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शदु्धोधन  गाउँपालिकाद्धारा प्रकाशशत   

    खण्ड ५) शदु्धोधन,   असार १३ गते,  २०७८ साि,  संख्ााः २  

 

भाग-१ 

शदु्धोधन गाउँपालिकाको आलथिक बर्ि २०७8÷२०७9 को सेवा र का्िहरुको िालग स्थानी् सशित कोर् बाट केही 
रकम खर्ि गने र ववलन्ोजन गने सम्बन्धमा व््वस्था गनि बनकेो ऐन – @)&* 

प्रस्तावनााः शदु्धोधन गाउँपालिकाको आलथिक बर्ि २०७8।०७9 को सेवा र का्िहरुको िालग सशितकोर्बाट केही 
रकम खर्ि गने अलधकार दिन र सो रकम ववलन्ोजन गनि वाञ्छनी् भएकोिे, नेपािको संववधानको धारा २२९ को 
उपधारा (२) बमोशजम नवौं गाउँ सभािे ्ो ऐन बनाएको छ । 

१.संशिप्त नाम र प्रारम्भाः  
   १) ्स ऐनको नाम “शदु्धोधन गाउँपालिकाको ववलन्ोजन ऐन, २०७8” रहेको छ ।  
   २) ्ो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२.आलथिक वर्ि २०७8।०७9 को लनलमत्त सशित कोर्बाट रकम खर्ि गने अलधकाराः  
१)आलथिक वर्ि २०७8।०७9 को लनलमत्त शदु्धोधन गाउँका्िपालिका, वडा सलमलत, ववर््गत शाखािे गने सेवा र 
का्िहरुका लनलमत्त अनसूुर्ी १ मा उशलिशखत र्ािू खर्ि, पूशँजगत खर्ि र लबशत्त् व््वस्थाको रकम समेत गरी जम्मा 
रकम रु. 664677044। (अिेरुपी छैसठ्ठी करोड छ्ालिस िास सतहत्तर हजार र्ौवालिस ्मात्र) मा नबढाई लनदििष्ट 
गररए बमोशजम सशितकोर्बाट खर्ि गनि सवकनछे । तर गत बर्िको अल्ा, अन्तरसरकारी हस्तान्तरण तथा अन्् कोर् 
खाताका रकम खर्ि कानून बमोशजम हनुेछ । ससति तर्ि  र समपूरक तर्ि को रकम समेत प्रर्लित कानूनको अलधनमा 
रवह खर्ि गररनेछ ।  
३. ववलन्ोजनाः  

१) ्स ऐनद्धारा सशितकोर् बाट खर्ि गनि अलधकार दिइएको रकम आलथिक वर्ि २०78।०७9 को लनलमत्त शदु्धोधन 
गाउँपालिको गाउका्िपालिका, वडा सलमलत र ववर््गत शाखािे गने सेवा र का्िहरुको लनलमत्त ववलन्ोजन गररनेछ । 
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(२) उपिर्ा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन का्िपालिका, वडा सलमलत र ववर््गत शाखािे गने सेवा र 
का्िहरुको लनलमत्त ववलन्ोजन गरेको रकम मध््े कुनैमा बर्त हनुे र कुनैमा gपगु हनुे िेशखन आएमा गाउँका्िपालिकािे 
बर्त हनुे शीर्िकबाट नपगुहनुे शीर्िकमा रकम सानि सक्नेछ । ्सरी रकम सािाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा 
रकमको २५ प्रलतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक वा एक भन्िा बढी 
शीर्िकहरुमा रकम सानि तथा लनकासा र खर्ि जनाउन सवकनछे । पूशँजगत खर्ि र ववत्ती् व््वस्था तर्ि  ववलन्ोशजत 
रकम साँवा भकु्तानी खर्ि र व््ाज भकु्तानी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्् र्ािू खर्ि शीर्िक तर्ि  सानि र लबत्ती् व््वस्था 
अन्तगित साँवा भकु्तानी खर्ि तर्ि  लबलन्ोशजत रकम ब््ाज भकु्तानी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन््त्र सानि सवकने छैन । 

