विधेयक नं. १२

सभाबाट स्िीकृत मिमत : २०७६-०३-२२

ु कुण्ड नगरपामलकाको विमनयोजन विधेयक, २०७६
सोलुदध
ु कुण्ड नगरपामलका आमथिक बर्ि २०७६/०७७ को सेिा र कायिहरुको लामग सञ्चित
प्रस्तािना : सोलुदध

कोर्बाट केही रकि खर्ि गने अमधकार ददन र सो रकि विमनयोजन गनि िाञ्छनीय भएकोले, नेपालको
सं विधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बिोञ्चजि नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

ु कुण्ड नगरपामलका विमनयोजन ऐन, २०७६ रहेको छ
१. सं ञ्चिप्त नाि र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाि सोलुदध
।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. आमथिक िर्ि २०७६/०७७ को मनमित्त सञ्चित कोर्बाट रकि खर्ि गने अमधकार : (१)आमथिक िर्ि
२०७६/०७७को मनमित्त नगर कायिपामलका, िडा समिमत, विर्यगत शाखाले गने सेिा र कायिहरुका मनमित्त
अनुसूर्ी-१ िा उञ्चललञ्चखत र्ालू खर्ि, पूञ्चूँ जगत खर्ि र मबञ्चत्तय व्यिस्थाको रकि सिेत गरी जम्िा रकि

५०६१७९०००।(अिेरुपी रुपैयाूँ पर्ास करोड एकसट्ठी लाख उनासी हजार िात्र ) िा नबढाई मनददिष्ट
गररए बिोञ्चजि सञ्चित कोर्बाट खर्ि गनि सवकनेछ ।
३. विमनयोजन : (१) यस ऐनद्धारा सञ्चित कोर्बाट खर्ि गनि अमधकार

ददइएको रकि आमथिक िर्ि

ु कुण्ड नगरपामलका नगर कायिपामलका, िडा समिमत र विर्यगत शाखाले गने
२०७६/०७७को मनमित्त सोलुदध
सेिा र कायिहरुको मनमित्त विमनयोजन गररनेछ ।

(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा ले ञ्चखएको भए तापमन कायिपामलका, िडा समिमत र विर्यगत शाखाले गने

सेिा र कायिहरुको मनमित्त विमनयोजन गरे को रकििध्ये कुनैिा बर्त हुने र कुनैिा अपुग हुने दे ञ्चखन आएिा
नगर कायिपामलकाले बर्त हुने शीर्िकबाट नपुग हुने शीर्िकिा रकि सानि सक्नेछ । यसरी रकि सादाि एक

शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्िा रकिको १० प्रमतशतिा नबढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी
शीर्िकहरुबाट अको एक िा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुिा रकि सानि तथा मनकासा र खर्ि जनाउन सवकनेछ ।
पूञ्चूँ जगत खर्ि र विञ्चत्तय व्यिस्थातफि विमनयोञ्चजत रकि साूँिा भुक्तानी खर्ि र व्याज भुक्तानी खर्ि शीर्िकिा

बाहेक अन्य र्ालू खर्ि शीर्िकतफि सानि र मबत्तीय व्यिस्था अन्तगित साूँिा भुक्तानी खर्ितफि मबमनयोञ्चजत रकि
ब्याज भुक्तानी खर्ि शीर्िकिा बाहेक अन्यत्र सानि सवकने छै न । तर र्ालु तथा पूञ्चूँ जगत खर्ि र वित्तीय
व्यिस्थाको खर्ि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको स्रोतिा रकि सानि सवकनेछ ।

(३) उपदफा (२) िा जुनसुकै कुरा ले ञ्चखएको भए तापमन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्िा स्िीकृत रकिको

१० प्रमतशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बवढ शीर्िकहरुिा रकि सानि परे िा नगर सभाको
स्िीकृमत मलनु पनेछ ।
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