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लवलनर्ोजन ऐन-२०७५ 

कमल गाउँपाललका 

किि गाउँपालिकाको आलथषक बर्ष २०७५।०७६ को सेवा र कायषहरुको िागी स्थानीय सलञ्चत 

कोर्बाट केही रकि खचष गने र लवलनयोजन गने सम्बन्धिा व्यवस्था गनष बनेको ऐनः 

सिाबाट स्वीकृत लमलतः २०७५।०३।१३ 

प्रस्तावनाः  

 किि गाउँपालिकाको आलथषक बर्ष २०७५।०७६ को सेवा र कायषहरुको िालग 

सलञ्चतकोर्बाट केही रकि खचष गन ेअलधकार लदन र सो रकि लवलनयोजन गनष वाञ्छनीय भएकोि,े 

नेपािको संलवधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बिोलजिकिि गाउँपालिकाको गाउँसभािे यो 

ऐन बनाएको छ । 

 

१. संलक्षप्तनामर प्रारम्िः  

(१)  यस ऐनको नाि “किि गाउँपालिकाको लवलनयोजन ऐन, २०७५” रहकेो छ । 

(२)  यो ऐन तरुुन्तप्रारम्भ हुनेछ । 

 

२. आलथयक वर्य २०७५।०७६को लनलमि सलञ्ितकोर्बाट रकमखिय गनन अलधकारः  

(१) आलथषक वर्ष २०७५।०७६ को लनलित्त गाउँकायषपालिका, वडा सलिलत, लवर्यगत िाखािे गन े

 सेवा र कायषहरुका लनलित्त अनसुचूी १ िा उलल्िलखत चाि ू खचष, पूँलजगत खचष र लबलत्तय 

 व्यवस्थाको रकि सिेत गरी जम्िा रकि रु. ५,६७,६१२,०००।–(अक्षेरुपी छपन्न करोड 

 छयत्तर िाख बाह्र हजार रुपैयािात्र) िा नबढाई लनलदषष्ट गररए बिोलजि सलञ्चत कोर्बाट खचष 

 गनष सलकनेछ ।  

 

३. लवलनर्ोजनः  

(१) यस ऐनद्धारा सलञ्चत कोर्बाट खचष गनष अलधकार लदइएको रकि आलथषक वर्ष २०७५।०७६ 

 को लनलित्त किि गाउँपालिको गाउँकायषपालिका, वडा सलिलत र लवर्यगत िाखािे गन ेसेवा र 

 कायषहरुको लनलित्त लवलनयोजन गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन कायषपालिका, वडा सलिलत र लवर्यगत 

 िाखाि ेगन ेसेवा र कायषहरुको लनलित्त लवलनयोजन गरेको रकििध्ये कुनैिा बचत हुने र कुनैिा 
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 अपगु हुने दलेखन आएिा गाउँकायषपालिकािे बचत हुने िीर्षकबाट नपगु हुने िीर्षकिा रकि 

 सानष सक्नेछ । यसरी रकि सादाष एक िीर्षकबाट सो िीर्षकको जम्िा रकिको १० प्रलतितिा 

 नबढ्न े गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी िीर्षकहरुबाट अको एक वा एक भन्दा बढी 

 िीर्षकहरुिा रकि सानष तथा लनकासा र खचष जनाउन सलकनेछ । पूँलजगत खचष र लवत्तीय  

 व्यवस्थातफष  लवलनयोलजत रकि साँवा भिुानी खचष र व्याज भिुानी खचष िीर्षकिा बाहके 

 अन्य चाि ू खचष िीर्षकतफष  सानष र लबत्तीय व्यवस्था अन्तगषत साँवा भिुानी खचषतफष  

 लबलनयोलजत रकि ब्याज भिुानी खचष िीर्षकिा बाहके अन्यत्र सानष सलकने छैन । 

 तर चाि ुतथापूँलजगतखचष र लवत्तीयव्यवस्थाको खचष व्यहोनष एक स्रोतबाट अको स्रोतिा रकि 

 सानष सलकनेछ । 

(३) उपदफा (२) िाजनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन एक िीर्षकबाट सो िीर्षकको जम्िा स्वीकृत 

 रकिको १० प्रलतित भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी िीर्षकहरुिा रकि सानष 

 परेिा गाउँसभाको स्वीकृलत लिन ुपनेछ । 

 

अनुसूिी –१  

(दफा २ संग सम्बलन्धत( 

नेपािको संलवधानको धारा २२९ )२ (बिोलजि  

संलञ्ित कोर्बाट लवलनर्ोजन हुने रकम 
ि .सं.  िीर्षकको नाि लवलनयोलजत रकि 

१ गाउँकायषपालिका तफष  चाि ुतफष  48,400,000.00 

२ गाउँकायषपालिका तफष  पूँजीगत 2,22,512,000.00 

३ वडा स्तरीय कायषिि तफष  45,000,000.00 

४ सितष अनदुान तफष  151700000.00 

५ सािालजक सरुक्षा भत्ता 1,00,000,000.00 

६ कूि जम्िा 5,67,612,000.00 

  


