(सू य�दय नगरपािलकाको सं घ सं स्था दता� स��ी ऐन, २०७४)

सस्ं थाह�को स्थापना तथा दतार् सम्बन्धमा व्यवस्था गनर् बनेको
"सयू �दय नगरपािलकाको सघं सस्ं था दतार् सम्बन्धी ऐन, २०७४"
नगर सभा बाट पा�रत िमित :- २०७४\०५\३०
प्रमाणीकरण िमित :- २०७४/६/१
प्रस्तावना : यस नगर �ेत्रिभत्र सामािजक, आिथर्क, सािहित्यक, बै�ािनक, शैि�क, बौिदक, शारी�रक, आिथर्क, व्यवसाियक तथा परोपकारी
संस्थाह�को स्थापना तथा दतार् गन� सम्बन्धमा व्यवस्था गनर् नेपालको संिवधानको भाग २१८ ले िदएको अिधकार प्रयोग ग�र नगरपािलकाको संस्था दतार्
ऐन २०७४ तजर्मु ा गरी लागु ग�रएको छ ।
१.सिं �� नाम :- (१) यस ऐनको नाम सयू �दय नगरपािलकाको संघसंस्था ऐन २०७४ रहेको छ ।
(२) यो ऐन त�ु न्त प्रारम्भ ह�नेछ ।
२.प�रभाषाः- िवषय वा प्रसंगले अक� अथर् नलागेमा यस ऐनमाः–
(क) “सस्ं था” भन्नाले सामािजक, धािमर्क, सािहत्यक, सास्कृ िकत, बै�ािनक, शैि�क, बौिद्धक, सैद्धािन्तक, शारी�रक, आिथर्क, व्यावसाियक
तथा परोपकारी कायर्ह�को िवकास एवं िवस्तार गन� उले स्थापना भएको सघं सस्ं था , कलब, मण्डल, प�रषद अध्ययनके न्द्र आिद
सम्झनपु छर् र सो शब्दले मैत्री सघं समेतलाई जनाउछ ।
(ख) “नगरपािलका” भन्नाले सयू �दय नगरपािलकालाई सम्झनु पदर्छ ।
(ग) “नगरप्रमख
ु ” भन्नाले सयू �दय नगरपािलकाको प्रमख
ु लाई सम्झनपु छर् ।
(घ) “प्रवन्ध सिमित” भन्नाले सस्ं थाको िवद्यान अनसु ार गठन भएको प्रवन्ध सिमित सम्झनपु छर् ।
(ङ) “तोिकएको” वा “तोिकएबमोिजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयममा तोिकएको वा तोिकएबमोिजम सम्झनपु छर् ।
३. दतार् नगरी सस्ं था खोल्न नह�नेः - यस ऐन बमोिजम दतार् नगरी कसैले पिन संस्था स्थापना गनर् ह�दैन ।
४. सस्ं थाको दतार् :- (१) संस्था स्थापना गनर् चाहने कुनै सात जना वा सो भन्दा बढी व्यि�ह�ले संस्थासम्बन्धी देहायको िववरण खल
ु ाई संस्थाको
िवद्यानको एक प्रित र तोिकएको दस्तुर सिहत नगरकायर्पािलका सम� िनवेदन िदनपन�छ ।
(क) संस्थाको नामः
(ख) उदेश्यह� :
(ग) प्रवन्ध सिमितका सदस्यह�को नाम, ठे गाना र पेशा :
(घ) आिथर्क श्रोत :
(ङ) कायार्लयको ठे गानाः
(२) उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदन प्रा� भएपिछ नगरप्रमख
ु ले आवश्यक जाँचबुझ गरी संस्था दतार् गनर् उिचत ठानेमा संस्था दतार् गरी दतार्को
प्रमाण–पत्र िदनेछ ।
(३) नगरप्रमख
ु ले कुनै संस्था दतार् नगन� िनणर्य गरे मा त्यस्तो सचू ना िनवेदकलाई िदनपु न�छ र िनवेदकले सचू ना प्रा� गरे को िमितले पैितस िदनिभत्र
