
 

 

गोसाईकुण्ड गाउँपालिका रसुवा 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड:- ०३     संख्या:- २    लिलि:- २०७७/३/१० 

भाग -  १ 

गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको लिलियोि ऐि,२०७७ 

गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ि २०७७/०७८ को सिेा र कायिहरुको िालग स्थािीय सलित कोर्बाट केही रकम 

खर्ि गि ेर लिलियोजि गि ेसम्बन्धमा बिकेो ऐि 

सभाबाट स्िीकृत लमलतिः२०७७/०३/१० 

प्रस्ताििािः गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको  आर्थिक बर्ि २०७७/०७८ को सेिा र कायिहरुको िालग सलित कोर्बाट केही 

रकम खर्ि गि ेअलधकार दिि र सो रकम लिलियोजि गिि िाञ्छिीय भएकोि,े 

िेपािको संलिधािको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोलजम गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको सभािे यो ऐि बिाएको छ । 

१. सलंिप्त िाम र प्रारम्भिः (१) यस ऐिको िाम “गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको लिलियोजि ऐि, २०७७” रहकेो छ । 

 (२) यो ऐि तरुुन्त प्रारम्भ हुिछे । 

२. आर्थिक िर्ि २०७७/०७८ को लिलमत्त सलित कोर्बाट रकम खर्ि गि ेअलधकारिः (१) आर्थिक िर्ि २०७७/०७८ को 

लिलमत्त गाउँकायिपालिका, िडा सलमलत, लिर्यगत शाखाि ेगिे सेिा र कायिहरुका लिलमत्त अिुसूर्ी १ मा उल्िेलखत र्ाि ु

खर्ि, पुजँीगत खर्ि र लित्तीय व्यिस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु ४०,४९,७९,९६६.८४( अिेरुपी र्ालिस करोड 

उिन्र्ास िाख उिासी हजार िौ सय छैसठ्ठी रुपैया र्ौरासी पैसा मात्र) मा िबढाई लिर्ििष्ट गररए बमोलजम सलित 

कोर्बाट खर्ि गिि सदकिेछ ।  

३. लिलियोजििः (१) यस ऐिद्धारा सलित कोर्बाट खर्ि गिि अलधकार दिइएको रकम आर्थिक िर्ि २०७७/०७८ को 

लिलमत्त गोसाईकुण्ड गाउँकायिपालिका, िडा सलमलत र लिर्यगत शाखाि े गि े सेिा र कायिहरुको लिलमत्त लिलियोजि 

गररिछे । 

(२) उपिफा (१) मा जुिसुकै कुरा िेलखएको भएता पलि कायिपालिका, िडा सलमलत र लिर्यगत शाखाि ेगिे सेिा र 

कायिहरुको लिलमत्त लिलियोजि गरेको रकम मध्य ेकुिैमा बर्त हुिे र कुिैमा अपगु हुिे िेलखि आएमा गाउँकायिपालिकाि े

बर्त हुिे शीर्िकबाट िपगु हुिे शीर्िकमा रकम सािि सके्नछ । यसरी रकम सािाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा 

रकमको १० प्रलतशतमा िबढ्ि ेगरी कुि ैएक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा 

रकम सािि तथा लिकासा र खर्ि जिाउि सदकिेछ । पुँजीगत खर्ि र लित्तीय व्यिस्थातफि  लिलियोलजत रकम साँिा भुक्तािी 
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खर्ि र व्याज भुक्तािी खर्ि शीर्िकमा बाहके अन्य र्ाि ुखर्ि शीर्िक तफि  सािि र लित्तीय व्यिस्था अन्तगित साँिा भुक्तािी 

खर्ितफि  लबलियोलजत रकम ब्याज भुक्तािी खर्ि शीर्िकमा बाहके अन्यत्र सािि सदकिे छैि । 

तर र्ािु तथा पुँजीगत खर्ि र लित्तीय व्यिस्थाको खर्ि व्यहोिि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सािि सदकिेछ । 

(३) उपिफा (२) मा जुिसुकै कुरा िेलखएको भएतापलि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा स्िीकृत रकमको १० प्रलतशत 

भन्िा बढ्िे गरी कुिै एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सािि परेमा गाउँसभाको स्िीकृलत लिि ुपिछे ।  
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अिुसूर्ी–१ 

(िफा २ सँग सम्बलन्धत) 

िेपािको संलिधािको धारा २२९ (२) बमोलजम 

                                                                                                                                         रु. हजारमा  

क्र.स. अिुिाि संख्या शीर्िकको िाम र्ािुगत खर्ि पुँजीगत खर्ि लित्तीय 

व्यिस्था 

जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  गाउँपालिका १७६९७१ ७६८२४  २५३७९५ 

२  िडा सलमलत ६४९९ १२४२७२  १३०७७१ 

३  लिर्यगत 

शाखा 

१७४४४ २९७०  २०४१४ 

४  ऋणको साँिा 

व्याज भुक्तािी  
    

५  िगािी 

(शेयर/ऋण) 
    

  जम्मा २००९१४ २०४०६६  ४०४९८० 

 

    आज्ञाले 

                                               देवीलाल सापकोटा 
                                             प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 

 

 

 

 

 

 

 

 


