
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  

प्रस्तावना  ्  कनकाई नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र साभाजजक , धालभिक, साहहजयमक, साॊस्कृलतक, 

वैऻालनक, शैजऺक, फौहिक, ऩमािवयण, खेरकुद्, हवकास सम्फन्धी काभ गने सॊस्थाहरुको 
स्थाऩना तथा दताि गनि य कानून फभोजजभ दताि बएका सॊघ सॊस्थाहरुको गलतहवलध रगानी य 
बलूभकाराई प्रबावकायी, जवापदेही य ऩायदशी फनाउदैं नगयको प्राथलभकताका ऺेत्रभा काभ 
गने वातावयण फनाउन स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन , २०७४ को ऩरयच्छेद ३ को दपा 
११ को उऩदपा ४ (ठ) वभोजजभ कानूनी व्मवस्था गनि वाञ्छनीम बएकारे स्थानीम 
सयकाय सञ्चारन ऐन , २०७४ को दपा १०२ को उऩदपा (१) फभोजजभ कनकाई 
नगयऩालरकाको नगय सबारे मो ऐन फनाएको छ । 

 
 
 

 

कनकाई नगरपालिकाद्वारा प्रकालित 

कनकाई  राजपत्र 
खण्डः ३  सङ्ख्ाः ०२  प्रकािन लिलतः २०७८/०२/०७ 

          नगरसभावाट स्वीकृत लिलत २०७८/०२/०३ 
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                                                          ऩरयच्छेद–१ 

                                   प्रायजम्बक 

 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब :- १) मो ऐनको नाभ “कनकाई नगय सॊस्था दताि ऐन , २०७८” 

यहेको छ ।  

२) मो ऐन कनकाई नगयसबाफाट ऩारयत बई याजऩत्रभा प्रकाजशत बएको लभलत देजख 
रागहुनुेछ ।  

२. ऩरयबाषा य व्माख्मा:- हवषम वा प्रसॊगरे अको अथि नरागेभा मस ऐनभा–  

क) “नगयसबा” बन्नारे कनकाई नगयऩालरकाको नगय सबाराई सम्झन ुऩदिछ ।  

ख) “नगयऩालरका” बन्नारे कनकाई नगयऩालरका सम्झन ुऩदिछ ।  

ग) “प्रभखु” बन्नारे कनकाई नगयऩालरकाको नगय प्रभखुराई सम्झन ुऩदिछ ।  

घ) “उऩ–प्रभखु” बन्नारे कनकाई नगयऩालरकाको नगय उऩ प्रभखुराई सम्झन ुऩदिछ ।  

ङ) “स्थानीम अलधकायी ” बन्नारे कनकाई नगयऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत वा 
कामािरमरे तोकेको व्मजिराई सम्झन ुऩदिछ ।  

च) “सॊस्था” बन्नारे आलथिक , साभाजजक, धालभिक, साहहजयमक, साॊस्कृलतक, फैऻालनक, शैजऺक, 

फौहिक हवकास , ऩमािवयण तथा ऩयोऩकायी कामिहरुको हवकास , प्रवद्र्धन एवॊ हवस्ताय गने 
उद्देश्मरे स्थाऩना बएको सॊघ, सॊस्था, क्रफ, टोर हवकास सॉस्था, आभा सभूह, अध्ममन केन्र 
जस्ता सयकायी तथा गैह् सयकायी सस्था सम्झन ुऩदिछ ।  

छ) “दात ृलनकाम” बन्नारे साभाजजक हवकास कामिभा प्रचलरत कानून वभोजजभ सहमोग गने 
द्विऩऺीम तथा वहऩुऺीम हवकास साझेदायराई सम्झन ुऩदिछ ।  

ज) “अन्तयािहिम गैय सयकायी सॊस्था” बन्नारे अन्म यािभा दताि बई प्रचलरत कानून वभोजजभ 
अनभुलत लरई काभ गने सॊस्थाराई सम्झन ुऩदिछ ।  

झ) “कामि सलभलत ” बन्नारे सॊस्थाको हवधान अनसुाय गठन बएको प्रवन्ध सलभलत वा कामि 
सलभलतराई सम्झन ुऩदिछ ।  

