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धरान उपमहानगरपालिकाको विलनयोजन ऐन, २०७५ 

प्रस्तािनााः 
धरान उपमहानगरपालिकाको आलथिक बर्ि २०७5।०७6 को सेिा र कायिहरुको िालग सञ् ित कोर्बाट केही 

रकम खिि गने अलधकार दिन र सो रकम विलनयोजन गनि िाछनीय भएकोिे, नेपािको संविधानको धारा 
२२९(2) बमोञ्जम धरान उपमहानगरपालिकाको नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ। 
 
1= संञ्िप् त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम " धरान उपमहानगरपालिकाको विलनयोजन ऐन, २०७5" 

रहेको छ । 
(२) यो ऐन सम्बत 2075 श्रािण 1 बाट प्रारम्भ हनेुछ । 

2= आलथिक िर्ि २०७5।०७6 को लनलमत्त सञ्ित कोर्बाट रकम खिि गने अलधकाराः (१)आलथिक िर्ि 
२०७5।०७6 को लनलमत्त नगरकायिपालिका, िडा सलमलत, विर्यगत शाखािे गने सेिा र कायिहरुका 
लनलमत्त अनसूुिी -१ मा उञ्लिञ्खत िािू खिि, पूूँञ्जगत खिि र वित्तीय व्यिस्थाको रकम समेत गरी जम्मा 
रकम रु. १,80,00,०0,००० (अिरेपी एक अबि असी करोड रुपैयाूँ मात्र) मा नबढाई लनदििष् ट गररए 
बमोञ्जम सञ् ित कोर्बाट खिि गनि सवकनेछ।  

(2) उपिफा (1) मा जनुसकैु कुरा िेञ्खएको भएता पलन नगर सभाबाट बजेट स्िीकृत 
भइसकेपलछ संघीय सरकार, प्रिेश सरकार, अन्य स्थानीय सरकार िा अन्य विलभन् न संघसंस्था िा 
लनकायसूँग सम्झौता भई िा नभई थप बजेट लनकासा भएकोमा उक्त रकम खिि गनि सवकनेछ। यसरी 
प्राप् त रकमबाट भएको खिि आलथिक वििरण तयार पािाि समािेश गनुि पनेछ। 

3= विलनयोजनाः (१) यस ऐनद्धारा सञ्ित कोर्बाट खिि गनि अलधकार दिइएको रकम आलथिक िर्ि 
२०७5।०७6 को लनलमत्त नगर कायिपालिका, िडा सलमलत र विर्यगत शाखािे गने सेिा र कायिहरुको 
लनलमत्त विलनयोजन गररनेछ। 

(२) उपिफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेञ्खएको भएता पलन कायिपालिका, िडा सलमलत र विर्यगत 
शाखािे गने सेिा र कायिहरुको लनलमत्त विलनयोजन गरेको रकममध्ये कुनैमा बित हनेु र कुनैमा अपगु 
हनेु िेञ्खन आएमा नगर कायिपालिकािे बित हनेु शीर्िकबाट नपगु हनेु शीर्िकमा रकम सानि सक्नेछ।  
यसरी रकम सािाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको २5 (पच्िीस) प्रलतशतमा नबढ्ने गरी 
कुनै एक शीर्िकमा र एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा 
रकम सानि तथा लनकासा र खिि जनाउन सवकनेछ। पूूँञ्जगत खिि र वित्तीय व्यिस्था तफि  विलनयोञ्जत 
रकम साूँिा भकु्तानी खिि र व्याज भकु्तानी खिि शीर्िककमा बाहेक अन्य िािू खिि शीर्िक तफि  सानि र 
वित्तीय व्यिस्था अन्तिगित साूँिा भकु्तानी खिि तफि  विलनयोञ्जत रकम ब्याज भकु्तानी खिि शीर्िकमा बाहेक 
अन्यत्र सानि सवकने छैन। 

तर िाि ुतथा पूूँञ्जगत खिि र वित्तीय व्यिस्थाको खिि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम 
सानि सवकनेछ। 

(३) मालथका उपिफामा जनुसकैु कुरा िेञ्खएको भएता पलन कुनै शीर्िकबाट विलनयोजन भएको 
शीर्िक िा नयाूँ शीर्िकमा स्रोतान्तर गनुि परेमा विलनयोञ्जत पूूँजीगत रकमको २5 (पच्िीस) प्रलतशतसम्म 
कायिपालिकािे स्रोतान्तर गनि सक् नेछ। 



अनसूुिी (१) 
(िफा २ सूँग सम्बञ्न्धत) 

 
सञ् ित कोर्बाट विलनयोजन हनुे रकमाः 
 

क्र.सं. शीर्िकको नाम िाि ुखिि पूूँजीगत खिि वित्तीय व्यिस्था जम्मा

1 2 3 4 5 6

1 नगर कायिपालिका 193233800 847640200 1040874000

2 सामाञ्जक सरुिा 220000000 0 0 220000000

3 िडा सलमलत 14000000 86000000 0 100000000

4 विर्यगत शाखा 18421000 391505000 0 409926000

5 ऋणको साूँिा ब्याज भकु्तानी 0 0 29200000 29200000

6 िगानी (शेयर/ऋण) 0 0 0 0

445654800 1325145200 29200000 1800000000जम्मा

 
 
 

प्रमाणीकरण गने  
 
 
िस्तखताः .......... 
नामाः म ज ुभडाडारी सिेुिी 
पिाः कायिबाहक नगर प्रमखु 
 
प्रमाणीकरण लमलताः २०७5 आर्ाढ 24 गते आइतिार     
 
 
 


