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नगर विपद् जोविम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन - २०७५ 

 

प्रमाणीकरण लमल िः२०७५ /०३/१२ 

       प्रमाणीकरण गने :  

 

 

प्रस्तािना : वालिङ नगरपालिका क्षेत्र लित्र प्राकृल क  था गरै प्राकृल क लवपदब्ाट सवयसाधारणको जीउज्र्ान र 

सावयजलनक, लनजी  था व्र्लिग  सम्पलि, प्राकृल क एवम ्सााँस्कृल क सम्पदा र िौल क संरचनाको संरक्षण गनयका 

िालग लवपद ्जोलिम न्र्लूनकरण  था व्र्वस्थापनका सबै लिर्ाकिापको समन्वर्ात्मक र प्रिावकारी रूपमा 

कार्ायन्वर्नका िालग काननू बनाउन वाञ्छनीर् िएकोि,े 

नेपािको संलवधानको धारा २२१ को उपधारा (१) को अलधकार प्रर्ोग गरी नगरसिाि ेर्ो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद – १ 

प्रारवभिक 

 

१. संविप्त नाम र प्रारभि: (१) र्स ऐनको नाम “ नगर विपद् जोविम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, 

२०७५” रहकेो छ । 

(२) र्ो ऐन  ुरून्  प्रारम्ि हुनेछ । 

२.  पररिाषा: लवषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्स ऐनमा,-  

(क) “प्रमुि” िन्नािे वालिङ नगरपालिकाको प्रमिु सम्झन ुपछय । 

(ि) “उपप्रमुि” िन्नािे वालिङ नगरपालिकाको उपप्रमिु सम्झनपुछय । 

(ग) “प्रमुि प्रशासकीय अविकृत” िन्नािे वालिङ नगरपालिकाको प्रमिु प्रशासकीर् 

अलधकृ  सम्झन ुपछय। 
(घ)  “कोष” िन्नािे दफा १२ बमोलजमको लवपद ्व्र्वस्थापन कोष सम्झन ुपछय । 

(ङ) “गैरप्राकृवतक विपद्” िन्नाि ेमहामारी, अलनकाि, डढेिो, कीट वा सकू्ष्म जीवाण ुआ ङ्क, 

पश ु था चराचरुुङ्गीमा हुने फ्ि,ू प्र्ान्डालमक फ्ि,ू सपयदशं, जनावर आ ङ्क, िानी, हवाई, 

सडक, जि वा औद्योलगक दघुयटना, आगिागी, लवषाि गर्ााँस, रसार्न वा लवलकरण चहुावट, 

गर्ााँस लवष्फोटन, लवषाि िाद्य सेवन, वा ावरणीर् प्रदषूण, वन लवनाश वा िौल क संरचनाको 

क्षल   था प्रकोप उद्धार कार्यमा हुने दघुयटना वा र्स् ै अन्र् गरैप्राकृल क कारणि ेउत्पन्न लवपद ्

सम्झन ुपछय । 
(च) “वजल्ला विपद् व्यिस्थापन सवमवत” िन्नािे संघीर् ऐनको दफा १६ बमोलजम स्र्ाङ्जा 

लजल्िामा गठन िएको लजल्िा लवपद ्व्र्वस्थापन सलमल  सम्झन ुपछय । 
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(छ) “तोवकएको" वा "तोवकए बमोवजम” िन्नािे र्स ऐन अन् गय  बनेको लनर्ममा  ोलकएको 

वा  ोलकए बमोलजम सम्झन ुपछय । 
(ज) “प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सवमवत” िन्नािे संघीर् ऐनको दफा १४ बमोलजम प्रदशे नं. ४ 

मा गठन िएको प्रदशे लवपद ्व्र्वस्थापन सलमल  सम्झन ुपछय । 
(झ)  “प्राकृवतक विपद्” िन्नािे लहमपा , अलसना, लहमपलहरो, लहम ाि लवस्फोटन, अल वलृि, 

अनावलृि, बाढी, पलहरो  था ि-ूस्ििन, डुबान, िडेरी, आाँधी, हुरी ब ास, शी िहर,  ा ो 

हावाको िहर, चट्र्ाङ्ग, िकूम्प, ज्वािामिुी लबस्फोट, डढेिो वा र्स् ै अन्र् प्राकृल क 

कारणिे उत्पन्न जनुसकैु लवपद ्सम्झन ुपछय। 
(ञ) “रावरिय काययकारी सवमवत” िन्नािे संघीर् ऐनको दफा ६ बमोलजमको कार्यकारी सलमल  

सम्झन ुपछय । 
(ट) “रावरिय पररषद” िन्नािे संघीर् ऐनको दफा ३ बमोलजमको लवपद ्जोलिम न्र्नूीकरण  था 

व्र्वस्थापन रालष्िर् पररषद ्सम्झन ुपछय । 
(ठ) “रावरिय प्राविकरण” िन्नाि ेसंघीर् ऐनको दफा १० बमोलजम गठन िएको रालष्िर् लवपद ्

जोलिम न्र्नूीकरण  था व्र्वस्थापन प्रालधकरण सम्झन ुपछय । 
(ड) “विपद्” िन्नािे कुनै स्थानमा आप क्ािीन अवस्था लसजयना िई जन वा धनको क्षल को 

साथै जीवनर्ापन र वा ावरणमा प्रल कूि असर पाने प्राकृल क वा गरैप्राकृल क लवपद ्सम्झन ु

पछय । 
(ढ) “विपद् िोज तथा उद्धार समूह” िन्नािे लवपदक्ो अवस्थामा िोजी  था उद्धार गनय 

लिर्ाशीि वा लवपद ्व्र्वस्थापनको िालग पररचािन गनय  र्ार गररएको लवलशिीकृ  िोज 

 था उद्धार समहू सम्झन ुपछय र सो शब्दिे  ालिम प्राप्त मानवीर् सहार् ाकमीिाई समे  

जनाउाँछ । 
(ण) “विपद् जोविम न्यूनीकरण” िन्नािे लवपदप्वूय गररने जोलिमको लवशे्लषण  था 

मलू्र्ाङ्कन, लवपद ्रोकथाम वा लवपदब्ाट हुने क्षल को न्र्नूीकरण  था लवकासका कार्यमा 

