स्थानीय राजपत्र
सन्धिखर्क नगरपालिर्ा अर्ाकखााँचीद्वारा प्रर्ान्ित
खण्ड ४,सं ख्या २९,लिलत २०७७/०९/०९

भाग-२
सन्धिखर्क नगरपालिर्ार्ो सूचना
स्थानीय सरर्ार सञ्चािन ऐन २०७४ र्ो दफा १०२ र्ो
उपदफा

(३)

बिोन्जि

सन्धिखर्क

नगरपालिर्ार्ो

नगरर्ायकपालिर्ािे बनाएर्ो गैरसरर्ारी सं स्था सिधवय

र्ायकववलि 2077 सवकसािारणर्ो जानर्ारीर्ा िालग प्रर्ािन
गररएर्ो छ ।
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सन्धिखर्क नगरपालिर्ा गैरसरर्ारी सं स्था सिधवय
र्ायकववलि 2077

नगरर्ायकपािीर्ावाट स्वीर्ृत लिलतिः२०७7/9/8
प्रस्ताबनािः

सन्धिखर्क नगरपालिर्ािा र्ाि गने गैरसरर्ारी सं स्थाहरूसाँग एर् द्वार
प्रणािीिाफकत

आपसी

सहयोग

र

साझेदारीिाई

पररचािन

गरी

प्रभावर्ारी बनाउन नेपािर्ो सं वविानर्ो भाग ४ िारा ५१ (ञ) (१४)
सं र्, प्रदे ि र स्थानीय तहर्ो एर्ि तथा साझा अलिर्ार सूचीहरूर्ो
ववस्तृतीर्रणिा गररएर्ो व्यवस्था र स्थानीय सरर्ार सं चािन ऐन
२०७४ दफा २५ र १०२ िे ददएर्ो अलिर्ार प्रयोग गदै सन्धिखर्क
नगरपालिर्ार्ो प्रिासर्ीय र्ायकववलि लनयलित गने ऐन २०७४ र्ो
दफा ४ बिोन्जि

यस नगरपालिर्ािा र्ायकरत गैर सरर्ारी

सं स्थाहरूिाइ सिधवय गनकर्ो िालग गैरसरर्ारी सं स्था सिधवय
सम्बधिी यो र्ायकववलि स्वीर्ृत गरी िागू गरे र्ो छ ।
पररच्छे द-१
प्रारन्म्भर्िः
१.

संन्िप्त नाि र प्रारम्भिः
(१) यस र्ायकववलिर्ो नाि “गैरसरर्ारी सं स्था सिधवय
सम्बधिी र्ायकववलि 2077” रहे र्ो छ।

२.

(२) यो र्ायकववलि तुरूधत प्रारम्भ हुनेछ ।
पररभाषािः

ववषय वा प्रसङ्गिे अर्ो अथक निागेिा यस र्ायकववलििा
(र्) “नगरप्रिुख”

भन्नािे

नगरप्रिुखिाई सम्झनुपछक।
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सन्धिखर्क

नगरपालिर्ार्ो
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(ख) “अधतराकविय गैरसरर्ारी सं स्था” भन्नािे ववदे ििा दताक भई
नेपाििा सािान्जर् सेवा तथा ववर्ास र्ायकिा सं िग्न हुने
तथा त्यस्तो र्ायकिा सहयोग गने सं स्थािाई सम्झनुपदकछ।
(ग) “सिधवय

सलिलत” भन्नािे नगर

सिधवय

सलिलतिाई

सम्झनुपछक।
(र्) “दातृ लनर्ाय” भन्नािे सिाज र्ल्याण वा सािान्जर् सेवा
तथा ववर्ास र्ायकिा सहयोग गने ववदे िी सरर्ार वा सं र्,
सं स्था आदद सम्झनुपछक।
(ङ) “िधत्रािय” भन्नािे सं र्ीय िालििा तथा सािाधय प्रिासन
िधत्रािय तथा अधय तोवर्एर्ो िधत्रािय सम्झनुपछक।
(च) “नगरपालिर्ा” भन्नािे सन्धिखर्क नगरपालिर्ा

