
 

1 
 

……..प्रदेश आकस्मभक कोष सम्फन्धभा व्मवमथा गनन फनेको ववधेमक 

प्रमतावना:  प्रदेश आकस्मभक कोषको मथाऩना य सञ्चारन सम्फन्धभा कानूनी व्मवमथा गनन वाञ्छनीम 
बएकोरे,  

...........प्रदेशको प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ ।  

१.  सॊस्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब:  (१) मस ऐनको नाभ “...... प्रदेश आकस्मभक कोष ऐन, २०७४” यहेको 
छ ।  

(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ ।  

२.  ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा,-  

(क)  “आकस्मभक कामन” बन्नारे बकूम्ऩ, फाढी, ऩवहयो, आगरागी, भहाभायी जमता 
प्राकृततक तथा गैयप्राकृततक ववऩद रगामतका आकस्मभक वा अप्रत्मास्शत 
कायणफाट तसजनना बएको ववशेष ऩरयस्मथततभा तत्कार गरयने आकस्मभक कामन 
सम्झन ुऩछन ।  

(ख) “प्रदेश आकस्मभक कोष” बन्नारे दपा ३ फभोस्जभ मथाऩना गरयने प्रदेश 
आकस्मभक कोष सम्झन ुऩछन ।  

(ग)  “भन्रारम” बन्नारे प्रदेश आतथनक भातभरा तथा मोजना भन्रारम सम्झन ुऩछन । 

३.  प्रदेश आकस्मभक कोषको मथाऩना: प्रदेश आकस्मभक कोषको नाभरे एउटा कोष मथाऩना 
गरयएको छ ।  

४.  प्रदेश आकस्मभक कोषभा जम्भा गरयएको यकभ: प्रदेश सस्ञ्चत कोषफाट ..........(यकभ याख्न)े 
रुऩैंमाॉ स्झकी त्ममतो यकभ प्रदेश आकस्मभक कोषभा जम्भा गरयएको छ । 

५.  प्रदेश आकस्मभक कोषको यकभ ववृि गनन सक्न:े प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩरभा सूचना 
प्रकाशन गयी प्रदेश आकस्मभक कोषभा यहने यकभभा आवश्मकता अनसुाय ववृि गनन    
सक्नेछ । 

६.  प्रदेश आकस्मभक कोषको यकभ खचन गनन सक्न:े प्रदेश सयकायरे प्रदेश आकस्मभक कोषभा 
यहेको यकभफाट आकस्मभक कामनका रातग खचन गनन सक्नेछ ।  



 

2 
 

७.  प्रदेश आकस्मभक कोषको सञ्चारन: (१) प्रदेश आकस्मभक कोषको सञ्चारन भन्रारमफाट 
हनुेछ । 

(२) प्रदेश आकस्मभक कोषको सञ्चारन य यकभको तनकासा सम्फन्धी से्रमता य वहसाफ 
अनसूुची फभोस्जभको ढाॉचाभा भन्रारमको सस्चव वा तनजरे तोकेको कुनै अतधकृतरे याख्नछे ।   

८.  आकस्मभक कोषफाट खचनको तनकासाको भाग: (१) कुनै आकस्मभक काभको रातग आकस्मभक 
कोषफाट खचन गनुन ऩने बएभा सम्फस्न्धत अतधकायीरे ऩेश्कीको रुऩभा भन्रारम भापन त यकभ 
तनकासाको भाग गनुन ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ ऩेश्कीको रुऩभा यकभ तनकासाको भाग गदान सम्फस्न्धत 
अतधकायीरे देहामका वववयण खोरी ऩठाउन ुऩनेछ :- 

(क)  आकस्मभक कामनको वववयण, खचनको आवश्मकता य चावहएको यकभ, 

(ख)  थऩ खचन भातगएको बए त्मसको कायण य चावहने यकभ, 

(ग)  आकस्मभक कामन ऩतछ सानन नसवकने कायण, 

(घ)  तरुुन्त खचन नगयेभा हनुे ऩरयणाभको सङ्केत, 

(ङ)  कतत अवतधसम्भको रातग खचन चावहने हो त्मसको सम्बाव्मता, 

(च)  आकस्मभक कोषको यकभ खचन गने अतधकृत य तनजको कामानरम । 

(३) उऩदपा (१) फभोस्जभ आकस्मभक कोषफाट खचनको भाग बएकोभा भन्रारमरे 
प्रदेश सयकाय, भस्न्रऩरयषद् सभऺ ऩेश गयी तनकासा बए फभोस्जभ प्रदेश आकस्मभक कोषफाट 
ऩेश्कीको रुऩभा यकभ ददनेछ य मसयी यकभ ददएऩतछ भन्रारमरे सोको जानकायी 
भहारेखाऩयीऺकको कामानरम य प्रदेश रेखा तनमन्रक कामानरमराई ददन ुऩनेछ । 

