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गौभखुी गाउॉऩालरका सॊस्था दताा ऐन, 2077 
 

गाउॉ सबाफाट स्वीकृत लभलत् 2077।10।28 

 

प्रस्तावना् 
साभाजजक, धालभाक, साहहजयमक, साॊस्कृलतक, वैऻालनक, शैजऺक, फौद्बिक, शायीरयक, आलथाक, 
व्मावसाहमक तथा ऩयोऩकायी सॊस्थाहरुको स्थाऩना तथा दताा गयी साभाजजक य आलथाक रुऩान्तयण 
गने कामाभा यमस्ता सॊस्थाहरुराई व्मवजस्थत रुऩभा ऩरयचारन गना फाञ्छनीम बएकोरे नऩेारको 
सॊहवधानको धाया २२६, स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 2074 को दपा 102 य सॊसोलधत दपा 
11 को उऩदपा ४ को (3) (ठ) रे द्बदएको अलधकाय प्रमोग गयी गौभखुी गाउॉऩालरकारे मो ऐन 
जायी गयी राग ुगरयएको छ। 

1. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ गौभखुी गाउॉऩालरका सॊस्था दताा ऐन, 2077 यहेको 
छ। 

(2) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ। 

2. ऩरयबाषा् हवषम वा प्रसङ्गरे अकको  अथा नरागेभा मस ऐनभा्- 
(क) “ऐन” बन्नारे गौभखुी गाउॉऩालरका सॊस्था दताा ऐन, 2077 सम्झन ुऩछा। 

(ख) “सॊस्था” बन्नारे साभाजजक, धालभाक, साहहजयमक, साॊस्कृलतक, वैऻालनक, शैजऺक, फौद्बिक, 
शायीरयक, आलथाक, व्मावसाहमक तथा ऩयोऩकायी कामाहरुको हवकास  एॊव हवस्ताय गने 
उदे्दश्मरे स्थाऩना बएको सॊघ सॊस्था, क्रफ, भण्डर, ऩरयषद्, अध्ममन केन्र आद्बद 
सम्झन ुऩछा य सो शब्दरे भैत्री सॊघ सभेतराई जनाउने छ। 

(ग) “स्थानीम अलधकायी” बन्नारे गौभखुी गाउॉ कामाऩालरका कामाारमको प्रभखु प्रशासकीम 
अलधकृतराई सम्झन ुऩछा। 

(घ) “कामा सलभलत” बन्नारे सॊस्थाको हवधान अनसुाय गठन बएको प्रफन्ध सलभलत सम्झन ु
ऩछा। 

(ङ) “न्माहमक सलभलत” बन्नारे नऩेारको सॊहवधानभा ब्मवस्था बए फभोजजभ गौभखुी 
गाउॉऩालरको न्माहमक सलभलत सम्झन ुऩछा। 

(च) “कामाऩालरका” बन्नारे गौभखुी गाउॉऩालरकाको कामाऩालरका सम्झन ुऩछा। 

(छ) “स्थानीम सयकाय” बन्नारे गौभखुी गाउॉऩालरका सम्झन ुऩछा। 

(ज) “नऩेार ऐन” बन्नारे कुनै सॊस्था दताा वा स्थाऩना गने वा कामाऺ ेत्र महकन गने 
सम्फन्धभा फनेको अकको  सॊघीम वा प्रदेश ऐन सम्झन ुऩछा। 



(झ) “अन्तयाहिम गैयसयकायी सॊस्था” बन्नारे अन्म यािभा दताा बई प्रचलरत कानून फभोजजभ 
अनभुलत लरई काभ गने सॊस्थाराई सम्झन ुऩछा। 

(ञ) “दात ृ लनकाम” बन्नारे साभाजजक आलथाक हवकास कामाभा प्रचलरत कानून फभोजजभ 
सहमोग गने हिऩऺीम तथा फहऩुऺीम हवकास साझेदाय सम्झन ुऩदाछ। 

(ट) “हवधान” बन्नारे मो ऐन अनसुाय स्थाहऩत हनुे सॊस्था सञ्चारनको लनलभत्त लनजित 
प्रहिमाहरु तोहकएको हवधान सम्झन ुऩछा। 

