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धारे्च गाउँपालिकाको आलथिक बर्ि २०७8/०७9 को सेिा र कायिहरुको िालग स्थािीय सञ्चित कोर्बाट 
केही रकम खर्चि गिे र विलियोजि गिे सम्िन्धमा व्यिस्था गिि बिेको ऐि  

गाउँ सभाबाट स्िीकृत भएको लमलतिः २०७8।03।11 

प्रस्ताििािः 

धारे्च गाउँपालिकाको आलथिक बर्ि २०७8।०७9 को सेिा र कायिहरुको िालग सञ्चित कोर्बाट केही 
रकम खर्चि गिे अलधकार ददि र सो रकम विलिययोजि गिि िान्छिीय भएकोिे, 

िेपािको संविधािको धारा २२९ को उप– धारा (२) बमोञ्चजम धारे्च गाउँपालिकाको गाउँसभािे यो ऐि 
बिाएको छ । 

1. संञ्चिप्त िाम र प्रारम्भ - यो ऐिको िाम “ धारे्च गाउँपालिकाको विलियोजि ऐि, २०७८” रहेको 
छ। 

2. आलथिक बर्ि २०७८।०७९ को लिलमत्त सञ्चित कोर्बाट रकम खर्चि गिे आलधकार -(१) आलथिक 
बर्ि ०७8।०७9 को लिलमत्त गाउँ कायिपालिका, िडा समलत, विर्यगत शाखािे गिे सेिा र 
कायिहरुका लिलमत्त अिसूुर्ची १ मा उल्िेञ्चखत  

िेपाि सरकारबाट सशति अिदुाि तर्ि  14 करोड 81 िाख रुपैंया र वित्तीय समालिकरण अिदुाि 
तर्ि  रु.9 करोड 36 िाख , राजस्ि िाँडर्ाँडिाट प्राप्त रकम रु ७ करोड 53 िाख 7 हजार, प्रदेश 
सरकारिाट  विञ्चत्तय समालिकरण अिदुाि तर्ि   रु 1 करोड 5 िाख 8 हजार, विशेर् अिदुाि तर्ि  
रु 30 िाख , समपरुक अिदुाि तर्ि  70 िाख, राजस्ि िाँडर्ाँड िापत रु 49 िाख 85 हजार, 
आन्तररक राजश्वबाट रु. 30 िाख (अिमुालित)  र अञ्चिल्िो आ.ि.को मौज्दात र अल्याह सवहत रु 
10 करोड (अिमुालित)  गरी जम्मा 44 करोड 55 िाख रुपैंयामा िबढाई लिददिष्ट गररए बमोञ्चजम 
सञ्चित कोर्बाट खर्चि गिि सवकिे छ ।  

3. विलियोजि - (१) यस ऐिद्वारा सञ्चितकोर्बाट खर्चि गिि अलधकार ददईएको रकम आलथिक बर्ि 
2078।079 को लिलमत्त धारे्च गाउँपालिकाको गाउँ कायिपालिका,िडा सलमलत र विर्यगत शाखािे 
गिे सेिा र कायिहरुको लिलमत्त विलियोजि गररिेछ । 

(२) उपदर्ा (१) मा जिुसकैु कुरा िेञ्चखएको भए तापलि कायिपालिका, िडा सलमलत र विर्यगत 
शाखािे गिे सेिा र कायिहरुको लिलमत्त विलियोजि गरेको रकममध्ये कुिैमा बर्चत हिुे र कुिैमा 
अपूग हिुे देञ्चखि आएमा गाउँ कायिपालिकािे बर्चत हिु ेशीर्िकबाट िपूग हिुे शीर्िकमा रकम सािि 
सक्िेछ । यसरी रकम सादाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको १० प्रलतशतमा िबढ्ि े
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गरी कुिै एक िा एकभन्दा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक िा एकभन्दा बढी शीर्िकहरुमा रकम सािि 
तथा लिकासा र खर्चि जिाउि सक्िेछ । पूञँ्चजगत खर्चि र वित्तीय व्यिस्थातर्ि  विलियोञ्चजत रकम सािँा 
भकू्तािी खर्चि र व्याज भकू्तािी खर्चि शीर्िकमा बहेक अन्य र्चाि ुखर्चि शीर्िकतर्ि  सािि र वित्तीय 
व्यिस्था अन्तगित साँिा भकू्तािी खर्चितर्ि  विलियोञ्चजत रकम व्याज भकू्तािी खर्चि शीर्िकमा बाहेक 
अन्यत्र सािि सवकिे छैि ।     

तर, र्चाि ुतथा पूञँ्चजगत खर्चि र वित्तीय व्यिस्थाको खर्चि व्यहोिि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम 
सािि सवकिेछ । 

(३) उपदर्ा (२) मा जिुसकैु कुरा िेञ्चखएको भए तापलि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा 
स्िीकृत रकमको १० प्रलतशत भन्दा बढ्िे गरी कुिै एक िा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा रकम सािि 
परेमा गाउँसभाको स्िीकृलत लिि ुपिेछ । 

अिसूुर्ची १ 
(दर्ा २ सँग सम्िञ्चन्धत) 

िेपािको संविधािको धारा २२९ (२) बमोञ्चजम 
सञ्चित कोर्बाट विलियोजि हिु ेरकम 

क्र.सं. अिदुाि 
संख्या शीर्िकको िाम र्चाि ुखर्चि पूञँ्चजगत खर्चि वित्तीय 

व्यिस्था जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  

गाउँ कायिपालिका तथा 
विर्यगत शाखा र िडा 
कायाििय समेत (संि 
तथा प्रदेशबाट प्राप्त सशति 
अिदुाि बाहेक) 

14,34,00,000 15,40,00,000  29,74,00,000 

2  ऋणको सािँा ब्याज 
भकु्तािी 

0 0  0 

3  िगािी –शेयर/ ऋण 0 0  0 

4  शशति अिदुाि 14,08,00,000 73,00,000  14,81,00,000 

जम्मा 44,55,00,000 

 


