धयान उऩभहानगयऩालरकाको विलनमोजन विधे मक,
२०७7

(नगय सबाफाट स्िीकृत लभलत् २०७6।०३।11)

धयान उऩभहानगयऩालरका
नगय कामयऩालरकाको कामायरम
धयान, सुनसयी
प्रदे श नॊ. 1

धयान उऩभहानगयऩालरकाको विलनमोजन ऐन, २०७7

प्रस्तािना्
धयान उऩभहानगयऩालरकाको आलथयक फर्य २०७7।०७8 को सेिा य कामयहरुको रालग सञ्ित
कोर्फाट केही यकभ खिय गने अलधकाय ददन य सो यकभ विलनमोजन गनय िाछनीम बएकोरे,
नेऩारको सॊ विधानको धाया २२९(2) फभोञ्जभ धयान उऩभहानगयऩालरकाको नगय सबारे मो ऐन
फनाएको छ।

1=

सॊ ञ्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ " धयान उऩभहानगयऩालरकाको विलनमोजन
ऐन, २०७7" यहेको छ ।
(२) मो ऐन सम्फत 2077 श्रािण 1 फाट प्रायम्ब हुनेछ ।

2=

आलथयक िर्य २०७7।०७8 को लनलभत्त सञ्ित कोर्फाट यकभ खिय गने अलधकाय्
(१) आलथयक िर्य २०७7।०७8 को लनलभत्त नगय कामयऩालरका, िडा सलभलत,
विर्मगत शाखारे गने सेिा य कामयहरुका लनलभत्त अनुसूिीभा उञ्लरञ्खत िारू खिय, ऩूञ्ॉ जगत
खिय य वित्तीम व्मिस्थाको यकभ सभेत गयी जम्भा यकभ रु. १,72,35,43,5०० (अऺये ऩी
एक अफय फहत्तय कयोड ऩैंतीस राख त्रीिारीस हजाय ऩाॉिसम रुऩैमाॉ भात्र) भा नफढाई
लनददयष्ट गरयए फभोञ्जभ सञ्ित कोर्फाट खिय गनय सवकनेछ।
(2) उऩदपा (1) भा जुनसुकै कुया रे ञ्खएको बएता ऩलन नगय सबाफाट फजेट
स्िीकृत बइसकेऩलछ सॊ घीम सयकाय, प्रदे श सयकाय, अन्म स्थानीम सयकाय िा अन्म विलबन्न
सॊ घसॊ स्था िा लनकामसॉग सम्झौता बई िा नबई थऩ फजेट लनकासा बएकोभा; िा आलथयक िर्य
ु ानी हुन नसकेको
2076/077 को अन्तसम्भभा काभ सम्ऩन्न बएय ऩलन कुनै कायणरे बक्त
य भ.रे .ऩ.पा.नॊ. 221 भा सभािेश बएको कुनै ऩलन आमोजना तथा कामयक्रभको रालग
आलथयक िर्य 2077/078 को फजेटभा सभािेश नबएको तय आलथयक िर्य 2076/077
भा खिय नबई भौज्दात सये को यकभरे खाम्नेसम्भको हकभा उक्त यकभराई अलधकाय प्राप्त
अलधकायीरे िावर्यक फजेटभा सभािेश गयी खिय गनुऩ
य ने य मस्तो खियराई िावर्यक आलथयक
विियण तमाय ऩादाय सभेत सभािेश गनुय ऩनेछ।
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विलनमोजन् (१) मस ऐनद्धाया सञ्ित कोर्फाट खिय गनय अलधकाय ददइएको यकभ आलथयक
िर्य २०७7।०७8 को लनलभत्त नगय कामयऩालरका, िडा सलभलत य विर्मगत शाखारे गने
सेिा य कामयहरुको लनलभत्त विलनमोजन गरयनेछ।
ॉ ीगत खिय तपयको विलबन्न खिय शीर्यकभा उञ्लरञ्खत यकभभध्मे कुनै एक
(२) ऩूज
खिय शीर्यकभा विलनमोञ्जत यकभ अऩुग हुने य कुनै अको खिय शीर्यकभा विलनमोञ्जत यकभ
फढी हुने बएभा अऩुग हुने खिय शीर्यकभा विलनमोञ्जत यकभको 25% भा नफढाई फढी हुने
खिय शीर्यकफाट यकभान्तय गरयनेछ।
(3) िारु खिय तपय विलबन्न खिय शीर्यकहरुभध्मे कुनै एक खिय शीर्यकभा यकभ
अऩुग हुने य कुनै अको खिय शीर्यकभा यकभ फढी हुने बएभा अऩुग हुने खिय शीर्यकभा
विलनमोञ्जत यकभको 25% यकभभा नफढाई फढी हुने खिय शीर्यकफाट यकभान्तय गरयनेछ।
ॉ ीगत तथा िारु खिय शीर्यक अन्तगयत एउटै खिय शीर्यकका विलबन्न
(4) ऩूज
कामयक्रभहरुभा विलनमोञ्जत यकभराई एक कामयक्रभफाट अको कामयक्रभभा यकभान्तय गदाय
जलतसुकै यकभ यकभान्तय गनय सवकनेछ।
ॉ ीगत खिय
(५) भालथ दपा (2) य (3) भा जुनसुकै कुया रेञ्खएको बएता ऩलन ऩूज
शीर्यकफाट िारु खिय शीर्यकभा यकभान्तय गरयने छै न।
(6) वित्तीम व्मिस्था तपय ऋणको साॉिा तथा व्माज ब ुक्तानी खिय शीर्यकभा अऩुग
हुने यकभ जुनसुकै खिय शीर्यकफाट यकभान्तय गनय सवकनेछ।
(7) िारु तथा ऩूञ्ॉ जगत खिय य वित्तीम व्मिस्थाको खिय व्महोनय एक स्रोतफाट अको
स्रोतभा यकभ सानय सवकनेछ।

4=

ऩूयक अनुभान् (1) मस ऐन अनुसाय नगय सबाफाट फजेट स्िीकृत बईसकेऩलछ सञ्ित
कोर्भा प्राप्त हुने अनुभान गरयएको यकभ सायबूत रुऩभा प्राऩत नबई िा नहुने ऩमायप्त कायण
बएको कामयऩालरकारे अनुभान गये भा कुनै खिय शीर्यकभा विलनमोजन बएको यकभ घटाउने
िा हटाउने गयी नगय सबारे ऩूयक फजेट फनाउन सक्नेछ।
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फाधा अड्काउ पुकाउने अलधकाय् मो ऐनको कामायन्िमनको क्रभभा कुनै फाधा उत्ऩन्न
बएभा कामयऩालरकारे त्मस्तो फाधा अड्काउ पुकाउन सक्नेछ।

प्रभाञ्णकयण गने्
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