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ूदे श सरकार

आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय
ूदे श नं. ३, हेट डा

ूदे श नं. ३ को ूदे श सभाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको ऐन
सवर्साधारणको जानकारीको लािग ूकाशन गिरएको छ ।
सं वत् २०७५ सालको ऐन नं. 17

ूदे श सं ःथा दतार् सम्बन्धमा कानूनी व्यवःथा गनर्
बनेको ऐन

ूःतावनाः ूदे शःतरमा सामािजक, धािमर्क, सािहित्यक, सांःकृितक,
वै ािनक, शैिक्षक, बौि क, शारीिरक तथा परोपकारी, वन वातावरण,
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खानेपानी तथा सरसफाई लगायातका कायर् गनर्को लािग मुनाफा रिहत
सं ःथा दतार् गरी त्यःता सं ःथाको काम कारबाहीमा ूभावकािरता
ल्याउन अनुगमन तथा िनयमन गन सम्बन्धी कानूनी व्यवःथा गनर्
वाञ्छनीय भएकोले,
ूदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ।

पिरच्छे द-१
ूारिम्भक
१.

सं िक्ष

नाम र ूारम्भः (१) यस ऐनको नाम "ूदे श सं ःथा

दतार् ऐन, २०७५" रहेको छ ।
२.

(२) यो ऐन तु न्त ूारम्भ हुनेछ ।

पिरभाषा : िवषय वा ूस ले अक अथर् नलागेमा यस ऐनमा,(क) "एक

तह

ूशासकीय

मािथको

पदािधकारी"

अिधकृतको

भ ाले

हकमा

ूमुख

सम्बिन्धत

गाउँपािलकाको अध्यक्ष वा नगरपािलकाको ूमुख र

ूमुख िजल्ला अिधकारीको हकमा मन्ऽालय सम्झनु
पछर् ।
(ख)

“कायर्सिमित” भ ाले सं ःथाको िवधान बमोिजम गठन
भएको कायर् सिमित सम्झनु पछर्

(ग) "तोिकएको" वा "तोिकए बमोिजम" भ ाले यस ऐन
अन्तगर्त बनेको िनयममा तोिकएको वा तोिकए
बमोिजम सम्झनु पछर् ।

(घ) "ूदे श" भ ाले ूदे श नं. ३ सम्झनु पछर्।
(ङ) "मन्ऽालय" भ ाले ूदे शको आन्तिरक तथा कानून
मन्ऽालय सम्झनु पछर्।
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(च) “सिमित” भ ाले दफा १४ बमोिजमको अनुगमन
तथा मूल्या न सिमित सम्झनु पछर् ।
(छ) “सं ःथा”

भ ाले

सामािजक,

धािमर्क,

सािहित्यक,

सांःकृितक, वै ािनक, शैिक्षक, बौि क, शारीिरक, वन
वातावरण, खानेपानी र सरसफाइ लगायातका तथा
परोपकारी कायर्ह को िवकास, िवःतार एवं ूवधर्न
गन

उ ेँयले

ःथापना

भएको

राि य

तथा

अन्तरार्ि य गैरनाफामूलक सं घ सं ःथा, क्लब, मण्डल,
पिरष , अध्ययन केन्ि लगायत सम्झनु पछर् र सो
शब्दले मैऽी सं घ वा सं ःथाको

समेतलाई जनाउँछ ।

पमा कायर् गन सं घ

(ज) "सं ःथा दतार् अिधकारी" भ ाले एकमाऽ ःथानीय
तहमा कायर्क्षेऽ भएको सं ःथाको हकमा सम्बिन्धत
ःथानीय

तहको

ूमुख

ूशासकीय

अिधकृत

र

एकभन्दा बढी ःथानीय तहमा कायर्क्षेऽ भएको
सं ःथाको हकमा सम्बिन्धत िजल्लाको ूमुख िजल्ला
अिधकारीलाई सम्झनु पछर् ।

(झ) "ःथानीय

तह"

नगरपािलकालाई

भ ाले

सम्झनु

पछर्

गाउँपािलका
र

सो

र
शब्दले

उपमहानगरपािलका र महानगरपािलका समेतलाई
जनाउँछ ।

३.

