थाहा नगरपालिका लिपद् जोलिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन गनन बनेको
लिधेयक, २०७५
प्रमालणकरण लमलतिः २०७५/०३ /२७
प्रस्तािना :
थाहा नगरपालिकाक्षेत्र लित्र प्राकृ लतक तथा गैरप्राकृ लतक लिपद्बाट स ्िन्ाधारणको जी्यायान र ्ािनजलनक, लनजी तथा
व्यलिगत ्म्पलि, प्राकृ लतक एिम् ्ााँस्कृ लतक ्म्पदा र िौलतक ्ंरचनाको ्ंरक्षण गननका िालग लिपद् जोलिम न्यूलनकरण तथा
व्यिस्थापनका ्बै क्रियाकिापको ्मन्ियात्मक र प्रिािकारी रूपमा कायानन्ियनका िालग कानून बना्न िाञ्छनीय िएकोिे ,
नेपािको ्ंलिधानको धारा २२१ को ्पधारा (१) को अलधकार प्रयोगगरी थाहा नगर ्िािे यो ऐन बनाएको छ ।

पररच्छेद – १
प्रारलम्िक
१.

्ंलक्षप्त नाम र प्रारम्ि: (१) य् ऐनको नाम “नगर लिपद् जोलिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५” रहेको
छ।
( २) यो ऐन तुरून्त प्रारम्ि हुनेछ ।

२.

पररिाषा: लिषय िा प्र्ङ्गिे अको अथन निागेमा य् ऐनमा,(क) “नगर प्रमुि” िन्नािे नगर पालिकाको नगर प्रमुि ्म्झनु पछन ।
(ि) “कोष” िन्नािे दफा १२ बमोलजमको लिपद् व्यिस्थापन कोष ्म्झनु पछन ।
(ग) “गैरप्राकृ लतक लिपद्” िन्नािे महामारी, अलनकाि, डढेिो, कीट स िा ्ूक्ष्म जीिाणु आतङ्क, पशु तथा
चराचुरुङ्गीमा हुने फ्िू, प्यान्डालमक फ्िू, ्पनदंश, जनािर आतङ्क, िानी, हिाई, ्डक, जि िा
औद्योलगक दुर्नट सना, आगिागी, लिषाि गयााँ्, र्ायन िा लिक्रकरण चुहािट स, गयााँ् लिष्फोट सन, लिषाि
िाद्य ्ेिन, िातािरणीय प्रदूषण, िन लिनाश िा िौलतक ्ंरचनाको क्षलत तथा प्रकोप ्द्धार कायनमा
हुने दुर्नट सना िा यस्तै अन्य गैरप्राकृ लतक कारणिे ्त्पन्न लिपद् ्म्झनु पछन ।
(र्) “लजल्िा लिपद् व्यिस्थापन ्लमलत” िन्नािे ्ंर्ीय ऐनको दफा १६ बमोलजम मकिानपुर लजल्िामा
गठन िएको लजल्िा लिपद् व्यिस्थापन ्लमलत ्म्झनु पछन ।
(ङ) “तोक्रकएको" िा "तोक्रकए बमोलजम” िन्नािे य् ऐन अन्तगनत बनेको लनयममा तोक्रकएको िा तोक्रकए
बमोलजम ्म्झनु पछन ।
(च) “प्रदेश लिपद् व्यिस्थापन ्लमलत” िन्नािे ्ंर्ीय ऐनको दफा १४ बमोलजम प्रदेश नं. ३ नम्िर प्रदेशमा
गठन िएको प्रदेश लिपद् व्यिस्थापन ्लमलत ्म्झनु पछन ।
(छ) “प्रमुि प्रशा्कीय अलधकृ त” िन्नािे थाहा नगरपालिकाको प्रमुि प्रशा्कीय अलधकृ त ्म्झनु पछन ।
(ज) “प्राकृ लतक लिपद्” िन्नािे लहमपात, अल्ना, लहमपलहरो, लहमताि लिस्फोट सन, अलतिृलि, अनािृलि,
बाढी, पलहरो तथा िू- स्ििन, डु बान, िडेरी, आाँधी, हुरी बता्, शीतिहर, तातो हािाको िहर,
चट्याङ्ग, िूकम्प, यािािामुिी लबस्फोट स, डढेिो िा यस्तै अन्य प्राकृ लतक कारणिे ्त्पन्न जुन्ुकै लिपद्
्म्झनु पछन ।
(झ) “रालिय कायनकारी ्लमलत” िन्नािे ्ंर्ीय ऐनको दफा ६ बमोलजमको कायनकारी ्लमलत ्म्झनु पछन ।
(ञ) “रालिय पररषद” िन्नािे ्ंर्ीय ऐनको दफा ३ बमोलजमको लिपद् जोलिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन
रालिय पररषद् ्म्झनु पछन ।
(ट स) “रालिय प्रालधकरण” िन्नािे ्ंर्ीय ऐनको दफा १० बमोलजम गठन िएको रालिय लिपद् जोलिम
न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन प्रालधकरण ्म्झनु पछन ।
(ठ) “लिपद्” िन्नािे कु नै स्थानमा आपत्कािीन अिस्था ल्जनना िई जन िा धनको क्षलतको ्ाथै
जीिनयापन र िातािरणमा प्रलतकू ि अ्र पाने प्राकृ लतक िा गैरप्राकृ लतक लिपद् ्म्झनु पछन ।

