
व्मास नगयऩालरकाको आलथिक फर्ि २०७४/०७५ को संशोलधत 
विलनमोजन २०७४ ऐन 

सबाफाट ऩारयत मभमतिः २०७४।१०।२७ 

प्रस्थािना  

 व्मास नगयऩामरकाको आमथिक फषि २०७४/०७४ को सेवा य कामिहरुको रागी सञ्चचत कोषफाट 
केही यकभ खचि गन ेअमधकाय ददन य सो यकभ ववमनमोजन गनि वाचछनीम बएकोरे, नेऩारको 
सॊववधानको धाया २२९ को उऩधाया (२) रे ददएको अमधकाय प्रमोग गयी,  

 व्मास नगय  सबारे मो ऐन सञ्चचत कोषफाट यकभ खचि गन ेय ववमनमोजन गन े
सम्फन्धभा व्मवस्था गन ेसम्फन्धी मो ऐन फनाई रागु गयेको छ ।  

१.  संक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब:   

(१) मस ऐनको नाभ “व्मास नगयऩालरकाको सॊशोधधत ववमनमोजन ऐन, २०७४” यहेको छ । 
(२) मो ऐन तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ । 

२. ऩरयबार्ा:  ववषम वा प्रसॊगरे अको अथि नरागेभा मस ऐनभा, 
 (क) “ऐन” बन्नारे व्मास नगयऩालरकाको ववमनमोजन ऐन, २०७४ सम्झनुऩछि । 
 (ख) “कामिऩालरका” बन्नारे व्मास नगय कामिऩालरका सम्झनुऩछि । 
 (ग) “नगयऩालरका” बन्नारे व्मास नगयऩालरका सम्झनुऩछि । 
 (घ) “सबा” बन्नारे व्मास नगयऩालरकाको सबा सम्झनुऩछि । 
 (ङ) “सॊववधान” बन्नारे नेऩारको सॊववधान सम्झनुऩछि । 

३.  आलथिक िर्ि २०७४/०७५ को रालग सक्षचित कोर्फाट यकभ खिि गनि सक्ने:  

आमथिक वषि २०७४/०७५ को मनमभत्त कामिऩामरका, वडा समभमत, ववषमगत शाखारे गन े
सेवा य कामिहरुका रामग अनुसूची (१) भा उञ्लरञ्खत चारु खचि, ऩुॉञ्जगत खचि य ववत्तीम 
व्मवस्थाको यकभ सभेत गयी जम्भा रु.१,११,२७,७०,५४८।४५ (अऺेरुऩी एक अयफ एघाय 
कयोड सत्ताइस राख सत्तयी हजाय ऩाॉच सम अड्चारीस रूऩैमाॉ य ऩैसा ऩैतामरस भात्र) भा 
नफढाई मनददिष्ट गरयए फभोञ्जभ सञ्चचत कोषफाट खचि गनि सदकनेछ ।  



४. विलनमोजन:  

(१)  मस ऐनव्दाया सञ्चचत कोषफाट खचि गनि अमधकाय ददइएको यकभ आमथिक वषि 
२०७४/०७५ को मनमभत्त व्मास नगयऩामरकाको कामिऩामरका, वडा समभमत य 
ववषमगत शाखारे गन ेसेवा य कामिहरुको मनमभत्त ववमनमोजन गरयनेछ ।  

(२)  उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेञ्खएको बएता ऩमन कामिऩामरका, वडा समभमत य 
ववषमगत शाखारे गनवेास य कामिहरुको मनमभत्त ववमनमोजन गयेको यकभभध्मे 
कुनैभा फचत हुने य कुनैभा अऩुग हुने देञ्खन आएभा कामिऩामरकारे फचत हुने 
शीषिकफाट नऩुग हुने शीषिकभा यकभ सानि सक्नेछ ।  

(३)  उऩदपा (२) फभोञ्जभ यकभ सादाि एक शीषिकफाट सो शीषिकको जम्भा यकभको २५ 
प्रमतशतभा नफढ्ने गयी कुनै एक वा एकबन्दा फढी शीषिकहरुफाट अको एक वा 
एकबन्दा फढी शीषिकहरुभा यकभ सानि तथा मनकासा य खचि जनाउन सदकनेछ ।  

(४)  ऩुॉजीगत खचि य ववत्तीम व्मवस्थातपि  ववमनमोञ्जत यकभ साॉवा बुक्तानी खचि य व्माज 
बुक्तानी खचि शीषिकभा फाहेक अन्म चारु खचि शीषिकतपि  सानि य ववत्तीम व्मवस्था 
अन्तगित साॉवा बुक्तानी खचि तपि  ववमनमोञ्जत यकभ व्माज बुक्तानी खचि शीषिकभा 
फाहेक अन्मत्र सानि सदकने छैन ।  

तय चारु तथा ऩूॉजीगत खचि य ववत्तीम व्मवस्थाको खचि व्महोनि एक स्रोतफाट अको 
स्रोतभा यकभ सानि सदकनेछ । 

(५)  उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेञ्खएको बएता ऩमन एक शीषिकको जम्भा स्वीकृत 
२५ प्रमतशतबन्दा फढ्ने गयी कुनै एक वा एकबन्दा फढी शीषिकहरुभा यकभ सानि 
ऩयेभा सबाको स्वीकृत मरनुऩनछे । 

 



अनुसूिी १ 
(दपा (२) सँग सम्फक्षधधत) 

नेऩारको संविधान धाया २२९ (२) फभोक्षजभ सक्षचित कोर्फाट विलनमोजन हुने यकभ 
 

रु हजायभा  

क्र.स अनुदान 
सख्मा 

शीर्िकको नाभ िारु खिि ऩुँक्षजगत 
खिि 

विविम 
व्मिस्था 

जम्भा 

१ ११ नगय कामिऩालरका  

578321.42 

 

457949.12 0.00 1036270.54 

२  िडा सलभलत 0.00 0.00 0.00 0.00 

३  वफर्मगत शाखा 0.00 0.00 0.00 0.00 

४ २ ऋणको साँिा व्माज 
बुक्तानी 

5000.00 0.00 71500.00 76500.00 

५  रगालन (शेमय य 
ऋण) 

0.00 0.00 0.00 0.00 

 १३  

hDdf 583321.42 457949.12 71500.00 1112770.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


