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बारबर्दिया नगरपालिकाको विलनयोजन ऐन, २०७७ 

बारबर्दिया नगरपालिकाको आलथिक िर्ि 2077/078 को सेिा र कायिहरुको िालग स्थालनय सञ्चित कोर्बाट 
केवह रकम खर्ि गने र विलनयोजन गने सम्बन्धमा व्यिस्था गनि बनेको ऐन, २०७७ 

सभाबाट स्िीकृत लमलत २०७७/०३/०७  
प्रस्तािना : बारबर्दिया नगरपालिकाको आलथिक िर्ि 2077/078 को सेिा र कायिहरुको िालग स्थालनय सञ्चित 
कोर्बाट केवह रकम खर्ि गने केवह रकम खर्ि गने अलधकार र्दन र सो रकम विलनयोजन गनि िाञ्छलनय 
भएकोिे, नेपािको संविधानको धारा २२९ को उप-धारा (2) बमोञ्चजम नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

१. संञ्चिप्त नाम र प्रारम्भ: (1) यस ऐनको नाम æबारबर्दिया नगरपालिकाको विलनयोजन ऐन , २०७७ रहेको छ 

Æ ।  
 (2) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

2. आलथिक िर्ि 2077/078 को नगरकायिपालिका ,िडा स्तरीय बजेट िन िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन 
तर्ि ,स्िास््य सेिा ,ञ्चििा,यिुा तथा खेिकुद,िञ्चित िगि,कृवर् तथा पि ुविकास , स्िरोजगार कायिकमििे गने सेिा 
र कायिहरुको लनलमत्त अनसुञु्चर् १ मा उल्िेञ्चखत र्ाि ुखर्ि , पुुँजीगत खर्ि  र विञ्चत्तय व्यिस्थाको रकम समेत 
गरी रु. 92,68,80,520/- अिरुवप बयानब्बे करोड अठसठ्ठी िाख असी हजार पाुँर् सय लबस रुपैया मात्र  मा 
निढाई लनर्दिष्ट गररए बमोञ्चजम सञ्चित कोर्बाट खर्ि गनि सवकनेछ । 

3.विलनयोजन : (1)  यस ऐनद्वारा सञ्चित कोर्बाट खर्ि गनि अलधकार र्दइएको रकम आलथिक िर्ि 
2077/078 को लनलमत्त बारबर्दिया नगरपालिकाको नगर कायिपालिका ,िडा स्तरीय बजेट ,िन िातारिरण 
तथा विपद व्यिथापन तर्ि , स्िास््य सेिा, ञ्चििा ,यिुा तथा    खेिकुद, िञ्चित िगि,कृवर् तथा पि,ुस्िरोजगार 
कायिक्रमिे गने सेिा र कायिहरुको लनलमत्त विलनयोजन गररनेछ । 
(२) उपदर्ा (१) मा जनुसकैु कुरा िेञ्चखएको भएता पलन कायिपालिका, िडा स्तरीय बजेट, िन, िातािरण तथा 
विपद् व्यिस्थापन, स्िास््य सेिा, ञ्चििा, यिुा, ञ्चििा, यिुा तथा खेिकुद, िञ्चितिगि, कृवर् तथा पि ुविकास, 
स्िरोजगार कायिक्रमिे गने सेिा र कायिहरुको लनलमत्त विलनयोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बर्त हनु ेर कुनैमा 
अपगु हनुे देञ्चखन आएमा नगर कायिपालिकािे बर्त हनुे िीर्िकबाट नपगु हनुे िीर्िकमा रकम सानि सक्नेछ । 
यसरी रकम सादाि एक िीर्िकबाट सो िीर्िकबाट नपगु हनुे िीर्िकमा रक सानि सक्नेछ । यसरी रकम सादाि 
एक िीर्िकबाट सो िीर्िकको जम्मा रकमकि १० प्रलतितमा नबढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी 
िीर्िकहरुबाट अको एक िा एक भन्दा बढी िीर्िकहरुमा रकम सानि तथा लनकासा र खर्ि जनाउन सवकनेछ । 
प ुँजीगत खर्ि र वित्तीय व्यिस्था तर्ि  विलनयोञ्चज रकम साुँिा भकु्तानी खर्ि र ब्याज भकु्तानी खर्ि िीर्िकमा बाहेक 
अन्य र्ाि  खर्ि िीर्िकतर्ि  सानि र लबत्तीय व्यिस्था अन्तगित साुँिा भकु्तानी खर्ि तर्ि  लबलनयोञ्चजत रकम ब्याज 
भकु्तानी खर्ि िीर्िकमा अन्यत्र सानि सवकने छैन ।  
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तर र्ाि  तथा प ञ्चजगत खर्ि र वित्तीय व्यिस्थाको खर्ि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानि सवकनेछ 
।  
(३) उपदर्ा (२) मा जनुसकैु कुरा िेञ्चखएको भएतापलन एक िीर्िकबाट सो िीर्िकको जम्मा स्िीकृत रकमको 
१० प्रलतित भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी िीर्िकहरुमा रकम सानि परेमा नगर सभाको स्िीकृलत 
लिन ुपनेछ । 
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अनसु र्ी - १ 

