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गण्डकी प्रदे श, पोखरा

प्रदे श आकस्मिक कोष सम्बन्धिा व्यिमथा गर्न बर्ेको विधेयक

प्रमतािर्ा:

प्रदे श आकस्मिक कोषको मथापर्ा र सञ्चालर् सम्बन्धिा कार्ूर्ी व्यिमथा गर्न

िाञ्छर्ीय भएकोले,
गण्डकी प्रदे शको प्रदे श सभाले यो ऐर् बर्ाएको छ ।
१.

सं स्िप्त र्ाि र प्रारम्भ: (१) यस ऐर्को र्ाि “प्रदे श आकस्मिक कोष ऐर्, २०७५” रहे को
छ।

(२) यो ऐर् तुरुन्त प्रारम्भ हुर्ेछ ।
२.

पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथन र्लागेिा यस ऐर्िा,-

(क) “आकस्मिक कायन” भन्नाले भूकम्प, बाढी, पवहरो, आगलागी, िहािारी जमता
प्राकृततक तथा गैर प्राकृततक विपद लगायतका आकस्मिक िा अप्रत्यास्शत
कारणबाट तसजनर्ा भएको विशेष पररस्मथततिा तत्काल गररर्े आकस्मिक
कायन सम्झर्ु पछन ।

(ख) “प्रदे श आकस्मिक कोष” भन्नाले दफा ३ बिोस्जि मथापर्ा गररर्े प्रदे श
आकस्मिक कोष सम्झर्ु पछन ।

(ग) “िन्रालय” भन्नाले प्रदे श आतथनक िातिला तथा योजर्ा िन्रालय सम्झर्ु
पछन ।
३.

प्रदे श आकस्मिक कोषको मथापर्ा: प्रदे श आकस्मिक कोषको र्ािले एउटा कोष मथापर्ा
गररएको छ ।

४.

प्रदे श आकस्मिक कोषिा जम्िा गररएको रकि: प्रदे श सस्ञ्चत कोषबाट आिश्यकता
अर्ुसारको रकि

५.

प्रदे श आकस्मिक कोषिा जम्िा गररर्े छ ।

प्रदे श आकस्मिक कोषको रकि िृवि गर्न सक्र्े: प्रदे श सरकारले प्रदे श राजपरिा सूिर्ा
प्रकाशर् गरी प्रदे श आकस्मिक कोषिा रहर्े रकििा आिश्यकता अर्ुसार िृवि गर्न
सक्र्ेछ।
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६.

प्रदे श आकस्मिक कोषको रकि खिन गर्न सक्र्े: प्रदे श सरकारले प्रदे श आकस्मिक कोषिा
रहे को रकिबाट आकस्मिक कायनका लातग खिन गर्न सक्र्ेछ ।

७.

प्रदे श आकस्मिक कोषको सञ्चालर्: (१) प्रदे श आकस्मिक कोषको सञ्चालर् आतथनक
िातिला तथा योजर्ा िन्रालयबाट हुर्छ
े ।

(२) प्रदे श आकस्मिक कोषको सञ्चालर् र रकिको तर्कासा सम्बन्धी स्रे मता र
वहसाब अर्ुसूिी बिोस्जिको ढााँिािा िन्रालयको सस्िि िा तर्जले तोकेको कुर्ै अतधकृतले
राख्नेछ ।
८.

आकस्मिक कोषबाट खिनको तर्कासाको िाग: (१) कुर्ै आकस्मिक कािको लातग
आकस्मिक कोषबाट खिन गर्ुन पर्े भएिा सम्बस्न्धत अतधकारीले पेश्कीको रुपिा िन्रालय
िाफनत रकि तर्कासाको िाग गर्ुन पर्ेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोस्जि पेश्कीको रुपिा रकि तर्कासाको िाग गदान
सम्बस्न्धत अतधकारीले दे हायका वििरण खोली पठाउर्ु पर्ेछ :-

