
 

आर्थिक बर्ि २०७९÷०८० को सेवा र कार्िहरुको लार्ि िल्छी िाउँपार्लकाको 
सञ्चित कोर्बाट केही रकम खर्ि िरे्न र ववर्र्नर्ोजर्न िरे्न सम्बन्धमा व्र्वस्था िर्नि 

बरे्नको ववधेर्क 
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   िल्छी िाउँपार्लका  
   बैरेर्नी, धाद िंङ्ग 

   बािमती प्र ेश      

िाउँसभाबाट स्वीकृत र्मर्तिः- २०७९/०३/०९ 



          
आर्थिक बर्ि २०७९÷०८० को सेवा र कार्िहरुको लार्ि िल्छी िाउँपार्लकाको सञ्चित कोर्बाट केही रकम खर्ि 
िरे्न र ववर्र्नर्ोजर्न िरे्न सम्बन्धमा व्र्वस्था िर्नि बर्नकेो ववधेर्क 

प्रस्तावर्ना: आर्थिक बर्ि २०७९÷०८० को सेवा र कार्िहरुको लार्ि िल्छी िाउँपार्लकाका सञ्चित कोर्बाट केही 
रकम ववर्र्नर्ोजर्न िरे्न र सो रकम खर्ि िरे्न अर्धकार द र्न वाञ्छर्नीर् भएकोले, र्नपेालको सिंववधार्नको धारा २२९ 
को उप–धारा (२) बमोञ्चजम िल्छी िाउँ सभाले र्ो ऐर्न बर्नाएको छ । 

१.सिंञ्चिप्त र्नाम र प्रारम्भ : (१) र्स ऐर्नको र्नाम “िल्छी िाउँपार्लकाको ववर्र्नर्ोजर्न ऐर्न, २०७९” रहेको छ । 

(२) र्ो ऐर्न सम्बत ्२०७९ साल श्रावण १ िते  ेञ्चख प्रारम्भ हरु्नेछ । 

२.आर्थिक वर्ि २०७९÷0८० को र्र्नर्मत्त सञ्चित कोर्बाट रकम खर्ि िरे्न अर्धकार : (१) आर्थिक वर्ि 
२०७९÷०८० को र्र्नर्मत्त िाउँ कार्िपार्लका, वडा सर्मर्त, ववर्र्ित शाखाले िरे्न सेवा र कार्िहरुका र्र्नर्मत्त 
अर्नसूुर्ी १ मा उञ्चल्लञ्चखत र्ालू खर्ि, पूञँ्चजित खर्ि र र्बञ्चत्तर् व्र्वस्थाको रकम समेत िरी जम्मा रकम रु=  

८4922७000/- (र्ौरासी करोड बर्ार्नब्बे लाख सत्ताइस हजार रपैर्ा)ँ मात्रमा र्नबढाई र्र्नद िष्ट िररए बमोञ्चजम सञ्चित 
कोर्बाट खर्ि िर्नि सवकर्ने छ । तर र्नेपाल सरकार, प्र ेश सरकार तथा अन्र् र्र्नकार्बाट प्राप्त हरु्ने थप सशति 
अर्न ुार्नको हकमा प्राप्त भए वमोञ्चजम तथा र्र्नशति अर्न ुार्नको हकमा कार्िपार्लका बैठकको र्र्नणिर् बमोञ्चजम खर्ि 
िर्नि सवकर्ने छ । 

३. ववर्र्नर्ोजर्न : (१) र्स ऐर्नद्धारा सञ्चित कोर्बाट खर्ि िर्नि अर्धकार द इएको रकम आर्थिक वर्ि २०७९÷०८० 
को र्र्नर्मत्त िल्छी िाउँपार्लकाको िाउँ कार्िपार्लका, वडा सर्मर्त र ववर्र्ित शाखाले िरे्न सेवा र कार्िहरुको 
र्र्नर्मत्त ववर्र्नर्ोजर्न िररर्ने छ । 

