भद्रपुर नगरपालिका
स्थानीय राजपत्र
प्रदे श नं १ झापा नेपाि
भद्रपरु नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर्द्धारा प्रकालशत
खण्ड २ भद्रपरु , असार २४ गते,

२०७५ साि, संख्र्ा ४

भाग १
भद्रपरु नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर्को सच
ू ना
भद्रपुर नगरपालिकाबाट जारी भएको दे हार् बमोोजजमको ऐन सर्यसाधारणका िागग
प्रकाशन गररएको छ ।

भद्रपुर नगरपालिकाको लिपद\ hf]लिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५
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भद्रपरु नगरपालिका क्षेत्रलभत्र प्राकृ लिक िथा गैरप्राकृ लिक लिपदबाट सिवसाधारणको जीउज्यान, सािवजलनक िथा
व्यलिगि सम्पलि, प्राकृ लिक एिम् सा+:s[लिक सम्पदा र भौलिक सरं चनाको सरं क्षण गदै नगरपालिकाबाट गररने]
लिपदजन्य जोलिम न्यनू Lकरण िथा व्यिस्थापन सम्बन्धी सबै लियाकिापको समन्ियात्मक र प्रभािकारी रूपमा
कायावन्ियन गनवका िालग काननू ी व्यिस्था गनव िाञ्छनीय भएकोिे :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ को
bkmf !)@ n] lbPsf] अलधकार प्रयोग गरी भद्रपरु नगरपालिकाको नगरसभािे यो ऐन बनाई िागु गरे को छ ।

पररच्छे द – १
प्रारलभभक
१. संलिप्त नाम र प्रारभभ:
(१) यस ऐनको नाम भद्रपरु नगरपालिकाको लिपद जोलिम न्यनू ीकरण िथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५ रहेको छ ।
-२) यो ऐन िरूु न्ि प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषा: लिषय िा प्रसङ्गिे अको अथव निागेमा यस ऐनमा
(क)

“नगर प्रमि
ु ” भन्नािे eb|k'/ नगरपालिकाको प्रमि
ु सम्झनु पछव ।

(ख) “कोष” भन्नािे दफा १२ बमोलजमको लिपद व्यिस्थापन कोष सम्झनु पछव
(ग)

।

“गैरप्राकृ लिक लिपद”् भन्नािे महामारी, अलनकाि, डढेिो, कीट िा सक्ष्ू म जीिाणु आिङ्क,
पशु िथा चराचरुु ङ्गीमा हुने फ्ि,ू प्यान्डालमक फ्ि,ू सपवदश
ं , जनािर आिङ्क, िानी, हिाई,
सडक, जि िा औद्योलगक दर्ु टव ना, आगिागी, लिषाि गयााँस, रसायन िा लिलकरण चुहािट,
गयााँस लिष्फोटन, लिषाि िाद्य सेिन, िािािरणीय प्रदषू ण, िन लिनाश िा भौलिक सरं चनाको

क्षलि िथा प्रकोप उद्धार कायवमा हुने दर्ु टव ना िा यस्िै अन्य गैरप्राकृ लिक कारणिे उत्पन्न लिपद्
सम्झनु पछव ।
(घ)

“लजल्िा लिपद् व्यिस्थापन सलमलि” भन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १६ बमोलजम झापा लजल्िामा
गठन भएको लजल्िा लिपद् व्यिस्थापन सलमलि सम्झनु पछव ।

(ङ)

“िोलकएको िा िोलकए बमोलजम” भन्नािे यस ऐन अन्िगवि बनेको लनयममा िोलकएको िा
िोलकए बमोलजम िा नगर कायवपालिका िा नगरसभाबाट िोलकएको िा िोलकए बमोलजम सम्झनु
पछव ।

(च)

“प्रदेश लिपद व्यिस्थापन सलमलि” भन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १४ बमोलजम प्रदेश नं= १ मा
गठन भएको प्रदेश लिपद् व्यिस्थापन सलमलि सम्झनु पछव ।

(छ) “नगर उपप्रमि
ु ”
(ज) “प्रमि
ु

भन्नािे eb|k'/ नगरपालिकाको उपप्रमि
ु सम्झनु पछव ।

प्रशासकीय अलधकृ ि” भन्नािे eb|k'/ नगरपालिकाको प्रमि
ु प्रशासकीय अलधकृ ि

सम्झनु पछव ।
(झ) “प्राकृ लिक

लिपद” भन्नािे लहमपाि, अलसना ,लहमपलहरो, लहमिाि लिस्फोटन, अलििृलि,

अनािृलि, बाढी, पलहरो िथा भस्ू ििन, डुबान, िडेरी, आाँधी, हुरी बिास, शीििहर, िािो
हािाको िहर, चट्याङ, भक
ू म्प, ज्िािामि
ु ी लबस्फोट, डढेिो िा यस्िै अन्य प्राकृ लिक कारणिे
उत्पन्न जनु सक
ु ै लिपद् सम्झनु पछव ।
(ञ)

“रालष्िय कायवकारी सलमलि” भन्नािे संर्ीय ऐनको दफा ६ बमोलजमको कायवकारी सलमलि सम्झनु
पछव ।

(ट)

“रालष्िय पररषद” भन्नािे संर्ीय ऐनको दफा ३ बमोलजमको लिपद् जोलिम न्यनू ीकरण िथा
व्यिस्थापन रालष्िय पररषद् सम्झनु पछव ।

(ठ)

“रालष्िय प्रालधकरण” भन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १० बमोलजम गठन भएको रालष्िय लिपद्
जोलिम न्यनू ीकरण िथा व्यिस्थापन प्रालधकरण सम्झनु पछव ।

(ड)

“लिपद”् भन्नािे कुनै स्थानमा आपिकािीन
अिस्था लसजवना भई जनधनको क्षलिको साथै
्
जीिनयापन र िािािरणमा प्रलिकूि असर पाने प्राकृ लिक िा गैरप्राकृ लिक लिपद् सम्झनु पछव ।

(ढ)

