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भीरकोट नगरपालिकाको विलनयोजन ऐन, २०७९ 
नगर सभाबाट स्िीकृत लिलतिः २०७९।०३।१० 

प्रस्तािनािः  

भीरकोट नगरपालिकाको आलथिक बर्ि २०७९।८० को सेिा र कायिहरुको िालग संचित कोर्बाट केही रकि 
खिि गने अलिकार दिन र सो रकि विलनयोजन गनि िाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको संवििानको िारा २२९ को 
उपिारा (२) बिोचजि भीरकोट नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

१. संचिप्त नाि र प्रारम्भिः (१) यस ऐनको नाि “ भीरकोट नगरपालिकाको विलनयोजन ऐन, २०७९” रहेको 
छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. आलथिक िर्ि २०७९।८० को लनलित्त संचित कोर्बाट रकि खिि गने अलिकारिः (१) आलथिक िर्ि 
२०७९।८० को लनलित्त नगर कायिपालिका, िडा सलिलत, विर्यगत शाखािे गने सेिा र कायिहरुका लनलित्त 
अनसूुिी-१ िा उचलिचखत िािू खिि, पूूँचजगत खिि (आय-व्यय वििरण) सिते गरी जम्िा रकि रू. ७५ 
करोड ४ िाख ३० हजारिा नबढाई लनदििष्ट गररए बिोचजि संचित कोर्बाट खिि गनि सवकनेछ । 

३. विलनयोजनिः (१) यस ऐनद्वारा संचित कोर्बाट खिि गनि अलिकार दिइएको रकि आलथिक िर्ि २०७९।८० 
को लनलित्त भीरकोट नगरपालिका, नगर कायिपालिकाको कायाििय, िडा सलिलत र विर्यगत शाखािे गने 
सेिा र कायिहरुको लनलित्त विलनयोजन गररनछे । 

(२) उपिफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेचखएको भए तापलन नगर कायिपालिका, िडा सलिलत र विर्यगत 
शाखािे गने सेिा र कायिहरुको लनलित्त विलनयोजन गरेको रकि िध्ये कुनैिा बित हनुे र कुनैिा अपगु 
हनुे िेचखन आएिा नगर कायिपालिकाबाट बित हनु े शीर्िकबाट अपगु हनु े शीर्िकिा रकिान्तर गनि 
सवकनछे । यसरी रकिान्तर गिाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्िा रकिको २५ प्रलतशतिा नबढ्न े
गरी कुनै एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरूबाट अको एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुिा रकिान्तर 
गनि तथा लनकासा र खिि जनाउन सवकनेछ । पूूँचजगत खिि र वित्तीय व्यिस्था तफि  विलनयोचजत रकि 
साूँिा भकु्तानी खिि र व्याज भकु्तानी खिि शीर्िकिा बाहेक अन्य िािू खिि शीर्िक तफि  रकिान्तर गनि 
र वित्तीय व्यिस्था अन्तगित साूँिा भकु्तानी खिितफि  विलनयोचजत रकि ब्याज भकु्तानी खिि शीर्िकिा बाहेक 
अन्यत्र रकिान्तर गनि सवकने छैन । तर िाि ुतथा पूूँचजगत खिि र वित्तीय व्यिस्थाको खिि व्यहोनि 
एक स्रोतबाट अको स्रोतिा रकि सानि सवकनेछ। 

(३) उपिफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेचखएको भएतापलन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्िा स्िीकृत 
रकिको २५ प्रलतशत भन्िा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्िा िढी चशर्िकहरुिा रकिान्तर गनुि परेिा 
नगर सभाको स्िीकृलत लिनपुनेछ ।  
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अनसूुिी-१ 

(िफा २ सूँग सम्बचन्ित) 

नेपािको संवििानको िारा २२९ (२) बिोचजि 

संचित कोर्बाट विलनयोजन हनुे रकि 

(रू. हजारिा) 
लस.नं. अनिुान संख्या शीर्िकको नाि िाि ुखिि पंूजीगत खिि वित्तीय 
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