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अन्नपूर्ण गाउँपालिका¸ कास्की 

 लिपद ्जोलिम न्यूनीकरर् तथा व्यिस्थापन गनण बनकेो विधेयक, २०७५. 

 

प्रमाणिकरि णमण िः२०७५ / ११ /२९ 

 

प्रस्तािना : अन्नपूिण गाउपँाणिका  के्षत्र णित्र प्राकृण क  था गैरप्राकृण क णिपद ्बाट सिणसाधारिको 

जीउज्यान र सािणजणनक, णनजी  था व्यणगग  स्पणति, प्राकृण क एिम ् सासँ्कृण क स्पदा र िौण क 

संरचनाको संरक्षि गनणका िाणग णिपद ् जोणिम न्यूणनकरि  था व्यिस्थापनका सबै णियाकिापको 

समन्ियात्मक र प्रिािकारी रूपमा कायाणन्ियनका िाणग कानून बनाउन िाञ्छनीय िएकोिे, 

नेपािको संणिधानको धारा २२१ को उपधारा (१) को अधिकार प्रयोग गरी २०७५।११।२९ को  

गाउ ँसिािे यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद – १ 

प्रारलभिक 

 

१. संलिप्त नाम र प्रारभि: (१) यस ऐनको नाम “गाउ ँ णिपद ्जोणिम न्यूनीकरि  था व्यिस्थापन ऐन, 

२०७५” रहेको छ । 

(२) यो ऐन  रुून्  प्रार्ि हुनेछ । 

२.  पररिाषा: णिषय िा प्रसङ्गिे अको अथण निागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “अध्यक्ष” िन्नािे गाउपँाणिकाको अध्यक्ष स्झन ुपछण  । 

(ि) “कोष” िन्नािे दफा १२ बमोणजमको णिपद ्व्यिस्थापन कोष स्झन ुपछण  । 

(ग) “गैरप्राकृण क णिपद्” िन्नािे महामारी, अणनकाि, डढेिो, कीट िा सूक्ष्म जीिाि ु

आ ङ्क, पश ु  था चराचरुुङ्गीमा हुने फ्िू, प्यान्डाणमक फ्िू, सपणदशं, जनािर 

आ ङ्क, िानी, हिाई, सडक, जि िा औद्योणगक दरु्णटना, आगिागी, णिषाग गयासँ, 

रसायन िा णिणकरि चहुािट, गयासँ णिष्फोटन, णिषाग िाद्य सेिन, िा ािरिीय 

प्रदूषि, िन णिनाश िा िौण क सरंचनाको क्षण   था प्रकोप उद्धार कायणमा हुने दरु्णटना 

िा यस् ै अन्य गैरप्राकृण क कारििे उत्पन्न णिपद ्स्झन ुपछण  । 

(र्) “णजल्िा णिपद ्व्यिस्थापन सणमण ” िन्नािे सरं्ीय ऐनको दफा १६ बमोणजम कास्की 

णजल्िामा गठन िएको णजल्िा णिपद ्व्यिस्थापन सणमण  स्झन ुपछण  । 

(ङ) “ ोणकएको" िा " ोणकए बमोणजम” िन्नािे यस ऐन अन् गण  बनेको णनयममा  ोणकएको 

िा  ोणकए बमोणजम स्झन ुपछण  । 
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(च) “प्रदेश णिपद ् व्यिस्थापन सणमण ” िन्नािे सरं्ीय ऐनको दफा १४ बमोणजम गण्डकी 

प्रदेशमा गठन िएको प्रदेश णिपद ्व्यिस्थापन सणमण  स्झन ुपछण  । 

(छ) “प्रमिु प्रशासकीय अणधकृ ” िन्नािे गाउपँाणिकाको प्रमिु प्रशासकीय अणधकृ  

स्झन ुपछण  । 

(ज) “प्राकृण क णिपद”् िन्नािे णहमपा , अणसना, णहमपणहरो, णहम ाि णिस्फोटन, अण िणृि, 

अनािणृि, बाढी, पणहरो  था िू-स्ििन, डुबान, िडेरी, आधँी, हुरी ब ास, शी िहर, 

 ा ो हािाको िहर, चट्याङ्ग, िूक्प, ज्िािामिुी णबस्फोट, डढेिो िा यस् ै अन्य 

प्राकृण क कारििे उत्पन्न जनुसकैु णिपद ्स्झन ुपछण  । 

(झ) “राणष्िय कायणकारी सणमण ” िन्नािे सरं्ीय ऐनको दफा ६ बमोणजमको कायणकारी 

सणमण  स्झन ुपछण  । 

(ञ) “राणष्िय पररषद” िन्नािे सरं्ीय ऐनको दफा ३ बमोणजमको णिपद ्जोणिम न्यूनीकरि 

 था व्यिस्थापन राणष्िय पररषद ्स्झन ुपछण  । 

(ट) “राणष्िय प्राणधकरि” िन्नािे सरं्ीय ऐनको दफा १० बमोणजम गठन िएको राणष्िय 

णिपद ्जोणिम न्यूनीकरि  था व्यिस्थापन प्राणधकरि स्झन ुपछण  । 

(ठ) “णिपद”् िन्नािे कुनै स्थानमा आप ् कािीन अिस्था णसजणना िई जन िा धनको 

क्षण को साथै जीिनयापन र िा ािरिमा प्रण कूि असर पाने प्राकृण क िा 

गैरप्राकृण क णिपद ्स्झन ुपछण  । 

(ड) “णिपद ्िोज  था उद्धार समूह” िन्नािे णिपदक्ो अिस्थामा िोजी  था उद्धार गनण 

णियाशीि िा णिपद ् व्यिस्थापनको िाणग पररचािन गनण  यार गररएको णिणशिीकृ  

िोज  था उद्धार समूह स्झन ु पछण  र सो शब्दिे  ाणिम प्राप्त मानिीय 

सहाय ाकमीिाई समे  जनाउछँ । 

(ढ) “णिपद ् जोणिम न्यूनीकरि” िन्नािे णिपदपू्िण गररने जोणिमको णिशे्लषि  था 

मूल्याङ्कन, णिपद ् रोकथाम िा णिपद ्बाट हुने क्षण को न्यूनीकरि  था णिकासका 

कायणमा णिपद ्जोणिमिाई कम गने स्बन्धी कायण स्झन ुपछण  । 

(ि) “णिपद ् पनुिाणि” िन्नािे णिपदक्ो र्टनापणछ गररने पनुणनणमाणि एिम् पनुस्थाणपनासगँ 

