
आँधीखोला गाउँपाललका आ.व. २०७८।७९ लवलियोजि ऐिको  (पलिलो शंसोधि) 

प्रस्ताविा :आँधीखोला गाउँपाललका, स्याङ्जाको आलथिक वर्ि २०७८/७९ को सेवा र कायिहरूको लालग सलचित कोर्बाट 

केही रकम खिि गर्ने अलधकार लिर्न र सो रकम लवलर्नयोजर्न गर्नि वाचछर्नीय भएकोले, र्नेपालको संलवधार्नको धारा २२९ को उप–

धारा (२) बमोलजम आँधीखोला गाउँपाललका, स्याङ्जाको गाउँ सभाले यो ऐर्न बर्नाएको छ । 

१.संलिप्त िाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐर्नको र्नाम “आँधीखोला गाउँपाललका, स्याङ्जाको संशोलधत लवलर्नयोजर्न ऐर्न, २०७८” 

रहकेो छ । 

(२) यो ऐर्न तुरुन्त प्रारम्भ हुर्नेछ । 

२.आलथिक वर्ि २०७८/७९ को लिलमत्त सलचित कोर्बाट रकम खिि गिे अलधकार :(१)आलथिक वर्ि २०७८/७९को 

लर्नलमत्त गाउँ कायिपाललका, वडा सलमलत, लवर्यगत शाखाले गर्ने सेवा र कायिहरुका लर्नलमत्त अर्नुसिूी १ मा उललललखत िाल ूखिि, 

पुँजीगत खिि र लवत्तीय व्यवस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु ५१,४८,२७,०००.००(अक्षरेलप एकाउन्र्न करोड अठ्िालीस 

लाख सत्ताईस हजार  मात्र | ) मार्न बढाई लर्नलििष्ट गररए बमोलजम सलचित कोर्बाट खिि गर्नि सलकर्नेछ । 

३.लवलियोजि : मलू ऐर्नको आँधीखोला गाउँपाललका अन्तगितको पूलँजगत कायिक्रममा लवलर्नयोजर्न भएको रकम मध्ये रु. 

१९,५०,०००।०० (अक्षरुपी उन्र्नाईस लाख पिास हजार मात्र) र समपरूक कोर्बाट रू ३०,००,०००।०० (अक्षरूपी तीस लाख 

मात्र) गरी जम्मा ४९,५०,०००।०० (अक्षरुपी उर्नान्पिास लाख पिास हजार मात्र ) थप गरी आकलस्मक कोर्  रु 

१,४९,५०,०००।०० (अक्षरुपी एक करोड उर्नान्पिास लाख पिास हजार मात्र) कायम गररएको छ ।यस ऐर्नद्वारा सलचित 

कोर्बाट खिि गर्नि अलधकार लिइएको रकम आलथिक वर्ि २०७८/७९ को लर्नलमत्त आँधीखोला गाउँपाललका, स्याङ्जाको गाउँ 

कायिपाललका, वडा सलमलत र लवर्यगत शाखाले गर्ने सेवा र कायिहरुको लर्नलमत्त लवलर्नयोजर्न गररर्नेछ । 

(२) उपिफा (१) मा जरु्नसुकै कुरा लेलखएको भए तापलर्न कायिपाललका, वडा सलमलत र लवर्यगत शाखाले गर्ने सेवा र कायिहरुको 

लर्नलमत्त लवलर्नयोजर्न गरेको रकममध्ये कुर्नैमा बित हुर्ने र कुर्नैमा अपगु हुर्ने िलेखर्न आएमा गाउँ कायिपाललकाले बित हुर्ने 

शीर्िकबाट र्नपगु हुर्ने शीर्िकमा रकम सार्नि सक्र्नेछ ।यसरी रकम सािाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको १० प्रलतशतमा 

र्नबढ्र्ने गरी कुर्नै एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरूबाट अको एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सार्नि तथा लर्नकासा र 

खिि जर्नाउर्न सलकर्नेछ । पुँजीगत खिि र लवत्तीय व्यवस्थातफि  लवलर्नयोलजत रकम साँवा भकु्तार्नी खिि र व्याज भकु्तार्नी खिि 

शीर्िकमा बाहके अन्य िाल ूखिि शीर्िकतफि  सार्नि र लवत्तीय व्यवस्था अन्तगित साँवा भकु्तार्नी खिितफि  लवलर्नयोलजत रकम ब्याज 

भकु्तार्नी खिि शीर्िकमा बाहके अन्यत्र सार्नि सलकर्ने छैर्न । तर िाल ूतथा पुँजीगत खिि र लवत्तीय व्यवस्थाको खिि ब्यहोर्ने एक 

स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सार्नि सलकर्नेछ । 

(३) उपिफा (२) मा जरु्नसकैु कुरा लेलखएको भए तापलर्न एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा स्वीकृत रकमको २५ प्रलतशत 

भन्िा बढ्र्ने गरी कुर्नै एक वा एकभन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सार्नि परेमा गाउँ सभाको स्वीकृलत ललर्नु पर्नेछ । 

(४) उपिफा (२ ) र (३ ) मा जरु्नसकैु कुरा लेलखएको भएतापलर्न प्रस्ताव गररएका योजर्ना तथा कायिक्रम कोलभड १९ को कारण 

उत्पन्र्न हुर्न सक्र्ने जलटल पररलस्थलतको कारण आवश्यकता र औलित्यतताको आधारमा  कोरोर्ना रोकथाम, लर्नयन्त्रण र उपिारको 

लालग खिि गर्नि सलकर्नेछ । राजस्वमा कमी आई प्रस्ताव गररएका योजर्ना तथा कायिक्रम आगामी आलथिक वर्ि कायािन्वयर्न एवम ्

स्रोत सलुर्नलिततता गर्नि र्नसकेमा आ.व. २०७८/७९ र सो भन्िा पलछका आलथिक वर्िमा कायािन्वयर्न गररर्नेछ ।  

(५) लवलर्नयोजर्न स्रोतको आय तथा लर्नकासा घटीबढी भएको अवस्थामा गाउँ कायिपाललकाबाट सोही बमोलजमको स्वीकृत 

योजर्ना तथा कायिक्रम कायािन्वयर्न गररर्नेछ । 
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