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सबाफाट स्वीकृत २०७६/०३/११ 

विवियोजि ऐि, २०७७ 

क्व्होरासोथाय गाउॉऩालरकाको आलथिक फषि २०७७/७८ को सेवा य कामिहरुको रालग स्थानीम 
सञ् ित कोषफाट केहर यकभ ्िि गनर य नवलनमो न गनर सबनफधमधभा ्मवस्था गनि फनेको ऐन 

 

प्रस्तावनााः क्व्होरासोथाय  गाउॉऩालरकाको आलथिक फषि २०७७/७८ को सेवा य कामिहरुको रालग 
सञ् ित कोषफाट केहर यकभ ्िि गनर अलधकाय ददन य सो यकभ नवलनमो न गनि वाछनीम 
बएकोरे, 

नेऩारको सॊनवधानको धाया २२९ को उऩधाया (२ )फभोञ् भ क्व्होरासोथाय गाउॉऩालरका, रभ ङुको 
गाॉउ सबारे मो ऐन फनाएको छ । 

१. सॊञ्ऺप्त नाभ य प्रायबनबाः मस नवधमेकको नाभ क्व्होरासोथाय गाउॉऩालरकाको नवलनमो न ऐन, 

२०७७ ” यहेको  छ । 



(२) मो नवधमेक तरुुधमत प्रायबनब हनुेछ । 

२ . आलथिक फषि २०७७/७८ को लनलभत्त सञ् ित कोषफाट यकभ ्िि गनर अलधकायाः  आलथिक फषि 
)१( २०७७/७८ को लनलभत्त गाउॉकामिऩालरका, वडा सलभलत,नवषमगत शा्ारे गनर सेवा य 
कामिहरुका लनलभत्त अनसूुिी १,  भा उञ्लरञ््त िारू ्िि, ऩूॉ ीगत ्िि य नवत्तीम ्मवस्थाको 
यकभ सभेत गयर  बनभा यकभ रु. ३१,४७,६२,५३८।०० (अऺेरुऩी रुऩैँमा एकलतस कयोड 
सतिाररस रा् फैसट्ठी ह ाय ऩाॊि सम अलतिस भात्र ।) भा नफढाई लनददिष्ट गरयए फभोञ् भ 
सञ् ित कोषफाट ्िि गनि सनकनेछ । 

३ . नवलनमो नाः  (१ )मस ऐनअाया सञ्र्त कोषफाट ्िि गनि अलधकाय ददइएको यकभ आलथिक वषि 
२०७७/७८ को लनलभत्त क्व्होरासोथाय गाउॉऩालरकाको गाउॉकामिऩालरका, वडा सलभलत य 
नवषमगत शा्ारे गनर सेवा य कामिहरुको लनलभत्त नवलनमो न गरयनेछ । 

(२)उऩदपा (१) भा  नुसकैु कुया रेञ््एको बए ताऩलन कामिऩालरका, वडा सलभलत य नवषमगत 
शा्ारे गनर सेवा य कामिहरुको लनलभत्त नवलनमो न गयेको यकभभध्मे कुनैभा फित हनुे य कुनैभा 
अऩगु हनुे देञ््न आएभा गाउॉ कामिऩालरकारे फित हनुे शीषिकफाट नऩगु हनुे शीषिकभा यकभ 
सानि सक्वनेछ । मसयर यकभ सादाि एक शीषिकफाट सो शीषिकको  बनभा यकभको १० 
प्रलतशतभा नफढ्ने गयर कुनै एक वा एक बधमदा फढर शीषिकहरुफाट अको एक वा एक बधमदा 
फढर शीषिकहरुभा यकभ सानि तथा लनकासा य ्िि  नाउन सनकनेछ । ऩूॉ ीगत ्िि य नवत्तीम 
्मवस्थातपि  नवलनमोञ् त यकभ साॉवा बकु्तानी ्िि य ्मा  बकु्तानी ्िि शीषिकभा फाहेक अधमम 
िारू ्िि शीषिकतपि  सानि य लफत्तीम ्मवस्था अधमतगित साॉवा बकु्तानी ्िितपि  नवलनमोञ् त यकभ 
्मा  बकु्तानी ्िि शीषिकभा फाहेक अधममत्र सानि सनकने छैन । 

तय िार ु तथा ऩूॉ ीगत ्िि य नवत्तीम ्मवस्थाको ्िि ्महोनि एक स्रोतफाट अको स्रोतभा 
यकभ सानि सनकनेछ । 

(३) उऩदपा (२) भा  नुसकैु कुया रेञ््एको बए ताऩलन एक शीषिकफाट सो शीषिकको  बनभा 
स्वीकृत यकभको १० प्रलतशत बधमदा फढ्ने गयर कुनै एक वा एक बधमदा फढर शीषिकहरुभा 
यकभ सानि ऩयेभा गाउॉ सबाको स्वीकृलत लरन ुऩनरछ । 
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