लवपद ्जोलिमिाई कम गन ेसम्बन्धी कार्य सम्झन ुपछय । 
( ) “विपद् पुनलायि” िन्नािे लवपदक्ो घटनापलछ गररने पनुलनयमायण एवम ् पनुस्थायपनासाँग 

सम्बलन्ध  कार्य सम्झन ुपछय । 
(थ) “विपद् प्रवतकायय” िन्नािे लवपदक्ो घटना घट्नासाथ  त्कािै गररने िोज, उद्धार एवम ्

राह साँग सम्बलन्ध  कार्य सम्झन ुपछय र सो शब्दिे लवपद ्प्रल कार्यको पवूय र्ारीिाई सम े 

जनाउाँछ । 
(द) “विपद् व्यिस्थापन” िन्नािे लवपद ् जोलिम न्र्नूीकरण, लवपद ् प्रल कार्य र लवपद ्

पनुिायिसाँग सम्बलन्ध  सम्पणूय लिर्ाकिाप सम्झन ुपछय । 
(ध) “व्यािसावयक प्रवतष्ठान” िन्नािे उद्योग, किकारिाना, लसनेमा घर, सलपङ्ग मि, 

बहुउद्दशे्र्ीर् व्र्ापाररक िवन जस् ा व्र्ावसालर्क प्रल ष्ठान सम्झन ुपछय । 
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(न) “सवमवत” िन्नािे दफा ३ बमोलजमको नगर लवपद ्व्र्वस्थापन सलमल  सम्झन ुपछय । 
(ऩ)  

(प) “संघीय ऐन” िन्नािे नेपाि सरकारको लवपद ्जोलिम न्र्नूीकरण  था व्र्वस्थापन ऐन, 

२०७४ सम्झन ुपछय । 
(फ) “संघीय मन्रालय” िन्नािे नेपाि सरकारको लवपद ्व्र्वस्थापन हनेे गरी  ोलकएको मन्त्रािर् 

सम्झन ुपछय। 
(ब) “साियजवनक संस्था” िन्नािे सरकारी लनकार्, सरकारको पणूय वा आलंशक स्वालमत्व िएको 

संस्था, प्रचलि  काननू बमोलजम स्थापना िएका सङ्गलठ  संस्था वा सबै प्रकारका स्वास््र् 

 था शलैक्षक संस्था सम्झन ुपछय । 
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पररच्छेद – २ 

नगर विपद् व्यिस्थापन सवमवतको गठन तथा काम, कतयव्य र अविकार 

 

३. नगर विपद् व्यिस्थापन सवमवत: (१) नगरपालिका लित्रको लवपद ् व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यिाई 

प्रिावकारी रूपमा सञ्चािन गनय एक नगर लवपद ्व्र्वस्थापन सलमल  रहनेछ । 

(२) सलमल को गठन दहेार् बमोलजम हुनेछ: - 

(क) नगर प्रमिु  -संर्ोजक   

(ि) नगर उपप्रमिु  -सदस्र् 

(ग) प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृ  -सदस्र् 

(घ) लवषर्ग  सलमल का संर्ोजकहरु  -सदस्र् 

(ङ) प्रल लनलध, ईिाका  प्रशासन कार्ायिर् -सदस्र् 

(च) सामालजक महाशािा/शािा प्रमिु -सदस्र् 

(छ) पवूायधार लवकास महाशािा/शािा प्रमिु -सदस्र् 

(ज) वालिङ नगरपालिकाको िौगोलिक क्षेत्र लित्र रहकेा 

सरुक्षा लनकार्का प्रमिु वा प्रल लनलध -सदस्र् 

(झ) नगर प्रहरी प्रमिु -सदस्र् 

(ञ) रालष्िर् मान्र् ा प्राप्त दिका नगरपालिकालस्थ   

प्रमिु वा प्रल लनलध -सदस्र्  

(ट) नेपाि रेडिस सोसाईटीका स्थानीर् प्रल लनलध (१ जना) -सदस्र् 

(ठ) लनजी क्षेत्रको उद्योग वालणज्र् सम्बन्धी मान्र् ाप्राप्त संस्थाको  

नगर  हको अध्र्क्ष वा लनजिे  ोकेको प्रल लनलध (१ जना) -सदस्र् 

(ड) गरैसरकारी सस्था महासंघकाका स्थानीर् प्रल लनलध (१ जना) -सदस्र् 

(ढ) नेपाि पत्रकार महासंघको स्थानीर् प्रल लनलध (१ जना) -सदस्र् 

(ण) लवपद ्व्र्वस्थापन हनेे गरर  ोलकएको महाशािा/शािा प्रमिु  -सदस्र् सलचव 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेलिएको िए ापलन िम संख्र्ा (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) र (ण) 

का सदस्र्हरू उपिब्ध निएको अवस्थामा पलन सलमल  गठन एवम ्काम कारवाही गनयमा असर पने छैन । 

(४) उपदफा (२) बमोलजमको सलमल ि े संघीर् ऐनको दफा १७ बमोलजमको स्थानीर् लवपद ्

व्र्वस्थापन सलमल को रूपमा सम े काम गनेछ । 

 

४. सवमवतको बैठक सभबन्िी व्यिस्था: (१) संर्ोजकिे  ोकेको लमल , समर् र स्थानमा सलमल को बैठक 

बस्नेछ । 



Page 6 of 16 
 

(२) सलमल को सदस्र्-सलचविे सलमल को बैठक बस्ने लमल , समर् र स्थान  ोकी बैठकमा छिफि 

हुने लवषर्सचूी सलह को सचूना बैठक बस्ने समर्िन्दा चौबीस घण्टा अगाव ैसबै सदस्र्ि ेपाउने गरी 

पठाउन ुपनेछ । 

(३) सलमल का पचास प्रल श िन्दा बढी सदस्र् उपलस्थ  िएमा बैठकको िालग गणपरूक सङ्ख्र्ा 

पगुकेो मालननेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा िेलिएको िए ापलन सलमल को बैठक  त्काि बोिाउन 

आवश्र्क िएमा अध्र्क्षि ेजनुसकैु बेिापलन सलमल को बैठक बोिाउन सक्नेछ र त्र्स् ो अवस्थामा 

अध्र्क्ष र घटीमा १ जना सदस्र् सलह  सदस्र् सलचव उपलस्थ  िएमा सलमल को बैठक बस्न सक्नेछ। 