त्यस्तो िनणर्य उपर नेपाल सरकारले तोके को अिधकारी सम� उजरु गनर् सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोिजमको उजरू प्रा� भएपिछ नेपाल सरकारले तोके को अिधकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो संस्था दतार् गनर् मनािसव
ठहराएमा सो संस्था दतार् गन� नगरप्रमख
ु आदेश िदन सक्नेछ र त्यस्तो आदेश अनसु ार नगरप्रमख
ु संस्था दतार् ग�रिदनु पन�छ ।
(५) यस दफा अन्तगर्त िदईने प्रमाणपत्रको ढाँचा, अविध, निवकरण र निवकरण दस्तुर तोिकएबमोिजम ह�नेछ ।
५. सगं िठत सस्ं था मािननेः - (१) यस ऐन अ न्तगर्त दतार् भएको प्रत्येक संस्था अिविच्छन्न उ�ारािधकारवाला स्वशािसत र संगिठत संस्था ह�नेछ। सो
संस्थाको सबै कामको िनिम� आफ्नो एउटा छुट्टै छाप ह�नेछ ।
(२) संस्थाले व्यि� सरह चल अचल सम्पि� प्रा� गनर् , उपभोग गनर् र बेचिबखन गनर् सक्नेछ ।
(३) संस्थाले व्यि� सरह आफ्नो नामबाट नािलस उजरु गनर् सक्नेछ र सो उपर पिन सोिह नामबाट नािलस उजरु लाग्नेछ ।
६. सस्ं थाको सम्पि�ः- (१) संस्थाको सदस्य वा कमार्चारी लगायत कुनै व्यि�ले संस्थाको िवद्यान िव�द्ध संस्थाको कुनै सम्पि� द�ु पयोग गरे मा , कब्जा
गरे मा वा रोक्का राखेमा नगरकायर्पािलकाले त्यस्तो सम्पि� द�ु पयोग गन� , कब्जा वा रोक्का राख्नेबाट िलई संस्थालाई िफतार् बुझाई िदन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको संस्थाको सम्पि� िफता गन� ग�र नगर कायर्पािलकाले गरे को कारवािहमा िच� नबुझ्ने व्यि�ले प्रचिलत काननू ले
ताके को पनू रावेदन िदन सक्नेछ ।
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(३) संस्थाको सदस्य वा कमार्चारी लगायत कुनै व्यि�ले संस्थाको कुनै सम्पि� वा िलिखत प्रित�ा िब�द्ध कुनै अपराध वा िवराम गरे मा संस्था ,
संस्थाको कुनै सदस्य वा नगरप्रमख
ु प्रचिलत काननु बमोिजम मद्ध
ु ाको कारबािह चलाउन सक्नेछ ।
७. अिघ दतार् नभई स्थापना भएका सस्ं थाले दतार् गन�ः यो ऐन प्रारम्भ ह�न भन्दा अिघ तत्काल प्रचिलत काननु बमोिजम दतार् नभई स्थापना भई
रहेका सस्ं थाले पिन यो ऐन प्रारम्भ भएको िमितले ितन मिहना िभत्र यो ऐन बमोिजम बमोिजम दतार् गराउनु पन� छ ।
८. सस्ं थाको उदेश्यह�मा हेरफेरः (१) संस्थाको उदेश्यह�मा हेरफे र गनर् आवश्यक देखेमा वा सो संस्थालाई कुनै अक� संस्था गाभ्न उिचत देखेमा सो
सस्ं थाको प्रवन्ध सिमितले तत्सम्बन्धी प्रस्ताव तयार ग�र सो प्रस्ताव उपर छलफल गनर् सस्ं थाको िव धान बमोिजम साधारण सभा बोलाउनु पन�छ ।
