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विनियोजि ऐि,२०७९ 

विग ुगाउँपानिका, दोिखा को आनथिक बर्ि २०७९/८० को सेिा र कायिहरुको िानग स्थािीय सञ्चित कोर्बाट 
केही रकम खर्ि गिे र विनियोजि गिे सम्बन्धमा व्यिस्था गिि बिेको ऐि 

       

सभाबाट स्िीकृत नमनत : २०७९/०३/२५        

 

प्रस्ताििा : विग ुगाउँपानिका, दोिखा २०७९/८० को सेिा र कायिहरुको िानग सञ्चित कोर्बाट केही रकम 
खर्ि गिे अनधकार ददि र सो रकम विनियोजि गिि िाञ्छिीय भएकोिे, 

       

 

िेपािको संविधािको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोञ्चजम विग ुगाउँपानिका, दोिखाको गाउँ सभािे यो 
ऐि बिाएको छ । 

       

 

१. संञ्चिप्त िाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐिको िाम “विग ुगाउँपानिका, दोिखाको विनियोजि ऐि, ” रहेको छ । 

(२) यो ऐि तरुुन्त प्रारम्भ हिुेछ । 

       

 

२. आनथिक िर्ि २०७९/८० को निनमत्त सञ्चित कोर्बाट रकम खर्ि गिे अनधकार : (१)आनथिक िर्ि 
२०७९/८०को निनमत्त गाउँ कायिपानिका, िडा सनमनत, विर्यगत शाखािे गिे सेिा र कायिहरुका निनमत्त 
अिसूुर्ी १ मा उञ्चलिञ्चखत र्ािू खर्ि, पूञँ्चजगत खर्ि र नबञ्चत्तय व्यिस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम 
६६,३१,३७,०००.०० (अिेरुपी रुपैयाँ छैसठ्ठी करोड एकनतस िाख सैनतस हजार मात्र | ) मा िबढाई निददिष्ट 
गररए बमोञ्चजम सञ्चित कोर्बाट खर्ि गिि सवकिेछ । 

       



 

 

३ . विनियोजि : (१) यस ऐिद्धारा सञ्चित कोर्बाट खर्ि गिि अनधकार ददइएको रकम आनथिक िर्ि 
२०७९/८०को निनमत्त विग ुगाउँपानिका, दोिखाको गाउँ कायिपानिका, िडा सनमनत र विर्यगत शाखािे गिे 
सेिा र कायिहरुको निनमत्त विनियोजि गररिेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा िेञ्चखएको भए तापनि कायिपानिका, िडा सनमनत र विर्यगत शाखािे गिे 
सेिा र कायिहरुको निनमत्त विनियोजि गरेको रकममध्ये कुिैमा बर्त हिुे र कुिैमा अपगु हिु ेदेञ्चखि आएमा 
गाउँ कायिपानिकािे बर्त हिुे शीर्िकबाट िपगु हिुे शीर्िकमा रकम सािि सक्िेछ । यसरी रकम सादाि एक 
शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको १० प्रनतशतमा िबढ्िे गरी कुिै एक िा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुबाट 
अको एक िा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा रकम सािि तथा निकासा र खर्ि जिाउि सवकिेछ । पूञँ्चजगत 
खर्ि र वित्तीय व्यिस्थातफि  विनियोञ्चजत रकम साँिा भकु्तािी खर्ि र व्याज भकु्तािी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्य 
र्ािू खर्ि शीर्िकतफि  सािि र नबत्तीय व्यिस्था अ न्तगित सािँा भकु्तािी खर्ितफि  नबनियोञ्चजत रकम ब्याज 
भकु्तािी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्यत्र सािि सवकिे छैि । तर र्ाि ुतथा पूञँ्चजगत खर्ि र वित्तीय व्यिस्थाको 
खर्ि व्यहोिि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सािि सवकिेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जिुसकैु कुरा िेञ्चखएको भए तापनि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा स्िीकृत 
रकमको १० प्रनतशत भन्दा बढ्िे गरी कुिै एक िा एक भन्दा बढीशीर्िकहरुमा रकम सािि परेमा गाउँ 
सभाको स्िीकृनत निि ुपिेछ । 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

अिसूुर्ी १ 

विग ुगाउँपानिका 
गाउँ कायिपानिकाको कायाििय, दोिखा 
कायािियको कोड : ८०३२३५०५३०० 

 

