जन्तेढुङ्गा गाउॉऩालरकाको
स्थानीम सञ्चित कोषफाट केही यकभ खर्च गने य विलनमोजन गने सम्फन्धभा
व्मिस्था गनच फनेको

विलनमोजन विधेमक, २०७४
गाउॉसबाफाट स्िीकृत लभलत: २०७४।०४।१७

जन्तेढुङ्गा गाउॉऩालरका
खोटाङ१ नॊ,शदे प्र . नेऩार
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गाउॉऩालरकाको आलथचक फषच २०७४÷२०७५ को सेिा य कामचहरुको रालग स्थानीम सञ्चित
कोषफाट केही यकभ खर्च गने य विलनमोजन गने सम्फन्धभा व्मिस्था गनच फनेको ऐन
शस्तािनााः
जन्तेढुङ्गा

गाउॉऩालरकाको आलथचक फषच २०७४।०७५ को सेिा य कामचहरुको रालग सञ्चित

कोषफाट केही यकभ खर्च गने अलधकाय ददन य सो यकभ विलनमोजन गनच िाञ्छनीम बएकोरे,
नेऩारको सॊ विधानको धाया २२९ को उऩधाया (२) फभोञ्चजभ जन्ते ढुङ्गा गाउॉऩालरकाको
गाउॉसबारे मो ऐन फनाएको छ ।
१.सॊञ्चऺप्त नाभ य शायम्बाः (१)मस ऐनको नाभ “

जन्तेढुङ्गा गाउॉऩालरकाको विलनमोजन ऐन,

२०७४” यहेको छ ।
२) मो ऐन तुरुन्त शायम्ब हुनेछ ।
२.आलथचक िषच २०७४।०७५ को लनलभत्त सञ्चित कोषफाट यकभ खर्च गने अलधकायाः (१)
आलथचक िषच २०७४।०७५ को लनलभत्त गाउॉकामचऩालरका, िडा सलभलत, विषमगत प्राखारे गने
सेिा य कामचहरुका लनलभत्त अनुसूर्ी १ भा उञ्चलरञ्चखत र्ारू खर्च, ऩूञ्चॉ जगत खर्च य लफञ्चत्तम
व्मिस्थाको यकभ सभेत गयी जम्भा यकभ रु.................. (अऺेरुऩी ............ रुऩैमाभात्र) भा
नफढाई लनददचष्ट गरयए फभोञ्चजभ सञ्चित कोषफाट खर्च गनच सवकने छ ।
३. विलनमोजनाः (१) मस ऐनद्धाया सञ्चित कोषफाट खर्च गनच अलधकाय ददइएको यकभ आलथचक
िषच २०७४।०७५ को लनलभत्त जन्ते ढुङ्गा गाउॉऩालरकाको गाउॉ कामचऩालरका, िडा सलभलत य
विषमगत प्राखारे गने सेिा य कामचहरुको लनलभत्त विलनमोजन गरयने छ ।
(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेञ्चखएको बएता ऩलन कामचऩालरका, िडा सलभलत य
विषमगत प्राखारे गने सेिा य कामचहरुको लनलभत्त विलनमोजन गये को यकभ भध्मे कुनैभा फर्त
हुने य कुनैभा अऩुग हुने दे ञ्चखन आएभा गाउॉकामचऩालरकारे फर्त हुने प्रीषचकफाट नऩुग हुने
प्रीषचकभा यकभ सानच सक्नेछ । मसयी यकभ सादाच एक प्रीषचकफाट सो प्रीषचकको जम्भा यकभको
१५ शलतप्रतभा नफढ्ने गयी कुनै एक िा एक बन्दा फढी प्रीषचकहरुफाट अको एक िा एक बन्दा
फढी प्रीषचकहरुभा यकभ सानच तथा लनकासा य खर्च जनाउन सवकनेछ । ऩूञ्चॉ जगत खर्च य वित्तीम
ु ानी खर्च य व्माज ब ुक्तानी खर्च प्रीषचकभा फाहे क अन्म
व्मिस्थातपच विलनमोञ्चजत यकभ साॉिा बक्त
i

ु ानी खर्च तपच लफलनमोञ्चजत
र्ारू खर्च प्रीषचक तपच सानच य लफत्तीम व्मिस्था अन्तगचत साॉिा बक्त
ु ानी खर्च प्रीषचकभा फाहे क अन्मत्र सानच सवकने छै न ।
यकभ ब्माज बक्त
तय र्ारु तथा ऩूञ्चॉ जगत खर्च य वित्तीम व्मिस्थाको खर्च व्महोनच एक ्ोतफाट अको ्ोतभा यकभ
सानच सवकने छ ।
(३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रे ञ्चखएको बएता ऩलन एक प्रीषचकफाट सो प्रीषचकको
जम्भा स्िीकृत यकभको १५ शलतप्रतबन्दा फढ्ने गयी कुनै एक िा एक बन्दा फढी प्रीषचकहरुभा
यकभ सानच ऩये भा गाउॉसबाको स्िीकृलत लरनु ऩनेछ ।
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र्ारु यकभ गाउॉ
कामचऩालरकाभा नै
गालबएको
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सप्रतच अनुदान
यकभभा नै कामचक्रभ
तोवकए अनुसाय खर्च
गरयने ।
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