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प्रमतावना:  

हिहििाङ गाउँपाहिकाबाट मवीकृत हवहनयोहजत रकि मथानीय आकहमिक कोषिा 

जम्िा गरी सनव्यवहमथत ढंगिे त्यमतो कोषको सञ्चािनिा िागी कानूनी व्यवमथा 

गनन वाञ्छनीय भएकोिे, 

 हिहििाङ गाउँपाहिकाको पाँचौ गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ ।  

१. सहंिप्त नाि र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको िान “हिहििाङ गाउँपाहिकाको 

आकहमिक कोष सञ्चािन ऐन, २०७६” रिकेो छ । 

(२) यो ऐन तरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 



 २. पररभाषा: हवषय वा प्रसगंिे अको अथन निागेिा  यस ऐनिा:  

(क)आकहमिक कायन  भन्नािे भकूम्प, बाढी, पहिरो, आगिागी, ििािारी 

जमता प्राकृहतक तथा गैर प्राकृहतक हवपद ् िगायतका आकहमिक वा 

अप्रत्याहसत कारिबाट हसजनना भएको हवशेष पररहमथतीिा तत्काि 

व्यवमथापन गररने आकहमिक कायन सम्झनन पछन। 

(ख) “मथानीय आकहमिक कोष” भन्नािे दफा ३ बिोहजि मथापना गररने 

हिहििाङ गाउँपाहिकाको आकहमिक कोष सम्झननपछन ।  

३. मथानीय आकहमिक कोषको मथापना: मथानीय आकहमिक कोषको नाििे 

हिहििाङ गाउँपाहिकािे एउटा कोष मथापना गनेछ ।  

४. मथानीय आकहमिक कोषिा रकि जम्िा गन:े मथानीय संहञ्चत कोषबाट 

हबहनयोजन गरे बिोहजिको रकि आकहमिक कोषिा हझकी त्यमतो रकि मथानीय  

आकहमिक कोषिा जम्िा गररनेछ ।  

५. मथानीय आकहमिक कोषको रकि वृहि गनन सके्न: गाउँपाहिकािे मथानीय 

राजपत्रिा सनचना प्रकाशन गरी मथाहनय आकहमिक कोषिा रिने रकििा 

आवश्यकता अननसार वृहि गनन सके्नछ ।  

६. मथानीय आकहमिक कोषको रकि खचन गनन सके्न: गाउँपाहिकािे मथानीय 

आकहमिक कोषिा रिकेो रकिबाट आकहमिक कायनका िाहग खचन गनन सके्नछ। 

७. मथानीय आकहमिक कोषको सञ्चािन:  

(१) मथानीय आकहमिक कोषको सञ्चािन गाउँ कायनपाहिकाको कायानियबाट 

हुनेछ।  

(२) मथानीय आकहमिक कोषको सञ्चािन र रकिको सञ्चािन सम्बन्धी श्रेष्ता र 

हिसाब अननसूची – १ बिोहजिको ढाँचािा प्रिनख प्रशासकीय अहधकृत वा हनजिे 

तोकेको कन नै अहधकृतिे राख्नेछ ।  

८. मथानीय आकहमिक कोषबाट खचनको हनकासाको िाग: (१) कन नै आकहमिक 

कािको िागी आकहमिक कोषबाट खचन गननन पने भएिा सम्बहन्धत अहधकारीिे 



पेश्कीको रुपिा गाउँ कायनपाहिकाको कायानिय िाफन त रकि हनकासाको िाग गननन 

पनेछ।   

(२) उपदफा (१) बिोहजि पेश्कीकोरुपिा रकि हनकासा िाग गदान सम्बहन्धत 

अहधकारीिे दिेायको हववरि खोिी पठाउनन पनेछः 

(क) आकहमिक कायनको हववरि, खचनको आवश्यकता र चाहिएको रकि  

(ख) थप खचन िाहगएको भए त्यसको कारि र चाहिने रकि 

(ग) तरुन्त खचन  नगरेिा हुने  पररिािको संकेत  

(घ) कहत अवहध सम्िका िागी खचन चाहिने िो, त्यसको सम्भाव्यता  

 (३) उपदफा (१) बिोहजि आकहमिक कोष बाट खचनकोिाग भएकोिा गाउँ कायन 

पाहिकाको कायानियिे गाउँ कायनपाहिका सिि पेश गरी हनकासा भए बिोहजि 

मथानीय आकहमिक कोषबाट पेश्कीको रुपिा रकि  ददईनेछ र यसरी रकि 

ददएपछी गाउँ कायनपाहिकाको कायानियिे तोदकएको ढाँचािा अहभिेख राख्नन पनेछ। 

९. खचनको रकि सोधभनान गनननपन:े (१) गाउँ कायनपाहिकािे यस ऐन बिोहजि 

मथानीय आकहमिक  कोषबाट खचन गरेको रकि यथाशीघ्र सोधभनान गननन पनेछ । 

 (२) उपदफा (१)िा जननसनकै कन रा िेहखएको भएतापहन तत्काि आकहमिक कोषिा 

रकि सोधभनान गनन नसदकएिा आगािी आ.ब.को हवहनयोजन ऐन बिोहजि 

हवहनयोहजत रकिबाट त्यमतो रकि सोधभनान गनननपनेछ।  

 १०. आकहमिक कायन परूा भएको सूचना  गन:े आकहमिक कायन सिाप्त भएपछी वा 

त्यमतो कायन गनन सम्भावना छैन भन्ने यदकन भएपहछ सो कन राको जानकारी पेश्की 

िाग गने अहधकारीिे गाउँकायनपाहिकाको कायानियिा तनरुन्त जानकारी ददनन पनेछ। 

११. खचन  नभएको रकि मथानीय सहञ्चत कोषिा दाहखिा गनःे (१) मथानीय 

आकहमिक कोषबाट पेश्की हिएको रकि खचन  गननन नपने भएिा वा सबै रकि खचन 

नभई बाँकी रििेा पेश्की िाग गने अहधकारीिे आकहमिक कायन सिाप्त भएको वा 



त्यमतो कायन गनन सम्भावना छैन भन्ने यदकन भएको हिहतिे पैंहतस ददन हभत्र त्यमतो 

बाँकी रिकेो रकि मथानीय आकहमिक कोषिा दाहखिा गनननपनेछ।   

(२) उपदफा (१) बिोहजि रकि दाहखिा गरेपछी त्यमतो अहधकारीिे सोको 

जानकारी नगर कायनपाहिकाको कायानियिाई ददननपनेछ। 

१२. अननसूचीिा िरेफेर गनन सके्न: गाउँपाहिकािे मथानीय राजपत्रिा सनचना 

प्रकाशन गरी अननसूचीिा आवश्यक िरेफेर गगन सके्नछ । 

 



अननसूची - १ 

(दफा ७ को उपदफा (२) सम्बहन्धत) 

आकहमिक कोषको श्रेष्ता आकहमिक कोषको रकि रु............         अिरेपी रु. .......................................  
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आर्थनक प्रशासन शाखा प्रिनखको 

दमतखत 

हिहतः 

प्रिनख प्रशासकीय अहधकृतको  

दमतखत 

हिहतः 

 

 


