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किस्पाङ गाउँपालििािो आलथिि बर्ि २०७९/०८० िो सेवा र िार्िहरुिो िालग स्थानीर् सञ्चित 
िोर्बाट िेही रिम खर्ि गने र कवलनर्ोजन गने सम्बन्धमा व्र्वस्था गनि बनिेो ऐन 

 

किस्पाङ गाउँपालििािो  कवलनर्ोजन ऐन, २०७९ 

 

गाउँ सभाबाट स्वीिृत लमलतिः २०७९।०३।१० 

प्रमाञ्चििरि लमलतिः२०७९।०४।०१ 

प्रस्तावनािः किस्पाङ गाउँपालििािो आलथिि बर्ि २०७९।०८० िो सेवा र िार्िहरुिो िालग सञ्चित 
िोर्बाट िेही रिम खर्ि गने अलधिार दिन र सो रिम कवलनर्ोजन गनि वाञ्छनीर् भएिोिे, 

नेपाििो संकवधानिो धारा २२९ िो उप–धारा (२) बमोञ्चजम किस्पाङ गाउँसभािे र्ो ऐन बनाएिो 
छ । 



 
 

 

खण्ड:६) किस्पाङ गाउँपालििा, श्रावि मकहना ०१ गते, २०७९ साि (संख्र्ा:२ 

 

१.संञ्चिप्त नाम र प्रारम्भिः (१)र्स ऐनिो नाम “किस्पाङ गाउँपालििािो कवलनर्ोजन ऐन, २०७९” 
रहेिो छ। 

 (२) र्ो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

 

२.आलथिि वर्ि २०७९।०८० िो लनलमत्त सञ्चित िोर्बाट रिम खर्ि गने अलधिारिः (१) आलथिि 
वर्ि २०७९/०८० िो लनलमत्त गाउँिार्िपालििा, वडा सलमलत, कवर्र्गत शाखािे गने सेवा र 
िार्िहरुिा लनलमत्त अनसूुर्ी १ मा उञ्चलिञ्चखत र्ािू खर्ि, पूञँ्चजगत खर्ि र लबञ्चत्तर् व्र्वस्थािो रिम 
समेत गरी जम्मा रिम रु. ५०,०२,८१,००० ।- –(अिरुपी पर्ास िरोड िईु िाख एिासी 
हजार रुपैर्ा मात्र) मा नबढाई लनदििष्ट गररए बमोञ्चजम सञ्चित िोर्बाट खर्ि गनि सकिनेछ ।  

 

३. कवलनर्ोजनिः (१) र्स ऐनद्धारा सञ्चितिोर्बाट खर्ि गनि अलधिार दिइएिो रिम आलथिि वर्ि 
२०७९/०८० िो लनलमत्त किस्पाङ गाउँपालििािो गाउँिार्िपालििा, वडा सलमलत र कवर्र्गत 
शाखािे गने सेवा र िार्िहरुिो लनलमत्त कवलनर्ोजन गररने छ । 

(२) उपिफा (१) मा जनुसिैु िुरा िेञ्चखएिो भएता पलन िार्िपालििा, वडा सलमलत र कवर्र्गत 
शाखािे गने सेवा र िार्िहरुिो लनलमत्त कवलनर्ोजन गरेिो रिममध्रे् िुनैमा बर्त हनुे र िुनैमा 
अपगुहनुे िेञ्चखन आएमा गाउँिार्िपालििािे बर्त हनुे शीर्ििबाट नपगु हनु ेशीर्ििमा रिम सानि 
सक्नेछ । र्सरी रिम सािाि एि शीर्ििबाट सो शीर्िििो जम्मा रिमिो १० प्रलतशतमा नबढ्न े
गरी िुनै एि वा एि भन्िा बढी शीर्ििहरुबाट अिो एि वा एि भन्िा बढी शीर्ििहरुमा रिम 
सानि तथा लनिासा र खर्ि जनाउन सकिनेछ । पूञँ्चजगत खर्ि र कवत्तीर् व्र्वस्था तफि  कवलनर्ोञ्चजत 
रिम साँवा भकु्तानी खर्ि र व्र्ाज भकु्तानी खर्ि शीर्ििमा बाहेि अन्र्र्ािू खर्ि शीर्िितफि  सानि र 
लबत्तीर् व्र्वस्था अन्तगित साँवा भकु्तानी खर्ितफि  लबलनर्ोञ्चजत रिम ब्र्ाज भकु्तानी खर्ि शीर्ििमा 
बाहेि अन्र्त्र सानि सकिने छैन । 

तर र्ाि ुतथा पूञँ्चजगत खर्ि र कवत्तीर् व्र्वस्थािो खर्ि व्र्होनि एि स्रोतबाट अिो स्रोतमा रिम 
सानि सकिनेछ । 

(३) उपिफा (२) मा जनुसिैु िुरा िेञ्चखएिो भएतापलन एि शीर्ििबाट सो शीर्िििो जम्मा 
स्वीिृत रिमिो १० प्रलतशत भन्िा बढ्ने गरी िुनै एि वा एि भन्िा बढी शीर्ििहरुमा रिम 
सानि परेमा गाउँसभािो स्वीिृलत लिन ुपनेछ । 

 



 
 

 

खण्ड:६) किस्पाङ गाउँपालििा, श्रावि मकहना ०१ गते, २०७९ साि (संख्र्ा:२ 

 

अनसूुञ्चर्–१ 

(िफा २ संग सम्बञ्चन्धत) 
नेपाििो संकवधानिो धारा २२९ (२) बमोञ्चजम 

संञ्चित िोर्बाट कवलनर्ोजन हनुे रिम 
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