सदस्यहरू हे रफेर गनन सक्नेछ ।
६.

पररर्द् संगदठि संस्था हुन:े (१) पररर्द् अववन्छछन्न उत्तरामधकारवाला एक स्वशामसि र
सं गदठि सं स्था हुनेछ ।
(२) पररर्द्को सबै काम कारवाईको मनममत्त आफ्नो एउटा छु ट्टै छाप हुनेछ ।
(३) पररर्द्ले व्यन्ि सरह िल अिल सम्पन्त्त प्राप्त गनन, उपिोग गनन, बेि–मबिन
गनन वा अन्त्य वकमसमको व्यवस्था गनन सक्नेछ ।
(४) पररर्द्ले व्यन्ि सरह आफ्नो नामबाट नामलस उजूर गनन र पररर्द्उपर पमन
सोही नामबाट नामलस उजूर लाग्न सक्नेछ ।
(५) पररर्द्को आफ्नो छु ट्टै िण्का हुनेछ ।

७.

पररर्द्को कायानलय: (१) पररर्द्को केन्त्रीय कायानलय काठमाकौंमा रहनेछ ।



नेपालको सं ववधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा सं शोमधि ।



समाज कल्याण (पवहलो सं शोधन) अध्यादे श, २०६२ द्वारा सं शोधन िई केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने
ऐन, २०६३ द्वारा स्विः जागेको ।
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(२) पररर्द्ले आवश्यकिा अनुसार नेपाल



......... मिर सम्पकन कायानलयहरू िोल्न

सक्नेछ ।
८.

पररर्द्को बैठक र मनणनय: (१) पररर्द्को बैठक अध्यक्षले िोकेको मममि, समय र स्थानमा
कम्िीमा वर्नको दुईपटक बस्नेछ ।
(२) पररर्द्को कूल सदस्य सं ख्याको कन्म्िमा पिास प्रमिशि सदस्य उपन्स्थि िएमा
पररर्द्को बैठकको लामग गणपूरक सं ख्या पुगेको मामननेछ ।
(३) पररर्द्को बैठकको अध्यक्षिा अध्यक्षले गनेछ । अध्यक्षको अनुपन्स्थमिमा
उपाध्यक्षले र अध्यक्ष िथा उपाध्यक्ष दुवैको अनुपन्स्थमिमा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट
छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षिा गनेछ ।
(४) पररर्द्को बैठकमा वहुमिको राय मान्त्य हुनेछ र मि बराबर िएमा अध्यक्षले
मनणानयक मि ददनेछ ।
(५) पररर्द्को मनणनय सदस्य–सन्िवद्वारा प्रमान्णि गररनेछ ।
(६) पररर्द्को बैठक सम्बन्त्धी अन्त्य कायनववमध पररर्द् आफैले मनधानरण गरे बमोन्जम
हुनेछ ।

९.

पररर्द्को काम, किनव्य र अमधकार: पररर्द्को काम, किनव्य र अमधकार दे हाय बमोन्जम
हुनेछ:(क)

समाज कल्याण कायनलाई प्रिावकारी रूपमा सञ्चालन गने, सामान्जक
सं घ सं स्थालाई सहयोग गने, मिनीहरूका बीि समन्त्वय गने र
मिनीहरूको कामको अनुगमन, सुपरीवेक्षण र मूल्याङ्कन गने, गराउने ।

(ि)

सामान्जक सं घ सं स्थाहरूको स्थापना, ववकास, ववस्िार र सुदृढीकरणको
लामग आवश्यक सहयोग गने, गराउने ।

(ग)

नेपाल सरकार र सामान्जक सं घ सं स्थाहरू बीि समन्त्वयकिानको
रूपमा कायन गने, गराउने ।




गणिन्त्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा न्िवकएको ।

समाज कल्याण (पवहलो सं शोधन) अध्यादे श, २०६२ द्वारा सं शोधन िई केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने
ऐन, २०६३ द्वारा स्विः जागेको ।
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(घ)

समाज कल्याण कायन िथा समाज सेवा सम्बन्त्धी नीमि मनमानण िथा
कायनिम िजुम
न ा सम्बन्त्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक परामशन ददने
।