3. दताा नगयी सॊस्था खोल्न नहनुे्  (1) मस ऐन फभोजजभ दताा नगयी कसैरे ऩलन गौभखुी 
गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र सॊस्था स्थाऩना गना हदैुन। 

(2) सॊहवधान य प्रचलरत कानूनरे लनषधे गयेका कुनै ऩलन कामा गने उदे्दश्म बएको 
सॊस्था दताा गरयने छैन साथै मस दपाको प्रलतकुर हनुेगयी दताा बएभा यमस्तो सॊस्थाको दताा 
स्वत् फदय हनुेछ। 

4. सॊस्थाको दताा्  (1) सॊस्था स्थाऩना गना चाहने कुनै सात जना वा सो बन्दा फढी व्मजिहरुरे 
आवश्मिा अनसुाय ऩदालधकायी याजख सॊस्था सम्फन्धी देहामको हववयण खरुाई सॊस्थाको 
हवधानको एक प्रलत य तोहकएको दस्तयु सहहत स्थानीम अलधकायी सभऺ अनसूुची-१ फभोजजभको 
ढाॉचाभा लनवेदन द्बदन ुऩनेछ्- 

(क) सॊस्थाको नाभ, 
(ख) उदे्दश्महरु, 
(ग) कामा सलभलतका सदस्महरुको नाभ, ठेगाना य ऩेशा, 
(घ) आलथाक स्रोत, 
(ङ) कामाारमको ठेगाना 

(2) उऩयोि अनसुाय खरेुको लनवेदनभा तऩलसर अनसुायका कागजातहरु सॊरग्न 
बएको हनु ुऩनेछ। 

(क) सम्फजन्धत वडा कामाारमको लसपारयस, 
(ख) कामा सलभलतका सदस्महरुको नागरयकताको प्रभाजणत प्रलतलरहऩ, 
(ग) सॊस्थाको प्रभाजणत हवधान (कामा सलभलतका सदस्महरु सफैको प्रस्ताहवत 

हवधानको तर भालथ हस्ताऺय बएको) 
(3) उऩदपा (1) य (2) फभोजजभको लनवेदन प्राप्त बएऩलछ स्थानीम अलधकायीरे 

आवश्मक जाॉचफझु गयी सॊस्था दताा गना उजचत ठानेभा गाउॉसबारे तोकेफभोजजको सॊस्था दताा 
शलु्क लरई स्थानीम अलधकायीरे सॊस्था दताा गयी अनसूुची-2 फभोजजभको ढाॉचाभा दतााको प्रभाण 
ऩत्र द्बदनेछ। 



(4) स्थानीम अलधकायीरे कुनै सॊस्था दताा नगने लनणाम गयेभा यमसको सूचना 15 
द्बदन लबत्र लनवेदकराई द्बदन ु ऩनेछ य लनवेदकरे सूचना प्राप्त गयेको लभलतरे 35 द्बदन लबत्र 
गाउॉऩालरका अध्मऺ सभऺ उजयुी द्बदन सक्नेछ। 

(5) उऩदपा (4) फभोजजभ उजयुीभा गाउॉऩालरका अध्मऺरे आवश्मक जाॉचफझु गयी 
यमस्तो सॊस्था दताा गना भनालसफ ठहयाएभा सो सॊस्था दताा गने स्थानीम अलधकायीराई आदेश 
द्बदन सक्नेछ य यमस्तो आदेश बएभा स्थानीम अलधकायीरे सॊस्था दताा गरयद्बदन ुऩनेछ। 

5. सॊगद्बठत सॊस्था भालनने्  (1) मस ऐन अन्तगात दताा बएको प्रयमेक सॊस्था अहवजछछन्न 
उत्तयालधकायीवारा स्वशालसत य सॊगद्बठत सॊस्था हनुेछ। सो सॊस्थाको सफै काभको लनलभत्त आफ्नो 
एउटा छ्ट्टै छाऩ हनुेछ। 

