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उरयाफययी नगयऩयमरकयको विमनमोजन ऐन, २०७७
सबयफयट स्िीकृ

मभम ् २०७७/०३/११

उरयाफययी नगयऩयमरकयको आमथाक फर्ा २०७७/२०७८ को सेिय य कयमाहरुको रयमग
स्थयनीम सञ्चि

कोर्फयट केही यकभ खर्ा गने य विमनमोजन गने सम्फन्धभय व्मिस्थय

गना फनेको ऐन,
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प्रस् यिनय् उरयाफययी नगयऩयमरकयको आमथाक फर्ा २०७७/२०७८ को सेिय य
कयमाहरुको रयमग सञ्चि

कोर्फयट केही यकभ खर्ा गने अमधकयय दिन य सो यकभ

विमनमोजन गना ियञ्छनीम बएकोरे,
नेऩयरको सॊ विधयनको धययय २२९ को उऩ–धययय (२) फभोञ्चजभ उरयाफययी
नगय सबयरे मो ऐन फनयएको छ ।
१. सॊ ञ्चऺप्त नयभ य प्रययम्ब् (१) मस ऐनको नयभ “उरयाफययी नगयऩयमरकयको
विमनमोजन ऐन, २०७७” यहे कोछ।
(२) मो ऐन

ु न्
रु

प्रययम्ब हुनेछ ।

२. आमथाक िर्ा २०७७/२०७८ को मनमभत्त सञ्चि

कोर्फयट यकभ खर्ा गने

अमधकयय्
(१) आमथाक िर्ा २०७७/२०७८ को मनमभत्त नगय कयमाऩयमरकय, िडय समभम ,
विर्मग

शयखयरे गने सेिय य कयमाहरुकय मनमभत्त अनुसूर्ी १ भय उञ्चलरञ्चख

र्यरू खर्ा, ऩूञ्चॉ जग

खर्ा य मफञ्चत्तम व्मिस्थयको यकभ सभे

गयी जम्भय यकभ

रु.७४,७७,८८,२७९।०० (अऺेरुऩी र्ौहत्तय कयोड स हत्तय रयख अठयसी
हजयय िुई सम उनयसी रुऩैमय भयत्र) भय नफढयई मनदिाष्ट गयीए फभोञ्चजभ सञ्चि
कोर्फयट खर्ा गना सवकनेछ ।
३. विमनमोजन् (१) मस ऐनद्धययय सञ्चि

कोर्फयट खर्ा गना अमधकयय दिइएको यकभ

आमथाक िर्ा २०७७/२०७८ को मनमभत्त उरयाफययी नगयऩयमरकयको नगय
कयमाऩयमरकय, िडय समभम

य विर्मग

शयखयरे गने सेिय य कयमाहरुको मनमभत्त

विमनमोजन गयीनेछ ।
(२) उऩिपय (१) भय जुनसुकै कुयय रेञ्चखएको बए
समभम

य विर्मग

शयखयरे गने सेिय य कयमाहरुको मनमभत्त विमनमोजन गये को

यकभभध्मे कुनैभय फर्
कयमाऩयमरकयरे फर्

यऩमन कयमाऩयमरकय, िडय

हुने य कुनैभय अऩुग हुने िे ञ्चखन आएभय नगय

हुने शीर्ाकफयट नऩुग हुने शीर्ाकभय यकभ सयना सक्नेछ ।

मसयी यकभ सयिया एक शीर्ाकफयट सो शीर्ाकको जम्भय यकभको १० प्रम श भय
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नफढ्ने गयी कुनै एक िय एक बन्िय फढी शीर्ाकहरुफयट अको एक िय एक
बन्िय फढी शीर्ाकहरुभय यकभ सयना
ऩूञ्चॉ जग

थय मनकयसय य खर्ा जनयउन सवकनेछ ।
ु यनी खर्ा य
यकभ सयॉिय बक्त

खर्ा य वित्तीम व्मिस्थय पा विमनमोञ्चज

व्मयज ब ुक्तयनी खर्ा शीर्ाकभय फयहेक अन्म र्यरू खर्ा शीर्ाक पा सयना य मफत्तीम
व्मिस्थय अन् गा

सयॉिय ब ुक्तयनी खर्ा पा मफमनमोञ्चज

शीर्ाकभय फयहे क अन्मत्र सयना सवकने छै न ।

यकभ ब्मयज ब ुक्तयनी खर्ा

य र्यरु

थय ऩूञ्चॉ जग

खर्ा य

वित्तीम व्मिस्थयको खर्ा व्महोना एक स्रो फयट अको स्रो भय यकभ सयना
सवकनेछ ।
(३) उऩिपय (२) भय जुनसुकै कुयय रेञ्चखएको बए
शीर्ाकको जम्भय स्िीकृ

यऩमन एक शीर्ाकफयट सो

बन्िय फढ्ने गयी कुनै एक िय

यकभको १० प्रम श

एक बन्िय फढी शीर्ाकहरुभय यकभ सयना ऩये भय नगय सबयको स्िीकृम

मरनु

ऩनेछ ।
अनुसूर्ी–१
(िपय २ सॊ ग सम्फञ्चन्ध )

नेऩयरको सॊ विधयनको धययय २२९ (२) फभोञ्चजभ
क्र.सॊ.

शीर्ाकको

ऩूञ्चॉ जग

र्यरु खर्ा

खर्ा

नयभ
१

२

१

उरयाफययी

विञ्चत्तम

जम्भय

व्मिस्थय
३

४

५

६

४३४०६८२७९

३१३७२००००

७४७७८८२७९

४३४०६८२७९

३१३७२००००

७४७७८८२७९

नगयऩयमरकय
जम्भय

आऻयरे,
भुयययी प्रसयि ञ्चघमभये

मन. प्रभुख प्रशयसकीम अमधकृ
भूलम रु. ५।
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