
  

 

 

 

मालिकार्जनु गाउँपालिका 

स्थानीय रार्पत्र 

खण्डः६                                     संखयाः२       लमल ः २०७९।०३।१५ 

 

भाग–१ 

 

 

     मालिकार्जनु गाउँपालिका 

 

                               मालिकार्जुन गाईँपालिकाको लिलनयोर्न ऐन, २०७९ 

मालिकाजजुन गाउँपालिका, दाचजुिाको आलथुक वषु २०७९/०८० को सेवा र कायुहरुको िालग स्थानीय सलचचत कोषबाट 

केही रकम खच ुगन ेर लवलनयोजन गन ेसम्बन्धमा व्यवस्था गनु बनेको ऐन,  

प्रस्तािनाः मालिकाजजुन गाउँपालिका, दाचजुिाको आलथुक वषु २०७९/०८०को सेवा र कायुहरुको िालग सलचचत कोषबाट केही रकम 

खचु गने अलधकार लदन र सो रकम लवलनयोजन गन ुवाचछनीय भएकािे, नेपािको संलवधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोलजम 

मालिकाजजुन गाउँपालिका, दाचजुिाको गाउँ सभािे यो ऐन बनाएको छ ।  

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भः 

(१) यस ऐनको नाम “मालिकाजजुन गाउँपालिकाको लवलनयोजन ऐन, २०७९” रहेको छ ।  

(२) यो ऐन तजरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।  

२. अलथुक िरु् २०७९/०८०को लनलमत्त गाईँ सलचचत कोर्बाट रकम खचु गने ऄलधकारः  
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(१) आलथुक वषु २०७९/०८०को लनलमत्त गाउँ कायुपालिका, वडा सलमलत, लवषयगत शाखािे गन े सेवा र कायुहरुको लनलमत्त 

अनजसूची १ मा उललिलखत चािू खच,ु पूँलजगत खचु र लवत्तीय व्यवस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु. ५१ करोड ८६ 

िाख ३४ हजार (अक्षरेपी रु. एकाउन्न करोड छयासी िाख चौलतस हजार मात्र) मा नबढाई लनलदषु्ट गररए बमोलजम सलचचत 

कोषबाट खचु गन ुसलकनेछ ।  

३. लिलनयोर्नः 

(१) यस ऐनद्वारा सलचचत कोषबाट खचु गनु अलधकार लदइएको रकम आलथुक वषु २०७९/०८० को लनलमत्त मालिकाजजुन 

गाउँपालिका, दाचजुिाको गाउँ कायुपालिका, वडा सलमलत र लवषयगत शाखािे गन े सेवा र कायुहरुको लनलमत्त लवलनयोजन 

गररनेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जजनसजकै कज रा िेलखएको भएतापलन कायुपालिका, वडा सलमलत र लवषयगत शाखािे गन ेसेवा र कायुहरुको 

लनलमत्त लवलनयोजन गरेको रकममध्ये कज नैमा बचत हुन े र कज नैमा अपजग हुन े दलेखन आएमा गाउँ कायुपालिकािे बचत हुने 

शीषुकबाट नपजग हुन े शीषुकमा रकम सान ु सक्नेछ । यसरी रकम सादा ु एक शीषुकबाट सो शीषुकको जम्मा रकमको 

१०प्रलतशतमा नबढ्न ेगरी कज न ैएक वा एक भन्दा बढी शीषुकहरुबाट अको एक वा एक भन्दा बढी शीषुकहरुमा रकम सान ु

तथा लनकासा र खचु जनाउन सलकनेछ । पूँलजगत खचु र लवत्तीय व्यवस्थातफु लवलनयोलजत रकम साँवा भजक्तानी खचु र व्याज 

भजक्तानी खचु शीषुकमा बाहेक अन्य चािज खचु शीषुकबाट सानु र लवत्तीय व्यवस्था अन्तगुत साँवा भजक्तानी खचुतफु 

लवलनयोलजत रकम व्याज भजक्तानी खचु शीषुकमा बाहेक अन्यत्र सानु सलकने छैन । तर चािज तथा पूँलजगत खचु र लवत्तीय 

व्यवस्थाको खचु व्यहोन ुएक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानु सलकनेछ ।  

(३) उपदफा (२) मा जजनसजकै कज रा िेलखएको भएतापलन एक शीषुकबाट सो शीषुकको जम्मा स्वीकृत रकमको १० प्रलतशत भन्दा 

