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प्रदेश सॊस्था दताा ऐन, २०७५ 
प्रभाणीकयण य प्रकाशन मभमत 

२०७५।०९।११ 

सॊशोधन गने ऐन 

केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन,२०७७              २०७७।०४।१६ 

सॊवत ्२०७५ सारको ऐन नॊ. 17 

प्रदेश सॊस्था दताा  सम्फन्धभा कानूनी व्मवस्था गना फनकेो ऐन 

प्रस्तावना् प्रदेशस्तयभा साभाजजक, धामभाक, साहहजयमक, साॊस्कृमतक, वैऻामनक, 

शैजऺक, फौहिक, शायीरयक तथा ऩयोऩकायी, वन वातावयण, खानेऩानी तथा 
सयसपाइ रगामातका कामा गनाको रामग भनुापा यहहत सॊस्था दताा गयी यमस्ता 
सॊस्थाको काभ कायफाहीभा प्रबावकारयता ल्माउन अनगुभन तथा मनमभन गने 
सम्फन्धी कानूनी व्मवस्था गना वाञ्छनीम बएकोरे, 

प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ।  

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायजम्बक 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ "प्रदेश सॊस्था दताा ऐन, 

२०७५" यहेको छ । 

(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा : हवषम वा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस ऐनभा,- 

(क) "एक तह भामथको ऩदामधकायी" बन्नारे प्रभखु 
प्रशासकीम अमधकृतको हकभा सम्फजन्धत गाउॉऩामरकाको 
अध्मऺ वा नगयऩामरकाको प्रभखु य प्रभखु जजल्रा 
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अमधकायीको हकभा भन्रारम सम्झन ुऩछा । 

(ख) "कामा समभमत" बन्नारे सॊस्थाको हवधान फभोजजभ गठन 
बएको कामा समभमत सम्झन ुऩछा । 

(ग) "तोहकएको" वा "तोहकए फभोजजभ" बन्नारे मस ऐन 
अन्तगात फनकेो मनमभभा तोहकएको वा तोहकए फभोजजभ 
सम्झन ुऩछा । 

(घ) "प्रदेश" बन्नारे फागभती प्रदेश सम्झन ुऩछा। 

(ङ) "भन्रारम" बन्नारे प्रदेशको आन्तरयक भामभरा तथा 
कानून भन्रारम सम्झन ुऩछा। 

(च) "समभमत" बन्नारे दपा १४ फभोजजभको अनगुभन तथा 
भूल्माङ्कन समभमत सम्झन ुऩछा । 

(छ) "सॊस्था" बन्नारे साभाजजक, धामभाक, साहहजयमक, 

साॊस्कृमतक, वैऻामनक, शैजऺक, फौहिक, शायीरयक, वन 
वातावयण, खानेऩानी य सयसपाइ रगामतका तथा 
ऩयोऩकायी कामाहरुको हवकास, हवस्ताय एवॊ प्रवधान 
गने उद्देश्मरे स्थाऩना बएको याहष्डम तथा अन्तयााहष्डम 
गैयनापाभूरक सॊघ सॊस्था, क्रफ, भण्डर, ऩरयषद्, 

अध्ममन केन्र रगामत सम्झन ु ऩछा य सो शब्दरे 
भैरी सॊघ वा सॊस्थाको रुऩभा कामा गने सॊघ सभेतराई 
जनाउॉछ ।  

(ज) "सॊस्था दताा अमधकायी" बन्नारे एकभार स्थानीम 
तहभा कामाऺ ेर बएको सॊस्थाको हकभा सम्फजन्धत 

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन,२०७७ द्वाया सॊशोमधत। 



 

3 
 

स्थानीम तहको प्रभखु प्रशासकीम अमधकृत य एकबन्दा 
फढी स्थानीम तहभा कामाऺ रे बएको सॊस्थाको हकभा 
सम्फजन्धत जजल्राको प्रभखु जजल्रा अमधकायीराई 
सम्झन ुऩछा । 

(झ)  "स्थानीम तह" बन्नारे गाउॉऩामरका य नगयऩामरकाराई 
सम्झन ु ऩछा य सो शब्दरे उऩभहानगयऩामरका य 
भहानगयऩामरका सभेतराई जनाउॉछ । 

