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वारागुङ मुक्तिके्षत्र गाउँपाक्तिका संघ/ससं्था दर्ाा र्था नवीकरण कार्ाक्तवक्ति, २०७७ 

     कार्ापाक्तिकाबाट स्वीकृर् क्तमक्तर्िः २०७७/०९/०२ 

             प्रमाक्तणकरण क्तमक्तर्िः २०७७/०९/०३ 

 प्रस्र्ावनािःयस गाउँपालिका क्षेत्रलित्र  सामालिक, आलथिक, वैज्ञालिक, शैलक्षक, व्यवसालयक तथा परोपकारी 

संस्थाहरुको स्थापिा तथा दताि गिे सम्बन्धमा व्यवस्था  गिि िेपािको संलवधािको धारा २१८ िे लदएको 

अलधकार र स्थािीय सरकार संचािि ऐि, २०७४ को दफा ११ (ठ) को अलधकार प्रयोग गरी वारागङु 

मलुिके्षत्र गाउँपालिका गाउँ कायिपालिकाको लमलत  २०७७/०९/०२ को बैठकबाट यो कायिलवलध पाररत 

गररएको छ ।  

१. संक्तक्षप्त नाम र प्रारम्भिः 

(1) यस कायिलवलधको िाम “वारागुङ मलुिके्षत्र गाउँपालिका  संस्था दताि तथा िवीकरण कायिलवलध, २०७७” 

रहकेो छ ।  

(2) यो  कायिलवलध स्थािीय रािपत्रमा प्रकालशत िएको लमलतदखेी प्रारम्ि हुिेछ । 

२. पररभाषािः 

लवषय वा प्रसंगिे अको अथि ििागेमा यस कायिलवलधमा 

(क) “संस्था” िन्िािे सामालिक, धालमिक, सालहलययक, साँस्कृलतक, वैज्ञालिक, शैलक्षक, वौलिक, सैिालन्तक, 

शारीररक, आलथिक, व्यवसालयक तथा परोपकारी कायिहरुको लवकास एवं लवस्तार गिे उद्दशे्यिे स्थापिा 

िएको संघ संस्था, मलहिा समहू, क्िब, मण्डि, पररषद, अध्ययि केन्र आलद सम्झिपुछि र सो शब्दिे 

मैत्री संघ समेतिाई ििाउँदछ । 

(ख)“स्थािीय अलधकारी” िन्िािे प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिाई सम्झिपुछि । 

(ग)“प्रबन्ध सलमलत” िन्िािे संस्थाको लवधाि अिसुार गठि िएको प्रबन्ध सलमलत सम्झिपुछि । 

(घ)“कायिके्षत्र” िन्िािे वारागुङ मलुिके्षत्र गाउपालिकािाई कायिक्षेत्र बिाई मुख्य कायाििय गाउँपालिका लित्र 

सञ्चािि िएकोिाई सम्झिपुछि । 
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३. दर्ाा नगरी संघ संस्था खोल्न नहुनेिः यस कायिलवलध बमोलिम दताि िगरी गाउँपालिका लित्र कसैिे पलि 

संस्था स्थापिा गिि हुदिै । 

४. संस्था दर्ाा: 

(१) संस्था स्थापिा गिि चाहिे कुिै सात ििा वा सो िन्दा वढी व्यलिहरुिे संस्थासम्बन्धी दहेायको लववरण 

खिुाई संस्थाको लवधािको एक प्रलत र तोलकएको दस्तरु सलहत अिसुचूी १ को ढाचँामा स्थािीय 

अलधकारी समक्ष लिवेदि लदिपुिेछ । 

 (क) संस्थाको िाम 

 (ख)  प्रबन्ध सलमलतका सदस्यहरुको िाम, ठेगािा र पेशा 

 (ग) आलथिक श्रोत 

 (घ) कायािियको ठेगािा 

(२)  दफा (१) बमोलिमको लिवेदि प्राप्त िएपलछ स्थािीय अलधकारीिे आवश्यक िाँचबझु गरर संस्था दताि 

गिि उलचत ठािेमा अिसुचूी-२ बमोलिमको दताि लकतावमा संस्था दताि गिुिपिेछ र ययसरी संस्था दताि गरी 

