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भकूम्पबाट प्रभावित संरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्धी ऐन, २०७२ 

 

        प्रर्ाणीकरण र प्रकाशन र्र्र्त 

                                                                         २०७२।९।५ 

संशोधन गने ऐन 

केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५           २०७५।११।१९ 

 

प्रस्तािनााः सम्ित ्२०७२ बैशाख १२ गते गएको र्बनाशकारी भकूम्प र तत्पश्चातका पराकम्पको 
प्रभािबाट क्षर्तग्रस्त संरचनाको दिगो, िररलो र योजनाबद्ध रुपर्ा यथाशीघ्र र्नर्ािण कायि सम्पन्न गनि 
तथा भकूम्पबाट र्बस्थावपत भएका व्यक्ति र पररिारको पनुिािस तथा स्थानान्तरण गरी राविय वहत 
प्रिद्र्धन तथा सार्ाक्तजक न्याय प्रिान गनि अर्धकार सम्पन्न राविय परु्र्र्रर्िक्तररनिनिर्ािण प्रार्धकरणको स्थापना 
सम्बन्धर्ा कानूनी ब्यिस्था गनि िाञ्छनीय भएकोले, 

 नेपालको संर्बधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बर्ोक्तजर्को ब्यिस्थावपका संसिले यो 
ऐन बनाएको छ ।  
  

१.   संक्तक्षप्त नार् र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नार् “भकूम्पबाट प्रभावित संरचनाको पनुर्निर्ािण 
सम्बन्धी ऐन, २०७२” रहेको छ ।  

   (२) यो ऐन तरुन्त प्रारम्भ हनुेछ ।         

   (३) यो ऐन प्रार्धकरणको कायाििर्ध कायर् रहेसम्र् बहाल रहनेछ ।     
   

२.  पररभाषााः विषय िा प्रसंगले अको अथि नलागेर्ा यस ऐनर्ा, – 

(क) “कायिकारी सर्र्र्त” भन्नाले िफा ९ बर्ोक्तजर्को कायिकारी सर्र्र्त                   
सम्झन ुपछि । 

(ख)  “तोवकएको िा तोवकए बर्ोक्तजर्” भन्नाले यस ऐन अन्तगित बनेको र्नयर्र्ा 
तोवकएको िा तोवकए बर्ोक्तजर् सम्झन ुपछि । 

(ग)  “र्निेशक सर्र्र्त” भन्नाले िफा ६ बर्ोक्तजर्को र्निेशक सर्र्र्त सम्झन ु 
पछि । 
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(घ)   “पनुर्निर्ािण” भन्नाले भकूम्पबाट भएको क्षर्तको दिगो, िररलो र योजनाबद्ध 
रुपर्ा गररने आर्थिक, सार्ाक्तजक िा भौर्तक र्बकास, निर्नर्ािण तथा 
पनुस्र्थापना सम्बन्धी कायि सम्झन ुपिछ । 

(ङ)  “पररषद्“ भन्नाले िफा ५ बर्ोक्तजर्को राविय पनुर्निर्ािण परार्शि पररषद्     
सम्झन ुपछि । 

(च)  “प्रर्खु कायिकारी अर्धकृत” भन्नाले िफा ११  बार्ोक्तजर् र्नयिु प्रर्खु 
कायिकारी अर्धकृत सम्झन ुपछि । 

(छ)  “प्रार्धकरण” भन्नाले िफा ३ बर्ोक्तजर् स्थापना भएको राविय पनुर्निर्ािण 
प्रार्धकरण सम्झन ुपछि । 

(ज)  “भकूम्प” भन्नाले सम्ित ्२०७२ साल बैसाख १२ गते गएको भकूम्प र 
तत्पश्चातका परकम्प सरे्त सम्झन ुपछि । 

(झ)  “भकूम्पबाट प्रभावित क्षेत्र” भन्नाले भकूम्पका कारण व्यापक रुपर्ा र्ानविय 
िा भौर्तक क्षर्त भई र्बशेष प्रकृर्तको योजना िा कायिक्रर् र्बस्थावपतहरुको 
पनुिािस  र भौर्तक तथा सार्ाक्तजक एिं परुाताक्तत्िक  संरचनाहरुको 
पनुर्निर्ािण गनुि पने भनी नपेाल सरकारले नेपाल राजपत्रर्ा सूचना प्रकाशन 
गरी तोकेको कुनै क्षेत्र सम्झन ुपर्रछि । 

(ञ)  “सक्तचि” भन्नाले िफा १३ बार्ोक्तजर्को प्रार्धकरणको सक्तचि सम्झन ु     
पछि । 

 

३.   प्रार्धकरणको स्थापनााः (१) भकूम्पबाट भएको क्षर्तको पनुर्निर्ािणको लार्ग राविय पनुर्निर्ािण  
प्रार्धकरण स्थापना गररएको छ । 

  (२) प्रार्धकरणको कायि क्षेत्र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रर्ा सचुना प्रकाशन 
गरर तोवकदिए बार्ोक्तजर् हनुे छ ।  

  (३) प्रार्धकरणको कायाििर्ध पााँच िषिको हनुेछ । कुनै कारणले सो अिर्धर्ा 
पनुर्निर्ािणको कार् सम्पन्न नभएर्ा नेपाल सरकारले प्रार्धकरणको कायाििर्ध एक िषिको 
लार्ग थप गनि िा प्रार्धकरणले गरी आएको यस ऐन बर्ोक्तजर्को कार् अन्य र्नकायले गने 
गरी आिश्यक व्यिस्था गनि सक्ने छ ।  

  (४) उपिफा (३) बार्ोक्तजर् प्रार्धकरणको कायाििर्ध सर्ाप्त भएपर्छ प्रार्धकरणको 
हक िावयत्ि र सम्पक्ति नपेाल सरकारर्ा सनेछ । 
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  (५) प्रार्धकरणको सक्तचिालय काठर्ाण्डौ उपत्यकार्ा रहनेछ ।  
 

४.  प्रार्धकरणको कार्, कतिव्य र अर्धकाराः (१) प्रार्धकरणको कार्, कतिव्य र अर्धकार िेहाय 
बार्ोक्तजर् हनुेछाः– 

