
 

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 ुगाईँपालिकाको लिलनयोजन ऐन, 

२०७६ lnv' ufpFkflnsfn] ;jf{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf nflu k|sfzg ul/Psf] 5 .   

लिखु गाउँपालिकाको लिलनयोजन ऐन, २०७६ 

प्रस्तािनााः लिख ुगाईँपालिकाको अलथिक िर्ि २०७६/०७७ को सेिा र कायिहरुको िालग पालिका संलित कोर्िाट 

केही रकम खिि गने ऄलधकार लदन र सो रकम लिलनयोलजत गनि िाच्छनीय भएकािे, नेपािको संलिधानको धारा २२९ 

को ईपधारा (२) िे लदएको ऄलधकार प्रयोग गरी गाईँसभािे यो ऐन बनाइ िाग ूगरेको छ ।  

१. सुंलिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम " लिख ुगाईँपालिकाको लिलनयोजन ऐन, २०७६ " रहकेो छ ।  

                                  (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।  

२.  पररभाषााः लिर्य िा प्रसंगिे ऄको ऄथि निागेमा यस ऐनमा,:- 

     (क) "ऐन" भन्नािे लिख ुगाईँपालिकाको लिलनयोजन ऐन, २०७६ सम्झन ुपछि ।  
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स्थानीय राजपत्र  
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     (ख)  "कायिपालिका"  भन्नािे लिख ुगाईँपालिकाको कायिपालिकािाइ सम्झनपुछि ।  

     (ग) "गाईँपालिका" भन्नािे लिख ुगाईँपालिकािाइ सम्झनपुछि । 

     (घ) "सभा" भन्नािे लिख ुगाईँपालिकाको गाईँ सभा सम्झनपुछि ।  

३. आलथिक िषि २०७६/०७७ को िालग सलचित कोषिाट रकम खिि गनि सकनेाः (१) अलथिक बर्ि २०७६/०७७ 

को लनलमक्त कायिपालिका, िडा सलमलत, लिर्यगत शाखािे गने सेिा र कायिहरुका िालग ऄनसुिूी (१) मा ईल्िेलखत 

िाि ुखिि र लबलिय व्यिस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु ३,४१,८७५,९३३।०० (ऄक्षरुपी िौलतस करोड 

ऄठार िाख पिहिर हजार नौ सय तेलिस रुपैया मात्र) मा नबढाइ लनलदिष्ट गररए बमोलजम पालिका सलचित 

कोर्माबाट खिि गनि सलकनेछ ।  

४. लिलनयोजनाः (१) यस ऐनद्धारा पालिका सलचित कोर्बाट खिि गने ऄलधकार लदआएको रकम अलथिक िर्ि 

२०७६/०७७ को लनलमक्त गाईँ कायिपालिका, िडा सलमलत र लिर्यगत शाखािे गने  कायिहरुको लनलमक्त लिलनयोजन 

गररनेछ ।  

       (२) ईपदफा (१) मा जनु सकैु कुरा िेलखएको भएता पलन कायिपालिका, िडा सलमलत र लिर्यगत शाखािे गने 

सेिा र कायिहरुको लनलमक्त लिलनयोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बित रहने र कुनैमा ऄपगु हुने दलेखन अएमा 

कायिपालिकािे बित हुने लशर्िकबाट नपगु हुने लशर्िकमा रकम सानि स्नेछ ।  

    (३) ईपदफा (२)  बमोलजम रकम सादाि एक लशर्िकबाट सो लशर्िकको जम्मा रकमको २५ प्रलतशतमा नबढ्ने गरी कुनै 

एक िा एकभन्दा बलढ लशर्िकबाट ऄको एक िा एक भन्दा बढी लशर्िकहरुमा रकम सानि तथा लनकासा  र खिि 

जनाईन सलकनेछ ।  

    (४) पूँलजगत खिि र लिलिय व्यिस्था तफि  लिलनयोलजत रकम साँिा भकु्तानी खिि र व्याज भकु्तानी खिि लशर्िकमा 

बाहके ऄन्य िाि ूलशर्िक तफि  सानि र लबलिय व्यिस्था ऄन्तगित साँिा र व्याज भकु्तानी खिि लशर्िकमा बाहके 

ऄन्यत्र सानि सलकने छैन ।  

          तर िाि ुतथा पूँलजगत खिि र लबलिय व्यिस्थाको खिि व्यहोनि एक स्रोतिाट ऄको स्रोतमा रकम सानि सलकनेछ 

।  

     (५) ईपदफा (२) मा जनुसुकै कुरा िेलखएको भएता पलन एक लशर्िकबाट सो लशर्िकको जम्मा स्िीकृत रकमको २५ 

प्रलतशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी लशर्िकहरुमा रकम सानि परेमा सभाको स्िीकृत लिन ुपनेछ 

।  

 

अनुसूलि-१ 
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( दफा ३ सँग सम्बलधधत )  

नेपािको संलिधानको धारा २२९ (२) बमोलजम सलचित कोर्बाट लिलनयोलजत हुने रकम  

                                                                                                                                         रु. हजारमा 

क्र.स.  अनुदान सुंख्या  लशषिकको नाम  िािु खिि  पूँलजगत खिि  लिलिय 

व्यि

स्था  

जम्मा  

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

२ - िडा सलमलत  - ४,००,००,०००।- - ४,००,००,०००।०० 

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

४ - ऋणको सािा व्याज भक्तानी  - - - - 

५ - िगानी (शेयर / ऋण ) - - - - 

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

 

अज्ञािे, 

ओम बहादरु दजी 

प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत 

२०७६/०४/०८ 


