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श�भनुाथ नगरपा�लकाको स�ंथा दता� ऐन, २०७८

नगरसभा बाट �नण�य �म�तः 2078/03/10
�मा�णकरण �म�तः 2078/05/03

��तावः
सामािजक, धा�म�क, सा�हि�यक, सां�कृ�तक, ब�ैा�नक, श�ै�क, ब�ैधीक, शार��रक, आ�थ�क, �यवसा�यक तथा
परोपकार� स�ंथाह�को �थापना तथा दता� गन� स�ब�धमा �यव�था गन� बा�छनीय भएकोले, नेपालको स�ंवधानको
धारा, २२९ को उप–धारा (२) बमोिजम श�भनुाथ नगर काय�पा�लकाले यो ऐन बनाएको छ ।
१. स�ं��त नाम, �व�तार र �ार�भः

१) यस ऐनको नाम “स�ंथा दता� ऐन, २०७8” रहेको छ ।
२) यो ऐन त�ु�त �ार�भ हुनेछ ।

२. प�रभाषाः
�वषय वा �सगंले अक� अथ� नलागेमा यस ऐन मा ।
क) “स�ंथा” भ�नाले सामािजक, धा�म�क, सा�हि�यक, सां�कृ�तक, ब�ैा�नक, श�ै�क, बौ��धक, स�ैधाि�तक,

शार��रक, आ�थ�क, �यवसा�यक तथा परोपकार� काय�ह�को �वकास एवं �व�तार गन� उ�दे�यले �थापना
भएको सघं स�ंथा, �लब,म�डल, उपभो�ता स�म�त, प�रष�,अèययन के�� आ�द स�झनपुछ� र सो श�दले
म�ैी सघं समेतलाई जनाउंछ ।

ख) “�मखु” भ�नाले नगर पा�लकाको �मखुलाई स�झनपुछ� ।
ग) “�मखु �शाशक�य अ�धकृत” भ�नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा सचूना �का�शत गर� तो�क�दएको

अ�धकार� स�झनपुछ�  ।
घ) “�व�ध स�म�त” भ�नाले स�ंथाको �वधान अनसुार गठन भएको �व�ध स�म�त स�झनपुछ�  ।
ड) “तो�कएको” वा “तो�कएबमोिजम” भ�नाले यस ऐन अ�तग�त बनेको �नयममा तो�कएको वा

तो�कएबमोिजम स�झनपुछ�  ।
३. दता� नगर� स�ंथा खो�न नहुने ।

यस ऐन बमोिजम दता� नगर� कसलेै प�न स�ंथा �थापना गनु� हुदैन ।
४. स�ंथा दता�

१) स�ंथा दता� गन� चाहने कुनै सात जना वा सो भ�दा वढ� �यि�तह�ले स�ंथा स�ब�धी देहायको �ववरण
खलुाई स�ंथाको �वधानको एक ��त र तो�कएको द�तरु स�हत �मखु �शाशक�य अ�धकृत सम� �नवेदन
�दन ुपन�छ ।

क) स�ंथाको नाम ।
ख) उ�दे�यह� ।
ग) �ब�ध स�म�तका सद�यह�को नाम, ठेगाना र पेशा ।
घ) आ�थ�क �ोत ।
ङ) काया�लयको ठेगाना ।
२) उपदफा (१) बमोिजमको �नबेदन �ा�त भएप�छ �मखु �शाशक�य अ�धकृतले आब�यक जांचबुझं गर�

स�ंथा दता� गन� उ�चत ठानेमा स�ंथा दता� गर� दता�को �माण–प� �दनेछ ।
३) �मखु �शाशक�य अ�धकृतले कुनै स�ंथा दता� नगन� �नण�य गरेमा �य�को सचूना �नवेदकलाई �दनु पन�छ

र �नवेदकले सचूना �ा�त गरेको �म�तले प�तीस �दन �भ� �य�तो �नण�य उपर नगर काय�पा�लका सम�
उजरू गन� स�नेछ ।

४) उपदफा (३) बमोिजमको उजरू �ा�त भएप�छ नगर काय�पा�लकाले आब�यक जांचबझु गर� �य�तो स�ंथा
दता� गन� मना�सव ठहराएमा सो स�ंथा दता� गन� �मखु �शाशक�य अ�धकृतलाई आदेश �दन स�नेछ र
�य�तो आदेश भएप�छ �मखु �शाशक�य अ�धकृतले स�ंथा दता� ग�र�दन ुपन�छ ।



5) नगर �े� �भ� �यापार �यवसाय सचंालन गन� �य�तीको हकमा एक वा एक भ�दा वढ� �य�तीले न.पा.ले
तोकेको मापद�ड परुा गर� स�व�धी शाखाको �सफ�रसको आधारमा दता� ग�र �दन ुपन�छ ।

६) यस दफा अ�तग�त �दइने �माण–प�को ढाँचा,अव�ध, नबीकरण र नबीकरण द�तरू तो�कएबमोिजम हुनेछ
।