ञ) “हवधान” बन्नारे सॊस्थाको हवधानराई सम्झन ुऩदिछ ।  

ट) “तोहकएको” वा “तोहकए फभोजजभ ” बन्नारे मस ऐन अन्तगित फनेको लनमभावरीभा 
तोहकएको वा तोहकए फभोजजभ सम्झन ुऩदिछ । 
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ऩरयच्छेद–२ 

सॊस्था दताि, सञ्चारन तथा गठन 

 

३. दताि नगयी सॊस्था खोल्न नहनुे :-१) मस ऐन फभोजजभ कनकाई नगयऩालरकाभा दताि 
नगयी कसैरे ऩलन सॊस्था स्थाऩना य सञ्चारन गनि ऩाउने छैन ।  

२) प्रचलरत नेऩार कानून फभोजजभ अन्मत्र सॊस्था स्थाऩना गयी मस नगयऩालरका ऺेत्र 
लबत्र शाखा हवस्ताय गदाि वा कामिऺ ेत्र फनाउदा मस नगयऩालरकाको ऩूवि स्वीकृलत लरन ु
ऩनेछ ।  

३) स्वीकृलत नलरने सॊस्थाहरुराई काभ गनि योक रगाई कानून वभोजजभ कायवाही गनि 
सहकनेछ ।  

 

 ४. सॊस्थाको दताि , सञ्चारन य सूचीकृत सम्वन्धी व्मवस्था :- १) मो ऐन फभोजजभ सॊस्था 
दताि गनि चाहने कुनै सात जना वा सो बन्दा फढी नेऩारी नागरयकरे देहामको हववयण 
खरुाई स्थाऩना गनि चाहेको सॊस्थाको हवधानको २ (दईु) प्रलत य तोहकएको दस्तयु सहहत 
तोहकएको अलधकृत सभऺ लनवेदन द्वदन ुऩनेछ:- 

क) सॊस्थाको नाभ,  

ख) उद्देश्महरु,  

ग) सॊस्थाको कामिऺ ेत्र य हवषम,  

घ) प्रफन्ध सलभलतका सदस्महरुको नाभ, ठेगाना य लतन ऩसु्ते हववयण,  

ङ) स्रोत साधन सम्वन्धी हववयण,  

च) कामािरम यहने स्थान,  

छ) ऩदालधकायीको नेऩारी नागरयकताको प्रभाण ऩत्रको प्रलतलरहऩ,  

ज) सम्फजन्धत वडा कामािरमको लसपारयस ऩत्र ।  

२) उऩदपा (१) फभोजजभको लनवेदन प्राप्त बएऩलछ स्थानीम अलधकायीरे आवश्मक 
छानहवन गयी सॊस्था दताि गनि भनालसव देजखएभा सॊस्था दताि गयी दताि प्रभाणऩत्र द्वदनेछ ।  

३) उऩदपा (२) अन्तगित द्वदईने प्रभाणऩत्रको ढाॉचा , अवलध, दताि, सूचीकृत प्रकृमा , 

नवीकयण य दस्तयु   तोहकए फभोजजभ हनुेछ ।   
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 ५. सूचीकृत गनुि ऩने :- १) प्रचलरत कानून वभोजजभ अन्म लनकामभा दताि बै स्थाऩना य 
सॊचारनभा यहेका सॊस्थाहरु मस ऐन वभोजजभ दताि ÷सूचीकृत हनु साहवक दताि प्रभाणऩत्र 
सॊरग्न याखी लनवेदन द्वदनऩुनेछ ।  

२) सॊस्था दताि वा सूचीकृत गदाि सॊस्थाको उद्देश्म य काभको प्रकृलतका आधायभा तोहकए 
फभोजजभ वगीकयण गरयनेछ ।  

 ६. सॊगद्वठत सॊस्था भालनने :- १) मस ऐन अन्तगित दताि बएको प्रयमेक सॊस्था अहवजच्छन्न 
उत्तयालधकायवारा स्वशालसत सॊगद्वठत सॊस्था हनुेछ ।  

