
  

 

 

प्रदेश राजपत्र 
कर्ााली प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड 4) सखेुत, असार ०२ गते, 2078 साल (संख्या ५ 

भाग-३ 
कर्ााली प्रदेश सरकार 

आन्तररक माममला तथा कानून मन्त्रालयको 
 
 

कर्ााली प्रदेश विपद् जोशखम न्यूनीकरर् तथा व्यिस्थापन (तेस्रो 

संशोधन) मनयमािली, २०७८  

कर्ााली प्रदेश विपद् जोशखम न्यूनीकरर् तथा व्यिस्थापन मनयमािली, 
207६ लाई संशोधन गना िाञ्छनीय भएकोले, 

विपद् जोशखम न्यूनीकरर् तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४७ 
(क) ले ददएको अमधकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकारले देहाय 
बमोशजमका मनयमहरु बनाएको छ। 
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१. संशिप्त नाम र प्रारम्भ: (1) यी मनयमहरुको नाम “कर्ााली प्रदेश 
विपद् जोशखम न्यूनीकरर् तथा व्यिस्थापन (तेस्रो संशोधन) 
मनयमािली, 207८” रहेको छ। 

(2) यो मनयमािली तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ।   

२. कर्ााली प्रदेश विपद् जोशखम न्यूनीकरर् तथा व्यिस्थापन 
मनयमािली, २०७६ को मनयम २ मा संशोधन : कर्ााली प्रदेश 
विपद् जोशखम न्यूनीकरर् तथा व्यिस्थापन मनयमािली, २०७६ 
(यस पमछ ''मूल मनयमािली'' भमनएको) को मनयम २ को खण्ड 
(क) को सट्टा देहायको खण्ड (क) राशखएको छ:- 

"(क) ''कायाकारी समममत'' भन्नाले मनयम ६ बमोशजमको प्रदेश 
विपद् व्यिस्थापन कायाकारी समममत सम्झन ुपछा ।''  

३.  मूल मनयमािलीको मनयम ३ मा संशोधनः मूल मनयमिलीको 
मनयम ३ को उपमनयम (२) को,- 

(१) खण्ड (घ) को सट्टा देहायको खण्ड (घ) राशखएको छः- 

“(घ) भौमतक पूिााधार तथा शहरी विकास मन्त्री -सदस्य” 

(२) खण्ड (छ) पमछ देहायको खण्ड (छ१) थवपएको छः- 

“(छ१) जलस्रोत तथा उजाा  विकास मन्त्री  -सदस्य” 

४. मूल मनयमािलीको मनयम ६ मा संशोधन: मूल मनयमािलीको मनयम 
६ को उपमनयम (२) को,- 
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(१) खण्ड (ग) मा रहेका “आन्तररक माममला तथा कानून 
मन्त्रालय” भने्न शब्दहरुको सट्टा “मन्त्रालय” भने्न शब्द राशखएको 
छ ।   

(२) खण्ड (ङ) को सट्टा देहायको खण्ड (ङ) राशखएको छः- 

"(ङ) सशिि, भौमतक पूिााधार तथा शहरी विकास 
मन्त्रालय    -सशिि ''  

(३) खण्ड (ज) पमछ देहायको खण्ड (ज१) थवपएको छः- 

"(ज१) सशिि, जलस्रोत तथा उजाा मन्त्रालय  -सशिि ''  

५. मूल मनयमािलीको मनयम ९ मा संशोधनः मूल मनयमािलीको 
मनयम ९ मा रहेको “(१)” भने्न अङ्क शझवकएको छ ।  

६. मूल मनयमािलीको मनयम १० मा संशोधन: मूल मनयमािलीको 
मनयम १० को,- 

(१) उपमनयम (३) मा रहेका ''प्रदेश विपद् कायाकारी 
समममत'' भने्न शब्दहरुको सट्टा “कायाकारी समममत” भने्न शब्दहरु 
राशखएका छन ्। 

(२) उपमनयम (४) मा रहेका ''यस कायाविमधको'' भने्न 
शब्दहरु शझवकएका छन ्।  

७. मूल मनयमािलीको मनयम ११ मा संशोधन: मूल मनयमािलीको 
मनयम ११ को उपमनयम (२) को,- 
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(१) खण्ड (ि) मा रहेको “तोवकएको सहायता” भने्न 
शब्दहरुको सट्टा “प्रदेश सरकारले मनर्ाय गरे बमोशजमको राहत 
रकम” भने्न शब्दहरु राशखएका छन ्।  

(२) खण्ड (छ) मा रहेका “तोवकए बमोशजमको” भने्न 
शब्दहरु शझवकएका छन ्।  

(३) खण्ड (ट) मा रहेका “प्रदेश विपद् व्यिस्थापन 
कायाकारी सममत” भने्न शब्दहरुको सट्टा “कायाकारी समममत” भने्न 
शब्दहरु राशखएका छन ्।  

(४) खण्ड (ठ) र (ड) शझवकएका छन ्।  

1.  

 

 

  

 

 

 

 
आन्तररक माममला तथा कानून मन्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, सखेुतमा मदुित 

आज्ञाले, 
िीरेन्ि बहादरु के.सी. 

 प्रदेश सरकारको मनममत्त सशिि  

 


