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/fduf]kfnk'/ नगरपालिकामा लिपद् जोलिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन गनन बनेको P]g, @)&%  

 

प्रमाणणकरण णमणतिः@)&%.^.@) 

 

प्रस्तािना : /fduf]kfnk'/ नगरपाणिका क्षते्र णभत्र प्राकृणतक तथा गैरप्राकृणतक णिपद्बा]ट सिवसाधारणको जीउज्यान र सािवजणनक, णनजी तथा व्यणिगत सम्पणि , प्राकृणतक 

एिम ्सााँस्कृणतक सम्पदा र भौणतक सरंचनाको सरंक्षण गनवका िाणग णिपद ्जोणखम न्यणूनकरण तथा व्यिस्थापनका सब ैणियाकिापको समन्ियात्मक र प्रभािकारी रूपमा 

कायावन्ियनका िाणग कानून बनाउन िाञ्छनीय भएकोि,े 

नेपािको सणंिधानको धारा २२१ को उपधारा (१) को ऄधधकार प्रयोग गरी /fduf]kfnk'/ नगरसभाि ेयो ऐन बनाएको छ । 
 

पररच्छेद  – १ 

प्रारलभिक  

 

१. संलिप्त नाम र प्रारभि : (१) यस ऐनको नाम “नगर णिपद ्जोणखम न्यनूीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७%” रहकेो छ । 

(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ । 

 

२.  पररिाषा: णिषय िा प्रसङ्गि ेअको अथव निागेमा यस ऐनमा ,- 

(क) “प्रमुख” भन्नािे नगरपाणिकाको प्रमुख सम्झनु पछव । 

(ख)  “कोष” भन्नािे दफा १२ बमोणजमको णिपद ्व्यिस्थापन कोष सम्झनु पछव । 

(ग) “गैरप्राकृणतक णिपद्” भन्नािे महामारी , अणनकाि, डढेिो, कीट िा सूक्ष्म जीिाणु आतङ्क , पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्िू , 

प्यान्डाणमक फ्िू, सपवदशं, जनािर आतङ्क, खानी, हिाई, सडक, जि िा औद्योणगक दघुवटना , आगिागी, णिषाि गयााँस, रसायन िा 

णिणकरण चुहािट , गयााँस णिष्फोटन , णिषाि खाद्य सेिन , िातािरणीय प्रदषूण , िन णिनाश  िा भौणतक संरचनाको क्षणत तथा प्रकोप 

उद्धार कायवमा हुने दघुवटना िा यस्तै अन्य गैरप्राकृणतक कारणिे उत्पन्न णिपद ्सम्झनु पछव । 

(घ) “णजल्िा णिपद ्व्यिस्थापन सणमणत” भन्नाि ेसंघीय ऐनको दफा १६ बमोणजम dxf]Q/L  (न.पा. रहेको णजल्िाको नाम) णजल्िामा 

गठन भएको णजल्िा णिपद ्व्यिस्थापन सणमणत सम्झन ुपछव । 

(ङ) “तोणकएको" िा "तोणकए बमोणजम” भन्नािे यस ऐन अन्तगवत बनेको णनयममा तोणकएको िा तोणकए बमोणजम सम्झनु पछव । 

(च) “प्रदशे णिपद ्व्यिस्थापन सणमणत” भन्नाि ेसंघीय ऐनको दफा १४ बमोणजम प्रदशे नं. @ (न.पा. रहेको प्रदशेको नम्बर िा नाम) मा गठन 

भएको प्रदशे णिपद ्व्यिस्थापन सणमणत सम्झन ुपछव । 

(छ)  “प्रमुख प्रशासकीय अणधकृत” भन्नाि ेगाउाँपाणिका/नगरपाणिकाको प्रमुख प्रशासकीय अणधकृत सम्झनु पछव । 

(ज) “प्राकृणतक णिपद्” भन्नािे णहमपात, अणसना, णहमपणहरो , णहमताि णिस्फोटन , अणतिणृि, अनािणृि, बाढी, पणहरो तथा भू -स्खिन, 

डुबान, खडेरी, आाँधी , हुरी बतास , शीतिहर, तातो हािाको िहर , चट्याङ्ग, भूकम्प, ज्िािामुखी णबस्फोट , डढेिो  िा यस्तै अन्य 

प्राकृणतक कारणिे उत्पन्न जुनसुकै णिपद ्सम्झनु पछव । 

(झ) “राणष्िय कायवकारी सणमणत” भन्नाि ेसंघीय ऐनको दफा ६ बमोणजमको कायवकारी सणमणत सम्झन ुपछव । 

(ञ) “राणष्िय पररषद” भन्नाि ेसंघीय ऐनको दफा ३ बमोणजमको णिपद ्जोणखम न्यनूीकरण तथा व्यिस्थापन राणष्िय पररषद ्सम्झन ुपछव । 

(ट) “राणष्िय प्राणधकरण” भन्नाि ेसंघीय ऐनको दफा १० बमोणजम गठन भएको राणष्िय णिपद ्जोणखम न्यनूीकरण तथा व्यिस्थापन 

प्राणधकरण सम्झन ुपछव । 

(ठ) “णिपद”् भन्नािे कुनै स्थानमा आपत् कािीन अिस्था णसजवना भई जन िा धनको क्षणतको साथ ैजीिनयापन र िातािरणमा प्रणतकूि 

असर पाने प्राकृणतक िा गैरप्राकृणतक णिपद ्सम्झनु पछव । 

(ड) “णिपद ्खोज तथा उद्धार समूह ” भन्नािे णिपदक्ो अिस्थामा खोजी तथा उद्धार गनव णियाशीि िा णिपद ्व्यिस्थापनको िाणग 

पररचािन गनव तयार गररएको णिणशिीकृत खोज तथा उद्धार समूह सम्झनु पछव र सो शब्दिे  ताणिम प्राप्त मानिीय सहायताकमीिाई 

समेत जनाउाँछ । 

(ढ) “णिपद ्जोणखम न्यनूीकरण” भन्नािे णिपदप्ूिव गररने जोणखमको णिशे्लषण तथा मूल्याङ्कन , णिपद ्रोकथाम िा णिपद्बाअट हुने क्षणतको 

