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गलु्मीदरबार गाउँपालिका 

 

 

 खण्ड :३  संख्या :५     साउन २५ गते, आईतबार, २०७७  

भाग-२ 

संस्था दताा तथा नविकरण सम्बन्धी कायाविलध, २०७७ 

गलु्मीदरबार गाउँपालिका 
        

प्रस्तािना  

यस गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका सामाजिक¸ आलथाक¸ साविजययक¸ िैज्ञालनक¸शैजक्षक¸बौविक¸शारीररक¸ 
व्यिसायीक तथा परोपकारी सामाजिक गैर रािनीलतक र गैर नाफामूिक  संस्थािरुको स्थापना तथा 
दताा गने प्रकृयािाई व्यिजस्थत एिम ् प्रभािकारी रुपमा कायाान्ियन गना िाञ्छनीय भएकोिे, स्थानीय 
सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ तथा गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको प्रशासकीय कायाविलध 
(लनयलमत गने) ऐन, २०७६ को दफा (४)  बमोजिमको अलधकार प्रयोग गरी यो कायाविलध तयार गरी 
िारी गररएको छ । 

 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भ  (१)  यो कायाविलधको नाम “संस्था दताा तथा नविकरण सम्बन्धी कायाविलध, २०७७” 

रिेकोछ । 

 (२) यो कायाविलध गाउँपालिका के्षत्रभर िागू िनुेछ । 

 (३) यो कायाविलध स्थानीय रािपत्रमा प्रकाशन गरेको लमलतदेजख िागू िनुछे । 

२. पररभाषा  :  विषय िा प्रसङ्गिे अको अथा निागेमा  

(क) "संस्था" भन्नािे सामाजिक¸ धालमाक¸ साविजययक¸साँस्कृलतक¸बैज्ञालनक¸ बौविक¸ सैिाजन्तक¸ शारीररक¸ 
आलथाक¸ व्यिसायीक तथा परोपकारी कायािरुको विकास एिं काया गने उद्देश्यिे स्थापना भएमा गैर 

      स्थानीय रािपत्र 
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नाफामूिक र गैर रािनीलतक संघ संस्था¸ क्िब¸ मण्डि¸पररषद¸समूि¸ अध्ययन केन्र¸ मैत्री संघ 
समेतिाई िनाउँदछ ।  

(ख) "गाउँपालिका" भन्नािे गलु्मीदरबार गाउँपालिकािाई सम्झन ुपछा ।  

(ग) "अध्यक्ष" भन्नािे गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको अध्यक्षिाई सम्झन ुपछा ।  

(घ) "प्रबन्ध सलमलत" भन्नािे संस्थाको विधान अनसुार गठन भएको प्रबन्ध सलमलत सम्झन ुपछा ।  

(ङ) "स्थानीय अलधकारी" भन्नािे गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत सम्झन ुपछा ।  

(च) "कायाके्षत्र" भन्नािे गलु्मीदरबार गाउँपालिकािाई कायाके्षत्र बनाई मखु्य कायाािय नगरपालिका लभत्र 
संचािन भएकोिाई सम्झन ुपछा ।  

(छ) "कायाािय" भन्नािे गलु्मीदरबार गाउँ कायापालिकाको कायााियिाई सम्झन ुपछा ।  

(ि) "सम्बजन्धत शाखा" भन्नािे गाउँ कायापालिकाको कायााियको प्रशासन योिना तथा अनगुमन शाखा 
सम्झन ुपछा ।  

(झ) "तोवकएको िा तोवकएको बमोजिम" भन्नािे यस कायाविलध तथा कायापालिकािे लनणाय गरी तोवकएको 
भने्न बझु्न ुपछा ।  

३. दताा नगरी संस्था खोल्न निनु े:  यस कायाविलध बमोजिम दताा नगरी कसैिे पलन संस्था स्थापना गना िुँदैन ।  

४. संस्था दताा : (१) संस्था दताा गना चािने कजम्तमा सात िना िा सो भन्दा बढी व्यजििरुिे अनसूुची-१ 
बमोजिमको ढाँचामा संस्थाको विधान समेतका कागिात सवित कायााियमा लनिेदन ददन ुपदाछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिमको लनिेदन प्राप्त भएपलछ स्थानीय अलधकारीिे आिश्यक िाँचबझु गरी संस्था 
दताा गना उजचत ठानेमा एक िप्ता लभत्र दताा शलु्क रु. १०००।– (एक ििार) लिई संस्था दताा गरी 
अनसूुची-२ बमोजिमको ढाँचामा दताा प्रमाण-पत्र ददईनेछ ।  

