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साकेला गाउँपानलकाको आनथिक बर्ि २०७६÷२०७७ को सेिा र कायिहरुको लानग स्थािीय सञ्चित 
कोर्बाट केही रकम खर्ि गिे र विनियोजि गिे सम्बन्धमा व्यिस्था गिि बिकेो ऐि,  

प्रस्ताििााः  

साकेला गाउँपानलकाको आनथिक बर्ि २०७६।०७७ को सेिा र कायिहरुको लानग सञ्चित 
कोर्बाट केही रकम खर्ि गिे अनधकार दिि र सो रकम विनियोजि गिि िाञ्छिीय भएकोले, 

िेपालको संविधािको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोञ्चजम साकेला गाउँपानलकाको गाउँसभाले 
यो ऐि बिाएको छ । 

१.संञ्चिप्त िाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐिको िाम “साकेला गाउँपानलकाको विनियोजि ऐि, २०७६” 
रहेको छ । 

 २) यो ऐि तरुुन्त प्रारम्भ हिुेछ । 

२.आनथिक िर्ि २०७६।०७७ को निनमत्त सञ्चित कोर्बाट रकम खर्ि गिे अनधकाराः (१) 
आनथिक िर्ि २०७६।०७७ को निनमत्त गाउँकायिपानलका, िडा सनमनत, विर्यगत शाखाले गिे 
सेिा र कायिहरुका निनमत्त अिसूुर्ी १ मा उञ्चललञ्चखत र्ालू खर्ि, पूञँ्चजगत खर्ि र नबञ्चत्तय 
व्यिस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु २३,४५,३४,०१७.६०।- (तेर्िस करोड पैतानलस 
लाख र्ौनतस हजार सत्र रुपैया साठी पैसा) मा िबढाई निदििष्ट गररए बमोञ्चजम सञ्चित कोर्बाट 
खर्ि गिि सवकिे छ ।  

३. विनियोजिाः (१) यस ऐिद्धारा सञ्चित कोर्बाट खर्ि गिि अनधकार दिर्एको रकम आनथिक िर्ि 
२०७६।०७७ को निनमत्त साकेला गाउँपानलकाको गाउँ कायिपानलका, िडा सनमनत र विर्यगत 
शाखाले गिे सेिा र कायिहरुको निनमत्त विनियोजि गररिे छ । 

(२) उपिफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेञ्चखएको भएता पनि कायिपानलका, िडा सनमनत र 
विर्यगत शाखाले गिे सेिा र कायिहरुको निनमत्त विनियोजि गरेको रकम मध्ये कुिैमा बर्त हिु े
र कुिैमा अपगु हिुे िेञ्चखि आएमा गाउँकायिपानलकाले बर्त हिुे शीर्िकबाट िपगु हिुे शीर्िकमा 
रकम सािि सक्िेछ । यसरी रकम सािाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको २५ 
प्रनतशतमा िबढ्िे गरी कुिै एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक िा एक भन्िा बढी 



 

शीर्िकहरुमा रकम सािि तथा निकासा र खर्ि जिाउि सवकिेछ । पूञँ्चजगत खर्ि र वित्तीय 
व्यिस्थातफि  विनियोञ्चजत रकम साँिा भकु्तािी खर्ि र व्याज भकु्तािी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्य 
र्ालू खर्ि शीर्िक तफि  सािि र नबत्तीय व्यिस्था अन्तगित साँिा भकु्तािी खर्ि तफि  नबनियोञ्चजत 
रकम ब्याज भकु्तािी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्यत्र सािि सवकिे छैि । 

तर र्ाल ु तथा पूञँ्चजगत खर्ि र वित्तीय व्यिस्थाको खर्ि व्यहोिि एक स्रोतबाट अको 
स्रोतमा रकम सािि सवकिे छ । 

(३) उपिफा (२) मा जिुसकैु कुरा लेञ्चखएको भएता पनि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको 
जम्मा स्िीकृत रकमको २५ प्रनतशतभन्िा बढ्िे गरी कुिै एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा 
रकम सािि परेमा गाउँसभाको स्िीकृनत नलि ुपिेछ ।  
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