सम्झनुपछक

।
(छ) “गैरसरर्ारी सं स्था” भन्नािे िाभांि वा िुनाफा ववतरण गने
उद्देश्य नराखी प्रचलित र्ानुनबिोन्जि दताक भई र्ायक गने
सािान्जर् सं स्थाहरूिाई सम्झनुपछक।
(ज) “वविान” भन्नािे गैरसरर्ारी सं स्थार्ो वविान सम्झनुपछक ।
(झ) “बोडक सदस्य” भन्नािे गैरसरर्ारी सं स्थार्ा र्ायक सलिलतर्ा
बोडक सदस्यिाडक जनाउाँछ।

(ञ) “सािान्जर् सेवा तथा ववर्ास र्ायक” भन्नािे नेपािी सिाजर्ो
सितािूिर्

ववर्ास, सािान्जर्

िानवअलिर्ारर्ो

सं रिण

तथा

रूपाधतरण, िोर्तधत्र
प्रवर्द्कन,

िवहिा,

बािबालिर्ा, ज्येष्ठ नागररर्, गररब, अिक्त एवं अपाङ्ग,
यौलनर् अल्पसं ख्यर् तथा उपेन्ित सिुदायर्ो सवोपरर वहत,
ििता

ववर्ास,

सिक्तीर्रण,
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पररचािन,उपभोक्ता अलिर्ार, सिक्तीर्रण, आलथकर् ववर्ास,
सेवा र पुनस्क थापनार्ा िालग गररने र्ायक सम्झनुपदकछ।
(ट) “सं र् सं स्था” भन्नािे िाभांि िुनाफा ववतरण गने उद्देश्य
नराखी सं र्/सं स्था दताक ऐन, २०३४, राविय लनदे िन
ऐन,२०१८ तथा सिाज र्ल्याण ऐन२०४९अनुसार दताक
भएर्ा सािान्जर् सं स्थाहरूिाई सम्झनुपछक ।
(ठ) “ववषयगत सलिलत” भन्नािे सन्धिखर्क नगरपालिर्ािा गदठत
ववलभन्न सलिलतिाई सम्झनुपछक।
(ड) “नगरपालिर्ा”

भन्नािे

सन्धिखर्क

नगरपालिर्ािाई

सम्झनुपछक ।
(ढ) “गैसस” भन्नािे गैरसरर्ारी सं स्था सम्झनुपछक ।
पररच्छे द-२
३.

संर् संस्थाहरूर्ो बगीर्रण र सािान्जर् ववर्ास र्ायकक्रि
संस्थाहरूर्ो सूची तयार गनेिः
(१) यो र्ायकववलि जारी भएपलछ नगरपालिर्ािा र्ाि गरररहे र्ा
तथा र्ाि गनक चाहने सम्पूण क सं स्थाहरूर्ो सूची तयार
गररनेछ

र हरे र् बषक त्यस सूचीिाई अद्यावविर् गररनेछ

।
(२) सूची तयार गदाक तपलसिअनुसार बगीर्रण गरी अिग अिग
सूचीतयार गनुप
क नेछ ।
(र्)

सािान्जर्

सं स्थाहरू

(सािान्जर्

सचेतना,

िानवअलिर्ारर्ो सं रिण तथा प्रबर्द्कन, सािान्जर्
ववर्ास, वाताबरण सं रिण तथा जिवायु पररवतकन ,
खानेपानी तथा सरसफाइ , ििता ववर्ास, सािान्जर्
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पररचािन ,भौलतर् पूवाकिार ववर्ास, जीववर्ोपाजकन

तथा आलथकर् वक्रयार्िाप, िानवीय सहायता, प्रार्ृलतर्
श्रोत सं रिण र व्यवस्थापन, गररबी लनवारण, पैरवी,
उपभोक्ताहरूर्ो

वहत

सं रिणर्ा

िालग

स्थावपत

नागररर् सं स्थाहरू)

(ख) खेिर्ुद ववर्ास सं स्थाहरू

(ग) िालिकर् सांस्र्ृलतर् सं स्थाहरू
(र्) प्रलतष्ठान, ट्रस्ट तथा गुठीहरू
(ङ) परोपर्ार सं स्थाहरू
(च) पेसागत सं स्थाहरू
(छ) सं जाि तथा िहासं र्हरू
(ज) उपभोक्ता सिूहहरू
(झ) अनुसधिान सं स्थाहरू
(ञ) सािुदावयर् सं स्थाहरू
४.

