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खोटेहाङ गाउँपालिका 
खोटाङबजार, खोटाङ 

१ नं. प्रदेश, नपेाि 
  

गाउँसभाबाट स्वीकृत भएको लिलत: २०७९/०३/०८ 



1 

 

ववलनयोजन ऐन, २०७९ 

प्रिाणिकरि लिलत:२०७९/०३/१२ 
खोटेहाङ गाउँपालिका, खोटाङको आलथिक बर्ि २०७९।०८० को सेवा र कायिहरुको िालग स्थानीय सणित 
कोर्बाट केही रकि खर्ि गने र ववलनयोजन गने सम्बन्धिा व्यवस्था गनि बनेको ऐन, 
 

प्रस्तावना : खोटेहाङ गाउँपालिका, खोटाङको आलथिक बर्ि २०७९।०८० को सेवा र कायिहरुको िालग सणित 
कोर्बाट केही रकि खर्ि गने अलधकार ददन र सो रकि ववलनयोजन गनि वाञ्छनीय भएकोिे नेपािको संववधानको 
धारा २२९ को उप–धारा (२) बिोणजि खोटेहाङ गाउँपालिका, खोटाङको गाउँ सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

१. संणिप्त नाि र प्रारम्भ : 
१) यस ऐनको नाि “खोटेहाङ गाउँपालिकाको ववलनयोजन ऐन, २०७९” रहेको छ ।  

   २) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. आलथिक वर्ि २०७९÷०८० को लनलित्त सणित कोर्बाट रकि खर्ि गने अलधकार : 
१) आलथिक वर्ि २०७९।०८० को लनलित्त गाउँ कायिपालिका, वडा सलिलत, ववर्यगत शाखािे गने   सेवा 
र कायिहरुका लनलित्त अनसूुर्ी १ िा उल्िेणखत र्ािू खर्ि, पूणँजगत खर्ि र लबणत्तय व्यवस्थाको रकि सिेत 
गरी जम्िा रकि रु.55,43,93,120। (अिेरुपी रुपैया ँपर्पन्न करोड लिर्ालिस िाख लियानब्बे हजार 
एक सय बीस) िा नबढाई लनददिष्ट गररए बिोणजि सणित कोर्बाट खर्ि गनि सवकनेछ । 

३ . ववलनयोजन :  
१) यस ऐनद्धारा सणित कोर्बाट खर्ि गनि अलधकार ददइएको रकि आलथिक वर्ि २०७९।०८० को 
लनलित्त खोटेहाङ गाउँपालिका, खोटाङको गाउँ कायिपालिका, वडा सलिलत र ववर्यगत शाखािे गने सेवा र 
कायिहरुको लनलित्त ववलनयोजन गररनेछ । 

२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेणखएको भए तापलन कायिपालिका, वडा सलिलत र ववर्यगत शाखािे 
गने सेवा र कायिहरुको लनलित्त ववलनयोजन गरेको रकििध्ये कुनैिा बर्त हनुे र कुनैिा अपगु हनुे देणखन 
आएिा गाउँ कायिपालिकािे बर्त हनुे शीर्िकबाट नपगु हनुे शीर्िकिा रकि सानि सक्नेछ । यसरी रकि 
सादाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्िा रकिको १० प्रलतशतिा नबढ्न ेगरी कुनै एक वा एक भन्दा 
बढी शीर्िकहरुबाट अको एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुिा रकि सानि तथा लनकासा र खर्ि जनाउन 
सवकनछे । पूणँजगत खर्ि र ववत्तीय व्यवस्थातफि  ववलनयोणजत रकि साँवा भकु्तानी खर्ि र व्याज भकु्तानी 
खर्ि शीर्िकिा बाहेक अन्य र्ािू खर्ि शीर्िकतफि  सानि र लबत्तीय व्यवस्था अन्तगित साँवा भकु्तानी खर्ितफि  
लबलनयोणजत रकि ब्याज भकु्तानी खर्ि शीर्िकिा बाहेक अन्यि सानि सवकने छैन । तर र्ाि ुतथा पूणँजगत 
खर्ि र ववत्तीय व्यवस्थाको खर्ि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको स्रोतिा रकि सानि सवकनेछ ।  
३) उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेणखएको भए तापलन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्िा स्वीकृत 
रकिको १० प्रलतशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुिा रकि सानि परेिा गाउँ 
सभाको स्वीकृलत लिन ुपनेछ । 