स्बणन्ध  कायण स्झन ुपछण  । 



3 
 

( ) “णिपद ्प्रण कायण” िन्नािे णिपदक्ो र्टना र्ट्नासाथ  त्कािै गररने िोज, उद्धार एिम् 
राह सगँ स्बणन्ध  कायण स्झन ुपछण  र सो शब्दिे णिपद ्प्रण कायणको पूिण यारीिाई 

समे  जनाउछँ । 

(थ) “णिपद ् व्यिस्थापन” िन्नािे णिपद ् जोणिम न्यूनीकरि, णिपद ् प्रण कायण र णिपद ्

पनुिाणिसगँ स्बणन्ध  स्पूिण णियाकिाप स्झन ुपछण  । 

(द) “व्यािसाणयक प्रण ष्ठान” िन्नािे उद्योग, किकारिाना, णसनेमा र्र, सणपङ्ग मि, 

बहुउदे्दश्यीय व्यापाररक ििन जस् ा व्यािसाणयक प्रण ष्ठान स्झन ुपछण  । 

(ध) “सणमण ” िन्नािे दफा ३ बमोणजमको गाउ ँ णिपद ्व्यिस्थापन सणमण  स्झन ुपछण  । 

(न)  

(ऩ) “सरं्ीय ऐन” िन्नािे नेपाि सरकारको णिपद ्जोणिम न्यूनीकरि  था व्यिस्थापन ऐन, 

२०७४ स्झन ुपछण  । 

(प) “सरं्ीय मन्त्रािय” िन्नािे नेपाि सरकारको णिपद ् व्यिस्थापन हेने गरी  ोणकएको 

मन्त्रािय स्झन ुपछण  । 

(फ) “सािणजणनक ससं्था” िन्नािे सरकारी णनकाय, सरकारको पूिण िा आंणशक स्िाणमत्ि 

िएको ससं्था, प्रचणि  कानून बमोणजम स्थापना िएका सङ्गणठ  ससं्था िा सबै 

प्रकारका स्िास््य  था शैणक्षक ससं्था स्झन ुपछण  । 

 

पररच्छेद – २ 

गाउँ  लिपद् व्यिस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतणव्य र अलधकार 

 

३. गाउँ  लिपद ्व्यिस्थापन सलमलत: (१) गाउपँाणिका णित्रको णिपद ्व्यिस्थापन स्बन्धी कायणिाई 

प्रिािकारी रूपमा सञ्चािन गनण एक गाउ ँ णिपद ्व्यिस्थापन सणमण  रहनेछ । 

(२) सणमण को गठन देहाय बमोणजम हुनेछ:- 

(क) गाउपँाधिका अध्यक्ष  -सयंोजक   

(ि) गाउपँाधिका उपाध्यक्ष  -सदस्य 

(ग) प्रमिु प्रशासकीय अणधकृ  -सदस्य 

(र्) णिषयग  सणमण का सयंोजकहरु  -सदस्य 

(ङ) प्रधिधिधि, धिल्िा प्रशासि कायाािय -सदस्य 

(च) सामाणजक महाशािा/शािा प्रमिु -सदस्य 

(छ) पूिाणधार णिकास महाशािा/शािा प्रमिु -सदस्य 



4 
 

(ज) अन्नपूिण गाउपँाधिकाको भौगोणिक के्षत्र धभत्र रहेका 

सरं्ीय सरुक्षा धिकायका प्रमिु वा प्रधिधिधि -सदस्य 

(झ) अन्नपूिण गाउपँाधिकाको भौगोणिक के्षत्र धभत्र रहेका 

प्रदेश प्रहरी कायााियको प्रमिु वा प्रधिधिधि -सदस्य 

(ञ) गाउ ँप्रहरी प्रमिु -सदस्य 

(ट) राणष्िय मान्य ा प्राप्त दिका गाउपँाधिका णस्थ   

प्रमिु िा प्रण णनणध -सदस्य  

(ठ) नेपाि रडेिस सोसाईटीका स्थानीय प्रण णनणध (१ जना) -सदस्य 

(ड) णनजी के्षत्रको उद्योग िाणिज्य स्बन्धी मान्य ाप्राप्त ससं्थाको  

गाउ ँ  हको अध्यक्ष िा णनजिे  ोकेको प्रण णनणध (१ जना) -सदस्य 

(ढ) गैरसरकारी सस्था महासरं्काका स्थानीय प्रण णनणध (१ जना) -सदस्य 

(ि) नेपाि पत्रकार महासरं्को स्थािीय प्रण णनणध (१ जना) -सदस्य 

( ) णिपद ्व्यिस्थापन हेने गरर  ोणकएको महाशािा/शािा प्रमिु  -सदस्य सणचि 

(३) उपदफा (२) मा जनुसुकै कुरा िेणिएको िए ापणन क्रम संख्या (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) र 

(ि) का सदस्यहरू उपिब्ि िभएको अवस्थामा पधि सधमधि गठि एवम् काम कारवाही गिामा असर 

पिे छैि । 

(४) उपदफा (२) बमोणजमको सणमण िे संर्ीय ऐनको दफा १७ बमोणजमको स्थािीय धवपद् 

व्यवस्थापि सणमण को रूपमा समे  काम गनेछ । 

 

४. सलमलतको बैठक सभबन्धी व्यिस्था: (१) संयोजकिे  ोकेको णमण , समय र स्थानमा सणमण को 

बैठक बस्नेछ । 

(२) सणमण को सदस्य-सणचििे सणमण को बैठक बस्ने णमण , समय र स्थान  ोकी बैठकमा 

छिफि हुने णिषयसूची सणह को सूचना बैठक बस्ने समयिन्दा चौबीस र्ण्टा अगािै सबै सदस्यिे 

पाउने गरी पठाउन ुपनेछ । 

 (३) सणमण का पचास प्रण श िन्दा बढी सदस्य उपणस्थ  िएमा बैठकको िाणग गिपूरक 

सङ््या पगेुको माणननेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) मा जनुसुकै कुरा िेणिएको िए ापणन सणमण को बैठक ित्काि 

