
विवनयोजन ऐन,२०७७ 

अन्नपूणण गाउपाविकाको आर्थथक िर्ण २०७७/७८ को सेिा र कायणहरुको िावग स्थावनय 

संवचत कोर्बाट केही रकम खचण गनण र विवनयोजन गने सम्बन्धमा व्यिस्था गनण बनेको 

विवनयोजन ऐन,२०७७ 

गाउँ सभाबाट स्िीकृत वमवत २०७७।०३।१० 

 

प्रस्तािना : अन्नपूणण गाउँपाविकाको आर्थथक िर्ण २०७७।७८ को सेिा र कायणहरुको िावग 

संवचतकोर् केही रकम खचण गने अवधकार ददन र सो रकम विवनयोजन गनण िान्छवनय 

भएकोिे नेपािको संविधानको धारा २२९ को उपधारा २ बमोवजम अन्नपूणण गाउँसभािे 

यो ऐन बनाएको छ । 

१. सवंिप्त नाम र प्रारम्भ (१) यस ऐनको नाम " अन्नपूणण गाउपाविकाको विवनयोजन 

ऐन¸२०७७" रहकेो छ । 

(२) यो ऐन २०७७ साि श्रािण  १ दवेख प्रारम्भ हुनेछ। 

२. आर्थथक िर्ण २०७७।०७८ को वनवमत्त सवित कोर्बाट रकम खचण गने अवधकार (१) 

आर्थथक िर्ण २०७७।०७८ को वनवमत्त गाउँकायणपाविका िडा सवमवत¸ विर्यगत शाखािे 

गने सेिा र कायणहरुका वनवमत्त अनुसूची १ मा उल्िेखीत चािु खचण, पूँवजगत खचण र 

वबवत्तय व्यिस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु. ६६¸१२¸००¸०००। (अिरुपी रु 

छैसठ्ठी करोड बाह्र िाख मात्र ) मा नबढाई वनर्ददष्ट गररए बमोवजम संवचत कोर्बाट खचण 

गनण सदकने छ । 

३. विवनयोजन (१) यस ऐन द्धारा संवचतकोर्बाट खचण गने अवधकार ददऐको रकम 

आर्थथक िर्ण २०७७।७८ वनवमत्त अन्नपूणण गाउपाविकाको गाउकायणपाविका¸ िडा सवमवत 

र विर्यगत शाखािे गने सेिा र कायणहरुको वनवमत्त विवनयोजन गररने छ । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेवखऐको भएतापवन कायणपाविका¸ िडा सवमवत 

र विर्यगत शाखािे गने सेिा र कायणहरुको वनवमत्त विवनयोजन गरेको रकम मध्य ेकुनैमा 

बचत हुने र कुनैमा नपुग हुने दवेखन आऐमा गाउ कायणपाविकाको बचत हुने शीर्णकबाट 

नपुग हुने शीर्णकमा रकम सानण सके्नछ । यसरी रकम सादाण एक शीर्णकबाट सो शीर्णकको 

जम्मा रकमको १५ प्रवतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीर्णकहरुबाट 

अको एक ि एक भन्दा बढी शीर्णकहरुमा रकम सानण तथा वनकासा र खचण जनाउन सदकने 

छ । पूँवजगत खचण र विवत्तय व्यिस्थातफण  विवनयोवजत रकम साँिा भुक्तानी खचण र व्याज 

भुक्तानी खचण शीर्णकमा बाहके अन्य चािू खचण शीर्णकतफण  सानण र विवत्तय व्यिस्था अन्तगणत 



साँिा भुक्तानी खचणतफण  विवनयोवजत रकम ब्याज भुक्तानी खचण शीर्णकमा बाहके अन्यत्र 

सानण सदकने छैन । 

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेवखऐको भएतापवन एक शीर्णकबाट सो 

शीर्णकको जम्मा वस्िकृत रकमको १५ प्रवतशतभन्दा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी 

शीर्णकहरुमा रकम सानण परेमा गाउँ सभाको वस्िकृवत विनुपनेछ । 

  



