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भाग १ 

जीतपरुससमरा उपमहानगरपासिका 

जीतपरुससमरा उपमहानगरपासिकाको विसनयोजन ऐन, २०७९ 

 

जीतपरुससमरा उप महानगरपासिका, बारा को आसथिक बर्ि २०७९/८० को सेिा र कायिहरुको िासग 
स्थानीय सणित कोर्बाट केही रकम खर्ि गने र विसनयोजन गने सम्बन्धमा व्यिस्था गनि बनेको ऐन 

 

प्रस्तािना : जीतपरुससमरा उप महानगरपासिका, बारा २०७९/८० को सेिा र कायिहरुको िासग 
सणित कोर्बाट केही रकम खर्ि गने असधकार दिन र सो रकम विसनयोजन गनि िाञ्छनीय भएकोिे, 
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नेपािको संविधानको धारा २२९ को उपधारा )२) बमोणजम जीतपरुससमरा उपमहानगरपासिका, 
बाराको नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

 
 

१. संणिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “जीतपरुससमरा उप महानगरपासिका, बाराको 
विसनयोजन ऐन,२०७९ ” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

 

२. आसथिक िर्ि २०७९/८० को सनसमत्त सणित कोर्बाट रकम खर्ि गने असधकार : (१)आसथिक िर्ि 
२०७९/८०को सनसमत्त नगर कायिपासिका, िडा ससमसत, विर्यगत शाखािे गने सेिा र कायिहरुका 
सनसमत्त अनसूुर्ी १ मा उणलिणखत र्ािू खर्ि तर्ि  रु.१,४४,०८,03,०००/- , पूूँणजगत खर्ि तर्ि  
रु.७६,५६,९२,०००/- समेत गरी जम्मा रकम २,२०,६४,९५,०००/- )अिेरुपी रुपैयाूँ िइु अबि 
सबस करोड र्ौसठ्ठी िाख पिानब्बे हजार  मात्र ) मा नबढाई सनदििष्ट गररए बमोणजम सणित कोर्बाट 
खर्ि गनि सवकनेछ । 

 

३ . विसनयोजन : (१) यस ऐनद्धारा सणित कोर्बाट खर्ि गनि असधकार दिइएको रकम आसथिक िर्ि 
२०७९/८०को सनसमत्त जीतपरुससमरा उप महानगरपासिका, बाराको नगर कायिपासिका, िडा ससमसत 
र विर्यगत शाखािे गने सेिा र कायिहरुको सनसमत्त विसनयोजन गररनेछ । 

(२) उपिर्ा )१) मा जनुसकैु कुरा िेणखएको भए तापसन कायिपासिका, िडा ससमसत र विर्यगत 
शाखािे गने सेिा र कायिहरुको सनसमत्त विसनयोजन गरेको रकममध्ये कुनैमा बर्त हनुे र कुनैमा 
अपगु हनुे िेणखन आएमा नगर कायिपासिकािे बर्त हनुे शीर्िकबाट नपगु हनुे शीर्िकमा रकम सानि 
सक्नेछ । यसरी रकम सािाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको१० प्रसतशतमा नबढ्न े
गरी नगर प्रमखुिे र िडा ससमसतको ससर्ाररसमा कुि बजेटको २० प्रसतशतसम्म नगर 
कायिपासिकाबाट कुनै एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक िा एक भन्िा बढी 
शीर्िकहरुमा रकम सानि तथा सनकासा र खर्ि जनाउन सवकनेछ । पूूँणजगत खर्ि र वित्तीय 
व्यिस्थातर्ि  विसनयोणजत रकम साूँिा भकु्तानी खर्ि र व्याज भकु्तानी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्य र्ािू 
खर्ि शीर्िकतर्ि  सानि र सबत्तीय व्यिस्था अन्तगित साूँिा भकु्तानी खर्ितर्ि  सबसनयोणजत रकम ब्याज 
भकु्तानी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्यत्र सानि सवकन ेछैन । तर र्ाि ुतथा पूूँणजगत खर्ि र वित्तीय 
व्यिस्थाको खर्ि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानि सवकनेछ । 

(३) उपिर्ा )२) मा जनुसकैु कुरा िेणखएको भए तापसन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा 
स्िीकृत रकमको २० प्रसतशत भन्िा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्िा बढीशीर्िकहरुमा रकम सानि 
परेमा नगर सभाको स्िीकृसत सिन ुपनेछ । 
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 आज्ञािेः 

  रे्तकुमार पोोखरेि 

प्रमखु प्रशासकीय असधकृत 

प्रमाणिकरि समसतः२०७९।०३।३२      पषृ्ठ संख्याः ३ )तीन)  

जीतपरुससमरा उपमहानगरपासिका, जीतपरु, बारा । 