(ड) “लिपद् िोज तथा ्द्धार ्मूह ” िन्नािे लिपद्को अिस्थामा िोजी तथा ्द्धार गनन क्रियाशीि िा लिपद्
व्यिस्थापनको िालग पररचािन गनन तयार गररएको लिलशिीकृ त िोज तथा ्द्धार ्मूह ्म्झनु पछन र
्ो शब्दिे तालिम प्राप्त मानिीय ्हायताकमीिाई ्मेत जना्ाँ छ ।
(ढ) “लिपद् जोलिम न्यूनीकरण” िन्नािे लिपद्पूिन गररने जोलिमको लिश्लेषण तथा मूल्याङ्कन, लिपद्
रोकथाम िा लिपद्बाट स हुने क्षलतको न्यूनीकरण तथा लिका्का कायनमा लिपद् जोलिमिाई कम गने
्म्बन्धी कायन ्म्झनु पछन ।
(ण) “लिपद् पुनिानि” िन्नािे लिपद्को र्ट सनापलछ गररने पुनर्ननमानण एिम् पुनस्थानपना्ाँग ्म्बलन्धत कायन
्म्झनु पछन ।
(त) “लिपद् प्रलतकायन” िन्नािे लिपद्को र्ट सना र्ट्ना्ाथ तत्कािै गररने िोज, ्द्धार एिम् राहत्ाँग
्म्बलन्धत कायन ्म्झनु पछन र ्ो शब्दिे लिपद् प्रलतकायनको पूिनतयारीिाई ्मेत जना्ाँ छ ।
(थ) “लिपद् व्यिस्थापन” िन्नािे लिपद् जोलिम न्यूनीकरण, लिपद् प्रलतकायन र लिपद् पुनिानि्ाँग ्म्बलन्धत
्म्पूणन क्रियाकिाप ्म्झनु पछन ।
(द) “व्याि्ालयक प्रलतष्ठान” िन्नािे ्द्योग, किकारिाना, ल्नेमा र्र, ्लपङ्ग मि, बहु्द्दे श्यीय
व्यापाररक ििन जस्ता व्याि्ालयक प्रलतष्ठान ्म्झनु पछन ।
(ध) “्लमलत” िन्नािे दफा ३ बमोलजमकोनगर लिपद् व्यिस्थापन ्लमलत ्म्झनु पछन ।
(न) “्ंर्ीय ऐन” िन्नािे नेपाि ्रकारको लिपद् जोलिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ ्म्झनु
पछन ।
(ऩ) “्ंर्ीय मन्त्रािय” िन्नािे नेपाि ्रकारको लिपद् व्यिस्थापन हेने गरी तोक्रकएको मन्त्रािय ्म्झनु पछन
।
(प) “्ािनजलनक ्ंस्था” िन्नािे ्रकारी लनकाय, ्रकारको पूणन िा आंलशक स्िालमत्ि िएको ्ंस्था,
प्रचलित कानून बमोलजम स्थापना िएका ्ङ्गरठत ्ंस्था िा ्बै प्रकारका स्िास््य तथा शैलक्षक ्ंस्था
्म्झनु पछन ।

पररच्छेद – २
नगर लिपद् व्यिस्थापन ्लमलतको गठन तथा काम, कतनव्य र अलधकार
३. नगर लिपद् व्यिस्थापन ्लमलत:
( १) नगर पालिका/नगरपालिका लित्रको लिपद् व्यिस्थापन ्म्बन्धी कायनिाई प्रिािकारी रूपमा ्ञ्चािन गनन एकनगर लिपद्
व्यिस्थापन ्लमलत रहनेछ ।
( २) ्लमलतको गठन देहाय बमोलजम हुनेछ :( क)

नगर पालिका नगर प्रमुि

- ्ंयोजक

( ि)

नगर पालिका ्पाध्यक्ष

- ्दस्य

( ग)

प्रमुि प्रशा्कीय अलधकृ त

- ्दस्य

( र्)

लिषयगत ्लमलतका ्ंयोजकहरु

- ्दस्य

( ङ)

प्रलतलनलध, लजल्िा प्रशा्न कायानिय

- ्दस्य

( च)

्ामालजक महाशािा/ शािा प्रमुि/्पशािा/इकाइ

- ्दस्य

( छ)

पूिानधार लिका् महाशािा/ शािा प्रमुि/्पशािा/इकाइ

- ्दस्य

( ज)

थाहा नगरपालिकाको िौगोलिकक्षेत्र लित्र रहेका
्ंर्ीय ्ुरक्षा लनकायका प्रमुि िा प्रलतलनलध

( झ)

- ्दस्य

थाहा नगरपालिकाको िौगोलिक क्षेत्र लित्र रहेका
प्रदेश प्रहरी कायानियको प्रमुि िा प्रलतलनलध

- ्दस्य

( ञ)

नगर प्रहरी प्रमुि

- ्दस्य

( ट स)

रालिय मान्यता प्राप्त दिका नगर पालिका लस्थत

( ठ)

प्रमुि िा प्रलतलनलध

- ्दस्य

नेपाि रे डि् ्ो्ाईट सीका स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना)

- ्दस्य

( ड)

लनजी क्षेत्रको ्द्योग िालणयाय ्म्बन्धी मान्यताप्राप्त ्ंस्थाको
नगर तहको नगर प्रमुि िा लनजिे तोके को प्रलतलनलध (१ जना)

- ्दस्य

( ढ)

गैर्रकारी ्स्था महा्ंर्काका स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना)

- ्दस्य

( ण)

नेपाि पत्रकार महा्ंर्को स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना)

- ्दस्य

( त)

लिपद् व्यिस्थापन हेने गरर तोक्रकएको महाशािा/ शािा प्रमुि

- ्दस्य ्लचि

(३) ्पदफा (२) मा जुन्ुकै कु रा िेलिएको िएता पलन िम ्ंख्या(ञ), ( ट स), ( ठ), ( ड), ( ढ) र (ण) का
्दस्यहरू ्पिब्ध निएको अिस्थामा पलन ्लमलत गठन एिम् काम कारिाही गननमा अ्रपने छै न ।
( ४) ्पदफा ( २)

बमोलजमको ्लमलतिे ्ंर्ीय ऐनको दफा १७ बमोलजमको स्थानीय लिपद्

व्यिस्थापन्लमलतको रूपमा ्मेत काम गनेछ ।
४.

्लमलतको बैठक ्म्बन्धी व्यिस्था:

(१) ्ंयोजकिे तोके को लमलत, ्मय र स्थानमा ्लमलतको बैठक बस्नेछ ।
( २) ्लमलतको ्दस्य- ्लचििे ्लमलतको बैठक बस्ने लमलत, ्मय र स्थान तोकी बैठकमा छिफि हुने
लिषय्ूची ्लहतको ्ूचना बैठक बस्ने ्मयिन्दा चौबी् र्ण्ट सा अगािै ्बै ्दस्यिे पा्ने गरी पठा्नु पनेछ ।
( ३) ्लमलतका पचा् प्रलतशतिन्दा बढी ्दस्य ्पलस्थत िएमा बैठकको िालग गणपूरक ्ङ्ख्या पुगेको
मालननेछ ।
( ४) ्पदफा (२) र (३) मा जुन्ुकै कु रा िेलिएको िएतापलन ्लमलतको बैठकतत्काि बोिा्न आिश्यक
िएमा नगर प्रमुििे जुन्ुकै बेिापलन ्लमलतको बैठक बोिा्न ्क्नेछ र त्यस्तो अिस्थामा नगर प्रमुि र र्ट सीमा १
जना ्दस्य ्लहत ्दस्य ्लचि ्पलस्थत िएमा ्लमलतको बैठक बस्न ्क्नेछ।
(५) ्लमलतको बैठक ्ंयोजकको नगर प्रमुितामा बस्नेछ ।
( ६) ्लमलतको लनणनय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर िएमा ्ंयोजकिे लनणानयक मत क्रदनेछ।
( ७) ्लमलतिे आिश्यकता अनु्ार ्म्बलन्धत लनकाय िा ्ङ्र् ्ंस्थाका प्रलतलनलध र लिज्ञिाई बैठकमा
आमन्त्रण गनन ्क्नेछ ।
( ८) ्लमलतको बैठक ्म्बन्धी अन्य कायनलिलध ्लमलत आफै िे लनधानरण गरे बमोलजम हुनेछ ।
( ९) ्लमलतको लनणनय ्दस्य ्लचििे प्रमालणत गरी राख्नेछ ।
५ . ्लमलतको काम, कतनव्य र अलधकार:
्लमलतको काम, कतनव्य र अलधकार देहाय बमोलजम हुनेछ:( क)

