साकेला गाउँपाललकाको
स्थानीय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गने र विलनयोजन गने सम्बन्धमा
व्यिस्था गनच बनेको

विलनयोजन ऐन, २०७६
गाउँसभाबाट स्िीकृत लमलत: २०७६।०३।१९

साकेला गाउँपाललका
१ नं.प्रदे श, खोटाङ

साकेला गाउँपाललकाको गाउँसभाबाट लमलत २०७६।३।१९ मा पाररत विलनयोजन ऐन, लनयमानुसार
प्रमाञ्चित गदचछु ।

लमलतिः- २०७६।०४।०२

साकेला गाउँपाललकाको आलथचक बषच २०७६÷२०७७ को सेिा र कायचहरुको लालग स्थानीय सञ्चित
कोषबाट केही रकम खर्च गने र विलनयोजन गने सम्बन्धमा व्यिस्था गनच बनेको ऐन,
प्रस्तािनािः
साकेला गाउँपाललकाको आलथचक बषच २०७६।०७७ को सेिा र कायचहरुको लालग सञ्चित
कोषबाट केही रकम खर्च गने अलधकार ददन र सो रकम विलनयोजन गनच िाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको सं विधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोञ्चजम साकेला गाउँपाललकाको गाउँसभाले
यो ऐन बनाएको छ ।
१.संञ्चिप्त नाम र प्रारम्भिः (१) यस ऐनको नाम “साकेला गाउँपाललकाको विलनयोजन ऐन, २०७६”
रहेको छ ।
२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२.आलथचक िषच २०७६।०७७ को लनलमत्त सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गने अलधकारिः (१)
आलथचक िषच २०७६।०७७ को लनलमत्त गाउँकायचपाललका, िडा सलमलत, विषयगत शाखाले गने
सेिा र कायचहरुका लनलमत्त अनुसूर्ी १ मा उञ्चललञ्चखत र्ालू खर्च, पूञ्चँ जगत खर्च र लबञ्चत्तय
व्यिस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु २३,४५,३४,०१७.६०।- (तेर्स
च करोड पैताललस
लाख र्ौलतस हजार सत्र रुपैया साठी पैसा) मा नबढाई लनददचष्ट गररए बमोञ्चजम सञ्चित कोषबाट
खर्च गनच सवकने छ ।
३. विलनयोजनिः (१) यस ऐनद्धारा सञ्चित कोषबाट खर्च गनच अलधकार ददर्एको रकम आलथचक िषच
२०७६।०७७ को लनलमत्त साकेला गाउँपाललकाको गाउँ कायचपाललका, िडा सलमलत र विषयगत
शाखाले गने सेिा र कायचहरुको लनलमत्त विलनयोजन गररने छ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेञ्चखएको भएता पलन कायचपाललका, िडा सलमलत र
विषयगत शाखाले गने सेिा र कायचहरुको लनलमत्त विलनयोजन गरे को रकम मध्ये कुनैमा बर्त हुने
र कुनैमा अपुग हुने दे ञ्चखन आएमा गाउँकायचपाललकाले बर्त हुने शीषचकबाट नपुग हुने शीषचकमा
रकम सानच सक्नेछ । यसरी रकम सादाच एक शीषचकबाट सो शीषचकको जम्मा रकमको २५
प्रलतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीषचकहरुबाट अको एक िा एक भन्दा बढी
शीषचकहरुमा रकम सानच तथा लनकासा र खर्च जनाउन सवकनेछ । पूञ्चँ जगत खर्च र वित्तीय
ु ानी खर्च र व्याज भक्त
ु ानी खर्च शीषचकमा बाहेक अन्य
व्यिस्थातफच विलनयोञ्चजत रकम साँिा भक्त

ु ानी खर्च तफच लबलनयोञ्चजत
र्ालू खर्च शीषचक तफच सानच र लबत्तीय व्यिस्था अन्तगचत साँिा भक्त
ु ानी खर्च शीषचकमा बाहे क अन्यत्र सानच सवकने छै न ।
रकम ब्याज भक्त
तर र्ालु तथा पूञ्चँ जगत खर्च र वित्तीय व्यिस्थाको खर्च व्यहोनच एक स्रोतबाट अको
स्रोतमा रकम सानच सवकने छ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेञ्चखएको भएता पलन एक शीषचकबाट सो शीषचकको
जम्मा स्िीकृत रकमको २५ प्रलतशतभन्दा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीषचकहरुमा
रकम सानच परे मा गाउँसभाको स्िीकृलत ललनु पनेछ ।
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