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विवियोजि ऐि २०७५ 
दुहवी नगरपालिका, सुनसरी को आलथिक बर्ि २०७५/७६ को सेवा र कार्िहरुको िालग स्थानीर् सलित कोर्बाट 
केही रकम खर्ि गने र लवलनर्ोजन गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको ऐन 

नगरसभाबाट स्वीकृत लमलत   : २०७५/०३/१४ 
प्रस्ताििा:  दुहवी नगरपालिका, सुनसरीको आलथिक बर्ि २०७५/७६ को सेवा र कार्िहरुको िालग सलित 
कोर्बाट केही रकम खर्ि गने अलिकार लदन र सो रकम लवलनर्ोजन गनि वाञ्छनीर् भएकोिे, नेपािको 
संलविानको िारा २२९ को उप–िारा  ( २ )बमोलजम दुहवी नगरपालिका, सुनसरीको नगर सभािे र्ो ऐन 
बनाएको छ । 
 
१. संविप्त िाम र प्रारम्भ:  (१ )र्स ऐनको नाम“ दुहवी नगरपालिका, सुनसरीको लवलनर्ोजन ऐन, २०७५ ”
रहेको छ । 

 (२ )र्ो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. आवथिक िर्ि २०७५/७६ को विवमत्त सवित कोर्बाट रकम खर्ि गिे अविकार:   

 (१) आलथिक वर्ि २०७५/७६को लनलमत्त नगर कार्िपालिका, वडा सलमलत, लवर्र्गत शाखािे गने 
सेवा र कार्िहरुका लनलमत्त अनुसूर्ी १ मा उल्लिल्लखत र्ािू खर्ि, पूूँलजगत खर्ि र लबलत्तर् व्यवस्थाको रकम 
समेत गरी जम्मा रकम ५६¸९५¸३२¸६७८ (अके्षरुपी रुपैर्ाूँ छपन्न करोड पिान्नबे्ब िाख बलत्तस हजार छ सर् 

अठहत्तर मात्र ) मा नबढाई लनलदिष्ट गररए बमोलजम सलित कोर्बाट खर्ि गनि सलकनेछ । 

 ३.   विवियोजि:   

 (१ ) र्स ऐनद्वारा सलित कोर्बाट खर्ि गनि अलिकार लदइएको रकम आलथिक वर्ि २०७५/७६को 
लनलमत्त दुहवी नगरपालिका, सुनसरीको नगर कार्िपालिका, वडा सलमलत र लवर्र्गत शाखािे 
गने सेवा र कार्िहरुको लनलमत्त लवलनर्ोजन गररनेछ । 

 (२ ) उपदफा  ( १ )मा जुनसुकै कुरा िेल्लखएको भए तापलन कार्िपालिका, वडा सलमलत र लवर्र्गत 
शाखािे गने सेवा र कार्िहरुको लनलमत्त लवलनर्ोजन गरेको रकममधे्य कुनैमा बर्त हुने र 
कुनैमा अपुग हुने देल्लखन आएमा नगर कार्िपालिकािे बर्त हुने शीर्िकबाट नपुग हुने 
शीर्िकमा रकम सानि सके्नछ । र्सरी रकम सादाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा 
रकमको १० प्रलतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक 
वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि तथा लनकासा र खर्ि जनाउन सलकनेछ । 
पूूँलजगत खर्ि र लवत्तीर् व्यवस्थातफि  लवलनर्ोलजत रकम साूँवा भुक्तानी खर्ि र व्याज भुक्तानी 
खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्य र्ािू खर्ि शीर्िकतफि  सानि र लबत्तीर् व्यवस्था अ न्तगित साूँवा 
भुक्तानी खर्ितफि  लबलनर्ोलजत रकम ब्याज भुक्तानी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्यत्र सानि सलकने 
छैन । तर र्ािु तथा पूूँलजगत खर्ि र लवत्तीर् व्यवस्थाको खर्ि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको 
स्रोतमा रकम सानि सलकनेछ । 
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 (३ ) उपदफा  ( २ )मा जुनसुकै कुरा िेल्लखएको भए तापलन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा 
स्वीकृत रकमको १० प्रलतशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढीशीर्िकहरुमा 
रकम सानि परेमा नगर सभाको स्वीकृलत लिनु पनेछ ।  

 

