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जोरायल गाउँपाललकाको सूचना 

स्थानीय सरकार सचंालन ऐन २०७४ को दफा १०२ 

उपदफा (३) बमोजिम सर्वसाधारण िनताको 

िानकारीका लाजि  प्रकाशन िररएको छ: 

संस्था दताव ऐन २०७६ 

प्रस्तार्नााः जोरायल गाउँपाललका क्षेत्रलित्र काययक्षेत्र 

लिर्ायरण गरी सामालजक, र्ालमयक, सालिलययक, 

साांस्कृलिक, वजै्ञालिक, शलैक्षक, बौलिक, शारीररक, 

आलथयक, खािेपािी िथा सरसफाइ, व्यवसालयक िथा 

परोपकारी सांस्थािरुको स्थापिा, दिाय िथा खारेज गिे 

सम्बन्र्मा व्यवस्था गिय बाञ्छिीय िएकोले,  
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सांलवर्ािको र्ारा २२६ को उपर्ारा (१) िथा स्थािीय 

सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ को दफा १०२ वमोलजम 

पाचौ  गाउँसिाले यो ऐि िजजयमा गरेको छ । 

 

पररच्छेद – १ 

प्रारजभिक 

१.  संजिप्त नाम र प्रारभि : (१) यस ऐिको िाम 

“जोरायल गाउँपाललकाको सांस्था दिाय ऐि, 

२०७६”  रिकेो छ । 

(२)  यो ऐि स्थािीय राजपत्रमा 

प्रकालशि िए पश्चाि लागज िुिेछ ।  

(३)  यो ऐि जोरायल गाउँपाललका 

लित्र मात्र लागज िुिेछ ।  

२.    पररिाषााः  लवषय वा प्रसांगले अको अथय 

िलागमेा यस ऐिमा,– 

(क)  “सांस्था” िन्िाले सामालजक, 

र्ालमयक, सालिलययक, 

साांस्कृलिक, बैज्ञालिक, 

शलैक्षक, बौलिक, सैिालन्िक, 
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शारीररक, आलथयक, 

खािेपािी िथा सरसफाइ,  

व्यावसालयक िथा परोपकारी 

काययिरुको लवकास एवां 

लवस्िार गिे उद्दशे्यले स्थापिा 

िएको सांघ सांस्था, क्लब, 

मण्डल, पररषद,् सामजदालयक 

सांस्था, टोल लवकास सलमलि, 

अध्ययि केन्र आलद 

सम्झिजपछय । 

(ख)  “प्रमजख” िन्िाले 

गाउँपाललकाको अध्यक्षलाई 

सम्झिजपछय । 

(ग)  “उपप्रमजख” िन्िाले गाउँ 

काययपाललकाको 

उपाध्यक्षलाई सम्झिजपछय । 
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(घ)   “काययपाललका” िन्िाले गाउँ 

काययपाललका सम्झिजपछय । 

(ङ)  “प्रमजख प्रशासकीय 

अलर्कृि” िन्िाले 

गाउँपाललकाको प्रमजख 

प्रशासकीय अलर्कृिलाई 

सम्झिजपछय । 

(च)   “गाउँपाललका” िन्िाले 

जोरायल गाउँपाललका सम्झिज 

पछय । 

(छ)   “मन्त्रालय” िन्िाले सांघीय 

मालमला िथा सामान्य 

प्रशासि मन्त्रालय वा सो 

कामको लालग िोलकएको 

सांघको मन्त्रालयलाई सम्झिज 

पछय । 

(ज)  “लबषयगि शाखा” िन्िाले 

जोरायल गाउँ काययपाललका 

अन्िरगिको लवषयगि 

शाखा, उपशाखा, कायायलय 

वा इकाईलाई सम्झिजपछय । 
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३.  दताव निरी संस्था खोल्न नहुने : यस ऐि 

