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विनियोजि ऐि, २०७६ 

जजरी िगरपानिका, दोिखा को आनथिक बर्ि २०७६/७७ को सेिा र कायिहरुको िानग स्थािीय सजित 
कोर्बाट केही रकम खर्ि गिे र विनियोजि गिे सम्बन्धमा व्यिस्था गिि बिेको ऐि 

प्रस्ताििा : जजरी िगरपानिका, दोिखाको आनथिक बर्ि २०७६/७७ को सेिा र कायिहरुको िानग 
सजित कोर्बाट केही रकम खर्ि गिे अनधकार ददि र सो रकम विनियोजि गिि िाञ्छिीय भएकोिे, 

िेपािको संविधािको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोजजम जजरी िगरपानिका, दोिखाको िगर 
सभािे यो ऐि बिाएको छ । 

१. संजिप्त िाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐिको िाम “जजरी िगरपानिका, दोिखाको विनियोजि ऐि, 

२०७६” रहेको छ । 

(२) यो ऐि सम्ित २०७६ श्रािण १ गतेदेजख प्रारम्भ हिेुछ । 

२. आनथिक िर्ि २०७६/७७ को निनमत्त सजित कोर्बाट रकम खर्ि गिे अनधकार : (१)आनथिक िर्ि 
२०७६/७७ को निनमत्त िगर कायिपानिका, िडा सनमनत, विर्यगत शाखािे गिे सेिा र कायिहरुका 
निनमत्त अिसूुर्ी १ मा उजलिजखत र्ािू खर्ि, पूूँजजगत खर्ि र नबजत्तय व्यिस्थाको रकम समेत गरी 
जम्मा रकम ४२४००९०००.०० (ियानिस करोड र्ानिस िाख िौ हजार) मा िबढाई निददिष्ट गररए 
बमोजजम सजित कोर्बाट खर्ि गिि सवकिेछ । 

३ . विनियोजि : (१) यस ऐिद्वारा सजित कोर्बाट खर्ि गिि अनधकार ददइएको रकम आनथिक िर्ि 
२०७६/७७ को निनमत्त जजरी िगरपानिका, दोिखाको िगर कायिपानिका, िडा सनमनत र विर्यगत 
शाखािे गिे सेिा र कायिहरुको निनमत्त विनियोजि गररिेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा िेजखएको भए तापनि कायिपानिका, िडा सनमनत र विर्यगत 
शाखािे गिे सेिा र कायिहरुको निनमत्त विनियोजि गरेको रकममध्ये कुिैमा बर्त हिेु र कुिैमा अपगु 
हिेु देजखि आएमा िगर कायिपानिकािे बर्त हिेु शीर्िकबाट िपगु हिेु शीर्िकमा रकम सािि सक्िेछ। 
यसरी रकम सादाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको २० प्रनतशतमा िबढ्िे गरी कुिै एक 
िा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक िा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा रकम सािि तथा निकासा 
र खर्ि जिाउि सवकिेछ । पूूँजजगत खर्ि र वित्तीय व्यिस्थातफि  विनियोजजत रकम साूँिा भकु्तािी खर्ि 
र व्याज भकु्तािी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्य र्ािू खर्ि शीर्िकतफि  सािि र नबत्तीय व्यिस्था अ न्तगित 



 

 

साूँिा भकु्तािी खर्ितफि  नबनियोजजत रकम ब्याज भकु्तािी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्यत्र सािि सवकिे 
छैि। तर र्ाि ुतथा पूूँजजगत खर्ि र वित्तीय व्यिस्थाको खर्ि व्यहोिि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा 
रकम सािि सवकिेछ ।  

(३) उपदफा (२) मा जिुसकैु कुरा िेजखएको भए तापनि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा स्िीकृत 
रकमको २० प्रनतशत भन्दा बढ्िे गरी कुिै एक िा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा रकम सािि परेमा  
िगर सभाको स्िीकृनत निि ुपिेछ । 

 

अिसुरु्ी १ 

(दफा २ सूँग सम्बजन्धत) 

िेपािको संविधािको धारा २२९ (२) बमोजजम  

संजर्तकोर्बाट विनियोजि हिेु रकम 

क्र.स 
अिदुाि 
संख्या 

जशर्िकको िाम र्ाि ुखर्ि पजुजगत खर्ि विनतय 
व्यिस्था 

जम्मा 

1   िगरकायिपानिका 
230662000 

 
139847000 

  
 - 370509000 

 

2   िडागत   53500000   - 53500000 

    जम्मा 230662000 
 

193347000   - 424009000 
 

 

 