(५) सलमल को बैठक संर्ोजकको अध्र्क्ष ामा बस्नेछ । 

(६) सलमल को लनणयर् बहुम द्वारा हुनेछ र म  बराबर िएमा संर्ोजकिे लनणायर्क म  लदनेछ। 

(७) सलमल िे आवश्र्क ा अनसुार सम्बलन्ध  लनकार् वा सङ्घ संस्थाका प्रल लनलध र लवज्ञिाई 

बैठकमा आमन्त्रण गनय सक्नेछ । 

(८) सलमल को बैठक सम्बन्धी अन्र् कार्यलवलध सलमल  आफैि ेलनधायरण गरे बमोलजम हुनेछ । 

(९) सलमल को लनणयर् सदस्र् सलचविे प्रमालण  गरी राख्नेछ । 

 

५ . सवमवतको काम, कतयव्य र अविकार: सलमल को काम, क यव्र् र अलधकार दहेार् बमोलजम हुनेछ:- 

(क) लवपद ्व्र्वस्थापन सम्बन्धी रालष्िर् पररषदब्ाट स्वीकृ  रालष्िर् नील   था र्ोजना एवम ्

रालष्िर् कार्यकारी सलमल  र प्रदशे लवपद ्व्र्वस्थापन सलमल बाट स्वीकृ  एकीकृ   था 

क्षेत्रग  नील  र्ोजना र कार्यिम अनरुुप हुने गरी नगर लवपद ्व्र्वस्थापन नील   था र्ोजना 

 जुयमा गरी कार्यपालिका समक्ष पेश गन,े 

(ि)  नगरसिाबाट स्वीकृ  नील   था र्ोजनाको अधीनमा रही लवपद ्जोलिम न्र्नूीकरण, लवपद ्

प्रल कार्य  था लवपद ्पनुिायि सम्बन्धी एकीकृ   था क्षेत्रग  नील , र्ोजना  था कार्यिम 

स्वीकृ  गरी िाग ूगन,े गराउने, 

(ग) नगरपालिकाबाट सञ्चािन हुने लवपद ्व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यिम  था बजटे प्रस् ाव 

 र्ार गन,े गराउन,े 

(घ) लवपद ्व्र्वस्थापनका सम्बन्धमा नगरपालिकाको संस्थाग  क्षम ा लवकास गन,े गराउन,े 

(ङ) नगरपालिकाका पदालधकारी, कमयचारी, स्वर्ंसेवक, सामालजक पररचािक  था 

समदुार्िाई लवपद ्व्र्वस्थापन सम्बन्धमा प्रलशक्षण लदने व्र्वस्था लमिाउन,े 

(च) लवपदक्ा घटना हुनासाथ िोज, उद्धार र राह  िगार् का प्राथलमक कार्यहरू  त्काि 

गनयको िालग संस्थाग  संर्न्त्र स्व : पररचालि  हुने गरी आवश्र्क कार्यलवलध  था 

मापदण्ड  जुयमा गरी िाग ूगन,े गराउन,े 

(छ) लवपद ् व्र्वस्थापनका सम्बन्धमा संघीर्  था प्रादलेशक काननूको अलधनमा रलह 

सावयजलनक, लनजी, गरैसरकारी िगार्  सबै लनकार्  था संस्थािे लनवायह गनुय पने िलूमका 
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लनधायरण गन े था त्र्स् ा संस्था वा लनकार्िाई आफ्नो नील , र्ोजना र कार्यिममा लवपद ्

व्र्वस्थापन सम्बन्धी लवषर् समावशे गनय िगाउने, 

(ज) लवपदक्ो समर्मा स्थानीर् आमसञ्चारका माध्र्महरुको िलूमका सम्बन्धी आवश्र्क 

मापदण्ड  र्ार गरी कार्ायन्वर्न गने, गराउन,े 

(झ) सरकारी, लनजी एवम ् गरैसरकारी संस्था, स्थानीर् स्वर्ंसेवक, सामालजक पररचािक 

िगार्  सम्बलन्ध  सबै पक्षको समन्वर् र संिगन ामा लवपद ्व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्य 

गने, गराउन,े 

(ञ) िौल क संरचना लनमायण गदाय िवनसंलह ा िगार्  अन्र् स्वीकृ  लनदलेशका वा मापदण्डको 

पािना गराउन,े 

(ट) स्थानीर् सावयजलनक पवूायधार सम्बन्धी संरचनाको लवपद ्जोलिम मलू्र्ाङ्कन गन,े गराउने, 

(ठ) नदी लकनार, बगर, पलहरो जान सक्ने लिरािो जलमन र डुबान हुने क्षेत्र वा लवपद ्जोलिमको 

सम्िावना िएका असरुलक्ष  क्षेत्रमा बसोबास गन ेव्र्लि  था समदुार्िाई सरुलक्ष  स्थानमा 

स्थानान् रण गराउन उपर्िु स्थानको िोजी कार्यमा सहर्ोग गने  था सरुलक्ष  स्थानमा 

बसोबास सम्बन्धी सचे ना जगाउने, 

(ड) लवपद्बाट स्थानीर् स् रमा लनजी  था सावयजलनक क्षेत्रबाट िइरहकेो सेवा प्रवाहमा अवरोध 

आइपरेमा सोको पनुिःसञ्चािनका िालग सेवा लनरन् र ाको र्ोजना  जुयमा  था 

कार्ायन्वर्न सम्बन्धी कार्य गन,े गराउन े। 

(ढ)  स्थानीर् समदुार्िाई लवपदप््रल  जागरुक बनाउन, लवपदस्ाँग सम्बलन्ध  र्ोजना  था 

कार्यिम  जुयमा गनय  था लवपदक्ो घटना हुनासाथ प्रल कार्यका िालग पररचालि  हुन वडा 

 था समदुार्स् रमा समावशेी लवपद ्पवूय र्ारी  था प्रल कार्य सलमल  गठन गन,े 

(ण) लवद्यािर्  हको शलैक्षक पाठ्र्िममा लवपद ् व्र्वस्थापन सम्बन्धी लवषर् समावेश गनय 

पहि गन,े 

( ) लवपद ्प्रल कार्यका िालग नमनूा अभ्र्ास गन,े गराउन,े 

(थ) लवपदक्ो समर्मा प्रर्ोग गनय सलकने गरी वारुणर्न्त्र िगार् का अन्र् उपकरणहरू  र्ारी 

