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प्रस्तावना्- 

साभाजजक, धार्भिक, साहहजयमक, साॉस्कृर्तक, वैऻार्नक, शैजऺक, खेरकुद, आर्थिक, 

व्मवसाहमक तथा ऩयोऩकायी सॊस्थाहरुको स्थाऩना तथा दताि गने सम्फन्धभा व्मवस्था 
गनि वाञ्छनीम बएकोरे नेऩारको सॊहवधानको धाया २२६ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन 
ऐन, २०७४ को दपा १०२ रे ददएको अर्धकाय प्रमोग गयी मो ऐन जायी गयीएको छ 
। 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब्- (१) मस ऐनको नाभ “गढवा गाउॉऩार्रकाको सॊस्था दताि 
ऐन, २०७9”  यहेको छ । 

 (२) मो ऐन गढवा गाउॉऩार्रकाको स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाजशत बएऩर्छ राग ु 
हनुेछ । 

 (३) मो ऐन गढवा गाउॉऩार्रका ऺेत्रर्बत्र रागू हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा्- हवषम वा प्रसॊगरे अको अथि नरागेभा मस ऐनभा , 
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 (क) “गाउॉऩार्रका”  बन्नारे गढवा गाउॉऩार्रका सम्झनऩुछि । 

 (ख) “कामिऩार्रका”  बन्नारे गढवा  गाॉउकामिऩार्रका सम्झनऩुछि । 

 (ग) “वडा सर्भर्त”  बन्नारे गढवा गाउॉऩार्रकाको वडा सर्भर्त सम्झनऩुछि । 

 (घ) “अध्मऺ”  बन्नारे गढवा गाॉउकामिऩार्रकाको अध्मऺराई सम्झनऩुछि । 

 (ङ) “pkfWoIf”  बन्नारे गढवा  गाॉउकामिऩार्रकाको pkfWoIf राई सम्झनऩुछि  

          । 

 (च) “वडा अध्मऺ”  बन्नारे गढवा गाउॉऩार्रकाको वडाहरुको वडा अध्मऺराई  

          सम्झनऩुछि । 

               (छ) “प्रभखु प्रशासकीम अर्धकृत” बन्नारे गढवा गाॉउकामिऩार्रकाको  

           कामािरमको प्रभखु प्रशासकीम  अर्धकृतराई सम्झनऩुछि । 

(ज) “सदस्म” बन्नारे गढवा गाॉउकामिऩार्रकाको सदस्म सम्झनऩुछि य सो 
शब्दरे कामिऩार्रकाको अध्मऺ, उऩाध्मऺ तथा वडा अध्मऺ सभेतराई 
जनाउछ । 

 (झ)   “सबा”  बन्नारे गढवा गाउॉसबाराई सम्झनऩुछि । 

 (ञ)  “ऐन” बन्नारे स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ राई सम्झनऩुछि । 

 (ट) “भन्त्रारम”  बन्नारे स्थानीम तहहरुरे सङ्घीम सयकाय वा प्रदेश सयकाय  

          सभऺ सम्ऩकि  गनि तोहकएको भन्त्रारम सम्झनऩुछि । 

(ठ) “सॊस्था” बन्नारे साभाजजक, धार्भिक, साहहजयमक, साॉस्कृर्तक, वैऻार्नक, 

शैजऺक, फौहिक, सैिाजन्तक, खेरकुद, शायीरयक, आर्थिक, व्मावसाहमक 
तथा ऩयोऩकायी कामिहरुको हवकास एवॊ हवस्ताय गने उदेश्मरे स्थाऩना 
बएको गैय नापाभरुक सॊघ सॊस्था, क्रफ, भण्डर, ऩरयषद, अध्ममन केन्र 
आदद सम्झनऩुछि । 

