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इलाम नगरपाललकाबाट विलिन्न व्यक्ति सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुलाइ प्रदान गररने आलथिक प्राविलिक कायिक्रलमक तथा क्तिन्सी 
सहायता तथा अनदुानलाइ लिटो िररतो लमतव्ययी पारदर्शी तथा प्रिािकारी रुपमा प्रिाह गनि र सहायता तथा अनदुान प्राप्त गने व्यक्ति एिं संघ 
संस्थालाइ अनरु्शालसत र उत्तरदायी बनाइ पररणाम हालसल गनि स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०२ ले ददएको अलिकार 
प्रयोग गरी इलाम नगरपाललका आलथिक सहायता र अनदुान कायिविलि २०७९ िारी गररएको ि । 

पररच्िेद १ 

प्रारक्तभिक 

१. संक्तिप्त नाम र प्रारभि: (१) यस कायिविलिको नाम इलाम नगरपाललका आलथिक सहायता र अनदुान कायिविलि २०७९ रहेको ि । 

(२) यो कायिविलि तरुुन्त लाग ुहनुेि । 

२ पररिाषा र व्याख्या: विषय िा प्रसंगले अको अथि नलागेमा यस कायिविलिमा  M 

क. “ऐन” िन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई िनाउनेि ।  

ख. “सिा” िन्नाले इलाम नगरपाललकाको नगर सिालाइ िनाउनेि ।  

ग. “वििान” िन्नाले संस्थाको स्िीकृत वििानलाई िनाउनेि । 

घ. “सञ्चालक सलमलत िा कायिकारी सलमलत िन्नाले” संस्थाको वििान अनसुार कायिकारीको रुपमा कायि गनि गरी गदित अलिकार प्राप्त 
सलमलतलाई िनाउनेि ।  

ङ. “संस्था” िन्नाले प्रचललत काननु बमोक्तिम गदित सामाक्तिक, आलथिक, सावहक्तययक, रै्शक्तिक, बौविक, िालमिक , सास्कृलतक, िैज्ञालनक आदद 
कायि गनि गदित संघ संस्था, संगिन, क्लब, अध्ययन केन्र, मण्डल, पररषद आदद गैर सरकारी लनकायहरु र विद्यालय, महाविद्यालय, 

स्िास््य संस्थाहरु आदद सरकारी संस्थाहरु र सरकारी कायािलयहरुलाई िनाउनेि ।  

च. “प्रस्ताि”  िन्नाले कायिक्रमको विस्ततृ वििरण सवहत अनदुान माग गररएको लनिेदन सवहतको कायिक्रम पररयोिनालाई िनाउनेि । 

ि.  “लागत” कायिक्रमका लालग लाग्ने कुल खचि रकमलाई िनाउनेि । 

ि.  “लेखा परीिण प्रलतिेदन” रक्तिष्टडि लेखा परीिकिाट संस्थाको लेखा परीिण गरी ददएको प्रलतिेदनलाई िनाउनेि । 

झ. “लािग्राही समूह” िन्नाले प्रययि लाि प्राप्त गने ब्यक्तिहरुको समूहलाइ िनाउनेि । 

ञ.  “अनदुान” िन्नाले समािका विलिन्न िेत्रको विकासका लागी इलाम नगरपाललकाबाट कुनै व्यक्ति िा संस्थालाई प्रदान गररन े
संस्थागत अनदुान, कायिक्रम अनदुान र पिुीगत अनदुान समेतलाई िनाउनेि । 

ट.  “कायिक्रम अनदुान” िन्नाले लागत अनमुानका आिारमा सभझौता गरी सभझौतामा उल्लेख िए अनसुार ददईन े आलथिक तथा 
प्राविलिक सहयोग लाईिनाउनेि । 

ि. “संस्थागत अनदुान” िन्नाले िावषिक नीलत तथा कायिक्रम अनसुार सभझौतामा उल्लेक्तखत र्शतिअनसुार संस्था आफैले संचालन गने गरी 
ददइने रकमलाई िनाउनेि । 

ड.  “मानिीय सहायता” िन्नाले कुनै पलन वकलसमको दैिी िा मानिीय विपदका कारण क्तिउ ज्यान िनिन चौपाया िा अन्य सभपक्तत्तमा 
िलत पगेुको व्यक्तिलाइ प्रदान गररन ेनगद िा क्तिक्तन्स सहायता सभझन ुपदिि । 

