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झिमरुक गाउँपाझिकाको झिपद् न्यूझिकरण तथा व्यिस्थापि ऐि , २०७६ 

प्रस्ताििा : झिमरुक गाउँपाझिका क्षेत्रझित्र प्राकृझिक िथा गैर प्राकृझिक झिपद ्बाट सिवसाधारणको जीउज्यान र 

सािवजझनक, झनजी िथा व्यझिगि सम्पझि, प्राकृझिक एिम ्साँस्कृझिक सम्पदा र िौझिक संरचनाको संरक्षण गनवका िाझग 

झिपद ्जोझिम न्यझूनकरण िथा व्यिस्थापनका सबै झियाकिापको समन्ियात्मक र प्रिािकारी रूपमा कायावन्ियनका 

िाझग कानून बनाउन िाञ्छनीय िएकोिे, नेपािको संझिधानको धारा २२१ को उपधारा (१) को अधिकार प्रयोग गरी 

झिमरुक गाउँपाझिकाको गाउँ सिािे यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद – १ 

प्रारझभिक 

१. संझिप्त िाम र प्रारभि: (१) यस ऐनको नाम  " झिमरुक गाउँपाझिका झिपद ् जोझिम न्यनूीकरण िथा 

व्यिस्थापन ऐन, २०७६ रहकेो छ। 

(२) यो ऐन िुरून्ि प्रारम्ि हुनेछ । 

 

२.  पररिाषा: झिषय िा प्रसङ्गिे अको अथव निागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “अध्यक्ष” िन्नािे गाउँपाझिकाको अध्यक्ष सम्िन ुपछव । 

(ि) “कोष” िन्नािे दफा १२ बमोझजमको झिपद ्व्यिस्थापन कोष सम्िन ुपछव । 

(ग) “गैरप्राकृझिक झिपद”् िन्नािे महामारी, अझनकाि, डढेिो, कीट िा सकू्ष्म जीिाण ुआिङ्क, 

पश ुिथा चराचरुुङ्गीमा हुने फ्ि,ू प्यान्डाझमक फ्ि,ू सपवदशं, जनािर आिङ्क, िानी, हिाई, 

सडक, जि िा औद्योझगक दरु्वटना, आगिागी, झिषाि गयाँस, रसायन िा झिझकरण चहुािट,



 

:yfgLo /fhkq -v08M–@ . ;+VofM–# . efu –!_    lemd?s ufpFkflnsf, Ko'7fg 

1 झिमरुक गाउँपाझिका झिपद ्जोझिम न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन ऐन, २०७६ 

गयाँस झिष्फोटन, झिषाि िाद्य सेिन, िािािरणीय प्रदषूण, िन झिनाश िा िौझिक संरचनाको 

क्षझि िथा प्रकोप उद्धार कायवमा हुने दरु्वटना िा यस्िै अन्य गैरप्राकृझिक कारणिे उत्पन्न झिपद ्

सम्िन ुपछव । 

(र्) “झजल्िा झिपद ् व्यिस्थापन सझमझि” िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १६ बमोझजम प्यठूान 

झजल्िामा गठन िएको झजल्िा झिपद ्व्यिस्थापन सझमझि सम्िन ुपछव । 

(ङ) “िोझकएको िा िोझकए बमोझजम” िन्नािे यस ऐन अन्िगवि बनेको झनयममा िोझकएको िा 

िोझकए बमोझजम सम्िन ुपछव । 

(च) “प्रदशे झिपद ्व्यिस्थापन सझमझि” िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १४ बमोझजम प्रदशे नं ५ मा गठन 

िएको प्रदशे झिपद ्व्यिस्थापन सझमझि सम्िन ुपछव । 

(छ) “प्रमिु प्रशासकीय अझधकृि” िन्नािे गाउँपाझिकाको प्रमुि प्रशासकीय अझधकृि सम्िन ुपछव । 

(ज) “प्राकृझिक झिपद”् िन्नािे झहमपाि, अझसना, झहमपझहरो, झहमिाि झिस्फोटन, अझििझृि, 

अनािझृि, बाढी, पझहरो िथा ि ूस्ििन, डुबान, िडेरी, आँधी, हुरी बिास, शीििहर, िािो 

हािाको िहर, चट्याङ्ग, िूकम्प, ज्िािामिुी झबस्फोट, डढेिो िा यस्िै अन्य प्राकृझिक 

कारणि ेउत्पन्न जनुसकैु झिपद ्सम्िन ुपछव । 

(ि) “राझष्िय कायवकारी सझमझि” िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा ६ बमोझजमको कायवकारी सझमझि 

सम्िन ुपछव । 

(ञ) “राझष्िय पररषद” िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा ३ बमोझजमको झिपद ् जोझिम न्यनूीकरण िथा 

व्यिस्थापन राझष्िय पररषद ्सम्िन ुपछव । 

(ट) “राझष्िय प्राझधकरण” िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १० बमोझजम गठन िएको राझष्िय झिपद ्

जोझिम न्यनूीकरण िथा व्यिस्थापन प्राझधकरण सम्िन ुपछव । 

(ठ) “झिपद”् िन्नािे कुनै स्थानमा आपि ्कािीन अिस्था झसजवना िई जन िा धनको क्षझिको साथ ै

जीिनयापन र िािािरणमा प्रझिकूि असर पाने प्राकृझिक िा गैरप्राकृझिक झिपद ्सम्िन ुपछव । 

(ड) “झिपद ्िोज िथा उद्धार समहू” िन्नािे झिपदक्ो अिस्थामा िोजी िथा उद्धार गनव झियाशीि 

िा झिपद ् व्यिस्थापनको िाझग पररचािन गनव ियार गररएको झिझशिीकृि िोज िथा उद्धार 

समहू सम्िन ुपछव र सो शब्दिे िाझिम प्राप्त मानिीय सहायिाकमीिाई समेि जनाउँछ । 

(ढ) “झिपद ् जोझिम न्यनूीकरण” िन्नािे झिपद ् पिूव गररने जोझिमको झिशे्लषण िथा मूल्याङ्कन, 

