
 

0 
 

ऐन संख्या : ०१ 

 

 

 

बुद्धभूमि नगरपामिकाको  
मिमनयोजन ऐन, २०७८ 

 

 

 

 

 

 

 

 

बुद्धभूमि नगरपामिका 
हनुिानचोक, बुडढी, कमपििस्तु 

 िुमबबनी प्रदेश, नेपाि 

  

नगर सभाबाट स्वीकृत मिमतिः २०७८।०३।०६ 



 

1 
 

 बुद्धभूमि नगरपामिकाको मिमनयोजन ऐन, २०७८ 

बुद्धभूमि नगरपामिकाको आमथिक बर्ि २०७८/०७९ को सेिा र कायिहरुको िामग स्थानीय समचचत 

कोर्बाट केही रकि खचि गने र मिमनयोजन गने सबबन्धिा व्यिस्था गनि बनेको ऐन, २०७८ 

सभाबाट स्वीकृत मिमतिः२०७८।०३।०६  

प्रस्तािनााः 

बदु्धभमूि नगरपामिकाको आमथिक बर्ि २०७८।०७९ को सेवा र कार्िहरुको िामग समचित कोर्बाट केही रकि 

खिि गने अमिकार मिन र सो रकि मवमनर्ोजन गनि वाचछनीर् भएकोिे, 

नेपािको संमविानको िारा २२९ को उप-िारा (२) बिोमजि बदु्धभिूी नगरपामिकाको नगर सभािे र्ो ऐन 

बनाएको छ । 

१. संमिप्त नाि र प्रारबभाः(१)र्स ऐनको नाि “ बदु्धभमूि नगरपामिकाको मवमनर्ोजन ऐन, २०७८” 

रहकेो छ । 

 (२) र्ो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. आमथिक िर्ि २०७८।०७९ को मनमित्त समचचत कोर्बाट रकि खचि गने अमधकाराः 

(१)आमथिक वर्ि २०७८।०७९ को मनमित्त नगर कार्िपामिका, वडा समिमत, मवर्र्गत शाखािे गने 

सेवा र कार्िहरुका मनमित्त अनसुिूी १ िा उमलिमखत िाि ूखिि, पूूँमजगत खिि र मबमत्तर् व्र्वस्थाको 

रकि सिेत गरी जम्िा रकि रु. १,१८,२०,११,०००।- (अक्षेरुपी एक अबि अठार करोड बीस िाख 

एघार हजार िात्र) िा नबढाई मनमििष्ट गररए बिोमजि समचित कोर्बाट खिि गनि समकने छ ।  

३.  मिमनयोजनाः(१) र्स ऐनद्धारा समचित कोर्बाट खिि गनि अमिकार मिइएको रकि आमथिक वर्ि 

२०७८।०७९ को मनमित्त बदु्धभमूि नगरपामिकाको नगर कार्िपामिका, वडा समिमत र मवर्र्गत 

शाखािे गने सेवा र कार्िहरुको मनमित्त मवमनर्ोजन गररने छ । 

(२)  उपिफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेमखएको भएता पमन कार्िपामिका, वडा समिमत र मवर्र्गत 

शाखािे गने सेवा र कार्िहरुको मनमित्त मवमनर्ोजन गरेको रकि िध्र्े कुनैिा बित हुने र 

कुनैिा अपगु हुने िमेखन आएिा नगर कार्िपामिकािे बित हुने शीर्िकबाट नपगु हुने 

शीर्िकिा रकि सानि सक्नेछ । र्सरी रकि सािाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्िा रकिको 

१० प्रमतशतिा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक वा एक 



 

2 
 

भन्िा बढी शीर्िकहरुिा रकि सानि तथा मनकासा र खिि जनाउन समकनेछ । पूूँमजगत खिि र 

मवत्तीर् व्र्वस्थातफि  मवमनर्ोमजत रकि साूँवा भकु्तानी खिि र व्र्ाज भकु्तानी खिि शीर्िकिा 

बाहके अन्र् िाि ूखिि शीर्िक तफि  सानि र मबत्तीर् व्र्वस्था अन्तगित साूँवा भकु्तानी खिि तफि  

मबमनर्ोमजत रकि ब्र्ाज भकु्तानी खिि शीर्िकिा बाहके अन्र्त्र सानि समकने छैन । 

तर िाि ुतथा पूूँमजगत खिि र मवत्तीर् व्र्वस्थाको खिि व्र्होनि एक स्रोतबाट अको स्रोतिा रकि सानि 

समकने छ । 

(३) उपिफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेमखएको भएता पमन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्िा स्वीकृत 

रकिको १० प्रमतशत भन्िा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुिा रकि सानि परेिा नगर 

सभाको स्वीकृमत मिन ुपनेछ । 

 

अनसुिूी – १ 

(िफा २ संग सम्बमन्ित) 

नेपािको संमविानको िारा २२९ (२) बिोमजि 

संमित कोर्बाट मवमनर्ोजन हुने रकि 

रू. हजारिा(०००) 

क्र.सं. 
अनिुान 

संख्र्ा 
शीर्िकको नाि िाि ुखिि पूूँमजगत खिि 

मवमत्तर् 

व्र्वस्था 
जम्िा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  नगर कार्िपामिका ७७३४४४ ४०८५६७ ०  

क)  वडा समिमत (स्वीकृत कार्िक्रि अनुसार) कार्ाििर्बाट कार्ाििर्बाट ० ० 

ख)  
मवर्र्गत शाखा (स्वीकृत कार्िक्रि 

अनुसार) 
कार्ाििर्बाट कार्ाििर्बाट ० ० 

२  ऋणको सावा ब्र्ाज भकू्तानी ० ० ० ० 

३  िगानी (शेर्र/ऋण) ० ० ० ० 

कूि जबिा ७७३४४४ ४०८५६७   

 

 


