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धनकुटा नगरपालिकाको संस्था दर्ाा ऐन, २०७६ को दफा १६ िे लदएको 

अलधकार प्रयोग गरी धनकुटा नगर कायापालिकािे देहायका लनयमहरु 

बनाएको छ । 
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१. सकं्षिप्त नाम र प्रारम्भ :-  (१) यो लनयमको नाम “धनकुटा 

नगरपालिका संस्था दर्ाा लनयमाविी, २०७७”  रहेको छ । 

           (२) यो लनयमाविी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशिर् भएको लमलर् देखि 

िागू  हुनेछ । 
 

२. पररभाषा :- (१)  लवषय वा प्रसङ्गिे अको अथा निागेमा यस 

लनयमाविीमा ऐन भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको संस्था दर्ाा ऐन, २०७६ 

सम्झनुपछा  ।  

          (२) स्थानीय अलधकारी  भन्नाले प्रमुख प्रिासकीय अधिकृत वा 
ननजले तोकेको अधिकृतलाई सम्झनुपर्छ  । 
 

३. दर्ााको लाक्षि क्षनवेदन :- (१) ऐन बमोलजम संस्था दर्ाा गना चाहने 

व्यखिहरुिे  एकहजार रुपैयााँ दसु्तर बुझाएको लनस्सा, संस्थाको लवधान र अनुसूची -

१ अनुसारको ढााँचामा अनुसूची -२  मा उल्ललखखत कागजातसहित स्थानीय 

अधिकारी समक्ष ननवेदन हदनु पनेर् । 
(२) संस्थाको वविानमा अनुसूची –३ मा उल्ललखखत कुरािरु 

समावेि भएको िुनु पनेर् । 
(३) यो ननयमावली प्रारम्भ िुनु अगावै प्रचशलत कानुन बमोल्जम 

दताछ भएका संस्थािरूले ऐनमा तोकेको अवधि शभत्र पााँचसय रुपैयााँ दस्तुर 

बुझाएको ननस्सा, संस्थाको वविान र अनुसूची-१ अनुसारको ढााँचामा 
अनुसूची-२  मा उल्ललखखत कागजातसहित स्थानीय अधिकारी समक्ष 

ननवेदन हदन ुपनेर् ।  
 
 

४. संस्थाको दर्ाा र प्रमाणपत्र :- (१) ननयम ३ बमोल्जमको 
ननवेदन प्राप्त भएपनर् स्थानीय अधिकारीले आवश्यक जााँचबुझ गरी 
संस्था दताछ गनछ उधचत ठानेमा ननजले अनुसूची-४ बमोल्जम दताछ 
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ककतावमा संस्था दताछ गरी  अनुसूची-५  बमोल्जमको दताछ प्रमाण–पत्र 

हदनु पनेर्।  
            (२) उपननयम (१) बमोल्जम दताछ िुने सस्थाको वविानमा 
पदाधिकारीिरुको पदावधि बढीमा पााँच बर्छसम्म उललेख गरेको िुनु पनेर्। 
 

५. दर्ााको अवधि, नवीकरण र दस्र्ुर :-  (१) ननयम ४ बमोल्जमको 
संस्थाको दताछ अवधि एक आधथछक वर्छसम्म कायम रिनेर् । 
           (२) उपननयम (१) बमोल्जम संस्थाको दताछ कायम रिन े अवधि 

समाप्त भएको शमनतले तीन महिनाशभत्र सम्बल्न्ित संस्थाले पााँचसय रुपैँया 
दस्तुर नतरी स्थानीय अधिकारीबाट संस्था नवीकरण गराउनु पनेर् । 
           (३) उपननयम (२) बमोल्जम म्याद नाघेपनर् कुनै संस्थाल े त्यस्तो 
म्याद नाघी नवीकरण िुन नसकेको मनाशसव कारण देखाई संस्था नवीकरणको 
लाधग ननवेदन हदन आएमा स्थानीय अधिकारीले उपननयम (२) बमोल्जम 

लाग्ने दस्तुरमा देिाय बमोल्जमको थप दस्तुर शलई संस्था नवीकरण गररहदन 

सक्नेर्: – 
ररा 

   (क) उपननयम (२) बमोल्जमको म्याद नाघेपनर् तीन महिनाको लाधग 

रु.१००।– 

   (ख) खण्ड (क) को म्याद नाघेपनर् आर्ाढ मसान्त सम्मको लाधग रु. 
३५०।– 

(४) उपननयम (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापनन 

म्यादशभत्र नवीकरण नगराएका संस्थािरुल े नवीकरण िुन नसकेको 
मनाशसव कारण देखाई नवीकरणको लाधग ननवेदन हदएमा प्रत्येक आधथछक 

