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भाग - १ 

धवलागगरी गाउँपागलकाको 
ववगियोजि ऐि 207५ 

 

धवलागगरी गाउँपागलकाको आगथिक वर्ि 207५/7६ को सेवा र कायिहरुको लागग स्थािीय संचित कोर्बाट केही 
रकम खिि गिे र ववगियोजि गिे सम्वन्धमा व्यवस्था गिि विेको ऐि । 

सभावाट स्वीकृत गमगत:207५/03/१० 

 

प्रस्ताविा 

धवलागगरी  गाउँपागलकाको आगथिक वर्ि 2075/76 को  सेवा र कायिहरुको लागग संचित कोर्बाट केही रकम खिि 
गिे अगधकार दिि र सो रकम ववगियोजि गिि वाञ्छिीय भएकोले, 

िेपालको संववधािको धारा 229 को उपधारा (२) वमोचजम धवलागगरी  गाउँपागलकाको गाउँसभाले यो ऐि विाएको 
छ । 

१. संचिप्त िाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐिको िाम " धवलागगरी  गाउँपागलकाको ववगियोजि ऐि 2075" रहेको छ । 
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(२) यो ऐि तरुुन्त प्रारम्भ हिेुछ । 

२. आगथिक वर्ि 2075/76 को गिगमत्त संचित कोर्बाट रकम खिि गिे अगधकार:  

(१) आगथिक वर्ि 207५/7६ को गिगमत्त अिसूुिी १ मा उल्लेचखत िाल ुखिि, पुजँीगत खिि र ववचत्तय व्यवस्थाको 
रकम समेत गरी जम्मा रु 32,26,69,825 (अिरुपी बचत्तस करोड छचबबस लाख उिान्सत्तरी हजार आठ सय 
पच्िीस रुपैंया मात्र) मा िवढाई गिदििष्ट गररए वमोचजम संचित कोर्बाट खिि गिि सवकिेछ । 

३. ववगियोजि: (१) यस ऐिद्वारा संचित कोर्वाट खिि गिि अगधकार दिइएको रकम आगथिक वर्ि 207५/7६ को 
गिगमत्त धवलागगरी  गाउँपागलकाको गाउँ कायिपागलका, वडा सगमगत र ववर्यगत शाखाले गिे सेवा र कायिहरुको 
गिगमत्त ववगियोजि गररिेछ । 

(२) उपिफा (१)मा जिुसकैु कुरा लेचखएको भएतापिी कायिपागलका, वडा सगमगत र ववर्यगत शाखाले गिे सेवा र 
कायिहरुको गिगमत्त ववगियोजि गरेको रकम मध्ये कुिैमा वित हिेु र कुिैमा अपगु हिेु िेचखि आएमा गाउँ 

कायिपागलकाले  बित  हिेु  चशर्िक बाट िपगु हिेु  चशर्िकमा  रकम  सािि सक्िेछ । यसरी  रकम  सािाि  एक  चशर्िक 
बाट  सो चशर्िकको  जम्मा रकमको  २५ प्रगतशतमा िबढ्िे  गरी कुिै  एक  वा  एक  भन्िा  बढी  चशर्िकहरु बाट  
अको  एक वा एक भन्िा  बढी  चशर्िकहरुमा  रकम सािि  तथा  गिकासा  र  खिि  जिाउि  सवकिेछ । पूचँजगत  खिि र  

ववत्तीय व्यवस्था तफि  ववगियोचजत  रकम  साँवा  भकु्तािी  खिि  र  व्याज भकु्तािी  खिि  चशर्िकमा बाहेक अन्य  िालू  
खिि चशर्िक तफि  सािि  र  गबत्तीय  व्यवस्था  अन्तिगित  साँवा  भकु्तािी  खिि तफि  गबगियोचजत  रकम  बयाज  भकु्तािी  
खिि चशर्िकमा  बाहेक अन्यत्र  सािि  सवकिे छैि ।तर  िाल ु तथा  पूचँजगत  खिि  र  ववत्तीय  व्यवस्थाको  खिि  व्यहोिि  
एक स्रोतबाट  अको स्रोतमा  रकम  सािि  सवकिेछ । 

(३) उपिफा  (२)  मा  जिुसकैु  कुरा  लेचखएको  भए तापगि  एक  चशर्िकबाट  सो  चशर्िकको जम्मा स्वीकृत  रकमको  
२५ प्रगतशत भन्िा  बढ्िे  गरी  कुिै  एक  वा  एक भन्िा  बढी चशर्िकहरुमा  रकम  सािि परेमा  गाउँ सभाको  स्वीकृगत  
गलि ुपिेछ । 
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अिसूुिी -१ 

(िफा २ सँग सम्वचन्धत) 

िेपालको संववधाि धारा 229 (२) वमोचजम 

संचित कोर्बाट ववगियोजि हिेु रकम 

            रु हजारमा 

क्र.सं अििुाि 
संख्या 

चशर्िकको िाम िाल ुखिि पूचँजगत खिि ववचत्तय 
व्यवस्था 

जम्मा 

१ 2 3 4 5 6 7 

१  गाउँ कायिपागलका १२७८८१।१७६ ९६२८८।६४९  २२४१६९।८२५ 
3  ववर्यगत शाखा 

सशति 
98500।००० ०  98500।००० 

  जम्मा २२६३८१।१७६ ९६२८८।६४९  ३२२६६९।८२५ 
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