
धनगढी उप महानगरपालिका 
 

उप महानगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, कैिािी 

लिनर्ोजन ऐन 

धनगढी उप महानगरपालिका, कैिािी को आर्थयक बर्य २०७५/७६ को सेिा र कार्यहरुको िालग स्थानीर् सलित 

कोर्बाट केही रकम खर्य गन ेर लिलनर्ोजन गने सम्बन्धमा व्यिस्था गनय बनेको ऐन  

सभाबाट स्िीकृत लमलत : २०७५/०३/२५ 

प्रस्तािना : धनगढी उप महानगरपालिका, कैिािीको आर्थयक बर्य २०७५/७६ को सेिा र कार्यहरुको िालग सलित 

कोर्बाट केही रकम खर्य गने अलधकार दिन र सो रकम लिलनर्ोजन गनय िाञ्छनीर् भएकोिे, 

नेपािको संलिधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोलजम धनगढी उप महानगरपालिका, कैिािीको नगर सभाि े

र्ो ऐन बनाएको छ । 

१. सलंिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्स ऐनको नाम “धनगढी उप महानगरपालिका, कैिािीको लिलनर्ोजन ऐन, २०७५” 

रहकेो छ । 

(२) र्ो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हुनछे । 

२. आर्थयक िर्य २०७५/७६ को लनलमत्त सलित कोर्बाट रकम खर्य गन ेअलधकार : (१)आर्थयक िर्य २०७५/७६को 

लनलमत्त नगर कार्यपालिका, िडा सलमलत, लिर्र्गत शाखाि ेगने सेिा र कार्यहरुका लनलमत्त अनुसूर्ी १ मा उललिलखत 

र्ािू खर्य, पूूँलजगत खर्य र लबलत्तर् व्यिस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम १,७९,३४,००,०००.०० (अिेरुपी रुपैर्ाूँ 

एक अबय उनासी करोड र्ौतीस िाख ) मा नबढाई लनर्ियष्ट गररए बमोलजम सलित कोर्बाट खर्य गनय सदकनेछ । 

३ . लिलनर्ोजन : (१) र्स ऐनद्धारा सलित कोर्बाट खर्य गनय अलधकार दिइएको रकम आर्थयक िर्य २०७५/७६को 

लनलमत्त धनगढी उप महानगरपालिका, कैिािीको नगर कार्यपालिका, िडा सलमलत र लिर्र्गत शाखाि े गन े सेिा र 

कार्यहरुको लनलमत्त लिलनर्ोजन गररनछे । 

(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन कार्यपालिका, िडा सलमलत र लिर्र्गत शाखाि ेगने सेिा र 

कार्यहरुको लनलमत्त लिलनर्ोजन गरेको रकममध्र्े कुनैमा बर्त हुने र कुनैमा अपगु हुने िेलखन आएमा नगर कार्यपालिकाि े

बर्त हुन े शीर्यकबाट नपुग हुने शीर्यकमा रकम सानय सके्नछ । र्सरी रकम सािाय एक शीर्यकबाट सो शीर्यकको जम्मा 

रकमको १० प्रलतशतमा नबढ्न ेगरी कुन ैएक िा एक भन्िा बढी शीर्यकहरुबाट अको एक िा एक भन्िा बढी शीर्यकहरुमा 

रकम सानय तथा लनकासा र खर्य जनाउन सदकनछे । पूूँलजगत खर्य र लित्तीर् व्यिस्थातफय  लिलनर्ोलजत रकम साूँिा भुक्तानी 

खर्य र व्याज भुक्तानी खर्य शीर्यकमा बाहके अन्र् र्ािू खर्य शीर्यकतफय  सानय र लबत्तीर् व्यिस्था अन्तगयत साूँिा भुक्तानी 

खर्यतफय  लबलनर्ोलजत रकम ब्र्ाज भुक्तानी खर्य शीर्यकमा बाहके अन्र्त्र सानय सदकने छैन । तर र्ाि ुतथा पूूँलजगत खर्य र 

लित्तीर् व्यिस्थाको खर्य व्यहोनय एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानय सदकनेछ ।  

(३) उपिफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन एक शीर्यकबाट सो शीर्यकको जम्मा स्िीकृत रकमको १० 

प्रलतशत भन्िा बढ्न ेगरी कुन ैएक िा एक भन्िा बढी शीर्यकहरुमा रकम सानय परेमा नगर सभाको स्िीकृलत लिन ुपनेछ । 


