
देश मा मला स म तको बैठकमा ततु सं था दता स ब धमा यव था 

गन बनेको वधेयक उपर छलफल हुँदा देहाय बमोिजमको संसोधन 

तावह को ववरणः 

स.नं दफा उपदफा ख ड उपख ड वधेकमा भएको यहोरा  ता वत संशोधन यहोरा कै फयत 
1.  तावना    सं था दता स ब धमा 

यव था गन बनेको 
वधेयक, 2075 

सं था दता स ब धमा 
यव था गन बनेको 
वधेयक, 2077 

 

2.  १ ३   (3) यो ऐन देश न बर 
दईुभर लागू हनुेछ । 

हटाईएको छ । 

 

 

3.  २  (ग)  दफा 11 बमोिजम सं था 

दता अ धकार ले गरेको 

नणय वा दफा 14  को 

उपदफा (4) बमोिजम 

स म तले गरेको नणय 

उपर िच  नबझेुमा नणय 

भएको पतीस दन भ  

स बि धत िज ला 

अदालतमा पनुरावेदन 

ला नेछ । 

दफा 11 बमोिजम सं था 

दता अ धकार ले गरेको 

नणय वा दफा 14 को 

उपदफा (4) बमोिजम 

स म तले गरेको नणय 

उपर िच  नबझेुमा नणय 

भएको पतीस दन भ  

स बि धत िज ला 

अदालतमा पनुरावेदन 

ला नेछ । 

 

4.    (ङ)  दफा 11 बमोिजम सं था 
दता अ धकार ले गरेको 
नणय वा दफा 14 को 
उपदफा (4) बमोिजम 
स म तले गरेको नणय 
उपर िच  नबझेुमा नणय 
भएको पतीस दन भ  
स बि धत िज ला 

दफा 11 बमोिजम सं था 
दता अ धकार ले गरेको 
नणय वा दफा 14 को 
उपदफा (4) बमोिजम 
स म तले गरेको नणय 
उपर िच  नबझेुमा नणय 
भएको पतीस दन भ  
स बि धत िज ला 

 



स.नं दफा उपदफा ख ड उपख ड वधेकमा भएको यहोरा  ता वत संशोधन यहोरा कै फयत 

अदालतमा पनुरावेदन 
ला नेछ । 

अदालतमा पनुरावेदन 
ला नेछ । 

5.      दफा 11 बमोिजम सं था 

दता अ धकार ले गरेको 

नणय वा दफा 14 को 

उपदफा (4) बमोिजम 

स म तले गरेको नणय 

उपर िच  नबझेुमा नणय 

भएको पतीस दन भ  

स बि धत िज ला 

अदालतमा पनुरावेदन 

ला नेछ । 

दफा 11 बमोिजम सं था 

दता अ धकार ले गरेको 

नणय वा दफा 14 को 

उपदफा (4) बमोिजम 

स म तले गरेको नणय 

उपर िच  नबझेुमा नणय 

भएको पतीस दन भ  

स बि धत िज ला 

अदालतमा पनुरावेदन 

ला नेछ । 

 

6.  ४ १   (1) कुनै प न सं था 
सं थापना गन क तीमा 
सात जना वा सो भ दा 
बढ  यि ले सं था 
स ब धी देहायको ववरण 
खलुाइ सं थाको वधानको 
तीन त र तो कएको 
द तरु स हत सं था दता 
अ धकार  सम  नवेदन 
दन ुपनछः 

(1) कुनै प न सं था 
सं थापना गन क तीमा 
सात जना वा सो भ दा 
बढ  यि ले सं था 
स ब धी देहायको ववरण 
खलुाइ वधानको तीन त 
र तो कएको द तरु स हत 
सं था दता अ धकार  
सम  नवेदन दन ुपनछः 

 

7.    (च)  अ य आव यक ववरण तो कएका अ य आव यक 
ववरण । 

 

8.  ४ 5   (4) उपदफा (4) 

बमोिजमको उजूर ा  
भएप छ उपदफा (3) 

बमोिजम तोकेको 

(4) उपदफा (4) 

बमोिजमको उजूर ा  
भएप छ उपदफा (3) 

बमोिजम तोकेको 

 



स.नं दफा उपदफा ख ड उपख ड वधेकमा भएको यहोरा  ता वत संशोधन यहोरा कै फयत 

अ धकार ले आव यक 
जाँचबझु गर  य तो 
सं था दता गन मना सव 
देखेमा सो सं था दता गन 
सं था दता अ धकार लाइ 
आदेश दन स नेछ र 
य तो आदेश भएप छ 
सं था दता अ धकार ले 
सं था दता ग र दन ुपनछ 
। 

अ धकार ले आव यक 
जाँचबझु गर  य तो 
सं था दता गन मना सव 
देखेमा सो सं था दता गन 
सं था दता अ धकार लाइ 
आदेश दन स नेछ र 
य तो आदेश भएप छ 
14 दन भ  अ धकार ले 
सं था दता ग र दन ु पनछ 
। 

