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दुल्लू नगरपाललकाको लिलनयोजन ऐन, २०७७
दुल्लू नगरपाललका, दैलेख को आलथिक बर्ि २०७७/७८ को सेिा र कायिहरुको लालग स्थानीय सलचित कोर्बाट के ही
रकम खिि गने र लिलनयोजन गने सम्बन्धमा व्यिस्था गनि बनेको ऐन
सभाबाट स्िीकृत लमलत : २०७७/०३/३१
प्रस्तािना : दुल्लू नगरपाललका, दैलेखको आलथिक बर्ि २०७७/७८ को सेिा र कायिहरुको लालग सलचित कोर्बाट के ही
रकम खिि गने अलधकार लदन र सो रकम लिलनयोजन गनि िाचछनीय भएकोले , नेपालको सलं िधानको धारा २२९ को उप–
धारा (२) बमोलजम दुल्लू नगरपाललका, दैलेखको नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
१. सलं िप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “दुल्लू नगरपाललका, दैलेखको लिलनयोजन ऐन, २०७७” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. आलथिक िर्ि २०७७/७८ को लनलमत्त सलचित कोर्बाट रकम खिि गने अलधकार : (१) आलथिक िर्ि २०७७/७८ को
लनलमत्त नगर कायिपाललका, िडा सलमलत, लिर्यगत शाखाले गने सेिा र कायिहरुका लनलमत्त अनुसि
ू ी १ मा उलल्ललखत
िालू खिि, पूूँजीगत खिि र लित्तीय व्यिस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम ८८,६४,५३,८८५।०० (अिरेपी अठासी
करोड िौसठ्ठी लाख लिपन्न हजार आठ सय पिासी माि ।) मा नबढाई लनलदिष्ट गररए बमोलजम सलचित कोर्बाट खिि गनि
सलकनेछ ।
३. लिलनयोजन : (१) यस ऐनद्वारा सलचित कोर्बाट खिि गनि अलधकार लदइएको रकम आलथिक िर्ि २०७७/७८ को लनलमत्त
दुल्लू नगरपाललका, दैलेखको नगर कायिपाललका, िडा सलमलत र लिर्यगत शाखाले गने सेिा र कायिहरुको लनलमत्त
लिलनयोजन गररनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसक
ु ै कुरा लेलखएको भएता पलन नगर कायिपाललका, िडा सलमलत र लिर्यगत शाखाले गने सेिा र
कायिहरुको लनलमत्त लिलनयोजन गरेको रकममध्ये कुनैमा बित हुने र कुनैमा अपुग हुने देलखन आएमा नगर कायिपाललकाले
बित हुने शीर्िकबाट नपुग हुने शीर्िकमा रकम सानि सक्नेछ । यसरी रकम सादाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा
रकमको १० प्रलतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक िा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा
रकम सानि तथा लनकासा र खिि जनाउन सलकनेछ । पूूँजीगत खिि र लित्तीय व्यिस्था तफि लिलनयोलजत रकम साूँिा भुक्तानी
खिि र व्याज भुक्तानी खिि शीर्िकमा बाहेक अन्य िालू खिि शीर्िक तफि सानि र लित्तीय व्यिस्था अन्तगित साूँिा भुक्तानी
खिि तफि लबलनयोलजत रकम ब्याज भुक्तानी खिि शीर्िकमा बाहेक अन्यि सानि सलकने छै न । तर िालु तथा पूूँजीगत खिि र
लित्तीय व्यिस्थाको खिि व्यहोनि एक ्ोतबाट अको ्ोतमा रकम सानि सलकनेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसक
ु ै कुरा लेलखएको भएता पलन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा स्िीकृत रकमको १०
प्रलतशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि परेमा नगर सभाको स्िीकृलत ललनु पनेछ ।
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