
 

 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, दोिखा 
विलनर्ोजन ऐन, २०७८ 

जजरी नगरपालिका, दोिखाको आलथयक बर्य २०७८/७९ को सेिा र कार्यहरुको िालग स्थानीर् सजित 
कोर्बाट केही रकम खर्य गने र विलनर्ोजन गने सम्बन्धमा व्र्िस्था गनय बनेको ऐन, 

स्िीकृत लमलत २०७८।०३।१० 

प्रथम संसोधन २०७८।०९।१५ 
प्रस्तािना : जजरी नगरपालिका, दोिखाको आलथयक बर्य २०७८/७९ को सेिा र कार्यहरुको िालग 
सजित कोर्बाट केही रकम खर्य गने अलधकार ददन र सो रकम विलनर्ोजन गनय िाञ्छनीर् भएकोिे, 

नेपािको संविधानको धारा २२९ को उप-धारा (२) बमोजजम जजरी नगरपालिका, दोिखाको नगर 
सभािे र्ो ऐन बनाएको छ । 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्स ऐनको नाम “जजरी नगरपालिका, दोिखाको विलनर्ोजन ऐन, 

२०७८” रहेको छ । 

(२) र्ो ऐन सम्ित २०७८ श्रािण १ गतेदेजख प्रारम्भ हनुेछ । 

२. आलथयक िर्य २०७८/७९ को लनलमत्त सजित कोर्बाट रकम खर्य गने अलधकार : (१)आलथयक िर्य 
२०७८/७९ को लनलमत्त नगर कार्यपालिका, िडा सलमलत, विर्र्गत शाखािे गने सेिा र कार्यहरुका 
लनलमत्त अनसूुर्ी १ मा उजलिजखत र्ािू खर्य, पूूँजीगत खर्य र लबत्तीर् व्र्िस्थाको रकम समेत गरी 
जम्मा रकम ६१,२४,०६,०००.०० (एकसठ्ठी करोड र्ौविस िाख छ हजार) मा नबढाई लनददयष्ट 
गररए बमोजजम सजित कोर्बाट खर्य गनय सवकनेछ । 

३ . विलनर्ोजन : (१) र्स ऐनद्वारा सजित कोर्बाट खर्य गनय अलधकार ददइएको रकम आलथयक िर्य 
२०७८/७९ को लनलमत्त जजरी नगरपालिका, दोिखाको नगर कार्यपालिका, िडा सलमलत र विर्र्गत 
शाखािे गने सेिा र कार्यहरुको लनलमत्त विलनर्ोजन गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन कार्यपालिका, िडा सलमलत र विर्र्गत 
शाखािे गने सेिा र कार्यहरुको लनलमत्त विलनर्ोजन गरेको रकममध्रे् कुनैमा बर्त हनुे र कुनैमा अपगु 
हनुे देजखन आएमा नगर कार्यपालिकािे बर्त हनुे शीर्यकबाट नपगु हनुे शीर्यकमा रकम सानय सक्नेछ। 
र्सरी रकम सादाय एक शीर्यकबाट सो शीर्यकको जम्मा रकमको २० प्रलतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक 
िा एक भन्दा बढी शीर्यकहरुबाट अको एक िा एक भन्दा बढी शीर्यकहरुमा रकम सानय तथा लनकासा 
र खर्य जनाउन सवकनेछ । पूूँजीगत खर्य र वित्तीर् व्र्िस्थातफय  विलनर्ोजजत रकम साूँिा भकु्तानी खर्य 
र व्र्ाज भकु्तानी खर्य शीर्यकमा बाहेक अन्र् र्ािू खर्य शीर्यक तफय  सानय र लबत्तीर् व्र्िस्था अन्तगयत 
साूँिा भकु्तानी खर्यतफय  लबलनर्ोजजत रकम ब्र्ाज भकु्तानी खर्य शीर्यकमा बाहेक अन्र्त्र सानय सवकने 
छैन। तर र्ाि ुतथा पूूँजजगत खर्य र वित्तीर् व्र्िस्थाको खर्य व्र्होनय एक स्रोतबाट अको स्रोतमा 
रकम सानय सवकनेछ ।  



 

 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन एक शीर्यकबाट सो शीर्यकको जम्मा स्िीकृत 
रकमको २० प्रलतशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीर्यकहरुमा रकम सानय परेमा  
नगर सभाको स्िीकृलत लिन ुपनेछ । 
 

अनसुरु्ी १ 

(दफा २ सूँग सम्बजन्धत) 
नपेािको संविधानको धारा २२९ (२) बमोजजम  

संजर्तकोर्बाट विलनर्ोजन हनु ेरकम 

क्र.स 
अनदुान 
संख्र्ा जशर्यकको नाम र्ाि ुखर्य पुूँजीगत खर्य वित्तीर् 

व्र्िस्था जम्मा 

1   नगरकार्यपालिका ३२,५२,०६,००० २३,५५,००,०००  - ५५०७०६००० 

2   िडागत - 5,17,00,000   - 5,17,00,000  
  जम्मा ३२,५२,०६,००० 

 

२८,७२,००,००० - 61,24,06,000 
 


