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सिद्ध कुमाख गाउँपासिका 

        िल्याि   
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सिद्ध कुमाख गाउँपासिकाको विसियोजि ऐि, २०७५ 

 

सिद्ध कुमाख गाउँपासिकाको आसथिक बर्ि २०७५\०७६ को िेिा र कायिहरुको िासग स्थािीय 
िञ् ित कोर्बाट केही रकम खिि गिे र विसियोजि गिे िम्बन्धमा व्यिस्था गिि बिकेो ऐि 

िभाबाट स्िीकृत समसतिः  २०७५।०३।२५ 

प्रस्ताििािः सिद्ध कुमाख  गाउँपासिकाको आसथिक बर्ि २०७४।०७५ को िेिा र कायिहरुको िासग 
िञ् ित कोर्बाट केही रकम खिि गिे असधकार दिि र िो रकम विसियोजि गिि िाछिीय 
भएकोिे, 

िेपािको िंविधािको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोञ्जम सिद्ध कुमाख  गाउँिभािे यो ऐि 
बिाएको छ । 

१.  िंञ्िप्त िाम र प्रारम्भिः (१) यि ऐिको िाम “सिद्ध कुमाख  गाउँपासिकाको विसियोजि ऐि, 

२०७५” रहेको छ। 

(२) यो ऐि तरुुन्त प्रारम्भ हिुेछ । 

२.  आसथिक बर्ि २०७५\०७६ को सिसमत्त िञ् ित कोर्बाट रकम खिि गिे असधकारिः (१) 
आसथिक िर्ि २०७५\०७६ को सिसमत्त गाउँ कायिपासिका, िडा िसमसत, विर्यगत शाखािे गिे 
िेिा र कायिहरुका सिसमत्त अििूुिी १ मा उञ्ल्िञ्खत िािू खिि, पूजँीगत खिि र िशति रकम 
िमेत गरी जम्मा रकम रु  २१,३७,५२,०००। (अिरुपी एक् काइि करोड िैसति िाख 
बाउन्न हजार रुपैया मात्र) मा िबढाई सिदििष्ट गररए बमोञ्जम िञ् ित कोर्बाट खिि गिि 
िवकिेछ । 

  तर यि ऐिमा अन्यत्र जिु िकैु िेखे तापसि मासथ उल्िेञ्खत रकम बाहेक आ  ि 
२०७५।७६ को िासग िंघीय िरकार तथा प्रिेश िरकार तथा अन्य सिकायबाट िमपरुक 
अििुाि, विर्शे अििुाि तथा ििति अििुाि बापत प्राप्त हिुिक्िे रकम यिै  ऐि अन्तगित 
खिि भएको मासििेछ। 

३.  विसियोजििः (१) यि ऐिद्धारा िञ्ित कोर्बाट खिि गिि असधकार दिइएको रकम आसथिक 
िर्ि २०७५\०७६ को सिसमत्त सिद्ध कुमाख  गाउँपासिकाको गाउँ कायिपासिका, िडा िसमसत 
र विर्यगत शाखािे गिे िेिा र कायिहरुको सिसमत्त विसियोजि गररिेछ । 



(२) उपिफा (१) मा जिुिकैु कुरा िेञ्खएको भए तापसि कायिपासिका, िडा िसमसत र 
विर्यगत शाखािे गिे िेिा र कायिहरुको सिसमत्त विसियोजि गरेको रकममध्ये कुिैमा बित 
हिुे र कुिैमा अपगु हिुे िेञ्खि आएमा गाउँ कायिपासिकािे बित हिुे शीर्िकबाट िपगु हिुे 
शीर्िकमा रकम िािि िक्िेछ । यिरी रकम िािाि एक शीर्िकबाट िो शीर्िकको जम्मा 
रकमको २५ प्रसतशतमा िबढ्िे गरी कुिै एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक 
िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम िािि तथा सिकािा र खिि जिाउि िवकिेछ । 
पूजँीगत खिि र वित्तीय व्यिस्थातफि  विसियोञ्जत रकम िाँिा भकु्तािी खिि र व्याज भकु्तािी 
खिि शीर्िकमा बाहेक अन्य िािू खिि शीर्िक तफि  िािि र सबत्तीय व्यिस्था अन्तगित िाँिा 
भकु्तािी खिि तफि  विसियोञ्जत रकम व्याज भकु्तािी खिि शीर्िकमा बाहेक अन्यत्र िािि िवकि े
छैि । 

तर िाि ुतथा पूजँीगत खिि र वित्तीय व्यिस्थाको खिि व्यहोिि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा 
रकम िािि िवकिेछ । 

(३) उपिफा (२) मा जिुिकैु कुरा िेञ्खएको भए तापसि एक शीर्िकबाट िो शीर्िकको 
जम्मा स्िीकृत रकमको २५ प्रसतशत भन्िा बढ्िे गरी कुिै एक िा एक भन्िा बढी 
शीर्िकहरुमा रकम िािि परेमा गाउँ िभाको स्िीकृसत सिि ुपिेछ । 

 

अििूुिी–१ 

(िफा २ िँग िम्बञ्न्धत) 

िेपािको िंविधािको धारा २२९ (२) बमोञ्जम 

िंञ्ित कोर्बाट विसियोजि हिु ेरकम 
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िसमसत, विर्यगत शाखा 
५१३४२ ८५५१० ७६९०० २१३७५२ 

 


