तारकेश्वर नगरपालिकाको लिलनयोजन लिधेयक २०७७
तारके श्वर नगरपालिकाको आलथिक बषि २०७७÷०७८ को सेवा र कायिहरुको िालग स्थानीय सलचित कोषबाट
रकम खिि गने र लवलनयोजन गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको ऐन
नगरसभामा पेश लमलतिः २०७७।०३।०८
प्रस्तावनािः तारके श्वर नगरपालिकाको आलथिक बषि २०७७।०७८ को सेवा र कायिहरुको िालग सलचित कोषबाट
के ही रकम खिि गने अलधकार लदन र सो रकम लवलनयोजन गनि वाचछनीय भएकोिे , नेपािको संलवधानको धारा
२२९ को उप–धारा (२) बमोलजम तारके श्वर नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ ।
१. सलं िप्त नाम र ्ार्भः (१) यस ऐनको नाम “तारके श्वर नगरपालिकाको लवलनयोजन ऐन, २०७७” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तारके श्वर नगरपालिका क्षेत्रमा सम्वत् २०७७ साि श्रावण १ गतेदले ख
प्रारम्भ हुनेछ ।
२. अलथिक िर्ि २०७७।०७८ को लनलमत्त सलचित कोर्बाट रकम खिि गने ऄलधकारः
(१) आलथिक वषि २०७७।०७८ को लनलमत्त नगर कायिपालिका, वडा सलमलत, लवषयगत शाखािे गने सेवा र
कायिहरुका लनलमत्त अनुसूिी १ मा उललिलखत िािू खिि, पूूँलजगत खिि र लबलत्तय व्यवस्थाको रकम
समेत गरी जम्मा रकम रु. १,८५,३३,००,४९०।०० (अक्षरे पी एक अबि पिासी करोड तेत्तीस िाख िार
सय नब्बे रूपैयाूँ मात्र) मा नबढाई लनलदिष्ट गररए बमोलजम सलचित कोषबाट खिि गनि सलकनेछ ।
३. लिलनयोजनः
(१) यस ऐनद्धारा सलचित कोषबाट खिि गनि अलधकार लदइएको रकम आलथिक वषि २०७७।०७८ को लनलमत्त
तारके श्वर नगरपालिको नगर कायिपालिका, वडा सलमलत र लवषयगत शाखािे गने सेवा र कायिहरुको
लनलमत्त लवलनयोजन गररनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जनु सुकै कुरा िेलखएको भए तापलन कायिपालिका, वडा सलमलत र लवषयगत शाखािे गने
सेवा र कायिहरुको लनलमत्त लवलनयोजन गरे को रकम मध्ये कुनैमा बित हुने र कुनैमा अपुग हुने देलखन
आएमा नगर कायिपालिकािे बित हुने शीषिकबाट नपुग हुने शीषिकमा रकम रकमान्तर वा सानि सक्नेछ ।
यसरी रकम सादाि वा रकमान्तर गदाि एक शीषिकबाट सो शीषिकको जम्मा रकमको १० प्रलतशतमा
नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीषिकहरुबाट अको एक वा एक भन्दा बढी शीषिकहरुमा रकम
सानि तथा लनकासा र खिि जनाउन सलकनेछ । पूूँजीगत खिि र लवत्तीय व्यवस्था तफि लवलनयोलजत रकम
साूँवा भक्त
ु ानी खिि र व्याज भक्त
ु ानी खिि शीषिकमा बाहेक अन्य िािू खिि शीषिक तफि सानि र लबत्तीय
व्यवस्था अन्तगित साूँवा भक्त
ु ानी खिि तफि लबलनयोलजत रकम ब्याज भक्त
ु ानी खिि शीषिकमा बाहेक
अन्यत्र सानि सलकने छै न । तर िािु तथा पूूँजीगत खिि र लवत्तीय व्यवस्थाको खिि व्यहोनि एक स्रोतबाट
अको स्रोतमा रकम सानि सलकनेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जनु सुकै कुरा िेलखएको भए तापलन एक शीषिकबाट सो शीषिकको जम्मा स्वीकृ त
रकमको १० प्रलतशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीषिकहरुमा रकम सानि परे मा
नगरसभाको स्वीकृ ती लिनु पनेछ ।
अनुसूिी – १
(दफा २ संग सम्बलन्धत)
नेपािको संलवधानको धारा २२९ (२) बमोलजम
सलं चित कोषबाट लवलनयोजन हुने रकम
रकमिः रु. हजारमा
लस.न.ं अनदु ान सख्ं या लशषिकको नाम
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तारके श्वर नगरपालिकाको आलथिक बषि २०७७÷०७८ को सेवा र कायिहरुको िालग स्थानीय सलचित कोषबाट
रकम खिि गने र लवलनयोजन गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको ऐन
