
1 हलेसी तुवाचुङ नगरपाललकाको संघ संस्था दताा तथा नलवकरण सम्बन्धी कार्ालवलध, २०७९ 

 

  

                              

   

 

हलेसी तवुाचङु  नगरपाललका 

हलेसी तवुाचङु राजपत्र 
     खण्डः ४                                         संख्ाः                                         लिलतः २०७९।०९।२४ 

 भाग- २ 

हलेसी तवुाचङु नगरका्यपाललकाको का्ायल् द्धारा प्रकालित  

दलुछयि, खोटाङ  प्रदिे नं. १ नेपाल  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

हलेसी तवुाचङु नगरपाललकाको संघ संस्था दताय तथा नलवकरण सम्बन्धी 

का्यलवलध, २०७९ 

 

 

 

  



        खण्डः ४                        भागः२                  स्वीकृत मिमतः2079/0९/२४ 

2 हलेसी तुवाचुङ नगरपाललकाको संघ संस्था दताा तथा नलवकरण सम्बन्धी कार्ालवलध, २०७९ 

हलेसी तुवाचुङ नगरपाललकाको संघ संस्था दताा तथा नलवकरण सम्बन्धी कार्ालवलध, २०७९ 

हलेसी तवुाचङु नगर का्यपाललकाबाट लिलत २०७९।०९।२४ िा स्वीकृत भएको संघ संस्था दताय तथा नलवकरण 

सम्बन्धी का्यलवलध २०७९, स्थानी् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बिोलजि सावयजलनक जानकारीका लालग 

प्रकािन गररएको छ ।  

  

प्रस्तावनाः   

्स नगरपाललका क्षेत्रलभत्र सािालजक, आलथयक, सालहत््क, बैज्ञालनक, िलैक्षक, बौलद्धक, िारीररक, व््वसाल्क 

तथा परोपकारी संस्थाहरुको स्थापना तथा दताय गने सम्बन्धिा व््वस्था गनय हलेसी तुवाचङु नगरपाललकाको 

“प्रिासकी् का्यलवलध (लन्लित) गने ऐन, २०७४” को दफा ४ ले लदएको अलधकार प्र्ोग गरी हलेसी तवुाचङु 

नगरपाललका ्ो का्यलवलध स्वीकृत गरी जारी गरेको छ ।    

१. संलिप्त नामः   

(१) ्स का्यलवलधको नाि हलेसी तवुाचङु नगरपाललकाको संघ संस्था दताय तथा नलवकरण सम्बन्धी का्यलवलध, 

२०७९ रहकेो छ ।   

(२) ्ो का्यलवलध का्यपाललकाबाट  स्वीकृत भएको लिलत दलेख लाग ुहुनेछ ।   

२. पररभाषाः लवष् वा प्रसंगले अको अथय नलागेिा ्स का्यलवलधिाः   

क) “संस्था” भन्नाले सािालजक, आलथयक, सालहलत््क, बैज्ञालनक, िलैक्षक, बौलद्धक, िारीररक, व््वसाल्क तथा 

परोपकारी का्यहरुको लवकास एव ं लवस्तार गने उद्दशे््ले स्थापना भएको सघ,ं संस्था, क्लव, िण्डला, पररषद, 

अध्््न केन्र आलद सम्झन ुपछय र सो िब्दले ितै्री सघ ंसितेलाई जनाउँछ ।   

ख) “नगरपाललका” भन्नाले हलेसी तवुाचङु नगरपाललकालाई सम्झन ुपदयछ ।   

ग) “प्रिखु” भन्नाले हलेसी तुवाचङु नगरपाललकाको नगरप्रिखुलाई सम्झन ुपदयछ ।   

घ) “उपप्रिखु” भन्नाले हलेसी तवुाचङु नगरपाललकाको नगर उपप्रिखुलाई सम्झन ुपदयछ ।   

ङ) “प्रिखु प्रिासकी् अलधकृत” भन्नाले हलेसी तवुाचुङ नगरपाललकाको “प्रिखु प्रिासकी् अलधकृतलाई  

     सम्झन ुपदयछ ।   

च) “का्ायल्” भन्नाले हलेसी तवुाचङु नगरपाललकाको का्ायल्लाई सम्झन ुपदयछ ।   

छ) “सम्बलन्धत िाखा” भन्नाले हाललाई का्ायल्को प्रिासन िाखा सम्झन ुपदयछ ।   

ज) “प्रवन्ध सलिलत”भन्नाले संस्थाको लवधान अनसुार गठन भएको प्रवन्ध सलिलत सम्झन ुपदयछ ।   

 झ) “तोलकएको वा तोलकए बिोलजि” भन्नाले ्स का्यलवलध तथा का्यपाललकाले लनणय्  गरी तोलकएको भन्ने बझु्नु  