बमोलजम दिाय िगरी कसैले पलि सांस्था स्थापिा 

गिय िुदँिै । 

४.   संस्थाको दतावाः (१) सांस्था स्थापिा गिय चाििे 

कज िै साि जिा वा सो िन्दा बढी व्यलििरुले 

सांस्थासम्बन्र्ी दिेायको लववरण खजलाई 

सांस्थाको लवर्ािको दजई प्रलि र िोलकएको दस्िजर 

सलिि गाउँपाललका कायायलयमा लिवदेि लदिज 

पिेछ : – 

(क)   सांस्थाको िाम, 

(ख)   उद्दशे्यिरु, 

(ग)   प्रबन्र् सलमलिका 

सदस्यिरुको िाम, ठेगािा र 

पेशा, 

(घ)   आलथयक श्रोि, 

(ङ)   कायायलयको ठेगािा । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको लिवदेि 

प्राप्त िएपलछ प्रमजख प्रशासकीय अलर्कृिले 

आवश्यक जाँचबजझ गरी सांस्था दिाय गिय उलचि 
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ठािेमा सांस्था दिाय गरी दिायको प्रमाण–पत्र 

लदिेछ । 

(३) प्रमजख प्रशासकीय अलर्कृिले 

कज िै सांस्था दिाय िगिे लिणयय गरेमा ययसको 

कारण सलििको सचूिा ७ लदि लित्र 

लिवदेकलाई लदिज पिेछ ।  

(४) यस दफा अन्िगयि लदइि े

प्रमाणपत्रको ढाँचा, अवलर्, िवीकरण र 

िवीकरण दस्िजर काययपाललकाले िोके बमोलजम 

िुिेछ । 

५. संिजित संस्था माजनने : (१) यस ऐि अन्िगयि 

दिाय िएको प्रययेक सांस्था अलवलछछन्ि 

उत्तरालर्कारवाला स्वशालसि र सांगलठि सांस्था 

िुिेछ । सो सांस्थाको सबै कामको लिलमत्त 

आफ्िो एउटा छज टै्ट छाप र लवर्ाि िुिेछ । 

(२)  सांस्थाले व्यलि सरि चल अचल 

सम्पलत्त प्राप्त गिय, उपिोग गिय र वचेलबखि गिय 

सक्िेछ । 

(३) सांस्थाले व्यलि सरि आफ्िो 

िामबाट िाललस उजज र गिय सक्िेछ र सो उपर 

पलि सोिी िामबाट िालीस उजजर लाग्िेछ । 
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६.  संस्थाको सभपजि  (१) सांस्थाको सदस्य वा 

कमयचारी लगायि कज िै व्यलिले सांस्थाको 

लवर्ाि लवरुि सांस्थाको कज िै सम्पलत्त दजरुपयोग 

गरेमा, कब्जा गरेमा वा रोक्का राखमेा प्रमजख 

प्रशासकीय अलर्कृिले ययस्िो सम्पलत्त 

दजरुपयोग गिे, कब्जा वा रोक्का राख्िेबाट ललई 

सांस्थालाई लफिाय बजझाई लदि सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको 

सांस्थाको सम्पलत्त लफिाय गिे गरी प्रमजख 

प्रशासकीय अलर्कृिले गरेको कारवािीमा लचत्त 

िबजझ्िे व्यलिले लजल्ला अदालिमा पजिरावदेि 

लदि सक्िेछ । 

(३) सांस्थाको सदस्य वा कमयचारी 

लगायि कज िै व्यलिले सांस्थाको कज िै सम्पलत्त वा 

ललखि वा प्रलिष्ठा लवरुि कज िै अपरार् वा 

लवराम गरेमा सांस्था, सांस्थाको कज िै सदस्य वा 

प्रमजख प्रशासकीय अलर्कृिले प्रचललि काििू 

बमोलजम मजद्दाको कारवािी  चलाउि सक्िेछ । 

७.   अजि दताव निई स्थापना िएका संस्थाले 

दताव िने : यो ऐि प्रारम्ि िुिजिन्दा अलघ 

ियकाल प्रचललि काििू बमोलजम दिाय ििइ 

स्थापिा िई सांचालिमा रिकेा सांस्थाले पलि यो 
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ऐि प्रारम्ि िएको लमलिले िीि मलििालित्र यो 

