
आ थक वष २०७७/७८ को सेवा र कायका लािग सयू दय नगरपािलकाको सि त कोषबाट 
केही रकम खच गन र िविनयोजन गन स ब धमा व था गन बनकेो ऐन (िविनयोजन ऐन, 
२०७७) लाई संसोधन गन वनकेो िवधयेक 

तावना :आ थक बष २०७७/७८ को सेवा र कायह को लािग सूय दयनगरपािलका, 
इलामको सि त कोषबाटकेही रकम खच गन अिधकार दन नगर सभाले बनाएको 
िविनयोजन ऐन, २०७७ मा भएका व थालाई केही संसोधन गनु पन भएकोल,ेनेपालको 

संिवधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोिजमसूय दय नगरपािलका,इलामको नगर 
सभाले यो ऐन बनाएको छ । 
१.सिं  नाम र ार भ :(१) यस ऐनको नाम “सूय दय नगरपािलकाको िविनयोजन (पिहलो 

संसोधन) ऐन, २०७७” रहकेो छ । 
(२) यो ऐन तु त ार भ नेछ । 

२.प रभाषा :िवषय वा शंगले अ य अथ नलागेमा, यस ऐनमा, मलूऐन भ ाले सूय दय 
नगरपािलकाको िविनयोजन ऐन, २०७७ लाई बझुाउनेछ । 

३.संसोधन :ऐनको दफा २ मा उ लेिखत रकम र सो  सँग स बि धत अनुसूचीह मा देहाय 
अनुसार संशोधन ग रएको छ ।  

क) आ.ब. २०७७/७८ का लािग नेपाल सरकार र देश सरकारबाट सशत 
अनुदानको पमा शु  िविनयोजनमा थप अनुदान ा  भएको र आ थक 
वषको अ त स ममा ा  ने थप रकम समेत मूल ऐन बमोिजम िविनयोजन 
भएको मािननेछ । 

ख) सडक वोड नेपालबाट आ.ब. २०७७/७८ मा ा  ने गरी अनुमान ग रएको . 
३५लाख को स ा  ७५ लाख अनुमान कायम गरी ग रएको िविनयोजन 
समते मूल ऐनको िविनयोिजत रकममा समावेश ग रएको मािननेछ। 

ग) आ.ब. २०७७/७८ मा स ालन ने गरी िविभ  वजेट उपशीषषकह मा 
िविनयोिजत रकम(खच शीषकगत र कृयाकलापगत वाँडफाँड) मा अनुसूची – 
१ बमोिजम  संशोधन ग रएको छ । 
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: मलू ऐन बमोिजमको िविनयोजन र संशोधन पिछको िविनयोजनमा फरक पन गएको बढी रकम  ४० लाख दफा ३ को करण (ख) बमोिजम थप आय अनुमान ग रएकोले आय अनुमान र 

य अनुमानको स तुलन न गएको छ । 





 

 

  

 