सािान्जर् र्ायकक्रििः
(र्) नगरपालिर्ािे सािान्जर् सं र् सं स्थाहरूिाफकत सािान्जर्
पररचािन, नागररर् अलिर्ार, सािान्जर् सचेतना तथा
ववर्ास र्ायकक्रिहरू सञ्चािन गनेछ।

(ख) नगरपालिर्ािे सािान्जर् पररचािनिगायतर्ा र्ायकहरू
गदाक दफा ३ बिोन्जि सूचीर्ृत गैससहरूिाई प्राथलिता
ददई सिधवय साझेदारी गनेछ ।
(ग) सं स्थािे आफ्नो उद्देश्य अनुसारर्ा र्ायकक्रिहरूिा िात्र
खचक गने गरर आफ्नो श्रोत लनिाकणर्ा िालग आयिूिर्
र्ायकक्रिहरू सं चािन गनक सक्नेछन्।
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(र्) नगरपालिर्ािे

सािुदावयर् ववर्ासर्ो िेत्रिा र्ायकरत

सम्पूणक गैरसरर्ारी सं स्थाहरूर्ो सूची अद्यावलिर् गरी
र्ायकक्रि तथा िगानीिा हुने दोहोरोपन हटाउन

सक्नेछ

।
५.

स्थानीय ददगो ववर्ास सम्बधिी र्ायकक्रि संचािनिः
नगरपालिर्ािा ददगो ववर्ाससम्बधिी र्ायकक्रिहरू सञ्चािन गदाक
नगरपालिर्ािे

दे हायबिोन्जिर्ा वविेष र्ायकक्रिहरू छनौट

साझेदारीिा गरी सं चािन गनेछिः
(र्) िवहिा,बािबालिर्ा,ज्येष्ठ

नागररर्,अपाङ्गता

भएर्ाव्यन्क्त,यौलनर्,अल्पसंख्यर्,आदीवासी,जनजालत
दलित, असहायिगायत

वपछलडएर्ा

एवं

तथा

सीिाधतर्ृत

सिुदायर्ो वहत र र्ल्याणसम्बधिी र्ायकक्रि,
(ख) रोजगार एवं स्वरोजगार सृजना सम्बधिी र्ायकक्रि,
(ग) स्थानीय ववर्ासर्ा िालग सहभालगता अलभवृवर्द् गने र िै वङ्गर्
िूि प्रवाहीर्रण तथा िवहिा सिक्तीर्रणसम्बधिी,
(र्) ऐन,र्ानुन,िानव अलिर्ार, िोर्तधत्र, सुिासन सं रिण तथा
प्रवर्द्कनात्िर् र्ायकहरू, श्रोत सािनिा पछालड पाररएर्ा
सिुदायहरूर्ो पहुाँच, स्वालित्व र लनयधत्रण बढाउने र्ायक,

(ङ) र्ृवष उत्पादन, खाद्य सुरिा तथा पोषण,

(च) सािान्जर् र्ुरीलत तथा अधिववश्वास ववरूर्द्र्ो र्ायकक्रि,
(छ) गररबी लनवारण, आय आजकन तथा सीप ववर्ाससम्बधिी
र्ायकक्रि,
(ज) नागररर् र्तकव्य तथा दावयत्वसम्बधिी सचेतना र्ायकक्रि,
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(झ) वन तथा वातावरण सं रिण, जिवायु पररवतकन अनुर्ूिन
तथा

