रामपुर नगरपालिका

स्थानीय राजपत्र
खण्ड: 1

सं ख्या: ३

भाग -1

लमलि: 2075/03/31

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोजजम रामपुर
नगरपालिकाको नगर सभािे बनाएको िि िेजखए बमोजजमको ऐन
सर्वसाधारणको जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको छ।

रामपुर नगरपालिकाको
वर्पद् जोजखम न्यूनीकरण िथा व्यर्स्थापन ऐन, २०७५
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प्रस्िार्ना : रामपुर नगरपालिका क्षेत्रलभत्र प्राकृलिक िथा गैरप्राकृलिक वर्पद्बाट सर्वसाधारणको जीउज्यान

र सार्वजलनक, लनजी िथा व्यजिगि सम्पजि, प्राकृलिक एर्म् सााँस्कृलिक सम्पदा र भौलिक सं रचनाको
सं रक्षण गनवका िालग वर्पद् जोजखम न्यूनीकरण िथा व्यर्स्थापनका सबै वियाकिापहरूको समन्र्यात्मक
र प्रभार्कारी रूपमा कायावन्र्यनका िालग कानून बनाउन र्ाञ्छनीय भएकोिे,

नेपािको सं वर्धानको धारा २२१ को उपधारा (१) को अलधकार प्रयोग गरी रामपुर नगरसभािे

यो ऐन बनाएको छ ।

पररच्छे द – १
1. सं जक्षप्त नाम र प्रारम्भ:

प्रारजम्भक

1. यस ऐनको नाम “रामपुर नगरपालिकाको वर्पद् जोजखम न्यूनीकरण िथा व्यर्स्थापन ऐन,
२०७५” रहेको छ ।

2. यो ऐन िुरून्ि प्रारम्भ हुनेछ ।
2. पररभाषा: वर्षय र्ा प्रस्गलिे अकको  अथव निागेमा यस ऐनमा,

(क) “ प्रमुख” भन्नािे रामपुर नगरपालिकाको प्रमुख सम्झनु पछव ।

(ख) “ कोष” भन्नािे दफा १२ बमोजजमको वर्पद् व्यर्स्थापन कोष सम्झनु पछव ।
(ग) “ गैरप्राकृलिक वर्पद्” भन्नािे महामारी, अलनकाि, डढे िो, कीट र्ा सूक्ष्म जीर्ाणु आिङ्क,
पशु िथा चराच ुरु्गलीमा हुने लिू, प्यान्डालमक लिू, सपवदंश, जनार्र आिङ्क, खानी, हर्ाई,
सडक, जि र्ा औद्योलगक दुर्ट
व ना, आगिागी, वर्षाि गयााँस, रसायन र्ा वर्वकरण च ुहार्ट,
गयााँस वर्ष्फोटन, वर्षाि खाद्य सेर्न, र्ािार्रणीय प्रदू षण, र्न वर्नाश र्ा भौलिक
सं रचनाको क्षलि िथा प्रकोप उद्धार कायवमा हुने दुर्ट
व ना र्ा यस्िै अन्य गैरप्राकृलिक
कारणिे उत्पन्न वर्पद् सम्झनु पछव ।

(र्) “ जजल्िा वर्पद् व्यर्स्थापन सलमलि” भन्नािे सं र्ीय ऐनको दफा १६ बमोजजम पाल्पा
जजल्िामा गठन भएको जजल्िा वर्पद् व्यर्स्थापन सलमलि सम्झनु पछव ।

(ङ) “ िोवकएको" र्ा "िोवकए बमोजजम” भन्नािे यस ऐन अन्िगवि बनेको लनयममा िोवकएको र्ा
िोवकए बमोजजम सम्झनु पछव ।

(च) “ प्रदे श वर्पद् व्यर्स्थापन सलमलि” भन्नािे सं र्ीय ऐनको दफा १४ बमोजजम प्रदे श नं. ५
मा गठन भएको प्रदे श वर्पद् व्यर्स्थापन सलमलि सम्झनु पछव ।

(छ) “ प्रमुख प्रशासकीय अलधकृि” भन्नािे रामपुर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अलधकृि
सम्झनु पछव ।

(ज) “ प्राकृलिक वर्पद्” भन्नािे वहमपाि, अलसना, वहमपवहरो, वहमिाि वर्स्फोटन, अलिर्ृवि,

ाँ ी, हुरी बिास, शीििहर, िािो
अनार्ृवि, बाढी, पवहरो िथा भू-स्खिन, डुबान, खडे री, आध
हार्ाको िहर, चट्या्गल, भूकम्प, ज्र्ािामुखी लबस्फोट, डढे िो र्ा यस्िै अन्य प्राकृलिक
कारणिे उत्पन्न जुनसुकै वर्पद् सम्झनु पछव ।

(झ) “ राविय कायवकारी सलमलि” भन्नािे सं र्ीय ऐनको दफा ६ बमोजजमको कायवकारी सलमलि
सम्झनु पछव ।
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(ञ) “ राविय पररषद” भन्नािे सं र्ीय ऐनको दफा ३ बमोजजमको वर्पद् जोजखम न्यूनीकरण िथा
व्यर्स्थापन राविय पररषद् सम्झनु पछव ।

(ट) “ राविय प्रालधकरण” भन्नािे सं र्ीय ऐनको दफा १० बमोजजम गठन भएको राविय वर्पद्
जोजखम न्यूनीकरण िथा व्यर्स्थापन प्रालधकरण सम्झनु पछव ।

(ठ) “ वर्पद्” भन्नािे कुनै स्थानमा आपि्कािीन अर्स्था लसजवना भई जन र्ा धनको क्षलिको

साथै जीर्नयापन र र्ािार्रणमा प्रलिकूि असर पाने प्राकृलिक र्ा गैरप्राकृलिक वर्पद्
सम्झनु पछव ।

(ड) “ वर्पद् खोज िथा उद्धार समूह” भन्नािे वर्पद्को अर्स्थामा खोजी िथा उद्धार गनव
वियाशीि र्ा वर्पद् व्यर्स्थापनको िालग पररचािन गनव ियार गररएको वर्जशिीकृि खोज

िथा उद्धार समूह सम्झनु पछव र सो शब्दिे िालिम प्राप्त मानर्ीय सहायिाकमीिाई समेि
जनाउाँछ ।

