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थासाङ गाउँपालिकाको संस्था दर्ाा र्था लियमि सम्बन्धी ऐि, २०७७ 

प्रस्र्ाविााः  

थासाङ गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र सामान्जक, धालमाक, साहिन्ययक, सांस्कृलर्क, वैज्ञालिक, शैन्क्षक, बौहिक, पयाावरण, 
खेिकुद, हवकास वा परोपकारी संस्थािरुको स्थापिा र्था दर्ाा गिा र काििु बमोन्जम दर्ाा भएका संघ संस्थािरुको 
िगािी र भलूमकािाई प्रभावकारी, जवाफदेहिर्ा, र पारदन्शा बिाउदै थासाङ गाउँपालिकाको प्राथलमकर्ाको क्षेत्रमा काम 
गिे वार्ावरण बिाउि स्थािीय सरकार सञ्चािि ऐि २०७४ को पररच्छेद ३ को दफा ११ को उपदफा ४(ठ) 
बमोन्जम काििुी व्यवस्था गिा वाञ्छिीय भएकोिे स्थािीय सरकार सञ्चािि ऐि २०७४ को दफा १०२ को उपदफा 
(१) बमोन्जम थासाङ गाउँपालिकाको गाउँसभािे यो ऐि बिाएको छ । 

१) संन्क्षप्त िाम र प्रारम्भाः 
१) यो ऐिको िाम " थासाङ गाउँपालिकाको संस्था दर्ाा र्था लियमि सम्बन्धी ऐि २०७७" रिेको छ ।  

२) यो ऐि र्रुुन्र् िाग ुििुेछ ।  

३) यो ऐि थासाङ गाउँपालिकाको गाँउ क्षेत्रलभत्र िाग ुििुेछ । 

 

२) पररभाषा र व्याख्यााः हवषय वा प्रसंगिे अको ििागेमा यस ऐिमा -  

क) "गाउँसभा"  भन्नािे थासाङ गाउँपालिकाको गाउँसभािाई सम्झिपुदाछ ।  

ख) "गाउँपालिका" भन्नािे थासाङ गाउँपालिकािाई सम्झिपुदाछ ।  

ग) "अध्यक्ष " भन्नािे थासाङ गाउँपालिकाको अध्यक्षिाई सम्झिपुदाछ । 

घ) "उपाध्यक्ष" भन्नािे थासाङ गाउँपालिकाको उपाध्यक्षिाई सम्झिपुदाछ । 

ङ) "स्थािीय अलधकारी " भन्नािे थासाङ गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृर् वा कायााियिे र्ोकेको 
व्यन्ििाई सम्झिपुदाछ ।  

च) "संस्था" भन्नािे आलथाक, सामान्जक, धालमाक, साहिन्ययक, सांस्कृलर्क, बैज्ञालिक, शैन्क्षक, बौहिक, हवकास, 
पयाावरण र्था परोपकारी कायािरुको हवकास प्रविाि एंव हवस्र्ार गिे उद्देश्यिे स्थापिा भएको संघ संस्था 
क्िव, आमा समूि, अध्ययि केन्र आदद सम्झिपुदाछ ।  

छ) "दार् ृ लिकाय" भन्नािे सामान्जक हवकास कायामा प्रचलिर् काििु वमोन्जम सियोग गिे हिपक्षीय र्था 
विपुक्षीय हवकास साझेदारिाई सम्झिपुदाछ ।  

ज) "अन्र्राहिय गैर सरकारी संस्था" भन्नािे अन्य रािमा दर्ाा भई प्रचलिर् काििु बमोन्जम अिमुलर् लिई काम 
गिे संस्थािाई सम्झिपुदाछ ।  

झ) "काया सलमलर्" भन्नािे संस्थाको हवधाि अिसुार गठि भएको प्रवन्ध सलमलर् वा काया सलमलर्िाई 
सम्झिपुदाछ ।  

ञ) "हवधाि " भन्नािे संस्थाको हवधाििाई सम्झिपुदाछ ।  

ट) "र्ोहकएको" वा "र्ोहकए वमोन्जम " भन्नािे यस ऐि अन्र्गार् बिेको लियमाविीमा र्ोहकएको वा र्ोहकए 
बमोन्जम सम्झिपुदाछ ।  
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३) दर्ाा िगरी संस्था खोल्ि िििुेाः 
१) यस ऐि बमोन्जम थासाङ गाउँपालिकामा दर्ाा िगरी कसैिे पलि संस्था स्थापिा र सञ्चािि गिा पाइिे 

छैि। 

२) प्रचलिर् िेपाि काििु बमोन्जम अन्यत्र संस्था स्थापिा गरी यस थासाङ गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र शाखा 
हवस्र्ार गदाा वा कायाक्षेत्र बिाउँदा यस थासाङ गाउँपालिकाको पूवा स्वीकृलर् लिि ुपिेछ। स्वीकृलर् िलििे 
संस्थािरुिाई काम गिा रोक िगाइ काििु वमोन्जम कायावािी गिा सहकिेछ । 

