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संस्था दर्ाा ऐन, २०३४ 

 

  लालमोहर र प्रकाशन मममर् 

२०३४।५।२७ 

संशोधन गने ऐन 

            

१. न्याय प्रशासन सधुार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३                      २०४३।७।२४ 

२. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८                           २०४८।२।१६ 

३. केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०४८         २०४९।१।८ 

      प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममर् 

४. गणर्न्र सदुृढीकरण र्था केही नेपाल  
 कानून संशोधन गने ऐन, २०६६                           २०६६।१०।७ 

५.    केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२                      २०७२।११।१३ 

२०३४ सालको ऐन नं. १० 

    ............. 
संस्थाहरुको स्थापना र्था दर्ाा सम्बन्धमा व्यवस्था गना बनेको ऐन 

प्रस्र्ावनााः सामाजिक, धाममाक, साहहजययक, सांस्कृमर्क, वैज्ञामनक, शैजिक, बौहिक, शारीररक, आमथाक, 

व्यवसाहयक र्था परोपकारी संस्थाहरुको स्थापना र्था दर्ाा गने सम्बन्धमा व्यवस्था गना बाञ्छनीय 
भएकोले, 

 श्री ५ महारािामधराि वीरेन्र वीर हवक्रम शाहदेवबाट राहिय पञ् चायर्को सल्लाह र 
सम्ममर्ले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । 

१. संजिप्त नाम, हवस्र्ार र प्रारम्भ M (१) यस ऐनको नाम “संस्था दर्ाा ऐन, २०३४” रहेकोछ । 

(२) यो ऐनको हवस्र्ार नपेाल ............... भर हनुेछ । 

(३)  यो ऐन र्रुुन्र् प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा M हवषय वा प्रसंगले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,– 
(क) “संस्था” भन् नाले सामाजिक, धाममाक, साहहजययक, सांस्कृमर्क, वैज्ञामनक, शैजिक, 

बौहिक, सैिाजन्र्क, शारीररक, आमथाक, व्यावसाहयक र्था परोपकारी कायाहरुको 
हवकास एवं हवस्र्ार गने उदे्दश्यले स्थापना भएको संघ संस्था, क्लब, मण्डल, 

                                                 


   यो ऐन संवर् ्२०६५ साल िेठ १५ गरे् देजि लागू भएको । 

  गणर्न्र सदुृढीकरण र्था केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा जिहकएको । 
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पररषद्, अध्ययन केन्र आदद सम्िन ुपछा र सो शब्दले मैरी संघ समेर्लाई 
िनाउँछ । 

(ि) “स्थानीय अमधकारी” भन् नाले नेपाल सरकारले नेपाल रािपरमा सूचना 
प्रकाजशर् गरी र्ोहकददएको अमधकारी सम्िन ु पछा र ययसरी अमधकारी 
नर्ोहकएकोमा प्रमिु जिल्ला अमधकारी सम्िन ुपछा । 

(ग) “प्रवन्ध समममर्” भन् नाले संस्थाको हवधान अनसुार गठन भएको प्रवन्ध समममर् 
सम्िन ुपछा । 

(घ) “र्ोहकएको” वा “र्ोहकए बमोजिम” भन् नाले यस ऐन अन्र्गार् बनेको मनयममा 
र्ोहकएको वा र्ोहकए बमोजिम सम्िन ुपछा । 

३. दर्ाा नगरी संस्था िोल्न नहनु ेM यस ऐन बमोजिम दर्ाा नगरी कसैले पमन संस्था स्थापना गना 
हुँदैन । 

४. संस्थाको दर्ाा M (१) संस्था स्थापना गना चाहन ेकुनै सार् िना वा सो भन्दा बढी व्यजिहरुले 
संस्था सम्बन्धी देहायको हववरण िलुाई संस्थाको हवधानको एक प्रमर् र र्ोहकएको दस्र्रु 
सहहर् स्थानीय अमधकारी समि मनवेदन ददन ुपनेछ M- 

