बोदे बरसाइन नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सप्तरी
विनर्ोजन ऐन
बोदे बरसाइन नगरपालिका, सप्तरी को आर्थयक बर्य २०७५/७६ को सेिा र कार्यहरुको िार्ग स्थानीर् सञ्चित कोर्बाट
केही रकम खिय गने र विननर्ोजन गने सम्बन्धमा व्र्िस्था गनय बनेको ऐन
सभाबाट स्िीकृत लमनत : २०७५/०३/३०

प्रस्तािना : बोदे बरसाइन नगरपालिका, सप्तरीको आर्थयक बर्य २०७५/७६ को सेिा र कार्यहरुको िार्ग सञ्चित कोर्बाट
केही रकम खिय गने अर्धकार ददन र सो रकम विननर्ोजन गनय िाचछनीर् भएकोिे,

नेपािको संविधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोञ्जम बोदे बरसाइन नगरपालिका, सप्तरीको नगर सभािे र्ो ऐन
बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्स ऐनको नाम “बोदे बरसाइन नगरपालिका, सप्तरीको विननर्ोजन ऐन, २०७५”
रहे को छ ।
(२) र्ो ऐन तरु
ु न्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. आर्थयक िर्य २०७५/७६ को ननलमत्त सञ्चित कोर्बाट रकम खिय गने अर्धकार : (१)आर्थयक िर्य २०७५/७६को
ननलमत्त नगर कार्यपालिका, िडा सलमनत, विर्र्गत शाखािे गने सेिा र कार्यहरुका ननलमत्त अनुसूिी १ मा उञ्लिखखत
िािू खिय, पूँञ्ू जगत खिय र बबवत्तर् व्र्िस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम ५६,७४,९१,५४२.०० (अिेरुपी रुपैर्ाूँ
छपन्न करोड िौरहत्तर िाख एकान्नब्बे हजार पाूँि सर् बर्ालिस) मा नबढाई ननददय ष्ट गररए बमोञ्जम सञ्चित
कोर्बाट खिय गनय सककनेछ ।

३ . विननर्ोजन : (१) र्स ऐनद्धारा सञ्चित कोर्बाट खिय गनय अर्धकार ददइएको रकम आर्थयक िर्य २०७५/७६को
ननलमत्त बोदे बरसाइन नगरपालिका, सप्तरीको नगर कार्यपालिका, िडा सलमनत र विर्र्गत शाखािे गने सेिा र
कार्यहरुको ननलमत्त विननर्ोजन गररनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापनन कार्यपालिका, िडा सलमनत र विर्र्गत शाखािे गने सेिा र
कार्यहरुको ननलमत्त विननर्ोजन गरे को रकममध्र्े कुनैमा बित हुने र कुनैमा अपुग हुने दे खखन आएमा नगर
कार्यपालिकािे बित हुने शीर्यकबाट नपुग हुने शीर्यकमा रकम सानय सक्नेछ । र्सरी रकम सादाय एक शीर्यकबाट सो
शीर्यकको जम्मा रकमको १० प्रनतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीर्यकहरुबाट अको एक िा एक
भन्दा बढी शीर्यकहरुमा रकम सानय तथा ननकासा र खिय जनाउन सककनेछ । पूँञ्ू जगत खिय र वित्तीर् व्र्िस्थातफय
विननर्ोञ्जत रकम साूँिा भुक्तानी खिय र व्र्ाज भुक्तानी खिय शीर्यकमा बाहे क अन्र् िािू खिय शीर्यकतफय सानय र
बबत्तीर् व्र्िस्था अ न्तगयत साूँिा भुक्तानी खियतफय बबननर्ोञ्जत रकम ब्र्ाज भुक्तानी खिय शीर्यकमा बाहे क अन्र्त्र
सानय सककने छै न । तर िािु तथा पूँञ्ू जगत खिय र वित्तीर् व्र्िस्थाको खिय व्र्होनय एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम
सानय सककनेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापनन एक शीर्यकबाट सो शीर्यकको जम्मा स्िीकृत रकमको १०
प्रनतशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढीशीर्यकहरुमा रकम सानय परे मा नगर सभाको स्िीकृनत लिनु
पनेछ ।