झिपद ् रोकथाम िा झिपद ्बाट हुने क्षझिको न्यनूीकरण िथा झिकासका कायवमा झिपद ्

जोझिमिाई कम गन ेसम्बन्धी कायव सम्िन ुपछव । 

(ण) “झिपद ्पनुिावि” िन्नािे झिपदक्ो र्टनापझछ गररने पनुझनवमावण एिम ्पनुस्थावपनासँग सम्बझन्धि 

कायव सम्िन ुपछव । 
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(ि) “झिपद ् प्रझिकायव” िन्नािे झिपदक्ो र्टना र्ट्नासाथ ित्काि ै गररने िोज, उद्धार एिम ्

राहिसँग सम्बझन्धि कायव सम्िन ु पछव र सो शब्दिे झिपद ् प्रझिकायवको पिूवियारीिाई समेि 

जनाउँछ । 

(थ) “झिपद ् व्यिस्थापन” िन्नािे झिपद ्जोझिम न्यनूीकरण, झिपद ्प्रझिकायव र झिपद ् पनुिाविसँग 

सम्बझन्धि सम्पणूव झियाकिाप सम्िन ुपछव । 

(द) “व्यािसाझयक प्रझिष्ठान” िन्नािे उद्योग, किकारिाना, झसनेमा र्र, सझपङ्ग मि, बहुउद्दशे्यीय 

व्यापाररक ििन जस्िा व्यािसाझयक प्रझिष्ठान सम्िन ुपछव । 

(ध) “सझमझि” िन्नािे दफा ३ बमोझजमको गाउँ झिपद ्व्यिस्थापन सझमझि सम्िन ुपछव । 
 

(न) “संर्ीय ऐन” िन्नािे नेपाि सरकारको झिपद ्जोझिम न्यनूीकरण िथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 

सम्िन ुपछव । 

(ऩ) “संर्ीय मन्त्रािय” िन्नािे नेपाि सरकारको झिपद ् व्यिस्थापन हनेे गरी िोझकएको मन्त्रािय 

सम्िन ुपछव । 

(प) “सािवजझनक संस्था” िन्नािे सरकारी झनकाय, सरकारको पणूव िा आंझशक स्िाझमत्ि िएको 

संस्था, प्रचझिि काननू बमोझजम स्थापना िएका सङ्गझठि संस्था िा सबै प्रकारका स्िास््य 

िथा शैझक्षक संस्था सम्िन ुपछव । 

पररच्छेद – २ 

गाउँ झिपद् व्यिस्थापि सझमझतको गठि तथा काम, कततव्य र अझिकार 

 

३. गाउँ  झिपद् व्यिस्थापि सझमझत:  १. गाउँपाझिकाझित्रको झिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायविाई प्रिािकारी 

रूपमा सञ्चािन गनव एक गाउँ  झिपद ्व्यिस्थापन सझमझि रहनेछ ।  

२. सझमझतको गठि देहाय बमोझिम हुिेछ: 

               क. गाउँपाधिका अध्यक्ष  -संयोजक   

        ि. गाउँपाधिका उपाध्यक्ष -सदस्य 

        ग.  प्रमिु प्रशासकीय अझधकृि -सदस्य 

       र्. झिषयगि सझमझिका संयोजकहरु  -सदस्य 

       ङ. प्रधिधिधि, धिल्िा प्रशासि कायाािय -सदस्य 

       च. सामाझजक शािा प्रमुि -सदस्य 

       छ.  पिूावधार झिकास महाशािा िा शािा प्रमिु -सदस्य 

       ज. झिमरुक गाउँपाधिकाको भौगोझिक क्षेत्र धभत्र रहकेा संर्ीय सरुक्षा धिकायका प्रमिु वा प्रधिधिधि

   -सदस्य 

        ि. गाउँपाधिकाको भौगोझिक क्षेत्र धभत्र रहकेा प्रदशे प्रहरी कायााियको प्रमिु वा प्रधिधिधि  

       -सदस्य 
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               ञ. गाउँ  प्रहरी प्रमिु      -सदस्य 

        ट. राझष्िय मान्यिा प्राप्त दिका गाउँपाधिका झस्थि प्रमुि िा प्रझिझनझध      -सदस्य  

        ठ. नेपाि रेडिस सोसाईटीका स्थानीय प्रझिझनझध (१ जना)       -सदस्य 

        ड. झनजी के्षत्रको उद्योग िाझणज्य सम्बन्धी मान्यिाप्राप्त संस्थाको  गाउँ  िहको अध्यक्ष िा झनजि े

िोकेको प्रझिझनझध (१ जना)           -सदस्य 

        ढ. गैरसरकारी सस्था महासंर्काका स्थानीय प्रझिझनझध (१ जना)              -सदस्य 

        ण. नेपाि पत्रकार महासंर्को स्थािीय प्रझिझनझध (१ जना)              -सदस्य 

       ि. झिपद ्व्यिस्थापन हने ेगरी िोझकएको शािा प्रमुि      -सदस्य सझचि 

(३) उपदफा (२) मा जनुसुकै कुरा िेझिएको िएिापझन क्रम संख्या ञ, ट, ठ, ड, ढ र ण का सदस्यहरू 

उपिब्ि िभएको अवस्थामा पधि सधमधि गठि एवम ्काम कारवाही गिामा असर पिे छैि । सझमझिि ेसंर्ीय 

ऐनको दफा १७ बमोझजमको स्थािीय धवपद ्व्यवस्थापि सझमझिको रूपमा समेि काम गनेछ । 

 

४. सझमझतको बैठक सभबन्िी व्यिस्था: (१) संयोजकिे िोकेको झमझि, समय र स्थानमा सझमझिको बैठक 

बस्नेछ । 

(२) सझमझिको सदस्य-सझचििे सझमझिको बैठक बस्ने झमझि, समय र स्थान िोकी बैठकमा छिफि हुने 

झिषयसचूी सझहिको सूचना बैठक बस्ने समयिन्दा चौबीस र्ण्टा अगािै सबै सदस्यिे पाउन ेगरी पठाउनु 

पनेछ । 

(३) सझमझिका पचास प्रझिशििन्दा बढी सदस्य उपझस्थि िएमा बैठकको िाझग गणपरूक सङ््या 

पगेुको माझननेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसकैु कुरा िेझिएको िए िापझन सझमझिको बैठक ित्काि बोिाउन 

