ऐन सङ्ख्याः २

मिक्वयखोलय गयउँपयमलकयको ववमन्ोजन ऐन, २०७४
गयउँ सभयबयट पयरित मिमताः २०७४\०६\०२
(दोस्रो गयउँसभय बयट सं शोमित २०७५)

मिक्वयखोलय गयउँपयमलकय
ु ,
तयप्ले जङ
१ नं. प्रदे श नेपयल
२०७४

मिक्वयखोलय गयउँपयमलकयको ववमन्ोजन ऐन, २०७४

मिक्वयखोलय गयउँपयमलकयको आमथिक बर्ि २०७५\०७६ को सेवय ि कय्िहरुको लयमग स्थयनी् सञ्ित
कोर्बयट केही िकि खिि गने ि ववमन्ोजन गने सम्बन्ििय व््वस्थय गनि बनेको ऐन
सभयबयट स्वीकृत मिमताः२०७५\०३\३०
प्रस्तयवनयाः मिक्वयखोलय गयउँपयमलकयको आमथिक बर्ि २०७५।०७६ को सेवय ि कय्िहरुको लयमग
सञ्ित कोर्बयट केही िकि खिि गने अमिकयि ददन ि सो िकि ववमन्ोजन गनि वयछनी् भएकोले ,
नेपयलको सं ववियनको ियिय २२९ को उपियिय (२) बिोञ्जि मिक्वयखोलय गयउँसभयले ्ो ऐन बनयएको
छ ।
१.

संञ्िप्त नयि ि प्रयिम्भाः (१) ्स ऐनको नयि “मिक्वयखोलय गयउँपयमलकयको ववमन्ोजन ऐन,
२०७४” िहेको छ ।
(२) ्ो ऐन तुरुन्त प्रयिम्भ हुनेछ ।

२.

आमथिक बर्ि २०७५\०७६ को मनमित्त सञ्ित कोर्बयट िकि खिि गने अमिकयिाः (१) आमथिक
वर्ि २०७५\०७६ को मनमित्त गयउँ कय्िपयमलकय, वडय समिमत, ववर््गत शयखयले गने सेवय ि
ँ ीगत खिि ि मबत्ती् व््वस्थयको
कय्िहरुकय मनमित्त अनुसूिी १ िय उञ्ललञ्खत ियलू खिि, पूज
िकि सिेत गिी जम्िय िकि रु २३,४६,८६,७४५।- (अिरुपी ते इस किोड छ्ययमलस लयख
छ्ययसी हजयि सयत स् पैंतयमलस रुपै्य ियत्र) िय नबढयई मनददिष्ट गरिए बिोञ्जि सञ्ित
कोर्बयट खिि गनि सवकनेछ ।

३.

ववमन्ोजनाः (१) ्स ऐनद्धयिय सञ्ित कोर्बयट खिि गनि अमिकयि ददइएको िकि आमथिक वर्ि
२०७५\०७६ को मनमित्त मिक्वयखोलय गयउँपयमलकयको गयउँ कय्िपयमलकय, वडय समिमत ि
ववर््गत शयखयले गने सेवय ि कय्िहरुको मनमित्त ववमन्ोजन गरिनेछ ।
(२) उपदफय (१) िय जुनसुकै कुिय लेञ्खएको भए तयपमन कय्िपयमलकय, वडय समिमत ि ववर््गत
शयखयले गने से वय ि कय्िहरुको मनमित्त ववमन्ोजन गिे को िकि िध््े कुनैिय बित हुने ि
कुनैिय अपुग हुने दे ञ्खन आएिय गयउँ कय्िपयमलकयले बित हुने शीर्िकबयट नपुग हुने शीर्िकिय
िकि सयनि सक्नेछ । ्सिी िकि सयदयि एक शीर्िकबयट सो शीर्िकको जम्िय िकिको १०
प्रमतशतिय नबढ्ने गिी कुनै एक वय एक भन्दय बढी शीर्िकहरुबयट अको एक वय एक भन्दय



ँ ीगत खिि ि ववत्ती्
बढी शीर्िकहरुिय िकि सयनि तथय मनकयसय ि खिि जनयउन सवकनेछ । पूज
ु यनी खिि ि व््यज भक्त
ु यनी खिि शीर्िकिय बयहे क अन््
व््वस्थयतफि ववमन्ोञ्जत िकि सयँवय भक्त
ु यनी खिितफि ववमन्ोञ्जत
ियलू खिि शीर्िकतफि सयनि ि मबत्ती् व््वस्थय अन्तगित सयँवय भक्त
ु यनी खिि शीर्िकिय बयहेक अन््त्र सयनि सवकने छै न ।
िकि व््यज भक्त
ँ ीगत खिि ि ववत्ती् व््वस्थयको खिि व््होनि एक स्रोतबयट अको स्रोतिय
ति ियलु तथय पूज
िकि सयनि सवकनेछ ।
(३) उपदफय (२) िय जुनसुकै कुिय ले ञ्खएको भएतय पमन एक शीर्िकबयट सो शीर्िकको जम्िय
स्वीकृत िकिको १० प्रमतशत भन्दय बढ्ने गिी कुनै एक वय एक भन्दय बढी शीर्िकहरुिय
िकि सयनुि पिे िय, ञ्शर्िक परिवतिन गनुि पिे िय गयउँ सभयको स्वीकृमत मलनु पनेछ ।



अनुसूिी–१
(दफय २ सँग सम्बञ्न्ित)
नेपयलको सं ववियनको ियिय २२९ (२) बिोञ्जि
संञ्ित कोर्बयट ववमन्ोजन हुने िकि

ँ ीगत खििको बजेट
आगयिी आ.व. २०७५/०७६ को ियलु तथय पुज
क्र.
सं .
१

श्रोतको प्रकृमत
ववञ्त्त्

सं घ िकि

प्रदे श िकि

७,३१,९५,०००।-

३२,८९,०००।-

सियमनकिण

ियजश्व वयँडफयँड

ञ्जललय ियलपोत

गय.पय.

कय.तय.

८९,६६,५१७।-

जम्िय

-

८,५४,५०,५१७।-

३७,००,०००।-

२,५५,८५

५,१३,५४,८५८।-

(अनुियमनत ियलु

८।-

(अनुियमनत
ँ ीगत अ.ल्य)
पुज

अनुदयन
२

मिक्वयखोलय

४,५१,६६,०००।-

२२,३३,०००।-

अ.ल्य)
३

सशति अनुदयन

४

आन्तरिक आ्

५

सयियञ्जक सुििय

७,३४,००,०००।-

१,००,००,०००।-

-

-

८,३४,००,०००।-

-

-

७,००,०००।-

-

७,००,०००।-

१,३७,८१,३७०।-

-

-

-

१,३७,८१,३७०।-

जम्िय

२३,४६,८६,७४५।
-

अध््िबयट प्रियणीकिण मिमताः २०७५\०३\३०



