
िवगु गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, दोलखा

 
िवनयोजन ऐन

िवगु गाउँपािलका, दोलखा को आिथ�क बष� २०७९/८० को सेवा र काय�ह�को लािग �ानीय सि�त कोषबाट केही रकम खच� गन� र िविनयोजन गन� 
स��मा �व�ा गन� बनेको ऐन

सभाबाट �ीकृत िमित : २०७९/०३/२५

��ावना : िवगु गाउँपािलका, दोलखा २०७९/८० को सेवा र काय�ह�को लािग सि�त कोषबाट केही रकम खच� गन� अिधकार िदन र सो रकम 
िविनयोजन गन� वा�नीय भएकोले,

नेपालको संिवधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोिजम िवगु गाउँपािलका, दोलखाको गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. संि�� नाम र �ार� : (१) यस ऐनको नाम “िवगु गाउँपािलका, दोलखाको िविनयोजन ऐन, ” रहेको छ । 
(२) यो ऐन तु�� �ार� �नेछ ।

२. आिथ�क वष� २०७९/८० को िनिम� सि�त कोषबाट रकम खच� गन� अिधकार : (१)आिथ�क वष� २०७९/८०को िनिम� गाउँ काय�पािलका, 
वडा सिमित, िवषयगत शाखाले गन� सेवा र काय�ह�का िनिम� अनुसूची १ मा उ���खत चालू खच�, पँूिजगत खच� र िबि�य �व�ाको रकम समेत 
गरी ज�ा रकम ६६,३१,३७,००० (अ�े�पी �पैयाँ छैस�ी करोड एकितस लाख सैितस हजार मा� | ) मा नबढाई िनिद�� ग�रए बमोिजम सि�त 
कोषबाट खच� गन� सिकनेछ ।

