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धवलागिरी िाउँपागलकाको 

गवगियोजि ऐि, २०७८ 

सभावाट स्वीकृत गिगत: २०७८/०३/०९ गते 

िवलागगरी गाउँपागलकाको आगथयक वर्य २०७८/८९ को सेवा र काययहरुको लागग स्थानीय संन्चत 
कोर्बाट केही रकि खचय गने र ववगनयोजन गने सम्वधििा व्यवस्था गनय बनेको ऐन । 

 

प्रस्तावना 
िवलागगरी  गाउँपागलकाको आगथयक वर्य २०७८/८९ को  सेवा र काययहरुको लागग संन्चत 
कोर्बाट केही रकि खचय गने अगिकार ददन र सो रकि ववगनयोजन गनय वाञ्छनीय भएकोले, 
नेपालको संवविानको िारा २२९ को उपिारा (२) विोन्जि िवलागगरी  गाउँपागलकाको गाउँसभाले 
यो ऐन वनाएको छ । 

१. संन्िप्त नाि र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाि "िवलागगरी  गाउँपागलकाको ववगनयोजन ऐन 
२०७८" रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुधत प्रारम्भ हनुेछ । 

२. आगथयक वर्य २०७८/८९ को गनगित्त संन्चत कोर्बाट रकि खचय गने अगिकार:  

(१) आगथयक वर्य २०७८/८९ को गनगित्त अनसूुची १ िा उल्लेन्खत चाल ुखचय, प ुजँीगत खचय, 
सािान्जक सरुिा भत्ता र ववन्त्तय व्यवस्थाको रकि सिेत गरी जम्िा रु . ४८२९४९८२० (अिरुपी 
अठ्चालीस लाख उन्धतस लाख उनधपचास हजार आठ सय बीस ररुपैंया िात्र)  िा नवढाई गनददयष्ट 
गररए विोन्जि संन्चत कोर्बाट खचय गनय सवकनेछ । 

३. ववगनयोजन: (१) यस ऐनद्वारा संन्चत कोर्वाट खचय गनय अगिकार ददइएको रकि आगथयक वर्य 
२०७८/८९ को गनगित्त िवलागगरी  गाउँपागलकाको गाउँ काययपागलका, वडा सगिगत र ववर्यगत 
शाखाले गने सेवा र काययहरुको गनगित्त ववगनयोजन गररनेछ । 

(२) उपदफा (१)िा जनुसकैु कुरा लेन्खएको भएतापनी काययपागलका, वडा सगिगत र ववर्यगत शाखाले 
गने सेवा र काययहरुको गनगित्त ववगनयोजन गरेको रकि िध्ये कुनैिा वचत हनुे र कुनैिा अपगु हनु े
देन्खन आएिा गाउँ काययपागलकाले बचत हनुे न्शर्यकबाट नपगु हनु ेन्शर्यकिा रकि सानय सक्नेछ । यसरी 
रकि  सादाय एक न्शर्यकबाट सो न्शर्यक को  जम्िा रकिको २५ प्रगतशतिा नबढ्नेगरी कुनै एक वा एकभधदा 



बढी न्शर्यकहरु बाट अको  एक वा एक भधदा बढी न्शर्यकहरुिा रकि सानय तथा गनकासा र खचय 
जनाउन  सवकनेछ । पूनँ्जगत खचय र ववत्तीय व्यवस्था तफय  ववगनयोन्जत रकि साँवा भकु्तानी खचय र 
व्याज भकु्तानी खचय न्शर्यक िा बाहेक अधय चालू खचय न्शर्यक तफय  सानय र गबत्तीय व्यवस्था अधतयगयत 
साँवा भकु्तानी खचय तफय  गबगनयोन्जत रकि ब्याज भकु्तानी खचय न्शर्यक िा बाहेक अधयत्र सानय सवकने 
छैन । तर चाल ुतथा पूनँ्जगत खचय र ववत्तीय व्यवस्थाको खचय व्यहोनय एक स्रोतबाट अको स्रोत िा 
रकि सानय सवकनछे । 

(३) उपदफा(२) िा जनुसकैु कुरा लेन्खएको भएतापगन एक न्शर्यक बाट सो न्शर्यकको जम्िा स्वीकृत 
रकिको २५ प्रगतशत भधदा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भधदा बढी न्शर्यकहरुिा रकि सानय परेिा 
गाउँसभाको स्वीकृगत गलनपुनेछ । 

 

 

अनसुचूी -१ 

(दफा २ सँग सम्वन्धित) 

िेपालको संगवधाि धारा २२९ (२) वमोगजम 

संगित कोषबाट गवगियोजि हुिे रकम 

            रु हजारमा 

क्र.सं अनदुान 

संख्या 

न्िर्षकको नाम चाल ुखचष पूँन्जगत खचष न्वन्िय 

व्यवस्था 

जम्मा 
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धवलागिरी िाउँपागलका 

मुिा, म्याग्दी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गविीयोजि ऐि – २०७८ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पाररत गमगत – २०७८ साल असार ९ िते रोज ४ शूभम ्............ 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 आज्ञाले , 
नाि:-गोपाल शिाय 

प्रिखु प्रशासकीय अगिकृत 


