
 
 

 
 
 
 

प्रदेश याजऩत्र 
प्रदेश नॊ. ५, प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

 

खण्ड ४) फटुवर, रूऩन्देही, बदौ ११ गते, २०७७ सार (सॊख्मा १६ 

बाग ३ 

प्रदेश सयकाय 

आन्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रारमको सूचना 
 

प्रदेश सयकाय  (भशन्त्रऩरयषद्) को मभमत २०७७।०५।११ को मनणणमानसुाय 
"प्रदेश ववऩद् व्मवस्थाऩन कामण सञ्चारन (ऩवहरो सॊशोधन)  मनदेशशका, २०७७" 
सम्फन्धी सूचना सम्फशन्धत सफैको जानकायीका रामग प्रकाशशत गरयएको छ ।  

 

प्रदेश ववऩद् व्मवस्थाऩन कामण सञ्चारन (ऩवहरो सॊशोधन) मनदेशशका, 2077 
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प्रस्तावना  ्प्रदेश ववऩद् व्मवस्थाऩन कामण सञ्चारन मनदेशशका ,२०७६ भा सॊशोधन 
गनण वाञ्छमनम बएकोरे,  

प्रदेश सयकायरे मो मनदेशशका फनाएको छ। 
१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब्  (१) मस मनदेशशकाको नाभ "प्रदेश ववऩद् 

व्मवस्थाऩन कामण सञ्चारन (ऩवहरो सॊशोधन) मनदेशशका , २०७७" यहेको 
छ। 

(२) मो मनदेशशका तरुून्त राग ुहनुेछ । 

२. ऩरयबाषा  ्ववषम वा प्रसॊगरे अको अथण नरागेभा मस मनदेशशकाभा  ्
(क) "भूर मनदेशशका" बन्नारे "प्रदेश ववऩद् व्मवस्थाऩन कामण सञ्चारन 

मनदेशशका, २०७६"  सम्झनऩुछण । 

३. भूर मनदेशशकाको दपा ३ भा सॊशोधन ्(१) भूर मनदेशशकाको दपा ३ को 
उऩदपा (१) भा देहामका सदस्म थऩ गरयएको छ्- 
उद्योग, ऩमणटन, वन तथा वातावयण भन्त्रारमका, सशचव        - सदस्म 
बमूभ व्मवस्था, कृवष तथा सहकायी भन्त्रारमका, सशचव         - सदस्म 
प्रदेश मोजना आमोगका उऩाध्मऺ   - सदस्म 

(२) भूर मनदेशशकाको दपा ३ को उऩदपा (२) भा सशस्त्र फर 
ऩमछको "प्रभखुहरू" बने्न शब्द शझवकएको छ य "नेऩार, याविम 
अनसुन्धानका प्रभखुहरू, प्रदेशमबत्रका शजल्राका प्रभखु शजल्रा 
अमधकायीहरू, प्रदेश प्रहयी प्रभखु, प्रदेश अनसुन्धान ब्मूयो प्रभखुहरू" बने्न 
शब्दहरू थवऩएका छन।्  

४. भूर मनदेशशकाको दपा ६  भा सॊशोधन् (१) भूर मनदेशशकाको दपा ६   
को उऩदपा (१) भा देहामका सदस्म थऩ गरयएको छ्- 
उद्योग, ऩमणटन, वन तथा वातावयण भन्त्रारमका, सशचव       - सदस्म 
बमूभ व्मवस्था, कृवष तथा सहकायी भन्त्रारमका, सशचव       - सदस्म 
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प्रदेश अनसुन्धान ब्मयुो प्रभखु - सदस्म  
(२) भूर मनदेशशकाको दपा ६ को उऩदपा (२)  भा सशस्त्र फर 

ऩमछको "प्रभखुहरू" बने्न शब्द शझवकएको छ य "नेऩार, याविम अनसुन्धान 
ब्मयुोको प्रभखु य प्रदेश याजधानी शस्थत शजल्राको प्रभखु शजल्रा अमधकायी" 
बने्न शब्दहरू थवऩएका छन।  

५. भूर मनदेशशकाको दपा ८ को खण्ड (ख)  भा सॊशोधन् भूर मनदेशशकाको 
दपा ८ को खण्ड (ख)  भा सम्फशन्धत मनकाम ऩमछ "तथा" बने्न शब्द 
हटाइण "शजल्रा ववऩद् व्मवस्थाऩन समभमत य" बने्न शब्दहरू थवऩएका छन।  

६. भूर मनदेशशकाको दपा १0 को उऩदपा (१) भा सॊशोधन्  भूर 
मनदेशशकाको दपा १० को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) को सट्टा देहामको 
खण्ड (ग) याशखएको छ्- 
(ग) कोषको यकभ प्रमोग गदाण प्रभखु शजल्रा अमधकायी य स्थानीम तहफाट 

