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सूर्योदर्य नगरपालिकाको सं घ सं स्था दर्ाा सम्बन्धी ऐन, २०७४
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सं स्थाहरुको स्थापना र्था दर्ाा सम्बन्धमा व्र्यवस्था गना बनेको
"सूर्योदर्य नगरपालिकाको सं घ सं स्था दर्ाा सम्बन्धी ऐन, २०७४"

नगर सभा बाट पाररर् लमलर् :- २०७४\०५\३०
प्रमाणीकरण लमलर् :- २०७४/६/१

प्रस्र्ावना : र्यस नगर िेत्रलभत्र सामाक्षजक, आलथाक, साहहत्र्यक्ष क, बैज्ञालनक, शैक्षिक, ब हिक, शारीररक, आलथाक,
व्र्य ावसाहर्यक र्था परोपकारी सं स्थाहरुको स्थापना र्था दर्ाा गने सम्बन्धमा व्र्यवस्था गना नेपािको
सं हवधानको भाग २१८ िे ठदएको अलधकार प्रर्योग गर ी नगरपालिकाको सं स्था दर्ाा ऐन २०७४ र्जुम
ा ा
गरी िागु गररएको छ ।
१.सं क्षिप्त नाम :- (१) र्यस ऐनको नाम सूर्योदर्य नगरपालिकाको सं घसं स्था ऐन २०७४ रहे को छ ।
(२) र्यो ऐन र्ुरुन्र् प्रारम्भ हुनेछ ।
२.पररभाषााः- हवषर्य वा प्रसं गिे अको अथा निागेमा र्यस ऐनमााः–
(क) “सं स्था” भन्नािे सामाक्षजक, धालमाक, साहहत्र्यक, सास्कृहकर्, बैज्ञालनक, शैक्षिक, ब हिक, सैिाक्षन्र्क,
शारीररक, आलथाक, व्र्यावसाहर्यक र्था परोपकारी कार्याहरुको हवकास एंव हवस्र्ार गने उिे स्थापना
भएको सं घ सं स्था, किब, मण्डि, पररषद अध्र्यर्यनकेन्र आठद सम्झनुपछा र सो शब्दिे मैत्री सं घ
समेर्िाई जनाउछ ।
(ख) “नगरपालिका” भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकािाई सम्झनु पदाछ ।
(ग) “नगरप्रमुख” भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकाको प्रमुखिाई सम्झनुपछा ।
(घ) “प्रवन्ध सलमलर्” भन्नािे सं स्थाको हवधान अनुसार गिन भएको प्रवन्ध सलमलर् सम्झनुपछा ।
(ङ) “र्ोहकएको” वा “र्ोहकएबमोक्षजम” भन्नािे र्यस ऐन अन्र्गार् बनेको लनर्यममा र्ोहकएको वा
र्ोहकएबमोक्षजम सम्झनुपछा ।
३. दर्ाा नगरी सं स्था खोल्न नहुनेाः-

र्यस ऐन बमोक्षजम दर्ाा नगरी कसैिे पलन सं स्था स्थापना गना हुदैन

।
४. सं स्थाको दर्ाा :- (१) सं स्था स्थापना गना चाहने कुनै सार् जना वा सो भन्दा बढी व्र्यक्षिहरुिे
सं स्थासम्बन्धी दे हार्यको हववरण खुिाई सं स्थाको हवधानको एक प्रलर् र र्ोहकएको दस्र्ुर सहहर्
नगरकार्यापालिका समि लनवेदन ठदनपनेछ ।
(क) सं स्थाको नामाः
(ख) उदे श्र्यहरु :
(ग) प्रवन्ध सलमलर्का सदस्र्यहरुको नाम, िे गाना र पेशा :
(घ) आलथाक श्रोर् :
(ङ) कार्याािर्यको िे गानााः
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(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको लनवेदन प्राप्त भएपलछ नगरप्रमुखिे आवश्र्यक जााँचबुझ गरी सं स्था दर्ाा
गना उक्षचर् िानेमा सं स्था दर्ाा गरी दर्ााको प्रमाण–पत्र ठदनेछ ।
(३) नगरप्रमुखिे कुनै सं स्था दर्ाा नगने लनणार्य गरे मा त्र्यस्र्ो सूचना लनवेदकिाई ठदनुपनेछ र
लनवेदकिे सूचना प्राप्त गरे को लमलर्िे पैलर्स ठदनलभत्र त्र्यस्र्ो लनणार्य उपर नेपाि सरकारिे र्ोकेको
अलधकारी समि उजुर गना सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोक्षजमको उजूर प्राप्त भएपलछ नेपाि सरकारिे र्ोकेको अलधकारीिे आवश्र्यक
जााँचबुझ गरी त्र्यस्र्ो सं स्था दर्ाा गना मनालसव िहराएमा सो सं स्था दर्ाा गने नगरप्रमुखिे आदे श ठदन
सक्नेछ र त्र्यस्र्ो आदे श अनुसार नगरप्रमुख सं स्था दर्ाा गररठदनु पनेछ ।
(५) र्यस दफा अन र्
् र ्गर् ठदईने प्रमाणपत्रको ढााँचा, अवलध, नव ीकरण र नव ीकरण दस्र्ुर
र्ोहकएबमोक्षजम हुनेछ ।
५.

