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सभाबाट पारित मिमत: २०७५।०२।१८ 
कर्ााली प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धिा व्यवमथा गर्ा बर्केो ववधेयक, २०७५ 

प्रमतावर्ा: भकूम्प, बाढी, पवििो, आगलागी, ििािािी जमता प्राकृमतक तथा गैिप्राकृमतक ववपद लगायत 
अन्य आकस्मिक वा अप्रत्यास्शत कािर्वाट मसजार्ा भएको ववशेष परिस्मथमतिा तत्काल चाविर्े खचाको 
लामग व्यवमथा गर्ा प्रदेश आकस्मिक कोषको मथापर्ा ि सञ्चालर् गर्ा  वाञ्छर्ीय भएकोले, र्ेपालको 
संववधार्को धािा २१२ बिोस्जि कर्ााली प्रदेश सभाले यो ऐर् बर्ाएको छ। 

१.  संस्िप्त र्ाि ि प्रािम्भ : (१) यस ऐर्को र्ाि "कर्ााली प्रदेश आकस्मिक कोष ऐर्, २०७५" 

ििेको छ । 

(२) यो ऐर् तरुुन्त प्रािम्भ िरु्ेछ । 

२.  परिभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा र्लागेिा यस ऐर्िा,– 

(क) "आकस्मिक काया" भन्नाले भकूम्प, बाढी, पवििो, आगलागी, ििािािी जमता 
प्राकृमतक तथा गैिप्राकृमतक ववपद लगायतका आकस्मिक वा अप्रत्यास्शत 
कािर्बाट मसजार्ा भएको ववशेष परिस्मथमतिा तत्काल गरिर्े आकस्मिक काया 
सम्झर् ुपछा ।  

(ख) "प्रदेश आकस्मिक कोष" भन्नाले दफा ३ बिोस्जि मथापर्ा गरिर्े प्रदेश 
आकस्मिक कोष सम्झर् ुपछा ।  

(ग)  "िन्रालय" भन्नाले िखु्यिन्री तथा िस्न्रपरिषद्को कायाालय  सम्झर् ुपछा ।  

३.  प्रदेश आकस्मिक कोषको मथापर्ा : कर्ााली प्रदेश आकस्मिक कोषको र्ािले एउटा कोष 
मथापर्ा गरिर्े छ । 

४.  प्रदेश आकस्मिक कोषिा जम्िा गरिर् ेिकि : प्रदेश सस्ञ्चत कोषवाट रू.२,००,००,०००।-
(दईु किोडरुपैंयााँ िार) स्झकी त्यमतो िकि कर्ााली प्रदेश आकस्मिक कोषिा जम्िा 
गरिएको छ । 

५.  प्रदेश आकस्मिक कोषको िकि ववृि गर्ा सक्र् े : प्रदेश सिकािले प्रदेश िाजपरिा सूचर्ा 
प्रकाशर् गिी प्रदेश आकस्मिक कोषिा ििरे् िकििा आवश्यकता अर्सुाि ववृि गर्ा 
सक्रे्छ । 

६.  प्रदेश आकस्मिक कोषको िकि खचा गर्ा सक्र् े: प्रदेश सिकािले प्रदेश आकस्मिक कोषिा 
ििेको िकिबाट आकस्मिक कायाका लामग खचा गर्ा सक्र्ेछ ।  

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

(२) प्रदेश आकस्मिक कोषको सञ्चालर् ि िकिको मर्कासा सम्बन्धी से्रमता ि 
विसाब अर्सूुची (१) बिोस्जिको ढााँचािा िन्रालयको सस्चव वा मर्जले तोकेको कुरै् 
अमधकृतले िाख्नछे ।  

८. आकस्मिक कोषबाट खचाको मर्कासाको िाग : (१) कुरै् आकस्मिक कािको लामग 
आकस्मिक कोषबाट खचा गर्ुापरे् भएिा सम्बस्न्धत अमधकािीले पेश्कीको रूपिा िन्रालय 
िाफा त िकि मर्कासाको िाग गर्ुापरे्छ । 
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(२) उपदफा (१) बिोस्जि पेश्कीको रूपिा िकि मर्कासाको िाग गदाा सम्बस्न्धत 
अमधकािीले देिायका ववविर् खोली पठाउर् ुपरे्छ :- 

