
 

 

 

 

 

 

रूपा गाउँपालिका 
कास्की जिल्िा, गण्डकी प्रदेश, नपेाि 

रूपा गाउँपालिका रािपत्र 

गाउँ कार्यपालिकाद्वारा प्रकाजशत 
खण्डः  ४   संखर्ाः  ६      लिलतः २०७७/०३/१४ 

 

भाग – १ 

 

रूपा गाउँपालिका कास्कीको संस्था दताय तथा नविकरण 
सम्बन्धी ऐन, २०७७ 
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2 रूपा गाउँपालिका कास्कीको संस्था दताय तथा नविकरण  
सम्बन्धी ऐन, २०७७ 

 

प्रस्तािनाः  

र्स गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र सािाजिक आलथयक सावित्र्क 
बैज्ञालनक शैजक्षक बौविक शारीररक व्र्िसावर्क तथा 
परोपकारी संस्थािरुको स्थापना तथा दताय गने सम्बन्धिा 
व्र्िस्था गनय स्थालनर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ पररच्छेद 
३ को दफा ११ उपदफा ४ ठ िे ददएको अलधकार प्रर्ोग 
गरी गाउँसभाको लिलत २०७७ असार ८ को लनणयर्अनसुार 
देिार्का लनर्ििरु बनाएको छ । 

  

१ .संजक्षप्त नािः- (१) र्स ऐनको नाि रुपा गाउँपालिकाको 
संघ संस्था दताय तथा नविकरण सम्बन्धी ऐन २०७७ रिेको 
छ ।  

(२) र्ो ऐन रािपत्रिा प्रकाशन भएको लिलतदेखी िाग ुिनुेछ 
।  

२ पररभाषाः विषर् िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स ऐनिा 

(क) अध्र्क्षः भन्नािे रुपा गाउँपालिकाको अध्र्क्षिाई 
सम्झन ुपदयछ ।  
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(ख) उपाध्र्क्ष भन्नािे रुपा गाउँपालिकाको उपाध्र्क्षिाई 
सम्झन ुपदयछ ।  

(ग) कार्ायिर् भन्नािे रुपा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको 
कार्ायिर्िाई सम्झन ुपदयछ  

(घ) गाउँपालिका भन्नािे रुपा गाउँपालिका सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) तोवकएको िा तोवकएबिोजिि भन्नािे र्स ऐन अन्तगयत 
बनेको लनर्ििा तोवकएको िा नलतकएबिोजिि भने्न सम्झन ु
पदयछ ।  

(च) प्रिखु प्रशासवकर् अलधकृत भन्नािे रुपा गाउँपालिकाको 
प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत िाई सम्झन ुपदयछ । 

(छ) संस्था भन्नािे सािाजिक आलथयक सावित्र्क बैज्ञालनक 
शैजक्षक बौविक शारीररक व्र्िसावर्क तथा परोपकारी 
कार्यिरुको विकास एिं विस्तार गने उदे्दश्र्िे स्थापना भएको 
संघ संस्था क्िि िण्डि पररषद केन्र सिूि आदद सम्झन ु
पछय र सो शब्दिे िैत्री संघ सिेतिाई िनाउँछ ।  

(ि) सम्बजन्धत शाखा भन्नािे कार्ायिर्को प्रशासन शाखा िा 
सो कार्य गनय तोकीएको शाखा सम्झन ुपदयछ ।  
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4 रूपा गाउँपालिका कास्कीको संस्था दताय तथा नविकरण  
सम्बन्धी ऐन, २०७७ 

 

(झ) प्रिन्ध सलिलत भन्नािे संस्थाको विधान अनसुार गठन 
भएको प्रिन्ध सलिलत सम्झन ुपदयछ । 

३ दताय नगरी संस्था खोल्न निनुेः र्स ऐन बिोजिि दताय 
नगरी रूपा गाउँपालिका लभत्र कसैिे पलन संस्था स्थापना गनय 
पाइने छैन । 

४ संस्थाको दताय र नविकरणः (१) संस्था स्थापना गनय चािने 
कुनै पलन सात ७ िना िा सो भन्दा िढी व्र्क्तीिरूिे अनसूुजच 
१ बिोजििको ढाँचािा कार्ायिर्िा लनिेदन ददनपुनेछ । 

(२) उपदफा १ बिोजििको लनिेदन प्राप्त भएपलछ प्रिखु 
प्रशासवकर् अलधकृतिे आिश्र्क िाँचबझु गरी संस्था दताय 
गनय उजचत ठानेिा एक िप्तालभत्र तोवकएको शलु्क लिई संस्था 
दताय गरी प्रिाण -पत्र ददईनेछ ।  

