
 

 

चिचिला गाउँपाचलकाद्वारा प्रकाचित 

                       स्थानीय राजपत्र 
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भाग - २ 

चिचिला गाउँपाचलका 

गाउँ काययपाचलकाको कायायलयको 

       संस्था/समूह/क्लब दताय सम्वन्धी काययचवचध, २०७८ 
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पाना - 1 - को 14 



प्रस्तावनााः 

सामाजजक, धाजमिक, साजहजययक, साांस्कृजतक वैज्ञाजनक, शैजिक, खेलकुद,ाअजथिक, व्यवसाजयक तथा 

परोपकारी सांस्थाहरुको स्थापना तथा दताि गने सम्बन्धमा व्यवस्था गने बाञ्छजनय भएकोले नेपालको 

सांजवधानको धारा २२६ र स्थाजनय सरकार सञ्चालन कायिजवजध, २०७४ को दफा १०२ ले जदएको 

ाऄजधकार प्रयोग गरी जचजचला गााँईपाजलका सांस्था दताि कायिजवजध,२०७८ जारी भाइसकेको ह दँा सो 

कायिजवजधलााइ ाऄझ प्रभावकारी ढांङ्गबाट कायािन्वयन गनि यो जनयमावली बनााइ जारी गररएको छ । 

 

१. नाम र प्रारम्भः  (१) यस जनयमको नाम " जचजचला गााँईपाजलका, सांस्था / समहु / क्लब दताि 

सम्बन्धी कायिजवजध, २०७८ " रहकेो छ  । 

    (२) यो जनयम जचजचला गााँईपाजलकाको स्थाजनय राजपत्रमा प्रकाशन भएपजछ लाग ू ह नेछ । 

    (३) यो जनयम जचजचला गााँईपाजलका िेत्र जभत्र लाग ूह नेछ । 

२. पररभाषाः जवषय वा प्रसङ्गले ाऄको ाऄथि नलागेमा यस जनयमावजलमा,  

    १) " ाऄध्यि "  भन्नाले गााँईपाजलकाको ाऄध्यि सम्झनपुछि । 

   २)  " कायिजवजध " भन्नाले जचजचला गााँईपाजलका, सांस्था/समहु/क्लब  दताि कायिजवजध, २०७८ 

सम्झनपुदिछ । 

   ३)  " कायिपाजलका " भन्नाले सांजवधानको धारा २१६ बमोजजम गजित कायिपाजलका सम्झनपुछि । 

   ४)  " ाईपाध्यि " भन्नाले गााँईपाजलकाको ाईपाध्यि सम्झनपुछि । 

   ५) " प्रमखु प्रशासजकय  ाऄजधकृत " भन्नाले गााँई कायिपाजलकाको प्रमखु प्रसासजकय ाऄजधकृत 

सम्झनपुछि । 

   ६) " प्रबन्ध सजमजत " भन्नाले सांस्थाको जवधान ाऄनसुार गिन भएको प्रबन्ध (तदथि ) सजमजत 

सम्झनपुछि । 
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   ७) " गााँईपाजलका " भन्नाले जचजचला गााँईपाजलका सम्झनपुछि । 

    ८) " वडाध्यि " भन्नाले जचजचला गााँईपाजलकाको सम्बजन्धत वडामा जनवािजचत वडा ाऄध्यि 

सम्झनपुछि । 

    ९) " वडा सजमजत " भन्नाले जचजचला गााँईपाजलकाको सम्बजन्धत वडाका वडा सजमजत सम्झनपुछि 

। 

   १०) " वडा सदस्य " भन्नाले  जचजचला गााँईपाजलकाको सम्बजन्धत वडाका जनवािजचत सदस्य 

सम्झनपुछि ।  

   ११) " सदस्य " भन्नाले जचजचला गााँई कायिपाजलकाको सदस्य सम्झनपुछि र सो शब्दले 

कायिपाजलकाको ाऄध्यि,                

          ाईपाध्यि, वडाध्यि तथा कायिपाजलका सदस्य समेतलााइ जनााँईछ । 

   १२) " सांस्था " भन्नाले सामाजजक, धाजमिक, साजहजययक, साांस्कृजतक, वैज्ञाजनक, शैजिक, बौजिक, 

