ऐन सङ्खययः ३

विवनयोजन ऐन, २०७५
गाईँ सभाबाट पाररत मममतः २०७५\०४\०७

विविलय गयउँपयवलकय
सख
ं वु ासभा, नेपाल
२०७५

विवनयोजन ऐन, २०७५
मिमिला गाईँपामलकाको अमथिक बषि २०७५/०७६ को सेवा र कायिहरुको लामग स्थानीय
समित कोषबाट के ही रकम खिि गने र मवमनयोजन गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको ऐन
सभाबाट स्वीकृ त मममतः२०७५\०४\०७
प्रस्तयिनयः मिमिला गाईँपामलकाको अमथिक बषि २०७५/०७६ को सेवा र कायिहरुको लामग
समित कोषबाट के ही रकम खिि गने ऄमधकार मदन र सो रकम मवमनयोजन गनि वाछनीय
भएकोले,
नेपालको संमवधानको धारा २२९ को ईपधारा (२) बमोमजम मिमिला गाईँसभाले यो ऐन
बनाएको छ ।
१.

सवं िप्त नयम र प्रयरम्भः (१) यस ऐनको नाम “मवमनयोजन ऐन, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तरुु न्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

अवथिक बर्ि २०७५\०७६ को वनवमत्त सवित कोर्बयट रकम खिि गने
ऄवधकयरः (१) अमथिक वषि २०७५\०७६ को मनममत्त गाईँ कायिपामलका, वडा
समममत, मवषयगत शाखाले गने सेवा र कायिहरुका मनममत्त ऄनसु ूिी १ मा ईमललमखत
िालू खिि, पँजू ीगत खिि र मबत्तीय व्यवस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु
१५,१३,०५,७०२.४६ (ऄक्षरुपी पन्र करोड तेह्र लाख पाँि हजार सात सय दइु
रुपैयाँ छयामलस पैसा मात्र) मा नबढाइ मनमदिष्ट गररए बमोमजम समित कोषबाट खिि
गनि समकनेछ ।

३.

विवनयोजनः (१) यस ऐनद्धारा समित कोषबाट खिि गनि ऄमधकार मदआएको रकम
अमथिक वषि २०७५\०७६ को मनममत्त मिमिला गाईँपामलकाको गाईँ कायिपामलका,
वडा समममत र मवषयगत शाखाले गने सेवा र कायिहरुको मनममत्त मवमनयोजन गररनेछ
।


(२) ईपदफा (१) मा जनु सुकै कुरा लेमखएको भए तापमन कायिपामलका, वडा समममत
र मवषयगत शाखाले गने सेवा र कायिहरुको मनममत्त मवमनयोजन गरे को रकममध्ये
कुनैमा बित हुने र कुनैमा ऄपगु हुने देमखन अएमा गाईँ कायिपामलकाले बित हुने
शीषिकबाट नपगु हुने शीषिकमा रकम सानि सक्नेछ । यसरी रकम सादाि एक
शीषिकबाट सो शीषिकको जम्मा रकमको १० प्रमतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक
भन्दा बढी शीषिकहरुबाट ऄको एक वा एक भन्दा बढी शीषिकहरुमा रकम सानि तथा
मनकासा र खिि जनाईन समकनेछ । पँजू ीगत खिि र मवत्तीय व्यवस्थातफि मवमनयोमजत
रकम साँवा भक्त
ु ानी खिि र व्याज भक्त
ु ानी खिि शीषिकमा बाहेक ऄन्य िालु खिि
शीषिकतफि सानि र मबत्तीय व्यवस्था ऄन्तगित साँवा भक्त
ु ानी खिितफि मवमनयोमजत
रकम व्याज भक्त
ु ानी खिि शीषिकमा बाहेक ऄन्यत्र सानि समकने छै न ।
तर िालु तथा पँजू ीगत खिि र मवत्तीय व्यवस्थाको खिि व्यहोनि एक स्रोतबाट ऄको
स्रोतमा रकम सानि समकनेछ ।
(३) ईपदफा (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेमखएको भए तापमन एक शीषिकबाट सो
शीषिकको जम्मा स्वीकृ त रकमको १० प्रमतशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक
भन्दा बढी शीषिकहरुमा रकम सानि परे मा गाईँ सभाको स्वीकृ मत मलनु पनेछ ।
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