(ङ)

समाज कल्याण कायनको लामग कोर्को स्थापना र सञ्चालन गने,
गराउने ।

(ि)

समाज सेवामा सं लग्न पररर्द्सँग आबद्ध सं घ सं स्थाहरूका लामग
सूिना िथा अमिले ि केन्त्रका रूपमा कायन गने, गराउने ।

(छ)

समाज कल्याण कायनसँग सम्बन्न्त्धि ववर्यमा िालीम ददने, अध्ययन,
अनुसन्त्धान गने, गराउने ।

(ज)

पररर्द्सँग आवद्ध सामान्जक सं घ सं स्थाहरूको िौमिक सम्परीक्षण
गने, गराउने ।

(ि)

यो ऐनको उद्देश्य कायानन्त्वयन गननका लामग आवश्यक अन्त्य कायन
गने, गराउने ।

(ञ)

स्वदे शी, ववदे शी वा अन्त्िरानविय सं घ सं स्था र ववदे शी रािसँग आवश्यक
सम्िौिा वा करार गने, गराउने ।

(ट)

राविय एवं अन्त्िरानविय क्षेरबाट सहयोग जुटाउने र प्राप्त सहयोग
रकमको सुव्यवस्था गने ।

१०.

कायन सञ्चालन समममिको गठन: (१) पररर्द्ले आफ्नो कायन सञ्चालनका लामग पररर्द्का
सदस्यहरूमध्येबाट एउटा कायन सञ्चालन समममिको गठन गनेछ । यस समममिमा पररर्द्का
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोर्ाध्यक्ष र सदस्य–सन्िव समेि बढीमा सािजना रहनेछन् ।
(२) कायन सञ्चालन समममिले पररर्द्बाट हुने वावर्नक कायनिम, बजेट िथा आवश्यक
नीमिगि ववर्यहरूलाई ियार गरी पररर्द्को बैठकबाट अनुमोदन गराई लागू गराउनु पनेछ
।



समाज कल्याण (पवहलो सं शोधन) अध्यादे श, २०६२ द्वारा सं शोधन िई केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने
ऐन, २०६३ द्वारा स्विः जागेको ।
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(३) उपदफा (२) मा उल्ले ि िएदे न्ि बाहे क कायन सञ्चालन समममिको अन्त्य काम,
किनव्य र अमधकार िोवकएबमोन्जम हुनेछ ।
११.

उपसमममि गठन गनन सक्ने: (१) पररर्द्ले आफ्नो कायन सुिारु रूपले सञ्चालन गननका लामग
आवश्यकिा अनुसार उपसमममिहरू गठन गनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोन्जम गठन हुने उपसमममिहरूको काम, किनव्य, अमधकार िथा
कायनववमध पररर्द्ले िोवकददए बमोन्जम हुनेछ ।

१२.

अनुममि र सम्िौिा: (१) नेपाल



......... मिर काम गनन िाहने ववदे शी गैर सरकारी सं घ

सं स्थाले काम गनुन अन्घ पररर्द्समक्ष काम गने अनुममिको लामग मनवेदन ददनु पनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोन्जम मनवेदन प्राप्त िएको मममिले बढीमा िीन मवहनामिर

पररर्द्ले मनणनय गरी अनुममि ददन सक्नेछ ।
(३)

उपदफा (२) बमोन्जम अनुममि प्राप्त गरे का ववदे शी गैर सरकारी सं घ सं स्थाले

नेपालमिर कायन सञ्चालन गनुन अन्घ पररर्द्सँग सं िौिा गनुन पनेछ ।
१३.

