cg';"rL- @
-bkmf $ tyf cg;"rL–! sf] efu–! ;Fu ;DalGwt_

ehgL gu/kflnsf, s}nfnL

:yfgLo /fhkq
v08M #

;+VofM @

k|df0fLs/0f ldlt M– @)&&÷)#÷!)
k|sfzg ldlt M– @)&&÷!@÷!)

ehgL gu/kflnsfsf] cfly{s aif{ @)&&÷@)&* sf] ;]jf / sfo{x?sf] nflu :yfgLo
;+l~rt sf]ifaf6 s]xL /sd vr{ ug]{ / ljlgof]hg ug]{ ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf]
P]g , @)&&
efu– !
प्रस्तावना : भजनी नगरपालिका, कै िािी २०७७/७८ को सेवा र काययहरुको िालग सलित कोषबाट के ही रकम
खर्य गने अलिकार दिन र सो रकम लवलनयोजन गनय वाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको संलविानको िारा २२९ को
उप–िारा (२) बमोलजम भजनी नगरपालिका, कै िािीको नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ ।
१. संलिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “भजनी नगरपालिका, कै िािीको लवलनयोजन ऐन, २०७७” रहेको
छ|
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. आर्थिक वषय २०७७/७८ को लनलमत्त सलित कोषबाट रकम खर्य गने अलिकार : (१) आर्थिक वषय २०७७/७८
को लनलमत्त नगर काययपालिका, वडा सलमलत, लवषयगत शाखािे गने सेवा र काययहरुका लनलमत्त अनुसूर्ी १ मा
उललिलखत र्ािू खर्य, पूूँलजगत खर्य र लबलत्तय व्यवस्िाको रकम समेत गरी जम्मा रकम
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-PsfpGg s/f]8 Pslt; nfv lq;¶L xhf/ b'O{ ;o la;_ मा नबढाई लनर्दिष्ट गररए

बमोलजम सलित

कोषबाट खर्य गनय सदकनेछ ।

३. लवलनयोजन : (१) यस ऐनिे सलित कोषबाट खर्य गनय अलिकार दिइएको रकम आर्थिक वषय २०७७/७८ को
िागी भजनी नगरपालिका, कै िािीको नगर काययपालिका, वडा सलमलत र लवषयगत शाखािे गने सेवा र
काययहरुको लनलमत्त लवलनयोजन गररनेछ
(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन काययपालिका, वडा सलमलत र लवषयगत शाखािे गने
सेवा र काययहरुको लनलमत्त लवलनयोजन गरे को रकम मध्ये कु नैमा बर्त हुने र कु नैमा अपुग हुने िेलखन
आएमा नगर काययपालिकािे बर्त हुने शीषयकबाट नपुग हुने शीषयकमा रकम सानय सक्नेछ । यसरी रकम
सािाय एक शीषयकबाट सो शीषयकको जम्मा रकमको १० प्रलतशतमा नबढ्ने गरी कु नै एक वा एक भन्िा बढी
शीषयकहरुबाट अको एक वा एक भन्िा बढी शीषयकहरुमा रकम सानय तिा लनकासा र खर्य जनाउन सदकनेछ
। पूूँलजगत खर्य र लवत्तीय व्यवस्िा तफय लवलनयोलजत रकम साूँवा भुक्तानी खर्य र व्याज भुक्तानी खर्य
शीषयकमा बाहेक अन्य र्ािू खर्य शीषयक तफय सानय र लबत्तीय व्यवस्िा अन्तगयत साूँवा भुक्तानी खर्यतफय
लबलनयोलजत रकम ब्याज भुक्तानी खर्य शीषयकमा बाहेक अन्यत्र सानय सदकने छै न । तर र्ािु तिा पूूँलजगत
खर्य र लवत्तीय व्यवस्िाको खर्य व्यहोनय एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानय सदकनेछ ।
(३) उपिफा (२) मा जुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन एक शीषयकबाट सो शीषयकको जम्मा स्वीकृ त रकमको
१० प्रलतशत भन्िा बढ्ने गरी कु नै एक वा एक भन्िा बढी शीषयकहरुमा रकम सानय परे मा नगर सभाको
स्वीकृ लत लिनु पनेछ ।
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