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सं स्थाहरुको स्थापना तथा दताय सम्बन्धमा व्र्वस्था गनय बनेको
छे डागाड नगरपातलकाको सं घ सं स्था दताय ऐन, २०७४
प्रस्तावनााः र्स नगर क्षेत्रतित्र सामाजजक धातमयक आतथयक साहहजयर्क बैज्ञातनक बौहिक शारीररक
आतथयक व्र्वसाहर्क तथा परोपकारी सं स्थाहरुको स्थापना तथा दताय गने सम्बन्धमा व्र्वस्था गनय
नेपालको सं हवधानको िाग २१८ ले ददएको अतधकार प्रर्ोग गरी नगरपातलकाको सं स्था दताय ऐन,
२०७४ जारी गररएको छ ।
1. संजक्षप्त नामाः (१) र्स ऐनको नाम छे डागाड नगरपातलकाको सं घ सं स्था दताय ऐन, २०७४
रहेको छ ।
(२) र्ो तुरुन्त प्रारम्ि हुनछ
े ।
2. पररिाषााः (१) हवषर् प्रसं गले अको अथय नलागेमा र्स ऐनमााः
(क) "संस्था" िन्नाले सामाजजक, धातमयक, आतथयक, साहहजयर्क, बैज्ञातनक, बौहिक, शारीररक,
आतथयक, व्र्वसाहर्क तथा परोपकारी कार्यहरुको हवकास तथा हवस्तार गने उद्देश्र्ले स्थापना
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िएको सं घ सं स्था क्लव मण्डल पररषद अध्र्र्न केन्र आदद सम्झनुपछय सो शब्दले मैत्री
सं घलाई समेत जनाउनेछ ।
(ख) "नगरपातलका" िन्नाले छे डागाड नगरपातलका सम्झनुपछय ।
(ग) "नगर प्रमुख" िन्नाले नगरपातलकाको प्रमुख सम्झनुपछय ।
(घ) "नगर उप प्रमुख" िन्नाले नगरपातलकाको उप प्रमुख सम्झनुपछय ।
(ङ) "प्रवन्ध सतमतत" िन्नाले सं स्थाको हवद्यान अनुसार गठन िएको प्रवन्ध सतमतत सम्झनुपछय
(च) "तोहकएको वा तोहकए वमोजजम" िन्नाले र्स ऐन अन्तरगत बनेको तनर्ममा तोहकएको
वा तोहकए वमोजजम सम्झनुपछय ।
3. दताय नगरी संघ संस्था खोल्न नहुनाःे (१) र्स ऐन बमोजजम दताय नगरी कसै ले पतन सं घ सं स्था
स्थापना गनय हुदैन ।
4. संस्थाको दतायाः (१) सं स्था स्थापना गनय चाहाने कुनै सात जना वा सो िन्दा वढी व्र्जक्तहरुले
दे हार्को हववरण खुलाई सं स्थाको हवधानको एक प्रतत र तोहकएको दस्तुर सहहत नगर
कार्यपातलकाको कार्ायलर् समक्ष तनवेदन ददनुपनेछ ।
(क) सं स्थाको नामाः
(ख) उद्देश्र्हरुाः
(ग) प्रवन्ध सतमततका सदस्र्हरुको नाम, ठे गाना र पेशााः
(घ) आतथयक श्रोताः
(ङ) कार्ायलर्को ठे गानााः
(२) उपदफा (१) बमोजजमको तनवेदन प्राप्त िएपतछ नगर प्रमुखले आवश्र्क जाँझवुझ गरी
सं स्था दताय गनय उजचत ठानेमा सं स्था दताय गरी दतायको प्रमाण पत्र ददनेछ ।
(३) प्रमुख नगर प्रमुखले कुनै सं स्था दताय नगने तनणयर् गरे मा यर्स्तो सूचना तनवेदकलाई
ददनुपनेछ र तनवेदकले सूचना प्राप्त गरे को तमततले पैततस ददनतित्र यर्स्तो तनणयर् उपर नेपाल
सरकारले तोकेको अतधकार समक्ष उजुर गनय सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजजम उजूर प्राप्त िएपतछ नेपाल सरकारले तोकेको अतधकारीले
आवश्र्क जाँचबुझ गरी यर्स्तो सं स्था दताय गनय मनातसव ठहराएमा सो सं स्था दताय गने नगर
