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गढवा गाॉउऩालरका सॊस्था दताा तथा नवीकयण कामाववलध, २०७९  स्थानीम सयकाय 
सचारन ऐन, २०७४ को दपा ११ (ठ) य गढवा गाॉउऩालरकाको प्रशासकीम कामाववलध 

(लनमलभत गन)े ऐन, २०७४ को दपा ४ को अलधकाय प्रमोग गयी गढवा गाॉउऩालरका गाउॉ  
सबाको लभलत २०७९।०९।०८ को फठैकफाट मो कामाववलध ऩारयत गरयएको छ। 

 १. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब् 

(१) मस कामाववलधको नाभ "गढवा गाॉउऩालरका सॊस्था दताा तथा नवीकयण 

कामाववलध, २०७९"   यहेको छ। 



(२) मो कामाववलध स्थानीम याजऩत्रभा प्रकालशत बएको लभलत देक्षि प्रायम्ब हुनेछ। 

२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसॊगरे अको अथा नरागेभा मस कामाववलधभा, 

(क) "सॊस्था" बन्नार ेसाभाक्षजक, धालभाक, साहहक्षयमक, साॊस्कृलतक, वऻैालनक, शकै्षऺक, 

फौविक सिैाक्षन्तक, शायीरयक, आलथाक, व्मवसालमक तथा ऩयोऩकायी कामाहरुको ववकास 

एवॊ ववस्ताय गन ेउदे्दश्मरे स्थाऩना बएको सॊघ सॊस्था, क्रफ, भण्डर, ऩरयषद, अध्ममन 

केन्र आहद सम्झनऩुछा । 

(ि) "स्थानीम अलधकायी" बन्नार ेप्रभिु प्रशासकीम अलधकृतराई सम्झनऩुछा । 

(ग) "प्रफन्ध सलभलत" बन्नार ेसॊस्थाको ववधान अनसुाय गठन बएको प्रफन्ध सलभलत 

सम्झनऩुछा। 

(घ) "कामाऺ ेत्र" बन्नारे गाउॉ ऩालरकाराई कामाऺ ेत्र फनाई भखु्म कामाारम गाउॉ ऩालरका 
लबत्र सञ्चारन बएकोराई सम्झनऩुछा । 

३. दताा नगयी सॊस्था िोल्न नहुने्   मस कामाववलध वभोक्षजभ दताा नगयी कसरै ेऩलन 

सॊस्था स्थाऩना तथा सॊचारन गना हुदैन । 

४. सॊस्था दताा्  

(१) सॊस्था स्थाऩना गना चाहने कुन ै सात जना वा सो बन्दा फढी व्मविहरुरे सॊस्था 
सम्फन्धी देहामको वववयण िुराई सॊस्थाको ववधानको एक प्रलत य तोहकएको दस्तयु 

सहहत अनसुचूी १ को ढाॉचाभा स्थानीम अलधकायी सभऺ लनवेदन हदनऩुनछे । 

क) सॊस्थाको नाभ, 

(ि) सॊस्थाको उदे्दश्महरु, 

(ग) प्रफन्ध सलभलतका सदस्महरुको नाभ, ठेगाना य ऩेशा, 

(घ) आलथाक श्रोत, 

(ङ) कामाारमको ठेगाना 

(२) दपा (१) फभोक्षजभको लनवदेन प्राप्त बएऩलछ स्थानीम अलधकायीरे आवश्मक जाॉचफझु 

गयी सॊस्था दताा गना उलचत ठानेभा अनसुचूी-२ फभोक्षजभको दताा हकताफभा सॊस्था दताा 
गनुाऩनछे य यमसयी सॊस्था दताा गयी सकेऩलछ अनसुचूी ३ फभोक्षजभको दतााको प्रभाण-ऩत्र 

हदनेछ । 

(३) स्थानीम अलधकायीरे कुन ै सॊस्था दताा नगन े लनणाम गयेभा यमस्को सचूना 
लनवेदकराई हदनऩुनछे य लनवेदकर ेसचूना प्राप्त गयेको लभलतरे ऩतैीस हदनलबत्र यमस्तो 
लनणाम उऩय गाउॉ  ऩालरका अध्मऺ सभऺ उजूय गना सक्नेछ । 



