
थाके्र गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, धालिङ 

 

विवियोजि विधेयक 

थाके्र गाउँपालिका, धालिङ को आलथयक बर्य २०७८/७९ को सेवा र कार्यहरुको िालग स्थानीर् सलचित 

कोर्बाट केही रकम खिय गने र लवलनर्ोजन गने सम्बन्धमा व्र्वस्था गनय बनेको लवधेर्क, २०७८  

                                             

प्रस्ताििा : थाके्र गाउँपालिका, धालिङको आलथयक बर्य २०७८/७९ को सेवा र कार्यहरुको िालग सलचित 

कोर्बाट केही रकम खिय गने अलधकार लिन र सो रकम लवलनर्ोजन गनय वाचछनीर् भएकोिे,   

नेपािको संलवधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोलजम थाके्र गाउँपालिका, धालिङको गाउँ सभािे 

र्ो लवधेर्क बनाएको छ ।   

१. संविप्त िाम र प्रारम्भ : (१) र्स लवधेर्कको नाम “थाके्र गाउँपालिका, धालिङको लवलनर्ोजन 

लवधर्ेक, २०७८” रहकेो छ ।  

(२) र्ो लवधेर्क तरुुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।   

२. आवथिक िर्ि २०७८/७९  को विवमत्त सवचित कोर्बाट रकम खिि गिे अवधकार :  

(१) आलथयक वर्य २०७८/७९  को लनलमत्त गाउँ कार्यपालिका, वडा सलमलत, लवर्र्गत शाखािे गने सेवा र 

कार्यहरुका लनलमत्त अनसुिूी १ मा उललिलखत िाि ूखिय, पूँलजगत खिय र लबलत्तर् व्र्वस्थाको रकम समेत 

गरी जम्मा रकम  ८१,०६,६३,००० (अक्षरेुपी एकासी करोड छ िाख लिसठ्ठी हजार माि .) मा नबढाई लनलियष्ट 

गररए बमोलजम सलचित कोर्बाट खिय गनय सलकनेछ ।   

 

 

 

 



 

 

३ . विवियोजि : (१) र्स लवधेर्क सलचित कोर्बाट खिय गनय अलधकार लिइएको रकम आलथयक वर्य 

२०७८/७९ को लनलमत्त थाके्र गाउँपालिका, धालिङको गाउँ कार्यपालिका, वडा सलमलत र लवर्र्गत शाखािे 

गने सेवा र कार्यहरुको लनलमत्त लवलनर्ोजन गररनेछ । 

(२) उपिफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन कार्यपालिका, वडा सलमलत र लवर्र्गत शाखािे 

गने सेवा र कार्यहरुको लनलमत्त लवलनर्ोजन गरेको रकममध्रे् कुनैमा बित हुने र कुनैमा अपगु हुने िेलखन 

आएमा गाउँ कार्यपालिकािे बित हुने शीर्यकबाट नपगु हुने शीर्यकमा रकमान्तर गनय सक्नेछ । र्सरी रकम 

रकमान्तर गिाय एक शीर्यकबाट सो शीर्यकको जम्मा रकमको २५ प्रलतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक 

भन्िा बढी शीर्यकहरुबाट अको एक वा एक भन्िा बढी शीर्यकहरुमा रकम सानय तथा लनकासा र खिय जनाउन 

सलकनेछ । पूँलजगत खिय र लवत्तीर् व्र्वस्थातफय  लवलनर्ोलजत रकम साँवा भकु्तानी खिय र व्र्ाज भकु्तानी खिय 

शीर्यकमा बाहके अन्र् िाि ूखिय शीर्यक तफय  रकमान्तर गनय र लबत्तीर् व्र्वस्था अन्तगयत साँवा भकु्तानी 

खियतफय  लबलनर्ोलजत रकम ब्र्ाज भकु्तानी खिय शीर्यकमा बाहके अन्र् रकमान्तर गनय सलकने छैन । तर िाि ु

तथा पूँलजगत खिय र लवत्तीर् व्र्वस्थाको खिय व्र्होनय एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम  रकमान्तर सलकन े

छैन ।  

(३) उपिफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन एक शीर्यकबाट सो शीर्यकको जम्मा स्वीकृत 

रकमको २५ प्रलतशत भन्िा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्िा बढी शीर्यकहरुमा रकम रकमान्तर गनुय परेमा 

गाउँ सभाको स्वीकृलत  लिन ुपनेछ ।   

  

 