आय व्ययको नबबरण 

  

आ.ि. : २०७९/८० 

रु. हजारमा 

शीर्िक 
आ.ि. २०७७/७८ 

को यथाथि 
आ.ि. २०७८/७९ को 

संशोनधत अिमुाि 

आ.ि. २०७९/८० 
को अिमुाि 

आय ४४,५०,२१ ६०,३०,८३ ६१,८१,३७ 

राजस्ि ९,७८,९९ २०,५५,४५ २१,०८,५७ 

आन्तररक श्रोत १,१२,७५ ९,४०,३६ ७,७०,९७ 

११३१३ एकीकृत सम्पती कर  ० १०,०० 

११३१४ भनुमकर/मािपोत ४,५३ १५,०० २०,०० 

११३२१ घरिहाि कर ३३ १०,०० २०,०० 

११३२२ िहाि विटौरी कर ५ १०,०० १०,०० 

११४७९ अन्य मिोरञ्जि कर  ० १०,०० 

११६३२ अखेटोपहारमा िाग्िे कर  ५,०० ५,०० 

११६९१ अन्य कर ८,१५ २,००,०० १,८०,०० 

१३४११ अन्य संस्थागत आन्तररक अिदुाि ७०,०० २,१२,६८ २,००,०० 

१४१५१ सरकारी सम्पत्तीको िहािबाट 
प्राप्त आय 

१८,६९ २,१०,०० १,६०,०० 

१४२२४ परीिा शलुक  ६,०० ६,०० 

१४२४२ िक्सापास दस्तरु २४ १०,०० १०,०० 

१४२४३ नसफाररश दस्तरु २,९२ १०,०० ५,०० 

१४२४४ व्यञ्चक्तगत घटिा दताि दस्तरु ४९ १०,०० १०,०० 

१४२४५ िाता प्रमाञ्चणत दस्तरु १९ १०,०० ५,०० 

१४२४९ अन्य दस्तरु ७,१२ ० १०,०० 

१४२५३ व्यािसाय रञ्चजषे्ट्रशि दस्तरु  ३१,६८ ५,०० 

१४२६५ अन्य िेत्रको आय  २,००,०० १,०४,९७ 

राजस्ि बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम ८,६६,२४ ११,१५,०८ १३,३७,६० 

११४११ बाँडफाँड भई प्राप्त हिुे मूलय 
अनभबवृद्ध कर 

७,१०,४१ ४,३४,३७ १०,५२,३९ 



 

 

अिसूुर्ी १ 

विग ुगाउँपानिका 
गाउँ कायिपानिकाको कायाििय, दोिखा 
कायािियको कोड : ८०३२३५०५३०० 

 

आय व्ययको नबबरण 

  

