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विराटिगर महािगरपानिकाको विनियोजि ऐि २०७९/०८० 

        प्रकाशित नमनत : २०७९/०३/२५  
विराटिगर महािगरपानिकाको आनथिक िर्ि  २०७९/०८० को सेिा र कायित्रमको िागी स्थािीय 
संशित  कोर्बाट केही रकम खिि गिे र विनियोजि गिि बिेको विधेयक २०७९ 
प्रस्ताििा:  
विराटिगर महािगरपानिकाको आनथिक िर्ि २०७९/०८० को सेिा र कायिह?को िानग संशित  
कोर्बाट केही रकम खिि गिे अनधकार दिि र सो रकम विनियोजि गिि िा~छिीय भएकोिे, िेपािको 
संविधािको धारा २२९ को उप-धारा (२) बमोशजम िगर सभािे यो ऐि बिाएको छ | 
१. संशिप्त िाम र प्रारम्भ:  
   यस विधेयकको िाम æविराटिगर महािगरपानिकाको विनियोजि ऐि, २०७९” रहेको छ | 
२. आनथिक िर्ि २०७९/०८० को निनमत्त संशित  कोर्बाट रकम खिि गिे अनधकार:  
   १. आनथिक िर्ि २०७९/०८० को निनमत्त िगर कायिपानिका, िडा कायाििय, विर्यगत िाखािे 
गिे सेिा र कायिह?का निनमत्त अिसूुिी १ मा उशलिशखत िािू खिि, पुंजीगत खिि र वित्तीय व्यिस्थाको 
रकम समेत गरी जम्मा रकम नति अिि नत्रहत्तर करोड पिहत्तर िाख सतसठी हजार मात्र ? 
३,७३,७५,६७,०००|- मा िबढाई निदििष्ट गररए बमोशजम संशित  कोर्बाट खिि गिि सवकिेछ| | 
३. विनियोजि:  
   १. यस ऐिद्धारा संशित कोर्बाट खिि गिि अनधकार दिइएको रकम आनथिक िर्ि २०७९/०८० को 
निनमत्त महािगरपानिको िगर कायिपानिका, िडा कायाििय र विर्यगत िाखािे गिे सेिा र कायिह?को 
निनमत्त विनियोजि गररएको छ | 
   २. उफिपा (१) मा जिुसकैु कुरा िेशखएको भए तापनि कायिपानिकाको कायाििय, िडा कायािियिे 
गिे सेिा र कायिह?को निनमत्त विनियोजि गरेको रकममध्ये कुिैमा बित हिु ेर कुिैमा अपगु हिुे िेशखि 
आएमा िगर कायिपानिकािे बित हिु ेिीर्िकबाट िपगु हिुे िीर्िकमा रकम सािि सक्िेछ | यसरी रकम 
सािाि एक िीर्िकबाट सो िीर्िकको जम्मा रकमको २५ प्रनतितमा िबढ्िे गरी कुिै एक िा एकभन्िा 
बढी िीर्िकह?बाट अको एक िा एकभन्िा बढी िीर्िकह?मा रकम सािि तथा निकासा र खिि जिाउि 
सवकिेछ | पुुँजीगत खिि र वित्तीय व्यिस्थातफि  विनियोशजत रकम साुँिा  भकु्तािी खिि र ब्याज भकु्तािी 
खिि िीर्िक मा बाहेक अन्य िािू खिि िीर्िक  तफि  सािि र नबत्तीय व्यिस्था अन्तगित साुँिा  भकु्तािी 
खिि तफि  विनियोशजत रकम ब्याज भकु्तािी खिि िीर्िकमा बाहेक अन्यत्र सािि सवकि ेछैि | तर िाि ु
तथा पुुँजीगत  खिि र वित्तीय व्यिस्थाको खिि व्यहोिि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सािि सवकिेछ 
| 
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उफिफा (२) मा जिुसकैु कुरा िेशखएको भए तापनि एक िीर्िकबाट सो िीर्िकको जम्मा स्िीकृत 
रकमको २५ प्रनतितभन्िा बढ्िे गरी कुिै एक िा एकभन्िा बढी िीर्िकह?मा रकम सािि परेमा 
िगरसभाको स्िीकृनत निि ुपिेछ |  
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