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प्रस्िाविा : 
आधँिखोला गाउँपाधलका क्षेत्र धित्र सािाजजक‚ िाधििक‚ साहिजययक‚ सांस्कृधिक‚ शैजक्षक‚ 
बौहिक‚ खेलकुद शारररीक वा परोपकारी संस्थािरुको स्थापिा िथा  दिाि गिि र 
कािूि बिोजजि दिाि िएका संस्थािरुको धियिि गिि वाञ्छधिय िएकोले स्थाधिय 
सरकार सन्चालि ऐि २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बिोजजि आधँिखोला 
गाउँसिाले यो ऐि बिाएको छ । 

 

१. संजक्षप्त िाि र प्रारम्ि : 
(१) यो ऐिको िाि "आधँिखोला गाउँपाधलकाको संस्था दिाि ऐि‚ २०७६" रिेको 
छ ।  

(२) यो ऐि िरुुन्ि लाग ुििुेछ ।  

 

२. पररिाषा र व्याख्या : हवषय वा प्रसंगले अको  अथि िलागेिा यस ऐििा  

(क) "गाउँ सिा" िन्नाले आधँिखोला गाउँसिालाई सम्झि ुपदिछ । 

(ख) "गाउँपाधलका" िन्नाले आधँिखोला गाउँपाधलकालाई सम्झि ुपदिछ । 

(ग) "अध्यक्ष" िन्नाले आधँिखोला गाउँपाधलकाको अध्यक्षलाई सम्झि ुपदिछ । 

(घ) "स्थािीय अधिकारी" िन्नाले आधँिखोला गाउँपाधलकाको प्रिखु प्रशासहकय 
अधिकृि सम्झि ुपदिछ । 

(ङ)"संस्था" िन्नाले आधथिक‚ सािाजजक‚ िाधििक‚ साहिजययक‚ सांस्कृधिक‚ बैज्ञाधिक‚ 
शैजक्षक‚ बौहिक‚ शारररीक िथा परोपकारी कायििरुको हवकास एवं हवस्िार गिे 
उद्देश्यले स्थापिा िएको संघ संस्था‚ क्लब‚ आिा सिूि‚ िण्डल‚ अध्ययि केन्र आदद 
सम्झि ुपदिछ र सो शब्दले टोल हवकास संस्था सिेिलाई जिाउँछ । 

(च) "कायि सधिधि" िन्नाले संस्थाको हविाि अिसुार गठि िएको कायि सधिधिलाई 
सम्झि ुपदिछ । 

(छ) "िोहकएको वा िोहकए बिोजजि" िन्नाले यस ऐि अन्िगिि बिेको धियिावलीिा 
िोहकएको वा िोहकए बिोजजि सम्झि ुपदिछ । 
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३. दिाि िगरी संस्था खोल्ि िििुे :  

(१) यस ऐि बिोजजि आधँिखोला गाउँपाधलकािा दिाि िगरी कसैले पधि संस्था 
स्थापिा र सञ्चालि गिि िदैुि । 

(२) प्रचधलि िेपाल कािूि बिोजजि अन्यत्र संस्था स्थापिा गरर यस गाउँपाधलका 
क्षेत्र धित्र शाखा हवस्िार गदाि सिेि यस गाउँपाधलकाको पवुि जस्वकृधि धलि ुपिेछ । 

४. संस्थाको दिाि : 

(१) यो ऐि बिोजजि संस्था दिाि गिि चाििे कुिै साि जिा वा सो िन्दा बढी 
व्यजििरुले संस्था सम्बजन्ि देिायको हववरण खलुाई स्थापिा गिि चािेको संस्थाको 
हविािको १ (एक) प्रधि र िोहकएको दस्िरु सहिि प्रिखु प्रशासहकय अधिकृि सिक्ष 
धिवेदि ददि ुपिेछ । 

