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1 

 

विलियोजि ऐि(पवहिो संशोधि), २०७९ 

प्रमाणीकरण लमलि : २०७९।०३।१२ 

पवहिो संशोधि : २०७९।१०।०५  
 

खोटेहाङ गाउँपालिका, खोटाङको आलथिक बर्ि २०७९।०८० को सेिा र कायिहरुको िालग स्थािीय सञ्चिि 
कोर्बाट केही रकम खर्ि गिे र विलियोजि गिे सम्बन्धमा व्यिस्था गिि बिेको ऐि, 
 

प्रस्िाििा : खोटेहाङ गाउँपालिका, खोटाङको आलथिक बर्ि २०७९।०८० को सेिा र कायिहरुको िालग सञ्चिि 
कोर्बाट केही रकम खर्ि गिे अलधकार ददि र सो रकम विलियोजि गिि िाञ्छिीय भएकोिे िेपािको संविधािको 
धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोञ्चजम खोटेहाङ गाउँपालिका, खोटाङको गाउँ सभािे यो ऐि बिाएको छ । 

१. संञ्चिप्त िाम र प्रारम्भ : 
१) यस विधेयकको िाम “खोटेहाङ गाउँपालिकाको विलियोजि(पवहिो संशोधि) ऐि, २०७९” रहेको छ 
।  

   २) यो ऐि िरुुन्ि प्रारम्भ हिुेछ । 

२. आलथिक िर्ि २०७९÷०८० को लिलमत्त सञ्चिि कोर्बाट रकम खर्ि गिे अलधकार : 
१) आलथिक िर्ि २०७९।०८० को लिलमत्त गाउँ कायिपालिका, िडा सलमलि, विर्यगि शाखािे गिे   सेिा 
र कायिहरुका लिलमत्त अिसूुर्ी १ मा उल्िेञ्चखि र्ािू खर्ि, पूञँ्चजगि खर्ि र लबञ्चत्तय व्यिस्थाको रकम समिे 
गरी जम्मा रकम रु.584393120।(अिरेुपी रुपैया ँअन्ठाउन्न करोड लिर्ालिस िाख लियािब्बे हजार 
एक सय बीस) मा िबढाई लिददिष्ट गररए बमोञ्चजम सञ्चिि कोर्बाट खर्ि गिि सवकिेछ । 

३ . विलियोजि :  
१) यस ऐिद्धारा सञ्चिि कोर्बाट खर्ि गिि अलधकार ददइएको रकम आलथिक िर्ि २०७९।०८० को 
लिलमत्त खोटेहाङ गाउँपालिका, खोटाङको गाउँ कायिपालिका, िडा सलमलि र विर्यगि शाखािे गिे सेिा र 
कायिहरुको लिलमत्त विलियोजि गररिेछ । 

२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा िेञ्चखएको भए िापलि कायिपालिका, िडा सलमलि र विर्यगि शाखािे 
गिे सेिा र कायिहरुको लिलमत्त विलियोजि गरेको रकममध्ये कुिैमा बर्ि हिुे र कुिैमा अपगु हिुे देञ्चखि 
आएमा गाउँ कायिपालिकािे बर्ि हिुे शीर्िकबाट िपगु हिुे शीर्िकमा रकम सािि सक्िेछ । यसरी रकम 
सादाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको १० प्रलिशिमा िबढ्ि ेगरी कुिै एक िा एक भन्दा 
बढी शीर्िकहरुबाट अको एक िा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा रकम सािि िथा लिकासा र खर्ि जिाउि 
सवकिछे । पूञँ्चजगि खर्ि र वित्तीय व्यिस्थािफि  विलियोञ्चजि रकम साँिा भकु्तािी खर्ि र व्याज भकु्तािी 
खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्य र्ािू खर्ि शीर्िकिफि  सािि र लबत्तीय व्यिस्था अन्िगिि साँिा भकु्तािी खर्ििफि  
लबलियोञ्चजि रकम ब्याज भकु्तािी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्यि सािि सवकिे छैि । िर र्ाि ुिथा पूञँ्चजगि 
खर्ि र वित्तीय व्यिस्थाको खर्ि व्यहोिि एक स्रोिबाट अको स्रोिमा रकम सािि सवकिेछ ।  
३) उपदफा (२) मा जिुसकैु कुरा िेञ्चखएको भए िापलि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा स्िीकृि 
रकमको १० प्रलिशि भन्दा बढ्िे गरी कुि ैएक िा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा रकम सािि परेमा गाउँ 
सभाको स्िीकृलि लिि ुपिेछ । 

