
                                               भोटेकोशी गाउँपालिकाको विलियोजि ऐि, २०७७ 

 

भोटेकोशी गाउँपालिकाको आलथिक बर्ि २०७७/२०७८ को सेिा र कायिहरुको िालग स्थािीय सञ्चित 
कोर्बाट केही रकम खर्ि गिे र विलियोजि गिे सम्बन्धमा व्यिस्था गिि बिेको ऐि 

 

सभाबाट स्िीकृत लमलतिः २०७७।०३।१० 

प्रस्ताििािः भोटेकोशी गाउँपालिकाको आलथिक बर्ि २०७७/०७८ को सेिा र कायिहरुको िालग 
सञ्चित कोर्बाट केही रकम खर्ि गिे अलधकार दिि र सो रकम विलियोजि गिि िाञ्छिीय भएकोिे, 

िेपािको संविधािको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोञ्चजम भोटेकोशी गाउँ सभािे यो ऐि बिाएको 
छ । 

१.संञ्चिप्त न िाम र प्रारम्भ :  

(१) यस ऐिको िाम “ भोटेकोशी गाउँपालिकाको विलियोजि ऐि, २०७७” रहेको छ । 

 (२) यो ऐि तरुुन्त प्रारम्भ हिुेछ । 

२. आलथिक िर्ि २०७७/०७८ को लिलमत्त सञ्चित कोर्बाट रकम खर्ि गिे अलधकारिः 

(१) आलथिक िर्ि २०७७/०७८ को लिलमत्त गाउँ कायिपालिका, िडा सलमलत, विर्यगत शाखािे गिे 
सेिा र कायिहरुका लिलमत्त अिसूुर्ी १ मा उञ्चलिञ्चखत र्ािू खर्ि, पूञँ्चजगत खर्ि र लबञ्चत्तय व्यिस्थाको 
रकम समेत गरी जम्मा रकम रु ४४,७१,००,६७०। (अिरेुपी र्ौिािीि करोड एकहत्तर िाख 
छ सय सत्तरी रुपैयामात्र) मा िबाा  लिदिि्ट  गिरए बमोञ्चजम सञ्चित कोर्बाट खर्ि गिि सवकिे छ ।   

३. विलियोजििः 

(१) यस ऐिद्धारा सञ्चित कोर्बाट खर्ि गिि अलधकार दिइएको रकम आलथिक िर्ि २०७७/०७८ 
को लिलमत्त भोटेकोशी गाउँपालिकाको गाउँ कायिपालिका, िडा सलमलत र विर्यगत शाखािे गिे सेिा 
र कायिहरुको लिलमत्त विलियोजि गिरिे छ । 



(२)उपिफा (१) मा जिुसकैु कुरा िेञ्चखएको भएता पलि कायिपालिका, िडा सलमलत र विर्यगत 
शाखािे गिे सेिा र कायिहरुको लिलमत्त विलियोजि गरेको रकम मध्ये कुिैमा बर्त हिुे र कुिैमा 
अपगु हिुे िेञ्चखि आएमा गाउँ कायिपालिकािे बर्त हिुे शीर्िकबाट िपगु हिुे शीर्िकमा रकम सािि 
सक्िेछ । यसरी रकम सािाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको १० प्रलतशतमा िबढ्ि े
गरी कुिै एक िा एक भन्िा बाी शीर्िकहरुबाट अको एक िा एक भन्िा बाी शीर्िकहरुमा रकम 
सािि तथा लिकासा र खर्ि जिाउि सवकिेछ । पूञँ्चजगत खर्ि र वित्तीय व्यिस्थातफि  विलियोञ्चजत 
रकम साँिा भकु्तािी खर्ि र व्याज भकु्तािी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्य र्ािू खर्ि शीर्िक तफि  सािि 
र लबत्तीय व्यिस्था अन्तगित साँिा भकु्तािी खर्ि तफि  लबलियोञ्चजत रकम ब्याज भकु्तािी खर्ि शीर्िकमा 
बाहेक अन्यत्र सािि सवकिे छैि । 

तर र्ाि ुतथा पूञँ्चजगत खर्ि र वित्तीय व्यिस्थाको खर्ि व्यहोिि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम 
सािि सवकिे छ । 

(३) उपिफा (२) मा जिुसकैु कुरा िेञ्चखएको भएता पलि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा 
स्िीकृत रकमको १० प्रलतशतभन्िा बढ्िे गरी कुिै एक िा एक भन्िा बाी शीर्िकहरुमा रकम सािि 
परेमा गाउँ सभाको स्िीकृलत लिि ुपिेछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अिसूुर्ी-१ 

(िफा २ सँग सम्बञ्चन्धत) 
िेपािको सञ्चम्बधािको धारा २२९ (२) बमोञ्चजम 

सञ्चित कोर्बाट विलियोजि हिुे रकम 

रु. हजारमा 
क्र.सं अििुाि 

संख्या 
शीर्िकको िाम र्ाि ुखर्ि पूञ्चजगत खर्ि वित्तीय 

व्यिस्था 
जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  गाउँकायिपालिका ५८१६० १५८७६८.८७  २१६९२८.८७ 

२  िडा सलमलत ४०२००   ४०२०० 

३  विर्यगत शाखा ९५४६०.८   ९५४६०.८ 

४  ऋणको सािा 
व्याज भकु्तालि 

    

५  िगािी 
(शेयर/ऋण 

    

 

 

 

 

 

 

   

     