सैद्धाजन्तक,   

           खेलकुद, शारीररक, ाअजथिक, व्यवसाजयक तथा परोपकारी कायिहरुको जवकास एवम ्जवस्तार 

गने ाईदशे्यल े

           स्थापना भएको गैर नाफामलूक, सांघ सांस्था, क्लब, मण्डल, पररषद, ाऄध्ययन केन्र ाअजद 

सम्झनपुछि । 

   १३) " स्थाजनय ाऄजधकारी " भन्नाले जचजचला गााँईपाजलकाको प्रमखु प्रशासजकय ाऄजधकृत 

सम्झनपुछि । 

३. दतायको लाचग चनवेदनः   कायिजवजध बमोजजम सांस्था दताि गनि चाहने व्यजिहरुले जचजचला 
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गााँईपाजलकाको ाअजथिक कायिजवजध ाऄनसुार दस्तरु सजहत स्थाजनय ाऄजधकारी समि वडा 

कायािलयको जसफाररस सजहत ाऄनसुचुी-१ मा तोजकएको ढाचामा जनवेदन जदनपुदिछ । 

४. ससं्थाको दताय र प्रमाण पत्रः   जनयम (३) बमोजजमको जनवेदन प्राप्त भएपजछ स्थाजनय 

ाऄजधकारीले ाअवश्यक जाँचबझु गरी सांस्था दताि गनि ाईजचत िानेको जनजले ाऄनसुचूी २ 

बमोजजमको दताि जकतावमा सांस्था दताि गनुि पनेछ र ययसरी दताि गरी सकेपजछ तोजकए 

बमोजजमको दतािको प्रमाणपत्र जदाइनेछ । 

५. दतायको ऄवधी, नचवकरण र दस्तुरः  (१) जनयम (४) बमोजजम जदएको ाअवेदन दतािको 

प्रमाणपत्र एक वषिसम्म  बहाल रहनेछ । 

२) ाईपजनयम (१) बमोजजम सांस्थाको दताि बहाल रहने ाऄवजध समाप्त भएको जमजतले तीन मजहना 

जभत्र सम्बजन्धत व्यजिले ाऄनसुचुी ४ बमोजजमको ाअवेदन फाराम भरी स्थाजनय ाऄजधकारीबाट  

जचजचला गााँईपाजलकाको ाअजथिक कायिजवजध ाऄनसुार दस्तरु जतरी दतािको प्रमाणपत्र नजवकरण 

गरााईनपुदिछ ।      
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ाऄनसुचुी ४ 

जनयम ५ (२) सँग सम्बजन्धत 

नजवकरणको लाजग जनवेदनको ढाँचा 

 

श्रीमान ्प्रमखु प्रशासकीय ाऄजधकृत ज्य,ू 

जचजचला गााँईपाजलका, गााँई कायिपाजलकाको कायािलय,  

जचजचला, सांखवुासभा । 

                                    जवषयाः सांस्था नजवकरण गरर पााँई ।  

महोदय,  

           जचजचला गााँईपाजलका, सांस्था दताि कायिजवजध, २०७६ को दफा ४ ाऄनसुार जनम्नानसुार 

जववरण भएको सांस्थालााइ ययस कायािलयमा नजवकरण गरााईन ुपने भएकोले सो कायि गरी प्रमाणपत्र 

ाईपलब्ध गरााइजदन ुह नँ ाऄनरुोध छ । 

चनम्नः  

१. सांस्थाको नाम............................................................................।  

२. यस ाऄजघ ाअजधकाररक जनकायमा दताि वा सजुचकृत भएको सोको प्रमाण पत्र न..........।  

३. िेगानााः 

  क)स्थायी िेगाना............जजल्ला............न.पा/गा.पा.................वाडि  न.........  

      टोल/गााँई....................................।  

  ख)ाऄस्थााइिेगाना........जजल्ला............न.पा./गा.पा........................वाडि न.........  

        टोल/गााँई.................................।  

४. स्थापना जमजत......................................  

५.कायििेत्र.................................................................  

६.सांस्थाकोाईदशे्याः   

(क)....................................................  (ख).....................................................  

  (ग).......................................................................................................  

   (घ)........................................................................................................  
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७. सांस्थाको सञ्चालनबाट समदुायमा पने प्रभाव  

    (क) ............................................................................................................  

    (ख) ............................................................................................................  

८.सांस्थाकोाअजथिक स्रोताः.....................................................................................................९.बैक 

खाता रहकेो बैकको नाम................................................................................................... खाता नां. 

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

१०. सांस्थाको गत ाअ.ब. को लेखा पररिण गने 

      लेखा पररिकको नाम /थर .........................लेखा परीिक सदस्यता न. ...... 

