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प्रदे श सयकाय

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम
प्रदे श नॊ. ३, हे टौंडाको

सूचना
प्रदे श नॊ. ३ को प्रदे श सयकायरे तर रे शखए फभोशजभको कामयववतध
फनाएकोरे मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ।
प्रदे श ववऩद कोष सञ्चारन कामयववतध, २०७५
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प्रस्तावना: ववऩद प्रमोजनका रातग याहत ववतयण गदाय कोषभा यहेको यकभ
खचय गने भाऩदण्ड एवॊ कोष सञ्चारन प्रकृमाराई प्रबावकायी एवॊ व्मवशस्थत

गनय आवश्मक बएकोरे प्रदे श ववऩद व्मवस्थाऩन ऐन, २०७५ को दपा
४5 रे ददएको अतधकाय प्रमोग गयी प्रदे श सयकायरे मो कामयववतध
फनाएको छ।
1.

सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस कामयववतधको नाभ "प्रदे श ववऩद्
कोष सञ्चारन कामयववतध,२०७५" यहेको छ।

(२) मो कामयववतध तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ।

2.

ऩरयबाषा:

ववषम

वा

कामयववतधभा,-

(क) "ऐन"

प्रसङ्गगरे
बन्नारे

अको
प्रदे श

२०७५ सम्झनु ऩछय।

अथय

ववऩद्

नरागेभा

मस

व्मवस्थाऩन

ऐन,

(ख) "कोष" बन्नारे ऐनको दपा १० फभोशजभको
प्रदे श ववऩद् व्मवस्थाऩन कोष सम्झनु ऩछय।

(ग) "कोष सञ्चारन सतभतत" बन्नारे ऐनको दपा १३
फभोशजभको कोष सञ्चारन सतभतत सम्झनु ऩछय।

(घ) "भन्त्रारम"
3.

बन्नारे

आन्तरयक

कानून भन्त्रारमराई सम्झनु ऩछय।

भातभरा

तथा

कोष सञ्चारन सतभततको फैठक: (१) कोष सञ्चारन सतभततको
फैठक जुनसुकै वखत सतभततको सॊ मोजकरे तोकेको ठाउॉ, तभतत
य सभमभा फस्नेछ।
गनेछ।
सयकायी

(२) सतभततको फैठकको अध्मऺता सतभततको सॊ मोजकरे
(३) सतभततरे आवश्मकता अनुसाय अन्म सयकायी वा गैय
ऺेत्रभा

कामययत

जुनसुकै

कभयचायी

सतभततको फैठकभा आभन्त्रण गनय सक्नेछ।
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वा

व्मशक्तराई
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(४) सतभततको फैठक सम्फन्धी अन्म कुया सतभतत आपैरे

4.

तनधाययण गये फभोशजभ हुनछ
े ।

कोषको यकभ ववतयण गने कामयववतध: कोषको यकभ ऐनको दपा
११ फभोशजभको प्रमोजनका रातग दे हामका भाऩदण्डका आधायभा
ववतयण हुनेछ:-

(क) ववऩदको

घटनाभा

ऩयी

कुनै

व्मशक्तको

भृत्मु

बएको यहेछ बने याहत स्वरुऩ प्रतत भृतक एक

राख रुऩैमाॉ सम्भ भृतकका ऩरयवायराई सहमोग
उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ,

(ख) ववऩदफाट घय, फहारको आवास नष्ट बएका,
जॊ गरी जनावयफाट हुने आक्रभण वा खाद्यान्न

फारी तथा जग्गा जतभन वा ऩसर-व्मवसाम सभेत

नोक्सान बई तत्कार गुजायाको रातग खाद्यान्न वा
रत्ताकऩडा सभेत नबएका वा दुवै अवस्थाका

ऩीतडत ऩरयवायराई स्थानीम तहको तसपारयसभा
आवश्मक व्मवस्थाको रातग तीस हजाय रुऩैमाॉ
सम्भ

वा

सो

फयाफयको

भौसभ

अनुसायको

रत्ताकऩडा प्रतत ऩरयवाय याहत सहमोग उऩरब्ध
गयाउन सवकनेछ,

(ग) घटनाभा ऩयी खाद्यान्न, रत्ताकऩडा रगामत घय

ऩूणय रुऩभा नष्ट बएका वा ऩूणय नष्ट नबए ताऩतन
सॊ बाववत खतयाफाट जोतगन अन्मत्र सनुय ऩने वा
ववस्थावऩत बई सुयशऺत

स्थानभा

नमाॉ

आश्रम

स्थर तनभायण गयी व्मवस्था गनुय ऩने अवस्थाका

ऩरयवायराई प्रतत ऩरयवाय एक राख रुऩैमाॉ सम्भ

आतथयक सहमोग उऩरब्ध गयाउने।साथै ऺततको
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अवस्था हेयी थऩ सहामता उऩरब्ध गयाउन ऩने
दे शखएभा

प्रदे श

ववऩद्

व्मवस्थाऩन

तनदे शक

सतभततरे थऩ ऩचास हजाय रुऩैमाॉ सम्भ प्रतत
ऩरयवाय उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ,