(क)  भकूम्पबाट भएको क्षर्तको यवकन गने, गराउन,े 

(ख)  भकूम्पबाट प्रभावित क्षेत्र तोक्नको लार्ग नेपाल सरकारसर्क्ष र्सफाररस गने, 

(ग)  पनुर्निर्ािणको प्रथर्र्कता र्नधािरण गने, 

(घ)  पनुर्निर्ािणको लार्ग आिश्यक नीर्त, योजना, बजेट तथा कायितार्लका 
सवहतको कायिक्रर् स्िीकृत गने, 

(ङ)  पनुर्निर्ािण सम्बन्धी आयोजना स्िीकृत गने, 

(च)  पनुर्निर्ािण सम्बन्धी कार् गने, गराउने, 

(छ)  पनुर्निर्ािण, एकीकृत बस्ती तथा एकीकृत आिास सम्बन्धी विकास लगायतका 
योजना िा कायिक्रर् कायािन्ियनको लार्ग जग्गा प्रार्प्त गनुि पने भएर्ा यस 
ऐन बर्ोक्तजर्को कायिविर्ध अपनाई जग्गा प्रार्प्त गने िा त्यस्तो कार्को लार्ग 
कुनै र्नकाय िा पिार्धकारीलाई क्तजम्रे्िारी दिने , 

(ज)  एकीकृत बस्ती विकास, एकीकृत आिास विकास (हाउस परु्लङ), पनुस्र्थापना 
तथा स्थानान्तरणका लार्ग आिश्यक र्ापिण्ड बनाई उपयिु स्थानको 
पवहचान गने र त्यसको योजना तजुिर्ा गरी कायािन्ियन गने, गराउने, 

(झ)  पनुर्निर्ािण िा एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी आयोजना िा कायिक्रर् 
कायािन्ियनका लार्ग कुनै व्यक्तिले गरेको िा गनि लागेको कुनै कार् रोक्ने 
िा तोवकएको गणुस्तर, र्ापिण्ड िा विर्धबाट र्ात्र त्यस्तो कार् गनि 
सम्बक्तन्धत व्यक्तिलाई आिेश दिने, 

(ञ)  पनुर्निर्ािणको लार्ग कुनै व्यक्तिको भौर्तक संरचना हटाउन आिश्यक भएर्ा 
प्रचर्लत काननु बर्ोक्तजर् क्षर्तपूर्ति दिई हटाई दिन सम्बक्तन्धत र्नकायलाई 
आिेश दिन,े 

(ट)  क्तशक्षा, स्िास््य, कृवष, उद्योग, रोजगारी तथा पनुर्निर्ािण र पनुस्र्थापनाको लार्ग 
आिश्यक पने जनशक्ति विकास, पनुर्निर्ािण र पनुस्र्थापनासाँग सम्बक्तन्धत 
कायिक्रर् तयार गरी लाग ुगने, गराउने, 
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(ठ)  पनुर्निर्ािण गने क्तजम्रे्िारी पाएको र्नकायलाई आिश्यक पने बजेट तथा 
अन्य स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, 

(ड)  पनुर्निर्ािणको लार्ग आिश्यकता अनसुार गैरसरकारी संस्था, र्नजी क्षेत्र िा     
सर्िुायलाई पररचालन गने, 

(ढ)  आिश्यकता अनसुार सरकारी, र्नजी िा गैरसरकारी क्षेत्र, सर्िुाय िा 
नेपालक्तस्थत वििेशी सघ, संस्थासाँगको सहकायिर्ा उपयिु विर्ध चयन गरी 
पनुर्निर्ािणको कायि गने, गराउने, 

(ण)  पनुर्निर्ािण सम्बन्धी कायिलाई प्रभािकारी बनाउन विर्भन्न र्नकाय बीच 
सर्न्िय गने,  

(त)  पनुर्निर्ािणको कार्र्ा संलग्न र्नकायको क्षर्ता विकास गने, गराउने, 

(थ)  पनुर्निर्ािणको लार्ग आर्थिक स्रोत जटुाउने तथा त्यसको प्रभािकारी 
उपयोगको ब्यिस्था गने गराउने, 

(ि)  क्षर्तग्रस्त िा जोक्तखर्यिु भौर्तक संरचनाको प्राविर्धक जााँच गरी िा गराई 
त्यस्तो भौर्तक संरचना हटाउन िा भत्काउन सम्बक्तन्धत व्यक्तिलाई आिेश 
दिने र त्यसरी संरचना नहटाए िा नभत्काएर्ा त्यस्तो संरचना आफैले 
हटाउने िा भत्काउने र त्यसरी हटाउाँिा िा भत्काउाँिा लागेको िास्तविक 
खचि सम्बक्तन्धत धनीबाट सरकारी बााँकी सरह असलु उपर गनि तत्काल 
सम्बक्तन्धत र्नकाय िा पिार्धकारीलाई आिेश दिने, 

  तर तोवकए बार्ोक्तजर् आर्थिक रुपले विपन्नताको कारण त्यस्तो 
संरचना धनी आफैले हटाउन िा भत्काउन नसक्ने भएर्ा प्रार्धकरणले 
सरकारी खचिर्ा सो  संरचना हटाउन िा भत्काउन कुनै र्नकाय िा 
पिार्धकारीलाई र्निेशन दिन   सक्नेछ ।  

(ध)  प्रार्धकरणको र्निेशन बार्ोक्तजर् भए गरेका कार्, कारबाहीको आिश्यकता 
अनसुार र्नरीक्षण, जााँच तथा अनगुर्न गने, गराउने,  

(न)  भकूम्प प्रभावित क्षेत्रर्ा पनुर्निर्ािण सम्बन्धी अन्य कायि गने, गराउने । 

(२) प्रचर्लत काननुर्ा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापर्न प्रार्धकरणले उपिफा 
(१) बर्ोक्तजर् सम्पन्न गनुि पने पनुर्निर्ािणको कायि र्छटो छररतो ढंगबाट सम्पन्न गनि गराउन 
भकूम्पबाट प्रभावित क्षेत्रर्ा गररने पनुर्निर्ािणको लार्ग जग्गा प्रार्प्त, जग्गा िताि, गठुी, 
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साििजर्नक खररि, िन, प्राक्तचन स्र्ारक संरक्षण र िातािरणीय प्रभाि रू्ल्याङ्ककन सम्बन्धी 
व्यिस्था नेपाल सरकारबाट स्िीकृत कायिविर्ध बार्ोक्तजर् हनुेछ ।  

(३) उपिफा (२) को प्रयोजनको लार्ग नेपाल सरकारले छुट्टाछुटै्ट कायिविर्ध बनाई 
लागू गनेछ ।  

