
1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बारपाक सलुिकोट गाउँपालिका 
स्थानीय राजपत्र 

खण्डः ४ संखयाः १ लिलि २०७७/११०१ 

भाग-१ 

बारपाक सलुिकोट गाउँपालिका 
गोरखा 

बारपाक सलुिकोट गाउँपालिका संस्था दिाा ऐन‚ २०७७ 



2 

 

बारपाक सलुिकोट गाउँपालिका 
गाउँ कायापालिकाको कायाािय िाकुकोट‚ गोरखा । 

 

गाउँसभाबाट पाररि लिलिः २०७७/१०/२१ 

प्रिाणिकरि लिलिः २०७७/११/०१ 

 

बारपाक सलुिकोट गाउँपालिका संस्था दिाा ऐन, २०७७ 

 

प्रस्िावनाः 
सािाणजक‚ धालिाक‚ साहिणययक‚ साँस्कृलिक‚ वैज्ञालनक‚ शैणिक‚ खेिकुद‚ आलथाक‚ व्यवसाहयक िथा परोपकारी 

संस्थािरुको स्थापना िथा दिाा गने सम्बन्धिा व्यवस्था गना वाञ्छनीय भएकोिे नेपािको संहवधानको धारा २२६ र 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन‚ २०७४ को दफा १०२ िे ददएको अलधकार प्रयोग गरी आठौं गाउँ सभािे यो ऐन जारी 
गररएको छ । 

 

१. संणिप्त नाि र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाि "बारपाक सलुिकोट गाउँपालिका संस्था दिाा ऐन‚ २०७७" रिेको  

छ । 

(२) यो ऐन अध्यििे प्रिाणिकरि गरेको लिलिबाट िागू िनुेछ । 

(३) यो ऐन बारपाक सलुिकोट गाउँपालिका िेत्रलभत्र िागू िनुेछ । 

२. पररभाषाः हवषय वा प्रसंगिे अको अथा निागेिा यस ऐनिा 
 (क) "गाउँपालिका" भन्नािे बारपाक सलुिकोट गाउँपालिका सम्झनपुछा । 

 (ख) "कायापालिका" भन्नािे बारपाक सलुिकोट गाउँकायापालिका सम्झनपुछा । 

 (ग) "वडा सलिलि" भन्नािे बारपाक सलुिकोट गाउँपालिकाको वडा सलिलि सम्झनपुछा । 

 (घ) "अध्यि" भन्नािे बारपाक सलुिकोट गाउँपालिकाको अध्यििाई सम्झनपुछा । 

 (ङ) "उपाध्यि" भन्नािे बारपाक सलुिकोट गाउँपालिकाको उपाध्यििाई सम्झनपुछा । 

 (च) "वडा अध्यि" भन्नािे बारपाक सलुिकोट गाउँपालिकाको वडा अध्यििाई सम्झनपुछा । 

(छ) "प्रिखु प्रशासकीय अलधकृि" भन्नािे बारपाक सलुिकोट गाउँपालिका गाउँकायापालिकाको प्रिखु प्रशासकीय 
अलधकृििाई सम्झनपुछा । 

(ज) "सदस्य" भन्नािे बारपाक सलुिकोट गाउँपालिका गाउँकायापालिकाको सदस्य सम्झनपुछा र सो शब्दिे 
कायापालिकाको अध्यि उपाध्यि िथा वडा अध्यि सिेििाई जनाउँछ ।  

(झ) "सभा" भन्नािे गाउँ सभािाई सम्झनपुछा । 

(ञ) "ऐन" भन्नािे स्थानीय सरकार ऐन‚ २०७४ िाई सम्झनपुछा । 

(ट) "िन्त्रािय" भन्नािे स्थानीय िििरुिे संघीय सरकार वा प्रदेश सरकार सिि सम्पका  गना िोहकएको 
िन्त्रािय सम्झनपुछा । 
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(ठ) "संस्था" भन्नािे सािाणजक‚ धालिाक‚ साहिणययक‚ साँस्कृलिक‚ वैज्ञालनक‚ शैणिक‚ बौहिक‚ सैिाणन्िक‚ खेिकुद‚ 
शारीररक‚ आलथाक‚ व्यावसाहयक िथा परोपकारी कायािरुको हवकास एवं हवस्िार गने उदेश्यिे स्थापना भएको गैर 
नाफाििुक संघ संस्था‚ क्िब‚ ििडि‚ पररषद‚ अध्ययन केन्र आदद सम्झनपुछा । 

