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सिरहा नगरपासिकामा विपद् जोखिम न्यू नीकरण
तथा व्यिस्थापन गनन बनेको विधेय क, २०७५

प्रस्तािना :
सिरहा नगरपासिका क्षेत्र सित्र प्राकृतिक िथा गैरप्राकृतिक विपद्बाट
ििविाधारणको

जीउज्यान

र

िािवजतनक,

तनजी

िथा

व्यक्तिगि

िम्पवि, प्राकृतिक एिम ् िााँस्कृतिक िम्पदा र िौतिक िंरचनाको
िंरक्षण गनवका िागग विपद् जोखिम न्यतू नकरण िथा व्यिस्थापनका

िबै क्रियाकिापको िमन्ियात्मक र प्रिािकारी रूपमा कायावन्ियनका
िागग कानून बनाउन िाञ्छनीय िएकोिे , नेपािको िंविधानको धारा

२२१ को उपधारा (१) को अगधकार प्रयोग गरी सिरहा नगरििािे यो
ऐन बनाएको छ ।
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पररच्छे द – १
प्रारम्भिक
१.

िंक्षिप्त नाम र प्रारभि: (१) यि ऐनको नाम “नगर विपद्
जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५” रहे को छ ।
(२) यो ऐन िुरून्ि प्रारम्ि हुनेछ ।

२.

पररिाषा: विषय िा प्रिङ्गिे अको अथव निागेमा यि ऐनमा,(क)

“कोष” िन्नािे दफा १२ बमोक्जमको विपद् व्यिस्थापन
कोष िम्झनु पछव ।

(ि) “गैरप्राकृतिक विपद्” िन्नािे महामारी, अतनकाि, डढे िो,
कीट िा िक्ष्
ू म जीिाणु आिङ्क, पशु िथा चराचरु
ु ङ्गीमा
हुने फ्ि,ू प्यान्डासमक फ्िू, िपवदंश, जनािर आिङ्क,
िानी,

हिाई,

िडक,

जि

िा

औद्योगगक

दर्
व ना,
ु ट

आगिागी, विषाति गयााँि, रिायन िा विक्रकरण चह
ु ािट,
गयााँि विष्फोटन, विषाति िाद्य िेिन, िािािरणीय
प्रदष
ू ण, िन विनाश िा िौतिक िंरचनाको क्षति िथा
प्रकोप उद्धार

कायवमा हुने दर्
ु वटना िा यस्िै अन्य

गैरप्राकृतिक कारणिे उत्पन्न विपद् िम्झनु पछव ।
(ग)

“क्जल्िा

विपद्

व्यिस्थापन

िसमति”

िन्नािे

िंर्ीय

ऐनको दफा १६ बमोक्जम सिरहा न.पा. रहे को सिरहा
क्जल्िामा गठन िएको क्जल्िा विपद् व्यिस्थापन िसमति
िम्झनु पछव ।
3

(र्)

“िोक्रकएको" िा "िोक्रकए बमोक्जम” िन्नािे यि ऐन
अन्िगवि बनेको तनयममा िोक्रकएको

िोक्रकए बमोक्जम

िम्झनु पछव ।
(ङ)

“प्रदे श विपद् व्यिस्थापन िसमति” िन्नािे िंर्ीय ऐनको
दफा १४ बमोक्जम प्रदे श नं. २ मा गठन िएको प्रदे श
विपद् व्यिस्थापन िसमति िम्झनु पछव ।

(च)

“प्रमि
ु ” िन्नािे नगरपासिकाको प्रमि
ु िम्झनु पछव ।

(छ)

“प्रमुि

प्रशािकीय

अगधकृि”

िन्नािे

नगरपासिकाको

प्रमि
ु प्रशािकीय अगधकृि िम्झनु पछव ।
(ज)

“प्राकृतिक विपद्” िन्नािे हहमपाि, असिना, हहमपहहरो,
हहमिाि विस्फोटन, अतििक्ृ ष्ट, अनािक्ृ ष्ट, बाढी, पहहरो
िथा

िू-स्ििन,

शीििहर,

िािो

डुबान,
हािाको

िडेरी,

आाँधी,

िहर,

हुरी

चट्याङ्ग,

बिाि,
िक
ू म्प,

ज्िािामि
ु ी बबस्फोट, डढे िो िा यस्िै अन्य प्राकृतिक
कारणिे उत्पन्न जुनिुकै विपद् िम्झनु पछव ।
(झ)

“राक्ष्िय कायवकारी िसमति” िन्नािे िंर्ीय ऐनको दफा ६
बमोक्जमको कायवकारी िसमति िम्झनु पछव ।

(ञ)

“राक्ष्िय

पररषद”

िन्नािे

िंर्ीय

ऐनको

दफा

३

बमोक्जमको विपद् जोखिम न्यन
ू ीकरण िथा व्यिस्थापन
राक्ष्िय पररषद् िम्झनु पछव ।
(ट)

“राक्ष्िय प्रागधकरण” िन्नािे िंर्ीय ऐनको दफा १०
बमोक्जम गठन िएको राक्ष्िय विपद् जोखिम न्यूनीकरण
िथा व्यिस्थापन प्रागधकरण िम्झनु पछव ।

(ठ)

“विपद्” िन्नािे

कुनै स्थानमा आपिकािीन
अिस्था
्

सिजवना िई जन िा धनको क्षतिको िाथै जीिनयापन र
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िािािरणमा प्रतिकूि अिर पाने प्राकृतिक िा गैरप्राकृतिक
विपद् िम्झनु पछव ।
(ड)

“विपद्

िोज िथा

उद्धार

िमह
ू ”

िन्नािे

विपद्को

अिस्थामा िोजी िथा उद्धार गनव क्रियाशीि िा विपद्
व्यिस्थापनको

िागग

पररचािन

गनव

ियार

गररएको

विसशष्टीकृि िोज िथा उद्धार िमूह िम्झनु पछव र िो
शब्दिे िासिम प्राप्ि मानिीय िहायिाकमीिाई िमे ि
जनाउाँ छ ।
(ढ)

“विपद् जोखिम न्यन
ू ीकरण” िन्नािे विपद्पि
ू व गररने
जोखिमको विश्िेषण िथा मल्
ू याङ्कन, विपद् रोकथाम िा
विपद्बाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण िथा विकािका कायवमा
विपद् जोखिमिाई कम गने िम्बन्धी कायव िम्झनु पछव ।

