
 
 

गरु्भाकोट नगरपभलिकभ संस्थभ दर्भा ऐन २०७५  

       नगर सर्भबभट पभररर् २०७५/१०/१३ 

प्रस्र्भवनभ : सभमभजिक,धभलमाक,सभहिजयिक,सभंस्कृलर्क, वैज्ञभलनक, शैजिक, वौद्बिक, शभरररीक, आलथाक, 

व्िवसभहिक र्थभ परोपकभरी संस्थभिरुको स्थभपनभ र्थभ दर्भा गने सम्बन्धमभ व्िस्थभ गना वभन्छनीि 
देजिएकोिे, नपेभिको संहवधभनको धभरभ २९९ को उपधभरभ (२) बमोजिम गरु्भाकोट नगर कभिापभलिकभिे 
िो ऐन बनभएको छ । 

१. संजिर् नभम र प्रभरम्र् :  

क. िस ऐनको नभम " गरु्भाकोट नगरपभलिकभ संस्थभ ऐन २०७५" रिेको छ । 

ि. िो ऐन स्थभनीि रभिपत्रमभ प्रकभजशर् र्एको लमलर् देजि िभग ुिनुेछ ।  

२. पररर्भषभ :- हवषि वभ प्रसंगिे अको अथा निभगेमभ िस ऐनमभ, 
क. " नगरपभलिकभ " र्न्नभिे गरु्भाकोट नगरपभलिकभिभई सम्झन ुपदाछ । 

ि. " संस्थभ " र्न्नभिे सभमभजिक,धभलमाक,सभहिजयिक,सभंस्कृलर्क, वैज्ञभलनक, शैजिक, बौद्बिक, 

शभरररीक, आलथाक, व्िवसभहिक र्थभ परोपकभरी कभिािरु हवकभस एवं हवस्र्भर गने उदे्दश्ििे 
स्थभपनभ र्एको संस्थभ, संघ, क्िब, मण्डि, उपर्ोक्तभ सलमलर्, पररषद, अध्ििन केन्र आद्बद 
सम्झनपुदाछ र सो शब्दिे मैत्री संघ समेर्िभई िनभउछ । 

ग. " प्रमिु " र्न्नभिे गरु्भाकोट नगरपभलिकभको प्रमिु सम्झन ुपदाछ । 

घ. " प्रमिु प्रशभसकीि अलधकृर् "र्न्नभिे नगरपभलिकभको प्रमिु प्रशभसकीि अलधकृर् सम्झनपुदाछ । 

ङ. " प्रवन्ध सलमलर् " र्न्नभिे संस्थभको हवधभन अनसुभर गठन र्एको प्रवन्ध सलमलर् सम्झन ुपदाछ ।  

च. " र्ोहकएको " र्ोहकए बमोजिम " र्न्नभिे िस ऐन अन्र्गार् बनेको लनिममभ र्ोहकएको वभ र्ोहकए 
बमोजिम सम्झनपुदाछ । 

३. दर्भा नगरी संस्थभ िोल्न निनुे : िस ऐन बमोजिम दर्भा नगरी नगरपभलिकभ लर्त्र कसैिे पलन संस्थभ 
स्थभपनभ गनुा िुुँदैन । 

४. सस्थभ दर्भा :- (१) संस्थभ दर्भा गना चभिने कुनै सभर् िनभ वभ सो र्न्दभ वढी व्िक्तीिरुिे देिभिको हववरण 
ििुभई संस्थभको हवधभनको एक प्रलर् र र्ोहकएको दस्र्रु सहिर् प्रमिु प्रशभसकीि अलधकृर् समि लनवेदन 
द्बदन ुपदाछ :- 

क. संस्थभको नभम, 

ि. संस्थभकभ उद्देश्ििरु 

ग. प्रबन्ध पत्र  

घ. सलमलर्कभ सदस्ििरुको नभम, ठेगभनभ र पेशभ 
ङ. आलथाक श्रोर्, 



 
 

च. कभिभाििको ठेगभनभ  

छ. सम्बजन्धर् वडभको लसफररस  

(२) उपदफभ (१) बमोजिम लनवेदन प्रभप्त र्एपलछ प्रमिु प्रशभसकीि अलधकृर्िे सलमलर्मभ रिन े
व्िजक्तिरुको चभिचिन द्बठक र्एको प्रिरी प्रलर्वेदन समेर् मभग गरी आवश्िक िभुँच बझुगरी संस्थभ 
दर्भा गना उजचर् ठभनमेभ संस्थभ दर्भा गरी दर्भाको प्रमभण पत्र द्बदनेछ । 

