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विरुिा गाईँपाविकाको अर्थथक बर्ष २०७ ६/७७ को सेिा र कायषहरुको िावग स्थानीय सवित 

कोर्बाट केही रकम खर्ष गने र विवनयोजन गने सम्बन्धमा व्यिस्था गनष बनेको विधेयक, 

 

सभाबाट स्िीकृत वमवतः २०७६।०३।१० 

प्रस्तािनाः 

विरुिा गाईँपाविकाको अर्थथक बर्ष २०७६।०७७ को सेिा र कायषहरुको िावग सवित कोर्बाट केही 

रकम खर्ष गने ऄवधकार ददन र सो रकम विवनयोजन गनष िाञ्छनीय भएकोि,े 

नेपािको संविधानको धारा २२९ को ईपधारा (२) बमोवजम विरुिा गाईँसभािे यो ऐन बनाएको छ । 

१. संविप्त नाम र प्रारम्भः (१)यस ऐनको नाम “ विरुिा गाईँपाविकाको विवनयोजन ऐन, २०७६” रहकेो 

छ । 

 (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. अर्थथक िर्ष २०७६।०७७ को वनवमत्त सवित कोर्बाट रकम खर्ष गने ऄवधकारः 

(१) अर्थथक िर्ष २०७६।०७७ को वनवमत्त विरुिा गाईँपाविका, िडा सवमवत, विर्यगत शाखािे गने 

सेिा र कायषहरुका वनवमत्त ऄनुसूर्ी १ मा ईवल्िवखत र्ािू खर्ष , पँूवजगत खर्ष र वबवत्तय 

व्यिस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु . ३३,८७,३०,०००/-  (ऄिेरुपी तेवत्तस करोड  

सतासी िाख वतस हजार    रुपैया मात्र ) मा नबढाइ वनर्ददष्ट गररए बमोवजम सवित कोर्बाट 

खर्ष गनष सदकने छ ।  

३.  विवनयोजनः (१) यस ऐनद्वारा सवित कोर्बाट खर्ष गनष ऄवधकार ददआएको रकम अर्थथक िर्ष 

२०७६।०७७ को वनवमत्त  विरुिा गाईँपाविका,गाईँकायषपाविका, िडा सवमवत र विर्यगत शाखािे 

गने सेिा र कायषहरुको वनवमत्त विवनयोजन गररने छ । 

(२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेवखएको भएता पवन कायषपाविका , िडा सवमवत र विर्यगत 

शाखािे गने सेिा र कायषहरुको वनवमत्त विवनयोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बर्त हुने र कुनैमा 

ऄपुग हुने दवेखन अएमा गाईँकायषपाविकािे बर्त हुने शीर्षकबाट नपुग हुने शीर्षकमा रकम 

सानष सके्नछ । यसरी रकम सादाष एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा रकमको १० प्रवतशतमा 

नबढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीर्षकहरुबाट ऄको एक िा एक भन्दा बढी शीर्षकहरुमा 

रकम सानष तथा वनकासा र खर्ष जनाईन सदकनेछ । पँूजीगत खर्ष र वित्तीय व्यिस्थातफष  

विवनयोवजत रकम साँिा भुक्तानी खर्ष र व्याज भुक्तानी खर्ष शीर्षकमा बाहके ऄन्य र्ािू खर्ष 

शीर्षक तफष  सानष र वबत्तीय व्यिस्था ऄन्तगषत साँिा भुक्तानी खर्ष तफष  वबवनयोवजत रकम ब्याज 

भुक्तानी खर्ष शीर्षकमा बाहके ऄन्यत्र सानष सदकने छैन । 

तर र्ािु तथा पँूवजगत खर्ष र वित्तीय व्यिस्थाको खर्ष व्यहोनष एक स्रोतबाट ऄको स्रोतमा रकम 

सानष सदकने छ । 
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(३) ईपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेवखएको भएता पवन एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा 

स्िीकृत रकमको १० प्रवतशतभन्दा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीर्षकहरुमा रकम 

सानष परेमा गाईँ सभाको स्िीकृवत विनु पनेछ ।  

 

-०- 
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ऄनुसूर्ी १ 

दफा २ (१)सँग सम्बवन्धत 

नेपािको संविधानको धारा२२९ -२_ adf]lhd 
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 रू. हजारमा 

क्र.सं. ऄनुदान 

संख्या 

शीर्षकको नाम र्ािू खर्ष पँूजीगत खर्ष वित्तीय 

व्यिस्था 

जम्मा 
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गाईँ कायषपाविका 
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२ िडा सवमवत 

३ विर्यगत शाखा 
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विरुिा गाईँपाविका 

गाईँ कायषपाविकाको कायाषिय, स्याङ्जा 

आर्थिक वर्ि२०७६/७७ को कूल बजेट म्यार्टि क्स 

रकम रु.हजारमा 

अय तफष  
  क्र.सं. श्रोतको प्रकार बजेट कैदफयत 

१ अन्तररक अय ४६००   

२ संघीय वित्तीय समानीकरण ८१६००   

३ प्रदेश वित्तीय समानीकरण १२१२५   

४ संघीय राजस्ि िाँडफाँड ६१५००   

५ प्रदेश सिारी साधन कर िाँडफाँड २३०५   

६ सशतष संघीय ऄनुदान १४०६००   

७ अ.ि.०७५।७६ बाट ०७६।७७ मा सने रकम २६००० 

 ८ प्रदेश बाट सशतष ऄनुदान १०००० 

 कूि जम्मा ३३८७३०   

 

व्यय तफष  
 

       

रु.हजारमा 
 क्र.स.  खर्ष वििरण    बजेट  कैदफयत 

१ र्ािु तफष  ५९०००   

२ पुवजगत तफष  १२९१३०   

३ संघीय  सशतष १४०६०० 

 ४ प्रदेश सशतष १०००० 

 
  कूि जम्मा ३३८७३०   

 

   

    
 


