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स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को ईपदफा १ बमोजजम भद्रपरु नगरपाजलकाको नगर
सभाले स्वीकृ त गरी जारी गरे को तल लेजखए बमोजजमको ऐन सववसाधारणको जानकारीका लाजग प्रकाशन
गररएकोछ ।

efu- !
भद्रपुर नगरपालिकाको लिपद् जोलिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन गनन बनेको ऐन,
२०७५
k|:tfjgfM
भद्रपरु नगरपाजलका क्षेत्र जभत्र प्राकृ जतक तथा गैरप्राकृ जतक जवपदबाट
् सववसाधारणको जीईयायान र साववजजनक, जनजी तथा
व्यजिगत सम्पजि, प्राकृ जतक एवम् सााँस्कृ जतक सम्पदा र भौजतक संरचनाको सरं क्षण गनवका लाजग जवपद् जोजखम
न्यजू नकरण तथा व्यवस्थापनका सबै जियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा कायावन्वयनका लाजग काननू
बनाईन वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको संजवधानको धारा २२१ को ईपधारा ) १) को ऄजधकार प्रयोग गरी भद्रपरु नगरपाजलकाको
नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ ।
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पररच्छे द – १

प्रारलभभक
१.
)१)
(२)
२.

सलं िप्त नाम र प्रारभभ:
यस ऐनको नाम “नगर जवपद् जोजखम न्यनू ीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५” रहेको छ ।
यो ऐन तरूु न्त प्रारम्भ हुनेछ ।
पररभाषा: लिषय िा प्रसङ्गिे ऄको ऄथन निागेमा यस ऐनमा,(क) “प्रमख
ु ” भन्नाले नगरपाजलकाको प्रमख
ु सम्झनु पछव ।
(ख) “कोष” भन्नाले दफा १२ बमोजजमको जवपद् व्यवस्थापन कोष सम्झनु पछव ।
(ग) “गैरप्राकृ जतक जवपद”् भन्नाले महामारी, ऄजनकाल, डढेलो, कीट वा सक्ष्ू म जीवाणु अतङ्क, पशु
तथा चराचरुु ङ्गीमा हुने फ्लू, प्यान्डाजमक फ्लू, सपवदश
ं , जनावर अतङ्क, खानी, हवाइ, सडक,
जल वा औद्योजगक दघु टव ना, अगलागी, जवषाि गयााँस, रसायन वा जवजकरण चहु ावट, गयााँस
जवष्फोटन, जवषाि खाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदषू ण, वन जवनाश वा भौजतक संरचनाको क्षजत तथा
प्रकोप ईद्धार कायवमा हुने दघु टव ना वा यस्तै ऄन्य गैरप्राकृ जतक कारणले ईत्पन्न जवपद् सम्झनु पछव ।
(घ) “जजल्ला जवपद् व्यवस्थापन सजमजत” भन्नाले संघीय ऐनको दफा १६ बमोजजम झापा जजल्लामा
गठन भएको जजल्ला जवपद् व्यवस्थापन सजमजत सम्झनु पछव ।
(ङ) “तोजकएको" वा "तोजकए बमोजजम” भन्नाले यस ऐन ऄन्तगवत बनेको जनयममा तोजकएको वा
तोजकए बमोजजम सम्झनु पछव ।
(च) “प्रदेश जवपद् व्यवस्थापन सजमजत” भन्नाले सघं ीय ऐनको दफा १४ बमोजजम प्रदेश नं. १ मा गठन
भएको प्रदेश जवपद् व्यवस्थापन सजमजत सम्झनु पछव ।
(छ) “नगर ईपप्रमख
ु ” भन्नाले नगरपाजलकाको ईपप्रमख
ु सम्झनु पछव ।
(ज) “प्रमख
ु प्रशासकीय ऄजधकृ त” भन्नाले नगरपाजलकाको प्रमख
ु प्रशासकीय ऄजधकृ त सम्झनु पछव ।
(झ) “प्राकृ जतक जवपद”् भन्नाले जहमपात, ऄजसनाजहमपजहरो ,, जहमताल जवस्फोटन, ऄजतवृजि,
ऄनावृजि, बाढी, पजहरो तथा भ-ू स्खलन, डुबान, खडेरी, अाँधी, हुरी बतास, शीतलहर, तातो
हावाको लहर, चट्याङ्ग, भक
ू म्प, यावालामख
ु ी जबस्फोट, डढेलो वा यस्तै ऄन्य प्राकृ जतक कारणले
ईत्पन्न जनु सक
ु ै जवपद् सम्झनु पछव ।
(ञ) “राजष्िय कायवकारी सजमजत” भन्नाले संघीय ऐनको दफा ६ बमोजजमको कायवकारी सजमजत सम्झनु
पछव ।
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(ट) “राजष्िय पररषद” भन्नाले संघीय ऐनको दफा ३ बमोजजमको जवपद् जोजखम न्यनू ीकरण तथा
व्यवस्थापन राजष्िय पररषद् सम्झनु पछव ।
(ठ) “राजष्िय प्राजधकरण” भन्नाले सघं ीय ऐनको दफा १० बमोजजम गठन भएको राजष्िय जवपद् जोजखम
न्यनू ीकरण तथा व्यवस्थापन प्राजधकरण सम्झनु पछव ।
(ड) “जवपद”् भन्नाले कुनै स्थानमा अपतकालीन
ऄवस्था जसजवना भइ जन वा धनको क्षजतको साथै
्
जीवनयापन र वातावरणमा प्रजतकूल ऄसर पाने प्राकृ जतक वा गैरप्राकृ जतक जवपद् सम्झनु पछव ।
(ढ) “जवपद् खोज तथा ईद्धार समहू ” भन्नाले जवपदक
् ो ऄवस्थामा खोजी तथा ईद्धार गनव जियाशील वा
जवपद् व्यवस्थापनको लाजग पररचालन गनव तयार गररएको जवजशिीकृ त खोज तथा ईद्धार समहू
सम्झनु पछव र सो शब्दले ताजलम प्राप्त मानवीय सहायताकमीलाइ समेत जनाईाँछ ।
(ण) “जवपद् जोजखम न्यनू ीकरण” भन्नाले जवपदप् वू व गररने जोजखमको जवश्ले षण तथा मल्ू याङ्कन, जवपद्
रोकथाम वा जवपदबाट
् हुने क्षजतको न्यनू ीकरण तथा जवकासका कायवमा जवपद् जोजखमलाइ कम गने
सम्बन्धी कायव सम्झनु पछव ।
(त) “जवपद् पनु लावभ” भन्नाले जवपदक
् ो घटनापजछ गररने पनु जनवमावण एवम् पनु स्थावपनासाँग सम्बजन्धत
कायव सम्झनु पछव ।
(थ) “जवपद् प्रजतकायव” भन्नाले जवपदक
् ो घटना घट्नासाथ तत्कालै गररने खोजईद्धार एवम् राहतसाँग ,
सम्बजन्धत कायव सम्झनु पछव र सो शब्दले जवपद् प्रजतकायवको पवू तव यारीलाइ समेत जनाईाँछ ।
(द) “जवपद् व्यवस्थापन” भन्नाले जवपद् जोजखम न्यनू ीकरण, जवपद् प्रजतकायव र जवपद् पनु लावभसाँग
सम्बजन्धत सम्पणू व जियाकलाप सम्झनु पछव ।
(ध) “व्यावसाजयक प्रजत्ान” भन्नाले ईद्योगजसनेमा घर ,कलकारखाना ,, सजपङ्ग मल, बहुईद्देश्यीय
व्यापाररक भवन जस्ता व्यावसाजयक प्रजत्ान सम्झनु पछव ।
(न) “सजमजत” भन्नाले दफा ३ बमोजजमको नगर जवपद् व्यवस्थापन सजमजत सम्झनु पछव ।
(ऩ) “सघं ीय ऐन” भन्नाले नेपाल सरकारको जवपद् जोजखम न्यनू ीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४
सम्झनु पछव ।
(प) “सघं ीय मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको जवपद् व्यवस्थापन हेने गरी तोजकएको मन्त्रालय
सम्झनु पछव ।
(फ) “साववजजनक संस्था” भन्नाले सरकारी जनकाय, सरकारको पणू व वा अजं शक स्वाजमत्व भएको
संस्था, प्रचजलत काननू बमोजजम स्थापना भएका सङ्गजठत संस्था वा सबै प्रकारका स्वास््य तथा
शैजक्षक सस्ं था सम्झनु पछव ।
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पररच्छे द – २

