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˝ विवियोजि ऐि,२०७९Æ 

 
प्रस्ताििा : शलैङु गाउँपाललका, दोलखा २०७९/०८० को सेवा र कार्यहरुको लालग 

सलचित कोषबाट केही रकम खिय गर्ने अलिकार लदर्न र सो रकम लवलर्नर्ोजर्न गर्नय वाचछर्नीर् 

भएकोले, 

 

र्नेपालको संलविार्नको िारा २२९ को उप–िारा (२) बमोलजम शलैङु गाउँपाललका, 

दोलखाको गाउँ सभाल ेर्ो ऐर्न बर्नाएको छ । 
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१. संविप्त िाम र प्रारम्भ : (१) र्स ऐर्नको र्नाम “शलैङु गाउँपाललका, दोलखाको 

लवलर्नर्ोजर्न ऐर्न, २०७९ ” रहकेो छ । 

(२) र्ो ऐर्न २०७९ श्रावण १ गते  प्रारम्भ हुर्नछे । 

 

२. आवथिक िर्ि २०७९/०८० को विवमत्त सवचित कोर्बाट रकम खिि गिे 

अविकार : (१)आलथयक वषय २०७९/०८० को लर्नलमत्त गाउँ कार्यपाललका, वडा सलमलत, 

लवषर्गत शाखाल ेगर्ने सेवा र कार्यहरुका लर्नलमत्त अर्नुसिूी १ मा उललललखत िाल ूखिय, 

पूँलजगत खिय र लबलत्तर् व्र्वस्थाको रकम समते गरी जम्मा रकम रू ६०,०२,१०,०००/- 

(अक्षेरुपी रुपैर्ा ँसाठ्ठी करोड दईु लाख दश हजार मात्र ) मा र्नबढाई लर्नलदयष्ट गररए बमोलजम 

सलचित कोषबाट खिय गर्नय सलकर्नछे । 

 

३ . विवियोजि : (१) र्स ऐर्नद्धारा सलचित कोषबाट खिय गर्नय अलिकार लदइएको रकम 

आलथयक वषय २०७९/०८० को लर्नलमत्त शलैङु गाउँपाललका, दोलखाको गाउँ कार्यपाललका, 

वडा सलमलत र लवषर्गत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरुको लर्नलमत्त लवलर्नर्ोजर्न गररर्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जरु्नसकैु कुरा ललेखएको भए तापलर्न कार्यपाललका, वडा सलमलत र 

लवषर्गत शाखाल े गर्न े सेवा र कार्यहरुको लर्नलमत्त लवलर्नर्ोजर्न गरेको रकममध्रे् कुर्नमैा 

बित हरु्ने र कुर्नैमा अपगु हुर्न ेदलेखर्न आएमा गाउँ कार्यपाललकाल ेबित हुर्न ेशीषयकबाट 

र्नपगु हरु्ने शीषयकमा रकम सार्नय सक्र्नेछ । र्सरी रकम सादाय एक शीषयकबाट सो शीषयकको 

जम्मा रकमको १० प्रलतशतमा र्नबढ्र्ने गरी कुर्नै एक वा एक भन्दा बढी शीषयकहरुबाट अको 

एक वा एक भन्दा बढी शीषयकहरुमा रकम सार्नय तथा लर्नकासा र खिय जर्नाउर्न सलकर्नेछ । 

पूँलजगत खिय र लवत्तीर् व्र्वस्थातफय  लवलर्नर्ोलजत रकम साँवा भकु्तार्नी खिय र व्र्ाज भकु्तार्नी 

खिय शीषयकमा बाहके अन्र् िाल ूखिय शीषयकतफय  सार्नय र लबत्तीर् व्र्वस्था अन्तगयत साँवा 

भकु्तार्नी खियतफय  लबलर्नर्ोलजत रकम ब्र्ाज भकु्तार्नी खिय शीषयकमा बाहके अन्र्त्र सार्नय 

सलकर्ने छैर्न । तर िाल ुतथा पूँलजगत खिय र लवत्तीर् व्र्वस्थाको खिय व्र्होर्नय एक स्रोतबाट 

