
1 
 

       इलाम नगरपाललका 
इलाम 

      नगरसभा बाट पाररत लमलतिः- २०७६\०३\११  
      प्रमाणिकरि लमलतिः २०७६\०३\१९ 

 

इलाम नगरपाललका संस्था दताा ऐन, २०७६ 

प्रस्तावनािः-  

सामाणिक, धालमाक, साहिणयिक, सााँस्कृलतक, वैज्ञालनक, शैणिक, खेलकुद, आलथाक, व्िवसाहिक तथा परोपकारी संस्थािरुको 
स्थापना तथा दताा गने सम्बन्धमा व्िवस्था गना वाञ्छनीि भएकोले नेपालको संहवधानको धारा २२६ र स्थानीि 
सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ ले ददएको अलधकार प्रिोग गरी िो ऐन िारी गरीएको छ । 

१. संणिप्त नाम र प्रारम्भिः- (१) िस ऐनको नाम “इलाम नगरपाललका संस्था दताा ऐन, २०७६” रिेको छ । 

 (२) िो ऐन इलाम नगरपाललका को स्थानीि रािपत्रमा प्रकाणशत भएपलछ लाग ुिनेुछ । 

 (३) िो ऐन इलाम नगरपाललका िेत्रलभत्र लागू िनेुछ । 

२. पररभाषािः- हवषि वा प्रसंगले अको अथा नलागेमा िस ऐनमा , 

 (क) “नगरपाललका”  भन्नाले इलाम नगरपाललका सम्झनपुछा । 

 (ख) “कािापाललका”  भन्नाले इलाम नगर कािापाललका सम्झनपुछा । 

 (ग) “वडा सलमलत”  भन्नाले इलाम नगरपाललकाको वडा सलमलत सम्झनपुछा । 

 (घ)  “प्रमखु” भन्नाले इलाम नगरकािापाललकाको प्रमखुलाई सम्झनपुछा । 

 (ङ)  “उपप्रमखु”  भन्नाले इलाम नगरकािापाललकाको उपप्रमखुलाई सम्झनपुछा । 

 (च)  “वडा अध्िि”  भन्नाले इलाम नगरपाललकाको वडाको वडा अध्ििलाई सम्झनपुछा । 

          (छ) “प्रमखु प्रशासहकि अलधकृत”  भन्नाले इलाम नगर कािापाललकाको कािाालिका प्रमखु प्रशासहकि 
            अलधकृतलाई सम्झनपुछा । 

(ि) “सदस्ि”  भन्नाले इलाम नगर कािापाललकाको सदस्ि सम्झनपुछा र सो शब्द्धले कािापाललकाको    

प्रमखु, उपप्रमखु तथा वडा अध्िि समेतलाई िनाउछ । 

 (झ)  “सभा”  भन्नाले इलाम नगरसभालाई सम्झनपुछा । 
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 (ञ)  “ऐन”  भन्नाले स्थानीि सरकार ऐन, २०७४ लाई सम्झनपुछा । 

 (ट) “मन्त्रालि”  भन्नाले स्थानीि तििरुले सङ्घीि सरकार वा प्रदेश सरकार समि सम्पका   
  गना तोहकएको मन्त्रालि सम्झनपुछा । 

(ठ) “संस्था”  भन्नाले सामाणिक, धालमाक, साहिणयिक, सााँस्कृलतक, वैज्ञालनक, शैणिक, बौहधक, सैधाणन्तक,  
 खेलकुद,  शारीररक,  आलथाक,  व्िावसाहिक तथा परोपकारी कािािरुको हवकास एवं हवस्तार गने 
 उदेश्िले स्थापना भएको गैर नाफामलुक संघ संस्था, क्लब, मण्डल, पररषद, अध्ििन केन्र आदद 
 सम्झनपुछा । 

 (ड)  “स्थानीिअलधकारी”  भन्नाले नगरपाललकाको प्रमखु प्रशासहकि अलधकृतलाई सम्झनपुछा । 

 (ढ)  “प्रबन्ध सलमलत” भन्नाले संस्थाको हवधान अनसुार गठन भएको प्रबन्ध(तदथा सलमलत) सलमलत  
  सम्झनपुछा  

(ि)  “तोहकएको वा तोहकए बमोणिम” भन्नाले िस ऐन अन्तगात बनेको लनिम \ कािाहवलध मा 
 तोहकएको वा तोहकए बमोणिम सम्झनपुछा ।  

