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अनुसूची-२  

(दफा ४ तथा अनुसूची - १ को भाग १ संग सम्बन्धित) 
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 भाग -०१  

स ाँफेबगर नगरप लिक म  विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथ  व्यिस्थ पन गनन 
बनेको ऐन, २०७५ 
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 स ाँफेबगर नगरप लिक म  विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथ  व्यिस्थ पन गनन बनेको ऐन, २०७५  
 

प्रम खणकरण लमलतिः२०७५/०३/२७  
 
प्रस्त िन  : स ाँफेबगर नगरप लिक  क्षेत्र लित्र प्र कृलतक तथ  गैरप्र कृलतक विपद् ब ट सिनस ध रणको जीउज्य न र 
स िनजलनक, लनजी तथ  व्यखिगत सम्पखि, प्र कृलतक एिम ्स ाँस्कृलतक सम्पद  र िौलतक संरचन को संरक्षण गननक  ि लग 
विपद् जोखिम न्यूलनकरण तथ  व्यिस्थ पनक  सबै विय कि पको समन्िय त्मक र प्रि िक री रूपम  क य नन्ियनक  ि लग 
क नून बन उन ि ञ्छनीय िएकोिे, 

नेप िको संविध नको ध र  २२१ को उपध र  (१) को अलधक र प्रयोग गरी स ाँफेबगर नगरसि िे यो ऐन 
बन एको छ । 
 

पररच्छेद – १ 
प्र रखम्िक 

 
१. संखक्षप्त न म र प्र रम्ि: (१) यस ऐनको न म “नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथ  व्यिस्थ पन ऐन, २०७५ 

रहेको छ । 
(२) यो ऐन तरुून्त प्र रम्ि हनुेछ । 
 

२.  पररि ष : विषय ि  प्रसङ्गिे अको अथन नि गेम  यस ऐनम ,- 
(क) “कोष”  िन्न िे दफ  १२ बमोखजमको विपद् व्यिस्थ पन कोष सम्झन ुपछन । 
(ि) “ गैरप्र कृलतक विपद्”  िन्न िे मह म री, अलनक ि, डढेिो, कीट ि  सूक्ष्म जीि ण ु आतङ्क, पश ु

तथ  चर चरुुङ्गीम  हनुे फ्िू, सपनदंश, जन िर आतङ्क, ि नी, हि ई, सडक, जि ि  औद्योलगक 
दरु्नटन , आगि गी, विष ि गय ाँस, रस यन ि  विवकरण चहु िट, गय ाँस विष्फोटन, विष ि ि द्य 
सेिन, ि त िरणीय प्रदूषण, िन विन श ि  िौलतक संरचन को क्षलत तथ  प्रकोप उद्ध र क यनम  
हनुे दरु्नटन  ि  यस्तै अन्य गैरप्र कृलतक क रणिे उत्पन्न विपद् सम्झन ुपछन । 

(ग) “ खजल्ि  विपद् व्यिस्थ पन सलमलत”  िन्न िे संर्ीय ऐनको दफ  १६ बमोखजम खजल्ि म  गठन 
िएको खजल्ि  विपद् व्यिस्थ पन सलमलत सम्झन ुपछन । 

(र्)  “ प्रदेश विपद् व्यिस्थ पन सलमलत”  िन्न िे संर्ीय ऐनको दफ  १४ बमोखजम प्रदेश नं. ७ म  
गठन िएको प्रदेश विपद् व्यिस्थ पन सलमलत सम्झन ुपछन । 

(ङ) “ प्रमिु”  िन्न िे नगरप लिक को प्रमिु सम्झन ुपछन । 
(च) “ प्रमिु प्रश सकीय अलधकृत”  िन्न िे नगरप लिक को प्रमिु प्रश सकीय अलधकृत सम्झन ुपछन । 
(छ) “ प्र कृलतक विपद्”  िन्न िे वहमप त, अलसन , वहमपवहरो, वहमत ि विस्फोटन, अलतिृवि, अन िवृि, 

ब ढी, पवहरो तथ  ि-ूस्ििन, डबु न, िडेरी, आाँधी, हरुी बत स, शीतिहर, त तो ह ि को िहर, 
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चट्य ङ्ग, िकूम्प, ज्ि ि मिुी लबस्फोट, डढेिो ि  यस्तै अन्य प्र कृलतक क रणिे उत्पन्न जनुसकैु 
विपद् सम्झन ुपछन । 

(ज) “ र विय क यनक री सलमलत”  िन्न िे संर्ीय ऐनको दफ  ६ बमोखजमको क यनक री सलमलत सम्झन ु
पछन । 

(झ) “ र विय पररषद”  िन्न िे संर्ीय ऐनको दफ  ३ बमोखजमको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथ  
व्यिस्थ पन र विय पररषद् सम्झन ुपछन । 

(ञ) “ र विय प्र लधकरण”  िन्न िे संर्ीय ऐनको दफ  १० बमोखजम गठन िएको र विय विपद् जोखिम 
न्यूनीकरण तथ  व्यिस्थ पन प्र लधकरण सम्झन ुपछन । 

(ट) “ विपद्”  िन्न िे कुनै स्थ नम  आपत ्क िीन अिस्थ  लसजनन  िई जन ि  धनको क्षलतको स थै 
जीिनय पन र ि त िरणम  प्रलतकूि असर प ने प्र कृलतक ि  गैरप्र कृलतक विपद् सम्झन ुपछन । 

(ठ) “ विपद् िोज तथ  उद्ध र समूह”  िन्न िे विपद्को अिस्थ म  िोजी तथ  उद्ध र गनन विय शीि 
ि  विपद् व्यिस्थ पनको ि लग पररच िन गनन तय र गररएको विखशिीकृत िोज तथ  उद्ध र समूह 
सम्झन ुपछन र सो शब्दिे त लिम प्र प्त म निीय सह यत कमीि ई समेत जन उाँछ । 

(ड) “ विपद् जोखिम न्यूनीकरण”  िन्न िे विपद्पूिन गररने जोखिमको विश्लषेण तथ  मूल्य ङ्कन, विपद् 
रोकथ म ि  विपद् ब ट हनुे क्षलतको न्यूनीकरण तथ  विक सक  क यनम  विपद् जोखिमि ई कम 
गने सम्बन्धी क यन सम्झन ुपछन । 

