स्थानीय राजपत्र
मेलम्ची नगरपाललकाद्वारा प्रकालित
खण्ड (३) असार १५ गते, २०७७ साल संखया :२

भाग १-

मेलम्ची नगरपाललका लसन्धुपाल्चोक, बागमती
प्रदेश, नेपाल
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा बमोलजम मेलम्ची )१(
नगरपाललकाको नगर सभाले बनारको“मेलम्ची नगरपाललकाको संस्था दताा ऐन, २०७६”
सर्ासाधारणको जानकारीको लालग प्रकािन गरररको छ ।
सम्वत् २०७७ सालको ऐन नं .२

मेलम्ची नगरपाललकाको संस्था दताा ऐन, २०७६

खण्ड (३) असार १५ गते, २०७७ साल संखया :२
प्रस्तावना : नेपालको सलं र्धानको धारा १७ को उपधारा )२( )घ( ले प्रत्याभतू गरे को
नागररकको मौललक हकको प्रयोग र सम्मानमा प्रलतबद्ध हुद,ै स्थानीय सरकार सचं ालन
ऐन, २०७४ )संिोधन सलहत( को दफा ११ को उपदफा )४( को देहाय )ठ( )२( ले लनलदाष्ट
गरे को स्थानीय स्तरका सघं सस्ं था दताा तथा नर्ीकरण सम्बन्धी अलधकार क्षेत्र लभत्र रही
स्थानीयस्तरको सामालजक, धालमाक, सालहलत्यक, सांस्कृ लतक, बैज्ञालनक, िैलक्षक, बौलद्धक,
िारीररक, आलथाक, सामदु ालयक अध्ययन के न्र, खेलकुद, परोपकारी तथा रल्मनु ाई, टोल
लर्कास सस्ं था, क्लर् तथा उपभोक्ता सलमलतहरु समेतको स्थापना, दताा तथा नर्ीकरण गने
सम्बन्धमा व्यबस्था गना र्ान्छनीय रहेकोले मेलम्ची नगरपाललकाको नगर सभाले यो ऐन
बनाई लागु गरे को छ ।
१.सलं िप्त नाम र प्रारम्भ : )१( यो ऐनको नाम “मेलम्ची नगरपाललकाको संस्था दताा ऐन,
२०७६” रहेको छ ।
(२( यो ऐन नगर सभाले पाररत गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकालित भरको लमलत देलख लागु
हुनेछ ।
(३( यो ऐन मेलम्ची नगरपाललका क्षेत्र लभत्र मात्र लागू हुनछ
े ।
२.पररभाषा : लर्षय र्ा प्रसगं ले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,
(१( “संस्था” भन्नाले सामालजक, धालमाक, सालहलत्यक, सांस्कृ लतक, र्ैज्ञालनक, िैलक्षक,
बौलद्धक, िारीररक, व्यर्सालयक, खेलकुद लगायतका परोपकारी कायाहरुको लर्कास,
लर्स्तार रर्ं प्रर्र्धन गने उद्देश्यले स्थापना भरको गैरनाफामल
ू क सघं सस्ं था, क्लर्,
मण्डल, पररषद् अध्ययन के न्र लगायत सम्झनु पछा र सो िव्दले लर्काि लनमााणसंग
सम्बलन्धत उद्देश्यले स्थापना भरको टोल लर्कास सलमलत समेतलाई जनाउँछ ।
(२( “संस्था दताा अलधकारी” भन्नाले प्रमख
ु प्रिासलकय अलधकृ तलाई जनाउँछ ।
(३( “काया सलमलत” भन्नाले सस्थाको लर्धान अनसु ार गठन भरको संस्थाको काया सलमलत
सम्झनपु छा ।
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खण्ड (३) असार १५ गते, २०७७ साल संखया :२
(४( “कायाालय” भन्नाले मेलम्ची नगरपाललका, नगर कायापाललकाको कायाालय
सम्झनपु छा
(५( “पदालधकारी” भन्नाले संस्थाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलचर्, कोषाध्यक्ष र सदस्यलाई
समेत जनाउछ ।
(६( “तोलकरको र्ा तोलकर बमोलजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगात बनेको लनयममा