“लिपद् िोज िथा उद्धार समहू ” भन्नािे लिपदक
् ो अिस्थामा िोजी िथा उद्धार गनव लियाशीि
िा लिपद् व्यिस्थापनको िालग पररचािन गनव ियार गररएको लिलशिीकृ ि िोज िथा उद्धार समहू
सम्झनु पछव र सो शब्दिे िालिम प्राप्त मानिीय सहायिाकमीिाई समेि जनाउाँछ ।

(ण) “लिपद्

जोलिम न्यनू ीकरण” भन्नािे लिपदप् िू व गररने जोलिमको लिश्ले षण िथा मल्ू याङ्कन,

लिपद् रोकथाम िा लिपदबाट
् हुने क्षलिको न्यनू ीकरण िथा लिकासका कायवमा लिपद् जोलिमिाई
कम गने सम्बन्धी कायव सम्झनु पछव ।
(त)

“लिपद् पनु िावभ” भन्नािे लिपदक
् ो र्टनापलछ गररने पनु लनवमावण एिम् पनु स्थावपनासाँग सम्बलन्धि
कायव सम्झनु पछव ।

(थ)

“लिपद् प्रलिकायव” भन्नािे लिपदक
् ो र्टना र्ट्नासाथ ित्कािै गररने िोज,उद्धार एिम् राहिसाँग
सम्बलन्धि कायव सम्झनु पछव र सो शब्दिे लिपद् प्रलिकायवको पिू िव यारीिाई समेि जनाउाँछ ।

(द)

“लिपद् व्यिस्थापन” भन्नािे लिपद् जोलिम न्यनू ीकरण, लिपद् प्रलिकायव र लिपद् पनु िावभसाँग
सम्बलन्धि सम्पणू व लियाकिाप सम्झनु पछव ।

(ध)

“व्यािसालयक प्रलिष्ठान” भन्नािे उद्योग ,किकारिाना ,लसनेमा र्र, सलपङ्ग मि, बहुउद्देश्यीय
व्यापाररक भिन जस्िा व्यािसालयक प्रलिष्ठान सम्झनु पछव ।

(न)

“सलमलि” भन्नािे दफा ३ बमोलजमको नगर लिपद् व्यिस्थापन सलमलि सम्झनु पछव ।

(प) “संर्ीय ऐन” भन्नािे नेपाि सरकारको लिपद् जोलिम न्यनू ीकरण िथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४
सम्झनु पछव ।
(फ) “सर्ं ीय मन्त्रािय” भन्नािे नेपाि सरकारको लिपद् व्यिस्थापन हेने गरी िोलकएको मन्त्रािय
सम्झनु पछव ।

(ब) “सािवजलनक संस्था” भन्नािे सरकारी लनकाय, सरकारको पणू व िा आंलशक स्िालमत्ि भएको
संस्था, प्रचलिि काननू बमोलजम स्थापना भएका सङ्गलठि संस्था िा सबै प्रकारका स्िास््य
िथा शैलक्षक संस्था सम्झनु पछव ।
(भ) “नगरपालिका” भन्नािे भद्रपरु नगरपालिका सम्झनु पछव ।
(म) “नगर कायवपालिका” भन्नािे भद्रपरु नगरपालिकाको कायवपालिका सम्झनु पछव ।
(य) “नगर सभा” भन्नािे भद्रपरु नगरपालिकाको नगर सभािाई सम्झनु पछव ।

पररच्छे द – २

नगर लिपद व्यिस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कततव्य र अलिकार
३. नगरस्तरीय लिपद व्यिस्थापन सलमलत:
(१)

नगरपालिका लभत्रको लिपद व्यिस्थापन सम्बन्धी कायविाई प्रभािकारी रूपमा सञ्चािन गनव नगरस्िरीय
लिपद व्यिस्थापन सलमलि रहनेछ ।

(२) नगरस्िरीय लिपद व्यिस्थापन सलमलिको गठन देहाय बमोलजम हुनेछ ।
(क)

नगर प्रमि
ु

सयं ोजक

(ि)

नगर उपप्रमि
ु

सदस्य

(ग)

प्रमि
ु प्रशासकीय अलधकृ ि

सदस्य

(र्)

लिषयगि सलमलिका संयोजकहरु

सदस्य

(ङ)

प्रलिलनलध, लजल्िा प्रशासन कायाविय

सदस्य

(च)

सामालजक लिकास शािा प्रमि
ु

सदस्य

(छ)

पिू ावधार लिकास शािा प्रमि
ु

सदस्य

(ज)

नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रलभत्र रहेका संर्ीय सरु क्षा लनकायका प्रमि
ु िा प्रलिलनलध सदस्य

(झ)

नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रलभत्र रहेका प्रदेश प्रहरी कायावियको प्रमि
ु िा प्रलिलनलध

सदस्य

-#_

(ञ)

नगर प्रहरी प्रमि
ु

सदस्य

(ट)

रालष्िय मान्यिा प्राप्त राजलनलिक दिका नगरपालिकालस्थि प्रमि
ु िा प्रलिलनलध

सदस्य

(ठ)

नेपाि रे डिस सोसाईटीका स्थानीय प्रलिलनलध एक hgf

सदस्य

(ड)

लनजी क्षेत्रको उद्योग िालणज्य सम्बन्धी मान्यिाप्राप्त संस्थाको नगर िहको अध्यक्ष िा लनजिे
िोके को प्रलिलनलध १ जना

सदस्य

(ढ)

गैरसरकारी सस्था महासंर्काका स्थानीय प्रलिलनलध १ जना

सदस्य

(ण)

नेपाि पत्रकार महासंर्को स्थानीय प्रलिलनलध १ जना

सदस्य

(ि)

लिपद् व्यिस्थापन हेने गरर िोलकएको शािा प्रमि
ु

pkbkmf -@_

सदस्य सलचि
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४. नगरस्तरीय लिपद् व्यिस्थापन सलमलतको बैठक सभबन्िी व्यिस्था:

-१_

संयोजकिे िोके को लमलि, समय र स्थानमा सलमलिको बैठक बस्नेछ ।

-२_

सलमलिको सदस्य सलचििे सलमलिको बैठक बस्ने लमलि, समय र स्थान िोकी बैठकमा छिफि हुने
लिषयसचू ी सलहिको सचू ना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस र्ण्टा अगािै सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउनु
पनेछ ।