(४) उऩदपा (३) फभोक्षजभको उजुय प्राप्त बएऩलछ प्रभिुर ेआवश्मक जाॉचफझु गयी यमस्तो 
सॊस्था दताा गना भनालसफ ठहयाएभा सो सॊस्था दताा गन ेस्थानीम अलधकायीराई आदेश 

हदन सक्नेछ य यमस्तो आदेश बएऩलछ स्थानीम अलधकायीरे सॊस्था दताा गरयहदन ुऩनछे । 

४. १ दतााको अवलध, नवीकयण य दस्तयु् 

(१) दपा ४ (२) फभोक्षजभ हदएको दतााको प्रभाण-ऩत्र एक आलथाक वषासम्भ फहार यहने। 

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ सॊस्थाको दताा फहार यहने अवलध सभाप्त बएको लभलतर ेतीन 

भहहनालबत्र सम्फक्षन्धत व्मविर े स्थानीम अलधकायीफाट ऩाॉच सम रुऩमैाॉ दस्तयु लतयी 
दतााको प्रभाण-ऩत्र नवीकयण गयाउन ुऩनछे। 

 

(३) उऩदपा (२) फभोक्षजभ म्माद नाघेऩलछ कुन ैसॊस्थार ेयमस्तो म्माद नालघ नवीकयण 

हुन नसकेको भनालसफ कायण देिाई दतााको प्रभाण-ऩत्र नवीकयणको रालग लनवेदन हदन 

आएभा स्थानीम अलधकायीरे उऩदपा  (२)  फभोक्षजभ राग्ने दस्तयुभा देहाम फभोक्षजभको 
थऩ दस्तयु लरई नवीकयण गयी हदन सक्नेछ। 

(क) उऩदपा (२) फभोक्षजभको म्माद नाघेऩलछ तीन भहहनाको रालग रू ५००।- 

(ि) िण्ड (क) को म्माद नाघेऩलछ आषाढ भसान्त सम्भको रालग रू. १,०००।- 

(ग) िण्ड (ि) को म्माद नाघेऩलछ अको एक आलथाक वषाको रालग रु.१,०००।- को दयर े

दईु आलथाक वषाको रालग रु. २,०००।- 

(४) उऩदपा (२) य (३) भा जुनसकैु कया रेक्षिएको बएताऩलन म्मादलबत्र नवीकयण 

नगयाएका सॊस्थाहरूर ेदतााको प्रभाणऩत्र नवीकयण हुन नसकेको भनालसव कायण देिाई 

नवीकयणको रालग लनवेदन हदएभा प्रयमेक आलथाक वषाको रालग राग्ने नवीकयण 

दस्तयुको अलतरयि प्रयमेक आलथाक वषाको रालग एक हजाय रुऩमैाका दयर ेथऩ जरयवाना 
सभेत लरई स्थानीम अलधकायीरे यमस्तो दतााको प्रभाण-ऩत्र नवीकयण गरयहदन सक्नेछ । 

५) दतााको प्रभाण-ऩत्र नवीकयण गन े सॊस्थार े लनवेदन हदॊदा कामा सलभलतका 
ऩदालधकायीहरुको नाभावरी सॊरग्न गनुा ऩनछे । 

६) उऩदपा (३) फभोक्षजभ दतााको प्रभाण-ऩत्र नवीकयण गयेको जानकायी स्थानीम 

अलधकायीरे नेऩार सयकाय, गहृ भन्त्रारमराई हदन ुऩनछे । 

 

५. सॊगहठत सॊस्था भालनने् 

(१) मस कामाववलध अन्तगात दताा बएको प्रयमेक सॊस्था अववक्षछछन्न उत्तयालधकायवारा 
स्वशालसत य सॊगहठत सॊस्था हुनेछ । सो सॊस्थाको सफ ैकाभको लनलभत्त आफ्नो एउटा 
छुट्टै छाऩ हुनेछ । 



(२) सॊस्थार े व्मवि सयह चर अचर सम्ऩवत्त प्राप्त गना, उऩबोग गना य फेचवविन गना 
सक्नेछ । 

