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सामाजिक संस्था ऐन, २०७६ 

 

प्रस्तावनााः स्थानीय नागरिकहरुको संघ संस्था खोल्न पाउने नागरिक स्वतन्त्रतालाई 

सनुनन ित गिी गैि सिकािी संस्थाको स्थापना, दताा, ननयमन तथा व्यवस्थापनलाई 

प्रभावकािी, जवाफदहेी ि पािदर्शी वनाउँद ैनागरिक समाजलाई सामानजक नवकास कायामा 

संलग्न गिाउन त्यस्तो संस्थाको लगानी ि भनूमकाबाट यस गाउँपानलकाको नवकास ि 

समनृिलाई साथाक तलु्याउन वाञ्छनीय भएकोले  नेपालको संनवधानको धािा २२६, प्रदरे्श 

नं. १ को सामानजक नवकास संस्था ऐन, २०७५ को दफा ३(१) को व्यवस्थालाई प्रयोग गना 

ि स्थानीय सिकाि सञ्िालन ऐन(पनहलो संर्शोधन), २०७५ को दफा ११(५) ि छथि 

जोिपाटी गाउँपानलकाको प्रर्शासकीय कायानवनध ननयनमत गने ऐन, २०७४ ले नदएको 

अनधकाि प्रयोग गिी छथि जोिपाटी गाउँपानलकाको छैठ  ँगाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

   

परिच्छेद -१ 

प्रािजभिक 

१. संजिप्त नाम ि प्रािभिाः (१) यस ऐनको नाम "सामानजक संस्था ऐन,२०७६" िहकेोछ ।  

(२) यो ऐन छथि जोिपाटी गाउँपानलकाले िाजपरमा प्रकार्शन भएको नमनतदनेख 

प्रािम्भ हुनेछ ।  

(३) यो ऐन छथि जोिपाटी गाउँपानलकाभि लाग ुहुनेछ ।  

२. परििाषााः नवषय वा प्रसंगले अको अथा नलागमेा ऐनमााः- 

(क) "अन्त्तिाानरिय गैि सिकािी संस्था" भन्त्नाले अन्त्तिाानरिय काननू वा अन्त्तिाानरिय 

अभ्यास बमोनजम मान्त्यता प्राप्त अन्त्तिाानरिय गैि सिकािी संस्था सम्झन ुपछा ।  

(ख) "काया सनमनत" भन्त्नाले नवधान अनसुाि गठन भएको संस्थाको काया सनमनत 

बझु्न ुपछा  ि सो र्शब्दले तदथा सनमनत समतेलाई जानउनेछ ।  

(ग) "पंनजकानधकािी" भन्त्नाले छथि जोिपाटी गाउँपानलकाको प्रमखु प्रर्शासकीय 

अनधकृतलाई वा तोनकएको अनधकािी भन्त्ने सम्झन ुपछा ।  

(घ) "ननदरे्शक सनमनत" भन्त्नाले दफा ३० बमोनजमको सामानजक संस्था ननदरे्शक 

सनमनत सम्झन ुपदछा ।  

(ङ) "नवधान" भन्त्नाले संस्थाको नवधान सम्झन ुपछा ।  

(ि) "नवननयमावली" भन्त्नाले संस्थाको नवननयमावली सम्झन ुपछा ।  
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(छ) "नवदरे्शी गैि सिकािी संस्था" भन्त्नाले नवदरे्शी िाज्यको काननू बमोनजम दताा वा 

स्थापना भएको गैि सिकािी संस्था सम्झन ुपछा ।  

(ज) "सदस्य" भन्त्नाले संस्थाको साधािण सदस्य, आनजवन सदस्य वा नवधानमा 

तोनकए वमोनजमको अन्त्य कुनै नकनसमको सदस्य सम्झन ुपछा ।  

(झ) "संस्था" भन्त्नाले कुनै सामानजक, सानहनत्यक, साँस्कृनतक, वैज्ञाननक, 

कल्याणकािी, धानमाक, र्शैनिक, व निक, अनसुन्त्धानमलूक, र्शारििीक, 

व्यावसायीक, पिोपकािी काम गने वा कुनै पेर्शागत हक नहत संििण गने, 

सामदुानयक नवकास गने, पयााविण संििण गने वा कुनै अनधकाि, सरु्शासन वा 

सामानजक न्त्यायको पैिवी गने उद्देयले स्थापना हुने कुनै संघ, संस्था, कल्व, 

परिषद, संगठन, सनमनत, मञ्ि, केन्त्र, फाउन्त्डेर्शन आदी जनुसकैु नाम नदईएको 

संस्था सम्झन ु पछा ि सो र्शब्दले संस्थाहरुको महासंघ वा नवदरे्शी मलुकुसँग 

जनमैरी वा साँस्कृनतक सम्बन्त्ध नवस्ताि गने उद्देयले स्थापना हुने मैरी संघ वा 

साँस्कृनतक संघ समेतलाई जानाउनेछ ।  

(ञ) "साधािण सभा" भन्त्नाले दफा १७ वमोनजमको संस्थाको साधािण सभा 

सम्झन ुपछा ।  

 

परिच्छेद-२ 

संस्थाको स्थापना, दताा तथा सञ् चालन 

३. संस्था स्थापना गने नागरिक स्वतन्त्रतााः 

(१) छथि जोिपाटी गाउँपानलकावासी प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐन वा 

प्रिनलत काननूको अनधनमा िही सामानजक संघ संस्था खोल्ने, स्थापना गने ि 

सञ्िालन गने स्वतन्त्रता हुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) वमोनजमको स्वतन्त्रता प्रयोग गदाा नागरिकले यस ऐन वा प्रिनलत 

काननू वमोनजमको सनुवधा, सहुनलयत ि छुट प्रयोग गना सक्ने ि कताव्यको 

पालना तथा दानयत्व ननवााह गनुा पनेछ ।  

४. ससं्थाको सदस्यता प्राप्त गनेाः  

छथि जोिपाटी गाउँपानलकावासी प्रत्येक नागरिकलाई यस ऐनको अनधनमा िही कुनै 

पनन संस्थाको सदस्यता प्राप्त गने, त्यस्तो संस्थाको सम्बन्त्धमा प्रिाि प्रसाि गने, 

त्यस्तो संस्थाको सदस्यता अन्त्य नागरिकलाई नवतिण गने वा त्यस्तो संस्थाको 
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सञ्िालनको प्रयोजनका लानग काननू वमोनजम कुनै स्रोत वा िकम संकलन 

गने स्वतन्त्रता हुनेछ ।  

५. संस्था दताा गिाउनु पनेाः  

(१)  दफा ३ वमोनजम कुनै संस्था खोल्न वा स्थापना गना िाहने नेपाली नागरिकले 

त्यस्तो संस्था पनञ्जकानधकािी समि दताा गिाउन ुपनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) वमोनजम पनञ्जकानधकािीबाट संस्था दताा भएमा संस्था स्थापना 

भएको वा खोनलएको मानननेछ । यसिी दताा भएको संस्थाको नवविण(नाम, 

ठेगाना, उद्देय ि कायािेर) १ नं. प्रदरे्शको सामानजक नवकास परिषदमा तोनकए 

वमोनजम पठाईनेछ ।  

(३)  संस्था दताा वा नवीकिण वापत लाग्ने र्शलू्क छथि जोिपाटी गाउँपानलकाको 

आनथाक ऐनमा तोनकए वमोनजम हुनेछ ।  

६. सूजचकृत हुनपुनेाः  

(१)  एक भन्त्दा बढी स्थानीय तहमा वा प्रदरे्शमा काया गने गिी कायािेर तोनकएका 

वा कायाित सवै संस्थाहरु यो ऐन लाग ु भएको नमनतले १ वषा नभर तोनकए 

वमोनजम यस गाउँपानलकामा अननवाया सनूिकृत हुन ु पनेछ  ि यस दफा 

वमोनजम सनूिकृत नभएमा त्यस्तो संस्थालाई यस गाउँपानलका िेर नभर कुनै 

पनन कायाक्रम सञ्िालन गना अनमुनत नदईने छैन ्।  

(२)  यस गाउँपानलकामा योजना वा कायाक्रम सञ्िालन गना िाहने ति अन्त्य प्रदरे्श 

वा गाउँपानलकामा भएको संस्थाले कायाक्रम नस्वकृत हुन ु पवूा सनूिकृत 

हुनपुनेछ ।  

(३)  उपदफा (१) वा (२) वमोनजम सनूिकृत नहुने संस्थालाई गाउँपानलकामा काया 

गना ननदरे्शक सनमनतको अनमुनत नदईने छैन ।  

 ति यस दफा वमोनजम सनूिकृत नभएको कुनै संस्थाले सामानजक नवकासको 

िेरमा महत्वपणूा योगदान गना सक्ने ननणाय गिी कुनै संस्थालाई अनमुनत नदन 

ननदरे्शक सनमनतले नसफारिस गिेमा सो संस्थालाई गाउँपानलकाले कायाक्रम 

सञ्िालन गना अनमुनत नदन सक्नेछ । 

७. जस्वकृजत जलनपुनेाः 

(१)  दफ ६ वमोनजम सनूिकृत हुने संस्थाले गाउँपानलकामा कुनै कायाक्रम वा 

योजना सञ्िालन गनुा पिेमा प्रिनलत काननूका अनतरिक्त गाउँपानलकाको 

समेत पवूा नस्वकृनत नलन ननदरे्शक सनमनत माफा त प्रस्ताव पेर्श गनुा पनेछ ।  
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स्पनिकिणाः यस दफाको प्रयोजनका लानग "योजना" भन्त्नाले ६ मनहना भन्त्दा 