लिपद् व्यिस्थापन ्म्बन्धी रालिय पररषद्बाट स स्िीकृ त रालिय नीलत तथा योजना एिम् रालिय
कायनकारी ्लमलत र प्रदेश लिपद् व्यिस्थापन ्लमलतबाट स स्िीकृ त एकीकृ त तथा क्षे त्रगत नीलत योजना
र कायनिम अनुरुप हुने गरी नगर लिपद् व्यिस्थापन नीलत तथायोजना तजुनमा गरी कायनपालिका
्मक्ष पेश गने,

( ि) नगर ्िाबाट स स्िीकृ त नीलत तथा योजनाको अधीनमा रही लिपद् जोलिम न्यूनीकरण, लिपद् प्रलतकायन
तथा लिपद् पुनिानि ्म्बन्धी एकीकृ त तथा क्षेत्र गत नीलत, योजना तथा कायनिम स्िीकृ त गरी िागू
गने, गरा्ने,
( ग)

नगरपालिकाबाट स ्ञ्चािन हुने लिपद् व्यिस्थापन ्म्बन्धी कायनिम तथा बजेट स प्रस्ताि तयार गने,
गरा्ने,

( र्)

लिपद् व्यिस्थापनका ्म्बन्धमा नगर पालिकाको ्ंस्थागत क्षमता लिका् गने , गरा्ने,

( ङ)

नगरपालिकाका पदालधकारी, कमनचारी, स्ियं्ेिक, ्ामालजक पररचािक तथा ्मुदायिाई लिपद्
व्यिस्थापन ्म्बन्धमा प्रलशक्षण क्रदने व्यिस्था लमिा्ने ,

( च)

लिपद्का र्ट सना हुना्ाथ िोज, ्द्धार र राहत िगायतका प्राथलमक कायनहरू तत्काि गननको िालग
्ंस्थागत ्ंयन्त्र स्ित: पररचालित हुने गरी आिश्यक कायनलिलध तथा मापदण्ड तजुनमा गरी िागू
गने, गरा्ने,

( छ)

लिपद् व्यिस्थापनका ्म्बन्धमा ्ंर्ीय तथा प्रादेलशक कानूनको अलधनमा रलह ्ािनजलनक, लनजी,
गैर्रकारी िगायत ्बै लनकाय तथा ्ंस्थािे लनिानह गनुन पने िूलमका लनधानरण गने तथा त्यस्ता
्ंस्था िा लनकायिाई आफ्नो नीलत, योजना र कायनिममा लिपद् व्यिस्थापन ्म्बन्धी लिषय
्मािेश गनन िगा्ने,

( ज)

लिपद्को ्मयमा स्थानीय आम्ञ्चारका माध्यमहरुको िूलमका ्म्बन्धी आिश्यक मापदण्ड तयार
गरी कायानन्ियन गने, गरा्ने,

( झ)

्रकारी, लनजी एिम् गैर्रकारी ्ंस्था, स्थानीय स्ियं्ेिक, ्ामालजक पररचािक िगायत
्म्बलन्धत ्बै पक्षको ्मन्िय र ्ंिग्नतामा लिपद् व्यिस्थापन ्म्बन्धी कायन गने , गरा्ने,

( ञ)

िौलतक ्ंरचना लनमानण गदान ििन्ंलहता िगायत अन्य स्िीकृ त लनदेलशका िा मापदण्डको पािना
गरा्ने,

( ट स)

स्थानीय ्ािनजलनक पूिानधार ्म्बन्धी ्ंरचनाको लिपद् जोलिम मूल्याङ्कन गने , गरा्ने,

( ठ)

नदी क्रकनार, बगर, पलहरो जान ्क्ने लिरािो जलमन र डु बान हुने क्षेत्र िा लिपद् जोलिमको
्म्िािना िएका अ्ुरलक्षत क्षेत्रमा ब्ोबा् गने व्यलि तथा ्मुदायिाई ्ुरलक्षत स्थानमा
स्थानान्तरण गरा्न ्पयुि स्थानको िोजी कायनमा ्हयोग गने तथा्ुरलक्षत स्थानमा ब्ोबा्
्म्बन्धी ्चेतना जगा्ने,

( ड)

लिपद्बाट स स्थानीय स्तरमा लनजी तथा ्ािनजलनक क्षेत्रबाट स िइरहेको ्ेिा प्रिाहमा अिरोध आइपरे मा
्ोको पुनिः्ञ्चािनका िालग ्ेिा लनरन्तरताको योजना तजुनमा तथा कायानन्ियन ्म्बन्धी कायन गने,
गरा्ने।

( ढ) स्थानीय ्मुदायिाई लिपद्प्रलत जागरुक बना्न, लिपद््ाँग ्म्बलन्धत योजना तथा कायनिम तजुनमा
गनन तथा लिपद्को र्ट सना हुना्ाथ प्रलतकायनका िालग पररचालित हुन िडा तथा
्मुदायस्तरमा्मािेशीलिपद् पूिनतयारी तथा प्रलतकायन ्लमलत गठन गने ,
( ण)

लिद्यािय तहको शैलक्षक पाठ्यिममा लिपद् व्यिस्थापन ्म्बन्धी लिषय ्मािेश गनन पहि गने ,

( त)

लिपद् प्रलतकायनका िालग नमूना अभ्या् गने , गरा्ने,

( थ)

लिपद्को ्मयमा प्रयोग गनन ्क्रकने गरी िारुणयन्त्र िगायतका अन्य ्पकरणहरू तयारी हाितमा
राख्न िगा्ने,