(क)   संस्थाको नाम, 

(ि) उदे्दश्यहरु, 

(ग) प्रबन्ध समममर्का सदस्यहरुको नाम, ठेगाना र पेशा, 
(घ) आमथाक श्रोर्, 

(ङ) कायाालयको ठेगाना । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको मनवेदन प्राप् र् भएपमछ स्थानीय अमधकारीले आवश्यक 
िाँचबिु गरी संस्था दर्ाा गना उजचर् ठानेमा संस्था दर्ाा गरी दर्ााको प्रमाणपर ददनेछ । 

(३) स्थानीय अमधकारीले कुनै संस्था दर्ाा नगने मनणाय गरेमा ययस्को सूचना 
मनवेदकलाई ददन ु पनेछ र मनवेदकले सूचना प्राप् र् गरेको मममर्ले पैंर्ीस ददनमभर ययस्र्ो 
मनणाय उपर नेपाल सरकारले र्ोकेको अमधकारी समि उिूर गना  सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजिमको उिूर प्राप् र् भएपमछ नेपाल सरकारले र्ोकेको 
अमधकारीले आवश्यक िाँचबिु गरी ययस्र्ो संस्था दर्ाा गना मनामसब ठहराएमा सो संस्था 
दर्ाा गने स्थानीय अमधकारीलाई आदेश ददन सक्नेछ र ययस्र्ो आदेश भएपमछ स्थानीय 
अमधकारीले संस्था दर्ाा गररददन ुपनेछ । 

                                                 

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०४८ द्वारा संशोमधर् । 
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(५) यस दफा अन्र्गार् ददइने प्रमाणपरको ढाँचा, अवमध, नवीकरण र नवीकरण 
दस्र्रु र्ोहकए बमोजिम हनुेछ । 

५. संगदठर् संस्था मामनन े M (१) यस ऐन अन्र्गार् दर्ाा भएको प्रययेक संस्था अहवजछछन् न 
उत्तरामधकारवाला स्वशामसर् र संगदठर् संस्था हनुेछ । सो संस्थाको सबै कामको मनममत्त 
आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हनुेछ । 

(२) संस्थाले व्यजि सरह चल अचल सम्पजत्त प्राप् र् गना, उपभोग गना र वेचमबिन 
गना सक्नेछ । 

(३) संस्थाले व्यजि सरह आफ्नो नामबाट नामलस उिरु गना सक्नेछ र सो उपर 
पमन सोही नामबाट नालीस उिरु लाग्नेछ । 

६. संस्थाको सम्पजत्त M (१) संस्थाको सदस्य वा कमाचारी लगायर् कुनै व्यजिले संस्थाको हवधान 
हवरुि संस्थाको कुनै सम्पजत्त दरुुपयोग गरेमा, कब्िा गरेमा वा रोक्का रािेमा स्थानीय 
अमधकारीले ययस्र्ो सम्पजत्त दरुुपयोग गने, कब्िा वा रोक्का राख् नेबाट मलई संस्थालाई हफर्ाा 
बिुाई ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको संस्थाको सम्पजत्त हफर्ाा गने गरी स्थानीय अमधकारीले 
गरेको कारबाहीमा जचत्त नबझु्ने व्यजिले जिल्ला अदालर्मा पनुरावेदन ददन सक्नेछ । 

(३) संस्थाको सदस्य वा कमाचारी लगायर् कुनै व्यजिले संस्थाको कुनै सम्पजत्त वा 
मलिर् वा प्रमर्ष् ठा हवरुि कुनै अपराध वा हवराम गरेमा संस्था, संस्थाको कुनै सदस्य वा 
स्थानीय अमधकारीले प्रचमलर् कानून बमोजिम मदु्दाको कारबाही चलाउन सक्नेछ । 