 (ड) “स्थानीम अर्धकायी” बन्नारे गाउॉऩार्रकाको प्रभखु प्रशासकीम             

           अर्धकृतराई सम्झनऩुछि । 

 (ढ) “प्रफन्ध सर्भर्त”  बन्नारे सॊस्थाको हवधान अनसुाय गठन बएको          

           प्रफन्ध (तदथि सर्भर्त) सर्भर्त सम्झनऩुछि । 

(ण) “तोहकएको वा तोहकए फभोजजभ”  बन्नारे मस ऐन अन्तगित फनेको  

     र्नमभ/कामिहवर्ध भा तोहकएको वा  तोहकए फभोजजभ सम्झनऩुछि ।  

३. दताि नगयी सॊस्था खोल्न नहनुे् - (१) मस ऐन फभोजजभ दताि नगयी कसैरे ऩर्न 
सॊस्था स्थाऩना तथा सञ्चारन गनि हदैुन । 

४. सॊस्थाको दताि् - (१) सॊस्था स्थाऩना गनि चाहने कुनै ऩन्र जना वा सो बन्दा फढी 
व्मजिहरुरे सॊस्था सम्फन्धी देहामको हववयण खरुाई सॊस्थाको हवधानको एक प्रर्त य 
तोहकएको दस्तयु सहहत स्थानीम  अर्धकायी सभऺ र्नवेदन ददन ुऩनेछ्- 

   (क) सॊस्थाको नाभ, 
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   (ख) उिशे्महरु, 

   (ग) प्रफन्ध सर्भर्तका सदस्महरुको नाभ, ठेगाना य ऩेशा, 
   (घ) आर्थिक श्रोत, 

   (ङ) कामािरमको ठेगाना, 
   (च) कामिऺ ेत्र । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको र्नवेदन प्राप्त बएऩर्छ स्थानीम अर्धकायीरे आवश्मक  

    जाॉचफझु गयी सॊस्था दताि गनि उजचत ठानभेा सॊस्था दताि गयी प्रभाण–ऩत्र ददनेछ । 

  (३) स्थानीम अर्धकायीरे कुनै सॊस्था दताि नगने र्नणिम गयेभा यमसको सूचना 
र्नवेदकराई ददन ु ऩनेछ य र्नवेदकरे सूचना प्राप्त गयेको र्भर्तरे ऩन्र ददनर्बत्र 
यमस्तो र्नणिम उऩय गाॉउऩार्रका अध्मऺ सभऺ उजयु गनि सक्नेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोजजभको उजयु प्राप्त बएऩर्छ गाॉउऩार्रका अध्मऺरे आवश्मक 
जाॉचफझु गयी यमस्तो सॊस्था दताि गनि भनार्सव ठहयाएभा सो सॊस्था दताि गने 
स्थानीम अर्धकायीराई आदेश ददन सक्नेछ य यमस्तो आदेश बएऩर्छ स्थानीम 
अर्धकायीरे कानून फभोजजभ सॊस्था दताि गरयददन ुऩनेछ । 

(५) मस दपा अन्तगित ददइने प्रभाणऩत्रको ढाॉचा, अवर्ध, नवीकयण य नवीकयण दस्तयु 
तोहकए फभोजजभ हनुेछ । 

५.  सॊगदठत सॊस्था भार्नने् - (१) मस ऐन अन्तगित दताि बएको प्रयमेक सॊस्था अहवर्छन्न 
उत्तयार्धकायवारा स्वशार्सत य सॊगदठत सॊस्था हनुेछ । सो सॊस्थाको सवै काभको 
र्नर्भत्त आफ्नो एउटा छुटै्ट छाऩ हनुेछ । 

(२) सॊस्थारे व्मजि सयह चर अचर सम्ऩजत्त प्राप्त गनि, उऩमोग गनि य वेचर्फखन गनि 
सक्नेछ । 

(३) सॊस्थारे व्मजि सयह आफ्नो नाभफाट नार्रस उजयु गनि सक्नेछ य सो उऩय ऩर्न 
सोहह नाभफाट नार्रस उजयु राग्नेछ । 

