गैंडाकोट नगरपालिकाको लिलनयोजन ऐन
गैंडाकोट नगरपालिकाको आलथिक बषि २०७५/२०७६ को सेवा र कायिहरुको िालग स्थानीय सलचित कोषबाट के ही रकम खिि गन{ र
लवलनया]जन गन]{ सम्बन्धमा व्यवस्था गन{ बन]का] ए]न
सभाबाट स्वीक[त लमलतिः २०७५।०३।१७
प|स्तावनािः नगरपालिकाका] आलथ{क बष{ २०७५।०७६ का] स]वा र काय{हरुका] िालग सलचित का]षबाट क]ही रकम खि{ गन]{ अलधकार
लदन र सा] रकम लवलनया]जन गन{ वाचछनीय भएका]ि], न]पािका] सलवधानका] धारा २२९ का] उप–धारा (२) बमा]लजम नगर सभाि] या]
ए]न बनाएका] छ ।
१. सलिप्त नाम र पारम्भिः (१) यस ए]नका] नाम “ गैंडाकोट नगरपालिकाका] लवलनया]जन ए]न,२०७५” रह]कf] छ ।
२) या] ए]न त'रुन्त पा|रम्भ ह'न]छ ।
२. आलथ{क वष{ २०७५।०७६ का लनलमत्त सलचित का]षबाट रकम खि{ गन]{ अलधकारिः (१)आlथ{क वष{ २०७५।०७६ का लनलमत्त नगर
काय{पालिका, वडा सलमलत, लवषयगत शाखाि] गन]{ स]वा र काय{हरुका लनलमत्त अन'सिी १ मा उललिलखत िाि' खि{, प'लजगत खि{
र लबलत्तय व्यवस्थाका] रकम सम]त गरी जम्मा रकम रु ६२,०३,८८,४१५.१४। (अिरुपी वैसठ्ठी करोड तीनिाख अठासी हजार िार सय
पन्र रुपैया पैसा िौध मात्र) मा नबढाइ लनलद{ष्ट गररए बमा]लजम सलचित का]षबाट खि{ गन{ सलकन]छ ।
३. लवलनया]जनिः (१) यस ए]नद्धारा सलचित का]षबाट खि{ गन{ अलधकार लदइएका] रकम आलथ{क वष{ २०७५।०७६ का] लनलमत्त
u}+8fsf]6 नगरपालिका नगर कायिपालिका, वडा सलमलत र लवषयगत शाखाि] गन]{ स]वा र काय{हरुका] लनलमत्त लवलनया]जन गररन]छ ।
२) उपदफा (१) मा ज'नस'क} क'रा ि]लखएका] भए तापलन काय{पालिका, वडा सलमलत र लवषयगत शाखाि] गन]{ स]वा र काय{हरुका] लनलमत्त
लवलनया]जन गर]का] रकममध्य] क'न}मा बित ह'न] र क'न}मा अप'ग ह'न] द]लखन आएमा नगर काय{पालिकाि] बित ह'न] शीष{कबाट नप'ग ह'न]
शीष{कमा रकम सान{ सक्न]छ । यसरी रकम सादा{ एक शीष{कबाट सा] शीष{कका] जम्मा रकमका] १० प|लतशतमा नबढ\न] गरी क'न} एक
वा एक भन्दा बढी शीष{कहरुबाट अका{] एक वा एक भन्दा बढी शीष{कहरुमा रकम सान{ तथा लनकासा र खि{ जनाउन सलकन]छ । प'Fलजगत
खि{ र लवत्तीय व्यवस्था तफ{ लवलनया]लजत रकम साFवा भ'क्तानी खि{ र व्याज भ'क्तानी खि{ शीष{कमा बाह]क अन्य िाि' खि{ शीष{कतफ{
सान{ र लबत्तीय व्यवस्था अन्तग{त साFवा भ'क्तानी खि{तफ{ लबलनया]लजत रकम ब्याज भ'क्तानी खि{ शीष{कमा बाह]क अन्यत्र सान{ सलकन] छ}न । तर
िाि' तथा प'Fलजगत खि{ र लवत्तीय व्यवस्थाका] खि{ व्यहा]न{ एक सा|]तबाट अका]{ सा]तमा रकम सान{ सलकन]छ ।
३) उपदफा (२) मा ज'नस'क} क'रा ि]लखएका] भए तापलन एक शीष{कबाट सा] शीष{कका जम्मा स्वीक[त रकमका] १० प|लतशत भन्दा
बढ\न] गरी क'न} एक वा एक भन्दा बढी शीष{कहरुमा रकम सान{ पर]मा नगर सभाका] स्वीक[लत lng kg]{5 .
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