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ववग ुगाउँपामिका 
िादकु,दोिखा



 

ववमनयोजन ऐन, २०७७ 
 

ववग ुगाउँपामिकाको आमथिक बर्ि २०७७/२०७८ को सेवा र कायिहरुको िामग स्थानीय सञ्चित कोर्बाट 
केही रकि खर्ि गने र ववमनयोजन गने सम्बन्धिा व्यवस्था गनि बनेको ऐन 

  सभािा पेश भएको मिमत: २०७७/०३/१०         
 सभािा मनर्िय भएको मिमत: २०७७/०३/१९ 

 

प्रस्तावना:- ववग ुगाउँपामिकाको आमथिक बर्ि २०७७/२०७८ को सेवा र कायिहरुको िामग सञ्चित कोर्बाट 
केही रकि खर्ि गने अमधकार ददन र सो रकि ववमनयोजन गनि वाञ्छनीय भएकोिे, 

नेपािको संववधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) प्रयोजनका िामग ववग ु गाउँपामिकाको 
गौरविय छैठौं गाउँ सभािा प्रस्ततु गररएको छ।  

१. संञ्चिप्त नाि र प्रारम्भिः- (१) यस ऐनको नाि “ ववमनयोजन ऐन, २०७७” रहने छ । 

(२) यस ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनेुछ। 

२. आमथिक वर्ि २०७७/०७८ को मनमित्त सञ्चित कोर्बाट रकि खर्ि गने अमधकारिः- 
(१) आमथिक वर्ि २०७७/२०७८ को मनमित्त गाउँ कायिपामिका, वडा समिमत,  ववर्यगत शाखािे 

गने सेवा र कायिहरुका मनमित्त ववववध ञ्चशर्िक जस्तै र्ािू खर्ि, पूञँ्चजगत खर्ि र मबञ्चत्तय व्यवस्थाको 
रकि सिेत गरी जम्िा रकि रु. ४९,४५,६२,४८०।०० (अिेरुपी उनान्पर्ास करोड पैतामिस 
िाख बैसठ्ठी हजार र्ार सय असी रुपैया िात्र) िा नबढाई मनददिष्ट गररए बिोञ्चजि सञ्चित 
कोर्बाट खर्ि गनि सवकने छ । 

३. ववमनयोजनिः-(१) यस ऐनद्धारा सञ्चित कोर्बाट खर्ि गनि अमधकार ददइएको रकि आमथिक वर्ि 
२०७७/२०७८ को मनमित ववग ुगाउँकायिपामिका, वडा समिमत र ववर्यगत शाखािे गने सेवा र 
कायिहरुको मनमित्त ववमनयोजन गररने छ । 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेञ्चखएको भएता पमन कायिपामिका, वडा समिमत र ववर्यगत 
शाखािे गने सेवा र कायिहरुको मनमित्त ववमनयोजन गरेको रकि िध्ये कुनैिा बर्त हनेु र 
कुनैिा अपगु हनेु देञ्चखन आएिा गाउँ कायिपामिकािे बर्त हनेु शीर्िकबाट नपगु हनेु शीर्िकिा 
रकि सानि सक्नेछ। यसरी रकि सादाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्िा रकिको २५ 
प्रमतशतिा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक वा एक भन्दा 
बढी शीर्िकहरुिा रकि सानि तथा मनकासा र खर्ि जनाउन सवकनेछ । पूञँ्चजगत खर्ि र ववत्तीय 
व्यवस्थातफि  ववमनयोञ्चजत रकि साँवा भकु्तानी खर्ि र व्याज भकु्तानी खर्ि शीर्िकिा बाहेक अन्य 
र्ािू खर्ि शीर्िक तफि  सानि र मबत्तीय व्यवस्था अन्तगित साँवा भकु्तानी खर्ि तफि  मबमनयोञ्चजत 
रकि ब्याज भकु्तानी खर्ि शीर्िकिा बाहेक अन्यत्र सानि सवकने छैन । 

(३) तर र्ाि ुतथा पूञँ्चजगत खर्ि र ववत्तीय व्यवस्थाको खर्ि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको स्रोतिा  
रकि सानि सवकने छ । 

(४) उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेञ्चखएको भएता पमन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्िा  
स्वीकृत रकिको २५ प्रमतशतभन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुिा रकि 
सानि परेिा गाउँ सभाको स्वीकृमत मिन ुपनेछ । 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
              प्रस्ततुकताि 

संजीव ओिी 
उपाध्यि 

शीर्िक प्रस्ताववत आय  

संघीय सरकार २८,४५,००,०००.०० 

१३३११ सिामनकरर् अनदुान ११,३१,००,०००.०० 

१३३१२ शसति अनदुान र्ाि ु १७,१४,००,०००.०० 

प्रदेश सरकार 4,5०,१६,०००.०० 

26331 सिामनकरर् अनदुान १,००,१६,०००.०० 

26332 शसति अनदुान र्ाि ु २,००,००,०००.०० 

26333 ववशेर् अनदुान 50,00,000.00 
26334 सिपरुक अनदुान 1,00,00,000.00 
राजस्व बाडफाड १०,२१,२४,४८०.०० 

११४११ बाँडफाँड भइि प्राप्त हनेु िूल्य अमभबवृद्ध कर ८,६२,६७,४८०.०० 

११४५६ बाँडफाँटबाट प्राप्त हनेु सवारी साधन कर १,५८,०७,०००.०० 

१४१५८ बाँडफाँड भई प्राप्त पवितारोहर् वापतको रोयल्टी ५०,०००.०० 

अन्तररक श्रोत 4,46,03,000.00 
अल्या 1,83,19,000.00 

ऋर्को सावा व्याज भकु्तानी ० 

िगानी (शेयर/ऋर्) ० 

जम्िा 
     

४9,45,62,४८०.०० 


