
 

 

शिवपुरी गाउँपाशिका 

शेरावगर, नुवाकोट  

स्थानीय राजपत्र 

खण्डः  ६ संख्ाः  २ शिश ः २०७९/०३/१० 

भाग – १ 

सेवा र काययहरुको िाशग स्थानीय सशि  कोषबाट शवशनयोजन र खर्य गनय सम्बन्धिा 

व्यवस्था गनय शिवपुरी गाउँपाशिकाको गाउँ सभािे  ि िेखखए बिोशजिको ऐन बनाएको 

हुनािे सवयसाधारणको जानकारीको िाशग प्रकाशि  गररएको छ ।  

 

 

 

 

 

 

  



 

शिवपरुी गाउँपालिकाको ववलियोजि ऐि, २०७९ 
 

शिवपरुी गाउँपालिकाको आलथिक बर्ि २०७९/०८० को सेवा र कायिहरुको िालग स्थािीय सशित 
कोर्बाट केही रकम खर्ि गिे र ववलियोजि गिे सम्बन्धमा व्यवस्था गिि बिेको ऐि 
 

सभाबाट स्वीकृत लमलतिः २०७९/०३/१० 
 

प्रस्ताविािः. शिवपरुी गाउँपालिकाको आलथिक बर्ि २०७९/०८० को सेवा र कायिहरुको िालग सशित 
कोर्बाट केही रकम खर्ि गिे अलधकार दिि र सो रकम ववलियोजि गिि वाञ्छिीय भएकोिे, 
िेपािको संववधािको धारा २२९ को उप-धारा (२) बमोशजम शिवपरुी गाउँपालिकाको गाउँ सभािे यो 
ऐि बिाएको छ । 
१. संशिप्त िाम र प्रारम्भिः  

(१) यस ऐिको िाम “ शिवपरुी गाउँपालिकाको ववलियोजि ऐि, २०७९” रहेको छ । 
(२) यो ऐि २०७९ साि साउि १ गतेबाट िाग ुहिुेछ । 

२. आलथिक वर्ि २०७९/०८० को लिलमत्त सशित कोर्बाट रकम खर्ि गिे अलधकारिः  
(१) आलथिक वर्ि २०७९/०८० को लिलमत्त गाउँकायिपालिका, वडा सलमलत, ववर्यगत िाखािे गिे 

सेवा र कायिहरुका लिलमत्त अिसूुर्ी १ मा उशलिशखत र्ािू खर्ि, पूशँजगत खर्ि र ववत्तीय 
व्यवस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु. 58,96,26,000।- (अिरेुपी अन्ठाउन्न करोड 
छयािब्बे िाख छशब्बस हजार रुपैया मात्र) मा िबढाई लिदििष्ट गररए बमोशजम सशित कोर्बाट 
खर्ि गिि सवकिेछ।  

३. ववलियोजििः  
(१) यस ऐिद्धारा सशित कोर्बाट खर्ि गिि अलधकार दिइएको रकम आलथिक वर्ि २०७९/०८० 

को लिलमत्त शिवपरुी गाउँपालिकाको गाउँकायिपालिका, वडा सलमलत र ववर्यगत िाखािे गिे 
सेवा र कायिहरुको लिलमत्त ववलियोजि गररिेछ । 

(२) उपिफा (१) मा जिुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलि कायिपालिका, वडा सलमलत र ववर्यगत 
िाखािे गिे सेवा र कायिहरुको लिलमत्त ववलियोजि गरेको रकममध्ये कुिैमा बर्त हिुे र 
कुिैमा अपगु हिुे िेशखि आएमा गाउँकायिपालिकािे बर्त हिुे िीर्िकबाट िपगु हिुे िीर्िकमा 
रकम सािि सक्िेछ । यसरी रकम सािाि एक िीर्िकबाट सो िीर्िकको जम्मा रकमको १० 
प्रलतितमा िबढ्िे गरी कुिै एक वा एक भन्िा बढी िीर्िकहरुबाट अको एक वा एक भन्िा 
बढी िीर्िकहरुमा रकम सािि तथा लिकासा र खर्ि जिाउि सवकिेछ । पूशँजगत खर्ि र ववत्तीय 
व्यवस्थातफि  ववलियोशजत रकम साँवा भकु्तािी खर्ि र व्याज भकु्तािी खर्ि िीर्िकमा बाहेक 
अन्य र्ािू खर्ि िीर्िकतफि  सािि र लबत्तीय व्यवस्था अन्तगित साँवा भकु्तािी खर्ितफि  लबलियोशजत 
रकम ब्याज भकु्तािी खर्ि िीर्िकमा बाहेक अन्यत्र सािि सवकिे छैि । 



तर र्ाि ुतथा पूशँजगत खर्ि र ववत्तीय व्यवस्थाको खर्ि व्यहोिि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा 
रकम सािि सवकिेछ । 

(३) उपिफा (२) मा जिुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलि एक िीर्िकबाट सो िीर्िकको जम्मा 
स्वीकृत रकमको १० प्रलतित भन्िा बढ्िे गरी कुिै एक वा एक भन्िा बढी िीर्िकहरुमा 
रकम सािि परेमा गाउँसभाको स्वीकृलत लिि ुपिेछ । 

 

अिसूुर्ी -१ 

(िफा २ संग सम्बशन्धत) 

िेपािको संववधािको धारा २२०(२) बमोशजम 

संशर्त कोर्बाट ववलियोशजत हिुे रकम 

क्र.सं. 
अििुाि 
संख्या 

िीर्िकको िाम 
र्ाि ु
खर्ि 

पूशँजगत 
खर्ि 

ववशत्तय 
व्यवस्था 

जम्मा 

1 2 3 4 5 6 7 
१  गाउँ/िगर कायिपालिका     

58,9६,२६,000।- 

2  वडा सलमलत    
3  ववर्यगत िाखा    

4  
ऋणको सावा व्याज 
भकु्तािी 

   

5  िगािी (िेयर/ऋण)    
  

आज्ञाले 

वसन्त काकी 

प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत 

 


