
शहिद लखन गाउँपाललकाको हिलनयोजन हिधेयक, २०७८ 

शहिद लखन गाउँपाललकाको आलथिक िर्ि २०७८।०७९ को सेिा र कायििरुको लालग 
स्थानीय संचित कोर्बाट केिी रकम खिि गने र हिलनयोजन  गने सम्बन्धमा ब्यिस्था 
गनि बनकेो हिधेयक  

प्रस्तािना : 

शहिद लखन गाउँपाललकाको आलथिक िर्ि २०७८।०७९ को सेिा र कायििरुको 
लालग सचित कोर्बाट केिी रकम खिि गने अलधकार ददन र सो रकम हिलनयोजन  
गनि िाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संहिधानको धारा २२९ को उप-धारा (२) 
बमोचजम शहिद लखन लखन गाउँ सभाले यो हिधेयक बनाएको छ। 

१. संचिप्त नाम र प्रारम्भ:  

१) यस ऐनको नाम "शहिद लखन गाउँपाललकाको हिलनयोजन ऐन, २०७८" रिेको 
छ।  

२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ िनुेछ। 

२. आलथिक िर्ि २०७८।०७९ को  लनलमत्त संचित कोर्बाट रकम खिि गने अलधकार:  

आलथिक िर्ि २०७८।०७९ को लनलमत्त गाउँपाललकाले गने सेिा र कायििरुका लनलमत्त 
अनसूुिी (१) मा उल्लेचखत िालू खिि, पूजँीगत खिि र हिचत्तय व्यबस्थाको रकम 
समेत गरी जम्मा रकम रु. 615975000।–(अिरुपी रु एकसठ्ठी करोड 
उन्नसाठी लाख पिित्तर िजार) मा नबढाई लनददिष्ट गररए बमोचजम सचित कोर्बाट 
खिि गनि सहकनेछ।   

३. हिलनयोजन:  



१) यस ऐनद्वारा संचित कोर्बाट खिि गनि अलधकार ददइएको रकम आलथिक िर्ि 
२०७८।०७९ को लनलमत्त शहिद लखनको गाउँ कायिपाललका, िडा सलमलत र 
हिर्यगत शाखाले सेिा र कायििरुको लनलमत्त हिलनयोजन गररनेछ। 

२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेचखएको भए तापलन कायिपाललका, िडा सलमलत 
र हिर्यगत शाखाले गने सेिा र कायििरुको लनलमत्त हिलनयोजन गरेको 
रकममध्ये कुनैमा बित िनु े र कुनैमा अपगु िनु े देचखन आएमा गाउँ 
कायिपाललकाले बित िनुे चशर्िकबाट नपगु िनुे चशर्िकमा रकम सानि सक्नेछ। 
यसरी रकम सादाि एक शीर्िकबाट सो चशर्िकको जम्मा रकमको १० प्रलतशतमा 
नबढ्न े गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी चशर्िकिरुबाट अको एक िा एक 
भन्दा बढी शीर्िकिरुमा रकम सानि तथा लनकासा र खिि जनाउन सहकनछे। 
पूजँीगत खिि र हित्तीय ब्यिस्थापनतफि  हिलनयोचजत रकम साँिा भकु्तानी खिि र 
ब्याज भकुतानी खिि चशर्िकमा बािेक अन्य िालू खिि शीर्िकतफि  सानि र 
हिचत्तय व्यिस्था अन्तगित सािाँ भकु्तानी खिितफि  लबलनयोचजत रकम ब्याज 
भकु्तानी खिि शीर्िकमा बािेक अन्यत्र सानि सहकने छैन। 

तर िाल ुतथा पूचँजगत खिि र हिचत्तय व्यिस्थाको खिि व्यिोनि एक स्रोतबाट 
अको स्रोतमा रकम सानि सहकनछे। 

