
चिचिला गााँउपाचलकाको आकचमिक कोष सञं्िालन तथा  व्यवस्थापन काययचवधी–२०७५ 

प्रस्तावानााः आकस्स्िक कोषको स्थापना र सञ्चालन सम्बस्धि स्थानीय तहिा काननु बनाउन वाञ्छस्नय भएकोले, स्थानीय सरकार 

सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७० बिोस्िि तथा स्चस्चला गााँउपालीकाको प्रिखु प्रशासस्कय काययस्विी स्नयस्ित गन ेऐन २०७५ को 

दफा ३ बिोस्िि यस स्चस्चला गााँउकाययपालीकाले यो काययस्विी बनाएको छ । 

१. संस्िप्त नाि र प्रारम्भाः (१) यस काययस्विीको नाि “स्चस्चला गााँउपालीका आकस्स्िक कोष सञ्चालन काययस्विी, २०७५” 

रहकेो छ । 

    (२) यो काययस्विी तुरुत्नधत लाग ुहुनेछ । 

२. स्वषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेिा यस काययस्विीिााः- 

क. “ आकस्स्िक कायय” भधनाले भकुम्प, बाढी, पस्हरो, आगलागी, िहािारी िस्ता प्राकृस्तक तथा गैर प्राकृस्तक स्वपद ्

लगायतका आकस्स्िक वा अप्रत्नयास्सत कारणबाट स्सियना भएको स्वशेष पररस्स्थीिा तत्नकाल गररने आकस्स्िक 

कायय सम्झन ुपदयछ । 

ख. “काययपास्लका” भधनाले स्चस्चला गााँउकाययपास्लका सम्झन ुपदयछ । 

ग. “गााँउसभा” भधनाले स्चस्चला गााँउ सभा सम्झन ुपदयछ । 

घ. “ प्रिखु” भधनाले गााँउकाययपास्लकाको अध्यिलाई सम्झन ुपदयछ । 

ङ. “उपप्रिखु” भधनाले गााँउ काययपास्लकाको उपाध्यिलाई सम्झन ुपदयछ । 

च. “प्रिखु प्रशासकीय अस्िकृत” भधनाले गााँउ काययपास्लकाको प्रिखु प्रशासकीय अस्िकृतलाई सम्झन ुपदयछ ।  

३. स्थानीय तह आकस्स्िक कोषको स्थापनााः स्थानीय तह  आकस्स्िक कोषको नािले एउटा कोष स्थापना गररनछे । 

४. स्थानीय तह आकस्स्िक कोषिा िम्िा गररने रकिाः  गााँउसभाले पस्हलो पटक  रुपैंया स्वस्नयोिन ऐनिा नै सिावेश गरी प्रथि 

पटकको लास्ग रकि िम्िा गररनेछ । 

५. स्थानीय तह आकस्स्िक कोषको रकि थप गनेाः आकस्स्िक कोषको सस्ञ्चत शरुुिा स्वस्नयोिन गररएको रकििा ५०लाख 

(पचास लाख) नपगुे सम्ि गााँउसभाले वास्षयक रुपिा रुपैंया पााँच लाख नघट्ने गरी रकि थप गन ेव्यवस्था स्िलाउन ुपनछे । 

६. स्थानीय तह आकस्स्िक कोषको सञ्चालनाः गााँउ काययपास्लकाले  आवश्यक स्नणययहरु बनाई सञ्चालन गनुय पनेछ । 

७. स्थानीय तह आकस्स्िक कोषको रकि खचय गनय सकनेाः  वडाको स्सफाररसिा प्रिखु प्रशासकीय अस्िकृतले रु.२५ हिार 

(पच्चीस हिार) सम्ि आकस्स्िक कोषको खचय गने स्नणयय गनय सकने,  उपप्रिखु वा गााँउ प्रिखुले रु पचास हिार सम्ि खचय 

गने स्नणयय गनय सकनेछ र सो पचास हिार भधदा बस्ढ खचय गनय आवश्यक भएिा गााँउकाययपास्लकाद्धारा खचय गने स्नणयय गनुयपनछे 

। 

८. खचयको रकि सोिभनाय गनुयपनाेः दफा ७ बिोस्िक खचय गरेको रकि स्वस्नयोिन ऐन बिोस्िि प्रत्नयेक आस्थयक वषयको लास्ग 

स्वस्नयोस्ित रकिबाट सोिभनाय गनुयपनछे । 

९. बािा अड्काउ फुकाउने अस्िकाराः बािा अड्काउ फुकाउन ेअस्िकार गााँउ काययपास्लकालाई हुनेछ ।  

 