5. स�ंथा दता� नहुने देहायको अव�थामा स�ंथा दता� गन� वा�य नहुने ।
1) नेपालको धा�म�क, सां�कृ�तक, सा��दा�यक सदभावमा आचँ आउने, देशको साव�भौमस�ा, अख�डतामा

खलल पन�, �यि�तगत लाभ �नद��शत, उ�दे�य �वधानमा राखेमा �य�तो स�ंथा दता� ग�रनेछैन
६. सगं�ठत स�ंथा मा�नने ।

१) यस ऐन अ�तग�त दता� भएको ��येक स�ंथा अ�बि�छ�न उ�रा�धकारवाला �वशा�सत र सगं�ठत स�ंथा
हुनेछ ।सो स�ंथाको सब ैकामको �न�म� आ�नो एउटा छु�टै छाप हुनेछ ।

२) स�ंथाले �यि�त सरह चल अचल स�प�� �ा�त गन�, उपभोग गन� र बेच�बखन गन� स�नेछ । तर सरकार�
�नकायको वजेट काया��वयण गन� दता� हुने उपभो�ा स�म�तको हकमा यो उप दफा लाग ुहुने छैन ।

३) स�ंथाले �यि�त सरह आ�नो नामबाट ना�लस उजरू गन� स�नेछ र सो उपर प�न सोह� नामबाट ना�लस
उजरू ला�नेछ ।

७. स�ंथाको स�प��
१) स�ंथाको सद�य वा कम�चार� लगायत कुनै �यि�तले स�ंथाको �बधान �ब��वस�ंथाको कुनै स�प��

द�ुपयोग गरेमा, क�जा गरेमा वा रो�का राखेमा �मखु �शाशक�य अ�धकृतले �य�तो स�प�� द�ुपयोग
गन�,क�जा वा रो�का रा�बेाट �लई स�ंथालाई �फता� बझुाई�दन स�नेछ ।

२) उपदफा (१) बमोिजमको स�ंथाको स�प�� �फता� गन� गर� �मखु �शाशक�य अ�धकृतले गरेको कारवाईमा
�च� नब�ुने �यि�तले िज�ला अदालतमा पनुरावेदन �दन स�नेछ ।

३) स�ंथाको सद�य वा कम�चार� लगायत कुनै �यि�तले स�ंथाको कुनै स�प�� वा �लखत वा ��त�ठा �व��व
कुनै अपराध वा �वराम गरेमा स�ंथा, स�ंथाको कुनै सद�य वा �मखु लाई नगरपा�लकाले �च�लत काननू
बमोिजम म�ुदाको कारवाई चलाउन स�नेछ ।

८. अ�घ दता� नभई �थापना भएका स�ंथाले दता� गन� ।
१) यो ऐन �ार�भ हुनभु�दा अ�घ त�काल �च�लत काननू बमोिजम दता� नभई �थापना भईरहेका स�ंथाले

प�न यो ऐन �ार�भ भएको �म�तले तीन म�हना�भ� यो ऐन बमोिजम नगरपा�लकामा अ�भलेख दता�
गराउन ुपन�छ ।

९. स�ंथाको उ�दे�यह�मा हेरफेर ।
१) स�ंथाको उ�दे�यह�मा हेरफेर गन� आव�यक देखेमा वा सो स�ंथालाई कुनै अक� स�ंथामा गा�न उ�चत

देखेमा स�व�धीत स�ंथाह�को �ब�ध स�म�तले त�स�ब�धी ��ताव तयार गर� सो ��ताव उपर छलफल
गन� स�ंथाको �वधान बमोिजम �वशषे साधारण सभा बोलाउनु पन�छ ।

२) �वशषे साधारण सभामा उपि�थत भएका ज�मा सद�य स�ंयाको दईु �तहाइ सद�यह�ले ��तावमा
समथ�न जनाएमा सो ��ताव �वशषे साधारण सभाबाट पा�रत भएको मा�ननेछ । तर, सो ��ताव लागु गन�
�मखु �शाशक�य अ�धकृतको पवू� �वीकृ�त �लन ुपन�छ ।

१०. �हसावको �ववरण पठाउनु पन� �ब�ध स�म�तले आ�नो स�ंथाको �हसाबको �ववरण लेखा पर��कको ��तवेदन
स�हत ��येक वष� �थानीय अ�धकार� कहाँ पठाउन ुपन�छ ।

११. �हसाव जाँच गन�ः
१) नगरपा�लकाले आब�यक देखेमा स�ंथाको �हसाव आफूले �नय�ुत गरेको कुनै अ�धकृत�वारा जाँच गराउन

स�नेछ ।
2) उपदफा (१) बमोिजम �हसाव जाँच गराए वापत �मखु �शाशक�य अ�धकृतले �हसाव जाँचबाट दे�खन

आएको स�ंथाको मौ�दात रकमको सयकडा तीन ��तशतमा नबढाइ आफूले �नधा��रत गरेको द�तरू असलू
गर� �लन स�नेछ ।

3) �हसाव जाँच गन� अ�धकृतले मागेको �ववरण तथा कागजप�ह� वा सोधेको ��नको जवाफ �दनु स�ंथाको
पदा�धकार�, सद�य र कम�चार�को कत��य हुनेछ ।