हाि मा राख्न िगाउने, 

(द) स्थानीर् स् रमा आप क्ािीन कार्यसञ्चािन केन्रको स्थापना र सञ्चािन गन,े 

(ध) नगरपालिकामा लवपद ्व्र्वस्थापन सचूना प्रणािी  था पवूयच ेावनी प्रणािीको लवकास र 

सञ्चािन गन,े गराउन,े 

(न) लवपद ्प्रिालव  क्षेत्रमा  त्काि उद्धार  था राह को व्र्वस्था लमिाउने, 

(प) लवपदम्ा परी हराएका, लबग्रेका वा नि िएका कागजा को र्लकन  ्र्ाङ्क अद्यावलधक 

गरी राख्न िगाउने, 

(फ) लवपदब्ाट प्रिालव  घरपररवारको पलहचान, स् र लनधायरण  था पररचर्पत्र लव रण गन,े 

गराउन,े 
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(ब) लवपदक्ो समर्मा जोलिममा रहकेो समहू लवशेषगरी मलहिा, बािबालिका, लकशोरी, 

अपाङ्ग ा िएका व्र्लिउपर हुन सक्ने घटना (िैङ्लगक लहसंा, बेचलविन  था अन्र् कुनै 

पलन लकलसमका शोषण) रोकथामको िालग लवशेष स कय  ा अपनाई सचे नामिूक 

कार्यिम सञ्चािन गन,े 

(ि) लवपद ् प्रिालव हरूको प्रत्र्क्ष र सलिर् सहिालग ामा लवपद ् प्रिालव  क्षेत्रमा आलथयक 

लिर्ाकिापको पनुस्थायपना, रोजगारीका अवसरको सजृना  था जीवनर्ापनका िालग 

आर् आजयन कार्यिम सञ्चािन गन,े गराउन,े 

(म) लवपदक्ो जोलिममा रहकेा मलहिा, बािबालिका, जषे्ठ नागररक, दलि , सीमान् कृ  वगय 

 था समदुार्, अशि  था अपाङ्ग ा िएका व्र्लिहरूको िालग लवशेष र्ोजना  था 

कार्यिम बनाई कार्ायन्वर्न गने, गराउन,े 

(र्) लवपद ्व्र्वस्थापन सम्बन्धमा सावयजलनक संस्था  था व्र्ावसालर्क प्रल ष्ठानिे प्रचलि  ऐन 

बमोलजम कार्य गरे नगरेको अनुगमन गन,े 

(र)  लवपद ्व्र्वस्थापन सम्बन्धी रालष्िर् कार्यकारी सलमल , प्रदशे लवपद ्व्र्वस्थापन सलमल  

 था लजल्िा लवपद ् व्र्वस्थापन सलमल को लनणयर् अनसुार लवपद ् व्र्वस्थापन सम्बन्धी 

अन्र् कार्य गन,े गराउन,े 

(ि) लवपद ्व्र्वस्थापनका सम्बन्धमा नेपाि सरकार  था प्रदशे सरकारका मन्त्रािर्, लविाग 

 था अन्र् लनकार्साँग सहकार्य गने, 

(व) लवपद ्व्र्वस्थापन सम्बन्धमा नेपाि सरकार, प्रदशे सरकार र नगरसिािे  ोकेका अन्र् 

कार्य गन,े गराउन,े  

(श)  लवपद ् व्र्वस्थापन सम्बन्धमा संघीर्  था प्रादलेशक काननूको प्रल कूि नहुने गरी नगर 

कार्यपालिकािे  ोके बमोलजमका अन्र् कार्य गन,े गराउन,े 

(ष)  लवलिन्न संघसंस्था, व्र्लिबाट प्राप्त हुने राह   था पनुलनयमायण र पनुिायिका लबषर्वस् ुिाई 

स्थानीर् लवपद ्व्र्वस्थापन सलमल ि े ोकेको स्थान र मापदण्ड अनसुार गन,े गराउन े। 
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पररच्छेद – ३ 

िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन सवमवतको गठन तथा काम, कतयव्य र अविकार 

 

६. िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन सवमवत: (१) नगरपालिकाको प्रत्र्ेक वडामा एक वडा स् रीर् लवपद ्

व्र्वस्थापन सलमल  रहनेछ । 

(२) वडा स् रीर् लवपद ्व्र्वस्थापन सलमल को गठन दहेार् बमोलजम हुनेछ: - 

(क) वडा अध्र्क्ष  -संर्ोजक  

(ि) वडा सदस्र्हरू   -सदस्र् 

(ग) वडा लित्र रहकेा लवषर्ग  शािा/ईकाई कार्ायिर् प्रमिुहरू  -सदस्र् 

(घ) वडा लित्र रहकेा सरुक्षा लनकार्का प्रमिुहरू  -सदस्र् 

(ङ) रालष्िर् मान्र् ा प्राप्त दिका वडालस्थ  प्रमिु वा प्रल लनलध  -सदस्र्  

(च) स्थानीर् रेडिस,   -सदस्र् 

(छ) गरैसरकारी  था सामदुार्मा आधारर  संघसंस्था  था र्वुा क्िवबाट 

संर्ोजकिे  ोकेबमोलजम न्र्नू म २ मलहिा सलह  ४ जना  -सदस्र् 

(ज) वडा सलचव - सदस्र् सलचव 

(३) उपदफा (२) बमोलजमको सलमल को बैठक सो सलमल को संर्ोजकिे  ोकेको लमल , समर् र 

स्थानमा बस्नेछ । 

(४) सलमल को सदस्र्-सलचविे सलमल को बैठक बस्ने लमल , समर् र स्थान  ोकी बैठकमा छिफि 

हुने लवषर्सचूी सलह को सचूना बैठक बस्ने समर्िन्दा चौबीस घण्टा अगाव ैसबै सदस्र्ि ेपाउने गरी 

पठाउन ुपनेछ । 

(५) सलमल का पचास प्रल श िन्दा बढी सदस्र् उपलस्थ  िएमा बैठकको िालग गणपरूक सङ्ख्र्ा 

पगुकेो मालननेछ । 

(६) उपदफा (४) र (५) मा जनुसकैु कुरा िेलिएको िए ा पलन सो सलमल को बैठक  त्काि बोिाउन 

आवश्र्क िएमा संर्ोजकिे जनुसकैु बेिापलन सलमल को बैठक बोिाउन सक्नेछ र त्र्स् ो अवस्थामा 

