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बाग -२ 

धसगास गाउॉऩाधरका 

धसगास गाउॉऩाधरका सॊस्था दताा तथा नविकयण कामाविधध, २०७९ 

 

प्रस्तािना् 
धसगास गाउॉऩाधरका ऺेत्रधबत्र कामाऺ ेत्र धनधाायण गयी साभाजजक , धाधभाक, सावहजयमक, साॊस्कृधतक, िैऻाधनक, शैजऺक, फौविक, 

शायीरयक, आधथाक, खानेऩानी तथा सयसपाइ, व्मिसावमक तथा ऩयोऩकायी सॊस्थाहरुको स्थाऩना, दताा तथा खायेज गने सम्फन्धभा 

व्मिस्था गना फाञ्छनीम बएकोरे धसगास गाउॉऩाधरका सॊस्था दताा ऐन, २०७९ को दपा १५ रे ददएको अधधकाय प्रमोग गयी 

मो कामाविधध जायी  गयेको छ । 

 

ऩरयच्छेद – १ 

प्रायजम्बक 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस ऐनको नाभ “धसगास गाउॉऩाधरकाको सॊस्था दताा तथा नविकयण कामाविधध, २०७९”  

यहेको छ । 



सॊस्था दताा तथा नविकयण कामाविधध, २०७९ 

 

2 

 

 (२)  मो ऐन स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाजशत बए ऩश्चात राग ुहनुेछ ।  

 (३)  मो ऐन धसगास गाउॉऩाधरका ऺेत्रबय राग ुहनुेछ ।  

२.   ऩरयबाषा  विषम िा प्रसॊगरे अको अथा नरागेभा मस ऐनभा,– 

 (क) “सॊस्था” बन्नारे साभाजजक, धाधभाक, सावहजयमक, साॊस्कृधतक, फैऻाधनक, शैजऺक, फौविक, सैिाजन्तक, शायीरयक, आधथाक, 

खानेऩानी तथा सयसपाइ,  व्मािसावमक तथा ऩयोऩकायी कामाहरुको विकास एिॊ विस्ताय गने उद्देश्मरे स्थाऩना बएको सॊघ 

सॊस्था, क्रफ, भण्डर, ऩरयषद्, साभदुावमक सॊस्था, टोर विकास सधभधत, अध्ममन केन्र आदद सम्झनऩुछा । 

 (ख) “गाउॉऩाधरका” बन्नारे धसगास गाउॉऩाधरका, डोटीराई  सम्झनऩुछा ।  

 (ग) “अध्मऺ” बन्नारे गाउॉऩाधरकाको अध्मऺराई सम्झनऩुछा ।  

 (घ) “कामाऩाधरका” बन्नारे धसगास गाउॉ कामाऩाधरका सम्झनऩुछा । 

 (ङ) “प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत” बन्नारे गाउॉऩाधरकाको प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतराई सम्झनऩुछा । 

 (च)  “सञ्चारक सधभधत” बन्नारे सॊस्थाको कामाकायी सधभधतराई सम्झनऩुछा । 

 (छ) “भन्त्रारम” बन्नारे सॊघीम भाधभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारम िा सो काभको राधग तोवकएको 
सॊघको भन्त्रारमराई सम्झन ुऩछा । 

 (ज) “धफषमगत शाखा” बन्नारे धसगास गाउॉ कामाऩाधरका अन्तगातको विषमगत शाखा, उऩशाखा, कामाारम िा 
इकाईराई सम्झनऩुछा । 

३. दताा नगयी सॊस्था खोल्न नहनुे : मस कामाविधध फभोजजभ दताा नगयी कसैरे ऩधन सॊस्था स्थाऩना गना हुॉदैन । 

४.  सॊस्थाको दताा् (१) सॊस्था स्थाऩना गना चाहने कुनै सात जना िा सो बन्दा फढी व्मजिहरुरे सॊस्थासम्फन्धी देहामको 
विियण खरुाई सॊस्थाको विधानको दईु प्रधत य तोवकएको दस्तयु सवहत गाउॉऩाधरका कामाारमभा धनिेदन ददन ुऩनेछ : – 

 (क)  सॊस्थाको नाभ , 

 (ख)  उद्देश्महरु , 

 (ग)  सञ्चारक सधभधतका सदस्महरुको नाभ, ठेगाना य ऩेशा, 
 (घ)  आधथाक श्रोत , 

 (ङ)  कामाारमको ठेगाना ।  

   (२) उऩदपा (१) फभोजजभको धनिेदन प्राप्त बएऩधछ प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतरे आिश्मक जाॉचफझु गयी सॊस्था दताा गना 
उजचत ठानेभा सॊस्था दताा गयी दतााको प्रभाण–ऩत्र ददनेछ । 