नगर लिपद् व्यिस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतनव्य र ऄलधकार
३.
नगर लिपद् व्यिस्थापन सलमलत:
(१) सम्बन्धी कायवलाइ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नगरपाजलका जभत्रको जवपद् व्यवस्थापन गनव एक नगर जवपद्
व्यवस्थापन सजमजत रहनेछ ।
(२) सजमजतको गठन देहाय बमोजजम हुनेछ:(क) नगर प्रमख
-संयोजक
ु
(ख) नगर ईपप्रमख
-सदस्य
ु
(ग) प्रमख
-सदस्य
ु प्रशासकीय ऄजधकृ त
(घ) जवषयगत सजमजतका संयोजकहरु
-सदस्य
(ङ) प्रजतजनजध, जजल्ला प्रशासन कायावलय
-सदस्य
(च) सामाजजक शाखा प्रमख
-सदस्य
ु
(छ) पवू ावधार जवकास महाशाखा/शाखा प्रमख
-सदस्य
ु
(ज) नगरपाजलकाको भौगोजलक क्षेत्र जभत्र रहेका संघीय सरु क्षा जनकायका प्रमख
ु वा प्रजतजनजध-सदस्य
(झ) नगरपाजलकाको भौगोजलक क्षेत्र जभत्र रहेका प्रदेश प्रहरी कायावलयको प्रमख
ु वा प्रजतजनजध-सदस्य
(ञ) नगर प्रहरी प्रमख
-सदस्य
ु
(ट) राजष्िय मान्यता प्राप्त राजजनजतक दलका नगरपाजलका जस्थत प्रमख
-सदस्य
ु वा प्रजतजनजध
(ठ) नेपाल रे डिस सोसाइटीका स्थानीय प्रजतजनजध )जना १)
-सदस्य
(ड) जनजी क्षेत्रको ईद्योग वाजणयाय सम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको
नगर तहको ऄध्यक्ष वा जनजले तोके को प्रजतजनजध )जना १)
-सदस्य
(ढ) गैरसरकारी सस्था महासंघकाका स्थानीय प्रजतजनजध )जना १)
-सदस्य
(ण) नेपाल पत्रकार महासघं को स्थानीय प्रजतजनजध )जना १)
-सदस्य
(त) जवपद् व्यवस्थापन हेने गरर तोजकएको शाखा प्रमख
-सदस्य सजचव
ु
)३) ईपदफा )२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेजखएको भएतापजन िम संख्या )ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) र (ण) का
सदस्यहरू ईपलब्ध नभएको ऄवस्थामा पजन सजमजत गठन एवम् काम कारवाही गनवमा ऄसर पने छै न ।
(४) ईपदफा (२) बमोजजमको सजमजतले संघीय ऐनको दफा १७ बमोजजमको स्थानीय जवपद् व्यवस्थापन सजमजतको
रूपमा समेत काम गनेछ ।
४.
सलमलतको बैठक सभबन्धी व्यिस्था:
)१) संयोजकले तोके को जमजत , समय र स्थानमा सजमजतको बैठक बस्नेछ ।
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(२)

(३)
(४)

)५ )
(६)
(७(
(८)
(९)
५.