अनसूुर्ी : १ 

नेपािको संववधानको धारा २२९ (२) बिोणजि सणित कोर्बाट ववलनयोजन हनुे रकि(दफा २ संग सम्वणन्धत) 

 

आलथिक बर्ि 
२०७८/०७९ को 
वास्तववक आय रकि

खर्ि 
णशर्िक नं

व्यय णशर्िक
आलथिक बर्ि २०७८/०७९ को 

प्रस्ताववत व्यय रकि
रकि अिरिा

संघीय सरकारको अनदुान ववत्तीय सिानीकरि 100200000 21111 पाररश्रलिक कििर्ारी 14000000 एक करोड र्ालिस िाख
राजस्व वाँडफाँड 76543000 21131 स्थानीय भत्ता 1800000 अठार िाख
सशति अनदुान 279100000 21123 और्धी उपर्ार खर्ि 300000 लतन िाख
सिपरुक अनदुान 8500000 21132 िहंगी भत्ता 1200000 बाह्र िाख
ववशरे् अनदुान 16600000 21141 पदालधकारी बैठक (कायिपालिका,गाउँसभा र अन्य) 1200000 बाह्र िाख

480943000 21112 पदालधकारी सेवा सवुवधा 6912000 उनानसत्तरी िाख बाह्र हजार
प्रदेश सरकारको अनदुान ववत्तीय सिानीकरि 5755000 21121 पोशाक भत्ता 650000 छ िाख पर्ास हजार

सवारी कर वाँडफाँड 5110120 22111 धारा पानी ववजिुी 300000 लतन िाख
सशति अनदुान 9824000 22112 सिार िहशिु 700000 सात िाख
सिपरुक अनदुान 10000000 21212 योगदानिा आधाररत लनवतृभरि तथा उपदान कोर् खर्ि 1200000 बाह्र िाख
ववशरे् अनदुान 0 28142 घर भाडा 700000 सात िाख

30689120 28149 अन्य भाडा (गादाि गाडी आदद) 300000 लतन िाख
आन्तररक आम्दानी 5000000 22211 इन्धन (पदालधकारी) 700000 सात िाख
जम्िा आन्तररक श्रोत 5000000 22212 इन्धन (कायाििय प्रयोजन) 700000 सात िाख
गत वर्िको नगद िौज्दात 0 22213 सवारी साधन ििित खर्ि 500000 पाँर् िाख
जम्िा गत वर्िको नगद 
िौज्दात

0 22221 सञर्ािन तथा ििित संभार खर्ि 750000 सात िाख पर्ास हजार

22214 वविा तथा नववनरि (सवारी साधन) 300000 लतन िाख
22311 िसिन्द तथा कायाििय सािाग्री खर्ि 2100000 एक्काईस िाख
22313 पसु्तक तथा सािाग्री खर्ि 500000 पाँर् िाख
22419 अन्य सेवा शलु्क 12500000 एक करोड पणचर्स िाख

22211 अवकास कोर् 1500000 पन्र िाख

22611 अनगुिन िलु्यांकन 2000000 लबस िाख
22612 भ्रिि खर्ि 100000 एक िाख
22711 ववववध खर्ि 2000000 लबस िाख

21139
अन्य भत्ता (णशश ुस्याहार, अलतररक्त सिय भत्ता, दशै लतहार र 
पािो पहरा)

