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कपिलवस्त ुनगरिापलकाको पवपनयोजन ऐन, २०७९ 
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कपिलवस्तु नगरिाललका, कपिलवस्तु को आर्थिक बर्ि २०७९/८० को सेवा र कार्िहरुको लार्ग स्थानीर् सञ्चित कोर्बाट केही रकम खिि 
गने र पवननर्ोजन गने सम्बन्धमा व्र्वस्था गनि बनेको ऐन  

 

सभाबाट स्वीकृत मितत : २०७९/०३/१५ 

प्रस्तावना : कपिलवस्तु नगरिाललका, कपिलवस्तु २०७९/८० को सेवा र कार्िहरुको लार्ग सञ्चित कोर्बाट केही रकम खिि गने 
अर्धकार दिन र सो रकम पवननर्ोजन गनि वाचछनीर् भएकोले, 

नेिालको संपवधानको धारा २२९ को उि–धारा (२) बमोञ्जम कपिलवस्तु नगरिाललका, कपिलवस्तुको नगर सभाले र्ो 
ऐन बनाएको छ । 

 

१. संक्षिप्त नाि र प्रारम्भ :  
(१)  र्स ऐनको नाम “कपिलवस्तु नगरिाललका, कपिलवस्तुको पवननर्ोजन ऐन,” रहेको छ । 
(२)  र्ो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

 

२. आर्थिक वर्ि २०७९/८० को तनमित्त सञ्चित कोर्बाट रकि खिि गने अर्िकार :  
(१) आर्थिक वर्ि २०७९/८० को ननलमत्त नगर कार्ििाललका, वडा सलमनत, पवर्र्गत शाखाले गने सेवा र कार्िहरुका ननलमत्त 

अनुसूिी १ मा उञ्ललखखत िालू खिि, िूूँञ्जगत खिि र बबपत्तर् व्र्वस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम 
१,०६,७६,६५,००० (अक्षेरुिी रुिरै्ाूँ एक अरब छ करोड नछहत्तर लाख िैंसठ्ठी हजार मात्र ) मा नबढाई ननदििष्ट गररए 
बमोञ्जम सञ्चित कोर्बाट खिि गनि सककनेछ । 

 

३ . ववतनयोजन :  
(१)  र्स ऐनद्वारा सञ्चित कोर्बाट खिि गनि अर्धकार दिइएको रकम आर्थिक वर्ि २०७९/८० को ननलमत्त कपिलवस्तु 

नगरिाललका, कपिलवस्तुको नगर कार्ििाललका, वडा सलमनत र पवर्र्गत शाखाले गने सेवा र कार्िहरुको ननलमत्त 
पवननर्ोजन गररनेछ । 

(२)  उििफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखखएको भए तािनन कार्ििाललका, वडा सलमनत र पवर्र्गत शाखाले गने सेवा र 
कार्िहरुको ननलमत्त पवननर्ोजन गरेको रकममध्रे् कुनैमा बित हुने र कुनैमा अिुग हुने िेखखन आएमा नगर 
कार्ििाललकाले बित हुने शीर्िकबाट निुग हुने शीर्िकमा रकम सानि सक्नेछ । र्सरी रकम सािाि एक शीर्िकबाट सो 
शीर्िकको जम्मा रकमको १० प्रनतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक वा एक 
भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि तथा ननकासा र खिि जनाउन सककनेछ । िूूँञ्जगत खिि र पवत्तीर् व्र्वस्थातफि  
पवननर्ोञ्जत रकम साूँवा भुक्तानी खिि र व्र्ाज भुक्तानी खिि शीर्िकमा बाहेक अन्र् िालू खिि शीर्िकतफि  सानि र 
बबत्तीर् व्र्वस्था अन्तगित साूँवा भुक्तानी खिितफि  बबननर्ोञ्जत रकम ब्र्ाज भुक्तानी खिि शीर्िकमा बाहेक अन्र्त्र 
सानि सककने छैन । तर िाल ुतथा िूूँञ्जगत खिि र पवत्तीर् व्र्वस्थाको खिि व्र्होनि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम 
सानि सककनेछ । 

(३)  उििफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखखएको भए तािनन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा स्वीकृत रकमको १० प्रनतशत 
भन्िा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि िरेमा नगर सभाको स्वीकृनत ललनु िनेछ । 

(४)  र्ो ऐन प्रारम्भ भए िश्िात सघंीर् सरकार, प्रिेश सरकार एवं अन्र् ननकार्बाट प्राप्त हुने शसति तथा ननशति रुिमा 
हस्तान्तरण हुन सक्ने पवपत्तर् श्रोतको पवननर्ोजन नगर कार्ििाललकाले गनि सक्नेछ | 