सकेपछी अिसुचूी-३ बमोलिमको दतािको प्रमाण-पत्र लदिेछ । 

(३) स्थािीय अलधकारीिे कुिै संस्था दताि िगिे लिणिय गरेमा ययसको सचूिा लिवेदििाई लदिपुिेछ र 

लिवेदकिे सचूिा प्राप्त गरेको लमलतिे पैलतस लदिलित्र ययस्तो लिणिय उपर गाउँपालिका अध्यक्ष समक्ष उिरू 

गिि सक्िेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोलिमको उिरू प्राप्त िएपलछ अध्यक्षिे आवश्यक िाँचबझु गरी ययस्तो संस्था दताि गिि 

मिालसव ठहराएमा सो संस्था दताि गिे स्थािीय अलधकारीिाई आदशे लदि सक्िेछ र ययस्तो आदशे 

िएपलछ स्थािीय अलधकारीिे संस्था दताि गररलदि ुपिेछ । 

(५) यस दफा अन्तगित लदइिे प्रमाणपत्रको ढाँचा, अवलध, िलवकरण र िलवकरण दस्तरु दफा ४.१ बमोलिम 

हुिेछ । 

४.१  दर्ााको अवक्ति, नक्तवकरण र दस्र्ुरिः 

 (१)  दफा ४ (२) बमोलिम लदएको दतािको प्रमाण-पत्र एक आलथिक वषिसम्म वहाि रहिेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोलिम संस्थाको दताि वहाि रहिे अवलध समाप्त िएको लमलतिे तीि मलहिालित्र 

सम्बलन्धत व्यलििे स्थािीय अलधकारीबाट पाँच सय रुपैयाँ दस्तरु लतरी दतािको प्रमाण-पत्र िलवकरण 

गराउि ुपिेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोलिम म्याद िाघेपलछ कुिै संस्थािे  ययस्तो म्याद िाघी िवीकरण हुि िसकेको मिासीव 

कारण दखेाई दतािको प्रमाण-पत्र िवीकरणको िालग लिवेदि लदि आएमा स्थािीय अलधकारीिे उपदफा 

(२) बमोलिम िाग्िे दस्तरुमा दहेाय बमोलिमको थप दस्तरु लिई िवीकरण गरी लदि सक्िेछः 

 (क) उपदफा (२)  बमोलििको म्याद िाघेपलछ लति मलहिाको िालग रु. ५००।– 

 (ख) खण्ड (क) को म्याद िाघेपलछ आषाढ मसान्त सम्मको िालग रु. १,०००।– 
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(ग) खण्ड (ख) को म्याद िाघेपलछ अको एक आलथिक वषिको िागी रु. १,०००।– को दरिे दईु आलथिक           

वषिको  िालग रु. २,०००।– 

(४)  उपदफा (२) र (३) मा ििुसकैु कुरा िेलखएको िएतापलि म्यादलित्र िवीकरण िगराएका संस्थाहरुिे  

दतािको प्रमाणपत्र िवीकरण हुि िसकेको मिालसव कारण दखेाई िवीकरणको िालग लिवेदि लदएमा 

प्रययेक आलथिक वषिको िालग िाग्िे िलवकरण दस्तरुको अलतररि प्रययेक आलथिक वषिको िालग 

एकहिार रुपैयाका दरिे थप िररवािा समेत लिई स्थािीय अलधकारीिे ययस्तो दतािको प्रमाण-पत्र 

िवीकरण गररलदि सक्िेछ । 

(५) दतािको प्रमाण-पत्र िवीकरण गिे संस्थािे लिवेदि लददंा कायि सलमलतका पदालधकारीहरुको िामाविी 

संिग्ि गिुि पिेछ । 

(६) उपदफा (३) बमोलिम दतािको प्रमाण-पत्र िलवकरण गरेको िािकारी स्थािीय अलधकारीिे िेपाि 

सरकार, गहृ मन्त्राियिाई लदिु पिेछ । 

५.  संगक्तिर् संस्था माक्तननेिः 

(१) यस कायिलवलध अन्तगित दताि िएको प्रययेक संस्था अलवलछछन्ि उत्तरालधकारवािा स्वशालसत र संगलठत   

