
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाम्शत 

 

खण्ड ५) मकुामः िटुवल, असोज १२ गते, २०७८ साल (अततररक्ताङ्क २४ 

भाग ३ 
प्रदेश सरकार 

आन्तररक मातमला तथा सञ्चार मन्त्रालयको सूचना 
 

प्रदेश सरकार (मम्न्त्रपररषद्) को तमतत २०७८।०4।27 को तनर्णयानसुार 
"प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन कायण सञ्चालन (दोश्रो संशोधन) तनदेम्शका, २०७८" 
सबिन्धी सूचना सबिम्न्धत सिैको जानकारीका लातग प्रकाम्शत गररएको छ ।  

 

प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन कायण सञ्चालन (दोश्रो संशोधन) तनदेम्शका, 207८ 



खण्ड ५) अततररक्ताङ्क २४ प्रदेश राजपत्र भाग ३ तमतत २०७८।०६।१२ 

 

प्रस्तावनाः प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन कायण सञ्चालन तनदेम्शका,2076 मा संशोधन 
गनण वाञ्छनीय भएकोले, 

प्रदेश सरकारले यो तनदेम्शका िनाएको छ। 

1. संम्िप्त नाम र प्रारबभः (1) यस तनदेम्शकाको नाम "प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन 
कायण सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) तनदेम्शका, 2078 रहेको छ । 

 (2) यो तनदेम्शका तरुून्त लाग ुहनुेछ। 

2. पररभाषाः  ववषय वा प्रसङ्गले अको अथण नलागेमा यस तनदेम्शकामाः 

 (क) "मलु तनदेम्शका" भन्नाले "प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन कायण सञ्चालन 
  तनदेम्शका, 2076" सबझनपुछण । 

 (ख) "पवहलो संशोधन तनदेम्शका" भन्नाले "प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन कायण 
  सञ्चालन (पवहलो संशोधन) तनदेम्शका, 2077" सबझनपुछण । 

3. मलु तनदेम्शकाको दफा 3 र पवहलो संशोधन तनदेम्शकाको दफा ३ मा  
संशोधनः (1) मूल तनदेम्शकाको दफा 3  को उपदफा (1) को (ङ) देम्ख (ज) 
  र पवहलो संशोधन तनदेम्शकाको दफा ३ मा राम्खएको  

 उद्योग, पयणटन, वन तथा वातावरर् मन्त्रालयका, सम्चव - सदस्य 

 भतूम व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी मन्त्रालयका, सम्चव- सदस्य लाई 
 हटाई देहाय िमोम्जमको खण्ड (ङ) राम्खएको छ।  

 (ङ) प्रदेश सरकारका सिै मन्त्रालयका सम्चवहरू- सदस्य,  
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4. मलु तनदेम्शकाको दफा ६ र पवहलो संशोधन तनदेम्शकाको दफा ४ मा 
संशोधनः (1) मूल तनदेम्शकाको दफा ६ को उपदफा (1) को खण्ड (ख) देम्ख 
 (च) र पवहलो संशोधन तनदेम्शकाको दफा ३ मा राम्खएको, 

 उद्योग, पयणटन, वन तथा वातावरर् मन्त्रालयका, सम्चव- सदस्य 

 भतूम व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी मन्त्रालयका, सम्चव- सदस्य लाई 
 हटाई देहाय िमोम्जमको खण्ड (ख) राम्खएको छ। 

 (ख) प्रदेश सरकारका सिै मन्त्रालयका सम्चवहरू - सदस्य,  

5. मूल तनदेम्शकाको दफा 12 (1) को खण्ड (क) सगँ सबिम्न्धत पवहलो 
संशोधन तनदेम्शकाको दफा 8 को उपदफा (2) मा संशोधनः (1) मूल 
 तनदेम्शका दफा 12 (1) को (क) सँग सबिम्न्धत पवहलो संशोधन 
 तनदेम्शकाको दफा 8 को उपदफा (2) को खण्ड (क) को सट्टा 
 देहायको खण्ड (क) राम्खएको छ। 

 (क) पररवारले आवासको रूपमा प्रयोग गदै आएको घर पूर्ण ितत भएमा 
 पररवारको सदस्य सङ्ख्याको आधारमा प्रतत सदस्य रू 10,000/- 
 (दश हजार) का दरले िविमा रू.50,000/- (पचास हजार)। 

6. मूल तनदेम्शकाको दफा 12 (1) को खण्ड (ग) मा संशोधनः 

 (1) मलु तनदेम्शकाको दफा 12 (१) को खण्ड (ग) सट्टा देहाय 
 िमोम्जमको खण्ड (ग) राम्खएको छ । 
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(ग) पररवारले आवासको रूपमा प्रयोग गदै आएको घर आमं्शक रूपमा 
 ितत भएमा ििीमा रू.20,000।- (िीस हजार)। 

  

आज्ञाले, 
रववलाल पन्थ 

प्रदेश सम्चव 
 

 

 

 

  

४ 
 

प्रकाशनः लमु्बिनी प्रदेश, आन्तररक मातमला तथा सञ्चार मन्त्रालय  