      .................न.पा. व्यवसाय दताि नां......... िेगाना.............................................।  
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ऄनुसिुी २ 

चनयम ४ सगँ सम्बचन्धत 

दताय चकताबको ढाँिा 

ससं्थाको दताय चकताब 

 

दतािनां. दताि 

जमजत 

सांस्थाको 

नाम 

िेगाना सस्थाको 

ाईदेश्य 

सांस्थाको 

पदाजधकारी 

एवम 

सदस्यहरुको 

नाम िेगाना 

कैजफयत 
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ऄनुसचुि ३ 

चनयम ४ सगँ सम्बचन्धत 

प्रमाणपत्रको ढाँिा 

ससं्था दतायको प्रमाण पत्र 

श्री ाऄध्यि ......................................................................................  

................................................................( सांस्थाको नाम) जचजचला गााँईपाजलका, 

सांस्था दताि कायिजवजध, २०७६ को दफा 

बमोजजम.........................साल.........मजहना...........गतेमा............... नम्वरमा दताि गरी यो 

प्रमाण पत्र जदाइाआको छ । 

                                        स्थाजनय ाऄजधकारीको सहीाः  

                                         परूा नामाः 

                                         दजािाः  

                                       कायािलयाः    

  नचवकरण 

नजवकरण 

गरेको जमजत 

दतािको 

प्रमाणपत्र 

बहाल रहने 

ाऄवधी 

नजवकरण 

दस्तरु 

र

.

न 

जम

जत 

स्थाजनय 

ाऄजधकारी

को 

दस्तखत 
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      (३) ाईपजनयम (२) बमोजजम म्याद नाघेपजछ कुनै सांस्थाले ययस्तो म्याद नाघी नजवकरण ह न 

नसकेको मनाजसव   कारण दखेााइ दतािको प्रमाणपत्र नजवकरणको लाजग जनवेदन जदएमा स्थाजनय 

ाऄजधकारीले ाईपजनयम (२) बमोजजम लाग्ने दस्तरुमा दहेाय बमोजजमको थप दस्तरु जलाइ नजवकरण 

गरी जदन सक्नेछ । 

       (क)  ाईपजनयम (२) बमोजजमको म्याद नाघेपजछ जतन मजहनाको लाजग रु.५००।- 

       (ख) खण्ड (क) को म्याद नाघेपजछ ाअषाढ मसान्त सम्मको लाजग रू.१०००।– 

       (ग) खण्ड (ख) को म्याद नाघेपजछ ाऄको एक ाअजथिक वषिको लाजग रू. २ ,०००।– का दरले 

दाुइ ाअजथिक वषिको लाजग रू.४,०००।-                                              

        (४) ाईपजनयम (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापजन म्याद नजवकरण नगराएका 

सांस्थाहरुले दतािको प्रमाण  पत्र नजवकरण ह न नसकेको मनाजसव कारण दखेााइ नजवकरणका लाजग 

जनवेदन जदएमा प्रययेक ाअजथिक वषिको लाजग लाग्ने नजवकरण दस्तरुको ाऄजतररि जनयम ५ को 

ाईपजनयम ४ बमोजजम थप जररमाना समेत जलाइ स्थाजनय ाऄजधकारीले ययस्तो दतािको प्रमाणपत्र 

नजवकरण गरी जदन सक्नेछ । 

       (५) ाईपजनयम (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापजन कुनै सांस्थाले  बजढमा पाँच 

वषि सम्मको लाजग एकै पटक दतािको प्रमाणपत्र नजवकरण गनि जनवेदन जदन ाअएमा स्थाजनय 

ाऄजधकारीले  ययस्तो सांस्थाले गरी ाअएको कामको प्रकृजत र ाऄबस्था हरेी प्रययेक वषिको लाजग 

जनयममा ाईल्लेख भएको दस्तरुको ाऄजतररि एकसय रुपैया दस्तरु जलाइ एकै पटक पाँच वषिसम्मको 

लाजग दतािको प्रमाणपत्र नजवकरण गनि सक्नेछ । 

      (६) दतािको प्रमाणपत्र नजवकरण गने सांस्थाले जनवेदन जददा कायि सजमजतको पदाजधकारीहरुको 

नामावली सांल्गन गनुि पनेछ । 
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       (७) ाईपजनयम (३) र (५) बमोजजम दतािको प्रमाणपत्र नजवकरण गरेको जानकारी स्थाजनय 