३ र्स दफा अन्तगयत ददईने प्रिाणपत्रको ढाँचा तथा अिलध 
अनसुजुच २ बिोजिि र दताय /३ नविकरण दस्तरु अनसुजुच 
बिोजिि िनुेछ ।  

४ प्रत्रे्क संस्थािे आलथयक िषय सिाप्त भएको २ िविनालभत्र 
(६० ददनलभत्र) निीकरण गररसक्नपुनेछ ।सो अिलध 
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5 रूपा गाउँपालिका कास्कीको संस्था दताय तथा नविकरण  
सम्बन्धी ऐन, २०७७ 

 

नाघेपश्चात निीकरण नगरेिा नविकरण शलु्कको २५ प्रलतशत 
थप रकि िररिाना लिइनेछ सो सिर् भन्दा पलछ ५० 
प्रलतशत थप शलु्क लिइनछे ।  

५  .संलगठत संस्था िालननेः- र्स ऐन अन्तगयत दताय १ भएको 
प्रत्रे्क संस्था अविजच्छन्न उत्तरालधकारिािा स्िशालसत र 
संगदठत संस्था िनुेछ । सो संस्थाको सबै कािको लनलित्त 
आफ्नो छुटै्ट छाप िनुेछ ।  

(२) संस्थािे व्र्जक्त सरि चि अचि सम्पलत प्राप्त गनय 
उपभोग गनय र बेचविखन गने अलधकार प्राप्त िनुेछ ।  

(३) संस्थािे व्र्जक्त सरि आफ्नो नािबाट नालिस उिरु गनय 
सक्नेछ र सो उपर पलन सोवि नािबाट नालिस उिरु िाग्नेछ 
। 

६. संस्थाको सदस्र् िा कियचारी िगार्त कुनै व्र्जक्तिे 
संस्थाको विधान विरूि संस्थाको कुनै सम्पजत्त दरुूपर्ोग 
गरेिा, कब्िा गरेिा िा रोक्का राखेिा कार्ायिर्िाइय त्र्स्तो 
सम्पजत्त दरुूपर्ोग गने, कब्िा गने िा रोक्का राख्नबेाट िफत 
गरी संस्थािाइय वफताय बझुाइय ददनसक्नेछ । 
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6 रूपा गाउँपालिका कास्कीको संस्था दताय तथा नविकरण  
सम्बन्धी ऐन, २०७७ 

 

(२) उफदफा (१) बिोजििको संस्थाको सम्पजत्त वफताय गने 
गरर कार्ायिर्िे गरेको कार्यिािीिा जचत्ता नबझेुिा जचत्त नझु्न े
व्र्जक्तिे प्रचलित काननुिे तोके बिोजिि पनुरािेदन गनय 
सक्नेछ । 

७. अजघ दताय नभइय स्थापना भएका संस्थािे दताय गनेः- र्ो 
ऐन प्रारम्भ िनु भन्दा अजघ तत्काि प्रचलित काननु बिोजिि 
दताय नभइय स्थापना भइय रिेका संस्थािे पलन र्ो ऐन प्रारम्भ 
भएको लिलतिे ३५ ददनलभत्र र्ो ऐन बिोजिि दताय 
गराउनपुनेछ । 

८. संस्थाको उदे्दश्र्िरू िेरफेरः- (१) संस्थाको उदे्दश्र्िरूिा 
िेरफेर गनय आिश्र्क देखेिा िा संस्थािाइय अन्र् कुनै अको 
संस्थािा गाभ्न उजचत देखेिा संस्थाको विधान बिोजिि 
साधारणा सभा बोिाउन ुपनेछ । 

(२) साधारण सभािा उपजस्थत भएका िम्िा सदस्र् संखर्ाको 
दइुय लतिाइ सदस्र्िरूिे प्रस्ताििा सिथयन िनाएिा सो प्रस्ताि 
साधारण सभाबाट पाररत भएको िालनने छ तर सि प्रस्ताि 
िाग ुगनय कार्ायिर्को पिुय स्िीकृलत लिनपुनेछ । 
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7 रूपा गाउँपालिका कास्कीको संस्था दताय तथा नविकरण  
सम्बन्धी ऐन, २०७७ 

 

९. विसािको वििरण पठाउनपुनेः- प्रिन्ध सलिलतिे सािाजिक 
परीक्षण गरर आफ्नो विसाबको वििरण िेखापरीक्षकको 
प्रलतिेदन सवित प्रत्रे्क आलथयक िषय सिाप्ती भएका लिलतिे 
एक िविनलभत्र कार्ायिर्िा पठाउनपुनेछ । 

१०. विसाि िाँच गनेः- (१) कार्ायिर्िे आिश्र्क देखेिा 
संस्थाको विसाब कार्ायिर्को अलधकारप्राप्त व्र्जक्तबाट िाँच 
गराउन सक्नेछ । 