आिश्यक िएमा अध्यक्षिे जुनसकैु बेिापझन सझमझिको बैठक बोिाउन सक्नेछ र त्यस्िो अवस्थामा 

अध्यक्ष र र्टीमा १ जना सदस्य सझहि सदस्य सझचव उपझस्थि िएमा सझमझिको बैठक बस्न सक्नेछ। 

(५) सझमझिको बैठक संयोजकको अध्यक्षिामा बस्नेछ । 

(६) सझमझिको झनणवय बहुमिद्वारा हुनेछ र मि बराबर िएमा संयोजकिे झनणावयक मि झदनेछ। 

(७) सझमझििे आिश्यकिा अनुसार सम्बझन्धि झनकाय िा सङ्र् संस्थाका प्रझिझनझध र झिज्ञिाई बैठकमा 

आमन्त्रण गनव सक्नेछ । 

(८) सझमझिको बैठक सम्बन्धी अन्य कायवझिझध सझमझि आफैिे झनधावरण गरे बमोझजम हुनेछ । 

(९- सझमझिको झनणवय सदस्य सझचििे प्रमाझणि गरी रा्नेछ । 

 

५ . सझमझतको काम, कततव्य र अझिकार: सझमझिको काम, किवव्य र अझधकार देहाय बमोझजम हुनेछ:- 

(क) झिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धी राझष्िय पररषद ्बाट स्िीकृि राझष्िय नीझि िथा योजना एिम ् राझष्िय 

कायवकारी सझमझि र प्रदशे झिपद ्व्यिस्थापन सझमझिबाट स्िीकृि एकीकृि िथा क्षेत्रगि नीझि योजना 
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र कायविम अनुरुप हुने गरी गाउँ झिपद ् व्यिस्थापन िीधि िथा योजना िजुवमा गरी कायापाधिका 

समक्ष पेश गन,े 

(ि) गाउँ सिाबाट स्िीकृि नीझि िथा योजनाको अधीनमा रही झिपद ्जोझिम न्यनूीकरण, झिपद ्प्रझिकायव 

िथा झिपद ्पनुिावि सम्बन्धी एकीकृि िथा क्षेत्रगि नीझि, योजना िथा कायविम स्िीकृि गरी िाग ू

गने, गराउने, 

(ग) गाउँपाझिकाबाट सञ्चािि हुिे झिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्िी कायाक्रम िथा बिेट प्रस्िाव ियार गिे, 

गराउिे, 

(र्) झिपद ्व्यिस्थापनका सम्बन्धमा गाउँपाधिकाको संस्थागि क्षमिा झिकास गने, गराउने, 

(ङ) गाउँपाझिकाका पदाझधकारी, कमवचारी, स्ियंसेिक, सामाझजक पररचािक िथा समुदायिाई झिपद ्

व्यिस्थापन सम्बन्धमा प्रझशक्षण झदने व्यिस्था झमिाउने, 

(च) झिपदक्ा र्टना हुनासाथ िोज, उद्धार र राहि िगायिका प्राथझमक कायवहरू ित्काि गनवको िाझग 

संस्थागि संयन्त्र स्िि: पररचाझिि हुने गरी आिश्यक कायवझिझध िथा मापदण्ड िजुवमा गरी िाग ू

गने, गराउने,  

(छ) झिपद ्व्यिस्थापनका सम्बन्धमा संर्ीय िथा प्रादझेशक कानूनको अझधनमा रही सािवजझनक, झनजी, 

गैरसरकारी िगायि सबै झनकाय िथा संस्थािे झनिावह गनुव पन े िझूमका झनधावरण गने िथा त्यस्िा 

संस्था िा झनकायिाई आफ्नो नीझि, योजना र कायविममा झिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धी झिषय 

समािेश गनव िगाउने, 

(ज) झिपदक्ो समयमा स्थानीय आम सञ्चारका माध्यमहरुको िझूमका सम्बन्धी आिश्यक मापदण्ड 

ियार गरी कायावन्ियन गन,े गराउने, 

(ि) सरकारी, झनजी एिम ् गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्ियंसेिक, सामाझजक पररचािक िगायि 

सम्बझन्धि सबै पक्षको समन्िय र संिगनिामा झिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी कायव गने, गराउने, 

(ञ) िौझिक संरचना झनमावण गदाव ििन संझहिा िगायि अन्य स्िीकृि झनदझेशका िा मापदण्डको पािना 

गराउन,े 

(ट) स्थानीय सािवजझनक पूिावधार सम्बन्धी संरचनाको झिपद ्जोझिम मलू्याङ्कन गने, गराउने, 

(ठ) नदी झकनार, बगर, पझहरो जान सक्ने झिरािो जझमन र डुबान हुने क्षेत्र िा झिपद ्जोझिमको सम्िािना 

िएका असरुझक्षि के्षत्रमा बसोबास गन े व्यझि िथा समदुायिाई सरुझक्षि स्थानमा स्थानान्िरण 

गराउि उपयुक्त स्थािको खोिी कायामा सहयोग गिे िथा सरुधक्षि स्थािमा बसोबास सम्बन्िी 

सचेििा िगाउिे, 

(ड) धवपदब्ाट स्थानीयस्िरमा झनजी िथा सावाजझनक के्षत्रबाट िइरहेको सेिा प्रिाहमा अवरोध 

आइपरेमा सोको पुिःसञ्चािनका िाझग सेिा झनरन्िरिाको योजना िजुवमा िथा कायावन्ियन 

सम्बन्धी कायव गन,े गराउने । 
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(ढ)     स्थानीय समदुायिाई झिपदप््रझि जागरुक बनाउन, झिपदस्ँग सम्बझन्धि योजना िथा कायविम िजुवमा 

गनव िथा झिपदक्ो र्टना हुनासाथ प्रझिकायवका िाझग पररचाझिि हुन िडा िथा समदुायस्िरमा 

समावेशी झिपद ्पूिवियारी िथा प्रझिकायव सझमझि गठन गने, 

(ण) झिद्यािय िहको शैझक्षक पाठ्यिममा झिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी झिषय समािेश गनव पहि गिे, 