पररर्द्मा आवद्ध हुन:े (१) पररर्द्सँग आवद्ध हुन िाहने सामान्जक सं घ सं स्थाहरूले िोवकए
बमोन्जमको ढाँिामा पररर्द् समक्ष मनवेदन ददनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोन्जम मनवेदन ददने सामान्जक सं घ सं स्थाहरूले मनवेदनसाथ
आफ्नो ववधान, कायन समममिको सदस्यहरूको नाम, पेशा, ठे गाना र सं स्था दिान िएको कायानलय
र मममि समेि स्पष्ट िोल्नु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोन्जमको मनवेदन प्राप्त िएपमछ त्यस्िो मनवेदन उपर आवश्यक
जाँिबुि गरी सम्बन्न्त्धि सामान्जक सं घ सं स्थालाई पररर्द्सँग आबद्ध गनन उपयुि दे िेमा
पररर्द्ले िोवकएबमोन्जम दस्िुर मलई िोवकए बमोन्जमको ढाँिामा प्रमाणपर ददनेछ ।
(४) पररर्द्सँग आवद्ध सामान्जक सं घ सं स्थाले िोवकएबमोन्जम आफूलाई पररर्द्बाट
अलग गनन सक्नेछ ।



गणिन्त्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा न्िवकएको ।
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१४.

ववधान सम्बन्त्धी व्यवस्था: पररर्द्मा आबद्ध हुन िाहने सामान्जक सं घ सं स्थाहरूको मबधानमा
प्रिमलि कानुनमा उल्ले ि िएका कुराहरूको अमिररि िोवकए बमोन्जमका कुराहरू समेि
समावेश िएको हुन ु पनेछ ।

१५.

प्रमाणपर प्राप्त गररसकेका सामान्जक सं घ सं स्था सम्बन्त्धी व्यवस्था: (१) यो ऐन प्रारम्ि हुन ु
अन्घ सामान्जक सेवा राविय समन्त्वय पररर्द्बाट प्रमाणपर प्राप्त गरे का सं घ सं स्थाहरू यसै ऐन
बमोन्जम पररर्द्सँग आबद्ध िएको मामननेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोन्जम पररर्द्सँग आबद्ध िएका सामान्जक सं घ सं स्थाहरूले यस
ऐन बमोन्जम आफ्नो ववधानमा आवश्यक सं शोधन एवं ममलान गरी यो ऐन प्रारम्ि िएको
एक वर्नमिर पररर्द्मा पेश गनुन पनेछ ।

१६.

आमथनक सहयोग सम्बन्त्धमा: (१) कुनै पमन सामान्जक सं घ सं स्थाले नेपाल सरकार वा ववदे शी
सरकार, अन्त्िरानविय सामान्जक सं घ सं स्था वा मनयोग वा व्यन्िबाट वस्िुगि, प्राववमधक,
आमथनक वा अन्त्य कुनै वकमसमको सहयोग प्राप्त गनन िाहे मा सहयोग प्राप्त गनन िाहे को कायन
वा पररयोजनाको प्रस्िाव र अन्त्य वववरण सवहि िोवकए बमोन्जम पररर्द्समक्ष मनवेदन ददनु
पनेछ ।
िर ित्काल सम्पन्न गनुन पने कायनिमको हकमा िने वावर्नक दुई लाि रुपैयाँसम्मको
सहयोग पररर्द्लाई पूव न जानकारी ददई मलन सवकनेछ र सो काम सम्पन्न िएपमछ िीन
महीनामिर पररर्द्मा प्रमिवेदन ददनु पनेछ ।
(२) पररर्द्ले उपदफा (१) बमोन्जम मनवेदन प्राप्त िएपमछ सम्बन्न्त्धि मन्त्रालय वा
मनकायसँग समन्त्वय गरी बढीमा पैं िालीस ददन मिर स्वीकृमि ददनेछ ।
िर राि वहि प्रमिकूल हुने कायन वा पररयोजनालाई अस्वीकृि गनन सक्नेछ ।
(३) स्वीकृि पररयोजना कायानन्त्वयन गदान सम्बन्न्त्धि

स्थानीय

िहको सहयोग र

समन्त्वयमा गनुन पनेछ ।
(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले न्िएको िएिापमन नेपाल सरकारपक्ष िएको
अन्त्िरानविय महासन्त्धी अनुरूप स्थावपि सं स्थाहरूले आकन्स्मक उद्धार सेवाका लामग प्राप्त गने
सहायिाका हकमा िने पररर्द्सँग पूव न स्वीकृमि मलनु पने छै न ।


केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा सं शोमधि
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िर त्यस्िो सहायिा प्राप्त गरे पमछ पररर्द्लाई जानकारी ददनु पनेछ ।
(५) स्वीकृि पररयोजनालाई ववदे शी सं स्थाले आमथनक सहयोग उपलव्ध गराउँदा नेपाल


.......... मिर सञ्चामलि वान्णज्य बैंकहरू माफनि उपलव्ध गराउनु पनेछ ।

१७.

