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सुनिलस्मृनि गाउँपानलका आर्थिक बर्ि २०७८/०७९ को सेिा र कायिहरुको लानग स्थािीय सनिि कोर्बाट 

केही रकम खचि गिे र निनियोजि गिे सम्बन्धमा व्यिस्था गिि बिेको ऐि 

सभाबाट स्िीकृि नमनििः २०७८।०३।१०  

 

प्रस्िाििा: सुनिलस्मृनि गाउँपानलकाको आर्थिक बर्ि २०७८/०७९ को सेिा र कायिहरुको लानग सनिि 

कोर्बाट केही रकम खचि गि ेअनधकार दिि र सो रकम निनियोजि गिि िाञ्छिीय भएकोले, 

िेपालको संनिधािको धारा २२९ को उप-धारा (२) बमोनजम सुनिलस्मृनि गाउँपानलकाको गाउँ सभाले यो 

निधेयक बिाएको छ । 

 

१. सनंिप्त िाम र प्रारम्भ:  

(१) यस ऐिको िाम “सुनिलस्मृनि गाउँपानलकाको निनियोजि ऐि, २०७८” रहकेो छ ।  

(२) यो ऐि सम्बि् २०७८/०४/०१ िनेख प्रारम्भ हुिेछ । 

 

२. आर्थिक िर्ि २०७८/०७९ को निनमत्त सनिि कोर्बाट रकम खचि गि ेअनधकार:  

(१) आर्थिक िर्ि २०७८/०७९ को निनमत्त गाउँकायिपानलका, िडा सनमनि, निर्यगि शाखा िथा 

निनभन्न साझेिार संघ संस्थाले गिे सेिा र कायिहरुका निनमत्त अिुसूची-१ मा उनल्लनखि चालू खचि, 

पँूनजगि खचि र नबनत्तय व्यिस्थाको रकम समेि गरी जम्मा रकम रु. ६२,६८,५४,५३४ (अिेरुपी 

बैसट्ठी करोड अठसट्ठी लाख चिौन्न हजार पाँच सय चौनिस रुपैया मात्र) मा िबढाई निर्ििष्ट गररए 

बमोनजम सनिि कोर्बाट खचि गिि सदकिे छ । 

 

३. निनियोजि:  

(१) यस ऐिद्बारा सनिि कोर्बाट खचि गिि अनधकार दिइएको रकम आर्थिक िर्ि २०७८/०७९ को 

निनमत्त सुनिलस्मृनि गाउँपानलकाको गाउँ कायिपानलका, िडा सनमनि र निर्यगि शाखाले गिे सेिा 

र कायिहरुको निनमत्त निनियोजि गररिे छ । 

(२) उपिफा (१) मा जुिसुकै कुरा लेनखएको भएिा पनि कायिपानलका, िडा सनमनि र निर्यगि 

शाखाले गिे सेिा र कायिहरुको निनमत्त निनियोजि गरेको रकम मध्य े कुिैमा बचि हुिे र कुिैमा 

अपुग हुिे िनेखि आएमा गाउँकायिपानलकाले बचि हुिे शीर्िकबाट िपुग हुि े शीर्िकमा रकम सािि 

सके्नछ । यसरी रकम सािाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको १० प्रनिशिमा िबढ्िे गरी 

कुिै एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सािि िथा 

निकासा र खचि जिाउि सदकिेछ । पँूनजगि खचि र नित्तीय व्यिस्थािफि  निनियोनजि रकम साँिा 

भुक्तािी खचि र व्याज भुक्तािी खचि शीर्िकमा बाहके अन्य चालू खचि शीर्िक िफि  सािि र नबत्तीय 

व्यिस्था अन्िगिि साँिा भकु्तािी खचि िफि  नबनियोनजि रकम ब्याज भुक्तािी खचि शीर्िकमा बाहके 

अन्यत्र सािि सदकिे छैि । िर चालु िथा पँूनजगि खचि र नित्तीय व्यिस्थाको खचि व्यहोिि एक 

स्रोिबाट अको स्रोिमा रकम सािि सदकिे छ । 
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(३) उपिफा (२) मा जुिसुकै कुरा लेनखएको भएिा पनि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा स्िीकृि 

रकमको १० प्रनिशिभन्िा बढ्िे गरी कुिै एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सािि परेमा 

गाउँसभाको स्िीकृनि नलिु पिेछ । 
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अिसुनूच–१ 

(िफा २ सगं सम्बनन्धि) 

िपेालको सनंिधािको धारा २२९ (२) बमोनजम 

सनंिि कोर्बाट निनियोजि हुि ेरकम 

 

रु. हजारमा 

# 
अििुाि 

सखं्या 
श्रोि चाल ु पुजँीगि 

नित्तीय 

व्यिस्था 
बजटे 

 
 

 
४ ५  

 
१  अ.ल्या. 15306.00 35694.00  51000.00 

२  आन्िररक श्रोि 400.00 9600.00  10000.00 

३  ससिि िेपाल सरकार 221789.00 211.00  222000.00 

४  ससिि प्रिशे सरकार 6050.00 8494.00  14544.00 

५  
राजश्व बाडफाड िेपाल 

सरकार 
70000.00 16300.00  86300.00 

६  
राजश्व बाडफाड प्रिशे 

सरकार 
0.00 7600.534  7600.534 

७  
नित्तीय समािीकरण 

अिुिाि िेपाल सरकार 
32710.00 72090.00  104800.00 

८  
नित्तीय समािीकरण 

अिुिाि प्रिशे सरकार 
0.00 4910.00  4910.00 

९  
निशेस अिुिाि िेपाल 

सरकार 
0.00 18200.00  18200.00 

१०  
निशेस अिुिाि प्रिशे 

सरकार 
0.00 0.00  0.00 

११  समपुरक िेपाल सरकार 0.00 8300.00  8300.00 

१२  समपुरक प्रिशे सरकार 0.00 15000.00  15000.00 

१३  सामानजक सरुिा भत्ता 80000.00 0.00  80000.00 

१४  नज.स.स. कोर् 0.00 4200.00  4200.00 

जम्मा 426255.00 200599.534  626854.534 



  

 

 


