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गाउँसभाबाट पा�रत �म�तः २०७७/१०/०७ 

�मािणकरण �मतीः २०७७।१०।०८ 

हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको संस्था दतार् तथा �नयमन सम्बन्धी ऐन, २०७७ 

�स्तावनाः 

हेलम्ब ु गाउँपा�लका क्षे� �भ� सामािजक, धा�मर्क, सा�हित्यक, सांस्कृ�तक, वैज्ञा�नक, शैिक्षक, बौ��क, 

पयार्वरण, खेलकुद, �वकास वा परोपकार� संस्थाहरुको स्थापना तथा दतार् गनर् र कानून बमोिजम दतार् 

भएका संघ संस्थाहरुको लगानी र भ�ूमकालाई �भावकार�, जवाफदेह� र पारदश� बनाउदै गाउँपा�लकाको 

�ाथ�मकताको क्षे�मा काम गन� वातावरण बनाउन स्थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�रच्छेद 

३ को दफा ११ को उप दफा ४ को खण्ड (ठ) बमोिजम कानूनी व्यवस्था गनर् वाञ्छनीय भएकोले 

स्थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बमोिजम हेलम्ब ु

गाउँपा�लकाको गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 
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१. संिक्ष� नाम र �ारम्भः 

(१) यो ऐनको नाम “हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको संस्था दतार् तथा �नयमन सम्बन्धी ऐन, २०७७” 

रहेको छ । 

(२) यो ऐन हेलम्ब ुगाउँ सभाले प�रत गर� स्थानीय राजप�मा �कािशत गरे प�ात लाग ुहनुेछ 

। 

२. प�रभाषा र व्याख्याः �वषय वा �संगले अक� अथर् नलागेमा यस ऐनमाः 

(क) “गाउँसभा” भ�ाले हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको गाउँसभालाई सम्झन ुपदर्छ । 

(ख) “गाउँपा�लका” भ�ाले हेलम्ब ुगाउँपा�लका सम्झन ुपछर् । 

(ग) “कायार्लय” भ�ाले हेलम्ब ुगाउँकायर्पा�लकाको कायार्लय सम्झन ुपछर् । 

(घ) “अध्यक्ष” भ�ाले हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको अध्यक्ष लाई सम्झनपुछर् । 

(ङ) “उपाध्यक्ष” भ�ाले हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको उपाध्यक्षलाई सम्झनपुछर् । 

(च) “स्थानीय अ�धकार�” भ�ाले हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको  �मखु �शासक�य अ�धकृत वा कायार्लयले 

तोकेको व्यि�लाई सम्झन ुपछर् । 

(छ) “संस्था” भ�ाले आ�थर्क, सामािजक, धा�मर्क, सा�हित्यक, सांस्कृ�तक, वैज्ञा�नक, शैिक्षक, बौ��क, 

�वकास, पयार्वरण तथा परोपकार� कायर्हरुको �वकास, �ब�र्न एवं �वस्तार गन� उ�ेश्यले 

स्थापना भएको संघ, संस्था, क्लब, आमा समूह, अध्ययन केन्� आ�द सम्झनपुछर् । 

(ज) “दात ृ �नकाय” भ�ाले सामािजक �वकास कायर्मा �च�लत कानून बमोिजम सहयोग गन� 

��पक्षीय तथा वहपुक्षीय �वकास साझेदारलाई सम्झन ुपदर्छ । 

(झ) “अन्तरार्��य गैर सरकार� संस्था” भ�ाले अन्य रा�मा दतार् भई �च�लत कानून बमोिजम 

अनमु�त �लई काम गन� संस्थालाई सम्झनपुदर्छ । 

(ञ) “कायर् स�म�त” भ�ाले संस्थाको �वधान अनसुार गठन भएको �वन्ध स�म�त वा कायर् स�म�तलाई 

सम्झनपुछर् । 

(ट) “�वधान” भ�ाले संस्थाको �वधानलाई सम्झनपुन�छ । 

(ठ) “तो�कएको” वा “तो�कए बमोिजम” भ�ाले यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयमावल�मा तो�कएको 

वा तो�कए बमोिजम सम्झन ुपछर् । 

३. दतार् नगर� संस्था खोल्न नहनुेः (१) यस ऐन बमोिजम हेलम्ब ुगाउँपा�लकामा दतार् नगर� कसैले 

प�न संस्था स्थापना र स�ालन गनर् पाइने छैन । 
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(२) �च�लत नेपाल कानून बमोिजम अन्य� संस्था स्थापना गर� गाउँपा�लकाको क्षे� �भ� 

