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सं स्था दर्ाा नियमावली, २०३४
िेपाल राजपत्रमा प्रकाशिर् नमनर्
२०३४।११।२
संिोधि
१.

सं स्था दर्ाा (पहिलो सं िोधि) नियमावली, २०४२

२०४२।७।२६

२.

सं स्था दर्ाा (दोस्रो सं िोधि) नियमावली, २०४६

२०४६।५।२६

३.

सं स्था दर्ाा (र्े स्रो सं िोधि) नियमावली, २०४९

२०४९।२।१२

४.

सं स्था दर्ाा (चौथो सं िोधि) नियमावली, २०५०

२०५०।२।२५

५.

सं स्था दर्ाा (पाचौ सं िोधि) नियमावली, २०५४

२०५४।८।१६

६.

सं स्था दर्ाा (छै ठौं सं िोधि) नियमावली, २०५८

२०५८।७।६

७.

सं स्था दर्ाा (सार्ौ सं िोधि) नियमावली, २०५९

२०५९।१०।२७

८.

सं स्था दर्ाा (आठौं सं िोधि) नियमावली, २०६०

२०६०।८।१५

सं स्था दर्ाा ऐि, २०३४ को दफा १५ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी िेपाल
सरकारले दे िायका नियमिरु बिाएको छः–

१.

संशिप्त िाम र प्रारम्भः (१) यी नियमिरुको िाम “सं स्था दर्ाा नियमावली, २०३४” रिे को
छ ।
(२)

२.

यो नियमावली र्ुरुन्र् प्रारम्भ िुिेछ ।

पररभाषाः हवषय वा प्रसङ्गले अको अथा िलागेमा यस नियमावलीमा ऐि भन्नाले सं स्था दर्ाा
ऐि, २०३४ सम्झिुपछा ।
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३.

दर्ााको लानग निवेदिः ऐि बमोशजम सं स्था दर्ाा गिा चाििे व्यशििरुले



एकिजार रुपैंया

दस्र्ुर सहिर् स्थािीय अनधकारी समि अिुसूची –१ मा र्ोहकएको ढााँचामा निवेदि ददिु
पिेछ ।

४.

संस्थाको दर्ाा र प्रमाण–पत्रः नियम ३ बमोशजमको निवेदि प्राप्त भएपनछ स्थािीय
अनधकारीले आवश्यक जााँचबुझ गरी सं स्था दर्ाा गिा उशचर् ठािेमा निजले अिुसूची–२
बमोशजमको दर्ाा हकर्ावमा सं स्था दर्ाा गिुा पिेछ र त्यसरी सं स्था दर्ाा गरी सकेपनछ
अिुसूची–३ बमोशजमको दर्ााको प्रमाण–पत्र ददिेछ ।



५.

दर्ााको अवनध, िवीकरण र दस्र्ुरः (१) नियम ४ बमोशजम ददएको दर्ााको प्रमाण–पत्र
एक आनथाक वषासम्म विाल रििेछ ।
(२)

उपनियम (१) बमोशजम सं स्थाको दर्ाा विाल रििे अवनध समाप्त भएको

नमनर्ले र्ीि महििानभत्र सम्बशन्धर् व्यशिले स्थािीय अनधकारीबाट



पााँचसय रुपैंया दस्र्ुर

नर्री दर्ााको प्रमाण–पत्र िवीकरण गराउिु पिेछ ।
(३)

उपनियम (२) बमोशजम म्याद िाघेपनछ कुिै सं स्थाले त्यस्र्ो म्याद िाघी

िवीकरण िुि िसकेको मिानसव कारण दे खाई दर्ााको प्रमाण–पत्र िवीकरणको लानग
निवेदि ददि आएमा स्थािीय अनधकारीले उपनियम (२) बमोशजम लाग्िे दस्र्ुरमा दे िाय
बमोशजमको थप दस्र्ुर नलई िवीकरण गरी ददि सनिेछः–
(क)

उपनियम (२) बमोशजमको म्याद िाघेपनछ र्ीि महििाको लानग
रु. १००।–

(ख)

खण्ड (क) को म्याद िाघेपनछ आषाढ मसान्र् सम्मको लानग रु.
२५०।–

(ग)

खण्ड (ख) को म्याद िाघेपनछ अको एक आनथाक वषाको लानग
रु. ५००।– को दरले दुई आनथाक वषाको लानग रु. १,०००।–



आठौं सं िोधिद्वारा सं िोनधर् ।



चौथो सं िोधिद्वारा सं िोनधर् ।
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(४) उपनियम (२) र (३) मा जुिसुकै कुरा लेशखएको भए र्ापनि म्यादनभत्र

