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संस्था स्थापना तथा दताा सम्बन्धमा व्यवस्था गना बनकेो 
"कमल गाउँपाललकाको संघ/संस्था दताा ऐन २०७५" 

 

गाउँ सभाबाट पारित मितत - २०७५/१०/१८ 

प्रस्तावना - यस गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र िात्र काययक्षेत्र भएको सािाजिक, 

आर्थयक, साहिजययक, बैज्ञातनक, शैक्षक्षक, बौद्धिक, शारिरिक, व्यवसातयक 
तथा पिोपकािी संस्था स्थापना तथा दताय गने सम्बन्धिा व्यवस्था गनय 
वाञ्छनीय भएकोिे नेपािको संववधानको भाग २२६ िे हदएको अर्धकाि 
प्रयोग गिी "किि गाउँपामिकाको संघ/संस्था दताय ऐन २०७५" तिजयिा गिी 
िागू गरिएको छ ।  

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ M  

(१) यस ऐनको नाि "कमल गाउँपाललकाको संघ/संस्था दताा ऐन 
२०७५" ििेको छ । 

(२) यो ऐन किि गाउँपामिकाको स्थानीय िािपत्रिा प्रकामशत भएको 
मितत देखि िागज िजनेछ । 

२. पररभाषा M ववषय वा प्रसङगिे अको अथय निागेिा यस ऐनिा  

क) "संस्था" भन्नाि े सािाजिक, धामियक, साहिजययक, साँस्कृततक, 
वैज्ञातनक, शकै्षक्षक, बौद्धिक, सैिाद्धतिक, शािीरिक, आर्थयक, 
व्यवसातयक तथा पिोपकािी काययिरुको ववकास एवं ववकास गने 
उद्देश्यिे स्थापना भएका संघ संस्था क्िब िण्डि परिषद 
अध्ययन केन्र आहद सम्झनजपछय ि सो शब्दिे िैत्री सिेतिाई 
िनाउछ ।  

ि)  "गाउँपामिका" भन्नािे किि गाउँपामिकािाई सम्झनजपछय । 

ग)  "अध्यक्ष" भन्नािे किि गाउँपामिकाको अध्यक्षिाई सम्झनजपछय ।  

घ)  "प्रवन्ध समितत" भन्नािे संस्थाको ववधान अनजसाि गठन भएको 
प्रवन्ध समितत सम्झनजपछय । 

धारा
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ङ)  "तोककएको" वा "तोककए बिोजिि" भन्नािे यस ऐन अन्तगयत 
बनेको तनयििा तोककएको वा तोककए बिोजिि सम्झनजपदयछ । 

च) "प्रिजि प्रशासकीय अर्धकृत" किि गाउँपामिकाको प्रिजि 
प्रशासकीय अर्धकृत वा तनिको अनजपजस्थततिा तनििे तोकेको 
अर्धकृत  सिेतिाई िनाउँछ ।  

३. दताा नगरी संस्था खोल्न नहुने M यस ऐन बिोजिि दताय नगिी 
कसैिे पतन संस्था स्थापना गनय िज ँदैन ।  

४. संस्थाको दताा M  

(१)  संस्था स्थापना गनय चािने कज िा सात िना वा सो भन्दा बढी 
व्यजक्तिरुिे संस्था सम्बन्धी देिायको ववविण िजिाइ संस्थाको 
ववधानको एक प्रतत ि तोककएको दस्तजि सहित गाउँकाययपामिका 
सिक्ष तनवेदन हदनजपनेछ ।  

  क) संस्थाको नाि – 
  ि) सस्थाको काययक्षते्र – 
  ग) उदेश्यिरु – 
  घ) प्रबन्ध समिततको नाि ठेगाना ि पेशा – 
  ङ) आर्थयक श्रोत – 
  च) कायायियको ठेगाना – 

(२) उपदफा (१) बिोजििको तनवेदन प्राप्त भए पतछ प्रिजि 
प्रशासकीय अर्धकृतिे आवश्यक िाँचवजझ गिी संस्था दताय गनय 
उर्चत ठानेिा संस्था दताय गिी दतायको प्रिाणपत्र हदइनेछ ।  

