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2 रुपा गाउँपालिका कास्कीको विलिर्ोिि ऐि, २०७७ 

 

रुपा गाउँपालिका, कास्की को आलथयक बर्य २०७७/७८ 
को सेिा र कार्यहरुको िालग स्थािीर् सजित कोर्बाट 
केही रकि खर्य गिे र विलिर्ोिि गिे सम्बन्धिा 
व्र्िस्था गिय बिेको ऐि 

सभाबाट स्िीकृत लिलत : २०७७/०३/०८ 

 

प्रस्ताििा : रुपा गाउँपालिका, कास्की २०७७/७८ को 
सेिा र कार्यहरुको िालग सजित कोर्बाट केही रकि 
खर्य गिे अलधकार ददि र सो रकि विलिर्ोिि गिय 
िाञ्छिीर् भएकोिे, 

 

िेपािको संविधािको धारा २२९ को उप–धारा (२) 
बिोजिि रुपा गाउँपालिका, कास्कीको गाउँ सभािे र्ो 
ऐि बिाएको छ । 

 

१. संजिप्त िाि र प्रारम्भ : (१) र्स ऐिको िाि “रुपा 
गाउँपालिका, कास्कीको विलिर्ोिि ऐि, ” रहेको छ । 

(२) र्ो ऐि तरुुन्त प्रारम्भ हिुेछ । 
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२. आलथयक िर्य २०७७/७८ को लिलित्त सजित 
कोर्बाट रकि खर्य गिे अलधकार : (१)आलथयक िर्य 
२०७७/७८को लिलित्त गाउँ कार्यपालिका, िडा सलिलत, 

विर्र्गत शाखािे गिे सेिा र कार्यहरुका लिलित्त 
अिसूुर्ी १ िा उजल्िजखत र्ािू खर्य, पूजँिगत खर्य र 
लबजत्तर् व्र्िस्थाको रकि सिेत गरी िम्िा रकि 
५४,९०,७२,८२०.१९ (अिेरुपी रुपैर्ाँ र्ौिन्न करोड 
िब्बे िाख बहत्तर हिार आठ सर् लबस पैसा उन्नाइस 
िात्रिा िबढाई लिददयष्ट गररए बिोजिि सजित कोर्बाट 
खर्य गिय सवकिेछ । 

 

३ . विलिर्ोिि : (१) र्स ऐिद्धारा सजित कोर्बाट 
खर्य गिय अलधकार ददइएको रकि आलथयक िर्य 
२०७७/७८को लिलित्त रुपा गाउँपालिका, कास्कीको 
गाउँ कार्यपालिका, िडा सलिलत र विर्र्गत शाखािे गिे 
सेिा र कार्यहरुको लिलित्त विलिर्ोिि गररिेछ । 

(२) उपदफा (१) िा ििुसकैु कुरा िेजखएको भए 



खण्डः ४ , संखर्ाः ४    लिलतः २०७७/०३/१४ 

 

 

4 रुपा गाउँपालिका कास्कीको विलिर्ोिि ऐि, २०७७ 

 

तापलि कार्यपालिका, िडा सलिलत र विर्र्गत शाखािे 
गिे सेिा र कार्यहरुको लिलित्त विलिर्ोिि गरेको 
रकििध्रे् कुिैिा बर्त हिुे र कुिैिा अपगु हिुे देजखि 
आएिा गाउँ कार्यपालिकािे बर्त हिुे शीर्यकबाट िपगु 
हिुे शीर्यकिा रकि सािय सक्िेछ । र्सरी रकि सादाय 
एक शीर्यकबाट सो शीर्यकको िम्िा रकिको १० 
प्रलतशतिा िबढ्िे गरी कुिै एक िा एक भन्दा बढी 
शीर्यकहरुबाट अको एक िा एक भन्दा बढी 
शीर्यकहरुिा रकि सािय तथा लिकासा र खर्य ििाउि 
सवकिेछ । पूजँिगत खर्य र वित्तीर् व्र्िस्थातफय  
विलिर्ोजित रकि साँिा भकु्तािी खर्य र व्र्ाि भकु्तािी 
खर्य शीर्यकिा बाहेक अन्र् र्ािू खर्य शीर्यकतफय  सािय 
र लबत्तीर् व्र्िस्था अ न्तगयत साँिा भकु्तािी खर्यतफय  
लबलिर्ोजित रकि ब्र्ाि भकु्तािी खर्य शीर्यकिा बाहेक 
अन्र्त्र सािय सवकि ेछैि । तर र्ाि ुतथा पूजँिगत खर्य 
र वित्तीर् व्र्िस्थाको खर्य व्र्होिय एक स्रोतबाट अको 
स्रोतिा रकि सािय सवकिेछ । 
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(३) उपदफा (२) िा ििुसकैु कुरा िेजखएको भए 
तापलि एक शीर्यकबाट सो शीर्यकको िम्िा स्िीकृत 
रकिको १० प्रलतशत भन्दा बढ्िे गरी कुिै एक िा 
एक भन्दा बढी शीर्यकहरुिा रकि सािय परेिा गाउँ 
सभाको स्िीकृलत लिि ुपिेछ । 

 

आज्ञािे 

प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत 
 