ढ. “विपक्तत्त िा विपद” िन्नाले िकूभप बाढी पवहरो आगलागी अलसना चट्याङ्ग र्शीतलहर लगायतका प्राकृलतक प्रकोपलाइ िनाउनिे । 
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ण. “मानिीय विपक्तत्त” िन्नाले मानिीय कारणबाट हनु ेदघुिटना आगलागी करेन्ट विषाि खाद्य सेिन हलुदङु्गा विवकरण ग्यााँस चहुािट 
आदी कारणले हनुे विपक्तत्तलाइ िनाउने ि। 

त. “दीघि रोग” िन्नाले मटुु मगृौला क्यान्सर एचआइिी एड्स लगायत डाक्टरबाट लसफाररस गररएको रोगलाइ    िनाउनिे । 

पररच्िेद २ 

मानिीय सहायता प्राथलमकता र सीमा 
३ मानिीय सहायता प्रदान गनि सवकने: (१) नगरपाललकाले कायिविलिमा तोवकए बमोक्तिम आलथिक र्शारीररक तथा मानलसक रुपमा कमिोर र 

िौलतक तथा विपदिन्य िोक्तखममा रहेका िा पीलडत नगरबासीहरुको सामाक्तिक संरिणका लालग मानिीय सहायता प्रदान गनि सक्ने 
ि। 

(२)  नगरपाललकाबाट लनभन प्राथलमकताका आिारमा मानिीय सहायता प्रदान गररने ि। 

क. विपक्तत्तमा परर घरिास गमुाएका व्यक्ति 

ख. विपक्तत्तमा परर संरिक गमुाएका नाबालक नाबाललका 
ग. कडा रोग लागेका व्यक्ति 

घ. र्शारीररक तथा मानलसक रुपमा अर्शि फरक िमता िएका व्यक्ति 

ङ. आलथिक रुपमा विपन्न व्यक्ति 

च. संरिक निएका िा संरिकयि नपाएका अनाथ बालबाललका 
ि. आलथिक तथा र्शारीरीक रुपमा कमिोर िेष्ठ नागररक 

ि. विपक्तत्तमा परेका आलथिक रुपमा कमिोर व्यक्ति 

(३)  मानिीय सहायता नगद िा क्तिन्सीका रुपमा उपलब्ि गराइनेि । 

(४) मानिीय सहायता प्रदान नगररने : (१) उपदफा २ बमोक्तिमको प्राथलमकतामा नपरेका व्यक्तिहरुलाइ मानिीय सहायता प्रदान गररन े
िैन । 

   (२) एक पटक नगरपाललकाबाट मानिीय सहायता प्रदान गररएको व्यक्तिलाइ पनु मानिीय सहायता प्रदान गररने िैन । यस 
प्रयोिनका लालग अलिलेख राखी सो अलिलेखलाई समय समयमा सािििलनक समेत गररनेि । 

(५) मालथ िनुसकैु कुरा लेक्तखएको िएता पलन िडा कायािलयले आिार र कारण सवहत मानिीय सहायता ददन उपयिु हनु े िनी 
लसफाररस गरे बमोक्तिम नगरप्रमखुको लनणिय बमोक्तिम मालथ उल्लेख गररए बाहेकका अन्य व्यक्तिलाइ समेत मानिीय सहायता प्रदान 
गनि सवकनेि । 

४ . मानिीय सहायताको सीमा र लनणिय गने पदालिकारी िा सलमलत: (१) दफा ३(२) र दफा ३(५) मा उल्लेक्तखत व्यक्तिलाइ लनिको अिस्था 
अनसुार र स्िीकृत कायिक्रम र बिेटको पररिी लित्र रही नगर प्रमखुले रु. १५00।०० सभम (प्रमखुको अनपुक्तस्थलतमा उपप्रमखुले) र 
िडाध्यिले सभिक्तन्ित िडाको विलनयोक्तित बिेटबाट व्यहोने गरी रु. ५००। सभमको मानिीय सहायता उपलब्ि गराउन सवकनेि । 

 (२) मालथ उल्लेक्तखत मानिीय सहायता िन्दा बढी रु. १०000। सभमको मानिीय सहायता प्रमखु प्रर्शासकीय अलिकृतको राय ललइ िडा 
कायािलयको लसफाररसमा स्िीकृत बिेट पररलि लित्र रही प्रमखुले लनणिय गरी उपलब्ि गराउन      सक्नेि । 

