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गाउँपालिर्कार्को आर्थचर्क िषच ०७८/०७९ र्को  सिेा प्रिाह र लिर्कास लनमाचर् र्कायचहरुर्को सिािनर्को िालग 
स्थानीय सलित र्कोषबाट रे्कलह रर्कम खर्च गने र लिलनयोजन गने सम्बन्धमा व्यिस्था गनच बनरे्को ऐन,  

प्रस्तािनािः  
सरे्कगाड गाउँपालिर्कार्को आर्थचर्क िषच ०७८/०७९ र्को सेिा प्रिाह र लिर्कास लनमाचर् र्कायचहरुर्को सिािनर्का 
िालग सलित र्कोषबाट रे्कलह रर्कम खर्च गने अलधर्कार ददन र सो रर्कम लिलनयोजन गनच िाञ्छलनय भएर्कोिे, 
नेपािर्को संलिधानर्को धारा २२९ र्को (२) बमोलजम सरे्कगाड गाउँपालिर्कार्को पाँर्ौं गाउँसभािे यो ऐन 
बनाएर्को छ ।  
१. सलंिप्त नाम र प्रारम्भिः (१) यस ऐनर्को नाम “सरे्कगाड गाउँपालिर्कार्को लिलनयोजन ऐन, २०७८” रहरे्को 
छ ।  
  (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।  
 

२. आर्थचर्क िषच २०७८/०७९ र्को लनलमत्त सलित र्कोषबाट रर्कम खर्च गने अलधर्कारिः (१) आर्थचर्क िषच 
०७८/०७९ र्को लनलमत्त गाउँपालिर्का, िडा सलमलत,लिषयगत शाखािे गने सेिा प्रिाह र लिर्कास लनमाचर् 
र्कायचहरुर्का लनलमत्त अनुसलूर् १ मा उल्िेलखत र्ािु तथा प्रशासलनर्क खर्च, पूलजगत तथा लिर्कास लनमाचर् 
तर्चर्को खर्च र लिलत्तय व्यिस्थार्को रर्कम समेत गरी जम्मा रर्कम रु ३९६२२४.९४६ अिेरुपी रु उनान्र्ालिस 
र्करोड बैसठ्ठी िाख र्ौबीस हजार नौ सय छयालिस रुपैया मात्र मा नबढाइ लनर्दचष्ट गररए बमोलजम सलित 
र्कोषबाट खर्च गनच सदर्कने छ ।  

३. लिलनयोजनिः (१) यस ऐनद्वारा सलित र्कोषबाट खर्च गने अलधर्कार ददइएर्को रर्कम आर्थचर्क िषच 
०७८/०७९ र्को लनलमत्त सरे्कगाड गाउँपालिर्कार्को गाउँ र्कायचपालिर्का, िडा सलमलत, र लिषयगत शाखािे गने 
सेिा प्रिाह र र्कायचहरुर्को लनलमत्त लिलनयोजन गररने छ ।  

(२) उपदर्ा १ मा जुनसूरै्क रु्करा िेलखएर्को भए तापलन गाउँ र्कायचपालिर्का, िडा सलमलत र लिषयगत शाखािे 
गने सेिा प्रिाह र र्कायचहरुर्को लनलमत्त लिलनयोजन गरेर्को रर्कम मध्य े रु्कनैमा बर्त हुने र रु्कनैमा अपुग हुने 
अिस्था आएमा गाउँ र्कायचपालिर्कािे बर्त हुने लशषचर्कबाट अपुग हुन गएर्को लशषचर्कमा संलिय र्कानून तथा 
प्रदशे र्कानून बमोलजम रर्कमान्तर गनच सके्नछ । यसरी रर्कमान्तर गदाच एर्क लशषचर्कबाट सो शीषचर्कर्को १० 
प्रलतशतमा नबढ्ने गरी रु्कनं एर्क िा एर्कभन्दा बढी शीषचर्कहरुबाट अर्को एर्क िा एर्कभन्दा बढी शीषचर्कहरुमा 
रर्कम रर्कमान्तर गनच तथा लनर्कासा र खर्च दखेाउन सदर्कनेछ । पूलजगत खर्च र लिलत्तय व्यिस्थातर्च  
लिलनयोलजत रर्कम साँिा भूक्तानी र ब्याज भुक्तानी खर्च लशषचर्कमा बाहरे्क अन्य र्ािु लशषचर्कमा सानच र लिलत्तय 
व्यिस्था  अन्तगचत साँिा भुक्तानी खर्च तर्च  लिलनयोलजत रर्कम ब्याज भूक्तानी खर्च लशषचर्कमा बाहरे्क अन्यत्र 
सानच सदर्कने छैन । तर र्ािु तथा पूलजगत खर्च र लिलत्तय व्यिस्थार्को खर्च व्यहोने एर्क स्रोतबाट अर्को स्रोतमा 
रर्कम रर्कमान्तर गनच सदर्कने छ ।  

