
1 

 

चिचिला गाउँपाललकाद्वारा प्रकाचित 
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चिचिला गाउँपाललका 

विलनयोजन ऐन, २०७९ 
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चिचिला गाउँपाललकाको आलथिक िर्ि २०७९/८० को सेिा र कायिहरुको लालग स्थानीय सचचित 
कोर्बाट केही रकि खिि गने र विलनयोजन गने सम्िचधिा िनेको ऐन । 

प्रस्तािना 

चिचिला गाउँपाललकाको आलथिक िर्ि २०७९/८० को सेिा र कायिहरुको लालग स्थानीय सचचित 
कोर्बाट केही रकि खिि गने अलधकार दिन र सो रकि विलनयोजन गने बाचछलनय भएकोले  

नेपालको संविधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बिोचजि चिचिला गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ 
। 

1. (१)संचिप्त नाि र प्रारम्भ: यस ऐनको नाि चिचिला गाउँपाललकाको विलनयोजन ऐन २०७९ 
रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुचत प्रारम्भ हनुेछ । 

2. आलथिक िर्ि २०७९/८० को लनलित्त संचित कोर्बाट रकि खिि गने अलधकार: (१) आलथिक 
िर्ि २०७९/८० को लनलित्त चिचिला गाउँकायिपाललका, िडा कायािलय, विर्यगत िाखाले गने 
सेिा र कायिहरुहरुको लनलित्त अनसूुिी १ िा उचललचखत िालू खिि, पूजँीगत खिि र विचत्तय 
व्यिस्थाको रकि सिेत गरी जम्िा रु 154,341,470  (अिेरुपी पचर करोड लत्रिालीस 
लाख एकिालीस हजार िार सय सत्तरी िात्र) िा निढाई लनदििष्ट गररए बिोचजि सचचित 
कोर्बाट खिि गनि सवकनेछ । 

3. विलनयोजनः (१) यस ऐनद्धारा सचितकोर्बाट खिि गनि अलधकार दिइएको रकिआलथिक िर्ि 
२०७९/८० को लनलित्त चिचिला गाउँ कायिपाललका, िडा कायािलय र विर्यगत िाखाले गने 
सेिा र कायिहरुको लनलित्त विलनयोजन गररनेछ । 

(२)उपिफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेचखएको भएता पलन कायिपाललका, िडा सलिलत र 
विर्यगतिाखाले गने सेिा र कायिहरुको लनलित्त विलनयोजन गरेको रकि िध्ये कुनैिा बित 
हनुे र कुनैिा अपगु हनुे िेचखन आएिा गाउँकायिपाललकाले बित हनुे िीर्िकबाट नपगु हनु े
िीर्िकिा रकि सानि सक्नेछ । यसरी रकि सािाि एक िीर्िकबाट सो िीर्िकको जम्िा 
रकिको १० प्रलतितिा नबढ्ने गरी कुनै एक िा एक भचिा बढी िीर्िकहरुबाट अको एक 
िा एक भचिा बढी िीर्िकहरुिा रकि सानि तथा लनकासा र खिि जनाउन सवकनेछ । 
पूचँजगत खिि र वित्तीय व्यिस्था तफि  विलनयोचजत रकि साँिा भकु्तानी खिि र व्याज 
भकु्तानीखिि िीर्िकिा बाहेक अचयिालू खिि िीर्िक तफि  सानि र लबत्तीय व्यिस्था अचतगित 
साँिा भकु्तानी खिितफि  लबलनयोचजत रकि ब्याज भकु्तानी खिि िीर्िकिा बाहेक अचयत्र सानि  
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 सवकने छैन । 

तर िाल ुतथा पूचँजगत खिि र वित्तीय व्यिस्थाको खिि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको स्रोतिा 
रकि सानि सवकनेछ । 

(३) उपिफा (२) िाजनुसकैु कुरा लेचखएको भएतापलन एक िीर्िकबाट सो िीर्िकको जम्िा 
स्िीकृत रकिको १०प्रलतित भचिा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भचिा बढी िीर्िकहरुिा 
रकि सानि परेिा गाउँ सभाको स्िीकृलत ललन ुपनेछ । 
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अनसूुिी - १ 

िफा २ सँग सम्िचचधत 

नेपालको संविधानको धारा २२९ (२) ििोचजि सचचित कोर्बाट खिि गनि सवकने रकि 

 

 

 

 

 

क्र.स. िाखागत बजेट खिि 
1 प्रिासलनक खिि (िाल ुखिि) 50,045,000 
2 चििा 14,883,040 
3 िवहला बालबाललका तथा सिाजकलयाण 1,250,000 
4 कृवर् 2,515,810 
5 पि ुसेिा िाखा 2,511,620 
6 स्िास््य 12,730,000 
7 सािाचजक सरुिा 770,000 
8 सूिना प्रविलध िाखा 1,400,000 
9 चयावयक सलिलत 800,000 
10 भौलतक पूिािधार िाखा 900,000 
11 लागत साझेिारी योजना 15,000,000 
12 विपद् व्यिस्थापन 5,000,000 
13 आकचमिक कोर् 3,000,000 
14 विविध कायिक्रि 6,220,000 
15 िडास्तरीय बजेट 16,500,000 
16 आलथिक सहायता 1,000,000 

17 पाललकास्तरीय भौलतक पूिािधार विकास 18,950,000 
18 करुणा फाउचडेिन  866,000 