(ढ) “ विपद् पनुि नि”  िन्न िे विपद्को र्टन पलछ गररने पनुलननम नण एिम ् पनुस्थ नपन साँग सम्बखन्धत 
क यन सम्झन ुपछन । 

(ण) “ विपद् प्रलतक यन”  िन्न िे विपद्को र्टन  र्ट्न स थ तत्क िै गररन ेिोज, उद्ध र एिम ्र हतसाँग 
सम्बखन्धत क यन सम्झन ुपछन र सो शब्दिे विपद् प्रलतक यनको पूिनतय रीि ई समेत जन उाँछ । 

(त) “ विपद् व्यिस्थ पन”  िन्न िे विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रलतक यन र विपद् पनुि निसाँग 
सम्बखन्धत सम्पूणन विय कि प सम्झन ुपछन । 

(थ) “ व्य िस वयक प्रलतष्ठ न”  िन्न िे उद्योग, किक रि न , लसनेम  र्र, सवपङ्ग मि, बहउुद्देश्यीय 
व्य प ररक ििन जस्त  व्य िस वयक प्रलतष्ठ न सम्झन ुपछन । 

(द) “सलमलत”  िन्न िे दफ  ३ बमोखजमको नगर विपद् व्यिस्थ पन सलमलत सम्झन ुपछन । 
(ध)  

(न) “ संर्ीय ऐन”  िन्न िे नपे ि सरक रको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथ  व्यिस्थ पन ऐन, २०७४ 
सम्झन ुपछन । 

(ऩ) “ संर्ीय मन्त्र िय”  िन्न िे नेप ि सरक रको विपद् व्यिस्थ पन हेने गरी तोवकएको मन्त्र िय 
सम्झन ुपछन । 

(प) “स िनजलनक संस्थ ”  िन्न िे सरक री लनक य, सरक रको पूणन ि  आखंशक स्ि लमत्ि िएको संस्थ , 
प्रचलित क नून बमोखजम स्थ पन  िएक  सङ्गठठत संस्थ  ि  सबै प्रक रक  स्ि स््य तथ  शैखक्षक 
संस्थ  सम्झन ुपछन । 

 
पररच्छेद – २ 
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नगर विपद् व्यिस्थ पन सलमलतको गठन तथ  क म, कतनव्य र अलधक र 
 
३. नगर विपद् व्यिस्थ पन सलमलत: (१) नगरप लिक  लित्रको विपद् व्यिस्थ पन सम्बन्धी क यनि ई प्रि िक री 

रूपम  सञ्च िन गनन एक नगर विपद् व्यिस्थ पन सलमलत रहनेछ । 
(२) सलमलतको गठन देह य बमोखजम हनुेछ:- 

(क) नगर प्रमिु  -संयोजक   
(ि) नगर उपप्रमिु  -सदस्य 
(ग) प्रमिु प्रश सकीय अलधकृत -सदस्य 
(र्) विषयगत सलमलतक  संयोजकहरु  -सदस्य 
(ङ) प्रलतलनलध, खजल्ि  प्रश सन क य निय -सदस्य 
(च) स म खजक मह श ि /श ि  प्रमिु -सदस्य 
(छ) पूि नध र विक स मह श ि /श ि  प्रमिु -सदस्य 
(ज) शसस्त्र प्रहरी िप्तड गलु्म प्रमिु ि  प्रलतलनलध -सदस्य 
(झ) ईि क  प्रहरी क य नियको प्रमिु ि  प्रलतलनलध -सदस्य 
(ञ) नगर प्रहरी प्रमिु -सदस्य 
(ट) र विय म न्यत  प्र प्त दिक  नगरप लिक खस्थत  

प्रमिु ि  प्रलतलनलध -सदस्य  
(ठ) नेप ि रेडिस सोस ईटीक  स्थ नीय प्रलतलनलध (१ जन ) -सदस्य 
(ड) लनजी क्षेत्रको उद्योग ि खणज्य सम्बन्धी म न्यत प्र प्त संस्थ को  

नगर तहको अध्यक्ष ि  लनजिे तोकेको प्रलतलनलध (१ जन ) -सदस्य 
(ढ) गैरसरक री सस्थ  मह संर्क क  स्थ नीय प्रलतलनलध (१ जन ) -सदस्य 
(ण) नेप ि पत्रक र मह संर्को स्थ नीय प्रलतलनलध (१ जन ) -सदस्य 
(त) विपद् व्यिस्थ पन हेने गरर तोवकएको मह श ि /श ि  प्रमिु  -सदस्य सखचि 

(३) उपदफ  (२) म  जनुसकैु कुर  िेखिएको िएत पलन िम संख्य  (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) र (ण) 
क  सदस्यहरू उपिब्ध निएको अिस्थ म  पलन सलमलत गठन एिम ्क म क रि ही गननम  असर पने छैन । 

(४) उपदफ  (२) बमोखजमको सलमलतिे संर्ीय ऐनको दफ  १७ बमोखजमको स्थ नीय विपद् व्यिस्थ पन 
सलमलतको रूपम  समेत क म गनेछ । 

 
 
 

४. सलमलतको बैठक सम्बन्धी व्यिस्थ : (१) संयोजकिे तोकेको लमलत, समय र स्थ नम  सलमलतको बैठक बस्नेछ । 
(२) सलमलतको सदस्य-सखचििे सलमलतको बैठक बस्न े लमलत, समय र स्थ न तोकी बैठकम  छिफि हुने 

विषयसूची सवहतको सूचन  बैठक बस्न ेसमयिन्द  चौबीस र्ण्ट  अग िै सबै सदस्यिे प उन ेगरी पठ उन ुपनेछ । 
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 (३) सलमलतक  पच स प्रलतशतिन्द  बढी सदस्य उपखस्थत िएम  बैठकको ि लग गणपूरक सङ्खख्य  पगेुको 
म लननेछ । 

(४) उपदफ  (२) र (३) म  जनुसकैु कुर  िेखिएको िएत पलन सलमलतको बैठक तत्क ि बोि उन 
आिश्यक िएम  अध्यक्षिे जनुसकैु बेि पलन सलमलतको बैठक बोि उन सक्नेछ र त्यस्तो अिस्थ म  अध्यक्ष र 
र्टीम  १ जन  सदस्य सवहत सदस्य सखचि उपखस्थत िएम  सलमलतको बैठक बस्न सक्नेछ। 

