
भालरका गाउॉऩालरकाको विलनमोजन ऐन, २०७९ 

सबाफाट ऩारयत लभलत: २०७९।०३।१० 
भालरका गाउॉऩालरकाको आलथिक िर्ि २०७९÷२०८० को सेिा य कामिहरुको रालग स्थानीम 

सञ्चित कोर्फाट यकभ खर्ि गने य विलनमोजन गने सम्फन्धभा व्मिस्था गनि फनेको ऐन।                                                   
 

प्रस्तािना  ्भालरका गाउऩालरकाको आलथिक िर्ि २०७९।२०८० को सेिा य कामिहरुको 
रालग सञ्चित कोर्फाट यकभ खर्ि गने अलधकाय ददन य सो यकभ विलनमोजन गनि िाञ्छनीम बएकोरे, 

 नेऩारको सॊविधानको धाया २२९ को उऩ–धाया (२) फभोञ्चजभ भालरका गाउॉ सबारे मो ऐन 
ऩारयत गयेको छ। 

 

१. सॊञ्चऺप्त नाभ य प्रायम्ब ्(१)मस ऐनको नाभ “ भालरका गाउॉऩालरकाको विलनमोजन ऐन, २०७९” यहेको छ 
। 

                     (२) मो ऐन सबाफाट ऩारयत बएऩश्चात ्प्रायम्ब हनुेछ । 

 

२. आलथिक िर्ि २०७ ९।०८० को लनलभत्त सञ्चित कोर्फाट यकभ खर्ि गने अलधकाय्  (१)आलथिक िर्ि 
२०७९।०८० को लनलभत्त गाउॉकामिऩालरका , िडा सलभलत , विर्मगत शाखारे गने सेिा य कामिहरुका 
लनलभत्त अनसूुर्ी-१ भा उञ्चलरञ्चखत र्ारू खर्ि, ऩूॉञ्चजगत खर्ि य वित्तीम व्मिस्थाको यकभ सभेत गयी जम्भा 
यकभ रु. ५४९५२८००० (अऺेरुऩी र्ौिन्न कयोड ऩन्र्ानब्फे राख अठ्ठाइस हजाय भात्र ) भा नफढाई 
लनददिष्ट गरयए फभोञ्चजभ सञ्चित कोर्फाट खर्ि गनि सवकने छ ।  

३. विलनमोजन  ्(१) मस ऐनद्धाया सञ्चित कोर्फाट खर्ि गनि अलधकाय ददइएको यकभ आलथिक िर्ि  
२०७९।०८० को लनलभत्त भालरका गाउॉऩालरको गाउॉ कामिऩालरका, िडा सलभलत य विर्मगत शाखारे गने 
सेिा य कामिहरुको लनलभत्त विलनमोजन गरयने छ। 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बएता ऩलन कामिऩालरका , िडा सलभलत य विर्मगत 
शाखारे गने सेिा य कामिहरुको लनलभत्त विलनमोजन गयेको यकभ भध्मे कुनैभा फर्त हनुे य कुनैभा अऩगु 
हनुे देञ्चखन आएभा गाउॉकामिऩालरकारे फर्त हनुे शीर्िकफाट नऩगु हनुे शीर्िकभा यकभ सानि सक्नेछ । 
मसयी यकभ सादाि एक शीर्िकफाट सो शीर्िकको जम्भा यकभको १० प्रलतशतभा नफढ्ने गयी कुनै एक 
िा एक बन्दा फढी शीर्िकहरुफाट अको एक िा एक बन्दा फढी शीर्िकहरुभा यकभ सानि तथा लनकासा 
य खर्ि जनाउन सवकनेछ। ऩूॉञ्चजगत खर्ि य वित्तीम व्मिस्थातपि  विलनमोञ्चजत यकभ साॉिा बकु्तानी खर्ि य 
व्माज बकु्तानी खर्ि शीर्िकभा फाहेक अन्म र्ारू खर्ि शीर्िक तपि  सानि य लफत्तीम व्मिस्था अन्तगित 
साॉिा बकु्तानी खर्ि तपि  विलनमोञ्चजत यकभ ब्माज बकु्तानी खर्ि शीर्िकभा फाहेक अन्मत्र सानि सवकने 