(क) संस्थाको िाि‚ 
(ख) उद्देश्यिरु‚ 
(ग) कायि सधिधिका सदस्यिरुको िाि‚ ठेगािा र पेशा‚ 
(घ) आधथिक स्रोि‚ 
(ङ) कायािलय खोल्िे ठेगािा‚ 
(च) पदाधिकारीको िेपाली िागररकिाको प्रिाण पत्रको प्रधिधलपी । 

(२) उपधियि (१) बिोजजिको धिवेदि प्राप्त िए पधछ प्रिखु प्रशासहकय अधिकृिले 
आवश्यक छािहवि गरर संस्था दिाि गिि उजचि ठािेिा संस्था दिाि गरर दिाि प्रिाण 
पत्र ददिेछ ।िर प्रचधलि िेपाल कािूि हवपररि ििुे गरर कुिै संस्था दिाि गरर सञ्चालि 
गिि पाइिे छैि र संस्थाको िािबाट कािूिले प्रधिबन्ि लगाएको कायि गिि पाइिे 
छैि । 
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(३) यस दफा अन्िगिि ददइिे प्रिाण पत्रको ढाँचा‚ अवधि‚ िहवकरण र िहवकरण 
दस्िरु िोहकए बिोजजि ििुेछ । 

५. संगदठि संस्था िाधििे : 

(१) यस ऐि अन्िगिि दिाि िएको प्रययेक संस्था अहवधछन्न उत्तराधिकारवाला स्वशाधसि 
संगदठि संस्था ििुेछ । सो संस्थाको सबै कािको धिधित्त आफ्िो एउटा छुटै्ट छाप 
ििुेछ । 

(२) संस्थाले व्यजि सरि चल अचल सम्पजत्त प्राप्त गिि उपयोग गिि र बेचधबखि 
गिि सक्िेछ । 

(३) संस्थाले व्यजि सरि आफ्िो िािबाट िाधलस उजरु गिि सक्िेछ र सो उपर 
पधि सोहि िािबाट िाधलस उजूर लाग्िेछ । 

६. संस्थाको सम्पजत्त : 

(१) संस्थाको सदस्य वा कििचारी लगायि कुिै व्यजिले संस्थाको हविाि हवरुि 
संस्थाको कुिै सम्पजत्त दरुुपयोग गरेिा‚ कब्जा गरेिा वा रोक्का राखेिा प्रिखु प्रशासहकय 
अधिकृिले ययस्िो सम्पजत्त दरुुपयोग गिे‚ कब्जा वा रोक्का राख्ने संस्था वा व्यजिबाट 
संस्थालाई हफिाि बझुाइ ददि सक्िेछ । 

(२) उपधियि (१) बिोजजिको संस्थाको सम्पजत्त हफिाि गिे गरर प्रिखु प्रशासहकय 
अधिकृिले गरेको कारवाहििा जचत्त िबझु्िे व्यजिले सम्बजन्िि जजल्ला अदालििा 
पिुरावेदि ददि सक्िेछ । 

(३) संस्थाको सदस्य वा कििचारी लगायि कुिै व्यजिले संस्थाको कुिै सम्पजत्त वा 
धलखि वा प्रधिष्ठा हवरुि कुिै अपराि गरेिा संस्था‚ संस्थाको कुिै सदस्य वा प्रिखु 
प्रशासहकय अधिकृिले प्रचधलि कािूि बिोजजि िदु्दाको कारवाहि चलाउि सक्िेछ । 
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७. अजघ दिाि ििई स्थापिा िएको संस्थाले दिाि गिे : यो ऐि प्रारम्ि ििु ुिन्दा 
अजघ ियकाल प्रचधलि कािूि बिोजजि दिाि ििई स्थापिा िएका संस्थाले पधि यो 
ऐि बिोजजि संस्था दिाि गिुि पिेछ । 