(५) सलमलतको बैठक संयोजकको अध्यक्षत म  बस्नेछ । 
(६) सलमलतको लनणनय बहमुतद्व र  हनुेछ र मत बर बर िएम  संयोजकिे लनण नयक मत ठदनेछ। 

(७) सलमलतिे आिश्यकत  अनसु र सम्बखन्धत लनक य ि  सङ्घ संस्थ क  प्रलतलनलध र विज्ञि ई 
बैठकम  आमन्त्रण गनन सक्नेछ । 

(८) सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य क यनविलध सलमलत आफैिे लनध नरण गरे बमोखजम हनुेछ । 
(९) सलमलतको लनणनय सदस्य सखचििे प्रम खणत गरी र ख्नेछ । 

 
५ . सलमलतको क म, कतनव्य र अलधक र: सलमलतको क म, कतनव्य र अलधक र देह य बमोखजम हनुेछ:- 

(क) विपद् व्यिस्थ पन सम्बन्धी र विय पररषद् ब ट स्िीकृत र विय नीलत तथ  योजन  एिम ्र विय क यनक री 
सलमलत र प्रदेश विपद् व्यिस्थ पन सलमलतब ट स्िीकृत एकीकृत तथ  क्षेत्रगत नीलत योजन  र क यनिम 
अनरुुप हनु ेगरी नगर विपद् व्यिस्थ पन नीलत तथ  योजन  तजुनम  गरी क यनप लिक  समक्ष पेश गने, 

(ि) नगरसि ब ट स्िीकृत नीलत तथ  योजन को अधीनम  रही विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रलतक यन तथ  
विपद् पनुि नि सम्बन्धी एकीकृत तथ  क्षेत्रगत नीलत, योजन  तथ  क यनिम स्िीकृत गरी ि गू गने, 
गर उने, 

(ग) नगरप लिक ब ट सञ्च िन हनु े विपद् व्यिस्थ पन सम्बन्धी क यनिम तथ  बजेट प्रस्त ि तय र गने, 
गर उने, 

(र्) विपद् व्यिस्थ पनक  सम्बन्धम  नगरप लिक को संस्थ गत क्षमत  विक स गने, गर उने, 
(ङ) नगरप लिक क  पद लधक री, कमनच री, स्ियंसेिक, स म खजक पररच िक तथ  समदु यि ई विपद् 

व्यिस्थ पन सम्बन्धम  प्रखशक्षण ठदन ेव्यिस्थ  लमि उने, 
(च) विपद्क  र्टन  हनु स थ िोज, उद्ध र र र हत िग यतक  प्र थलमक क यनहरू तत्क ि गननको ि लग 

संस्थ गत संयन्त्र स्ित: पररच लित हनु ेगरी आिश्यक क यनविलध तथ  म पदण्ड तजुनम  गरी ि गू गने, 
गर उने, 

(छ) विपद् व्यिस्थ पनक  सम्बन्धम  संर्ीय तथ  प्र देखशक क नूनको अलधनम  रवह स िनजलनक, लनजी, 
गैरसरक री िग यत सबै लनक य तथ  संस्थ िे लनि नह गनुन पने िलूमक  लनध नरण गने तथ  त्यस्त  संस्थ  
ि  लनक यि ई आफ्नो नीलत, योजन  र क यनिमम  विपद् व्यिस्थ पन सम्बन्धी विषय सम िेश गनन 
िग उन,े 

(ज) विपद्को समयम  स्थ नीय आमसञ्च रक  म ध्यमहरुको िलूमक  सम्बन्धी आिश्यक म पदण्ड तय र गरी 
क य नन्ियन गने, गर उन,े 
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(झ) सरक री, लनजी एिम ्गैरसरक री संस्थ , स्थ नीय स्ियंसेिक, स म खजक पररच िक िग यत सम्बखन्धत 
सबै पक्षको समन्िय र संिगनत म  विपद् व्यिस्थ पन सम्बन्धी क यन गने, गर उन,े 

(ञ) िौलतक संरचन  लनम नण गद न ििनसंवहत  िग यत अन्य स्िीकृत लनदेखशक  ि  म पदण्डको प िन  
गर उने, 

(ट) स्थ नीय स िनजलनक पूि नध र सम्बन्धी संरचन को विपद् जोखिम मूल्य ङ्कन गने, गर उने, 
(ठ) नदी वकन र, बगर, पवहरो ज न सक्ने लिर िो जलमन र डुब न हनुे क्षेत्र ि  विपद् जोखिमको सम्ि िन  

िएक  असरुखक्षत क्षेत्रम  बसोब स गने व्यखि तथ  समदु यि ई सरुखक्षत स्थ नम  स्थ न न्तरण गर उन 
उपयिु स्थ नको िोजी क यनम  सहयोग गने तथ  सरुखक्षत स्थ नम  बसोब स सम्बन्धी सचेतन  
जग उन,े 

(ड) विपद्ब ट स्थ नीय स्तरम  लनजी तथ  स िनजलनक क्षेत्रब ट िइरहेको सेि  प्रि हम  अिरोध आइपरेम  
सोको पनुिःसञ्च िनक  ि लग सेि  लनरन्तरत को योजन  तजुनम  तथ  क य नन्ियन सम्बन्धी क यन गने, 
गर उन े। 

(ढ) स्थ नीय समदु यि ई विपद्प्रलत ज गरुक बन उन, विपद्साँग सम्बखन्धत योजन  तथ  क यनिम तजुनम  गनन 
तथ  विपद्को र्टन  हनु स थ प्रलतक यनक  ि लग पररच लित हनु िड  तथ  समदु यस्तरम  सम िेशी 
विपद् पूिनतय री तथ  प्रलतक यन सलमलत गठन गने, 

(ण) विद्य िय तहको शैखक्षक प ठ्यिमम  विपद् व्यिस्थ पन सम्बन्धी विषय सम िेश गनन पहि गने, 
(त) विपद् प्रलतक यनक  ि लग नमून  अभ्य स गने, गर उन,े 
(थ) विपद्को समयम  प्रयोग गनन सवकन े गरी ि रुणयन्त्र िग यतक  अन्य उपकरणहरू तय री ह ितम  