बढी अवनधका परियोजना तथा कायाक्रम समेतलाई जनाउँछ ।  

(२) उपदफा (१) वमोनजम प्रस्ताव पेर्श गदाा संस्थाले दहेाय वमोनजम खलुाउन ु

पनेछाः 

(क) प्रस्तानवत योजनाको अवधािणा, लक्ष्य, उद्देय, मखु्य नक्रयाकलाप ि 

अपेनित प्रनतफल, 

(ख) गाउँपानलकाको नीनत तथा कायाक्रमको साथै प्राथनमकतासँग प्रस्तानवत 

योजनाको सम्बन्त्ध, 

(ग) योजना अवनधको मखु्य नक्रयाकलापहरुको लागत सनहत कुल लागत िकम 

ि सो िकम खिा गना संस्थाको आनथाक स्रोत साधन प्रानप्तको सम्झ ता, 

(घ) आवयक पने भ नतक स्रोत साधनको नवतिण तथा खरिद प्रकृया, 

(ङ) आवयक पने जनर्शनक्त ि त्यस्तो जनर्शनक्तको प्रकाि एवं ननयनुक्तको प्रकृया, 

(ि) लैङ्नगक समानता, सामानजक समावेनर्शकिण सम्बन्त्धी नीनत, 

(छ) ननदरे्शक सनमनतको नसफारिस, 

(ज) योजना सम्पन्त्न भएपनछ नदगोपना कायम गने उपायहरु, 

(झ) लनित समहूको संख्या, प्रकृनत ि अवस्था, 

(ञ) कायाक्रम सञ्िालन हुने स्थान, 

(ट) अनगुमन मलू्याङ्कन नवनध, 

(ठ) अनभलेनखकिण प्रकृया, 

(ड) तोनकए वमोनजमको अन्त्य आवयक नवषयहरु । 

(३) उपदफा (२) वमोनजम प्रस्ताव पेर्श गने संस्थालाई प्राप्त नवविणको जाँिबझु गिी 

सामान्त्यतया १५ नदन नभर नस्वकृनत नदन सनकनेछ ।  

(४) उपदफा (३) वमोनजम थप नवविण प्राप्त भएमा सामान्त्यतया सात नदन नभर 

ननदरे्शक सनमनतले नस्वकृनत नदनेछ ।  

८. संस्था दताा गिाउन जनवेदन जदनेाः  

(१) संस्था खोल्न वा स्थापना गना िाहने छथि जोिपाटी गाउँपानलकाको नेपाली 

नागरिकले दहेायको नवविण सनहत दताा गनाको लानग पंनजकानधकािी समि 

अनसुिूी - १ मा तोनकएको ढाँिामा ननवेदन नदन ुपनेछ: 

क) संस्थाको नामाः 

ख) संस्थाको प्रमखु उद्दे्याः  
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ग) संस्थाको कायािेराः 

घ) संस्थको आयस्रोताः 

ङ) प्रािनम्भक साधािण सभा/भेलाको ननणायको प्रनतनलनपाः 

ि) संस्था दताा गिाउनका लानग तदथा सनमनत गठन भएको वा नभएको नवविणाः 

छ) तदथा सनमनत गठन भएको भए त्यस्तो सनमनतका पदानधकािीको नामावलीाः 

ज) संस्था दताा गिी पाउँ भनन तदथा सनमनतको ननणाको प्रनतनलनप । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम ननवेदन नददँा दहेायका कागजात संलग्न गनुा पनेछाः 

क) संस्थाको प्रस्तानवत नवधानको दईु प्रनत सक्कल, 

ख) संस्था स्थापना गना िाहने नेपाली नागरिकको नागरिकताको प्रमाणपर, 

नावानलग भए नेपाली नागरिक भएको प्रमानणत गने कुनै परिियपर वा 

िानरिय परिियपरको प्रनतनलनप, 

ग) संस्थाको पनहिान जनाउने कुनै निन्त्ह भए त्यसको नमनूा, 

घ) संस्थाको स्थापना गना िाहने नेपाली नागरिकले प्रिनलत काननू बमोनजम 

कालो सिूीमा नपिेको ि अनघल्लो आनथाक वषासम्म काननू बमोनजम िकु्ता 

गनुा पने कि बाँकी निहकेो नलनखत उद्घघोष, 

ङ) संस्था स्थापना नभएसम्मका लानग व्यवस्थापन काया सम्पादन गने तदथा 

सनमनतका पदानधकािीको रुपमा िहने व्यनक्त ि त्यस्ता व्यनक्तको मंजिुी 

(३) उपदफा (१) बमोनजम प्राप्त भएको ननवेदनका सम्बन्त्धमा पंनजकानधकािीले 

आवयक अध्ययन ि जािँबझु गिी ननवेदन प्राप्त भएको सात नदननभर संस्था 

दताा गना सनकने िाय सनहत ननदरे्शक सनमनतमा पठाउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोनजम अध्ययन वा जािबँझु गदाा प्रस्तानवत संस्थाको उद्देय वा 

काम कािवाईका सम्बन्त्धमा कुनै कुिा स्पि गना आवयक भएमा 

पंनजकानधकािीले सम्बनन्त्धत ननवेदकलाई आग्रह गना वा कुनै कागजात माग 

गना सक्नेछ ि त्यसिी कुनै कागजात माग भएकोमा सम्बनन्त्धत व्यनक्तले त्यस्तो 

कुिा स्पि गनुा वा माग बमोनजमको कागजात उपलब्ध गिाउन ुपनेछ । सो का 

आधािमा ननदरे्शक सनमनतले दताा गना सनकने वा नसनकने ननणाय गिी 

पञ्जीकानधकािीलाई अनख्तयािी नदन ुपदाछ । 

(५) उपदफा (४) बमोनजम ननदरे्शक सनमनतको ननणायमा नित्त नबझु्ने व्यनक्तले 

त्यसको जानकािी पाएको पन्त्र नदन नभर न्त्यानयक सनमनतमा ि पैतीस नदन नभर 

नजल्ला अदालतमा पनुिावेदन गना सक्नेछ । 
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९. संस्था दताा गना इन्त्काि गना सजकनेाः  

(१) दहेायको अवस्थामा पंनजकानधकािीले संस्था दताा इन्त्काि गना सक्नेछ । 

(क) संस्थाको कायािेर छथि जोिपाटी गाउँपानलका दनेख अन्त्यर दनेखएमा, 

(ख) संस्थाको नाम, निन्त्ह, उद्देय वा काम कािवाही मलुकुको सावाभ नमकता, 

भ गोनलक अखण्डता, िानरियता, िानरिय एकता वा िानरिय स्वानधनता 

प्रनतकूल हुने दनेखएमा, 

ग) संस्थाको नाम, उद्देय वा काम कािवाही नेपालको संनवधान वा प्रिनलत 

काननू नवपरित भएमा वा दफा २१ बमोनजम संस्थाले गना नहुने वा गना 

नसक्ने कामसँग सम्बनन्त्धत दनेखएमा, 

घ) संस्थाको उद्देय वा काम कािवाही सवासाधािणको नर्शिता, मयाादा, सदािाि 

वा सावाजननक नैनतकता प्रनतकूल भएको दनेखएमा, 

ङ) संस्थाको नाम संस्था दतााको लानग दफा ८ बमोनजम ननवेदन नदन ुभन्त्दा अनघ 

नै दताा भइसकेको अन्त्य कुनै संस्थाको नामसँग हुबहु नमलेको वा त्यस्तो 

संस्थाको नामलाई भ्रम पाने वा निनवधा पाने प्रकृनतको भएमा, 

ि) दफा ८ को उपदफा (४) बमोनजमको कागजात वा नवविण उपलब्ध 

नगिाएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोनजमको कुनै अवस्था उत्पन्त्न भएको कािणले संस्था दताा गना 

नसनकने भएमा पंनजकानधकािीले सोको कािण खलुाई त्यस्तो अवस्थामा 

सधुाि गिी नवधानको मस्य दा पेर्श गना पन्त्र नदनको समय नदनेछ ि सो बमोनजम 

सधुाि गिेको नवविण पेर्श भएपनछ ननदरे्शक सनमनतको ननणायमा 

पंनजकानधकािीले संस्था दताा गनुा पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोनजमको नवविण पेर्श नभएमा त्यस्तो ननबेदन स्वत: ननरकृय 

हुनेछ । 

१०. संस्था दतााको प्रमाणपर:  

(१) दफा (८)को उपदफा (४) वा दफा ९ को उपदफा (२) बमोनजम  ननदरे्शक 

सनमनतले संस्था दताा गने ननणाय गिेमा ननवेदकले तोनकए बमोनजमको संस्था 

दताा र्शलु्क बझुाउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम र्शलु्क बझुाएमा पंनजकानधकािीले संस्था दताा गिी 

अनसुिूी - २ मा तोनकएको ढाँिामा संस्था दतााको प्रमाणपर ि ननजले 

प्रमानणत गिेको एक प्रनत नवधान ननवेदकलाई नफताा नदन ुपनेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोनजम प्राप्त प्रमाणपर दनेखने गिी संस्थाको कायाालयमा िाख्न ु

पनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोनजम प्रमाणपर प्राप्त भएमा संस्था स्थापना भएको मानननेछ ि 

संस्थाले यस ऐन वा प्रिानलत काननू बमोनजम सामानजक काया गना वा गिाउन 

सक्नेछ । 

११. संस्थाले कानूनी व्यजित्व प्राप्त गनेाः  

(१) यस ऐन वमोनजम दताा भएको संस्था काननूी व्यनक्त हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) वमोनजमको संस्था एक स्वायत्त संस्था हुनेछ ि सोही हनैसयतमा 