ऩवहचान बई मसपारयस बएका कामणहरूराई प्राथमभकता ददइनेछ। 

७. भूर मनदेशशकाको दपा १1 को उऩदपा (2) को खण्ड (घ) भा सॊशोधन  ्
भूर मनदेशशकाको दपा १1 को उऩदपा (१) को खण्ड (घ) को सट्टा 
देहामको खण्ड (घ) याशखएको छ्-   
(घ) प्रभखु शजल्रा अमधकायी य स्थानीम तहको मसपारयसको आधायभा 

याहत यकभको एवकन गयी उऩरब्ध गयाउने। 

८. भूर मनदेशशकाको दपा १२ को उऩदपा (१) भा सॊशोधन्  (१)   भूर 
मनदेशशकाको दपा 1२ को उऩदपा (१) को सट्टा देहामको उऩदपा (१) 
याशखएको छ्- 

(१) ववऩद्बा ट देहाम फभोशजभको ऺमतको रामग स्थानीम तह य 
प्रहयी भचुलु्का सभेतको आधायभा प्रभखु शजल्रा अमधकायीफाट मसपारयस बै 
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आएभा ऺमतफाट सशृजत सङ्कटासन्नता अनसुाय देहाम फभोशजभ याहत 
उऩरब्ध गयाइनेछ् 

(2) भूर मनदेशशकाको दपा 1२ को उऩदपा (१) को खण्ड 
(क) को सट्टा देहामको खण्ड (क) याशखएको छ् 

(क) ऩरयवायरे आवासको रूऩभा प्रमोग गदै आएको घय नष्ट 
बएकोभा छानो, वटन वा स्रेट रगाउन एकभषु्ट रूऩभा 
रू. ४०,०००।– (चामरस हजाय) 

 (3) भूर मनदेशशकाको दपा 1२ को उऩदपा (१) को खण्ड 
(ग) भा "मभराउनका रामग" बने्न शब्द ऩमछ "फढीभा" बने्न शब्द 
शझवकएको छ।  

 (4) भूर मनदेशशकाको दपा 1२ को उऩदपा (१) को खण्ड 
(ग) ऩमछ देहामको खण्ड (ग1) याशखएको छ् 

(ग1) घयफासको रामग प्रमोग बएको जग्गा, जमभन नोक्सान 
बएको य घयफास मनभाणणको रामग अन्म स्थानभा जग्गा 
नयहेको वा प्रबाववतको नाभभा बएको जग्गाभा घयफास 
मनभाणण गनण नसवकने बएभा रू . ५० ,०००।- (ऩचास 
हजाय) 

(5) भूर मनदेशशकाको दपा 1२ को उऩदपा (१) को खण्ड  
(घ) को सट्टा देहामको खण्ड (घ) याशखएको छ् 

(घ) ऩसर वा व्माऩाय नोक्सान बएकाहरूराई फढीभा 
रू.५०,०००।- (ऩचास हजाय)  

(6) भूर मनदेशशकाको दपा 1२ को उऩदपा (१) को खण्ड (ङ) 
को सट्टा देहामको खण्ड (ङ) याशखएको छ् 
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(ङ) घाइते हनुेहरूको रामग अस्ऩतारभा उऩचाय गयाउॉदा 
रागेको मफर फभोशजभको खचण फढीभा रू . 
१,००,०००।- (एक राख)। य तयाईका शजल्राभा 
रू.२,५००।- (दईु हजाय ऩाॉच सम) य ऩहाडी तथा 
वहभारी शजल्राभा रू . ५,०००।- (ऩाॉच हजाय) 
सम्भको अस्ऩतार आवतजावत खचण। 

(7) भूर मनदेशशकाको दपा 1२ को उऩदपा (१) को खण्ड 
(झ) को सट्टा देहामको खण्ड (झ1) याशखएको छ् 

(झ1) आगरागी, फाढी, ऩवहयो य डुफानभा ऩयी गोठ सभेत 
ऺमत बई जीवन मनवाणहको रामग ऩारेको ऩशऩुन्छीको 
ऺमत बएको य त्मस्तो ऩशऩुन्छीको मफभा नगयेको 
बएभा फढीभा रू .५०,०००।– (ऩचास हजाय)। 
मसयी याहत प्राप्त गनेरे आफ्नो ऩशधुनको अमनवामण 
रूऩभा मफभा गयाउनऩुनेछ। 

९. भूर मनदेशशकाको दपा १२ को उऩदपा (2) भा सॊशोधन्  भूर 
मनदेशशकाको दपा १२ को उऩदपा (2) को प्रावधान हटाइणएको छ । 

१०. भूर मनदेशशकाको दपा १२ को उऩदपा (3) भा सॊशोधन्  भूर 
मनदेशशकाको दपा १२ को उऩदपा (3) को सट्टा देहामको उऩदपा (3) 
याशखएको छ् 

