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विवियोजि ऐि,२०७४
पथरी शविश्रचरेिगरपाविकाको आवथिक बर्ि २०७४/२०७५ को सेिा र कायिहरुको िावग स्थािीयसवचचत कोर्बाट के ही रकम
खचि गि{ र विविया]जि गि]{ सम्बन्धमा व्यिस्था गि{ बि]का] ए]ि
सभाबाट स्िीक[त वमवतिः
प्रमाविकरि वमवतM
प|स्ताििािःपथरी शनिश्रचरे िगरपानिकाका] आनथ{क बष{ २०७४।०७५ का] स]वा र काय{हरुका] िानगसनचचत का]षबाट क]ही रकम खच{
गि]{ अनिकार निि र सा] रकम नवनिया]जि गि{ वाचछिीय भएका]ि],ि]पािका] सनविािका] िारा २२९ का] उप–िारा (२) बमा]नजम िगर
सभाि] या] ए]ि बिाएका] छ ।

१. सनिप्त िाम र पारम्भः (१) यस ए]िका] िाम “पथरी शनिश्रचरे िगरपानिकाका] नवनिया]जि ए]ि,२०७४”रह]कf] छ ।
२) या] ए]ि२०७४/०५/२० बाट प्रारम्भ ह'ि]छ ।
२. आनथ{क वष{ २०७४।०७५ का निनमत्त सनचचत का]षबाट रकम खच{ गि]{ अनिकारः (१)आlथ{क वष{ २०७४।०७५ का निनमत्त
िगरकाय{पानिका,वडा सनमनत, नवषयगत शाखाि] गि]{ स]वा रकाय{हरुका निनमत्त अि'सची १ मा उनलिनखत चाि' खच{, प'नजगत
खच{ र नवत्तीय व्यवस्थाका]रकम सम]त गरी जम्मा रकम रु%%,$$,%(,^%*.))। (अिर]पी krkGg करोड rjfln; िाख pgfG;f7L
हजार5;ocG7fpGg रुप}या मात्र) मा िबढाइ निनि{ष्ट गररए बमा]नजम सनचचत का]षबाट खच{ गि{ सनकि]छ ।
३. नवनिया]जिः (१) यस ए]िद्धारा सनचचत का]षबाट खच{ गि{ अनिकार निइएका] रकम आनथ{क वष{२०७४।०७५ का] निनमत्त पथरी
शनिश्रचरे िगरपानिका िगर काययपानिका, वडा सनमनत रनवषयगत शाखाि] गि]{ स]वा र काय{हरुका] निनमत्त नवनिया]जि गररि]छ ।
२) उपिफा (१) मा ज'िस'क} क'रा ि]नखएका] भए तापनि काय{पानिका, वडा सनमनतर नवषयगत शाखाि] गि]{ स]वा र काय{हरुका]
निनमत्त नवनिया]जि गर]का] रकममध्य] क'ि}मा बचत ह'ि] र क'ि}मा अप'ग ह'ि] ि]नखि आएमा िगर काय{पानिकाि] बचत ह'ि] शीष{कबाट िप'ग
ह'ि] शीष{कमा रकम साि{ सक्ि]छ । यसरी रकम सािा{ एक शीष{कबाट सा] शीष{कका] जम्मारकमका]२० प|नतशतमा िबढ\ि] गरी क'ि} एक
वा एक भन्िा बढी शीष{कहरुबाट अका{] एक वाएक भन्िा बढी शीष{कहरुमा रकम साि{ तथा निकासा र खच{ जिाउि सनकि]छ । पुँनजगत
खच{र नवत्तीय व्यवस्थातफ{ नवनिया]नजत रकम साFवा भ'क्तािी खच{ र व्याज भ'क्तािी खच{ शीष{कमा बाह]क अन्य चाि' खच{ शीष{कतफ{
साि{ र नवत्तीय व्यवस्था अन्तग{त साFवा भ'क्तािी खच{तफ{ नवनिया]नजत रकम ब्याज भ'क्तािी खच{ शीष{कमा बाह]क अन्यत्र साि{ सनकि] छ}ि । तर
चाि' तथा प'Fनजगत खच{ र नवत्तीय व्यवस्थाका] खच{ व्यहा]ि{ एक स्रोतबाट अका]{स्रोतमा रकम साि{ सनकि]छ ।
३) उपिफा (२) मा ज'िस'क} क'रा ि]नखएका] भए तापनि एक शीष{कबाट सा] शीष{कका जम्मा स्वीक[त रकमका]२० प|नतशत
भन्िा बढ\ि] गरी क'ि} एक वा एक भन्िा बढी शीष{कहरुमा रकम साि{ पर]मा िगर सभाका] स्वीक[नत lnिkg]{5.
४. बचाउ: चाि अनथयक वषयमा िगर काययपानिकाको निर्ययबाट भएका चाि तथा पुँजीगत खचयहरू यसै एि अिसार भएको मानििेछ ।

अिसनच–१
-िफा २ सFग सम्बनन्ित)
िेपािको संनविािको िारा २२९ (२) बमोनजम
सनचचत कोषबाट नवनियोनजत रकम
क्र.स.

अििाि सख्या

१
२
३
४

िगर काययपानिका
वडा सनमनत
नबषयगत शाखा
ऋर्को सावा व्याज
भक्तािी
िगािी (शेयर/ऋर्)
जम्मा

५

शीषयकका] िाम चाि खचय
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