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देवघाट गाउँपालिकाको ववलनयोजन ऐन,  

२०७८ 

गाउँ सभाबाट स्वीकृत लिलत: २०७८/०३/१० 

प्रिाशित लिलत: २०७८/०३/२१ 

देवघाट गाउँपालिकाको आलथयक बर्य २०७८/०७९ को सेवा र काययहरुको 
िालग स्थानीय सशित कोर्बाट केही रकि खर्य गने र ववलनयोजन गने सम्बन्धिा 
व्यवस्था गनय बनेको ववधेयक 

प्रस्तावनाः देवघाट गाउँपालिकाको आलथयक बर्य २०७८/०७९ को सेवा र 
काययहरुको िालग सशित कोर्बाट केही रकि खर्य गने अलधकार ददन र सो 
रकि ववलनयोजन गनय वाञ्छनीय भएकोिे, 

नेपािको संववधान २०७२ को धारा २२९ को उप-धारा (२) बिोशजि देवघाट 
गाउँ सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

1. संशिप्त नाि र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाि “ देवघाट गाउँपालिकाको 
ववलनयोजन ऐन, २०७८” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तत्काि प्रारम्भ हनुेछ । 

2. आलथयक वर्य २०७८/०७९ को लनलित्त सशित कोर्बाट रकि खर्य 
गने अलधकारः (१) आलथयक वर्य २०७८/०७९ को लनलित्त 
गाउँकाययपालिका, वडा सलिलत, ववर्यगत िाखािे गने सेवा र काययहरुका 
लनलित्त अनसूुर्ी १ िा उल्िेशखत र्ािू खर्य, पूशँजगत खर्य र लबशत्तय 
व्यवस्थाको रकि सिेत गरी जम्िा रकि रु. ४८,४९,७८,०००.०० 
(अिेरुपी अत्र्ालिस करोड उन्पर्ास िाख अठहत्तर हजार रुपैया 
िात्र) िा नबढाई लनददयष्ट गररए बिोशजि सशित कोर्बाट खर्य गनय 
सवकनेछ ।  

3. यस ऐन प्रारम्भ भएपलछ गाउँपालिकािाई जनुसकैु श्रोतबाट प्राप्त हनु े
रकि लनयिानसुार खर्य गनय सक्नछे र त्यसरी खर्य गरेको रकि यसै 
ऐनबाट ववलनयोजन भए सरह िालननेछ ।  



स्थानीय राजपत्र       खण्डः ५,       संखयाः १,      लिलतः २०७८/०३/२१ 

 

 

2 देवघाट गाउँपालिकाको ववलनयोजन ऐन, २०७८ 

 

4. ववलनयोजनः (१) यस ऐनद्धारा सशित कोर्बाट खर्य गनय अलधकार 
ददइएको रकि आलथयक वर्य २०७८/०७९ को लनलित्त देवघाट 
गाउँपालिको गाउँकाययपालिका, वडा सलिलत र ववर्यगत िाखािे गने 
सेवा र काययहरुको लनलित्त ववलनयोजन गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन काययपालिका, 
वडा सलिलत र ववर्यगत िाखािे गने सेवा र काययहरुको लनलित्त 
ववलनयोजन गरेको रकि िध्ये कुनिैा बर्त हनु ेर कुनैिा अपगु हनु े
देशखन आएिा गाउँकाययपालिकािे बर्त हनु े िीर्यकबाट नपगु हनु े
िीर्यकिा रकि सानय सक्नेछ । यसरी रकि सादाय एक िीर्यकबाट 
सो िीर्यकको जम्िा रकिको १० प्रलतितिा नबढ्ने गरी कुनै एक 
वा एक भन्दा बढी िीर्यकहरुबाट अको एक वा एक भन्दा बढी 
िीर्यकहरुिा रकि सानय तथा लनकासा र खर्य जनाउन सवकनेछ । 
पूशँजगत खर्य र ववत्तीय व्यवस्थातफय  ववलनयोशजत रकि साँवा भकु्तानी 
खर्य र व्याज भकु्तानी खर्य िीर्यकिा बाहेक अन्य र्ािू खर्य िीर्यक 
तफय  सानय र लबत्तीय व्यवस्था अन्तगयत साँवा भकु्तानी खर्यतफय  
लबलनयोशजत रकि ब्याज भकु्तानी खर्य िीर्यकिा बाहेक अन्यत्र सानय 
सवकने छैन । 

तर र्ाि ुतथा पूशँजगत खर्य र ववत्तीयव्यवस्थाको खर्य व्यहोनय 
एक स्रोतबाट अको स्रोतिा रकि सानय सवकनेछ । 

(३) उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन एक 
िीर्यकबाट सो िीर्यकको जम्िा स्वीकृत रकिको १० प्रलतित भन्दा 
बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी िीर्यकहरुिा रकि सानय परेिा 
गाउँ सभाको स्वीकृलत लिन ुपनेछ ।  
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