८. संस्थाको उद्दशे्यिरुिा िेरफेर : 
(१) संस्थाको उद्देश्यिरुिा िेरफेर गिि आवश्यक देजखएिा वा सो संस्थालाई कुिै 
अको संस्थािा गाभ्ि उजचि देखेिा  सो संस्थाको कायि सधिधिले िि ् सम्बजन्ि 
प्रस्िाव ियार गरर सो प्रस्िाव उपर छलफल गिि संस्थाको हविाि बिोजजि सािारण 
सिा बोलाउि ुपिेछ । 

(२) सािारण सिािा उपजस्थि िएका जम्िा सदस्य संख्याको दईु धििाई सदस्यिरुले 
प्रस्िाविा सिथिि जिाएिा सो प्रस्िाव सािारण सिाबाट पाररि िएको िाधििेछ । 
िर सो प्रस्िाव लाग ुगिि प्रिखु प्रशासहकय अधिकृिको पवुि स्वीकृधि धलि ुपिेछ ।  

९. हिसाबको हववरण पठाउि ुपिे : कायि सधिधिले आफ्िो संस्थाको कािको प्रगधि‚ 
हिसाबको हववरण‚ लेखापररक्षकको प्रधिवेदि सहिि प्रययेक वषि गाउँपाधलकािा पेश 
गिुि पिेछ । 

 

१०. हिसाब जाचँ गिे :  

(१) प्रिखु प्रशासहकय अधिकृिले आवश्यक देखेिा संस्थाको हिसाब आफुले खटाएको 
वा धियिु गरेको कुिै कििचारीिारा जाँच गिि गराउि सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको हिसाब जाँच गराए  वापि प्रिखु  प्रशासकीय 
अधिकृिले हिसाबजाँचबाट देजखि आएको संस्थाको िौज्दाि रकिको सयकडा धिि 
प्रधिशििा िबढाई आफुले धििािररि गरेको दस्िरु असलु गरर धलि सक्िेछ । 

(३) हिसाब जाँच गिे अधिकृिले िाग गरेको हववरण िथा कागजपत्रिरु वा सोिेको 
प्रश्नको उपयिु जवाफ ददि ुप्रययेक संस्थाको पदाधिकारी सदस्य र कििचारीको कििव्य 
ििुेछ । 
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(४) हिसाव जाँच गिे अधिकृिले प्रिखु प्रशासहकय अधिकृिले िोहकददएको म्याद 
धित्र हिसाब जाँचको प्रधिवेदि प्रिखु प्रशासहकय अधिकृि सिक्ष पेश गिुि पिेछ र सो 
प्रधिवेदिको आिारिा संस्थाको कुिै सम्पजत्त सो संस्थाको कुिै पदाधिकारर सदस्य वा 
कििचारीले हििाधििा गरेको िोक्साि गरेको वा दरुुपयोग गरेको छ िन्ने लागेिा 
धिजले ययस्िो पदाधिकारर सदस्य वा कििचारीबाट सो िािी िोक्सािी िएको रकि 
वा जजजन्स असलु गिि प्रचधलि कािूि बिोजजि कारवािी चलाउि सक्िेछ । 

िर प्रचधलि कािूिले सजाय सििे ििुे अपराि िएकोिा अन्य प्रचधलि कािूि बिोजजि 
धिज उपर िदु्दा चलाउि बािा पिे छैि । 

११. धिदेशि ददिे : गाउँपाधलकाले संस्थालाई आवश्यक धिदेशि ददि सक्िेछ र 
ययस्िो धिदेशि पालिा गिुि सम्बजन्िि संस्थाको कििव्य ििुेछ । 

 

१२. दण्ड र सजाय :  

(१) ऐिको दफा (३) बिोजजि दिाि िगराइ संस्था स्थापिा गरेिा वा दफा ७ 
बिोजजि दिाि िगरी संस्था सञ्चालि गरेिा ययस्िा संस्थाका कायि सधिधिका 
सदस्यिरुलाई प्रिखु प्रशासहकय अधिकृिले जििी ५ (पाँच) सय रुपैया सम्ि जररवािा 
गिि सक्िेछ । 

