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मिक् वयखोलय गयउँपयमलकयको ववमन्ोजन ऐन, २०७४ 

 

मिक् वयखोलय गयउँपयमलकयको आमथिक बर्ि २०७६\०७७ को सेवय ि कय्िहरुको लयमग स्थयनी् सञ् ित 
कोर्बयट केही िकि खिि गने ि ववमन्ोजन गने सम्बन्ििय व््वस्थय गनि बनेको ऐन 

सभयबयट स्वीकृत मिमताः२०७६\०३\१० 

प्रस्तयवनयाः मिक् वयखोलय गयउँपयमलकयको आमथिक बर्ि २०७६।०७७ को सेवय ि कय्िहरुको लयमग 
सञ् ित कोर्बयट केही िकि खिि गने अमिकयि ददन ि सो िकि ववमन्ोजन गनि वयछनी् भएकोले, 

नेपयलको संववियनको ियिय २२९ को उपियिय (२) बिोञ्जि मिक् वयखोलय गयउँसभयले ्ो ऐन बनयएको 
छ । 

१.  संञ्िप्त नयि ि प्रयिम्भाः (१) ्स ऐनको नयि “मिक् वयखोलय गयउँपयमलकयको ववमन्ोजन ऐन, 

२०७४” िहेको छ । 

(२) ्ो ऐन तरुुन्त प्रयिम्भ हनुेछ । 

२.  आमथिक बर्ि २०७६\०७७ को मनमित्त सञ् ित कोर्बयट िकि खिि गने अमिकयिाः (१) आमथिक 
वर्ि २०७६\०७७ को मनमित्त गयउँ कय्िपयमलकय, वडय समिमत, ववर््गत शयखयले गने सेवय ि 
कय्िहरुकय मनमित्त अनसूुिी १ िय उञ्ललञ्खत ियलू खिि, पूजँीगत खिि ि मबत्ती् व््वस्थयको 
िकि सिेत गिी जम्िय िकि रु २४,९०,०६,०००।- (अिरुपी िौववस किोड नब्बे लयख 
छ हजयि रुपै्य ियत्र) िय नबढयई मनददिष्ट गरिए बिोञ्जि सञ् ित कोर्बयट खिि गनि सवकनेछ 
। 

३.  ववमन्ोजनाः (१) ्स ऐनद्धयिय सञ्ित कोर्बयट खिि गनि अमिकयि ददइएको िकि आमथिक वर्ि 
२०७६\०७७ को मनमित्त मिक् वयखोलय गयउँपयमलकयको गयउँ कय्िपयमलकय, वडय समिमत ि 
ववर््गत शयखयले गने सेवय ि कय्िहरुको मनमित्त ववमन्ोजन गरिनेछ । 

(२) उपदफय (१) िय जनुसकैु कुिय लेञ्खएको भए तयपमन कय्िपयमलकय, वडय समिमत ि ववर््गत 
शयखयले गने सेवय ि कय्िहरुको मनमित्त ववमन्ोजन गिेको िकि िध््े कुनैिय बित हनुे ि 
कुनैिय अपगु हनुे देञ्खन आएिय गयउँ कय्िपयमलकयले बित हनुे शीर्िकबयट नपगु हनुे 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 



 


 

बढी शीर्िकहरुिय िकि सयनि तथय मनकयसय ि खिि जनयउन सवकनेछ । पूजँीगत खिि ि ववत्ती् 
व््वस्थयतफि  ववमन्ोञ्जत िकि सयँवय भकु्तयनी खिि ि व््यज भकु्तयनी खिि शीर्िकिय बयहेक अन्् 
ियलू खिि शीर्िकतफि  सयनि ि मबत्ती् व््वस्थय अन्तगित सयँवय भकु्तयनी खिितफि  ववमन्ोञ्जत 
िकि व््यज भकु्तयनी खिि शीर्िकिय बयहेक अन््त्र सयनि सवकने छैन । 

ति ियल ुतथय पूजँीगत खिि ि ववत्ती् व््वस्थयको खिि व््होनि एक स्रोतबयट अको स्रोतिय 
िकि सयनि सवकनेछ । 

(३) उपदफय (२) िय जनुसकैु कुिय लेञ्खएको भएतय पमन एक शीर्िकबयट सो शीर्िकको जम्िय 
स्वीकृत िकिको १० प्रमतशत भन्दय बढ्ने गिी कुनै एक वय एक भन्दय बढी शीर्िकहरुिय 
िकि सयनुि पिेिय, ञ्शर्िक परिवतिन गनुि पिेिय गयउँ सभयको स्वीकृमत मलन ुपनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


 

अनसूुिी–१ 

(दफय २ सँग सम्बञ्न्ित) 

नेपयलको संववियनको ियिय २२९ (२) बिोञ्जि 

संञ्ित कोर्बयट ववमन्ोजन हनु ेिकि 

 
आगामी आ.व. २०७६/०७७ को चालु तथा पुुँजीगत खचचको बजेट 

क्र.सं. श्रोतको प्रकृतत संघ रकम प्रदेश रकम तमक्वाखोला गा.पा. 
तजल्ला मालपोत 

का.ता. 
जम्मा 

१ 
विविय समाविकरण 
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