 

अनसुचूी १ 

(दफा २ सँग सम्बवन्धत) 

नपेािको सवंिधानको धारा २२९ (२) बमोवजम सवंचतकोर्बाट विवनयोजन हुने रकम 

क्र 

स 

अनदुान 

संख्या 
शीर्णकको नाम चाि ु खचण 

पूवजगत 

खचण 

विवत्तय 

व्यिस्था 
जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१   गाउँकायणपाविका ६०२४२१२० ४८०००००   ६५०४२१२० 

२   िडा सवमवत ० १७७०००००   १७७००००० 

३   विर्यगत शाखा         

४   

िातािरण तथा विपद 

व्यिस्थापन 
५१००००० ५५००००० 

  १०६००००० 

५   सुशासन तथा संस्थागत विकास ९४३०००० ८४००००   १०२७०००० 

६   आर्थथक विकास सवमवत १६०००००० १९१०००००   ३५१००००० 

७   सामावजक विकास सवमवत ३३९९४५८८० ३४१४२०००   ३७४०८७८८० 

८   पूिाणधार विकास सवमवत १६००००० १४६८०००००   १४८४००००० 

९   ऋणको सािा व्याज भुक्तानी         

१०   िगानी (शेयर/ऋण)         

    कुि जम्मा ४३२३१८००० २२८८८२००० ० ६६१२००००० 
 

  



क)  आगामी आ.ब. २०७७/०७८ को प्रस्तावित सचंािन खचण 
 

वस 

न ं

बजटे शीर्णक 

नम्बर 
बजटे खचण शीर्णक 

विवनयोवजत  

बजटे रकम रु. 

  १ २११११ पाररश्रवमक कमणचारी १९५१२१२०।- 

  २ २१११२ पाररश्रवमक पदावधकारी ७५००००० ।- 

  ३ २११२१ पोशाक ५००००० ।- 

  ४ २११३२ महगंी भत्ता ११००००० ।- 

  ५ २११३४ कमणचारीको बैठक भत्ता ८००००० ।- 

  ६ २११३९ अन्य भत्ता ५००००० ।- 

  ७ २११४२ पदावधकारीअन्य सुवबधा ५००००० ।- 

  ८ २१२१४ कमणचारी कल्याण कोर् २००००० ।- 

  ९ २२१११ पानी तथा वबजुिी ३००००० ।- 

  १० २२११२ संचार महसुि १०००००० ।- 

  ११ २२२१२ इन्धन (कायाणिय प्रयोजन) १२००००० ।- 

  १२ २२२१३ सिारी साधन ममणत खचण १५००००० ।- 

  १३ २२२१४ वबमा तथा निीकरण खचण ५००००० ।- 

  
१४ २२२२१ 

मेवशनरी तथा औजार ममणत सम्भार तथा 

सिािन खचण १५००००० ।- 

  
१५ २२२३१ 

वनर्थमत सािणजवनक सम्पवत्तको ममणत सम्भार 

खचण ५००००० ।- 

  १६ २२३११ मसिन्द तथा कायाणिय सामाग्री ३०००००० ।- 

  १७ २२३१३ पुस्तक तथा सामग्री खचण १००००० ।- 

  १८ २२३१४ इन्धन - अन्य प्रयोजन २००००० ।- 

  १९ २२३१५ पत्रपवत्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचण १२००००० ।- 

  २० २२४११ सेिा र परामशण खचण १०००००० ।- 

  २१ २२४१२ सूचना प्रणािी तथा सफ्टिेयर संचािन खचण ३००००० ।- 

  २२ २२४१३ करार सेिा शुल्क ३०००००० 

  २३ २२५११ कमणचारी ताविम खचण ६००००० ।- 

  
२४ २२५१२ 

सीप विकास तथा जनचेतना ताविम तथा 

गोष्ठी सम्बन्धी खचण ५००००० ।- 

  २५ २२५२२ कायणक्रम खचण १०००००० ।- 

  २६ २२५२९ विविध कायणक्रम खचण २००००० ।- 

  २७ २२६११ अनुगमन, मूल्यांकन खचण ३०००००० ।- 

  



