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भरयण गाउॉऩालरका सॊस्था दता ा तथा नविकयण कामाविलध, २०७७ 

 

  भरयण गाउॉऩालरका लबत्र गठन हुने सॊघसॊस्थाको दताा य नविकयण प्रविमा व्मिस्स्थत गना 
स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ११ (ठ) य भरयण गाउॉऩलरका सॊस्था दताा ऐन, 

२०७५ को दपा १५ को अलधकाय प्रमोग गयी कामाऩालरकारे मो कामाविलध ऩारयत गरयएको छ । 

  

१. सॊ स्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस कामाविलधको नाभ "भरयण गाउॉऩालरका सॊस्था दताा तथा 
निीकयण कामाविलध, 207७" यहेको छ । 

(२) मो कामाविलध कामाऩालरकाफाट ऩारयत बएको लभलतदेस्ि प्रायम्ब हुनेछ ।  

२.  ऩरयबाषा:  (१) विषम िा प्रसॊरे अको अथा नरागेभा मस कामाविलधभा्  

(क) "गाउॉऩालरका" बन्नारे भरयण गाउॉऩालरका सम्झनुऩछा ।  

(ि) "कामाऩालरका" बन्नारे भरयण गाउॉऩालरकाको कामाऩालरका सम्झनुऩछा । 

(ग) "अध्मऺ" बन्नारे भरयण गाउॉऩालरकाको अध्मऺराई सम्झनुऩछा । 

(घ) "सॊस्था" बन्नारे साभास्जक, धालभाक, सावहस्यमक, साॉस्कृलतक, िैऻालनक, शैस्ऺक, 
िौविक, सैिास्ततक, शायीरयक, आलथाक, व्मिसावमक तथा ऩयोऩकायी कामाहरुको विकास 
एिॊ विस्ताय  गने उदे्दश्मरे स्थाऩना बएको सॊघ सॊस्था, क्रफ, भण्डर, ऩरयषद्, अध्ममन 
केतर आदद सम्झनुऩछा य सो शब्दरे भैत्री सॊघ सभेतराई  सम्झनुऩछा ।  

(ङ) "स्थानीम अलधकायी" बन्नारे प्रभुि प्रशासकीम अलधकृतराई सम्झनुऩछा ।  

(च) "प्रफतध सलभलत" बन्नारे सॊस्थाको विधान अनुसाय गठन बएको प्रफतध सलभलत 
सम्झनुऩछा ।  

(छ) "कामाऺ ेत्र" बन्नारे भरयण गाउॉऩालरकाराई कामाऺ ेत्र फनाई भुख्म कामाारम गाउॉऩालरका 
लबत्र सञ्चारन बएकोराई सम्झनुऩछा । 

३. दताा नगयी सॊ स्था िोल्न नहुने : मस कामाविलध फभोस्जभ दताा  नगयी कसैरे ऩलन सॊस्था 
स्थाऩना गना हुॉदैन ।  

४.  सॊ स्था दता ा: (१) सॊस्था स्थाऩना गना चाहने कुनै सात जना िा सो  बतदा फढी 
व्मस्िहरुरे सॊस्थासम्फतधी देहामको विियण िुराई सॊस्थाको विधानको एक प्रलत य 
तोवकएको दस्तुय सवहत अनुसूची १ को ढाॉचाभा स्थानीम अलधकायी  सभऺ लनिेदन 
ददनुऩनेछ ।   

(क) सॊस्थाको नाभ 

(ि) सॊस्थाको उदे्दश्महरु 
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(ग) प्रफतध सलभलतका सदस्महरुको नाभ, ठेगाना य ऩेशा 
(घ) आलथाक श्रोत 

(ङ) कामाारमको ठेगाना 
(2) दपा (१) िभोस्जभको लनिेदन प्राप्त बएऩलछ स्थानीम अलधकायीरे आिश्मक जाॉचफुझ 
गयी सॊस्था दताा गना उस्चत ठानेभा तोवकए फभोस्जभ याजश्व लरई अनुसूची-२ फभोस्जभको 
दताा वकताफभा सॊस्था दताा गनुाऩनेछ य यमसयी सॊस्था दताा गयी सकेऩलछ अनुसूची-३ 
फभोस्जभको दतााको प्रभाण-ऩत्र ददईनेछ । 