तर साििजर्नक खररि ऐनको रू्लभतू र्सद्धान्त र्बपरीत हनुे गरी कायिविर्ध बनाइन े
छैन ।  

(४) यस िफा बार्ोक्तजर् कायिविर्ध बनाउाँिा िा कुनै कार् गिाि, गराउाँिा पयाििरणीय 
सन्तलुन, स्िस्थ प्रर्तस्पधाि, पारिशीता र जिाफिेवहतार्ा प्रर्तकूल असर नपने गरी गनुि   
पनेछ ।  

(५) उपिफा (३) बार्ोक्तजर्को कायिविर्ध नेपाल राजपत्रर्ा प्रकाशन गररनेछ ।  
 

५.  राविय पनुर्निर्ािण परार्शि पररषद्को गठनाः (१) र्निेशक सर्र्र्तलाई पनुर्निर्ािण सम्बन्धी  
नीर्त तथा योजना तयार गने सम्बन्धर्ा परार्शि दिने प्रायोजनको लार्ग एक राविय पनुर्निर्ािण 
परार्शि पररषद् रहनेछ । 

  (२) पररषद्को गठन िेहाय बार्ोक्तजर् हनुेछाः– 

(क)  प्रधानर्न्त्री                                     – अध्यक्ष 

(ख)  प्रर्तर्नधी सभाको प्रर्खु विपक्षी िलको नेता      – उपाध्यक्ष 

(ग)  प्रधानर्न्त्रीले तोकेका र्न्त्रीहरु         – सिस्य 

(घ)  पूिि प्रधानर्न्त्रीहरु          – सिस्य 

(ङ)  प्रर्तर्नर्ध सभार्ा प्रर्तर्नर्धत्ि गने  

     राजनैर्तक िलका प्रर्खुहरु    – सिस्य 

(च)  भकूम्पबाट प्रभावित क्तजल्लाबाट  

 प्रर्तर्नर्ध सभार्ा प्रर्तर्नर्धत्ि गने   

 संसि सिस्यहरुर्ध्ये सर्ािेशी र्सद्दान्तको  

 आधारर्ा प्रत्येक क्तजल्लाबाट प्रर्तर्नर्धत्ि हनुे  

 गरी परार्िश पररषद्बाट र्नोनीत चौध जना  – सिस्य 

                                                           
   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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(छ)  प्रर्खु कायिकारी अर्धकृत    – सिस्य 

(ज)  राविय योजना आयोगको उपाध्यक्ष    – सिस्य 

(झ)  नेपाल सरकारको र्खु्य सक्तचि    – सिस्य 

(ञ)  प्रधानसेनापर्त, नेपाली सेना         – सिस्य 

(ट)  नेपाल राि बैंकको गभिनर    – सिस्य 

(ठ)  प्रधानर्न्त्रीले तोकेका नेपाल सरकारका सक्तचिहरु    – सिस्य 

(ड)  प्रहरी र्हार्नरीक्षक, नेपाल प्रहरी     – सिस्य 

(ढ)  सशस्त्र प्रहरी र्हार्नरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल  – सिस्य 

(ण)  विश्वविधालय, गैर सरकारी संस्था, नागररक 

 सर्ाज िा र्नजी क्षेत्रका विज्ञर्ध्येबाट प्रर्तर्नर्धत्ि 

 हनुेगरी नेपाल सरकारले र्नोनीत गरेका कम्तीर्ा  

 िईु र्वहलासवहत पााँच जना                  – सिस्य 

(त)  सक्तचि                                   – सिस्य-सक्तचि 

(३) पररषद्को िैठक कम्तीर्ा छ र्वहनार्ा एकपटक अध्यक्षले तोकेको र्र्र्त, 

सर्य र स्थानर्ा बस्नेछ ।  

(४) पररषद्को  बैठकर्ा आिश्यकता अनसुार अन्य कुनै र्बज्ञ िा पिार्धकारीलाई  
आर्न्त्रण गनि सवकनेछ ।  

(५) पररषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कायिविर्ध पररषद् आफैले र्नधारण गरे बर्ोक्तजर्      
हनुेछ ।   

 

६. र्निेशक सर्र्र्ताः (१) प्रार्धकरणको केन्रीय र्नकायको रुपर्ा कायि गनि एक र्निेशक 
सर्र्र्त  रहनेछ ।  

  (२) र्निेशक सर्र्र्तको गठन िेहाय बर्ोक्तजर् हनुेछाः–    

(क)  प्रधानर्न्त्री                                     – अध्यक्ष 

(ख) प्रर्तर्नर्ध सभाको प्रर्खु विपक्षी िलको नतेा 

                                                           
   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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  िा र्नजले तोकेको उपनेता        – उपाध्यक्ष 

(ग)  प्रधानर्न्त्रीले तोकेका िईु जना र्न्त्री   – सिस्य 

(घ)  प्रर्खु कायिकारी अर्धकृत        – सिस्य 

(ङ)  राविय योजना आयोगको उपाध्यक्ष        – सिस्य 

(च)  नेपाल सरकारको र्खु्य सक्तचि       – सिस्य 

(छ)  पूिािधार विकास तथा इक्तन्जर्नयररङ्ग, कानून  

 अथिशात्र, ब्यिस्थापन, भगूोल, भगूभिशास्त्र,  

 परुातत्ि िा विकास योजना र्बषयर्ा नेपाल  

 सरकारबाट र्ान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट  

 स्नातकोिर गरी राविय, अन्तराविय क्षेत्रका  

 पररयोजना लगायत सम्बक्तन्धत क्षेत्रर्ा कम्तीर्ा  

 िश िषिको अनभुि हार्सल गरेका विज्ञर्ध्येबाट  

 सर्ािेशी र्सद्धान्तको आधारर्ा नेपाल सरकारले  

 र्नोर्नत गरेका तीन जना    – सिस्य 

(ज)  सक्तचि       – सिस्य-सक्तचि 

(३) उपिफा (२) को खण्ड (६) बर्ोक्तजर्का सिस्यहरु नेपाल सरकारले चाहेको 
अिर्धसम्र् आफ्नो पिर्ा बहाल रहनेछन ्। कुनै कारणले र्नजहरुलाई सो पिबाट हटाउन ु
परेर्ा त्यसरी हटाउन ुअक्तघ र्नजहरुलाई सफाई पेश गने र्ौका दिनपुनेछ ।  

