
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k~rsGof ufpFkflnsf  



k~rsGof गाउँऩालरकाको संस्था दर्ाा र्था नवीकयण सम्फन्धी ऐन,२०७५" 

गाउॉसबाफाट ऩारयत मभतत्-२०७५// 

प्रभाणणकयण मभतत्-२०७५// 

प्रस्र्ावनााः मस गाउॉ ऩामरका ऺेत्रमबत्र साभाजजक, आर्थिक, साहहजयमक, फऻैातनक, शकै्षऺक, फौद्र्धक, 
शायीरयक, व्मवसातमक तथा ऩयोऩकायी सॊस्थाहरुको स्थाऩना तथा दताि गने सम्फन्धभा व्मवस्था गनि 

नेऩारको सॊववधानको wf/f २१८ रे हदएको अर्धकाय प्रमोग गयी k~rsGof गाउॉ ऩामरकाको सॊस्था 
दताितथा नवीकयण सम्फन्धी ऐन २०७५ तजजिभा गयी रागज गरयएको छ । 

१. सकं्षऺप्र् नाभाः-(१) मस ऐनको नाभ k~rsGof गाउँऩालरकाको सघं ससं्था दर्ाा र्था नवीकयण 
सम्फन्धी ऐन  २०७५ यहेको छ ।                       

(२) मो ऐन तजरुन्त प्रायम्ब हजनेछ । 

२. ऩरयबाषााः- ववषम वा प्रसॊगरे अको अथि नरागेभा मस ऐनभा्- 

 (क)"सॊस्था" बन्नार ेसाभाजजक, आर्थिक, साहहजयमक, फऻैातनक, शकै्षऺक, फौद्र्धक,शायीरयक, 
व्मवसातमक तथा ऩयोऩकायी कामिहरुको ववकास एवॊ ववस्ताय गने उद्देश्मरे स्थाऩना बएको 
सॊघ सॊस्था क्रव भण्डर ऩरयषद अध्ममन केन्र ,सभहू आहद सम्झनज ऩछिय सो शब्दरे 
भतै्री सॊघ सभेतराई जनाउॉछ । 

 (ख)"गाउॉऩामरका" बन्नारे k~rsGof गाउॉ ऩामरकाराई सम्झनज ऩदिछ । 

                              (ग)"अध्मऺ" बन्नारे k~rsGof गाउॉ ऩामरकाको अध्मऺराई सम्झनज ऩदिछ । 

 (घ)"उऩाध्मऺ" बन्नारे k~rsGof गाउॉ ऩामरकाको उऩाध्मऺराई सम्झनज ऩदिछ । 

 (ङ)"प्रभजख प्रशासकीम अर्धकृत" बन्नारे k~rsGof गाउॉ ऩामरकाको प्रभजख प्रशासकीम 
अर्धकृत राई सम्झनज    ऩदिछ । 

(च)"कामािरम" बन्नारे k~rsGof गाउॉ ऩामरकाको कामािरमराई सम्झनज ऩदिछ । 

 (छ)"सम्फजन्धत शाखा" बन्नारे हारराई कामािरमको प्रशासन शाखा सम्झनज ऩदिछ । 

 (ज)"प्रवन्ध समभतत" बन्नारे सॊस्थाको ववधान अनजसाय गठन बएको प्रवन्ध समभतत      
सम्झनज ऩदिछ । 



 (झ)"तोककएको" वा "तोककए फभोजजभ"बन्नारे मस ऐन अन्तगित फनेको तनमभभा 
तोककएको वा तोककए फभोजजभ बन्ने सम्झनज ऩदिछ । 

 

३. दर्ाा नगयी ससं्था खोल्न नहुन ाः मस ऐन फभोजजभ दताि नगयी कसरैे ऩतन सॊस्था स्थाऩना गनि               
हजदैन । 

४. ससं्थाको दर्ाा य नवीकयण(१)सॊस्था स्थाऩना गनि चाहने कज न ैसात जना वा सो बन्दा फढी 
व्मजक्तहरुरे अनसचूी -१ फभोजजभको ढाॉचाभा कामािरमभा तनवेदन हदनजऩछि । 