-३_ सलमलिका पचास प्रलिशिभन्दा बढी सदस्य उपलस्थि भएमा बैठकको िालग गणपरू क सङ््या पगु ेको मानL
a}7s ;~rfng x'g]5 ।
-४_

उपदफा -२_ / -३_ मा जनु सक
ु ै कुरा िेलिएको भएिापलन सलमलिको बैठक ित्काि बोिाउन आिश्यक
भएमा संयोजकिे जनु सक
ु ै बिि पलन सलमलिको बैठक बोिाउन सक्नेछ र त्यस्िो अिस्थामा अध्यक्ष र
र्टीमा १ जना सदस्य सलहि सदस्य सलचि उपलस्थि भएमा सलमलिको बैठक बस्न सक्नेछ ।

-५_

सलमलिको बैठक संयोजकको अध्यक्षिामा बस्नेछ ।

-६_

सलमलिको लनणवय बहुमिद्वारा हुनेछ र मि बराबर भएमा सयं ोजकिे लनणावयक मि लदनेछ ।

-७_

सलमलििे आिश्यकिा अनुसार सम्बलन्धि लनकाय िा सङ्र् सस्ं थाका प्रलिलनलध र लिज्ञिाई बैठकमा आमन्त्रण
गनव सक्नेछ ।

-८_

सलमलिको बैठक सम्बन्धी अन्य कायवलिलध सलमलि आफै िे लनधावरण गरे बमोलजम हुनेछ ।

-९_

सलमलिको a}7ssf] लनणवय ;+of]hsaf6 k|dfl0ft u/fO{ सदस्य सलचििे /f्नेछ ।

५ . नगरस्तरीय लिपद् व्यिस्थापन सलमलतको काम, कततव्य र अलिकार:
-१) सलमलिको काम, किवव्य र अलधकार देहाय बमोलजम हुनेछ-:
-क) लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी रालष्िय पररषदबाट
् स्िीकृ ि रालष्िय नीलि िथा योजना एिम् रालष्िय
कायवकारी सलमलि र प्रदेश लिपद् व्यिस्थापन सलमलिबाट स्िीकृ ि एकीकृ ि िथा क्षेत्रगि नीलि, योजना
र कायविम अनरुु प हुने गरी नगर लिपद् व्यिस्थापन नीलि िथा योजना िजवमु ा गरी कायवपालिका समक्ष
पेश गने,
-ि) नगरसभाबाट स्िीकृ ि नीलि िथा योजनाको अधीनमा रही लिपद् जोलिम न्यनू ीकरण, लिपद् प्रलिकायव
िथा लिपद् पनु िावभ सम्बन्धी एकीकृ ि िथा क्षेत्रगि नीलि, योजना िथा कायविम स्िीकृ ि गरी िागू
गने, गराउने,
-ग)

नगरपालिकाबाट सञ्चािन हुने लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायविम िथा बजेट प्रस्िाि ियार गने,
गराउने,

-र्)

लिपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा नगरपालिकाको सस्ं थागि क्षमिा लिकास गने, गराउने,

-ङ)

नगरपालिकाका पदालधकारी, कमवचारी, स्ियंसिे क, सामालजक पररचािक िथा समदु ायिाई लिपद्
व्यिस्थापन सम्बन्धमा प्रलशक्षण लदने व्यिस्था लमिाउने,

-च)

लिपbsf र्टना हुनासाथ िोज, उद्धार र राहि िगायिका प्राथलमक कायवहरू ित्काि गनवको िालग
सस्ं थागि सयं न्त्र स्िि पररचालिि हुने गरी आिश्यक कायवलिलध िथा मापदण्ड िजवमु ा गरी िागू गने,
गराउने,

-छ_

लिपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा सर्ं ीय िथा प्रादेलशक काननू को अलधनमा रलह सािवजलनक, लनजी,
गैरसरकारी िगायि सबै लनकाय िथा संस्थािे लनिावह गनवु पने भलू मका लनधावरण गने िथा त्यस्िा संस्था
िा लनकायिाई आफ्नो नीलि, योजना र कायविममा लिपद व्यिस्थापन सम्बन्धी लिषय समािेश गनव
िगाउने,

-ज)

लिपदक
् ो समयमा स्थानीय आमसञ्चारका माध्यमहरुको भलू मका सम्बन्धी आिश्यक मापदण्ड ियार
गरी कायावन्ियन गने, गराउने,

-झ)

सरकारी, लनजी एिम् गैरसरकारी सस्ं था, स्थानीय स्ियसं ेिक, सामालजक पररचािक िगायि
सम्बलन्धि सबै पक्षको समन्िय र सि
ं गनिामा लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायव गने, गराउने,

-ञ)

भौलिक सरं चना लनमावण गदाव भिनसंलहिा िगायि अन्य स्िीकृ ि लनदेलशका िा मापदण्डको पािना
गराउने,

-ट)

स्थानीय सािवजलनक पिू ावधार सम्बन्धी सरं चनाको लिपद् जोलिम मल्ू याङ्कन गने, गराउने,

-ठ)

नदी लकनार, बगर, पलहरो जान सक्ने लभरािो जलमन र डुबान हुने क्षेत्र िा लिपद् जोलिमको सम्भािना
भएका असरु लक्षि क्षेत्रमा बसोबास गने व्यलि िथा समदु ायिाई सरु लक्षि स्थानमा स्थानान्िरण गराउन
उपयि
ु स्थानको िोजी कायवमा सहयोग गने िथा सरु लक्षि स्थानमा बसोबास सम्बन्धी सचेिना
जगाउने,

-ड)

लिपदåf/f स्थानीय स्िरमा लनजी िथा सािवजलनक क्षेत्रबाट भइरहेको सेिा प्रिाहमा अिरोध आइपरे मा
सोको पनु ःसञ्चािनका िालग सेिा लनरन्िरिाको योजना िजमवु ा िथा कायावन्ियन सम्बन्धी कायव गने,
गराउने ।

-ढ)

