विधेयक सं खयााः

विनियोजि विधेयक

2075

कञ्चि गाउँपानिका
गाउँ काययपानिका कायायिय

उद्देश्य र कारण
आनथयक बर्य 2075/076 को सेिा र काययहरुको िानग स्थानिय सञ्चञ्चत कोर्बाट केही रकम खर्य
गिे अनधकार दिि र सो रकम विनियोजि गिय िाञ्छिीय भएकोिे प्रस्तुत

विधेयक पेश गिुय परे को

हो।
प्रस्तुत विधेयकिे स्थानिय सञ्चञ्चत कोर्बाट खर्य गिे सेिा र काययहरुको निनमत्त विनियोजि गिय सक्िे
व्यिस्था गरे कोछ।
द्रष्टव्याः यो विधेयक अथय विधेयक हुिेछ।
गोमा तरामु
उपाध्यक्ष
कञ्चि गाउँपानिका

आनथयक बर्य 2075/076 को सेिा र काययहरुको िानग स्थानिय सञ्चञ्चत कोर्बाट केही
रकम खर्य गिे र विनियोजि गिे सम्बन्धमा व्यिस्था गिय बिेको विधेयक

प्रस्ताििााः आनथयक बर्य 2075/076 को सेिा र काययहरुको िानग स्थानिय सञ्चञ्चत कोर् मानथ
व्ययभार हुिे रकम विनियोजि गिे र सो रकम खर्य गिे अनधकार दिि आिश्यक भएकोिे उस
गाउँ सभा समक्ष यो ऐि पेश गरे को छु ।
1. संञ्चक्षप्त िाम र प्रारम्भाः(1) यस ऐिको िाम ×विनियोजि ऐि 2075× रहे को छ ।
(2) यो ऐि सम्ित् 2075 साि साउि 1 गते िेञ्चख िागु हुिेछ ।
2. आनथयक बर्य 2075/2076 को निनमत्त स्थानिय सञ्चञ्चत कोर्बाट खर्य गिे अनधकाराः

आनथयक

बर्य 2075/76 को निनमत्त अिुसूर्ी मा उल्िे ख भए बमोञ्चजम स्थानिय सञ्चञ्चत कोर्मानथ व्ययभार
ँ ीगत खर्य गरर जम्मा
ु ीमा उञ्चल्िञ्चखत पूज
हुिे रकम बाहे क अिुसूर्ीमा उञ्चल्िञ्चखत र्ािू खर्य र अिुसर्
रकम रु 420403750। अक्षरे पी 42 करोड 4 िाख 3 हजार ७ सय पर्ास मात्र मा िबढाई
निदियष्ट गररए बमोञ्चजम स्थानिय सञ्चीत कोर्बाट खर्य गिय सवकिेछ ।
3. विनियोजिाः(1)यस ऐिद्वारा स्थानिय सञ्चञ्चत कोर्बाट खर्य गिय अनधकार दिइएको रकम आनथयक
बर्य 2075/076 को निनमत्त अिुसूर्ीमा उञ्चल्िञ्चखत काययहरुको निनमत्त बजेट विनियोजि गररिेछ।
(2) उपिफा (1) बमोञ्चजम अिुसूर्ीको विनभन्न ञ्चशर्यकमा सेिा र काययहरुको निनमत्त विनियोजि गरे को
रकममध्ये कुिै ञ्चशर्यकमा बर्त हुिे र कुिै ञ्चशर्यकमा िपुग हुिे िे ञ्चखि आएमा काययपानिका बैठकिे
बर्त हुिे ञ्चशर्यकबाट िपुग हुिे ञ्चशर्यकमा रकम सािय सक्िेछ ।
(3)उपिफा (2) बमोञ्चजम रकम सािाय जम्मा रकमको िश प्रनतशतमा िबढ्िे गरर कुिै एक िा
एकभन्िा बवढ ञ्चशर्यकबाट अको एक िा एकभन्िा बवढ ञ्चशर्यकमा रकम सािय तथा निकासा र खर्य
ँ ीगत खर्य र विञ्चत्तय व्यिस्थाको खर्य व्यहोिय एक स्रोतबाट अको स्रोतमा
जिाउि र र्ािु तथा पूज
रकम सािय सवकिेछ।
तर,

(क)

एउटै

ञ्चशर्यकको बजेट शीर्यक/उपशीर्यकहरुमा रकमान्तर गिाय जनतसुकै रकम

रकमान्तर गिय सवकिेछ ।

(4) समपुरक कोर् िापत छु ट्याइएको रकम सोही ञ्चशर्यकमा खर्य हुि िसक्िे भएमा गाउँ
काययपानिकाको बैठकको निणयय अिुसार खर्य गिय सवकिे छ ।
6. विञ्चत्तय अिुशासि सम्बन्धी व्यिस्थााः(1)यस गाउँपानिकािे उठाएको राजश्व र यस ऐि बमोञ्चजम
प्राप्त गरे को अिुिाि िगायतका बजेट बक्तब्य सं गै आउिे अिुसञ्चु र् अिुसारका र्ािु र पुञ्चँ जगत
ञ्चशर्यक र उप ञ्चशर्यकहरुमा खर्य गिुय पिेछ ।
(2) उपिफा -१_ बमोञ्चजम खर्य गिाय िे हायका कुराहरु पाििा हुिे गरर गररिे छ ।
क. सं ञ्चिय सरकारको आनथयक र विञ्चत्तय निनत अिुशरण गिे ।
ख. सबै आय आफ्िै सञ्चञ्चत कोर्मा िाञ्चखिा गिे ।
ग.अिुिािको रकम जुि प्रयोजिका िानग प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजिका िानग प्रयोग गिे
।
ँ ीगत खर्यको रुपमा विनियोजि भएको रकम र्ािु खर्यमा रकमान्तर िगिे ।
ि. पुज
ङ. आय व्ययको िगीकरण तथा िे खाङ्कि सं ञ्चिय सरकारिे निधायरण गरे कमोञ्चजम राख्ने ।
7. अञ्चखतयारी तथा काययक्रम स्िीकृनत सम्बन्धी व्यिस्थााः(1) प्रर्नित कािूिमा जुिसुकै कुरा
िेञ्चखएको भएतापनि विनियोजि भएको रकम प्रर्नित कािूिको अनधिमा रवह खर्य गिे अञ्चखतयारी यो
ऐि प्ररम्भ भएको दिििे ञ्चख अनधकार प्राप्त अनधकारीिाई प्रिाि गररिेछ ।
(२) उपिफा -१_ बमोञ्चजम खर्य गिे अनधकारीको आधारमा कोर् तथा

िे खा नियन्त्रक कायायियिे

गाउँपानिकािाई अिुिाि तथा अन्य विनियोञ्चजत भएको रकम निकासा दििेछ ।
8. काययविनध तथा मापिण्ड बिाउि सक्िेाः(१) यस ऐिको कायायन्ियि गिय कञ्चि गाउँपानिकािे
आिश्यक काययविनध तथा मापिण्ड बिाइ िागु गिय सक्िेछ ।
(2) उपिफा -१_ बमोञ्चजमको काययविनध तथा मापिण्ड कञ्चि राजपत्रमा प्रकाशि गररिेछ ।
9. आिे श जारी गिय सक्िेाः(1) यस ऐिको कायायन्ियि गिाय कुिै बाधा उत्पन्न भएमा कञ्चि
गाउँपानिकािे आिे श जारी गरी आिश्यक

व्यिस्था गिय सक्िेछ।

(2) उपिफा (1) बमोञ्चजमको आिे श कञ्चि राजपत्रमा प्रकाशि गररिेछ ।

