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कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धिण व्यवमथण गर्ा बर्केो ववधेयक, २०७५ 

प्रमतणवर्ण: भकूम्प, बणढी, पविरो, आगलणगी, ििणिणरी जमतण प्रणकृततक तथण गैरप्रणकृततक ववपद लगणयत 
अन्य आकस्मिक वण अप्रत्यणस्शत कणरर्वणट तसजार्ण भएको ववशेष पररस्मथततिण तत्कणल चणविर्े खचाको 
लणतग व्यवमथण गर्ा प्रदेश आकस्मिक कोषको मथणपर्ण र सञ्चणलर् गर्ा  वणञ्छर्ीय भएकोले, र्ेपणलको 
संववधणर्को धणरण २१२ बिोस्जि कर्णाली प्रदेश सभणले यो ऐर् बर्णएको छ। 

१.  संस्िप्त र्णि र प्रणरम्भ : (१) यस ऐर्को र्णि "कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष ऐर्, २०७५" 

रिेको छ । 

(२) यो ऐर् तरुुन्त प्रणरम्भ िरु्ेछ । 

२.  पररभणषण : ववषय वण प्रसङ्गले अको अथा र्लणगेिण यस ऐर्िण,– 

(क) "आकस्मिक कणया" भन्नणले भकूम्प, बणढी, पविरो, आगलणगी, ििणिणरी जमतण 
प्रणकृततक तथण गैरप्रणकृततक ववपद लगणयतकण आकस्मिक वण अप्रत्यणस्शत 
कणरर्बणट तसजार्ण भएको ववशेष पररस्मथततिण तत्कणल गररर्े आकस्मिक कणया 
सम्झर् ुपछा ।  

(ख) "प्रदेश आकस्मिक कोष" भन्नणले दफण ३ बिोस्जि मथणपर्ण गररर्े प्रदेश 
आकस्मिक कोष सम्झर् ुपछा ।  

(ग)  "िन्रणलय" भन्नणले िखु्यिन्री तथण िस्न्रपररषद्को कणयणालय  सम्झर् ुपछा ।  

३.  प्रदेश आकस्मिक कोषको मथणपर्ण : कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोषको र्णिले एउटण कोष 
मथणपर्ण गररर्े छ । 

४.  प्रदेश आकस्मिक कोषिण जम्िण गररर् ेरकि : प्रदेश सस्ञ्चत कोषवणट रू.२,००,००,०००।-
(दईु करोडरुपैंयणाँ िणर) स्झकी त्यमतो रकि कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोषिण जम्िण 
गररएको छ । 

५.  प्रदेश आकस्मिक कोषको रकि ववृि गर्ा सक्र् े : प्रदेश सरकणरले प्रदेश रणजपरिण सूचर्ण 
प्रकणशर् गरी प्रदेश आकस्मिक कोषिण रिरे् रकििण आवश्यकतण अर्सुणर ववृि गर्ा 
सक्रे्छ । 

६.  प्रदेश आकस्मिक कोषको रकि खचा गर्ा सक्र् े: प्रदेश सरकणरले प्रदेश आकस्मिक कोषिण 
रिेको रकिबणट आकस्मिक कणयाकण लणतग खचा गर्ा सक्र्ेछ ।  

७. प्रदेश आकस्मिक कोष सञ्चणलर् : (१) प्रदेश आकस्मिक कोषको सञ्चणलर् िन्रणलयबणट 
िरु्ेछ । 

(२) प्रदेश आकस्मिक कोषको सञ्चणलर् र रकिको तर्कणसण सम्बन्धी से्रमतण र 
विसणब अर्सूुची (१) बिोस्जिको ढणाँचणिण िन्रणलयको सस्चव वण तर्जले तोकेको कुरै् 
अतधकृतले रणख्नछे ।  

८. आकस्मिक कोषबणट खचाको तर्कणसणको िणग : (१) कुरै् आकस्मिक कणिको लणतग 
आकस्मिक कोषबणट खचा गर्ुापरे् भएिण सम्बस्न्धत अतधकणरीले पेश्कीको रूपिण िन्रणलय 
िणफा त रकि तर्कणसणको िणग गर्ुापरे्छ । 
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(२) उपदफण (१) बिोस्जि पेश्कीको रूपिण रकि तर्कणसणको िणग गदणा सम्बस्न्धत 
अतधकणरीले देिणयकण वववरर् खोली पठणउर् ुपरे्छ :- 