(४) उपिफा (२) को खण्ड (छ) बार्ोक्तजर्का सिस्यहरुको सवुिधा नेपाल 
सरकारले तोके बार्ोक्तजर् हनुेछ ।  

 

७. र्निेशक सर्र्र्तको बैठक सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) र्निेशक सर्र्र्तको बैठक आिश्यकता 
अनसुार अध्यक्षले तोकेको र्र्र्त, सर्य र स्थानर्ा बस्नेछ ।  

(२) र्निेशक सर्र्र्तको बैठकको सूचना र छलफल हनुे विषय त्यस्तो बैठक बस्न े
सर्यभन्िा सार्ान्यतया चौबीस घन्टा अगािै सक्तचिले सिस्यलाई उपलब्ध गराउनेछ । 

(३) र्निेशक सर्र्र्तको कुल सिस्य संख्याको पचास प्रर्तशतभन्िा बढी सिस्यहरु 
उपक्तस्थत भएर्ा र्निेशक सर्र्र्तको बैठकको लार्ग गणपूरक संख्या पगेुको र्ार्ननेछ । 
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(४) र्निेशक सर्र्र्तको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनेछ ।  

(५) र्निेशक सर्र्र्तको बैठकको र्नणिय उपक्तस्थत सिस्यहरुको बहरु्तबाट हनुेछ 
र र्त बराबर भएर्ा बैठकको अध्यक्षता गने व्यक्तिले र्नणाियक र्त दिनेछ । 

(६)  र्निेशक सर्र्र्तले आिश्यकता अनसुार नेपाल सरकारका कुनै पिार्धकारी, 
कुनै र्नकाय िा संघ, संस्थाका प्रर्तर्नर्ध िा विज्ञलाई बैठकर्ा आर्न्त्रण गनि सक्नेछ । 

(७) र्निेशक सर्र्र्तको बैठकको र्नणिय सक्तचिले प्रर्ाक्तणत गनेछ ।  

(८) र्निेशक सर्र्र्तको बैठक सम्बन्धी अन्य कायिविर्ध र्निेशक सर्र्र्त आफैले 
र्नधािरण गरे बार्ोक्तजर् हनुेछ ।   

 

८.  र्निेशक सर्र्र्तको कार्, किब्य र अर्धकाराः र्निेशक सर्र्र्तको कार्, कतिव्य र अर्धकार 
िेहाय बर्ोक्तजर् हनुेछाः– 

(क)  कायिकारी सर्र्र्तले तयार गरेको पनुर्निर्ाणि सम्बन्धी नीर्त तथा योजना 
स्िीकृत गने, 

(ख)  पनुर्निर्ािण सम्बन्धी कायिलाई व्यिक्तस्थत र प्रभािकारी बनाउन कायिकारी 
सर्र्र्तलाई र्निेशन दिन,े  

(ग) प्रार्धकरणको बजेट स्िीकृत गने, 

(घ)  प्रार्धकरणको सांगठर्नक संरचना स्िीकृत गने  ।  
 

९.  कायिकारी सर्र्र्ताः (१) यस ऐन बार्ोक्तजर् प्रार्धकरणलाई तोवकएको कार्, कतिव्य र 
अर्धकारको प्रयोग र पालना गनि, गराउन एक कायिकारी सर्र्र्त रहनेछ ।  

  (२) कायिकारी सर्र्र्तको गठन िेहाय बर्ोक्तजर्को हनुेछाः– 

(क)  प्रर्खु कायिकारी अर्धकृत     – अध्यक्ष 

(ख)  नेपाल सरकारको र्खु्य सक्तचिले तोकेको  

 प्रधानर्न्त्री तथा र्क्तन्त्रपररषद्को कायािलयको  

 सक्तचि                                         – सिस्य 

(ग)  पूिािधार विकास तथा इक्तन्जर्नयररङ्ग, कानून,  

 अथिशास्त्र, व्यिस्थापन, भगूभिशास्त्र, परुातत्ि  

 िा विकास योजना विषयर्ा नेपाल सरकारबाट 
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 र्ान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोिर गरी  

 राविय, अन्तरािविय क्षेत्रका पररयोजना लगायत  

 सम्बक्तन्धत क्षेत्रर्ा कम्तीर्ा िश बषिको अनभुि  

 हार्सल गरेका र्बज्ञर्ध्येबाट सर्ािेशी र्सद्धान्तको  

 आधारर्ा नेपाल सरकारले र्नोनीत गरेका चार जना   – सिस्य 

(घ)  सक्तचि                                  – सिस्य-सक्तचि 

(३) उपिफा (२) को खण्ड (ग) बर्ोक्तजर्का सिस्यहरु नेपाल सरकारले 
चाहेको अिर्धसम्र् आफ्नो पिर्ा बहाल रहनेछन ्। कुनै कारणले र्नजहरुलाई सो 
पिबाट हटाउन ु परेर्ा त्यसरी हटउन ुअक्तघ र्नजहरुलाई सफाई पेश गने र्ौका 
दिनपुनेछ ।  

(४) उपिफा (२) को खण्ड (ग) बार्ोक्तजर्का सिस्यहरुको पाररश्रर्र्क 
तथा सवुिधा नेपाल सरकारले तोके बर्ोक्तजर् हनुेछ ।  

 

१०.  कायिकारी सर्र्र्तको बैठक सम्बन्धी ब्यिस्थााः (१) कायिकारी सर्र्र्तको बैठक आिश्यकता 
अनसुार अध्यक्षले तोकेको र्र्र्त, सर्य र स्थानर्ा बस्नेछ ।  

(२) कायिकारी सर्र्र्तको बैठकको सूचना र छलफल हनुे र्बषय त्यस्तो बैठक 
बस्ने सर्य भन्िा सार्ान्यतया चौर्बस घण्टा अगािै सक्तचिले सिस्यहरुलाई उपलब्ध 
गराउनेछ ।  

(३) कायिकारी सर्र्र्तको कुल सिस्य संख्याको पचास प्रर्तशतभन्िा बढी सिस्यहरु 
उपक्तस्थत भएर्ा कायिकारी सर्र्र्तको बैठकको लार्ग गणपूरक संख्या पगेुको र्ार्ननेछ ।  

(४) कायिकारी सर्र्र्तको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनेछ ।  