ऐि बमोलजम दिाय गराउिज पिेछ । दिाय शजल्क 

िोलकए बमोलजम िुिेछ । 

८.   संस्थाको उदे्दश्यहरुमा हेरफेर: (१) सांस्थाको 

उद्दशे्यिरुमा िरेफेर गिय आवश्यक दखेमेा वा सो 

सांस्थालाई कज िै अको सांस्थामा गाभ्ि उलचि 

दखेमेा सो सांस्थाको प्रवन्र् सलमलिले 

ियसम्बन्र्ी प्रस्िाव ियार गरी सो प्रस्िावउपर 

छलफल गिय सांस्थाको लवर्ाि बमोलजम 

सार्ारण सिा बोलाउिज पिेछ ।  

(२) सार्ारण सिामा उपलस्थि िएका 

जम्मा सदस्य सांख्याको दजई लििाई सदस्यिरुले 

प्रस्िावमा समथयि जिाएमा सो प्रस्िाव सार्ारण 

सिाबाट पाररि िएको मालििेछ । िर, सो 

प्रस्िाव लाग ू गिय स्थािीय अलर्कारीको पवूय 

स्वीकृलि ललिज पिेछ । 

९.  जहसाबको जर्र्रण पिाउनु पने: प्रबन्र् 

सलमलिले आफ्िो सांस्थाको लिसाबको लववरण 

लेखा परीक्षकको प्रलिवदेि सलिि प्रययेक वषय 

गाउँपाललकामा पठाउिज पिेछ । 

१०. जहसाब िााँच िनेाः (१) प्रमजख प्रशासकीय 

अलर्कृिले आवश्यक दखेेमा सांस्थाको लिसाब 
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आफूले लियजि गरेको कज िै अलर्कृिद्वारा जाँच 

गराउि सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम लिसाब 

जाँच गराए वापि प्रमजख प्रशासकीय 

अलर्कृिले लिसाब जाँचबाट दलेखि आएको 

सांस्थाको मौज्दाि रकमको सयकडा पाच 

प्रलिशिमा िबढाइ आफूले लिर्ायररि गरेको 

दस्िरू असलू गरी ललि सक्िेछ । 

(३) लिसाव जाँच गिे अलर्कृिले 

मागकेो लववरण िथा कागजपत्रिरु वा सोर्ेको 

प्रश्नको जवाफ लदिज सांस्थाको पदालर्कारी, 

सदस्य र कमयचारीको कियव्य िुिेछ । 

(४) लिसाब जाँच गिे अलर्कृिले 

प्रमजख प्रशासकीय अलर्कृिले िोलकलदएको 

म्याद लित्र लिसाब जाँचको प्रलिवदेि स्थािीय 

अलर्कारीसमक्ष पेश गिजय पिेछ र सो 

प्रलिवदेिको आर्ारमा सांस्थाको कज िै सम्पलत्त 

सो सांस्थाको कज िै पदालर्कारी, सदस्य वा 

कमयचारीले लििालमिा गरेको, िोक्साि गरेको वा 

दजरुपयोग गरेको छ िन्िे स्थािीय अलर्कारीलाई 

लागमेा लिजले ययस्िो पदालर्कारी, सदस्य वा 

कमयचारीबाट सो िािी िोक्सािी असजल गिय 
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प्रचललि काििू बमोलजम कारवाई चलाउि 

