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गाईँसभाबाट पाररत तमततः-२०७७/०३/१०  

प्रमातणकरण तमततः-२०७७/०३/१० 

प्रस्तावनाः यस गाईँपातिका क्षेत्रतभत्र सामातजक , अतथाक , सातहतययक , बैज्ञातनक , शैतक्षक , बौतिक , शारीररक , 

व्यवसातयक तथा परोपकारी संस्थाहरुको स्थापना तथा दताा गने सम्बन्धमा व्यवस्था गना नेपािको संतवधानको भाग 

२१८ िे तदएको ऄतधकार प्रयोग गरी ओमसततया गाईँपातिकाको संस्था दताा  तथा नवीकरण सम्बन्धी ऐन २०७ ७ 

तजजामा गरी िागज गररएको छ । 

१. संक्षिप्त नामः- (१) यस ऐनको नाम ओमसक्षतया गाउँपाक्षिकाको संघ संस्था दताा तथा नवीकरण 

सम्बन्धी ऐन  २०७७ रहेको छ ।                       

(२) यो ऐन तजरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषाः- तवषय वा प्रसंगिे ऄको ऄथा निागेमा यस ऐनमाः- 

 (क)"संस्था" भन्नािे सामातजक , अतथाक , सातहतययक , बैज्ञातनक , शैतक्षक , बौतिक ,शारीररक, 

व्यवसातयक तथा परोपकारी कायाहरुको तवकास एवं तवस्तार गने ईद्देश्यिे स्थापना भएको संघ 

संस्था क्िव मण्डि पररषद ऄध्ययन केन्र ,समहू अतद सम्झनज पछार सो शब्दिे मैत्री संघ समेतिाइ 

जनाईँछ । 

 (ख) "गाईँपातिका" भन्नािे ओमसततया गाईँपातिकािाइ सम्झनज पदाछ ।  

                        (ग) "ऄध्यक्ष" भन्नािे ओमसततया गाईँपातिकाको ऄध्यक्षिाइ सम्झनज पदाछ ।  

 (घ) "ईपाध्यक्ष" भन्नािे ओमसततया गाईँपातिकाको ईपाध्यक्षिाइ सम्झनज पदाछ ।  

 (ङ) "प्रमजख प्रशासकीय ऄतधकृत" भन्नािे ओमसततया गाईँपातिकाको प्रमजख प्रशासकीय 

ऄतधकृत िाइ सम्झनज    पदाछ । 

(च) "कायाािय" भन्नािे ओमसततया गाईँपातिकाको कायााियिाइ सम्झनज पदाछ ।  

 (छ) "सम्बतन्धत शाखा" भन्नािे हाििाइ कायााियको प्रशासन शाखा सम्झनज पदाछ ।  

 (ज) "प्रवन्ध सतमतत" भन्नािे संस्थाको तवधान ऄनजसार गठन भएको प्रवन्ध सतमतत वा सञ्चािक 

सतमतत सम्झनज पदाछ । 
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 (झ) "तोतकएको" वा "तोतकए बमोतजम" भन्नािे यस ऐन ऄन्तगात बनेको तनयममा तोतकएको वा 

तोतकए बमोतजम भन्ने सम्झनज पदाछ । 

 

३. दताा नगरी संस्था खोल्न नहुन ः यस ऐन बमोतजम दताा नगरी कसैिे पतन संस्था स्थापना गना हुदनै । 

४. संस्थाको दताा र नवीकरण (१) संस्था स्थापना गना चाहने कज नै सात जना वा सो भन्दा बढी व्यतिहरुिे 

ऄनसचूी -१ बमोतजमको ढाँचामा कायााियमा तनवेदन तदनजपछा । 

(२) ईपदफा (१) बमोतजमको तनवेदन प्राप्त भएपतछ प्रमजख प्रशासकीय ऄतधकृतिे      

अवश्यक जाँचबजझ गरी संस्था दताा गना ईतचत ठानेमा एक हप्तातभत्र तोतकएको शजल्क तिइ 

संस्था दताा गरर प्रमाण-पत्र तदइनेछ । 

(३) यस दफा ऄन्तगात तदइने प्रमाण -पत्रको ढाँचा तथा ऄवतध ऄनजसचूी २  बमोतजम र 

दताा/नतवकरण दस्तजर ऄनजसचूी ३ बमोतजम हुनेछ । 

(४) प्रययेक संस्थािे ऄतथाक वषा समाप्त भएको २ मतहनातभत्र नवीकरण गररसक्नजपनेछ । 

यतद ३ मतहनातभत्र  नवीकरण गरेमा नवीकरण शजल्कको २५ प्रततशत थप रकम तिआनेछ भने 

से भन्दा पतछ ५० प्रततशत शजल्क तिआनेछ । 

 

