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प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धिा व्यवमथा गर्न बर्केो ववधेयक 

प्रमतावर्ा : प्रदेश आकस्मिक कोषको मथापर्ा र सञ्चालर् सम्बन्धिा कारू्र्ी व्यवमथा गर्न वाञ्छर्ीय 
भएकोले,  

प्रदेश सभाले यो ऐर् बर्ाएको छ।  

१.  संस्िप्त र्ाि र प्रारम्भ :  (१) यस ऐर्को र्ाि "प्रदेश आकस्मिक कोष ऐर्, २०७5" रहेको छ।  

(२) यो ऐर् तरुुन्त प्रारम्भ हरु्ेछ।  

२.  पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन र्लागेिा यस ऐर्िा,- 
(क)  "आकस्मिक कायन" भन्नाले भकूम्प, बाढी, पवहरो, आगलागी, िहािारी लगायतका 

प्राकृततक तथा गैर प्राकृततक ववपद लगायतका आकस्मिक वा अप्रत्यास्शत कारणबाट 
तसर्नर्ा भएको ववशेष पररस्मथततिा तत्काल गररर्े आकस्मिक कायन सम्झर् ुपछन।  

(ख) "प्रदेश" भन्नाले प्रदेश रं्. ३ सम्झर् ुपछन।  

(ग) "प्रदेश आकस्मिक कोष" भन्नाले दफा ३ बिोस्र्ि मथापर्ा गररर्े प्रदेश आकस्मिक 
कोष सम्झर् ुपछन।  

(घ)  "िन्रालय" भन्नाले प्रदेश सरकार, आतथनक िातिला तथा योर्र्ा िन्रालय सम्झर् ु
पछन। 

३.  प्रदेश आकस्मिक कोषको मथापर्ा : प्रदेश आकस्मिक कोषको र्ािबाट एउटा कोष मथापर्ा गररर् े
छ।  

४.  प्रदेश आकस्मिक कोषिा र्म्िा गररर् े रकि : प्रदेश सस्ञ्चत कोषबाट पााँच करोड रुपैंयााँ स्झकी 
त्यमतो रकि प्रदेश आकस्मिक कोषिा र्म्िा गररर्छे। 

५.  प्रदेश आकस्मिक कोषको रकि ववृि गर्न सक्र् े: प्रदेश सरकारले प्रदेश रार्परिा सूचर्ा प्रकाशर् 
गरी प्रदेश आकस्मिक कोषिा रहर्े रकििा आवश्यकता अर्सुार वृवि गर्न सक्र्ेछ। 

६.  प्रदेश आकस्मिक कोषको रकि खचन गर्न सक्र् े: प्रदेश सरकारले प्रदेश आकस्मिक कोषिा रहेको 
रकिबाट आकस्मिक कायनका लातग रकि खचन गर्न सक्र्ेछ।  

७.  प्रदेश आकस्मिक कोषको सञ्चालर् : (१) प्रदेश आकस्मिक कोषको सञ्चालर् िन्रालयबाट हरु्ेछ। 

(२) प्रदेश आकस्मिक कोषको सञ्चालर् र रकिको तर्कासा सम्बन्धी से्रमता र वहसाब अर्सूुची 
१ बिोस्र्िको ढााँचािा िन्रालयको सस्चव वा तर्र्ले तोकेको कुरै् अतधकृतले राख् र्छे।   

८.  आकस्मिक कोषबाट खचनको तर्कासाको िाग : (१) कुरै् आकस्मिक कािको लातग आकस्मिक 
कोषबाट खचन गर्ुन परे् भएिा सम्बस्न्धत अतधकारीले पेश्कीको रुपिा िन्रालय िाफन त रकि 
तर्कासाको िाग गर्ुन परे्छ। 

(२) उपदफा (१) बिोस्र्ि पेश्कीको रुपिा रकि तर्कासाको िाग गदान सम्बस्न्धत 
अतधकारीले देहायका वववरण खोली पठाउर् ुपरे्छ :- 

(क)  आकस्मिक कायनको वववरण, खचनको आवश्यकता र चावहएको रकि, 
(ख)  थप खचन िातगएको भए त्यसको कारण र चावहर्े रकि, 
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(ग)  आकस्मिक कायन पतछ सार्न र्सवकर् ेकारण, 
(घ)  तरुुन्त खचन र्गरेिा हरु्े पररणािको सङ्केत, 
(ङ)  कतत अवतधसम्िको लातग खचन चावहर्े हो त्यसको सम्भाव्यता, 
(च)  आकस्मिक कोषको रकि खचन गरे् अतधकृत र तर्र्को कायानलय। 