(दर्ा २ सुँग सम्बञ्चन्धत) 
नेपािको संविधानको धारा २२९(2) बमोञ्चजम सञ्चित कोर्बाट विलनयोजन हनुे रकम 

रु.  (हजारमा)  

लस.नं. अनदुान संख्या ञ्चिर्िक र्ाि ुखर्ि प जीगत खर्ि वित्तीय व्यिस्था  जम्मा  

१   नगर कायिपालिका तर्ि  104850 243433.52 0 348283.52 

२   स्िास््य िाखा 15500 0 0 15500 

३   पि ुसेिा िाखा 7500 0 0 7500 

४   कृवर् विकास िाखा 11785 0 0 11785 

५   मवहिा तथा िाििालिका िाखा 4000 0 0 4000 

६   ञ्चििा तथा खेिकुद िाखा 33000 0 0 33000 

७   िन तथा विपद व्यिस्थापन तर्ि    6500 0 6500 

८   आलथिक विकास िाखा 1765 0 0 1765 

९   बहिुेत्रीय पोर्ण कायिक्रम 200 0 0 200 

१०   िहीद विष्णधुलन प्राविलधक ञ्चििािय   4000 0 4000 

११   न्यावयक सलमलत तर्ि  700 0 0 700 
१२   कमिर्ारी कल्याण कोर् 1500 0 0 1500 
१३   राजस्ि िाखा 600 0 0 600 
१४   १ नं. िडा कायाििय 0 4914 0 4914 
१५   २ नं. िडा कायाििय 0 3873 0 3873 
१६   ३ नं. िडा कायाििय 0 4366 0 4366 
१७   ४ नं. िडा कायाििय 0 5041 0 5041 
१८   ५ नं. िडा कायाििय 0 4049 0 4049 
१९   ६ नं. िडा कायाििय 0 4304 0 4304 
२०   ७ नं. िडा कायाििय 0 4753 0 4753 
२१   ८ नं. िडा कायाििय 0 4230 0 4230 
२२   ९ नं. िडा कायाििय 0 4874 0 4874 
२३   १० नं. िडा कायाििय 0 5088 0 5088 
२४   ११ नं. िडा कायाििय 0 4508 0 4508 

२५   

संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत 
कायिक्रम 287500 0 0 287500 

२६   

प्रदेि सरकारबाट हस्तान्तररत 
कायिक्रम 4045 22305 0 26350 

२७   सामाञ्चजक सरुिा भत्ता-सिति 127697 0 0 127697 

    जम्मा 600642 326238.52 0 926880.52 

 