( द)

स्थानीय स्तरमा आपत्कािीन कायन्ञ्चािन के न्रको स्थापना र ्ञ्चािन गने ,

( ध)

नगर पालिकामा लिपद् व्यिस्थापन ्ूचना प्रणािी तथा पूिनचेतािनी प्रणािीको लिका् र ्ञ्चािन
गने, गरा्ने,

( न)

लिपद् प्रिालित क्षेत्रमा तत्काि ्द्धारतथा राहतकोव्यिस्था लमिा्ने ,

( प)

लिपद्मा परी हराएका, लबग्रेका िा नि िएका कागजातको यक्रकन त्याङ्क अद्यािलधक गरी राख्न
िगा्ने,

( फ)

लिपद्बाट स प्रिालित र्रपररिारको पलहचान, स्तर लनधानरण तथा पररचयपत्र लितरण गने , गरा्ने,

( ब)

लिपद्को ्मयमा जोलिममा रहेको ्मूहलिशेषगरीमलहिा, बािबालिका, क्रकशोरी, अपाङ्गता
िएका व्यलि्पर हुन ्क्ने र्ट सना ( िैलङ्गक हहं्ा, बेचलििनतथा अन्य कु नै पलन क्रकल्मका शोषण)
रोकथामको िालग लिशेष ्तकन ता अपनाई ्चेतनामूिक कायनिम ्ञ्चािन गने ,

( ि)

लिपद् प्रिालितहरूकोप्रत्यक्ष र ्क्रिय ्हिालगतामा लिपद् प्रिालित क्षेत्रमा आर्थनक क्रियाकिापको
पुनस्थानपना, रोजगारीका अि्रको ्ृजना तथा जीिनयापनका िालग आय आजनन कायनिम ्ञ्चािन
गने, गरा्ने,

( म)

लिपद्को जोलिममा रहेका मलहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, दलित, ्ीमान्तकृ त िगन तथा
्मुदाय, अशि तथा अपाङ्गता िएका व्यलिहरूको िालग लिशेष योजना तथा कायनिम बनाई
कायानन्ियन गने, गरा्ने,

( य)

लिपद् व्यिस्थापन ्म्बन्धमा ्ािनजलनक ्ंस्था तथा व्याि्ालयक प्रलतष्ठानिे प्रचलित ऐन बमोलजम
कायन गरे नगरे को अनुगमन गने ,

( र) लिपद् व्यिस्थापन ्म्बन्धी रालिय कायनकारी ्लमलत, प्रदेश लिपद् व्यिस्थापन ्लमलत तथा लजल्िा
लिपद् व्यिस्थापन ्लमलतको लनणनय अनु्ार लिपद् व्यिस्थापन ्म्बन्धी अन्य कायन गने , गरा्ने,
( ि)

लिपद् व्यिस्थापनका ्म्बन्धमा नेपाि ्रकार तथा प्रदेश ्रकारका मन्त्रािय, लििाग तथा अन्य
लनकाय्ाँग ्हकायन गने,

( ि)

लिपद् व्यिस्थापन ्म्बन्धमा नेपाि ्रकार, प्रदेश ्रकार िा नगर /नगर्िािे तोके का अन्य कायन
गने, गरा्ने,

( श)

लिपद् व्यिस्थापन ्म्बन्धमा ्ंर्ीयतथा प्रादेलशक कानूनको प्रलतकू ि नहुने गरी नगर कायनपालिकािे
तोके बमोलजमका अन्य कायन गने , गरा्ने,

(ष)

लिलिन्न ्ंर््ंस्था, व्यलिबाट स प्राप्त हुने राहत तथा पुनर्ननमानण र पुनिानिका लबषयिस्तुिाई स्थानीय
लिपद् व्यिस्थापन ्लमलतिे तोके को स्थान र मापदण्ड अनु्ार गने , गरा्ने ।

पररच्छेद – ३
िडा स्तरीय लिपद् व्यिस्थापन ्लमलतको गठन तथा काम, कतनव्य र अलधकार
६. िडा स्तरीय लिपद् व्यिस्थापन ्लमलत:
( १) नगर पालिकाको प्रत्येक िडामाएक िडा स्तरीय लिपद् व्यिस्थापन ्लमलत रहनेछ ।
( २) िडा स्तरीय लिपद् व्यिस्थापन ्लमलतको गठन देहाय बमोलजम हुनेछ :( क)

िडा प्रमुि

- ्ंयोजक

( ि)

िडा ्दस्यहरू

- ्दस्य

( ग)

िडा लित्र रहेका लिषयगत शािा/ईकाई कायानिय प्रमुिहरू

- ्दस्य

( र्)

िडा लित्र रहेका ्ुरक्षा लनकायका प्रमुिहरू

- ्दस्य

( ङ)

रालिय मान्यता प्राप्त दिका िडालस्थत प्रमुि िा प्रलतलनलध

- ्दस्य

( च)

स्थानीय रे डि्,

- ्दस्य

( छ)

गैर्रकारी तथा ्ामुदायमा आधाररत ्ंर््ंस्था तथा युिा क्ििबाट स
्ंयोजकिे तोके बमोलजम न्यूनतम २ मलहिा ्लहत ४ जना

( ज)

िडा ्लचि

- ्दस्य
- ्दस्य ्लचि

(३) ्पदफा (२) बमोलजमको ्लमलतको बैठक ्ो ्लमलतको ्ंयोजकिे तोके को लमलत, ्मय र स्थानमा बस्नेछ ।
( ४) ्लमलतको ्दस्य- ्लचििे ्लमलतको बैठक बस्ने लमलत, ्मय र स्थान तोकी बैठकमा छिफि हुने
लिषय्ूची ्लहतको ्ूचना बैठक बस्ने ्मयिन्दा चौबी् र्ण्ट सा अगािै ्बै ्दस्यिे पा्ने गरी पठा्नु पनेछ ।
( ५) ्लमलतका पचा् प्रलतशतिन्दा बढी ्दस्य ्पलस्थत िएमा बैठकको िालग गणपूरक ्ङ्ख्या पुगेको
मालननेछ ।
( ६) ्पदफा (४) र (५) मा जुन्ुकै कु रा िेलिएको िएता पलन ्ो्लमलतको बैठकतत्काि बोिा्न आिश्यक
िएमा ्ंयोजकिे जुन्ुकै बेिापलन ्लमलतको बैठक बोिा्न ्क्नेछ र त्यस्तो अिस्थामा ्ंयोजक र र्ट सीमा १ जना
्दस्य ्लहत ्दस्य ्लचि ्पलस्थत िएमा ्लमलतको बैठक बस्न ्क्नेछ ।
(७) ्लमलतको बैठकको नगर प्रमुिता ्ो ्लमलतको ्ंयोजकिे गनेछ ।
( ८) ्लमलतको लनणनय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर िएमा ्ंयोजकिे लनणानयक मत क्रदनेछ।
( ९) ्लमलतिे आिश्यकता अनु्ार ्म्बलन्धत लनकाय िा ्ङ्र् ्ंस्थाका प्रलतलनलध र लिज्ञिाई बैठकमा
आमन्त्रण गनन ्क्नेछ ।
( १०) ्लमलतको बैठक ्म्बन्धी अन्य कायनलिलध ्ो ्लमलत आफै िे लनधानरण गरे बमोलजम हुनेछ ।
( ११) ्लमलतको लनणनय ्दस्य ्लचििे प्रमालणत गरी राख्नेछ ।

