२०७७ को ऐन सङ्ख्याः २

रुपनी गयउँपयलिकयको लिलन्ोजन ऐन, २०७७
गयउँ सभयबयट पयरित लिलताः २०७७\०३\१०

रुपनी गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्
रुपनी, सप्तरी

प्रदे श नं. २, नेपाि

उद्देश्् ि कयिण
रुपनी गाउँपालिकामा अन्तरसरकारी वित्तीर् हस्तान्तरण अन्तगयत नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार तथा
अन्र् लनकार्बाट प्राप्त अनुदानको रकम, आन्तररक आम्दानी तथा सञ्चित कोषमा रहे को रकमिाई
गाउँकार्यपालिका तथा विषर्गत शाखाहरुका साथै सम्पूणय विषर्क्षेत्रमा न्र्ार्ोञ्चित वितरण गनय आिश्र्क
भएकोिे प्रस्तुत विधेर्क पेश गनुय परे को हो ।
प्रस्तुत विधेर्कको व्र्िस्थािे अन्तरसरकारी वित्तीर् हस्तान्तरण अन्तगयत प्राप्त अनुदानको रकम, राजस्ि
पररिािनबाट प्राप्त, राजस्ि बाँडफाँडबाट तथा आन्तररक स्रोतबाट प्राप्त रकमका साथै सञ्चित कोषमा रहे को
रकमिाई रुपनी गाउँपालिकाका सबै िडा तथा क्षेत्रमा न्र्ार्ोञ्चित ढं गिे वितरण गरी समग्र रुपनीको
सन्तुलित विकासको माध्र्मबाट रुपनीबासीको जीिनस्तरमा सुधार ल्र्ाउने प्रर्त्न गररएको छ ।

(बेिनी कुमारी सरदार)
उपाध्र्क्ष,
रुपनी गाउँपालिका

रुपनी गाउँपालिकाको विलनर्ोजन ऐन, २०७७

रुपनी गाउँपालिकाको आलथयक बषय २०७७\०७८ को सेिा र कार्यहरुको िालग स्थानीर् सञ्चित कोषबाट
केही रकम खिय गने र विलनर्ोजन गने सम्बन्धमा व्र्िस्था गनय बनेको ऐन
सभाबाट स्िीकृत लमलतिः २०७७\०३\१०
प्रस्तािनािः रुपनी गाउँपालिकाको आलथयक बषय २०७७।०७८ को सेिा र कार्यहरुको िालग सञ्चित कोषबाट
केही रकम खिय गने अलधकार ददन र सो रकम विलनर्ोजन गनय िाछनीर् भएकोिे ,
नेपािको सं विधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोञ्चजम रुपनी गाउँ सभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।
१.

सं ञ्चक्षप्त नाम र प्रारम्भिः (१) र्स ऐनको नाम “रुपनी गाउँपालिकाको विलनर्ोजन ऐन, २०७७”
रहे कोछ ।
(२) र्ो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

आलथयक बषय २०७७\०७८ को लनलमत्त सञ्चित कोषबाट रकम खिय गने अलधकारिः (१) आलथयक िषय
२०७७\०७८ को लनलमत्त गाउँ कार्यपालिका, िडा सलमलत, विषर्गत शाखािे गने सेिा र कार्यहरुका
ँ ीगत खिय र लबत्तीर् व्र्िस्थाको रकम समेत गरी
लनलमत्त अनुसूिी १ मा उञ्चल्िञ्चखत िािू खिय, पूज
जम्मा रकम रु. ४३,२१,७७,५५०(अक्षेरुपी लतरिालिस करोड एकैइस िाख सतहतर हजार पाँि
सर् पिास रुपैर्ा मात्र) मा नबढाई लनददय ष्ट गररए बमोञ्चजम सञ्चित कोषबाट खिय गनय सवकनेछ ।

३.