(३) प्रमिु प्रशभसकीि अलधकृर्िे कुनै संस्थभ दर्भा नगने लनणाि गरेमभ यिस्को सूचनभ लनवेदकिभई द्बदन ु
पनेछ र लनवेदकिे सूचनभ प्रभप्त गरेको लमलर्िे पैलर्स द्बदन लर्त्र यिस्र्भ लनणाि उपर नगर कभिापभलिकभ 
समि उिरु गना सक्नेछ । 

(४) उपदफभ (३) बमोजिम उिरु प्रभप्त र्एपलछ नगर कभिापभलिकभिे आवश्िक िभुँचबझु गरी यिस्र्ो 
संस्थभ दर्भा गना मनभलसब ठिरभएमभ सो दर्भा गना प्रमिु प्रशभसकीि अलधकृर्िभई आदेश द्बदन सक्नछे र 
यिस्र्ो आदेश र्एपलछ प्रमिु प्रशभसकीि अलधकृर्िे संस्थभ दर्भा गररद्बदन ुपनेछ । 

(५) नगर िेत्र लर्त्र व्िभपभर व्िसभि संचभिन गने संस्थभको िकमभ िस ऐन बमोजिम दर्भा गररन ेछैन। 

 (६) िस दफभ अन्र्गार् द्बदइने प्रमभण-पत्रको ढभुँचभ, अवलध, नहवकरण दस्र्रु र्ोहकए बमोजिम िनुेछ । 

५. संस्थभ दर्भा निनु े: (१)  देिभिको अवस्थभमभ नगरपभलिकभमभ संस्थभ दर्भा गना बभध्ि िनुे छैन : 

क. नेपभिको धभलमाक, सभंस्कृलर्क, सभम्प्रदभहिक सदर्भवमभ आुँच आउने, देशको सभवार्ौमसत्तभ, अिण्डर्भमभ 
ििि पने, व्िजक्तगर् िभर् लनदेजशर् उद्देश्ििे हवद्यभनमभ रभिेमभ यिस्र्ो संस्थभ दर्भा गररने छैन। 

ि. नभफभ मूिक उद्देश्ि र्एको संस्थभ, 
६. संगद्बठर् संस्थभ मभलनन े: (१) िस ऐन अन्र्गार् दर्भा र्एको प्रयिेक संस्थभ अहवलछन्न उत्तरलधकभरवभिभ स्वशभलसर् 

र संगद्बठर् संस्थभ िनुेछ । सो संस्थभको सबै कभमको लनलमत्त आफ्नो एउटभ छुटै्ट छभप िनुेछ । 

    (२) संस्थभिे व्िजक्त सरि चि अचि सम्पर्ी प्रभप्त गना, उपर्ोग गना र बेचहविन गना 
सक्नेछ । र्र सरकभरी लनकभिको बिेट कभिभान्विन गना दर्भा िनुे उपर्ोक्तभ सलमलर्को िकमभ िो दफभ 
िभग ुिनुेछैन । 

 (३) संस्थभिे व्िजक्त सरि आफ्नो नभमबभट नभलिस उिरु गना सक्नेछन र सो उपर पलन सोिी नभमबभट 
नभलिस उिूर िभग्नछे । 

७. संस्थभको सम्पजत्त : (१) संस्थभको सदस्ि वभ कमाचभरी िगभिर् कुनै व्िजक्तिे संस्थभको हवधभन लबरुि संस्थभको 
कुनै पलन सम्पलर् दरुुपिोग गरेमभ, कब्िभ गरेमभ वभ रोक्कभ गरेमभ प्रमिु प्रशभसकीि अलधकृर्िे यिस्र्ो 
सम्पजत्त दरुुपिोग गने, कब्िभ वभ रोक्कभ रभख्नबेभट संस्थभिभई लिई हफर्भा बझुभईद्बदन आदेश द्बदन सक्नछे 
। 

   (२) उपदफभ (१) बमोजिमको संस्थभको सम्पजत्त हफर्भा गने गरी प्रमिु प्रशभसकीि अलधकृर्िे 
गरेको कभरबभिीमभ जचत्त नबझेु व्िजक्तिे जिल्िभ अदभिर्मभ पनुरभवेदन द्बदन सक्नेछ । 



 
 