(३) स्थानीम अलधकायीरे कुनै सॊस्था दताा नगने लनणाम गयेभा सोको सूचना लनिेदकराई 
ददनुऩनेछ । लनणाम स्चत्त निुझेभा लनिेदकरे सूचना प्राप्त गयेको लभलतरे ऩैतीस ददनलबत्र 
यमस्तो लनणाम उऩय अध्मऺ सभऺ उजयू गना सक्नेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोस्जभको उजयू प्राप्त बएऩलछ अध्मऺरे आिश्मक जाॉचफुझ गयी 
यमस्तो सॊस्था दताा गना भनालसि ठहयाएभा सो सॊस्था दताा गने स्थानीम अलधकायीराई 
कायण सवहत आदेश ददन सक्नेछ । यमस्तो आदेश बएऩलछ स्थानीम अलधकायीरे सॊस्था 
दताा गरयददनु ऩनेछ । 

(५) दपा ४ (२) फभोस्जभ ददइएको दतााको प्रभाण-ऩत्र एक आलथाक िषासम्भ भातम हुनेछ 
। 

(६) सॊस्थाको दताा भातम यहने अिलध सभाप्त बएको लभलतरे तीन भवहनालबत्र सम्फस्तधत 
व्मस्िरे स्थानीम अलधकायीफाट ऩाॉच सम रुऩैमाॉ दस्तुय लतयी दतााको प्रभाण-ऩत्र निीकयण 
गयाउनु ऩनेछ । 

(७) म्माद नाघेऩलछ कुनै सॊस्थारे यमस्तो म्माद नाघी निीकयण हुन नसकेको भनालसि 
कायण देिाई दतााको प्रभाण-ऩत्र निीकयणको रालग लनिेदन ददन आएभा स्थानीम 
अलधकायरे उऩदपा (२) फभोस्जभ राग्ने दस्तुयभा अनुसूस्च-४ िभोस्जभ जरयिाना लरइ 
निीकयण गना सक्नेछ । 

(८) दतााको प्रभाण-ऩत्र निीकयण गने सॊस्थानरे लनिेदन ददॊदा कामा सलभलतका 
ऩदालधकायीहरुको नाभािरी सॊरग्न गनुा ऩनेछ ।  

५. सॊगदठत सॊ स्था भालनने: (१) मस कामाविलध अततगात दताा बएको सॊस्था अविच्छन्न 
उत्तयालधकायिारा स्िशालसत य सॊगदठत सॊस्था हुनेछ । सो सॊस्थाको आफ्नो एउटा छुटै्ट 
छाऩ हुनेछ ।  

(२) सॊस्थारे व्मस्ि सयह चर अचर सम्ऩस्त्त प्राप्त गना, उऩबोग गना य फेचलफिन गना 
सक्नेछ ।  
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(३) सॊस्थारे व्मस्ि सयह आफ्नो नाभफाट नालरस उजयु गना सक्नेछ य सो उऩय ऩलन 
सोही नाभफाट नालरस उजयु राग्नेछ ।  

६.  सॊ स्थाको सम्ऩस्त्त: (१) सॊस्थाको सदस्म िा कभाचायी रगामत कुनै व्मस्िरे सॊस्थाको 
विधान विरुि सॊस्थाको कुनै सम्ऩस्त्त दुरुऩमोग गयेभा, कव्जा गयेभा िा योक्का यािेभा 
कामाऩालरकारे यमस्तो सम्ऩस्त्त दुरुऩमोग गने, कब्जा िा योक्का याख्नफेाट लरई सॊस्थाराई 
वपताा फुझाई ददन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभको सॊस्थाको सम्ऩस्त्त वपताा गने गयी कामाऩालरकारे गयेको 
कायफाहीभा स्चत्त नफुझेभा यमस्तो कायफाही उऩय स्जल्रा अदारतभा ऩुनयािेदन ददन 
सवकनेछ ।  