२८ २२७११ विविध खचण २५००००० ।- 

  २९ २२७२१ सभा सिािन खचण ८००००० ।- 

  ३० २८१४२ घरभाडा ६००००० ।- 

  ३१ २८१४३ सिारी साधन तथा मेवशनर औजार भाडा १८००००० ।- 

  ३२ ३११२१ सिारी साधन १०००००० ।- 

  ३३ ३११२२ मेवशनरी तथा औजार १५००००० ।- 

  ३४ ३११२३ फर्थनचर तथा दफक्चसण २०००००० ।- 

  ३५ 
 

िडा गत संचािन खचण ३६३०००० ।- 

  

  जम्मा 

६५०४२१२० 

।- 

                    ख) आगामी आ.ब. २०७७/०७८ को प्रस्तावित आयोजना तथा कायणक्रमगत खचण  

१) आर्थथक विकास सवमवत 

वस 

न ं

योजना तथा कायणक्रम ठेगाना रकम रु  कैदफयत 

१ उद्योग तथा िावणज्य गा.पा. २००००० ।-   

२ सहकारी बैक तथा विवत्तय संस्था गा.पा. ५००००० ।-   

३ पशु विकास कायणक्रम गा.पा. २५००००० 

।- 

  

४ कृवर् विकास कायणक्रम गा.पा. ३०००००० 

।- 

  

५ परम्परागत धार्थमक संस्कृवत संरिण (कोट मौिा 

मवन्दर पुजा) 

गा.पा. २००००० ।-   

६ मठमवन्दर तथा पुरातात्तविक सम्पदा संरिण गा.पा. १०००००० 

।- 

  

७ चौतारी, पोखरी, कुिा, पाकण  तथा ढुङ्गे धारा 

संरिण 

गा.पा. १०००००० 

।- 

  

८ पयणटन सुचना केन्र स्थापना गा.पा. २००००० ।-   

९ सोत्रे वसमिबोट पाटेम्रो वसढीबाटो गा.पा. ५००००० ।-   

१० वभरमुनी दवित बस्ती वसढीबाटो  गा.पा. ३००००० ।-  

११ अन्य पिण मेिा महोत्सि गा.पा. ३००००० ।-   

१२ भोटेकुकुर संरिण एिम ्प्रिद्धणन गा.पा. १००००० ।-   

१३ छतछरे खोिा वसजणना मा वि हुदँ ैकुडहरी पदमागण िडा नं १ ५००००० ।-   

१४ सुसाउने ढँुङ्गा पदमागण िडा नं २ ५००००० ।-   



१५ हररताविका वतज विशेर् मेिा कायणक्रम, 

दढकुरपोखरी 

िडा नं १ 

२ ३ 

२००००० ।-   

१६ भाटी भिनडाँडा पयणटन पदमागण िडा नं ३ २००००० ।-   

१७ मराइचे दवेख अष्ट्रवेियन बेस क्याम्प वसदढबाटो िडा नं ३ २००००० ।-   

१८ पंचासे पयणटन पदमागण िडा नं ४ ५००००० ।-   

१९ कोदो महोत्सि, भदौरे िडा नं ४ २०००००   

२० नयाँपुि िन हुदँै पुरानो गाँउ पदमागण िडा नं ५ ५००००० ।-   

२१ ढािादवेख एक्िे सल्िासम्म पदमागण िडा नं ६ ५००००० ।-   

२२ प्रविण गुरुङ्ग गायन प्रवतयोवगता, िुम्िे िडा नं ६ ३००००० ।-   

२३ माझगाँउ हुदँ ैतोल्का िान्रकु पदमागण िडा नं ७ १०००००० 

।- 

  

