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नगर लवपद् जोलिम न्द्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ 

 

प्रस्तावना : वीरेन्द्रनगर नगरपालिका के्षत्र लित्र प्राकृलिक िथा गैरप्राकृलिक लवपद ्बाट सववसाधारणको जीउज्यान र साववजलनक, लनजी िथा 

व्यलिगि सम्पलि, प्राकृलिक एवम ् सााँस्कृलिक सम्पदा र िौलिक संरचनाको संरक्षण गनवका िालग लवपद ् जोलिम न्द्यलूनकरण िथा 

व्यवस्थापनका सबै लियाकिापको समन्द्वयात्मक र प्रिावकारी रूपमा कायावन्द्वयनका िालग कानून बनाउन वाञ्छनीय िएकोिे, नेपािको 

संलवधानको धारा २२१ को उपधारा (१) को अलधकार प्रयोग गरी वीरेन्द्रनगर नगरसिािे यो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद – १ 

प्रारलभिक 

 

१. संलिप्त नाम र प्रारभि: (१) यस ऐनको नाम “नगर लवपद ्जोलिम न्द्यनूीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६” रहकेो छ । 

(२) यो ऐन स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन िए पश्चाि िाग ुहुनेछ । 

 

२.  पररिाषा: लवषय वा प्रसङ्गिे अको अथव निागेमा यस ऐनमा, 

(क) “कोष” िन्द्नािे दफा १२ बमोलजमको लवपद ्व्यवस्थापन कोष सम्झन ुपछव । 

(ि)  “गैर प्राकृलिक लवपद”् िन्द्नािे महामारी, अलनकाि, डढेिो, कीट वा सकू्ष्म जीवाण ुआिङ्क, पश ुिथा चराचरुुङ्गीमा 

हुने फ्ि,ू प्यान्द्डालमक फ्ि,ू सपवदशं, जनावर आिङ्क, िानी, हवाई, सडक, जि वा औद्योलगक दरु्वटना, आगिागी, 

लवषाि गयााँस, रसायन वा लवलकरण चहुावट, गयााँस लवष्फोटन, लवषाि िाद्य सेवन, वािावरणीय प्रदषूण, वन लवनाश वा 

िौलिक संरचनाको क्षलि िथा प्रकोप उद्धार कायवमा हुने दरु्वटना वा यस्िै अन्द्य गैर प्राकृलिक कारणिे उत्पन्द्न लवपद ्

सम्झन ुपछव । 

(ग) “लजल्िा लवपद ्व्यवस्थापन सलमलि” िन्द्नािे संर्ीय ऐनको दफा १६ बमोलजम सिुेि लजल्िामा गठन िएको लजल्िा 

लवपद ्व्यवस्थापन सलमलि सम्झन ुपछव । 

(र्) “िोलकएको" वा "िोलकए बमोलजम” िन्द्नािे यस ऐन अन्द्िगवि बनेको लनयममा िोलकएको वा िोलकए बमोलजम सम्झन ु

पछव ।  

(ङ) “प्रमिु” िन्द्नािे नगर कायवपालिकाको प्रमिु सम्झन ुपछव । 

(च)  “प्राकृलिक लवपद”् िन्द्नािे लहमपाि, अलसना, लहमपलहरो, लहमिाि लवस्फोटन, अलिवलृि, अनावलृि, बाढी, पलहरो िथा 

ि-ूस्ििन, डुबान, िडेरी, आाँधी, हुरी बिास, शीििहर, िािो हावाको िहर, चट्याङ्ग, िकूम्प, ज्वािामिुी लबस्फोट, 

डढेिो वा यस्िै अन्द्य प्राकृलिक कारणिे उत्पन्द्न जनुसुकै लवपद ्सम्झन ुपछव । 

(छ) “प्रदशे लवपद ्व्यवस्थापन सलमलि” िन्द्नािे संर्ीय ऐनको दफा १४ बमोलजम कणाविी प्रदशेमा गठन िएको प्रदशे लवपद ्

व्यवस्थापन सलमलि सम्झन ुपछव ।  

(ज)  “लवपद”् िन्द्नािे कुनै स्थानमा आपि ्कािीन अवस्था लसजवना िई जन वा धनको क्षलिको साथै जीवनयापन र 

वािावरणमा प्रलिकूि असर पाने प्राकृलिक वा गैरप्राकृलिक लवपद ्सम्झन ुपछव । 
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(झ) “लवपद ्िोज िथा उद्धार समहू” िन्द्नािे लवपदक्ो अवस्थामा िोजी िथा उद्धार गनव लियाशीि वा लवपद ्व्यवस्थापनको 

िालग पररचािन गनव ियार गररएको लवलशिीकृि िोज िथा उद्धार समहू सम्झनु पछव र सो शब्दिे िालिम प्राप्त मानवीय 

सहायिाकमीिाई समेि जनाउाँछ । 

(ञ) “लवपद ्जोलिम न्द्यनूीकरण” िन्द्नािे लवपदप्वूव गररने जोलिमको लवशे्लषण िथा मूल्याङ्कन, लवपद ्रोकथाम वा लवपद ्बाट 

हुने क्षलिको न्द्यनूीकरण िथा लवकासका कायवमा लवपद ्जोलिमिाई कम गने सम्बन्द्धी कायव सम्झन ुपछव । 

(ट)  “लवपद ्पनुिावि” िन्द्नािे लवपदक्ो र्टनापलछ गररने पनुलनवमावण एवम ्पनुस्थावपनासाँग सम्बलन्द्धि कायव सम्झन ुपछव । 

(ठ) “लवपद ्प्रलिकायव” िन्द्नािे लवपदक्ो र्टना र्ट्नासाथ ित्कािै गररने िोज, उद्धार एवम ्राहिसाँग सम्बलन्द्धि कायव सम्झनु 

पछव र सो शब्दिे लवपद ्प्रलिकायवको पवूवियारीिाई समेि जनाउाँछ । 

(ड) “लवपद ् व्यवस्थापन” िन्द्नािे लवपद ् जोलिम न्द्यनूीकरण, लवपद ् प्रलिकायव र लवपद ् पनुिाविसाँग सम्बलन्द्धि सम्पणूव 