३. दताा नगरी संस्था खोल्न निनेुिः- (१) िस ऐन बमोणिम दताा नगरी कसैले पलन संस्था स्थापना तथा 
सञ्चालन गना िदैुन । 

४. संस्थाको दताािः-  (१) संस्था स्थापना गना चािने कुनै सात िना वा सो भन्दा बढी व्िणििरुले संस्था  
 सम्बन्धी देिािको हववरि खलुाई संस्थाको हवधानको एक प्रलत र तोहकएको दस्तरु सहित स्थानीि 
 अलधकारी समि लनवेदन ददन ुपनेछिः- 

   (क) संस्थाको नाम, 

   (ख) उधेश्ििरु, 

   (ग) प्रबन्ध सलमलतका सदस्ििरुको नाम, ठेगाना र पेशा, 

   (घ) आलथाक श्रोत, 

   (ङ) कािाालिको ठेगाना, 

   (च) कािािेत्र । 

 (२) उपदफा (१) बमोणिमको लनवेदन प्राप्त भएपलछ स्थानीि अलधकारीले आवश्िक िााँचबझु गरी संस्था 
 दताा गना उणचत ठानेमा संस्था दताा गरी प्रमाि–पत्र ददनेछ । 
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 (३) स्थानीि अलधकारीले कुनै संस्था दताा नगने लनिाि गरेमा यिसको सूचना लनवेदकलाई ददन ुपनेछ र 
 लनवेदकले सूचना प्राप्त गरेको लमलतले पन्र ददनलभत्र यिस्तो लनिाि उपर नगर प्रमखु समि उिरु गना 
 सक्नेछ । 

 (४) उपदफा (३) बमोणिमको उिरु प्राप्त भएपलछ नगर प्रमखुले आवश्िक िााँचबझु गरी यिस्तो संस्था 
 दताा गना मनालसव ठिराएमा सो संस्था दताा गने स्थानीि अलधकारीलाई आदेश ददन सक्नेछ र यिस्स्तो 
 आदेश भएपलछ स्थानीि अलधकारीले संस्था दताा गररददन ुपनेछ । 

(५) िस दफा अन्तगात ददइने प्रमािपत्रको ढााँचा, अवलध, नवीकरि र नवीकरि दस्तरु तोहकए बमोणिम 
िनेुछ । 

५.   संगदठत संस्था मालननेिः- (१) िस ऐन अन्तगात दताा भएको प्रयिेक संस्था अहवलछन्न उत्तरालधकारवाला    
 स्वशालसत र संगदठत संस्था िनेुछ । सो संस्थाको सवै कामको लनलमत्त आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप िनेुछ । 

 (२) संस्थाले व्िणि सरि चल अचल सम्पणत्त प्राप्त गना, उपिोग गना र वेचलबखन गना सक्नेछ । 

 (३) संस्थाले व्िणि सरि आफ्नो नामबाट नाललस उिरु गना सक्नेछ र सो उपर पलन सोहि नामबाट 
 नाललस उिरु लाग्नेछ । 

६  संस्थाको सम्पणत्तिः- (१) संस्थाको सदस्ि वा कमाचारी लगाित कुनै व्िणिले संसथाको हवधान हवरुध 
 संस्थाको कुनै सम्पणत्त दरुुपािोग गरेमा, कब्द्िा गरेमा वा रोक्का राखेमा स्थानीि अलधकारीले यिस्तो सम्पणत्त 
 दरुुपिोग गने, कब्द्िा गने वा रोक्का राख्नबेाट हफताा ललई संसथालाई बझुाई ददन सक्नेछ । 

 (२) उपदफा(१) बमोणिमको संस्थाको सम्पणत्त हफताा गने गरी स्थानीि अलधकारीले गरेको कारवािी णचत्त 
 नबझु्ने व्िणिले णिल्ला अदालतमा पनुरावेदन ददन सक्नेछ । 

 (३) संस्थाको सदस्ि वा कमाचारी लगाित कुनै व्िणिले संसथाको कुनै सम्पणत्त वा ललखत वा प्रलतष्ठा 
 हवरुध कुनै अपराध वा हवराम गरेमा संसथा, संस्थाको कुनै सदस्ि वा स्थानीि अलधकारीले प्रचललत कानून 
 बमोणिम मधुाको कारवािी चलाउन सक्नेछ । 