संर्ोजक र घटीमा १ जना सदस्र् सलह  सदस्र् सलचव उपलस्थ  िएमा सलमल को बैठक बस्न सक्नेछ 

। 

(७) सलमल को बैठकको अध्र्क्ष ा सो सलमल को संर्ोजकिे गनेछ । 

(८) सलमल को लनणयर् बहुम द्वारा हुनेछ र म  बराबर िएमा संर्ोजकिे लनणायर्क म  लदनेछ। 

(९) सलमल िे आवश्र्क ा अनसुार सम्बलन्ध  लनकार् वा सङ्घ संस्थाका प्रल लनलध र लवज्ञिाई 

बैठकमा आमन्त्रण गनय सक्नेछ । 

(१०) सलमल को बैठक सम्बन्धी अन्र् कार्यलवलध सो सलमल  आफैि ेलनधायरण गरे बमोलजम हुनेछ । 

(११) सलमल को लनणयर् सदस्र् सलचविे प्रमालण  गरी राख्नेछ । 
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७ . िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन सवमवतको काम, कतयव्य र अविकारः सलमल को काम, क यव्र् र 

अलधकार दहेार् बमोलजम हुनेछ: - 

क. वडा लित्र लवपद ्प्रल कार्य  था लवपद ्पनुिायि सम्बन्धी कार्यिम सञ्चािनका िालग नगर 

लवपद ्व्र्वस्थापन सलमल मा लसफाररस गन े था सो सलमल बाट स्वीकृ  नील   था र्ोजना 

अनरुूपका लवपद ्व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यिम कार्ायन्वर्न, अनगुमन र पनुराविोकन गन,े 

ि. वडामा लवकास लनमायणका लिर्ाकिापहरू कार्ायन्वर्नमा लवपद ्जोलिम व्र्वस्थापनिाई 

मिूप्रवाहीकरण गन,े सरुलक्ष  लवद्यािर्  था अस्प ािका िालग लवपद ् जोलिम 

न्र्नूीकरणका कार्यिमहरू सञ्चािन गन,े 

ग. लवपद ्व्र्वस्थापनका सम्बन्धमा वडाको संस्थाग  क्षम ा लवकास गन,े 

घ. लवपद ्व्र्वस्थापन र्ोजना, आपत्कािीन कार्यर्ोजना, पनुिःस्थापना  था पनुलनयमायण र्ोजना 

 जुयमा  था कार्ायन्वर्न गन,े गराउने, 

ङ. समदुार्मा लवपद ् व्र्वस्थापन सम्बन्धी काम गन े समहूहरूको गठन  था त्र्स् ा 

समहूहरूिाई पररचािन गन ेगराउने, 

च. वडा सदस्र्हरू, कमयचारी, स्वर्ंसेवक, सामालजक पररचािक  था समदुार्मा आधारर  

लवपद ् व्र्वस्थापन सलमल  सदस्र्, नागररक समाजका प्रल लनलधिाई लवपद ् व्र्वस्थापन 

सम्बन्धी प्रलशक्षणको व्र्वस्था लमिाउन,े 

छ. स्थानीर् समदुार्िाई लवपदप््रल  जागरुक बनाउने, लवपदस्ाँग सम्बलन्ध  र्ोजना  था 

कार्यिम  जुयमा गनय  था लवपदक्ो घटना हुनासाथ प्रल कार्यका िालग  र्ारी अवस्थामा 

राख्ने, 

ज. लवपदक्ा घटना हुनासाथ िोज, उद्धार र राह  िगार् का प्राथलमक कार्यहरू  त्काि 

गनयको िालग समन्वर् गन,े  

झ. आप क्ािीन नमनूा अभ्र्ास गने, गराउन,े 

ञ. लवपदब्ाट प्रिालव  घरपररवारको पलहचान, स् र लनधायरण  था पररचर्पत्र लव रणमा नगर 

लवपद ्व्र्वस्थापन सलमल िाई सहर्ोग गन,े 

ट. लवपदक्ो समर्मा जोलिममा रहकेा समहू लवशेषगरी मलहिा, बािबालिका, लकशोरी, 

अपाङ्ग ा िएका व्र्लिउपर हुन सक्ने घटना (िैङ्लगक लहसंा, बेचलविन  था अन्र् कुनै 

पलन लकलसमका शोषण) रोकथामको िालग लवशेष स कय  ा अपनाई सचे नामिूक 

कार्यिम सञ्चािन गन,े 

ठ. नगर लवपद ्व्र्वस्थापन सलमल को लनणयर् अनसुार लवपद ्व्र्वस्थापन सम्बन्धी अन्र् कार्य 

गने, 

गराउन े।  
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पररच्छेद – ४ 

सुरिा वनकाय तथा अन्य वनकायको पररचालन 

 

८ . सुरिा वनकायको पररचालन तथा सहयोग र समन्िय: (१) नगर कार्यपालिकािे लवपद ्व्र्वस्थापनको 

काममा नेपाि सरकार  था प्रदेश सरकारिे पररचािन गरेका संघीर्  था प्रादलेशक सरुक्षा लनकार्हरूिाई 

सहर्ोग र समन्वर् गनेछ । 

(२) सरुक्षा लनकार्िे लवपदक्ो समर्मा िोज  था उद्धार कार्यका िालग नगर कार्यपालिकासाँग 

आवश्र्क सामग्री माग गरेको अवस्थामा नगरपालिकामा उपिब्ध िएसम्म त्र्स् ो सामाग्री  त्काि 

उपिब्ध गराईनेछ । 

(३) लवपद ्प्रल कार्यका िालग नगरपालिकािे आाँफूसाँग रहकेो नगर प्रहरीिाई पररचािन गनेछ ।   

 

९.  िारुणयन्र तथा अन्य सेिा प्रदायक वनकायको काम, कतयव्य र अविकार:  

(१) वारूणर्न्त्र, एम्बिेुन्स  था त्र्स् ै अन्र् सेवा प्रदार्किे आप क्ािीन िोज, उद्धार  था राह  

उपिब्ध गराउन सलमल िे लदएको लनदशेनको पािना गनुय पनेछ । 

 (२) आप क्ािीन कार्य सम्पादन गदाय सलमल को आदेश बमोलजम कुनै पलन स्थानमा प्रवेश गन े था 

जनुसकैु व्र्लि वा संस्थाको साधन र स्रो  उपर्ोग गन ेअलधकार वारुणर्न्त्र सेवा प्रदार्किाई हुनेछ। 