अको स्रोतमा रकम सार्नय सलकर्नछे । 

(३) उपदफा (२) मा जरु्नसकैु कुरा ललेखएको भए तापलर्न एक शीषयकबाट सो शीषयकको 

जम्मा स्वीकृत रकमको १० प्रलतशत भन्दा बढ्र्न े गरी कुर्नै एक वा एक भन्दा बढी 

शीषयकहरुमा रकम सार्नय परेमा गाउँ सभाको स्वीकृलत ललर्नु पर्नछे । 

४. वियम बिाउि सवकिे : गाउँ कार्यपाललकाले आवश्र्कता अर्नुसार र्स ऐर्नलाई 

कार्ायन्वर्र्न गर्नयको लालग लर्नर्मावली, कार्यलवलि तथा लर्नदलेशका बर्नाउर्न सक्र्नेछ । 
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अर्नुसिूी -१  

शीषयक 
आ.व. २०७७/७८ 

को र्थाथय 

आ.व. २०७८/७९ 

को संशोलित 

अर्नुमार्न 

आ.व. २०७९/८० 

को अर्नमुार्न 

आर् ५१,३५,३९,२७०.३६ ५७,०३,६८,००० ६०,०२,१०,००० 

राजस्व  ८,४८,१७,७३०.३६ १३,२८,६४,००० १२,५८,६४,३२९.७७ 

आन्तररक श्रोत ८४,८८,०१९.६६ ४,५०,१८,२५६.४८ १,७३,३२,३२९.७७ 

११३१३ एकीकृत 

सम्पती कर ६,०६,१४३.९४ ५,००,००० ० 

११३१४ 

भलुमकर/मालपोत ६,८५,१६३.५९ १०,००,००० २०,००,००० 

११३२१ घरवहाल 

कर १,४०,२३७ ३,००,००० ३,००,००० 

११३२२ वहाल 

लवटौरी कर १,४८,०५५.४० ५,००,००० ५,००,००० 

११४५१ सवारी 

सािर्न कर (सार्ना 

सवारी)   ० ५०,००० 

११४७९ अन्र् 

मर्नोरचजर्न कर   १,५०,००० २५,००० 

११६३१ कृलषतथा 

पशजुन्र् वस्तुको 

व्र्ावसालर्क 

कारोवारमा लाग्र्ने कर   ५०,००० १,००,००० 
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११६३२ 

अखेटोपहारमा लाग्र्ने 

कर   २५,००० २५,००० 

११६९१ अन्र् कर २,४४,५०० १०,००,००० २५,००,००० 

१३४११ अन्र् 

संस्थागत आन्तररक 

अर्नुदार्न ३७,००,००० ३,४९,६८,२५६.४८ ५२,३२,३२९.७७ 

१४१५१ सरकारी 

सम्पत्तीको वहालबाट 

प्राप्त आर्   ५,००,००० ५,००,००० 

१४२११ कृलष 

उत्पादर्नको लबक्रीबाट 

प्राप्त रकम   १,००,००० १,००,००० 

१४२१२ सरकारी 

सम्पतीको लबक्रीबाट 

प्राप्त रकम   २,००,००० २,००,००० 

१४२१३ अन्र् 

लबक्रीबाट प्राप्त रकम   ० २,००,००० 

१४२१९ अन्र् सेवा 

शलुक तथा लबक्री   २,००,००० १,००,००० 

१४२२१ न्र्ालर्क 

दस्तूर   १,००,००० १,००,००० 

१४२२४ परीक्षा 

शलुक १०,७०० १,००,००० १,००,००० 

१४२२९ अन्र् 

प्रशासलर्नक सेवा 

शलुक   ५,००,००० ५,००,००० 

१४२४२ र्नक्सापास 

दस्तुर ६,००० ५,००,००० ५,००,००० 
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१४२४३ लसफाररश 

