
सिसरचोङ गाउॉ ऩासरकाको विननमोजन ऐन, २०७५ 

 

सिसरचोङ गाउॉऩासरकाको आर्थिक फर्ि २०७५÷०७६ को िेिा य कामिहरुको रार्ग स्थानीम िञ  ् र्चत 
कोर्फाट केही यकभ खचि गने य विननमोजन गन ेिम्फन्धभा व्मिस्था गनि फनेको ऐन 

िबाफाट स्िीकृत सभनतिः २०७५/०३/३२ 

प्रस्तािनािः सिसरचोङ गाउॉऩासरकाको आर्थिक फर्ि २०७५÷०७६ को िेिा य कामिहरुको रार्ग 
िञ  ् र्चत कोर्फाट केही यकभ खचि गने अर्धकाय ददन य िो यकभ विननमोजन गनि िाञ्छनीम 
बएकोरे, 

नेऩारको िॊविधानको धाया २२९ को उऩधाया (२) फभोजजभ सिसरचोङ गाउॉिबारे मो ऐन 
फनाएको छ । 

१.  संक्षऺप्त नाम र प्रारम्भः (१) मि ऐनको नाभ “सिसरचोङ गाउॉऩासरकाको विननमोजन 
ऐन, २०७४”्यहेको छ। 

(२) मो ऐन तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ । 

२.  आर्थिक बर्ि २०७५÷०७६ को ननममत्त सञ  ् र्ित कोर्बाट रकम खिि गने अर्िकारः (१) 
आर्थिक िर्ि २०७५÷०७६ को ननसभत्त गाउॉ कामिऩासरका, िडा िसभनत, विर्मगत शाखारे 
गने िेिा य कामिहरुका ननसभत्त अनुिूची १ भा उजलरखखत चारू खचि, ऩूॉजीगत खचि य 
बफत्तीम व्मिस्थाको यकभ िभेत गयी जम्भा यकभ रु.२१६९०५२७८ (अक्षरुऩी. 
एक्काईि्कयोड्उनन्ित्तयी्राख्ऩाॉच्हजाय्२्िम्अठहत्तय्रुऩैमा भात्र) भा नफढाई 
ननददिष्ट गरयए फभोजजभ िञ  ् र्चत कोर्फाट खचि गनि िककनेछ । 

३.  विननयोजनः (१) मि ऐनद्धाया िजञ्चत कोर्फाट खचि गनि अर्धकाय ददइएको यकभ 
आर्थिक िर्ि २०७५÷०७६ को ननसभत्त सिसरचोङ गाउॉऩासरकाको गाउॉ कामिऩासरका, िडा 
िसभनत य विर्मगत शाखारे गने िेिा य कामिहरुको ननसभत्त विननमोजन गरयनेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा जुनिुकै कुया रेखखएको बए ताऩनन कामिऩासरका, िडा िसभनत य 
विर्मगत शाखारे गने िेिा य कामिहरुको ननसभत्त विननमोजन गयेको यकभभध्मे कुनैभा 
फचत हुने य कुनैभा अऩुग हुने देखखन आएभा गाउॉ कामिऩासरकारे फचत हुने शीर्िकफाट 
नऩुग हुने शीर्िकभा यकभ िानि िक्नेछ । मियी यकभ िादाि एक शीर्िकफाट िो 



शीर्िकको जम्भा यकभको १० प्रनतशतभा नफढ्ने गयी कुन ै एक िा एक बन्दा फढी 
शीर्िकहरुफाट अको एक िा एक बन्दा फढी शीर्िकहरुभा यकभ िानि तथा ननकािा य 
खचि जनाउन िककनेछ । ऩूॉजीगत खचि य वित्तीम व्मिस्थातपि  विननमोजजत यकभ िाॉिा 
बुक्तानी खचि य व्माज बुक्तानी खचि शीर्िकभा फाहेक अन्म चारू खचि शीर्िकतपि  िानि 
य बफत्तीम व्मिस्था अन्तगित िाॉिा बुक्तानी खचितपि  विननमोजजत यकभ व्माज 
बुक्तानी खचि शीर्िकभा फाहेक अन्मत्र िानि िककने छैन । 

तय चारु तथा ऩूॉजीगत खचि य वित्तीम व्मिस्थाको खचि व्महोनि एक स्रोतफाट अको 
स्रोतभा यकभ िानि िककनेछ । 

(३) उऩदपा (२) भा जुनिुकै कुया रेखखएको बए ताऩनन एक शीर्िकफाट िो शीर्िकको 
जम्भा स्िीकृत यकभको १० प्रनतशत बन्दा फढ्ने गयी कुनै एक िा एक बन्दा फढी 
शीर्िकहरुभा यकभ िानि ऩयेभा गाउॉ िबाको स्िीकृनत सरनु ऩनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनुिूची–१ 

(दपा २ िॉग िम्फजन्धत) 

नेऩारको िॊविधानको धाया २२९ (२) फभोजजभ 

संञ्चित कोर्बाट विननयोजन हुने रकम 

रु. हजायभा 
    

क्र.ि. अनुदान 
िङ्ख्मा 

शीर्िकको नाभ चारु 
खचि 

ऩूॉजीगत 
खचि 

वित्तीम 
व्मिस्था/शशति्
अनदुान् 

जम्भा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
१  गाउॉ कामिऩासरका २७२२९ १०७०२९ ८२६४७ २१६९०५ 

२  िडा िसभनत 
    

३  विर्मगत शाखा     

४  ऋणको िाॉिा ब्माज 
बूक्तानी 

    

५  रगानी (िेमय÷ऋण) 
    

 

 

 

 


