
 

 

 

 

 

 

 

 

ग�डाकोट नगरपािलका 

 

�थानीय राजप� 

ग�डाकोट नगरपािलका�ारा �कािशत 

ख�ड : २ सं�या : २  िमित : २०७६ /० ३/२५ 

 

भाग -१ 

नेपालको संिवधान बमोिजम ग�डाकोट नगर काय�पािलकाले बनाएको तल उ�लेख भए बमोिजमको ऐन 

सव�साधारणको जानकारीका लािग �काशन ग�रएको छ । 

 

 

 

 

 

 



ग�डाकोट नगरपािलकाको   

िविनयोजन  ऐन 
 
 

ग�डाकोट नगरपािलकाको आिथ�क बष� २०७६/२०७७ को सेवा र काय�ह�को लािग �थानीय सि�चत कोषबाट केही रकम खच� गन { र 

िविनया]जन गन]{ स�ब�धमा �यव�था गन{ बन]को ऐन 

सभाबाट �वीक[त िमितः २०७६/०३/२५ 

 

प|�तावनाः  नगरपािलकाका]  आिथ{क  बष{  २०७६।०७७  का]  स]वा  र  काय{ह�का ]  लािग सि�चत  का]षबाट  रकम खच{  गन]{ अिधकार  िदन  

र  सा]  रकम िविनया]जन  गन{ वा�छनीय भएका]ल ], न]पालका]  सिवधानका]  धारा  २२९  का] उप–धारा  (२)  बमा]िजम ग�डाकोट 

नगरपािलकाको नगर  सभाल]  या]  ए]न बनाएका] छ । 

 

१_ सि�� नाम र �ार�भः  क. यस  ए]नका ]  नाम  “ ग�डाकोट नगरपािलकाका]  िविनया]जन  ऐन,२०७६” रह]कf] छ । 

                                     ख.  या ] ए]न २०७६/०४/०१ दिेख �ार�भ ह 'न]छ । 

 

२.   आिथ{क वष{ २०७६।०७७ का िनिम� सि�चत का]षबाट रकम खच{ गन]{ अिधकारः (१)आlथ{क वष{ २०७६।०७७  का िनिम�  नगर 

काय{पािलका, वडा  सिमित,  िवषयगत  शाखाल]  गन]{ स]वा  र काय{ह�का  िनिम�  अन'सची-  १ मा  उि�लिखत  चाल'  खच{,  प 'िजगत  

खच{  र िबि�य  �यव�थाका] रकम सम]त  गरी  ज�मा  रकम � ६४,६८,७३,३९९।-  (अ��पी  चौस�ी करोड अडस�ीलाख ि�ह�र 

हजार ितन सय उना�सय मा�)  मा  नबढाइ िनिद{� ग�रए बमा]िजम सि�चत का]षबाट खच{ गन{ सिकन]छ । 

 

३.  िविनया]जनः  

 (१)  यस  ए]न�ारा  सि�चत  का]षबाट  खच{  गन{ अिधकार  िदइएका]  रकम आिथ{क  वष{ २०७६।०७७  का]  िनिम�  u}+8fsf]6 नगरपािलका  

नगर  काय�पािलका,  वडा  सिमित  र िवषयगत शाखाल] गन]{ स]वा र काय{ह�का] िनिम� िविनया]जन ग�रन ]छ । 

२) उपदफा (१) मा ज'नस'क} क'रा ल]िखएका] भए तापिन काय{पािलका, वडा सिमित र िवषयगत शाखाल] गन]{ स]वा र काय{ह�का ] िनिम� 

िविनया]जन गर]का]  रकमम�य] क'न}मा बचत ह'न] र क'न }मा  अप'ग ह'न] द ]िखन  आएमा  नगर  काय{पािलकाल]  बचत  ह'न ] शीष{कबाट  नप'ग 

ह'न]  शीष{कमा  रकम सान{  स�न]छ  ।  यसरी  रकम सादा{  एक  शीष{कबाट  सा]  शीष{कका ]  ज�मा रकमका]  १० प|ितशतमा  नबढ\न ] गरी  

क'न }  एक  वा  एक  भ�दा  बढी  शीष{कह�बाट  अका{]  एक वा एक भ�दा बढी शीष{कह�मा रकम सान { तथा िनकासा र खच{ जनाउन 

सिकन]छ ।  प'Fिजगत खच{ र िव�ीय  �यव�था तफ{  िविनया]िजत  रकम साFवा  भ'�ानी  खच{  र �याज  भ'�ानी  खच{  शीष{कमा बाह]क 

अ�य चाल' खच{ शीष{कतफ{ सान{ र िब�ीय �यव�था अ�तग{त साFवा भ'�ानी खच{तफ{ िबिनया]िजत रकम �याज भ'�ानी खच{ शीष{कमा 

बाह]क अ�य� सान{ सिकन] छ}न । तर चाल' तथा प'Fिजगत खच{ र िव�ीय �यव�थाका] खच{ �यहा]न { एक सा |]तबाट अका]{ सा ]तमा रकम सान{ 

सिकन]छ । 

 

३)  उपदफा  (२)  मा  ज'नस'क}  क'रा  ल]िखएका]  भए  तापिन  एक  शीष{कबाट  सा]  शीष{कका ज�मा  �वीक[त  रकमका]  १० प|ितशत  भ�दा  

बढ\न] गरी  क'न}  एक  वा  एक  भ�दा  बढी शीष{कह�मा रकम सान{ पर]मा नगर सभाका] �वीक[ित lng kg]{5 . 

 
 



अनसुिुच–१ 

-दफा २  सFग स�बि�धत) 

नेपालको सिवधानको धारा २२९ (२) बमोिजम 

सि�चत कोषबाट िविनयोजन ह�न ेरकम 
 

�.स. अनदुान 
स�या 

 

शीष�कका] नाम चालु खच� पुँिजगत 
काय��म खच� 

िवि�य 
�यव�था 

ज�मा 
 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
२  नगर काय�पािलका काया�लय 

संचालन खच� 
११,४८,६०,०००।००   ११,४८,६०,०००।०० 

३  िविभ�न वडा तथा नगर�तरीय 
योजनाह� 

७,०२,५८,०००।- १९,४३,७६,३६६।-  २६,४६,३४,३६६।- 

४  शशत� अनदुान संघीय सरकार  २२,२१,००,०००।००   २२,२१,००,०००।०० 
५  शशत� अनदुान �दशे सरकार  १,००,००,०००।-  १,००,००,०००।- 
६  समपरुक/लागत सहभािगता   ३,००,००,०००।-  ३,००,००,०००।- 
७  िविभ�न कोष ३५,००,०००।००   ३५,००,०००।०० 
८  वह��े�ीय पोषण काय��म १७,७९,०००.००   १७,७९,०००.०० 
  ज�मा ४१,२४,९७,०००।- २३,४३,७६,३९९।-  ६४,६८,७३,३९९।०० 
 




