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डङेुश्वर गाउँपालिकाको विलियोजि ऐि, २०७८ 
 

डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको आलथिक बर्ि २०७८\०७९ को सेिा र कायिहरुको िालग स्थािीय सञ्च एत 
कोर्बाट केही रकम खएि गिे र विलियोजि गिे सम्बन्धमा व्यिस्था गिि बिेको ऐि 

सभाबाट स्िीकृत लमलतिः २०७८।०३।३० गते 

प्रस्ताििािः डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको आलथिक बर्ि २०७८\०७९ को सेिा र कायिहरुको िालग सञ्च एत 
कोर्बाट केही रकम खएि गिे अलधकार दिि र सो रकम विलियोजि गिि िाचछिीय भएकोिे, 

िेपािको संविधािको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोञ्जम डुङ्गेश्वर गाउँसभािे यो ऐि बिाएको छ 
। 

१.  संञ्िप्त िाम र प्रारम्भिः (१) यस ऐिको िाम “डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको विलियोजि ऐि,२०७८ 
रहेको छ। 

(२) यो ऐि तरुुन्त प्रारम्भ हिुेछ । 

२.  आलथिक बर्ि २०७८\०७९ को लिलमत्त सञ्च एत कोर्बाट रकम खएि गिे अलधकारिः (१) 
आलथिक िर्ि २०७८\०७९ को लिलमत्त गाउँ कायिपालिका, िडा सलमलत, विर्यगत शाखािे गिे 
सेिा र कायिहरुका लिलमत्त अिसूुएी १ मा उञ्लिञ्खत एाि ' खएि, पुजँीगत खएि र विञ्त्तय 
व्यिस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु 3७,२४,९१,२४३।०० (सठत्तीस करोड 
एौबीस िाख एकािब्बे हजार िईु सय लिएािीस रुपैया ँ माि _ मा िबढाई लिदििष्ट गररए 
बमोञ्जम सञ्च एत कोर्बाट खएि गिि सवकिेछ । 

३.  विलियोजििः (१) यस ऐिद्धारा सञ्ित कोर्बाट खएि गिि अलधकार दिइएको रकम आलथिक 
िर्ि २०७८\०७९ को लिलमत्त डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको गाउँ कायिपालिका, िडा सलमलत र 
विर्यगत शाखािे गिे सेिा र कायिहरुको लिलमत्त विलियोजि गररिेछ । 

(२) उपिफा (१) मा जिुसकैु कुरा िेञ्खएको भए तापलि कायिपालिका, िडा सलमलत र 
विर्यगत शाखािे गिे सेिा र कायिहरुको लिलमत्त विलियोजि गरेको रकममध्ये कुिैमा बएत 
हिुे र कुिैमा अपगु हिुे िेञ्खि आएमा गाउँ कायिपालिकािे बएत हिुे ञ्शर्िकबाट िपगु हिु े
ञ्शर्िकमा रकम सािि सक्िेछ । यसरी रकम सािाि एक ञ्शर्िकबाट सो ञ्शर्िकको जम्मा 
रकमको १० प्रलतशतमा िबढ्िे गरी कुिै एक िा एक भन्िा बढी ञ्शर्िकहरुबाट अको एक 
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िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सािि तथा लिकासा र खएि जिाउि सवकिेछ । 
पुजँीगत खएि र वित्तीय व्यिस्थातफि  विलियोञ्जत रकम साँिा भकु्तािी खएि र व्याज भकु्तािी 
खएि ञ्शर्िकमा बाहेक अन्य एाि ुखएि ञ्शर्िकतफि  सािि र लबत्तीय व्यिस्था अन्तगित साँिा 
भकु्तािी खएितफि  विलियोञ्जत रकम व्याज भकु्तािी खएि शीर्िकमा बाहेक अन्यि सािि सवकिे 
छैि । 

तर एाि ुतथा पुजँीगत खएि र वित्तीय व्यिस्थाको खएि व्यहोिि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा 
रकम सािि सवकिेछ । 

(३) उपिफा (२) मा जिुसकैु कुरा िेञ्खएको भए तापलि एक ञ्शर्िकबाट सो ञ्शर्िकको 
जम्मा स्िीकृत रकमको १० प्रलतशत भन्िा बढ्िे गरी कुिै एक िा एक भन्िा बढी 
ञ्शर्िकहरुमा रकम सािि परेमा गाउँ सभाको स्िीकृलत लिि ुपिेछ । 
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अिसूुएी–१ 

(िफा २ सँग सम्बञ्न्धत) 

िेपािको संविधािको धारा २२९ (२) बमोञ्जम 

संञ्ित कोर्बाट विलियोजि हिेु रकम 

आ.ि. २०७८।०७९ को कुि बजेट  

qm=;= ah]6 lzif{s  ah]6 s}lkmot 

1 ljlQo ;dflgs/0f tkm{ ;+3 81400000   

2 ljlQo ;dflgs/0f tkm{ k|b]z 8309000   

3 /fhZj afF8kmfF8 -;+3_ 61463000   

4 /fhZj afF8kmfF8 -k|b]z_ 402243   

5 z;{t tkm{ ;+3 159200000   

6 z;{t tkm{ -k|b]z_ 8317000   

7 ;dk"/s cg'bfg ;+3 8300000   

8 ;dk"/s cg'bfg k|b]z 10500000   

9 ljz]if cg'bfg ;+3 14500000   

10 ljz]if cg'bfg k|b]z 3000000   

11 cfGtl/s ;|f]t 2200000   

12 df}Hhft ut jif{sf] art jf c=Nof= 14900000   

hDdf  372491243   

rfn' tkm{ 264937243   

k'FhL tkm{ 10755400   

hDdf  372491243   
 