यस ऐन वा प्रिनलत काननू वमोनजम प्राप्त गने अनधकाि, सनुवधा ि छुट प्रयोग 

गना, नजम्मेवािी ि दानयत्व ननवााह गना ि कताव्यको पालना गना सक्नेछ ।  

१२. संस्थाको जवधानाः  

(१) आफ्नो उद्देय सनुनन ित गिी कायाान्त्वयन गना, संस्थाको काया सम्पादन ि 

आन्त्तरिक काम कािवाहीलाई सञ्िालन ि व्यवस्थापन गना प्रत्येक संस्थाको 

एक नवधान हुनेछ ।  

(२) नवधानमा अन्त्यथा व्यवस्था भएकोमा वाहके संस्था दताा भएपनछ स्वताः नवधान 

प्रािम्भ भएको मानननेछ ।  

(३) नवधान सदस्यहरुको लानग एक बाध्यात्मक नलखत दस्तावेज हुनेछ ि यसको 

पालना गनुा प्रत्येक सदस्यको कताव्य हुनेछ ।  

(४) नवधानमा अनसुिूी - ३ मा उल्लेनखत नवषयहरु समावेर्श भएको हुन ुपनेछ ।  

(५) संस्थाले यो ऐन, प्रिनलत काननू तथा नवधानको अनधनमा िही संस्थाको काया 

सम्पादन सम्बन्त्धी कायानवनधगत नवषयहरु ननधाािण गना आवयक 

नवननयमावली बनाउन सक्नेछ ।  

१३. जवधान संशोधनाः  

(१) संस्थाको तत्काल कायम िहकेा कूल सदस्य मध्ये कनम्तमा दईु नतहाई सदस्य 

उपनस्थत भएको साधािण सभाको बैठकमा उपसन्थत संख्याको कनम्तमा दईु 

नतहाई बहुमतबाट नवधानको संर्शोधन पारित हुन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) वमोनजम पारित भएको नवधानको संर्शोधन स्वीकृनतका लानग 

पनञ्जकानधकािी समि ननवेदन पेर्श गनुा पछा ।  
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(३) उपदफा (२) वमोनजम पेर्श भएको संर्शोधन अध्ययन वा जाँिबझु गदाा दफा ९ 

बमोनजम इन्त्काि गना सनकने प्रकृनतको भएको नदनेखएमा पनञ्जकानधकािीले 

ननवेदन प्राप्त भएको एक्काईस नदननभर संर्शोधन स्वीकृत भएको नलनखत 

जानकािी संस्थालाई नदन ुपनेछ ।  

(४) उपदफा ३ वमोनजम स्वीकृत भएको संर्शोधन नवधानको अनभन्त्न अंग हुनेछ ि 

स्वीकृत भएको नमनतबाट संर्शोनधत नवधान प्रािम्भ हुनेछ ।  

१४. संस्थाको नवीकिणाः  

(१) दफा १० को उपदफा (२) वमोनजम दताा भएको संस्थाको दताा प्रमाण-पर जनु 

आनथाक वषामा दताा भएको हो सोही आनथाक वषाका लानग बहाल िहनेछ ि 

त्यसपनछ प्रत्येक आनथाक वषा प्रािम्भ भएको कनम्तमा तीन मनहना नभर 

नवीकिण गिाउन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) वमोनजम नवीकिण गिाएको प्रमाण-पर सोही आनथाक वषाका 

लानग मान्त्य हुनेछ ।  

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुिा लेनखएको भए तापनन कुनै संस्थाले एकैपटक 

पाँि आनथाक वषासम्मका लानग नवीकिण गिाउन िाहमेा त्यस्तो संस्थाले 

बढीमा पाँि वषाको लानग एकमिु नवीकिण दस्तिु भकु्तानी गिी नवीकिण 

गिाउन सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुिा लेनखएको भए तापनन त्यसिी नवीकिण गिाएको 

कािणले मार दफा २२ वमोनजम प्रनतवेदन पेर्श गने नजम्मेवािीबाट त्यस्तो 

संस्थाले छुट पाएको माननने छैन ।  

 

परिच्छेद -३ 

संस्थाको सदस्यता तथा संगठनात्मक स्वरुप 

१५. सदस्यतााः  

(१) काया सनमनतले नवधानको अनधनमा िही छथि जोिपाटी गाउँपानलकावासी 

नेपाली नागरिकलाई संस्थाको दहेाय वमोनजमको कुनै सदस्यता नवतिण गना 

सक्नेछाः  

(क) साधािण सदस्यता, 

(ख) आजीवन सदस्यता, 

(ग) नवधानमा व्यवस्था भए वमोनजम अन्त्य कुनै नकनसमको सदस्यता । 
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(२) काया सनमनतले संस्थाको साधािण सदस्यता वा अन्त्य कुनै सदस्यता नवतिण 

गदाा नवधानको अनधनमा िही धमा, वणा, जात, जानत, नलङ्ग, र्शारििीक 

अवस्था, अपाङ्गता, स्वास््य नस्थनत, ववैानहक नस्थनत, गभाावस्था, आनथाक 

अवस्था, भाषा वा िरे, वैिारिक आस्था, उत्पनत्त वा यस्तै अन्त्य कुनै 

आधािमा भेदभाव गना सक्ने छैन ।  

(३) संस्थाले यस दफा वमोनजम  नवतिण गिेको सदस्यताको नवविण अद्यावनधक 

िाख्न ुपनेछ ।  

(४) सदस्यता नवतिण तथा मतदान सम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्था संस्थाको नवधान 

वमोनजम हुनेछ । 

१६. काया सजमजताः 

(१) सदस्यले साधािण सभाबाट आफू मध्येबाट नवधानमा व्यवस्था भए 

वमोनजमका पदानधकािी तथा सदस्य िहकेो कनम्तमा सात जनाको एक काया 

सनमनतको ननवाािन गनेछन ्।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा लेनखएको भए तापनन दफा ८ मा व्यवस्था भएको 

तदथा सनमनत संस्था स्थापना भएपनछ स्वताःकाया सनमनतमा रुपान्त्ति हनेुछ ि 

संस्थाको प्रथम वानषाक साधािण सभा नभएसम्मका लानग सो हनैसयतमा 

बहाल िहनेछ ।  

(३) यस ऐन वा नवधानमा अन्त्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहके संस्थाको तफा बाट 

गनुापने सम्पणूा काम, कािवाही उपदफा (१) वमोनजमको काया सनमनतले गनेछ 

ि संस्थाको तफा बाट भएका काम कािवाही प्रनत जवाफदहेी हनेुछ  ।  

(४) उपदफा (१) वमोनजमको काया सनमनत समावेर्शी प्रकृनतको ि त्यसका कनम्तमा 

एक नतहाई सदस्य मनहला हुन ुपनेछ ।  

(५) नवधानमा अन्त्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहके काया सनमनतका पदानधकािी ि 

सदस्यको पदावनध ननजहरुले पदवहाली गिेको नमनतबाट गणना हनेु गिी तीन 

वषाको हुनेछ ।  

(६) संस्थाले काया सनमनतका पदानधकािी ि सदस्य वा त्यसमा भएको हिेफेिको 

नवविण ननवाािन वा त्यसिी हिेफेि भएको तीस नदन नभर पनञ्जकानधकािी 

समि पेर्श गनुा पनेछ ।  

(७) कुनै एक संस्थाका काया सनमनतका पदानधकािी ि सदस्य समान उद्देय भएको 

अन्त्य संस्थाको काया सनमनतको पदानधकािी ि सदस्य िहन सक्ने छैन ।   
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ति- 

(१) त्यस्तो संस्थाको सदस्य हुन, मतदान गना वा संस्थाका अन्त्य काम, 

कािवाहीमा सहभागी हनु बाधा पने छैन ।  

(२) कुनै काया सनमनतको पदानधकािी वा सदस्य भएको कािणले त्यस्तो 

संस्थालाई प्रनतनननधत्व गने महासंघ वा त्यसको पदानधकािी हुन बाधा पने 

छैन ।  

(८) पनञ्जकानधकािीले उपदफा (५) वमोनजमको नवविण आफ्नो अनभलेखमा 

अद्यावनधक गनुा पनेछ ।  

(९) काया सनमनतको बैठक सम्बन्त्धी कायानवनध ि काया सनमनतको अन्त्य काम, 

कताव्य ि अनधकाि नवधान तथा नवननयमावलीमा व्यवस्था भए बमोनजम हुनेछ 

।  

१७. साधािण सिााः  

(१) प्रत्येक वषा कनम्तमा एक पटक संस्थाको साधािण सभा वस्न ुपनेछ ि त्यस्तो 

सभालाई वानषाक साधािण सभा मानननेछ ।  

(२) उपदफा (१) वमोनजमको साधािण सभामा संस्थाका सदस्यहरु उपनस्थत हुन ि 

सभाको बैठकमा सहभागी हुन सक्नेछन ्। 

(३) वानषाक साधािण सभा बोलाउने तथा साधािण सभाको कायानवनध, काम, 

कताव्य ि अनधकाि यसले सम्पादन गने कामको कायानवनध तथा त्यस सम्बन्त्धी 

अन्त्य व्यवस्था नवधान तथा नवननयमावलीमा व्यवस्था भए वमोनजम हनेुछ ।  

१८. जवशेष साधािण सिााः  

(१) संस्थाको नवधानमा व्यवस्था भएको अवस्था ि र्शतामा संस्थाको नवरे्शष 

साधािण सभा बस्न सक्नेछ ।  

(२) नवर्शेष साधािण सभाको काम, कताव्य ि अनधकाि तथा त्यसको बैठक सम्बन्त्धी 

कायानवनध नवधान तथा नवननयमावलीमा व्यवस्था भए वमोनजम हुनेछ ।  
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परिच्छेद - ४ 

