
 


 

 

 

 

 

 

नरैनापरु राजपत्र 

खण्ड : ४  संख्या :२  नरैनापरु गाउँपालिका, गाउँ काययपालिकाको कायायिय, नरैनापरु, बाकेँ    प्रकाशित लिलत : २०७७/०४/०१  

नेपािको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बिोशजि नरैनापरु 
गाउँपालिका, बाँके को आलथयक बर्य २०७७/७८ को सेिा र काययहरुको िालग स्थानीय सशञ्चत कोर्बाट केही रकि खर्य 
गने र विलनयोजन गने सम्बन्धिा व्यिस्था गनय बनेको ऐन । 

 

भाग – ०१ 

नरैनापरु गाउँपालिका, बाकेँ 

स्िीकृत लिलत २०७७/०३/३१ 

प्रस्तािना : नरैनापरु गाउँपालिका, बाकेँको आलथयक बर्य २०७७/७८ को सेिा र काययहरुको िालग सशञ्चत कोर्बाट केही 
रकि खर्य गने अलधकार ददन र सो रकि विलनयोजन गनय िाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको संविधानको धारा २२९ को 
उप–धारा (२) बिोशजि नरैनापरु गाउँपालिका, बाकेँको गाउँ सभािे यो ऐन बनाएको छ ।     

१. संशिप्त नाि र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाि “नरैनापरु गाउँपालिका, बाँकेको विलनयोजन ऐन, २०७७” रहेको छ । 
   (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुछे ।       
   

२. आलथयक िर्य २०७७/७८ को लनलित्त सशञ्चत कोर्बाट रकि खर्य गने अलधकार : (१)आलथयक िर्य २०७७/७८ को 
लनलित्त गाउँ काययपालिका, िडा सलिलत, विर्यगत िाखािे गने सेिा र काययहरुका लनलित्त अनसूुर्ी १ िा उशलिशखत र्ािू 
खर्य, पूशँजगत खर्य र लबशत्तय व्यिस्थाको रकि सिेत गरी जम्िा रकि ५८,२५,०८,३६०.०० (अिरेुपी रुपैया ँअन्ठाउन्न 
करोड पशचर्स िाख आठ हजार लतन सय साठी िात्र | ) िा नबढाई लनददयष्ट गररए बिोशजि सशञ्चत कोर्बाट खर्य गनय 
सवकनेछ ।          

३. विलनयोजन : (१) यस ऐनद्धारा सशञ्चत कोर्बाट खर्य गनय अलधकार ददइएको रकि आलथयक िर्य २०७७/७८को लनलित्त 
नरैनापरु गाउँपालिका, बाकेँको गाउँ काययपालिका, िडा सलिलत र विर्यगत िाखािे गने सेिा र काययहरुको लनलित्त 
विलनयोजन गररनेछ ।      

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन काययपालिका, िडा सलिलत र विर्यगत िाखािे गने सेिा र 
काययहरुको लनलित्त विलनयोजन गरेको रकििध्ये कुनैिा बर्त हनुे र कुनैिा अपगु हनुे देशखन आएिा गाउँ काययपालिकािे 



 


 

बर्त हनुे िीर्यकबाट नपगु हनुे िीर्यकिा रकि सानय सक्नेछ । यसरी रकि सादाय एक िीर्यकबाट सो िीर्यकको जम्िा 
रकिको १० प्रलतितिा नबढ्न ेगरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी िीर्यकहरुबाट अको एक िा एक भन्दा बढी िीर्यकहरुिा 
रकि सानय तथा लनकासा र खर्य जनाउन सवकनेछ । पूशँजगत खर्य र वित्तीय व्यिस्थातफय  विलनयोशजत रकि सािँा भकु्तानी 
खर्य र व्याज भकु्तानी खर्य िीर्यकिा बाहेक अन्य र्ािू खर्य िीर्यकतफय  सानय र लबत्तीय व्यिस्था अ न्तगयत सािँा भकु्तानी 
खर्यतफय  लबलनयोशजत रकि ब्याज भकु्तानी खर्य िीर्यकिा बाहेक अन्यत्र सानय सवकने छैन । तर र्ाि ुतथा पूशँजगत खर्य 
र वित्तीय व्यिस्थाको खर्य व्यहोनय एक स्रोतबाट अको स्रोतिा रकि सानय सवकनेछ ।     
  

(३) उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन एक िीर्यकबाट सो िीर्यकको जम्िा स्िीकृत रकिको १० 
प्रलतित भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढीिीर्यकहरुिा रकि सानय परेिा गाउँ सभाको स्िीकृलत लिन ुपनेछ ।  

 

          आज्ञािे, 

          िशिराि खराि 

प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत 

      