सजमजतको सदस्य सजचवले- सजमजतको बैठक बस्ने जमजत समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने ,
जवषयसचू ी सजहतको सचू ना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस घण्टा ऄगावै सबै सदस्यले पाईने गरी पठाईनु पनेछ
।
सजमजतका पचास प्रजतशतभन्दा बढी सदस्य ईपजस्थत भएमा बैठकको लाजग गणपरू क सङ्ख्या पुगेको माजननेछ
।
ईपदफा मा जनु सक
ु ै कुरा लेजखएको भएतापजन सजमजतको )३) र )२)बैठक तत्काल बोलाईन अवश्यक भएमा
ऄध्यक्षले जनु सक
ु ै बेलापजन सजमजतको बैठक बोलाईन सक्नेछ र त्यस्तो ऄवस्थामा ऄध्यक्ष र घटीमा १ जना
सदस्य सजहत सदस्य सजचव ईपजस्थत भएमा सजमजतको बैठक बस्न सक्नेछ।
सजमजतको बैठक सयं ोजकको ऄध्यक्षतामा बस्नेछ ।
सजमजतको जनणवय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा संयोजकले जनणावयक मत जदनेछ।
सजमजतले अवश्यकता ऄनुसार सम्बजन्धत जनकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रजतजनजध र जवज्ञलाइ बैठकमा अमन्त्रण
गनव सक्नेछ ।
सजमजतको बैठक सम्बन्धी ऄन्य कायवजवजध सजमजत अफै ले जनधावरण गरे बमोजजम हुनेछ।
सजमजतको जनणवय सदस्य सजचवले प्रमाजणत गरी राख्नेछ ।
सलमलतको काम, कतनव्य र ऄलधकार:
सजमजतको काम, कतवव्य र ऄजधकार देहाय बमोजजम हुनेछ-:
(क) जवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी राजष्िय पररषदबाट
् स्वीकृ त राजष्िय नीजत तथा योजना एवम् राजष्िय
कायवकारी सजमजत र प्रदेश जवपद् व्यवस्थापन सजमजतबाट स्वीकृ त एकीकृ त तथा क्षेत्रगत नीजत योजना र
कायविम ऄनुरुप हुने गरी नगर जवपद् व्यवस्थापन नीजत तथा योजना तजवमु ा गरी कायवपाजलका समक्ष
पेश गने,
(ख) नगरसभाबाट स्वीकृ त नीजत तथा योजनाको ऄधीनमा रही जवपद् जोजखम न्यनू ीकरण, जवपद् प्रजतकायव
तथा जवपद् पनु लावभ सम्बन्धी एकीकृ त तथा क्षेत्रगत नीजत, योजना तथा कायविम स्वीकृ त गरी लागू
गने, गराईने,
(ग) नगरपाजलकाबाट सञ्चालन हुने जवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायविम तथा बजेट प्रस्ताव तयार गने,
गराईने,
(घ) जवपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नगरपाजलकाको संस्थागत क्षमता जवकास गने, गराईने,
(ङ) नगरपाजलकाका पदाजधकारी, कमवचारी, स्वयंसेवक, सामाजजक पररचालक तथा समदु ायलाइ जवपद्
व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रजशक्षण जदने व्यवस्था जमलाईने,
(च) जवपदक
् ा घटना हुनासाथ खोज, ईद्धार र राहत लगायतका प्राथलमक कायनहरू तत्काि गननको
िालग संस्थागत संयन्र स्ित: पररचालित हुने गरी अवश्यक कायवजवजध तथा मापदण्ड तजवमु ा गरी
लागू गने, गराईने,
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जवपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा संघीय तथा प्रादेजशक कानूनको ऄजधनमा रजह साववजजनक, जनजी,
गैरसरकारी लगायत सबै जनकाय तथा संस्थाले जनवावह गनवु पने भूजमका जनधावरण गने तथा त्यस्ता संस्था
वा जनकायलाइ अफ्नो नीजत, योजना र कायविममा जवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी जवषय समावेश गनव
लगाईने,
(ज) जवपदक
् ो समयमा स्थानीय अमसञ्चारका माध्यमहरुको भजू मका सम्बन्धी अवश्यक मापदण्ड तयार
गरी कायावन्वयन गने, गराईने,
(झ) सरकारी, जनजी एवम् गैरसरकारी सस्ं था, स्थानीय स्वयंसवे क, सामाजजक पररचालक लगायत
सम्बजन्धत सबै पक्षको समन्वय र सल
ं गनतामा जवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने, गराईने,
(ञ) भौजतक सरं चना जनमावण गदाव भवनसजं हता लगायत ऄन्य स्वीकृ त जनदेजशका वा मापदण्डको पालना
गराईने,
(ट) स्थानीय साववजजनक पवू ावधार सम्बन्धी सरं चनाको जवपद् जोजखम मल्ू याङ्कन गने, गराईने,
