विवियोजि ऐि, २०७५
देवचल
ु ी नगरपाललकाको आलथिक बषि २०७५/०७६ को सेवा र का यिहरुको लालग स्थानीयसलचचत कोषबाट के ही रकम ख चि
गन{ र लवलनया]जन गन]{ सम्बन्धमा व्यवस्था गन{ बन]का] ए]न
सभाबाट स्िीक[त वमवतिः २०७५/०३/२२
प्रमाविकरि वमवतM२०७५/०३/२४
प|स्ताििािःदेवचल
ु ी नगरपाललकाका] आलथ{क बष{ २०७५।०७६ का] स]वा र काय {हरुका] लालगसलचचत का ]षबाट क]ही
रकम खच{ गन]{ अलधकार लदन र सा ] रकम लवलनया]जन गन{ वाचछनीय भएका]ल],न]पालका] सलवधानका] धारा २२९ का ]
उप–धारा (२) बमा]लजम नगर सभाल] या] ए]न बनाएका] छ ।
१. सविप्त िाम र प्रारम्भिः (१) यस ए]नका] नाम “ देवचलु ी नगरपाललकाका] लवलनया]जन ए]न,२०७५”रह]कf] छ ।
(२) या] ए]न२०७५/०४/०१ बाट प्रारम्भ ह'न]छ ।
२. आवि{क िष{ २०७५।०७६ का विवमत्त सवचित का]षबाट रकम खि{ गि]{ अविकारिः (१)आlथ{क वष{ २०७५।०७६
का लनलमत्त नगरकाय {पाललका,वडा सलमलत , लवषयगत शाखाल ] गन ]{ स ]वा रकाय {हरुका लनलमत्त अन 'सची १ मा
उललललखत चाल ' खच {, प'लजगत खच { रलबलत्तयव्यवस्थाकोरकम सम ]तगरी जम्मा रकम रु .५२,६५,४८,०११.०० ( रु
बाउन्न करोड पैसठ्ठी लाख अटचाललस हजार एघार मात्र ) मा नबढा ई लनलद{ष्ट गररए बमा ]लजम सलचचत का ]षबाट खच{ गन{
सलकन]छ ।
३. विविया ]जििः (१) यस ए ]नद्धारा सलचचत का ]षबाट खच{ गन{ अलधकार लदइएका] रकम आलथ {क वष{२०७५।०७६
का] लनलमत्त देवचल
ु ीनगरपाललका नगर कायिपाललकाका], वडा सलमलत रलवषयगत शाखाल] गन]{ स]वा र काय{हरुका] लनलमत्त
लवलनया]जन गररन]छ ।
(२) उपदफा (१) मा ज 'नस'क} क 'रा ल ]लखएका] भए तापलन काय {पाललका, वडा सलमलतर लवषयगत शाखाल ] गन ]{ स ]वा र
काय{हरुका] लनलमत्त लवलनया]जन गर]का] रकममध्य] क'न}मा बचत ह'न] र क'न}मा अप'ग ह'न] द]लखन आएमा नगर काय {पाललकाल]
बचत ह 'न] शीष{कबाट नप 'ग ह'न] शीष {कमा रकम सान { सक्न ]छ । यसरी रकम सादा { एक शीष {कबाट सा ] शीष {कका]
जम्मारकमका] २० प|लतशतमा नबढ \न] गरी क 'न} एक वा एक भन्दा बढी शीष {कहरुबाट अका {] एक वाएक भन्दा बढी
शीष{कहरुमा रकम सान { तथा लनकासा र खच { जनाउन सलकन ]छ । पलुँु जगत खचि रलवत्तीय व्यवस्थातफ { लवलनया ]लजत रकम

साFवा भ'क्तानी खच{ र व्याज भ'क्तानी खच{ शीष{कमा बाह]क अन्य चाल' खच{ शीष{कतफ{ सान{ र लबत्तीय व्यवस्था अन्तग{त
साFवा भ'क्तानी खच {तफ{ लबलनया]लजत रकम ब्याज भ 'क्तानी खच{ शीष {कमा बाह]क अन्यत्र सान { सलकन] छ}न । तर चाल ' तथा
पुँलु जगत खच{ र लवत्तीय व्यवस्थाका] खच{ व्यहा]न{ एक स्रोतबाट अका]{स्रोतमा रकम सान{ सलकन]छ ।
(३) उपदफा (२) मा ज'नस'क} क'रा ल]लखएका] भए तापलन एक शीष{कबाट सा] शीष{कका जम्मा स्वीक[त रकमका] २०
प|लतशत भन्दा बढ\न] गरी क'न} एक वा एक भन्दा बढी शीष{कहरुमा रकम सान{ पर]मा नगर सभाका] स्वीक[लतललनपु नेछ .
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नोट: चालु खचि शीषिकमा सशति अनदु ानको रकम समेत समावेश गररएको ।
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