(2) सॊस्थारे व्मजि सयह चर अचर सम्ऩजत्त प्राप्त गना, उऩबोग गना य गाउॉ 
कामाऩालरकाको अनभुलतलरई फेचलफखन गना सक्नेछ। 

(3) सॊस्थारे व्मजि सयह आफ्नो नाभफाट नालरस उजूय गना सक्नेछ य सो उऩय 
ऩलन सोही नाभफाट नालरस उजूय राग्नेछ। 

6. सॊस्थाको सम्ऩजत्त् (1) सॊस्थाको सदस्म वा कभाचायी रगामत कुनै व्मजिरे सॊस्थाको हवधान 
हवरुि सॊस्थाको कुनै सम्ऩजत्त दरुुऩमोग गयेभा, कब्जा गयेभा वा योक्का याखेभा स्थानीम 
अलधकायीरे यमस्तो सम्ऩजत्त दरुुऩमोग गने, कब्जा गने वा योक्का याख्नफेाट कानून फभोजजभ हपताा 
लरई सॊस्थाराई फझुाई द्बदन सक्नेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोजजभको सॊस्थाको सम्ऩजत्त हपताा गने गयी स्थानीम अलधकायीरे 
गयेको काभ कायफाहीफाट जचत्त नफझु्ने ऩऺरे प्मूठान जजल्रा अदारतभा ऩनुयावेदन द्बदन 
सक्नेछ। 

(३) सॊस्थाको सदस्म वा कभाचायी रगामत कुनै व्मजिरे सॊसथाको कुनै सम्ऩजत्त वा 
लरखत वा प्रलतष्ठा हवरुि कुनै अऩयाध गयेभा सॊस्था, सॊस्थाको कुनै सदस्म वा स्थानीम 
अलधकायीरे प्रचलरत कानून फभोजजभ भदु्दाको कायवाही चराउन सक्नेछ । 

7. अजघ दताा बई स्थाऩना बएका सॊस्थारे दताा नहवकयण गने् (१) मो ऐन प्रायम्ब हनुबुन्दा अजघ 
तयकार प्रचलरत कानून फभोजजभ गौभखुी गाउॉऩालरका ऺेत्रभा केजन्रम कामाारम यहेका 
सॊस्थाहरुरे तोहकएको दस्तयु फझुाई नहवकयण गयेभा मसै ऐन फभोजजभ दताा बएको भालननेछ। 

(2) मो कामाहवलध प्रायम्ब हनुबुन्दा अजघ तयकार प्रचलरत कानून फभोजजभ अन्मत्र 
दताा बएका य हार गौभखुी गाउॉऩालरका ऺेत्रभा कामा गना चाहने सफै सॊस्थाहरुरे गाउॉऩालरका 
ऺेत्रभा शाखा कामाारम स्थाऩना गयी ऐनको दपा ४ को उऩदपा (1) फभोजजभ लनवेदन द्बदई 
स्थानीम अलधकायीफाट शाखा दताा प्रभाण ऩत्र प्राप्त गना सक्नेछन।् मसयी शाखा प्रभाण ऩत्र प्राप्त 
गयेऩलछ भात्र गाउॉऩालरका ऺेत्रभा कामा गने अनभुलत बएको भालननेछ। 



8. सॊस्थाको उद्दशे्मभा हेयपेय् (1) सॊस्थाको उदे्दश्महरुभा हेयपेय गना आवश्मक देखेभा वा सो 
सॊस्थाराई कुनै अकको  सॊस्थाभा गाभ्न उजचत देखेभा सो सॊस्थाको कामा सलभलतरे तयसम्फन्धी 
प्रस्ताव तमाय गयी सो प्रस्ताव उऩय छरपर गना सॊस्थाको हवधान फभोजजभ साधायण सबा 
फोराउन ुऩनेछ। 

(2) साधायण सबाभा उऩजस्थत बएका जम्भा सदस्म सङ्ख्माको दईु लतहाई 
सदस्महरुरे प्रस्तावभा सभथान जनाएभा सो प्रस्ताव साधायण सबाफाट ऩारयत बएको भालननेछ। 
तय सो प्रस्ताव राग ुगना स्थानीम अलधकायीको ऩूवा स्वीकृलत लरन ुऩनेछ। 

