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हुप्सेकोट गाउँपालिकाको आर्थथक वषष २०७५।०७६ को सेवा र कायषहरु को िालग स्थानीय सलित 

कोषबाट केही रकम खर्ष गने र लवलनयोजन गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनष बनेको लवधेयक 

सभाबाट स्वीकृत लमलत २०७५/०३/१० गते । 

प्रस्तावना: 

 हुप्सेकोट गाउँपालिकाको आर्थथक वषष २०७५।०७६ को सेवा र कायषहरु को िालग सलित कोषबाट केही 

रकम खर्ष गने अलधकार ददन र सो रकम लवलनयोजन गनष वाञ्छनीय भएकोि,े 

नेपािको संलवधानको धारा २२९ को उप-धारा (२) वमोलजम हुप्सेकोट गाउँ सभामा प्रस्तुत गररएको छ 

। 

संलिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यो लवधेयकको नाम “हुप्सेकोट गाउँपालिकाको लवलनयोजन लवधेयक, २०७५” 

रहकेो छ । 

(२) यो लवधेयक गाउँसभाबाट स्वीकृत भए पलछ २०७५ श्रावण १ बाट प्रारम्भ हुनेछ । 

२. आर्थथक वषष २०७५।०७६ को लनलमत्त सलित कोषबाट रकम खर्ष गने अलधकार: (१) आर्थथक वषष 

२०७५।७६ को लनलमत्त गाउँ कायषपालिका, वडा सलमलत, लवषयगत शाखािे गने सेवा र कायषहरु 

का लनलमत्त अनुसूर्ी १ मा उल्िेलखत  र्ािु खर्ष, पँुजीगत खर्ष र लवलत्तय व्यवस्थाको रकम 

समेत गरी जम्मा रकम रु.२८,१८,९७,३७८/- अिरेपी अठ्ठाईस करोड अठार िाख सन्तानब्बे 

हजार तीन सय अठहत्तरमा नबढाई लनर्ददष्ट गररए वमोलजम सलित कोषबाट खर्ष गनष सदकनेछ । 

 

३. लवलनयोजन: (१) यस ऐन द्वारा सलित कोषबाट खर्ष गनष अलधकार ददईएको रकम आर्थथक वषष 

२०७५।०७६ को लनलमत्त हुप्सेकोट गाउँपालिकाको गाउँ कायषपालिका, वडा सलमलत र लवषयगत 

शाखाि ेगने सेवा र कायषहरु को लनलमत्त लवलनयोजन गररने छ । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएता पलन कायषपालिका, वडा सलमलत र लवषयगत 

शाखाि े गने सेवा र कायषहरु को लनलमत्त लवलनयोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा वर्त हुने र 

कुनैमा अपुग हुने दलेखन आएमा गाउँ कायषपालिकािे वर्त हुन े लशषषकबाट नपुग हुने लशषषकमा 

रकम सानष सके्नछ । यसरी रकम सादाष एक लशषषकबाट सो लशषषकको जम्मा रकमको २० 

प्रलतशतमा नबढ्ने  गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी लशषषकहरु बाट अको एक वा एक भन्दा 

बढी लशषषकहरु मा रकम सानष तथा लनकाशा र खर्ष जनाउन सदकन ेछ ।पँुजीगत खर्ष र लवत्तीय 

व्यवस्था तफष लवलनयोलजत  रकम साँवा भुक्तानी खर्ष र व्याज भुक्तानी खर्ष लशषषकमा वाहके 

अन्य र्ािु खर्ष लशषषक तफष सानष र लवत्तीय व्यवस्था अन्तगषत साँवा भुक्तानी खर्ष तफष 

वलनयोलजत रकम व्याज भुक्तानी खर्ष लशषषकमा वाहके अन्यत्र सानष सदकन ेछ तर र्ािु तथा 

पँुजीगत खर्ष र लवत्तीय व्यवस्थाको खर्ष व्यहोनष एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानष सदकनेछ 

। 
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(३)  उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन एक लशषषकबाट सो लशषषकको जम्मा 

स्वीकृत रकमको २० प्रलतशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी लशषषकहरु मा रकम 

सानष परेमा गाउँ सभाको स्वीकृती लिनु पने छ । 

 

 

 

 

 

अनुसुर्ी-१ 

(दफा २ सँग सम्बलन्धत) 

नेपािको संलवधानको धारा २२९ (२) वमोलजम 

सलित कोषबाट लवलनयोजन हुने रकम 

  रु. हजारमा 

क्र.सं. अनुदान 

संख्या 
लशषषकको नाम र्ािु खर्ष पँुजीगत खर्ष लवत्तीय 

व्यवस्था 
जम्मा 
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