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गन्यापधुरा गाउँपालिका 

 

 

खण्डः ४          सखंयाः५             भाद्र २९ गते सोमबार, २०७७ 

भाग-२ 

 

संस्था दताा तथा नवीकरण सम्बन्धी कायालवलध, २०७७ 

       कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलतिः २०७७।०५।२४ 

प्रस्तावना,      

र्स गाउँपालिका क्षेत्र लित्रका सािालिक, आलथयक, सालिलयर्क, बैज्ञालनक, शलैक्षक, बौलिक, शारीररक, 

व्र्वसालर्क तथा परोपकारी सािालिक गरै रािनीलतक र गरै नाफाििूक संस्थािरुको स्थापना तथा दताय गने प्रलिर्ािाई 

व्र्वलस्थत एवि ् प्रिावकारी बनाउन वाञ्छनीर् िएकोिे स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ र 

गन्र्ापधरुा गाउँपालिकाको प्रशासकीर् कार्यलवलध लनर्लित गने ऐन, २०७४ को दफा ४ बिोलििको अलधकारको प्रर्ोग 

गरी र्ो कार्यलवलध तर्ार गरी िारी गररएको छ । 

१ संलिप्त नाम र प्रारम्भः (१) र्ो कार्यलवलधको नाि "संस्था दताय तथा नवीकरण सम्बन्धी कार्यलवलध, २०७७" रिकेो 

छ । 

(२) र्ो कार्यलवलध गन्र्ापधरुा गाउँपालिका के्षत्रिर िाग ुिुनेछ । 

(३) र्ो कार्यलवलध स्थानीर् रािपत्रिा प्रकाशन िएको लिलतदलेि िाग ुिुनेछ । 

२ पररभाषाः लवषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा,  

(क)  "संस्था" िन्नािे सािालिक, धालियक, सालिलयर्क, सांस्कृलतक, वजै्ञालनक, बौलिक,  सैिालन्तक, आलथयक, 

शारीररक, व्र्वसालर्क, तथा परोपकारी कार्यिरुको लवकास एवि ् कार्य गने उद््द््र्िे स्थापना िएिा गरै, 

नाफाििूक र गरै रािनीलतक संघ, संस्था, कल्व, िण्डि, पररषद,् सििू, अध्र्र्न केन्र, ितै्री संघ सितेिाई 

िनाउँछ । 

स्थानीय राजपत्र 
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(ि)  "गाउँपालिका" िन्नािे गन्र्ापधरुा गाउँपालिकािाई िनाउँछ । 

(ग) "अध्र्क्ष" िन्नािे गन्र्ापधरुा गाउँपालिकाको अध्र्क्षिाई िनाउँछ । 

(घ) "प्रबन्ध सलिलत" िन्नािे संस्थाको लवधान अनसुार गठन िएको प्रबन्ध सलिलत सम्झनपुछय । 

(ङ) "स्थानीर् अलधकारी" िन्निे गन्र्ापधरुा गाउँपालिकाको प्रििु प्रशासकीर् अलधकृतिाई सम्झनपुछय । 

(च) "कार्यक्षेत्र" िन्नािे गन्र्ापधरुा गाउँपालिकािाई कार्यके्षत्र बनाई ियु र् कार्ायिर् गाउँपालिकालित्र सञ्चािन 

िएकोिाई सम्झनपुछय । 

(छ) "कार्ायिर्" िन्नािे गन्र्ापधरुा गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् सम्झनपुछय । 

(ि) "सम्बलन्धत शािा" िन्नािे गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्को प्रशासन र्ोिना तथा अनगुिन शािा सम्झन ु

पछय । 

(झ) "तोलकएको वा तोलकएको बिोलिि" िन्नािे र्स कार्यलवलध तथा कार्यपालिकािे लनणयर् गरी तोलकएको िन्ने 

बझु्न ुपछय । 

३ दताा नगरी संस्था खोल्न नहुनेः र्स कार्यलवलध बिोलिि दताय नगरी कसैिे पलन संस्था स्थापना गनुय िुदँनै । 

४ संस्था   दतााः (१) संस्था दताय गनय चािने कम्तीिा सात िना वा सोिन्दा बढी व्र्लििरुिे अनसुचुी -१ बिोलििको 

ढाँचािा संस्थाको लवधान सितेका कागिात सलित कार्ायिर्िा लनवदेन लदनपुछय । 

(२) उपदफा (१) बिोलििको लनवदेन प्रप्त िएपलछ स्थानीर् अलधकारीिे िाँचबझु गरी संस्था दताय गनय उलचत 