शाखा �वस्तार गदार् वा कायर्क्षे� बनाउदा गाउँपा�लकाको पूवर् स्वीकृ�त �लन ुपन�छ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम स्वीकृ�त न�लने संस्थाहरुलाई काम गनर् रोक लगाई कानून 

बमोिजम कारवाह� गनर् स�कनेछ । 

४. संस्थाको दतार् तथा स�ालन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यो ऐन बमोिजम संस्था दतार् गनर् चाहने कुनै 

सात जना वा सो भन्दा बढ� व्यि�हरुले संस्था सम्बन्धी देहायको �ववरण खलुाई अनसचुी-१ 

बमोिजम तो�कएको अ�धकृत समक्ष �नवेदन �दन ुपन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम �नवेदन साथ देहायको कागजातहरु संलग्न भएको हनु ुपन�छ । 

(क) सम्बिन्धत वडा कायार्लयको �सफा�रस प�, 

(ख) पदा�धकार�को नेपाल� नाग�रकताको �माण प�को ��त�ल�प, 

(ग) संस्थाको �मािणत �वधान (दईु ��त) 

(घ) तो�कए बमोिजमको अन्य �ववरण। 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको �नवेदन �ा� भएप�छ स्थानीय अ�धकार�ले आवश्यक 

छान�वन गर� संस्था दतार् गनर् उिचत ठानेमा संस्था दतार् गर� अनसूुची-२ बमोिजम दतार् �माणप� 

�दनेछ । 

(४) �च�लत कानून बमोिजम अन्य �नकायमा दतार् भै स्थापना र संचालनमा रहेका संस्थाहरु 

यस ऐन बमोिजम दतार्/सूिचकरण हनु सा�वक दतार् �माणप� संलग्न राखी �नवेदन �दनपुन�छ । 

संस्थाको नामबाट कानूनले ��तबन्ध लगाएको कायर् गनर् पाइने छैन । 

(५) यस दफा बमोिजम कुनै संस्था दतार् नगन� गर� �नणर्य भएमा कारण खलुाई सोको 

�लिखत जानकार� �नवेदकलाई १५ �दन �भ� �दन ुपन�छ ।   

(६) उपदफा (५) बमोिजमको �नणर्य उपर िच� नबझेुमा �नवेदकले जानकार� पाएको 

�म�तले ३५ �दन �भ� न्या�यक स�म�त समक्ष �नवेदन �दन सक्नेछ । 

५. संग�ठत संस्था मा�ननेः (१) यस ऐन अन्तगर्त दतार् भएको �त्येक संस्था अ�विच्छ� उ�रा�धकारवाला 

स्वशा�सत ग�ठत संस्था हनुेछ । सो संस्थाको सबै कामको �न�म� आफ्नो एउटा छु�ै छाप हनुेछ 

। 

(२) संस्थाले व्यि� सरह चलअचल सम्पि� �ा� गनर्, उपभोग गनर् र बेच�वखन गनर् सक्नेछ 

। 



4 
 

(३) संस्थाले व्यि� सरह आफ्नो नामबाट ना�लस उजूर गनर् सक्नेछ साथै संस्थाको नाममा 

प�न ना�लस उजूर लाग्नेछ । 

६. संस्थासँग सहकायर्सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) गाउँपा�लकाले तोकेको वा स्वीकृत गरेको कुनै योजना 

तथा कायर्�म कायार्न्वयन गनर् �च�लत कानूनको अधीनमा रह� संस्थाहरुसंग सहकायर् गनर् स�कनेछ 

।  

(२) सहकायर् सम्बन्धी �व�ध ���या र शतर् तो�कए बमोिजम हनुेछ । 

७. संस्थाको सम्पि�ः (१) संस्थाले व्यि� सरह चल अचल सम्पि� रा�सक्नेछ । 

(२) संस्थाको सदस्य वा कमर्चार� वा कसैले संस्थाको �वधान �वप�रत संस्थाको कुनै सम्पि� 

दरुुपयोग गरेमा वा कब्जा गरेमा वा रो�ा राखेमा संस्थाले त्यस्तो सम्पि� दरुुपयोग गन� वा कब्जा 

वा रो�ा रा� ेसंस्था वा व्यि�बाट �फतार् �लन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम सम्पि� �फतार् गनर् गराउन �मखु �शासक�य अ�धकृतले आदेश 

�दन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोिजम संस्थाको सम्पि� �फतार् गन� गर� �मखु �शासक�य अ�धकृतले 

गरेको कारवाह� उपर िच� नबझु्ने व्यि� वा संस्थाले सम्बिन्धत �नकायमा उजरु� गनर् सक्नेछ । 

