
गुभभाकोट नगरपभलिकभ 

नगर कभयापभलिकभको कभयभािय, सुर्खेत 
  

लिनयोजन ऐन 

 

गुभभाकोट नगरपभलिकभ, सुरे्खत को आर्थिक बर्ा २०७९/८० को सेिभ र कभयाहरुको िभलग स्िभनीय सलित कोर्बभट केही 

रकम र्खर्ा गन ेर लिलनयोजन गने सम्बन्धमभ व्यिस्िभ गना बनकेो ऐन 

सभभबभट स्िीकृत लमलत : २०७९/०३/१० 

 

प्रस्तभिनभ : गुभभाकोट नगरपभलिकभ, सुरे्खत २०७९/८० को सेिभ र कभयाहरुको िभलग सलित कोर्बभट केही रकम र्खर्ा गन े

अलधकभर दिन र सो रकम लिलनयोजन गना िभञ्छनीय भएकोिे, 

 

नेपभिको संलिधभनको धभरभ २२९ को उप–धभरभ (२) बमोलजम गुभभाकोट नगरपभलिकभ, सुरे्खतको नगर सभभि ेयो ऐन 

बनभएको छ । 

 

१. सलंिप्त नभम र प्रभरम्भ : (१) यस ऐनको नभम “गुभभाकोट नगरपभलिकभ, सुरे्खतको लिलनयोजन ऐन, ” रहकेो छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रभरम्भ हुनछे । 

 

२. आर्थिक िर्ा २०७९/८०को लनलमत्त सलित कोर्बभट रकम र्खर्ा गन ेअलधकभर : (१)आर्थिक िर्ा २०७९/८०को लनलमत्त 

नगर कभयापभलिकभ, िडभ सलमलत, लिर्यगत शभर्खभिे गन ेसेिभ र कभयाहरुकभ लनलमत्त अनुसूर्ी १ मभ उललिलर्खत र्भिू र्खर्ा, 

पूूँलजगत र्खर्ा र लबलत्तय व्यिस्िभको रकम समेत गरी जम्मभ रकम ९५,५८,३३,००० (अिरेुपी रुपैयभूँ पिभनव्िे करोड 

अन्ठभउन्न िभर्ख तेलतस हजभर मभत्र | ) मभ नबढभई लनर्दिष्ट गररए बमोलजम सलित कोर्बभट र्खर्ा गना सदकनेछ । 

 

३ . लिलनयोजन : (१) यस ऐनद्धभरभ सलित कोर्बभट र्खर्ा गना अलधकभर दिइएको रकम आर्थिक िर्ा २०७९/८०को 

लनलमत्त गुभभाकोट नगरपभलिकभ, सुरे्खतको नगर कभयापभलिकभ, िडभ सलमलत र लिर्यगत शभर्खभि ेगने सेिभ र कभयाहरुको 

लनलमत्त लिलनयोजन गररनछे । 

(२) उपिफभ (१) मभ जुनसुकै कुरभ िेलर्खएको भए तभपलन कभयापभलिकभ, िडभ सलमलत र लिर्यगत शभर्खभि ेगने सेिभ र 

कभयाहरुको लनलमत्त लिलनयोजन गरेको रकममध्ये कुनैमभ बर्त हुने र कुनैमभ अपगु हुन ेिेलर्खन आएमभ नगर कभयापभलिकभि े

बर्त हुने शीर्ाकबभट नपगु हुन ेशीर्ाकमभ रकम सभना सके्नछ । यसरी रकम सभिभा एक शीर्ाकबभट सो शीर्ाकको जम्मभ 

रकमको १० प्रलतशतमभ नबढ्न ेगरी कुनै एक िभ एक भन्िभ बढी शीर्ाकहरुबभट अको एक िभ एक भन्िभ बढी शीर्ाकहरुमभ 

रकम सभना तिभ लनकभसभ र र्खर्ा जनभउन सदकनछे । पूूँलजगत र्खर्ा र लित्तीय व्यिस्िभतफा  लिलनयोलजत रकम सभूँिभ भुक्तभनी 

र्खर्ा र व्यभज भुक्तभनी र्खर्ा शीर्ाकमभ बभहके अन्य र्भिू र्खर्ा शीर्ाकतफा  सभना र लबत्तीय व्यिस्िभ अ न्तगात सभूँिभ भुक्तभनी 

र्खर्ातफा  लबलनयोलजत रकम ब्यभज भुक्तभनी र्खर्ा शीर्ाकमभ बभहके अन्यत्र सभना सदकने छैन । तर र्भिु तिभ पूूँलजगत र्खर्ा र 

लित्तीय व्यिस्िभको र्खर्ा व्यहोना एक स्रोतबभट अको स्रोतमभ रकम सभना सदकनेछ । 

(३) उपिफभ (२) मभ जुनसुकै कुरभ िेलर्खएको भए तभपलन एक शीर्ाकबभट सो शीर्ाकको जम्मभ स्िीकृत रकमको १० 

प्रलतशत भन्िभ बढ्न ेगरी कुन ैएक िभ एक भन्िभ बढीशीर्ाकहरुमभ रकम सभना परेमभ नगर सभभको स्िीकृलत लिन ुपनछे । 

 

 

 


