
 

 

 
सरुमारानी गाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
खण्डः३, संखयाः२, असार १० गते, 207६ साि 

भाग-१ 
सरुमारानी गाउँपालिका 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन, 2074 को दफा 102 को उपदफा (१) वमोजजम  सरुमारानी गाउँपालिकािे बनाएको 
कानून उपदफा (3) वमोजजम सववसाधारणको जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको छ ।  

सरुमारानी गाउँपालिकाको ववलनयोजन ऐन, 2076 
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सरुमारानी गाउँपालिकाको आलथवक वर्व २०७६/०७७ को सेवा र कायवहरुको िालग स्थानीय सजित कोर्बाट केही रकम खचव 
गने र ववलनयोजन गने सम्बन्धमा ब्यवस्था गनव बनेको ऐन  । 

प्रस्तावना  सरुमारानी गाउँपालिकाको आलथवक वर्व २०७६/०७७ को सेवा र कायवहरुको िालग सजित कोर्बाट केही रकम 
खचव गने अलधकार नदन र सो रकम ववलनयोजन गनव वाञ्छनीय भएकोिे, 

नेपािको संववधानको धारा २२९ को उपधारा २ बमोजजम सरुमारानी गाउँपालिकािे यो ऐन बनाएको छ ।  

 

१.सजिप्त नाम र प्रारम्भ 

१. यस ऐनको नाम सरुमारानी गाउँपालिकाको ववलनयोजन ऐन,२०७६ रहेको छ ।  

 २. यो ऐन २०७६ श्रावण १ गते देजख प्रारम्भ हनेुछ ।  

२.आलथवक वर्व २०७६/०७७ को लनलमत्त सजित कोर्बाट रकम खचव गने अलधकारः 
1. आलथवक वर्व २०७६/०७७ को लनलमत्त गाउँपालिका वडा सलमलत, ववर्यगत शाखा/इकाईिे गने सेवा र 
कायवहरुका लनलमत्त अनसूुची १ मा उल्िेजखत चािू खचव ४ करोड ९६ िाख ८० हजार, पूजँजगत खचव रु 28 
करोड 88 िाख 98 हजार र ववजत्तय व्यवस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु ३३ करोड ८5 िाख ७८ 
हजारमा नबढाइ  लननदवष्ट गररए बमोजजम सजित कोर्बाट खचव गनव सवकनेछ ।  

३. ववलनयोजन  

1. यस ऐनद्धारा सजित कोर्बाट खचव गनव अलधकार नदइएको रकम आलथवक वर्व २०७६/०७७ को लनलमत्त 
सरुमारानी गाउँपालिकाको गाउँ कायवपालिका, वडा सलमलत र ववर्यगत शाखािे गने सेवा र कायवहरुको लनलमत्त 
ववलनयोजन गररनेछ ।  

२. उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएता पलन कायवपालिका, वडा सलमलत र ववर्यगत शाखािे गने सेवा र 
कायवहरुको लनलमत्त ववलनयोजन गरेको रकममध्ये कुनैमा बचत हनेु र कुनैमा अपगु हनेु देजखन आएमा गाउँ 
कायवपालिकािे बचत हनेु शीर्वकबाट नपगु हनेु शीर्वकमा रकम सानव सवकनेछ । यस रकम सादाव एक शीर्वकबाट 
सो शीर्वकको जम्मा रकमको २५ प्रलतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा शीर्वकबाट अको एक वा एक 
भन्दा बढी शीर्वकहरुमा रकम सानव तथा लनकासा र खचव जनाउन सवकनेछ । पूजँजगत खचव र ववजत्तय व्यवस्थातफव  
ववलनयोजजत रकम साँवा भकु्तानी खचव र व्याज खचव शीर्वकमा बाहेक अन्य चािू खचव शीर्वक तफव  सानव र ववजत्तय 
अन्तगवत साँवा भकु्तानी खचव तफव  ववलनयोजजत रकम ब्याज भकु्तानी खचव शीर्वकमा बाहेक सानव सवकने छैन ।  

तर चाि ुतथा प ुजँजगत खचव र ववजत्तय व्यवस्थाको खचव व्यहोने एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानव सवकनेछ ।  

3.उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएता पलन एक शीर्वकबाट सो शीर्वकको जम्मा स्वीकृत रकमको २५ 
प्रलतशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्वकहरुमा रकम सानव परेमा गाउँ सभाको स्वीकृलत लिन ु
पनेछ ।  
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