प्रमुखले आदे श ददन सक्नेछ र यर्स्तो आदे श अनुसार सं स्था दताय गररददनुपनेछ ।
(५) र्स दफा अन्तरगत ददईने प्रमाणपत्रको ढाँचा अवतध नहवकरण र नहवकरण दस्तुर
तोहकए बमोजजम हुनेछ ।
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5. संगदठत सं स्था मातननेाः (१) र्स ऐन अन्तरगत दताय िएको प्रयर्ेक सं स्था अहवतछन्न उ्तररातधकारी
स्वशातसत र सं गदठत सं स्था हुनेछन । सो सं स्थाको सवैको कामको तनतम्तर आफ्नो एउटा छु ट्टै
छाप हुनेछ ।
(२) सं स्थाले व्र्जक्त सरह चल अचल सम्पतत प्राप्त गनय, उपिोग गनय र बेचहवखन गनय
सक्नेछ ।
(३) सं स्थाले व्र्जक्त सरह आफ्नो नामबाट नातलस उजुर गनय सक्नेछ र सो बेचतबखन गनय
सक्नेछ ।
6. संस्थाको सम्पतताः (१) सं स्थाको सदस्र् वा कमयचारी लगार्त कुनै व्र्जक्तले सं स्थाको हवद्यमान
तबरुि सं स्थाको कुनै सम्पतत दुरुपर्ोग गरे मा कब्जा गरे मा वा रोक्का राखे मा नगर कार्यपातलकाले
यर्स्तो सम्पतत दुरुपर्ोग गने कब्जा गने वा रोक्का रानेबाट तलई सं स्थालाई हफताय बुझाई
ददन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको सं स्थाको सम्पतत हफताय गने गरी नगर कार्यपातलकाले गरे को
कारवाहीमा जच्तर नबुझ्ने व्र्जक्तले प्रचतलत कानूनले तोके बमोजजम पुनरावेदन ददन सक्नेछ ।
(३) सं स्थाको सदस्र् वा कमयचारी लगार्त कुनै व्र्जक्तले सं स्थाको कुनै सम्पतत वा तलजखत
प्रततष्ठा तबरुि कुनै अपराध वा हवराम गरे मा सं स्था सं स्थाको कुनै सदस्र् वा नगर प्रमुखले
कानून वमोजजम मुिाको कारवाही चलाउन सक्नेछ ।
7. अजघ दताय निई स्थापना िएका सं स्थाले दताय गनेाः (१) र्ो ऐन प्रारम्ि हुन िन्दा अजघ तयकाल
प्रचतलत कानून बमोजजम दताय निई स्थापना िई रहे का सं स्थाले पतन र्ो ऐन प्रारम्ि िएको
तमततले ततन ददन तित्र र्ो ऐन बमोजजम दताय गराउनुपनेछ ।
8. संस्थाको उद्देश्र्हरुमा हेरफेराः (१) सं स्थाको उद्देश्र्हरुमा हे रफेर गनय आवश्र्क दे खेमा वा सो
सं स्था गाभ्न उजचत दे खेमा सो सं स्थाको प्रवन्ध सतमततले तयसम्बन्धी प्रस्ताव तर्ार गरी सो
प्रस्ताव उपर छलफल गने सं स्थाको हवधान बमोजजम साधारण सिाबाट पाररत िएको मातननेछ
तर सो प्रस्ताव लागू गनय नगर प्रमुखको पूव य स्वीकृतत तलनुपनेछ ।
(२) साधारण सिामा उपजस्थत िएका जम्मा सदस्र् सं र्ाको दुई ततहाई सदस्र्हरुले
प्रस्तावमा समथयन जनाएमा सो प्रस्ताव साधारण सिाबाट पाररत िएको मातननेछ तर सो
प्रस्ताव लागू गनय प्रमुख प्रशाकीर् अतधकृतको पूव य स्वीकृत तलनुपनेछ ।
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9. हहसावको जाँच गनय पठाउनुपनेाः (१) प्रवन्ध सतमततले सामाजजक परीक्षण गरी आफ्नो सं स्थाको
हहसावको हववरण ले खापरीक्षकको प्रततवेदन सहहत प्रयर्ेक वषय नगर प्रमुख समक्ष पठाउनुपनेछ
।
10.