(३) सॊस्थाको सदस्म िा कभाचायीरे सॊस्थाको कुनै सम्ऩस्त्त िा लरित िा प्रलतष्ठा विरुि 
कुनै वियाभ गयेभा सॊस्था, सॊस्थाको कुनै सदस्म िा स्थानीम अलधकायीरे प्रचलरत कानून 
फभोस्जभ भुद्दाको कायफाही चराउन सक्नेछ । 

७. दताा नबई स्थाऩना बएका सॊ स्थारे दता ा गनुा ऩने: (१) मो कामाविलध प्रायम्ब हुनुबतदा अस्घ 
स्थाऩना बई आलधकारयक लनकामभा दताा नबई सञ्चारनभा यहेका सॊस्थारे ऩलन मो 
कामाविलध प्रायम्ब बएको लभलतरे ६ भवहनालबत्र सॊस्था दताा गयाउनु ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) िभोस्जभको अिलधभा दताा हुन नआउने सॊस्थाराई कामाऩालरकारे 
सॊस्थाको गलतविलधभा योक रगाइ सॊस्थाको चरअचर सम्ऩस्त्त सभेत योक्का याख्न सक्नेछ ।  

८.  सॊ स्थाको उद्देश्महरुभा हेयपेय: (१) सॊस्थाको उदे्दश्महरुभा हेयपेय गना आिश्मक देिेभा 
िा सो सॊस्थाराई कुनै अको सॊस्थाभा गाभ्न उस्चत देिेभा सो सॊस्थाको प्रितध सलभलतरे 
तयसम्फतधी प्रस्ताि तमाय गयी सो प्रस्तािउऩय छरपर गना सॊस्थाको विधान फभोस्जभ 
साधायण सबा फोराउनु ऩनेछ । साधायण सबाभा उऩस्स्थत सदस्म सॊख्माको दुई लतहाई 
सदस्महरुरे प्रस्तािभा सभथान जनाएभा सो प्रस्ताि साधायण सबाफाट ऩारयत बएको 
भालननेछ ।  

(२)  उदे्दश्म हेयपेय सम्ितधी प्रस्ताि रागू गना स्थानीम अलधकायीको ऩूि ा स्िीकृलत लरनु 
ऩनेछ । 

९. वहसाफको विियण ऩठाउनुऩने: प्रफतध सलभलतरे आफ्नो सॊस्थाको वहसाफको विियण रेिा 
ऩयीऺकको प्रलतिेदन सवहत प्रयमेक आलथाक िषा सभाप्त बएको छ भवहना लबत्र स्थानीम 
अलधकायी कहाॉ ऩठाउनु ऩनेछ । 

१०. वहसाफ जाॉच गने: (1) स्थानीम अलधकायीरे आिश्मक देिेभा सॊस्थाको वहसाफ आपूरे 
लनमुि गयेको कुनै अलधकृतद्वाया जाॉच गयाउन सक्नेछ । 
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(2) उऩदपा (1) फभोस्जभ वहसाफ जाॉच गयाए िाऩत स्थानीम अलधकायीरे वहसाफ जाॉचफाट 
देस्िन आएको सॊस्थाको भौज्दात यकभको समकडा दुई प्रलतशतभा नफढाइ आपूरे 
लनधाारयत गयेको दस्तूय असूर गयी लरन सक्नेछ ।  

(३) वहसाफ जाॉच गने अलधकृतरे भागेको विियण तथा कागजऩत्रहरु िा सोधेको प्रश्नको 
जिाप ददनु सॊस्थाको ऩदालधकायी, सदस्म य कभाचायीको कताव्म हुनेछ । 

(४) वहसाफ जाॉच गने अलधकृतरे स्थानीम अलधकायीरे तोवकददएको म्माद लबत्र वहसाफ 
जाॉचको प्रलतिेदन स्थानीम अलधकायीसभऺ ऩेश गनुा ऩनेछ य सो प्रलतिेदनको आधायभा 
सॊस्थाको कुनै सम्ऩस्त्त सो सॊस्थाको कुनै ऩदालधकायी, सदस्म िा कभाचायीरे वहनालभना 
गयेको, नोक्सान गयेको िा दुरुऩमोग गयेको छ बन्ने स्थानीम अलधकायीराई रागेभा लनजरे 
यमस्तो ऩदालधकायी सदस्म िा कभाचायीफाट सो हानी नोक्सानी असुर गना प्रचलरत कानून 
फभोस्जभ कायिाई चराउन सक्नेछ । तय प्रचलरत कानूनरे सजाम सभेत हुने अऩयाध 
बएकोभा प्रचलरत कानून फभोस्जभ भुद्दा चराउन रगाउनेछ ।  

