सिभकोट गाउॉऩासरकाको विसनमोजन ऐन, २०७5

सिभकोट गाउॉऩासरकाको आसथिक फर्ि २०७5\०७6 को िे िा य कामिहरुको रासग स्थानीम िञ्ित
कोर्फाट केही यकभ खिि गने य विसनमोजन गने िम्फन्धभा व्मिस्था गनि फनेको ऐन
िबाफाट स्िीकृत सभसत्20७5।०३।10
प्रस्तािना् सिभकोट गाउॉऩासरकाको आसथिक फर्ि २०७5।०७6 को िेिा य कामिहरुको रासग
िञ्ित कोर्फाट केही यकभ खिि गने असधकाय ददन य िो यकभ विसनमोजन गनि िाछनीम
बएकोरे,
नेऩारको िॊ विधानको धाया २२९ को उऩधाया (२) फभोञ्जभ सिभकोट गाउॉिबारे मो ऐन फनाएको
छ ।
१.

िॊञ्िप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मि ऐनको नाभ “सिभकोट गाउॉऩासरकाको विसनमोजन ऐन,
२०७5”यहेकोछ।
(२) मो ऐन 2075 िार िाउन १ गते दञ्ख प्रायम्ब हुनेछ ।

२.

आसथिक फर्ि २०७5\०७6 को सनसभत्त िञ्ित कोर्फाट यकभ खिि गने असधकाय् (१)
आसथिक िर्ि २०७5\०७6 को सनसभत्त गाउॉ कामिऩासरका, िडा िसभसत, विर्मगत शाखारे गने
ॉ ीगत खिि य सफत्तीम
िेिा य कामिहरुका सनसभत्त अनुिूिी १ भा उञ्लरञ्खत िारू खिि, ऩूज
व्मिस्थाको यकभ िभेत गयी जम्भा यकभ रु342211000(अिरुऩी िौसति कयोड फाइि
राख एघाय हजाय रुऩैमा भात्र) भा नफढाई सनददिष्ट गरयए फभोञ्जभ िञ्ित कोर्फाट खिि गनि
िवकनेछ ।

३.

विसनमोजन् (१) मि ऐनद्धाया िञ्ित कोर्फाट खिि गनि असधकाय ददइएको यकभ आसथिक
िर्ि २०७5\०७6 को सनसभत्त सिभकोट गाउॉऩासरकाको गाउॉ कामिऩासरका, िडा िसभसत य
विर्मगत शाखारे गने िेिा य कामिहरुको सनसभत्त विसनमोजन गरयनेछ ।
(२) उऩदपा (१) भा जुनिुकै कुया रे ञ्खएको बए ताऩसन कामिऩासरका, िडा िसभसत य
विर्मगत शाखारे गने िेिा य कामिहरुको सनसभत्त विसनमोजन गये को यकभभध्मे कुनैभा फित
हुने य कुनैभा अऩुग हुने दे ञ्खन आएभा गाउॉ कामिऩासरकारे फित हुने शीर्िकफाट नऩुग हुने
शीर्िकभा यकभ िानि िक्नेछ । मियी यकभ िादाि एक शीर्िकफाट िो शीर्िकको जम्भा

यकभको 25 प्रसतशतभा नफढ्ने गयी कुनै एक िा एक बन्दा फढी शीर्िकहरुफाट अको एक
िा एक बन्दा फढी शीर्िकहरुभा यकभ िानि तथा सनकािा य खिि जनाउन िवकनेछ ।
ॉ ीगत खिि य वित्तीम व्मिस्थातपि विसनमोञ्जत यकभ िाॉिा ब्
ु ानी खिि य व्माज ब ु्ानी
ऩूज
खिि शीर्िकभा फाहे क अन्म िारू खिि शीर्िकतपि िानि य सफत्तीम व्मिस्था अन्तगित िाॉिा
ु ानी खिि शीर्िकभा फाहे क अन्मत्र िानि िवकने
ब ु्ानी खिितपि विसनमोञ्जत यकभ व्माज ब्
छै न ।
ॉ ीगत खिि य वित्तीम व्मिस्थाको खिि व्महोनि एक स्रोतफाट अको स्रोतभा
तय िारु तथा ऩूज
यकभ िानि िवकनेछ ।
(३) उऩदपा (२) भा जुनिुकै कुया रे ञ्खएको बए ताऩसन एक शीर्िकफाट िो शीर्िकको
जम्भा स्िीकृत यकभको 25 प्रसतशत बन्दा फढ्ने गयी कुनै एक िा एक बन्दा फढी
शीर्िकहरुभा यकभ िानि ऩये भा गाउॉ िबाको स्िीकृसत सरनु ऩनेछ ।

अनुिूिी–१
(दपा २ िॉग िम्फञ्न्धत)
नेऩारको िॊ विधानको धाया २२९ (२) फभोञ्जभ
िॊञ्ित कोर्फाट विसनमोजन हुने यकभ
रु. हजायभा
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