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सभामा प्रस्ततुः २०७९ साल असार १० गते शकु्रबार 

सभाबाट पाररत मममतः २०७९ साल असार ३१ गते शकु्रबार 

 



[ 1 ] 
 

भूमे गाउँपालिकाको आलथिक बर्ि २०७९/०८० को सवेा र कार्िहरुको िालग स्थानीर् सलचित कोर्बाट केही रकम 

खिि गने र लवलनर्ोजन गने सम्बन्धमा व्र्वस्था गनि बनेको लवधेर्क 

सभाबाट स्वीकृत मिमतिः २०७९।०३।३१ 

प्रस्तावनााः भूिे गाउँपामिकाको आमथिक वर्ि २०७९/०८० को सेवा र कार्िहरुको िामग समचित कोर्बाट केही रकि खिि गर्ने 

अमिकार मिर्न र सो  रकि  मवमर्नर्ोजर्न  गर्नि  वाचछर्नीर् भएकोिे, 

र्नेपािको संमविार्नको िारा २२९ को उप–िारा (२ )बिोमजि  भूि ेगाउँसभािे र्ो ऐर्न बर्नाएको छ । 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भाः )१( र्स ऐर्नको र्नाि "भूिे गाउँपामिकाको मवमर्नर्ोजर्न ऐर्न, २०७९" रहेको छ ।  

   )२( र्ो ऐर्न गाउँसभाबाट पाररत भएपमछ तरुुन्त प्रारम्भ हुर्नछे ।  

२ .आलथिक वर्ि २०७९।०८० को लनलमत्त सलचित कोर्बाट रकम खिि गने अलधकाराः)१(  आमथिक वर्ि २०७९/०८० को 

मर्नमित्त गाउँपामिका, वडा समिमत, मवर्र्गत शाखाि ेगर्न ेसेवा र कार्िहरुका मर्नमित्त अर्नुसूिी १ िा उमलिमखत िािू खिि, 

पूँमजगत खिि र मवत्तीर् व्र्वस्थाको रकि सिेत गरी जम्िा रकि रु. ५३,४२,१२,४५२ (अिेरुपी रुपैर्ाँ लिपन्न करोड 

बर्ालिस िाख बाह्र हजार िार सर् बाउन्न माि | )   िा र्नबढाई मर्नमििष्ट गररए बिोमजि समचित कोर्बाट खिि गर्नि 

समकर्नेछ ।  

३. लवलनर्ोजनाः )१( र्स ऐर्नद्वारा समचिक कोर्बाट खिि गर्नि अमिकार मिइएको रकि आमथिक वर्ि २०७९/०८० को मर्नमित्त भूि े

गाउँपामिकाको गाउँ कार्िपामिका, वडा समिमत र मवर्र्गत शाखािे गर्न ेसेवा र कार्िहरुको मर्नमित्त मवमर्नर्ोजर्न गररर्नछे ।  

(२) उपिफा )१( िा जुर्नसुकै कुरा िेमखएको भएता पमर्न कार्िपामिका, वडा समिमत र मवर्र्गत शाखािे गर्ने सेवा र 

कार्िहरुको मर्नमित्त मवमर्नर्ोजर्न गरेको रकििध्रे् कुर्नैिा बित हुर्न ेर कुर्नैिा अपगु हुर्न ेिेमखर्न आएिा गाउँ कार्िपामिकािे बित 

हुर्ने शीर्िकबाट र्नपुग हरु्न ेशीर्िकिा रकि सार्नि सक्र्नछे । र्सरी रकि सािाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्िा रकिको २५ 

प्रमतशतिा र्नबढ्र्न ेगरी कुर्न ैएक वा एक भन्िा बढी शीर्िकबाट अको एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुिा रकि सार्नि तथा 

मर्नकासा र खिि जर्नाउर्न समकर्नेछ । पूँमजगत खिि र मवत्तीर् व्र्वस्थातफि  मवमर्नर्ोमजत रकि साँवा भुक्तार्नी खिि र व्र्ाज भुक्तार्नी 

खिि शीर्िकिा बाहेक अन्र् िािू खिि शीर्िकतफि  सार्नि र मवत्तीर् व्र्वस्था अन्तगित साँवा भुक्तार्नी खिितफि  मवमर्नर्ोमजत रकि 

ब्र्ाज भुक्तार्नी खिि शीर्िकिा बाहेक अन्र्त्र सार्नि समकर्ने छैर्न ।  

 तर िािु तथा पूँमजगत खिि र मवत्तीर् व्र्वस्थाको खिि व्र्होर्नि एक स्रोतबाट अको स्रोतिा रकि सार्नि समकर्नेछ।  

)३( उपिफा )२( िा जरु्नसुकै कुरा िेमखएको भएता पमर्न एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्िा स्वीकृत रकिको २५ 

प्रमतशत भन्िा बढ्र्न ेगरी कुर्नै एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुिा रकि सार्नि परेिा गाउँ सभाको स्वीकृमत मिर्नु पर्नेछ ।  
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अर्नुसूिी - १ 

(िफा २ सँग सम्बमन्ित)  

र्नेपािको संमविार्नको िारा २२९ )२( बिोमजि 

सलचित कोर्बाट लवलनर्ोजन हुने रकम 

रु. हजारिा  

क्र.सं. अनुदान 

संख्र्ा 

शीर्िकको नाम िािु खिि पूँजीगत खिि लवत्तीर् 

व्र्वस्था 

जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  गाउँ कार्िपामिका ३२,९०,००।३८ १९,५२,१२।०७  ५३,४२,१२।४५२ 

२  वडा समिमत 

३  मवर्र्गत शाखा 

४  ऋणको साँवा ब्र्ाज 

भुक्तार्नी 

    

५  िगार्नी शेर्र/ऋण   १,००,००  

 

 

 

 


