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बक्षदिपरु गाउँपाक्षिकाको क्षवक्षनयोजन ऐन, २०७८

प्रस्तावनााः
बन्दीपरु गाउँपालिकाको आलथिक बर्ि २०७८/०७९ को सेवा र कार्िहरुको िालग सलचित कोर्बाट के ही रकम खिि गर्ने
अलिकार लदर्न र सो रकम लवलर्नर्ोजर्न गर्नि वाचछर्नीर् भएकोिे, र्नेपािको संलविार्नको िारा २२९ को उपिारा (२)बमोलजम
बन्दीपुर गाउँपालिकाको गाउँ सभािे र्ो ऐर्न बर्नाएको छ ।
१. सक्षं िप्त नाम र प्रारम्भाः
(१) र्स ऐर्नको र्नाम “बन्दीपुर गाउँपालिकाको लवलर्नर्ोजर्न ऐर्न, २०७८” रहेको छ ।
(२) र्ो ऐर्न तुरुन्त प्रारम्भ हुर्नेछ ।

२. आक्षथिक वर्ि २०७८/०७९ को क्षनक्षमत्त सक्षचित कोर्बाट रकम खिि गने अक्षिकाराः
(१) आलथिक वर्ि २०७८/०७९ को लर्नलमत्त गाउँ कार्िपालिका, वडा सलमलत, लवर्र्गत शाखािे गर्ने सेवा र कार्िहरुका
लर्नलमत्त अर्नुसूिी -१ मा उललिलखत िािू खिि, पूँलजगत खिि र लवलत्तर् व्र्वस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु
५३,४६,५२,४४९।- (अक्षेरुपी लिपन्र्न करोड छर्ािीस िाख बाउन्र्न हजार िार सर् उर्नान्पिास रुपैर्ा माि) मा
र्नबढाई लर्नलदिष्ट गररए बमोलजम सलचित कोर्बाट खिि गर्नि सलकर्नेछ ।
३. क्षवक्षनयोजनाः
(१) र्स ऐर्नद्वारा सलचित कोर्बाट खिि गर्नि अलिकार लदइएको रकम आलथिक वर्ि २०७८/०७९ को लर्नलमत्त बन्दीपुर
गाउँपालिकाको गाउँ कार्िपालिका, वडा सलमलत र लवर्र्गत शाखािे गर्ने सेवा र कार्िहरुको लर्नलमत्त लवलर्नर्ोजर्न
गररर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुर्नसुकै कुरा िेलखएको भएता पलर्न कार्िपालिका, वडा सलमलत र लवर्र्गत शाखािे गर्ने सेवा र
कार्िहरुको लर्नलमत्त लवलर्नर्ोजर्न गरे को रकममध्र्े कुर्नैमा बित हुर्ने र कुर्नैमा अपुग हुर्ने देलखर्न आएमा गाउँ
कार्िपालिकािे बित हुर्ने शीर्िकबाट र्नपुग हुर्ने शीर्िकमा रकम सार्नि सक्र्नेछ । र्सरी रकम सादाि एक शीर्िकबाट सो
शीर्िकको जम्मा रकमको १० प्रलतशतमा र्नबढ्र्ने गरी कुर्नै एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक वा एक
भन्दा बढी शीर्िकहरुमा रकम सार्नि तथा लर्नकासा र खिि जर्नाउर्न सलकर्नेछ । पँलू जगत खिि र लवत्तीर् व्र्वस्था तफि
लवलर्नर्ोलजत रकम साँवा भुक्तार्नी खिि र व्र्ाज भुक्तार्नी खिि शीर्िकमा बाहेक अन्र् िािू खिि शीर्िक तफि सार्नि र
लवलत्तर् व्र्वस्था अन्तगित साँवा भुक्तार्नी खिि तफि लबलर्नर्ोलजत रकम ब्र्ाज भुक्तार्नी खिि शीर्िकमा बाहेक अन्र्ि
सार्नि सलकर्ने छै र्न । तर िािु तथा पँूलजगत खिि र लवत्तीर् व्र्वस्थाको खिि व्र्होर्नि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम
सार्नि सलकर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुर्नसुकै कुरा िेलखएको भएतापलर्न एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा स्वीकृ त रकमको १०
प्रलतशतभन्दा बढ्र्ने गरी कुर्नै एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा रकम सार्नि परे मा गाउँ सभाको स्वीकृ लत लिर्नु पर्नेछ।
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