३. सॊगठठत सॊस्था भामनन:े (१) मस ऐन फभोजजभ दताा बएको प्रयमेक सॊस्था 
अहवजच्छन्न उत्तयामधकायवारा, स्वशामसत य सॊगठठत सॊस्था हनुेछ य सो 
सॊस्थाको काभको मनमभत्त आफ्नो एउटा छुटै्ट छाऩ हनुेछ ।  

(२) सॊस्थारे व्मजि सयह चर अचर सम्ऩजत्त प्राप्त गना, 
उऩबोग गना य फेचमफखन गना सक्नेछ ।  

तय नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा स्थानीम सयकायफाट 
प्राप्त बएको अचर सम्ऩजत्त वा अनदुानफाट खरयद बएको अचर सम्ऩजत्त 
सम्फजन्धत तहको सयकायको अनभुमत नमरई मफक्री गना, नाभसायी गना, 
बोगामधकाय ठदन, मधतो याख्न वा कुनै हकमसभरे स्वामभयव ऩरयवतान गना 
हुॉदैन । 

(३) सॊस्थारे व्मजि सयह आफ्नो नाभफाट नामरस उजयु गना 
सक्नेछ य सो उऩय ऩमन सोही नाभफाट नामरस उजयु राग्नेछ । 

(४) कुनै ऩमन सॊस्थारे फढीभा दईुवटा हवषमसॉग भार 
सम्फजन्धत यही कामा गना सक्नेछ ।  

(५) कुनै ऩमन सॊस्थारे आफ्नो कुर वजेटको भूर हहस्सा 
रजऺत वगाप्रमत केन्रीत गनुा ऩनेछ ।  
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ऩरयच्छेद-२ 

सॊस्थाको दताा य नवीकयण  

४. सॊस्था दताा गनुा ऩने: (१) कसैरे मस ऐन फभोजजभ सॊस्था दताा नगयी 
सॊस्था सञ्चारन गना गयाउन हुॉदैन । 

(२) मो ऐन रागू हनुबुन्दा ऩहहरे सञ्चारनभा यहेको सस्थारे 
मस ऐन फभोजजभको प्रहक्रमा ऩूया गयी सॊस्था दताा गयेय भार सञ्चारन 
गनुा ऩनेछ । 

(३) अन्म प्रदेशभा दताा बएका कुनै सॊस्थारे मस प्रदेशभा 
शाखा खोल्न चाहेभा वा कामा हवस्ताय गना चाहेभा तोहकए फभोजजभको 
प्रहक्रमा ऩूया गयी शाखा खोल्न सक्नेछ । 

तय उऩदपा (२) य (३) भा जनुसकैु कुया  रेजखएको बए 
ताऩमन प्राकृमतक य गैय प्राकृमतक हवऩद् का घटनाभा प्रचमरत कानून 
फभोजजभ दताा बएका सॊस्थारे मस प्रदेशमबर सहमोग गना चाहेभा 
सम्फजन्धत सॊस्था दताा गने अमधकायीको ऩूवा स्वीकृमत मरएय काभ गना 
सक्नेछन ्।  

५. सॊस्था दताा: (१) कुनै ऩमन सॊस्था दताा गदाा कामा समभमतको गठन 
देहामका आधायभा हनु ुऩनेछ:- 

(क)  कम्तीभा एक मतहाई भहहरा हनुऩुने, 

(ख)  सभावेशी मसिान्त अवरम्वन गनुाऩने, 

(ग)  अध्मऺ, सजचव य कोषाध्मऺभध्मे कम्तीभा एक 
ऩदभा भहहरा हनु ुऩने । 

(२) कम्तीभा सातजना व्मजिरे देहामको हववयण खरुाई 
सॊस्थाको हवधानको तीन प्रमत य तोहकएको दस्तयु सहहत सॊस्था दताा 
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अमधकायीसभऺ मनवेदन ठदन ुऩनेछ :- 

(क)  सॊस्थाको नाभ, 

(ख)  उद्दशे्म, कामाहववयण तथा कामाऺ ेर, 

(ग)  समभमतका सदस्मको नाभ, ठेगाना, सम्ऩका  
नम्फय, ऩेशा य नागरयकताको प्रमतमरहऩ, 

(घ)  आमथाक श्रोत,  

(ङ)  सॊस्थाको कामाारम यहने ठेगाना, 

(च)  अन्म आवश्मक हववयण । 

(३) उऩदपा (२) फभोजजभको मनवेदन प्राप्त बएऩमछ सॊस्था 
दताा अमधकायीरे आवश्मक छानमफन गयी सॊस्था दताा गना उजचत 
ठानेभा सॊस्था दताा गयी दतााको प्रभाणऩर ठदनेछ ।  