(ढ) “ वर्पद् जोजखम न्यूनीकरण” भन्नािे वर्पद्पूर् व गररने जोजखमको वर्श्लेषण िथा मूल्याङ्कन,
वर्पद् रोकथाम र्ा वर्पद्बाट हुने क्षलिको न्यूनीकरण िथा वर्कासका कायवमा वर्पद्
जोजखमिाई कम गने सम्बन्धी कायव सम्झनु पछव ।
(ण) “ वर्पद् पुनिावभ”
(ि)

ाँ
भन्नािे वर्पद्को र्टनापलछ गररने पुनलनवमावण एर्म् पुनस्थावपनासग

सम्बजन्धि कायव सम्झनु पछव ।

“ वर्पद् प्रलिकायव” भन्नािे वर्पद्को र्टना र्ट्नासाथ ित्कािै गररने खोज, उद्धार एर्म्
राहिसाँग सम्बजन्धि कायव सम्झनु पछव र सो शब्दिे वर्पद् प्रलिकायवको पूर्ि
व यारीिाई समेि
जनाउाँछ ।

ाँ
(थ) “ वर्पद् व्यर्स्थापन” भन्नािे वर्पद् जोजखम न्यूनीकरण, वर्पद् प्रलिकायव र वर्पद् पुनिावभसग
(द)

सम्बजन्धि सम्पूणव वियाकिाप सम्झनु पछव ।
“ व्यार्सावयक

प्रलिष्ठान”

भन्नािे

उद्योग,

किकारखाना,

लसनेमा

र्र,

बहुउद्देश्यीय व्यापाररक भर्न जस्िा व्यार्सावयक प्रलिष्ठान सम्झनु पछव ।

सवप्गल

मि,

(ध) “ सलमलि” भन्नािे दफा ३ बमोजजमको नगर वर्पद् व्यर्स्थापन सलमलि सम्झनु पछव।
(न)

“ सं र्ीय ऐन” भन्नािे नेपाि सरकारको वर्पद् जोजखम न्यूनीकरण िथा व्यर्स्थापन ऐन,

(प)

“ सं र्ीय मन्त्रािय”

२०७४ सम्झनु पछव ।

भन्नािे नेपाि सरकारको वर्पद् व्यर्स्थापन हेने गरी िोवकएको

मन्त्रािय सम्झनु पछव ।

(फ) “ सार्वजलनक सं स्था” भन्नािे सरकारी लनकाय, सरकारको पूणव र्ा आंजशक स्र्ालमत्र् भएको
सं स्था, प्रचलिि कानून बमोजजम स्थापना भएका स्गलठठि सं स्था र्ा सबै प्रकारका स्र्ास््य
िथा शैजक्षक सं स्था सम्झनु पछव ।

पररच्छे द – २

नगर वर्पद् व्यर्स्थापन सलमलिको गठन िथा काम, किवव्य र अलधकार

3. नगर वर्पद् व्यर्स्थापन सलमलि:

1. नगरपालिका लभत्रको वर्पद् व्यर्स्थापन सम्बन्धी कायविाई प्रभार्कारी रूपमा सञ्चािन गनव
एक नगर वर्पद् व्यर्स्थापन सलमलि रहनेछ ।

2. सलमलिको गठन दे हाय बमोजजम हुनेछ:-
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(क)

नगर प्रमुख

-सं योजक

(ग)

प्रमुख प्रशासकीय अलधकृि

-सदस्य

(ख)
(र्)
(ङ)

(च)

(छ)
(ज)

(झ)
(ञ)
(ट)

(ठ)
(ड)

नगर उपप्रमुख

वर्षयगि सलमलिका सं योजकहरु

प्रलिलनलध, जजल्िा प्रशासन कायाविय
सामाजजक शाखा प्रमुख

पूर्ावधार वर्कास शाखा प्रमुख

नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र लभत्र रहेका

-सदस्य
-सदस्य

-सदस्य
-सदस्य

सं र्ीय सुरक्षा लनकायका प्रमुख र्ा प्रलिलनलध

-सदस्य

प्रदे श प्रहरी कायावियको प्रमुख र्ा प्रलिलनलध

-सदस्य

नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र लभत्र रहेका
नगर प्रहरी प्रमुख

राविय मान्यिा प्राप्त दिका नगरपालिकाजस्थि
प्रमुख र्ा प्रलिलनलध

नेपाि रे डिस सोसाईटीका स्थानीय प्रलिलनलध (१ जना)

लनजी क्षेत्रको उद्योग र्ाजणज्य सम्बन्धी मान्यिाप्राप्त सं स्थाको

-सदस्य
-सदस्य
-सदस्य

नगर िहको अध्यक्ष र्ा लनजिे िोकेको प्रलिलनलध (१ जना)

-सदस्य

नेपाि पत्रकार महासं र्को स्थानीय प्रलिलनलध (१ जना)

-सदस्य

(ढ)

गैरसरकारी सं स्था महासं र्का स्थानीय प्रलिलनलध (१ जना)

(ि)

वर्पद् व्यर्स्थापन हेने गरी िोवकएको शाखा प्रमुख

(ण)

-सदस्य

-सदस्य
-सदस्य सजचर्

3. उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िे जखएको भएिापलन िम सं ख्या (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) र
(ण) का सदस्यहरू उपिब्ध नभएको अर्स्थामा पलन सलमलि गठन एर्म् काम कारर्ाही
गनवमा असर पने छै न ।

4. उपदफा (२) बमोजजमको सलमलििे सं र्ीय ऐनको दफा १७ बमोजजमको स्थानीय वर्पद्
व्यर्स्थापन सलमलिको रूपमा समेि काम गनेछ ।

4. सलमलिको बैठक सम्बन्धी व्यर्स्था:

1. सं योजकिे िोकेको लमलि, समय र स्थानमा सलमलिको बैठक बस्नेछ ।

2. सलमलिको सदस्य-सजचर्िे सलमलिको बैठक बस्ने लमलि, समय र स्थान िोकी बैठकमा
छिफि हुने वर्षयसूची सवहिको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस र्ण्टा अगार्ै सबै
सदस्यिे पाउने गरी पठाउनु पनेछ ।

3. सलमलिका पचास प्रलिशिभन्दा बढी सदस्य उपजस्थि भएमा बैठकको िालग गणपूरक सङ्खख्या
पुगेको मालननेछ ।

4. उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा िे जखएको भएिापलन सलमलिको बैठक ित्काि बोिाउन

