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    सभाबाट स्वीकृत पमपत:- २०७९/०३/१० 



ऄपिपिमाल गाईँिापलकाको  पिपनयोजन ऐन २०७९ 

ऄपिपिमाल गाईँिापलकाको अपथिक बर्ि २०७९/०८० को सेिा र कायििरुको लापग स्थानीय सपचित कोर्बाट 

केिी रकम खिि गने र पिपनयोजन गने सम्बन्धमा व्यिस्था गनि बनेको ऐन 

सभाबाट स्िीकृत पमपत: २०७९/०३/१० 

प्रस्तािनाः ऄपिपिमाल गाईँिापलकाको अपथिक बर्ि २०७९ को सेिा र कायििरुको लापग सपचित कोर्बाट केिी 

रकम खिि गने ऄपधकार पदन र सो रकम पिपनयोजन गनि िाचछनीय भएकोले, 

नेिालको संपिधानको धारा २२९ को ईि–धारा (२) बमोपजम ऄपिपिमाल गाईँ सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

 

१. संपिप्त नाम र प्रारम्भः  (१) यस ऐनको नाम “ ऄपिपिमाल  गाईँिापलकाको पिपनयोजन ऐन, २०७९” रिकेो 

छ । 

   (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ िुनेछ । 

 

२. अपथिक िर्ि २०७९/०८० को पनपमत्त सपचित कोर्बाट रकम खिि गने ऄपधकारः  

(१)अपथिक िर्ि २०७९/०८० को पनपमत्त गाईँ कायििापलका, िडा सपमपत, पिर्यगत शाखाले 

गने सेिा र कायििरुका पनपमत्त ऄनसुिूी १ मा ईपललपखत िाल ूखिि, िूँपजगत खिि र पबपत्तय 

व्यिस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु.३१,३५,७०,०००(ऄिेरुिी एकपतस करोड िैपतस 

लाख सत्तरी िजार रुिैया मात्र) मा नबढाइ पनपदिष्ट गररए बमोपजम सपचित कोर्बाट खिि गनि 

सपकनेछ ।  

 

३. पिपनयोजनः (१) यस ऐनद्धारा सपचित कोर्बाट खिि गनि ऄपधकार पदआएको रकम अपथिक िर्ि 

२०७९/०८०को  

पनपमत्त ऄपिपिमाल गाईँिापलकाको गाईँ कायििापलका, िडा सपमपत र पिर्यगत शाखाले गने 

सेिा र कायििरुको पनपमत्त पिपनयोजन गररनेछ ।  

                      

                        (२) ईिदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेपखएको भए तािपन कायििापलका, िडा सपमपत र पिर्यगत 

शाखाले गने सेिा र कायििरुको पनपमत्त पिपनयोजन गरेको रकममध्ये कुनैमा बित िुने र कुनैमा ऄिगु िुने दपेखन 

अएमा गाईँ कायििापलकाले बित िुने शीर्िकबाट निगु िुने शीर्िकमा रकम सानि सक्नेछ । यसरी रकम सादाि एक 

शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको १० प्रपतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीर्िकिरुबाट 

ऄको एक िा एक भन्दा बढी शीर्िकिरुमा रकम सानि तथा पनकासा र खिि जनाईन सपकनेछ । िूँपजगत खिि र 

पित्तीय व्यिस्थातफि  पिपनयोपजत रकम साँिा भकु्तानी खिि र व्याज भकु्तानी खिि शीर्िकमा बािके ऄन्य िाल ूखिि 

शीर्िकतफि  सानि र पबत्तीय व्यिस्था ऄन्तगित साँिा भकु्तानी खिितफि  पबपनयोपजत रकम ब्याज भकु्तानी खिि 



शीर्िकमा बािके ऄन्यत्र सानि सपकने छैन ।तर िाल ुतथा िूँपजगत खिि र पित्तीय व्यिस्थाको खिि व्यिोनि एक 

स्रोतबाट ऄको स्रोतमा रकम सानि सपकनेछ । 

 

(३) ईिदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेपखएको भए तािपन रापरिय पििद,्स्थानीय पििद ्अआिरेमा र कुनै कायिक्रम 

िाल ुअपथिक िर्िमा खिि निुने भएमा एक पशर्िकबाट सो पशर्िकमा रकमान्तर गनि कुनै बाधा िने छैन ।  
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                                                                                                         नामःलक्ष्मण पसंि धामी 

                                                                                                   प्र.प्र.ऄपधकृत 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


