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विनियोजि ऐि, २०७८ 
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प्रस्ताििा : धनगढी उप महानगरपालिका, कैिािी २०७८/७९ को सेवा र कार्यहरुको िालग सञ्चित कोषबाट 
केही रकम खिय गन ेअलधकार दिन र सो रकम ववलनर्ोजन गनय वाचछनीर् भएकोिे, 

 नेपािको संववधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोञ्जम धनगढी उप महानगरपालिका, कैिािीको नगर 
सभािे र्ो ऐन बनाएको छ । 
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१. संक्षिप्त िाम र प्रारम्भ :  

(१) र्स ऐनको नाम “धिगढी उप महािगरपानिका, कैिािीको विनियोजि ऐि, २०७८” रहेको छ । 

(२) र्ो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. आनथिक िर्ि २०७८/७९ को निनमत्त सक्षचित कोर्बाट रकम खिि गि ेअनधकार :  

(१)आलथयक वषय २०७८/७९को लनलमत्त नगर कार्यपालिका, वडा सलमलत, ववषर्गत शाखािे गन ेसेवा र कार्यहरुका 

लनलमत्त अनुसूिी १ मा उञ्लिञ्खत िािू खिय, पूूँञ्जगत खिय र वबवत्तर् व्र्वस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम 

१,८१,२८,२२,१०३ (अके्षरुपी रुपैर्ाूँ एक अबय एकासी करोड अठ्ठाइस िाख बाइस हजार एक सर् लतन मात्र  ) 

मा नबढाई लनदियष्ट गररए बमोञ्जम सञ्चित कोषबाट खिय गनय सदकनेछ । 

३ . विनियोजि :  

(१) र्स ऐनद्धारा सञ्चित कोषबाट खिय गनय अलधकार दिइएको रकम आलथयक वषय २०७८/७९ को लनलमत्त 

धनगढी उप महानगरपालिका, कैिािीको नगर कार्यपालिका, वडा सलमलत र ववषर्गत शाखािे गन ेसेवा र 

कार्यहरुको लनलमत्त ववलनर्ोजन गररनेछ । 

(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेञ्खएको भए तापलन कार्यपालिका, वडा सलमलत र ववषर्गत शाखािे गन े

सेवा र कार्यहरुको लनलमत्त ववलनर्ोजन गरेको रकममध्रे् कुनैमा बित हुने र कुनैमा अपुग हुने िेञ्खन आएमा 

नगर कार्यपालिकािे बित हुने शीषयकबाट नपुग हुने शीषयकमा रकम सानय सक्नेछ । र्सरी रकम सािाय एक 

शीषयकबाट सो शीषयकको जम्मा रकमको १० प्रलतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्िा बढी शीषयकहरुबाट 

अको एक वा एक भन्िा बढी शीषयकहरुमा रकम सानय तथा लनकासा र खिय जनाउन सदकनेछ । पूूँञ्जगत 

खिय र ववत्तीर् व्र्वस्थातफय  ववलनर्ोञ्जत रकम साूँवा भुक्तानी खिय र व्र्ाज भुक्तानी खिय शीषयकमा बाहेक 

अन्र् िािू खिय शीषयकतफय  सानय र वबत्तीर् व्र्वस्था अ न्तगयत साूँवा भुक्तानी खियतफय  वबलनर्ोञ्जत रकम 

ब्र्ाज भुक्तानी खिय शीषयकमा बाहेक अन्र्त्र सानय सदकने छैन । तर िािु तथा पूूँञ्जगत खिय र ववत्तीर् 

व्र्वस्थाको खिय व्र्होनय एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानय सदकनेछ । 
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(३) उपिफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेञ्खएको भए तापलन एक शीषयकबाट सो शीषयकको जम्मा स्वीकृत 

रकमको १० प्रलतशत भन्िा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्िा बढीशीषयकहरुमा रकम सानय परेमा नगर 

सभाको स्वीकृलत लिनु पनछे । 
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