लियाकिाप सम्झन ुपछव । 

(ढ) “व्यावसालयक प्रलिष्ठान” िन्द्नािे उद्योग, किकारिाना, लसनेमा र्र, सलपङ्ग मि, बहुउद्दशे्यीय व्यापाररक िवन जस्िा 

व्यावसालयक प्रलिष्ठान सम्झन ुपछव । 

(ण)  “रालष्िय कायवकारी सलमलि” िन्द्नािे संर्ीय ऐनको दफा ६ बमोलजमको कायवकारी सलमलि सम्झन ुपछव ।   

(ि) “रालष्िय प्रालधकरण” िन्द्नािे संर्ीय ऐनको दफा १० बमोलजम गठन िएको रालष्िय लवपद ्जोलिम न्द्यनूीकरण िथा 

व्यवस्थापन प्रालधकरण सम्झन ुपछव । 

(थ) “रालष्िय पररषद” िन्द्नािे संर्ीय ऐनको दफा ३ बमोलजमको लवपद ्जोलिम न्द्यनूीकरण िथा व्यवस्थापन रालष्िय पररषद ्

सम्झन ुपछव । 

(द)  “संर्ीय ऐन” िन्द्नािे नेपाि सरकारको लवपद ्जोलिम न्द्यनूीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ सम्झन ुपछव । 

(ध) “संर्ीय मन्द्त्रािय” िन्द्नािे नेपाि सरकारको लवपद ्व्यवस्थापन हनेे गरी िोलकएको मन्द्त्रािय सम्झन ुपछव । 

(न)  “सलमलि” िन्द्नािे दफा ३ बमोलजमको नगर लवपद ्व्यवस्थापन सलमलि सम्झन ुपछव । 

(प)  “साववजलनक संस्था” िन्द्नािे सरकारी लनकाय, सरकारको पणूव वा आंलशक स्वालमत्व िएको संस्था, प्रचलिि काननू  

बमोलजम स्थापना िएका सङ्गलठि संस्था वा सबै प्रकारका स्वास््य िथा शैलक्षक संस्था सम्झन ुपछव ।      

 

पररच्छेद – २ 

नगर लवपद् व्यवस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कततव्य र अलिकार 

 

३. नगर लवपद् व्यवस्थापन सलमलत: (१) नगरपालिका लित्रको लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्द्धी कायविाई प्रिावकारी रूपमा सञ्चािन 

गनव एक नगर लवपद ्व्यवस्थापन सलमलि रहनेछ । 

(२) सलमलिको गठन देहाय बमोलजम हुनेछ: 

(क)  प्रमिु          अध्यक्ष  

(ि)  उपप्रमिु          उपाध्यक्ष 
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(ग) प्रमिुप्रशासकीय अलधकृि                    सदस्य 

(र्) लवषयगि सलमलिका संयोजकहरु         सदस्य 

(ङ) कायवपालिका सदस्य मध्येबाट िीनजना मलहिा सदस्य       सदस्य 

(च) clws[t प्रलिलनलध, लजल्िा प्रशासन कायाविय ;'v{]t      सदस्य 

(छ) नगरपालिकाको िौगोलिक क्षेत्र लित्र रहकेा संर्ीय सरुक्षा लनकाय -g]kfn k|x/L, z;:q k|x/L / g]kfnL ;]gf_ 

का प्रमिु वा प्रलिलनलध        सदस्य 

(ज) नगरपालिकाको िौगोलिक क्षेत्र लित्र रहकेा प्रदशे प्रहरी कायावियको प्रमिु वा प्रलिलनलध  सदस्य 

(झ) नगर प्रहरी प्रमिु        सदस्य 

(ञ) नेपाि रेडिस सोसाईटीका स्थानीय प्रलिलनलध (Ps जना)    सदस्य 

(ट) नेपाि पत्रकार महासंर्को स्थानीय प्रलिलनलध (Ps जना)     सदस्य 

(ठ) लवपद ्व्यवस्थापन हनेे गरर िोलकएको शािा प्रमिु-clws[t :t/_   सदस्य सलचव 

 (३) उपदफा -२_ बमोलजमको सलमलििे संर्ीय ऐनको दफा १७ बमोलजमको स्थानीय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलिको रूपमा समेि 

काम गनेछ । 

 

४. सलमलतको बैठक सभबन्द्िी व्यवस्था: (१) cWoIfिे िोकेको लमलि, समय र स्थानमा सलमलिको बैठक बस्नेछ । ;ldltsf] j}7s 

sDtLdf tLg dlxgfsf] Ps k6s clgjfo{ j:g]5 . 

 

२) सलमलिको सदस्य-सलचविे सलमलिको बैठक बस्ने लमलि, समय र स्थान िोकी बैठकमा छिफि हुने लवषयसचूी सलहिको सचूना 

बैठक बस्ने समयिन्द्दा चौबीस र्ण्टा अगाव ैसबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउन ुपनेछ । 

 ३) सलमलिका पचास प्रलिशििन्द्दा बढी सदस्य उपलस्थि िएमा बैठकको िालग गणपरूक सङ््या पुगेको मालननेछ । 

४) उपदफा (२) र (३) मा जनुसुकै कुरा िेलिएको िएिापलन सलमलिको बैठक ित्काि बोिाउन आवश्यक िएमा k|d'vिे जनुसुकै 

बेिापलन सलमलिको बैठक बोिाउन सक्नेछ र त्यस्िो अवस्थामा u0fk"/s ;+Vof cfjZos kg{] 5}g .   

