
 

 
 

 
 

 

 

 

 

आठराई गाउँपालिका 

आठराई राजपत्र 

आठराई गाउँपालिकाबाट प्रकालित  

खण्डः ५) संक्रान्ततबजार, तेह्रथमु, असार १८ गत,े २०७९ साि (संख्ाः २ 

 

भाग-१  

आठराई गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, संक्रान्तिबजार, िहे्रथुम 

आठराई गाउँपालिकाको लिलियोजि ऐि, २०७९ 

 

 

 

 

 



 

 
 

आठराई गाउँपालिकाको लिलियोजि ऐि, २०७९ 

आठराई गाउँपालिकाको आलथिक िर्ि २०७९/०८० को सेिा र कायिहरुको िालग स्थािीय सलचितकोर्िाट 

केही रकम खिि गिे र लिलियोजि गिे सम्िन्धमा व्यिस्थागिि ििेको लिधेयक, 

गाउँ सभामा पारित भएको मममतिः २०७९।०३।१८ 

प्रस्तावनािः आठिाई गाउँपामिकाको आमथिक बर्ि २०७९।०८० को सेवा ि कार्िहरुको िामग समचित कोर्बाट केही 

िकम  खिि गने अमिकाि मिन ि सो िकम मवमनर्ोजन गनि वाचछनीर् भएकोिे, 

नेपािको संमविानको िािा २२९ को उप–िािा (२) बमोमजम गाउँ सभािे र्ो ऐन बनाएको छ । 

१. संलिप्त िाम र प्रारम्भः (१)र्स ऐनको नाम “आठिाई गाउँपामिकाको मवमनर्ोजन ऐन, २०७९” िहकेो छ । 

(२) र्ो ऐन तरुुन्त प्रािम्भ हुनेछ । 

२. आलथिक िर्ि २०७९।०८०को लिलमत्त सलचित कोर्िाट रकम खिि गिे अलधकारः (१)आमथिक वर्ि 

२०७९।०८० को मनममत्त गाउँ कार्िपामिका, वडा कार्ाििर्, मवर्र्गत शाखािे गने सेवा ि कार्िहरुका मनममत्त 

अनसुिूी १ मा उमलिमखत िाि ू खिि, पूँमजगत खिि ि मबमत्तर् व्र्वस्थाको िकम समते गिी जम्मा िकम 

६०,२८,९१,१५० (अक्षेरुपी रुपैर्ाँ साठी किोड अठ्ठाइस िाख एकान्नब्बे हजाि एक सर् पिास मात्र) मा नबढाई 

मनमििष्ट गरिए बमोमजम समचित कोर्बाट खिि गनि समकनेछ ।  

३. लिलियोजिः (१) र्स ऐनद्धािा समचितकोर्बाट खिि गनि अमिकाि मिइएको िकम आमथिक वर्ि २०७९।०८० को 

मनममत्त आठिाई गाउँपामिका गाउँ कार्िपामिका, वडा कार्ाििर् ि मवर्र्गत शाखािे गने सेवा ि कार्िहरुको मनममत्त 

मवमनर्ोजन गरिनेछ ।  

(२)उपिफा (१) माजनुसकैु कुिा िेमखएको भएतापमन कार्िपामिका, वडा कार्ाििर् ि मवर्र्गत शाखािे गने सेवा ि 

कार्िहरुको मनममत्त मवमनर्ोजन गिेको िकममध्र्े कुनैमा बित हुने ि कुनैमा अपगुहुने िमेखन आएमा गाउँ 

कार्िपामिकािे बित हुने शीर्िकबाट नपगु हुने शीर्िकमा िकमान्ति गनि सक्नेछ । र्सिी िकमान्नति एक 

शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा िकमको १० प्रमतशतमा नबढ्ने गिी कुनै एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुबाट 

अको एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा िकम सानि तथा मनकासा ि खिि जनाउन समकनेछ । पूँमजगत खिि अन्र् 

िाि ूखिि शीर्िक तफि  िकमान्ति गनि समकने छैन । 

ति िाि ुतथा पूँमजगत खिि व्र्होनि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा िकम सानि समकनेछ । 

(३)उपिफा (२) मा जनुसकैु कुिा िेमखएको भएतापमन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा स्वीकृत िकमको १० 

प्रमतशत भन्िा बढ्ने गिी कुनै एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा िकमान्ति गनुि पिेमा गाउँ सभाको स्वीकृमत मिनु 

पनेछ । 



 

 
 

अनसुमूि–१ 

(िफा २ संग सम्बमन्ित) 

नेपािको संमविानको िािा २२९ (२) बमोमजम 

संमित कोर्बाट मबमनर्ोजन हुने िकम 

 

क्र.सं. अनिुान 

संख्र्ा 

शीर्िकको नाम िाि ुखिि पूँमजगत खिि जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

२  गाउँ कार्िपामिका, 

मवर्र्गत शाखा 

४२,९१,२६,६५०।० १३,४४,१४,५००।० 
 

५६,३5,41,15०।० 

३  वडा मवकास कार्िक्रम ३८,५०,०००।० 3,55,00,000.० ३,९३,५०,०००।० 
५  ऋणको सावा व्र्ाज 

भकु्तानी 

   

६  िगानी (शेर्ि/ऋण)    

जम्मा  ४३,२९,७६,६५०।०० १६,९९,१४,५००।० ६०,२८,९१,१५०।० 

 

आज्ञािे, 

डम्बर बहादरु आङदेम्बे 

प्रमुख प्रिासकी् अधिकृत 