न्यनूीकरण तथा णिकासका कायवमा णिपद ्जोणखमिाई कम गने सम्बन्धी कायव सम्झनु पछव । 

(ण) “णिपद ्पुनिावभ” भन्नािे णिपदक्ो घटनापणछ गररने पुनणनवमावण एिम् पुनस्थावपनासाँग सम्बणन्धत कायव सम्झनु पछव । 

(त) “णिपद ्प्रणतकायव” भन्नािे णिपदक्ो घटना घट्नासाथ तत्कािै गररने खोज, उद्धार एिम् राहतसाँग सम्बणन्धत कायव सम्झनु पछव र सो 

शब्दिे णिपद ्प्रणतकायवको पूिवतयारीिाई समेत जनाउाँछ । 

(थ) “णिपद ्व्यिस्थापन” भन्नािे णिपद ्जोणखम न्यनूीकरण , णिपद ्प्रणतकायव र णिपद ्पुनिावभसाँग सम्बणन्धत सम्पूणव णियाकिाप सम्झनु 

पछव । 
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(द) “व्यािसाणयक प्रणतष्ठान” भन्नािे उद्योग, किकारखाना, णसनेमा घर , सणपङ्ग मि, बहुउद्दशे्यीय व्यापाररक भिन जस्ता व्यािसाणयक 

प्रणतष्ठान सम्झन ुपछव । 

(ध) “सणमणत” भन्नाि ेदफा ३ बमोणजमको गाउँ/नगर णिपद ्व्यिस्थापन सणमणत सम्झन ुपछव । 
( न)   

(ऩ) “संघीय ऐन” भन्नािे नेपाि सरकारको णिपद ्जोणखम न्यनूीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ सम्झनु पछव । 

(प) “संघीय मन्त्रािय” भन्नािे नेपाि सरकारको णिपद ्व्यिस्थापन हेन ेगरी तोणकएको मन्त्रािय सम्झनु पछव । 

(फ) “सािवजणनक संस्था” भन्नािे सरकारी णनकाय , सरकारको पूणव िा आणंशक स्िाणमत्ि भएको संस्था , प्रचणित कानून बमोणजम स्थापना 

भएका सङ्गणठत संस्था िा सबै प्रकारका स्िास््य तथा शैणक्षक संस्था सम्झनु पछव । 

 

पररच्छेद – २ 

नगर लिपद् व्यिस्थापन सलमलतको गठन तथा काम , कतनव्य र अलधकार  

 

३. नगर लिपद् व्यिस्थापन सलमलत : (१) नगरपाणिका णभत्रको णिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी कायविाई प्रभािकारी रूपमा सञ्चािन  गनव एक नगर णिपद ्

व्यिस्थापन सणमणत रहनेछ । 

(२) सणमणतको गठन दहेाय बमोणजम हुनेछ:- 

(क) नगर प्रमुख  -संयोजक   

(ख) नगर उपप्रमुख  -सदस्य 

(ग) प्रमुख प्रशासकीय अणधकृत -सदस्य 

(घ) णिषयगत सणमणतका संयोजकहरु  -सदस्य 

(ङ) प्रधतधनधध, धजल्ला प्रशासन कायाालय -सदस्य 

(च) सामाणजक महाशाखा/शाखा प्रमुख -सदस्य 

(छ) पूिावधार णिकास महाशाखा/शाखा प्रमुख -सदस्य 

(ज) /fduf]kfnk'/ नगरपाधलकाको भौगोणिक के्षत्र धभत्र रहकेा 

संघीय सुरक्षा धनकायका प्रमुख वा प्रधतधनधध -सदस्य 

(झ) /fduf]kfnk'/ नगरपाधलकाको भौगोणिक के्षत्र धभत्र रहकेा 

प्रदशे प्रहरी कायाालयको प्रमुख वा प्रधतधनधध -सदस्य 

(ञ) नगर प्रहरी प्रमुख -सदस्य 

(ट) राणष्िय मान्यता प्राप्त दिका नगरपाधलकाणस्थत  

प्रमुख िा प्रणतणनणध -सदस्य  

(ठ) नेपाि रेडिस सोसाईटीका स्थानीय प्रणतणनणध (१ जना) -सदस्य 

(ड) णनजी क्षते्रको उद्योग िाणणज्य सम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको  

नगर तहको अध्यक्ष िा णनजिे तोकेको प्रणतणनणध (१ जना) -सदस्य 

(ढ) गैरसरकारी सस्था महासंघकाका स्थानीय प्रणतणनणध (१ जना) -सदस्य 

(ण) नेपाि पत्रकार महासंघको स्थानीय प्रणतणनणध (१ जना) -सदस्य 

(त) णिपद ्व्यिस्थापन हेन ेगरर तोणकएको महाशाखा/शाखा प्रमुख  -सदस्य सणचि 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िणेखएको भएतापणन  क्रम संख्या (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) र (ण) का सदस्यहरू उपलब्ध नभएको ऄवस्थामा पधन 

सधमधत गठन एवम ्काम कारवाही गनामा ऄसर पने छैन ।  

(४) उपदफा (२) बमोणजमको सणमणति ेसघंीय ऐनको दफा १७ बमोणजमको स्थानीय धवपद ्व्यवस्थापन सणमणतको रूपमा समते काम गनेछ ।  

 

४. सलमलतको बैठक सभबन्धी व्यिस्था : (१) सयंोजकि ेतोकेको णमणत , समय र स्थानमा सणमणतको बठैक बस्नेछ ।  

(२) सणमणतको सदस्य-सणचििे  सणमणतको बठैक बस्ने णमणत, समय र स्थान तोकी बठैकमा छिफि हुने णिषयसचूी  सणहतको सचूना बठैक बस्ने 

समयभन्दा चौबीस घण्टा अगािै सब ैसदस्यि ेपाउने गरी पठाउनु पनेछ ।  

 (३) सणमणतका पचास प्रणतशतभन्दा बढी सदस्य उपणस्थत भएमा बठैकको िाणग गणपरूक सङ््या पगुेको माणननेछ ।  