    पदयछ ।   

३. दताा नगरी संस्था खोल्न नहुनेः 

       ्स का्यलवलध बिोलजि दताय नगरी कसैले पलन संस्था स्थापना गनय हुदनै ।   

४.संस्थाको दताा र नलवकरणः   

(१) संस्था स्थापना गनय चाहन ेकम्तीिा सात जना वा सो भन्दा बढी व््लिहरुले अनसुचुी –१ बिोलजिको ढाँचािा 

का्ायल्िा लनवदेन लदनपुछय ।   

२) उपदफा (१) बिोलजिको लनवदेन प्राप्त भएपलछ तोलकए बिोलजिको सलिलतको लसफाररसका आधारिा प्रिखु 

प्रिासकी् अलधकृतले आवश््क जाँचबझु गरी संस्था दताय गनय उलचत ठानेिा एक हप्ता लभत्र तोलकएको िलु्क ललई 
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संस्था दताय गरर प्रिाण–पत्र लदईनेछ । उि लसफाररस सलिलतको अध््क्षता नगर प्रिखु वा लनजले तोकेको व््लि 

रहनेछ । उि सलिलत कलम्तिा पलन पाँच सदस््ी् हुनेछ ।  

३) ्स दफा अन्तगयत लदईने प्रिाणपत्रको ढाँचा तथा अवलध अनसुलुच २ बिोलजि र दताय/नलवकरण लकतावको ढाँचा 

अनसुलुच ३ बिोलजि हुनेछ ।   

४) प्रत््ेक संस्थाले आलथयक वषय सिाप्त भएको २ िलहना लभत्र नवीकरण गरर सक्न ुपनेछ । ्स पश्चात ३ िलहना लभत्र 

नवीकरण गरेिा नलवकरण िलु्क २५ प्रलतित थप रकि ललइनेछ भने सो भन्दा पलछ ५० प्रलतित थप िलु्क ललइनेछ 

।   

५.संगलित संस्था मालननेः   

(१) ्स का्यलवलध अन्तगयत दताय भएको प्रत््ेक संस्था अलवलछछन्न उत्तरालधकारवाला स्विालसत र संगलठत संस्था 

हुनेछ । सो संस्थाको सबै कािको लनलित्त आफ्नो छुटै्ट छाप हुनेछ ।   

(२) संस्थाले व््लिसरह चल, अचल सम्पलत प्राप्त गनय, उपभोग गनय र बेचलवखन गनय सक्नेछ ।   

(३) संस्थाले व््लि सरह आफ्नो नािबाट नाललस उजरु गनय सक्नेछ र सो उपर पलन सोही नािबाट नाललस उजरु 

लाग्नेछ ।   

६.संस्थाको सम्पलतः   

 (१) संस्थाको सदस्् वा कियचारी लगा्त कुनै व््लिले संस्थाको लवधान लवरुद्ध संस्थाको कुनै सम्पलत दरुुप्ोग 

गरेिा कब्जा गरेिा वा रोक्का राखिेा का्ायल्ल र त््स्तो सम्पलत दरुुप्ोग गने, कब्जा गने वा रोक्का गनेबाट 

जफत गरी संस्थालाई लफताय बुझाई लदन सक्नेछ ।   

(२) उपदफा (१) बिोलजिको संस्थाको सम्पलत लफताय गने गरर का्ायल्ले गरेको कारवाहीिा लचत्त नबुझीएिा लचत्त 

नबझु्ने व््लिले प्रचललत कानुनले तोके बिोलजि पनुरनवदेन गनय सक्नेछ ।   

 ७. अलघ दताा नभई स्थापना भएको संस्थाले दताा गननः 

्ो का्यलवलध प्रारम्भ हुन भन्दा अलघ तत्काल प्रचललत काननु बिोलजि दताय नभयइ स्थापना भई रहकेा संस्थाले पलन 

्ो का्यलवलध प्रारम्भ भएको लिलतले ३ िलहना  लभत्र ्ो का्यलवलध बिोलजि दताय गराउन ुपनेछ ।   

८. संस्थाको उदे्दश्र्हरुमा हेरफेरः   

(१) संस्थाको उद्दशे््हरुिा हरेफेर गनय आवश््क दखेेिा वा संस्थालाई अन्् कुनै अको संस्थािा गाभ्न उलचत दखेेिा 

संस्थाको प्रवन्ध सलिलतले तत्सम्बन्धी प्रस्ताव त्ार गरर सो प्रस्ताव उपर छलफल गनय संस्थाको लवधान बिोलजि 

साधारण सभा बोलाउन ुपनेछ ।   

२) साधारण सभािा उपलस्थत भएका जम्िा सदस्् संख्ाको दईु लतहाइ सदस््हरुले प्रस्ताविा सिथयन जनाएिा सो 

