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भाग – २ 

देवघाट गाउँपालिका 

देवघाट गाउँपालिकाको संस्था दताय लनर्िाविी,  

२०७६ 
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1 देवघाट गाउँपालिकाको संस्था द ाा लियिाविी, २०७६ 

 देवघाट गाउँपालिकाको संस्था दताय लनर्िाविी, 

२०७६ 
 

कायापालिकाबाट स्वीकृ  लिल ः २०७६/०५/०१ 
प्रिाणीकरण लिल ः २०७६/०५/१०     

संस्थाहरुको स्थापना तथा दताय सम्बन्धिा व्यवस्था गनय बनेको लनर्िाविी 

प्रस्ताविाः सािालजक, धालिाक, सालित्यिक, सांसृ्कल क, वैज्ञालिक, शैलिक, बौत्यिक, शारीररक, आलथाक, व्यवसालयक 

 था परोपकारी संस्थािरुको स्थापिा  था द ाा गिे सम्बन्धिा व्यवस्था गिा आवश्यक भएकोिे िेपािको संलवधाि, 

२०७२ को धारा २२६, स्थािीय  ि सञ्चािि ऐि, २०७४ को दफा १०२  था प्रशासकीय कायालवलध (लियलि  गिे) ऐि, 

२०७५ को दफा ३ अिुसार देवघाट गाउँ कायापालिकाको लिल  २०७६/०५/०१ को ३७ औ वैठकिे यो लियिाविी 

बिाएको छ ।  

 

पररचे्छद –१ 

संलिप्त नाि र प्रारम्भ 

1. संलिप्त नाि, लवस्तार र प्रारम्भः (१) यस लियिाविीको िाि “संस्था द ाा लियिाविी, २०७६” रिेको छ । 

(२) यो लियिाविी, देवघाट गाउँपालिका भर िागु हुिेछ । 

(३) यो लियिाविी, देवघाट गाउँपालिकाको राजपत्रिा प्रकाशि भएपलछ प्रारम्भ हुिेछ । 

२. पररभाषाः लवषय वा प्रसंगिे अको अथा ििागेिा यस ऐििा, 

क) “संस्था” भन्नािे सािालजक, धालिाक, सालित्यिक, सांसृ्कल क, बैज्ञालिक, शैलिक, बौत्यिक, सैिात्यिक, 

शारीररक, आलथाक, व्यावसालयक  था परोपकारी कायािरुको लवकास एवं लवस्तार गिे उदे्दश्यिे स्थापिा 

भएको संघ संस्था, क्लब,  पररषद्, टोि लवकास संस्था, अध्ययि केन्द्र, आश्रि, धिाशािा आलद सम्झिुपछा  

।  

ख) “प्रिुख प्रशासकीय अलधकृ ” भन्नािे स्थािीय  ि संचािि ऐि, २०७४ बिोलजिको प्रिुख प्रशासकीय 

अलधकृ  सम्झिुपछा  । 

ग) “ऐि” भन्नािे स्थािीय  ि संचािि ऐि, २०७४ सम्झिु पदाछ । 

घ) “प्रबन्ध सलिल ” भन्नािे संस्थाको प्रबन्ध सलिल  वा काया सलिल  वा व्यवस्थापि सलिल   सम्झिुपछा  । 

३. दताय नगरी संस्था खोल्न नहनेः यस लियिाविी बिोलजि द ाा िगरी कसैिे पलि संस्था स्थापिा गिा हँुदैि । 

४. संस्थाको दतायः (१) संस्था स्थापिा गिा चाििे कुिै सा  जिा वा सो भन्दा बढी व्यत्यििरुिे संस्था सम्बन्धी 

देिायको लववरण खुिाई संस्थाको लवधािको चार प्रल  र रु.१०००/- (एक िजार ) दसु्तर सलि  प्रिुख 

प्रशासकीय अलधकृ  सिि अिुसूची - १ िा  ोलकएको ढाँचािा लिवेदि लदिु पिेछः 

क) संस्थाको िाि, 

ख) उदे्दश्यिरु, 

ग) प्रबन्ध सलिल का सदस्यिरुको िाि, ठेगािा र पेशा, 

घ) आलथाक श्रो , 
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ङ) कायााियको ठेगािा । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको लिवेदि प्राप्त भएपलछ प्रिुख प्रशासकीय अलधकृ िे आवश्यक जाँचबुझ गरी 

