
 

 

 

 

 

 मरिण िाजपत्र 
                     मरिण गाउँ कार्यपालिकाद्रािा प्रकालित 

 खण्ड ३ मरिण , पुस २१ गते, २०७७ साि संख्र्ा ४ 

 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा(१) बमोजिम मररण 
गाउँकाययपाललकाले बनाएको तल लेखिए बमोजिमको काययविधि सियसािारणको िानकारीका लाधग 
प्रकाशन गररएको छ । 

भाग २ 

मरिण गाउँपालिका संस्था दताय तथा नविकिण कार्यविधि, २०७७ 

 

  मररण गाउँपाललका लित्र गठन हुने संघसंस्थाको दताय र नविकरण प्रक्रिया व्यिजस्थत गनय 
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ठ) र मररण गाउँपललका ससं्था दताय ऐन, २०७५ 
को दफा १५ को अधिकार प्रयोग गरी  काययपाललकाले यो काययविधि पाररत गररएको छ । 

  

१. संक्षिप्त नाम ि प्रािम्भ: (१) यस काययविधिको नाम "मररण गाउँपाललका संस्था दताय 
तथा निीकरण काययविधि, २०७७" रहेको छ । 
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(२) यो काययविधि काययपाललकाबाट पाररत िएको लमततदेखि प्रारम्ि हुनेछ ।  

२.  परिभाषा:  (१) विषय िा प्रसंले अको अथय नलागेमा यस काययविधिमााः  

(क) "गाउँपाललका" िन्नाले मररण गाउँपाललका सम्झनुपछय ।  

(ि) "काययपाललका" िन्नाले मररण गाउँपाललकाको काययपाललका सम्झनुपछय । 
(ग) "अध्यक्ष" िन्नाले मररण गाउँपाललकाको अध्यक्षलाई सम्झनुपछय । 
(घ) "संस्था" िन्नाले सामाजिक, िालमयक, साहहजययक, साँस्कृततक, िैज्ञातनक, शैक्षक्षक, 

िौद्धिक, सैद्िाजन्तक, शारीररक, आधथयक, व्यिसातयक तथा परोपकारी काययहरुको 
विकास एिं विस्तार  गने उद्देश्यले स्थापना िएको संघ संस्था, क्लब, मण्डल, 
पररषद्, अध्ययन केन्र आहद सम्झनुपछय र सो शब्दले मैत्री संघ समेतलाई  
सम्झनुपछय ।  

(ङ) "स्थानीय अधिकारी" िन्नाले प्रमुि प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्झनुपछय ।  

(च) "प्रबन्ि सलमतत" िन्नाले संस्थाको वििान अनुसार गठन िएको प्रबन्ि सलमतत 
सम्झनुपछय ।  

(छ) "काययक्षेत्र" िन्नाले मररण गाउँपाललकालाई काययक्षेत्र बनाई मुख्य कायायलय 
गाउँपाललका लित्र सञ्चालन िएकोलाई सम्झनुपछय । 

३. दताय नगिी संस्था खोल्न नहुने: यस काययविधि बमोजिम दताय  नगरी कसैले पतन संस्था 
स्थापना गनय हँुदैन ।  

४.  संस्था दताय: (१) संस्था स्थापना गनय चाहने कुनै सात िना िा सो  िन्दा बढी 
व्यजक्तहरुले संस्थासम्बन्िी देहायको वििरण िुलाई संस्थाको वििानको एक प्रतत र 
तोक्रकएको दस्तुर सहहत अनुसूची १ को ढाँचामा स्थानीय अधिकारी  समक्ष तनिेदन 
हदनुपनेछ ।   

(क) संस्थाको नाम 

(ि) संस्थाको उद्देश्यहरु 

(ग) प्रबन्ि सलमततका सदस्यहरुको नाम, ठेगाना र पशेा 
(घ) आधथयक श्रोत 

(ङ) कायायलयको ठेगाना 
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(2) दफा (१) िमोजिमको तनिेदन प्राप्त िएपतछ स्थानीय अधिकारीले आिश्यक 
िाँचबुझ गरी संस्था दताय गनय उधचत ठानेमा तोक्रकए बमोजिम रािश्ि ललई अनुसूची-२ 