पररर्द्को कोर्: (१) पररर्द्को आफ्नो छु ट्टै कोर् हुनेछ र सो कोर्मा दे हायका रकमहरू
रहनेछन् :(क)

नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ि)

नेपाल सरकार माफनि कुनै ववदे शी सरकार, अन्त्िरानविय सं घ
सं स्था वा ववदे शी सं स्थाबाट प्राप्त रकम,

(ग)

पररर्द्को िल अिल सम्पन्त्तबाट आजनन हुने रकम,

(घ)

कुनै व्यन्ि, सं स्था वा रािले िन्त्दा, सहायिा, अनुदान वा दान
दािव्यको रूपमा प्रदान गरे को रकम,
अन्त्य कुनै स्रोिबाट प्राप्त रकम ।

(ङ)

(२) पररर्द्को सबै रकम पररर्द्को नाममा नेपाल राि बैंक वा कुनै वान्णज्य बैंकमा
िािा िोली जम्मा गररनेछ ।
(३) पररर्द्को िफनबाट व्यहोनुन पने सम्पूण न ििन उपदफा (१) बमोन्जमको कोर्बाट
व्यहोररनेछ ।
(४) पररर्द्को िािा सञ्चालन िोवकएबमोन्जम हुनेछ ।
१८.

लेिा र लेिापरीक्षण: (१) पररर्द्को ले िा नेपाल सरकारले अपनाएको िररका बमोन्जम
रान्िनेछ ।
(२) पररर्द्को ले िापरीक्षण महाले िा परीक्षकको वविागबाट हुनेछ ।
(३)

पररर्द्सँग

आबद्ध

सामान्जक

सं घ

सं स्थाहरूको

ले िा

िोवकएबमोन्जम हुनेछ ।



गणिन्त्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा न्िवकएको ।
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(४) नेपाल सरकारले िाहे मा पररर्द्को वहसाब वकिाब सम्बन्त्धी कागजाि र नगदी
न्जन्त्सी समेि जुनसुकै बिि जाँछन वा जाँछन लगाउन सक्नेछ ।
(५) पररर्द्ले िाहे मा पररर्द्सँग आबद्ध सामान्जक सं घ सं स्थाहरूको वहसाव वकिाव
सम्बन्त्धी कागजाि र नगदी न्जन्त्सी समेि जुनसुकै बिि जाँछन वा जाँछन लगाउन सक्नेछ ।
१९.

अमधकार प्रत्यायोजन: (१) पररर्द्ले यो ऐन बमोन्जम आफूलाई प्राप्त अमधकार आवश्यकिा
अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, दफा १० बमोन्जमको कायन सञ्चालन समममि वा दफा ११
बमोन्जमको उपसमममिलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ ।
(२) अध्यक्षले आफूलाई प्राप्त अमधकार आवश्यकिानुसार पररर्द्को कुनै सदस्य वा
अमधकृि कमनिारीलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ ।

२०.