स्थानीय समदु ायिाई लिपदप्र् लि जागरुक बनाउन, लिपदस् ाँग सम्बलन्धि योजना िथा कायविम िजमवु ा
गनव िथा लिपदक
् ो र्टना हुनासाथ प्रलिकायवका िालग पररचालिि हुन िडा िथा समदु ायस्िरमा
समािेशी लिपद् पिू वियारी िथा प्रलिकायव सलमलि गठन गने,

-ण)

लिद्यािय िहको शैलक्षक पाठ्यिममा लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी लिषय समािेश गनव पहि गने,

-ि)

लिपद् प्रलिकायवका िालग नमनू ा अभ्यास गने, गराउने,

-थ)

लिपदक
् ो समयमा प्रयोग गनव सलकने गरी िारुणयन्त्र िगायिका अन्य उपकरणहरू ियारी हाििमा
रा्न िगाउने,

-द)

स्थानीय स्िरमा आपि्कािीन कायवसञ्चािन के न्द्रको स्थापना र सञ्चािन गने,

-ध)

नगरपालिकामा लिपद् व्यिस्थापन सचू ना प्रणािी िथा पिू वचेिािनी प्रणािीको लिकास र सञ्चािन
गने, गराउने,

-न)

लिपद् प्रभालिि क्षेत्रमा ित्काि उद्धार िथा राहिको व्यिस्था लमिाउने,

-प)

लिपदमा
् परी हराएका, लबग्रेका िा नि भएका कागजािको यलकन ि्याङ्क अद्यािलधक गरी रा्न
िगाउने,

-फ)

लिपदबाट
् प्रभालिि र्रपररिारको पलहचान, स्िर लनधावरण िथा पररचयपत्र लििरण गने, गराउने,

-ब)

लिपदक
् ो समयमा जोलिममा रहेको समहू लिशेषगरी मलहिा, बािबालिका, लकशोरी र अपाङ्गिा
भएका व्यलिउपर हुन सक्ने र्टना -िैङ्लगक लहसं ा, बेचलििन िथा अन्य कुनै पलन लकलसमका
शोषण_ रोकथामको िालग लिशेष सिकव िा अपनाई सचेिनामि
ू क कायविम सञ्चािन गने,

-भ)

लिपद् प्रभालििहरूको प्रत्यक्ष र सलिय सहभालगिामा लिपद् प्रभालिि क्षेत्रमा आलथवक लियाकिापको
पनु स्थावपना, रोजगारीका अिसरको सृजना िथा जीिनयापनका िालग आय आजवन कायविम
सञ्चािन गने, गराउने,

-म)

लिपदक
् ो जोलिममा रहेका मलहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, दलिि, सीमान्िकृ ि िगव िथा
समदु ाय, अशि िथा अपाङ्गिा भएका व्यलिहरूको िालग लिशेष योजना िथा कायविम बनाई
कायावन्ियन गने, गराउने,

-य)

लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा सािवजलनक सस्ं था िथा व्यािसालयक प्रलिष्ठानिे प्रचलिि ऐन बमोलजम
कायव गरे नगरे को अनुगमन गने,

-र)

लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी रालष्िय कायवकारी सलमलि, प्रदेश लिपद् व्यिस्थापन सलमलि िथा लजल्िा
लिपद् व्यिस्थापन सलमलिको लनणवय अनुसार लिपद व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव गने, गराउने,

-ि)

लिपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारका मन्त्रािय, लिभाग िथा अन्य
लनकायसाँग सहकायव गने,

-ि)

लिपद व्यिस्थापन सम्बन्धमा नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार िा नगरसभािे िोके का अन्य कायव गने,
गराउने,

-श_

लिपद व्यिस्थापन सम्बन्धमा संर्ीय िथा प्रादेलशक काननू को प्रलिकूि नहुने गरी नगर कायवपालिकािे
िोके बमोलजमका अन्य कायव गने, गराउने,

(ष)

लिलभन्न सर्ं सस्ं था र व्यलिबाट प्राप्त हुने राहि िथा पनु लनवमावण र पनु िावभका िस्िि
ु ाई सलमलििे
िोके को स्थान र मापदण्ड अनुसार लििरण गने, गराउने ।

पररच्छे द – ३

िडा स्तरीय लिपद् व्यिस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कततव्य र अलिकार
६. िडा स्तरीय लिपद् व्यिस्थापन सलमलत :
-१_ नगरपालिकाको प्रत्येक िडामा िडा स्िरीय लिपद् व्यिस्थापन सलमलि रहनेछ ।

-२_ िडा स्िरीय लिपद् व्यिस्थापन सलमलिको गठन देहाय बमोलजम हुनेछ
(क) िडा अध्यक्ष

सयं ोजक

(ि) िडा सदस्यहरू

सदस्य

(ग) िडा लभत्र रहेका लिषयगि शािा/ईकाई कायाविय प्रमि
ु हरू

सदस्य

(र्) िडा लभत्र रहेका सरु क्षा लनकायका प्रमि
ु हरू

सदस्य

(ङ) रालष्िय मान्यिाप्राप्त राजलनिक दिका िडालस्थि प्रमि
ु िा प्रलिलनलध

सदस्य

(च) स्थानीय रे डिसको प्रलिलनलध,

सदस्य

(छ) गैरसरकारी िथा सामदु ायमा आधाररि संर्संस्था िथा यिु ा क्ििबाट
संयोजकिे िोके बमोलजम न्यनू िम २ मलहिा सलहि ४ जना
(ज) िडा सलचि

सदस्य
सदस्य सलचि

-३_ उपदफा -२_ बमोलजमको सलमलिको बैठक सो सलमलिको संयोजकिे िोके को लमलि, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
-४_

सलमलिको सदस्य सलचििे सलमलिको बैठक बस्ने लमलि र समय र स्थान िोकी बैठकमा छिफि हुने
लिषयसचू ी सलहिको सचू ना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस र्ण्टा अगािै सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउनु
पनेछ ।

-५_ सलमलिका पचास प्रलिशिभन्दा बढी सदस्य उपलस्थि भएमा बैठकको गणपरू क सङ््या पगु ेको मालननेछ ।
-६_ उपदफा -४_ र -५_ मा जनु सक
ु ै कुरा िेलिएको भएिा पलन सो सलमलिको बैठक ित्काि बोिाउन आिश्यक
भएमा संयोजकिे जनु सक
ु ै बिि सलमलिको बैठक बोिाउन सक्नेछ र त्यस्िो अिस्थामा संयोजक र र्टीमा
एक जना सदस्य सलहि सदस्य सलचि उपलस्थि भएमा सलमलिको बैठक बस्न सक्नेछ ।
-७_

