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हिहििाङ गाउँपाहिका 

हिहनयोजन ऐन, २०७९ 

 

 

सभामा पेश भएको हमह ः २०७९/०३/१० ग े 

सभाध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकरण भएको हमह  : २०७९/०३/१० ग े 
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 प्रस् ािनाः हहहिहाङ गाउँपाहिकाको आहथिक बषि २०७९/८० को सेवा र कायिहरुको िाहग सह चत कोषबाट केही रकम खचि गने 

अहधकार हदन र सो रकम हवहनयोजन गनि वाछनीय भएकोिे,नेपािको संहवधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोहजम 

हहहिहाङगाउँ सभामा यो हवधेयक पेश गररएको छ । 

१.  संहक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस हवधेयकको नाम "हहहिहाङ गाउँपाहिकाको हवहनयोजन ऐन, २०७९" रहनेछ । 

(२) यो हवधेयक सभाबाट पाररत भएपहछ हमहत २०७९/०४/०१ गतेदहेख प्रारम्भ हुनेछ । 

२.  अहथिक बर्ि २०७९/०८० को हनहमत्त सह ि  कोर्बार रकम ्िि गनअ ऄहधकारः 

(१) आहथिक वषि २०७९/०८० को हनहमत्त गाउँ कायिपाहिका, वडा सहमहत, हवषयगत शाखािे गने सेवा र कायिहरुका हनहमत्त 

अनसुचूी-१ मा उहलिहखत चाि ूखचि, पूँजीगत खचि र हबत्तीय व्यवस्थाको रकम समते गरी जम्मा रकम रु. ४६,४५,९०,०००/- 

(अक्षरेपी छयािीस करोड पैताहिस िाख नब्बे हजार रुपैया मात्र) मा नबढाई हनहदिष्ट गररए बमोहजम सह चत कोषबाट खचि गनि 

सहकनेछ । 

३.  हिहनयोजनः (१) यस हवधेयकद्वारा सहचत कोषबाट खचि गनि अहधकार हदइएको रकम आहथिक वषि २०७९/०८० को 

हनहमत्त हहहिहाङ गाउँपाहिका, पाँचथरको गाउँ कायिपाहिका, वडा सहमहत र हवषयगत शाखािे गने सेवा र कायिहरुको हनहमत्त 

हवहनयोजन गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेहखएको भए तापहन कायिपाहिका, वडा सहमहत र हवषयगत शाखािे गने सेवा र कायिहरुको 

हनहमत्त हवहनयोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा अपगु हुने दहेखन आएमा गाउँ कायिपाहिकािे बचत हुने 

शीषिकबाट नपगु हुने शीषिकमा रकम सानि सक्नेछ । यसरी रकम सादाि एक शीषिकबाट सो शीषिकको जम्मा रकमको १० 

प्रहतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीषिकहरुबाट अको एक वा एक भन्दा बढी शीषिकहरुमा रकम सानि तथा 

हनकासा र खचि जनाउन सहकनेछ । पूँजीगत खचि र हवत्तीय व्यवस्थातफि  हवहनयोहजत रकम साँवा भकु्तानी खचि र व्याज भकु्तानी 

खचि शीषिकमा बाहके अन्य चाि ूखचि शीषिकतफि  सानि र हबत्तीय व्यवस्था अन्तगित साँवा भकु्तानी खचितफि  हवहनयोहजत रकम 

व्याज भकु्तानी खचि शीषिकमा बाहके अन्यत्र सानि सहकने छैन । 

तर चाि ुतथा पूँजीगत खचि र हवत्तीय व्यवस्थाको खचि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानि सहकनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेहखएको भए तापहन एक शीषिकबाट सो शीषिकको जम्मा स्वीकृत रकमको १० प्रहतशत भन्दा 

बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीषिकहरुमा रकम सानि परेमा गाउँ सभाको स्वीकृहत हिन ुपनेछ । 

४. कायिहिहध, मापदण्ड  था मागिदशिन बनाउन सकनेः (१) यस ऐनको कायािन्वयन गनि स्थानीय सरकारिे आवश्यक 

कायिहवहध तथा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोहजमको कायिहवहध तथा मापदण्ड स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गररनेछ । 

५.अदेश जारी गनि सकनेः (१) यस ऐनको कायािन्वयन गदाि कुनै बाधा उत्पन्न भएमा स्थानीय सरकारिे आदशे जारी गरी 

आवश्यक व्यवस्था गनि सक्नेछ । 

(२) उपदफा (२) बमोहजमको आदशे स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गररनेछ । 
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अनसुचूी–१ 

(दफा २ सँग सम्बहन्धत) 

नेपािको संहवधानको धारा २२९ (२) बमोहजम 

संहि  कोर्बार हिहनयोजन िुने रकम 

क्र  स 
अनदुान सङख्या हशषिकको नाम चाि ुखचि पुँहजगत खचि जम्मा 

१ 
 गाउँकायिपाहिका तफि  ६,८६,३१,७९१ १६,७२,४८,२०९ २३,५८,८०,००० 

२ 
 वडा कायाििय तफि  ० ० ० 

३ 
 हबषयगत शाखा तफि  ० ० ० 

४ 
 ॠणको साँवा व्याज भकु्तानी ० ० ० 

५ 
 शसति अनदुान नेपाि सरकार २०,६१,००,००० ० २०,६१,००,००० 

६ 
 शसति अनदुान प्रदशे सरकार १२,८५,००० ० १२,८५,००० 

७ 
 हबषशे अनदुान नेपाि सरकार ० ० ० 

८ 
 समपरुक अनदुान नेपाि सरकार ० १,१०,००,००० १,१०,००,००० 

९ 
 समपरुक अनदुान प्रदशे सरकार ० १,००,००,००० १,००,००,००० 

१० 
 िगानी शयेर/ॠण ० ० ० 

 
 जम्मा २७,६०,१६,७९१ १८,८२,४८,२०९ ४६,४२,६५,००० 
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अनसुचूी–२ 

(दफा २ को उपदफा २ सँग सम्बहन्धत) 

नेपािको संहवधानको धारा २२९ (१) बमोहजम 

संहि  कोर्बार जम्मा िुने अम्दानीको स्रो िरू 

   

क्र. स अम्दानीको श्रो  अयका शीर्िकिरु रकम 

१ 

संघीय सरकार 

हवहत्तय समानीकरण अनदुान ११,०६,००,००० 

२ राजश्व वाँडफाँड बाट प्राप्त अनदुान ८,७५,९७,००० 

३ सशति अनदुान २०,६१,००,००० 

४ समपरुक अनदुान १,१०,००,००० 

५ हवशेष अनदुान ० 

    जम्मा ४१,५२,९७,००० 

६ 

प्रदशे सरकार 

हवहत्तय समानीकरण अनदुान ५८,९५,००० 

७ राजश्व वाँडफाँड बाट प्राप्त अनदुान ३९,५८,००० 

८ सशति अनदुान १२,८५,००० 

९ समपरुक अनदुान १,००,००,००० 

१० हवशेष अनदुान ० 

    जम्मा २,११,३८,००० 

११ 
स्थाहनय सरकार 

आ.व.०७८/७९ को नगद/अ लया २,००,४०,००० 

१२ आन्तररक आय प्रक्षेपण ८१,१५,००० 

    जम्मा २,८१,५५,००० 

    कुि जम्मा ४६,४५,९०,००० 

  

 

सभाध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकरण भएको हमह  : २०७९/०३/१० 