तोलकरको र्ा तोलकर बमोलजम सम्झनपु दाछ ।
३. दताा एवं नवीकरण नगरी सघं सस्ं था खोल्न र सच
ं ालन गना नहुने : यस ऐन
बमोलजम दताा नगरी कसैले पलन संस्था स्थापना गनाु हुदनै ।
४.सस्ं था दताा : )१( संस्था स्थापना गना चाहने कलम्तमा सात जना व्यलक्तहरुले संस्था
सम्बन्धी देहायको लबबरण खल
ु ाई संस्थाको लर्धानको दईु प्रलत र तोलकरको दस्तुर सलहत
संस्था दताा अलधकारी समक्ष लनबेदन लदनपु नेछ ।
(क( सस्ं थाको नाम
(ख( उद्देश्य, कायालर्र्रण तथा कायाक्षेत्र संस्थाको लर्धान
(ग( सलमलतका सदस्यको नाम, ठे गाना, पेिा, सम्पका नंम्बर र नागररकताको प्रलतलललप
(घ( आलथाक स्रोत
(ङ( संस्थाको कायाालय रहने ठे गाना र
(च( अन्य आर्श्यक लर्र्रण
(२( कुनै पलन सस्ं था दताा गदाा काया सलमलतको गठन देहायका आधारमा हुनु पनेछ :
(क( कलम्तमा रक लतहाई मलहला हुनु पने,
(ख( समार्ेिी लसद्धान्त अर्लम्र्न गना पने,
(ग( अध्यक्ष, सलचर् र कोषाध्यक्षमध्ये कम्तीमा रक पदमा मलहला हुन पने ।
(३( उपदफा )१( बमोलजम लनबेदन प्राप्त भरपलछ संस्था दताा अलधकारीले आबश्यक
जांचबझु गरी सस्ं था दताा गना उलचत ठानेमा सस्ं था दताा गरी स्र्ीकृ त भरको रकप्रलत
लर्धान प्रमालणत गरी दतााको प्रमाण पत्र लदनेछ ।
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खण्ड (३) असार १५ गते, २०७७ साल संखया :२
(४( सस्ं था दताा अलधकारीले कुनै सस्ं था दताा गना नलमल्ने देखमे ा सोको कारण सलहत
आर्श्यक कागजात पनु ः पेि गनेृ आदेि लदन सक्नेछ ।
(५( संस्था दताा अलधकारीले उपदफा )४( बमोलजमको कागजात पेि गदाा पलन त्यस्तो
सस्ं था दताा नगने लनणाय गरे मा त्यस्को सचु ना लनबेदकलाई लदनु पनेछ र लनबेदकले सचु ना
प्राप्त गरे को लमलतले ३५ लदनलभत्र त्यस्तो लनणाय उपर नगर प्रमख
ु समक्ष उजरु गना सक्नेछ ।
(४( उपदफा )५( बमोलजमको उजरु प्राप्त भरपलछ नगर प्रमख
ु ले आबश्यक जांचबझु गना
लगाई त्यस्तो सस्ं था दताा गना मानलसर् ठहरारमा सो सस्ं था दताा गना सस्ं था दताा
अलधकारीलाई आदेि लदन सक्नेछ र त्यस्तो आदेि भरपलछ संस्था दताा अलधकारीले
संस्था दताा गररलदनु पनेछ ।
(५( यस दफा बमोलजमको लनर्ेदन, प्रमाणपत्रको ढाँचा, अबलध, नर्ीकरण र नर्ीरकण
दस्तुर तोलकर बमोलजम हुनछ
े ।
५. सगं लित सस्ं था मालनने : )१( यस ऐन अन्तगात दताा भरको प्रत्येक संस्था अलर्लछन्न
उत्तरालधकारर्ाला स्र्िालसत र सगं लठत संस्था हुनछ
े । सो संस्थाको सबै कामको लनलमत्त
आफ्नो छुट्टै छाप हुनछ
े ।
(२( सस्ं थाले व्यलक्त सरह अचल अचल सम्पलत्त प्राप्त गना उपभोग गना र बेचलबखन गना
सक्नेछ ।
(३( संस्थाले व्यलक्त सरह आफ्नो नामबाट नाललस उजरु गना सक्नेछ र सो उपर पलन सोही
नामबाट नाललस उजरु लाग्नछ
े ।
(४( कुनै पलन संस्थाले बढीमा दईु र्टा लर्षयसँग मात्र सम्र्लन्धत रही काया गना सक्नेछ ।
(५( कुनै पलन संस्थाले आफ्नो कुल बजेटको मल
ु लहस्सा ललययत र्गाप्रलत के लन्रत गनाु
पनेछ ।
