
 

 

स्थानीय तहको विवनयोजन ऐनको नमूना 

.........गाईँ÷नगरपाविकाको अर्थथक बर्ष २०७४ /२०७५ को सेिा र कायषहरुको िावग स्थानीय सवित 

कोर्बाट केही रकम खर्ष गने र विवनयोजन गने सम्बन्धमा व्यिस्था गनष बनेको ऐन 

सभाबाट स्िीकृत वमवतः .................. 

प्रस्तािनाः......... गाईँ ÷नगरपाविकाको अर्थथक बर्ष २०७४।०७५ को सेिा र कायषहरुको िावग सवित 

कोर्बाट केही रकम खर्ष गने ऄवधकार ददन र सो रकम विवनयोजन गनष िाञ्छनीय भएकोि,े 

नेपािको संविधानको धारा २२९ को ईप–धारा (२) बमोवजम ........... गाईँ÷नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ 

। 

१.संविप्त नाम र प्रारम्भः (१)यस ऐनको नाम “ ....... गाईँ÷नगरपाविकाको विवनयोजन ऐन, २०७४” रहकेो छ 

। 

 (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।  

२.अर्थथक िर्ष २०७४।०७५ को वनवमत्त सवित कोर्बाट रकम खर्ष गने ऄवधकारः (१)अर्थथक िर्ष 

२०७४।०७५ को वनवमत्त गाईँ /नगरकायषपाविका, िडा सवमवत , विर्यगत शाखािे गने सेिा र कायषहरुका 

वनवमत्त ऄनुसूर्ी १ मा ईवलिवखत र्ािू खर्ष , पँूवजगत खर्ष र वबवत्तय व्यिस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम 

रु.................. (ऄिेरुपी ............ रुपैयामात्र) मा नबढाइ वनर्ददष्ट गररए बमोवजम सवित कोर्बाट खर्ष गनष 

सदकने छ ।  

३. विवनयोजनः (१) यस ऐनद्धारा सवित कोर्बाट खर्ष गनष ऄवधकार ददआएको रकम अर्थथक िर्ष 

२०७४।०७५ को वनवमत्त.........गाईँ÷नगरपाविको गाईँ÷नगर कायषपाविका, िडा सवमवत र विर्यगत शाखािे 

गने सेिा र कायषहरुको वनवमत्त विवनयोजन गररने छ । 

(२)ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेवखएको भएता पवन कायषपाविका , िडा सवमवत र विर्यगत शाखािे गने 

सेिा र कायषहरुको वनवमत्त विवनयोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बर्त हुने र कुनैमा ऄपुग हुने दवेखन अएमा 

गाईँ÷नगरकायषपाविकािे बर्त हुने शीर्षकबाट नपुग हुने शीर्षकमा रकम सानष सके्नछ । यसरी रकम सादाष एक 

शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा रकमको १० प्रवतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीर्षकहरुबाट 

ऄको एक िा एक भन्दा बढी शीर्षकहरुमा रकम सानष तथा वनकासा र खर्ष जनाईन सदकनेछ । पँूवजगत खर्ष र 

वित्तीय व्यिस्थातफष  विवनयोवजत रकम साँिा भुक्तानी खर्ष र व्याज भुक्तानी खर्ष शीर्षकमा बाहके ऄन्य र्ािू 

खर्ष शीर्षक तफष  सानष र वबत्तीय व्यिस्था ऄन्तगषत साँिा भुक्तानी खर्ष तफष  वबवनयोवजत रकम ब्याज भुक्तानी 

खर्ष शीर्षकमा बाहके ऄन्यत्र सानष सदकने छैन । 

तर र्ािु तथा पँूवजगत खर्ष र वित्तीय व्यिस्थाको खर्ष व्यहोनष एक स्रोतबाट ऄको स्रोतमा रकम सानष सदकने छ 

। 

(३)ईपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेवखएको भएता पवन एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा स्िीकृत रकमको 

१० प्रवतशतभन्दा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीर्षकहरुमा रकम सानष परेमा गाईँ ÷नगर सभाको 

स्िीकृवत विनु पनेछ ।  

 

 

 



 

 

ऄनुसूवर्–१ 

(दफा २ संग सम्बवन्धत) 

नेपािको संविधानको धारा २२९ (२) बमोवजम 

क्र.स.ं ऄनुदान 

संख्या 

शीर्षकको नाम र्ािु खर्ष पँूवजगतखर्ष विवत्तयव्यिस्था जम्मा 

१  गाईँ/नगरकायषपाविका     

२  िडा सवमवत     

३  वबर्यगत शाखा     

४  ऋणको सािा व्याज 

भुक्तानी 

    

५  िगानी (शेयर÷ऋण)     

    


