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शुक्लाफााँटा नगरपाललका संस्था दर्ाा र्था नवीकरण कार्ाववलि, २०७७
स्थानीर् सरकार सचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ठ) र शुक्लाफााँटा
नगरपाललकाको प्रशासकीर् कार्ाववलि (लनर्लिर् गने) ऐन, २०७४ को दफा
४ को अलिकार प्रर्ोग गरी शुक्लाफााँटा नगरपाललका नगर कार्ापाललकाको
लिलर् २०७७।१२।१८ को बैठकबाट र्ो कार्ाववलि पाररर् गररएको छ।
१. संक्षिप्त नाि र प्रारम्भः
(१) र्स कार्ाववलिको नाि "शुक्लाफााँटा नगरपाललका सं स्था दर्ाा र्था
नवीकरण कार्ाववलि, २०७७" रहेको छ।
(२) र्ो कार्ाववलि स्थानीर् राजपत्रिा प्रकाक्षशर् भएको लिलर् दे क्षि प्रारम्भ
हुनेछ।
२. पररभाषा: ववषर् वा प्रसं गले अको अथा नलागेिा र्स कार्ाववलििा,

(क) "सं स्था" भन्नाले सािाक्षजक, िालिाक, सावहक्षयर्क, सांस्कृलर्क, बैज्ञालनक,
शैक्षिक, बौविक सै िाक्षतर्क, शारीररक, आलथाक, व्र्वसावर्क र्था परोपकारी
कार्ाहरुको ववकास एवं ववस्र्ार गने उद्देश्र्ले स्थापना भएको सं घ सं स्था,
क्लब, िण्डल, पररषद, अध्र्र्न केतर आदद सम्झनुपछा ।
(ि)

"स्थानीर्

अलिकारी"

भन्नाले

प्रिुि

प्रशासकीर्

अलिकृर्लाई

सम्झनुपछा ।
(ग) "प्रबति सलिलर्" भन्नाले सं स्थाको वविान अनुसार गठन भएको प्रबति
सलिलर् सम्झनुपछा।
(घ) "कार्ािेत्र" भन्नाले नगरपाललकालाई कार्ािेत्र बनाई िुख्र् कार्ाालर्
नगरपाललका लभत्र सञ्चालन भएकोलाई सम्झनुपछा ।
३. दर्ाा नगरी सं स्था िोल्न नहुन:े र्स कार्ाववलि विोक्षजि दर्ाा नगरी
कसैले पलन सं स्था स्थापना गना हुदैन ।
४. संस्था दर्ााः
(१) सं स्था स्थापना गना चाहने कुनै सार् जना वा सो भतदा बढी
व्र्क्षिहरुले सं स्था सम्बतिी दे हार्को वववरण िुलाई सं स्थाको वविानको
एक प्रलर् र र्ोवकएको दस्र्ुर सवहर् अनुसूची १ को ढााँचािा स्थानीर्
अलिकारी सिि लनवेदन ददनुपनेछ ।
क) सं स्थाको नाि,
(ि) सं स्थाको उद्देश्र्हरु,
(ग) प्रबति सलिलर्का सदस्र्हरुको नाि, ठे गाना र पेशा,