५. संगक्षित संस्था माक्षनन ः- (१) यस ऐन ऄन्तगात दताा भएको प्रययेक संस्था ऄतवतछन्न  ईत्तरातधकार वािा 

स्वसातसत र संगतठत संस्था हुनेछ । सो संस्थाको सबै कामको तनतमत्त अफ्नो छज टै्ट छाप हुनेछ ।  

(२) संस्थािे व्यति सरह चि ऄचि सम्पतत्त प्राप्त गना , ईपभोग गना र 

बेचतवखन गना गाईँपातिकाको ऄध्यक्षिाइ सम्झनज पदाछ । 

(३) संस्थािे व्यति सरह अफ्नो नामबाट नातिस ईजजर गना सक्नेछ । र 

सो ईपर पतन सोतह नामबाट नातिस ईजजर िाग्नेछ । 

६.संस्थाको सम्पक्षतः - (१) संस्थाको सदस्य वा कमाचारी िगायत कज नै व्यतििे संस्थाको तवधान तवरुि 

संस्थाको कज नै सम्पतत्त दजरुपयोग गरेमा , कब्जा गरेमा वा रोक्का राखेमा कायाािय िे ययस्तो सम्पतत्त दजरुपयोग 

गने, कब्जा गने वा रोक्का राख्ने बाट जफत गरी संस्थािाइ तफताा बजझाइ तदन सक्नेछ । 

 (२) ईपदफा (१) बमोतजमको संस्थाको सम्पतत्त तफताा गने गरर कायााियिे गरेको कायावाहीमा तचत्त नबजझेमा 

तचत्त नबजझ्ने व्यतििे प्रचतित कानजनिे तोके बमोतजम पजनरानवेदन गना सक्नेछ । 
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७. ऄक्षघ दताा नभई स्थापना भएका संस्थाि  दताा गननः  यो ऐन प्रारम्भ हुन भन्दा ऄतघ तयकाि प्रचतित कानजन 

बमोतजम दताा नभइ स्थापना भइ रहेका संस्थािे पतन यो ऐन प्रारम्भ भएको तमततिे १५ तदनतभत्र यो ऐन 

बमोतजम दताा गराईनजपनेछ र यो ऐन प्रारम्भ हुनजभन्दा ऄगातड यस ओमसततया गाँईपातिकामा  दताा भएका 

सबै संघ/संस्था यसै ऐन वमोतजम दताा भएको मातननेछ । 

८. संस्थाको उद्द श्यहरु ह रफ रः (१) संस्थाको ईद्देश्यहरुमा हेरफेर गना अवश्यक दखेेमा वा संस्थािाइ ऄन्य कज नै 

ऄको संस्थामा गाभ्न ईतचत दखेेमा संस्थको प्रवन्ध सतमततिे तयसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरर सो प्रस्ताव ईपर 

छिफि गना संस्थाको तवधान बमोतजम साधारण सभा बोिाईनज पनेछ । 

(२) साधारण सभामा ईपतस्थत भएका जम्मा सदस्य संख्याको दजइ ततहाआ 

सदस्यहरुिे प्रस्तावमा समथान जनाएमा सो प्रस्ताव साधारण सभाबाट 

पाररत भएको मातनने छ तर सो प्रस्ताव िागज गना कायााियको पजवा स्वीकृतत 

तिनजपनेछ । 

९.क्षहसावको क्षववरण पिाउनुपननः  प्रवन्ध सतमततिे सामातजक परीक्षण गरर अफ्नो संस्थाको तहसाबको 

तववररण िेखापरीक्षकको प्रततवेदन सतहत प्रययेक वषा कायााियमा पठाईनजपनेछ। 

१०.क्षहसाब जाँच गननः (१) कायााियिे अवश्यक दखेेमा संस्थाको तहसाब कायााियको ऄतधकार  प्राप्त 