    (३) प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतरे कुनै सॊस्था दताा नगने धनणाम गयेभा यमसको कायण सवहतको सूचना ७ ददन धबत्र 
धनिेदकराई ददन ुऩनेछ ।  

    (४) मस दपा अन्तगात ददइने प्रभाणऩत्रको ढाॉचा  अनससूुची ३ फभोजजभ,  अिधध आधथाक िषाको अन्यमसम्भ , दताा  तथा 
निीकयण दस्तयु अनसूुची ४ फभोजजभ हनुेछ । तय प्रयमेक आधथाक िषाभा ऩारयत हनुे आधथाक ऐनरे तोकेभा सोही 
फभोजजभ हनुेछ । 

५.सॊगदठत सॊस्था भाधनने : (१) मस ऐन अन्तगात दताा बएको प्रयमेक सॊस्था अविजच्छन्न उत्तयाधधकायिारा स्िशाधसत य सॊगदठत 
सॊस्था हनुेछ । सो सॊस्थाको सफै काभको धनधभत्त आफ्नो एउटा छुटै्ट छाऩ य विधान हनुेछ । 

 (२)  सॊस्थारे व्मजि सयह चर अचर सम्ऩजत्त प्राप्त गना, उऩबोग गना य िेचधफखन गना सक्नेछ । 
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 (३) सॊस्थारे व्मजि सयह आफ्नो नाभफाट नाधरस उज ुय गना सक्नेछ य सो उऩय ऩधन सोही नाभफाट नारीस उजयु 
राग्नेछ । 

६. सॊस्थाको सम्ऩजत्त:  (१) सॊस्थाको सदस्म िा कभाचायी रगामत कुनै व्मजिरे सॊस्थाको विधान विरुि सॊस्थाको कुनै 
सम्ऩजत्त दरुुऩमोग गयेभा, कब्जा गयेभा िा योक्का याखेभा प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतरे यमस्तो सम्ऩजत्त दरुुऩमोग गने, कब्जा िा 
योक्का याख्नफेाट धरई सॊस्थाराई वपताा फझुाई ददन सक्नेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभको सॊस्थाको सम्ऩजत्त वपताा गने गयी प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतरे गयेको कायिा हीभा 
जचत्त नफझु्ने व्मजिरे जजल्रा अदारतभा ऩनुयािेदन ददन सक्नेछ । 

 (३) सॊस्थाको सदस्म िा कभाचायी रगामत कुनै व्मजिरे सॊस्थाको कुनै सम्ऩजत्त िा धरखत िा प्रधतष्ठा विरुि कुनै 
अऩयाध िा वियाभ गयेभा सॊस्था , सॊस्थाको कुनै सदस्म िा प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतरे प्रचधरत कानून फभोजजभ भदु्दाको 
कायिाही  चराउन सक्नेछ । 

७.  अजघ दताा नबई स्थाऩना बएका सॊस्थारे दताा गने : (१) मो ऐन प्रायम्ब हनुबुन्दा अजघ तयकार प्रचधरत कानून फभोजजभ 
दताा नबइ स्थाऩना बई सॊचारनभा यहेका सॊस्थारे ऩधन मो ऐन प्रायम्ब बएको धभधतरे तीन भवहनाधबत्र मो ऐन फभोजजभ दताा 
गयाउन ुऩनेछ ।  

८.  सॊस्थाको उद्देश्महरुभा हेयपेय : (१) सॊस्थाको उद्देश्महरुभा हेयपेय गना आिश्मक देखेभा िा सो सॊस्थाराई कुनै अको 
सॊस्थाभा गाभ्न उजचत देखेभा सो सॊस्थाको प्रिन्ध सधभधतरे तयसम्फन्धी प्रस्ताि तमाय गयी सो प्रस्तािउऩय छरपर गना 
सॊस्थाको विधान फभोजजभ साधायण सबा फोराउन ुऩनेछ ।  

 (२) साधायण सबाभा उऩजस्थत बएका जम्भा सदस्म सॊखमाको दईु धतहाई सदस्महरुरे प्रस्तािभा सभथान जनाएभा सो 
प्रस्ताि साधायण सबाफाट ऩारयत बएको भाधननेछ । तय, सो प्रस्ताि रागू गना प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतको ऩूिा स्िीकृधत धरन ु
ऩनेछ । 

९. वहसाफको विियण ऩठाउन ुऩने : प्रफन्ध सधभधतरे आफ्नो सॊस्थाको वहसाफको विियण रेखा ऩयीऺकको प्रधतिेदन सवहत 
प्रयमेक िषा गाउॉऩाधरकाभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

