
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाम्शत 

 

खण्ड ६) मकुामः िटुवल, साउन ३१ गते, २०७९ साल (अततररक्ताङ्क १२ 

भाग ३ 
प्रदेश सरकार 

आन्तररक मातमला तथा सञ्चार मन्त्रालयको सूचना 
 

प्रदेश सरकार (मम्न्त्रपररषद्) को तमतत २०७९।०4।३१ को तनर्णयानसुार 
"प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन कायण सञ्चालन (तेश्रो संशोधन) तनदेम्शका, २०७९" 
सबिन्धी सूचना सबिम्न्धत सिैको जानकारीका लातग प्रकाम्शत गररएको छ ।  

 

प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन कायण सञ्चालन (तेश्रो संशोधन) तनदेम्शका, 207९ 
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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 (तेस्रो संशोधन) तनदेम्शका, 2079” 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 । 

3. मलु तनदेम्शकाको दफा 2 (झ) मा  संशोधनः (1) मूल तनदेम्शकाको दफा 
2(झ) मा "मन्त्रालय" भन्नाले आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय 
सबझनपुछण को सट्टा "मन्त्रालय" भन्नाले प्रदेशमा ववपद् जोम्खम न्यूनीकरर् 
तथा व्यवस्थापन सबिन्धी ववषय हेने मन्त्रालयलाई सबझनपुछण भने्न वाक्य 
राम्खएको छ । 

3. मलु तनदेम्शकाको दफा 2 (ज१) मा  थपः मलु तनदेम्शकाको दफा २ मा 
देहायिमोम्जमको खण्ड (ज१) थप गररएको छ। 

“(ज1) "खोज तथा उद्दार" भन्नाले ववपद् मा परी हराएका एवं 
जोम्खममा रहेका व्यम्क्तहरूको मानव संशाधन, ववतभन्न यन्त्र 
उपकरर् र साधनहरू प्रयोग गरी गररने खोजी एवं उद्दार कायणलाई 
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सबझनपुछण । यसले हवाई उद्दार सबिन्धी कायणलाई समेत 
िझुाउछ।” 

4. मलु तनदेम्शकाको दफा 3 (१) (ञ) मा संशोधनः "आन्तररक मातमला तथा 
कानून मन्त्रालयका सम्चव" को सट्टा "आन्तररक मातमला, कानून तथा 
सञ्चार मन्त्रालयका सम्चव" भने्न शब्दहरू राम्खएका छन ्। 

5. मलु तनदेम्शकाको दफा 3 (6) (क) मा संशोधनः "आन्तररक मातमला तथा 
कानून मन्त्री"को सट्टा "आन्तररक मातमला, कानून तथा सञ्चार मन्त्री" भने्न 
शब्दहरू राम्खएका छन ्। 

६. मलु तनदेम्शकाको दफा 3 (6) (ट) मा संशोधनः "आन्तररक मातमला तथा 
कानून मन्त्रालयका ववपद् हेने महाशाखा प्रमखु"को सट्टा "आन्तररक 
मातमला, कानून तथा सञ्चार मन्त्रालयका ववपद् हेने महाशाखा प्रमखु" भने्न 
शब्दहरू राम्खएका छन ्। 

7. मलु तनदेम्शकाको दफा 10 (1) (क) मा संशोधनः (1) मूल तनदेम्शकाको 
दफा 10 उपदफा (१) खण्ड (क) को सट्टा देहायको खण्ड (क) राम्खएको 
छ ।  

 “(क) कोषमा रहेको रकम ववपद् पवूणतयारी, खोज तथा उद्दार, 
राहत ववतरर्, प्रारम्बभक पनुस्थाणपना एवं ववपद् िाट िततग्रस्त 
भौततक संरचनाको ममणत, प्रवलीकरर्, पनुतनणमाणर् र ववपद् 
प्रभाववतको पनुस्थाणपनाको लातग मात्र खचण गररनेछ ।”  
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8. मूल तनदेम्शकाको दफा 10 को उपदफा (5) मा संशोधनः (1) मूल 
तनदेम्शकाको दफा 10 को उपदफा (5) सट्टा देहायको उपदफा (5) 
राम्खएको छ। 

