
अनसुचूी ७ 

 

बारागढी गाउँपालिका लिलनयोजन ऐन २०७६ 

 

बारागढी  गाउँपािीका आर्थिक बर्ि २०७६/०७७ को सेिा र कायिहरुको िालग 

स्थानीय सलित कोर्बाट केही रकम खचि गने र लिलनयोजन गने सम्बन्धमा व्यिस्था 

गनि बनेको ऐन 

सभाबाट स्िीकृत लमलत:२०७६/०४/३१ 

प्रस्तािनााः बारागढी गाउँपािीका आर्थिक बर्ि २०७६/७७  को सेिा र कायिहरुको 

िालग सलित कोर्बाट केही रकम खचि गने अलधकार दिन र सो रकम लिलनयोजन गनि 

िाञ्छनीय भएकोिे, 

नेपािको संलिधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोलजम बारागढी 

गाउपािीकाको  गाउँ सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

 

१. संलिप्त न नाम र प्रारम्भाः  

(१) यस ऐनको नाम “ बारागढी गाउपालिकाको लिलनयोजन 

ऐन,२०७६” रहकेो छ । 

  (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. आर्थिक िर्ि २०७६/०७७ को लनलमत्त सलित कोर्बाट रकम खचि गने अलधकाराः  

(१)आर्थिक िर्ि २०७६/०७७ को लनलमत्त गाउँपािीका, िडा सलमलत, 

लिर्यगत शाखािे गने सेिा र कायिहरुका लनलमत्त अनुसूची १ मा 

उललिलखत चािू खचि, पूँलजगत खचि र लबलत्तय व्यिस्थाको रकम समेत 

गरी जम्मा रकम रु३५,९२,९५,५०० (अिेरुपी पैतीस करोड बयानब्बे 



िाख पन्चानब्बे हजार पाच सय रुपैया मात्र) मा नबढाई लनर्ििष्ट गररए 

बमोलजम सलित कोर्बाट खचि गनि सदकनेछ ।  

३. लिलनयोजनाः (१) यस ऐनद्धारा सलित कोर्बाट खचि गनि अलधकार दिइएको रकम 

आर्थिक िर्ि २०७६/०७७ को लनलमत्त  बारागढी  गाउँ कायिपालिका, िडा सलमलत र 

लिर्यगत शाखािे गने सेिा र कायिहरुको लनलमत्त लिलनयोजन गररनेछ ।  

(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन कायिपालिका, 

िडा सलमलत र लिर्यगत शाखािे गने सेिा र कायिहरुको लनलमत्त 

लिलनयोजन गरेको रकममध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा अपुग हुने िलेखन 

आएमा गाउँ÷नगर कायिपालिकािे बचत हुने शीर्िकबाट नपुग हुने 

शीर्िकमा रकम सानि सके्नछ । यसरी रकम सािाि एक शीर्िकबाट सो 

शीर्िकको जम्मा रकमको १० प्रलतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक िा एक 

भन्िा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा 

रकम सानि तथा लनकासा र खचि जनाउन सदकनेछ । पूँलजगत खचि र 

लित्तीय व्यिस्थातफि  लिलनयोलजत रकम साँिा भुक्तानी खचि र व्याज 

भुक्तानी खचि शीर्िकमा बाहके अन्य चािू खचि शीर्िकतफि  सानि र लबत्तीय 

व्यिस्था अन्तगित साँिा भुक्तानी खचितफि  लबलनयोलजत रकम ब्याज 

भुक्तानी खचि शीर्िकमा बाहके अन्यत्र सानि सदकने छैन ।तर चािु तथा 

पूँलजगत खचि र लित्तीय व्यिस्थाको खचि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको 

स्रोतमा रकम सानि सदकनेछ । 

(३) उपिफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन एक शीर्िकबाट 

सो शीर्िकको जम्मा स्िीकृत रकमको १० प्रलतशत भन्िा बढ्ने गरी कुनै 

एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि परेमा गाउँ/नगर सभाको 

स्िीकृलत लिनु पनेछ । 

 

 



 

अनसुचूी–१ 

(िफा २ संग सम्बलन्धत) 

नेपािको संलिधानको धारा २२९ (२) बमोलजम संलित कोर्बाट लिलनयोजन हुने 

रकम रु. हजारमा 

 

क्र .सं.  अनुिान संख्या शीर्िकको 

नाम 

चािु खचि पूँलजगत खचि लिलत्तय 

व्यिस्था 

जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१ लबतीय 

समानीकरण 
गाउँ/नगर 

कायिपालि

का 

 ३,६१,००,/- ५१३५८/- ८७४५८/- 

२ राजस्ि 

िाडफाट 

िडा सलमलत ७३९०३।५/- ५,१०,००,/-  १२४९०३।५ 

३ लबशेर् अनुिान लबर्यगत 

शाखा 
  २०००/- २०००/- 

४ समपुरक 

अनुिान 
   ३०००/- ३०००/- 

५ शशित अनिुान   ९३८००/- ५०००/- ९८८००/- 

 

६ सामलजक 

सुरिा 
   ३८४००/- ३८४००/- 

७ खानेपलन तथा 

सरसफाइि 
   १७००/- १७००/- 

८ अप्रािसन 

सुरलित 

पररयोजना 

   १७००/- १७००/- 

९ पोर्ण 

कायिक्रम 
   १३३४/- १३३४/- 

 जम्मा  ७३९०३।५/- १८०९००/- १०४४९२/- ३५९२९५।५/- 


