अनुसूची - २
- दफा ४ तथा अनसूची–१ को भाग–१ सँग सम्बन्धित _

भीरकोट राजपत्र

भीरकोट नगरपालिकाद्धारा प्रकान्ित
खण्ड १ सं ख्या ६ लिलतिः २०७५/०३/२१
भाग-१
भीरकोट नगरपालिका

भीरकोट नगरपालिकाको विलनयोजन ऐन, २०७५
नगर सभाबाट स्िीकृत लिलतिः- २०७५/०३/२१ गते ।
प्रस्तािनािः
भीरकोट नगरपालिकाको आलथिक बर्ि २०७५।०७६ को सेिा र कायिहरुको िालग सं न्चत कोर्बाट
केही रकि खचि गने अलिकार ददन र सो रकि विलनयोजन गनि िाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको सं वििानको
िारा २२९ को उप–िारा (२) बिोन्जि भीरकोट नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ ।
१. संन्िप्त नाि र प्रारम्भिः (१) यस ऐनको नाि “ भीरकोट नगरपालिकाको विलनयोजन ऐन, २०७५” रहे को
छ ।
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(२) यो ऐन तुरुधत प्रारम्भ हुनेछ ।
२. आलथिक िर्ि २०७५।०७६ को लनलित्त सं न्चत कोर्बाट रकि खचि गने अलिकारिः (१) आलथिक िर्ि
२०७५।०७६ को लनलित्त नगर कायिपालिका, िडा सलिलत, विर्यगत िाखािे गने सेिा र कायिहरुका लनलित्त
अनुसूची १ िा उन्लिन्खत चािू खचि, पून्ँ जगत खचि(आय-व्यय वििरण), अनुसूची २ िा राजश्व तथा अनुदान
प्रालप्तको अनुिान, अनुसूची ३ िा व्यय अनुिान र लबन्त्तय व्यिस्थाको रकि सिेत गरी जम्िा रकि रु ३८
करोड ९५ िाख ८ हजार ३०० िा नबढाई लनददिष्ट गररए बिोन्जि सं न्चत कोर्बाट खचि गनि सवकनेछ ।
३. विलनयोजनिः (१) यस ऐनद्धारा सं न्चत कोर्बाट खचि गनि अलिकार ददइएको रकि आलथिक िर्ि
२०७५।०७६ को लनलित्त भीरकोट नगरपालिको नगरकायिपालिका, िडा सलिलत र विर्यगत िाखािे गने
सेिा र कायिहरुको लनलित्त विलनयोजन गररनेछ ।
(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िे न्खएको भए तापलन कायिपालिका, िडा सलिलत र विर्यगत िाखािे गने
सेिा र कायिहरुको लनलित्त विलनयोजन गरे को रकि िध्ये कुनैिा बचत हुने र कुनैिा अपुग हुने दे न्खन
आएिा नगर कायिपालिकािे बचत हुने िीर्िकबाट नपुग हुने िीर्िकिा रकि सानि सक्नेछ । यसरी रकि
सादाि एक िीर्िकबाट सो िीर्िकको जम्िा रकिको १० प्रलतितिा नबढ्ने गरी कुनै एक िा एक भधदा
बढी िीर्िकहरुबाट अको एक एक भधदा बढी िीर्िकहरुिा रकि सानि तथा लनकासा र खचि जनाउन
ु ानी खचि र व्याज भ ुक्तानी
सवकनेछ । पून्ँ जगत खचि र वित्तीय व्यिस्था तफि विलनयोन्जत रकि साँिा भक्त
ु ानी खचितफि
खचि िीर्िकिा बाहे क अधय चािू खचि िीर्िक तफि सानि र लबत्तीय व्यिस्था अधतगित साँिा भक्त
ु ानी खचि िीर्िकिा बाहे क अधयत्र सानि सवकने छै न । तर चािु तथा पून्ँ जगत
लबलनयोन्जत रकि ब्याज भक्त
खचि र वित्तीय व्यिस्थाको खचि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको स्रोतिा रकि सानि सवकनेछ।
(३) उपदफा (२) िा जुनसुकै कुरा िेन्खएको भए तापलन एक िीर्िकबाट सो िीर्िकको जम्िा स्िीकृत
रकिको १० प्रलतित भधदा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भधदा बढी िीर्िकहरुिा रकि सानि परे िा नगर
सभाको स्िीकृलत लिनु पनेछ ।
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अनुसून्च–१
(दफा २ संग सम्बन्धित)
नेपािको सं वििानको िारा २२९ (२) बिोन्जि
संन्चत कोर्बाट विलनयोजन हुने रकि
रु. हजारिा
क्र.सं .
१

अनुदान
संख्या

िीर्िकको नाि

चािु खचि

पून्ँ जगत खचि

विन्त्तय व्यिस्था

जम्िा

३

४

५

६

७

१३,१५,६१,५००/-

१०,४०,४६,८००/-

-

२३,८५,०८,३००/-

-

२२५०००००/-

-

२,२५,००,०००/-

१५,०४,६०,०००/-

५,४०,०००/-

-

१५,१०,००,०००/-

-

-

-

-

-

-

२९,००,०००/-

२९,००,०००/-

२

१

नगर कायिपालिका

२

िडा सलिलत

३

लबर्यगत िाखा

४

५

ऋणको सािा
व्याज भ ुक्तानी
िगानी
(िेयर/ऋण)

आज्ञािे ,
नाििः ििि राज ढुं गाना
प्रिुख प्रिासवकय अलिकृत
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