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कपिलवस्तु नगरिापलकाको पवपनयोजन ऐन, २०७८ 
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कपिलवस्तु नगरिापलका 

नगर काययिापलकाको कायायलय, कपिलवस्त ु
  

पवपनयोजन ऐन 

कपिलवस्तु नगरिापलका , कपिलवस्तु को आर्थिक बषय २०७८ /७९ को सेवा र काययहरुको लापग स्िानीय सपित कोषबाट केही रकम खर्य गने र 

पवपनयोजन गने सम्बन्धमा व्यवस्िा गनय बनेको ऐन        

 

                                                    सभाबाट स्वीकृत पमपत : २०७८/०३/१४   
   
    

 

प्रस्तावना : कपिलवस्तु नगरिापलका, कपिलवस्तु २०७८/७९ को सेवा र काययहरुको लापग सपित कोषबाट केही रकम खर्य गने अपधकार दिन र 

सो रकम पवपनयोजन गनय वाञ्छनीय भएकोले, 
       

 

नेिालको संपवधानको धारा २२९ को उि–धारा (२) बमोपजम कपिलवस्तु नगरिापलका, कपिलवस्तुको नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।        

 

१. संपिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “कपिलवस्तु नगरिापलका , कपिलवस्तुको पवपनयोजन ऐन , ” रहकेो छ ।  

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 
       

 

२. आर्थिक वषय २०७८/७९ को पनपमत्त सपित कोषबाट रकम खर्य गने अपधकार : (१)आर्थिक वषय २०७८/७९को पनपमत्त नगर काययिापलका, 

वडा सपमपत , पवषयगत शाखाले गने सेवा र काययहरुका पनपमत्त अनुसूर्ी १ मा उपललपखत र्ालू खर्य , िूूँपजगत खर्य र पबपत्तय व्यवस्िाको रकम 

समेत गरी जम्मा रकम ८२,७३,१५,५०० (अिेरुिी रुिैयाूँ बयासी करोड पतरहत्तर लाख िन्र हजार िाूँर् सय मात्र | ) मा नबढाई पनर्दिष्ट गररए 

बमोपजम सपित कोषबाट खर्य गनय सदकनेछ । 

       

 

३ . पवपनयोजन : (१) यस ऐनद्धारा सपित कोषबाट खर्य गनय अपधकार दिइएको रकम आर्थिक वषय २०७८ /७९को पनपमत्त कपिलवस्तु 

नगरिापलका, कपिलवस्तुको नगर काययिापलका, वडा सपमपत र पवषयगत शाखाले गने सेवा र काययहरुको पनपमत्त पवपनयोजन गररनेछ । 

 

(२) उििफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेपखएको भए तािपन काययिापलका , वडा सपमपत र पवषयगत शाखाले गने सेवा र काययहरुको पनपमत्त 

पवपनयोजन गरेको रकममध्ये कुनैमा बर्त हुने र कुनैमा अिुग हुने िपेखन आएमा नगर काययिापलकाले बर्त हुने शीषयकबाट निुग हुने शीषयकमा 

रकम सानय सके्नछ । यसरी रकम सािाय एक शीषयकबाट सो शीषयकको जम्मा रकमको १० प्रपतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्िा बढी 

शीषयकहरुबाट अको एक वा एक भन्िा बढी शीषयकहरुमा रकम सानय तिा पनकासा र खर्य जनाउन सदकनेछ । िूूँपजगत खर्य र पवत्तीय व्यवस्िातफय  

पवपनयोपजत रकम साूँवा भुक्तानी खर्य र व्याज भुक्तानी खर्य शीषयकमा बाहके अन्य र्ालू खर्य शीषयकतफय  सानय र पबत्तीय व्यवस्िा अ न्तगयत साूँवा 

भुक्तानी खर्यतफय  पबपनयोपजत रकम ब्याज भुक्तानी खर्य शीषयकमा बाहके अन्यत्र सानय सदकने छैन । तर र्ालु तिा िूूँपजगत खर्य र पवत्तीय 

व्यवस्िाको खर्य व्यहोनय एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानय सदकनेछ । 

 

(३) उििफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेपखएको भए तािपन एक शीषयकबाट सो शीषयकको जम्मा स्वीकृत रकमको १० प्रपतशत भन्िा बढ्ने गरी 

कुनै एक वा एक भन्िा बढीशीषयकहरुमा रकम सानय िरेमा नगर सभाको स्वीकृपत पलनु िनेछ ।  

       

 


