
 

 

                                                                                          सभाबाट स्वीकृत मममतः@)&$÷#÷@@ 

तलकोट गाईँपामलकाको मवमियोजि ऐि  
२०७५ 

 

तलकोट गाईँपामलकाको अर्थिक बषष २०७५\०७६ को सेवा र कायषहरुको लामग स्िािीय सञ  ्मित कोषबाट 

केही रकम खिष गिे र मवमियोजि गिे सम्बन्धमा व्यवस्िा गिष बिेको ऐि   

प्रस्ताविाः तलकोट गाईँपामलकाको अर्थिक बषष २०७५।०७६ को सेवा र कायषहरुको लामग सञ  ्मित कोषबाट केही 

रकम खिष गिे ऄमधकार दिि र सो रकम मवमियोजि गिष वाञ्छिीय भएकोल,े 

िेपालको संमवधािको धारा २२९ को ईपधारा (२) बमोमजम तलकोट गाईँसभाले यो ऐि बिाएको छ । 

१.  समंिप्त िाम र प्रारम्भः (१) यस ऐिको िाम “तलकोट गाईँपामलकाको मवमियोजि ऐि, २०७५”रहकेोछ। 

(२) यो ऐि तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ । 

२.  अर्थिक बषष २०७५\०७६ को मिममत्त सञ  ्मित कोषबाट रकम खिष गि े ऄमधकारः (१) अर्थिक वषष 

२०७५\०७६ को मिममत्त गाईँ कायषपामलका, वडा समममत, मवषयगत शाखाले गिे सेवा र कायषहरुका मिममत्त 

ऄिुसूिी १ मा ईमललमखत िालू खिष, पँूजीगत खिष,समपुरक कोष विषेश कोष र मवत्तीय व्यवस्िाको रकम समेत 

गरी जम्मा रकम रु ३०११३५०००।– (ऄिरुपी विस करोड एघार लाख पैविस हजार रुपैया मात्र) मा िबढाइ 

मिर्दिष्ट गररए बमोमजम सञ  ्मित कोषबाट खिष गिष सदकिेछ । 

३.  मवमियोजिः (१) यस ऐिद्धारा समित कोषबाट खिष गिष ऄमधकार दिआएको रकम अर्थिक वषष 

२०७५\०७६ को मिममत्त तलकोट गाईँपामलकाको गाईँ कायषपामलका, वडा समममत र मवषयगत शाखाले गि े

सेवा र कायषहरुको मिममत्त मवमियोजि गररिेछ । 

(२) ईपिफा (१) मा जुिसुकै कुरा लेमखएको भए तापमि कायषपामलका, वडा समममत र मवषयगत शाखाल े

गिे सेवा र कायषहरुको मिममत्त मवमियोजि गरेको रकममध्ये कुिैमा बित हुिे र कुिैमा ऄपुग हुिे िमेखि 

अएमा गाईँ कायषपामलकाले बित हुिे शीषषकबाट िपुग हुिे शीषषकमा रकम सािष सके्नछ । यसरी रकम 

सािाष एक शीषषकबाट सो शीषषकको जम्मा रकमको १० प्रमतशतमा िबढ्ि ेगरी कुिै एक वा एक भन्िा 

बढी शीषषकहरुबाट ऄको एक वा एक भन्िा बढी शीषषकहरुमा रकम सािष तिा मिकासा र खिष जिाईि 

सदकिेछ । पँूजीगत खिष र मवत्तीय व्यवस्िातफष मवमियोमजत रकम साँवा भुक्तािी खिष र व्याज भकु्तािी 

खिष शीषषकमा बाहके ऄन्य िालू खिष शीषषकतफष सािष र मबत्तीय व्यवस्िा ऄन्तगषत साँवा भुक्तािी खिषतफष 

मवमियोमजत रकम व्याज भुक्तािी खिष शीषषकमा बाहके ऄन्यत्र सािष सदकिे छैि । 

तर िालु तिा पँूजीगत खिष र मवत्तीय व्यवस्िाको खिष व्यहोिष एक स्रोतबाट ऄको स्रोतमा रकम सािष 

सदकिेछ । 

(३) ईपिफा (२) मा जुिसुकै कुरा लेमखएको भए तापमि एक शीषषकबाट सो शीषषकको जम्मा स्वीकृत 

रकमको १० प्रमतशत भन्िा बढ्िे गरी कुिै एक वा एक भन्िा बढी शीषषकहरुमा रकम सािष परेमा गाईँ 

सभाको स्वीकृमत मलिु पिछे । 

 



 

 

 

 

ऄिुसूिी–१ 

(िफा २ सँग सम्बमन्धत) 

िेपालको संमवधािको धारा २२९ (२) बमोमजम 

समंित कोषबाट मवमियोजि हुि ेरकम 
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शीषषकको िाम िालु खिष पूजँीगत खिष मवत्तीय व्यवस्िा  
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