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प्रस्तावनााः   

धरान उपमहानगरके्षत्रभित्र सामाभिक, धाभमिक, साभहत्यिक, सााँसृ्कभिक, शैभक्षक, बौत्यिक, शारीररक, वैज्ञाभनक, 

पर्ािवरभिर्, खेलकुद, क्लवहरु िथा परोपकारी संस्थाहरुको दिाि, नवीकरि, सञ्चालन िथा व्यवस्थापन गनि र कानुन 

बमोभिम दिाि िएका संघ संस्थाहरुको लगानी र िुभमकालाई प्रिावकारी िवाफदेही र पारदशी बनाउदै 

उपमहानगरको प्राथभमकिा के्षत्रमा काम गने वािावरि बनाउन स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११(४ 

ठ) नं. बमोभिमको कानुनी ब्यवस्था गनि बाञ्छभनर् िएकोले स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ 

समेिले भदएको अभधकार प्रर्ोग गरी धरान उपमहानगरपाभलकाको आठौ  नगर सिाले र्ो ऐन बनाएको छ ।    

१. संभक्षप्त नाम र प्रारम्भ:   

(१)  र्स ऐनको नाम “धरान उपमहानगरपाभलकाको संस्था दिाि ऐन, २०७७” रहेको छ ।   

(२)  र्ो ऐन धरान उपमहानगरपाभलका के्षत्रभित्र लागु हुनेछ ।   

(३) र्ो ऐन नगरसिावाट स्वीकृि िई रािपत्रमा प्रकाशन िएको भमभिदेत्यख लागू हुनेछ ।   

२. पररिाषा : भवषर् वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा र्स ऐनमा,   

क. “कार्ािलर्” िन्नाले धरान उपमहानगरपभलका नगर कार्िपाभलकाको कार्ािलर्लाई सम्झनु पछि  ।   

ख. “िोभकएको” वा “िोभकएबमोभिम” िन्नाले र्स ऐन अन्तगिि बनेको भनर्ममा िोभकएको वा िोभकए बमोभिम 

सम्झनु पछि  ।   

ग. “नगरपाभलका” िन्नाले धरान उपमहानगरपाभलकालाई  सम्झनु पछि  ।  

घ. “सभमभि” िन्नाले संस्थाको भवधान अनुसार गठन िएको संस्था सञ्चालन सभमभि सम्झनु पछि  ।   

ङ. “संस्था” िन्नाले सामाभिक, धाभमिक, साभहत्यिक, सााँसृ्कभिक, शैभक्षक, बौत्यिक, शारीररक, वैज्ञाभनक, 

पर्ािवरभिर्,खेलकुद,क्लवहरु िथा परोपकारी कार्िहरुको भवकास एवं भवस्तार गने उदे्दश्यले स्थापना िएको 

संघ संस्था, क्लब, मण्डल, पररषद्, अध्यर्न केन्द्र आभद सम्झनुपछि  र सो शब्दले मैत्रीसंघ समेिलाई 

िनाउाँछ। 

च. “स्थानीर् अभधकारी” िन्नाले धरान उपमहानगरपाभलकाको प्रमुख प्रशासकीर् अभधकृिलार्ि सम्झनु पछि  । 

छ. “दािृ भनकार्” िन्नाले सामाभिक भवकास कार्िमा प्रचभलि कानुन बमोभिम सहर्ोग गने त्यिपभक्षर् िथा 

बहुपभक्षर् भवकास साझेदारहरुलाई सम्झनुपछि  । 



संस्था दताा सम्बन्धमा ब्यवस्था गना बनेको ऐन, २०७७ 

3 
 

ि. “अन्तराभरि र् गैर सरकारी संस्था” िन्नाले अन्य रारि मा दिाि िई प्रचभलि कानुन बमोभिम अनुमिी भलई काम 

गने संस्थालाई सम्झनुपछि  । 

३. दिाि नगरी संस्था खोल्न नहुने : १. र्स ऐन बमोभिम दिाि नगरी कसैले पभन संस्था स्थापना गनि हुाँदैन ।   

