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भाग–१  

 

वारागुङ मुक्तिके्षत्र गाउँपालिकाको लवलियोजि ऐि 

वारागुङ मुक्तिके्षत्र गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि २०७७/०७८ को  सेवा र कायिहरुको िालग स्थािीय सलित कोर्बाट 

केही रकम खर्ि गिे र लवलियोजि गिे सम्वन्धमा व्यवस्था गिि विेको ऐि  

प्रस्ताविााः वारागुङ मुक्तिके्षत्र गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि २०७७/०७८ को सेवा र कायिहरुको िालग सलित कोर्बाट केही 

रकम खचि गने अलधकार लदन र सो रकम लवलनयोजन गनि बाञ्छनीय भएकािे , 

नेपािको सलवधानको धारा २२९ को उपधारा २ वमोलजम वारागुङ मुक्तिके्षत्र गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ ॰ 

 १.  सलक्षप्त िाम र प्रारम्भ :(१) यस ऐनको नाम वारागुङ मुक्तिके्षत्र गाउँपालिकाको लवलनयोजन ऐन २०७७ रहेको छ॰ 

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ॰ 

२.  आलथिक वर्ि २०७७/०७८ को लिलमत्त सलित कोर्बाट रकम खर्ि गिे अलिकार : (१) आलथिक बर्ि २०७७/०७८ 

को लनलमत्त गाउँ कायिपालिका,वडा सलमलत,लवर्यगत शाखािे गने सेवा र कायिहरुका लनलमत्त अनुसूची १ मा उक्तिक्तखत 

चािू खचि पँूलजगत खचि र लबलत्तय व्यवस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु.२६२३४७०५०/-(अक्षरुपी छब्बीस करोड 

तेइस िाख सतचालिस हजार पचास रुपैयाँ मात्र ) मा नबढाई लनलदिष्ट गररए बमोलजम सलित कोर्बाट खचि गनि 

सलकनेछ ॰ 

 

३.  लवलियोजि :(१) यस ऐन द्वारा सलित कोर्बाट खचि गनि अलधकार लदईएको रकम आलथिक वर्ि २०७७/०७८ को 

लनलमत्त वारागुङ मुक्तिके्षत्र गाउँ कायिपालिका,वडा सलमलत र लवर्यगत शाखािे गने सेवा र कायिहरुको लनलमत्त 

लवलनयोजन गररनेछ ॰ 

(२) उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा िेक्तखएको भएतापलन कायिपालिका वडा सलमलत र लवर्यगत शाखािे गने 

सेवा र कायिहरुको लनलमत्त लवलनयोजन गरेको रकम मधे्य कुनैमा बचत हुने र कुनैमा अपुग हुने देक्तखन आएमा गाउँ 
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कायिपालिकािे बचत हुने लशर्िकबाट नपुग हुने लशर्िकमा रकम सानि सके्नछ ॰ यसरी रकम सादाि एक लशर्िकबाट सो 

लशर्िकको जम्मा रकमको १० प्रलतशतमा नबढ्ने गरी कुने एक वा एक भन्दा बढी लशर्िकहरुबाट अको एक वा एक 

भन्दा वढी लशर्िकहरुमा रकम सानि तथा लनकासा र खचि जनाउन सलकनेछ ॰ पँुलजगत खचि र लवलत्तय व्यवस्थापन तफि  

लवलनयोलजत रकम साँवा भुिानी खचि र व्याज भुिानी खचि लशर्िकमा बाहेक अन्य चािु खचि लशर्िक तफि  सानि र 

लवलत्तय व्यवस्था अन्तगित सावा भुिानी खचि तफि  लवलनयोलजत रकम व्याज भुिानी खचि लशर्िकमा वाहेक अन्यत्र सानि 

सलकने छैन ॰ 

             तर चािु तथा पँुलजगत खचि र लवलत्तय व्यवस्थाको खचि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानि 

सलकनेछ ॰ 

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेक्तखएको भएता पलन एक लशर्िकबाट सो लशर्िकको जम्मा स्वीकृत 

रकमको १० प्रलतशत भन्दा बढ्ने गरर कुनै एक वा एक भन्दा बढी लशर्िकमा रकम सानि परेमा गाउँ सभाको स्वीकृलत 

लिनु पनेछ॰ 

 

 

 

अनुसूची १ 

दफा (२) सँग सम्वक्तित 

नेपािको सलवधानको धारा २२९ उपधारा २ वमोलजम सलित कोर्बाट लवलनयोजन हुने रकम 

रु हजारमा 

क्र.स. अनुदान  

संख्या  

लशर्िकको नाम चािु खचि,पँूलजगत खचि , 

लवत्तीय ब्यबस्था समेत गरर  

जम्मा 

कैलफयत 

 

१ 

 वारागुङ मुक्तिके्षत्र 

गाउँकायिपालिका,वडा सलमलत 

, लबर्यगत शाखाको चािु 

तथा पँुलजगत खचि 

 

 

२६२३४७.०५०  

सँघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 

लवलत्तय समालनकरण शसति अनुदान तथा 

आयोजना तोकेर प्राप्त रकम समेत समावेश 

गररएको ॰ 

 

 

आज्ञािे , 

लचरन्जीबी बराि 

प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत  

 