बोिाउन आिश्यक िएमा अध्यक्षिे जनुसुकै बेिापणन सणमण को बैठक बोिाउन सक्नेछ र त्यस् ो 

अवस्थामा अध्यक्ष र र्टीमा १ जना सदस्य सणह  सदस्य सणचव उपणस्थ  िएमा सणमण को बैठक 

बस्न सक्नेछ। 

(५) सणमण को बैठक संयोजकको अध्यक्ष ामा बस्नेछ । 

(६) सणमण को णनिणय बहुम द्वारा हुनेछ र म  बराबर िएमा संयोजकिे णनिाणयक म  णदनेछ। 
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(७) सणमण िे आिश्यक ा अनुसार स्बणन्ध  णनकाय िा सङ्र् संस्थाका प्रण णनणध र 

णिज्ञिाई बैठकमा आमन्त्रि गनण सक्नेछ । 

(८) सणमण को बैठक स्बन्धी अन्य कायणणिणध सणमण  आफैिे णनधाणरि गर ेबमोणजम हुनेछ । 

(९) सणमण को णनिणय सदस्य सणचििे प्रमाणि  गरी रा्नेछ । 

 

५ . सलमलतको काम, कतणव्य र अलधकार: सणमण को काम, क णव्य र अणधकार देहाय बमोणजम हुनेछ:- 

(क) णिपद ् व्यिस्थापन स्बन्धी राणष्िय पररषद ्बाट स्िीकृ  राणष्िय नीण   था योजना 

एिम् राणष्िय कायणकारी सणमण  र प्रदेश णिपद ् व्यिस्थापन सणमण बाट स्िीकृ  

एकीकृ   था के्षत्रग  नीण  योजना र कायणिम अनुरुप हुने गरी गाउ ँ  णिपद् 

व्यिस्थापन िीधि िथा योजना  जुणमा गरी कायापाधिका समक्ष पेश गने, 

(ि) गाउ ँसिाबाट स्िीकृ  नीण   था योजनाको अधीनमा रही णिपद ्जोणिम न्यूनीकरि, 

णिपद ् प्रण कायण  था णिपद ् पनुिाणि स्बन्धी एकीकृ   था के्षत्रग  नीण , योजना 

 था कायणिम स्िीकृ  गरी िागू गने, गराउने, 

(ग) गाउपँाणिकाबाट सञ्चािि हुिे णिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्िी कायाक्रम िथा बिेट 

प्रस्िाव ियार गिे, गराउिे, 

(र्) णिपद ् व्यिस्थापनका स्बन्धमा गाउपँाधिकाको संस्थाग  क्षम ा णिकास गने, 

गराउने, 

(ङ) गाउपँाणिकाका पदाणधकारी, कमणचारी, स्ियंसेिक, सामाणजक पररचािक  था 

समदुायिाई णिपद ्व्यिस्थापन स्बन्धमा प्रणशक्षि णदने व्यिस्था णमिाउने, 

(च) णिपदक्ा र्टना हुनासाथ िोज, उद्धार र राह  िगाय का प्राथणमक कायणहरू  त्काि 

गनणको िाणग संस्थाग  संयन्त्र स्ि : पररचाणि  हुने गरी आिश्यक कायणणिणध  था 

मापदण्ड  जुणमा गरी िागू गने, गराउने, 

(छ) णिपद ् व्यिस्थापनका स्बन्धमा संर्ीय  था प्रादेणशक कानूनको अणधनमा रणह 

सािणजणनक, णनजी, गैरसरकारी िगाय  सबै णनकाय  था संस्थािे णनिाणह गनुण  पने 

िूणमका णनधाणरि गने  था त्यस् ा संस्था िा णनकायिाई आफ्नो नीण , योजना र 

कायणिममा णिपद ्व्यिस्थापन स्बन्धी णिषय समािेश गनण िगाउने, 

(ज) णिपदक्ो समयमा स्थानीय आमसञ्चारका माध्यमहरुको िूणमका स्बन्धी आिश्यक 

मापदण्ड  यार गरी कायाणन्ियन गने, गराउने, 

(झ) सरकारी, णनजी एिम् गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्ियंसेिक, सामाणजक पररचािक 

िगाय  स्बणन्ध  सबै पक्षको समन्िय र संिगन ामा णिपद ् व्यिस्थापन स्बन्धी 

कायण गने, गराउने, 
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(ञ) िौण क संरचना णनमाणि गदाण ििनसंणह ा िगाय  अन्य स्िीकृ  णनदेणशका िा 