 %) सलमलििे आवश्यकिा अनसुार सम्बलन्द्धि लनकाय वा सङ्र् संस्थाका प्रलिलनलध र लवज्ञिाई बैठकमा आमन्द्त्रण गनव सक्नेछ । 

^) सलमलिको बैठक सम्बन्द्धी अन्द्य कायवलवलध सलमलि आफैिे लनधावरण गरे बमोलजम हुनेछ । 

 

५ . सलमलतको काम, कततव्य र अलिकार: सलमलिको काम, किवव्य र अलधकार देहाय बमोलजम हुनेछ:- 

क) लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्द्धी रालष्िय पररषद ्बाट स्वीकृि रालष्िय नीलि िथा योजना एवम् रालष्िय कायवकारी सलमलि र प्रदेश 

लवपद ्व्यवस्थापन सलमलिबाट स्वीकृि एकीकृि िथा के्षत्रगि नीलि योजना र कायविम अनुरुप हुने गरी नगर लवपद ्व्यवस्थापन 

नीलि िथा योजना िजुवमा गरी कायवपालिका समक्ष पेश गने, 
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ि)  नगरसिाबाट स्वीकृि नीलि िथा योजनाको अधीनमा रही लवपद ्जोलिम न्द्यूनीकरण, लवपद ्प्रलिकायव िथा लवपद ्पनुिावि 

सम्बन्द्धी एकीकृि िथा के्षत्रगि नीलि, योजना िथा कायविम स्वीकृि गरी िाग ूगने, गराउने, 

ग) नगरपालिकाबाट सञ्चािन हुने लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्द्धी कायविम िथा बजेट प्रस्िाव ियार गने, गराउन,े 

र्) लवपद ्व्यवस्थापनका सम्बन्द्धमा नगरपालिकाको संस्थागि क्षमिा लवकास गने, गराउने, 

ङ)  नगरपालिकाका पदालधकारी, कमवचारी, स्वयंसेवक, सामालजक पररचािक िथा समुदायिाई लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्द्धमा 

प्रलशक्षण लदने व्यवस्था लमिाउने, 

च) लवपदक्ा र्टना हुनासाथ िोज, उद्धार र राहि िगायिका प्राथलमक कायवहरू ित्काि गनवको िालग संस्थागि संयन्द्त्र स्विM 

पररचालिि हुने गरी आवश्यक कायवलवलध िथा मापदण्ड िजुवमा गरी िाग ूगने, गराउने, 

छ) लवपद ्व्यवस्थापनका सम्बन्द्धमा संर्ीय िथा प्रादेलशक कानूनको अलधनमा रलह साववजलनक, लनजी, गैरसरकारी िगायि 

सब ैलनकाय िथा संस्थािे लनवावह गनुव पने िूलमका लनधावरण गने िथा त्यस्िा संस्था वा लनकायिाई आफ्नो नीलि, योजना र 

कायविममा लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्द्धी लवषय समावेश गनव िगाउने, 

ज) लवपदक्ो समयमा स्थानीय आमसञ्चारका माध्यमहरुको िलूमका सम्बन्द्धी आवश्यक मापदण्ड ियार गरी कायावन्द्वयन गने, 

गराउने, 

झ) सरकारी, लनजी एवम ्गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्वयंसेवक, सामालजक पररचािक िगायि सम्बलन्द्धि सबै पक्षको समन्द्वय 

र संिगनिामा लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्द्धी कायव गने, गराउने, 

ञ) िौलिक संरचना लनमावण गदाव िवनसंलहिा िगायि अन्द्य स्वीकृि लनदेलशका वा मापदण्डको पािना गराउने, 

ट) स्थानीय साववजलनक पूवावधार सम्बन्द्धी संरचनाको लवपद ्जोलिम मूल्याङ्कन गने, गराउने, 

ठ) नदी लकनार, बगर, पलहरो जान सक्ने लिरािो जलमन र डुबान हुने के्षत्र वा लवपद ्जोलिमको सम्िावना िएका असरुलक्षि क्षेत्रमा 

बसोबास गने व्यलि िथा समुदायिाई सरुलक्षि स्थानमा स्थानान्द्िरण गराउन उपयुि स्थानको िोजी कायवमा सहयोग गने िथा 

सरुलक्षि स्थानमा बसोबास सम्बन्द्धी सचेिना जगाउने, 

ड) लवपद ्बाट स्थानीय स्िरमा लनजी िथा साववजलनक के्षत्रबाट िइरहकेो सेवा प्रवाहमा अवरोध आइपरेमा सोको पुनःसञ्चािनका 

िालग सेवा लनरन्द्िरिाको योजना िजुवमा िथा कायावन्द्वयन सम्बन्द्धी कायव गने, गराउने । 

ढ)  स्थानीय समदुायिाई लवपदप््रलि जागरुक बनाउन, लवपदस्ाँग सम्बलन्द्धि योजना िथा कायविम िजुवमा गनव िथा लवपदक्ो र्टना 

हुनासाथ प्रलिकायवका िालग पररचालिि हुन वडा िथा समदुायस्िरमा समावेशी लवपद ्पूववियारी िथा प्रलिकायव सलमलि गठन 

गन,े 

ण) लवद्यािय िहको शलैक्षक पाठ्यिममा लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्द्धी लवषय समावेश गनव पहि गने, 

ि) लवपद ्प्रलिकायवका िालग नमनूा अभ्यास गने, गराउने, 

थ) लवपदक्ो समयमा प्रयोग गनव सलकने गरी वारुणयन्द्त्र िगायिका अन्द्य उपकरणहरू ियारी हाििमा रा्न िगाउने, 

द) स्थानीय स्िरमा आपि ्कािीन कायवसञ्चािन केन्द्रको स्थापना र सञ्चािन गने, 

ध)  नगरपालिकामा लवपद ्व्यवस्थापन सचूना प्रणािी िथा पूववचेिावनी प्रणािीको लवकास र सञ्चािन गने, गराउने, 

न) लवपद ्प्रिालवि के्षत्रमा ित्काि उद्धार िथा राहिको व्यवस्था लमिाउने, 
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प) लवपद ्मा परी हराएका, लबगे्रका वा नि िएका कागजािको यलकन ि्याङ्क अद्यावलधक गरी रा्न िगाउने, 

फ) लवपद ्बाट प्रिालवि र्रपररवारको पलहचान, स्िर लनधावरण िथा पररचयपत्र लविरण गने, गराउने, 

ब) लवपदक्ो समयमा जोलिममा रहकेो समहू लवशेषगरी मलहिा, बािबालिका, लकशोरी, अपाङ्गिा िएका व्यलिउपर हुन सक्ने 

र्टना -िैङ्लगक लहसंा, बेचलविन िथा अन्द्य कुनै पलन लकलसमका शोषण) रोकथामको िालग लवशेष सिकव िा अपनाई 

सचेिनामिूक कायविम सञ्चािन गने, 

ि) लवपद ्प्रिालविहरूको प्रत्यक्ष र सलिय सहिालगिामा लवपद ्प्रिालवि के्षत्रमा आलथवक लियाकिापको पनुस्थावपना, रोजगारीका 

