गैरसरकारी संस्था सहजिकरण कार्यविधि¸२०७५

जिल्ला समन्िर् सममति¸ रसि
ु ा
२०७५ भाद्र

गैरसरकारी संस्था सहजिकरण कार्यविधि, २०७५
संघीर् िथा प्रादे मिक सरकार िा अन्िगयिका तिकार्हरुमा दिाय भई रसुिा जिल्लामा कार्यक्रम
सञ्चालि

गिय

अिुमति

मलएका

राजरिर्

िथा

अन्िरायजरिर्

गैरसरकारी

संस्थाहरुका

गतिविधिहरुलाई पारदिी¸ मर्ायददि¸ िििाप्रति ििाफदे ही र स्थािीर् सरकारप्रति उत्तरदार्ी¸
व्र्िजस्थि र प्रभािकारी बिाई सरकारी-तििी-गैरसरकारी क्षेत्रबीचको सामञ्िस्र्िामा विकास िथा
तिमायणका कार्यलाई व्र्िजस्थि गिय¸
स्थािीर् सरकार सञ्चालि ऐि¸ २०७४ को दफा ९२ (४) ले ददएको अधिकार प्रर्ोग गरी रसि
ु ा
जिल्लाको दोस्रो जिल्लासभाबाट गैरसरकारी संस्था सहजिकरण कार्यविधि¸ २०७५ िारी गररएको
छ।
१. संक्षक्षप्ि िाम र प्रारम्भः(१) र्ो कार्यविधिको िाम गैरसरकारी संस्था सहजिकरण कार्यविधि¸
२०७५ रहे को छ।
(२) र्ो कार्यविधि िरु
ु न्ि प्रारम्भ हुिेछ।
२. पररभाषाः विषर् िा प्रसङ्गले अको अथय िलागेमा र्स कार्यविधिमा¸
(क)"सरकारी कार्ायलर्" भन्िाले रसुिा जिल्लामा िेपालको संवििाि िथा सो अन्िगयि बिेका
अन्र् कािूिद्िारा स्थापिा गररएका कार्ायलर्हरु¸ संघीर् िथा प्रादे मिक सरकारको पूणय िा
आंमिक स्िाममत्ि भएका जिल्लाजस्थि कार्ायलर्हरु¸ स्थािीर् सरकारका कार्ायलर्हरु र िेपाल
सरकारको आधथयक िथा व्र्िस्थापकीर् स्िाममत्ि एिम ् तिर्न्त्रण रहे का अन्र् कार्ायलर्हरुलाई
ििाउँ छ।
(ख)"गैरसरकारी संस्था" भन्िाले रसुिा जिल्लालाई कार्यस्थल बिाई र्स जिल्लाको पूिायिार¸
सामाजिक¸ आधथयक िथा साँस्कृतिक विकासका लाधग प्रचमलि कािि
ू बमोजिम गैरसरकारी िा
सामुदातर्क

िा

सामाजिक

िा

साँस्कृतिक

संस्थाको

रुपमा

दिाय

भएका

गैरिाफामूलक

संस्था/कम्पिी/सामुदातर्क संस्थाहरुलाई ििाउँ छ ।
(ग)"कार्यक्रम" भन्िाले रसुिाली िििाको आधथयक¸ सामाजिक िथा साँस्कृतिक समद्
ृ धिका लाधग
सरकारी¸ गैरसरकारी िथा तििी क्षेत्रद्िारा सञ्चालि गररएका िा भविश्र्मा सञ्चालि गररिे

पूिायिार विकास¸ क्षमिा अमभिद्
ृ धिमूलक¸ आर् अमभिद्
ृ धि र स्िरोिगारी एिम ् रोिगारीमूलक
कार्यक्रमहरु¸ सीप विकास र सचेििामूलक विकासका कृर्ाकलापहरुलाई बुझिन्छ ।
(घ)"सहजिकरण" भन्िाले रसि
ु ा जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बिाई खण्ड (ग) मा उल्लेख गरे अिरु
ु पका
कार्यक्रम सञ्चालि गिय प्रस्िाि पेि गरे का गैरसरकारी संस्थाहरु र सम्बजन्िि सरकारी
कार्ायलर्हरुद्िारा

