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चन्दा ऐन, २०३०

लालमोहर र प्रकाशन मममि
२०३०।५।१५

सं शोधन गने ऐन
१.

न्याय प्रशासन सुधार (चौथो सं शोधन) ऐन, २०४३

२०४३।७।२४

२.

केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०५५

२०५५।१०।७

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि

३.

गणिन्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल
कानू न सं शोधन गने ऐन, २०६६

४.
५.

२०६६।१०।७

केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७२

२०७२।११।१३

सं शोधन गने ऐन, २०७५

२०७५।११।१९

नेपालको सं विधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई

.............

२०३० सालको ऐन नं . ३

चन्दा सम्बन्धी व्यिस्था गनन बनेको ऐन
प्रस्िािना

M

सिनसाधारण जनािाको सुविधा र आमथनक वहि कायम राख्न शैक्षिक, सामाक्षजक सं स्था

िथा अन्य विकास कायनको लामग सिनसाधारण जनिाबाट प्राप्त हुने चन्दाको रकमको उपयोग
िथा सञ्चालनलाई व्यिक्षस्थि गनन िाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजामधराज िीरे न्र िीर विक्रम शाहदे िबाट राविय पञ्चायिको सल्लाह र
सम्ममिले यो ऐन बनाइबक्से कोछ ।
१.

सं क्षिप्त नाम, विस्िार र प्रारम्भ

M

(१) यस ऐनको नाम “चन्दा ऐन, २०३०” रहे को छ ।

(२) यो ऐन नेपाल ............. भर लागू हुनेछ ।
(३) यो ऐन िुरुन्ि प्रारम्भ हुनेछ ।
२.

पररभाषा

M

विषय िा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,-

(क) “समममि” भन्नाले दफा ४ बमोक्षजम गठिि समममि सम्झनु पछन ।
(ख)

“चन्दाको रकम” भन्नाले नगदी िा क्षजन्सी दुिैलाई जनाउँछ ।



यो ऐन सं िि् २०६५ साल जेि १५ गिे दे क्षख लागू भएको ।



गणिन्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा क्षझवकएको ।
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३.

चन्दा उिाउनमा प्रमिबन्ध

M

(१) नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकारको पूि न स्िीकृमि मलई

धाममनक, परोपकारी िा अन्य सािनजमनक कायनको लामग कसै ले स्िेच्छाले दर निोकी चन्दा
मलन ठदन बाहे क कुनै व्यक्षि िा सरकारी िा गैर सरकारी कायानलय िा सं स्थाले कसै बाट
चन्दा उिाउन िा मलन हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए िापमन दफा ४ बमोक्षजम
गठिि

कुनै

प्रदे शस्िरीय समममिबाट खास गरी शैक्षिक, सामाक्षजक, सं स्था िथा अन्य

विकास कायनको लामग यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयममा िोवकए बमोक्षजम खचन गने गरी
चन्दा उिाउन सवकनेछ ।


४.

चन्दा सं कलन समममिको गिन

M

(१) दफा ३ को उपदफा (२) बमोक्षजम चन्दा उिाउन

आिश्यक र उपयुि दे क्षखएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा



र प्रदे श सरकारले

प्रदे श राजपरमा सू चना प्रकाशन गरी स्थानीय उद्योग िाक्षणज्य सं घ िथा शैक्षिक सं घ
सं स्था समे िको प्रमिमनमधत्ि हुने गरी नेपाल सरकारले बढीमा एघार सदस्य र प्रदे श
सरकारले बढीमा साि सदस्य रहे को चन्दा सं कलन समममि गिन गनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम गठिि समममिमा रहने अध्यि िथा सदस्यहरुको
पदािमध िथा समममिको बैिक सम्बन्धी कायनविमध उि समममि गिन गदान प्रकाक्षशि
सू चनामा िोवकए बमोक्षजम हुनेछ ।
(३) समममिले आिश्यक सम्झेमा सम्बक्षन्धि



क्षजल्ला समन्िय समममिको प्रमुखको

अध्यििामा क्षजल्लास्िरीय उपसमममिहरु गिन गनन सक्नेछ ।
५.