(ड) "स्थानीय अलधकारी" भन्नािे गाउँपालिकाको प्रिखु प्रशासकीय अलधकृििाई सम्झनपुछा । 

(ढ) "प्रबन्ध सलिलि" भन्नािे संस्थाको हवधान अनसुार गठन भएको प्रबन्ध (िदथा सलिलि) सलिलि सम्झनपुछा । 

(ि) "िोहकएको वा िोहकए बिोणजि" भन्नािे यस ऐन अन्िगाि बनकेो लनयि/कायाहवलधिा िोहकएको वा िोहकए 
बिोणजि सम्झनपुछा । 

३. दिाा नगरी संस्था खोल्न निनुःे (१) यस ऐन बिोणजि दिाा नगरी कसैिे पलन संस्था स्थापना िथा सञ्चािन गना 
िदैुन । 

४. संस्थाको दिााः (१) संस्था स्थापना गना चािन े कुनै साि जना वा सो भन्दा बढी व्यणििरुिे संस्था सम्बन्धी 
देिायको हववरि खिुाई संस्थाको हवधानको एक प्रलि र िोहकएको दस्िरु सहिि स्थानीय अलधकारी सिि लनवेदन 
ददन ुपनेछः 

  (क) संस्थाको नाि‚ 
  (ख) उिेश्यिरु‚ 
  (ग) प्रबन्ध सलिलिका सदस्यिरुको नाि‚ ठेगाना र पेशा‚ 
  (घ) आलथाक श्रोि‚ 
  (ङ) कायााियको ठेगाना‚ 
  (च) कायािते्र । 

 (२) उपदफा (१) बिोणजिको लनवेदन प्राप्त भएपलछ स्थानीय अलधकारीिे आवश्यक जाँचबझु गरी संस्था दिाा गना 
उणचि ठानेिा संस्था दिाा गरी प्रिाि-पत्र ददनेछ । 

 (३) स्थानीय अलधकारीिे कुनै संस्था दिाा नगने लनिाय गरेिा ययसको सूचना लनवेदकिाई ददन ुपनेछ र लनवेदकिे 
सूचना प्राप्त गरेको लिलििे पन्र ददनलभत्र ययस्िो लनिाय उपर गाउँपालिका अध्यि सिि उजरु गना सक्नछे । 

 (४) उपदफा (३) बिोणजिको उजरु प्राप्त भएपलछ गाउँपालिका अध्यििे आवश्यक जाँचबझु गरी ययस्िो संस्था 
दिाा गना िनालसव ठिराएिा सो संस्था दिाा गने स्थानीय अलधकारीिाई आदेश ददन सक्नेछ र ययस्िो आदेश 
भएपलछ स्थानीय अलधकारीिे संस्था दिाा गररददन ुपनेछ । 

 (५) यस दफा अन्िगाि ददइने प्रिाि-पत्रको ढाँचा‚ अवलध‚ नवीकरि र नवीकरि दस्िरु िोहकए बिोणजि िनुछे 
। 

५. संगदठि संस्था िालननःे (१) यस ऐन अन्िगाि दिाा भएको प्रययेक संस्था अहवलछन्न उत्तरालधकारवािा स्वशालसि र 
संगदठि संस्था िनुेछ । सो संस्थाको सवै कािको लनलित्त आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप िनुेछ । 

 (२) संस्थािे व्यणि सरि चि अचि सम्पणत्त प्राप्त गना‚ उपयोग गना र वेचलबखन गना सक्नेछ । 

 (३) संस्थािे व्यणि सरि आफ्नो नािबाट नालिस उजरु गना सक्नछे र सो उपर पलन सोहि नािबाट नालिस 
उजरु िाग्नेछ । 
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६. संस्थाको सम्पणत्तः (१) संस्थाको सदस्य वा किाचारी िगायि कुनै व्यणििे संघसंस्थाको हवधान हवरुि संस्थाको 
कुनै सम्पणत्त दरुुपयोग गरेिा‚ कब्जा गरेिा वा रोक्का राखेिा स्थानीय अलधकारीिे ययस्िो सम्पणत्त दरुुपयोग गने‚ 
कब्जा गने वा रोक्का राख्नबेाट हफिाा लिई संघसंस्थािाई बझुाई ददन सक्नछे । 

 (२) उपदफा (१) बिोणजिको संस्थाको सम्पणत्त हफिाा गने गरी स्थानीय अलधकारीिे गरेको कारवािी णचत्त नबझु्न े
व्यणििे णजल्िा अदािििा पनुरावेदन ददन सक्नेछ । 