६. नवीकरण गनापु ने : यस ऐन बमोलजम दताा भरको संस्थाले प्रत्येक संस्थाले आलथाक
र्षा समाप्त भरको लमलतले चार मलहनालभत्र तोलकरको दस्तरु बझाई नर्ीकरण गनाु पनेछ ।
नर्ीकरण सम्र्न्धी अन्य व्यर्स्था तोलकर बमोलजम हुनेछ ।
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खण्ड (३) असार १५ गते, २०७७ साल संखया :२
७. सस्ं थाको उद्देश्यमा हेरफे र : )१( कुनै संस्थाले आफ्नो संस्थाको उद्देश्यमा हेरफे र गना
आर्श्यक देखमे ा त्यस्तो संस्थाको काया सलमलतले तत्सम्र्न्धी प्रस्तार् तयार गरी सो
प्रस्तार्उपर छलफल गना संस्थाको लर्धान बमोलजम लर्िेष साधारण सभा बोलाउन
सक्नेछ ।
(२( रउटै उद्देश्य भरका संस्था रक आपसमा गालभन चाहेमा संस्थाको काया
सलमलतले तत्सम्र्न्धी प्रस्तार् तयार गरी सो प्रस्तार् उपर छलफल गनै संस्थाको लर्धान
बमोलजम लर्िेष साधारण सभा बोलाउन सक्नेछ ।
(३( लर्िेष साधारण सभामा तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य संखयाको दईु
लतहाई सदस्यहले प्रस्तार्मा समथान जनारमा सो प्रस्तार् साधारण सभाबाट पाररत भरको
मालननेछ ।
तर सो प्रस्तार् लागू गना संस्था दताा अलधकारीको पर्ू ा स्र्ीकृ लत ललनु पनेछ ।
(४( लर्िेष साधारण सभा सम्र्न्धी अन्य व्यर्स्था तोलकर बमोलजम हुनेछ ।
८. सस्ं थाको सम्पलि : )१( कुनै पलन संस्थाले आफ्नो सम्पलत्त सम्र्न्धी लर्र्रण दरुु स्त
रुपमा राखी रकप्रलत सम्र्लन्धत संस्था दताा गने अलधकारी समक्ष पेि गनाु पनेछ ।
(२( सस्ं थाको सदस्य र्ा कमाचारी लगायत कुनै व्यलक्तले सस्ं थाको लर्धान
लर्पररत संस्थाको कुनै सम्पलत्त लहनामीना, दरुु पयोग गरे मा, कब्जा गरे मा र्ा रोक्का राखेमा
संस्था दताा अलधकारीले स्थानीय प्रहरी प्रिासनको सहयोग ललई त्यस्तो सम्पलत्त दरुु पयोग
गने, कब्जा गने, रोक्का गनेबाट लफताा ललई सस्ं थालाई लफताा बझु ाईलदन सक्नेछ ।
(३( उपदफा )१( बमोलजम संस्थाको सम्पलत्त लफताा गने गरी संस्था दताा
अलधकारीले गरे को कारबाहीमा लचत्त नबझ्ु ने व्यलक्तले नगर कायापाललका समक्ष उजरु ी लदन
सक्नेछ ।
(४( संस्थाको सदस्य र्ा कमाचारी लगायत कुने व्यलक्तले संस्थाको कुनै सम्पलत्त
र्ा ललखत र्ा प्रलतष्ठा लबरुद्ध कुनै अपराधजन्य काया गरे मा त्यस्तो सस्ं था, सस्ं थाको कुनै
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खण्ड (३) असार १५ गते, २०७७ साल संखया :२
सदस्य र्ा व्यलक्त लर्रुद्ध सस्ं था दताा अलधकारीले प्रचललत काननु बमोलजम मद्दु ाको
कारबाही चलाउने प्रकृ या अगालड बढाउन सक्नेछ ।
७. दताा नभई स्थापना भएका सस्ं थाले दताा गने : )१( यो ऐन प्रारम्भ हुनभु न्दा अलघ
प्रचललत काननु बमोलजम दताा नभई स्थापना भरका संस्थाहरुले पलन यो ऐन प्रारम्भ भरको
लमलतले तीन मलहनालभत्र यो ऐन बमोलजम संस्था दताा गनपाु नेछ ।
(२( यस अलघ सघं ीय ऐन बमोलजम दताा भरका यस नगरपाललका क्षेत्रलभत्रका
संघसंस्थाहरुले यो ऐन प्रारम्भ भरको लमलतले ६ मलहनालभत्रमा यस नगरपाललकामा आफ्नो