चन्दा उिाउनु अक्षघ स्िीकृमि प्राप्त गनुप
न ने

M

समममिले चन्दा उिाउनको लामग चन्दाबाट

उिाउनु पने रकम र सो रकम कसरी उिाउने हो सो कुरा मनक्षिि गरे पमछ सो र सो
रकम खचन गररने कायन िा योजनाको सम्बन्धमा विस्िृि वििरण खोली नेपाल सरकार







नेपालको सं विधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा सं शोमधि ।
केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०५५ द्वारा सं शोमधि ।

नेपालको सं विधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।
केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा सं शोमधि।
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िा प्रदे श सरकारको स्िीकृमिको लामग पेश गरी स्िीकृमि प्राप्त भएपमछ मार सो बमोक्षजम
चन्दा उिाउन सवकनेछ ।
६.

चन्दा रसीद

M

यस ऐन बमोक्षजम चन्दा उिाउँदा दे हाय बमोक्षजम चन्दा रसीद छपाई सो

रसीदको आधारमा मार चन्दा उिाउनु पछन ।
(क) चन्दा रसीदमा सो छाप्ने छापाखानाको नाम र िेगाना छावपएको हुन ु पछन ।
(ख) चन्दा रसीदमा मसलमसले िार नम्बर हुन ु पछन ।
(ग) चन्दा वकिाबको प्रत्येक पृष्ठमा रहने रसीदका िीन प्रमिहरु अमनिायन रुपमा
छपाउनु पनेछ । िी िीन प्रमिहरु मध्ये एक प्रमि चन्दा दािालाई, एक प्रमि
चन्दा

सं कलनकिान कहाँ

र

एक

प्रमि

महाले खापरीिकको

कायानलयमा

पिाउनु िा रहनु पछन ।
(घ) चन्दा सं कलनको मनममत्त छपाउने रसीदमा दिाले ठदने नगदी क्षजन्सी भन्ने
शब्दहरु पमन छापाखानाबाट छावपएको हुन ु पछन ।
(ङ) चन्दाको प्रत्येक रसीदमा समममिको कायानलयको छाप र सदस्य सक्षचिको
हस्िािरको मनस्सा लागेको हुन ु पछन ।
७.

चन्दाको लेखा

M

(१) यस ऐन बमोक्षजम उिाइएको िा उिाउने चन्दाको ले खा नेपाल

सरकारको सामान्य आमथनक मनयम अनुसार नै राख्नु पछन ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम राक्षखएको ले खाको पमन नेपाल सरकारको ले खा सरह
कमसे कम आमथनक िषनको एक पटक ले खापरीिण महाले खापरीिकले िोकेको सरकारी
िा गैरसरकारी सं स्था िा व्यक्षिहरुद्वारा गराउनु पछन र ले खापरीिणको प्रमििेदन
जनसाधारणको जानकारीका लामग प्रकाक्षशि गनुन पछन ।
(३) यस ऐन बमोक्षजम उिाइएको चन्दा रकमहरु मनम्न मलक्षखि िरीकाले सुरक्षिि
राख्नु समममिको सदस्य सक्षचिको किनव्य हुनेछ M-
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(क) यस ऐन बमोक्षजम उिाइएको चन्दाको रकममध्ये नगदका हकमा
नक्षजकमा नेपाल राि बैङ्क िा कुनै िाक्षणज्य बैङ्क िा माल िा कोष िथा
िहसील कायानलयमा जम्मा गरी खािाको सञ्चालन समममिको अध्यि
ु
र सदस्य सक्षचिको सं यि
दस्िखिबाट

गनुप
न छन ।

(ख) क्षजन्सी सम्बन्धमा नाप िौल सवहिको पूण न वििरण ियार गरी वहनाममना
हुन नपाउने पूरा प्रबन्ध गरी सुरक्षिि राख्नु पछन ।
ु न्दा अक्षघ उिाइएका चन्दाहरुबाट शुरु गररएका कामहरु
(४) यो ऐन प्रारम्भ हुनभ
सम्पन्न भई नसकेको जमिमा यो ऐन बमोक्षजम स्रे स्िा राख्न र वहसाब प्रकाक्षशि गनुप
न छन ।
(५) चन्दा उिाउन के कमि सङ्खख्यामा रसीदहरु छावपएको छ र रसीदहरुको
क्रमसङ्खख्या कसरी रहे को छ भन्ने कुराको पूण न लगि ियार गनुन पछन ।
(६) चन्दा रसीद वकिाब वििरण गदान सम्पूण न वििरण खोली भरपाई गराएर मार
वििरण गनुप
न छन ।
(७) यो ऐन बमोक्षजम राक्षखएको स्रे स्िा नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा ले खा
परीिक िा समममिले हे न न खोजेको बखि दे खाउनु पछन र हाल साविक हुँदा ३५ ठदन िा
समममिले िोकेको बढी म्याद मभर बुझबुझारथमा चलाउनु पछन ।
८.