अवसरको सजृना िथा जीवनयापनका िालग आय आजवन कायविम सञ्चािन गने, गराउने, 

म) लवपदक्ो जोलिममा रहकेा मलहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, दलिि, सीमान्द्िकृि वगव िथा समदुाय, अशि िथा 

अपाङ्गिा िएका व्यलिहरूको िालग लवशेष योजना िथा कायविम बनाई कायावन्द्वयन गने, गराउने, 

य) लवपद ् व्यवस्थापन सम्बन्द्धमा साववजलनक संस्था िथा व्यावसालयक प्रलिष्ठानिे प्रचलिि ऐन बमोलजम कायव गरे नगरेको 

अनगुमन गने, 

र)  लवपद ् व्यवस्थापन सम्बन्द्धी रालष्िय कायवकारी सलमलि, प्रदेश लवपद ् व्यवस्थापन सलमलि िथा लजल्िा लवपद ् व्यवस्थापन 

सलमलिको लनणवय अनसुार लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्द्धी अन्द्य कायव गने, गराउने, 

ि) लवपद ्व्यवस्थापनका सम्बन्द्धमा नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारका मन्द्त्रािय, लविाग िथा अन्द्य लनकायसाँग सहकायव 

गन,े 

व) लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्द्धमा नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार वा नगरसिािे िोकेका अन्द्य कायव गने, गराउने,  

श)  लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्द्धमा संर्ीय िथा प्रादेलशक कानूनको प्रलिकूि नहुने गरी नगर कायवपालिकािे िोके बमोलजमका अन्द्य 

कायव गने, गराउने, 

ष)  लवलिन्द्न संर्संस्था, व्यलिबाट प्राप्त हुने राहि िथा पुनलनवमावण र पनुिाविका ljषयवस्ििुाई स्थानीय लवपद ् व्यवस्थापन 

सलमलििे िोकेको स्थान र मापदण्ड अनसुार गने, गराउने । 

;_ ;ldltn] cfkm\gf clwsf/sf] k|of]u tyf sfd x? ug{ u/fpg gu/sfo{kflnsf द्वारा ul7t jftfj/0f 

tyf ljkb Joj:yfkg ;ldlt jf ;ldlt द्वारा ul7t sfo{bnnfO{ lhDd]jf/L lbg ;Sg]5 .  

 

पररच्छेद – ३ 

वडा स्तरीय लवपद् व्यवस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कततव्य र अलिकार 

 

६. वडा स्तरीय लवपद् व्यवस्थापन सलमलत:  -१_ नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा एक वडा स्िरीय लवपद ् व्यवस्थापन सलमलि      

रहनेछ । 

(२) वडा स्िरीय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलिको गठन दहेाय बमोलजम हुनेछ: 

s_ वडा अध्यक्ष        cWoIf   

v_  वडा सदस्यहरु मध्ये af6 मलहिा सदस्य      उपाध्यक्ष 
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ग_ वडा सदस्यहरू         सदस्य 

र्_ वडा लित्र रहकेा सरुक्षा लनकायका प्रमिुहरू     सदस्य 

ङ_ रेडिसsf] स्थानीय k|ltlglw      सदस्य 

च_ गैरसरकारी ;+:yf, सामदुायीक वन, सामदुायीक लवद्यािय र 6f]n ljsf; संस्था िथा यवुा क्िवबाट j8f सलमलििे 

िोकेबमोलजम न्द्यनूिम Ps मलहिा सलहि rf/ जना    सदस्य 

छ_ स्थानीय स्वास््य संस्थाको प्रलिलनलध      सदस्य 

ज_ वडा सलचव        सदस्य सलचव 

३) उपदफा (२) बमोलजमको सलमलिको बैठक j8f cWoIfिे िोकेको लमलि, समय र स्थानमा बस्नेछ । o; ;ldltsf] j}7s 

sDtLdf rf}dfl;s ?kdf j:g]5 .  

४) सलमलिको सदस्य-सलचविे सलमलिको बैठक बस्ने लमलि, समय र स्थान िोकी बैठकमा छिफि हुने लवषयसचूी सलहिको सचूना 

बैठक बस्ने समयिन्द्दा चौबीस र्ण्टा अगाव ैसबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउन ुपनेछ । 

५) सलमलिका पचास प्रलिशििन्द्दा बढी सदस्य उपलस्थि िएमा बैठकको िालग गणपरूक सङ््या पगुेको मालननेछ । 

६) उपदफा (४) र (५) मा जुनसुकै कुरा िेलिएको िएिा पलन सो सलमलिको बैठक ित्काि बोिाउन आवश्यक िएमा अध्यक्षिे 

जनुसुकै बेिापलन सलमलिको बैठक बोिाउन सक्नेछ र त्यस्िो अवस्थामा u0fk"/s ;+Vof cfjZos kg{] 5}g । 

७) सलमलििे आवश्यकिा अनसुार सम्बलन्द्धि लनकाय वा सङ्र् संस्थाका प्रलिलनलध र लवज्ञिाई बैठकमा आमन्द्त्रण गनव सक्नेछ । 

८) सलमलिको बैठक सम्बन्द्धी अन्द्य कायवलवलध सो सलमलि आफैिे लनधावरण गरे बमोलजम हुनेछ । 

 

७ . वडा स्तरीय लवपद् व्यवस्थापन सलमलतको काम, कततव्य र अलिकारः सलमलिको काम, किवव्य र अलधकार देहाय बमोलजम 

हुनेछ:- 

s_ वडा लित्र लवपद ्प्रलिकायव िथा लवपद ्पुनिावि सम्बन्द्धी कायविम सञ्चािनका िालग नगर लवपद ्व्यवस्थापन सलमलिमा लसफाररस गने 

िथा सो सलमलिबाट स्वीकृि नीलि िथा योजना अनुरूपका लवपद ् व्यवस्थापन सम्बन्द्धी कायविम कायावन्द्वयन, अनुगमन र 

पनुराविोकन गने, 

v_ वडामा लवकास लनमावणका लियाकिापहरू कायावन्द्वयनमा लवपद ्जोलिम व्यवस्थापनिाई मिूप्रवाहीकरण गन,े सरुलक्षि लवद्यािय 