७.  अणघ दताा नभई स्थापना भएका संस्थाले दताा गने;- िो ऐन प्रारम्भ िनुभुन्दा अणघ तयकाल प्रचललत कानून  
 बमोणिम दताा नभई स्थापना भई रिेका संस्थाले पलन िो कानून प्रारम्भ भएको लमलतले तीन महिना लभत्र 
 िो ऐन बमोणिम दताा गराउन ुपनेछ । 

८.  संस्थाको उधशे्ििरुमा िेरफेर;-  (१) संस्थाको उधेश्ििरुमा िेरफेर गना आवश्िक देखेमा वा सो 
 संस्थालाई कुनै अको संस्थामा गाभ्न उणचत देखेमा सो संस्थाको प्रबन्ध सलमलतले तत ् सम्बन्धी प्रस्ताव 
 तिार गरी सो प्रस्ताव उपर छलफल गना संस्थाको हवधान बमोणिम साधारि सभा बोलाउन ुपनेछ । 
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 (२) साधारि सभामा उपणस्थत भएका िम्मा सदस्ि संख्िाको दईु लतिाई सदस्ििरुले प्रस्तावमा समथान 
 िनाएमा सो प्रस्ताव साधारि सभाबाट पाररत भएको मालननेछ । सो प्रस्ताव लाग ु गना स्थानीि 
 अलधकारीको पूवा स्वीकृती ललन ुपनेछ ।  

 (३) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुरा उल्लेख गरीएको भएता पलन लतन आलथाक बषा सम्म पलन नवीकरि 
 नगने संघसंस्था नवीकरि नभई स्वतिः खारेि िनेुछ ।   

 (४) उपदफा (३) बमोणिम खारेिी भएको संस्था पनुिः नहवकरि गना खारेि भएको लमलतले तीस 
 ददनलभत्र उणचत कारि सहित लनवेदन ददएमा कािापाललकाको लनिाि बमोणिम िनेुछ । 

९.  हिसाब िााँच गने;- (१) प्रबन्ध सलमलतले आफ्नो संस्थाको हिसाब हववरि मान्िता प्राप्त परीिकको 
 प्रलतवेदन सहित प्रयिेक वषाको आणिन महिना लभत्र पेश गनुापनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोणिमको प्रलतवेदन पेश नगने संघ संस्थालाई तोके बमोणिमको िरीवाना गरेर मात्र 
 नवीकरि गररने छ । 

१०.  हिसाव िााँच गने;-  (१) स्थानीि अलधकारीले आवश्िक देखेमा संस्थाको हिसाब आफूले लनििु गरेको 
 कुनै अलधकृतधारा िााँच गराउन सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोणिम हिसाब िााँच गराए वापत स्थानीि अलधकारीले हिसाब िााँचबाट देणखन आएको 
 संस्थाको मौज्दात रकमको सिकडा तीन प्रलतशतमा नबढाई आफूले लनधााररत गरेको दस्तरु असलु गरी 
 ललन सक्नेछ । 

 (३) हिसाब िााँच गने अलधकृतले मागेको हववरि तथा कागिपत्रिरु वा सोधेको प्रश्नको िवाफ ददन ु
 संस्थाको पदालधकारी, सदस्ि र कमाचारीको कताव्ि िनेुछ । 

 (४) हिसाब िााँच गने अलधकारीले स्थानीि अलधकारीले तोहकददएको म्िाद लभत्र हिसाब िााँचको प्रलतवेदन 
 स्थानीि अलधकारी समि पेश गनुापनेछ र सो प्रलतवेदनको आधारमा संस्थाको कुनै सम्पणत्त सो संस्थाका 
 कुनै पदालधकारी, सदस्ि वा कमाचारीले हिनालमना गरेको, नोक्सान गरेको वा दरुुपिोग गरेको छ भने्न 
 स्थानीि अलधकारीलाई लागेमा लनिले यिस्तो पदालधकारी, सदस्ि वा कमाचारीबाट सो िानी नोक्सानी असलु 
 गना प्रचललत कानून बमोणिम कारवािी चलाउन सक्नेछ । 

तर प्रचललत कानूनले सिाि समेत िनेु अपराध भएकोमा प्रचललत कानून बमोणिम मधुा चलाउन 
 लागाउनेछ । 

