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  शदु्धोधन राजपत्र 

 

     शदु्धोधन गाउँपालिकाद्धारा प्रकाशशत 

खण्ड: ६ शदु्बोधन, असार १२ गते, २०७९ साि संख्या: २ 

 

भाग-१ 

शदु्धोधन गाउँपालिकाको, विलनयोजन ऐन–२०७९ 

शदु्धोधन गाउँपालिकाको आलथिक बर्ि २०७९÷०८० को सेिा र कायिहरुको िालग स्थानीय सशित कोर् बाट केही 
रकम खर्ि गने र विलनयोजन गने सम्बन्धमा व्यिस्था गनि बनकेो ऐन – @)&९ 

प्रस्तािनााः शदु्धोधन गाउँपालिकाको आलथिक बर्ि २०७९।०८० को सेिा र कायिहरुको िालग सशितकोर्बाट केही 
रकम खर्ि गने अलधकार दिन र सो रकम विलनयोजन गनि िाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको संविधानको धारा २२९ को 
उपधारा (२) बमोशजम ११ औ ंगाउँ सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

 

१.संशिप्त नाम र प्रारम्भाः  
   १) यस ऐनको नाम “शदु्धोधन गाउँपालिकाको विलनयोजन ऐन, २०७९” रहेको छ ।  
   २) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

 

२.आलथिक िर्ि २०७९।०८० को लनलमत्त सशित कोर्बाट रकम खर्ि गने अलधकाराः  
१)आलथिक िर्ि २०७९।०८० को लनलमत्त शदु्धोधन गाउँकायिपालिका, िडा सलमलत, विर्यगत शाखािे गने सेिा र 
कायिहरुका लनलमत्त अनसूुर्ी १ मा उशलिशखत र्ािू खर्ि, पूशँजगत खर्ि र लबशत्तय व्यिस्थाको रकम समेत गरी जम्मा 
रकम रु. ६३,८४,०८,०००।- (अिरेुपी लत्रसठ्ठी करोड र्ौरासी िाख आठ हजार मात्र) मा नबढाई लनदििष्ट गररए 
बमोशजम सशितकोर्बाट खर्ि गनि सवकनेछ । तर गत बर्िको अलया, अन्तरसरकारी हस्तान्तरण तथा अन्य कोर् 
खाताका रकम खर्ि कानून बमोशजम हनुेछ । ससति तर्ि  र समपूरक तर्ि को रकम समेत प्रर्लित कानूनको 
अलधनमा रवह खर्ि गररनेछ ।  
 

 

३. विलनयोजनाः  
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१) यस ऐनद्धारा सशितकोर् बाट खर्ि गनि अलधकार दिइएको रकम आलथिक िर्ि २०7९।०८० को लनलमत्त 
शदु्धोधन गाउँपालिकाको गाउँकायिपालिका, िडा सलमलत र विर्यगत शाखािे गने सेिा र कायिहरुको लनलमत्त 
विलनयोजन गररनछे । 

(२) उपिर्ा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन कायिपालिका, िडा सलमलत र विर्यगत शाखािे गने सेिा र 
कायिहरुको लनलमत्त विलनयोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बर्त हनुे र कुनैमा नपगु हनुे िेशखन आएमा 
गाउँकायिपालिकािे बर्त हनुे शीर्िकबाट नपगुहनुे शीर्िकमा रकमान्तर गनि सक्नछे । यसरी रकमान्तर गिाि एक 
शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको २५ प्रलतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुबाट 
अको एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि तथा लनकासा र खर्ि जनाउन सवकनेछ । पूशँजगत खर्ि र 
वित्तीय व्यिस्था तर्ि  विलनयोशजत रकम साँिा भकु्तानी खर्ि र व्याज भकु्तानी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्य र्ािू खर्ि 
शीर्िक तर्ि  सानि र लबत्तीय व्यिस्था अन्तगित साँिा भकु्तानी खर्ि तर्ि  लबलनयोशजत रकम ब्याज भकु्तानी खर्ि 
शीर्िकमा बाहेक अन्यत्र सानि सवकन ेछैन । 

तर र्ाि ुतथा पूशँजगत खर्ि र वित्तीय व्यिस्थाको खर्ि व्यहोनि एक ्ोतबाट अको ्ोतमा रकम सानि सवकनछे । 

