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नगरसभाबाट पाररतः-२०७८।०३।२५

पुनर्वास नगरपवलिकव

नगर कवर्ापवलिकवको कवर्वािर्
पुनर्वास,कञ्चनपुर
सुदरु पश्चिम,प्रदे श
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पुनर्वास नगरपवलिकवको आलथाक बर्ा २०७८÷२०७९ को सेर्व र कवर्ाहरुको िवलग स्थवनीर्
सश्चञ्चत कोर्बवट केही रकम खर्ा गने र वर्लनर्ोजन गने सम्बन्धमव व्र्र्स्थव गना बनेको
ऐन,२०७८

कवर्ापवलिकव बवट पवररत लमलतिः २०७८÷०३÷०८

प्रस्तवर्नविः
पुनर्वास नगरपवलिकवको आलथाक बर्ा २०७८।०७९ को सेर्व र कवर्ाहरुको िवलग सश्चञ्चत कोर्बवट
केही रकम खर्ा गने अलधकवर ददन र सो रकम वर्लनर्ोजन गना र्वञ्छनीर् भएकोिे,नेपविको
संवर्धवनको धवरव २२९ को उप–धवरव (२) बमोश्चजम पुनर्वास नगर सभविे र्ो ऐन बनवएको छ ।
१.संश्चिप्त नवम र प्रवरम्भिः
(१) र्स ऐनको नवम “ पुनर्वास नगरपवलिकवको वर्लनर्ोजन ऐन, २०७८” रहेको छ ।
२) र्ो ऐन तुरुन्त प्रवरम्भ हुनछ
े ।
२) आलथाक र्र्ा २०७८।०७९ को लनलमत्त सश्चञ्चत कोर्बवट रकम खर्ा गने अलधकवरिः
१) आलथाक र्र्ा २०७८।०७९ को लनलमत्त नगर कवर्ापवलिकव, र्डव सलमलत, वर्र्र्गत शवखविे गने

सेर्व र कवर्ाहरुकव लनलमत्त अनुसूर्ी १ मव उल्िेश्चखत र्विू खर्ा, पूश्चूँ जगत खर्ा र लबश्चत्तर् व्र्र्स्थवको
रकम समेत गरी जम्मव रकम रु. ७५,२९,०१,०००।–(अिेरुपी पर्हत्तर करोड उनन्तीस िवख
एक हजवर मवत्र) मव नबढवई लनददाष्ट गररए बमोश्चजम सश्चञ्चत कोर्बवट खर्ा गना सवकनेछ ।
३. वर्लनर्ोजनिः
१) र्स ऐनद्धवरव सश्चञ्चत कोर्बवट खर्ा गना अलधकवर ददइएको रकम आलथाक र्र्ा २०७८।०७९
को लनलमत्त पुनर्वास नगरपवलिकवको नगर कवर्ापवलिकव, र्डव सलमलत र वर्र्र्गत शवखविे गने सेर्व
र कवर्ाहरुको लनलमत्त वर्लनर्ोजन गररनेछ ।
२) उपदफव (१) मव जुनसुकै कुरव िेश्चखएको भएतव पलन कवर्ापवलिकव, र्डव सलमलत र वर्र्र्गत
शवखविे गने सेर्व र कवर्ाहरुको लनलमत्त वर्लनर्ोजन गरे को रकम मध्र्े कुनैमव बर्त हुने र कुनैमव

अपुग हुने दे श्चखन आएमव नगर कवर्ापवलिकविे बर्त हुने शीर्ाकबवट नपुग हुने शीर्ाकमव रकम सवना
सक्नेछ । र्सरी रकम सवदवा एक शीर्ाकबवट सो शीर्ाकको जम्मव रकमको १० प्रलतशतमव नबढ्ने
गरी कुनै एक र्व एक भन्दव बढी शीर्ाकहरुबवट अको एक र्व एक भन्दव बढी शीर्ाकहरुमव रकम

सवना तथव लनकवसव र खर्ा जनवउन सवकनेछ । पूश्चूँ जगतखर्ा र वर्त्तीर् व्र्र्स्थवतफा वर्लनर्ोश्चजत

रकम सवूँर्व भ ुक्तवनी खर्ा र व्र्वज भ ुक्तवनी खर्ा शीर्ाकमव बवहेक अन्र् र्विू खर्ा शीर्ाकतफा सवना
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र लबत्तीर् व्र्र्स्थव अन्तगात सवूँर्व भ ुक्तवनी खर्ातफा लबलनर्ोश्चजत रकम ब्र्वज भ ुक्तवनी खर्ा शीर्ाकमव
बवहेक अन्र्त्र सवना सवकने छै न ।
तर र्विु तथव पूश्चूँ जगत खर्ा र वर्त्तीर् व्र्र्स्थवको खर्ा व्र्होना एक स्रोतबवट अको स्रोतमव रकम
सवना सवकनेछ ।
३) उपदफव (२) मव जुनसुकै कुरव िेश्चखएको भएतव पलन एक शीर्ाकबवट सो शीर्ाकको जम्मव
स्र्ीकृत रकमको १० प्रलतशत भन्दव बढ्ने गरी कुनै एक र्व एक भन्दव बढी शीर्ाकहरुमव रकम
सवना परे मव नगर सभवको स्र्ीकृलत लिनु पनेछ ।

अनुसूश्चर्–१
दफव २ संग सम्बश्चन्धत)
नेपविको सं वर्धवनको धवरव २२९ (२) बमोश्चजम
संश्चञ्चत कोर्बवट वर्लनर्ोजन हुने रकम रु. हजवरमव
क्र.सं .
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७५,२९,०१,०००।–

भुक्तवनी

७५,२९,०१,०००।–

जम्मव
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