
कानऩेोखयी गाउॉऩालरकाको याजऩत्र बाग -१, खण्ड -३ , सॊख्मा -१,     लभलि २०७७।०५।२८ 

 

कानऩेोखयी गाउॉऩालरकाको केही स्थानीम ऐन सॊशोधन गनन फनकेो ऐन,२०७६ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

कानेऩोखयी गाउॉऩालरका, भोयङद्वाया प्रकाशशि 

कानेऩोखयी याजऩत्र 

खण्ड्३ सॊख्मा्१ लभलि्२०७७।०५।२८ 

कानेऩोखयी गाउॉऩालरका 
 

 

 

 

नऩेारको सॊविधानको धाया २२६ िथा स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन,२०७४ को दपा 
१०२ को उऩदपा(१) रे ददएको अलधकाय प्रमोग गयी कानऩेोखयी गाउॉऩालरकाको छैठौं 
गाउॉसबारे मो ऐन ऩारयि गयी सिनसाधायणको जानकायीको रालग मो याजऩत्र प्रकाशन 
गरयएको छ । 
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केवह स्थानीम ऐन सॊशोधन गनन फनकेो ऐन,२०७६ 

प्रभाणीकयण लभलि् २०७७/०५/१० 

२०७६ सारको ऐन नॊ.१ 

प्रास्िािना् 
कानऩेोखयी गाउॉऩालरकाका केही स्थानीम ऐनभा सभसाभवमक सधुाय गनन केही स्थानीम सॊशोधन गनन 
िान्छनीम बएकारे कानऩेोखयी गाउॉऩालरकाको गाउॉसबारे मो ऐन फनाएको छ । 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब् 
१) मस ऐनको नाभ “केही स्थानीम ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७६” यहेको छ । 

२) मो ऐन िरुुन्ि प्रायम्ब हनुछे । 

२. कानऩेोखयी याजऩत्र, खण्ड्१ ,सॊख्मा्१.६ लभलि ०७५/०६/११ बाग-१ भा प्रकाशशि 
ऐनहरुको आियण ऩषृ्ठ सभेिभा सॊशोधन् 
१) कानऩेोखयी गाउॉऩालरकारे आलथनक कामनविलध लनमलभि िथा व्मिशस्थि गनन फनकेो 

ऐन,२०७५, कृवि व्मिसाम प्रिर्द्नन ऐन,२०७५, गाउॉ विऩद् जोशखभ , न्मूनीकयण िथा 
व्मिस्थाऩन ऐन,२०७५, कानऩेोखयी गाउॉऩालरकाको सहकायी ऐन, २०७५ भा् 
क) आियण ऩषृ्ठभा “ नऩेारको सॊविधानको धाया २२६ फभोशजभ िथा स्थानीम सयकाय 

सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ य कानऩेोखयी गाउॉऩालरका कामन-सम्ऩादन 
लनमभािरी, २०७४ को लनमभ १३ फभोशजभ गाउॉसबारे फनाएको मो कामनविलध 
सिनसाधयण जानकायीको रालग प्रकाशन गरयएको छ।” बन्न ेिाक्महरुको सट्टा देहामको 
िाक्म याशखएको छ “ नऩेारको सॊविधानको धाया २२६ फभोशजभ िथा स्थानीम 
सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ रे ददएको अलधकाय प्रमोग गयी 
कानऩेोखयी गाउॉऩालरकाको गाउॉसबारे फनाएको मो ऐन सिनसाधयणको जानकायीका 
रालग प्रकाशन गरयएको छ।” 

ख) उल्रेशखि ऐनहरुका हयेक ऩानाको शीिन बागभा यहेको “ कानऩेोखयी गाउॉऩालरकाको 
याजऩत्रको याजऩत्र ” को सट्टा “ कानऩेोखयी गाउॉऩालरकाको याजऩत्र बाग-१, खण्ड-
१” याशखएको छ । 
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ग) उल्रेशखि ऐनहरुको प्रस्िािना “नऩेारको सॊविधानको धाया २२ को उऩधाया (२) ” 
को सट्टा “नऩेारको सॊविधानको धाया २२९ को उऩधाया (१) य (२) ” याशखएको छ 
। 

