बु शाि त गाउँपािलका
गाउँ कायपािलकाको कायालय, झापा

िवनयोजन ऐन
बु शाि त गाउँपािलका, झापा को आिथक बष २०७५/७६ को सेवा र कायह#को लािग $थानीय सि'चत कोषबाट के ही रकम खच गन, र िविनयोजन
गन, स.ब धमा 0यव$था गन बनेको ऐन
सभाबाट $वीकृ त िमित : २०७५/०५/१२
ता
वना: बु शाि त गाउँपािलका, झापाको आिथक बष २०७५/७६ को सेवा र कायह#को लािग सि'चत कोषबाट के ही रकम खच गन, अिधकार
िदन र सो रकम िविनयोजन गन वा'छनीय भएकोले,
नेपालको संिवधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोिजम बु शाि त गाउँपािलका, झापाको गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
१. संि ना
मर ा
र भ : (१) यस ऐनको नाम “बु शाि त गाउँपािलका, झापाको िविनयोजन ऐन, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो ऐन त#ु त Cार.भ हDनेछ ।
२. आिथक वष २०७५/७६ को िनिम! सि"चत कोषबा
ट रकम खच गन( अिधका
र : (१)आिथक वष २०७५/७६को िनिमE गाउँ कायपािलका,
वडा सिमित, िवषयगत शाखाले गन, सेवा र कायह#का िनिमE अनसु चू ी १ मा उिHलिखत चालू खच, पँिू जगत खच र िबिEय 0यव$थाको रकम समेत
गरी ज.मा रकम ३७,११,९५,०००.०० (अJे#पी #पैयाँ सैितस करोड एघार लाख प चा नMबे हजार ) मा नबढाई िनिदP गQरए बमोिजम सि'चत
कोषबाट खच गन सिकनेछ ।
३ . िविनयोजन : (१) यस ऐन ारा सि'चत कोषबाट खच गन अिधकार िदइएको रकम आिथक वष २०७५/७६को िनिमE बु शाि त गाउँपािलका,
झापाको गाउँ कायपािलका, वडा सिमित र िवषयगत शाखाले गन, सेवा र कायह#को िनिमE िविनयोजन गQरनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन कायपािलका, वडा सिमित र िवषयगत शाखाले गन, सेवा र कायह#को िनिमE िविनयोजन
गरे को रकममTये कुनैमा बचत हDने र कुनैमा अपगु हDने देिखन आएमा गाउँ कायपािलकाले बचत हDने शीषकबाट नपगु हDने शीषकमा रकम सान सUनेछ ।
यसरी रकम सादा एक शीषकबाट सो शीषकको ज.मा रकमको १० Cितशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भ दा बढी शीषकह#बाट अकW एक वा एक
भ दा बढी शीषकह#मा रकम सान तथा िनकासा र खच जनाउन सिकनेछ । पँिू जगत खच र िवEीय 0यव$थातफ िविनयोिजत रकम साँवा भX
ु ानी खच र
0याज भX
ु ानी खच शीषकमा बाहेक अ य चालू खच शीषकतफ सान र िबEीय 0यव$था अ तगत साँवा भX
ु ानी खचतफ िबिनयोिजत रकम Mयाज
भX
ु ानी खच शीषकमा बाहेक अ यY सान सिकने छै न । तर चालु तथा पँिू जगत खच र िवEीय 0यव$थाको खच 0यहोन एक Zोतबाट अकW Zोतमा रकम
सान सिकनेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन एक शीषकबाट सो शीषकको ज.मा $वीकृ त रकमको १० Cितशत भ दा बढ्ने गरी कुनै एक वा
एक भ दा बढीशीषकह#मा रकम सान परे मा गाउँ सभाको $वीकृ ित िलनु पन,छ ।