दस्तुर ६,०८,१४२.९० २०,००,००० ३०,००,००० 

१४२४४ व्र्लक्तगत 

घटर्ना दताय दस्तरु ३४,६५० १,००,००० १,००,००० 

१४२४५ र्नाता 

प्रमालणत दस्तरु   ३,००,००० ३,००,००० 

१४२४९ अन्र् दस्तुर   २,००,००० २,००,००० 

१४२५३ व्र्ावसार् 

रलजष्ट्रेशर्न दस्तरु ३,०९,१२५ १५,००,००० ५,००,००० 

१४२५४ रेलडर्ो/ 

एफ.एम.सचिालर्न 

दस्तुर   २५,००० ० 

१४३११ न्र्ालर्क 

दण्ड,  जररवार्ना र 

जफत   ५०,००० ५०,००० 

१४३१२ प्रशासलर्नक 

दण्ड, जररवार्ना र 

जफत   ५०,००० ५०,००० 

राजस्व बाँडफाँडबाट 

प्राप्त रकम ७,६३,२९,७१०.७० ८,७८,४५,७४३.५२ १०,८५,३२,००० 

११३१५ घरजग्गा 

रलजष्टशेर्न दस्तरु २,९७,७९६ ० ३०,००,००० 

११४११ बाँडफाँड 

भई प्राप्त हुर्न ेमलूर् 

अलभबलृद्ध कर ५,२३,०२,४६४.५४ ३,४७,६०,००० ८,४२,१५,००० 

११४२१ बाँडफाँड 

भइय प्राप्त हुर्न े

अन्त:शलुक   ३,४७,६०,००० ० 



6 
 

११४५६ 

बाँडफाटँबाट प्राप्त हुर्न े

सवारी सािर्न कर २,३७,२९,४५०.१६ १,८३,२५,७४३.५२ २,१२,४७,००० 

१४१५३ बाँडफाँड 

भई प्राप्त वर्न रोर्लटी   ० १०,००० 

१४१५५ बाँडफाँड 

भई प्राप्त जलस्रोत 

सम्बन्िी रोर्लटी   ० ६०,००० 

अन्र् आर् १९,९५,३०१.८३ १,००,००० १,००,००० 

१४५२९ अन्र् 

राजस्व १९,९५,३०१.८३ १,००,००० ० 

१५१११ बेरूज ू   ० १,००,००० 

अन्तर सरकारी 

लवत्तीर् हस्तान्तरण ४२,८७,२१,५४० ४३,७५,०४,००० ४२,५९,६३,००० 

संघीर् सरकार ३७,९४,४३,५४० ३८,०८,९६,००० ३६,७२,००,००० 

१३३११ समालर्नकरण 

अर्नुदार्न ११,६३,००,००० १२,१२,००,००० १२,८७,००,००० 

१३३१२ शसतय 

अर्नुदार्न  िाल ु २४,३१,४३,५४० २०,०४,८१,००० १८,७५,००,००० 

१३३१३ शसतय 

अर्नुदार्न  पुँजीगत   २,८७,१५,००० २,९०,००,००० 

१३३१४ लवषेश 

अर्नुदार्न िाल ु २,००,००,०००     

१३३१५ लवषेश 

अर्नुदार्न पुँजीगत   ३,०५,००,००० १,५०,००,००० 
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१३३१७ समपरुक 

अर्नुदार्न पुँजीगत   ० ७०,००,००० 

प्रदशे सरकार ४,९२,७८,००० ५,६६,०८,००० ५,८७,६३,००० 

१३३११ समालर्नकरण 

अर्नुदार्न ९९,७९,००० १,०३,०१,००० १,२२,६७,००० 

१३३१२ शसतय 

अर्नुदार्न  िाल ु २,९२,९९,००० ४४,०७,००० २,०४,९६,००० 

१३३१३ शसतय 

अर्नुदार्न  पुँजीगत   १,७७,००,००० ० 

१३३१४ लवषेश 

अर्नुदार्न िाल ु   ० ६०,००,००० 

१३३१५ लवषेश 

अर्नुदार्न पुँजीगत   ४२,००,००० ० 

१३३१६ समपरुक 

अर्नुदार्न िाल ु १,००,००,००० ० २,००,००,००० 

१३३१७ समपरुक 

अर्नुदार्न पुँजीगत   २,००,००,००० ० 

बैदलेशक       

जर्नसहभालगता       

लवत्तीर् व्र्वस्था 

(प्रालप्त)       

 &nbsp;  

व्र्र् ४६,६२,७९,३३७.८१ ५९,८८,६८,००० ६०,०२,१०,००० 

िाल ु २४,९६,७७,६३०.६८ ३२,४४,६३,००० ३४,११,९९,००० 

२११११ पाररश्रलमक 

कमयिारी ११,४१,६३,९२०.६० १६,५६,८२,००० १५,७१,२०,००० 
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२१११२ पाररश्रलमक 

