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साकेरा गाउॉऩालरकाको आलथिक फषि २०७७÷२०७८ को सेवा य कामिहरुको रालग स्थानीम सञ्चित
कोषफाट केही यकभ खचि गने य ववलनमोजन गने सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको ऐन

साकेरा गाउॉऩालरकाको गाउॉसबाफाट लभलत 2077/03/१७ भा ऩारयत ववलनमोजन ऐन, २०७७
लनमभानुसाय प्रभाञ्चणत गदिछु ।

लभलत्- 2077/३/१८

अजुन
ि कुभाय खड्का
अध्मऺ

प्रस्तावना्
साकेरा गाउॉऩालरकाको आलथिक फषि २०७७/०७८ को सेवा य कामिहरुको रालग सञ्चित
कोषफाट केही यकभ खचि गने अलधकाय ददन य सो यकभ ववलनमोजन गनि वाञ्छनीम बएकोरे,
नेऩारको सॊ ववधानको धाया २२९ को उऩधाया (२) फभोञ्चजभ साकेरा गाउॉऩालरकाको गाउॉसबारे
मो ऐन फनाएको छ ।
१.सॊञ्चऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१)मस ऐनको नाभ “साकेरा गाउॉऩालरकाको ववलनमोजन ऐन,
२०७७”यहेको छ ।
२) मो ऐन तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ ।
२.आलथिक वषि २०७७/०७८ को लनलभत्त सञ्चित कोषफाट यकभ खचि गने अलधकाय् (१) आलथिक
वषि २०७७/०७८ को लनलभत्त गाउॉकामिऩालरका, वडा सलभलत, ववषमगत शाखारे गने सेवा य
कामिहरुका लनलभत्त अनुसूची १ भा उञ्चलरञ्चखत चारु खचि, ऩूञ्चॉ जगत खचि य ववत्तीम व्मवस्थाको
यकभ सभेत गयी जम्भा यकभ रु 30,77,44,३05/03 (अऺये ऩी तीस कयोड सतहत्तय राख
चौववलरस हजाय तीन सम ऩाॉच रुऩैमाॉ ऩैसा तीन भात्र) भा नफढाई लनददिष्ट गरयए फभोञ्चजभ सञ्चित
कोषफाट खचि गनि सवकने छ।
३. ववलनमोजन् (१) मस ऐनद्धाया सञ्चित कोषफाट खचि गनि अलधकाय ददइएको यकभ आलथिक वषि
२०७७/०७८ को लनलभत्त साकेरा गाउॉऩालरकाको गाउॉ कामिऩालरका, वडा सलभलत य ववषमगत
शाखारे गने सेवा य कामिहरुको लनलभत्त ववलनमोजन गरयने छ ।
(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेञ्चखएको बएता ऩलन कामिऩालरका, वडा सलभलत य
ववषमगत शाखारे गने सेवा य कामिहरुको लनलभत्त ववलनमोजन गये को यकभ भध्मे कुनैभा फचत हुने
य कुनैभा अऩुग हुने दे ञ्चखन आएभा गाउॉकामिऩालरकारे फचत हुने शीषिकफाट नऩुग हुने शीषिकभा
यकभ सानि सक्नेछ । मसयी यकभ सादाि एक शीषिकफाट सो शीषिकको जम्भा यकभको २५
प्रलतशतभा नफढ्ने गयी कुनै एक वा एक बन्दा फढी शीषिकहरुफाट अको एक वा एक बन्दा फढी
शीषिकहरुभा यकभ सानि तथा लनकासा य खचि जनाउन सवकनेछ । ऩूञ्चॉ जगत खचि य ववत्तीम
ु ानी खचि य व्माज बक्त
ु ानी खचि शीषिकभा फाहे क अन्म
व्मवस्थातपि ववलनमोञ्चजत यकभ साॉवा बक्त
ु ानी खचि तपि लफलनमोञ्चजत यकभ
चारु खचि शीषिकतपि सानि य लफत्तीम व्मवस्था अन्तगित साॉवा बक्त
ब्माज ब ुक्तानी खचि शीषिकभा फाहे क अन्मत्र सानि सवकने छै न ।

तय चारु तथा ऩूञ्चॉ जगत खचि य ववत्तीम व्मवस्थाको खचि व्महोनि एक स्रोतफाट अको
स्रोतभा यकभ सानि सवकने छ ।
(३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेञ्चखएको बएता ऩलन एक शीषिकफाट सो शीषिकको
जम्भा स्वीकृत यकभको 10 प्रलतशतबन्दा फढ्ने गयी कुनै एक वा एक बन्दा फढी शीषिकहरुभा
यकभ सानि ऩये भा गाउॉसबाको स्वीकृलत लरनु ऩनेछ ।
४. मोजनाभा स्वत: फजेट यहने य चारु आलथिक वषिभा खचि बई फाॉकी यहने फजेट सम्फन्धी ववशेष
ु ानी बईसकेका य ववशेष कायणरे
व्मवस्था : चारु आलथिक वषिभा सम्झौता बई ऩेश्कीसभेत बक्त
मोजना सम्ऩन्न नबई ब ुक्तानी हुन नसकेका मोजनाहरूको ववषमभा जुन शीषिकभा फजेट ववलनमोजन
बई पयपायक हुन फाॉकी यहे को हो सोही मोजना स्वत: कामिक्रभ तजुभ
ि ा गयी कामािन्वमन गरयने
तथा चारु आलथिक वषि २०७६/2077 भा ऩुञ्चॉ जगत तपिका ववलबन्न मोजनाभा प्राववलधकको कभ
भूलमाॊकन बई फाॉकी हुन आउॉने यकभ तथा प्रशासलनक खचि बई फाॉकी हुन आउॉने यकभभध्मे
आगाभी आलथिक वषिका रालग तम गरयएको लसलरङभा याञ्चखएको आञ्चघलरो वषिको भौज्दातबन्दा
फवढ हुन आउॉने यकभ सभऩूयक कोषभा याखी खचि गनि
सक्नेछ ।
५. ववषमगत फजेट कामािन्वमन : वडागत लसलरङफाट ववलनमोजन बएको ववषमगत फजेटको हकभा
सम्फञ्चन्धत वडाको सभन्वमभा, सॊ घ य प्रदे श सयकायफाट हस्तान्तयण बएको सशति य ववशेष
अनुदान यकभको हकभा कानून फभोञ्चजभ सम्फञ्चन्धत ववषमगत शाखाफाट कामिक्रभ तम गयी
स्वीकृत गये य भात्र कामािन्वमन गरयनेछ ।
६. खचि गनिभा फाधा नऩने:

गाउॉऩालरकालबत्र प्रदे श सयकाय, सॊ घीम सयकायफाट ववत्तीम

सभानीकयण अनुदान, सभऩूयक अनुदान य गाउॉऩालरकाको स्रोतफाट साझेदायीभा सिारन हुने
मोजनाका रालग कानुनको ऩरयलधलबत्र यहे य मोजना कामािन्वमन बई फाॉकी हुन आउॉने यकभ सो
आलथिक वषिबयी आवश्मक प्रकृमा अऩनाई सोही मोजनाभा खचि गनि फाधा ऩने छै न ।
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