(३) स्थानीय अलधकारीिे कुनै संस्था दताा नगने लनणाय गरेमा ययस्को सूचना लनिेदकिाई ददनपुनेछ र 
लनिेदकिे सूचना प्राप्त गरेको लमलतिे पैलतस ददन लभत्र ययस्तो लनणाय उपर गाउँपालिका अध्यक्ष समक्ष 
उिरु गना सक्नेछ ।  

(४) उप लनयम (३) बमोजिमको उिरु प्राप्त भएपलछ अध्यक्षिे आिश्यक िाँचबझु गरी ययस्तो संस्था दताा 
गना मनालसि ठिराएमा सो संस्था दताा गने स्थानीय अलधकारीिाई आदेश ददन सक्नेछ र ययस्तो आदेश 
भएपलछ स्थानीय अलधकारीिे संस्था दताा गररददन ुपनेछ ।  

५. दतााको अिलध नविकरण र दस्तरु : (१) लनयम ४(२) बमोजिम ददइएको दताा प्रमाण-पत्र एक आलथाक िषा 
सम्म ििाि रिनेछ ।  

(२) उप लनयम (१) बमोजिम संस्थाको दताा ििाि रिने अिधी समाप्त भएको लमलतिे तीन मविना लभत्र 
सम्बजन्धत व्यजििे स्थानीय अलधकारीबाट पाँच सय रुपैया दस्तरु लतरी दतााको प्रमाण-पत्र नविकरण 
गराउन ुपनेछ ।  

(३) उप लनयम (२) बमोजिम म्याद नाघेपछी कुनै संस्थािे ययस्तो म्याद नाघी नविकरण िनु नसकेको 
मनालसि कारण देखाई दतााको प्रमाण-पत्र नविकरणको िालग लनिेदन ददन आएमा स्थानीय अलधकारीिे 
उप लनयम (२) बमोजिम िाग्ने दस्तरुमा देिाय बमोजिमको थप दस्तरु लिई नविकरण गरी ददन 
सक्नेछ । 
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 (क) उप लनयम (२) बमोजिमको म्याद नाघेपछी तीन मविनाको िालग रु. ७५०।– 

 (ख) खण्ड (क) को म्याद नाघेपछी आषाढ मसान्त सम्मको िालग रु. १०००।– 

 (ग) खण्ड (ख) को म्याद नाघेपछी अको एक आलथाक िषाको िालग रु. १०००।– को दरिे दईु 
आलथाक िषाको िालग रु. २०००।– 

(४) उप लनयम (२) र (३) मा िनुसकैु कुरा िेजखएको भएता पलन म्याद लभत्र नविकरण नगराएका 
संस्थािरुिे दतााको प्रमाणपत्र नविकरण िनु नसकेको मनालसि कारण देखाई नविकरणको िालग लनिेदन 
ददएमा प्रययेक आलथाक िषाको िालग एक ििार रुपैयाका दरिे थप िररिाना समेत लिई स्थानीय 
अलधकारीिे ययस्तो दतााको प्रमाण-पत्र नविकरण गररददन सक् नेछ । 

(५) दतााको प्रमाण पत्र नविकरण गने संस्थािे लनिेदन ददंदा पलछल्िो साधारण सभाको मान्यूटको प्रलतलिवप 
सवित काया सलमलतका पदालधकारीिरुको नामनामेसी सवितको वििरण संिग्न गनुापनेछ ।  

(६) उपलनयम (३) बमोजिमको दतााको प्रमाण-पत्र नविकरण गरेको िानकारी स्थानीय अलधकारीिे नेपाि 
सरकार¸ गिृ मन्त्रािय र प्रदेश सरकार¸ आन्तररक मालमिा तथा कानून मन्त्राियमा ददनपुनेछ । 

६. संगदठत संस्था मालनन े : (१) यस कायाविलध अन्तगात दताा भएको प्रययेक संस्था अविलछन् न उ्तररालधकारिािा 
स्िाशालसत र संगदठत संस्था िनुेछ । सो संस्थाको सबै कामको लनलम्तर आफ्नो छुटै्ट छाप िनुेछ । 

