
 

 

 

 

स्थानीय राजपत्र 

राप्ती गाउँपालिकाद्वारा प्रकालित 
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भाग १ 

राप्ती गाउँपालिका, दाङ 

सभाबाट स्वीकृत २०७७/०३/२७ 

 

राप्ती गाईँपालिका, दाङ को अर्थथक बषष २०७७/७८ को सेवा र कायषहरुको िालग 

स्थानीय सलित कोषबाट केही रकम खचष गने र लवलनयोजन गने सम्बन्धमा व्यवस्था 

गनष बनेको ऐन 

 

राप्ती गाउँपालिकाको लिलियोजि ऐि, २०७७
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प्रस्तावना : राप्ती गाईँपालिका, दाङको अर्थथक बषष २०७७/७८ को सेवा र कायषहरुको 

िालग सलित कोषबाट केही रकम खचष गने ऄलधकार ददन र सो रकम लवलनयोजन गनष 

वाञ्छनीय भएकोि,े 

नेपािको संलवधानको धारा २२९ को ईप–धारा (२) बमोलजम राप्ती गाईँपालिका, 

दाङको गाईँ सभाि ेयो ऐन बनाएको छ । 

 

१. सलंिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “राप्ती गाईँपालिका, दाङको लवलनयोजन 

ऐन, २०७७” रहकेो छ ।  

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

 

२. अर्थथक वषष २०७७/७८ को लनलमत्त सलित कोषबाट रकम खचष गन ेऄलधकार :  

(१) अर्थथक वषष २०७७/७८ को लनलमत्त गाईँ कायषपालिका, वडा सलमलत, लवषयगत 

शाखािे गने सेवा र कायषहरुका लनलमत्त ऄनुसूची १ मा ईललिलखत चािू खचष, पूँलजगत 

खचष र लबलत्तय व्यवस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम ५२,६५,११,०००.०० 

(ऄिेरुपी रुपैयाँ बाईन्न करोड पैसठ्ठी िाख एघार हजार मात्र ।) मा नबढाइ लनर्ददष्ट गररए 

बमोलजम सलित कोषबाट खचष गनष सदकनेछ । 

 

३ . लवलनयोजन : (१) यस ऐनद्धारा सलित कोषबाट खचष गनष ऄलधकार ददआएको रकम 

अर्थथक वषष २०७७/७८को लनलमत्त राप्ती गाईँपालिका, दाङको गाईँ कायषपालिका, वडा 

सलमलत र लवषयगत शाखािे गने सेवा र कायषहरुको लनलमत्त लवलनयोजन गररनेछ।  

(२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन कायषपालिका, वडा सलमलत र 

लवषयगत शाखािे गने सेवा र कायषहरुको लनलमत्त लवलनयोजन गरेको रकममध्ये कुनैमा 

बचत हुने र कुनैमा ऄपुग हुने दलेखन अएमा गाईँ कायषपालिकािे बचत हुने शीषषकबाट 

नपुग हुने शीषषकमा रकम सानष सके्नछ । यसरी रकम सादाष एक शीषषकबाट सो शीषषकको 

जम्मा रकमको १० प्रलतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीषषकहरुबाट 

ऄको एक वा एक भन्दा बढी शीषषकहरुमा रकम सानष तथा लनकासा र खचष जनाईन 

सदकनेछ । पूँलजगत खचष र लवत्तीय व्यवस्थातफष  लवलनयोलजत रकम साँवा भुक्तानी खचष र 

व्याज भुक्तानी खचष शीषषकमा बाहके ऄन्य चािू खचष शीषषकतफष  सानष र लबत्तीय व्यवस्था 

ऄ न्तगषत साँवा भुक्तानी खचषतफष  लबलनयोलजत रकम ब्याज भुक्तानी खचष शीषषकमा बाहके 

ऄन्यत्र सानष सदकने छैन । तर चािु तथा पूँलजगत खचष र लवत्तीय व्यवस्थाको खचष व्यहोनष 

एक स्रोतबाट ऄको स्रोतमा रकम सानष सदकनेछ ।  

(३) ईपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन एक शीषषकबाट सो शीषषकको 

जम्मा स्वीकृत रकमको १० प्रलतशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी 

शीषषकहरुमा रकम सानष परेमा गाईँ सभाको स्वीकृलत लिनु पनेछ । 
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अनसुचुि-१ 
(दफा २ संग सम्बलन्धत) 

नपेािको सलंवधानको धारा २२९ (२) बमोलजम  

सलित कोषबाट लवलनयोजन हुने रकमः ५२,६५,११,०००/- 

                                               रु. हजारमा

  

                           

 

 

            अज्ञािे,  

                          शोभाराम ररजाि 

                      प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृत 

क्र.स.ं 
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 स
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लशषषकको नाम 

 

चाि ुखचष 

 

पुर्थजगत खचष 

लव
लत्त

य
 व्य

व
स्थ

ा  

जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  गाईँपालिका, गाईँ 

कायषपालिका, वडा 

सलमलत, प्रदशे, 

संघबाट प्राप्त 

३३,०२,६२/- १९,६२,४९/- ०.०० ५२,६५,११/- 

२  ऋणको सावा व्याज 

भुक्तानी 

०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३  िगानी (शेयर/ऋण) ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

                       जम्मा ३३,०२,६२/- १९,६२,४९/- ०.०० ५२,६५,११/- 