७. अजघ दर्ाा नभई स्थापना भएका संस्थाले दर्ाा गने M यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्दा अजघ र्यकाल 
प्रचमलर् कानून बमोजिम दर्ाा नभई स्थापना भई रहेका संस्थाले पमन यो ऐन प्रारम्भ भएको 
मममर्ले र्ीन महहनामभर यो ऐन बमोजिम दर्ाा गराउन ुपनेछ । 

८. संस्थाको उद्दशे्यहरुमा हेरफेर M (१) संस्थाको उदे्दश्यहरुमा हेरफेर गना आवश्यक देिेमा वा 
सो संस्थालाई कुनै अको संस्थामा गाभ्न उजचर् देिेमा सो संस्थाको प्रवन्ध समममर्ले 
र्यसम्बन्धी प्रस्र्ाव र्यार गरी सो प्रस्र्ाव उपर छलफल गना संस्थाको हवधान बमोजिम 
असाधारण सभा बोलाउन ुपनेछ ।  

(२) असाधारण सभामा उपजस्थर् भएका िम्मा सदस्य सङ्ख्याको दईु मर्हाई 
सदस्यहरुले प्रस्र्ावमा समथान िनाएमा सो प्रस्र्ाव असाधारण सभाबाट पाररर् भएको 
मामननेछ । 

                                                 


    केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधर् । 
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र्र, सो प्रस्र्ाव लागू गना स्थानीय अमधकारीको पूवा स्वीकृमर् मलन ुपनेछ । 

९. हहसाबको हववरण पठाउन ु पने M प्रबन्ध समममर्ले आफ्नो संस्थाको हहसाबको हववरण लेिा 
परीिकको प्रमर्वेदन सहहर् प्रययेक वषा स्थानीय अमधकारीकहाँ पठाउन ुपनेछ । 

१०. हहसाब िाचँ गने M (१) स्थानीय अमधकारीले आवश्यक देिेमा संस्थाको हहसाब आफूले 
मनयिु गरेको कुनै अमधकृर्द्वारा िाँच गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम हहसाब िाँच गराए वापर् स्थानीय अमधकारीले हहसाब 
िाँचबाट देजिन आएको संस्थाको मौज्दार् रकमको सयकडा र्ीन प्रमर्शर्मा नबढाइ आफूले 
मनधााररर् गरेको दस्रू्र असूल गरी मलन सक्नेछ । 

(३) हहसाव िाँच गने अमधकृर्ले मागेको हववरण र्था कागिपरहरु वा सोधेको 
प्रश् नको िवाफ ददन ुसंस्थाको पदामधकारी, सदस्य र कमाचारीको कर्ाव्य  हनुछे । 

(४) हहसाब िाँच गने अमधकृर्ले स्थानीय अमधकारीले र्ोहकददएको म्याद मभर हहसाब 
िाँचको प्रमर्वेदन स्थानीय अमधकारी समि पेश गनुा पनेछ र सो प्रमर्वेदनको आधारमा 
संस्थाको कुनै सम्पजत्त सो संस्थाको कुनै पदामधकारी, सदस्य वा कमाचारीले हहनाममना गरेको, 
नोक्सान गरेको वा दरुुपयोग गरेको छ भन् ने स्थानीय अमधकारीलाई लागेमा मनिले ययस्र्ो 
पदामधकारी, सदस्य वा कमाचारीबाट सो हानी नोक्सानी असलु गना प्रचमलर् कानून बमोजिम 
कारबाही चलाउन सक्नेछ । 

र्र प्रचमलर् कानूनले सिाय समेर् हनुे अपराध भएकोमा प्रचमलर् कानून बमोजिम 
मदु्दा चलाउन लगाउनेछ । 

११. मनदेशन ददन े M नेपाल सरकारले संस्थालाई आवश्यक मनदेशन ददन सक्नेछ र ययस्र्ो 
मनदेशनको पालना गनुा सम्बजन्धर् संस्थाको कर्ाव्य हनुेछ । 

