
छत्रकोट गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, गलु्मी 
 

विलिर्ोजि ऐि 

 

छत्रकोट गाउँपालिका, गलु्मीको आलथयक बर्य 2077/78 को सेिा र कार्यहरुको िालग स्थािीर् सञ्चित कोर्बाट केही 
रकम खर्य गिे र विलिर्ोजि गिे सम्बन्धमा व्र्िस्था गिय बिकेो ऐि 

 

प्रस्ताििा: छत्रकोट गाउँपालिका, गलु्मीको आलथयक बर्य 2077/78 को सेिा र कार्यहरुको िालग सञ्चित 
कोर्बाट केही रकम खर्य गिे अलधकार दिि र सो रकम विलिर्ोजि गिय बाञ्छिीर् भएकोिे िेपािको 
संविधािको धारा 229 को उपधारा (२) बमोञ्चजम छत्रकोट गाउँपालिका गलु्मीको गाउँसभािे र्ो ऐि बिाएको 
छ । 

1. संञ्चिप्त िाम र प्रारम्भ: (१) र्स ऐिको िाम छत्रकोट गाउँपालिका, गलु्मीको विलिर्ोजि ऐि, 2077 
रहेको छ । 

(२) र्ो ऐि तरुुन्त प्रारम्भ हिुेछ । 

2. आलथयक बर्य 2077/78 को लिलमत्त सञ्चित कोर्बाट रकम खर्य गिे अलधकार: (१) आलथयक बर्य 
2077/78 को लिलमत्त गाउँ कार्यपालिका िडा सलमलत विर्र्गत शाखािे गिे सेिा र कार्यहरुका 
लिलमत्त अिसुरु्ी 1 मा उञ्चल्िञ्चखत र्ाि ुखर्य प जँीगत खर्य र विञ्चत्तर् व्र्िस्थाको रकम समते गरी 
जम्मा रकम रु.48,42,23,860।00( अिरुपी अठर्ालिस करोड बर्ािीस िाख तेइस हजार 
आठ सर् साठी रुपैर्ाँ) मा िबढाई लिदियष्ट गररएबमोञ्चजम सञ्चित कोर्बाट खर्य गिय सवकिछे । 

3. विलिर्ोजि: (१) र्स ऐिद्वारा सञ्चित कोर्बाट खर्य गिे अलधकार दिइएको रकम आलथयक बर्य 207७/7८ 
को लिलमत्त छत्रकोट गाउँपालिका, गलु्मीको गाउँकार्यपालिका, िडा सलमलत र विर्र्गत शाखािे गिे 
सेिा र कार्यहरुको लिलमत्त विलिर्ोजि गररिछे । 

(२) उपिफा (१) मा जिुसकैु कुरा िेञ्चखएको भएता पलि कार्यपालिका, िडा सलमलत र 
विर्र्गत शाखािे गिे सेिा र कार्यहरुको लिलमत्त विलिर्ोजि गरेको रकममध्र्े कुिमैा बर्त हिुे र 
कुिैमा अपगु हिुे िेञ्चखि आएमा गाउँ कार्यपालिकािे बर्त हिुे ञ्चशर्यकबाट िपगु हिुे ञ्चशर्यकमा रकम 
सािय सक्िछे ।र्सरी रकम सािाय एक ञ्चशर्यकबाट सो ञ्चशर्यकको जम्मा रकमको 25 प्रलतशतमा 
िबढ्िे गरी कुिै एक िा एकभन्िा बढी ञ्चशर्यकहरुबाट अको एक िा एक भन्िा बढी ञ्चशर्यकहरुमा 
रकम सािय तथा लिकासा र खर्य जिाउि सवकिेछ । प जँीगत खर्य र वित्तीर् व्र्िस्थातफय  विलिर्ोञ्चजत 
रकम साँिा भकु्तािी खर्य र व्र्ाज भकु्तािी खर्य ञ्चशर्यकमा बाहेक अन्र् र्ाि ुखर्य ञ्चशर्यकतफय  सािय 
र वित्तीर् व्र्िस्था अन्तगयत साँिा भकु्तािी खर्यतफय  विलिर्ोञ्चजत रकम व्र्ाज भकु्तािी खतय ञ्चशर्यकमा 



बाहेक अन्र्त्र सािय सवकिे छैि । तर र्ाि ुतथा पुजँीगत खर्य र वित्तीर् व्र्िस्थाको खर्य व्र्होिे 
एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सािय सवकिेछ । 

(३) उपिफा(२) मा जिुसकैु कुरा िेञ्चखएको भएता पलि एक ञ्चशर्यकबाट सो ञ्चशर्यकको 
जम्मा स्िीकृत रकमको 25 प्रलतशत भन्िा बढ्िे गरी कुिै  एक िा एक भन्िा बढी ञ्चशर्यकहरुमा 
रकम सािय परेमा गाउँसभाको स्िीकृलत लिि ुपिेछ । 

 

अिसु र्ी-१ 

(िफा २ सँग सम्बञ्चन्धत) 

िेपािको संविधािको धारा २२९ (२) बमोञ्चजम 

संञ्चर्त कोर्बाट विलिर्ोजि हिुे रकम 

                                        रकम रू  हजारमा 
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