(ि) झिपद ्प्रझिकायवका िाझग नमनूा अभ्यास गने, गराउन,े 

(थ) झिपदक्ो समयमा प्रयोग गनव सझकने गरी िारुणयन्त्र िगायिका अन्य उपकरणहरू ियारी हाििमा 

रा्न िगाउने, 

(द) स्थानीय स्िरमा आपि् कािीन कायवसञ्चािन केन्रको स्थापना र सञ्चािन गने, 

(ध) गाउँपाझिकामा झिपद ्व्यिस्थापन सचूना प्रणािी िथा पिूवचेिािनी प्रणािीको झिकास र सञ्चािन 

गने, गराउने, 

(न) झिपद ्प्रिाझिि क्षेत्रमा ित्काि उद्धार िथा राहिको व्यिस्था झमिाउने, 

(प) झिपद ्मा परी हराएका, झबग्रेका िा नि िएका कागजािको यझकन ि्याङ्क अद्यािझधक गरी रा्न 

िगाउने, 

(फ) झिपद ्बाट प्रिाझिि र्रपररिारको पझहचान, स्िर झनधावरण िथा पररचयपत्र झििरण गने, गराउन,े 

(ब) झिपदक्ो समयमा जोझिममा रहकेो समूह धवशेषगरी मझहिा, बािबाधिका, झकशोरी, अपाङ्गिा 

िएका व्यझिउपर हुन सक्ने र्टना (िैङ्झगक झहसंा, बेचझििन िथा अन्य कुिै पधि धकधसमका 

शोषण) रोकथामको िाझग झिशेष सिका िा अपनाई सचेिनामूिक कायविम सञ्चािन गने, 

(ि) झिपद ् प्रिाझििहरूको प्रत्यक्ष र सधक्रय सहभाधगिामा धवपद ् प्रभाधवि क्षेत्रमा आझथवक 

झियाकिापको पुनस्थावपना, रोजगारीका अिसरको सजृना िथा जीिनयापनका िाझग आय आिाि 

कायविम सञ्चािन गने, गराउने, 

(म) झिपदक्ो जोझिममा रहकेा मझहिा, बािबाझिका,ज्येष्ठ नागररक, दझिि, सीमान्िकृि िगव िथा 

समदुाय, अशि िथा अपाङ्गिा िएका व्यझिहरूको िाझग झिशेष योजना िथा कायविम बनाई 

कायावन्ियन गन,े गराउने, 

(य) झिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धमा सािवजझनक संस्था िथा व्यािसाझयक प्रझिष्ठानिे प्रचझिि ऐन 

बमोझजम कायव गरे नगरेको अनुगमन गन,े 

(र)   झिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी राझष्िय कायवकारी सझमझि, प्रदशे झिपद ्व्यिस्थापन सझमझि िथा झजल्िा 

झिपद ्व्यिस्थापन सझमझिको झनणवय अनुसार झिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव गने, गराउने, 

(ि) झिपद ्व्यिस्थापनका सम्बन्धमा नेपाि सरकार िथा प्रदशे सरकारका मन्त्रािय, झििाग िथा अन्य 

झनकायसँग सहकायव गन,े 

(व) झिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धमा नेपाि सरकार, प्रदशे सरकार िा गाउँ सिाि ेिोकेका अन्य कायव गने, 

गराउन,े  

(श)  झिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धमा संघीय िथा प्रादधेशक कािूिको प्रधिकूि िहुिे गरी गाउँ 

कायापाधिकािे िोके बमोझजमका अन्य कायव गने, गराउन,े 
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(ष)  धवझिन्न संर्संस्था, व्यझिबाट प्राप्त हुने राहि िथा पनुझनवमावण र पनुिाविका झबषयवस्िुिाई स्थानीय 

धवपद ्व्यवस्थापन सझमझििे िोकेको स्थान र मापदण्ड अनुसार गने, गराउन े। 

पररच्छेद – ३ 

वडा स्तरीय झिपद् व्यिस्थापि सझमझतको गठि तथा काम, कततव्य र अझिकार 

 

६. वडा स्तरीय झिपद् व्यिस्थापि सझमझत: (१) गाउँपाधिकाको प्रत्येक वडामा एक वडा स्िरीय झिपद ्

व्यिस्थापन सझमझि रहनेछ । 

(२) वडा स्िरीय झिपद ्व्यिस्थापन सझमझिको गठन देहाय बमोझजम हुनेछ:- 

(क)   वडा अध्यक्ष       -संयोजक  

(ि)   वडा सदस्यहरू         -सदस्य 

 (ग)    वडा धभत्र रहकेा धवषयगि शाखा / ईकाई कायाािय प्रमखुहरू  -सदस्य 

 (र्)  वडा धभत्र रहकेा सरुक्षा धिकायका प्रमखुहरू  -सदस्य 

 (ङ)   राझष्िय मान्यिा प्राप्त दिका वडा झस्थि प्रमिु िा प्रझिझनझध  -सदस्य 

 (च)  स्थािीय रेडक्रस,   -सदस्य 

 (छ)    गैरसरकारी िथा सामुदायमा आिाररि संघसंस्था िथा यवुा क्िवबाट संयोजकिे िोके बमोझजम   

न्यिूिम २ मधहिा सधहि ४ ििा     -सदस्य 

 (ि)  वडा सधचव                                                                                        - सदस्य सधचव  

 

(३) उपदफा (२) बमोधिमको सधमधिको बैठक सो सधमधिको संयोिकिे िोकेको झमझि, समय र स्थानमा बस्नेछ । 

(४) सझमझिको सदस्य-सझचििे सझमझिको बैठक बस्ने झमझि, समय र स्थान िोकी बैठकमा छिफि हुने 

झिषयसचूी सझहिको सचूना बैठक बस्ने समयिन्दा चौबीस र्ण्टा अगािै सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउनु पनेछ । 

(५) सझमझिका पचास प्रझिशििन्दा बढी सदस्य उपझस्थि िएमा बैठकको िाझग गणपरूक सङ््या पगेुको 

