ऩौवादुङभा गाउॉऩालरका

स्थानीम याजऩत्र
खण्ड्-४ सॊ खमा्-२ लभलत्- २०७७।०३।१०

बाग-१
ऩौवादुङभा गाउॉऩालरका
गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम
च्माङ्ग्रे, बोजऩुय
ऩौवादुङभा गाउॉऩालरकाको आलथयक फषय २०७७/७८ को सेवा य कामयहरुको रालग स्थानीम सञ्चित कोषफाट केही यकभ
खचय गने य ववलनमोजन गने सम्फन्धभा व्मवस्था गनय फनेको ऐन
गाउॉसबाफाट ऩायीत बएको लभलत् २०७७\०३\१०
प्रस्तावना् ऩौवादुङभा गाउॉऩालरकाको आलथयक फषय
यकभ खचय

२०७७\७८ को सेवा य कामयहरुको रालग सञ्चिरत कोषफाट केही

गने अलधकाय ददन य सो यकभ ववलनमोजन गनय वाञ्छनीम बएकोरे ,

नेऩारको सॊ ववधानको धाया २२९ को उऩधाया (२) फभोञ्चजभ ऩौवादुङभा गाउॉसबारे मो ऐन फनाएको छ ।
सॊ ञ्चऺप्त नाभ य प्रायम्ब्(१) मस ऐनको नाभ “ऩौवादुङभा गाउॉऩालरकाको ववलनमोजन ऐन, २०७७” यहेको छ।
(२) मो ऐन तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ ।
आलथयक फषय २०७७\७८ को लनलभत्त सञ्चि त कोषफाट यकभ खचय गने अलधकाय् (१) आलथयक वषय २०७७\७८ को
लनलभत्त गाउॉ कामयऩालरका, वडा सलभलत, ववषमगत शाखारे गने सेवा य कामयहरुका लनलभत्त अनुसूची-१ भा उञ्चलरञ्चखत चारू
ॉ ीगत खचय य लफत्तीम व्मवस्थाको यकभ सभेत गयी जम्भा यकभ
खचय, ऩूज
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रु३२,२९,०७,८५०।- (फत्तीस कयोड उन्तीस

राख सात हजाय आठ सम ऩचास रुऩैमा भात्र)भा नफढाई लनददयष्ट गरयए फभोञ्चजभ सञ्चिि्त कोषफाट खचय गनय सवकनेछ ।
ववलनमोजन् (१) मस ऐनद्धाया सञ्चित कोषफाट खचय गनय अलधकाय ददइएको यकभ आलथयक वषय २० ७७/७८ को लनलभत्त
ऩौवादुङभा गाउॉऩालरकाको गाउॉ कामयऩालरका, वडा सलभलत य ववषमगत शाखारे गने सेवा य कामयहरुको लनलभत्त ववलनमोजन
गरयनेछ ।
(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेञ्चखएको बए ताऩलन कामयऩालरका , वडा सलभलत य ववषमगत शाखारे गने सेवा य
कामयहरुको लनलभत्त ववलनमोजन गये को यकभभध्मे कुनैभा फचत हुने य कुनैभा अऩुग हुने दे ञ्चखन आएभा गाउॉ
कामयऩालरकारे फचत हुने शीषयकफाट नऩुग हुने शीषयकभा यकभ सानय सक्नेछ । मसयी यकभ सादाय एक शीषयकफाट सो
शीषयकको जम्भा यकभको १० प्रलतशतभा नफढ्ने गयी कुनै एक वा एक बन्दा फढी शीषयकहरुफाट अको एक वा एक
ॉ ीगत खचय य ववत्तीम व्मवस्थातपय
बन्दा फढी शीषयकहरुभा यकभ सानय तथा लनकासा य खचय जनाउन सवकनेछ । ऩूज
ववलनमोञ्चजत यकभ साॉवा ब ुक्तानी खचय य व्माज ब ुक्तानी खचय शीषयकभा फाहेक अन्म चारू खचय शीषयकतपय सानय य लफत्तीम
व्मवस्था अन्तगयत साॉवा ब ुक्तानी खचयतपय ववलनमोञ्चजत यकभ व्माज ब ुक्तानी खचय शीषयकभा फाहेक अन्मत्र सानय सवकने छै न
।
ॉ ीगत खचय य ववत्तीम व्मवस्थाको खचय व्महोनय एक स्रोतफाट अको स्रोतभा यकभ सानय सवकनेछ ।
तय चारु तथा ऩूज
(३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेञ्चखएको बए ताऩलन एक शीषयकफाट सो शीषयकको जम्भा स्वीकृत यकभको १०
प्रलतशत बन्दा फढ्ने गयी कुनै एक वा एक बन्दा फढी शीषयकहरुभा यकभ सानय ऩये भा गाउॉ सबाको स्वीकृलत लरनु ऩनेछ
।
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अनुसूची–१