प्रस्ताव साधारण सभाबाट पाररत भएको िालनने छ तर सब प्रस्ताव लाग ुगनय का्ायल्को पवुय स्वीकृलत ललनपुनेछ ।   

९. लहसावको लववरण पिाउनु पननः 

  प्रवन्ध सलिलतल ेसािालजक परीक्षण गरर आफ्नो संस्थाको लहसाबको लववरण लेखापरीक्षकको प्रलतवदेन सलहत 

प्रत््ेक वषय का्ायल्िा पठाउन ुपनेछ ।   

१०. लहसाब जााँच गननः  

(१) का्ायल्ले आवश््क दखेिेा संस्थाको लहसाब–लकताब का्ायल्को अलधकार प्राप्त व््लिबाट जाँच गराउन 

सक्नेछ ।   

(२) लहसाब जाँच गने अलधकारीले िागकेो लववरण तथा कागजपत्रहरु वा सोधेको प्रश्नको जवाफ लदनु संस्थाको 

पदालधकारी,   
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    सदस्् र कियचारीको कतयव्् हुनेछ ।   

(३) संस्थाले व््लत्त सरह आफ्नो नािबाट नाललस उजरु गनय सक्नेछ र सो उपर पलन सोही नािबाट नाललस उजरु 

लाग्नेछ ।   

(४) लहसाब जाँच गने अलधकारीले का्ायल्ले तोलकएको म््ाद लभत्र लहसाब जाँचको प्रलतवदेन प्रिखु प्रिासकी् 

अलधकृतलाई पेि गनुयपनेछ र सो प्रलतवदेनको आधारिा संस्थाको कुनै सम्पलत सो संस्थाको कुनै पदालधकारी, सदस्् 

वा कियचारीले लहनालिना गरेको, नोक्सान गरेको वा दरुुप्ोग गरेको दलेखन आएिा नगर का्यपाललकाको बैठकले 

सो को असलु उपर गनय/गराउन आदिे लदनेछ ।   

 ११. दण्ड सजार्ः   

(१) दफा (३) बिोलजि का्ायल्िा दताय नगराई संस्था स्थापना गरेिा वा दफा ७ बिोलजि दताय नगरी संस्था संचालन 

गरेिा त््स्ता संस्थाको प्रवन्ध सलिलतको सदस््हरुलाई का्ायल्ले जनही पाँच हजार रुपै ँ् ा सम्ि जररवाना गनय 

सक्नेछ ।   

(२) दफा (९) बिोलजि लहसाबको लववरण नपठाएिा प्रवन्ध सलिलतका सदस््हरुलाई जनही एक हजार रुपै्ासम्ि 

जररवाना गनय सक्नेछ । तर कुनै सदस््ले दफा ९ उल्लंघन हुन नलदन सकभर प्र्त्न गरेको लथ्ो भन्ने सन्तोषजनक 

प्रिाण पेि गनय सकेिा लनजलाई दण्ड सजा् गररने छैन।  

 (३) दफा (१०) को उपदफा (२) बिोलजि लहसाब जाँच गने सम्बलन्धत अलधकारी वा पदालधकारीले िागकेो लववरण 

तथा कागजपत्रहरु वा सोधेको पश्नको जवाफ नलदने सम्बलन्धत पदालधकारी, सदस्् वा कियचारीलाई का्ायल्ले 

एक हजार रुपै ँ् ासम्ि जररवाना गनय सक्नेछ । 

 (४) दफा (८) बिोलजि का्ायल्को पवुय स्वीकृलत नललई संस्थाको उद्दशे््िा हरेफेर गरेिा वा अको संस्थासँग गाभिेा 

वा संस्थाले आफ्नो उद्दशे््को प्रलतकुल हुनेगरर काि कारवालह गरेिा र का्ायल्ले लदएको लनदिेन पालना नगरेिा 

का्ायल्ले त््स्तो संस्थाको दताय लनलम्वन वा खारेज गनय सक्नेछ ।   

१२. पुनरावेदनः  दफा (११) बिोलजि का्ायल्ले गरेको अलन्ति लनणय्  उपर लचत्त नबझुिेा ३५ लदन लभत्र 

तोलकएको अदालतिा पनुरावदेन लाग्नेछ ।   

१३. संस्थाको लवघटन र त्र्सको पररणामः 

(१) संस्थाको लवधान बिोलजि का्य संचालन गनय नसकी वा अन्् कुनै कारणवि संस्था लवघटन भएिा त््स्तो 

संस्थाको जा्जथेा नगर का्यपाललकाको का्ायल्िा सनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बिोलजि लवघटन भएको संस्थाको दाल्त्वको हकिा संस्थाको जा्जेथाले थािसेम्िको िात्र 

