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पथु ा उत्तरगगं ा गाउँपालिकाको लिलियोजि लिधेयक २०७८
पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको आलथिक बर्ि २०७८/०७९ को सेवा र कार्िहरुको िालग स्थानीर् सलचित
कोर्बाट के ही रकम खिि गने र लवलनर्ोजन गने सम्बन्धमा व्र्वस्था गनि बनेको लवधेर्क
प्रस्तावनााः पथु ा उत्तिगगं ा गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि २०७८।०७९ को सेवा ि कार्िहरुको िालग सलचित
कोर्बाट के ही िकम खिि गने अलिकाि लिन ि सो िकम लवलनर्ोजन गनि वाचछनीर् भएकोिे,
नेपािको संलविानको िािा २२९ को उप–िािा बमोलजम )२( पथु ा उत्तिगगं ा गाउँसभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।
१. संलिप्त नाम र प्रारम्भाः )१( र्स ऐनको नाम "पथु ा उत्तिगगं ा गाउँपालिकाको लवलनर्ोजन ऐन, २०७८" िहेको
छ।
)२( र्ो ऐन गाउँसभाबाट पारित भएपलछ तरुु न्त प्रािम्भ हननेछ ।
२. आलथिक वर्ि २०७८।०७९ को िालग सलचित कोर्बाट रकम खिि गने अलधकाराः )१( आलथिक वर्ि
२०७८।०७९ को िालग गाउँपालिका, वडा सलमलत, लवर्र्गत शाखािे गने सेवा ि कार्िहरुका िालग अनसु िू ी
१ मा उललिलखत िािू खिि, पँलू जगत खिि ि लवत्तीर् व्र्वस्थाको िकम समेत गिी जम्मा िकम रु
३२,५३,१३,०००।- )अक्षेरूपी बत्तीस किोड लिपन्न िाख तेह्र हजाि रुपैर्ाँ माि( मा नबढाई लनलििष्ट गरिए
बमोलजम सलचित कोर्बाट खिि गनि सलकनेछ ।
३. लवलनर्ोजनाः )१( र्स ऐनद्वािा सलचित कोर्बाट खिि गनि अलिकाि लिइएको िकम आलथिक वर्ि २०७८/०७९
को लनलमत्त पथु ा उत्तिगगं ा गाउँपालिकाको गाउँ कार्िपालिका, वडा सलमलत ि लवर्र्गत शाखािे गने सेवा ि
कार्िहरुको लनलमत्त लवलनर्ोजन गरिनेछ ।
(२) उपिफा )१( मा जनु सक
ु ै कुिा िेलखएको भएता पलन कार्िपालिका, वडा सलमलत ि लवर्र्गत शाखािे
गने सेवा ि कार्िहरुको लनलमत्त लवलनर्ोजन गिे को िकममध्र्े कुनैमा बित हनने ि कुनैमा अपगु हनने िेलखन
आएमा गाउँ कार्िपालिकािे बित हनने शीर्िकबाट नपगु हनने शीर्िकमा िकम सानि सक्नेछ । र्सिी िकम सािाि
एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा िकमको २५ प्रलतशतमा नबढ्ने गिी कुनै एक वा एक भन्िा बढी
शीर्िकबाट अको एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा िकम सानि तथा लनकासा ि खिि जनाउन सलकनेछ ।
पँलू जगत खिि ि लवत्तीर् व्र्वस्थातफि लवलनर्ोलजत िकम साँवा भक्त
ु ानी खिि ि व्र्ाज भक्त
ु ानी खिि शीर्िकमा
बाहेक अन्र् िािू खिि शीर्िकतफि सानि ि लवत्तीर् व्र्वस्था अन्तगित साँवा भक्त
ु ानी खिितफि लवलनर्ोलजत
िकम ब्र्ाज भक्त
ु ानी खिि शीर्िकमा बाहेक अन्र्ि सानि सलकने छै न ।
ति िािु तथा पँलू जगत खिि ि लवत्तीर् व्र्वस्थाको खिि व्र्होनि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा
िकम सानि सलकनेछ ।
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)३( उपिफा )२( मा जनु सक
ु ै कुिा िेलखएको भएता पलन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा स्वीकृ त
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