(ण)

“विपद्

पन
ु िावि”

िन्नािे

विपद्को

र्टनापतछ

गररने

पुनतनवमावण एिम ् पुनस्थावपनािाँग िम्बक्न्धि कायव िम्झनु
पछव ।
(ि)

“विपद् प्रतिकायव” िन्नािे विपद्को र्टना र्ट्नािाथ
ित्कािै गररने िोज, उद्धार एिम ् राहििाँग िम्बक्न्धि
कायव िम्झनु पछव

र िो शब्दिे विपद् प्रतिकायवको

पि
व यारीिाई िमेि जनाउाँ छ ।
ू ि
(थ)

“विपद् व्यिस्थापन” िन्नािे विपद् जोखिम न्यूनीकरण,
विपद् प्रतिकायव र विपद् पन
ु िावििाँग िम्बक्न्धि िम्पूणव
क्रियाकिाप िम्झनु पछव ।

(द)

“व्याििातयक प्रतिष्ठान” िन्नािे उद्योग, किकारिाना,
सिनेमा र्र, िवपङ्ग मि, बहुउद्दे श्यीय व्यापाररक ििन
जस्िा व्याििातयक प्रतिष्ठान िम्झनु पछव ।
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(ध)

“िसमति”

िन्नािे

दफा

३ बमोक्जमको

नगर

विपद्

व्यिस्थापन िसमति िम्झनु पछव ।

(न)

“िंर्ीय ऐन” िन्नािे नेपाि िरकारको विपद् जोखिम
न्यन
ू ीकरण िथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ िम्झनु पछव ।

(ऩ)

“िंर्ीय

मन्त्रािय”

िन्नािे

नेपाि

िरकारको

विपद्

व्यिस्थापन हे ने गरी िोक्रकएको मन्त्रािय िम्झनु पछव ।
(प)

“िािवजतनक िंस्था” िन्नािे िरकारी तनकाय, िरकारको
पूणव िा आंसशक स्िासमत्ि िएको िंस्था, प्रचसिि कानून
बमोक्जम

स्थापना िएका

िङ्गहठि

िंस्था

िा िबै

प्रकारका स्िास््य िथा शैक्षक्षक िंस्था िम्झनु पछव ।

पररच्छे द – २
नगर विपद् व्यिस्थापन िसमततको गठन तथा काम,
कतनव्य र अधधकार

३.

नगर विपद् व्यिस्थापन िसमतत: (१) नगरपासिका सित्रको विपद्
व्यिस्थापन िम्बन्धी कायविाई प्रिािकारी रूपमा िञ्चािन गनव
एक नगर विपद् व्यिस्थापन िसमति रहनेछ ।
(२) िसमतिको गठन दे हाय बमोक्जम हुनेछ:–
(क)

नगर प्रमुि

(ि) नगर उपप्रमुि
(ग)

प्रमि
ु प्रशािकीय अगधकृि
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(र्)

विषयगि िसमतिका िंयोजकहरु

(ङ)

प्रतितनगध, क्जल्िा प्रशािन कायाविय

(च)

िामाक्जक महाशािा/शािा प्रमुि

(छ)

पूिावधार विकाि महाशािा/शािा प्रमुि

(ज)

नगरपासिकाको िौगोसिक क्षेत्र सित्र रहे का िंर्ीय िरु क्षा
तनकायका प्रमि
ु िा प्रतितनगध

(झ)

नगरपासिकाको िौगोसिक क्षेत्र सित्र रहे का प्रदे श प्रहरी
कायावियको प्रमुि िा प्रतितनगध

(ञ)

नगर प्रहरी प्रमि
ु

(ट)

राक्ष्िय मान्यिा प्राप्ि दिका नगरपासिकाक्स्थि प्रमुि
िा प्रतितनगध -िदि ्

(ठ)

नेपाि रे डिि िोिाईटीका स्थानीय प्रतितनगध (१ जना)

(ड)

तनजी क्षेत्रको उद्योग िाखणज्य िम्बन्धी मान्यिाप्राप्ि
िंस्थाको

नगर

िहको

अध्यक्ष

िा

तनजिे

िोकेको

प्रतितनगध (१ जना)
(ढ)

गैरिरकारी िस्था महािंर्काका स्थानीय प्रतितनगध (१
जना) -िदस्य

(ण)

नेपाि पत्रकार महािंर्को स्थानीय प्रतितनगध (१ जना)

(ि)

विपि ब्यबस्थापन िसमतिका िंयोजकिे मनोतनि गरे को
महहिा िहहि दई
ु जना

(थ)

विपद् व्यिस्थापन हे ने गरर िोक्रकएको महाशािा िा शािा
प्रमि
ु (िदस्य िगचि)
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(३) उपदफा (२) मा जुनिुकै कुरा िे खिएको िएिापतन
िम िंख्या ञ, ट, ठ, ड, ढ र ण का िदस्यहरू उपिब्ध
निएको अिस्थामा पतन िसमति गठन एिम ् काम कारिाही
गनवमा अिर पने छै न ।
(४) उपदफा (२) बमोक्जमको िसमतििे िंर्ीय ऐनको दफा
१७ बमोक्जमको स्थानीय विपद् व्यिस्थापन िसमतिको रूपमा
िमेि काम गनेछ ।
४.