आर्श्यक भएमा अध्यक्षिे जुनसुकै बेिापलन सलमलिको बैठक बोिाउन सक्नेछ र त्यस्िो
अर्स्थामा अध्यक्ष र र्टीमा १ जना सदस्य सवहि सदस्य सजचर् उपजस्थि भएमा सलमलिको
बैठक बस्न सक्नेछ।

5. सलमलिको बैठक सं योजकको अध्यक्षिामा बस्नेछ ।
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6. सलमलिको लनणवय बहुमिद्वारा हुनेछ र मि बराबर भएमा सं योजकिे लनणावयक मि ठदनेछ।

7. सलमलििे आर्श्यकिा अनुसार सम्बजन्धि लनकाय र्ा सङ्घ सं स्थाका प्रलिलनलध र वर्ज्ञिाई
बैठकमा आमन्त्रण गनव सक्नेछ ।

8. सलमलिको बैठक सम्बन्धी अन्य कायववर्लध सलमलि आफैिे लनधावरण गरे बमोजजम हुनछ
े ।
9. सलमलिको लनणवय सदस्य सजचर्िे प्रमाजणि गरी राख्नेछ ।

5. सलमलिको काम, किवव्य र अलधकार: सलमलिको काम, किवव्य र अलधकार दे हाय बमोजजम हुनछ
े :-

1. वर्पद् व्यर्स्थापन सम्बन्धी राविय पररषद्बाट स्र्ीकृि राविय नीलि िथा योजना एर्म् राविय
कायवकारी सलमलि र प्रदे श वर्पद् व्यर्स्थापन सलमलिबाट स्र्ीकृि एकीकृि िथा क्षेत्रगि नीलि

योजना र कायविम अनुरुप हुने गरी नगर वर्पद् व्यर्स्थापन नीलि िथा योजना िजुम
व ा गरी
कायवपालिका समक्ष पेश गने,

2. नगरसभाबाट स्र्ीकृि नीलि िथा योजनाको अधीनमा रही वर्पद् जोजखम न्यूनीकरण, वर्पद्
प्रलिकायव िथा वर्पद् पुनिावभ सम्बन्धी एकीकृि िथा क्षेत्रगि नीलि, योजना िथा कायविम
स्र्ीकृि गरी िागू गने, गराउने,

3. नगरपालिकाबाट सञ्चािन हुने वर्पद् व्यर्स्थापन सम्बन्धी कायविम िथा बजेट प्रस्िार् ियार
गने, गराउने,

4. वर्पद् व्यर्स्थापनका सम्बन्धमा नगरपालिकाको सं स्थागि क्षमिा वर्कास गने, गराउने,

5. नगरपालिकाका पदालधकारी, कमवचारी, स्र्यं सेर्क, सामाजजक पररचािक िथा समुदायिाई
वर्पद् व्यर्स्थापन सम्बन्धमा प्रजशक्षण ठदने व्यर्स्था लमिाउने,

6. वर्पद्का र्टना हुनासाथ खोज, उद्धार र राहि िगायिका प्राथलमक कायवहरू ित्काि गनवको

िालग सं स्थागि सं यन्त्र स्र्ि: पररचालिि हुने गरी आर्श्यक कायववर्लध िथा मापदण्ड िजुम
व ा
गरी िागू गने, गराउने,

7. वर्पद् व्यर्स्थापनका सम्बन्धमा सं र्ीय िथा प्रादे जशक कानूनको अधीनमा रही सार्वजलनक,
लनजी, गैरसरकारी िगायि सबै लनकाय िथा सं स्थािे लनर्ावह गनुप
व ने भूलमका लनधावरण गने िथा
त्यस्िा सं स्था र्ा लनकायिाई आलनो नीलि, योजना र कायविममा वर्पद् व्यर्स्थापन सम्बन्धी
वर्षय समार्ेश गनव िगाउने,

8. वर्पद्को समयमा स्थानीय आमसञ्चारका माध्यमहरुको भूलमका सम्बन्धी आर्श्यक मापदण्ड
ियार गरी कायावन्र्यन गने, गराउने,

9. सरकारी, लनजी एर्म् गैरसरकारी सं स्था, स्थानीय स्र्यंसेर्क, सामाजजक पररचािक िगायि
सम्बजन्धि सबै पक्षको समन्र्य र सं िगनिामा वर्पद् व्यर्स्थापन सम्बन्धी कायव गने, गराउने,

10. भौलिक सं रचना लनमावण गदाव भर्नसं वहिा िगायि अन्य स्र्ीकृि लनदे जशका र्ा मापदण्डको
पािना गराउने,

11. स्थानीय सार्वजलनक पूर्ावधार सम्बन्धी सं रचनाको वर्पद् जोजखम मूल्याङ्कन गने, गराउने,

12. नदी वकनार, बगर, पवहरो जान सक्ने लभरािो जलमन र डुबान हुने क्षेत्र र्ा वर्पद् जोजखमको
सम्भार्ना भएका असुरजक्षि क्षेत्रमा बसोबास गने व्यजि िथा समुदायिाई सुरजक्षि स्थानमा

स्थानान्िरण गराउन उपयुि स्थानको खोजी कायवमा सहयोग गने िथा सुरजक्षि स्थानमा
बसोबास सम्बन्धी सचेिना जगाउने,
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13. वर्पद्बाट स्थानीय स्िरमा लनजी िथा सार्वजलनक क्षेत्रबाट भइरहेको सेर्ा प्रर्ाहमा अर्रोध

आइपरे मा सोको पुनःसञ्चािनका िालग सेर्ा लनरन्िरिाको योजना िजुम
व ा िथा कायावन्र्यन
सम्बन्धी कायव गने, गराउने ।

14. स्थानीय समुदायिाई वर्पद्प्रलि जागरुक बनाउन, वर्पद्साँग सम्बजन्धि योजना िथा कायविम

िजुम
व ा गनव िथा वर्पद्को र्टना हुनासाथ प्रलिकायवका िालग पररचालिि हुन र्डा िथा
समुदायस्िरमा समार्ेशी वर्पद् पूर्ि
व यारी िथा प्रलिकायव सलमलि गठन गने,

15. वर्द्यािय िहको शैजक्षक पाठ्यिममा वर्पद् व्यर्स्थापन सम्बन्धी वर्षय समार्ेश गनव पहि
गने,

