
तरु्माखमद गमउँपमलिकम
गमउँ कमर्ापमलिकमको कमर्मािर्, अछमर्

विनयोजन ऐन
तरु्माखमद गमउँपमलिकम, अछमर् को आर्थाक बर्ा २०७७/७८ को सेवम र कमर्ाहरुको िमर्ग स्थमनीर् सञ्चित कोर्बमट केही रकर् खिा गने र ववननर्ोजन गने 

सम्बन्धर्म व्र्वस्थम गना बनेको ऐन

सभमबमट स्वीकृत लर्नत : २०७७/०३/१५

प्रस्तािना : तरु्माखमद गमउँपमलिकम, अछमर्को आर्थाक बर्ा २०७७/७८ को सेवम र कमर्ाहरुको िमर्ग सञ्चित कोर्बमट केही रकर् खिा गने अर्धकमर ददन र सो 

रकर् ववननर्ोजन गना वमचछनीर् भएकोिे,
नेपमिको संववधमनको धमरम २२९ को उप–धमरम (२) बर्ोञ्जर् तरु्माखमद गमउँपमलिकम, अछमर्को गमउँ सभमिे र्ो ऐन बनमएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्स ऐनको नमर् “तरु्माखमद गमउँपमलिकम, अछमर्को ववननर्ोजन ऐन, २०७७” रहेको छ । 

(२) र्ो ऐन तरुुन्त प्रमरम्भ हुनेछ ।
२. आर्थिक िर्ि २०७७/७८ को ननममत्त सञ्चित कोर्बाट रकम खिि गने अर्िकार : (१)आर्थाक वर्ा २०७७/७८को ननलर्त्त गमउँ कमर्ापमलिकम, वडम सलर्नत, 

ववर्र्गत शमखमिे गने सेवम र कमर्ाहरुकम ननलर्त्त अनुसूिी १ र्म उञ्लिखखत िमिू खिा, पूँञ्जगत खिा र बबवत्तर् व्र्वस्थमको रकर् सर्ेत गरी जम्र्म रकर् 

५१,६४,७८,८४१.०० (अक्षेरुपी रुपैर्मँ एकमउन्न करोड िौसठ्ठी िमख अठहत्तर हजमर आठ सर् एकिमलिस र्मत्र | ) र्म नबढमई ननददाष्ट गररए बर्ोञ्जर् 

सञ्चित कोर्बमट खिा गना सककनेछ ।
३ . विननयोजन : (१) र्स ऐनद्धमरम सञ्चित कोर्बमट खिा गना अर्धकमर ददइएको रकर् आर्थाक वर्ा २०७७/७८को ननलर्त्त तरु्माखमद गमउँपमलिकम, अछमर्को 

गमउँ कमर्ापमलिकम, वडम सलर्नत र ववर्र्गत शमखमिे गने सेवम र कमर्ाहरुको ननलर्त्त ववननर्ोजन गररनेछ ।



(२) उपदफम (१) र्म जुनसुकै कुरम िेखखएको भए तमपनन कमर्ापमलिकम, वडम सलर्नत र ववर्र्गत शमखमिे गने सेवम र कमर्ाहरुको ननलर्त्त ववननर्ोजन गरेको 

रकर्र्ध्रे् कुनैर्म बित हुने र कुनैर्म अपुग हुने देखखन आएर्म गमउँ कमर्ापमलिकमिे बित हुने शीर्ाकबमट नपुग हुने शीर्ाकर्म रकर् समना सक्नेछ । र्सरी 

रकर् समदमा एक शीर्ाकबमट सो शीर्ाकको जम्र्म रकर्को १० प्रनतशतर्म नबढ्ने गरी कुनै एक वम एक भन्दम बढी शीर्ाकहरुबमट अको एक वम एक भन्दम बढी 

शीर्ाकहरुर्म रकर् समना तथम ननकमसम र खिा जनमउन सककनेछ । पूँञ्जगत खिा र ववत्तीर् व्र्वस्थमतफा  ववननर्ोञ्जत रकर् समँवम भुक्तमनी खिा र व्र्मज 

भुक्तमनी खिा शीर्ाकर्म बमहेक अन्र् िमिू खिा शीर्ाकतफा  समना र बबत्तीर् व्र्वस्थम अ न्तगात समँवम भुक्तमनी खिातफा  बबननर्ोञ्जत रकर् ब्र्मज भुक्तमनी 

खिा शीर्ाकर्म बमहेक अन्र्त्र समना सककने छैन । तर िमिु तथम पूँञ्जगत खिा र ववत्तीर् व्र्वस्थमको खिा व्र्होना एक स्रोतबमट अको स्रोतर्म रकर् समना 

सककनेछ । 