७.

िडा स्तरीय लिपद्व्यिस्थापन ्लमलतको काम, कतनव्य र अलधकारिः

्लमलतको काम, कतनव्य र अलधकार देहाय बमोलजम हुनेछ:( क)

िडा लित्र लिपद्प्रलतकायन तथा लिपद् पुनिानि ्म्बन्धी कायनिम ्ञ्चािनका िालग नगर लिपद्
व्यिस्थापन ्लमलतमा ल्फारर् गने तथा ्ो ्लमलतबाट सस्िीकृ त नीलत तथा योजनाअनुरूपका
लिपद् व्यिस्थापन ्म्बन्धी कायनिम कायानन्ियन, अनुगमन र पुनराििोकन गने ,

( ि)

िडामा लिका् लनमानणका क्रियाकिापहरू कायानन्ियनमा लिपद् जोलिम व्यािस्थापनिाई
मूिप्रिाहीकरण गने, ्ुरलक्षत लिद्यािय तथा अस्पतािका िालग लिपद् जोलिम न्यूनीकरणका
कायनिमहरू ्ञ्चािन गने,

( ग)

लिपद् व्यिस्थापनका ्म्बन्धमा िडाको ्ंस्थागत क्षमता लिका् गने ,

( र्)

लिपद् व्यिस्थापन योजना, आपत्कािीन कायनयोजना, पुनिःस्थापना तथा पुनर्ननमानण योजना तजुनमा
तथा कायानन्ियन गने, गरा्ने,

( ङ)

्मुदायमा लिपद् व्यिस्थापन ्म्बन्धी काम गने ्मूहहरूकोगठनतथा त्यस्ता्मूहहरूिाई
पररचािन गने गरा्ने,

( च)

िडा ्दस्यहरू, कमनचारी, स्ियं्ेिक, ्ामालजक पररचािक तथा ्मुदायमा आधाररत लिपद्
व्यिस्थापन ्लमलत ्दस्य, नागररक ्माजका प्रलतलनलधिाई लिपद् व्यिस्थापन ्म्बन्धी
प्रलशक्षणकोव्यिस्था लमिा्ने,

( छ)

स्थानीय ्मुदायिाई लिपद्प्रलत जागरुक बना्ने , लिपद््ाँग ्म्बलन्धत योजना तथा कायनिम तजुनमा
गनन तथा लिपद्को र्ट सना हुना्ाथ प्रलतकायनका िालग तयारी अिस्थामाराख्ने ,

( ज)

लिपद्का र्ट सना हुना्ाथ िोज, ्द्धार र राहत िगायतका प्राथलमक कायनहरू तत्काि गननको िालग
्मन्िय गने,

( झ)

आपत्कािीन नमूना अभ्या् गने, गरा्ने,

( ञ)

लिपद्बाट स प्रिालित र्रपररिारको पलहचान, स्तर लनधानरण तथा पररचयपत्र लितरणमानगर लिपद्
व्यिस्थापन ्लमलतिाई ्हयोगगने ,

( ट स)

लिपद्को ्मयमा जोलिममा रहेका ्मूहलिशेषगरीमलहिा, बािबालिका, क्रकशोरी, अपाङ्गता
िएका व्यलि्पर हुन ्क्ने र्ट सना ( िैलङ्गक हहं्ा, बेचलििनतथा अन्य कु नै पलन क्रकल्मका शोषण)
रोकथामको िालग लिशेष ्तकन ता अपनाई ्चेतनामूिक कायनिम ्ञ्चािन गने ,

( ठ)

नगर लिपद् व्यिस्थापन ्लमलतको लनणनय अनु्ार लिपद् व्यिस्थापन ्म्बन्धी अन्य कायन गने ,
गरा्ने।

पररच्छेद – ४
्ुरक्षा लनकाय तथा अन्य लनकायको पररचािन
८ . ्ुरक्षा लनकायको पररचािन तथा ्हयोग र ्मन्िय:
( १) नगर कायनपालिकािे लिपद् व्यिस्थापनको काममा नेपाि ्रकार तथा प्रदेश ्रकारिे पररचािन गरे का ्ंर्ीय तथा
प्रादेलशक ्ुरक्षा लनकायहरूिाई ्हयोग र ्मन्िय गनेछ ।
(२) ्ुरक्षा लनकायिे लिपद्को ्मयमा िोज तथा ्द्धार कायनका िालगनगर कायनपालिका्ाँग आिश्यक ्ामग्री
माग गरे को अिस्थामा नगर पालिकामा ्पिब्ध िए्म्म त्यस्तो ्ामाग्री तत्काि ्पिब्ध गराईनेछ ।
( ३) लिपद् प्रलतकायनका िालग नगर पालिकािेआाँफू्ाँग रहेको गा् प्रहरीिाई पररचािन गनेछ ।
९.

िारुणयन्त्र तथा अन्य ्ेिा प्रदायक लनकायको काम, कतनव्य र अलधकार:
( १) िारूणयन्त्र, एम्बुिेन्् तथा त्यस्तै अन्य ्ेिा प्रदायकिे आपत् कािीन िोज, ्द्धार तथा राहत ्पिब्ध
गरा्न ्लमलतिे क्रदएको लनदेशनको पािना गनुन पनेछ ।

( २) आपत्कािीन कायन ्म्पादन गदान ्लमलतको आदेश बमोलजम कु नै पलन स्थानमा प्रिेश गने तथा जुन्ुकै
व्यलि िा ्ंस्थाको ्ाधन र स्रोत ्पयोग गने अलधकार िारुणयन्त्र ्ेिा प्रदायकिाई हुनेछ ।
१०.