सक्िेछ । िर प्रचललि काििूले सजाय समिे िुिे 

अपरार् िएकोमा प्रचललि काििू बमोलजम 

मजद्दा चलाउि लगाउिेछ ।  

११.   जनदेशन जदने : गाउँपाललकाले सांस्थालाई 

आवश्यक लिदेशि लदि सक्िेछ र ययस्िो 

लिदशेिको पालिा गिजय सम्बलन्र्ि सांस्थाको 

कियव्य िुिेछ । 

१२.  दण्ड सिाय : (१) दफा ३ बमोलजम दिाय 

िगराई सांस्था स्थापिा गरेमा वा दफा ७ 

बमोलजम दिाय िगरी सांस्था सांचालि गरेमा 

ययस्िा सांस्थाका प्रवन्र् सलमलिका 

सदस्यिरुलाई प्रमजख प्रशासकीय अलर्कृिले 

पाँच िजार रुपैयाँसम्म जरीवािा गिय सक्िेछ । 

(२) दफा ९ बमोलजम लिसाबको 

लववरण िपठाएमा प्रवन्र् सलमलिका 

सदस्यिरुलाई प्रमजख प्रशासकीय अलर्कृिले 

जििी पाँच सय रुपैयाँ सम्म जरीवािा गिय 

सक्िेछ ।  

(३) दफा १० को उपदफा (३) 

बमोलजम लिसाब जाँच गिे सम्बलन्र्ि 

अलर्कृिले मागकेो लववरण िथा कागजपत्रिरु 
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वा सोर्ेको प्रश्नको जवाफ िलदिे सम्बलन्र्ि 

पदालर्कारी, सदस्य वा कमयचारीलाई स्थािीय 

अलर्कारीले पाँचसय रुपैयाँ सम्म जरीवािा गिय 

सक्िेछ । 

(४) दफा ८ बमोलजम प्रमजख 

प्रशासकीय अलर्कृिको स्वीकृलि िललई 

सांस्थाको उद्दशे्यमा िरेफेर गरेमा वा अको 

सांस्थालसि गािेमा वा सांस्थाले आफ्िो 

उद्दशे्यको प्रलिकूल िुिे गरी काम कारवािी 

गरेमा वा िेपाल सरकारले लदएको लिदशेि 

पालि िगरेमा प्रमजख प्रशासकीय अलर्कृिले 

ययस्िो सांस्थाको दिाय लिलम्वि गिय वा खारेज 

गिय सक्िेछ । 

१३.   पुनरारे्दन; दफा १२ बमोलजम स्थािीय 

अलर्कारीले गरेको अलन्िम लिणयय उपर पैंिीस 

लदिलित्र लजल्ला अदालिमा पजिरावदेि लाग्िेछ 

। 

१४.   संस्थाको जर्िटन र त्यसको पररणामाः (१) 

सांस्थाको लवर्ाि बमोलजम कायय सन्चालि गिय 

िसकी वा अन्य कज िै कारणवश सांस्था लवघटि 

िएमा ययस्िो सांस्थाको सम्पणूय जायजथेा िेपाल 

सरकारमा स्वि सिेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोलजम लवघटि 

िएको सांस्थाको दालययवको िकमा सो 

सांस्थाको जायजथेाले  खामसेम्म ययस्िो 

दालययव िेपाल सरकारले व्यिोिेछ । 

१५.   जनयम र्ा कायवजर्जध बनाउने अजधकार : 

यस ऐिको उद्दशे्य कायायन्वयि गिय गाउँ 

काययपाललकाले लियम वा काययलवलर् बिाउि 

सक्िेछ । 

१६.   अन्य नेपाल ऐन बमोजिम दताव र्ा स्थापना 

िनुवपनेाः कज िै सांस्थाको दिाय वा स्थापिा गि े

सम्बन्र्मा अको िेपाल ऐिमा छज टै्ट व्यवस्था 

िएकोमा यस ऐिमा अन्यत्र जजिसजकै कज रा 

लेलखएको िए िापलि ययस्िो सांस्था सोिी ऐि 

बमोलजम दिाय वा स्थापिा गिजय पिेछ ।  

 

 

आज्ञाले  

तेि बहादुर खत्री 

जन. प्रमुख प्रशासकीय अजधकृत  

 

 


