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कृष्णपरु नगरपालिकाको लिलनयोजन ऐन, २०७५ 

कृष्णपरु नगरपालिकाको अर्थथक बर्ष २०७५/२०७६ को सिेा र कायषहरुको िालग स्थानीय सलित कोर्बाट केही रकम खर्ष गन ेर 

लिलनयोजन गन ेसम्बन्धमा व्यिस्था गनष बनकेो ऐन 

प्रस्तािना: कृष्णपुर नगरपालिकाको अर्थथक बर्ष २०७५/०७६ को सेिा र कायषहरुको िालग सलित कोर्बाट केही रकम खर्ष गने 

ऄलधकार ददन र सो रकम लिलनयोजन गनष िाञ्छनीय भएकोिे, 

नेपािको संलिधानको धारा २२९ को ईपधारा (२) बमोलजम कृष्णपुर नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

१.सलंिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “कृष्णपुर नगरपालिकाको लिलनयोजन ऐन, २०७५” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२.अर्थथक िर्ष २०७५।०७६ को लनलमत्त सलित कोर्बाट रकम खर्ष गन ेऄलधकारः (१) अर्थथक िर्ष २०७५।०७६ को लनलमत्त नगर 

कायषपालिका, िडा सलमलत, लिर्यगत शाखािे गने सेिा र कायषहरुका लनलमत्त रु. ५८,८०,५९,९९१|- (ऄिरेपी ऄन्ठाईन्न करोड 

ऄसी िाख ईन्साठी हजार नौ सय एकानब्बे) मा नबढाइ लनर्ददष्ट गररए बमोलजम सलित कोर्बाट खर्ष गनष सदकनेछ । 

३. लिलनयोजनः (१) यस ऐनद्धारा सलित कोर्बाट खर्ष गनष ऄलधकार ददआएको रकम अर्थथक िर्ष २०७५।०७६ को लनलमत्त कृष्णपुर 

नगरपालिको नगर कायषपालिका, िडा सलमलत र लिर्यगत शाखािे गने सेिा र कायषहरुको लनलमत्त लिलनयोजन गररनेछ । 

(२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएतापलन कायषपालिका, िडासलमलत र लिर्यगत शाखािे गने सेिा र कायषहरुको लनलमत्त 

लिलनयोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बर्त हुने र कुनैमा ऄपुग हुने दलेखन अएमा नगर कायषपालिकािे बर्त हुने शीर्षकबाट नपुग हुने 

शीर्षकमा रकम सानष सके्नछ । यसरी रकम सादाष एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा रकमको १० प्रलतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक िा 

एकभन्दा बढी शीर्षकहरुबाट ऄको एक िा एकभन्दा बढी शीर्षकहरुमा रकम सानष तथा लनकासा र खर्ष जनाईन सदकनेछ । पूूँलजगत 

खर्ष र लित्तीय व्यिस्थातफष  लिलनयोलजत रकम साूँिा भुक्तानी खर्ष र व्याज भुक्तानी खर्ष शीर्षकमा बाहके ऄन्य र्ािू खर्ष शीर्षकतफष  

सानष र लबत्तीय व्यिस्था ऄन्तगषत साूँिा भुक्तानी खर्ष तफष  लबलनयोलजत रकम ब्याज भुक्तानी खर्ष शीर्षकमा बाहके ऄन्यत्र सानष सदकने 

छैन । 

तर र्ािु तथा पूूँलजगत खर्ष र लित्तीय व्यिस्थाको खर्ष व्यहोनष एक स्रोतबाट ऄको स्रोतमा रकम सानष सदकनेछ । 

(३) ईपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएतापलन एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा स्िीकृत रकमको १० प्रलतशतभन्दा बढ्ने 

गरी कुनै एक िा एकभन्दा बढी शीर्षकहरुमा रकम सानष परेमा नगर सभाको स्िीकृलत लिनुपनेछ । 
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