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शहीदनगर नगरपालिका 
 

शहीदनगर नगरपालिका 

लिलनयोजन ऐन, २०७४ 



 

शहीदनगर नगरपालिकाको अर्थथक बर्ष २०७४/०७५ को सेिा र कायषहरुको िालग स्थालनय सँलित कोर्बाट केही 

रकमखचष गने र लिलनयोजन गने सम्बन्धमा व्यिस्थागने बनेको ऐन 

  

 सभाबाट स्िीकृत लमलतः २०७४/०९/२८  

 

प्रस्तािनाः शहीदनगर नगरपालिकाको अर्थथक बर्ष २०७४/०७५ को सेिा र कायषहरुको िालग सलित कोर्बाट केही 

रकम खचष गने ऄलधकार ददन र सो रकम लिलनयोजन गने िाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको संलिधानको धारा २२९ 

को ईप-धारा (२) बमोलजम शहीदनगर नगरा सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

1= संलिप्तनामर प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम "शहीदनगर नगरपालिकाको लिलनयोजन ऐन, २०७४" रहेको छ । 

        (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

2= अर्थथक िर्ष २०७४/०७५ को लनलमत्त सलित कोर्बाट रकम खचष गने ऄलधकारः (१) अर्थथकिर्ष २०७४/०७५ 

को लनलमत्त शहीदनगर नगरकायषपालिका, िडा सलमलत, लिर्यगत शाखािे गने सेिा र कायषहरुका लनलमत्त 

ऄनुसूची १ मा ईललिलखत चािू खचष, पूँलजगत खचष र लबलत्तय व्यिस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु 

४३८२११०००।- (ऄिेरुपी लिचािीस करोड लबयासी िाख एघार  हजार  माि) मा नबढाइ लनदेष्ट गररए 

बमोलजम सलितकोर् बाट खचष गने सदकनेछ । 

3= लिलनयोजनः (१) यस ऐनद्धारा सलि कोर्बाट खचष गनष ऄलधकार ददआएको रकम अर्थथक िर्ष २०७४।०७५ को 

लनलमत्त शहीदनगर नगर कायाषपालिका, िडा सलमलत र लिर्यगत शाखािे गने सिेा र कायषहरुको लनलमत्त 

लिलनयोजन गररनेछ । 

      (२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापनी कायषपालिका, िडा सलमलत र लिर्यगत 

शाखािे गने सेिा र कायषहरुको लनलमत्त लिलनयोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा ऄपुग हुन े

देलखन अएमा नगर कायषपालिकािे बचत हुने शीर्षकबाट नपुग हुने शीर्षकमा रकम सानष सके्नछ । यसरी रकम 

सादाष एक शीर्षकिाट सोशीर्षकको जम्मा रकमको १० प्रलतशत  मा नबढने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी 

शीर्षकहरु बाट ऄको एक िा एक भन्दा बढी शीर्षकहरुमा रकम सानष तथा लनकासा र खचष जनाईन सदकनेछ । 

पूँलजगत खचष र लित्तीय व्यिस्था तफष  लिलनयोलजत रकम साँिा भुक्तानी खचष र व्याज भुक्तानी खचष शीर्षकमा 

बाहेक ऄन्य चाि ूखचष शीर्षक तफष  सानष र लबत्तीय व्यिस्था ऄन्तगषत साँिा भुक्तानी खचषतफष  लबलनयोलजत रकम 

ब्याज भुक्तानी खचष शीर्षकमा बाहेक ऄन्यि सानष सदकने छैन । 

 तर चािु तथा पूँलजगत खचष र लित्तीय व्यिस्थाको खचष व्यहोनष एक स्रोतबाट ऄको स्रोतमा रकम सानष 

सदकनेछ । 

                (३) ईपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएतापलन एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा स्िीकृत 

रकमको १० प्रलतशत भन्दा बढने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीर्षकहरुमा रकम सानष परेमा नगर सभाको 

स्िीकृलत लिनु पनेछ । 

     (४) कायषपालिकािे स्िीकृत िार्थर्क बजेटको ऄधीनमा रही कुन ैशीर्षकबाट पूँजीगत शीर्षकमा २५ 

(पच्चीस)  प्रलतशतमा नबढाइ रकमान्तर गनष सके्नछ । (स्थालनय सरकार संचािन ऐन २०७४ को लनयम ७९) 

  

 

 

 

 

 



 

 

ऄनसुचूी - १ 

(दफा २ सगं  सम्बलन्ध) 

नपेािको सलंबधानको धारा २२९ (२) बमोलजम 

सलंित कोर्बाट लिलनयोजन हुन ेरकम 

 

                                                रु. हजारमा 

क्र.स. ऄनदुान सखं्या शीर्षकको नाम चाि ुखचष पूलंजगत खचष लिलत्तयव्यिस्था जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  शहीदनगर नगरपालिका ३२३४६ १३३५४२  १६५८८८ 

२  िडा सलमलत १८००० ७२०००  ९०००० 

३  लबर्यगत शाखा     

४  ऋणको साँिा व्याजँ भुक्तानी - - - - 

५  िगानी (शेयर/ऋण) - - - - 

६  ऄिण्डा रकम    १२५०० 

७  समपुरक कोर् (Matching Fund)    ७८७९ 

 

८  सस्रत ऄनुदान  १०३४१६  १०३४१६ 

९  जेष्ठ नागररक समालजक सुरिा ५२९७७   ५२९७७ 

१०  पोर्न कायषक्रम १४२४   १४२४ 

११  स्थालनय सासन संचािन तथा 

समुदालयक लिकाश कायषक्रम 

१०६०   १०६० 

१२  दकशोरी लशिा ५६७   ५६७ 

१३  सडक िोड २५००   २५०० 

 जम्मा     ४३८२११ 

 

नोटः- लस.न.ं ६ र ७ मा ईलिेलखत ऄिण्डा तथा समपुरक कोर् को रकम कायषपालिकाि ेलनणषय गरेको िजेट कायषक्रम्मा 

खचष गने । 

 

 

 

 

 