संस्थाको काया संचालन तथा त्यसको जनयमन 

१९. संस्थाको कायािेराः 

(१) संस्थाले काया सम्पादन गने भ गोनलक कायािेर नवधानमा उल्लेख भए 

वमोनजम हुनेछ ।  

(२) यो ऐन प्रािम्भ हुन ुअनघ दताा भई संिालनमा िहकेा संस्थाले यो ऐन प्रािम्भ 

भएको एक वषानभर आफ्नो नवधान संर्शोधन गिी कायािेर ननधाािण गनुा पनेछ ि 

त्यसको सिूना पनञ्जकानधकािीलाई नदन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) वमोनजम सिूना ननदएमा त्यस्तो संस्थाको कायािेर स्वताः ननरकृय 

हुनेछ ।  

२०. संस्थाले गना सक्ने कामाः  

(१) संस्थाले आफ्नो उद्देय पिूा गना यो ऐन, प्रिनलत काननू तथा नवधानको 

अनधनमा िही आवयक काम गना सक्नेछ ।  

(२) संस्थाले उपदफा (१) वमोनजम उद्देयसगँ ननकटतम सम्बन्त्ध िाख्ने अन्त्य 

आवयक काम पनन गना सक्नेछ ।  

२१. संस्थाले गना नहुने ि गना नसक्ने कामाः  

(१) यस ऐनमा अन्त्यर जनुसकैु कुिा नलनखएको भए तापनन संस्थाले दहेायको कुनै 

काम गना वा गिाउन हुदँनैाः 

(क) नेपालको सावाभ मसत्ता, भ गोनलक अखण्डता, िानरियता वा स्वाधीनतामा 

खलल पाने, 

(ख) मलुकुको नवरुि जाससुी गने वा गिाउने, 

(ग) संस्थाको जानकािीमा आएको िानरिय गोपनीयता भङ्ग गने,  

(घ) नेपालको सिुिामा आँि पयुााउने गिी कुनै नवदरे्शी िाज्य, सङ्गठन वा 

प्रनतनननधलाई सहयोग गने, 

(ङ) काननू वमोनजम िाज्यरोह गने, 

(ि) संघीय इकाई बीिको ससुम्बन्त्धमा खलल पाने,  

(छ) जानतय वा साम्प्रदानयक नविेष फैलाउने, 

(ज) नवनभन्त्न जात, जानत, धमा ि सम्प्रादायबीिको ससुम्बन्त्धमा खलल पाने,  

(झ) नहसंात्मक काया गना दरुुत्साहन नदने वा नहसंाको प्रिाि गने वा गिाउने ।  
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(२) उपदफा (१) मा उल्लेख भएको कामका अनतरिक्त संस्थाले दहेायका काम गना 

सक्ने छैनाः  

(क) सावाजननक नैनतकताको प्रनतकूल हुने कुनै काम गने वा गिाउने, 

(ख) कुनै व्यापाि, व्यवसाय वा पेर्शा सञ्िालन गने वा मनुाफा कमाउने वा 

मनुाफा नवतिण गने कुनै काम गने गिाउने, 

 स्पनिकिणाः संस्थाले आफ्नो कोषको िकम बैंकमा जम्मा गिेको वा 

तत्काल संस्थालाई आवयक नपने िकम कुनै लगानी गिेको वा यस ऐन 

वमोनजम सावाजननक कल्याणको लानग कुनै परियोजना कायाान्त्वयन गिेको 

कािणबाट प्राप्त गने मनानसव प्रनतफललाई व्यापाि वा मनुाफा कमाएको 

माननने छैन ।  

(ग) दलगत िाजनीनतक  काम, कािवाही सञ्िालन गने वा कुनै दलको पि वा 

नवपिमा प्रिाि प्रसाि गने वा गिाउने, 

(घ) उपदफा (१) मा लेनखएकोमा बाहके प्रिनलत काननू प्रनतकूल हुने अन्त्य कुनै 

काम गने वा गिाउने ।  

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा जनुसकैु कुिा लेनखएको भए तापनन काननू 

वमोनजम लघनुवत्त कायाक्रम सञ्िालन गना अनधकािप्राप्त अनधकािीबाट 

अनमुनत प्राप्त संस्थालाई त्यस्तो कायाक्रम सञ्िालन गना बाधा पने छैन ।  

(४) संस्थाले वा संस्थाको तफा बाट उपदफा (१) वा (२) वमोनजमको कुनै काम 

गिेको भएमा त्यस्तो काम जनु व्यनक्तले गिेको हो सोही व्यनक्त ि त्यस्तो व्यनक्त 

पनहिान हुन नसकेमा सम्बनन्त्धत संस्थाको काया सनमनतका पदानधकािी 

नजम्मेवाि िहने छन ्। 

(५) उपदफा (१) वा (२) वमोनजमको कुनै काम संस्था नभर वा संस्थाका 

पदानधकािी वा कमािािीले गिेको कुिा संस्थालाई जानकािी भएपनछ 

सम्बनन्त्धत संस्थाले त्यस्तो कामको सम्बन्त्धमा अनधकाि प्राप्त अनधकािीलाई 

जानकािी गिाएमा सम्बनन्त्धत संस्थाले गिेको माननने छैन । 

२२. वाजषाक  प्रजतवेदन पेश गनुा पनेाः 

(१) संस्थाले प्रत्येक आनथाक वषा प्रािम्भ भएको तीन मनहनानभर अनघल्लो वषामा 

त्यस्तो संस्थाले सञ्िालन गिेको काम, कािवाहीको वानषाक प्रनतवने 

पनञ्जकानधकािी समि पेर्श गनुा पनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) वमोनजमको प्रनतवेदनमा अन्त्य कुिाको अनतरिक्त दहेायको  नवविण 

उल्लेख वा संलग्न गनुा पनेछाः 

(क) संस्थाले सञ्िालन गिेको कायाक्रम वा परियोजनाको नवविण, 

(ख) खण्ड (क) वमोनजमको कायाक्रम वा परियोजना सञ्िालन गदाा लागेको 

िकम तथा त्यसको स्रोत, 

(ग) खण्ड (क) वमोनजमको कायाक्रम वा परियोजनाको सञ्िालनबाट प्राप्त लाभ 

तथा लाभग्राहीको नवविण, 

(घ) संस्थामा संलग्न कमािािी ि कामदाि, 

(ङ) संस्थाको आनथाक प्रनतवेदन, 

(ि) अन्त्य आवयक नवविण । 

 

परिच्छेद-५ 

जवदेशी तथा अन्त्तिााजरिय गैि सिकािी संस्था 

२३. अनुमजतपर प्राप्त गनुा पनेाः 

(१) छथि जोिपाटी गाउँपानलका नभर काम गना वा कुनै परियोजना सञ्िालन गना 

िाहने कुनैपनन नवदरे्शी गैि सिकािी संस्था वा अन्त्तिाानरिय गैि सिकािी संस्थाले 

त्यस प्रयोजनका लानग छथि जोिपाटी गाउँपानलकामा सनूिकृत हनु ि अनमुनत 

प्राप्त गनाका लानग पनञ्जकानधकािी समि दहेायको नवविण तथा कागजात 

सनहत तोनकएको ढाँिामा ननवेदन नदन ुपनेछाः 

(क) सम्बनन्त्धत संस्था कुन मलुकुमा दताा भएको हो सोको नवविण, 

(ख) सम्बनन्त्धत संस्थाको नवधान ि त्यसको नेपाली भाषामा गरिएको 

आनधकारिक अनवुाद, 

(ग) काम गना िाहकेो भ गोनलक िेर, 

(घ) गना िाहकेो काम वा सञ्िालन गना िाहकेो परियोजना ि त्यसको लानग 

अनमुाननत वानषाक बजेट िकम, 

(ङ) खण्ड (घ) वमोनजमको काम गना वा परियोजना सञ्िालन गना आवयक 

बजेट िकम ि त्यसको स्रोत, 

(ि) सहकाया गना प्रस्ताव गरिएको नेपालको कुनै संस्था । 

(२) उपदफा (१) वमोनजम ननवेदन प्राप्त भएमा पनञ्जकानधकािीले यसको अध्ययन 

ि जाँिबझु गिी ननवेदन प्राप्त भएको तीन मनहना नभर ननवेदन गने नवदरे्शी गैि 
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सिकािी संस्था वा अन्त्तिाानरिय गैि सिकािी संस्थालाई कुनै काम गना वा 

परियोजना सञ्िालन गना, सनूिकृत गना वा अनमुनत नदन सनकने वा नसनकने 

सो सम्बन्त्धमा ननणाय गनुा पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) वमोनजम ननणाय गदाा पनञ्जकानधकािीले त्यस्तो संस्थालाई 

अनमुनत नदन नसनकने भएमा त्यसको कािण खलुाई सम्बनन्त्धत संस्थालाई 

नलनखत जानकािी नदन ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (२) वमोनजम पनञ्जकानधकािीले सनूिकृत गना ि अनमुनत नदन सनकने 

गिी ननणाय गिेमा तोनकएको ढाँिामा अनमुनतपर प्रदान गनुा पनेछ ि सोको 

जानकािी पििारि मन्त्रालयलाई नदन ुपनेछ ।  

(५) उपदफा (४) वमोनजम अनमुनत प्रदान गदाा पनञ्जकानधकािीले मनानसव र्शता 

तोक्न सक्नेछ ि त्यस्तो र्शता पालना गनुा सम्बनन्त्धत ननवेदक संस्थाको कताव्य 

हुनेछ ।  

(६) यस दफा वमोनजम सनूिकृत हुन ि अनमुनतपर प्राप्त गना ननवेदक संस्थाले 

तोनकएको िकम अनमुनत-पर दस्तिु वापत बझुाउन ुपनेछ ।  

(७) यस दफामा अन्त्यर जनुसकैु कुिा लेनखएको भए तापनन नवदरे्शी गिै सिकािी 

संस्था वा अन्त्तिाानरिय गैि सिकािी संस्था वा त्यस्ता संस्थाका प्रनतनननध, 

पदानधकािी वा कमािािीले नेपालमा कायासम्पादन गदाा यो ऐन ि प्रिनलत 

काननूको पालना गनुा पनेछ ।  

(८) नवदरे्शी गैि सिकािी संस्था वा अन्त्तिाानरिय गैि सिकािी संस्थाले आफ्नो 

कायासम्पादन पिूा गिेको वा अन्त्य कुनै कािणले काम गना नसक्ने अवस्था 

भएमा त्यस्तो संस्थाको नेपालमा िहकेो िल ि अिल सम्पनत्त सम्बनन्त्धत 

पिसँग भएको सम्झ तामा अन्त्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहके नेपाल सिकािमा 