 (२) संस्थािे व्यजि सरि चि अचि सम्प्तरी प्राप्त गना̧  उपभोग गना र िेच विखन गना सक्नेछ ।  

 (३)  संस्थािे व्यजि सरि आफ्नो नामबाट नालिस उिरु गना सक्नछे र सो उपर पलन सोिी नामबाट 
नालिस उिरु िाग्नछे ।  

७. संस्थाको सम्प्तरी  :  (१) संस्थाको सदस्य िा कमाचारी िगायत कुनै व्यजििे संस्थाको विधान विरुि 
संस्थाको कुनै सम्प्तरी दरुुपयोग गरेमा¸ कब्िा गरेमा िा रोक् का राखेमा स्थानीय अलधकारीिे ययस्तो सम्पज्तर 
दरुुपयोग गने¸ कब्िा िा रोक् का राख् नेबाट लिई संस्थािाई वफताा बझुाई ददन सक्नछे ।  

 (२) उपलनयम (१) बमोजिमको संस्थाको सम्प्तरी वफताा गने गरी स्थानीय अलधकारीिे गरेको कारिािीमा 
जच्तर नबझु्ने व्यजििे जिल्िा अदाितमा पनुरािेदन ददन सक्नेछ ।  

 (३) संस्थाको सदस्य िा कमाचारी िगायत कुनै व्यजििे संस्थाको कुनै सम्प्तरी िा लिखत िा प्रलतष्ठा विरुि 
कुनै अपराध िा लबराम गरेमा संस्था¸ संस्थाको कुनै सदस्य िा स्थानीय अलधकारीिे प्रचलित कानून बमोजिम 
मदु्दाको कारिािी चिाउन सक्नेछ । 

८. दताा नभई स्थापना भएका संस्थािे दताा गने : यो कायाविलध प्रारम्भ िनुभुन्दा अगालड तयकाि प्रचलित कानून 
बमोजिम दताा भई स्थापना भई रिेका संस्थािे पलन यो कायाविलध प्रारभ्म भएको लमलतिे तीन मविना लभत्र यो 
कायाविलध बमोजिम पालिकामा दताा गराउन ुपनेछ ।  

९. संस्थाको उद्दशे्यिरुमा िेरफेर : (१) संस्थाको उद्देश्यमा िेरफेर गना आिश्यक देखेमा िा सो संस्थािाई कुनै 
अको संस्थामा गाभ्न उजचत देखेमा सो संस्थाको प्रबन्ध सलमलतिे तय सम्बन्धी प्रस्ताि तयार गरी सो प्रस्ताि 
उपर छिफि गना संस्थाको विधान अनसुार साधारण सभा बोिाउन ुपनेछ ।  
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 (२) साधारण सभामा उपजस्थत भएका िम्मा सदस्य संख्याको दईु लतिाई सदस्यिरुिे प्रस्तािमा समथान 
िनाएमा सो प्रस्ताि साधारण सभाबाट पाररत भएको मालननेछ ।  

तर सो प्रस्ताि िागू गना स्थानीय अलधकारीको पूिा स्िीकृलत लिन ुपनेछ ।  

१०. विसाबको वििरण पठाउन ुपने : प्रबन्ध सलमलतिे आफ्नो संस्थाको विसाबको वििरण िेखा पररक्षको प्रलतिेदन 
सवित प्रययेक िषा स्थानीय अलधकारीसँग पेश गनुापनेछ ।  

११. विसाब िाचँ गने : (१) स्थानीय अलधकारीिे आिश्यक देखेमा संस्थाको विसाब आफूिे लनयिु गरेको कुनै 
अलधकृतिारा िाँच गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपलनयम (१) बमोजिम विसाब िाँच गराए िापत स्थानीय अलधकारीिे विसाब िाँचबाट देजखन आएको   
संस्थाको मौज्दात रकमको सयकडा तीन प्रलतशतमा नबढाई आफूिे लनधाारण गरेको दस्तरु असूि गरर 
लिन सक्नेछ ।  

(३) विसाब िाँच गने अलधकृतिे मागेको वििरण तथा कागिातिरु िा सोधेको प्रश्नको ििाफ ददन ुसंस्थाको 
पदालधकारी¸ सदस्य र कमाचारीको दावययि िनुछे ।  