िथा अस्पिािका िालग लवपद ्जोलिम न्द्यूनीकरणका कायविमहरू सञ्चािन गने, 

u_   लवपद ्व्यवस्थापनका सम्बन्द्धमा वडाको संस्थागि क्षमिा लवकास गने, 

3_ लवपद ्व्यवस्थापन योजना, आपत्कािीन कायवयोजना, पनुःस्थापना िथा पनुलनवमावण योजना िजुवमा िथा कायावन्द्वयन गने, गराउने, 

8=_ समदुायमा लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्द्धी काम गने समहूहरूको गठन िथा त्यस्िा समहूहरूिाई पररचािन गने गराउने, 

r_ वडा सदस्यहरू, कमवचारी, स्वयंसेवक, सामालजक पररचािक िथा समदुायमा आधाररि लवपद ् व्यवस्थापन सलमलि सदस्य, 

नागररक समाजका प्रलिलनलधिाई लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्द्धी प्रलशक्षणको व्यवस्था लमिाउने, 

5_ स्थानीय समदुायिाई लवपदप््रलि जागरुक बनाउने, लवपदस्ाँग सम्बलन्द्धि योजना िथा कायविम िजुवमा गनव िथा लवपदक्ो र्टना 

हुनासाथ प्रलिकायवका िालग ियारी अवस्थामा रा्ने, 
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h_ लवपदक्ा र्टना हुनासाथ िोज, उद्धार र राहि िगायिका प्राथलमक कायवहरू ित्काि गने, गराउने, 

em_   आपि ्कािीन नमनूा अभ्यास गने, गराउने, 

`_ लवपद ्बाट प्रिालवि र्रपररवारको पलहचान, स्िर लनधावरण िथा पररचयपत्र लविरणमा नगर लवपद ्व्यवस्थापन सलमलििाई सहयोग 

गन,े 

6_ लवपदक्ो समयमा जोलिममा रहकेा समहू लवशेषगरी मलहिा, बािबालिका, लकशोरी, अपाङ्गिा िएका व्यलिउपर हुन सक्ने 

र्टना -िैङ्लगक लहसंा, बेचलविन िथा अन्द्य कुनै पलन लकलसमका शोषण) रोकथामको िालग लवशेष सिकव िा अपनाई सचेिनामूिक 

कायविम सञ्चािन गने, 

7_ वडा :t/Lo ljkb Joj:yfkg sf]ifsf] j[l4 tyf kl/rfng ug{] .  

8_ वडा :t/df /x]sf  ljkb Joj:yfkg ;fdfu|L ;lx ;b'kof]u tyf ियारी cj:yfdf /fVg] . 

9_ नगर लवपद ्व्यवस्थापन सलमलिको लनणवय अनसुार लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्द्धी अन्द्य कायव गने, गराउने ।  

ण_   वडा लवपद ्व्यवस्थापन सलमलििे आवश्यकिा अनुसार टोि लवकास सलमलििाई लवपद ्व्यवस्थापनमा पररचािन गन,े गराउने।  

 

पररच्छेद – ४ 

सुरिा लनकाय तथा अन्द्य लनकायको पररचािन 

 

८ . सुरिा लनकायको पररचािन तथा सहयोग र समन्द्वय: (१) नगरकायवपालिकािे लवपद ्व्यवस्थापनको काममा नेपाि सरकार 

िथा प्रदेश सरकारिे पररचािन गरेका संर्ीय िथा प्रादलेशक सरुक्षा लनकायहरूिाई सहयोग र समन्द्वय गनेछ । 

(२) सरुक्षा लनकायिे लवपदक्ो समयमा िोज िथा उद्धार कायवका िालग नगरकायवपालिकासाँग आवश्यक सामग्री माग गरेको अवस्थामा  

नगरपालिकामा उपिब्ध िएसम्म त्यस्िो सामाग्री ित्काि उपिब्ध गराईनेछ । 

(३) लवपद ्प्रलिकायवका िालग नगरपालिकािे आफूसाँग रहकेो नगर प्रहरीिाई पररचािन गनेछ ।   

 

९.  वारुणयन्द्र तथा अन्द्य सेवा प्रदायक लनकायको काम, कततव्य र अलिकार:  

(१) वारूणयन्द्त्र, एम्बुिेन्द्स, kfgL 6of+s/ िथा त्यस्िै अन्द्य सेवा प्रदायकिे आपि ्कािीन िोज, उद्धार िथा राहि उपिब्ध गराउन 

सलमलििे लदएको लनदेशनको पािना गनुवपनेछ । 

(२) आपि ्कािीन कायव सम्पादन गदाव सलमलिको आदेश बमोलजम कुनै पलन स्थानमा प्रवेश गने िथा जनुसुकै व्यलि वा संस्थाको 

साधन र स्रोि उपयोग गने अलधकार वारुणयन्द्त्र सेवा प्रदायकिाई हुनेछ । 

 

१०. सावतजलनक संस्था तथा व्यावसालयक प्रलतष्ठानको दालयत्व: (१) लवपद ् व्यवस्थापन सम्बन्द्धमा नगरपालिका लित्रका सबै 

साववजलनक संस्था िथा व्यवसालयक प्रलिष्ठानको दालयत्व देहाय बमोलजम हुनेछ:- 

क) आफ्नो िवन, उद्योग, कायाविय वा व्यवसालयक केन्द्रमा लवपदक्ा र्टना हुन नलदन लवपद ्सरुक्षा औजार, उपकरण, सामग्री, 

आपि ्कािीन लनकास िगायि िोलकए बमोलजमका अन्द्य व्यवस्था गने, 
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ि)  ि्याङ्क सङ्किन, क्षलिको मूल्याङ्कन, राहि, पुनस्थावपना िथा पनुलनवमावण समेिका सम्पूणव कायवमा आवश्यक सहयोग 

गन,े 

ग)   आफ्ना कमवचारी िथा ;/f]sf/jfnf JolStx?िाई लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्द्धमा आधारििू अलिमुिीकरण गने गराउने, 