मापदण्डको पािना गराउने, 

(ट) स्थानीय सािणजणनक पूिाणधार स्बन्धी संरचनाको णिपद ् जोणिम मूल्याङ्कन गने, 

गराउने, 

(ठ) नदी णकनार, बगर, पणहरो जान सक्ने णिरािो जणमन र डुबान हुने के्षत्र िा णिपद् 

जोणिमको स्िािना िएका असुरणक्ष  के्षत्रमा बसोबास गने व्यणग  था समदुायिाई 

सुरणक्ष  स्थानमा स्थानान् रि गराउि उपयकु्त स्थािको खोिी कायामा सहयोग गिे 

िथा सुरधक्षि स्थािमा बसोबास सम्बन्िी सचेििा िगाउिे, 

(ड) धवपदब्ाट स्थानीय स्िरमा णनजी  था सावाजणनक के्षत्रबाट िइरहेको सेिा प्रिाहमा 

अवरोध आइपरेमा सोको पिुःसञ्चािनका िाणग सेिा णनरन् र ाको योजना  जुणमा 

 था कायाणन्ियन स्बन्धी कायण गने, गराउने । 

(ढ) स्थानीय समदुायिाई णिपदप््रण  जागरुक बनाउन, णिपदस्गँ स्बणन्ध  योजना  था 

कायणिम  जुणमा गनण  था णिपदक्ो र्टना हुनासाथ प्रण कायणका िाणग पररचाणि  हुन 

िडा िथा समदुायस् रमा समावेशी णिपद ्पूिण यारी  था प्रण कायण सणमण  गठन गने, 

(ि) णिद्यािय  हको शैणक्षक पाठ्यिममा णिपद ्व्यिस्थापन स्बन्धी णिषय समािेश गनण 

पहि गिे, 

( ) णिपद ्प्रण कायणका िाणग नमूना अभ्यास गने, गराउने, 

(थ) णिपदक्ो समयमा प्रयोग गनण सणकने गरी िारुियन्त्र िगाय का अन्य उपकरिहरू 

 यारी हाि मा रा्न िगाउने, 

(द) स्थानीय स् रमा आप  ्कािीन कायणसञ्चािन केन्रको स्थापना र सञ्चािन गने, 

(ध) गाउपँाणिकामा णिपद ्व्यिस्थापन सूचना प्रिािी  था पूिणचे ािनी प्रिािीको णिकास 

र सञ्चािन गने, गराउने, 

(न) णिपद ्प्रिाणि  के्षत्रमा  त्काि उद्धार िथा राहिको व्यिस्था णमिाउने, 

(प) णिपद ्मा परी हराएका, णबगे्रका िा नि िएका कागजा को यणकन  ्याङ्क 

अद्यािणधक गरी रा्न िगाउने, 

(फ) णिपद ्बाट प्रिाणि  र्रपररिारको पणहचान, स् र णनधाणरि  था पररचयपत्र णि रि गने, 

गराउने, 

(ब) णिपदक्ो समयमा जोणिममा रहेको समूह धवशेषगरी मणहिा, बािबाधिका, णकशोरी, 

अपाङ्ग ा िएका व्यणगउपर हुन सक्ने र्टना (िैङ्णगक णहंसा, बेचणििन िथा अन्य 

कुिै पधि धकधसमका शोषण) रोकथामको िाणग णिशेष सिका  ा अपनाई सचे नामूिक 

कायणिम सञ्चािन गने, 
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(ि) णिपद ्प्रिाणि हरूको प्रत्यक्ष र सधक्रय सहभाधगिामा धवपद ्प्रभाधवि के्षत्रमा आणथणक 

णियाकिापको पनुस्थाणपना, रोजगारीका अिसरको सृजना  था जीिनयापनका िाणग 

आय आिाि कायणिम सञ्चािन गने, गराउने, 

(म) णिपदक्ो जोणिममा रहेका मणहिा, बािबाणिका, जेष्ठ नागररक, दणि , सीमान् कृ  

िगण  था समुदाय, अशग  था अपाङ्ग ा िएका व्यणगहरूको िाणग णिशेष योजना 

 था कायणिम बनाई कायाणन्ियन गने, गराउने, 

(य) णिपद ् व्यिस्थापन स्बन्धमा सािणजणनक संस्था  था व्यािसाणयक प्रण ष्ठानिे 

प्रचणि  ऐन बमोणजम कायण गर ेनगरेको अनुगमन गने, 

(र)  णिपद ्व्यिस्थापन स्बन्धी राणष्िय कायणकारी सणमण , प्रदेश णिपद ्व्यिस्थापन सणमण  

 था णजल्िा णिपद ्व्यिस्थापन सणमण को णनिणय अनुसार णिपद ्व्यिस्थापन स्बन्धी 

अन्य कायण गने, गराउने, 

(ि) णिपद ् व्यिस्थापनका स्बन्धमा नेपाि सरकार  था प्रदेश सरकारका मन्त्रािय, 

णििाग  था अन्य णनकायसँग सहकायण गने, 

(व) णिपद ्व्यिस्थापन स्बन्धमा नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार िा गाउ ँसिािे  ोकेका 

अन्य कायण गने, गराउने,  

(श)  णिपद ्व्यिस्थापन स्बन्धमा संघीय िथा प्रादेधशक कािूिको प्रधिकूि िहुिे गरी गाउ ँ 

कायापाधिकािे िोके बमोणजमका अन्य कायण गने, गराउने, 

(ष)  धवणिन्न संर्संस्था, व्यणगबाट प्राप्त हुने राह   था पनुणनणमाणि र पनुिाणिका 

णबषयवस् िुाई स्थानीय धवपद ् व्यवस्थापन सणमण िे  ोकेको स्थान र मापदण्ड 

अनुसार गने, गराउने । 

 

पररच्छेद – ३ 

िडा स्तरीय लिपद ्व्यिस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतणव्य र अलधकार 

 

६. िडा स्तरीय लिपद ्व्यिस्थापन सलमलत: (१) गाउपँाधिकाको प्रत्येक वडामा एक वडा स्िरीय णिपद् 

व्यिस्थापन सणमण  रहनेछ । 

(२) वडा स्िरीय णिपद ्व्यिस्थापन सणमण को गठन देहाय बमोणजम हुनेछ:- 

(क) वडा अध्यक्ष  -सयंोजक  

(ि) वडा सदस्यहरू   -सदस्य 

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

(र्) वडा धभत्र रहेका सरुक्षा धिकायका प्रमखुहरू  -सदस्य 

(ङ) राणष्िय मान्य ा प्राप्त दिका वडाणस्थ  प्रमिु िा प्रण णनणध  -सदस्य  
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(च) स्थािीय रडेक्रस,   -सदस्य 

(छ) गैरसरकारी िथा सामदुायमा आिाररि सघंससं्था िथा यवुा क्िवबाट 

सयंोजकिे  ोकेबमोणजम न्यूििम २ मधहिा सधहि ४ ििा  -सदस्य 

(ज) वडा सधचव - सदस्य सधचव 

(३) उपदफा (२) बमोधिमको सधमधिको बैठक सो सधमधिको संयोिकिे  ोकेको णमण , समय र 

स्थानमा बस्नेछ । 

(४) सणमण को सदस्य-सणचििे सणमण को बैठक बस्ने णमण , समय र स्थान  ोकी बैठकमा 

छिफि हुने णिषयसूची सणह को सूचना बैठक बस्ने समयिन्दा चौबीस र्ण्टा अगािै सबै सदस्यिे 

