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स"वत ्२०७६ सालको ऐन नं.- २ 

 

पाथीभरा याङवरक गाउँपा;लका 

<व;नयोजन ऐन, २०७६ 
गाउँसभाबाट पार@त भएको ;म;तः-२०७६/०३।११ 
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पाथीभरा याङवरक गाउँपा;लकाको आ;थWक वषW २०७६/७७ को सेवा ूवाह र कायWहZको ला;ग ःथानीय संिचत कोषबाट केह@ रकम 
खचW गन] र <व;नयोजन गन] स"ब^धमा `यवःथा गनW बनेको ;बधेयक  

ूःतावना: पाथीभरा याङवरक गाउँपा;लकाको आ;थWक वषW २०७६/७७ को सेवा र कायWहaको ला;ग संिचत कोषबाट केह@ रकम खचW 
गन] अ;धकार bदन र सो रकम ;ब;नयोजन गनW वा^छनीय भएकोले,  

नेपालको सं<वधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोिजम पाथीभरा याङवरक गाउँ सभामा यो ऐन पेश गeरएको छ ।  

१. संिQf नाम र ूार"भ:  (१) यस ऐनको नाम “पाथीभरा याङवरकको ;ब;नयोजन ऐन, २०७६” रहेको छ । 

(२) यो ऐन ;म;त २०७६ साल ौावन १ गते बधुबारका bदनबाट पा;थभरा याङवरक गाउँपा;लका Qेऽ ;भऽ ूार"भ हनुछे। 

२. आथWक वषW २०७६/७७ का ;न;मi संिचत कोषबाट रकम खचW गन] अ;धकार:  आ;थWक वषW २०७६/७७ का ;न;मi 
गाउँकायWपा;लका, वडा स;म;त, <वषयगत शाखाले गन] सेवा र कायWहZका ;न;मi अनसुूची-१ बमोिजम ःथानीय संिचत कोषबाट <व;नयोजन 
हनु ेचाल,ु पूिजगत र <विiय `यवःथाको रकम समेत गर@ ज"मा रकम a. ३१,१४,००,००० अQर@ एकतीस करोड चौध लाख माऽमा 
नबढाई ;नbदWn गeरए बमोिजम ःथानीय सिoत कोषबाट खचW गनW स<कनेछ ।  

३. <व;नयोजन ऐन:  (१) यस ऐनpारा सिoत कोषबाट खचW गनW अ;धकार bदईएको रकम आ;थWक वषW २०७६/७७ को ;न;मi 
पाथीभरा याङवरक गाउँपा;लका, वडा स;म;त र <वषयगत शाखाले गन] सेवा र कायWहZको ;न;मi <व;नयोजन गeरनछे । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प;न कायाWलय, वडा स;म;त र <वषयगत शाखाले गन] सेवा र कायWहZका ;न;मi 
;ब;नयोजन गरेको रकम मPये कुनैमा बचत हनुे र कुनैमा अपगु हनुे देिखन आएमा गाउँ कायWपा;लकाले वचत हनुे शीषWकबाट अपगु हनु े
शीषWकमा रकम सानW सsनछे । यसर@ रकम सादाW एक शीषWकबाट सो शीषWकको ज"म रकमको १०% मा नबtने गर@ कुन ैएक वा 
एक भ^दा बढ@ शीषWकहaबाट अकu एक वा एक भ^दा बढ@ शीषWकमा रकम सानW तथा ;नकासा र खचW जनाउन स<कनछे । पँूिजगत 
खचW र <विiय `यवःथा तफW  ;ब;नयोिजत रकम सावँा भvुानी खचW र `याज भvुानी खचW शीषWकमा बाहेक अ^य चालू खचW शीषWकतफW  
सानW र <विiय `यवःथा अ^तगWत साँवा भvुानी खचWतफW  ;ब;नयोिजत रकम wयाज भvुानी खचW शीषWकमा बाहेक अ^यऽ सानW स<कने 
छैन।   

तर चालू तथा पँूिजगत खचW र <विiय `यवःथाको खचW `यहोन] एक ॐोतबाट अकu ॐोतमा रकम सानW स<कने छ ।  

