
 

 

 

 

 

 

 

                

चुरे गाउँपालिका 
                                                                                         

 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड २ चुरे, पौष २६ गते, २०७५ साि   (संख्या १) 

                                                                                         

 

भाग १  

स्थानीय तहको विननयोजन ऐन २०७५ 

चरे गाउँपालिकाको अर्थिक बषि २०७५।२०७६ को सेिा र कायिहरुको िार्ग स्थानीय सञ्चचतकोषिाट केही रकम खचि गने र 

बबननयोजन गने सम्बनधमा ब्यिस्था गनि बनेको ऐन  

                                                   सभािाट स्िीकृत लमनत : २०७५।०९।२६ 

प्रस्ताबना : चुरे गाउँपालिको आर्थिक बषि २०७५।०७६ को सेिा र कायिहरुको िार्ग सञ्चचतकोषिाट केही रकम खचि गने 
अर्धकार दिन र सो रकम विननयोजन गनि िान्छनीय भएकोिे, नेपािको संविधानको धारा २२९ को उप-धारा (२) 

िमोञ्जम चुरे गाउँ सभािे यो ऐन बनाएको छ । 



१. संक्षिप्तनामर प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “चुरे गाउँपालिकाको विननयोजन ऐन, २०७५” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

   २. आर्थिक िषि २०७५।०७६ को ननलमत्त संर्चतकोषिाट रकम खचि गने अर्धकार : (१) आथिक बषि २०७५।०७६ को ननलमत्त 

चुरे गाउँपालिका,िडा सलमनत, विषयगत शाखािे गन ेसेिा र कायिहरुका ननलमत्त अनुसूची १ मा उञ्लिखखत चािु खचि, 
पूँञ्जगतखचि , शसति अनुिान र  बबत्तय ब्यिस्थापनको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु. ३३,५७,९१,८२१।३३ ( अिेरुपी 
त्यात्तीस कारोड सन्ताउन्न िाख एकानब्बे हजार आठ सय एक्काईस, पैसा त्यात्तीस मात्र) मा निढाई ननदििष्ट गररए 

िमोञ्जम सञ्चचतकोषिाट खचि गनि सककने छ । 

 ३. विननयोजन : (१) यस ऐनद्धरा सञ्चचतकोषिाट खचि गनि अर्धकार दिइएको रकम आथिक बषि २०७५।२०७६ को 
ननलमत्त चुरे गाउँपालिकाको गाउँकायिपालिका, िडा सलमनत र विषयगतशाखािे गनि सेिा र कायिहरुको ननलमत्त विननयोजन 

गररनेछ । 

 (२) उप िफा (१) मा जुनसकैु कुरा िेखखएको भएतापनन कायिपालिका, िडा सलमनत र विषयगतशाखािे गने सेिा र 

कायिहरुको ननलमत्त विननयोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा अपुग हुन िेखखन आएमा चुरे गाउँपालिकािे 

बचत हुन े लशषिकिाट नपुग हुने लशषिकमा रकम सानि सक्नेछ । यसरी रकम सािाि एक शीषिकबाट सो लशषिको जम्मा 
रकमको २० प्रनतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्िा बढी लशषिकबाट अको एक िा एक भन्िा बढी लशषिकहरुमा 
रकम सानि तथा ननकासा र खचि जनाउन सककनेछ । पूँञ्जगत खचि र बबवत्तय ब्यिस्थापन तफि  विननयोञ्जत रकम साँिा 
भुक्ताननखचि र ब्याज भुक्ताननखचि लशषिकमा बाहेक अन्य चािु खचि लशषिक तफि  सानि र बबत्तय ब्यिस्था अन्तगित साँिा 
भुक्तानन खचितफि  बबननयोञ्जत रकम ब्याज भुक्तानन खचि लशषिकमा बाहेक अन्यत्र सानि सककने छैन । 

तर चािु तथा पुञ्जगत खचि वित्तय ब्यिस्थाको खचि ब्यहोनि एक स्रोतिाट अको स्रोतमा रकम सानि सककनेछ । 

(३) उपिफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेखेएको भएतापनन एक लशषिकिाट सो लशषिको जम्मा स्िीकृत रकमको २५ प्रनतशत 

भन्िा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्िा बढी लशषिकहरुमा रकम सानि परेमा गाउँ सभाको स्िीकृत लिनु पने छ । 

४. बबवत्तय अनुशासन सम्बन्धी ब्यिस्था :  (१) गाउँपालिकािे आफुिे उठाएको र यस ऐन िमोञ्जम प्राप्त गरेको अनुिान 

कानून बनाई खचि गनुि पनेछ । 

(२) उपिफा (१) िमोञ्जम कानून िनाउँिा िेहायका कुराहरु पािना हुने गरी बनाउनु पनेछ : 

(क) नपेाि सरकार, प्रिेश सरकार र स्थानीय तहको आर्थिक तथा बबत्तय नीनत अनुशरण गने । 

(ख) जुन लशषिकको रकम जुन प्रयोजनको िार्ग प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनको िार्ग प्रयोग गने । 

(ग) पुँजीगत खचिको रुपमा विननयोजन भएको रकम चािु खचिमा रकमान्तर गनि नपाइने । 

(घ) आय ब्यको िर्गिकरण तथा िेखाङ्कन नेपाि सरकारिे ननधािरण गरे िमोञ्जम राखु्न पने । 

५. कायिविर्ध तथा मापिण्ड बनाउन सक्ने : (१)  यस ऐनको कायािन्ियन गनि प्रिेश सरकारिे आिश्यक कायिविर्ध तथा 
मापिण्ड बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपिफा (१) िमोञ्जमको कायिविर्ध तथा मापिण्ड राजपत्रमा गररनेछ । 



६. आिेश जारी गनि सक्ने :  (१) यस ऐनको कायािन्ियन गिाि कुनै िाधा उत्पन्न भएमा गाउँ कायिपालिकािे आिेश जारी 
गरी आिश्यक ब्यिस्था गनि सक्नेछ । 

(२) उपिफा (१)  िमोञ्जमको आिेश राजपत्रमा प्रकाशन गररनेछ । 

 

 

 

 

 

अनुसूर्च-१ 

(िफा २ संग सम्बञ्न्धत) 

नेपािको संविधानको धारा २२९ (२) िमोञ्जम 

संञ्चचतकोषबाट विननयोजन हुने रकम 

क्र.

सं. 
अनुिान 
संख्या 

शीषिको नाम चािु खचि 

 

पूँञ्जगत खचि  वित्तयब्यि
स्था  

शसति अनुिान कुि जम्मा 

 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

१  गाउँ/गाउँकायिपालिका ५,७३,३३,०००।०० १२,०३,५८,८२१।३३ - - १७७६९१८२१।३३ 

२  िडा सलमनत - - - - - 

३  बबषयगतशाखा - - - १५८१०००००।०० १५८१०००००।०० 

४  ऋणको सािाब्याज 
भुक्तानी 

- - - - - 

५  िगानी (शेयर 
/ऋण) 

- - - - - 

कुि जम्मा ५,७३,३३,०००।०० १२,०३,५८,८२१।३३ - १५८१०००००।०० ३३,५७,९१,८२१।३३ 

 

 

आज्ञािे 



हेमराज जोशी                                                                                                                                                            
प्रमुख प्रशासककय अर्धकृत 

                                                                                         

चुरे गाउँपालिका, घरखेडा,कैिािी । मुलय रु.५ 