ठानेिा एक िप्ता लित्र दताय शलु्क १०००।– (एक ििार) लिई संस्था दताय गरी अनसुचुी-२ बिोलििको ढाँचािा 

दताय प्रिाणपत्र लदइनेछ । 

(३) स्थानीर् अलधकारीिे कुनै संस्था दताय नगने लनणयर् गरेिा यर्सको सचुना लनवदेकिाई लदनपुनेछ र लनवदेकिे 

सचुना प्राप्त गरेको लिलतिे पैलतस लदनलित्र यर्स्तो लनणयर् उपर गाउँपालिकाका अध्र्क्ष सिक्ष उिरु गनय सक्नेछ । 

(४) उप लनर्ि (३) बिोलििको उिरु प्रप्त िएपलछ अध्र्क्षिे आव्र्क िाँचबुझ गरी यर्स्तो संस्था गनय िनालशव 

ठिराएिा सो संस्था दताय गने अलधकारीिाई आदशे लदन सक्नेछ र यर्स्तो आदशे िएपलछ स्थानीर् अलधकारीिे 

संस्था दताय गरर लदनपुनेछ । 

५. दतााको अवलध नवीकरण र दस्तुरः १) लनर्ि ४ (२) बिोलिि लदइएको दताय प्रिाणपत्र एक आलथयक वषयसम्ि बिाि 

रिनेछ । 

२) उपलनर्ि (१) बिोलिि संस्थाको दताय बिाि रिने अवधी सिाप्त िएको लिलतिे तीन िलिनालित्र सम्बलन्धत व्र्लििे 

स्थानीर् अलधकारीबाट पाँच सर् दस्तरु लतरी दतायको प्रिाण पत्र नवीकरण गराउन ुपनेछ । 

३) उपलनर्ि (२) बिोलिि म्र्ाद नाघपेलछ कुनै संस्थािे यर्स्तो म्र्ाद नाघी नवीकरण िुन िुन नसकेको िनालशव कारण 

दिेाई दतायको प्रिाणपत्र नवीकरणको िालग लनवदेन लदन आएिा स्थानीर् अलधकारीिे उपलनर्ि (२) बिोलिि िाग्ने 

दस्तरुिा दिेार् बिोलििको थप दस्तरु लिई नवीरकण गने सक्नेछ । 

क) उपलनर्ि (२) बिोलििको म्र्ाद नाघपेलछ तीन िलिनाको िालग रु. ७५०।– 
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ि) िण्ड (क) को म्र्ाद नाघपेलछ अषाढ िसान्त सम्िको िालग रु. १०००।– 

ग) िण्ड (ि) को म्र्ाद नाघपेलछ अको एक आलथयक वषयको िालग रु. १०००।– को दरिे आलथयक वषयको िालग रु. 

२०००।– 

४) उपलनर्ि (२) र (३) िा िनुसकैु कुरा िेलिएको िएतापलन म्र्ाद लित्र नवीकरण नगराएका संस्थािरुिे दतायको प्रिाण 

पत्र नवीकरण िुन नसकेको िनालशव कारण दिेाई नवीकरणको िालग लनवदेन लदएिा प्रयर्ेक आलथयक वषयको एक ििार 

रुपैर्ाका दरिे थप िररवाना सिते लिई स्थानीर् अलधकारीको यर्स्तो दतायको प्रिाण पत्र नवीकरण गररलदन सक्छ । 

५) दतायको प्रिाण पत्र नवीकरण गने संस्थािे लनवदेन लददँा पलछल्िो साधारण सिाको िाइन्र्टुको प्रलतलिलप सलित कार्य 

सलिलतका पदालधकारीिरुको नािनािसेी सलितको लववरण संिग्न राय नपुछय । 

६) उपलनर्ि (३) बिोलििको दतायको प्रिाण पत्र नवीरण गरेको िानकारी स्थानीर् अलधकारीिे नेपाि सरकार, गिृ 

िन्त्रािर् र प्रदशे सरकार आन्तररक िालििा तथा काननु िन्त्रािर्िा लदनपुनेछ । 

६. संगलित संस्था मालननेः १) र्स कार्यलवलध अन्तगयत दताय िएको प्रयर्ेक संस्था अलवलछन्न उत्तरालधकारवािा 

स्वशालसत र संगलठत संस्था िुनेछ । सो संस्थाको सबै कािको लनलित्त आफ्नो छुटै्ट छाप िुनेछ । 

