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सुिनल मृित गाउँपािलका आ थक बष 
कोषबाट केही रकम खच गन र िविनयोजन गन स ब धमा व था गन बनकेो ऐन

तावना: सुिनल मृित गाउँपािलकाको आ थक बष 

कोषबाट केही रकम खच गन अिधकार दन र सो रकम िविनयोजन गन वा छनीय भएकोले

नेपालको संिवधानको धारा 
सभाले यो िवधेयक बनाएको छ ।

 

१. सिं  नाम र ार भ

२०७७ ” रहकेो छ । (२

 

२. आ थक वष २०७७/०७८ 

वष २०७७/०७८ को िनिम  गाउँकायपािलका

साझेदार संघ सं थाले गन सेवा र कायह का 

पूँिजगत खच र िबि य व थाको रकम समेत गरी ज मा रकम 
(अ े पी अ ठाउ  करोड
नबढाई िन द  ग रए बमोिजम सि त कोषबाट खच गन स कने छ

 

३. िविनयोजन: (१) यस ऐन ारा सि त कोषबाट खच गन अिधकार दइएको रकम आ थक वष 

२०७७/०७८ को िनिम  सुिनल मृित गाउँपािलकाको गाउँ कायपािलका

िवषयगत शाखाले गन सेवा र कायह को िनिम  िविनयोजन ग रने छ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा 

शाखाले गन सेवा र कायह को िनिम  िविनयोजन गरेको रकम म ये कुनैमा बचत ने र कुनैमा 
अपगु ने दिेखन आएमा गाउँकायपािलकाले बचत न े शीषकबाट नपुग ने शीषकमा रकम 
सान स े छ । यसरी रकम सादा एक शीष
नब ने गरी कुन ैएक वा एक भ दा बढी शीषकह बाट अक  एक वा एक भ दा बढी शीषकह मा 
रकम सान तथा िनकासा र खच जनाउन स कनेछ । पूँिजगत खच र िव ीय व थातफ 
िविनयोिजत रकम साँवा भु ानी खच र ाज भु ा
शीषक तफ सान र िब ीय व था अ तगत साँवा भु ानी खच तफ िबिनयोिजत रकम याज 
भु ानी खच शीषकमा बाहके अ य  सान स कने छैन ।
तर चालु तथा पूँिजगत खच र िव ीय व थाको खच होन एक ोतबाट 
सान स कने छ । 
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गाउँपािलका आ थक बष २०७७/०७८ को सेवा र कायह को लािग थानीय सि त 
कोषबाट केही रकम खच गन र िविनयोजन गन स ब धमा व था गन बनकेो ऐन

सभाबाट वीकृत िमितः 

गाउँपािलकाको आ थक बष २०७७/०७८ को सेवा र कायह को लािग सि त 

गन अिधकार दन र सो रकम िविनयोजन गन वा छनीय भएकोले

नेपालको संिवधानको धारा २२९ को उप-धारा (२) बमोिजम सुिनल मृित 
बनाएको छ । 

सिं  नाम र ार भ: (१) यस ऐनको नाम “सुिनल मृित गाउँपािलकाको िविनयोजन ऐन

२) यो िवधेयक तु त ार भ नेछ । 

०७८ को िनिम  सि त कोषबाट रकम खच गन अिधकार

को िनिम  गाउँकायपािलका, वडा सिमित, िवषयगत शाखा तथा िविभ  

साझेदार संघ सं थाले गन सेवा र कायह का िनिम  अनुसूची १ मा उि लिखत चालू खच

पूँिजगत खच र िबि य व थाको रकम समेत गरी ज मा रकम 
करोड साठी लाख छयान ब े हजार चार सय चौरान बे

नबढाई िन द  ग रए बमोिजम सि त कोषबाट खच गन स कने छ । 

यस ऐन ारा सि त कोषबाट खच गन अिधकार दइएको रकम आ थक वष 

को िनिम  सुिनल मृित गाउँपािलकाको गाउँ कायपािलका

िवषयगत शाखाले गन सेवा र कायह को िनिम  िविनयोजन ग रने छ । 

मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएता पिन कायपािलका, वडा सिमित र िवषयगत 

