
 

 

 

 

 

 

 

 

मण्डनदेउपरु नगरपालिका 
स्थानीय राजपत्र 
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भाग-१ 

 

मण्डनदेउपरु नगरपालिकाको संस्था दताा ऐन, २०७८ 

नगर सभाबाट पाररत लमलत  २०७८/०९/३० 

प्रमाणीकरण लमलत  २०७८/१०/०७ 

प्रस्तावना  

सामाजजक, धालमाक, साहिजययक, सांस्कृलतक, वैज्ञालनक, शैजिक, बौहिक, शारीररक, 

आलथाक, व्यावसाहयक तथा परोपकारी संस्थािरूको स्थापना, दताा तथा सूचीकरण गने 
सम्बन्धमा व्यवस्था गना बाञ्छनीय भएकोिे, मण्डनदेउपरु नगरपालिकाको 
नगरसभािे यो ऐन बनाएको छ ।  
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१.संजिप्त नाम, हवस्तार र प्रारम्भ  

क) यस ऐनको नाम मण्डनदेउपरु नगरपालिको संस्था दताा ऐन, २०७८ रिेको छ 
।                                                       

 ख) यो ऐन स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएपलछ प्रारम्भ िनुेछ ।  

२.  पररभाषााः हवषय वा प्रसङ्गिे अको अथा निागेमा यस ऐनमा, 

क) संस्था भन्नािे सामाजजक, धालमाक, साहिजययक, सांस्कृलतक, वैज्ञालनक, शैजिक, 

बौहिक, सैिाजन्तक, शारीररक, आलथाक, व्यावसाहयक तथा परोपकारी कायािरुको 
हवकास एवम ् हवस्तार गने उदे्दश्यिे स्थापना भएको सं  संस्था, क्िब, मण्डि, 

उपभोक्ता सलमलत, पररषद्, अध्ययन केन्र आदद सम्झन ुपछा र सो शब्दिे मैत्री सङ्घ 
समेतिाई जनाउँछ । 

ख) नगरपालिका भन्नािे मण्डनदेउपरु नगरपालिकािाई सम्झनपुछा ।  

ग) प्रमखु भन्नािे नगरपालिकाको प्रमखुिाई सम्झन ुपछा । 

 ) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत भन्नािे नगरपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृतिाई सम्झन ुपछा । 

ङ) प्रबन्ध सलमलत भन्नािे संस्थाको हवधानअनसुार गठन भएको प्रबन्ध सलमलत 
सम्झन ुपछा । 

च) तोहकएको वा तोहकए बमोजजम भन्नािे यस ऐनअन्तगात बनेको लनयममा 
तोहकएको वा तोहकएबमोजजम सम्झन ुपछा ।  

३.  दताा नगरी संस्था खोल्न निनुाेः 

यस ऐन बमोजजम दताा नगरी कसैिे पलन संस्था स्थापना गनुा िुँदैन ।  

 

४. संस्था दताा 
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१) संस्था दताा गना चािन े कुनै सात जना वा सो भन्दा बढी व्यजक्तिरूिे संस्था 
सम्बन्धी देिायको हववरण खिुाई संस्थाको हवधानको एक प्रलत र तोहकएको 
दस्तरुसहित प्रमखु प्रशाासकीय अलधकृत समि लनवेदन ददन ुपनेछाः 

क) संस्थाको नाम, 

ख) उद्देश्यिरू 

ग) प्रवन्ध सलमलतका सदस्यिरुको नाम, ठेगाना र पेशा 

 ) आलथाक श्रोत 

ङ) कायााियको ठेगाना । 

च) संस्थाको हवधान ३ प्रलत (नेपािी कागजमा ) 

छ) स्थानीय प्रिरीको लसफाररस । 

ज) वडाको लसफाररस पत्र  

झ) ििुाक हटकट रु १० 

२)  उपदफा (१) बमोजजमको लनवेदन प्राप्त भएपलछ प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे 
आवश्यक जाचबझु गरी संस्था दताा गना उजचत ठानेमा संस्था दताा गरी दतााको 
प्रमाणपत्र ददनपुनेछ ।  