(३) उपदर्ा (२) मा जुनसुरै्क रु्करा िेलखएर्को भए तापलन एर्क लशषचर्कबाट सो लशषचर्कर्को जम्मा स्िीरृ्कत रर्कमर्को 
१० प्रलतशतमा नबढ्ने गरी रु्कनै एर्क िा एर्कभन्दा बढी शीषचर्कहरुमा रर्कम रर्कमान्तर गनुच परेमा गाउँ 
र्कायचपालिर्काबाट लस्िरृ्कत गराइ गाउँसभाबाट अनुमोदन गराउनु पनेछ । गाउँसभािे उक्त रर्कमान्तर सम्बन्धी 
लनर्चय अनुमोदन नगरेमा खर्चर्को दालयत्ि सम्बलन्धत सालिर्करै्क खर्च लशषचर्कमा रहनेछ ।  

 

अनुसूलर् १ 

(दर्ा २ सँग सम्बलन्धत) 
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नेपािर्को संलिधानर्को धारा २२९ (२) बमोलजम 

सलित र्कोषबाट लिलनयोजन हुन ेरर्कम 

रु. हजारमा  

 

क्र.सं. 
 

अनुदान  
 

शीषचर्कर्को 
नाम  

र्ािु तथा 
प्रशासलनर्क 
खर्च  

पूलजगत तथा 
लिर्कास तर्चर्को 

खर्च  

लिलत्तय 
व्यिस्था  

 

जम्मा  
 

रै्कदर्यत  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

१  गाउँ 
र्कायचपालिर्का  

४९६०१ ८५६२३.९४६ ० १३५२२४.९४६  

२  िडा सलमलत ५६०० १२००० ० १७६००  

३        

४ ऋर्र्को सािा/ब्याज 
भूक्तानी 

      

५ िगानी(शेयर/ऋर्)       

६ सशतच बजेट       

 जम्मा   ५५२०१ ९७६२३.९४६  १५२८२४.९४६  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सरे्कगाड गाउँपालिर्का 
गाउँपालिर्कास्तरीय बजटे 

      पलूजगत तर्च         रु. हजारमा  
क्र.सं. लिषयिते्र योजना/आयोजना लिलनयोलजत बजटे रै्कदर्यत 
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१ सामालजर्क 
लिर्कास(स्िास््य) 

स्िास््य ईर्काइ र्कमचर्ारी 
पारीश्रलमर्क 

३१४६   

 सामालजर्क लिर्कास 
(लशिा) 

लिद्यािय अनुदान 
(पाररश्रलमर्क) नयाँ थप 

७६५०  

२ सामालजर्क 
लिर्कास(लशिा) 

लिद्यायि अनुदान(पुरानो)  ३६१९  

३ पूिाचधार लिर्कास(सडर्क) गत सािर्को भुक्तानी ददन 
बाँर्की(भदािी दलेख रु्कलत हुदँै 
भुिा र्कल्िाससम्म ग्रालमर् 
सडर्क) 

६५०० 

 

 

४ पूिाचधार 
लिर्कास(लसर्ाई) 

गत सािर्को भुक्तानी ददन 
बाँर्की( गुम्िाखोिा लसर्ाइ 
राहदिे) 

६५०० 

 

 

५ सुशासन तथा संस्थागत 
लिर्कास () 

र्र्नचर्र तथा दर्क्र्शच १०००  

६ सुशासन तथा संस्थागत 
लिर्कास () 

मेसीनरी औजार खररद १०००  

७ िन िातािरर् तथा 
लिपत व्यिस्थापन  

जििायु पररितचन सम्िन्धी 
गोष्ठी 

२००  

८  सामुदालयर्क िन व्यिस्थापन 
गोष्ठी  

२००  

९ आर्थचर्क लिर्कास (रृ्कलष)  गत सािर्को भुक्तानी ददन 
बाँर्की( लशप्र्क लशतगृह लनमाचर्) 

४०००  

१० सामालजर्क  लिर्कास 
(लशिा) 

गाउँपालिर्का स्तररय 
पुस्तर्कालिय स्थापना   

५००  

११ सामालजर्क लिर्कास 
(स्िास््य) 

र्कोरोना र्कोष  ५०००  

१२ सामालजर्क  लिर्कास 
(लशिा) 

लशिा शाखा र्कायचक्रम संर्ािन  ५००  

१३ सामालजर्क  लिर्कास 
(स्िास््य) 

