
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश याजऩत्र 
 फागभती प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड 6) हेटौंडा, नऩेार, साउन 13 गते, २०७9 सार (अततरयक्ताङ्क 9 

बाग 1 
फागभती प्रदेश सयकाय 

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम 

हेटौंडा, नऩेार 

फागभती प्रदेशको प्रदेश सबारे फनाएको तर रेशखए फभोशजभको ऐन 
सर्वसाधायणको जानकायीको रातग प्रकाशन गरयएको छ । 

सॊर्त ्२०७९ सारको ऐन नॊ.  4  
 

प्रदेश वर्ऩद् व्मर्स्थाऩन ऐन, २०७५ राई सॊशोधन गनव फनकेो ऐन  
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प्रस्तार्ना: प्रदेश वर्ऩद् व्मर्स्थाऩन ऐन, २०७५ राई तत्कार 
सभसाभवमक सॊशोधन गनव र्ाञ्छनीम बएकोरे, 

फागभती प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 
1. सॊशऺप्त नाभ, प्रायम्ब य वर्स्ताय: (१) मस ऐनको नाभ “प्रदेश वर्ऩद् 

व्मर्स्थाऩन (ऩवहरो सॊशोधन) ऐन, २०७9” यहेको छ । 
  (२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 
2. प्रदेश वर्ऩद् व्मर्स्थाऩन ऐन, २०७५ को दपा २ भा सॊशोधन: 

प्रदेश वर्ऩद् व्मर्स्थाऩन ऐन, २०७५ (मस ऩतछ भूर “ऐन” 
बतनएको) दपा (२) को,- 

(१) खण्ड (क) भा यहेको “फभोशजभको” बने्न शब्दको 
ऩतछ “प्रदेश वर्ऩद् व्मर्स्थाऩन” बने्न शब्दहरु 
थवऩएका छन ्। 

(२) खण्ड (न) को सट्टा देहामको खण्ड (न) 
याशखएको छ:- 
“(न) “ऩरयषद्” बन्नारे मस ऐनको दपा ३ 

फभोशजभ गठन बएको प्रदेश वर्ऩद् 
व्मर्स्थाऩन ऩरयषद् सम्झन ुऩछव ।” 

3. भूर ऐनको ऩरयच्छेद-२ को शीषवक सॊशोधन: भूर ऐनको ऩरयच्छेद-
२ को शीषवकभा यहेको “सतभतत” बने्न शब्दको सट्टा “ऩरयषद्” बने्न 
शब्द याशखएको छ ।   

4. भूर ऐनको दपा ३ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ३ को,- 
(१) दपा शीषवकभा यहेको “तनदेशक सतभतत” बने्न 

शब्दहरुको सट्टा “ऩरयषद्” बने्न शब्द याशखएको   
छ । 

(२) उऩदपा (१) को सट्टा देहामको उऩदपा (१) 
याशखएको छ:- 
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         “(१) प्रदेशस्तयभा वर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सम्फन्धी 
नीतत तथा मोजना स्र्ीकृत गने, आर्श्मकता 
अनसुाय प्रदेश वर्ऩद् व्मर्स्थाऩन कामवकायी 
सतभततराई नीततगत भागवदशवन गने तथा तनदेशन 
ददन,े वर्ऩद् व्मर्स्थाऩनका रातग आतथवक स्रोतको 
व्मर्स्थाऩनको रातग कामवकायी सतभततराई तनदेशन 
तथा सोको रातग सहजीकयण गने सभेतको 
प्रमोजनको रातग एक प्रदेश वर्ऩद् व्मर्स्थाऩन 
ऩरयषद् यहनेछ।” 

(३) उऩदपा (२) भा यहेको “वर्ऩद् व्मर्स्थाऩन 
तनदेशक सतभततभा” बने्न शब्दहरूको सट्टा "प्रदेश 
वर्ऩद् व्मर्स्थाऩन ऩरयषद् भा” बने्न शब्दहरु 
याशखएका  छन ्। 

