
 

 

 

 

 

बढुीनन्दा नगरपालिका 

कोल्टी, बाजरुा 
बढुीनन्दा नगरपालिकाकोलिनयोजन ऐन,२०७८ 

 

प्रस्तावनााः  

बढुीनन्दा नगरपालिकाको आलथिक बर्ि २०७८/०७९ को सेवा र कार्िहरुको िालग स्थानीर् सञ्चित कोर्बाट केही रकम 
खर्ि गने अलिकार ददन र सो रकम ववलनर्ोजन गनि वाञ्छनीर् भएकोिे,नेपािको संवविानको िारा २२९ को उप–िारा 
(२)बमोञ्चजम बढुीनन्दा नगर सभािे र्ो ऐन बनाएको छ। 

१. सञ्चिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) र्स ऐनको नाम "बढुीनन्दा नगरपालिकाववलनर्ोजन ऐन,2०७८ रहेको छ। 

(२) र्ो ऐन २०७८ साि श्रावण १ गते बेञ्चख प्रारम्भ हनुेछ। 

२. आलथिक वर्ि २०७८/०७९ को लनलमत्त सञ्चित कोर्बाट रकम खर्ि गने अलिकाराः  (१)आलथिक वर्ि 
२०७८/०७९ को लनलमत्त नगर कार्िपालिका, मातहतका लनकार्हरु,वडाकार्ाििर्, ववर्र्गत शाखािे गने सेवा र 
कार्िहरुका लनलमत्त अनसूुर्ी १ मा उल्िेञ्चखत र्ाि ुखर्ि, पूूँजीगत खर्ि र लबञ्चत्तर् व्र्वस्थाको रकम समेत गरी 
जम्मा रकमरु ४३ करोड ३२िाखमात्रमा नबढाई लनददिष्ट गररए बमोञ्चजम स्थानीर् सञ्चित कोर्बाट खर्ि 
गनिसवकनेछ। 

३. ववलनर्ोजनाः  (१)र्स ऐन द्वारा सञ्चित कोर्बाट खर्ि गनि अलिकार ददइएको रकम आलथिक वर्ि २०७८/०७९ 
को लनलमत्त बढुीनन्दा नगरपालिकाको नगर कार्िपालिका, माताहतका लनकार्हरु,वडाकार्ाििर् र ववर्र्गत 
शाखािे गने सेवा र कार्िहरुको लनलमत्त ववलनर्ोजन गररएको छ। 

(२) र्स ऐनिे ववनीर्ोजन गरेको रकम खर्ि गदाि र्सैसाथ संिग्न अनसुरु्ी १ मा उल्िेख भए अनसुार गररएको 
छ। 

(३) उपदफा १ र २ मा जनुसकैु कुरा िेञ्चखएको भए तापलन नगर कार्िपालिकाको कार्ाििर्,माताहतका 
लनकार्हरु वडा कार्ाििर् लबर्र्गत शाखािे गने सेवा र कार्िहरुको लनलमत्त ववलनर्ोजन गरेको रकममध्रे् कुनै 
बर्त हनुे र कुनैमा अपगु हनुे देञ्चखन आएमा नगर कार्ािपालिकािे बर्त हनुे शीर्िकबाट अपगु हनुे शीर्िकमा 
रकम सानि सक्ने प्रस्ताव गररएको छ। र्सरी रकम सादाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको १० 
प्रलतशत सम्म प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृतिे सो भन्दा बढी १५ प्रलतशत सम्म नगरपालिका प्रमखुिे र सो भन्दा 
बढी  नगर कार्िपालिकािे २५ प्रलतशतमा नबढ्ने गरर कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक 
वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा रकमान्तर गरर रकम सानि तथा लनकासा र खर्ि जनाउन सवकनेछ। पूूँजीगत 



खर्ि र ववत्तीर् व्र्वस्थापनतफि  ववलनर्ोञ्चजत  रकम साूँवा भकु्तानी खर्ि र व्र्ाज भकु्तानी खर्ि शीर्िकमा बाहेक 
अन्र्त्र सानि नसवकने प्रस्ताव गररएको छ। तर र्ाि ुतफि को पूूँजीगत खर्ि र ववत्तीर् व्र्वस्थाको खर्ि व्र्होनि 
एक स्रोतमा रकम सानि सवकने व्र्वस्था गररएको छ। 