३. कानऩेोखयी गाउॉऩालरकाको आलथनक कामनविलध लनमलभि िथा व्मिशस्थि गनन फनकेो ऐन , 
२०७५ भा सॊशोधन  

१) ऐनको दपा ६ फजेट लनकासाभा्  

उऩदपा(१) “सबाफाट फजेट स्िीकृि बएको साि ददन लबत्र स्िीकृि फजेट विियण अनसुाय 
खचन गने अख्िीमायी प्रभखु प्रशासकीम अलधकृिरे भािहि कामानरम प्रभखुराई ददन ुऩने छ।” 
को सट्टा “सबाफाट फजेट स्िीकृि  बएको साि ददन लबत्र अध्मऺरे प्रभखु प्रशासकीम 
अलधकृिराई फजेटको खचन गने अख्िीमायी प्रदान गनुन ऩनेछ ” याशखएको छ । 

२) उऩदपा (२) भा “उऩदपा (१) फभोशजभको अशख्िमायी प्राप्त बएऩलछ िोवकए फभोशजभ फैंक 
भापन ि प्रालप्त लनकाशा य बकु्तानी गने ऩनेछ । िय आलथनक ििनको अशन्िभ ददनभा ऋण 
दावमत्िको बकु्तानी वहसाफ लभरान फाहेकको अन्म बकु्तानी सम्फन्धी काभ हनु ेछैन ” को सट्टा 
“अशख्िमायी प्राप्त बएको ऩन्र ददन लबत्र प्रभखु प्रशासकीम अलधकृिरे सम्फशन्धि शाखा प्रभखु य 
िडा सशचिराई कामनक्रभ य फजेट सवहि प्रचलरि कानून फभोशजभ खचन गने अशख्िमायी 
ददनऩुनेछ । ” याशखएको छ । 

३) “उऩदपा (२) फभोशजभ प्रालप्त , लनकाशा िथा बकु्तानी गदान सॊघीम भहारेखा  लनमन्त्रण 
कामानरमरे िोकी ददएको भाऩदण्ड फभोशजभ हनु े गरय एकर खािा कोि प्रणारी अिरम्फन 
गरयन ेछ” को सट्टा “उऩदपा(१) य २ फभोशजभको अशख्िमायी प्राप्त बएऩलछ िोवकए फभोशजभ 
फैंक भापन ि प्रालप्त लनकासा य बकु्तानी गनुन ऩनेछ । िय आलथनक ििनको अशन्िभ ददनभा ऋण 
दावमत्िको बकु्तानी वहसाफ लभरान फाहेकको अन्म बकु्तानी सम्फन्धी काभ हनु े छैन।” 
याशखएको छ । 

४) “यकभ लनकासा बएऩलछ िोवकएका ऩदालधकायीको सॊमकु्त दस्िखिफाट फैंक खािा सॊचारन 
गनुनऩनेछ ” को सट्टा “उऩदपा(३) फभोशजभ प्रालप्त लनकासा िथा बकु्तानी गदान सॊघीम भहारेखा 
लनमन्त्रण कामानरमरे िोवक ददएको भाऩदण्ड फभोशजभ हनु े गयी एकर खािा कोि प्रणारी 
अिरम्िन गरयनछे ।” याशखएको छ । 
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५) “स्िीकृि फजेट िथा कामनक्रभ फभोशजभ स्िीकृि फजेटको ऩरयलध लबत्र यहेय प्रचलरि कानून 
फभोशजभ खचन गने, रेखा याखी िा याख्न रगाई ऩेश गने, रेखाऩयीऺण गयाउन े , िेरुज ु
पछनमौट गने य कामनऩालरकाभा ऩेश गने उत्तयदावमत्ि रेखा अलधकृिको हनुछे” को सट्टा 
“यकभ लनकासा बएऩलछ िोवकएका ऩदालधकायीको सॊमकु्त दस्िखिफाट फैंक खािा सॊचारन गनुन 
ऩनेछ ।” याशखएको छ । 

