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उद्दशे्य र कारण 

 

 आनथिक िर्ि २०७७/७८ को सेिा र कायिका िानग सूयोदय िगरपानिकाको स्थािीय सञ्चित कोर्बाट केही 
खर्ि गिे अनधकार ददि र सो रकम विनियोजि गिि िाञ्छिीय भएकोिे प्रस्ततु विधेयक पेश गिुिपरेको हो ।  

 प्रस्ततु विधेयकिे सूयोदय िगरपानिकाको स्थािीय सञ्चित कोर्बाट खर्ि गिे अनधकार र अन्तगितका निकायिे 
गिे सेिा र कायिका निनमत्त विनियोजि गिि सक्िे व्यिस्था गरेको छ । 

द्रष्टव्य: यो विधेयक अथि विधेयक हो । 

 

 

 

(दगुािदेिी भट्टराई) 

िगर उपप्रमखु  



आनथिक िर्ि २०७७/७८ को सेिा र कायिका िानग सूयोदय िगरपानिकाको सञ्चित कोर्बाट केही रकम खर्ि गिे र 
विनियोजि गिे सम्बन्धमा व्यिस्था गिि बिेको विधेयक 

 

प्रस्ताििा : आनथिक बर्ि २०७७/७८ को सेिा र कायिहरुको िानग सूयोदय िगरपानिका, इिामको सञ्चित कोर्बाट केही 
रकम खर्ि गिे अनधकार ददि र सो रकम विनियोजि गिि िाञ्छिीय भएकोिे, िेपािको संविधािको धारा २२९ को 
उपधारा (२) बमोञ्चजम  सूयोदय िगरपानिका, इिामको िगर सभािे यो ऐि बिाएको छ ।  

 

१. संञ्चिप्त िाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐिको िाम “सूयोदय िगरपानिकाको विनियोजि ऐि, २०७७”  रहेको छ । 

(२) यो ऐि नमनत २०७७ साि श्रािण १ गते बाट प्रारम्भ हिुेछ । 

 

२. आनथिक िर्ि २०७७/७८ को  निनमत्त सञ्चित कोर्बाट रकम खर्ि गिे अनधकार : आनथिक िर्ि २०७७/७८ मा िगर 
कायिपानिका, िडा सनमनत, विर्यगत शाखािे गिे सेिा र कायिहरुका निनमत्त अिसूुर्ी -१ मा उञ्चलिञ्चखत बजेट 
उपशीर्िकहरुको रकम रु. १,१९,५०,००,००० (अिरेपी रुपैयााँ एक अिि उन्नाइस करोड ५० िाख मात्र) मा 
िबढाई निददिष्ट गररए बमोञ्चजम सञ्चित कोर्बाट खर्ि गिि सवकिेछ । 

 

३.  विनियोजि : (१) यस ऐिद्वारा सञ्चित कोर्बाट खर्ि गिि अनधकार ददइएको रकम  आनथिक िर्ि २०७७/७८ को 
निनमत्त सूयोदय िगरपानिका, इिामको िगर कायिपानिका, िडा सनमनत र विर्यगत शाखािे गिे सञ्चित कोर् 
व्यिस्थापि प्रणािी (सतु्र) मा प्रविष्ट भए बमोञ्चजमका सेिा र कायिहरुको निनमत्त विनियोजि गररिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोञ्चजम सेिा र कायिको निनमत्त विनियोजि गरेको रकममध्ये कुिै खर्ि शीर्िकमा बर्त हिुे र 
कुिै खर्ि शीर्िकमा अपगु हिुे भएमा िगर कायिपानिकािे बर्त हिुे खर्ि शीर्िकबाट अपगु हिुे खर्ि शीर्िकमा 
रकम सािि सक्िेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोञ्चजम रकम सादाि अपगु हिुे शीर्िकमा विनियोजि भएको रकमको पञ्चचर्स प्रनतशतमा िबढ्िे 
गरी कुिै एक िा एकभन्दा बढी खर्ि शीर्िकबाट अको एक िा एकभन्दा बढी खर्ि शीर्िकमा रकम सािि तथा 
निकासा र खर्ि जिाउि र र्ाि ुतथा पूाँजीगत खर्ि र वित्तीय व्यिस्थाको खर्ि व्यहोिि एक श्रोतबाट अको 
श्रोतमा रकम सािि सवकिेछ । 