सलमलिको बैठकको अध्यक्षिा सलमलिको सयं ोजकिे गनेछ ।

-८_ सलमलिको लनणवय बहुमिद्वारा हुनेछ र मि बराबर भएमा संयोजकिे लनणावयक मि लदनेछ ।
-९_ सलमलििे आिश्यकिा अनुसार सम्बलन्धि लनकाय िा सङ्र् सस्ं थाका प्रलिलनलध र लिज्ञिाई बैठकमा आमन्त्रण
गनव सक्नेछ ।

-१०_ सलमलिको बैठक सम्बन्धी अन्य कायवलिलध सो सलमलि आफै िे लनधावरण गरे बमोलजम हुनेछ ।
-११_ सलमलिको बैठकको लनणवय संयोजकिे प्रमालणि गरी सदस्य सलचिको लजम्मेिारीमा रालिनेछ ।

७ .िडास्तरीय लिपद् व्यिस्थापन सलमलतको काम, कततव्य र अलिकारः
-१_ िडास्तरीय सलमलिको काम, किवव्य र अलधकार देहाय बमोलजम हुनेछ ।
(क) िडालभत्र लिपद् प्रलिकायव िथा लिपद् पनु िावभ सम्बन्धी कायविम सञ्चािनका िालग नगर लिपद्
व्यिस्थापन सलमलिमा लसफाररस गने िथा सो सलमलिबाट स्िीकृ ि नीलि िथा योजना अनरूु पका
लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायविम कायावन्ियन, अनुगमन र पनु राििोकन गने,
(ि) िडामा लिकास लनमावणका लियाकिापहरू कायावन्ियन गदाव लिपद् जोलिम व्यािस्थापनिाई
मिू प्रिाहीकरण गने, सरु लक्षि लिद्यािय िथा अस्पिािका िालग लिपद् जोलिम न्यनू ीकरणका
कायविमहरू सञ्चािन गने,
(ग) लिपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा िडाको संस्थागि क्षमिा लिकास गने,
(र्) लिपद् व्यिस्थापन योजना, आपििीन कायवयोजना, पनु ःस्थापना िथा पनु लनवमावण योजना िजवमु ा
िथा कायावन्ियन गने, गराउने,
(ङ) समदु ायमा लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी काम गने समहू हरूको गठन िथा त्यस्िा समहू हरूिाई
पररचािन गने गराउने,
(च) िडा सदस्यहरू, कमवचारी, स्ियसं िे क, सामालजक पररचािक िथा समदु ायमा आधाररि लिपद्
व्यिस्थापन सलमलि सदस्य, नागररक समाजका प्रलिलनलधिाई लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी
प्रलशक्षणको व्यिस्था लमिाउने,
(छ) स्थानीय समदु ायिाई लिपदप्र् लि जागरुक बनाउने, लिपदस् गाँ सम्बलन्धि योजना िथा कायविम िजवमु ा
गनव िथा लिपदक
् ो र्टना हुनासाथ प्रलिकायवका िालग ियारी अिस्थामा रा्ने,

(ज) लिपदक
् ा र्टना हुनासाथ िोज, उद्धार र राहि िगायिका प्राथलमक कायवहरू ित्काि गनवको िालग
समन्िय गने,
(झ) आपि्कािीन नमनू ा अभ्यास गने, गराउने,
(ञ) लिपदबाट
् प्रभालिि र्रपररिारको पलहचान, स्िर लनधावरण िथा पररचयपत्र लििरण कायवमा नगर
लिपद् व्यिस्थापन सलमलििाई सहयोग गने,
(ट)

लिपदक
् ो समयमा जोलिममा रहेका समहू लिशेषगरी मलहिा, बािबालिका, लकशोरी र अपाङ्गिा
भएका व्यलिउपर हुन सक्ने र्टना - िैङ्लगक लहसं ा, बेचलििन िथा कुनै पलन लकलसमका शोषण _
रोकथामको िालग लिशेष सिकव िा अपनाई सचेिनामिू क कायविम सञ्चािन गने,

(ठ) नगर कायवपालिका िथा नगर लिपद् व्यिस्थापन सलमलिको लनणवय अनसु ार लिपद् व्यिस्थापन
सम्बन्धी अन्य कायव गने, गराउने ।

पररच्छे द – ४

सरु िा लनकाय तथा अन्य लनकायको पररचािन
८ .सुरिा लनकायको पररचािन तथा सहयोग र समन्िय:
-१_ नगर कायवपालिकािे लिपद् व्यिस्थापनको काममा नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारिे पररचािन गरे का
सर्ं ीय िथा प्रादेलशक सरु क्षा लनकायहरूिाई सहयोग र समन्िय गनेछ ।
-२_

सरु क्षा लनकायिे लिपदक
् ो समयमा िोज िथा उद्धार कायवका िालग नगरकायवपालिकासाँग आिश्यक सामग्री
माग गरे को अिस्थामा नगरपालिकामा उपिब्ध भएसम्म त्यस्िो सामाग्री ित्काि उपिब्ध गराईनेछ ।

-३_ लिपद् प्रलिकायवका िालग नगरपालिकािे आफूसाँग रहेको नगर प्रहरीिाई पररचािन गनेछ ।

