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कमल गाउँपाललकाको लिलियोजि ऐि—२०७६ 

कमल गाउँपाललकाको आलथिक वर्ि २०७६।०७७ को सेवा र कार्िहरुको लालग स्थानीर् 

सलचितकोर्बाट केही रकम खिि गने र लवलनर्ोजन गन ेसम्बन्धमा व्र्वस्था गनि बनेको ऐन 

सभाबाट स्िीकृत लमलतिः २०७६।०३।०९ 

प्रस्ताििािः  

कमल गाउँपाललकाको आलथिक वर्ि २०७६।०७७ को सेवा र कार्िहरुका लालग 

सलचितकोर्बाट केही रकम खिि गने अलधकार लिन र सो रकम लवलनर्ोजन गनि 

वाचछनीर् भएकोले, नपेालको संलवधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोलजम कमल 

गाउँपाललकाको गाउँसभाल ेर्ो ऐन बनाएको छ । 

१.संलिप्तिामर प्रारम्भिः 

 (१)र्स ऐनको नाम “कमल गाउँपाललकाको लवलनर्ोजन ऐन, २०७६” रहकेो छ । 

(२) र्ो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२.आलथिक िर्ि २०७६।०७७को लिलमत्त सलचितकोर्बाट रकमखिि गिे अलिकारिः 

(१) आलथिक वर्ि २०७६।०७७ को लनलमत्त गाउँकार्िपाललका, वडा सलमलत, 

लवर्र्गत शाखाल ेगने सेवा र कार्िहरुका लनलमत्त अनुसिूी १ मा उल्लेलखत िाल ू

खिि, पूँलजगत खिि र लबत्तीर् व्र्वस्थाको रकम समते गरर जम्मा रकम रु. 

६१,७९,९२,०००।– (अक्षरेपी एकसठ्ठी करोड उनान्असी लाख वर्ानव्व े हजार 

रुपैर्ामात्र) मा नबढाई लनलििष्ट गररए बमोलजम सलचित कोर्बाट खिि गनि सलकनछे ।  

३. लिलियोजििः 

(१) र्स ऐनद्घारा सलचित कोर्बाट खिि गनि अलधकार लिइएको रकम आलथिक वर्ि 

२०७६।०७७ को लनलमत्त कमल गाउँपाललको गाउँकार्िपाललका, वडा सलमलत र 

लवर्र्गत शाखाल ेगने सेवा र कार्िहरुको लनलमत्त लवलनर्ोजन गररनेछ । 

(२)उपिफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेलखएको भएतापलन कार्िपाललका, वडा सलमलत 

र लवर्र्गत शाखाले गन े सेवा र कार्िहरुको लनलमत्त लवलनर्ोजन गरेको रकममध्र् े

कुनैमा वित हुन ेर कुनैमा अपगु हनुे िलेखन आएमा गाउँकार्िपाललकाले वित हनु े

शीर्िकबाट नपगु हुन े शीर्िकमा रकम सानि सक्नछे । र्सरी रकमसािाि एक 

शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको १० प्रलतशतमा नबढ्ने गरर कुनै एक वा 

एक भन्िा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि 

तथा लनकासा र खिि जनाउन सलकनेछ । पूँलजगत खिि र लवत्तीर्  व्र्वस्थातफि  

लवलनर्ोलजत रकम साँवा भकु्तानी खिि र व्र्ाज भकु्तानी खिि शीर्िकमा बाहके अन्र् 
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िाल ू खिि शीर्िकतफि  सानि र लवत्तीर् व्र्वस्था अन्तगित साँवा भकु्तानी खिितफि  

लबलनर्ोलजत रकम ब्र्ाज भकु्तानी खिि शीर्िकमा बाहके अन्र्त्र सानि सलकने छैन । 

तर िाल ुतथापूँलजगतखिि र लवत्तीर्व्र्वस्थाको खिि व्र्होनि एक स्रोतबाट अको 

स्रोतमा रकम सानि सलकनेछ । 

(३)उपिफा (२) माजनुसकैु कुरा लेलखएको भएतापलन एक शीर्िकबाट सो 

शीर्िकको जम्मा स्वीकृत रकमको १० प्रलतशत भन्िा बढ्न ेगरर कुन ैएक वा एक 

भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि परेमा गाउँसभाको स्वीकृलत ललन ुपनेछ ।  

अिुसूिी–१ 

(दफा२ सँग सम्बन्िीत) 

नेपालको संलवधानको धारा २२९ (२) बमोलजम 

संलचितकोर्बाट लिलियोजि हुिे रकम 

क्र.सं. शीर्िकको नाम लवलनर्ोलजत रकम 

१ गाउँकार्िपाललका तफि  िाल ुतफि  5,40,00,000.00 
२ गाउँकार्िपाललका तफि  पूँजीगत 38,73,92,000.00 
३ वडा स्तरीर् कार्िक्रम तफि  700,50,000.00 
४ सशति अनुिान तफि  16,06,00,000.00 
५ सामालजक सरुक्षा भत्ता 15,00,00,000.00 
६ कूल जम्मा 61,79,92,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