 

 



 

 

 

अिसूुर्ी : १ 

िेपािको संविधािको धारा २२९ (२) बमोञ्चजम सञ्चिि कोर्बाट विलियोजि हिुे रकम(दफा २ संग सम्िञ्चन्धि) 

 

आलथिक बर्ि 
२०७९/०८० को 
िास्िविक आय रकम

खर्ि 
ञ्चशर्िक िं

व्यय ञ्चशर्िक
आलथिक बर्ि २०७९/०८० 
को प्रस्िाविि व्यय रकम

रकम अिरमा

संघीय सरकारको अिदुाि वित्तीय समािीकरण 108000000 21111 पाररश्रलमक कमिर्ारी 16100000 एक करोड एकसट्ठी िाख
राजस्ि िाँडफाँड 92723000 21131 स्थािीय भत्ता 1800000 अठार िाख
सशिि अिदुाि 280100000 21123 और्धी उपर्ार खर्ि 300000 लिि िाख
समपरुक अिदुाि 17000000 21132 महंगी भत्ता 1200000 बाह्र िाख
विशरे् अिदुाि 25000000 21141 पदालधकारी बैठक (कायिपालिका,गाउँसभा र अन्य) 1200000 बाह्र िाख

522823000 21112 पदालधकारी सेिा सवुिधा 6912000 उिािसत्तरी िाख बाह्र हजार
प्रदेश सरकारको अिदुाि वित्तीय समािीकरण 5755000 21121 पोशाक भत्ता 650000 छ िाख पर्ास हजार

सिारी कर िाँडफाँड 5110120 22111 धारा पािी विजिुी 300000 लिि िाख
सशिि अिदुाि 5205000 22112 सिार महशिु 700000 साि िाख
समपरुक अिदुाि 10000000 21212 योगदािमा आधाररि लिििृभरण िथा उपदाि कोर् खर्ि 1200000 बाह्र िाख
विशरे् अिदुाि ० 28142 घर भाडा 700000 साि िाख

26070120 28149 अन्य भाडा (गादाम गाडी आदद) 300000 लिि िाख
आन्िररक आम्दािी 5500000 22211 इन्धि (पदालधकारी) 1000000 दस िाख
जम्मा आन्िररक श्रोि 5500000 22212 इन्धि (कायाििय प्रयोजि) 700000 साि िाख
गि िर्िको िगद मौज्दाि 30000000 22213 सिारी साधि ममिि खर्ि 1000000 दस िाख
जम्मा गि िर्िको िगद 
मौज्दाि

30000000 22221 सञर्ािि िथा ममिि संभार खर्ि 750000 साि िाख पर्ास हजार

22214 विमा िथा िवििरण (सिारी साधि) 400000 र्ार िाख
22311 मसिन्द िथा कायाििय सामाग्री खर्ि 2500000 पञ्चचर्स िाख
22313 पसु्िक िथा सामाग्री खर्ि 500000 पाँर् िाख
22419 अन्य सेिा शलु्क 15000000 एक करोड पर्ास िाख

22211 अिकास कोर् 1500000 पन्र िाख

22611 अिगुमि मलु्यांकि 3000000 लिस िाख
22612 भ्रमण खर्ि 300000 लिि िाख
22711 विविध खर्ि 2000000 लबस िाख

21139
अन्य भत्ता (ञ्चशश ुस्याहार, अलिररक्त समय भत्ता, दशै लिहार र पािो 
पहरा)