9. हहसाफको हववयण य प्रलतवेदन सहहत नहवकयण गनुाऩने् (1) दताा बएका सॊस्थाहरुरे फाहषाक 
रुऩभा प्रयमेक आलथाक वषाको आजिन भहहना लबत्र नहवकयण दस्तयु फझुाई अलनवामा नहवकयण 
गयाउन ुऩनेछ।  

(2) नहवकयणको रालग द्बदईने लनवेदनभा कामा सलभलतरे आफ्नो सॊस्थाको हहसाफको 
हववयण नेऩार सयकायिाया भान्माता प्राप्त रेखा ऩयीऺणको प्रलतवेदन य प्रगलत प्रलतवेदन अलनवामा 
रुऩभा सॊरग्न बएको हनु ुऩनेछ। 

(3) उऩदपा (1) फभोजजभ नहवकयण नगयाएभा तोहकए फभोजजभको जरयफाना शलु्क 
सहहत नहवकयण दस्तयु फझुाई नहवकयण गयाउन ुऩनेछ। 

(4) उऩदपा (3) भा जनुसकैु कुया उल्रेख गरयएको बए ताऩलन तीन आलथाक वषा 
सम्भ ऩलन नहवकयण नगयाउने सॊघसॊस्थाको नहवकयण नबई स्वत् खायेज हनुेछ। 

(5) उऩदपा (4) फभोजजभ खायेज बएको सॊस्थाको ऩनु् नहवकयण गना खायेज 
बएको लभलतरे तीस द्बदन लबत्र उजचत कायण सहहत लनवेदन द्बदएभा कामाऩालरकाको लनणाम 
फभोजजभ हनुेछ। 

10. हहसाफ जाॉच गने् (1) स्थानीम अलधकायीरे आवश्मक देखेभा सॊस्थाको हहसाफ आपूरे लनमिु 
गयेको कुनै अलधकृतिाया जाॉच गयाउन सक्नेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोजजभ हहसाफ जाॉच गयाए फाऩत स्थानीम अलधकायीरे हहसाफ 
जाॉचफाट देजखन आएको सॊस्थाको भौज्दात यकभको समकडा तीन प्रलतशतभा नफढाई आपूरे 
लनधाारयत गयेको दस्तयु असरु गयी लरन सक्नेछ। 

(3) हहसाफ जाॉच गने अलधकायीरे भागेको हववयण तथा कागजऩत्रहरु वा सोधेको 
प्रश्नको जवाप द्बदन ुसॊस्थाको ऩदालधकायी, सदस्म तथा कभाचायीको कताव्म हनुेछ। 

(4) हहसाफ जाॉच गने अलधकृतरे स्थानीम अलधकायीरे तोहकद्बदएको म्मादलबत्र हहसाफ 
जाॉचको प्रलतवेदन स्थानीम अलधकायी सभऺ ऩेश गनुा ऩनेछ य सो प्रलतवेदनको आधायभा 
सॊस्थाको कुनै सम्ऩजत्त सो सॊस्थाको कुनै ऩदालधकायी, सदस्म वा कभाचायीरे हहनालभना गयेको, 
नोक्सायन गयेको वा दरुुऩमोग गयेको छ बने्न स्थानीम अलधकायीराई रागेभा लनजरे यमस्तो 



ऩदालधकायी, सदस्म वा कभाचायीफाट सो हालन नोक्सानी असरु गना प्रचलरत कानून फभोजजभ 
कायफाही चराउन सक्नेछ। 

तय प्रचलरत कानूनरे सजाम सभेत हनुे अऩयाध बएकोभा प्रचलरत कानून फभोजजभ भदु्दा 
चराउन रगाउन ुऩनेछ। 

11. लनदेशन द्बदन सक्ने्  स्थानीम सयकायरे सॊस्थाराई आवश्मक लनदेशन द्बदन सक्नेछ य यमस्तो 
लनदेशनको ऩारना गनुा सम्फजन्धत सॊस्थाको कताव्म हनुेछ। 

