
उद्दशे्य र कारण 

आर्थिक वर्ि २०७९।८० को सेवा र कायिको लार्ि आर्लताल िाउँपार्लकाको संचित कोर् 
मार्थ व्यवभार हनुे रकम ववर्नयोजन िने र सो रकम खिि िने अर्िकार दिन वाञ्छर्नय भएकोले 
प्रस्ततु वविेयक पेश िनुि परेको हो । 

प्रस्ततु वविेयकले यस िाउँपार्लकाले संचित कोर्बाट खिि िने अर्िकारहरुको र्नर्मत्त 
ववर्नयोजन िने सक्ने व्यवस्था िरेको छ । 

द्रष्टव्य : यो अथि सम्बन्िी वविेयक हो । 

 
 
 

 (शेर र्संह पाकी) 
िाउँपार्लका अध्यक्ष  



आर्लताल िाउँपार्लकाको ववर्नयोजन ऐन, 207९ 

प्रमाणीकरण तथा प्रकाचशत र्मर्त 

    २०७९।०३।१२ 

संवत २०७९ को ऐन नं. २ 
  

प्रस्तावना : आर्लताल िाउँपार्लकाको आर्थिक वर्ि २०७९।८० को सेवा र कायिहरुको लार्ि सचित 
कोर्बाट केही रकम खिि िने अर्िकार दिन र सो रकम ववर्नयोजन िनि वाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको संवविानको िारा 229 को उपिारा (२) बमोचजम आर्लताल िाउँ सभाले यो ऐन 
बनाएको छ। 

१. संचक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "आर्लताल िाउँपार्लकाको ववर्नयोजन ऐन, 207९" 
रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. आर्थिक वर्ि 207९ को र्नर्मत्त सचित कोर्बाट रकम खिि िने अर्िकार : आर्थिक वर्ि 
२०७९।८० को र्नर्मत्त िाँउ कायिपार्लका, वडा सर्मर्त, ववर्यित शाखाले िने सेवा र कायिहरुका 
र्नर्मत्त अनसूुिी (१) मा उचललचखत िालू खिि, पूचँजित खिि र ववचत्तय व्यवस्थाको रकम समेत 
िरी जम्मा रकम रु ४६६४८१०००।- (अक्षरुपी छयार्लयास करोड िौसट्टी लाख एकासी हजार 
रुपैँया मात्र) मा नबढाई र्नदििष्ट िररए बमोचजम सचित कोर्बाट खिि िनि सवकनेछ। 

३. ववर्नयोजन : (१) यस ऐनद्वारा सचित कोर्बाट खिि िनि अर्िकार दिइएको रकम आर्थिक वर्ि 
207९ को र्नर्मत्त आर्लताल िाउँपार्लकाको िाउँ कायिपार्लका, वडा सर्मर्त र ववर्यित शाखाले 
िने सेवा र कायिहरुको र्नर्मत्त ववर्नयोजन िररनेछ । 

(२) उपिफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेचखएको भए तापर्न कायिपार्लका, वडा सर्मर्त र ववर्यित 
शाखाले िने सेवा र कायिहरुको र्नर्मत्त ववर्नयोजन िरेको रकम मध्ये कुनैमा बित हनुे र 
कुनैमा अपिु हनुे िेचखन आएमा िाउँ कायिपार्लकाले बित हनुे शीर्िकबाट नपिु हनुे शीर्िकमा 
रकम सानि सक्नेछ। यसरी रकम सािाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको िश 
प्रर्तशतमा नबढ्ने िरी कुनै एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक वा एक भन्िा 
बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि तथा र्नकासा र खिि जनाउन सवकनेछ । पूचँजित खिि र ववत्तीय 
व्यवस्थापन तफि  ववर्नयोचजत रकम सावँा भकु्तानी खिि तफि  ववर्नयोचजत रकम ब्याज भकु्तानी 
खिि शीर्िकमा बाहेक अन्यत्र सानि सवकने छैन । 



तर िाल ुतथा पूजँीित खिि र ववत्तीय व्यवस्थाको खिि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको 
स्रोतमा रकम सानि सवकनेछ । 

(३) उपिफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेचखएको भए तापर्न एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा 
स्वीकृत रकमको १० प्रर्तशत भन्िा बढ्ने िरी कुनै एक वा एक भन्िा शीर्िकहरुमा रकम 
सानि परेमा िाउँ सभाको स्वीकृर्त र्लन ुपनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



cflntfn ufpFkflnsf 

88]Nw'/f 

cfo Joosf] cg'dfg 

cf=j= @)&(.)*) 

cg'';"lr ! 