(४) उपदफा (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा िणेखएको भएतापणन सणमणतको बठैक  तत्काल बोिाउन आिश्यक भएमा अध्यक्षि ेजनुसकैु बिेापणन  

सणमणतको बठैक बोिाउन सक्नेछ र त्यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष र घटीमा १ जना सदस्य सणहत सदस्य सणच व उपणस्थत भएमा सणमणतको बठैक बस्न सक्नेछ।  

(५) सणमणतको बठैक सयंोजकको अध्यक्षतामा बस्नेछ ।  

(६) सणमणतको णनणवय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा सयंोजकि ेणनणावयक मत णदनेछ।  

(७) सणमणति ेआिश्यकता अनुसार सम्बणन्धत णनकाय िा सङ्घ ससं्थाका प्रणतणनणध र णिज्ञिाई बठैकमा आमन्त्रण गनव सक्नेछ ।  

(८) सणमणतको बठैक सम्बन्धी अन्य कायवणिणध  सणमणत आफैि ेणनधावरण गरे बमोणजम हुनेछ ।  
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(९) सणमणतको णनणवय सदस्य सणचिि ेप्रमाणणत गरी रा्नेछ ।  

 

५ . सलमलतको काम , कतनव्य र अलधकार : सणमणतको काम, कतवव्य र अणधकार दहेाय बमोणजम हुनेछ :- 

(क) णिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी राणष्िय पररषद्बाण ट स्िीकृत राणष्िय नीणत तथा योजना एिम ्राणष्िय कायवकारी सणमणत र प्रदशे णिपद ्

व्यिस्थापन सणमणतबाट स्िीकृत एकीकृत तथा क्षते्रगत नीणत योजना र कायविम अनुरुप हुने गरी गाउँ/नगर णिपद ्व्यिस्थापन नीधत तथा 

योजना तजुवमा गरी कायापाधलका समक्ष पशे गने , 

(ख)  नगरसभाबाट स्िीकृत  नीणत तथा योजनाको अधीनमा रही णिपद ्जोणखम न्यनूीकरण , णिपद ्प्रणतकायव तथा णिपद ्पनुिावभ सम्बन्धी 

एकीकृत तथा क्षते्रगत नीणत, योजना तथा कायविम स्िीकृत गरी िागू गने, गराउने, 

(ग) नगरपाणिका बाट सञ्चालन हुने णिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी कायाक्रम तथा बजेट प्रस्ताव तयार गने , गराउन,े 

(घ) णिपद ्व्यिस्थापनका सम्बन्धमा  नगरपाधलकाको ससं्थागत क्षमता णिकास गने, गराउने, 

(ङ) नगरपाणिकाका पदाणधकारी, कमवचारी, स्ियसंिेक, सामाणजक पररचािक तथा समदुायिाई णिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धमा प्रणशक्षण णदने 

व्यिस्था णमिाउने, 

(च) णिपदक्ा घटना हुनासाथ खोज , उद्धार र राहत िगायतका प्राथणमक कायवहरू तत्काि गनवको िाणग ससं्थागत सयंन्त्र स्ित : पररचाणित 

हुने गरी आिश्यक कायवणिणध तथा मापदण्ड तजुवमा गरी िागू गने , गराउन,े 

(छ) णिपद ्व्यिस्थापनका सम्बन्धमा सघंीय  तथा प्रादणेशक कानूनको अणधनमा रणह सािवजणनक, णनजी, गैरसरकारी िगायत सबै णनकाय तथा 

ससं्थाि ेणनिावह गनुव पने भणूमका णनधावरण गने तथा त्यस्ता ससं्था िा णनकायिाई आफ्नो नीणत , योजना र कायविममा णिपद ्व्यिस्थापन 

सम्बन्धी णिषय समािेश गनव िगाउने , 

(ज) णिपदक्ो समयमा स्थानीय आमसञ्चारका माध्यमहरुको भणूमका सम्बन्धी आिश्यक मापदण्ड तयार गरी कायावन्ियन गने , गराउन,े 

(झ) सरकारी, णनजी एिम ्गैरसरकारी ससं्था , स्थानीय स्ियसंिेक , सामाणजक पररचािक िगायत सम्बणन्धत सब ैपक्षको समन्िय र 

सिंगनतामा णिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी कायव गने , गराउन,े 

(ञ) भौणतक सरंचना णनमावण गदाव भिनसणंहता िगायत अन्य स्िीकृत णनदणेशका िा मापदण्डको पािना गराउन,े 

(ट) स्थानीय सािवजणनक पिूावधार सम्बन्धी सरंचनाको णिपद ्जोणखम मलू्याङ्कन गने , गराउने, 

(ठ) नदी णकनार, बगर, पणहरो जान सक्ने णभरािो जणमन र डुबान हुने क्षते्र िा णिपद ्जोणखमको सम्भािना भएका असरुणक्षत क्षते्रमा बसोबास 

गने व्यणि तथा समदुायिाई सरुणक्षत स्थानमा स्थानान्तरण गराउन उपयकु्त स्थानको खोजी कायामा सहयोग गने तथा सरुधक्ष त स्थानमा 

बसोबास सम्बन्धी सचेतना जगाउन,े 

(ड) धवपदब्ाट स्थानीय स्तरमा णनजी तथा सा वाजणनक क्षते्रबाट भइरहकेो सिेा प्रिाहमा अ वरोध आइपरेमा सोको पु नःसञ्चािनका िाणग 

सिेा णनरन्तरताको योजना तजुवमा तथा कायावन्ियन सम्बन्धी कायव गने, गराउन े। 

(ढ) स्थानीय  समदुायिाई णिपदप््रणत जागरुक बनाउन , णिपदस्ाँग सम्बणन्धत योजना तथा कायविम तजुवमा गनव तथा णिपदक्ो घटना हुनासाथ 

प्रणतकायवका िाणग पररचाणित हुन िडा तथा समदुायस्तरमा समावेशी णिपद ्पिूवतयारी तथा प्रणतकायव सणमणत गठन गने, 

(ण) णिद्यािय तहको शैणक्षक पाठ्यिममा णिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी णिषय समािेश गनव पहल गने, 

