िशवसता ी नगरपािलका

थानीय राजप
ख ड ४) झापा, चै

५ गते, २०७७ साल (सं या ९
भाग २

िशवसता ी नगर सं था दता िनयमावली
२०७७

तावन:
िशवसता ी नगरपािलका सं था नगर दता ऐन, २०७७ को दफा १९ ले दएको अिधकार

योग

गर िशवसता ी नगरपािलका, नगर कायपािलकाले यो िनयमावली बनाएको छ ।
१.

सं

नाम र

ार भ: (१)
(
यी िनयमावलीको नाम “िशवसता ी नगर सं था दता िनयमावली
िनयमावली,

२०७७” रहे को छ ।

२.

(२) यो िनयमावली तु

त

ार भ हु नेछ ।

प रभाषा: १) “ऐन”

वषय वा

स गले अक

अथ नलागेमा यस िनयमावलीमा ऐन भ नाले

िशवसता ी नगर सं था दता ऐन, २०७७ स झनुपछ ।
२) “ थानीय अिधकार ” भ नाले िशवसता ी नगरपािलकाको

मुख

शासक य अिधकृ त वा िनजले

तोकेको अिधकृ त कमचार स झनु पदछ ।
३) “ वधान” भ नाले अनुसच
ू ी ४ अनुसार सं थाको वधान स झनु पदछ ।
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३,

दताको लािग िनवेदन: ऐन बमो जम सं था दता गन चाहने

स हत

थानीय अिधकार सम

४,

सं थाको दता र

य

ह ले एकहजार

पया द तुर

अनुसूची-१ मा तो कएको ढाँचामा िनवेदन दनु पनछ ।

माण-प : िनयम ३ बमो जमको िनवेदन

ा

भएपिछ

थानीय अिधकार ले

आव यक जाँचबुझ गर सं था दता गन उिचत ठानेमा िनजले अनुसच
ू ी-२ बमो जमको दता कतावमा सं था
दता गनु पनछ र यसर सं था दता गर सकेपिछ अनुसूची-३ बमो जमको दताको

५,

माण-प

दनेछ ।

दताको अविध, सुिचकृत, न वकरण र द तुर: (१) िनयम ४ बमो जम दएको दताको

माण-प

एक आिथक वषस म वहाल रहनेछ ।

(२) उपिनयम (१) बमो जम सं थाको दता वहाल रहने अविध समा

स ब धत
पनछ ।

य

ले

थानीय अिधकार बाट पाँचसय

पया द तुर ितर दताको

माण-प

नवीकरण गराउनु

(क) सं था न वकरण गन आउँ दा पेश गनुपन कागजातह :
१) साधारणसभाको
२) लेखा पर

ण

ितवेदन

ितवेदन

३) सिमितको िनणय

(३) अ य

दता भएका सं थाह

नगरपािलकाको सहमती िलनु पनछ ।
(क) सं था दता

माण-प को

(ख) सं थाको वधानको
(ग)

यस नगरपािलका िभ

शाखा

सहमित माग गदा पेश गनुपन कागजातह :
ितिल प

ितिल प

थान

(ङ) पदािधकार ह को नेपाली नाग रकताको

माण-प को

(च) कायालय रहने वडा कायालयको िसफा रस प

($) उपिनयम (२) मा जुनसुकै कुरा ले खएको भए तापिन
माण-प

व तार गदा अिनवाय यस

व ध सिमितका सद यह को नाम, ठे गाना र तीन पु त ववरण

(घ) कायालय रहको

दताको

भएको िमितले तीन म हनािभ

ितिल प

यादिभ

नवीकरण नगराएका सं थाह ले

नवीकरण हुन नसकेको मनािसव कारण दे खाई नवीकरणको लािग िनवेदन दएमा

आिथक वषको लािग ला ने नवीकरण द तुरको अित र
थप ज रबाना समेत िलई
(५) दताको

थानीय अिधकार ले

माण-प

येक आिथक वषको लािग एकहजार

य तो दताको

माण-प

नवीकरण गन सं थाले िनवेदन

येक

पयाका दरले

नवीकरण ग र दन स नेछ ।

दं दा काय सिमितका पदािधकार ह को

नामावली संल न गनु पनछ ।
(६) उपिनयम (२) बमो जम दताको
सरकार, गृह म

माण-प

नवीकरण गरे को जानकार

ालयलाई दनु पनछ ।
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थानीय अिधकार ले नेपाल

अनुसूची-१
(िनयम ३ सँग स ब धत)
िनवेदनप को ढाँचा

ी

थानीय अिधकार यू,

िशवसता ी नगरपािलकाको कायालय, या गडाँडा, झापा ।
महोदय,
हामीले ...................................... स ब धी सं था खो न चाहे कोले िशवसता ी नगर सं था दता
ऐन, २०७७ बमो जम सं था दता गनको लािग दे हायको

ववरण खोली िनवेदन गरे का छौ ।

सं थाको वधानको दई
ु ित पिन यसैसाथ संल न ग रएको छ ।
ववरण
१,

सं थाको नाम:-

२,

सं थाको उ े यह :क)
ख)
ग)

३,

ब ध सिमितका सद यह को
नाम

ठे गाना

पेशा

क)
ख)
ग)
४)

आिथक

ोत:-

५)

कायालयको ठे गाना:-

िमित:-

भवद य
पदािधकार ह को नाम:-

3

ता वत

अनुसूची-२
(िनयम ४ सँग स ब धत)
दता कतावको ढाँचा
सं थाको दता कताव
दता
नं.

दता िमित
साल

म हना

सं थाको नाम र
गते

ठे गाना

सं थाको
उ े य

सं थाको

पदािधकार एवं
सद यह को

नाम र ठे गाना

4

कै फयत

अनुसूची-३
(िनयम ४ सँग स ब धत)
माण-प को ढाँचा
सं था दताको

माण-प

दता नं.

ी अ य /सिचव यू,
.................................. ।
............................................... (सं थाको नाम) िशवसता ी नगर सं था दता ऐन, २०७७ को दफा ३
बमो जम ............ साल.................. म हना .............. गतेमा दता गर यो

माण-प

दइएको छ ।

थानीय अिधकार को सह :पुरा नाम:कायालयको छाप

दजा:कायालय:-

नवीकरण
नवीकरण गरे को िमित

दताको

माण-प

रहने अविध

वहाल

नवीकरण द तुर

थानीय अिधकार को
द तखत

आ ाले
गीताकुमारी राई
मुख शासक य अिधकृत
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