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बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको विननयोजन ऐन, २०७५ 

प्रस्तािनााः  

बान्नीगढी जयगढ गाउँपामिकाको आर्थिक वर्ि २०७५/७६ को सेवा र कायिहरूको िार्ग सञ्चि  
कोर्बाट केही रकि खिि गने अर्िकार दिन र सो रकि ववतनयोजन गनि बाचछनीय भएकोिे, 



नेपािको संवविानको िारा २२९ को उपिारा (२) बिोञ्जि बान्नीगढी जयगढ गाउँपामिकाको 
िोस्रो गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ ।  

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भाः 

१) यस ऐनको नाि "बान्नीगढी जयगढ गाउँपामिकाको ववतनयोजन ऐन, २०७५" रहेकोछ । 

२) यो ऐन  ुरून्  प्रारम्भ हुनेछ । 

२. आर्थिक िर्ि २०७५/७६ को ननलमत्त सञ्चित कोर्बाट रकम खिि गने अर्िकाराः  

१) आर्थिक वर्ि २०७५/७६ को तनमित्त गाउँ कायिपामिका, वडा समित , ववर्यग  शाखािे, 
गने सेवा र कायिहरूका तनमित्त अनुसूिी १ िा उञ्लिखख  िािू खिि, पूँजीग  खिि र 
वववत्तय व्यवस्थाको रकि सिे  गरी जम्िा रकि रू. ३९,७५,१४,५००/- (अक्षेरूपी 
उनान्िामिस करोड ७५ िाख १४ हजार पाँि सय रुपैयाँ िात्र) िा नबढाई तनदििष्ट गररए 
बिोञ्जि सञ्चि  कोर्बाट खिि गनि सककनेछ ।  

३. विननयोजन 

१) यस ऐन द्वारा सञ्चि  कोर्बाट खिि गनि अर्िकार दिइएको रकि आर्थिक वर्ि २०७५/७६ 
को तनमित्त बान्नीगढी जयगढ गाउँपामिका, वडा समित  र ववर्यग ा शाखािे गने सेवा 
र कायिहरूको तनमित्त ववतनयोजन गररनेछ । 

२) उपिफा १) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए ा पतन कायिपामिका, वडा समित  र ववर्यग  
शाखािे गने सेवा र कायिहरूको तनमित्त ववतनयोजन गरेको रकि िध्ये कुनैिा वि  हुन े
र कुनैिा अपुग हुने िेखखन आएिा गाउँ कायिपामिकािे बि  हुने शीर्िकबाट नपुग हुन े
शीर्िकिा रकि सानि सक्नेछ । यसरी रकि सािाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्िा 
रकिको २५ प्रत श  नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्िा बढी शीर्िकहरूबाट अको एक 
वा एकभन्िा बढी शीर्िकहरूिा रकि सानि  था तनकासा र खिि जनाउन सककनेछ ।  
पुँजीग  खिि र ववत्तीय व्यवस्था फि  ववतनयोञ्ज  रकि साँवा भुक् ानी खिि र व्याज 
भुक् ानी खिि शीर्िकिा बाहेक अन्य िािु खिि शीर्िक  फि  सानि र बबत्तीय व्यवस्था 
अन् गि  साँवा भकु् ानी खिि फि  बबतनयोञ्ज  रकि ब्याज भुक् ानी खिि शीर्िकिा बाहेक 
अन्यत्र सानि सककने छैन । 

 र िािु  था पुँजीग  खिि र ववत्तीय व्यवस्थाको खिि व्यहोनि एक स्रो बाट अको 
स्रो िा रकि सानि सककनेछ । 



३) उपिफा २) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए ापतन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्ि 
स्वीकृ  रकिको २५ प्रत  भन्िा नवढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्िा बढी शीर्िकहरूिा 
रकि सानि परेिा गाउँसभाको स्वीकृ  मिनु पनेछ ।  
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