
बर्दिबास    नगरपालिकाको    लिलनयोजन ऐन, २०७६ 

 

बर्दिबास नगरपालिकाको आर्थिक बर्ि २०७६।०७७ को सिेा र कायिहरुको िालग स्थानीय सलित कोर्बाट केही रकम खर्ि 
गन ेर लिलनयोजन गन ेसम्बन्धमा व्यिस्था गनि बनेको ऐन 

 

प्रस्तािनााः बर्दिबास नगरपालिकाको आर्थिक बर्ि २०७६।०७७ को सेिा र कायिहरुको िालग सलित कोर्बाट केही रकम 

खर्ि गन ेअलधकार ददन र सो रकम लिलनयोजन गनि िाञ्छनीय भएकोिे, 

नेपािको संलिधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोलजम बर्दिबास नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “ बर्दिबास नगरपालिकाको लिलनयोजन ऐन, २०७६”  रहकेो छ । 

 (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. आर्थिक िर्ि २०७६।०७७ को लनलमत्त सलित कोर्बाट रकम खर्ि गन ेअलधकाराः (१)आर्थिक िर्ि २०७६।०७७ को 
लनलमत्त नगरकायिपालिका, िडा सलमलत, लिर्यगत शाखािे गन ेसेिा र कायिहरुका लनलमत्त अनसूुर्ी १ मा उललिलखत 

र्ािू खर्ि, पूूँलजगत खर्ि र लबलत्तय व्यिस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु.१६०७४५०६२२ (अिेरुपी एक अबि 
साठी करोड र्ौहत्तर िाख पर्ास हजार छ सय िाइस रुपैया मात्र) मा नबढाई लनर्दिष्ट गररए बमोलजम सलित कोर्बाट 

खर्ि गनि सदकने छ ।  

३. लिलनयोजनाः (१) यस ऐनद्धारा सलित कोर्बाट खर्ि गनि अलधकार ददइएको रकम आर्थिक िर्ि २०७६।०७७ को लनलमत्त 

बर्दिबास नगरपालिको नगर कायिपालिका,  िडा सलमलत र लिर्यगत शाखािे गन े सेिा र कायिहरुको लनलमत्त 

लिलनयोजन गररन ेछ । 

 (२)उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएता पलन कायिपालिका, िडा सलमलत र लिर्यगत शाखािे गन ेसेिा 
र कायिहरुको लनलमत्त लिलनयोजन गरेको रकम मध्य ेकुनैमा बर्त हुन ेर कुनैमा अपुग हुन ेदेलखन आएमा नगर कायिपालिकाि े

बर्त हुन ेशीर्िकबाट नपुग हुन ेशीर्िकमा रकम सानि सके्नछ । यसरी रकम सादाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको 
25 प्रलतशतमा नबढ्न ेगरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक िा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि 
तथा लनकासा र खर्ि जनाउन सदकनेछ । पूूँलजगत खर्ि र लित्तीय व्यिस्थातफि  लिलनयोलजत रकम साूँिा भुक्तानी खर्ि र व्याज 

भुक्तानी खर्ि शीर्िकमा बाहके अन्य र्ाि ू खर्ि शीर्िकतफि  सानि र लबत्तीय व्यिस्था अन्तगित साूँिा भुक्तानी खर्ितफि  
लबलनयोलजत रकम ब्याज भुक्तानी खर्ि शीर्िकमा बाहके अन्यत्र सानि सदकने छैन । 

तर र्ािु तथा पूूँलजगत खर्ि र लित्तीय व्यिस्थाको खर्ि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानि सदकने छ । 

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएता पलन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा स्िीकृत रकमको 25 

प्रलतशतभन्दा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि परेमा नगर सभाको स्िीकृलत लिन ुपनेछ ।  

(४)  दफा (२) मा उलिेख भएको रकम भन्दा बाहके न.पा.  िेत्र लभत्र कुनै नयाूँ आर्थिक स्रोतको पलहर्ान भइ संलिय सरकार, 

प्रदेश सरकार िा अन्य कुनै संि संस्था िा लनकायबाट (बैदेलशक सहयोग समेत) थप रकम प्राप्त भएमा तत्काि नगर सभा 



बैठक बस्न ेअिस्था नभएमा कायिपालिकाबाट उक्त रकम संलर्त कोर्मा दालखिा गरी कायिक्रम बनाइ खर्ि गन ेव्यिस्था 
लमिाइन ेछ ।यसरी प्राप्त थप रकम र सो को कायिक्रम त्यसपलछ बस्ने नगरसभाबाट अनुमोदन गराउनु पनछे । 
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