िसमततको बैठक िभबन्धी व्यिस्था: (१) िंयोजकिे िोकेको
समति, िमय र स्थानमा िसमतिको बैठक बस्नेछ ।
(२) िसमतिको िदस्य-िगचििे िसमतिको बैठक बस्ने
समति, िमय र स्थान िोकी बैठकमा छिफि हुने विषयिच
ू ी
िहहिको िूचना बैठक बस्ने िमयिन्दा चौबीि र्ण्टा अगािै
िबै िदस्यिे पाउने गरी पठाउनु पनेछ ।
(३) िसमतिका पचाि प्रतिशििन्दा बढी िदस्य उपक्स्थि
िएमा बैठकको िागग गणपरू क िङ्ख्या पग
ु े को मातननेछ ।
(४) उपदफा (२) र (३) मा जुनिुकै कुरा िे खिएको
िएिापतन िसमतिको बैठक ित्काि बोिाउन आिश्यक िएमा
अध्यक्षिे जन
ु िुकै बेिापतन िसमतिको बैठक बोिाउन ितनेछ र
त्यस्िो अिस्थामा अध्यक्ष र र्टीमा १ जना िदस्य िहहि
िदस्य िगचि उपक्स्थि िएमा िसमतिको बैठक बस्न ितनेछ।
(५) िसमतिको बैठक िंयोजकको अध्यक्षिामा बस्नेछ ।
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(६) िसमतिको तनणवय बहुमिद्िारा हुनेछ र मि बराबर
िएमा िंयोजकिे तनणावयक मि हदनेछ।
(७) िसमतििे आिश्यकिा अनि
ु ार िम्बक्न्धि तनकाय िा
िङ्र् िंस्थाका प्रतितनगध र विज्ञिाई बैठकमा आमन्त्रण गनव
ितनेछ ।
(८) िसमतिको बैठक िम्बन्धी अन्य कायवविगध िसमति
आफैिे तनधावरण गरे बमोक्जम हुनेछ ।
(९) िसमतिको तनणवय िदस्य िगचििे प्रमाखणि गरी
राख्नेछ ।
५.

िसमततको काम, कतनव्य र अधधकार: िसमतिको काम, किवव्य र
अगधकार दे हाय बमोक्जम हुनेछ:क)

विपद् व्यिस्थापन िम्बन्धी राक्ष्िय पररषद्बाट स्िीकृि
राक्ष्िय नीति िथा

योजना एिम ् राक्ष्िय

कायवकारी

िसमति र प्रदे श विपद् व्यिस्थापन िसमतिबाट स्िीकृि
एकीकृि िथा क्षेत्रगि नीति योजना र कायविम अनरु
ु प
हुने गरी नगर विपद् व्यिस्थापन नीति िथा योजना
िजुवमा गरी कायवपासिका िमक्ष पेश गने,
ि)

नगरििाबाट स्िीकृि नीति िथा योजनाको अधीनमा रही
विपद् जोखिम न्यन
ू ीकरण, विपद् प्रतिकायव िथा विपद्
पुनिावि िम्बन्धी एकीकृि िथा क्षेत्रगि नीति, योजना
िथा कायविम स्िीकृि गरी िागू गने, गराउने,
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ग)

नगरपासिकाबाट िञ्चािन हुने विपद् व्यिस्थापन िम्बन्धी
कायविम िथा बजेट प्रस्िाि ियार गने, गराउने,

र्)

विपद् व्यिस्थापनका िम्बन्धमा नगरपासिकाको िंस्थागि
क्षमिा विकाि गने, गराउने,

ङ)

नगरपासिकाका

पदागधकारी,

कमवचारी,

स्ियंिेिक,

िामाक्जक पररचािक िथा िमद
ु ायिाई विपद् व्यिस्थापन
िम्बन्धमा प्रसशक्षण हदने व्यिस्था समिाउने,
च)

विपद्का र्टना हुनािाथ िोज, उद्धार र राहि िगायिका
प्राथसमक कायवहरू ित्काि गनवको िागग िंस्थागि िंयन्त्र
स्िि: पररचासिि हुने गरी आिश्यक कायवविगध िथा
मापदण्ड िजवम
ु ा गरी िागू गने, गराउने,

छ)

विपद् व्यिस्थापनका िम्बन्धमा िंर्ीय िथा प्रादे सशक
कानूनको अगधनमा रहह िािवजतनक, तनजी, गैरिरकारी
िगायि िबै तनकाय िथा िंस्थािे तनिावह गनुव पने
िसू मका तनधावरण गने िथा त्यस्िा िंस्था िा तनकायिाई
आफ्नो नीति, योजना र कायविममा विपद् व्यिस्थापन
िम्बन्धी विषय िमािेश गनव िगाउने,

ज)

विपद्को िमयमा स्थानीय आमिञ्चारका माध्यमहरुको
िूसमका

िम्बन्धी

आिश्यक

मापदण्ड

ियार

गरी

कायावन्ियन गने, गराउने,
झ)

िरकारी,

तनजी

एिम ्

गैरिरकारी

िंस्था,

स्थानीय

स्ियंिेिक, िामाक्जक पररचािक िगायि िम्बक्न्धि िबै
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पक्षको

िमन्िय

र

िंिगनिामा

विपद्

व्यिस्थापन

िम्बन्धी कायव गने, गराउने,
ञ)

िौतिक िंरचना तनमावण गदाव ििनिंहहिा िगायि अन्य
स्िीकृि तनदे सशका िा मापदण्डको पािना गराउने,

ट)

स्थानीय िािवजतनक पि
ू ावधार िम्बन्धी िंरचनाको विपद्
जोखिम मल्
ू याङ्कन गने, गराउने,

ठ)

नदी क्रकनार, बगर, पहहरो जान ितने सिरािो जसमन र
डुबान हुने क्षेत्र िा विपद् जोखिमको िम्िािना िएका
अिुरक्षक्षि क्षेत्रमा बिोबाि गने व्यक्ति िथा िमुदायिाई
िुरक्षक्षि स्थानमा स्थानान्िरण गराउन उपयुति स्थानको
िोजी कायवमा िहयोग गने िथा िरु क्षक्षि स्थानमा बिोबाि
िम्बन्धी िचे िना जगाउने,

ड)

विपद्बाट स्थानीय स्िरमा तनजी िथा िािवजतनक क्षेत्रबाट
िइरहे को

िेिा

प्रिाहमा

अिरोध

आइपरे मा

िोको

पुनःिञ्चािनका िागग िेिा तनरन्िरिाको योजना िजवम
ु ा
िथा कायावन्ियन िम्बन्धी कायव गने, गराउने ।
ढ)

स्थानीय

िमुदायिाई

विपद्प्रति

जागरुक

बनाउन,

विपद्िाँग िम्बक्न्धि योजना िथा कायविम िजम
वु ा गनव
िथा

विपद्को

र्टना

हुनािाथ

प्रतिकायवका

िागग

पररचासिि हुन िडा िथा िमद
ु ायस्िरमा िमािेशी विपद्
पूिि
व यारी िथा प्रतिकायव िसमति गठन गने,
ण)

विद्यािय िहको शैक्षक्षक पाठ्यिममा विपद् व्यिस्थापन
िम्बन्धी विषय िमािेश गनव पहि गने,
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ि)

विपद् प्रतिकायवका िागग नमूना अभ्याि गने, गराउने,

थ)