(४) विसाब िाँच गने अलधकृतिे स्थानीय अलधकारीिे तोवकददएको म्याद लभत्र विसाब िाँचको प्रलतिेदन 
स्थानीय अलधकारी समक्ष पेश गनुापनेछ र सो प्रलतिेदनको आधारमा संस्थाको कुनै सम्पज्तर सो संस्थाको 
कुनै पदालधकारी¸ सदस्य िा कमाचारीिे विनालमना गरेको¸ नोक्सान गरेको िा दरुुपयोग गरेको छ भने्न 
स्थानीय अलधकारीिाई िागेमा लनििे ययस्तो पदालधकारी¸ सदस्य िा कमाचारीिाई सो िानी नोक्सानी 
असिु गना प्रचलित कानून बमोजिम कारिािी चिाउन सक्नेछ ।  

 तर प्रचलित कानूनिे सिाय समेत िनुे अपराध भएकोमा प्रचलित कानून बमोजिम मदु्दा चिाउन 
िगाउनछे ।  

१२. लनदेशन ददन े : गलु्मीदरबार गाउँपालिकािे संस्थािाई आिश्यक लनदेशन ददन सक्नेछ र ययस्तो लनदेशनको 
पािना गनुा सम्बजन्धत संस्थाको कताव्य िनुछे ।  

१३. लनदेजशका : यस कायाविलधको कायाान्ियन गना गाउँ कायापालिकािे आिश्यक लनदेजशका िारी गना सक्नेछ । 

१४. दण्ड सिाय : (१) लनयम (३) बमोजिम दताा नगराई संस्था स्थापना नगरेमा िा लनयम (८) बमोजिम दताा 
नगरी संस्था संचािन गरेमा ययस्ता संस्थाका प्रबन्ध सलमलतका सदस्यिरुिाई स्थानीय अलधकारीिे िनिी 
दईु ििार रुपैया सम्म िरीिाना गना सक्नछे ।  

 (२) लनयम (१०) बमोजिम विसाबको वििरण नपठाएमा प्रबन्ध सलमलतका सदस्यिरुिाई स्थानीय 
अलधकारीिे िनवि पाँच सय रुपैया सम्म िरीिाना गना सक्नेछ ।  

   तर कुनै सदस्यिे लनयम (१०) उल्िघंन िनु नददन सकभर प्रयत्न गरेको लथयो भने्न सन्तोषिनक प्रमाण 
पेश गना सकेमा लनििाई सिाय गररने छैन ।  

(३) लनयम (११) को उपलनयम (३) बमोजिम विसाब िाँच गने सम्बजन्धत अलधकृतिे मागेको वििरण तथा 
कागिातपत्रिरु िा सोधेको प्रश्नको ििाफ नददन ेसम्बजन्धत पदालधकारी¸ सदस्य िा कमाचारीिाई स्थानीय 
अलधकारीिे पाँच सय रुपैया सम्म िररिाना गना सक्नेछ ।  

(४) लनयम (९) बमोजिम स्थानीय अलधकारीको स्िीकृत नलिई संस्थाको उद्देश्यमा िेरफेर गरेमा िा अको 
संस्थासँग गालभएमा िा संस्थािे आफ्नो उद्देश्यको प्रलतकुि िनुे गरी काम कारिािी गरेमा िा गाउँपालिकािे 



5 

 

ददएको लनदेशन पािना नगरेमा िा संस्थािे कुनै रािनीलतक गलतविलध गरेको ठिर भएमा स्थानीय 
अलधकारीिे ययस्तो संस्थाको दताा लनिम्बन गना िा खारेि गना सक्नेछ ।  

१५. पनुरािेदन : लनयम (१३) बमोजिम स्थानीय अलधकारीिे गरेको अजन्तम लनणाय उपर पैलतस ददन लभत्र जिल्िा 
अदाितमा पनुरािेदन िाग्नछे ।  

१६. संस्थाको विघटन र ययस्को पररणाम : (१) संस्थाको विधान बमोजिम काया संचािन गना नसकी िा अन्य 
कुनै कारणिस संस्था विघटन भएमा ययस्तो संस्थाको सम्पूणा िायिेथा गलु्मीदरबार गाउँपालिकामा सनेछ । 

 (२) उपलनयम (१) बमोजिम विघटन भएको संस्थाको दावययिको िकमा सो संस्थाको िायिेथािे खामेसम्म 
ययस्तो दावययि नेपाि सरकारिे िेिोनेछ ।  

