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नेपालको संविधानको धारा २२२ को उपधारा (१) बमोजिमको गाउँसभाले तल लेजिए बामोजिमको ऐन 
सिवसाधणको िानकारीको  लागग प्रकाशन गररएको छ। 

 

गाउँसभाबाट स्िीकृत गमगतिः २०७७/०३/१९ 
 

विगनयोिन ऐन, २०७७ 
 

विग ुगाउँपागलकाको आगथवक बर्व २०७७/२०७८ को सेिा र कायवहरुको लागग स्थानीय सजित कोर्बाट केही रकम 
िर्व गने र विगनयोिन गने सम्बन्धमा व्यिस्था गनव बनकेो ऐन 

 

प्रस्तािना:- विग ुगाउँपागलकाको आगथवक बर्व २०७७/२०७८ को सेिा र कायवहरुको लागग सजित कोर्बाट केही 
रकम िर्व गने अगधकार दिन र सो रकम विगनयोिन गनव िाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको संविधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) प्रयोिनका लागग विग ुगाउँपागलकाको गौरिमय छैठौं 
गाउँ सभामा प्रस्ततु गररएको छ।  

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भिः- (१) यस ऐनको नाम “ विगनयोिन ऐन, २०७७” रहने छ । 

(२) यस ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ। 

२. आगथवक िर्व २०७७/०७८ को गनगमत्त सजित कोर्बाट रकम िर्व गने अगधकारिः- 



 

(१) आगथवक िर्व २०७७/२०७८ को गनगमत्त गाउँ कायवपागलका, िडा सगमगत,  विर्यगत शािाले गने सेिा र 
कायवहरुका गनगमत्त विविध जशर्वक िस्तै र्ालू िर्व, पूजँिगत िर्व र गबजत्तय व्यिस्थाको रकम समेत गरी 
िम्मा रकम रु. ४९,४५,६२,४८०।०० (अिेरुपी उनान्पर्ास करोड पैतागलस लाि बैसठ्ठी हिार र्ार 
सय असी रुपैया मात्र) मा नबढाई गनदिवष्ट गररए बमोजिम सजित कोर्बाट िर्व गनव सवकने छ । 

३. विगनयोिनिः-(१) यस ऐनद्धारा सजित कोर्बाट िर्व गनव अगधकार दिइएको रकम आगथवक िर्व २०७७/२०७८ 
को गनगमत विग ुगाउँकायवपागलका, िडा सगमगत र विर्यगत शािाले गने सेिा र कायवहरुको गनगमत्त विगनयोिन 
गररने छ । 

(२) उपिफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पगन कायवपागलका, िडा सगमगत र विर्यगत शािाले गने 
सेिा र कायवहरुको गनगमत्त विगनयोिन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बर्त हनुे र कुनैमा अपगु हनु ेिेजिन 
आएमा गाउँ कायवपागलकाले बर्त हनुे शीर्वकबाट नपगु हनुे शीर्वकमा रकम सानव सक्नेछ। यसरी रकम 
सािाव एक शीर्वकबाट सो शीर्वकको िम्मा रकमको २५ प्रगतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्िा 
बढी शीर्वकहरुबाट अको एक िा एक भन्िा बढी शीर्वकहरुमा रकम सानव तथा गनकासा र िर्व िनाउन 
सवकनछे । पूजँिगत िर्व र वित्तीय व्यिस्थातफव  विगनयोजित रकम साँिा भकु्तानी िर्व र व्याि भकु्तानी 
िर्व शीर्वकमा बाहेक अन्य र्ालू िर्व शीर्वक तफव  सानव र गबत्तीय व्यिस्था अन्तगवत साँिा भकु्तानी िर्व 
तफव  गबगनयोजित रकम ब्याि भकु्तानी िर्व शीर्वकमा बाहेक अन्यत्र सानव सवकने छैन । 

(३) तर र्ाल ुतथा पूजँिगत िर्व र वित्तीय व्यिस्थाको िर्व व्यहोनव एक स्रोतबाट अको स्रोतमा  रकम सानव 
सवकने छ । 

(४) उपिफा (२) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पगन एक शीर्वकबाट सो शीर्वकको िम्मा  स्िीकृत 
रकमको २५ प्रगतशतभन्िा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्िा बढी शीर्वकहरुमा रकम सानव परेमा गाउँ 
सभाको स्िीकृगत गलन ुपनेछ । 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
   
 
 

          प्रमाजणकरण गमगतिः- २०७७/०३/२० गते                                

                                                                         आज्ञाले,  

                                                                      प्रसन्निीप राई 

                                                                 प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत 

 

शीर्वक प्रस्तावित आय  

संघीय सरकार २८,४५,००,०००.०० 

१३३११ समागनकरण अनिुान ११,३१,००,०००.०० 

१३३१२ शसतव अनिुान र्ाल ु १७,१४,००,०००.०० 

प्रिेश सरकार 4,5०,१६,०००.०० 

26331 समागनकरण अनिुान १,००,१६,०००.०० 

26332 शसतव अनिुान र्ाल ु २,००,००,०००.०० 

26333 विशरे् अनिुान 50,00,000.00 
26334 समपरुक अनिुान 1,00,00,000.00 
रािस्ि बाडफाड १०,२१,२४,४८०.०० 

११४११ बाडँफाडँ भइव प्राप्त हनु ेमूल्य अगभबवृद्ध कर ८,६२,६७,४८०.०० 

११४५६ बाडँफाटँबाट प्राप्त हनु ेसिारी साधन कर १,५८,०७,०००.०० 

१४१५८ बाडँफाडँ भई प्राप्त पिवतारोहण िापतको रोयल्टी ५०,०००.०० 

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

ऋणको सािा व्याि भकु्तानी ० 

लगानी (शयेर/ऋण) ० 

िम्मा 
     

४9,45,62,४८०.०० 

 

 


