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ससगास गाईँपासिकाको संस्था दताा ऐन, २०७९ 
 
 

प्रस्तावनाः 
ससगास गाईँपासिका क्षेत्र सभत्र कायाक्षेत्र सनधाारण गरी सामासजक , धार्ममक, सासहसययक, सांस्कृसतक, वैज्ञासनक, शैसक्षक, 

बौसिक, शारीररक, अर्मथक, व्यवसासयक तथा परोपकारी संस्थाहरुको स्थापना, दताा तथा खारेज गने सम्बन्धमा व्यवस्था 

गना बाञ्छनीय भएकोिे, संसवधानको धारा २२६ को ईपधारा (१) तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन , २०७४ को दफा 

१०२ वमोसजम एघारौ ँ गाईँसभािे यो ऐन तजजामा गरेको छ । 
 

पररच्छेद – १ 

प्रारम्भिक 

१.संसक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “सिगाि गाईँपासिकाको संस्था दताा ऐन, २०७९”  रहकेो छ । 

(२) यो ऐन स्थानीय राजपत्रमा प्रकासशत भए पश्चात िागज हुनेछ ।  

(३) यो ऐन ससगास गाईँपासिका सभत्र मात्र िागज हुनेछ ।  

२.   पररभाषा  सवषय वा प्रसंगिे ऄको ऄथा निागेमा यस ऐनमा,– 
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(क)“संस्था” भन्नािे सामासजक , धार्ममक, सासहसययक, सांस्कृसतक, बैज्ञासनक, शैसक्षक, बौसिक, सैिासन्तक, शारीररक, 

अर्मथक, व्यावसासयक तथा परोपकारी कायाहरुको सवकास एवं सवस्तार गने ईद्दशे्यिे स्थापना भएको संघ संस्था , क्िब, 

मण्डि, पररषद,् सामजदासयक संस्था, टोि सवकास ससमसत, ऄध्ययन केन्र अदद सम्झनजपछा । 

(ख)  “प्रमजख” भन्नािे गाईँपासिकाको ऄध्यक्षिाइ सम्झनजपछा । 

(ग)  “ईपप्रमजख” भन्नािे गाईँ कायापासिकाको ईपाध्यक्षिाइ सम्झनजपछा । 

(घ)   “कायापासिका” भन्नािे गाईँ कायापासिका सम्झनजपछा । 

(ङ)  “प्रमजख प्रशासकीय ऄसधकृत” भन्नािे गाईँपासिकाको प्रमजख प्रशाकीय प्रमजखिाइ सम्झनजपछा । 

(च)   “गाईँपासिका” भन्नािे ससगास गाईँपासिका सम्झनज पछा । 

(छ)   “मन्त्रािय” भन्नािे संघीय मासमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रािय वा सो कामको िासग तोदकएको 

संघको मन्त्राियिाइ सम्झनज पछा । 

(ज)  “सबषयगत शाखा ” भन्नािे ससगास गाईँ कायापासिका ऄन्तरगतको सबषयगत शाखा , ईपशाखा, 

कायाािय वा आकाइिाइ सम्झनजपछा । 

३. दताा नगरी संस्था खोल्न नहुने ; यस ऐन बमोसजम दताा नगरी कसैिे पसन संस्था स्थापना गना हुदँनै । 

४.   संस्थाको दतााः  (१) संस्था स्थापना गना चाहने कज नै सात जना वा सो भन्दा बढी व्यसिहरुिे संस्थासम्बन्धी 

दहेायको सववरण खजिाइ संस्थाको सवधानको दजइ प्रसत र तोदकएको दस्तजर ससहत गाईँपासिका कायााियमा सनवेदन ददनज 

पनेछ ;– 

 (क)  संस्थाको नाम , 

 (ख)  ईद्दशे्यहरु , 

 (ग)  प्रबन्ध ससमसतका सदस्यहरुको नाम , ठेगाना र पेशा, 

 (घ)  अर्मथक श्रोत , 

 (ङ)  कायााियको ठेगाना ।  

(२) ईपदफा (१) बमोसजमको सनवेदन प्राप्त भएपसछ प्रमजख प्रशासकीय ऄसधकृतिे अवश्यक जाँचबजझ गरी संस्था दताा गना 

ईसचत ठानेमा संस्था दताा गरी दतााको प्रमाण–पत्र ददनेछ । 

(३) प्रमजख प्रशासकीय ऄसधकृतिे कज नै संस्था दताा नगने सनणाय गरेमा ययसको कारण ससहतको सूचना ७ ददन सभत्र 

सनवेदकिाइ ददनज पनेछ ।  

(४) यस दफा ऄन्तगात ददआने प्रमाणपत्रको ढाँचा , ऄवसध, नवीकरण र नवीकरण दस्तजर कायापासिकािे तोके बमोसजम 