आ.ि. : २०७९/८० 

रु. हजारमा 

शीर्िक 
आ.ि. २०७७/७८ 

को यथाथि 
आ.ि. २०७८/७९ को 

संशोनधत अिमुाि 

आ.ि. २०७९/८० 
को अिमुाि 

११४२१ बाँडफाँड भइि प्राप्त हिुे अन्त:शलुक  ४,३४,३७ ० 

११४५६ बाँडफाँटबाट प्राप्त हिुे सिारी 
साधि कर 

१,५५,४८ २,४५,८३ २,८५,०१ 

१४१५८ बाँडफाँड भई प्राप्त पिितारोहण 
िापतको रोयलटी 

३३ ५० २० 

अन्य आय    

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ३४,७१,२२ ३९,७५,३८ ४०,७२,८० 

संघीय सरकार ३०,९५,४६ ३५,००,०४ ३३,००,०० 

१३३११ समानिकरण अिदुाि ११,३१,०० ११,७६,०० १२,५५,०० 

१३३१२ शसति अिदुाि र्ाि ु १९,६४,४६ २०,४३,०४ १८,३८,०० 

१३३१३ शसति अिदुाि पुजँीगत  १,१५,०० ३७,०० 

१३३१५ विर्ेश अिदुाि पुजँीगत  १,६६,०० १,००,०० 

१३३१७ समपरुक अिदुाि पुँजीगत  ० ७०,०० 

प्रदेश सरकार ३,७५,७५ ४,७५,३४ ७,७२,८० 

१३३११ समानिकरण अिदुाि १,००,१६ ९९,८८ १,१८,८४ 

१३३१२ शसति अिदुाि र्ाि ु २,००,०० ३८,८९ २,२६,१० 

१३३१३ शसति अिदुाि पुजँीगत  १,००,०० ० 

१३३१४ विर्ेश अिदुाि र्ाि ु २६,२० ० १,४५,०० 

१३३१५ विर्ेश अिदुाि पुजँीगत  ५५,०० ० 

१३३१६ समपरुक अिदुाि र्ाि ु ४९,३९ ० २,८२,८६ 

१३३१७ समपरुक अिदुाि पुँजीगत  १,८१,५७ ० 

बैदेञ्चशक    

जिसहभानगता    

वित्तीय व्यिस्था (प्रानप्त)    
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विग ुगाउँपानिका 
गाउँ कायिपानिकाको कायाििय, दोिखा 
कायािियको कोड : ८०३२३५०५३०० 

 

आय व्ययको नबबरण 

  

आ.ि. : २०७९/८० 

रु. हजारमा 

शीर्िक 
आ.ि. २०७७/७८ 

को यथाथि 
आ.ि. २०७८/७९ को 

संशोनधत अिमुाि 

आ.ि. २०७९/८० 
को अिमुाि 

  

व्यय ४३,२१,७० ६१,८०,८३ ६६,३१,३७ 

र्ाि ु २४,३६,७० ३३,७९,०३ ३९,९९,३१ 

२११११ पाररश्रनमक कमिर्ारी १२,०६,६७ १४,२३,३२ १५,१२,२९ 

२१११२ पाररश्रनमक पदानधकारी ६६,७५ ६७,०० ८२,८० 

२११२१ पोशाक २४,५९ ८,२० १३,६० 

२११२३ और्धीउपर्ार खर्ि ४,९९ १२,०० १०,०० 

२११३१ स्थािीय भत्ता ३,२४ ४,६३ २१,२८ 

२११३२ महंगी भत्ता ७,९४ ९,०० ३१,०० 

२११३३ वफलड भत्ता २,१८ ३,०० ८,०० 

२११३४ कमिर्ारीको बैठक भत्ता ६,२३ १७,०८ १५,०० 

२११३५ कमिर्ारी प्रोत्साहि तथा परुस्कार १२,४५ ७,७६ ११,५० 

२११३९ अन्य भत्ता ३ ३,०० ५,०० 

२११४१ पदानधकारी बैठक भत्ता १५,२८ १५,०० २१,०० 

२११४२ पदानधकारीअन्य सनुबधा ० ५,०० ५,०० 

२१२११ कमिर्ारीको सामाञ्चजक सरुिा कोर् 
खर्ि 

० २,०० ० 

२१२१२ कमिर्ारीको योगदािमा आधाररत 
निितृभरण तथा उपदाि कोर् खर्ि 

० २२,०० २५,३० 

२२१११ पािी तथा नबजिुी ३,०० ३,०० ८,०० 

२२११२ संर्ार महसिु ४,४९ १८,३६ २०,१७ 

२२११३ साििजनिक उपयोनगताको सेिा 
खर्ि 

५६ ० २,०० 

२२२११ इन्धि (पदानधकारी) ९० ३,०० ३,४५ 

२२२१२ इन्धि (कायाििय प्रयोजि) ३८,२१ ३५,०० ४०,०० 
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आ.ि. २०७९/८० 
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२२२१३ सिारी साधि ममित खर्ि २६,४९ ३५,०० ४०,०० 

२२२१४ नबमा तथा ििीकरण खर्ि ४,६८ ५,०० ६,०० 

२२२२१ मेञ्चशिरी तथा औजार ममित 
सम्भार तथा सिािि खर्ि 

८,६९ १२,८४ ८२,०० 

२२२३१ निनमित साििजनिक सम्पञ्चत्तको 
ममित सम्भार खर्ि 

४१ २,०० ५,०० 

२२२९१ अन्य सम्पञ्चत्तहरूको संर्ािि तथा 
सम्भार खर्ि 

० २,०५ ० 

२२३११ मसिन्द तथा कायाििय सामाग्री ९३,५९ ६१,८० १,१२,८० 

२२३१३ पसु्तक तथा सामग्री खर्ि ३७,१६ ३३,७५ २८,०० 

२२३१५ पत्रपनत्रका, छपाई तथा सूर्िा 
प्रकाशि खर्ि 

७,३७ २१,८० २५,२५ 
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