16. वर्पद् प्रलिकायवका िालग नमूना अभ्यास गने, गराउने,

17. वर्पद्को समयमा प्रयोग गनव सवकने गरी र्ारुणयन्त्र िगायिका अन्य उपकरणहरू ियारी
हाििमा राख्न िगाउने,

18. स्थानीय स्िरमा आपि्कािीन कायवसञ्चािन केन्रको स्थापना र सञ्चािन गने,

19. नगरपालिकामा वर्पद् व्यर्स्थापन सूचना प्रणािी िथा पूर्च
व ेिार्नी प्रणािीको वर्कास र
सञ्चािन गने, गराउने,

20. वर्पद् प्रभावर्ि क्षेत्रमा ित्काि उद्धार िथा राहिको व्यर्स्था लमिाउने,

21. वर्पद्मा परी हराएका, लबग्रेका र्ा नि भएका कागजािको यवकन ि्याङ्क अद्यार्लधक गरी
राख्न िगाउने,

22. वर्पद्बाट प्रभावर्ि र्रपररर्ारको पवहचान, स्िर लनधावरण िथा पररचयपत्र वर्िरण गने, गराउने,

23. वर्पद्को समयमा जोजखममा रहेको समूह वर्शेषगरी मवहिा, बािबालिका, वकशोरी, अपा्गलिा
भएका व्यजिउपर हुन सक्ने र्टना (िै व्गलक वहं सा, बेचवर्खन िथा अन्य कुनै पलन वकलसमका
शोषण) रोकथामको िालग वर्शेष सिकविा अपनाई सचेिनामूिक कायविम सञ्चािन गने,

24. वर्पद्

प्रभावर्िहरूको

प्रत्यक्ष

र

सविय

सहभालगिामा

वर्पद्

प्रभावर्ि

क्षेत्रमा

आलथवक

वियाकिापको पुनस्थावपना, रोजगारीका अर्सरको सृजना िथा जीर्नयापनका िालग आय
आजवन कायविम सञ्चािन गने, गराउने,

25. वर्पद्को जोजखममा रहेका मवहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, दलिि, सीमान्िकृि र्गव िथा
समुदाय, अशि िथा अपा्गलिा भएका व्यजिहरूको िालग वर्शेष योजना िथा कायविम बनाई
कायावन्र्यन गने, गराउने,

26. वर्पद् व्यर्स्थापन सम्बन्धमा सार्वजलनक सं स्था िथा व्यार्सावयक प्रलिष्ठानिे प्रचलिि ऐन
बमोजजम कायव गरे नगरे को अनुगमन गने,

27. वर्पद् व्यर्स्थापन सम्बन्धी राविय कायवकारी सलमलि, प्रदे श वर्पद् व्यर्स्थापन सलमलि िथा

जजल्िा वर्पद् व्यर्स्थापन सलमलिको लनणवय अनुसार वर्पद् व्यर्स्थापन सम्बन्धी अन्य कायव
गने, गराउने,

28. वर्पद् व्यर्स्थापनका सम्बन्धमा नेपाि सरकार िथा प्रदे श सरकारका मन्त्रािय, वर्भाग िथा
अन्य लनकायसाँग सहकायव गने,

29. वर्पद् व्यर्स्थापन सम्बन्धमा नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार र्ा नगरसभािे िोकेका अन्य कायव
गने, गराउने,

30. वर्पद् व्यर्स्थापन सम्बन्धमा सं र्ीय िथा प्रादे जशक कानूनको प्रलिकूि नहुने गरी नगर
कायवपालिकािे िोके बमोजजमका अन्य कायव गने, गराउने,
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31. वर्लभन्न सं र्सं स्था, व्यजिबाट प्राप्त हुने राहि िथा पुनलनवमावण र पुनिावभका लबषयर्स्िुिाई
स्थानीय वर्पद् व्यर्स्थापन सलमलििे िोकेको स्थान र मापदण्ड अनुसार गने, गराउने ।
पररच्छे द – ३

र्डा स्िरीय वर्पद् व्यर्स्थापन सलमलिको गठन िथा काम, किवव्य र अलधकार

6. र्डा स्िरीय वर्पद् व्यर्स्थापन सलमलि:
1.
2.

नगरपालिकाको प्रत्येक र्डामा एक र्डा स्िरीय वर्पद् व्यर्स्थापन सलमलि रहनेछ ।
र्डा स्िरीय वर्पद् व्यर्स्थापन सलमलिको गठन दे हाय बमोजजम हुनेछ:र्डा अध्यक्ष

-सं योजक

र्डा लभत्र रहेका वर्षयगि शाखा/ईकाई कायाविय प्रमुखहरू

-सदस्य

र्डा सदस्यहरू

र्डा लभत्र रहेका सुरक्षा लनकायका प्रमुखहरू

राविय मान्यिा प्राप्त दिका र्डाजस्थि प्रमुख र्ा प्रलिलनलध
स्थानीय रे डिस

गैरसरकारी िथा समुदायमा आधाररि सं र्सं स्था िथा युर्ा क्िर्बाट
सं योजकिे िोकेबमोजजम न्यूनिम २ मवहिा सवहि ४ जना
र्डा सजचर्

3.

-सदस्य
-सदस्य
-सदस्य
-सदस्य
-सदस्य

- सदस्य सजचर्

उपदफा (२) बमोजजमको सलमलिको बैठक सो सलमलिको सं योजकिे िोकेको लमलि, समय र
स्थानमा बस्नेछ ।

4. सलमलिको सदस्य-सजचर्िे सलमलिको बैठक बस्ने लमलि, समय र स्थान िोकी बैठकमा
छिफि हुने वर्षयसूची सवहिको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस र्ण्टा अगार्ै सबै
सदस्यिे पाउने गरी पठाउनु पनेछ ।

5. सलमलिका पचास प्रलिशिभन्दा बढी सदस्य उपजस्थि भएमा बैठकको िालग गणपूरक सङ्खख्या
पुगेको मालननेछ ।

6.