(३) प्रिजि प्रशासकीय अर्धकृतिे कज नै संस्था दताय नगने तनणयय गिेिा 
ययस्तो सूचना तनवेदकिाई हदनजपनेछ ि तनवेदकिे सूचना प्राप्त 
गिेको मितति ेपैततस हदन मभत्र ययस्तो तनणयय उपि गाउँपामिका 
अध्यक्ष सिक्ष उिजि गनय सक्नेछ ।  
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(४) उपदफा (३) बिोजििको उिजि प्राप्त भएपतछ गाउँपामिका 
अध्यक्षिे आवश्यक िाँचवजझ गिी ययस्तो संस्था दताय गनय 
िनामसव ठििाएिा सो  संस्था दताय गने प्रिजि प्रशासकीय 
अर्धकृतिाई आदेश हदन सक्नेछ ि ययस्तो आदेश अनजसाि प्रिजि 
प्रशासकीय अर्धकृतिे संस्था दताय गरिहदनज पनेछ ।  

५)   यस दफा अन्तगयत हदईने प्रिाणपत्रको ढाँचा, अवर्ध, नववकिण 
दस्तजि तोककए बिोजिि िजनेछ । 

 

५. संगठित संस्था माननने M 
(१) यस ऐन अन्तगयत दताय भएको प्रययेक संस्था अववजछछन्न 

उत्तिार्धकािीवािा स्वाशामसत ि संगहठत संस्था िजनेछ । सो 
संस्थाको सबै कािको तनमित्त आफ्नो एउटा छज ट्टै छाप िजनेछ ।  

(२) संस्थािे व्यजक्त सिि चि अचि सम्पवत्त प्राप्त गनय, उपभोग गनय 
ि वेचवविन गनय सक्नछे । 

(३) संस्थािे व्यजक्त सिि आफ्नो नािबाट नामिस उिजि गनय सक्नेछ 
ि सो उपि पतन सोहि नािबाट उिजि िाग्नेछ । 

६. संस्थाको सम्पत्ति M  

(१) संस्थाको सदस्य वा कियचािी िगायत कज नै व्यजक्तिे संस्थाको 
ववधान ववरुद्ध संस्थाको कज नै सम्पवत्त दजरुपयोग गिेिा, कब्िा 
गिेिा वा िोक्का िािेिा गाउँकाययपामिकािे ययस्तो सम्पवत्त 
दजरुपयोग गने, कब्िा वा िोक्का िाख्नेबाट मिई संस्थािाई कफताय 
बजझाई हदन सक्नेछ।  

(२)  उपदफा  (१) बिोजिि ससं्थाको सम्पवत्त कफताय गने गरि गाउँ 
काययपामिकािे गिेको कािवाहििा र्चत्त नबजझ्ने व्यजक्तिे ३५ हदन 
मभत्र जिल्िा अदाितिा पजनिावेदन हदन सक्नेछ । 
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(३)  उपदफा (२) बिोजिि पजनिावेदन पिेिा जिल्िा अदाितको तनणयय 
अजन्ति िजनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोजिि उिजिी पिेिा गाउँपामिका अध्यक्षि े
आवश्यक छानववन गिी प्रततवेदन पेश गनय टोिीगठन गनजयपनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बिोजििको टोिीको प्रततवेदन अध्ययन गिी 
गाउँपामिका अध्यक्षिे दोषीिाथी िजद्दा चिेिा कावायिी गनय 
सक्नेछ। 

(६) उपदफा (५) बिोजिि कावायिी गनय गरिएको तनणयय उपि र्चत्त 
नबजझे जिल्िा अदाितिा पजनिावेदन हदन सककनेछ । 

(७) संस्थाको सदस्य वा कियचािी िगायत कज नै व्यजक्तिे संस्थाको 
कज नै सम्पवत्त वा मिखित प्रततष्ठा ववरुद्ध कज नै अपिाध वा वविाि 
गिेिा  संस्था वा संस्थाको कज नै सदस्यिे गाउँपामिका सिक्ष 
उिजिी हदन सक्नेछ । 

 

७. अनघ दताा नभर्ा स्थापना भएका संस्थाले दताा गने M यो ऐन 
प्रािम्भ िजन भन्दा अतघ तयकाि प्रचमित कानून बिोजिि दताय नभई 
स्थापना भई ििेका ससं्थाि ेपतन यो ऐन प्रािम्भ भएको मिततिे ततन 
िहिना मभत्र यो ऐन बिोजिि दताय गिाउनज पनेछ ।  