12. दण्ड य सजाम् (1) दपा ४ फभोजजभ दताा नगयाई सॊस्था स्थाऩना गयेभा वा दपा ७ फभोजजभ 
शाखा नखोलर सॊस्था सञ्चारन गयभाा यमस्ता सॊस्थाका कामा सलभलतको सदस्महरुराई स्थानीम 
अलधकायीरे जनही दईु हजाय रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना गना सक्नेछ। 

(2) दपा ९ को उऩदपा (2) फभोजजभ हहसाफको हववयण नऩठाएभा कामा 
सलभलतका सदस्महरुराई स्थानीम अलधकायीरे जनही ऩाॉच सम रुऩैमासम्भ जरयफाना गना 
सक्नेछ। 

तय कुनै सदस्मरे हहसाफको हववयण ऩठाउन सकबय प्रमत्न गयेको लथमो बने्न सन्तोष हनुे प्रभाण 
ऩेश गयेभा लनजराई जरयवाना गने छैन। 

(3) दपा 9 को उऩदपा (3) फभोजजभ फाहषाक नहवकयण नगने सॊस्थारे प्रलतवषा 
शत प्रलतशत नहवकयण दस्तयु लतयी तीन आलथाक वषालबत्र नहवकयण गयाउन सक्नेछन। तीन 
आलथाक फषा सम्भभा ऩलन नहवकयण नगने सॊस्था स्वत् खायेज बएको भालननेछन।् 

(४) दपा १० को उऩदपा (3) फभोजजभ हहसाफ जाॉच गने सम्फजन्धत अलधकृतरे 
भागेको हवयण तथा कागजऩत्रहरु वा सोधेको प्रश्नको जवाप नद्बदने सम्फजन्धत ऩदालधकायी, 
सदस्म वा कभाचायीराई स्थानीम अलधकायीरे जनही ऩाॉचसम रुऩैमासम्भ जरयफाना गना सक्नेछ। 

(5) दपा ८ को उऩदपा (1) य (2) फभोजजभ स्थानीम अलधकायीको स्वीकृलत 
नलरई सॊस्थाको उदे्दश्म हेयपेरु गयेभा वा अकको  सॊस्थाभा गाबेभा वा सॊस्थारे आफ्नो उदे्दश्मको 
प्रलतकूर हनुे गयी काभ कायफाही गयेभा वा दपा ११ फभोजजभ स्थानीम सयकायरे द्बदएको 
लनदेशन ऩारना नगयेभा स्थानीम अलधकायीरे यमस्तो सॊस्थाको दताा लनरम्वन वा खायेज गना 
सक्नेछ। 

13. ऩनुयावेदन् दपा 12 फभोजजभ स्थानीम अलधकायीरे गयेको अजन्तभ लनणाम उऩय 35 द्बदनलबत्र 
न्माहमक सलभलतभा ऩनुयावेदन राग्नेछ। 

14. सॊस्थाको हवघटन य यमसको ऩरयणाभ् (1) सॊस्थाको हवधान फभोजजभ कामा सञ्चारन गना नसकी 
वा अन्म कुनै कायणवस सॊस्था हवघटन बएभा यमस्तो सॊस्थाको सम्ऩूणा जामजेथा स्थानीम 
सयकायभा सनेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोजजभ हवघटन बएको सॊस्थाको दाहमयवको हकभा सो सॊस्थाको 
जामजेथारे खाभेसम्भ यमस्तो दाहमयव स्थानीम सयकायरे व्महोनेछ। 



15. नऩेार ऐन फभोजजभ दताा वा स्थाऩना गनुा ऩने् (1) कुनै सॊस्थाको दताा वा स्थाऩना गने वा 
कामाऺ ेत्र महकन गने सम्वन्धभा अकको  सॊघीम वा प्रदेश ऐनभा छुटै व्मवस्था बएकोभा मस 
ऐनभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन यमस्तो सॊस्था सोही ऐन फभोजजभ स्थाऩना हनुे 
य कामाऺ ेत्र महकन हनुेछ। 

(2) स्थानीम सयकायभा दताा बएको सॊस्था मसको बगूोर फाहहय नेऩार ऐन फभोजजभ 
हिमाजशर हनुेछ। 

