स्थानीय तहको विवनयोजन ऐन २०७४
कागेश्वरी मनोहरा नगरपाविकाको आर्थिक बर्ि २०७४।०७५ को सेिा र कायिहरुको िावग स्थानीय सवित
कोर्बाट के ही रकम खर्ि गने र विवनयोजन गने सम्बन्धमा व्यिस्था गनि बनेको ऐन
सभाबाट स्िीकृ त वमवतिः २०७४।०३।३०
प्रस्तािनािः कागेश्वरी मनोहरा नगरपाविकाको आर्थिक बर्ि २०७४।०७५ को सेिा र कायिहरुको िावग सवित
कोर्बाट के ही रकम खर्ि गने अवधकार दिन र सो रकम विवनयोजन गनि िाञ्छनीय भएकोिे,
नेपािको संविधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोवजम कागेश्वरी मनोहरा नगर सभािे यो ऐन
बनाएको छ ।
१. संविप्त नाम र प्रारम्भिः (१) यस ऐनको नाम “ कागेश्वरी मनोहरा नगरपाविकाको विवनयोजन ऐन,
२०७४” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२.

आर्थिक िर्ि २०७४।०७५ को वनवमत्त सवित कोर्बाट रकम खर्ि गने अवधकारिः (१)आर्थिक िर्ि

२०७४।०७५ को वनवमत्त नगरकायिपाविका, िडा सवमवत, विर्यगत शाखािे गने सेिा र कायिहरुका वनवमत्त
अनुसूर्ी १ मा उवलिवखत र्ािू खर्ि, पूूँवजगत खर्ि र वबवत्तय व्यिस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम
रु.६६‚१२‚९८‚०००।- (अिेरुपी छै सठ्ठी करोड बाह्र िाख अन्ठानब्बे हजार मात्र) मा नबढाई वनर्ििष्ट
गररए बमोवजम सवित कोर्बाट खर्ि गनि सदकने छ ।
३. विवनयोजनिः (१) यस ऐनद्धारा सवित कोर्बाट खर्ि गनि अवधकार दिइएको रकम आर्थिक िर्ि
२०७४।०७५ को वनवमत्त कागेश्वरी मनोहरा नगरपाविको नगर कायिपाविका, िडा सवमवत र विर्यगत
शाखािे गने सेिा र कायिहरुको वनवमत्त विवनयोजन गररने छ ।
(२)उपिफा (१) मा जुनसुकै कु रा िेवखएको भएता पवन कायिपाविका, िडा सवमवत र विर्यगत
शाखािे गने सेिा र कायिहरुको वनवमत्त विवनयोजन गरे को रकम मध्ये कु नैमा बर्त हुने र कु नैमा अपुग हुने
िेवखन आएमा नगर कायिपाविकािे बर्त हुने शीर्िकबाट नपुग हुने शीर्िकमा रकम सानि सक्नेछ । यसरी
रकम सािाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको १० प्रवतशतमा नबढ्ने गरी कु नै एक िा एक भन्िा
बढी शीर्िकहरुबाट अको एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि तथा वनकासा र खर्ि जनाउन
सदकनेछ । पूूँवजगत खर्ि र वित्तीय व्यिस्थातफि विवनयोवजत रकम साूँिा भुक्तानी खर्ि र व्याज भुक्तानी खर्ि
शीर्िकमा बाहेक अन्य र्ािू खर्ि शीर्िकतफि

सानि र वबत्तीय व्यिस्था अन्तगित साूँिा भुक्तानी खर्ितफि

वबवनयोवजत रकम ब्याज भुक्तानी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्यत्र सानि सदकने छै न ।
तर र्ािु तथा पूूँवजगत खर्ि र वित्तीय व्यिस्थाको खर्ि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानि
सदकने छ ।
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(३) उपिफा (२) मा जुनसुकै कु रा िेवखएको भएता पवन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा स्िीकृ त
रकमको १० प्रवतशतभन्िा बढ्ने गरी कु नै एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि परे मा नगर
सभाको स्िीकृ वत विनु पनेछ ।
अनुसवू र्–१
(िफा २ संग सम्बवन्धत)
नेपािको संविधानको धारा २२९ (२) बमोवजम
संवित कोर्बाट विवनयोजन हुने रकम
क्र.सं. अनुिान
शीर्िकको
र्ािु खर्ि
पूज
ूँ ीगत खर्ि
विवत्तय
जम्मा
संख्या
नाम
व्यिस्था
१
२
३
४
५
६
७
१
नगर
कायिपाविका
२
िडा
सवमवत
३
विर्यगत
रु.
रु.
रु.६६‚१२‚९८‚०००।सवमवत
२२‚४५‚८८‚०००।- ४३‚६७‚१०‚०००।४
ऋणको
साूँिा व्याज
भुक्तानी
५
िगानी
(शेयर/ऋण)
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