 (३) संस्थाको सदस्य वा किाचारी िगायि कुनै व्यणििे संघसंस्थाको कुनै सम्पणत्त वा लिणखि वा प्रलिष्ठा हवरुि 
कुनै अपराध वा हवराि गरेिा संस्था‚ संस्थाको कुनै सदस्य वा स्थानीय अलधकारीिे प्रचलिि कानून बिोणजि 
ििुाको कारवािी चिाउन सक्नेछ । 

७. अणघ दिाा नभई स्थापना भएका संस्थािे दिाा गनेः यो ऐन प्रारम्भ िनुभुन्दा अणघ ियकाि प्रचलिि कानून बिोणजि 
दिाा नभई स्थापना भई रिेका संस्थािे पलन यो कानून प्रारम्भ भएको लिलििे िीन िहिना लभत्र यो ऐन बिोणजि 
दिाा गराउन ुपनेछ । 

८. संस्थाको उिेश्यिरुिा िेरफेरः (१) संस्थाको उिेश्यिरुिा िेरफेर गना आवश्यक देखेिा वा सो संस्थािाई कुनै 
अको संस्थािा गाभ्न उणचि देखेिा सो संस्थाको प्रबन्ध सलिलििे िय  सम्बन्धी प्रस्िाव ियार गरी सो प्रस्िाव उपर 
छिफि गना संस्थाको हवधान बिोणजि साधारि सभा बोिाउन ुपनेछ । 

 (२) साधारि सभािा उपणस्थि भएका जम्िा सदस्य संखयाको दईु लििाई सदस्यिरुिे प्रस्िाविा सिथान जनाएिा 
सो प्रस्िाव साधारि सभाबाट पाररि भएको िालननेछ । सो प्रस्िाव िागू गना स्थानीय अलधकारीको पूवा स्वीकृिी 
लिन ुपनेछ । 

 (३) उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरा उल्िेख गरीएको भएिा पलन लिन आलथाक वषा सम्ि पलन नवीकरि नभई 
स्विः खारेज िनुेछ । 

 (४) उपदफा (३) बिोणजि खारेजी भएको संस्था पनुः नवीकरि गना खारेज भएको लिलििे िीस ददनलभत्र उणचि 
कारि सहिि लनवेदन ददएिा कायापालिकाको लनिाय बिोणजि िनुेछ । 

९. हिसाब जाचँ गनेः (१) प्रबन्ध सलिलििे आफ्नो संस्थाको हिसाब हववरि िान्यिा प्राप्त परीिकको प्रलिवेदन सहिि 
प्रययेक वषाको आणिन िहिना लभत्र पेश गनुापनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोणजिको प्रलिवेदन पेश नगने संघ संस्थािाई िोके बिोणजिको जरीवाना गरेर िात्र 
नवीकरि गररनेछ । 

१0. हिसाब जाचँ गनेः (१) स्थानीय अलधकारीिे आवश्यक देखेिा संस्थाको हिसाब आफूिे लनयिु गरेको कुनै 
अलधकृििारा जाँच गराउन सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोणजि हिसाब जाँच गराए वापि स्थानीय अलधकारीिे हिसाब जाँचबाट देणखन आएको 
संस्थाको िौज्दाि रकिको सयकडा िीन प्रलिशििा नबढाई आफूिे लनधााररि गरेको दस्िरु असिु गरी लिन 
सक्नेछ । 

 (३) हिसाब जाँच गने अलधकृििे िागेको हववरि िथा कागजपत्रिरु वा सोधेको प्रश्नको जवाफ ददन ु संस्थाको 
पदालधकारी‚ सदस्य र किाचारीको किाव्य िनुेछ । 
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 (४) हिसाब जाँच गने अलधकारीिे स्थानीय अलधकारीिे िोहकददएको म्याद लभत्र हिसाब जाँचको प्रलिवेदन स्थानीय 
अलधकारी सिि पेश गनुापनेछ र सो प्रलिवेदनको आधारिा संस्थाको कुनै सम्पणत्त सो संस्थाका कुनै पदालधकारी‚ 
सदस्य वा किाचारीिे हिनालिना गरेको‚ नोक्सान गरेको वा दरुुपयोग गरेको छ भने्न स्थानीय अलधकारीिाई िागेिा 
लनजिे ययस्िो पदालधकारी‚ सदस्य वा किाचारीबाट सो िानी नोक्सानी असिु गना प्रचलिि कानून बिोणजि 
कारवािी चिाउन सक्नछे । 