विपद्को िमयमा प्रयोग गनव िक्रकने गरी िारुणयन्त्र
िगायिका

अन्य

उपकरणहरू

ियारी

हाििमा

राख्न

िगाउने,
द)

स्थानीय स्िरमा आपिकािीन
कायविञ्चािन केन्रको
्
स्थापना र िञ्चािन गने,

ध)

नगरपासिकामा विपद् व्यिस्थापन िूचना प्रणािी िथा
पूिच
व ेिािनी प्रणािीको विकाि र िञ्चािन गने, गराउने,

न)

विपद् प्रिाविि क्षेत्रमा ित्काि उद्धार िथा राहिको
व्यिस्था समिाउने,

प)

विपद्मा परी हराएका, बबग्रे का िा नष्ट िएका कागजािको
यक्रकन ि्याङ्क अद्यािगधक गरी राख्न िगाउने,

फ)

विपद्बाट प्रिाविि र्रपररिारको पहहचान, स्िर तनधावरण
िथा पररचयपत्र वििरण गने, गराउने,

ब)

विपद्को

िमयमा

जोखिममा

रहे को

िमह
ू विशेषगरी

महहिा, बािबासिका, क्रकशोरी, अपाङ्गिा िएका व्यक्तिउपर
हुन ितने र्टना (िैङ्गगक हहंिा, बे चवििन िथा अन्य कुनै
पतन क्रकसिमका शोषण) रोकथामको िागग विशेष ििकविा
अपनाई िचेिनामि
ू क कायविम िञ्चािन गने,
ि)

विपद् प्रिावििहरूको प्रत्यक्ष र िक्रिय िहिागगिामा विपद्
प्रिाविि

क्षेत्रमा

आगथवक

क्रियाकिापको

पुनस्थावपना,

रोजगारीका अििरको िज
ृ ना िथा जीिनयापनका िागग
आय आजवन कायविम िञ्चािन गने, गराउने,
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म)

विपद्को जोखिममा रहे का महहिा, बािबासिका, जेष्ठ
नागररक, दसिि, िीमान्िकृि िगव िथा िमद
ु ाय, अशति
िथा अपाङ्गिा िएका व्यक्तिहरूको िागग विशे ष योजना
िथा कायविम बनाई कायावन्ियन गने, गराउने,

य)

विपद् व्यिस्थापन िम्बन्धमा िािवजतनक िंस्था िथा
व्याििातयक प्रतिष्ठानिे प्रचसिि ऐन बमोक्जम कायव गरे
नगरे को अनग
ु मन गने,

र)

विपद् व्यिस्थापन िम्बन्धी राक्ष्िय कायवकारी िसमति,
प्रदे श विपद् व्यिस्थापन िसमति िथा क्जल्िा विपद्
व्यिस्थापन िसमतिको तनणवय अनि
ु ार विपद् व्यिस्थापन
िम्बन्धी अन्य कायव गने, गराउने,

ि)

विपद् व्यिस्थापनका िम्बन्धमा नेपाि िरकार िथा प्रदे श
िरकारका

मन्त्रािय, वििाग

िथा

अन्य

तनकायिाँग

िहकायव गने,
ि)

विपद् व्यिस्थापन िम्बन्धमा नेपाि िरकार, प्रदे श िरकार
िा नगरििािे िोकेका अन्य कायव गने, गराउने,

श)

विपद्

व्यिस्थापन िम्बन्धमा

िंर्ीय िथा प्रादे सशक

कानन
ू को प्रतिकूि नहुने गरी नगर कायवपासिकािे िोके
बमोक्जमका अन्य कायव गने, गराउने,
ष)

विसिन्न िंर्िंस्था, व्यक्तिबाट प्राप्ि हुने राहि िथा
पन
ु तनवमावण र पन
ु िाविका बबषयिस्िि
ु ाई स्थानीय विपद्
व्यिस्थापन िसमतििे िोकेको स्थान र मापदण्ड अनि
ु ार
गने, गराउने ।
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पररच्छे द – ३
िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन िसमततको गठन
तथा काम, कतनव्य र अधधकार

६.

िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन िसमतत: (१) नगरपासिकाको
प्रत्ये क िडामा एक िडा स्िरीय विपद् व्यिस्थापन िसमति
रहनेछ ।
२) िडा स्िरीय विपद् व्यिस्थापन िसमतिको गठन दे हाय
बमोक्जम हुनेछ:–
(क)

िडा अध्यक्ष

(ि) िडा िदस्यहरू
(ग)

िडा सित्र रहे का विषयगि शािा/ईकाई कायाविय प्रमि
ु हरू

(र्)

िडा सित्र रहे का िुरक्षा तनकायका प्रमि
ु हरू

(ङ)

राक्ष्िय

मान्यिा

प्राप्ि

दिका

िडाक्स्थि

प्रमुि

िा

प्रतितनगध
(च)

स्थानीय रे डिि,

(छ)

गैरिरकारी िथा िामद
ु ायमा आधाररि िंर्िंस्था िथा
युिा

तििबाट

िंयोजकिे

िोकेबमोक्जम

न्यूनिम

२

बैठक

िो

महहिा िहहि ४ जना
(ज)

िडा िगचि
(३)

उपदफा

(२)

बमोक्जमको

िसमतिको

िसमतिको िंयोजकिे िोकेको समति, िमय र स्थानमा
बस्नेछ ।
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(४) िसमतिको िदस्य-िगचििे िसमतिको बैठक बस्ने
समति, िमय र स्थान िोकी बैठकमा छिफि हुने विषयिच
ू ी
िहहिको िच
ू ना बैठक बस्ने िमयिन्दा चौबीि र्ण्टा अगािै
िबै िदस्यिे पाउने गरी पठाउनु पनेछ ।
(५) िसमतिका पचाि प्रतिशििन्दा बढी िदस्य उपक्स्थि
िएमा बैठकको िागग गणपरू क िङ्ख्या पग
ु े को मातननेछ ।
(६) उपदफा (४) र (५) मा जुनिुकै कुरा िे खिएको िएिा
पतन िो िसमतिको बैठक ित्काि बोिाउन आिश्यक िएमा
िंयोजकिे