200000 दईु िाख

21211 सामाञ्चजक सरुिा कोर् (करार, डोर हाञ्चजरी) 500000 पाँर् िाख
22613 विञ्चशष्ट व्यञ्चक्त िथा प्रलिलिलध मण्डिको भ्रमण खर्ि 300000 लिि िाख
22712 सभा सिािि खर्ि 500000 पाँर् िाख
28143 सिारी साधि िथा मेञ्चशि  औजार भाडा 500000 पाँर् िाख
28911 भैपरी आउि ेर्ाि ुखर्ि 1500000 पन्र िाख
21134 कमिर्ारीको बैठक भत्ता 500000 पाँर् िाख
22315 पिपलिका, छपाई िथा सूर्िा प्रकाशि खर्ि 1500000 पन्र िाख
22411 सेिा र परामशि खर्ि (विज्ञ परामशि, काििुी सल्िाकार) 1000000 दस िाख
22511 िमिा विकास, परामशि िालिम खर्ि 1000000 दस िाख
22311 िडा कायाििय संर्ािि खर्ि 5400000 र्ौउन्न िाख
21135 मवहिा स्ियमसेविका प्रोत्साहि 1930000 उन्नाइस िाख लिस हजार
22419 पालिका प्रहरी 1500000 पन्र िाख
22419 बा लब के िथा विद्यािय विद्यािय कमिर्ारी थप ििि 6000000 साठी िाख
27212 उद्दार, राहाि िथा पिुस्थापिा खर्ि 1000000 दस िाख

प्रशासलिक र्ाि ु खर्ि 83342000 आठ करोड िेंिीस िाख बयालिस हजार
22522 र्ाि ुकायिक्रम 17313560 एक करोड लिहत्तर िाख िेह्र हजार पाँर् सय साठी

क. र्ाि ु जम्मा खर्ि 100655560 दस करोड छ िाख पचपन्न हजार पाँर् सय साठी
पालिका स्िरीय योजिा 54250000.00 पाँर् करोड बयालिस िाख पर्ास हजार

िडा स्िरीय योजिा 62182560.00 छ करोड एक्काईस िाख बयासी हजार पाँर् सय साठी
ख . पञु्चजगि जम्मा खर्ि 116432560 एघार करोड र्ौसठ्ठी िाख बत्तीस हजार पाँर् सय साठी
ग. शसिि अिदुाि जम्मा 285305000 अठ्ठाईस करोड लिपन्न िाख पाँर् हजार

शसिि अिदुाि संघ कायिक्रममा िोवकए बमोञ्चजम 280100000 अठ्ठाईस करोड एक िाख
शसिि अिदुाि प्रदेश कायिक्रममा िोवकए बमोञ्चजम 5205000 बाउन्न िाख पाँर् हजार

घ . विशरे् अिदुाि जम्मा 25000000 दईु करोड पर्ास िाख
विशरे् अिदुाि संघ कायिक्रममा िोवकए बमोञ्चजम 25000000 दईु करोड पर्ास िाख

विशरे् अिदुाि प्रदेश कायिक्रममा िोवकए बमोञ्चजम 0
ङ. समपरुक अिदुाि जम्मा 57000000 पाँर् करोड सत्तर िाख

समपरुक अिदुाि संघ कायिक्रममा िोवकए बमोञ्चजम 17000000 एक करोड सत्तर िाख
समपरुक अिदुाि प्रदेश कायिक्रममा िोवकए बमोञ्चजम 10000000 एक करोड

र् . जम्मा गि िर्िको िगद मौज्दािबाट योजिामा विलियोञ्चजि रकम 30000000 लिि करोड

584393120 िास्िविक कुि व्यय जम्मा (क+ख+ग+घ+ङ) 584393120 अन्ठाउन्न करोड लिर्ालिस िाख लियािब्बे हजार एक सय लबसिास्िविक कुि आय जम्मा

खोटेहाङ गाउँपालिका
गाउँ कायिपालिकाको कायाििय 

आलथिक बर्ि २०७९/०८० को आय िथा व्ययको प्रिेपण

व्यय िफि

संघीय सरकारको जम्मा अिदुाि

प्रदेश सरकारको जम्मा अिदुाि

आय िफि

आय ञ्चशर्िक