हहसाव जाँच गनेाः (१) नगर प्रमुखले आवश्र्क दे खेमा सं स्थाको हहसाव आफूले तनर्ुक्त

गरे को अतधकृत वा कमयचारोिारा जाँच गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम हहसाव जाँचबाट दे जखन आएको सं स्थाको मौज्दात रकमकव
सर्कडा पाँच प्रततशतमा नबढाई आफुले तनधायररत गरे को दस्तुर असुल उपर गराउन सक्नेछ
।
(३) हहसाव जाँच गने अतधकृतले मागेको हववरण तथा कागजातहरु वा सोधेको प्रश्नको
जवाफ ददनु सं स्थाको पदातधकारी सदस्र् र कमयचारीको कतयव्र् हुनेछ ।
(४) हहसाव जाँच गने अतधकृतले नगर प्रमुखले तोकेको म्र्ाद तित्र हहसाव जाँचको प्रततवेदन
नगर प्रमुख समक्ष पेश गनुप
य नेछ र सो प्रततवेदनको आधारमा सं स्थाको कुनै सम्पतत सो
सं स्थाको कुनै पदातधकारी सदस्र् वा कमयचारीले हहनातमन गरे को नोक्सान गरे को वा
दुरुपर्ोग गरे को छ िन्ने नगर प्रमुखलाई लागेमा तनजले यर्स्तो पदातधकारी सदस्र् वा
कमयचारीबाट सो हानी नोक्सानी असुलउपर गनय प्रचतलत कानून वमोजजम कारवाही चलाउन
सक्नेछ ।
तर प्रचतलत कानूनले सजार् समेत हुने अपराध िएकोमा प्रचतलत कानून वमोजजम मुिा
चलाउन लगाउन सक्नेछ ।
11.

तनदे शन ददनेाः (१) सं घ प्रदे श र नगरपातलकाले सं स्थालाई आवश्र्क तनदे शन ददन

सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) वमोजजम ददएको तनदे शनको पालना गनुय सम्बजन्धत सं स्थाको कतयव्र् हुनेछ
।
12.

दण्ड सजार्ाः (१) दफा (३) बमोजजम दताय नगराई सं स्था स्थापना गरे मा वा दफा ७

बमोजजम दताय नगरी सं स्था सञ्चालन गरे मा यर्स्ता सं स्थाको प्रवन्ध सतमततका सदस्र्हरुलाई
नगर प्रमुख जनही दश हजार सम्म जररवाना गनय सक्नेछ ।
(२) दफा ९ बमोजजम हहसावको हववरण नपठाएमा प्रवन्ध सतमततका सदस्र्हरुलाई नगर
प्रमुखले जनही तीन हजार रुपैर्ाँ सम्म जररवाना गनय सक्नेछ ।
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तर कुनै सदस्र्ले दफा ९ को व्र्वस्था उल्लङघन हुन नददन िग्मज्दुर प्रर्यन गरे को तथर्ो
िन्ने कुरामा सन्तुष्ट हुने प्रमाण पेश गरे मा तनजलाई सजार्मा छु ट गनय सहकनेछ ।
(३) दफा १० को उपदफा (३) बमोजजम हहसाव जाँच गने सम्बजन्धत अतधकृत वा
कमयचारीले मागेको हववरण तथा कागजातहरु वा सोधेको प्रश्नको जवाफ नददने सम्बजन्धत
पदातधकारी सदस्र् वा कमयचारीलाई नगर प्रमुखले एक हजार रुपैर्ाँ सम्म जररवाना गनय
सक्नेछ ।
(४) दफा ८ बमोजजम नगर प्रमुखको स्वीकृतत नतलएमा सं स्थाको उद्देश्र्मा हे रफेर गरे मा वा
अको सं स्थासँग गािेमा वा सं स्थाले आफ्नो उद्देर्को प्रततकूल हुने गरी काम कारवाही गरे मा
वा सं घ वा प्रदे श सरकार वा नगरपातलकाले ददएको तनदे शन पालना नगरे मा नगर प्रमुखले
यर्स्तो सं स्थाको दताय तनलम्वन वा खारे ज गनय सक्नेछ ।
13.