(४)  उऩदपा (३) हटाइएको छ । 
5. भूर ऐनको दपा ४ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ४ को दपा 

शीषवक य सोही दपाको उऩदपा (1), (२), (३), (४), (५), 
(७) य (८) भा यहेको “सतभततको”, “सतभततका” य “सतभतत” बने्न 
शब्दहरुको सट्टा क्रभश: “ऩरयषद्को”, "ऩरयषद्का” य “ऩरयषद्” 
बने्न शब्दहरु याशखएका छन।् 

6. भूर ऐनको दपा ५ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ५ हटाइएको 
छ । 

7. भूर ऐनको दपा ६ भा सॊशोधन:  भूर ऐनको दपा ६ को 
उऩदपा (१) भा यहेको “सतभततको” बने्न शब्दको सट्टा 
“ऩरयषद्को" बने्न शब्द याखी “एक” बने्न शब्दको ऩतछ “प्रदेश 
वर्ऩद् व्मर्स्थाऩन कामवकायी” बने्न शब्दहरु थवऩएका छन ्। 
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8. भूर ऐनको दपा ७ भा सॊशोधन: भूर  ऐनको दपा ७ को सट्टा 
देहामको दपा ७ याशखएको छ:- 
“७.  कामवकायी सतभततको काभ, कतवव्म य अतधकाय: दपा ६ 

फभोशजभको प्रदेश वर्ऩद् व्मर्स्थाऩन कामवकायी सतभततको 
काभ, कतवव्म य अतधकाय देहाम फभोशजभ हनुछे:- 

(क) वर्ऩद् जोशखभ न्मूनीकयण तथा 
व्मर्स्थाऩन याविम ऩरयऩद् फाट स्र्ीकृत 
याविम नीतत तथा मोजनाको अधीनभा 
यही प्रदेशस्तयभा वर्ऩद् व्मर्स्थाऩन 
सम्फन्धी भध्मकारीन तथा अल्ऩकारीन 
नीतत, मोजना तथा कामवक्रभ तजुवभा गयी 
स्र्ीकृततका रातग ऩरयषद् सभऺ ऩेश गने, 

(ख) वर्ऩद् ऩूर्व तमायीको रातग सम्फशन्धत 
तनकाम तथा स्थानीम वर्ऩद् व्मर्स्थाऩन 
सतभततको कामव सञ्चारनभा प्रबार्कारयता 
ल्माउन आर्श्मक सहजीकयण य 
सभन्र्म गने, 

(ग) खोज, उद्धाय तथा वर्तयण कामवभा 
प्रबार्कारयता ल्माउन सॊघ, प्रदेश य 
स्थानीम तह रगामत अन्म 
सयोकायर्ारासॉग सभन्र्म तथा सहकामव 
गने, 

(घ) याहत साभग्रीको व्मर्स्थाऩनका रातग 
भाऩदण्ड फनाई रागू गने, गयाउन,े 
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(ङ) आऩत्कारीन अर्स्थाभा वर्ऩद् प्रबावर्तका 
रातग अस्थामी आश्रम गहृ तथा अन्म 
अस्थामी सॊयचनाको तनभावण गने, गयाउन,े 

(च) वर्ऩद् प्रबावर्त ऺेत्रभा वऩउने ऩानी, 
खाद्यान्न, रत्ताकऩडा तथा औषतध उऩचाय 
जस्ता अत्मार्श्मक र्स्तकुो प्रफन्ध गने, 

(छ) वर्ऩद् प्रबावर्त ऺेत्रभा स्र्मॊसेर्क 
ऩरयचारन गने, गयाउने, 

(ज) नेऩार सयकायफाट वर्ऩद् सङ्कटग्रस्त ऺेत्र 
घोषणा बएको अर्स्थाभा स्थानीमस्तयका 
सयकायी, गैयसयकायी एर्ॊ तनजी सर्ायी 
साधन, मन्त्र, उऩकयण, सयसाभान, 
खाद्यान्न आददको अतबरेख याखी कानून 
फभोशजभ तनमन्त्रणभा तरई प्रमोग गने र्ा 
गनव रगाउन,े 