बमोजिमको दताय क्रकताबमा संस्था दताय गनुयपनेछ र ययसरी संस्था दताय गरी सकेपतछ 
अनुसूची-३ बमोजिमको दतायको प्रमाण-पत्र हदईनेछ । 
(३) स्थानीय अधिकारीले कुनै संस्था दताय नगन ेतनणयय गरेमा सोको सूचना तनिेदकलाई 
हदनुपनेछ । तनणयय धचत्त निुझेमा तनिेदकले सूचना प्राप्त गरेको लमततले पतैीस हदनलित्र 
ययस्तो तनणयय उपर अध्यक्ष समक्ष उिूर गनय सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोजिमको उिूर प्राप्त िएपतछ अध्यक्षले आिश्यक िाँचबुझ गरी 
ययस्तो संस्था दताय गनय मनालसि ठहराएमा सो संस्था दताय गने स्थानीय अधिकारीलाई 
कारण सहहत आदेश हदन सक्नेछ । ययस्तो आदेश िएपतछ स्थानीय अधिकारीले संस्था 
दताय गररहदनु पनेछ । 
(५) दफा ४ (२) बमोजिम हदइएको दतायको प्रमाण-पत्र एक आधथयक िषयसम्म मान्य हुनेछ 
। 
(६) संस्थाको दताय मान्य रहने अिधि समाप्त िएको लमततले तीन महहनालित्र 
सम्बजन्ित व्यजक्तले स्थानीय अधिकारीबाट पाँच सय रुपैयाँ दस्तुर ततरी दतायको प्रमाण-
पत्र निीकरण गराउनु पनेछ । 
(७) म्याद नाघेपतछ कुनै संस्थाले ययस्तो म्याद नाघी निीकरण हुन नसकेको मनालसि 
कारण देिाई दतायको प्रमाण-पत्र निीकरणको लाधग तनिेदन हदन आएमा स्थानीय 
अधिकारले उपदफा (२) बमोजिम लाग्ने दस्तुरमा अनुसूधच-४ िमोजिम िररिाना ललइ 
निीकरण गनय सक्नेछ । 
(८) दतायको प्रमाण-पत्र निीकरण गन े संस्थानले तनिेदन हददंा कायय सलमततका 
पदाधिकारीहरुको नामािली संलग्न गनुय पनेछ ।  

५. संगठित संस्था माननने: (१) यस काययविधि अन्तगयत दताय िएको संस्था अविच्छन्न 
उत्तराधिकारिाला स्िशालसत र संगहठत संस्था हुनछे । सो संस्थाको आफ्नो एउटा छुट्टै 
छाप हुनेछ ।  

(२) संस्थाले व्यजक्त सरह चल अचल सम्पवत्त प्राप्त गनय, उपिोग गनय र बचेबबिन गनय 
सक्नेछ ।  
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(३) संस्थाले व्यजक्त सरह आफ्नो नामबाट नाललस उिुर गनय सक्नेछ र सो उपर पतन 
सोही नामबाट नाललस उिुर लाग्नेछ ।  

६.  संस्थाको सम्पवि: (१) संस्थाको सदस्य िा कमयचारी लगायत कुनै व्यजक्तले संस्थाको 
वििान विरुद्ि संस्थाको कुनै सम्पवत्त दरुुपयोग गरेमा, कव्िा गरेमा िा रोक्का रािेमा 
काययपाललकाले ययस्तो सम्पवत्त दरुुपयोग गने, कब्िा िा रोक्का राखे्नबाट ललई संस्थालाई 
क्रफताय बुझाई हदन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिमको संस्थाको सम्पवत्त क्रफताय गने गरी काययपाललकाले गरेको 
कारबाहीमा धचत्त नबुझेमा ययस्तो कारबाही उपर जिल्ला अदालतमा पुनरािेदन हदन 
सक्रकनेछ ।  