बढ्ने गरी कज नै एक वा एक भन्दा बढी शीषुकहरुमा रकम सानु परेमा गाउँ सभाको स्वीकृलत लिनज पनेछ ।  
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मालिकार्जुन गाईँपालिका-  

१ पाररश्रलमक कमुचारी       N/A १७०००               

२ 

पाररश्रलमक कमुचारी अस्थायी करार 

ज्यािादारी       N/A २७५००               



३ पाररश्रलमक पदालधकारी       N/A ८०००               

४ पोशाक       N/A ५००               

५ स्थानीय भत्ता       N/A २५००               

६ महंगी भत्ता       N/A ११००               

७ कमुचारीको बैठक भत्ता       N/A ८००               

८ अन्य भत्ता       N/A ५००               
९ पदालधकारी बैठक भत्ता       N/A १०००               

१० पदालधकारी अन्य सजलवधा       N/A ५००               

११ इन्धन (पदालधकारी)       N/A ५००               

१२ इन्धन (कायाुिय प्रयोजन)       N/A १०००               

१३ बीमा तथा नवीकरण खचु        N/A ५००               

१४ पानी तथा लबजजिी       N/A ५००               

१५ सचचार महसजि       N/A ४००               

१६ 

मेलसनरी तथा औजार ममुत सम्भार तथा 

सचचािन खचु       N/A १०००               

१७ मसिन्द तथा कायाुिय सामाग्री       N/A ५०००               

१८ 

पजस्तक तथा सामाग्री खचु (योजना 

पजलस्तका)       N/A ५००               

१९ इन्धन-अन्य प्रयोजन       N/A २००               

२० 

ऐन, लनयम कायुलवलध लनमाुण र राजपत्र 

तथा रातो लकताब प्रकाशन       N/A ५००               

२१ 

पत्रपत्रीका छपाई तथा सूचना प्रकाशन 

खचु       N/A १५००               

२२ घरभाडा       N/A ५०० 

 

            

२३ गाडी भाडा       N/A १०००               

२४ भ्रमण खचु (पदालधकारी तथा कमुचारी)       N/A २०००               

२५ सवारी साधन ममुत तथा सम्भार       N/A ५००               

२६ लवलवध खचु       N/A ३०००               

२७ 

ममुत सम्भार कोष सचचािन तथा 

व्यवस्थापन       N/A १०००               

२८ कमुचारी तालिम खचु       N/A ५०० 

       २९ फलनुचर तथा लफक्चस ु

   

N/A ५०० 

       ३० गाउँ सभा सचचािन खचु       N/A ५००               

३१ अविोकन भ्रमण खचु       N/A १५००               

३२ 

सूचना प्रणािी व्यवस्थापन तथा 

सफ्टवयर खररद र इ-हालजरी व्यवस्थापन 

खचु       N/A ३०००               

३३ सेवा र परामशु खचु       N/A २०००               

३४ 

लवलशष्ट व्यलक्त तथा प्रलतलनलधमण्डिको 

भ्रमण खचु       N/A ५००               

३५ कृलष लवज्ञ परामशु सेवा        N/A ५००               

३६ मेिा तथा जात्रा व्यवस्थापन खचु       N/A ५००               

३७ राहत, उद्दार तथा पजनस्थाुपना खचु       N/A ५०००               

३८ सवारी साधन खररद       N/A ५०००               

३९ समपजरक कोष       N/A २५०८४               



४० 

शैलक्षक क्यािेन्डर तथा बजिेलटन 

प्रकाशन       N/A ५००               

४१ नेशनि स्मलृत शलहद प्रलतष्ठान         १०००               

४२ अध्यक्ष शैलक्षक सजधार कायुक्रम       N/A २५०० 

       

४३ 

उपाध्यक्षसगँ बािबालिका लशक्षा सजरक्षा 

कायुक्रम       N/A २०००               

४४ अनजगमन तथा मूलयाङ्कन खचु       N/A १०००               

४५ स्वास््य संस्था सचचािन खचु       N/A १५००               

४६ 

लवद्यािय कमुचारी तथा बािलवकास 

सहजकताुको न्यूनतम पाररश्रलमक 

व्यवस्थापन       N/A १३०००               

४७ एम्बजिेन्स व्यवस्थापन       N/A ५००               
४८ शंकरपजर प्रहरी चौकी व्यवस्थापन       N/A ५०               