१२. दण्ड सिाय M (१) दफा ३ बमोजिम दर्ाा नगराई संस्था स्थापना गरेमा वा दफा ७ बमोजिम 
दर्ाा नगरी संस्था संचालन गरेमा ययस्र्ा संस्थाका प्रवन्ध समममर्का सदस्यहरुलाई स्थानीय 
अमधकारीले िनही दईु हिार रुपैयाँसम्म िरीवाना गना सक्नेछ । 

(२) दफा ९ बमोजिम हहसाबको हववरण नपठाएमा प्रवन्ध समममर्का सदस्यहरुलाई 
स्थानीय अमधकारीले िनही पाँच सय रुपैयाँसम्म िरीवाना गना सक्नेछ । 

र्र कुनै सदस्यले दफा ९ उल्लङ्घन हनु नददन सकभर प्रयय न गरेको मथयो भन् ने 
सन्र्ोष हनुे प्रमाण पेश गना सकेमा मनिलाई सिाय गररने छैन । 

(३) दफा १० को उपदफा (३) बमोजिम हहसाब िाँच गने सम्बजन्धर् अमधकृर्ले 
मागेको हववरण र्था कागिपरहरु वा सोधेको प्रश् नको िवाफ नददन ेसम्बजन्धर् पदामधकारी, 
सदस्य वा कमाचारीलाई स्थानीय अमधकारीले पाँचसय रुपैयाँसम्म िरीवाना गना सक्नेछ । 
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(४) दफा ८ बमोजिम स्थानीय अमधकारीको स्वीकृमर् नमलई संस्थाको उदे्दश्यमा 
हेरफेर गरेमा वा अको संस्थामसर् गाभेमा वा संस्थाले आफ्नो उदे्दश्यको प्रमर्कूल हनु ेगरी 
काम कारबाही गरेमा वा नेपाल सरकारले ददएको मनदेशन पालन नगरेमा स्थानीय 
अमधकारीले ययस्र्ो संस्थाको दर्ाा मनलम्वन गना वा िारेि गना सक्नेछ । 

  (५)  .................. 
१३. पनुरावेदन M दफा १२ बमोजिम स्थानीय अमधकारीले गरेको अजन्र्म मनणाय उपर पैंर्ीस 

ददनमभर जिल्ला अदालर्मा पनुरावेदन लाग्नेछ । 

१४. संस्थाको हवघटन र ययस्को पररणाम M (१) संस्थाको हवधानबमोजिम काया सन्चालन गना 
नसकी वा अन्य कुनै कारणवश संस्था हवघटन भएमा ययस्र्ो संस्थाको सम्पूणा िायिेथा 
नेपाल सरकारमा सनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम हवघटन भएको संस्थाको दाहययवको हकमा सो संस्थाको 
िायिेथाले िामेसम्म ययस्र्ो दाहययव नेपाल सरकारले व्यहोनेछ । 

१५. मनयम बनाउन ेअमधकार M यस ऐनको उदे्दश्य कायाान्वयन गना नपेाल सरकारले मनयम बनाउन 
सक्नेछ । 

१६. अन्य नपेाल ऐन बमोजिम दर्ाा वा स्थापना गनुापने M कुनै संस्थाको दर्ाा वा स्थापना गने 
सम्बन्धमा अको नेपाल ऐनमा छुटै्ट व्यवस्था भएकोमा यस ऐनमा अन्यर िनुसकैु कुरा 
लेजिएको भए र्ापमन ययस्र्ो संस्था सोही ऐन बमोजिम दर्ाा वा स्थापना गनुा  पनेछ । 

१७. िारेिी र बचाउ M (१) संस्था रजििेशन ऐन, २०१६ िारेि गररएको छ । 

(२) संस्था रजििेशन ऐन, २०१६ अन्र्गार् दर्ाा भएको संस्था यस ऐन अन्र्गार् दर्ाा 
भए सरह मामननेछ । 

                                                 

  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०४८ द्वारा जिहकएको ] . 
 न्याय प्रशासन सधुार (चौँथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा संशोमधर् । 


    केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधर् । 

 रष्टव्याः- केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्र्र भएका शब्दहराः- 
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार”।  