     (क) यस दफा अनसुार विपद्को कारण घर िक्तयकएको िा िाडामा बसेको घरमा विपद परी नोक्सानी िएको अिस्थामा राहत िा 
मानिीय सहायता उपलब्ि गराउाँदा नक्सापास अलिलेख अलनिायि हनुेि । िाडामा बसेका व्यक्तिहरुले राहत ललन ुपदाि घर 
बहाल कर लतरेको प्रमाण अलनिायि हनुेि । 

     (ख) यस दफा अनसुार कसैलाई उपचारको लालग मानिीय सहायता गनुि परेमा स्थानीय स्िास््य केन्र िा इलाम अस्पतालक्तस्थत 
नगरपाललकाको स्िास््य हेल्प डेस्कको पूिीसवहत नगरपाललकाको िनस्िास््य र्शाखाको रायसझुाि अलनिायि हनुेि । 

    (३) कडा रोग लागेका लबरामी िा दीघि रोगी िा विपन्न लबरामीहरुलाई सहयोगको लालग खडा गररएको स्िास््य उपचार कोषबाट रु. 
२५०००।०० सभमको मानिीय सहायता िडा कायािलयको लसफाररसमा कायिपाललकाको लनणिय बमोक्तिम उपलब्ि गराइनेि । यस 
कोषबाट सवुििा ललने व्यक्तिहरुले स्थानीय स्िास््य केन्र िा इलाम अस्पतालक्तस्थत नगरपाललकाको स्िास््य हेल्प डेस्क िा 
अस्पतालको पूिी अलनिायि पेर्श गरी नगरपाललकाको िनस्िास््य र्शाखाबाट फायल रुि ु गराउन ु पनेि ।आकक्तस्मक विपद िा 
दूघिटनाको अिस्थामा नगर कायिपाललकाबाट अनमुोदन गराउने गरी यस कोषबाट औषलि खररद गरी व्यिस्थापन लमलाउन नगर 
प्रमखुले प्रमखु प्रर्शासकीय अलिकृतलाई आदेर्श ददन सक्निे । 

५. मानिीय सहायताको लालग पेर्श गनुि पने प्रमाण कागिातहरु: (१) मानिीय सहायता माग गने व्यक्तिले देहायका प्रमाण  

        कागिातहरुको प्रलतललवप संलग्न गरी लनिेदन पेर्श गनुि पनेि । 

क. नागररकता िा िन्मदताि प्रमाण पत्र  

ख. दफा ३ (२ख र च) को हकमा मयृय ुदताि प्रमाण पत्र नाता प्रमाक्तणत 

ग. दफा ३ (२ क ख च र ि) को हकमा प्रहरी ररपोटि िा स्थलगत सरिलमन मचुलु्का 
घ. दफा ३ (२ग) को हकमा उपचार गरररहेको अस्पतालले रोग प्रमाक्तणत गरेको पत्र िा रोग प्रमाक्तणत गने ररपोटि 
ङ. दफा ३ (२ घ) को हकमा अपाङ्गता पररचय पत्र िा फरक िमतालाइ प्रमाक्तणत गने सभिक्तन्ित कागिात 
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च. अन्य सभिक्तन्ित कागिात प्रमाण 

पररच्िेद-३ 

अनदुान सहायता सभिन्िी व्यिस्था 
६. अनदुानका प्रकार  (१) नगरपाललकाबाट विलिन्न संस्थाहरुलाइ उपलब्ि गराइन े अनदुान देहाय बमोक्तिम हनुेि ।संघीय तथा प्रदेर्श 

सरकारको अनदुानबाट सञ्चाललत कायिक्रमको हकमा सो कायिक्रमको लालग तयार गररएको कायिविलि तथा लनदेक्तर्शकाबमोक्तिम नै हनुेि । 
क. कायिक्रम अनदुान 

ख. संस्थागत अनदुान 

(२) कायिक्रम अनदुान देहायका प्राथलमकताका आिारमा मात्र उपलब्ि गराइनिे ।यस्तो अनदुानमा एक पटकमा एक संस्थालाई रु ५ 
लाख िन्दा बढी हनु ेिैन । एक पटक अनदुान प्राप्त गरी फरफारक िइसकेपश्चात पनु अनदुान ललन बािा पने िैन । 
क. मवहला, दललत, आददिासी िनिालत र वपिलडएका समदुायहरुसाँग सभिक्तन्ित आयमूलक, सीपमूलक, रोिगारी लसििना एिं िमता विकास 