्ािनजलनक ्ंस्था तथा व्याि्ालयक प्रलतष्ठानको दालयत्ि:

(१) लिपद् व्यिस्थापन ्म्बन्धमा नगरपालिकालित्रका ्बै ्ािनजलनक ्ंस्था तथा व्याि्ालयक प्रलतष्ठानको दालयत्ि देहाय
बमोलजम हुनेछ:( क)

आफ्नो ििन, ्द्योग, कायानिय िा व्याि्ालयक के न्रमा लिपद्का र्ट सना हुन नक्रदन लिपद् ्ुरक्षा
औजार, ्पकरण, ्ामग्री, आपत्कािीन लनका् िगायत तोक्रकए बमोलजमका अन्य व्यिस्था
गने,

( ि)

त्याङ्क ्ङ्किन, क्षलतको मूल्याङ्कन, राहत, पुनस्थानपना तथा पुनर्ननमानण ्मेतका ्म्पूणन
कायनमा आिश्यक ्हयोग गने,

( ग)

आफ्ना कमनचारी तथा कामदारिाई लिपद् व्यिस्थापन ्म्बन्धमा आधारिूत अलिमुिीकरण गने
गरा्ने,

( र्)

लिपद् व्यिस्थापन कायनमा ्पयोग हुने स्रोत ्ाधनिाई तयारी हाितमा राख्ने,

( ङ)

आफ्ना ििन िगायत अन्य ्ंरचना आपत् कािीन प्रयोजनका िालग आिश्यक परे मा
आदेशानु्ार ्पिब्ध गरा्ने,

( च)

्म्बलन्धत अलधकारीको ्ुपररिेक्षणमा ्द्धार तथा राहत लितरण कायनमा ्हयोग पुर्या्ने,

( छ)

लिपद् जोलिम न्यूनीकरण ्ंयन्त्रको व्यिस्था गरी तयारी अिस्थामा राख्ने,

( ज)

फोहोरमैिा तथा प्रदुषणको यथोलचत व्यिस्थापन गरी य्बाट स िातािरण र जनजीिनमा पनन
्क्ने नकारात्मक प्रिाििाई न्यूनीकरण गने ्पायहरू अपना्ने ,

(झ)

लिपद्को र्ट सना र्ट से मा तत्काि नलजकको ्ुरक्षा लनकाय र स्थानीय आपत् कािीन कायन्ञ्चािन
के न्रिाई िबर गने ।

( २) नगरपालिकालित्रका ्ािनजलनक ्ंस्था तथा व्याि्ालयक प्रलतष्ठानिे नगर पालिकाको लिपद् व्यिस्थापन
्म्बन्धी योजनाको अधीनमा रही लिपद् व्यिस्थापन योजनाको तजुनमा गरी अलनिायन रूपमा िागू गनुन पनेछ ।

११.

लिपद् व्यिस्थापनमा ्हयोग गनुन पने :

नगरपालिकालित्रका ्रकारी कायानिय, गैर्रकारी ्ंस्था, स्थानीय ्ङ्र् ्ंस्था, ्मुदाय, स्ियं्ेिक, नागररक ्माज,
लनजी क्षेत्र तथा व्यलििे लिपद् व्यिस्थापन कायनमा नगर पालिकािाईदेहाय बमोलजम ्हयोग गनुन पनेछ :( क)

त्याङ्क ्ङ्किन, क्षलतको मूल्याङ्कन, राहत, पुनस्थानपना तथा पुनिःर्ननमानण िगायतका लिपद्
व्यिस्थापन ्म्बन्धी कायनमा ्हयोग गने ,

( ि)

लिपद् व्यिस्थापन ्म्बन्धी जनचेतना अलििृलद्ध गने ,

( ग)

क्षमता लिका्, आपत्कािीन नमूना अभ्या् तथा लिपद् व्यिस्थापन ्म्बन्धी प्रलशक्षण
कायनिममा ्हयोग गने तथा िाग लिने,

( र्)

िोज, ्द्धार तथा राहत लितरण ्म्बन्धी कायनमा ्हयोग गने।

पररच्छेद – ५
लिपद् व्यिस्थापन कोष ्म्बन्धी व्यिस्था
१२.

लिपद् व्यिस्थापन कोष :

(१) लिपद् व्यिस्थापनका िालग नगर पालिकामा छु ट्टै एकआकलस्मक कोष रहनेछ ।
( २) कोषमा देहाय बमोलजमका रकमहरू रहने छन्:( क)
( ि)
( ग)

नगरपालिकाको िार्षनक बजेट सबाट स लिपद् व्यिस्थापन कोषमा जम्मा गने गरी स्िीकृ त रकम,
प्रदेश ्रकारबाट स लिपद् व्यिस्थापनका िालग प्राप्त रकम,
नेपाि ्रकारबाट स लिपद् व्यिस्थापनका िालग प्राप्त रकम,

( र्)

स्िदेशी कु नै ्ङ्र् ्ंस्था िा व्यलिबाट स दान, दातव्य िा ्पहार स्िरुप प्राप्त रकम,

( ङ)

अन्य कु नै स्रोतबाट स प्राप्त रकम ।

( ३) लिपद् व्यिस्थापनका िालग नगर पालिकािे कानून बमोलजम लिशेष शुल्क िा दस्तुर ्ंकिन गनन ्क्ने छ |
(४) कोषको ्ञ्चािन तोक्रकए बमोलजम हुनेछ ।
( ५) कोषको रकम लिपद् व्यिस्थापन ्म्बन्धी कामका िालग प्रयोग गररनेछ ।
( ६) ्पदफा (५) मा जुन्ुकै कु रा िेलिएको िए तापलन कोषको रकम लनयलमत प्रशा्लनक कायनको िालग िचन
गररने छै न ।
( ७) कोषको िेिापरीक्षण महािेिा परीक्षकबाट स हुनेछ ।
( ८) ्लमलतिे कोषको िार्षनक आय व्ययको प्रलतिदेन तयार गरी कायनपालिका माफन त नगर /नगर्िा ्मक्ष पेश
गनेछ ।
पररच्छेद – ६
क्ूर तथा ्जाय
१३.