(५) संस्थाको सदस्य वा कमर्चार� वा कसैले संस्थाको कुनै सम्पि� वा �लखत वा ��त�ा 

�वरु� कुन ैगैर कानूनी कायर् गरेमा संस्था, संस्थाको कुनै सदस्य वा तो�कएको अ�धकृतले �च�लत 

कानून बमोिजम म�ुाको कारवाह� चलाउन सक्नेछ । 

८. संस्था गाभ्ने गा�भने वा उ�शे्यमा हेरफेरः (१) संस्थाको उ�ेश्यहरुमा हेरफेर गनर् आवश्यक 

देिखएमा वा संस्थामा कुनै अक� संस्थालाई गाभ्न वा अक� संस्थासंग गा�भन उिचत देखेमा 

कायर्स�म�तले तत ्सम्बन्धी �स्ताव तयार गर� सो �स्ताव उपर छलफल गनर् संस्थाको �वधान 

बमोिजम साधारण सभा बोलाउन ुपन�छ । 

(२) साधारण सभा सञ् चालनका ला�ग आवश्यक गणपरुक उपिस्थत सदस्य संख्याको वहमुत 

सदस्यहरुले �स्तावमा समथर्न जनाएमा सो �स्ताव साधारण सभाबाट पा�रत भएको मा�ननेछ ।  

तर सो �स्ताव लाग ुगनर् तो�कएको अ�धकृतको पूवर् स्वीकृ�त �लन ुपन�छ । 

९. न�वकरण, खरेजी तथा शलु्कः (१) ऐन बमोिजम दतार् भएका संस्थाहरुले �त्येक आ.व. समा� 

भएको �म�तले चार (४) म�हना �भ� न�वकरण गर� सक्न ुपन�छ। 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम न�वकरण गनर् देहायको कागजातहरु स�हत �नवेदन पेश गनुर् पन�छ 

। 



5 
 

क. स�म�तको �नणर्यको ��त�ल�प, 

ख. स्थायी लेखा नम्बरको ��त�ल�प,  

ग. लेखा प�रक्षणको ��तवेदन,  

घ. समाज कल्याण प�रषद् को आब�ता �माण-प�को ��त�ल�प । 

(३) यस दफा बमोिजम लगातार तीन वषर् सम्म संस्था न�वकरण नगरेमा स्वतः खारेज हनुेछ 

।  

(४) ऐन बमोिजम दतार् हनुे संस्थाको दतार् शलु्क तथा न�वकरण शलु्क हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको 

आ�थर्क ऐनमा तो�कए बमोिजम हनुेछ । 

(५) उपदफा (१) को समयाव�ध �भ� न�वकरण नगन� संस्थालाई न�वकरण शलु्क बराबरको 

थप दस्तरु ज�रवाना गर� न�वकरण गनर् सक्नेछ ।   

१०. �हसाबको �ववरण पेश गनुर् पन�ः कायर् स�म�तले आफ्नो संस्थाको कामको �ग�त, �हसाबको �ववरण 

र लेखापर�क्षकको ��तवेदन �त्येक वषर् गाउँपा�लका समक्ष पेश गनुर् पन�छ । 

११. �हसाब जाचँ गन�ः (१) �मखु �शासक�य अ�धकृतले आवश्यक देखेमा संस्थाको �हसाब आफुले 

खटाएको वा �नय�ु गरेको कुनै कमर्चार��ारा जाँच गनर् गराउन सक्नेछ । 

(२) �हसाबजाँच गन� अ�धकृतले मागेको �ववरण तथा कागजप�हरु वा सोधेको ��को समयमा 

जवाफ �दन ु�त्येक संस्थाको पदा�धकार�, सदस्य र कमर्चार�को कतर्व्य हनुेछ । 

(३) �हसाब जाँच गन� अ�धकृतले �मखु �शासक�य अ�धकृतले तो�क�दएको म्याद �भ� 

�हसाबजाँचको ��तवेदन �मखु �शासक�य अ�धकृत समक्ष पेस गनुर् पन� छ र सो ��तवेदनको 

आधारमा संस्थाको कुनै सम्पि� सो संस्थाको कुन ैपदा�धकार�, सदस्य वा कमर्चार�ले �हना�मना 

गरेको, नोक्सान गरेको वा दरुुपयोग गरेको छ भ�े �मखु �शासक�य अ�धकृतलाई लागेमा �नजले 

त्यस्तो पदा�धकार�, सदस्य वा कमर्चार�बाट सो हानी नोक्सानी भएको रकम वा िजन्सी असलु गनर् 