उपदफा (४) र (५) मा जुनसुकै कुरा िे जखएको भएिा पलन सो सलमलिको बैठक ित्काि

बोिाउन आर्श्यक भएमा सं योजकिे जुनसुकै बेिापलन सलमलिको बैठक बोिाउन सक्नेछ र

त्यस्िो अर्स्थामा सं योजक र र्टीमा १ जना सदस्य सवहि सदस्य सजचर् उपजस्थि भएमा
सलमलिको बैठक बस्न सक्नेछ ।

7. सलमलिको बैठकको अध्यक्षिा सो सलमलिको सं योजकिे गनेछ ।

8. सलमलिको लनणवय बहुमिद्वारा हुनेछ र मि बराबर भएमा सं योजकिे लनणावयक मि ठदनेछ।

9. सलमलििे आर्श्यकिा अनुसार सम्बजन्धि लनकाय र्ा सङ्घ सं स्थाका प्रलिलनलध र वर्ज्ञिाई
बैठकमा आमन्त्रण गनव सक्नेछ ।

10. सलमलिको बैठक सम्बन्धी अन्य कायववर्लध सो सलमलि आफैिे लनधावरण गरे बमोजजम हुनेछ ।
11. सलमलिको लनणवय सदस्य सजचर्िे प्रमाजणि गरी राख्नेछ ।
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7. र्डा स्िरीय वर्पद् व्यर्स्थापन सलमलिको काम, किवव्य र अलधकारः सलमलिको काम, किवव्य र
अलधकार दे हाय बमोजजम हुनछ
े :-

1. र्डा लभत्र वर्पद् प्रलिकायव िथा वर्पद् पुनिावभ सम्बन्धी कायविम सञ्चािनका िालग नगर वर्पद्

व्यर्स्थापन सलमलिमा लसफाररस गने िथा सो सलमलिबाट स्र्ीकृि नीलि िथा योजना अनुरूपका
वर्पद् व्यर्स्थापन सम्बन्धी कायविम कायावन्र्यन, अनुगमन र पुनरार्िोकन गने,

2. र्डामा वर्कास लनमावणका वियाकिापहरू कायावन्र्यनमा वर्पद् जोजखम व्यार्स्थापनिाई

मूिप्रर्ाहीकरण गने, सुरजक्षि वर्द्यािय िथा अस्पिािका िालग वर्पद् जोजखम न्यूनीकरणका
कायविमहरू सञ्चािन गने,

3. वर्पद् व्यर्स्थापनका सम्बन्धमा र्डाको सं स्थागि क्षमिा वर्कास गने,

4. वर्पद् व्यर्स्थापन योजना, आपत्कािीन कायवयोजना, पुनःस्थापना िथा पुनलनवमावण योजना िजुम
व ा
िथा कायावन्र्यन गने, गराउने,

5. समुदायमा वर्पद् व्यर्स्थापन सम्बन्धी काम गने समूहहरूको गठन िथा त्यस्िा समूहहरूिाई
पररचािन गने गराउने,

6. र्डा सदस्यहरू, कमवचारी, स्र्यंसेर्क, सामाजजक पररचािक िथा समुदायमा आधाररि वर्पद्

व्यर्स्थापन सलमलि सदस्य, नागररक समाजका प्रलिलनलधिाई वर्पद् व्यर्स्थापन सम्बन्धी
प्रजशक्षणको व्यर्स्था लमिाउने,

7. स्थानीय समुदायिाई वर्पद्प्रलि जागरुक बनाउने, वर्पद्साँग सम्बजन्धि योजना िथा कायविम
िजुम
व ा गनव िथा वर्पद्को र्टना हुनासाथ प्रलिकायवका िालग ियारी अर्स्थामा राख्ने,

8. वर्पद्का र्टना हुनासाथ खोज, उद्धार र राहि िगायिका प्राथलमक कायवहरू ित्काि गनवको
िालग समन्र्य गने,

9. आपि्कािीन नमूना अभ्यास गने, गराउने,

10. वर्पद्बाट प्रभावर्ि र्रपररर्ारको पवहचान, स्िर लनधावरण िथा पररचयपत्र वर्िरणमा नगर वर्पद्
व्यर्स्थापन सलमलििाई सहयोग गने,

11. वर्पद्को समयमा जोजखममा रहेका समूह वर्शेषगरी मवहिा, बािबालिका, वकशोरी, अपा्गलिा
भएका व्यजिउपर हुन सक्ने र्टना (िै व्गलक वहं सा, बेचवर्खन िथा अन्य कुनै पलन वकलसमका
शोषण) रोकथामको िालग वर्शेष सिकविा अपनाई सचेिनामूिक कायविम सञ्चािन गने,

12. नगर वर्पद् व्यर्स्थापन सलमलिको लनणवय अनुसार वर्पद् व्यर्स्थापन सम्बन्धी अन्य कायव गने,
गराउने ।

पररच्छे द – ४

सुरक्षा लनकाय िथा अन्य लनकायको पररचािन

8. सुरक्षा लनकायको पररचािन िथा सहयोग र समन्र्य:
1. नगरकायवपालिकािे

वर्पद् व्यर्स्थापनको काममा नेपाि सरकार िथा प्रदे श सरकारिे

पररचािन गरे का सं र्ीय िथा प्रादे जशक सुरक्षा लनकायहरूिाई सहयोग र समन्र्य गनेछ ।

2. सुरक्षा लनकायिे वर्पद्को समयमा खोज िथा उद्धार कायवका िालग नगरकायवपालिकासाँग
आर्श्यक सामग्री माग गरे को अर्स्थामा नगरपालिकामा उपिब्ध भएसम्म त्यस्िो सामाग्री
ित्काि उपिब्ध गराईनेछ ।

3. वर्पद् प्रलिकायवका िालग नगरपालिकािे आफूसाँग रहेको नगर प्रहरीिाई पररचािन गनेछ ।
रामपुर नगरपालिकाको वर्पद् जोजखम न्यूनीकरण िथा व्यर्स्थापन ऐन, 2075
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9. र्ारुणयन्त्र िथा अन्य सेर्ा प्रदायक लनकायको काम, किवव्य र अलधकार:

1. र्ारूणयन्त्र, एम्बुिेन्स िथा त्यस्िै अन्य सेर्ा प्रदायकिे आपि्कािीन खोज, उद्धार िथा राहि
उपिब्ध गराउन सलमलििे ठदएको लनदे शनको पािना गनुव पनेछ ।

2. आपि्कािीन कायव सम्पादन गदाव सलमलिको आदे श बमोजजम कुनै पलन स्थानमा प्रर्ेश गने

िथा जुनसुकै व्यजि र्ा सं स्थाको साधन र स्रोि उपयोग गने अलधकार र्ारुणयन्त्र सेर्ा
प्रदायकिाई हुनछ
े ।