(२)उऩदपा (१) फभोजजभको तनवेदन प्राप्त बएऩतछ प्रभजख प्रशासकीम अर्धकृतरे      
आवश्मक जाॉचफजझ गयी सॊस्था दताि गनि उर्चत ठानेभा एक हप्तामबत्र तोककएको 
शजल्क मरई सॊस्था दताि गरय प्रभाण-ऩत्र हदईनेछ । 

(३)मस दपा अन्तगित हदईने प्रभाणऩत्रको ढाॉचा तथा अवर्ध अनजसचूी २ फभोजजभ  
य दताि/नववकयण दस्तजय अनजसचूी ३ फभोजजभ हजनेछ । 

(४) प्रयमेक सॊस्थारे अर्थिक वषि सभाप्त बएकेf @ भहहनामबत्र नवीकयण 
गरयसक्नजऩनेछ । महद ३ भहहनामबत्र  नवीकयण गयेभा नवीकयण शजल्कके २५ 
प्रततशत थऩ यकभ मरइनेछ बने से बन्दा ऩतछ ५० प्रततशत शजल्क मरइनेछ । 

 

५. सगंठिर् ससं्था भाननन ाः-(१)मस ऐन अन्तगित दताि बएको प्रयमेक सॊस्था अववजछछन्न      
उत्तयार्धकायवारा स्वशामसत य सॊगहठत सॊस्था हजनेछ । सो सॊस्थाको सफ ैकाभको तनमभत्त आफ्नो 
छज ट्टै छाऩ हजनेछ । 

(२)सॊस्थारे व्मजक्तसयह चर अचर सम्ऩवत्त प्राप्त गनि,उऩबोग 
गनि   य फेचववखन गनि  सक्नेछ । 

(३) सॊस्थारे व्मजक्त सयह आफ्नो नाभफाट नामरस उजजय गनि 
सक्नेछ ।य सो उऩय ऩतन सोहह नाभफाट नामरस उजजय राग्नेछ । 

६.ससं्थाको सम्ऩत्ताः-(१) सॊस्थाको सदस्म वा कभिचायी रगामत कज न ै व्मजक्तरे सॊस्थाको ववधान  
ववरुद्ध सॊस्थाको कज न ैसम्ऩवत्त दजरुऩमोग गयेभा,कब्जा गयेभा वा योक्का याखेभा कामािरमरय ्यमस्तो 



सम्ऩवत्त दजरुऩमोग गने,कब्जा गने वा योक्का याख्नफेाट जपत गयी सॊस्थाराई कपताि फजझाई 
हदनसक्नेछ । 

 (२)उऩदपा (१) फभोजजभको सॊस्थाको सम्ऩवत्त कपताि गने गरय   कामािरमरे गयेको कामिवाहीभा 
र्चत्ता नफजझेभा र्चत्त नफजझ्ने व्मजक्तरे प्रचमरत कानजनरे तोके फभोजजभ ऩजनयनवेदन गनि सक्नेछ । 

७. अनघ दर्ाा नबई स्थाऩना बएका ससं्थार  दर्ाा गननाः मो ऐन प्रायम्ब हजन बन्दा अतघ तयकार 
प्रचमरत कानजन फभोजजभ दताि नबई स्थाऩना बई यहेका सॊस्थारे ऩतन मो ऐन प्रायम्ब बएको 
मभततरे १५ हदनमबत्र मो ऐन फभोजजभ दताि गयाउनजऩनेछ । 

८. ससं्थाको उद्द श्महरु ह यप याः(१) सॊस्थाको उद्देश्महरुभा हेयपेय गनि आवश्मक देखेभा वा सॊस्थाराई 
अन्म कज न ै अको सॊस्थाभा गाभ्न उर्चत देखेभा सॊस्थको प्रवन्ध समभततरे तयसम्फन्धी प्रस्ताव 
तमाय गरय सो प्रस्ताव उऩय छरपर गनि सॊस्थाको ववधान फभोजजभ साधायण सबा फोराउनज ऩनेछ 
। 