४९ मेरो बािक मेरो वकृ्ष कायुक्रम       N/A २००               

५० सहकारी प्रवरु्द्न तथा व्यवस्थापन       N/A ५००               
५१ गररलव लनवारण कायुक्रम       N/A १०००               

५२ अध्यक्षसँग जनता कायकु्रम 

   

N/A ५००               

५३ 

साझेदारीमा पे्रम लसंह धामी स्मलृत पाकु 

लनमाुण 

   

N/A ५००               

५४ 

गाउँपालिका कायाुिय लनमाुण र 

व्यवस्थापन        N/A ३५००               
५५ आधजलनक कृलष व्यवसालयक गजरुयोजना       N/A ५०० 

       
५६ 

लवशेषज्ञ लचलकत्सा सलहतको स्वास््य 

लशलवर तथा स्वास््य व्यवस्थापन       N/A १५०० 

       
५७ 

योग तथा आयजवेद प्रलशक्षण केन्र 

स्थापना       N/A ३०००               

५८ लवद्यािय के्षत्र लवकास गजरुयोजना लनमाुण       N/A ५००               

५९ 

संगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण 

(O&M Survey) 

   

N/A ४००               

६० 

खानेपानी तथा सरसफाई गजरुयोजना 

लनमाुण       N/A ५००               

६१ 

लवपद् व्यवस्थापन तथा जोलखम 

न्यूलनकरण गजरुयोजना       N/A ५००               
६२ अध्यक्ष स्वरोजगार कायकु्रम       N/A ४००० 

       ६३ WASH unit व्यवस्थापन       N/A २०००               
६४ स्काइभेटर व्यवस्थापन तथा सचचािन       N/A १५००               
६५ सडक लनमाुण योजना       N/A ५०००               

६६ 

राष्ट्रवादी नेता पे्रम लसंह धामी स्मलृत 

बहुउदे्दश्यीय सभा हि लनमाुण       N/A १५००               
६७ यजवा साझेदारी कायुक्रम        N/A २५००               
६८ सावुजलनक सजनजवाई       N/A ५००               

६९ 

स्वयंसेवक लशक्षक पाररश्रलमक 

व्यवस्थापन       N/A ८०००               

७० 

सूचना प्रलवलध, सचचार र लवद्यजत 

व्यवस्थापन कोष       N/A १०००               
७१ ऄलनिायु दालयत्ि र्म्मा       N/A १८४७३४               



७२ आलथुक लवकास सलमलत       N/A १०००               

७३ सामालजक लवकास सलमलत       N/A ३०००               
७४ पूवाुधार लवकास सलमलत       N/A १०००               

७५ 

वन, वातावरण तथा लवपद् व्यवस्थापन 

सलमलत       N/A ५००               

७६ सजशासन तथा संस्थागत लवकास सलमलत       N/A ३००               

७७ मलहिा लवकास सलमलत       N/A ३००               

७८ न्यालयक सलमलत       N/A १०००               

७९ दलित जनजालत लवकास सलमलत        N/A ३००               

८० सलमलतगत लसलिङ्ग र्म्मा       N/A ७४००               

८१ वडा नं. १       N/A ३०००               

८२ वडा नं. २       N/A ३५००               

८३ वडा नं. ३       N/A ३५००               

८४ वडा नं. ४       N/A ३५००               

८५ वडा नं. ५       N/A ३५००               
८६ वडा नं. ६       N/A ३५००               
८७ वडा नं. ७       N/A ३०००               

८८ वडा नं. ८       N/A ३६००               
८९ िडागत र्म्मा लसलिङ्ग       N/A २७१००               

९० कज ि र्म्मा       N/A २१९२३४               

९१ सघंीय सशतु ऄनजदान (चािज)       N/A २१५०००               

९२ सघंीय सशतु ऄनजदान (पँूलर्गत)       N/A १६४००               

९३ सघंीय समपजरक ऄनजदान       N/A २००००               
९४ सघंीय लिशेर् ऄनजदान       N/A ३७०००               

९५ प्रदेश समपजरक ऄनजदान       N/A ४५००               
९६ प्रदेश लिशेर् ऄनजदान       N/A ६५००               
९७ कज ि र्म्मा बरे्ट       N/A ५१८६३४               

 

 

 

 

अज्ञािे,  

सजरर् प्रसाद र्ोशी 

प्रमजख प्रशासकीय ऄलधकृत 


