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गरुााँस गाउाँपानिका 
विनियोजि ऐि, 2079 

गाउाँ सभाबाट पाररत निनतिः 2079/03/29 

  



 

गरुााँस गाउाँपानिकाको विनियोजि ऐि, 2079 

गरुााँस गाउपानिकाको आनथिक िर्ि 2079/080 को सेिा र कायिहरुको िानग स्थािीय सञ्चित कोर्बाट केही रकि खर्ि 
गिे र विनियोजि गिे सम्बन्धिा व्यिस्था गिि बिेको ऐि, 2079 

सभाबाट स्िीकृत निनतिः 2079/03/29 

प्रस्ताििः गरुााँस गाउाँपानिकाको आनथिक िर्ि 2079/080 को सेिा र कायिहरुको िानग सञ्चित कोर्बाट केही रकि खर्ि 
गिे अनधकार दिि र सो रकि विनियोजि गिि िाञ्छिीय भएकोिे,  

िेपािको संविधािक धारा 229 को उप-धारा (2) बिोञ्चजि गरुााँस गाउाँ सभािे यो ऐि बिाएको छ ।  

1. संञ्चिप्त िाि र प्रारम्भिः (1) यस ऐिको िाि “गरुााँस गाउाँपानिकाको विनियोजि ऐि, 2079” रहेको छ ।  

 (2) यो ऐि तरुुन्त प्रारम्भ हिुेछ ।  

2. आनथिक िर्ि 2079/080 को निनित्त सञ्चित कोर्बाट रकि खर्ि गिे अनधकारिः (1) आनथिक िर्ि 2079/080 
को निनित्त गाउाँपानिका, िडा सनिनत, विर्यगत शाखािे गिे सेिा र कायिहरुका निनित्त अिसूुञ्चर् 1 िा उल्िेञ्चखत र्ािू 
खर्ि, पूाँञ्चजगत खर्ि र नबञ्चत्तय व्यिस्थाको रकि सिेत गरी जम्िा रु. 60,04,28,000।- (अिरुपी साठी करोड र्ार 
िाख अठ्ठाइस हजार) िा िबढाई निदििष्ट गररए बिोञ्चजि सञ्चित कोर्बाट खर्ि गिि सवकिेछ ।  

3. विनियोजििः (1) यस ऐिद्बारा सञ्चित कोर्बाट खर्ि गिि अनधकार दिइएको रकि आनथिक िर्ि 2079/080 को 
निनित्त गरुााँस गाउाँ कायिपानिका, िडा सनिनत र विर्यगत शाखािे गिे सेिा र कायिहरुको निनित्त विनियोजि गररिेछ ।  

 (2) उपिफा (1) िा जिुसकैु कुरा िेञ्चखएको भए तापनि कायिपानिका, िडा सनिनत र विर्यगत शाखािे गिे 
सेिा र कायिहरुको निनित्त विनियोजि गरेको रकििध्ये कुिैिा बर्त हिुे र कुिैिा अपगु हिुे िेञ्चखि आएिा गाउाँ 
कायिपानिकाको बर्त हिुे ञ्चशर्िकबाट िपगु हिुे ञ्चशर्िकिा रकि सािि सक्िेछ । यसरी रकि सािाि एक शीर्िकबाट सो 
शीर्िकको जम्िा रकिको 10 प्रनतशतिा िबढ्िे गरी कुिै एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक िा एक भन्िा 
बढी शीर्िकहरुिा रकि सािि तथा निकासा र खर्ि जिाउि सवकिेछ । पूाँञ्चजगत खर्ि र विञ्चत्तय व्यिस्था तफि  विनियोञ्चजत 
रकि सााँिा भकु्तािी खर्ि र व्याज भकु्तािी खर्ि शीर्िकिा बाहेक अन्य र्ािू शीर्िकतफि  सािि र नबञ्चत्तय व्यिस्था अन्तगित 
सााँिा भकु्तािी खर्ितफि  नबनियोञ्चजत रकि ब्याज भकु्तािी खर्ि शीर्िकिा बाहेक अन्यत्र सािि सवकिे छैि ।  

 तर र्ाि ुतथा पूाँञ्चजगत खर्ि र विञ्चत्तय व्यिस्थाको खर्ि व्यहोिि एक स्रोतबाट अको स्रोतिा रकि सािि सवकिेछ 
। 



 

(3) उपिफा (2) िा जकुसकैु कुरा िेञ्चखएको भए तापनि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्िा स्िीकृत रकिको 10 
प्रनतशत भन्िा बढ्िे गरी कुिै एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुिा रकि सािि परेिा गाउाँ सभाको स्िीकृनत निि ुपिेछ 
।   

  



 

अिसूुर्ी–१ 

 (िफा २ साँग सम्बञ्चन्धत)  

िेपािको संविधािको धारा २२९ (२) बिोञ्चजि 

संञ्चित कोर्बाट विनियोजि हिु ेरकि 

रु. हजारिा 

क्र.स. अििुाि सङ्ख्या बजेट शीर्िकको िाि र्ाि ुखर्ि पूाँजीगत खर्ि वित्तीय  
व्यिस्था जम्िा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१ गाउाँ कायिपानिका विञ्चत्तय सिािीकरण अििुाि(संञ्चिय)    104600 

२ गाउाँ कायिपानिका राजश्व बाडफाट(संञ्चिय)    92350 

३ गाउाँ कायिपानिका विञ्चत्तय सिािीकरण अििुाि (प्रिेश)    10169 
४ गाउाँ कायिपानिका राजश्व बाडफाट(प्रिेश)    994 
५ विर्यगत शाखा सशति अििुाि(संञ्चिय)    255200 

६ गाउाँ कायिपानिका सशति अििुाि (प्रिेश)    27390 

७ गाउाँ कायिपानिका विशेर् अििुाि (संञ्चिय)    30000 
८ गाउाँ कायिपानिका विशेर् अििुाि (प्रिेश)     
9 गाउाँ कायिपानिका सिपूरक अििुाि (संञ्चिय)    5000 
10 गाउाँ कायिपानिका सिपूरक अििुाि (प्रिेश)     
11 गाउाँपानिका आन्तररक आय 

   15425 

12  विनभन्न गैर सरकारी संि संस्थाहरु     59300 
 जम्िा     600428 

 