गने कायिक्रमहरु  

ख. संस्थाको लागत साझेदारी समािेर्श िएका कायिक्रमहरु 

ग. िनचेतना मलुक तथा सािरतामूलक कायिक्रमहरु, 

घ.  सभपदा संरिण र पयिटन विकास सभबन्िी कायिक्रमहरु,  

ङ. िातारण संरिण, प्रिििन र विकास सभिन्िी कायिक्रमहरु,  

च. विपद् िोक्तखम न्यूनीकरण सभिन्िी कायिक्रमहरु,  

ि. समदुायमा आिाररत सहिालगतामूलक कायिक्रमहरु,  

ि. गररबी न्यूनीकरणमा सहयोग पयुािउने कायिक्रमहरु,  

झ. बालविकास, बालश्रम उन्मूलन बालस्िास््य, बालक्तर्शिा, बालअलिकार, बालमनोविज्ञान िस्ता बालमैत्री कायिक्रमहरु  

ञ. खेलकुद विकाससाँग सभबक्तन्ित कायिक्रमहरु,  

ट. स्थानीय टोल, समदुायको िमता विकास, िनचेतना अलिबवृि, पूिाििार विकास, सामाक्तिक पररचालन एिं सहिालगतामूलक कायिक्रम,  

ि. स्थानीय श्रोत र सािन पररचालन हनु ेकायिक्रमहरु,  

   (३) संस्थागत अनदुान देहायका प्राथलमकताका आिारमा मात्र उपलब्ि गराइन ेि  

क. संस्थाको पूिाििार विकास 

ख. संस्थाका सदस्य िा कमिचारीहरुको िमता विकास 

ग. संस्थाको उयपादकयि िा सेिा प्रिाहको सिुारका लालग आिश्यक पंूिीगत सामाग्री िा उपकरण 

घ. दफा ६ (२) मा उल्लेक्तखत कायिक्रममा अपररहायि हनु ेउयपादनमूखी बस्त ुवितरण सभिन्िी कायि 
ङ. उयपादनमलुक कायि स्थानीय आिश्यकता अनरुुपको सीप विकासका कायि र स्थानीय स्तरमा अनकुुल प्रविलिको विकास िा 

हस्तान्तरण सभिन्िी कायि गने संस्था 
च. संख्यायमक वहसािले सिै िन्दा बढी सेिाग्राहीहरुलाइ सेिा पयुािउने संस्था 

७. संस्था सूचीकृत गनुि पने (१) नगरपाललकाले दफा ६(१) बमोक्तिमको अनदुान प्राप्त गरर कायि गनि चाहन ेसंस्थाहरुको सूचीकरणका लालग 
प्रययेक बषिको श्रािण मवहनाको प्रथम हप्तामा सूचना प्रकार्शन गनेि । 

(२) उपदफा १ बमोक्तिम सूचीकृत हनु चाहन ेसंस्थाहरुले श्रािण मसान्त लित्रमा सूचीकरणका लालग तोवकएका कागिात सवहत लनिेदन 
पेर्श गनुि पनेि । 

(३) मालथ िनुसकैु कुरा लेक्तखएको िएता पलन यो कायिविलि स्िीकृत िए पलि नगरपाललकाले एक मवहनाको भयाद ददइ उपदफा १ 
बमोक्तिम सूचना प्रकार्शन गनेि । 

(४) उपदफा २ बमोक्तिमको लनिेदन साथ देहायका कागिातहरु संलग्न गनुि पनेि । 

क. लनिेदनको सक्कलै प्रलत । 

ख. संस्था दताि प्रमाणपत्रको प्रलतललवप निीकरणसवहत  

ग. पान िा भ्याट दताि प्रमाणपत्रको प्रलतललवप निीकरणसवहत । 

घ. संस्थाको वििानको प्रलतललवप । 

ङ. गत आ.ि.को लेखापरीिण प्रलतिेदनको प्रलतललवप । 

च. संस्थाको संचालक सलमलतको बैिकको लनणिय प्रलतललवप । 

छ. िडाले कायिक्रम उपयिु िनी गरेको लसफाररसको सक्कलै पत्र ।  

ज. अक्तघल्लो िषिमा (यदद ललएको िए) प्राप्त गरेको सहयोग रकम र सोबाट िएको उपलक्तव्ि खचिको वििरण सभिक्तन्ित 
पदालिकारीले प्रमाक्तणत गरी पेर्श गनुि पनेि । 

