
नपेाल सरकार 

अर्थ मन्त्रालय 

प्रशे बिज्ञप्ती 
२०७२ िैशाख १८ गते 

 

मिति २०७२/०१/१२ िा िलुकुिा आएको विनासकारी भकुम्प पति विमभन्न दाि ृराष्ट,तनकाय िथा 
सघं ससं्थाबाट् पठैारी गने उद्धार र राहि सम्बन्न्ि यन्र उपकरण िथा खाद्य सािाग्रीिा लाग्ने 
कर िहसलुका सम्बन्ििा नेपाल सरकार ( िन्रीपररषद) को मिति २०७१/०१/१३ को तनणणय 
देहायबिोन्िि रहेको ि । 

 नेपाल सरकार िथा सयंकु्ि राष्र सघं बीच आपिकामलन अिस्थािा राहि खेप ( Relief 

Consignment ) एि ंराहिकिीको साथिा सािानको तिटो आयाि, तनयाणि र पारिहन व्यिस्था 
सम्बन्न्ि ३१ िे २००७ िा सम्पन्न ढााँचा सम्झौिा ( Model Agreement ) को िारा २ िथा 
अन्यन्र उल्लेख भएबिोन्िि सयंकु्ि राष्रसतंघय राहि कायणिा सलंग्न तनकायहरु िा सोही 
सम्झौिाको अनसुचूीको ढााँचािा िानिीय िामिलाका लागग सयंकु्ि राष्र सघंीय राहि कायणिा 
सलंग्न तनकायहरु िा सोही सम्झौिाको अनसुचूीको अनसुचूीको ढााँचािा िानिीय िामिलाका लागग 
सयंकु्ि राष्र सघंीय सिन्िय किाणको कायाणलयबाट प्रदत्ि प्रिाणपरिारी सरकारी, गरैसरकारी , 
अिण सरकारी सगंठनहरु एि ंिी तनकायहरुबाट करार बन्दोबस्ि गररएका ढुिानीकिाणको हकिा िारा 
३.३ बिोन्िि िुट ददने , 

 वद्धपक्षीय सहायिा अन्िगणि विमभन्न िलुकु, सरकारी तनकाय एि ं अन्य सगंठनबाट उपलब्ि 
गराउने उद्दार एि ं राहि सािाग्री सम्बन्िी सहायिा स्िीकार गने प्रयोिनका लागग गहृ 
सहसगचिको सयंोिकत्ििा अथण िन्रालयका सहसगचि, परराष्र िन्रालयका सहसगचि,त्ररभिुन 
वििानस्थल न्स्थि अध्यागिन कायाणलय प्रिखु र नेपाली सेनाका प्रतितनगि रहेको सयंकु्ि कायण 
सचंालन टोलीको गठन गने । सो टोलीले  औगचत्य हेरी पिूण स्िीकृति ददने र सोही बिोन्ििका 
सहायिा स्िीकार गने । 

 खण्ड ( ख) बिोन्िि स्िीकृति पर न ै नमलएका िा प्रदत्ि स्िीकृतिपरिा उल्लेख नभएका िा 
उल्लेख हुन िुटेका सािन िा राहि सािग्रीका हकिा खण्ड (ख) िा उन्ल्लखखि टोलीले  औगचत्यका 
आिारिा तनणणय गने । 

 



यस सम्बन्ििा थप स्पष्ट पानण मिति २०७२/०१/१७ िा केन्रीय दैिी प्रकोप उद्धार समितिको बठैकल े
गरेको तनणणय देहाय बिोन्िि रहेको ि ।  

त्ररभिुन वििानस्थल िार्ण ि अन्िराणन्ष्रय दाि ृ ससं्था एंि गरै सरकारी ससं्थाहरुको िर्ण बाट प्राप्ि 
भएको उद्दार सािाग्री िथा उद्दार टोलीको उपकरण यन्र िथा खाद्य सािाग्रीहरु त्ररभिुन वििानस्थल 
भन्सार कायाणलयले सम्िन्न्िि ससं्थाको नेपाल न्स्थि तनकायको नाििा लाग्ने सम्पणूण कर, िहशलू 
िथा शलु्क लगििा राखी िााँचपास गने । 

 त्ररभिुन वििानस्थल िाहेक अन्य भन्सार कायाणलयहरुको हकिा सम्िन्न्िि न्िल्लाको प्रिखु 
न्िल्ला अगिकारीको सयंोिकत्ििा स्थानीय विकास अगिकारी, सरुक्षा तनकायका प्रिखुहरु र 
सम्िन्न्िि भन्सार कायाणलयको प्रिखु रहेको राहि सािग्री मसर्ाररस समिति गठन गरी सो 
समितिले औगचत्य र आिश्यकिाका आिारिा मसर्ाररस गरे ििोन्िि पठैारी हुने उद्दार िथा राहि 
सािाग्रीिा लाग्ने सम्पणूण कर, िहशलू िथा शलु्क लगििा राखी  िााँचपास गने । यसरी पठैारी 
भएका सािाग्रीहरुको वििरण प्रिखु न्िल्ला अगिकारीले ित्काल केन्रीय दैिी प्रकोप उद्दार 
समितििा पठाउने । 

 व्यन्क्िगिरुपिा राहि िथा उद्दारका लागग प्राप्ि भएका औषिी, खानेपानी, खाद्यान्न िथा 
उद्दारका उपकरणहरु नेपाल सरकारले खोलेका केन्रीय िा न्िल्लान्स्थि िेयर हाउस (Warehouse) 

िा िम्िा भएिा िा नेपालन्स्थि अन्िराणन्ष्रय एिने्सी र स्िीकृि प्राप्ि गरै नार्ािलुक स्िदेशी 
िथा विदेशी ससं्थाहरुले िखुझमलइ केन्रीय दैिी प्रकोप उद्दार समिति र न्िल्ला दैिी प्रकोप उद्दार 
समितिसाँग सिन्िय गरर वििरण गने भएिा त्यस्िा िालिस्िहुरु समितिको मसर्ाररशिा कर, 
िहशलू िथा शलु्क लगि राखी िााँचपास गने । िर यस्िा ससं्थाहरुले भन्सारिा िालिस्िकुो 
घोषणा गदाण ससं्था दिाणको प्रिाणपर, सम्पकण  नम्िर, ससं्थाको आगिकारीक ब्यन्क्िको नाि 
ठेगाना, राहि वििरण गने स्थान र आरू्ले घोषणा गरेको ब्यहोराको सत्यिा प्रिाखणि गरेको हुन ु
पनेि ।  

 यसरी लगििा पठैारी भएका िालिस्िहुरु नेपाल सरकारले िोकेको िापदण्ड मभर वििरण गरे 
पश्चाि सम्बन्न्िि न्िल्लाका प्रिखु न्िल्ला अगिकारीबाट प्रिाखणि गराइ ३० ददन मभर भन्सार 
कायाणलयिा पेश गरेपति भन्सार कायाणलयले लगि कट्टा गनेि । िोककएको अिगि मभर प्रिाखणि 
गरी सम्बन्न्िि भन्सार कायाणलयिा पेश नगरेिा भन्सार प्रिखुले तनयिानसुार लाग्ने िहशलु िथा 
कर शलु्क एि ंिररिाना असलु उपर गरी काननु बिोन्िि थप कारिाही सिेि गनेि ।   

 

 


