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ववमनमोजन ऐन, २०७७ 

प्रस्तावना : 

 भरयण गाउॉऩामरकाको आमथयक फषय २०७7/०७8 को सेवा य कामयहरूको रामग सञ्चित 
कोषफाट केही यकभ खचय गने अमधकाय ददन य सो यकभ ववमनमोजन गनय वाञ्छनीम बएकोरे, नेऩारको 
सॊववधानको धाया २२९ को उऩधाया (२) रे ददएको अमधकाय प्रमोग गयी,  

भरयण गाउॉसबारे मो ऐन सञ्चित कोषफाट यकभ खचय गने य ववमनमोजन गने सम्फन्धभा 
व्मवस्था गने सम्वन्धी मो ऐन फनाई रागू गयेको छ। 

1. सॊञ्चऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ “भरयण गाउॉऩामरकाको ववमनमोजन ऐन,  २०७६”  

यहेको छ। 

 (२) मो ऐन २०७६ साउन १ गते प्रायम्ब हनेुछ। 

2. ऩरयबाषा :ववषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस ऐनभा, 
क. “ऐन” बन्नारे भरयण गाउॉऩामरकाको ववमनमोजन ऐन, २०७७ सम्झनऩुछय। 

ख. “कामयऩामरका” बन्नारे भरयण गाउॉ कामयऩामरकाराई सम्झनऩुदयछ। 

ग. “गाउॉऩामरका” बन्नारे भरयण गाउॉऩामरकाराई सम्झनऩुदयछ। 

घ.  “सबा”  बन्नारे भरयण गाउॉऩामरकाको सबा सम्झनऩुछय। 

ङ. “सॊववधान”  बन्नारे नेऩारको सॊववधानराई सम्झनऩुछय। 

3. आमथयक वषय २०७7/078 को रामग सञ्चित कोषफाट यकभ खचय गनय सकनेेः आमथयक फषय 
२०७7/078 को मनमभत्त कामयऩामरका, वडासमभमत, ववषमगत शाखारे गने सेवा य कामयहरूका 
रामग अनसूुची (१) भा उञ्चलरञ्चखत चारू खचय, ऩूॉञ्चजगत खचय य मफञ्चत्तम व्मवस्थाको यकभ सभेत गयी 
जम्भा यकभ रु ४८,४२,८३,०००।- (अऺरुऩी अढ्चामरस कयोड वमामरस राख मिमासी हजाय) 
भा नफढाई मनददयष्ट गरयए फभोञ्चजभ सञ्चित कोषफाट खचय गनय सवकनेछ। 

4. ववमनमोजन: (१) मस ऐनद्वाया सञ्चित कोषफाट खचय गनय अमधकाय ददइएको यकभ आमथयक वषय 
२०७7/078 को मनमभत्त भरयण गाउॉऩामरका, गाउॉकामयऩामरका, वडा समभमत य ववषमगत शाखारे 
गने सेवा य कामयहरूको मनमभत्त ववमनमोजन गरयनेछ। 



 
 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बएताऩमन कामयऩामरका, वडा समभमत य ववषमगत 
शाखारे गने सेवा य कामयहरूको मनमभत्त ववमनमोजन गयेको यकभ भध्मे कुनैभा फचत हनेु य कुनैभा 
अऩगु हनेु देञ्चखन आएभा कामयऩामरकारे फचत हनेु शीषयकफाट नऩगु हनेु शीषयकभा यकभ सानय 
सकनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोञ्चजभ यकभ सादाय एक शीषयकफाट सो शीषयकको जम्भा यकभको ऩच्चीस 
प्रमतशतभा नफढ्ने गयी कुनै एक वा एकबन्दा फढी शीषयकहरूफाट अको एक वा एकबन्दा फढी 
शीषयकहरूभा यकभ सानय तथा मनकासा य खचय जनाउन सवकनेछ। 

(४) ऩूॉञ्चजगत खचय य ववत्तीम व्मवस्था तपय  ववमनमोञ्चजत यकभ साॉवा बकु्तानी खचय य व्माज 
बकु्तानी खचय शीषयकभा फाहेक अन्म चारू खचय शीषयक तपय  सानय य मफत्तीम व्मवस्था अन्तगयत साॉवा 
बकु्तानी खचय तपय  मफमनमोञ्चजत यकभ ब्माज बकु्तानी खचय शीषयकभा फाहेक अन्मि सानय सवकने 
छैन।तय चार ुतथा ऩूॉञ्चजगत खचय य ववत्तीम व्मवस्थाको खचय व्महोनय एक स्रोतफाट अको स्रोतभा 
यकभ सानय सवकनेछ 

(५) उऩदपा (२)  भा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बएताऩमन एक शीषयकफाट सो शीषयकको जम्भा 
स्वीकृत यकभको दश प्रमतशतबन्दा फढ्ने गयी कुनै एक वा एकबन्दा फढी शीषयकहरूभा यकभ 
सानय ऩयेभा सबाको स्वीकृमत मरन ुऩनेछ। 

  

  



 
 

अनसूुञ्चच १ 

(दपा २ सॉग सम्वञ्चन्धत) 

नेऩारको सॊववधानको धाया २२९ (२) फभोञ्चजभ  

सञ्चित कोषफाट ववमनमोजन हनेु यकभ 

रु हजायभा 
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