
२. आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को र्िर्ित्त सर्ित कोर्बाट रकि खर्ि गिे अर्िकार : (१)आर्थिक वर्ि २०७६/७७को र्िर्ित्त गाउँ कार्िपार्िका, वडा सर्िर्ि, र्वर्र्गि शाखािे गिे सेवा र कार्िहरुका 

र्िर्ित्त अिुसूची १ िा उल्लिल्लखि चािू खचि, पँूर्िगि खचि र र्िर्त्तर् व्यवस्थाको रकि सिेि गरी िम्मा रकि २८,४३,९४,३९९.०० (अके्षरुपी रुपैर्ाँ अठ्ठाइस करोड र्िचार्िस िाख चौरान्नबे्ब हिार र्िि सर् 

उिान्सर् िाि | ) िा ििढाई र्िर्दिष्ट गररए ििोर्िि सर्िि कोर्िाट खचि गिि सर्किेछ ।

३ . र्वर्ियोजि : (१) र्स ऐिद्धारा सर्िि कोर्िाट खचि गिि अर्िकार र्दइएको रकि आर्थिक वर्ि २०७६/७७को र्िर्ित्त शुभ कार्िका गाउँपार्िका, रसुवाको गाउँ कार्िपार्िका, वडा सर्िर्ि र र्वर्र्गि 

शाखािे गिे सेवा र कार्िहरुको र्िर्ित्त र्वर्िर्ोिि गररिेछ ।
(२) उपदफा (१) िा िुिसुकै कुरा िेल्लखएको भए िापर्ि कार्िपार्िका, वडा सर्िर्ि र र्वर्र्गि शाखािे गिे सेवा र कार्िहरुको र्िर्ित्त र्वर्िर्ोिि गरेको रकििधे्य कुिैिा िचि हुिे र कुिैिा अपुग हुिे 

देल्लखि आएिा गाउँ कार्िपार्िकािे िचि हुिे शीर्िकिाट िपुग हुिे शीर्िकिा रकि सािि सके्नछ । र्सरी रकि सादाि एक शीर्िकिाट सो शीर्िकको िम्मा रकिको १० प्रर्िशििा ििढ्िे गरी कुिै एक वा 

एक भन्दा िढी शीर्िकहरुिाट अको एक वा एक भन्दा िढी शीर्िकहरुिा रकि सािि िथा र्िकासा र खचि ििाउि सर्किेछ । पँूर्िगि खचि र र्वत्तीर् व्यवस्थािफि  र्वर्िर्ोर्िि रकि साँवा भुक्तािी खचि र 

व्याि भुक्तािी खचि शीर्िकिा िाहेक अन्य चािू खचि शीर्िकिफि  सािि र र्ित्तीर् व्यवस्था अ न्तगिि साँवा भुक्तािी खचििफि  र्िर्िर्ोर्िि रकि ब्याि भुक्तािी खचि शीर्िकिा िाहेक अन्यि सािि सर्किे छैि । 

िर चािु िथा पँूर्िगि खचि र र्वत्तीर् व्यवस्थाको खचि व्यहोिि एक स्रोििाट अको स्रोििा रकि सािि सर्किेछ ।
(३) उपदफा (२) िा िुिसुकै कुरा िेल्लखएको भए िापर्ि एक शीर्िकिाट सो शीर्िकको िम्मा स्वीकृि रकिको १० प्रर्िशि भन्दा िढ्िे गरी कुिै एक वा एक भन्दा िढीशीर्िकहरुिा रकि सािि परेिा गाउँ 

सभाको स्वीकृर्ि र्ििु पिेछ ।

िेपािको संर्विािको िारा २२९ को उप–िारा (२) ििोर्िि शुभ कार्िका गाउँपार्िका, रसुवाको गाउँ सभािे र्ो ऐि ििाएको छ ।

१. संर्िप्त िाि र प्रारम्भ : (१) र्स ऐिको िाि “शुभ कार्िका गाउँपार्िका, रसुवाको र्वर्िर्ोिि ऐि, २०७६” रहेको छ ।

(२) र्ो ऐि िुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ ।

शुभ कार्िका गाउँपार्िका, रसुवा को आर्थिक िर्ि २०७६/७७ को सेवा र कार्िहरुको िार्ग स्थािीर् सर्िि कोर्िाट केही रकि खचि गिे र र्वर्िर्ोिि गिे सम्बन्धिा व्यवस्था गिि ििेको ऐि

सभािाट स्वीकृि र्िर्ि : २०७६/०३/१५

प्रस्ताविा : शुभ कार्िका गाउँपार्िका, रसुवाको आर्थिक िर्ि २०७६/७७ को सेवा र कार्िहरुको िार्ग सर्िि कोर्िाट केही रकि खचि गिे अर्िकार र्दि र सो रकि र्वर्िर्ोिि गिि वाञ्छिीर् भएकोिे,

शुभ कार्िका गाउँपार्िका

गाउँ कार्िपार्िकाको कार्ाििर्, रसुवा

र्वियोजि ऐि
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