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विवियोजि ऐि, २०७७ 

चिचिला गाउँपाचलकाको आचथिक बर्ि २०७७/०७८ को सेवा र कार्िहरुको लाचग स्थानीर् 

सच ित कोर्बाट केही रकम खिि गने र चवचनर्ोजन गने सम्बन्धमा व्र्वस्था गनि बनेको ऐन, 

प्रस्ताििााःचिचिला गाउँपाचलकाको आचथिक बर्ि २०७७/०७८ को सेवा र कार्िहरुको लाचग 

सच ित कोर्बाट केही रकम खिि गने अचधकार चिन र सो रकम चवचनर्ोजन गनि वाछनीर् 

भएकोले, 

नेपालको संचवधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोचजम चिचिला गाउँसभाले र्ो ऐन 

बनाएको छ । 

१.  सवंिप्त िाम र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाम “चवचनर्ोजन ऐन, २०७७” रहकेो छ । 

(२) र्ो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२.  आवथिक बर्ि २०७७\०७८ को विवमत्त सव ित कोर्बाट रकम खिि गिे 

अविकाराः (१) आचथिक वर्ि २०७७\०७८ को चनचमत्त गाउँ कार्िपाचलका, वडा 

सचमचत, चवर्र्गत शाखाले गने सेवा र कार्िहरुका चनचमत्त अनसुूिी १ मा उचललचखत 

िाल ू खिि, पूँजीगत खिि र चबत्तीर् व्र्वस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु 

२८,७६,१४,४८०।-(अ. अठ्ठाईस करोड छर्त्तर लाख िौध हजार िार सर् अचस 

मात्र) मा नबढाई चनचििष्ट गररए बमोचजम सच ित कोर्बाट खिि गनि सचकनेछ । 

३.  विवियोजिाः (१) र्स ऐनद्धारा सचित कोर्बाट खिि गनि अचधकार चिइएको रकम 

आचथिक वर्ि २०७७\०७८ को चनचमत्त चिचिला गाउँपाचलकाको गाउँ कार्िपाचलका, 

वडा सचमचत र चवर्र्गत शाखाले गने सेवा र कार्िहरुको चनचमत्त चवचनर्ोजन गररनेछ 

। 

(२) उपिफा (१) मा जनुसुकै कुरा लेचखएको भए तापचन कार्िपाचलका, वडा सचमचत 

र चवर्र्गत शाखाले गने सेवा र कार्िहरुको चनचमत्त चवचनर्ोजन गरेको रकममध्र्े 



 


 

कुनैमा बित हुने र कुनैमा अपगु हुने िचेखन आएमा गाउँ कार्िपाचलकाले बित हुन े

शीर्िकबाट नपगु हुने शीर्िकमा रकम सानि सक्नेछ । र्सरी रकम सािाि एक 

शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको १० प्रचतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक 

भन्िा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि तथा 

चनकासा र खिि जनाउन सचकनेछ । पूँजीगत खिि र चवत्तीर् व्र्वस्थातफि  चवचनर्ोचजत 

रकम साँवा भकु्तानी खिि र व्र्ाज भकु्तानी खिि शीर्िकमा बाहके अन्र् िाल ुखिि 

शीर्िकतफि  सानि र चबत्तीर् व्र्वस्था अन्तगित साँवा भकु्तानी खिितफि  चवचनर्ोचजत 

रकम व्र्ाज भकु्तानी खिि शीर्िकमा बाहके अन्र्त्र सानि सचकने छैन । 

तर िाल ुतथा पूँजीगत खिि र चवत्तीर् व्र्वस्थाको खिि व्र्होनि एक स्रोतबाट अको 

स्रोतमा रकम सानि सचकनेछ । 

(३) उपिफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेचखएको भए तापचन एक शीर्िकबाट सो 

शीर्िकको जम्मा स्वीकृत रकमको १० प्रचतशत भन्िा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक 

भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि परेमा गाउँ सभाको स्वीकृचत चलन ुपनेछ । 
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