 

४) संस्थाको दर्ाा र्था सञ्चािि सम्वन्धी व्यवस्थााः   

१) यो ऐि बमोन्जम संस्था दर्ाा गिा चािािे कुिै सार् जिा वा सो भन्दा बहि व्यन्ििरुिे संस्था सम्बन्धी 
देिायको हववरण खुिाई स्थापिा गिा चािेको संस्थाको हवधािको २(दईु) प्रलर् र र्ोहकएको दस्र्रु सहिर् 
र्ोहकएको अलधकृर् समक्ष लिवेदि ददि ुपिेछ । 

क) संस्थाको िाम, 
ख) उद्देश्यिरु, 
ग) संस्थाको कायाक्षेत्र र हवषय  

घ) प्रवन्ध सलमलर्का सदस्यिरुको िाम, ठेगािा र लर्िपसु्रे् हववरण  

ङ) स्रोर् साधि सम्बन्धी हववरण  

च) कायाािय खोल्िे ठेगािा  

छ) पदालधकारीको िेपािी िागररकर्ाको प्रमाण पत्रको प्रलर्लिपी  

 

२) सम्वन्न्धर् वडा कायााियको लसफाररश पत्र ।  

३) उपदफा (१) बमोन्जमको लिवेदि प्राप्त भएपलछ स्थािीय अलधकारीिे आवश्यक छािहवि गरी संस्था 
दर्ाा गिा उन्चर् ठािेमा संस्था दर्ाा गरर दर्ाा प्रमाणपत्र ददइिेछ ।  

४) प्रचलिर् काििु बमोन्जम अन्य लिकायमा दर्ाा भै स्थापिा र सञ्चाििमा रिेका संस्थािरु यस ऐि 
वमोन्जम दर्ाा/सून्चकरण ििु साहवक दर्ाा प्रमाणपत्र संिग्ि रान्ख लिवेदि ददिपुिेछ । संस्थाको 
िामबाट काििुिे प्रलर्बन्ध िगाएको काया गिा पाइिे छैि ।  

५) उपदफा (3) वमोन्जम संस्था दर्ाा गदाा संस्थाको उद्देश्य र कामको प्रकृलर्को आधारमा र्ोहकए 
बमोन्जम वलगाकरण गररिेछ ।  

६) यस दफा अन्र्गार् ददइिे प्रमाणपत्रको िाँचा, अवलध, दर्ाा िवीकरण र दस्र्रु र्ोहकए बमोन्जम ििुेछ 
।  

 

५) संगदठर् संस्था मालििेाः  

१) यस ऐि अन्र्गार् भएको प्रययेक संस्था अहवन्च्छन्न उत्तरालधकारवािा स्वशालसर् संगदठर् संस्था ििुेछ 
। सो संस्थाको सबै कामको लिलमत्त आफ्िो एउटा छुटै्ट छाप ििुेछ ।  
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२) संस्थािे व्यन्ि सरि चिअचि सम्पन्त्त प्राप्त गिा, उपभोग गिा र वेचहवखि गिा सक्िेछ ।  

३) संस्थािे व्यन्ि सरि आफ्िो िामबाट िालिस उजरु गिा सक्िेछ र सो उपर पलि सोिी िामबाट 
िालिस उजरुी िाग्िेछ । 

 

६) संस्थासँग सिकायासम्वन्धी व्यवस्थााः  

थासाङ गाउँपालिकािे र्ोकेको वा स्वीकृलर् गरेको कुिै योजिा र्था कायाक्रम कायाान्वयि गिा प्रचलिर् 
काििुको अधीिमा रिी संस्थािरुसंग सिकाया गिा सहकिेछ । सिकाया सम्वन्धी हवलध प्रहक्रया र शर्ा र्ोहकए 
बमोन्जम ििुेछ । 

 

७) संस्थाको सम्पन्त्ताः  

१) संस्थािे व्यन्ि सरि चि अचि सम्पन्त्त राख्नसक्िेछ ।  

२) संस्थाको सदस्य वा कमाचारी वा कसैिे संस्थाको हवधाि हवपररर् संस्थाको कुिै सम्पन्त्त दरुुपयोग 
गरेमा वा कव्जा गरेमा वा रोक्का राखेमा संस्थािे ययस्र्ो सम्पन्त्त दरुुपयोग गिे वा कव्जा वा रोक्का 
राख्न ेसंस्था वा व्यन्िबाट हफर्ाा लिि सक्िेछ ।  

३) उपदफा (२) बमोन्जम सम्पन्त्त हफर्ाा गिा गराउि प्रमखु प्रशासकीय अलधकृर्िे आदेश ददि सक्िछे 
।  