४. संस्थाको दिाि िथा संचालन सम्बन्धी : (१) संस्था स्थापना गनि चाहनेले कत्यिमा साि िना सदस्यिा पदाभधकारी 

रहनेगरी सभमभि गठन गरी देहार्को भववरि खुलाई उपदफा २ बमोभिमका भवषर् खुलेको संस्थाको भवधान र 

िोभकएको दसु्तर सभहि नगरपाभलका समक्ष भनवेदन भदनु पनेछ –   

क. संस्थाको नाम,   

ख. उदे्दश्य, कार्िके्षत्र र भवषर् खुल्ने कागिािहरु  

ग. संस्था दिाि गने भनििर्को प्रभिभलपी 

घ. कार्ि सभमभिका पदाभधकारीहरुको नेपाली नागररकिाको प्रमािपत्रको प्रभिभलपी 

ङ. सस्थाको भवधान २ प्रभि 

च. सम्वत्यन्धि वडा कार्ािलर्को भसफाररस।  

(२) भवधानमा खुलाउनु पने भवषर्हरु: 

क. संस्थाको नाम,   

ख. उदे्दश्य, कार्िके्षत्र र भवषर्  

ग. सभमभिका सदस्यहरुको नाम, ठेगाना, पेशा र पदाभधकारीको िीन पुसे्त भववरि 

घ. सभमभिको गठन,काम, कििव्य र अभधकार सम्बन्धी ब्यवस्था 

ङ. आभथिक श्रोि िथा स्रोि साधन सम्बन्धी भववरि   

च. मुख्य कार्ािलर् रहने ठेगाना,    

छ. संस्थाको छाप  

ि. सिा सम्बन्धी व्यवस्था 

 (३) उपदफा (१) बमोभिमको भनवेदन प्राप्त िएपभछ िोभकएको अभधकारीले आवश्यक िााँचबुझ गरी रीिपुविक 

देत्यखएमा संस्था दिाि गरी दिािको प्रमाि–पत्र भदनेछ ।   

 (४) संस्था दिाि गरी भदर्ने प्रमािपत्रको ढााँचा, अवभध, नवीकरि प्रभिर्ा र दिाि िथा नवीकरि दसु्तर िोभकए 

बमोभिम हुनेछ ।   
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५.  संगभठि संस्था माभनने : (१) र्स ऐन अन्तगिि दिाि िएको प्रिेक संस्था अभवत्यिन्न उत्तराभधकारवाला स्वशाभसि र 

संगभठि संस्था हुनेछ । संस्थाको सबै कामको भनभमत्त आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हुनेछ ।   

(२)  संस्थाले व्यत्यि सरह चल अचल सम्पभत्त प्राप्त गनि, उपिोग गनि सके्नछ । िर सम्पभत्तको वेचभबखन गनुि परेमा 

साधारि सिाको भनििर्को आधारमा नगरपाभलकाको स्वीकृिमा मात्र वेचभवखन गनि सके्नछ ।   

(३)  संस्थाले व्यत्यि सरह आफ्नो नामबाट नाभलस उिुर गनि सके्नछ ।   

६.  संस्थाको सम्पभत्त : (१) संस्थाको सदस्य वा कमिचारी लगार्िका व्यत्यिले संस्थाको भवधान भवरुि संस्थाको 

सम्पभत्त दुरुपर्ोग गरेमा, कब्जा गरेमा वा रोक्का राखेमा नगरपाभलकाले सम्पभत्त दुरुपर्ोग गने, कब्जा वा रोक्का 

राखे्न व्यत्यिबाट भफिाि गराई भदन सके्नछ ।   

(२)  संस्थाको सदस्य वा कमिचारीले संस्थाको सम्पभत्त, कागिाि, प्रभिष्ठा भवरुि अपराध वा भवगार गरेमा संस्थाले 

प्रचभलि कानुन बमोभिम कारवाही चलाउन सके्नछ ।   

७.  र्ो ऐन स्वीकृि हुनु अभघ दिाि निई स्थापना िएका संस्थाले दिाि गने : (१) र्ो ऐन, प्रारम्भ हुनु िन्दा अभघ प्रचभलि 