पदालिकारी ५८,७०,९६३.६७ ६५,००,००० १,००,००,००० 

२११२१ पोशाक २०,००० ३३,५०,००० ४२,३०,००० 

२११३१ स्थार्नीर् 

भत्ता ७६,४५९ ९०,००० ३,२८,००० 

२११३४ कमयिारीको 

बैठक भत्ता ७२,००० ५०,००० २,५०,००० 

२११३५ कमयिारी 

प्रोत्साहर्न तथा 

परुस्कार ४,१५,९८० १,२०,००० १०,००,००० 

२११३९ अन्र् भत्ता ४,०१,८१० ७,५०,००० ५,००,००० 

२१२१२ कमयिारीको 

र्ोगदार्नमा आिाररत 

लर्नवतृभरण तथा 

उपदार्न कोष खिय ० २०,००,००० ३०,००,००० 

२१२१९ अन्र् 

सामालजक सरुक्षा 

खिय ० ९३,३१,००० ० 

२२१११ पार्नी तथा 

लबजलुी २,७१,४९२ २,००,००० ५,००,००० 

२२११२ संिार 

महसलु १२,४०,४३७ ९,८३,००० ५,०५,००० 

२२२१२ इन्िर्न 

(कार्ायलर् प्रर्ोजर्न) ४,९३,८०९ ६,००,००० १२,००,००० 

२२२१३ सवारी 

सािर्न ममयत खिय ६,५४,१६१.६० १२,००,००० १५,००,००० 
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२२२१४ लबमा तथा 

र्नवीकरण खिय २४,५३२ ४,००,००० ४,००,००० 

२२२२१ मेलशर्नरी 

तथा औजार ममयत 

सम्भार तथा 

सचिालर्न खिय ९१,६०७ ५०,००० १,६०,००० 

२२२३१ लर्नलमयत 

सावयजलर्नक 

सम्पलत्तको ममयत 

सम्भार खिय ० ३,००,००० ० 

२२२९१ अन्र् 

सम्पलत्तहरूको 

संिालर्न तथा सम्भार 

खिय ६,५२,०४६ ३०,६०,००० १५,००,००० 

२२३११ मसलन्द 

तथा कार्ायलर् 

सामाग्री १३,७४,५१७.५० १६,२०,००० १७,००,००० 

२२३१२ 

पशपुकं्षीहरूको 

आहार ० ६,०६,००० ० 

२२३१३ पसु्तक तथा 

सामग्री खिय ० ३०,१४,००० २३,२८,००० 

२२३१४ इन्िर्न - 

अन्र् प्रर्ोजर्न ४,६२६ ३,००,००० ७,००,००० 

२२३१५ पत्रपलत्रका, 

छपाई तथा सिूर्ना 

प्रकाशर्न खिय १०,४८,५७७ २६,८०,००० २६,३९,००० 
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२२३१९ अन्र् 

कार्ायलर् संिालर्न 

खिय २०,४४,३७२ २,००,००० २०,००,००० 

२२४११ सेवा र 

परामशय खिय ३५,९४,८९६ १०,००,००० २८,००,००० 

२२४१२ सिूर्ना 

प्रणाली तथा 

सफ्टवेर्र संिालर्न 

खिय २३,०२,२०५ २,००,००० ७,००,००० 

२२४१३ करार सेवा 

शलुक २,३३,२६,१०५.३३ ० २,३५,००,००० 

२२५११ कमयिारी 

ताललम खिय ० २,५०,००० ६,००,००० 

२२५१२ सीप 

लवकास तथा 

जर्निेतर्ना ताललम 

तथा गोष्ठी सम्बन्िी 

खिय ८,३०,८५५ ६,३०,००० २१,००,००० 

२२५२१ उत्पादर्न 

सामग्री / सेवा खिय २,९०,००० ० १८,९९,२०० 

२२५२२ कार्यक्रम 

खिय ४,५९,२०,२५८.४८ ३,६३,७१,००० ६,७३,८५,८०० 

२२५२९ लवलवि 

कार्यक्रम खिय ६२,०७,१९६ ६९,८४,००० १,११,७२,००० 

२२६११ अर्नुगमर्न, 

मलूर्ांकर्न खिय १६,६३,५९२ २२,७२,००० २०,६०,००० 

२२६१२ भ्रमण खिय ० ० ७,५०,००० 

२२६१९ अन्र् भ्रमण 

खिय ४,५३,००० २,००,००० ० 
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२२७११ लवलवि 