सञ्चालि

गररिे

कार्यक्रममा

सामञ्िस्र्िा

ल्र्ाई

दफा

(४) बमोजिमको

सममतिबाट कार्यक्रम कार्ायन्िर्ि गिय स्िीकृति प्रदाि गिे िा िगिे कार्यलाई बुझ्िुपदय छ।साथै र्ो
िव्दले स्िीकृि कार्यक्रम कार्ायन्िर्ि गिय कुिै गैरसरकारी संस्थालाई कुिै प्रकारको बािाव्र्ििाि
उत्पन्ि भएमा िा हुि सक्िे अिस्था श्रि
ृ िा भएमा सो समािािका लाधग जिल्ला समन्िर्
कार्यविधि¸ २०७५ बमोजिम अिलम्बि गररिे प्रकृर्ालाई समेि बुिाउँ छ।
(ङ)"सधचिालर्" भन्िाले

दफा

(४) को

उपदफा

(२)

बमोजिमको

सममतिको

सधचिालर्लाई

बुझ्िुपदय छ।
(३)गैरसरकारी संस्था दिाय िथा िविकरणः(१) रसुिा जिल्लामा कार्यक्रम गिे गैरसरकारी संस्था
प्रचमलि कािि
ू मा अन्र्था व्र्िस्था भएकोमा बाहे क िेपाल सरकार िा प्रादे मिक सरकारका
िोककएका कार्ायलर्मा अतििार्य रुपमा दिाय िथा िविकरण भएको हुिुपिेछ।
(२)उपदफा (१) बमोजिमको गैरसरकारी संस्थाले प्रचमलि कािि
ू बमोजिम िेपाल सरकार िा प्रदे ि
सरकार िा स्थािीर् सरकारलाई तििप
ुय िे कर िा अन्र् िुल्क बुिाएको हुिुपिेछ।िा करदािा सेिा
कार्ायलर्बाट कर तििुय िपिे संस्थाको रुपमा प्राप्ि गरे को प्रमाणपत्र पेि गिप
ुय िेछ।
(३) र्ो कार्यविधि िारी हुँदाका िखि रसि
ु ा जिल्लामा कार्यरि गैरसरकारी संस्थाहरुले र्स दफा
बमोजिमको रीि पुर्ायए/िपुर्ायएको सम्बन्िमा जिल्ला समन्िर् सममति¸ जिल्ला प्रिासि कार्ायलर्
र सम्बजन्िि गाउँ पामलकाले संर्ुक्ि रुपमा अिुगमि गियसक्िेछि ्।
(४)उपदफा (३) बमोजिम कार्यक्रम स्िीकृतिको लाधग तििेदि पेि गदाय उक्िािुसारका प्रमाणहरु
िुटाउिे दातर्त्ि सम्बजन्िि गैरसरकारी संस्थाको हुिेछ।
(५) दफा (४) बमोजिमको गैरसरकारी संस्था सहजिकरण सममतिको सधचिालर्ले रसि
ु ा जिल्लालाई
कार्यस्थल बिाई विमभन्ि कार्यक्रमहरु सञ्चालि गरररहे का गैरसरकारी संस्थाहरुको विस्िि
ृ
वििरण (Profile) बिाई अद्र्ािधिक रुपमा साियितिक गिप
ुय िेछ।

(४)गैरसरकारी संस्थाको सहजिकरण िथा स्िीकृतिः (१) प्रचमलि कािूिमा अन्र्था व्र्िस्था
भएकोमा बाहे क िेपाल सरकार िा प्रादे मिक सरकारका िोककएका कार्ायलर्मा दिाय िथा िविकरण
भएका गैरसरकारी संस्थाले रसुिा जिल्लामा कार्यक्रम गिप
ुय ूिय उपदफा (३) बमोजिमको सहजिकरण
सममतिबाट अतििार्य रुपमा स्िीकृति मलिुपिेछ।
(२) उपदफा (१) को प्रर्ोििको लाधग रसुिा जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालि गियको लाधग
सम्बजन्िि गैरसरकारी संस्थाले जिल्ला समन्िर् सममतिको कार्ायलर्मा दे हार् बमोजिमका
कागिािहरु सदहि तििेदि ददिप
ु िेछः
क. संस्था दिाय र िविकरण गरे को प्रमाणपत्र
ख. करचक्
ु िा प्रमाणपत्र
ग. आधथयक स्रोि प्राजप्िको वििरण
घ. समाि कल्र्ाण पररषदसँगको आिद्ििा
ङ. दाि ृ संस्थासँगको सम्िौिापत्र
च. संस्थामा कार्यरि िििजक्िको वििरण
(३)र्स दफा बमोजिम रसुिा जिल्लामा गैरसरकारी संस्थाहरुको सहजिकरणका लाधग दे हार्
बमोजिमको एक जिल्ला गैरसरकारी संस्था सहजिकरण सममति रहिेछःक. जिल्ला समन्िर् सममतिका प्रमुख

