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झिमरुक गाउँपालिकाको विलियोजि ऐि (पवििो संशोधि), २०७७ 

 

प्रस्िाििा : झिमरुक गाउँपालिका, प्यठुािको आलथयक िर्य २०७7/०७8 को सेिा र काययिरुको िालग सझिि कोर्बाट 
केिी रकम खर्य गिे अलधकार दिि र सो रकम विलियोजि गिय िाञ्छिीय भएकोिे, 

िेपािको संविधािको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोझजम झिमरुक गाउँपालिका, प्यूठािको गाउँ सभािे यो ऐि 
ििाएको छ । 

१. संझिप्त िाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐिको िाम “ झिमरुक गाउँपालिकाको विलियोजि ऐि (पवििो संशोधि),  

      २०७७ ” रिेको छ । 

(२) यो ऐि 2077 साि माघ १ गिेिेझख िाग ुििुेछ । 

२. आलथयक िर्य २०७7/०७8 को लिलमत्त सझिि कोर्बाट रकम खर्य गिे अलधकार : (१) आलथयक िर्य 
२०७7/०७8 को लिलमत्त गाउँ काययपालिका, िडा सलमलि, विर्यगि शाखािे गिे सेिा र काययिरुका लिलमत्त 
अिसूुर्ी १ मा उझलिझखि र्ािू खर्य, पूजँीगि खर्य र लबत्तीय व्यिस्थाको रकम समेि गरी जम्मा रकम 
547771082.16 (अिेरुपी र्ौिन् ि करोड सिित्तर िाख एकित्तर िजार बयासी रुपैया सोह्र पैसा मात्र ) 
मा िबढाई लिदियष्ट गररए बमोझजम सझिि कोर्बाट खर्य गिय सवकिेछ । 

३. विलियोजि : (१) यस ऐिद्धारा सझिि कोर्बाट खर्य गिय अलधकार दिइएको रकम आलथयक िर्य २०७7/०७8 
को लिलमत्त झिमरुक गाउँपालिका, प्यूठािको गाउँ काययपालिका, िडा सलमलि र विर्यगि शाखािे गिे सेिा र 
काययिरुको लिलमत्त विलियोजि गररिेछ । 

(२) उपिफा (१) मा जिुसकैु कुरा िेझखएको भए िापलि काययपालिका, िडा सलमलि र विर्यगि शाखािे गिे 
सेिा र काययिरुको लिलमत्त विलियोजि गरेको रकममध्य ेकुिैमा बर्ि ििु ेर कुिमैा अपगु ििुे िेझखि आएमा 
गाउँ काययपालिकािे बर्ि ििुे शीर्यकबाट िपगु ििुे शीर्यकमा रकम सािय सक्िेछ । यसरी रकम सािाय एक 
शीर्यकबाट सो शीर्यकको जम्मा रकमको १० प्रलिशिमा िबढ्िे गरी कुिै एक िा एक भन्िा बढी 
शीर्यकिरुबाट अको एक िा एक भन्िा बढी शीर्यकिरुमा रकम सािय िथा लिकासा र खर्य जिाउि सवकिछे 
। पूजँीगि खर्य र वित्तीय व्यिस्थािफय  विलियोझजि रकम साँिा भकु्तािी खर्य र व्याज भकु्तािी खर्य शीर्यकमा 
बािेक अन्य र्ाि ुखर्य शीर्यकिफय  सािय र लबत्तीय व्यिस्था अन्िगयि साँिा भकु्तािी खर्यिफय  लबलियोझजि रकम 
ब्याज भकु्तािी खर्य शीर्यकमा बािेक अन्यत्र सािय सवकिे छैि । िर र्ाि ु िथा पूजँीगि खर्य र वित्तीय 
व्यिस्थाको खर्य व्यिोिय एक स्रोिबाट अको स्रोिमा रकम सािय सवकिेछ ।  

(३) उपिफा (२) मा जिुसकैु कुरा िेझखएको भए िापलि एक शीर्यकबाट सो शीर्यकको जम्मा स्िीकृि 
रकमको १० प्रलिशि भन्िा बढ्िे गरी कुिै एक िा एक भन्िा बढी शीर्यकिरुमा रकम सािय परेमा गाउँ 
सभाको स्िीकृलि लिि ुपिेछ ।  
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अिसूुर्ी १ 

( िफा २ संग सम्िझन्धि) 

िेपािको संविधािको धारा २२९ (२) बमोझजम 

संझिि कोर्बाट विलियोजि ििुे रकम 

 रु. िजारमा 

क्र.स. 
अििुाि 
संख्या शीर्यकको िाम र्ाि ुखर्य पूजँीगि खर्य 

वित्तीय 
व्यिस्था जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  गाउँपालिका 120445.00 78919.08  199364.08 

2  िडा सलमलि 7950. 13290.  21240.00 

३  लबर्यगि शाखा 272015.00 55152.  327167.00 
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ऋणको सािा 
व्याज भकु्तािी     

५  

िगािी 
(शेयर/ऋण)     

  जम्मा 400410.00 147361.08  547771.08 

 
 

 

 

 

  

झिमरुक गाउँसभाको बैठकिाट लमलि 2077/९/२९ गिे पाररि 
झिमरुक गाउँपालिकाको विलियोजि ऐि, (पवििो संशोधि) २०७७ िाई 
स्थािीय सरकार संर्ािि ऐि, 2074 को िफा 19 को उपिफा 8 
िमोझजम प्रमाझणि गियछु। 

        ...................................         

           लििक बिािरु झज.सी. 
              अध्यि 
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