संस्था हुिेछ । सो संस्थाको सबै कामको लिलमत्त आफ्िो एउटा छुटै्ट छाप हुिेछ । 

(२) संस्थािे व्यलि सरह चि अचि सम्पलत्त प्राप्त गिि, उपिोग गिि र वेचलबखि गिि सक्िेछ । 

(३) संस्थािे व्यलि सरह आफ्िो िामबाट िालिस उिरु गिि सक्िेछ र सो उपर पलि सोही िामबाट िालिस 

उिरु िाग्िेछ । 

६. संस्थाको सम्पक्ततिः 

(१)  संस्थाको सदस्य वा कमिचारी िगायत कुिै व्यलििे संस्थाको लवधाि लवरुि संस्थाको कुिै सम्पलत्त                  

दरुुपयोग गरेमा, कब्िा गरेमा वा रोक्का राखेमा स्थािीय अलधकारीिे ययस्तो सम्पलत्त दरुुपयोग गिे, 

कब्िा वा रोक्का राख्िेबाट लिई संस्थािाई लफताि बुझाई लदि सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलिमको संस्थाको सम्पलत्त लफताि गिे गरी स्थािीय अलधकारीिे गरेको कारवालहमा लचत्त 

िबझु्िे व्यलििे लिल्िा अदाितमा पिुरावेदि लदि सक्िेछ । 

(३) संस्थाको सदस्य वा कमिचारी िगायत कुिै व्यलििे संस्थाको कुिै सम्पलत्त वा लिलखत वा प्रलतष्ठा लवरुि 

कुिै अपराध वा लवराम गरेमा संस्था, संस्थाको कुिै सदस्य वा स्थािीय अलधकारीिे प्रचलित काििू 

बमोलिम मदु्दाको कारवाई चिाउि सक्िेछ । 

७. अक्तघ दर्ाा नभई स्थापना भएका संस्थािे दर्ाा गननिः यो कायिलवलध प्रारम्ि हुििुन्दा अलघ तयकाि प्रचलित 

काििू बमोलिम दताि ििई स्थापिा िई रहकेा संस्थािे पलि यो कायिलवलध प्रारम्ि िएको लमलतिे तीि मलहिालित्र 

यो कायिलवलध बमोलिम दताि गराउि ुपिेछ । 

८. संस्थाको उदे्दश्र्हरुमा हेरफेरिः 
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(1) संस्थाको उद्दशे्यहरुमा हरेफेर गिि आवश्यक दखेेमा वा सो संस्थािाई कुिै अको संस्थामा गाभ्ि उलचत 

दखेेमा सो संस्थाको प्रवन्ध सलमलतिे तयसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरी सो प्रस्ताव उपर छिफि गिि 

संस्थाको लवधाि बमोलिम साधारण सिा बोिाउि ुपिेछ । 

(2) साधारण सिामा उपलस्थत िएका िम्मा सदस्य संख्याको दईु लतहाई सदस्यहरुिे प्रस्तावमा समथिि 

ििाएमा सो प्रस्ताव साधारण सिाबाट पाररत िएको मालििेछ । 

तर, सो प्रस्ताव िाग ूगिि स्थािीय अलधकारीिे पवूि स्वीकृलत लिि ुपिेछ । 

९. क्तहसाबको क्तववरण पिाउनुपननिः प्रबन्ध सलमलतिे आफ्िो संस्थाको लहसाबको लववरण िेखा परीक्षकको प्रलतवेदि 

सलहत प्रययेक वषि स्थािीय अलधकारीकहाँ पठाउि ुपिेछ । 

१०. क्तहसाब जाँच गननिः 

(1) स्थालिय अलधकारीिे आवश्यक दखेेमा संस्थाको लहसाब आफूिे लियिु गरेको कुिै अलधकृतद्वारा िाँच 

गराउि सक्िेछ । 

(2) उपदफा (१) बमोलिम लहसाब िाँच गराए वापत स्थािीय अलधकारीिे लहसाब िाँचबाट दलेखि आएको 

संस्थाको मौज्दात रकमको सयकडा तीि प्रलतशतमा िबढाइ आफूिे लिधािररत गरेको दस्तरु असिू गरी लिि 