(२) दफा ९ बिोजजिको हववरण िपठाएिा कायि सधिधिका सदस्यिरुलाई प्रिखु 
प्रशासहकय अधिकृिले जििी २ (दईु) सय रुपैया सम्ि जररवािा गिि सक्िेछ ।िर 
कुिै सदस्यले दफा ९ उल्लंघि ििु िददि सकिर प्रयत्न गरेको धथयो िन्ने प्रिखु 
प्रशासहकय अधिकृिलाई लागेिा धिजलाई सजाय धिन्िा ददि सक्िेछ । 

(३) दफा १० को उपदफा (३) बिोजजि हिसाब जाँच गिि सम्बजन्िि अधिकृिले 
िागेको हववरण िथा कागजपत्रिरु वा सोिेको प्रश्नको जवाफ िददिे सम्बजन्िि 
पदाधिकारर सदस्य वा कििचारीलाई प्रिखु प्रशासहकय अधिकृिले पाँचसय रुपैया सम्ि 
जररवािा गिि सक्िेछ । 
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(४) दफा ८ बिोजजि प्रिखु प्रशासहकय अधिकृिको पवुि जस्वकृधि िधलइ संस्थाको 
उद्देश्यिा िेरफेर गरेिा वा अको संस्था संग गािेिा वा संस्थाले आफ्िो उद्देश्यको 
प्रधिकुल ििुे गरी कािकारवाहि गरेिा वा गाउँपाधलकाले ददएको धिदेशि पालिा 
िगरेिा प्रिखु प्रशासहकय अधिकृिले ययस्िो संस्थाको दिाि धिलम्बि वा खारेज गिि 
सक्िेछ । 

१३. पिुरावेदि : प्रिखु प्रशासहकय अधिकृिले गरेको अजन्िि धिणिय उपर ३५ ददि 
धित्र सम्बजन्िि जजल्ला अदालििा पिुरावेदि लाग्िेछ । 

 

१४. संस्थाको हवघटि र ययसको पररणाि : 
(१) संस्थाको हविाि बिोजजि कायि सञ्चालि गिि िसहक वा अन्य कुि ैकारणवश 
संस्था हवघटि िएिा ययस्िो संस्थाको सम्पणुि जायजेथा गाउँपाधलकाको ििुेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि हवघटि िएको संस्थाको दाहययवको िकिा सो संस्थाको 
जायजेथाले खािेसम्ि ययस्िो दाहययव गाउँपाधलकाले व्यिोिेछ । िर संस्थाको 
जायजेथाले िखाम्िे अन्य दाहययव गाउँपाधलकाले व्यिोिे छैि । 

१५. अन्य िेपाल ऐि बिोजजि दिाि वा स्थापिा गिुिपिे : यस ऐि बिोजजि दिाि 
िएको संस्था प्रचधलि िेपाल कािूि बिोजजि अन्यत्र दिाि र इजाजि धलइ सञ्चालि 
गिुि पिे रिेछ िि े यस बिोजजि दिाि िएको संस्थाले सो ऐि बिोजजि दिाि वा 
स्थापिा गरर इजाजि धलि ुपिेछ । 

१६. धियि बिाउि े अधिकार : यस ऐिको उद्देश्य कायािन्वयि गिि गाउँ 
कायिपाधलकाले धियि बिाउि सक्िेछ । 
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१७. खारेजज र बचाउ : 
(१) संस्था दिाि िहवकरण सम्बजन्ि व्यवस्थापि अन्य प्रचधलि कािूििा व्यवस्था 
िएकोिा बािेक यसै ऐि बिोजजि िए गरेको िाधििेछ । 

(२) यस ऐििा िएको कुिै व्यवस्था प्रचधलि संघीय र प्रदेश कािूि संग बाजझिे 
िएिा बाजझएको िद सम्ि अिान्य ििुेछ । 
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