(त) णिपद ्प्रणतकायवका िाणग नमनूा अभ्यास गने, गराउन,े 

(थ) णिपदक्ो समयमा प्रयोग गनव सणकने गरी िारुणयन्त्र िगायतका अन्य उपकरणहरू तयारी हाितमा रा्न िगाउने , 

(द) स्थानीय स्तरमा आपत् कािीन कायवसञ्चािन केन्रको स्थापना र सञ्चािन गने , 

(ध) नगरपाणिकामा णिपद ्व्यिस्थापन सचूना प्रणािी तथा पिूवचतेािनी प्रणािीको णिकास र सञ्चािन गने , गराउन,े 

(न) णिपद ्प्रभाणित क्षते्रमा तत्काि उद्धार तथा राहतको व्यिस्था णमिाउने, 

(प) णिपद्ा ्परी हराएका , णबग्रकेा िा नि भएका कागजातको यणकन त्याङ्क अद्यािणधक गरी रा्न िगाउने, 

(फ) णिपद्बाट् प्रभाणित घरपररिारको पणहचान , स्तर णनधावरण तथा पररचयपत्र णितरण गने, गराउन,े 

(ब) णिपदक्ो समयमा जोणखममा रहकेो समहू  धवशेषगरी मणहिा, बािबाधलका, णकशोरी, अपाङ्गता भएका व्यणिउपर हुन सक्ने घटना 

(िङ्ैणगक णहसंा, बचेणिखन तथा ऄन्य कुनै पधन धकधसमका शोषण ) रोकथामको िाणग णिशेष सतकाता अपनाई सचतेनामिूक  कायविम 

सञ्चािन गने, 

(भ) णिपद ्प्रभाणित हरूको प्रत्यक्ष र सधक्रय सहभाधगतामा धवपद ्प्रभाधवत  क्षते्रमा आणथवक णियाकिापको पनुस्थावपना , रोजगारीका 

अिसरको सजृना तथा जीिनयापनका िाणग आय  आजान कायविम सञ्चािन गने, गराउन,े 

(म) णिपदक्ो जोणखममा रहकेा मणहिा , बािबाणिका, जषे्ठ नागररक , दणित, सीमान्तकृत िगव  तथा समदुाय , अशि तथा अपाङ्गता भएका 

व्यणिहरूको िाणग णिशेष योजना तथा कायविम बनाई कायावन्ियन गने , गराउन,े 

(य) णिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धमा सािवजणनक ससं्था तथा व्यािसाणयक प्रणतष्ठानिे  प्रचणित ऐन बमोणजम कायव गरे नगरेको अनुगमन गने, 

(र)  णिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी राणष्िय कायवकारी सणमणत , प्रदशे णिपद ्व्यिस्थापन सणमणत तथा णजल्िा णिपद ्व्यिस्थापन सणमणतको णनणवय 

अनुसार णिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव गने , गराउन,े 

(ल) णिपद ्व्यिस्थापनका सम्बन्धमा नेपाि सरकार  तथा प्रदशे सरकारका मन्त्रािय, णिभाग तथा अन्य णनकायसाँग सहकायव गन,े 

(व) णिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धमा नेपाि सरकार , प्रदशे सरकार िा नगरसभाि ेतोकेका अन्य कायव गने, गराउन,े  
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(श)  णिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धमा संघीय तथा प्रादेधशक काननूको प्रधतकूल नहुने गरी नगर कायापाधलकाले तोके बमोणजमका अन्य कायव गने , 

गराउने, 

(ष)  धवणभन्न सघंससं्था, व्यणिबाट प्राप्त हुने राहत तथा पनुणनवमावण र पनुिावभका णबषय वस्तुिाई स्थानीय धवपद ्व्यवस्थापन सणमणति ेतोकेको 

स्थान र मापदण्ड अनुसार गने, गराउने । 

 

पररच्छेद – ३ 

वडा स्तरीय लिपद् व्यिस्थापन सलमलतको गठन तथा काम , कतनव्य र अलधकार  

 

६. वडा स्तरीय लिपद् व्यिस्थापन सलमलत:  (१) नगरपाधलकाको प्रत्येक वडामा एक वडा स्तरीय णिपद ्व्यिस्थापन सणमणत रहनेछ । 

(२) वडा स्तरीय णिपद ्व्यिस्थापन सणमणतको गठन दहेाय बमोणजम हुनेछ:- 

(क) वडा अध्यक्ष  -संयोजक  

(ख) वडा सदस्यहरू   -सदस्य 

(ग) वडा धभत्र रहकेा धवषयगत शाखा/ईकाई कायाालय प्रमखुहरू  -सदस्य 

(घ) वडा धभत्र रहकेा सरुक्षा धनकायका प्रमखुहरू  -सदस्य 

(ङ) राणष्िय मान्यता प्राप्त दिका वडाणस्थत प्रमुख िा प्रणतणनणध  -सदस्य  

(च) स्थानीय रेडक्रस,   -सदस्य 

(छ) गैरसरकारी तथा सामदुायमा अधाररत संघसंस्था तथा यवुा क्लवबाट 

संयोजकिे तोकेबमोणजम न्यनूतम २ मधहला सधहत ४ जना  -सदस्य 

(ज) वडा सधचव - सदस्य सधचव 

(३) उपदफा (२) बमोधजमको सधमधतको बैठक सो सधमधतको संयोजकि ेतोकेको णमणत, समय र स्थानमा बस्नेछ । 

(४) सणमणतको सदस्य-सणचििे  सणमणतको बठैक बस्ने णमणत, समय र स्थान तोकी बठैकमा छिफि हुने णिषयसचूी  सणहतको सचूना बठैक बस्ने 

समयभन्दा चौबीस घण्टा अगािै सब ैसदस्यि ेपाउने गरी पठाउनु पनेछ ।  

(५) सणमणतका पचास प्रणतशतभन्दा बढी सदस्य उपणस्थत भएमा बठैकको िाणग गणपरूक सङ््या पगुेको माणननेछ ।  

