
 

ऩैम ॉ गाउॉऩालरका 

स्थानीम याजऩत्र 

खण्ड M ३                सॊखमााः 3            लभलताः 2078/03/11 
              बाग-1 

ऩैम ॉ गाउॉऩालरकाको विलनमोजन ऐन, 2078 

 

प्रस्तािनााः ऩैम ॉ गाउॉऩालरकाको आलथिक िर्ि 2078/79 को सेिा य कामिहरुको रालग सञ्चित कोर्फाट केही 
यकभ खर्ि गने अलधकाय ददन य सो यकभ विलनमोजन गनि िाञ्छनीम बएकारे, नेऩारको सॊविधानको धाया 
229 को उऩ-धाया(2) य स्थानीम सयकाय सिारन ऐन, 2071 को दपा 102 फभोञ्चजभ मो ऐन फनकेो 
छ ।  
 

१.सॊञ्चऺप्त नाभ य प्रायम्बाः (1) मस ऐनको नाभ "ऩैम ॉ गाउॉऩालरकाको विलनमोजन ऐन, 2078" यहेको छ ।  
(2) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ ।  
 

2.आलथिक िर्ि 207८/7९ को लनलभत्त सञ्चित कोर्फाट यकभ खर्ि गने अलधकाय   (1) आलथिक िर्ि 
2078/79 को लनलभत्त गाउॉ कामिऩालरका, िडा सलभलत, विर्मगत शाखारे गने सेिा य कामिहरुका लनलभत्त 
अनसु र्ी 1 भा उञ्चलरञ्चखत र्ार ुखर्ि, ऩ ॉञ्चजगत खर्ि य वित्तीम व्मिस्थाको यकभ सभेत गयी जम्भा यकभ 
रु.43,65,22,000।-अऺयेऩी लत्रर्ारीस कयोड ऩैसट्ठी राख फाइस हजाय भात्र) भा नफढाई लनददिष्ट गरयए 
फभोञ्चजभ सञ्चित कोर्फाट खर्ि गनि सवकनछे ।  
 

विलनमोमजन (1) मस ऐनद्धाया सञ्चित कोर्फाट खर्ि गनि अलधकाय ददएको यकभ आलथिक िर्ि 2078/079 
को लनलभत्त ऩैम ॉ गाउऩालरकाको गाउॉ कामिऩालरका, िडा सलभलत य विर्मगत शाखारे गने सेिा य कामिहरुको 
लनलभत्त विलनमोजन गरयनछे।  
  (2) उऩदपा (1) भा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बएता ऩलन कामिऩालरका, िडा सलभलत य विर्मगत शाखारे 

गने सेिा य कामिहरुको लनलभत्त विलनमोजन गयेको यकभभध्मे कुनैभा फर्त हनुे य कुनैभा अऩगु हनु ेदेञ्चखन 
आएभा गाउॉ कामिऩालरकारे फर्त हनु ेशीर्िकफाट नऩगु हनुे शीर्िकभा यकभ सानि सक्नेछ । मसयी यकभ 
सादाि एक शीर्िकफाट सो शीर्िकको जम्भा यकभको 25 प्रलतशतभा नफढ्ने गयी कुनै एक िा एकबन्दा 
फढी शीर्िकहरुफाट अको एक िा एकबन्दा फढी ञ्चशर्िकहरुभा यकभ सानि तथा लनकासा य खर्ि जनाउन 
सवकनछे । ऩुॉजीगत खर्ि य वित्तीम व्मिस्थातपि  विलनमोञ्चजत यकभ साॉिा बकु्तानी खर्ि य व्माज बकु्तानी 
खर्ि शीर्िकभा फाहेक अन्म र्ार ुखर्ि शीर्िकतपि  सानुि य वित्तीम व्मिस्था अन्तगित साॉिा बकु्तानी खर्ितपि  
विलनमोञ्चजत यकभ व्माज बकु्तानी खर्ि शीर्िकभा फाहेक अन्मत्र सानि सवकने छैन ।  



 

 तय र्ार ुतथा ऩुॉजीगत खर्ि य वित्तीम व्मिस्थाको खर्ि व्महोनि एक स्रोतफाट अको स्रोतभा यकभ सानि 
सवकनछे । 

(3) उऩदपा(2) भा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बएता ऩलन एक शीर्िकफाट सो शीर्िकको जम्भा स्िीकृत 
यकभको 10 प्रलतशतबन्दा फढ्ने गयी कुनै एक िा एकबन्दा फढी शीर्िकहरुभा यकभ सानुि ऩयेभा गाउॉ 
सबाको स्िीकृलत लरन ुऩनेछ।  
 

 

 

 

 

 

  



अनसु र्ी- 1  
(दपा 2 सॉग सम्िञ्चन्धत) 

नेऩारको सॊविधानको धाया 299(2) फभोञ्चजभ  
सञ्चित कोर्फाट विलनमोजन हनु ेयकभ 

 

 

 

 

आऻारे, 
केशि रालभछाने 

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 

 

क्र.सॊ. 
अनदुान 
सॊखमा 

शीर्िकको नाभ र्ार ुखर्ि रु. ऩुॉजीगत खर्ि रु. वित्तीम व्मिस्था रु. जम्भा रु. हजायभा 

1  गाउॉ कामिऩालरका   0 386522 
2  िडा सलभलत   0 21000 
3  विर्मगत शाखा   0 29000 
4  ऋणको साॉिा व्माज बकु्तानी   0 0 
5  रगानी(शेमय/ऋण)   0 0 
  जम्भा 238300 198222 0 436522 
  प्रलतशत 54.59 45.41 0 100 