११. लनदेशन ददने: गाउॉऩालरकारे सॊस्थाराई आिश्मक लनदेशन ददन सक्नेछ य यमस्तो 
लनदेशनको ऩारना गनुा सम्फस्तधत सॊस्थाको कताव्म हुनेछ ।  

१२. दण्ड सजाम:(१) दपा ४ फभोस्जभ दताा नगयाई सॊस्था स्थाऩना गयेभा िा दपा ७ 
फभोस्जभ दताा नगयी सॊस्था सॊचारन गयेभा यमस्तो सॊस्थाका प्रितध सलभलतका सदस्महरुराई 
कामाऩालरकारे जनही ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉसम्भ जयीिाना गना सक्नेछ । 

(२) दपा ९ फभोस्जभ वहसाफको विियण नऩठाएभा प्रफतध सलभलतका सदस्महरुराई 
स्थानीम अलधकायरे जनही एकहजाय रुऩैमाॉसम्भ जयीिाना गना सक्नेछ ।  

 तय कुनै सदस्मरे दपा ९ उल्रघॊन हुन नददन सकबय प्रमत्न गयेको लथमो बन्ने 
सततोष हुने प्रभाण ऩेश गना सकेभा लनजराई सजाम गरयने छैन ।  

(3) दपा 10 को उऩदपा (३) फभोस्जभ वहसाफ जाॉच गने सम्फस्तधत अलधकृतरे भागेको 
विियण तथा कागजऩत्रहरु िा सोधेको प्रश्नको जिाप नददने सम्फस्तधत ऩदालधकायी, सदस्म 
िा कभाचायीराई स्थानीम अलधकायीरे एकहजाय रुऩैमाॉसम्भ जरयिाना गना सक्नेछ ।  

(४) दपा ८ फभोस्जभ स्थानीम अलधकायको स्िीकृलत नलरई सॊस्थाको उदे्दश्मभा हेयपेय 
गयेभा िा अको सॊस्थासॉग गाबेभा िा सॊस्थारे आफ्नो उदे्दश्मको प्रलतकूर हुने गयी काभ 
कायिाही गयेभा िा गाउॉऩालरकारे ददएको लनदेशन ऩारन नगयेभा स्थानीम अलधकायीरे 
यमस्तो सॊस्थाको दताा लनरम्फन गना िा िायेज गना सक्नेछ । 

१३. ऩुनयािेदन: दपा १२ फभोस्जभ स्थानीम अलधकायीरे गयेको अस्ततभ लनणाम उऩय ऩैंतीस 
ददनलबत्र स्जल्रा अदारतभा ऩुनयािेदन राग्नेछ ।  
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१४. सॊ स्थाको विघटन य यमस्को ऩरयणाभ: (१) तीन िष ासम्भ नविकयण नगयी लनष्कृम यहने 
सॊस्थाराई कामाऩालरकारे विघटन गना सक्नेछ । कामाऩालरकारे सॊस्था विघटनको लनणाम 
गनुा अस्घ यमस्तो सॊस्थाको प्रभुिराई नविकयण गना भौका प्रदान गना सक्नेछ । 

(२)  सॊस्थाको विधान फभोस्जभ कामा सञ्चारन गना नसकी िा अतम कुनै कायणिश सॊस्था 
विघटन बएभा यमस्तो सॊस्थाको सम्ऩूणा जामजेथा गाउॉऩालरकाभा सनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोस्जभ विघटन बएको सॊस्थाको दावमयमको हकभा सो सॊस्थाको 
जामजेथारे िाभेसम्भ यमस्तो दावमयि गाउॉऩालरकारे व्महोनेछ ।  