व्यतिबाट जाँच गराईन सक्नेछ ।  

(२) तहसाब जाँच गने ऄतधकारीिे मागेको तववरण  तथा कागजपत्रहरु वा सोधेको 

प्रश्नको जवाफ तदनज संस्थाको पदातधकारी, सदस्य र कमाचारीको कताव्य हुनेछ । 

(३) संस्थािे व्यति सरह अफ्नो नामबाट नातिस ईजजर गना सक्नेछ र सो ईपर पतन सोतह 

नामबाट नातिस ईजजर िाग्नेछ । 

(४) तहसाब जाँच गने ऄतधकारीिे का यााियिे तोतकएको म्यादतभत्र तहसाब जाँचको 

प्रततवेदन प्रमजख प्रशासकीय ऄतधकृतिाइ पेश गनजापनेछ र सो प्रततवेदनको 

अधारमा संस्थाको कज नै सम्पतत्त सो संस्थाको कज नै पदातधकारी , सदस्य वा 

कमाचारीिे तहनातमना गरेको , नोक्सान गरेको वा दजरुपयोग गरेको दतेखन अएमा 

गाईँकायापातिकाको बैठकिे सो को ऄसजि ईपर गना /गराईन अदशे तदन  सक्नेछ 

। 
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११. दण्ड सजायः  (१) दफा(३) बमोतजम कायााियमा दताा नगराइ संस्था स्थापना गरेमा वा दफा ७ बमोतजम 

दताा नगरी संस्था संचािन गरेमा ययस्ता संस्थाको प्रवन्ध सतमततको सदस्यहरुिाइ कायााियिे जनही दश 

हजार रुपैयाँ सम्म जररवाना गना सक्नेछ  

(२) दफा (९) बमोतजम तहसाबको तववरण नपठाएमा प्रवन्ध सतमततका सदस्यहरुिाइ 

जनही तीन हजार रुपैयाँसम्म जररवाना गना सक्नेछ ।  तर कज नै सदस्यिे दफा ९ 

ईल्िंघन हुन नतदन सकभर प्रययन गरेको तथयो भन्ने सन्तोषजनक प्रमाण पेश गना 

सकेमा तनजिाइ दण्ड सजाय गररने छैन । 

(३) दफा (१०)को ईपदफा ईपदफा (२) बमोतजम तहसाब जाँच गने सम्बतन्धत ऄतधकारी 

वा पदातधकारीिे  मागेको तववरण तथा कागजपत्रहरु वा सोधेको प्रश्नको जवाफ 

नतदने सम्बतन्धत पदातधकारी , सदस्य वा कमाचारीिाइ कायााियिे एक हजार 

रुपैया ँसम्म जररवाना गना सक्नेछ । 

                (४) दफा (८) बमोतजम कायााियको पजवा स्वीकृतत नतिइ संस्थाको ईद्देश्यमा हेरफेर गरेमा 

वा ऄको संस्थासँग गाभेमा वा संस्थािे अफ्नो ईद्देश्यको प्रततकज ि हुने  गरर काम 

कारवाही गरेमा र कायााियिे तदएको तनदशेन पािना नगरेमा कायााियिे ययस्तो 

संस्थाको दताा तनिम्वन वा खारेज गना सक्नेछ । 

 

  

१२. पुनराव दनः– दफा (११) बमोतजम कायााियिे गरेको ऄतन्तम तनणाय ईपर तचत्त नबजझेमा ३५ तदन तभत्र तोतकएको 

ऄदाितमा पजनरावेदन िाग्नेछ । 

१३. संस्थाको क्षवघटन र त्यस को पररणामः- (१) संस्थाको तवधान बमोतजम कायासंचािन गना नसकी वा ऄन्य 

कज नै कारणवश संस्था तवघटन भएमा ययस्तो संस्थाको जायजेथा यस कायााियमा सनेछ । 

 

(२) ईपदफा (१) बमोतजम तवघटन भएको संस्थाको दातययवको हकमा संस्थाको 

जायजेथािे थामेसम्म ययस्तो दातययव गाईँकायापातिकािे व्यहोनेछ । 

१४. क्षनयम बनाउन  ऄक्षधकारः यस ऐनको कायान्वयन गना गाईँकायाापातिकािे अवश्यक तनयम बनाईन सक्नेछ । 
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१५. ऄक्षधकार प्रत्यायोजनः- यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगात बनेको तनयमको कायान्वयनको िातग प्रमजख प्रशासकीय 

ऄतधकृत वा तनजिे तोकेको ऄतधकृतस्तरको कमाचारी िाइ ऄतधकारको 

प्रययायोजन गना सतकनेछ । 

१६.ऄन्य न पाि ऐनबमोक्षजम दताा वा स्थापना गनुापननः  कज नै संस्थाको दताा वा स्थापना गने सम्बन्धमा ऄको 