(क) आकस्मिक कायनको वििरण, खिनको आिश्यकता र िावहएको रकि,
(ख) थप खिन िातगएको भए त्यसको कारण र िावहर्े रकि,
(ग) आकस्मिक कायन पतछ सार्न र्सवकर्े कारण,
(घ) तुरुन्त खिन र्गरे िा हुर्े पररणािको सङ्केत,
(ङ) कतत अितधसम्िको लातग खिन िावहर्े हो त्यसको सम्भाव्यता,
(ि) आकस्मिक कोषको रकि खिन गर्े अतधकृत र तर्जको कायानलय।
(३) उपदफा (१) बिोस्जि आकस्मिक कोषबाट खिनको िाग भएकोिा
िन्रालयले प्रदे श सरकार, िस्न्रपररषद् सिि पेश गरी तर्कासा भए बिोस्जि प्रदे श
आकस्मिक कोषबाट पेश्कीको रुपिा रकि ददर्ेछ र यसरी रकि ददएपतछ िन्रालयले
सोको जार्कारी िहालेखापरीिकको कायानलय र प्रदे श ले खा तर्यन्रक कायानलयलाई ददर्ु
पर्ेछ ।
९.

खिनको रकि सोधभर्ान गर्ुन पर्े: (१) प्रदे श सरकारले यस ऐर् बिोस्जि प्रदे श आकस्मिक
कोषबाट खिन गरे को रकि यथाशीघ्र सोधभर्ान गर्ुन पर्ेछ ।
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(२) उपदफा (१) िा जुर्सुकै कुरा लेस्खएको भए तापतर् तत्काल आकस्मिक
कोषिा रकि सोधभर्ान गर्न र्सवकएिा आगािी आतथनक िषनको प्रदे श वितर्योजर् ऐर्
बिोस्जि वितर्योस्जत रकिबाट त्यमतो रकि सोधभर्ान गर्ुन पर्ेछ ।
१०. आकस्मिक कायन पुरा भएको सूिर्ा गर्े: आकस्मिक कायन सिाप्त भएपतछ िा त्यमतो कायन
गर्न सम्भािर्ा छै र् भन्ने यवकर् भएपतछ सो कुराको जार्कारी पेश्की िाग गर्े अतधकारीले
िन्रालय, िहालेखापरीिकको कायानलय र प्रदे श लेखा तर्यन्रकको कायानलयिा तुरुन्त ददर्ु
पर्ेछ ।
११. खिन र्भएको रकि प्रदे श सं स्ित कोषिा दास्खला गर्े: प्रदे श आकस्मिक कोषबाट पेश्की
तलएको रकि खिन गर्ुन र्पर्े भएिा िा सबै रकि खिन र्भई बााँकी रहे िा पेश्की िाग गर्े
अतधकारीले आकस्मिक कायन सिाप्त भएको िा त्यमतो कायन गर्नसम्भािर्ा छै र् भन्ने यवकर्
गरे को तिततले पैं तीस ददर्तभर त्यमतो बााँकी रहे को रकि प्रदे श सं स्ित कोषिा दास्खला गर्ुन
पर्ेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोस्जि रकि दास्खला गरे पतछ त्यमतो अतधकारीले सोको
जर्कारी िन्रालय, िहालेखापरीिकको कायानलय र प्रदे श ले खा तर्यन्रकको कायानलयलाई
ददर्ु पर्ेछ ।
१२. अर्ुसूिीिा हेरफेर गर्न सक्र्े: प्रदे श सरकारले प्रदे श राजपरिा सूिर्ा प्रकाशर् गरी
अर्ुसूिीिा आिश्यक हेरफेर गर्न सक्र्ेछ ।
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प्रदे श आतथनक िातिला तथा योजर्ा िन्रालयको
सस्िि िा तर्जले तोकेको अतधकृतको दमतखत
..................

तितत: ...................
प्रदे श सभाको सम्वत ् २०७५ साल असार २४ गते बसेको बैठकले नेपालको संववधानको धारा १९९
बमोजिम यो ववधेयक पाररत गरे को ब्यहोरा संववधानको धारा २०१ बमोजिम प्रमाणित गदद छु ।
प्रदे श सभाका सभामुखबाट प्रमाणित यो ववधेयक
नेत्रनाथ अधधकारी
सभामुख

नेपालको

संववधानको

धारा

२०१

को

उपधारा(२)

बमोजिम प्रमािीकरि गदद छु ।

गण्डकी प्रदे श
ममतत :२०७५।०३।२४

ममततिः

बाबु राम कुँु वर
प्रदे श प्रमुख
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