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विनियोजि ऐि, २०७५
प्रस्ताििााः
जीतपुरनिमरा उपमहािगरपानिकाको आनथिक बर्ि २०७५।७६ को िेिा र कायिहरुको िानग िञ्चित कोर्बाट
केही रकम खर्ि गिे अनिकार दिि र िो रकम विनियोजि गिि िाञ्छिीय भएकोिे ,
िेपािको िं नबिािको िारा २२९ को उपिारा (२) बमोञ्चजम जीतपुरनिमरा उपमहािगरपानिकाको िगरिभािे
यो ऐि बिाएको छ ।
१. िं ञ्चिप्त िाम र प्रारम्भाः
(१) यि ऐिको िाम “जीतपुरनिमरा उपमहािगरपानिकाको विनियोजि ऐि, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो ऐि तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ ।
२. आनथिक बर्ि २०७५।७६ को निनमत्त िञ्चित कोर्बाट रकम खर्ि गिे अनिकाराः
ूँ ीगत खर्ि र
आनथिक िर्ि २०७५।०७६ को निनमत्त उपमहािगरपानिका एिम् उञ्चलिञ्चखत र्ािु खर्ि, पज
नबञ्चत्तय ब्यिस्थाको रकम िमेत गरी जम्मा रकम रु.१,०९,२४,७४,८२०।-(अिेरुपी एक अिि िौ करोड
र्ौविि िाख र्ै हत्तर हजार आठ िय िीि रुपैया मात्र) मा िबढाई निदििष्ट गररए बमोञ्चजम िञ्चित कोर्बाट खर्ि
गिि िवकिेछ।
३. विनियोजिाः
(१) यि ऐिद्वारा िञ्चित कोर्बाट खर्ि गिि अनिकार दिइएको रकम आनथिक बर्ि २०७५।०७६ को निनमत्त
उपमहागरपानिका र विर्यगत शाखािे गिे िेिा र कायिहरुको निनमत्त विनियोजि गररिेछ ।

(२) उपिफा (१) मा जुििुकै कुरा िे ञ्चखएतापनि कायिपानिका र विर्यगत शाखािे गिे िेिा र कायिहरुको
निनमत्त
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उपमहािगरपानिकािे बर्त हुिे शीर्िकबाट िपुग हुिे शीर्िकमा रकम िािि िक्िेछ । यिरी रकम िािाि
एक शीर्िकबाट िो शीर्िकको जम्मा रकमको १० प्रनतशतमा िबढ्िे गरी कुिै एक िा एक भन्िा बढी
ञ्चशर्िकहरुबाट अको एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम िािि तथा निकािा र खर्ि जिाउि
ूँ ीगत खर्ि र वित्तीय व्यिस्था तफि विनियोञ्चजत रकम िाूँिा भुक्तािी खर्ि र ब्याज भुक्तािी
िवकिेछ । पज
खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्य र्ाि खर्ि शीर्िक तफि िािि र नबत्तीय व्यिस्था अन्तगित िाूँिा भुक्तािी खर्ि
तफि विनियोञ्चजत रकम ब्याज भुक्तािी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्यत्र िािि िवकिेछैि ।
ूँ ीगत खर्ि र वित्तीय व्यििायको खर्ि ब्यहोिे एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम िािि
तर र्ािु तथा पज
िवकिेछ ।
(३) उपिफा (२) मा जुििुकै करा िे ञ्चखएको भएतापनि एक ञ्चशर्िकबाट िो ञ्चशर्िकको जम्मा स्िीकृत रकमको
१० प्रनतशत भन्िा बढ्िे गरी कुिै एक िा एक भन्िा बवढ ञ्चशर्िकहरुमा रकम िािि परे मा
उपमहािगरपानिकाको िगर िभाको स्िीकृनत नििु पिेछ ।
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