(घ) आलथाक श्रोर्,
(ङ) कार्ाालर्को ठे गाना
(२) दफा (१) बिोक्षजिको लनवदे न प्राप्त भएपलछ स्थानीर् अलिकारीले
आवश्र्क जााँचबुझ गरी सं स्था दर्ाा गना उक्षचर् ठानेिा अनुसूची-२
बिोक्षजिको दर्ाा वकर्ाबिा सं स्था दर्ाा गनुप
ा नेछ र यर्सरी सं स्था दर्ाा गरी
सकेपलछ अनुसूची ३ बिोक्षजिको दर्ााको प्रिाण-पत्र ददनेछ ।
(३) स्थानीर् अलिकारीले कुनै सं स्था दर्ाा नगने लनणार् गरे िा यर्स्को
सूचना लनवेदकलाई ददनुपनेछ र लनवेदकले सूचना प्राप्त गरे को लिलर्ले पैर्ीस
ददनलभत्र यर्स्र्ो लनणार् उपर नगर प्रिुि सिि उजूर गना सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बिोक्षजिको उजुर प्राप्त भएपलछ प्रिुिले आवश्र्क
जााँचबुझ गरी यर्स्र्ो सं स्था दर्ाा गना िनालसब ठहराएिा सो सं स्था दर्ाा
गने स्थानीर् अलिकारीलाई आदे श ददन सक्नेछ र यर्स्र्ो आदे श भएपलछ
स्थानीर् अलिकारीले सं स्था दर्ाा गररददनु पनेछ ।
४. १ दर्ााको अवलि, नवीकरण र दस्र्ुरः
(१) दफा ४ (२) बिोक्षजि ददएको दर्ााको प्रिाण-पत्र एक आलथाक
वषासम्ि बहाल रहने।
(२) उपदफा (१) बिोक्षजि सं स्थाको दर्ाा बहाल रहने अवलि सिाप्त
भएको लिलर्ले र्ीन िवहनालभत्र सम्बक्षतिर् व्र्क्षिले स्थानीर् अलिकारीबाट
पााँच सर् रुपैर्ााँ दस्र्ुर लर्री दर्ााको प्रिाण-पत्र नवीकरण गराउनु पनेछ।

(३) उपदफा (२) बिोक्षजि म्र्ाद नाघेपलछ कुनै सं स्थाले यर्स्र्ो म्र्ाद
नाक्षघ नवीकरण हुन नसकेको िनालसब कारण दे िाई दर्ााको प्रिाण-पत्र
नवीकरणको लालग लनवेदन ददन आएिा स्थानीर् अलिकारीले उपदफा (२)
बिोक्षजि लाग्ने दस्र्ुरिा दे हार् बिोक्षजिको थप दस्र्ुर ललई नवीकरण गरी
ददन सक्नेछ।
(क) उपदफा (२) बिोक्षजिको म्र्ाद नाघेपलछ र्ीन िवहनाको लालग रू
५00।–
(ि) िण्ड (क) को म्र्ाद नाघेपलछ आषाढ िसातर् सम्िको लालग रू.
१,०००।–
(ग) िण्ड (ि) को म्र्ाद नाघेपलछ अको एक आलथाक वषाको लालग
रु.१,०००।- को दरले दुई आलथाक वषाको लालग रु. २,०००।(४) उपदफा (२) र (३) िा जुनसुकै करा ले क्षिएको भएर्ापलन म्र्ादलभत्र
नवीकरण नगराएका सं स्थाहरूले दर्ााको प्रिाणपत्र नवीकरण हुन नसकेको
िनालसव कारण दे िाई नवीकरणको लालग लनवेदन ददएिा प्रयर्ेक आलथाक
वषाको लालग लाग्ने नवीकरण दस्र्ुरको अलर्ररि प्रयर्ेक आलथाक वषाको
लालग एक हजार रुपैर्ाका दरले थप जररवाना सिेर् ललई स्थानीर्
अलिकारीले यर्स्र्ो दर्ााको प्रिाण-पत्र नवीकरण गररददन सक्नेछ।
५) दर्ााको प्रिाण-पत्र नवीकरण गने सं स्थाले लनवेदन ददं दा कार्ा सलिलर्का
पदालिकारीहरुको नािावली सं लग्न गनुा पनेछ ।
६) उपदफा (३) बिोक्षजि दर्ााको प्रिाण-पत्र नवीकरण गरे को जानकारी
स्थानीर् अलिकारीले नेपाल सरकार, गृह ितत्रालर्लाई ददनु पनेछ ।