(३)उपिर्ा (२) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा स्िीक त रकमको @% 

प्रलतशत भन्िा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि परेमा गाउँ सभाको स्िीक लत लिन ु
पनेछ ।आ.ि. २०७९।०८० को व्ययको वििरण अनसूुर्ी १ मा समािेश गररएको छ ।  

 

अनसूुर्ी-१ 

 

  

 समवष्टगत व्ययको वििरण 

  

ख) शदु्दोधन गाँउकायिपालिकाद्धारा आगामी आ.ि. 079/080 को अनमुालनत ब्ययको प्रिेपण 

लस.नं
. वििरण बजेट कैवर्यत 

1 गाउपालिका स्तररय र्ाि ुखर्ि 94158000   

जम्मा 94158000   

2 आलथिक विकास तर्ि को खर्ि     

2.1 गाउपालिका स्तररय क वर् विकास कायिक्रम 8500000   

2.2 गाउपालिका स्तररय पश ुविकास कायिक्रम 5500000   

2.3 गाउपालिका स्तररय सहकारी तर्ि  300000   

2.4 गाउपालिका स्तररय सामिुावयक कोर् 1500000   

2.5 िडा स्तररय 5800000   

जम्मा 21600000   

3 सामाशजक विकास तर्ि को व्यय     

3.1 गाउपालिका स्तररय शशिा 14500000   
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3.2 गाउपालिका स्तररय स्िास््य 9300000   

3.3 गाउपालिका स्तररय आयूिेि 1600000   

3.4 गाउपालिका स्तररय िशित बगि 3050000   

3.5 गाउपालिका स्तररय खानेपानी 1300000   

3.6 िडा स्तररय 16305000   

जम्मा 46055000   

4 पूिािधार विकास तर्ि को ब्यय     

4.1 गापास्तररय पूजँीगत 63100000   

4.2 िडास्तररय 39400000   

जम्मा 102500000   

 
 

  5 

 
 
 

सशुासन तथा संस्थागत विकास तर्ि को खर्ि     

5.1 न्यावयक शाखा तर्ि  650000   

5.2 योजना शाखा तर्ि  500000   

5.3 सामाशजक सरुिा तथा पञ्जीकरण शाखा 500000   

5.4 िडा स्तररय 6940000   

जम्मा 8590000   

6 बन, बाताबरण तथा विपि ब्यबस्थापन, निी लनयन्त्रण र कोलभड १९  तर्ि को खर्ि     

6.1 

गाउपालिका स्तररय बन, बाताबरण तथा विपि ब्यबस्थापन, निी लनयन्त्रण र कोलभड 
१९  तर्ि  10000000   

6.2 िडा स्तररय 1555000   

जम्मा 11555000   
गाउँपालिका  र िडाहरुबाट समेत  विलनयोशजत जम्मा बजेट 

  284458000   
गत  बर्िका अलया कायिक्रमहरुको बजेट रु. 
  0   

7 विलनयोशजत भइ प्राप्त बजेट तर्ि      

7.1 संघीय सरकार सशित अनिुान र्ाि ु 177085000   

7.2 संघीय सरकार ससति अनिुान पजुीगत 15415000   

7.3 संशघय सरकार समपरुक अनिुान 5000000   

7.4 संघीय सरकार विर्शे अनिुान पजुीगत 26000000   

7.5 स्थालनय शासन तथा सामिुावयक विकास कायिक्रम 450000   
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7.6 िशुम्िनी प्रिेश ससति अनिुान 8000000   

7.7 िशुम्िनी प्रिेश विशरे् अनिुान 6000000   

7.8 िशुम्िनी प्रिेश समपरुक अनिुान 15000000   

7.9 सडक बोडि नेपाि संशघय सरकार(पररपरुक) 1000000   

7.1 सामाशजक सरुिा भत्ता 100000000   

विलनयोशजत भइ प्राप्त बजेट तर्ि  353950000   

कूि जम्मा बजेट खर्ि 638408000   
 

 

प्रमाशणकरण लमलताः- २०७९/०३/१० 

   आज्ञािे 

   झवििाि भट्टराई 

   प्रमखु प्रशासकीय अलधक त 

   शदु्धोधन गाउँपालिका, रुपन्िेही 
 