संस्था द ाा गिा उलच  ठािेिा संस्था द ाा गरी द ााको प्रिाण पत्र लदिेछ । टोि द ााको िागी वडा कायााियको 

लसफाररस अलिवाया हुिेछ र कुिै कारवािीिा रिे िरिेको  था असि चािचिि सम्बन्धिा प्रिरी प्रल वेदि 

बुझ्न सलकिेछ ।  

(३) प्रिुख प्रशासकीय अलधकृ िे कुिै संस्था द ाा िगिे लिणाय गरेिा िस्को सूचिा लिवेदकिाई लदिु पिेछ 

।  

५. संस्थाको दताय र प्रिाण-पत्रः लियि ४ बिोलजिको लिवेदि प्राप्त भएपलछ प्रिुख प्रशासकीय अलधकृ िे 

आवश्यक जाँचबुझ गरी संस्था द ाा गिा उलच  ठािेिा लिजिे अिुसूची - २ बिोलजिको द ाा लक ाविा संस्था 

द ाा गिुा पिेछ र िसरी संस्था गरर द ाा सकेपलछ अिुसूची – ३ बिोलजिको द ााको प्रिाण–पत्र लदिेछ । 

६. दतायको अवलि, नवीकरण र दसु्तरः (१) लियि ५ बिोलजि लदएको द ााको प्रिाण–पत्र एक आलथाक वषासम्म 

विाि रििेछ । 

(२) उपलियि (१) बिोलजि संस्थाको द ाा विाि रििे अवलध सिाप्त भएको लिल िे  ीि िलििालभत्र सम्बत्यन्ध  

व्यत्यििे प्रिुख प्रशासकीय अलधकृ वाट पाँच सय रुपैंया दसु्तर ल री द ााको प्रिाण–पत्र िवीकरण गराउिु 

पिेछ । 

(३) उपलियि (२) बिोलजि म्याद िाघेपलछ कुिै संस्थािे िस्तो म्याद िाघी िवीकरण हुि िसकेको ििालसव 

कारण देखाई द ााको–पत्र प्रिाण िवीकरणको िालग लिवेदि लदि आएिा प्रिुख प्रशासकीय अलधकृ िे 

उपलियि (२) बिोलजि िागे्न दसु्तरिा देिाय बिोलजिको थप दसु्तर लिई िवीकरण गरी लदि सके्नछः 

क) उपलियि (२) बिोलजिको म्याद िाघेपलछ  ीि िलििाका िालग रु. १००/- 

ख) खण्ड (क) को म्याद िाघेपलछ आषाढ िसाि सम्मको िालग रु. २५०/- (ग) खण्ड (ख) को म्याद िाघे 

पलछ अको एक आलथाक वषाको िालग रु. ५००/- को दरिे दुई आलथाक िालग वषाको रु. १,०००/- 

(४) उपलियि (२) र (३) िा जुिसुकै कुरा िेत्यखएको भए  ापलि म्यादलभत्र िवीकरण िगराएका संस्थािरुिे 

द ााको प्रिाणपत्र िवीकरण हुि िसकेको ििालसव कारण देखाई िवीकरणको िालग लिवेदि लदएिा प्रिेक 

आलथाक वषाको िालग िागे्न िवीकरण दसु्तरको अल ररि प्रिेक आलथाक िालग वषाको रु. १०००/- (एक िजार 

रुपैंया) का दरिे जररबािा थप सिे  लिई प्रिुख प्रशासकीय अलधकृ िे िस्तो द ााको प्रिाण–पत्र िवीकरण 

गररलदि सके्नछ । 

(५) उपलियि (२) िा जुिसुकै कुरा िेत्यखएको भए  ापलि कुिै संस्थािे बढीिा पाँच वषा सम्मको िालग एकै 

