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कञ्चन गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशित  
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भाग-१  
कञ् चन गाउँपालिका  

गाउँ काययपालिकाको कायायिय, रुपन्देही 
 

स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन,२०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बिोशजि कञ् चन 
गाउँपालिका, गाउँसभािे बनाएको ति िेशखए बिोशजिको सर्यसाधारणको जानकारीका िालग 
प्रकािन गररएको छ ।   

 

वर्लनयोजन ऐन, २०७८ 

आलथयक बर्य 207८/07९ को सेर्ा र काययहरुको िालग स्थानीय सशञ्चत कोर्बाट केही 
रकि खचय गने र वर्लनयोजन गने सम्बन्धिा व्यर्स्था गनय बनेको ऐन 

 

प्रस्तार्नााः आलथयक र्र्य 207८/07९ को सेर्ा र काययहरुको िालग स्थालनय सशञ्चत कोर् 
िालथ व्ययभार हनुे रकि वर्लनयोजन गने र सो रकि खचय गने अलधकार ददन आर्श्यक 
भएकोिे यस गाउँ सभा सिक्ष यो ऐन पेि गरेको छु। 

1. संशक्षप्त नाि र प्रारम्भाः(1) यस ऐनको नाि ×वर्लनयोजन ऐन 207८” रहेको छ । 

(2) यो ऐन सम्र्त ्207८ साि साउन 1 गतेदेशख िागू हनुेछ । 
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2. आलथयक बर्य 207८/07९ को लनलित्त स्थानीय सशञ्चत कोर्बाट खचय गने अलधकाराः  
आलथयक बर्य 207८/7९ को लनलित्त अनसूुची िा उल्िेख भए बिोशजि स्थानीय सशञ्चत 
कोर्िालथ व्ययभार हनुे रकि बाहेक अनसूुचीिा उशल्िशखत चािू खचय र अनसुचुीिा 
उशल्िशखत पूजँीगत खचय गरर जम्िा रकि रु.63,38,3५,०००.००/- (अक्षरेपी लत्रसठ्ठी 
करोड अठतीस िाख पैलतस हजार) िात्र र िूि कोर्िा अन्य जनुसकैु स्रोतबाट प्राप्त भइ 
िीर्यक तोवकएकोिा तोवकए बिोशजि र नतोवकएकोिा गाउँ काययपालिकाको लनणयय भन्दा 
नबढ्ने गरी िा नबढाई लनददयष्ट गररए बिोशजि स्थालनय सशञ्चत कोर्बाट खचय गनय 
सवकनेछ । 
 

3. वर्लनयोजनाः (1) यस ऐनद्वारा स्थालनय सशञ्चत कोर्बाट खचय गनय अलधकार ददइएको रकि 
आलथयक बर्य 207८/07९ को लनलित्त अनसूुचीिा उशल्िशखत काययहरुको लनलित्त बजेट 
वर्लनयोजन गररनेछ। 

(2) उपदफा (1) बिोशजि अनसूुचीको वर्लभन्न शिर्यकिा सेर्ा र काययहरुको लनलित्त 
वर्लनयोजन गरेको रकििध्ये कुनै शिर्यकिा बचत हनुे र कुनै शिर्यकिा नपगु हनुे देशखन 
आएिा काययपालिका बैठकिे बचत हनुे शिर्यकबाट नपगु हनुे शिर्यकिा रकि सानय 
सक्नेछ  

(3) उपदफा (2) बिोशजि रकि सादाय जम्िा रकिको दि प्रलतितिा नबढ्ने गरर कुनै 
एक र्ा एकभन्दा बवढ शिर्यकबाट अको एक र्ा एकभन्दा बवढ शिर्यकिा रकि सानय 
तथा लनकासा र खचय जनाउन र चाि ु तथा पूजँीगत खचय र वर्शत्तय व्यर्स्थाको खचय 
व्यहोनय एक स्रोतबाट अको स्रोतिा रकि सानय सवकनेछ। 

तर, 

क. एउटै शिर्यकको बजेट िीर्यक/उपिीर्यकहरुिा रकिान्तर गदाय जलतसकैु रकि 
रकिान्तर गनय सवकनेछ । 