१०. वहसाफ जाॉच गने ; (१) प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतरे आिश्मक देखेभा सॊस्थाको वहसाफ आपूरे धनमिु गयेको कुनै 
अधधकृतद्वाया जाॉच गयाउन सक्नेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ वहसाफ जाॉच गयाए िाऩत प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतरे वहसाफ जाॉचफाट देजखन आएको 
सॊस्थाको भौज्दात यकभको समकडा ऩाच प्रधतशतभा नफढाइ आपूरे धनधाारयत गयेको दस्तूय असूर गयी धरन सक्नेछ । 

 (३) वहसाि जाॉच गने अधधकृतरे भागेको विियण तथा कागजऩत्रहरु िा सोधेको प्रश्नको जिाप ददन ुसॊस्थाको 
ऩदाधधकायी, सदस्म य कभाचायीको कताव्म हनुेछ । 

 (४) वहसाफ जाॉच गने अधधकृतरे प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतरे तोवकददएको म्माद धबत्र वहसाफ जाॉचको प्रधतिेदन 
प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतसभऺ ऩेश गनुा ऩनेछ य सो प्रधतिेदनको आधायभा सॊस्थाको कुनै सम्ऩजत्त सो सॊस्थाको कुनै 
ऩदाधधकायी, सदस्म िा कभाचायीरे वहनाधभना गयेको , नोक्सान गयेको िा दरुुऩमोग गयेको छ बने्न स्थानीम अधधकायीराई 
रागेभा धनजरे यमस्तो ऩदाधधकायी , सदस्म िा कभाचायीफाट सो हानी नोक्सानी असरु गना प्रचधरत कानून फभोजजभ कायिाई 
चराउन सक्नेछ । तय , प्रचधरत कानूनरे सजाम सभेत हनुे अऩयाध बएकोभा प्रचधरत कानून फभोजजभ भदु्दा चराउन 
रगाउनेछ ।  

११.  धनदेशन ददन े : गाउॉऩाधरकारे सॊस्थाराई आिश्मक धनदेशन ददन सक्नेछ य यमस्तो धनदेशनको ऩारना गनुा सम्फजन्धत 
सॊस्थाको कताव्म हनुेछ । 
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१२. दण्ड सजाम : (१) दपा ३ फभोजजभ दताा नगयाई सॊस्था स्थाऩना गयेभा िा दपा ७ फभोजजभ दताा नगयी सॊस्था सॊचारन 
गयेभा यमस्ता सॊस्थाका सञ्चारक सधभधतका सदस्महरुराई प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतरे ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉसम्भ जयीिाना गना 
सक्नेछ । 

 (२) दपा ९ फभोजजभ वहसाफको विियण नऩठाएभा सञ्चारक सधभधतका सदस्महरुराई प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतरे 
जनही ऩाॉच सम रुऩैमाॉ सम्भ जयीिाना गना सक्नेछ ।  

 (३) दपा १० को उऩदपा (३) फभोजजभ वहसाफ जाॉच गने सम्फजन्धत अधधकृतरे भागेको विियण तथा 
कागजऩत्रहरु िा सोधेको प्रश्नको जिाप नददने सम्फजन्धत ऩदाधधकायी , सदस्म िा कभाचायीराई प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतरे 
ऩाॉचसम रुऩैमाॉ सम्भ जयीिाना गना सक्नेछ । 

 (४) दपा ८ फभोजजभ प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतको स्िीकृधत नधरई सॊस्थाको उद्देश्मभा हेयपेय गयेभा िा अको 
सॊस्थाधसत गाबेभा िा सॊस्थारे आफ्नो उद्देश्मको प्रधतकूर हनुे गयी काभ कायिाही गयेभा िा गाउॉऩाधरकारे ददएको धनदेशन 
ऩारन नगयेभा प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतरे यमस्तो सॊस्थाको दताा धनरम्िन गना िा खायेज गना सक्नेछ । 

१३. ऩनुयािेदन: दपा १२ फभोजजभ प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतरे  गयेको अजन्तभ धनणाम उऩय ऩैंतीस ददनधबत्र जजल्रा 
अदारतभा ऩनुयािेदन राग्नेछ । 

१४. सॊस्थाको विघटन य यमसको ऩरयणाभ्  (१) सॊस्थाको विधान फभोजजभ कामा सन्चारन गना नसकी िा अन्म कुनै 
कायणिश सॊस्था विघटन बएभा यमस्तो सॊस्थाको सम्ऩूणा जामजेथा गाउॉऩाधरकाभा स्ित: सनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ विघटन बएको सॊस्थाको दावमयिको हकभा सो सॊस्थाको जामजेथारे खाभेसम्भ यमस्तो 
दावमयि नेऩार सयकायरे व्महोनेछ । 

