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बडिगाि गाउपँाडिकाको आडथिक वर्ि २०७७/०७८ को सेवा र कार्िहरुको िाडग 

स्थानीर् सडचित कोर्बाट केडह रकम खिि गने र डवडनर्ोजन गने सम्बन्धमा 

ब्र्बस्था गनि बनेको ऐन। 

प्रस्तावनााः बडिगाि गाउपँाडिकाको आडथिक वर्ि २०७७/०७८ को सेवा र 

कार्िहरुको िाडग सडचित कोर्बाट केडह रकम खिि गने अडधकार डिन र सो रकम 

डवडनर्ोजन गनि बाचछडनर् भएकोिे , नेपाडिको संडबधानको धारा २२९ को उप 

धारा (२) बमोडजम बाडिगाि गाउ ँसभािे र्ो ऐन बनाएको छ । 
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१.सडंिप्त नाम र प्रारम्भाः (१)र्स ऐनको नाम “बाडिगाि गाउपँाडिकाको 

डवडनर्ोजन ऐन, २०७७” रहेको छ । 

       (२)र्ो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२.आडथिक वर्ि २०७७/०७८ को डनडमत्त सडचित कोर्बाट रकम खिि गनि 

अडिकाराः  आडथिक वर्ि २०७७/०७८ को डनडमत्त बडिगाि गाउपँाडिका, गाउँ 

कार्िपाडिकाको कार्ाििर्, विा सडमडत, डवर्र्गत शाखािे गने सेवा र 

कार्िहरुका डनडमत्त अनसूुिी १ मा उल्िेडखत िाि ुखिि, पुडँजगत खिि र डवत्तीर् 

ब्र्बस्थाको रकम समेत गरी रु.५३०२६९७४८/- ( अके्षरपेी डिपन्न करोि िईु 

िाख उनसत्तरी हजार सात सर् अि्िािीस रुपैर्ा ँ माि) मा नबाढाई डनडििष्ट 

गररए बमोडजम सडचित कोर्बाट खिि गनि सडकनेछ। 

३.डवडनयोजनाः (१) र्स ऐन द्वारा सडचित कोर्बाट खिि गनि अडधकार डिईएको 

रकम आडथिक वर्ि २०७७/०७८ को डनडमत्त बडिगाि गाउपँाडिका, गाउ ँ

कार्िपाडिकाको कार्ाििर्, विा सडमडत र डवर्र्गत शाखािे गने सेवा र 

कर्िहरुको डनडमत्त डवडनर्ोजन गरीनेछ। 

         (२) उपिफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेडखएको भएता पडन कार्िपाडिका, 

विा सडमडत र डवर्र्गत शाखािे गने सेवा र कार्िहरुको डनडमत्त डवडनर्ोजन 

गरकेो रकम मध्रे् कुनैमा बित हुने र कुनैमा अपगु हुने िडेखन आएमा गाउ ँ

कार्िपाडिकािे बाित हुने डशर्िकबाट नपगु हुने डशर्िकमा रकम सानि सक्नेछ। 

र्सरी रकम सािाि  एक डशर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको १० प्रडतसतमा 

नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्िा बढी डशर्िकहरुबाट अको एक वा एक भन्िा 
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बढी डशर्िकहरुमा रकम सानि तथा डनकासा र खिि जनाउन सडकनेछ। पुडँजगत 

खिि र डवत्तीर् ब्र्बस्था तफि  डबडनर्ोडजत रकम सावँा भकु्तानी खिि र ब्र्ाज 

भकु्तानी खिि शीर्िकमा बाहेक अन्र् िाि ु खिि शीर्िक तफि  सानि र डवत्तीर् 

ब्र्बस्था अन्तगित सावँा भकु्तानी खिि तफि  डबडनर्ोडजत रकम ब्र्ाज भकु्तानी खिि 

डशर्िकमा बाहेक अन्र्ि सानि सडकने छैन। तर िाि ुतथा पुडँजगत खिि र डवत्तीर् 

ब्र्बस्थाको खिि ब्र्होनि एक श्रोतबाट आको श्रोतमा रकम सानि सडकनेछ। 

         (३) उपिफ (२) मा जनुसकैु कुरा िेडखएको भएतापडन एक शीर्िकबाट सो 

शीर्िकको जम्मा स्वीकृत रकमको १० प्रडतसत भन्िा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक 

भन्िा बढी डशर्िकहरुमा रकम सानि परमेा गाउ ँसभाको स्वीकृडत डिन ुपनेछ। 
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अनसूुडि १ 

(िफा २ सगँ सम्बडन्धत) 

नपेािको सडंविानको िारा २२९(२) बमोडजम सडंित कोर्बाट डवडनयोजन हुन ेरकम 

 

क्र.सं. अनिुान 

संख्र्ा 

डशर्िकको 

नाम 

िाि ुखिि पुडँजगत खिि सशति कार्िक्रम डवडत्तर् 

ब्र्बस्था 

जम्मा  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

१  गाउँपाडिका ८७५०००००/- १५७५६९७४८/- २८५२०००००/- 

 

० ५३०२६९७४८/- 

 

२  विा सडमडत - - - - ० 

३  डवर्र्गत 

शाखा 

- - - - ० 

४  ऋणको सावँा 

ब्र्ाज 

भकु्तानी 

- - - - ० 

५        

 

 