पटक द ााको प्रिाण–पत्र िवीकरण गिा लिवेदि लदि आएिा प्रिुख प्रशासकीय अलधकृ िे िस्तो संस्थािे 

गरी आएको कािको प्रकृल  र अवस्था िेरी प्रिेक वषाका िालग रु. १००/- (एकसय रुपैंया) दसु्तर लिई एकै 

पटक पाँच वषासम्मको िालग द ााको प्रिाण–पत्र िवीकरण गररलदि सके्नछ । 

(६) द ााको प्रिाण–पत्र िवीकरण गिे संस्थािे लिवेदि लदंदा काया सलिल का पदालधकारीिरुको िािाविी 

संिग्न गिुा पिेछ । 

७. संगलित संस्था िालननेः (१) यस ऐि अिगा  द ाा भएको प्रिेक संस्था अलवत्यिन्न उत्तरालधकारवािा 

स्वशालस  र संगलठ  संस्था हुिेछ । संस्थाको सबै कािको लिलित्त आफ्िो एउटा छुटै्ट छाप हुिेछ । 
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(२) संस्थािे व्यत्यि सरि चि अचि सम्पलत्त प्राप्त गिा, उपभोग गिा र बेचलबखि गिा सके्नछ । 

(३) संस्थािे व्यत्यि सरि आफ्िो िािबाट िालिस उजुर गिा सके्नछ र सो उपर पलि सोिी िािबाट िािीस 

उजुर िागे्नछ ।   

८. संस्थाको सम्पलतः (१) संस्थाको सदस्य वा किाचारी िगाय  कुिै व्यत्यििे संस्थाको लवधाि लवरुि संस्थाको 

कुिै सम्पलत्त दुरुपयोग गरेिा, कब्जा गरेिा वा रोक्का राखेिा प्रिुख प्रशासकीय अलधकृ िे िस्तो सम्पलत्त 

दुरुपयोग गिे, कब्जा वा रोक्का राखे्नबाट लिई संस्थािाई लफ ाा बुझाई लदि सके्नछ । 

९. अलघ दताय नभई स्थापना भएका संस्थािे दताय गननः यो लियिापविी प्रारम्भ हुिुभन्दा अलघ  त्काि प्रचलि  

कािूि बिोलजि द ाा िभई स्थापिा भई रिेका संस्थािे पलि यो लियिाविी प्रारम्भ भएको लिल िे  ीि 

ििीिालभत्र यो लियिाविी बिोलजि द ाा गराउिु पिेछ । 

१०. संस्थाको उदे्दश्यहरुिा हेरफेरः (१) संस्थाको उदे्दश्यिरुिा िेरफेर गिा आवश्यक देखेिा वा सो संस्थािाई 

कुिै अको संस्थािा गाभ्ि उलच  देखेिा सो संस्थाको प्रवन्ध सलिल िे  त्सम्बन्धी प्रस्ताव  यार गरी सो प्रस्ताव 

उपर छिफि गिा संस्थाको लवधाि बिोलजि साधारण सभा बोिाउिु पिेछ । 

(२) साधारण सभािा उपत्यस्थ  भएका जम्मा सदस्य संख्ाको दुई ल िाई सदस्यिरुिे प्रस्ताविा सिथाि 

जिाएिा सो प्रस्ताव साधारण सभाबाट पारर  भएको िालििेछ । 

 र, सो प्रस्ताव िागू गिा स्थािीय अलधकारीको पूवा स्वीकृल  लििु पिेछ । 

११. लहसाबको लववरण पिाउनु पननः प्रबन्ध सलिल िे आफ्िो संस्थाको लिसाबको लववरण िेखा परीिकको 

प्रल वेदि सलि  प्रिेक वषा प्रिुख प्रशासकीय अलधकृ किाँ पठाउिु पिेछ । 

१२. लहसाब िाँच गननः (१) प्रिुख प्रशासकीय अलधकृ े आवश्यक देखेिा संस्थाको लिसाब आफूिे लियुि गरेको 

कुिै अलधकृ द्वारा जाँच गराउि सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि लिसाब जाँच गराए वाप  प्रिुख प्रशासकीय अलधकृ िे लिसाब जाँचबाट देत्यखि 