र ख्न िग उन,े 
(द) स्थ नीय स्तरम  आपत ्क िीन क यनसञ्च िन केन्रको स्थ पन  र सञ्च िन गने, 
(ध) नगरप लिक म  विपद् व्यिस्थ पन सूचन  प्रण िी तथ  पूिनचेत िनी प्रण िीको विक स र सञ्च िन गने, 

गर उने, 
(न) विपद् प्रि वित क्षेत्रम  तत्क ि उद्ध र तथ  र हतको व्यिस्थ  लमि उने, 
(प) विपद् म  परी हर एक , लबग्रेक  ि  नि िएक  क गज तको यवकन त्य ङ्क अद्य िलधक गरी र ख्न 

िग उन,े 
(फ) विपद् ब ट प्रि वित र्रपररि रको पवहच न, स्तर लनध नरण तथ  पररचयपत्र वितरण गने, गर उन,े 
(ब) विपद्को समयम  जोखिमम  रहेको समूह विशेषगरी मवहि , ब िब लिक , वकशोरी, अप ङ्गत  िएक  

व्यखिउपर हनु सक्ने र्टन  (िैवङ्गक वहंस , बेचवििन तथ  अन्य कुनै पलन वकलसमक  शोषण) 
रोकथ मको ि लग विशेष सतकन त  अपन ई सचेतन मूिक क यनिम सञ्च िन गने, 

(ि) विपद् प्रि वितहरूको प्रत्यक्ष र सविय सहि लगत म  विपद् प्रि वित क्षेत्रम  आलथनक विय कि पको 
पनुस्थ नपन , रोजग रीक  अिसरको सृजन  तथ  जीिनय पनक  ि लग आय आजनन क यनिम सञ्च िन 
गने, गर उने, 
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(म) विपद्को जोखिमम  रहेक  मवहि , ब िब लिक , जेष्ठ न गररक, दलित, सीम न्तकृत िगन तथ  समदु य, 
अशि तथ  अप ङ्गत  िएक  व्यखिहरूको ि लग विशेष योजन  तथ  क यनिम बन ई क य नन्ियन गने, 
गर उने, 

(य) विपद् व्यिस्थ पन सम्बन्धम  स िनजलनक संस्थ  तथ  व्य िस वयक प्रलतष्ठ निे प्रचलित ऐन बमोखजम 
क यन गरे नगरेको अनगुमन गने, 

(र)  विपद् व्यिस्थ पन सम्बन्धी र विय क यनक री सलमलत, प्रदेश विपद् व्यिस्थ पन सलमलत तथ  खजल्ि  
विपद् व्यिस्थ पन सलमलतको लनणनय अनसु र विपद् व्यिस्थ पन सम्बन्धी अन्य क यन गने, गर उन,े 

(ि) विपद् व्यिस्थ पनक  सम्बन्धम  नेप ि सरक र तथ  प्रदेश सरक रक  मन्त्र िय, विि ग तथ  अन्य 
लनक यसाँग सहक यन गने, 

(ि) विपद् व्यिस्थ पन सम्बन्धम  नेप ि सरक र, प्रदेश सरक र ि  नगरसि िे तोकेक  अन्य क यन गने, 
गर उने,  

(श)  विपद् व्यिस्थ पन सम्बन्धम  संर्ीय तथ  प्र देखशक क नूनको प्रलतकूि नहनुे गरी नगर क यनप लिक िे 
तोके बमोखजमक  अन्य क यन गने, गर उने, 

(ष)  विलिन्न संर्संस्थ , व्यखिब ट प्र प्त हनु े र हत तथ  पनुलननम नण र पनुि निक  लबषयिस्तिु ई स्थ नीय 
विपद् व्यिस्थ पन सलमलतिे तोकेको स्थ न र म पदण्ड अनसु र गने, गर उन े। 

 
पररच्छेद – ३ 

िड  स्तरीय विपद् व्यिस्थ पन सलमलतको गठन तथ  क म, कतनव्य र अलधक र 
 
६. िड  स्तरीय विपद् व्यिस्थ पन सलमलत: (१) नगरप लिक को प्रत्येक िड म  एक िड  स्तरीय विपद् व्यिस्थ पन 

सलमलत रहनेछ । 
(२) िड  स्तरीय विपद् व्यिस्थ पन सलमलतको गठन देह य बमोखजम हनुेछ:- 

(क) िड  अध्यक्ष  -संयोजक  
(ि) िड  सदस्यहरू   -सदस्य 
(ग) िड  लित्र रहेक  विषयगत श ि /ईक ई क य निय प्रमिुहरू  -सदस्य 
(र्) िड  लित्र रहेक  सरुक्ष  लनक यक  प्रमिुहरू  -सदस्य 
(ङ) र विय म न्यत  प्र प्त दिक  िड खस्थत प्रमिु ि  प्रलतलनलध  -सदस्य  
(च) स्थ नीय रेडिस,   -सदस्य 
(छ) गैरसरक री तथ  स मदु यम  आध ररत संर्संस्थ  तथ  यिु  क्ििब ट 

संयोजकिे तोकेबमोखजम न्यूनतम २ मवहि  सवहत ४ जन   -सदस्य 
(ज) िड  सखचि - सदस्य सखचि 

(३) उपदफ  (२) बमोखजमको सलमलतको बैठक सो सलमलतको संयोजकिे तोकेको लमलत, समय र स्थ नम  
बस्नेछ । 
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(४) सलमलतको सदस्य-सखचििे सलमलतको बैठक बस्न े लमलत, समय र स्थ न तोकी बैठकम  छिफि हुने 
विषयसूची सवहतको सूचन  बैठक बस्न ेसमयिन्द  चौबीस र्ण्ट  अग िै सबै सदस्यिे प उन ेगरी पठ उन ुपनेछ । 

(५) सलमलतक  पच स प्रलतशतिन्द  बढी सदस्य उपखस्थत िएम  बैठकको ि लग गणपूरक सङ्खख्य  पगेुको 
म लननेछ । 

(६) उपदफ  (४) र (५) म  जनुसकैु कुर  िेखिएको िएत  पलन सो सलमलतको बैठक तत्क ि बोि उन 
आिश्यक िएम  संयोजकिे जनुसकैु बेि पलन सलमलतको बैठक बोि उन सक्नेछ र त्यस्तो अिस्थ म  संयोजक र 
र्टीम  १ जन  सदस्य सवहत सदस्य सखचि उपखस्थत िएम  सलमलतको बैठक बस्न सक्नेछ । 

