
विरुिा गाउँपालिकाको ऐन नं. २ 

विरुिा गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ि २०७४/७५ को सेिा र कार्िहरुको िार्ग स्थानीर् 
सञ्चित कोर्बाट केही रकम खिि गने र विननर्ोजन गने सम्बन्धमा व्र्िस्था गनि 

बनेको ऐन 

 

सभाबाट स्िीकृत लमनतिः २०७४/०३/३० 

प्रस्तािनााः  

विरुिा गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ि २०७४।०७५ को सेिा र कार्िहरुको िार्ग सञ्चित 
कोर्बाट केही रकम खिि गने अर्धकार दिन र सो रकम विननर्ोजन गनि िाचछनीर् 
भएकोिे, 

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

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भिः (१)र्स ऐनको नाम “ विरुिा गाउँपालिकाको विननर्ोजन ऐन, 

२०७४” रहेको छ । 

 (२) र्ो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. आर्थिक िर्ि २०७४।०७५ को ननलमत्त सञ्चित कोर्बाट रकम खिि गने अर्धकारिः 

(१) आर्थिक िर्ि २०७४।०७५ को ननलमत्त विरुिा गाउँपालिका, िडा सलमनत, विर्र्गत शाखािे 
गने सेिा र कार्िहरुका ननलमत्त अनुसूिी १ मा उञ्लिखखत िािू खिि, पूँञ्जगत खिि र 
बबवत्तर् व्र्िस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु. २७८२७१००० (अिेरुपी सत्ताइस 
करोड बर्ासी िाख एकहत्तर हजार रुपैर्ामात्र) मा नबढाई ननदििष्ट गररए बमोञ्जम 
सञ्चित कोर्बाट खिि गनि सककने छ ।  

३.  विननर्ोजनिः (१) र्स ऐनद्िारा सञ्चित कोर्बाट खिि गनि अर्धकार दिइएको रकम आर्थिक 
िर्ि २०७४।०७५ को ननलमत्त विरुिा गाउँपालिका, गाउँ कार्िपालिका, िडा सलमनत र विर्र्गत 
शाखािे गने सेिा र कार्िहरुको ननलमत्त विननर्ोजन गररने छ । 

(२)  उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भएता पनन कार्िपालिका, िडा सलमनत र 
विर्र्गत शाखािे गने सेिा र कार्िहरुको ननलमत्त विननर्ोजन गरेको रकम मध्रे् 
कुनैमा बित हुने र कुनमैा अपुग हुने िेखखन आएमा गाउँकार्िपालिकािे बित हुन े
शीर्िकबाट नपुग हुने शीर्िकमा रकम सानि सक्नेछ । र्सरी रकम सािाि एक शीर्िकबाट 



सो शीर्िकको जम्मा रकमको १० प्रनतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्िा बढी 
शीर्िकहरुबाट अको एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि तथा ननकासा र 
खिि जनाउन सककनेछ । पूँजीगत खिि र वित्तीर् व्र्िस्थातफि  विननर्ोञ्जत रकम 
साँिा भुक्तानी खिि र व्र्ाज भुक्तानी खिि शीर्िकमा बाहेक अन्र् िािू खिि शीर्िक 
तफि  सानि र बबत्तीर् व्र्िस्था अन्तगित साँिा भुक्तानी खिि तफि  बबननर्ोञ्जत रकम 
ब्र्ाज भुक्तानी खिि शीर्िकमा बाहेक अन्र्त्र सानि सककने छैन । 

तर िािु तथा पूँञ्जगत खिि र वित्तीर् व्र्िस्थाको खिि व्र्होनि एक स्रोतबाट अको 
स्रोतमा रकम सानि सककने छ । 

(३)  उपिफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भएता पनन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको 
जम्मा स्िीकृत रकमको १० प्रनतशतभन्िा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्िा बढी 
शीर्िकहरुमा रकम सानि परेमा गाउँ सभाको स्िीकृनत लिनु पनेछ ।  
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