२)  सो सॊस्थाको सफै काभको लनलभत्त आफ्नो एउटा छुटै्ट छाऩ हनुेछ ।  

३)  सॊस्थारे व्मजि सयह चरअचर सम्ऩजत्त प्राप्त गनि , उऩबोग गनि य फेच हवखन गनि 
सक्नेछ ।  

४) सॊस्थारे व्मजि सयह आफ्नो नाभफाट नालरस उजूय गनि सक्नेछ य सो उऩय ऩलन सोही 
नाभफाट नालरस उजूय राग्नेछ । 

 
 

ऩरयच्छेद–३ 

सहकामि तथा सम्ऩजत्त 

 

 ७. सॊस्थासॉग सहकामि सम्वन्धी व्मवस्था :- (१) तोकेको वा स्वीकृत गयेको कुनै ऺेत्रभा 
काभ गनि प्रचलरत कानूनको अधीनभा यही सॊस्थाहरुसॉग सहकामि गनि सहकनेछ य सहकामि 
सम्वन्धी हवलध प्रहिमा य शति तोहकए वभोजजभ हनुेछ । 

  

 ८. सॊस्थाको सम्ऩजत्त:-१) सॊस्थारे व्मजि सयह चर अचर सम्ऩजत्त याख्न सक्नेछ ।  

२) सॊस्थाको सदस्म वा कभिचायी वा कसैरे सॊस्थाको हवधान हवऩरयत सॊस्थाको कुनै 
सम्ऩजत्त दरुुऩमोग गयेभा वा कब्जा गयेभा वा योक्का याखेभा सॊस्थारे यमस्तो सम्ऩजत्त 
दरुुऩमोग गने वा कब्जा वा योक्का याख्न ेसॊस्था वा व्मजिफाट हपताि लरन सक्नेछ ।   

३) उऩदपा (२) वभोजजभ सम्ऩजत्त हपताि गनि , गयाउन प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे वा 
तोहकएको अलधकृतरे आदेश द्वदन सक्नेछ ।  



भाग १       खण्डः३                        सङ्ख्ाः०२            लिलतः २०७८/०२/०७ 

कनकाई नगय सॊस्था दताि ऐन, २०७८                                          5 

 

४) उऩदपा (२) फभोजजभ सॊस्थाको सम्ऩजत्त हपताि गने गयी प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे 
वा तोहकएको अलधकृतरे गयेको कायवाहीभा जचत्त नफझु्ने व्मजि वा सॊस्थारे सम्फजन्धत 
लनकामभा उजयुी गनि सक्नेछ।  

५) सॊस्थाको सदस्म वा कभिचायी वा कसैरे सॊस्थाको कुनै सम्ऩजत्त वा लरखत वा प्रलतष्ठा 
हवरुि कुनै गैय कानूनी कामि गयेभा सॊस्था , सॊस्थाको कुनै सदस्म वा तोहकएको अलधकृतरे 
प्रचलरत कानून फभोजजभ भदु्दाको कायवाही चराउन सक्नेछ ।  

 

  ९. सॊस्था गालबने वा उद्देश्मभा हेयपेय गनि सहकने :- १) सॊस्थाको उद्देश्महरुभा हेयपेय 
गनि आवश्मक देजखएभा वा सॊस्थाभा कुनै अको सॊस्थाराई गाभ्न वा अको सॊस्थासॉग गालबन 
उजचत देखेभा कामिसलभलतरे तयसम्फन्धी प्रस्ताव तमाय गयी सो प्रस्ताव उऩय छरपर गनि 
सॊस्थाको हवधान फभोजजभ साधायण सबा फोराउन ुऩनेछ । 

       २) साधायण सबा सॊचारनका रालग आवश्मक उऩजस्थत सदस्म सॊख्माको वहभुत 
सदस्महरुरे प्रस्तावभा सभथिन जनाएभा सो प्रस्ताव साधायण सबाफाट ऩारयत गयी 
नगयऩालरकाभा ऩेश गनुि ऩनेछ ।  

३) नगयऩालरकारे गालबएको सॊस्थाराई जनु नाभ याखी गालबएको वा दईु नाभ भध्मे एक 
नाभ भात्र कामभ बएको छ सो कुया अध्मावलधक गयी याख्न ुऩनेछ । 

   

