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कमलामाइ नगरपाललका 

नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्, लिनु्धली 

 

लिनर्ोजन  ऐन २०७७ 
 

कमलामाई नगरपाललका, लिनु्धली को आलथिक बर्ि २०७७/७८ को िेवा र कार्िहरुको लालग 
स्थानीर् िलित कोर्बाट रकम खर्ि गने र लवलनर्ोजन गने िम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको 
विधेयक 

 

नगर सभाबाट स्िीकृत विवत : २०७७/०३/१० 

 

प्रस्तािना : किलािाई नगरपावलका, वसन्धुलीको आर्थिक बर्ि २०७७/७८ को सेिा र कायिहरुको 
लावग सवित कोर्बाट केही रकि खर्ि गन ेअवधकार दिन र सो रकि विवनयोजन गनि िाञ्छनीय 
भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बिोवजि किलािाई नगरपावलका, 

वसन्धुलीको नगर सभाले यो P]g स्िीकृत गरेको छ । 

 

१. सवंिप्त नाि र प्रारम्भ : (१) यस P]gको नाि “किलािाई नगरपावलका, वसन्धुलीको विवनयोजन 
P]g , २०७७” रहकेो छ । 

(२) यो P]g तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

 

२. आर्थिक िर्ि २०७७/७८ को वनवित्त सवित कोर्बाट रकि खर्ि गने अवधकार : (१) आर्थिक िर्ि 
२०७७/७८ को वनवित्त नगर कायिपावलका, िडा सविवत, विर्यगत शाखाले गने सेिा र कायिहरुका 
वनवित्त अनुसूर्ी १ िा उवललवखत अनुिावनत कुल आय तथा व्यय अनसुूर्ी २ िा राजश्वको 
अनुिान तथा अनुसूवर् ३ िा व्ययको कायिक्रिगत वििरण ( र्ालू खर्ि, पूूँवजगत खर्ि ) र वबवत्तय 

व्यिस्थाको रकि सिेत गरी जम्िा रकि रु. ११६४७१२६६०। (एक अिय िोह्र करोड  िड्चालीि 

लाख बार हजार छ िर् िाठी िात्र) िा नबढाई वनर्ििष्ट गररए बिोवजि सवित कोर्बाट खर्ि गनि 
सदकनेछ । 

 

३. विवनयोजन : (१) यस ऐनद्धारा सवित कोर्बाट खर्ि गनि अवधकार दिइएको रकि आर्थिक िर्ि 
२०७७/७८ को वनवित्त किलािाई नगरपावलका, वसन्धुलीको नगर कायिपावलका, िडा सविवत र 
विर्यगत शाखाले गने सेिा र कायिहरुको वनवित्त विवनयोजन गररनेछ । 

 



(२) उपिफा (१) िा जुनसुकै कुरा लेवखएको भएतापवन कायिपावलका, िडा सविवत र विर्यगत 
शाखाल ेगने सेिा र कायिहरुको वनवित्त विवनयोजन गरेको रकििध्ये कुनैिा बर्त हुने र कुनैिा 
अपुग हुने िवेखन आएिा नगर कायिपावलकाले बर्त हुने शीर्िकबाट नपुग हुन ेशीर्िकिा रकि सानि 
सके्नछ । यसरी रकि सािाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्िा रकिको २५ प्रवतशतिा नबढ्ने गरी 
कुनै एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुिा रकि सानि 
तथा वनकासा र खर्ि जनाउन सदकनेछ । पूूँवजगत खर्ि र वित्तीय व्यिस्थातफि  विवनयोवजत रकि 
साूँिा भुक्तानी खर्ि र व्याज भुक्तानी खर्ि शीर्िकिा बाहके अन्य र्ालू खर्ि शीर्िकतफि  सानि र 
वबत्तीय व्यिस्था अन्तगित साूँिा भुक्तानी खर्ितफि  वबवनयोवजत रकि ब्याज भकु्तानी खर्ि शीर्िकिा 
बाहके अन्यत्र सानि सदकने छैन । तर र्ालु तथा पूूँवजगत खर्ि र वित्तीय व्यिस्थाको खर्ि व्यहोनि 
एक स्रोतबाट अको स्रोतिा रकि सानि सदकनेछ । 

 

(३) उपिफा (२) िा जुनसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्िा स्िीकृत 
रकिको २५ प्रवतशत भन्िा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुिा रकि सानि परेिा 
नगर सभाको स्िीकृवत वलनु पनेछ । 

 

(४) िावथ जुनसुकै कुरा लेवखएको भएतापवन स्िीकृत बजेट तथा कायिक्रिलाइ विवभन्न 
दक्रयाकलापहरुिा विभाजन गरी कायािन्ियन गनि िा सो सम्बन्धिा थप स्पष्ट पानुिपने अिस्था 
िवेखएिा नगरकायिपावलका कायािलयबाट नै गनि सदकनेछ । 

 

(५) थप आम्िानी तथा खर्ि गने सम्बन्धिा यस नगरपावलकाबाट स्िीकृत आम्िानी भन्िा बढी हुने 
गरी कुनै श्रोतबाट आम्िानी प्राप्त भएिा नगरकायिपावलकाबाट नै आम्िानी जनाउने र वनणिय गरी 
खर्ि गनि सदकनेछ । यसरी गररएको आम्िानी र खर्ि सो पश्चात बस्न ेनगरसभािा अनुिोिनकालावग 
पेश गनुिपने छ । 

