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विननमोजन ऐन, २०७8 

गाउॉसबाफाट स्िीकृत नभनत :२०७८/०३/१० 

 

तभानखोरा गाउॉऩानरकाको आनथिक फर्ि २०७ 8/७9 को सेिा य कामिहरुको रानग स्थानीमसञ्चित 
कोर्फाट केही यकभ खर्ि गने य विननमोजन गने सम्फन्धभा व्मिस्था गनि फनेको ऐन, 

प्रस्तािनााः तभानखोरा गाउॉऩानरकाको आनथिक फर्ि २०७ 8।७9 को सेिा य कामिहरुको रानग सञ्चित 
कोर्फाट केही यकभ खर्ि गने अनधकाय ददन य सो यकभ विननमोजन गनि िाञ्छनीम बएकोरे, 

 

नेऩारको सॊविधानको धाया २२९ को उऩ -धाया (२) फभोञ्चजभ तभानखोरा गाउॉ सबारे मो ऐन फनाएको छ 
। 

 

१. सॊञ्चऺप्त नाभ य प्रायम्बाः (१) मस ऐनको नाभ “तभानखोरागाउॉऩानरकाकोविननमोजनऐन,२०७8”यहेकोछ। 

(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

 

२. आनथिक िर्ि २०७ 8।79 को नननभत्त सञ्चित कोर्फाट यकभ खर्ि गने अनधकायाः  (१)आनथिक 
िर्ि२०७8।79 को नननभत्त गाउॉ कामिऩानरका , िडा सनभनत, विर्मगत शाखारे गने सेिा यकामिहरुका नननभत्त 
अनसूुर्ी १ भा उञ्चलरञ्चखत र्ारू खर्ि , ऩूॉञ्चजगत खर्ि य नफञ्चत्तम व्मिस्थाकोयकभ सभेत गयी जम्भा यकभ रु. 
27,५२,३१,150(अऺेयेऩी सत्ताईस कयोड फाउन्न राख एकनतस हजाय एक सम ऩर्ास भात्र ।) भा नफढाई 
ननददिष्ट गरयए फभोञ्चजभ सञ्चित कोर्फाट खर्ि गनि सवकनेछ । 

 



३. विननमोजनाः  (१) मस ऐन द्वाया सञ्चित कोर्फाट खर्ि गनि अनधकाय ददइएको यकभ आनथिक िर्ि 
२०७8।79 को नननभत्त तभानखोरागाउॉऩानरको गाउॉ कामिऩानरका , िडा सनभनत यविर्मगत शाखारे गने सेिा 
य कामिहरुको नननभत्त विननमोजन गरयनेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बए ताऩनन कामिऩानरका , िडा सनभनतय विर्मगत शाखारे गने 
सेिा य कामिहरुको नननभत्त विननमोजन गयेको यकभभध्मे कुनैभा फर्तहनुे य कुनैभा अऩगु हनुे देञ्चखन आएभा 
गाउॉ/नगय कामिऩानरकारे फर्त हनुे शीर्िकफाट नऩगुहनुे शीर्िकभा यकभ सानि सक्नेछ । मसयी यकभ सादाि 
एक शीर्िकफाट सो शीर्िकको जम्भायकभको १० प्रनतशतभा नफढ्ने गयी कुनै एक िा एक बन्दा फढी 
शीर्िकहरुफाट अको एक िाएक बन्दा फढी शीर्िकहरुभा यकभ सानि तथा ननकासा य खर्ि जनाउन सवकनेछ 
। ऩूॉञ्चजगत खर्िय वित्तीम व्मिस्थातपि  विननमोञ्चजत यकभ साॉिा बकु्तानी खर्ि य व्माज बकु्तानी खर्ि शीर्िकभा 
फाहेक अन्म र्ारू खर्ि शीर्िकतपि  सानि य नफत्तीम व्मिस्था अन्तगित साॉिा बकु्तानी खर्ितपि  नफननमोञ्चजत यकभ 
ब्माज बकु्तानी खर्ि शीर्िकभा फाहेक अन्मत्र सानि सवकने छैन । 

तय, र्ार ुतथा ऩूॉञ्चजगत खर्ि य वित्तीम व्मिस्थाको खर्ि व्महोनि एक स्रोतफाट अकोस्रोतभा यकभ सानि सवकनेछ 
। 

(३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बए ताऩनन एक शीर्िकफाट सो शीर्िकको जम्भा स्िीकृत 
यकभको १० प्रनतशत बन्दा फढ्ने गयी कुनै एक िा एक बन्दा फढी शीर्िकहरुभा यकभ सानि ऩयेभा गाउॉ 
सबाको स्िीकृनत नरन ुऩनेछ । 

अनसूुर्ी (१) 

(दपा २ सॊग सम्फञ्चन्धत) 

नेऩारको सॊविधानको धाया २२९ (२) फभोञ्चजभ 

सञ्चित कोर्फाट विननमोजन हनुे यकभ  

क्रॊ . सॊ. विियण यकभ रु. कैवपमत 
1 र्ारतुपि  4,63,000००।-  

2 सशतितपि  सॊघ  11,३६,६४,000।-  

3 सशतितपि  प्रदेश 50,00,000।-  

4 विनबन्न कोर्हरु १,३६,00,000।-  

५ सभऩयुक प्रदेश ५०,००,०००।-  

६ ऩूिािधाय विकास तपि  3,२६,00,000।-  

७ आनथिक विकास तपि  76,02,000।-  

८ साभाञ्चजक विकास तपि  4,३४,१5,150।-  

९ िन, िाताियण य विऩद व्मिस्थाऩनतपि  2९,00,000।-  

१० सॊस्थागत विकास य सेिा प्रिाहतपि  51,50,000।-  

 जम्भा व्मम 27,५२,३१,150.00  

 