१७. अन्य नपेाि ऐन बमोजिम दताा िा स्थापना गनुापने : कुनै संस्थाको दताा िा स्थापना गने सम्बन्धमा संघीय 
तथा प्रदेशको कानूनमा  छुटै्ट व्यिस्था भएकोमा यस कायाविलधमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा िेजखएको भएतापलन 
ययस्तो संस्था सोिी ऐन बमोजिम दताा िा स्थापना गनुापनेछ ।  

१८. खारेिी र बचाउ : (१) संघीय र प्रादेजशक व्यिस्थावपकािे लनमााण गरेको कानून विपररत भएमा दफा सोिी 
अनसुार खारेि िा पररमािान िनुेछन ्।  

 (२) यस कानूनिाई प्रलतस्थापन िनुे गरी अको कानून बनेर िागू नभएसम्म यसै कानून अनसुार भए गरेको 
मालननेछ ।  
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अनसूुची-१ 

लनयम (४) सँग सम्बजन्धत 

श्रीमान ्प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतज्यू 

  गलु्मीदरबार गाउँपालिका 

  गाउँ कायापालिकाको कायाािय 

 गौडाकोट गलु्मी  । 

विषय : संस्था दताा गरीपाउँ । 

 

मिोदय 

िालमिे .............................................................. सम्बन्धी संस्था खोल्न चािेकोिे स्थानीय सरकार 
संचािन ऐन २०७४ बमोजिम संस्था दताा गनाको िालग देिायको बमोजिमका वििरण तथा कागिातिरु संिग्न 
गरी संस्था दतााको लनिेदन पेश गरेका छौं । 

तपलसि 

१. संस्थाको नाम : 

२. संस्थाको कायाािय रिन ेठेगाना : 

३. आलथाक श्रोत : 

४. संस्थाको उद्देश्यिरु :  

क) 

 ख) 

 ग) 

संिग्न कागिातिरु : 

१. संस्थाको विधान 

२. िडा कायााियको लसफाररस 

३. भेिाको लनणाय 

४. प्रबन्ध सलमलतका पदालधकारी तथा सदस्यको नामनामेसी वििरण र नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप 

५. संस्थाको छापको नमूना  

लनिेदक : 

नाम थर : 

पद : अध्यक्ष 

िस्ताक्षर : 
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अनसूुची-२ 

लनयम (४) सँग सम्बजन्धत 

दताा वकताबको ढाचँा 

दताा 
नं. 

दताा लमलत संस्थाको नाम र 
ठेगाना 

संस्थाको उद्देश्य संस्थाको 
पदालधकारीिरु तथा 
सदस्यिरुको नाम 
ठेगान र सम्पका  

नम्बर 

कैवफयत 
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अनसूुची-३ 

लनयम (४) सँग सम्बजन्धत 

गलु्मीदरबार गाउँपालिका 

 गाउँ काया पालिकाको कायाािय 

 गौडाकोट¸ गलु्मी ।  

 

संस्था दताा प्रमाण पत्र 

आ.ि.          दताा नं. : ....... 

            लमलत : 

श्री अध्यक्ष/सजचि ज्यू¸ 

  .................................................. 

    गलु्मीदरबार गाउँपालिका िडा नं. .......  गलु्मी ।  

 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको संस्था दताा तथा नविकरण सम्बन्धी कायाविलध २०७७ को दफा(४) 
बमोजिम .............. साि .......... मविना ...... गतेमा दताा गरी  यो प्रमाण पत्र प्रदान 
गररएको छ । 

 

       स्थानीय अलधकारीको दस्तखत : 

       नाम थर : 

       दिाा : प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

       लमलत :  

 

नोट :  

 प्रमाण-पत्र एक आलथाक िषा सम्म मात्र ििाि रिनेछ ।  

 संस्थाको दताा ििाि रिने अिधी समाप्त भएको लमलतिे तीन मविना लभत्र लनयमानसुार दस्तरु 
लतरी नविकरण गराउन ु पनेछ । सो म्याद नाघेमा लनयमानसुार थप दस्तरु एिं िररिाना 
समेत िाग्नेछ ।  
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नविकरण गरेको 
लमलत 

दतााको प्रमाण पत्र 
बिाि रिने अिधी 

भौचर नं. लमलत र 

नविकरण दस्तरु 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृतको दस्तखत 

कायााियको छाप 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

आज्ञािे 

िक्ष्मण पाण्डे 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

 