तर र्ाि ुतथा पूशँजगत खर्ि र ववत्ती् व््वस्थाको खर्ि व््होनि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानि सवकनछे । 

(३) उपिर्ा (२) माजनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा स्वीक त रकमको @% 

प्रलतशत भन्िा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि परेमा गाउँ सभाको स्वीक लत लिन ु
पनेछ ।आ.व. २०७8।०७9 को व्््को वववरण अनसूुर्ी १ मा समावेश गररएको छ ।  
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ख)  शदु्धोधन गाउँपालिकाद्धारा आगामी आ.व. २०७८/०७९ को अनमुालनत व्््को प्रिेपण  
सि.न.ं वििरण बजेट कैफियत 

1 गाउपासिका स्तररय चाि ुखचच 78790000   

जम्मा 78790000   

2 आर्थचक विकाि तर्च को खचच     

2.1 गाउपासिका स्तररय कृवि विकाि कायचक्रम 5034000   

2.2 गाउपासिका स्तररय पश ुविकाि कायचक्रम 5854000   

2.3 गाउपासिका स्तररय िहकारी तर्च  300000   

2.4 गाउपासिका स्तररय िामदुाययक कोि 1500000   

2.5 िडा स्तररय 6750000   

जम्मा 19438000   

3 िामाजजक विकाि तर्च को व्यय     

3.1 गाउपासिका स्तररय सशक्षा 15045000   

3.2 गाउपासिका स्तररय स्िास््य 9702000   

3.3 गाउपासिका स्तररय आयिेूद 1680000   

3.4 गाउपासिका स्तररय िक्षक्षत बगच 2200000   
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3.5 गाउपासिका स्तररय खानेपानी 1300000   

3.6 िडा स्तररय 11375000   

जम्मा 41302000   

4 पिूाचधार विकाि तर्च को ब्यय     

4.1 गापास्तररय पजूीगत 71996255   

4.2 िडास्तररय 41500000   

जम्मा 113496255   

5 िशुािन तथा िसं्थागत विकाि तर्च को खचच     

5.1 न्याययक शाखा तर्च  450000   

5.2 योजना शाखा तर्च  250000   

5.3 िामाजजक िरुक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा 600000   

5.4 िडा स्तररय 8925000   

जम्मा 10225000   

6 
बन, बाताबरण तथा विपद ब्यबस्थापन, नदी 

यनयन्रण र कोसिड १९  तर्च को खचच     

6.1 
गाउपासिका स्तररय बन, बाताबरण तथा विपद 
ब्यबस्थापन, नदी यनयन्रण र कोसिड १९  तर्च  16600000   

6.2 िडा स्तररय 1450000   

जम्मा 18050000   

गाउपासिका र िडाहरुबाट िमेत  

वियनयोजजत जम्मा बजेट   281301255   

गत बिचका अल्या कायचक्रमहरुको 
बजेट रु.   86381789   

7 वियनयोजजत िइ प्राप्त बजेट तर्च      

7.1 िघीय िरकार िशचत अनदुान चाि ु 151500000   

7.2 िघंीय िरकार िितच अनदुान पजुीगत 9600000   

7.3 िघंीय िरकार वििशे अनदुान 24900000   

7.4 िचूना तथा प्रविर्ध अर्धकृतको पाररश्रसमक 450000   

7.5 िजुम्िनी प्रदेश िितच अनदुान 8000000   

7.6 िजुम्िनी प्रदेश विशिे अनदुान 6000000   

7.7 िजुम्िनी प्रदेश अन्य विशिे अनदुान 544000   

7.8 िजुम्िनी प्रदेश िमपरुक अनदुान 15000000   

7.9 िडक बोडच नेपाि ियंघय िरकार(पररपरुक) 1000000   
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7.1 िामाजजक िरुक्षा ित्ता 80000000   

वियनयोजजत िइ प्राप्त बजेट तर्च    296994000   

कूि जम्मा बजेट खचच 664677044   

 
प्रमाशणकरण लमलताः२०७८/०३/१३  आज्ञािे 
   वववपन िते्री 
   प्रमखु प्रशासकी् अलधक त 

   शदु्धोधन गाउँपालिका 
     
     
     

 