(३) संस्थाको सदस्य िा कमयचारीले संस्थाको कुनै सम्पवत्त िा ललित िा प्रततष्ठा 
विरुद्ि कुनै विराम गरेमा संस्था, संस्थाको कुनै सदस्य िा स्थानीय अधिकारीले 
प्रचललत कानून बमोजिम मुद्दाको कारबाही चलाउन सक्नेछ । 

७. दताय नभई स्थापना भएका संस्थािे दताय गनुय पने: (१) यो काययविधि प्रारम्ि हुनुिन्दा 
अतघ स्थापना िई आधिकाररक तनकायमा दताय निई सञ्चालनमा रहेका संस्थाले पतन 
यो काययविधि प्रारम्ि िएको लमततले ६ महहनालित्र संस्था दताय गराउनु पनेछ । 
(२) उपदफा (१) िमोजिमको अिधिमा दताय हुन नआउने संस्थालाई काययपाललकाले 
संस्थाको गततविधिमा रोक लगाइ संस्थाको चलअचल सम्पवत्त समेत रोक्का राख्न 
सक्नेछ ।  

८.  संस्थाको उद्देश्र्हरुमा हेिफेि: (१) संस्थाको उद्देश्यहरुमा हेरफेर गनय आिश्यक देिेमा 
िा सो संस्थालाई कुनै अको संस्थामा गाभ्न उधचत देिेमा सो संस्थाको प्रिन्ि 
सलमततले तयसम्बन्िी प्रस्ताि तयार गरी सो प्रस्तािउपर छलफल गनय ससं्थाको वििान 
बमोजिम सािारण सिा बोलाउनु पनेछ । सािारण सिामा उपजस्थत सदस्य संख्याको 
दईु ततहाई सदस्यहरुले प्रस्तािमा समथयन िनाएमा सो प्रस्ताि सािारण सिाबाट पाररत 
िएको मातननेछ ।  

(२)  उद्देश्य हेरफेर सम्िन्िी प्रस्ताि लागू गनय स्थानीय अधिकारीको पूिय स्िीकृतत 
ललनु पनेछ । 
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९. ठहसाबको विििण पिाउनुपने: प्रबन्ि सलमततले आफ्नो संस्थाको हहसाबको वििरण लेिा 
परीक्षकको प्रततिेदन सहहत प्रययेक आधथयक िषय समाप्त िएको छ महहना लित्र स्थानीय 
अधिकारी कहाँ पठाउनु पनेछ । 

१०. ठहसाब जाँच गने: (1) स्थानीय अधिकारीले आिश्यक देिेमा संस्थाको हहसाब आफूले 
तनयुक्त गरेको कुनै अधिकृतद्िारा िाँच गराउन सक्नेछ । 
(2) उपदफा (1) बमोजिम हहसाब िाँच गराए िापत स्थानीय अधिकारीले हहसाब 
िाँचबाट देखिन आएको संस्थाको मौज्दात रकमको सयकडा दईु प्रततशतमा नबढाइ 
आफूले तनिायररत गरेको दस्तूर असूल गरी ललन सक्नेछ ।  

(३) हहसाब िाँच गने अधिकृतले मागेको वििरण तथा कागिपत्रहरु िा सोिेको प्रश्नको 
ििाफ हदनु संस्थाको पदाधिकारी, सदस्य र कमयचारीको कतयव्य हुनेछ । 
(४) हहसाब िाँच गने अधिकृतले स्थानीय अधिकारीले तोक्रकहदएको म्याद लित्र हहसाब 
िाँचको प्रततिेदन स्थानीय अधिकारीसमक्ष पेश गनुय पनेछ र सो प्रततिेदनको आिारमा 
संस्थाको कुनै सम्पवत्त सो संस्थाको कुनै पदाधिकारी, सदस्य िा कमयचारीले हहनालमना 
गरेको, नोक्सान गरेको िा दरुुपयोग गरेको छ िन्ने स्थानीय अधिकारीलाई लागेमा 
तनिले ययस्तो पदाधिकारी सदस्य िा कमयचारीबाट सो हानी नोक्सानी असुल गनय 
प्रचललत कानून बमोजिम कारिाई चलाउन सक्नेछ । तर प्रचललत कानूनले सिाय 
समेत हुने अपराि िएकोमा प्रचललत कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन लगाउनेछ ।  