हुनेछ । 

५. संगरठत संस्था मासनने ; (१) यस ऐन ऄन्तगात दताा भएको प्रययेक संस्था ऄसवसच्छन्न ईत्तरासधकारवािा स्वशाससत 

र संगरठत संस्था हुनेछ । सो संस्थाको सबै कामको सनसमत्त अफ्नो एईटा छज टै्ट छाप र सवधान हुनेछ । 

 (२) संस्थािे व्यसि सरह चि ऄचि सम्पसत्त प्राप्त गना , ईपभोग गना र वेचसबखन गना सके्नछ । 

(३) संस्थािे व्यसि सरह अफ्नो नामबाट नासिस ईजज र गना सके्नछ र सो ईपर पसन सोही नामबाट नािीस ईजज र 

िाग्नेछ । 

६.   संस्थाको सम्पसत्त ःः (१) संस्थाको सदस्य वा कमाचारी िगायत कज नै व्यसििे संस्थाको सवधान सवरुि संस्थाको 

कज नै सम्पसत्त दजरुपयोग गरेमा , कब्जा गरेमा वा रोक्का राखेमा प्रमजख प्रशासकीय ऄसधकृतिे ययस्तो सम्पसत्त दजरुपयोग गने , 

कब्जा वा रोक्का राख्नेबाट सिइ संस्थािाइ दफताा बजझाइ ददन सके्नछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजमको संस्थाको सम्पसत्त दफताा गने गरी प्रमजख प्रशासकीय ऄसधकृतिे गरेको कारवाइमा सचत्त 

नबजझ्ने व्यसििे सजल्िा ऄदाितमा पजनरावेदन ददन सके्नछ । 

(३) संस्थाको सदस्य वा कमाचारी िगायत कज नै व्यसििे संस्थाको कज नै सम्पसत्त वा सिखत वा प्रसतष्ठा सवरुि कज नै ऄपराध 

वा सवराम गरेमा संस्था, संस्थाको कज नै सदस्य वा प्रमजख प्रशासकीय ऄसधकृतिे प्रचसित कानून बमोसजम मजद्दाको कारवाइ  

चिाईन सके्नछ । 
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७.   ऄसघ दताा नभइ स्थापना भएका संस्थािे दताा गने  ःः यो ऐन प्रारम्भ हुनजभन्दा ऄसघ तयकाि प्रचसित 

कानूनबमोसजम दताा नभआ स्थापना भइ संचािनमा रहकेा संस्थािे पसन यो ऐन प्रारम्भ भएको समसतिे तीन महीनासभत्र 

यो ऐन बमोसजम दताा गराईनज पनेछ । दताा शजल्क तोदकएबमोसजम हुनेछ । 

८.   संस्थाको ईद्देश्यहरुमा हेरफेर ; (१) संस्थाको ईद्दशे्यहरुमा हरेफेर गना अवश्यक दखेेमा वा सो संस्थािाइ कज नै ऄको 

संस्थामा गाभ्न ईसचत दखेेमा सो संस्थाको प्रवन्ध ससमसतिे तयसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरी सो प्रस्तावईपर छिफि गना 

संस्थाको सवधान बमोसजम साधारण सभा बोिाईनज पनेछ ।  

(२) साधारण सभामा ईपसस्थत भएका जम्मा सदस्य संख्याको दजइ सतहाइ सदस्यहरुिे प्रस्तावमा समथान जनाएमा सो 

प्रस्ताव साधारण सभाबाट पाररत भएको मासननेछ । तर , सो प्रस्ताव िागू गना स्थानीय ऄसधकारीको पूवा स्वीकृसत सिनज 

पनेछ । 

९.  सहसाबको सववरण पठाईनज पने ; प्रबन्ध ससमसतिे अफ्नो संस्थाको सहसाबको सववरण िेखा परीक्षकको प्रसतवेदन 

ससहत प्रययेक वषा गाईँपासिकामा पठाईनज पनेछ । 

१०. सहसाब जाँच गने ; (१) प्रमजख प्रशासकीय ऄसधकृतिे अवश्यक दखेेमा संस्थाको सहसाब अफूिे सनयजि गरेको कज नै 

ऄसधकृतद्वारा जाँच गराईन सके्नछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजम सहसाब जाँच गराए वापत प्रमजख प्रशासकीय ऄसधकृतिे सहसाब जाँचबाट दसेखन अएको 

संस्थाको मौज्दात रकमको सयकडा पाच प्रसतशतमा नबढाआ अफूिे सनधााररत गरेको दस्तूर ऄसूि गरी सिन सके्नछ । 

(३) सहसाव जाँच गने ऄसधकृतिे मागेको सववरण तथा कागजपत्रहरु वा सोधेको प्रश्नको जवाफ ददनज संस्थाको 

पदासधकारी, सदस्य र कमाचारीको कताव्य हुनेछ । 

(४) सहसाब जाँच गने ऄसधकृतिे प्रमजख प्रशासकीय ऄसधकृतिे तोदकददएको म्याद सभत्र सहसाब जाँचको प्रसतवेदन 

