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˝ विवियोजि ऐि,२०७८Æ 

 
शैलङु गाउँपाललका, दोलखा को आलथिक बर्ि २०७८/०७९ को सेवा र कार्िहरुको लालग 

स्थानीर् सलचित कोर्बाट केही रकम खिि गने र लवलनर्ोजन गने सम्बन्धमा व्र्वस्था गनि 

बनेको ऐन 

सभाबाट स्वीकृत लमलत : २०७८/०३/१० 

 

प्रस्ताििा : शलैङु गाउँपाललका, दोलखा २०७८/०७९ को सेवा र कार्िहरुको लालग 

सलचित कोर्बाट केही रकम खिि गने अलधकार लदन र सो रकम लवलनर्ोजन गनि वाचछनीर् 

भएकोले, 
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नेपालको संलवधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोलजम शलैङु गाउँपाललका, 

दोलखाको गाउँ सभाल ेर्ो ऐन बनाएको छ । 

 

१. संविप्त िाम र प्रारम्भ : (१) र्स ऐनको नाम “शलैङु गाउँपाललका, दोलखाको 

लवलनर्ोजन ऐन, ” रहकेो छ । 

(२) र्ो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

 

२. आवथिक िर्ि २०७८/०७९ को विवमत्त सवचित कोर्बाट रकम खिि गिे 

अविकार : (१)आलथिक वर्ि २०७८/७९ को लनलमत्त गाउँ कार्िपाललका, वडा सलमलत, 

लवर्र्गत शाखाल ेगने सेवा र कार्िहरुका लनलमत्त अनुसिूी १ मा उललललखत िाल ूखिि, 

पूँलजगत खिि र लबलत्तर् व्र्वस्थाको रकम समते गरी जम्मा रकम रू ५७,५६,७२,०००/- 

(अक्षेरुपी रुपैर्ाँ सन्ताउन्न करोड छपन्न लाख बहत्तर हजार मात्र  ) मा नबढाई लनलदिष्ट 

गररए बमोलजम सलचित कोर्बाट खिि गनि सलकनछे । 

 

३ . विवियोजि : (१) र्स ऐनद्धारा सलचित कोर्बाट खिि गनि अलधकार लदइएको रकम 

आलथिक वर्ि २०७८/०७९ को लनलमत्त शलैङु गाउँपाललका, दोलखाको गाउँ कार्िपाललका, 

वडा सलमलत र लवर्र्गत शाखाले गने सेवा र कार्िहरुको लनलमत्त लवलनर्ोजन गररनेछ । 

 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेलखएको भए तापलन कार्िपाललका, वडा सलमलत र 

लवर्र्गत शाखाले गन े सेवा र कार्िहरुको लनलमत्त लवलनर्ोजन गरेको रकममध्रे् कुनमैा 

बित हुने र कुनैमा अपगु हुने दलेखन आएमा गाउँ कार्िपाललकाले बित हनुे शीर्िकबाट 

नपगु हुने शीर्िकमा रकम सानि सक्नेछ । र्सरी रकम सादाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको 

जम्मा रकमको लवशेर् पररलस्थलत बाहके १० प्रलतशतमा नबढ्न ेगरी कुन ैएक वा एक भन्दा 

बढी शीर्िकहरुबाट अको एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि तथा लनकासा र 

खिि जनाउन सलकनेछ । पूँलजगत खिि र लवत्तीर् व्र्वस्थातफि  लवलनर्ोलजत रकम साँवा 

भकु्तानी खिि र व्र्ाज भकु्तानी खिि शीर्िकमा बाहके अन्र् िाल ूखिि शीर्िकतफि  सानि र 

लबत्तीर् व्र्वस्था अन्तगित साँवा भकु्तानी खिितफि  लबलनर्ोलजत रकम ब्र्ाज भकु्तानी खिि 

