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बडिगाि गाउँपाडिकाको डवडियोजि ऐि २०७६

बडिगाि गाउँपाडिकाको आडथिक बर्ि २०७६ २०७७ को सेवा र कायिहरुको िाडग स्थािीय सडि  कोर्बाट 

केही रकम खर्ि गिे र डवडियोजि गिे सम्बन्धमा व्यवस्था गिि बिेको ऐि

प्रस्ताविािः बडिगाि गाउँपाडिकाको आडथिक बर्ि २०७६।०७७ को सेवा र कायिहरुको िाडग सडि  कोर्बाट 

केही रकम खर्ि गिे अडिकार डिि र सो रकम डवडियोजि गिि वाञ्छिीय भएकोिे  िेपािको संडविािको 

िारा २२९ को उप–िारा (२) बमोडजम बडिगाि गाउँ सभािे यो ऐि बिाएको छ ।

१.संविप्त िाम र प्रारम्भः (१) यस ऐिको िाम “बडिगाि गाउँपाडिकाको डवडियोजि ऐि २०७६” रहेको 

छ।

२) यो ऐि  ुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ ।

२.आवथिक िर्ि २०७६।०७७ को विवमत्त सवित कोर्बाट रकम खर्ि गिे अविकारः (१) आडथिक वर्ि 

२०७६।०७७ को डिडमत्त बडिगाि गाउँपाडिका  गाउँकायिपाडिकाको कायाििय विा सडमड डवर्यग  

शाखािे गिे सेवा र कायिहरुका डिडमत्त अिुसूर्ी १ मा उल्लिल्लख  र्ािू खर्ि पँूडजग  खर्ि र डबडत्तय 

व्यवस्थाको रकम समे  गरी जम्मा रकम रु ५५५७२८००० अके्षरुपी पच्पन्न करोि सन्ताउन्न िाख 

अठ्ठाइस हजार रुपैंया मात्र) मा िबढाई डिडििष्ट गररए बमोडजम सडि  कोर्बाट खर्ि गिि सडकिे छ । 

३. विवियोजिः (१) यस ऐिद्धारा सडि  कोर्बाट खर्ि गिि अडिकार डिइएको रकम आडथिक वर्ि 

२०७६।०७६ को डिडमत्त बडिगाि गाउँपाडिका  गाउँ कायिपाडिकाको कायाििय विा सडमड  र डवर्यग  

शाखािे गिे सेवा र कायिहरुको डिडमत्त डवडियोजि गररिे छ ।

२)उपिफा (१) मा जुिसुकै कुरा िेल्लखएको भए ा पडि कायिपाडिका विा सडमड  र डवर्यग  

शाखािे गिे सेवा र कायिहरुको डिडमत्त डवडियोजि गरेको रकम मधे्य कुिैमा बर्  हुिे र कुिैमा अपुग हुिे 

िेल्लखि आएमा गाउँकायिपाडिकािे बर्  हुिे शीर्िकबाट िपुग हुिे शीर्िकमा रकम सािि सके्नछ । यसरी 

रकम सािाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको १० प्रड श मा िबढ्िे गरी कुिै एक वा एक भन्दा 

बढी शीर्िकहरुबाट अको एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा रकम सािि  था डिकासा र खर्ि जिाउि 
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सडकिेछ । पँूडजग  खर्ि र डवत्तीय व्यवस्था फि  डवडियोडज  रकम साँवा भुक्तािी खर्ि र व्याज भुक्तािी खर्ि 

शीर्िकमा बाहेक अन्य र्ािू खर्ि शीर्िक  फि  सािि र डबत्तीय व्यवस्था अन्तगि  साँवा भुक्तािी खर्ि  फि  

डबडियोडज  रकम ब्याज भुक्तािी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्यत्र सािि सडकिे छैि ।

 र  र्ािु  था पँूडजग  खर्ि र डवत्तीय व्यवस्थाको खर्ि व्यहोिि एक स्रो बाट अको स्रो मा रकम सािि सडकिे 

छ ।

३) उपिफा (२) मा जुिसुकै कुरा िेल्लखएको भए ा पडि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा 

स्वीकृ  रकमको १० प्रड श भन्दा बढ्िे गरी कुिै एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा रकम सािि परेमा 

गाउँ सभाको स्वीकृड  डििु पिेछ । 
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