झ. समाि कल्याण पररषदमा आिि िएको िए सो प्रमाण पत्रको प्रलतललवप 

ञ. नगरपाललकाको गैरसरकारी संस्थाको मौिदुा सूचीमा सूचीकृत िएको प्रलतललवप ।  
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ट. संचालन गररने िावषिक िा पटके कायिक्रमको विस्ततृ वििरण ।  

ठ. चाल ुआलथिक िषिमा संचालन गने कायिक्रम िा संस्थागत विकास कायिको प्रस्ताि  

ड. कर चिुा प्रमाणपत्र   

८. सूचीकरण र प्रस्ताि स्िीकृत गने: (१) उपदफा ४ बमोक्तिमका लनिेदनहरु प्राप्त िए पलि सामाक्तिक विकास महार्शाखाले संस्थाहरुको 
सूची तयार गनेि । यसरी तयार िएको सूचीको वििरण सभबक्तन्ित संस्थाको कायिक्रम प्रस्ताि र आिेदनसाथ प्रस्ताि िनोट सलमलतमा 
महार्शाखाको रायसवहत पिाउन ु पनेि । महार्शाखाको रायमा चाल ु आलथिक िषिको नीलत कायिक्रम अनरुुप िए निएको बिेटको 
सलुनक्तश्चतता िए निएको र कायिक्रम प्रस्ताि स्िीकृत गनुि पने नपने सभबन्िमा विश्लषेण गररएको हनु ुपनेि । 

(२) सूचीकृत िएका संस्थाहरु मध्येबाट कायिविलिमा उल्लेक्तखत प्राथलमकता बमोक्तिम दफा ११ बमोक्तिमको सलमलतले चाल ुआ.ि.को 
स्िीकृत बिेट तथा कायिक्रमको पररलि लित्र रही संस्थाहरुको िनौट गनेि । 

(३) सलमलतले सूची मध्येबाट देहायका आिारमा संस्थाहरुको िनौट गनेि  

क. दफा ६(२)  र ६ (३) मा उल्लेक्तखत प्राथलमकता क्रम 

ख. चाल ुआ.ि. को नीलत तथा कायिक्रममा उल्लेक्तखत लबषय िेत्रको कायािन्ियन संग सभिक्तन्ित प्रस्ताि 

ग. लागत साझेदारीको प्रस्ताि समािेर्श िए निएको 
घ. अक्तघल्ला आलथिक बषिहरुमा अनदुान प्राप्त गरे नगरेको 

९. प्रस्तािको स्िीकृलत (१) प्रमखुले दफा ८ (३) बमोक्तिम िनौट िएका संस्थाहरुको प्रस्ताि स्िीकृत गरर स्िीकृत बिेटको र्शीषिकको 
पररलि लित्र रही अनदुान रकम लनिािरण गनेि । 

१०. सलमलत गिन र संझौता  (१) प्रस्ताि स्िीकृत िएको संस्थाले प्रस्ताि बमोक्तिमको कायिको सभपादन सािििलनक खररद ऐन २०६३ 
सािििलनक खररद लनयमािली २०६३ र अन्य प्रचललत काननु बमोक्तिम गनुि पने ि। 

             (२) संस्थाको आलिकाररक सलमलतले प्रस्ताि कायािन्ियन सलमलत गिन गरर नगरपाललकालाइ िाकारी गराउन ुपनेि  । 

             (३) कायािन्ियन सलमलतले नगरपाललकासंग तोवकएको ढााँचामा सभझौता गनुि पनेि । 

             (४) संस्थालाइ कायि प्रगलतका आिारमा सभपन्न िएको कायिको आिारमा ििुानी ददइनेि । 

             (५) दफा १२ बमोक्तिमको सलमलतबाट अनगुमन गरर प्रलतिेदन प्राप्त िए पलि मात्र अक्तन्तम ििुानी ददइनेि ।  

पररच्िेद - ४ 

सलमलत गिन र अनगुमन मूल्याङ्कन र विविि 

११. प्रस्ताि िनौट सलमलत  (१) नगरपाललकामा सूचीकृत संस्थाका प्रस्तािहरु िनौट गनिका लालग देहाय बमोक्तिमको सलमलत रहने ि । 
सलमलतको बैिकमा प्रमखुले आिश्यकतानसुार अन्य व्यक्तिलाई आमन्त्रण गनि सक्नेि ।नगरपाललकाको बिेटको अिस्था हेरी बैिक 
ित्ताको व्यिस्था हनुेि । 