(३) उपदफा (१) बिोस्र्ि आकस्मिक कोषबाट खचनको िाग भएकोिा िन्रालयले प्रदेश 
िस्न्रपररषद् सिि पेश गरी तर्कासा भए बिोस्र्ि प्रदेश आकस्मिक कोषबाट पेश्कीको रुपिा 
रकि ददर्ेछ र यसरी रकि ददएपतछ िन्रालयले सोको र्ार्कारी िहालेखा परीिकको कायानलय 
र प्रदेश लेखा तर्यन्रक कायानलयलाई ददर् ुपरे्छ। 

९. खचनको रकि सोधभर्ान गर्ुन परे् : (१) प्रदेश सरकारले यस ऐर् बिोस्र्ि प्रदेश आकस्मिक कोषबाट 
खचन गरेको रकि यथाशीघ्र सोधभर्ान गर्ुन परे्छ।  

(२) उपदफा (१) िा र्रु्सकैु कुरा लेस्खएको भए तापतर् तत्काल आकस्मिक कोषिा रकि 
सोधभर्ान गर्न र्सवकएिा आगािी आतथनक वषनको प्रदेश ववतर्योर्र् ऐर् बिोस्र्ि ववतर्योस्र्त रकिबाट 
त्यमतो रकि सोधभर्ान गर्ुन परे्छ।  

१०. आकस्मिक कायन परुा भएको सूचर्ा गरे् : आकस्मिक कायन सिाप्त भएपतछ वा त्यमतो कायन गर्ुनपरे् 
सम्भावर्ा र्भएको ववषय यवकर् भएपतछ सो कुराको र्ार्कारी पेश्की िाग गरे् अतधकारीले िन्रालय, 
िहालेखा परीिकको कायानलय र प्रदेश लेखा तर्यन्रकको कायानलयिा तरुुन्त ददर् ुपरे्छ। 

११. खचन र्भएको रकि प्रदेश संस्चत कोषिा दास्खला गरे् : प्रदेश आकस्मिक कोषबाट पेश्की तलएको 
रकि खचन गर्ुन र्परे् भएिा वा सबै रकि खचन र्भई बााँकी रहेिा पेश्की िाग गरे् अतधकारीले 
आकस्मिक कायन सिाप्त भएको वा त्यमतो कायन गर्ुनपरे् सम्भावर्ा र्भएको ववषय यवकर् गरेको 
तिततले पैंतीस ददर्तभर त्यमतो बााँकी रहेको रकि प्रदेश संस्चत कोषिा दास्खला गर्ुन परे्छ।  

(२) उपदफा (१) बिोस्र्ि रकि दास्खला गरेपतछ त्यमतो अतधकारीले सोको र्ार्कारी 
िन्रालय, िहालेखा परीिकको कायानलय र प्रदेश लेखा तर्यन्रकको कायानलयलाई ददर् ुपरे्छ। 

१२. अर्सूुचीिा हेरफेर गर्न सक्र् े: प्रदेश सरकारले प्रदेश रार्परिा सूचर्ा प्रकाशर् गरी अर्सूुचीिा 
आवश्यक हेरफेर गर्न सक्र्छे।  
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अर्सूुची-१ 

(दफा ७ को उपदफा (२) साँग सम्बस्न्धत) 

आकस्मिक कोष सम्बन्धी 
आकस्मिक कोषको रकि रु. ………………………………………………… अिरेपी………………………………. 

क्र.सं. आकस्मिक 
कायनको 
वववरण 

ववतर्योर्र्को 
र्ाि र 
सङ्खख्या 

पेश्की 
िाग 
गरेको 
रकि 

पेश्की 
ददइएको 
रकि 

थप 
पेश्की 

िातगएको 
रकि 

थप 
पेश्की 
ददइएको 
रकि 

र्म्िा 
पेश्की 
रकि 

 

 

 

आकस्मिक 
कायन परुा 

भएको तितत 

 

 

 

 

आकस्मिक 
काि 
पतछको 

बचत रकि 

 

 

पूरक 
ववतर्योर्र् 
ऐर्ले 
मवीकृत 

गरेको थप 

खचन 

पेश्की 
सोधभर्ान 
रकि 

पेश्की िाग 
गरे् 

अतधकारीको 
र्ाि,  दर्ान र 

कायानलय 

कैवफयत 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

प्रदेश आतथनक िातिला तथा योर्र्ा िन्रालयको सस्चव वा तर्र्ले 
तोकेको अतधकृतको दमतखत  .......  
तितत: ................... 
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