
लिखु गाउँपालिका यसम, ओखिढुुंगा  

प्रदेश नुं.-१ 

 

लिखु गाउँपालिकाद्वारा प्रकालशत  

 

 भाग-१  

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@@ jdf]lhd ul7t ufpF ;efn] wf/f @@^ sf] 

pkwf/f ! / :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ bkmf !)@ pkbkmf # sf] 

clwgdf /lx लिख ु गाउँपालिकाको लिलियोजि ऐि, २०७८ lnv' ufpFkflnsfn] 

;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf nflu k|sfzg ul/Psf] 5 .   
लिलनयोजन ऐन,२०७८ 

प्रमालिकरि लमल िः-२०७८/०३/२० 

ऐि िं. - ३० 

प्रस्तािनााः लिख ु गाउँपालिकाको आलथिक िर्ि ०७८/०७९ को सेिा र कायिहरुको िालग 

सलचि  कोर्बाट केही रकम खिि गिे अलिकार लिि साथै सो रकम लिलियोजि गिि 

िाचछालिय भएकािे, 

िेपािको संलििाि २०७२ को िारा २२९ को उपिारा (२) िे लिएको अलिकार प्रयोग गरी 

लिख ुगाउँपालिकाको गाउँसभािे सलचि  कोर्बाट रकम खिि र लिलियोजि गिे सम्बन्िमा 

व्यिस्था गिि यो ऐि बिाई िाग ुगररएको छ ।  

१. सुंलिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐिको िाम लिख ु गाउँपालिकाको "लिलियोजि ऐि 

२०७८” रहकेो छ ।  

(२) यो ऐि  रुुन्  प्रारम्भ हुिेछ ।  

२. पररभाषााः लिर्य िा प्रसङ्गिे अको अथि ििागेमा यस ऐिमा, 

(क) “ऐि” भन्िािे लिख ुगाउँपालिकाको लिलियोजि ऐि,२०७८ सम्झि ुपििछ । 
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(ख) “कायिपालिका” भन्िािे लिख ुगाउँकायिपालिकािाई सम्झि ुपििछ । 

(ग) “गाउँपालिका” भन्िािे लिख ुगाउँपालिका सम्झि ुपििछ । 

(घ) “सभा” भन्िािे लिख ुगाउँपालिकाको गाउँसभा सम्झि ुपििछ । 

(ङ) “संलििाि” भन्िाि ेिेपािको संलििाि,२०७२ िाई सम्झि ुपििछ । 

३. आलथिक िषि ०७८।०७९ को िालग सलचित कोषबाट रकम खिि गनि सकनेाः- 

आलथिक िर्ि ०७८।०७९ को लिलमत्त कायिपालिका, लिर्यग  शाखािे गिे सेिा र 

कायिहरुका िालग अिसुिूी (१) मा उल्िेलख  िाि ुखिि र लिलत्तय व्यिस्थाको रकम 

समे  गरी जम्मा रकम रु. ४४,१६,१२,०००।-(अक्षरुपी िोिालिस करोड सोह्र िाख िश 

हजार िार सय मात्र) रुपैयाँ मात्र ििढाई लिलििष्ट गररए बमोलजम सलचि  कोर्बाट खिि 

गिि सलकिे छ । 

४. लिलनयोजनाः (१) यस ऐिद्वारा सलचि  कोर्बाट खिि गिि अलिकार लिइएको रकम 

आलथिक िर्ि ०७८।०७९ को लिलमत्त लिख ुगाउँ कायिपालिका र लिर्यग  शाखािे गि े

सेिा र कायिहरुको लिलमत्त लिलियोजि गररिे छ ।  

(२) उपिफा (१) मा जिुसकैु कुरा िेलखएको भए ा पलि कायिपालिका, लिर्य ग  

शाखािे गिे सेिा र कायिहरुको लिलमत्त लिलियोजि गरेको रकम मध्ये कुिैमा िि  हुि े

 था कुिैमा अपगु हुिे िलेखि आएमा कायिपालिकािे िि  हुिे शीर्िकबाट अपगु हुि े

शीर्िकमा रकम सािि सलकिे छ । 

(३) उपिफा (२) बमोलजम रकम सािाि सो शीर्िकको जम्मा रकमको २५ प्रल श मा िबढ्ि े

गरी कुिै एक िा एकभन्िा बलढ शीर्िकहरुबाट अको एक िा एकभन्िा िलढ शीर्िकहरुमा 

रकम सािि, लिकासा र खिि गिि सलकिे छ । 

(४) पूँजीग  खिि र लिलत्तय व्यिस्था  फि  लिलियोलज  रकम सािँा भतू्तािी खिि  था ब्याज 

भतू्तािी खिि शीर्िकमा िाहके अन्य िाि ुखिि  फि  सािि सलकिे छैि  र िाि ु  था 

पूँजीग  खिि र लिलत्तय व्यिस्थाको खिि व्यहोिि एक शीर्िकबाट अको शीर्िकमा रकम 

सािि सलकिेछ ।  
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(५) उपिफा (२) मा जिुसकैु कुरा िेलखएको भए ा पलि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको 

जम्मा स्िीकृ  रकमको २५ प्रल श  भन्िा बढ्िे गरी कुिै एक िा एक भन्िा िलढ 

शीर्िकहरुमा रकम सािुि परेमा सभाको स्िीकृ  लिि ुपिेछ ।  

अनुसूिी-१ 

दफा (३) सुंग सम्बलधित 

िेपािको संलििाि २०७२ को िारा २२९ (२) बमोलजम सलचि  कोर्बाट लिलियोजि हिु े

रकम । 

क्र.सुं. अनुदान सुंख्या 
लशषिकको 

नाम 
िािु खिि पँूजीगत खिि 

लबलिय 

व्यिस्था 
जम्मा 

१ 
गाउँ 

कायिपालिका 

सचिािि  था 

पूँलजग  खिि 

५,६९,१८,०००/

- 
०० ०० ५,६९,१८,०००/- 

२ 
लिर्यग  

शाखाहरु 

सचिािि  था 

पूँलजग  खिि 

२,६६,२१,७१०/

- 
७,५५,६०,२९०/- ०० १०,२१,८२,०००/- 

३ 
ऋिको साँिा 

ब्याज भकु्तािी 
पूँलजग  खिि ०० ०० ०० ०० 

४ 
िगािी(शेयर/ऋ

ि) 
 ०० ०० ०० ०० 

५ शस ि 
सचिािि  था 

पूँलजग  खिि 

१५,८०,८६,००

०।- 
८,४५,३४,०००/- ०० २४,२६,२०,०००/- 

६ सा.स.ु सा.स.ु 
५,९०,१६,०००/

- 
०० ०० ५,९०,१६,०००/- 

जम्मा 
३०,०६,४१,७१

०/- 

१६,००,९४,२९०

/- 
०० ४६,०७,३६,०००/- 

  

 

आज्ञािे, 

अभय कुमार गपु्ता 

प्रमखु प्रशासकीय अलिकृ  

२०७८/०३/३१ 

   