(झ) नेऩार सयकायफाट वर्ऩद् सङ्कटग्रस्त ऺेत्र 
घोषणा बएको ऺेत्रभा यहेका असयुशऺत 
बर्न बत्काउन रगाउन े य त्मस्तो 
कामवभा स्थानीम तहराई सहमोग गने, 

(ञ) असयुशऺत स्थानभा यहेका वर्ऩद् प्रबावर्त 
व्मशक्तराई सयुशऺत स्थानभा स्थानान् तयण 
गने, गयाउन,े 

(ट) प्रचतरत कानूनको अधीनभा यही याविम 
र्ा अन्तयावविम गैयसयकायी सॊस्थाफाट 
प्राप्त याहत साभग्री र्ा सहमोगराई 
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सभन्र्मात्भक रूऩभा वर्तयण एर्ॊ 
उऩमोग गने, गयाउने, 

(ठ) प्रदेशस्तयको वर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सूचना 
प्रणारी तथा ऩूर्व चेतार्नी प्रणारीको 
वर्कास य सञ्चारन गने, गयाउन,े 

(ड) प्रदेशस्तयभा वर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सम्फन्धी 
सूचना तथा तथ्माङ्कको सङ्करन, वर्श्लषेण, 
बण्डायण तथा सम्प्रषेण गने, गयाउने, 

(ढ) वर्ऩद्का सभमभा गरयएका खोज, उद्धाय 
तथा याहत कामव सम्फन्धी वर्र्यण याविम 
वर्ऩद् जोशखभ न्मूनीकयण तथा 
व्मर्स्थाऩन प्रातधकयणभा ऩठाउन,े 

(ण) वर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सम्फन्धभा सार्वजतनक 
सॊस्था तथा व्मार्सावमक प्रततष्ठानरे मस 
ऐन फभोशजभ गयेका वक्रमाकराऩहरुका 
सम्फन्धभा आर्श्मकता अनसुाय अनगुभन 
तथा भूल्माङ्कन गयी सम्फशन्धत सॊस्था 
तथा प्रततष्ठानराई आर्श्मक तनदेशन 
ददन,े 

(त) वर्ऩद्को सभमभा फजाय भूल्म, कृतत्रभ 
अबार् तथा गणुस्तय तनमन्त्रण तथा 
तनमभन सम्फन्धभा आर्श्मक कामव गने, 

(थ) प्रदेशस्तयभा वर्ऩद् प्रततकामवभा ऩनुरावब, 
ऩनुस्थावऩना तथा ऩनुतनवभावण य 
स्थानान्तयण सम्फन्धभा आर्श्मक ऩने 
अन्म कामवहरु गने, गयाउन,े 
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(द) वर्ऩद् प्रबावर्त ऺेत्रभा सङ्कटग्रस्त ऺेत्र 
घोषणा गनुव ऩने अर्स्था यहेभा ऩरयषद् 
सभऺ तसपारयस गने, 

(ध) वर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सम्फन्धभा ऩरयषद्, 
प्रदेश सयकायरे सभम सभमभा तोकेको 
र्ा मस ऐन फभोशजभ फनकेा तनमभभा 
तोके फभोशजभका अन्म कामव गने, 
गयाउने, 

(न) स्थानीम तहको र्डाभा प्रततकामव य 
चेतनाभूरक कामवको रातग स्थानीम 
र्डाभा स्र्मॊसेर्क सभूह फनाई कामव  
गने ।” 

9. भूर ऐनको दपा ११ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा 11 को 
उऩदपा (2) भा यहेको “सतभततफाट” बने्न शब्दको सट्टा 
“कामवकायी सतभततफाट” बने्न शब्दहरु याशखएका छन ्। 

