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अर्जन
ु धािा िार्पत्र

अर्जन
ु धािा नगिपातिकाद्वािा प्रकाशिि
खण्ड ५ , ितनश्चिे , श्रावण १, २०७७ साि , अतिरिक्ताङ्क २
भाग १
अर्जन
ु धािा नगिपातिका, झापाको सूचना
अर्जन
ु धािा

नगिपातिकाको

नगि

सभाको

तनयतिि

नवौँ

अतधवेिनबाट

पारिि

अर्जन
ु धािा

नगिपातिकाको ववतनयोर्न ऐन, २०७८ सवुसाधािण सबैको र्ानकािीका िातग प्रकािन गरिएको
छ ।
अर्जन
ु धािा नगिपातिकाको आतथुक वर्ु २०७८/२०७९ को सेवा ि कायुहरुको िातग स्थानीय
सशिि कोर्बाट केही िकि खचु गने ि ववतनयोर्न गने सम्बन्धिा व्यवस्था गनु बनेको ऐन,
२०७८
सभाबाट स्वीकृि तितििः २०७८/०३/२५
प्रस्िावनािः अर्जन
ु धािा नगिपातिकाको आतथुक वर्ु २०७८/२०७९ को सेवा ि कायुहरुको िातग
सशिि कोर्बाट केही िकि खचु गने अतधकाि दिन ि सो िकि ववतनयोर्न गनु वाञ्छतनय
भएकोिे,
नेपािको सं ववधानको धािा २२९ को उपधािा (२) बिोशर्ि अर्जन
ु धािा नगि सभािे यो ऐन
बनाएको छ ।
१.संशिप्त नाि ि प्रािम्भिः (१) यस ऐनको नाि “ अर्जन
ु धािा नगिपातिकाको ववतनयोर्न ऐन,
२०७८ ” िहेको छ ।
(२) यो ऐन िजरुन्ि प्रािम्भ हजनेछ ।
२.आतथुक वर्ु २०७८/२०७९ को तनतित्त सशिि कोर्बाट िकि खचु गने अतधकाििः
१) आतथुक वर्ु २०७८/२०७९ को तनतित्त नगि कायुपातिका, वडा सतिति, ववर्यगि िाखािे
गने सेवा ि कायुहरुका तनतित्त अनजसूशच १ िा उल्िेशखि चािू खचु,पू“शर्गि खचु ि ववशत्तय
व्यवस्थाको िकि सिेि गिी र्म्िा िकि रु.75,25,32,300.00 (पचहत्ति किोड पशचचस
िाख बत्तीस हर्ाि िीनसय रुपैंया िात्र) िा नबढाई तनदिुष्ट गरिए बिोशर्ि सशिि कोर्बाट खचु
गनु सवकनेछ । कजनै पतन श्रोििा उक्त िकि भन्िा बढी प्राप्त भएिा नगि कायुपातिकािे तनणुय
गिी खचु गनु सक्नेछ ।
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३. ववतनयोर्निः (१) यस ऐनद्धािा सशिि कोर्बाट खचु गनु अतधकाि दिईएको िकि आतथुक वर्ु
२०७८/२०७९ को तनतित्त अर्जन
ु धािा नगिपातिकाको नगि कायुपातिका,वडा सतिति ि
ववर्यगि िाखािे गने सेवा ि कायुहरुको तनतित्त ववतनयोर्न गरिनेछ ।
(२) उपिफा (१) िा र्जनसजकै कजिा िे शखएको भएिा पतन कायुपातिका, वडा सतिति ि
ववर्यगि िाखािे गने सेवा ि कायुहरुको तनतित्त ववतनयोर्न गिे को िकि िध्ये कजनैिा वचि हजने
ि कजनैिा अपजग हजने िे शखन आएिा नगि कायुपातिकािे बचि हजने िीर्ुकबाट नपजग हजने िीर्ुकिा
िकि सानु सक्नेछ । यसिी िकि सािाु एक िीर्ुकबाट सो िीर्ुकको र्म्िा िकिको १०
प्रतििििा नबढ्ने गिी कजनै एक वा एक भन्िा बढी िीर्ुकहरुबाट अको एक वा एक भन्िा बढी
िीर्ुकहरुिा िकि सानु िथा तनकासा ि खचु र्नाउन सवकनेछ । पूशूँ र्गि खचु ि ववशत्तय
ज ानी खचु िीर्ुकिा बाहे क अन्य
व्यवस्थािफु ववतनयोशर्ि िकि साूँवा भ जक्तानी खचु ि व्यार् भक्त
चािू खचु िीर्ुकिफु सानुसवकने छै न ।
िि चािज िथा पूशूँ र्गि खचु व्यहोनु एक श्रोिबाट अको श्रोििा िकि सानु सवकनेछ ।
(३) उपिफा (२) िा र्जनसजकै कजिा िे शखएको भए िापतन एक िीर्ुकबाट सो िीर्ुकको र्म्िा
स्वीकृि िकिको १० प्रतििि भन्िा बढ्ने गिी कजनै एक वा एक भन्िा बढी िीर्ुकहरुिा िकि
सानु पिे िा नगि सभाको स्वीकृति तिनज पनेछ ।

2

खण्ड ५ अतिरिक्ताङ्क २ अर्जन
ु धािा िार्पत्र भाग १

२०७८/०४/०१

ज ी - १
अनजसच
(िफा २ सं ग सम्बशन्धि)
नेपािको सं ववधानको धािा २२९ (२) बिोशर्ि

आ. व २०७८/७९ िा सं शचि कोर्बाट ववतनयोर्न हजने िकि (रु. िाखिा)
तस नं
१

आयको स्रोि
आन्िरिक आय

आ व ०७६/७७ को

आ व ०७७/७८ को

यथाथु आय

सं सोतधि अनजिान

आ व ०७८/७९
को अनजिातनि

420.75

५५०

550

2384.85

3084.24

2515

1689

१६७४

1795

वविेर् अनजिान

226.05

२००

333

सिपजिक अनजिान

80

८०

128

सििु अनजिान

41.3

2.87

150.5

ववशत्तय सिानीकिण

78.34

७७.४१

106.75

वविेर् अनजिान

38.41

0

0

सिपजिक अनजिान

140

१००

100

782.0

१०२०.0

513.925

ववशत्तय हस्िान्ििण
२

नेपाि सिकािबाट प्राप्त हजने
अनजिान

सििु अनजिान
ववशत्तय सिानीकिण

३

प्रिे ि सिकािबाट प्राप्त हजने

अनजिान

४

िार्स्व बाूँडफाूँड
िूल्य अतभवृवद्ध कि
अन्ििजल्क
वन िोयल्टी

513.925
0

0

0

0

४००

300

343.47

१२६

156.4323

३००

300

516.26

90

प्रिे ि सिकाि
प्राकृतिक स्रोि बाूँडफाूँड िहत्ति बहत्ति (ढज ङ्गा तगटी
बािजवा उत्खनन िथा तबक्री)
सवािी कि बाूँडफाूँड
घिर्ग्गा िशर्ष्ट्रेिन
नगि िौज्िाि

215.29

कजि र्म्िा

7552.5323
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स्वास्थ्य सूचना िथा किुचािी व्यवस्थापन
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२,००,००० २८२१९

६७

अन्य सम्पशत्तहरूको सं चािन िथा सम्भाि खचु
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कृर्ी िाखा कप क्रवटङ

८५
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८८
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आधािभूि अस्पिािको न्यजनिि सेवा िापिण्ड

ूँ ा, नाक,
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