पाउने गरी पठाउन ुपनेछ । 

(५) सणमण का पचास प्रण श िन्दा बढी सदस्य उपणस्थ  िएमा बैठकको िाणग गिपूरक 

सङ््या पगेुको माणननेछ । 

(६) उपदफा (४) र (५) मा जनुसुकै कुरा िेणिएको िए ा पणन सो सणमण को बैठक ित्काि 

बोिाउन आिश्यक िएमा संयोिकिे जनुसुकै बेिापणन सणमण को बैठक बोिाउन सक्नेछ र त्यस् ो 

अवस्थामा संयोिक र र्टीमा १ जना सदस्य सणह  सदस्य सणचव उपणस्थ  िएमा सणमण को बैठक 

बस्न सक्नेछ । 

(७) सणमण को बैठकको अध्यक्ष ा सो सणमण को संयोिकिे गनेछ । 

(८) सणमण को णनिणय बहुम द्वारा हुनेछ र म  बराबर िएमा संयोिकिे णनिाणयक म  णदनेछ। 

(९) सणमण िे आिश्यक ा अनुसार स्बणन्ध  णनकाय िा सङ्र् संस्थाका प्रण णनणध र 

णिज्ञिाई बैठकमा आमन्त्रि गनण सक्नेछ । 

(१०) सणमण को बैठक स्बन्धी अन्य कायणणिणध सो सणमण  आफैिे णनधाणरि गर े बमोणजम 

हुनेछ । 

(११) सणमण को णनिणय सदस्य सणचििे प्रमाणि  गरी रा्नेछ । 

 

७ . िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन सविवतको काि, कततव्य र अविकारः सणमण को काम, क णव्य र 

अणधकार देहाय बमोणजम हुनेछ:- 

(क) वडा धभत्र धवपद ्प्रण कायण  था णिपद ्पनुिाणि स्बन्धी कायाक्रम सञ्चाििका िाधग 

गाउ ँ धवपद ्व्यवस्थापि सधमधिमा धसफाररस गिे िथा सो सधमधिबाट स्िीकृ  नीण  

 था योजना अिुरूपका धवपद ्व्यवस्थापि सम्बन्िी कायाक्रम कायाान्वयि, अिुगमि र 

पिुराविोकि गिे, 

(ि) िडामा णिकास णनमाणिका णियाकिापहरू कायाणन्ियनमा णिपद ् जोणिम 

व्यािस्थापनिाई मूिप्रिाहीकरि गने, सुरणक्ष  णिद्यािय  था अस्प ािका िाणग 

णिपद ्जोणिम न्यूनीकरिका कायणिमहरू सञ्चािि गने, 
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(ग) णिपद ्व्यिस्थापनका स्बन्धमा वडाको संस्थाग  क्षम ा णिकास गने, 

(र्) णिपद ् व्यवस्थापन योजना, आपत्कािीन कायणयोजना, पनुिःस्थापना  था पनुणनणमाणि 

योजना  जुणमा  था कायाणन्ियन गने, गराउने, 

(ङ) समदुायमा णिपद ् व्यवस्थापन सम्बन्िी काम गिे समूहहरूको गठन िथा त्यस्िा 

समूहहरूिाई पररचािि गिे गराउिे, 

(च) वडा सदस्यहरू, कमणचारी, स्ियंसेिक, सामाणजक पररचािक  था समुदायमा 

आधारर  णिपद ्व्यवस्थापन सणमण  सदस्य, नागररक समाजका प्रण णनणधिाई णिपद ्

व्यवस्थापन स्बन्धी प्रणशक्षिको व्यिस्था णमिाउने, 

(छ) स्थानीय समुदायिाई णिपदप््रण  जागरुक बनाउिे, णिपदस्गँ स्बणन्ध  योजना  था 

कायणिम  जुणमा गनण  था णिपदक्ो र्टना हुनासाथ प्रण कायणका िाणग ियारी 

अवस्थामा राख्िे, 

(ज) णिपदक्ा र्टना हुनासाथ िोज, उद्धार र राह  िगाय का प्राथणमक कायणहरू  त्काि 

गनणको िाणग समन्वय गने,  

(झ) आप  ्कािीन नमूना अभ्यास गने, गराउने, 

(ञ) णिपद ्बाट प्रिाणि  र्रपररिारको पणहचान, स् र णनधाणरि  था पररचयपत्र णि रिमा 

गाउ ँ णिपद ्व्यवस्थापन सधमधििाई सहयोग गने, 

(ट) णिपदक्ो समयमा जोणिममा रहेका समूह धवशेषगरी मणहिा, बािबाधिका, णकशोरी, 

अपाङ्ग ा िएका व्यणगउपर हुन सक्ने र्टना (िैङ्णगक णहंसा, बेचणििन िथा अन्य 

कुिै पधि धकधसमका शोषण) रोकथामको िाणग णिशेष सिका  ा अपनाई सचे नामूिक 

कायणिम सञ्चािन गने, 

(ठ) गाउ ँ णिपद ्व्यिस्थापन सणमण को णनिणय अनुसार णिपद ्व्यिस्थापन स्बन्धी अन्य 

कायण गने, गराउने ।  

 

पररच्छेद – ४ 

सुरिा लनकाय तथा अन्य लनकायको पररचािन 

 

८ . सुरिा लनकायको पररचािन तथा सहयोग र समन्िय: (१) गाउकँायणपाधिकािे णिपद ्

व्यिस्थापनको काममा नेपाि सरकार  था प्रदेश सरकारिे पररचािन गरेका संर्ीय  था प्रादेणशक 

सुरक्षा णनकायहरूिाई सहयोग र समन्िय गनेछ । 

(२) सुरक्षा णनकायिे णिपद्को समयमा िोज  था उद्धार कायणका िाणग गाउकँायणपाधिकासगँ 

आिश्यक सामग्री माग गरेको अिस्थामा गाउपँाधिका/िगरपाधिकामा उपिब्ध िएस्म त्यस् ो 

सामाग्री  त्काि उपिब्ध गराईनेछ । 
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(३) णिपद ्प्रण कायणका िाणग गाउपँाधिकािे आफूँसगँ रहेको गाउ ँप्रहरीिाई पररचािन गनेछ ।   

 

९.  िारुर्यन्र तथा अन्य सेिा प्रदायक लनकायको काम, कतणव्य र अलधकार:  

(१) िारूियन्त्र, ए्बिेुन्स  था त्यस् ै अन्य सेिा प्रदायकिे आप  ्कािीन िोज, उद्धार  था 