सभाबाट स्वीकृ त लमलतिः २०७७।०३।११
प्रस्तावनािः तारके श्वर नगरपालिकाको आलथिक बषि २०७७।०७८ को सेवा र कायिहरुको िालग सलचित कोषबाट
के ही रकम खिि गने अलधकार लदन र सो रकम लवलनयोजन गनि वाचछनीय भएकोिे , नेपािको संलवधानको धारा
२२९ को उप–धारा (२) बमोलजम तारके श्वर नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ ।
१. सलं िप्त नाम र ्ार्भः (१) यस ऐनको नाम “तारके श्वर नगरपालिकाको लवलनयोजन ऐन, २०७७” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तारके श्वर नगरपालिका क्षेत्रमा सम्वत् २०७७ साि श्रावण १ गतेदले ख
प्रारम्भ हुनेछ ।
२. अलथिक िर्ि २०७७।०७८ को लनलमत्त सलचित कोर्बाट रकम खिि गने ऄलधकारः
(१) आलथिक वषि २०७७।०७८ को लनलमत्त नगर कायिपालिका, वडा सलमलत, लवषयगत शाखािे गने सेवा र
कायिहरुका लनलमत्त अनुसूिी १ मा उललिलखत िािू खिि, पूूँलजगत खिि र लबलत्तय व्यवस्थाको रकम
समेत गरी जम्मा रकम रु. १,८५,३३,००,४९०।०० (अक्षरे पी एक अबि पिासी करोड तेत्तीस िाख िार
सय नब्बे रूपैयाूँ मात्र) मा नबढाई लनलदिष्ट गररए बमोलजम सलचित कोषबाट खिि गनि सलकनेछ ।
३. लिलनयोजनः
(१) यस ऐनद्धारा सलचित कोषबाट खिि गनि अलधकार लदइएको रकम आलथिक वषि २०७७।०७८ को लनलमत्त
तारके श्वर नगरपालिको नगर कायिपालिका, वडा सलमलत र लवषयगत शाखािे गने सेवा र कायिहरुको
लनलमत्त लवलनयोजन गररनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जनु सुकै कुरा िेलखएको भए तापलन कायिपालिका, वडा सलमलत र लवषयगत शाखािे गने
सेवा र कायिहरुको लनलमत्त लवलनयोजन गरे को रकम मध्ये कुनैमा बित हुने र कुनैमा अपुग हुने देलखन
आएमा नगर कायिपालिकािे बित हुने शीषिकबाट नपुग हुने शीषिकमा रकम रकमान्तर वा सानि सक्नेछ ।
यसरी रकम सादाि वा रकमान्तर गदाि एक शीषिकबाट सो शीषिकको जम्मा रकमको १० प्रलतशतमा
नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीषिकहरुबाट अको एक वा एक भन्दा बढी शीषिकहरुमा रकम
सानि तथा लनकासा र खिि जनाउन सलकनेछ । पूूँजीगत खिि र लवत्तीय व्यवस्था तफि लवलनयोलजत रकम
साूँवा भक्त
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ु ानी खिि शीषिकमा बाहेक अन्य िािू खिि शीषिक तफि सानि र लबत्तीय
व्यवस्था अन्तगित साूँवा भक्त
ु ानी खिि तफि लबलनयोलजत रकम ब्याज भक्त
ु ानी खिि शीषिकमा बाहेक
अन्यत्र सानि सलकने छै न । तर िािु तथा पूूँजीगत खिि र लवत्तीय व्यवस्थाको खिि व्यहोनि एक स्रोतबाट
अको स्रोतमा रकम सानि सलकनेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जनु सुकै कुरा िेलखएको भए तापलन एक शीषिकबाट सो शीषिकको जम्मा स्वीकृ त
रकमको १० प्रलतशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीषिकहरुमा रकम सानि परे मा
नगरसभाको स्वीकृ लत लिनु पनेछ ।
अनुसूिी – १
(दफा २ संग सम्बलन्धत)
नेपािको संलवधानको धारा २२९ (२) बमोलजम
सलं चित कोषबाट लवलनयोजन हुने रकम
रकमिः रु. हजारमा
लस.न.ं अनदु ान सख्ं या लशषिकको नाम
१
१
२
३
४
५
६
७
८

२
८०१२३१३

िािु खिि पलू जगत खिि
३

४

५

लबलत्तय
व्यवस्था
६

सि
ं ग्न सिू ी बमोलजमको शीषिकगत
िािु खििमा उलिेख भएको रकम ५४९७००
बमोलजम

७
५४९७००

िािु खिि समेत जम्मा

५४९७००
१२५३६००

पजु ीगत तफि
सि
ं ग्न सिू ी बमोलजमको शीषिकमा
पुजीगत खििमा भएको रकम
ऋणको सावा व्याज भक्त
ु ानी
िगानी (शेयर÷ऋण)
जनसहभालगता
जम्मा

जम्मा

१२५३६००

१२५३६००

५००००
५४९७०० १३०३६००

५००००
१८५३३००

०