10. सार्वजलनक सं स्था िथा व्यार्सावयक प्रलिष्ठानको दावयत्र्:

1. वर्पद् व्यर्स्थापन सम्बन्धमा नगरपालिका लभत्रका सबै सार्वजलनक सं स्था िथा व्यार्सावयक
प्रलिष्ठानको दावयत्र् दे हाय बमोजजम हुनछ
े :-

क) आलनो भर्न, उद्योग, कायाविय र्ा व्यार्सावयक केन्रमा वर्पद्का र्टना हुन नठदन
वर्पद् सुरक्षा औजार, उपकरण, सामग्री, आपि्कािीन लनकास िगायि िोवकए
बमोजजमका अन्य व्यर्स्था गने,

ख) ि्याङ्क सङ्किन, क्षलिको मूल्याङ्कन, राहि, पुनस्थावपना िथा पुनलनवमावण समेिका सम्पूणव
कायवमा आर्श्यक सहयोग गने,

ग) आलना

कमवचारी

िथा

अलभमुखीकरण गने गराउने,

कामदारिाई

वर्पद्

व्यर्स्थापन

सम्बन्धमा

आधारभूि

र्) वर्पद् व्यर्स्थापन कायवमा उपयोग हुने स्रोि साधनिाई ियारी हाििमा राख्ने,

ङ) आलना भर्न िगायि अन्य सं रचना आपि्कािीन प्रयोजनका िालग आर्श्यक परे मा
आदे शानुसार उपिब्ध गराउने,

च) सम्बजन्धि अलधकारीको सुपररर्ेक्षणमा उद्धार िथा राहि वर्िरण कायवमा सहयोग
पुर्याउने,

छ) वर्पद् जोजखम न्यूनीकरण सं यन्त्रको व्यर्स्था गरी ियारी अर्स्थामा राख्ने,
ज) फोहोरमैिा

िथा

प्रदुषणको

यथोजचि

व्यर्स्थापन

गरी

यसबाट

र्ािार्रण

जनजीर्नमा पनव सक्ने नकारात्मक प्रभार्िाई न्यूनीकरण गने उपायहरू अपनाउने,

र

झ) वर्पद्को र्टना र्टे मा ित्काि नजजकको सुरक्षा लनकाय र स्थानीय आपि्कािीन
कायवसञ्चािन केन्रिाई खबर गने ।

2. नगरपालिका लभत्रका सार्वजलनक सं स्था िथा व्यार्सावयक प्रलिष्ठानिे नगरपालिकाको वर्पद्

व्यर्स्थापन सम्बन्धी योजनाको अधीनमा रही वर्पद् व्यर्स्थापन योजनाको िजुम
व ा गरी
अलनर्ायव रूपमा िागू गनुव पनेछ ।

11. वर्पद् व्यर्स्थापनमा सहयोग गनुव पने : नगरपालिका लभत्रका सरकारी कायाविय, गैरसरकारी
सं स्था, स्थानीय सङ्घ सं स्था, समुदाय, स्र्यं सेर्क, नागररक समाज, लनजी क्षेत्र िथा व्यजििे वर्पद्
व्यर्स्थापन कायवमा नगरपालिकािाई दे हाय बमोजजम सहयोग गनुव पनेछ:-

क) ि्याङ्क सङ्किन, क्षलिको मूल्याङ्कन, राहि, पुनस्थावपना िथा पुनःलनवमावण िगायिका
वर्पद् व्यर्स्थापन सम्बन्धी कायवमा सहयोग गने,

ख) वर्पद् व्यर्स्थापन सम्बन्धी जनचेिना अलभर्ृवद्ध गने,
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ग) क्षमिा वर्कास, आपि्कािीन नमूना अभ्यास िथा वर्पद् व्यर्स्थापन सम्बन्धी प्रजशक्षण
कायविममा सहयोग गने िथा भाग लिने,

र्) खोज, उद्धार िथा राहि वर्िरण सम्बन्धी कायवमा सहयोग गने।
पररच्छे द – ५

12. वर्पद् व्यर्स्थापन कोष :

वर्पद् व्यर्स्थापन कोष सम्बन्धी व्यर्स्था

1. वर्पद् व्यर्स्थापनका िालग नगरपालिकामा छु ट्टै एक आकजस्मक कोष रहनेछ ।
2. कोषमा दे हाय बमोजजमका रकमहरू रहने छन्:-

क) नगरपालिकाको र्ावषवक बजेटबाट वर्पद् व्यर्स्थापन कोषमा जम्मा गने गरी स्र्ीकृि
रकम,

ख) प्रदे श सरकारबाट वर्पद् व्यर्स्थापनका िालग प्राप्त रकम,

ग) नेपाि सरकारबाट वर्पद् व्यर्स्थापनका िालग प्राप्त रकम,

र्) स्र्दे शी कुनै सङ्घ सं स्था र्ा व्यजिबाट दान, दािव्य र्ा उपहार स्र्रुप प्राप्त रकम,
ङ) अन्य कुनै स्रोिबाट प्राप्त रकम ।

3. वर्पद् व्यर्स्थापनका िालग नगरपालिकािे कानून बमोजजम वर्शेष शुल्क र्ा दस्िुर सं किन
गनव सक्ने छ |

4. कोषको सञ्चािन िोवकए बमोजजम हुनेछ ।

5. कोषको रकम वर्पद् व्यर्स्थापन सम्बन्धी कामका िालग प्रयोग गररनेछ ।

6. उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा िे जखएको भए िापलन कोषको रकम लनयलमि प्रशासलनक
कायवको िालग खचव गररने छै न ।

7. कोषको िेखापरीक्षण महािेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।

8. सलमलििे कोषको र्ावषवक आय व्ययको प्रलिर्दे न ियार गरी कायवपालिका माफवि नगरसभा
समक्ष पेश गनेछ ।

पररच्छे द – ६

कसूर िथा सजाय

13. कसूर र सजाय : कसैिे वर्पद्को र्टना र्ट्न सक्ने गरी िापरर्ाही गरे मा र्ा त्यस्िो र्टना

र्टाउन प्रत्यक्ष सं िगन भएमा र्ा र्ट्ना र्टे को अर्स्थामा नाजायज फाईदा लिने गरी र्ा
आफुिाई मात्र फाईदा पुगने वकलसमको कुनै काम गरे मा र्ा यस सम्बन्धमा सं र्ीय कानून
बमोजजम कसुरजन्य मालनने कुनै काम गरे मा िि् सम्बन्धी कारर्ाही प्रचलिि सं र्ीय कानून
बमोजजम हुनेछ ।