५. संगदठर् संस्था िालनने:
(१) र्स कार्ाववलि अतर्गार् दर्ाा भएको प्रयर्ेक सं स्था अववक्षछछन्न
उत्तरालिकारवाला स्वशालसर् र सं गदठर् सं स्था हुनेछ । सी सं स्थाको सबै
कािको लनलित्त आफ्नो एउटा छु ट्टै छाप हुनेछ ।
(२) सं स्थाले व्र्क्षि सरह चल अचल सम्पक्षत्त प्राप्त गना, उपभोग गना र
बेचवविन गना सक्नेछ ।
(३) सं स्थाले व्र्क्षि सरह आफ्नो नािबाट नाललस उजुर गना सक्नेछ र
सो उपर पलन सोही नािबाट नाललस उजुर लाग्नेछ ।
६. संस्थाको सम्पक्षत्तः
(१) सं स्थाको सदस्र् वा किाचारी लगार्र् कुनै व्र्क्षिले सं स्थाको वविान
ववरुि सस्थाको कुनै सम्पक्षत्त दुरुपर्ोग गरे िा, कब्जा गरे िा वा रोक्का रािेिा
स्थानीर् अलिकारीले यर्स्र्ों सम्पक्षत्त दुरुपर्ोग गने, कब्जा वा रोक्का राख्नेबाट
ललई सं स्थालाई वफर्ाा बुझाई ददन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोक्षजिको सं स्थाको सम्पक्षत्त वफर्ाा गने गरी स्थानीर्
अलिकारीने गरे को कारवाहीिा क्षचत्त नबुझ्ने व्र्क्षिले क्षजल्ला अदालर्िा
पुनरावेदन ददन सक्नेछ ।
(३) सं स्थाको सदस्र् वा किाचारी लगार्र् कुनै व्र्क्षिले सं स्थाको कुनै
सम्पक्षत्त वा ललिर् वा प्रलर्ष्ठा ववरुि कुनै अपराि बा ववराि गरे िा सं स्था,
सं स्थाको कुनै सदस्र् वा स्थानीर् अलिकारीले प्रचललर् कानून बिोक्षजि
िुद्दाको कारवाई चलाउन सक्नेछ ।

७. अक्षघ दर्ाा नभई स्थापना भएका सं स्थाले दर्ाा गने: र्ो कार्ाववलि प्रारम्भ
ु तदा अक्षघ र्यकाल प्रचललर् कानून बिोक्षजि दर्ाा नभई स्थापना भई
हुनभ
रहेका सं स्थाले पलन र्ो कार्ाववलि प्रारम्भ भएको लिलर्ले र्ीन िहीनालभत्र
र्ो कार्ाववलि बिोक्षजि दर्ाा गराउनु पनेछ ।
८. संस्थाको उद्देश्र्हरुिा हेरफेर
(१) सं स्थाको उद्देश्र्हरुिा हे रफेर गना आवश्र्क दे िेिा वा सो सं स्थालाई
कुनै अको सं स्थािा गाभ्न उक्षचर् दे िेिा सो सं स्थाको प्रबति सलिलर्ले
र्यसम्बतिी प्रस्र्ाव र्र्ार गरी प्रस्र्ाव उपर छलफल गना सं स्थाको वविान
बिोक्षजि सािारण सभा बोलाउनु पनेछ ।
(२) सािारण सभािा उपक्षस्थर् भएका जम्िा सदस्र् सं ख्र्ाको दुई लर्हाई
सदस्र्हरुले प्रस्र्ाविा सिथान जनाएिा सो प्रस्र्ाव सािारण सभाबाट पाररर्
भएको िालननेछ। र्र, सो प्रस्र्ाव लागू गना स्थानीर् अलिकारीको पूव ा
स्वीकृलर् ललनु पनेछ ।
९. वहसाबको वववरण पठाउनुपने: प्रबति सलिलर्ले आफ्नो सं स्थाको
वहसाबको वववरण ले िा परीिकको प्रलर्वेदन सवहर् प्रयर्ेक वषा स्थानीर्
अलिकारी कहााँ पठाउनु पनेछ।
१०. वहसाब जााँच गने:
(१) स्थानीर् अलिकारीले आवश्र्क दे िेिा सं स्थाको वहसाब आफुले लनर्ुि
गरे को कुनै अलिकृर्द्वारा जांच गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोक्षजि वहसाब जााँच गराए बापर् स्थानीर् अलिकारीले
वहसाब जांचबाट दे क्षिन आएको सं स्थाको िौज्दार् रकिको सर्कडा र्ीन
प्रलर्शर्िा नबढाइ आफैले लनिााररर् गरे को दस्र्ूर असूल गरी ललन
सक्नेछ।
(३) वहसाब जांच गने अलिकृर्ले िागेको वववरण र्था कागजपत्रहरु वा
सोिेको प्रश्नको जवाफ ददनु सं स्थाको पदालिकारी, सदस्र् र किाचारीको
कर्ाव्र् हुनेछ ।
(४) वहसाब जांच गने अलिकृर्ले स्थानीर् अलिकारीले र्ोवकददएको म्र्ाद
लभत्र वहसाब जााँचको प्रलर्वेदन स्थानीर् अलिकारी सिि पेश गना पनेछ र
सो प्रलर्वेदनको आिारिा सं स्थाको कुनै सम्पक्षत्त सो सं स्थाको कुनै
पदालिकारी, सदस्र् वा किाचारीले वहनालिना गरे को, नोक्सान गरे को वा
दुरुपर्ोग गरे को छ भन्ने स्थानीर् अलिकारीलाई लागेिा लनजले यर्स्र्ो
पदालिकारी, सदस्र् वा किाचारीबाट सो हानी नोक्सानी असुल गना प्रचललर्
कानून बिोक्षजि कारवाई चलाउन सक्ने र्र प्रचललर् कानूनले सजार् सिेर्
हुने अपराि भएकोिा प्रचललर् कानून बिोक्षजि िुद्दा चलाउन लगाउनेछ।
११. लनदे शन ददने: शुक्लाफााँटा नगरपाललकाले सं स्थालाई आवश्र्क
लनदे शन ददन सक्नेछ र यर्स्र्ी लनदे शनको पालना गनुा सम्बक्षतिर् सं स्थाको
कर्ाव्र् हुनेछ ।
१२. दण्ड सजार्:
(१) दफा ३ बिोक्षजि दर्ाा नगराई सं स्था स्थापना गरे िा वा दफा ७
बिोक्षजि दर्ाा नगरी सं स्था सं चालन गरे िा यर्स्र्ा सं स्थाका प्रवति

