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थलुङु दधुकाशी गाउँपाललकाको विलियोजि विधेयक , २०७८ 

 

गाउँपाललकाको आलथयक िर्य २०७८/०७९ को सेिा र काययहरुको लालग स्थािीय सञ्चितकोर्बाट केही 
रकम खर्य गिे र विलियोजि गिे सम्बन्धमा ब्यिस्थापि गिय बिकेो विधेयक 

प्रस्ताििा : थलुङु दधुकोशी गाउँपाललकाको आलथयक िर्य २०७८/०७९ को सेिा र काययहरुको लालग 
स्थािीय सञ्चितकोर्बाट केही रकमखर्य गिे र विलियोजि बाञ्छिीय भएकोले,  

िेपालको संविधािको धारा २२९ को उप-धारा  (२) बमोञ्चजम थलुङु दधुकोशी गाउँपाललकाको गाउँ 
सभाले यो ऐि बिाएको छ ।   

१.संञ्चिप्त िाम र प्रारम्भः (१)यस ऐिको िाम“थलुङु दधुकोशी गाउँपाललकाको विलियोजि ऐि, २०७८” 

रहेको छ । 

(२) यो ऐि २०७८ साल श्रािण १ देञ्चख प्रारम्भ हिुेछ । 

२.आलथयक िर्य २०७८।०७९ को लिलमत्त सञ्चितकोर्बाट रकमखर्य गिे अलधकारः  

(१)आलथयकिर्य २०७८।०७९ को लिलमत्त गाउँकाययपाललका, िडा सलमलत, विर्यगत शाखाले गिे सेिा र 
काययहरुको लिलमत्त अिसूुर्ी १ मा उञ्चललञ्चखत र्ालू खर्य गाउँपाललकातर्य   रु ५करोड ८२लाख, 

विर्यगतशाखातर्य   रु १ करोड ८८ लाख ८ हजार ५८०,   पूञँ्चजगतखर्य गाउँपाललकातपय  रु १० करोड 
५७ लाख ८ हजार १२० , िडा सलमलतअन्तगयत रु ४ करोड ८० लाख ,गरी जम्मा रकम रु २३ करोड 
७ लाख १६ हजार ७०० मा िबढाई लिर्दयष्ट गररए बमोञ्चजम सञ्चितकोर्बाट खर्य गिय सवकिेछ ।  

 

३. विलियोजिः  

(१) यस ऐिद्धारा सञ्चितकोर्बाट खर्य गिय अलधकार र्दइएको रकम आलथयक िर्य २०७८।०७९ को 
लिलमत्त“थलुङु दधुकोशी गाउँपाललकाको गाउँकाययपाललका, िडा सलमलत र विर्यगतशाखाले गिे सेिा र 
काययहरुको लिलमत्त विलियोजि गररिेछ । 

 



(२)उपदर्ा (१) माजिुसकैु कुरा लेञ्चखएको भएतापलि काययपाललका, िडा सलमलत र विर्यगतशाखाले गिे 
सेिा र काययहरुको लिलमत्त विलियोजि गरेको रकममध्ये कुिैमा बर्त हिु ेर कुिैमाअपगुहिुे देञ्चखि आएमा 
गाउँकाययपाललकाले बर्त हिुे शीर्यकबाट िपगु हिुे शीर्यकमा रकम सािय सक्िेछ । यसरी रकम सादाय एक 
शीर्यकबाट सो शीर्यकको जम्मा रकमको १० प्रलतशतमा िबढ्िे गरी कुिै एक िा एक भन्दा बढी 
शीर्यकहरुबाट अको एक िा एक भन्दा बढी शीर्यकहरुमा रकम सािय तथा लिकासा र खर्य जिाउि 
सवकिेछ । पूञँ्चजगतखर्य र वित्तीय व्यिस्थातर्य  विलियोञ्चजत रकम साँिा भकु्तािी खर्य र व्याज भकु्तािी 
खर्य शीर्यकमा बाहेक अन्य र्ालू खर्य शीर्यक तर्य  सािय र लबत्तीय व्यिस्था अन्तगयत साँिा भकु्तािी 
खर्यतर्य  लबलियोञ्चजत रकम ब्याज भकु्तािी खर्य शीर्यकमा बाहेक अन्यत्र सािय सवकिे छैि । 

तर र्ाल ुतथा पूञँ्चजगत खर्य र वित्तीय व्यिस्थाको खर्य व्यहोिय एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सािय 
सवकिेछ । 

(३)उपदर्ा (२) मा जिुसकैु कुरा लेञ्चखएको भएतापलि एक शीर्यकबाट सो शीर्यकको जम्मा स्िीकृत 
रकमको १० प्रलतशत भन्दा बढ्िे गरी कुिै एक िा एक भन्दा बढी शीर्यकहरुमा रकम सािय परेमा गाउँ 
सभाको स्िीकृलत ललि ुपिेछ ।  

(४) दर्ा २ िाहेक संञ्चर्त कोर्मा प्राप्तभएका रकम, प्राप्त अञ्चततयारी तथा काययपाललकाको ञ्चस्िकृती 
अिसुार खर्य गिय सवकिेछ । 
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23,07,16,700 

 

* सूत्र प्रणालीमा प्रविष्टी पश्चात र्ाल ुर पूञँ्चजगत खर्यको रकम घटबढ हिु सक्िेछ । 


