माछापुच्छ्रे गाउँ पालिकाको विलियोजि ऐि, २०७७
माछापुच्छ्रे गाउँ पालिकाको आलथिक बर्ि २०७७÷२०७८ को सेिा र कायिहरुको िालग स्थािीय सञ्चित कोर्बाट
केही रकम खर्ि गिे र विलियोजि गिे सम्बन्धमा व्यिस्था गिि बिेको विलियोजि ऐि।
प्रस्ताििााः माछापुच्छ्रे गाउँ पालिकाको 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
सं विधािको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोञ्चजम माछापुच्छ्रे गाउँ पालिकाको गाउँसभािे यो ऐि बिाएको छ
।
१. सं ञ्चिप्त िाम र प्रारम्भाः
(१) यस ऐिको िाम “माछापुच्छ्रे « गाँउपालिकाको विलियोजि ऐि, २०७७” रहेको छ ।
(२) यो ऐि तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ ।
२. आलथिक िर्ि २०७७।०७८ को लिलमत्त सञ्चित कोर्बाट रकम खर्ि गिे अलधकाराः
(१)आलथिक िर्ि २०७७।०७८ को लिलमत्त गाउँ कायिपालिका, िडा सलमलत, विर्यगत शाखािे गिे सेिा र
कायिहरुका लिलमत्त अिुसूर्ी १ मा उल्िेञ्चखत र्ािू खर्ि, पूंञ्चजगत खर्ि र लबञ्चत्तय व्यिस्थाको रकम समेत
गरी जम्मा रकम रु. ६२,६७,६९,२९०। (अिेरुपी बैसठ्ठी करोड सत्सठ्ठी िाख उिन्सत्तरी हजार िुई सय
िव्िे रुपैया मात्र) मा िबढाई लिदििष्ट गररए बमोञ्चजम सञ्चित कोर्बाट खर्ि गिि सवकिे छ ।
३. विलियोजिाः
(१) यस ऐिद्धारा सञ्चित कोर्बाट खर्ि गिि अलधकार दिइएको रकम आलथिक िर्ि २०७७।०७८ को
लिलमत्त.माछापुच्छ्रे गाउँपालिका, कास्कीको गाउँ कायिपालिका, िडा सलमलत र विर्यगत शाखािे गिे सेिा र
कायिहरुको लिलमत्त विलियोजि गररिे छ ।
(२) उपिफा (१) मा जुिसुकै कुरा िेञ्चखएको भए तापलि कायिपालिका, िडा सलमलत र विर्यगत शाखािे
गिे सेिा र कायिहरुको लिलमत्त विलियोजि गरे को रकम मध्ये कुिैमा बर्त हुिे र कुिैमा अपुग हुिे िे ञ्चखि
आएमा गाउँकायिपालिकािे बर्त हुिे शीर्िकबाट िपुग हुिे शीर्िकमा रकम सािि सक्िेछ । यसरी रकम
सािाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको १० प्रलतशतमा िबढ्िे गरी कुिै एक िा एक भन्िा
बढी शीर्िकहरुबाट अको एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सािि तथा लिकासा र खर्ि जिाउि
सवकिेछ । पूँञ्चजगत खर्ि र वित्तीय व्यिस्थातफि विलियोञ्चजत रकम साँिा भुक्तािी खर्ि र व्याज भुक्तािी
खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्य र्ािू खर्ि शीर्िक तफि सािि र लबत्तीय व्यिस्था अन्तगित साँिा भुक्तािी खर्ि
तफि लबलियोञ्चजत रकम ब्याज भुक्तािी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्यत्र सािि सवकिे छै ि । तर र्ािु तथा
पूँञ्चजगत खर्ि र वित्तीय व्यिस्थाको खर्ि व्यहोिि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सािि सवकिेछ ।
(३) उपिफा (२) मा जुिसुकै कुरा िेञ्चखएको भएता पलि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा स्िीकृत
रकमको १० प्रलतशतभन्िा बढ्िे गरी कुिै एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सािि परे मा
गाउँ सभाको स्िीकृलत लििु पिेछ ।
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