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म.िे.प.िाराम नं. ३०१ 

बजेट खर्यको अख्तिर्ारी पत्र 

 

 

श्री प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृि 

सूर्ोदर् नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्  ,इिाम ।  

कार्ायिर् संकेि नं.: ८०१०३४०४ 
 

फिषर्  - आ.ब. २०७७/७८ को फिलनर्ोख्जि बजेट खर्य गने अख्तिर्ारी प्रदान गरेको । 

  

स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दिा ७३(१), सूर्ोदर् नगरपालिकाको फिलनर्ोजन ऐन, २०७७ 
को दिा ४(१)  िथा सूर्ोदर् नगरपालिकाको आलथयक कार्यफिलि ऐन, २०७४ को दिा ६ बमोख्जम 
आलथयक िषय २०७७/७८ को िालग िपाईंिाई िपलसि बमोख्जम रकम र त्र्समा हनुे थपघट समेि सूर्ोदर् 
नगरपालिकाको सख्ञ्चि कोषबाट सम्बख्धिि बजेट उपख्शषयकमा लनकासा गरी लनर्मानसुार खर्य गने अख्तिर्ारी 
प्रदान गररएको छ । प्रर्लिि कानून अनसुार खर्य गनय गराउन,ु िेखा राखी प्रलििदेन गनुय र िेखापरीक्षण 
समेि गराउन ुहोिा ।  
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जम्मा अख्तिर्ारी रकम रु. १,१९,५०,००,०००।- अक्षरेपी एक अिय उन्नाइस करोड पर्ास िाख मात्र  

 

अख्तिर्ारीका फिशेष लनदेशन िथा अधर् थप फिषर्हरु : 

 

१. स्िीकृि फिलनर्ोजन बमोख्जमको रकम खर्य गदाय सम्बख्धिि खर्य शीषयक र कृर्ाकिापगि फिलनर्ोजनको 
पररलिलित्र रही सूर्ोदर् नगरपालिकाको फिलनर्ोजन ऐन, २०७७ को दिा ५(१) बमोख्जम नगर 
कार्यपालिकाबाट स्िीकृि कार्यक्रम कार्ायधिर्न लनदेख्शका बमोख्जम खर्य गनुय पनेछ ।  

२. नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशिय अनदुान, फिशेष अनदुान र समपरुक अनदुानको रकम 
खर्य गदाय सम्बख्धिि लनकार्बाट प्राप्त मागयदशयन बमोख्जम खर्य गनुय पनेछ । आलथयक िषयको अधि 
सम्ममा खर्य निई बााँकी रहेको सशिय अनदुान, फिशषे अनदुान र समपरुक अनदुानको रकम सम्बख्धिि 
कोष िथा िेखा लनर्धत्रक कार्ायिर् मािय ि फििाय पठाउन पनेछ ।  
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३. खर्यको िेखांकन र एफककृि प्रलििदेनका िालग नेपाि सरकारबाट िाग ुगररएको Sub-National Treasury 

Regulatory Application (SuTRA)  कार्ायधिर्नमा ल्र्ाई सोही बमोख्जम िेखांकन र प्रलििदेन गनुय      
पनेछ ।स्थानीर् सख्ञ्चि कोष व्र्िस्थापन प्रणािी (सतु्र) मा समािेश िएका कार्यक्रम/कृर्ाकिाप न ै
कार्यक्रम कार्ायधिर्न प्रर्ोजनका िालग स्िीकृि कार्यक्रम मालननछे । स्थानीर् सख्ञ्चि कोष व्र्िस्थापन 
प्रणािी (सतु्र) मा प्रफिफि गररएको स्रोि स्िीकृि कार्यक्रमका िालग खर्य व्र्होररने स्रोि मालननछे । 