(४)उपदफा (२)मा जनुसकैु कुरा िेञ्चखएको भए तापलन एक शीर्िकमा सो ञ्चशर्िकको जम्मा स्वीकृत रकमको 
२५ प्रलतशत भन्दा बढने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुबाट रकम सानि परेमा नगरसभाबाट 
स्वीकृलत लिन पनेछ। 

(५) र्स दफाको अन्र्त्र जनुसकैु व्र्वस्था भएपलन र्ाि ुखर्िमा ववलनर्ोञ्चजत रकम खर्ि नहनुे भएमा पूूँजीगत 
कार्िक्रम स्वीकृत गरी खर्ि गनि बािा पने छैन। 

(६) ववववि ञ्चशर्िकमा ववलनर्ोजन भएको रकम आवश्र्क ञ्चशर्िकमा रकम सानि तथा लनकासा र खर्ि जनाउन 
सवकनेछ । 

 

४. ववत्तीर् अनशुासनाः (१) नगरपालिकािे आफुिे उठाएको राजस्व र र्स ऐन वमोञ्चजम प्राप्त गरेको अनदुान 
काननु बनाई खर्ि गनि सक्नेछ । 

(२)उपदफा(१) वमोञ्चजम कानून बनाउंदा बेहार्का कुराहरु पािना हनुे गरी बनाउन ुपदिछ । 

(क) नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारको आलथिक तथा ववञ्चत्तर् नीलत अनशुरण गने । 

(ख) अनदुानको रकम जनु प्रर्ोजनको िालग प्राप्त भएको हो सोही प्रर्ोजनमा खर्ि गनुि पनेछ । 

(ग) पुूँञ्चजगत खर्िको रुपमा ववलनर्ोञ्चजत रकम र्ाि ुखर्िमा रकमान्तर गनि पाइिनेछैन । 

(घ) आर्-र्र्को वलगिकरण तथा िेखाङ्कन नेपाि सरकारिे लनिािरण गरे वमोञ्चजम राख्न ुपने । 

५. थप अनदुान प्राप्त भएमा: र्स वविेर्क मा प्रस्ताव गररए बाहेक नेपाि सरकार प्रदेश सरकार दात ृ लनकार् 
जनसहभालगता वा कुन ैपलन स्रोतबाट थप कार्िक्रम संर्ािन गने गरी संञ्चर्त कोर्मा रकम प्राप्त हनु आएमा 
सो रकम समेत र्सै ऐनबाट ववलनर्ोजन भएको मालन संञ्चर्त कोर्मा जम्मा गरी संञ्चर्त कोर्बाट खर्ि गनि 
बािा पने छैन। 

६. अञ्चततर्ारी तथा कार्िक्रम स्वीकृत सम्बञ्चन्ि व्र्वस्थााः (१)प्रर्लित काननुमा जनुसकैु कुरा िेञ्चखएको भएता पलन 
ववलनर्ोञ्चजत भएको रकम प्रर्लित काननुको अलिनमा रही खर्ि गने अञ्चततर्ारी र्ो ऐन प्रारम्भ भएको ददन देञ्चख 
अलिकार प्राप्त अलिकारीिाई हनुेछ । 

(२)र्ाि ुखति तफि को सम्बञ्चन्ित स्वीकृत बावर्िक बजेटको तोवकएको खर्ि शीर्िकमा ववलनर्ोञ्चजत रकमा बढी 
नहनुे गरर कतै दर तोवकएको भए सो दर अनसुार र नतोवकएको भए बजेटको सीमा को तर्ाि गरर दर 
स्वीकृत गरर खर्ि िेख्न ेअलिकार बढुीनन्दा नगर कार्िपालिका  बढुीनन्दा नगर कार्िपालिकाको कार्ाििर्को 
अलिकार प्राप्त अलिकारी तथा िेखा उत्तरदार्ी अलिकारीिाई प्रत्र्ार्ोजन गररएकोछ। 
(३) उपदफा (१)वमोञ्चजम खर्ि गने अञ्चततर्ारीको आिारमा कोर् तथा िेखा लनर्न्त्रक कार्ाििर्िे ववलनर्ोजन 
भएको रकम लनकासा ददनेछ । 

(४) स्थालनर् सञ्चन्र्त कोर् व्र्वस्थापन प्रणािी(सतु्रमा)भएको कुनै कार्िक्रम संशोिन गनुि पने भएमा समबञ्चन्ित 
लनकार्को सहमलतमा गनुि पनेछ ।  