माझननेछ । 

(६) उपदफा (४) र (५) मा जनुसकैु कुरा िेझिएको िएिा पझन सो सझमझिको बैठक ित्काि बोिाउन आिश्यक 

िएमा संयोिकिे जनुसुकै बेिापझन सझमझिको बैठक बोिाउन सक्नेछ र त्यस्िो अवस्थामा संयोिक र र्टीमा १ 

जना सदस्य सझहि सदस्य सझचव उपझस्थि िएमा सझमझिको बैठक बस्न सक्नेछ । 

(७) सझमझिको बैठकको अध्यक्षिा सो सझमझिको संयोिकिे गनेछ । 

(८) सझमझिको झनणवय बहुमिद्वारा हुनेछ र मि बराबर िएमा संयोिकिे झनणावयक मि झदनेछ। 

(९) सझमझिि े आिश्यकिा अनुसार सम्बझन्धि झनकाय िा सङ्र् संस्थाका प्रझिझनझध र झिज्ञिाई बैठकमा 

आमन्त्रण गनव सक्नेछ । 

(१०) सझमझिको बैठक सम्बन्धी अन्य कायवझिझध सो सझमझि आफैि ेझनधावरण गरे बमोझजम हुनेछ । 

(११) सझमझिको झनणवय सदस्य सझचििे प्रमाझणि गरी रा्ने । 
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७ . वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सविवतको काि, कततव्य र अविकारः सझमझिको काम, किवव्य र 

अझधकार दहेाय बमोझजम हुनेछ:- 

(क) वडाधभत्र धवपद ् प्रझिकायव िथा झिपद ् पुनिावि सम्बन्धी कायाक्रम सञ्चाििका िाधग गाउँ धवपद ्

व्यवस्थापि सधमधिमा धसफाररस गिे िथा सो सधमधिबाट स्िीकृि नीझि िथा योजना अिुरूपका धवपद ्

व्यवस्थापि सम्बन्िी कायाक्रम कायाान्वयि, अिुगमि र पिुराविोकि गि,े 

 

(ि) िडामा झिकास झनमावणका झियाकिापहरू कायावन्ियनमा झिपद ् जोझिम व्यिस्थापनिाई मूि 

प्रिाहीकरण गने, सरुझक्षि झिद्यािय िथा अस्पिािका िाझग झिपद ् जोझिम न्यूनीकरणका कायविमहरू 

सञ्चािि गने, 

(ग)  झिपद ्व्यिस्थापनका सम्बन्धमा वडाको संस्थागि क्षमिा झिकास गनव 

 (र्)  समदुायमा झिपद ्व्यवस्थापन सम्बन्िी काम गिे समूहहरूको गठन िथा त्यस्िा  समहूहरूिाई पररचािि 

गिे गराउिे, 

(ङ) वडा सदस्यहरू, कमवचारी, स्ियंसेिक, सामाझजक पररचािक िथा समदुायमा आधाररि झिपद ्

व्यवस्थापन सझमझि सदस्य, नागररक समाजका प्रझिझनझधिाई झिपद ् व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रझशक्षणको 

व्यिस्था झमिाउने, 

च. स्थानीय समदुायिाई झिपदप््रझि जागरुक बनाउिे, झिपदस्ँग सम्बझन्धि योजना िथा कायविम िजुवमा गनव 

िथा झिपदक्ो र्टना हुनासाथ  प्रझिकायवका िाझग ियारी अवस्थामा राख्िे, 

छ.  झिपदक्ा र्टना हुनासाथ िोज, उद्धार र राहि िगायिका प्राथझमक कायवहरू ित्काि गनवको िाझग 

समन्वय गन,े     

ज. आपि् कािीन नमूना अभ्यास गने, गराउने, 

ि.  झिपद ्बाट प्रिाझिि र्रपररिारको पझहचान, स्िर झनधावरण िथा पररचयपत्र झििरणमा गाउँ झिपद ्

व्यवस्थापन सधमधििाई सहयोग गने, 

ञ.  झिपदक्ो समयमा जोझिममा रहकेा समहू धवशेषगरी मझहिा, बािबाधिका, झकशोरी, अपाङ्गिा िएका 

व्यझिउपर हुन सक्ने र्टना िैङ्झगक   झहसंा, बेचझििन िथा अन्य कुिै पधि धकधसमका शोषण रोकथामको 

िाझग झिशेष सिका िा अपनाई सचेिनामिूक कायविम सञ्चािन गन,े 

ट  गाउँ झिपद ्व्यिस्थापन सझमझिको झनणवय अनुसार झिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव गने, गराउने ।  

पररच्छेद – ४ 

सुरिा झिकाय तथा अन्य झिकायको पररचािि 

 

८ . सुरिा झिकायको पररचािि तथा सहयोग र समन्िय: (१) गाउँ कायवपाधिको कायवपाधिकािे झिपद ्

व्यिस्थापनको काममा नेपाि सरकार िथा प्रदशे सरकारिे पररचािन गरेका संर्ीय िथा प्रादझेशक सरुक्षा 

झनकायहरूिाई सहयोग र समन्िय गनेछ । 

(२) सरुक्षा झनकायिे झिपदक्ो समयमा िोज िथा उद्धार कायवका िाझग गाउँ कायवपाधिकासँग आिश्यक 

सामग्री माग गरेको अिस्थामा गाउँपाधिकामा उपिब्ध िएसम्म त्यस्िो सामाग्री ित्काि उपिब्ध गराईनेछ । 

(३) झिपद ्प्रझिकायवका िाझग गाउँपाधिकािे आँफूसँग रहकेो गाउँ प्रहरीिाई पररचािन गनेछ ।   

९.  िारुणयन्र तथा अन्य सेिा प्रदायक झिकायको काम, कततव्य र अझिकार:  
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(१) िारूणयन्त्र, एम्बुिेन्स िथा त्यस्िै अन्य सेिा प्रदायकिे आपि् कािीन िोज, उद्धार िथा राहि 

उपिब्ध गराउन सझमझििे झदएको झनदशेनको पािना गनुव पनेछ । 

(२) आपि् कािीन कायव सम्पादन गदाव सझमझिको आदशे बमोझजम कुनै पझन स्थानमा प्रिेश गने िथा 