 िर प्रचलिि कानूनिे सजाय सिेि िनु ेअपराध भएकोिा प्रचलिि कानून बिोणजि ििुा चिाउन िगाउनेछ । 

११. लनदेशन ददनःे गाउँ कायापालिकाको कायााियिे संस्थािाई आवश्यक लनदेशन ददन सक्नेछ र ययस्िो लनदेशनको 
पािना गनुा सम्बणन्धि संस्थाको किाव्य िनुछे । 

१२. दण्ड सजायः (१) दफा ३ बिोणजि दिाा नगराई संस्था स्थापना गरेिा वा दफा ७ बिोणजि दिाा नगरी संस्था 
सञ्चािन गरेिा ययस्िो संस्थाका प्रबन्ध सलिलिका सदस्यिरुिाई स्थानीय अलधकारीिे जनिी दईु िजार देणख दश 
िजार रुपैँया सम्ि जरीवाना गना सक्नेछ । 

 (२) दफा ९ बिोणजि हिसाबको हववरि नपठाएिा प्रबन्ध सलिलिका सदस्यिरुिाई स्थानीय अलधकारीिे जनिी 
पाँच सय देणख पाँच िजारसम्ि जरीवाना गना सक्नेछ । 

 िर कुनै सदस्यिे दफा ९ उल्िघंन िनु नददन सकभर प्रयत्न गरेको लथयो भने्न सन्िोष िनुे प्रिाि पेश गना सकेिा 
लनजिाई सजाय गररने छैन । 

 (३) दफा १० को उपदफा (३) बिोणजि हिसाब जाँच गने सम्बणन्धि अलधकृििे िागेको हववरि िथा 
कागजापत्रिरु वा सोधेको प्रश्नको जवाफ नददने सम्बणन्धि पदालधकारी‚ सदस्य वा किाचारीिाई स्थानीय 
अलधकारीिे पाँच सय देणख पाँच िजारसम्ि जरीवाना गना सक्नेछ । 

 (४) दफा ८ बिोणजि स्थानीय अलधकारीको स्वीकृिी नलिई संस्थाको उिेश्य िेरफेर गरेिा वा अको संस्थालसि 
गाभेिा वा संस्थािे आफ्नो उिेश्य प्रलिकुि िनुेगरी काि कारवािी गरेिा वा गाउँपालिकािे ददएको लनदेशन 
पािना नगरेिा स्थानीय अलधकारीिे ययस्िो संस्थाको दिाा लनिम्वन गना वा खारेज गना सक्नेछ । 

१३. पनुरावेदनः दफा १२ बिोणजि स्थानीय अलधकारीिे गरेको लनिाय उपर पैत्तीस ददनलभत्र कायापालिकािा पनुरावेदन 
िाग्नेछ । 

१४. संस्थाको हवघटन र ययसको पररिािः (१) संस्थाको हवधान बिोणजि काया सञ्चािन गना नसकी वा अन्य कुनै 
कारिवश संस्था हवघटन भएिा ययस्िो संस्थाको दाहययव बािेकका जायजेथा गाउँपालिकािा सनेछ । 

१५. लनयि बनाउन े अलधकारः यस ऐनको उिेश्य कायाान्वयन गना गाउँ कायाापलिकािे लनयि‚ काया हवलध बनाउन 
सक्नेछ । 

१६. अन्य नपेाि ऐन बिोणजि दिाा वा स्थापना गनुापनेः कुनै संस्थाको दिाा वा स्थापना गने सम्बन्धिा अको नेपाि 
ऐनिा छुटै्ट व्यवस्था भएकोिा यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेणखएको भएिापलन ययस्िो संस्था सोिी ऐन 
बिोणजि दिाा वा स्थापना गनुा पनेछ । 
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१७. खारेजी र बचाउः (१) संस्था रणजषे्ट्रशन ऐन‚ २०१६ िगायि नेपाि सरकारिारा संस्था दिाा ऐन २०३४ अनसुार 
दिाा गरी यस गाउँपालिकाको भौगोलिक िेत्र कायािेत्र रहि सञ्चािनिा रिेका संस्था यस ऐन अन्िगाि दिाा भए 
सरि िालननछे । 

 (२) यस ऐनिा िालथ उल्िेख गररएका व्यवस्था संघीय कानून र प्रदेणशक कानून सँग बाणझएको खण्डिा 
बाणझएको िद सम्ि स्वि लनष्कृय िनुछे । 

  