११. ननदेिन ठदने: गाउँपाललकाले संस्थालाई आिश्यक तनदेशन हदन सक्नेछ र ययस्तो 
तनदेशनको पालना गनुय सम्बजन्ित संस्थाको कतयव्य हुनेछ ।  

१२. दण्ड सजार्: (१) दफा ४ बमोजिम दताय नगराई संस्था स्थापना गरेमा िा दफा ७ 
बमोजिम दताय नगरी संस्था संचालन गरेमा ययस्तो संस्थाका प्रिन्ि सलमततका 
सदस्यहरुलाई काययपाललकाले िनही पाँच हिार रुपैयाँसम्म िरीिाना गनय सक्नेछ । 
(२) दफा ९ बमोजिम हहसाबको वििरण नपठाएमा प्रबन्ि सलमततका सदस्यहरुलाई 
स्थानीय अधिकारले िनही एकहिार रुपैयाँसम्म िरीिाना गनय सक्नेछ ।  

 तर कुनै सदस्यले दफा ९ उल्लघंन हुन नहदन सकिर प्रययन गरेको धथयो िन्ने 
सन्तोष हुने प्रमाण पेश गनय सकेमा तनिलाई सिाय गररने छैन ।  
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(3) दफा 10 को उपदफा (३) बमोजिम हहसाब िाँच गने सम्बजन्ित अधिकृतले मागेको 
वििरण तथा कागिपत्रहरु िा सोिेको प्रश्नको ििाफ नहदने सम्बजन्ित पदाधिकारी, 
सदस्य िा कमयचारीलाई स्थानीय अधिकारीले एकहिार रुपैयाँसम्म िररिाना गनय 
सक्नेछ ।  

(४) दफा ८ बमोजिम स्थानीय अधिकारको स्िीकृतत नललई संस्थाको उद्देश्यमा हेरफेर 
गरेमा िा अको संस्थासँग गािेमा िा संस्थाले आफ्नो उद्देश्यको प्रततकूल हुने गरी काम 
कारिाही गरेमा िा गाउँपाललकाले हदएको तनदेशन पालन नगरेमा स्थानीय अधिकारीले 
ययस्तो संस्थाको दताय तनलम्बन गनय िा िारेि गनय सक्नेछ । 

१३. पुनिािेदन: दफा १२ बमोजिम स्थानीय अधिकारीले गरेको अजन्तम तनणयय उपर पैंतीस 
हदनलित्र जिल्ला अदालतमा पुनरािेदन लाग्नेछ ।  

१४. संस्थाको विघटन ि त्र्स्को परिणाम: (१) तीन िषयसम्म नविकरण नगरी तनष्कृय रहन े
संस्थालाई काययपाललकाले विघटन गनय सक्नेछ । काययपाललकाले संस्था विघटनको तनणयय 
गनुय अतघ ययस्तो संस्थाको प्रमुिलाई नविकरण गनय मौका प्रदान गनय सक्नेछ । 
(२)  संस्थाको वििान बमोजिम कायय सञ्चालन गनय नसकी िा अन्य कुनै कारणिश 
संस्था विघटन िएमा ययस्तो संस्थाको सम्पूणय िायिेथा गाउँपाललकामा सनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोजिम विघटन िएको संस्थाको दातयययको हकमा सो संस्थाको 
िायिेथाले िामेसम्म ययस्तो दातययि गाउँपाललकाले व्यहोनेछ ।  

१५. अन्र् नेपाि ऐन बमोजजम दताय िा स्थापना गनुयपने: कुनै संस्थाको दताय िा स्थापना 
गने सम्बन्िमा अको नेपाल ऐनमा छुट्टै व्यिस्था िएकोमा यस काययविधिमा अन्यत्र 
िुनसुकै कुरा लेखिएको िएतापतन ययस्तो संस्था सोही ऐन बमोजिम दताय िा स्थापना 
गनुयपनेछ ।  