(५) कायिकारी सर्र्र्तको बैठकको र्नणिय उपक्तस्थत सिस्यहरुको बहरु्तबाट हनुेछ 
र र्त बराबर भएर्ा अध्यक्षले र्नणाियक र्त दिनेछ ।  

   (६) कायिकारी सर्र्र्तको आिश्यकता अनसुार नेपाल सरकारका कुनै पिार्धकारी, 
कुनै र्नकाय िा संघ, संस्थाका प्रर्तर्नर्ध िा र्बज्ञलाई बैठकर्ा आर्न्त्रण गनि सक्नेछ । 

(७) कायिकारी सर्र्र्तको बैठकको र्नणिय सक्तचिले प्रर्ाक्तणत गनेछ ।  

(८) कायिकारी सर्र्र्तको बैठक सम्बन्धी अन्य कायिविर्ध कायिकारी सर्र्र्त आफैले 
र्नधािरण गरे बर्ोक्तजर् हनुेछ ।  
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११.  प्रर्खु कायिकारी अर्धकृत सम्बन्धी ब्यिस्थााः (१) प्रार्धकरणको कायिकारी प्रर्खुको रुपर्ा 
पूरा सर्य कार् गने गरी एक प्रर्खु कायिकारी अर्धकृत रहनेछ ।  

(२) नेपाल सरकारद्वारा र्ान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट प्रशासन, व्यिस्थापन, 

अथिशास्त्र, इक्तन्जर्नयररङ्ग िा विकास योजनाको विषयर्ा कम्तीर्ा स्नातकोिर गरी सम्बक्तन्धत 
क्षेत्रर्ा कम्तीर्ा पन्रिषिको अनभुि हार्सल गरेका ब्यक्तिहरुर्ध्येबाट नेपाल सरकारले 
प्रर्खु कायिकारी अर्धकृत र्नयिु गनेछ ।  

(३) प्रर्खु कायिकारी अर्धकृतको पिािर्ध र्नयिु भएको र्र्र्तले पााँच िषिको   
हनुेछ । नेपाल सरकारले प्रर्खु कायिकारी अर्धकृतको पिािर्ध आिश्यकता अनसुार बढीर्ा 
एकबषिको लार्ग थप गनि सक्नेछ ।  

(४) उपिफा (३) र्ा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापर्न प्रर्खु कायिकारी 
अर्धकृतको कार् सन्तोषजनक नभएर्ा नेपाल सरकारले र्नजलाई जनुसकैु बखत पिबाट 
हटाउन सक्नेछ ।  

तर त्यसरी पिबाट हटाउन ुअक्तघ र्नजलाई सफाई पेश गने र्ौका दिन ुपनेछ ।  

(५) कुनै कारणले प्रर्खु कायिकारी अर्धकृतको पि ररि भएर्ा नेपाल सरकारले 
उपिफा  (२) बर्ोक्तजर्को योग्यता पगेुका व्यक्तिर्ध्येबाट बााँकी अिर्धको लार्ग त्यस्तो 
पिर्ा अको ब्यक्ति र्नयिु गनेछ । 

(६) प्रर्खु कायिकारी अर्धकृतको पाररश्रर्र्क, सेिाको अन्य शति र सवुिधा नेपाल 
सरकारले नेपाल राजपत्रर्ा सूचना प्रकाशन गरी तोवकदिए बर्ोक्तजर् हनुेछ ।  

 

१२.  प्रर्खु कायिकारी अर्धकृतको कार्, कतिब्य र अर्धकाराः  प्रर्खु कायिकारी अर्धकृतको कार्, 

कतिव्य र अर्धकार िेहाय बर्ोक्तजर् हनुेछाः– 

(क)  प्रार्धकरणको पनुर्निर्ािण सम्बन्धी नीर्त र योजनाको खाका तयार गरी 
र्निेशक सर्र्र्तसर्क्ष स्िीकृर्तको लार्ग पेश गनि लगाउने,  

(ख)  प्रार्धकरणको कार्, कारबाहीका सम्बन्धर्ा विर्भन्न र्नकाय बीच सर्न्िय 
कायर् गने, 

(ग)  पररषद् र र्निेशक सर्र्र्तको र्निेशन र र्नणियहरु कायािन्ियन गने गराउने, 
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(घ)  पनुर्निर्ािण िा बस्ती विकासको क्रर्र्ा कुनै ब्यक्तिको घर जग्गार्ा प्रिेश 
गने, त्यस्तो ठाउाँर्ा कसैको प्रिेशर्ा रोक लगाउने िा कुनै अिरोध भए 
त्यस्तो अिरोध हटाउने, 

(ङ) प्रार्धकरणर्ा र्नयिु कर्िचारीले क्तजम्रे्िारी पूरा नगरेर्ा हटाउनेसम्र्को 
कारबाही गने, 

(च)  तोवकए बर्ोक्तजर्का पनुर्निर्ािण सम्बन्धी अन्य कायिहरु गने, गराउने । 

 

१३.  प्रार्धकरणको सक्तचिाः (१) नेपाल सरकारले प्रार्धकरणको सक्तचिको रुपर्ा कायि गनि र्नजार्ती 
सेिाको राजपत्रावङ्कत विक्तशष्ट शे्रणीको अर्धकृतहरुर्ध्येबाट एकजनालाई     तोक्नेछ । 

(२) सक्तचिको कार्, कतिब्य र अर्धकार िेहाय बार्ोक्तजर् हनुेछाः– 

(क)  प्रार्धकरणको प्रशासकीय प्रर्खुको हैर्सयतर्ा कार् गने, 

(ख)  प्रार्धकरणले गने पनुर्निर्ािण सम्बन्धी कायिको लार्ग आिश्यक पने 
बस्त ुतथा सेिा खररि गने, गराउने,  

(ग)  प्रार्धकरणलाई आिश्यक पने सूचना तथा वििरण संकलन गने, 

(घ)  कायिकारी सर्र्र्तको र्नणिय एिं र्निेशनहरु कायािन्ियन गने गराउने, 

(ङ)  कायिकारी सर्र्र्तबाट र्नणिय हनुपुने विषयर्ा प्रस्ताि तयार गरी 
कायिकारी सर्र्र्तको बैठकर्ा पेश गने, 

(च)  कायिकारी सर्र्र्तको र्निेशन बर्ोक्तजर् सञ्चार्लत कायिक्रर्को 
अनगुर्न तथा र्नररक्षण गने, गराउने, 

(छ)  तोवकए बार्ोक्तजर् अन्य कायिहरु गने, गराउने । 

 

