
आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को सेवा र कार्िका लार्ि सूर्ोदर् निरपार्लकाको सञ्चित कोर्बाट केही रकम खर्ि िने र ववर्नर्ोजन िने 
सम्बन्धमा व्र्वस्था िनि बनकेो ववधेर्क 

 

प्रस्तावना : आर्थिक बर्ि २०७७/७८ को सेवा र कार्िहरुको लार्ि सूर्ोदर् निरपार्लका, इलामको सञ्चित कोर्बाट केही रकम खर्ि िने 
अर्धकार ददन र सो रकम ववर्नर्ोजन िनि वाञ्छनीर् भएकोले, नेपालको संववधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोञ्चजम  सूर्ोदर् 
निरपार्लका, इलामको निर सभाले र्ो ऐन बनाएको छ ।  

 

१. संञ्चिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्स ऐनको नाम “सूर्ोदर् निरपार्लकाको ववर्नर्ोजन ऐन, २०७७”  रहेको छ । 

(२) र्ो ऐन र्मर्त २०७७ साल श्रावण १ िते बाट प्रारम्भ हनुेछ । 

 

२. आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को  र्नर्मत्त सञ्चित कोर्बाट रकम खर्ि िने अर्धकार : आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा निर कार्िपार्लका, 
वडा सर्मर्त, ववर्र्ित शाखाले िने सेवा र कार्िहरुका र्नर्मत्त अनसूुर्ी -१ मा उञ्चललञ्चखत बजेट उपशीर्िकहरुको रकम रु. 
१,१९,५०,००,००० (अिरेपी रुपैर्ााँ एक अवि उन्नाइस करोड ५० लाख मात्र) मा नबढाई र्नददिष्ट िररए बमोञ्चजम सञ्चित 
कोर्बाट खर्ि िनि सवकनेछ । 

 

३.  ववर्नर्ोजन : (१) र्स ऐनद्वारा सञ्चित कोर्बाट खर्ि िनि अर्धकार ददइएको रकम  आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को र्नर्मत्त सूर्ोदर् 
निरपार्लका, इलामको निर कार्िपार्लका, वडा सर्मर्त र ववर्र्ित शाखाले िने सञ्चित कोर् व्र्वस्थापन प्रणाली (सतु्र) मा प्रववष्ट 
भए बमोञ्चजमका सेवा र कार्िहरुको र्नर्मत्त ववर्नर्ोजन िररनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोञ्चजम सेवा र कार्िको र्नर्मत्त ववर्नर्ोजन िरेको रकममध्रे् कुनै खर्ि शीर्िकमा बर्त हनुे र कुनै खर्ि 
शीर्िकमा अपिु हनुे भएमा निर कार्िपार्लकाले बर्त हनुे खर्ि शीर्िकबाट अपिु हनुे खर्ि शीर्िकमा रकम सानि सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोञ्चजम रकम सादाि अपिु हनुे शीर्िकमा ववर्नर्ोजन भएको रकमको पञ्चचर्स प्रर्तशतमा नबढ्ने िरी कुनै एक 
वा एकभन्दा बढी खर्ि शीर्िकबाट अको एक वा एकभन्दा बढी खर्ि शीर्िकमा रकम सानि तथा र्नकासा र खर्ि जनाउन र 
र्ाल ुतथा पूाँजीित खर्ि र ववत्तीर् व्र्वस्थाको खर्ि व्र्होनि एक श्रोतबाट अको श्रोतमा रकम सानि सवकनेछ । 

तर, 

(क) पूाँजीित खर्ि शीर्िकबाट र्ालू खर्ि शीर्िकमा रकम सानि सवकने छैन । 

(ख) र्ाल ुखर्िबाट पूाँजीित खर्ि िनि तथा पूाँजीित खर्ि व्र्होनि एक शीर्िकबाट अको शीर्िकमा रकम सानि सवकनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोञ्चजम पञ्चचर्स प्रर्तशतभन्दा बढी रकम कुनै एक शीर्िकबाट अको शीर्िकमा सानुिपने भएमा निर सभाको 
स्वीकृर्त र्लन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (३) र (४) मा जनुसकैु कुरा लेञ्चखएको भएतापर्न खर्ि ञ्चशर्िक नं. २८९११ र ३१५११ मा ववर्नर्ोजन भएको 
रकम जनु ञ्चशर्िकमा र्नकासा र खर्ि हनुे हो सोही ञ्चशर्िकमा सानि तथा र्नकासा िनि र खर्ि जनाउन वाधा पने छैन । 