९. खचनको यकभ सोधबनान गनुन ऩने: (१) प्रदेश सयकायरे मस ऐन फभोस्जभ प्रदेश आकस्मभक 
कोषफाट खचन गयेको यकभ मथाशीघ्र सोधबनान गनुन ऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेस्खएको बए ताऩतन तत्कार आकस्मभक कोषभा 
यकभ सोधबनान गनन नसवकएभा आगाभी आतथनक वषनको प्रदेश ववतनमोजन ऐन फभोस्जभ 
ववतनमोस्जत यकभफाट त्ममतो यकभ सोधबनान गनुन ऩनेछ ।  



 

3 
 

१०. आकस्मभक कामन ऩयुा बएको सूचना गने: आकस्मभक कामन सभाप्त बएऩतछ वा त्ममतो कामन गनन 
सम्बावना छैन बने्न मवकन बएऩतछ सो कुयाको जानकायी ऩेश्की भाग गने अतधकायीरे 
भन्रारम, भहारेखाऩयीऺकको कामानरम य प्रदेश रेखा तनमन्रकको कामानरमभा तरुुन्त ददन ु
ऩनेछ । 

११. खचन नबएको यकभ प्रदेश सॊस्चत कोषभा दास्खरा गने: प्रदेश आकस्मभक कोषफाट ऩेश्की 
तरएको यकभ खचन गनुन नऩने बएभा वा सफै यकभ खचन नबई फाॉकी यहेभा ऩेश्की भाग गने 
अतधकायीरे आकस्मभक कामन सभाप्त बएको वा त्ममतो कामन गनन सम्बावना छैन बने्न मवकन 
गयेको तभततरे ऩैंतीस ददनतबर त्ममतो फाॉकी यहेको यकभ प्रदेश सॊस्चत कोषभा दास्खरा गनुन 
ऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ यकभ दास्खरा गयेऩतछ त्ममतो अतधकायीरे सोको जनकायी 
भन्रारम, भहारेखाऩयीऺकको कामानरम य प्रदेश रेखा तनमन्रकको कामानरमराई ददन ुऩनेछ । 

१२. अनसूुचीभा हेयपेय गनन सक्ने: प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩरभा सूचना प्रकाशन गयी अनसूुचीभा 
आवश्मक हेयपेय गनन सक्नेछ ।   



 

4 
 

अनसूुची 

(दपा ७ को उऩदपा (२) सॉग सम्फस्न्धत)  

आकस्मभक कोषको से्रमता 

आकस्मभक कोषको यकभ रु. ………………………………………………… अऺयेऩी ………………………………. 

क्र.सॊ. आकस्मभक 

कामनको 
वववयण 

ववतनमोजनको 
नाभ य सङ्ख्मा 

ऩेश्की भाग 

गयेको 
यकभ 

ऩेश्की 
ददइएको 
यकभ 

थऩ ऩेश्की 
भातगएको 
यकभ 

थऩ 

ऩेश्की 
ददइएको 
यकभ 

जम्भा 
ऩेश्की 
यकभ 

 

 

 

आकस्मभक 

कामन ऩयुा 
बएको तभतत 

 

 

 

 

आकस्मभक 

काभ 

ऩतछको 
फचत यकभ 

 

 

ऩूयक 

ववतनमोजन 

ऐनरे मवीकृत 

गयेको थऩ 

खचन 

ऩेश्की 
सोधबनान 
यकभ 

ऩेश्की  भाग गने 

अतधकायीको 
नाभ, दजान य 

कामानरम 

कैवपमत 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

प्रदेश आतथनक भातभरा तथा मोजना भन्रारमको सस्चव वा 
तनजरे तोकेको अतधकृतको दमतखत  .......  

तभतत : ................... 