सं गठिर्

सं स्था

मालननेाः-

(१)

र्यस

ऐन अन्र्गार्

दर्ाा

भएको

प्रत्र्येक

सं स्था

अहवक्षछछन्न

उिारालधकारवािा स्वशालसर् र सं गठिर् सं स्था हुनेछ। सो सं स्थाको सबै कामको लनलमि आफ्नो
एउटा छु ट्टै छाप हुनेछ ।
(२) सं स्थािे व्र्यक्षि सरह चि अचि सम्पक्षि प्राप्त गना, उपभोग गना र बेचलबखन गना सक्नेछ ।
(३) सं स्थािे व्र्यक्षि सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गना सक्नेछ र सो उपर पलन सोहह नामबाट
नालिस उजुर िाग्नेछ ।
६. सं स्थाको सम्पक्षिाः- (१) सं स्थाको सदस्र्य वा कमााचारी िगार्यर् कुनै व्र्यक्षििे सं स्थाको हवद्यान हवरुि
सं स्थाको कुनै सम्पक्षि दुरुपर्योग गरे मा, कब्जा गरे मा वा रोक्का राखेमा नगरकार्यापालिकािे त्र्यस्र्ो
सम्पक्षि दुरुपर्योग गने, कब्जा वा रोक्का राख्नेबाट लिई सं स्थािाई हफर्ाा बुझाई ठदन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको सं स्थाको सम्पक्षि हफर्ागने गर ी नगरकार्यापालिकािे गरे को
कारवाह ीमा क्षचि नबुझ्ने व्र्यक्षििे प्रचलिर् कानूनिे र्ाकेको पूनरावेदन ठदन सक्नेछ ।
(३) सं स्थाको सदस्र्य वा कमााचारी िगार्यर् कुनै व्र्यक्षििे सं स्थाको कुनै सम्पक्षि वा लिक्षखर् प्रलर्ष्ठा
लबरुि कुनै अपराध वा हवराम गरे मा सं स्था, सं स्थाको कुनै सदस्र्य वा नगरप्रमुख प्रचलिर् कानुन
बमोक्षजम मुिाको कारबाहह चिाउन सक्नेछ ।
७. अक्षघ दर्ाा नभई स्थापना भएका सं स्थािे दर्ाा गनेाः र्यो ऐन प्रारम्भ हुन भन्दा अक्षघ र्त्काि प्रचलिर्
कानुन बमोक्षजम दर्ाा नभई स्थापना भई रहे का सं स्थािे पलन र्यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलर्िे लर्न
महहना लभत्र र्यो ऐन बमोक्षजम बमोक्षजम दर्ाा गराउनु पने छ ।
८. सं स्थाको उदे श्र्यहरुमा हे रफेराः(१) सं स्थाको उदे श्र्यहरुमा हे रफेर गना आवश्र्यक दे खेमा वा सो
सं स्थािाई कुनै अको सं स्था गाभ्न उक्षचर् दे खेमा सो सं स्थाको प्रवन्ध सलमलर्िे र्त्सम्बन्धी प्रस्र्ाव
र्र्यार गरर सो प्रस्र्ाव उपर छिफि गना सं स्थाको हवधान बमोक्षजम साधारण सभा बोिाउनु पनेछ ।
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(२) साधारण सभामा उपक्षस्थर् भएका जम्मा सदस्र्य सं ख्र्याको दुई लर्हाई सदस्र्यहरुिे प्रस्र्ावमा
समथान जनाएमा सो प्रस्र्ाव साधारण सभाबाट पाररर् भएको मालनने छ र्र सो प्रस्र्ाव िागु गना नगर
प्रमुखको पूव ा स्वीकृर् लिनु पनेछ ।
९. हहसाबको लबबरण पिाउनु पनेाः प्रबन्ध सलमलर्िे सामाक्षजक पररिण गरर आफ्नो सं स्थाको हहसाबको
हववरण िेखा पररिकको प्रलर्वेदन सहहर् प्रत्र्येक बषा नगर प्रमुखकाँहा पिाउनु पनेछ ।
१०.