जुनिुकै

बेिापतन

िसमतिको

बैठक

बोिाउन

ितनेछ र त्यस्िो अिस्थामा िंयोजक र र्टीमा १ जना
िदस्य िहहि िदस्य िगचि उपक्स्थि िएमा िसमतिको
बैठक बस्न ितनेछ ।
(७)

िसमतिको

बैठकको

अध्यक्षिा

िो

िसमतिको

िंयोजकिे गनेछ ।
(८) िसमतिको तनणवय बहुमिद्िारा हुनेछ र मि बराबर
िएमा िंयोजकिे तनणावयक मि हदनेछ।
(९) िसमतििे आिश्यकिा अनुिार िम्बक्न्धि तनकाय िा
िङ्र् िंस्थाका प्रतितनगध र विज्ञिाई बैठकमा आमन्त्रण गनव
ितनेछ ।
(१०) िसमतिको बैठक िम्बन्धी अन्य कायवविगध िो
िसमति आफैिे तनधावरण गरे बमोक्जम हुनेछ ।
(११) िसमतिको तनणवय िदस्य िगचििे प्रमाखणि गरी
राख्नेछ ।
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७ .

िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन िसमततको काम, कतनव्य र
अधधकारः िसमतिको काम, किवव्य र अगधकार दे हाय बमोक्जम
हुनेछ:(क)

िडा सित्र विपद् प्रतिकायव िथा विपद् पुनिावि िम्बन्धी
कायविम िञ्चािनका िागग नगर विपद् व्यिस्थापन
िसमतिमा सिफाररि गने िथा िो िसमतिबाट स्िीकृि
नीति िथा योजना अनुरूपका विपद् व्यिस्थापन िम्बन्धी
कायविम कायावन्ियन, अनग
ु मन र पुनराििोकन गने,

(ि) िडामा विकाि तनमावणका क्रियाकिापहरू कायावन्ियनमा
विपद्

जोखिम

व्यािस्थापनिाई

मि
ू प्रिाहीकरण

गने,

िुरक्षक्षि विद्यािय िथा अस्पिािका िागग विपद् जोखिम
न्यूनीकरणका कायविमहरू िञ्चािन गने,
(ग)

विपद् व्यिस्थापनका िम्बन्धमा िडाको िंस्थागि क्षमिा
विकाि गने,

(र्)

विपद्

व्यिस्थापन योजना,

पन
ु ःस्थापना

िथा

आपत्कािीन

पन
ु तनवमावण

योजना

कायवयोजना,
िजम
वु ा

िथा

काम

गने

कायावन्ियन गने, गराउने,
(ङ)

िमद
ु ायमा

विपद्

व्यिस्थापन

िम्बन्धी

िमह
ू हरूको गठन िथा त्यस्िा िमह
ू हरूिाई पररचािन
गने गराउने,
(च)

िडा

िदस्यहरू,

कमवचारी,

स्ियंिेिक,

िामाक्जक

पररचािक िथा िमद
ु ायमा आधाररि विपद् व्यिस्थापन
िसमति िदस्य, नागररक िमाजका प्रतितनगधिाई विपद्
व्यिस्थापन िम्बन्धी प्रसशक्षणको व्यिस्था समिाउने,
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(छ)

स्थानीय

िमुदायिाई

विपद्प्रति

जागरुक

बनाउने,

विपद्िाँग िम्बक्न्धि योजना िथा कायविम िजम
वु ा गनव
िथा विपद्को र्टना हुनािाथ प्रतिकायवका िागग ियारी
अिस्थामा राख्ने,
(ज)

विपद्का
िगायिका

र्टना

हुनािाथ

प्राथसमक

िोज,

कायवहरू

उद्धार

ित्काि

र

राहि

गनवको

िागग

िमन्िय गने,
(झ)

आपिकािीन
नमूना अभ्याि गने, गराउने,
्

(ञ)

विपद्बाट प्रिाविि र्रपररिारको पहहचान, स्िर तनधावरण
िथा

पररचयपत्र

वििरणमा

नगर

विपद्

व्यिस्थापन

िसमतििाई िहयोग गने,
(ट)

विपद्को िमयमा
महहिा,

जोखिममा

बािबासिका,

रहे का

क्रकशोरी,

िमूह
अपाङ्गिा

विशेषगरी
िएका

व्यक्तिउपर हुन ितने र्टना (िैङ्गगक हहंिा, बेचवििन
िथा अन्य कुनै पतन क्रकसिमका शोषण) रोकथामको िागग
विशेष ििकविा अपनाई िचे िनामि
ू क कायविम िञ्चािन
गने,
(ठ)

नगर विपद् व्यिस्थापन िसमतिको तनणवय अनि
ु ार विपद्
व्यिस्थापन िम्बन्धी अन्य कायव गने, गराउने ।

पररच्छे द – ४
िुरिा तनकाय तथा अन्य तनकायको पररचािन
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८ .

िुरिा तनकायको पररचािन तथा िहयोग र िमन्िय: (१)
नगरकायवपासिकािे विपद् व्यिस्थापनको काममा नेपाि िरकार
िथा प्रदे श िरकारिे पररचािन गरे का िंर्ीय िथा प्रादे सशक
िुरक्षा तनकायहरूिाई िहयोग र िमन्िय गनेछ ।
(२) िरु क्षा तनकायिे विपद्को िमयमा िोज िथा उद्धार
कायवका िागग नगरकायवपासिकािाँग आिश्यक िामग्री माग
गरे को अिस्थामा नगरपासिकामा उपिब्ध िएिम्म त्यस्िो
िामाग्री ित्काि उपिब्ध गराईनेछ ।
(३) विपद् प्रतिकायवका िागग नगरपासिकािे आाँफूिाँग
रहे को नगर प्रहरीिाई पररचािन गनेछ ।

९.

िारुणयन्र तथा अन्य िे िा प्रदायक तनकायको काम, कतनव्य र
अधधकार:
(१)

िारूणयन्त्र,

एम्बि
ु े न्ि

िथा

त्यस्िै

अन्य िे िा

प्रदायकिे आपिकािीन
िोज, उद्धार िथा राहि उपिब्ध
्
गराउन िसमतििे हदएको तनदे शनको पािना गनुव पनेछ ।
(२) आपिकािीन
कायव िम्पादन गदाव िसमतिको आदे श
्
बमोक्जम कुनै पतन स्थानमा प्रिेश गने िथा जन
ु िुकै व्यक्ति
िा िंस्थाको िाधन र स्रोि उपयोग गने अगधकार िारुणयन्त्र
िे िा प्रदायकिाई हुनेछ ।
१०.