(६) उपदफा (४) र ( ५) मा जनुसकैु कुरा िणेखएको भएता  पणन सो सणमणतको बठैक  तत्काल बोिाउन आिश्यक भएमा संयोजकि ेजनुसकैु बिेापणन  

सणमणतको बठैक बोिाउन सक्नेछ र त्यस्तो अवस्थामा संयोजक र घटीमा १ जना सदस्य सणहत सदस्य सणच व उपणस्थत भएमा सणमणतको बठैक बस्न सक्नेछ । 

(७) सणमणतको बठैकको अध्यक्षता सो सणमणतको संयोजकि ेगनेछ । 

(८) सणमणतको णनणवय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा संयोजकि ेणनणावयक मत णदनेछ। 

(९) सणमणति ेआिश्यकता अनुसार सम्बणन्धत णनकाय िा सङ्घ ससं्थाका प्रणतणनणध र णिज्ञिाई बठैकमा आमन्त्रण गनव सक्नेछ ।  

(१०) सणमणतको बठैक सम्बन्धी अन्य कायवणिणध सो सणमणत आफैि ेणनधावरण गरे बमोणजम हुनेछ ।  

(११) सणमणतको णनणवय सदस्य सणचिि ेप्रमाणणत गरी रा्नेछ ।  

 

७ . वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सविवतको काि , कततव्य र अवधकारः सणमणतको काम, कतवव्य र अणधकार दहेाय बमोणजम हुनेछ :- 

(क) वडा धभत्र धवपद ्प्रणतकायव तथा णिपद ्पनुिावभ सम्बन्धी कायाक्रम सञ्चालनका लाधग नगर धवपद ्व्यवस्थापन सधमधतमा धसफाररस गने 

तथा सो सधमधतबाट स्िीकृत नीणत तथा योजना  ऄनरुूपका धवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी कायाक्रम कायाान्वयन, ऄनगुमन र पनुरावलोकन 

गन,े 

(ख) िडामा णिकास णनमावणका णियाकिापहरू कायावन्ियनमा णिपद ्जोणखम व्यािस्थापनिाई मिूप्रिाहीकरण गने , सरुणक्षत णिद्यािय तथा 

अस्पतािका िाणग णिपद ्जोणखम न्यनूीकरणका कायविमहरू सञ्चालन गने, 

(ग) णिपद ्व्यिस्थापनका सम्बन्धमा  वडाको ससं्थागत क्षमता णिकास गने, 

(घ) णिपद ्व्यवस्थापन योजना, आपत्कािीन कायवयोजना , पनुिःस्थापना तथा पनुणनवमावण योजना तजुवमा तथा कायावन्ियन गने, गराउने, 

(ङ) समदुायमा णिपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गन ेसमहूहरूको गठन तथा त्यस्ता समहूहरूलाई पररचालन गने गराउन,े 

(च) वडा सदस्यहरू, कमवचारी, स्ियसंिेक, सामाणजक पररचािक तथा समदुायमा आधाररत णिपद ्व्य वस्थापन सणमणत सदस्य , नागररक 

समाजका प्रणतणनणधिाई णिपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रणशक्षणको व्यिस्था णमिाउने, 

(छ) स्थानीय समदुायिाई णिपदप््रणत जागरुक बनाउ न,े णिपदस्ाँग सम्बणन्धत योजना तथा कायविम तजुवमा गनव तथा णिपदक्ो घटना हुनासाथ 

प्रणतकायवका िाणग तयारी ऄवस्थामा राख्न,े 

(ज) णिपदक्ा घटना हुनासाथ खोज, उद्धार र राहत िगायतका प्राथणमक कायवहरू तत्काि गनवको िाणग समन्वय गने,  

(झ) आपत् कािीन नमनूा अभ्यास गने, गराउन,े 

(ञ) णिपद्बा ट प्रभाणित घरपररिारको पणहचान , स्तर णनधावरण तथा पररचयपत्र णितरणमा नगर णिपद ्व्यवस्थापन सधमधतलाई सहयोग गने, 
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(ट) णिपदक्ो समयमा जोणखममा रहकेा समहू  धवशेषगरी मणहिा, बािबाधलका, णकशोरी, अपाङ्गता भएका व्यणिउपर हुन सक्ने घटना 

(िङ्ैणगक णहसंा, बचेणिखन तथा ऄन्य कुनै पधन धकधसमका शोषण ) रोकथामको िाणग णिशेष सतकाता अपनाई सचतेनामिूक  कायविम 

सञ्चािन गने, 

(ठ) नगर णिपद ्व्यिस्थापन सणमणतको णनणवय अनुसार णिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव गने , गराउन े।  

 

पररच्छेद – ४ 

सुरिा लनकाय तथा अन्य लनकायको पररचािन  

 

८ . सुरिा लनकायको पररचािन तथा सहयोग र समन्िय : (१) नगरकायवपाधलकाि ेणिपद ्व्यिस्थापनको काममा नेपाि सरकार तथा प्रदशे सरकारि ेपररचािन 

गरेका सघंीय तथा प्रादणेशक सरुक्षा णनकायहरूिाई सहयोग र समन्िय गनेछ ।  

(२) सरुक्षा णनकायि ेणिपदक्ो समयमा खोज तथा उद्धार कायवका िाणग  नगरकायवपाधलकासाँग आिश्यक सामग्री माग गरेको अिस्थामा नगरपाधलकामा 

उपिब्ध भएसम्म त्यस्तो सामाग्री तत्काि उपिब्ध गराईनेछ ।  

(३) णिपद ्प्रणतकायवका िाणग नगरपाधलकाले आाँफूसाँग रहकेो नगर प्रहरीिाई पररचािन गनेछ ।   

 

९.  िारुणयन्र तथा अन्य सेिा प्रदायक  लनकायको काम , कतनव्य र अलधकार:   

(१) िारूणयन्त्र, एम्बिुने्स तथा त्यस्तै अन्य सिेा प्रदायकि ेआपत् कािीन खोज, उद्धार तथा राहत उपिब्ध गराउन  सणमणति ेणदएको णनदशेनको पािना 

गनुव पनेछ । 

 (२) आपत् कािीन कायव सम्पादन गदाव  सणमणतको आदशे बमोणजम कुनै पणन स्थानमा प्रिेश गने तथा जनुसकैु व्यणि िा ससं्थाको साधन र स्रोत उपयोग 