(२) साधारण सभामा उपिस्थत भएका जम्मा सदस्य सख्ं याको दईु ितहाई सदस्यह�ले प्रस्तावमा समथर्न जनाएमा सो प्रस्ताव साधारण सभाबाट
पा�रत भएको मािनने छ तर सो प्रस्ताव लागु गनर् नगर प्रमख
ु को पवू र् स्वीकृ त िलनु पन�छ ।
९. िहसाबको िबबरण पठाउनु पन�ः प्रबन्ध सिमितले सामािजक प�र�ण ग�र आफ्नो संस्थाको िहसाबको िववरण लेखा प�र�कको प्रितवेदन सिहत
प्रत्येक बषर् नगर प्रमख
ु कँ हा पठाउनु पन�छ ।
१०. िहसाब जाँच गन� :- (१) नगर प्रमख
ु ले आवस्यक देखेमा संस्थाको िहसाब आफुले िनयिु � गरे को कुनै अिधकृ त वा पदािधकारीद्वारा जाँच गराउन
सक्नेछ ।
(२) उफदफा (१) बमोिजम िहसाब जाँच गराए बापत नगर प्रमख
ु ले िहसाब जाँचबाट देिखन आएको सस्ं थाको मौजात रकमको सयकडा पाँच
प्रितशतमा नबढाई आफूले िनधार्�रत गरे को दस्तुर असल
ु ग�र िलन सक्नेछ ।
(३) िहँसाब जाच गन� अिधकृ तले मागेको िववरण तथा कागजपत्रह� वा सोधेको प्र�को जवाफ िदनु सस्ं थाको पदािधकारी , सदस्य र कमर्चारीको
कतर्व्य ह�नेछ ।
(४) िहसाब जाच गन� अिधकृ तले नगर प्रमख
ु ले तोिकको म्याद िभत्र िहसाब जाँचको प्रितवेदन नगर प्रमख
ु सम� पे ग नर्पु न�छ र सो प्रितवेदनको
आधारमा संस्थाको कुनै सम्पि� सो संस्थाको कुनै पदािधकारी सदस्य वा कमार्चारीले िहनािमना गरे को , नोक्सान गरे को वा द�ु पयोग गरे को छ
भन्ने नगर प्रमख
ु लाई लागेमा िनजले त्यस्तो पदािधकारी , सदस्य वा कमार्चारीबाट सो हािन नोक्सानी असल
ु गनर् प्रचिलत काननु बमोिजम
कारबािह चलाउन सक्नेछ ।
तर प्रचिलत काननु ले सजाय समेत ह�ने अपराध भएकोमा प्रचिलत काननु बमोिजम मद्ध
ु ा चलाउन लगाउनेछ ।
११.िनद�शन िदनेः - संघीय वा प्रादेिशक सरकार ले संस्थालाई आवश्यक िनद�शन िदन सक्नेछ र त्यस्तो िनद�शनको पालना ग नर्ु सम्बिन्धत संस्थाको
कतर्व्य ह�नेछ ।
१२. दण्ड सजायः- (१) दफा ३ बमोिजम दतार् नगराई संस्था स्थापना गरे मा वा दफा ७ बमोिजम दतार् नगरी संस्था सञ्चालन गरे मा त्यस्ता संस्थाको
प्रवन्ध सिमितका सदस्यह�लाई नगर प्रमख
ु ले जनिह दश हजार �पैयाँ सम्म ज�रवाना गनर् सक्नेछ ।
(२) दफा ९ बमोिजम िहसाबको िववरण नपठाएमा प्रवन्ध सिमितका सदस्यलाई नगर प्रमख
ु ले जनिह ितन हजार �पैयाँ सम्म ज�रवाना गनर् सक्नेछ ।
तर कुनै सदस्यले दफा ९ उल्लघन ह�न निदन सकभर प्रयत्न गरे को िथयो भन्ने सन्तोष ह�ने प्रमाण पेश गनर् सके मा िनजलाई सजाय ग�रने छै न ।