पररच्छे द – ७
वर्वर्ध

14.वर्पद् सङ्कटग्रस्ि क्षेत्र र्ोषणाको पािना र समन्र्य :

1. नेपाि सरकारिे नगरपालिका लभत्रको कुनै ठाउाँमा गम्भीर प्रकृलिको वर्पद् उत्पन्न भएबाट

वर्पद् सङ्कटग्रस्ि क्षेत्र र्ोषणा गरी प्रचलिि कानून बमोजजम कुनै काम गनव गराउन आदे श
ठदएमा सोको पािना गनुव गराउनु नगरपालिकाको किवव्य हुनेछ ।

रामपुर नगरपालिकाको वर्पद् जोजखम न्यूनीकरण िथा व्यर्स्थापन ऐन, 2075
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2. उपदफा (१) बमोजजम र्ोषणा गररएको क्षेत्रमा नेपाि सरकारिे प्रचलिि कानून बमोजजम

कुनै काम गनव गराउन नगरपालिका लभत्रको कुनै व्यजि, सं स्था र्ा अलधकारीिाई आदे श
ठदएमा सोको पािना गनव गराउनमा नगरपालिकािे आर्श्यक समन्र्य गनेछ ।

3. उपदफा (१) बमोजजम र्ोषणा गररएको क्षेत्र सम्बन्धी सूचनाको प्रसारणमा नगरपालिकािे
सहयोग र समन्र्य गनेछ ।

15. नेपाि सरकारको स्र्ीकृलिमा मात्र प्रर्ेश गनुपव ने :

1. वर्पद्बाट असर परे को कुनै क्षेत्रमा वर्दे शी नागररक र्ा सं स्थािे प्रर्ेश गनुव परे मा नेपाि
सरकारको स्र्ीकृलि लिएको छ छै न भनी नगर कायवपालिकािे सोधखोज गनव सक्नेछ ।

2. उपदफा (१) बमोजजम सोधखोज गदाव त्यस्िो नागररक र्ा सं स्थािे नेपाि सरकारको

स्र्ीकृलि लिएको नदे जखएकोमा लनजको प्रर्ेशिाई रोक िगाई िि् सम्बन्धी सूचना नेपाि
सरकारिाई उपिब्ध गराईनेछ ।

16. मानर्ीय िथा अन्य सहायिा र समन्र्य :

1. नगरपालिकालभत्र उत्पन्न वर्पद्को अर्स्थािाई ित्काि सामना गनव आन्िररक स्रोि र

साधनबाट नभ्याउने भएमा मानर्ीय िथा अन्य सहायिा र समन्र्यका िालग जजल्िा समन्र्य
सलमलि, प्रदे श सरकार िथा नेपाि सरकारिाई अनुरोध गररनेछ ।

2. वर्पद्बाट उत्पन्न जस्थलि लनयन्त्रण गने िममा नेपाि सरकारिे अन्िरावविय मानर्ीय िथा

अन्य सहयोग लिई पररचािन गरे को अर्स्थामा नेपाि सरकारको लनदे शनमा रवह िि्
सम्बन्धी कायवमा सहयोग र समन्र्य गररनेछ ।

3. लछमेकी स्थानीय िहमा कुनै वर्पद् उत्पन्न भई सो व्यर्स्थापनका िालग लछमेकी स्थानीय

िहिे सोझै, जजल्िा समन्र्य सलमलि र्ा प्रदे श सरकार माफवि अनुरोध गरे मा उपिब्ध
भएसम्मको सहयोग पुर्याउनु नगरकायवपालिकाको दावयत्र् हुनेछ ।

17. ित्काि खररद िथा लनमावण र प्रयोग गनव सवकने :

1. वर्शेष पररजस्थलि परी वर्पद्बाट प्रभावर्ि क्षेत्रमा खोज, उद्धार िथा राहि उपिब्ध गराउन

िथा भइरहेको वर्पद्बाट थप क्षलि हुन नठदनका िालग ित्कािै राहि सामग्री खररद र्ा
लनमावण कायव गनव आर्श्यक भएमा सार्वजलनक खररद सम्बन्धी प्रचलिि कानूनमा रहेको

वर्शेष पररजस्थलिमा खररद गने सम्बन्धी व्यर्स्था बमोजजम नगर कायवपालिकािे खररद र्ा
लनमावण कायव गनव सवकनेछ ।

2. वर्पद्बाट प्रभावर्ि क्षेत्रमा खोज, उद्धार िथा राहि उपिब्ध गराउन िथा भइरहेको

वर्पद्बाट थप क्षलि हुन नठदनका िालग नगरपालिका क्षेत्र लभत्रको कुनै गैरसरकारी कायाविय

र्ा अन्य सं र् सं स्था र व्यजिको चि, अचि सम्पजि िथा सर्ारी साधन उपयोग गनव
आर्श्यक भएमा सोको अलभिेख राखी िोवकएको अर्लधभरको िालग अस्थायी िर्रिे प्राप्त
गनव सवकनेछ ।

3. वर्पद्बाट प्रभावर्ि क्षेत्रमा ित्काि राहि उपिब्ध गराउन नगरपालिका क्षेत्र लभत्रको कुनै

गैरसरकारी कायाविय र्ा अन्य सं र् सं स्था र व्यजिको खाद्यान्न, ििाकपडा, औषधी र्ा अन्य
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र्स्िु आर्श्यक भएमा सोको अलभिेख राखी लनयन्त्रणमा लिन र सम्बजन्धि प्रभावर्ि पक्षिाई
वर्िरण गनव सवकनेछ ।

4. नगरपालिकािे उपदफा (२) बमोजजम कुनै सम्पजि अस्थायी रूपमा प्राप्त गरे मा र्ा उपदफा

(३) बमोजजम कुनै र्स्िु लनयन्त्रण र वर्िरण गरे मा त्यस्िो सम्पजि प्रयोग र्ा र्स्िु उपयोग
बापि प्रचलिि दर अनुसारको रकम सम्बजन्धि कायाविय, सं स्था र्ा व्यजििाई ठदनेछ ।

18. राहिको न्यूनिम मापदण्ड सम्बन्धी व्यर्स्था :

