
लिखु गाउँपालिकाको लिलनयोजन ऐन, २०७६ 

प्रमाणणकरण णमणतः- २०७६/०४/०८ 

ऐन नं. १७ 

प्रस्तािनाः णिख ुगाईँपाणिकाको अणथिक वषि २०७६/०७७ को सेवा र कायिहरुको िाणग पाणिका संणित कोषवाट 

केही रकम खिि गने ऄणधकार णदन र सो रकम णवणनयोणित गनि वाच्छनीय भएकािे, नेपािको संणवधानको धारा २२९ 

को ईपधारा (२) िे णदएको ऄणधकार प्रयोग गरी गाईँसभािे यो ऐन बनाइ िाग ूगरेको छ ।  

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम " णिख ुगाईँपाणिकाको णवणनयोिन ऐन, २०७६ " रहकेो छ ।  

                                  (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।  

२.  पररभाषाः णवषय वा प्रसंगिे ऄको ऄथि निागेमा यस ऐनमा,:- 

     (क) "ऐन" भन्नािे णिख ुगाईँपाणिकाको णवणनयोिन ऐन, २०७६ सम्झन ुपछि ।  

     (ख)  "कायिपाणिका"  भन्नािे णिख ुगाईँपाणिकाको कायिपाणिकािाइ सम्झनपुछि ।  

     (ग) "गाईँपाणिका" भन्नािे णिख ुगाईँपाणिकािाइ सम्झनपुछि । 

     (घ) "सभा" भन्नािे णिख ुगाईँपाणिकाको गाईँ सभा सम्झनपुछि ।  

३. अलथिक िषि २०७६/०७७ को िालग सलचित कोषिाट रकम खिि गनि सकननः (१) अणथिक बषि २०७६/०७७ 

को णनणमक्त कायिपाणिका, वडा सणमणत, णवषयगत शाखािे गने सेवा र कायिहरुका िाणग ऄनसुिूी (१) मा ईल्िेणखत 

िाि ुखिि र णबणिय व्यवस्थाको रकम समेत गरी िम्मा रकम रु ३,४१,८७५,९३३।०० (ऄक्षरुपी िौणतस करोड 

ऄठार िाख पिहिर हिार नौ सय तेणिस रुपैया मात्र) मा नबढाइ णनणदिष्ट गररए बमोणिम पाणिका सणचित 

कोषमाबाट खिि गनि सणकनेछ ।  

४. लिलनयोजनः (१) यस ऐनद्धारा पाणिका सणचित कोषबाट खिि गने ऄणधकार णदआएको रकम अणथिक वषि 

२०७६/०७७ को णनणमक्त गाईँ कायिपाणिका, वडा सणमणत र णवषयगत शाखािे गने  कायिहरुको णनणमक्त णवणनयोिन 

गररनेछ ।  

       (२) ईपदफा (१) मा िनु सकैु कुरा िेणखएको भएता पणन कायिपाणिका, वडा सणमणत र णवषयगत शाखािे गने 

सेवा र कायिहरुको णनणमक्त णवणनयोिन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बित रहने र कुनैमा ऄपगु हुने दणेखन अएमा 

कायिपाणिकािे बित हुने णशषिकबाट नपगु हुने णशषिकमा रकम सानि सक्नेछ ।  

    (३) ईपदफा (२)  बमोणिम रकम सादाि एक णशषिकबाट सो णशषिकको िम्मा रकमको २५ प्रणतशतमा नबढ्ने गरी कुनै 

एक वा एकभन्दा बणढ णशषिकबाट ऄको एक वा एक भन्दा बढी णशषिकहरुमा रकम सानि तथा णनकासा  र खिि 

िनाईन सणकनेछ ।  



    (४) पूँणिगत खिि र णवणिय व्यवस्था तफि  णवणनयोणित रकम साँवा भकु्तानी खिि र व्याि भकु्तानी खिि णशषिकमा 

बाहके ऄन्य िाि ूणशषिक तफि  सानि र णबणिय व्यवस्था ऄन्तगित साँवा र व्याि भकु्तानी खिि णशषिकमा बाहके 

ऄन्यत्र सानि सणकने छैन ।  

          तर िाि ुतथा पूँणिगत खिि र णबणिय व्यवस्थाको खिि व्यहोनि एक स्रोतवाट ऄको स्रोतमा रकम सानि सणकनेछ 

।  

     (५) ईपदफा (२) मा िनुसुकै कुरा िेणखएको भएता पणन एक णशषिकबाट सो णशषिकको िम्मा स्वीकृत रकमको २५ 

प्रणतशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी णशषिकहरुमा रकम सानि परेमा सभाको स्वीकृत णिन ुपनेछ 

।  

 

ऄनुसूलि-१ 

( दफा ३ सँग सम्बलधधत )  

नेपािको संणवधानको धारा २२९ (२) बमोणिम सणचित कोषबाट णवणनयोणित हुने रकम  

                                                                                                                                         रु. हिारमा 

क्र.स.  ऄनुदान सखं्या  लिषिकको नाम  िािु खिि  पूँलजगत खिि  लिलिय 

व्यि

स्था  

जम्मा  

१ - गाईँ कायिपाणिका  ६,०७,९३,०००।- ६,०७,८८,९३३।०० - १२,१५,८१,९३३।०० 

२ - वडा सणमणत  - ४,००,००,०००।- - ४,००,००,०००।०० 

३ - णवषयगत शाखा  १४,३७,८४,०००।०० ३,६५,१०,०००।०० - १८०२९४०००।०० 

४ - ऋणको सावा व्याि भक्तानी  - - - - 

५ - िगानी (शेयर / ऋण ) - - - - 

 िम्मा २०,४५,७७,०००।०० १३,७२,९८,९३३।०० - ३,४१,८७५,९३३।०० 

 

प्रस्तुत कताि 

कुमार सवुदेी 

संयोिक 

 (णबधेयक सणमणत) 


