
बेलका नगरपाललकाको लबलनयोजन ऐन, २०७८ 

सभाबाट  पाररत लिलत : २०७८।०३।३० 

 

वेलका नगरपाललका, उदयपुर को आलथिक बर्ि २०७८/७९ को सेवा र कायिहरुको लालग स्थानीय सलित 

कोर्बाट केही रकि खर्ि गने र लवलनयोजन गने सम्बन्धिा व्यवस्था गनि तयार भएको ऐन  
 

प्रस्तावना : वेलका नगरपाललका, उदयपुर २०७८/७९ को सेवा र कायिहरुको लालग सलित कोर्बाट 

केही रकि खर्ि गने अलिकार लदन र सो रकि लवलनयोजन गनि वाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको संलविानको िारा २२९ को उप–िारा (२) बिोलजि वेलका नगरपाललका, उदयपुर, नगर 

सभाको आठ ौँ अलिवेशनबाट यो ऐन पाररत भएको छ। 

 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१)यस ऐनको नाि “बेलका नगरपाललका, उदयपुरको लवलनयोजन ऐन,  

२०७८”  रहेकोछ। 

(२) यो ऐन राजपत्रिा प्रकाशन भएपलछ लागु हुनेछ। 

 

२. आक्षथिक वर्ि २०७८/७९ को क्षनक्षमत्त सक्षित कोर्बाट रकम खर्ि गने अक्षिकार : (१)आलथिक 

वर्ि २०७८/७९ को लनलित्त नगर कायिपाललका, वडा सलिलत, लवर्यगत शाखाले गने सेवा र कायिहरुका 

लनलित्त अनुसूर्ी १ िा उल्लिल्लखत लवर्यगत खर्ि (र्ालू खर्ि, पूौँलजगत खर्ि र लबत्तीय व्यवस्थाको रकि) 

सिेत गरी जम्मा रकि ७१६९४७००० (अके्षरुपी एकहत्तर करोड उनान्सत्तरी लाख सतर्ाललस हजार 

िात्र) िा नबढाई लनलदिष्ट गररए बिोलजि सलित कोर्बाट खर्ि गनि सलकनेछ। 

 

३ . क्षवक्षनयोजन : (१) यस ऐनद्धारा सलित कोर्बाट खर्ि गनि अलिकार लदइएको रकि आलथिक वर्ि 

२०७८/७९ को लनलित्त वेलका नगरपाललका, उदयपुरको नगर कायिपाललका, वडा सलिलत र लवर्यगत 

शाखाले गने सेवा र कायिहरुको लनलित्त लवलनयोजन गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए तापलन कायिपाललका, वडा सलिलत र लवर्यगत 

शाखाले गने सेवा र कायिहरुको लनलित्त लवलनयोजन गरेको रकििधे्य कुनैिा बर्त हुने र कुनैिा अपुग 

हुने देल्लखन आएिा नगर कायिपाललकाले बर्त हुने शीर्िकबाट नपुग हुने शीर्िकिा रकि सानि सके्नछ 

। यसरी रकि सादाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकिको २५ प्रलतशतिा नबढ्ने गरी कुनै 

एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुिा रकि सानि तथा 

लनकासा र खर्ि जनाउन सलकनेछ। पूौँलजगत खर्ि र लवत्तीय व्यवस्थातफि  लवलनयोलजत रकि साौँवा 

भुक्तानी खर्ि र व्याज भुक्तानी खर्ि शीर्िकिा बाहेक अन्य र्ालू खर्ि शीर्िकतफि  सानि र लबत्तीय 

व्यवस्था अन्तगित साौँवा भुक्तानी खर्ितफि  लबलनयोलजत रकि ब्याज भुक्तानी खर्ि शीर्िकिा बाहेक 

अन्यत्र सानि सलकने छैन। तर र्ालु तथा पूौँलजगत खर्ि र लवत्तीय व्यवस्थाको खर्ि व्यहोनि एक स्रोतबाट 

अको स्रोतिा रकि सानि सलकनेछ । 

(३) उपदफा (२) िा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए तापलन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा 

स्वीकृत रकिको २५ प्रलतशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुिा रकि सानि 

परेिा नगर सभाको स्वीकृलत ललनु पनेछ। 
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