
 

पौवादङुमा गाउँपालिकाको ववलियोजि ऐि, २०७५ 

 

पौवादङुमा गाउँपालिकाको आलथिक बर्ि २०७५\०७६ को सेवा र कायिहरुको िालग स्थािीय 
सञ् िुत कोर्बाट केही रकम खिुि गिे र ववलियोजि गिे सम्बन्धमा व्यवस्था गिि बिेको ऐि 

                           सभाबाट स्वीकृत लमलतिः      . 
प्रस्ताविािःपौवादङुमा गाउँपालिकाको आलथिक बर्ि २०७५।०७६ को सेवा र कायिहरुको िालग 
सञ् िुत कोर्बाट केही रकम खिुि गिे अलधकार ददि र सो रकम ववलियोजि गिि वा्छिीय 
भएकोिे, 

िेपािको संववधािको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोञजम पौवादङुमा गाउँसभािे यो ऐि बिाएको 
छ । 

१.  संञिप्त िाम र प्रारम्भिः (१) यस ऐिको िाम “ पौवादङुमा गाउँपालिकाको ववलियोजि ऐि, २०७५” 

रहेको छ। 

(२) यो ऐि तरुुन्त प्रारम्भ हिुेछ । 

२.  आलथिक बर्ि २०७५\०७६ को लिलमत्त सञ् िुत कोर्बाट रकम खिुि गिे अलधकारिः (१) आलथिक वर्ि 
२०७४\०७५ को लिलमत्त गाउँ कायिपालिका, वडा सलमलत, ववर्यगत शाखािे गिे सेवा र कायिहरुका 
लिलमत्त अिसूुिुी १ मा उञलिञखत िुािू खिुि, पूजँीगत खिुि र लबत्तीय व्यवस्थाको रकम समेत गरी 
जम्मा रकम रु २४,१३,०२,०००( cIf/]KfL ? िुौववस करोड तेह्र िाख दईु हजार रुपैया मात्र) मा 
िबढाई लिददिष्ट गररए बमोञजम सञ् िुत कोर्बाट खिुि गिि सवकिेछ । 

३.  ववलियोजििः (१) यस ऐिद्धारा सञित कोर्बाट खिुि गिि अलधकार ददइएको रकम आलथिक वर्ि 
२०७५\०७६ को लिलमत्त पौवादङुमा गाउँपालिकाको गाउँ कायिपालिका, वडा सलमलत र ववर्यगत 
शाखािे गिे सेवा र कायिहरुको लिलमत्त ववलियोजि गररिेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा िेञखएको भए तापलि कायिपालिका, वडा सलमलत र ववर्यगत 
शाखािे गिे सेवा र कायिहरुको लिलमत्त ववलियोजि गरेको रकममध्ये कुिैमा बिुत हिुे र कुिैमा 
अपगु हिुे देञखि आएमा गाउँ कायिपालिकािे बिुत हिुे शीर्िकबाट िपगु हिुे शीर्िकमा रकम सािि 
सक्िेछ । यसरी रकम सादाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको १० प्रलतशतमा िबढ्ि े
गरी कुिै एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा रकम 
सािि तथा लिकासा र खिुि जिाउि सवकिेछ । पूजँीगत खिुि र ववत्तीय व्यवस्थातफि  ववलियोञजत 
रकम साँवा भकु्तािी खिुि र व्याज भकु्तािी खिुि शीर्िकमा बाहेक अन्य िुािू खिुि शीर्िक तफि  सािि र 



लबत्तीय व्यवस्था अन्तगित साँवा भकु्तािी खिुितफि  ववलियोञजत रकम व्याज भकु्तािी खिुि शीर्िकमा 
बाहेक अन्यत्र सािि सवकिे छैि । 

तर िुाि ुतथा पूजँीगत खिुि र ववत्तीय व्यवस्थाको खिुि व्यहोिि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम 
सािि सवकिेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जिुसकैु 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 परेमा गाउँ सभाको स्वीकृलत लिि ुपिेछ । 
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िोट:- ववर्यगत शाखाहरुको बजेट र गाउँ कायिपालिकाको बजेट एकै ठाउँमा राञखएको छ ।  


