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विवियोजि ऐि, २०७९ 

प्रमाणिकरि णमण िः-२०७९/०३/२० 

ऐन नं. - ३१ 

प्रस्ताििााः णिख ुगाउँपाणिकाको आणथिक वर्ि ०७९/०८० को सेवा र कार्िहरुको िाणग सणचि  कोर्बाट केही 

रकम खिि गने अणिकार णिन साथै सो रकम णवणनर्ोजन गनि वाचछाणनर् भएकािे, 

नेपािको संणविान २०७२ को िारा २२९ को उपिारा (२) िे णिएको अणिकार प्रर्ोग गरी णिखु गाउँपाणिकाको 

गाउँसभािे सणचि  कोर्बाट रकम खिि र णवणनर्ोजन गने सम्बन्िमा व्र्वस्था गनि र्ो ऐन बनाईएको छ ।  

१. संविप्त िाम र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाम णिख ुगाउँपाणिकाको "णवणनर्ोजन ऐन २०७९” रहकेो छ ।  

(२) र्ो ऐन  रुुन्  प्रारम्भ हुनेछ ।  

२. पररभाषााः णवर्र् वा प्रसङ्गिे अको अथि निागेमा र्स ऐनमा, 

(क) “ऐन” भन्नािे णिख ुगाउँपाणिकाको णवणनर्ोजन ऐन,२०७९ सम्झन ुपििछ । 

(ख) “कार्िपाणिका” भन्नािे णिख ुगाउँकार्िपाणिकािाई सम्झन ुपििछ । 

(ग) “गाउँपाणिका” भन्नािे णिख ुगाउँपाणिका सम्झन ुपििछ । 

(घ) “सभा” भन्नािे णिख ुगाउँपाणिकाको गाउँसभा सम्झन ुपििछ । 

(ङ) “संणविान” भन्नािे नेपािको संणविान िाई सम्झन ुपििछ । 

३. आवथिक िषि ०७९/८० को लावि सवचित कोषबाट रकम खिि ििि सकिनाः- आणथिक वर्ि ०७९/८० को 

णनणमत्त कार्िपाणिका, णवर्र्ग  शाखािे गने सेवा र कार्िहरुका िाणग अनसुिूी (१) मा उल्िेणख  िाि ुखिि र 

णवणत्तर् व्र्वस्थाको रकम समे  गरी जम्मा रकम रु. ४७,८१,३३,८३१.०० (अक्षेरुपी सत्िाणिस करोड एकासी 

िाख  ेत्तीस हजार आठ सर् एकण स मात्र) नवढाई णनणििष्ट गररए बमोणजम सणचि  कोर्बाट खिि गनि सणकने छ । 

४. विवियोजिाः (१) र्स ऐनद्वारा सणचि  कोर्बाट खिि गनि अणिकार णिइएको रकम आणथिक वर्ि ०७९/८० को 

णनणमत्त णिख ुगाउँ कार्िपाणिका र णवर्र्ग  शाखािे गने सेवा र कार्िहरुको णनणमत्त णवणनर्ोजन गररने छ ।  

(२) उपिफा (१) मा जनुसुकै कुरा िेणखएको भए ा पणन कार्िपाणिका, णवर्र् ग  शाखािे गने सेवा र 

कार्िहरुको णनणमत्त णवणनर्ोजन गरेको रकम मध्र्े कुनैमा वि  हुने  था कुनैमा अपगु हुने िणेखन आएमा 

कार्िपाणिकािे वि  हुने णशर्िकबाट अपगु हुने णशर्िकमा रकम सानि सणकने छ । 

(३) उपिफा (२) बमोणजम रकम सािाि सो णशर्िकको जम्मा रकमको २५ प्रण श मा नबढ्ने गरी कुनै एक वा 

एकभन्िा बणढ णशर्िकहरुबाट अको एक वा एकभन्िा वणढ णशर्िकहरुमा रकम सानि, णनकासा र खिि गनि सणकने 

छ । 

(४) पूँजीग  खिि र णवणत्तर् व्र्वस्था  फि  णवणनर्ोणज  रकम साँवा भतू्तानी खिि  था ब्र्ाज भतू्तानी खिि 

णशर्िकमा वाहके अन्र् िाि ुखिि  फि  सानि सणकने छैन  र िाि ु था पूँजीग  खिि र णवणत्तर् व्र्वस्थाको 

खिि व्र्होनि एक णशर्िकबाट अको णशर्िकमा रकम सानि सणकनेछ ।  
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(५) उपिफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेणखएको भए ा पणन एक णशर्िकबाट सो णशर्िकको जम्मा स्वीकृ  रकमको 

२५ प्रण श  भन्िा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्िा वणढ णशर्िकहरुमा रकम सानुि परेमा सभाको स्वीकृ  णिन ु

पनेछ ।  

अिुसूिी-१ 

दफा (३) संि सम्बवधित 

नेपािको संणविान २०७२ को िारा २२९ (२) बमोणजम सणचि  कोर्बाट णवणनर्ोजन हुने रकम । 
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