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बारबर्दिया नगरपालिकाको विलनयोजन विधेयक, २०७9 

बारबर्दिया नगरपालिकाको आलथिक िर्ि 2079/080 को सेिा र कायिहरुको िालग स्थालनय सञ्चित कोर्बाट 

केही रकम खर्ि गने र विलनयोजन गने सम्बन्धमा व्यिस्था गनि बनेको विधेयक, २०७9 

सभाबाट ञ्चस्िकृत लमलतिः २०७9/०३/10  

प्रस्तािना : बारबर्दिया नगरपालिकाको आलथिक िर्ि 2079/080 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 विधेयक बनाएको छ । 

१. संञ्चिप्त नाम र प्रारम्भ: (1) यस विधेयकको नाम æबारबर्दिया नगरपालिकाको विलनयोजन विधेयक, २०७9 

रहेको छ Æ ।  

2. आलथिक िर्ि 2079/080 को नगरकायिपालिका ,िडा स्तरीय बजेट, िन िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन 

तर्ि ,स्िास््य सेिा ,ञ्चििा,यिुा तथा खेिकुद,िञ्चित िगि,कृवर् तथा पि ु विकास, स्िरोजगार कायिक्रम िगायत 

िाखाहरुिे गने सेिा र कायिहरुको लनलमत्त अनसुञु्चर् १ मा उल्िेञ्चखत र्ाि ुखर्ि , पुुँजीगत खर्ि  र विञ्चत्तय 

व्यिस्थाको रकम समेत गरी रु. 89,87,11,000/- अिरुवप उनानब्बे करोड सतासी िाख एघार हजार मात्र  

मा निढाई लनर्दिष्ट गररए बमोञ्चजम सञ्चित कोर्बाट खर्ि गनि सवकनेछ । 

3.विलनयोजन : (1) यस विधेयकद्वारा सञ्चित कोर्बाट खर्ि गनि अलधकार र्दइएको रकम आलथिक िर्ि 

2079/080 को लनञ्चम्त 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 लनञ्चम्त 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 हनुे र कुनैमा 

अपगु हनुे देञ्चखन आएमा नगर कायिपालिकािे बर्त हनुे िीर्िकबाट नपगु हनुे िीर्िकमा रकम रकमान्तर गनि 
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सक्नेछ । यसरी रकम सादाि एक िीर्िकबाट सो िीर्िकबाट नपगु हनुे िीर्िकमा रकम रकमान्तर गनि सक्नेछ 

। यसरी रकम सादाि एक िीर्िकबाट सो िीर्िकको जम्मा रकमको १० प्रलतितमा नबढ्ने गरी कुनै एक िा 

एक भन्दा बढी िीर्िकहरुबाट अको एक िा एक भन्दा बढी िीर्िकहरुमा रकम रकमान्तर गनि तथा लनकासा र 

खर्ि जनाउन सवकनेछ । प ुँजीगत खर्ि र वित्तीय व्यिस्था तर्ि  विलनयोञ्चजत रकम साुँिा भकु्तानी खर्ि र ब्याज 

भकु्तानी खर्ि िीर्िकमा बाहेक अन्य र्ाि  खर्ि िीर्िकतर्ि  रकमान्तर गनि र लबत्तीय व्यिस्था अन्तगित साुँिा 

भकु्तानी खर्ि तर्ि  लबलनयोञ्चजत रकम ब्याज भकु्तानी खर्ि िीर्िकमा अन्यत्र रकमान्तर गनि सवकने छैन ।  

तर र्ाि  तथा प ुँञ्चजगत खर्ि र वित्तीय व्यिस्थाको खर्ि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम रकमान्तर गनि 

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 रकमान्तर गनि परेमा नगर 

सभाको स्िीकृलत लिन ुपनेछ । 

अनसुरु्ी -1 

(दर्ा 2 सुँग सम्बञ्चन्धत) 
नेपािको संविधानको धारा 229 (2) बमोञ्चजम 

सञ्चितकोर्बाट विलनयोजन हनेु रकम 

रकम रु. हजार   

क्र.सं. 
अनदुान 
संख्या 

ञ्चिर्िकको नाम र्ाि ुखर्ि प ुँजीगत खर्ि 
वित्तीय 
व्यिस्था 

जम्मा 

1   नगरकायिपालिका 463100 236906 0 700006 

2   िडा सलमलत 0 70000 0 70000 

3   विर्यगत िाखा 128705 0 0 128705 

4   
ऋणको साुँिा व्याज 

भकु्तानी 0 0 0 0 

5   िगानी (िेयर/ऋण) 0 0 0 0 

जम्मा 591805 306906 0 898711 
 