(ठ) नदी जकनार, बगर, पजहरो जान सक्ने जभरालो जजमन र डुबान हुने क्षेत्र वा जवपद् जोजखमको सम्भावना
भएका ऄसरु जक्षत क्षेत्रमा बसोबास गने व्यजि तथा समदु ायलाइ सरु जक्षत स्थानमा स्थानान्तरण गराईन
ईपयि
ु स्थानको खोजी कायवमा सहयोग गने तथा सरु लित स्थानमा बसोबास सम्बन्धी सचेतना
जगाईने,
(ड) जवपद्बाट स्थानीय स्तरमा जनजी तथा साववजजनक क्षेत्रबाट भआरहेको सेवा प्रवाहमा ऄवरोध अआपरे मा
सोको पनु ःसञ्चालनका लाजग सेवा जनरन्तरताको योजना तजवमु ा तथा कायावन्वयन सम्बन्धी कायव गने,
गराईने ।
(ढ) स्थानीय समदु ायलाइ जवपदप्र् जत जागरुक बनाईन, जवपदस् ाँग सम्बजन्धत योजना तथा कायविम तजमवु ा
गनव तथा जवपदक
् ो घटना हुनासाथ प्रजतकायवका लाजग पररचाजलत हुन वडा तथा समदु ायस्तरमा
समावेशी जवपद् पवू वतयारी तथा प्रजतकायव सजमजत गठन गने,
(ण) जवद्यालय तहको शैजक्षक पाठ्यिममा जवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी जवषय समावेश गनव पहल गने,
(त) लिपद् प्रलतकायनका िालग नमूना ऄभ्यास गने, गराउने,
(थ) जवपदक
् ो समयमा प्रयोग गनव सजकने गरी वारुणयन्त्र लगायतका ऄन्य ईपकरणहरू तयारी हालतमा
राख्न लगाईने,
(द) स्थानीय स्तरमा अपतकािीन
कायनसञ्चािन के न्द्रको स्थापना र सञ्चालन गने,
्
(ध) नगरपाजलकामा लिपद् व्यिस्थापन सच
ू ना प्रणािी तथा पिू नचेतािनी प्रणािीको जवकास र
सञ्चालन गने, गराईने,
(न) जवपद् प्रभाजवत क्षेत्रमा तत्काल उद्धार तथा राहतको व्यवस्था जमलाईने,
(प) जवपदमा
् परी हराएका, जबग्रेका वा नि भएका कागजातको यजकन त्याङ्क ऄद्यावजधक गरी राख्न
लगाईने,
(फ) जवपदबाट
् प्रभाजवत घरपररवारको पजहचान, स्तर जनधावरण तथा पररचयपत्र जवतरण गने, गराईने,
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जवपदक
् ो समयमा जोजखममा रहेको समहू जवशेषगरी मजहला, बालबाजलका, जकशोरी, ऄपाङ्गता
भएका व्यजिईपर हुन सक्ने घटना (लैङ्जगक जहसं ा, बेचजवखन तथा ऄन्य कुनै पजन जकजसमका शोषण)
रोकथामको लाजग जवशेष सतकव ता ऄपनाइ सचेतनामलू क कायविम सञ्चालन गने,
(भ) जवपद् प्रभाजवतहरूको प्रत्यक्ष र सजिय सहभाजगतामा जवपद् प्रभाजवत क्षेत्रमा अजथवक जियाकलापको
पनु स्थावपना, रोजगारीका ऄवसरको सृजना तथा जीवनयापनका लाजग अय अजवन कायविम
सञ्चालन गने, गराईने,
(म) जवपदक
् ो जोजखममा रहेका मजहला, बालबाजलका, जे् नागररक, दजलत, सीमान्तकृ त वगव तथा
समदु ाय, ऄशि तथा ऄपाङ्गता भएका व्यजिहरूको लाजग जवशेष योजना तथा कायविम बनाइ
कायावन्वयन गने, गराईने,
(य) जवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा साववजजनक सस्ं था तथा व्यावसाजयक प्रजत्ानले प्रचजलत ऐन बमोजजम
कायव गरे नगरे को ऄनुगमन गने,
(र) जवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी राजष्िय कायवकारी सजमजत, प्रदेश जवपद् व्यवस्थापन सजमजत तथा जजल्ला
जवपद् व्यवस्थापन सजमजतको जनणवय ऄनसु ार जवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ऄन्य कायव गने, गराईने,
(ल) जवपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, जवभाग तथा ऄन्य
जनकायसाँग सहकायव गने,
(व) जवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा नगरसभाले तोके का ऄन्य कायव गने,
गराईने,
(श) जवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा संघीय तथा प्रादेजशक काननू को प्रजतकूल नहुने गरी नगर कायवपाजलकाले
तोके बमोजजमका ऄन्य कायव गने, गराईने,
)ष) जवजभन्न संघसस्ं था, व्यजिबाट प्राप्त हुने राहत तथा पनु जनवमावण र पनु लावभका जबषयवस्तुलाइ स्थानीय
जवपद् व्यवस्थापन सजमजतले तोके को स्थान र मापदण्ड ऄनुसार गने, गराईने ।
पररच्छे द – ३