(४) सॊस्था दताा अमधकायीरे कुनै सॊस्था दताा गना नमभल्न े
देखेभा सो को कायण सहहत आवश्मक कागजात ऩनु: ऩेश गने आदेश 
ठदन सक्नेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोजजभको कागजात ऩेश गदाा ऩमन सॊस्था 
दताा अमधकायीरे यमस्तो सॊस्था दताा नगने मनणाम गयेभा यमसको सूचना 
मनवेदकराई ठदन ु ऩनेछ य उि मनणामभा जचत्त नफझेुभा मनवेदकरे 
सूचना प्राप्त गयेको मभमतरे ऩैंतीस ठदनमबर यमस्तो मनणाम उऩय एक 
तह भामथको ऩदामधकायीसभऺ उजयु गना सक्नेछ । 

(६) उऩदपा (५) फभोजजभको उजयु प्राप्त बएऩमछ एक तह 
भामथको ऩदामधकायीरे आवश्मक छानमफन गयी यमस्तो सॊस्था दताा गना 
भनामसव ठहयाएभा सो सॊस्था दताा गने सॊस्था दताा अमधकायीराई 
आदेश ठदन सक्नेछ य यमस्तो आदेश बएऩमछ सॊस्था दताा अमधकायीरे 
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सॊस्था दताा गरयठदन ुऩनेछ । 

(७) मस दपा फभोजजभको मनवेदन य प्रभाणऩरको ढाॉचा 
तोहकए फभोजजभ हनुेछ । 

६.   नवीकयण गनुा ऩने : मस ऐन फभोजजभ दताा बएको सॊस्थारे प्रयमेक 
आमथाक वषा सभाप्त बएको मभमतरे चाय भहहनामबर तोहकएको दस्तयु 
फझुाई नवीकयण गनुा ऩनेछ ।नवीकयण सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोहकए 
फभोजजभ हनुेछ । 

७. सॊस्थाको उद्दशे्मभा हेयपेय: (१) कुनै सॊस्थारे आफ्नो सॊस्थाको उद्देश्मभा 
हेयपेय गना आवश्मक देखेभा यमस्तो सॊस्थाको कामा समभमतरे 
ततस्म्फन्धी प्रस्ताव तमाय गयी सो प्रस्ताव उऩय छरपर गना सॊस्थाको 
हवधान फभोजजभ हवशषे साधायण सबा फोराउन सक्नछे । 

(२) एउटै उद्देश्म बएका सॊस्था एक आऩसभा गामबन चाहेभा  
सॊस्थाको कामा समभमतरे तयसम्फन्धी प्रस्ताव तमाय गयी सो प्रस्ताव उऩय 
छरपर गना सॊस्थाको हवधान फभोजजभ हवशषे साधायण सबा फोराउन  
सक्नेछ ।  

(३) हवशेष साधायण सबाभा तयकार कामभ यहेका कुर 
सदस्म सॊख्माको दईु मतहाई सदस्मरे प्रस्तावभा सभथान जनाएभा सो 
प्रस्ताव साधायण सबाफाट ऩारयत बएको भामननेछ। 

तय सो प्रस्ताव रागू गना सॊस्था दताा अमधकायीको ऩूवा स्वीकृमत 
मरन ुऩनेछ । 

(४) हवशेष साधायण सबा सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोहकए 
फभोजजभ हनुेछ । 
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ऩरयच्छेद–३ 

सॊस्थाको सम्ऩजत्त य रेखा 

८. सॊस्थाको सम्ऩजत्त: (१) कुनै ऩमन सॊस्थारे आफ्नो सम्ऩजत्त सम्फन्धी 
हववयण दरुूस्त रुऩभा याखी एकप्रमत सम्फजन्धत सॊस्था दताा अमधकायी 
सभऺ ऩेश गनुा ऩनेछ । 

(२) सॊस्थाको सदस्म वा कभाचायी रगामत कुनै व्मजिरे 
सॊस्थाको सम्ऩजत्त दरुुऩमोग गयेभा, कब्जा गयेभा वा योक्का याखेभा सॊस्था 
दताा अमधकायीरे प्रहयी प्रशासनको सहमोग मरई यमस्तो सम्ऩजत्त हपताा 
मरई सम्फजन्धत सॊस्थाराई ठदन ुऩनेछ । 

