
विवियोजि ऐि ,२०७५ 

1 
 

 

 

 

   

 

d'l;sf]6 gu/kflnsf 

 :yfgLo /fhkq  

v08M #                  ;+Vof M @           >fj0f !, @)&^ 

efu–! 

d'l;sf]6 gu/kflnsf 

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{nosf] 

;"rgf  

विवियोजि ऐि ,२०७५ 

सिंत ्२०७५ सालको ऐि ि ं२ 

प्रस्ताििााः मुवसकोट िगरपावलकाको आर्थिक िर्ि २०७५/०७६ को सेिा र 

कायिहरुको लावग स्थािीय सवितकोर्बाट केही रकम खर्ि गि ेअविकार दिि 

र सो रकम विवियोजि गिि िाञ्छिीय भएकोले, िेपालको संवििािको िारा 

२२९ को उप-िारा (२) बमोवजम मुवसकोट िगरसभाले यो ऐि बिाएको छ 

।  
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१. संविप्त िाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐिको िाम मुवसकोट िगरपावलकाको 

विवियोजि ऐि २०७५/०७६ रहकेो छ । 

 (२) यो ऐि तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ ।  

२. आर्थिक िर्ि २०७५।०७६ को विवमत्त सवितकोर्बाट रकम खर्ि गि े

अविकार (१) आर्थिक िर्ि २०७५।०७६ को विवमत्त मुसीकोट 

िगरपावलका, िडा सवमवत विर्यगत शाखाले गि े सेिा र कायिहरुका 

विवमत्त अिुसूवर् १ मा उवललवखत र्ालु खर्ि पूूँजीगत खर्ि र वित्तीय 

व्यिस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु. ६५६४८८००० (प ूँसठ्ठी 

करोड र्ौसठ्ठी लाख अठासी हजार)मा िबढाई विर्ििष्ट गररए बमोवजम 

सवित कोर्बाट खर्ि गिि सदकिेछ    

३.  विवियोजिाः (१) यस ऐिद्वारा सवितकोर्बाट खर्ि गिि अविकार 

दिइएको रकम आर्थिक िर्ि २०७५/०७६ को विवमत्त मुसीकोट 

िगरपावलका, िडा सवमवत र विर्यगत शाखाले गि ेसिेा र कायिहरुको 

विवमत्त विवियोजि गररिेछ ।   

 (२) उपिफा (१) मा जुिसुक  कुरा लेवखएको भएतापवि 

िगरपावलका, िडा सवमवत र विर्यगत शाखाले गि ेसिेा र कायिहरुको 

विवमत्त विवियोजि गरेको रकममध्ये कुि मा बर्त हुि े र कुि मा अपुग 

हुिे िवेखि आएमा  िगर कायिपावलकाले बर्त हुिे शीर्िकबाट िपुग हुि े

शीर्िकमा रकम सािि सके्नछ । यसरी रकम सािाि एक शीर्िकबाट सो 

शीर्िकको जम्मा रकमको १० प्रवतशतमा िबढ्ि े गरी कुि  एक िा 

एकभन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सािि तथा विकासा र खर्ि जिाउि 

सके्नछ । पूूँजीगत खर्ि र वित्तीय व्यिस्थातफि  विवियोवजत रकम सािाूँ 

भुक्तािी खर्ि र ब्याज भुक्तािी खर्ि शीर्िकमा बाहके अन्य र्ालु खर्ि 

शीर्िकतफि  सािि र वित्तीय व्यिस्था अन्तगित सािाूँ भुक्तािी खर्ितफि  

विवियोवजत रकम ब्याज भुक्तािी खर्ि तफि  विवियोवजत रकम सािाूँ 

भुक्तािी खर्ितफि  विवियोवजत रकम ब्याज भुक्तािी खर्ि शीर्िकमा बाहके 

अन्यत्र सािि सदकि ेछ ि । 
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तर र्ालु तथा पूूँजीगत खर्ि र वित्तीय व्यिस्थाको खर्ि बेहोिि एक 

स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सािि सदकिेछ ।   

(३) उपिफा (२) मा जुिसुक  कुरा लेवखएको भएतापवि एक 

शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा स्िीकृत रकमको १० प्रवतशतभन्िा बढ्ि े

गरी कुि  एक िा एकभन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सािि परेमा 

िगरसभाको स्िीकृवत वलिुपिेछ । 
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अिुसूर्ी १ 

िफा २ सूँग सम्बवन्ित 

िेपालको संवििािको िारा २२९ (२) बमोवजम  

सवितकोर्बाट विवियोजि हुिे रकम 

?  हजारमा 

 

क्र 

स ं

अििुा

ि 

सखं्या 

शीर्िकको िाम र्ाल ु

खर्ि 

पूूँजीगत 

खर्ि 

वित्तीय 

व्यि

स्था 

जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  िगर 

कायिपावलका 

1081

56 

24889

7 

  35705

3 

२  िडा सवमवत 4605 46495  51100 

३  विर्यगत 

शाखा 

2346

64 10671 

  24533
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४  ऋणको सािाूँ 

ब्याज भुक्तािी   
   

५  लगािी ̷शेयर ̷ 

ऋण 

    3000 3000 

  जम्मा 3474

25 306063 3000 

65648
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