आएको संस्थाको िौज्दा  रकिको सयकडा  ीि प्रल श िा िबढाइ आफूिे लिधाारर  गरेको दसू्तर असूि 

गरी लिि सके्नछ । 

(३) लिसाव जाँच गिे अलधकृ िे िागेको लववरण  था कागजपत्रिरु वा सोधेको प्रश्नको जवाफ लदिु संस्थाको 

पदालधकारी, सदस्य र किाचारीको क ाव्य हुिेछ । 

(४)  लिसाब  जाँच  गिे  अलधकृ िे  स्थािीय  अलधकारीिे  ोलकएको म्याद लभत्र लिसाब जाँचको प्रल वेदि 

प्रिुख प्रशासकीय अलधकृ  सिि पेश गिुा पिेछ र सो प्रल वेदिको आधारिा संस्थाको कुिै सम्पलत्त सो 

संस्थाको कुिै पदालधकारी, सदस्य वा किाचारीिे लििालििा गरेको, िोक्साि गरेको वा दुरुपयोग गरेको छ 

भने्न प्रिुख प्रशासकीय अलधकृ िाई िागेिा लिजिे िस्तो पदालधकारी, सदस्य वा किाचारीबाट सो िािी 

िोक्सािी असुि गिा प्रचलि  कािूि बिोलजि कारवािी चिाउि सके्नछ ।  

१३. लनदनशन लदनेः िेपाि सरकार, प्रदेश सरकार  था गाउँपालिकािे संस्थािाई आवश्यक लिदेशि लदि सके्नछ 

र िस्तो लिदेशिको पाििा गिुा सम्बत्यन्ध  संस्थाको क ाव्य हुिेछ । 

१४. दण्ड सिार्ः (१) दफा ३ बिोलजि द ाा िगराई संस्था स्थापिा गरेिा वा दफा ७ बिोलजि द ाा िगरी संस्था 

संचािि गरेिा िस्ता संस्थाका प्रवन्ध सलिल का सदस्यिरुिाई स्थािीय अलधकारीिे जििी रु. २०००/- (दुई 

िजाररुपैयाँ) सम्म जरीवािा गिा सके्नछ । 

(२) दफा ९ बिोलजि लिसाबको लववरण िपठाएिा प्रवन्ध सलिल का सदस्यिरुिाई प्रिुख प्रशासकीय 

अलधकृ िे जििी रु. ५००/- (पाँच सय रुपैयाँ) सम्म जरीवािा गिा सके्नछ । 
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 र कुिै सदस्यिे दफा ९ उल्लघंि हुि िलदि सकभर प्रयत्न गरेको लथयो भने्न सिोष हुिे प्रिाण पेश गिा 

सकेिा लिजिाई सजाय गररिे छैि । 

(३) दफा १० को उपदफा (३) बिोलजि लिसाब जाँच गिे सम्बत्यन्ध  अलधकृ िे िागेको लववरण  था 

कागजपत्रिरु वा सोधेको प्रश्नको जवाफ िलदिे सम्बत्यन्ध  पदालधकारी, सदस्य वा किाचारीिाई प्रिुख 

प्रशासकीय अलधकृ िे रु. ५००/- (पाँचसय रुपैयाँ) सम्म जरीवािा गिा सके्नछ । 

(४) दफा ८ बिोलजि प्रिुख प्रशासकीय अलधकृ को स्वीकृल  िलिई संस्थाको उदे्दश्यिा िेरफेर गरेिा वा 

अकाा संस्थासँग गाभेिा वा संस्थािे आफ्िो उदे्दश्यको प्रल कूि हुिे गरी काि कारवािी गरेिा वा 

गाउँपालिकािे लदएको लिदेशि पाििा िगरेिा प्रिुख प्रशासकीय अलधकृ िे िस्तो संस्थाको द ाा लििम्वि 

गिा वा खारेज गिा सके्नछ । 

१५. संस्थाको लवघटन र त्यस्को पररणािः (१) संस्थाको लवधाि बिोलजि काया सन्चािि गिा िसकी वा अन्य 