(३) कुनै सॊस्था, सॊस्थाको सदस्म वा कभाचायी रगामत कुनै 
व्मजिरे सॊस्थाको कुनै सम्ऩजत्त वा मरखत वा प्रमतष्ठा हवरुि कुनै 
अऩयाधजन्म कामा गयेभा  यमस्तो सॊस्था, सॊस्थाको कुनै सदस्म वा व्मजि 
हवरुि सॊस्था दताा गने अमधकायीरे प्रचमरत कानून फभोजजभ भदु्दाको 
काफाही चराउने प्रहक्रमा अगामड फढाउन सक्नेछ । 

९. हववयण ऩठाउन ु ऩने: कुनै सॊस्थाको कामा समभमतरे आफ्नो सॊस्थाको 
आमथाक कायोवायको हववयण रेखा ऩयीऺकको प्रमतवेदन सहहत प्रयमेक 
आमथाक वषा सभाप्त बएको मभमतरे तीन भहहना मबर सॊस्था दताा अमधकायी 
सभऺ ऩठाउन ुऩनेछ । 

१०. चर अचर सम्ऩजत्त मफक्री हवतयण:  सॊस्थाको चर अचर सम्ऩजत्त मफक्री 
हवतयण गनुा अगामड सॊस्था दताा अमधकायी सभऺ कायण य औजचयम 
खरुाई ऩूवा स्वीकृमत मरन ुऩनेछ । 

११. रेखा जाॉच: (१) सॊस्था दताा अमधकायीरे आवश्मक देखेभा सॊस्थाको रेखा 
आपूरे मनमिु गयेको कुनै अमधकायीफाट जाॉच गयाउन सक्नेछ ।  
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   (२) रेखा जाॉच गने अमधकायीरे भागेको हववयण तथा 
कागजऩरहरु वा मनजरे चाहेको जानकायी ठदन ु सॊस्थाको ऩदामधकायी,  
सदस्म य कभाचायीको कताव्म हनुेछ ।  

   (३) रेखा जाॉच गने अमधकायीरे सॊस्था दताा अमधकायीरे 
तोहकठदएको म्मादमबर रेखा जाॉचको प्रमतवेदन सॊस्था दताा अमधकायीसभऺ 
ऩेश गनुा ऩनेछ य सो प्रमतवेदनको आधायभा सॊस्थाको कुनै सम्ऩजत्त सो 
सॊस्थाको कुनै ऩदामधकायी, सदस्म वा कभाचायीरे हहनामभना गयेको, 
नोक्सान गयेको वा दरुुऩमोग गयेको छ बने्न सॊस्था दताा अमधकायीराई 
रागेभा मनजरे यमस्तो ऩदामधकायी, सदस्म वा कभाचायीफाट सो हामन 
नोक्सानी असूर उऩय गना कानून फभोजजभ कायफाही चराउन सक्नेछ । 

(४) सॊस्थाको हवत्तीम हववयण दोहोयो रेखा प्रणारी य प्रदेश 
सयकायको रेखा ढाॉचाभा याख्न ुऩनेछ । 

(५) प्रदेश सयकायको सावाजमनक खरयद ऐनको प्रमतकूर हनुे 
गयी सॊस्थारे आमथाक कायोवाय गने छैन । 

(६) तीन वषासम्भ रगाताय नवीकयण नगने य मनममभत 
साधायण सबा नगने उऩय सॊस्था दताा गने सम्फजन्धत दताा अमधकायी 
भापा त प्रदेश सयकायरे कायफाही गना सक्नेछ य ऩाॉच वषासम्भ नवीकयण 
नगने सॊस्थाको सम्ऩजत्त सम्फजन्धत दताा अमधकायीरे जपत गना सक्नेछ ।  

तय प्रचमरत कानूनरे सजाम सभेत हनुे अऩयाध बएकोभा 
प्रचमरत कानून फभोजजभ भदु्दा चराउन सहकनेछ ।  

