
हहभा गाउॉऩालरकाको आलथिक वषि २०७८/०७९ को सेवा य कामिहरुको रालग स्थानीम सॊचित कोषफाट 
केही  यकभ खिि गने य हवलनमोजन गने सम्वन्धभा ब्मवस्था गनि फनकेो ऐन । 

 

सबाफाट ऩारयत लभलत २०७८/०३/१३ 

 

प्रस्तावना: हहभा गाउॉऩालरकाको आलथिक वषि २०७८/०७९ को सेवा य कामिहरुको रालग सॊचित 
कोषफाट केही यकभ खिि गने अलधकाय ददन य सो यकभ हवलनमोजन गनि फान्छलनम बएकारे, नेऩारको 
सॊहवधानको धाया २२९ को उऩधाया (२) फभोचजभ हहभा गाउॉ सबारे मो ऐन, फनाएको छ । 

१. सॊचऺप्त नाभ य प्रायम्ब :- (१) मस ऐनको नाभ हहभा गाउॉऩालरकाको ऐन, २०७८ यहेको छ । 

(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

२. आलथिक वषि ०७८/०७९ को  लनलभत्त सॊचित कोषफाट यकभ खिि गने अलधकाय : 
(१) आलथिक वषि ०७८/०७९ को लनलभत्त गाउॉ कामािऩालरका, वडा कामािऩालरका, वडा सलभलत, 
हवषमगत शाखारे गने सेवा य कामिहरुका लनलभत्त अनसूुिी-१ भा उल्रेचखत िार ुखिि, ऩूचजगत 
खिि य हवचत्तम ब्मवस्थाऩनको यकभ सभेत गयी जम्भा यकभ रु २............................( 
अऺरुऩी रु...................................................................................) मस हवचत्तम 
सभालनकयण, सशित अनदुान, आन्तरयक याजश्व य प्रदेश सयकायफाट प्राप्त हनुे सभाचजकयण एवॊ 
याजश्व वाॉडपाॉडको यकभ सभावेश गयेको छ । मसभा नफढाई लनददिष्ट गरयए फभोचजभ सॊचित 
कोषफाट खिि गनि सहकनेछ । 

३. हवलनमोजन :- (१) मस ऐनद्धाया सॊचित कोषफाट खिि गनि अलधकाय ददईएको यकभ आलथिक वषि 
२०७८/०७९ को लनलभत्त हहभा गाउॉऩालरकाको गाउॉ कामिऩालरका, वडा सलभलत य हवषमगत 
शाखारे गने सेवा य कामिहरुको लनलभत्त हवलनमोजन गरयनेछ । 

(२) उऩदपा १  भा जनुसकैु कुया रेचखएता ऩलन कामािऩालरका, वडा सलभलत य हवषमगत शाखारे 
गने सेवा य कामिहरुको लनलभत्त हवलनमोजन गयेको यकभ भध्मे कुनैभा फित हनुे य कुनैभा अऩगु 
हनुे देचखन आएभा गाउॉ कामिऩालरकारे फित हनुे चशषिकफाट नऩगु हनुे शीषिकभा यकभ सानि 
सक्नेछ । मसयी यकभ सादाि एक शीषिकफाट अको एक वा एक बन्दा फढी शीषिकहरुभा यकभ 
सानि तथा लनकासा य खिि जनाउन सहकनेछ । ऩूॉचजगत खिि य हवचत्तम ब्मवस्था तपि  हवलनमोचजत 
यकभ साॉवा बकु्तालन खिि य  ब्माज बकु्तालन खिि शीषिकभा फाहेक अन्म िार ुखिि शीषिकतपि  
सान य हवचत्तम ब्मवस्था अन्तगित साॉवा बूक्तानी खिि तपि  हवलनमोचजत यकभ ब्माज बूक्तालन खिि 
शीषिकभा फाहेक अन्मत्र सानि सहकने छैन । तय िार ुतथा ऩूॉचजगत खिि य हवचत्तम ब्मवस्थाको 
खिि ब्महोनि एक श्रोतफाट अको श्रोतभा यकभ सानि सहकनेछ । 

(३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेचखएको बए ताऩलन एक शीषिकफाट सो शीषिकको जम्भा 
स्वीकृत यकभको दश प्रलतशत बन्दा फढ्ने गयी कुनै एक वा एक बन्दा फढी शीषिकहरुभा यकभ 
सानि ऩयेभा सबाको चस्वकृत लरन ुऩने छ ।  