२) संस्थािे व्र्लि सरि चि अचि सम्पलत्त प्राप्त गनय, उपिोग गनय र बेचलविन गनय सक्नेछ । 

३) संस्थािे व्र्लि सरि आफ्नो नािबाट नालिस उिरु गनय सक्नेछ र सो उपर पलन सोिी नािबाट नालिस उिरु िाग्नेछ । 

७. संस्थाको सम्पलतः १) संस्थाको सदस्र् वा कियचारी िगार्त कुनै व्र्लििे संस्थाको लवधान लवरुि संस्थाको कुन ै

सम्पलत्त दरुुपर्ोग गरेिा कब्िा गरेिा वा रोक्का राििेा स्थानीर् अलधकारीिे यर्स्तो सम्पलत्त दरुुपर्ोग गने, कब्िा वा 

रोक्का राय नबेाट लिई लफताय बुझाई लदन सक्नेछ । 

२) उपलनर्ि (१) बिोलिको संस्थाको सम्पलत्त लफताय गन े गरी स्थानीर् अलधकारीिे गरेको कारवािीिा लचत्त नबझु्न े

व्र्लििे लिल्िा अदाितिा पुनरावदेन लदन सक्नेछ । 

३) संस्थाको सदस्र् वा कियचारी िगार्त कुनै व्र्लििे संस्थाको कुनै सम्पलत्त वा लिित वा प्रलत्ा लवरुि कुन ैअपराध 

वा लबराि गरेिा संस्था, संस्थाको कुनै सदस्र् वा स्थानीर् अलधकारीिे प्रचलित काननू बिोलिि िदु्द्ाको कारवािी चिाउन 

सक्नेछ । 

८. दताा नभई स्थापना भएका संस्थािे दताा गननः र्ो कार्यलवलध प्रारम्ि िुनिुन्दा अगालड तयकाि प्रचलित काननू 

बिोलिि दताय िई स्थापना िई रिकेा संस्थािे पलन र्ो कार्यलवलध प्रारम्ि िएको लिलतिे तीन िलिनालित्र र्ो कार्यलवलध 

बिोलिि पालिकािा दताय गराउनपुनेछ । 
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९. संस्थाहरुको उदे्दश्यमा हेरफेरः १) संस्थाको उद्द्े् र्िा िरेफेर गनय आव्र्क दिेिेा वा सो संस्थािाई कुनै अको 

संस्थािा गाभ्न उलचत दिेिेा सो संस्थाको प्रबन्ध सलिलतिे तयसम्बन्धी प्रस्ताव तर्ार गरी सो प्रस्ताव उपर छिफि गनय 

संस्थाको लवधान अनसुार साधारण सिा बोिाउन ुपनेछ । 

२) साधारण सिािा उपलस्थत िएका िम्िा सदस्र् संय र्ाको दईु लतिाई सदस्र्िरुिे प्रस्ताविा सिथयन िनाएिा सो 

प्रस्ताव साधारण सिाबाट पाररत िएको िालननेछ । 

तर सो प्रस्ताव िाग ूगनय स्थानीर् अलधकारीको पवूय स्वीकृलत लिनपुनेछ । 

१०. लहसाबको लववरण बुझाउनुपननः प्रबन्ध सलिलतिे आफ्नो संस्थाको लिसाबको लववरण िेिा परीक्षकको प्रलतवदेन 

सलित प्रयर्ेक वषय स्थानीर् अलधकारी सिक्ष पेश गनुय पने छ । 

११. लहसाब जाँच गननः १) स्थानीर् अलधकारीिे आव्र्क दिेिेा संस्थाको लिसाब आफुिे लनर्िु गरेको कुनै 

अलधकृतद्वारा िाँच गराउन सक्नेछ । 

२) उपलनर्ि (१) बिोलिि लिसाब िाँच गराएवापत स्थानीर् अलधकारीिे लिसाव िाचँबाट दलेिन आएको संस्थाको 

िौज्िात रकिको सर्कडा तीन प्रलतशतिा नबढाइ आफूिे लनधायरण गरेको दस्तरु असिु गरर लिन सक्नेछ । 

३) लिसाब िाँच गने अलधकृतिे िागकेो लववरण तथा कागिातिरु वा सोधेको प्रश्नको िवाफ लदन ुसंस्थाको पदालधकारी 

सदस्र् र कियचारीको दालर्यव िुनेछ । 

४) लिसाब िाँच गने अलधकृतिे स्थानीर् अलधकारीिे तोलकलदएको म्र्ादलित्र लिसाब िाँचको प्रलतवदेन स्थानीर् 