८. संस्थाको उद्देश्यहरुमा हेरफेर M  

(१) ससं्थाको उदेश्यिरुिा िेिफेि गनय आवश्यक देिेिा वा सो 
संस्थािाई कज नै अको संस्था गाभ्न उर्चत देिेिा सो संस्थाको 
प्रवन्ध समिततिे तयसम्बन्धी प्रस्ताव तयाि गिी सो प्रस्ताव उपि 
छिफि गनय संस्थाको  ववधान बिोजिि साधािण सभा बोिाउनज 
पनेछ।  

(२) साधािण सभािा उपजस्थत भएका िम्िा सदस्य संख्याको दजइय 
ततिाइय सदस्यिरुिे प्रस्ताविा सिथयन िनाएिा सो प्रस्ताव 
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साधािण सभाबाट पारित भएको िातननेछ ति सो प्रस्ताव िागू 
गनय गाउँपामिकाको प्रिजि प्रशासकीय अर्धकृतको पूवय स्वीकृतत 
मिनजपनेछ । 

९. ठहसाबको त्तििरण पिाउनु पने M  प्रवन्ध समिततिे सािाजिक 
परिक्षण गरि आफ्नो संस्थाको हिसाब आफूिे तनयजजक्त गिेको कज नै 
अर्धकृत वा पदार्धकािीद्वारा िाँच गिाउन सक्नछे । 

१०. ठहसाब जाँच गने M   

(१) गाउँपामिकािे आवश्यक देिेिा संस्थाको हिसाब आफूिे 
तनयजजक्त गिेको कज नै अर्धकृत वा पदार्धकािीद्वारा िाचँ गिाउन 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजिि हिसाव िाँच गिाए वापत गाउँपामिकाि े
हिसाब िाँचबाट देखिन आएको संस्थाको िौज्दात िकिको 
सयकडा पाँच प्रततशत नबढाई आफूिे तनधायरित गिेको दस्तजि 
असजि गिी मिन सक्नेछ ।  

(३) हिसाब िाँच गने अर्धकृतिे िागेको ववविण तथा कागिपत्रिरु 
वा सोधकेो प्रश्नको िवाफ हदनज संस्थाको पदार्धकािी, सदस्य ि 
कियचािीको कतयव्य िजनेछ ।  

(४) हिसाव िाँच गने अर्धकृतिे गाउँ काययपामिकािे तोकेको म्याद 
मभत्र हिसाब िाँचको प्रततवेदन काययपामिका सिक्ष पेश 
गनजयपनेछ ि सो प्रततवेदनको आधाििा संस्थाको कज नै सम्पवत्त 
सो संस्थाको कज नै पदार्धकािी वा सदस्य वा कियचािीिे 
हिनामिना, नोक्सान दजरुपयोग गिेको छ भन्ने काययपामिकािाई 
िागेिा ययस्तो पदार्धकािी, सदस्य वा कियचािीबाट सो िातन 
नोक्सानी असजि गनय प्रचमित कानून बिोजिि कािवािी 
चिाउन सक्नेछ । 
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t/ k|rlnt sfg"gn] ;hfo ;d]t x'g] ck/fw ePsf]df 

k|rlnt sfg"g adf]lhd d'4f rnfpg nufpg]5 . 

!!=  lgb]{zg lbg] M ;+3Lo jf k|fb]lzs ;/sf/n] ;+:yfnfO{ 

cfjZos lgb]{zg lbg ;Sg]5 / To:tf] lgb]{zgsf] kfngf ug'{ 

;DalGwt ;+:yfsf] st{Jo x'g]5 . 

!@= b08 ;hfo M  
-!_  bkmf # adf]lhd btf{ gu/fO{ ;+:yf :yfkgf u/]df jf 

bkmf & adf]lhd btf{ gu/L ;+:yf ;+rfng u/]df To:tf 

;+:yfsf] k|jGw ;ldltsf] ;b:ox?nfO{ k|d'v k|zf;sLo 

clws[tn] hgxL ?=b; xhf/ ?k}of;Dd hl/jfgf ug{ 

;Sg]5 . 

@_  bkmf -(+_ adf]lhd lx;fasf] ljj/0f gk7fPdf k|jGw 

;ldltsf ;b:onfO{ k|d'v k|zf;sLo clws[tn] hgxL 

tLg xhf/ ?k}of;Dd hl/jfgf ug{ ;Sg]5 . t/ s'g} 

;b:on] bkmf ( pNn+3g x'g glbg ;se/ k|oTg u/]sf] 

lyof] eGg] ;+tf]ifhgs x'g] k|df0f k]z ug{ ;s]df 

lghnfO{ ;hfo ul/g] 5}g . 