(७) सलमलतको बैठकको अध्यक्षत  सो सलमलतको संयोजकिे गनेछ । 
(८) सलमलतको लनणनय बहमुतद्व र  हनुेछ र मत बर बर िएम  संयोजकिे लनण नयक मत ठदनेछ। 
(९) सलमलतिे आिश्यकत  अनसु र सम्बखन्धत लनक य ि  सङ्घ संस्थ क  प्रलतलनलध र विज्ञि ई बैठकम  

आमन्त्रण गनन सक्नेछ । 
(१०) सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य क यनविलध सो सलमलत आफैिे लनध नरण गरे बमोखजम हनुेछ । 
(११) सलमलतको लनणनय सदस्य सखचििे प्रम खणत गरी र ख्नेछ । 

 
७ . िड  स्तरीय विपद् व्यिस्थ पन सलमलतको क म, कतनव्य र अलधक रिः सलमलतको क म, कतनव्य र अलधक र देह य 

बमोखजम हनुेछ:- 
(क) िड  लित्र विपद् प्रलतक यन तथ  विपद् पनुि नि सम्बन्धी क यनिम सञ्च िनक  ि लग नगर विपद् 

व्यिस्थ पन सलमलतम  लसफ ररस गने तथ  सो सलमलतब ट स्िीकृत नीलत तथ  योजन  अनरुूपक  
विपद् व्यिस्थ पन सम्बन्धी क यनिम क य नन्ियन, अनगुमन र पनुर ििोकन गने, 

(ि) िड म  विक स लनम नणक  विय कि पहरू क य नन्ियनम  विपद् जोखिम व्य िस्थ पनि ई 
मूिप्रि हीकरण गने, सरुखक्षत विद्य िय तथ  अस्पत िक  ि लग विपद् जोखिम न्यूनीकरणक  
क यनिमहरू सञ्च िन गने, 

(ग) विपद् व्यिस्थ पनक  सम्बन्धम  िड को संस्थ गत क्षमत  विक स गने, 
(र्) विपद् व्यिस्थ पन योजन , आपत्क िीन क यनयोजन , पनुिःस्थ पन  तथ  पनुलननम नण योजन  तजुनम  

तथ  क य नन्ियन गने, गर उने, 
(ङ) समदु यम  विपद् व्यिस्थ पन सम्बन्धी क म गने समूहहरूको गठन तथ  त्यस्त  समूहहरूि ई 

पररच िन गने गर उने, 
(च) िड  सदस्यहरू, कमनच री, स्ियंसेिक, स म खजक पररच िक तथ  समदु यम  आध ररत विपद् 

व्यिस्थ पन सलमलत सदस्य, न गररक सम जक  प्रलतलनलधि ई विपद् व्यिस्थ पन सम्बन्धी 
प्रखशक्षणको व्यिस्थ  लमि उने, 

(छ) स्थ नीय समदु यि ई विपद्प्रलत ज गरुक बन उने, विपद्साँग सम्बखन्धत योजन  तथ  क यनिम 
तजुनम  गनन तथ  विपद्को र्टन  हनु स थ प्रलतक यनक  ि लग तय री अिस्थ म  र ख्ने, 

(ज) विपद्क  र्टन  हनु स थ िोज, उद्ध र र र हत िग यतक  प्र थलमक क यनहरू तत्क ि गननको 
ि लग समन्िय गने,  
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(झ) आपत ्क िीन नमून  अभ्य स गने, गर उन,े 
(ञ) विपद् ब ट प्रि वित र्रपररि रको पवहच न, स्तर लनध नरण तथ  पररचयपत्र वितरणम  नगर विपद् 

व्यिस्थ पन सलमलति ई सहयोग गने, 
(ट) विपद्को समयम  जोखिमम  रहेक  समूह विशेषगरी मवहि , ब िब लिक , वकशोरी, अप ङ्गत  

िएक  व्यखिउपर हनु सक्न े र्टन  (िैवङ्गक वहंस , बेचवििन तथ  अन्य कुनै पलन वकलसमक  
शोषण) रोकथ मको ि लग विशेष सतकन त  अपन ई सचेतन मूिक क यनिम सञ्च िन गने, 

(ठ) नगर विपद् व्यिस्थ पन सलमलतको लनणनय अनसु र विपद् व्यिस्थ पन सम्बन्धी अन्य क यन गने, 
गर उन े।  

 
पररच्छेद – ४ 

सरुक्ष  लनक य तथ  अन्य लनक यको पररच िन 
 
८ . सरुक्ष  लनक यको पररच िन तथ  सहयोग र समन्िय: (१) नगर क यनप लिक िे विपद् व्यिस्थ पनको क मम  

नेप ि सरक र तथ  प्रदेश सरक रिे पररच िन गरेक  संर्ीय तथ  प्र देखशक सरुक्ष  लनक यहरूि ई सहयोग र 
समन्िय गनेछ । 

(२) सरुक्ष  लनक यिे विपद्को समयम  िोज तथ  उद्ध र क यनक  ि लग नगर क यनप लिक साँग आिश्यक 
स मग्री म ग गरेको अिस्थ म  नगरप लिक म  उपिब्ध िएसम्म त्यस्तो स म ग्री तत्क ि उपिब्ध गर ईनेछ । 

(३) विपद् प्रलतक यनक  ि लग नगरप लिक िे आाँफूसाँग रहेको नगर प्रहरीि ई पररच िन गनेछ ।   
 

९.  ि रुणयन्त्र तथ  अन्य सेि  प्रद यक लनक यको क म, कतनव्य र अलधक र:  
(१) ि रूणयन्त्र, एम्बिेुन्स तथ  त्यस्तै अन्य सेि  प्रद यकिे आपत ्क िीन िोज, उद्ध र तथ  र हत 

उपिब्ध गर उन सलमलतिे ठदएको लनदेशनको प िन  गनुन पनेछ । 
 (२) आपत ्क िीन क यन सम्प दन गद न सलमलतको आदेश बमोखजम कुनै पलन स्थ नम  प्रिेश गने तथ  

जनुसकैु व्यखि ि  संस्थ को स धन र स्रोत उपयोग गने अलधक र ि रुणयन्त्र सेि  प्रद यकि ई हनुेछ । 
 