(२)साधायण  सबाभा उऩजस्थत बएका जम्भा सदस्म सॊख्माको दजई 
ततहाइ सदस्महरुरे प्रस्तावभा सभथिन जनाएभा सो प्रस्ताव 
साधायण सबाफाट ऩारयत बएको भातनने छ तय सव प्रस्ताव रागज 
गनि कामािरमको ऩजवि स्वीकृतत मरनजऩनेछ । 

९.ठहसावको त्ववयण ऩिाउनऩुननाः प्रवन्ध समभततरे साभाजजक ऩयीऺण गरय आफ्नो सॊस्थाको हहसाफको 
वववययण रेखाऩयीऺकको प्रततवेदन सहहत प्रयमेक वषि कामािरमभा ऩठाउनजऩनेछ। 

१०.ठहसाफ जाँच गननाः(१)कामािरमरे आवश्मक देखेभा सॊस्थाको हहसाफ कामािरमको अर्धकाय प्राप्त 
व्मजक्तफाट जाॉच गयाउन सक्नेछ ।  

(२)हहसाफ जाॉच गने अर्धकायीरे भागेको वववयण तथा कागजऩत्रहरु वा सोधेको 
प्रश्नको जवाप हदनज सॊस्थाको ऩदार्धकायी,सदस्म य कभिचायीको कतिव्म 
हजनेछ । 

(३) सॊस्थारे व्मजक्त सयह आफ्नो नाभफाट नामरस उजजय गनि सक्नेछ ।य सो 
उऩय ऩतन सोहह नाभफाट नामरस उजजय राग्नेछ । 

(४) हहसाफ जाॉच गने अर्धकायीरे कामािरमरे तोककएको म्मादमबत्र हहसाफ 
जाॉचको प्रततवेदन प्रभजख प्रशासकीम अर्धकृतराई ऩेश गनजिऩनेछ य सो 



प्रततवेदनको आधायभा सॊस्थाको कज न ै सम्ऩवत्त सो सॊस्थाको कज न ै
ऩदार्धकायी,सदस्म वा कभिचायीरे हहनामभना गयेको,नोक्सान गयेको वा 
दजरुऩमोग गयेको देणखन आएभा गाउॉकामिऩामरकाको फठैकरे सो को असजर 
उऩय गनि /गयाउन आदेश हदनेछ । 

११. दण्ड सजामाः(१) दपा(३) फभोजजभ कामािरमभा दताि नगयाई सॊस्था स्थाऩना गयेभा वा दपा ७ 
फभोजजभ दताि नगयी सॊस्था सॊचारन गयेभा यमस्ता सॊस्थाको प्रवन्ध समभततको सदस्महरुराई 
कामािरमरे जनही दश हजाय रुऩमैाॉ सम्भ जरयवाना गनि सक्नेछ  

(२)दपा (९) फभोजजभ हहसाफको वववयण नऩठाएभा प्रवन्ध समभततका 
सदस्महरुराई जनही तीन हजाय रुऩमैाॉसम्भ जरयवाना गनि सक्नेछ ।तय 
कज न ैसदस्मरे दपा ९ उल्रॊघन हजन नहदन सकबय प्रमयन गयेको र्थमो 
बन्ने सन्तोषजनक प्रभाण ऩेश गनि सकेभा तनजराई दण्ड सजाम गरयने 
छेन । 

(३)दपा (१० )को उऩदपा उऩदपा (२) फभोजजभ हहसाफ जाॉच गने सम्फजन्धत 
अर्धकायी वा ऩदार्धकायीरे भागेको वववयण तथा कागजऩत्रहरु वा सोधेको 
प्रश्नको जवाप नहदने सम्फजन्धत ऩदार्धकायी,सदस्म वा कभिचायीराई 
कामािरमरे  एक हजाय रुऩमैाॉसम्भ जरयवाना गनि सक्नेछ । 