वर्छको लाधग लाग्ने नवीकरण दस्तुरको अनतररक्त प्रत्येक आधथछक वर्छको 
लाधग एकिजार रुपैंयाका दरल ेथप जररबाना समेत शलई स्थानीय अधिकारीले 

त्यस्तो संस्था नवीकरण गनछ सक्नेर् । तर यसरी नवीकरण गदाछ चालु आधथछक 
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बर्छको असोज मसान्त शभत्र नवीकरण गरेमा सो आधथछक वर्छको लाधग जररवाना 
बािेक पााँचसय रुपैयााँ नवीकरण दस्तुर मात्र लाग्नरे् । सो अववि पनर् 

नवीकरण गनेको िकमा जररवाना रु्ट िुने रै्न । 
           (५) उपननयम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापनन कुनै 

संस्थाले बढीमा पााँच वर्छ सम्मको लाधग एकै पटक संस्था नवीकरण गनछ 
ननवेदन हदएमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो संस्थाले गरी आएको कामको 
प्रकृनत र अवस्था िेरी प्रत्येक वर्छको लाधग पााँच सय रुपैयााँका दरले पााँच बर्छको 
दईु िजार पााँच सय दस्तरु शलई एकै पटक पााँच वर्छसम्मको लाधग संस्था 
नवीकरण गररहदन सक्नेर् । यसरी नवीकरण भएको संस्थाले सो अवविको 
संस्थाको बावर्छक प्रगनत प्रनतवेदन, सािारण सभाको ननणछय र लेखा परीक्षण 

प्रनतवेदन िरेक बर्छ नगरपाशलका समक्ष पेि गनुछ पनेर् ।  
      (६) उपननयम (५) बमोल्जम नवीकरण भएको ससं्थाले िरेक बर्छ पौर् 
मसान्त शभत्र सो उपननयम बमोल्जम कागजात पेि नगरेमा नवीकरण खारेज 
गनछ सककनेर् । 
          (७) संस्था नवीकरण गनछको लाधग ननवेदन हदाँदा कायछ 
सशमनतका पदाधिकारीिरुको नामावली र संस्था नवीकरण सम्बन्िी कायछ 
सशमनतको ननणछय समेत सलंग्न गनुछ पनेर् । 
          (८) यो ननयमावली लागू िुनु पूवछ प्रचशलत कानुन बमोल्जम दताछ भएका 
संस्थािरुको नवीकरण प्रकिया यसै ननयम बमोल्जम िुनेर् । 
      (९) माधथ जनुसुकै कुरा लेखखएको भएता पनन सात बर्छ भन्दा बढी 
समय नवीकरण नगरेमा सो संस्था स्वत खारेज िुनेर् र यसरी खारेज भएको 
संस्थाको सम्पूणछ चल अचल सम्पवि नगरपाशलकाको िुनरे् । 
          (१०) उपननयम (३) र (५) बमोल्जम संस्था नवीकरण गरेको 
जानकारी प्रदेि नम्बर १  सामाल्जक ववकास  मन्त्रालय पठाउन सककने र् । 
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६. वविान संसोिन :-   (१)  संस्थाले आफ्नो वविान संसोिन गनुछ पने 
भएमा वविानमा उल्ललखखत प्रकिया पूरा गरी सम्पूणछ सदस्य संख्याको कम्तीमा 
दईु नतिाई सदस्यिरु द्िारा पाररत  गररएको वविानको मस्यौदा स्थानीय अधिकारी 
समक्ष पेि गनुछ पनेर् ।  

(२) उपननयम (१) बमोल्जम पेि भएको वविान संसोिन प्रस्तावको 
आवश्यक जााँचबुझ गरी प्रचशलत कानुन बमोल्जम संसोिन गनछ शमलने देखखएमा 
स्थानीय अधिकारीले पेि भएको पन्र हदन शभत्र संसोिनका लाधग स्वीकृनत हदनु 
पनेर् ।  

 

७.  संस्थाको ववघटन वा खारेजी:-   (१)  संस्थाको वविान बमोल्जम 
सािारण सभाका दईु नतिाई सदस्यिरुको समथछनबाट संस्था ववघटन भएमा 
सम्बल्न्ित संस्थाले ववघटन भएको पन्र हदन शभत्र नगरपाशलकालाई जानकारी हदनु 
पनेर् । 

(२) उपननयम (१) बमोल्जम जानकारी हदाँदा सािारण सभाको ननणछय, 
संस्थाको पनर्ललो आधथछक बर्छको लेखा परीक्षण प्रनतवेदन, सो आधथछक बर्छ सम्मको 
कर बुझाएको ननस्सा र संस्था दताछको प्रमाणपत्रको सक्कल पेि गनुछ पनेर् । 