१०. स िनजलनक संस्थ  तथ  व्य िस वयक प्रलतष्ठ नको द वयत्ि: (१) विपद् व्यिस्थ पन सम्बन्धम  नगरप लिक  लित्रक  
सबै स िनजलनक संस्थ  तथ  व्य िस वयक प्रलतष्ठ नको द वयत्ि देह य बमोखजम हनुेछ:- 

(क) आफ्नो ििन, उद्योग, क य निय ि  व्य िस वयक केन्रम  विपद्क  र्टन  हनु नठदन विपद् सरुक्ष  
औज र, उपकरण, स मग्री, आपत ्क िीन लनक स िग यत तोवकए बमोखजमक  अन्य व्यिस्थ  गने, 

(ि)  त्य ङ्क सङ्किन, क्षलतको मूल्य ङ्कन, र हत, पनुस्थ नपन  तथ  पनुलननम नण समेतक  सम्पूणन क यनम  
आिश्यक सहयोग गने, 

(ग)   आफ्न  कमनच री तथ  क मद रि ई विपद् व्यिस्थ पन सम्बन्धम  आध रिूत अलिमिुीकरण गने 
गर उने, 

(र्) विपद् व्यिस्थ पन क यनम  उपयोग हनु ेस्रोत स धनि ई तय री ह ितम  र ख्ने, 
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(ङ) आफ्न  ििन िग यत अन्य संरचन  आपत ्क िीन प्रयोजनक  ि लग आिश्यक परेम  आदेश नसु र 
उपिब्ध गर उने, 

(च) सम्बखन्धत अलधक रीको सपुररिेक्षणम  उद्ध र तथ  र हत वितरण क यनम  सहयोग परु् य उन,े 
(छ) विपद् जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्रको व्यिस्थ  गरी तय री अिस्थ म  र ख्ने, 
(ज)  फोहोरमैि  तथ  प्रदषुणको यथोखचत व्यिस्थ पन गरी यसब ट ि त िरण र जनजीिनम  पनन सक्ने 

नक र त्मक प्रि िि ई न्यूनीकरण गने उप यहरू अपन उने, 
(झ) विपद्को र्टन  र्टेम  तत्क ि नखजकको सरुक्ष  लनक य र स्थ नीय आपत ्क िीन क यनसञ्च िन 

केन्रि ई िबर गने ।   
(२) नगरप लिक  लित्रक  स िनजलनक संस्थ  तथ  व्य िस वयक प्रलतष्ठ निे नगरप लिक को विपद् व्यिस्थ पन 

सम्बन्धी योजन को अधीनम  रही विपद् व्यिस्थ पन योजन को तजुनम  गरी अलनि यन रूपम  ि गू गनुन पनेछ । 
 

११. विपद् व्यिस्थ पनम  सहयोग गनुन पने : नगरप लिक  लित्रक  सरक री क य निय, गैरसरक री संस्थ , स्थ नीय सङ्घ 
संस्थ , समदु य, स्ियंसेिक, न गररक सम ज, लनजी क्षेत्र तथ  व्यखििे विपद् व्यिस्थ पन क यनम  नगरप लिक ि ई 
देह य बमोखजम सहयोग गनुन पनेछ:- 

(क)  त्य ङ्क सङ्किन, क्षलतको मूल्य ङ्कन, र हत, पनुस्थ नपन  तथ  पनुिःलननम नण िग यतक  विपद् 
व्यिस्थ पन सम्बन्धी क यनम  सहयोग गने,  

(ि) विपद् व्यिस्थ पन सम्बन्धी जनचेतन  अलििृवद्ध गने, 
(ग) क्षमत  विक स, आपत ्क िीन नमून  अभ्य स तथ  विपद् व्यिस्थ पन सम्बन्धी प्रखशक्षण 

क यनिमम  सहयोग गने तथ  ि ग लिने,  
(र्) िोज, उद्ध र तथ  र हत वितरण सम्बन्धी क यनम  सहयोग गने।  

 
पररच्छेद – ५  

विपद् व्यिस्थ पन कोष सम्बन्धी व्यिस्थ  
 

१२. विपद् व्यिस्थ पन कोष : (१) विपद् व्यिस्थ पनक  ि लग नगरप लिक म  छुटै्ट एक आकखस्मक कोष रहनेछ । 
(२) कोषम  देह य बमोखजमक  रकमहरू रहन ेछन:्- 

(क) नगरप लिक को ि वषनक बजेटब ट विपद् व्यिस्थ पन कोषम  जम्म  गने गरी स्िीकृत रकम, 
(ि) प्रदेश सरक रब ट विपद् व्यिस्थ पनक  ि लग प्र प्त रकम, 
(ग)  नेप ि सरक रब ट विपद् व्यिस्थ पनक  ि लग प्र प्त रकम, 
(र्) स्िदेशी कुनै सङ्घ संस्थ  ि  व्यखिब ट द न, द तव्य ि  उपह र स्िरुप प्र प्त रकम, 
(ङ)  अन्य कुनै स्रोतब ट प्र प्त रकम । 

(३) विपद् व्यिस्थ पनक  ि लग नगरप लिक िे क नून बमोखजम विशेष शलु्क ि  दस्तरु संकिन गनन सक्न ेछ |  
(४) कोषको सञ्च िन तोवकए बमोखजम हनुेछ । 
(५) कोषको रकम विपद् व्यिस्थ पन सम्बन्धी क मक  ि लग प्रयोग गररनेछ । 
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(६) उपदफ  (५) म  जनुसकैु कुर  िेखिएको िए त पलन कोषको रकम लनयलमत प्रश सलनक क यनको ि लग िचन 
गररन ेछैन । 

(७) कोषको अखन्तम िेि परीक्षण मह िेि  परीक्षकब ट हनुेछ ।  
(८) सलमलतिे कोषको ि वषनक आय व्ययको प्रलतिदेन तय र गरी क यनप लिक  म फन त नगरसि  समक्ष पेश गनेछ । 

