
स्थानिय तहको विनियोजि ऐि 

चुरे गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ि २०७५।२०७६ को सेिा र कायिहरुको िागी स्थािीय सञ्चचतकोर्िाट कही 
रकम खचि गिे र विनियोजि गिे सम्बन्धमा ब्यिस्था गिि बिेको ऐि । 

सभाबाट स्िीकृत लमनत :2075-3-10 

प्रस्ताििा : चुरे गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ि २०७५।२०७६ को सेिा र कायिहरुको िागी सञ्चचत कोर्िाट केही रकम 
खचि गिे अर्धकार दिि र सो रकम विनियोजि गिि िाचछिीय भएकोिे, 

िेपािको संविधािको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोञ्जम चुरे गाउँसभाि ेयो ऐि बिाएको छ । 

१. संक्षिप्त िाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐिको िाम “चुरे गाउँपालिकाको विनियोजि ऐि, २०७५” रहेको छ।                                                                                        
(२) यो ऐि तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ । 

२. आर्थिक बर्ि २०७५।२०७६ को निलमत्त सञ्चचतकोर्िाट रकम खचि गिे अर्धकार : (१) आर्थिक बर्ि २०७५।७६ 
को निलमत्त गाउँकायिपालिका,िडा सलमनत,विर्यगत शाखािे गिे सेिा र कायिहरुका निलमत्त अिुसुची १ मा 
उञ्लिखखत चािु खचि, प ँञ्जगत खचि र बबवत्तय ब्यिस्थापिको रकम समेत गरी जम्मा रकम 
रु३३५७९१८१२१.३३ (अिरुपी तेनतस करोड संतापन्ि िाख एकािब्बे हजार आठ सय एक्काइस रुपैया तेनतस 
पैसा मात्र) मा ििढाई निदििष्ट गररए बमोञ्जम सञ्चचत कोर्बाट खचि गिि सककिेछ । 

३. विनियोजि : (१) यस ऐिद्िारा सञ्चचतकोर्िाट खचि गिि अर्धकार दिईएको रकम आर्थिक बर्ि २०७५।२०७६ 
को निलमत्त चुरे गाउँपालिकाको गाउँकायिपालिका,िडा सलमनत र विर्यगत शाखािे गिे सेिा र कायिहरुको 
निलमत्त विनियोजि गररिे छ ।                                                             
(२) उपिफा (१) मा जुिसुकै कुरा िेखखएको भएता पनि कायिपालिका,िडा सलमनत र विर्यगत शाखािे गिे 
सेिा र कायिहरुको निलमत्त विनियोजि गरक मध्ये कुिैमा बचत हुिे र कुिैमा अपुग हुिे िेखखि आएमा 
गाउँ । गाउँकायिपालिकािे बचत हुिे लशर्िक िाट िपुग हुिे लशर्िकमा रकम सािि सक्िेछ । यसरी रकम 
सािाि एक लशर्िकिाट सो लशर्िकको जम्मा रकमको २० प्रनतशतमा िबढ्िे गरी कुिै एक िा एक भन्िा बढी 
लशर्िकहरुिाट अको एक िा एक भन्िा बढी लशर्िकहरुमा रकम सािि तथा निकासा र खचि जिाउि सककिेछ 
। प ँञ्जगत खचि र वित्तीय ब्यिस्थापि तफि  बबनियोञ्जत रकम साँिा भुक्तानि खचि तफि  बबनियोञ्जत रकम 
ब्याज भकु्तानि खचि लशर्िकमा बाहेक अन्यत्र सािि सककिे छैि।                                                                      
तर चािु तथा पुञ्जगत खचि र वित्तीय ब्यिस्थापिकाि खचि ब्यहोिि एक स्रोत िाट अके स्रोतमा रकम सािि 
सककिेछ।                                                                                 
(३) उपिफा (२) मा जुिसुकै कुरा िेखखएको भएता पिी एक लशर्िकिाट सो लशर्िकाको जम्मा स्िीकृत 
रकमको २० प्रनतशत भन्िा बढ्िे गरी कुिै एक िा एक भन्िा बढी लशर्िकहरुमा रकम सािि परेमा गाउँ।िगर 
सभाको स्िीकृत लििु पिेछ । 
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