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तादी गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिकाको कायायिय, नुवाकोट 

  

लवनयोजन ऐन  २०७८             

                                                                सभाबाट स्वीकृत लमलत : २०७८/०३/१० 

 

  

तादी  गाउँपालिका, नुवाकोट को आर्थिक बषय २०७८/७९ को सेवा र काययहरुको िालग स्िानीय सलित कोषबाट केही रकम खर्य गने र 

लवलनयोजन गने सम्बन्धमा व्यवस्िा गनय बनेको ऐन 

 

प्रस्तावना : तादी गाउँपालिका, नुवाकोटको आर्थिक बषय २०७८/७९ को सेवा र काययहरुको िालग सलित कोषबाट केही रकम खर्य गने 

अलधकार ददन र सो रकम लवलनयोजन गनय वाञ्छनीय भएकोिे, 

 

नेपािको संलवधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोलजम तादी गाउँपालिका, नुवाकोटको गाउँ सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

 

१. सलंिप्त नाम र प्रारम्भ :  

(१) यस ऐनको नाम “तादी गाउँपालिका, नुवाकोटको लवलनयोजन ऐन, २०७८” रहकेो छ ।  

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

 

२. आर्थिक वषय २०७८/७९ को लनलमत्त सलित कोषबाट रकम खर्य गन ेअलधकार :  

(१)आर्थिक वषय २०७८/७९ को लनलमत्त गाउँ काययपालिका, वडा सलमलत, लवषयगत शाखािे गने सेवा र काययहरुका लनलमत्त अनुसूर्ी १ 

मा उल्िेलखत र्ािू खर्य, पूँलजगत खर्य र लबलत्तय व्यवस्िाको रकम समेत गरी जम्मा रकम ४३,७०,०८,५३९. ०० (अिेरुपी लिर्ालिस 

करोड सत्तरी  िाख आठ हजार उन्नर्ालिस माि ) मा नबढाई लनर्ददष्ट गररए बमोलजम सलित कोषबाट खर्य गनय सदकनेछ । 

 

३ . लवलनयोजन :  

(१) यस ऐनद्धारा सलित कोषबाट खर्य गनय अलधकार ददइएको रकम आर्थिक वषय २०७८/७९ को लनलमत्त तादी गाउँपालिका, 

नुवाकोटको गाउँ काययपालिका, वडा सलमलत र लवषयगत शाखािे गने सेवा र काययहरुको लनलमत्त लवलनयोजन गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन काययपालिका, वडा सलमलत र लवषयगत शाखािे गने सेवा र काययहरुको लनलमत्त 

लवलनयोजन गरेको रकममध्ये कुनैमा बर्त हुने र कुनैमा अपुग हुने दलेखन आएमा गाउँ काययपालिकािे बर्त हुने शीषयकबाट नपुग हुने 

शीषयकमा रकम सानय सके्नछ । यसरी रकम सादाय एक शीषयकबाट सो शीषयकको जम्मा रकमको २५ प्रलतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा 

एक भन्दा बढी शीषयकहरुबाट अको एक वा एक भन्दा बढी शीषयकहरुमा रकम सानय तिा लनकासा र खर्य जनाउन सदकनेछ । पूँलजगत 

खर्य र लवत्तीय व्यवस्िातफय  लवलनयोलजत रकम साँवा भुक्तानी खर्य र व्याज भुक्तानी खर्य शीषयकमा बाहके अन्य र्ािू खर्य शीषयकतफय  

सानय र लबत्तीय व्यवस्िा अन्तगयत साँवा भुक्तानी खर्यतफय  लबलनयोलजत रकम ब्याज भुक्तानी खर्य शीषयकमा बाहेक अन्यि सानय सदकन े

छैन । तर र्ािु तिा पूँलजगत खर्य र लवत्तीय व्यवस्िाको खर्य व्यहोनय एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानय सदकनेछ 

।                                                                                  

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन एक शीषयकबाट सो शीषयकको जम्मा स्वीकृत रकमको २५ प्रलतशत भन्दा बढ्न े

गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीषयकहरुमा रकम सानय परेमा गाउँ सभाको स्वीकृलत लिनु पनेछ । 

 

 