जनुसकैु व्यझि िा संस्थाको साधन र स्रोि उपयोग गन ेअझधकार िारुणयन्त्र सेिा प्रदायकिाई हुनेछ । 

१०. साितिझिक संस्था तथा व्यािसाझयक प्रझतष्ठािको दाझयत्ि: (१) झिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धमा 

गाउँपाझिका झित्रका सबै सािवजझनक संस्था िथा व्यािसाझयक प्रझिष्ठानको दाझयत्ि दहेाय बमोझजम हुनेछ:- 

(क) आफ्नो ििन, उद्योग, कायाविय िा व्यािसाझयक केन्रमा झिपदक्ा र्टना हुन नझदन झिपद ्

सरुक्षा औजार, उपकरण, सामग्री, आपि् कािीन झनकास िगायि िोझकए बमोझजमका 

अन्य व्यिस्था गन,े 

(ि)  ि्याङ्क सङ्किन, क्षझिको मलू्याङ्कन, राहि, पुनस्थावपना िथा पनुझनवमावण समिेका 

सम्पणूव कायवमा आिश्यक सहयोग गने, 

(ग)   आफ्ना कमवचारी िथा कामदारिाई झिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धमा आधारिूि 

अझिमुिीकरण गन ेगराउन,े 

र्) झिपद ्व्यिस्थापन कायवमा उपयोग हुने स्रोि साधनिाई ियारी हाििमा रा्ने, 

(ङ) आफ्ना ििन िगायि अन्य संरचना आपि् कािीन प्रयोजनका िाझग आिश्यक परेमा 

आदशेानुसार उपिब्ध गराउने, 

(च) सम्बझन्धि अझधकारीको सपुररिेक्षणमा उद्धार िथा राहि झििरण कायवमा सहयोग 

परु् याउने, 

(छ) झिपद ्जोझिम न्यनूीकरण संयन्त्रको व्यिस्था गरी ियारी अिस्थामा रा्ने, 

(ज)  फोहोरमैिा िथा प्रदषुणको यथोझचि व्यिस्थापन गरी यसबाट िािािरण र जनजीिनमा 

पनव सक्ने नकारात्मक प्रिाििाई न्यनूीकरण गने उपायहरू अपनाउने, 

(ि) झिपदक्ो र्टना र्टेमा ित्काि नझजकको सरुक्षा झनकाय र स्थानीय आपि् कािीन 

कायवसञ्चािन केन्रिाई िबर गने ।   

(२) गाउँपाझिका झित्रका सािवजझनक संस्था िथा व्यािसाझयक प्रझिष्ठानिे गाउँपाझिकाको झिपद ्

व्यिस्थापन सम्बन्धी योजनाको अधीनमा रही झिपद ्व्यिस्थापन योजनाको िजुवमा गरी अझनिायव रूपमा िाग ू

गनुव पनेछ । 

११. झिपद् व्यिस्थापिमा सहयोग गिुत पिे : गाउँपाझिका झित्रका सरकारी कायाविय, गैरसरकारी संस्था, 

स्थानीय सङ्र् संस्था, समदुाय, स्ियंसेिक, नागररक समाज, झनजी क्षेत्र िथा व्यझििे झिपद ् व्यिस्थापन 

कायवमा गाउँपाधिकािाई दहेाय बमोझजम सहयोग गनुव पनेछ:- 

(क)  ि्याङ्क सङ्किन, क्षझिको मूल्याङ्कन, राहि, पनुस्थावपना िथा पिुःझनवमावण िगायिका 

झिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी कायवमा सहयोग गन,े  

(ि) झिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी जनचेिना अझििझृद्ध गन,े 
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(ग) क्षमिा झिकास, आपि् कािीन नमूना अभ्यास िथा झिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी प्रझशक्षण 

कायविममा सहयोग गन ेिथा िाग झिने,  

(र्) िोज, उद्धार िथा राहि झििरण सम्बन्धी कायवमा सहयोग गन।े  

पररच्छेद – ५  

झिपद् व्यिस्थापि कोष सभबन्िी व्यिस्था 

 

१२. झिपद् व्यिस्थापि कोष : (१) झिपद ्व्यिस्थापनका िाझग गाउँपाझिकामा छुट्टै एक झिपद ्व्यिस्थापन कोष 

रहनेछ । 

(२) कोषमा देहाय बमोझजमका रकमहरू रहने छन्:- 

(क) गाउँपाझिकाको िाझषवक बजेटबाट झिपद ् व्यिस्थापन कोषमा जम्मा गने गरी स्िीकृि 

रकम, 

(ि)      प्रदशे सरकारबाट झिपद ्व्यिस्थापनका िाझग प्राप्त रकम, 

(ग)  नेपाि सरकारबाट झिपद ्व्यिस्थापनका िाझग प्राप्त रकम, 

(र्) स्िदशेी कुनै सङ्र् संस्था िा व्यझिबाट दान, दािव्य िा उपहार स्िरुप प्राप्त रकम, 

(ङ)  अन्य कुनै स्रोिबाट प्राप्त रकम । 

(३) झिपद ् व्यवस्थापनका िाझग गाउँपाझिकािे कानून बमोझजम धवशेष शलु्क िा दस्िुर संकिन गनव 

सक्ने छ |  

(४) कोषको सञ्चािन िोझकए बमोझजम हुनेछ । 

(५) कोषको रकम झिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी कामका िाझग प्रयोग गररनेछ । 

(६) उपदफा (५) मा जनुसुकै कुरा िेझिएको िए िापझन कोषको रकम झनयझमि प्रशासझनक कायवको 

िाझग िचव गररने छैन । 

(७) कोषको िेिापरीक्षण महािेिा परीक्षकबाट हुनेछ ।  

(८) सझमझििे कोषको िाझषवक आय व्ययको प्रझििदेन ियार गरी कायवपाझिका माफव ि गाउँ सिा समक्ष 

पेश गनेछ । 

पररच्छेद – ६ 

कसूर तथा सिाय 

 

१३.  कसूर र सिाय : कसैिे झिपदक्ो र्टना र्ट्न सक्ने गरी िापरिाही गरेमा िा त्यस्िो र्टना र्टाउन प्रत्यक्ष 