 

१०. साियजवनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रवतष्ठानको दावयत्ि: (१) लवपद ् व्र्वस्थापन सम्बन्धमा 

नगरपालिका लित्रका सबै सावयजलनक संस्था  था व्र्ावसालर्क प्रल ष्ठानको दालर्त्व दहेार् बमोलजम हुनेछ:- 

(क) आफ्नो िवन, उद्योग, कार्ायिर् वा व्र्ावसालर्क केन्रमा लवपदक्ा घटना हुन नलदन 

लवपद ् सरुक्षा औजार, उपकरण, सामग्री, आप क्ािीन लनकास िगार्   ोलकए 

बमोलजमका अन्र् व्र्वस्था गने, 

(ि)   ्र्ाङ्क सङ्किन, क्षल को मलू्र्ाङ्कन, राह , पनुस्थायपना  था पनुलनयमायण सम ेका 

सम्पणूय कार्यमा आवश्र्क सहर्ोग गन,े 

(ग)  आफ्ना कमयचारी  था कामदारिाई लवपद ् व्र्वस्थापन सम्बन्धमा आधारि ू 

अलिमिुीकरण गन ेगराउन,े 

(घ) लवपद ्व्र्वस्थापन कार्यमा उपर्ोग हुने स्रो  साधनिाई  र्ारी हाि मा राख्न,े 

(ङ) आफ्ना िवन िगार्  अन्र् संरचना आप क्ािीन प्रर्ोजनका िालग आवश्र्क परेमा 

आदशेानसुार उपिब्ध गराउने, 

(च) सम्बलन्ध  अलधकारीको सपुररवके्षणमा उद्धार  था राह  लव रण कार्यमा सहर्ोग 

परुर््ाउन,े 

(छ) लवपद ्जोलिम न्र्नूीकरण संर्न्त्रको व्र्वस्था गरी  र्ारी अवस्थामा राख्न,े 
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(ज)  फोहोरमिैा  था प्रदषुणको र्थोलच  व्र्वस्थापन गरी र्सबाट वा ावरण र जनजीवनमा 

पनय सक्ने नकारात्मक प्रिाविाई न्र्नूीकरण गन ेउपार्हरू अपनाउने, 

(झ) लवपदक्ो घटना घटेमा  त्काि नलजकको सरुक्षा लनकार् र स्थानीर् आप क्ािीन 

कार्यसञ्चािन केन्रिाई िबर गन े।   

(२) नगरपालिका लित्रका सावयजलनक संस्था  था व्र्ावसालर्क प्रल ष्ठानिे नगरपालिकाको लवपद ्

व्र्वस्थापन सम्बन्धी र्ोजनाको अधीनमा रही लवपद ्व्र्वस्थापन र्ोजनाको  जुयमा गरी अलनवार्य रूपमा 

िाग ूगनुय पनेछ । 

 

११. विपद् व्यिस्थापनमा सहयोग गनुय पने : नगरपालिका लित्रका सरकारी कार्ायिर्, गरैसरकारी संस्था, 

स्थानीर् सङ्घ संस्था, समदुार्, स्वर्ंसेवक, नागररक समाज, लनजी क्षेत्र  था व्र्लििे लवपद ्व्र्वस्थापन 

कार्यमा नगरपालिकािाई दहेार् बमोलजम सहर्ोग गनुय पनेछ:- 

(क)   ्र्ाङ्क सङ्किन, क्षल को मलू्र्ाङ्कन, राह , पनुस्थायपना  था पनुिःलनयमायण 

िगार् का लवपद ्व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यमा सहर्ोग गन,े  

(ि) लवपद ्व्र्वस्थापन सम्बन्धी जनचे ना अलिवलृद्ध गन,े 

(ग) क्षम ा लवकास, आप क्ािीन नमनूा अभ्र्ास  था लवपद ् व्र्वस्थापन सम्बन्धी 

प्रलशक्षण कार्यिममा सहर्ोग गन े था िाग लिन,े  

(घ) िोज, उद्धार  था राह  लव रण सम्बन्धी कार्यमा सहर्ोग गने।  

 

पररच्छेद – ५  

विपद् व्यिस्थापन कोष सभबन्िी व्यिस्था 

 

१२. विपद् व्यिस्थापन कोष : (१) लवपद ्व्र्वस्थापनका िालग नगरपालिकामा छुटै्ट एक आकलस्मक कोष 

रहनेछ । 

(२) कोषमा दहेार् बमोलजमका रकमहरू रहने छन:् - 

(क) नगरपालिकाको वालषयक बजटेबाट लवपद ्व्र्वस्थापन कोषमा जम्मा गन ेगरी स्वीकृ  

रकम, 

 (ि) प्रदशे सरकारबाट लवपद ्व्र्वस्थापनका िालग प्राप्त रकम, 

(ग)  नेपाि सरकारबाट लवपद ्व्र्वस्थापनका िालग प्राप्त रकम, 

(घ) स्वदशेी कुनै सङ्घ संस्था वा व्र्लिबाट दान, दा व्र् वा उपहार स्वरुप प्राप्त रकम, 

(ङ)  अन्र् कुनै स्रो बाट प्राप्त रकम । 

(३) लवपद ्व्र्वस्थापनका िालग नगरपालिकािे काननू बमोलजम लवशषे शलु्क वा दस् रु संकिन गनय 

सक्ने छ |  

(४) कोषको सञ्चािन  ोलकए बमोलजम हुनेछ । 
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(५) कोषको रकम लवपद ्व्र्वस्थापन सम्बन्धी कामका िालग प्रर्ोग गररनेछ । 

(६) उपदफा (५) मा जनुसकैु कुरा िेलिएको िए  ापलन कोषको रकम लनर्लम  प्रशासलनक कार्यको 

िालग िचय गररने छैन  

(७) कोषको िेिापरीक्षण महािेिा परीक्षकबाट हुनेछ ।  

(८) सलमल िे कोषको वालषयक आर् व्र्र्को प्रल वदने  र्ार गरी कार्यपालिका माफय   नगरसिा समक्ष 

पेश गनेछ । 

 

पररच्छेद – ६ 

कसूर तथा सजाय 

 

१३.  कसूर र सजाय : कसैिे लवपदक्ो घटना घट्न सक्ने गरी िापरवाही गरेमा वा त्र्स् ो घटना घटाउन प्रत्र्क्ष 