क. नगर प्रमखु - संयोिक 

ख. सामाक्तिक विकास सलमलतका सदस्यहरु - सदस्य 

ग. प्रमखु प्रर्शासकीय अलिकृत - सदस्य सक्तचि 

१२. अनगुमन मूल्याङ्कन सलमलत:  स्िीकृत प्रस्तािहरु बमोक्तिम िएका कायिहरुको अनगुमन मूल्याङ्कनका लालग देहायको सलमलत रहने ि । 

क.  उप-प्रमखु - संयोिक 

ख.  प्रमखुले तोकेको कायिपाललका सदस्यहरु ३ िना - सदस्य 

ग. सामाक्तिक विकास र्शाखा प्रमखु-  सदस्य सक्तचि 

१३. सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरु संग समन्िय गनुि पने  नगरपाललकाले अनदुानमा दोहोरो पनि नददन क्तिल्लामा कायिरत सरकारी तथा 
गैर सरकारी संस्थाहरुसंग समन्िय गनुि पनेि । 

१४. विर्शेष व्यिस्था ः  
             क) इलाम नगरपाललकाबाट गदित विलिन्न सलमलत तथा प्रलतष्ठानहरुका लालग नगरपाललकाबाट िावषिक अनदुान विलनयोिन िएको 

हकमा सभबक्तन्ित सलमलत तथा प्रलतष्ठानले पेर्श गरेको िावषिक कायियोिना स्िीकृत गरी सो अनसुार विलनयोक्तित बिेट 
वकस्ताबन्दीको रुपमा सलमलत तथा प्रलतष्ठानको बैक खातामा पेश्की लनकासा हनुेि ।    

             ख) िावषिक कायियोिना अनरुुप नगरपाललकाबाट प्राप्त पेश्की रकम प्रचललत काननुबमोक्तिम खचि गरी खचिको सक्कलै लबल िरपाई 
नगरपाललकामा पेर्श गरी पेश्की फियौट गराउन ुपनेि ।  

             ग)  सलमलत तथा प्रलतष्ठानले काननुबमोक्तिम गरेको खचिको लबलिरपाईको फोटोकपी आफूसाँग राखी लेखा परीिण गने गराउने 
दावययि समेत बहन गरी आय व्ययको वििरण अिििावषिक रुपमा सािििलनक गनुि पनेि । 

        ग)  सलमलत तथा प्रलतष्ठानका सभपूणि पदालिकारी तथा सदस्यहरुले “म भ्रष्टाचार गने िैन, भ्रष्टाचार गनि ददने िैन, इलाम नगरिासीप्रलत 
इमान्दार क्तिभमेिार र ििाफदेही रहनेिु” िनी र्शपथ ग्रहण गनुि अलनिायि हनुेि । यस अनसुार नगरपाललकामा एक पटक 
र्शपथ ग्रहण गररसकेको िए पनु गरर रहन ुपने िैन । 

१५. कायिविलि संर्शोिन ः  
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 क) यस कायिविलि संर्शोिन गनि आिश्यक िएमा प्रमखुले कायिपाललकामा पेर्श गरी कायिपाललकाले स्िीकृलत ददएपलि मात्र कायिविलि 
संर्शोिन िई कायािन्ियन हनुेि । 

ख) यस कायिविलिमा उक्तल्लक्तखत विषयमा अस्पष्टता िए, वििाद िई लनरुपण हनु नसके सो विषयमा नगर कायिपाललकाले गरेको लनणिय 
अक्तन्तम हनुेि ।  

१६.  बािा अड्काउ फुकाउन ेिा व्याख्या गने अलिकार ः   

क) यस कायिविलि कायािन्ियनको लसललसलामा कुनै अन्यौल िएमा बािा अड्काउ फुकुिा िा व्याख्या गने अलिकार              

    कायिपाललकाको बैिकलाई हनुेि । 

ख) यस कायिविलि कायािन्ियन हनु ुअक्तघ िए गरेका कामहरु यसै कायिविलिबमोक्तिम िए गरेको मालननेि । 

 

आज्ञाले 

गणेर्शकुमार खड्का 
प्रमखु प्रर्शासकीय अलिकृत 


