मन्थली नगरपाललका
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्, रामेछाप
प्रदेश नं. ३ नेपाल ।
लिलनर्ोजन ऐन
मन्थली नगरपाललका, रामेछाप को आर्थयक बर्य २०७७/७८ को सेिा र कार्यहरुको लालग
स्थानीर्सलित कोर्बाट के ही रकम खर्य गने र लिलनर्ोजन गने सम्बन्धमा व्यिस्था गनय बनेको ऐन
सभाबाट स्िीकृ त लमलत२०७६/०६/१९
प्रस्तािना : मन्थली नगरपाललका रामेछापको आर्थयक बर्य २०७७/७८ को सेिा र कार्यहरुको
लालगसलित कोर्बाट के ही रकम खर्य गने अलधकार ददन र सो रकम लिलनर्ोजन गनय
िाञ्छू नीर्भएकोले,
नेपालको संलिधानको धारा २२९ को उप-धारा (२) बमोलजम मन्थली नगरपाललका, रामेछापको
नगरसभाले र्ो ऐन बनाएको छ ।
१. संलिप्त नाम र प्रारम्भः
१ र्स ऐनको नाम 'मन्थली नगरपाललका, रामेछापको लिलनर्ोजन ऐन, २०७७" रहेको छ।
२ र्ो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२ आर्थयक िर्य २०७७/७८को लनलमत्त सलित कोर्बाट रकम खर्य गने अलधकारः
आर्थयक िर्य २०७७/७८ को लनलमत्त नगर कार्यपाललका, िडा सलमलत, लिर्र्गत शाखाले गनेसेिा र
कार्यहरुका लनलमत्त अनुसूर्ी १ मा उललललखत र्ालू खर्य, पूंलजगत खर्य र लबलत्तर्व्यिस्थाको रकम
समेत गरी जम्मा रकम ९९५३८५८५४.२२(अिेरुपी उनान्सर् करोड लिपन्न लाख पर्ासी हजार
आठ सर् र्ौिन्न र पैसा बाइस) माि मा नबढाई लनर्दयष्ट गररए बमोलजम सलित कोर्बाट खर्य
गनय सदकनेछ ।
३. लबलनर्ोजन:
(१) र्स ऐनद्धारा सलित कोर्िाट खर्य गनय अलधकार ददइएको रकम आर्थयक िर्य २०७७/७८ को
लनलमत्त मन्थली नगरपाललका, रामेछापको नगर कार्यपाललका, िडा सलमलत र लिर्र्गतशाखाले गने
सेिा र कार्यहरुको लनलमत्त लबलनर्ोजन गररनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै करा लेलखएको भए तापलन कार्यपाललका, िडा सलमलत र
लिर्र्गतशाखाले गने सेिा र कार्यहरुको लनलमत्त लिलनर्ोजन गरे को रकम मध्र्े कु नैमा बर्ते हुंर
कु नेमा अपुग हुने देलखन आएमा नगर कार्यपाललकाले बर्त हुने शीर्यकबाट नपुग हुगमा रकम सानय
सक्नेछ । र्सरी रकम सादाय एक शीर्यकबाट सो शीर्यकको जम्मारकमको १० प्रलतशतमा नबढ्ने गरी
कु नै एक िा एक भन्दा बढी शीर्यकहरुिाट अकोएक िा एक भन्दा बढी शीर्यकहरुमा रकम सानय
तथा लनकासा र खर्य जनाउन सदकनेछ ।पूूँलजगत खर्य र लित्तीर् व्यिस्थातफय लिलनर्ोलजत रकम
साूँिा भुक्तानी खर्य र व्याज भुक्तानीखर्य शीर्यकमा बाहेक अन्र् र्ालू खर्य शीर्यकतफय साा्न र
लबत्तीर् व्यिस्था अन्तगयत साूँिाभुक्तानी खर्यतफय लबलनर्ोलजत रकम ब्र्ाज भुक्तानी खर्य शीर्यकमा
बाहेक अन्र्ि सानयसदकने छैन । तर र्ालु तथा पूूँलजगत खर्य र लित्तीर् व्यिस्थाको खर्य व्यहोनय
एक स्रोतबाटअको स्रोतमा रकम सानय सदकनेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कु रा लेलखएको भए तापलन एक शीर्यकबाट सो शीर्यकको जम्मास्िीकृ त
रकमको १० प्रलतशत भन्दा नबढ्ने गरी कु नै एक िा एक भन्दा बढी शीर्यकहरुमारकम सानय परे मा
नगर सभाको स्िीकृ लत ललनु पनेछ ।

