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हिहििाङ गाउँपाहिकाको  हिहियोजि ऐि, २०७७ 

 
      

हिहििाङ गाउँपाहिका, पाँचथरको आहथिक वर्ि २०७७/७८ को सेवा र कायििरुको िागी स्थािीय संहचत कोर्िाट केहि 

रकि खचि गिे र हवहियोजि गिे अहिकार हिि र सो रकि हवहियोजि गिि वाञ्छिीय भएकोिे, िेपािको संहविािको 

िारा २२९ को उपिारा (२) ििोहजि हिहििाङ गाउँपाहिका, पाँचथरको गाउँसभािे यो ऐि ििाएको छ  



१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः- (१) यस ऐिको िाि "हवहियोजि ऐि, २०७७" रििेछ ।  

(२) यो ऐि तरुुन्त प्रारम्भ िुिेछ । 

२. आक्षथिक बर्ि २०७७/७८ को क्षनक्षमत्त सक्षचित कोर्बाट रकम खिि गने अक्षिकारः (१) आहथिक िर्ि 

२०७७/७८ को हिहित्त गाउँ कायिपाहिका, वडासहिहत, हवर्यगत शाखािे गिे सेवा र कायििरुका हिहित्त 

अिसुचुी १ िा उहलिहखत चाि ूखचि र हिहत्तय ब्यवस्थाको रकि सिते गरी जम्िा रकि ४७,४०,९९,८२९ 

(अक्षरेपी रु सतचाहिस करोड चाहिस िाख उिान्सय िजार आठ सय उहन्तस िात्र) िा िवढाई हिहििष्ट गररए 

ििोहजि सहञ्चत कोर्िाट खचि गिि सहकिेछ । 

(२) संहचतकोर्िा जम्िा िुिे रकििरुको श्रोत र रकि अििुाि अिसुचूी २ ििोहजि िुिेछ ।  

३.  क्षिक्षनयोजनः (१) यस ऐिद्वारा संहचत कोर्िाट खचि गिि अहिकार हिइएकोिा रकि आहथिक िर्ि २०७७/७८ 

को हिहित्त हिहििाङ गाउँपाहिका, पाँचथरको गाउँकायिपाहिका, वडा सहिहत र हवर्यगत शाखािे गिे सेवा र 

कायििरुको हिहित्त हवहियोजि गररिेछ । 

(२)  उपिफा (१) िा जिुसकैु कुरा िेहखएको भएतापहि कायिपाहिका, वडा सहिहत र हवर्यगत शाखािे गिे 

सेवा र कायििरुको हिहित्त हवहियोजि गरेको रकि िध्ये कुिैिा िचत िुिे र कुिैिा अपगु िुिे िहेखि आएिा 

गाउँ कायिपाहिकािे िचत िुिे हशर्िकिाट िपगु िुिे शीर्िकिा रकि सािि सक्िेछ । यसरी रकि सािाि एक 

शीर्िकिाट सो शीर्िकको जम्िा रकिको १० प्रहतशतिा ििढ्िे गरी कुिै एक वा एक भन्िा िहढ शीर्िकिरुिाट 

अको एक वा एक भन्िा िढी हशर्िकिरुिा रकि सािि तथा हिकासा खचि जिाउिे सहकिेछ । पुंजीगत खचि र 

हवहत्तय ब्यवस्था तफि  हवहियोहजत रकि सांवा भकु्तािी खचि र ब्याज भकु्तािी खचि हशर्िकिा िािके अन्य 

चािखुचि हशर्िक तफि  सािि र हवहत्तय ब्यवस्था अन्तगित सांवा भकु्तािी खचि तफि  हवहियोहजत रकि ब्याज 

भकु्तािी खचि हशर्िकिा िािके अन्यत्र सािि सहकिे छैि । तर चाि ुतथा पुंजीगत खचि र हवहत्तय ब्यवस्थाको 

खचि व्यिोिे एक स्रोतिाट अको स्रोतिा रकि सािि सहकिेछ । 

 (३)  उपिफा (२) िा जिुसकैु कुरा िेहखएको भएता पहि एक शीर्िकिाट सो शीर्िकको जम्िा हस्वकृत रकिको 

१० प्रहतशत भन्िा िढ्िे गरी कुिै एक वा एक भन्िा िढी हशर्िकिरुिा रकि सािि परेिा गाउँ सभाको स्वीकृत 

हििपुिेछ  । 

  



अिसुचूी -१ 

(िफा २ सँग सम्िहन्ित) 
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क्र  स अििुाि सङख्या हशर्िकको िाि चाि ुखचि पुँहजगत खचि जम्िा 

१ 
 गाउँ कायिपाहिका तफि  १८२३६६२८१ २७५२१५४८ २०९८८७८२९ 

२ 
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