९ .िारुणयन्र तथा अन्य सेिा प्रदायक लनकायको काम, कततव्य र अलिकf/
-१_ िारूणयन्त्र ,एम्बि
ु ेन्स िथा त्यस्िै अन्य सेिा प्रदायकिे आपि्कािीन िोज , उद्धार िथा राहि उपिब्ध
गराउन सलमलििे लदएको लनदेशनको पािना गनवु पनेछ ।
-२_ आपि्कािीन कायव सम्पादन गदाव सलमलिको आदेश बमोलजम कुनै पलन स्थानमा प्रिेश गने िथा जनु सक
ुै
व्यलि िा सस्ं थाको साधन र स्रोि उपयोग गने अलधकार िारुणयन्त्र सेिा प्रदायकिाई हुनेछ ।
१० .साितजलनक संस्था तथा व्यािसालयक प्रलतष्ठानको दालयत्ि:
(१) लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा नगरपालिका लभत्रका सबै सािवजलनक संस्था िथा व्यािसालयक प्रलिष्ठानको
दालयत्ि देहाय बमोलजम हुनेछ:( क) आफ्नो भिन, उद्योग, कायाविय िा व्यािसालयक के न्द्रमा लिपदक
् ा र्टना हुन नलदन लिपद् सरु क्षा
औजार, उपकरण, सामग्री, आपि्कािीन लनकास िगायि िोलकए बमोलजमका अन्य व्यिस्था गने,
( ि) ि्याङ्क सङ्किन, क्षलिको मल्ू याङ्कन, राहि, पनु स्थावपना िथा पनु लनवमावण समेिका सम्पणू व
कायवमा आिश्यक सहयोग गने,
( ग)

आफ्ना कमवचारी िथा कामदारिाई लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा आधारभिू अलभमि
ु ीकरण गने
गराउने,

( र्)

लिपद् व्यिस्थापन कायवमा उपयोग हुने स्रोि साधनिाई ियारी हाििमा रा्ने,

( ङ) आपि्कािीन प्रयोजनका िालग आिश्यक भइ नगरपालिकािे माग गरे मा आफ्ना भिन िगायि
अन्य सरं चना उपिब्ध गराउने,
( च) सम्बलन्धि अलधकारीको सपु ररिेक्षणमा उद्धार िथा राहि लििरण कायवमा सहयोग पर्ु याउने,
( छ) लिपद् जोलिम न्यनू ीकरण सयं न्त्रको व्यिस्था गरी ियारी अिस्थामा रा्ने,
( ज) फोहोरमैिा िथा प्रदषु णको यथोलचि व्यिस्थापन गरी यसबाट िािािरण र जनजीिनमा पनव सक्ने
नकारात्मक प्रभाििाई न्यनू ीकरण गने उपायहरू अपनाउने,

(झ)

लिपदक
् ो र्टना र्टेमा ित्काि नलजकको सरु क्षा लनकाय र स्थानीय आपि्कािीन कायवसञ्चािन
के न्द्रिाई िबर गने ।

(२) नगरपालिका लभत्रका सािवजलनक संस्था िथा व्यािसालयक प्रलिष्ठानिे नगरपालिकाको लिपद् व्यिस्थापन
सम्बन्धी योजनाको अधीनमा रही लिपद् व्यिस्थापन योजनाको िजमवु ा गरी अलनिायव रूपमा िागू गनवु पनेछ ।
११ .लिपद् व्यिस्थापनमा सहयोग गनतु पने :
(१) नगरपालिका लभत्रका सरकारी कायाविय, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय सङ्र् सस्ं था, समदु ाय, स्ियंसेिक,
नागररक समाज, लनजी क्षेत्र िथा व्यलििे लिपद् व्यिस्थापन कायवमा नगरपालिकािाई देहाय बमोलजम सहयोग गनवु
पनेछ:(क) ि्याङ्क सङ्किन, क्षलिको मल्ू याङ्कन, राहि, पनु स्थावपना िथा पनु ःलनवमावण िगायिका लिपद्
व्यिस्थापन सम्बन्धी कायवमा सहयोग गने,
(ि) लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी जनचेिना अलभिृलद्ध गने,
(ग) क्षमिा लिकास, आपि्कािीन नमनू ा अभ्यास िथा लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी प्रलशक्षण कायविममा
सहयोग गने िथा भाग लिने,
(र्) िोज, उद्धार िथा राहि लििरण सम्बन्धी कायवमा सहयोग गने ।

पररच्छे द – ५

लिपद् व्यिस्थापन कोष सभबन्िी व्यिस्था
१२ .लिपद् व्यिस्थापन कोष स्थापना गनतु पने
(१) लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायव गनवका िालग नगरपालिकामा छुट्टै लिपद् व्यिस्थापन कोष स्थापना गरी
सञ्चािन गररनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोलजमको कोषमा देहाय बमोलजमका रकमहरू रहने छन:् (क)

नगरपालिकाको िालषवक बजेटबाट लिपद् व्यिस्थापन कोषमा जम्मा गने गरी स्िीकृ ि रकम,

(ि)

प्रदेश सरकारबाट लिपद् व्यिस्थापनका िालग प्राप्त हुने रकम,

(ग)

नेपाि सरकारबाट लिपद् व्यिस्थापनका िालग प्राप्त हुने रकम,

(र्)

स्िदेशी कुनै सङ्र् संस्था िा व्यलिबाट दान, दािव्य िा उपहार स्िरुप प्राप्त हुने रकम,

(ङ)

अन्य कुनै स्रोिबाट प्राप्त हुने रकम ।

(३) लिपद् व्यिस्थापनका िालग नगरपालिकािे कानून बमोलजम लिशेष शल्ु क िा दस्िरु संकिन गनव सक्नेछ ।
(४) लिपद् व्यिस्थापन कोषको सञ्चािन िोलकए बमोलजम हुनेछ ।
(५) लिपद् व्यिस्थापन कोषको रकम लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कामका िालग प्रयोग गररनेछ ।
(६) लिपद् व्यिस्थापन कोषको रकम लनयलमि प्रशासलनक कायवको िालग िचव गररने छै न ।
(७) लिपद् व्यिस्थापन कोषको अम्दानी िचवको िेिापरीक्षण महािेिा परीक्षकको कायावियबाट हुनेछ ।
(८) सलमलििे कोषको िालषवक आय व्ययको प्रलििदेन ियार गरी नगर कायवपालिका माफव ि नगरसभा समक्ष पेश
गनेछ ।