२४ हवन हवन्टङग प्रवतयोवगता, िान्रकु िडा नं ७ १००००० ।-   

२५ विरेठाटी हुदँ ैथमडाँडा पदमागण िडा नं ८ ५००००० ।-   

२६ फाग ुमहोत्सि, विरेठाटी िडा नं ८ २००००० ।-   

२७ उल्िेरीदवेख नाङ्गेठाटी पदमागण िडा नं ९ ५००००० ।-   

२८ वतिारे चोकदेवख नथोक पदमागण िडा नं 

१० 

५००००० ।-   

२९ छोम्रोङ्ग गुरुङ्ग वहि हुदँ ैवहडेनिेक पदमागण िडा नं 

११ 

५००००० ।-   

३० अन्नपूणण म्याराथुन, घान्रकु १० ११ ५००००० ।-   

  जम्मा १७२००००० 

।- 

  

 

  



२) सामावजक विकास सवमवत 

वस 

न ं

योजना तथा कायणक्रम ठेगाना रकम रु  कैदफयत 

१ वशिा विकास कायणक्रम गा पा २५००००० 

।- 

  

२ स्िास््य सेिा कायणक्रम (आयुिेद समेत) गा पा ३०००००० 

।- 

  

३ स्िास््य स्ियसेविका प्रोत्साहन कायणक्रम गा पा ७००००० ।-   

४ इ वस डी वशविका प्रोत्साहन गा पा ४००००० ।-   

५ उपाध्यिसँग मवहिा कायणक्रम गा पा १०००००० 

।- 

  

६ दवित िमता विकास तथा सशवक्तकरण कायणक्रम गा पा ५५०००० ।-   

७ जनजावत िमता विकास तथा सशवक्तकरण कायणक्रम गा पा १०००००० 

।- 

  

८ युिा खेिकुद कायणक्रम गा पा ११००००० 

।- 

  

९ मवहिा तथा बािबाविका िवित कायणक्रम गा पा ३००००० ।-   

१० जेष्ठ नागररक तथा अपाङ्ग िवित कायणक्रम गा पा ५००००० ।-   

११ उल्िेरी तथा तोल्का स्िास््य ईकाई संचािन अनुदान गा पा २००००० ।-   

१२ अवत विपन्न तथा असाहय अनाथ हहसामा परेको 

सहयोग कोर् 

गा पा २००००० ।-   

१३ विवभन्न खानेपानी योजना गा पा १००००००० 

।- 

  

  जम्मा २१४५०००० 

।- 

  

 

