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खााँडादेवी गाउाँपालिकाको लवलियोजि
लवधेयक, २०७९
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खाँडादेवी गाउँपालिकाको लवलियोजि लवधेयक, २०७९
खाँडादेवी गाउँपालिकाको आलथिक बर्ि २०७९/८० को सेवा र कायिहरुको िालग स्थािीय सलचित कोर्बाट के ही
रकम खिि गिे र लवलियोजि गिे सम्बन्धमा व्यवस्था गिि बिेको लवधेयक
प्रस्ताविााः खाँडादेवी गाउँपालिकाको आलथिक बर्ि २०७९/०८० को सेवा र कायिहरुको िालग सलचित कोर्बाट
के ही रकम खिि गिे अलधकार लदि र सो रकम लवलियोजि गिि वाचछिीय भएकोिे,
िेपािको संलवधािको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोलजम खाँडादवी गाउँ सभािे यो ऐि बिाएको छ ।
१. सलं िप्त िाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐिको िाम “ खाँडादेवी गाउँ िगरपालिकाको लवलियोजि ऐि, २०७९” रहेको
छ।
(२) यो ऐि तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ ।
२. आलथिक वर्ि २०७९/०८० को लिलमत्त सलचित कोर्बाट रकम खिि गिे अलधकाराः
(१) आलथिक वर्ि २०७९/०८० को लिलमत्त गाउँ कायिपालिका, वडा सलमलत, लवर्यगत शाखािे
गिे सेवा र कायिहरुका लिलमत्त अिुसूिी १ मा उललिलखत िािू खिि, पूँलजगत खिि र लबलत्तय
व्यवस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु ८०,८१,१७ (अिेरुपी असी करोड एकासी िाख
सत्र हजार रुपैया मात्र) मा िबढाई लिलदिष्ट गररए बमोलजम सलचित कोर्बाट खिि गिि सलकिेछ ।
३. लवलियोजिाः (१) यस ऐिद्धारा सलचित कोर्बाट खिि गिि अलधकार लदइएको रकम आलथिक वर्ि २०७९/०८०
को
लिलमत्त खाँडादेवी गाउँपालिकाको गाउँ कायिपालिका, वडा सलमलत र लवर्यगत शाखािे गिे सेवा
र कायिहरुको लिलमत्त लवलियोजि गररिेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जिु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए तापलि कायिपालिका, वडा सलमलत र लवर्यगत
शाखािे गिे सेवा र कायिहरुको लिलमत्त लवलियोजि गरे को रकममध्ये कुिैमा बित हुिे र कुिैमा
अपुग हुिे देलखि आएमा गाउँ कायिपालिकािे बित हुिे शीर्िकबाट िपुग हुिे शीर्िकमा रकम सािि
सक्िेछ । यसरी रकम सादाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको १० प्रलतशतमा िबढ्िे
गरी कुिै एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा रकम
सािि तथा लिकासा र खिि जिाउि सलकिेछ । पूँलजगत खिि र लवत्तीय व्यवस्थातफि लवलियोलजत
रकम साँवा भुक्तािी खिि र व्याज भुक्तािी खिि शीर्िकमा बाहेक अन्य िािू खिि शीर्िकतफि सािि
र लबत्तीय व्यवस्था अन्तगित साँवा भक्त
ु ािी खिितफि लवलियोलजत रकम ब्याज भक्त
ु ािी खिि
शीर्िकमा बाहेक अन्यत्र सािि सलकिे छै ि । तर िािु तथा पूँलजगत खिि र लवत्तीय व्यवस्थाको खिि
व्यहोिि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सािि सलकिेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जिु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए तापलि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा
स्वीकृ त रकमको १० प्रलतशत भन्दा बढ्िे गरी कुिै एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा रकम सािि
परे मा गाउँ सभाको स्वीकृ लत लििु पिेछ ।
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