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सम्बत 2076 सालको ऐन नं. 3 

दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललकाको ववलनयोजन ऐन, २०७६ 

  

दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललकाको आलथिक बर्ि २०७६।०७७ को सेवा र कायिहरुको लालग स्थानीय 
सञ्चित कोर्बाट केही रकम खर्ि गने र ववलनयोजन गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनकेो ऐन। 

   

प्रस्तावना: दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललकाको आलथिक बर्ि २०७६।०७७ को सेवा र कायिहरुको लालग 
सञ्चित कोर्बाट केही रकम खर्ि गने अलधकार दिन र सो रकम ववलनयोजन गनि वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको 
संववधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोञ्चजम दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगर सभाले यो ऐन बनाएको 
छ । 

  

१. संञ्चिप्त नाम र प्रारम्भः  
(१) यस ऐनको नाम “दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललकाको ववलनयोजन ऐन, २०७६” रहेको छ । 

(२) यो ऐन आलथिक बर्ि २०७६।०७७ को प्रारम्भबाट लागू हनुेछ । 

२. आलथिक वर्ि २०७६।०७७ को लनलमत्त सञ्चित कोर्बाट रकम खर्ि गने अलधकारः 
१) आलथिक वर्ि २०७६।०७७ को लनलमत्त नगर कायिपाललका, ववर्यगत शाखाले गने सेवा र कायिहरुका 

लनलमत्त अनसूुर्ी १ मा उञ्चललञ्चखत र्ालू खर्ि, पूूँञ्चजगत खर्ि र लबञ्चत्तय व्यवस्थाको रकम समेत गरी 
जम्मा रकम रु. 83,87,16,०16।००(अिरेपी लियासी करोड सतासी लाख सोह्र हजार सोह्र माि) 
मा नबढाई लनदििष्ट गररए बमोञ्चजम सञ्चित कोर्बाट खर्ि गनि सवकनेछ । 

३. ववलनयोजनः  
(१) यस ऐनद्धारा सञ्चित कोर्बाट खर्ि गनि अलधकार दिइएको रकम आलथिक वर्ि २०७६।०७७ को 

लनलमत्त दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललका नगर कायिपाललका र ववर्यगत शाखाले गने सेवा 
र कायिहरुको लनलमत्त ववलनयोजन गररनेछ । 

 (२) उपिफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेञ्चखएको भए तापलन कायिपाललका र ववर्यगत शाखाले गने सेवा 
र कायिहरुको लनलमत्त ववलनयोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बर्त हनुे र कुनैमा अपगु हनुे िेञ्चखन 
आएमा नगर कायिपाललकाले बर्त हनुे शीर्िकबाट नपगु हनुे शीर्िकमा रकम सानि सक्नेछ । यसरी 
रकम सािाि जनु शीर्िकमा रकम साने हो सो शीर्िकको जम्मा रकमको पच्र्ीस प्रलतशतमा नबढ्न े
गरी कुनै एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम 
सानि तथा लनकासा र खर्ि जनाउन सवकनेछ । पूूँञ्चजगत खर्ि र ववत्तीय व्यवस्थातफि  ववलनयोञ्चजत 
रकम साूँवा भकु्तानी खर्ि र व्याज भकु्तानी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्य र्ालू खर्ि शीर्िकतफि  सानि 
र लबत्तीय व्यवस्था अन्तगित साूँवा भकु्तानी खर्ितफि  लबलनयोञ्चजत रकम ब्याज भकु्तानी खर्ि शीर्िकमा 
बाहेक अन्यि सानि सवकने छैन । 

तर, र्ाल ुतथा पूूँञ्चजगत खर्ि र ववत्तीय व्यवस्थाको खर्ि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा 
रकम सानि सवकनेछ । 

 (३) उपिफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेञ्चखएको भए तापलन एक शीर्िकबाट कुनै एक वा एक भन्िा बढी 
शीर्िकमा स्वीकृत रकमको पच्र्ीस प्रलतशत भन्िा बढ्ने गरी रकम सानि परेमा नगर सभाको स्वीकृलत 
ललन ुपनेछ । 
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अनसूुर्ी १ 

(िफा २ संग सम्बञ्चन्धत) 
नपेालको संववधानको धारा २२९ (२) बमोञ्चजम 

  

संञ्चर्त कोर्बाट ववलनयोजन हनु ेरकम 

                                                                                     रु. हजारमा 

क्र.स. अनिुान 
संख्या शीर्िकको नाम र्ाल ुखर्ि पूजीगत खर्ि ववञ्चत्तय 

व्यवस्था जम्मा 

1 2 3 4 5 6 7 
2   नगर कायिपाललका 140427 105289   245716 

3   वडा सलमलत 9108 57560   66668 

    जम्मा 149535 162849   312384 

4   सशति अनिुान 296653 28947   325600 

5   सामाञ्चजक सरुिा 160000 0   160000 

6   
संघीय समपूरक अनिुान 
अ.लया. 

0 6053   6053 

7   
संघीय ववशेर् अनिुान 
अ.लया. 

0 12179   12179 

8   
प्रिेश सरकार  समपूरक 
अनिुान 

0 22500   22500 

    कुल जम्मा 606188 232528   838716 

 

 