----

अध्र्क्ष
ख. कार्यक्रम सञ्चालि गररिे गाउँ पामलकाका अध्र्क्ष

----

सदस्र्
ग. जिल्ला समन्िर् अधिकारी

---- सदस्र्

घ. प्रमुख जिल्ला अधिकारीले िोकेको अधिकृि प्रतितिधि

---- सदस्र्

ङ. कोष िथा लेखा तिर्न्त्रक कार्ायलर्का प्रमख
ु

---- सदस्र्

च. गैरसरकारी संस्था महासंघ जिल्ला िाखाका प्रतितिधि

---- सदस्र्

छ. जिल्ला समन्िर् सममतिका अधिकृि प्रतितिधि

---- सदस्र्-सधचि

(४)जिल्ला गैरसरकारी संस्था सहजिकरण सममतिको बैठक आिश्र्किा अिुसार सममतिको
सधचिालर् रहिे जिल्ला समन्िर् सममतिको कार्ायलर्मा बस्िेछ।
(५)सहजिकरण सममतिको काम कियव्र् र अधिकारः (१) गैरसरकारी संस्था सहजिकरण सममतिको
काम कियव्र् र अधिकार दे हार् बमोजिम हुिेछः
क. गैरसरकारी संस्थालाई रसुिा जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालि गिय स्िीकृति ददिे¸
ख. गैरसरकारी संस्थाहरुद्िारा सञ्चामलि कार्यक्रमहरुको अिग
ु मि गिे¸
ग. गैरसरकारी संस्थाहरुद्िारा कार्यक्रम कार्ायन्िर्ि भएका सम्बजन्िि स्थािीर् िहसँग समन्िर्
गरी सहजिकरण सममतिबाट स्िीकृति प्राप्ि गदायका िखि िोककएका िियहरु पालिा गरे /िगरे को
सम्बन्िमा समन्िर् गिे¸र
घ. सम्बजन्िि गैरसरकारी संस्थाहरुसँग तिर्ममि रुपमा प्रतििेदि मलिे ।
(२) र्स दफा बमोजिम गैरसरकारी संस्थालाई कार्यक्रम सञ्चालि गिय स्िीकृि प्रदाि गदाय
सम्बजन्िि गैरसरकारी संस्थामा कुिै सरकारी कोषबाट िलिभत्ता िा अन्र् सुवििा मलइरहे को कुिै
व्र्जक्ि कुिै पति पद िा भमू मकामा कार्यरि भए उक्ि संस्थालाई स्िीकृति प्रदाि गररिेछैि।
(६) सहजिकरण सममतिले अिलम्बि गिप
ुय िे प्रकृर्ाः(१)गैरसरकारी संस्थाले पेि गरे को प्रस्िािउपर
सधचिालर्ले अध्र्र्ि गरी एक विश्लेषणात्मक प्रतििेदि िर्ार गिेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतििेदि िर्ार गरे पतछ सधचिालर्ले सम्बजन्िि गैरसरकारी
संस्थाका जिम्मेिार पदाधिकारीलाई उपजस्थि गराई कार्यक्रम कार्ायन्िर्ि हुिे गाउँ पामलकाका
प्रतितिधिसमक्ष

