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सभामा प्रस्ततु मममतिः २०७९ असाि १० गते मंगलबाि 

सभाबाट स्िीकृत मममतिः २०७९ असाि १९ गते आइतबाि 



भूमे गाउँपालिकाको आन्तरिक ऋण उठाउने लिधेयक २०७९ 
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भूमे गाउँपालिकाको आलथिक बर्ि २०७९/०८० को लिलमत्त लित्तीय व्यिस्था सम्बन्धी प्रस्तािहरुिाई 

कायािन्ियि गिि भूमे गाउँपालिकािे आन्तरिक ऋण उठाउि िाञ्छिीय भएकािे आन्तरिक ऋण उठाउिे 

सम्बन्धमा व्यिस्था गिि बिेको लिधेयक 

गाउँसभाबाट स्वीकृत मिमतिः २०७९।०३।१९ 

प्रस्ताििााः भूिे गाउँपामिकाको आमथिक वर्ि २०७९/०८० को मिमित्त मवत्तीय व्यवस्था सम्बन्धी प्रस्तावहरुिाई 

कायािन्वयि गिि भूिे गाउँपामिकािे आन्तरिक ऋण उठाउि वाञ्छिीय भएकोिे, 

िेपािको संमवधािको धािा २२९ को उप–धािा (२ )बिोमिि  भूिे गाउँसभािे यो ऐि बिाएको छ । 

१. संलिप्त िाम ि प्रािम्भाः )१( यस ऐिको िाि "भूिे गाउँपामिकाको आन्तरिक ऋण उठाउिे ऐि, २०७९" िहकेो 

छ ।    )२( यो ऐि सम्बत २०७९ साि साउि १ गतेदेमि प्रािम्भ हुिेछ ।  

२. आन्तरिक ऋण उठाउिे अलधकािाः )१( आमथिक वर्ि २०७९/०८० को मिमित्त मवत्तीय व्यवस्थापि सम्बन्धी 

प्रस्तावहरुिाई कायािन्वयि गिि भूिे गाउँपामिकािे आमथिक वर्ि २०७९/०८० को अन््यसम्ि रु. 

१,००,००,०००।– )एक किोड िात्र( िा िबढ्िे गिी आन्तरिक ऋण उठाउि सक्िेछ ।  

  ति यसिी उठाइिे आन्तरिक ऋण िकििा स्थािीय तहको पूवािधाि मििािणिा ऋण प्रवाह गिे प्रयोििका 

साथ िेपाि सिकाििे गठि गिेको मवमिमिकृत संस्थािे गिे िगािीको हकिा यो सीिा िागू हुिे छैि ।  

    )२( आन्तरिक ऋण मिँदा िामरिय प्राकृमतक स्रोत तथा मवत्त आयोगको मसफारिि 

बिोमिि भूिे गाउँपामिकािाई संघीय सिकाि ि प्रदेि समञ्ित कोर्बाट प्राप्त हुिे िािस्व बाँडफाँड ि 

गाउँपामिकाको आफ्िो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुिे िािस्वको योगफिको १० प्रमतितिा िबढ्िे गिी 

आन्तरिक ऋण उठाउिु पिेछ ।  

    )३( आन्तरिक ऋणको परििािि पँूिी मििािण ि दीघिकािीि िाभ मदिे प्रकृमतका 

उ्पादििीि, िोिगाििूिक तथा आन्तरिक आय बढाउिे के्षत्रिा गिुिपिेछ ।  

    )४( ऋण िगािी गिी सञ्िािि हुिे परियोििाबाट प्राप्त हुिे िाभ वा आम्दािीबाट सो 

परियोििािा िगािी गरिएको ऋणको साँवा ि ब्याि भुक्तािी गिे सुमिमित भएका परियोििािा िात्र ऋण 

परििािि गिुिपिेछ ।  

)५( यस दफा बिोमिि उठाइएको ऋण िेपािको संमवधाि, संघीय कािूि ि अन्य 

प्रिमित व्यवस्था बिोमिि हुिेछ । 