सं गिठत सं ःथा मािनने: (१) यस ऐन बमोिजम दतार् भएको
ूत्येक

सं ःथा

अिविच्छ

उ रािधकारवाला,

ःवशािसत

सं गिठत सं ःथा हुनेछ र सो सं ःथाको कामको िनिम
एउटा छु ै छाप हुनेछ ।

3
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आफ्नो
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(२) सं ःथाले व्यिक्त सरह चल अचल सम्पि

ूा

गनर्, उपभोग गनर् र बेचिबखन गनर् सक्नेछ ।
तर नेपाल सरकार, ूदे श सरकार
सरकारबाट ूा

भएको अचल सम्पि

भएको अचल सम्पि

वा ःथानीय

वा अनुदानबाट खिरद

सम्बिन्धत तहको सरकारको अनुमित

निलई िबबी गनर्, नामसारी गनर्, भोगािधकार िदन, िधतो राख्न
वा कुनै िकिसमले ःवािमत्व पिरवतर्न गनर् हुँदैन ।

(३) सं ःथाले व्यिक्त सरह आफ्नो नामबाट नािलस

उजुर गनर् सक्नेछ र सो उपर पिन सोही नामबाट नािलस उजुर
लाग्नेछ ।

(४) कुनै पिन सं ःथाले बढीमा दुईवटा िवषयसँग माऽ

सम्बिन्धत रही कायर् गनर् सक्नेछ ।

(५) कुनै पिन सं ःथाले आफ्नो कुल वजेटको मूल

िहःसा लिक्षत वगर्ूित केन्िीत गनुर् पनछ ।

पिरच्छे द-२
सं ःथाको दतार् र नवीकरण
४.

सं ःथा दतार् गनुर् पन: (१) कसै ले यस ऐन बमोिजम सं ःथा
दतार् नगरी सं ःथा स ालन गनर् गराउन हुँदैन ।

ु न्दा पिहले स ालनमा रहेको
(२) यो ऐन लागू हुनभ

सःथाले यस ऐन बमोिजमको ूिबया पूरा गरी सं ःथा दतार्
गरे र माऽ स ालन गनुर् पनछ ।

(३) अन्य ूदे शमा दतार् भएका कुनै सं ःथाले यस

ूदे शमा शाखा खोल्न चाहे मा वा कायर् िवःतार गनर् चाहे मा
तोिकए बमोिजमको ूिबया पूरा गरी शाखा खोल्न सक्नेछ ।
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तर

उपदफा

(२)

र

(३)

मा

जुनसुकै

कुरा

लेिखएको भए तापिन ूाकृितक र गैर ूाकृितक िवपदका

घटनामा ूचिलत कानून बमोिजम दतार् भएका सं ःथाले यस
ूदे शिभऽ सहयोग गनर् चाहेमा सम्बिन्धत सं ःथा दतार् गन
अिधकारीको पूव र् ःवीकृित िलएर काम गनर् सक्नेछन् ।

५.

सं ःथा दतार्: (१) कुनै पिन सं ःथा दतार् गदार् कायर् सिमितको
गठन दे हायका आधारमा हुन ु पनछ:(क)

कम्तीमा एक ितहाई मिहला हुनपु न,

(ख)

समावेशी िस ान्त अवलम्वन गनुप
र् न,

(ग)

अध्यक्ष, सिचव र कोषाध्यक्षमध्ये कम्तीमा
एक पदमा मिहला हुन ु पन ।

(२) कम्तीमा सातजना व्यिक्तले दे हायको िववरण
खुलाई सं ःथाको िवधानको तीन ूित र तोिकएको दःतुर
सिहत सं ःथा दतार् अिधकारीसमक्ष िनवेदन िदनु पनछ :(क)

सं ःथाको नाम,

(ख)

उ ेँय, कायर्िववरण तथा कायर्क्षेऽ,

(ग)

सिमितका सदःयको नाम, ठे गाना, सम्पकर्
नम्बर, पेशा र नागिरकताको ूितिलिप,

(घ)

आिथर्क ौोत,

(ङ)

सं ःथाको कायार्लय रहने ठे गाना,

(च)

