डुङ्गश्व
े य गाउॉऩालरका

गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम,
दै रेख
विलनमोजन ऐन - २०७९

गाउॉऩालरका् डुङ्गश्व
े य
जजलरा् दै रेख
प्रदे श् कणायरी, नेऩार
गाउॉसबाफाट स्िीकृत लभलत् २०७९।०३।२३
प्रभाजणकयण लभलत् २०७९।०३।२३
प्रभाजणकयण गनेको दस्तखत्
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डुङेश्वय गाउॉऩालरकाको विलनमोजन ऐन -२०७९
डुङ्गेश्वय गाउॉऩालरकाको आलथयक फर्य २०७९\०८० को सेिा य कामयहरुको रालग स्थानीम
सजचत कोर्फाट केही यकभ खचय गने य विलनमोजन गने सम्फन्धभा व्मिस्था गनय फनेको ऐन
सबाफाट स्िीकृत लभलत् २०७९।०३।२३ गते
प्रस्तािना्
डुङ्गेश्वय गाउॉऩालरकाको आलथयक फर्य २०७९\०८० को सेिा य कामयहरुको रालग सजचत कोर्फाट
केही यकभ खचय गने अलधकाय ददन य सो यकभ विलनमोजन गनय िाछनीम बएकोरे,
नेऩारको सॊ विधानको धाया २२९ को उऩधाया (२) फभोजजभ डुङ्गेश्वय गाउॉसबारे मो ऐन फनाएको छ
।
१.

सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ “डुङ्गेश्वय गाउॉऩालरकाको विलनमोजन ऐन २०७९ यहेको छ।
(२) मो ऐन तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ ।

२.

आलथयक फर्य २०७९\०८० को लनलभत्त सजचत कोर्फाट यकभ खचय गने अलधकाय् (१)
आलथयक िर्य २०७९\०८० को लनलभत्त गाउॉ कामयऩालरका, िडा सलभलत, विर्मगत शाखारे गने
ॉ ीगत खचय य विजत्तम
सेिा य कामयहरुका लनलभत्त अनुसूची १ भा उजलरजखत चार' खचय, ऩुज
व्मिस्थाको यकभ सभेत गयी जम्भा यकभ रु ४०,३९,५२,८७६।०० (चारीस कयोड
उन्नचारीस राख फाउन्न हजाय आठ सम छहत्तय रुऩैमाॉ भात्र

_

भा नफढाई लनददयष्ट गरयए

फभोजजभ सजचत कोर्फाट खचय गनय सवकनेछ ।
३.

विलनमोजन् (१) मस ऐनद्धाया सजित कोर्फाट खचय गनय अलधकाय ददइएको यकभ आलथयक
िर्य २०७९\०८० को लनलभत्त डुङ्गेश्वय गाउॉऩालरकाको गाउॉ कामयऩालरका, िडा सलभलत य
विर्मगत शाखारे गने सेिा य कामयहरुको लनलभत्त विलनमोजन गरयनेछ ।
(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रे जखएको बए ताऩलन कामयऩालरका, िडा सलभलत य
विर्मगत शाखारे गने सेिा य कामयहरुको लनलभत्त विलनमोजन गये को यकभभध्मे कुनैभा फचत
हुने य कुनैभा अऩुग हुने दे जखन आएभा गाउॉ कामयऩालरकारे फचत हुने जशर्यकफाट नऩुग हुने
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जशर्यकभा यकभ सानय सक्नेछ । मसयी यकभ सादाय एक जशर्यकफाट सो जशर्यकको जम्भा
यकभको १० प्रलतशतभा नफढ्ने गयी कुनै एक िा एक बन्दा फढी जशर्यकहरुफाट अको एक
िा एक बन्दा फढी शीर्यकहरुभा यकभ सानय तथा लनकासा य खचय जनाउन सवकनेछ ।
ॉ ीगत खचय य वित्तीम व्मिस्थातपय विलनमोजजत यकभ साॉिा ब ुक्तानी खचय य व्माज बक्त
ु ानी
ऩुज
खचय जशर्यकभा फाहेक अन्म चारु खचय जशर्यकतपय सानय य लफत्तीम व्मिस्था अन्तगयत साॉिा
ु ानी खचय शीर्यकभा फाहे क अन्मत्र सानय सवकने
ब ुक्तानी खचयतपय विलनमोजजत यकभ व्माज बक्त
छै न ।
ॉ ीगत खचय य वित्तीम व्मिस्थाको खचय व्महोनय एक स्रोतफाट अको स्रोतभा
तय चारु तथा ऩुज
यकभ सानय सवकनेछ ।
(३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩलन एक जशर्यकफाट सो जशर्यकको
जम्भा स्िीकृत यकभको १० प्रलतशत बन्दा फढ्ने गयी कुनै एक िा एक बन्दा फढी
जशर्यकहरुभा यकभ सानय ऩये भा गाउॉ सबाको स्िीकृलत लरनु ऩनेछ ।
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अनुसूची–१
(दपा २ सॉग सम्फजन्धत)
नेऩारको सॊ विधानको धाया २२९ (२) फभोजजभ
सॊ जित कोर्फाट विलनमोजन हुने यकभ

आ.ि. २०७९।०८० को कुर फजेट लसलरङ्ग
क्र.स.

फजेट जशर्यक

फजेट

1 विजत्तम सभालनकयण तपय (सॊ घ)

कै.

88600000

2 विजत्तम सभालनकयण तपय (प्रदे श)

8309000

3 याजश्व फाॉडपाॉड (सॊ घ)

74455000

4 याजश्व फाॉडपाॉड (प्रदे श)

529876

5 शसयत तपय (सॊ घ)

162300000

6 शसयत तपय (प्रदे श)

15230000

7 सभऩूयक अनुदान (सॊ घ)

4500000

8 सभऩूयक अनुदान प्रदे श

12674000

9 विशेर् अनुदान (सॊ घ)

13000000

10 विशेर् अनुदान (प्रदे श)

5655000

11 आन्तरयक स्रोत

3400000

12 भौज्जात गत िर्यको फचत िा अलमा

15300000
जम्भा

403952876

चारू तपय

288663876

ऩूजी तपय

115289000

जम्भा

403952876
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