(६) प्रर्र्लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेञ्चखएको भएतापर्न सञ्चित कोर् व्र्वस्थापन प्रणाली (सतु्र) मा समावेश भएको कार्िक्रम 
कार्ािन्वर्न िने प्रर्ोजनका लार्ि स्वीकृत कार्िक्रम मार्ननेछ ।  

(७) सञ्चित कोर् व्र्वस्थापन प्रणाली (सतु्र) मा समावेश भएको कुनै खर्ि शीर्िकमा एकमषु्ठ समावेश भएको रकम खण्डीकरण 
िरी ववर्भन्न कार्िक्रममा खर्ि िनिको लार्ि निर कार्िपार्लकाको स्वीकृर्त र्लनपुनेछ ।  

 
४.  अञ्चततर्ारी: (१) र्स ऐन बमोञ्चजम ववर्नर्ोजन भएको रकम खर्ि िनि र्ो ऐन स्वीकृत भएको र्मर्तले सात ददनर्भत्र निर प्रमखुले 

प्रमखु प्रशासकीर् अर्धकृतलाई रकम खर्ि िने अञ्चततर्ारी प्रदान िनुि पनेछ । 

(२) प्रमखु प्रशासकीर् अर्धकृतले उपदफा (१) बमोञ्चजम अञ्चततर्ारी प्राप्त िरेको र्मर्तले पन्र ददनर्भत्र ववर्र्ित शाखा प्रमखु वा 
वडा सञ्चर्वलाई रकम खर्ि िने अञ्चततर्ारी प्रदान िनि सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोञ्चजम अञ्चततर्ारी प्रदान िनि ववर्र्ित शाखा वा वडा कार्ािलर्मा कम्तीमा अर्धकृत स्तरको कमिर्ारी र 
आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कमिर्ारीको दरबन्दी रही पदपूर्ति भएको हनुपुनेछ । 

५. कार्िववर्ध तथा मापदण्ड बनाउन सक्न:े  (१) र्स ऐनबमोञ्चजम सूर्ोदर् निरपार्लकाको कुनै र्नकार्बाट कार्ािन्वर्न हनुे िरी रकम 
ववर्नर्ोजन भएको र्ोजना वा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न िनिका लार्ि निर कार्िपार्लकाले कार्िक्रम कार्ािन्वर्न र्नदेञ्चशका स्वीकृत िरी 
लािू िनि सक्नेछ । 

(२) प्रमखु प्रशासकीर् अर्धकृतले आर्थिक वर्ि शरुु भएको पन्र ददनर्भत्र उपदफा (१) बमोञ्चजमको कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 
र्नदेञ्चशकाको मस्र्ौदा तर्ार िरी स्वीकृर्तका लार्ि निर कार्िपार्लकामा पेश िनुि पनेछ । 



(३) उपदफा (२) बमोञ्चजम मस्र्ौदा तर्ार िदाि ववर्र्ित शाखा, वडा कार्ािलर् वा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न िने र्नकार्साँि परामशि 
र्लन सवकनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोञ्चजमको र्नदेञ्चशका स्थानीर् राजपत्रमा प्रकाशन िररनेछ । 

६. बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने : र्स ऐनको कार्ािन्वर्न िदाि कुनै बाधा उत्पन्न भएमा निर कार्िपार्लकाले स्थानीर् राजपत्रमा 
सूर्ना प्रकाशन िरी आवश्र्क व्र्वस्था िनि सक्नेछ । 

अनसूुर्ी १ 

दफा २ साँि सम्बञ्चन्धत 

सञ्चित कोर्बाट ववर्नर्ोजन हनु ेरकम  रु. हजारमा 
 

क्र.सं. वजेट उपशिर्षक नं चालु खचष पुुँजीगत खचष 
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