दध
ु ौली नगरपाललकाको आर्थिक वर्ि २०७५/७६ को सेवा र कार्िहरुको लार्ग स्थानीर् सञ्चित कोर्बाट केही
रकम खिि गने र ववननर्ोजन गने सम्बन्धमा व्र्वस्था गनि बनेको ववधेर्क
२०७५ सालको विधेयक नं ३
नगरसभाबाट स्िीकृत मितत : २०७५/०३/३१
प्रस्तावना : दध
ु ौली नगरपामलका, मसन्धुलीको आर्थिक बर्ि २०७५/७६ को सेिा र कायिहरुको लार्ग सञ्चित कोर्बाट केही
रकि खिि गने अर्धकार ददन र सो रकि वितनयोजन गनि िाचछनीय भएकोले ,
नेपालको संविधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बिोञ्जि दध
ु ौली नगरपामलका, मसन्धल
ु ीको नगर सभाले यो ऐन
बनाएको छ ।
१.

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाि “दध
ु ौली नगरपामलका, मसन्धुलीको वितनयोजन ऐन, २०७५”
रहे को छ ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. आर्थिक वर्ि २०७५/७६ को ननलमत्त सञ्चित कोर्बाट रकम खिि गने अर्धकार : (१)आर्थिक िर्ि २०७५/७६को
तनमित्त नगर कायिपामलका, िडा समितत, विर्यगत शाखाले गने सेिा र कायिहरुका तनमित्त अनस
ु ि
ू ी १ िा उञ्ललखखत
िालू खिि, पूँञ्ू जगत खिि र बबवत्तय व्यिस्थाको रकि सिेत गरी जम्िा रकि ८४,०५,१७,०००.०० (अक्षेरुपी रुपैयाूँ
िौरासी करोड पाूँि लाख सत्र हजार ) िा नबढाई तनददि ष्ट गररए बिोञ्जि सञ्चित कोर्बाट खिि गनि सककनेछ ।
३ . वितनयोजन : (१) यस ऐनद्धारा सञ्चित कोर्बाट खिि गनि अर्धकार ददइएको रकि आर्थिक िर्ि २०७५/७६को
तनमित्त दध
ु ौली नगरपामलका, मसन्धुलीको नगर कायिपामलका, िडा समितत र विर्यगत शाखाले गने सेिा र कायिहरुको
तनमित्त वितनयोजन गररनेछ ।

(२) उपदफा (१) िा जन
ु सक
ु ै कुरा लेखखएको भए तापतन कायिपामलका, िडा समितत र विर्यगत शाखाले गने सेिा
र कायिहरुको तनमित्त वितनयोजन गरे को रकििध्ये कुनैिा बित हुने र कुनैिा अपुग हुने दे खखन आएिा नगर
कायिपामलकाले बित हुने शीर्िकबाट नपुग हुने शीर्िकिा रकि सानि सक्नेछ । यसरी रकि सादाि एक शीर्िकबाट
सो शीर्िकको जम्िा रकिको १० प्रततशतिा नबढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक िा
एक भन्दा बढी शीर्िकहरुिा रकि सानि तथा तनकासा र खिि जनाउन सककनेछ । पूँूञ्जगत खिि र वित्तीय व्यिस्थातफि
वितनयोञ्जत रकि साूँिा भक्
ु तानी खिि र व्याज भक्
ु तानी खिि शीर्िकिा बाहे क अन्य िालू खिि शीर्िकतफि सानि र
बबत्तीय व्यिस्था अ न्तगित साूँिा भक्
ु तानी खिितफि बबतनयोञ्जत रकि ब्याज भक्
ु तानी खिि शीर्िकिा बाहे क अन्यत्र
सानि सककने छै न । तर िालु तथा पूँञ्ू जगत खिि र वित्तीय व्यिस्थाको खिि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको स्रोतिा
रकि सानि सककनेछ ।

(३) उपदफा (२) िा जुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापतन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्िा स्िीकृत रकिको १०
प्रततशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढीशीर्िकहरुिा रकि सानि परे िा नगर सभाको स्िीकृतत मलनु
पनेछ ।
1