अलधकारी सिक्ष पेश गनुय पनेछ र सो प्रलतवदेनको आधारिा संस्थाको कुनै सम्पलत्त सो संस्थाको कुनै पदालधकारी सदस्र् 

वा कियचारीिे लिनालिना गरेको नोक्सान गरेको वा दरुुपर्ोग गरेको छ िन्ने स्थानीर् अलधकारीिाई िागिेा लनििे यर्स्तो 

पदालधकारी सदस्र् वा कियचारीिाई सो िानी नोक्सानी असुि गनय प्रचलित कानून बिोलिि कारवािी चिाउन सक्नेछ । 

तर, प्रचलित काननूिे सिार् सिते िुने अपराध िएकोिा प्रचलित काननू बिोलिि िदु्द्ा चिाउन िगाउनेछ । 

१२. लनदनशन लदनेः गन्र्ापधरुा गाउँपालिकािे संस्थािाई आव्र्क लनदशेन लदन सक्नेछ र यर्स्तो लनदशेनको पािना 

गनुय सम्बलन्धत संस्थाको कतयव्र् िुनेछ । 

१३. लनदनलशकाः र्स कार्यलवलधको कार्ायन्वर्न गनय गाउँ कार्यपालिकािे आव्र्क लनदलेशका िारी गनय सक्नेछ । 

१४. दण्ड सजायः १) लनर्ि (३) बिोलिि दताय नगराई संस्था स्थापना गरेिा वा लनर्ि (८) बिोलिि दताय नगरी संस्था 

सञ्चािन गरेिा यर्स्ता संस्थाका प्रबन्ध सलिलतका सदस्र्िरुिाई स्थानीर् अलधकारीिे िनिी दइु ििार रुपैर्ा िररवाना 

सम्ि गनय सक्नेछ । 

२) लनर्ि (१०) बिोलिि लिसाबको लववरण नपठाएिा प्रबन्ध सलिलतका सदस्र्िरुिाई स्थानीर् अलधकारीिे िनिी पाँच 

सर् रुपैर्ासम्ि िररवाना गनय सक्नेछ । 
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तर कुनै सदस्र्िे लनर्ि (१०) उल्िङ्घन िुन नलदन सकिर प्रर्यन गरेको लथर्ो िन्ने सन्तोषिनक प्रिाण पेश गनय सकेिा 

लनििाई सिार् गररनेछैन । 

३) लनर्ि (११) को उपलनर्ि (३) बिोलिि लिसाब िाँच गने सम्बलन्धत अलधकृतिे िागेको कागिपत्रिरु वा सोधेको 

प्रश्नको िवाफ नलदने सम्बलन्धत पदालधकारी सदस्र् वा कियचारीिाई स्थानीर् अलधकारीिे पाँच सर् रुपैर्ा सम्ि िररवाना 

गनय सक्नेछ । 

४) लनर्ि (९) बिोलिि स्थानीर् अलधकारीको स्वीकृत नलिई संस्थाको उद्द्े् र्िा िरेफेर गरेिा वा अको संस्थासँग 

गालिएिा वा संस्थािे आफ्नो उद्द्े् र्को प्रलतकुि िुने गरी काि कारवािी गरेिा वा गाउँपालिकािे लदएको लनदशेन पािना 

नगरेिा वा संस्थािे कुनै रािनीलतक गलतलवलध गरेको ठिर िएिा स्थानीर् अलधकारीिे यर्स्तो दताय लनिम्बन गनय वा 

िारेि गनय सक्नेछ । 

१५. पुनरावेदनः लनर्ि (१३) बिोलिि स्थानीर् अलधकारीिे गरेको अलन्ति लनणयर् उपर पैलतस लदनलित्र लिल्िा 

अदाितिा पनुरावदेन िाग्नेछ । 

१६. संस्थाको लवघटन र त्यस्को पररणामः १) संस्थाको लवधान बिोलिि कार्य सञ्चािन गनय नसकी वा अन्र् कुनै 

कारणवश संस्था लवघटन िएिा यर्स्तो संस्थाको सम्पणूय िार्िथेा गन्र्ापधरुा गाउँपालिकािा सनेछ । 

२) उपलनर्ि (१) बिोलिि लवघटन िएको संस्थाको दालर्यवको िकिा सो संस्थाको िार्िथेािे िािसेम्ि यर्स्तो दालर्यव 