िवीकरण िगराएका सं स्थािरुले दर्ााको प्रमाणपत्र िवीकरण िुि िसकेको मिानसव
कारण दे खाई .............. िवीकरणको लानग निवेदि ददएमा प्रत्येक आनथाक वषाको
लानग लाग्िे िवीकरण दस्र्ुरको अनर्ररि प्रत्येक आनथाक वषाको लानग एकिजार
रुपैंयाका दरले थप जररबािा समेर् नलई स्थािीय अनधकारीले त्यस्र्ो दर्ााको प्रमाण–पत्र
िवीकरण गररददि सनिेछ ।
 (५) उपनियम (२) मा जुिसुक कुरा ले शखएको भए र्ापनि कुिै सं स्थाले
ै

बढीमा पााँच वषा सम्मको लानग एकै पटक दर्ााको प्रमाण–पत्र िवीकरण गिा निवेदि ददि
आएमा स्थािीय अनधकारीले त्यस्र्ो सं स्थाले गरी आएको कामको प्रकृनर् र अवस्था िे री
प्रत्येक वषाको लानग एकसय रुपैं या दस्र्ुर नलई एकै पटक पााँच वषासम्मको लानग दर्ााको
प्रमाण–पत्र िवीकरण गररददि सनिेछ ।
(६)

दर्ााको प्रमाण–पत्र िवीकरण गिे सं स्थाले निवेदि ददं दा काया सनमनर्का

पदानधकारीिरुको िामावली सं लग्ि गिुा पिेछ ।
(७)

उपनियम (३) र (५) बमोशजम दर्ााको प्रमाण–पत्र िवीकरण गरे को

जािकारी स्थािीय अनधकारीले िेपाल सरकार, गृि मन्त्रालयलाई ददिु पिेछ ।



पााँचौं सं िोधिद्वारा सं िोनधर् ।



आठौं सं िोधिद्वारा शझहकएको ।

द्रष्टव्यः– केिी िेपाल कािूि सं िोधि गिे ऐि, २०६३ द्धारा रुपान्र्र भएका िब्दिरुः
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “िेपाल सरकार” ।
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अिुसूची — १
ाँ सम्बशन्धर्)
(नियम ३ सग
निवेदिपत्रको ढााँचा
श्री स्थािीय अनधकारी,
.................. कायाालय ।
मिोदय,
िामीले .............................. सम्बन्धी सं स्था खोल्ि चािे कोले सं स्था दर्ाा ऐि, २०३४
बमोशजम सं स्था दर्ाा गिाको लानग दे िायको हववरण खोली निवेदि गरे का छौं । प्रस्र्ाहवर्
सं स्थाको हवधािको एकप्रनर् पनि यसै साथ सं लग्ि गररएको छ ।
हववरण
१.

सं स्थाको िामः–

२.

सं स्थाको उद्देश्यिरुः–
(क)
(ख)
(ग)

३.

प्रबन्ध सनमनर्का सदस्यिरुको
िाम

ठे गािा

पेिा

(क)
(ख)
(ग)
४.

आनथाक स्रोर्ः–

५.

कायाालयको ठे गािाः–

नमनर्ः–

भवदीय,
पदानधकारीिरुको िामः
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अिुसूची–२
(नियम ४ सााँग सम्बशन्धर्)
दर्ाा हकर्ावको ढााँचा
सं स्थाको दर्ाा हकर्ाव
दर्ाा िं.

दर्ाा नमनर्
साल

सं स्थाको िाम र ठे गािा

सं स्थाको उद्देश्य

सं स्थाको पदानधकारी एवं
सदस्यिरुको िाम र ठे गािा

महििा गर्े
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अिुसूची–३
ाँ सम्बशन्धर्)
(नियम ४ सग
प्रमाण–पत्रको ढााँचा

संस्था दर्ााको प्रमाण–पत्र
श्री अध्यि ⁄ सशचव
............................ ।
.................................................... (सं स्थाको िाम) सं स्था दर्ाा ऐि, २०३४ को दफा ४
बमोशजम .......... साल .......... महििा .......... गर्े मा दर्ाा गरी यो प्रमाण–पत्र ददइएको छ ।

स्थािीय अनधकारीको सिीः–
पूरा िामः–
दजााः–
कायाालयः–

िवीकरण
िवीकरण गरे को नमनर्

दर्ााको प्रमाणपत्र

िवीकरण दस्र्ुर

विाल रििे अवनध

स्थािीय अनधकारीको
दस्र्खर्
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