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प्रदेश नॊ. ७ प्रदेश आकस्मभक कोषको व्मवमथा गनन फनेको ववधेमक  

 
प्रमतावनााः बकूम्ऩ, फाढी, ऩवहयो, आगरागी, भहाभायी जमता प्राकृततक तथा गैयप्राकृततक ववऩद् रगामतका 
आकस्मभक वा अप्रत्मास्शत कायणफाट तसजनना बएको ववशेष ऩरयस्मथततभा प्रदेश सयकायरे तत्कार आकस्मभक 
कामनहरु सञ्चारन गनन  प्रदेश आकस्मभक कोष मथाऩना य सॊचारनका रातग कानून तजजनभा गनन फाञ्छनीम 
बएकोरे, 

नेऩारको सॊववधानको धाया २१२ को उऩधाया (१) फभोस्जभ प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ ।  
१. सॊस्ऺप्त नाभ य प्रायम्बाः (१) मस ऐनको नाभ "प्रदेश नॊ. ७ प्रदेश आकस्मभक कोष ऐन¸ २०७५" यहेको छ ।  

(२) मो ऐन तजरुन्त प्रायम्ब हजनेछ ।  

२. ऩरयबाषााः ववषम वा प्रसॊगरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा̧  

(क) "आकस्मभक कामन" बन्नारे ब जकम्ऩ ¸ फाढी ऩवहयो, आगरागी, भहाभायी जमता प्राकृततक 
तथा गैयप्राकृततक ववऩद् रगामतका आकस्मभक वा अप्रत्मास्शत कायणफाट तसजनना 
बएको ववशेष ऩरयस्मथततभा गरयने आकस्मभक कामन सम्झनज ऩछन ।  

(ख) "तोवकएको वा तोवकए फभोस्जभ" बन्नारे मस ऐन अन्तयगत फनेको तनमभभा 
तोवकएको वा तोवकए फभोस्जभ सम्झनज ऩछन ।  

(ग) "प्रदेश" बन्नारे प्रदेश नॊ. ७ सम्झनज ऩदनछ य सो शब्दरे प्रदेश सबाफाट ऩतछ 
नाभाकयण हजने नाभ सभेतराई जनाउनेछ ।  

३. प्रदेश आकस्मभक कोषको मथाऩनााः प्रदेश आकस्मभक कोषको नाभरे एउटा कोष मथाऩना गरयनेछ। 

४. प्रदेश आकस्मभक कोषभा जम्भा गरयएको यकभ: प्रदेश सस्ञ्चत कोषफाट चारज आ.व. 2074/75 भा 
ऩचास राख रुऩैमाॉ स्झकी त्ममतो यकभ प्रदेश आकस्मभक कोषभा जम्भा गरयनेछ ।  

५. प्रदेश आकस्मभक कोषको यकभ वृवि गनन सक्ने: प्रदेश सयकायरे याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी प्रदेश 
आकस्मभक कोषभा यहने यकभभा आवश्मकता अनजसाय वृवि गनन सक्नेछ ।  

६. प्रदेश आकस्मभक कोषको सॊचारन: प्रदेश आकस्मभक कोषको सॊचारन तोवकए फभोस्जभ हजनेछ ।  
७. प्रदेश आकस्मभक कोषको यकभ खचन गनन सक्नेाः  प्रदेश सयकायरे प्रदेश आकस्मभक कोषभा यहेको 

यकभफाट आकस्मभक कामनका रातग खचन गनन सक्नेछ ।  

८. खचनको यकभ सोधबनान गनजनऩने:  प्रदेश सयकायरे दपा ७ फभोस्जभ प्रदेश आकस्मभक कोषफाट खचन 
गयेको यकभ ववतनमोजन ऐन फभोस्जभ प्रत्मेक आतथनक वषनको रातग ववतनमोस्जत यकभफाट सोधबनान गनजन 
ऩनेछ ।  

९. तनमभ फनाउने अतधकाय: मस ऐनको कामानन्वमन गनन प्रदेश सयकायरे आवश्मक तनमभहरु फनाउन 
सक्नेछ ।  

 