(क) आकस्मिक कायाको ववविर्¸ खचाको आवश्यकता ि चाविएको िकि¸  

(ख) थप खचा िामगएको भए त्यसको कािर् ि चाविर्े िकि¸  

(ग) आकस्मिक काया पमछ सार्ा र्सवकर्े कािर्¸  

(घ) तरुुन्त खचा र्गिेिा िरु्े परिर्ािको सङ्कते¸  

(ङ) कमत अवमधसम्िको लामग खचा चाविर्े िो सोको सम्भाव्यता¸  

(च) आकस्मिक कोषको िकि खचा गरे् अमधकृत ि मर्जको कायाालय । 

(३) उपदफा (१) बिोस्जि आकस्मिक कोषबाट खचाको िाग भएिा िन्रालयले 
िस्न्रपरिषद् सिि पेश गिी मर्कासा भए बिोस्जि प्रदेश आकस्मिक कोषबाट पेश्कीको 
रूपिा िकि ददर्ेछ ि यसिी िकि ददएपमछ िन्रालयले सोको जार्कािी ििालेखापिीिकको 
कायाालय ि प्रदेश लेखा मर्यन्रक कायाालयलाई ददर् ुपरे्छ । 

(४) आकस्मिक कोषबाट खचा भएको िकिको ववविर् प्रदेश सभाको सम्बस्न्धत ववषयगत 
समिमतिा पठाउर् ुपरे्छ । 

९. खचा िकि सोधभर्ाा गर्ुापरे् : (१) प्रदेश सिकािले यस ऐर् बिोस्जि प्रदेश आकस्मिक 
कोषबाट खचा गिेको िकि यथाशीघ्र सोधभर्ाा गर्ुापरे्छ ।  

(२) उपदफा (१) िा जरु्सकैु कुिा लेस्खएको भए तापमर् तत्काल आकस्मिक 
कोषिा िकि सोधभर्ाा गर्ा र्सवकएिा आमथाक वषाको प्रदेश ववमर्योजर् ऐर् बिोस्जि 
ववमर्योस्जत िकिबाट त्यमतो िकि सोधभर्ाा गर्ुापरे्छ । 

१०.  आकस्मिक काया पूिा भएको सूचर्ा गरे् : आकस्मिक काया सिाप्त भएपमछ वा त्यमतो काया 
गर्ा सम्भावर्ा छैर् भने्न यवकर् भएपमछ सो कुिाको जार्कािी पेश्की िाग गरे् अमधकािीले 
िन्रालय¸ ििालेखापिीिकको कायाालय ि प्रदेश लेखा मर्यन्रकको कायाालयिा तरुुन्त ददर् ु
परे्छ । 

११. खचा र्भएको िकि प्रदेश सस्ञ्चत कोषिा दास्खला गरे् : प्रदेश आकस्मिक कोषबाट पेश्की 
मलएको िकि खचा गर्ुा र्परे् भएिा वा सबै िकि खचा र्भई बााँकी ििेिा पेश्की िाग गरे् 
अमधकािीले आकस्मिक काया सिाप्त भएको वा त्यमतो काया गर्ा सम्भावर्ा छैर् भने्न यवकर् 
गिेको मिमतले पैंतीस ददर्मभर त्यमतो िकि प्रदेश सस्ञ्चत कोषिा दास्खला गर्ुापरे्छ ।  

(२) उपदफा (१) बिोस्जि िकि दास्खला गिेपमछ सो अमधकािीले त्यमतो 
जार्कािी िन्रालय¸ ििालेखापिीिकको कायाालय ि प्रदेश लेखा मर्यन्रकको 
कायाालयलाई ददर् ुपरे्छ ।  

१२.  अर्सूुचीिा िेिफेि गर्ा सक्र्ेेः प्रदेश सिकािले प्रदेश िाजपरिा सूचर्ा प्रकाशर् गिी 
अर्सूुचीिा आवश्यक िेिफेि 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: ...................
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कणायली प्रदशे सभाको सम्ितख २०७५ साल जठे १८ गते बसेको बैठकले नेपालको संन्ििानको िारा १९९ बिोन्जि र्ो 

न्ििेर्क पाररत गरेको व्र्होरा संन्ििानको िारा २०१ बिोन्जि प्रिान्णत गदयिु ।  

 

 

राज बहादरु शाही 

सभािखु 

कणायली प्रदशे 

 


