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भाग-१ 

कोहलपरु नगरपा�लका 
स्थानीय सरकार स�ालन ऐन-२०७४ को दफा 10२ को उपदफा -१_ बमोिजम कोहलपरु नगरपा�लकाको नव� 

नगरसभाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको ऐन सवर्साधारणको जानकार�को ला�ग �काशन ग�रएको छ । 

सम्वत ्207८ सालको ऐन नं. 02 

कोहलपरु नगरपा�लका 

नगर कायर्पा�लकाको कायार्लय, बाकेँ  
�व�नयोजन ऐन-2078 

             सभाबाट स्वीकृत �म�त : २०७८/०३/२८  

�स्तावना M कोहलपरु नगरपा�लकाको आ�थर्क वषर् २०७८/०७९ को सेवा र कायर्हरुका ला�ग सि�त कोषबाट 

के�ह रकम खचर् गन� अ�धकार �दन र सो रकम �व�नयोजन गनर् बाञ्छनीय भएकोले, नेपालको सं�वधानको धारा 

२२९ को उपधारा (२) बमोिजम  कोहलपरु नगरपा�लकाको नव� नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  
 

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भ M (१) यस ऐनको नाम कोहलपरु नगरपा�लकाको �व�नयोजन ऐन, २०७८ रहेको छ ।  

  -२) यो ऐन तरुुन्त �ारम्भ हनुेछ ।  
 

२. आ�थर्क वषर् २०७8÷०७9 को �न�म� सि�त कोषबाट रकम खचर् गन� अ�धकार M (१) आ�थर्क वषर् 

२०७८÷०७९ को �न�म� नगर कायर्पा�लका, वडा स�म�त र �वषयगत शाखाले गन� सेवा र कायर्हरुका �न�म� 

अनसूुिच-१ मा उिल्लिखत चाल ुखचर्, पूिँजगत खचर् र �वि�य व्यवस्थापनको  रकम समेत गर� कुल जम्मा रकम 

१,३२,५३,२८,३८५ (अके्षरुपी रुपैयाँ एक अबर् बि�स करोड ��प� लाख अ�ाइस हजार �तन सय पचासी मा�) 

नबढाई �न�दर्� ग�रए बमोिजम सि�त कोषबाट खचर् गनर् स�कन े छ ।  
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३. �व�नयोजन M (१) यस ऐन�ारा सि�त कोषबाट खचर् गनर् अ�धकार �दइएको रकम आ�थर्क वषर्  

२०७८÷०७९ का �न�म� कोहलपरु नगरपा�लकाको नगर कायर्पा�लका, वडा स�म�त र �वषयगत शाखाले गन� 

सेवा र कायर्हरुका �न�म� �व�नयोजन ग�रनछे ।  
   

-२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न नगर कायर्पा�लका, वडा स�म�त र �वषयगत  शाखाले 

गन� सेवा र कायर्हरुका �न�म� �व�नयोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बचत हनु े र कुनैमा अपगु हनुे देिखन 

आएमा नगर कायर्पा�लकाले बचत हनु ेशीषर्कबाट नपगु हनुे शीषर्कमा रकम सानर् सक्नेछ । यसर� रकम सादार् 

एक शीषर्कबाट सो शीषर्कको जम्मा रकमको १० ��तशतमा नबढ्ने गर�  कुनै एक वा एक भन्दा वढ� 

शीषर्कहरुबाट अक� एक वा एक भन्दा वढ� शीषर्कहरुमा रकम सानर् तथा �नकासा र खचर् जनाउन स�कनेछ । 

पिुजगत खचर् र �व�ीय व्यवस्थातफर्  �व�नयोिजत रकम साँवा भ�ुा�न खचर् र व्याज भ�ुा�न खचर् शीषर्कमा बाहेक 

अन्य चालखुचर् शीषर्कतफर्  सानर् र �व�ीय व्यवस्था अन्तगर्त साँवा भ�ुा�न खचर्तफर्  �व�नयोिजत रकम व्याज 

भ�ुा�न खचर् शीषर्कमा बाहेक अन्य� सानर् स�कने छैन । तर चाल ुतथा पिुजगत खचर् र �व�ीय व्यवस्थाको 

खचर् व्यहोनर्  एक �ोतबाट अक� �ोतमा रकम सानर् स�कनेछ । 

 
-3) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न एक शीषर्कबाट सो शीषर्कको जम्मा स्वीकृत रकमको 

१० ��तशत भन्दा बढ्ने गर� कुनै एक वा एक भन्दा वढ� शीषर्कहरुमा रकम सानर् परेमा नगर सभाको स्वीकृ�त 

�लन ुपन�छ । 
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 अनूसचुी-१ 

- दफा 2 संग सम्बिन्धत _ 

 नेपालको सं�वधानको धारा २२९ -२_ बमोिजम 

संिचत कोषबाट �व�नयोजन हनुे रकम 
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2   
नगर कायर्पा�लकाको 
कायार्लय 

568,642,070.0 616,164,315.0 2,000,000.0 1,186,806,385.0 

3   �वषयगत शाखा 45,112,000.0 4,710,000.0 0 49,822,000.0 

4   वडा कायार्लय 6,200,000.0 82,500,000.0 0 88,700,000.0 

s'n hDdf 619,954,070.0 703,374,315.0 2,000,000.0 1,325,328,385.0 

 
 

 

 
�मािणकरण �म�त :- २०७८/04/03                                          आज्ञाले  

                                                                   टोपेन्� बहादरु के.सी. 
                                                                �मखु �शासक�य अ�धकृत 

 

 
 

 
 

 


