
 

 

 

 

 

गन्यापधुरा गाउँपालिका द्वारा प्रकालित 

खण्डः ४          संखयाः२             असार ३१ गते वुधवार, २०७७ 

भाग-१ 

गन्यापधुरा गाउँपालिका-डडेल्धुरा 

 

लवलियोजि ऐि, २०७७ 

गन्यापधरुा गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि २०७७/०७८ को सेवा र कायिहरुको िालग स्थानीय सलचित कोर्बाट केही रकम 

खिि गने र लवलनयोजन गने  सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको ऐन, 

गाउँसभाबाट स्वीकृत लिलतः २०७७।०३।२९ 

प्रस्ताविाः गन्यापधरुा गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि २०७७।०७८ को सेवा र कायिहरुको िालग सलचित कोर्बाट केही 

रकम खिि गने अलधकार लिन र सो रकम लवलनयोजन गनि वाचछनीय भएकोिे, 

नेपािको संलवधानको धारा २२९ को उप-धारा (२) बमोलजम गन्यापधरुा गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ । 

१. संलिप्त िाि र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम " गन्यापधुरा गाउँपालिकाको लवलियोजि ऐि,२०७७ " रहकेो 

छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हुनछे । 

२. आलथिक वर्ि २०७७।०७८ को लिलित्त सलचित कोर्बाट रकि खिि गिे अलधकारः (१) आलथिक वर्ि 

२०७७।०७८ को लनलमत्त गाउँ कायिपालिका, वडा सलमलत, लवर्यगत शाखािे गने सेवा र कायिहरुका लनलमत्त 

अनसुिूी १ मा उल्िेलखत िाि ु खिि, पुँजीगत खिि र लवत्तीय व्यवस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु. 

स्थािीय राजपत्र 



३३,७४,६५,६२०।०० ( अक्षेरेपी तेत्तीस करोड िौहत्तर िाख पैसट्ठी हजार छ सय बीस रुपैया मात्र ) मा नबढाई 

लनलििष्ट गररए बमोलजम सलचित कोर्बाट खिि गनि सलकनेछ । 

३. लवलियोजिः (१) यस ऐनद्वारा सलचित कोर्बाट खिि गनि अलधकार लिइएको रकम आलथिक वर्ि २०७७।०७८ 

को लनलमत्त गन्यापधरुा गाउँपालिकाको गाउँ कायिपालिका, वडा सलमलत र लवर्यगत शाखािे गने सेवा र कायिहरुको 

लनलमत्त लवलनयोजन गररनेछ । 

(२) उपिफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन गाउँकायिपालिका, वडा सलमलत र लवर्यगत 

शाखािे गने सेवा र कायिहरुको लनलमत्त लवलनयोजन गरेको रकममध्ये कुनैमा बित हुने र कुनैमा अपगु हुने िलेखन 

आएमा गाउँ कायिपालिकािे बित हुने शीर्िकबाट नपगु हुने शीर्िकमा रकम सानि सक्नेछ । यसरी रकम सािाि एक 

शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको १० प्रलतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम 

सानि तथा लनकासा र खिि जनाउन सलकनेछ । पुँजीगत खिि र लवत्तीय व्यवस्थातफि  लवलनयोलजत रकम साँवा भकु्तानी 

खिि र व्याज भकु्तानी खिि शीर्िकमा बाहके अन्य िािू खिि शीर्िकतफि  सानि र लवत्तीय व्यवस्था अन्तगित सावाँ 

भकु्तानी खिितफि  लवलनयोलजत रकम व्याज भकु्तानी खिि शीर्िकमा बाहके अन्यत्र सानि सलकने छैन । 

तर, िाि ुतथा पुँजीगत खिि र लवत्तीय व्यवस्थाको खिि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानि सलकनेछ । 

(३) उपिफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा स्वीकृत 

रकमको १० प्रलतशत भन्िा बढ्ने गरी कुन ैएक एकभन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि परेमा गाउँ सभाको स्वीकृत 

लिन ुपनेछ । 

 

 

 

 

अिुसूिी – १ 

(िफा २ सँग सम्बलन्धत) 

नेपािको संलवधानको धारा २२९ (२) बमोलजम 

सलचित कोर्बाट लवलियोजि हुिे रकि 
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जम्िा 
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१  गाउँ कायिपालिका ५५०६३३८० 

 

४२६९४५००० 
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२  वडा सलमलत ५२४३००० 

 

२१५३७००० 
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३  लवर्यगत शाखा १६८८६१००० 
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४  ऋणको साँवा व्याज भकु्तानी     

५  िगानी ( शयेर/ ऋण )     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

क्र. स. नाम थर पि हस्ताक्षर 

१ श्री नवि बहािरु मल्ि अध्यक्ष  

२ श्री कमिा िवेी ठगनु्ना उपाध्यक्ष  

३ श्री िेतराम भट्ट वडा अध्यक्ष  

४ श्री इन्र बहािरु काकी वडा अध्यक्ष  

५ श्री िक्र बहािरु िउेवा वडा अध्यक्ष  

६ श्री िेतराज भट्ट वडा अध्यक्ष  

७ श्री धमिराज पडाि वडा अध्यक्ष  

८ श्री कौलशिा िउेवा सिस्य  

९ श्री िवेकी िवेी कामी सिस्य  

१० श्री महशे्वरी मल्ि सिस्य  

११ श्री धमाि कुमारी िउेवा सिस्य  

१२ श्री प्रकाश बहािरु कामी लमजार सिस्य  



१३ श्री लटका टमटा सिस्य  

१४ श्री हरर बहािरु िउेवा सिस्य  

१५ श्री बहािरु लसंह रावि सिस्य  

१६ श्री हकि  बहािरु िउेवा सिस्य  

१७ श्री लहरा िमाई सिस्य  

१८ श्री परुन भिु साकी सिस्य  

१९ श्री बहािरु बोहरा सिस्य  

२० श्री प्रलमिा िवेी भिु सिस्य  

२१ श्री कृष्णा िवेी िमाई सिस्य  

२२ श्री अलहल्या कँुवर पधान सिस्य  

२३ श्री नरजीत भिु सिस्य  

२४ श्री लबर बहािरु भिु साकी सिस्य  

२५ श्री पे्रम बहािरु साउँि सिस्य  

२६ श्री लशवराम टमोटा सिस्य  

२७ श्री भागा िवेी फुिारा सिस्य  

२८ श्री गंगा िवेी िहुार सिस्य  
आज्ञािे 

लदलिप कुिार तािाङ 

प्रिुख प्रिाकीय अलधकृत 

 

 