10. भूर ऐनको दपा १३ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा 13 को 
उऩदपा (2) को सट्टा देहामको उऩदपा (2) याशखएको छ:- 

    “(2) कोष सञ्चारन सतभततको फैठक सम्फन्धी कामववर्तध 
कोष सञ्चारन सतभतत आपैँ रे तनधावयण गये फभोशजभ हनुछे ।” 

11. भूर ऐनको दपा १4 भा सॊशोधन: दपा १४ को उऩदपा (1) 
भा यहेको “यकभ” बने्न शब्द ऩतछ “कोष सञ्चारन” बने्न शब्दहरु 
थवऩएका छन ्। 

12. भूर ऐनको दपा १६ भा सॊशोधन: भूर ऐनको  दपा 16 को,- 
(1) उऩदपा (1) भा यहेको “तोवकएको” बने्न 

शब्दको सट्टा “प्रदेश सयकायरे तोकेको” बने्न 
शब्दहरु याशखएका छन।् 
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(2) उऩदपा (2) को सट्टा देहामको उऩदपा (2) 
याशखएको छ:- 

 “(2) उऩदपा (1) फभोशजभ कोषको यकभ 
उऩरब्ध गयाउॉदा वर्ऩद्को प्रकृतत, सघनता, 
व्माऩकता, कोषभा उऩरब्ध बएको यकभ, खचवको 
औशचत्मता सभेतराई आधाय भानी उऩरब्ध हनु े
व्मर्स्था तभराउन ुऩनेछ ।” 

13. भूर ऐनको दपा १७ भा सॊशोधन: भूर ऐनको  दपा 1७ को,- 

(1)   उऩदपा (1) ऩतछ देहामको उऩदपा (1क) थवऩएको 
छः- 

“(1क) उऩदपा (१) फभोशजभ यहने शजल्रा 
वर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सतभततभा सम्फशन्धत शजल्राको प्रदेश 
सबा सदस्मराई आभन्त्रण गनुव ऩनेछ ।” 

(2)  उऩदपा (2) भा यहेको “प्रदेश सतभततफाट” बने्न 
शब्दहरुको सट्टा "ऩरयषद् फाट" बने्न शब्द याशखएको छ । 

(3)  उऩदपा (3) भा यहेको “सतभतत” बने्न शब्दको सट्टा 
“ऩरयषद्” बने्न शब्द याशखएको छ । 

14. भूर ऐनको दपा १८ भा सॊशोधन: भूर ऐनको  दपा १८ को,- 
(1) उऩदपा (1) ऩतछ देहामको उऩदपा (1क) थवऩएको 

छ:- 
“(१क) वर्ऩद् व्मर्स्थाऩनको सम्फन्धभा सयुऺा 

तनकामरे प्रदेश वर्ऩद् व्मर्स्थाऩन कामवकायी सतभततको 
अध्मऺ तथा शजल्रा वर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सतभततको अध्मऺ 
सभेतको तनदेशन तथा सऩुरयरे्ऺण अन्तगवत यही देहाम 
फभोशजभको कामव सम्ऩादन गनुव ऩनेछ:- 
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(क) सम्बावर्त वर्ऩद्को सम्फन्धभा ऩूर्व 
चेतार्नी ददने तथा वर्ऩद् जोशखभ 
न्मूनीकयणका रातग सभदुामराई सजग 
फनाउन,े 

(ख) कुनै ऩतन स्थानभा वर्ऩद्का घटनाहरु 
बएको जानकायी प्राप्त हनुासाथ तत्कार 
ऩरयचातरत हनु े य सोको जानकायी 
सम्फशन्धत अतधकायी र्ा तनकामराई 
गयाउने, 

(ग) आऩत्कारीन खोज, उद्धाय तथा याहत 
वर्तयण गने कामव प्रबार्कायी रूऩभा 
सञ्चारन गने, 

