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माईजोगमाई गाउँपालिकाको लिलियोजि ऐि, २०७५ 

 

माईजोगमाई गाउँपालिकाको आलथिक बर्ि २०७५/०७६ को सेवा र कार्िहरुको िालग स्थानीर् सलित कोर्बाट केही 

रकम खर्ि गने र लवलनर्ोजन गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको लबधेर्क 

  सभाबाट स्वीकृत  भएको लमलतिः २०७५/०३/११ 

प्रस्तावनााः माईजोगमाई गाउँपालिकाको आलथिक बर्ि २०७५।०७६ को सेवा र कार्िहरुको िालग सलित कोर्बाट 

केही रकम खर्ि गने अलधकार लिन र सो रकम लवलनर्ोजन गनि वाञ्छनीर् भएकोिे, 

नेपािको संलवधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोलजम माईजोगमाई गाउँसभािे र्ो ऐन बनाएको छ । 

१.  संलिप्त िाम   ्ा ्िः (१) र्स ऐनको नाम “माईजोगमाई गाउँपालिकाको लवलनर्ोजन ऐन, २०७५” रहेको 

छ। 

(२) र्ो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२.  आलथिक बर्ि २०७५/०७६ को लिलमत्त सलित कोर्बाट  कम खर्ि गिे अलिका िः  

 (१) आलथिक वर्ि २०७५/०७६ को लनलमत्त गाउँ कार्िपालिका, वडा सलमलत, लवर्र्गत शाखािे गने सेवा र 

कार्िहरुका लनलमत्त अनुसूर्ी १ मा उल्लिल्लखत र्ािू खर्ि, पँूजीगत खर्ि र सशति रकम समेत गरी जम्मा रकम 

रु ३२,५५,०१,०००/- (अक्षरुपी बत्तीस करोड पर्पन्न िाख एक हजार रुपैर्ा मात्र) मा नबढाई लनलििष्ट गररए 

बमोलजम सलित कोर्बाट खर्ि गनि सलकनेछ । 

३.  लिलियोजििः (१) र्स ऐनद्धारा सलित कोर्बाट खर्ि गनि अलधकार लिइएको रकम आलथिक वर्ि २०७५/०७६ 

को लनलमत्त माईजोगमाई गाउँपालिकाको गाउँ कार्िपालिका, वडा सलमलत र लवर्र्गत शाखािे गने सेवा र 

कार्िहरुको लनलमत्त लवलनर्ोजन गररनेछ । 

(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेल्लखएको भए तापलन कार्िपालिका, वडा सलमलत र लवर्र्गत शाखािे गने 

सेवा र कार्िहरुको लनलमत्त लवलनर्ोजन गरेको रकममधे्य कुनैमा बर्त हुने र कुनैमा अपुग हुने िेल्लखन आएमा 

गाउँ कार्िपालिकािे बर्त हुने शीर्िकबाट नपुग हुने शीर्िकमा रकम सानि सके्नछ । र्सरी रकम सािाि एक 

शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको २५ प्रलतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी 

शीर्िकहरुबाट अको एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि तथा लनकासा र खर्ि जनाउन 

सलकनेछ । पँूजीगत खर्ि र लवत्तीर् व्यवस्थातफि  लवलनर्ोलजत रकम साँवा भुक्तानी खर्ि र व्याज भुक्तानी खर्ि 
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शीर्िकमा बाहेक अन्य र्ािू खर्ि शीर्िकतफि  सानि र लबत्तीर् व्यवस्था अन्तगित साँवा भुक्तानी खर्ितफि  

लवलनर्ोलजत रकम व्याज भुक्तानी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्यत्र सानि सलकने छैन । 

तर र्ािु तथा पँूजीगत खर्ि र लवत्तीर् व्यवस्थाको खर्ि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानि 

सलकनेछ । 

(३) उपिफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेल्लखएको भए तापलन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा स्वीकृत 

रकमको २५ प्रलतशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि परेमा गाउँ 

सभाको स्वीकृलत लिनु पनेछ । 
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अनुसूर्ी–१ 

(िफा २ सँग सम्बल्लन्धत) 

नेपािको संलवधानको धारा २२९ (२) बमोलजम 

संलित कोर्बाट लिलियोजि हुिे  कम 

रु. हजारमा 

    

क्र.स. अनुिान 

सङ््खया 

शीर्िकको नाम र्ािु खर्ि पँूजीगत खर्ि सशित तफि  जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  गाउँ कार्िपालिका ६११८५ १२४०१६ १४०३०० ३२५५०१ 

२  वडा सलमलत     

३  लवर्र्गत शाखा     

४  ऋणको साँवा ब्याज भूक्तानी     

५  िगानी (सेर्र\ऋण)     

 

 

 

 

 