स्थानीय ऄसधकारीसमक्ष पेश गनजा पनेछ र सो प्रसतवेदनको अधारमा संस्थाको कज नै सम्पसत्त सो संस्थाको कज नै 

पदासधकारी, सदस्य वा कमाचारीिे सहनासमना गरेको , नोक्सान गरेको वा दजरुपयोग गरेको छ भने्न स्थानीय 

ऄसधकारीिाइ िागेमा सनजिे ययस्तो पदासधकारी , सदस्य वा कमाचारीबाट सो हानी नोक्सानी ऄसजि गना प्रचसित 

कानून बमोसजम कारवाइ चिाईन सके्नछ । तर प्रचसित कानूनिे सजाय समेत हुने ऄपराध भएकोमा प्रचसित कानून 

बमोसजम मजद्दा चिाईन िगाईनेछ ।  

११.   सनदशेन ददने ; गाईँपासिकािे संस्थािाइ अवश्यक सनदशेन ददन सके्नछ र ययस्तो सनदशेनको पािना गनजा 

सम्बसन्धत संस्थाको कताव्य हुनेछ । 

१२.  दण्ड सजाय ; (१) दफा ३ बमोसजम दताा नगराइ संस्था स्थापना गरेमा वा दफा ७ बमोसजम दताा नगरी संस्था 

संचािन गरेमा ययस्ता संस्थाका प्रवन्ध ससमसतका सदस्यहरुिाइ प्रमजख प्रशासकीय ऄसधकृतिे पाँच हजार रुपैयाँ सम्म 

जरीवाना गना सके्नछ । 

(२) दफा ९ बमोसजम सहसाबको सववरण नपठाएमा प्रवन्ध ससमसतका सदस्यहरुिाइ प्रमजख प्रशासकीय ऄसधकृतिे जनही 

पाँच सय रुपैयाँ सम्म जरीवाना गना सके्नछ ।  

(३) दफा १० को ईपदफा (३) बमोसजम सहसाब जाँच गने सम्बसन्धत ऄसधकृतिे मागेको सववरण तथा कागजपत्रहरु वा 

सोधेको प्रश्नको जवाफ नददने सम्बसन्धत पदासधकारी, सदस्य वा कमाचारीिाइ स्थानीय ऄसधकारीिे पाँचसय रुपैयाँ सम्म 

जरीवाना गना सके्नछ । 

(४) दफा ८ बमोसजम प्रमजख प्रशासकीय ऄसधकृतको स्वीकृसत नसिइ संस्थाको ईद्दशे्यमा हरेफेर गरेमा वा ऄको 

संस्थाससत गाभेमा वा संस्थािे अफ्नो ईद्दशे्यको प्रसतकूि हुने गरी काम कारवाही गरेमा वा नेपाि सरकारिे ददएको 

सनदशेन पािन गाईँःेमा प्रमजख प्रशासकीय ऄसधकृतिे ययस्तो संस्थाको दताा सनिम्वन गना वा खारेज गना सके्नछ । 

१३.   पजनरावेदन ; दफा १२ बमोसजम स्थानीय ऄसधकारीिे गरेको ऄसन्तम सनणाय ईपर पैंतीस ददनसभत्र सजल्िा 

ऄदाितमा पजनरावेदन िाग्नेछ । 

१४.   संस्थाको सवघटन र ययसको पररणामः  (१) संस्थाको सवधान बमोसजम काया सन्चािन गना नसकी वा ऄन्य कज नै 

कारणवश संस्था सवघटन भएमा ययस्तो संस्थाको सम्पूणा जायजेथा नेपाि सरकारमा स्वत सनेछ । 
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(२) ईपदफा (१) बमोसजम सवघटन भएको संस्थाको दासययवको हकमा सो संस्थाको जायजेथािे  खामेसम्म ययस्तो 

दासययव नेपाि सरकारिे व्यहोनेछ । 

१५.   सनयम वा कायासवसध बनाईने ऄसधकार ; यस ऐनको ईद्दशे्य कायाान्वयन गना गाईँपासिकािे सनयम वा कायासवसध 

बनाईन सके्नछ । 

१६.   ऄन्य नेपाि ऐन बमोसजम दताा वा स्थापना गनजापनेः  कज नै संस्थाको दताा वा स्थापना गने सम्बन्धमा ऄको नेपाि 

ऐनमा छज टै्ट व्यवस्था भएकोमा यस ऐनमा ऄन्यत्र जजनसजकै कज रा िेसखएको भए तापसन ययस्तो संस्था सोही ऐन बमोसजम 

दताा वा स्थापना गनजा पनेछ । 
 

आज्ञाऱे 

कवीन्द्र प्रिाद ओझा 
प्रिखु प्रशािकीय असधकृ  