िडा स्तरीय लिपद् व्यिस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतनव्य र ऄलधकार
६.
िडा स्तरीय लिपद् व्यिस्थापन सलमलत :
(१) नगरपाजलकाको प्रत्येक वडामा एक वडा स्तरीय जवपद् व्यवस्थापन सजमजत रहनेछ ।
(२) वडा स्तरीय जवपद् व्यवस्थापन सजमजतको गठन देहाय बमोजजम हुनेछ:(क) वडा ऄध्यक्ष
(ख) वडा सदस्यहरू
(ग) वडा जभत्र रहेका जवषयगत शाखा/इकाइ कायावलय प्रमख
ु हरू
(घ) वडा जभत्र रहेका सरु क्षा जनकायका प्रमख
ु हरू
7
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)३)
(४)

(५)
(६)

)७ )
(८)
(९)
(१०)
(११)
७.

(ङ) राजष्िय मान्यता प्राप्त राजजनतक दलका वडाजस्थत प्रमख
-सदस्य
ु वा प्रजतजनजध
(च) स्थानीय रे डिस,
-सदस्य
(छ) गैरसरकारी तथा सामदु ायमा अधाररत सघं सस्ं था तथा यवु ा क्लवबाट
संयोजकले तोके बमोजजम न्यनू तम २ मजहला सजहत ४ जना
-सदस्य
(ज) वडा सजचव
- सदस्य सजचव
ईपदफा (२) बमोजजमको सजमजतको बैठक सो सजमजतको सयं ोजकले तोके को जमजत, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
सजमजतको सदस्य सजचवले- सजमजतको बैठक बस्ने जमजतसमय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने ,
जवषयसचू ी सजहतको सचू ना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस घण्टा ऄगावै सबै सदस्यले पाईने गरी पठाईनु पनेछ
।
सजमजतका पचास प्रजतशतभन्दा बढी सदस्य ईपजस्थत भएमा बैठकको लाजग गणपरू क सङ्ख्या पुगेको माजननेछ
।
ईपदफा मा जनु सक
ु ै कुरा लेजखएको भएता )५) र )४) पजन सो सजमजतको बैठक तत्काल बोलाईन अवश्यक
भएमा सयं ोजकले जनु सक
ु ै बेलापजन सजमजतको बैठक बोलाईन सक्नेछ र त्यस्तो ऄवस्थामा सयं ोजक र घटीमा
१ जना सदस्य सजहत सदस्य सजचव ईपजस्थत भएमा सजमजतको बैठक बस्न सक्नेछ ।
सजमजतको बैठकको ऄध्यक्षता सो सजमजतको संयोजकले गनेछ ।
सजमजतको जनणवय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा सयं ोजकले जनणावयक मत जदनेछ।
सजमजतले अवश्यकता ऄनुसार सम्बजन्धत जनकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रजतजनजध र जवज्ञलाइ बैठकमा अमन्त्रण
गनव सक्नेछ ।
सजमजतको बैठक सम्बन्धी ऄन्य कायवजवजध सो सजमजत अफै ले जनधावरण गरे बमोजजम हुनेछ।
सजमजतको जनणवय सदस्य सजचवले प्रमाजणत गरी राख्नेछ ।
िडा स्तरीय लिपद् व्यिस्थापन सलमलतको काम, कतनव्य र ऄलधकारः
सजमजतको काम, कतवव्य र ऄजधकार देहाय बमोजजम हुनेछ-:
(क) वडा जभत्र जवपद् प्रजतकायव तथा जवपद् पनु लावभ सम्बन्धी कायविम सञ्चालनका लाजग नगर जवपद्
व्यवस्थापन सजमजतमा जसफाररस गने तथा सो सजमजतबाट स्वीकृ त नीजत तथा योजना ऄनुरूपका
जवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायविम कायावन्वयन, ऄनुगमन र पनु रावलोकन गने,
(ख) वडामा जवकास जनमावणका जियाकलापहरू कायावन्वयनमा जवपद् जोजखम व्यावस्थापनलाइ
मलू प्रवाहीकरण गने, सरु जक्षत जवद्यालय तथा ऄस्पतालका लाजग जवपद् जोजखम न्यनू ीकरणका
कायविमहरू सञ्चालन गने,
(ग) जवपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा वडाको सस्ं थागत क्षमता जवकास गने,
(घ) जवपद् व्यवस्थापन योजना, अपत्कालीन कायवयोजना, पनु ःस्थापना तथा पनु जनवमावण योजना तजवमु ा
तथा कायावन्वयन गने, गराईने,
(ङ) समदु ायमा जवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गने समहू हरूको गठन तथा त्यस्ता समहू हरूलाइ
पररचालन गने गराईने,
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(छ)
(ज)
(झ)
(ञ)
(ट)

(ठ)

वडा सदस्यहरू, कमवचारी, स्वयंसेवक, सामाजजक पररचालक तथा समदु ायमा अधाररत जवपद्
व्यवस्थापन सजमजत सदस्य, नागररक समाजका प्रजतजनजधलाइ जवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी
प्रजशक्षणको व्यवस्था जमलाईने,
स्थानीय समदु ायलाइ जवपदप्र् जत जागरुक बनाईने, जवपदस् गाँ सम्बजन्धत योजना तथा कायविम तजवमु ा
गनव तथा जवपदक
् ो घटना हुनासाथ प्रजतकायवका लाजग तयारी ऄवस्थामा राख्ने,
जवपदक
् ा घटना हुनासाथ खोज, ईद्धार र राहत लगायतका प्राथजमक कायवहरू तत्काल गनव को लाजग
समन्वय गने,
अपत्कालीन नमनू ा ऄभ्यास गने, गराईने,
जवपदबाट
् प्रभाजवत घरपररवारको पजहचान, स्तर जनधावरण तथा पररचयपत्र जवतरणमा गाईाँनगर जवपद् /
व्यवस्थापन सजमजतलाइ सहयोग गने,
जवपदक
् ो समयमा जोजखममा रहेका समहू जवशेषगरी मजहला, बालबाजलका, जकशोरी, ऄपाङ्गता
भएका व्यजिईपर हुन सक्ने घटना (लैङ्जगक जहसं ा, बेचजवखन तथा ऄन्य कुनै पजन जकजसमका
शोषणरोकथामको लाजग जवशेष सतकव ता ऄपनाइ सचेतनामल
ू क ) कायविम सञ्चालन गने,
नगर जवपद् व्यवस्थापन सजमजतको जनणवय ऄनुसार जवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ऄन्य कायव गने, गराईने
।
पररच्छे द – ४

सरु िा लनकाय तथा ऄन्य लनकायको पररचािन
८ . सरु िा लनकायको पररचािन तथा सहयोग र समन्िय:
(१) नगरकायवपाजलकाले जवपद् व्यवस्थापनको काममा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले पररचालन गरे का सघं ीय
तथा प्रादेजशक सरु क्षा जनकायहरूलाइ सहयोग र समन्वय गनेछ ।
)२) सरु क्षा जनकायले जवपदक
् ो समयमा खोज तथा ईद्धार कायवका लाजग नगरकायवपाजलकासाँग अवश्यक सामग्री
माग गरे को ऄवस्थामा नगरपाजलकामा ईपलब्ध भएसम्म त्यस्तो सामाग्री तत्काल ईपलब्ध गराइनेछ ।
(३) जवपद् प्रजतकायवका लाजग नगरपाजलकाले अाँफूसाँग रहेको नगर प्रहरीलाइ पररचालन गनेछ ।
९ . िारुणयन्र तथा ऄन्य सेिा प्रदायक लनकायको काम, कतनव्य र ऄलधकार :
(१) वारूणयन्त्रईद्धार तथा राहत ईपलब्ध ,कालीन खोजएम्बल
ु ेन्स तथा त्यस्तै ऄन्य सेवा प्रदायकले अपत् ,
गराईन सजमजतले जदएको जनदेशनको पालना गनवु पनेछ ।
(२) अपत्कालीन कायव सम्पादन गदाव सजमजतको अदेश बमोजजम कुनै पजन स्थानमा प्रवेश गने तथा जनु सक
ु ै व्यजि
वा संस्थाको साधन र स्रोत ईपयोग गने ऄजधकार वारुणयन्त्र सेवा प्रदायकलाइ हुनेछ ।
१०. सािनजलनक संस्था तथा व्यािसालयक प्रलतष्ठानको दालयत्ि:

