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विपद् व्यिस्थापन ऐन, 2075 लाई संशोधन गने सम्बन्धमा बनकेो विधेयक, २०७५ 

प्रस्तािनााः विपद् व्यिस्थापन ऐन, 2075 लाई समयनकूुल संशोधन गनन िाञ्छननय भएकोले, 
 नेपालको संविधानको धारा १७५ बमोजिमको प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभाले यो ऐन बनाइ लागू 
गरेको छ । 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भाः  

(१) यस ऐनको नाम æविपद व्यिस्थापन (पविलो संशोधन) ऐन, 2075Æ रिेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ िनुेछ । 
२. मूल ऐनको दफा २ मा संशोधनाः 

मूल ऐनको दफा २ को (छ) मा æसनमनतÆ को सट्टा æपररषद\Æ बनाइएको छ । 

३. मूल ऐनको दफा ३ मा संशोधनाः 
(१) मूल ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा æसनमनतÆ को सट्टा æपररषद\Æ राजिएको छ । 

(२) पररषद्को गठन देिाय बमोजिम िनुेछ । 

(क) मखु्यमन्री         - अध्यि 

(ि) सबै मन्रालयका मन्री       - सदस्य 

(ग) प्रदेश सभाका प्रमिु विपिी दलका नेता     - सदस्य 

(घ) प्रदेश योिना आयोगका उपाध्यि      - सदस्य 

(ङ) मखु्य न्यायानधिक्ता         - सदस्य 

(च) प्रमिु सजचि         - सदस्य 

(छ) सबै मन्रालयका सजचि       - सदस्य 

(ि) प्रदेशजस्थत नेपाली सेनाको प्रमिु      - सदस्य 

(झ) प्रदेशजस्थत नेपाल प्रिरीको प्रमिु      - सदस्य 

(ञ) प्रदेशजस्थत सशस्त्र प्रिरी बल नेपालको प्रमिु      - सदस्य 

(ट) प्रदेशजस्थत राविय अनसुन्धान विभागको प्रमिु      - सदस्य 

(ठ) प्रदेश प्रिरी ऐन बमोजिम गठन िनुे प्रदेश प्रिरी प्रमिु    - सदस्य 

(ड) प्रदेश अनसुन्धान व्यरुो प्रमिु       - सदस्य 

(ढ) विपद् व्यिस्थापनको िरेमा विज्ञता िानसल गरेका व्यजक्तिरुमध्ये   

एक िना मविला सवित पररषद\बाट मनोननत तीन िना    - सदस्य  
(ण) प्रदेशको आन्तररक मानमला सम्बन्धी विषय िेने मन्रालयको सजचि   - सदस्य सजचि 

(३) उपदफा (२) को िण्ड (ढ) बमोजिम मनोननत सदस्यको पदािनध तीन िषनको िनुेछ । 

(४) उपदफा (३) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पनन मनोननत सदस्यको काम सन्तोषिनक 
नभएमा पररषदले ननिलाई िनुसकैु बित पदबाट िटाउन सक्नेछ । 

तर त्यसरी सदस्य पदबाट िटाउन ुअजघ ननिलाई सफाइ पेश गनन मनानसब मौका ददन ु
पनेछ। 

४. मूल ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) जझवकएको छ । 
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५. मूल ऐनको दफा ६ मा संशोधनाः (१) मूल ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) को सट्टा देिायको 
उपदफा (२) राजिएको छ । 

(२) कायनकारी सनमनतको गठन देिाय बमोजिम िनुेछाः- 
(क) प्रदेशको आन्तररक मानमला सम्बन्धी विषय िेने मन्री    - अध्यि 

(ि) सबै मन्रालयका सजचि       - सदस्य 

(ग) प्रदेश प्रमिुको कायानलयको सजचि      - सदस्य 

(घ) प्रदेश सभा सजचिालयको सजचि      - सदस्य 

(ङ) प्रदेशजस्थत नेपाली सेनाको प्रमिु      - सदस्य 

(च) प्रदेशजस्थत नेपाल प्रिरीको प्रमिु      - सदस्य 

(छ) प्रदेशजस्थत सशस्त्र प्रिरी बल नेपालको प्रमिु     - सदस्य 

(ि) प्रदेशजस्थत राविय अनसुन्धान विभागको प्रमिु     - सदस्य 

(झ) प्रदेशजस्थत संघीय प्रिरी इकाई प्रमिु      - सदस्य 

(ञ) प्रदेश कानून बमोजिम गठन िनुे प्रदेश प्रिरी प्रमिु    - सदस्य 

(ट) विपद् व्यिस्थापनको िरेमा विज्ञता िानसल गरेका व्यजक्तिरुमध्येबाट एक  

िना मविला सवित कायनकारी सनमनतबाट मनोननत तीन िना   - सदस्य 

(ठ) प्रदेश उद्योग िाजणज्य मिासंघको अध्यि     - सदस्य 

(ड) प्रदेशस्तरीय रेडक्रस सोसाइटीको अध्यि      - सदस्य 

(ढ) आन्तररक मानमला मन्रालयको विपद् मिाशािा प्रमिु    - सदस्य सजचि 

(३) उपदफा (२) को िण्ड (ट) बमोजिम मनोननत सदस्यको पदािनध तीन िषनको िनुेछ । 

(४) उपदफा (३) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पनन मनोननत सदस्यको काम सन्तोषिनक 
नभएमा पररषद्ले ननिलाई िनुसकैु बित सदस्यको पदबाट िटाउन सक्नछे । 

तर त्यसरी सदस्यबाट िटाउन ुअजघ ननिलाई सफाई पेश गनन मनानसब मौका ददन ुपनेछ। 

६. मूल ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ जझवकएको छ । 