गने अणधकार िारुणयन्त्र सिेा प्रदायकिाई हुनेछ ।  

 

१०. सािनजलनक संस्था  तथा व्यािसालयक प्रलतष्ठानको दालयत्ि: (१) णिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धमा नगरपाणिका णभत्रका सब ैसािवजणनक ससं्था  तथा 

व्यािसाणयक प्रणतष्ठानको दाणयत्ि दहेाय बमोणजम हुनेछ:- 

(क) आफ्नो भिन , उद्योग , कायाविय िा व्यािसाणयक केन्रमा णिपदक्ा घटना हुन नणदन णिपद ्सरुक्षा औजार , उपकरण, सामग्री , 

आपत् कािीन णनकास िगायत तोणकए बमोणजमका अन्य व्यिस्था गने , 

(ख)  त्याङ्क सङ्किन , क्षणतको मलू्याङ्कन, राहत, पनुस्थावपना तथा पनुणनवमावण समतेका सम्पणूव कायवमा  आिश्यक सहयोग गने, 

(ग)   आफ्ना कमवचारी तथा कामदारिाई णिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धमा  आधारभतू अणभमखुीकरण गने गराउने, 

(घ) णिपद ्व्यिस्थापन कायवमा उपयोग हुने स्रोत साधनिाई तयारी हाितमा रा्ने , 

(ङ) आफ्ना भिन िगायत अन्य सरंचना आपत् कािीन प्रयोजनका िाणग आिश्यक परेमा आदशेानुसार उपिब्ध गराउने , 

(च) सम्बणन्धत अणधकारीको सपुररिेक्षणमा उद्धार तथा राहत णितरण कायवमा सहयोग पयुावगउने , 

(छ) णिपद ्जोणखम न्यनूीकरण सयंन्त्रको व्यिस्था गरी तयारी अिस्थामा रा्ने , 

(ज)  फोहोरमिैा तथा प्रदषुणको यथोणचत व्यिस्थापन गरी यसबाट िातािरण र जनजीिनमा पनव सक्ने नकारात्मक प्रभाििाई 

न्यनूीकरण गने उपायहरू अपनाउने, 

(झ) णिपदक्ो घटना घटेमा तत्काि नणजकको सरुक्षा णनकाय र स्थानीय आपत् कािीन कायवसञ्चािन केन्रिाई खबर गने ।   

(२) नगरपाणिका णभत्रका सािवजणनक ससं्था  तथा व्यािसाणयक प्रणतष्ठानिे  नगरपाणिकाको णिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी योजनाको अधीनमा रही णिपद ्

व्यिस्थापन योजनाको तजुवमा गरी अणनिायव रूपमा िागू गनुव पनेछ । 

 

११. लिपद् व्यिस्थापनमा सहयोग गनुन  पने : गाउाँपाणिका/नगरपाणिका णभत्रका  सरकारी कायाविय , गैरसरकारी ससं्था , स्थानीय सङ्घ  ससं्था, समदुाय, 

स्ियसंिेक, नागररक समाज, णनजी क्षते्र तथा व्यणिि ेणिपद ्व्यिस्थापन कायवमा गाउँपाधलका/नगरपाधलकालाई दहेाय बमोणजम सहयोग गनुव पनेछ:-  

(क)  त्याङ्क सङ्किन , क्षणतको मलू्याङ्कन , राहत , पनुस्थावपना तथा पु नःणनवमावण िगायतका णिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी कायवमा 

सहयोग गने,  

(ख) णिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी जनचतेना अणभिणृद्ध गने , 

(ग) क्षमता णिकास , आपत् कािीन नमनूा अभ्यास तथा णिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी प्रणशक्षण कायविममा सहयोग गने तथा भाग णिने ,  

(घ) खोज, उद्धार तथा राहत णितरण सम्बन्धी कायवमा सहयोग गने।  

 

पररच्छेद – ५  

लिपद् व्यिस्थापन  कोष सभबन्धी व्यिस्था  

 

१२. लिपद् व्यिस्थापन कोष  : (१) णिपद ्व्यिस्थापनका िाणग नगरपाणिकामा छुट्ट ैएक अकधस्मक कोष रहनेछ । 

(२) कोषमा दहेाय बमोणजमका रकमहरू रहने  छन:्- 
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(क) नगरपाणिकाको िाणषवक बजटेबाट णिप द ्व्यिस्थापन कोषमा जम्मा गने गरी स्िीकृत रकम , 

(ख) प्रदशे सरकारबाट णिप द ्व्यिस्थापनका िाणग प्राप्त रकम , 

(ग)  नेपाि सरकारबाट णिप द ्व्यिस्थापनका िाणग प्राप्त रकम, 

(घ) स्िदशेी कुनै सङ्घ ससं्था िा व्यणिबाट दान , दातव्य िा उपहार स्िरुप प्राप्त रकम, 

(ङ)  अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।  

(३) णिपद ्व्यवस्थापनका िाणग नगरपाणिकाि ेकानून बमोणजम धवशेष शुल्क िा दस्तुर सकंिन गनव सक्ने छ |  

(४) कोषको सञ्चािन तोणकए बमोणजम हुनेछ । 

(५) कोषको रकम णिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी कामका िाणग प्रयोग गररनेछ ।  

(६) उपदफा (५) मा जनुसकैु कुरा िणेखएको भए तापणन कोषको रकम णनयणमत प्रशासणनक कायवको िाणग खचव गररने छैन ।  

(७) कोषको िखेापरीक्षण महािखेा परीक्षकबाट हुनेछ ।  

(८) सणमणति ेकोषको िाणषवक आय व्ययको प्रणतिदने तयार गरी कायवपाणिका माफव त नगरसभा समक्ष पशे गनेछ  । 

 

पररच्छेद – ६ 

कसूर तथा सजाय  

 

१३.  कसूर र सजाय  : कसिै ेणिपदक्ो घटना घट्न सक्ने गरी िापरिाही गरेमा िा त्यस्तो घटना घटाउन प्रत्यक्ष सिंगन भएमा िा  घट्ना घटेको अिस्थामा नाजायज 

