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विरुिा गाउँपाविकाको ऐन न.ं .. 

विरुिा गाउँपाविकाको आर्थिक बर्ि २०७५/७६ को सेिा र कायिहरुको िावग स्थानीय सवित 

कोर्बाट केही रकि खर्ि गन ेर विवनयोजन गन ेसम्बन्धिा व्यिस्था गनि बनकेो ऐन, 

सभाबाट स्िीकृत विवतिः २०७५/०३/२४ 

प्रस्तािनािः  

विरुिा गाउँपाविकाको आर्थिक बर्ि २०७५।०७६ को सेिा र कायिहरुको िावग सवित कोर्बाट केही 

रकि खर्ि गने अवधकार ददन र सो रकि विवनयोजन गनि िाञ्छनीय भएकोिे, 

नेपािको संविधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बिोवजि विरुिा गाउँ सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

१. संविप्त नाि र प्रारम्भिः (१)यस ऐनको नाि “ विरुिा गाउँपाविकाको विवनयोजन ऐन, २०७५” रहकेो 

छ । 

 (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. आर्थिक िर्ि २०७५।०७६ को वनवित्त सवित कोर्बाट रकि खर्ि गने अवधकारिः 

(१) आर्थिक िर्ि २०७५।०७६ को वनवित्त विरुिा गाउँपाविका, िडा सविवत, विर्यगत शाखािे गन े

सेिा र कायिहरुका वनवित्त अनुसूर्ी १ िा उवल्िवखत र्ाि ूखर्ि, पँूजीगत खर्ि र वबवत्तय व्यिस्थाको 

रकि सिेत गरी जम्िा रकि रु. ३०२३००००० (अिेरुपी तीस करोड तेइस िाख रुपैयािात्र) िा 

नबढाई वनर्दिष्ट गररए बिोवजि सवित कोर्बाट खर्ि गनि सदकने छ ।  

३.  विवनयोजनिः (१) यस ऐनद्वारा सवित कोर्बाट खर्ि गनि अवधकार ददइएको रकि आर्थिक िर्ि 

२०७५।०७६ को वनवित्त विरुिा गाउँपाविका, गाउँ कायिपाविका, िडा सविवत र विर्यगत शाखाि े

गने सेिा र कायिहरुको वनवित्त विवनयोजन गररने छ । 

(२)  उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेवखएको भएता पवन कायिपाविका, िडा सविवत र विर्यगत 

शाखािे गने सेिा र कायिहरुको वनवित्त विवनयोजन गरेको रकि िध्ये कुनैिा बर्त हुने र कुनैिा 

अपुग हुने दवेखन आएिा गाउँ कायिपाविकािे बर्त हुन ेशीर्िकबाट नपुग हुने शीर्िकिा रकि सानि 

सके्नछ । यसरी रकि सादाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्िा रकिको १० प्रवतशतिा नबढ्न े

गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक िा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुिा रकि 

सानि तथा वनकासा र खर्ि जनाउन सदकनेछ । पँूजीगत खर्ि र वित्तीय व्यिस्थातफि  विवनयोवजत 

रकि साँिा भुक्तानी खर्ि र व्याज भुक्तानी खर्ि शीर्िकिा बाहके अन्य र्ािू खर्ि शीर्िक तफि  सानि 

र वबत्तीय व्यिस्था अन्तगित साँिा भुक्तानी खर्ि तफि  वबवनयोवजत रकि ब्याज भुक्तानी खर्ि 

शीर्िकिा बाहके अन्यत्र सानि सदकन ेछैन । 

तर र्ाि ुतथा पूँवजगत खर्ि र वित्तीय व्यिस्थाको खर्ि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको स्रोतिा रकि 

सानि सदकने छ । 
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(३)  उपदफा (२) िा जुनसुकै कुरा िेवखएको भएता पवन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्िा 

स्िीकृत रकिको १० प्रवतशतभन्दा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुिा रकि 

सानि परेिा गाउँ सभाको स्िीकृवत विनु पनेछ ।  

 

-०- 
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