xl/gf;
xl/gf;

गाउँपालिकाको विलियोजि ऐि, २०७%

गाउँपालिकाको आलथिक बर्ि २०७%\०७^ को सेिा र कायिहरुको िालग स्थािीय सञ्ित

कोर्बाट केही रकम खिि गिे र विलियोजि गिे सम्बन्धमा व्यिस्था गिि बिेको ऐि

.

सभाबाट स्िीकृत लमलतिः
प्रस्ताििािः

xl/gf;

गाउँपालिकाको आलथिक बर्ि २०७%\०७^ को सेिा र कायिहरुको िालग

सञ्ित कोर्बाट केही रकम खिि गिे अलधकार दिि र सो रकम विलियोजि गिि िाछिीय
भएकोिे,
िेपािको सं विधािको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोञ्जम

xl/gf;

गाउँसभािे यो ऐि बिाएको

छ ।
१.

संञ्िप्त िाम र प्रारम्भिः (१) यस ऐिको िाम “xl/gf;
२०७%”रहेको

गाउँपालिकाको विलियोजि ऐि,

5.

(२) यो ऐि तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ ।
२.

आलथिक बर्ि २०७%\०७^ को लिलमत्त सञ्ित कोर्बाट रकम खिि गिे अलधकारिः (१)
आलथिक िर्ि २०७%\०७^ को लिलमत्त गाउँ कायिपालिका, िडा सलमलत, विर्यगत शाखािे गिे
ँ ीगत खिि र लबत्तीय
सेिा र कायिहरुका लिलमत्त अिुसूिी १ मा उञ्लिञ्खत िािू खिि, पूज
व्यिस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु @^,%^,(!,*#) (अिरुपी

nfv PsfgAa] xhf/ cf7 ;o tL;

5lAa; s/f]8 5kGg

रुपैया मात्र) मा िबढाई लिदििष्ट गररए बमोञ्जम सञ्ित

कोर्बाट खिि गिि सवकिेछ ।
३.

विलियोजििः (१) यस ऐिद्धारा सञ्ित कोर्बाट खिि गिि अलधकार दिइएको रकम आलथिक
िर्ि २०७%\०७^ को लिलमत्त

xl/gf;

गाउँपालिकाको गाउँ कायिपालिका, िडा सलमलत र

विर्यगत शाखािे गिे सेिा र कायिहरुको लिलमत्त विलियोजि गररिेछ ।
(२) उपिफा (१) मा जुिसुकै कुरा िे ञ्खएको भए तापलि कायिपालिका, िडा सलमलत र
विर्यगत शाखािे गिे सेिा र कायिहरुको लिलमत्त विलियोजि गरे को रकममध्ये कुिैमा बित
हुिे र कुिैमा अपुग हुिे िे ञ्खि आएमा गाउँ कायिपालिकािे बित हुिे शीर्िकबाट िपुग हुिे
शीर्िकमा रकम सािि सक्िेछ । यसरी रकम सािाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा

रकमको १० प्रलतशतमा िबढ्िे गरी कुिै एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक
िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सािि तथा लिकासा र खिि जिाउि सवकिेछ ।
ँ ीगत खिि र वित्तीय व्यिस्थातफि विलियोञ्जत रकम साँिा भक्त
ु ािी खिि र व्याज भक्त
ु ािी
पूज
खिि शीर्िकमा बाहे क अन्य िािू खिि शीर्िकतफि सािि र लबत्तीय व्यिस्था अन्तगित साँिा
ु ािी खिि शीर्िकमा बाहे क अन्यत्र सािि सवकिे
भ ुक्तािी खिितफि विलियोञ्जत रकम व्याज भक्त
छै ि ।
ँ ीगत खिि र वित्तीय व्यिस्थाको खिि व्यहोिि एक ्ोतबाट अको ्ोतमा
तर िािु तथा पूज
रकम सािि सवकिेछ ।
(३) उपिफा (२) मा जुिसुकै कुरा िे ञ्खएको भए तापलि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको
जम्मा स्िीकृत रकमको १० प्रलतशत भन्िा बढ्िे गरी कुिै एक िा एक भन्िा बढी
शीर्िकहरुमा रकम सािि परे मा गाउँ सभाको स्िीकृलत लििु पिेछ ।

अिुसूिी–१
(िफा २ सँग सम्बञ्न्धत)
िेपािको सं विधािको धारा २२९ (२) बमोञ्जम
संञ्ित कोर्बाट विलियोजि हुिे रकम
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