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बाग १
त्रिवेणी गाउॉऩात्ररका
स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ को उऩदपा (१) फभोजजभ
त्रिवेणी गाउॉऩात्ररकाको गाउॉसबारे फनाएको तऩत्रसरभा रे जखए फभोजजभको ऐन
सववसाधायणको जानकायीको रात्रग प्रकाशन गरयएको छ ।
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आत्रथक
व वषव २०७८/०७९ भा त्रिवेणी गाउॉ ऩात्ररकाको से वा य कामवहरुको रात्रग स्थानीम सजञ्चत
कोषफाट केही यकभ खर्व गने य ववत्रनमोजन गने सम्फन्धभा व्मवस्था गनव फनेको ऐन
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प्रस्तावनाः
त्रिवेणी गाउॉ ऩात्ररकाको आत्रथक
व
वषव २०७८/०७९ को से वा य कामवहरुको रात्रग सजञ्चत
कोषफाट केही यकभ खर्व गने अत्रधकाय ददन य सो यकभ ववत्रनमोजन गनव वाञ्छनीम बएकोरे ,
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नेऩारको सॊ ववधानको धाया २२९ को उऩ-धाया (२) फभोजजभ त्रिवेणी गाउॉ ऩात्ररकाको गाउॉ सबारे
मो ऐन फनाएको छ ।
१. सॊ जऺप्त नाभ य प्रायम्बः (१) मस ऐनको नाभ “त्रिवेणी गाउॉ ऩारकाको ववत्रनमोजन ऐन, २०७८”
यहे को छ ।
(२) मो ऐन तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ ।
२. आत्रथक
व वषव २०७८/०७९ को त्रनत्रभत्त सजञ्चत कोषफाट यकभ खर्व गने अत्रधकायः (१) आत्रथक
व वषव
२०७८/०७९ को त्रनत्रभत्त गाउॉ कामवऩात्ररका, वडा सत्रभत्रत, ववषमगत शाखारे गने से वा य
कामवहरुका त्रनत्रभत्त अनुसूर्ी-१ भा उजलरजखत र्ारू खर्व, ऩूजॉ जगत खर्व य ववत्तीम व्मवस्थाको
यकभसभेत गयी जम्भा यकभ रु. २२,०५,२५,३७६। (अऺेरूऩी फाइस कयोड ऩाॉर् राख
ऩजचर्स हजाय तीन सम छमहत्तयभाि) भा नफढाई त्रनददवष्ट गरयए फभोजजभ सजञ्चत कोषफाट खर्व
गनव सवकनेछ ।
३. ववत्रनमोजनः (१) मस ऐनद्धाया सजञ्चत कोषफाट खर्व गनव अत्रधकाय ददइएको यकभ आत्रथक
व वषव
२०७८/०७९ को त्रनत्रभत्त त्रिवेणी गाउॉ ऩात्ररकाको गाउॉ कामवऩात्ररका, वडा सत्रभत्रत य ववषमगत
शाखारे गने से वा य कामवहरुको त्रनत्रभत्त ववत्रनमोजन गरयनेछ ।
(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩत्रन गाउॉ कामवऩात्ररका, वडा सत्रभत्रत य
ववषमगत शाखारे गने से वा य कामवहरुको त्रनत्रभत्त ववत्रनमोजन गये को यकभभध्मे कुनैभा फर्त
हुने य कुनैभा अऩुग हुने दे जखन आएभा गाउॉ कामवऩात्ररकारे फर्त हुने शीषवकफाट नऩुग हुने
शीषवकभा यकभ सानव स्नेछ । मसयी यकभ सादाव एक शीषवकफाट सो शीषवकको जम्भा
यकभको २५ प्रत्रतशतभा नफढ्ने गयी कुनै एक वा एकबन्दा फढी शीषवकहरुफाट अको एक
वा एकबन्दा फढी शीषवकहरुभा यकभ सानव तथा त्रनकासा य खर्व जनाउन सवकनेछ ।
ऩूजॉ जगत खर्व य ववत्तीम व्मवस्थातपव ववत्रनमोजजत यकभ साॉवा बुक्तानी खर्व य ब्माज बुक्तानी
खर्व शीषवकभा फाहे क अन्म र्ारू खर्व शीषवकतपव सानव य ववत्तीम व्मवस्था अन्तगवत साॉवा
बुक्तानी खर्वतपव ववत्रनमोजजत यकभ ब्माज बुक्तानी खर्व शीषवकभा फाहे क अन्मि सानव सवकने
छै न । तय र्ारू तथा ऩूजॉ जगत खर्व य ववत्तीम व्मवस्थाको खर्व व्महोनव एक स्रोतफाट अको
स्रोतभा यकभ सानव सवकनेछ ।
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(३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩत्रन एक शीषवकफाट सो शीषवकको जम्भा
स्वीकृत यकभको २५ प्रत्रतशतबन्दा फढ्ने गयी कुनै एक वा एकबन्दा फढी शीषवकहरुभा
यकभ सानव ऩये भा गाउॉसबाको स्वीकृत्रत त्ररनुऩनेछ ।
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