अन्य आवँयक िववरण ।

(३) उपदफा (२) बमोिजमको िनवेदन ूा

भएपिछ

सं ःथा दतार् अिधकारीले आवँयक छानिवन गरी सं ःथा दतार्
गनर् उिचत
िदनेछ ।

ठानेमा

सं ःथा

5

दतार्

गरी

दतार्को

ूमाणपऽ
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(४) सं ःथा दतार् अिधकारीले कुनै सं ःथा दतार् गनर्
निमल्ने दे खेमा सो को कारण सिहत आवँयक कागजात पुन:

पेश गन आदे श िदन सक्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोिजमको कागजात पेश गदार्
पिन सं ःथा दतार् अिधकारीले त्यःतो सं ःथा दतार् नगन िनणर्य
गरे मा त्यसको सूचना िनवेदकलाई िदनु पनछ र उक्त
िनणर्यमा िच
पतीस

नबुझेमा िनवेदकले सूचना ूा

िदनिभऽ

त्यःतो

िनणर्य

उपर

गरे को िमितले

एक

तह

मािथको

(६) उपदफा (५) बमोिजमको उजुर ूा

भएपिछ

पदािधकारीसमक्ष उजुर गनर् सक्नेछ ।
एक तह मािथको पदािधकारीले आवँयक छानिवन गरी
त्यःतो सं ःथा दतार् गनर् मनािसव ठहराएमा सो सं ःथा दतार् गन
सं ःथा दतार् अिधकारीलाई आदे श िदन सक्नेछ र त्यःतो
आदे श भएपिछ सं ःथा दतार् अिधकारीले सं ःथा दतार् गिरिदनु
पनछ ।
(७) यस दफा बमोिजमको िनवेदन र ूमाणपऽको
६.

ढाँचा तोिकए बमोिजम हुनेछ ।

नवीकरण गनुप
र् न : यस ऐन बमोिजम दतार् भएको सं ःथाले
ूत्येक आिथर्क वषर् समा

भएको िमितले चार मिहनािभऽ

तोिकएको दःतुर बुझाई नवीकरण गनुर् पनछ ।नवीकरण
७.

सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हुनेछ ।

सं ःथाको उ ँ
े यमा हेरफेर: (१) कुनै सं ःथाले आफ्नो सं ःथाको

उ ेँयमा हेरफेर गनर् आवँयक दे खेमा त्यःतो सं ःथाको कायर्
सिमितले

तत्सम्बन्धी

ूःताव

6

तयार

गरी

सो

ूःतावउपर
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छलफल गनर् सं ःथाको िवधान बमोिजम िवशेष साधारण सभा
बोलाउन सक्नेछ ।
(२) एउटै
गािभन चाहेमा

उ ेँय भएका सं ःथा एक आपसमा

सं ःथाको कायर् सिमितले तत्सम्बन्धी ूःताव

तयार गरी सो ूःताव उपर छलफल गनर् सं ःथाको िवधान
बमोिजम िवशेष साधारण सभा बोलाउन

सक्नेछ ।

(३) िवशेष साधारण सभामा तत्काल कायम रहेका

कुल सदःय सं ख्याको दुई ितहाई सदःयले ूःतावमा समथर्न
जनाएमा सो ूःताव साधारण सभाबाट पािरत भएको मािननेछ।
तर सो ूःताव लागू गनर् सं ःथा दतार् अिधकारीको पूव र्

ःवीकृित िलनु पनछ ।

(४) िवशेष साधारण सभा सम्बन्धी अन्य व्यवःथा
तोिकए बमोिजम हुनेछ ।

पिरच्छे द–३
सं ःथाको सम्पि

८.

