
देउमाई नगरपालिकाको लिलनयोजन ऐन 

 

देउमाई नगरपालिका, इिामको आलथिक बर्ि २०७९/८० को सेिा र कायिहरुको िालग स्थानीय सलचित 

कोर्बाट केही रकम खिि गने र लिलनयोजन गने सम्बन्धमा व्यिस्था गनि बनेको लिलनयोजन ऐन 

नगरसभाबाट पाररत मममत- २०७९/०३/१० 

 

प्रस्तािना : दउेमाई नगरपामिका, इिाम २०७९/८० को सेवा र काययहरुको िामग समचित कोषबाट केही रकम 

खिय गने अमधकार मदन र सो रकम मवमनयोजन गनय वाचछनीय भएकोिे,  

नेपािको संमवधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोमजम दउेमाई नगरपामिका, इिामको नगर सभािे यो ऐन 

बनाएको छ ।  

१. संमिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “दउेमाई नगरपामिका, इिामको मवमनयोजन ऐन, ” रहकेो छ ।  

  (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।  

२. आमथयक वषय २०७९/८० को मनममत्त समचित कोषबाट रकम खिय गने अमधकार : (१) आमथयक वषय 

२०७९/८० को मनममत्त नगर काययपामिका, वडा समममत, मवषयगत शाखािे गने सेवा र काययहरुका मनममत्त 

अनसुिूी १ मा उमलिमखत िाि ू खिय, पूूँमजगत खिय र मबमत्तय व्यवस्थाको रकम समते गरी जम्मा रकम 

७७,२६,७९,०००/- (अिेरुपी रुपैयाूँ सतहत्तर करोड छमबबस िाख उनासी हजार मात्र) मा नबढाई मनमदयष्ट गररए 

बमोमजम समचित कोषबाट खिय गनय समकनेछ । 

 ३ . मवमनयोजन : (१) यस ऐनद्धारा समचित कोषबाट खिय गनय अमधकार मदइएको रकम आमथयक वषय २०७९/८० 

को मनममत्त दउेमाई नगरपामिका, इिामको नगर काययपामिका, वडा समममत र मवषयगत शाखािे गने सेवा र 

काययहरुको मनममत्त मवमनयोजन गररनेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेमखएको भए तापमन काययपामिका, वडा समममत र मवषयगत शाखािे गने सेवा 

र काययहरुको मनममत्त मवमनयोजन गरेको रकममध्ये कुनैमा बित हुने र कुनैमा अपगु हुने दमेखन आएमा नगर 

काययपामिकािे बित हुने शीषयकबाट नपगु हुने शीषयकमा रकम सानय सक्नेछ । यसरी रकम सादाय एक शीषयकबाट 

सो शीषयकको जम्मा रकमको १० प्रमतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीषयकहरुबाट अको एक वा 

एक भन्दा बढी शीषयकहरुमा रकम सानय तथा मनकासा र खिय जनाउन समकनेछ । पूूँमजगत खिय र मवत्तीय 

व्यवस्थातफय  मवमनयोमजत रकम साूँवा भकु्तानी खिय र व्याज भकु्तानी खिय शीषयकमा बाहके अन्य िाि ू खिय 

शीषयकतफय  सानय र मबत्तीय व्यवस्था अ न्तगयत साूँवा भकु्तानी खियतफय  मबमनयोमजत रकम बयाज भकु्तानी खिय 

शीषयकमा बाहके अन्यत्र सानय समकने छैन । तर िाि ुतथा पूूँमजगत खिय र मवत्तीय व्यवस्थाको खिय व्यहोनय एक 

स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानय समकनेछ ।  

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेमखएको भए तापमन एक शीषयकबाट सो शीषयकको जम्मा स्वीकृत रकमको 

१० प्रमतशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढीशीषयकहरुमा रकम सानय परेमा नगर सभाको स्वीकृमत मिनु 

पनेछ । 
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