
२. आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को निमित्त सञ्चित कोर्बाट रकि खिि गि ेअर्िकार : (१)आर्थिक वर्ि २०७७/७८को निमित्त िगर कार्िपामिका, वडा समिनि, ववर्र्गि शाखािे गि ेसवेा र कार्िहरुका निमित्त 

अिसुचूी १ िा उल्लिखखि चािू खचि, पूूँल्िगि खचि र बिवत्तर् व्र्वस्थाको रकि सििे गरी िम्िा रकि ७२,६३,७७,०००.०० (अके्षरुपी रुपरै्ाूँ िहत्तर करोड बिसठ्ठी िाख सिहत्तर हिार िाि | ) िा ििढाई 

निर्दिष्ट गररए ििोल्िि सल्चचि कोर्िाट खचि गिि सककिछे ।

३ . ववनियोजि : (१) र्स ऐिद्धारा सल्चचि कोर्िाट खचि गिि अर्धकार र्दइएको रकि आर्थिक वर्ि २०७७/७८को निमित्त देउिाई िगरपामिका, इिािको िगर कार्िपामिका, वडा समिनि र ववर्र्गि 

शाखािे गि ेसवेा र कार्िहरुको निमित्त ववनिर्ोिि गररिछे ।

(२) उपदफा (१) िा िुिसकैु कुरा िेखखएको भए िापनि कार्िपामिका, वडा समिनि र ववर्र्गि शाखािे गि ेसवेा र कार्िहरुको निमित्त ववनिर्ोिि गरेको रकििध्रे् कुििैा िचि हुि ेर कुििैा अपगु हुि े

देखखि आएिा िगर कार्िपामिकािे िचि हुि ेशीर्िकिाट िपगु हुि ेशीर्िकिा रकि सािि सक्िछे । र्सरी रकि सादाि एक शीर्िकिाट सो शीर्िकको िम्िा रकिको १० प्रनिशििा ििढ्िे गरी कुि ैएक 

वा एक भन्दा िढी शीर्िकहरुिाट  अको एक वा एक भन्दा िढी शीर्िकहरुिा रकि सािि िथा निकासा र खचि ििाउि सककिछे । पूूँल्िगि खचि र ववत्तीर् व्र्वस्थािफि  ववनिर्ोल्िि रकि साूँवा भकु्िािी 
खचि र व्र्ाि भकु्िािी खचि शीर्िकिा िाहेक अन्र् चािू खचि शीर्िकिफि  सािि र बित्तीर् व्र्वस्था अ न्िगिि साूँवा भकु्िािी खचििफि  बिनिर्ोल्िि रकि ब्र्ाि भकु्िािी खचि शीर्िकिा िाहेक अन्र्ि सािि 
सककि ेछैि । िर चािु िथा पूूँल्िगि खचि र ववत्तीर् व्र्वस्थाको खचि व्र्होिि एक स्रोििाट अको स्रोििा रकि सािि सककिछे ।
(३) उपदफा (२) िा िुिसकैु कुरा िेखखएको भए िापनि एक शीर्िकिाट सो शीर्िकको िम्िा स्वीकृि रकिको १० प्रनिशि भन्दा िढ्िे गरी कुि ैएक वा एक भन्दा िढीशीर्िकहरुिा  रकि सािि परेिा िगर 
सभाको स्वीकृनि मिि ुपिछे ।

िपेािको सवंवधािको धारा २२९ को उप–धारा (२) ििोल्िि देउिाई िगरपामिका, इिािको िगर सभािे र्ो ऐि ििाएको छ ।

१. सकं्षिप्त िाि र प्रारम्भ : (१) र्स ऐिको िाि “देउिाई िगरपामिका, इिािको ववनिर्ोिि ऐि, २०७७” रहेको छ ।
(२) र्ो ऐि िरुुन्ि प्रारम्भ हुिछे ।

देउिाई िगरपामिका, इिाि को आर्थिक िर्ि २०७७/७८ को सवेा र कार्िहरुको िार्ग स्थािीर् सल्चचि कोर्िाट केही रकि खचि गिे र ववनिर्ोिि गिे सम्िन्धिा व्र्वस्था गिि ििकेो ऐि
सभािाट स्वीकृि मिनि : २०७७/०३/०९

प्रस्ताविा : देउिाई िगरपामिका, इिािको आर्थिक िर्ि २०७७/७८ को सवेा र कार्िहरुको िार्ग सल्चचि कोर्िाट केही रकि खचि गि ेअर्धकार र्दि र सो रकि ववनिर्ोिि गिि वाचछिीर् भएकोिे,

देउिाई िगरपामिका
िगर कार्िपामिकाको  कार्ाििर्, इिाि

ववियोजि ऐि