ऩरयच्छेद–४ 

दण्ड सजाम  

१२. दण्ड सजाम: (१) दपा ४ फभोजजभ दताा नगयाई सॊस्था स्थाऩना गयेभा 
वा दपा ६ फभोजजभ दताा नगयी सॊस्था सञ्चारन गयेभा यमस्ता सॊस्थाका 
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कामा समभमतका सदस्महरुराई सॊस्था दताा अमधकायीरे जनही ऩचास हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना गयी यमस्तो सॊस्थाको चर अचर सम्ऩजत्त य 
कागजऩर जपत गना सक्नछे ।  

(२) दपा ९ फभोजजभ रेखाको हववयण नऩठाएभा कामा 
समभमतका सदस्महरुराई सॊस्था दताा अमधकायीरे जनही ऩन्र हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना गना सक्नेछ ।  

(३) दपा ११ को उऩदपा (२) फभोजजभ रेखा जाॉच 
गने सम्फजन्धत अमधकायीरे भागेको हववयण तथा कागजऩरहरु वा 
मनजरे चाहेको जानकायी नठदन े सम्फजन्धत ऩदामधकायी, सदस्म वा 
कभाचायीराई सॊस्था दताा अमधकायीरे ऩन्र हजाय रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना 
गना सक्नेछ ।  
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ऩरयच्छेद–५ 

हवहवध 

१३.  मनरम्फन य खायेजी: (१) मस ऐन फभोजजभ दताा बएका सॊस्थारे देहामका 
कुनै कामा गयेभा सॊस्था दताा अमधकायीरे मनरम्फन गना सक्नेछ :- 

(क) सॊस्था दताा अमधकायीरे भाग गयेको हववयण उऩरब्ध 
नगयाएभा, 

(ख)  तोहकएको कामाऺ ेरबन्दा फाहहय गई कामा गये   

गयाएकोभा । 

(२) मस ऐन फभोजजभ दताा बएका सॊस्थाहरुरे देहामका कुनै 
कामा गये गयाएभा सॊस्था दताा अमधकायीरे यमस्तो सॊस्था खायेज गना 
सक्नेछ। 

(क) अनभुमत नमरई अको सॊस्थाभा गाबेभा, 

(ख) सॊस्थाको उद्देश्म हेयपेय गयेको हवषम सॊस्था 
दताा अमधकायीको ऩूवा स्वीकृमत  नमरई 
कामाान्वमन गयेभा,  

(ग) प्रदेश सयकायरे ठदएको मनदेशन ऩारना 
नगयेभा, 

(घ) सॊस्थाको सम्ऩजत्त हहनामभना गयेभा, 

(ङ)  रगाताय तीन वषासम्भ सॊस्था नवीकयण 
नगयाएभा । 

(३) उऩदपा (१) फभोजजभ मनरम्फन गदाा वा उऩदपा 
(२) फभोजजभ खायेजी गनुाबन्दा ऩहहरे यमस्तो सॊस्थाराई सपाइ ऩेश 
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गने भनामसव भौका ठदन ुऩनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ सॊस्थारे ऩेश गयेको सपाइ 
भनामसव देजखएभा सॊस्था दताा अमधकायीरे मनरम्फनको प्रकृमाराई 
स्थगन गना सक्नेछ । 

(५) उऩदपा (१) य (२) को फभोजजभको मनणाम उऩय 
जचत्त नफझेुभा एक तह भामथको ऩदामधकायी सभऺ उजयुी गना 
सक्नेछ। 

१४.  अनगुभन तथा भूल्माङ्कन: (१) मस ऐन फभोजजभ दताा बएका सॊस्थारे 
तोहकएको कामा गये नगयेको सम्फन्धभा अनगुभन तथा भूल्माङ्कन गयी 
आवश्मक कायफाही गना देहाम फभोजजभको समभमत यहनछे:- 

(क)  सजचव, आन्तरयक भामभरा तथा  

कानून भन्रारम - अध्मऺ 

(ख)  सजचव, भखु्मभन्री तथा  

भजन्रऩरयषद् को कामाारम (कानून) - सदस्म 

(ग)  सजचव, आमथाक भामभरा तथा  

मोजना भन्रारम - सदस्म 

(घ)  सजचव, साभाजजक हवकास भन्रारम  - सदस्म 

(ङ)  सम्फजन्धत मफषमको एक जना हवशषेऻ  - सदस्म 

(च)  सम्फजन्धत भहाशाखा प्रभखु, आन्तरयक 

  भामभरा तथा कानून भन्रारम       -सदस्म सजचव  

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩमन 
मस ऐन फभोजजभ दताा बएका सॊस्थाको सम्फजन्धत मनकामरे मनममभत 
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मनयीऺण, अनगुभन तथा भूल्माङ्कन गना फाधा ऩने छैन । 