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप;न एक शीषWकबाट सो शीषWकको ज"मा ःवी<बत रकमको १०% भ^दा बtन ेगर@ 
कुन ैएक वा एक भ^दा बढ@ शीषWकहZमा रकम सानुW परेमा गाउँ सभाको ःवी<ब;त ;लन ुपन]छ ।    

४. <विiय अनशुासन स"ब^धी `यवःथा:- (१) पाथीभरा याङवरक गाउँपा;लकाले काननू बमोिजम आफूले उठाउन ेराज{ र ूाf गरेको 
अनदुान रकम खचW गनुW पन]छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम कानून बनाउँदा देहायका कुराहa पालना हनु ेगर@ बनाउन ुपन]छ: 

(क) नेपाल सरकार, ूदेश सरकार र पाथीभरा याङवरक गाउँपा;लकाले बनाएको आ;थWक तथा <विiय नी;त अनसुरण गनुW 
पन]छ । 

(ख) सब ैूकारको आय, राज{ तथा अनदुान रकम गाउँपा;लकाको मूल (संिचत कोष)मा दािखला गनुW पन]छ।  

(ग) अनदुानको रकम जनु ूयोजनका ला;ग ूाf भएको हो सोह@ ूयोजनमा खचW गनुW पन]छ । 

(घ) पुँिजगत खचW र <विiय `यवःथापन तफW  ;ब;नयोजन भएको रकम चालू खचWतफW  रकमा^तरण गनW पाईन ेछैन । 
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(ङ) आय `ययको लेखांकन र व;गWकरण नपेाल सरकार, ूदेश सरकार तथा ःथानीय सरकारले ;नधाWरण गरे बमोिजम रा} ु
पन]छ । 

(च) <विiय अनशुासन र लेखा `यवःथापनका ला;ग आ.व. २०७६/७७ बाट यस गाउँपा;लकाको लेखा तथा कारोवार सऽु 
(SUTRA)		माफर् त गिरनेछ । 

५. अि�तयार@ तथा कायWबम िःव<ब;त स"बि^ध wयवःथा: (१) ूच;लत काननुमा जनुसकैु `यवःथा भए प;न <व;नयोजन भएको रकम 
ूच;लत कानूनको अ;धनमा रह@ खचW गन] अि�तयार@ यो ऐन ूार"भ भएको bदन देिख अ;धकार ूाf अ;धकार@लाई हनुछे । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम खचW गन] अि�तयार@ गाउँपा;लका अPयQले ःथानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ बमोिजम 
बजटे िःव<बत भएको bदनबाट सात (७) bदन ;भऽ ूमखु ूशासक�य अ;ध<बतलाई ूदान गनुW पन]छ । 

६. कायW<व;ध तथा मापद�ड बनाउन सsने:- यस ऐनको कायाW^वयन गनW पाथीभरा याङवरक गाउँपा;लकाले आवँयक कायW<व;ध तथा 
मापद�ड बनाउन सsनछे । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कायW<व;ध तथा मापद�ड यस गाउँपा;लकाको ःथानीय राजपऽमा ूकाशन गeरनछे। 

७. आदेश जर@ गनW सsने:- यस ऐनको कायाW^वयन गदाW कुन ैवाधा उ�प� भएमा गाउँ कायWपा;लकाले ःथानीय राजपऽमा सचुना ू काशन 
जार@ गर@ आवँयक `यवःथा गन]छ । 
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अनसूुची-१ 

(दफा-२ संग स"बि^धत) 

संिचत कोषबाट ;ब;नयोजन हनेु रकम          

ब.स. अनदुान 
सं�या 

शीषWकको नाम चाल ुखचW पूजँीगत खचW <वiीय `यवःथा ज"मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  गाउँ कायWपा;लका ५,८२,६०,०००।- ६,३७,४०,०००।- ० १२,२०,००,०००।- 

२  वडा स;म;त ५०,०१,०००।- ३,४९,९९,०००।- ० ४,००,००,०००।- 

३  <वषयगत शाखा १२,३४,९१,०००।- २,५९,०९,०००।-- ० १४,९४,००,०००।- 

४  ऋणको साँवा wयाज भvुानी ० ० ०  

५  लगानी (शेयर\ऋण) ० ० ०  

  ज"मा १८,६७,५२,०००।- १२,४६,४८,०००।-  ३१,१४,००,०००।- 
 

 