कार्यक्रमका

बारे मा

विस्िि
ृ

छलफल

गराउिप
ु िेछ।

तिदे ििको पालिा गिे दातर्त्ि सम्बजन्िि गैरसरकारी संस्थाको हुिेछ।

सो

छलफलबाट

प्राप्ि

(३) सो छलफलबाट सम्बजन्िि गाउँ पामलकाका प्रतितिधि र कार्यक्रम सञ्चालि गिे गैरसरकारी
संस्थाका प्रतितिधिहरुबीचमा अन्र् व्र्िस्थाहरुका अतिररक्ि कार्यक्रम कार्ायन्िर्िको ढाँचा र
अिुगमि-मूल्र्ाङ्कि गिे पद्ितिबारे मलझखि सहमति कार्म गराउिुपिेछ।
(४) उपदफा (१) दे झख (३) सम्ममा प्रकृर्ा पुरा गरे पतछ सोको सम्पूणय वििरण िर्ार गरी
सधचिालर्ले जिल्ला गैरसरकारी संस्था सहजिकरण सममतिको बैठक आव्हाि गिप
ुय िेछ।
(५) र्स दफा बमोजिमका प्रकृर्ा पुर्ायउँदा तिर्मािुसार भुक्िािी गिय सककिे बैठक भत्ता
लगार्िका अन्र् व्र्िस्थापकीर् खचय (िस्िैः हलभाडा¸ प्रोिेक्टर खचय¸ धचर्ािास्िा आदद)
सम्बजन्िि गैरसरकारी संस्थाबाट व्र्होररिेछ।
(५)प्राधथमकिाको आिारमा स्िीकृति प्रदाि गिप
ुय िेः(१)सहजिकरण सममतिले अन्र् कुराहरुका
अतिररक्ि तिम्िमलझखि पक्षहरुमा ध्र्ाि पुर्ायइ स्िीकृति ददिे िा िददिे तिणयर् गिप
ुय िेछः
क. गररबी तििारणमा पुर्ायउि सक्िे र्ोगदाि
ख. सचेििा अमभिद्
ृ धिमा हुि सक्िे सकारात्मक भमू मका
ग. क्षमिा िा सीप अमभिद्
ृ धिमा आउि सक्िे सम्भाििा
घ. सम्बजन्िि गाउँ पामलकाले तिददय रट गरे का विकासका लक्ष्र्हरु पररपूतिय गिय पुर्ायउि सक्िे
र्ोगदाि
ङ. िेपाल सरकार िथा प्रदे ि सरकारले िोकेका अन्र् विषर्हरु
(६) समन्िर् र सामञ्िस्र्िा कार्म गिप
ुय िेःजिल्ला गैरसरकारी संस्था सहजिकरण सममतिले
गैरसरकारी संस्थाहरुबीचमा समेि कार्यक्षेत्रगि एकरुपिा कार्म गिय जिल्ला समन्िर् कार्यविधि¸
२०७५ प्रतिकुल िहुिे गरी कुिै पामलका र गैरसरकारी संस्थाबीच कार्यगि समन्िर् र
कार्यक्रमगिसामञ्िस्र्िा कार्म गराउिुपिेछ।
(७)जिल्ला

समन्िर्

सममतिबाट

अिुमोदि

गराउिुपिेः

र्स

कार्यविधि

बमोजिम

कार्यक्रम

कार्ायन्िर्ि गिय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई प्रदाि गररएका स्िीकृति िा अस्िीकृतिका तिणयर्हरु

जिल्ला

समन्िर्

सममतिको

बैठकबाट

अिुमोदि

गराउिुपिेछ।र्सरी

अिुमोददि

तिणयर्हरु

अविलम्ब सम्बजन्िि गाउँ पामलकामा पठाउिुपिेछ।
(८)सम्पकय व्र्जक्ि िोक्िप
ु िेःर्स कार्यविधिको प्रर्ोििको लाधग सबै गाउँ पामलका िथा सरकारी
कार्ायलर्हरुमा गैरसरकारी संस्थाहरुसँग समन्िर् गिय एकििा अधिकृि कमयचारीलाई सम्पकय
व्र्जक्ि िोक्िुपिेछ।
(९)प्रतििेदि

पेि

गिप
ुय िेःर्स

कार्यविधिको

अधििमा

रही

रसि
ु ा

जिल्लाका

विमभन्ि

गाउँ पामलकाहरुमा कार्यक्रमहरु सञ्चालि गरररहे का िा सम्पन्ि गररसकेका गैरसरकारी संस्थाहरुले
प्रत्र्ेक िषय जिल्ला समन्िर् सममतिले आर्ोििा गिे िावषयक समीक्षा गोजरठमा आफ्िो प्रगति
प्रतििेदि प्रस्िुि गिप
ुय िेछ। उक्ि प्रतििेदिमाधथ प्राप्ि सुिािहरु कार्ायन्िर्ि गिुय सम्बजन्िि
गैरसरकारी संस्थाको दातर्त्ि हुिेछ।

(१०) कार्यविधिको पालिा गिप
ुय िेः र्ो जिल्ला गैरसरकारी संस्था सहजिकरण कार्यविधि¸ २०७५ को
पालिा गिुय जिल्लाजस्थि सबै सरकारी कार्ायलर्हरु¸ गैरसरकारी संस्थाहरु र तििी क्षेत्रको कियव्र्
हुिेछ।

(११) संिोििः र्स कार्यविधिमा उल्लेख गररएका विषर्िस्िुहरु जिल्ला सभाबाट मात्र संिोिि
हुिेछि ्। कुिै कारणले र्स कार्यविधिको कािि
ू ी व्र्ाख्र्ा गिप
ुय िे अिस्था आएमा िेपालको
संवििाि िथा अन्र् प्रचमलि कािूि बमोजिम स्थापिा गररएका न्र्ातर्क तिकार्हरुबाट मात्र
गररिेछ।

(१२) अन्र्ः र्ो कार्यविधिमा िे सक
ु ै कुरा लेझखएको भए िापति संघीर् िा प्रादे मिक कािि
ू ले
अन्र् व्र्िस्था गरे कोमा सोदह अिुरुप िै हुिेछ।

