भीरकोट नगरपालऱकाको विननयोजन ऐन, २०७४
नगयसबाफाट स्वीकृत मभततिः २०७४/०३/२८
बीयकोट नगयऩामरकाको आर्थिक वषि २०७४/२०७५ को सेवा य कामिहरुको रार्ग स्थानीम सञ्चित
कोषफाट केही यकभ खिि गने य ववतनमोजन गने सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको ऐन, २०७४
प्रस्तािनााः
बीयकोट नगयऩामरकाको आर्थिक वषि २०७४/७५ को सेवा य कामिहरुको रार्ग सञ्चित कोषफाट केही
यकभ खिि गने अर्धकाय ददन य सो ववतनमोजन गनि वाचछनीम बएकोरे,
नेऩारको सॊववधानको धाया २२९ को उऩधाया (२) फभोञ्जभ बीयकोट नगय सबारे मो ऐन फनाएको
छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम ्भाः (१) मस ऐनको नाभ “बीयकोट नगयऩामरकाको ववतनमोजन ऐन,
२०७४” यहे को छ ।

(२) मो ऐन तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ ।
२. आर्थिक िर्ि २०७४/०७५ को ननलमत्त सञ्चित कोर्बाट रकम खिि गने अर्िकाराः- (१) आर्थिक
वषि २०७४/०७५ को तनमभत्त बीयकोट नगय कामिऩामरका, वडा समभतत, ववषमगत शाखारे गने सेवा य
कामिहरुभा िारू खिि, ऩॉञ्ू जगत खिि य वववत्तम व्मवस्थाका रार्ग जम्भा यकभ रु ३४ कयोड ५४ राख
२ हजाय ५ सम भा नफढाई तनददि ष्ट गरयए फभोञ्जभ सञ्चित कोषफाट खिि गनि सककनेछ ।

३. विननयोजनाः- (१) मस ऐनद्धाया सञ्चित कोषफाट खिि गनि अर्धकाय ददइएको यकभ आर्थिक
वषि २०७४/०७५ को तनमभत्त बीयकोट नगयकामिऩामरका, वडा समभतत य ववषमगत शाखारे गने सेवा य
कामिहरुको तनमभत्त ववतनमोजन गरयनेछ ।
(२) उऩदपा (१) भा जनुसुकै कुया रेखखएको बए ताऩतन कामिऩामरका, वडा समभतत य ववषमगत
शाखारे गने सेवा य

कामिहरुको तनमभत्त ववतनमोजन गये को यकभ भध्मे कुनैभा फित हुने य कुनैभा
अऩुग हुने दे खखन आएभा नगय कामिऩामरकारे फित हुने शीषिकफाट नऩुग हुने शीषिकभा यकभ सानि
सक्नेछ ।
मसयी यकभ सादाि एक खिि शीषिकफाट सो खिि शीषिकको जम्भा यकभको फढीभा २०
प्रततशतभा नफढ्ने गयी कुनै एक वा एक बन्दा फढी खिि शीषिकहरुफाट अको एक वा एक बन्दा
फढी खिि शीषिकहरुभा यकभ सानि तथा तनकास य खिि गनि सककनेछ ।

तय िारु तथा ऩॉञ्ू जगत खिि य वववत्तम व्मवस्थाको खिि व्महोनि एक स्रोतफाट अको स्रोतभा

यकभ सानि सककनेछ ।

३. उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩतन एक खिि शीषिकफाट सो खिि शीषिकको
जम्भा स्वीकृत यकभको २० प्रततशतबन्दा फढी यकभ कुनै एक वा एक बन्दा फढी खिि शीषिकहरुभा
यकभ सानि ऩये भा नगय सबाको स्वीकृतत मरनु ऩनेछ ।