हहसाब जााँच गने :- (१) नगर प्रमुखिे आवस्र्यक दे खेमा सं स्थाको हहसाब आफुिे लनर्युक्षि गरे को
कुनै अलधकृर् वा पदालधकारीद्वारा जााँच गराउन सक्नेछ ।
(२) उफदफा (१) बमोक्षजम हहसाब जााँच गराए बापर् नगर प्रमुखिे हहसाब जााँचबाट दे क्षखन आएको
सं स्थाको म ज द
् ार् रकमको सर्यकडा पााँच प्रलर्शर्मा नबढाई आफूिे लनधााररर् गरे को दस्र्ुर असुि
गरर लिन सक्नेछ ।
(३) हहाँसाब जाच गने अलधकृर्िे मागेको हववरण र्था कागजपत्रहरु वा सोधेको प्रश्नको जवाफ ठदनु
सं स्थाको पदालधकारी, सदस्र्य र कमाचारीको कर्ाव्र्य हुनछ
े ।
(४) हहसाब जाच गने अलधकृर्िे नगर प्रमुखिे र्ोहकको म्र्याद लभत्र हहसाब जााँचको प्रलर्वेदन नगर
प्रमुख समि पे गनुप
ा नेछ र सो प्रलर्वेदनको आधारमा सं स्थाको कुनै सम्पक्षि सो सं स्थाको कुनै
पदालधकारी सदस्र्य वा कमााचारीिे हहनालमना गरे को, नोक्सान गरे को वा दुरुपर्योग गरे को छ भन्ने नगर
प्रमुखिाई िागेमा लनजिे त्र्यस्र्ो पदालधकारी, सदस्र्य वा कमााचारीबाट सो हालन नोक्सानी असुि गना
प्रचलिर् कानुन बमोक्षजम कारबाहह चिाउन सक्नेछ ।
र्र प्रचलिर् कानुनिे सजार्य समेर् हुने अपराध भएकोमा प्रचलिर् कानुन बमोक्षजम मुिा चिाउन
िगाउनेछ ।

११.लनदे शन ठदनेाः- सं घीर्य वा प्रादे क्षशक सरकारिे सं स्थािाई आवश्र्यक लनदे शन ठदन सक्नेछ र त्र्यस्र्ो
लनदे शनको पािना गनुा सम्बक्षन्धर् सं स्थाको कर्ाव्र्य हुनेछ ।
१२. दण्ड सजार्याः-

