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छत्रदवे गाईँपालिका 

गाईँ काययपालिकाको कायायिय, ऄघायखाँची  

                                                  ljlgof]hg P]g, @)&&     
छत्रदवे गाईँपालिकाको अलथयक वषय २०७७/०७८ को सेवा र काययहरुको िालग स्थानीय सलचचत कोषबाट केही 

रकम खचय गने र लवलनयोजन गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनय बनेको ऐन,;efaf6 :jLs[t ldltM @)&७.)#.१० 

                                                                                                    प्रमालणकरण लमलतः२०७७।०३।१० 

 

प्रस्तावनाः  

छत्रदवे गाईँपालिकाको अलथयक वषय २०७७/०७८ को सेवा र काययहरुको िालग सलचचत कोषबाट केही रकम खचय 

गने ऄलधकार लदन र सो रकम लवलनयोजन गनय वाचछनीय भएकोिे, नेपािको संलवधानको धारा २२९ को ईपधारा 

(२) बमोलजम छत्रदवे गाईँपालिकाको गाईँसभािे यो ऐन बनाएको छ । 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः   

१.१) यस ऐनको नाम "छत्रदेव गाईँपालिका, ऄघायखाँचीको लवलनयोजन ऐन,२०७७" रहकेो छ । 

१.२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. अलथयक वषय २०७७/०७८ को लनलमत्त सलचचत कोषबाट रकम खचय गने ऄलधकारः (१) अलथयक वषय 

२०७७/०७८ को लनलमत्त गाईँ स्तरीय अयोजना तथा काययक्रम, वडागत अयोजना तथा काययक्रम, लवषयगत 

अयोजना तथा काययक्रम तर्य  गररने सेवा र काययहरुका लनलमत्त ऄनसुचूी—१ मा ईललिलखत चाि ूखचय र पूँलजगत 

खचयको रकम समते गरी जम्मा रकम रु.६!,##,^१,०*०। (ऄक्ष?kL Ps;7\7L करोड t]t\tL; िाख एs 

;7\7L  हजार c;L मात्र) मा नबढाइ लनलदयष्ट गररए बमोलजम सलचचत कोषबाट खचय गनय सलकनेछ । पलछ संघ, 

प्रदशे एव ं ऄन्य लनकायहरुवाट गाँई पालिकािाइ प्राप्त हुने सबै प्रकारका अम्दानीहरु लनलदयष्ट गररएका कामको 

िालग खचय गनय बाधा पगु्ने छैन ।  

३. क्षवक्षनयोजनः  

(१) यस ऐनद्धारा सलचचत कोषबाट खचय गनय ऄलधकार लदआएको रकम अलथयक वषय २०७७/०७८ को लनलमत्त गाईँ 

स्तरीय अयोजना तथा काययक्रम, वडागत अयोजना तथा काययक्रम, लवषयगत अयोजना तथा काययक्रमतर्य  गने 

सेवा र काययहरुको लनलमत्त लवलनयोजन गररनेछ । 

२) ईपदर्ा (१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन गाईँ स्तरीय अयोजना तथा काययक्रम, वडागत अयोजना 

तथा काययक्रम, लवषयगत अयोजना तथा काययक्रम तर्य  गररने सेवा र काययहरुको लनलमत्त लवलनयोजन गरेको रकम 

मध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा ऄपगु हुने दलेखन अएमा गाईँ काययपालिकािे बचत हुने शीषयकबाट नपगु हुने 

शीषयकमा रकम सानय सक्नेछ । यसरी रकम सादाय एक शीषयकबाट सो शीषयकको जम्मा रकमको २५ प्रलतशतमा 

नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीषयकहरुबाट ऄको एक वा एक भन्दा बढी शीषयकहरुमा रकम सानय तथा 

लनकासा र खचय जनाईन सलकनेछ । पूँलजगत खचय र लवत्तीय व्यवस्थापन तर्य  लवलनयोलजत रकम साँवा भकु्तानी खचय 

र व्याज भकु्तानी खचय शीषयकमा बाहके ऄन्य चाि ू खचय शीषयक तर्य  सानय र लवत्तीय व्यवस्था ऄन्तगयत साँवा 

भकु्तानी खचय तर्य  लवलनयोलजत रकम ब्याज भकु्तानी खचय शीषयकमा बाहके ऄन्यत्र सानय सलकने छैन ।  

       तर, चाि ुतथा पूँलजगत खचय र लवत्तीय व्यवस्थाको खचय व्यहोनय एक स्रोतबाट ऄको स्रोतमा रकम सानय 

सलकनेछ ।  
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३) ईपदर्ा (२) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन एक शीषयकबाट सो शीषयकको जम्मा स्वीकृत रकमको २५ 

प्रलतशत भन्दा बढ्ने गरी कुन ैएक वा एक भन्दा बढी शीषयकहरुमा रकम सानय परेमा गाईँ सभाको स्वीकृलत लिन ु

पनेछ । 

 

 

  

ऄनुसूची–१ 

दफा २ सँग सम्बक्षधित, नेपालको संक्षविानको िारा २२९ (२) बमोक्षजम 

सक्षचचत कोषबाट क्षवक्षनयोजन हुने रकम 
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गाउ ँकाययपालिका स्तरीय काययक्रम ३८,८६,२६,०००। २२,47,35,०8०। - ६1,33,61,08०। 
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वडा स्तरीय काययक्रम - - - ३,२०,००,०००। 

$ 
 

ऋणको सावँा व्याज भुक्तानी - - - - 

% 
 

िगानी (शेयर/ऋण) - - - - 

 

सम्वत ्२०७७ साल आषाढ१० गते गाउँसभाद्वारा पाररत छत्रदेव गाउँपाललकाको लवलियोजि 

ऐि¸ २०७७ प्रमालित गददछु । 

 लमलतिः २०७७।०३।१० 

_______________________________ 

लेखिाथ पोखे्रल 

अध्यक्ष 

छत्रदेव गाउपँालिका 

 


