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प्रमाणीकरण भएको मममि : २०७८।०३।१५

दह
ु वी नगरपालिका, सुनसरी को आर्थिक बर्ि २०७८/७९ को सेवा र
कार्िहरुको िार्ग स्थानीर् सञ्चित कोर्बाट केही रकम खिि गने र
ववननर्ोजन गने सम्बन्धमा व्र्वस्था गनि बनेको ऐन
प्रस्ताििा : दह
ु वी नगरपालिका, सुनसरीको आर्थिक बर्ि २०७८/७९ को
सेवा र कार्िहरुको िार्ग सञ्चित कोर्बाट केही रकम खिि गने

अर्धकार ददन र सो रकम ववननर्ोजन गनि वाचछनीर् भएकोिे ,
नेपािको संववधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोञ्जम दह
ु वी
नगरपालिका, सुनसरीको नगर सभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।
१. संक्षिप्त िाम र प्रारम्भ : (१) र्स ऐनको नाम “दह
ु वी

नगरपालिका, सुनसरीको ववननर्ोजन ऐन, २०७८” रहे को छ ।
(२) र्ो ऐन तरु
ु न्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. आर्थिक िर्ि २०७८/७९ को निममत्त सञ्चित कोर्बाट रकम खिि
गिे अर्िकार : (१)आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को ननलमत्त नगर
कार्िपालिका, वडा सलमनत, ववर्र्गत
कार्िहरुका

ननलमत्त

िािू

शाखािे

गने

सेवा र

खिि रु.४३,००,६९,९७६।(अक्षेरुपी रु.

त्रीिालिस करोड उन्सत्तरी हजार नौ सर् छर्त्तर मात्र ) र पूँञ्ू जगत
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खिि रु.३०,८३,५८,९९१ । (अक्षेरुपी रु.

तीस करोड त्रीर्ासी िाख

अन्ठाउन्न हजार नौ सर् एकानब्बे मात्र ) गरी जम्मा रकम रु.
७३,८४,२८,९६७ (अक्षेरुपी रु. त्रत्रहत्तर करोड िौरासी िाख अठाइस ्
हजार नौ सर् सड्सठी मात्र ) मा नबढाई ननददि ष्ट गररए बमोञ्जम
सञ्चित कोर्बाट खिि गनि सककनेछ ।

३. विनियोजि : (१) र्स ऐनद्वारा सञ्चित कोर्बाट खिि गनि
अर्धकार ददइएको रकम आर्थिक वर्ि २०७८/७९को ननलमत्त दह
ु वी
नगरपालिका, सुनसरीको नगर कार्िपालिका, वडा सलमनत र
ववर्र्गत शाखािे गने सेवा र कार्िहरुको ननलमत्त
ववननर्ोजन गररनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापनन
कार्िपालिका, वडा सलमनत र ववर्र्गत शाखािे गने सेवा र

कार्िहरुको ननलमत्त ववननर्ोजन गरे को रकममध्र्े कुनैमा बित
हुने र कुनैमा अपुग हुने दे खखन आएमा नगर कार्िपालिकािे बित
हुने शीर्िकबाट नपग
ु हुने शीर्िकमा रकम सानि सक्नेछ । र्सरी

रकम सादाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको १०
प्रनतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुबाट
अको एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि तथा ननकासा

र खिि जनाउन सककनेछ । पूँञ्ू जगत खिि र ववत्तीर् व्र्वस्थातफि

ववननर्ोञ्जत रकम साूँवा भुक्तानी खिि र व्र्ाज भुक्तानी खिि
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शीर्िकमा बाहे क अन्र् िािू खिि शीर्िकतफि सानि र त्रबत्तीर्
व्र्वस्था अ न्तगित साूँवा भुक्तानी खिितफि त्रबननर्ोञ्जत रकम

ब्र्ाज भक्
ु तानी खिि शीर्िकमा बाहे क अन्र्त्र सानि सककने छै न ।

तर िािु तथा पूँञ्ू जगत खिि र ववत्तीर् व्र्वस्थाको खिि व्र्होनि
एक स्रोतबाट

अको

स्रोतमा

रकम

सानि

सककनेछ

।

(३) उपदफा (२) मा जन
ु सुकै कुरा िेखखएको भए तापनन एक
शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा स्वीकृत रकमको १० प्रनतशत
भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढीशीर्िकहरुमा रकम
सानि परे मा नगर सभाको स्वीकृनत लिनु पनेछ ।
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