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हेटौडा उपमहानगरपालिका लिलनयोजन ऐन, २०७७ 
 
प्रस्तावना : 
हेटौडा उपमहानगरपालिका, मकवानपरुको आलथिक िर्ि २०७७/७८ को सेवा र कायिहरुको िालग 
सञ्चित कोर्िाट केही रकम खर्ि गने अलिकार दिन र सो रकम ववलनयोजन गनि वाञ्छनीय भएकोिे, 
  
नेपािको संवविानको िारा २२९ को उप–िारा (२) िमोञ्चजम हेटौडा उपमहानगरपालिका, 
मकवानपरुको नगर सभािे यो ऐन िनाएको छ ।   
१.  संञ्चिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “हेटौडा उपमहानगरपालिका, मकवानपरुको 

ववलनयोजन ऐन, २०७७” रहेको छ ।   
(२) यो ऐन नगर सभावाट पाररत भएपलछ प्रारम्भ हनुेछ ।   
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२.  आलथिक वर्ि २०७७/७८ को लनलमत्त सञ्चित कोर्िाट रकम खर्ि गने अलिकार : (१)आलथिक 
वर्ि २०७७/७८को लनलमत्त नगर कायिपालिका, वडा सलमलत, ववर्यगत शाखािे गने सेवा र 
कायिहरुका लनलमत्त अनसूुर्ी १ मा उञ्चलिञ्चखत र्ािू खर्ि, पूूँञ्चजगत खर्ि र लिञ्चत्तय व्यवस्थाको 
रकम समेत गरी जम्मा रकम २,०८,६६,३३,०००.०० (अिेरुपी रुपैयाूँ िइु अिि आठ करोड 
छैसठ्ठी िाख तेञ्चत्तस हजार मात्र | ) मा निढाई लनदििष्ट गररए िमोञ्चजम सञ्चित कोर्िाट खर्ि गनि 
सवकनेछ ।   

 
३.  ववलनयोजन : (१) यस ऐनद्धारा सञ्चित कोर्िाट खर्ि गनि अलिकार दिइएको रकम आलथिक वर्ि 

२०७७/७८ को लनलमत्त हेटौंडा उपमहानगरपालिका, मकवानपरुको नगर कायिपालिका, वडा 
सलमलत र ववर्यगत शाखािे गने सेवा र कायिहरुको लनलमत्त ववलनयोजन गररनेछ ।  
 
(२)  उपिफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेञ्चखएको भए तापलन कायिपालिका, वडा सलमलत र 

ववर्यगत शाखािे गने सेवा र कायिहरुको लनलमत्त ववलनयोजन गरेको रकममध्ये कुनैमा 
िर्त हनुे र कुनैमा अपगु हनुे िेञ्चखन आएमा नगर कायिपालिकािे िर्त हनु ेशीर्िकिाट 
नपगु हनुे शीर्िकमा रकम सानि सक्नेछ । यसरी रकम सािाि एक शीर्िकिाट सो 
शीर्िकको जम्मा रकमको २५ प्रलतशतमा निढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्िा िढी 
शीर्िकहरुिाट अको एक वा एक भन्िा िढी शीर्िकहरुमा रकम सानि तथा लनकासा र 
खर्ि जनाउन सवकनेछ । पूूँञ्चजगत खर्ि र ववत्तीय व्यवस्थातफि  ववलनयोञ्चजत रकम साूँवा 
भकु्तानी खर्ि र व्याज भकु्तानी खर्ि शीर्िकमा िाहेक अन्य र्ाि ुखर्ि शीर्िकतफि  सानि र 
लित्तीय व्यवस्था अन्तगित साूँवा भकु्तानी खर्ितफि  लिलनयोञ्चजत रकम ब्याज भकु्तानी खर्ि 
शीर्िकमा िाहेक अन्यत्र सानि सवकन े छैन । तर र्ाि ु तथा पूूँञ्चजगत खर्ि र ववत्तीय 
व्यवस्थाको खर्ि व्यहोनि एक स्रोतिाट अको स्रोतमा रकम सानि सवकनेछ ।   

(३)  उपिफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेञ्चखएको भए तापलन एक शीर्िकिाट सो शीर्िकको 
जम्मा स्वीकृत रकमको २५ प्रलतशत भन्िा िढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्िा िढी 
शीर्िकहरुमा रकम सानि परेमा नगर सभाको स्वीकृलत लिन ुपनेछ ।   
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