धयू लनर्रण

प्रभाव

एवं

ववपद्

जोन्खि

धयूनीर्रणसम्बधिी र्ायकक्रि,
(ञ) स्वास््य जनचेतना अलभवृवर्द् तथा सेवा प्रवाहसम्बधिी
र्ायकक्रि,
(ट) न्ििा िगायत आिारभूत िैन्िर् उद्देश्य पररपूलतक गने
सम्बधिी ववववि र्ायकक्रि,
(ठ) वपउनेपानी, सरसफाई, जिश्रोत ब्यबस्थापन तथा िर्ु तथा
वैर्न्ल्पर् उजाक ववर्ास,
(ड) भौलतर् पूवाकिार ववर्ास लनिाकण तथा ििकत सम्बधिी
पररच्छे द-३
६.

र्ायकक्रि सञ्चािनर्ा िालग सिधवयिः

(१) यस र्ायकववलि अधतगकत सूचीर्ृत भएर्ा र हुन चाहने
सं स्थाहरूिे आफूिे गने र्ायक नगरपालिर्ार्ो सिधवयिा
गनुप
क नेछ ।
(र्) एर् बषक भधदा छोटो अबलिर्ो पररयोजनाहरू, सभा,
सम्िेिन,गोष्ठी,तालिि,र्ायकिािा,नागररर्

न्ििा,

सुिासन तथा जवाफदे वहता प्रवर्द्कन, िानव अलिर्ार
प्रवर्द्कन, सवेिण र अध्ययन अनुसधिान सम्बधिी
र्ािहरू गदाक नगरपालिर्ािाई जानर्ारी गराइ
र्ायकक्रि सञ्चािन गने र

।र्ायकक्रि सम्पन्न भए

पश्चात नगरपालिर्ािा प्रलतवेदन पेस गनुप
क नेछ ।

(ख) नगरपालिर्ार्ो लनयलित र लबषयगत र्ाि साँग िेि
खाने

प्रर्ृलतर्ा

पररयोजना
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सन्धिखर्क नगरपालिर्ासाँग सिधवय गरे र र्ाि गनुक
पनेछ ।
(ग) एर् वषक भधदा िािो एवं बहुवषीय भौलतर् लनिाकणर्ो

पररयोजना वा र्ुनै र्ायकक्रि सं चािन गनुप
क रे िा

सन्धिखर्क नगरपालिर्ासाँग स्वीर्ृलत लिएर र्ाि
गनुप
क नेछ ।
(२) गैससहरूिे सञ्चािन गने एर् वषकभधदा िािो वा बहुवषीय

पररयोजना वा र्ायकक्रि नगरपालिर्ाबाट स्वीर्ृत गराउनु
पनेछ।

७.

नगरपालिर्ा स्तरीय गैसस सिधवय सलिलतर्ो गठनिः

(१) गैससहरूसाँग सिधवय र साझेदारी प्रवर्द्कन गनक लनम्न
बिोन्जिर्ो तीन सदस्यीय गैसस सिधवय सलिलत गठन
गररनेछ ।
(र्) नगरर्ायाकपालिर्ािे तोर्ेर्ो वडा अध्यि
वा र्ायकपालिर्ा सदस्य िध्येबाट
एर् जना

-सं योजर्

(ख) नगर र्ायाकपालिर्ािे तोर्ेर्ो
नगरर्ायकपालिर्ा सदस्यहरु

िध्येबाट र्म्तीिा एर् जना िवहिा
पने गरी दुई जना

(ग) प्रिुख प्रिासर्ीय अलिर्ृत

– सदस्य
–सदस्य

(र्) गैसस िहासं र् नेपािर्ो एर्
जना प्रलतलनलि

–सदस्य

(ङ) स्वास््य तथा सािान्जर् ववर्ास िाखा प्रिुख
वा र्ायाकियिे तोर्ेर्ो–र्िकचारी सदस्य
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(२) सिधवय सलिलतिे सलिलतर्ो बैठर् र र्ायकववलि सिधवय
सलिलतिे लनिाकरण गरे बिोन्जि हुनेछ ।

(२) नगरपालिर्ार्ो र्ायकक्रिलसत सम्बर्द् वा नगरपालिर्ािाई
र्ायकिेत्र

बनाई

र्ाि

गने

गैरसरर्ारी

सं स्थाहरूर्ो

सािान्जर् परीिण गनक गराउन सक्नेछ।
८.