(३) उपननयम (१) बमोल्जमको प्रकिया र उपननयम (२) अनुसारका कागजात 
पेि भएमा ववघहटत संस्थाको अशभलेख अद्यावधिक गरी सोको जानकारी 
सावछजननक गनुछ पनेर् । 

(४)   ऐनको दफा १२ को उपदफा (४) बमोल्जम ननलम्बनको अवधि बढीमा 
तीन महिना रिने र् । तीन महिना शभत्र संस्थालाई स्थानीय अधिकारीले मनाशसव 
माकफकको जवाफ पेि गनछ लगाई सोको आिारमा अध्ययन गरी ननलम्बन फुकुवा 
वा खारेजीको लाधग नगरपाशलकामा पेि गनुछ पनेर् । 

(५)  संस्था ननलम्बन वा खारेजी भएको सूचना कम्तीमा स्थानीयस्तरको 
पत्रत्रकामा सावछजननक गनुछ पनेर् । 
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अनुसूची - १ 

(ननयम ३ साँग सम्बल्न्ित) 

ननवेदन पत्रको ढााँचा 
श्री प्रमुख प्रिासकीय अधिकृतज्य,ु 

िनकुटा नगर कायाछपाशलकाको कायाछलय ।………………… 

                   ववर्यः    संस्था दताछ गररहदने बारे  
प्रस्तुत ववर्यमा  ……………………………… सम्बन्िी ससं्था दताछ गनछ चािेकोले 
िनकुटा नगरपाशलकाको संस्था दताछ ऐन, २०७६ बमोल्जम संस्था दताछ गनछ संस्थाको दईु 

प्रनत वविान सहित देिायको वववरण खुलाई ननवदेन गररएको व्यिोरा अनुरोि र् ।  
 

वववरण 

१. संस्थाको नाम  

२. संस्थाको प्रमुख उद्देश्यिरु – 

(क) 
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(ख) 
(ग) 
३. कायछ सशमनतका सदस्यिरुको 
नाम                             ठेगाना                                         पेिा 
(क) 
(ख) 
(ग) 
(  ) ……………………………… 

४. आधथछक स्रोत – 

५. संस्थाको प्रकार – 

६. कायाछलयको ठेगाना – 

                                              पदाधिकारीको नाम: 
                         पद : 

                            सिी : 
                                  संस्थाको र्ाप : 
                                  शमनत : 
 

अनुसूची– २ 

(ननयम ३ को उपननयम (१) र (३) साँग सम्बल्न्ित) 

संस्था दताछ तथा नवीकरणसम्बन्िी आवश्यक कागजातिरु 

 
क  ससं्था दताछका लाधग आवश्यक कागजातिरु  

१. संस्था दताछको ननवेदन  

२. ससं्थाको वविान दईु प्रनत  ( पदाधिकारीिरु सवैल ेवविानको पहिलो पानाको शिर बािेक  

                                                                    अन्य स्थानमा तलमाधथ सिी गरेको िुनु पने) 

३. ससं्था गठन र वविान पाररत सम्बन्िी सािारण भेलाको  ननणछयिरु  

४. ससं्था दताछ सम्बन्िी कायछ सशमनतको ननणछय र अल्ख्तयारी प्रदान गरेको पत्र  
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५. पदाधिकारीिरुको नेपाली नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतशलवप  

६.  पदाधिकारीिरुको नामथर, पद, ठेगाना, उमरे,नागररकता नम्बर, पेिा  
     िकै्षक्षक योग्यता , सम्पकछ  नम्बर र फोटो  
    सहितको प्रमाखणत व्यल्क्तगत वववरण  

७.  संस्थाको कायाछलय रिने सम्बल्न्ित वडा कायाछलयको शसफाररस पत्र  

८.  पदाधिकारीिरुको प्रचशलत कानुन बमोजम योग्यता पुगेको स्वोघोर्णा पत्र  

९.  संस्थाको र्ापको नमूना 
१०.  संस्था दताछका लाधग एक िजार रुपैया दस्तुर बुझाएको रशसद   

 
 

ख  संस्था नवीकरणका लाधग आवश्यक कागजातिरु 

१. ससं्था नवीकरणको ननवेदन  

२. ससं्था दताछ प्रमाण पत्रको सक्कल प्रनत  

३.  अनघललो आधथछक बर्छको लेखा परीक्षण प्रनतवेदन  

४. संस्था नवीकरण सम्बन्िी कायछ सशमनतको ननणछय र अल्ख्तयारी प्रदान गरेको 
पत्र  

५.  संस्थाको कायाछलय रिने सम्बल्न्ित वडा कायाछलयको शसफाररस पत्र  

६.  संस्था नवीकरणको लाधग ऐन बमोल्जम दस्तुर तथा जररवाना बुझाएको रशसद  

७. बावर्छक प्रगनत प्रनतवेदन  

८. अनघललो आधथछक बर्छ सम्मको कर चकु्ता गरेको ननस्सा  
९. स्थायी लेखा नम्बर  
 

 