३) पिूाणधार विकास सवमवत 

वस 

न ं

योजना तथा कायणक्रम ठेगाना रकम रु  कैदफयत 

१ सडक ममणत संभार कोर् गापा १०००००० ।-   

२ बृहत् िान्रकु खानेपानी योजना १% िागत 

अनुदान 

गापा ५५००००० ।-   

३ िडा भिन वनमाणण (वज स स अनुदान समेत) गापा २०००००००।-   



४ स्थानीय झोिुङ्गे पुि साझेदारी कायणक्रम गापा १००००००।-   

५ गाउपाविका केन्र पुिाणधार वनमाणण गापा २५००००० ।-   

६ अन्नपूणण ररङ्गरोड स्तरोन्नवत गापा २०००००० ।-   

७ ५ %  िागत सहभावगतामा आधाररत हसचाई 

योजना 

१ दवेख 

११ 

५५००००० ।-   

८ नागडाडा वभवत्रबाटो स्तरोन्नवत िडा नं १ ५००००० ।-   

९ छविस्मृवत हुदँै वसम्िे ग्रावमण सडक स्तरोन्नवत िडा नं १ १०००००० ।-   

१० सवम्मको बोटबाट कृवर् सडक जोड्ने बाटो िडा नं १ ५००००० ।-   

११ भैपोखरी वडिबाट वसम्िे मोटर बाटो वनमाणण िडा नं १ ५००००० ।-   

१२ िडा कायाणियदेवख चुवहने पहरासम्म बाटो 

स्तरोन्नवत 

िडा नं २ ५००००० ।-   

१३ प्याउदी ठुिाचौर ग्रावमण सडक िडा नं २ ५००००० ।-   

१४ ददप बुढाघर हुद ैकडेिे बाटो सडक स्तरोन्नवत िडा नं २ १०००००० ।-   

१५ नागडाडा वनिारे ग्रावमण सडक स्तरोन्नवत िडा नं २ ५००००० ।-   

१६ भयर चोक सेराचौर हुदँ ै वभत्रीबाटो डायरी 

चोकसम्म ग्रा.स. स्तरोन्नवत 

िडा नं २ ५००००० ।-   

१७ रातामाटा वशि मवन्दर ग्रावमण सडक स्तरोन्नवत िडा नं २ ५००००० ।-   

१८ ढीकुरपोखरी हुदै धारापानी हुद ैदउेरािी स्तरोन्नवत िडा नं ३ १५००००० ।-   

१९ पत्थर मराइच े काढे धम्पुस ग्रावमण सडक 

स्तरोन्नवत 

िडा नं ३ ५००००० ।-   

२० वभरमुवन वहि ेकाउनडाडा ग्रावमण सडक स्तरोन्नवत िडा नं ३ ५००००० ।-   

२१ ओखिे िाके्र ग्रावमण सडक स्तरोन्नवत िडा नं ३ ५००००० ।-   

२२ दउेरािी दमदमे पाउदरुकोट ग्रावमण सडक 

स्तरोन्नवत 

िडा नं ३ ५००००० ।-   

२३ दउेरािी डाडा धारापानी हुद ै रानीथोक ग्रावमण 

सडक स्तरोन्नवत 

िडा नं ३ १०००००० ।-   

२४ बासखकण  झारकोट िामाचौर  बाटो स्तरोन्नवत िडा नं ४ ५००००० ।-   

२५ भदौरे प्रेम बस्ती ग्रावमण सडक स्तरोन्नवत िडा नं ४ ५०००००   

२६ सल्यान घुम्ती िुयरा नयागाउ बाटो स्तरोन्नवत िडा नं ५ ५००००० ।-   

२७ धौिावगरी गेट नयापुि घाट ग्रावमण सडक 

स्तरोन्नवत 

िडा नं ५ ५००००० ।-   

२८ वगरीचोक  ओखरबोट ग्रावमण सडक स्तरोन्नवत िडा नं ५ ५००००० ।-   

२९ हाइिे झोिाङ्ग हुद ैसल्यान बाटो स्तरोन्नवत िडा नं ५ १५००००० ।-   



३० ढािा हाइजुङ्ग सडक स्तरोन्नवत िडा नं ६ ५००००० ।-   

३१ ठोट्नेखोिा ढाके सव्जुङ्ग ग्रावमण सडक स्तरोन्नवत िडा नं ६ १०००००० ।-   

३२ पुरानो घडेरी पसि हुद ैढाके्र बाटो स्तरोन्नवत िडा नं ६ १०००००० ।-   

३३ जिजिा ध्याबजुङ्ग ग्रावमण सडक िडा नं ६ ३००००० ।-   

३४ ढािा तोवमजुङग ग्रावमण सडक स्तरोन्नवत िडा नं ६ 

७ 

५००००० ।-   

३५ माझगाउदवेख भच्चेक हुद ैिान्रकु बाटो स्तरोन्नवत िडा नं ७ १५००००० ।-   

३६ कु्रधु दवेख आिु खोर ग्रावमण सडक वनमाणण िडा नं ७ ५००००० ।-   