   (3) ववऩद् प्रबाववतरे याहतको रामग मनवेदन ददॉदा नेऩारी 
नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रमतमरऩी , ऺमतको वववयण एवकन बएको प्रहयी 
भचुलु्का य घटना ऩषु्टी हनुे प्रचमरत कानून फभोशजभका आवश्मक अन्म 
कागजातहरू सभेत सॊरग्न गयी फढीभा तीस ददनमबत्र स्थानीम तहभा 
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मनवेदन ददइसकेको हनुऩुनेछ। स्थानीम तहरे मनवेदन प्राप्त बएको सात 
ददनमबत्र शजल्रा प्रशासन कामाणरमभा य शजल्रा प्रशासन कामाणरमरे सात 
ददनमबत्र भन्त्रारमभा मसपारयस गरयसकेको हनुऩुनेछ।  

११. भूर मनदेशशकाको दपा १२ को उऩदपा (4) भा सॊशोधन्  भूर 
मनदेशशकाको दपा १२ को उऩदपा (4) भा अवस्था बएभा बने्न शब्द 
ऩमछ "शजल्रा ववऩद् व्मवस्थाऩन समभमत वा स्थामनम ववऩद् व्मवस्थाऩन 
समभमतरे" को सट्टा "प्रभखु शजल्रा अमधकायी य स्थानीम तहरे" याशखएको 
छ य तोवकए फभोशजभ बने्न शब्द ऩमछ "स्थनीम ववऩद् व्मवस्थाऩन कोषफाट 
खचण गयी सोधबनाण भाग गनण सक्नेछ" को सट्टा "सम्फशन्धत तहको ववऩद् 
व्मवस्थाऩन कोषफाट खचण गयी भन्त्रारमभा शोधबनाण भाग गनण सक्नेछ।" 
बने्न शब्द याशखएको छ। 

१२. भूर मनदेशशकाको दपा १२ को उऩदपा (4) ऩमछ उऩदपा (4क) 
थवऩएको  ्भूर मनदेशशकाको दपा १२ को उऩदपा (4) ऩमछ देहामको 
उऩदपा (4क) थवऩएको छ् 

(4क) मसयी प्रदेश ववऩद् व्मवस्थाऩन कोषफाट शजल्रा प्रशासन 
कामाणरम य स्थानीम तहभा उऩरब्ध गयाइने  यकभ भन्त्रारमरे तोके 
फभोशजभको ववऩद् सम्फन्धी काभभा खचण गनण फाधा ऩने छैन। 

१३. भूर मनदेशशकाको दपा १3 भा सॊशोधन् भूर मनदेशशकाको दपा १३ भा 
ववऩद्को सभमभा शब्द ऩमछ "खोज" बने्न शब्द थवऩएको य  "गरयनेछ" को 
सट्टा "हनुेछ" याशखएको छ। 

१४. भूर मनदेशशकाको दपा १3 ऩमछ देहामको दपा 13(क) थवऩएको्  भूर 
मनदेशशकाको दपा 13 ऩमछ देहामको दपा 13(क) थऩ गयी 
मनम्नानसुायको व्मवस्था उल्रेख गरयएको छ्- 
13(क). याहत यकभ योक्का तथा असरुउऩय य कायवाही सम्फन्धी व्मवस्था ्

(1) कुनै व्मशिरे ववऩद्को घटना घट्न सक्ने गयी राऩयफाही 
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गयेभा वा त्मस्तो घटना घटाउन प्रत्मऺ सॊरग्न बएभा त्मस्तो 
व्मशिराई प्रचमरत कानून फभोशजभ सजाम हनुेछ। 

(२) कसैरे ववऩद् फाहेक अन्म घटनाको कायण 
प्रबाववत बएको तय याहत प्राप्त गने भनसामरे ववऩद्को कायण 
प्रबाववत बएकोभा वा ववऩद् फाट वास्तववक प्रबाववतसॉग आफ्नो 
नाभ सभावेश गनण रगाई वा आपैँ रे घटना घटाई मस 
मनदेशशका फभोशजभ प्रदान गरयने याहत यकभ प्राप्त गने उद्देश्मरे 
झठुा कागजात तथा मसपारयस फनाई वा फनाउन रगाई याहत 
यकभ प्राप्त गनण रागेको बने्न सूचना प्राप्त बएभा त्मस्तो याहत 
यकभ योक्का याख्न वा योक्का याख्न रगाउन सवकनेछ। 

(3) उऩदपा (2) फभोशजभ याहत यकभ प्राप्त गरयसके 
ऩश्चात जानकायी हनु आएभा याहत प्रदान गयेको यकभ याहत 
प्राप्त गनेफाट सयकायी फाॉकी सयह असरु उऩय गनण भन्त्रारमरे 
शजल्रा प्रशासन कामाणरमराई मनदेशन ददन सक्नेछ। मसयी 
असरु उऩय गयेको यकभ शजल्रा ववऩद् व्मवस्थाऩन कोषभा 
आम्दानी फाॉमधनेछ। 

 
आऻारे, 

यववरार ऩन्थ 
प्रदेश सशचव 
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प्रकाशन् प्रदेश नॊ. ५, आन्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रारम  