राह  उपिब्ध गराउन सणमण िे णदएको णनदेशनको पािना गनुण  पनेछ । 

 (२) आप  ्कािीन कायण स्पादन गदाण सणमण को आदेश बमोणजम कुनै पणन स्थानमा प्रिेश गने 

 था जनुसुकै व्यणग िा संस्थाको साधन र स्रो  उपयोग गने अणधकार िारुियन्त्र सेिा प्रदायकिाई 

हुनेछ । 

 

१०. सािणजलनक ससं्था तथा व्यािसालयक प्रलतष्ठानको दालयत्ि: (१) णिपद ् व्यिस्थापन स्बन्धमा 

गाउपँाणिकाका णित्रका सबै सािणजणनक संस्था  था व्यािसाणयक प्रण ष्ठानको दाणयत्ि देहाय 

बमोणजम हुनेछ:- 

(क) आफ्नो ििन, उद्योग, कायाणिय िा व्यािसाणयक केन्रमा णिपदक्ा र्टना हुन नणदन 

णिपद ् सुरक्षा औजार, उपकरि, सामग्री, आप  ्कािीन णनकास िगाय   ोणकए 

बमोणजमका अन्य व्यिस्था गने, 

(ि)   ्याङ्क सङ्किन, क्षण को मूल्याङ्कन, राह , पनुस्थाणपना  था पनुणनणमाणि 

समे का स्पूिण कायणमा आिश्यक सहयोग गने, 

(ग)   आफ्ना कमणचारी  था कामदारिाई णिपद ् व्यिस्थापन स्बन्धमा आधारिू  

अणिमिुीकरि गने गराउने, 

(र्) णिपद ्व्यिस्थापन कायणमा उपयोग हुने स्रो  साधनिाई  यारी हाि मा रा्ने, 

(ङ) आफ्ना ििन िगाय  अन्य संरचना आप  ्कािीन प्रयोजनका िाणग आिश्यक 

परेमा आदेशानुसार उपिब्ध गराउने, 

(च) स्बणन्ध  अणधकारीको सुपररिेक्षिमा उद्धार  था राह  णि रि कायणमा सहयोग 

परु् याउने, 

(छ) णिपद ्जोणिम न्यूनीकरि संयन्त्रको व्यिस्था गरी  यारी अिस्थामा रा्ने, 

(ज)  फोहोरमैिा  था प्रदषुिको यथोणच  व्यिस्थापन गरी यसबाट िा ािरि र 

जनजीिनमा पनण सक्ने नकारात्मक प्रिाििाई न्यूनीकरि गने उपायहरू 

अपनाउने, 

(झ) णिपदक्ो र्टना र्टेमा  त्काि नणजकको सुरक्षा णनकाय र स्थानीय आप  ्कािीन 

कायणसञ्चािन केन्रिाई िबर गने ।   
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(२) गाउपँाणिका/नगरपाणिका णित्रका सािणजणनक संस्था  था व्यािसाणयक प्रण ष्ठानिे 

गाउपँाणिकाको णिपद ् व्यिस्थापन स्बन्धी योजनाको अधीनमा रही णिपद ् व्यिस्थापन योजनाको 

 जुणमा गरी अणनिायण रूपमा िागू गनुण  पनेछ । 

 

११. लिपद ् व्यिस्थापनमा सहयोग गनुण पने : गाउपँाणिका णित्रका सरकारी कायाणिय, गैरसरकारी 

संस्था, स्थानीय सङ्र् संस्था, समदुाय, स्ियंसेिक, नागररक समाज, णनजी के्षत्र  था व्यणगिे णिपद ्

व्यिस्थापन कायणमा गाउपँाधिकािाई देहाय बमोणजम सहयोग गनुण  पनेछ:- 

(क)   ्याङ्क सङ्किन, क्षण को मूल्याङ्कन, राह , पनुस्थाणपना  था पिुःणनणमाणि 

िगाय का णिपद ्व्यिस्थापन स्बन्धी कायणमा सहयोग गने,  

(ि) णिपद ्व्यिस्थापन स्बन्धी जनचे ना अणििृणद्ध गने, 

(ग) क्षम ा णिकास, आप  ्कािीन नमूना अभ्यास  था णिपद ् व्यिस्थापन स्बन्धी 

प्रणशक्षि कायणिममा सहयोग गने  था िाग णिने,  

(र्) िोज, उद्धार  था राह  णि रि स्बन्धी कायणमा सहयोग गने।  

 

पररच्छेद – ५  

लिपद ्व्यिस्थापन कोष सभबन्धी व्यिस्था 

 

१२. लिपद ्व्यिस्थापन कोष : (१) णिपद ्व्यिस्थापनका िाणग गाउपँाणिकामा छुटै्ट एक आकधस्मक कोष 

रहनेछ । 

(२) कोषमा देहाय बमोणजमका रकमहरू रहने छन्:- 

(क) गाउपँाणिकाको िाणषणक बजेटबाट णिपद ्व्यिस्थापन कोषमा ज्मा गने गरी स्िीकृ  

रकम, 

 (ि) प्रदेश सरकारबाट णिपद ्व्यिस्थापनका िाणग प्राप्त रकम, 

(ग)  नेपाि सरकारबाट णिपद ्व्यिस्थापनका िाणग प्राप्त रकम, 

(र्) स्िदेशी कुनै सङ्र् संस्था िा व्यणगबाट दान, दा व्य िा उपहार स्िरुप प्राप्त रकम, 

(ङ)  अन्य कुनै स्रो बाट प्राप्त रकम । 

(३) णिपद ्व्यवस्थापनका िाणग गाउपँाणिकािे कानून बमोणजम धवशेष शलु्क िा दस् रु संकिन 

गनण सक्ने छ |  

(४) कोषको सञ्चािन  ोणकए बमोणजम हुनेछ । 

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

(६) उपदफा (५) मा जनुसुकै कुरा िेणिएको िए  ापणन कोषको रकम णनयणम  प्रशासणनक 

कायणको िाणग िचण गररने छैन । 
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(७) कोषको िेिापरीक्षि महािेिा परीक्षकबाट हुनेछ ।  

(८) सणमण िे कोषको िाणषणक आय व्ययको प्रण िदेन  यार गरी कायणपाणिका माफण   गाउ ँसिा 

समक्ष पेश गनेछ । 

 

 

 

 

पररच्छेद – ६ 

कसूर तथा सजाय 

 