६ सॊस्थाको सम्ऩजत्त्- (१) सॊस्थाको सदस्म वा कभिचायी रगामत कुनै व्मजिरे 
सॊस्थाको हवधान हवरुि  सॊस्थाको कुनै सम्ऩजत्त दरुुऩामोग गयेभा, कब्जा गयेभा वा योक्का 
याखेभा स्थानीम अर्धकायीरे यमस्तो सम्ऩजत्त दरुुऩमोग गने, कब्जा गने वा योक्का 
याख्नफेाट हपताि र्रई सॊस्थाराई फझुाई ददन सक्नछे । 

(२) उऩदपा(१) फभोजजभको सॊस्थाको सम्ऩजत्त हपताि गने गयी स्थानीम अर्धकायीरे 
गयेको कायवाही जचत्त नफझु्न ेव्मजिरे जजल्रा अदारतभा ऩनुयावेदन ददन सक्नेछ । 

(३) सॊस्थाको सदस्म वा कभिचायी रगामत कुनै व्मजिरे सॊस्थाको कुनै सम्ऩजत्त वा 
र्रखत वा प्रर्तष्ठा हवरुि कुनै अऩयाध वा हवयाभ गयेभा सॊस्था, सॊस्थाको कुनै सदस्म वा 
स्थानीम अर्धकायीरे प्रचर्रत कानून फभोजजभ भिुाको कायवाही चराउन सक्नेछ । 
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७. अजघ दताि नबई स्थाऩना बएका सॊस्थारे दताि गने ;- मो ऐन प्रायम्ब हनुबुन्दा अजघ 
तयकार प्रचर्रत कानून फभोजजभ दताि नबई स्थाऩना बई यहेका सॊस्थारे ऩर्न मो 
कानून प्रायम्ब बएको र्भर्तरे 6 भहहना र्बत्र मो ऐन फभोजजभ दताि गयाउन ुऩनेछ । 

८. सॊस्थाको उिेश्महरुभा हेयपेय;-  (१) सॊस्थाको उिेश्महरुभा हेयपेय गनि आवश्मक 
देखेभा वा सो सॊस्थाराई कुनै अको सॊस्थाभा गाभ्न उजचत देखेभा सो सॊस्थाको प्रफन्ध 
सर्भर्तरे तत ् सम्फन्धी प्रस्ताव तमाय गयी सो प्रस्ताव उऩय छरपर गनि सॊस्थाको 
हवधान फभोजजभ साधायण सबा फोराउन ुऩनेछ । 

(२) साधायण सबाभा उऩजस्थत बएका जम्भा सदस्म सॊयामाको दईु र्तहाई सदस्महरुरे 
प्रस्तावभा सभथिन जनाएभा सो प्रस्ताव साधायण सबाफाट ऩारयत बएको भार्ननेछ । सो 
प्रस्ताव राग ुगनि स्थानीम अर्धकायीको ऩूवि स्वीकृती र्रन ुऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया उल्रेख गयीएको बएता ऩर्न तीन आर्थिक वषि 
सम्भ ऩर्न नवीकयण नगने सॊघसॊस्था नवीकयण नबई स्वत् खायेज हनुेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ खायेजी बएको सॊस्था ऩनु् नहवकयण गनि खायेज बएको 
र्भर्तरे तीस ददनर्बत्र उजचत कायण सहहत र्नवेदन ददएभा कामिऩार्रकाको र्नणिम 
फभोजजभ हनुेछ । 

९. हहसाफ जाॉच गने;- (१) प्रफन्ध सर्भर्तरे आफ्नो सॊस्थाको n]vf kl/If)f भान्मता 
प्राप्त ऩयीऺकको  प्रर्तवेदन सहहत प्रयमेक वषिको आजिन भहहना र्बत्र ऩेश गनुिऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको प्रर्तवेदन ऩेश नगने सॊघ सॊस्थाराई तोके फभोजजभको 
जयीवाना गयेय भात्र नवीकयण गरयने छ । 