(३) उऩदपा (१) फभोजजभ समभमतरे आवश्मक देखेभा 
छानमफन गयी सॊस्थारे मस ऐन फभोजजभ तोहकएको कामा नगयेको 
ऩाइएभा यमस्तो सॊस्थाको दताा खायेज गना सम्फजन्धत सॊस्था दताा 
अमधकायीराई रेखी ऩठाउनछे । 

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ खायेजी गनुाबन्दा ऩहहरे 
यमस्तो सॊस्थाराई सपाइको भौका ठदन ुऩनेछ। 

१५. ऩयुस्काय सम्फन्धी व्मवस्था : अनगुभन तथा भूल्माङ्कन समभमतको 
मसपारयसभा उयकृष्ट कामा गने सॊस्थाराई प्रदेश सयकायरे प्रसॊशाऩर 
तथा ऩयुस्काय ठदन सक्नेछ । 

१६. वैदेजशक सहमोग : (१) मस ऐन फभोजजभ स्थाऩना बएका सॊस्थारे 
वैदेजशक सहमोग मरने सक्नछे । 

तय वैदेजशक सहमोग मरने सम्फन्धी कामाहवमध प्रदेश 
सयकायको मसपारयसभा प्रचमरत सॊघीम कानून फभोजजभ हनुेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ कुनैऩमन सॊस्थारे प्राप्त गयेको 
वैदेजशक सहमोग जनु उद्दशे्मका रामग प्राप्त गयेको हो सोही उद्देश्मका 
रामग भार खचा गनुा   ऩनेछ । 

१७.  स्वीकृमत मरन ुऩने:  (१) मस ऐन फभोजजभ जजल्रा प्रशासन कामाारम य 
स्थानीम तहभा दताा बएका सॊस्थारे आफ्नो कामाऺ ेरमबर अनसूुचीभा 
उल्रेख बए अनसुायको यकभको काभ गदाा सम्फजन्धत स्थानीम तहको 
स्वीकृमत मरन ु ऩनेछ य याहष्डम तथा अन्तयााहष्डम गैयसयकायी सॊस्थारे 
प्रदेश सयकायको स्वीकृमत मरन ुऩनेछ । 
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(२) स्थानीम तहरे स्वीकृमत नठदएभा सो उऩय आन्तरयक 
भामभरा तथा कानून भन्रारमभा ऩनुयावेदन ठदन सक्नेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोजजभको स्वीकृमत सम्फन्धी व्मवस्था 
तोहकए फभोजजभ हनुेछ । 

१८. सॊस्थाको हवघटन वा खायेजी : सॊस्थाको हवधान फभोजजभ कामा 
सञ्चारन गना नसकी वा मस ऐन फभोजजभ वा अन्म कुनै कायणवस 
सॊस्था हवघटन वा खायेजी बएभा यमस्तो सॊस्थाको सम्ऩूणा जामजेथा 
प्रदेश सयकायभा सनेछ । 

१९.  हववयण ऩेश गने : मस ऐन फभोजजभ जजल्रा प्रशासन कामारम य 
स्थानीम तहहरुभा दताा बएका सॊस्थाहरुको हवधान सहहतको हववयण 
चौभामसक रुऩभा भन्रारमभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

२०. मनदेशन ठदन े : प्रदेश सयकायरे सॊस्थाराई आवश्मक मनदेशन ठदन 
सक्नेछ य यमस्तो मनदेशनको ऩारना गनुा सम्फजन्धत सॊस्थाको कताव्म 
हनुेछ । 

२१. मनमभ फनाउन ेअमधकाय : मस ऐनको कामाान्वमन गना प्रदेश सयकायरे 
आवश्मक मनमभ फनाउन सक्नेछ। 
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अनसूुची 
(दपा १७ को उऩदपा (१) सॉग सम्फजन्धत) 

स्वीकृमत मरन ुऩने यकभको सीभा 
क्र.स. यकभ सीभा स्वीकृमत मरनऩुने मनकाम 

१ ऩचास राख सम्भ सम्फजन्धत स्थानीम तह 

२ ऩचास राख बन्दा भामथ प्रदेश सयकाय 

 


