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स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा ३ बमोजिम जिमरुक गाउँपाललकाले बनाएको 
तल लेजिए बमोजिमको ऐन सर्वसाधारणको िानकारीको लालग प्रकाशन गररएको छ। 

जिमरुक गाउँपाललकाको आलथवक ऐन, २०७९ 

प्रमाजणकरण लमलत २०७९/०३/२० 

जिमरुक गाउँपाललका, प्यूठानको आलथवक बर्व २०७9/080 को सेर्ा र कायवहरुको लालग स्थानीय सजित 
कोर्बाट केही रकम िचव गने र वर्लनयोिन गने सम्बन्धमा व्यर्स्था गनव बनेको ऐन 

प्रस्तार्ना : जिमरुक गाउँपाललका, प्यूठानको आलथवक र्र्व २०७9/080 को सेर्ा र कायवहरुको लालग 
सजित कोर्बाट केही रकम िचव गने अलधकार ददन र सो रकम वर्लनयोिन गनव र्ाञ्छनीय भएकोले, 

 

नेपालको संवर्धानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोजिम जिमरुक गाउँपाललका, प्यूठानको गाउँ सभाले यो 
ऐन बनाएको छ । 

 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस वर्धेयकको नाम “जिमरुक गाउँपाललका, प्यूठानको वर्लनयोिन ऐन, २०७9” 

रहेको छ ।  

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ ।  

२. आलथवक र्र्व २०७9/०80 को लनलमत्त सजित कोर्बाट रकम िचव गने अलधकार : (१)आलथवक र्र्व 
२०79/080 को लनलमत्त गाउँ कायवपाललका, र्डा सलमलत, वर्र्यगत शािाले गने सेर्ा र कायवहरुका लनलमत्त 

झिमरुक गाउँपाझिका 
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अनसूुची (१) मा उजललजित चालू िचव, पूिँीगत िचव र लबत्तीय व्यर्स्थाको रकम समेत गरी िम्मा रकम 
53,17,63,000.०० (अिेरुपी रुपैयाँ लिपन्न करोड सि लाि लिसष्ठी हिार माि | ) मा नबढाई लनददवष्ट 
गररए बमोजिम सजित कोर्बाट िचव गनव सवकने छ । 

३ . वर्लनयोिन : (१) यस ऐनद्धारा सजित कोर्बाट िचव गनव अलधकार ददइएको रकम आलथवक र्र्व 
२०७9/080 को लनलमत्त जिमरुक गाउँपाललका, प्यूठानको गाउँ कायवपाललका, र्डा सलमलत र वर्र्यगत 
शािाले गने सेर्ा र कायवहरुको लनलमत्त वर्लनयोिन गररन ेछ । 

 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापलन कायवपाललका, र्डा सलमलत र वर्र्यगत शािाले 
गने सेर्ा र कायवहरुको लनलमत्त वर्लनयोिन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बचत हनुे र कुनैमा अपगु हनु े
देजिन आएमा गाउँ कायवपाललकाले बचत हनुे शीर्वकबाट अपगु हनुे शीर्वकमा रकम सानव सक्ने छ । 
यसरी रकम सादाव एक शीर्वकबाट सो शीर्वकको िम्मा रकमको १० प्रलतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक र्ा 
एक भन्दा बढी शीर्वकहरुबाट अको एक र्ा एक भन्दा बढी शीर्वकहरुमा रकम सानव तथा लनकासा र 
िचव िनाउन सवकन ेछ । पूिँीगत िचव र वर्त्तीय व्यर्स्थातफव  वर्लनयोजित रकम साँर्ा भकु्तानी िचव र 
व्याि भकु्तानी िचव शीर्वकमा बाहेक अन्य चालू िचव शीर्वकतफव  सानव र लबत्तीय व्यर्स्था अन्तगवत साँर्ा 
भकु्तानी िचवतफव  लबलनयोजित रकम ब्याि भकु्तानी िचव शीर्वकमा बाहेक अन्यि सानव सवकने छैन । तर 
चाल ुतथा पूिँीगत िचव र वर्त्तीय व्यर्स्थाको िचव व्यहोनव एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानव सवकन े
छ ।  

(३) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापलन एक शीर्वकबाट सो शीर्वकको िम्मा स्र्ीकृत 
रकमको १० प्रलतशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक र्ा एक भन्दा बढी शीर्वकहरुमा रकम सानव परेमा गाउँ 
सभाको स्र्ीकृलत ललन ुपने छ । 
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अनसूुची १ 

( दफा २ संग सम्र्जन्धत) 

नेपालको संवर्धानको धारा २२९ (२) बमोजिम 

संजित कोर्बाट वर्लनयोिन हनुे रकम 

 रु. हिारमा 
क्र.स. शीर्वकको नाम चाल ुिचव पूिँीगत िचव वर्त्तीय व्यर्स्था िम्मा 
१ ३ ४ ५ ६ ७ 
१ गाउँपाललका 352282 140541  492823 
2 र्डा सलमलत 7823 21617  29440 
3 ljifout zfvfx? 9050 450  9500 

4 

ऋणको सार्ा 
व्याि भकु्तानी     

५ 
लगानी 
(शेयर/ऋण)     

 िम्मा 369155 162608  531763 
  

 आज्ञाले 

सवुाश रिजाल 

प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत 