संिगन िएमा िा र्ट्ना र्टेको अिस्थामा नाजायज फाईदा झिने गरी वा आफूिाई मात्र फाईदा पगुने झकझसमको 

कुिै काम गरेमा वा यस सम्बन्धमा संर्ीय कानून बमोझजम कसरुजन्य माझनने कुनै काम गरेमा िि् सम्बन्धी 

कारिाही प्रचझिि संर्ीय कानून बमोझजम हुनेछ ।  
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पररच्छेद – ७ 

झिझिि 

१४.  झिपद् सङ्कटग्रस्त िेर घोषणाको पाििा र समन्िय : (१) नेपाि सरकारिे गाउँपाझिका झित्रको कुनै 

ठाउँमा गम्िीर प्रकृझिको झिपद ्उत्पन्न िएबाट झिपद ्सङ्कटग्रस्ि क्षेत्र र्ोषणा गरी प्रचझिि कानून बमोझजम 

कुनै काम गनव गराउन आदशे झदएमा सोको पािना गनुव गराउनु गाउँपाझिकाको किवव्य हुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोझजम र्ोषणा गररएको क्षेत्रमा नेपाि सरकारिे प्रचझिि कानून बमोझजम कुनै काम 

गनव गराउन गाउँपाझिका झित्रको कुनै व्यझि, संस्था िा अझधकारीिाई आदशे झदएमा सोको पािना गिा 

गराउनमा गाउँपाझिकािे आिश्यक समन्िय गनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोझजम र्ोषणा गररएको के्षत्र सम्बन्धी सूचनाको प्रसारणमा गाउँपाझिकिे सहयोग र 

समन्िय गनछे । 

१५. िेपाि सरकारको स्िीकृतीमा मार प्रिेश गिुतपिे : (१) झिपद ्बाट असर परेको कुनै क्षेत्रमा झिदशेी नागररक 

िा संस्थािे प्रिेश गनुव परेमा नेपाि सरकारको स्िीकृझि झिएको छ छैन िझन गाउँ कायापाझिकािे सोधिोज 

गनव सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोझजम सोधिोज गदाव त्यस्िो नागररक िा संस्थािे नेपाि सरकारको स्िीकृझि 

झिएको नादझेिएकोमा झनजको प्रिेशिाई रोक िगाई िि् सम्बन्धी सचूना नेपाि सरकारिाई उपिब्ध 

गराईनेछ । 

१६. माििीय तथा अन्य सहायता र समन्िय : (१) गाउँपाझिका झित्र उत्पन्न झिपदक्ो अिस्थािाई ित्काि 

सामना गनव आन्िररक स्रोि र साधनबाट नभ्याउने िएमा मानिीय िथा अन्य सहायिा र समन्वयका िाझग 

धिल्िा समन्वय सधमधि, प्रदशे सरकार िथा नेपाि सरकारिाई अनुरोध गररनेछ ।  

(२) झिपद ्बाट उत्पन्न झस्थझि झनयन्त्रण गन े िममा नेपाि सरकारिे अन्िरावझष्िय मानिीय िथा अन्य 

सहयोग झिई पररचािन गरेको अिस्थामा नेपाि सरकारको झनदशेनमा रही िि् सम्बन्धी कायवमा सहयोग 

र समन्िय गररने छ ।  

(३) झछमेकी स्थािीय िहमा कुिै धवपद ्उत्पन्ि भई सो व्यवस्थापिका िाधग धछमेकी स्थािीय िहि ेसोझै, 

धिल्िा समन्वय सधमधि वा प्रदेश सरकार माफा ि अिुरोि गरेमा उपिब्ि भएसम्मको सहयोग परु्याउनु 

गाउँ कायापाधिको दाधयत्व हुिेछ । 

१७.  तत्काि खररद तथा झिमातण र प्रयोग गित सझकिे : (१) झिशेष पररझस्थझि परी झिपद ्बाट प्रिाझिि 

क्षेत्रमा िोज, उद्धार िथा राहि उपिब्ध गराउन िथा िइरहकेो झिपद ्बाट थप क्षझि हुन नझदनका िाझग 

ित्कािै राहि सामग्री िररद िा झनमावण कायव गनव आिश्यक िएमा सािवजझनक िररद सम्बन्धी प्रचझिि 

कानूनमा रहकेो झिशेष पररझस्थझिमा िररद गने सम्बन्धी व्यिस्था बमोझजम कायावयििे िररद िा झनमावण 

कायव गनव सक्नेछ । 

(२) झिपद ्बाट प्रिाझिि क्षेत्रमा िोज, उद्धार िथा राहि उपिब्ध गराउन िथा िइरहेको झिपद ्बाट थप 

क्षझि हुन नझदनका िाझग गाउँपाझिका क्षेत्र झित्रको कुनै गैरसरकारी कायाविय िा अन्य संर् संस्था र 
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व्यझिको चि, अचि सम्पझि िथा सिारी साधन उपयोग गनव आिश्यक िएमा सोको अझििेि रािी 

िोझकएको अिझधिरको िाझग अस्थायी ििरि ेप्राप्त गनव सझकनेछ । 

(३) झिपद ्बाट प्रिाझिि क्षेत्रमा ित्काि राहि उपिब्ध गराउन गाउँपाझिका क्षेत्र झित्रको कुनै गैरसरकारी 

कायाविय िा अन्य संर् संस्था र व्यझिको िाद्यान्न, ििाकपडा, औषधी िा अन्य िस्िु आिश्यक 

िएमा सोको अझििेि रािी झनयन्त्रणमा झिन र सम्बझन्धि प्रिाझिि पक्षिाई झििरण गनव सझकनेछ । 

(४) गाउँपाझिकािे उपदफा (२) बमोझजम कुनै सम्पझि अस्थायी रूपमा प्राप्त गरेमा िा उपदफा (३) 

बमोझजम कुनै िस्िु झनयन्त्रण र झििरण गरेमा त्यस्िो सम्पझि प्रयोग िा िस्िु उपयोग गरे बापि प्रचझिि 

