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भण्डनदे उऩुय नगयऩालरकाको विलनमोजन ऐन, २०७५
भण्डनदे उऩुय नगयऩालरकाको आलथिक फर्ि २०७५\०७६ को सेिा य
कामिहरुको रालग स्थानीम सञ्चि०
त कोर्फाट केही यकभ खर्ि गने य
विलनमोजन गने सम्फन्धभा व्मिस्था गनि फनेको ऐन
सबाफाट स्िीकृत लभलतिः २०७५।३।१०
प्रभाणीकयण लभलतिः २०७५।३।२०

प्रस्तािनािः भण्डनदे उऩुय नगयऩालरकाको आलथिक फर्ि २०७५।०७६ को सेिा य कामिहरुको रालग
सञ्चितत कोर्फाट केही यकभ खर्ि गने अलधकाय ददन य सो यकभ विलनमोजन गनि िाञ्छनीम
बएकोरे, नेऩारको सॊविधानको धाया २२९ को उऩधाया (२) फभोञ्चजभ भण्डनदे उऩुय नगयसबारे मो
ऐन फनाएको छ ।
१. सॊ ञ्चऺप्त नाभ य प्रायम्बिः (१) मस ऐनको नाभ “भण्डनदे उऩुय नगयऩालरकाको विलनमोजन ऐन ,
२०७५” यहेकोछ।
(२) मो ऐन तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ ।
२. आलथिक फर्ि २०७५\०७६ को लनलभत्त सञ्चि“ त कोर्फाट यकभ खर्ि गने अलधकायिः

(१)

आलथिक िर्ि २०७५\०७६ को लनलभत्त नगय कामिऩालरका, िडा सलभलत , विर्मगत शाखारे
ॉ ीगत खर्ि य लफत्तीम
गने सेिा य कामिहरुका लनलभत्त अनुसूर्ी १ भा उञ्चलरञ्चखत र्ारू खर्ि, ऩूज

व्मिस्थाको यकभ सभेत गयी जम्भा

यकभ रु 65,79,07,167(अऺये ऩी रु ऩैसठ्ठी कयोड

उनान्सी राख सात हजाय एक सम सड्साठ्ठी

भात्र) भा न फढाई लनददिष्ट गरयए फभोञ्चजभ

सञ्चिसत कोर्फाट खर्ि गनि सवकनेछ ।
३. विलनमोजनिः (१) मस ऐनद्धाया सञ्चित कोर्फाट खर्ि गनि अलध काय ददइएको यकभ आलथिक
िर्ि २०७५\०७६ को लनलभत्त भण्डनदे उऩुय नगयऩालरकाको नगय कामिऩालरका, िडा सलभलत
य विर्मगत शाखारे गने सेिा य कामिहरुको लनलभत्त विलनमोजन गरयनेछ ।
(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेञ्चखएको बए ताऩलन कामिऩालरका, िडा सलभलत य विर्मगत
शाखारे गने सेिा य कामिहरुको लनलभत्त विलनमोजन गये को यकभभध्मे कुनैभा फर्त हुने य
कुनैभा अऩुग हुने दे ञ्चखन आएभा

नगय कामिऩालरकारे फर्त हुने शीर्िकफाट नऩुग हुने

शीर्िकभा यकभ सानि स क्नेछ । मसयी यकभ सादाि एक शीर्िकफाट सो शीर्िकको जम्भा
यकभको १० प्रलतशतभा नफढ्ने गयी कुनै एक िा एक बन्दा फढी शीर्िकहरुफाट अको एक
िा एक बन्दा फढी शीर्िकहरुभा यकभ सानि तथा लनकासा य खर्ि जनाउन सवकनेछ ।
ॉ ीगत खर्ि य वित्तीम व्मिस्थातपि विलनमोञ्चजत यकभ साॉिा ब ुक्ता नी खर्ि य व्माज ब ुक्तानी
ऩूज
खर्ि शीर्िकभा फाहेक अन्म र्ारू खर्ि शीर्िकतपि सानि य लफत्तीम व्मिस्था अन्तगित साॉिा
ब ुक्तानी खर्ितपि विलनमोञ्चजत यकभ व्माज ब ुक्तानी खर्ि शीर्िकभा फाहेक अन्मत्र सानि सवकने
छै न ।
ॉ ीगत खर्ि य वित्तीम व्मिस्थाको खर्ि व्महोनि एक स्रोतफाट अको स्रोतभा यकभ
तय र्ारु तथा ऩूज
सानि सवकनेछ ।
(३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेञ्चखएको बए ताऩलन एक शीर्िकफाट सो शीर्िकको जम्भा
स्िीकृत यकभको १० प्रलतशत बन्दा फढ्ने गयी कुनै एक िा एक बन्दा फढी शीर्िकहरुभा
यकभ सानि ऩये भा नगय सबाको स्िीकृती लरनु ऩनेछ ।
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