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गाउँ काययपालिकाको कायायियको

सच
ू ना
गन्यापधुरा गाउँपालिकाको लिलनयोजन ऐन, २०७९
गाउँसभामा पेश लमलि २०७९।०३।१०
प्रस्तािनाः गन्यापधरु ा गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि २०७९।०८० को सेवा र कायिहरुको िालग सलचिि कोर्बाट
के ही रकम खिि गर्ने अलधकार लिर्न र सो रकम लवलर्नयोजर्न गर्नि वाचछर्नीय भएकोिे र्नेपािको संलवधार्नको धारा
२२९ को उपधारा (२) बमोलजम गन्यापधरु ा गाउँसभािे यो ऐर्न बर्नाएको छ ।
१. संलिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐर्नको र्नाम " गन्यापधुरा गाउँपालिकाको लिलनयोजन ऐन,२०७९ "
रहेको छ ।
(२) यो ऐर्न िरुु न्ि 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
अर्नसु िू ी १ मा उल्िेलखि िािु खिि, पँजु ीगि 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 ।


३. लिलनयोजनः (१) यस ऐर्नद्वारा सलचिि कोर्बाट खिि गर्नि अलधकार लिइएको रकम आलथिक वर्ि २०७९।०८०
को लर्नलमत्त गन्यापधरु ा गाउँपालिकाको गाउँ कायिपालिका, वडा सलमलि र लवर्यगि शाखािे गर्ने सेवा र
कायिहरुको लर्नलमत्त लवलर्नयोजर्न गररर्नेछ ।
(२) उपिफा (१) मा जर्नु सकु ै कुरा िेलखएको भएिापलर्न गाउँकायिपालिका, वडा सलमलि र लवर्यगि
शाखािे गर्ने सेवा र कायिहरुको लर्नलमत्त लवलर्नयोजर्न गरे को रकममध्ये कुर्नैमा बिि हुर्ने र कुर्नैमा अपगु हुर्ने िेलखर्न
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 । पँजु ीगि खिि र लवत्तीय व्यवस्थािफि
लवलर्नयोलजि रकम साँवा भक्त
ु ार्नी खिि र व्याज भक्त
ु ार्नी खिि शीर्िकमा बाहेक अन्य िािू खिि शीर्िकिफि सार्नि
र लवत्तीय व्यवस्था अन्िगिि सावाँ भक्त
ु ार्नी खिििफि लवलर्नयोलजि रकम व्याज भक्त
ु ार्नी खिि शीर्िकमा बाहेक
अन्यत्र सार्नि सलकर्ने छै र्न । िर, िािु िथा पँजु ीगि खिि र लवत्तीय व्यवस्थाको खिि व्यहोर्नि एक स्रोिबाट अको
स्रोिमा रकम सार्नि सलकर्नेछ ।
(३) उपिफा (२) मा जर्नु सकु ै कुरा िेलखएको भए िापलर्न एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा स्वीकृ ि
रकमको १० प्रलिशि भन्िा बढ्र्ने गरी कुर्नै एक एकभन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सार्नि परे मा गाउँ सभाको
स्वीकृ ि लिर्नु पर्नेछ ।
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