३ . िविनयोजन : (१) यस ऐन�ारा सि�त कोषबाट खच� गन� अिधकार िदइएको रकम आिथ�क वष� २०७९/८०को िनिम� िवगु गाउँपािलका, 
दोलखाको गाउँ काय�पािलका, वडा सिमित र िवषयगत शाखाले गन� सेवा र काय�ह�को िनिम� िविनयोजन ग�रनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले�खएको भए तापिन काय�पािलका, वडा सिमित र िवषयगत शाखाले गन� सेवा र काय�ह�को 
िनिम� िविनयोजन गरेको रकमम�े कुनैमा बचत �ने र कुनैमा अपुग �ने दे�खन आएमा गाउँ काय�पािलकाले बचत �ने शीष�कबाट नपुग �ने 
शीष�कमा रकम सान� स�ेछ । यसरी रकम सादा� एक शीष�कबाट सो शीष�कको ज�ा रकमको १० �ितशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भ�ा 
बढी शीष�कह�बाट अक� एक वा एक भ�ा बढी शीष�कह�मा रकम सान� तथा िनकासा र खच� जनाउन सिकनेछ । पँूिजगत खच� र िव�ीय 
�व�ातफ�  िविनयोिजत रकम साँवा भु�ानी खच� र �ाज भु�ानी खच� शीष�कमा बाहेक अ� चालू खच� शीष�कतफ�  सान� र िब�ीय �व�ा अ 
�ग�त साँवा भु�ानी खच�तफ�  िबिनयोिजत रकम �ाज भु�ानी खच� शीष�कमा बाहेक अ�� सान� सिकने छैन । तर चालु तथा पँूिजगत खच� र 
िव�ीय �व�ाको खच� �होन� एक �ोतबाट अक� �ोतमा रकम सान� सिकनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले�खएको भए तापिन एक शीष�कबाट सो शीष�कको ज�ा �ीकृत रकमको १० �ितशत 
भ�ा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भ�ा बढीशीष�कह�मा रकम सान� परेमा गाउँ सभाको �ीकृित िलनु पन�छ ।
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आय ४४,५०,२१ ६०,३०,८३ ६१,८१,३७
राज� ९,७८,९९ २०,५५,४५ २१,०८,५७
आ��रक �ोत १,१२,७५ ९,४०,३६ ७,७०,९७
११३१३ एकीकृत स�ती कर ० १०,००
११३१४ भुिमकर/मालपोत ४,५३ १५,०० २०,००
११३२१ घरवहाल कर ३३ १०,०० २०,००
११३२२ वहाल िवटौरी कर ५ १०,०० १०,००
११४७९ अ� मनोर�न कर ० १०,००
११६३२ अखेटोपहारमा ला�े कर ५,०० ५,००
११६९१ अ� कर ८,१५ २,००,०० १,८०,००
१३४११ अ� सं�ागत आ��रक अनुदान ७०,०० २,१२,६८ २,००,००
१४१५१ सरकारी स��ीको वहालबाट �ा� आय १८,६९ २,१०,०० १,६०,००
१४२२४ परी�ा शु� ६,०० ६,००
१४२४२ न�ापास द�ुर २४ १०,०० १०,००
१४२४३ िसफा�रश द�ुर २,९२ १०,०० ५,००
१४२४४ ���गत घटना दता� द�ुर ४९ १०,०० १०,००
१४२४५ नाता �मािणत द�ुर १९ १०,०० ५,००
१४२४९ अ� द�ुर ७,१२ ० १०,००
१४२५३ �ावसाय रिज�� ेशन द�ुर ३१,६८ ५,००
१४२६५ अ� �े�को आय २,००,०० १,०४,९७
राज� बाँडफाँडबाट �ा� रकम ८,६६,२४ ११,१५,०८ १३,३७,६०
११४११ बाँडफाँड भई �ा� �ने मू� अिभबृ�� कर ७,१०,४१ ४,३४,३७ १०,५२,३९
११४२१ बाँडफाँड भ◌� इ �ा� �ने अ�:शु� ४,३४,३७ ०
११४५६ बाँडफाँटबाट �ा� �ने सवारी साधन कर १,५५,४८ २,४५,८३ २,८५,०१
१४१५८ बाँडफाँड भई �ा� पव�तारोहण वापतको रोय�ी ३३ ५० २०
अ� आय
अ�र सरकारी िव�ीय ह�ा�रण ३४,७१,२२ ३९,७५,३८ ४०,७२,८०
संघीय सरकार ३०,९५,४६ ३५,००,०४ ३३,००,००
१३३११ समािनकरण अनुदान ११,३१,०० ११,७६,०० १२,५५,००
१३३१२ शसत� अनुदान चालु १९,६४,४६ २०,४३,०४ १८,३८,००
१३३१३ शसत� अनुदान पँुजीगत १,१५,०० ३७,००
१३३१५ िवषेश अनुदान पँुजीगत १,६६,०० १,००,००
१३३१७ समपुरक अनुदान पँुजीगत ० ७०,००
�देश सरकार ३,७५,७५ ४,७५,३४ ७,७२,८०
१३३११ समािनकरण अनुदान १,००,१६ ९९,८८ १,१८,८४
१३३१२ शसत� अनुदान चालु २,००,०० ३८,८९ २,२६,१०
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�य ४३,२१,७० ६१,८०,८३ ६६,३१,३७
चालु २४,३६,७० ३३,७९,०३ ३९,९९,३१
२११११ पा�र�िमक कम�चारी १२,०६,६७ १४,२३,३२ १५,१२,२९
२१११२ पा�र�िमक पदािधकारी ६६,७५ ६७,०० ८२,८०
२११२१ पोशाक २४,५९ ८,२० १३,६०
२११२३ औषधीउपचार खच� ४,९९ १२,०० १०,००
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२११३३ िफ� भ�ा २,१८ ३,०० ८,००
२११३४ कम�चारीको बैठक भ�ा ६,२३ १७,०८ १५,००
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२१२११ कम�चारीको सामािजक सुर�ा कोष खच� ० २,०० ०
२१२१२ कम�चारीको योगदानमा आधा�रत िनवृतभरण तथा
उपदान कोष खच� ० २२,०० २५,३०

२२१११ पानी तथा िबजुली ३,०० ३,०० ८,००
२२११२ संचार महसुल ४,४९ १८,३६ २०,१७
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२२२१२ इ�न (काया�लय �योजन) ३८,२१ ३५,०० ४०,००
२२२१३ सवारी साधन मम�त खच� २६,४९ ३५,०० ४०,००
२२२१४ िबमा तथा नवीकरण खच� ४,६८ ५,०० ६,००
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