चन्दाको उपयोग

M

(१) यस ऐन बमोक्षजम उिाइएको चन्दाको रकमको उपयोग र

सं कलन गने कायनविमध दफा ३ को उपदफा (२) को अधीनमा रही समममिले आफै
व्यिक्षस्थि गनेछ ।


९.

(२) ..................

चन्दाको रकमको रकमान्िर

M

यस ऐन बमोक्षजम जुन कायन सञ्चालन गननको लामग चन्दा

उिाएको हो सो कायन अन्य कुनै स्रोिबाट सञ्चालन हुने भएमा िा कारणिस त्यसको




नेपालको सं विधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा सं शोमधि ।

नेपालको सं विधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा क्षझवकएको ।
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कायानन्ियन नहुने भएमा त्यसरी उिेको चन्दाको रकमलाई अन्य कुनै कायनमा उपयोग
गननको लामग रकमान्िर गनुन परे मा नेपाल सरकारको स्िीकृमि प्राप्त गनुन पनेछ ।


िर प्रदे श सरकारबाट गठिि समममिबाट उिेको चन्दा रकमलाई रकमान्िर गनुन

परे मा प्रदे श सरकारको स्िीकृमि मलनु पनेछ ।
१०.

चन्दाको वििरण प्रकाक्षशि गने

M

यस ऐन बमोक्षजम उिाइएको चन्दाको आम्दानी खचनको

फाँटिारी र सो चन्दाबाट भएको कामको वििरण समे ि प्रत्येक आमथनक िषनमा एक पटक
प्रकाक्षशि गनुन गराउनु पछन ।
११.

चन्दाको सङ्कलन

M

यस ऐन बमोक्षजम चन्दा उिाउने व्यक्षिले चन्दा उिाउँदा चन्दा

दािाले ठदएको चन्दाको रकमको अङ्क, अिर िा नाप, िौल आिश्यकिा अनुसार स्पष्ट
खुलाई िीन प्रमि रसीदमा ले खी दस्िखि गनुप
न छन । िर सीसाकलम िा अरु उड्ने
मसीबाट ले ख्न र दस्िखि गनुन हुँदैन ।

१२. नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकारले मनदे शन ठदन सक्नेेः (१) नेपाल सरकारले समममिलाई
आिश्यक मनदे शन ठदन सक्नेछ ।
(२) प्रदे श सरकारबाट गठिि समममिलाई प्रदे श सरकारले आिश्यक मनदे शन ठदन
सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) िा (२) बमोक्षजमको मनदे शन पालन गनुन सम्बक्षन्धि समममिको
किनव्य हुनेछ ।
१३.

सजाय

M

यो ऐन िा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयमहरुको बक्षखल
न ाप हुने गरी िा करकाप

गरी चन्दा उिाउने व्यक्षिलाई दुई िषनसम्म कैद िा दुई हजार रुपैयाँसम्म जररिाना िा
दुिै सजाय हुनेछ र त्यसरी उिाइएको चन्दाको रकम समे ि मनजबाट सरकारी बाँकी
सरह असू ल उपर गररनेछ ।
१४.

मुद्दा सरकार िादी हुने र मुद्दा हेने अमधकारी

M

यस ऐन अन्िगनिको मुद्दा नेपाल सरकार

िादी हुनेछ र सो मुद्दाको शुरु कारिाई र वकनारा गने अमधकार क्षजल्ला अदालिलाई
हुनेछ ।





नेपालको सं विधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।

नेपालको सं विधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा सं शोमधि ।
न्याय प्रशासन सुधार (चौँथो सं शोधन) ऐन, २०४३ द्वारा सं शोमधि ।
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१५.

मनयम बनाउने अमधकार

M

यस ऐनको उद्देश्य कायानन्ियन गनन नेपाल सरकारले मनयमहरु

बनाउन सक्नेछ ।
१६.

1

रष्टब्य

खारे जी

M

(१)

M

चन्दा सम्बन्धी मनयमािली, २०२४ खारे ज गररएको छ ।1

केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्िर भएका शब्दहरू M“श्री ५ को सरकार” भन्ने शब्दको सट्टा “नेपाल सरकार” ।
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