-दफा

४ तथा अनुसूची-१ को भाग-१ सँग सम्बन्धित_

स्थानीय राजपत्र
खण्डः-५ सङ्खयाः-०२ मिमतः-२०७८।०३।११

भाग-१

पौवादुङिा गाउँपामिका

गाउँ काययपामिकाको कायायिय
च्याङ्रे ,भोजपुर

प्रस्तावनाः

पौवादुङिा गाउँपामिकाको आमथयक बर्य २०७8।७9 को से वा र काययहरुको िामग सन्चत कोर्बाट केही रकि खचय गने

अमिकार ददन र सो रकि ववमनयोजन गनय वाछनीय भएकोिे , नेपािको सं वविानको िारा २२९ को उपिारा (२) बिोन्जि
पौवादुङिा गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ ।

पररच्छे द-१

१. संन्िप्त नाि, ववस्तार र प्रारम्भः

प्रारन्म्भक

(१) यस ऐनको नाि “पौवादुङिा गाउँपामिकाको ववमनयोजन ऐन, २०७8” रहेको छ।

(२) यो ऐन २०७८ श्रावण १ गते शुक्रबारदे न्ख पौवादुङिा गाउँपामिका िेत्र भरर िागु हुनेछ ।

पररच्छे द-२
सन्ित कोर्बाट रकि खचय गने अमिकार

२. आमथयक बर्य २०७8।७9 को मनमित्त सन्चत कोर्बाट रकि खचय गने अमिकारः (१) आमथयक वर्य २०७8।७9 को
मनमित्त गाउँ काययपामिका, वडा समिमत, ववर्यगत शाखािे गने सेवा र काययहरुका मनमित्त अनुसूची-१ िा उन्लिन्खत चािू

ँ ीगत खचय र मबत्तीय व्यवस्थाको रकि सिेत गरी जम्िा रकि रु.३8,60,65,010।- (अड्तीस करोड साठी
खचय, पूज
िाख पैसठी हजार दश रुपैया िात्र) िा नबढाई मनददयष्ट गररए बिोन्जि सन्चत कोर्बाट खचय गनय सवकनेछ ।
३. ववमनयोजनः (१) यस ऐनद्धारा सन्ित कोर्बाट खचय गनय अमिकार ददइएको रकि आमथयक वर्य २०७8।७9 को मनमित्त
पौवादुङिा गाउँपामिकाको गाउँ काययपामिका, वडा समिमत र ववर्यगत शाखािे गने सेवा र काययहरुको मनमित्त ववमनयोजन
गररनेछ ।

(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेन्खएको भए तापमन काययपामिका, वडा समिमत र ववर्यगत शाखािे गने सेवा र
काययहरुको मनमित्त ववमनयोजन गरे को रकििध्ये कुनैिा बचत हुने र कुनैिा अपुग हुने दे न्खन आएिा गाउँ काययपामिकािे

बचत हुने शीर्यकबाट नपुग हुने शीर्यकिा रकि सानय सक्नेछ । यसरी रकि सादाय एक शीर्यकबाट सो शीर्यकको
जम्िा रकिको १० प्रमतशतिा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भधदा बढी शीर्यकहरुबाट अको एक वा एक भधदा बढी

ँ ीगत खचय र ववत्तीय व्यवस्थातफय ववमनयोन्जत
शीर्यकहरुिा रकि सानय तथा मनकासा र खचय जनाउन सवकनेछ । पूज
रकि साँवा भ ुक्तानी खचय र व्याज भ ुक्तानी खचय शीर्यकिा बाहेक अधय चािू खचय शीर्यकतफय सानय र मबत्तीय व्यवस्था

अधतगयत साँवा भ ुक्तानी खचयतफय ववमनयोन्जत रकि व्याज भ ुक्तानी खचय शीर्यकिा बाहे क अधयत्र सानय सवकने छै न ।तर
ँ ीगत खचय र ववत्तीय व्यवस्थाको खचय व्यहोनय एक स्रोतबाट अको स्रोतिा रकि सानय सवकनेछ ।
चािु तथा पूज

(३) उपदफा (२) िा जुनसुकै कुरा िेन्खएको भए तापमन एक शीर्यकबाट सो शीर्यकको जम्िा स्वीकृत रकिको १०