क्ूर र ्जाय :
क्ैिे लिपद्को र्ट सना र्ट्न ्क्ने गरी िापरिाही गरे मा िा त्यस्तो र्ट सना र्ट सा्न प्रत्यक्ष ्ंिग्न िएमा िा र्ट्ना र्ट से को
अिस्थामा नाजायज फाईदा लिने गरी िा आफु िाई मात्र फाईदा पुग्ने क्रकल्मको कु नै काम गरे मा िा य् ्म्बन्धमा
्ंर्ीय कानून बमोलजम क्ुरजन्य मालनने कु नै काम गरे मा तत् ्म्बन्धी कारिाही प्रचलित ्ंर्ीय कानून बमोलजम
हुनेछ ।
पररच्छेद – ७
लिलिध

१४.

लिपद् ्ङ्कट सग्रस्त क्षेत्र र्ोषणाको पािना र ्मन्िय :

(१) नेपाि ्रकारिे नगर पालिकालित्रको कु नै ठा्ाँ मा गम्िीर प्रकृ लतको लिपद् ्त्पन्न िएबाट स लिपद् ्ङ्कट सग्रस्त क्षेत्र र्ोषणा
गरी प्रचलित कानून बमोलजम कु नै काम गनन गरा्न आदेश क्रदएमा ्ोको पािना गनुन गरा्नु नगर पालिकाको कतनव्य
हुनेछ ।
( २) ्पदफा ( १) बमोलजम र्ोषणा गररएको क्षेत्रमा नेपाि ्रकारिे प्रचलित कानून बमोलजम कु नै काम गनन
गरा्न नगरपालिकालित्रको कु नै व्यलि, ्ंस्था िा अलधकारीिाई आदेश क्रदएमा ्ोको पािना गननगरा्नमा नगर
पालिकािे आिश्यक ्मन्िय गनेछ ।
( ३) ्पदफा ( १) बमोलजम र्ोषणा गररएको क्षेत्र ्म्बन्धी ्ूचनाको प्र्ारणमा नगर पालिकािे ्हयोग र
्मन्िय गनेछ ।
१५.

नेपाि ्रकारको स्िीकृ तीमा मात्र प्रिेश गनुप
न ने :

( १) लिपद्बाट स अ्र परे को कु नै क्षेत्रमा लिदेशी नागररक िा ्ंस्थािे प्रिेश गनुन परे मा नेपाि ्रकारको स्िीकृ लत लिएको छ छै न
िलन नगर कायनपालिकािे ्ोधिोज गनन ्क्नेछ ।
( २) ्पदफा ( १) बमोलजम ्ोधिोज गदान त्यस्तो नागररक िा ्ंस्थािे नेपाि ्रकारको स्िीकृ लत लिएको
नादेलिएकोमा लनजको प्रिेशिाई रोक िगाई तत् ्म्बन्धी ्ूचना नेपाि ्रकारिाई ्पिब्ध गराईनेछ ।

१६.

मानिीय तथा अन्य ्हायता र ्मन्िय :

(१) नगरपालिकालित्र ्त्पन्न लिपद्को अिस्थािाई तत्काि ्ामना गनन आन्तररक स्रोत र ्ाधनबाट स नभ्या्ने िएमा मानिीय
तथा अन्य ्हायतार ्मन्ियका िालग लजल्िा ्मन्िय ्लमलत, प्रदेश ्रकार तथा नेपाि ्रकारिाई अनुरोध
गररनेछ ।

( २) लिपद्बाट स ्त्पन्न लस्थलत लनयन्त्रण गने िममा नेपाि ्रकारिे अन्तरानलिय मानिीय तथा अन्य ्हयोग
लिई पररचािन गरे को अिस्थामा नेपाि ्रकारको लनदेशनमा रलह तत् ्म्बन्धी कायनमा ्हयोग र ्मन्िय गररनेछ
।
(३) लछमेकी स्थानीयतहमा कु नै लिपद् ्त्पन्न िई ्ो व्यिस्थापनका िालग लछमेकी स्थानीय तहिे ्ोझै , लजल्िा
्मन्िय ्लमलत िा प्रदेश ्रकार माफन त अनुरोध गरे मा ्पिब्ध िए्म्मको ्हयोगपुयान्नु नगर /नगरकायनपालिको
दालयत्ि हुनेछ ।
१७.

तत्काि िररद तथा लनमानण र प्रयोग गनन ्क्रकने :

( १) लिशेष पररलस्थलत परी लिपद्बाट स प्रिालित क्षेत्रमा िोज, ्द्धार तथा राहत ्पिब्ध गरा्न तथा िइरहेको लिपद्बाट स थप
क्षलत हुन नक्रदनका िालग तत्कािै राहत ्ामग्री िररद िा लनमानण कायन गनन आिश्यक िएमा ्ािनजलनक िररद
्म्बन्धी प्रचलित कानूनमा रहेको लिशेष पररलस्थलतमा िररद गने ्म्बन्धी व्यिस्था बमोलजम नगर
कायनपालिका/नगर कायनपालिकािेिररद िा लनमानण कायन गनन ्क्रकनेछ ।
( २) लिपद्बाट स प्रिालित क्षेत्रमा िोज, ्द्धार तथा राहत ्पिब्ध गरा्न तथा िइरहेको लिपद्बाट स थप क्षलत
हुन नक्रदनका िालग नगरपालिकालित्रको कु नै गैर्रकारी कायानिय िा अन्य ्ंर् ्ंस्था र व्यलिको चि, अचि
्म्पलि तथा ्िारी ्ाधन ्पयोग गनन आिश्यक िएमा ्ोको अलििेि रािी तोक्रकएको अिलधिरको िालग
अस्थायी तिरिे प्राप्त गनन ्क्रकनेछ ।
( ३) लिपद्बाट स प्रिालित क्षेत्रमा तत्काि राहत ्पिब्ध गरा्न नगरपालिकाक्षेत्र लित्रको कु नै गैर्रकारी
कायानिय िा अन्य ्ंर् ्ंस्था र व्यलिको िाद्यान्न, ििाकपडा, औषधी िा अन्य िस्तु आिश्यक िएमा ्ोको
अलििेि रािी लनयन्त्रणमा लिन र ्म्बलन्धत प्रिालित पक्षिाई लितरण गनन ्क्रकनेछ ।
( ४) नगर पालिकािे ्पदफा ( २) बमोलजम कु नै ्म्पलि अस्थायी रूपमा प्राप्त गरे मा िा ्पदफा ( ३) बमोलजम
कु नै िस्तु लनयन्त्रण र लितरण गरे मा त्यस्तो ्म्पलि प्रयोग िा िस्तु ्पयोग बापत प्रचलित दर अनु्ारको रकम
्म्बलन्धत कायानिय, ्ंस्था िा व्यलििाई क्रदनेछ ।

१८.