मनलम्बन वा ववघटन गनन सवकने: (१) पररर्द्सँग आवद्ध िएका वा पररर्द् माफनि आमथनक
सहयोग प्राप्त गरे का कुनै सामान्जक सं घ सं स्थाको कायन समममिले प्रिमलि नेपाल कानुन वा
आफ्नो ववधान ववपरीि काम गरे मा त्यस्िो कायन समममिलाई पररर्द्को मसफाररसमा नेपाल
सरकारले िोवकएको अवमधसम्म मनलम्बन गनन वा ववघटन गनन सक्नेछ ।
िर त्यसरी मनलम्बन वा ववघटन गनुन अन्घ त्यस्िो कायन समममिलाई आफ्नोेे सफाई
पेश गने मनामसब मौका ददईनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोन्जम कुनै सामान्जक सं घ सं स्थाको कायन समममि मनलम्बन
िएमा मनलम्बन फुकुवा निएसम्म र ववघटन िएमा नयाँ कायन समममि गठन निएसम्म
त्यस्िो सं घ सं स्थाको कायन सञ्चालन गनन नेपाल सरकारले सो सं घ सं स्थाको साधारण
सदस्यहरू मध्येबाट एउटा िदथन समममि गठन गनन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोन्जम कुनै सामान्जक सं घ सं स्थाको कायन समममि ववघटन
िएको कारणबाट उपदफा (२) बमोन्जम गदठि िदथन समममिले त्यसरी गठन िएको मममिले
िीन मवहनामिर त्यस्िो सं घ सं स्थाको ववधान बमोन्जम नयाँ कायन समममि गठन गनुन पनेछ ।

२१.

कमनिारी सम्बन्त्धी व्यवस्था: (१) पररर्द्ले आवश्यकिा अनुसार कमनिारीहरू मनयुि गनन
सक्नेछ ।
(२) पररर्द्का कमनिारीहरूको पाररश्रममक, सेवाको शिन िथा सुववधा सम्बन्त्धी
व्यवस्था पररर्द्ले िोके बमोन्जम हुनेछ ।
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२२.

सामान्जक सं घ संस्थाको संलग्निा: पररर्द्का कमनिारीहरू पररर्द्सँग आबद्ध िएका सामान्जक
सं घ सं स्थाहरूको कायन समममिको पदामधकारी वा सदस्यको रूपमा सं लग्न हुन पाउने छै नन्
।

२३.

वावर्नक प्रमिवेदन: (१) पररर्द्ले प्रत्येक वर्न आमथनक वर्न समाप्त िएको मममिले ६ मवहनामिर
लेिापरीक्षणको प्रमिवेदन आफूले गरे को काम कारवाईको ववस्िृि वववरण समेि

मवहला,

बालबामलका िथा जेष्ठ नागररक मन्त्त्तालय समक्ष वावर्नक प्रमिवेदन पेश गनुन पनेछ ।
(२)

पररर्द्सँग आबद्ध सामान्जक सं घ सं स्थाले प्रत्येक वर्न आमथनक वर्न समाप्त

िएको मममिले ६ मवहनामिर ले िा परीक्षणको प्रमिवेदन सवहि आफूले गरे को कामको
वववरण दे न्िने गरी पररर्द्समक्ष वावर्नक प्रमिवेदन पेश गनुन पनेछ ।
२४.

बाधा अड्काउ फुकाउने अमधकार: यस ऐनको कायानन्त्वयन गदान कुनै बाधा अड्काउ परे मा
नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूिना प्रकान्शि गरी आदे श जारी गरी त्यस्िो बाधा
अड्काउ हटाउन सक्नेछ ।

२५.

ँ सम्पकन: पररर्द्ले नेपाल सरकारसँग सम्पकन राख्दा
नेपाल सरकारसग



मवहला, बालबामलका

िथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालय माफनि राख्नु पनेछ ।
२६.

मनयम बनाउने अमधकार: यस ऐनको उद्देश्य पूमिनका लामग पररर्द्ले आवश्यक मनयम बनाउन
सक्नेछ ।

२७.

िारे जी र बिाउ: (१)

सामान्जक

सेवा

राविय

समन्त्वय

पररर्द्

ऐन, २०३४

िारे ज

गररएकोछ र सामान्जक सेवा राविय समन्त्वय पररर्द्को हक र दावयत्व यस ऐन बमोन्जम
स्थावपि पररर्द्मा सनेछ ।
(२)

सामान्जक सेवा राविय समन्त्वय पररर्द्मा कायनरि कमनिारीहरू यस ऐन

बमोन्जम स्थावपि पररर्द्मा सनेछन् ।




नेपालको सं ववधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा सं शोमधि ।

रष्टव्यः केही नेपाल कानुन सं शोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्त्िर िएका शब्दहरु:“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।
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