सलिलर्का सदस्र्हरुलाई स्थानीर् अलिकारीले जनही दुई हजार रुपैर्ााँसम्ि
जरीवाना गना सक्नेछ ।
(२) दफा ९ बिोक्षजि वहसावको वववरण नपठाएिा प्रबति सलिलर्का
सदस्र्हरुलाई स्थानीर् अलिकारीले जनही पााँच सर् रुपैर्ांसम्ि जरीबाना
गना सक्नेछ । र्र कुनै सदस्र्ले दफा ९ उल्लं घन हुन नददन सकभर
प्रर्त्न गरे को लथर्ो भन्ने सतर्ोष हुने प्रिाण पेश गना सकेिा लनजलाई सजार्
गररने छै न ।
(३) दफा १० को उपदफा (३) बिोक्षजि वहसाब जााँच गने सम्वक्षतिर्
अलिकृर्ले िागेको वववरण र्था कागजपत्रहरु बा सोिेको प्रश्नको जवाफ
नददने सम्बक्षतिर् पदालिकारी, सदस्र् वा किाचारीलाई स्थानीर् अलिकारीले
पााँचसर् रुपैर्ााँसम्ि जरीवाना गना सक्नेछ ।
(४) दफा ८ बिोक्षजि स्थानीर् अलिकारीको स्वीकृलर् नललई सं स्थाको
उद्देश्र्िा हेरफेर गरे िा वा अको सं स्था लसर् गाभेिा वा सं स्थाले आफ्नो
उ्देश्र्को प्रलर्कूल हुने गरी काि कारवाही गरे िा वा नगरपाललकाले
ददएको लनदे शन पालन नगरे िा स्थानीर् अलिकारीले यर्स्र्ो सं स्थाको दर्ाा
लनलम्बन गना वा िारे ज गना सक्नेछ ।
१३. पुनरावेदनः दफा १२ बिोक्षजि स्थानीर् अलिकारीले गरे को अक्षतर्ि
लनणार् उपर पैर्ीस ददनलभत्र क्षजल्ला अदालर्िा पुनरावेदन लाग्नेछ ।
१४. संस्थाको ववघटन र यर्स्को पररणाि: (१) सं स्थाको वविान बिोक्षजि
कार्ा सतचालन गना नसकी वा अतर् कुनै कारणवश सं स्था ववघटन भएिा
यर्स्र्ो सं स्थाको सम्पूण ा जार्जेथा शुक्लाफााँटा नगरपाललकािा सनेछ।