दध
ु ौली नगरपामलका

नगर कायिपामलकाको कायािलय, मसन्धल
ु ी
आर् तथा व्र्र्को प्रिेपण

अनस
ु ि
ू ी १
आर्थिक िर्ि : २०७५/७६
रकि रू. हजारिा
आर्थिक वर्ि
शीर्िक

२०७३/७४
को र्थाथि

राजस्ि

आर्थिक वर्ि

२०७४/७५ को

आर्थिक वर्ि २०७५/७६

संशोर्धत

को अनुमान

अनुमान

८१,०४,८१

आन्तररक श्रोत

५,५०,००

११३१३ एकीकृत सम्पतत कर

६५,००

११३२२ िहाल विटौरी कर

१६,००

११३२१ घरिहाल कर

१,००

११४७२ विज्ञापन कर

१,००

११६१३ व्यािसाय रञ्जष्रे शन दस्तरु

८५,००

१४२४२ नक्सापास दस्तुर

१०,००

१४२४३ मसफाररश दस्तुर

१०,००

१४२४४ व्यञ्क्तगत घटना दताि दस्तुर

२,००

१४२४५ नाता प्रिाखित दस्तुर

१,००

१४५२९ अन्य राजस्ि

५८,६४

राजस्ि बाूँडफाूँडबाट प्राप्त रकि

१६,२६,४७

१४१७९ अन्य बाूँडफाूँड हुने राजस्ि [राजस्ि बाूँडफाूँड –
संघीय सरकार]

१३,२२,८६

१४१७८ सिारी साधन कर [राजस्ि बाूँडफाूँड – प्रदे श
सरकार ]

३,०३,६१

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरि

६२,२८,७०

संघीय सरकार

५७,७६,३९

१३३११ सिातनकरि अनुदान

१७,२०,००

१३३१२ शसति अनुदान

२७,१५,००

१३३१५ अन्य अनुदान

१३,४१,३९

प्रदे श सरकार

४,५२,३१

१३३११ सिातनकरि अनद
ु ान

८८,८१

१३३१२ शसति अनुदान

३,६३,५०

वित्तीय व्यिस्था (प्राञ्प्त)

०
2

अन्य आय
जनसहभार्गता
व्यय

८४,०५,१७

िालु खिि

५५,३५,७४

२११०० पाररश्रमिक / सुविधा

२१,२१,६३

२१२०० किििारीको सािाञ्जक सुरक्षा खिि

१४,००

२२१०० सेिा िहसुल

३०,९६

२२२०० पूँज
ू ीगत सम्पवत्तको संिालन र सम्भार खिि

८१,५१

२२३०० कायािलय सािान तथा सेिाहरू

८८,०१

२२४०० सेिा तथा परािशि खिि

२,६७,१९

२२५०० कायिक्रि सम्िन्धी खििहरू

१८,१४,३५

२२६०० अनुगिन,िूलयांकन र भ्रिि खिि

४७,५३

२२७०० विविध खिि

८८,९९

२७१०० सािाञ्जक सुरक्षा

९,००,००

२७२०० सािाञ्जक सहायता

५०,००

२८१०० सम्पवत्त सम्िन्धी खिि

२२,२०

२८९०० भैपरी आउने िालु खिि

९,३६

पंज
ू ीगत खिि

२८,६९,४२

३१११२ भिन तनिािि

२,०१,४०

३१११५ फतनििर तथा कफक्िसि

३७,००

३११२१ सिारी साधन

१,३४,००

३११२२ िेमशनरी तथा औजार

३८,००

कम्प्युटर सफ्टिेयर तनिािि तथा खरीद खिि एिं अन्य

बौद्र्धक सम्पत्ती प्राञ्प्त खिि

२१,००

३११५१ सडक तथा पल
ू तनिािि

९,२८,४७

३११५३ विद्युत संरिना तनिािि

२,८६,००

३११५४ तटबन्ध तथा बाूँध तनिािि

२,२४,००

३११५५ मसंिाइि संरिना तनिािि

४,३३,०८

३११५६ खानेपानी संरिना तनिािि

१,१९,०५

३११५७ िन तथा िातािरि संरक्षि

२६,००

३११५९ अन्य साििजतनक तनिािि

१,१२,२५

३११७१ पूँज
ू ीगत सुधार खिि साििजतनक तनिािि

२,७०,१४

३११७२ पूँज
ू ीगत अनुसन्धान तथा परािशि

१७,७७

३१४११ जग्गा प्राञ्प्त

१,२५

३१५११ भैपरी आउने पूँज
ू ीगत

२०,००

बजेट बित (+)/न्यून (-)

३,००,३६

गत िर्िको नगद िौज्दात

३,००,३६
3

