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भूमे गाउँपालिकाको लिलियोजि ऐि 

 

भूमे गाउँपालिकाको आलथिक बर्ि २०७५/०७६ को सेिा र कायिहरुको िालग स्थािीय सलचित कोर्बाट 

केही रकम खिि गिे र लिलियोजि गिे सम्बन्धमा व्यिस्था गिि बिेको लिधेयक 

सभाबाट स्वीकृत मिमतिः २०७५।०३।२९ 

प्रस्ताििााः भिू ेगाउँपामिकाको आमथिक वर्ि २०७५।०७६ को सेवा ि कार्िहरुको िामग समचित कोर्बाट केही 

िकि खिि गने अमिकाि मिन ि सो  िकि  मवमनर्ोजन  गनि  वाचछनीर् भएकोिे, 

नेपािको संमविानको िािा २२९ को उप–िािा (२ )बिोमजि भिू ेगाउँसभािे र्ो ऐन बनाएको छ । 

१. संलिप्त िाम र प्रारम्भाः )१( र्स ऐनको नाि "भिू ेगाउँपामिकाको मवमनर्ोजन ऐन, २०७५" िहकेो छ ।  

   )२( र्ो ऐन गाउँसभाबाट पारित भएपमछ तरुुन्त प्रािम्भ हुनेछ ।  

२ .आलथिक िर्ि २०७४।०७५ को लिलमत्त सलचित कोर्बाट रकम खिि गिे अलधकाराः)१(  आमथिक वर्ि 

२०७५।०७६ को मनमित्त गाउँपामिका, वडा समिमत, मवर्र्गत शाखािे गने सेवा ि कार्िहरुका मनमित्त 

अनसुिूी १ िा उमलिमखत िाि ूखिि, पूँमजगत खिि ि मवत्तीर् व्र्वस्थाको िकि सिते गिी जम्िा िकि रु  

३१,३०,५९, ८००।- )अक्षेरूपी एकतीस किोड तीस िाख उनान्साठी हजाि आठ सर् रुपैर्ाँ िात्र( िा 

नबढाई मनमििष्ट गरिए बिोमजि समचित कोर्बाट खिि गनि समकनेछ ।  

३. लिलियोजिाः )१( र्स ऐनद्वािा समचिक कोर्बाट खिि गनि अमिकाि मिइएको िकि आमथिक वर्ि 

२०७५/०७६ को मनमित्त भिू ेगाउँपामिकाको गाउँ कार्िपामिका, वडा समिमत ि मवर्र्गत शाखािे गने सेवा 

ि कार्िहरुको मनमित्त मवमनर्ोजन गरिनेछ ।  

(२) उपिफा )१( िा जनुसकैु कुिा िेमखएको भएता पमन कार्िपामिका, वडा समिमत ि मवर्र्गत शाखािे 

गने सेवा ि कार्िहरुको मनमित्त मवमनर्ोजन गिेको िकििध्र्े कुनैिा बित हुने ि कुनैिा अपगु हुने िमेखन 

आएिा गाउँ कार्िपामिकािे बित हुने शीर्िकबाट नपगु हुने शीर्िकिा िकि सानि सक्नेछ । र्सिी िकि सािाि 

एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्िा िकिको २५ प्रमतशतिा नबढ्ने गिी कुनै एक वा एक भन्िा बढी 

शीर्िकबाट अको एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुिा िकि सानि तथा मनकासा ि खिि जनाउन समकनेछ । 

पूँमजगत खिि ि मवत्तीर् व्र्वस्थातफि  मवमनर्ोमजत िकि साँवा भकु्तानी खिि ि व्र्ाज भकु्तानी खिि शीर्िकिा 
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बाहके अन्र् िाि ू खिि शीर्िकतफि  सानि ि मवत्तीर् व्र्वस्था अन्तगित साँवा भकु्तानी खिितफि  मवमनर्ोमजत 

िकि ब्र्ाज भकु्तानी खिि शीर्िकिा बाहके अन्र्त्र सानि समकने छैन ।  

 ति िाि ु तथा पूँमजगत खिि ि मवत्तीर् व्र्वस्थाको खिि व्र्होनि एक स्रोतबाट अको स्रोतिा 

िकि सानि समकनेछ ।  

)३( उपिफा )२( िा जनुसकैु कुिा िेमखएको भएता पमन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्िा स्वीकृत 

िकिको २५ प्रमतशत भन्िा बढ्ने गिी कुनै एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुिा िकि सानि पिेिा गाउँ सभाको 

स्वीकृमत मिन ुपनेछ ।  
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अनसुिूी - १ 

(िफा २ सँग सम्बमन्ित)  

नेपािको संमविानको िािा २२९ )२( बिोमजि 

सलचित कोर्बाट लिलियोजि हुिे रकम 

रु. हजाििा  

क्र.सं. अिुदाि 

संख्या 

शीर्िकको िाम िािु खिि पँूजीगत खिि लित्तीय 

व्यिस्था 

जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  गाउँ कार्िपामिका     

२  वडा समिमत     

३  मवर्र्गत शाखा     

४  ऋणको साँवा ब्र्ाज 

भकु्तानी 

    

५  िगानी शरे्ि/ऋण     

 

 

 

प्रिामणकिण मिमतिः २०७५।०३।३० 