1. वर्पद् प्रभावर्ि व्यजििाई नेपाि सरकार िथा प्रदे श सरकारिे उपिव्ध गराउने राहिको
अलिररि नगरपालिकािे आन्िररक स्रोिबाट थप राहि उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।

2. उपदफा (१) बमोजजम नगरपालिकािे वर्पद् प्रभावर्ि व्यजििाई राहि उपिब्ध गराउाँदा
मापदण्ड बनाई सोको आधारमा राहि उपिब्ध गराउनेछ ।

3. उपदफा (२) बमोजजमको राहिको मापदण्डमा अन्य वर्षयको अलिररि दे हायका वर्षय
समार्ेश भएको हुन ु पनेछ:-

क) वर्पद्बाट प्रभावर्ि व्यजििाई अस्थायी आरयसयस्थिमा राख्दा उपिब्ध गराउनु पने
आर्ास, खाद्यान्न, खानेपानी, स्र्ास््य िथा सरसफाइ सम्बन्धी,

ख) वर्पद्बाट मृत्यु हुनेको पररर्ार िथा सम्पजिको क्षलि हुने व्यजििाई उपिब्ध गराउनु
पने न्यूनिम राहि सम्बन्धी,

ग) मवहिा,

बािबालिका,

जेष्ठ

नागररक,

अशि

िथा

अपा्गलिा

भएका

व्यजिको

आर्श्यकिा सं र्ोधनका िालग वर्शेष राहि प्याकेजहरु (जस्िै लडजगनटी वकट र
जचल्रे न वकट) मवहिाहरूको िालग सुरजक्षि मवहिामैत्री स्थि,

र्) व्यजिगि गोपलनयिा िथा सुरक्षा सम्बन्धी,

ङ) न्यूनिम राहि बाहेक स्र्रोजगार िथा रोजगारी व्यर्स्थापनका माध्यमबाट पीलडिको
जीवर्कोपाजवन सम्बन्धी,

च) गैरसरकारी र्ा व्यजिगि रूपमा ठदइने राहिको वर्िरण सम्बन्धी,
छ) एकद्वार प्रणािी अनुरुप राहि वर्िरण गने सम्बन्धी,
ज) राहिसाँग सम्बजन्धि अन्य उपयुि वर्षय ।

19. वर्पद्मा परी हराएका र्ा नि भएका कागजाि सम्बन्धमा : वर्पद्मा परी हराई फेिा पनव नसकेका
िथा आंजशक र्ा पूणव रूपमा क्षलि भएका नगरपालिकाका महत्र्पूणव कागजािहरुको प्रमाणीकरण
िथा प्रलिलिवप उपिब्ध गराउने सम्बन्धी व्यर्स्था प्रचलिि कानूनिे िोके बमोजजम हुनेछ।

20. लनदे शन ठदन सक्ने : सलमलििे यस ऐनको अधीनमा रही वर्पद् व्यर्स्थापनका िालग कुनै व्यजि
र्ा लनकायिाई आर्श्यक लनदे शन ठदन सक्नेछ र त्यस्िो लनदे शनको पािना गनुव सम्बजन्धि
व्यजि र्ा लनकायको किवव्य हुनेछ ।
21. उपसलमलि गठन गनव सक्ने :

1. सलमलििे आर्श्यकिा अनुसार उपसलमलि गठन गनव सक्नेछ ।
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2. उपदफा (१) बमोजजम गठन हुने उपसलमलिको काम, किवव्य, अलधकार र कायावर्लध
उपसलमलि गठन गदावका बखि िोवकए बमोजजम हुनछ
े ।

22. अलभिेख राख्नु पनेः

1. वर्पद्को समयमा राहि उपिब्ध गराउने व्यजि, लनकाय र्ा सं स्थाको नाम,

र उपिव्ध

गराईको राहि िथा सोको पररमाण सवहिको वर्र्रणको अलभिेख राख्ने व्यर्स्था सलमलििे
लमिाउनुपने छ ।

2. उपदफा (१) बमोजजमको वर्र्रण राख्दा वर्पद्मा परे का मवहिा, बािबालिका िथा जेष्ठ
नागररक, वर्पद्का कारणिे स्थानान्िरण भएका र्रपररर्ार िगायिको सं ख्या एवकन हुने
वर्र्रण र उनीहरूिाई उपिब्ध गराइएको राहि स्पिरूपमा राख्नुपने छ ।

23. पुरस्कार ठदन सक्ने : स्थानीय वर्पद् व्यर्स्थापन सम्बन्धमा वर्शेष योगदान पुर्याउने उत्कृि
व्यजि र्ा सं स्थािाई प्रोत्साहन स्र्रूप सलमलिको लसफाररसमा नगर कायवपालिकािे सम्मान िथा
पुरस्कार ठदन सक्नेछ ।
24. र्ावषवक प्रलिर्ेदन :

1. सलमलििे प्रत्येक आलथवक र्षवमा गरे को कामको वर्र्रण सवहिको र्ावषवक प्रलिर्ेदन ियार

गरी कायवपालिका माफवि नगर सभा, जजल्िा वर्पद् व्यर्स्थापन सलमलि िथा प्रदे श वर्पद्
व्यर्स्थापन सलमलि समक्ष पेश गनुव पनेछ ।

2. उपदफा (१) बमोजजमको र्ावषवक प्रलिर्ेदन सार्वजलनक रूपमा प्रकाशन गनुव पनेछ ।
ाँ
25. प्रशासलनक खचव व्यर्स्थापन: सलमलिको बैठक िथा प्रलिर्ेदन ियारी िगायिका कायवसग
सम्बजन्धि न्युनिम प्रशासलनक खचव नगरकायवपालिकािे व्यर्स्था गनेछ |

26. अलधकार प्रत्यायोजन : यो ऐन िथा यस ऐन अन्िगवि बनेको लनयम बमोजजम सलमलििाई प्राप्त
अलधकारमध्ये

आर्श्यकिा

अनुसार

केही

पदालधकारीिाई प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ ।

अलधकार

सलमलिको

सं योजक

िथा

िोवकएको

27. लनयम बनाउने अलधकार : नगर कायवपालिकािे यो ऐन कायावन्र्यनका िालग आर्श्यक लनयम िथा
कायववर्लध

बनाउन सक्नेछ ।

प्रमाजणकरण लमलि: 2075/03/31

आज्ञािे

(ज्ञानराज कोइरािा)

प्रमुख प्रशासकीय अलधकृि
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