नेपाि ऐनमा छज टै्ट व्यवस्था भएकोमा यस ऐनमा ऄन्यत्र जजनसजकै कज रा िेतखएको 

भएता पतन ययस्तो संस्था सोतह ऐन बमोतजम दताा वा स्थापना गनजापनेछ । 

१७. खार जी र बचाउः (१) संघीय वा प्रादतेशक व्यवस्थातपकािे तनमााण गरेको कानजन तवपरीत भएका दफा सोही 

ऄनजसार खारेज वा पररमाजान हुने छन् ।  

 

(२) यस कानजनिाइ प्रततस्थापन हुने गरर ऄको कानजन बनेर िागज नभएसम्म यसै कानजन 

ऄनजसार भए गरेको मातननेछ । 
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दफा -१ 

ऄनजसचूी -४  संग सम्वतन्धत 

 

श्रीमान प्रमजख प्रशासकीय ऄतधकृत ज्यू 

ओमसततया गाईँ कायापातिकाको कायाािय,हाटीफसाातटकर,रुपन्दहेी । 

 

तवषयः-संस्था दताा गररपाईँ । 

महोदय 

      प्रस्तजत तवषयमा तपतशि बमोतजमका तववरण तथा कागजातहरु संिग्न गरर संस्था दतााको िातग यो तनवेदन पेश 

गरेको छज  । 

तपतशिः 

१. संस्थाको नामः 

२. संस्थाको कायाािय रहने स्थान तथा ठेगानाः 

संिग्न कागजातहरु 

१. संस्थाको तवधान 

२. वडा कायााियको तसफाररस 

३. तदथा सञ्चािक सतमततको पदातधकारीहरु प्रययेकको नागररकताको प्रतततितप 

४. संस्थाको छापको  नमनूा ।  

५. प्रथम प्रारतम्भक भेिाको माआन्यजटको प्रतततितप ।  

६. संस्था दताा सम्वन्धमा सञ्चािक सतमततको तनणाय प्रतततितप ।  

 

तनवेदक 

 नामः  

 ऄध्यक्षः 

 हस्ताक्षरः 

 तमततः  
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ऄनजसजची-२ 

दफा-४,  संग सम्वतन्ध 

                  ओमसक्षतया  गाउँपाक्षिका 

       गाउँ कायापाक्षिकाको कायाािय  

                         हाटीफसााक्षटकर  ,रुपन्द ही 

                          िुक्षम्बनी प्रद श, न पाि 

दताा नः..........................           दताा तमततः..........................  

                          संस्था दताा प्रमाण-पत्र    

संस्थाको नामः.................................................................................................................  

ऄध्यक्षको नामः...............................................................................................................  

संस्थाको ठेगानाः.........................................................टोिः............................................  

संस्थाको कायाके्षत्रः..........................................................................................................  

संस्थाको ईद्देश्यः..............................................................................................................  

मजख्य कामः..................................................................................................................  

        ऄन्य तनकायमा दताा भएको छ भने , 

संस्थाको इमेिः..........................    तनकायः..................................  

फोन नः....................................    दताा नः...................................  

प्यान नः...................................    तमततः....................................  

क्र.स संस्थाको प्रकार संस्थाको प्रकृतत वडा नं दताा नं टोिको नाम बाटोको 

नाम 

घर नं  

        

 

नोटः  ओमसततया गाँईपातिकाको संस्था दताा तथा नवीकरण सम्वन्धी ऐन २०७७ को दफा -४ वमोतजम यो प्रमाण-   

पत्र जारी गररएको छ । प्रचतित कानजनको ऄतधनमा रही सावाजतनक तहतमा अफ्ना गतततवतधहरु सञ्चािन गनजाहुन 

गाँईकायापातिका हातदाक ऄनजरोध गदाछ । साथै संस्था प्रययेक वषा अतथाक वषा समाप्त भएको ६० तदन तभत्रमा 

नवीकरण गररसक्नजपनेछ । 

 

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

संस्था ऄध्यक्षको दस्तखत   फाँटवािा   प्रमजख प्रशासकीय ऄतधकृत  

  संस्थाको छाप 

तनशाना 

छाप 
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ऄनजसजची -३ 

दफा -४ संग सम्वतन्धत 

तस.नं संस्थाको प्रकार शजल्क 

१. गैर सरकारी संस्था (रातरिय) रु १००० 

२. गैरसरकारी संस्था(ऄन्तरातरिय) रु ५००० 

 

 

 

आतत संवत् २०७७ मतहना ३ गते १० रोज ४ शजभम ्। 

 

 