र्) लवपद ्व्यवस्थापन कायवमा उपयोग हुने स्रोि साधनिाई ियारी हाििमा रा्ने, 

ङ) आफ्ना िवन िगायि अन्द्य संरचना आपि ्कािीन प्रयोजनका िालग आवश्यक परेमा आदेशानसुार उपिब्ध गराउने, 

च) सम्बलन्द्धि अलधकारीको सुपररवके्षणमा उद्धार िथा राहि लविरण कायवमा सहयोग पुर् याउने, 

छ) लवपद ्जोलिम न्द्यूनीकरण संयन्द्त्रको व्यवस्था गरी ियारी अवस्थामा रा्ने, 

ज)  फोहोरमैिा िथा प्रदषुणको यथोलचि व्यवस्थापन गरी यसबाट वािावरण र जनजीवनमा पनव सक्ने नकारात्मक प्रिाविाई 

न्द्यूनीकरण गने उपायहरू अपनाउने, 

(झ) लवपदक्ो र्टना र्टेमा ित्काि नलजकको सरुक्षा लनकाय र स्थानीय आपि ्कािीन कायवसञ्चािन केन्द्रिाई िबर गने ।   

२) नगरपालिका लित्रका साववजलनक संस्था िथा व्यावसालयक प्रलिष्ठानिे  नगरपालिकाको लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्द्धी योजनाको 

अधीनमा रही लवपद ्व्यवस्थापन योजनाको िजुवमा गरी अलनवायव रूपमा िाग ूगनुवपनेछ । 

 

११. लवपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गनुत पने : नगरपालिका लित्रका सरकारी कायाविय, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय सङ्र् संस्था, 

समदुाय, स्वयंसेवक, नागररक समाज, लनजी क्षेत्र िथा व्यलििे लवपद ्व्यवस्थापन कायवमा नगरपालिकािाई दहेाय बमोलजम सहयोग 

गनुवपनेछ:- 

क)  ि्याङ्क सङ्किन, क्षलिको मूल्याङ्कन, राहि, पनुस्थावपना िथा पुनःलनवमावण िगायिका लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्द्धी कायवमा 

सहयोग गने,  

ि) लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्द्धी जनचेिना अलिवलृद्ध गने, 

ग) क्षमिा लवकास, आपि ्कािीन नमनूा अभ्यास िथा लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्द्धी प्रलशक्षण कायविममा सहयोग गने िथा िाग 

लिने,  

र्) िोज, उद्धार िथा राहि लविरण सम्बन्द्धी कायवमा सहयोग गने ।  

 

पररच्छेद – ५  

लवपद् व्यवस्थापन कोष सभबन्द्िी व्यवस्था 

 

१२. लवपद् व्यवस्थापन कोष : (१) लवपद ्व्यवस्थापनका िालग नगरपालिकामा छुटै्ट एक gu/ :t/Lo आकलस्मक कोष रहनेछ । 

-२) कोषमा देहाय बमोलजमका रकमहरू रहने छन्:- 

क) नेपाि सरकारबाट लवपद ्व्यवस्थापनका िालग प्राप्त रकम, 

ि)  प्रदेश सरकारबाट लवपद ्व्यवस्थापनका िालग प्राप्त रकम, 

ग) नगरपालिकाको वालषवक बजेटबाट लवपद ्व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गने गरी स्वीकृि रकम,  
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र्) स्वदशेी कुनै सङ्र् संस्था वा व्यलिबाट दान, दािव्य वा उपहार स्वरुप प्राप्त रकम, 

ङ)  अन्द्य कुनै स्रोिबाट प्राप्त रकम । 

-#_ वडा :t/Lo ljkb Joj:yfkg sf]if M वडा leq x'g] ljkb Joj:yfkgsf qmddf cfkt\sflng Joj:yfsf nflu 

j8f ;ldltn] ;d]t वडा :t/Lo ljkb Joj:yfkg sf]if lgdf{0f ug{ ;Sg]5 o; sf]ifdf b]xfosf /sd 

/xg]5g\ . 

s_ वडा :t/Lo jh]6 ljlgof]hg dWo]jf6 j8f ;ldltsf] l;kmfl/;df gu/ ;efjf6 ljlgof]lht /sd . 

v_ gu/kflnsfjf6 k|fKt ljkb Joj:yfkg sf]if j[l4 cg'bfg . 

u_ gu/ :t/Lo ;ldltsf]  :jLs[ltdf स्वदेशी कुनै सङ्र् संस्था वा व्यलिबाट दान, दािव्य वा उपहार स्वरुप प्राप्त रकम 

 

-$) लवपद ्व्यवस्थापनका िालग नगरपालिकािे कानून बमोलजम लवशेष शलु्क वा दस्िरु संकिन गनव सक्ने छ |  

-%) gu/ tyf j8f :t/sf]] कोषको सञ्चािन िोलकए बमोलजम हुनेछ । 

-^) gu/ tyf j8f :t/sf कोषको रकम लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्द्धी कामका िालग प्रयोग गररनेछ । 

-&) उपदफा (^) मा जुनसुकै कुरा िेलिएको िए िापलन कोषको रकम लनयलमि प्रशासलनक कायवको िालग िचव गररने छैन । 

-*) कोषको िेिापरीक्षण k|rlnt sfg"g adf]lhd हुनेछ ।  

-(_ सलमलििे कोषको वालषवक आय व्ययको प्रलिवदने ियार गरी कायवपालिका माफव ि नगरसिा समक्ष पेश गनेछ । 

 

 

पररच्छेद – ६ 

कसूर तथा सजाय 

 

१३.  कसूर र सजाय : कसैिे लवपदक्ो र्टना र्ट्न सक्ने गरी िापरवाही गरेमा वा त्यस्िो र्टना र्टाउन प्रत्यक्ष संिगन िएमा वा 

र्ट्ना र्टेको अवस्थामा नाजायज फाईदा लिने गरी वा आफुिाई मात्र फाईदा पगुने लकलसमको कुनै काम गरेमा वा यस सम्बन्द्धमा 

संर्ीय काननू बमोलजम कसरुजन्द्य मालनने कुनै काम गरेमा िि ्सम्बन्द्धी कारवाही प्रचलिि संर्ीय कानून बमोलजम हुनेछ ।  

 

पररच्छेद – ७ 

लवलवि 

 

