
खाऩपनुाथ गाउॉ ऩालरका 

गाउॉ  कामऩुालरकाको कामाुरम, हपम्रा 

विनमोजन ऐन, २०७५।०७६ 

  

  

  

खाऩपनुाथ गाउॉ ऩालरका, हपम्रा को आर्थकु फर् ु२०७५/७६ को सेिा य कामहुरुको रार्ग स्थानीम सञ्चित कोर्फाट केही 
यकभ खि ुगने य विननमोजन गने सम्फन्धभा व्मिस्था गन ुफनेको ऐन  

सबाफाट स्िीकृत लभनत : २०७५।०३।१०  

  

प्रस्तािना : खाऩपनुाथ गाउॉ ऩालरका, हपम्राको आर्थकु फर् ु२०७५/७६ को सेिा य कामहुरुको रार्ग सञ्चित कोर्फाट केही 
यकभ खि ुगने अर्धकाय ददन य सो यकभ विननमोजन गन ुिाचछनीम बएकोरे,  

  

नेऩारको सॊविधानको धाया २२९ को उऩ–धाया (२) फभोञ्जभ खाऩपनुाथ गाउॉ ऩालरका, हपम्राको गाउॉ  सबारे मो ऐन 
फनाएको छ ।  

  

१. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस ऐनको नाभ “खाऩपनुाथ गाउॉ ऩालरका, हपम्राको विननमोजन ऐन, २०७५” यहेको छ 
।  

(२) मो ऐन तपरुन्त प्रायम्ब हपनेछ ।  

  

२. आर्थकु िर् ु२०७५/७६ को ननलभत्त सञ्चित कोर्फाट यकभ खि ुगने अर्धकाय : (१)आर्थकु िर् ु२०७५/७६को 
ननलभत्त गाउॉ  कामऩुालरका, िडा सलभनत, विर्मगत शाखारे गने सेिा य कामहुरुका ननलभत्त अनपसूिी १ भा उञ्लरखखत 
िारू खि,ु ऩूॉञ्जगत खि ुय बफवत्तम व्मिस्थाको यकभ सभेत गयी जम्भा यकभ २१,७६,१९,०००.०० (अऺेरुऩी रुऩैमाॉ 
एक्काइस कयोड छमत्तय राख उन्नाइस हजायभा नफढाई ननददुष्ट गरयए फभोञ्जभ सञ्चित कोर्फाट खि ुगन ुसककनेछ 
।  

  



३ . विननमोजन : (१) मस ऐनद्धाया सञ्चित कोर्फाट खिु गन ुअर्धकाय ददइएको यकभ आर्थकु िर् ु२०७५/७६को 
ननलभत्त खाऩपनुाथ गाउॉ ऩालरका, हपम्राको गाउॉ  कामऩुालरका, िडा सलभनत य विर्मगत शाखारे गने सेिा य कामहुरुको 
ननलभत्त विननमोजन गरयनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) भा जपनसपकै कप या रेखखएको बए ताऩनन कामऩुालरका, िडा सलभनत य विर्मगत शाखारे गने सेिा य 
कामहुरुको ननलभत्त विननमोजन गयेको यकभभध्मे कप नैभा फित हपने य कप नैभा अऩपग हपने देखखन आएभा गाउॉ  
कामऩुालरकारे फित हपने शीर्ुकफाट नऩपग हपने शीर्कुभा यकभ सान ुसक्नेछ । मसयी यकभ सादाु एक शीर्कुफाट सो 
शीर्कुको जम्भा यकभको २५ प्रनतशतभा नफढ्ने गयी कप नै एक िा एक बन्दा फढी शीर्कुहरुफाट अको एक िा एक 
बन्दा फढी शीर्कुहरुभा यकभ सान ुतथा ननकासा य खि ुजनाउन सककनेछ । ऩूॉञ्जगत खि ुय वित्तीम व्मिस्थातपु 
विननमोञ्जत यकभ साॉिा बपक्तानी खि ुय व्माज बपक्तानी खि ुशीर्कुभा फाहेक अन्म िारू खि ुशीर्कुतपु सान ुय 
बफत्तीम व्मिस्था अ न्तगुत साॉिा बपक्तानी खितुपु बफननमोञ्जत यकभ ब्माज बपक्तानी खि ुशीर्कुभा फाहेक अन्मत्र 
सान ुसककने छैन । तय िारप तथा ऩूॉञ्जगत खि ुय वित्तीम व्मिस्थाको खि ुव्महोन ुएक स्रोतफाट अको स्रोतभा यकभ 
सान ुसककनेछ ।   

(३) उऩदपा (२) भा जपनसपकै कप या रेखखएको बए ताऩनन एक शीर्कुफाट सो शीर्कुको जम्भा स्िीकृत यकभको २५ 
प्रनतशत बन्दा फढ्ने गयी कप नै एक िा एक बन्दा फढीशीर्कुहरुभा यकभ सान ुऩयेभा गाउॉ  सबाको स्िीकृनत लरनप 
ऩनेछ ।   

  


