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झिमरुक गाउँपालिका 
गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

भ्यागतेु,प्यूठाि 

५ िं. प्रदेश ,िेपाि



 

1 झिमरुक गाउँपालिकाको विलियोजि २०७७ 

झिमरुक गाउँपालिका, प्यूठािको आलथयक बर्य २०७७/७८ को सेिा र काययहरुको िालग स्थािीय सझित कोर्बाट केही 
रकम खर्य गिे र विलियोजि गिे सम्बन्धमा व्यिस्था गिय बिेको ऐि, 

                                              

                                             सभामा प्रस्ततु लमलत :२०७७/०३/१0                                   
       सभामा स्िीकृत  लमलत : २०७७/०३/१३ 

  

प्रस्ताििा : झिमरुक गाउँपालिका, प्यूठािको आलथयक िर्य २०७७/७८ को सेिा र काययहरुको िालग सझित कोर्बाट 
केही रकम खर्य गिे अलधकार ददि र सो रकम विलियोजि गिय िाञ्छिीय भएकोिे, 

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

 

१. संझिप्त िाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐिको िाम “झिमरुक गाउँपालिका, प्यूठािको विलियोजि ऐि, २०७७” रहेको छ।  

    (२) यो ऐि २०७७ साउि १ गते देझख िाग ुहिुे छ । 

२. आलथयक िर्य २०७७/७८ को लिलमत्त सझित कोर्बाट रकम खर्य गिे अलधकार : (१)आलथयक िर्य २०७७/७८ को 
लिलमत्त गाउँ काययपालिका, िडा सलमलत, विर्यगत शाखािे गिे सेिा र काययहरुका लिलमत्त अिसूुर्ी (१) मा उझलिझखत 
र्ािू खर्य, पूजँीगत खर्य र लबत्तीय व्यिस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम ५४,३१,५०,०००.०० (अिेरुपी रुपैया ँ
र्ौिन्न करोड एकलतस िाख पर्ास हजार मात्र | ) मा िबढाई लिददयष्ट गररए बमोझजम सझित कोर्बाट खर्य गिय सवकि े
छ । 

३ . विलियोजि : (१) यस ऐिद्धारा सझित कोर्बाट खर्य गिय अलधकार ददइएको रकम आलथयक िर्य २०७७/७८ को 
लिलमत्त झिमरुक गाउँपालिका, प्यूठािको गाउँ काययपालिका, िडा सलमलत र विर्यगत शाखािे गिे सेिा र काययहरुको 
लिलमत्त विलियोजि गररि ेछ । 

 

     (२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा िेझखएको भए तापलि काययपालिका, िडा सलमलत र विर्यगत शाखािे गिे सेिा र 
काययहरुको लिलमत्त विलियोजि गरेको रकम मध्ये कुिैमा बर्त हिु ेर कुिमैा अपगु हिुे देझखि आएमा गाउँ काययपालिकािे 
बर्त हिुे शीर्यकबाट िपगु हिुे शीर्यकमा रकम सािय सक्िे छ । 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 सवकि ेछ । पूजँीगत खर्य र वित्तीय व्यिस्थातफय  विलियोझजत 
रकम साँिा भकु्तािी खर्य र व्याज भकु्तािी खर्य शीर्यकमा बाहेक अन्य र्ािू खर्य शीर्यकतफय  सािय र लबत्तीय व्यिस्था 
अन्तगयत साँिा भकु्तािी खर्यतफय  लबलियोझजत रकम ब्याज भकु्तािी खर्य शीर्यकमा बाहेक अन्यत्र सािय सवकिे छैि । तर 
र्ाि ुतथा पूजँीगत खर्य र वित्तीय व्यिस्थाको खर्य व्यहोिय एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सािय सवकिे छ ।  

 

(३) उपदफा (२) मा जिुसकैु कुरा िेझखएको भए तापलि एक शीर्यकबाट सो शीर्यकको जम्मा स्िीकृत रकमको १० 
प्रलतशत भन्दा बढ्ि ेगरी कुिै एक िा एक भन्दा बढी शीर्यकहरुमा रकम सािय परेमा गाउँ सभाको स्िीकृलत लिि ुपिे छ 
। 

 

 



 

2 झिमरुक गाउँपालिकाको विलियोजि २०७७ 

अिसूुर्ी १ 

( दफा २ संग सम्िझन्धत) 

िेपािको संविधािको धारा २२९ (२) बमोझजम 

संझित कोर्बाट विलियोजि हिुे रकम 

रु. हजारमा 

क्र.स. 
अिदुाि 
संख्या शीर्यकको िाम र्ाि ुखर्य पूजँीगत खर्य 

वित्तीय 
व्यिस्था जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
१  गाउँपालिका 120445.00 74298.00  194743.00 

2  िडा सलमलत 7950. 13290.  21240.00 

३  लबर्यगत शाखा 272015.00 55152.  327167.00 

4  ऋणको सािा व्याज भकु्तािी     

५  िगािी (शयेर/ऋण)     

  जम्मा 400410.00 142740.00  543150.00 

  

  
झिमरुक गाउँसभाको बैठकबाट लमलत २०७७/०३/१३ गते पाररत यो ऐि स्थािीय 
सरकार संर्ािि ऐि, २०७४ को दफा १९ को उपदफा ८ बमोझजम प्रमाझणत गदयछु ।  

          

                                                         (लतिक बहादरु झज.सी.) 
लमलत:- २०७७/०३/१३                                                    अध्यि 

 
 


