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धवलागिरि िाउँपागलकाको 

गवगियोजि ऐि, २०७९ 

 

धवलागिरि िाउँपागलकाको आगथिक वर्ि २०७९/८० को सेवा ि कार्िहरुको लागि स्थानीर् सगचित कोर्बाट केही िकम खिि 

िने ि गवगनर्ोजन िने सम्बन्धमा व्र्वस्था िनि बनेको ऐन । 

िाउँ सभाबाट स्वीकृत गमगत: २०७९/ ०३/१० िते 

 

प्रस्ताविा 

धवलागिरि  िाउँपागलकाको आगथिक वर्ि २०७९/०८० को  सेवा ि कार्िहरुको लागि सगचित कोर्बाट केही िकम खिि िन े

अगधकाि गिन ि सो िकम गवगनर्ोजन िनि वाचछनीर् भएकोले, 

नेपालको संगवधानको धािा २२९ को उपधािा (२) बमोगजम धवलागिरि  िाउँपागलकाको िाउँसभाले र्ो ऐन बनाएको छ । 

१. संगिप्त िाम ि प्रािम्भ: (१) र्स ऐनको नाम "धवलागिरि  िाउँपागलकाको गवगनर्ोजन ऐन, २०७९" िहकेो छ । 

(२) र्ो ऐन तरुुन्त प्रािम्भ हुनेछ । 

२. आगथिक वर्ि २०७९/०८० को गिगमत्त सगचित कोर्बाट िकम खिि ििे अगधकाि:  

(१) आगथिक वर्ि २०७९/०८०  को गनगमत्त अनसुिूी १ मा उल्लेगखत िाल ु खिि, पुँजीित खिि, सामागजक सिुक्षा भत्ता ि 

गवत्तीर् व्र्वस्थाको िकम समेत ििी जम्मा रु . ४०,४९,४९,००० .००(अिरुप ीः िाल स किोड उिन्िास लाख उिन्िास 

हजाि रुपैंया मात्र)  मा नबढाई गनगििष्ट िरिए बमोगजम सगचित कोर्बाट खिि िनि सगकनेछ । 

३. गवगियोजि: (१) र्स ऐनद्वािा सगचित कोर्बाट खिि िनि अगधकाि गिइएको िकम आगथिक वर्ि २०७९/०८० को गनगमत्त 

धवलागिरि  िाउँपागलकाको िाउँ कार्िपागलका, वडा सगमगत ि गवर्र्ित शाखाले िने सेवा ि कार्िहरुको गनगमत्त गवगनर्ोजन 

िरिनेछ । 

(२) उपिफा (१)मा जनुसकैु कुिा लेगखएको भएता पगन कार्िपागलका, वडा सगमगत ि गवर्र्ित शाखाले िने सेवा ि कार्िहरुको 

गनगमत्त गवगनर्ोजन ििेको िकम मध्र्े कुनैमा बित हुने ि कुनैमा अपिु हुने िगेखन आएमा िाउँ कार्िपागलकाले बित हुन े

शीर्िकबाट नपिु हुने शीर्िकमा िकम सानि सक्नेछ । र्सिी िकम  सािाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िक को जम्मा िकमको २५ 

प्रगतशतमा नबढ्ने ििी कुनै एक वा एकभन्िा बढी शीर्िकहरु बाट अको  एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा िकम सानि तथा 
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गनकासा ि खिि जनाउन  सगकनेछ । पूँजीित खिि ि गवत्तीर् व्र्वस्था तफि  गवगनर्ोगजत िकम साँवा भकु्तानी खिि ि ब्र्ाज भकु्तानी 

खिि शीर्िकमा बाहके अन्र् िाल ूखिि शीर्िक तफि  सानि ि गवत्तीर् व्र्वस्था अन्तििित साँवा भकु्तानी खिि तफि  गवगनर्ोगजत िकम 

ब्र्ाज भकु्तानी खिि शीर्िकमा बाहके अन्र्त्र सानि सगकने छैन । ति िाल ुतथा पूँजीित खिि ि गवत्तीर् व्र्वस्थाको खिि व्र्होनि 

एक स्रोतबाट अको स्रोतमा िकम सानि सगकनेछ । 

(३) उपिफा(२) मा जनुसकैु कुिा लेगखएको भएतापगन एक शीर्िक बाट सो शीर्िकको जम्मा स्वीकृत िकमको २५ प्रगतशत 

भन्िा बढ्न ेििी कुनै एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा िकम सानि पिेमा िाउँसभाको स्वीकृगत गलनपुनेछ । 
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अनसुिूी -१ 

(िफा २ सँि सम्वगन्धत) 

िेपालको संगवधाि धािा २२९ (२) बमोगजम 

सगचित कोर्बाट गवगियोजि हुिे िकम 

             

 

 

 

  

क्र.सं अनिुान 

संख्र्ा 

शीर्िकको नाम िाल ुखिि पूँजीित खिि गवत्तीर् 

व्र्वस्था 

जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  िाउँ 

कार्िपागलका(संघ ि 

प्रिशेको समपिुक ि 

गवशेर् अनिुान समते) 

१२,९६,८४,००० ९,२१,६५,०००  २२,१८,४९,००० 

२  सशति अनिुान १६,९३,००,००० १,३८,००,०००  १८,३१,००,००० 

जम्मा २९,८९,८४,००० १०,५९,६५,०००/-  ४०,४९,४९,००० 
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धवलागिरि िाउँपागलका 

मुिा, म्याग्द  

 

 

 

 

 

 

 

गवगियोजि ऐि – २०७९ 

 

 

 

 

 

 

 

पारित गमगत – २०७९ साल  आर्ाढ १० 


