
गौरादह नगरपालिकाको विलनयोजन ऐन २०७९ 

 
गौरादह नगरपालिकाको आलथिक बर्ि २०७९\८० को सेिा र कायिहरुको िालग स्थानीय सञ्चित कोर्बाट केही 

रकम खर्ि गने र विलनयोजन गने सम्बन्धमा व्यिस्था गनि बनाईएको ऐन 

सभामा पेश गररएको लमलत:- २०७९\०३\१० 

       सभाबाट पाररत लमलतिः- २०७९\०३\२४ 

प्रस्तािनािः  गौरादह नगरपालिकाको आलथिक बर्ि २०७९\८० को सेिा र कायिहरुको िालग सञ्चित कोर्बाट केही 
रकम खर्ि गने अलधकार ददन र सो रकम विलनयोजन गनि िाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको संविधानको धारा २२९ 
को उप–धारा (२) बमोञ्चजम गौरादह नगरपालिकाको १० औ नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

 

१. संञ्चिप्त नाम र प्रारम्भिः  

(१) यस ऐनको नाम “ गौरादह नगरपालिकाको विलनयोजन ऐन  २०७९” रहेको   छ।   

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ। 

२. पररभार्ािः विर्य िा प्रसंगिे अको अथि निागेमा यस ऐनमा 

(क)  “आलथिक िर्ि” भन्नािे हरेक िर्िको साउन मवहनाको एक गतेदेञ्चख अको िर्िको आर्ाढ मसान्तसम्मको 
अिलधिाई सम्झन ुपछि । 

(ख) “नगरपालिका” भन्नािे गौरादह नगरपालिकािाई सम्झन ुपछि । 

(ग) “विलनयोजन” भन्नािे सभाद्वारा विलभन्न कायिहरुका िालग विलभन्न शीर्िकमा खर्ि गनि विलनयोजन भएको रकम 
सम्झन ुपछि । 

(घ) “संविधान” भन्नािे नेपािको संविधानिाई सम्झन ुपछि । 

(ङ) “सञ्चित कोर्” भन्नािे गौरादह नगरपालिकाको सञ्चित कोर् सम्झन ुपछि । 

(र्) “सभा” भन्नािे गौरादह नगरपालिकाको नगर सभािाई सम्झन ुपछि । 

(छ) “कायिपालिका” भन्नािे गौरादह नगरपालिकाको कायिपालिकािाई सम्झन ुपछि । 

 

३. आलथिक िर्ि २०७९\८० को लनलमत्त सञ्चित कोर्बाट रकम खर्ि गने अलधकारिः आलथिक िर्ि २०७९\८० को 
लनलमत्त नगर कायिपालिका, िडा सलमलत, विर्यगत शाखािे गने सेिा र कायिहरुका लनलमत्त अनसूुर्ी १ मा उल्िेञ्चखत 
र्ािू खर्ि,  पूूँञ्चजगत खर्ि र लबञ्चत्तय व्यिस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु. ७८,०४,०६,८१३\-(अिेरुपी 
अठहत्तर करोड र्ार िाख छ हजार आठ सय तेह्र रुपैया मात्र) मा नबढाई लनददिष्ट गररए बमोञ्चजम सञ्चित कोर्बाट 
खर्ि गनि सवकनछे । 

  

४. विलनयोजनिः (१) यस ऐनद्धारा सञ्चित कोर्बाट खर्ि गनि अलधकार ददइएको रकम आलथिक िर्ि २०७९\८० को 
लनलमत्त गौरादह नगरपालिको नगर कायिपालिका, िडा सलमलत र विर्यगत शाखािे गने सेिा र कायिहरुको लनलमत्त 
विलनयोजन गररनछे।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेञ्चखएको भए तापलन कायिपालिका, िडा सलमलत र विर्यगत शाखािे गने सेिा 
र कायिहरुको लनलमत्त विलनयोजन गरेको रकममध्ये कुनैमा बर्त हनु े र कुनैमा अपगु हनुे देञ्चखन आएमा नगर 



कायिपालिकािे बर्त हनुे शीर्िकबाट नपगु हनुे शीर्िकमा रकम सानि सक्नछे । यसरी रकम सादाि एक शीर्िकबाट 
सो शीर्िकको जम्मा रकमको २५ प्रलतशतमा नबढ्ने गरी कुन ैएक िा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक िा 
एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि तथा लनकासा र खर्ि जनाउन सवकनछे । पूूँञ्चजगत खर्ि र वित्तीय 
व्यिस्थातफि  विलनयोञ्चजत रकम साूँिा भकु्तानी खर्ि र व्याज भकु्तानी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्य र्ािू खर्ि शीर्िकतफि  
सानि र लबत्तीय व्यिस्था अन्तगित साूँिा भकु्तानी खर्ितफि  लबलनयोञ्चजत रकम ब्याज भकु्तानी खर्ि शीर्िकमा बाहेक 
अन्यत्र सानि सवकने छैन ।तर र्ाि ुतथा पूूँञ्चजगत खर्ि र वित्तीय व्यिस्थाको खर्ि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको 
स्रोतमा रकम सानि सवकनछे । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेञ्चखएको भए तापलन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा स्िीकृत रकमको 
१० प्रलतशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि परेमा नगर सभाको स्िीकृलत 
लिन ुपनेछ । 

अनसूुर्ी–१ 

(दफा ३ संग सम्बञ्चन्धत) 

नेपािको संविधानको धारा २२९ (२) बमोञ्चजम 

संञ्चित कोर्बाट विलनयोजन हनुे रकम 

क्र.स ञ्चशर्िक नाम 

र्ाि ुखर्ि 
पूूँञ्चजगत जम्मा कायििय संर्ािन 

तथा प्रशासलनक कायिक्रम खर्ि 

१ 
नगर 

कायिपालिका 124711193 346888644 308806976 780406813 

२ प्रलतशतमा १५.९३ ४४.४४ ३९.५७ १००.०० 

३ जम्मा 124711193 346888644 308806976 780406813 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