१३.  कसूर र सजाय : कसैिे णिपदक्ो र्टना र्ट्न सक्ने गरी िापरिाही गरेमा िा त्यस् ो र्टना र्टाउन 

प्रत्यक्ष संिगन िएमा िा र्ट्ना र्टेको अिस्थामा नाजायज फाईदा णिने गरी वा आफुिाई मात्र 

फाईदा पगुने णकणसमको कुिै काम गरेमा वा यस स्बन्धमा संर्ीय कानून बमोणजम कसुरजन्य माणनने 

कुनै काम गरेमा   ् स्बन्धी कारिाही प्रचणि  संर्ीय कानून बमोणजम हुनेछ ।  

 

पररच्छेद – ७ 

लिलिध 

 

१४.  लिपद ्सङ्कटग्रस्त िेर घोषर्ाको पािना र समन्िय : (१) नेपाि सरकारिे गाउपँाणिका णित्रको 

कुनै ठाउमँा ग्िीर प्रकृण को णिपद ् उत्पन्न िएबाट णिपद ्सङ्कटग्रस्  के्षत्र र्ोषिा गरी प्रचणि  

कानून बमोणजम कुनै काम गनण गराउन आदेश णदएमा सोको पािना गनुण  गराउन ु गाउपँाणिकाको 

क णव्य हुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम र्ोषिा गररएको के्षत्रमा नेपाि सरकारिे प्रचणि  कानून बमोणजम 

कुनै काम गनण गराउन गाउपँाणिका णित्रको कुनै व्यणग, संस्था िा अणधकारीिाई आदेश णदएमा सोको 

पािना गिा गराउनमा गाउपँाणिकािे आिश्यक समन्िय गनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोणजम र्ोषिा गररएको के्षत्र स्बन्धी सूचनाको प्रसारिमा गाउपँाणिकािे 

सहयोग र समन्िय गनेछ । 

 

१५. नेपाि सरकारको स्िीकृतीमा मार प्रिेश गनुणपने : (१) णिपद ्बाट असर परेको कुनै के्षत्रमा णिदेशी 

नागररक िा संस्थािे प्रिेश गनुण  परेमा नेपाि सरकारको स्िीकृण  णिएको छ छैन िणन गाउ ँ

कायापाणिकािे सोधिोज गनण सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोणजम सोधिोज गदाण त्यस् ो नागररक िा संस्थािे नेपाि सरकारको 

स्िीकृण  णिएको नादेणिएकोमा णनजको प्रिेशिाई रोक िगाई   ् स्बन्धी सूचना नेपाि 

सरकारिाई उपिब्ध गराईनेछ । 

 

१६. मानिीय तथा अन्य सहायता र समन्िय : (१) गाउपँाणिका णित्र उत्पन्न णिपदक्ो अिस्थािाई 

 त्काि सामना गनण आन् ररक स्रो  र साधनबाट नभ्याउने िएमा मानिीय  था अन्य सहाय ा र 

समन्वयका िाणग धिल्िा समन्वय सधमधि, प्रदेश सरकार  था नेपाि सरकारिाई अनुरोध गररनेछ ।  

 (२) णिपद ्बाट उत्पन्न णस्थण  णनयन्त्रि गने िममा नेपाि सरकारिे अन् राणणष्िय मानिीय  था 

अन्य सहयोग णिई पररचािन गरेको अिस्थामा नेपाि सरकारको णनदेशनमा रणह   ् स्बन्धी 

कायणमा सहयोग र समन्िय गररनेछ ।  

(३) णछमेकी स्थािीय िहमा कुिै धवपद ्उत्पन्ि भई सो व्यवस्थापिका िाधग धछमेकी स्थािीय 

िहिे सोझै, धिल्िा समन्वय सधमधि वा प्रदेश सरकार माफा ि अिुरोि गरेमा उपिब्ि भएसम्मको 

सहयोग पयुााउि ुगाउ ँकायापाधिको दाधयत्व हुिेछ । 

 

१७.  तत्काि िररद तथा लनमाणर् र प्रयोग गनण सलकने : (१) णिशेष पररणस्थण  परी णिपद ्बाट प्रिाणि  

के्षत्रमा िोज, उद्धार  था राह  उपिब्ध गराउन  था िइरहेको णिपद ्बाट थप क्षण  हुन नणदनका 

िाणग  त्कािै राह  सामग्री िररद िा णनमाणि कायण गनण आिश्यक िएमा सािणजणनक िररद स्बन्धी 

प्रचणि  कानूनमा रहेको णिशेष पररणस्थण मा िररद गने स्बन्धी व्यिस्था बमोणजम गाउँ 

कायापाधिकािे िररद िा णनमाणि कायण गनण  सणकनेछ । 

(२) णिपद ्बाट प्रिाणि  के्षत्रमा िोज, उद्धार  था राह  उपिब्ध गराउन  था िइरहेको 

णिपद ्बाट थप क्षण  हुन नणदनका िाणग गाउपँाणिका के्षत्र णित्रको कुनै गैरसरकारी कायाणिय िा अन्य 

संर् संस्था र व्यणगको चि, अचि स्पणति  था सिारी साधन उपयोग गनण आिश्यक िएमा सोको 

अणििेि रािी  ोणकएको अिणधिरको िाणग अस्थायी  िरिे प्राप्त गनण सणकनेछ । 

 (३) णिपद ्बाट प्रिाणि  के्षत्रमा  त्काि राह  उपिब्ध गराउन गाउपँाणिका के्षत्र णित्रको कुनै 

गैरसरकारी कायाणिय िा अन्य संर् संस्था र व्यणगको िाद्यान्न, ितिाकपडा, औषधी िा अन्य िस्  ु

आिश्यक िएमा सोको अणििेि रािी णनयन्त्रिमा णिन र स्बणन्ध  प्रिाणि  पक्षिाई णि रि गनण 

सणकनेछ । 

(४) गाउपँाणिकािे उपदफा (२) बमोणजम कुनै स्पणति अस्थायी रूपमा प्राप्त गरेमा िा उपदफा 

(३) बमोणजम कुनै िस्  ु णनयन्त्रि र णि रि गरेमा त्यस् ो स्पणति प्रयोग िा िस्  ु उपयोग बाप  