(३) सॊस्थार ेव्मवि सयह आफ्नो नाभफाट नालरस उजुय गना सक्नेछ य सो उऩय ऩलन सोही 
नाभफाट नालरस उजुय राग्नेछ । 

६. सॊस्थाको सम्ऩवत्त् 

(१) सॊस्थाको सदस्म वा कभाचायी रगामत कुन ैव्मविर ेसॊस्थाको ववधान ववरुि सस्थाको 
कुन ै सम्ऩवत्त दरुुऩमोग गयेभा, कब्जा गयेभा वा योक्का यािेभा स्थानीम अलधकायीर े

यमस्तो सम्ऩवत्त दरुुऩमोग गन,े कब्जा वा योक्का याखे्नफाट लरई सॊस्थाराई हपताा फझुाई 

हदन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभको सॊस्थाको सम्ऩवत्त हपताा गन े गयी स्थानीम अलधकायीरे 

गयेको कायवाहीभा लचत्त नफझु्ने व्मविर ेक्षजल्रा अदारतभा ऩनुयावेदन हदन सक्नेछ । 

(३) सॊस्थाको सदस्म वा कभाचायी रगामत कुन ैव्मविर ेसॊस्थाको कुन ैसम्ऩवत्त वा लरित 

वा प्रलतष्ठा ववरुि कुन ैअऩयाध वा ववयाभ गयेभा सॊस्था, सॊस्थाको कुन ैसदस्म वा स्थानीम 

अलधकायीरे प्रचलरत काननू फभोक्षजभ भदु्दाको कायवाई चराउन सक्नेछ । 

७. अलघ दताा नबई स्थाऩना बएका सॊस्थार ेदताा गने्  मो कामाववलध प्रायम्ब हुनबुन्दा 
अलघ तयकार प्रचलरत काननू फभोक्षजभ दताा नबई स्थाऩना बई यहेका सॊस्थार ेऩलन मो 
कामाववलध प्रायम्ब बएको लभलतर ेचार ुआलथाक वषालबत्र मो कामाववलध फभोक्षजभ दताा 
गयाउन ुऩनछे । 

८. सॊस्थाको उदे्दश्महरुभा हेयपेय 

(१) सॊस्थाको उदे्दश्महरुभा हेयपेय गना आवश्मक देिेभा वा सो सॊस्थाराई कुन ै अको 
सॊस्थाभा गाभ्न उलचत देिेभा सो सॊस्थाको प्रफन्ध सलभलतरे तयसम्फन्धी प्रस्ताव तमाय 
गयी प्रस्ताव उऩय छरपर गना सॊस्थाको ववधान फभोक्षजभ साधायण सबा फोराउन ुऩनछे 

। 

(२) साधायण सबाभा उऩक्षस्थत बएका जम्भा सदस्म सॊख्माको दईु लतहाई सदस्महरुरे 
प्रस्तावभा सभथान जनाएभा सो प्रस्ताव साधायण सबाफाट ऩारयत बएको भालननेछ। तय, 
सो प्रस्ताव राग ूगना स्थानीम अलधकायीको ऩवूा स्वीकृलत लरन ुऩनछे । 

९. हहसाफको वववयण ऩठाउनऩुने्  प्रफन्ध सलभलतर ेआफ्नो सॊस्थाको हहसाफको वववयण 

रेिा ऩयीऺकको प्रलतवेदन सहहत प्रयमेक वषा स्थानीम अलधकायी कहाॉ ऩठाउन ुऩनछे। 

 

 

 



१०. हहसाफ जाॉच गन:े 

(१) स्थानीम अलधकायीरे आवश्मक देिेभा सॊस्थाको हहसाफ आपुरे लनमिु गयेको कुनै 
अलधकृतद्वाया जाॉच गयाउन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ हहसाफ जाॉच गयाए फाऩत स्थानीम अलधकायीरे हहसाफ जाॉचफाट 

देक्षिन आएको सॊस्थाको भौज्दात यकभको समकडा तीन प्रलतशतभा नफढाइ आपैरे 
लनधाारयत गयेको दस्तयू असरू गयी लरन सक्नेछ। 

