
 
 

  

 

सााँफेबगर नगरपालिका  

 

 

स्थानीय राजपत्र 

  

खण्ड -०४       संख्या -०२      लिलि :२०७७/०३/११      

  

 भाग -०२  

सााँफेबगर नगरपालिकाको विनयोजन ऐन-२०७७  

 

 

 

आज्ञाले, 
लक्ष्मी प्रसाद शमाा 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 



 
 

  



1 
 

 

 

सााँफेबगर नगरपाललका, अछाम को आधथाक बर्ा २०७७/७८ को सेवा र कायाहरुको लाधग स्थानीय सञ्चित 
कोर्बाट केही रकम खिा गने र ववननयोजन गने सम्बन्िमा व्यवस्था गना बनेको ऐन        

सभाबाट स्वीकृत लमनत : २०७७/०३/११  
       

 

प्रस्तािना : सााँफेबगर नगरपाललका, अछाम २०७७/७८ को सेवा र कायाहरुको लाधग सञ्चित कोर्बाट केही रकम 
खिा गने अधिकार ददन र सो रकम ववननयोजन गना वाचछनीय भएकोले, 

       

 

नेपालको संवविानको िारा २२९ को उप–िारा (२) बमोञ्जम सााँफेबगर नगरपाललका, अछामको नगर सभाले यो 
ऐन बनाएको छ ।        

 

१ . संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “सााँफेबगर नगरपाललका, अछामको ववननयोजन ऐन, ” रहेको 
छ । 
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

       

 

२. आर्थिक िर्ि २०७७/७८ को ननलमत्त सञ्चित कोर्बाट रकम खिि गने अर्िकार : (१)आधथाक वर्ा २०७७/७८को 
ननलमत्त नगर कायापाललका, वडा सलमनत, ववर्यगत शाखाले गने सेवा र कायाहरुका ननलमत्त अनसुिूी १ मा 
उञ्ललखखत िालू खिा, पूाँञ्जगत खिा र बबवत्तय व्यवस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम ६४,३१ ,३५,८००.२४ 
(अके्षरुपी रुपयैााँ िौसठ्ठी करोड एकनतस लाख पनैतस हजार आठ सय पसैा िौबबस मात्र | ) मा नबढाई 
ननददाष्ट गररए बमोञ्जम सञ्चित कोर्बाट खिा गना सककनेछ । 

       

 

३ . विननयोजन : (१) यस ऐनद्िारा सञ्चित कोर्बाट खिा गना अधिकार ददइएको रकम आधथाक वर्ा 
२०७७/७८को ननलमत्त सााँफेबगर नगरपाललका, अछामको नगर कायापाललका, वडा सलमनत र ववर्यगत शाखाले 
गने सेवा र कायाहरुको ननलमत्त ववननयोजन गररनेछ । 
(२) उपदफा (१) मा जुनसकैु कुरा लेखखएको भए तापनन कायापाललका, वडा सलमनत र ववर्यगत शाखाले गने 
सेवा र कायाहरुको ननलमत्त ववननयोजन गरेको रकममध्ये कुनमैा बित हुने र कुनमैा अपगु हुने देखखन आएमा 
नगर कायापाललकाले बित हुने शीर्ाकबाट नपगु हुने शीर्ाकमा रकम साना सक्नेछ । यसरी रकम सादाा एक 
शीर्ाकबाट सो शीर्ाकको जम्मा रकमको १० प्रनतशतमा नबढ्ने गरी कुन ैएक वा एक भन्दा बढी शीर्ाकहरुबाट 
अको एक वा एक भन्दा बढी शीर्ाकहरुमा रकम साना तथा ननकासा र खिा जनाउन सककनेछ । पूाँञ्जगत खिा 
र ववत्तीय व्यवस्थातफा  ववननयोञ्जत रकम सााँवा भुक्तानी खिा र व्याज भुक्तानी खिा शीर्ाकमा बाहेक अन्य 
िाल ूखिा शीर्ाकतफा  साना र बबत्तीय व्यवस्था अ न्तगात सााँवा भुक्तानी खिातफा  बबननयोञ्जत रकम ब्याज 
भुक्तानी खिा शीर्ाकमा बाहेक अन्यत्र साना सककने छैन । तर िालु तथा पूाँञ्जगत खिा र ववत्तीय व्यवस्थाको 
खिा व्यहोना एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम साना सककनेछ । 
(३) उपदफा (२) मा जुनसकैु कुरा लेखखएको भए तापनन एक शीर्ाकबाट सो शीर्ाकको जम्मा स्वीकृत रकमको 
१० प्रनतशत भन्दा बढ्ने गरी कुन ैएक वा एक भन्दा बढीशीर्ाकहरुमा रकम साना परेमा नगर सभाको 
स्वीकृनत ललन ुपनेछ । 

       

 