हस्तान्त्तिण हुनेछ ।  

२४. प्रयोिन बमोजिम िकम खचा गनुा पनेाः 

(१) संस्थाले जनु प्रयोजनका लानग नेपाल सिकाि, प्रदरे्श सिकाि, स्थानीय तह, 

नवदरे्शी सिकाि वा नेपाल नस्थत नवदरे्शी ननयोग, अन्त्तिाानरिय नवनत्तय संस्था वा 

अन्त्तिाानरिय गैि सिकािी संस्थाबाट िकम प्राप्त गिेको हो सोही प्रयोजनको 

लानग खिा गनुा पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोनजम खिा गिेको नवविण एक प्रनत प्रनतवेदन पनञ्जकानधकािी 

समि पेर्श गनुा पनेछ ।  
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परिच्छेद - ६ 

पजञ्िकाजधकािीको काम कताव्य ि अजधकाि 

२५. पजञ्िकाजधकािीाः 

(१) स्थानीय तहले यस ऐन वमोनजम संस्थाको दताा, नवीकिण, सनूिकिण, 

सञ्िालन ि ननयमन गनाका लानग एकजना अनधकृत स्तिको कमािािीलाई 

स्थानीय पनञ्जकानधकािीको रुपमा तोक्न सक्नेछाः 

 (२) उपदफा (१) वमोनजमका अनधकािीले कुनै संस्था दताा गिेमा सम्बनन्त्धत 

संस्थाको दहेायको नवविण सनहत दताा भएको सात नदन नभर केन्त्रीय 

पनञ्जकानधकािीको कायाालयमा जानकािी गिाउन ुपनेछाः 

(क) संस्थाको नाम, दताा नमनत ि दताा नम्बि, 

(ख) संस्थाको प्रमखु उद्देय, 

(ग) संस्थाको कायािेर, 

(घ) प्रवन्त्ध सनमनतका पदानधकािीको नवविण । 

(३) स्थानीय तहका संस्थाको दताा, दतााको र्शता ि कायानवनध, नवीकिण ि त्यसको 

कायानवनध, संस्थाको ननयमन, ननलम्बन वा खािेजी, संस्था दताा वा नवीकिण 

र्शलु्क, संस्थाले पेर्श गनुा पने प्रनतवेदन, संस्थाको अनगुमन, ननिीिण वा 

ननयमन यस ऐन वा यस ऐन अन्त्तगात बनेको काननू वमोनजम हनेुछ ।  

(४) उपदफा (१) वमोनजमको अनधकािीले प्रत्येक  आनथाक वषा समाप्त भएको 

नमनतले िाि मनहना नभर केन्त्रीय पनञ्जकानधकािीलाई आवयक नवविण 

उपलब्ध गिाउन ुपनेछ ।  

२६. जनदेशन जदन सक्नेाः  

(१) पनञ्जकानधकािीले यो ऐन वा यस ऐन अन्त्तगात बनेको ननयमावलीको अनधनमा 

िही आफूले दताा गिेको संस्थाको काम, कािवाहीलाई अझ बढी मयाानदत, 

पािदर्शी, समाजसेवी वा कल्याणकािी बनाई यसको दीगोपनलाई सनुनन ित 

गना समय समयमा सम्बनन्त्धत संस्थालाई नलनखत ननदरे्शन नदन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा उल्लेख भए वमोनजमको ननदरे्शन पालना गनुा सम्बनन्त्धत 

संस्थाको कताव्य हुनेछ ।  
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२७. उिुिी जदन सक्नेाः  

(१) यस ऐनमा अन्त्यर लेनखएकोमा बाहके यस ऐन वा प्रिनलत काननू वमोनजम 

पनञ्जकानधकािीले गिेको ननणाय वा नदएको ननदरे्शन उपि नित्त नबझु्ने संस्थाले 

त्यस्तो ननणाय वा ननदरे्शन भएको नमनतले एक्काईस नदननभर कायाकारिणी 

सनमनतमा त्यसको पनुिावलोकन हुन वा खािेज गना उजिुी नदन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) वमोनजमको उजिुी प्राप्त भएमा कायाकारिणी सनमनतले उजिुी प्राप्त 

भएको दईु मनहना नभर तोनकए वमोनजम उजिुी उपि ननणाय गिी त्यसको 

जानकािी ननवेदकलाई नदन ुपनेछ ।  

२८. आचाि संजहतााः 

(१)   काया सनमनतले सम्बनन्त्धत संस्थाको प्रकृनत अनसुाि काया सनमनतका 

पदानधकािी वा सदस्यले पालना गनुा पने आिाि संनहता बनाई लाग ूगनुा पनेछ । 

(२) उपदफा (१) वमोनजमको आिाि संनहता पालना गनुा सम्बनन्त्धत पदानधकािी वा 

सदस्य वा संस्थाको कताव्य हुनेछ ।  

(३) पनञ्जकानधकािीले समय समयमा संस्था, काया सनमनतका पदानधकािी वा 

सदस्यले उपदफा (१) वमोनजमको आिाि संनहता पालना गिे नगिेको 

अनगुमन  गना वा गिाउन सक्नेछ ।  

२९. अनुगमन गनेाः 

(१) पनञ्जकानधकािीले यस ऐन वमोनजम संस्था संिालन भए वा नभएको आफँै वा 

कुनै नवरे्शषज्ञ ननयनुक्त गिी अनगुमन गना वा गिाउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) वमोनजम अनगुमन गदाा वा गिाउँदा अनगुमन गने अनधकािीले 

सम्बनन्त्धत संस्थाबाट आवयक कागजात ि नवविण माग गना सक्नेछ ि त्यस्तो 

कागजात वा नवविण उपलब्ध गिाउन ुसम्बनन्त्धत संस्थाको कताव्य हुनेछ ।  
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परिच्छेद - ७ 

सामाजिक संस्था जनदेशक सजमजत 

३०. सामाजिक संस्था जनदेशक सजमजताः  

(१) सामानजक संस्थाको ननयमन तथा सञ्िालनका सम्बन्त्धमा नीनतगत ननदरे्शन 

नदन तथा त्यस्ता संस्थाको समन्त्वय गना दहेाय वमोनजमको एक सामानजक 

संस्था ननदरे्शक सनमनत िहनेछाः  

(क) अध्यि, छथि जोिपाटी गाउँपानलका  -अध्यि 

(ख) उपाध्यि, छथि जोिपाटी गाउँपानलका  -सदस्य  

(ग) प्रमखु प्रर्शासकीय अनधकृत, छथि जोिपाटी गाउँपानलका  -सदस्य 

(घ) संयोजक, सामानजक नवकास सनमनत, छथि जोिपाटी गा.पा.  -सदस्य 

(ङ) कनम्तमा १ जना मनहला सदस्य सनहत कायापानलका सदस्य ३ जना 

  -सदस्य 

(ि) संयोजक, आनथाक नवकास सनमनत  -सदस्य 

(छ) अध्यि, पानलकास्तिको उद्योग वानणज्य संघ  -सदस्य 

(ज) अध्यि, स्थानीय गैि सिकािी संस्था महासंघ  -सदस्य 

(झ) सामानजक संस्थाको िेरमा कनम्तमा पाँि वषा अनभुव प्राप्त गिेका लब्ध 

प्रनतनित व्यनक्तहरु मध्येबाट सनमनतको  नसफारिसमा सनमनतको अध्यिले 

मनोननत गिेका दईु जना मनहला सनहत तीन जना  -सदस्य 

(ञ) पनञ्जकानधकािी                                                   -सदस्य सनिव 

(२) सनमनतको बैठकमा सामानजक संस्थाका नवरे्शषज्ञ, सामानजक संस्था महासंघका 

कुनै पदानधकािीलाई आवयकता अनसुाि आमन्त्रण गना सनकनेछ ।  

(३) उपदफा (१) को खण्ड (झ) वमोनजम मनोननत सदस्यको पदावनध ननयकु्त 

भएको नमनतले दईु वषाको हुनेछ  ि ननजको पनुाः मनोनयन हुन सक्नेछ ।  

३१. सामाजिक संस्था जनदेशक सजमजतको बैठक सभबन्त्धी कायाजवजधाः 

(१) सनमनतको बैठक आवयकता अनसुाि अध्यिको ननदरे्शनमा सदस्य-सनिवले 

तोकेको नमनत, समय ि स्थानमा बस्नेछ ।  

(२) सनमनतको सदस्य-सनिवले सनमनतको बैठक बस्ने सिूना सनहत बैठकमा 

छलफल हुने नवषयहरुको कायासिूी सात नदन अगावै सनमनतका सदस्यहरुलाई 

उपलब्ध गिाउन ुपनेछ ।  
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(३) सनमनतमा तत्काल कायम िहकेा सदस्य संख्याको पिास प्रनतर्शत भन्त्दा बढी 

सदस्यहरु उपनस्थत भएमा सनमनतको बैठकको लानग गणपिूक संख्या पगुेको 

मानननेछ ।  

(४) सनमनतको बैठकको अध्यिता सनमनतको अध्यिले गनेछ ि ननजको 

अनपुनस्थनतमा सनमनतका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट जेि सदस्यले बैठकको 