(३) हहसाफ जाॉच गने अलधकृतरे भागेको वववयण तथा कागजऩत्रहरु वा सोधेको प्रश्नको 
जवाप हदन ुसॊस्थाको ऩदालधकायी, सदस्म य कभाचायीको कताव्म हुनेछ । 

(४) हहसाफ जाॉच गन ेअलधकृतरे स्थानीम अलधकायीरे तोहकहदएको म्माद लबत्र हहसाफ 

जाॉचको प्रलतवेदन स्थानीम अलधकायी सभऺ ऩेश गना ऩनछे य सो प्रलतवेदनको आधायभा 
सॊस्थाको कुन ैसम्ऩवत्त सो सॊस्थाको कुन ैऩदालधकायी, सदस्म वा कभाचायीर े हहनालभना 
गयेको, नोक्सान गयेको वा दरुुऩमोग गयेको छ बन्ने स्थानीम अलधकायीराई रागेभा 
लनजरे यमस्तो ऩदालधकायी,सदस्म वा कभाचायीफाट सो हानी नोक्सानी असरु गना 
प्रचलरत काननू फभोक्षजभ कायवाई चराउन सक्न ेतय प्रचलरत काननूर ेसजाम सभेत हुने 

अऩयाध बएकोभा प्रचलरत काननू फभोक्षजभ भदु्दा चराउन रगाउनेछ।  

११. लनदेशन हदने् गढवा गाॉउऩालरकारे सॊस्थाराई आवश्मक लनदेशन हदन सक्नेछ य 
यमस्तो लनदेशनको ऩारना गनुा सम्फक्षन्धत सॊस्थाको कताव्म हुनेछ । 

१२. दण्ड सजाम् 

(१) दपा ३ फभोक्षजभ दताा नगयाई सॊस्था स्थाऩना गयेभा वा दपा ७ फभोक्षजभ दताा नगयी 
सॊस्था सॊचारन गयेभा यमस्ता सॊस्थाको प्रवन्ध 

सलभलतका सदस्महरुराई स्थानीम अलधकायीरे जनही दईु हजाय रुऩमैाॉसम्भ जयीवाना 
गना सक्नेछ । 

(२) दपा ९ फभोक्षजभ हहसावको वववयण नऩठाएभा प्रफन्ध सलभलतका सदस्महरुराई 

स्थानीम अलधकायीरे जनही ऩाॉच सम रुऩमैाॊसम्भ जयीफाना गना सक्नेछ । तय कुन ै

सदस्मरे दपा ९ उल्रॊघन हुन नहदन सकबय प्रमत्न गयेको लथमो बन्ने सन्तोष हुने प्रभाण 

ऩेश गना सकेभा लनजराई सजाम गरयने छैन । 

(३) दपा १० को उऩदपा (३) फभोक्षजभ हहसाफ जाॉच गन ेसम्वक्षन्धत अलधकृतरे भागेको 
वववयण तथा कागजऩत्रहरु वा सोधेको प्रश्नको जवाप नहदने सम्फक्षन्धत ऩदालधकायी, 
सदस्म वा कभाचायीराई स्थानीम अलधकायीरे ऩाॉचसम रुऩमैाॉसम्भ जयीवाना गना सक्नछे 

। 

(४) दपा ८ फभोक्षजभ स्थानीम अलधकायीको स्वीकृलत नलरई सॊस्थाको उदे्दश्मभा हेयपेय 
गयेभा वा अको सॊस्था लसत गाबेभा वा सॊस्थार ेआफ्नो उदेश्मको प्रलतकूर हुने गयी काभ 



कायवाही गयेभा वा गाउॉ ऩालरकार े हदएको लनदेशन ऩारन नगयेभा स्थानीम अलधकायीर े

यमस्तो सॊस्थाको दताा लनरम्फन गना वा िायेज गना सक्नेछ । 

१३. ऩनुयावेदन् दपा १२ फभोक्षजभ स्थानीम अलधकायीरे गयेको अक्षन्तभ लनणाम उऩय 
ऩतैीस हदनलबत्र क्षजल्रा अदारतभा ऩनुयावेदन राग्नेछ । 

