गौशाला नगरपाललकाको आलथिक वर्ि २०७७/७८ को सेवा र कार्िहरुको लालग स्थानीर् सलचित
कोर्बाट खिि गने र लवलनर्ोजन गने सम्बन्धमा व्र्वस्था गनि बनेको ऐन
सभाबाट स्वीकृ त मिमत : २०७७/०३/२३
प्रस्तावना :गौशाला नगरपामलकाको आमथिक वर्ि २०७७/७८ को सेवा र कार्िहरुको लामग समचित कोर्बाट के ही रकि खिि गने अमिकार
मिन र सो रकि मवमनर्ोजन गनि वाचछनीर् भएकोले,
नेपालको संमविानको िारा २२९ को उप–िारा (२) बिोमजि गौशाला नगर सभाले र्ो ऐन बनाएको छ ।
१. सलं िप्त नाम र प्रारम्भ : (१)र्स ऐनको नाि “ गौशाला नगरपामलकाको मवमनर्ोजन ऐन, २०७७” रहेको छ ।
(२) र्ो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. आलथिक वर्ि २०७७/७८ को लनलमत्त सलचित कोर्बाट रकम खिि गने अलधकार : (१) आमथिक वर्ि २०७७/७८ को मनमित्त
नगरकार्िपामलका र मवर्र्गत शाखाले गने सेवा र कार्िहरुका मनमित्त अनुसिू ी १ िा उमललमखत िालू खिि र पूँजू ीगत खििको रकि सिेत
गरी जम्िा रकि रु. ८२३०५०००० (अक्षेरुपी बर्ासी करोड मतस लाख पिास हजार रुपैर्ाूँ िात्र) िा नबढाई मनमििष्ट गररए बिोमजि समचित
कोर्बाट खिि गनि समकने छ ।
३. लवलनर्ोजन : (१) र्स ऐनद्वारा समचित कोर्बाट खिि गनि अमिकार मिइएको रकि आमथिक वर्ि २०७७/७८ को मनमित्त गौशाला
नगरपामलका नगर कार्िपामलका र मवर्र्गत शाखाले गने सेवा र कार्िहरुको मनमित्त मवमनर्ोजन गररने छ ।
(२) उपिफा (१) िा जनु सक
ु ै कुरा लेमखएको भएतापमन कार्िपामलका, वडा समिमत र मवर्र्गत शाखाले गने सेवा र कार्िहरुको मनमित्त
मवमनर्ोजन गरे को रकििध्र्े कुनैिा बित हुने र कुनैिा अपुग हुने िेमखन आएिा नगरकार्िपामलकाले बित हुने शीर्िकबाट नपुग हुने
शीर्िकिा रकि सानि सक्नेछ । र्सरी रकि सािाि एक मशर्िकबाट सो मशर्िकको जम्िा रकिको २५ प्रमतशतिा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक
भन्िा बढी मशर्िकहरूबाट अको एक वा एक भन्िा बढी मशर्िकहरूिा रकि सानि तथा मनकासा खिि जनाउन नसमकने छ । पंजु ीगत खिि
मवमतर् व्र्वस्था तफि मवमनर्ोमजत रकि सावा भक्त
ु ानी खिि व्र्ाज भक्त
ु ानी खिि मशर्िकिा बाहेक अन्र् िालु खिि मशर्िक तफि सानि र मवत्तीर्
व्र्वस्था अन्तगित सावा भक्त
ु ानी खिि तफि मवमनर्ोमजत रकि व्र्ाज भक्त
ु ानी खिि मशर्िकिा बाहेक अन्र्त्र सनि समकने छै न । तर िालु तथा
पंजु ीगत खिि र मवत्तीर् व्र्वस्थाको खिि बेहोनि एक श्रोतबाट अको श्रोतिा रकि सानि समकने छ ।
(३) र्ो ऐन प्रारम्भ भए पश्चात संघीर् वा प्रिेश सरकार एवं अन्र् मनकार्बाट ससति तथा मनशति रुपिा हस्तान्तरण हुनसक्ने मवत्तीर् स्रोत
र प्रिमलत नेपाल कानून बिोमजि प्राप्त हुनसक्ने मवत्तीर् स्रोतको मवमनर्ोजन कार्िपामलकाले गनि सक्नेछ । र उपिफा (२) िा जनु सक
ु ै कुरा
लेमखएको भएतापमन एक मशर्िकबाट सो मशर्िकको जम्िा स्वीकृ त रकिको २५ प्रमतशत भन्िा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्िा बढी
मशर्िकहरूिा रकि सानिु परे िा नगरसभाको स्वीकृ मत मलनु पनेछ
(४) र्ो ऐनद्वारा प्रिान गररएका सहुमलर्त, समु विा र प्रोत्साहनहरु प्रिमलत संघीर् र प्रिेश कानूनसगं बामिएिा वामिएको हिसम्ि
अिान्र् हुनेछन् । िफा (२) िा उललेख भएको रकि भन्िा बाहेक नगरपामलका क्षेत्र मभत्र कुनै नर्ाूँ आमथिक श्रोतको पमहिान भई संघीर्
सरकार प्रिेश सरकार वा अन्र् कुनै सघं सस्ं था वा मनकार्बाट ( बैिेमशक सहर्ोग सिेत) थप रकि प्राप्त भएिा तत्काल नगरसभा बैठक बस्ने
अवस्था नाभएिा कार्िपामलकाबाट उक्त रकि संमित कोर्िा िामखला गरी कार्िक्रि बनाई खिि गने व्र्वस्था मिलाईनेछ । र्सरी प्राप्त थप
रकि र सोको कार्िक्रि त्र्सपछी बस्ने नगरसभाबाट अनिु ोिन गराउनु पनेछ ।

Page 1

अनुसमू ि–१
आ.व. २०७७/७८ को अनुमालनत आर्
राजश्व शीर्िक
आन्तररक आर्
राजश्व वाूँडफाूँडबाट आर् के न्रीर् तफि
संघीर् सिपुरक अनुिान
संघीर् मवत्तीर् सिानीकरण अनुिान
सघं ीर् सशति अनिु ान
प्रिेश राजश्व वाडफाड
प्रिेश सिानीकरण अनुिान
प्रिेश सशति अनिु ान
प्रिेश मवर्ेश अनुिान
प्रिेश सिपरु क अनिु ान
अ लर्ा रकि
जम्माआर्

अनुमालनत रकम
५०००००००
११९८१३२३०
१०४०००००
१६७००००००
२७२७०००००
११५२६०००
७९७३०००
८००००००
३००००००
२००००००
१७०६३७७७०
८२३०५००००

आ.व. २०७७/७८ को अनुमालनत व्र्र्
पूँजु ीगत खिि नगरस्तरीर् (प्रिेश सशति र मवर्ेश सिेत)
र्ोजना
पूँजु ीगत खिि वडास्तरीर् र्ोजना
संघीर् सशति अनुिान
समं घर् सिपुरक अनुिान
प्रिेश सिपुरक अनुिान
िालु खिि
जम्मा व्र्र्
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