१४.  कर्िचारी सम्बन्धी ब्यिस्थााः (१) प्रार्धकरणलाई आिश्यक पने कर्िचारी नपेाल सरकारले 
उपलब्ध गराउनेछ । 

(२) उपिफा (१) बर्ोक्तजर् नेपाल सरकारले आिश्यक कर्िचारी उपलब्ध गराउन 
नसक्ने भएर्ा प्रर्खु कायिकारी अर्धकृतले र्बर्भन्न तहका कर्िचारी तोवकए बार्ोक्तजर् करारर्ा 
र्नयिु गनि सक्नेछ । 

(३) उपिफा (२) बार्ोक्तजर् करारर्ा र्नयिु कर्िचारीको सेिा, शति र सवुिधा 
करारपत्रर्ा तोवकए बार्ोक्तजर् हनुेछ ।  
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(४) कायिकारी सर्र्र्तले प्रार्धकरणको कार्का लार्ग आिश्यकता अनसुार 
र्बशेषज्ञको सेिा र्लन सक्नेछ । 

(५) उपिफा (४) बार्ोक्तजर्को सेिा उपलब्ध गराउने र्बशेषज्ञको कार्, कतिव्य, 

अर्धकार, पिािर्ध र सवुिधा कायिकारी सर्र्र्तले तोके बर्ोक्तजर् हनुेछ । 

(६) कायिकारी सर्र्र्तले नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएका कर्िचारीलाई थप 
सवुिधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।  

 

१५.  पनुर्निर्ािण कोषाः (१) प्रार्धकरणको लार्ग एउटा छुटै्ट पनुर्निर्ािण कोषर्ा रहनेछ । 

(२) उपिफा (१) बार्ोक्तजर्को कोषर्ा िेहाय बार्ोक्तजर्का रकर्हरु रहनेछाः– 

(क)  नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकर्,  

(ख)  प्रधानर्न्त्री िैिी प्रकोप उद्घार कोषबाट प्राप्त रकर्, 

(ग)  कुनै संघ, संस्था िा व्यक्तिबाट प्राप्त रकर्, 

(घ)  वििेशी व्यक्ति, सरकार िा अन्तरािविय संघ, संस्थाबाट नगि िा 
िस्तगुत सहायता िा कायिक्रर् बापत प्राप्त रकर्, 

(ङ)  अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकर् । 

(३) उपिफा (२) को खण्ड (घ) बर्ोक्तजर्को रकर् प्राप्त गनुि अक्तघ प्रार्धकरणले 
परराि र्न्त्रालयसंगको सर्न्ियर्ा अथि र्न्त्रालयको स्िीकृर्त र्लन ुपनेछ । 

(४) उपिफा (१) बर्ोक्तजर्को कोषको सञ्चालन कायिकारी सर्र्र्तले तोके बर्ोक्तजर्     
हनुेछ । 

(५) प्रचर्लत कानूनर्ा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापर्न यस िफा बर्ोक्तजर्को 
पनुर्निर्ािण कोषर्ा रहेको रकर् विज हनुे छैन । 

(६) उपिफा (१) बर्ोक्तजर्को कोषको रकर् पूनर्निर्ािण सम्बन्धी कार्का लार्ग 
र्ात्र खचि गररनेछ । 

(७) प्रार्धकरणको उपिफा (१) बर्ोक्तजर्को कोषको िावषिक कारोबारको क्तस्थर्त र 
अन्य हरवहसाबको प्रर्तबेिन तयार गरी नेपाल सरकारसर्क्ष पेश गनेछ । 

१६.  प्रशासर्नक खचिका लार्ग रकर् उपलब्ध गराउनाेः नेपाल सरकारले प्रार्धकरणको प्रशासर्नक 
खचिको लार्ग आिश्यक रकर् िावषिक रुपर्ा उपलब्ध गराउनेछ ।  
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१७. कायािलय स्थापना गनि सक्नाेः (१) प्रार्धकरणले पनुर्निर्ािण सम्बन्धी कार् िा त्यस्तो कार्को 
सपुरीिेक्षण, अनगुर्न र सर्न्िय गनि, गराउन आिश्यकता अनसुार कायािलय स्थापना गनि     
सक्नेछ । 

(२) उपिफा (१) बार्ोक्तजर् स्थापना भएका कायािलयको कार्, कतिब्य र अर्धकार 
प्रार्धकरणले तोके बर्ोक्तजर् हनुेछ । 

 

१८.  प्रार्धकरणको संगठर्नक संरचना र िरबन्िीाः प्रार्धकरणका कर्िचारीको िरबन्िी र कायि 
र्बिरण र्निेशक सर्र्र्तबाट स्िीकृत सांगठर्नक संरचना र बजेटको पररर्धर्भत्र रही 
कायिकारी सर्र्र्तले तोके बार्ोक्तजर् हनुेछ । 

 

१९.  लेखा र लेखापरीक्षणाः (१) प्रार्धकरणको आय–व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको 
ढााँचा बर्ोक्तजर् राख्न ुपनेछ । 

(२) प्रार्धकरणको कोषको आन्तररक लेखापरीपक्षण कोष तथा लेखा र्नयन्त्रक 
कायािलयबाट र अक्तन्तर् लेखा परीक्षण र्हालेखा परीक्षकबाट हनुेछ । 

 

२०.  विकास सहायता सर्न्िय तथा सहक्तजकरण सर्र्र्ताः विकास सहायताद्वारा सञ्चार्लत पनुर्निर्ािण 
सम्बन्धी कायिक्रर्लाई प्रभािकारी र पारिशी बनाउन र त्यस्तो कायिक्रर्को अनगुर्न गनि, 
गराउन पररषद्ले प्रर्खु कायिकारी अर्धकृतको संयोजकत्िर्ा राविय तथा अन्तरािविय विकास 
साझेिारहरु र नागररक सर्ाजको सरे्त प्रर्तर्नर्धत्ि हनुे गरी बढीर्ा एघार सिस्य रहेको 
एक विकास सहायता सर्न्िय तथा सहक्तजकरण सर्र्र्त गठन गनेछ । 

 

२१. र्निेशन दिन सक्नाेः (१) प्रार्धकरणले यस ऐन बर्ोक्तजर् आफ्नो कार् कतिव्य तथा 
अर्धकारको प्रयोग गिाि कुनै साििजर्नक र्नकाय िा रािसेिकलाई आिश्यक र्निेशन दिन 
सक्नेछ । 