  



 खण्ड ३ मरिण , पुस २१ गते, २०७७ साि संख्र्ा ४ 

7 

 

अनुसूधच-१ 

(दफा ३ सँग सम्बजन्ित)  
तनिेदन पत्रको ढाँचा 

श्री प्रमुि प्रशासकीय अधिकृत, 
मररण गाउँ काययपाललकाको कायायलय, 
कवपलाकोट, लसन्िुली । 

महोदय, 

हामीले .............................................. सम्बन्िी संस्था िोल्न चाहेकोले स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन, 2074 बमोजिम संस्था दताय गनयको लाधग देहायको वििरण िोली तनिेदन गरेका 
छौं ।प्रस्तावित संस्थाको वििानको एक प्रतत पतन यसै साथ संलग्न गररएको छ ।  

वििरण 

१. संस्थाको नाम : 
२. संस्थाको उद्देश्य : 

क. 
ि. 
ग 

3. प्रबन्ि सलमततका सदस्यहरुको  

नाम    ठेगाना    पेशा 
(क) 
(ि) 
(ग) 
(घ) 
(ङ) 

४. आधथयक स्रोत: 
५. कायायलयको ठेगाना: 
लमतत:       ििदीय 

       पदाधिकारीहरुको नाम:  
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अनुसूधच-२ 
(दफा ४ (२) सँग सम्बजन्ित) 

दताय ककताबको ढाँचा 

संस्थाको दताय ककताब 

द
ताय 
नं. 

दताय लमतत संस्थाको 
नाम र 
ठेगाना 

संस्थाको 
उद्देश्य 

संस्थाको पदाधिकारी एवं 
सदस्यहरुको नाम र ठेगाना 

कैक्रफयत 
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अनुसूधि ३ 

(दफा ४ (२) सँग सम्बन्धित) 
संस्था दर्ाा प्रमाणपत्रको ढााँचा 

 

श्री अध्यक्ष/सधिव 

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

..................................(संस्थाको नाम) स्थानीय सरकार सञ्िालन ऐन 2074 को दफा ११ (३) 
(ठ) बमोन्िम .......................... साल............. महहना................. गतेमा दताा गरी यो प्रमाण-
पत्र हदइएको छ । 

 
 

        प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सही : 
        पुरा नाम :   

        दिाा  : 
        कायाालय : 
 

नवीकरण 

निीकरण गरेको 
लमतत 

दतायको प्रमाणपत्र 
िहाल रहने अिधि 

रलसद नं र निीकरण 
दस्तुर 

नविकरण गने 
अधिकारीको दस्तित 
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अनुसूधच-४ 
(दफा ४ (७) सँग सम्बजन्ित) 
नविकिण दस्तुि ि जरििाना 

ि 
सं 

अिधि दताय/नविकरण 
दस्तुर (रु) 

िररिाना 
(रु) 

िम्मा (रु) कैक्रफयत 

१ संस्था दताय दस्तुर २०००।००    

२ म्याद नाघेको ३ महहना सम्मको 
लाधग (नविकरण) 

५००।०० _ ५००।००  

३ म्याद नाघेको ३ महहना पतछ 
सोहह आधथयक िषयको अषाढ 
मसान्त सम्म (नविकरण) 

५००।०० ५००।०० १०००।००  

४ म्याद नाघेपतछ अको प्रययेक 
आधथयक िषयको लाधग (नविकरण) 

अतघल्लो आिमा लाग्ने नविकरण दस्तुर 
तथा िररिाना रकममा प्रययेक िषयको थप 
रु. १,०00।–का दरले िदृ्धि हुने 

 

 

प्रमाणीकरण लमतताः २०७७/०९/२१ 

                                               आज्ञाले 

                                              विनोद पोिरेल 

                                            प्रमुि प्रशासकीय अधिकृत 

 
 
 
 
 
 