प्रगलत प्रलतवेदन पेस गनुपक नेिः
(१) हरे र्

गैरसरर्ारी

सं स्थािे

चौिालसर्

प्रलतवेदन

नगरपालिर्ािा पेस गनुप
क नेछ ।
(२) वावषकर् रूपिा आलथकर् वषक सिाप्त भए पलछर्ो ४ िवहनालभत्र
आफ्नो

िे खापरीिणसवहतर्ो

वावषकर्

प्रलतवेदन

पेस

गनुप
क नेछ।

९.

ु ाइ सम्बधिी व्यवस्थािः
सािान्जर् परीिण तथा सावकजलनर् सुनव
(१) गैरसरर्ारी सं स्थािे सञ्चािन गरे र्ा र्ायकक्रिर्ो िक्ष्य,
बजेट, र्ायकक्रि
र्ायाकधवयन

एवं

गररएर्ो

उपिन्ब्िर्ा
स्थानर्ा

बारे िा

र्ायकक्रि

सिाजसेवी, सञ्चारर्िी,

नागररर् सिाज एवं उपभोक्ता सिेतर्ो सहभालगतािा

ु ाई
वावषकर् रूपिा सािान्जर् परीिण, तथा सावकजनीर् सुनव
गनुप
क नेछ ।

१०. गैरसरर्ारी संस्थािा नगरपालिर्ार्ो संिग्नतािः
(१) नगरपालिर्ार्ा

पदालिर्ारी

सदस्य

तथा

र्ायकरत

र्िकचारीहरू सं र्ीय ऐन बिोन्जि दताक भएर्ा गैरसरर्ारी
सं स्थार्ो

र्ायकसलिलतर्ा

सदस्य

वा

पदालिर्ारी

र्िकचारीर्ा रूपिा सं िग्न हुन पाउनेछैनन्।
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११. गैससर्ो प्रलतलनलित्विः
(१) नगरपालिर्ार्ा ववलभन्न ववषयगत सलिलतहरू र नेपाि
सरर्ारद्वारा गठन गररने गैरसरर्ारी सं स्थासम्बधिी ववलभन्न
सलिलत वा उपसलिलतिा नगरपालिर्ा स्तरीय गैसस सिधवय
सलिलतर्ो लसफाररसर्ा आिारिा ववषयगत गैरसरर्ारी
सं स्थार्ो प्रलतलनलित्व हुनछ
े ।

१२. होलडकङ्ग बोडकिः

यस र्ायकववलिबिोन्जि सू चीर्ृत हुने हरे र् सािान्जर् सं स्थािे
आफुिे गने वा गरररहे र्ो र्ािहरूबारे
गराउनर्ो

सबैिाई जानर्ारी

िालग होलडकङ्ग बोडक राख्नुपनेछ ।
पररच्छे द- ४

गैरसरर्ारी संस्था र स्थानीय तहर्ो योजना तजुि
क ा
१३. योजना तजुि
क ा प्रर्ृयािा गैससहरूर्ो सहभागीतािः
(१) नगरपालिर्ार्ो

योजना

लनिाकण

प्रवर्यािा

गैरसरर्ारी

सं स्थाहरूिे आवश्यर् सहयोग गनुप
क नेछ ।
(२) सम्बन्धित

ववषय

र

िेत्रर्ो

सूचना

सं र्िनिा

नगरपालिर्ार्ो आवश्यर्तानुसार सहयोग गनुप
क नेछ।
(३) नगरपालिर्ार्ो

योजना

लनिाकण

प्रर्ृयािा

प्रारन्म्भर्

चरणदे न्ख नै बैठर्िा सम्बन्धित गैससहरूर्ो सहभागीता
गराउन सवर्नेछ।
(४) गैससिे

सम्बन्धित ववषय

र

दोहोरोपन हटाउन नगरपालिर्ािाई
गनुप
क नेछ ।
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िेत्रिा

