
 

 
 

  

  

  

  
 

स्थानीय राजपत्र 
खााँडादेवी गाउाँपालिकाद्वारा प्रकाशित 

 खण्ड 1) माकादमु, रामछेाप, साउन १ गते, २०७4 साि (संख्या ७ 

भाग 1 
खााँडादेवी गाउाँपालिका 

खााँडादेवी गाउाँपालिकाको गाउाँ सभािे बनाएको ति िेशखए बमोशजमको ऐन 
सववसाधारणको जानकारीको िालग प्रकािन गररएको छ। 

संवत ्२०७४ सािको ऐन नं. २ 
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खााँडादेवी गाउाँपालिकाको आलथवक बर्व २०७४/२०७५ को सेवा र कायवहरुको 
िागी स्थालनय सशित कोर्बाट केही रकम खर्व गने र ववलनयोजन गने 

सम्बन्धमा ब्यवस्था गनव बनेको ऐन । 
प्रस्तावनााः 
खााँडादेवी गाउाँपालिकाको आलथवक बर्व २०७४/७५ को सेवा र कायवहरुको िागी 
सशित कोर्बाट केही रकम खर्व गनव अलधकार ददन  र सो रकम ववलनयोजन गनव 
वाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको संववधानको धारा २२९को उपधारा (२) बमोशजम 
खााँडादेवी गाउाँ सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भाः(१) यस ऐनको नाम “खााँडादेवी गाउाँपालिकाको 
ववलनयोजन ऐन, २०७४“ रहेको छ । 

 

       (२)  यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनेुछ। 

 

२. आलथवक बर्व २०७४/७५ को लनलमत्त सशित कोर्बाट रकम खर्व गने 
अलधकाराः  

(१) आलथवक बर्व २०७४/७५ को लनलमत्त गाउाँ कायवपालिका , वडा सलमलत 
, लबर्यगत  िाखािे गने सेवा  र कायवहरुका लनलमत्त अनसूुर्ी-१ मा 
उशलिशखत  र्ािू खर्व , प ुाँशजगत खर्व र ववलतय  ब्यवस्थाको रकम 
समेत गरी जम्मा रकम रु. ३२,३२,०५,०००।-(अिरेुपी बशत्तस 
करोड बशत्तस िाख पााँर् हजार रुपैया मात्र) मा नबढाई लनददवष्ट गररए 
बमोशजम सशित कोर्बाट खर्व गनव सवकनेछ। 

३. ववलनयोजनाः (१) यस ऐनद्धारा सशित कोर्बाट खर्व गनव अलधकार 
ददइएको रकम आलथवक बर्व २०७४/७५ को लनलमत्त खााँडादेवी  
गाउाँपालिकाको गाउाँ कायवपालिका ,वडा सलमती र लबर्यगत िाखािे गनव 
सेवा र कायवहरुको लनलमत्त लबलनयोजन गररनेछ । 
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतपलन कायवपालिका , वडा 
सलमती र लबर्यगत िाखािे गनव सेवा र कायवहरुको लनलमत्त ववलनयोजन 
गरेको रकम मध्ये कुनैमा बर्त हनेु र कुनैमा अपगु हनेु देशखन आएमा 
गाउाँ कायवपालिकािे बर्त हनेु िीर्वक बाट नपगु हनेु िीर्वकमा रकम 
सानव सवकनेछ। यसरी रकम सादाव एक िीर्वक बाट सो िीर्वकको 
जम्मा रकमको १० प्रलतित मा नबढने गरी कुनै एक वा एक भन्दा 
बढी िीर्वकहरुबाट अकाव एक वा एक भन्दा बढी िीर्वक हरुमा रकम 
सानव तथा लनकासा  र खर्व जनाउन सवकनेछ । पुाँशजगत खर्व र 
ववलतय ब्यवस्था तफव  लबलनयोशजत रकम सााँवा भकु्तानी खर्व र व्यास 
भकु्तानी खर्व िीर्वकमा बाहेक अन्य र्ााँि ुखर्व िीर्वक तफव  सानव र 
ववलतय ब्यवस्था अन्तगवत सााँवा भक्तानी खर्व तफव  ववलनयोशजत रकम 
व्याज भकु्तानी खर्व िीर्वकमा बाहेक अन्यत्र सानव सवकने छैन  

         तर र्ााँि ुतथा पुाँशजगत खर्व र लबशत्तय व्यबस्थाको खर्व व्यहोनव 
एक स्रोत बाट अकव  स्रोत मा रकम सानव सवकनेछ । 
(३) उपदफा(२) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन एक िीर्वकबाट सो 

िीर्वकको जम्मा स्वीकृत रकमको १० प्रलतित  भन्दा बढ ने गरी कुनै 
एक वा एक भन्दा बढी िीर्वक हरुमा रकम सानव परेमा गाउाँ सभाको 
स्वीकृलत लिन ुपनेछ । 
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मूलय रू.५।- 
 

 अनसूुर्ी -१ 
(दफा २ साँग सम्बशन्धत) 

नेपािको संववधानको धारा २२९ (२) बमोशजम 
सशित कोर्बाट ववलनयोजन हनेु रकम 

क्र.स अनदुान 
सङख्या 

िीर्वकको नाम र्ाि ुखर्व पुाँजीगत खर्व ववशत्तय 
व्यबस्था 

जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
  गाउाँ कायवपालिका ४८८८६.५ १४५४५९.५  १९४३४६।- 
  लबर्यगत िाखा     १२९२५९।- 
  ऋण को सााँवा व्याज भकु्तानी     
  िगानी ( िेयर-ऋण      
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