

 

 

 

 

गन्यापधुरा गाउँपालिका 

 

खण्डः ५          सखंयाः४     असार २९  गते मंगिबार, २०७८ 

भाग-१ 

लिलियोजि ऐि,२०७८ 

गाउँसभाबाट स्वीकृत मिमतिः२०७८।३।२८ 

 

गन्यापधरुा गाउँपालिकाको आलथिक िर्ि २०७८/०७९ को सेिा र कायिहरुको िालग स्थािीय सलचित 

कोर्बाट केही रकम खिि गिे र लिलियोजि गिे  सम्बन्धमा व्यिस्था गिि बिेको ऐि, 

प्रस्ताििाः गन्यापधरुा गाउँपामिकाको आमथिक वर्ि २०७८।०७९ को सेवा र कायिहरुको िामग समचित कोर्बाट 

केही रकि खिि गर्ने अमधकार मिर्न र सो रकि मवमर्नयोजर्न गर्नि वाचछर्नीय भएकोिे र्नेपािको संमवधार्नको धारा २२९ 

को उपधारा (२) बिोमजि गन्यापधरुा गाउँसभािे यो ऐर्न बर्नाएको छ । 

१. संलिप्त िाम र प्रारम्भः (१) यस ऐर्नको र्नाि " गन्यापधुरा गाउँपालिकाको लिलियोजि ऐि,२०७८ " रहकेो 

छ । 

(२) यो ऐर्न तरुुन्त प्रारम्भ हुर्नछे । 

२. आलथिक िर्ि २०७८।०७९ को लिलमत्त सलचित कोर्बाट रकम खिि गिे अलधकारः (१) आमथिक वर्ि 

२०७८।०७९ को मर्नमित्त गाउँ कायिपामिका, वडा समिमत, मवर्यगत शाखािे गर्ने सेवा र कायिहरुका मर्नमित्त 

अर्नसुिूी १ िा उल्िेमखत िाि ु खिि, पुँजीगत खिि र मवत्तीय व्यवस्थाको रकि सिते गरी जम्िा रकि रु. 

३३,६६,७५,०००।०० ( अक्षेरेपी तेत्तीस करोड छ्यासट्ठी िाख पिहत्तर हजार िात्र ) िा र्नबढाई मर्नमििष्ट गररए 

बिोमजि समचित कोर्बाट खिि गर्नि समकर्नेछ । 

स्थािीय राजपत्र 




 

३. लिलियोजिः (१) यस ऐर्नद्वारा समचित कोर्बाट खिि गर्नि अमधकार मिइएको रकि आमथिक वर्ि २०७८।०७९ 

को मर्नमित्त गन्यापधरुा गाउँपामिकाको गाउँ कायिपामिका, वडा समिमत र मवर्यगत शाखािे गर्ने सेवा र कायिहरुको 

मर्नमित्त मवमर्नयोजर्न गररर्नेछ । 

(२) उपिफा (१) िा जरु्नसकैु कुरा िेमखएको भएतापमर्न गाउँकायिपामिका, वडा समिमत र मवर्यगत 

शाखािे गर्ने सेवा र कायिहरुको मर्नमित्त मवमर्नयोजर्न गरेको रकििध्ये कुर्नैिा बित हुर्ने र कुर्निैा अपगु हुर्ने िमेखर्न 

आएिा गाउँ कायिपामिकािे बित हुर्ने शीर्िकबाट र्नपगु हुर्न ेशीर्िकिा रकि सार्नि सक्र्नेछ । यसरी रकि सािाि एक 

शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्िा रकिको १० प्रमतशतिा र्नबढ्र्ने गरी कुर्नै एक वा एकभन्िा बढी शीर्िकहरुिा रकि 

सार्नि तथा मर्नकासा र खिि जर्नाउर्न समकर्नेछ । पुँजीगत खिि र मवत्तीय व्यवस्थातफि  मवमर्नयोमजत रकि साँवा भकु्तार्नी 

खिि र व्याज भकु्तार्नी खिि शीर्िकिा बाहके अन्य िाि ूखिि शीर्िकतफि  सार्नि र मवत्तीय व्यवस्था अन्तगित सावाँ 

भकु्तार्नी खिितफि  मवमर्नयोमजत रकि व्याज भकु्तार्नी खिि शीर्िकिा बाहके अन्यत्र सार्नि समकर्ने छैर्न । तर, िािु 

तथा पुँजीगत खिि र मवत्तीय व्यवस्थाको खिि व्यहोर्नि एक स्रोतबाट अको स्रोतिा रकि सार्नि समकर्नेछ । 

(३) उपिफा (२) िा जरु्नसकैु कुरा िेमखएको भए तापमर्न एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्िा स्वीकृत 

रकिको १० प्रमतशत भन्िा बढ्र्ने गरी कुर्नै एक एकभन्िा बढी शीर्िकहरुिा रकि सार्नि परेिा गाउँ सभाको स्वीकृत 

मिर्न ुपर्नेछ । 

 

अिुसूिी – १ 

(िफा २ सँग सम्बमन्धत) 

र्नेपािको संमवधार्नको धारा २२९ (२) बिोमजि 

सलचित कोर्बाट लिलियोजि हुिे रकम 

 

क्र. 

स. 

अिुदाि 

संखया 
शीर्िकको िाम िािु खिि पँूजीगत खिि 

लित्तीय 

व्यिस्था 
जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  गाउँ कायिपामिका २०९८०४२२० १०२३३०००  २२००३७२२० 

२  वडा समिमत ५०००००० ५१०००००  १०१००००० 

३  मवर्यगत शाखा २८०५१२८० ५१३३०००  ३३१८४२८० 

४  ऋणको साँवा व्याज भकु्तार्नी     

५  िगार्नी ( शयेर/ ऋण )     

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              आज्ञािे  

                                                                                       लदलिप कुमार तामाङ 

                                                                                   प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत 

 

गन्यापधरुा गाउँपामिकाको गाउँसभाको सम्वत २०७८ साि असार १० गते मबमहबारका मिर्न बसेको बाह्रौं बैठकिे र्नेपािको 

संमवधार्नको धारा २२६ को उपधारा (१), स्थार्नीय सरकार सचिािर्न ऐर्न, २०७४ को िफा १९ को उपिफा (८) बिोमजि प्रिामणत 

गििछु । 

              ………………………. 

िबि बहादुर मल्ि 

गन्यापधुरा गाउँपालिका  

लमलतः…………….......        गाउँसभा अध्यि 