४) उपदफा (२) बमोन्जम संस्थाको सम्पन्त्त हफर्ाा गिे गरी प्रम्ख प्रशासकीय अलधकृर्िे गरेको 
कायावािीमा न्चत्त िबझेुमा व्यन्ि वा संस्थािे सम्बन्धीर् लिकायमा उजरुी गिा सक्िेछ ।  

५) संस्थाको सदस्य वा कमाचारी वा कसैिे संस्थाको कुिै सम्पन्त्त वा लिखर् वा प्रलर्ष्ठा हवरुि कुिै गैर 
काििुी काया गरेमा संस्था , संस्थाको कुिै सदस्य वा र्ोहकएको अलधकृर्िे प्रचलिर् कािूि बमोन्जम 
मदु्दाको कारवािी चिाउि सक्िछे ।  

 

 

८) संस्था गाभ्िे गालभिे वा उद्दशे्यमा िेरफेराः  

१) संस्थाको उद्देश्यिरुमा िेरफेर गिा आवश्यक देन्खएमा वा संस्थामा कुिै अको संस्थािाई गाभ्ि वा 
अको संस्थासंग गालभि उन्चर् देखेमा कायासलमलर्िे र्र् ्सम्बन्धी प्रस्र्ाव र्यार गरी सो प्रस्र्ाव उपर 
छिफि गिा संस्थाको हवधाि बमोन्जम साधारण सभा बोिाउि ुपिेछ ।  

२) साधारण सभा सञ्चाििका िागी आवश्यक गणपरुक उपन्स्थर् सदस्य संख्याको बिमुर् सदस्यिरुिे 
प्रास्र्वमा समाथि जिाएमा सो प्रस्र्ाव साधारण सभाबाट पाररर् भएको मालििेछ । र्र सो प्रस्र्ाव 
िाग ुगिा र्ोहकएको अलधकृर्को पूवा स्वीकृलर् लििपुिेछ ।  

 

९) हिसावको हववरण पेश गिुा  पिेाः  

काया सलमलर्िे आफ्िो संस्थाको कामको प्रगलर् हिसावको हववरण र िेखापररक्षकको प्रलर्वेदि प्रययेक वषा 
थासाङ गाउँपालिका समक्ष पेश गिुा पिेछ ।  
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१०) हिसाव जाचँ गिेाः  

१) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृर्िे आवश्यक देखेमा संस्थाको हिसाव आफुिे खटाएको वा लियनु्ि गरेको 
कुिै कमाचारीिारा जाँच गिा गराउि सक्िेछ । 

२) हिसावजाँच गिे अलधकृर्िे मागेको हववरण र्था कागजपत्रिरु वा सोधेको प्रश्नको समयमा जवाफ ददि ु
प्रययेक संस्थाको पदालधकारी सदस्य र कमाचारीको कर्ाव्य ििुेछ ।  

३) हिसाव जाच गिे अलधकृर्िे प्रमखु प्रशासकीय अलधकृर्िे र्ोहकएको म्याद लभत्र हिसावजाचँको प्रलर्वेदि 
प्रमखु प्रशासकीय अलधकृर् समक्ष पेश गिुा पिे छ र सो प्रलर्वेदिका आधारमा संस्थाको कुिै सम्पन्त्त 
सो संस्थाको कुिै पदालधकारी सदस्य वा कमाचारीिे हििालमिा गरेको िोक्साि गरेको वा दरुुपयोग 
गरेको छ भन्ने प्रमखु प्रशासकीय अलधकृर् िाई िागेमा लिजिे ययस्र्ो पदालधकारी सदस्य वा 
कमाचारीबाट सो िािी िोक्सािी भएको वा न्जन्सी असिु गिा प्रचलिर् काििु बमोन्जम कारवािी 
चिाउि सक्िेछ । अन्य प्रचलिर् काििुिे सजाय समेर् ििुे अपराध भएकोमा अन्य प्रचलिर् काििु 
बमोन्जम लिज उपर मदु्दा चिाउि बाधा पिे छैि । 

 

११) लिदेशि ददिेाः 
थासाङ गाउँपालिकािे संस्थािाई आवश्यक लिदेशि ददि सक्िेछ र ययस्र्ो लिदेशि पाििा गिुा सम्बन्न्धर् 
संस्थाको कर्ाव्य ििुेछ ।  

 

 

 

१२) दण्ड सजायाः  

१) ऐिको दफा ३ बमोन्जम दर्ाा िगराई संस्था स्थापिा वा सञ्चािि गरेमा ययस्र्ा संस्थाका काया 
सलमलर्का सदस्यिरुिाई प्रमखु प्रशासकीय अलधकृर्िे जििी ५ (पाँच) सय रुपैया सम्म जररवािा गिा 
सक्िेछ ।  

