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गाउँसभाबाट पा�रत �म�तः २०७७/१०/०७ 

�मािणकरण �मतीः २०७७।१०।०८   

हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको (थप) �व�नयोजन ऐन, २०७७ 

�स्तावाना: 

नेपालको सं�वधानको धारा २२१ तथा २२६ मा रहेको स्था�नय तहको व्यवस्थापक�य तथा कानून 

बनाउन पाउने अ�धकारको आधारमा हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको गाउँसभाले यो ऐन �नमार्ण गरेको छ ।  

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भः 

(१) यस ऐनको नाम हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको (थप) �व�नयोजन ऐन, २०७७ रहेको छ । 

(२) यो ऐन स्थानीय राजप�मा �कािशत भए प�ात हनुेछ । 



(३) यस �व�नयोजन ऐन बमोिजम आयोजना किन्टजेन्सी तथा आन्त�रक आम्दानी खचर् गनर्लाइ 

आवश्यक कायर्�व�ध बनाइ लाग ुगनर् स�कनेछ ।  

२. आ�थर्क वषर् २०७७।०७८ को �न�म� सि�त कोषबाट रकम खचर् गन� अ�धकारः (१) आ�थर्क 

वषर् २०७७।०७८ को �न�म� गाउँकायर्पा�लका, वडा स�म�त, �वषयगत शाखाले गन� सेवा र कायर्हरुका 

�न�म� अनसूुची (१) मा उल्लेिखत चाल ुखचर्, पूिँजगत खचर् �वि�य व्यवस्थाको रकम समेत गर� जम्मा 

रकम रु  ४७,२४,६०,५४४.००।- (सत्चा�लस करोड चौ�बस लाख साठ� हजार पाँच सय चवा�लस 

रुप�या मा�) मा नबढाई �न�दर्� ग�रए बमोिजम सि�त कोषबाट खचर् गनर् स�कने छ । 

३. �व�नयोजनः (१) यस ऐन�ारा सि�त कोषबाट खचर् गनर् अ�धकार �दइको रकम आ�थर्क वषर् 

२०७७।०७८ को �न�म� हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको गाउँकायर्पा�लका, वडा स�म�त र �वषयगत शाखाले 

गन� सेवा र कायर्हरुको �न�म� �व�नयोजन ग�रनेछ । 

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न कायर्पा�लका, वडा स�म�त, र �वषयगत 

शाखाले गन� सेवा र कायर्हरुको �न�म� �व�नयोजन गरेको रकम मध्ये कुनमैा बचत हनुे र कुनैमा 

अपगु हनुे देिखन आएमा गाउँकायर्पा�लकाले बचत हनुे शीषर्कबाट नपगु रकमको २५ ��तशतमा 

नबढ्ने गर� कुनै एक वा एक भन्दा बढ� िशषर्कहरुबाट अक� एक वा एक भन्दा बढ� िशषर्कहरुमा 

रकम सानर् तथा �नकासा र खचर् जनाउन स�कनेछ । पूिँजगत खचर् र �व�ीय व्यवस्थातफर्  �व�नयोिजत 

रकम साँवा भ�ुानी खचर् र व्याज भ�ुानी शीषर्कमा बाहेक अन्यचालू खचर् शीषर्कतफर्  सानर् र �व�ीय 

व्यवस्था अन्तगर्त साँवा भ�ुानी खचर् तफर्  �वनीयोिजत रकम व्याज भ�ुानी खचर् शीषर्कमा बाहेक 

अन्य� सानर् स�कने छैन । तर चाल ुतथा पुजँीगत खचर् र �वि�य व्यवस्थाको खचर् व्यहोनर् एक 

�ोतबाट अक� �ोतमा रकम सानर् स�कनेछ । 

(३)  उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न एक शीषर्कबाट सो शीषर्कको जम्मा 

स्वीकृत रकमको २० ��तशतभन्दा बढ्ने गर� कुन ैएक वा एक भन्दा बढ� शीषर्कहरुमा रकम सानर् 

परेमा गाउँ सभाको स्वीकृ�त �लन ुपन�छ । 

(४)  उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न कुन ै प�न उपभो�ाले चै� 

मसान्त�भ� सम्झौता गर� काम सचुारु नगरेका आयोजना अध्यक्षले गाउँकायर्पा�लकाको बैठकबाट 

�नणर्य गर� अन्य आयोजनामा रकमान्तर गर� खचर् गनर् स�कने छ ।  



(५) यस ऐन बमोिजम �व�नयोजन ग�रएको रकममध्ये िशक्षा, स्वास्थ्य, पश ुसेवा र कृ�ष �वकास 

क्षे�मा �व�नयोजीत रकमलाई �वषयगत �नकायबाट �वस्ततृ कायर्�म �स्ततु भएमा गाउँकायर्पा�लकाले 

अध्ययन गर� स्वीकृत गर� खचर् गनर् स�कने छ ।  

(६) उपदफा (४) को व्यवस्था आठौ गाउँसभाबाट �व�नयोिजत योजनाहरुमा लाग ुहनुेछैन ।   

 



 

 

 

अनसूुची – १ 

(दफा २ सँग सम्बिन्धत) 

नेपालको सं�वधानको धारा २२९(२) बमोिजम 

सि�त कोषबाट �व�नयोजन हनुे रकम 

                                                                                            रु हजारमा 

� 

सं 

अनदुा

न 

संख्या 

शीषर्कको 

नाम 

चाल ुखचर् पूजीगत खचर् संिघय सशतर् 

तफर्  

�देश सशतर् 

तफर्  

संघ 

�वशेष 

अनदुान 

�देश 

�वशेष 

अनदुान 

�देश 

समपरुक 

अनदुान 

�वि�

य 

संस्था 

जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

१  गाउँ 

कायर्पा�ल

का 

७१९०९.६०/
- 

१६९४४१/- १५३१००/

- 

२००२५/

- 

७५००/

- 

५०००/

- 

५३२६/

- 

० ४२५४३७.६०/

- 

२ 
 संशो�धत 

थप 

९००/- ४६१२२.९४४/
- 

०/- ०/- ०/- ०/- ०/- ०/- ४७०२२.९४४/

- 

  जम्मा 
७२८१०/- २१५५६४/- 

१५३१००/- २००२५/- ७५००/- ५०००/- ५३२६/- ०/- 
४७२४६१/- 

 



 

 

 

आज्ञाले  

भीमराज कोइराला 
�मखु �शासक�य अ�धकृत 

मूल्य रु. ५।- मा� 
 

 


