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gjb'uf{ गाउँपा लका आकि मक कोष ऐन , २०७४ 

तावनाः आकि मक कोषको थापना र स चालन स व धी थानीय तहमा कानून बनाउन वा छनीय भएकोले , 

थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ को दफा ७० बमोिजमको gjb'uf{ गाउँपा लकाको थम गाउँसभाले यो ऐन 

बनाएको छ । 

१. सं त नाम र ार भः (१) यस ऐनको नाम " gjb'uf गाउँपा लका आकि मक कोष ऐन , २०७४" रहेको छ । 

   (२) यो ऐन तु त ार भ हुनेछ । 

२. प रभाषाः वषय वा स गले अक  अथ नलागेमा यस ऐनमा , 

  क. "आकि मक काय" भ नाले भूक प, बाढ  ,प हरो ,आगलागी, महामार  ज ता ाकृ तक तथा  

  गैर ाकृ तक वपद लगायतका आकि मक वा अ य सत कारणबाट सजना भएको वशेष  

  प रि थमा त काल ग रने आकि मक काय स झनु पछ । 



  ख. "कायपा लका" भ नाले gjb'uf{ गाउँ कायपा लका स झन ुपछ । 

  ग. "गाउँ सभा " भ नाले gjb'uf गाउँ सभा स झनु पछ ।  

३. थानीय तह आकि मक कोषको थापनाः थानीय तह आकि मक कोषको नामले एउटा कोष थापना ग रनेछ । 

४. थानीय तह आकि मक कोषमा ज मा ग रने रकमः गाउँ सभाले प हलो पटक प  लाख पैयाँ व नयोजन  

  ऐनमा नै समावेश गर  थम पटकको ला ग रकम ज मा ग रनेछ । 

५. थानीय तह आकि मक कोषको रकम थप गनः आकि मक कोषको सि चत रकम पैयाँ  पचास लाख नपुगे  

  स म गाउँसभाले वा षक पमा पैयाँ पाँच लाख नघ ने  गर  रकम  थप गन यव था मलाउनु  

  पनछ ।  

६. थानीय तह आकि मक कोषको संचालनः थानीय तह आकि मक कोषको संचालन कायपा लकाले आव यक  

  काय व ध वनाइ स चालन गनु पनछ । 

७. थानीय तह आकि मक कोषको रकम खच गन स नेः दफा ६ बमोिजम काय व ध वनाइ कायपा लकाको नणय  

  बमोिजम खच गन स कनेछ । 

८. खचको रकम सोधभना गनु पनः दफा ७ बमोिजम खच गरेको रकम व नयोजन ऐन बमोिजम येक आ थक  

  वषको ला ग व नयोिजत रकमबाट सोधभना गनु पनछ । 

 ९.बाधा अ काउ फुकाउने अ धकारः बाधा अ काउ फुकाउने अ धकार कायपा लकालाइ हुनेछ । 

 