 
पररच्छेद – ६ 

कसूर तथ  सज य 
 

१३.  कसूर र सज य : कसैिे विपद्को र्टन  र्ट्न सक्न े गरी ि परि ही गरेम  ि  त्यस्तो र्टन  र्ट उन प्रत्यक्ष 
संिगन िएम  ि  र्ट्न  र्टेको अिस्थ म  न ज यज फ ईद  लिन ेगरी ि  आफुि ई म त्र फ ईद  पगुन ेवकलसमको 
कुनै क म गरेम  ि  यस सम्बन्धम  संर्ीय क नून बमोखजम कसरुजन्य म लनन े कुनै क म गरेम  तत ् सम्बन्धी 
क रि ही प्रचलित संर्ीय क नून बमोखजम हनुेछ ।  

 
पररच्छेद – ७ 

विविध 
 

१४.  विपद् सङ्कटग्रस्त क्षते्र र्ोषण को प िन  र समन्िय : (१) नेप ि सरक रिे नगरप लिक  लित्रको कुनै ठ उाँम  
गम्िीर प्रकृलतको विपद् उत्पन्न िएब ट विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र र्ोषण  गरी प्रचलित क नून बमोखजम कुनै क म गनन 
गर उन आदेश ठदएम  सोको प िन  गनुन गर उन ुनगरप लिक को कतनव्य हनुेछ ।  

(२) उपदफ  (१) बमोखजम र्ोषण  गररएको क्षेत्रम  नेप ि सरक रिे प्रचलित क नून बमोखजम कुनै क म 
गनन गर उन नगरप लिक  लित्रको कुनै व्यखि, संस्थ  ि  अलधक रीि ई आदेश ठदएम  सोको प िन  गनन 
गर उनम  नगरप लिक िे आिश्यक समन्िय गनेछ । 

(३) उपदफ  (१) बमोखजम र्ोषण  गररएको क्षेत्र सम्बन्धी सूचन को प्रस रणम  नगरप लिक िे सहयोग र 
समन्िय गनेछ । 

 
१५. नेप ि सरक रको स्िीकृतीम  म त्र प्रिेश गनुनपने : (१) विपद् ब ट असर परेको कुनै क्षेत्रम  विदेशी न गररक ि  

संस्थ िे प्रिेश गननु ु परेम  नेप ि सरक रको स्िीकृलत लिएको छ छैन िलन नगर क यनप लिक िे सोधिोज गनन 
सक्नेछ । 

(२) उपदफ  (१) बमोखजम सोधिोज गद न त्यस्तो न गररक ि  संस्थ िे नेप ि सरक रको स्िीकृलत लिएको 
न देखिएकोम  लनजको प्रिेशि ई रोक िग ई तत ्सम्बन्धी सूचन  नेप ि सरक रि ई उपिब्ध गर ईनेछ । 

 
१६. म निीय तथ  अन्य सह यत  र समन्िय : (१) नगरप लिक  लित्र उत्पन्न विपद्को अिस्थ ि ई तत्क ि स मन  

गनन आन्तररक स्रोत र स धनब ट नभ्य उन े िएम  म निीय तथ  अन्य सह यत  र समन्ियक  ि लग खजल्ि  
समन्िय सलमलत, प्रदेश सरक र तथ  नेप ि सरक रि ई अनरुोध गररनेछ ।  
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 (२) विपद् ब ट उत्पन्न खस्थलत लनयन्त्रण गने िमम  नेप ि सरक रिे अन्तर नविय म निीय तथ  अन्य 
सहयोग लिई पररच िन गरेको अिस्थ म  नेप ि सरक रको लनदेशनम  रवह तत ् सम्बन्धी क यनम  सहयोग र 
समन्िय गररनेछ ।  

(३) लछमेकी स्थ नीय तहम  कुनै विपद् उत्पन्न िई सो व्यिस्थ पनक  ि लग लछमेकी स्थ नीय तहिे सोझै, 
खजल्ि  समन्िय सलमलत ि  प्रदेश सरक र म फन त अनरुोध गरेम  उपिब्ध िएसम्मको सहयोग पयु नउन ु नगर 
क यनप लिको द वयत्ि हनुेछ । 

 
१७.  तत्क ि िरखुद तथ  लनम नण र प्रयोग गनन सवकन े: (१) विशेष पररखस्थलत परी विपद् ब ट प्रि वित क्षेत्रम  िोज, 

उद्ध र तथ  र हत उपिब्ध गर उन तथ  िइरहेको विपद् ब ट थप क्षलत हनु नठदनक  ि लग तत्क िै र हत स मग्री 
िरखुद ि  लनम नण क यन गनन आिश्यक िएम  स िनजलनक िररद सम्बन्धी प्रचलित क नूनम  रहेको विशेष 
पररखस्थलतम  िररद गने सम्बन्धी व्यिस्थ  बमोखजम नगर क यनप लिक िे िरखुद ि  लनम नण क यन गनन सवकनेछ 
। 

(२) विपद् ब ट प्रि वित क्षेत्रम  िोज, उद्ध र तथ  र हत उपिब्ध गर उन तथ  िइरहेको विपद् ब ट थप क्षलत 
हनु नठदनक  ि लग नगरप लिक  क्षेत्र लित्रको कुनै गैरसरक री क य निय ि  अन्य संर् संस्थ  र व्यखिको चि, 
अचि सम्पखि तथ  सि री स धन उपयोग गनन आिश्यक िएम  सोको अलििेि र िी तोवकएको अिलधिरको 
ि लग अस्थ यी तिरिे प्र प्त गनन सवकनेछ । 

 (३) विपद् ब ट प्रि वित क्षेत्रम  तत्क ि र हत उपिब्ध गर उन नगरप लिक  क्षेत्र लित्रको कुनै गैरसरक री 
क य निय ि  अन्य संर् संस्थ  र व्यखिको ि द्य न्न, िि कपड , औषधी ि  अन्य िस्त ुआिश्यक िएम  सोको 
अलििेि र िी लनयन्त्रणम  लिन र सम्बखन्धत प्रि वित पक्षि ई वितरण गनन सवकनेछ । 

(४) नगरप लिक िे उपदफ  (२) बमोखजम कुनै सम्पखि अस्थ यी रूपम  प्र प्त गरेम  ि  उपदफ  (३) 
बमोखजम कुनै िस्त ु लनयन्त्रण र वितरण गरेम  त्यस्तो सम्पखि प्रयोग ि  िस्त ु उपयोग ब पत प्रचलित दर 
अनसु रको रकम सम्बखन्धत क य निय, संस्थ  ि  व्यखिि ई ठदनेछ ।  