(घ) ववऩद्भा ऩयी घाइते हुनेराई सयकायी अस्ऩतारभा

उऩचाय गयाउॉदा रागेको फीर फभोशजभको खचय
बुक्तानी ददने य अस्ऩतारफाट घय जाॉदा मातमात
खचय फाऩत आतथयक सहमोग स्वरुऩ अतधकतभ

प्रतत व्मशक्त तीस हजाय रुऩैमाॉ एक ऩटकका
रातग ददन सक्नेछ,
बएभा

हुनेछ।

(ङ) ववऩद

तय राभो सभम उऩचाय गयाउनु ऩने

प्रदे श

सयकायरे

ऩीतडतराई

तनणयम

ऩुन:स्थाऩना

गये

फभोशजभ

तथा

ऩुन:

तनभायणका रातग प्रचतरत कानून फभोशजभ वन हेने
प्रदे श भन्त्रारमको सभन्वमभा सहुतरमत दयभा
काठ उऩरब्ध गयाउने,

(च) बुकम्ऩ, फाढी, ऩवहयो, आगरागी, अतसनाऩानी,
हुयी फतास, चट्याङ्ग, शीतरहय,

वहभऩात

जस्ता

ववऩदका कायणफाट प्रबाववत ऩीतडतराई भात्र
याहत सहमोग उऩरब्ध गयाउने।

(छ) तनधायरयत

भाऩदण्ड

फभोशजभ

याहत

सहमोग

उऩरब्ध गयाउॉदा घटना बएको ऩैंततस ददनतबत्र
सूचना प्राप्त बएको घटनाका रतग भात्र याहत
सहमोग उऩरब्ध गयाउने,
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(ज) ववऩद् ऩीतडतराई याहत ववतयण गदाय स्थानीम
ववऩद्

व्मवस्थाऩन

जनप्रतततनतधको

सतभतत

अतनवामय

भापयत

उऩशस्थततभा

स्थानीम
याहत

सहमोग उऩरब्ध गयाउने।मस प्रमोजनका रातग
प्रदे श

एवॊ

सॊ घीम

आभन्त्रण गनय सवकनेछ,

जनप्रतततनतधराई

सभेत

(झ) मस दपा फभोशजभ याहत उऩरब्ध गयाउॉदा सॊ घ
य

स्थानीम

तहफाट

याहत

उऩरब्ध

बएका

राबग्राहीराई दोहोयो नहुने गयी ववतयण गनुय
5.

ऩनेछ।

अस्थामी फसोफासको व्मवस्था: (१) ववऩदभा ऩयी घयफाय तफहीन
बएका

ऩीतडतको

रातग

स्थानीम

तहको

सभन्वमभा

स्वास््म

ऩरयवायराई

सुयशऺत

सॊ स्था तथा ववद्यारम बन्दा अन्म ऺेत्र ऩवहचान गयी तत्कारको
रातग टे ण्टको व्मवस्था गरयनेछ।
(२)

ववऩद्को

सभमभा

ऩीतडत

स्थानभा याखी शशववय सञ्चारन गनुय ऩने बएभा स्थानीम ववऩद्
व्मवस्थाऩन सतभततरे

भन्त्रारम सॉगको सभन्वमभा आवश्मक

व्मवस्था तभराउनु ऩनेछ।

(३) ववऩद्को कायण फसोफास गरययहेको घय ऩूणरु
य ऩभा

नष्ट बएका ऩीतडतको रातग स्थानीम तहको सभन्वमभा अस्थामी
6.

फसोफासको रातग टहया (सेल्टय) को व्मवस्था गने।

ऩेश गनुऩय ने कागजात: याहत सहमोगको रातग ऩीतडतरे तनवेदन
साथ दे हाम फभोशजभको वववयण

सॊ रग्न गनुय ऩनेछ:-

(क) नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ,

(ख) स्थानीम ववऩद व्मवस्थाऩन सतभततको तसपारयसऩत्र/
सम्फशन्धत वडा सतभततको तसपारयस,
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(ग) ऺततको वववयण मवकन बएको प्रहयी भुच ुल्का,

(घ) सॊ घीम वा स्थानीम सयकायका तनकामफाट याहत
तरए वा नतरएको तसपारयस,

ॉ सम्फशन्धत तशस्वय/पोटो।
(ङ) घटनासग

7.

कामयववतध रागू नहुन:े भहाबुकम्ऩ, भहाभायी, भहाववऩशत्त जस्ता

8.

कायफाही गरयने: मस कामयववतध फभोशजभ कुनै व्मशक्तरे झुटा

घटनाभा मो कामयववतध रागू हुने छै न।

वववयण ऩेश गयी याहत तरएभा वा दोहोयो याहत तरएभा त्मस्तो
याहत तरने व्मशक्तराई ऐन फभोशजभ कायफाही गरयनेछ।

प्रदे श सयकायफाट स्वीकृत तभतत् २०७५।१०।२४

आऻारे,

याज कुभाय श्रे ष्ठ

प्रदे श सयकायको सशचव
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आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम, प्रदे श नॊ. ३, हेटौंडाभा भुदित।
भूल्म रु. ५।-