दर अनुसारको रकम सम्बझन्धि कायाविय, संस्था िा व्यझििाई झदनेछ ।  

१८.  राहतको न्यूितम मापदण्ड सभबन्िी व्यिस्था : (१) झिपद ्प्रिाझिि व्यझििाई नेपाि सरकार िथा प्रदशे 

सरकारिे उपिव्ध गराउने राहिको अझिररि गाउँपाझिकािे आन्िररक स्रोिबाट थप राहि उपिब्ध गराउन 

सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोझजम गाउँपाझिकािे झिपद ्प्रिाझिि व्यझििाई राहि उपिब्ध गराउँदा मापदण्ड 

बनाई सोको आधारमा राहाि उपिब्ध गराउन ेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोझजमको राहिको मापदण्डमा अन्य झिषयको अझिररि दहेायका झिषय समािेश 

िएको हुनु पनेछ:- 

(क) झिपद ्बाट प्रिाझिि व्यझििाई अस्थायी आश्रयस्थिमा रा्दा उपिब्ि गराउनु पने 

आिास, िाद्यान्न, िानपेानी, स्िास््य िथा सरसफाइ सम्बन्धी, 

(ि) झिपद ्बाट मतृ्य ु हुनेको पररिार िथा सम्पझिको क्षझि हुने व्यझििाई उपिब्ध गराउनु पने 

न्यनूिम राहि सम्बन्धी,  

(ग) मझहिा, बािबाझिका, ज्यषे्ठ नागररक, अशि िथा अपाङ्गिा िएका व्यझिको 

आवश्यकिा संवोििका िाधग धवशेष राहि प्याकेिहरु (िस्िै झडझगनटी झकट र झचल्रेन 

झकट) मधहिाहरूको िाधग सरुधक्षि मधहिामैत्री स्थि,  

(र्) व्यधक्तगि गोपधियिा िथा सरुक्षा सम्बन्िी, 

(ङ) न्यनूिम राहि बाहके स्िरोजगार िथा रोजगारी व्यिस्थापनका माध्यमबाट पीझडिको 

जीझिकोपाजवन सम्बन्धी, 

(च) गैरसरकारी िा व्यझिगि रूपमा झदइने राहिको झििरण सम्बन्धी, 

(छ) एकद्वार प्रणािी अनुरुप राहि झििरण गने सम्बन्धी, 

(ज) राहिसँग सम्बझन्धि अन्य उपयुि झिषय । 

१९.   झिपद् मा परी हराएका िा िष्ट िएका कागिात सभबन्िमा : झिपद ्मा परी हराई फेिा पनव नसकेका िथा 

आंझशक िा पणूव रूपमा क्षझि िएका गाउँपाझिकाका महत्िपूणव कागजािहरुको प्रमाणीकरण िथा प्रझिझिझप 

उपिब्ध गराउन ेसम्बन्धी व्यिस्था प्रचधिि कािूििे िोके बमोझजम हुनेछ। 
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२०. झिदशेि झदि सक्िे  सझमझििे यस ऐनको अधीनमा रही झिपद ् व्यिस्थापनका िाझग कुनै व्यझि िा 

झनकायिाई आिश्यक झनदशेन झदन सक्नेछ र त्यस्िो झनदशेनको पािना गनुव सम्बझन्धि व्यझि िा झनकायको 

किवव्य हुनेछ । 

२१. उपसझमझत गठि गित सक्िे  (१) सझमझििे आिश्यकिा अनुसार उपसझमझि गठन गनव सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोझजम गठन हुने उपसझमझिको काम, किवव्य, अझधकार र कायवझिझध उपसझमझि गठन 

गदावका बिि िोझकए बमोझजम हुनेछ । 

२२. अझििेख राख्िु पिेेः (१) झिपदक्ो समयमा राहि उपिब्ध गराउन े व्यझि, झनकाय िा संस्थाको नाम,  र 

उपिव्ि गराईको राहि िथा सोको पररमाण सधहिको धववरणको अधभिेख राख्ि ेव्यवस्था सधमधििे धमिाउिु 

पिछे ।   

(२) उपदफा (१) बमोधिमको धववरण राख्दा धवपद््मा परेका मधहिा, बािबाधिका िथा ज्यषे्ठ िागररक, 

धवपदक्ा कारणिे स्थािान्िरण भएका घरपररवार िगायिको संख्या एधकि हुिे धववरण र उिीहरूिाई 

उपिब्ि गराइएको राहाि स्पष्टरूपमा राख्िुपिे छ । 

२३. पुरस्कार झदि सक्िे  स्थानीय झिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धमा झिशेष योगदान पुर् याउने उत्कृि व्यझि िा 

संस्थािाई प्रोत्साहन स्िरूप सझमझिको झसफाररसमा गाउँ कायापाझिकािे सम्मान िथा परुस्कार झदन सक्नेछ ।  

२४. िाझषतक प्रझतिेदि : (१) सझमझििे प्रत्येक आझथवक िषवमा गरेको कामको झििरण सझहिको िाझषवक प्रझििेदन 

ियार गरी कायवपाझिका माफव ि गाउँ  सिा, झजल्िा झिपद ्व्यिस्थापन सझमझि िथा प्रदशे झिपद ्व्यिस्थापन 

सझमझि समक्ष पेश गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोझजमको िाझषवक प्रझििेदन सािवजझनक रूपमा प्रकाशन गनुव पनेछ । 

२५.  प्रशासझिक खचत व्यवस्थापि: सझमझिको बैठक िथा प्रझिवेदन ियारी िगायिका कायवसँग सम्बझन्धि न्यूनिम 

प्रशासझनक िचव गाउँपाझिकािे व्यिस्था गनेछ |  

२६. अझिकार प्रत्यायोिि : यो ऐन िथा यस ऐन अन्िगवि बनेको झनयम बमोझजम सधमधििाई प्राप्त अझधकारमध्ये 

आिश्यकिा अनुसार केही अझधकार सझमझिको संयोजक िथा िोझकएको पदाझधकारीिाई प्रत्यायोजन गनव 

सक्नेछ । 

२७. झियम बिाउिे अझिकार : गाउँ  कायवपाझिकािे यो ऐन कायावन्ियनका िाझग आिश्यक झनयम िथा 

कायवझिझध  बनाउन सक्नेछ । 
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