पातारासि गाउँ पासिकाको सिसियोजि ऐि,२०७५
पातारासि गाउँपासिकाको आसथिक बर्ि २०७५/२०७६ को िेवा र कार्िको िासग स्थासिर् िञ्चित कोर्बाट केहि रकम
खर्ि गिे र सबसिर्ोजि गिे र हवसिर्ोजि गिे िम्बन्धमा व्र्बस्था गिे िम्बन्धमा व्र्बस्था गिि बिेको ऐि,
गाउँिभाबाट पाररत समसत२०७४/०३/३०
प्रस्ताविा: पातारासि गाउँपासिकाको आसथिक बर्ि २०७४/७५को िेवा र कार्ििरुको िासग िञ्चित कोर्बाट केिी रकम
खर्ि गिे असधकार दिि र िो रकम सबसिर्ोजि गिि बाञ्छछिीर् भएकोिे ,
िेपािको िं सबधािको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोञ्चजम पातारासि गाउँिभािे र्ो ऐि बिाएको छ ।
१ िं ञ्चिप्त िाम र प्रारम्भ: (१) र्ि हवधेकको िाम पातारासि गाउँपासिकाको सबसिर्ोजि ऐि,२०७५रिेको छ ।

(२) र्ो ऐि तुरुन्त प्रारम्भ िुिेछ ।
२आसथिक बर्ि २०७५/२०७६को सिसमत्त िञ्चित कोर्बाट रकम खर्ि गिे असधकार:
(१) आसथिक बर्ि २०७५/२०७६ को सिसमत्त गाउँ कार्िपासिका,वडा िसमसत, सबर्र्गत शाखािे , गिे िेवा
कार्ििरुका सिसमत्त अिुिञ्चु र् १ मा उल्र्ेञ्चखत र्ािु , पुञ्चजगत खर्ि र सबसतर् व्र्बस्थाको रकम िमेत गरर जम्मा
२५२५९८०००।(पञ्चचर्ि करोड पञ्चचर्ि िाख अन्ठाउन्नब्बे िजार) मा िबडार्ि सिदििष्ट गररए बमोञ्चजम िञ्चित
कोर्बाट खर्ि गिि िहकिेछ।
३ हवसिर्ोजि: (१) र्ि ऐिद्धारा िञ्चित कोर्बाट खर्ि गिि असधकार दिर्िएको रकम आसथिक बर्ि २०७५/२०७६ को
सिसमत्त पातारासि गाउँपासिकाको गाउँ कार्िपासिका,वडा िसमसत र सबर्र्गत शाखािे िेवा र कार्ििरुको सिसमत्त
सबसिर्ोजि गररिेछ ।

(२)उपिफा (१) मा जुििुकै कुरा िेञ्चखएको भएता पसि कार्िपासिका,वडा िसमसत र सबर्र्गत शाखािे गिेिेवा र
कार्ििरुको सिसमत्त सबसिर्ोजि गरे को रकममध्र्े कुिैमा बर्त िुिे र कुिैमा अपुग िुिे िे ञ्चखि आएमा गाउँ
कार्िपासिकािे बर्त िुिे ञ्चशर्िकबाट िपुग िुिे शीर्िकमा रकम िािि िक्िेछ।र्िरर रकम िािाि एक शीर्िकबाट िो
शिर्िकबाट जम्मा रकम बाट िश प्रसतशतमा िबढ्िे गरर कुिै एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकिरुबाट अको एक वा
एक भन्िा बढी शीर्िकमा रकम िािि तथा सिकािा र खर्ि जिाउि िहकिेछ।पुञ्चँ जगत खर्ि जिाउि िहकिेछ ।
ँ ीगत खर्ि र सबत्तीर् व्र्बस्था अन्तरगत िाँ भ ुक्तािी खर्ितफि हवसिर्ोञ्चजत रकम व्र्ाज भ ुक्तासि खर्ितफि
पुज
हवसिर्ोञ्चजत रकम व्र्ाज भ ुक्तासि खर्ि शीर्िकमा बािेक अन्र्त्र िािि िहकिे छै ि।

(३) उपिफा (२) मा जुििुकै कुरा िेञ्चखएको भएता पसि एक शीर्िकबाट िो शीर्िकको जम्मा स्बीकृत रकमको िश
प्रसतशत भन्िा िबढ्िे गरर कुिै ञ्चशर्िकिरुमा रकम िािि परे मा गाउँ िभाको स्वीकृत सििु पिेछ ।

अिुिञ्चु र्- १

(िफा २ िँग िम्बञ्चन्धत)
िेपािको िंसबधािको धारा २२९(२) बमोञ्चजम िञ्चित कोर्बाट हवसिर्ोजि िुिे रकम
रु िजार
क्र.ि.
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