
 

राम�सादराई गाउँपा�लकाको �व�नयोजन ऐन, २०७५ 

 

राम�सादराइ गाउँपा�लकाको आ�थर्क बषर् २०७५\७६ को सेवा र कायर्हरुको ला�ग स्थानीय 

सि�रत कोषबाट केह� रकम खचर् गन� र �व�नयोजन गन� सम्बन्धमा व्यवस्था गनर् बनेको ऐन 

                           सभाबाट स्वीकृत �म�तः @)&५ आषाढ ३२ 

�स्तावनाः राम�सादराइ गाउँपा�लकाको आ�थर्क बषर् २०७ ५।७६ को सेवा र कायर्हरुको ला�ग 

सि�तत कोषबाट केह� रकम खचर् गन� अ�धकार �दन र सो रकम �व�नयोजन गनर् वाञ्छनीय 

भएकोले, 

नेपालको सं�वधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोिजम राम�सादराइ गाउँसभाले यो ऐन 

बनाएको छ । 

१.  संिक्ष� नाम र �ारम्भः  (१) यस ऐनको नाम “ राम�सादराइ गाउँपा�लकाको �व�नयोजन ऐन , 

२०७५” रहेकोछ। 

(२) यो ऐन तरुुन्त �ारम्भ हनुेछ । 

२.  आ�थर्क बषर् २०७५।७६ को �न�म� सि�नत कोषबाट रकम खचर् गन� अ�धकारः  (१) 

आ�थर्क वषर् २०७५।७६ को �न�म� गाउँ कायर्पा�लका , वडा स�म�त , �वषयगत शाखाले गन� 

सेवा �वाह र कायर्हरुका �न�म� अनसूुची १ मा उिल्लिखत चालू खचर्  / पूजँीगत खचर् समेत 

गर� जम्मा रकम रु @#,$@,@!,))) ( अIf/]KfL ? तेइस s/f]8 Jofln; nfv PSsfO; xhf/_   

�न�दर्� ग�रए बमोिजम सि�्त कोषबाट खचर् गनर् स�कनेछ ।  

३.  �व�नयोजनः  (१) यस ऐन�ारा सि�त कोषबाट खचर् गनर् अ�धकार �दइएको रकम आ�थर्क 

वषर् २०७५।७६ को �न�म� राम�सादराइ गाउँपा�लकाको गाउँ कायर्पा�लका , वडा स�म�त र 

�वषयगत शाखाले स�ालन गन� सेवा र कायर्हरुको �न�म� �व�नयोजन ग�रनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न कायर्पा�लका , वडा स�म�त र 

�वषयगत शाखाले गन� सेवा र कायर्हरुको �न�म� �व�नयोजन गरेको रकममध्ये कुनैमा बचत 



हनुे र कुनैमा अपगु हनुे देिखन आएमा गाउँ कायर्पा�लकाले बचत हनुे शीषर्कबाट नपगु हनुे 

शीषर्कमा रकम सानर् सक्नेछ । यसर� रकम सादार् एक शीषर्कबाट सो शीषर्कको जम्मा 

रकमको ५० ��तशतमा नबढ्ने गर� कुनै एक वा एक भन्दा बढ� शीषर्कहरुबाट अक� एक 

वा एक भन्दा बढ� शीषर्कहरुमा रकम सानर् तथा �नकासा र खचर् जनाउन स�कनेछ । 

पूजँीगत खचर् र �व�ीय व्यवस्थातफर्  �व�नयोिजत रकम साँवा भ�ुानी खचर् र व्याज भ�ुानी 

खचर् शीषर्कमा बाहेक अन्य चालू खचर् शीषर्क  तफर्  सानर् र �ब�ीय व्यवस्था अन्तगर्त साँवा 

भ�ुानी खचर्तफर्  �व�नयोिजत रकम व्याज भ�ुानी खचर् शीषर्कमा बाहेक अन्य� सानर् स�कने 

छैन । 

तर चाल ुतथा पूजँीगत खचर् र �व�ीय व्यवस्थाको खचर् व्यहोनर् एक �ोतबाट अक� �ोतमा 

रकम सानर् स�कनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न एक शीषर्कबाट सो शीषर्कको 

जम्मा स्वीकृत रकमको ५० ��तशत भन्दा बढ्ने गर� कुनै एक वा एक भन्दा बढ� 

शीषर्कहरुमा रकम सानर् परेमा गाउँ सभाको स्वीकृ�त �लन ुपन�छ । 

अनसूुची–१  

(दफा २ सँग सम्बिन्धत) 

नेपालको सं�वधानको धारा २२९ (२) बमोिजम 

संि�त कोषबाट �व�नयोजन हनुे रकम 

            - रकम  रु. हजारमा _ 
�.स अनदुान सङ्ख्या शीषर्कको नाम चाल ुखचर् पूजँीगत खचर् �व�ीय व्यवस्था जम्मा 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  गाउँ कायर्पा�लका र 
वडाकायार्लयहरु समेत 
एकम�ु 

@^))) (#^@! ) !!(^@! 

३  �वषयगत शाखा -;zt{ cg'bfg_ !!$^)) (#^@! ) @)*@@! 

४  ऋणको साँवा ब्याज भ�ूानी ) ) ) ) 

५  लगानी (सेयर\ऋण) ) ) ) ) 
 


