
 

 

लङु्ग्री गाउँपाललका  
गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्  
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लबलिर्ोजि ऐि, २०७९/०८०    
 

 

 

गाउँसभाबाट स्वीकृत लिलत : २०७९/०३/१०  



लङु्ग्री गाउँपाललकाको ववलिर्ोजि ऐि ०७९/८०  

लङु्ग्री गाउँपाललकाको आलथयक बर्य ०७९/८० को सेवा र कार्यहरुको लालग स्थािीर् संचचत कोर्बाट केवह रकि 
खचय गिे र लबलिर्ोजि गिे सम्बन्धिा व्र्वस्था गिय बिकेो ऐि,  

सभाबाट स्वीकृत लिलत : २०७९/०३/१०       

प्रस्ताविा : 
 लङु्ग्री गाउँपाललकाको आलथयक बर्य ०७९/८० को सेवा र कार्यहरुको लालग संचचत कोर्बाट केवह रकि 
खचय गिे अलधकार दिि र सो रकि लबलिर्ोजि गिय वाञ्छिीर् भएकाले, िेपालको संलबधािको धारा धारा २०२९ 
को उपधारा (२) बिोचजि लङु्ग्री गाउँसभाले र्ो ऐि बिाएको छ | 

१. संचिप्त िाि र प्रारम्भ : 
क) र्ो ऐिको िाि " लङु्ग्री गाउँपाललकाको लबलिर्ोजि ऐि, २०७९" रहेको छ | 
ख) र्ो ऐि गाउँसभाबाट पाररत भएको लिलत िेचख लागू हिु ेछ |  

२. आलथयक बर्य ०७९/८० को लिलित्त संचचत कोर्बाट रकि खचय गिे अलधकार : 
२.१) आ.व.०७८/७९ को लिलित्त गाउँकार्यपाललका, वडासलिलत, लबर्र्गत शाखाहरुले गिे सेवा 
र कार्यहरुका लिलित्त अिसूुचच १ िा उल्लेचखत जम्िा रकि रु.५४५७७१०००/- (अिेरुपी 
रु चौवन्न करोड सन्ताउन्न लाख एकहत्तर हजार िात्र ) िा िबढाई लिदियष्ट गरे बिोचजि संचचत 
कोर्बाट खचय गिय सवकि ेछ | 
२.२) उपिफा (२.१) िा जिुसकैु कुरा लेचखएको भएता पलि र्स ऐि पाररत भए पश्चात चाल ु
आ.व.िा कुि ैसंघ संस्था, कार्ायलर्हरु, िात ृलिकार् िाफय त र्स गाउँपाललका लभत्र कुि ैकार्यक्रि 
संचालि गियको लालग संचचत कोर् खातािा रकि जम्िा हिु आएिा गाउँ कार्यपाललकाबाट स्वीकृत 
गराएर खचय गिय बाधा पगु्िे छैि | 

३. लबलिर्ोजि : 
३.१) र्स ऐिद्वारा संचचत कोर्बाट खचय गिय अलधकार दिईएको रकि आलथयक बर्य ०७९/८० 
को लिलित्त लङु्ग्री गाउँपाललका, गाउँ कार्यपाललका, वडा सलिलत र लबर्र्गत शाखाले गिे सेवा 
र कार्यहरुको लिलित्त लबलिर्ोजि गररिे छ | 
३.२) उपिफा (३.१) िा जिुसकैु कुरा लेचखएको भएता पलि कार्यपाललका, वडा सलिलत र 
लबर्र्गत शाखाले गिे सेवा र कार्यहरुको लिलित्त लबलिर्ोजि गररएको रकि िध्र् कुििैा बचत 
हिु ेर कुिैिा अपगु हिु ेिेचखि आएिा गाउँ कार्यपाललकाले बचत हिुे चशर्यकबाट अपगु हिुे 
चशर्यकिा रकि सािय सक्ि ेछ | र्सरी रकि सािाय एक चशर्यकबाट सो चशर्यकको जम्िा रकिको 
२० (लबस) प्रलतशतिा िबढ्ि ेगरी कुिै एक वा एक भन्िा बढी चशर्यकहरुबाट अको एक वा एक 
भन्िा बढी चशर्यकहरुिा रकि सािय तथा लिकासा र खचय जिाउि सवकि ेछ | पुजँीगत खचय र 
ववत्तीर् व्र्वस्था तफय  लबलिर्ोचजत रकि सावँा भकु्तािी खचय र ब्र्ाज भकु्तािी खचय चशर्यक बाहेक 
अन्र् चाल ुखचय चशर्यक तफय  सािय र  ववत्तीर् व्र्वस्था अन्तगयत साँवा भकु्तािी खचय तफय  ववलिर्ोचजत 



रकि ब्र्ाज भकु्तािी खचय चशर्यकिा बाहेक अन्र्त्र सािय सवकि ेछैि | तर चाल ुतथा पुजँीगत र 
ववत्तीर् ब्र्वस्थाको खचय व्र्होिे एक श्रोतबाट अको श्रोतिा रकि सािय सवकिे छ | 
 ३ को उपिफा (३.२) िा जिुसकैु कुरा लेचखएको भएता पलि एक चशर्यकबाट सो 
चशर्यकको जम्िा स्वीकृत रकिको २० प्रलतशत भन्िा बढ्िे गरी कुिै एक वा एक भन्िा बढी 
चशर्यकहरुिा रकि सािय परेिा गाउँसभाको स्वीकृत ललि ुपिे छ | 
 

अिसूुचच १ 

(िफा २ संग सम्बचन्धत) 

िेपालको संववधािको धारा २२९ (२) बिोचजि  

संचचत कोर्बाट ववलिर्ोजि हिु ेरकि  

क्र.स. अििुाि 
संख्र्ा  

चशर्यकको िाि  चाल ुखचय  पुजँीगत खचय  ववत्तीर् व्र्वस्था  जम्िा  

१   गाउँ कार्यपाललकाको 
कार्ायलर्  
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