
 
 
 

  

  

 
 
 
 
                                                     

                          
                  

दो ो नगरसभा बा ौ अिधवशेनमा ततु 
        आ थक वष २०७९।०८० को 

 
 
 

            
मुिसकोट नगरपािलकाको िविनयोजन िवधेयक 

मुिसकोट नगरपािलका  
नगरकायपािलकाको कायालय 

वामीट सार, गु मी 
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मुिसकोट नगरपािलकाको िविनयोजन िवधेयक, २०७९ 

मिुसकोट नगरपािलकाको आिथक बष २०७९।०८० को सेवा र कायह को लािग 

थािनय संि चतकोषबाट केही रकम खच गन  र िविनयोजन गन स ब धमा यव था 

गन बनेको िवधेयक,२०७९ 

सभाबाट वीकृत िमितः २०७९।०३।१० 

तावनाः  

मिुसकोट नगरपािलकाको आिथक बष २०७९।०८० को सेवा र कायह को लािग 

संि चतकोषबाट केही रकम खच गन अिधकार िदन र सो रकम िविनयोजन गन 

वा छनीय भएकोले, 

नेपालको संिवधानको धारा २२९ को उप–धारा )२(  बमोिजम मिुसकोट नगर सभाले यो  

ऐन बनाएको छ । 

१ . संि  नाम र ार भः )१(  यस ऐनको नाम “मिुसकोट नगरपािलकाको िविनयोजन 

ऐन, २०७९” रहकेो छ । 

)२ ( यो ऐन २०७९।०४।०१ देिख लाग ुहनेछ । 

२ . आिथक वष २०७९।०८० को िनिम  सि चतकोषबाट रकम खच गन अिधकारः  

)१(  आिथक वष २०७९।०८० को िनिम  नगरकायपािलका, वडा सिमित, िवषयगत 

शाखाले गन सेवा र  कायह का िनिम  अनसुचूी १ मा उि लिखत चाल ूखच, पूँिजगत 

खच र िबि य यव थाको रकम समते गरी ज मा रकम  ६७४७५७०००।० (अ े पी 
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 सरस ी करोड सरचािलस लाख स ताउ न हजार मा ( मा नबढाई िनिद  ग रए 

बमोिजम सि चतकोषबाट खच गन सिकनेछ ।  

३  .िविनयोजनः )१ (यस ऐन ारा सि चतकोषबाट खच गन अिधकार िदइएको रकम 

आिथक वष २०७ ९।०८० को िनिम  मिुसकोट नगरपािलको नगर कायपािलका, वडा 

सिमित र िवषयगत शाखाले गन सेवा र कायह को िनिम  िविनयोजन ग रनेछ ।  

)२(उपदफा )१ (मा जनुसकैु कुरा लिेखएको भएता पिन कायपािलका , वडा सिमित र 

िवषयगत शाखाल ेगन सेवा र कायह को िनिम  िविनयोजन गरेको रकम म ये कुनैमा 

बचत हने र कुनैमा अपगु हने देिखन आएमा नगरकायपािलकाल ेबचत हने शीषकबाट 

नपगु हने शीषकमा रकम सान स नेछ । यसरी रकम सादा एक शीषकबाट सो शीषकको 

ज मा रकमको २५ ितशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भ दा बढी शीषकह बाट 

अक  एक वा एक भ दा बढी शीषकह मा रकम सान तथा िनकासा र खच जनाउन 

सिकनेछ । पूँिजगत खच र िव ीय यव था तफ िविनयोिजत रकम साँवा भु ानी खच र 

याज भु ानी खच शीषकमा बाहके अ य चाल ू खच शीषक तफ सान र िब ीय 

यव था अ तगत साँवा भु ानी खच तफ िबिनयोिजत रकम याज भु ानी खच 

शीषकमा बाहके अ य  सान सिकने छैन । तर चाल ु तथा पूँिजगत खच र िव ीय 

यव थाको खच यहोन एक ोतबाट अक  ोतमा रकम सान सिकनेछ । 

)३(  उपदफा )२ (मा जनुसुकै कुरा लिेखएको भएतापिन एक शीषकबाट सो शीषकको  

ज मा वीकृत रकमको २५ ितशत भ दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भ दा बढी 

शीषकह मा रकम सान परेमा नगर सभाको वीकृित िलन ुपनछ । 

)४ (यस ऐनमा अ य  जनुसुकै कुरा लेिखए तापिन नगरपा िलकामा आ .ब.२०७९।०८० 

मा अ य यि , संघ /सं था वा नतोिकएको े ह मा ा  हन आएको रकम र 
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नगरपािलकाबाट ग रने स पणू आिथक कारोबारको अिधकार चिलत काननु र यस ैऐन 

बमोिजम खच गन अि तयारी हनेछ । 

 

अनसुचूी १ 

)दफा २ सँग स बि धत(  

नेपालको संिवधानको धारा २२९ )२ (बमोिजम  

संि चत कोषबाट िविनयोजन हने रकम 

 हजारमा 

.
स.ं 

अनदुान 
सं या 

शीषकको 
नाम 

चालु खच पुँिजगत खच िवि
य 
यव
था 

ज मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
१ – नगर 

कायपािलका 
३९८३४६८७५ २३७२१०१२५ – ६३५५५७००० 

२ – वडा सिमित २७००००० ३६५००००० – ३९२००००० 
३ – िबषयगत 

शाखा 
– – – – 

४ – ऋणको सावा 
याज 

भु ानी 

– – – – 

५ – लगानी 
शेयर/ऋण 

– – – – 

 ज मा ४०१०४६८७५ २७३७१०१३२  ६७४७५७००० 

 