िािनजतनक िंस्था तथा व्याििातयक प्रततष्ठानको दातयत्ि: (१)
विपद्

व्यिस्थापन

िम्बन्धमा
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नगरपासिका

सित्रका

िबै

िािवजतनक िंस्था िथा व्याििातयक प्रतिष्ठानको दातयत्ि दे हाय
बमोक्जम हुनेछ:क)

आफ्नो ििन, उद्योग, कायाविय िा व्याििातयक केन्रमा
विपद्का र्टना हुन नहदन विपद् िुरक्षा औजार, उपकरण,
िामग्री,

आपिकािीन
्

तनकाि

िगायि

िोक्रकए

मूल्याङ्कन,

राहि,

बमोक्जमका अन्य व्यिस्था गने,
ि)

ि्याङ्क

िङ्किन,

क्षतिको

पुनस्थावपना िथा पुनतनवमावण िमेिका िम्पूणव कायवमा
आिश्यक िहयोग गने,
ग)

आफ्ना कमवचारी िथा कामदारिाई विपद् व्यिस्थापन
िम्बन्धमा आधारिूि असिमि
ु ीकरण गने गराउने,

र्)

विपद् व्यिस्थापन कायवमा उपयोग हुने स्रोि िाधनिाई
ियारी हाििमा राख्ने,

ङ)

आफ्ना

ििन

िगायि

अन्य

िंरचना

आपिकािीन
्

प्रयोजनका िागग आिश्यक परे मा आदे शानि
ु ार उपिब्ध
गराउने,
च)

िम्बक्न्धि अगधकारीको िप
ु ररिे क्षणमा उद्धार िथा राहि
वििरण कायवमा िहयोग पुर्याउने,

छ)

विपद् जोखिम न्यन
ू ीकरण िंयन्त्रको व्यिस्था गरी ियारी
अिस्थामा राख्ने,
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ज)

फोहोरमैिा िथा प्रदष
ु णको यथोगचि व्यिस्थापन गरी
यिबाट िािािरण र जनजीिनमा पनव ितने नकारात्मक
प्रिाििाई न्यूनीकरण गने उपायहरू अपनाउने,

झ)

विपद्को र्टना र्टे मा ित्काि नक्जकको िुरक्षा तनकाय र
स्थानीय

आपिकािीन
्

कायविञ्चािन

केन्रिाई

िबर

िंस्था

िथा

गने ।
(२)

नगरपासिका

सित्रका

व्याििातयक प्रतिष्ठानिे
िम्बन्धी

योजनाको

िािवजतनक

नगरपासिकाको विपद् व्यिस्थापन

अधीनमा

रही

विपद्

व्यिस्थापन

योजनाको िजम
वु ा गरी अतनिायव रूपमा िागू गनुव पनेछ ।

११.

विपद् व्यिस्थापनमा िहयोग गनुन पने : नगरपासिका सित्रका
िरकारी कायाविय, गैरिरकारी िंस्था, स्थानीय िङ्र् िंस्था,
िमद
ु ाय, स्ियंिेिक, नागररक िमाज, तनजी क्षेत्र िथा व्यक्तििे
विपद् व्यिस्थापन कायवमा नगरपासिकािाई दे हाय बमोक्जम
िहयोग गनवु पनेछ:क)

ि्याङ्क
पन
ु स्थावपना

िङ्किन,
िथा

क्षतिको
पुनःतनवमावण

मल्
ू याङ्कन,

राहि,

िगायिका

विपद्

व्यिस्थापन िम्बन्धी कायवमा िहयोग गने,
ि)

विपद् व्यिस्थापन िम्बन्धी जनचेिना असििद्
ृ गध गने,
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ग)

क्षमिा विकाि, आपिकािीन
नमूना अभ्याि िथा विपद्
्
व्यिस्थापन िम्बन्धी प्रसशक्षण कायविममा िहयोग गने
िथा िाग सिने,

र्)

िोज, उद्धार िथा राहि वििरण िम्बन्धी कायवमा
िहयोग गने।
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पररच्छे द – ५
विपद् व्यिस्थापन कोष िभबन्धी व्यिस्था
१२.

विपद् व्यिस्थापन कोष : (१) विपद् व्यिस्थापनका िागग
नगरपासिकामा छुट्टै एक आकक्स्मक कोष रहनेछ ।
(२) कोषमा दे हाय बमोक्जमका रकमहरू रहने छन ्:क)

नगरपासिकाको

िावषवक

बजेटबाट

विपद्

व्यिस्थापन

कोषमा जम्मा गने गरी स्िीकृि रकम,
ि)

प्रदे श िरकारबाट विपद् व्यिस्थापनका िागग प्राप्ि रकम,

ग)

नेपाि

िरकारबाट

विपद् व्यिस्थापनका िागग

प्राप्ि

रकम,
र्)

स्िदे शी कुनै िङ्र् िंस्था िा व्यक्तिबाट दान, दािव्य िा
उपहार स्िरुप प्राप्ि रकम,

ङ)

अन्य कुनै स्रोिबाट प्राप्ि रकम ।
(३) विपद् व्यिस्थापनका िागग नगरपासिकािे कानून
बमोक्जम विशेष शल्
ु क िा दस्िरु िंकिन गनव ितने छ |
(४) कोषको िञ्चािन िोक्रकए बमोक्जम हुनेछ ।
(५) कोषको रकम विपद् व्यिस्थापन िम्बन्धी कामका
िागग प्रयोग गररनेछ ।
(६) उपदफा (५) मा जुनिुकै कुरा िे खिएको िए िापतन
कोषको रकम तनयसमि प्रशाितनक कायवको िागग िचव गररने
छै न ।
(७) कोषको िेिापरीक्षण महािे िा परीक्षकबाट हुनेछ ।
(८) िसमतििे कोषको िावषवक आय व्ययको प्रतििदे न
ियार गरी कायवपासिका माफवि नगरििा िमक्ष पेश गनेछ ।
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पररच्छे द – ६
किूर तथा िजाय
१३.

