जिरी नगरपाजिका
नगर कार्यपाजिकाको कार्ायिर्, दोिखा
विवियोजि ऐि, २०७९
वजरी िगरपाविका, दोिखाको आवथि क बर्ि २०७९/०८० को सेिा र कायि हरुको िावग स्थािीय सवचित कोर्बाट के ही
रकम खिि गिे र विवियोजि गिे सम्बन्धमा व्यिस्था गिि बिेको ऐि,
प्रस्तावना : वजरी िगरपाविका, दोिखाको आवथि क बर्ि २०७९/८० को सेिा र कायि हरुको िावग सवचित कोर्बाट के ही
रकम खिि गिे अवधकार वदि र सो रकम विवियोजि गिि िाचछिीय भएकोिे,
िेपािको संविधािको धारा २२९ को उप-धारा (२) बमोवजम वजरी िगरपाविकाको, दशौं िगर सभािे यो ऐि बिाएको छ ।
१. संजिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐिको िाम “वजरी िगरपाविका, दोिखाको विवियोजि ऐि, २०७९” रहेको छ ।

(२) यो ऐि सम्ित २०७९ श्रािण १ गतेदवे ख प्रारम्भ हुिेछ ।
२. आजथयक वर्य २०७९/०८० को जनजमत्त सजचित कोर्बाट रकम खिय गने अजिकार : (१) आवथि क िर्ि २०७९/०८०को
विवमत्त िगर कायि पाविका, िडा सवमवत, विर्यगत शाखािे गिे सेिा र कायि हरुका विवमत्त अिुसूिी-१ मा उवलिवखत िािू
खिि , पूज
ूँ ीगत खिि र वबत्तीय व्यिस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम ५६,६९,७८,०००.०० (छपन्ि करोड उिान्सत्तरी
िाख अठहत्तर हजार) मा िबढाई विवदि ष्ट गररए बमोवजम सवचित कोर्बाट खिि गिि सवकिेछ ।
३ . जवजनर्ोिन : (१) यस ऐिद्वारा सवचित कोर्बाट खिि गिि अवधकार वदइएको रकम आवथि क िर्ि २०७९/०८० को
विवमत्त वजरी िगरपाविका, िगर कायि पाविका, िडा सवमवत र विर्यगत शाखािे गिे सेिा र कायि हरुको विवमत्त विवियोजि
गररिेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जिु सकु ै कुरा िेवखएको भए तापवि कायि पाविका, िडा सवमवत र विर्यगत शाखािे गिे सेिा र
कायि हरुको विवमत्त विवियोजि गरेको रकममध्ये कुिैमा बित हुिे र कुिैमा अपुग हुिे देवखि आएमा िगर कायि पाविकािे
बित हुिे शीर्ि कबाट िपगु हुिे शीर्ि कमा रकम सािि सक्िेछ । यसरी रकम सादाि एक शीर्ि कबाट सो शीर्ि कको जम्मा रकमको
२० प्रवतशतमा िबढ् िे गरी कुिै एक िा एक भन्दा बढी शीर्ि कहरुबाट अको एक िा एक भन्दा बढी शीर्ि कहरुमा रकम सािि
तथा विकासा र खिि जिाउि सवकिेछ । पूज
ूँ ीगत खिि र वित्तीय व्यिस्थातफि विवियोवजत रकम साूँिा भक्त
ु ािी खिि र व्याज
भक्त
ु ािी खिि शीर्ि कमा बाहेक अन्य िािू खिि शीर्ि क तफि सािि र वबत्तीय व्यिस्था अन्तगि त साूँिा भक्त
ु ािी खिि तफि
वबवियोवजत रकम ब्याज भक्त
ु ािी खिि शीर्ि कमा बाहेक अन्यत्र सािि सवकिे छै ि । तर िािु तथा पूवूँ जगत खिि र वित्तीय
व्यिस्थाको खिि व्यहोिि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सािि सवकिेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जिु सकु ै कुरा िेवखएको भए तापवि एक शीर्ि कबाट सो शीर्ि कको जम्मा स्िीकृत रकमको २० प्रवतशत
भन्दा बढ् िे गरी कुिै एक िा एक भन्दा बढी शीर्ि कहरुमा रकम सािि परेमा िगर सभाको स्िीकृवत वििु पिेछ ।

अनुसुिी १
(दफा २ सँग सम्बजधित)
नेपािको संजविानको िारा २२९ (२) बमोजिम
संजितकोर्बाट जवजनर्ोिन हुने रकम
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