
 

 

गोसाईकुण्ड गाउँपालिका रसुवा 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड:- ०२      संख्या:- १०    लिलि:- २०७६ /३/१६  

भाग - १  
गोसाइकुण्ड गाईँपालिकाको लिलनयोन ऐन, २०७६ 

गोसाइकुण्ड गाईँपालिकाको अर्थथक बर्ष २०७६/०७७ को सिेा र कायषहरुको िालग स्थानीय सलित कोर्बाट केही रकम 

खर्ष गन ेर लिलनयोजन गन ेसम्बन्धमा बनकेो ऐन 

सभाबाट स्िीकृत लमलतः२०७६/०३/१६ 

प्रस्तािनाः गोसाइकुण्ड गाईँपालिकाको  अर्थथक बर्ष २०७६/०७७ को सेिा र कायषहरुको िालग सलित कोर्बाट केही 

रकम खर्ष गन ेऄलधकार ददन र सो रकम लिलनयोजन गनष िाञ्छनीय भएकोि,े 

नेपािको संलिधानको धारा २२९ को ईपधारा (२) बमोलजम गोसाइकुण्ड गाईँपालिकाको सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

१. सलंिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “गोसाइकुण्ड गाईँपालिकाको लिलनयोजन ऐन, २०७६” रहकेो छ । 

 (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हुनछे । 

२. अर्थथक िर्ष २०७६/०७७ को लनलमत्त सलित कोर्बाट रकम खर्ष गन ेऄलधकारः (१) अर्थथक िर्ष २०७६/०७७ को 

लनलमत्त गाईँकायषपालिका, िडा सलमलत, लिर्यगत शाखाि ेगने सेिा र कायषहरुका लनलमत्त ऄनुसूर्ी १ मा ईल्िेलखत र्ाि ु

खर्ष, पुजँीगत खर्ष र लित्तीय व्यिस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु ३०,७७,२३,००० (ऄिेरुपी लतस करोड 

सतहत्तर िाख तेइस हजार रुपयैा मात्र) मा नबढाइ लनर्ददष्ट गररए बमोलजम सलित कोर्बाट खर्ष गनष सदकनेछ ।  

३. लिलनयोजनः (१) यस ऐनद्धारा सलित कोर्बाट खर्ष गनष ऄलधकार ददआएको रकम अर्थथक िर्ष २०७६/०७७ को 

लनलमत्त गोसाइकुण्ड गाईँकायषपालिका, िडा सलमलत र लिर्यगत शाखाि े गन े सेिा र कायषहरुको लनलमत्त लिलनयोजन 

गररनछे । 

(२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएता पलन कायषपालिका, िडा सलमलत र लिर्यगत शाखाि ेगने सेिा र 

कायषहरुको लनलमत्त लिलनयोजन गरेको रकम मध्य ेकुनैमा बर्त हुने र कुनैमा ऄपगु हुने देलखन अएमा गाईँकायषपालिकाि े
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बर्त हुने शीर्षकबाट नपगु हुने शीर्षकमा रकम सानष सके्नछ । यसरी रकम सादाष एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा 

रकमको १० प्रलतशतमा नबढ्न ेगरी कुन ैएक िा एक भन्दा बढी शीर्षकहरुबाट ऄको एक िा एक भन्दा बढी शीर्षकहरुमा 

रकम सानष तथा लनकासा र खर्ष जनाईन सदकनेछ । पुँजीगत खर्ष र लित्तीय व्यिस्थातफष  लिलनयोलजत रकम साँिा भुक्तानी 

खर्ष र व्याज भुक्तानी खर्ष शीर्षकमा बाहके ऄन्य र्ाि ुखर्ष शीर्षक तफष  सानष र लित्तीय व्यिस्था ऄन्तगषत साँिा भुक्तानी 

खर्षतफष  लबलनयोलजत रकम ब्याज भुक्तानी खर्ष शीर्षकमा बाहके ऄन्यत्र सानष सदकने छैन । 

तर र्ािु तथा पुँजीगत खर्ष र लित्तीय व्यिस्थाको खर्ष व्यहोनष एक स्रोतबाट ऄको स्रोतमा रकम सानष सदकनेछ । 

(३) ईपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएतापलन एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा स्िीकृत रकमको १० प्रलतशत 

भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीर्षकहरुमा रकम सानष परेमा गाईँसभाको स्िीकृलत लिन ुपनछे ।  

 

 

ऄनुसूर्ी–१ 

(दफा २ सँग सम्बलन्धत) 

नेपािको संलिधानको धारा २२९ (२) बमोलजम 

                                                                                                                                         रु. हजारमा  

क्र.स. ऄनुदान 

संख्या 

शीर्षकको नाम र्ािुगत खर्ष पुँजीगत खर्ष लित्तीय 

व्यिस्था 

जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  गाईँपालिका १२९८५७ ७१७२९  २०१५८७ 

२  िडा सलमलत ६३७९ ८७८३३  ९४२१२ 

३  लिर्यगत शाखा ६८०२ ५१२२  ११९२४ 

४  ऋणको साँिा व्याज 

भुक्तानी 
    

५  िगानी (शेयर/ऋण)     

  जम्मा १४३०३८ १६४६८५  ३०७७२३ 
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