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घयऩझोङ गाउॉऩालरकाको. 

विलनमोजन ऐन, २०७९ 

 

 

 

   

 

 

 

घयऩझोङ गाउॉ सबाफाट स्िीकृत बएको  

लभलत : २०७९।३।९ गते 
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घयऩझोङ गाउॉऩालरकाको आलथयक िर्य २०७९।०८० को सेिा य कामयहरुको रालग स्थानीम सञ्चित 
कोर्फाट केही यकभ खचय गन ेय विलनमोजन गन ेसम्फन्धभा व्मिस्था गनय फनेको ऐन । 

प्रस्तािना :  

घयऩझोङ गाउॉऩालरकाको आलथयक िर्य २०७९।०८० को सेिा य कामयहरुको रालग स्थानीम सञ्चित 
कोर्फाट केही यकभ खचय गन ेअलधकाय ददन य सो यकभ विलनमोजन गनय िाञ्छनीम बएकोरे, घयऩझोङ 
गाउॉऩालरकाको गाउॉ सबारे मो ऐन फनाएको छ । 

१. सॊञ्चऺप्त नाभ य प्रायम्ब: 

(१) मस ऐनको नाभ “घयऩझोङ गाउॉऩालरकाको विलनमोजन ऐन, २०७९” यहेको छ । 

(२) मो ऐन सम्ित् २०७९ सार श्रािण १ गतेफाट रागू हनेुछ । 

२.आलथयक िर्य २०७९।०८० को लनलभत्त सञ्चित कोर्फाट यकभ खचय गने अलधकाय: 

(१) आलथयक िर्य २०७९।०८० को लनलभत्त गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम, िडा कामायरम य विर्मगत 
शाखारे गन ेसेिा य कामयहरुका लनलभत्त अनसूुची (१) भा उञ्चलरञ्चखत चारू खचय, ऩूॉजीगत खचय य वित्तीम 
व्मिस्थाको यकभ सभेत गयी जम्भा यकभ रु.३४,३५,६३,000/-(अऺरुऩी चौतीस कयोड,ऩलैतस राख, 

लिसठ्ठी हजाय रुऩमैा भाि) भा नफढाई लनददयष्ट गरयए फभोञ्चजभ सॊथानीम सञ्चित कोर्फाट खचय गनय 
सवकनेछ । 

३. विलनमोजन:  

(१) मस ऐनद्वाया स्थानीम सञ्चित कोर्फाट खचय गनय अलधकाय ददइएको यकभ आलथयक िर्य 
२०७९।०८० को लनलभत्त घयऩझोङ गाउॉऩालरका, गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम, िडा कामायरम य 
विर्मगत शाखारे गन ेसेिा य कामयहरुको लनलभत्त विलनमोजन गरयनेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बएताऩलन गाउॉ कामयऩालरका, िडा कामायरम य विर्मगत 
शाखारे गन ेसेिा य कामयहरुको लनलभत्त विलनमोजन गयेको यकभ भ्मे कुनभैा फचत हनेु य कुनभैा अऩगु 
हनेु देञ्चखन आएभा गाउॉ कामयऩालरकारे फचत हनेु शीर्यकफाट नऩगु हनेु शीर्यकभा यकभ सानय सक्नेछ । 
मसयी यकभ सादाय एक शीर्यकफाट सो शीर्यकको जम्भा यकभको १० प्रलतशतभा नफढ्ने गयी कुन ैएक 
िा एक बन्दा फढी शीर्यकहरुफाट अकए एक िा एक बन्दा फढी शीर्यकहरुभा यकभ सानय तथा लनकासा य 
खचय जनाउन सवकनेछ । ऩूॉजीगत खचय य वित्तीम व्मिस्थातपय  विलनमोञ्चजत यकभ साॉिा बकु्तानी खचय य 
व्माज बकु्तानी खचय शीर्यकभा फाहेक अन्म चारू खचय शीर्यक तपय  सानय य वित्तीम व्मिस्था अन्तगयत साॉिा 
बकु्तानी खचय तपय  विलनमोञ्चजत यकभ ब्माज बकु्तानी खचय शीर्यकभा फाहेक अन्मि सानय सवकने छैन । 
तय चारू तथा ऩूॉजीगत खचय य वित्तीम व्मिस्थाको खचय व्महोनय एक श्रोतफाट अकए श्रोतभा यकभ सानय 
सवकने छ । 
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(३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बएताऩलन एक शीर्यकफाट सो शीर्यकको जम्भा स्िीकृत 
यकभको १० प्रलतशतबन्दा फढ्ने गयी कुन ैएक िा एक बन्दा फढी शीर्यकहरुभा यकभ सानय ऩयेभा गाउॉ 
सबाको स्िीकृलत लरन ुऩनछे । 

४. विशेर् व्मिस्था : 

(१) मस ऐनभा अन्मि जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बएताऩलन मस गाउॉऩालरका ऺेिलबि हनुसक्ने भहाभायीको 
सॊक्रभणको न्मूनीकयण, याहत तथा उद्धाय, आइसोरेसन व्मिस्थाऩन सभेतका साथ ै सोही प्रकृलतका 
सम्बावित खचयहरुभा विलनमोञ्चजत फजेटरे अऩगु हनेु अिस्था लसजयना बएभा जनताको जीउज्मानको यऺाको 
रालग कामयऩालरकाको लनणयमफाट अन्म कुन ै ऩलन शीर्यकहरुफाट प्रकोऩ व्मिस्थाऩन कोर्भा यकभ 
यकभान्तय गनय सवकनेछ । 

(२) मस ऐनभा अन्मि जनुसकैु व्मिस्था गरयएताऩलन सॊघीम तथा प्रदेश सयकाय य मस गाउॉऩालरकाको 
आन्तरयक श्रोत प्रऺेवऩत अनभुान फभोञ्चजभ प्राप्त हनु नसकी आगाभी आलथयक िर्यका रालग छालनएका 
मोजना तथा कामयक्रभहरु सफ ैकामायन्िमन गनय नसवकएभा मस ऐन विऩरयत बएको भालनने छैन । 

अनुसूची – १ 

(दपा २ सॉग सम्फञ्चन्धत) 

नेऩारको सॊविधानको धाया २२९ (२) फभोञ्चजभ 

 

स्थानीम सञ्चितकोर्फाट विलनमोजन हुने यकभ      रु. 

क्र.सॊ अनदुान 
सॊख्मा 

शीर् यकको नाभ चार ूखचय ऩूॉजीगत खचय वित्तीम 
व्मिस्था 

जम्भा 
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गाउॉ काम यऩालरकाको 
कामायरम 
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३४,३५,६३,०००/- 
िडा कामायरम 
विर्मगत शाखा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