कुिै कारणवश संस्था लवघटि भएिा िस्तो सस्थाको समू्पणा जायजेथा गाउँपालिकािा सिेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि लवघटि भएको संस्थाको दालयत्वको िकिा संस्थाको जायजेथािे खािेसम्म िस्तो 

दालयत्व गाउँपालिकािे व्यिोिेछ । 

१६. कार्यलवलि बनाउने अलिकारः यस लियिाविीको उदे्दश्य कायाान्वयि गिा गाउँपालिकािे कायालवलध बिाउि 

सके्नछ । 

१७. अन्य नेपाि ऐन बिोलिि दताय वा स्थापना गनुयपननः कुिै संस्थाको द ाा वा स्थापिा गिे सम्बन्धिा अको 

िेपाि ऐििा छुटै्ट व्यवस्था भएकोिा यस ऐििा अन्यत्र जुिसुकै कुरा िेत्यखएको भए  ापलि िस्तो संस्था सोिी 

ऐि बिोलजि द ाा वा स्थापिा गिुा पिेछ । 

१८. खारेिी र बचाउः (१) संघ संस्था पररचािि लियिाविी, २०७५ खारेज गररएको छ । 

(२) संघ संस्था पररचािि लियिाविी, २०७५ अिगा  सूलचकृ  भएको संस्था यस लियिाविी बिोलजि द ाा 

भए सरि िालििेछ । 
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अनुसूची— १ 

(लनर्ि ३ सँग सम्बन्धन्धत) 

 

लनवेदन पत्रको ढाँचा 

 

 

श्री प्रिुख प्रशासकीय अलधकृ जू्य, 

देवघाट गाउँ कायापालिकको कायाािय,  

देवघाट,  िहँु । 

 

ििोदय, 

 

िािीिे .............................. सम्बन्धी संस्था खोल्ि चािेकोिे संस्था द ाा लियिाविी, २०७६ बिोलजि संस्था द ाा गिाको 

िागी देिाय बिोलजिको लववरण खोिी लिवेदि गरेका छौ ं। प्रस्तालव  संस्थाको लवधािको एकप्रल  पलि यसैसाथ संिग्न 

गररएको छ । 

 

  लववरण      

1. संस्थाको िािः     

2. संस्थाको उदे्दश्यिरुः   

 (क)     

 (ख)     

 (ग)     

3. प्रबन्ध/काया/व्यवस्थापि सलिल का सदस्यिरुकोः  

िाि    ठेगािा    पेशा 

(क) 

(ख) 

(ग) 

 

4. आलथाक स्रो ः 

 

5. कायााियको ठेगािाः 

 

 

भवदीय, 

पदालधकारीिरुको िािः 
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लिल ः 

अनुसूची–२ 

(लनर्ि ४ सँग सम्बन्धन्धत) 

 

दताय लकतावको ढाँचा 

 

संस्थाको दताय लकताव 

          

      

दताय नं. 
दताय लिलत 

संस्थाको नाि र िेगाना संस्थाको उदे्दश्य 

संस्थाको पदालिकारी एवं 

सदस्यहरुको नाि र 

िेगाना 

कैलफर्त 
साि िलहना गते 
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अनुसूची–३ 

(लनर्ि ४ सँगसम्बन्धन्धत) 

 

प्रिाण–पत्रको ढाँचा 

 

संस्था दतायको प्रिाण–पत्र 

 

श्री अध्यि/सलचव 

............................ । 

 

.................................. (संस्थाको िाि) संस्था द ाा लियिाविी, २०७६ को दफा ४ बिोलजि .......... साि .......... िलििा 

.......... ग ेिा द ाा गरी यो प्रिाण–पत्र लदइएको छ । 

 

 

प्रिुख प्रशासकीय अलधकृ को सिीः 

पूरा िािः 

दजााः 

कायााियः 

 

 

नवीकरण 

िवीकरण गरेको लिल  
द ााको प्रिाण पत्र विाि 

रििे अवलध 
िवीकरण दसु्तर 

प्रिुख प्रशासकीय अलधकृ को 

दस्तख  
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आज्ञािे 

रिेश सुवेदी 

प्रिुख प्रशासकीर् अलिकृत 


