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सन्धधखर्क  नगरपान्िर्ा 

 न्िन्नयोजन ऐन, २०७४ 

सन्धधखर्क  न गरपान्िर्ार्ो आन्थकर् बषक २०७४ /०७५ र्ो सेवा र र्ायकहरुर्ो िान्ग स्थानीय  

सन्चित र्ोषबाट रे्ही रर्म खिक गने र न्वन्नयोजन गने सम्बधधमा व्यवस्था गनक बनेर्ो ऐन 

सभाबाट स्वीरृ्त न्मन्तिः२०७४/०६/०१ 

प्रस्तािनााः  

सन्धधखर्क  नगरपान्िर्ार्ो आन्थकर् बषक २०७४ /०७५ र्ो सेवा र र्ायकहरुर्ो िान्ग  सन्चित 

र्ोषबाट रे्ही रर्म खिक गने अन्धर्ार न्दन र सो रर्म न्वन्नयोजन गनक वाचछनीय  भएर्ोिे, 

नेपािर्ो सनं्वधानर्ो धारा २२९ र्ो उप –धारा (२) बमोन्जम सन्धधखर्क  नगरपान्िर्ार्ो नगर 

सभािे यो ऐन बनाएर्ो छ । 

१. सनं्िप्त नाम र प्रारम्भाः  (१) यस ऐनर्ो नाम “सन्धधखर्क  नगरपान्िर्ार्ो न्िन्नयोजन ऐन , 

२०७४” रहेर्ो छ । 

(२) यो ऐन तरुुधत प्रारम्भ हुनेछ । 

२. आन्थकर् िर्क २०७४।०७५ र्ो न्नन्मत्त सन्चित र्ोर्बाट रर्म खिक गने अन्धर्ाराः  (१)  

आन्थकर् वषक  २०७४।०७५ र्ो न्नन्मत्त नगर स्तरीय आयोजना तथा र्ायकक्रम , वडागत 

आयोजना तथा र्ायकक्रम , न्वषयगत आयोजना तथा र्ायकक्रम तर्क  गररने  सेवा र  र्ायकहरुर्ा 

न्नन्मत्त अनसूुिी १ मा उन्लिन्खत िािू खिक  र पूूँन्जगत खिकर्ो रर्म समेत गरी जम्मा रर्म 

रु ४९ ,५४,६६,०००। (अके्षरुपी उधनपिास र्रोड िौबधन िाख छैसठ्ठी हजार  रुपैया मात्र) 

मा नबढाई न्नन्दकष्ट गररए बमोन्जम सन्चित र्ोषबाट खिक गनक सन्र्नेछ । 

३. न्िन्नयोजनाः (१) यस ऐनद्धारा सन्चित र्ोषबाट खिक गनक अन्धर्ार न्दइएर्ो रर्म आन्थकर् वषक  

२०७४।०७५ र्ो न्नन्मत्त नगर स्तरीय आयोजना तथा र्ायकक्रम , वडागत आयोजना तथा 

र्ायकक्रम, न्वषयगत आयोजना तथा र्ायकक्रम तर्क  गने सेवा र र्ायकहरुर्ो न्नन्मत्त न्वन्नयोजन 

गररनेछ । 



 

2 
 

(२) उपदर्ा (१) मा जनुसरैु् रु्रा िेन्खएर्ो भए तापन्न   नगर स्तरीय आयोजना तथा 

र्ायकक्रम, वडागत आयोजना तथा र्ायकक्रम , न्वषयगत आयोजना तथा र्ायकक्रम तर्क  गररने  

सेवा र र्ायकहरुर्ो न्नन्मत्त न्वन्नयोजन गररे्ो रर्ममध्ये रु्नैमा बित  हुने र रु्नैमा अपगु हुने 

दने्खन आएमा नगर र्ायकपान्िर्ािे बित हुने शीषकर्बाट नपगु  हुने शीषकर्मा रर्म सानक 

सक्नेछ । यसरी रर्म सादाक एर् शीषकर्बाट सो शीषकर्र्ो जम्मा  रर्मर्ो १० प्रन्तशतमा 

नबढ्ने गरी रु्नै एर् वा एर् भधदा बढी शीषकर्हरुबाट अर्ो एर् वा  एर् भधदा बढी 

शीषकर्हरुमा रर्म सानक तथा न्नर्ासा र खिक जनाउन सन्र्नेछ । पूूँन्जगत खिक  र न्वन्त्तय 

व्यवस्थापन तर्क  न्बन्नयोन्जत रर्म साूँवा भकु्तानी खिक र व्याज भकु्तानी खिक शीषकर्मा  बाहेर् 

अधय िािू खिक शीषकर्तर्क  सानक र न्बत्तीय व्यवस्था  अधतगकत साूँवा भकु्तानी खिकतर्क  

न्बन्नयोन्जत रर्म ब्याज भकु्तानी खिक शीषकर्मा बाहेर् अधयत्र सानक सन्र्ने छैन ।  

 तर िाि ुतथा पूूँन्जगत खिक र न्वत्तीय व्यवस्थार्ो खिक व्यहोनक एर् स्रोतबाट अर्ो  स्रोतमा 

रर्म सानक सन्र्नेछ ।  

 (३) उपदर्ा (२) मा जनुसरैु् रु्रा िेन्खएर्ो भए तापन्न एर् शीषकर्बाट सो शीषकर्र्ो  

जम्मा स्वीरृ्त रर्मर्ो १० प्रन्तशत भधदा बढ्ने गरी रु्नै एर् वा एर् भधदा बढी  शीषकर्हरुमा 

रर्म सानक परमेा नगर सभार्ो स्वीरृ्न्त न्िन ुपनेछ । 



 

 
 

अनसूुन्ि–१ 

(दर्ा २ सगं सम्बन्धधत) 

नेपािर्ो सनं्वधानर्ो धारा २२९ (२) बमोन्जम 

सनं्चित र्ोषबाट न्वन्नयोजन हुने रर्म 
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नगर र्ायकपान्िर्ा स्तरीय र्ायकक्रम १२९५२२ १२४७१३ - २५४२३५ 
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वडा स्तरीय र्ायकक्रम - ६०००० - ६०००० 
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न्वषयगत शाखा १८१२३१ - - १८१२३१ 
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