(१) दफा ३ बमोक्षजम दर्ाा नगराई सं स्था स्थापना गरे मा वा दफा ७ बमोक्षजम दर्ाा

नगरी सं स्था सञ्चािन गरे मा त्र्यस्र्ा सं स्थाको प्रवन्ध सलमलर्का सदस्र्यहरुिाई नगर प्रमुखिे जनहह
दश हजार रुपैर्यााँ सम्म जररवाना गना सक्नेछ ।
(२) दफा ९ बमोक्षजम हहसाबको हववरण नपिाएमा प्रवन्ध सलमलर्का सदस्र्यिाई नगर प्रमुखिे जनह ी
र्ीन हजार रुपैर्यााँ सम्म जररवाना गना सक्नेछ ।
र्र कुनै सदस्र्यिे दफा ९ उल्िघन हुन नठदन सकभर प्रर्यत्न गरे को लथर्यो भन्ने सन्र् ोष हुने प्रमाण
पेश गना सकेमा लनजिाई सजार्य गररने छै न ।
(३) दफा १० को उफादफा (३) बमोक्षजम हहसाब जााँच गने सम्बक्षन्भर् अलधकृर् वा पदालधकारीिे
मागेको हववरण र्था कागज पत्रहरु वा सोधेको प्रश्नको नठदने सम्बक्षन्धर् पदालधकारी, सदस्र्य वा
कमााचारीिाई नगर प्रमुखिे एक हजार रुपैर्यााँ सम्म जररवाना गना सक्नेछ ।
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(४) दफा ८ बम ोक्षजम नगर प्रमुखको स्वीकृलर् नलिइए स स्ं थाको उद्देश्र्यमा हेरफेर गरे मा वा
अर ्को सं स्थासाँग गाभेमा वा सं स्थािे आफ्नो उद्देश्र्यको प्रलर्कुि हुनेगरर काम कारबाहह गरे मा वा
सं घीर्य वा प्रादे क्षशक सरकारिे ठदएको लनदे शन पािना नगरे मा नगरप्रमुखिे त्र्यस्र्ो सं स्थाको दर्ाा
लनिम्वन वा खारे ज गना सक्नेछ ।
१३. प न
ु रावेदन :- दफा १२ बमोक्षजम नगर प्रमुखिे गरे को अक्षन्र्म लनणार्य उपर ३५ ठदन लभत्र
र्ोहकएको अदािर्मा प न
ु रावेदन िाग्नेछ ।
१४. सं स्थाको हवघटन र त्र्यस्को पररणामाः-

(१) सं स्थाको हवद्यान बमोक्षजम कार्या स च
ं ािन गना नसकी

वा अन्र्य कुनै कारणवस सं स्था हवघटन भएमा त्र्यस्र्ो सं स्थाको जार्यजेथा नगरकार्यापालिकामा सनेछ
।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम हवघटन भएको सं स्थाको दाहर्यत्वको हकमा सो सं स्थाको जार्य जेथािे
थामे सम्म त्र्यस्र्ो दाहर्यत्व नगरकार्यापालिकािे व्र्यहोने छ ।
१५. लनर्यम बनाउने अलधकार :- र्यस ऐनको उदे श्र्य कार्यान्वर्यन गना नगरकार्यापालिकािे लनर्यम बनाउन
सक्नेछ ।
१६. अलधकार प्रत्र्यार्योजन :- र्यो ऐन वा र्यस ऐन अन्र्र्गर् बनेको लनर्यम बमोक्षजम प्राप्त अलधकारहरु मध्र्ये
सवै वा कुनै अलधकार नगरप्रमुखिे आफू मुलनका पदालधकारी वा कूनै अलधकृर्िाई प्रत्र्यार्योजन गना
सक्नेछ
१७. अन्र्य नेपाि ऐन बमोक्षजम दर्ाा वा स्थापना गनुप
ा ने : - कुनै सं स्थाको दर्ाा वा स्थापना गने
सम्बन्धमा अको नेपाि ऐनमा छु ट्ट ै व्र्यवस्था भएकोमा र्यस ऐनमा अन्र्यन्त्र जुनसुकै कुरा िेक्षखएको
भएर्ा पलन त्र्यस्र्ो सं स्था सोहह ऐन बमोक्षजम दर्ाा वा स्थापना गनुप
ा नेछ ।
१८. खारे जी र बचााँउाः-(१) सं घीर्य वा प्रदे क्षशक व्र्यवस्थापीकािे लनमााण गरे को कानून हवपररर् भऐका दफा
सोही अनुसार खारे ज वा पररमाजान हुने छन् ।
(२) र्यस

कानून िाई

प्रलर्स्थापन हुने गरर अको कानून बनेर िागु नभए सम्म

र्यसै कानून अनुसार

भए गरे को मालनने छ ।
(३) सं घ सं स्था दर्ाा ऐन, २०३४ अनुसार दर्ाा भई सूर्योदर्य नगरपालिकाको िेत्र लभत्र कार्यािेत्र रहने
गरर गिन, सं चािन भै रहे का सं घ सं स्था र्यसै ऐन अनुसार दर्ाा भएको मालननेछ ।
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