(२) उपिफा (१) बर्ोक्तजर्को र्निेशन पालना गनुि सम्बक्तन्धत र्नकाय िा 
रािसेिकको कतिव्य हनुेछ । 

२२.  कारबाहीको लार्ग लेखी पठाउनाेः (१) यस ऐन बर्ोक्तजर् प्रार्धकरणले दिएको र्निेशन कुनै 
रािसेिकले पालना नगरेर्ा र्नजले आफ्नो सेिा, शति सम्बन्धी प्रचर्लत कानूनको उल्लंघन 
गरेको र्ार्ननेछ । 
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(२) प्रार्धकरणले दिएको र्निेशन पालना नगने रािसेिकलाई प्रार्धकरणले 
कारबाहीको लार्ग सम्बक्तन्धत र्नकायर्ा लेखी पठाउन सक्नेछ । 

(३) उपिफा (२) बरे्क्तजर् कुनै र्नकायको प्रर्खु िा रािसेिकलाई कारबाहीको 
लार्ग लेखी आएर्ा अर्धकारप्राप्त अर्धकारीले र्नजलाई एक र्वहनार्भत्र कारबाही गरी सोको 
जानकारी प्रार्धकरणलाई दिन ुपनेछ ।  

(४) यस ऐन बर्ोक्तजर् प्रार्धकरणबाट प्रत्यायोक्तजत अर्धकार बार्ोक्तजर् कुनै 
रािसेिकले कार् नगरेर्ा त्यस्तो रािसेिकले गरेको कार् कारबाहीको सम्बन्धर्ा 
प्रार्धकरणले जााँचबझु गनि सक्नेछ । 

(५) उपिफा (४) बर्ोक्तजर् जााँचबझु गिाि प्रार्धकरणले सम्बक्तन्धत फाइल क्तझकाउन 
तथा सम्बद्ध ब्यक्तिलाई सरे्त बझु्न सक्नेछ । 

(६) उपिफा (४) बार्ोक्तजर् जााँचबझु गिाि कुनै रािसेिकले गैरकानूनी कार् 
कारबाही गरेको पाइएर्ा प्रार्धकरणले त्यस्तो रािसेिकलाई प्रचर्लत कानून बर्ोक्तजर् 
कारबाहीको लार्ग सम्बक्तन्धत र्नकायर्ा लेखी पठाउनेछ । 

 

२३.  साििजर्नक सनुिाई गनेाः प्रार्धकरणले आफ्नो कार् कारबाहीलाई प्रभािकारी र पारिशी 
बनाउन कम्तीर्ा छ र्वहनार्ा एकपटक साििजर्नक सनुिाई गनेछ । 

 

२४.  प्रर्तिेिन साििजर्नक गनुि पनेाः (१) प्रार्धकरणले प्रत्येक चौर्ार्सक रुपर्ा आफूले गरेका 
कार् कारबाही र प्रशासर्नक तथा पनुर्निर्ािणका लार्ग भएको खचि सरे्त सर्ािेश गरी 
उपयिु र्ाध्यर्बाट प्रर्तिेिन साििजर्नक गनुि पनेछ । 

(२) प्रार्धकरणले आफूले सम्पािन गरेको कार् कारबाहीको बावषिक प्रर्तिेिन 
आर्थिक बषि सर्ाप्त भएको तीन र्वहनार्भत्र नेपाल सरकारसर्क्ष पेश गनुि पनेछ । 

(३) उपिफा (२) बर्ोक्तजर् प्राप्त हनु आएको प्रर्तिेिन नेपाल सरकारले प्रर्तर्नर्ध 
सभा सर्क्ष पेश गनेछ ।  

 

२५.  क्तजल्ला सर्न्िय सर्र्र्ताः (१) भकूम्पबाट प्रभावित क्षेत्रर्ा प्रार्धकरणबाट भए गरेको कार् 
कारबाहीर्ा सर्न्िय गनि प्रत्येक क्तजल्लार्ा एक क्तजल्ला सर्न्िय सर्र्र्त रहनछे । 

                                                           
   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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(२) उपिफा (१) बार्ोक्तजर्को क्तजल्ला सर्न्िय सर्र्र्तर्ा सम्बक्तन्धत क्तजल्लाबाट 
संघीय संसिर्ा प्रर्तर्नर्धत्ि गने संसि सिस्य, सम्बक्तन्धत क्तजल्लाका प्रर्खु क्तजल्ला 
अर्धकारी र स्थानीय विकास अर्धकारी रहनेछन ्। 

(३) क्तजल्ला सर्न्िय सर्र्र्तको संयोजक उपिफा (२) बर्ोक्तजर्का संसि 
सिस्यर्ध्येबाट नेपाली िणािनकु्रर्को नार् अनसुार प्रत्येक छ र्वहनार्ा पालैपालो गरी  
हनुेछ । 

(४) उपिफा (१) बार्ोक्तजर्को क्तजल्ला सर्न्िय सर्र्र्तको कार्, कतिव्य र अर्धकार 
िेहाय बर्ोक्तजर् हनुेछाः– 

(क)  प्रार्धकरणबाट भए गरेको कार् कारबाहीर्ा सर्न्िय गने, 

(ख)  प्रार्धकरणबाट भए गरेको कार् कारबाहीको अनगुर्न गने, 

(ग)  प्रार्धकरणबाट भए गरेको कार् कारबाहीको सर्ीक्षा गने, 

(घ)  प्रार्धकरणको कार्साँग सम्बक्तन्धत क्तजल्लाक्तस्थत पिार्धकारी िा 
कर्िचारीले यस ऐन विपररत कुनै कार् गरेर्ा कारबाहीको लार्ग 
र्सफाररस गने । 

(ङ)  तोवकए बर्ोक्तजर् अन्य कायि गने । 

(५) उपिफा (४) को प्रयोजनको लार्ग क्तजल्ला सर्न्ियन सर्र्र्तले सो सर्र्र्तर्ा 
आिश्यकता अनसुार क्तजल्लाक्तस्थत कुनै र्नकायका पिार्धकारी, र्वहला तथा सर्ाजसेिीलाई 
आर्न्त्रण गनि सक्नेछ । 

 