#_  bkmf -!)_ sf] pkbkmf # adf]lhd lx;fa hfFr ug]{ 

;DaGwL clws[t jf kbflwsf/Ln] dfu]sf] ljj/0f tyf 

sfuh kqx? jf  ;f]w]sf] k|Zgsf] pQ/ glbg] ;DjlGwt 

kbflwsf/L ;b:o jf sd{rf/LnfO{ k|d'v k|zf;sLo 

clws[tn] Ps xhf/ ?k}of;Dd hl/jfgf ug{ ;Sg]5 . 

$_  bkmf ८ jdf]lhd sfo{kflnsfsf] :jLs[tL glnO{ ;+:yfsf] 

p2]Zodf x]/km]/ u/]df jf csf]{ ;+:yf;Fu ufe]df jf 

;+:yfn] cfkm\gf] p2]Zosf] k|lts'n x'g] u/L sfd sf/jfxL 

u/]df jf ;+3Lo jf k|fb]lzs ;/sf/n] lbPsf] lgb]{zg 

kfngf gu/]df sfo{kflnsfn] To:tf] ;+:yfsf]  btf{ 

lgnDjg jf vf/]h ug{ ;Sg]5 . 
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!#_ k'g/fj]bg Mbkmf !@ jdf]lhd sdn ufpFkflnsfsf] 

sfo{kflnsfsf k|d'v k|zf;sLo clws[tn] u/]sf] clGtd lg0f{o 

pk/ #% lbg leq tf]lsPsf] cbfntdf k'g/fj]bg lbg ;lsg]5 

. 

!$= ;+:yfsf] lju7g / To:sf] kl/0ffd M  

!_  ;+:yfsf] ljwfg jdf]lhd sfo{ ;+rfng ug{ g;sL jf cGo 

s'g} sf/0fjz ;+:yf lju7g ePdf To:tf] ;+:yfsf] 

hfoh]yf ufpFsfo{kflnsfdf ;g]{5 . 

@_ pkbkmf ! adf]lhd lju7g ePsf] ;+:yfsf] bfloTjsf] 

xsdf ;f] ;+:yfsf] hfoh]yfn] yfd];Dd o:tf] bfloTj ufpF 

sfo{kflnsfn] Joxf]g]{ 5 . 

!%= lgod jgfpg] clwsf/ M o; P]gsf] p2]Zo sfo{Gjog ug{ ufpF 

sfo{kflnsfn] lgod jgfpg ;Sg]5 . 

!^= clwsf/ k|Tofof]hg M of] P]g jf o; P]g cGtu{t jg]sf] lgod 

jdf]lhd k|fKt clwsf/x? dWo] ;a} jf s'g} clwsf/ 

sfo{kflnsfn] s'g} kbflwsf/L jf s'g} clws[tnfO{ k|Tofof]hg 

ug{ ;Sg]5 . 

!&= cGo g]kfn P]g jdf]lhd btf{ jf :yfkgf ug' {kg]{ M s'g} ;+:yfsf] 

btf{ jf :yfkgf ug]{ ;DjGwdf csf]{  g]kfn P]gdf 5'§} Joj:yf 

ePsf]df o; P]g df cGoq h'g ;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg 

To:tf] ;+:yf ;f]xL P]g adf]lhd btf{ jf :yfkgf ug{'kg]{ 5 . 

!*= vf/]hL / jrfp M  
-!_ ;+3Lo jf k|fb]lzs व्यव:yflksfn] lgdf{0f u/]sf] sfg"g 

ljk/Lt ePsf bkmf ;f]xL cg';f/ kl/dfh{g x'g] 5g\ . 

-@_ o; sfg"gnfO{ k|lt:yfkg x'g] u/L csf]{ sfg"g ag]/ nfu' 

geP;Dd o;} sfg"g cg';f/ eP u/]sf] dflgg]5 . 

-#_ ;+3 ;+:yf btf{ P]g @)#$ cg';f/ btf{ eO{ sdn 

ufpFkflnsfsf] क्षेq leq sfo{क्षेq /xg] u/L u7g, ;+rfng 

eO/x]sf ;+3 ;+:yf o;} P]g cg';f/ btf{ ePsf] dflgg]5 . 



jif{ #, c+s @, ldltM @)&%÷!)÷!* 
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आज्ञाले, 

सवुास श्रेष्ठ 

प्रमखु प्रशासकीय अद्धिकृि 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


