स्थानीय तहको विननयोजन ऐन २०७४
कागेश्िरी मनोहरा नगरपालिकाको आर्थिक बर्ि २०७४।०७५ को सेिा र कायिहरुको िार्ग स्थानीय सञ्चित
कोर्बाट केही रकम खिि गने र विननयोजन गने सम्बन्धमा व्यिस्था गनि बनेको ऐन
सभाबाट स्वीकृत मिततिः २०७४।०३।३०
प्रस्तािनााः कागेश्वरी िनोहरा नगरपामिकाको आर्थिक बर्ि २०७४।०७५ को सेवा र कार्िहरुको िार्ग सञ्चित
कोर्बाट केही रकि खिि गने अर्िकार दिन र सो रकि ववतनर्ोजन गनि वाचछनीर् भएकोिे,
नेपािको संवविानको िारा २२९ को उप–िारा (२) बिोञ्जि कागेश्वरी िनोहरा नगर सभािे र्ो ऐन
बनाएको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाि “ कागेश्वरी िनोहरा नगरपामिकाको ववतनर्ोजन ऐन,
२०७४” रहे को छ ।
(२) र्ो ऐन तरु
ु न्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२.

आर्थिक िर्ि २०७४।०७५ को ननलमत्त सञ्चित कोर्बाट रकम खिि गने अर्धकाराः (१)आर्थिक वर्ि

२०७४।०७५ को तनमित्त नगरकार्िपामिका, वडा समितत, ववर्र्गत शाखािे गने सेवा र कार्िहरुका तनमित्त
अनस
ु ि
ू ी १ िा उञ्लिखखत िािू खिि, पूँञ्ू जगत खिि र बबवत्तर् व्र्वस्थाको रकि सिेत गरी जम्िा रकि
रु.६६‚१२‚९८‚०००।- (अक्षेरुपी छै सठ्ठी करोड बाह्र िाख अन्ठानब्बे हजार िात्र) िा नबढाई तनदिि ष्ट गररए
बिोञ्जि सञ्चित कोर्बाट खिि गनि सककने छ ।
३. विननयोजनाः (१) र्स ऐनद्िारा सञ्चित कोर्बाट खिि गनि अर्िकार दिइएको रकि आर्थिक वर्ि
२०७४।०७५ को तनमित्त कागेश्वरी िनोहरा नगरपामिको नगर कार्िपामिका, वडा समितत र ववर्र्गत
शाखािे गने सेवा र कार्िहरुको तनमित्त ववतनर्ोजन गररने छ ।
(२)उपिफा (१) िा जुनसक
ु ै कुरा िेखखएको भएता पतन कार्िपामिका, वडा समितत र ववर्र्गत
शाखािे गने सेवा र कार्िहरुको तनमित्त ववतनर्ोजन गरे को रकि िध्र्े कुनैिा बित हुने र कुनैिा अपग
ु
हुने िे खखन आएिा नगर कार्िपामिकािे बित हुने शीर्िकबाट नपग
ु हुने शीर्िकिा रकि सानि सक्नेछ ।
र्सरी रकि सािाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्िा रकिको १० प्रततशतिा नबढ्ने गरी कुनै एक वा
एक भन्िा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुिा रकि सानि तथा तनकासा र खिि
जनाउन सककनेछ । पूँञ्ू जगत खिि र ववत्तीर् व्र्वस्थातफि ववतनर्ोञ्जत रकि साूँवा भक्
ु तानी खिि र व्र्ाज
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भक्
ु तानी खिि शीर्िकिा बाहे क अन्र् िािू खिि शीर्िकतफि सानि र बबत्तीर् व्र्वस्था अन्तगित साूँवा
भक्
ु तानी खिितफि बबतनर्ोञ्जत रकि ब्र्ाज भक्
ु तानी खिि शीर्िकिा बाहे क अन्र्त्र सानि सककने छै न ।
तर िािु तथा पूँञ्ू जगत खिि र ववत्तीर् व्र्वस्थाको खिि व्र्होनि एक स्रोतबाट अको स्रोतिा रकि सानि
सककने छ ।
(३) उपिफा (२) िा जुनसक
ु ै कुरा िेखखएको भएता पतन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्िा स्वीकृत
रकिको १० प्रततशतभन्िा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुिा रकि सानि परे िा नगर
सभाको स्वीकृतत मिनु पनेछ ।
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अनस
ु र्ू ि–१
(िफा २ संग सम्बञ्न्ित)
नेपािको संवविानको िारा २२९ (२) बिोञ्जि
संञ्चित कोर्बाट ववतनर्ोजन हुने रकि
क्र.सं.

अनद
ु ान

शीर्िकको नाम

िािु खिि

पूँज
ू ीगत खिि

१

२

३

४

५

रु. २२‚४५‚८८‚०००।-

रु. ४३‚६७‚१०‚०००।-

संख्या

१

नगर

२

वडा समितत

३

ववर्र्गत

४

ऋणको साूँवा

५

िगानी

विवत्तय

जम्मा

६

७

व्यिस्था

कार्िपामिका

समितत

व्र्ाज भक्
ु तानी
(शेर्र/ऋण)
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रु.६६‚१२‚९८‚०००।-