स्िास््य शाखा र्कायचक्रम 
संर्ािन  

१०००  

१४ सामालजर्क  लिर्कास  मलहिा लिर्कास र्कायचक्रम 
संर्ािन  

२००  

१५ सामालजर्क लिर्कास 
(स्िास््य) 

आयूिेद  ५००  

१६ आर्थचर्क लिर्कास (रृ्कलष)  रृ्कलष र्कायचक्रम  १०००  

१७ आर्थचर्क लिर्कास  पशु लिर्कास र्कायचक्रम ५००  

१८ पूिाचधार लिर्कास  पूँलजगत अनुसन्धान तथा 
परामशच सेिा  

१०००  

१९ पूिाचधार लिर्कास 
(सडर्क) 

लहमज्योलत मा. लि. दखेी 
मसानिट सम्म बाटो तथा 
मसानिाट लनमार्च  

५००  

२० सामालजर्क लिर्कास 
खानेपानी तथा 
सरसर्ाइच 

खानेपालन ममचत र्कोष  ५००  

२१ पूिाचधार लिर्कास  जिलिद्युत ममचत सम्भार  ५००  

२२  लमिन र्कोष २६५०८.९४६  
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२३ सामालजर्क लिर्कास  नागररर्क संग गा. पा. 
अध्यि र्कायचक्रम  

२५००  

२४ सामालजर्क लिर्कास  नागररर्क संग उपाध्यि 
र्कायचक्रम 

२०००  

२५ पूिाचधार लिर्कास  गत िषचर्को भूक्तानी ददन 
बाँर्की(पूँलजगत) 

९१००  

२६     

जम्मा ८५६२३.९४६  

िडातर्च  पलूजगत खर्च                                                        रु. हजारमा   
१ एर्कमुष्ठ प्रत्येर्क िडा(रु. १५,००,०००) 

र्का दरिे  
१२,०००।-  

  जम्मा १२,०००।-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सरे्कगाड गाउँपालिर्का 
र्ाि ुखर्चतर्च /प्रशासलनर्क खर्च 

 

           रु. हजारमा  
क्र.सं. लििरर् खर्च लशषचर्क नं. लिलनयोलजत बजटे 

१ र्कमचर्ारी तिब २११११ ८०५६ 
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२ पदालधर्कारी पारीश्रलमर्क २१११२ ५४७८ 

३ पोशार्क २११२१ १६५० 

४ स्थानीय भत्ता २११३१ २८०० 

५ महङ्गी भत्ता  २११३२ ६५० 

६ दर्ल्ड भत्ता  २११३३ १००० 

७ र्कमचर्ारी बैठर्क भत्ता २११३४ २०० 

८ पदालधर्कारी बैठर्क भत्ता  २११४१ १००० 

९ पानी लबजुिी २११४२ ३०० 

१० सिार महशुि २२१११ १००० 

११ सिारी साधन खररद २२११२ ० 

१२ सिारी साधन ममचत २२२१५ १५० 

१३ सिारी साधन इन्धन २२२१२ २५० 

१४ सिारी साधन नलिर्करर् २२२१६ ५० 

१५ मेलसनरी औजार ममचत २२२२१ ३०० 

१६ मसिन्द तथा र्कायाचिय सामान २२३११ १८०० 

१७ पत्रपलत्रर्का छपाई २२३१५ १००० 

१८ सेिा परामशच २२४११ ३०० 

१९ सूर्ना प्रर्ािी सफ्टिेयर सिािन  २२४१२ १००० 

२० र्करार सेिा सुलिधा  २२४१३ १२४६७ 

२१ र्कमचर्ारी तालिम  २२५११ २०० 

२२ अनुगमन खर्च  २२६११ १००० 

२३ भ्रमर् खर्च  २२६१२ १६५० 

२४ लिलिध २२७११ १५०० 

२५ िरभाडा  २८१४२ १५०० 

२६ अन्य भाडा  २८१४९ २०० 

२७ सभा सिािन  २२७२१ ५०० 

२८ लिपन्न नागररर्क र्कोष  ५०० 

२९ उद्दार राहत तथा पुनस्थाचपना   ५०० 

३० िलित िगच  ५०० 

३१ युिा जागरर् तथा खेिरु्कद  ५०० 

३२ तिछडी जिलिद्युत र्ौदर्कदार तथा अपरेटर पारीश्रलमर्क   ६०० 

३३ गत िषचर्को भुक्तानी ददन बाँर्की र्ािु खर्च   १००० 

 जम्मा   ४९६०१ 

३४ िडा तर्च र्को र्ािु पदालधर्कारी बैठर्क भत्ता    २४०० 

३५ िडा र्कायाचिय सिािन खर्च   ३२०० 

 जम्मा   ५६०० 
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