
षडानन्द नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, भोजपुर 

  विनयोजन ऐन      

                                            सभािाट स्विकृत मिततिः २०७९।०३।२९ 

 

षडानन्द नगरपालिका, भोजपुर को आर्थयक बषय २०७९/८० को सेवा र कार्यहरुको िार्ग स्थानीर् 
सञ्चित कोषबाट केही रकम खिय गने र ववननर्ोजन गने सम्बन्धमा व्र्वस्था गनय बनेको ऐन 

 

प्रवतािना : षडानन्द नगरपालिका, भोजपुर २०७९/८० को सेवा र कार्यहरुको िार्ग सञ्चित कोषबाट 
केही रकम खिय गने अर्धकार ददन र सो रकम ववननर्ोजन गनय वाचछनीर् भएकोिे, 

 

नेपािको संववधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोञ्जम षडानन्द नगरपालिका, भोजपुरको नगर 
सभािे र्ो ऐन बनाएको छ । 
 

१. संक्षिप्त नाि र प्रारम्भ : (१) र्स ऐनको नाम “षडानन्द नगरपालिका, भोजपुरको ववननर्ोजन 
ऐन, ” रहेको छ । 
(२) र्ो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 
 

२. आर्थिक िर्ि २०७९/८० को तनमित्त सस्चित कोर्बाट रकि खिि गने अर्िकार : (१)आर्थयक वषय 
२०७९/८० को ननलमत्त नगर कार्यपालिका, वडा सलमनत, ववषर्गत शाखािे गने सेवा र कार्यहरुका 
ननलमत्त अनुसूिी १ मा उञ्लिखखत िािू खिय, पूूँञ्जगत खिय र बबवत्तर् व्र्वस्थाको रकम समेत गरी 
जम्मा रकम ८६,८६,५७,८९८।९३ (अक्षेरुपी छर्ासी करोड छर्ासी िाख सन्ताउन्न हजार आठ सर् 
अन्ठान्नबे रुपैर्ाूँ बिर्ानब्बे पैसा माि | ) मा नबढाई ननददयष्ट गररए बमोञ्जम सञ्चित कोषबाट खिय 
गनय सककनेछ । 
 

३ . वितनयोजन :  (१) र्स ऐनद्धारा सञ्चित कोषबाट खिय गनय अर्धकार ददइएको रकम आर्थयक 
वषय २०७९/८० को ननलमत्त षडानन्द नगरपालिका, भोजपुरको नगर कार्यपालिका, वडा सलमनत र 
ववषर्गत शाखािे गने सेवा र कार्यहरुको ननलमत्त ववननर्ोजन गररनेछ । 
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापनन कार्यपालिका, वडा सलमनत र ववषर्गत 
शाखािे गने सेवा र कार्यहरुको ननलमत्त ववननर्ोजन गरेको रकममध्रे् कुनैमा बित हुने र कुनैमा 
अपुग हुने देखखन आएमा नगर कार्यपालिकािे बित हुने शीषयकबाट नपुग हुने शीषयकमा रकम सानय 
सक्नेछ । र्सरी रकम सादाय एक शीषयकबाट सो शीषयकको जम्मा रकमको १० प्रनतशतमा नबढ्न े



गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीषयकहरुबाट अको एक वा एक भन्दा बढी शीषयकहरुमा रकम 
सानय तथा ननकासा र खिय जनाउन सककनेछ । पूूँञ्जगत खिय र ववत्तीर् व्र्वस्थातफय  ववननर्ोञ्जत 
रकम साूँवा भुक्तानी खिय र व्र्ाज भुक्तानी खिय शीषयकमा बाहेक अन्र् िािू खिय शीषयकतफय  सानय 
र बबत्तीर् व्र्वस्था अ न्तगयत साूँवा भुक्तानी खियतफय  बबननर्ोञ्जत रकम ब्र्ाज भुक्तानी खिय 
शीषयकमा बाहेक अन्र्ि सानय सककने छैन । तर िािु तथा पूूँञ्जगत खिय र ववत्तीर् व्र्वस्थाको खिय 
व्र्होनय एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानय सककनेछ । 
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापनन एक शीषयकबाट सो शीषयकको जम्मा 
स्वीकृत रकमको २५ प्रनतशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीषयकहरुमा रकम सानय 
परेमा नगर सभाको स्वीकृनत लिनु पनेछ । 
 
 