(२) विसाि िाँच गने अलधकारीिे िागेको वििरण तथा 
कागिपत्रिरू िा सोधेको प्रश्नको ििाफ ददन ु संस्थाको 
पदालधकारी, सदस्र् र कियचारीको कतयव्र् िनुेछ । 

(३) संस्थािे व्र्जक्त सरि आफ्नो नािबाट नालिस उिरु गनय 
सक्नेछ र सो उपर पलन सोवि नािबाट नालिस उिरु िाग्नेछ 
। 

(४) विसाब िाँच गने अलधकारीिे कार्ायिर्िे तोवकएको 
म्र्ादलभत्र विसाब िाँचको प्रलतिेदन प्रिखु प्रशासकीर् 
अलधकृतिाइय पेश गनुयपनेछ र सो प्रलतिेदनको आधारिा 
संस्थाको कुनै सम्पजत्त सो संस्थाको कुनै पदालधकारी, सदस्र् 
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िा कियचाररिे विनालिना गरेको, नोक्सान गरेको िा दरुूपर्ोग 
गरेको देजखन आएिा गाउँकार्यपालिकाको बैठकिे सो को 
असिु उपर गनय/गराउन आदेश ददनेछ । 

११. दण्ड सिार्ः- (१) दफा (३) बिोजिि कार्ायिर्िा 
दताय नगराइय संस्था स््पना गरेिा िा दफा ७ बिोजिि दताय 
नगरी संस्था संचािन गरेिा त्र्स्ता संस्थाको प्रिन्ध सलिलतको 
सदस्र्िरूिाइय कार्ायिर्िे िनिी दश ििार रूपैर्ाँ सम्ि 
िररिाना गनय सक्नेछ । 

(२) दफा (९) बिोजिि विसाबको वििरण नपठाएिा प्रिन्ध 
सलिलतको सदस्र्िरूिाइय िनिी तीन िािर रूपैर्ाँसम्ि 
िररिाना गनय सक्नेछ । तर कुनै सदस्र्िे दफा  ९ उल्िंघन 
िनु  नददन सकभर प्रर्न्त गरेको लथर्ो भने्न सन्तोषिनक 
प्रिाण पेश गनय सकेिा लनििाइय दण्ड सिार् गररने छैन । 

(३) दफा (१०) को उपदफा (२) बिोजिि विसाब िाँच 
गने सम्बजन्धत अलधकारी िा पदालधकारीिे िागेको वििरण 
तथा कागिपत्रिरू िा सोधेको प्रश्नको ििाफ नददन 
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सम्बजन्धत पदालधकारी, सदस्र् िा कियचारीिाइय कार्ायिर्िे 
एक ििार रूपैर्ाँसम्ि िररिाना गनय सक्नेछ । 

(४) दफा (८) बिोजिि कार्ायिर्को पिुय स्िीकृलत नलिइय 
संस्थाको उदे्दश्र्िा िेरफेर गरेिा िा अको संस्थासँग गाभोिा 
िा संस्थािे आफ्नो उदे्दश्र्को प्रलतकुि िनुेगरर काि कारिावि 
गरेिा र कार्ायिर्िे ददएको लनदेशन पािना नगरेिा 
कार्ायिर्िे त्र्स्तो संस्थाको दताय लनिम्िन िा खारेि गनय 
सक्नेछ । 

१२. परुािेदनः- दफा (१) बिोजिि कार्ायिर्िे गरेको 
अजन्ति लनणयर् उपर ३५ ददन लभत्र प्रचलित कानूनिे 
तोवकएको अदाितिा पनुरािेदन िाग्नेछ । 

१३. संस्थाको विघटन र त्र्स्को पररणािः- (१) संस्थाको 
विधान बिोजिि कार्यसंचािन गनय नसकी िा अन्र् कुनै 
कारणिश संस्था विघटन भएिा त्र्स्तो संस्थाको िार्िेथा 
र्स कार्ायिर्िा सनेछ । 
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(२)उपदफा (१)बिोजिि विघटन भएको संस्थाको 
दावर्त्िको िकिा संस्थाको िर्ािेथािे थािेसम्ि त्र्स्तो 
दावर्त्ि गाउँ कार्यपालिकािे व्र्िोनेछ । 

१४. लनर्ि बनाउने अलधकारः- र्स ऐनको कार्यन्िर्न गनय 
गाउँ कार्यपालिकािे आिश्र्क लनर्ि बनाउन सक्नेछ । 

१५. अलधकार प्रत्र्ार्ोिनः- र्ो ऐन िा र्स ऐन  अन्तगयत 
बनेको लनर्िको कार्यन्िर्नको िालग प्रिखु प्रशासकीर् 
अलधकृत िा लनििे तोकेको अलधकृतस्तरको कियचारी 
अलधकारको प्रत्र्ार्ोिन गनय सवकनेछ । 