छैन। तय र्ार ुतथा ऩूॉञ्चजगत खर्ि य वित्तीम व्मिस्थाको खर्ि व्महोनि एक स्रोतफाट अको स्रोतभा यकभ 
सानि सवकने छ। 

(३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बएता ऩलन एक शीर्िकफाट सो शीर्िकको जम्भा स्िीकृत 
यकभको १० प्रलतशतबन्दा फढ्ने गयी कुनै एक िा एक बन्दा फढी शीर्िकहरुभा यकभ सानि ऩयेभा गाउॉ 
सबाको स्िीकृलत लरन ुऩनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनसूुञ्चर्–१ 

(दपा २ सॊग सम्फञ्चन्धत) 
नेऩारको सॊविधानको धाया २२९ (२) फभोञ्चजभ 

सञ्चित कोर्फाट विनीमोजन हनुे यकभ 

क्र.सॊ. 
अनदुान 
सॊख्मा 

ञ्चशर्िकको नाभ र्ार ुखर्ि ऩूॉञ्चजगत खर्ि शसति सभऩयुक विशेर् जम्भा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

1  गाउॉ कामिऩालरका १०४६७८००० १२४८५०००० २८००००००० २४०00000 १६०००००० ५४९५२८००० 

2 
 िडा सलभलत       

3  विर्मगत शाखा       

4  
ऋणको साॉिा 
ब्माज बकु्तानी 

      

5  
रगानी 

(शेमय।ऋण) 
      



 
 

आदयणीम सबा सदस्म ज्मूहरु, मस गरयभाभम सबाभा आलथिक िर्ि २०७९।८० को रालग आम य व्ममको विियण साििजलनक गदिछु। 
क्र.सॊ. आम्दानी (रु.) 

  

खर्ि (रु.) कैवपमत 
1 ५४९५२८००० ५४९५२८०००   

१.१ आम्दानी तपि  खर्ि तपि    
१.१.१ सॊघीम सभालनकयण १०३०००००० र्ार ुखर्ि १०४६७८००० 45.6%   
१.१.२ सॊघ याजस्ि फाॉडपाॉड ८५२२१००० ऩूॉजीगत खर्ि १२४८५०००० 54.4%   
१.१.३ प्रदेश सभालनकयण ५४७०००० जम्भा २२९५२८००० 100.00%   
१.१.४ प्रदेश याजस्ि फाॉडपाॉड ६६३५०००     
१.१.५ आन्तरयक आम्दानी (अलमा सभेत) २९२०२००० ऺेत्रगत व्मम   

  जम्भा २२९५२८००० आलथिक ऺेत्र १७०९६००० 7.4%   

२   

साभाञ्चजक ऺेत्र ४५८५२००० 20.0%   
ऩूिािधाय विकास ९२६००००० 40.3%   

िन, िाताियण तथा विऩद व्मिस्थाऩन ४७००००० 2.0%   
साििजलनक सेिा प्रिाह य सशुासन 69280000 30.2%   

जम्भा 229528000 १००.००%   
    

२.१ सॊघीम सशति र्ार ु २४०३००००० सॊघीम सशति २४०३००००० 

२.२ सॊघीम सशति ऩूॉजीगत २९२००००० सॊघीम सशति ऩूॉजीगत २९२००००० 

२.३ सॊघीम सभऩूयक ९०००००० सॊघीम सभऩूयक ९०००००० 

२.४ सॊघीम विशेर् १००००००० सॊघीम विशेर् १००००००० 

२.५ प्रदेश सशति १०५००००० प्रदेश सशति १०५००००० 

२.६ प्रदेश सभऩूयक १५०००००० प्रदेश सभऩूयक १५०००००० 

२.७ प्रदेश विशेर् ६०००००० प्रदेश विशेर् ६०००००० 

  जम्भा ३२००००००० जम्भा ३२००००००० 
  जम्भा आम्दानी ५४९५२८००० जम्भा खर्ि ५४९५२८००० 
 


