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दधुौली नगरपाललकाको आर्थिक वर्ि २०७५/७६ को सेवा र कार्िहरुको लार्ग स्थानीर् सञ्चित कोर्बाट केही 
रकम खिि गने र ववननर्ोजन गने सम्बन्धमा व्र्वस्था गनि बनेको ववधेर्क 

२०७५ सालको विधेयक नं ३ 

                                                         नगरसभाबाट स्िीकृत मितत : २०७५/०३/३१ 

 
प्रस्तावना : दधुौली नगरपामलका, मसन्धुलीको आर्थिक बर्ि २०७५/७६ को सेिा र कायिहरुको लार्ग सञ्चित कोर्बाट केही 
रकि खिि गने अर्धकार ददन र सो रकि वितनयोजन गनि िाचछनीय भएकोले, 

 

नेपालको संविधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बिोञ्जि दधुौली नगरपामलका, मसन्धुलीको नगर सभाले यो ऐन 
बनाएको छ । 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाि “दधुौली नगरपामलका, मसन्धुलीको वितनयोजन ऐन, २०७५” 
रहेको छ ।  
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. आर्थिक वर्ि २०७५/७६ को ननलमत्त सञ्चित कोर्बाट रकम खिि गने अर्धकार : (१)आर्थिक िर्ि २०७५/७६को 
तनमित्त नगर कायिपामलका, िडा समितत, विर्यगत शाखाले गने सेिा र कायिहरुका तनमित्त अनुसूिी १ िा उञ्ललखखत 
िालू खिि, पूूँञ्जगत खिि र बबवत्तय व्यिस्थाको रकि सिेत गरी जम्िा रकि ८४,०५,१७,०००.०० (अक्षेरुपी रुपैयाूँ 
िौरासी करोड पाूँि लाख सत्र हजार ) िा नबढाई तनददिष्ट गररए बिोञ्जि सञ्चित कोर्बाट खिि गनि सककनेछ । 

३ . वितनयोजन : (१) यस ऐनद्धारा सञ्चित कोर्बाट खिि गनि अर्धकार ददइएको रकि आर्थिक िर्ि २०७५/७६को 
तनमित्त दधुौली नगरपामलका, मसन्धुलीको नगर कायिपामलका, िडा समितत र विर्यगत शाखाले गने सेिा र कायिहरुको 
तनमित्त वितनयोजन गररनेछ । 

 

(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापतन कायिपामलका, िडा समितत र विर्यगत शाखाले गने सेिा 
र कायिहरुको तनमित्त वितनयोजन गरेको रकििध्ये कुनैिा बित हुने र कुनैिा अपुग हुने देखखन आएिा नगर 

कायिपामलकाले बित हुने शीर्िकबाट नपुग हुने शीर्िकिा रकि सानि सक्नेछ । यसरी रकि सादाि एक शीर्िकबाट 
सो शीर्िकको जम्िा रकिको १० प्रततशतिा नबढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक िा 
एक भन्दा बढी शीर्िकहरुिा रकि सानि तथा तनकासा र खिि जनाउन सककनेछ । पूूँञ्जगत खिि र वित्तीय व्यिस्थातफि  
वितनयोञ्जत रकि साूँिा भुक्तानी खिि र व्याज भुक्तानी खिि शीर्िकिा बाहेक अन्य िालू खिि शीर्िकतफि  सानि र 
बबत्तीय व्यिस्था अ न्तगित साूँिा भुक्तानी खिितफि  बबतनयोञ्जत रकि ब्याज भुक्तानी खिि शीर्िकिा बाहेक अन्यत्र 
सानि सककने छैन । तर िाल ुतथा पूूँञ्जगत खिि र वित्तीय व्यिस्थाको खिि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको स्रोतिा 
रकि सानि सककनेछ ।  
 

(३) उपदफा (२) िा जुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापतन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्िा स्िीकृत रकिको १० 
प्रततशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढीशीर्िकहरुिा रकि सानि परेिा नगर सभाको स्िीकृतत मलनु 

पनेछ ।  
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दधुौली नगरपामलका 
 

नगर कायिपामलकाको कायािलय, मसन्धलुी 
आर् तथा व्र्र्को प्रिेपण 
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