१०. हहसाव जाॉच गने;- (१) स्थानीम अर्धकायीरे आवश्मक देखेभा सॊस्थाको 
हहसाफ आपूरे र्नमिु गयेको कुनै अर्धकृतिाया जाॉच गयाउन सक्नछे । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ हहसाफ जाॉच गयाए वाऩत स्थानीम अर्धकायीरे हहसाफ 
जाॉचफाट देजखन आएको  सॊस्थाको भौज्दात यकभको समकडा तीन प्रर्तशतभा नफढाई 
आपूरे र्नधािरयत गयेको दस्तयु असरु गयी र्रन सक्नछे । 

(३) हहसाफ जाॉच गने अर्धकृतरे भागेको हववयण तथा कागजऩत्रहरु वा सोधेको 
प्रश्नको जवाप ददन ुसॊस्थाको ऩदार्धकायी, सदस्म य कभिचायीको कतिव्म हनुेछ । 

(४) हहसाफ जाॉच गने अर्धकायीरे स्थानीम अर्धकायीरे तोहकददएको म्माद र्बत्र हहसाफ 
जाॉचको प्रर्तवेदन स्थानीम अर्धकायी सभऺ ऩेश गनुिऩनेछ य सो प्रर्तवेदनको आधायभा 
सॊस्थाको कुनै सम्ऩजत्त सो सॊस्थाका कुनै ऩदार्धकायी, सदस्म वा कभिचायीरे हहनार्भना 
गयेको, नोक्सान गयेको वा दरुुऩमोग गयेको छ बने्न स्थानीम अर्धकायीराई रागेभा 
र्नजरे यमस्तो ऩदार्धकायी, सदस्म वा कभिचायीफाट सो हानी नोक्सानी असरु गनि 
प्रचर्रत कानून फभोजजभ कायवाही चराउन सक्नछे । तय प्रचर्रत कानूनरे सजाम 
सभेत हनुे अऩयाध बएकोभा प्रचर्रत कानून फभोजजभ भिुा चराउन रागाउनछे । 
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११. र्नदेशन ददने् - गढवा गाॉउकामिऩार्रकाको कामािरमरे सॊस्थाराई आवश्मक 
र्नदेशन ददन सक्नेछ य यमस्तो  र्नदेशनको ऩारना गनुि सम्फजन्धत सॊस्थाको कतिब्म 
हनुेछ । 

१२.  दण्ड सजाम ;- (१) दपा ३ फभोजजभ दताि नगयाई सॊस्था स्थाऩना गयेभा वा 
दपा ७ फभोजजभ दताि नगयी  सॊस्था सञ्चारन गयेभा यमस्ता सॊस्थाका प्रफन्ध 
सर्भर्तका सदस्महरुराई स्थानीम अर्धकायीरे जनही दईु  हजाय देजख दश हजाय 
रुऩैमासम्भ जयीवाना गनि सक्नेछ । 

(२) दपा ९ फभोजजभ हहसाफको हववयण नऩठाएभा प्रफन्ध सर्भर्तका सदस्महरुराई 
स्थानीम अर्धकायीरे जनही ऩाॉच सम देजख ऩाॉच हजायसम्भ जयीवाना गनि सक्नेछ ।तय 
कुनै सदस्मरे दपा ९ उल्रघॊन हनु नददन सकबय प्रमत्न गयेको र्थमो बने्न सन्तोष हनुे 
प्रभाण ऩेश गनि सकेभा र्नजराई सजाम गरयन ेछैन । 