३)  प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे कुनै संस्था दताा नगने लनणाय गरेमा ययस्तो 
सूचना लनवेदकिाई ददन ुपनेछ र लनवेदकिे सूचना प्राप्त गरेको लमलतिे पैँतीस ददन 
लभत्र ययस्तो लनणाय उपर नगरकायापालिका समि उजरु गना सक्नेछ । 

४)  उपदफा (३) बमोजजमको उजूर प्राप्त भएपलछ नगरकायापालिकािे आवश्यक 
जाचबझु गरी ययस्तो संस्था दताा गना मनालसब ठिराएमा सो संस्था दताा गना प्रमखु 
प्रशासकीय अलधकृतिाई आदेश ददन सक्नेछ र ययस्तो आदेश भएपलछ प्रमखु 
प्रशासकीय अलधकृतिे संस्था दताा गररददन ुपनेछ ।  
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५) यस दफाअन्तगात ददइने प्रमाणपत्रको ढाँचा, अवलध, नवीकरण र दस्तरु सम्बन्धी 
व्यवस्था तोहकए बमोजजम िनुेछ ।  

५.  संस्था दताा निनु े 

देिायको अवस्थामा संस्था दताा गना बाध्य िनुे छैन ।                           

१) नेपािको धालमाक, सांस्कृलतक, साम्प्रदाहयक सदभावमा आचँ आउने, देशको 
सावाभौमसत्ता, अखण्डतामा खिि पने, व्यजक्तगत िाभ लनदेजशत तथा काननुिे लनषेध 
गरेको कायाजन्य उदे्दश्य हवधानमा राखेमा ययस्तो संस्था दताा गररने छैन ।  

६.  संगदठत संस्था मालनन े

१) यस ऐनअन्तगात दताा भएको प्रययेक संस्था अहवजछछन्न उत्तरालधकारवािा 
स्वशालसत र संगदठत संस्था िनुेछ ।  

२) संस्थािे व्यजक्त सरि चि अचि सम्पजत्त प्राप्त गना, उपभोग गना र बेचलबखन 
गना सक्नेछ । तर सरकारी लनकायको बजेट कायाान्वयन गना दताा िनुे उपभोक्ता 
सलमलतको िकमा यो उपदफा िागू िनुे छैन ।  

३) संस्थािे व्यजक्तसरि आफ्नो नामबाट नालिस उजरु गना सक्नेछ र सो उपर 
पलन सोिी नामबाट नालिस उजूर िाग्नेछ ।  

७.  संस्थाको सम्पजत्त  

१) संस्थाको सदस्य वा कमाचारी िगायत कुनै व्यजक्तिे संस्थाको हवधान हवरुि 
संस्थाको कुनै सम्पजत्त दरुुपयोग गरेको, कब्जा वा रोक्का राखेको पाइएमा 
नगरपालिकािे हफताा लिई संस्थािाई बझुाइददन सक्नेछ ।  

२) उपदफा (१) बमोजजमको संस्थाको सम्पजत्त फताा गने गरी प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृतिे गरेको कारबािीमा जचत्त नबझु्ने व्यजक्तिे जजल्िा अदाितमा पनुरावेदन 
ददन सक्नेछ ।  
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३) संस्थाको सदस्य वा कमाचारी िगायत कुनै व्यजक्तिे संस्थाको कुनै सम्पजत्त वा 
लिखत वा प्रलतष्ठाहवरुि कुनै अपराध वा लबराम गरेमा संस्था, संस्थाको कुनै सदस्य 
वा प्रमखुिाई नगरपालिकािे प्रचलित काननुबमोजजम मदु्दाको कारबािी चिाउन 
सक्नेछ ।  