 

(६) विश्वव्यापी रूपिा िवेखएको कोरोना रोग र िोका कारण मुलुक नै लकडाउनमा परर 
अत्यावश्यक बाहेकका कामकारवाही ठप्प भएको कारण ठेक्कापट्टाबाट िम्पन्न गनुिपने  
र्ोजनाहरुको कामकारवाही िमेत रोक्का भइ कार्ििम्पन्न हुन निकेको कारण िंलग्न अनुिूलर् 
बमोलजमका र्ोजनाहरुलाइ बहुवर्ीर् र्ोजनाको रुपमा रुपान्तरण गरी आ. ब. २०७७/७८ मा 
पलन लनरन्तरता लिइ रकम खर्ि गनि िलकनेछ । 

 

(७) बुिा न. ६ िा उललेवखत योजनाहरुिध्ये कवतपय योजनाहरु सघ र प्रिशेको सिेत सहभावगता 
रहकेो तर सघ र प्रिशेको सशति , सिपुरक तथा विशेर् अनुिान तफिको र स्थानीय साझेिारी 
तफि को योजना आर्थिक िर्ि २०७७/७८ िा वनरन्तरता हुने नहुन ेभने्न स्पष्ट वनिशेन नआइसकेकको 
अिस्थािा उक्त कायििा सो रकि िरािरको िावयत्िका लावग श्रोत सुवनवश्चतता अन्तगित रकि 
विवनयोजन गरीएको छ । उक्त सघ, प्रिशे र स्थानीय विकास साझेिारी तफिको र्ालु आलथिक वर्ि 



२०७६/७७ को रकि दिज नभइ वनरन्तरता दिइ प्राप्त भएिा श्रोत सवुनवस्र्तका लावग विवनयोजन 
गररएको रकिबाट प्राथाविकता क्रििा सलग्न अनुसूवर् ३ -छ_  बिोवजिका कायिक्रििा खर्ि गररनेछ 
। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

अनुसूचि  १ 
  

cf=a=@)&&÷&* sf] ah]6 tyf sfo{qmdsf] nflu k|:tfljt >f]t cg'dfg tyf vr{  

cfo Joo 

l;=g+= zLif{s /sd ?= l;=g+= zLif{s /sd 

1 c=Nof= df}Hbft 50000000 1 rfn'  ;+rfng tyf k|zf;lgs vr{ ;d]t 199900000   

2 cfGtl/s >f]t 48500000 2 k'+hLut ;+rfng tyf k|zf;lgs vr{ ;d]t 37900000   

3 ljQLo ;dflgs/)f ;+# 174500000 3 
cfly{s aif{ 2076÷77 sf] sfo{qmd tyf of]hgfsf] 

nflu >f]t ;'/lIft  
100000000   

4 /fhZj af*kmf* ;+# 139813660 4 ljifout rfn' sfo{qmd 52500000   

5 ;z{t cg'bfg ;+# 443900000 5 ;*s af]*{ nufot ljleGg Doflru km)* sfo{qmd 10000000   

6 ljz]if cg'bfg ;+# 25000000 6 ;jf/L ;fwg kmf]xf]/d}nf / Jofs xf] nf]*/ vl/b 10000000   

7 ljlQo ;dflgs/)f k|b]z 10997000 7  ;+# ljz]if cg'bfg sfo{qmd 25000000   

8 /fhZj af*kmf* k|b]z 75385000 8 ;+# ;z{t cg'bfg sfo{qmd 443900000   

9 k|b]z ;dk'/s cg'bfg 29993000 9 k|b]z ;z{t cg'bfg sfo{qmd 19524000   

10 k|b]z ;z{t cg'bfg 19524000 10 k|b]z ;dk'/s cg'bfg sfo{qmd  59986000   

11 dfnkf]t /lhi^\«««]«zg 30000000 11 s|dfut ax'jifL{o of]hgfx?  70000000   

12 a]?h' c;'nL 1600000 12 k|b]z ;dk'/s tkm{sf yk sfo{qmd÷of]hgf 20000000   

mailto:cf=a=@)&&÷&*%20sf]%20ah]6%20tyf%20sfo%7Bqmdsf]%20nflu%20k%7C:tfljt%20%3Ef]t%20cg'dfg%20tyf%20vr%7B


13 
af*kmf* k|fKt x'g] 

lj!fkg s/ 
500000 13 ;+# ;dk'/s tkm{sf sfo{qmd÷of]hgf 30000000   

14 bxQ/ axQ/ af*kmf* 15000000 14 gub nfut ;xeflutf  30000000   

15 

s|dfut ax'aifL{o rfn' 

/x]sf of]hgfx?sf] 

cNof /sd 

70000000 15 ljleGg k'hLut sfo{qmdx? 46502660   

16 gub nfut ;xeflutf  30000000 16 ljleGg rfn' sfo{qmdx?  9500000   

  hDdf  1164712660   hDdf  1164712660   

 