पररच्छे द – ६

लिलिि
१३ .कसूर र सजाय सभबन्िी व्यिस्था
(१) कसैिे लिपदक
ं गन भएमा िा
् ो र्टना र्ट्न सक्ने गरी िापरिाही गरे मा िा त्यस्िो र्टना र्टाउन प्रत्यक्ष सि
र्ट्ना र्टेको अिस्थामा नाजायज फाईदा लिने गरी िा आफुिाई मात्र फाईदा पगु ने लकलसमको कुनै काम गरे मा र
संर्ीय काननू बमोलजम कसरु मालनने कुनै कायव गरे मा कसरू गरे को मालननेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजमको कसरू गरे को पाईएमा प्रचलिि संर्ीय काननू बमोलजम कारिाही हुनेछ ।

१४ .लिपद् सङ्कटग्रस्त िेर घोषणाको पािना र समन्िय :
(१) नगरपालिका लभत्रको कुनै ठाउाँमा गम्भीर प्रकृ लिको लिपद् उत्पन्न भएमा नेपाि सरकारिे लिपद् सङ्कटग्रस्ि
क्षेत्र र्ोषणा गरी प्रचलिि काननू बमोलजम कुनै काम गनव गराउन आदेश लदएमा सोको पािना गनवु गराउनु
नगरपालिकाको किवव्य हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम र्ोषणा गररएको क्षेत्रमा नेपाि सरकारिे प्रचलिि काननू बमोलजम कुनै काम गनव गराउन
नगरपालिका लभत्रको कुनै व्यलि, संस्था िा अलधकारीिाई आदेश लदएमा सोको पािना गनव गराउन
नगरपालिकािे आिश्यक समन्िय गनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोलजम र्ोषणा गररएको क्षेत्र सम्बन्धी सचू नाको प्रसारणमा नगरपालिकािे सहयोग र समन्िय
गनेछ ।
१५ .नेपाि सरकारको स्िीकृतीमा मार प्रिेश गनतुपने :
(१) लिपदबाट
् असर परे को कुनै क्षेत्रमा लिदेशी नागररक िा सस्ं थािे प्रिेश गनवु परे मा नेपाि सरकारको स्िीकृ लि
लिएको छ छै न भनL नगर कायवपालिकािे सोधिोज गनव सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम सोधिोज गदाव त्यस्िो नागररक िा संस्थािे नेपाि सरकारको स्िीकृ लि लिएको
नदेलिएमा लनजको प्रिेशdf रोक िगाई िि् सम्बन्धी सचू ना नेपाि सरकारिाई उपिब्ध गराईनेछ ।
१६.

मानिीय / अन्य सहायता tyf समन्िय :

(१) नगरपालिका लभत्र उत्पन्न लिपदक
् ो अिस्थािाई ित्काि सामना गनव आन्िररक स्रोि र साधनबाट नभ्याउने
भएमा मानिीय िथा अन्य सहायिा र समन्ियका िालग gu/kflnsfn] लजल्िा समन्िय सलमलि, प्रदेश
सरकार िथा नेपाि सरकारिाई अनरु ोध गनेछ ।
(@) लिपदबाट
् उत्पन्न लस्थलि लनयन्त्रण गने िममा नेपाि सरकारिे अन्िरावलष्िय मानिीय िथा अन्य सहयोग लिई
पररचािन गरे को अिस्थामा नेपाि सरकारको लनदेशनमा रलह नगरपालिकाबाट िि् सम्बन्धी कायवमा सहयोग र
समन्िय गररनेछ ।

(३) लछमेकी स्थानीय िहमा कुनै लिपद् उत्पन्न भई सो व्यिस्थापनका िालग लछमेकी स्थानीय िहिे सोझै, लजल्िा
समन्िय सलमलि िा प्रदेश सरकार माफव ि अनरु ोध गरे मा उपिब्ध भएसम्मको सहयोग पयु ावउनु नगर
कायवपालिकाको दालयत्ि हुनेछ ।
१७ . तत्काि िररद तथा लनमातण र प्रयोग गनत सलकने :
(१) लिशेष पररलस्थलि परी लिपदबाट
् प्रभालिि क्षेत्रमा िोज, उद्धार िथा राहि उपिब्ध गराउन िथा भइरहेको
लिपदबाट
् थप क्षलि हुन नलदनका िालग ित्कािै राहि सामग्री िररद िा लनमावण कायव गनव आिश्यक भएमा
सािवजलनक िररद सम्बन्धी प्रचलिि काननू मा रहेको लिशेष पररलस्थलिमा िररद गने सम्बन्धी व्यिस्था
बमोलजम नगर कायवपालिकािे िररद िा लनमावण कायव गनव सक्नेछ ।
(२) लिपदबाट
् प्रभालिि क्षेत्रमा िोज, उद्धार िथा राहि उपिब्ध गराउन िथा भइरहेको लिपदबाट
् थप क्षलि हुन
नलदनका िालग नगरपालिका क्षेत्र लभत्रको कुनै गैरसरकारी कायाविय िा सर्ं सस्ं था िा व्यलिको चि, अचि
सम्पलि िथा सिारी साधन उपयोग गनव आिश्यक भएमा नगरपालिकािे सोको अलभिेि रािी िोलकएको
अिलधभरको िालग अस्थायी ििरिे प्रयोग र पररचािन गनव सक्नेछ ।
(३) लिपदबाट
् प्रभालिि क्षेत्रमा ित्काि राहि उपिब्ध गराउन नगरपालिका क्षेत्र लभत्रको कुनै गैरसरकारी कायाविय
िा अन्य सर्ं सस्ं था र व्यलिको िाद्यान्न, ििाकपडा, औषधी िा अन्य िस्िु आिश्यक भएमा सोको
अलभिेि रािी लनयन्त्रणमा लिन र सम्बलन्धि प्रभालिि पक्षिाई लििरण गनव सलकनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोलजम कुनै सम्पलि अस्थायी रूपमा प्राप्त गरे मा िा उपदफा (३) बमोलजम कुनै िस्िु लनयन्त्रण र
लििरण गरे मा नगरपालिकािे त्यस्िो सम्पलि प्रयोग िा िस्िु उपयोग बापि प्रचलिि दर अनसु ारको रकम
सम्बलन्धि कायाविय िा सर्ं संस्था िा व्यलििाई उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
१८ . राहतको न्यनू तम मापदण्ड सभबन्िी व्यिस्था :
(१) लिपद् प्रभालिि व्यलििाई नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारिे उपिव्ध गराउने राहिको अलिररि
नगरपालिकािे आन्िररक स्रोिबाट थप राहि उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम नगरपालिकािे लिपद् प्रभालिि व्यलििाई राहि उपिब्ध गराउाँदा मापदण्ड बनाई
सोको आधारमा राहि उपिब्ध गराउनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोलजमको राहिको मापदण्डमा अन्य लिषयको अलिररि देहायका लिषय समािेश भएको हुनु
पनेछ:(क)