 
१८.  र हतको न्यूनतम म पदण्ड सम्बन्धी व्यिस्थ  : (१) विपद् प्रि वित व्यखिि ई नेप ि सरक र तथ  प्रदेश 

सरक रिे उपिव्ध गर उन े र हतको अलतररि नगरप लिक िे आन्तररक स्रोतब ट थप र हत उपिब्ध गर उन 
सक्नेछ ।  

(२) उपदफ  (१) बमोखजम नगरप लिक िे विपद् प्रि वित व्यखिि ई र हत उपिब्ध गर उाँद  म पदण्ड 
बन ई सोको आध रम  र ह त उपिब्ध गर उनेछ । 

(३) उपदफ  (२) बमोखजमको र हतको म पदण्डम  अन्य विषयको अलतररि देह यक  विषय सम िेश िएको 
हनु ुपनेछ:- 

(क) विपद् ब ट प्रि वित व्यखिि ई अस्थ यी आश्रयस्थिम  र ख्द  उपिब्ध गर उन ु पने आि स, 
ि द्य न्न, ि नेप नी, स्ि स््य तथ  सरसफ इ सम्बन्धी, 

(ि) विपद् ब ट मृत्य ु हनुेको पररि र तथ  सम्पखिको क्षलत हनुे व्यखिि ई उपिब्ध गर उन ु पने 
न्यूनतम र हत सम्बन्धी,  
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(ग) मवहि , ब िब लिक , जेष्ठ न गररक, अशि तथ  अप ङ्गत  िएक  व्यखिको आिश्यकत  
संिोधनक  ि लग विशेष र हत प्य केजहरु मवहि हरूको ि लग सरुखक्षत मवहि मैत्री स्थि,  

(र्) व्यखिगत गोपलनयत  तथ  सरुक्ष  सम्बन्धी, 
(ङ) न्यूनतम र हत ब हेक स्िरोजग र तथ  रोजग री व्यिस्थ पनक  म ध्यमब ट पीलडतको 

जीविकोप जनन सम्बन्धी, 
(च) गैरसरक री ि  व्यखिगत रूपम  ठदइन ेर हतको वितरण सम्बन्धी, 
(छ) एकद्व र प्रण िी अनरुुप र हत वितरण गने सम्बन्धी, 
(ज) र हतसाँग सम्बखन्धत अन्य उपयिु विषय । 
 

१९.   विपद् म  परी हर एक  ि  नि िएक  क गज त सम्बन्धम  : विपद् म  परी हर ई फेि  पनन नसकेक  तथ  आंखशक 
ि  पूणन रूपम  क्षलत िएक  नगरप लिक क  महत्िपूणन क गज तहरुको प्रम णीकरण तथ  प्रलतलिवप उपिब्ध 
गर उन ेसम्बन्धी व्यिस्थ  प्रचलित क नूनिे तोके बमोखजम हनुेछ। 

 
२०. लनदेशन ठदन सक्ने : सलमलतिे यस ऐनको अधीनम  रही विपद् व्यिस्थ पनक  ि लग कुनै व्यखि ि  लनक यि ई 

आिश्यक लनदेशन ठदन सक्नेछ र त्यस्तो लनदेशनको प िन  गनुन सम्बखन्धत व्यखि ि  लनक यको कतनव्य हनुेछ । 
 

२१. उपसलमलत गठन गनन सक्ने : (१) सलमलतिे आिश्यकत  अनसु र उपसलमलत गठन गनन सक्नेछ ।  
(२) उपदफ  (१) बमोखजम गठन हनुे उपसलमलतको क म, कतनव्य, अलधक र र क यनु  िलध उपसलमलत गठन 

गद नक  बित तोवकए बमोखजम हनुेछ । 
 
२२. अलििेि र ख्न ुपनेिः (१) विपद्को समयम  र हत उपिब्ध गर उने व्यखि, लनक य ि  संस्थ को न म,  र उपिव्ध 

गर ईको र हत तथ  सोको पररम ण सवहतको वििरणको अलििेि र ख्न ेव्यिस्थ  सलमलतिे लमि उनपुने छ ।   
(२) उपदफ  (१) बमोखजमको वििरण र ख्द  विपद् म  परेक  मवहि , ब िब लिक  तथ  जेष्ठ न गररक, 

विपद्क  क रणिे स्थ न न्तरण िएक  र्रपररि र िग यतको संख्य  एवकन हनुे वििरण र उनीहरूि ई उपिब्ध 
गर इएको र ह त स्पिरूपम  र ख्नुपने छ । 

 
२३. परुस्क र ठदन सक्न े : स्थ नीय विपद् व्यिस्थ पन सम्बन्धम  विशेष योगद न परु् य उने उत्कृि व्यखि ि  

संस्थ ि ई प्रोत्स हन स्िरूप सलमलतको लसफ ररसम  नगर क यनप लिक िे सम्म न तथ  परुस्क र ठदन सक्नेछ ।  
 
२४. ि वषनक प्रलतिदेन : (१) सलमलतिे प्रत्येक आलथनक िषनम  गरेको क मको वििरण सवहतको ि वषनक प्रलतिेदन तय र 

गरी क यनप लिक  म फन त नगर सि , खजल्ि  विपद् व्यिस्थ पन सलमलत तथ  प्रदेश विपद् व्यिस्थ पन सलमलत 
समक्ष पेश गनुन पनेछ । 

(२) उपदफ  (१) बमोखजमको ि वषनक प्रलतिेदन स िनजलनक रूपम  प्रक शन गनुन पनेछ । 
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२५.  प्रश सलनक िचन व्यिस्थ पन: सलमलतको बैठक तथ  प्रलतिेदन तय री िग यतक  क यनसाँग सम्बखन्धत न्यनुतम 
प्रश सलनक िचन नगर क यनप लिक िे व्यिस्थ  गनेछ |  

 
२६. अलधक र प्रत्य योजन : यो ऐन तथ  यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयम बमोखजम सलमलति ई प्र प्त अलधक रमध्ये 

आिश्यकत  अनसु र केही अलधक र सलमलतको संयोजक तथ  तोवकएको पद लधक रीि ई प्रत्य योजन गनन सक्नेछ । 
 
२७. लनयम बन उने अलधक र : नगर क यनप लिक िे यो ऐन क य नन्ियनक  ि लग आिश्यक लनयम तथ  क यनविलध  

बन उन सक्नेछ । 