र्ायकक्रिर्ो

तहिाई

सहयोग
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(५) गैसहरूिे नगरपालिर्ार्ा योजना लनिाकण र र्ायाकधवयन बारे
जनचेतना अलभवृवर्द्िा आवश्यर् सहयोग गनुप
क नेछ।
१४. योजना र्ायाकधवयन र साझेदारीिः
(१) नगरपालिर्ा र ववषयगत िाखाहरूर्ो योजना र्ायाकधवयनिा
गैससहरूिे आफ्नो स्रोत र िितानुसार आलथकर् तथा
प्राववलिर् साझेदारी गनुप
क नेछ ।
(२) नगरपालिर्ािा सं चालित ववर्ास आयोजनाहरूर्ो गुणस्तर
अलभवृवर्द्र्ा िालग सम्बन्धित नगरपालिर्ाबाट अनुरोि भई
आएिा आवश्यर्तानुसार गैससहरुिे ज्ञान, ,िीप पराििक
तथा सुझाव उपिब्ि गराउनुपनेछ ।
(३) पररयोजनार्ा सिीिा बैठर्हरूिा गैससहरु सहभागी भई
पृष्ठपोषण ददनुपनेछ।
१५. स्थानीय योजना अनुगिन तथा िूल्यांर्निः
(१) नगरपालिर्ावाट

सं चािन

हुने

ववर्ास

आयोजनार्ो

अनुगिन तथा िुल्यांर्न प्रवक्रयािा ववषयगत गैससहरूिाई
नगरपालिर्ा स्तरीय गैसस सिधवय सलिलतर्ो लसफाररसर्ो
आिारिा प्रत्यि सहभागी गराइनेछ।

(२) नगरपालिर्ािे स्वतधत्र रूपिा ववर्ास आयोजनार्ो ते श्रो
िूल्यांर्न पि लनयुक्त गनेछ जसिा नगरपालिर्ािा रहे र्ा
दि गैससहरूिाई प्राथलिर्ता ददइनेछ ।
१६. गैससर्ा र्ायकक्रिहरुर्ो अनुगिनिः
(१) नगरपालिर्ािा सं चालित गैससहरूर्ो पररयोजना तथा
र्ायकक्रिहरू

अनुगिन

गनकर्ा

िालग

दे हाय

बिोन्जि

नगरपालिर्ा स्तरीय गैसस र्ायकक्रि अनुगिन सलिलत
रहनेछ ।
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(र्) नगरपालिर्ा उपप्रिुख

-सं योजर्

(ख) नगरपालिर्ा स्तरीय गैसस सिधवय
सलिलतर्ो सं योजर्

–सदस्य

(ग) प्रिुख प्रिासर्ीय अलिर्ृत

-सदस्य

(र्) सािान्जर् ववर्ास सलिलतर्ो सं योजर्

-सदस्य

(ङ) योजना तथा अनुगिन िाखा प्रिुख

-सदस्य सन्चव

पररच्छे द- ५
वैदेन्िर् सहयोग तथा अधतराकविय गैसस सम्बधििा
१७. वैदेन्िर् सहयोगिः

(१) नगरपालिर्ािा

पररचािन

हुने

वैदेन्िर्

सहयोग

नगरपालिर्ािाफकत नै पररचािन हुने गरी स्वीर्ार गररनेछ
।

(२) उपदफा (१) बिोन्जि नगरपालिर्ािा प्राप्त वैदेन्िर्

सहयोग नगरपालिर्ािा सूचीर्ृत गैससहरू िाफकत िात्र
पररचािन गररनेछ।

१८. एर्द्वार प्रणािी सम्बधििािः
(१) नगरपालिर्ािा

र्ायकिेत्र

रहे र्ा

सम्पूण क

गैससहरूिे

र्ायकक्रिहरूिाई दोहोरोपन हुन नददन एर्द्वार प्रणािी
अपनाइनेछ ।

१९. अधतराकविय गैसस सम्बधििािः
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(१) नगरपालिर्ािा र्ाि गनक चाहने अधतरराकविय गैरसरर्ारी
सं स्थाहरूिे स्थानीय गैरसरर्ारी सं स्था िाफकतिात्र र्ायक
गनुप
क नेछ ।