र लेखा

सं ःथाको सम्पि : (१) कुनै पिन सं ःथाले आफ्नो सम्पि
सम्बन्धी िववरण दु ःत

पमा राखी एकूित सम्बिन्धत सं ःथा

दतार् अिधकारी समक्ष पेश गनुर् पनछ ।

(२) सं ःथाको सदःय वा कमर्चारी लगायत कुनै

व्यिक्तले सं ःथाको सम्पि

दु पयोग गरे मा, कब्जा गरे मा वा

रोक्का राखेमा सं ःथा दतार् अिधकारीले ूहरी ूशासनको सहयोग
िलई त्यःतो सम्पि

िफतार् िलई सम्बिन्धत सं ःथालाई िदनु

पनछ ।
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(३) कुनै सं ःथा, सं ःथाको सदःय वा कमर्चारी

लगायत कुनै व्यिक्तले सं ःथाको कुनै सम्पि

वा िलखत वा

ूित ा िव

त्यःतो सं ःथा,

सं ःथाको कुनै

कुनै अपराधजन्य कायर् गरे मा
सदःय वा व्यिक्त िव

सं ःथा दतार् गन

अिधकारीले ूचिलत कानून बमोिजम मु ाको काबाही चलाउने
९.

ूिबया अगािड बढाउन सक्नेछ ।

िववरण पठाउनु पन: कुनै सं ःथाको कायर् सिमितले आफ्नो
सं ःथाको आिथर्क कारोवारको िववरण लेखा परीक्षकको ूितवेदन
सिहत ूत्येक आिथर्क वषर् समा

भएको

िमितले तीन मिहना

िभऽ सं ःथा दतार् अिधकारी समक्ष पठाउनु पनछ ।
१०.

चल अचल सम्पि

िबबी िवतरण:

सं ःथाको चल अचल सम्पि

िबबी िवतरण गनुर् अगािड सं ःथा दतार् अिधकारी समक्ष कारण र

औिचत्य खुलाई पूव र् ःवीकृित िलनु पनछ ।
११.

लेखा जाँच

: (१) सं ःथा दतार् अिधकारीले आवँयक दे खेमा

सं ःथाको लेखा आफूले िनयुक्त गरे को कुनै अिधकारीबाट जाँच
गराउन सक्नेछ ।
(२) लेखा जाँच गन अिधकारीले मागेको िववरण
वा िनजले चाहेको जानकारी िदनु सं ःथाको

तथा कागजपऽह

पदािधकारी, सदःय र कमर्चारीको कतर्व्य हुनेछ ।
(३)

लेखा

जाँच

गन

अिधकारीले

सं ःथा

दतार्

अिधकारीले तोिकिदएको म्यादिभऽ लेखा जाँचको ूितवेदन सं ःथा
दतार् अिधकारीसमक्ष पेश गनुर् पनछ र सो ूितवेदनको आधारमा

सं ःथाको कुनै सम्पि

सो सं ःथाको कुनै पदािधकारी, सदःय वा

कमर्चारीले िहनािमना गरे को, नोक्सान गरे को वा दु पयोग गरे को
छ

भ े

सं ःथा

दतार्

अिधकारीलाई
8
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िनजले

त्यःतो
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पदािधकारी, सदःय वा कमर्चारीबाट सो हानी नोक्सानी असूल
उपर गनर् कानून बमोिजम कारबाही चलाउन सक्नेछ ।
(४) सं ःथाको िव ीय िववरण दोहोरो लेखा ूणाली
र ूदे श सरकारको लेखा ढाँचामा राख्नु पनछ ।
(५) ूदे श सरकारको सावर्जिनक खिरद ऐनको

ूितकूल हुने गरी सं ःथाले आिथर्क कारोवार गन छै न ।

(६) तीन वषर्सम्म लगातार नवीकरण नगन र

िनयिमत साधारण सभा नगन उपर सं ःथा दतार् गन सम्बिन्धत
दतार् अिधकारी माफर्त ूदे श सरकारले काबाही गनर् सक्नेछ र
पाँच वषर्सम्म नवीकरण नगन सं ःथाको सम्पि

सम्बिन्धत दतार्

अिधकारीले जफत गनर् सक्नेछ ।
तर ूचिलत कानूनले सजाय समेत हुने अपराध

भएकोमा ूचिलत कानून बमोिजम मु ा चलाउन सिकनेछ ।

पिरच्छे द–४
दण्ड सजाय
१२.