राहतको न्यूनतम मापदण्ड ्म्बन्धी व्यिस्था :

(१) लिपद् प्रिालित व्यलििाई नेपाि ्रकार तथा प्रदेश ्रकारिे ्पिव्ध गरा्ने राहतको अलतररि नगर पालिकािे
आन्तररक स्रोतबाट स थप राहत ्पिब्ध गरा्न ्क्नेछ ।
( २) ्पदफा ( १) बमोलजम नगर पालिकािे लिपद् प्रिालित व्यलििाई राहत ्पिब्ध गरा्ाँ दा मापदण्ड बनाई
्ोको आधारमा राहात ्पिब्ध गरा्नेछ ।
( ३) ्पदफा (२) बमोलजमको राहतको मापदण्डमा अन्य लिषयको अलतररि देहायका लिषय ्मािेश िएको
हुनु पनेछ:(क) लिपद्बाट स प्रिालित व्यलििाई अस्थायी आरयसयस्थिमा राख्दा ्पिब्ध गरा्नु पने आिा्,
िाद्यान्न, िानेपानी, स्िास््य तथा ्र्फाइ ्म्बन्धी,
(ि) लिपद्बाट स मृत्यु हुनेको पररिार तथा ्म्पलिको क्षलत हुने व्यलििाई ्पिब्ध गरा्नु पने
न्यूनतम राहत ्म्बन्धी,
(ग) मलहिा,

बािबालिका,

जेष्ठ

नागररक,

अशि

तथा

अपाङ्गता

िएका

व्यलिको

आिश्यकता्ंिोधनका िालग लिशेष राहत प्याके जहरु (जस्तै लडलग्नट सी क्रकट स र लचल्रेन क्रकट स)
मलहिाहरूको िालग ्ुरलक्षतमलहिामैत्री स्थि,
(र्) व्यलिगतगोपलनयता तथा ्ुरक्षा ्म्बन्धी,
(ङ) न्यूनतम राहत बाहेक स्िरोजगार तथा रोजगारी व्यिस्थापनका माध्यमबाट स पीलडतको
जीलिकोपाजनन ्म्बन्धी,
(च) गैर्रकारी िा व्यलिगत रूपमा क्रदइने राहतको लितरण ्म्बन्धी,
(छ) एकद्वार प्रणािी अनुरुप राहत लितरण गने ्म्बन्धी,
(ज) राहत्ाँग ्म्बलन्धत अन्य ्पयुि लिषय ।

१९.

लिपद्मा परी हराएका िा नि िएका कागजात ्म्बन्धमा :
लिपद्मा परी हराई फे िा पनन न्के का तथा आंलशक िा पूणन रूपमा क्षलत िएका नगर पालिकाका महत्िपूणन
कागजातहरुको प्रमाणीकरण तथा प्रलतलिलप ्पिब्ध गरा्ने ्म्बन्धी व्यिस्था प्रचलित कानूनिे तोके बमोलजम
हुनेछ।

२०.

लनदेशन क्रदन ्क्ने :
्लमलतिे य् ऐनको अधीनमा रही लिपद् व्यिस्थापनका िालग कु नै व्यलि िा लनकायिाई आिश्यक लनदेशन क्रदन
्क्नेछ र त्यस्तो लनदेशनको पािना गनुन ्म्बलन्धत व्यलि िा लनकायको कतनव्य

२१.

हुनेछ ।

्प्लमलत गठन गनन ्क्ने :
( १) ्लमलतिे आिश्यकता अनु्ार ्प्लमलत गठन गनन ्क्नेछ ।
( २) ्पदफा ( १) बमोलजम गठन हुने ्प्लमलतको काम, कतनव्य, अलधकार र कायानिलध ्प्लमलत गठन गदानका
बित तोक्रकए बमोलजम हुनेछ ।

२२.

अलििेि राख्नु पनेिः
( १) लिपद्को ्मयमा राहत ्पिब्ध गरा्ने व्यलि, लनकाय िा ्ंस्थाको नाम,

र्पिव्ध गराईको राहततथा

्ोकोपररमाण्लहतको लििरणको अलििेि राख्ने व्यिस्था ्लमलतिेलमिा्नुपने छ।
( २) ्पदफा (१)बमोलजमको लििरण राख्दा लिपद्मा परे का मलहिा, बािबालिका तथा जेष्ठ नागररक,
लिपद्काकारणिे

स्थानान्तरण

िएका

र्रपररिार

िगायतको

्ंख्या

एक्रकन

हुने

लििरण

र

्नीहरूिाई्पिब्धगराइएको राहात स्पिरूपमा राख्नुपने छ ।
२३.

पुरस्कार क्रदन ्क्ने :
स्थानीय लिपद् व्यिस्थापन ्म्बन्धमा लिशेष योगदान पुर्या्ने ्त्कृ ि व्यलि िा ्ंस्थािाई प्रोत््ाहन स्िरूप
्लमलतको ल्फारर्मा नगर कायनपालिकािे ्म्मान तथा पुरस्कार क्रदन ्क्नेछ ।

२४.

िार्षनक प्रलतिेदन :
( १) ्लमलतिे प्रत्येक आर्थनक िषनमा गरे को कामको लििरण ्लहतको िार्षनक प्रलतिेदन तयार गरी कायनपालिका
माफन त नगर ्िा, लजल्िा लिपद् व्यिस्थापन ्लमलत तथा प्रदेश लिपद् व्यिस्थापन ्लमलत ्मक्ष पेश गनुन पनेछ ।
( २) ्पदफा (१) बमोलजमको िार्षनक प्रलतिेदन ्ािनजलनक रूपमा प्रकाशन गनुन पनेछ ।

२५. प्रशा्लनक िचन व्यिस्थापन:
्लमलतको बैठक तथा प्रलतिेदन तयारी िगायतका कायन्ाँग ्म्बलन्धत न्युनतम प्रशा्लनक िचन नगर पालिकािे
व्यिस्था गनेछ |
२६.

अलधकार प्रत्यायोजन :
यो ऐन तथा य् ऐन अन्तगनत बनेको लनयम बमोलजम ्लमलतिाई प्राप्त अलधकारमध्ये आिश्यकता अनु्ार के ही
अलधकार ्लमलतको ्ंयोजक तथा तोक्रकएको पदालधकारीिाई प्रत्यायोजन गनन ्क्नेछ ।

२७.

लनयम बना्ने अलधकार :
नगर कायनपालिकािे यो ऐन कायानन्ियनका िालग आिश्यक लनयम तथा कायनलिलध बना्न ्क्नेछ ।