खिय १३,९१,८१६ २,३३,७७,००० २९,९२,००० 

२२७२१ सभा 

सचिालर्न खिय ३,८१,२७० ८,००,००० ७,००,००० 

२५३११ शैलक्षक 

संस्थाहरूलाई 

सहार्ता २५,२५,६०० ० ५१,४०,००० 

२५३१२ स्वास्थ 

संस्थाहरूलाई 

सहार्ता १,९७,१०,१७२ ० १०,००,००० 

२५३१५ अन्र् सस्था 

सहार्ता ० १,००,००० १८,००,००० 

२६३११ स्थार्नीर् तह 

लर्निःशतय िाल ुअर्नदुार्न ० ५,९२,००० ० 

२६३३२ सशतय 

अर्नुदार्न (िाल)ु ० ५३,३८,००० ० 

२६४१३ अन्र् 

संस्थालाई सिःशतय 

िाल ुअर्नुदार्न ० १,८६,८३,००० १,५०,००० 

२६४२३ अन्र् 

संस्थालाई सिःशतय 

पुँजीगत अर्नुदार्न ० २०,००,००० ० 

२७१११ सामालजक 

सरुक्षा १,७१,२०० १०,००,००० ५,००,००० 

२७११२ अन्र् 

सामालजक सरुक्षा १२,१६,७१९ १४,०६,००० १०,००,००० 

२७२११ छात्रवलृत्त ६,८४,२०० १२,३४,००० ७,०६,००० 
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२७२१२ उद्दार, राहत 

तथा परु्नस्थायपर्ना खिय ६०,००,००० १,२५,२०,००० १,००,००,००० 

२७२१३ 

औषिीखररद खिय ३१,४२,७९५.५० ४४,२०,००० ९६,८४,००० 

२७२१९ अन्र् 

सामालजक सहार्ता ० १०,००,००० ३,००,००० 

२८१४२ घरभाडा ४,२९,७६० ५,००,००० ५,००,००० 

२८१४९ अन्र् भाडा ५,१४,६८० ५,००,००० १२,००,००० 

२८९११ भैपरी 

आउर्ने िाल ुखिय ० ० १०,००,००० 

पूंजीगत २१,६६,०१,७०७.१३ २७,४४,०५,००० २५,९०,११,००० 

३११११ आवासीर् 

भवर्न लर्नमायण/खररद २,३६,७६,८०२.६३ ८७,००,००० ८०,००,००० 

३१११२ गैर 

आवासीर् भवर्न 

लर्नमायण/खररद ० २,५७,००,००० २०,००,००० 

३१११३ लर्नलमयत 

भवर्नको संरिर्नात्मक 

सिुार खिय  १९,२०,००० ३६,००,००० ० 

३११२१ सवारी 

सािर्न १५,४४,००० १८,००,००० २८,००,००० 

३११२२ मेलशर्नरी 

तथा औजार २४,१६,८५० ५६,५०,००० २९,००,००० 

३११२३ फलर्नयिर 

तथा लफक्िसय १२,२१,२६० १३,१५,००० ६,४६,००० 
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३११३१ पशिुर्न 

तथा बागवार्नी 

लवकास खिय ० ४,००,००० ० 

३११३४ कम््र्टुर 

सफ्टवेर्र लर्नमायण 

तथा खरीद खिय  ० ० १०,००,००० 

३११३५ पूँजीगत 

परामशय खिय १४,४५,५०० १,८०,००,००० २५,००,००० 

३११५१ सडक तथा 

पलू लर्नमायण ८,९५,८८,९४७.५० ७,९०,२०,००० १०,९०,८१,००० 

३११५३ लवद्यतु 

संरिर्ना लर्नमायण ० ४६,००,००० ५,००,००० 

३११५४ तटबन्ि 

तथा बाँिलर्नमायण ० ७,५०,००० ० 

३११५५ लसंिाई 

संरिर्ना लर्नमायण ४,८०,००० ५,५०,००० २६,५०,००० 

३११५६ खार्नेपार्नी 

संरिर्ना लर्नमायण ९९,२०,६४३ २,६५,००,००० ५,०८,५४,००० 

३११५७ वर्न तथा 

वातावरण संरक्षण ० ६,५०,००० ० 

३११५८ सरसफाई 

संरिर्ना लर्नमायण ० ८,००,००० ० 

३११५९ अन्र् 

सावयजलर्नक लर्नमायण ८,४०,९९,७०४ ७,९३,००,००० ७,२५,८०,००० 

३११६१ लर्नलमयत 

भवर्नको संरिर्नात्मक 

सिुार खिय २,८८,००० २०,७०,००० ३५,००,००० 
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३११७१ पूँजीगत 

सिुार खिय 

सावयजलर्नक लर्नमायण ० १,५०,००,००० ० 

 

 

  

प्रमाणीकरण लमलत २०७९ असार !४ गत े
आज्ञाले], 

िरु्न बहादरु तामाङ 
प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत 


