
 

 

 

 

 

 

 

बौदीकाली गाउँपाललकाद्धारा प्रकाशित 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड ०५) सखँ्या ०२ (२०७८ साल श्रावण १ 

भाग- १ 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा १ 

बमोशजम बौदीकाली गाउँपाललकाको गाउँसभाले जारी गरेको ऐन 

सववसाधारणको जानकारीको लालग प्रकािन गररएको छ । 

सम्वत ्२०७८ सालको ऐन नं. २ 

बौदीकाली गाउँपाललकाको ववलनयोजन ऐन, २०७८ 

 

प्रस्तावनााः  

बौदीकाली गाउँपाललकाको आलथवक बर्व २०७८।०७९ को सेवा र कायवहरुको 

लालग सशित कोर्बाट केही रकम खचव गने अलधकार ददन र सो रकम ववलनयोजन  

 



गर्न वाञ्छर्ीय भएकोले, र्ेपालको संववधार्को धारा २२९ को उप-धारा (२) 

बमोजिम बौदीकाली गाउँसभाले यो ऐर् बर्ाएको छ ।  

१.संजिप्त र्ाम र प्रारम्भः (१) यस ऐर्को र्ाम “बौदीकाली गाउँपाललकाको 

ववलर्योिर् ऐर्, २०७८” रहेको छ। 

(२) यो ऐर् तरुुन्त प्रारम्भ हरु्ेछ । 

२.आलथनक वर्न २०७८।०७९ को लर्लमत्त सजित कोर्बाट रकम खर्न गरे् 

अलधकारः (१) आलथनक वर्न २०७८।०७९ को लर्लमत्त बौदीकाली गाउँपाललका, 

गाउँकायनपाललकाको कायानलय, वडा सलमलत, ववर्यगत शाखाले गरे् सेवा र 

कायनहरुका लर्लमत्त अर्सूुर्ी १ मा उजललजखत र्ालू खर्न, पूजँिगत खर्न र लबजत्तय 

व्यवस्थाको रकम समेत गरी िम्मा रकम रु ३९३७१००००/- (अिेरुपी 

उर्ान्र्ाललस करोड सैंलतस लाख दश हिार मात्र) मा र्बढाई लर्र्दनष्ट गररए 

बमोजिम सजित कोर्बाट खर्न गर्न सवकर्े छ ।  

३. ववलर्योिर्ः (१) यस ऐर्द्धारा सजित कोर्बाट खर्न गर्न अलधकार र्दइएको 

रकम आलथनक वर्न २०७८।०७९ को लर्लमत्त बौदीकाली गाउँपाललका, गाउँ 

कायनपाललकाको कायानलय, वडा सलमलत र ववर्यगत शाखाले गरे् सेवा र 

कायनहरुको लर्लमत्त ववलर्योिर् गररर्े छ । 

(२) उपदफा (१) मा िरु्सकैु कुरा लेजखएको भएता पलर् कायनपाललका, 

वडा सलमलत र ववर्यगत शाखाले गरे् सेवा र कायनहरुको लर्लमत्त ववलर्योिर् 

गरेको रकम मध्ये कुरै्मा बर्त हरु्े र कुरै्मा अपगु हरु्े देजखर् आएमा 

गाउँकायनपाललकाले बर्त हरु्े शीर्नकबाट र्पगु हरु्े शीर्नकमा रकम सार्न सक्र्ेछ 

। यसरी रकम सादान एक शीर्नकबाट सो शीर्नकको िम्मा रकमको १० 

प्रलतशतमा र्बढ्र्े गरी कुरै् एक वा एक भन्दा बढी शीर्नकहरुबाट अको एक वा 

एक भन्दा बढी शीर्नकहरुमा रकम सार्न तथा लर्कासा र खर्न िर्ाउर् सवकर्ेछ 



। पूजँिगत खर्न र ववत्तीय व्यवस्थातफन  ववलर्योजित रकम साँवा भ ु् ार्ी खर्न र 

व्याि भ ु् ार्ी खर्न शीर्नकमा बाहेक अन्य र्ालू खर्न शीर्नक तफन  सार्न र लबत्तीय 

व्यवस्था अन्तगनत साँवा भ ु् ार्ी खर्न तफन  लबलर्योजित रकम ब्याि भ ु् ार्ी खर्न 

शीर्नकमा बाहेक अन्यत्र सार्न सवकर्े छैर् । 

तर, र्ाल ु तथा पूजँिगत खर्न र ववत्तीय व्यवस्थाको खर्न व्यहोर्न एक 

स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सार्न सवकर्े छ । 

(३) उपदफा (२) मा िरु्सकैु कुरा लेजखएको भएता पलर् एक शीर्नकबाट 

सो शीर्नकको िम्मा स्वीकृत रकमको १० प्रलतशतभन्दा बढ्र्े गरी कुरै् एक वा 

एक भन्दा बढी शीर्नकहरुमा रकम सार्न परेमा गाउँसभाको स्वीकृलत ललर् ुपरे्छ 

। 



अर्सुरु्ी-१ 

(दफा २ सँग सम्बजन्धत) 

र्पेालको सँववधार्को धारा २२९(२) बमोजिम सँजर्तकोर्वाट ववलर्योिर् हरु् ेरकम 

क्र.स. अर्दुार् 

सखँ्या 

शीर्नकको र्ाम र्ाल ुखर्न पिुी ीँगत खर्न सशतन/समपरुक/ववशेर् कायनक्रम ववजत्तय 

व्यवस्था 

िम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

१  गाउँ कायनपाललका ४१५५०००० १६८४६०००० 1८३७००००० ० ३९३७१०००० 

२  वडा सलमलत - - - - ० 

३  ववर्यगत शाखा - - - - ० 

४  ऋणको सावा व्याि भ ु् ार्ी - - - - ० 

५  लगार्ी(शेयर/ऋण) - - - - ० 
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