अध्यिता गनेछ ।  

(५) सनमनतको बैठकमा बहुमतको िाय मान्त्य हुनेछ ि मत बिाबि भएमा बैठकमा 

अध्यिता गने व्यनक्तले ननणाायक मत नदनेछ । 

(६) सनमनतको बैठकको ननणाय सनमनतको अध्यि ि सदस्य-सनिविािा प्रमानणत 

गरिनेछ ।  

(७) सनमनतको बैठक सम्बन्त्धी अन्त्य कायानवनध सनमनतले आफैं  ननधाािण 

गिेवमोनजम हुनेछ ।  

३२. सामाजिक संस्था जनदेशक सजमजतको काम, कताव्य ि अजधकािाः 

(१) यस ऐनमा उल्लेख भएका अन्त्य काम, कताव्य ि अनधकािको अनतरिक्त 

सनमनतको काम, कताव्य ि अनधकाि दहेाय वमोनजम हुनेछाः 

(क) संस्थाको समन्त्वय, सञ्िालन तथा परििालनको एक नेततृ्वदायी सनमनतको 

रुपमा काम गने, 

(ख) संस्थाको ननयमन, सञ्िालन तथा अनगुमन सम्बन्त्धी मापदण्ड ननधाािण 

गिी कायाान्त्वयनका लानग पनञ्जकानधकािीलाई ननदरे्शन नदने, 

(ग) संस्थाको ननयमन तथा सञ्िालनका िेरमा गनुा पने समग्र नीनतगत, काननूी 

ि संस्थागत सधुािका लानग नेपाल सिकाि, प्रदरे्श सिकाि वा स्थानीय 

तहलाई समय समयमा सझुाव नदने,  

(घ) संस्थाको ननयनमत अनगुमनको मापदण्ड ननधाािण गिी कायाान्त्वयन गने वा 

गिाउने, 

(ङ) समाज सेवालाई मानव सेवाको एक आधाि स्तम्भको रुपमा नवकास गिी 

नागरिकलाई स्वेच्छाले समाज सेवा प्रनत उत्प्रेरित गना आवयक नीनत ि 

कायाक्रम बनाई कायाान्त्वयन गने वा गिाउने,  

(ि) स्वयं सेवाको भावना प्रविान गिी स्वयं सेवालई नागरिक सेवाको उत्कृि 

सेवाको स्वरुपमा नवकास गिी नागरिकलाई स्वयं सेवा गना उत्पे्रिणा गने 

कायाक्रम सञ्िालन गने वा गिाउने ।  
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३३. कायादल गठन गना सक्नेाः 

(१) ननदरे्शक सनमनतले सम्पादन गनुा पने कुनै नवषयमा अध्ययन ि अनसुन्त्धान गना 

सनमनतको कुनै सदस्य वा नेपाल सिकािको कुनै अनधकृत वा कुनै 

नवषयनवज्ञको संयोजकत्वमा सनमनतले कायादल गठन गना सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) वमोनजम गनठत कायादलको कायािेरगत र्शता (टमास अफ िेफिेन्त्स) 

तथा सनुवधा सनमनतले गठन गदााका बखत ननधाािण गिे वमोनजम हनेुछ ।  

३४. सामाजिक संस्था समन्त्वय सजमजताः  

(१) दताा भएका ि सनूिकृत भएका सामानजक संस्थाको सञ्िालन तथा ननयमनका 

सम्बन्त्धमा आवयक समन्त्वय ि सम्पका  गना ि दहेाय वमोनजमको समन्त्वय 

सनमनत िहनेछाः 

(क) गाउँपानलका उपाध्यि   -संयोजक 

(ख) सामानजक नवकास सनमनतको संयोजक  -सदस्य 

(ग) गैि सिकािी संस्था हनेे र्शाखा प्रमखु  -सदस्य-सनिव 

(२) उपदफा (१) वमोनजमको सनमनतको काम तथा कताव्य, बैठक सम्बन्त्धी कुिा ि 

अन्त्य नवषय तोनकए वमोनजम हुनेछ ।  

 

परिच्छेद - ८ 

संस्थाको कोष, लेखा, लेखापिीिण तथा सभपजिको व्यवस्थापन 

३५. संस्थाको कोषाः  

(१) आफ्नो उद्देय पिूा गनाका लानग आवयक कायाक्रम वा आयोजना सञ्िालन 

गना वा काम कािवाही गना वा गिाउन संस्थाको एक छुटै्ट कोष हुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) वमोनजमको कोषमा दहेायका िकम जम्मा हुनेछन ्।  

(क) सदस्यता र्शलु्क वा सदस्यता नवीकिण र्शलु्क वापत प्राप्त िकम, 

(ख) संस्थाले उत्पादन गिेका कुनै प्रकार्शनको नवक्रीबाट प्राप्त िकम, 

(ग) संस्थालाई तत्काल आवयक नभएको िकम लगानीबाट प्राप्त प्रनतफल 

वापतको िकम, 

(घ) नेपाल सिकाि, प्रदरे्श सिकाि, स्थानीय तह वा अन्त्य कुनै सिकािी संस्थाबाट 

कुनै नकनसमले प्राप्त गिेको िकम, 

(ङ) कुनै व्यनक्त वा संस्थाबाट अन्त्य कुनै नकनसमबाट प्राप्त िकम । 
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(३) संस्थाले उपदफा (२) वमोनजमको िकम प्राप्त गदाा बैंनकङ्ग प्रणाली माफा त िकम 

हस्तान्त्तिण गिी प्राप्त गनुा पनेछ । 

 

  

३६. संस्थाको खाता सञ्चालनाः  

(१) संस्थाले दफा ३५ वमोनजमको िकम बैंकमा खाता खोली जम्मा गनुा पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) वमोनजमको खाता नवधानमा व्यवस्था भए वमोनजम वा काया 

सनमनतको ननणाय वमोनजम त्यस्तो सनमनतका कनम्तमा ३ जना पदानधकािीको 

संयकु्त दस्तखतबाट सञ्िालन गनुा पनेछ साथै सो मध्येबाट एकजना अननवाया 

मनहला हनु ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) वमोनजम िकम जम्मा गिी प्राप्त गिेको प्रनतफललाई मनुाफा प्राप्त 

गिेको माननने छैन ।  

३७. संस्थाको लेखााः  

(१) संस्थाले आफ्नो आनथाक कािोवािको नवविण पािदर्शी ढँगबाट कायम िाख्न 

आवयक खाता, वही ि से्रस्ता िाख्न ुपनेछ ि त्यस्तो खाता नवद्यतुीय माध्यम 

वा स्वरुपमा पनन िाख्न सनकनेछ ।  

(२) काया सनमनतले उपदफा (१) वमोनजमका खाता, बही ि स्रेस्ताको नवविण 

कनम्तमा पन्त्र नदनको अवनध नभर सदस्यहरुले हनेा पाउने गिी प्रत्येक आनथाक 

वषाका लानग समय ननधाािण गिी सदस्यहरुलाई सिूना गनुा पनेछ ।  

(३) संस्थाको िकम नहनानमना भएको कुनै उजिुी पिेमा पनञ्जकानधकािीले कुनै पनन 

बखत संस्थाको लेखा, खाता, बही, से्रस्ता ननिीिण गना वा गिाउन सक्नेछ ।  

३८. लेखापिीिणाः   

(१) संस्थाको लेखापिीिण गाउँपानलकामा सनूिकृत गिेको लेखापिीिक मध्येबाट 

साधािण सभाबाट ननयकु्त लेखा पिीिकले दफा ३७ वमोनजम िाखकेो 

लेखाको लेखापिीिण गनुा पनेछ  ि प्रत्येक आनथाक वषा समाप्त भएको नमनतले 

३ मनहनानभर दफा २२ वमोनजम पेर्श गने प्रनतवेदनमा लेखापिीिणको 

प्रनतवेदन समेत पेर्श गनुा पनेछ ि त्यस्तो लेखा पिीिकको सेवा र्शलु्क 

सम्बनन्त्धत संस्थाले व्यहोनुा पनेछ ।  
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३९. सभपजिको व्यवस्थापनाः  

(१) संस्थाले आफ्नो िल, अिल, भ नतक, अभ नतक वा मतूा वा अमतूा सम्पनत्तको 

नवविण सनहतको लगत अद्यावनधक रुपमा िाख्न ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) वमोनजम िानखएको लगत सदस्यको ननिीिणको लानग प्रत्येक वषा 

कनम्तमा पन्त्र नदनको सिूना नदई कनम्तमा पन्त्र नदनको लानग खलुा गनुा 

पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) वमोनजमको लगत काया सनमनतको प्रनतवेदन सनहत वानषाक 

साधािण सभामा पेर्श गनुा पनेछ ।  

 

परिच्छेद —९ 

जवशेष प्रकृजतका संस्थाको सञ्चालन तथा जनयमन 

४०. िािनैजतक दलसगँ सभबद्ध ससं्थााः  

यस ऐनमा अन्त्यर जनुसकैु कुिा लेनखएको भए तापनन कुनै पनन िाजनैनतक दलसँग 

सम्बनन्त्धत त्यस्ता दलका नवनभन्त्न जनवनगाय, पेर्शागत वा भात ृ वा भनगनी 

संस्था वा प्रिनलत काननू बमोनजम दताा हुने िेड यनुनयन यस ऐन बमोनजम दताा 

हुन सक्ने छैन ि त्यस्ता संस्थाका सम्बन्त्धमा यस ऐनको व्यवस्था लाग ूहनेुछैन । 

४१. सभझौता बमोजिम हुनेाः   

(१) यस ऐनमा अन्त्यर जनुसकैु कुिा लेनखएको भए तापनन िानरिय महत्व वा 

सिोकािका नवषयमा कुनै खास प्रकृनतको परियोजना संिालन गना वा कुनै 

खास प्रकृनतको काया सम्पादन गना कुनै नवदरे्शी गैि सिकािी संस्था वा 

अन्त्तिाानरिय गैि सिकािी संस्थाले नेपाल सिकािसँग सम्झ ता गिी त्यस्तो काम 

गना वा गिाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजमका संस्थाले नेपालमा सम्पादन गने काम वा 