विलनर्ोजनिः (१) र्स ऐनद्धारा सञ्चित कोषबाट खिय गनय अलधकार ददइएको रकम आलथयक िषय
२०७७\०७८ को लनलमत्त रुपनी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका, िडा सलमलत र विषर्गत शाखािे
गने सेिा र कार्यहरुको लनलमत्त विलनर्ोजन गररनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेञ्चखएको भए तापलन कार्यपालिका, िडा सलमलत र विषर्गत
शाखािे गने सेिा र कार्यहरुको लनलमत्त विलनर्ोजन गरे को रकम मध्र्े कुनैमा बित हुने र
कुनैमा अपुग हुने दे ञ्चखन आएमा गाउँ कार्यपालिकािे बित हुने शीषयकबाट नपुग हुने शीषयकमा
रकम सानय सक्नेछ । र्सरी रकम सादाय एक शीषयकबाट सो शीषयकको जम्मा रकमको २५

प्रलतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीषयकहरुबाट अको एक िा एक भन्दा
ँ ीगत खिय र
बढी शीषयकहरुमा रकम सानय तथा लनकासा र खिय जनाउन सवकनेछ । पूज
वित्तीर् व्र्िस्थातफय विलनर्ोञ्चजत रकम भुक्तानी खिय र व्र्ाज भुक्तानी खिय शीषयकमा बाहे क
अन्र् िािू खिय शीषयकतफय सानय र लबत्तीर् व्र्िस्था अन्तगयत रुपनी भुक्तानी खियतफय
विलनर्ोञ्चजत रकम व्र्ाज भुक्तानी खिय शीषयकमा बाहे क अन्र्त्र सानय सवकने छै न ।तर िािु
ँ ीगत खिय र वित्तीर् व्र्िस्थाको खिय व्र्होनय एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानय
तथा पूज
सवकनेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेञ्चखएको भए तापलन एक शीषयकबाट सो शीषयकको जम्मा
स्िीकृत रकमको २५ प्रलतशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीषयकहरुमा
रकम सानय परे मा गाउँ सभाको स्िीकृलत लिनु पनेछ ।

अनुसूची–१

(दफा २ सँग सम्बन्धित)

नेपालको संन्ििानको िारा २२९ (२) बमोन्िम
नेपयि सिकयि प्रयप्त िकि
क्र.स.

ँ ीगत खिय
िािु तथा पूज

शीषयकको नाम

१

विञ्चत्तर् समानीकरण अनुदान

१०,१४,०००००

२

सशतय अनुदान

१३,७६,०००००

३

राजस्ि िाँडफाँड

६,८०,०७५५०

४

विषेश अनुदान

२,०००००००

५

समपुरक अनुदान

४०,०००००

जम्मा

३३,१०,०७५५०

प्रदेश सिकयि प्रयप्त िकि
क्र.स.

शीषयकको नाम

िािु तथा

ँ ीगत खिय
पूज

१

विञ्चत्तर् समानीकरण

७१,५६०००

२

सशतय अनुदान

८०,०००००

३

राजस्ि िाँडफाँड

३५,१४०००

४

विषेश अनुदान

३०,०००००

५

समपुरक अनुदान

२०,०००००

जम्मा

२३,६७,००००

नेपयि तथय प्रदेश सिकयिबयट प्रयप्त जम्िय िकि

१.
२.
िम्मा

३३,१०,०७५५०

नेपाल सरकार
प्रदेश सरकार

२३,६७,००००
३५४६७७५५०

पलजजकिण तर्फ
क्र.स.

१.

शीषयकको नाम

सामान्िक सरु क्षा तथा बालपोषण भत्ता

ँ ीगत खिय
िािु तथा पूज

७,२५,०००००

आलरिक स्रोतबयट
क्र.स.

१.

शीषयकको नाम

आलरिक स्रोतबयट

ँ ीगत खिय
िािु तथा पूज

५००००००

कुि बजेट: ४३,२१,७७,५५०(अक्षेरुपी लतरिालि करोड एकैईस िाख सतहतर हजार पाँि
सर् पिास रुपैर्ा मात्र)