त््स्तो दाल्त्व नगर का्यपाललकाले व््होनेछ ।   

१४. लनदनलिकाः  ्स का्यलवलधको का्यन्व्न गनय नगर का्ायपाललकाले आवश््क लनदलेिका जारी गनय सक्नेछ ।   

१५. अलधकार प्रत्र्ार्ोजनः  ् ो का्यलवलधको का्यन्व्नको लालग प्रिखु प्रिासकी् अलधकृत वा लनजले तोकेको 

अलधकृत स्तरको कियचारीलाई अलधकार प्रत््ा्ोजन गनय सलकनेछ ।   

१६. अन्र् नेपाल कानून बमोलजम दताा वा स्थापना गनुापननः  कुनै संस्थाको दताय वा स्थापना गने सम्बन्धिा 

अको नेपाल काननू (संलघ् तथा प्रादलेिक काननू)िा छुटै्ट व््वस्था भएकोिा ्स का्यलवलधिा जनुसकैु कुरा 

लेलखएको भएता पलन त््स्तो संस्था सोही काननू बिोलजि दताय वा स्थापना गनुय पनेछ ।   

१७. खारेजी र बनाउः   

(१) संघी् वा प्रादलेिक व््वस्थालपकाले लनिाणय गरेको काननु लवपरीत भएका दफा सोही अनसुार खारेज वा 

पररिाजयन हुने छन ्।   
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(२) ्स काननुलाई प्रलतस्थापन हुने गरर अको काननु बनेर लाग ुनभएसम्ि ्सै काननु अनसुार भए गरेको िालननेछ 

।   

अनसुचुी १ 

दफा (४) सँग सम्बलन्धत 

 

श्रीिान प्रिखु प्रिासकी् अलधकृत ज्् ू हलेसी तवुाचङु नगरपाललकाको का्ायल्,   

दलुछयि, खोटाङ । 

लवष्ः संस्था दताय गररपाउँ । 

िहोद्,  प्रस्ततु लवष्िा तपलिल बिोलजिका लववरण तथा कागजातहरु संलग्न गरर संस्था दतायको लागी ्ो लनवदेन पेि 

गरेको छु ।   

तपलिल 

१. संस्थाको नािः   

२. संस्थाको का्ायल् रहने स्थान तथा ठेगानाः  संलग्न कागजातहरु   

१. संस्थाको लवधान   

२. वडा का्ायल्को लसफाररस   

३. सञ्चालक सलिलतको पदालधकारीहरु प्रत््ेकको नागररकताको प्रलतलललप   

४. संस्थाको छापको निनुा ।   

५. संस्था दताय गने लनणय् को प्रलतलललप 

 

लनवदेक  नािः      

 अध््क्षः 

  हस्ताक्षरः  

  लिलतः 
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अनसुचुी २ 
दफा (४) सँग सम्बलन्धत 

हलेसी तवुाचङु नगरपाललका नगरका्यपाललकाको का्ायल् 

दलुछयि,खोटाङ 
प्रदिे नं. १ नेपाल 

                                       
 

 

संस्था दताय–प्रिाणपत्र 

द. नं.                                                   लिलतः  

श्री......................................   

हलेसी तवुाचङु  नगरपाललकाको संस्था दताय तथा नवीकरण सम्बलन्ध का्यलवलध, २०७९ को दफा (४) बिोलजि ्ो 

प्रिाण–पत्र प्रदान गररएको छ । प्रचललत काननुको पररलधिा रही सावयजलनक लहतिा आफ्ना गलतलवलधहरु संचालन गनुय 

हुन नगरपाललकाको का्ायल् हालदयक अनरुोध गदयछ ।   

संस्थाको नाि    

संस्थाको ठेगाना     

का्यक्षेत्र     

 प्रमाणपत्र जारी गननको   

                 सहीः 

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

                 नािः   

                पदः 

            का्यल्को छापः  

      लिलतः 

नलवकरण प्रिाणपत्रको ढाँचा 

नलवकरण गरेको 

लमलत 
प्रमाणपत्र वहाल हुने लमलत नलवकरण दस्तुर रलसद नं. प्रमालणत गनन अलधकारीको दस्तखत कैलफर्त 
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अनसुचूी  ३ 

नलवकरण लकताबको ढाँचा  

 

आज्ञाले 

रलवलकरण आचा य् 

प्रिखु प्रिासकी् अलधकृत 

  

क्र.स. 
दताा 

नं. 
ससं्थाको 

नाम 
िेगाना दताा लमलत 

नलवकरण 

लमलत 

नलवकरण 

प्रमाणपत्र वहाल 

लमलत 

लजल्ला 

प्रिासनमा दताा 

भएको लमलत र 

दताा नम्बर 

प्रमालणत गनन 

अलधकरी 

         

         

         

         

         