संिगन िएमा वा घट्ना घटेको अवस्थामा नाजार्ज फाईदा लिन ेगरी वा आफुिाई मात्र फाईदा पगुने 

लकलसमको कुनै काम गरेमा वा र्स सम्बन्धमा संघीर्/प्रादलेशक/स्थानीर् काननू बमोलजम कसरुजन्र् मालनने 

कुनै काम गरेमा    ्सम्बन्धी कारवाही प्रचलि  काननू बमोलजम हुनेछ ।  

 

पररच्छेद – ७ 

विविि 

 

१४.  विपद् सङ्कटग्रस्त िेर घोषणाको पालना र समन्िय : (१) नेपाि सरकारिे नगरपालिका लित्रको 

कुनै ठाउाँमा गम्िीर प्रकृल को लवपद ्उत्पन्न िएबाट लवपद ्सङ्कटग्रस्  क्षेत्र घोषणा गरी प्रचलि  काननू 

बमोलजम कुनै काम गनय गराउन आदशे लदएमा सोको पािना गनुय गराउन ुनगरपालिकाको क यव्र् हुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम घोषणा गररएको क्षेत्रमा नेपाि सरकारिे प्रचलि  काननू बमोलजम कुनै 

काम गनय गराउन नगरपालिका लित्रको कुनै व्र्लि, संस्था वा अलधकारीिाई आदशे लदएमा सोको पािना 

गनय गराउनमा नगरपालिकािे आवश्र्क समन्वर् गनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोलजम घोषणा गररएको क्षेत्र सम्बन्धी सचूनाको प्रसारणमा नगरपालिकाि ेसहर्ोग 

र समन्वर् गनेछ । 

 

१५. नेपाल सरकारको स्िीकृतीमा मार प्रिेश गनुयपने : (१) लवपदब्ाट असर परेको कुनै क्षेत्रमा लवदशेी 

नागररक वा संस्थािे प्रवशे गनुय परेमा नेपाि सरकारको स्वीकृल  लिएको छ छैन िलन नगर कार्यपालिकािे 

सोधिोज गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम सोधिोज गदाय त्र्स् ो नागररक वा संस्थािे नेपाि सरकारको स्वीकृल  

लिएको नादलेिएकोमा लनजको प्रवशेिाई रोक िगाई    ्सम्बन्धी सचूना नेपाि सरकारिाई उपिब्ध 

गराईनेछ । 
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१६. मानिीय तथा अन्य सहायता र समन्िय : (१) नगरपालिका लित्र उत्पन्न लवपदक्ो अवस्थािाई  त्काि 

सामना गनय आन् ररक स्रो  र साधनबाट नभ्र्ाउन ेिएमा मानवीर्  था अन्र् सहार् ा र समन्वर्का िालग 

लजल्िा समन्वर् सलमल , प्रदशे सरकार  था नेपाि सरकारिाई अनरुोध गररनेछ ।  

 (२) लवपदब्ाट उत्पन्न लस्थल  लनर्न्त्रण गन ेिममा नेपाि सरकारिे अन् रायलष्िर् मानवीर्  था अन्र् 

सहर्ोग लिई पररचािन गरेको अवस्थामा नेपाि सरकारको लनदशेनमा रलह    ्सम्बन्धी कार्यमा सहर्ोग 

र समन्वर् गररनेछ ।  

(३) लछमकेी स्थानीर्  हमा कुनै लवपद ्उत्पन्न िई सो व्र्वस्थापनका िालग लछमकेी स्थानीर्  हि े

सोझ,ै लजल्िा समन्वर् सलमल  वा प्रदशे सरकार माफय   अनरुोध गरेमा उपिब्ध िएसम्मको सहर्ोग परु्ायउन ु

वालिङ नगर कार्यपालिकाको दालर्त्व हुनेछ। 

 

१७.  तत्काल िररद तथा वनमायण र प्रयोग गनय सवकने : (१) लवशेष पररलस्थल  परी लवपदब्ाट प्रिालव  

क्षेत्रमा िोज, उद्धार  था राह  उपिब्ध गराउन  था िइरहकेो लवपदब्ाट थप क्षल  हुन नलदनका िालग 

 त्काि ैराह  सामग्री िररद वा लनमायण कार्य गनय आवश्र्क िएमा सावयजलनक िररद सम्बन्धी प्रचलि  

काननूमा रहकेो लवशषे पररलस्थल मा िररद गन ेसम्बन्धी व्र्वस्था बमोलजम नगर कार्यपालिकािे िररद वा 

लनमायण कार्य गनय सक्नेछ । 

(२) लवपदब्ाट प्रिालव  क्षेत्रमा िोज, उद्धार  था राह  उपिब्ध गराउन  था िइरहकेो लवपदब्ाट थप 

क्षल  हुन नलदनका िालग नगरपालिका क्षेत्र लित्रको कुनै गरैसरकारी कार्ायिर् वा अन्र् संघ संस्था र 

व्र्लिको चि, अचि सम्पलि  था सवारी साधन उपर्ोग गनय आवश्र्क िएमा सोको अलििेि रािी 

 ोलकएको अवलधिरको िालग अस्थार्ी  वरिे प्राप्त गनय सलकनेछ । 

 (३) लवपदब्ाट प्रिालव  क्षेत्रमा  त्काि राह  उपिब्ध गराउन नगरपालिका क्षेत्र लित्रको कुन ै

गरैसरकारी कार्ायिर् वा अन्र् संघ संस्था र व्र्लिको िाद्यान्न, ििाकपडा, औषधी वा अन्र् वस्  ु

आवश्र्क िएमा सोको अलििेि रािी लनर्न्त्रणमा लिन र सम्बलन्ध  प्रिालव  पक्षिाई लव रण गनय 

सलकनेछ । 

(४) नगरपालिकािे उपदफा (२) बमोलजम कुनै सम्पलि अस्थार्ी रूपमा प्राप्त गरेमा वा उपदफा (३) 

बमोलजम कुनै वस्  ुलनर्न्त्रण र लव रण गरेमा त्र्स् ो सम्पलि प्रर्ोग वा वस्  ुउपर्ोग बाप  प्रचलि  दर 

अनसुारको रकम सम्बलन्ध  कार्ायिर्, संस्था वा व्र्लििाई लदनेछ ।  

 