(३) दपा १० को उऩदपा (३) फभोजजभ हहसाफ जाॉच गने सम्फजन्धत अर्धकृतरे 
भागेको हववयण तथा कागजऩत्रहरु वा सोधेको प्रश्नको जवाप नददने सम्फजन्धत 
ऩदार्धकायी, सदस्म वा कभिचायर्राई स्थानीम अर्धकायीरे ऩाॉच सम देजख ऩाॉच 
हजायसम्भ जयीवाना गनि सक्नेछ । 

(४) दपा ८ फभोजजभ स्थानीम अर्धकायीको स्वीकृती नर्रई सॊस्थाको उिेश्म हेयपेय 
गयेभा वा अको  सॊस्थार्सत गाबेभा वा सॊस्थारे आफ्नो उिेश्म प्रर्तकुर हनुेगयी काभ 
कायवाही गयेभा वा गाउॉऩार्रकारे ददएको र्नदेशन ऩारन नगयेभा स्थानीम अर्धकायीरे 
यमस्तो सॊसथाको दताि र्नरम्वन गनि वा खायेज गनि सक्नेछ । 

१३. ऩनुयावेदन्-  

-1_ l/tk"j{s vf/]h ePsf] ;+:yfsf k|aGw ;ldltsf ;b:ox? slDtdf 2 
jif{;Dd gofF ;+:yf vf]Ng jf cGo  ;+:yfsf] k|aGw ;ldltdf a:g kfpg] 
%}g . 
(२) दपा १२ फभोजजभ स्थानीम अर्धकायीरे गयेको र्नणिम उऩय ऩैत्तीस 
ददनर्बत्र कामिऩार्रकाभा ऩनुयावेदन राग्नेछ । 

 

१४. सॊस्थाको हवघटन य यमसको ऩरयणाभ्-(१) सॊस्थाको हवधान फभोजजभ  कामि 
सञ्चारन गनि नसकी वा अन्म कुनै कायणवश सॊस्था हवधटन बएभा यमस्तो सॊस्थाको 
दाहमयव वाहेकका जामजेथा गाउॉऩार्रकाभा सनेछ । 

१५. र्नमभ फनाउन े अर्धकाय;- मस ऐनको उदेश्म कामािन्वमन गनि गाॉउ 
कामिऩार्रकारे र्नमभ, कामि हवर्ध फनाउन सक्नछे । 

१६. अन्म नऩेार ऐन फभोजजभ दताि वा स्थाऩना गनुिऩने;-  कुनै सॊस्थाको दताि वा 
स्थाऩना गने सम्फन्धभा अको नेऩार ऐनभा छुटै्ट व्मवस्था बएकोभा मस ऐनभा अन्मत्र 
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जनुसकैु कुया रेजखएको बएताऩर्न यमस्तो सॊस्था सोही ऐन फभोजजभ दताि वा स्थाऩना 
गनुि ऩनेछ । 

१७. खायेजी य फचाउ;- (१) सॊस्था यजजषे्ट्रशन ऐन, २०१६ रगामत नऩेार 
सयकायिाया सॊस्था दताि ऐन २०३४ अनसुाय दतािगयी  मस गाउॉऩार्रकाको बौगोर्रक 
ऺेत्र कामिऺ ते्र यहह सञ्चारनभा यहेका सॊस्था मस ऐन अन्तगित दताि बए सयह भार्ननछे 
। 

(२)मस ऐनभा भार्थ उल्रेख गरयएका व्मवस्था सॊघीम कानून य प्रदेजशक कानून सॊग 
फाजझएको खण्डभा फाजझएको हद सम्भ स्वत र्नष्कृम हनुछे । 

 -3_ o; cl# g]kfn sfg'g cGtu{t btf{ eO{ o; u(jf ufpFkflnsf 
sfo{If]q /x]sf ;+:yfx?sf] xsdf o; u(jf ufpFkflnsfdf ;'lrs[t x'g'kg{] 
% . 
 
 
 
             cf!fn] 
          cflzif rf}w/L 
           k|d'v k|zf;sLo clws[t 
 
                                           