9

v08 ! eb|k'/, c;f/ !) ut], @)&% ;fn, ;+Vof $
)१) जवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा नगरपाजलका जभत्रका सबै साववजजनक संस्था तथा व्यावसाजयक प्रजत्ानको
दाजयत्व देहाय बमोजजम हुनेछ:(क) अफ्नो भवन, ईद्योग, कायावलय वा व्यावसाजयक के न्द्रमा जवपदक
् ा घटना हुन नजदन जवपद् सरु क्षा
औजार, ईपकरण, सामग्री, अपत्कालीन जनकास लगायत तोजकए बमोजजमका ऄन्य व्यवस्था गने ,
(ख) त्याङ्क सङ्कलन, क्षजतको मल्ू याङ्कन, राहत, पनु स्थावपना तथा पनु जनवमावण समेतका सम्पणू व
कायवमा अवश्यक सहयोग गने,
(ग) अफ्ना कमवचारी तथा कामदारलाइ जवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा अधारभतू ऄजभमख
ु ीकरण गने
गराईने,
(घ) जवपद् व्यवस्थापन कायवमा ईपयोग हुने स्रोत साधनलाइ तयारी हालतमा राख्ने,
(ङ) अफ्ना भवन लगायत ऄन्य सरं चना अपत्कालीन प्रयोजनका लाजग अवश्यक परे मा अदेशानसु ार
ईपलब्ध गराईने,
(च) सम्बजन्धत ऄजधकारीको सपु ररवेक्षणमा ईद्धार तथा राहत जवतरण कायवमा सहयोग प्ु याईने,
(छ) जवपद् जोजखम न्यनू ीकरण सयं न्त्रको व्यवस्था गरी तयारी ऄवस्थामा राख्ने,
(ज) फोहोरमैला तथा प्रदषु णको यथोजचत व्यवस्थापन गरी यसबाट वातावरण र जनजीवनमा पनव सक्ने
नकारात्मक प्रभावलाइ न्यनू ीकरण गने ईपायहरू ऄपनाईने,
)झ) जवपदक
् ो घटना घटेमा तत्काल नजजकको सरु क्षा जनकाय र स्थानीय अपत्कालीन कायवसञ्चालन
के न्द्रलाइ खबर गने ।
(२) नगरपाजलका जभत्रका साववजजनक सस्ं था तथा व्यावसाजयक प्रजत्ानले नगरपाजलकाको जवपद् व्यवस्थापन
सम्बन्धी योजनाको ऄधीनमा रही जवपद् व्यवस्थापन योजनाको तजमवु ा गरी ऄजनवायव रूपमा लागू गनवु पनेछ ।
११. लिपद् व्यिस्थापनमा सहयोग गननु पने :
नगरपाजलका जभत्रका सरकारी कायावलय, गैरसरकारी सस्ं था, स्थानीय सङ्घ संस्था, समदु ाय, स्वयंसेवक,
नागररक समाज, जनजी क्षेत्र तथा व्यजिले जवपद् व्यवस्थापन कायवमा नगरपाजलकालाइ देहाय बमोजजम सहयोग
गनवु पनेछ:(क) त्याङ्क सङ्कलन, क्षजतको मल्ू याङ्कन, राहत, पनु स्थावपना तथा पनु ःजनवमावण लगायतका जवपद्
व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवमा सहयोग गने,
(ख) जवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतना ऄजभवृजद्ध गने,
(ग) क्षमता जवकास, अपत्कालीन नमनू ा ऄभ्यास तथा जवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रजशक्षण कायविममा
सहयोग गने तथा भाग जलने,
(घ) खोज, ईद्धार तथा राहत जवतरण सम्बन्धी कायवमा सहयोग गने।
पररच्छे द – ५

लिपद् व्यिस्थापन कोष सभबन्धी व्यिस्था
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१२. लिपद् व्यिस्थापन कोष :
)१) जवपद् व्यवस्थापनका लाजग नगरपाजलकामा छुट्टै एक अकजस्मक कोष रहनेछ ।
(२) कोषमा देहाय बमोजजमका रकमहरू रहने छन:् (क) नगरपाजलकाको वाजषवक बजेटबाट जवपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गने गरी स्वीकृ त रकम,
(ख) प्रदेश सरकारबाट जवपद् व्यवस्थापनका लाजग प्राप्त रकम,
(ग) नेपाल सरकारबाट जवपद् व्यवस्थापनका लाजग प्राप्त रकम,
(घ) स्वदेशी कुनै सङ्घ संस्था वा व्यजिबाट दान, दातव्य वा ईपहार स्वरुप प्राप्त रकम,
(ङ) ऄन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३) जवपद् व्यवस्थापनका लाजग नगरपाजलकाले कानून बमोजजम जवशेष शल्ु क वा दस्तरु संकलन गनव सक्ने छ ।
)४) कोषको सञ्चालन तोजकए बमोजजम हुनेछ ।
(५) कोषको रकम जवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कामका लाजग प्रयोग गररनेछ ।
(६) ईपदफा )५) मा जनु सक
ु ै कुरा लेजखएको भए तापजन कोषको रकम जनयजमत प्रशासजनक कायवको लाजग खचव
गररने छै न ।
(७) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।
(८) सजमजतले कोषको वाजषवक अय व्ययको प्रजतवदेन तयार गरी कायवपाजलका माफव त नगरसभा समक्ष पेश गनेछ ।
पररच्छे द – ६

कसरू तथा सजाय
१३ .

कसूर र सजाय :
कसैले जवपदक
् ो घटना घट्न सक्ने गरी लापरवाही गरे मा वा त्यस्तो घटना घटाईन प्रत्यक्ष संलगन
भएमा वा घट्ना घटेको ऄवस्थामा नाजायज फाइदा जलने गरी वा अफुलाइ मात्र फाइदा पगु ने जकजसमको कुनै
काम गरे मा वा यस सम्बन्धमा सघं ीय काननू बमोजजम कसरु जन्य माजनने कुनै काम गरे मा तत् सम्बन्धी कारवाही
प्रचजलत सघं ीय कानून बमोजजम हुनेछ ।
पररच्छे द – ७

लिलिध
१४ .