११.  लनदेशन ददनेिः- नगर कािापाललकाको कािाालिले संस्थालाई आवश्िक लनदेशन ददन सक्नेछ र यिस्तो 
 लनदेशनको पालना गनुा सम्बणन्धत संस्थाको कताब्द्ि िनेुछ । 
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१२.  दण्ड सिाि ;- (१) दफा ३ बमोणिम दताा नगराई संस्था स्थापना गरेमा वा दफा ७ बमोणिम दताा नगरी 
 संस्था सञ्चालन गरेमा यिस्ता संस्थाका प्रबन्ध सलमलतका सदस्ििरुलाई स्थानीि अलधकारीले िनिी दईु 
 ििार देणख दश ििार रुपैिासम्म िरीवाना गना सक्नेछ । 

 (२) दफा ९ बमोणिम हिसाबको हववरि नपठाएमा प्रबन्ध सलमलतका सदस्ििरुलाई स्थानीि अलधकारीले 
 िनिी पााँच सि देणख पााँच ििारसम्म िरीवाना गना सक्नेछ । 

 तर कुनै सदस्िले दफा ९ उल्लघंन िनु नददन सकभर प्रित्न गरेको लथिो भने्न सन्तोष िनेु प्रमाि पेश 
 गना सकेमा लनिलाई सिाि गररने छैन । 

 (३) दफा १० को उपदफा (३) बमोणिम हिसाब िााँच गने सम्बणन्धत अलधकृतले मागेको हववरि तथा 
 कागिपत्रिरु वा सोधेको प्रश्नको िवाफ नददने सम्बणन्धत पदालधकारी, सदस्ि वा कमाचारललाई स्थानीि 
 अलधकारीले पााँच सि देणख पााँच ििारसम्म िरीवाना गना सक्नेछ । 

 (४) दफा ८ बमोणिम स्थानीि अलधकारीको स्वीकृती नललई संस्थाको उधेश्ि िेरफेर गरेमा वा अको 
 संस्थालसत गाभेमा वा संसथाले आफ्नो उधेश्ि प्रलतकुल िनेुगरी काम कारवािी गरेमा वा नगरपाललकाले 
 ददएको लनदेशन पालन नगरेमा स्थानीि अलधकारीले यिस्तो संसथाको दताा लनलम्वन गना वा खारेि गना 
 सक्नेछ । 

१३.  पनुरावदेनिः- दफा १२ बमोणिम स्थानीि अलधकारीले गरेको लनिाि उपर पैत्तीस ददनलभत्र कािापाललकामा 
 पनुरावेदन लाग्नेछ । 

१४.  संस्थाको हवघटन र यिसको पररिामिः- (१) संस्थाको हवधान बमोणिम  कािा सञ्चालन गना नसकी  वा 
 अन्ि कुनै कारिवश संस्था हवधटन भएमा यिस्तो संस्थाको दाहियव वािेकका िाििेथा नगरपाललकामा 
 सनेछ । 

१५.  लनिम बनाउने अलधकार;- िस ऐनको उदेश्ि कािाान्विन गना नगर कािापाललकाले लनिम, कािा हवलध 
 बनाउन सक्नेछ । 

१६.  अन्ि नेपाल ऐन बमोणिम दताा वा स्थापना गनुापने;-  कुनै संस्थाको दताा वा स्थापना गने सम्बन्धमा अको 
 नेपाल ऐनमा छुटै्ट व्िवस्था भएकोमा िस ऐनमा अन्ित्र िनुसकैु कुरा लेणखएको भएतापलन यिस्तो संस्था 
 सोिी ऐन बमोणिम दताा वा स्थापना गनुा पनेछ । 

१७.  खारेिी र बचाउ;- (१) संस्था रणिषे्ट्रशन ऐन, २०१६ लगाित नेपाल सरकारधारा संस्था दताा ऐन 
 २०३४ अनसुार दताागरी  िस नगरपाललकाको भौगोललक िेत्र कािािेत्र रहि सञ्चालनमा रिेका संस्था िस 
 ऐन अन्तगात दताा भए सरि मालननेछ । 

 (२) िस ऐनमा मालथ उल्लेख गररएका व्िवस्था संघीि कानून र प्रदेणशक कानून संग बाणझएको खण्डमा 
 बाणझएको िद सम्म स्वत लनष्कृि िनेुछ । 