३७ जिदकवन खाउने हुद ैदाङ्गवसङ्ग बाटो स्तरोन्नवत िडा नं ८ १५००००० ।-   

३८ विरेठाटी दाङ्गवसङ्ग मोहररया ग्रावमण सडक 

स्तरोन्नवत 

िडा नं ८ ५००००० ।-   

३९ तम्म ुमोहररया ग्रावमण सडक स्तरोन्नवत िडा नं ८ १०००००० ।-   

४० साक्युण गैरीिाङ्ग ग्रावमण सडक स्तरोन्नवत िडा नं ८ ५००००० ।-   

४१ विग्रा तबांग सडक स्तरोन्नवत िडा नं ८ २००००० ।-   

४२ वतखेढुङ्गा नयागाउ दवित बस्ती मोटरबाटो 

वनमाणण 

िडा नं ९ १०००००० ।-   

४३ विरेठाटी वतखेढुङ्गा मोटर बाटो स्तरोन्नवत िडा नं ९ २०००००० ।-   

४४ धाम्िे हुद ैकोटगाउँ बाटो स्तरोन्नवत िडा नं 

१० 

१५००००० ।-   

४५ मत्क्यू सामरुङ्ग मोटरबाटो वनमाणण िडा नं 

११ 

१५००००० ।-   

४६ मतक्यु उरी हुदँ ैदकमरुङ्ग खोिा बाटो वनमाणण िडा नं 

११ 

५००००० ।-   

४७ के्रजोङ्ग देवख सुनखानी मोटरबाटो वनमाणण िडा नं 

१० 

१००००००   

  जम्मा ६८५००००० 

।- 

  

 

  



४) िन, िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन सवमवत 

वस 

न ं

योजना तथा कायणक्रम ठेगाना रकम रु  कैदफयत 

१ संयुक्त सहयोग कायणक्रम (पाइप खररद) गा.पा. १०००००० 

।- 

  

२ तार जािी तथा ग्यावबन खररद गा.पा. १५००००० 

।- 

  

३ िातािरणीय सरसफाइ तथा फोहोरमैिा व्यिस्थापन गा.पा. ४००००० ।-   

४ ल्यान्डदफि साईट व्यिस्थापन तथा सम्भाव्यता 

अध्ययन 

गा.पा. ४००००० ।-   

५ विपद व्यिस्थापन कोर् (कोवभड समेत) गा.पा. ५०००००० 

।- 

  

६ भूिय, बाढीपवहरो तथा प्रकृवतप्रकोप वनयन्त्रण  गा.पा. १०००००० 

।- 

  

७ विस्तृत पररयोजना प्रवतिेदन तथा िातािरणीय प्रभाि 

मूल्याङ्कन 

गा.पा. १२००००० 

।- 

  

८ खाद्ध सुरिा तथा खाना संरिण कायणक्रम (खाना 

नफािौ) 

गा.पा. १००००० ।-   

  जम्मा १०६००००० 

।- 

  

 

५) सशुासन तथा ससं्थागत विकास 

वस 

न ं

योजना तथा कायणक्रम ठेगाना रकम रु  कैदफयत 

१ सामावजक परीिण गा.पा. २३००००० 

।- 

  

२ सािणजवनक सुनुिाई चौमावसक गा.पा.   

३ उपभोक्ता सवमवत ताविम गा.पा.   

४ आन्तररक वनयन्त्रण प्रणािी कायणविवध गा.पा.   

५ सूचना प्रविवध गा.पा. तथा िडा कायाणिय गा.पा.   

६ अनुभि  आदान प्रदान कायणक्रम गा.पा. ५००००० 

।- 

  

७ गाउपाविका ददिस गा.पा. १००००० 

।- 

  



८ मेिवमिापकताणको सूचीकृत तथा पुनताणजवग कायणक्रम गा.पा. ३००००० 

।- 

  

९ पदावधकारी तथा कमणचारी  िमता विकास गा.पा. १०००००० 

।- 

  

१० त्याङ्क व्यिस्थापन गा.पा. ५००००० 

।- 

  

११ बृहत् घुम्ती वशविर संचािन गा.पा. ५००००० 

।- 

  

१२ न्यावयक सवमवत गा.पा. ३००००० 

।- 

  

  जम्मा ५५००००० 

।- 

  

 

ग) समपरुक कोर् 

 वस 

न ं

योजना तथा कायणक्रम 

ठेगाना रकम रु  कैदफयत 

१ 

काडे भदौरे सल्यान ग्रावमण सडक स्तरोन्नवत िडा नं 

४ 

२००००००० 

।-   

२ 

संघ, प्रदशे एिं अन्य आयोजनाहरुको िावग 

म्यावचङ फण्ड  
गा.पा. 

१००००००० 

।-   
 

 