लिपद् सङ्कटग्रस्त िेर घोषणाको पािना र समन्िय :
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)१) नेपाल सरकारले नगरपाजलका जभत्रको कुनै ठाईाँमा गम्भीर प्रकृ जतको जवपद् ईत्पन्न भएबाट जवपद् सङ्कटग्रस्त
क्षेत्र घोषणा गरी प्रचजलत कानून बमोजजम कुनै काम गनव गराईन अदेश जदएमा सोको पालना गनवु गराईनु
नगरपाजलकाको कतवव्य हुनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोजजम घोषणा गररएको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले प्रचजलत कानून बमोजजम कुनै काम गनव गराईन
नगरपाजलका जभत्रको कुनै व्यजि, संस्था वा ऄजधकारीलाइ अदेश जदएमा सोको पालना गनव गराईनमा
नगरपाजलकाले अवश्यक समन्वय गनेछ ।
(३) ईपदफा (१) बमोजजम घोषणा गररएको क्षेत्र सम्बन्धी सचू नाको प्रसारणमा नगरपाजलकाले सहयोग र समन्वय
गनेछ ।
१५. नेपाि सरकारको स्िीकृतीमा मार प्रिेश गननुपने :
(१) जवपदबाट
् ऄसर परे को कुनै क्षेत्रमा जवदेशी नागररक वा सस्ं थाले प्रवेश गनवु परे मा नेपाल सरकारको स्वीकृ जत
जलएको छ छै न भजन नगर कायवपाजलकाले सोधखोज गनव सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोजजम सोधखोज गदाव त्यस्तो नागररक वा संस्थाले नेपाल सरकारको स्वीकृ जत जलएको
नादेजखएकोमा जनजको प्रवेशलाइ रोक लगाइ तत् सम्बन्धी सचू ना नेपाल सरकारलाइ ईपलब्ध गराइनेछ ।
१६. मानिीय तथा ऄन्य सहायता र समन्िय :
)१) नगरपाजलका जभत्र ईत्पन्न जवपदक
् ो ऄवस्थालाइ तत्काल सामना गनव अन्तररक स्रोत र साधनबाट नभ्याईने
भएमा मानवीय तथा ऄन्य सहायता र समन्वयका लाजग जजल्ला समन्वय सजमजत, प्रदेश सरकार तथा नेपाल
सरकारलाइ ऄनरु ोध गररनेछ ।
(२) जवपदबाट
् ईत्पन्न जस्थजत जनयन्त्रण गने िममा नेपाल सरकारले ऄन्तरावजष्िय मानवीय तथा ऄन्य सहयोग जलइ
पररचालन गरे को ऄवस्थामा नेपाल सरकारको जनदेशनमा रजह तत् सम्बन्धी कायवमा सहयोग र समन्वय गररनेछ
।
)३) जछमेकी स्थानीय तहमा कुनै जवपद् ईत्पन्न भइ सो व्यवस्थापनका लाजग जछमेकी स्थानीय तहले सोझै, जजल्ला
समन्वय सजमजत वा प्रदेश सरकार माफव त ऄनरु ोध गरे मा ईपलब्ध भएसम्मको सहयोग पयु ावईनु
गाईाँ/नगरकायवपाजलको दाजयत्व हुनेछ ।
१७ . तत्काि िररद तथा लनमानण र प्रयोग गनन सलकने :
(१) जवशेष पररजस्थजत परी जवपदबाट
् प्रभाजवत क्षेत्रमा खोज, ईद्धार तथा राहत ईपलब्ध गराईन तथा भआरहेको
जवपदबाट
् थप क्षजत हुन नजदनका लाजग तत्कालै राहत सामग्री खररद वा जनमावण कायव गनव अवश्यक भएमा
साववजजनक खररद सम्बन्धी प्रचजलत काननू मा रहेको जवशेष पररजस्थजतमा खररद गने सम्बन्धी व्यवस्था
बमोजजम नगर कायवपाजलकाले खररद वा जनमावण कायव गनव सजकनेछ ।
(२) जवपदबाट
् प्रभाजवत क्षेत्रमा खोज, ईद्धार तथा राहत ईपलब्ध गराईन तथा भआरहेको जवपदबाट
् थप क्षजत हुन
नजदनका लाजग नगरपाजलका क्षेत्र जभत्रको कुनै गैरसरकारी कायावलय वा ऄन्य संघ सस्ं था र व्यजिको चल,
ऄचल सम्पजि तथा सवारी साधन ईपयोग गनव अवश्यक भएमा सोको ऄजभलेख राखी तोजकएको
ऄवजधभरको लाजग ऄस्थायी तवरले प्राप्त गनव सजकनेछ ।
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(३) जवपदबाट
् प्रभाजवत क्षेत्रमा तत्काल राहत ईपलब्ध गराईन नगरपाजलका क्षेत्र जभत्रको कुनै गैरसरकारी कायावलय
वा ऄन्य संघ संस्था र व्यजिको खाद्यान्न, लिाकपडा, औषधी वा ऄन्य वस्तु अवश्यक भएमा सोको
ऄजभलेख राखी जनयन्त्रणमा जलन र सम्बजन्धत प्रभाजवत पक्षलाइ जवतरण गनव सजकनेछ ।
(४) नगरपाजलकाले ईपदफा (२) बमोजजम कुनै सम्पजि ऄस्थायी रूपमा प्राप्त गरे मा वा ईपदफा (३) बमोजजम कुनै
वस्तु जनयन्त्रण र जवतरण गरे मा त्यस्तो सम्पजि प्रयोग वा वस्तु ईपयोग बापत प्रचजलत दर ऄनुसारको रकम
सम्बजन्धत कायावलय, सस्ं था वा व्यजिलाइ जदनेछ ।