(घ) वर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सम्फन्धी वर्षमभा खोज 
तथा उद्धाय सम्फन्धी तातरभ एर्ॊ 
जनचेतनाभूरक कामवक्रभ सञ्चारन गने । 

(2) उऩदपा (2) भा यहेको “प्रदेश सतभततफाट” बने्न 
शब्दहरुको सट्टा “ऩरयषद् फाट” बने्न शब्द याशखएको छ । 

(3) उऩदपा (3) भा यहेको “सतभतत” बने्न शब्दको सट्टा 
“ऩरयषद्” बने्न शब्द याशखएको छ । 

15. भूर ऐनको दपा २2 भा सॊशोधन: दपा २२ को उऩदपा (१) य 
(2) भा यहेको "सतभततरे” य “सतभततको” बने्न शब्दको सट्टा 
क्रभश: “ऩरयषद् रे” य “ऩरयषद्को” बने्न शब्द याशखएको छ । 

16. भूर ऐनको दपा २५ भा सॊशोधन: भूर ऐनको  दपा २५ को 
सट्टा देहामको दपा २५ याशखएको छ:- 
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“२५. कसूय य सजाम: वर्ऩद्को कसूय य सजाम सम्फन्धी व्मर्स्था 
प्रचतरत सॊघीम वर्ऩद् जोशखभ न्मूतनकयण तथा व्मर्स्थाऩन 
ऐन, २०७४ फभोशजभ हनुछे ।” 

17. भूर ऐनको दपा २६, २७, २८ य २९ भा सॊशोधन: भूर ऐनको 
दपा २६, २७, २८ य २९ खायेज गरयएका छन ्। 

18. भूर ऐनको दपा ३२ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ३२ को,- 
(1) उऩदपा (1) भा यहेको “एक” बने्न शब्दको सट्टा "प्रदेश 

वर्ऩद् व्मर्स्थाऩन साभग्री" बने्न शब्दहरु याशखएका    
छन ्। 

(2) उऩदपा (४) को सट्टा देहामको उऩदपा (4) याशखएको 
छ:- 

  “(4) मस दपा फभोशजभको गोदाभ घय सञ्चारन 
तथा व्मर्स्थाऩनको रातग भन्त्रारमरे छुटै्ट कामववर्तध 
फनाई रागू गनव सक्नेछ ।” 

19. भूर ऐनभा दपा ३२क. थऩ: भूर ऐनको दपा ३२ ऩतछ देहामको 
दपा ३२क. थवऩएको छ:- 
“३२क. प्रदेश आऩत्कारीन कामवसञ्चारन केन्र: (1) प्रदेशतबत्रको 

वर्ऩद् व्मर्स्थाऩनसॉग सम्फशन्धत सूचना प्रणारी तथा ऩूर्व 
सूचना सॊकरन, वर्श्लषेण य प्रर्ाह गने, अतबरेख गने, 
वर्ऩद् व्मर्स्थाऩनसॉग  सम्फशन्धत तनकामसॉग सूचना 
प्रर्ाह एर्ॊ सञ्चाय सभन्र्म य सम्ऩकव  वर्न्दकुो रूऩभा 
कामव गनवको रातग भन्त्रारमको प्रत्मऺ येखदेख य 
तनमन्त्रणभा यहन े गयी एक प्रदेश आऩत्कातरन 
कामवसञ्चारन केन्र यहनछे ।   

  (2) उऩदपा (1) फभोशजभ यहने प्रदेश 
आऩत्कातरन कामवसञ्चारन केन्रको सञ्चारन, व्मर्स्थाऩन 
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तथा अन्म काभ, कतवव्म य अतधकायको सम्फन्धभा 
भन्त्रारमरे छुटै्ट कामववर्तध फनाई रागू गनेछ ।”  

20. भूर ऐनको दपा ३३ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ३३ को सट्टा 
देहामको दपा ३३ याशखएको छ:- 
“३३.  वर्ऩद् सङ्कटग्रस्त घोषणा: (1) दपा ७ को खण्ड (द) 