शीर्िकमा बाहके अन्र्त्र सानि सलकने छैन । तर िाल ु तथा पूँलजगत खिि र लवत्तीर् 

व्र्वस्थाको खिि व्र्होनि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानि सलकनेछ । 

 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा ललेखएको भए तापलन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको 
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जम्मा स्वीकृत रकमको १० प्रलतशत भन्दा बढ्ने गरी कुन ै एक वा एक भन्दा बढी 

शीर्िकहरुमा रकम सानि परेमा गाउँ सभाको स्वीकृलत ललनु पनछे । 

अनसुिूी-१ 

 

आय व्ययको वबबरण 

शीर्िक 
आ.ि. २०७६ /०७७ 

को यथाथि 

आ.ि. २०७७/७८ को 

संशोवित अिुमाि 

आ.ि. २०७७/७८ को 

अिुमाि 

आर् ४५,१७,१३,०००.०० ५९,५०,६७,०००.०० ५७,५६,७२,०००.०० 

राजस्व  ११,७०,९४,०००.०० १६,२१,७८,०००.०० १६,०१,१७,२५६.४८ 

आन्तररक श्रोत ३,३०,२५,०००.०० ७,५५,७९,०००.०० ७,३५,१८,२५६.४८ 

राजस्व बाँडफाँडबाट 

प्राप्त रकम 
८,४०,६९,०००.०० ८,६५,९९,०००.०० ८,६५,९९,०००.०० 

नेपाल सरकार राजश्व 

बाँडफांड 
६,८१,००,०००.०० ६,९०,३३,०००.०० ६,९५,२०,०००.०० 

प्रदेश सरकार  

बाँडफाटँबाट प्राप्त हुने 

सवारी साधन कर 

१,५९,६९,०००.०० १,७५,६६,०००.०० १,८३,२५,७४३.०० 

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण 

संघीय सरकार 

१३३११ 

समालनकरण अनुदान 

११,५४,००,००

०.०० 

११,६३,००,००

०.०० 

१२,१२,००,००

०.०० 

१३३१२ शसति 

अनुदान  िाल ु

१६,१०,८२,००

०.०० 

२३,०७,१०,००

०.०० 

२०,६०,००,००

०.०० 

१३३१४ लवरे्श 

अनुदान िाल ु

१,७५,००,०००.

०० 

३,६०,००,०००.

०० 

३,०५,००,०००.

०० 

१३३१६ समपुरक 

अनुदान िाल ु

४०,००,०००.०

० 
०.०० ०.०० 

जम्मा  

२९,७९,८२,००

०.०० 

३८,३०,१०,००

०.०० 

३५,७७,००,००

०.०० 

प्रदेश सरकार 

१३३११ समालनकरण 

अनुदान 

९९,३५,०००.०

० 

९९,७९,०००.०

० 

१,०३,०१,०००.

०० 

१३३१२ शसति 

अनुदान  िाल ु
१,२८,९४,०००.०० २,९२,९९,०००.०० २,२१,०७,०००.०० 

१३३१६ समपुरक 

अनुदान िाल ु
१,३८,०८,०००.०० १,००,००,०००.०० २,००,००,०००.०० 

१३३१४ लवशेर् 

अनुदान  
०.०० ०.०० ४२,००,०००.०० 

जम्मा  ३,६६,३७,०००.०० ४,९२,७८,०००.०० ५,६६,०८,०००.०० 

व्यय 
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िाल ु २३,७६,४९,०००.०० ३३,४८,७३,०००.०० २७,५०,७२,०००.०० 

प ंजीगत २५,१४,००,०००.०० २८,०९,८१,०००.०० ३०,०६,००,०००.०० 

जम्मा  ४८,९०,४९,०००.०० ६१,५८,५४,०००.०० ५७,५६,७२,०००.०० 

 
प्रमाणीकरण लमलत २०७८ असार !! गते 

आज्ञाल]े, 
सन्तोर् दाहाल 

लन. प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत 


