
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ठाकुरबाबा नगरपालिका, बर्दियाको विलनयोजन ऐन, 207६ 

प्रस्तािनााः  ठाकुरबाबा नगरपालिका, बर्दियाको आलथिक िर्ि 207६/07७ को सेिा र 
कायिहरुको िालग सञ्चित कोर्बाट केही रकम खर्ि गने अलिकार र्दन र सो रकम विलनयोजन गनि 
बाञ्छनीय भएकोिे,  

नेपािको संवििानको िारा 2२8 को उपिारा (2) बमोञ्चजम ठाकुरबाबा नगरपालिका, बर्दियाको 
नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ ।  

  

ठाकुरबाबा नगरपालिका 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड : २    संख्या:२    प्रमाञ्चिकरि: २०७६।०३।३१  

                 प्रकाशन लमलत: २०७६।०३।३१ 

भाग÷१  
ठाकुरबाबा नगरपालिका  



 
 

 

खण्ड: २    संख्या:२     लमलत: २०७६।०३।३१ 

१. संञ्चिप्त नाम र प्रारम्भाः (1) यस ऐनको नाम ठाकुरबाबा नगरपालिका, बर्दियाको “विलनयोजन 
ऐन, 207६” रहेको छ । 

 (2) यो ऐन तरुून्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. आलथिक बर्ि २०७६।०७७ को लनलमत्त सञ्चित कोर्बाट रकम खर्ि गने अलिकार: (१) 
आलथिक िर्ि २०७६।०७७ को लनलमत्त नगर कायिपालिका, िडा सलमलत, लबर्यतग शाखािे 
गने सेिा र कायिहरुका लनलमत्त अनसूुर्ी (१) मा उल्िेञ्चखत र्ाि ु खर्ि, पूजी ीँगत खर्ि र 
वित्तीय व्यिस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम ६८,९८,७९,००० (अिरुपी अठसठ्ठी 
करोड अन्ठानब्बे िाख उनासी हजार मात्र) मा नबढाई लनर्दिष्ट गररए बमोञ्चजम सञ्चित 
कोर्बाट खर्ि गनि सवकनेछ । 

३. विलनयोजन: (१) यस ऐनद्वारा सञ्चित कोर्बाट खर्ि गनि अलिकार र्दईएको रकम आलथिक बर्ि 
२०७६।०७७ को लनलमत्त ठाकुरबाबा नगरपालिका, बर्दियाको नगर कायिपालिका, िडा 
सलमलत  र विर्यगत शाखािे गने सेिा र कायिहरुको लनलमत्त विलनयोजन गररनेछ । 

(२) उपदफा १ मा जनुसकैु कुरा िेञ्चखएको भए तापलन कायिपालिका, िडा सलमलत र 
विर्यगत शाखािे गने सेिा र कायिहरुको लनलमत्त विलनयोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बर्त 
हनुे र कुनैमा अपगु हनु े देञ्चखन आएमा नगर कायिपालिकािे बर्त हनुे शीर्िकबाट नपगु 
रकम सानि सक्नेछ । यसरी रकम सादाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकमा जम्मा रकमको २५ 
प्रलतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक िा एक भन्दा 
बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि तथा लनकासा र खर्ि जनाउन सवकनेछ । पूजीगत खर्ि र 
वित्तीय व्यिस्थातफि  विलनयोजन रकम सााँिा भकु्तानी खर्ि र व्याज भकु्तानी खर्ि शीर्िकमा 
बाहेक अन्य र्ाि ुखर्ि शीर्िकतफि  सानि र लबत्तीय व्यिस्था अन्तरगत सााँिा भकु्तानी खर्ितफि  
विलनयोञ्चजत रकम व्याज भकु्तानी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्यत्र सानि सवकने छैन । तर र्ाि 
तथा पूजीगत खर्ि र वित्तीय व्यिस्थाको खर्ि व्यहोने एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानि 
सवकनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेञ्चखएको भए तापलन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकमा जम्मा 
स्िीकृत रकमको २५ प्रलतशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा 
रकम सानि परेमा नगर सभाको स्िीकृत लिन ुपनेछ । 

आज्ञािे 

रे्त प्रसाद उप्रतेी 
प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 