लिपदबाट
् प्रभालिि व्यलििाई अस्थायी आश्रयस्थिमा रा्दा उपिब्ध गराउनु पने आिास,
िाद्यान्न, िानेपानी, स्िास््य िथा सरसफाइ सम्बन्धी,

(ख)

लिपदबाट
् मृत्यु हुनेको पररिार िथा सम्पलिको क्षलि हुने व्यलििाई उपिब्ध गराउनु पने न्यनू िम
राहि सम्बन्धी,

(ग)

मलहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, अशि िथा अपाङ्गिा भएका व्यलिको आिश्यकिा
सिं ोधनका िालग लिशेष राहि प्याके जहरु लडलगनटी लकट र लचल्रेन लकट र मलहिाहरूको िालग
सरु लक्षि मलहिामैत्री स्थि,

(घ)

व्यलिगि गोपलनयिा िथा सरु क्षा सम्बन्धी,

(ङ)

न्यनू िम राहि बाहेक स्िरोजगार िथा रोजगारी व्यिस्थापनका माध्यमबाट पीलडिको जीलिकोपाजवन
सम्बन्धी,

(च)

गैरसरकारी िा व्यलिगि रूपमा लदइने राहिको लििरण सम्बन्धी,

(छ)

एकद्वार प्रणािी अनुरुप राहि लििरण गने सम्बन्धी,

(ज)

राहिसाँग सम्बलन्धि अन्य उपयि
ु लिषय ।

१९ . लिपद्मा परी हराएका िा नष्ट भएका कागजात सभबन्िमा :
(१) लिपदमा
् परी हराई फे िा पनव नसके का िथा आलं शक िा पणू व रूपमा क्षलि भएका नगरपालिकाका
महत्िपणू व कागजािहरुको प्रमाणीकरण िथा प्रलिलिलप उपिब्ध गराउने सम्बन्धी व्यिस्था प्रचलिि काननू िे
िोके बमोलजम हुनेछ ।
२०. लनदेशन लदन सक्ने
(१) सलमलििे यस ऐनको अधीनमा रही लिपद् व्यिस्थापनका िालग कुनै व्यलि िा लनकायिाई आिश्यक
लनदेशन लदन सक्नेछ र त्यस्िो लनदेशनको पािना गनवु सम्बलन्धि व्यलि िा लनकायको किवव्य हुनेछ ।

२१.

उपसलमलत गठन गनत सक्ने

(१) दफा (३) बमोलजमको सलमलििे लिपदबाट प्रभालिि व्यलिको िोजी, उद्धार र राहि सम्बन्धी कायव सञ्चािन
गनव आिश्यकिा अनुसार उपसलमलि गठन गनव सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम गठन हुने उपसलमलिको काम, किवव्य, अलधकार र कायाविलध उपसलमलि गठन गदावका
बिि िोलकए बमोलजम हुनेछ ।
२२.

अलभिेि राख्नु पनेः

(१) लिपदक
् ो समयमा राहि उपिब्ध गराउने व्यलि, लनकाय िा संस्थाको नाम र उपिव्ध गराईएको राहि िथा
सोको पररमाण सलहिको लििरणको अलभिेि रा्ने व्यिस्था सलमलििे लमिाउनुपने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजमको लििरण रा्दा लिपदम् ा परे का मलहिा, बािबालिका िथा जेष्ठ नागररक, लिपदक
् ा
कारणिे स्थानान्िरण भएका र्रपररिार िगायिको स्ं या एलकन हुने लििरण र उनीहरूिाई उपिब्ध
गराइएको राहि स्पिरूपमा ििु ाई रा्नुपने छ ।
२३.

पुरस्कार लदन सक्ने
(१) स्थानीय लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायवमा उत्कृ ि योगदान पर्ु याउने व्यलि िा सस्ं थािाई प्रोत्साहन
स्िरूप सलमलिको लसफाररसमा नगर कायवपालिकािे सम्मान िथा परु स्कार लदन सक्नेछ ।

२४.

िालषतक प्रलतिेदन :

(१) सलमलििे प्रत्येक आलथवक िषवमा गरे को कामको लििरणसलहिको िालषवक प्रलििेदन ियार गरी कायवपालिका
माफव ि नगर सभा, लजल्िा लिपद् व्यिस्थापन सलमलि र प्रदेश लिपद् व्यिस्थापन सलमलिसमक्ष पेश गनवु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजमको िालषवक प्रलििेदन सािवजलनक रूपमा प्रकाशन गनवु पनेछ ।
२५ .प्रशासलनक िचत व्यिस्थापन:
(१) सलमलिको बैठक िथा प्रलििेदन ियारी िगायिका कायवसाँग सम्बलन्धि न्यनु िम प्रशासलनक िचव नगर
कायवपालिकािे व्यिस्था गनेछ |
२६.

अलिकार प्रत्यायोजन :

(१) यो ऐन िथा यस ऐन अन्िगवि बनेको लनयम बमोलजम सलमलििाई प्राप्त अलधकारमध्ये आिश्यकिा
अनुसार के ही अलधकार सलमलििे संयोजक िथा िोलकएको पदालधकारीिाई प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ ।
२७.

लनयम बनाउने अलिकार :
(१) नगर कायवपालिकािे यो ऐन कायावन्ियनका िालग आिश्यक लनयम िथा कायवलिलध बनाउन सक्नेछ ।

२८.

बचाउ
(१) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अलर् लिपद् व्यिस्थापनसंग सम्बलन्धि नगरपालिकाबाट भए गररएका कायवहरु यसै
ऐन बमोलजम भए गरे को मालननेछ ।

आज्ञािे
तुिसी बहादरु श्रेष्ठ
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