किरू र िजाय : किैिे विपद्को र्टना र्ट्न ितने गरी
िापरिाही गरे मा िा त्यस्िो र्टना र्टाउन प्रत्यक्ष िंिगन
िएमा िा र्ट्ना र्टे को अिस्थामा नाजायज फाईदा सिने गरी

िा आफुिाई मात्र फाईदा पगु ने क्रकसिमको कुनै काम गरे मा िा
यि िम्बन्धमा िंर्ीय कानून बमोक्जम किरु जन्य मातनने
कुनै काम गरे मा िि ् िम्बन्धी कारिाही प्रचसिि िंर्ीय कानून
बमोक्जम हुनेछ ।

पररच्छे द – ७
विविध
१४.

विपद् िङ्कटग्रस्त िेर घोषणाको पािना र िमन्िय : (१)
नेपाि िरकारिे नगरपासिका सित्रको कुनै ठाउाँ मा गम्िीर
प्रकृतिको विपद् उत्पन्न िएबाट विपद् िङ्कटग्रस्ि क्षेत्र
र्ोषणा गरी प्रचसिि कानन
ू बमोक्जम कुनै काम गनव गराउन
आदे श हदएमा िोको पािना गनुव गराउनु नगरपासिकाको
किवव्य हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्जम र्ोषणा गररएको क्षेत्रमा नेपाि
िरकारिे प्रचसिि कानन
ू बमोक्जम कुनै काम गनव गराउन
नगरपासिका सित्रको कुनै व्यक्ति, िंस्था िा अगधकारीिाई
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आदे श हदएमा िोको पािना गनव गराउनमा नगरपासिकािे
आिश्यक िमन्िय गनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोक्जम र्ोषणा गररएको क्षेत्र िम्बन्धी
िूचनाको

प्रिारणमा

नगरपासिकािे

िहयोग

र

िमन्िय

गनेछ ।
१५.

नेपाि

िरकारको स्िीकृतीमा मार

प्रिेश

गनप
नु ने

:

(१)

विपद्बाट अिर परे को कुनै क्षेत्रमा विदे शी नागररक िा िंस्थािे
प्रिेश गनुव परे मा नेपाि िरकारको स्िीकृति सिएको छ छै न
ितन नगर कायवपासिकािे िोधिोज गनव ितनेछ ।
(२) उपदफा(१) बमोक्जम िोधिोज गदाव त्यस्िो नागररक
िा िंस्थािे नेपाि िरकारको स्िीकृति सिएको नादे खिएकोमा
तनजको प्रिे शिाई रोक िगाई िि ् िम्बन्धी िच
ू ना नेपाि
िरकारिाई उपिब्ध गराईनेछ ।
१६.

मानिीय तथा अन्य िहायता र िमन्िय : (१) नगरपासिका
सित्र

उत्पन्न विपद्को

अिस्थािाई ित्काि

िामना गनव

आन्िररक स्रोि र िाधनबाट नभ्याउने िएमा मानिीय िथा
अन्य िहायिा र िमन्ियका िागग क्जल्िा िमन्िय िसमति,
प्रदे श िरकार िथा नेपाि िरकारिाई अनरु ोध गररनेछ ।
(२) विपद्बाट उत्पन्न क्स्थति तनयन्त्रण गने िममा
नेपाि िरकारिे अन्िरावक्ष्िय मानिीय िथा अन्य िहयोग
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सिई पररचािन गरे को अिस्थामा नेपाि िरकारको तनदे शनमा
रहह िि ् िम्बन्धी कायवमा िहयोग र िमन्िय गररनेछ ।
(३) तछमे की स्थानीय िहमा कुनै विपद् उत्पन्न िई िो
व्यिस्थापनका िागग तछमे की स्थानीय िहिे िोझै, क्जल्िा
िमन्िय िसमति िा प्रदे श िरकार माफवि अनरु ोध गरे मा
उपिब्ध िएिम्मको िहयोग पय
ु ावउनु नगरकायवपासिको दातयत्ि
हुनेछ ।
१७.

तत्काि िररद तथा तनमानण र प्रयोग गनन िककने : (१) विशेष
पररक्स्थति परी विपद्बाट प्रिाविि क्षेत्रमा िोज, उद्धार िथा
राहि उपिब्ध गराउन िथा िइरहे को विपद्बाट थप क्षति हुन
नहदनका िागग ित्कािै राहि िामग्री िररद िा तनमावण कायव
गनव आिश्यक िएमा िािवजतनक िररद िम्बन्धी प्रचसिि
कानूनमा रहे को विशेष पररक्स्थतिमा िररद गने िम्बन्धी
व्यिस्था बमोक्जम नगर कायवपासिकािे िररद िा तनमावण कायव
गनव िक्रकनेछ । (२) विपद्बाट प्रिाविि क्षेत्रमा िोज, उद्धार
िथा राहि उपिब्ध गराउन िथा िइरहे को विपद्बाट थप क्षति
हुन नहदनका िागग नगरपासिका क्षेत्र सित्रको कुनै गैरिरकारी
कायाविय िा अन्य िंर् िंस्था र व्यक्तिको चि, अचि
िम्पवि िथा ििारी िाधन उपयोग गनव आिश्यक िएमा
िोको असििेि रािी िोक्रकएको अिगधिरको िागग अस्थायी
ििरिे प्राप्ि गनव िक्रकनेछ ।
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(३) विपद्बाट प्रिाविि क्षेत्रमा ित्काि राहि उपिब्ध
गराउन नगरपासिका क्षेत्र सित्रको कुनै गैरिरकारी कायाविय िा
अन्य िंर् िंस्था र व्यक्तिको िाद्यान्न, ििाकपडा, औषधी
िा

अन्य िस्िु

आिश्यक िएमा िोको

असििे ि

रािी

तनयन्त्रणमा सिन र िम्बक्न्धि प्रिाविि पक्षिाई वििरण गनव
िक्रकनेछ ।
(४) नगरपासिकािे उपदफा (२) बमोक्जम कुनै िम्पवि
अस्थायी रूपमा प्राप्ि गरे मा िा उपदफा (३) बमोक्जम कुनै
िस्िु तनयन्त्रण र वििरण गरे मा त्यस्िो िम्पवि प्रयोग िा
िस्िु उपयोग बापि प्रचसिि दर अनि
ु ारको रकम िम्बक्न्धि
कायाविय, िंस्था िा व्यक्तििाई हदनेछ ।
१८.