(३) संस्थभको सदस्ि वभ कमाचभरी िगभिर् कुनै व्िजक्तिे संस्थभको कुनै सम्पलर् वभ लििर् वभ प्रलर्ष्ठभ 
हवरुि कुनै अपरभध, हवरभम गरेमभ संस्थभ, संस्थभको कुनै प्रमिु वभ सदस्ििभई नगरपभलिकभिे प्रचलिर् 
कभननु बमोजिम मदु्दभको कभरबभिी चिभउन सक्नछे । 

८. अजघ दर्भा नर्इा स्थभपनभ र्एकभ संस्थभिे दर्भा गनुा पने : (१) िो ऐन प्रभरम्र् िनु ुर्न्दभ अजघ प्रचलिर् कभननु 
बमोजिम दर्भा नर्ई स्थभपनभ र्ईरिेकभ संस्थभिे पलन िो ऐन प्रभरम्र् र्एको लमलर्िे छ महिनभ लर्त्र िो ऐन 
बमोजिम नगरपभलिकभमभ अलर्िेि दर्भा गनुा पनेछ ।  

९. संस्थभकभ उद्दशे्ििरु िेरफेर : (१)  संस्थभको उद्दशे्िमभ िेरफेर गना आवश्िक देजिएमभ, वभ संस्थभिभई कुनै 
अको संस्थभमभ गभभ्न उजचर् देजिएमभ सम्बजन्धर् संस्थभिरुको प्रबन्ध सलमलर्िे र्यसम्बन्धी प्रस्र्भव र्िभर गरी 
सो प्रस्र्भव उपर छिफि गना संस्थभको हवधभन बमोजिम हवशषे सभधभरण सर्भ बोिभउन ुपनेछ । 

   (२) हवशेष सभधभरण सर्भमभ उपजस्थर् र्एकभ िम्मभ सदस्ििरुको दईुलर्िभई सदस्ििे प्रस्र्भवमभ 
समथान िनभएमभ सो प्रस्र्भव हवशेष सभधभरण सर्भबभट पभररर् र्एको मभलननछे । र्र िो प्रस्र्भव िभग ुगना 
प्रमिु प्रशभसकीि अलधकृर्को पूवा स्वीकृलर् लिन ुपनेछ । 

१०. हिसभवको हववरण पठभउन ुपने : प्रबन्ध सलमर्िे आफ्नो संस्थभको हिसभवको हववरण िेिभ परीिकको 
प्रलर्वेदन सहिर् प्रयिेक वषा नगरपभलिकभमभ पठभउन ुपनेछ । 

११. हिसभव िभुँच गने : (१) नगरपभलिकभिे आवश्िक देिेमभ संस्थभको हिसभव आफुिे लनिकु्त गरेको अलधकृर्िभरभ 
िभुँच गरभउन सक्नछेन । 

    (२) उपदभफभ (१) बमोजिम हिसभव िभुँच गरभएबभपर् प्रमिु प्रशभसकीि अलधकृर्िे 
हिसभव िभुँचबभट देजिन आएको संस्थभको मौज्दभर् रकमको र्ीन प्रलर्शर्मभ नबढभई लनधभाररर् गरेको दस्र्रु 
असूि गरी नगरपभलिकभमभ दभजििभ गरभउन सक्नेछ । 

 (३) हिसभव िभुँच गने अलधकृर्िे मभगेको हववरण र्थभ कभगिपत्रिरु वभ सोधेको प्रश्नको िवभफ द्बदन ु
संस्थभको पदभलधकभरी, सदस्ि र कमाचभरीको कर्ाव्ि िनुछे । 

 (४) हिसभव िभुँच गने अलधकृर्िे प्रमिु प्रशभसकीि अलधकृर्िे र्ोहकएको म्िभद लर्त्र हिसभव िभुँचेको 
प्रलर्वेदन प्रमिु प्रशभसकीि अलधकृर् समि पेश गनुापनेछ र सो प्रलर्वेदनको आधभरमभ संस्थभको कुनै 
सम्पजत्त सो संस्थभको पदभलधकभरी, सदस्ि वभ कमाचभरीिे हिनभलमनभ गरेको, नोक्सभन गरेको वभ दरुुपिोग 
गरेको र्ने्न प्रमिु प्रशभसकीि अलधकृर्िभई िभगेमभ लनििे यिस्र्ो पदभलधकभरी, सदस्ि वभ कमाचभरी बभट 
िभनी सो नोक्सभनी असूि गना प्रचलिर् कभननु बममोजिम कभरवभिी चिभउन सक्नछे ।  

  र्र, प्रचलिर् कभननुिे सिभि समेर् िनुे अपरभध र्एकोमभ प्रचलिर् कभननु बमोजिम मदु्दभ चिभउन 
िगभउनछे । 