१५. अतम नेऩार ऐन फभोस्जभ दताा िा स्थाऩना गनुाऩने: कुनै सॊस्थाको दताा िा स्थाऩना गने 
सम्फतधभा अको नेऩार ऐनभा छुटै्ट व्मिस्था बएकोभा मस कामाविलधभा अतमत्र जनुसुकै 
कुया रेस्िएको बएताऩलन यमस्तो सॊस्था सोही ऐन फभोस्जभ दताा िा स्थाऩना गनुाऩनेछ ।  
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अनुसूस्च-१ 

(दपा ३ सॉग सम्फस्तधत)  
लनिेदन ऩत्रको ढाॉचा 

श्री प्रभुि प्रशासकीम अलधकृत, 
भरयण गाउॉ कामाऩालरकाको कामाारम, 
कवऩराकोट, लसतधुरी । 

भहोदम, 

हाभीरे .............................................. सम्फतधी सॊस्था िोल्न चाहेकोरे स्थानीम सयकाय 
सञ्चारन ऐन, 2074 फभोस्जभ सॊस्था दताा गनाको रालग देहामको विियण िोरी लनिेदन गयेका छौं 
।प्रस्तावित सॊस्थाको विधानको एक प्रलत ऩलन मसै साथ सॊरग्न गरयएको छ ।  

विियण 

१. सॊस्थाको नाभ : 
२. सॊस्थाको उदे्दश्म : 

क. 
ि. 
ग 

3. प्रफतध सलभलतका सदस्महरुको  

नाभ    ठेगाना    ऩेशा 

(क) 

(ि) 

(ग) 

(घ) 

(ङ) 

४. आलथाक स्रोत: 

५. कामाारमको ठेगाना: 

लभलत:       बिदीम 

       ऩदालधकायीहरुको नाभ:  
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अनुसूस्च-२ 
(दपा ४ (२) सॉग सम्फस्तधत) 

दताा वकताफको ढा ॉचा 

सॊस्थाको दता ा वकताफ 

दताा 
नॊ. 

दताा लभलत सॊस्थाको 
नाभ य 
ठेगाना 

सॊस्थाको 
उदे्दश्म 

सॊस्थाको ऩदालधकायी एिॊ 
सदस्महरुको नाभ य ठेगाना 

कैवपमत 
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अनुसूस्च ३ 

(दपा ४ (२) सॉग सम्फस्तधत) 

सॊ स्था दता ा प्रभाणऩत्रको ढाॉचा  
 

श्री अध्मऺ/सस्चि 

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

 

..................................(सॊस्थाको नाभ) स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन 2074 को दपा ११ 
(३) (ठ) फभोस्जभ .......................... सार............. भवहना................. गतेभा दताा गयी मो 
प्रभाण-ऩत्र ददइएको छ । 

 
 

        प्रभुि प्रशासकीम अलधकृतको सही : 
        ऩुया नाभ :   

        दजाा  : 
        कामाारम : 
 

निीकयण 

निीकयण गयेको 
लभलत 

दतााको प्रभाणऩत्र िहार 
यहने अिलध 

यलसद नॊ य निीकयण 
दस्तुय 

नविकयण गने अलधकायीको 
दस्तित 
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अनुसूस्च-४ 
(दपा ४ (७) सॉग सम्फस्तधत) 
नविकयण दस्तुय य जरयिाना 

ि 
सॊ 

अिलध दताा/नविकयण 
दस्तुय (रु) 

जरयिाना 
(रु) 

जम्भा (रु) कैवपमत 

१ सॊस्था दताा दस्तुय २०००।००    

२ म्माद नाघेको ३ भवहना सम्भको 
रालग (नविकयण) 

५००।०० _ ५००।००  

३ म्माद नाघेको ३ भवहना ऩलछ सोवह 
आलथाक िषाको अषाढ भसातत सम्भ 
(नविकयण) 

५००।०० ५००।०० १०००।००  

४ म्माद नाघेऩलछ अको प्रयमेक 
आलथाक िषाको रालग (नविकयण) 

अस्घल्रो आिभा राग्ने नविकयण दस्तुय तथा 
जरयिाना यकभभा प्रयमेक िषाको थऩ रु. 
१,०00।–का दयरे िृवि हुने 

 

 