4) �हसाव जाँच गन� अ�धकृतले �मखु �शाशक�य अ�धकृतले तो�क�दएको �याद �भ� �हसाव जाँचेको
��तवेदन �मखु �शाशक�य अ�धकृत सम� पेश गनु� पन�छ र सो ��तवेदनको आधारमा स�ंथाको कुनै
स�प�� सो स�ंथाको कुनै पदा�धकार�, सद�य वा कम�चार�ले �हना�मना गरेको, नो�सान गरेको वा
द�ुपयोग गरेको छ भ�ने �मखु �शाशक�य अ�धकृतलाई लागेमा �नजले �य�तो पदाधकार�, सद�य वा
कम�चार�बाट सो हानी नो�सानी असलू गन� �च�लत काननू बमोिजम कारवाई चलाउन स�नेछ । तर,
�च�लत काननूले सजाय समेत हुने अपराध भएकोमा �च�लत काननू बमोिजम म�ुदा चलाउन लगाउनेछ
।

१२. �नद�शन �दने ।
नगरपा�लकाले स�ंथालाई आव�यक �नद�शन �दन स�नेछ र �य�तो �नद�शनको पालना गनु� स�बि�धत
स�ंथाको कत��य हुनेछ ।

१३. द�ड सजायः
1) दफा ३ बमोिजम दता� नगराई स�ंथा �थापना गरेमा वा दफा ७ बमोिजम दता� नगर� स�ंथा सचंालन गरेमा

�य�ता स�ंथाका �ब�ध स�म�तका सद�यह�लाई नगर �मखुले जनह� दईु हजार �पयैांस�म ज�रवाना
गन� स�नेछ ।

2) दफा ९ बमोिजम �हसावको �ववरण नपठाएमा �ब�ध स�म�तका सद�यह�लाई नगर �मखुले जनह�
पाँचसय �पयैांस�म ज�रवाना गन� स�नेछ । तर, कुनै सद�यले दफा ९ उ�लघंन हुन न�दन सकभर �य�न
गरेको �थयो भ�ने स�तोष हुने �माण पेश गन� सकेमा �नजलाई सजाय ग�रने छैन ।

3) दफा १० को उपदफा (३) बमोिजम �हसाव जाँच गन� स�बि�धत अ�धकृतले मागेको �ववरण तथा
कागजप�ह� वा सोधेको ��नको जवाफ न�दने स�बि�धत पदा�धकार�, सद�य वा कम�चार�लाई नगर
�मखुलेले पाँचसय �पयैांस�म ज�रवाना गन� स�नेछ ।

4) दफा ८ बमोिजम �मखु �शाशक�य अ�धकृतको �वीकृ�त न�लई स�ंथाको उ�दे�यमा हेरफेर गरेमा वा अक�
स�ंथा�सत गाभेमा वा स�ंथाले आ�नो उ�दे�यको ��तकूल हुने गर� काम कारवाह� गरेमा वा
नगरपा�लकाले �दएको �नद�शन पालना नगरेमा �मखु �शाशक�य अ�धकृतले �य�तो स�ंथाको दता�
�नल�बन गन� वा खारेज गन� स�नेछ ।

१४. पनुरावेदन ।
दफा १२ बमोिजम �मखु �शाशक�य अ�धकृतले गरेको अि�तम �नण�य उपर पतैीस �दन�भ� िज�ला अदालतमा
पनुरावेदन ला�नेछ ।

१5. स�ंथाको �बघटन वा �यसको प�रणाम ।
1) स�ंथाको �वधान बमोिजम काय� स�चालन गन� नसक� वा अ�य कुनै कारणवश स�ंथा �वघटन भएमा

�य�तो स�ंथाको स�पणू� जायजेथा नगरपा�लकामा सन�छ ।
2) उपदफा (१) बमोिजम �बघटन भएको स�ंथाको दा�य�वको हकमा सो स�ंथाका जायजेथाले खामेस�म

�य�तो दा�य�व नगरपा�लकाले �यहोन�छ ।
१६. �नयम बनाउने अ�धकार ।

यस ऐनको उ�दे�य काया��वयन गन� नगरपा�लकाले �नयम बनाउन स�नेछ ।
१७. अ�य नेपाल ऐन बमोिजम दता� वा �थापना गनु�पन� ।

कुनै स�ंथाको दता� वा �थापना गन� स�ब�धमा अक� नेपाल ऐनमा छु�टै �यब�था भएकोमा �य�तो स�ंथा सोह�
ऐन बमोिजम दता� वा �थापना गनु� पन�छ ।

१८. खारेजी वा बचाउ ।
1) स�ंथा दता� ऐन,२०३४ अ�तग�त दता� भएको स�ंथा यस ऐन अ�तग�त दता� भए सरह मा�ननेछ । सो को

अ�भले�खकरण अ�नवाय� न.पा.मा गराउन ुपन� छ ।

आ�ाले
�धरे�� कुमार यादव

�मखु �शासक�य अ�धकृत