१८ . राहतको न्यूनतम मापदण्ड सभबन्धी व्यिस्था :
)१) जवपद् प्रभाजवत व्यजिलाइ नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले ईपलव्ध गराईने राहतको ऄजतररि
नगरपाजलकाले अन्तररक स्रोतबाट थप राहत ईपलब्ध गराईन सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोजजम नगरपाजलकाले जवपद् प्रभाजवत व्यजिलाइ राहत ईपलब्ध गराईाँदा मापदण्ड बनाइ सोको
अधारमा राहात ईपलब्ध गराईनेछ ।
(३) ईपदफा )२) बमोजजमको राहतको मापदण्डमा ऄन्य जवषयको ऄजतररि देहायका जवषय समावेश भएको हुनु
पनेछ:(क) जवपदबाट
् प्रभाजवत व्यजिलाइ ऄस्थायी अरयसयस्थलमा राख्दा ईपलब्ध गराईनु पने अवास,
खाद्यान्न, खानेपानी, स्वास््य तथा सरसफाआ सम्बन्धी,
(ख) जवपदबाट
् मृत्यु हुनेको पररवार तथा सम्पजिको क्षजत हुने व्यजिलाइ ईपलब्ध गराईनु पने न्यूनतम
राहत सम्बन्धी,
(ग)

(घ)

मजहला, बालबाजलका, जे् नागररक, ऄशि तथा ऄपाङ्गता भएका व्यजिको अवश्यकता
सवं ोधनका लाजग जवशेष राहत प्याके जहरु )जस्तै जडजगनटी जकट र जचल्रेन जकट) मजहलाहरूको लाजग
सरु जक्षत मजहलामैत्री स्थल,
व्यजिगत गोपजनयता तथा सरु क्षा सम्बन्धी,

(ङ) न्यनू तम राहत बाहेक स्वरोजगार तथा रोजगारी व्यवस्थापनका माध्यमबाट पीजडतको जीजवकोपाजवन
सम्बन्धी,
(च) गैरसरकारी वा व्यजिगत रूपमा जदआने राहतको जवतरण सम्बन्धी,
(छ) एकद्वार प्रणाली ऄनुरुप राहत जवतरण गने सम्बन्धी,
(ज) राहतसाँग सम्बजन्धत ऄन्य ईपयि
ु जवषय ।
१९ . लिपद्मा परी हरााका िा नट भ भाका कागजात सभबन्धमा :
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जवपदमा
् परी हराइ फे ला पनव नसके का तथा अजं शक वा पणू व रूपमा क्षजत भएका नगरपाजलकाका
महत्वपणू व कागजातहरुको प्रमाणीकरण तथा प्रजतजलजप ईपलब्ध गराईने सम्बन्धी व्यवस्था प्रचजलत कानूनले
तोके बमोजजम हुनेछ।
२०. लनदेशन लदन सक्ने :
सजमजतले यस ऐनको ऄधीनमा रही जवपद् व्यवस्थापनका लाजग कुनै व्यजि वा जनकायलाइ अवश्यक
जनदेशन जदन सक्नेछ र त्यस्तो जनदेशनको पालना गनवु सम्बजन्धत व्यजि वा जनकायको कतवव्य हुनेछ ।
२१. उपसलमलत गठन गनन सक्ने :
(१) सजमजतले अवश्यकता ऄनुसार ईपसजमजत गठन गनव सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोजजम गठन हुने ईपसजमजतको काम, कतवव्य, ऄजधकार र कायाववजध ईपसजमजत गठन गदावका
बखत तोजकए बमोजजम हुनेछ ।
२२. ऄलभिेि राख्नु पनेः
(१) जवपदक
् ो समयमा राहत ईपलब्ध गराईने व्यजि, जनकाय वा संस्थाको नाम, र ईपलव्ध गराइको राहत तथा
सोको पररमाण सजहतको जववरणको ऄजभलेख राख्ने व्यवस्था सजमजतले जमलाईनपु ने छ ।
(२) ईपदफा (१) बमोजजमको जववरण राख्दा जवपदम् ा परे का मजहला, बालबाजलका तथा जे् नागररक, जवपदक
् ा
कारणले स्थानान्तरण भएका घरपररवार लगायतको संख्या एजकन हुने जववरण र ईनीहरूलाइ ईपलब्ध
गराआएको राहात स्पिरूपमा राख्नपु ने छ ।
२३. परु स्कार लदन सक्ने :
स्थानीय जवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा जवशेष योगदान प्ु याईने ईत्कृ ि व्यजि वा सस्ं थालाइ
प्रोत्साहन स्वरूप सजमजतको जसफाररसमा नगर कायवपाजलकाले सम्मान तथा परु स्कार जदन सक्नेछ ।
२४. िालषनक प्रलतिेदन :
(१) सजमजतले प्रत्येक अजथवक वषवमा गरे को कामको जववरण सजहतको वाजषवक प्रजतवेदन तयार गरी कायवपाजलका
माफव त नगर सभा, जजल्ला जवपद् व्यवस्थापन सजमजत तथा प्रदेश जवपद् व्यवस्थापन सजमजत समक्ष पेश गनवपु नेछ
।
(२) ईपदफा )१) बमोजजमको वाजषवक प्रजतवेदन साववजजनक रूपमा प्रकाशन गनवु पनेछ ।
२५ .प्रशासलनक िचन व्यिस्थापन:
सजमजतको बैठक तथा प्रजतवेदन तयारी लगायतका कायवसाँग सम्बजन्धत न्यनु तम प्रशासजनक खचव
नगरकायवपाजलकाले व्यवस्था गनेछ |
२६. ऄलधकार प्रत्यायोजन :
यो ऐन तथा यस ऐन ऄन्तगवत बनेको जनयम बमोजजम सजमजतलाइ प्राप्त ऄजधकारमध्ये अवश्यकता
ऄनुसार के ही ऄजधकार सजमजतको संयोजक तथा तोजकएको पदाजधकारीलाइ प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ ।
२७. लनयम बनाउने ऄलधकार :
नगर कायवपाजलकाले यो ऐन कायावन्वयनका लाजग अवश्यक जनयम तथा कायवजवजध बनाईन सक्नेछ ।
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अज्ञाले
तल
ु सी बहादरु रयसे्
(प्रमख
ु प्रशासकीय ऄजधकृ त)
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