प्रमालणत लर्धान रक प्रलत सल
ं ग्न गरी तोलकरको दस्तरु लतरी अ्ार्लधक गराउनु पनेछ ।
(३( स्र्ीकृ लत नललई काया गना नपाईने : संघीय रर्ं प्रदेि काननु बमोलजम दताा
भरका संस्थाहरु र्ा रालरिय÷अन्तराालरिय गैर सरकारी संस्थाहरुले यस नगरपाललका
क्षेत्रलभत्र सेर्ा क्षेत्र लनधाारण गरी कुनै काया गना आरको अबस्थामा नगरपाललकाको पर्ू ा
स्र्ीकृ त ललनु पनेछ ।
(४( उपदफा )३( बमोलजमका संस्थाहरुले स्थानीय कुनै संस्थाको साझेदारीतामा
मात्र आफ्नो काया सच
ं ालन गना सक्नेछ ।
९. आलथाक कारोवारको लववरण पिाउनपु ने : )१( कुनै सस्ं थाको काया सलमलतले
आफ्नो सस्ं थाको आलथाक कारोर्ारको लर्र्रण लेखा परीक्षकको प्रलतर्ेदन सलहत प्रत्येक
र्षा नगरपाललकामा पठाउन पनेछ ।
१०. लेखा जांच गने : )१( सस्ं था दताा अलधकारीले आर्श्यक देखमे ा सस्ं थाको लहसाब
आफुले लनयक्त
ु गरे को कुनै अलधकारीबाट जांच गराउन सक्नेछ ।
(२( लेखा जांच गने अलधकारीले मागेको लर्र्रण तथा कागजपत्रहरु र्ा सोधेको प्रश्नको
जर्ाफ लदनु सस्ं थाको पदालधकारी, सदस्य र कमाचारीको कताव्य हुनेछ ।
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खण्ड (३) असार १५ गते, २०७७ साल संखया :२
(३( लेखा जाचं गने अलधकारीले सस्ं था दताा अलधकारीले तोलकलदरको म्यादलभत्र लहसार्
जांचको प्रलतबेदन संस्था दताा अलधकारी समक्ष पेि गनापु नेछ र सो प्रलतबेदनको आधारमा
संस्थाको कुनै सम्पलत्त र्ा कुनै पदालधकारी, सदस्य र्ा कमाचारीले लहनालमना गरे को,
नोक्सान गरे को र्ा दरुु पयोग गरे को छ भन्ने लागेमा संस्था दताा अलधकारीले त्यस्तो
पदालधकारी, सदस्य र्ा कमाचारीबाट सो हानी नोक्सानी असल
ु उपर गना प्रचललत
काननु बमोलजम कारबाही चलाउन सक्नेछ ।
(४( सस्ं थाको लर्लत्तीय लर्र्रण दोहोरो लेखा प्रणाली अनसु ारको ढाँचामा राखनु पनेछ ।
(५( प्रचललत सार्ाजलनक खररद ऐनको प्रलतकूल हुने गरी संस्थाले आलथाक कारोर्ार गने
छै न ।
(६( तीन र्षासम्म लगातार नर्ीकरण नगने र लनयलमत साधारण सभा नगने संसर्
् ्था उपर
संस्था दताा गने अलधकारीले कारर्ाही गना सक्नेछ र पाँच र्षासम्म नर्ीकरण नगने
सस्ं थाको सम्पलत्त सस्ं था दताा गने अलधकारीले जफत गना सक्नेछ ।
तर प्रचललत काननू ले सजाय समेत हुने अपराध भरकोमा प्रचललत काननू
बमोलजम मद्दु ा चलाउन सलकनेछ ।
११. लनदेशन लदने : नगरकायापाललकाले संस्थालाई आबश्यक लनदेिन लदन सक्नेछ र
त्यस्तो लनदेिनको पालना गनाु सम्बन्धीत संस्थाको कताव्य हुनछ
े ।
१२. नलवकरण गनापु ने : यस ऐन बमोलजम दताा स्थापना भरका सस्ं थाले तोलकर
बमोलजम प्रत्येक बषा नलकरण गराउनु पनेछ ।
१३. दण्ड सजाय : )१( दफा ४ र्ा दफा ६ बमोलजम दताा र्ा स्र्ीकृ लत नललई र्ा
नर्ीकरण नगरी संस्था सचं ालन गरे मा त्यस्तो संस्थाको काया सलमलतका सदस्यहरुलाई
संस्था दताा अलधकारीले जनही पचास हजार रुपैयांसम्म जरीर्ाना गरी त्यस्तो संस्थाको
चल अचल सम्पलत्त र कागजपत्र जफत गना सक्नेछ ।