दण्ड सजाय: (१) दफा ४ बमोिजम दतार् नगराई सं ःथा ःथापना
गरे मा वा दफा ६ बमोिजम दतार् नगरी सं ःथा स ालन गरे मा
त्यःता सं ःथाका कायर् सिमितका सदःयह लाई सं ःथा दतार्
अिधकारीले जनही पचास हजार
सं ःथाको चल अचल सम्पि

पैयाँसम्म जिरवाना गरी त्यःतो

र कागजपऽ जफत गनर् सक्नेछ ।

(२) दफा ९ बमोिजम लेखाको िववरण नपठाएमा

कायर् सिमितका सदःयह लाई सं ःथा दतार् अिधकारीले जनही
पन्ी हजार

पैयाँसम्म जिरवाना गनर् सक्नेछ ।
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(३) दफा ११ को उपदफा (२) बमोिजम लेखा
जाँच

गन

कागजपऽह

सम्बिन्धत

अिधकारीले

मागेको

िववरण

तथा

वा िनजले चाहेको जानकारी निदने सम्बिन्धत

पदािधकारी, सदःय वा कमर्चारीलाई सं ःथा दतार् अिधकारीले पन्ी
हजार

पैयाँसम्म जिरवाना गनर् सक्नेछ ।

पिरच्छे द–५
िविवध
१३.

िनलम्बन र खारे जी: (१) यस ऐन बमोिजम दतार् भएका सं ःथाले

दे हायका कुनै कायर् गरे मा सं ःथा दतार् अिधकारीले िनलम्बन गनर्
सक्नेछ :(क) सं ःथा दतार् अिधकारीले माग गरे को िववरण
उपलब्ध नगराएमा,
(ख)

तोिकएको कायर्क्षेऽभन्दा बािहर गई कायर्
गरे

गराएकोमा ।

(२) यस ऐन बमोिजम दतार् भएका सं ःथाह ले

दे हायका कुनै कायर् गरे गराएमा सं ःथा दतार् अिधकारीले त्यःतो
सं ःथा खारे ज गनर् सक्नेछ ।
(क)

अनुमित निलई अक सं ःथामा गाभेमा,

(ख)

सं ःथाको उ ेँय हेरफेर गरे को िवषय सं ःथा
दतार् अिधकारीको पूव र् ःवीकृित

कायार्न्वयन गरे मा,
(ग)

ूदे श

सरकारले

िदएको

िनदशन

नगरे मा,
(घ)

सं ःथाको सम्पि
10
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िहनािमना गरे मा,

पालना
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(ङ)

लगातार तीन वषर्सम्म सं ःथा नवीकरण
नगराएमा ।

(३) उपदफा (१) बमोिजम िनलम्बन गदार् वा
उपदफा (२) बमोिजम खारे जी गनुभ
र् न्दा पिहले त्यःतो सं ःथालाई
सफाई पेश गन मनािसव मौका िदनु पनछ ।
(४) उपदफा (३) बमोिजम सं ःथाले पेश गरे को

सफाई मनािसव दे िखएमा सं ःथा दतार् अिधकारीले िनलम्बनको
ूकृयालाई ःथगन गनर् सक्नेछ ।

(५) उपदफा (१) र (२) को बमोिजमको िनणर्य
उपर िच

नबुझेमा एक तह मािथको पदािधकारी समक्ष उजुरी

गनर् सक्नेछ ।
१४.

अनुगमन तथा मूल्या न: (१) यस ऐन बमोिजम दतार् भएका
सं ःथाले तोिकएको कायर् गरे नगरे को सम्बन्धमा अनुगमन तथा
मूल्या न गरी आवँयक कारबाही गनर् दे हाय बमोिजमको सिमित
रहनेछ:(क) सिचव,

आन्तिरक

मािमला

तथा

कानून

मन्ऽालय
(ख)

सिचव,

- अध्यक्ष
मुख्यमन्ऽी

तथा

मिन्ऽपिरषदको

कायार्लय (कानून)
(ग)

सिचव,

आिथर्क

- सदःय
मािमला

तथा

योजना

मन्ऽालय

- सदःय

(घ)

सिचव, सामािजक िवकास मन्ऽालय

- सदःय

(ङ)

सम्बिन्धत िबषयको एक जना िवशेष

- सदःय

(च)

सम्बिन्धत

महाशाखा

ूमुख,

मािमला तथा कानून मन्ऽालय
11
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(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए

तापिन यस ऐन बमोिजम दतार् भएका सं ःथाको सम्बिन्धत

िनकायले िनयिमत िनरीक्षण, अनुगमन तथा मूल्या न गनर् बाधा
पन छै न ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम सिमितले आवँयक
दे खेमा छानिवन गरी सं ःथाले यस ऐन बमोिजम तोिकएको कायर्
नगरे को पाईएमा त्यःतो सं ःथाको दतार् खारे ज गनर् सम्बिन्धत
सं ःथा दतार् अिधकारीलाई लेिख पठाउनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोिजम खारे जी गनुभ
र् न्दा पिहले
त्यःतो सं ःथालाई सफाईको मौका िदनु पनछ।
१५.

पुरःकार

सम्बन्धी

सिमितको

व्यवःथा

िसफािरसमा

उत्कृ

:

अनुगमन
कायर् गन

तथा

मूल्याङकन

सं ःथालाई

ूदे श

सरकारले ूसं शापऽ तथा पुरःकार िदन सक्नेछ ।
१६.

वैदेिशक सहयोग : (१) यस ऐन बमोिजम ःथापना भएका
सं ःथाले वैदेिशक सहयोग िलने सक्नेछ ।

तर वैदेिशक सहयोग िलने सम्बन्धी कायर्िविध ूदे श

सरकारको िसफािरसमा ूचिलत सं घीय कानून बमोिजम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम कुनैपिन सं ःथाले ूा

गरे को वैदेिशक सहयोग जुन उ ेँयका लािग ूा

गरे को हो

सोही उ ेँयका लागी माऽ खचर् गनुर् पनछ ।
१७.

ःवीकृित िलनुपन:

(१) यस ऐन बमोिजम िजल्ला ूशासन

कायार्लय र ःथानीय तहमा दतार् भएका सं ःथाले आफ्नो कायर्क्षेऽ
िभऽ अनुसूचीमा उल्लेख भए अनुसारको रकमको काम गदार्

सम्बिन्धत ःथानीय तहको ःवीकृित िलनु पनछ र राि य तथा
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अन्तराि य गैर सरकारी सं ःथाले ूदे श सरकारको ःवीकृती िलनु
पनछ ।

(२) ःथानीय तहले िःवकृती निदएमा सो उपर

आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालयमा पुनरावेदन िदन
सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजमको ःवीकृित सम्बन्धी
व्यवःथा तोिकए बमोिजम हुनेछ ।
१८.

सं ःथाको िवघटन वा खारे जी : सं ःथाको िवधान बमोिजम कायर्
स ालन गनर् नसकी वा यस ऐन बमोिजम वा अन्य कुनै

कारणवस सं ःथा िवघटन वा खारे जी भएमा त्यःतो सं ःथाको
सम्पूणर् जायजेथा ूदे श सरकारमा सनछ ।
१९.

िववरण पेश गन : यस ऐन बमोिजम िजल्ला ूशासन कायर्लय र
ःथानीय तहह मा दतार् भएका सं ःथाह को िवधान सिहतको
िववरण चौमािसक

२०.

पमा मन्ऽालयमा पठाउनु पनछ ।

िनदशन िदने : ूदे श सरकारले सं ःथालाई आवँयक िनदशन
िदन सक्नेछ र त्यःतो िनदशनको पालना गनुर् सम्बिन्धत

२१.

सं ःथाको कतर्व्य हुनेछ ।

िनयम बनाउने अिधकार : यस ऐनको कायार्न्वयन गनर् ूदे श
सरकारले आवँयक िनयम बनाउन सक्नेछ।
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अनुसूची
(दफा १७ को उपदफा (१) सँग सम्बिन्धत)
ःवीकृित िलनुपन रकमको सीमा

ब.स.
१
२

रकम

ःवीकृित िलनुपन िनकाय

सीमा
पचास लाख सम्म

सम्बिन्धत ःथानीय तह

पचास लाख भन्दा

ूदे श सरकार

मािथ

ूमाणीकरण िमित : २०७५।०9।11

आ ाले,

राजकुमार ौे

ूदे श सरकारको सिचव
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