(४) दपा (८) फभोजजभ कामािरमको ऩजवि स्वीकृतत नमरई सॊस्थाको उद्देश्मभा हेयपेय गयेभा वा अको 
सॊस्थासॉग गाबेभा वा सॊस्थारे आफ्नो उद्देश्मको प्रततकज र हजनेगरय काभ 
कायवाहह गयेभा य कामािरमरे हदएको तनदेशन ऩारना नगयेभा कामािरमरे 
यमस्तो सॊस्थाको दताि तनरम्वन वा खायेज गनि सक्नेछ । 

 

  

१२. ऩनुयाव दनाः– दपा (११) फभोजजभ कामािरमरे गयेको अजन्तभ तनणिम उऩय ३५ हदन मबत्र तोककएको 
अदारतभा ऩजनयावेदन राग्नेछ । 

१३. ससं्थाको त्वघटन य त्मस्को ऩरयणाभाः- (१) सॊस्थाको ववधान फभोजजभ कामिसॊचारन गनि नसकी वा 
अन्म कज न ैकायणवश सॊस्था ववघटन बएभा यमस्तो सॊस्थाको जामजेथा मस कामािरमभा सनेछ । 

 



(२)उऩदपा(१)फभोजजभ ववघटन बएको सॊस्थाको दातमयवको हकभा सॊस्थाको 
जामजेथारे थाभेसम्भ यमस्तो दातमयव गाउॉकामिऩामरकारे व्महोनेछ । 

१४. ननमभ फनाउन  अधधकायाः मस ऐनको कामिन्वमन गनि गाउॉकामािऩामरकारे आवश्मक तनमभ फनाउन 
सक्नेछ । 

१५. अधधकाय प्रत्मामोजनाः- मो ऐन वा मस ऐन अन्तगित फनेको तनमभको कामिन्वमनको रार्ग प्रभजख 
प्रशासकीम अर्धकृत वा तनजरे तोकेको अर्धकृतस्तयको कभिचायी 
अर्धकायको प्रयमामोजन गनि सककनेछ । 

१६.अन्म न ऩार ऐन फभोजजभ दर्ाा वा स्थाऩना गनुाऩननाःकज न ैसॊस्थाको दताि वा स्थाऩना गने सम्फन्धभा 
अको नेऩार ऐनभा छज ट्टै व्मवस्था बएकोभा मस ऐनभा अन्मत्र जजनसजकै 
कज या रेणखएको बएता ऩतन यमस्तो सॊस्था सोहह ऐन फभोजजभ दताि वा 
स्थाऩना गनजिऩनेछ । 

१७. खाय जी य फचाउाः (१) सॊघीम वा प्रादेमशक व्मवस्थावऩकारे तनभािण गयेको कानजन ववऩयीत बएका दपा 
सोही अनजसाय खायेज वा ऩरयभाजिन हजने छन । । 

 

(२)मस कानजनराई प्रततस्थाऩन हजने गरय अको कानजन फनेय रागज नबएसम्भ मस ै
कानजन अनजसाय बए गयेको भातननेछ । 
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श्रीभान प्रभजख प्रशासकीम अर्धकृत ज्म ू

k~rsGof गाउॉऩामरकाको कामािरम,nfs'/Le~Hofª ,g'jfsf]6 । 

  

                           ववषम्-सॊस्था दताि गरयऩाउॉ  । 

भहोदम 

      प्रस्तजत ववषमभा तऩमशर फभोजजभका वववयण तथा कागजातहरु सॊरग्न गरय सॊस्था दतािको रार्ग 
मो तनवेदन ऩेश गयेको छज  । 

तऩमशर 

१. सॊस्थाको नाभ् 
२. सॊस्थाको कामािरम यहने स्थान तथा ठेगाना् 

सॊरग्न कागजातहरु 

१. सॊस्थाको ववधान 

२. वडा कामािरमको मसपारयस 

३. सञ्चारक समभततको ऩदार्धकायीहरु प्रयमेकको नागरयकताको प्रततमरवऩ 

४. सॊस्थाको छाऩकेf नभनूा ।  

 

तनवेदक 

 नाभ् 

 अध्मऺ् 

 हस्ताऺय् 

 मभतत् 
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