ख. चािबुाट पूशँजगत िीर्यकिा रकि काययपालिकाबाट चाि ुिीर्यकिा सादाय गाउँसभाबाट 
सानय सवकने छ । 

ग. पूजँीगत बाट चाि ुिीर्यकिा रकिान्तर गनय गाउँसभाका बहिुत सदस्यको शस्र्कृत 
आर्श्यक पने छ । 

4. सिपरुक कोर् र्ापत छुट्याइएको रकि सोही शिर्यकिा खचय हनु नसक्ने भएिा गाउँ 
काययपालिकाको बैठकको लनणयय अनसुार खचय गनय सवकने छ । 
 

5. वर्शत्तय अनिुासन सम्बन्धी व्यर्स्थााः(1)यस गाउँपालिकािे उठाएको राजश्व र यस ऐन 
बिोशजि प्राप्त गरेको अनदुान िगायतका बजेट बक्तब्य संगै आउने अनसुशुच अनसुारका 
चाि ुर पुशँजगत शिर्यक र उप शिर्यकहरुिा  खचय गनुय पनेछ । 

(2) उपदफा -१_ बिोशजि खचय गदाय देहायका कुराहरु पािना हनुे गरर गररने छ । 
 

क. संशिय सरकारको आलथयक र वर्शत्तय लनलत अनिुरण गने । 

ख. सबै आय आफ्नै सशञ्चत कोर्िा दाशखिा गने । 
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ग. अनदुानको रकि जनु प्रयोजनका िालग प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनका िालग 
प्रयोग गने  

ि. पुजँीगत खचयको रुपिा वर्लनयोजन भएको रकि चाि ुखचयिा रकिान्तरनगने । 

ङ. आय व्ययको र्गीकरण तथा िेखाङ्कन संशिय सरकारिे लनधायरण गरे बिोशजि 
राख्न े। 

 

6. अशख्तयारी तथा काययक्रि स्र्ीकृलत सम्बन्धी व्यर्स्थााः (1) प्रचलित कानूनिा जनुसकैु 
कुरा िेशखएको भएतापलन वर्लनयोजन भएको रकि प्रचलित कानूनको अलधनिा रवह खचय 
गने अशख्तयारी यो ऐन प्ररम्भ भएको ददनदेशख अलधकार प्राप्त अलधकारीिाई प्रदान गररनेछ 
। 

(२) उपदफा -१_ बिोशजि खचय गने अलधकारीको आधारिा कोर् तथा  िेखा लनयन्त्रक 
कायायियिे गाउँपालिकािाई अनदुान तथा अन्य वर्लनयोशजत भएको रकि लनकासा ददनेछ  
 

7. काययवर्लध तथा िापदण्ड बनाउन सक्नेाः (१) यस ऐनको कायायन्र्यन गनय कञ्चन 
गाउँपालिकािे आर्श्यक काययवर्लध तथा िापदण्ड बनाइ िाग ुगनय सक्नेछ । 

(2) उपदफा -१_ बिोशजिको काययवर्लध तथा िापदण्ड कञ्चन राजपत्रिा प्रकािन गररनेछ  
 

8. आदेि जारी गनय सक्नेाः (1) यस ऐनको कायायन्र्यन गदाय कुनै बाधा उत्पन्न भएिा कञ्चन 
गाउँपालिकािे आदेि जारी गरी आर्श्यक  व्यर्स्था गनय सक्नेछ। 

(2) उपदफा (1) बिोशजिको आदेि कञ्चन राजपत्रिा प्रकािन गररनेछ । 
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अनसूुची-1 

(दफा २ सँग सम्बशन्धत) 
नेपािको संवर्धानको धारा 229(2) बिोशजि 

सशित कोर्बाट वर्लनयोजन हनुे रकि 

 

क्र.सं. 
अनदुान 
संख्या 

िीर्यकको नाि 

चाि ु
खचय 

पूशँजगत 
खचय 

सािाशजक 
सरुक्षा 

जम्िा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  गाउँकाययपालिका 
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२  र्डा सलिलत 

३  वर्र्यगत िाखा 

४  ऋणको सार्ाँ व्याज भकु्तानी 

 कुि जम्िा     
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आज्ञािे, 
िेख बहादरु बस्नेत  

प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत  
कञ् चन गाउँपालिका  

 


