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SuTRA::िवनयोजन ऐन

कोटहीमा◌इ गाउँ पािलका
गाउँ कायपािलकाको कायालय, प े ही
िवनयोजन ऐन

कोटहीमा◌इ गाउँ पािलका, प े ही को आिथक बष २०७६/७७ को सेवा र कायह को लािग थानीय सि त कोषबाट केही रकम खच गन र िविनयोजन गन स
मा व था गन बनेको ऐन
सभाबाट ीकृत िमित : २०७६/०३/२०
ावना : कोटहीमा◌इ गाउँ पािलका, प े हीको आिथक बष २०७६/७७ को सेवा र कायह को लािग सि त कोषबाट केही रकम खच गन अिधकार िदन र सो रकम िविनयोजन गन वा
भएकोले,

नीय

नेपालको संिवधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोिजम कोटहीमा◌इ गाउँ पािलका, प े हीको गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
१. संि

नाम र ार

: (१) यस ऐनको नाम “कोटहीमा◌इ गाउँ पािलका, प े हीको िविनयोजन ऐन, २०७६” रहे को छ ।
(२) यो ऐन तु
ार
नेछ ।

२. आिथक वष २०७६/७७ को िनिम सि त कोषबाट रकम खच गन अिधकार : (१)आिथक वष २०७६/७७को िनिम गाउँ कायपािलका, वडा सिमित, िवषयगत शाखाले गन सेवा र
कायह का िनिम अनुसूची १ मा उ
खत चालू खच, पूँिजगत खच र िबि य व थाको रकम समेत गरी ज ा रकम ४५,५१,२३,३८८.०० (अ े पी पैयाँ पैतािलस करोड एकाउ लाख तेइस
हजार ितन सय अठासी मा | ) मा नबढाई िनिद ग रए बमोिजम सि त कोषबाट खच गन सिकनेछ ।
३ . िविनयोजन : (१) यस ऐन ारा सि त कोषबाट खच गन अिधकार िदइएको रकम आिथक वष २०७६/७७को िनिम कोटहीमा◌इ गाउँ पािलका, प े हीको गाउँ कायपािलका, वडा सिमित र
िवषयगत शाखाले गन सेवा र कायह को िनिम िविनयोजन ग रनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले खएको भए तापिन कायपािलका, वडा सिमित र िवषयगत शाखाले गन सेवा र कायह को िनिम िविनयोजन गरे को रकमम े कुनैमा बचत
ने र कुनैमा अपुग ने दे खन आएमा गाउँ कायपािलकाले बचत ने शीषकबाट नपुग ने शीषकमा रकम सान स ेछ । यसरी रकम सादा एक शीषकबाट सो शीषकको ज ा रकमको १०
ितशतमा नबढ् ने गरी कुनै एक वा एक भ ा बढी शीषकह बाट अक एक वा एक भ ा बढी शीषकह मा रकम सान तथा िनकासा र खच जनाउन सिकनेछ । पूँिजगत खच र िव ीय व थातफ
िविनयोिजत रकम साँ वा भु ानी खच र ाज भु ानी खच शीषकमा बाहे क अ चालू खच शीषकतफ सान र िब ीय व था अ गत साँ वा भु ानी खचतफ िबिनयोिजत रकम ाज भु ानी
खच शीषकमा बाहे क अ
सान सिकने छै न । तर चालु तथा पूँिजगत खच र िव ीय व थाको खच होन एक ोतबाट अक ोतमा रकम सान सिकनेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले खएको भए तापिन एक शीषकबाट सो शीषकको ज ा ीकृत रकमको १० ितशत भ ा बढ् ने गरी कुनै एक वा एक भ ा
बढीशीषकह मा रकम सान परे मा गाउँ सभाको ीकृित िलनु पनछ ।
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