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आरुघाट गाउँपामिकाको मिमियोजि ऐि–२०७९  

 

  



प्रस्ताििााः  आरुघाट गाउँपालिकाको आलथिक बर्ि २०७९/०८० को सेवा र कार्िहरुको िालग सलचित कोर्बाट केही 

रकम खिि गर्ने अलिकार लिर्न र सो रकम लवलर्नर्ोजर्न गर्नि वाचछर्नीर् भएकोिे, र्नेपािको संलविार्नको िारा २२९ को 

उप-िारा (२) बमोलजम आरुघाट गाउँपालिकाको गाउँ सभािे र्ो ऐर्न बर्नाएको छ । 

१. संमिप्त िाि ि प्रािम्भाः  

(१) र्स ऐर्नको र्नाम “ आरुघाट गाउँपालिकाको लवलर्नर्ोजर्न ऐर्न, २०७९” रहकेो छ । 

(२) र्ो ऐर्न तरुुन्त प्रारम्भ हुर्नेछ । 

२. आमथिक िर्ि २०७९/०८० को मिमित्त समचित कोर्बाट िकि खिि गिे अमिकाि :   

(१) आलथिक वर्ि २०७९/०८० को लर्नलमत्त गाउँ कार्िपालिका, वडा सलमलत, लवर्र्गत शाखािे गर्ने सेवा र कार्िहरुका 

लर्नलमत्त अर्नसुिूी १ मा उललिलखत िाि ूखिि, पूँलजगत खिि र लबलत्तर् व्र्वस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु  

५९,३१,८०,०००/-(उर्नान्साठी करोड एकलतस िाख अलस हजार रुपैर्ा मात्र) मा र्नबढाई लर्नलििष्ट गररए बमोलजम सलचित 

कोर्बाट खिि गर्नि सलकर्नेछ ।  

३. मिमियोजिाः 

(१) र्स ऐर्नद्धारा सलचित कोर्बाट खिि गर्नि अलिकार लिइएको रकम आलथिक वर्ि २०७९/८० को लर्नलमत्त आरुघाट 

गाउँपालिको गाउँकार्िपालिका, वडा सलमलत र लवर्र्गत शाखािे गर्ने सेवा र कार्िहरुको लर्नलमत्त लवलर्नर्ोजर्न गररर्नेछ ।  

(२) उपिफा (१) मा जरु्नसकैु कुरा िेलखएको भए तापलर्न कार्िपालिका, वडा सलमलत र लवर्र्गत शाखािे गर्ने सेवा र 

कार्िहरुको लर्नलमत्त लवलर्नर्ोजर्न गरेको रकम मध्र् े कुर्नैमा बित हुर्ने र कुर्नैमा अपगु हरु्ने िलेखर्न आएमा गाउँ/र्नगर 

कार्िपालिकािे बित हुर्ने शीर्िकबाट र्नपगु हुर्ने शीर्िकमा रकम सार्नि सक्र्नेछ । र्सरी रकम सािाि एक शीर्िकबाट सो 

शीर्िकको जम्मा रकमको १० प्रलतशतमा र्नबढ्र्ने गरी कुर्नै एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक वा एक भन्िा 

बढी शीर्िकहरुमा रकम सार्नि तथा लर्नकासा र खिि जर्नाउर्न सलकर्नेछ । पूँलजगत खिि र लवत्तीर् व्र्वस्थातफि  लवलर्नर्ोलजत 

रकम साँवा भकु्तार्नी खिि र व्र्ाज भकु्तार्नी खिि शीर्िकमा बाहके अन्र् िाि ूखिि शीर्िकतफि  सार्नि र लबत्तीर् व्र्वस्था 

अन्तगित साँवा भकु्तार्नी खिितफि  लबलर्नर्ोलजत रकम ब्र्ाज भुक्तार्नी खिि शीर्िकमा बाहके अन्र्त्र सार्नि सलकर्ने छैर्न । 

तर िाि ुतथा पूँलजगत खिि र लवत्तीर् व्र्वस्थाको खिि व्र्होर्नि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सार्नि सलकर्नेछ । 

(३) उपिफा (२) मा जरु्नसकैु कुरा िेलखएको भए तापलर्न एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा स्वीकृत रकमको १० 

प्रलतशत भन्िा बढ्र्ने गरी कुर्नै एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सार्नि परेमा गाउँ/र्नगर सभाको स्वीकृलत लिर्न ु

पर्नेछ  । 
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