�च�लत कानून बमोिजम कारवाह� चलाउन सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजम कारवाह� अन्य �च�लत कानूनले सजाय समेत हनुे अपराध भएकोमा 

अन्य �च�लत कानून बमोिजम �नज उपर म�ुा चलाउन बाधा पन� छैन । 

१२. �नद�शन �दनेः गाउँपा�लकाले संस्थालाई आवश्यक �नद�शन �दन सक्नेछ र त्यस्तो �नद�शन पालना 

गनुर् सम्बिन्धत संस्थाको कतर्व्य हनुेछ । 



6 
 

१३. दण्ड र सजायः (१) ऐनको दफा ३ बमोिजम दतार् नगराई संस्था स्थापना वा स�ालन गरेमा 

त्यस्ता संस्थाका कायर् स�म�तका सदस्यहरुलाई �मखु �शासक�य अ�धकृतले जनह� ५ (पाँच) सय 

रुपैयाँ सम्म जर�वाना गनर् सक्ने छ । 

(२) दफा ९ बमोिजमको �ववरण पेश नगरेमा कायर् स�म�तका सदस्यहरुलाई �मखु �शासक�य 

अ�धकृतले जनह� दईु (२) सय रुपैयाँ सम्म ज�रवाना गनर् सक्नेछ । 

तर कुनै सदस्यले दफा ९ उल्लंघन हनु न�दन सकभर �य� गरेको �थयो भ�े �मखु �शासक�य 

अ�धकृतलाई लागेमा �नजलाई सजाय �मन्हा �दन सक्नेछ । 

(३) दफा १० को उपदफा (३) बमोिजम �हसाबजाँच गनर् सम्बिन्धत अ�धकृतले मागेको 

�ववरण तथा कागजप�हरु वा सोधेको ��को जवाफ न�दने सम्बिन्धत पदा�धकार�, सदस्य वा 

कमर्चार�लाई �मखु �शासक�य अ�धकृतले पाँचसय रुपैयाँ सम्म ज�रवाना गनर् सक्नेछ । 

(४) दफा ८ बमोिजम �मखु �शासक�य अ�धकृतको पूवर् स्वीकृ�त न�लई संस्थाको उ�ेश्यमा 

हेरफेर गरेमा वा अक� संस्थासँग गाभ्ने गा�भने गरेमा वा संस्थाले आफ्नो उ�ेश्यको ��तकूल हनु े

गर� कामकारवाह� गरेमा वा गाउँपा�लकाले �दएको �नद�शन पालना नगरेमा �मखु �शासक�य 

अ�धकृतले त्यस्तो संस्थाको दतार् �नलम्वन वा खारेज गनर् सक्नेछ । 

१४. पनुरावेदनः �मखु �शासक�य अ�धकृतले गरेको अिन्तम �नणर्य उपर ३५ �दन �भ� सम्बिन्धत 

िजल्ला अदालतमा पनुरावेदन लाग्ने छ । 

१५. संस्थाको �वघटन र त्यसको प�रणामः (१) संस्थाको �वधान बमोिजम कायर् स�ालन गनर् नसक� 

वा अन्य कुनै कारणवस संस्था �वघटन भएमा त्यस्तो संस्थाको सम्पूणर् जायजेथा गाउँपा�लकाको 

हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम �वघटन भएको संस्थाको दा�यत्वको हकमा सो संस्थाको जायजेथाले 

खामेसम्म त्यस्तो दा�यत्व गाउँपा�लकाले व्यहोन�छ ।  

तर संस्थाको जायजेथाले नखाम्ने अन्य दा�यत्व गाउँपा�लकाले व्यहोन� छैन । 

१६. अन्तरार्��य गैर सरकार� संस्था सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कुनै प�न अन्तरार्��य गैर सरकार� 

संस्थाले �च�लत कानून बमोिजम हेलम्ब ु गाउँपा�लकाको क्षे��भ� कायर् गदार् हेलम्ब ु 

गाउँपा�लकाबाट पूवर् स्वीकृ�त �लनपुन�छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम स्वीकृ�त �लन अन्तरार्��य गैर सरकार� संस्थाले कायार्लय समक्ष 

आफ्नो पूणर् कायर्योजना स�हत �नवेदन पेश गनुर् पन�छ । 
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(३) उपदफा (२) बमोिजमको �नवेदन �ा� भएप�छ स्थानीय अ�धकार�ले आवश्यक छान�वन 

गर� स्वीकृ�त �दन उिचत ठानेमा स्वीकृ�त �दन सक्नछे।  

१७. अन्य नेपाल ऐन बमोिजम दतार् वा स्थापना गनुर्पन�ः यस ऐन बमोिजम दतार् भएको संस्था �च�लत 