फभोशजभ वर्ऩद् प्रबावर्त ऺेत्रभा सङ्कटग्रस्त घोषणा गनुव ऩने 
कुया ऩरयषद्राई रागेभा प्रदेश सयकाय भापव त नेऩार 
सयकाय सभऺ तसपारयस गयी ऩठाउन सक्नछे । 

   (2) उऩदपा (1) फभोशजभ त्मस्तो ऺेत्रभा वर्ऩद् 
सङ्कटग्रस्त घोषणा बएभा प्रदेश सयकायरे उक्त ऺेत्रभा 
वर्शेष वर्ऩद् व्मर्स्थाऩनको कामवक्रभ घोषणा गयी 
सञ्चारन गनेछ । 
      (3) उऩदपा (2) फभोशजभ कामवक्रभ रागू 

गदाव सम्फशन्धत स्थानीम तहसॉग र्ा त्मस्तो ऺेत्र अन्म 
प्रदेशसॉग सभेत सीभाना जोतडएको बए त्मस्तो प्रदेश 
सयकाय य स्थानीम तहसॉग सभन्र्म गयी गनुव ऩनेछ ।” 

21. भूर ऐनको दपा ३४ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ३४ को 
उऩदपा (1) यहेको “भन्त्रारमरे” बने्न शब्द ऩतछ “कामवकायी” 
बने्न शब्द थवऩएको छ। 

22. भूर ऐनको दपा ३५ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ३५ को 
उऩदपा (1) को प्रततफन्धात्भक र्ाक्माशॊभा यहेको “उऩदपा (1) 
फभोशजभ” बने्न शब्द हटाई “कुया” बने्न शब्द ऩतछ “कामवकायी” 
बने्न शब्द थवऩएको छ । 

23. भूर ऐनको दपा ३७ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ३७ को सट्टा 
देहामको दपा 37 याखीएको छ:- 
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“३७.  अतधकाय प्रत्मामोजन: मो ऐन र्ा मस ऐन अन्तगवत फनेको 
तनमभ फभोशजभ प्राप्त अतधकायभध्मे कामवकायी सतभततरे सो 
सतभततको कुनै सदस्म र्ा शजल्रा वर्ऩद् व्मर्स्थाऩन 
सतभतत र्ा स्थानीम वर्ऩद्  व्मर्स्थाऩन सतभतत र्ा 
भन्त्रारमको कम्तीभा अतधकृतस्तय नर्ौं तह र्ा सो 
सयहको कभवचायीराई गने गयी प्रत्मामोजन गनव    
सक्नेछ ।” 

24. भूर ऐनको दपा ४1 भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ४1 भा 
यहेको “सतभततको” बने्न शब्दको सट्टा “ऩरयषद्को” बने्न शब्द 
याशखएको छ । 

25. भूर ऐनको दपा ४२ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ४२ को 
उऩदपा (1) भा यहेको “सतभतत” बने्न शब्दको सट्टा “ऩरयषद्” बने्न 
शब्द याशखएको छ । 

26. भूर ऐनको दपा ४3 भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ४3 भा 
यहको “(1)” बने्न अङ्क हटाई “सतभततराई” य “सतभततको” बने्न 
शब्दको सट्टा क्रभश: “ऩरयषद्राई” य “ऩरयषद् को” बने्न शब्दहरु 
याशखएका छन ।  

27. भूर ऐनको दपा ४4 भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ४4 भा 
यहेको “सतभतत/कामवकायी सतभतत” बने्न शब्दहरुको सट्टा “ऩरयषद्/ 
कामवकायी सतभतत” बने्न शब्दहरु याशखएका छन ्।  

आऻारे, 
नायामण प्रसाद शभाव 

प्रदेश सयकायको सशचर् 
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आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौंडाभा भदुरत। 

भूल्म रु. 10।- 