(क) आकस्मिक कणयाको वववरर्¸ खचाको आवश्यकतण र चणविएको रकि¸  

(ख) थप खचा िणतगएको भए त्यसको कणरर् र चणविर्े रकि¸  

(ग) आकस्मिक कणया पतछ सणर्ा र्सवकर्े कणरर्¸  

(घ) तरुुन्त खचा र्गरेिण िरु्े पररर्णिको सङ्कते¸  

(ङ) कतत अवतधसम्िको लणतग खचा चणविर्े िो सोको सम्भणव्यतण¸  

(च) आकस्मिक कोषको रकि खचा गरे् अतधकृत र तर्जको कणयणालय । 

(३) उपदफण (१) बिोस्जि आकस्मिक कोषबणट खचाको िणग भएिण िन्रणलयले 
िस्न्रपररषद् सिि पेश गरी तर्कणसण भए बिोस्जि प्रदेश आकस्मिक कोषबणट पेश्कीको 
रूपिण रकि ददर्ेछ र यसरी रकि ददएपतछ िन्रणलयले सोको जणर्कणरी ििणलेखणपरीिकको 
कणयणालय र प्रदेश लेखण तर्यन्रक कणयणालयलणई ददर् ुपरे्छ । 

(४) आकस्मिक कोषबणट खचा भएको रकिको वववरर् प्रदेश सभणको सम्बस्न्धत ववषयगत 
सतिततिण पठणउर् ुपरे्छ । 

९. खचा रकि सोधभर्णा गर्ुापरे् : (१) प्रदेश सरकणरले यस ऐर् बिोस्जि प्रदेश आकस्मिक 
कोषबणट खचा गरेको रकि यथणशीघ्र सोधभर्णा गर्ुापरे्छ ।  

(२) उपदफण (१) िण जरु्सकैु कुरण लेस्खएको भए तणपतर् तत्कणल आकस्मिक 
कोषिण रकि सोधभर्णा गर्ा र्सवकएिण आतथाक वषाको प्रदेश ववतर्योजर् ऐर् बिोस्जि 
ववतर्योस्जत रकिबणट त्यमतो रकि सोधभर्णा गर्ुापरे्छ । 

१०.  आकस्मिक कणया पूरण भएको सूचर्ण गरे् : आकस्मिक कणया सिणप्त भएपतछ वण त्यमतो कणया 
गर्ा सम्भणवर्ण छैर् भने्न यवकर् भएपतछ सो कुरणको जणर्कणरी पेश्की िणग गरे् अतधकणरीले 
िन्रणलय¸ ििणलेखणपरीिकको कणयणालय र प्रदेश लेखण तर्यन्रकको कणयणालयिण तरुुन्त ददर् ु
परे्छ । 

११. खचा र्भएको रकि प्रदेश सस्ञ्चत कोषिण दणस्खलण गरे् : प्रदेश आकस्मिक कोषबणट पेश्की 
तलएको रकि खचा गर्ुा र्परे् भएिण वण सबै रकि खचा र्भई बणाँकी रिेिण पेश्की िणग गरे् 
अतधकणरीले आकस्मिक कणया सिणप्त भएको वण त्यमतो कणया गर्ा सम्भणवर्ण छैर् भने्न यवकर् 
गरेको तिततले पैंतीस ददर्तभर त्यमतो रकि प्रदेश सस्ञ्चत कोषिण दणस्खलण गर्ुापरे्छ ।  

(२) उपदफण (१) बिोस्जि रकि दणस्खलण गरेपतछ सो अतधकणरीले त्यमतो 
जणर्कणरी िन्रणलय¸ ििणलेखणपरीिकको कणयणालय र प्रदेश लेखण तर्यन्रकको 
कणयणालयलणई ददर् ुपरे्छ ।  

१२.  अर्सूुचीिण िेरफेर गर्ा सक्र्ेेः प्रदेश सरकणरले प्रदेश रणजपरिण सूचर्ण प्रकणशर् गरी 
अर्सूुचीिण आवश्यक िेरफेर गर्ा सक्र्ेछ । 
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अनसुचूी(१) 

(दफा ७ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) 

आकस्मिक कोषको से्रमता 

आकन्मिक कोषको रकि रु. ………………………………………………… अक्षरेपी………………………………. 

क्र.सं. आकन्मिक 

कार्यको 

न्ििरण 

न्िन्नर्ोजनको 

नाि र सङ्ख ्र्ा 

पेश्की िाग 

गरेको रकि 

पेश्की 

न्दइएको 

रकि 

थप पेश्की 

िान्गएको 

रकि 

थप पेश्की 

न्दइएको रकि 

जम्िा 

पेश्की 

रकि 

 

 

 

आकन्मिक 

कार्य परूा 

भएको न्िन्त 

 

 

 

 

आकन्मिक 

कािपन्िको बचत 

रकि 

 

 

परूक न्िन्नर्ोजन 

ऐनल ेमिीकृत 

गरेको थप खचय 

पेश्की सोिभनाय रकि पेश्की िाग गन ेअन्िकारीको नाि, 

दजाय र कार्ायलर् 

कैन्फर्त 

 

 

             

 

िु् र्िधरी तथा िन्धरपररषदख कार्ायलर्को सन्चि िा न्नजले तोकेको अन्िकृतको दमतखत  .......  

न्िन्त: ................. 


