नौमूले गाउँपाललकाको लिलनयोजन ऐन,२०७५
नौमू ले गाउँपाललकाको आलथिक िर्ि २०७५/०७६ को सेवा र कायिहरुको लालग स्थानीय सं चित कोर्िाट केहह
रकम खिि गने र लिलनयोजन गने सम्िन्धमा व्यवस्था गनि िनेको ऐन
सभािाट स्वीकृत लमलत:२०७५/०३/२९
प्रस्तावना: नौमू ले गाउँपाललकाको आलथिक िर्ि २०७५/७६ को सेवा र कायिहरुको लालग सं चित कोर्िाट
केहह रकम खिि गनि अलधकार दिन र सो रकम लिलनयोजन गनि िान्छनीय भएकोले, नेपालको सं हवधानको धारा
२२९ को उपधारा (२) िमोचजम नौमू ले गाउँसभाले यो ऐन िनाएको छ |
१.

सं चिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "नौमू ले गाउँपाललकाको लिलनयोजन ऐन, २०७५"
रहे को छ |
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ |

२. आलथिक िर्ि २०७५/७६ को लनलमत्त सं चित कोर्िाट रकम खिि गने अलधकार: (१) आलथिक िर्ि
२०७५/७६ को लनलमत्त गाउँ कायिपाललका वडा सलमलत, लिर्यगत शाखाले गने सेवा र कायिहरुका
ँ ीगत खिि र हवत्तीय व्यवस्थाको रकम समेत गरी
लनलमत्त अनुसूिी १ मा उचललचखत िालु खिि, पुज
जम्मा रकम रु. ३४ करोड ४८ लाख ६४ हजार मात्र मा निढाई लनदििष्ट गररए िमोचजम सं चित
कोर्िाट खिि गनि सहकनेछ |
३. लिलनयोजन: (१) यस ऐनद्वारा सं चित कोर्िाट खिि गनि अलधकार दिईएको रकम आलथिक िर्ि
२०७५/७६ को लनलमत्त नौमूले गाउँपाललकाको गाउँ कायिपाललका, वडा सलमलत र लिर्यगत शाखाले
गने सेवा र कायिहरुको लनलमत्त लिलनयोजन गररनेछ |
(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापलन कायिपाललका, वडा सलमलत र लिर्यगत
शाखाले गने सेवा र कायिहरुको लनलमत्त लिलनयोजन गरे को रकममध्ये कुनैमा िित हुने र कुनैमा अपुग
हुने िे चखन आएमा गाउँ कायिपाललकाले िित हुने चशर्िकिाट नपुग हुने चशर्िकमा रकम सानि सहकनेछ
| यसरी रकम सािाि एक चशर्िकिाट सो चशर्िकको जम्मा रकमको २५ प्रलतशतमा निढ्ने गरी कुनै
एक वा एक भन्िा िाढी चशर्िकहरुिाट अको एक वा एक भन्िा िढी चशर्िकहरुमा रकम सार तथा
लनकासा र खिि जनाउन सहकनेछ | पूंजीगत खिि र हवत्तीय व्यवस्थातफि हवलनयोचजत रकम साँवा
भुक्तानी खिि र ब्याज भुक्तानी खिि चशर्िकमा िाहे क अन्य िालू खिि चशर्िकतफि सानि र हवत्तीय व्यवस्था
अन्तगित साँवा भुक्तानी खिितफि हवलनयोचजत रकम ब्याज भुक्तानी खिि चशर्िकमा िाहे क अन्यत्र सानि
सहकने छै न |
तर िालु तथा पूं जीगत खिि र हवत्तीय व्यवस्थाले खिि व्यहोनि एक श्रोतिाट अको श्रोतमा रकम सानि
सहकनेछ |
(३) उपिफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापलन एक चशर्िकिाट सो चशर्िकिाट सो चशर्िकको
जम्मा स्वीकृत रकमको २५ प्रलतशत भन्िा िढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्िा िढी चशर्िकहरुमा रकम
सानि परे मा गाउँ सभाको स्वीकृलत ललनु पनेछ |