पुनरावेदनाः (१) दफा १३ बमोजजम नगर प्रमुखले गरे को अजन्तम तनणयर् उपर ३५ ददन

तित्र तोहकएको अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।
14.

संस्थाको हवघटन र यर्सको पररमाणाः (१) सं स्थाको हवधान बमोजजम कार्य सञ्चालन

गनय नसकी वा अन्र् कुनै कारणले सं स्था हवघटन िएमा यर्स्तो सं स्थाको जार्जेथा नगर
कार्यपातलकाको कार्ायलर्मा सनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम हवघटन िएको सं स्थाको दाहर्यवको हकमा सो सं स्थाको
जार्जेथाले थामे सम्म यर्स्तो दाहर्यव नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्ले ब्र्होनेछ ।
15.

तनर्म बनाउने अतधकाराः (१) र्स ऐनको उद्देश्र् कार्ायन्वर्नको गनय नगर कार्यपातलकाले

तनर्म बनाउन सक्नेछ ।
16.

अतधकार प्रयर्ार्ोजनाः (१) र्ो ऐन वा र्स ऐन अन्तरगत बनेको तनर्म बमोजजम प्राप्त

अतधकारहरु मध्र्े पूणय वा आंजशक रुपमा कुनै अतधकार सम्बजन्धत अतधकारी एक तह मुतनका
अतधकारीलाई प्रयर्ार्ोजन गनय सक्नेछ ।
17.

अन्र् नेपाल कानून बमोजजम दताय वा स्थापना गनुपय नेाः (१) कुनै सं स्थाको दताय वा

स्थापना गने सम्बन्धमा प्रचतलत सं घीर् तथा प्रादे जशक कानूनमा छु ट्टै व्र्वस्था िएमा र्स ऐनमा
अन्र्त्र जुनसुकै कुरा लेजखएको िएता पतन यर्स्तो सं स्था सोही कानून बमोजजम दताय वा स्थापना
हुनेछन ।
18.

खारे जी र बचाउाः (१) सं घीर् वा प्रादे जशक कानून सँग बाजझएको हदमा वाजझएका

व्र्वस्था स्वत खारे ज िई उक्त व्र्वस्था सं घीर् तथा प्रादे जशक वमोजजम हुनेछन ।
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खण्ड १) काकीगाउँ, जाजरकोट फाल्गुन २७ गते, २०७४ साल -अततररक्ताङ्क २०
(२) सं घीर् तथा प्रादे जशक कानून सँग नवाजझएको हदसम्म सं स्था दताय ऐन २०३४ अनुसार
दताय िई नगरपातलकाको क्षेत्र तित्र कार्यक्षेत्र रहने गरी गठन सञ्चालन मा रहे का सं घ सं स्था
र्सै ऐन अनुसार दताय िएको मातननेछ ।

आज्ञाले],
नाम
प्रमुख प्रशासकीर् अतधकृत

आज्ञाले

प्रमाणीकरण तमतताः २०७४।१०।०६

सवयदल शाही
तनतम्तर
प्रमुख प्रशासकीर् अतधकृत

छे डागाड नगरपातलका नगर कार्यपातलका मुरण उपशाखा काकीगाउँ जाजरकोटमा मुदरत । मूल्र् रु १०
गो हु द नं
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