१२. लनदेशन द्बदन े: नगरपभलिकभिे संस्थभिभई आवश्िक लनदेशन द्बदन सक्नेछ र यिस्र्ो लनदेशनको पभिनभ गनुा 
सम्बजन्धर् संस्थभको कर्ाव्ि िनुेछ । 



 
 

१३. दण्ड सिभि : (१) दफभ ३ बमोजिम दर्भा नगरभई संस्थभ स्थभपनभ गरेमभ वभ दफभ ८ बमोजिम दर्भा नगरी 
संस्थभ संचभिन गरेमभ यिस्र्भ संस्थभकभ प्रबन्धक सलमलर्कभ सदस्ििरुिभई  नगर प्रमिुिे िनिी दईु ििभर 
रुपैिभुँ सम्म िररवभनभ गना सक्नेछ । 

   (२) दफभ १० बमोजिम हिसभवको हववरण नपठभएमभ प्रबन्ध सलमलर्कभ सदस्िरुिभई नगर 
प्रमिुिे िनिी ५ ििभर रुपैिभुँ सम्म िररवभनभ गना सक्नछे । 

  र्र कुनै सदस्ििे दफभ १० उल्िंघन िनु लनदन  प्रित्न गरेको  लथिो र्ने्न प्रमभण पेश गना सकेमभ 
लनििभई सिभि गररने छैन । 

 (३) दफभ ११ को उपदफभ (३) बमोजिम हिसभव िभुँच गने सम्बजन्धर् आलधकृर्िे मभगेको हववरण र्थभ 
कभगिपत्रिरु वभ सोधेको प्रश्नको िवभफ नद्बदने सम्वजन्धर् पदभलधकभरी, सदस्ि वभ कमाचभरीिभई नगर 
प्रमिुिे पभुँच सि रुपैिभुँ सम्म िररवभनभ गना सक्नेछ । 

 (४) दफभ (९) बमोजिम प्रमिु प्रशभसकीि अलधकृर्को स्वीकृर्ी नलिई संस्थभको उद्दशे्ि िेरफेर गरेमभ वभ 
अको संस्थभ संग गभरे्मभ वभ संस्थभिे आफ्नो उद्देश्िको प्रलर्कुि िनुेगरी कभम कभरबभिी गरेमभ वभ 
नगरपभलिकभिे द्बदएको लनदेशन पभिनभ नगरेमभ प्रमिु प्रशभसकीि अलधकृर्िे यिस्र्ो संस्थभ दर्भा लनिम्बन 
वभ िभरेि गना सक्नेछ । 

१४. पनुरभबेदन : दफभ १३ बमोजिम प्रमिु प्रशभसकीि अलधकृर्िे गरेको अजन्र्म लनणाि उपर पैर्ीस द्बदन लर्त्र 
नगर कभिापभलिकभमभ पनुरभबेदन िभग्नेछ । 

१५. संस्थभको हवघटन वभ यिस्को पररणभम : (१) संस्थभको हवधभन बमोजिम कभिा संचभिन गना नसकी वभ अन्ि 
कुनै कभरणबस संस्थभ हवघटन र्एमभ यिस्र्ो संस्थभको िभििेथभ नगरपभलिकभमभ सनेछ ।  

    (२) उपदफभ (१) बमोजिम हवघटन र्एको संस्थभको दभहियवको िकमभ सो संस्थभकभ 
िभििेथभिे िभमे सम्म यिस्र्ो दभहियव नभगरपभलिकभिे व्ििोनेछ । 

१६. लनिम बनभउन ेअलधकभर : िस ऐनको उद्देश्ि कभिभान्िवन गना नगरपभलिकभिे लनमि बनभउन सक्नेछ । 

१७. अन्ि नपेभि ऐन बमोजिम दर्भा वभ स्थभपनभ गनुा पने : कुनै संस्थको दर्भा वभ स्थभपनभ गने सम्बन्धमभ अको 
नेपभि ऐनमभ छुटै्ट व्िवस्थभ र्एकभ यिस्र्ो संस्थभ सोिी ऐन बमोजिम दर्भा वभ स्थभपनभ गनुा पनेछ । 

१८. िभरेिी वभ बचभउ : संस्थभ दर्भा ऐन २०३४, अन्र्गार् दर्भा र्एको संस्थभ िस ऐन अन्र्गार् दर्भा र्ए सरि 
मभलननेछ । सो को अलर्िेजिकरण अलनवभिा नगरपभलिकभमभ गरभउन ुपनेछ । 