अनुसूची– ३ 

(ननयम ३ को उपननयम (२) साँग सम्बल्न्ित) 

संस्थाको वविानमा िुनु पने आवश्यक कुरािरु 

 

पररच्छेद – १ 

पररचय 

१ संस्थाको नाम 
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२ कायछ के्षत्र र ठेगाना 
३ संस्थाको र्ाप र धचन्ि 

 

              पररच्छेद – २ 

 संस्थाको उद्िेश्य 

४ संस्थाको उद्िेश्य  

५ उद्िेश्य प्राप्त गनछ गररन ेकायछ 
 
 

              पररच्छेद – ३ 

             सदस्यर्ा 
६ सदस्यताको बधगछकरण 

७ सदस्यता प्राल्प्तका लाधग योग्यता 
८  सदस्य ननयुक्त िुन नसक्ने अवस्था 
९  संस्थाको सदस्य विाल रिन नसक्ने अवस्था  
१०  सदस्यता िुलक र सदस्यता प्रदान गने ववधि 

 

       पररच्छेद – ४ 

               सािारण सभा र्था बैठक सम्बन्िी व्यवस्था 
११ संस्थाको सभा बोलाउने तररका र सभाका लाधग हदनु पने सूचना सम्बन्िी कुरा 

क. सािारण सभाको गठन 

ख. गणपुरक संख्या 
ग. सािारण सभाको काम, कतछव्य र अधिकार 

 

       पररच्छेद – ५ 

           काया सममतर्को गठन र्था बठैक सम्बन्िी व्यवस्था 
१२  कायछ सशमनत 

१३  गणपुरक संख्या 
१४  काम कतछव्य र अधिकार  
 

 पररच्छेद – ६ 

 आधथाक अवस्था 
१५    संस्थाको कोर् 

१६   खाता सञ्चालन 

१७   लेखा र लेखा परीक्षण 
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पररच्छेद – ७ 

ववववि 

१८  ननवाछचन सम्बन्िी व्यवस्था 
१९  उम्मेद्िवार 

२०  अववस्वासको प्रस्ताव 

२१  वविान संसोिन 

२२  ननयम बनाउन सक्न े

२३  तदथछ सशमनत 

२४ संस्था ववघटन वा खारेजी 
२५  ऐन अनुसार िुन े

िामी..........................................को ननम्न संस्थापकिरु यस वविान बमोल्जम कायछ 
गनछ मञ्जुर भै ननम्न साक्षीिरुको रोिवरमा वविानमा सिीर्ाप गदछर्ौः 
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अनुसूची-४ 
(ननयम ४ साँग सम्बल्न्ित) 

दताछ ककतावको ढााँचा 

संस्था दताछको ककताव 
 

 

दताछ 
नम्ब
र 

दताछ शमनत 

संस्था
को नाम 

र 
ठेगाना 

संस्था
को 
प्रकार 

सस्था
को 
प्रमुख 

उद्िेश्य 

अध्यक्ष 

र 
सधचव
को नाम 

र 
ठेगाना 

प्रमाखण
त 

गनेको 
नाम र 
पद 

प्रमाखण
त 

गनेको 
सिी 

कैकफय
त 

सा
ल 

महि
ना 

ग
त े
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अनुसूची-५ 

(ननयम ४ साँग सम्बल्न्ित) 

िनकुटा नगरपाशलका 
नगर कायछपाशलकाको कायाछलय िनकुटा 

संस्था दताछको प्रमाण–पत्र 
 

दताछ नम्बर                                                          शमनत............................                                                                           

 

श्री ............................................ 
………………………. । 
 

िनकुटा नगरपाशलकाको संस्था दताछ ऐन, २०७६ को दफा ४ बमोल्जम....................... 

....................... प्रकारको ससं्था दताछ गरी यो प्रमाण–पत्र हदइएको र् ।  

प्रचशलत कानुन र संस्थाको वविान बमोल्जम ननयशमत कायछ सम्पादन गनुछ िोला । 
 

प्रमाणपत्र जारी गने स्थानीय अधिकारीको 
सिीः– 

नामथर – 

दजाछ – 

कायाछलय – 

संस्था नवीकरणको ढााँचा 
 

िम 

संख्या 
नवीकरण 

शमनत 

नवीकरण गनेको दस्तुर बुझाएको नवीकरण 

गनेको 
सिी 

कैकफयत 

नामथर पद रशसद 

नम्बर 

रकम 
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                                          राम बहादरु थापा 
                                         प्रमुख प्रशासकीय अधिकृर् 

 