ाऄजधकारीले नेपाल सरकारलााइ जदन ुपनेछ । 

६. ससंोधनः  (१) यो जनयमावली सांसोधन गनि ाअवश्यक भएमा कायिपाजलकाले सांसोधन गनि 

सक्नेछ । 

                   (२) यस जनयमावलीमा ाईल्लेजखत जवषयमा ाऄसपष्टता भए, जववाद भाइ जनरुपण 

ह न नसके सो जवषय गााँईकायिपाजलकाले गरेको जनणिय ाऄजन्तम ह नेछ । 

७. बाधा ऄड्काउ फुकाउने वा व्याखया गने ऄचधकारः  (१) यस जनयमावली 

कायािन्वयनको जसलजसलामा कुनै ाऄन्योल भएमा  बाधा ाऄड्कााई फुकुवा व्याख्या गने 

ाऄजधकार कायिपाजलकाको बैिकलााइ ह नेछ ।  
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पाना - 10 - को 14 



 

श्री स्थाजनय ाऄजधकारी, 

गााँई कायिपाजलकाको कायािलय  

जचजचला, सांखवुासभा । 

महोदय,  

हामीले................................... सम्बन्धी सांस्था खोल्न चाहकेोले जचजचला गााँईपाजलका, सांस्था दताि कायिजवजध, 

२०७८ बमोजजम सांस्था दताि गनिको लाजग दहेायको जववरण खोली जनवेदन गरेका छौ । प्रस्ताजवत सांस्थाको जवधानको 

एक प्रजत पजन यसै साथ सांलग्न गररएको छ । 

                                                जववरण  

१. सांस्थाको नामाः 

२. सांस्थाको ाईदशे्यहरुाः 

३. प्रबन्ध सजमजतका सदस्यहरुको नाम 

जस

.

न

. 

पदाजध

कारीहरु

को 

हस्तािर 

    

िे

गा

ना 

ना.

प्र.न

. र 

जज

ल्ला 

जज

ल्ला 

कैजफयत 

१ ाऄध्यि     

२ ाईपाध्यि     

३ सजचव     

४ सहसजच     
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व 

५ कोषाध्य

ि 

    

६ सदस्य     

७ सदस्य     

८ सदस्य     

९ सदस्य     

१

० 

सदस्य     

१

१ 

सदस्य     

४. ाअजथिक स्रोत 

५. कायािलयको िेगानााः 

जमजत: 

सांस्थाको ाअजधकाररक व्यजिको 

     दस्तखत............................................  

     नाम..................................................  

    िेगानााः.............................................  

    गााँई/टोल............................................  
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    घर नम्बर............................................ 

    जमजत.................................................  

    फोन/मोबााआल न.................................. 

    सांस्थाको नाम.....................................  

    सम्पकि  नम्बर......................................  

    सांस्थाको छाप 

११. सांस्थाको ाअफ्नै भवन भए, 

     भवन रहकेो जग्गाको जववरणाःजचजचला गााँईपाजलका वाडि न...........साजवक 

.....................................न.पा./गाजवस वडा न................................ जक.न. 

....................िेत्रफल........................................  

१२. सांस्था भाडाको घरमा बसेको (वडा कायािलयमा ाऄजभलेख राजखएको सांम्झौता पत्र ाऄनसुार ) घर धजनको 

नाम................................ िेगाना........................माजसक भाडा रकम ............................ घर भाडा 

सम्झौता........................जमजत..................................................................  

सम्बचन्धत वडाका वडाध्यक्षको, 

सही............................................  

नाम/थर...................................... 

वडा कायािलयको छाप............................. 

वाडि न. ................... जमजत..............................  

सलंग्न कागजातः 

१. यस ाऄजघ दताि भएको सांस्था/समहु/सजमजतको दताि प्रमाणपत्र वा सजूचकृत प्रमाण पत्रको 

छाँयाप्रजत- १ थान 

२. सांस्थाको जवधानको छाँयाप्रजत- १ थान  

३. सांस्थाको प्रबन्ध सजमजतको नामावली सजहत सांस्था दताि/ नजवकरण गरााईने जनणिय मााइन्यटुको 

छाँयाप्रजत -१ थान 
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४. सांस्थाको ाअफ्नै भवन भए सम्पजतकरको रजसद वा भाडामा बसेको भए सांम्झौता पत्र र बहाल 

करको रजसदको  छायाँप्रजत – १ थान 

५. सांस्थाले स्थायी लेखा नम्बर जलएको भए सोको प्रमाणपत्रको छायाँप्रजत- १ थान । 

 

 

आज्ञाऱे, 

शकु्रादेवी राई 

प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत 