(२) उपदफा (१) बिोक्षजि ववघटन भएको सं स्थाको दावर्यवको हकिा
सो सं स्थाको जार्जेथाले िािेसम्ि यर्स्र्ो दावर्यव नेपाल सरकारले
व्र्होनेछ ।
१५. अतर् नेपाल ऐन बिोक्षजि दर्ाा बा स्थापना गनुप
ा ने: कुनै सं स्थाको
दर्ाा बा स्थापना गने सम्बतििा अको नेपाल ऐनिा छु ट्टै व्र्वस्था भएकोिा
र्स कार्ाववलििा अतर्त्र जुनसुकै कुरा ले क्षिएको भएर्ापलन यर्स्र्ो सं स्था
सोही ऐन बिोक्षजि दर्ाा वा स्थापना गनुप
ा नेछ ।

अनुसूची १
(दफा ३ सं ग सम्बक्षतिर्)
लनवेदन पत्रको ढााँचा

श्री प्रिुि प्रशासकीर् अलिकृर्,
शुक्लाफााँटा नगरपाललका, नगर कार्ापाललकाको कार्ाालर्
झलारी, कंचनपुर
िहोदर्,
हािीले
...............................................................................सम्बतिी
सं स्था बन्न चाहेकोले स्थानीर् सरकार सतचालन ऐन, २०७४ बिोक्षजि
सं स्था दर्ाा गनाको लालग दे हार्को वववरण िोली लनवेदन गरे का छौ ।
प्रस्र्ाववर् सस्थाको वविानको एक प्रलर् पलन र्सै साथ सं लग्न गररएको
छ।

वववरण
१ सं स्थाको नािः
२.सं स्थाको उदे श्र्:
क.
ि.
ग.

प्रबति सलिलर्का सदस्र्हरुको

नाि

ठे गाना

पेश

क)
ि)
ग)
४. आलथाक सोर्.
५. कार्ाालर्को ठे गाना:

लिलर्ः

भवदीर्
पदालिकारीहरुको नाि

अनुसूची २
(दफा ४ सं ग सम्बक्षतिर्)
दर्ाा वकर्ाबको ढााँचा

सं स्थाको दर्ाा वकर्ाब
दर्ाा नंदर्ाा
. लिलर्

सं स्थाकों नाि
सं स्थाको सं स्थाको

साल िवहना गर्े

र ठे गाना उद्देश्र्

कैवफर्र्

पदालिकारी एवं

सदस्र्हरुको नाि
र ठे गाना

अनुसूची ३
(दफा ४ सं ग सम्बलिर्)
प्रिाणपत्रको ढााँचा

सं स्था दर्ााको प्रिाण-पत्र

स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा
(४) (ठ) विोक्षजि ................. साल

........... िवहना

............ गर्ेिा
............................................................ नािको सं स्था
दर्ाा गरी र्ो प्रिाण-पत्र ददइएको छ ।

प्रिुि प्रशासकीर् अलिकृर्को
सही:
पुरा नाि:
दजाा:
कार्ाालर्ः

नवीकरण
नवीकरण गरे को लिलर्
दर्ााको प्रिाणपत्र नवीकरण दस्र्ुर प्रिुि प्रशासकीर्
बहाल रहने अवलि

अलिकृर्को दस्र्िर्

आज्ञाले,
ववशनलसं ह थापा
प्रिुि प्रशासकीर् अलिकृर्

