
 
 

  
फुङलिङ नगरपालिका 

आर्थिक वर्ि ०७५/७६ को लवलनयोजन ऐन 
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फुङलिङ नगर कायिपालिकाको लवलनयोजन ऐन २०७५ 

फुङलिङ नगर कायिपालिकाको आर्थिक वर्ि ०७५/७६ को सेवा र कायिहरुको िालग स्थानीय संलित कोर्वाट केलह रकम खिि गने र 

लवलनयोजन गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनि वनेको ऐन । 

सभाबाट स्वीकृत लमलतिः२०७५/३/२४ 

प्रस्तावनािः- फुङलिङ नगरपालिकाको आर्थिक बर्ि ०७५/७६ को सेवा र कायिहरुको िालग सलित कोर्बाट केही रकम खिि गने अलधकार 

ददन र सो रकम लवलनयोजन गनि वाञ्छनीय भएकोिे,  

नेपािको संलवधानको धारा २२९ को उप-धारा (२) बमोलजम फुङलिङ नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

१ सलंिप्त नाम र प्रारम्भिः- 

(१) यस ऐनको नाम "फुङलिङ नगरपालिकाको लवलनयोजन ऐन, २०७५" रहेको छ । 

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२ आर्थिक वर्ि २०७५/७६ को लनलमत्त सलित कोर्बाट रकम खिि गन ेअलधकारिः- 

(१) आर्थिक वर्ि ०७५/७६ को लनलमत्त फुङलिङ नगरकायिपालिका, वडा सलमलत, लवर्यगत शाखािे गने सेवा र कायिहरुका लनलमत्त 

अनुसूिी १ मा उल्िेलखत िािू खिि र पूूँलजगत खिि समेत गरी जम्मा रकम रु.४९८६०६४००/- अिेरुपी उन्पिास करोड छयासी 

िाख छहजार िारसय र रुपैया मात्र) मा नबढाई लनर्दिष्ट गररए बमोलजम सलित कोर्बाट खिि गनि सदकनेछ ।  

३ लवलनयोजनिः- 

(१) यस ऐनद्धारा सलित कोर्बाट खिि गनि अलधकार ददइएको रकम आर्थिक वर्ि ०७५/७६ को लनलमत्त फुङलिङ नगरपालिको 

नगर कायिपालिका, वडा सलमलत र लवर्यगत शाखािे गने सेवा र कायिहरुको लनलमत्त लवलनयोजन गररनेछ । 

 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन कायिपालिका, वडा सलमलत र लवर्यगत शाखािे गने सेवा र 

कायिहरुको लनलमत्त लवलनयोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बित हुने र कुनैमा अपुग हुने दलेखन आएमा नगर कायिपालिकािे बित हुने 

लशर्िकबाट नपुग हुने लशर्ािकमा रकम सानि सके्नछ । यसरी रकम सादाि एक लशर्ािकबाट सो लशर्िकको जम्मा रकमको १० प्रलतशतमा 

नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी लशर्िकहरुबाट अको एक वा एक भन्दा बढी लशर्िकहरुमा रकम सानि तथा लनकासा र खिि जनाउन 

सदकनेछ । पूूँलजगत खिि तफि  लवलनयोलजत रकम अन्य िािू खिि लशर्िक तफि  सानि सदकने छैन । 

तर िािु तथा पूूँलजगत खिि व्यहोने एक श्रोतबाट अको श्रोतमा रकम सानि सदकने छ । 

 

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन एक लशर्िकबाट सो लशर्िकको जम्मा स्वीकृत रकमको १० प्रलतशत भन्दा बढ्ने 

गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी लशर्िकहरुमा रकम सानुि परेमा नगर सभाको स्वीकृलत लिनु पने छ ।  

 

अनसुलूि -१ 

(दफा २ सगं सम्बलन्धत) 

नपेािको सलंवधानको धारा २२९ (२) बमोलजम 

सलित कोर्बाट लवलनयोजन हुन ेरकम 

रु. हजारमा 

क्र. सं. लशर्िकको नाम िािु खिि पूूँलजगत खिि जम्मा कैदफयत 

 
नगरपालिकाको कुि बजेट 

रु. 
३२,६७,४५,४००/- १७,१८,६१,०००/- ४९,८६,०६,४००/- 

सशति अनुदान र 

सामालजक सुरिा 

िािुमा समाबेश 

 


