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प्रस्तावर्ना 



थबाङ गाउँपार्िकाको आर्थिक वर्ि २०७५/७६ को सेवा र कायिहरुको िार्ग सर्चित कोर्बाट केही रकम खिि गर्ने अर्धकार र्िर्न र सो रकम र्वर्र्नयोजर्न गर्नि वाचछर्नीय 

भएकोिे, 

रे्नपािको संर्वधार्नको धारा २२९ को उपधारा २ िे र्िएको अर्धकार प्रयोग गरी, 

थबाङ गाउँसभािे यो ऐर्न सर्चित कोर्बाट रकम खिि गर्ने र र्वर्र्नयोजर्न गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरे्न सम्बन्धी यो ऐर्न बर्नाई िागू गरेको छ ।  

१. संर्िप्त र्नाम र प्रारम्भ : १) यस ऐर्नको र्नाम "थबाङ गाउँपार्िकाको र्वर्र्नयोजर्न ऐर्न २०७५" रहकेो छ ।  

 २) यो ऐर्न तुरुन्त प्रारम्भ हुरे्नछ ।  

२. पररभार्ा : र्वर्य वा प्रसङ्गिे अको अथि र्निागेमा यस ऐर्नमा – 

 "ऐर्न" भन्र्नािे थबाङ गाउँपार्िकाको र्वर्र्नयोजर्न ऐर्न २०७५ सम्झर्नपुछि  ।  

 "कायिपार्िका" भन्र्नािे थबाङ गाउँ कायिपार्िका सम्झर्नपुछि ।  

 "गाउँपार्िका" भन्र्नािे थबाङ गाउँपार्िका सम्झर्नपुछि ।  

 "सभा" भन्र्नािे थबाङ गाउँ सभा सम्झर्नुपछि ।  

 "संर्वधार्न" भन्र्नािे रे्नपािको संर्वधार्न सम्झर्नपुछि ।  

३. आर्थिक वर्ि २०७५/७६ को िार्ग सर्चित कोर्बाट रकम खिि गर्नि सक्र्ने : आर्थिक वर्ि २०७५/७६ को र्र्नर्मत्त कायिपार्िका, वडा सर्मर्त, र्वर्यगत शाखािे गर्ने सेवा र 

कायिहरुका िार्ग अर्नुसरू्ि १ मा उर्लिर्खत िाि ूखिि, पूँजीगत खिि र र्वत्तीय व्यवस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रु                                                              (अिेरुपी                                                      

                                                                 रुपैयाँ मात्र)  र्नबढाई र्र्नर्ििष्ट गररए बमोर्जम 

सर्चित कोर्बाट खिि गर्नि सर्करे्नछ ।  

४. र्वर्र्नयोजर्न : १) यस ऐर्नद्वारा सर्चित कोर्बाट खिि गर्नि अर्धकार र्िइएको रकम आर्थिक वर्ि २०७५/७६ को र्र्नर्मत्त थबाङ गाउँपार्िकाको कायिपार्िका, वडा सर्मर्त र 

र्वर्यगत शाखािे गर्ने सेवा र कायिहरुको र्र्नर्मत्त र्वर्र्नयोजर्न गरररे्नछ ।  

 २) उपिफा १ मा जरु्नसकैु कुरा िेर्खएको भएता पर्र्न कायिपार्िका, वडा सर्मर्त र र्वर्यगत शाखािे गर्ने सेवा र कायिहरुको र्र्नर्मत्त र्वर्र्नयोजर्न गरेको रकममध्ये 

कुरै्नमा बित हुरे्न र कुरै्नमा अपगु हुरे्न िेर्खर्न आएमा कायिपार्िकािे बित हुरे्न शीर्िकबाट र्नपगु हुरे्न शीर्िकमा रकम सार्नि सक्र्नेछ ।  

 ३) उपिफा २ बमोर्जम रकम सािाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको िश प्रर्तशतमा र्नबढ्रे्न गरी कुरै्न एक वा एकभन्िा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक वा 

एकभन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सार्नि तथा र्र्नकासा र खिि जर्नाउर्न सर्करे्नछ ।  

 ४) पूँजीगत खिि र र्वत्तीय व्यवस्थातफि  र्वर्र्नयोर्जत रकम साँवा भकु्तार्नी खिि र ब्याज भकु्तार्नी खिि शीर्िकमा बाहके अन्य िाि ूखिि शीर्िकतफि  सार्नि र र्वत्तीय 

व्यवस्था अन्तगित साँवा भकु्तार्नी खिितफि  र्वर्र्नयोर्जत रकम ब्याज भकु्तार्नी खिि शीर्िकमा बाहके अन्यत्र सार्नि सर्करे्न छैर्न ।  

  तर िाि ूतथा पूजँीगत खिि र र्वत्तीय व्यवस्थाको खिि व्यहोरे्न एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सार्नि सर्करे्नछ ।  

 ५) उपिफा २ मा जरु्नसकैु कुरा िेर्खएको भएता पर्र्न एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा स्वीकृत रकमको िश प्रर्तशतभन्िा बढ्रे्न गरी कुरै्न एक वा एकभन्िर्न बढी 

शीर्िकहरुमा रकम सार्नि परेमा सभाको स्वीकृर्त र्िर्नपुरे्नछ ।  


