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कभराभाई नगयऩालरकाको विलनमोजन ऐन २०७४
कभराभाई नगयऩालरकाको आलथयक फर्य २०७5।०७6 को िेिा य कामयहरुको रालग स्थानीम िञ्चित कोर्फाट
केही यकभ खर्य गने य विलनमोजन गने िम्फन्धभा व्मिस्था गनय फनेको ऐन
िबाफाट स्िीकृत लभलतिः ...............................
प्रस्तािनािः कभराभाई नगयऩालरकाको आलथयक फर्य २०७5।०७6 को िेिा य कामयहरुको रालग िञ्चित
कोर्फाट केही यकभ खर्य गने अलधकाय ददन य िो यकभ विलनमोजन गनय िाञ्छनीम बएकोरे,
नेऩारको िॊ विधानको धाया २२९ को उऩ –धाया (२) फभोञ्चजभ कभराभाई नगय िबारे मो ऐन फनाएको छ
।
१. िॊ ञ्चिप्त नाभ य प्रायम्बिः

(१) मि ऐनको नाभ

“ कभराभाई नगयऩालरकाको विलनमोजन ऐन , २०७5”

यहेको छ ।
(२) मो ऐन तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ ।
२. आलथयक िर्य २०७ 5।०७6 को लनलभत्त िञ्चित कोर्फाट यकभ खर्य गने अलधकायिः
२०७5।०७6 को लनलभत्त

(१)आलथयक िर्य

नगयकामयऩालरका, िडा िलभलत , विर्मगत शाखारे गने िेिा य कामयहरुका

लनलभत्त अनुिूर्ी १ भा उञ्चलरञ्चखत र्ारू खर्य , ऩूञ्चॉ जगत खर्य य लफञ्चत्तम व्मिस्थाको यकभ िभेत गयी जम्भा
यकभ रु. 1028607000। (अिेरुऩी एक अफय दुई कयोड छमािी राख िात हजाय रुऩैमा

) भा

नफढाई लनददयष्ट गरयए फभोञ्चजभ िञ्चित कोर्फाट खर्य गनय िवकने छ ।
३. विलनमोजनिः (१)

मि ऐनद्धाया िञ्चित कोर्फाट खर्य गनय अलधकाय ददइएको यकभ आलथयक िर्य

२०७5।०७6 को लनलभत्त कभराभाई नगयऩालरको नगय कामयऩालरका, िडा िलभलत य विर्मगत शाखारे
गने िेिा य कामयहरुको लनलभत्त विलनमोजन गरयने छ ।
(२)उऩदपा (१) भा जुनिुकै कुया रे ञ्चखएको बएता ऩलन कामयऩालरका

, िडा िलभलत य विर्मगत

शाखारे गने िेिा य कामयहरुको लनलभत्त विलनमोजन गये को यकभ भध्मे कुनैभा फर्त हुने य कुनैभा अऩुग हुने
दे ञ्चखन आएभा नगय कामयऩालरकारे फर्त हुने शीर्यकफाट नऩुग हुने शीर्यकभा यकभ िानय िक्नेछ । मियी
यकभ िादाय एक शीर्यकफाट िो शीर्यकको जम्भा यकभको

25 प्रलतशतभा नफढ्ने गयी कुनै एक िा एक

बन्दा फढी शीर्यकहरुफाट अको एक िा एक बन्दा फढी शीर्यकहरुभा यकभ िानय तथा लनकािा य खर्य
जनाउन िवकनेछ । ऩूञ्चॉ जगत खर्य य वित्तीम व्मिस्थातपय विलनमोञ्चजत यकभ िाॉिा बुक्तानी खर्य य व्माज

बुक्तानी खर्य शीर्यकभा फाहेक अन्म र्ारू खर्य शीर्यकतपय िानय य लफत्तीम व्मिस्था अन्तगयत िाॉिा बुक्तानी
खर्यतपय लफलनमोञ्चजत यकभ ब्माज बुक्तानी खर्य शीर्यकभा फाहेक अन्मत्र िानय िवकने छै न ।
तय र्ारु तथा ऩूञ्चॉ जगत खर्य य वित्तीम व्मिस्थाको खर्य व्महोनय एक स्रोतफाट अको स्रोतभा यकभ िानय
िवकने छ ।
(३) उऩदपा (२) भा जुनिुकै कुया रे ञ्चखएको बएता ऩलन एक शीर्यकफाट िो शीर्यकको जम्भा स्िीकृत
यकभको 25 प्रलतशतबन्दा फढ्ने गयी कुनै एक िा एक बन्दा फढी शीर्यकहरुभा यकभ िानय ऩये भा नगय
िबाको स्िीकृलत लरनु ऩनेछ ।
(४) दपा (२) भा उलरे ख बएको यकभ बन्दा फाहेक न.ऩा.

िेत्र लबत्र कुनै नमाॉ आलथयक स्रोतको ऩवहर्ान

बइ िॊ ञ्चघम ियकाय , प्रदे श ियकाय िा अन्म कुनै िॊ घ िॊ स्था िा लनकामफाट

(फैदेञ्चशक िहमोग िभेत ) थऩ

यकभ प्राप्त बएभा तत्कार नगय िबा फैठक फस्ने अिस्था नबएभा कामयऩालरकाफाट उक्त यकभ िॊ ञ्चर्त कोर्भा
दाञ्चखरा गयी कामयक्रभ फनाइ खर्य गने व्मिस्था लभराइने छ ।मियी प्राप्त थऩ यकभ य िो को कामयक्रभ
त्मिऩलछ फस्ने नगयिबाफाट अनुभोदन गयाउनु ऩनेछ ।

अनुिूञ्चर्–१
(दपा २ िॊ ग िम्फञ्चन्धत)
नेऩारको िॊ विधानको धाया २२९ (२) फभोञ्चजभ
िॊ ञ्चित कोर्फाट विलनमोजन हुने यकभ
क्र.िॊ . अनुदान
िॊ ख्मा

१

शीर्यकको नाभ

र्ारु खर्य

ॉ ीगत खर्य
ऩूज

३

४

५

128050000

294597000

1700000

21000000

२

१

नगय

२

िडा िलभलत

४

विर्मगत

5

िियत अनुदान

कामयऩालरका

िलभलत/ शाखा
रगामत अन्म

विञ्चत्तम

जम्भा

६

७

व्मिस्था

422647000
22700000

35000000

35000000

548260000

548260000

अनुदान
6

ऋणको िाॉिा

7

रगानी

व्माज बुक्तानी
(शेमय/ऋण)
जम्भा

713010000

315597000

1028607000