६) “मस कानून य प्रचलरि अन्म कानून अनसुाय यकभ लनकाशा ददन े िथा कोि सॊचारन गने 
गयाउन े सम्फन्धी अन्म कामनविलध िोवकए फभोशजभ हनुछे” को सट्टा “स्िीकृि फजेट िथा 
कामनक्रभ फभोशजभ स्िीकृि फजेटको ऩरयलध लबत्र यहेय प्रचलरि कानून फभोशजभ खचन रेखा 
याखी िा याख्न रगाइ ऩेश गने, रेखा ऩयीऺण गयाउन,े फेरुज ुपछनमौट गने य कामनऩालरकाका 
कम्िीभा चौभालसक रुऩभा ऩेश गने उत्तयदावमत्ि रेखा अलधकृि/रेखा शाखा प्रभखुको हनुछे 
।” बन्न ेयाशखएको छ ।  

७) उऩदपा ६ ऩलछ उऩदपा ७ थऩ गने् “ मस ऐन य अन्म प्रचलरि कानूनभा यकभ लनकाशा 
ददन ेिथा कोि सॊचारन गने गयाउन ेसम्फन्धी अन्म कामनविलध िोवकए फभोशजभ हनुछे ।” 

 

४. कानऩेोखयी गाउॉऩालरकाको कृवि व्मिसाम प्रिर्द्नन ऐन,२०७५ भा सॊशोधन् 
 

१) ऐनको दपा २ को (ट) को (ठ) को सट्टा “ट” को (१)” याशखएको छ । 

२) ऐनको दपा २ को (प) को सट्टा “ऩ” य सो ऩश्चाि क्रभश् “(प),(फ),(ब) य (भ) 
”याशखएको छ । 

५. गाउॉ विऩद जोशखभ न्मूनीकयण िथा व्मिस्थाऩन ऐन, २०७६ भा सॊशोधन् 
१) ऐनको प्रस्िािनाभा “ नऩेारको सॊविधानको धाया २२१ को उऩधाया (१) को अलधकाय 

प्रमोग गयी कानऩेोखयी गाउॉ सबारे मो ऐन फनाएको छ ” को सट्टा ” नऩेारको 
सॊविधानको धाया २२६ िथा स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन,२०७४ को दपा १०२ को 
अलधकाय प्रमोग गयी कानऩेोखयी गाउॉऩालरकाको गाउॉ सबारे मो ऐन फनाएको छ ।” 
याशखएको छ । 

२) ऐनको दपा ३ को उऩदपा(२) च भा “स्थानीम येडक्रस” बन्न ेशब्दहरु यहेकोभा “नऩेार 
येडक्रस सोसाइटीका स्थानीम प्रलिलनलध गाउॉऩालरकाको अध्मऺरे िोके फभोशजभ एक जना” 
िाक्माॊश थऩ गने । 
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६. कानऩेोखयी गाउॉऩालरकाको सहकायी ऐन, २०७५ भा सॊशोधन् 
१) ऐनको दपा २ को “ड” ऩलछ “ठ” आउन ुऩनेभा क्रभ नलभरेकारे नऩेारी िणाननकु्रभ 

अनसुाय याख्न ेव्मिस्था गने । 

२) “ ऐनको दपा ६ को (च) ऩलछ (४) य (५) यहेकोभा “छ” य “झ” याखी “ज” को 
उऩदपा “(४)” को सट्टा “छ” याख्न े।    

३) “ऐनको दपा (९) का उऩदपाहरुको क्रभश् क्रभ लभराउन े” । 

४) “ऐनको दपा (२९) ,(३२),(३३) य (५६) का दपाहरु नऩेारी िणनभारा य नऩेारी 
गणनाको क्रभ अनसुाय याख्न ेव्मिस्था लभराउन े” । 

७. कानऩेोखयी गाउॉऩालरकाको शशऺा सम्फन्धभा व्मिस्था गनन फनकेो ऐन, २०७६ भा सॊशोधन् 
१. “ऐनको दपा २ को “(ऺ)” ऩलछ “(त्र)” थऩ गने य “सॊघीम सयकाय” बन्नारे नऩेारको 

सॊविधानको धाया ७४ य ७५ भा बएको व्मिस्था फभोशजभ नऩेार सयकायराई सम्झन ुऩछन 
”।बन्न ेिाक्म याशखएको छ। 

 

 

आऻारे, 
गामत्र शे्रष्ठ 

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृि 