१५.धनदेजशका फनाउने अधधकाय : मस ऐनको उद्देश्म कामाान्िमन गना गाउॉ  कामाऩाधरकारे आिश्मक धनदेजशका  फनाउन 
सक्नेछ । 

१६. अन्म नेऩार ऐन फभोजजभ दताा िा स्थाऩना गनुाऩने ्कुनै सॊस्थाको दताा िा स्थाऩना गने सम्फन्धभा नेऩार सयकायरे कुनै 
ऐनभा छुटै्ट व्मिस्था बएकोभा मस ऐनभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩधन यमस्तो सॊस्था सोही ऐन फभोजजभ दताा 
िा स्थाऩना गनुा ऩनेछ ।  
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अनसूुची १ 

दपा ४ सॉग सम्फजन्धत 

 
 

श्रीभान प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत ज्मू 

धसगास गाउॉऩाधरका, डोटी 
 

विषम : सॊस्था दताा गयी ऩाउॉ । 

 

भहोदम 

हाभीरे .............................................................................सम्फन्धी सॊस्था खोल्न चाहेकोरे स्थानीम सयकाय 
सञ्चारन ऐन, २०७४ फभोजजभ सॊस्था दताा गनाको राधग देहामको विियण तथा कागजातहरु सॊरग्न गयी सॊस्था दतााको 
धनिेदन ऩेश गयेका छौं ।  

तऩधसर : 
१. सॊस्थाको नाभ : 
२. सॊस्थाको कामाारम यहने ठेगाना : 
३. आधथाक श्रोत : 
४. सॊस्थाको उद्देश्महरु : 
     क. 
     ख.  

     ग. 
५. सॊरग्न कागजातहरु : 

 सॊस्थाको विधान 

 िडा कामाारमको धसपारयस 

 बेराको धनणाम 

 प्रफन्ध सधभधतका ऩदाधधकायी तथा सदस्मको नाभनाभेसी विियण य नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरऩी 
 सॊस्थाको छाऩको नभूना 

 
 
 

     धनिेदक : 
नाभ, थय : 
ऩद : 
हस्ताऺय : 
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अनसूुची २ 

दपा ४ सॉग सम्फजन्धत 

दताा वकताफको ढाॉचा 
 

दताा नॊ. दताा धभधत सॊस्थाको नाभ 

य ठेगाना 
 

सॊस्थाको उद्देश्म सॊस्थाको ऩदाधधकायीहरु  

तथा सदस्महरुको नाभ 

कैवपमत 
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अनसूुची ३ 

दपा ४ (४) सॉग सम्फजन्धत 

 

धसगास गाउॉऩाधरका 
गाउॉ कामाऩाधरकाको कामाारम 

याितकटे्ट, डोटी 
 

सॊस्था दताा प्रभाण ऩत्र 
 

आ.ि.                    दताा नम्फय : 
 

 धभधत: 
श्री ............. 

धसगास गाउॉऩाधरका, िडा नॊ ............. .............फैतडी । 

 
 

 मस धसगास गाउॉऩाधरकाको सॊस्था दताा तथा निीकयण सम्फन्धी कामाविधध, २०७९ को दपा ४ फभोजजभ   ....सार 

.....भवहना .....गतेभा दताा गयी मो प्रभाणऩत्र प्रदान गरयएको छ ।  

 
 

प्रभखु प्रशासकीम दस्तखत: 
नाभ थय: 
दजाा: 
धभधत: 
 

नोट:  

 मो प्रभाणऩत्र एक आधथाक िषासम्भ भात्र िहार यहनेछ । 
 सॊस्थाको दताा िहार यहने अिधी सभाप्त बएको धभधतरे तीन भवहना धबत्र धनमभानसुाय दस्तयु धतयी निीकयण गयाउन ुऩनेछ 

य सो म्माद नाघेभा धनमभानसुाय थऩ दस्तयु एिॊ जरयिाना सभेत राग्नेछ । 
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नविकयण गयेको धभधत दतााको प्रभाणऩत्र 

फहार यहने अिधी 
बौचय नॊ. धभधत य 

नविकयण दस्तयु 

प्रभखु प्रशासकीम 

अधधकृतको दस्तखत 

कामाारमको छाऩ 
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अनसूुची ४ 

दपा ४ (४) सॉग सम्फजन्धत 

दताा तथा नविकयण दस्तयु 

 
 

क्र.सॊ. विियण दस्तयु रु कैवपमत 

१ सॊस्था दताा १०००  

२ सॊस्था नविकयण ५००  

 
 

 
 
 
 
 आऻारे 

किीन्र प्रसाद ओझा 
प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत 