१४.  लवपद् सङ्कटग्रस्त िेर घोषणाको पािना र समन्द्वय : (१) नेपाि सरकारिे नगरपालिका लित्रको कुनै ठाउाँमा गम्िीर 

प्रकृलिको लवपद ्उत्पन्द्न िएबाट लवपद ्सङ्कटग्रस्ि के्षत्र र्ोषणा गरी प्रचलिि कानून बमोलजम कुनै काम गनव गराउन आदेश लदएमा 

सोको पािना गनुव गराउन ुनगरपालिकाको किवव्य हुनेछ ।  

२) उपदफा -१) बमोलजम र्ोषणा गररएको के्षत्रमा नेपाि सरकारिे प्रचलिि काननू बमोलजम कुनै काम गनव गराउन 

नगरपालिका लित्रको कुनै व्यलि, संस्था वा अलधकारीिाई आदेश लदएमा सोको पािना गनव गराउनमा नगरपालिकािे आवश्यक 

समन्द्वय गनेछ । 
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३) उपदफा -१) बमोलजम र्ोषणा गररएको के्षत्र सम्बन्द्धी सचूनाको प्रसारणमा नगरपालिकािे सहयोग र समन्द्वय गनेछ । 

 

१५. नेपाि सरकारको स्वीकृतीमा मार प्रवेश गनुतपने : १_ लवपद ्बाट असर परेको कुनै के्षत्रमा लवदेशी नागररक वा संस्थािे प्रवेश गनव ' 

परेमा नेपाि सरकारको स्वीकृलि लिएको छ छैन िलन नगर कायवपालिकािे सोधिोज गनव सक्नेछ । 

२_ उपदफा -१_ बमोलजम सोधिोज गदाव त्यस्िो नागररक वा संस्थािे नेपाि सरकारको स्वीकृtL लिएको नदलेिएकोमा 

लनजको प्रवशेिाई रोक िगाई िि ्सम्बन्द्धी सचूना नेपाि सरकारिाई उपिब्ध गराईनेछ । 

 

१६. मानवीय तथा अन्द्य सहायता र समन्द्वय : (१) नगरपालिका लित्र उत्पन्द्न लवपदक्ो अवस्थािाई ित्काि सामना गनव 

आन्द्िररक स्रोि र साधनबाट नभ्याउने िएमा मानवीय िथा अन्द्य सहायिा र समन्द्वयका िालग लजल्िा समन्द्वय सलमलि, प्रदेश 

सरकार िथा नेपाि सरकारिाई अनरुोध गररनेछ ।  

(२_ लवपद ्बाट उत्पन्द्न लस्थलि लनयन्द्त्रण गने िममा नेपाि सरकारिे अन्द्िरावलष्िय मानवीय िथा अन्द्य सहयोग लिई पररचािन 

गरेको अवस्थामा नेपाि सरकारको लनदेशनमा रलह िि ्सम्बन्द्धी कायवमा सहयोग र समन्द्वय गररनेछ ।  

(३) लछमेकी स्थानीय िहमा कुनै लवपद ्उत्पन्द्न िई सो व्यवस्थापनका िालग लछमेकी स्थानीय िहिे अनरुोध गरेमा उपिब्ध 

िएसम्मको सहयोग पुर् याउन ुनगरकायवपालिको दालयत्व हुनेछ । 

 

१७.  तत्काि िररद तथा लनमातण र प्रयोग गनत सलकने : !_ लवशेष पररलस्थलि परी लवपद ्बाट प्रिालवि क्षेत्रमा िोज, उद्धार िथा 

राहि उपिब्ध गराउन िथा िइरहकेो लवपद ्बाट थप क्षलि हुन नलदनका िालग ित्कािै राहि सामग्री िररद वा लनमावण कायव गनव 

आवश्यक िएमा ;ldltn] tf]s]sf] k|s[of k"/f ul/  नगर कायवपालिका sf] sfof{noिे िररद वा लनमावण कायव गनव 

सलकनेछ । 

-२_ लवपद ्बाट प्रिालवि क्षेत्रमा िोज, उद्धार िथा राहि उपिब्ध गराउन िथा िइरहकेो लवपद ्बाट थप क्षलि हुन नलदनका िालग 

नगरपालिका के्षत्र लित्रको कुनै गैरसरकारी कायाविय वा अन्द्य संर् संस्था र व्यलिको चि, अचि सम्पलि िथा सवारी साधन 

उपयोग गनव आवश्यक िएमा सोको अलििेि रािी िोलकएको अवलधिरको िालग अस्थायी िवरिे प्राप्त गनव सलकनेछ । 

-३_ लवपद ्बाट प्रिालवि क्षेत्रमा ित्काि राहि उपिब्ध गराउन नगरपालिका के्षत्र लित्रको कुनै गैरसरकारी कायाविय वा अन्द्य 

संर् संस्था र व्यलिको िाद्यान्द्न, ििाकपडा, औषधी वा अन्द्य वस्ि ुआवश्यक िएमा सोको अलििेि रािी लनयन्द्त्रणमा लिन 

र सम्बलन्द्धि प्रिालवि पक्षिाई लविरण गनव सलकनेछ । 

-४_ नगरपालिकािे उपदफा -२_ बमोलजम कुनै सम्पलि अस्थायी रूपमा प्राप्त गरेमा वा उपदफा -३_ बमोलजम कुनै वस्ि ुलनयन्द्त्रण 

र लविरण गरेमा त्यस्िो सम्पलि प्रयोग वा वस्ि ुउपयोग बापि प्रचलिि दर अनुसारको रकम सम्बलन्द्धि कायाविय, संस्था वा 

व्यलििाई लदनेछ ।  

 

१८.  राहतको न्द्यूनतम मापदण्ड सभबन्द्िी व्यवस्था : (१) लवपद ्प्रिालवि व्यलििाई नेपाि सरकार िथा प्रदशे सरकारिे उपिव्ध 

गराउने राहिको अलिररि नगरपालिकािे आन्द्िररक स्रोिबाट थप राहि उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।  
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२- उपदफा -१_ बमोलजम नगरपालिकािे लवपद ्प्रिालवि व्यलििाई राहि उपिब्ध गराउाँदा मापदण्ड बनाई सोको आधारमा 

