
 

�भमाद नगरपा�लकाको “�व�नयोजन ऐन २०७४ ” 

�भमाद नगरपा�लकाको आ�थ�क बष� २०७४÷२०७५ को सेवा र काय�ह�को ला�ग �थानीय सि�त कोषबाट 

केह� रकम खच� गन� र �व�नयोजन गन� स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन 

��तावनाः 

�भमाद नगरपा�लकाको आ�थ�क बष� २०७४।०७५ को सेवा र काय�ह�को ला�ग सि�त कोषबाट केह� रकम 

खच� गन� अ�धकार �दन र सो रकम �व�नयोजन गन� वा�छनीय भएकोले, 

नेपालको सं�वधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोिजम �भमाद नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

१.संि�� नाम र �ार�भः (१)यस ऐनको नाम “ �भमाद नगरपा�लकाको �व�नयोजन ऐन, २०७४” रहेको छ । 

 (२) यो ऐन त�ु�त �ार�भ हनेुछ । 

२.आ�थ�क वष� २०७४।०७५ को �न�म� सि�त कोषबाट रकम खच� गन� अ�धकारः (१) आ�थ�क वष� 

२०७४।०७५ को �न�म� नगरकाय�पा�लका, वडा स�म�त, �वषयगत शाखाले गन� सेवा र काय�ह�का �न�म� 

अनसूुची १ मा उि�लिखत चालू खच�, पूिँजगत खच� र �बि�य �यव�थाको रकम समेत गर� ज�मा रकम 

�४३,९९,६२,०००। (अ�े�पी ��चा�लस करोड उना�सय लाख बैस�ी हजार �पैयामा�) मा नबढाई 

�न�द�� ग�रए बमोिजम सि�त कोषबाट खच� गन� स�कने छ ।  

३. �व�नयोजनः (१) यस ऐन�ारा सि�त कोषबाट खच� गन� अ�धकार �दइएको रकम आ�थ�क वष� 

२०७४।०७५ को �न�म� �भमाद नगरपा�लको नगर काय�पा�लका, वडा स�म�त र �वषयगत शाखाले गन� सेवा 

र काय�ह�को �न�म� �व�नयोजन ग�रने छ । 

(२)उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न काय�पा�लका, वडा स�म�त र �वषयगत शाखाले गन� 

सेवा र काय�ह�को �न�म� �व�नयोजन गरेको रकम म�ये कुनैमा बचत हनेु र कुनैमा अपगु हनेु देिखन आएमा 

नगरकाय�पा�लकाले बचत हनेु शीष�कबाट नपगु हनेु शीष�कमा रकम सान� स�नेछ । यसर� रकम सादा� एक 

शीष�कबाट सो शीष�कको ज�मा रकमको १० ��तशतमा नब�ने गर� कुनै एक वा एक भ�दा बढ� 

शीष�कह�बाट अक� एक वा एक भ�दा बढ� शीष�कह�मा रकम सान� तथा �नकासा र खच� जनाउन स�कनेछ 

। पूिँजगत खच� र �व�ीय �यव�थातफ�  �व�नयोिजत रकम साँवा भ�ुानी खच� र �याज भ�ुानी खच� शीष�कमा 

बाहेक अ�य चालू खच� शीष�क तफ�  सान� र �ब�ीय �यव�था अ�तग�त साँवा भ�ुानी खच� तफ�  �ब�नयोिजत 

रकम �याज भ�ुानी खच� शीष�कमा बाहेक अ�य� सान� स�कने छैन । 

तर चाल ुतथा पूिँजगत खच� र �व�ीय �यव�थाको खच� �यहोन� एक �ोतबाट अक� �ोतमा रकम सान� स�कने 

छ । 



 

(३)उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न एक शीष�कबाट सो शीष�कको ज�मा �वीकृत 

रकमको १० ��तशतभ�दा ब�ने गर� कुनै एक वा एक भ�दा बढ� शीष�कह�मा रकम सान� परेमा नगर 

सभाको �वीकृ�त �लन ुपन�छ ।  

 

 

अनसूुिच–१ 

(दफा २ संग स�बि�धत) 

नेपालको सं�वधानको धारा २२९ (२) बमोिजम 

संिचत कोषबाट �व�नयोजन हनेु रकम  

� हजारमा 

� सं अनदुान 

सं�या 

शीष�कको 

नाम 

चाल ुखच� पूिँजगत खच� �वि�य 

�यव�था 

ज�मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  नगर 

काय�पा�लका 

१४३,१२३.०० १०४,६३०.००  २४७,७५३.०० 

२ वडा स�म�त  

३  �वषयगत 

शाखा 

१९२,२०९.००   १९२,२०९.०० 

४  ऋणको सावा 

�याज 

भ�ुानी 

    

५  लगानी शेयर 

ऋण 

    

ज�मा ३३५,३३२.०० १०४,६३०.००  ४३९,९६२.०० 

 

 

                                     

 

   

     

 

 

 




