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सिद्धलेक गाउँपासलका, बङ्ुचङु, धासिङको आस थ्िक वरथि २०७८/०७९ को िेवा र 
कारथिहरूको लासग स्ानीर िस्चत कोरबाट केही रकम खचथि गनने र सवसनरोजन गनने 
िमबनधमा वरवस्ा गनथि बनेको ऐन

प्रस्ताििता:  सिद्धलेक गाउँपासलका, बङ्ुचङु, धासिङको आस थ्िक वरथि २०७८/०७९ 
को िेवा र कारथिहरूको लासग िस्चत कोरबाट केही रकम खचथि गनने असधकार सिन र िो 
रकम सवसनरोजन गनथि वा््छनीर भएकोले,
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नेपालको िंसवधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोसजम सिद्धलेक गाउँपासलका, 
बङ्ुचङु, धासिङको गाउँिभाले रो ऐन बनाएको ्छ ।

१. सवंषिप्त िताम र प्रतारम्भ: 

(१) रि ऐनको नाम “सिद्धलेक गाउँपासलका, बङ्ुचङु,  धासिङको 
सवसनरोजन ऐन” रहकेो ्छ ।   

(२) रो ऐन तरुुनत प्ारमभ हुने्छ । 

२.  आव थ्िक िरथि २०७८/०७९ को विवमत्त सव्चि् कोरबताट रकम खचिथि गिने 
अविकतार:

(१) आस थ्िक वरथि २०७८/०७९ को सनसमत्त गाउँ कारथिपासलका, वडा 
िसमसत, सवररगत शाखाले गनने िेवा र कारथिहरूका सनसमत्त अनिुचूी 
१ मा उस्लसखत चाल ू खचथि, पूँसजगत खचथि र सवसत्तर वरवस्ाको 
रकम िमते गरी जममा रकम ६४,२६,३१,८५२।०१ (अक्षरुपी चौिठ्ी 
करोड ्छस्बि लाख एकतीि हजार आठ िर बाउनन रुपैराँ एक पैिा 
मात्र) मा नबढाई सनसिथिष्ट गररए बमोसजम िस्चत कोरबाट खचथि गनथि 
िसकने्छ । 

३. विवियोजि:

(१)  रि ऐनद्ारा िस्चत कोरबाट खचथि गनथि असधकार सिईएको रकम 
आस थ्िक वरथि २०७८/०७९ को सनसमत्त सिद्धलेक गाउँपासलका, बङ्ुचङु, 
धासिङको गाउँ कारथिपासलका, वडा िसमसत, सवररगत शाखाले गनने 
िेवा र कारथिहरूको सनसमत्त सवसनरोजन गररने्छ । 

(२)  उपिफा (१) मा जनुिकैु कुरा लेसखएको भएतापसन कारथिपासलका, 
वडा िसमसत र सवररगत शाखाले गनने िेवा र कारथिहरूको सनसमत्त 
सवसनरोजन गरेको रकममधरे कुनैमा बचत र कुनैमा अपगु हुने िसेखन 
आएमा गाउँ कारथिपासलकाले बचत हुने शीरथिकबाट नपगु हुने शीरथिकमा 
रकम िानथि िकने्छ । रिरी रकम िािाथि एक शीरथिकबाट िो शीरथिकको 
जममा रकमको १० प्सतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभनिा 
बढी शीरथिकहरूबाट अकको एक वा एकभनिा बढी शीरथिकहरूमा रकम 
िानथि त्ा सनकािा र खचथि जनाउन िसकने्छ । पूँसजगत खचथि र सवत्तीर 
वरवस्ातफथि  सवसनरोसजत रकम िावाँ भकु्ानी खचथि र ्राज भकु्ानी 
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खचथि शीरथिकमा बाहके अनर चाल ू खचथि शीरथिकतफथि  िानथि र सवत्तीर 
वरवस्ा अनतगथित िावाँ भकु्ानी खचथितफथि  सवसनरोसजत रकम ्राज 
भकु्ानी खचथि शीरथिकमा बाहके अनरत्र िानथि िसकने ्ैछन । तर चाल ुत्ा 
पूँसजगत खचथि र सवत्तीर वरवस्ाको खचथि वरहोनथि एक स्ोतबाट अकको 
स्ोतमा रकम िानथि िसकने्छ ।

(३)  उपिफा (२) मा जनुिकैु कुरा लेसखएको भएतापसन एक शीरथिकबाट 
िो शीरथिकको जममा सवीकृत रकमको १० प्सतशत भनिा बढ्ने गरी 
कुनै एक वा एकभनिा बढी शीरथिकहरूमा रकम िानथि परेमा गाउँिभाको 
सवीकृसत सलनपुनने्छ ।
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