
स्थाननय तहको निननयोजन ऐन 

ननणणय न.ं ४ संग सम्िनधधत 

नसद्बलेक गाईँपानलकाको अर्थथक िर्ण २०७६/२०७७ को सेिा र कायणहरुको लागी स्थाननय संनित कोर्िाट 

केही रकम खिण गने र निननयोजन गने सम्िधधमा व्यिुथा गनण िनेको ऐन 

 

सभािाट पेश नमनत २०७६/०३/१४ 

 

प्रस्तािनाः  नसद्बलेक गाईँपानलकाको अर्थथक िर्ण २०७६/०७७ को सेिा र कायणहरुको लागी संनित 

कोर्िाट केही रकम खिण गने ऄनधकार ददन र सो रकम निननयोजन गनण िाञ्छनीय भएकोल,े 

 

नेपाल संनिधानको धारा २२९ को ईप-धारा (२) बमोनजम नसद्बलेक गाईँ सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

 

१. संनिप्त नाम र प्रारम्भ (१) यस ऐनको नाम नसद्बलेक गाईँ निननयोजन ऐन, २०७६ रहकेो छ । 

 

           (२) यो ऐन तुरुधत प्रारम्भ हुनेछ । 

 

२. अर्थथक िर्ण २०७६/०७७ को नननमत्तसंनित कोर्िाट रकम खिण गने ऄनधकारः  (१) अर्थथक िर्ण 

२०७६/२०७७ को नननमत्त गाईँ कायणपानलका ,िडा सनमनत , निर्यगत शाखाले गने सेिा र कायणहरुका 

नननमत्त ऄनुसुनि १ मा ईल्लेनखत िालु खिण ,पूजजगत खिण र निनत्तय व्यिस्थाको रकम समेत गरी जम्मा 

रकम रु . ५४ ,२२,५४,०००( िौन्न करोड िाआस लाख िौन्न हजार) रुपैया मात्र मा नबढाइ ननर्ददष्ट गररए 

बमोजा संनित कोर्िाट खिण गनण सदकने छ । 

 

३. निननयोजनः (१) यस ऐनद्बारा संनित कोर्िाट खिण गनण ऄनधकार ददआएका रकम अर्थथक िर्ण 

२०७६/२०७७ को नननमत्त नसद्बलेक गाईँ कायणपानलका ,िडा सनमनत र निर्यगत शाखाले गने सेिा र 

कायणहरुको नननमत्त निननयोजन गररने छ । 

 

                  (२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै सुरा लेनखएको भएता पनन कायणपानलका ,िडा सनमनत र 

निर्यगत शाखाले गने सेिा र कायणहरुको नननमत्त निननयोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा िित हुने र कुनैमा 

ऄपुरग हुने दनेखन अएमा गाईँ कायणपानलकाले िित हुने नशर्णकबाट नपुग हुने नशर्णकमा रकम सानण सक्नेछ 
। यसरी रकम सादाण एक नशर्णकिाट  सो नशर्णकको जम्मा रकमको १० प्रनतशतमा नबढने गरी कुनै एक िा 

एक भधदा बढी नशर्णकहरुबाट ऄको एक िा एक भधदा िढी शसर्णकहरुमा  रकम सानण तथा ननकासा र खिण 

जनाईन सदकनेछ । पूजजगत खिण र निनत्तय व्यिस्था तफण   निननयोनजत रकम साँिा भुक्तानी खिण र व्याज 

भुक्तानी खिण नशर्णकमा िाहके ऄधय िालु खिण नशर्णक तफण  सानण र निनत्तय व्यिस्था ऄधतगणत सािा भुक्तानी 

खिण  तफण  निननयोनजत रकम व्याज भुक्तानी खिण नशर्णकमा िाहके ऄधयत्र सानण सदकने छैन । तर िालु तथा 

पूजजगत व्यिस्थाको खिण व्यहोने एक श्रोतिाट ऄको श्रोतमा रकम सानण सदकने छ । 

 

(३) ईपदफा (२) मा जुनसुकै लेनखएको भएता पनन एक नशर्णकिाँट सो नशर्णकको जम्मा स्िीकृत रकमको 

१० प्रनतशत बड्ने गरर कुनै एक िा एक भधदा बडी नशर्णकहरुमा रकम सानण परेमा गाईँ सभाको नस्िकृत 

नलनु पनेछ  



 

 