?=xhf/df 

lzif{s 

cf=j= 

@)&&.)&* 

sf] oyfy{ 

cf=j= @)&*.)&( 

sf] ;+zf]lwt 

cg'dfg 

cf=j= 

@)&(.)*) sf] 

cg'dfg 

cfo 486898 488060 466481 

  /fhZj 105906 112573 124846 
  cfGtl/s /fhZj 14000 22147 17500 
  /fhZj afF8kmfF8af6 k|fKt /sd 79655 80426 97346 
     s_ ;+3af6 78060 78609 95226 
     v_ k|b]zaf6 -;jf/L s/_ 1595 1817 2120 
  cGo cfo 12251 10000 10000 
  s_ ut jif{sf] gub df}Hbft 12251 10000 10000 
  cGt/ ;/sf/L ljlQo x:tfGt/0f 326700 306400 327800 
  g]kfn ;/sf/af6 k|fKt       
    s_ ;+3Lo z;t{ cg'bfg  217000 200300 198300 
    v_ ljQLo ;dfgLs/0f cg'bfg 83500 88000 94500 
    u_ ;dk'/s c'gbfg 15200 3200 5000 
    3_ ljz]if cg'bfg 11000 14900 30000 
  k|b]z ;/sf/af6 k|fKt 24292 19087 13835 
    s_ ljQLo ;dfgLs/0f 6943 6022 6335 
    v_ k|b]z z;t{ cg'bfg 0 0 0 
    u_ ;dk'/s c'gbfg 11849 8065 5000 
    3_ ljz]if cg'bfg 5500 5000 2500 
  cGt/ :yfgLo txaf6 k|fKt 0 0 0 



  rfn" cf=j=af6 ljQLo x:tfGt/0f 0 0 0 
  cGo  30000 50000 0 

  
d"n ;l~rt sf]ifdf cg'dflgt 

df}Hbft 
0 0 0 

  ;fdflhs ;'/Iff eQf 30000 50000 0 
  hg;xeflutf 0 0 0 
  gub hg;xeflutf 0 0 0 
  >d tyf a:t'ut ;xfotf 0 0 0 

Joo 486898 488060 466481 

  ;fdflhs ;'/Iff eQf 30000 50000 0 

  
;+3Lo ;/sf/af6 x:tfGtl/t z;t{ 

cg'bfg 
217000 200300 198300 

  k|b]z ljz]if cg'bfg 5500 5000 2500 
  ;+3Lo ljz]if cg'bfg 11000 14900 30000 
  ;dk'/s sf]if       
  k|b]z ;Dfk'/s 23698 16130 10000 
  ;+3Lo ;dk'/s 30400 6400 10000 

  
u|fld0f hn;|f]t Joj:yfkg 

kl/of]hgf 
11000 10000 0 

  o'=Pg=l8=lk= sfo{qmd 10000 7700 0 
  cGo ;dk'/s sf]if 0 0 17000 
  cGo M       
  s_ ufpFkflnsf sfof{no rfn' vr{ 54500 65330 74181 

  
v_ ufpFkflnsf sfof{no k"FhLut 

vr{ 
22100 6500 11000 

  
u_ uf=kf=:t/Lo of]hgf tyf 

sfo{qmd 
7200 34800 21326 

  3_ j8f:tl/o rfn" vr{ 4000 4000 4800 
  ª_ j8f:t/Lo of]hgf tyf sfo{qmd 36000 32000 37374 
  r_ ljifout zfvf 19500 30000 47000 
  r_ k|sf]k Joj:yfkg sf]if 5000 5000 3000 

ah]̂  art -+)/ Go"g(-) 0 0 0 



 

 

 

 बजेट रु. हजारमा 

   

क्र.सं.  शीर्िकको नाम संख्या िर जम्मा 
१ िाउँकायिपार्लकाको कायािलयको िाल ुखिि १ ७४१८१ 74181 