१४. सॊस्थाको ववघटन य यमस्को ऩरयणाभ् (१) सॊस्थाको ववधान फभोक्षजभ कामा सन्चारन 

गना नसकी वा अन्म कुन ै कायणवश सॊस्था ववघटन बएभा यमस्तो सॊस्थाको सम्ऩणूा 
जामजेथा गढवा गाॉउऩालरकाभा सनछे । 

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ ववघटन बएको सॊस्थाको दालमयवको हकभा सो सॊस्थाको 
जामजेथार ेिाभेसम्भ यमस्तो दालमयव नेऩार सयकायर ेव्महोनछे । 

१५. अन्म : नेऩार ऐन फभोक्षजभ दताा वा स्थाऩना गनुाऩने्  कुन ै सॊस्थाको दताा वा 
स्थाऩना गन ेसम्फन्धभा अको नेऩार ऐनभा छुट्टै व्मवस्था बएकोभा मस कामाववलधभा 
अन्मत्र जुनसकैु कुया रेक्षिएको बएताऩलन यमस्तो सॊस्था सोही ऐन फभोक्षजभ दताा वा 
स्थाऩना गनुाऩनछे । 
 

 

 

  



अनसुचूी १ 

(दपा ३ सॊग सम्फक्षन्धत) 

लनवेदन ऩत्रको ढाॉचा 

श्री प्रभिु प्रशासकीम अलधकृत, 

गढवा गाॉउऩालरका, गाउॉ  कामाऩालरकाको कामाारम 

गढवा, दाङ । 

 
भहोदम, 

हाभीरे......................................सम्फन्धी सॊस्था स्थाऩना गना चाहेकोर ेस्थानीम 

सयकाय सन्चारन ऐन, २०७४ फभोक्षजभ सॊस्था दताा गनाको रालग देहामको वववयण िोरी 
लनवेदन गयेका छौ । प्रस्ताववत सस्थाको ववधानको एक प्रलत ऩलन मस ै साथ सॊरग्न 

गरयएको छ। 

 

वववयण 

१ सॊस्थाको नाभ्  

२.सॊस्थाको उदेश्म् 

क. 

ि. 

ग. 

प्रफन्ध सलभलतका सदस्महरुको   नाभ ठेगाना हस्ताऺय 

क) 

ि) 

ग) 

४. आलथाक सोत. 

५. कामाारमको ठेगाना्  लभलत 

                                                   बवदीम  

                           ऩदालधकायीहरुको नाभ 

                                             ठेगाना                                                                                       



अनसुचूी २ 

(दपा ४ सॊग सम्फक्षन्धत) 

दताा हकताफको ढाॉचा 

सॊस्थाको दताा हकताफ 

दताा 
नम्फय 

दताा लभलत सॊस्थाको 
नाभ य 
ठेगान 

सॊस्थाको  

उदे्दश्म 

 

सॊस्थाको 
ऩदालधकायी 
एवॊ 

सदस्महरुको 
नाभ 

य ठेगाना 

कैहपमत 

 सार भहहना गते 

        

        

 

लभलत् 
 

 

अनसुचूी ३ 

(दपा ४ सॊग सम्फलधत) 

प्रभाणऩत्रको ढाॉचा 
सॊस्था दतााको प्रभाण-ऩत्र   
स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा ११ उऩदपा (४) (ठ) वभोक्षजभ ........... 
सार................भहहना.................... गतेभा ............... 
............................नाभको सॊस्था दताा गयी मो प्रभाण-ऩत्र हदइएको छ । 

प्रभिु प्रशासकीम अलधकृतको 

सही् 

ऩयुा नाभ् 

दजाा्  

कामाारम् 



नवीकयण 

नवीकयण गयेको 
लभती 

दतााको प्रभाणऩत्र 
फहार यहने वा 
म्माद कामभ यहने 
लभलत 

नवीकयण 

दस्तयु 
नववकयण गन े
शािाको 
कभाचायीको 
दस्तित 

प्रभुि 

प्रशासकीम 
अलधकृतको 
दस्तित 

     

 

             

 

                                         
        आऻार,े 

         आलशष चौधयी 

       प्रभिु प्रशासकीम अलधकृत 

 


