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ूदे श सरकार

आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय
ूदे श नं. ३, हेट डा
ूदे श नं. ३ को ूदे श सभाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको ऐन
सवर्साधारणको जानकारीको लािग ूकाशन गिरएको छ ।
सं वत् २०७५ सालको ऐन नं. 5

1

v08 !_ cltl/Qmf° * k|b]z /fhkq efu ! ldlt @)&%.#.@)
ूदे श आकिःमक कोष सम्बन्धमा व्यवःथा गनर् बनेको ऐन
ूःतावना: ूदे श आकिःमक कोषको ःथापना र स ालन सम्बन्धमा कानूनी
व्यवःथा गनर् वाञ्छनीय भएकोले,
ूदे शसभाले यो ऐन बनाएको छ।
१.

सं िक्ष नाम र ूारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "ूदे श आकिःमक कोष
ऐन,२०७5" रहेकोछ।
(२) यो ऐन तु न्त ूारम्भ हुनेछ।

२.

पिरभाषा: िवषय वा ूस ले अक अथर् नलागेमा यस ऐनमा,(क) "आकिःमक कायर्"
पिहरो,

आगलागी,

भ ाले भूकम्प,
महामारी

बाढी,

लगायतका

ूाकृितक तथा गैर ूाकृितक िवपद लगायतका
आकिःमक वा अूत्यािशत कारणबाट िसजर्ना
भएको

िवशेष

पिरिःथितमा

तत्काल

गिरने

आकिःमक कायर् सम्झनुपछर्।
(ख) "ूदे श" भ ाले ूदे श नं . ३ सम्झनुपछर्।
(ग) "ूदे श आकिःमक कोष"

भ ाले दफा ३

बमोिजम ःथापना गिरने ूदे श आकिःमक कोष
सम्झनु पछर्।
(घ) "मन्ऽालय" भ ाले ूदे श सरकार, आिथर्क
मािमला तथा योजना मन्ऽालय सम्झनु पछर्।
३.

ूदे श आकिःमक कोषको ःथापना: ूदे श आकिःमक कोषको नाम
बाट एउटा कोष ःथापना गिरनेछ।
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४.

ूदे श आकिःमक कोषमा जम्मा गिरने रकम: ूदे श सि त कोषबाट
पाँच करोड

पयाँ िझकी त्यःतो रकम ूदे श आकिःमक कोषमा

जम्मा गिरनेछ।
५.

ूदे श आकिःमक कोष को रकम वृि

गनर् सक्ने: ूदे श सरकारले

ूदे श राजपऽमा सूचना ूकाशन गरी ूदे श आकिःमक कोषमा रहने
रकममा आवँयकता अनुसार वृि गनर् सक्नेछ।
६.

ूदे श आकिःमक कोषको रकम खचर् गनर् सक्ने: ूदे श सरकारले
ूदे श आकिःमक कोषमा रहेको रकमबाट आकिःमक कायर्का
लािग रकम खचर् गनर् सक्नेछ।

७.

ूदे श आकिःमक कोषको स ालन:(१) ूदे श आकिःमक कोषको
स ालन मन्ऽालय बाट हुनेछ।
(२) ूदे श आकिःमक कोषको स ालन र रकमको िनकासा
सम्बन्धी ॐे ःता र िहसाब अनुसूची-१

बमोिजमको ढाँचामा

मन्ऽालयको सिचव वा िनजले तोकेको कुनै अिधकृतले राख्नेछ।
८.

आकिःमक कोषबाट खचर्को िनकासाको माग:(१) कुनै आकिःमक
कामको लािग आकिःमक कोषबाट खचर् गनुप
र् न भएमा सम्बिन्धत
िनकायले पेँकी को

पमा मन्ऽालय माफर्त रकम िनकासाको माग

गनुर् पनछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम पेँकीको

पमा रकम

िनकासाको माग गदार् सम्बिन्धत िनकायले दे हायका िववरण खोली
पठाउनु पनछ:-
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(क) आकिःमक कायर्को िववरण, खचर्को
आवँयकता र चािहएको रकम,
(ख) थप खचर् मािगएको भए त्यसको कारण र चािहने
रकम,
(ग) आकिःमक कायर् पिछ सानर् नसिकने कारण,
(घ) तु न्त खचर् नगरे मा हुने पिरणाम को स ेत,
(ङ) कित अविधसम्मको लािग खचर् चािहने हो
त्यसको सम्भाव्यता,
(च) आकिःमक कोषको रकम खचर् गन अिधकृत र
िनजको कायार्लय।
(३) उपदफा (१) बमोिजम आकिःमक कोषबाट खचर्को
माग भएकोमा मन्ऽालयले ूदे श मिन्ऽपिरषद समक्ष पेश गरी
िनकासा भए बमोिजम ूदे श आकिःमक कोषबाट पेँकीको

पमा

रकम िदनेछ र यसरी रकम िदएपिछ मन्ऽालयले सोको जानकारी
महालेखा

परीक्षकको कायार्लय र ूदे श लेखा

िनयन्ऽक

कायार्लयलाई िदनु पनछ।
९.

खचर्को रकम सोधभनार् गनुर् पन: (१) ूदे श सरकारले यस ऐन
बमोिजम ूदे श आकिःमक कोषबाट खचर् गरे को रकम यथाशीय
सोधभनार् गनुर् पनछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएता पिन
तत्काल आकिःमक कोषमा रकम सोधभनार् गनर् नसिकएमा आगामी
आिथर्क वषर्को ूदे श िविनयोजन ऐन बमोिजम िविनयोिजत रकम बाट
त्यःतो रकम सोधभनार् गनुर् पनछ।

4

v08 !_ cltl/Qmf° * k|b]z /fhkq efu ! ldlt @)&%.#.@)
१०. आकिःमक कायर् पुरा भएको सूचना गन: आकिःमक कायर् समा
भएपिछ वा त्यःतो कायर् गनुप
र् न सम्भावना नभएको िवषय यिकन
भएपिछ सो कुराको जानकारी पेँकी माग गन िनकायले मन्ऽालय,
महालेखा

परीक्षकको कायार्लय र ूदे श लेखा िनयन्ऽकको

कायार्लयमा तु न्त िदनु पनछ।
११. खचर् नभएको रकम ूदे श सि त कोषमा दािखला गन: (१) ूदे श
आकिःमक कोषबाट पेँकी िलएको रकम खचर् गनुन
र् पन भएमा वा
सबै रकम खचर् नभई बाँकी रहेमा पेँकी माग गन िनकायले
आकिःमक कायर् समा

भएको वा त्यःतो कायर् गनुप
र् न सम्भावना

नभएको िवषय यिकन गरे को िमितले पतीस िदनिभऽ त्यःतो बाँकी
रहेको रकम ूदे श सि त कोषमा दािखला गनुर् पनछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम रकम दािखला गरे पिछ त्यःतो
िनकायले सोको जानकारी मन्ऽालय,

महालेखा

परीक्षकको

कायार्लय र ूदे श लेखा िनयन्ऽकको कायार्लय लाई िदनु पनछ।
१२. अनुसूची मा हेरफेर गनर् सक्ने: ूदे श सरकारले ूदे श राजपऽमा
सूचना ूकाशन गरी अनुसूचीमा आवँयक हेरफेर गनर् सक्नेछ।
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ूमाणीकरण िमित : २०७५÷3÷20
आ ाले,

राजकुमार ौे
ूदे श सरकारको सिचव

^
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