
 

पैय ूँ गाउूँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड M ४                संखयााः २            लिल ाः 207९/03/30 
              भाग-1 

पैय ूँ गाउूँपालिकाको विलनयोजन ऐन, 207९ 

 

पैय ूँ गाउूँपालिकाको आलथिक िर्ि 2079/080 को सेिा र कायिहरुका िलग स्थानीय सञ्चि  कोर्बाट केही 
रकि खर्ि गने र विलनयोजन गने सम्बन्धिा व्यिस्था गनि बनेको ऐन    
प्रस् ािनााः पैय ूँ गाउूँपालिकाको आलथिक िर्ि 2079/080 को सेिा र कायिहरुको िालग सञ्चि  कोर्बाट 
केही रकि खर्ि गने अलधकार दिन र सो रकि विलनयोजन गनि िाञ्छनीय भएकािे, नेपािको संविधानको 
धारा 229 को उप-धारा(2) र स्थानीय सरकार सिािन ऐन, 2071 को िफा 102 बिोञ्चजि यो ऐन 
बनेको छ ।  
१. संञ्चिप्त नाि र प्रारम्भाः  

(1) यस ऐनको नाि "पैय ूँ गाउूँपालिकाको विलनयोजन ऐन, 2079" रहेको छ ।  
(2) यो ऐन  रुुन्  प्रारम्भ हनुेछ ।  

2. आलथिक िर्ि 2079/080 को लनलित्त सञ्चि  कोर्बाट रकि खर्ि गने अलधकार:  
(1) आलथिक िर्ि 2079/080 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 सि े गरी जम्िा रकि रु.42,47,64,500।अिरेपी बयािीस करोड सर्ाििीस िाख र्ौसट्ठी 
हजार पाूँर् सय िात्र) िा नबढाई लनदििष्ट गररए बिोञ्चजि सञ्चि  कोर्बाट खर्ि गनि सवकनछे ।  

3. विलनयोयजन: 
(1) यस ऐनद्धारा सञ्चि  कोर्बाट खर्ि गनि अलधकार दिएको रकि आलथिक िर्ि 2079/080 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 कुनिैा बर्  हनुे र कुनैिा 
अपगु हनुे िे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 िा नबढ्न े



गरी कुनै एक िा एकभन्िा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक िा एकभन्िा बढी ञ्चशर्िकहरुिा रकि सानि 
 था लनकासा र खर्ि जनाउन सवकनछे । र्ाि  ञ्चशर्िकबाट पुूँजीग  ञ्चशर्िकिा सानि सवकने छ, प ूँजीग  
ञ्चशर्िकबाट र्ाि  ञ्चशर्िकिा सानि सवकने छैन ।  र र्ाि ु था पुूँजीग  खर्ि व्यहोनि एक स्रो बाट 
अको स्रो िा रकि सानि सवकनेछ । 

 

(3) उपिफा (2) िा जनुसकैु कुरा िेञ्चखएको भए ा पलन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्िा 
स्िीकृ  रकिको 25 प्रल श  भन्िा बढ्ने गरी कुनै एक िा एकभन्िा बढी शीर्िकहरुिा रकि सानुि 
परेिा गाउूँ सभाको स्िीकृल  लिन ुपनेछ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



अनसु र्ी- 1  
(िफा 2 सूँग सम्िञ्चन्ध ) 

नेपािको संविधानको धारा 299(2) बिोञ्चजि  
सञ्चि  कोर्बाट विलनयोजन हनुे रकि 

 

 
 
 

 

 

 

 

आज्ञािे, 
केशि िालिछाने 

प्रिखु प्रशासकीय अलधकृ  

 

क्र.सं. अनिुा
न 

संखया 

शीर्िकको नाि र्ाि ुखर्ि रु. पुूँजीग  खर्ि रु. वित्तीय 
व्यिस्था 
रु. 

जम्िा रु.  

1  गाउूँ कायिपालिका 243461970 186302530 0 429764500 
2  िडा सलिल  0 0 0  

3  विर्यग  शाखा 0 0 0  

4  ऋणको साूँिा व्याज 
भकु्तानी 

0 0 0  

5  िगानी (शेयर/ऋण) 0 0 0  

  जम्िा 243461970 186302530 0 429764500 
  प्रल श  56.65 43.35 0 100 


