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विवियोजि ऐि,२०७%
िमोबुद्ध िगरपाविकाको आवथिक बर्ि २०७४/२०७५ को सेिा र कायिहरुको िावग स्थािीय सवचित कोर्बाट के ही रकम खिि
गि]{ र विविया]जि गि]{ सम्बन्धमा व्यिस्था गि{ बि]का] ए]ि
सभाबाट स्िीक[त वमवतिः @)&%÷)#÷@&
प्रमाविकरि वमवतM
प|स्ताििािःनमोबद्ध
ु नगरपालिकाका] आलि{क बष{ २०७५।०७६ का] स]वा र काय{हरुका] िालगसलचित का]षबाट क]ही रकम खि{ गन]{
अलिकार लिन र सा] रकम लवलनया]जन गन{ वाचछनीय भएका]ि],न]पािका] सलविानका] िारा २२९ का] उप–िारा (२) बमा]लजम नगर
सभाि] या] ए]न बनाएका] छ ।
१.सविप्त िाम र पारम्भिः (१) यस ए]नका] नाम “नमोबद्ध
ु नगरपालिकाका] लवलनया]जन ए]न,२०७५” रह]कf] छ ।
२) या] ए]न तुरुन्त प्रारम्भ ह'न]छ ।
२.आवथ{क िर्{ २०७५।०७६ का विवमत्त सवचित का]र्बाट रकम खि{ गि]{ अवधकारिः (१) आlि{क वष{ २०७५।०७६ का लनलमत्त
नगरकाय{पालिका,वडा सलमलत, लवषयगत शाखाि] गन]{ स]वा रकाय{हरुका लनलमत्त अन'सिी १ मा उललिलखत िाि' खि{, पँ'लजगत
खि{ र लवत्तीय व्यवस्िाका] रकम सम]त गरी जम्मा रकम रु= %#,!!,@(,#^(.)) -cIf?kL qLkGg s/f]8 P3f/ nfv pgGQL;
xhf/ tLg ;o pgfG;Q/L dfq_मा नबढाइ लनलि{ष्ट गररए बमा]लजम सलचित का]षबाट खि{ गन{ सलकन]छ ।
३. विविया]जििः (१) यस ए]नद्धारा सलचित का]षबाट खि{ गन{ अलिकार लिइएका] रकम आलि{क वष{२०७५।०७६ का] लनलमत्त
नमोबद्ध
ु नगरपालिका नगर काययपालिका, वडा सलमलत र लवषयगत शाखाि] गन]{ स]वा र काय{हरुका] लनलमत्त लवलनया]जन गररन]छ ।
२) उपिफा (१) मा ज'नस'क} क'रा ि]लखएका] भएता पलन काय{पालिका, वडा सलमलत र लवषयगत शाखाि] गन]{ स]वा र काय{हरुका]
लनलमत्त लवलनया]जन गर]का] रकम मध्य] क'न}मा बित ह'न] र क'न}मा अप'ग ह'न] ि]लखन आएमा नगर काय{पालिकाि] बित ह'न] शीष{कबाट नप'ग
ह'न] शीष{कमा रकम सान{ सक्न]छ । यसरी रकम सािा{ एक शीष{कबाट सा] शीष{कका] जम्मा रकमका] २० प|लतशतमा नबढ\न] गरी क'न}
एक वा एक भन्िा बढी शीष{कहरुबाट अका{] एक वा एक भन्िा बढी शीष{कहरुमा रकम सान{ तिा लनकासा र खि{ जनाउन सलकन]छ ।
पँलु जगत खि{ र लवत्तीय व्यवस्िा तफ{ लवलनया]लजत रकम साFवा भ'क्तानी खि{ र व्याज भ'क्तानी खि{ शीष{कमा बाह]क अन्य िाि' खि{
शीष{क तफ{ सान{ र लवत्तीय व्यवस्िा अन्तग{त साFवा भ'क्तानी खि{ तफ{ लवलनया]लजत रकम ब्याज भ'क्तानी खि{ शीष{कमा बाह]क अन्यत्र सान{
सलकन] छ}न ।
तर िाि' तिा प'Fलजगत खि{ र लवत्तीय व्यवस्िाका] खि{ व्यहा]न{ एक स्रोतबाट अका]{ स्रोतमा रकम सान{ सलकन]छ ।
३) उपिफा (२) मा ज'नस'क} क'रा ि]लखएका] भए तापलन एक शीष{कबाट सा] शीष{कका जम्मा स्वीक[त रकमका] २० प|लतशत
भन्िा बढ\न] गरी क'न} एक वा एक भन्िा बढी शीष{कहरुमा रकम सान{ पर]मा नगर सभाका] स्वीक[लत lnनkु g]{5 .
४. बिाउ: िािु अलियक वषयमा नगर काययपालिकाको लनर्ययबाट भएका िािु तिा पँजीगत खियहरू यसै एन अनसु ार भएको मालननेछ ।

अनसु लि–१
-िफा २ सFग सम्बलन्ित)
नेपािको संलविानको िारा २२९ (२) बमोलजम
सलचित कोषबाट लवलनयोलजत रकम
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