
 

 

 

यैनादेवी छहया गाउॉऩालरका 
गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम 

 

ववलनमोजन ऐन 

यैनादेवी छहया गाउॉऩालरका, ऩाल्ऩाको आलथयक फषय २०७७/७८ को सेवा य कामयहरुको रालग स्थानीम सञ्चित 
कोषफाट केही यकभ खर्य गने य ववलनमोजन गने सम्फन्धभा व्मवस्था गनय फनेको ऐन। 

                        सबाफाट स्वीकृत लभलत: २०७७/०३/१० 

 

प्रस्तावना: यैनादेवी छहया गाउॉऩालरका, ऩाल्ऩाको आलथयक फषय २०७७/७८ को सेवा य कामयहरुको रालग 
सञ्चित कोषफाट केवह यकभ खर्य गने अलधकाय ददन य सो यकभ ववलनवमजन गनय वाञ्छनीम बएकोरे,  

नेऩारको सॊववधानको धाया २२९ को उऩ-धाया(२) फभोञ्चजभ यैनादेवी छहया गाउॉऩालरका, ऩाल्ऩाको गाउॉसबारे 
मो ऐन फनाएको छ। 

१. सॊञ्चऺप्त नाभ य प्राफधान:  
१. मस ऐनको नाभ "यैनादेवी छहया गाउॉऩालरका, ऩाल्ऩाको ववलनमोजन ऐन, २०७७" यहेको छ। 

२. मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ। 

 

२.  आलथयक फषय २०७७/७८ को लनलभत्त सञ्चित कोषफाट यकभ खर्य गने अलधकाय: 

१. आलथयक फषय २०७७/७८ को लनलभत्त गाउॉ कामयऩालरका, वडा सलभलत, लफषमगत शाखारे गने सेवा 
तथा कामयहरुका लनलभत्त अनसुरु्ी (१) भा उल्रेञ्चखत र्ार ुखर्य, ऩुॉजीगत खर्य य ववत्तीम व्मवस्थाको 
यकभ सभेत गरय जम्भा यकभ ६०,४९,६४,०००/- (अऺरुऩी रुऩैंमा साठी कयोड उनान्ऩर्ास राख 
र्ौसट्ठी हजाय) भा नफढाई लनददयष्ट गरयए फभोञ्चजभ सञ्चित कोषफाट खर्य गनय सवकनेछ। 

 



 

 

 

३. ववलनमोजन:  
१. मस ऐनद्वाया सॊञ्चर्त कोषफाट खर्य गनय अलधकाय ददईएको यकभ आलथयक फषय २०७७/७८ को लनलभत्त      
यैनादेवी छहया गाउॉऩालरका, ऩाल्ऩाको गाउॉ कामयऩालरका, वडा सलभलत य लफषमगत शाखारे गने सेवा य 
कामयहरुको लनलभत्त ववलनमोजन गरयनेछ। 

२. उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेञ्चखएका बएताऩलन कामयऩालरका, वडा सलभलत य लफषमगत शाखारे 
गने सेवा य कामयहरुको लनलभत्त ववलनमोजन गयेको यकभभध्मे कुनैभा फर्त हनुे य कुनैभा अऩगु हनुे देञ्चखन 
आएभा गाउॉ कामयऩालरकारे फर्त हनुे ञ्चशषयकफाट नऩगु हनुे ञ्चशषयकभा यकभ सानय सक्नेछ।मसयी यकभ 
सादाय एक ञ्चशषयकफाट सो ञ्चशषयकको जम्भा यकभको १० प्रलतशतभा नफढ्ने गरय कुनै एक वा एक बन्दा 
फढी ञ्चशषयकहरुफाट अको एक वा एक बन्दा फढी ञ्चशषयकहरुभा यकभ सानय तथा लनकासा य खर्य जनाउन 
सवकनेछ।ऩ ॉजीगत खर्य य ववत्तीम व्मवस्थातपय  ववलनमोञ्चजत यकभ साॉवा बकु्तानी खर्य य ब्माज बकु्तानी खर्य 
ञ्चशषयकभा फाहेक अन्म र्ार ुखर्य ञ्चशषयकतपय  सानय य ववत्तीम व्मवस्थाको खर्य व्मोहोनय एक श्रोतफाट अको 
श्रोतभा यकभ सानय सवकनेछ। 

३. उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बएताऩलन एक ञ्चशषयकफाट सो ञ्चशषयकको जम्भा स्वीकृत 
यकभको १० प्रलतशत बन्दा फढ्ने गरय कुनै एक वा एक बन्दा फढी ञ्चशषयकहरुभा यकभ सानय ऩयेभा गाउॉ 
साबाको स्वीकृलत लरन ुऩनेछ। 