(२) र्ुनै पलन अधतराकविय गैरसरर्ारी सं स्थािे आफ्नो र्ायकिेत्र
रहेर्ो स्थानीय तहिा र्ायाकिय राखी नगरपालिर्ािा
र्ायकक्रिर्ो प्रत्यि र्ायाकधवयन गनक पाउनेछैन ।

पररच्छे द–६
ववववि

20. पुरस्र्ार र प्रोत्साहनिः नगरपालिर्ािे सािान्जर् सेवा तथा ववर्ास
र्ायकिा सं िग्न भई जनतार्ो अलिर्ार सं रिण गने तथा पछालड
पाररएर्ो वगक र सिुदायर्ो र्ल्याण वहत, र सिक्तीर्रणर्ा िालग
उल्िे ख्य योगदान पुयाकउने गैरसरर्ारी सं स्थाहरूिाई प्रोत्सावहत
गनक सािान्जर् से वा पुरस्र्ारहरूर्ो स्थापना तथा ववतरण गनेछ
।
२१. सािान्जर् ववर्ास र्ोषिः गैरसरर्ारी सं स्थाहरूिा र्ायकरत र्ायक
सलिलत, र्िकचारी

एवं

स्वयं सेबर्हरूर्ो

िालग

गैरसरर्ारी

सं स्थाहरूर्ा छाता सं गठन वा गैरसरर्ारी सं स्थाहरू स्वयं िे
आचार सं वहता लनिाकण गरी िागू गनुप
क नेछ ।

२२. बािा अड्र्ाउ फुर्ाउने अलिर्ार

(१) यस र्ायकववलिर्ो उद्देश्य र्ायाकधवयन गनक र्ुनै बािा
अड्र्ाउ परे िा नगरपालिर्ािे त्यस्तो बािा अड्र्ाउ
हटाउन आदे ि जारी गनक सक्नेछ ।

२३. दण्डसजायिः नगरपालिर्ािा र्ायकरत गैरसरर्ारी सं स्थाहरूिे र्ाि
गने क्रििा आलथकर् वहनालिना वा र्ानुनववपरीत र्ायक गरे र्ो
पाइएिा त्यस्ता सं स्थाहरूिाई र्ाि गनक रोर्
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खारे जीर्ा िालग दताक गने लनर्ाय सिि लसफाररस गनक सक्नेछ
।तर, सं स्थािाई आफ्नो सफाई पेस गने िौर्ाबाट वन्ञ्चत गररने
छै न ।
२४. िागक लनदे न्िर्ा बनाउने अलिर्ारिः यस र्ायकववलिर्ो उद्देश्य
र्ायाकधवयन गनक नगरपालिर्ािे आवश्यर् िागक लनदे न्िर्ा बनाउन
सक्नेछ ।
२५. बचाउ र िागू नहुनिःे

(१) यो र्ायकववलििा उल्िे ख नभएर्ो ववषयर्ो हर्िा िे न्खए

बिाोन्जि र निेन्खएर्ो र्ुरािा प्रदे ि तथा सं र्ीय र्ानुन
बिोन्जि हुनेछ ।

(२) यस र्ायकववलििा उल्िेख भएर्ा ववषय प्रदे ि, सं र्ीय र्ानुन
तथा सं वविानसाँग बान्झएर्ो खण्डिा बान्झएर्ोहदसम्ि
स्वतिः लनन्स्क्रय भएर्ो िालननेछ ।

प्रिाणीर्रण लिलतिः २०७७/९/९
आज्ञािे

र्ृष्णप्रसाद सापर्ोटा

प्रिुख प्रिासर्ीय अलिर्ृत
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