(दपा २ सॉग सम्फञ्चन्धत)
नेऩारको सॊ ववधानको धाया २२९ (२) फभोञ्चजभ
सॊ ञ्चित कोषफाट ववलनमोजन हुने यकभ
क्र.स

अनुदान

शीषयकको नाभ

ॉ ीगत खचय
ऩूज

चारु खचय

सङ्ग्खमा
१

- यकभ रु. भा _
ववत्तीम

जम्भा

व्मवस्था

२

३

१

गाउॉ कामयऩालरका

२

वडा कामायरम

३

ववषमगत शाखा

४

ऋणको साॉवा ब्माज

४

५

२१,०१,११,८५०।-

६

७

७,४०,२६,०००।-

२८,४१,३७,८५०।-

३,८७,७०,०००।-

३,८७,७०,०००।-

११,२७,९६,०००।

३२,२९,०७,८५०।

बूक्तानी
५

रगानी
(सेमय\ऋण)
जम्भा

२१,०१,११,८५०।-

नोट:- ववषमगत शाखाहरुको फजेट य गाउॉ कामयऩालरकाको फजेट एकै ठाउॉ भा याञ्चखएको छ ।
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अनुसूची-२

आगभी आ.व २०७७/७८ को याजश्व अनुभान

क्र.स
१

याजश्वको स्रोत

आ.व. २०७६\७७ को

आ.व. २०७७\७८

सॊ शोलधत अनुभान

को अनुभान

२३,९३,९८,०००।-

२४,५४,५९,०००।-

ववञ्चत्तम सभालनकयण अनुदान

७,४६,००,०००।-

७,८९,००, ०००।-

सशतय अनुदान

१२,५३,०८,०००।

१४,७७,००,०००।-

सभऩूयक अनुदान

०

०

ववषेश अनुदान

०

०

ववञ्चत्तम सभालनकयण अनुदान

६९,९०,०००।-

६९,९९,०००।-

सशतय अनुदान

१,७५,००,०००।-

१८,६०,०००।-

सभऩूयक अनुदान

१,००,००,०००।-

१,००,००,०००।–

ववषेश अनुदान

५०,००,०००।-

याजश्व फाॉडापाॉड

४,१५,२५,०००।-

६,२४,११,८५०।-

भूलम अलबफृदि कय य अन्त् शुलक

४,१०,००,०००।-

५,९८,०५,८५०।-

प्राकृलतक स्रोत योमलटी वाॉडापाड (फन

२२,६२८।-

२५,०००।-

सवायी साधन कय (प्रदे श)

५,०२,३७२।-

२५,८१,०००।-

आन्तरयक स्रोत

३,३२,२०,०००।-

१,५०,३७,०००।-

गत आ.व.को नगद भौज्दात (अ.लमा.)

३,१५,७०,०१७.६७

१,१६,७७,०००।-

आन्तरयक स्रोत (कय तथा गैयकय याजश्व)

१६,४९,९८२.३३

३३,६०,०००।-

सॊ घीम य प्रदे शको हस्तान्तयीत कामयक्रभ

४०,२१,०००।-

क) लनवायचन ऺेत्र ऩूवायधाय लफकास

२९,८५,०००।-

अन्तय सयकायी ववत्त हस्तान्तयण
क) सॊ घीम सयकाय

ख) प्रदे श सयकाय

२

तपय)

३

४

कामयक्रभ )प्रदे श(
ख) प्रदे श लनवायचन ऺेत्र लफशेष
कामयक्रभ
कूर जम्भा

१०,३६,०००।-

३१,८१,६४,०००।-
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३२,२९,०७,८५०।-

कैवपमत

याजऩत्रभा प्रकाशन बएको लभलत्- सॊ वति् २०७७ सार आषाढ १० योज ४

आऻारे
यभेश याई
प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत
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