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नगर सभाबाट �वीकृत �म�तः२०७९।०३।१०

नलगाड नगरपा�लकाको �व�नयोजन ऐन
२०७९

नलगाड नगरपा�लका
नगर काय�पा�लकाको काया�लय

द�ली जाजरकोट
कणा�ली �देश नपेाल

नलगाड नगरपा�लकाको �व�नयोजन ऐन,२०७९

नलगाड नगरपा�लकाको आ�थ �क बष� २०७९।०८० को सेवा र काय�ह�को ला�ग�ानीय सञ ् �चत कोषबाट केही रकम
खच� गन � र �व�नयोजन गन � स�ब�मा�व�ा गन� बनकेो �वधेयक
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��तावनाःनलगाड नगरपा�लकाको आ�थ �क बष� २०७९।०८० को सेवा र काय�ह�को ला�ग सञ ् �चत कोषबाट रकम खच�
गन � अ�धकार �दन र सो रकम �व�नयोजन गन� वा�छनीय भएकोलेनपेालको सं�वधानको धारा २२९ को उपधारा (२)
बमो�जम नलगाड नगरपा�लकाको नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. सं���त नाम र �ार�ः (१) यस ऐनको नाम “नलगाड नगरपा�लकाको �व�नयोजन ऐन, २०७९” रहेकोछ।

(२) यो ऐन २०७९ �ावण १ गतदेे�ख �ार� �नछे ।

२. सञ ् �चत कोषबाट रकम खच� गन � अ�धकारः(१) आ�थ �क वष� २०७९।०८०को �न�म� नगर काय�पा�लका, वडा
स�म�त, �वषयगत शाखाले गन � सेवा र काय�ह�का �न�म� अनसूुची (२) मा उ�ले�खत चालू खच� रपूजँीगत खच�को
रकम समेत गरी ज�मा रकम ﮳� ५९१७०००००।(अ��पी उ�सा�� करोड स� लाख मा�) मा नबढाई�न�द��
ग�रए बमो�जम सञ ् �चत कोषबाट खच� गन� स�कनछे ।

३. �व�नयोजनः (१) यस ऐन�ारा स��चत कोषबाट खच� गन� अ�धकार �दइएको रकम आ�थ �क वष� २०७९।०८०को
�न�म� नलगाड नगर काय�पा�लका, वडा स�म�त र �वषयगत शाखाले गन � सेवा र काय�ह�को �न�म� �व�नयोजन
ग�रनछे ।

(२) उपदफा (१) मा जनुसुकै कुरा ले�खएको भए ताप�ननगर काय�पा�लका, वडा स�म�त र �वषयगत शाखाले गन �
सेवा र काय�ह�को �न�म� �व�नयोजन गरकेो रकमम�ये कुनमैा बचत �ने र कुनमैा अपगु �ने दे�खन आएमा नगर
काय�पा�लकाले बचत �ने शीष�कबाट नपगु �ने शीष�कमाज�मा रकमको २५ ��तशतरकमसान� तथा �नकासा र
खच� जनाउन स�नछे ।

(३) उपदफा (२) मा जनुसुकै कुरा ले�खएको भए ताप�न एक शीष�कबाट अक� शीष�कको ज�मा �वीकृत रकमको
२५ ��तशत भ�दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भ�दा बढ� शीष�कह�मा रकम सान� तथा �नकाशा र खच� जनाउन
परमेा नगर सभाको �वीकृ�त �लनु पन �छ ।

४. काय��व�ध, मापद�ड र �नद��शका बनाउन स�न:े (१) यस ऐनको काया��वयन गन� नगर काय�पा�लकाले आव�यक
काय��व�ध, मापद�ड र �नद��शका बनाउन स�नछे ।