फाईदा णिने गरी  वा आफुिाई मात्र फाईदा पगुने णकणसमको कुन ैकाम गरेमा वा यस सम्बन्धमा सघंीय कानून बमोणजम कसरुजन्य माणनने कुनै काम गरेमा तत् 

सम्बन्धी कारिाही प्रचणित सघंीय कानून बमोणजम हुनेछ ।  

 

पररच्छेद – ७ 

लिलिध 

 

१४.  लिपद् सङ्कटग्रस्त िेर घोषणाको पािना र समन्िय :  (१) नेपाि सरकारि ेनगरपाणिका णभत्रको कुनै ठाउाँमा गम्भीर प्रकृणतको णिपद ्उत्पन्न भए बाट 

णिपद ्सङ्कटग्रस्त क्षते्र घोषणा गरी प्रचणित कानून बमोणजम कुनै काम गनव गराउन आदशे णदएमा सोको पािना गनुव गराउनु गाउाँपाणिका /नगरपाणिकाको कतवव्य 

हुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम  घोषणा गररएको क्षते्रमा नेपाि सरकारि ेप्रचणित कानून बमोणजम कुनै काम गनव गराउन  नगरपाणिका णभत्रको कुनै व्यणि , 

ससं्था िा अणधकारीिाई आदशे णदएमा सोको पािना गना गराउनमा नगरपाणिकाि ेआिश्यक समन्िय गनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोणजम घोषणा गररएको क्षते्र सम्बन्धी सचूनाको प्रसारणमा नगरपाणिकाि ेसहयोग र समन्िय गनेछ ।  

 

१५. नेपाि सरकारको स्िीकृतीमा मार प्रिेश गनुनपने : (१) णिपद्बानट असर परेको कुनै क्षते्रमा णिदशेी नागररक िा ससं्थाि ेप्रिेश गनुव  परेमा नेपाि सरकारको 

स्िीकृणत णिएको छ छैन भणन नगर कायापाणिकाि ेसोधखोज गनव सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम सोधखोज गदाव त्यस्तो नागररक िा ससं्थाि ेनेपाि सरकारको स्िीकृणत णिएको नादणेखएकोमा णनजको प्रिेशिाई रोक िगाई 

तत् सम्बन्धी सचूना नेपाि सरकारिाई उपिब्ध गराईनेछ ।  

 

१६. मानिीय तथा अन्य सहायता  र समन्िय  : (१) नगरपाणिका णभत्र उत्पन्न णिप दक्ो अिस्थािाई तत्काि सामना गनव आन्तररक स्रोत र साधनबाट नभ्याउने 

भएमा मानिीय तथा अन्य सहायता र समन्वयका िाणग धजल्ला समन्वय सधमधत, प्रदशे सरकार तथा नेपाि सरकारिाई अनुरोध गररनेछ ।  

 (२) णिपद ्बाट उत्पन्न णस्थणत णनयन्त्रण गने िममा नेपाि सरकारि ेअन्तरावणष्िय मानिीय तथा अन्य सहयोग णिई पररचािन गरेको अिस्थामा नेपाि 

सरकारको णनदशेनमा रणह तत् सम्बन्धी कायवमा सहयोग र समन्िय गररनेछ ।  

(३) णछमेकी स्थानीय तहमा कुनै धवपद ्उत्पन्न भई सो व्यवस्थापनका लाधग धछमेकी स्थानीय तहले सोझै , धजल्ला समन्वय सधमधत वा प्रदेश सरकार 

माफा त ऄनरुोध गरेमा उपलब्ध भएसम्मको सहयोग पयुााउन ुनगरकायापाधलको दाधयत्व हुनेछ ।  

 

१७.  तत्काि िररद तथा लनमानण र प्रयोग गनन सलकने  :  (१) णिशेष पररणस्थणत परी णिपद्बािट प्रभाणित क्षते्रमा खोज , उद्धार तथा राहत उपि ब्ध गराउन तथा 

भइरहकेो णिपद्बारट थप क्षणत हुन नणदनका िाणग तत्काि ैराहत सामग्री खररद िा णनमावण कायव गनव आिश्यक भएमा सािवजणनक खररद सम्बन्धी प्रचणित 

कानूनमा रहकेो णिशेष पररणस्थणतमा खररद गने सम्बन्धी व्यिस्था बमोणजम नगर कायापाधलकाले खररद िा णनमावण कायव गनव सणकनेछ । 

(२) णिपद्बासट प्रभाणित क्षते्रमा खोज , उद्धार तथा राहत उपिब्ध गराउन तथा भइरहकेो णिपद्बाधट थप क्षणत हुन नणदनका िाणग नगरपाणिका क्षते्र णभत्रको 

कुनै गैरसरकारी कायाविय िा अन्य सघं ससं्था र व्यणिको चि , अचि सम्पणि तथा सिारी साधन उपयोग गनव आिश्यक भएमा सोको अणभिखे राखी 

तोणकएको अिणधभरको िाणग अस्थायी तिरि ेप्राप्त गनव सणकनेछ । 

 (३) णिपद्बायट प्रभाणित क्षते्रमा तत्काि राहत उपि ब्ध गराउन  नगरपाणिका क्षते्र णभत्रको कुनै गैरसरकारी कायाविय िा अन्य सघं ससं्था र व्यणिको 

खाद्यान्न, ििाकपडा, औषधी िा अन्य िस्तु आिश्यक भएमा सोको अणभिखे राखी णनयन्त्रणमा णिन र सम्बणन्धत प्रभाणित पक्षिाई णितरण गनव सणकनेछ ।  
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(४) नगरपाणिकाि ेउपदफा (२) बमोणजम कुनै सम्पणि अस्थायी रूपमा प्राप्त गरेमा िा उपदफा (३) बमोणजम कुनै िस्तु णनयन्त्रण र णितरण गरेमा त्यस्तो 

सम्पणि प्रयोग िा िस्तु उपयोग बापत प्रचणित दर अनुसारको रकम सम्बणन्धत कायाविय , ससं्था िा व्यणििाई णदनेछ ।  

