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प्रस्तावनाः
बन्दीपरु  गाउँपालि�काको आलि��क बर्ष�  २०७९/८० को सेवा र कार्य�हरुको �ालिग सलि!"त कोर्षबाट केही रकम ख"� गर्ने(
अलि*कार लिदर्ने र सो रकम लिवलिर्नेर्योजर्ने गर्ने� वा!छर्नेीर्य भएको�े, रे्नेपा�को संलिव*ार्नेको *ारा २२९ को उप*ारा (२)बमोलिजम
बन्दीपरु गाउँपालि�काको गाउँ सभा�े र्यो ऐर्ने बर्नेाएको छ ।
१. संक्षि�प्त नाम र प्रारम्भः 

(१) र्यस ऐर्नेको र्नेाम “बन्दीपरु गाउँपालि�काको लिवलिर्नेर्योजर्ने ऐर्ने, २०७९” रहकेो छ ।
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बक्षि��पुर गाउँपाक्षि�काको क्षिवक्षिनयोजन ऐन, २०७९ 
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बक्षि��पुर गाउँपाक्षि�काको क्षिवक्षिनयोजन ऐन, २०७९ 



(२) र्यो ऐर्ने तरुुन्त प्रारम्भ हुरे्नेछ ।

२. आक्षि()क वर्ष) २०७९  /  ८० को क्षिनक्षिमत्त सक्षि./त कोर्षबाट रकम ख/) गन2 अक्षि4कारः  
(१) आलि��क वर्ष� २०७९/८० को लिर्नेलिमत्त गाउँ कार्य�पालि�का,  वडा सलिमलित, लिवर्षर्यगत शाखा�े गर्ने( सेवा र कार्य�हरुका

लिर्नेलिमत्त अर्नेसु"ूी -१ मा उलि@�लिखत "ा� ूख"�, पूँलिजगत ख"� र लिवलित्तर्य व्र्यवस्�ाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु
५६,५५,८७,९६१.१३।- (अक्षेरुपी छपन्र्ने करोड प"पन्र्ने �ाख सतासी हजार र्नेौ सर्य एकसठ्ठी र तेह्र पैसा मात्र) मा
र्नेबढाई लिर्नेलिद�ष्ट गरिरए बमोलिजम सलि!"त कोर्षबाट ख"� गर्ने� सलिकरे्नेछ । 

३.  क्षिवक्षिनयोजनः 
(१)  र्यस ऐर्नेद्वारा सलि!"त कोर्षबाट ख"� गर्ने� अलि*कार लिदइएको रकम आलि��क वर्ष� २०७९/८० को लिर्नेलिमत्त बन्दीपरु

गाउँपालि�काको गाउँ कार्य�पालि�का,  वडा सलिमलित र लिवर्षर्यगत शाखा�े गर्ने( सेवा र कार्य�हरुको लिर्नेलिमत्त लिवलिर्नेर्योजर्ने
गरिररे्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जरु्नेसकैु कुरा �ेलिखएको भएता पलिर्ने कार्य�पालि�का, वडा सलिमलित र लिवर्षर्यगत शाखा�े गर्ने( सेवा र
कार्य�हरुको  लिर्नेलिमत्त  लिवलिर्नेर्योजर्ने  गरेको  रकममध्र्य े कुर्नेैमा  ब"त  हुर्ने े र  कुरै्नेमा  अपगु  हुर्ने े दलेिखर्ने  आएमा  गाउँ
कार्य�पालि�का�े ब"त हुर्नेे शीर्ष�कबाट र्नेपगु हुर्नेे शीर्ष�कमा रकम सार्ने� सक्र्नेेछ । र्यसरी रकम सादा� एक शीर्ष�कबाट सो
शीर्ष�कको जम्मा रकमको २५ प्रलितशतमा र्नेबढ्र्नेे गरी कुर्नेै एक वा एक भन्दा बढी शीर्ष�कहरुबाट अकW एक वा एक
भन्दा बढी शीर्ष�कहरुमा रकम सार्ने� त�ा लिर्नेकासा र ख"� जर्नेाउर्ने सलिकरे्नेछ । पूँलिजगत ख"� र लिवत्तीर्य व्र्यवस्�ा तफ�
लिवलिर्नेर्योलिजत रकम साँवा भकु्तार्नेी ख"� र व्र्याज भकु्तार्नेी ख"� शीर्ष�कमा बाहके अन्र्य "ा� ूख"� शीर्ष�क तफ�  सार्ने� र
लिवलित्तर्य व्र्यवस्�ा अन्तग�त साँवा भकु्तार्नेी ख"� तफ�  लिबलिर्नेर्योलिजत रकम ब्र्याज भकु्तार्नेी ख"� शीर्ष�कमा बाहके अन्र्यत्र
सार्ने� सलिकर्नेे छैर्ने । तर "ा� ुत�ा पूँलिजगत ख"� र लिवत्तीर्य व्र्यवस्�ाको ख"� व्र्यहोर्ने� एक स्रोतबाट अकW स्रोतमा रकम
सार्ने� सलिकरे्नेछ ।

(३)  उपदफा  (२)  मा जरु्नेसकैु कुरा �ेलिखएको भएतापलिर्ने एक शीर्ष�कबाट सो शीर्ष�कको जम्मा स्वीकृत रकमको २५
प्रलितशतभन्दा बढ्र्नेे गरी कुर्ने ै एक वा एक भन्दा बढी शीर्ष�कहरुमा रकम सार्ने� परेमा गाउँ सभाको स्वीकृलित लि�र्नेु
पर्ने(छ। 

अनुसूक्षि/ –१
(दफा २ संग सम्बलिन्*त)

नेपा�को संक्षिव4ानको 4ारा २२९ (२) बमोक्षिजम

        संक्षि./त कोर्षबाट क्षिवक्षिनयोजन हुने रकम             (रु. हजारमा)
क्रस. अनु�ान संख्या क्षि@र्ष)कको नाम /ा�ु ख/) पँूजीगत ख/) क्षिवक्षित्तय व्यवस्(ा जम्मा
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