१०. हहसाफको हववयण ऩेश तथा नवीकयण गनुि ऩने :- कामि सलभलतरे आफ्नो सॊस्थाको 
काभको प्रगलत , हहसाफको हववयण य रेखाऩयीऺकको प्रलतवेदन प्रयमेक वषि नगयऩालरका 
सभऺ ऩेश गनुि ऩनेछ । य आ.व. सभाप्त बएको ६ भहहना लबत्र रेखाऩयीऺणको प्रलतवेदन 
सहहत सॊस्था नवीकयण गनुि ऩनेछ । नवीकयण सम्फन्धी व्मवस्था तोहकए फभोजजभ 
हनुेछ।  

 

११. हहसाफ जाॉच गने :- १) प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे आवश्मक देखेभा सॊस्थाको 
हहसाफ आपुरे वा आपुरे खटाएको वा लनमिु गयेको कुनै कभिचायीिाया जाॉच गनि , 

गयाउन सक्नेछ ।  

२) हहसाफ जाॉच गने अलधकृतरे भागेको हववयण तथा कागजऩत्रहरु वा सोधेको प्रश्नको 
सभमभा जवाप द्वदन ुप्रयमेक सॊस्थाका ऩदालधकायी, सदस्म य कभिचायीको कतिव्म हनुेछ ।  
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३) हहसाफ जाॉच गने अलधकृतरे प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे तोहकद्वदएको म्माद लबत्र 
हहसाफ जाॉचको प्रलतवेदन प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत सभऺ ऩेस गनुि ऩनेछ य सो 
प्रलतवेदनको आधायभा सॊस्थाको कुनै सम्ऩजत्त सो सॊस्थाको कुनै ऩदालधकायी , सदस्म वा 
कभिचायीरे हहनालभना गयेको , नोक्सान गयेको वा दरुुऩमोग गयेको देजखएभा प्रभखु 
प्रशासकीम अलधकृतरे यमस्तो ऩदालधकायी , सदस्म वा कभिचायीफाट सो हालन नोक्सानी 
बएको यकभ वा जजन्सी असरु गनि प्रचलरत कानून फभोजजभ कायवाही चराउन सक्नेछ । 
अन्म प्रचलरत कानूनी सजाम सभेत हनुे अऩयाध बएकोभा अन्म प्रचलरत कानून फभोजजभ 
लनज उऩय भदु्दा चराउन फाधा ऩने छैन । 

 
 

ऩरयच्छेद– ४ 

दण्ड, सजाम तथा हवहवध व्मवस्था 
 

 १२. दण्ड य सजाम :- १) ऐनको दपा ३ फभोजजभ दताि नगयाई सॊस्था स्थाऩना वा 
सञ्चारन गयेभा यमस्ता सॊस्थाका कामि सलभलतका जजम्भेवाय ऩदालधकायी तथा सदस्महरुराई 
प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे जनही ५ (ऩाॉच) सम देजख ५ (ऩाॉच) हजाय रुऩैमा सम्भ 
जयीवाना गनि सक्ने छ ।  

२) दपा (१०) फभोजजभको हववयण ऩेश नगयेभा प्रवन्ध सलभलतका सदस्महरुराई प्रभखु 
प्रशासकीम अलधकृतरे जनही एक हजाय रुऩैमा सम्भ जरयवाना गनि सक्नेछ तय कुनै 
सदस्मरे दपा (१०) उल्रॊघन हनु नद्वदन सकबय प्रमत्न गयेको देजखन आएभा प्रभखु 
प्रशासकीम अलधकृतरे लनजराई सजाम लभनाहा द्वदन सक्नेछ ।  

३)  दपा ११ को उऩदपा (२) फभोजजभ हहसाफजाॉच गनि सम्फजन्धत अलधकृतरे भागेको 
हववयण तथा कागजऩत्रहरु वा सोधेको प्रश्नको जवाप नद्वदने सम्फजन्धत ऩदालधकायी , सदस्म 
वा कभिचायीराई प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे दईु हजाय रुऩैमाॉ सम्भ जरयवाना गनि 
सक्नेछ।  