(३) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेचखएको भए तापलन एक शीर्िकबाट सो 
शीर्िकको जम्मा स्िीकृत रकमको १० % भन्दा बढ्न ेगरी कुनै एक िा एक 
भन्दा बढी शीर्िकिरुमा रकम सानि परेमा गाउँ सभाको स्िीकृलत ललन ु
पनेछ।तर समपरुक कोर् (गाउँपाललका), प्रकोप व्यिस्थापन कोर् 
(गाउँपाललका), ममित सम्भार कोर् (गाउँपाललका) लगायतका शीर्िकिरुबाट 
हिस्ततृीकरण, रकमान्तर गरी नयाँ योजना कायिक्रमिरु गाउँ कायिपाललकाको 
लनणियबाट नै गनि सक्नेछ। 

 



 

 

 
 

cf.j. @)&*.)&( sf] :jLs[t of]hgf sfo{s|d tyf ah]6 
 @)&*.)&( sf] >f]t cg'dfg 

qm=;+= zLif{s 
cf=j= @)&*.&( 

sf] cg'dfg 

! cfGtl/s >f]t 10200000 
!=! !!#!# PsLs[t ;DktL s/ 2000000 
!=@ !!#@! 3/jxfn s/ 400000 
!=# !!#@@ jxfn lj6f}/L s/ 100000 
!=$ !!$%! ;jf/L ;fwg s/ -;fgf ;jf/L_ 100000 
!=% !!^(! cGo s/ tyf cfDbfgL 150000 
!=^ !$@!( cGo ;]jf z'Ns tyf laqmL 4500000 
!=& !$@$@ gS;fkf; b:t'/ 200000 
!=* !$@$# l;kmfl/z b:t'/ 2000000 
!=( !$@$$ JolQmut 36gf btf{ b:t'/ 200000 

!=!) !$#!! Goflos b08, hl/jfgf / hkmt 200000 

1=1
1 

!$^!! Joj;fo s/ -Jofj;fo /lhi6«]zg b:t'/ ;d]t_ 350000 
@ /fh:j afF8kmfF8af6 k|fKt /sd 91639000 

@=! !!#!% 3/hUuf /lhi6]zg b:t'/ -/fh:j afF8kmfF8 – k|b]z ;/sf/_ 300000 

@=@ !!$!! afF8kmfF8 eO{ k|fKt x'g] d"No clea[l4 s/ -/fh:j afF8kmfF8 – ;+3Lo 
;/sf/_ 80264000 

@=# !!$%^ afF8kmfF6af6 k|fKt x'g] ;jf/L ;fwg s/ -/fh:j afF8kmfF8 – k|b]z 
;/sf/_ 5975000 

@=$ !!$&@ afF8kmfF8af6 k|fKt x'g]  lj1fkg s/ -/fh:j  afF8kmfF8 – k|b]z ;/sf/ 200000 

@=% !$!%^ afF8kmfF8 eO{ k|fKt ljB't ;DaGwL /f]oN6L -/fh:j afF8kmfF8 – ;+3Lo 
;/sf/_ 3400000 

@=^ !$!%& afF8kmfF8 eO{ k|fKt bxQ/ axQ/sf] ljlqmaf6 k|fKt x'g] cfo -/fh:j 
afF8kmfF8 – k|b]z ;/sf/ _ 1500000 



# cGt/ ;/sf/L ljQLo x:tfGt/0f 438136000 

#=! ;+3Lo ;/sf/ 398800000 

#=!=! !##!! ;dflgs/0f cg'bfg 154600000 

#=!=@ !##!@ z;t{ cg'bfg rfn' 223400000 

#=!=# !##!$ ;+3Lo ;dk'/s cg'bfg 20800000 

#=@ k|b]z ;/sf/ 39336000 

#=@=! !##!! ;dflgs/0f cg'bfg 19336000 

#=@=@ !##!@ z;t{ cg'bfg rfn' 10000000 

#=@=# !##!^ ;dk'/s cg'bfg rfn' 10000000 

$ cGo ;+:yfut tyf cGt/ ;/sf/L cg'bfg 1000000 

$=! cGo ;+:yfut cfGtl/s cg'bfg 1000000 

% ut jif{sf] gub df}Hbft 75000000 

  hDdf 615975000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


