
 

 

विनियोजि विधेयक¸ २०७९ 
अन्िपूर्ण गाउपालिकाको आर्थणक िर्ण २०७९/०८० को सेिा र कायणहरुको िार्ग स्थानिय 

संर्ित कोर्बाट केही रकम खिण गिण र विनियोजि गिे सम्बन्धमा व्यिस्था गिण बिेको 
विधेयक 

गाउँसभाबाट  स्स्िकृत लमनत २०७९।०३।१० 
 

प्रस्तावना : अन्िपरू्ण गाउपालिकाको आर्थणक िर्ण २०७९।०८० को सेिा र कायणहरुको िार्ग संर्ितकोर् केही रकम खिण 
गिे अर्धकार दिि र सो रकम विनियोजि गिण िान्छनिय भएकोि ेिेपािको संविधािको धारा २२९ को उपधारा २ 
बमोस्जम अन्िपरू्ण गाउँसभािे यो ऐिको विधेयक पेश गररएक छ । 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ (१) यस ऐिको िाम " अन्नपूर्ण गाउपालिकाको ववननयोजन ऐन¸२०७९" रहेको छ । 

(२) यो ऐि २०७९ श्रािर् १ िेखख प्रारम्भ हुिेछ। 

२. आर्थणक वर्ण २०७९।०८० को ननलमत्त सञ्चित कोर्बाट रकम खिण गने अर्िकार (१) आर्थणक िर्ण २०७९।०८० को 
निलमत्त गाउँकायणपालिका िडा सलमनत¸ विर्यगत शाखािे गिे सिेा र कायणहरुका निलमत्त अिुसूिी १ मा उल्िखेीत 
िािु खिण ¸पूँस्जगत खिण र बबवत्तय व्यिस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु ६०¸५१¸७०,०००। (साठी करोड 
एकाउन्न िाख सत्तरी हजार मात्र । ) मा िबढाई निदिणष्ट गररए बमोस्जम संर्ित कोर्बाट खिण गिण सककिे छ । 

३. ववननयोजन (१) यस ऐि द्िारा संर्ितकोर्बाट खिण गिे अर्धकार दियको रकम आर्थणक िर्ण २०७९।०८० निलमत्त 
अन्िपूर्ण गाउपालिकाको गाउकायणपालिका¸ िडा सलमनत र विर्यगत शाखाि ेगिे सिेा र कायणहरुको निलमत्त विनियोजि 
गररिे छ । 

(२) उपिफा (१) मा जुिसुकै कुरा िेखखऐको भयता पनि कायणपालिका¸ िडा सलमनत र विर्यगत शाखािे गिे 
सेिा र कायणहरुको निलमत्त विनियोजि गरेको रकम मध्ये कुिैमा बित हुिे र कुिैमा िपुग हुिे िेखखि आऐमा गाउ 
कायणपालिकाको बित हुिे शीर्णकबाट िपुग हुिे शीर्णकमा रकम सािण सक्िेछ । यसरी रकम सािाण एक शीर्णकबाट सो 
शीर्णकको जम्मा रकमको १५ प्रनतशतमा िबढ्िे गरी कुिै एक िा एक भन्िा बढी शीर्णकहरुबाट अको एक ि एक 
भन्िा बढी शीर्णकहरुमा रकम सािण तथा निकासा र खिण जिाउि सककिे छ । पूँस्जगत खिण र विवत्तय व्यिस्थातफण  
विनियोस्जत रकम साँिा भुक्तािी खिण र व्याज भुक्तािी खिण शीर्णकमा बाहेक अन्य िािू खिण शीर्णकतफण  सािण र 
विवत्तय व्यिस्था अन्तगणत साँिा भुक्तािी खिणतफण  विनियोस्जत रकम ब्याज भुक्तािी खिण शीर्णकमा बाहेक अन्यत्र 
सािण सककिे छैि । 

(३) उपिफा (२) मा जुिसुकै कुरा िेखखऐको भएतापनि एक शीर्णकबाट सो शीर्णकको जम्मा स्स्िकृत रकमको 
१५ प्रनतशतभन्िा बढ्िे गरी कुिै एक िा एक भन्िा बढी शीर्णकहरुमा रकम सािण परेमा गाउँ सभाको स्स्िकृनत 
लििुपिेछ । 
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