४) दपा (९) फभोजजभ नगयऩालरकाको स्वीकृलत नलरई सॊस्थाको उद्देश्मभा हेयपेय गयेभा 
वा अको सॊस्थासॉग गाभ्ने , गालबने गयेभा वा सॊस्थारे आफ्नो उद्देश्मको प्रलतकूर हनुे गयी 
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काभकायवाही गयेभा वा नगयऩालरकारे द्वदएको लनदेशन ऩारना नगयेभा प्रभखु प्रशासकीम 
अलधकृतरे यमस्तो सॊस्थाको दताि लनरम्वन वा खायेज गनि सक्नेछ । 

   

१३. ऩनुयावेदन :-१) प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे गयेको अजन्तभ लनणिम उऩय ३५ द्वदन 
लबत्र कामिऩालरका न्मामीक सलभलतभा ऩनुयावेदन गनि सक्नेछ ।  

२) न्मामीक सलभलतरे २ भहहना लबत्र ऩनुयावेदनका हवषमभा टुङ्गो रगाउन ुऩनेछ ।  

१४. सॊस्थाको हवघटन:- १) सॊस्थाको हवधान फभोजजभ कामि सञ्चारन गनि नसकी वा अन्म 
कुनै कायणवश सॊस्था हवघटन बएभा यमस्तो सॊस्थाको सम्ऩूणि जामजेथा चर अचर सम्ऩलत 
नगयऩालरकाको हनुेछ ।  

२) उऩदपा (१) फभोजजभ हवघटन बएको सॊस्थाको दाहमयवको हकभा सो सॊस्थाको 
जामजेथारे खाभेसम्भ यमस्तो दाहमयव नगयऩालरकारे व्महोने छ तय सॊस्थाको जामजेथारे 
नखाम्ने अन्म दाहमयव नगयऩालरकारेव्महोने छैन । सॊस्थाको दाहमयव सम्फन्धी व्मवस्था 
तोहकए फभोजजभ हनुेछ । 

१५. अन्तयािहिम गैयसयकायी सॊस्था सम्वन्धी व्मवस्था :– कुनै ऩलन अन्तयािहिम गैय सयकायी 
सॊस्थारे प्रचलरत कानून वभोजजभ कनकाई नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र कामि गदाि कनकाई 
नगयऩालरकाफाट ऩूवि स्वीकृलत लरनऩुनेछ य स्वीकृलत प्रदान गने प्रहिमा तोहकए फभोजजभ 
हनुेछ ।  

१६. अन्म नेऩार ऐन फभोजजभ दताि वा स्थाऩना गनुिऩने :– मस ऐन फभोजजभ दताि बएको 
सॊस्था प्रचलरत नेऩार कानून फभोजजभ अन्मत्र दताि य इजाजत लरई सञ्चारन गनुि ऩने यहेछ 
बने मस ऐन फभोजजभ दताि बएको सॊस्थारे सो ऐन फभोजजभ दताि गयी स्वीकृलत लरएय भात्र 
स्थाऩना वा सॊचारन गनुिऩनेछ ।  

१७. ऐन सॊशोधन :- मो ऐनको सॊसोधन आवश्मकतानसुाय कनकाई नगयसबारे गनि 
सक्नेछ।  

१८. लनमभ फनाउने अलधकाय :- मस ऐनको उद्देश्म कामािन्वमन गनि नगय कामिऩालरकारे 
लनमभ फनाउन सक्नेछ ।   

१९. लनदेशन द्वदने :– नगयऩालरकारे सॊस्थाराई आवश्मक लनदेशन द्वदन सक्नेछ य यमस्तो 
लनदेशन ऩारना गनि सम्फजन्धत सस्थाको कतिव्म हनुेछ ।  
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२०. खायेजी य फचाउ :-१) सॊस्था दताि , नवीकयण सम्फन्धी व्मवस्था अन्म प्रचलरत 
कानूनभा व्मवस्था बएकोभा फाहेक मसै ऐन फभोजजभ बए गयेको भालननेछ ।  

२) मस ऐनभा बएको कुनै व्मवस्था प्रचलरत सॊघीम य प्रदेश कानून सॉग फाजझने बएभा 
फाजझएको हदसम्भ अभान्म हनुेछ । 

 
 

आऻारे 

        भोहनप्रसाद न्मौऩाने 
प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 