सक्िेछ । 

(3) लहसाब िाँच गिे अलधकृतिे मागेको लववरण तथा कागिपत्रहरु वा सोधेको प्रश्नको िवाफ लदि ु संस्थाको 

पदालधकारी, सदस्य र कमिचारीको कतिव्य हुिेछ । 

(4) लहसाव िाँच गिे अलधकृतिे स्थािीय अलधकारीिे तोलकलदएको म्याद लित्र लहसाब िाँचको प्रलतवेदि स्थािीय 

अलधकारीसमक्ष पेश गिुि पिेछ र सो प्रलतवेदिको आधारमा संस्थाको कुिै सम्पलत्त सो संस्थाको कुिै 

पदालधकारी, सदस्य वा कमिचारीिे लहमालमिा गरेको, िोक्साि गरेको वा दरुुपयोग गरेको छ िन्िे स्थािीय 

अलधकारीिाई िागेमा लिििे ययस्तो पदालधकारी, सदस्य वा कमिचारीबाट सो हािी िोक्सािी असिु गिि 

प्रचलित काििू बमोलिम कारवालह चिाउि सक्िेछ । 

(तर प्रचलित काििूिे सिाय समेत हुिे अपराध िएकोमा प्रचलित काििू बमोलिम मदु्दा चिाउि िगाउिेछ 

।) 

११. क्तनदनशन क्तदनेिः वारागङु मलुिके्षत्र गाउँपालिकािे संस्थािाई आवश्यक लिदशेि लदि सक्िेछ र ययस्तो लिदशेिको 

पाििा गिुि सम्बलन्धत संस्थाको कतिव्य हुिेछ । 

१२. दण्ड सजार्िः 

(1) दफा ३ बमोलिम दताि िगराई संस्था स्थापिा गरेमा वा दफा ७ बमोलिम दताि िगरी संस्था संचािि गरेमा 

ययस्ता संस्थाका प्रवन्ध सलमलतका सदस्यहरुिाई स्थािीय अलधकारीिे ििही दईु हिार रुपैयाँसम्म िरीवािा 

गिि सक्िेछ । 

(2) दफा ९ बमोलिम लहसाबको लववरण िपठाएमा प्रबन्ध सलमलतका सदस्यहरुिाई स्थािीय अलधकारीिे ििही 

पाँच सय रुपैयाँसम्म िरीवािा गिि सक्िेछ । (तर कुिै सदस्यिे दफा ९ उल्िंघि हुि िलदि सकिर प्रययि 

गरेको लथयो िन्िे सन्तोष हुिे प्रमाण पेश गिि सकेमा लिििाई सिाय गररिे छैि ।) 
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(3) दफा १० को उपदफा (३) बमोलिम लहसाब िाँच गिे सम्बलन्धत अलधकृतिे मागेको लववरण तथा 

कागिपत्रहरु वा सोधेको प्रश्नको िवाफ िलदिे सम्बलन्धत पदालधकारी, सदस्य वा कमिचारीिाई स्थािीय 

अलधकारीिे पाँचसय रुपैयाँसम्म िरीवािा गिि सक्िेछ । 

(4)  दफा ८ बमोलिम स्थािीय अलधकारीिे स्वीकृलत िलिई संस्थाको उद्दशे्यमा हरेफेर गरेमा वा अको संस्थालसत 

गािेमा वा संस्थािे आफ्िो उद्दशे्यको प्रलतकूि हुिे गरी काम कारवाही गरेमा वा गाउँपालिकािे लदएको 

लिदशेि पािि िगरेमा स्थािीय अलधकारीिे ययस्तो संस्थाको दताि लििम्बि गिि वा खारेि गिि सक्िेछ । 

१३.  पुनरावेदनिः उपदफा १२ बमोलिम स्थािीय अलधकारीिे गरेको अलन्तम लिणिय उपर पैलतस लदिलित्र लिल्िा 

अदाितमा पिुरावेदि िाग्िेछ । 

१४. संस्थाको क्तवघटन र त्र्स्को पररमाणिः 

(1) संस्थाको लवधाि बमोलिम कायि संञ्चािि गिि िसकी वा अन्य कुिै कारणवश संस्था लवघटि िएमा ययस्तो 