(२( दफा ९ बमोलजम लेखाको लर्र्रण नपठारमा काया सलमलतका सदस्यहरुलाई सस्ं था
दताा अलधकारीले जनही पन्र हजार रुपैयासम्म जररर्ाना गना सक्नेछ ।
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खण्ड (३) असार १५ गते, २०७७ साल संखया :२
(३( दफा १० बमोलजम लेखा जाँच गने अलधकारीले मागेको लबबरण नलदने, कागजपत्र
नदेखाउने र्ा सोधेको प्रश्नको जबाफ नलदने संस्थाको पदालधकारी, सदस्य र्ा कमाचारीलाई
संस्था दताा अलधकारीले जनही पन्र हजारसम्म जररर्ाना गना सक्नेछ ।
१४. लनलम्वन र खारेजी : यस ऐन बमोलजम दताा भरका संस्थाले देहायका कुनै काया
गरे मा संस्था दताा गने अलधकारीले लनलम्र्न गना सक्नेछ :
(क( संस्था दताा अलधकारीले माग गरे को लर्र्रण उपलव्ध नगरारमा,
(ख( तोलकरको कायाक्षेत्रभन्दा बालहर गई काया गरे गरारकोमा ।
(२( यस ऐन बमोलजम दताा भरका संस्थाहरुले देहायका कुनै काया गरे गरारमा
संस्था दताा अलधकारीले त्यस्तो संस्था खारे ज गना सक्नेछ :
(क( अनमु लत नललई अको संस्थामा गाँभेमा,
(ख( संस्थाको उद्देश्य हेरफे र गरे को लर्षयक स संस्था दताा अलधकारीको पर्ू ा
स्र्ीकृ लत नललई कायाान्र्यन गरे मा,
(ग( नगरपाललकाले लदरको लनदेिन पालना नगरे मा,
(घ( संस्थाको सम्पलत्त लहनालमना गरे मा,
(ङ( लगातार तीन र्षासम्म सस्ं था नर्ीकरण नगरारमा ।
(३( उपदफा )१( बमोलजम लनलम्र्न गदाा र्ा उपदफा )२( बमोलजम खारे जी गनाु
भन्दा पलहला त्यस्तो संस्थालाई सफाइ पेि गने मनालसर् मौका लदनु पनेछ ।
(३( उपदफा )३( बमोलजम सस्ं थाले पेि गरे को सफाइ मालसर् देलखरमा सस्ं था
दताा अलधकारीले लनलम्र्नको प्रकृ यालाई स्थगन गना सक्नेछ ।
(४( उपदफा )१( र )२( बमोलजमको लनणाय लचत्त नबझु ेमा त्यस्तो संस्था र्ा
पदालधकारीले नगर प्रमख
ु समक्ष उजरु ी गना सक्नेछ ।
१४. पुनराबेदन : दफा १२ बमोलजम संस्था दताा अलधकारीले गरे को लनणायमा लचत्त
नबझु ेमा ३५ लदनलभत्र नगर प्रमख
ु समक्ष पनु राबेदन गना सलकनेछ ।
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खण्ड (३) असार १५ गते, २०७७ साल संखया :२
१५. सस्ं थाको लबघटन र वा खारेजी : )१( संस्थाको लर्धान बमोलजम काया संचालन
गना नसकी र्ा अन्य कुनै कारणर्स संस्था लर्घटन र्ा खारे जी भरमा त्यस्तो संस्थाको
सम्पणू ा जायजेथा नगरपाललकामा सनेछ ।
(२( उपदफा )१( बमोलजम लर्घटन भरको सस्ं थाको दालयत्र्को हकमा सो सस्ं थाको
जायजेथाले खामेसम्म त्यस्तो दालयत्र् नगरपाललकाले व्यहोनेछ ।
१६. लनयम बनाउने अलधकार : यस ऐनको उद्देश्य कायाान्र्यन गना नगर कायापाललकाले
आर्श्यक लनयम बनाउन सक्नेछ ।
१७. सघं ीय वा प्रदेश ऐन बमोलजम दताा गनापु ने : कुनै संस्थाको दताा र्ा स्थापना गने
सम्बन्धमा संघीय ऐन र्ा प्रदेि ऐनमा छुट्टै व्यबस्था भरकोमा यस ऐनमा अन्यत्र जनु सक
ुै
कुरा लेलखरको भरतापलन त्यस्तो संस्था सोही ऐन बमोलजम दताा र्ा स्थापना गनाु पनेछ ।
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