
दॊगीशयण गाउॉऩालरकाको विलनमोजन ऐन, २०७& 
 

दॊगीशयण गाउॉऩालरकाको आलथिक फर्ि २०७&\०७* को सेिा य कामिहरुको रालग स्थानीम सञ्चिनत कोर्फाट केही यकभ 
खर्ि गने य विलनमोजन गने सम्फन्धभा व्मिस्था गनि फनेको ऐन 

                       
प्रस्तािनााः दॊगीशयण गाउॉऩालरकाको आलथिक फर्ि २०७ &।०७* को सेिा य कामिहरुको रालग सञ्चिनत कोर्फाट केही 
यकभ खर्ि गने अलधकाय ददन य सो यकभ विलनमोजन गनि िाञ्छनीम बएकोरे , नेऩारको सॊविधानको धाया २२९ को 
उऩधाया (२) फभोञ्चजभ दॊगीशयण गाउॉसबारे मो ऐन फनाएको छ । 

 

१.  सॊञ्चऺप्त नाभ य प्रायम्बाः  (१) मस ऐनको नाभ “दॊगीशयण गाउॉऩालरकाको विलनमोजन ऐन, २०७&” यहेको छ। 

(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

 

२.  आलथिक फर्ि २०७&।०७* को लनलभत्त सञ्चिकत कोर्फाट यकभ खर्ि गने अलधकायाः  (१) आलथिक िर्ि 
२०७&।०७* को लनलभत्त गाउॉ कामिऩालरका , िडा सलभलत , विर्मगत शाखारे गने सेिा य कामिहरुका लनलभत्त 
अनसूुर्ी १ भा उञ्चलरञ्चखत र्ारू खर्ि , ऩूॉजीगत खर्ि य लफत्तीम व्मिस्थाको यकभ सभेत गयी जम्भा यकभ रु  
39,90,14,400।– (अऺरुऩी  pgGrfln; s/f]8 gAa] nfv rf}w xhf/ rf/ ;o ?k}of dfq_ भा नफढाई 
लनददिष्ट गरयए फभोञ्चजभ सञ्चिञ्च त कोर्फाट खर्ि गनि सवकनेछ । 

 

३.  विलनमोजनाः  (१) मस ऐनद्धाया सञ्चित कोर्फाट खर्ि गनि अलधकाय ददइएको यकभ आलथिक िर्ि २०७ &।०७* 
को लनलभत्त दॊगीशयण गाउॉऩालरकाको गाउॉ कामिऩालरका , िडा सलभलत य विर्मगत शाखारे गने सेिा य कामिहरुको 
लनलभत्त विलनमोजन गरयनेछ । 

 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बए ताऩलन कामिऩालरका , िडा सलभलत य विर्मगत शाखारे गने 
सेिा य कामिहरुको लनलभत्त विलनमोजन गयेको यकभभध्मे कुनैभा फर्त हनुे य कुनैभा अऩगु हनुे देञ्चखन आएभा 
गाउॉ कामिऩालरकारे फर्त हनुे शीर्िकफाट नऩगु हनुे शीर्िकभा यकभ सानि सक्नेछ । मसयी यकभ सादाि एक 
शीर्िकफाट सो शीर्िकको जम्भा यकभको २५ प्रलतशतभा नफढ्ने गयी कुनै एक िा एक बन्दा फढी 
शीर्िकहरुफाट अको एक िा एक बन्दा फढी शीर्िकहरुभा यकभ सानि तथा लनकासा य खर्ि जनाउन सवकनेछ । 
ऩूॉजीगत खर्ि य वित्तीम व्मिस्थातपि  विलनमोञ्चजत यकभ साॉिा बकु्तानी खर्ि य व्माज बकु्तानी खर्ि शीर्िकभा फाहेक 
अन्म र्ारू खर्ि शीर्िकतपि  सानि य लफत्तीम व्मिस्था अन्तगित साॉिा बकु्तानी खर्ितपि  विलनमोञ्चजत यकभ व्माज 
बकु्तानी खर्ि शीर्िकभा फाहेक अन्मत्र सानि सवकने छैन । 

तय र्ार ुतथा ऩूॉजीगत खर्ि य वित्तीम व्मिस्थाको खर्ि व्महोनि एक स्रोतफाट अको स्रोतभा यकभ सानि  

सवकनेछ । 

(३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बए ताऩलन एक शीर्िकफाट सो शीर्िकको जम्भा स्िीकृत यकभको 
२५ प्रलतशत बन्दा फढ्ने गयी कुनै एक िा एक बन्दा फढी शीर्िकहरुभा यकभ सानि ऩयेभा गाउॉ सबाको 
स्िीकृलत लरन ुऩनेछ । 

 

  



अनसूुर्ी–१  

(दपा २ सॉग सम्फञ्चन्धत) 
नेऩारको सॊविधानको धाया २२९ (२) फभोञ्चजभ 

सॊञ्चित कोर्फाट विलनमोजन हनुे यकभ 
 

    

क्र.स. अनदुान 
सङ्ख्मा 

शीर्िकको नाभ र्ार ुखर्ि ऩूॉजीगत खर्ि सशति अनदुान जम्भा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१ 
 गाउॉ कामिऩालरका 

िडा sfof{no  य 
विर्मगत शाखा 

7,90,15,220.– 

 
16,26,99,180.– 
 

15,73,00,000.– #(,(),!$,$)).– 

२  ऋणको साॉिा 
ब्माज बकू्तानी 

    

३  रगानी 
(सेमय\ऋण) 

    

 

 

 

 


