
54 
 

याजवियाज नगयऩालरका विलनमोजन ऐन २०७८ 

 

प्रस्तािनााः याजवियाज नगयऩालरकाको आलथिक फर्ि २०७८।०७९ को सेिा य कामिहरुको रालग सञ्चित 

कोर्फाट केही यकभखर्ि गने अलधकाय ददन य सो यकभ विलनमोजन गनि िाञ्छनीम बएकोरे, 

सॊञ्चऺप्तनाभ प्रायम्बाः (१) मस ऐनको नाभ “विलनमोजन ऐन, २०७८” यहेको छ । 

 

(२)  मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ। आलथिक िर्ि २०७८।०७९ को लनलभत्त सञ्चित कोर्फाट यकभ खर्ि गने 
अलधकायाः (१)आलथिकिर्ि २०७८।०७९ को लनलभत्त नगय कामिऩालरका, िडा सलभलत, विर्मगत शाखारे गने सेिा य 
कामिहरुका लनलभत्त अनसूुर्ी १ भा उञ्चलरञ्चखत र्ारू खर्ि, ऩूॉञ्चजगत खर्ि य लफञ्चत्तम व्मिस्थाको यकभ सभेत गयी जम्भा 
यकभ रु. ९८,६८,००,००० /०० (अन्नठानब्फे कयोड अयसठ्ठी राख  रुऩैमाॉ भात्र) भा नफढाई लनददिष्ट गरयए 
फभोञ्चजभ सञ्चित कोर्फाट खर्ि गनि सवकनेछ। 

उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बए ताऩलनमस नगयऩालरकाभा अन्म कुनै लनकामफाट तोवकएका कामिक्रभ 
सिारन गनि यकभ लनकासा बइ सञ्चित कोर्भा प्राप्त हनुे यकभ खर्ि खाताभा ट्रान्सपय गयी खर्ि गनि य फर्त यकभ 
सम्फञ्चन्धतराई वपताि ददनफाधा ऩने छैन । 

विलनमोजनाः(१)मस ऐनद्धाया सञ्चित कोर्फाट खर्ि गनि अलधकाय ददइएको यकभ आलथिक िर्ि २०७८।०७९ को 
लनलभत्त याजवियाज नगयऩालरको नगय कामिऩालरका, िडा सलभलत य विर्मगत शाखारे गने सेिा य कामिहरुको लनलभत्त 
विलनमोजन गरयनेछ। 

उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बएताऩलन कामिऩालरका, िडा सलभलत य विर्मगत शाखारे गने सेिा य 
कामिहरुको लनलभत्त विलनमोजन गयेको यकभ भध्मे कुनैभा फर्त हनुे य कुनैभा अऩगुहनुे देञ्चखन आएभा 
नगयकामिऩालरकारे फर्त हनुे शीर्िकफाट नऩगु हनुे शीर्िकभा यकभ सानि सक्नेछ । मसयी यकभ सादाि एक 
शीर्िकफाट सो शीर्िकको जम्भा यकभको २५ प्रलतशतभा नफढ्ने गयी कुनै एक िा एक बन्दा फढी शीर्िकहरुफाट 
अको एक िा एक बन्दा फढी शीर्िकहरुभा यकभ सानि तथा लनकासा य खर्ि जनाउन सवकनेछ। ऩूॉञ्चजगतखर्ि य 
वित्तीम व्मिस्था तपि  विलनमोञ्चजत यकभ साॉिा बकु्तानी खर्ि य व्माज बकु्तानीखर्ि शीर्िकभा फाहेक अन्म र्ारू खर्ि 
शीर्िकतपि  सानि य लफत्तीमव्मिस्था अन्तगित साॉिा बकु्तानी खर्ितपि  लफलनमोञ्चजत यकभ ब्माज बकु्तानी खर्ि शीर्िकभा 
फाहेक अन्मत्र सानि सवकने छैन । 

(३) उऩदपा (२) भाजनुसकैु कुया रेञ्चखएको बएताऩलन एक शीर्िकफाट सो शीर्िकको जम्भा स्िीकृत यकभको २५ 
प्रलतशत बन्दा फढ्ने गयी कुनै एक िा एक बन्दा फढी शीर्िकहरुभा यकभ सानि ऩयेभा नगयसबाको स्िीकृलत लरन ु
ऩनेछ। 

अनसूुञ्चर्-१ 

(दपा२ सॊग सम्फञ्चन्धत) नेऩारको सॊविधानको धाया २२९ (२) फभोञ्चजभ  

सॊञ्चित कोर्फाट विलनमोजन हनुे यकभ 
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