८.अज  दताा नभई स्थापना भएका संस्थािे दताा गने 

१) यो ऐन प्रारम्भ िनु ु भन्दा अज  तयकाि प्रचलित काननुबमोजजम दताा नभई 
स्थापना भई रिेका संस्थािे पलन यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतिे तीन महिना लभत्र यो 
ऐन बमोजजम नगरपालिकामा अलभिेख दताा गराउन ुपनेछ । 

९. संस्थाको उद्दशे्यिरूमा िेरफेर 

१) संस्थाको उद्देश्यिरूमा िेरफेर गना आवश्यक देखेमा वा सो संस्थािाई कुनै 
अको संस्थामा गाभ्न उजचत देखेमा सम्बजन्धत संस्थाको प्रबन्ध सलमलतिे तयसम्बन्धी 
प्रस्ताव तयार गरी सो प्रस्ताव उपर छिफि गना संस्थाको हवधान बमोजजम हवशेष 
साधारण सभा बोिाउन ुपनेछ ।    

२) हवशेष साधारण सभामा उपजस्थत भएका जम्मा सदस्य संखयाको दईु लतिाइ 
सदस्यिरूिे प्रस्तावमा समथान जनाएमा सो प्रस्ताव हवशेष साधारण सभाबाट पाररत 
भएको मालननेछ।तर, सो प्रस्ताव िागू गना प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतको पूवा 
स्वीकृत लिन ुपनेछ ।  

१०. हिसाबको हववरण पठाउन ुपने 

प्रबन्ध सलमलतिे आफ्नो संस्थाको हिसाबको हववरण िेखा परीिकको प्रलतवेदन 
सहित प्रययेक वषा नगरपालिकामा पेस गनुापनेछ ।  

११. हिसाब जाचँ गने  

१) नगरपालिकािे आवश्यक देखेमा संस्थाको हिसाब आफूिे लनयकु्त गरेको कुनै 
अलधकृतद्वारा जाँच गराउन सक्नेछ ।  
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२) उपदफा (१) बमोलम हिसाब जाँच गराएबापत प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे 
हिसाब जाँचबाट देजखन आएको संस्थाको मौज्दात रकमको सयकडा तीन प्रलतशतमा 
नबढाइ आफूिे लनधााररत गरेको दस्तूर असूि गरी लिन सक्नेछ ।  

३) हिसाब जाँच गने अलधकृतिे मागेको हववरण तथा कागजपत्रिरु वा सोधेको 
प्रश्नको जवाफ ददन ुसंस्थाको पदालधकारी, सदस्य र कमाचारीको कताव्य िनुछे ।  

४) हिसाब जाँच गने अलधकृतिे प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे तोहकददएको म्याद 
लभत्र हिसाब जाँचेको प्रलतवेदन प्रमखु प्रशासकीय अलधृत समि पेश गनुा पनेछ र सो 
प्रलतवेदनको आधारमा संस्थाको कुन ैसम्पजत्त सो संस्थाको कुनै पदालधकारी, सदस्य 
वा कमाचारीिे हिनालमना गरेको, नोक्सान गरेको वा दरुुपयोग गरेको छ भन्ने प्रमखु 
प्रशासकीय अलधकृतिाई िागेमा लनजिे ययस्तो पदालधकारी, सदस्य वा कमाचारीबाट 
सो िानी नोक्सानी असूि गना प्रचलित कानून बमोजजम कारबािी चिाउन सक्नेछ।  

१२. लनदेशन ददन े 

नगरपालिकािे संस्थािाई आवश्यक लनदेशन ददन सक्नेछ र ययस्तो लनदेशनको 
पािना गनुा सम्बजन्धत संस्थाको कताव्य िनुेछ ।  