(२) उपदफा (१) बमो�जमको काय��व�ध, मापद�ड र �नद��शका नलगाड राजप�मा �काशन ग�रनछे।

अनसूु�च - १

सं��चत कोषमा आ�थ �क वष� २०७९।०८० मा�ा�त �ने अनमुा�नत रकम

�स.नं. शीष�क अनुमान कै�फयत

१= नेपाल सरकारबाट �ा�त शःसत� अनुदान � ३२‚१८‚००‚०००

२= नेपाल सरकारबाट �ा�त समानीकरण अनुदान � १०,४५,००,०००

३= नेपाल सरकारबाट �ा�त राज� बाँडफाँट � ११,७१,२९,०००

४= कणा�ली �देश सरकारबाट �ा�त समानीकरण अनुदान � १०१,५८,०००

४= कणा�ली �देश सरकारबाट �ा�त शःसत� अनुदान � ९९,५०,०००

४= कणा�ली �देश सरकारबाट �ा�त�वशेष अनुदान � ५०,००,०००

५= नेपाल सरकारबाट �ा�त �वशेष अनुदान रकम � ०

७= गत वष�को नगद मौ�दातको अनुमान � १२६६३०००

८= आ�त�रक राज�को अनुमान � १०५,००,०००

कुल सं�चत कोषमा �ा�त �ने अनुमा�नत रकम � ५९,१७,००,०००
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अनुसू�च - २

नेपालको सं�वधानको धारा २२९ (२) बमो�जम

सं��चत कोषबाट आ�थ�क वष� २०७९।०८०मा�व�नयोजन �ने अनुमा�नत रकम

�. हजारमा

�स.नं. शीष�कको नाम चालु खच� पँुजीगत खच� �व��य�व�ा ज�मा �.

१= नगर काय�पा�लका १२३१६० ४२८४० ० १६६०००

२= वडा स�म�त ० ३८७०० ० ३८७००

३= �वषयगत शाखा २९५७०० ५७३०० ० ३५३०००

४= �व�भ� कोषह� ३००० ३१००० ० ३४०००

कुल ज�मा � ४२१८६० १६९८४० ० ५९१७००

(क) शसत� काय��म तफ� खच�

नेपाल सरकार�ारा �व��य ह�ता�तरण �दाकँा बखत तो�कएका काय��ममा नै खच� गन� गरी चालुगत र पँुजीगत खच�मा �व�नयोजन
रकम�. हजारमा



gnuf8 gu/kfl
nsf

4

�.स. खच� शीष�क �व�नयो�जत बजेट � कै�फयत

१. चालुगत खच� रकम २९००००

२. पँुजीगत खच� रकम ३१८००

ज�मा रकम � ३२१८००

(ख) चालु तथा �शास�नक खच�

�. हजारमा

�.स. खच� संकेत नं. खच� शीष�क बजेट �. कै�फयत

१. २१००० पदा�धकारीपा�र��मक तथा सु�वधा १३०००

२. २११११ कम�चारी पा�र��मक २१०००

३. २११२१ कम�चारी पोशाक भ�ा १2०0

४. २११३१ �ानीय भ�ा ३५00

५. २११३२ महगंी भ�ा १२०0

६. २११३४ कम�चारीको वैठक भ�ा,यातायात भ�ा १२00

७. २११३५ कम�चारी �ो�साहन तथा पुर�कार १0०

८. २११३९ अ�य भ�ा ७००

९. २११४१ पदा�धकारी वैठक भ�ा, यातायात भ�ा २0००

१०. २२१११ पानी तथा �वजुली 10००

११ २१११२ पदा�धकारी संचार खच� ५0०

१२. २२११२ स�चार महसुल १५00

१३ इ�टरनेट महसुल १८००

१४. २२१२१ घरभाडा 200०

१५. २२१२२ सामान ढुवानी तथा अ�य भाडा १500

१६. २२२११ इ�न पदा�धकारी ८००

१७. २२२१२ ई�न काया�लय �योजन ३०00

१८. २२२१३ सवारी साधन मम�त खच� २५00

१९. २२२१४ �वमा तथा नवीकरण खच� ४00

२०. २२२२१ म�ेशनरी  औजार मम�त स�ार खच� ५00

२१. २२३११ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी ५०00

२२. २२३१५ छपाइ तथा सूचना �काशन खच� ३0०0

२३. २२३१३ पु�तक तथा साम�ी खच� २00

२४. २२३१४ इ�न अ�य �योजन ३00
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२५. २२४११ सेवा र परामश� खच� ५00