२ िाउँकायिपार्लकाको कायािलयको पूजँीित खिि १ ११००० 11000 

३ िाउँपार्लका प्रशासकीय भवन र्नमािण योजना (समपरुक कोर्) १ १२००० 12000 

४ नवप्रवतिन कायिक्रम (समपरुक कोर्) १ ३००० 3000 

५ चशक्षा, यवुा तथा खेलकुि शाखा १ ३१८०० 31800 

६ जनस्वास््य शाखा १ ५७०० 5700 

७ आयवेुि शाखा १ १००० 1000 

८ कृवर् ववकास शाखा १ ४५०० 4500 

९ पशपंुक्षी तथा मत्सस्य ववकास शाखा १ 2000 2000 

१० मवहला तथा बालववकास शाखा १ 1000 1000 

११ सूिना तथा प्रववर्ि शाखा व्यवस्थापन १ ० ० 

१२ प्रशासन, योजना तथा अनिुमन शाखा १ ० ० 

१३ पूवाििार ववकास शाखा १ ० ० 

१४ आर्थिक प्रशासन शाखा १ ० ० 

१५ आन्तररक लेखा परीक्षण ईकाइ १ ० ० 

१६ वडास्तरीय िाल(ुप्रशासर्नक) खिि ८ ६०० 4800 

१७ वडास्तरीय योजना तथा कायिक्रम (८वटै वडा) १ ३७३७४ 37374 

१८ राजश्व सम्बन्िी कायिक्रम १ ३०० 300 

१९ रोजिार सेवा केन्द्र १ २५० 250 

२० मेर्डकल अर्िकृत(एम.र्ब.र्ब.एस) को व्यवस्थापन खिि १ १५०० 1500 

२१ र्नशलुक एम्बलेुन्स संिालन खिि(ममित तथा इन्िन) १ १००० 1000 

आर्थिक वर्ि २०७९|०८० का लार्ि ववर्यित शाखा, वडा 
कायािलयका लार्ि र्निािरण िररएको बजेट सीमा  (शसति अनिुान 

बाहेक) 



२२ वन तथा वातावरण क्षेत्र १ 500 500 

२३ घरेल ुतथा लघउुद्यम प्रवर्द्िन कायिक्रम १ 500 500 

२४ न्यावयक सर्मर्त १ 500 500 

२५ वकमाड जडीबटुी तथा प्रशोिन अनसुन्िान १ 1000 1000 

२६ िा पा डकुमेन्री र्नमािण  १ ५०० 500 

२७ भरु्मसम्बन्िी लित संकलन इकाई १ 1000 1000 

२८ संस्कृर्त तथा पयिटन प्रवर्द्िन योजना तथा कायिक्रम १ 500 500 

२९ श्रम सहकारी सम्बन्िी कायिक्रम १ 1000 1000 

३० ऊजाि सम्बन्िी योजना तथा कायिक्रम १ ८०० 800 

३१ खोज तथा अनसुन्िान  १ 2000 2000 

३२ िर्लत, जनजाती, अपाङ्ग, अलपसंख्यक विि लचक्षत कायिक्रम १ 1000 1000 

३३ 
अर्त िररब र्बपन्न बििको लार्ि राहात काडि ववतरण तथा 

व्यवस्थापन 
१ 2000 2000 

३४ ग्यार्बन तार जाली खररि १ १००० 1000 

३५ बहकेु्षत्रीय पोर्ण कायिक्रम १ २०० 200 

३६ उपभोक्ता सर्मर्तलाई अर्भमचुखकरण र िक्ष कामिारलाई तार्लम १ ४७६ 476 

३७ शाचन्त सरुक्षा (प्रहरी िौकीहरुलाई व्यवस्थापन सहयोि) ३ १०० 300 

३८ 
सडक ममित सम्भार( जे र्स र्ब संिालनको लार्ि इन्िन खिि 

समेत) १ ३००० 3000 

३९ प्रकोप व्यवस्थापन कोर् १ ३००० 3000 

४० संघीय समपरुक अनिुान (समपरुक कोर्) १ 5000 5000 

४१ प्रिेश समपरुक अनिुान (समपरुक कोर्) १ 5000 5000 

४२ अन्य समपरुक कोर् १ ५००० 5000 

  कुल जम्मा व्यय 225681 

  कुल आय २२५६८१ 

 