परियोजनाको प्रकृनत, त्यसमा लाग्ने िकम, काया सम्पादन वा परियोजना 

कायाान्त्वयन नवनध, मानवस्रोत, कायािेर, प्रनतवेदन नदन ु पने नवषय, त्यस्तो 

संस्थाले पाउने छूट, सनुवधा तथा अन्त्य व्यवस्था उपदफा (१) मा उनल्लनखत 

सम्झ ता बमोनजम हुनेछ । 

ति त्यस्तो सम्झ तामा उल्लेख नभएका नवषयमा यस ऐनका व्यवस्था 

लाग ूहुनेछन । 
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परिच्छेद — १० 

जनलभवन तथा जवघटन 

 ४२. संस्था वा पदाजधकािीको जनलभबनाः 

(१)  दहेायको अवस्थामा दहेायको अवनधका लानग कुनै संस्था स्वताः ननलम्बन 

भएको मानननेछाः 

(क) कुनै संस्थाले दफा १४ बमोनजम संस्था नवीकिण नगिाएमा नवीकिण 

गिाउन ुपने अनन्त्तम म्याद समाप्त भएको नमनतले छ मनहनाको अवनधसम्म, 

(ख) कुनै संस्थाले दफा २२ बमोनजम पेर्श गनुापने वानषाक प्रनतवेदन पेर्श नगिेमा 

त्यस्तो प्रनतवेदन पेर्श गनुा पने अनन्त्तम म्याद समाप्त भएको नमनतले सोही 

आनथाक वषाको अनन्त्तम नदनसम्मको अवनधमा नबढाई त्यस्तो प्रनतवदेन 

पेर्श नगिेसम्म । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम अवस्था उत्पन्त्न भई संस्था ननलम्बन भएमा सम्बनन्त्धत 

संस्थाले सो सम्बन्त्धमा यथानर्शघ्र पंनजकानधकािीलाई जानकािी नदन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोनजम ननलम्बन भएको संस्थाको ननलम्बनको अनवनधनभर 

नवीकिण गिाएमा वा वानषाक प्रनतवेदन पेर्श गिेमा नवीकिण गिाएको वा 

प्रनतवेदन पेर्श गिेको नमनतबाट स्वताः ननलम्बन अन्त्त्य हुनेछ । 

(४) काया सनमनतको कुनै पदानधकािी वा सदस्यले दफा २१ को उपदफा (१) 

बमोनजमको कुनै काम गिेको कािणले त्यस्ता पदानधकािी वा सदस्यका नवरुि 

काननू बमोनजम मदु्दा दायि भएमा वा प्रिनलत काननू बमोनजम  ननज थनुामा  

िहकेो अवनधभि ननज स्वताः ननलम्बन हुनेछ । 

(५) उपदफा (१) बमोनजम संस्था ननलम्बन भएमा ननलम्बन फुकुवा हुनका लानग 

गनुा पने आवयक काम बाहके अन्त्य कुनै काम गना सक्ने छैन । 

४३. संस्थाको जवघटन  

(१) दहेायको अवस्थामा पंनजकानधकािीले संस्था नवघटन गने आदरे्श नदन सक्नेछाः 

(क) नवधान बमोनजम साधािण सभाबाट संस्था नवघटन गने प्रस्ताव पारित गिी 

काया सनमनतले पंनजकानधकािी समि ननवेदन नदएमा, 
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 (ख) यस ऐन वा नवधान बमोनजम संस्थाको उद्देय पिूा गनाका लानग काया 

संिालन गना नसकेको कािण दखेाई काया सनमनतले संस्था नवघटन गना 

पंनजकानधकािी समि ननवेदन नदएमा, 

(ग) दफा ४२ को उपदफा (५) बमोनजम संस्था ननलम्बनको अवनधभि संस्थाले 

आफ्नो काम कािवाहीमा सधुाि नगिेमा । 

(२) कुनै संस्था वा संस्थाको तफा बाट वा त्यस्तो संस्थानभर दफा २१ को उपदफा 

(१) बमोनजम कसिू वा संगठीत अपिाध गिेको अदालतबाट ठहि भएमा 

त्यस्तो संस्था स्वताः नवघटन भएको मानननेछ ।  

ति त्यस्तो कसिू वा अपिाध भएको नवषयमा सम्बनन्त्धत संस्थाले अनधकाि 

प्राप्त अनधकािीलाई जानकािी नदएमा वा त्यस्तो कसिू वा अपिाध गने 

व्यनक्तलाई मदु्दा दायि हुन ुअनघ सदस्यबाट हटाएमा त्यस्तो संस्था नवघटन हुने 

छैन ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोनजमको कािण उत्पन्त्न भएमा पंनजकानधकािीले पन्त्र 

नदनको समय नदई संस्था नवघटन गनुा नपने कुनै कािण भए त्यसको स्पिीकिण 

पेर्श गना सम्बनन्त्धत संस्थालाई म का नदन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोनजम पेर्श गिेको स्पिीकिण सन्त्तोषजनक ि मनानसव दनेखएमा 

सम्बनन्त्धत संस्थालाई सधुाि गने र्शतामा संस्थालाई आफ्नो उद्देय पिूा गना काम 

गना नदनेछ । 

(५) उपदफा (३) बमोनजम स्पिीकिण पेर्श नगिेमा वा पेर्श गिेको स्पिीकिण 

सन्त्तोषजनक नदनेखएमा पंनजकानधकािीले त्यस्तो संस्था नवघटन गना आदरे्श 

नदनेछ ।  

 (६) यस दफा बमोनजमको संस्था नवघटनको आदरे्शमा नित्त नबझु्ने व्यनक्तले 

स्थानीय पंनजकानधकािीले नदएको आदरे्श उपि सम्बनन्त्धत नजल्ला अदालतमा 

पनुिावेदा गना सक्नेछ ।  

४४. संस्था जवघटनको परिणामाः  

(१) दफा ४३ बमोनजम कुनै संस्था स्वताः नवघटन भएमा वा पंनजकानधकािीले 

त्यस्तो संस्था नवघटन गने आदरे्श नदएमा त्यसिी नवघटन भएमो संस्थाको 

सम्पनत्त स्थानीय तहमा स्वताः हस्तान्त्तिण भएको मानननेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम स्थानीय तहमा हस्तान्त्तिण भएको सम्पनत्तको स्वामीत्व 

एक वषासम्म स्थानीय तहले आफ्नो नाममा िाख्नपुनेछ ि एक वषा पनछ 



25 
 

स्थानीय तहले िाहमेा त्यस्तै प्रकृनतको उद्देय भएको अन्त्य कुनै संस्थालाई 

हस्तान्त्तिण गना वा अन्त्य कुनै कल्याणकािी काममा प्रयोग गना सक्नेछ । 

 

 

परिच्छेद –११ 

कसूि, सिाय तथा िरिवाना 

४५. कसूि तथा सिायाः  

(१) कुनै व्यनक्त वा संस्थाले दहेायको कुनै काम गिेमा यस ऐन बमोनजमको कसिू 

गिेको मानननेछाः 

 (क) यस ऐन बमोनजम संस्था दतााको प्रमाण-पर प्राप्त नगिी कसैले संस्था 

स्थापना गिेमा, सदस्यता नवतिण गिेमा, संस्थाको काम कािवाही संिालन 

गिेमा वा कुनै िकम संकलन गिेमा, 

(ख) दफा २३ बमोनजम अनमुनत-पर प्राप्त नगिी कुनै नवदरे्शी तथा अन्त्तिाानरिय 

गैि सिकािी संस्थाले यस स्थानीय तहमा कायाक्रम परियोजना आदी 

सञ्िालन गिेमा,   

(ग) यस ऐन वमोनजम नवघटन वा ननलम्बन भएको संस्थाले कुनै काम गिेमा, 

(घ) दफा १५ नवपरित नवदरे्शी नागरिकलाई संस्थाको सदस्यता नवतिण गिेमा । 

(२) उपदफा (१) वमोनजमको कसिू गने वा गिाउने व्यनक्तलाई सामानजक संस्था 

ननदरे्शक सनमनतको नसफारिसमा छथि जोिपाटी गाउँ कायापानलकाको 

ननणायानसुाि दहेाय वमोनजम जरिवाना हुनेछ । साथै पनुाः सोही कसिू 

दोहोर् याएमा पटकै नपच्छे दोब्बि जरिवाना हुनेछाः  

(क) उपदफा (१) को खण्ड (क) वा (ग) वमोनजमको कसिू भए पन्त्र हजाि 

रुपैयाँसम्म जरिवाना, 

(ख) उपदफा (१) को खण्ड (ख) वमोनजम कसिू भए पच्िीस हजाि रुपैयाँसम्म 

जरिवाना, 

(ग) उपदफा (१) को खण्ड (घ) वमोनजमको  कसिू भए तीस हजाि रुपैयाँसम्म 

जरिवाना । 

(३) यस दफा वमोनजमको कसिू माननने कुनै काम प्रिनलत काननू वमोनजम पनन 

कसिू माननने िहछे भने त्यस्तो कसिूमा सोही काननू वमोनजम कािवाही गना 

बाधा पगुेको माननने छैन । 
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(४) उपदफा (१) को खण्ड (ख) वमोनजमको कसिू गने नवदरे्शी नागरिकको 

प्रवेर्शाज्ञा िद्द गनाका लानग सम्बनन्त्धत ननकायमा लेनख पठाउन ुपनेछ ।  

 