शाखाले गन सेवा र कायह को िनिम  िविनयोजन गरेको रकम म ये कुनैमा बचत ने र कुनैमा 
अपगु ने दिेखन आएमा गाउँकायपािलकाले बचत न े शीषकबाट नपुग ने शीषकमा रकम 
सान स े छ । यसरी रकम सादा एक शीषकबाट सो शीषकको ज मा रकमको 
नब ने गरी कुन ैएक वा एक भ दा बढी शीषकह बाट अक  एक वा एक भ दा बढी शीषकह मा 
रकम सान तथा िनकासा र खच जनाउन स कनेछ । पूँिजगत खच र िव ीय व थातफ 
िविनयोिजत रकम साँवा भु ानी खच र ाज भु ानी खच शीषकमा बाहके अ य चालू खच 
शीषक तफ सान र िब ीय व था अ तगत साँवा भु ानी खच तफ िबिनयोिजत रकम याज 
भु ानी खच शीषकमा बाहके अ य  सान स कने छैन । 
तर चालु तथा पूँिजगत खच र िव ीय व थाको खच होन एक ोतबाट 

र कायह को लािग थानीय सि त 
कोषबाट केही रकम खच गन र िविनयोजन गन स ब धमा व था गन बनकेो ऐन 

भाबाट वीकृत िमितः २०७७।०३।१०  

 

को सेवा र कायह को लािग सि त 

गन अिधकार दन र सो रकम िविनयोजन गन वा छनीय भएकोले, 

सुिनल मृित गाउँपािलकाको गाउँ 

गाउँपािलकाको िविनयोजन ऐन, 

को िनिम  सि त कोषबाट रकम खच गन अिधकार: (१) आ थक 

िवषयगत शाखा तथा िविभ  

मा उि लिखत चालू खच, 

पूँिजगत खच र िबि य व थाको रकम समेत गरी ज मा रकम . ५८,६०,९६,४९४ 
चार सय चौरान बे पैया मा ) मा 

यस ऐन ारा सि त कोषबाट खच गन अिधकार दइएको रकम आ थक वष 

को िनिम  सुिनल मृित गाउँपािलकाको गाउँ कायपािलका, वडा सिमित र 

 

वडा सिमित र िवषयगत 

शाखाले गन सेवा र कायह को िनिम  िविनयोजन गरेको रकम म ये कुनैमा बचत ने र कुनैमा 
अपगु ने दिेखन आएमा गाउँकायपािलकाले बचत न े शीषकबाट नपुग ने शीषकमा रकम 

कबाट सो शीषकको ज मा रकमको १० ितशतमा 
नब ने गरी कुन ैएक वा एक भ दा बढी शीषकह बाट अक  एक वा एक भ दा बढी शीषकह मा 
रकम सान तथा िनकासा र खच जनाउन स कनेछ । पूँिजगत खच र िव ीय व थातफ 

नी खच शीषकमा बाहके अ य चालू खच 
शीषक तफ सान र िब ीय व था अ तगत साँवा भु ानी खच तफ िबिनयोिजत रकम याज 

तर चालु तथा पूँिजगत खच र िव ीय व थाको खच होन एक ोतबाट अक  ोतमा रकम 



 

 

(३) उपदफा (२) मा जुनसकैु कुरा लेिखएको भएता पिन एक शीषकबाट सो शीषकको ज मा 
वीकृत रकमको १० ितशतभ दा ब ने गरी कुनै एक वा एक भ दा बढी शीषकह मा रकम 

सान परेमा गाउँसभाको वीकृित िलनु पनछ ।
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मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएता पिन एक शीषकबाट सो शीषकको ज मा 
ितशतभ दा ब ने गरी कुनै एक वा एक भ दा बढी शीषकह मा रकम 

सान परेमा गाउँसभाको वीकृित िलनु पनछ । 

मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएता पिन एक शीषकबाट सो शीषकको ज मा 
ितशतभ दा ब ने गरी कुनै एक वा एक भ दा बढी शीषकह मा रकम 



 

 

नपेालको सिंवधानको धारा 

 

# 
अनदुान 
सं या 

ोत

 
 

 
१  अ. या. 

२  आ त रक ोत 

३  ससत नेपाल सरकार 

४  ससत दशे सरकार 

५  राज  बाडफाड नेपाल सरकार

६  राज  बाडफाड दशे सरकार

७  िव ीय समानीकरण अनुदान नेपाल सरकार

८  िव ीय समानीकरण अनुदान दशे सरकार

९  िवशसे अनुदान नेपाल सरकार

१०  िवशसे अनुदान दशे सरकार

११  समपुरक नेपाल सरकार

१२  समपुरक दशे सरकार 

१३  सामािजक सुर ा भ ा 

१४  िज.स.स. कोष 

ज मा 
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अनसुिूच–१ 

(दफा २ सगं स बि धत) 
नपेालको सिंवधानको धारा २२९ (२) बमोिजम 

सिं त कोषबाट िविनयोजन न ेरकम 

ोत चाल ु पुजँीगत 
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