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मसुिकोट नगरपासिकाको सिसनयोजन ऐन, २०७५ 

 

मसुिकोट नगरपासिकाको आर्थिक िर्ि २०७५/०७६ को ििेा र कायिहरुको िासग स्थानीय िसितकोर्बाट 

केही रकम खर्ि गन ेर सिसनयोजन गन ेिम्बन्धमा व्यिस्था गनि बनकेो सिधयेक  

िभाबाट स्िीकृत समसतिः २०७५/०३/२९  

 

प्रस्तािनािः मुसिकोट नगरपासिकाको आर्थिक िर्ि २०७५/०७६ को िेिा र कायिहरुको िासग स्थानीय िसितकोर्बाट केही रकम 

खर्ि गने असधकार दिन र िो रकम सिसनयोजन गनि िाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको िंसिधानको धारा २२९ को उप-धारा (२) 

बमोसजम मुसिकोट नगरिभािे यो सिधेयक बनाएको छ ।  

१. िंसिप्त नाम र प्रारम्भिः (१) यि सिधेयकको नाम मुसिकोट नगरपासिकाको सिसनयोजन सिधेयक २०७५/०७६ रहकेो छ । 

 (२) यो सिधेयक तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।  

२. आर्थिक िर्ि २०७५।०७६ को सनसमत्त िसितकोर्बाट रकम खर्ि गने असधकार (१) आर्थिक िर्ि २०७५।०७६ को सनसमत्त 

मुिीकोट नगरपासिका, िडा िसमसत सिर्यगत शाखािे गने िेिा र कायिहरुका सनसमत्त अनुिूसर् १ मा उल्लिखित चािु िचच 
पूूँजीगत खर्ि र सित्तीय व्यिस्थाको रकम िमेत गरी जम्मा रकम रु. ६५६४८८००० (प ूँिठ्ठी करोड र्ौिठ्ठी िाख अठािी 

हजार)मा नबढाई सनर्ििष्ट गररए बमोसजम िसित कोर्बाट खर्ि गनि िदकनेछ ।   
३. सिसनयोजनिः (१) यि सिधेयकद्वारा िसितकोर्बाट खर्ि गनि असधकार दिइएको रकम आर्थिक िर्ि २०७५/०७६ को सनसमत्त 

मुिीकोट नगरपासिका, िडा िसमसत र सिर्यगत शाखािे गने िेिा र कायिहरुको सनसमत्त सिसनयोजन गररनेछ ।   

   (२) उपिफा (१) मा जुनिुक  कुरा िेसखएको भएतापसन नगरपासिका, िडा िसमसत र सिर्यगत शाखािे गने 

िेिा र कायिहरुको सनसमत्त सिसनयोजन गरेको रकममध्ये कुन मा बर्त हुने र कुन मा अपुग हुने िसेखन आएमा  नगर 

कायिपासिकािे बर्त हुने शीर्िकबाट नपुग हुने शीर्िकमा रकम िानि िके्नछ । यिरी रकम िािाि एक शीर्िकबाट िो शीर्िकको 

जम्मा रकमको १० प्रसतशतमा नबढ्ने गरी कुन  एक िा एकभन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम िानि तथा सनकािा र खर्ि जनाउन 

िके्नछ । पूूँजीगत खर्ि र सित्तीय व्यिस्थातफि  सिसनयोसजत रकम िािाूँ भुक्तानी खर्ि र ब्याज भुक्तानी खर्ि शीर्िकमा बाहके अन्य 

र्ािु खर्ि शीर्िकतफि  िानि र सित्तीय व्यिस्था अन्तगित िािाूँ भुक्तानी खर्ितफि  सिसनयोसजत रकम ब्याज भुक्तानी खर्ि तफि  

सिसनयोसजत रकम िािाूँ भुक्तानी खर्ितफि  सिसनयोसजत रकम ब्याज भुक्तानी खर्ि शीर्िकमा बाहके अन्यत्र िानि िदकने छ न । 

तर र्ािु तथा पूूँजीगत खर्ि र सित्तीय व्यिस्थाको खर्ि बेहोनि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम िानि िदकनेछ 

।   

(३) उपिफा (२) मा जुनिुक  कुरा िेसखएको भएतापसन एक शीर्िकबाट िो शीर्िकको जम्मा स्िीकृत रकमको 

१० प्रसतशतभन्िा बढ्ने गरी कुन  एक िा एकभन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम िानि परेमा नगरिभाको स्िीकृसत सिनुपनेछ । 
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