कानुन बमोभिम दिाि निई संचालनमा रहेका संस्थाले र्ो ऐन प्रारम्भ िएको भमभिले छ मभहनाभित्र नगर 

कार्िपाभलकाको कार्ािलर्मा अभनवार्ि दिाि हुनु पनेछ । आभथिक वषि समात्यप्तको िीन मभहना भित्र भनर्भमि रुपमा 

नवीकरि गनुि पनेछ । म्याद भित्र नभवकरि नगरेमा िोभकए बमोभिमको भवलम्व शुल्क भिरी नभवकरि गनि 

सभकनेछ। 

क) र्ो ऐन लागु हुन िन्दा अधी दिाि िै सञ्चालन िएका संघ सस्थाहरुले  र्ो ऐन प्रारम्भ िएको भमभिले ६ मभहना 

भित्र आवश्यक कागिाि सभहि सुभचकृि हुनु पनेछ । 

ख) सुभचकृिको ढााँचा िोभकए बमोभिम हुनेछ । 

८.  संस्था गाभिने वा उदे्दश्य हेरफेर गने सम्वन्धी व्यवस्था : (१) संस्थाको उदे्दश्यमा हेरफेर गनि आवश्यक देखेमा वा 

संस्थालाई अको संस्थामा गाभ्न उभचि ठानेमा सञ्चालन सभमभिले संस्थाको भवधान बमोभिम सिावाट भनििर् गराउनु 

पनेछ ।   

(२) संस्थाका िम्मा सदस्य संख्याको दुई भिहाई सदस्यहरुले प्रस्तावमा समथिन िनाएमा पाररि िएको माभननेछ । 

िर, प्रस्ताव कार्ािन्वर्न गनि नगरपाभलकाबाट स्वीकृभि भलनु पनेछ ।   
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९.  प्रगभि भववरि पेस गनुि पनेेः सभमभिले आफ्नो संस्थाको आर्व्यर्, लेखा परीक्षि प्रभिवेदन र साधारि सिाको 

भनििर् सभहि वाभषिक प्रगभि प्रभिवेदन प्रिेक वषि नगरपाभलकामा पेस गनुिपनेछ ।   

१०.  भहसाब िााँच गने : (१) नगरपाभलकाले आवश्यक देखेमा संस्थाको भहसाब कुनै अभधकृिद्वारा िााँच गराउन 

सके्नछ ।   

(२) भहसाव िााँच गने अभधकृिले मागेको भववरि िथा कागिपत्रहरु वा सोधेको प्रश्नको िवाफ भदनु संस्थाको 

पदाभधकारी, सदस्य र कमिचारीको कििव्य हुनेछ ।   

(४) भहसाब िााँच गने अभधकृिले नगरपाभलकाले िोभकभदएको म्याद भित्र भहसाब िााँचको प्रभिवेदन पेश गनुि पनेछ ।  

प्रभिवेदनको आधारमा संस्थाको सम्पभत्त, पदाभधकारी, सदस्य वा कमिचारीले भहनाभमना गरेको, नोक्सान गरेको वा 

दुरुपर्ोग गरेको पाईएमा नगरपाभलकाले सम्बत्यन्धि पदाभधकारी, सदस्य वा कमिचारीबाट हानी नोक्सानी असूल गनि 

प्रचभलि कानुन बमोभिम कारवाई चलाउन सके्नछ । िर प्रचभलि कानुनले सिार् समेि हुने अपराध िएकोमा 

प्रचभलि कानुन बमोभिम मुद्दा चलाउन वाधा पनेछैन  ।   

११.  भनदेशन भदने : नगरपाभलकाले संस्थालाई भवधान अनुसार कार्ि नगरेको अवस्थामा आवश्यक भनदेशन भदन 

सके्नछ ।  भनदेशनको पालना गनुि सम्बत्यन्धि संस्थाको कििव्य हुनेछ । 

१२.  दण्ड सिार् : (१) दफा (३) र (७) नं.  बमोभिम दिाि नगराई संस्था स्थापना वा संचालन गरेको पार्एमा उि 

