
तलकोट गाउँपाललकाको लिलियोजि ऐि, २०७४ 

 

तलकोट गाउँपाललकाको आर्थिक बर्ि २०७४\०७५ को सेिा र कायिहरुको लालग स्थािीय सञ्लित 

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

सभाबाट स्िीकृत लमलतिः 

प्रस्ताििािः तलकोट गाउँपाललकाको आर्थिक बर्ि २०७४।०७५ को सेिा र कायिहरुको लालग सञ्लित 

कोर्बाट केही रकम खिि गिे अलधकार दिि र सो रकम लिलियोजि गिि िाञछिीय भएकोल,े 

िेपालको संलिधािको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोलजम तलकोट गाउँसभाले यो ऐि बिाएको 

छ । 

१.  सलंिप्त िाम र प्रारम्भिः (१) यस ऐिको िाम “तलकोट गाउँपाललकाको लिलियोजि ऐि, 

२०७४” रहकेो छ । 

(२) यो ऐि तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ । 

२.  आर्थिक बर्ि २०७४\०७५ को लिलमत्त सञ्लित कोर्बाट रकम खिि गि ेअलधकारिः (१) 

आर्थिक िर्ि २०७४\०७५ को लिलमत्त गाउँ कायिपाललका, िडा सलमलत, लिर्यगत शाखाले गिे 

सेिा र कायिहरुका लिलमत्त अिुसूिी १ मा उललललखत िालू खिि, पँूजीगत खिि र लित्तीय 

व्यिस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु................... 

(अिरुपी.......... रुपैया मात्र) मा िबढाई लिर्ििष्ट गररए बमोलजम सञ्लित कोर्बाट 

खिि गिि सदकिेछ । 

३.  लिलियोजििः (१) यस ऐिद्धारा सलित कोर्बाट खिि गिि अलधकार दिइएको रकम आर्थिक 

िर्ि २०७४\०७५ को लिलमत्त तलकोट गाउँपाललकाको गाउँ कायिपाललका, िडा सलमलत र 

लिर्यगत शाखाल ेगिे सेिा र कायिहरुको लिलमत्त लिलियोजि गररिेछ । 

(२) उपिफा (१) मा जुिसकैु कुरा लेलखएको भए तापलि कायिपाललका, िडा सलमलत र 

लिर्यगत शाखाले गिे सेिा र कायिहरुको लिलमत्त लिलियोजि गरेको रकममध्ये कुिैमा बित 

हुिे र कुिैमा अपुग हुिे िलेखि आएमा गाउँ कायिपाललकाले बित हुिे शीर्िकबाट िपुग हुिे 

शीर्िकमा रकम सािि सके्नछ । 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 सदकिेछ । पँूजीगत खिि र 

लित्तीय व्यिस्थातफि लिलियोलजत रकम साँिा भुक्तािी खिि र व्याज भुक्तािी खिि शीर्िकमा 

बाहके अन्य िालू खिि शीर्िकतफि सािि र लबत्तीय व्यिस्था अन्तगित साँिा भुक्तािी खिितफि 

लिलियोलजत रकम व्याज भुक्तािी खिि शीर्िकमा बाहके अन्यत्र सािि सदकिे छैि । 

तर िालु तथा पँूजीगत खिि र लित्तीय व्यिस्थाको खिि व्यहोिि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा 

रकम सािि सदकिेछ । 

(३) उपिफा (२) मा जुिसुकै कुरा लेलखएको भए तापलि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको 

जम्मा स्िीकृत रकमको १० प्रलतशत भन्िा बढ्िे गरी कुिै एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा 

रकम सािि परेमा गाउँ सभाको स्िीकृलत ललिु पिेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



अिुसूिी–१ 

(िफा २ सँग सम्बलन्धत) 

िेपालको संलिधािको धारा २२९ (२) बमोलजम 

सलंित कोर्बाट लिलियोजि हुि ेरकम 

रु. हजारमा 

    

क्र.स. अिुिाि 

सङ्ख्या 

शीर्िकको िाम िालु 

खिि 

पँूजीगत 

खिि 

लित्तीय 

व्यिस्था 

जम्मा 
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१  गाउँ कायिपाललका     

२  िडा सलमलत     

३  लिर्यगत शाखा     

४  ऋणको साँिा ब्याज 

भूक्तािी 

    

५  लगािी (सेयर\ऋण)     

 

 

  

 