राहतको न्यन
ू तम मापदण्ड िभबन्धी व्यिस्था : (१) विपद्
प्रिाविि व्यक्तििाई नेपाि िरकार िथा प्रदे श िरकारिे
उपिव्ध गराउने राहिको अतिररति नगरपासिकािे आन्िररक
स्रोिबाट थप राहि उपिब्ध गराउन ितनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्जम नगरपासिकािे विपद् प्रिाविि
व्यक्तििाई राहि उपिब्ध गराउाँ दा मापदण्ड बनाई िोको
आधारमा राहाि उपिब्ध गराउनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोक्जमको राहिको मापदण्डमा अन्य
विषयको अतिररति दे हायका विषय िमािेश िएको हुनु
पनेछ:-
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(क)

विपद्बाट प्रिाविि व्यक्तििाई अस्थायी आश्रयस्थिमा
राख्दा उपिब्ध गराउनु पने आिाि, िाद्यान्न, िानेपानी,
स्िास््य िथा िरिफाइ िम्बन्धी,

(ि) विपद्बाट मत्ृ यु हुनेको पररिार िथा िम्पविको क्षति हुने
व्यक्तििाई उपिब्ध गराउनु पने न्यूनिम राहि िम्बन्धी,
(ग)

महहिा,

बािबासिका,

जेष्ठ

नागररक,

अशति

िथा

अपाङ्गिा िएका व्यक्तिको आिश्यकिा िंिोधनका िागग
विशेष राहि प्याकेजहरु (जस्िै डडक्गनटी क्रकट र गचल्रेन
क्रकट) महहिाहरूको िागग िुरक्षक्षि महहिामैत्री स्थि,
(र्)

व्यक्तिगि गोपतनयिा िथा िरु क्षा िम्बन्धी,

(ङ)

न्यूनिम

राहि

व्यिस्थापनका

बाहे क
माध्यमबाट

स्िरोजगार

िथा

पीडडिको

रोजगारी

जीविकोपाजवन

िम्बन्धी,
(च)

गैरिरकारी िा व्यक्तिगि रूपमा हदइने राहिको वििरण
िम्बन्धी,

१९.

(छ)

एकद्िार प्रणािी अनरु
ु प राहि वििरण गने िम्बन्धी,

(ज)

राहििाँग िम्बक्न्धि अन्य उपयुति विषय ।

विपद्मा परी हराएका िा नष्ट िएका कागजात िभबन्धमा :
विपद्मा परी हराई फेिा पनव निकेका िथा आंसशक िा पूणव
रूपमा क्षति िएका नगरपासिकाका महत्िपण
ू व कागजािहरुको
प्रमाणीकरण

िथा

प्रतिसिवप

उपिब्ध

गराउने

व्यिस्था प्रचसिि कानन
े ।
ू िे िोके बमोक्जम हुनछ
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िम्बन्धी

२०.

तनदे शन ददन िक्ने : िसमतििे यि ऐनको अधीनमा रही
विपद्

व्यिस्थापनका िागग

कुनै

व्यक्ति िा तनकायिाई

आिश्यक तनदे शन हदन ितनेछ र त्यस्िो तनदे शनको पािना
गनवु िम्बक्न्धि व्यक्ति िा तनकायको किवव्य हुनेछ ।
२१.

उपिसमतत गठन गनन िक्ने (१) िसमतििे आिश्यकिा अनुिार
उपिसमति गठन गनव ितनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्जम गठन हुने उपिसमतिको काम,
किवव्य, अगधकार र कायवाािगध उपिसमति गठन गदावका बिि
िोक्रकए बमोक्जम हुनेछ ।

२२.

असििे ि राख्नु पनेः (१) विपद्को िमयमा राहि उपिब्ध
गराउने व्यक्ति, तनकाय िा िंस्थाको नाम,
गराईको राहि

िथा िोको

र उपिव्ध

पररमाण िहहिको वििरणको

असििे ि राख्ने व्यिस्था िसमतििे समिाउनप
ु ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्जमको वििरण राख्दा विपद्मा
परे का महहिा, बािबासिका िथा जेष्ठ नागररक, विपद्का
कारणिे स्थानान्िरण िएका र्रपररिार िगायिको िंख्या
एक्रकन हुने वििरण र उनीहरूिाई उपिब्ध गराइएको राहाि
स्पष्टरूपमा राख्नप
ु ने छ ।
२३.

पुरस्कार ददन िक्ने
विशेष

योगदान

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन िम्बन्धमा

पर्ु याउने

उत्कृष्ट

व्यक्ति

िा

िंस्थािाई

प्रोत्िाहन स्िरूप िसमतिको सिफाररिमा नगर कायवपासिकािे
िम्मान िथा परु स्कार हदन ितनेछ ।
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२४.

िावषनक प्रततिे दन : (१) िसमतििे प्रत्ये क आगथवक िषवमा गरे को
कामको

वििरण

िहहिको

िावषवक

प्रतििेदन

ियार

गरी

कायवपासिका माफवि नगर ििा, क्जल्िा विपद् व्यिस्थापन
िसमति िथा प्रदे श विपद् व्यिस्थापन िसमति िमक्ष पेश गनुव
पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्जमको िावषवक प्रतििे दन िािवजतनक
रूपमा प्रकाशन गनुव पनेछ ।
२५.

प्रशाितनक िचन व्यिस्थापन: िसमतिको बैठक िथा प्रतििेदन
ियारी िगायिका कायविग
ाँ िम्बक्न्धि न्युनिम प्रशाितनक
िचव नगरकायवपासिकािे व्यिस्था गनेछ |

२६.

अधधकार प्रत्यायोजन : यो ऐन िथा यि ऐन अन्िगवि बनेको
तनयम बमोक्जम िसमतििाई प्राप्ि अगधकारमध्ये आिश्यकिा
अनुिार केही अगधकार िसमतिको िंयोजक िथा िोक्रकएको
पदागधकारीिाई प्रत्यायोजन गनव ितनेछ ।

२७.

तनयम बनाउने अधधकार : नगर कायवपासिकािे यो ऐन
कायावन्ियनका

िागग

आिश्यक

तनयम

तनदे सशका

िथा

कायवविगध बनाउन ितनेछ ।
२८.

िारे जी

तथा

बचाउ

:

यो

ऐन

बन्नु

अगाडी

सिरहा

नगरपासिकाबाट िएगरे का काम कायविाही यिै ऐन बमोजीम
िएको मातनने छ ।
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