(३) दफा १० को उफादफा (३) बमोिजम िहसाब जाँच गन� सम्बिन्भत अिधकृ त वा पदािधकारीले मागेको िववरण तथा कागज पत्रह� वा सोधेको
प्र�को निदने सम्बिन्धत पदािधकारी, सदस्य वा कमार्चारीलाई नगर प्रमख
ु ले एक हजार �पैयाँ सम्म ज�रवाना गनर् सक्नेछ ।
(४) दफा ८ बमोिजम नगर प्रमख
ु को स्वीकृ ित निलइए संस्थाको उद्देश्यमा हेरफे र गरे मा वा अ क� संस्थासँग गाभेमा वा संस्थाले आफ्नो उद्देश्यको
प्रितकुल ह�नेग�र काम कारबािह गरे मा वा संघीय वा प्रादेिशक सरकार ले िदएको िनद�शन पालना नगरे मा नगरप्रमख
ु ले त्यस्तो संस्थाको दतार्
िनलम्वन वा खारे ज गनर् सक्नेछ ।
१३. पुनरावेदन :- दफा १२ बमोिजम नगर प्रमख
ु ले गरे को अिन्तम िनणर्य उपर ३५ िदन िभत्र तोिकएको अदालतमा पनु रावेदन लाग्नेछ ।
१४. सस्ं थाको िवघटन र त्यस्को प�रणामः- (१) संस्थाको िवद्यान बमोिजम कायर् संचालन गनर् नसक� वा अन्य कुनै कारणवस संस्था िवघटन भएमा
त्यस्तो संस्थाको जायजेथा नगरकायर्पािलकामा सन�छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम िवघटन भएको संस्थाको दाियत्वको हकमा सो संस्थाको जाय जेथाले थामेसम्म त्यस्तो दाियत्व नगरकायर्पािलकाले
व्यहोन� छ ।
१५. िनयम बनाउने अिधकार :- यस ऐनको उदेश्य कायर्न्वयन गनर् नगरकायर्पािलकाले िनयम बनाउन सक्नेछ ।
१६. अिधकार प्रत्यायोजन :- यो ऐन वा यस ऐन अ�तगत बनेको िनयम बमोिजम प्रा� अिधकारह�मध्ये सवै वा कुनै अिधकार नगरप्रमख
ु ले आफू
मिु नका पदािधकारी वा कूनै अिधकृ तलाई प्रत्यायोजन गनर् सक्नेछ
१७. अन्य नेपाल ऐन बमोिजम दतार् वा स्थापना गनर्पु न� : - कुनै सस्ं थाको दतार् वा स्थापना गन� सम्बन्धमा अक� नेपाल ऐनमा छुट्टै व्यवस्था
भएकोमा यस ऐनमा अन्यन्त्र जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भएता पिन त्यस्तो संस्था सोिह ऐन बमोिजम दतार् वा स्थापना गनर्पु न�छ ।
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१८. खारेजी र बचाँउः-(१) सघं ीय वा प्रदेिशक व्यवस्थापीकाले िनमार्ण गरे कोकाननू िवप�रत भऐका दफा सोही अनसु ार खारे ज वा प�रमाजर्न ह�ने छन् ।
(२) यस काननू लाई प्रितस्थापन ह�ने ग�र अक� काननू बनेर लागु नभए सम्म
यसै काननू अनसु ार भए गरे को मािनने छ ।
(३) सघं सस्ं था दतार् ऐन, २०३४ अनसु ार दतार् भई सयू �दय नगरपािलका को �ेत्र िभत्र कायर्�ेत्र रहने ग�र गठन, सचं ालन भै रहेका सघं सस्ं था यसै ऐन
अनसु ार दतार् भएको मािननेछ ।
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