तर, 

(क) पूाँजीगत खर्ि शीर्िकबाट र्ािू खर्ि शीर्िकमा रकम सािि सवकिे छैि । 

(ख) र्ाि ुखर्िबाट पूाँजीगत खर्ि गिि तथा पूाँजीगत खर्ि व्यहोिि एक शीर्िकबाट अको शीर्िकमा रकम सािि 
सवकिेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोञ्चजम पञ्चचर्स प्रनतशतभन्दा बढी रकम कुिै एक शीर्िकबाट अको शीर्िकमा सािुिपिे भएमा 
िगर सभाको स्िीकृनत निि ुपिेछ । 

(५) उपदफा (३) र (४) मा जिुसकैु कुरा िेञ्चखएको भएतापनि खर्ि ञ्चशर्िक िं. २८९११ र ३१५११ मा 
विनियोजि भएको रकम जिु ञ्चशर्िकमा निकासा र खर्ि हिुे हो सोही ञ्चशर्िकमा सािि तथा निकासा गिि र खर्ि 
जिाउि िाधा पिे छैि । 

(६) प्रर्नित कािूिमा जिुसकैु कुरा िेञ्चखएको भएतापनि सञ्चित कोर् व्यिस्थापि प्रणािी (सतु्र) मा समािेश भएको 
कायिक्रम कायािन्ियि गिे प्रयोजिका िानग स्िीकृत कायिक्रम मानििेछ ।  

(७) सञ्चित कोर् व्यिस्थापि प्रणािी (सतु्र) मा समािेश भएको कुिै खर्ि शीर्िकमा एकमषु्ठ समािेश भएको रकम 
खण्डीकरण गरी विनभन्न कायिक्रममा खर्ि गििको िानग िगर कायिपानिकाको स्िीकृनत नििपुिेछ ।  

 



४.  अञ्चख्तयारी: (१) यस ऐि बमोञ्चजम विनियोजि भएको रकम खर्ि गिि यो ऐि स्िीकृत भएको नमनतिे सात ददिनभत्र 
िगर प्रमखुिे प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतिाई रकम खर्ि गिे अञ्चख्तयारी प्रदाि गिुि पिेछ । 

(२) प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतिे उपदफा (१) बमोञ्चजम अञ्चख्तयारी प्राप्त गरेको नमनतिे पन्र ददिनभत्र विर्यगत 
शाखा प्रमखु िा िडा सञ्चर्ििाई रकम खर्ि गिे अञ्चख्तयारी प्रदाि गिि सक्िेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोञ्चजम अञ्चख्तयारी प्रदाि गिि विर्यगत शाखा िा िडा कायािियमा कम्तीमा अनधकृत स्तरको 
कमिर्ारी र आनथिक प्रशासि सम्बन्धी कमिर्ारीको दरबन्दी रही पदपूनति भएको हिुपुिेछ । 

 

५. कायिविनध तथा मापदण्ड बिाउि सक्िे:  (१) यस ऐिबमोञ्चजम सूयोदय िगरपानिकाको कुिै निकायबाट कायािन्ियि 
हिुे गरी रकम विनियोजि भएको योजिा िा कायिक्रम कायािन्ियि गििका िानग िगर कायिपानिकािे कायिक्रम 
कायािन्ियि निदेञ्चशका स्िीकृत गरी िागू गिि सक्िेछ । 

(२) प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतिे आनथिक िर्ि शरुु भएको पन्र ददिनभत्र उपदफा (१) बमोञ्चजमको कायिक्रम 
कायािन्ियि निदेञ्चशकाको मस्यौदा तयार गरी स्िीकृनतका िानग िगर कायिपानिकामा पेश गिुि पिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोञ्चजम मस्यौदा तयार गदाि विर्यगत शाखा, िडा कायाििय िा कायिक्रम कायािन्ियि गिे 
निकायसाँग परामशि निि सवकिेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोञ्चजमको निदेञ्चशका स्थािीय राजपत्रमा प्रकाशि गररिेछ । 

 

६. बाधा अड्काउ फुकाउि सक्िे : यस ऐिको कायािन्ियि गदाि कुिै बाधा उत्पन्न भएमा िगर कायिपानिकािे स्थािीय 
राजपत्रमा सूर्िा प्रकाशि गरी आिश्यक व्यिस्था गिि सक्िेछ । 
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