खर्ि अनमुोदन तथा संशोिन : (१) आ.व.२०७८/०७९ का िालग स्वीकृत बजेट तथा कार्िक्रम िेत्रगत मात्र 
ववलनर्ोजन भई र्ोजनागत/क्रमागत ववभाजन हनु बाूँकीरहेका बजेट तथा कार्िक्रमहरुको कार्ािन्व्र्न गनि 



नगरपालिका  नगर प्रमखुको लनणिर् तथा कार्िपालिकाको कार्ाििर् िेखा उत्तरदार्ी अलिकारीबाट गररएका 
ववलनर्ोजनहरुमा समेत र्सै ऐन बमोञ्चजम भएको मालननेछ। 

(२)आ.व. २०७८/०७९ स्वीकृत बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्नका सन्दभिमा कुि ववलनर्ोजन मा फरक 
नपने गरी शीर्िक गत ववलनर्ोञ्चजत रकममा फरक हनु गएका ञ्चशर्िक र लमिान गररने ञ्चशर्िकको वववरण सवहत 
तर्ार गररएको संशोिन अनसूुर्ी (१) मा संिग्न राखी स्वीकृलत गररएको छ। 

    ८. कार्िवविी तथा मापदण्ड बनाउन सक्नें (१)र्स ऐनको कार्ािन्वर्न गनि नगरपालिकािे साविजलनक खर्िको 
मापदण्ड,कार्िववलि र लमतव्र्वर्ता सम्बन्िी लनदेञ्चशका कार्ािपालिकाबाट स्वीकृत गरर िाग ुगनि सक्नेछ । 
(२)उपदफा (१)वमोञ्चजम बनाएको कार्िववलि र मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाञ्चशत गररनेछ । 
   ९. आदेश जारी गनि सक्नेाः (१)र्स ऐनको कार्ािन्वर्नकमा कुनै बािा उत्पन्न भएमा नगरकार्िपालिकािे आदेश 

      जारी गरी आवश्र्क व्र्वस्था गनि सक्नेछ । 

(२)उपदफा (१)वमोञ्चजमको आदेश राजपत्रमा प्रकाञ्चशत गररनेछ । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसुरु्ी -१ 

दफा ३ को उपदफा (२) अनसुार ववलनर्ोञ्चजत रकम 

 

 

                                              बुढढनन्दा नगरपालिका 

                                 नगर काययपालिकाको कायायिय,  

                            कोल्टी,बाजुरा 

                                      
 

 

 

