
 
 

 

झझभरुक गाउॉऩालरका 

विलनमोजन ऐन , २०७५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

झझभरुक गाउॉऩालरका 
गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम  

भच्छी ,प्मूठान  
५ नॊ. प्रदेश, नेऩार  

 



1 
 

झझभरुक गाउॉऩालरकाको विलनमोजन ऐन, २०७५ 

 

झझभरुक गाउॉऩालरका, प्मठुान को आलथयक फर्य २०७५/७६ को सेिा य कामयहरुको रालग स्थानीम सझित 
कोर्फाट केही यकभ खर्य गने य विलनमोजन गने सम्फन्धभा व्मिस्था गनय फनेको ऐन, 

 

प्रस्तािना : झझभरुक गाउॉऩालरका, प्मठुानको आलथयक फर्य २०७५/७६ को सेिा य कामयहरुको रालग सझित 
कोर्फाट केही यकभ खर्य गने अलधकाय ददन य सो यकभ विलनमोजन गनय िाञ्छनीम बएकोरे, 

नेऩारको सॊविधानको धाया २२९ को उऩ–धाया (२) फभोझजभ झझभरुक गाउॉऩालरका, प्मठुानको गाउॉ सबारे 
मो ऐन फनाएको छ । 

१. सॊझऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस ऐनको नाभ “झझभरुक गाउॉऩालरकाको विलनमोजन ऐन, २०७५” यहेको 
छ । 

(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनेुछ । 

२. आलथयक िर्य २०७५/७६ को लनलभत्त सझित कोर्फाट यकभ खर्य गने अलधकाय : (१)आलथयक िर्य 
२०७५/७६को लनलभत्त गाउॉ कामयऩालरका, िडा सलभलत, विर्मगत शाखारे गने सेिा य कामयहरुका लनलभत्त 
अनसूुर्ी १ भा उझलरझखत र्ारू खर्य, ऩूॉझजगत खर्य य लफझत्तम व्मिस्थाको यकभ सभेत गयी जम्भा यकभ 
३६,७२,५६,०००.०० (अऺेरुऩी रुऩैमाॉ छझत्तस कयोड फहत्तय राख छऩन्न हजाय ) भा नफढाई लनददयष्ट गरयए 
फभोझजभ सझित कोर्फाट खर्य गनय सवकनेछ । 

३ . विलनमोजन : (१) मस ऐनद्धाया सझित कोर्फाट खर्य गनय अलधकाय ददइएको यकभ आलथयक िर्य 
२०७५/७६को लनलभत्त झझभरुक गाउॉऩालरका, प्मठुानको गाउॉ कामयऩालरका, िडा सलभलत य विर्मगत शाखारे 
गने सेिा य कामयहरुको लनलभत्त विलनमोजन गरयनेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेझखएको बए ताऩलन कामयऩालरका, िडा सलभलत य विर्मगत शाखारे गने 
सेिा य कामयहरुको लनलभत्त विलनमोजन गयेको यकभभध्मे कुनैभा फर्त हनेु य कुनैभा अऩगु हनेु देझखन आएभा 
गाउॉ कामयऩालरकारे फर्त हनेु शीर्यकफाट नऩगु हनेु शीर्यकभा यकभ सानय सक्नेछ । मसयी यकभ सादाय एक 
शीर्यकफाट सो शीर्यकको जम्भा यकभको १० प्रलतशतभा नफढ्ने गयी कुनै एक िा एक बन्दा फढी 
शीर्यकहरुफाट अको एक िा एक बन्दा फढी शीर्यकहरुभा यकभ सानय तथा लनकासा य खर्य जनाउन सवकनेछ 
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। ऩूॉझजगत खर्य य वित्तीम व्मिस्थातपय  विलनमोझजत यकभ साॉिा बकु्तानी खर्य य व्माज बकु्तानी खर्य शीर्यकभा 
फाहेक अन्म र्ारू खर्य शीर्यकतपय  सानय य लफत्तीम व्मिस्था अन्तगयत साॉिा बकु्तानी खर्यतपय  लफलनमोझजत यकभ 
ब्माज बकु्तानी खर्य शीर्यकभा फाहेक अन्मत्र सानय सवकने छैन । तय र्ार ु तथा ऩूॉझजगत खर्य य वित्तीम 
व्मिस्थाको खर्य व्महोनय एक स्रोतफाट अको स्रोतभा यकभ सानय सवकनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेझखएको बए ताऩलन एक शीर्यकफाट सो शीर्यकको जम्भा स्िीकृत 
यकभको १० प्रलतशत बन्दा फढ्ने गयी कुनै एक िा एक बन्दा फढीशीर्यकहरुभा यकभ सानय ऩयेभा गाउॉ 
सबाको स्िीकृलत लरन ुऩनेछ ।  
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