 

१८.  राहतको न्यूनतम  मापदण्ड सभबन्धी व्यिस्था  : (१) णिपद ्प्रभाणित व्यणििाई नेपाि सरकार तथा प्रदशे सरकारिे  उपिव्ध गरा उने राहतको अणतररि 

नगरपाणिकाि ेआन्तररक स्रोतबाट थप राहत उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम नगरपाणिकाि ेणिपद ्प्रभाणित व्यणििाई राहत उपिब्ध गराउाँदा  मापदण्ड बनाई सोको आधारमा राहात उपिब्ध गराउनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोणजमको राहतको  मापदण्डमा अन्य णिषयको अणतररि दहेायका णिषय समािेश भएको हुनु पनेछ:- 

(क) णिपद्बाफट प्रभाणित व्यणििाई अस्थायी आश्रयस्थिमा रा्दा उपि ब्ध गराउनु पने आिास , खाद्यान्न, खानेपानी, स्िास््य तथा 

सरसफाइ सम्बन्धी , 

(ख) णिपद्बाबट मतृ्य ुहुनेको पररिार तथा सम्पणिको क्षणत हुने व्यणििाई उपिब्ध गराउनु पने न्यनूतम राहत सम्बन्धी ,  

(ग) मणहिा, बािबाणिका, जषे्ठ नागररक , अशि तथा अपाङ्गता भएका व्यणिको आ वश्यकता संवोधनका लाधग धवशेष राहत 

प्याकेजहरु (जस्त ैणडणगनटी णकट र णचल्रेन णकट) मधहलाहरूको लाधग सरुधक्षत मधहलामैत्री स्थल,  

(घ) व्यधक्तगत गोपधनयता तथा सरुक्षा सम्बन्धी, 

(ङ) न्यनूतम राहत बाहके स्िरोजगार तथा रोजगारी व्यिस्थापनका माध्यमबाट पीणडतको जीणिकोपाजवन सम्बन्धी , 

(च) गैरसरकारी िा व्यणिगत रूपमा णदइने राहतको णितरण सम्बन्धी, 

(छ) एकद्वार प्रणािी अनुरुप राहत णितरण गने सम्बन्धी , 

(ज) राहतसाँग सम्बणन्धत अन्य उपयिु णिषय ।  

 

१९.   लिपद्माल  परी हराएका िा नष्ट िएका कागजात सभबन्धमा : णिपद ्मा परी हराई फेिा पनव नसकेका तथा आणंशक िा पणूव रूपमा  क्षणत भएका नगरपाणिकाका 

महत्िपणूव कागजातहरुको प्रमाणीकरण तथा प्रणतणिणप उपिब्ध गराउने सम्बन्धी व्यिस्था प्रचधलत काननूल ेतोके बमोणजम हुनेछ। 

 

२०. लनदेशन लदन सक्ने  : सणमणतिे  यस ऐनको अधीनमा रही णिपद ् व्यिस्थापनका िाणग कुनै व्यणि िा णनकायिाई आिश्यक णनदशेन णदन सक्नेछ र त्यस्तो 

णनदशेनको पािना गनुव सम्बणन्धत व्यणि िा णनकायको कतवव्य हुनेछ । 

 

२१. उपसलमलत गठन गनन सक्ने  : (१) सणमणति ेआिश्यकता अनुसार उपसणमणत गठन गनव  सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम गठन हुने उपसणमणतको काम, कतवव्य, अणधकार र कायाविणध उपसणमणत गठन गदावका बखत तोणकए बमोणजम हुनेछ ।  

 

२२. अलििेि राख्नु पनेेः  (१) णिपदक्ो समयमा राहत उपिब्ध गराउने व्यणि , णनकाय िा ससं्थाको नाम,  र उपिव्ध गराईको राहत  तथा सोको पररमाण सधहतको 

धववरणको ऄधभलेख राख्ने व्यवस्था सधमधतले धमलाउनपुने छ ।   

(२) उपदफा (१) बमोधजमको धववरण राख्दा धवपद्ा ्  परेका मधहला, बालबाधलका तथा जेष्ठ नागररक , धवपदक्ा कारणले स्थानान्तरण भएका घरपररवार 

लगायतको संख्या एधकन हुने धववरण र उनीहरूलाई उपलब्ध गराइएको राहात स्पष्टरूपमा राख्नपुने छ । 

 

२३. पुरस्कार लदन सक्ने  : स्थानीय णिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धमा णिशेष योगदान पयुावतउन ेउत्कृि व्यणि िा ससं्थािाई प्रोत्साहन स्िरूप  सणमणतको णसफाररसमा नगर  

कायापाणिकाि ेसम्मान तथा परुस्कार णदन सक्नेछ ।  

 

२४. िालषनक प्रलतिेदन  : (१) सणमणति ेप्रत्यके आणथवक िषवमा गरेको कामको णििरण सणहतको िाणषवक प्रणतिेदन तयार गरी कायवपाणिका माफव त नगर सभा , णजल्िा 

णिपद ्व्यिस्थापन सणमणत तथा प्रदशे णिपद ्व्यिस्थापन सणमणत समक्ष पशे गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजमको िाणषवक प्रणतिेदन सािवजणनक रूपमा प्रकाशन गनुव पनेछ ।  

 

२५.   प्रशासलनक िचन व्यवस्थापन : सणमणतको बठैक तथा प्रणत वदेन तयारी िगायतका कायवसगँ सम्बणन्धत न्यनुतम प्रशासणनक खचव नगरकायवपाणिकाि ेव्यिस्था 

गनेछ |  

 

२६. अलधकार प्रत्यायोजन  : यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगवत  बनेको णनयम बमोणजम सधमधतिाई प्राप्त अणधकारमध्य ेआिश्यकता अनुसार केही अणधकार सणमणतको 

सयंोजक तथा तोणकएको पदाणधकारीिाई प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ ।  

 

२७. लनयम बनाउने अलधकार  : नगर कायवपाणिकाि ेयो ऐन कायावन्ियनका िाणग आिश्यक णनयम तथा कायवणिणध  बनाउन सक्नेछ ।  