सभमभिका सदस्यहरुलाई नगरपाभलकाले िनही ५००/- रुपैर्ााँ िरीवाना गरी संस्था दिाि गनि लगाउने वा वन्द गनि 

आदेश भदन सके्नछ ।  

(२) दफा (९) बमोभिम भहसाबको भववरि नपठाएमा संस्थालाई नगरपाभलकाले १०००/- रुपैर्ााँ िरीवाना गनि सके्नछ।  

(३) दफा (१०) को उपदफा (३) बमोभिम भहसाब िााँच गने सम्बत्यन्धि अभधकृिले मागेको भववरि िथा कागिपत्रहरु 

वा सोधेको प्रश्नको िवाफ नभदने सम्बत्यन्धि पदाभधकारी, सदस्य वा कमिचारीलाई नगरपाभलकाले ५००/- रुपैर्ााँ 

िरीवाना गनि सके्नछ ।   

(४) दफा (८) बमोभिम नगरपाभलकाका स्वीकृभि नभलई संस्थाको उदे्दश्यमा हेरफेर गरेमा वा अको संस्थासाँग गािेमा 

वा संस्थाले आफ्नो उदे्दश्यको प्रभिकूल हुने गरी काम कारवाही गरेमा वा नगरपाभलकाले भदएको भनदेशन पालन 

नगरेमा नगरपाभलकाले िस्तो संस्थाको दिाि भनलम्वन गरी कानुन बमोभिम गनि लगाउनु पनेछ। सो नगरेमा खारेि 

गनि सके्नछ ।   
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१३.  पुनरावेदन : दफा (१२) बमोभिम नगरपाभलकाले गरेको भनििर् उपर भचत्त नबुझे्न पक्षले पैंिीस भदनभित्र नगर 

प्रमुख समक्ष पुनरावेदन गनि सके्नछ ।  

१४. संस्थाको भवघटन : (१) संस्थाको भवधान बमोभिम कार्ि सन्चालन गनि नसकी वा कुनै कारिवश संस्था भवघटन 

िएमा संस्थाको समू्पिि िार्िेथा नगरपाभलकामा सनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोभिम भवघटन िएको संस्थाको दाभर्त्वको हकमा िार्िेथाले खामे सम्म मात्र दामासाभहले 

नगरपाभलकाले कार्ािन्वर्न गरार् भदन सके्नछ ।  

१५. अभधकार प्रिार्ोिनेः र्ो ऐन वा र्स ऐन अन्तरगि वनेको  भनर्मावली बमोभिम कार्िपाभलकालाई प्राप्त 

अभधकार आवश्यकिा अनुसार नगर प्रमुख, उप प्रमुख र  प्रमुख प्रशासकीर् अभधकृिलार्ि  प्रिार्ोिन गनि सके्नछ ।  

१६. भनर्म बनाउने अभधकार : र्स ऐनको उदे्दश्य कार्ािन्वर्न गनि नगरपाभलकाले आवश्यक भनर्म, कार्िभवभध 

बनाउन सके्नछ ।  

१७. अन्य कानुन बमोभिम दिाि वा स्थापना हुने संस्था : र्स ऐनमा लेत्यखएको िभिको हकमा र्सै ऐन बमोभिम र 

नलेत्यखएको हकमा प्रचभलि कानुन बमोभिम हुनेछ ।  

१८. खारेिी र बचाउ : (१) नगरपाभलका के्षत्रभित्र संस्था दिाि ऐन, २०३४ बमोभिम दिाि िई सञ्चालनमा रहेका स्थानीर् 

संघ सस्थाहरु र्सै ऐन बमोभिम दिाि िएको माभननेछ ।   

(२) र्ो ऐनमा िएको व्यवस्था संघीर् कानुन वा प्रदेश कानुनसाँग बाभझएको हदसम्म स्विेः अमान्य हुनेछ ।  

 प्रमाणिकरि गने 

दस्तखिेः- 

नाम, थरेः- भिलक रार्ि  

पदेः- प्रमुख, धरान उपमहानगरपाभलका 

प्रमाभिकरि भमभिेः- २०७७ साल फालु्गन २५ गिे, मंगलबार 

 

 

 

    


