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भरयण गाउॉऩालरकाको आलथिक फर्ि २०७९/०८० को सञ्चित कोर्फाट यकभ खचि गने य विलनमोजन 
गने सम्फन्धभा व्मिस्था गनि फनेको ऐन 

प्रस्तािना : 

 भरयण गाउॉऩालरकाको आलथिक फर्ि २०७९/०८० को सेिा य कामिहरूको रालग सञ्चित 
कोर्फाट केही यकभ खचि गने अलधकाय ददन य सो यकभ विलनमोजन गनि िाञ्छनीम बएकोरे, 

नेऩारको सॊविधानको धाया २२९ को उऩधाया (२) रे ददएको अलधकाय प्रमोग गयी,  

सञ्चित कोर्फाट यकभ खचि गने य विलनमोजन गने सम्फन्धभा व्मिस्था गनि फनेको मो ऐन 
राइ गाउॉ सबारे  अनभुोदन गयेको छ। 
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1. सॊञ्चऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस विधमेकको नाभ “भरयण गाउॉऩालरकाको विलनमोजन ऐन,  

२०७९”  यहेको छ। 

 (२) मो ऐन प्रभाञ्चणकयण  ऩश्चात सम्ित  २०७९ साउन १ गते प्रायम्ब हनेुछ। 

2. ऩरयबार्ा :विर्म िा प्रसॊगरे अको अथि नरागेभा मस विधमेकभा, 
क. “ऐन” बन्नारे भरयण गाउॉऩालरकाको विलनमोजन ऐन, २०७९ सम्झनऩुछि। 

ख. “कामिऩालरका” बन्नारे भरयण गाउॉ कामिऩालरकाराई सम्झनऩुदिछ। 

ग. “गाउॉऩालरका” बन्नारे भरयण गाउॉऩालरकाराई सम्झनऩुदिछ। 

घ.  “सबा”  बन्नारे भरयण गाउॉऩालरकाको सबा सम्झनऩुछि। 

ङ. “सॊविधान”  बन्नारे नेऩारको सॊविधानराई सम्झनऩुछि। 

3. आलथिक िर्ि २०७९/0८० को रालग सञ्चित कोर्फाट यकभ खचि गनि सकने् आलथिक फर्ि 
२०७९/0८० को लनलभत्त कामिऩालरका, िडासलभलत, विर्मगत शाखारे गने सेिा य कामिहरूका 
रालग अनसूुची (१) भा उञ्चलरञ्चखत चारू खचि, ऩूॉञ्चजगत खचि य लफञ्चत्तम व्मिस्थाको यकभ सभेत 
गयी जम्भा यकभ रु ५५५४२३०००।- (अऺरुऩी ऩच्ऩन्न कयोड चौिन्न राख तेइस हजाय) भा 
नफढाई लनददिष्ट गरयए फभोञ्चजभ सञ्चित कोर्फाट खचि गनि सवकनेछ। 

4. विलनमोजन: (१) मस ऐनद्वाया सञ्चित कोर्फाट खचि गनि अलधकाय ददइएको यकभ आलथिक िर्ि 
२०७९/0८० को लनलभत्त भरयण गाउॉऩालरका, गाउॉकामिऩालरका, िडा सलभलत य विर्मगत शाखारे 
गने सेिा य कामिहरूको लनलभत्त विलनमोजन गरयनेछ। 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बएताऩलन कामिऩालरका, िडा सलभलत य 
विर्मगत शाखारे गने सेिा य कामिहरूको लनलभत्त विलनमोजन गयेको यकभ भध्मे कुनैभा फचत 
हनेु य कुनैभा अऩगु हनेु देञ्चखन आएभा कामिऩालरकारे फचत हनेु शीर्िकफाट नऩगु हनेु शीर्िकभा 
यकभ सानि सकनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोञ्चजभ यकभ सादाि एक शीर्िकफाट सो शीर्िकको जम्भा यकभको 
ऩच्चीस प्रलतशतभा नफढ्ने गयी कुनै एक िा एकबन्दा फढी शीर्िकहरूफाट अको एक िा 
एकबन्दा फढी शीर्िकहरूभा यकभ सानि तथा लनकासा य खचि जनाउन सवकनेछ। 

(४) ऩूॉञ्चजगत खचि य वित्तीम व्मिस्था तपि  विलनमोञ्चजत यकभ साॉिा बकु्तानी खचि य व्माज 
बकु्तानी खचि शीर्िकभा फाहेक अन्म चारू खचि शीर्िक तपि  सानि य लफत्तीम व्मिस्था अन्तगित 
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साॉिा बकु्तानी खचि तपि  लफलनमोञ्चजत यकभ ब्माज बकु्तानी खचि शीर्िकभा फाहेक अन्मत्र सानि 
सवकने छैन। तय चार ुतथा ऩूॉञ्चजगत खचि य वित्तीम व्मिस्थाको खचि व्महोनि एक स्रोतफाट अको 
स्रोतभा यकभ सानि सवकनेछ 

(५) उऩदपा (२)  भा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बएताऩलन एक शीर्िकफाट सो शीर्िकको जम्भा 
स्िीकृत यकभको ऩच्चीस  प्रलतशतबन्दा फढ्ने गयी कुनै एक िा एकबन्दा फढी शीर्िकहरूभा 
यकभ सानि ऩयेभा सबाको स्िीकृलत लरन ुऩनेछ। 
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अनसूुञ्चच १ 

(दपा २ सॉग सम्िञ्चन्धत) 

नेऩारको सॊविधानको धाया २२९ (२) फभोञ्चजभ  

सञ्चित कोर्फाट विलनमोजन हनेु यकभ 

रु हजायभा 

 

 

k|df0fLs/0f ldlt M @)&(÷)#÷)&       cf1fn] 

                                                    cf]d axfb'/ bhL{ 

                                                      k|d'v k|zf;sLo clws[t 

 
 
 

 

 

क्र=सॊ= अनदुान 
सॊख्मा 

ञ्चशर्िकको नाभ चार ुखचि ऩुॉञ्चजगत 
खचि 

विञ्चत्तम 
व्मिस्था 

जम्भा 
 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  गाउॉ कामिऩालरका 155८०० 340225   

२  िडा सलभलत 
 २८०००   

३  विर्मगत शाखा     

४  ऋणको साॉिा 
बकु्तानी 

    

५  रगानी (शेमय/ 
ऋण) 

    