२६.   पनुरािेिन सम्बन्धी ब्यिस्थााः (१) यस ऐनर्ा उक्तल्लक्तखत कार्, कतिव्य र अर्धकारको प्रयोग 
गिाि प्रार्धकरणले गरेको र्नणिय िा आिेश उपर क्तचि नबझुने पक्षले उपिफा (२) 
बर्ोक्तजर्को पनुरािेिन सर्र्र्तसर्क्ष पनुरािेिन गनि सक्नेछ । 

(२) उपिफा (१) बर्ोक्तजर् परेको पनुरािेिनको कारबाही र वकनारा गनि नेपाल 
सरकारले िेहाय बर्ोक्तजर्को एक पनुरािेिन सर्र्र्त गठन गनेछाः– 

(क)  उच्च अिालतको बहालिाला  

न्यायाधीशर्ध्येबाट न्याय पररषद्को  

                                                           
   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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र्सफाररसर्ा नेपाल सरकारले तोकेको 

न्यायाधीश                      – अध्यक्ष 

(ख)  पूिािधार, इक्तन्जर्नयररङ, कानून, अथिशास्त्र,  

व्यिस्थापन, आर्थिक िा सार्ाक्तजक विकास,  

परुातत्ि, साििजर्नक खररि िा सार्ाक्तजक  

विकासको विषयर्ा र्ान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट  

कम्तीर्ा स्नातकोिर गरी सम्बक्तन्धत क्षेत्रर्ा  

कम्तीर्ा पन्र िषिको कायि अनभुि भएका  

व्यक्तिहरुर्ध्येबाट प्रर्तर्नर्धत्ि हनुे गरी  

नेपाल सरकारले र्नयिु गरेका िईु जना   – सिस्य 

(३) पनुरािेिन सर्र्र्तका अध्यक्ष र सिस्यको सवुिधा उच्च अिालतका न्यायाधीश 
सरह हनुेछ । 

(४) उपिफा (२) को खण्ड (ख) बर्ोक्तजर् र्नयिु सिस्यलाई र्नजको खराब 
आचरण िा कायिक्षर्ताको अभािको आधारर्ा पिीय क्तजम्रे्िारी पूरा गनि नसक्ने भनी नेपाल 
सरकारले गठन गरेको जााँचबझु सर्र्र्तले पिर्िु गनि र्सफाररस गरेर्ा नेपाल सरकारले 
र्नजलाई जनुसकैु बखत पिबाट हटाउन सक्नेछ । 

         तर त्यसरी पिबाट हटाउन ुअक्तघ र्नजलाई सफाई पेश गने र्ौका दिन ुपनेछ । 

(५) पनुरािेिन सर्र्र्तलाई आिश्यक पने कर्िचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध 
गराउनेछ । 

(६) यस िफा बर्ोक्तजर् पनुरािेिन सर्र्र्तले पनुरािेिनको कारबाही र वकनारा गिाि 
प्रचर्लत कानून िार्ोक्तजर् उच्च अिालतलाई भए सरहको अर्धकारको प्रयोग गनेछ । 

(७) पनुरािेिन सर्र्र्तले यस िफा बर्ोक्तजर् पनुरािेिनको कारबाही र वकनारा गिाि 
संक्तक्षप्त कायिविर्ध ऐन, २०२८ बार्ोक्तजर्को कायिविर्ध अिलम्बन गनेछ । 

(८) पनुरािेिन सर्र्र्तले गरेको र्नणिय िा आिेश अक्तन्तर् हनुेछ । 

(९) पनुरािेिन सर्र्र्तको कायाििर्ध प्रार्धकरण र्बघटन भएको र्र्र्तले एक िषिसम्र्    
रहनेछ । पनुरािेिन सर्र्र्तले आफूलाई तोवकएको कायाििर्ध र्भत्र फछौट गनि बााँकी रहेका 
पनुरािेिन र सोसाँग सम्बक्तन्धत र्र्र्सल प्रार्धकरणको केक्तन्रय कायािलय रहेको स्थानको 
क्षेत्रार्धकार भएको उच्च अिालतर्ा सनेछ । 
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२७. यसै ऐन बर्ोक्तजर् हनुाेः यस ऐनर्ा लेक्तखए जर्त कुरार्ा यसै ऐन बर्ोक्तजर् र यस ऐनले 
नसरे्टेको र्बषयर्ा अन्य प्रचर्लत कानून बर्ोक्तजर् हनुेछ । 

 

२८.  अर्धकार प्रत्यायोजनाः प्रार्धकरणले आफुलाई प्राप्त अर्धकारर्ध्ये आिश्यकता अनसुार केही 
अर्धकार प्रर्खु कायिकारी अर्धकृत, सिस्य, सक्तचि िा नेपाल सरकारको कुनै र्नकाय िा 
अर्धकृतलाई प्रत्यायोजन गनि सक्नेछ । 

 

२९.  नपेाल सरकारसाँग सम्पकि ाः प्रार्धकरणले नेपाल सरकारसाँग सम्पकि  राख्िा प्रधानर्न्त्री तथा 
र्क्तन्त्रपररषद्को कायािलय र्ाफि त राख्न ुपनेछ । 

 

३०.  र्नयर् बनाउन सक्नाेः नपेाल सरकारले यस ऐनको कायािन्ियनको लार्ग आिश्यक र्नयर् 
बनाउन सक्नेछ । 

 

३१.  र्निेक्तशका िा कायिविर्ध बनाई लाग ुगनि सक्नाेः यो ऐन िा यस ऐन अन्तगित बनेको र्नयर्को 
अधीनर्ा रही प्रार्धकरणले आफ्नो कायि सञ्चालन गनि आिश्यक र्निेक्तशका िा कायिविर्ध 
बनाई लाग ुगनि सक्नेछ । 

 

३२.  बचाउाः भकूम्पबाट प्रभावित संरचनाको पनुर्नर्ािण सम्बन्धी अध्यािेश, २०७२ बर्ोक्तजर् 
प्रार्धकरणको नार्बाट भइसकेका खचि, पत्राचार, कायर् गरेको बैंक खाता तथा लेखा शे्रस्ता 
यसै ऐन बर्ोक्तजर् भए गरेको र्ार्ननेछ । 

                                  

 

   

------------------------- 
रष्टव्याः न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्िहरुाः– 

 (क) “पनुरािेिन अिालत” को सट्टा “उच्च अिालत” । 

 (ख) “पनुरािेिन अिालतको न्यायाधीश” को सट्टा “उच्च अिालतको न्यायाधीश” ।                                                                                                                                