 रु. हजारमा 

रु. हजारमा 

शीर्षक 
आ.व. २०७६/७७ 
को यथाथष 

आ.व. २०७७/७८ 
को संशोधित 
अनुमान 

आ.व. २०७८/७९ 
को अनुमान 

आय ३४,७०,३४ ४५,२९,३५ ४१,३३,४३ 

राजस्ि  ५,११,७८ ७,९१,६६ ८,५३,८५ 

आन्तररक श्रोत २,८२ १०,५० २५,०० 

११३१४ भुलमकर/मािपोत   ० ५० 

११३२१ घरिहाि कर १,६० २,०० २,५० 

११३२२ िहाि लिटौरी कर   ० १,७० 

१४२४२ नक्सापास दस्तरु   ० ५० 

१४२४३ लसफाररश दस्तरु   २,०० १,५० 

१४२४५ नाता प्रमालित दस्तुर   १,५० ५० 

१४२४९ अन्य दस्तुर   २,०० ० 

१४२५३ व्यािसाय रलजष्ट्रशेन दस्तुर   ० ५,०० 

१४३१२ प्रशासलनक दण्ड, जररिाना र जफत १,२१ ३,०० १,५० 

राजस्ि बााँडफााँडबाट प्राप्त रकम ५,०८,९६ ७,८१,१६ ८,२८,८५ 

११४११ बााँडफााँड भर्य प्राप्त हुने मूल्य अलभबृलि कर ३,५०,६९ ७,६८,३२ ३,८६,८६ 

११४२१ बााँडफााँड भर्य प्राप्त हुने अन्त:शुल्क १,४८,५२ ० ३,८६,८६ 

११४५६ बााँडफााँटबाट प्राप्त हुन ेसिारी साधन कर ९,७४ १२,८४ ५४,९७ 

१४१५३ बााँडफााँड भई प्राप्त िन रोयल्टी   ० १५ 

अन्य आय   ० ११,३० 



१४५२९ अन्य राजस्ि   ० १०,०० 

१५१११ बेरूज ू   ० १,३० 

अन्तर सरकारी लित्तीय हस्तान्तरि २९,५८,५६ ३७,३७,६९ ३२,७९,५८ 

संघीय सरकार २७,५२,८० ३४,५०,११ ३१,०२,०० 

१३३११ समालनकरि अनुदान ११,१२,०० १०,८४,०० ११,१७,०० 

१३३१२ शसतय अनुदान  चाि ु १५,९०,८० २१,२६,११ १७,४२,०० 

१३३१३ शसतय अनुदान  पुाँजीगत   ० ७१,०० 

१३३१४ लिषेश अनुदान चाि ु ५०,०० २,००,०० ० 

१३३१५ लिषेश अनुदान पुाँजीगत   ० ८३,०० 

१३३१६ समपुरक अनुदान चाि ु   ४०,०० ० 

१३३१७ समपुरक अनुदान पुाँजीगत   ० ८९,०० 

प्रदेश सरकार २,०५,७६ २,८७,५८ १,७७,५८ 

१३३११ समालनकरि अनुदान ६८,५७ ६८,८७ ८१,१५ 

१३३१२ शसतय अनुदान  चाि ु ४५,२० ३५,१० ० 

१३३१४ लिषेश अनुदान चाि ु   ४३,०० ३५,०० 

१३३१६ समपुरक अनुदान चाि ु ९१,९९ १,४०,६१ ६१,४३ 

बैदेलशक       

जनसहभालगता       

लित्तीय व्यिस्था (प्रालप्त)       

  

व्यय ३१,८५,७९ ४७,२४,३८ ४४,८३,४३ 

चािु १९,७५,४३ २७,५३,६७ २९,३२,९५ 

२११११ पाररश्रलमक कमयचारी ११,८८,५९ १४,३३,२२ १२,४७,४६ 

२१११२ पाररश्रलमक पदालधकारी ७२,१५ ६,२२ ० 

२११२१ पोशाक १९,२० ७,७० ३,९० 

२११२३ औषधीउपचार खचय ० ५,०० १,०० 

२११३१ स्थानीय भत्ता १,२७,४१ २३,२४ ४२,५३ 

२११३२ महगंी भत्ता ३८,१५ ४,४६ ९,९६ 

२११३४ कमयचारीको बैठक भत्ता ७,०८ ५,०० ५,५० 

२११३५ कमयचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार ० १५,०० १०,०० 

२११४१ पदालधकारी बैठक भत्ता ३,५४ १४,२५ ३,३३ 

२११४२ पदालधकारीअन्य सुलबधा २,९८ १,१९,९६ ९७,५६ 



२१२१२ कमयचारीको योगदानमा आधाररत 

लनिृतभरि तथा उपदान कोष खचय ० २,५० ५,०० 

२१२१३ कमयचारीको योगदानमा आधाररत बीमा कोष 

खचय ० ३,०० २,०० 

२१२१४ कमयचारी कल्याि कोष ३,८० ५,०० ५,०० 

२२१११ पानी तथा लबजुिी ४१ २,२५ १,७४ 

२२११२ संचार महसुि ५,०५ ६,३७ ५,१८ 

२२२११ र्न्धन (पदालधकारी) ९२ ६,१६ ७,०० 

२२२१२ र्न्धन (कायायिय प्रयोजन) ३,९६ ५,२५ ५,०० 

२२२१३ सिारी साधन ममयत खचय ४,२७ ७,०० ५,०० 

२२२१४ लबमा तथा निीकरि खचय ० ५,०० ३,०० 

२२२२१ मेलशनरी तथा औजार ममयत सम्भार तथा 

सञ्चािन खचय ० ५,०० ३,८४ 

२२२३१ लनर्मयत साियजलनक सम्पलत्तको ममयत सम्भार 

खचय ० ० ९७ 

२२२९१ अन्य सम्पलत्तहरूको संचािन तथा सम्भार 

खचय ० ० १,०० 

२२३११ मसिन्द तथा कायायिय सामाग्री ६३,७६ ८४,१० ४६,३५ 

२२३१३ पुस्तक तथा सामग्री खचय २३,६१ २,८४ ४२,९० 

२२३१४ र्न्धन - अन्य प्रयोजन ० ० १,५० 

२२३१५ पत्रपलत्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचय २१,११ ३५,०० २८,२० 

