
देवचुली नगरपाललका, नवलपरासी (बददघाट सुस्ता पूवद) को लवलनयोजन  

लवधेयक, २०७९ 

सभाबाट स्वीकृत लिलत : २०७९/०३  /१० 

प्रस्तावना :  

दवेचलुी नगरपाललका, नवलपरासी (बददघाट ससु्ता पवूद) को आलथदक बर्द २०७९/०८० को सेवा र कार्दहरुको लालग 

सलचचत कोर्बाट केही रकम खचद गने अलिकार लदन र सो रकम लवलनर्ोजन गनद वाचछनीर् भएकोले, नेपालको संलविान 

िारा २२९ को उपिारा (२) बमोलजम दवेचुली नगरपाललका, नवलपरासी (बददघाट ससु्ता पूवद) को नगर सभाले र्ो ऐन 

बनाएको छ । 

संलिप्त नाि र प्रारम्भ :  

१) र्स लविेर्कको नाम “देवचुली नगरपाललका, नवलपरासी (बददघाट सुस्ता पूवद) को लवलनयोजन  

लवधेयक, २०७९” रहकेो छ । र्ो  लविेर्क  २०७९ साउन १ गते बाट लाग ु हुनेछ ।  

२) आलथदक वर्द २०७९/०८० को लनलित्त सलचचत कोर्बाट रकि खचद गने अलधकार: 

आलथदक वर्द २०७९/०८० को लनलमत्त नगर कार्दपाललका, वडा सलमलत, लवर्र्गत शाखाले गने सेवा र कार्दहरुका 

लनलमत्त अनसुचूी १ मा उललललखत चाल ूखचद, पूूँलजगत खचद र लबलत्तर् व्र्वस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम 

कुल रु ७४,१३,४८,०००।- (चौरहत्तर करोड तेह्र लाख अड्चाललस हजार) मा नबढाई लनलददष्ट गररए बमोलजम 

सलचचत कोर्बाट खचद गनद सलकनेछ । 

३) लवलनयोजन :  (१) र्स ऐनद्धारा सलचचत कोर्बाट खचद गनद अलिकार लदइएको रकम आलथदक वर्द २०७९/०८० 

को लनलमत्त दवेचलुी नगरपाललका, नवलपरुको नगर कार्दपाललका, वडा सलमलत र लवर्र्गत शाखाले गने सेवा र 

कार्दहरुको लनलमत्त लवलनर्ोजन गररनेछ । र्स ऐन द्वारा संलचत कोर्बाट खचद गनद प्रपेलित आर्को आर्को लववरण 

अनसुलुच १ र खचद गनद लदइएको रकमको लववरण अनसुुलच २ मा रालखएको छ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेलखएको भए तापलन कार्दपाललका, वडा सलमलत र लवर्र्गत शाखाले गने 

सेवा र कार्दहरुको लनलमत्त लवलनर्ोजन गरेको रकममध्र्े कुनैमा बचत हुने र कुनैमा अपगु हुने देलखन आएमा नगर 

कार्दपाललकाले बचत हुने शीर्दकबाट नपगु हुने शीर्दकमा रकम सानद सक्नेछ । र्सरी रकम सादाद एक शीर्दकबाट 

सो शीर्दकको जम्मा रकमको १० प्रलतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्दकहरुबाट अको एक 

वा एक भन्दा बढी शीर्दकहरुमा रकम सानद तथा लनकासा र खचद जनाउन सलकनेछ । पूूँलजगत खचद र लवत्तीर् 

व्र्वस्थातफद  लवलनर्ोलजत रकम साूँवा भकु्तानी खचद र व्र्ाज भकु्तानी खचद शीर्दकमा बाहके अन्र् चाल ूखचद 

शीर्दकतफद  सानद र लबत्तीर् व्र्वस्था अ न्तगदत साूँवा भकु्तानी खचदतफद  लबलनर्ोलजत रकम ब्र्ाज भकु्तानी खचद 

शीर्दकमा बाहके अन्र्त्र सानद सलकने छैन । तर चाल ुतथा पूूँलजगत खचद र लवत्तीर् व्र्वस्थाको खचद व्र्होनद एक 

स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानद सलकनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेलखएको भए तापलन एक शीर्दकबाट सो शीर्दकको जम्मा स्वीकृत रकमको 

१० प्रलतशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्दकहरुमा रकम सानद परेमा नगर सभाको स्वीकृलत 

ललन ुपनेछ ।  


