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घरपझोङ गाउँपालिकाको आलथिक िर्ि २०७८।०७९ को सेिा र कायिहरुको िालग स्थानीय सजिि 
कोर्बाट केही रकम खर्ि गने र विलनयोजन गने र विलनयोजन गने सम्बन्धमा व्यिस्था गनि बनेको 
ऐन 

प्रस्िािना:  

घरपझोङ गाउँपालिकाको आलथिक िर्ि २०७८।०७९ को सेिा र कायिहरुको िालग सजिि कोर्बाट 
केही रकम खर्ि गने अलधकार ददन र सो रकम विलनयोजन गनि िाञ्छनीय भएकोिे, घरपझोङ 
गाउँपालिकाको गाउँ सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भ: 

(१) यस ऐनको नाम “घरपझोङ गाउँपालिकाको विलनयोजन ऐन, २०७८” रहेको छ । 

(२) यो ऐन सम्िि ्२०७८ साि श्रािण १ गिेबाट िागू हनुेछ । 

२.आलथिक िर्ि २०७८।०७९ को लनलमत्त सजिि कोर्बाट रकम खर्ि गने अलधकार: 

(१) आलथिक िर्ि २०७८।०७९ को लनलमत्त गाउँ कायिपालिकाको कायाििय, िडा कायाििय र 
विर्यगि शाखािे गने सेिा र कायिहरुका लनलमत्त अनसूुर्ी (१) मा उजल्िजखि र्ािू खर्ि, पूजँीगि 
खर्ि र वित्तीय व्यिस्थाको रकम समेि गरी जम्मा रकम रु. ३३,१२,२६,९५०/- (अिरुपी िेत्तीस 
करोड, बारह िाख, छब्बीस हजार नौ सय पर्ाँस रुपैया मात्र) मा नबढाई लनददिष्ट गररए बमोजजम 
सजिि कोर्बाट खर्ि गनि सवकनेछ । 

३. विलनयोजन:  

(१) यस ऐन द्वारा सजिि कोर्बाट खर्ि गनि अलधकार ददइएको रकम आलथिक िर्ि २०७८।०७९ 
को लनलमत्त घरपझोङ गाउँपालिका, गाउँ कायिपालिकाको कायाििय, िडा कायाििय र विर्यगि शाखािे 
गने सेिा र कायिहरुको लनलमत्त विलनयोजन गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिापलन गाउँ कायिपालिका, िडा कायाििय र विर्यगि 
शाखािे गने सेिा र कायिहरुको लनलमत्त विलनयोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बर्ि हनु े र कुनैमा 
अपगु हनुे देजखन आएमा गाउँ कायिपालिकािे बर्ि हनुे शीर्िकबाट नपगु हनुे शीर्िकमा रकम सानि 
सक्नेछ । यसरी रकम सादाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको १० प्रलिशिमा नबढ्ने 
गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक िा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा रकम 
सानि िथा लनकासा र खर्ि जनाउन सवकनेछ । पूजँीगि खर्ि र वित्तीय व्यिस्थािफि  विलनयोजजि रकम 
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साँिा भकु्तानी खर्ि र व्याज भकु्तानी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्य र्ािू खर्ि शीर्िक िफि  सानि र 
वित्तीय व्यिस्था अन्िगिि साँिा भकु्तानी खर्ि िफि  विलनयोजजि रकम ब्याज भकु्तानी खर्ि शीर्िकमा 
बाहेक अन्यत्र सानि सवकने छैन । िर र्ािू िथा पूजँीगि खर्ि र वित्तीय व्यिस्थाको खर्ि व्यहोनि 
एक श्रोिबाट अको श्रोिमा रकम सानि सवकने छ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिापलन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा स्िीकृि 
रकमको १० प्रलिशि भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि परेमा 
गाउँ सभाको स्िीकृलि लिन ुपनेछ । 

४. विशरे् व्यिस्था: 

(१) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिापलन यस गाउँपालिका िेत्रलभत्र हनुसक्ने कोरोना 
महामारीको संक्रमणको न्यूनीकरण, राहि िथा उद्धार, आइसोिेसन व्यिस्थापन समेिका सम्भाविि 
खर्िहरुमा विलनयोजजि बजेटिे अपगु हनुे अिस्था लसजिना भएमा जनिाको जीउज्यानको रिाको िालग 
कायिपालिकाको लनणियबाट अन्य कुनै पलन शीर्िकहरुबाट कोरोना कोर्मा रकम रकमान्िर गनि 
सवकनेछ । 

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु व्यिस्था गररएिापलन संघीय िथा प्रदेश सरकार र यस गाउँपालिकाको 
आन्िररक श्रोि प्रिेवपि अनमुान बमोजजम प्राप्त हनु नसकी आगामी आलथिक िर्िका िालग छालनएका 
योजना िथा कायिक्रमहरु सबै कायािन्ियन गनि नसवकएमा यस ऐन विपररि भएको मालनने छैन । 

अनसूुर्ी – १ 

(दफा २ सँग सम्बजन्धि) 

नेपािको संविधानको धारा २२९ (२) बमोजजम 

सजििकोर्बाट विलनयोजन हनेु रकम          रु. 

क्र.सं अनदुान 
संख्या 

शीर्िकको नाम र्ािू खर्ि पूजँीगि खर्ि वित्तीय 
व्यिस्था 

जम्मा 
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गाउँकायिपालिकाको 
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३३,१२,२६,९५०/- 
िडा कायाििय 
विर्यगि शाखा 

 