नेपाि सरकारिे बेिोनेछ । 

१७. अन्य नेपाि ऐन बमोलजम दताा वा स्थापना गनुापननः कुनै संस्थाको दताय वा स्थापना गनय सम्बन्धिा संघीर् तथा 

प्रदशेको काननूिा छुटै्ट व्र्वस्था िएकोिा र्स कार्यलवलधिा अन्र्त्र िनुसकैु कुरा िेलिएको िएतापलन यर्स्तो संस्था सोिी 

ऐन बिोलिि दताय वा स्थापना गनुयपनेछ । 

१८. खारेजी र बचाउः १) संघीर् र प्रादलेशक व्र्वस्थालपकािे लनिायण गरेको काननू लवपररत िएिा दफा सोिी अनसुार 

िारेि वा पररिाियन िुनेछन ्। 

२) र्स काननूिाई प्रलतस्थापन िुने गरी अको काननू बनेर िाग ूनिएसम्ि र्सै काननू अनुसार िए गरेको िालननेछ । 
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अनुसूची-१ 

लनर्ि (४) सँग सम्बलन्धत 

श्रीिान ्प्रििु प्रशासकीर् अलधकृत, 

गन्र्ापधरुा गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, 

गणशेपरु, डडेल्धरुा । 

लवषयः संस्था दताा गररपाउँ । 

ििोदर्,  

िािीिे ………………………………………. सम्बन्धी संस्था िोल्न चािकेािे स्थानीर् सरकार 

सञ्चािन ऐन, २०७४ बिोलिि संस्था दताय गनयको िालग दिेार्को बिोलििका लववरण तथा कागिातिरु संिग्न गरी 

संस्था दतायको लनवदेन पेश गरेको छ। । 

तपलसिः 

१. संस्थाको नाििः 

२. संस्थाको कार्ायिर् रिने ठेगानािः 

३. आलथयक श्रोतिः 

४. संस्थाको उद्द्े् र्िरुिः 
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क)  

ि)  

ग)  

संिग्न कागजातहरुः 

१. संस्थाको लवधान 

२. वडा कार्ायिर्को लसफाररस 

३. ििेाको लनणयर् 

४. प्रबन्ध सलिलतका पदालधकारी तथा सदस्र्को नािनािसेी लववरण र नागररकता प्रिाण पत्रको प्रलतलिलप 

५. संस्थाको छापको निनूा 

 

लनवदेकिः 

नाि थरिः 

पदिः  अध्र्क्ष 

िस्ताक्षरिः 

अनुसूची-२ 

लनर्ि (४) सँग सम्बलन्धत 

दताा लकताको ढाँचा 

दताय नं. दताय लिलत संस्थाको नाि र 

ठेगाना 

संस्थाको उद्द्े् र् संस्थाका 

पदालधकारीिरु 

तथा 

सदस्र्िरुको नाि 

ठेगाना र सम्पकय  

नम्बर 

कैलफर्त 
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अनुसूची-३ 

लनर्ि (४) सँग सम्बलन्धत 

गन्र्ापधरुा गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

गणशेपरु, डडेल्धरुा । 

 

संस्था दताा प्रमाण पत्र 

आ. व.            दताय नं. 

           लिलतिः 

गन्र्ापधरुा गाउँपालिकाको संस्था दताय तथा नवीकरण सम्बन्धी कार्यलवलध, २०७७ को दफा (४) बिोलिि 

………… साि ……………. िलिना…………….. गतेिा दताय गरी र्ो प्रिाण पत्र प्रदान गररएको छ । 

 

                                 स्थानीर् अलधकारीको दस्तितिः 

                          नाि थरिः 

                                                                      दिायिः प्रििु प्रशासकीर् अलधकृत 

   लिलतिः 
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नोटः 

१ प्रिाणपत्र एक आलथयक वषयसम्ि िात्र बिाि रिनेछ । 

२ संस्थाको दताय बिाि रिने अवलध सिाप्त िएको लिलतिे तीन िलिना लित्र लनर्िानुसार दस्तरु लतरी नवीकरण गराउनु 

पनेछ। सो नाघिेा लनर्िानुसार थप दस्तरु एव ंिररवाना सिते िाग्नेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

नवीकरण 

गरेको लिलत 

दतायको प्रिाण पत्र 

बिाि रिने अवलध 

िौचर नं. लिलत  नवीकरण 

दस्तरु  

प्रििु प्रशासकीर् 

अलधकृतको 

दस्तित 

कार्ायिर्को छाप 
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आज्ञािे 

लदलिप कुिार तािाङ 

प्रििु प्रशासकीर् अलधकृत 

 