प्रमतशत भधदा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भधदा बढी शीर्यकहरुिा रकि सानय परे िा गाउँ सभाको स्वीकृमत मिनु
पनेछ ।

अनुसूची–१
(दफा २ सँग सम्बन्धित)

नेपािको संवविानको िारा २२९ (२) बिोन्जि
सं न्ित कोर्बाट ववमनयोजन हुने रकि
क्र.स

अनुदान

शीर्यकको नाि

ँ ीगत खचय
पूज

चािु खचय

सङ्खया
१

- रकि रु. िा _
ववत्तीय

जम्िा

व्यवस्था

२

३

४

५

६

७

१

गाउँ काययपामिका

6,27,20,010

०

६,27,20,010

२

वडा कायायिय

६६,३५,०००

३,५३,६५,०००

4,20,00,000

३

ववर्यगत शाखा

2,76,51,500

5,11,93,500

7,88,45,000

७८,१७,५००

६०,०७,५००

1,38,25,000

1,61,34,000

48,50,000

2,09,84,000

0

3,71,86,000

3,71,86,000

20,50,000

19,50,000

40,00,000

11,00,000

12,00,000

23,00,000

5,50,000

0

5,50,000

15,49,00,000

4,76,00,000

20,25,00,000

25,19,06,510

13,४1,58,500

३8,60,65,01०।-



आमथयक
ववकास



सािान्जक
ववकास



पूवायिार
ववकास



ववपद तथा
वातावरण



सावयजमनक
सेवा

तथा

सुशासन


ववद्येयक
(धयावयक)

४

सङ्घीय शसतय (शसतय,
सिपुरक र ववर्ेश)

५

ऋणको साँवा ब्याज
भूक्तानी

६

िगानी (सेयर।ऋण)
जम्िा

अनुसूची-२
आगािी आ.व.को राजश्व अनुिान 207८।7९
क्र.स
१

राजश्वको स्रोत

आ.व. २०७७।७८ को

आ.ब. 2078।79 को

सं शोमित अनुिान अनुिान

िामग प्रस्ताव

27,39,36,203।-

30,49,95,000।-

254577203।-

28,60,00,000।-

ववन्त्तय सिामनकरण अनुदान

७,८९,००,०००।-

8,35,00,000।-

सशतय अनुदान (चािु)

17,56,77,203

15,49,00,000।-

अधतरसरकारी ववत्त हस्ताधतरण
क) सं घीय सरकार

ससतय अनुदान पुन्ँ जगत

1,02,00,000।-

सिपूरक अनुदान

०

1,25,00,000।-

ववर्ेश अनुदान

०

2,49,00,000।-

ख) प्रदे श सरकार

1,93,59,000

१,८९,९५,०००।-

ववन्त्तय सिामनकरण अनुदान

६९,९९,०००।-

45,94,000।-

सशतय अनुदान

23,60,000।-

४४,०१,०००

सिपूरक अनुदान

१,००,००,०००।–

१,००,००,०००।-

राजश्व बाँडाफाँड

६,२४,११,८५०।-

6,27,20,010।-

िूलय अमभबृदि कर र अधतः शुलक

५,९८,०५,८५०।-

6,02,27,000।-

प्राकृमतक स्रोत रोयलटी वाँडाफाड (बन

२५,०००।-

ववर्ेश अनुदान

२

तफय)

३

सवारी सािन कर (प्रदे श)

२५,८१,०००।-

24,93,010।-

आधतररक स्रोत

4,41,37,187.85।-

१,83,50,०००।-

गत आ.व.को नगद िौज्दात (अ.लया.)

4,07,77,187.85।-

१,27,००,०००।-

आधतररक स्रोत (कर तथा गैरकर

३३,६०,०००।-

56,50,000।-

३8,04,85,240.85।-

38,60,65,010।-

राजश्व)
कूि जम्िा

राजपत्रिा प्रकाशन भएको मिमतः- सं वत् २०७८ साि अर्ाढ ११ रोज ५
आज्ञािे
रिेश राई
प्रिुख प्रशासकीय अमिकृत

कैवफयत