16. खायेजी य फचाउ् (1) मस ऐनभा उल्रेख गरयएका व्मवस्था सॊघीम कानून वा प्रादेजशक कानून 
सॊग फाजझएको खण्डभा फाजझएको हदसम्भ स्वत् लनजरिम हनुेछ। 

(2) सॊस्था दताा ऐन, २०३४ अन्तगात दताा गयी मस गाउॉऩालरकाको बौगोलरका 
कामाऺ ेत्रलबत्र सञ्चारनभा यहेको सॊस्था मसै ऐन फभोजजभ दताा बएको भालननेछ य सो को मस 
गाउॉऩालरकाको कामाारमभा अलनवामा अलबरेखीकयण गनुा ऩनेछ। 

(3) मस ऐनको दपा वा उऩदपाहरु गाउॉसबारे आवश्मिा फभोजजभ खायेज वा 
सॊशोधन गना सक्नेछ। 

(4) मस ऐनको प्रबावकायी कामाान्वमन गनाका रालग आवश्मक ऩने लनमभावरी, 
कामाहवलध, भाऩदण्ड, लनदेजशका फनाई राग ुगने ऩूणा अलधकाय गाउॉ कामाऩालरकाराई हनुेछ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



अनसूुची-१ 

(दपा ४ को उऩदपा (1) सॊग सम्फजन्धत) 
सॊस्था दताा गनाको रालग ऩेश गने लनवेदनको नभूना 

 

लभलत्- ............................ 
श्रीभान प्रभखु प्रशाकीम अलधकृत ज्मू, 
गौभखुी गाउॉ कामाऩालरकाको कामाारम, 
ऩजुा, प्मूठान। 

 

हवषम्- सॊस्था दताा गने सम्फन्धभा। 

 

उऩयोि सम्फन्धभा मस गाउॉऩालरकाको वडा नॊ. ............... को ............................ टोरभा 
स्थाऩना गरयएको ............................................... सॊस्थाराई गौभखुी गाउॉऩालरकाको 
कामाारमभा दताा गरय द्बदन ुहनु अनयुोध गदाछु। मस सॊस्थाको हवधान य आवश्मक अन्म कागजात 
मसै लनवेदन साथ सॊरग्न गरयएको छ। 

 

लनवेदक 

............. 
अध्मऺको नाभ्- ............................ 
प्रस्ताहवत सॊस्थाको नाभ्- ................. 
ठेगाना्- ....................................... 

(क) सम्फजन्धत वडाको लसपारयस 

(ख) कामासलभलतका सदस्महरुको नाभ य ठेगाना 
(ग) कामासलभलतका सदस्महरुको नागरयकताको प्रभाजणत प्रलतलरहऩ य पोटो 
(घ) सॊस्थाको प्रभाजणत हवधान 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

अनसूुची-2 

(दपा ४ को उऩदपा (3) सॊग सम्फजन्धत) 
  सॊस्था दताा प्रभाण ऩत्रको नभूना 

  गौभखुी गाउॉऩालरका 
गाउॉ कामाऩालरकाको कामाारम 

ऩजुा, प्मूठान 

रजुम्फनी प्रदेश 

 

दताा नॊ. ...............                                        लभलत्- ........................ 
 

सॊस्था दताा प्रभाण-ऩत्र 

 

गौभखुी गाउॉऩालरका वडा नॊ. ....... जस्थत .......................................... टोरभा 
स्थाऩना बएको ...................................................... सॊस्थाराई गौभखुी 
गाउॉऩालरका सॊस्था दताा ऐन, 2077 को दपा ४ फभोजजभ मस कामाारमभा दताा गयी 
मो प्रभाण-ऩत्र प्रदान गयीएको छ। 

 

“मस गाउॉऩालरकाको आलथाक, साभाजजक, बौलतक ऩवूााधाय, सशुासन रगामतका ऺेत्रभा 
सॊस्थाको शहिम सहबालगताको अऩेऺाको साथै उत्तयोत्तय प्रगलतको शबुकाभना व्मि 
गदाछु।” 

 
............................... 
प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 
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