

 

 

 

 

गन्यापधुरा गाउँपालिका 

 

खण्डः ६ संखयाः७  असार १७ गते शुक्रबार, २०७९ 

भाग-१ 

गन्यापधरुा गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिकाको कायायियको  

सूचना 

 गन्यापधुरा गाउँपालिकाको लिलनयोजन ऐन, २०७९ 

गाउँसभामा पेश लमलि २०७९।०३।१० 

प्रस्तािनाः गन्यापधरुा गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि २०७९।०८० को सेवा र कायिहरुको िालग सलचिि कोर्बाट 

केही रकम खिि गर्ने अलधकार लिर्न र सो रकम लवलर्नयोजर्न गर्नि वाचछर्नीय भएकोिे र्नेपािको संलवधार्नको धारा 

२२९ को उपधारा (२) बमोलजम गन्यापधरुा गाउँसभािे यो ऐर्न बर्नाएको छ । 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐर्नको र्नाम " गन्यापधुरा गाउँपालिकाको लिलनयोजन ऐन,२०७९ " 

रहकेो छ । 

(२) यो ऐर्न िरुुन्ि प्रारम्भ हुर्नछे । 

२. आलथयक िर्य २०७९।०८० को लनलमत्त सलचचत कोर्बाट रकम खचय गने अलधकारः (१) आलथिक वर्ि 

२०७९।०८० को लर्नलमत्त गाउँ कायिपालिका, वडा सलमलि, लवर्यगि शाखािे गर्ने सेवा र कायिहरुका लर्नलमत्त 

अर्नसुिूी १ मा उल्िेलखि िाि ुखिि, पुँजीगि खिि र लवत्तीय व्यवस्थाको रकम समेि गरी जम्मा रकम रु. 

३८०३२८०००।०० ( अक्षेरेपी अठिीस करोड िीर्न िाख अठ्ठाइस  हजार मात्र ) मा र्नबढाई लर्नलििष्ट गररए 

बमोलजम सलचिि कोर्बाट खिि गर्नि सलकर्नेछ । 

स्थानीय राजपत्र 




 

३. लिलनयोजनः (१) यस ऐर्नद्वारा सलचिि कोर्बाट खिि गर्नि अलधकार लिइएको रकम आलथिक वर्ि २०७९।०८० 

को लर्नलमत्त गन्यापधरुा गाउँपालिकाको गाउँ कायिपालिका, वडा सलमलि र लवर्यगि शाखािे गर्ने सेवा र 

कायिहरुको लर्नलमत्त लवलर्नयोजर्न गररर्नेछ । 

(२) उपिफा (१) मा जरु्नसकैु कुरा िेलखएको भएिापलर्न गाउँकायिपालिका, वडा सलमलि र लवर्यगि 

शाखािे गर्ने सेवा र कायिहरुको लर्नलमत्त लवलर्नयोजर्न गरेको रकममध्ये कुर्नैमा बिि हुर्ने र कुर्नैमा अपगु हुर्ने िलेखर्न 

आएमा गाउँ कायिपालिकािे बिि हुर्ने शीर्िकबाट र्नपगु हुर्ने शीर्िकमा रकम सार्नि सक्र्नेछ । यसरी रकम सािाि 

एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको १० प्रलिशिमा र्नबढ्र्ने गरी कुर्नै एक वा एकभन्िा बढी 

शीर्िकहरुमा रकम सार्नि िथा लर्नकासा र खिि जर्नाउर्न सलकर्नेछ । पुँजीगि खिि र लवत्तीय व्यवस्थािफि  

लवलर्नयोलजि रकम साँवा भकु्तार्नी खिि र व्याज भकु्तार्नी खिि शीर्िकमा बाहके अन्य िाि ूखिि शीर्िकिफि  सार्नि 

र लवत्तीय व्यवस्था अन्िगिि सावाँ भकु्तार्नी खिििफि  लवलर्नयोलजि रकम व्याज भकु्तार्नी खिि शीर्िकमा बाहके 

अन्यत्र सार्नि सलकर्ने छैर्न । िर, िाि ुिथा पुँजीगि खिि र लवत्तीय व्यवस्थाको खिि व्यहोर्नि एक स्रोिबाट अको 

स्रोिमा रकम सार्नि सलकर्नेछ । 

(३) उपिफा (२) मा जरु्नसकैु कुरा िेलखएको भए िापलर्न एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा स्वीकृि 

रकमको १० प्रलिशि भन्िा बढ्र्ने गरी कुर्नै एक एकभन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सार्नि परेमा गाउँ सभाको 

स्वीकृि लिर्न ुपर्नेछ । 

 

 

  




 

अनुसूची – १ 

(िफा २ सँग सम्बलन्धि) 

र्नेपािको संलवधार्नको धारा २२९ (२) बमोलजम 

सलचचत कोर्बाट लिलनयोजन हुने रकम 

 

क्र. 

स. 

अनुदान 

संखया 
शीर्यकको नाम चािु खचय पँूजीगत खचय 

लित्तीय 

व्यिस्था 
जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  गाउँ कायिपालिका २२३१६१३१४ ९८७३१७२६ ० ३२१८९३०४० 

२  वडा सलमलि ४८००००० ९७५०००० ० १४५५०००० 

३  लवर्यगि शाखा ३६७०९९६० ७१७५००० ० ४३८८४९६० 

४  ऋणको साँवा व्याज भकु्तार्नी     

५  िगार्नी ( शयेर/ ऋण )     

 

 

 

आज्ञािे  

लदलिप कुमार तामाङ 

प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत 