२) दफा ९ बमोन्जम हववरण पेश िगरेमा प्रवन्ध सलमलर्का सदस्यिरुिाई प्रमखु प्रशासकीय अलधकृर्िे 
जििी २(दईु) सय रुपैया सम्म जररवािा गिा सक्िेछ । 

र्र कुिै सदस्यिे दफा 9 उल्िंघि ििु िददि सकभर प्रयत्न गरेको लथयो भन्ने प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृर्िाई िागेमा लिजिाई सजाय लमन्िा ददि सक्िेछ ।  

३) दफा १० को उपदफा ३ बमोन्जम हिसावजाँच गिा सम्बन्धीर् अलधकृर्िे मागेको हववरण र्था 
कागजपत्रिरु वा सोधेको प्रश्नको जवाफ िददिे सम्वन्न्धर् पदालधकारी सदस्य वा कमाचारीिाई प्रमखु 
प्रशासकीय अलधकृर्िे पाँचसय रुपैया सम्म जररवाि गिा सक्िेछ । 

४) दफा ८  बमोन्जम प्रमखु प्रशासकीय अलधकृर्को पूवा स्वीकृलर् िलिई ससु्थाको उद्देश्यमा िेरफेर गरेमा 
वा अको संस्थासँग गाभ्िे गालभिे गरेमा वा संस्थािे आफ्िो उद्देश्यको प्रलर्कुि ििुे गरर कामकारवािी 
गरेमा वा थासाङ गाउँपालिकािे ददएको लिदेशि पाििा िगरेमा प्रमखु प्रशासकीय अलधकृर्िे ययस्र्ो 
संस्थाको दर्ाा लििम्वि वा खारेज गिा सक्िेछ ।  

 



 

6 | थासाङ गाउँपालिकाको संस्था दर्ाा र्था लियमि सम्बन्धी ऐि, २०७७ 

 

१३)  पिुरावेदिाः 
प्रमखु प्रशासकीय अलधकृर्िे गरेको अन्न्र्म लिणया उपर ३५ ददि लभत्र सम्वन्न्धर् न्जल्िा अदािर्मा पिुरावेदि 
िाग्िे छ ।  

 

१४) संस्थाको हवघटि र ययसको पररणामाः  

१) संस्थाको हवधाि बमोन्जम काया सञ्चािि गिा िसकी वा अन्य कुिै कारणवस संस्था हवघटि भएमा ययस्र्ो 
संस्थाको सम्पणुा जायजेथा गाउँपालिकाको ििुेछ ।  

२) उपदफा (१) बमोन्जम हवघटि भएको संस्थाको दाहययवको िकमा सो संस्थाको जायजेथा खामेसम्म ययस्र्ो 
दाहययव गाउँपालिकािे व्यिोिे छ । र्र संस्थाको जायजेथािे िखाम्िे अन्य दाहययव गाउँपालिकािे व्यिोिे 
छैि ।  

 

१५) अन्र्राहिय गैर सरकारी संस्था सम्वन्धी व्यवस्थााः 

कुिै पलि अन्र्राहिय गैर सरकारी संस्थािे प्रचलिर् काििु बमोन्जम थासाङ गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र काया गदाा 
थासाङ गाउँपालिकाबाट पूवा स्वीकृलर् लििपुिेछ । स्वीकृलर् प्रदाि गिे प्रहक्रया र्ोहकए  बमोन्जम ििुेछ ।  

१६) अन्य िेपाि ऐि बमोन्जम दर्ाा वा स्थापिा गिुापिेाः 
यस ऐि बमोन्जम दर्ाा भएको संस्था प्रचलिर् काििु बमोन्जम अन्यत्र दर्ाा र इजाजर् लिई सञ्चािि गिुा पिे 
रिेछ भिे यस ऐि बमोन्जम दर्ाा भएको संस्थािे सो ऐि बमोन्जम दर्ाा गरी स्वीकृलर् लिएर मात्र स्थापिा वा 
सञ्चािि गिुापिेछ ।  

 

१७) लियम बिाउिे अलधकाराः 
यस ऐिको उद्देश्य कायाान्वयि गिा गाउँ कायापालिकािे लियम बिाउि सक्िछे । 

  

१८) खारेजी र बचाउाः  

१) संस्था दर्ाा, िवीकरण सम्वन्धी व्यवस्थापि अन्य प्रचलिर् काििुमा व्यवस्था भएकोमा बािेक यसै ऐि 
बमोन्जम भए गरेको मालििेछ ।  

यस ऐिमा भएको कुिै व्यवस्था प्रचलिर् संघीय र प्रदेश काििु सँग बान्झिे भएमा बान्झएको िदसम्म अमान्य 
ििुेछ । 

 

 

आज्ञािे, 
सन्र्ोष कुमार खत्री 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृर् 

 


