
;s]{uf* गाउँपालिकाको विनियोजि ऐि, २०७६ 

 

;s]{uf* गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ि २०७६\०७७ को सेिा र कायिहरुको िार्ग स्थािीय सञ्र्ित 
कोर्बाट केही रकम खिि गिे र विनियोजि गिे सम्बन्धमा व्यिस्था गिि बिेको ऐि 

                                  सभाबाट स्िीकृत लमनतिः२०७६।०३।१८ 

प्रस्ताििािः ;s]{uf* गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ि २०७६\०७७ को सेिा र कायिहरुको िार्ग सञ्र्ित 
कोर्बाट केही रकम खिि गिे अर्धकार दिि र सो रकम विनियोजि गिि िाञछिीय भएकोिे, 

िेपािको सवंिधािको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोजजम ;s]{uf8 गाउँसभािे यो ऐि बिाएको 
छ । 

१.  संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐिको िाम “;s]{uf* गाउँपालिकाको विनियोजि ऐि, 

२०७६्रहेकोछ। 

(२) यो ऐि २०७६ साि साउि १ गतेिखख प्रारम्भ हुिेछ । 

२.  आर्थिक बर्ि २०७६\०७७ को ननममत्त सञ्र्ित कोर्बाट रकम खिि गने अर्िकारः (१) 
आर्थिक िर्ि २०७६\०७७ को निलमत्त गाउँ कायिपालिका, िडा सलमनत, विर्यगत शाखािे गिे 
सेिा र कायिहरुका निलमत्त अिुसूिी १ मा उजलिखखत िािू खिि, पूँजीगत खिि र बबत्तीय 
व्यिस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु= ३३,२९,२३,००० (अक्षरुपी t]lTt; s/f]* 
pgflGt; nfv t]O; xhf/ मात्र) मा िबढाई निदििष्ट गररए बमोजजम सञ्र्ित कोर्बाट 
खिि गिि सककिेछ । 

३.  विननयोजनः (१) यस ऐिद्धारा सजञित कोर्बाट खिि गिि अर्धकार दिइएको रकम 
आर्थिक िर्ि २०७६\०७७ को निलमत्त ;s]{uf* गाउँपालिकाको गाउँ कायिपालिका, िडा सलमनत 
र विर्यगत शाखािे गिे सेिा र कायिहरुको निलमत्त विनियोजि गररिेछ । 

(२) उपिफा (१) मा जुिसुकै कुरा िेखखएको भए तापनि कायिपालिका, िडा सलमनत र 
विर्यगत शाखािे गिे सेिा र कायिहरुको निलमत्त विनियोजि गरेको रकममध्ये कुिैमा 
बित हुिे र कुिैमा अपुग हुिे िेखखि आएमा गाउँ कायिपालिकािे बित हुिे शीर्िकबाट 
िपुग हुिे शीर्िकमा रकम सािि सक्िेछ । यसरी रकम सािाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको 
जम्मा रकमको २५्प्रनतशतमा िबढ्िे गरी कुिै एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुबाट 



अको एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सािि तथा निकासा र खिि जिाउि 
सककिेछ । पूँजीगत खिि र वित्तीय व्यिस्थातफि  विनियोजजत रकम साँिा भुक्तािी खिि 
र व्याज भुक्तािी खिि शीर्िकमा बाहेक अन्य िािू खिि शीर्िकतफि  सािि र बबत्तीय 
व्यिस्था अन्तगित साँिा भुक्तािी खिितफि  विनियोजजत रकम व्याज भुक्तािी खिि 
शीर्िकमा बाहेक अन्यत्र सािि सककिे छैि ।तर िािु तथा पूँजीगत खिि र वित्तीय 
व्यिस्थाको खिि व्यहोिि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सािि सककिेछ । 

(३) उपिफा (२) मा जुिसुकै कुरा िेखखएको भए तापनि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको 
जम्मा स्िीकृत रकमको २५ प्रनतशत भन्िा बढ्िे गरी कुि ैएक िा एक भन्िा बढी 
शीर्िकहरुमा रकम सािि परेमा गाउँ सभाको स्िीकृनत लििु पिेछ । 
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