राहाि उपिब्ध गराउनेछ । 

३) उपदफा (२) बमोलजमको राहिको मापदण्डमा अन्द्य लवषयको अलिररि देहायका लवषय समावेश िएको हुन ुपनेछ:- 

(क) लवपद ्बाट प्रिालवि व्यलििाई अस्थायी आश्रयस्थिमा रा्दा उपिब्ध गराउन ु पने आवास, िाद्यान्द्न, िानेपानी,  

स्वास््य िथा सरसफाइ सम्बन्द्धी, 

(ि) लवपद ्बाट मतृ्य ुहुनेको पररवार िथा सम्पलिको क्षलि हुने व्यलििाई उपिब्ध गराउन ुपने न्द्यूनिम राहि सम्बन्द्धी,  

(ग) मलहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, अशि िथा अपाङ्गिा िएका व्यलिको आवश्यकिा संवोधनका िालग लवशेष 

राहि प्याकेजहरु (जस्िै लडलगनटी लकट र लचल्रेन लकट) मलहिाहरूको िालग सरुलक्षि मलहिामैत्री स्थि,  

(र्) व्यलिगि गोपलनयिा िथा सरुक्षा सम्बन्द्धी, 

(ङ) न्द्यूनिम राहि बाहके स्वरोजगार िथा रोजगारी व्यवस्थापनका माध्यमबाट पीलडिको जीलवकोपाजवन सम्बन्द्धी, 

(च) गैरसरकारी वा व्यलिगि रूपमा लदइने राहिको लविरण सम्बन्द्धी, 

(छ) एकद्वार प्रणािी अनुरुप राहि लविरण गने सम्बन्द्धी, 

(ज) राहिसाँग सम्बलन्द्धि अन्द्य उपयुि लवषय । 

 

१९.   लवपद् मा परी हराएका वा नष्ट िएका कागजात सभबन्द्िमा : लवपद ्मा परी हराई फेिा पनव नसकेका िथा आलंशक वा पूणव 

रूपमा क्षलि िएका महत्वपणूव कागजािहरुको प्रमाणीकरण िथा प्रलिलिलप उपिब्ध गराउने सम्बन्द्धी व्यवस्था प्रचलिि काननूिे 

िोके बमोलजम हुनेछ । 

 

२०. लनदेशन लदन सक्ने M सलमलििे यस ऐनको अधीनमा रही लवपद ्व्यवस्थापनका िालग कुनै व्यलि वा लनकायिाई आवश्यक 

लनदेशन लदन सक्नेछ र त्यस्िो लनदेशनको पािना गनुव सम्बलन्द्धि व्यलि वा लनकायको किवव्य हुनेछ । 

 

 

२१. ljifot sfo{bn गठन गनत सक्नेM १_ सलमलििे gu/sfo{kflnsf द्वारा ul7t jftfj/0f tyf ljkb Joj:yfkg 

;ldlt cGt/ut /xg]u/L  ljz]if k|s[ltsf] sfo{ug{ ljifout zfvf k|d'vsf] ;+of]hsTj / sfo{kflnsfद्वारा 

tf]lsP jdf]lhdsf cGo ;xof]lu ;+3 ;+:yfx?sf] ;d]t k|ltlglwTj /xg] ul/  आवश्यकिा अनसुार sf] 

ljifout sfo{bn गठन गनव सक्नेछ ।  

-२_ उपदफा -१_ बमोलजम गठन हुने sfo{bnको काम, किवव्य, र कायवlवलध sfo{bn गठन गदावका बिि िोलकए बमोलजम 

हुनेछ । 
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२२= अलििेि राख्नु पनेः -१_ लवपदक्ो समयमा राहि उपिब्ध गराउने व्यलि, लनकाय वा संस्थाको नाम, र उपिव्ध गराईPको 

राहि िथा सोको पररमाण सलहिको लववरणको अलििेि रा्ने व्यवस्था सलमलििे लमिाउनपुने छ ।   

(२) उपदफा (१) बमोलजमको लववरण रा्दा लवपद ्मा परेका मलहिा, बािबालिका िथा जेष्ठ नागररक, लवपदक्ा कारणिे 

स्थानान्द्िरण िएका र्रपररवार िगायिको सं्या एलकन हुने लववरण र उनीहरूिाई उपिब्ध गराइएको राहि स्पिरूपमा रा्नुपने 

छ । 

२३. पुरस्कार लदन सक्ने स्थानीय लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्द्धमा लवशेष योगदान परु् याउन ेउत्कृि व्यलि वा संस्थािाई प्रोत्साहन 

स्वरूप सलमलिको लसफाररसमा नगर कायवपालिकािे सम्मान िथा परुस्कार लदन सक्नेछ ।  

२४. वालषतक प्रलतवेदन : (१) सलमलििे प्रत्येक आलथवक वषवमा गरेको कामको लववरण सलहिको वालषवक प्रलिवेदन ियार गरी 

कायवपालिका माफव ि नगर सिा, लजल्िा लवपद ् व्यवस्थापन सलमलि िथा प्रदेश लवपद ् व्यवस्थापन सलमलि समक्ष पेश गनुव         

पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको वालषवक प्रलिवेदन gu/kflnsfn] cfkm\gf] j]j;fO6 dfkm{t  साववजलनक गनुवपनेछ । 

२५.     प्रशासलनक िचत व्यवस्थापन: सलमलिको बैठक िथा प्रलिवदेन ियारी िगायिका कायवसाँग सम्बलन्द्धि न्द्युनिम प्रशासलनक 

िचव नगरकायवपालिकािे व्यवस्था गनेछ |  

२६. अलिकार प्रत्यायोजन : यो ऐन िथा यस ऐन अन्द्िगवि बनेको लनयम बमोलजम सलमलििाई प्राप्त अलधकारमध्ये आवश्यकिा 

अनसुार केही अलधकार sfo{kflnsf :t/df ul7t jftfj/0f tyf ljkb सलमलि jf  िोलकएको पदालधकारी jf 

clws[t :t/sf] sd{rf/L िाई प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ । 

२७. लनयम बनाउने अलिकार : नगर कायवपालिकािे यो ऐन कायावन्द्वयनका िालग आवश्यक लनयम, कायवलवलध tyf lgb{]lzsf 

बनाउन सक्नेछ । 

 