200000 दईु िाख

21211 सािाणजक सरुिा कोर् (करार, डोर हाणजरी) 500000 पाँर् िाख
22613 ववणशष्ट व्यणक्त तथा प्रलतलनलध िण्डिको भ्रिि खर्ि 200000 दईु िाख
22712 सभा सिािन खर्ि 300000 लतन िाख
28143 सवारी साधन तथा िेणशन  औजार भाडा 500000 पाँर् िाख
28911 भैपरी आउन ेर्ाि ुखर्ि 1500000 पन्र िाख
21134 कििर्ारीको बैठक भत्ता 500000 पाँर् िाख
22315 पिपलिका, छपाई तथा सूर्ना प्रकाशन खर्ि 1000000 दस िाख
22411 सेवा र परािशि खर्ि (ववज्ञ परािशि, काननुी सल्िाकार) 500000 पाँर् िाख
22511 ििता ववकास, परािशि तालिि खर्ि 500000 पाँर् िाख
22311 वडा कायाििय संर्ािन खर्ि 5400000 र्ौउन्न िाख
22419 सालि तिव 400000 र्ार िाख
21135 वा.वव.के प्रोत्साहन 1118000 एघार िाख अठार हजार
21135 िवहिा स्वयिसेववका प्रोत्साहन 1284000 बाह्र िाख र्ौरासी हजार
27212 उद्दार, राहात तथा पनुस्थापना खर्ि 2000000 लबस िाख
28211 राजश्व वफताि 500000 पाँर् िाख

प्रशासलनक र्ाि ु खर्ि 69314000 छ करोड लियानब्बे िाख र्ौध हजार
22522 र्ाि ुकायिक्रि 21200000 दईु करोड बाह्र िाख

क. र्ाि ु जम्िा खर्ि 90514000 नौ करोड पाँर् िाख र्ौध हजार
पालिका स्तरीय योजना 55668072.00 पाँर् करोड छप्पन्न िाख अठसठ्ठी हजार बहत्तर

वडा स्तरीय योजना 46426048.00 र्ार करोड र्ौसठ्ठी िाख छणब्बस हजार अठ्र्ालिस
ख. पणुजगत जम्िा खर्ि 102094120 दस करोड लबस िाख र्ौरानब्बे हजार एक सय लबस
ग. शसति अनदुान जम्िा 288924000 अठ्ठाईस करोड उनानब्बे िाख र्ौलबस हजार

शसति अनदुान संघ कायिक्रििा तोवकए बिोणजि 279100000 सत्ताईस करोड एकानब्बे िाख
शसति अनदुान प्रदेश कायिक्रििा तोवकए बिोणजि 9824000 अन्ठानब्बे िाख र्ौलबस हजार

घ. ववशरे् अनदुान जम्िा 16600000 एक करोड छैसठ्ठी िाख
ववशरे् अनदुान संघ कायिक्रििा तोवकए बिोणजि 16600000 एक करोड छैसठ्ठी िाख

ववशरे् अनदुान प्रदेश कायिक्रििा तोवकए बिोणजि 0
ङ. सिपरुक अनदुान जम्िा 18500000 एक करोड पर्ासी िाख

सिपरुक अनदुान संघ कायिक्रििा तोवकए बिोणजि 8500000 पर्ासी िाख
सिपरुक अनदुान प्रदेश कायिक्रििा तोवकए बिोणजि 10000000 एक करोड

516632120 वास्तववक कुि व्यय जम्िा (क+ख+ग+घ+ङ) 516632120 एकाउन्न करोड छैसठ्ठी िाख बत्तीस हजार एक सय लबसवास्तववक कुि आय जम्िा

खोटेहाङ गाउँपालिका
गाउँ कायिपालिकाको कायाििय 

आलथिक बर्ि २०७८/०७९ को आय तथा व्ययको प्रिेपि

व्यय तफि

संघीय सरकारको जम्िा अनदुान

प्रदेश सरकारको जम्िा अनदुान

आय तफि

आय णशर्िक


