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रुपनी गयउँपयलिकयको लिलनयोजन ऐन, २०७५ 
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उदे्दश्य र कयरण 

रुपनी गाईँपामिकामा ऄन्तरसरकारी मित्तीय हस्तान्तरण ऄन्तगगत नेपाि सरकार, प्रदशे सरकार तथा ऄन्य 

मनकायबाट प्राप्त ऄनदुानको रकम, अन्तररक अम्दानी तथा समचित कोषमा रहकेो रकमिाइ 

गाईँकायगपामिका तथा मिषयगत कायागियहरुका साथै सम्पणूग मिषयक्षेत्रमा न्यायोमित मितरण गनग 

अिश्यक भएकोिे प्रस्तुत मिधेयक पेश गनुग परेको हो ।  

प्रस्ततु मिधेयकको व्यिस्थािे ऄन्तरसरकारी मित्तीय हस्तान्तरण ऄन्तगगत प्राप्त ऄनदुानको रकम, राजस्ि 

पररिािनबाट प्राप्तअय, राजस्ि बाँडफाँडबाट प्राप्त रकमका साथै समचित कोषमा रहकेो रकमिाइ रुपनी 

गाईँपामिकाका सबै िडा तथा के्षत्रमा न्यायोमित ढंगिे मितरण गरी समग्र रुपनीको सन्तमुित मिकासको 

माध्यमबाट रुपनीबासीको जीिनस्तरमा सधुार ल्याईने प्रयत्न गररएको छ । 

 

 

 

         (बेचनीकुमयरी सरदयर) 

         उपयध्यक्ष, 

         रुपनी गयउँपयलिकय 

  

 

 

 

 



 


 

रुपनी गयउँपयलिकयको लिलनयोजन ऐन, २०७५ 

 

रुपनी गाईँपामिकाको अमथगक बषग २०७५\०७६ को सेिा र कायगहरुको िामग स्थानीय समच ित कोषबाट 

केही रकम खिग गने र मिमनयोजन गने सम्बन्धमा व्यिस्था गनग बनेको ऐन 

       सभाबाट स्िीकृत मममतः२०७५\ ०६\  २६   

प्रस्तयिनयः रुपनी गाईँपामिकाको अमथगक बषग २०७५।०७६ को सेिा र कायगहरुको िामग समच ित 

कोषबाट केही रकम खिग गने ऄमधकार मदन र सो रकम मिमनयोजन गनग िाचछनीय भएकोिे, 

नेपािको संमिधानको धारा २२९ को ईपधारा (२) बमोमजम रुपनी गाईँ सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

१.  संलक्षप्त नयम र प्रयरम्भः (१) यस ऐनको नाम “रुपनी गाईँपामिकाको मिमनयोजन ऐन, २०७५” 

रहकेोछ ।  

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२.  अलथिक बर्ि २०७५\०७६ को लनलमत्त सल चत कोर्बयर रकम ्चि गनअ ऄलधकयरः (१) 

अमथगक िषग २०७५\०७६ को मनममत्त गाईँ कायगपामिका, िडा समममत, मिषयगत शाखािे गने 

सेिा र कायगहरुका मनममत्त ऄनसुिूी १ मा ईमल्िमखत िाि ू खिग, पूँजीगत खिग र मबत्तीय 

व्यिस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु २६,८६,८५,०००/- (ऄक्षरेुपी छब्बीस करोड छयासी 

िाख पिासी हजार रुपैया मात्र) मा नबढाइ मनमदगष्ट गररए बमोमजम समच ित कोषबाट खिग गनग 

समकनेछ । 

३.  लिलनयोजनः (१) यस ऐनद्धारा समचित कोषबाट खिग गनग ऄमधकार मदआएको रकम अमथगक िषग 

२०७५\०७६ को मनममत्त रुपनी गाईँपामिकाको गाईँ कायगपामिका, िडा समममत र मिषयगत 

शाखािे गने सेिा र कायगहरुको मनममत्त मिमनयोजन गररनेछ । 

(२) ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेमखएको भए तापमन कायगपामिका, िडा समममत र मिषयगत 

शाखािे गने सेिा र कायगहरुको मनममत्त मिमनयोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बित हुने र कुनैमा 

ऄपगु हुने देमखन अएमा गाईँ कायगपामिकािे बित हुने शीषगकबाट नपगु हुने शीषगकमा रकम 



 


 

सानग सक्नेछ । यसरी रकम सादाग एक शीषगकबाट सो शीषगकको जम्मा रकमको २५ प्रमतशतमा 

नबढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीषगकहरुबाट ऄको एक िा एक भन्दा बढी शीषगकहरुमा 

रकम सानग तथा मनकासा र खिग जनाईन समकनेछ । पूँजीगत खिग र मित्तीय व्यिस्थातफग  

मिमनयोमजत रकम भकु्तानी खिग र व्याज भकु्तानी खिग शीषगकमा बाहके ऄन्य िाि ू खिग 

शीषगकतफग  सानग र मबत्तीय व्यिस्था ऄन्तगगत रुपनी भकु्तानी खिगतफग  मिमनयोमजत रकम व्याज 

भकु्तानी खिग शीषगकमा बाहके ऄन्यत्र सानग समकने छैन । 

तर िाि ुतथा पूँजीगत खिग र मित्तीय व्यिस्थाको खिग व्यहोनग एक स्रोतबाट ऄको स्रोतमा रकम 

सानग समकनेछ । 

(३) ईपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेमखएको भए तापमन एक शीषगकबाट सो शीषगकको जम्मा 

स्िीकृत रकमको २५ प्रमतशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीषगकहरुमा रकम 

सानग परेमा गाईँ सभाको स्िीकृमत मिन ुपनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


 

ऄनसुिूी–१ 

(दफा २ सँग सम्बमन्धत) 

नेपािको संमिधानको धारा २२९ (२) बमोमजम 

संलचत कोर्बयर लिलनयोजन हुने रकम 

क्र.स. ऄनुदयन 

सङ्खयय 

शीर्िकको नयम चयिु तथय 

पूँजीगत ्चि 

लित्तीय व्यिस्थय जम्मय 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

१ १ समानीकरण ऄनदुान ९,२८,२०,००० नेपाि सरकार ९,२८,२०,००० 

२ १ सशतग ऄनदुान ८,५०,००,००० नेपाि सरकार ८,५०,००,००० 

३ १ राजस्ि िाँडफाँड ५,९०,९२,००० नेपाि सरकार ५,९०,९२,००० 

४ १ गत िषगको मौज्दात १,८७,००,००० नेपाि सरकार १,८७,००,००० 

५ १ अन्तररक श्रोत ८,००,००० रुपनी गाईँपामिका ८,००,००० 

६ १ प्रादमेशक समानीकरण ऄनदुान २७,०५,००० प्रादमेशक सरकार २७,०५,००० 

७ १ सशतग ऄनदुान ५०,००,००० प्रादमेशक सरकार ५०,००,००० 

८ १ प्रादमेशक राजस्ि बाँडफाँड २२,१७,००० प्रादमेशक सरकार २२,१७,००० 

९ १ बहुक्षेत्रीय पोषण कायगक्रम १३,५१,००० नेपाि सरकार र यमुनसेफ १३,५१,००० 

१० १ खानपेानी तथा सरसफाइ १०,००,००० यमुनसेफ १०,००,००० 

जम्मा २६,८६,८५,०००/- 

 


