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झिमरुक गाउँपालिकाको विलियोजि ऐि,२०७८ 

झिमरुक गाउँपालिकाको आलथिक बर्ि २०७८/0७९ को सेिा र कायिहरूको िालग स्थािीय सझित कोर्बाट केही 
रकम खर्ि गिे र विलियोजि गिे सम्बन्धमा व्यिस्था गिि बिेको ऐि, 

प्रस्ताििा : झिमरुक गाउँपालिकाको आलथिक िर्ि २०७8/0७9 को सेिा र कायिहरूको िालग सझित कोर्बाट केही 
रकम खर्ि गिे अलधकार दिि र सो रकम विलियोजि गिि िाञ्छिीय भएकोिे, िेपािको संविधािको धारा २२९ को 
उपधारा (२) बमोझजम झिमरुक गाउँपालिकाको गाउँ सभािे यो ऐि बिाएको छ । 

 

१. संझिप्त िाम र प्रारम्भ: (१)यस ऐिको िाम “झिमरुक गाउँपालिकाको विलियोजि ऐि, २०७8” रहेको छ।  

(२) यो ऐि तरुुन्त प्रारम्भ हिुेछ ।  

२. आलथिक िर्ि २०७8/०७9 को लिलमत्त सझित कोर्बाट रकम खर्ि गिे अलधकार : (१)आलथिक िर्ि २०७8/0७9 
को लिलमत्त गाउँ कायिपालिका, िडा सलमलत, विर्यगत शाखािे गिे सेिा र कायिहरुका लिलमत्त अिसूुर्ी (१) मा उझलिझखत 
र्ाि ुखर्ि, पुजँीगत खर्ि र वित्तीय व्यिस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम 47,22,31,802.०० (अिेरुपी सटिीस 
करोड िाइस िाख एकलतस हजार आठ सय िईु) मात्रमा िबढाई लिदििष्ट गररए बमोझजम सझित कोर्बाट खर्ि गिि 
सवकिे छ । 

३ . विलियोजि : (१) यस ऐिद्धारा सझित कोर्बाट खर्ि गिि अलधकार दिइएको रकम आलथिक िर्ि २०७८/0७9 को 
लिलमत्त झिमरुक गाउँपालिका, प्यूठािको गाउँ कायिपालिका, िडा सलमलत र विर्यगत शाखािे गिे सेिा र कायिहरुको 
लिलमत्त विलियोजि गररि ेछ । 

 

(२) उपिफा (१) मा जिुसकैु कुरा िेझखएको भए तापलि कायिपालिका, िडा सलमलत र विर्यगत शाखािे गिे सेिा र 
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कायिहरुको लिलमत्त विलियोजि गरेको रकम मध्ये कुिैमा बर्त हिुे र कुिैमा अपगु हिुे िेझखि आएमा गाउँ कायिपालिकािे 
बर्त हिु ेशीर्िकबाट अपगु हिुे शीर्िकमा रकम सािि सक्िे छ । यसरी रकम सािाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको 
जम्मा रकमको १० प्रलतशतमा िबढ्ि ेगरी कुिै एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक िा एक भन्िा बढी 
शीर्िकहरुमा रकम सािि तथा लिकासा र खर्ि जिाउि सवकिे छ । पूजँीगत खर्ि र वित्तीय व्यिस्थातफि  विलियोझजत 
रकम साँिा भकु्तािी खर्ि र व्याज भकु्तािी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्य र्ाि ुखर्ि शीर्िकतफि  सािि र वित्तीय व्यिस्था 
अन्तगित साँिा भकु्तािी खर्ितफि  विलियोझजत रकम ब्याज भकु्तािी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्यत्र सािि सवकिे छैि । तर 
र्ाि ुतथा पूजँीगत खर्ि र वित्तीय व्यिस्थाको खर्ि व्यहोिि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सािि सवकिे छ ।  

 

(३) उपिफा (२) मा जिुसकैु कुरा िेझखएको भए तापलि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा स्िीकृत रकमको १० 
प्रलतशत भन्िा बढ्िे गरी कुिै एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सािि परेमा गाउँ सभाको स्िीकृलत लिि ुपिे 
छ । 

 

अिसूुर्ी १ 

( िफा २ सँग सम्िझन्धत) 

िेपािको संविधािको धारा २२९ (२) बमोझजम 

संझित कोर्बाट विलियोजि हिुे रकम 

 रु. हजारमा 

क्र.स. 
अििुाि 
संख्या शीर्िकको िाम र्ाि ुखर्ि पूजँीगत खर्ि वित्तीय व्यिस्था जम्मा 

१  ३ ४ ५ ६ ७ 

१  गाउँपालिका 127688.802 76530.000  204218.802 

2  िडा सलमलत 7643.000 13697.000  21340.000 

3  ljifout zfvfx? 226363.000 20310.000  246673.000 

4  

ऋणको सािा व्याज 
भकु्तािी     

५  िगािी (शयेर/ऋण)     

  जम्मा 361694.802 110537.000  472231.802 

  

 
आज्ञाले 

कमल प्रसाद भसुाल 

प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत 