9.  8 2   दफा 11 बमोिजम सं था 

दता अ धकार ले गरेको 

नणय वा दफा 14  को 

उपदफा (4) बमोिजम 

स म तले गरेको नणय 

उपर िच  नबझेुमा नणय 

भएको पतीस दन भ  

स बि धत िज ला 

अदालतमा पनुरावेदन 

ला नेछ । 

दफा 11 बमोिजम सं था 

दता अ धकार ले गरेको 

नणय वा दफा 14  को 

उपदफा (4) बमोिजम 

स म तले गरेको नणय 

उपर िच  नबझेुमा नणय 

भएको पतीस दन भ  

स बि धत िज ला 

अदालतमा पनुरावेदन 

ला नेछ । 

 

10.  10 2   दफा 11 बमोिजम सं था 

दता अ धकार ले गरेको 

नणय वा दफा 14 को 

उपदफा (4) बमोिजम 

स म तले गरेको नणय 

उपर िच  नबझेुमा नणय 

भएको पतीस दन भ  

दफा 11 बमोिजम सं था 

दता अ धकार ले गरेको 

नणय वा दफा 14 को 

उपदफा (4) बमोिजम 

स म तले गरेको नणय 

उपर िच  नबझेुमा नणय 

भएको पतीस दन भ  

 



स.नं दफा उपदफा ख ड उपख ड वधेकमा भएको यहोरा  ता वत संशोधन यहोरा कै फयत 

स बि धत िज ला 

अदालतमा पनुरावेदन 

ला नेछ । 

स बि धत िज ला 

अदालतमा पनुरावेदन 

ला नेछ । 

11.  10 3   दफा 11 बमोिजम सं था 

दता अ धकार ले गरेको 

नणय वा दफा 14 को 

उपदफा (4) बमोिजम 

स म तले गरेको नणय 

उपर िच  नबझेुमा नणय 

भएको पतीस दन भ  

स बि धत िज ला 

अदालतमा पनुरावेदन 

ला नेछ । 

दफा 11 बमोिजम सं था 

दता अ धकार ले गरेको 

नणय वा दफा 14 को 

उपदफा (4) बमोिजम 

स म तले गरेको नणय 

उपर िच  नबझेुमा नणय 

भएको पतीस दन भ  

स बि धत िज ला 

अदालतमा पनुरावेदन 

ला नेछ । 

 

12.  12    दफा 11 बमोिजम सं था 

दता अ धकार ले गरेको 

नणय वा दफा 1५ को 

उपदफा (4) बमोिजम 

स म तले गरेको नणय 

उपर िच  नबझेुमा नणय 

भएको पतीस दन भ  

स बि धत िज ला 

अदालतमा पनुरावेदन 

ला नेछ । 

दफा 11 बमोिजम सं था 

दता अ धकार ले गरेको 

नणय वा दफा 14 को 

उपदफा (4) बमोिजम 

स म तले गरेको नणय 

उपर िच  नबझेुमा नणय 

भएको पतीस दन भ  

स बि धत िज ला 

अदालतमा पनुरावेदन 

ला नेछ । 

 

13.  13 2   यस ऐन बमोिजम दता 

भएका सं थाले देहायका 

यस ऐन बमोिजम दता 

भएका सं थाले देहायका 

 



स.नं दफा उपदफा ख ड उपख ड वधेकमा भएको यहोरा  ता वत संशोधन यहोरा कै फयत 

कुनै काय गरे गराएमा 

य तो सं था खारेज गन 

सं था दता अ धकार ले 

स म तमा सफा रस गन 

स नेछः 

कुनै काय गरे गराएमा 

य तो सं था खारेज 

स ब धी कारवाह को 

ला ग सं था दता 

अ धकार ले स म तमा 

सफा रस गन स नेछः 

14.  18    म ालयले यस ऐनको 

काया वयनको ला ग 

आव यकता अनसुार 

थानीय तहका सरकार  

कायालय वा साविजनक 

सं थासँग सम वय तथा 

सहकाय गन स नेछ । 

यस ऐनको काया वयनको 

ला ग आव यकता अनसुार 

थानीय तह वा 

साविजनक सं थासँग 

सम वय तथा सहकाय गन 

स नेछ । 

 

15.  19    नदशन दनःे देश 

सरकारले सं थालाइ 

आव यक नदशन दन 

स नेछ र य तो 

नदशनको पालना गन ु

स बि धत सं थाको 

कत य हनुेछ । 

सं था दता अ धकार ः 

सं था दता गन नकाय 

तथा अ धकार  देश 

सरकारले तोके बमोिजम 

हनुेछ । दफा 19 लाइ 

दफा 20 मा बनाइएको 

छ । 

 

 

16.  21    नदिशका तथा मापद ड 

बनाउन स न:े म ालयले 

यो ऐन तथा यस ऐन 

अ तगत वनेको नयमावल  

नयम बनाउनःे यस ऐनको 

काया वयन गन देश 

सरकारले आव यक नयम 

 



स.नं दफा उपदफा ख ड उपख ड वधेकमा भएको यहोरा  ता वत संशोधन यहोरा कै फयत 

अधीनमा रह  आव यक 

नदिशका तथा मापद ड 

बनाई लाग ु गन स नेछ 

। 

बनाउन स नेछ । 

 