(२) उप फा (१) मा जरु्नसकैु कुरा लेञ्चखएको भएता पर्र्न कार्िपार्लका, वडा सर्मर्त र ववर्र्ित शाखाले िरे्न सेवा 
र कार्िहरुको र्र्नर्मत्त ववर्र्नर्ोजर्न िरेको रकम मध्रे् कुरै्नमा बर्त हरु्ने र कुरै्नमा अपिु हरु्ने  ेञ्चखर्न आएमा िाउँ 
कार्िपार्लकाले बर्त हरु्ने ञ्चशर्िकबाट र्नपिु हरु्ने ञ्चशर्िकमा रकम सार्नि सक्र्नेछ । र्सरी रकम सा ाि एक ञ्चशर्िकबाट 
सो ञ्चशर्िकको जम्मा रकमको १० प्रर्तशतमा र्नबढ्र्न ेिरी कुरै्न एक वा एक भन् ा बढी ञ्चशर्िकहरुबाट अको एक 
वा एक भन् ा बढी ञ्चशर्िकहरुमा रकम सार्नि तथा र्र्नकासा र खर्ि जर्नाउर्न सवकर्नेछ । पूञँ्चजित खर्ि र ववत्तीर् 
व्र्वस्थातफि  ववर्र्नर्ोञ्चजत रकम साँवा भकु्तार्नी खर्ि र व्र्ाज भकु्तार्नी खर्ि ञ्चशर्िकमा बाहेक अन्र् र्ालू खर्ि ञ्चशर्िक 
तफि  सार्नि र र्बत्तीर् व्र्वस्था अन्तिित साँवा भकु्तार्नी खर्ि तफि  र्बर्र्नर्ोञ्चजत रकम ब्र्ाज भकु्तार्नी खर्ि ञ्चशर्िकमा 
बाहेक अन्र्त्र सार्नि सवकर्न ेछैर्न । तर र्ाल ुतथा पूञँ्चजित खर्ि र ववत्तीर् व्र्वस्थाको खर्ि व्र्होर्नि एक स्रोतबाट 
अको स्रोतमा रकम सार्नि सवकर्ने छ । 

(३) उप फा (२) मा जरु्नसकैु कुरा लेञ्चखएको भएता पर्र्न एक ञ्चशर्िकबाट सो ञ्चशर्िकको जम्मा स्वीकृत रकमको 
१० प्रर्तशत भन् ा बढ्र्ने िरी कुरै्न एक वा एक भन् ा बढी ञ्चशर्िकहरुमा रकम सार्नि परेमा िाउँ सभाको स्वीकृर्त 
र्लर्न ुपरे्नछ । 

४. कार्िर्बर्ध तथा माप ण्ड बर्नाउर्न सक्र्न े: र्स ऐर्नको कार्ािन्वर्न िर्नि िल्छी कार्िपार्लकाले आवश्र्क कार्िववर्ध 
तथा माप ण्ड बर्नाउर्न सक्र्नेछ सो कार्िववर्ध तथा माप ण्ड स्थार्नीर् राजपत्रमा प्रकाञ्चशत िरेपछी कार्ािन्वर्र्न 
िररर्नेछ ।  

 

    



अर्नसूुञ्चर्–१ 

( फा २ सिंि सम्बञ्चन्धत) 
र्नेपालको सिंववधार्नको धारा २२९ (२) बमोञ्चजम सिंञ्चित कोर्बाट ववर्र्नर्ोजर्न हरु्ने रकम 

क्र.स. आम् ार्नी को  श्रोतहरु बजेट रकम(रु. हजारमा) 
१ आन्तररक आर् 287656.00 

२ सिंघीर् ववत्तीर् समार्नीकरण 155600.00 

३ सिंघीर् राजस्व बाडफाड 91851.00 

४ सिंघीर् सशति अर्न ुार्न 185000.00 

५ सिंघीर् र्बशेर् अर्न ुार्न 15000.00 

६ सिंघीर् समपरुक अर्न ुार्न 8000.00 

७ प्र ेश ववत्तीर् समार्नीकरण 15386.00 

८ प्र ेश राजस्व बाडफाड 19676.00 

९ प्र ेश सशति अर्न ुार्न 19558.00 

१० प्र ेश समपरुक अर्न ुार्न 30000.00 

११ प्र ेश ववशेर् अर्न ुार्न 15000.00 

१२ मालपोत रञ्चजषे्ट्रसर्न 4000.00 

१३ सडक बोडि र्नेपाल 2500.00 

कुल जम्मा 849227.00 

िल्छी िाउँपार्लकाको  कुल खर्ि हरु्न ेबजेट 

क्र.स. वववरण 
ववर्र्नर्ोञ्चजत रकम(रु. 

हजारमा) 
१ सिंघ ववशेर्, समपरुक र सशति  २०८०००.०० 

२ प्र ेश  र्बशेर्, समपरुक र सशति  ६४५५८.०० 

३ समपूरक/लाित साझे ारी ६०२९०.४८ 

४ र्ाल ुखर्ि १३५०००.०० 

५ ढुङ्गा र्िट्टीमा प्र ेश तथा ञ्चज.स.स. वहस्सा   ४७०४५.५२ 

६ र्बर्र्ित कार्िक्रम २०२३३३.०० 

८ वडा स्तरीर् र्ोजर्ना ६००००.०० 

१० क्रमाित र्ोजर्ना तथा  ावर्त्व रकम ६९५००.०० 

११ सडक बोडि र्नेपाल २५००.०० 

कुल जम्मा ८४९२२७.०० 

 


