
 

 

वारागुङ मुक्तिके्षत्र गाउँपालिका 
 

स्थानीय राजपत्र 
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भाग–१  

                                  वारागङु मकु्तिके्षत्र गाउँपाक्तिकाको क्तवक्तियोजि ऐि 

वारागङु मकु्तिके्षत्र गाउँपाक्तिकाको आक्तथिक वर्ि २०७८/७९ को र कायिहरुको िाक्तग स्थाक्तिय सक्तचित कोर्बाट केही 

रकम खिि गिे र क्तवक्तियोजि गिे सम्बन्धमा व्यवस्था गिि बिेको ऐि 

प्रस्ताविााः वारागङु मकु्तिके्षत्र गाउँपाक्तिकाको आक्तथिक वर्ि २०७८/७९ को सेवा र कायिहरुको िाक्तग सक्तचित कोर्बाट 

केक्तह रकम खिि गिे अक्तधकार क्तिि र सो रकम क्तवक्तियोजि गिि वाचछक्तिय भएकोिे, िेपािको संक्तवधािको धारा २२९ को 

उपधारा २ बमोक्तजम मकु्तिके्षत्र गाउँसभािे यो ऐि बिाएको छ । 

१. सक्तक्षप्त िाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐिको िाम वारागङु मकु्तिके्षत्र गाउँपाक्तिकाको क्तवक्तियोजि ऐि २०७८ रहकेो छ । 

   (२) यो ऐि क्तमक्तत २०७८/०४/०१ गते िके्तख  प्रारम्भ हुिेछ । 

२. आक्तथिक वर्ि २०७८/७९ को क्तिक्तमत्त सक्तचित कोर्बाट रकम खिि गिे अक्तधकाराः (१) आक्तथिक वर्ि २०७८/७९ को 

क्तिक्तमत्त गाउँ कायिपाक्तिका, वडा सक्तमक्तत, क्तवर्यगत शाखािे गिे सेवा र कायिहरुका क्तिक्तमत्त अिसुिूी १ मा उक्तलिक्तखत 

िाि ू खिि पुँक्तजगत खिि र क्तवक्तत्तय व्यवस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु. २९९१२५०००/- ( उिाक्तन्तस करोड 

एकािब्बे िाख पक्तचिस हजार ) मा िबढाई क्तिक्तििष्ट गरीए बमोक्तजम सक्तचित कोर्बाट खिि गिि सक्तकिेछ । 
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३. क्तवक्तियोजिाः (१) यस ऐि द्वारा सक्तचित कोर्बाट खिि गिि अक्तधकार क्तिईएको रकम आक्तथिक वर्ि २०७८/७९ को 

क्तिक्तमत्त वारागङु मकु्तिके्षत्र गाउँ कायिपाक्तिका, वडा सक्तमक्तत र क्तवर्यगत शाखािे गिे सेवा र कायिहरुको क्तिक्तमत्त क्तवक्तियोजि 

गररिेछ । 

 (२) उपिफा १ मा जिुसकैु कुरा िेक्तखएको भएतापक्ति कायिपाक्तिका वडा सक्तमक्तत र क्तवर्यगत शाखािे गिे सेवा र 

कायिहरुको क्तिक्तमत्त क्तवक्तियोजि गरेको रकम मध्ये कुिैमा बित हुिे र कुिैमा अपगु हुिे िके्तखि आएमा गाउँ कायिपाक्तिकािे 

बित हुिे क्तशर्िकबाट िपगु हुिे क्तशर्िकमा रकम सािि सक्िेछ । यसरी रकम सािाि एक क्तशर्िकबाट सो क्तशर्िकको जम्मा 

रकमको १० प्रक्ततशतमा िबढ्िे गरी कुिै एक वा एक भन्िा बक्तढ क्तशर्िकहरुबाट अको एक वा एक भन्िा बक्तढ क्तशर्िकहरुमा 

रकम सािि तथा क्तिकासा र खिि जिाउि सक्तकिेछ । पुँक्तजगत खिि र क्तवक्तत्तय व्यवस्थापि तफि  क्तवक्तियोजि रकम सावा ँ

भिुाक्ति खिि र व्याज भिुािी खिि क्तशर्िकमा बाहके अन्य िाि ुखिि क्तशर्िक तफि  सािि र क्तवक्तत्तय व्यवस्था अन्तगित सावा 

भिुािी खिि तफि  क्तवक्तियोजि रकम व्याज भिुािी खिि क्तशर्िकमा वाहके अन्यत्र सािि सक्तकिे छैि । 

तर िाि ुतथा पुँक्तजगत खिि र क्तवक्तत्तय व्यवस्थाको खिि व्यहोिि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सािि सक्तकिेछ । 

     अिसुकू्ति १ 

िफा (२) सँग सम्बन्धीत 

िेपािको संक्तवधािको धारा २२९ उपधारा २ वमोक्तजम सक्तचित कोर्बाट क्तवक्तियोजि हुिे रकम    

१ अििुाि संख्या क्तशर्िकको िाम िाि ुखिि पुँक्तजगत खिि र क्तवक्तत्तय 

व्यवस्था समेत गरी जम्मा 

कैक्तफयत 

१  वारागङु मकु्तिके्षत्र 

गाउँपाक्तिकाको, वडा सक्तमक्तत 

र क्तवर्यगत शाखाको िाि ु

तथा पुँक्तजगत खिि 

रु. २९९१२५०००/- 

(उिाक्तन्तस करोड एकािब्बे 

िाख पक्तचिस हजार मात्र) 

संक्तिय सरकार 

तथा प्रिशे 

सरकारबाट प्राप्त 

क्तवक्तत्तय 

समाक्तिकरण शसति 

अििुाि तथा 

आयोजिा तोकेर 

प्राप्त रकम समेत 

समाबेश गररएको 

  

 आज्ञािे  

ज्ञािेन्र शमाि 

प्रमखु प्रशासकीय अक्तधकृत 