१६. अन्र् नपेाि ऐन बिोजिि दताय िा स्थापना गनुयपनेः- 
कुनै संस्थाको दताय िा स्थापना गने सम्िन्धिा अको नेपाि 
ऐन िा छुटै्ट व्र्िस्था भएकोिा र्स ऐनिा अन्र्त्र िनुसकैु 
कुरा िेजखएको भएता पलन त्र्स्तो संस्था सोवि ऐन बिोजिि 
दताय िा स्थापना गनुयपनेछ । 

१७. खारेिी र बचाउः- (१) संघीर् िा प्रादेजशक 
व्र्िस्थावपकािे लनिायण गरेको काननु विपरीत भएका दफा  
सोिी अनसुार खारेि िा पररिाियन िनुे छ । 
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11 रूपा गाउँपालिका कास्कीको संस्था दताय तथा नविकरण  
सम्बन्धी ऐन, २०७७ 

 

(२)र्स काननुिाइय प्रलतस्थापन िनु गरर अको काननु बनेर 
िाग ुनभएसम्ि र्सै काननु अनसुार भए गरेको िालननेछ । 
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12 रूपा गाउँपालिका कास्कीको संस्था दताय तथा नविकरण  
सम्बन्धी ऐन, २०७७ 

 

अनसूुची १ 

दफा (४) सँग सम्बजन्धत 

 

श्री प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृतज्रू् 

रुपा गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, कास्की । 

 

विषर्ः संस्था दताय गररपाउँ । 

ििोदर्  

प्रस्ततु विषर्िा तपजशि बिोजििका वििरण तथा 
कागिातिरू संिग्न गरर संस्था दतायको िालग र्ो लनिेदन 
पेश गरेको छु । 

तपजशि 

१. संस्थाको नािः 
२. संस्थाको कार्ायिर् रिने स्थान तथा ठेगानाः 

संिग्न कागिातिरू 
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13 रूपा गाउँपालिका कास्कीको संस्था दताय तथा नविकरण  
सम्बन्धी ऐन, २०७७ 

 

१. संस्थाको विधान । 

२. िडा कार्यिर्को लसफाररस । 

३. सञ्चािनक सलिलतको पदालधकारीिरू प्रतरे्कको 
नागररकताको प्रलतलिवप र पासपोटय साइिको फोटो 
२ प्रलत । 

४. संस्थाको छापको निूना । 

५. िेटर प्र्ाडको निनुा । 

६. लनिेदकनािः 
७. अध्र्क्षः 
८. िस्ताक्षरः 
९. लिलतः 



खण्डः ४ , संखर्ाः ६  लिलतः २०७७/०३/१४ 

 

 

14 रूपा गाउँपालिका कास्कीको संस्था दताय तथा नविकरण  
सम्बन्धी ऐन, २०७७ 

 

रुपा गाउँपालिका 

Rupa Rural Municipality 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

Office of the Rural Municipal Executive 

रुपाकोट, कास्की 

Rupakot, Kaski 

गण्डकी प्रदशे, नेपाि 

Gandaki Province, Nepal 

 

दताय नं:  
 

संस्था दताय-प्रिाणपत्र 

श्री .......................................................... 
.................................................. । 

 प्रस्ततु विषर्िा तपाइयिाइय रुपा गाउँपालिकाको संघ 
संस्था दताय तथा निीकरण सम्बन्धी ऐन २०७७ को दफा(४) 
बिोजिि र्ो प्रिाणपत्र प्रदान गररएको छ । प्रचलित काननुको 
पररलधिा रिी साियिलनक वितिा आफ्ना गलतविलधिरू संचािन 
गनुयिनु गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर् िाददयक अनरुोध गदयछ । 

 

संस्थाको छाप 
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15 रूपा गाउँपालिका कास्कीको संस्था दताय तथा नविकरण  
सम्बन्धी ऐन, २०७७ 

 

संस्थाको नाि  

संस्थाको 
अध्र्क्षको नाि 

 

कार्यक्षेत्र  

संस्थाको ठेगाना  

 

      प्रिाणपत्र िारी गनेको 

    िस्ताक्षरः 

    पदः  

    नािः  

    लिलतः 

 

कार्ायिर्को छाप 
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16 रूपा गाउँपालिका कास्कीको संस्था दताय तथा नविकरण  
सम्बन्धी ऐन, २०७७ 

 

अनसूुची ३ 

दफा (४) सँग सम्बजन्धत 

लस.नं. संस्थाको प्रकार शलु्क 

१. गैसस (राविर्) रू १०००/- 

२. गैसस (अन्तराविर्) रू ५०००/- 

३ नविकरण प्रलतबषय रु ५००। 

 

 
 

 

आज्ञािे  
  प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत 

 

 


