
अजयमेरु गाउँपालऱकाको विनियोजि ऐि, २०७४ 
 

अजमभेरु गाउॉऩालरकाको आर्थिक फषि २०७४\०७५ को सेवा य कामिहरुको रार्ग स्थानीम 
सञ  ् र्ित कोषफाट केही यकभ खिि गने य ववननमोजन गने सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको ऐन 

सबाफाट स्वीकृत लभनत्२०७४।०५।०१ 

प्रस्तावना् अजमभेरु गाउॉऩालरकाको आर्थिक फषि २०७४।०७५ को सेवा य कामिहरुको रार्ग 
सञ  ् र्ित कोषफाट केही यकभ खिि गने अर्धकाय ददन य सो यकभ ववननमोजन गनि वाञ्छनीम 
बएकोरे, 

नेऩारको सॊववधानको धाया २२९ को उऩधाया (२) फभोजजभ अजमभेरु गाउॉसबारे मो ऐन 
फनाएको छ । 

१.  संक्षऺप्त िाम र प्रारम्भः (१) मस ऐनको नाभ “अजमभेरु गाउॉऩालरकाको ववननमोजन 
ऐन, २०७४”यहेकोछ। 

(२) मो ऐन तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ । 

२.  आर्थिक बर्ि २०७४\०७५ को निलमत्त सञ  ् र्ित कोर्बाट रकम खिि गिे अर्िकारः (१) 
आर्थिक वषि २०७४\०७५ को ननलभत्त गाउॉ कामिऩालरका, वडा सलभनत, ववषमगत शाखारे 
गने सेवा य कामिहरुका ननलभत्त अनुसूिी १ भा उजलरखखत िारू खिि, ऩूॉजीगत खिि य 
बफत्तीम व्मवस्थाको यकभ सभेत गयी जम्भा यकभ रु267686333.00 (अऺरुऩी 
छब्फीस कयोड छमात्तय राख छमासी हजाय नतन सम तेत्तीस रुऩैमा भात्र) भा नफढाई 
ननददिष्ट गरयए फभोजजभ सञ  ् र्ित कोषफाट खिि गनि सककनेछ । 

(२) गैयसयकायी सस्था य साजेदाय सस्था सग सम्झौता बए फभोजजभको स+िीत कोषभा 
जम्भा हुन आएको यकभ नफढाई ननददिष्ट गरयए फभोजजभ सञ  ् र्ित कोषफाट खिि गनि 
सककनेछ । 

  

३.  विनियोजिः (१) मस ऐनद्धाया सजञ्ित कोषफाट खिि गनि अर्धकाय ददइएको यकभ 
आर्थिक वषि २०७४\०७५ को ननलभत्त अजमभेरु गाउॉऩालरकाको गाउॉ कामिऩालरका, वडा 
सलभनत य ववषमगत शाखारे गने सेवा य कामिहरुको ननलभत्त ववननमोजन गरयनेछ । 



(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩनन कामिऩालरका, वडा सलभनत य 
ववषमगत शाखारे गने सेवा य कामिहरुको ननलभत्त ववननमोजन गयेको यकभभध्मे कुनैभा 
फित हुने य कुनैभा अऩुग हुने देखखन आएभा गाउॉ कामिऩालरकारे फित हुने शीषिकफाट 
नऩुग हुने शीषिकभा यकभ सानि सक्नेछ । मसयी यकभ सादाि एक शीषिकफाट सो 
शीषिकको जम्भा यकभको १० प्रनतशतभा नफढ्ने गयी कुन ै एक वा एक बन्दा फढी 
शीषिकहरुफाट अको एक वा एक बन्दा फढी शीषिकहरुभा यकभ सानि तथा ननकासा य 
खिि जनाउन सककनेछ । ऩूॉजीगत खिि य ववत्तीम व्मवस्थातपि  ववननमोजजत यकभ साॉवा 
बुक्तानी खिि य व्माज बुक्तानी खिि शीषिकभा फाहेक अन्म िारू खिि शीषिकतपि  सानि 
य बफत्तीम व्मवस्था अन्तगित साॉवा बुक्तानी खिितपि  ववननमोजजत यकभ व्माज बुक्तानी 
खिि शीषिकभा फाहेक अन्मत्र सानि सककने छैन । 

तय िारु तथा ऩूॉजीगत खिि य ववत्तीम व्मवस्थाको खिि व्महोनि एक स्रोतफाट अको 
स्रोतभा यकभ सानि सककनेछ । 

(३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩनन एक शीषिकफाट सो शीषिकको 
जम्भा स्वीकृत यकभको १० प्रनतशत बन्दा फढ्ने गयी कुनै एक वा एक बन्दा फढी 
शीषिकहरुभा यकभ सानि ऩयेभा गाउॉ सबाको स्वीकृनत लरनु ऩनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसूिी–१ 

(दपा २ सॉग सम्फजन्धत) 

नेऩारको सॊववधानको धाया २२९ (२) फभोजजभ 

संञ्चित कोर्बाट विनियोजि हुिे रकम 

 
;|f]t /sd 

    a}s df}Hbft     6391333 
  ;dfgLs/)f cg'bfg 141898000 
  cfGt/Ls cfDbfgL 1500000.00 

l;=g+= s"n /sd 149789333.00 

 
zzt{ cg'bfg 117897000.00 

 
hDdf 267686333.00 

 
vr{ x'g] lzif{s 

 
1 rfn' vr{  26042000 
  hDdf 26042000 

l;=g+= afFsL /sd 124047333.00 
2 ufpFkflnsf :tl/o  of]hgf tyf sfo{s|d 93700000 
3 j8f :t/Lo of]hgf  30047333 
  hDdf 124047333 
  s'n hDdf  149789333.00 

zzt{ cg'bfg 117897000.00 
संञ्चित कोर्बाट ljlgof]lht x'g] hDdf jh]^ 267686333.00 

 

 

  

   

 