१३. दण्ड सजाय  

१) दफा ३ बमोजजम दताा नगराई संस्था स्थापना गरेमा वा दफा ४ बमोजजम दताा 
नगरी संस्था सञ्चािन गरेमा ययस्ता संस्थाका प्रबन्ध सलमलतका सदस्यिरूिाई 
नगरप्रमखुिे जनिी पाँच िजारदेजख लबस िजार रुपैयाँसम्म जररवाना गना सक्नेछ । 
साथै काननु बमोजजम कारबािी गररनछे ।  

२) दफा १० बमोजजम हिसाबको हववरण नपठाएमा प्रबन्ध सलमलतका 
सदस्यिरूिाई नगरप्रमखुिे जनिी पाँच सय रुपैयाँसम्म जररवाना गना सक्नेछ । 
तर, कुनै सदस्यिे दफा १० उल्िङ्घन िनु नददन सकभर प्रय्न  गरेको लथयो भन्न े
सन्तोष िनुे प्रमाण पेस गना सकेमा लनजिाई सजाय गररने छैन । साथै संस्थाको 
वाहषाक कारोबार नबझुाएमा काननुबमोजजम कारबािी िनुेछ ।  
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३) दफा ११ को उपदफा (३) बमोजजम हिसाव जाँच गने सम्बजन्धत अलधकृतिे 
मागेको हववरण तथा कागजपत्रिरु वा सोधेको प्रश्नको जवाफ नददने सम्बजन्धत 
पदालधकारी, सदस्य वा कमाचारीिाई नगरप्रमखुिे पाँच सय रुपैयाँसम्म जररवाना गना 
सक्नेछ ।  

४) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतको स्वीकृलत नलिई दफा ९ बमोजजम संस्थाको 
उदे्दश्यमा िेरफेर गरेमा वा अको संस्थासँग गाभेमा वा संस्थािे आफ्नो उदे्दश्यको 
प्रलतकूि िनुे गरी काम कारबािी गरेमा वा नगरपालिकािे ददएको लनदेशन पािना 
नगरेमा प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे ययस्तो संस्थाको दताा लनिम्बन गना वा खारेज 
गना सक्नेछ ।  

१४. पनुरावेदन 

दफा १३ बमोजजम प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे गरेको अजन्तम लनणाय उपर पैँतीस 
ददनलभत्र जजल्िा अदाितमा पनुरावेदन िाग्नेछ ।  

१५. संस्थाको हव टन वा ययसको पररणाम  

१) संस्थाको हवधान बमोजजम कायासञ्चािन गना नसकी वा अन्य कुनै कारणवश 
संस्था हव टन भएमा ययस्तो संस्थाको सम्पूणा जायजेथा नगरपालिकामा सनेछ ।  

२) उपदफा (१) बमोजजम हव टन भएको संस्थाको दाहययवको िकमा सो संस्थाका 
जायजेथािे खामेसम्म ययस्तो दाहययव नगरपालिकािे ब्यिोनेछ । 

 

 

१६. लनयम/कायाहवलध बनाउन ेअलधकार 

यस ऐनको उदे्दश्य कायाान्वयन गना नगरपालिकािे लनयम/कायाहवलध बनाउन 
सक्नेछ ।  

१७. सङ्घीय तथा प्रदेश ऐन,काननुबमोजजम दताा वा स्थापना गनुापने  
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कुनै संस्थाको दताा वा स्थापना गने सम्बन्धमा सङ्घीय तथा प्रदेश ऐन,काननुमा छटै्ट 
व्यवस्था भएकोमा ययस्तो संस्था सोिी ऐन बमोजजम दताा वा स्थापना गनुा पनेछ ।  

१८. खारेजी वा बचाऊ 

१) संस्था दताा ऐन, २०३४ अन्तगात दताा भएको संस्था यस ऐनअन्तगात दताा 
भएसरि मालननेछ। सोको अलभिेखीकरण अलनवाया नगरपालिकामा गराउन ुपनेछ ।  

 

                                                                      आज्ञािे  

(श्रीधर केसी) 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

  

 

 

 