“(5) कोषको रकम खचण गदाण जनुसकैुिेला आइपनणसक्ने ववपद्को 
अवस्थालाई आकँलन गरी आकम्स्मक रुपमा खोज तथा उद्दार गनण, 
राहत उपलब्ध गराउन, प्रारम्बभक पनुस्थाणपना गनण एवं ववपद् िाट 
िततग्रस्त भौततक संरचनाको ममणत, प्रवलीकरर्, पनुतनणमाणर् र 
पनुस्थाणपना गनणको लातग कोषमा प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन कायणकारी 
सतमततले तोके िमोम्जमको न्यूनतम रकम रहने सूतनम्ितता गनुणपनेछ 
।” 

9. मूल तनदेम्शकाको दफा 11 को उपदफा (1)  को खण्ड (क) मा संशोधनः 
"सम्चव, आन्तररक मातमला, तथा कानून मन्त्रालय" को सट्टा 
"सम्चव, आन्तररक मातमला, कानून तथा सञ्चार मन्त्रालय" शब्दहरू 
राम्खएका छन ्। 

10. मूल तनदेम्शकाको दफा 11 को उपदफा (1)  को खण्ड (ग) मा 
संशोधनः "आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय" को सट्टा 
"आन्तररक मातमला, कानून तथा सञ्चार मन्त्रालय" भने्न शब्दहरू 
राम्खएका छन ्। 

11. मूल तनदेम्शकाको दफा 11 को उपदफा (1)  को खण्ड (ङ) मा 
संशोधनः प्रमखु आतथणक प्रशासन शाखा, पछातड रहेका शब्दहरू 
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"आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय"को सट्टा "आन्तररक 
मातमला, कानून तथा सञ्चार मन्त्रालय" भने्न शब्दहरू राम्खएका छन ्। 

12. मूल तनदेम्शकाको दफा 11 को उपदफा (1)  को खण्ड (च) मा 
संशोधनः प्रमखु ववपद् व्यवस्थापन समन्वय शाखा, पछातड रहेका शब्दहरू 
"आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय"को सट्टा "आन्तररक मातमला, 
कानून तथा सञ्चार मन्त्रालय" भने्न शब्दहरू राम्खएका छन ्। 

13. मलु तनदेम्शकाको दफा 11 को उपदफा (2) मा देहाय िमोम्जमको खण्ड 
(घ1) थप गररएको छ। 

 “(घ1) ववपद् िाट प्रभाववतको तनजी आवास प्रवलीकरर्, पनुतनणमाणर् तथा 
पनुस्थाणपनाको लातग राविय ववपद् जोम्खम न्यूनीकरर् तथा व्यवस्थापन 
प्रातधकरर्िाट अनमुोदन भई म्जल्ला प्रशासन कायाणलयिाट माग 
भएिमोम्जम प्रदेश सरकारले व्यहोनुणपने रकम सबिम्न्धत म्जल्ला ववपद् 
व्यवस्थापन कोषमा पठाउने ।” 

14. मूल तनदेम्शकाको दफा 11 को उपदफा (2)  को खण्ड (ङ) मा 
संशोधनः (1) मलु तनदेम्शकाको दफा 11 को उपदफा (2) को  खण्ड 
(ङ) सट्टा देहाय िमोम्जमको खण्ड (ङ) राम्खएको छ । 

“(ङ) म्जल्ला ववपद् व्यवस्थापन सतमतत र स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन 
सतमततिाट ववपद् पवूणतयारी, खोज तथा उद्दार, प्रारम्बभक पनुस्थाणपना एवं 
ववपद् िाट िततग्रस्त भौततक संरचनाको ममणत, प्रवलीकरर्, पनुतनणमाणर् र 
पनुस्थाणपना सबिन्धी प्राप्त कायणक्रममको मूल्याङ्कन गरी कायणकारी 
सतमततमा पेश गने ।” 
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15. मूल तनदेम्शकाको दफा 12 को उपदफा (5) मा संशोधनः (1) मलु 
तनदेम्शकाको दफा 12 को उपदफा (5) सट्टा देहाय िमोम्जमको उपदफा (5) 
राम्खएको छ । 

“(5) कोषमा रु. दश करोड नघट्ने गरी रकमको व्यवस्था गररनेछ । 
चौमातसक रुपमा कोषिाट खचण भएको रकम मन्त्रालयले प्रदेशमा अथण 
सबिन्धी ववषय हेने मन्त्रालयिाट शोधभनाण प्राप्त गनेछ ।” 

  

आज्ञाले, 
कोमल प्रसाद धमला 

प्रदेश सम्चव 
 

 

 

 

  

६ 
 

प्रकाशनः लमु्बिनी प्रदेश, आन्तररक मातमला, कानून तथा सञ्चार मन्त्रालय  


