पौवादुङमा गाउँपालिकाको ववलियोजि ऐि, २०७५
पौवादुङमा गाउँपालिकाको आलथिक बर्ि २०७५\०७६ को सेवा र कायिहरुको िालग स्थािीय
सञ्िुत कोर्बाट केही रकम खिुि गिे र ववलियोजि गिे सम्बन्धमा व्यवस्था गिि बिेको ऐि
सभाबाट स्वीकृत लमलतिः

.

प्रस्ताविािःपौवादुङमा गाउँपालिकाको आलथिक बर्ि २०७५।०७६ को सेवा र कायिहरुको िालग
सञ्िुत कोर्बाट केही रकम खिुि गिे अलधकार ददि र सो रकम ववलियोजि गिि वा्छिीय
भएकोिे,
िेपािको सं ववधािको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोञजम पौवादुङमा गाउँसभािे यो ऐि बिाएको
छ ।
१.

संञिप्त िाम र प्रारम्भिः (१) यस ऐिको िाम “ पौवादुङमा गाउँपालिकाको ववलियोजि ऐि, २०७५”
रहेको छ।
(२) यो ऐि तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ ।

२.

आलथिक बर्ि २०७५\०७६ को लिलमत्त सञ्िुत कोर्बाट रकम खिुि गिे अलधकारिः (१) आलथिक वर्ि
२०७४\०७५ को लिलमत्त गाउँ कायिपालिका, वडा सलमलत, ववर्यगत शाखािे गिे सेवा र कायिहरुका
ँ ीगत खिुि र लबत्तीय व्यवस्थाको रकम समेत गरी
लिलमत्त अिुसूिुी १ मा उञलिञखत िुािू खिुि, पूज
जम्मा रकम रु २४,१३,०२,०००(

cIf/]KfL ?

िुौववस करोड तेह्र िाख दुई हजार रुपैया मात्र) मा

िबढाई लिददिष्ट गररए बमोञजम सञ्िुत कोर्बाट खिुि गिि सवकिेछ ।
३.

ववलियोजििः (१) यस ऐिद्धारा सञित कोर्बाट खिुि गिि अलधकार ददइएको रकम आलथिक वर्ि
२०७५\०७६ को लिलमत्त पौवादुङमा गाउँपालिकाको गाउँ कायिपालिका, वडा सलमलत र ववर्यगत
शाखािे गिे सेवा र कायिहरुको लिलमत्त ववलियोजि गररिेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुरा िे ञखएको भए तापलि कायिपालिका, वडा सलमलत र ववर्यगत
शाखािे गिे सेवा र कायिहरुको लिलमत्त ववलियोजि गरे को रकममध्ये कुिैमा बिुत हुिे र कुिैमा
अपुग हुिे दे ञखि आएमा गाउँ कायिपालिकािे बिुत हुिे शीर्िकबाट िपुग हुिे शीर्िकमा रकम सािि
सक्िेछ । यसरी रकम सादाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको १० प्रलतशतमा िबढ्िे
गरी कुिै एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा रकम
ँ ीगत खिुि र ववत्तीय व्यवस्थातफि ववलियोञजत
सािि तथा लिकासा र खिुि जिाउि सवकिेछ । पूज
ु ािी खिुि र व्याज भक्त
ु ािी खिुि शीर्िकमा बाहे क अन्य िुािू खिुि शीर्िक तफि सािि र
रकम साँवा भक्त

ु ािी खिुितफि ववलियोञजत रकम व्याज भक्त
ु ािी खिुि शीर्िकमा
लबत्तीय व्यवस्था अन्तगित साँवा भक्त
बाहेक अन्यत्र सािि सवकिे छै ि ।
ँ ीगत खिुि र ववत्तीय व्यवस्थाको खिुि व्यहोिि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम
तर िुािु तथा पूज
सािि सवकिेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुिसुकै कुरा िे ञखएको भए तापलि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा
स्वीकृत रकमको १० प्रलतशत भन्दा बढ्िे गरी कुिै एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा रकम
सािि परे मा गाउँ सभाको स्वीकृलत लििु पिेछ ।
अिुसूिुी–१

ँ सम्बञन्धत)
(दफा २ सग
िेपािको संववधािको धारा २२९ (२) बमोञजम
संञित कोर्बाट ववलियोजि हुिे रकम
क्र.स अिुदाि

शीर्िकको िाम

िुािु खिुि

ँ ीगत खिुि
पूज

सङ्ख्या
१

२

- रकम रु. हजारमा _
ववत्तीय

जम्मा

व्यवस्था
३

४

५

६

७

१

गाउँ कायिपालिका

३०८००।

१६८५०२।

)

१९९३०२।

२

वडा कायाििय

०

४२०००।

)

४२०००।

३

ववर्यगत शाखा

०

०

)

०

४

ऋणको

)

)

)

)

५

िगािी

)

)

)

)

३०८००।

२१०५०२।

ब्याज भूक्तािी

साँवा

(सेयर\ऋण)
जम्मा

िोट:- ववर्यगत शाखाहरुको बजेट र गाउँ कायिपालिकाको बजेट एकै ठाउँमा राञखएको छ ।

२४१३०२।