२२३१९ अन्य कायायिय संचािन खचय ० ० ८,०० 

२२४११ सेिा र परामशय खचय १९,८८ ८०,०० ६९,०० 

२२४१२ सूचना प्रिािी तथा सफ्टिेयर संचािन खचय ० १०,२० ५,०० 

२२४१३ करार सेिा शुल्क ० ७३,६१ २,७६,०४ 

२२४१४ सरसफाईसेिा शुल्क ० ० १,५० 

२२५११ कमयचारी तालिम खचय ० ३,०० ३,०० 

२२५१२ सीप लिकास तथा जनचेतना तालिम तथा 

गोष्ठी सम्बन्धी खचय ० ५,०० ७,०० 

२२५२१ उत्पादन सामग्री / सेिा खचय ० ० १,०० 

२२५२२ काययक्रम खचय ९५,३८ १,८६,४४ २,७५,०१ 

२२५२९ लिलिध काययक्रम खचय ११,३९ १,८३,२९ १,४१,१७ 

२२६११ अनगुमन, मलू्यांकन खचय १,७५ १,२० ८० 

२२६१२ भ्रमि खचय २८,८० ४४,५६ ३९,१२ 

२२६१३ लिलशष्ट व्यलि तथा प्रलतलनलध मण्डिको 

भ्रमि खचय ० १०,०० ५,०० 



२२७११ लिलिध खचय १,८७,२९ १,७६,५१ ३,८६,२२ 

२२७२१ सभा सञ्चािन खचय ४,४३ ५,०० ५,०० 

२७२१२ उद्दार, राहत तथा पनुस्थायपना खचय ५,०० १,१०,०० ५५,५० 

२७२१३ औषधीखररद खचय १६,५० ३४,३२ ४४,६४ 

२८१४२ घरभाडा १३,११ १७,०० १८,०० 

२८१४३ सिारी साधन तथा मलेशनर औजार भाडा ५,७९ १०,०० ७,०० 

२८९११ भैपरी आउन ेचाि ुखचय ० ० ० 

पूंजीगत १२,१०,३६ १९,७०,७१ १५,५०,४८ 

३११११ आिासीय भिन लनमायि/खररद ३,१३,२२ ० २७,५० 

३१११२ गरै आिासीय भिन लनमायि/खररद ० ० ४,८२,९० 

३१११४ जग्गा लिकास कायय ९३,०० ७,५० ७,०० 

३११२१ सिारी साधन १०,६३ २०,०० ३५,०० 

३११२२ मेलशनरी तथा औजार १,८६ ८,९२ २६,५० 

३११२३ फर्नयचर तथा ढफक्चसय १५,२० २७,०० १४,४५ 

३११३१ पशुधन तथा बागिानी लिकास खचय ३,४९ १,०० १३,०० 

३११३४ कम््युटर सफ्टिेयर लनमायि तथा खरीद खचय  ० २,५० ० 

३११३५ पूाँजीगत परामशय खचय ० १७,९० २,०० 

३११५१ सडक तथा पूि लनमायि २,५५,५९ ३,१६,५२ ३,५२,४३ 

३११५३ लिदु्यत संरचना लनमायि ८०,९१ ६६,०० ३०,०० 

३११५४ तटबन्ध तथा बााँधलनमायि ७५,०० १३,०० ३०,२५ 

३११५५ ससंचार्य संरचना लनमायि ५,०० ५६,७० ४२,४० 

३११५६ खानेपानी संरचना लनमायि १,४२,४० १,०१,३७ १,६६,१० 

३११५७ िन तथा िातािरि संरक्षि २,४९ ७,०० ५० 

३११५८ सरसफार्य संरचना लनमायि ४६,८५ ३,५० ० 

३११५९ अन्य साियजलनक लनमायि १,५९,६८ १२,९१,३० ३,१८,४५ 

३११७२ पूाँजीगत अनुसन्धान तथा परामशय ५,०० ५० ० 

३१४११ जग्गाप्रालप्त खचय ० ३०,०० २,०० 

बजेट बचत (+)/न्यून २,८४,५४ (१,९५,०२) (३,५०,००) 

गत िषयको नगद मौज्दात ४,५६,५४ १,९५,०२ ३,५०,०० 

 