१८.  राहतको न्यूनतम मापदण्ड सभबन्िी व्यिस्था : (१) लवपद ्प्रिालव  व्र्लििाई नेपाि सरकार  था 

प्रदशे सरकारिे उपिव्ध गराउने राह को अल ररि नगरपालिकािे आन् ररक स्रो बाट थप राह  उपिब्ध 

गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम नगरपालिकािे लवपद ्प्रिालव  व्र्लििाई राह  उपिब्ध गराउाँदा मापदण्ड 

बनाई सोको आधारमा राह  उपिब्ध गराउनेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोलजमको राह को मापदण्डमा अन्र् लवषर्को अल ररि दहेार्का लवषर् समावशे 

िएको हुनपुनेछ: - 

1. लवपदब्ाट प्रिालव  व्र्लििाई अस्थार्ी आश्रर्स्थिमा राख्दा उपिब्ध गराउन ुपने आवास, 

िाद्यान्न, िानेपानी, स्वास््र्  था सरसफाइ सम्बन्धी, 

2. लवपदब्ाट मतृ्र् ुहुनेको पररवार  था सम्पलिको क्षल  हुने व्र्लििाई उपिब्ध गराउन ुपने न्र्नू म 

राह  सम्बन्धी,  

3. मलहिा, बािबालिका, जषे्ठ नागररक, अशि  था अपाङ्ग ा िएका व्र्लिको आवश्र्क ा 

संवोधनका िालग लवशषे राह  प्र्ाकेजहरु (जस् ै लडलगनटी लकट र लचल्रेन लकट) मलहिाहरूको 

िालग सरुलक्ष  मलहिामतै्री स्थि,  

4. व्र्लिग  गोपलनर् ा  था सरुक्षा सम्बन्धी, 

5. न्र्नू म राह  बाहके स्वरोजगार  था रोजगारी व्र्वस्थापनका माध्र्मबाट पीलड को 

जीलवकोपाजयन सम्बन्धी, 

6. गरैसरकारी वा व्र्लिग  रूपमा लदइने राह को लव रण सम्बन्धी, 

7. एकद्वार प्रणािी अनरुुप राह  लव रण गने सम्बन्धी, 

8. राह साँग सम्बलन्ध  अन्र् उपर्ुि लवषर् । 

 

१९.   विपद्मा परी हराएका िा नष्ट िएका कागजात सभबन्िमा : लवपदम्ा परी हराई फेिा पनय नसकेका 

 था आलंशक वा पणूय रूपमा क्षल  िएका नगरपालिकाका महत्वपूणय कागजा हरुको प्रमाणीकरण  था 

प्रल लिलप उपिब्ध गराउन ेसम्बन्धी व्र्वस्था प्रचलि  काननूिे  ोके बमोलजम हुनेछ। 

 

२०. वनदेशन वदन सक्ने : सलमल िे र्स ऐनको अधीनमा रही लवपद ् व्र्वस्थापनका िालग कुनै व्र्लि वा 

लनकार्िाई आवश्र्क लनदशेन लदन सक्नेछ र त्र्स् ो लनदशेनको पािना गनुय सम्बलन्ध  व्र्लि वा लनकार्को 

क यव्र् हुनेछ । 

 

२१. उपसवमवत गठन गनय सक्ने : (१) सलमल िे आवश्र्क ा अनसुार उपसलमल  गठन गनय सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम गठन हुने उपसलमल को काम, क यव्र्, अलधकार र कार्ायवलध उपसलमल  

गठन गदायका बि   ोलकए बमोलजम हुनेछ । 

 

२२. अविलेि राख्नु पनेः (१) लवपदक्ो समर्मा राह  उपिब्ध गराउन ेव्र्लि, लनकार् वा संस्थाको नाम,  र 

उपिव्ध गराईको राह   था सोको पररमाण सलह को लववरणको अलििेि राख्न े व्र्वस्था सलमल िे 

लमिाउनपुने छ ।   
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(२) उपदफा (१) बमोलजमको लववरण राख्दा लवपदम्ा परेका मलहिा, बािबालिका  था जषे्ठ नागररक, 

लवपदक्ा कारणि ेस्थानान् रण िएका घरपररवार िगार् को संख्र्ा एलकन हुने लववरण र उनीहरूिाई 

उपिब्ध गराइएको राहा  स्पिरूपमा राख्नपुने छ । 

 

२३. पुरस्कार वदन सक्ने : स्थानीर् लवपद ्व्र्वस्थापन सम्बन्धमा लवशषे र्ोगदान परुर््ाउन ेउत्कृि व्र्लि वा 

संस्थािाई प्रोत्साहन स्वरूप सलमल को लसफाररसमा नगर कार्यपालिकािे सम्मान  था परुस्कार लदन सक्नेछ 

।  

 

२४. िावषयक प्रवतिेदन : (१) सलमल ि े प्रत्र्ेक आलथयक वषयमा गरेको कामको लववरण सलह को वालषयक 

प्रल वदेन  र्ार गरी कार्यपालिका माफय   नगर सिा, लजल्िा लवपद ्व्र्वस्थापन सलमल   था प्रदशे लवपद ्

व्र्वस्थापन सलमल  समक्ष पेश गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको वालषयक प्रल वदेन सावयजलनक रूपमा प्रकाशन गनुय पनेछ । 

 

२५.   प्रशासवनक िचय व्यिस्थापन: सलमल को बैठक  था प्रल वदेन  र्ारी िगार् का कार्यसाँग सम्बलन्ध  

न्र्नु म प्रशासलनक िचय नगर कार्यपालिकािे व्र्वस्था गनेछ |  

 

२६. अविकार प्रत्यायोजन : र्ो ऐन  था र्स ऐन अन् गय  बनेको लनर्म बमोलजम सलमल िाई प्राप्त 

अलधकारमध्र्े आवश्र्क ा अनसुार केही अलधकार सलमल को संर्ोजक  था  ोलकएको पदालधकारीिाई 

प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ । 

 

२७. वनयम बनाउने अविकार : नगर कार्यपालिकािे र्ो ऐन कार्ायन्वर्नका िालग आवश्र्क लनर्म  था 

कार्यलवलध  बनाउन सक्नेछ । 

२८.     ऐनको कायायन्ियनमा सूचना प्रविविको प्रयोग : ऐनको प्रिावकारी कार्ायन्वर्नका िालग IoT को 

प्रर्ोग गररनेछ । 


