
  

किस्पाङ गाउँसभाले बनाएिो तल लेखिए बमोखिमिो ऐन सर्वसाधारणिो िानिारीिो लागग प्रिाशन गररएिो 
छ।  

किस्पाङ गाउँपागलिािो आगथवि बर्व २०७८/२०७९ िो सेर्ा र िार्वहरुिो लागग स्थानीर् सखित िोर्बाट 
िेही रिम िर्व गने र कर्गनर्ोिन गने सम्बन्धमा व्र्र्स्था गनव बनेिो ऐन 

 

संर्त २०७८ सालिो ऐन नं २ 

किस्पाङ गाउँपागलिािो  कर्गनर्ोिन ऐन, २०७८ 

 

गाउँ सभाबाट स्र्ीिृत गमगतिः २०७८।०३।१० 

प्रमाखणिरण गमगतिः२०७८।०३।२५ 

प्रस्तार्नािः किस्पाङ गाउँपागलिािो आगथवि बर्व २०७८।०७९ िो सेर्ा र िार्वहरुिो लागग सखित िोर्बाट 
िेही रिम िर्व गने अगधिार दिन र सो रिम कर्गनर्ोिन गनव र्ाञ्छनीर् भएिोले, 

नेपालिो संकर्धानिो धारा २२९ िो उप–धारा (२) बमोखिम किस्पाङ गाउँसभाले र्ो ऐन बनाएिो छ । 
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१.संखिप्त नाम र प्रारम्भिः (१)र्स ऐनिो नाम “किस्पाङ गाउँपागलिािो कर्गनर्ोिन ऐन, २०७८” रहेिोछ। 

 (२) र्ो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

 

२.आगथवि र्र्व २०७८।०७९ िो गनगमत्त सखित िोर्बाट रिम िर्व गने अगधिारिः (१) आगथवि र्र्व 
२०७८/०७९ िो गनगमत्त गाउँिार्वपागलिा, र्डा सगमगत, कर्र्र्गत शािाले गने सेर्ा र िार्वहरुिा गनगमत्त 
अनसूुर्ी १ मा उखललखित र्ालू िर्व, पूखँिगत िर्व र गबखत्तर् व्र्र्स्थािो रिम समेत गरी िम्मा रिम रु. 
४४,९३,०४,००० ।- (अिेरुपी र्ौर्ागलस िरोड गिर्ानब्बे लाि र्ार हिार रुपैर्ाँ माि)मा नबढाई गनदिवष्ट 
गररए बमोखिम सखित िोर्बाट िर्व गनव सकिनछे ।  

 

३. कर्गनर्ोिनिः (१) र्स ऐनद्धारा सखितिोर्बाट िर्व गनव अगधिार दिइएिो रिम आगथवि र्र्व २०७८/०७९ 
िो गनगमत्त किस्पाङ गाउँपागलिािो गाउँिार्वपागलिा, र्डा सगमगत र कर्र्र्गत शािाले गने सेर्ा र िार्वहरुिो 
गनगमत्त कर्गनर्ोिन गररनछे । 

(२) उपिफा (१) मा िनुसिैु िुरा लेखिएिो भएता पगन िार्वपागलिा, र्डा सगमगत र कर्र्र्गत शािाले गने 
सेर्ा र िार्वहरुिो गनगमत्त कर्गनर्ोिन गरेिो रिममध्रे् िुनैमा बर्त हनुे र िुनैमा अपगुहनुे िेखिन आएमा 
गाउँिार्वपागलिाले बर्त हनुे शीर्विबाट नपगु हनुे शीर्विमा रिम सानव सक्नेछ । र्सरी रिम सािाव एि 
शीर्विबाट सो शीर्वििो िम्मा रिमिो १० प्रगतशतमा नबढ्ने गरी िुनै एि र्ा एि भन्िा बढी शीर्विहरुबाट 
अिो एि र्ा एि भन्िा बढी शीर्विहरुमा रिम सानव तथा गनिासा र िर्व िनाउन सकिनछे । पूखँिगत िर्व 
र कर्त्तीर् व्र्र्स्था तफव  कर्गनर्ोखित रिम साँर्ा भकु्तानी िर्व र व्र्ाि भकु्तानी िर्व शीर्विमा बाहेि अन्र्र्ालू 
िर्व शीर्वितफव  सानव र गबत्तीर् व्र्र्स्था अन्तगवत साँर्ा भकु्तानी िर्वतफव  गबगनर्ोखित रिम ब्र्ाि भकु्तानी िर्व 
शीर्विमा बाहेि अन्र्ि सानव सकिन ेछैन । 

तर र्ाल ुतथा पूखँिगत िर्व र कर्त्तीर् व्र्र्स्थािो िर्व व्र्होनव एि स्रोतबाट अिो स्रोतमा रिम सानव सकिनेछ 
। 

(३) उपिफा (२) मा िनुसिैु िुरा लेखिएिो भएतापगन एि शीर्विबाट सो शीर्वििो िम्मा स्र्ीिृत रिमिो 
१० प्रगतशत भन्िा बढ्ने गरी िुनै एि र्ा एि भन्िा बढी शीर्विहरुमा रिम सानव परेमा गाउँसभािो स्र्ीिृगत 
गलन ुपनेछ । 
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अनसूुखर्–१ 

(िफा २ संग सम्बखन्धत) 
नेपालिो संकर्धानिो धारा २२९ (२) बमोखिम 

संखित िोर्बाट कर्गनर्ोिन हनुे रिम 

रु. हिारमा 
क्र.सं. अनिुान 

संख्र्ा 
शीर्वििो नाम र्ाल ुिर्व पूिँीगत िर्व कर्खत्तर् 

व्र्र्स्था 
िम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
  गाउँिार्वपागलिा २३२८२३ २१६४८१  ४४९३०४ 
  र्डा सगमगत     
  गबर्र्गत शािा     
  ऋणिो सारँ्ा व्र्ाि 

भकु्तानी 
    

  लगानी (शरे्र÷ऋण)     
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