४. अब म मार्थ उलिेखखत नीनत तथा कार्यक्रमहरुको आधारशीिामा रही र्स नगरपालिकाको 
आगामी आ.व. २०७९/०८० को आर् व्र्र् अनुमान वववरण प्रस्तुत गदयछु । 
५. आ.व. २०७९/०८० को नीनत तथा कार्यक्रम तथा र्ोजनाहरु कार्यन्वर्न गनयका िार्ग कुि रु. 
८६८६५७८९८.९३/- (अक्षरेपी छर्ासी करोड छर्ासी िाख सन्ताउन्न हजार आठ सर् अन्ठानब्बे र 
पैसा छर्ानब्बे माि) व्र्र् अनुमान गररएको छ । उक्त अनुमान मध्रे् िािु खिय तफय  रु. 
५१९३५००००/- (अक्षरेपी एकाउन्न करोड बिर्ानब्बे िाख पिास हजार माि) अथायत ५९.७८ प्रनतशत 
र पूूँजीगत तफय  रु. ३४,९३,०७,८९८.९३ (अक्षरेपी िौनतस करोड बिर्ानब्बे िाख सात हजार आठ सर् 
अन्ठानब्बे र पैसा बिर्ानब्बे माि) अथायत ४०.२२ प्रनतशत रहेको छ ।  
 

 

 



शीर्षक बजेट सि.नं. शीर्षक बजेट कैफियत

सशर्त अनदुान संघ 334,300,000.00   १ सशर्त अनदुान संघ 334,300,000.00   

विशेष अनदुान संघ 45,000,000.00     २ विशेष अनदुान संघ 45,000,000.00     

समपरुक अनदुान संघ 10,000,000.00     ३ समपरुक अनदुान संघ 10,000,000.00     

प्रदशे शसर्त 15,178,000.00     ४ प्रदशे शसर्त 15,178,000.00     

प्रदशे समपरुक अनदुान 10,000,000.00     ५ प्रदशे समपरुक अनदुान 10,000,000.00     

समावनकरण अनदुान 125,900,000.00   ६ समपरुक कोष 67,500,000.00     

बााँडफााँडबाट प्राप्त राजस्ि 113,627,000.00   ७ सडक िोडत साझदेारी 2,000,000.00       

प्रदशे समावनकरण अनदुान 6,785,000.00       ८ नगर चालू 86,000,000.00     

बााँडफााँडबाट प्राप्त राजस्ि 13,324,630.00     ९ भौवर्क पिूातधार नगर 5,000,000.00       

 आन्र्ररक अय 25,000,000.00     १० सामावजक विकाश 2,100,000.00       

जनसहभावगर्ा 10,000,000.00     ११ जनसहभावगर्ा 10,000,000.00     

समावजक सरुक्षा 100,000,000.00   १२ समावजक सरुक्षा 100,000,000.00   

गर् आिको भकु्तानी बााँकी 49,529,898.93     १३ गर् आिको भकु्तानी बााँकी 49,529,898.93     

गर् आिको अल्या 10,013,370.00     १४ कृषी विकाश 7,000,000.00       

जम्मा बजेट 868,657,898.93   १५ स्िास््य शाखा 9,500,000.00       

१६ आयिुदे शाखा 1,000,000.00       

१७ पश ुसेिा शाखा 2,000,000.00       

१८ वशक्षा शाखा 11,500,000.00     

१९ िन िार्ािरण र्था विपद 1,500,000.00       

२० प्रधानमन्री रोजगार कायतक्रम 3,000,000.00       

२१ संमदृ्दी कायतक्रम 400,000.00          

२२ वड.पी.आर. र्था आ.ई.ई./ ई.आई.ए. 1,500,000.00       

२३ िडा चाल ुर्था पुाँजीगर् 70,000,000.00     

-                                     २४ नगरपावलकाा केन्र दवेख िडा केन्र जोडने बाटो 14,000,000.00     
सबे वडामा समान 

हुन ेगरी
२५ फेरी बाटो ममतर् 500,000.00          

२६ न्यावयक सवमवर् व्यिस्थापन 400,000.00          

२७ 20% प्रोत्साहन(राजस्ि उठाए िापर् िडालार्त) 3,750,000.00       

२८ वदङ्गला बजार के्षरमा अवनन वनयन्रण 500,000.00          

२९ वदङ्गला बजार सडक ममतर् 500,000.00          

३० x ray मेवसन खररद 1,000,000.00       

३१ PHC जाने बाटो वनमातण 1,000,000.00       

३२ वदङ्गला ररठ्ठाबोटे सडक 1,500,000.00       

३३ खलेकुद कायतक्रम 1,500,000.00       

जम्मा 868,657,898.93   

आसथषक वर्ष ०७९।८० को वडा तथा सवर्यगत शाखाको िीमा सनर्ाषरण

अनुमासनत आय अनुमासनत व्यय


