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तनहँ लिल्ला, प्रदेश नं. ४ 
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भाग – १ 

देवघाट गाउँपालिका 

देवघाट गाउँपालिकाको लवलनर्ोिन ऐन, २०७५ 
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1 देवघाट गाउँपालिकाको लवलियोजि ऐि, २०७५ 

देवघाट गाउँपालिकाको लवलनर्ोिन ऐन, २०७५ 

 

देवघाट गाउँपालिकाको आलथयक बर्य २०७५/०७६ को सेवा र कार्यहरुको िालग स्थानीर् सलित कोर्बाट केही 

रकि खर्य गने र लवलनर्ोिन गने सम्बन्धिा व्यवस्थागनय बनेको ऐन 

सभाबाट स्वीकृत लिलतः २०७५/०३/२८ 

प्रस्तावनाः देवघाट गाउँपालिकाको आलथिक बर्ि २०७५/०७६ को सेवा र कायिहरुको िालग सलि  कोर्बाट केही रकि 

खर्ि गिे अलिकार लदि र सो रकि लवलियोजि गिि वाञ्छिीय भएकोिे, 

िेपािको संलविाि २०७२ को िारा २२९ को उप–िारा (२) बिोलजि देवघाट गाउँ सभािे यो ऐि बिाएको छ । 

1. संलिप्त नाि र प्रारम्भः (१) यस ऐिको िाि “ देवघाट गाउँपालिकाको लवलियोजि ऐि, २०७५” रहेको छ । 

 (२) यो ऐि  त्काि प्रारम्भ हुिेछ । 

2. आलथयक वर्य २०७५/०७६ को लनलित्त सलित कोर्बाट रकि खर्य गने अलिकारः (१) आलथिक वर्ि 

२०७५/०७६ को लिलित्त गाउँकायिपालिका, वडा सलिल , लवर्यग  शाखािे गिे सेवा र कायिहरुका लिलित्त 

अिुसूर्ी १ िा उले्लखख  र्ािू खर्ि, पँूलजग  खर्ि र लबलत्तय व्यवस्थाको रकि सिे  गरी जम्मा रकि रु. 

३१,३१,५८,०००/- (अके्षरुपी एकल स करोड एकल स िाख अन्ठाउन्न हजार रुपैयािात्र) िा िबढाई लिलदिष्ट 

गररए बिोलजि सलि  कोर्बाट खर्ि गिि सलकिेछ ।  

3. यस ऐि प्रारम्भ भएपलछ गाउँपालिकािाई जुिसुकै श्रो बाट प्राप्त हुिे रकि लियिािुसार खर्ि गिि सके्नछ र 

त्यसरी खर्ि गरेको रकि यसै ऐिबाट लवलियोजि भए सरह िालििेछ ।  

4. लवलनर्ोिनः (१) यस ऐिद्धारा सलि  कोर्बाट खर्ि गिि अलिकार लदइएको रकि आलथिक वर्ि २०७५/०७६ 

को लिलित्त देवघाट गाउँपालिको गाउँकायिपालिका, वडा सलिल  र लवर्यग  शाखािे गिे सेवा र कायिहरुको 

लिलित्त लवलियोजि गररिेछ । 

(२) उपदफा (१) िा जुिसुकै कुरा िेखखएको भए ापलि कायिपालिका, वडा सलिल  र लवर्यग  शाखािे 

गिे सेवा र कायिहरुको लिलित्त लवलियोजि गरेको रकि िधे्य कुिैिा बर्  हुिे र कुिैिा अपुग हुिे देखखि 

आएिा गाउँकायिपालिकािे बर्  हुिे शीर्िकबाट िपुग हुिे शीर्िकिा रकि सािि सके्नछ । यसरी रकि 

सादाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकिको १० प्रल श िा िबढ्िे गरी कुिै एक वा एक भन्दा 

बढी शीर्िकहरुबाट अको एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुिा रकि सािि  था लिकासा र खर्ि जिाउि 

सलकिेछ । पँूलजग  खर्ि र लवत्तीय व्यवस्था फि  लवलियोलज  रकि साँवा भुक्तािी खर्ि र व्याज भुक्तािी 

खर्ि शीर्िकिा बाहेक अन्य र्ािू खर्ि शीर्िक  फि  सािि र लबत्तीय व्यवस्था अन्तगि  साँवा भुक्तािी खर्ि फि  

लबलियोलज  रकि ब्याज भुक्तािी खर्ि शीर्िकिा बाहेक अन्यत्र सािि सलकिे छैि । 

 र र्ािु  था पँूलजग  खर्ि र लवत्तीयव्यवस्थाको खर्ि व्यहोिि एक स्रो बाट अको स्रो िा रकि 

सािि सलकिेछ । 

(३) उपदफा (२) िा जुिसुकै कुरा िेखखएको भए ापलि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा स्वीकृ  

रकिको १० प्रल श  भन्दा बढ्िे गरी कुिै एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुिा रकि सािि परेिा गाउँ 

सभाको स्वीकृल  लििु पिेछ ।  
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2 देवघाट गाउँपालिकाको लवलियोजि ऐि, २०७५ 

अनुसूलर्–१ 

(दफा २ संग सम्बन्धन्धत) 

नेपािको संलविान २०७२ को िारा २२९ (२) बिोलिि सलित कोर्बाट लवलनर्ोिन हने रकि 

रकि रु. हजारिा 

क्र.सं. अनुदान 

संख्ा 

शीर्यकको नाि र्ािु खर्य पंूलिगत 

खर्य 

लवलत्तर् 

व्यवस्था  

िम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  गाउँकायिपालिका ६२००० २५३१५८ - ३१३१५८ 

२  वडा सलिल  - - - - 

३  लवर्यग  शाखा - - - - 

४  ऋणको सावा व्याज 

भुक्तािी 

- - - - 

५  िगािी (शेयर / ऋण) - - - - 

 

 

 

   

     

 

 

 
आज्ञािे 

रिेश सुवेदी 

प्रिुख प्रशासकीर् अलिकृत 