४. मिुकुमा फिपद् िा कुनै असामाधर् पररख्स्थलि उत्पन्न िई िक्ष अनरुुप राजश्व संकिन हनु नसक्न े
देख्खएमा नेपाि सरकारिे फित्तीर् समालनकरण अनदुानको पफहिो फकस्िा बाहेक अधर् फकस्िा र सो 
िापिको रकम सकंलिि अनपुािमा पनु: अनदुान संसोिन गनय सक्ने, राजश्व िााँडिााँडबाट प्राप्त हनु े
रकम समेि राजश्व संकिनको अनपुािमा कमी हनु सक्ने एिं नगरपालिकाको आधिररक राजश्व समेि 
िक्ष अनरुुप राजश्व संकिन नहनुे सक्ने अिस्थािाई गम्िीरिा पूियक दृफिगि गरी बजेट खर्य गदाय 
नगद प्रिाहको अिस्थािाई ध्र्ानमा राखी कृर्ाकिाप/आर्ोजना/कार्यक्रमगि िााँडिााँड बमोख्जमको 
रकम प्राथलमकिाका आिारमा खर्य गनुय पनेछ ।  

५. फिलनर्ोख्जि रकम खर्य गदाय, फिलनर्ोख्जि रकममा रकमाधिर एिं श्रोिाधिर गदाय सूर्ोदर् नगरपालिकाको 
फिलनर्ोजन ऐन, २०७७ मा िएका व्र्िस्थाको पािना गनुय पनेछ । 

६. स्थानीर् िहको अख्धिम िेखा परीक्षण महािेखा परीक्षकको कार्ायिर्बाट हनुे र महािेखा लनर्धत्रक 
कार्ायिर्बाट आर् र व्र्र्को एफककृि आलथयक फििरण िर्ार गनुय पने कानूनी व्र्िस्था िएकोिे 
महािेखा परीक्षकको कार्ायिर्बाट स्िीकृि ढााँर्ामा आर् व्र्र्को फििरण िर्ार गनुय पनेछ । 

७. फित्तीर् अनशुासन 

• आिलिक रुपमा फित्तीर् िथा िौलिक प्रगलि िर्ार गरी साियजलनक गने िथा नगरपालिकाको 
िेिसाइट समिेमा राख्न ेव्र्िस्था लमिाउन पनेछ । 

• प्राप्त सबै आर् स्थानीर् िह राजश्व खािा मािय ि स्थानीर् सख्ञ्चि कोषमा दाख्खिा गनुय पनेछ ।  

• जनु प्रर्ोजनको िालग रकम फिलनर्ोजन िएको हो सोही प्रर्ोजनको िालगमा रकम खर्य गनुय   
पनेछ । 

• पूाँजीगि खर्यको रुपमा फिलनर्ोजन िएको रकम र्ाि ुखर्यमा रकमाधिर गनय पाइने छैन । 

• आर् व्र्र्को िलगयकरण िथा िेखांकन प्रर्लिि संघीर् कानूनिे लनिायरण गरेबमोख्जम राख्न ु   
पनेछ । 

• आिलिक रुपमा आधिररक िेखापरीक्षण गराई फित्तीर् अनशुासनिाई कार्म राख्न ुपनेछ । 

 

 

 

 

 

)रण बहादरु राई(  
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नगर प्रमखु 

िोिाथय: 
श्री महािेखा परीक्षकको कार्ायिर्,  काठमाण्डौ । 

श्री महािेखा लनर्धत्रक कार्ायिर्, काठमाण्डौ । 

श्री प्रदेश िेखा लनर्धत्रक कार्ायिर्, १ नं. प्रदेश फिराटनगर । 

श्री कोष िथा िेखा लनर्धत्रक कार्ायिर्, इिाम ।  

श्री प्रदेश िेखा इकाइ कार्ायिर्, इिाम   ।  

श्री आलथयक प्रशासन शाखा, सूर्ोदर् नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् इिाम ।  

श्री आधिररक िेखापरीक्षण शाखा, सूर्ोदर् नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् इिाम । 

 

 


