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पेदाऩ गाउॉऩालरकाको विनमोजन सम्फन्धध प्रस्तािराई कामााधिमन गना फनेको विधेमक 

प्रस्तािना् पेदाऩ  गाउॉऩालरकाको आलथाक िर्ा २०७४ /७५ को सेिा य कामाहरुको रालग सन्ित कोर्फाट केही यकभ 
खर्ा गने अलधकाय ददन य सो यकभ विलनमोजन गना िाञ्छनीम बएकोरे, 

नेऩारको सॊविधानको धाया २२९ को उऩधाया (२) फभोन्जभ पेदाऩ गाउॉ सबारे मो ऐन फनाएको छ । 

१. सॊन्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ " पेदाऩ गाउॉऩालरकाको विलनमोजन ऐन, २०७४" यहेको छ । 

    (२) मो ऐन तरुुधत प्रायम्ब हनुेछ । 

२. आलथाक िर्ा २०७४।७५ को लनलभत्त सन्ित कोर्फाट यकभ खर्ा गने अलधकाय् (१) आलथाक िर्ा २०७४।७५ 
को लनलभत्त गाउॉकामाऩालरका , िडा सलभलत, विर्मगत शाखारे गने सेिा य कामाहरुका लनलभत्त अनसूुर्ी १ भा 
उन्लरन्खत र्ार ुखर्ा, ऩूॉजीगत खर्ा य वित्तीम व्मिस्थाको यकभ सभेत गयी जम्भा रु २४,७५,५६,९०१।-
(अऺयेऩी रु. र्ौविस कयोड ऩर्हत्तय राख छऩन्न हजाय नौ सम एक रुऩैमा भात्र ) भा नफढाई लनददाष्ट गरयए 
फभोन्जभ सन्ित कोर्फाॊट खर्ा गना सवकनेछ । 

३. विलनमोजन् (१) मस ऐनद्वाया सन्ित कोर्फाट खर्ा गना अलधकाय ददईएको यकभ आलथाक िर्ा २०७४।७५ को 
लनलभत्त  पेदाऩ गाउॉऩालरकाको गाउॉ कामाऩालरका, िडा सलभलत य विर्मगत शाखारे गने सेिा य कामाहरुको 
लनलभत्त विलनमोजन गरयनेछ । 

(२) उऩदपा १ भा जनुसकैु कुया रेन्खएको बए ताऩलन कामाऩालरका, िडा सलभलत य विर्मगत शाखारे गने 
सेिा य कामाहरुको लनलभत्त विलनमोजन गयेको यकभभध्मे कुनैभा फर्त हनुे य कुनैभा अऩगु हनुे देन्खन आएभा 
गाउॉकामाऩालरकारे फर्त हनुे शीर्ाकफाट अऩगु हनुे शीर्ाकभा यकभ साना सवकनेछ । मसयी यकभ सादाा एक 
शीर्ाकफाट सो शीर्ाकको जम्भा यकभको १० प्रलतशतभा नफढ्ने गयी कुनै एक िा एक बधदा फढी 
शीर्ाकहरुफाट अको एक िा एक बधदा फढी शीर्ाकहरुभा यकभ साना तथा लनकासा य खर्ा जनाउन सवकनेछ । 
ऩूॉजीगत खर्ा य वित्तीम व्मिस्थातपा  विलनमोन्जत यकभ साॉिा बकु्तानी खर्ा य ब्माज बकु्तानी शीर्ाकभा फाहेक 
अधम र्ार ुखर्ा शीर्ाकतपा  साना य वित्तीम व्मिस्था अधतगात साॉिा बकु्तानी खर्ातपा  विलनमोन्जत यकभ ब्माज 
बकु्तानी खर्ा शीर्ाकभा फाहेक अधमत्र साना सवकने छैन । 

 

तय र्ार ुतथा ऩूॉजीगत खर्ा य वित्तीम व्मिस्थाको खर्ा व्महोना एक स्रोतफाट अको स्रोतभा यकभ साउन 
सवकनेछ । 

(३) उऩदपा २ भा जनुसकैु कुया रेन्खएको बएता ऩलन एक शीर्ाकफाट से शीर्ाकको जम्भा स्िीकृत यकभको 
१० प्रलतशत बधदा फढ्ने गयी कुनै एक िा एक बधदा फढी शीर्ाकहरुभा यकभ साना गाउॉसबाको स्िीकृलत 
लरनऩुनेछ । 
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अनसूुर्ी – १ 

( दपा २ सॉग सम्फन्धधत) 

   नेऩारको सन्म्फधानको धाया २२९ (२) फभोन्जभ सॊन्र्त कोर्फाट विलनमोजन हनुे यकभ 

 

          यकभ रु. हजायभा  

क्र.
सॊ. 

अनदुान 
सॊख्मा 

शीर्ाकको नाभ र्ार ुखर्ा ऩूॉन्जगत खर्ा विन्त्तम व्मिस्था जम्भा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१ - गाउॉ 
कामाऩालरका 

३,१३,३१.७२ ८४२१८.१८१ वित्तीम सभालनकयण ११५५४९.९०१ 

२ - िडा सलभलत ३२,५०.० २,८०,००.० वित्तीम सभालनकयण ३१२५०.० 

३ - विर्मगत 
शाखा 

१०००४४.० ७,१३.० सशता  १००७५७.० 

४ - ऋणको सािा 
व्माज बकु्तानी 

० ० - ० 

५ - रगानी 
(शेमय/ऋण) 

० ० - ० 

जम्भा १३४६२५.७२ ११२९३१.१८१  २४७५५६.९०१ 
 