नेपाल कानून बमोिजम अन्य� दतार् र इजाजत �लई स�ालन गनुर् पन� रहेछ भने यस ऐन बमोिजम 

दतार् भएको संस्थाले सो ऐन बमोिजम दतार् गर� स्वीकृ�त �लएर मा� स्थापना वा संचालन गनुर्पन�छ 

। 

१८. �नयम बनाउने अ�धकारः यस ऐनको उ�ेश्य कायार्न्वयन गनर् गाउँ कायर्पा�लकाले �नयम बनाउन 

सक्नेछ । 

१९. खारेजी र बचाउः (१) संस्था दतार्, नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्थापन अन्य �च�लत कानूनमा 

व्यवस्था भएकोमा बाहेक यसै ऐन बमोिजम भए गरेको मा�ननेछ । 

(२) यस ऐनमा भएको कुनै व्यवस्था �च�लत संघीय र �देश कानून सँग बािझने भएमा 

बािझएको हदसम्म अमान्य हनुेछ ।
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अनसूुची-१ 

(दफा ४ को दफा (१) सँग सम्बिन्धत) 

संस्था दतार् �नवेदनको ढाँचा 
 

�म�तः 

�ी �मखु �शासक�य अ�धकृत ज्यू  

हेलम्ब ुगाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय 

हेलम्ब,ु �सन्धपुाल्चोक । 

 हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको संस्था दतार् तथा �नयमन सम्बन्धी ऐन,२०७७ को 

दफा ४ बमोिजम देहायको �ववरणहरु समेत खलुाई यो दरखास्त पेश गरेको छु । 

१. संस्थाको पूरा नाम र ठेगानाः 

२. उ�ेश्यहरुः 

क. 
ख. 
ग. 
ङ. 
च. 

३. संस्थाको कायर्क्षे� र �वषयः 

क.  

ख. 

ग. 

घ. 

४. स�म�तका सदस्यहरुको नाम, ठेगाना र तीनपसु्ते �ववरणः 

�.स. नाम थर स्थायी ठेगाना बाबकुो नाम थर बाजेको नाम थर ना.�.�.नं. 
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५. �ोत साधन सम्बन्धी �ववरणः 

क.  

ख. 

ग. 

घ. 

ङ. 

८. अन्य �ववरणहरुः 
 
 

मा�थ उल्लेिखत व्यहोरा ठ�क साँचो हो झ�ुा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बझुाउँला । 

        दरखास्तवालाको 

        सह�ः 

        नामः 

        पदः 

        ठेगानाः
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अनसूुची-१ 

(दफा ४ को दफा (३) सँग सम्बिन्धत) 

संस्था दतार् �माणप�को ढाँचा 
 

स्थानीय सरकार 

हेलम्ब ुगाउँपा�लका 

गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय 

हेलम्ब,ु �सन्धपुाल्चोक 

बागमती �देश, नेपाल  

  दतार् �म�तः 

   दतार् नं.  

संस्था दतार् �माण प� 

 

हेलम्ब ुगाउँपा�लका वडा नं ..., ......... मा स्था�पत ............................................................. 

लाई हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको संस्था दतार् तथा �नयमन सम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा  ४ को उपदफा  (३) 

बमोिजम  २०.... साल ............ म�हना ..... गतेमा  दतार् गर�  यो �माण प� �दइएको छ । 

स्थानीय अ�धकार�को 

सह�ः ..................... 

परुा नामः ..................... 

दजार्ः ..................... 
 

Local Government 
Helambu Rural Municipality 

Office of Rural Municipal Executive  
Helambu, Sindhupalchowk 
Bagmati Province, Nepal 

 
Registration Date: 
Registration Number: 

Certification of Registration  
 

This Certification of Registration has been issued to ……………………………………………………... 
of Helambu Rural Municipality, Ward No. ……, ………… on………………………… (A.D.) pursuant to 
Section 4 Sub-section (3) of Helambu Rural Municipality’s Organization Registration and 
Regulation Act, 2021.     

Local Authority’s 
                                                                                                       Signature: 

        Full Name: 
    Designation:  
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न�वकरणः  

कायार्लयको छाप न�वकरण गरेको 
�म�त 

 

न�वकरण बहाल 
रहाने अव�ध 

न�वकरण दस्तरु, 
र�सद नं.=  

न�वकरण गन� 
अ�धकार�को दस्तखत 
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आज्ञाले  

भीमराज कोइराला 
�मखु �शासक�य अ�धकृत 

मूल्य रु. १०।- मा� 
 
 