२६. २२४१२ सूचना ��व�ध अ�धकृतको २५ ��तशत तलव 2५०

२७. २२४१३ करार सेवा शु�क 1५०00

२८. २२४१३ �वा�य कम�करार सेवा शु�क तथा अ�य
सु�वधा

१४०००

२९. २२४१९ अ�य सेवा शु�क ५००

३० २२४१३ बाल �बकास तथा सहयोगीको तलब भ�ा तथा
अ�य सु�वधा

१६०००

३१ �ोत���ी स�ा �श�क अनुदान ५००

३२. २२५१२ �सप �वकास र जनचतेना २00

३३. २२५२९ �व�वध काय��म खच� २00

३४. २२६११ अनुगमन म�ूयाकंन र �मण खच� 1२00

३५. २२६१२ �मण खच� २८00

३६. २२७११ �व�वध खच� २०00

३७. २२७२१ सभा स�चालन खच� ८००

३८ �व�भ� कानुन �नमा�ण ३००

३९ योजना तथा अ�य शाखामा सफटवय खरीद १०००

ज�मा चालु
खच�

१२३१५० ०

(ग) नेपाल सरकारबाट �ा�त �ने सवै �कारको रकम, �देश सरकारबाट �ा�त �ने रकम र गत वष�को नगद मौ�दात समतेबाट
�व�नयो�जत पू�जगत खच��. हजारमा

�.स. खच� शीष�क �व�नयो�जत बजेट � कै�फयत

१. आ�थ�क �वकास ��े १२०००

२. सामा�जक �वकास ��े १३५००

३. पूवा�धार �वकास ��े ५३००

४. वातावरण तथा �वपद�व�ापन ��े ४०००

५. सं�ागत �वकास तथा सेवा �वाह ��े २५००

६. समपुरक रकम ९०००

७. नगर �मखु रोजगार काय��म ७०००

८. नमनुा ब�ती �वकास काय��म १५००

९. क��टजे�सी खच� ३१००

१०. मम�त स�ार कोष ८०००
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११ �या�चङ ८०००

१२. अव�डा रकम � ६०००

१३ व���े�य पोषण योजना �या�च �ग � १०००

१४ गरीवी �नवारणको लागी लघउुधम काय��म ७००

१५ सहकारी ६००

१६ वडा स�म�त ३८७००

१७ जनता �ा �व �बशेष �ोत क�ा संचालन �पपलचौर १५००

१८ खेलकुद तथा पुवा�धार ५००

१९ नगर महो�सव ७०००

ज�मा पू�जगत�य खच� रकम � १२३६००

(घ) आ�त�रक राज� र राज� बाँडफाँट समतेका आधारमा �वषयगत शाखा तथा अ�य �व�वध ��ेमा �व�नयो�जत �ने अनुमा�नत
चालु खच� रकम

�. हजारमा

�.स. खच� शीष�क �व�नयो�जत बजेट � कै�फयत

१. �श�ा युवा तथा खेलकुद �वकास शाखा � ०

२. कृ�ष �वकास शाखा � १०००

३. आधारभतु �वा�य तथा सरसफाइ शाखा � ०

४. पशुपं�ी �वकास शाखा � १०००

५. लहँ आयुव�द औषधालय कालीमाट� � २०००

६. कोरोना सं�मण रोकथाम तथा उपचार कोष� ०

७. अवकाश कोष � १०००

८. आक��मक कोष � २०००

९. �वपद�व�ापन कोष � ०

१०. अ�य �व�वध कोष � ०

११. व���े�य पोषण योजना �या�च �ग � ०

१२. म�हला वालवा�लका उपशाखा १२००

ज�मा चालुगत�य खच� रकम � ८२००

(ङ) �देश सरकारबाट �ा�त�वशेष अनुदानकोपँुजीगत खच� रकम

�. हजारमा

�.स. खच� शीष�क �व�नयो�जत बजेट � कै�फयत
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१. �वशेष अनुदान ५०००

ज�मा पँुजीगत रकम � ५०००

च) �देश सरकारबाट �ा�त सशत� अनुदानको पँुजीगत खच� रकम

�. हजारमा

�.स. खच� शीष�क �व�नयो�जत बजेट � कै�फयत

१. सशत� अनुदान ९९५०

ज�मा पँुजीगत रकम � ९९५०
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