
 

पैय ूँ गाउूँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड M ३                संखयााः 3            लिल ाः 2078/03/11 
              भाग-1 

पैय ूँ गाउूँपालिकाको विलनयोजन ऐन, 2078 

 

प्रस् ािनााः पैय ूँ गाउूँपालिकाको आलथिक िर्ि 2078/79 को सेिा र कायिहरुको िालग सञ्चि  कोर्बाट केही 
रकि खर्ि गने अलिकार दिन र सो रकि विलनयोजन गनि िाञ्छनीय भएकािे, नेपािको संवििानको िारा 
229 को उप-िारा(2) र स्थानीय सरकार सिािन ऐन, 2071 को िफा 102 बिोञ्चजि यो ऐन बनकेो 
छ ।  
 

१.संञ्चिप्त नाि र प्रारम्भाः (1) यस ऐनको नाि "पैय ूँ गाउूँपालिकाको विलनयोजन ऐन, 2078" रहेको छ ।  
(2) यो ऐन  रुुन्  प्रारम्भ हनुेछ ।  
 

2.आलथिक िर्ि 207८/7९ को लनलित्त सञ्चि  कोर्बाट रकि खर्ि गने अलिकार   (1) आलथिक िर्ि 
2078/79 को लनलित्त गाउूँ कायिपालिका, िडा सलिल , विर्यग  शाखािे गने सेिा र कायिहरुका लनलित्त 
अनसु र्ी 1 िा उञ्चलिञ्चख  र्ाि ुखर्ि, प ूँञ्चजग  खर्ि र वित्तीय व्यिस्थाको रकि सिे  गरी जम्िा रकि 
रु.43,65,22,000।-अिरेपी लत्रर्ािीस करोड पैसट्ठी िाख बाइस हजार िात्र) िा नबढाई लनदििष्ट गररए 
बिोञ्चजि सञ्चि  कोर्बाट खर्ि गनि सवकनछे ।  
 

विलनयोयजन (1) यस ऐनद्धारा सञ्चि  कोर्बाट खर्ि गनि अलिकार दिएको रकि आलथिक िर्ि 2078/079 
को लनलित्त पैय ूँ गाउपालिकाको गाउूँ कायिपालिका, िडा सलिल  र विर्यग  शाखािे गने सेिा र कायिहरुको 
लनलित्त विलनयोजन गररनछे।  
  (2) उपिफा (1) िा जनुसकैु कुरा िेञ्चखएको भए ा पलन कायिपालिका, िडा सलिल  र विर्यग  शाखािे 

गने सेिा र कायिहरुको लनलित्त विलनयोजन गरेको रकििध्ये कुनैिा बर्  हनुे र कुनिैा अपगु हनु ेिेञ्चखन 
आएिा गाउूँ कायिपालिकािे बर्  हनु ेशीर्िकबाट नपगु हनुे शीर्िकिा रकि सानि सक्नेछ । यसरी रकि 
सािाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्िा रकिको 25 प्रल श िा नबढ्ने गरी कुनै एक िा एकभन्िा 
बढी शीर्िकहरुबाट अको एक िा एकभन्िा बढी ञ्चशर्िकहरुिा रकि सानि  था लनकासा र खर्ि जनाउन 
सवकनछे । पुूँजीग  खर्ि र वित्तीय व्यिस्था फि  विलनयोञ्चज  रकि साूँिा भकु्तानी खर्ि र व्याज भकु्तानी 
खर्ि शीर्िकिा बाहेक अन्य र्ाि ुखर्ि शीर्िक फि  सानुि र वित्तीय व्यिस्था अन् गि  साूँिा भकु्तानी खर्ि फि  
विलनयोञ्चज  रकि व्याज भकु्तानी खर्ि शीर्िकिा बाहेक अन्यत्र सानि सवकने छैन ।  



 

  र र्ाि ु था पुूँजीग  खर्ि र वित्तीय व्यिस्थाको खर्ि व्यहोनि एक स्रो बाट अको स्रो िा रकि सानि 
सवकनछे । 

(3) उपिफा(2) िा जनुसकैु कुरा िेञ्चखएको भए ा पलन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्िा स्िीकृ  
रकिको 10 प्रल श भन्िा बढ्ने गरी कुनै एक िा एकभन्िा बढी शीर्िकहरुिा रकि सानुि परेिा गाउूँ 
सभाको स्िीकृल  लिन ुपनेछ।  
 

 

 

 

 

 

  



अनसु र्ी- 1  
(िफा 2 सूँग सम्िञ्चन्ि ) 

नेपािको संवििानको िारा 299(2) बिोञ्चजि  
सञ्चि  कोर्बाट विलनयोजन हनुे रकि 

 

 

 

 

आज्ञािे, 
केशि िालिछाने 

प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  

 

क्र.सं. अनिुान 
संखया शीर्िकको नाि र्ाि ुखर्ि रु. पुूँजीग  खर्ि रु. वित्तीय व्यिस्था 

रु. जम्िा रु. हजारिा 

1  गाउूँ कायिपालिका   0 386522 
2  िडा सलिल    0 21000 
3  विर्यग  शाखा   0 29000 
4  ऋणको साूँिा व्याज भकु्तानी   0 0 
5  िगानी(शेयर/ऋण)   0 0 
  जम्िा 238300 198222 0 436522 
  प्रल श  54.59 45.41 0 100 