४६. िरिवाना गना सक्नेाः  

(१) पंनजकानधकािीले दहेायको अवस्थामा सम्बनन्त्धत संस्थालाई पाँि हजाि 

रुपैयाँसम्म जरिवाना गना सक्नेछ । पनुाः सोही कसिु दोहायााएमा पटकै नपच्छे 

दोब्बाि जरिवाना हुनेछ । 

क) दफा १२ नवपरित नवधान लाग ूगिेमा, 

 ख) दफा ३५ को उपदफा (३) नवपरित नेपाल सिकािको अनमुनत प्राप्त नगिी 

िकम प्राप्त गिेमा, 

ग) दफा ३९ बमोनजम सम्पनत्तको लगत निाखमेा, 

घ) दफा २६ बमोनजम ननदरे्शन वा दफा २८ बमोनजमको आिाि संनहता पालना 

नगिेमा, 

ङ) दफा २९ को उपदफा (२) बमोनजम कागजात वा नवविण उपलब्ध 

नगिाएमा, 

ि) यस ऐन बमोनजम संस्थाले गनुा पने कुनै काम नगिेमा वा गना नहुने काम गिेमा 

। 

(२) उपदफा (१) बमोनजम जरिवाना गनुा अनघ पंनजकानधकािीले छथि जोिपाटी 

गाउँपानलकाबाट ननणाय गिाउन ुपने छ । 

 

परिच्छेद - १३ 

जवजवध 

४७. पुिस्काि, सभमान-पर वा प्रसंशा-पर जदन सजकनेाः  

(१) छथि जोिपाटी गाउँपानलकाले ननदरे्शक सनमनतको नसफारिसमा प्रत्येक वषा 

समाज सेवा वा सामानजक संस्थाका िेरमा काम गने व्यनक्त वा सामानजक 

संस्थाहरुमध्ये उत्कृि, असाधािण ि उल्लेखनीय काम गने व्यनक्त वा संस्थालाई 

पिुस्काि, सम्मान-पर वा प्रसंर्शा-पर प्रदान गना सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम प्रदान गरिने पिुस्कािमध्ये एक गाउँपानलका समाजसेवा 

पिुस्काि ि ६ वटा वडा स्तिको समाजसेवा पिुस्काि हुनेछन ्। 
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(३) पिुस्काि तथा सम्मान-पर ि पं्रसर्शा-पर प्रदान गने कयाानवनध, पिुस्कािको िकम, 

छन ट नवनध ि आधाि तथा त्यस सम्बन्त्धी अन्त्य कुिा तोनकए बमोनजम हनेुछ । 

४८. सभपजि हस्तान्त्तिण हुन सक्नेाः 

 यो ऐन प्रािम्भ हुन ु अनघ नै नवघटन भई तत्काल प्रिनलत काननू बमोनजम 

गाउँपानलकामा हस्तान्त्तिण भएको सम्पनत्त यो ऐन प्रािम्भ भएको तीन मनहना 

नभर, गाउँपानलकाले उनित ठहिाएको संस्थालाई प्रदान गना सक्नेछ । 

 ४९. जनयम बनाउनेाः  

यस ऐनको उद्देय कायाान्त्वयन गना छथि जोिपाटी गाउँपानलकाले ननयम बनाउन 

सक्नेछ । 

 ५०. प्रचजलत कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपनेाः  

यस ऐन अन्त्तगात गना नहुने वा गना नसक्ने कुनै काम प्रिनलत काननू बमोनजम 

फ जदािी कसिू माननने िहछे भने त्यस्तो कसिूमा मदु्दा िलाउन यस ऐनले बाधा 

पयुााएको माननने छैन । 

 ५१. खास प्रकृजतको संस्थाको दताा तथा सचंालनाः  

कुनै खास संस्था वा खास नकनसमको संस्थाको दताा, संिालन वा ननयमनका 

सम्बन्त्धमा प्रिनलत काननूमा छुटै व्यवस्था भएकोमा यस ऐनमा जनुसकैु कुिा 

लेनखएको भए तापनन त्यस्तो संस्थाको दताा, संिालन वा ननयमनका 

सम्बन्त्धमा सोही काननू बमोनजम हनेुछ । 

५२. बचाऊ ि लागु नहुनेाः  

(१) प्रिानलत काननू बमोनजम दताा भई कायाित संस्थाले यो ऐन लाग ु भएको 

नमनतको ६ मनहना नभर स्वीकृनत वा सनूिकृत गिी स्वीकृत कायाक्रम सञ्िालन 

गिेकोमा यस ऐन बमोनजम भए गिेको माननन्त्छ ।  

(२) यस ऐनमा उल्लेनखत दफाहरु तथा उपदफाहरु संनवधान, संघीय ऐन तथा 

प्रदरे्श.नं.१ को ऐन को दफा तथा उपदफाहरुसँग बानझएमा बानझएको हदसम्म 

यस ऐनका दफा तथा उपदफाहरु स्वताः नननरकृय हुनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोनजम कुनै संस्था गठुीको रुपमा काया सम्पादन गने गिी दताा 

भएको िहछे भने त्यस्तो संस्थाले यो ऐन प्रािम्भ भएको एक वषा नभर प्रिनलत 

काननू बमोनजम गठुीको रुपमा दताा गिाउन ुपनेछ ।  
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अनुसूची - १ 

(दफा ८  को उपदफा (१) सँग सभबजन्त्धत) 

 

दताा दखाास्तको नमूना 

नमनताः ............../......./...... 

 

श्री पनञ्जकानधकािीज्य,ू 

छथि जोिपाटी गाउँपानलका, 

जोिपाटी, धनकुटा ।  

 

नवषयाः सामाजिक संस्था दर्ाा सम्बन्धमा । 

 

महोदय ्

 प्रस्ततु नवषयमा हामी दहेायका व्यनक्तहरु दहेायका कुिा खोली दहेायको सामानजक 

संस्था दताा गिी पाउँ भनी ननवेदन गदाछ  ँ । उद्देय अनरुुप यस संस्थाले तत्काल गने 

कायाहरुको योजना ि प्रस्तानवत संस्थाको नवननयम दईु प्रनत यसै साथ संलग्न िाखी पेर्श 

गिेका छ  ँ।  

देहायाः 

सामानजक संस्था सम्बन्त्धी नवविणाः 

(क) प्रस्तानवत संस्थाको नामाः  

(ख) ठेगानााः 

(ग)  उद्देयाः 

(घ)  मखु्य कायााः 

(ङ)  कायािेराः 

(ि) दानयत्वाः 

(छ)  सदस्य संख्यााः 

१. मनहला .......... जना । 

२. परुुष .............. जना । 

(ज) संस्थाका पदानधकािीहरुलाई कुनै पनन काननू वा फोजदािी मदु्दा नलागेको ि 

प्रिनलत काननू वमोनजम अयोग्य नठहरिएको स्वघोषणा ।  
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अनुसूची २ 

(दफा १० को उपदफा (२) सँग सभबजन्त्धत) 

 

छथि जोिपाटी गाउँपानलकाको कायाालय । 

 

सामाजिक संस्था दताा प्रमाण-पर 

 

दताा नं. ............... 

छथि  जोिपाटी गाउँपानलकाको सामानजक संस्था ऐन, २०७६ को दफा १० वमोनजम श्री 

.......................................................................... लाई काया सनमनतको दानयत्व 

भएको संस्थामा दताा गिी स्वीकृत नवधान सनहत यो प्रमाण-पर प्रदान गरिएको छ । 

 

वगीकिणाः  

दताा गिेको नमनताः  

 दस्तखताः 

 दताा गने अनधकािीको नामाः 

 कायाालयको छापाः 
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अनुसूची ३ 

(दफा १२ को उपदफा (४) सँग सभबजन्त्धत) 

संस्थाको जवधानमा िहनु पने जवषयहरुाः  

१. प्रस्तावना 

२.नवधानको नाम 

३. नवधान प्रािम्भ हुने नमनत 

४. संस्थाको पिुा नाम ि छोटकािी नाम भए त्यस्तो नाम 

५. संस्थाको उद्देय तथा संस्थाले सम्पादन गने काम 

६. संस्थाको कायािेर 

७. संस्थाको कायाालय िहने ठेगाना 

८. संस्थाका सदस्यको नकनसम ि सदस्यता नवतिण गने कायानवनधगत व्यवस्था 

९. मानाथा सदस्य नदन सनकने भए त्यसको व्यवस्था 

१०. सदस्यको नवविण नकताब 

११. संस्थाको साधािण सभा वा नवरे्शष साधािण सभा 

१२. संस्थाको काया सनमनतको गठन (यस सनमनत गठन गदाा अध्यि वा सनिव मध्ये १ मनहला       

 अननवाया हुन ुपनेछ ।) 

१३. संस्थाको आनथाक स्रोतको नवविण 

१४. संस्थाको र्शाखा खोल्न सनकने भए सोको व्यवस्था 

१५. संस्थाको लेखा, लेखापिीिकको ननयनुक्त ि लेखापिीिण 

१६. संस्थाको नवधान संर्शोधन सम्बन्त्धी व्यवस्था 

१७. संस्थाले कुनै कल्याणकािी परियोजना संिालन वा कायाान्त्वयन गने भए त्यस्तो व्यवस्था  

१८.नवननयमावली बनाउने अनधकाि  

१९. संस्था नवघटन हुन सक्ने अवस्था 

२०. अन्त्य आवयक नवविण (संस्थाको प्रकृनत बमोनजम आवयक व्यवस्था थप गना सनकनेछ ) 

 

प्रमानणकिण नमनताः ............../........./.........  

आज्ञाले 

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

प्रमखु प्रर्शासकीय अनधकृत 

छथि जोिपाटी गाउँपानलका 

 


