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घिरिङ गाउँपालिका 
गाउँ का्यपालिकाको का्ायि्,  नह ँ 

 

विन्ोजन ऐन २०७७ 

 

घिरिङ गाउँपालिका,  नह ँको आलथयक िर्य २०७७/०७८ को 
सेिा ि का्यहरूको िालग स्थानी् सघि  कोर्बाट केही ि कि खर्य गने 
ि विलन्ोजन गने सम्बन्धिा व््िस्था गनय बनेको ऐन  

सभाबाट स्िीकृ  लिल ः २०७७/०५/२९ 

प्रस् ािनाः घिरिङ गाउँपालिका,  नह ँ २०७७/०७८ को सेिा ि 
का्यहरूको िालग सघि  कोर्बाट केही िकि खर्य गने 
अलधकाि दिन ि सो िकि विलन्ोजन गनय िाञ्छनी् भएकोिे, 

नेपािको संविधाको धािा २९९ को उप-धािा (२) बिोघजि घिरिङ 
गाउँपालिका,  नह ँको गाउँ सभािे ्ो ऐन बनाएको छ । 

१. संघिप्त नाि ि प्रािम्भः 
(१) ्स ऐनको नाि घिरिङ गाउँपालिका,  नह कँो विलन्ोजन ऐन, 

२०७७ िहेको छ । 

(२) ्ो ऐन   रून्  प्रािम्भ ह नेछ । 

२. आलथयक िर्य २०७७/०७८ को लनलित्त कोर्बाट िकि खर्य गने 
अलधकािः 
(१) आलथयक िर्य २०७७/०७८ को लनघम्  गाउँ का्यपालिका, िडा 

सलिल , विर््ग  शाखािे गने सेिा ि का्यहरूका लनलित्त 
अन सूर्ी १ िा उघलिघख  र्ािू खर्य, पूघँजग  खर्य ि विघत्त् 
व््िस्थाको िकि सिे  गिी जम्िा िकि (अिेरूपी) िा 
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नबढार्य लनदियष्ट गरिए बिोघजि सघि  कोर्बाट खर्य गनय 
लसकनेछ । 

३. विलन्ोजनः  
(१) ्स ऐन द्धािा सघि  कोर्बाट खर्य गनय अलधकाि दिर्एको 

िकि आलथयक िर्य २०७७/०७८ को लनलित्त घिरिङ 
गाउँपालिका,  नह ँको गाउँ का्यपालिका, िडा सलिल  ि 
विर््ग  शाखािे गने सेिा िका्यहरूको लनलित्त विलन्ोजन 
गरिनेछ । 

(२) उपिफा (१) िा ज नस कै क िा िेघखएको भए  ापलन 
का्यपालिका, िडा सलिल  ि विर््ग  शाखािे गने सेिा ि 
का्यहरुको लनलि  विलन्ोजन गिेको िकि िध््े क नैिा 
बर्  ह ने ि क नैिा अप ग ह ने िेघखन आएिा गाउँ 
का्यपालिकािे बर्  ह ने शीर्यकबाट नप ग ह ने शीर्यकिा 
िकि सानय सक्नेंछ । ्सिी िकि सािाय एक शीर्यकबाट  
सो शीर्यकको जम्िा िकिको १० प्रल श िा नबढ्ने गिी 
क नै एक िा एक भन्िा बढी शीर्यकहरुबाट अको एक िा 
एक भन्िा बढी शीर्यकहरुिा िकि सानय  था लनकासा ि 
खर्य जनाउन सवकनेछ ।पूँघजग  खर्य ि विघत्त् 
व््िस्था फय  विलन्ोघज  िकि साँिा भ  क्तानी खर्य ि व््ाज 
भ  क्तानी खर्य शीर्यकिा बाहेक अन्् र्ािू खर्य शीर्यक फय  
सानय ि लबघत्त् व््िस्था अन् गय  साँिा भ  क्तानी खर्य फय  
लबलन्ोघज  िकि ब््ाज भ  क्तानी खर्य शीर्यकिा बाहेक 
अन््त्र सानय सवकने छैन ।  ि र्ािू  था पूघँजग  खर्य ि 
विघत्त् व््िस्थाको खर्य व््होनय एक स्रो बाट अको स्रो िा 
िकि सानय सवकनेछ । 
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(३) उपिफा (२) िा ज नस कै क िा िेघखएको भए  ापलन एक 
शीर्यकबाट सो शीर्यकको जम्िा स्िीकृ  िकिको १० 
प्रल श  भन्िा बढ्ने गिी क नै एक िा एक भन्िा बढी 
शीर्यकहििा िकि सानय पिेिा गाउँ सभाको स्िीकृ  लिन  
पनेछ । 
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ििेश स िेिी 
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