प्रचणि  दर अनुसारको रकम स्बणन्ध  कायाणिय, संस्था िा व्यणगिाई णदनेछ ।  
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१८.  राहतको न्यूनतम मापदण्ड सभबन्धी व्यिस्था : (१) णिपद ् प्रिाणि  व्यणगिाई नेपाि सरकार 

 था प्रदेश सरकारिे उपिव्ध गराउने राह को अण ररग गाउपँाणिकािे आन् ररक स्रो बाट थप 

राह  उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम गाउपँाणिकािे णिपद ् प्रिाणि  व्यणगिाई राह  उपिब्ध गराउदँा 

मापदण्ड बनाई सोको आधारमा राहा  उपिब्ध गराउनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोणजमको राह को मापदण्डमा अन्य णिषयको अण ररग देहायका णिषय 

समािेश िएको हुन ुपनेछ:- 

(क) णिपद ्बाट प्रिाणि  व्यणगिाई अस्थायी आश्रयस्थिमा रा्दा उपिब्ि गराउनु 

पने आिास, िाद्यान्न, िानेपानी, स्िास््य  था सरसफाइ स्बन्धी, 

(ि) णिपद ्बाट मतृ्य ु हुनेको पररिार  था स्पणतिको क्षण  हुने व्यणगिाई उपिब्ध 
गराउन ुपने न्यून म राह  स्बन्धी,  

(ग) मणहिा, बािबाणिका, जेष्ठ नागररक, अशग  था अपाङ्ग ा िएका व्यणगको 

आवश्यक ा संवोििका िाधग धवशेष राहि प्याकेिहरु (िस्िै णडणगनटी णकट र 

णचल्रेन णकट) मधहिाहरूको िाधग सुरधक्षि मधहिामैत्री स्थि,  

(र्) व्यधक्तगि गोपधियिा िथा सुरक्षा सम्बन्िी, 

(ङ) न्यून म राह  बाहेक स्िरोजगार  था रोजगारी व्यिस्थापनका माध्यमबाट 
पीणड को जीणिकोपाजणन स्बन्धी, 

(च) गैरसरकारी िा व्यणगग  रूपमा णदइने राह को णि रि स्बन्धी, 

(छ) एकद्वार प्रिािी अनुरुप राह  णि रि गने स्बन्धी, 
(ज) राह सगँ स्बणन्ध  अन्य उपयगु णिषय । 
 

१९.   लिपद ्मा परी हरााका िा नट भ िाका कागजात सभबन्धमा : णिपद ्मा परी हराई फेिा पनण नसकेका 

 था आंणशक िा पूिण रूपमा क्षण  िएका गाउपँाणिकाका महत्िपूिण कागजा हरुको प्रमािीकरि  था 

प्रण णिणप उपिब्ध गराउने स्बन्धी व्यिस्था प्रचधिि कािूििे  ोके बमोणजम हुनेछ। 

 

२०. लनदेशन लदन सक्न े: सणमण िे यस ऐनको अधीनमा रही णिपद ्व्यिस्थापनका िाणग कुनै व्यणग िा 

णनकायिाई आिश्यक णनदेशन णदन सक्नेछ र त्यस् ो णनदेशनको पािना गनुण  स्बणन्ध  व्यणग िा 

णनकायको क णव्य हुनेछ । 
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२१. उपसलमलत गठन गनण सक्ने : (१) सणमण िे आिश्यक ा अनुसार उपसणमण  गठन गनण  सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम गठन हुने उपसणमण को काम, क णव्य, अणधकार र कायाणिणध 

उपसणमण  गठन गदाणका बि   ोणकए बमोणजम हुनेछ । 

 

२२. अलििेि राख्न ु पनेेः (१) णिपदक्ो समयमा राह  उपिब्ध गराउने व्यणग, णनकाय िा संस्थाको 

नाम,  र उपिव्ि गराईको राह  िथा सोको पररमाि सधहिको धववरणको अधभिेख राख्िे व्यवस्था 

सधमधििे धमिाउिुपिे छ ।   

(२) उपदफा (१) बमोधिमको धववरण राख्दा धवपद ्मा परेका मधहिा, बािबाधिका िथा िेष्ठ 

िागररक, धवपदक्ा कारणिे स्थािान्िरण भएका घरपररवार िगायिको संख्या एधकि हुिे धववरण र 

उिीहरूिाई उपिब्ि गराइएको राहाि स्पष्टरूपमा राख्िुपिे छ । 

 

२३. पुरस्कार लदन सक्ने : स्थानीय णिपद ्व्यिस्थापन स्बन्धमा णिशेष योगदान परु् याउने उत्कृि व्यणग 

िा संस्थािाई प्रोत्साहन स्िरूप सणमण को णसफाररसमा गाउ ँ कायापाणिका/नगर कायापाणिकािे 

स्मान  था परुस्कार णदन सक्नेछ ।  

 

२४. िालषणक प्रलतिेदन : (१) सणमण िे प्रत्येक आणथणक िषणमा गरेको कामको णििरि सणह को िाणषणक 

प्रण िेदन  यार गरी कायणपाणिका माफण   गाउ ँ सिा, णजल्िा णिपद ्व्यिस्थापन सणमण   था प्रदेश 

णिपद ्व्यिस्थापन सणमण  समक्ष पेश गनुण  पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजमको िाणषणक प्रण िेदन सािणजणनक रूपमा प्रकाशन गनुण  पनेछ । 

 

२५.  प्रशासलनक िचण व्यिस्थापन: सणमण को बैठक  था प्रण वेदन  यारी िगाय का कायणसगँ स्बणन्ध  

न्यनु म प्रशासणनक िचण गाउ ँकायणपाणिकािे व्यिस्था गनेछ |  

 

२६. अलधकार प्रत्यायोजन : यो ऐन  था यस ऐन अन् गण  बनेको णनयम बमोणजम सधमधििाई प्राप्त 

अणधकारमध्ये आिश्यक ा अनुसार केही अणधकार सणमण को संयोजक  था  ोणकएको 

पदाणधकारीिाई प्रत्यायोजन गनण सक्नेछ । 

 

२७. लनयम बनाउने अलधकार : गाउ ँ कायणपाणिकािे यो ऐन कायाणन्ियनका िाणग आिश्यक णनयम  था 

कायणणिणध  बनाउन सक्नेछ । 


