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नगय सबाभा ऩेश बएको मभमि: २०७९/०३/१०  

नगय सबाफाट स्वीकृि मभमि: २०७९/०३/२७  

नभोफदु्ध नगयऩामरकाको ववमनमोजन ऐन, २०७९ 

नभोवदु्ध नगयऩामरकाको आमथिक वषि २०७९/०८० को सेवा य कामिहरुको रामग स्थानीम सॊञ्चिि 

कोषफाट केही यकभ खर्ि गने य ववमनमोजन गने सम्फन्धभा फनेको मफधेमक। 

प्रस्िावनााः 

नभोवदु्ध नगयऩामरकाको आमथिक वषि २०७९/०८० को सेवा य कामिहरुका रामग सञ्चिि कोषफाट 
केही यकभ खर्ि गने अमधकाय दिन य सो यकभ ववमनमोजन गनि वाञ्छनीम बएकोरे, 

नेऩारको सॊववधानको धाया २२९ को उऩधाया ९२० फभोञ्चजभ नभोवदु्ध नगयऩामरकाको नगयसबारे 
मो ऐन फनाएको छ ।  

१. सॊञ्चऺप्त नाभ य प्रायम्बाः (१) मस ऐनको नाभ “नभोफदु्ध नगयऩामरकाको ववमनमोजन ऐन, २०७९” 

यहेको छ । 

(२) मो ऐन िरुुन्ि प्रायम्ब हनुेछ । 

२. आमथिक वषि २०७९ /०८० को मनमभत्त सञ्चिि कोषफाट यकभ खर्ि गने अमधकायाः 

(१)आमथिक वषि २०७९/०७९ को मनमभत्त नगयकामिऩामरका य अन्िगििका वडा समभमि, ववषमगि 
शाखारे गने सेवा य कामिहरुका मनमभत्त अनसूुर्ी १ भा उल्रेञ्चखि र्ारू खर्ि, ऩूॉञ्चजगि खर्ि य अन्म 
यकभ सभेि गयी जम्भा यकभ रु. ७४,४८,४५,९९७.०९ (७४ कयोड ४८ राख ४५ हजाय ९ 
सम ९७ रुवऩमा) भा नफढाई मनदििष्ट गरयए फभोञ्चजभ सञ्चिि कोषफाट खर्ि गनि सवकनेछ।  
 

३. ववमनमोजनाः (१) मस ऐन द्धाया सञ्चिि कोषफाट खर्ि गनि अमधकाय दिइएको यकभ आमथिक वषि 
२०७९/०८० को मनमभत्त नभोफदु्ध नगयऩामरकानगय कामिऩामरको कामािरम य अन्िगििका वडा 
समभमिको कामािरम िथा ववषमगि शाखारे गने सेवा य कामिहरुको मनमभत्त ववमनमोजन गरयनेछ। 

(२) उऩिपा (१) भा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बएिा ऩमन कामिऩामरका य अन्िगििका वडा समभमि य 
ववषमगि शाखारे गने सेवा य कामिहरुको मनमभत्त ववमनमोजन गयेको यकभभध्मे कुनैभा फर्ि हनु ेय 



कुनैभा अऩगुहनुे िेञ्चख नआएभा प्रभखु प्रशासकीम अमधकृिरे नगय प्रभखुसॉग ऩयाभशि गयी फर्ि हनुे 
शीषिकफाट नऩगु हनुे शीषिकभा यकभ सानि सक्नेछ। मसयी यकभ सािाि एक शीषिकफाट सो 
शीषिकको जम्भा यकभको २० प्रमिशिभा नफढ्ने गयी कुनै एक वा एक बन्िा फढी शीषिकहरुफाट 
अको एक वा एक बन्िा फढी शीषिकहरुभा यकभ सानि िथा मनकासा य खर्ि जनाउन सवकनेछ। 
ऩूॉञ्चजगिखर्ि य ववत्तीम व्मवस्थािपि  ववमनमोञ्चजि यकभ साॉवा बकु्तानी खर्ि य व्माज बकु्तानी खर्ि 
शीषिकभा फाहेक अन्म र्ारू खर्ि शीषिक िपि  सानि य मफत्तीम व्मवस्था अन्िगिि साॉवा बकु्तानी खर्ि 
िपि  मफमनमोञ्चजि यकभ ब्माज बकु्तानी खर्ि शीषिकभा फाहेक अन्मत्र सानि सवकने छैन। िय र्ार ु
िथा ऩूॉञ्चजगि खर्ि य ववत्तीम व्मवस्थाको खर्ि व्महोनि एक स्रोिफाट अको स्रोिभा यकभ सानि 
सवकनेछ । 

(३) उऩिपा (२) भा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बएिा ऩमन एक शीषिकफाट सो शीषिकको जम्भा 
स्वीकृि यकभको २० प्रमिशि बन्िा फढ्ने गयी कुनै एक वा एक बन्िा फढी शीषिकहरुभा यकभ 
सानि ऩयेभा वा मोजनाको नाभ ऩरयवििन गनि ऩयेभा नगय सबाको स्वीकृमि मरन ु ऩनेछ। िय 
आमोजनाको नाभ ऩरयवििनका रामग प्रस्िाव प्राप्त बएभा नगय कामिऩामरकाको वैठकरे औञ्चर्त्म हेयी 
नाभ ऩरयवििन गयी आगाभी नगयसबाफाट अनभुोिन गयाउने छ । 

अनसूुञ्चर्–१ 

(िपा २ सॊग सम्फञ्चन्धि) 

नेऩारको सॊववधानको धाया २२९ (२) फभोञ्चजभ



 