संस्थाको सम्पणूि िायिेथा वारागङु मलुिके्षत्र गाउँ कायिपालिकामा सिेछ । 

(2) उपदफा (१) वमोलिम लवघटि िएको संस्थाको दालययवको हकमा सो संस्थाको िायिेथािे खामेसम्म 

ययस्तो दालययव गाउँ कायिपालिकािे व्यहोिेछ । 

१५. अन्र् नेपाि ऐन वमोक्तजम दर्ाा वा स्थापना गनुापननिः  

(१) कुिै संस्थाको दताि वा स्थापिा गिे सम्बन्धमा अको िेपाि ऐिमा छुटै्ट व्यवस्था िएकोमा यस कायिलवलधमा 

अन्यत्र ििुसकैु कुरा िेलखएको िएतापलि ययस्तो संस्था सोही ऐि बमोलिम दताि वा स्थापिा गिुिपिेछ । 

 (२) स्थािीय अलधकारीिे आवश्यक परेका कुराहरुमा समयािसुार थपघट/संसोधि आवश्यकतको आधारमा 

गिि सक्िेछ । 
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अिसुचूी १ 

(दफा ३ सँग सम्बलन्धत) 

क्तनवेदन पत्रको ढाँचा 

श्री प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत,  

वारागङु मलुिके्षत्र गाउँपालिका, गाउँ कायिपालिकाको कायाििय, 

कागवेिी, मसु्ताङ । 

महोदय, 

 हामीिे ..............................................................सम्बन्धी संस्था खोल्ि चाहकेोिे स्थािीय सरकार 

सञ्चािि ऐि, २०७४ बमोलिम संस्था दताि गििको िालग दहेायको लववरण खोिी लिवेदि गरेका छौ । 

क्तववरण 

1. संस्थाको िामः 

2. संस्थाको उद्दशे्यः 

क. 

ख. 

3. प्रबन्ध सलमलतका सदस्यहरुको 

 िाम      ठेगािा    पेशा 

(क) 

(ख) 

(ग) 

(घ) 

(ङ) 

(च) 

(छ) 

 

4. आलथिक स्रोतः 

5. संस्थाको कायाििय रहिे स्थाि तथा ठेगािाः 

संिग्ि कागिातहरुः        लिवेदकः 

१) संस्थाको लवधाि        िामः   

२) वडा कायािियको लसफारीस        पदः 

३) सञ्चािक सलमलतको पदालधकारीहरुको िागररकताको प्रमालणत प्रलतलिलप  हस्ताक्षरः 

४) संस्थाको छापको िमिुा ।       लमलतः 
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अिसुचूी २ 

(दफा ४ सँग सम्बलन्धत) 

दताि लकताबको ढाँचा 

 

संस्थाको दर्ाा क्तकर्ाब 

दताि 

िं. 

दताि लमलत संस्थाको िाम र 

ठेगािा 

संस्थाको 

उद्दशे्य 

संस्थाको पदालधकारी एवं 

सदस्यहरुको िाम र ठेगािा 

कैलफयत 

साि मलहिा गते 
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अिसुचूी ३ 

(दफा ४ सँग सम्बलन्धत) 

प्रमाणपत्रको ढाँचा 

 

 

संस्था दर्ााको प्रमाण-पत्र 

श्री अध्यक्ष/सलचव 

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

 

........................(संस्थाको िाम) स्थािीय सरकार सञ्चािि ऐि २०७४ को दफा ११ (३) (ठ) बमोलिम 

............................साि .................... मलहिा.............. गतेमा दताि गरी यो प्रमाण-पत्र लदइएको छ । 

 

 

        प्रमालणत गिेको िामः 

        पदः 

        हस्ताक्षरः 

        लमलतः     

 

नवीकरण 

िवीकरण गरेको लमलत दतािको प्रमाणपत्र वहाि 

रहिे अवलध 

िवीकरण दस्तरु प्रमखु प्रशासकीय 

अलधकृतको दस्तखत 

    

 

           आज्ञाले , 

ज्ञानेन्द्र शर्ाा  

प्रर्खु प्रशासकीय अधिकृत  


