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प्रस्तावनताः  धनुिवेशी िगरपानिकाको आन थ्िक बरथि २०७४/०७५ को सेवा 
र कारथिहरुको िानग सन्चित कोरबाट केही रकम खचिथि गिने अनधकार निि र 
सो रकम नवनिरोजि गिथि वा््छिीर भएकोिे,

िेपािको सनंवधािको धारा २२९ को उप-धारा (२) बमोनजम धनुिवेशी 
िगरसभािे रो ऐि बिाएको ्छ ।

१. सनंषिप्त िाम र प्ारमभभः (१) रस ऐिको िाम “धनुिवेशी िगरपानिकाको 
नवनिरोजि ऐि, २०७४” रहेको्छ ।
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(२)  रो ऐि तरुुनत प्ारमभ हुिे्छ ।

२. आन थ्िक वरथि २०७४/०७५ को निनमत्त सन्चित कोरबाट रकम 
खचिथि गिने अनधकारभः (१) आन थ्िक वरथि २०७४/०७५ को निनमत्त 
िगरकारथिपानिका, वडा सनमनत, नवररगत शाखािे गिने सेवा र 
कारथिहरुका निनमत्त अिसूुचिी १ मा उन्िनखत चिािू खचिथि, पूनँजगत 
खचिथि र नबनत्तर वरवस्ाको रकम समेत गरी जममा रकम रु.२९ 
करोड२२ िाख ७६ हजार (अषेिरुपी उिानतीर करोड वाइस िाख 
्छरत्तर हजार रुपैरा मात्र) मा िबढाई निनिथिष्ट गररए बमोनजम सन्चित 
कोरबाट खचिथि गिथि सनकिे ्छ । 

३.  नवनिरोजिभः (१) रस ऐिद्ारा सन्चित कोरबाट खचिथि गिथि अनधकार 
निइएको रकम आन थ्िक वरथि २०७४।०७५ को निनमत्त धनुिवेशी 
िगरपानिको िगर कारथिपानिका, वडा सनमनत र नवररगत शाखािे 
गिने सेवा र कारथिहरुको निनमत्त नवनिरोजि गररिे ्छ ।

(२) उपिफा (१) मा जिुसकैु कुरा िेनखएको भएता पनि 
कारथिपानिका, वडा सनमनत र नवररगत शाखािे गिने 
सेवा र कारथिहरुको निनमत्त नवनिरोजि गरकेो रकम 
मधरे कुिैमा बचित हुिे र कुिैमा अपगु हुिे िनेखि आएमा 
िगरकारथिपानिकािे बचित हुिे शीरथिकबाट िपगु हुिे शीरथिकमा 
रकम सािथि सकिे्छ । रसरी रकम सािाथि एक शीरथिकबाट सो 
शीरथिकको जममा रकमको १० प्नतशतमा िबढ्िे गरी कुिै 
एक वा एक भनिा बढी शीरथिकहरुबाट अकको एक वा एक भनिा 
बढी शीरथिकहरुमा रकम सािथि त्ा निकासा र खचिथि जिाउि 
सनकिे्छ । पूनँजगत खचिथि र नवत्तीर वरवस्ातफथि  नवनिरोनजत 
रकम सावँा भकु्ािी खचिथि र वराज भकु्ािी खचिथि शीरथिकमा 
बाहेक अनर चिािू खचिथि शीरथिक तफथि  सािथि र नबत्तीर वरवस्ा 
अनतगथित सावँा भकु्ािी खचिथि तफथि  नबनिरोनजत रकम बराज 
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भकु्ािी खचिथि शीरथिकमा बाहेक अनरत्र सािथि सनकिे ्ैछि ।

   तर चिाि ु त्ा पूनँजगत खचिथि र नवत्तीर 
वरवस्ाको खचिथि वरहोिथि एक स्ोतबाट अकको स्ोतमा रकम 
सािथि सनकिे ्छ ।

(३) उपिफा (२) मा जिुसकैु कुरा िेनखएको भएता पनि एक 
शीरथिकबाट सो शीरथिकको जममा सवीकृत रकमको १० 
प्नतशतभनिा बढ्िे गरी कुिै एक वा एक भनिा बढी शीरथिकहरुमा 
रकम सािथि परमेा िगर सभाको सवीकृनत निि ुपिने्छ ।
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