अनुसूची १ 
आय तथा व्ययको प्रक्षेपण 

आर्थिक वर्ि : २०७५/७६                      रकम रू. हजारमा 

शीर्षक 
आर्थषक वर्ष २०७५/७६  

को अनुमान 

राजस्व ५६¸९५¸३२ 

आन्तररक श्रोत ६,१५,९६ 

११३१३ एकीकृत सम्पतत कर १,००,०० 

११३१४ भुममकर/मालपोत २५,०० 

११३२१ घरवहाल कर ५,०० 

११३२२ वहाल ववटौरी कर १५,०० 

११४५१ सवारी साधन कर )सवारी दताि, वावर्िक  

 सवारी कर तथा पटके सवारी कर ( ५,०० 

११४७२ ववज्ञापन कर ५,०० 

११६१४ रेडियो/ एफ.एम.सञ्चालन दस्तुर ५० 

१४२१३ अन्य ववक्रीबाट प्राप्त रकम १०,०० 

१४२१९ अन्य सेवा शुल्क तथा ववक्री ४४,६४ 

१४२२१ न्यातयक दस्तूर ५ 

१४२४२ नक्सापास दस्तुर ५४,७५ 

१४२४३ मसफाररश दस्तुर ५०,०० 

१४२४५ नाता प्रमाणित दस्तुर १,०० 

१४२४९ अन्य दस्तुर ६४,४१ 

राजस्व बााँिफााँिबाट प्राप्त रकम १०,१६,५९ 

१४१७९ अन्य बााँिफााँि हुने राजस्व [राजस्व बााँिफााँि – संघीय सरकार] ८,८९,७८ 

१४१७७ घरजग्गा रजजष्ट्रेशन दस्तुर [राजस्व बााँिफााँि – प्रदेश सरकार ] ५०,०० 

१४१७८ सवारी साधन कर [राजस्व बााँिफााँि – प्रदेश सरकार ] ७६,८१ 

अन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरि ४०,६२,७७ 

संघीय सरकार ३९,२०,६० 

१३३११ समातनकरि अनुदान १५,६८,०० 

१३३१२ शसति अनुदान २३,५२,६० 

प्रदेश सरकार १,४२,१७ 

१३३११ समातनकरि अनुदान ४२,१७ 
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शीर्षक 
आर्थषक वर्ष २०७५/७६  

को अनुमान 

१३३१२ शसति अनुदान १,००,०० 

ववत्तीय व्यवस्था )प्राजप्त( ० 

अन्य आय गत वर्िको अ.ल्या. २¸३५¸६१।३८ 
जनसहभार्गता   

  

व्यय ५६,९५,३२ 

चालु खचि ३६,१२,९१ 

२११०० पाररश्रममक / सुववधा १४,१९,७२ 

२१२०० कमिचारीको सामाजजक सुरक्षा खचि १०,०० 

२२१०० सेवा महसुल ३५,३० 

२२२०० पूाँजीगत सम्पजत्तको संचालन र सम्भार खचि ८४,१० 

२२३०० कायािलय सामान तथा सेवाहरू १,१२,९७ 

२२४०० सेवा तथा परामशि खचि १,९७,४८ 

२२५०० कायिक्रम सम्वन्धी खचिहरू ८,३९,०२ 

२२६०० अनुगमन,मूल्यांकन र भ्रमि खचि ४१,४५ 

२२७०० ववववध खचि ५३,५१ 

२५३०० अन्य सहायता ३९,०९ 

२७१०० सामाजजक सुरक्षा ७,०८,०० 

२७२०० सामाजजक सहायता ५४,०० 

२८१०० सम्पजत्त सम्वन्धी खचि ९,६० 

२८९०० भैपरी आउने चालु खचि ८,६७ 

पूंजीगत खचि २०,८२,४१ 

३१११२ भवन तनमािि २,०८,२९ 

३१११५ फतनिचर तथा फफक्चसि २६,२५ 

३११२१ सवारी साधन ४५,०० 

३११२२ मेमशनरी तथा औजार ३०,२४ 

३११३१ पशुधन तथा बागवानी ववकास खचि १,०५ 

३११५१ सिक तथा पूल तनमािि ७,४३,३६ 

३११५३ ववद्युत संरचना तनमािि १०,५० 

३११५४ तटबन्ध तथा बााँध तनमािि १,५० 

३११५५ मसचंार्ि संरचना तनमािि ३,०० 

३११५६ खानेपानी संरचना तनमािि ५,७० 

३११५७ वन तथा वातावरि संरक्षि २५,०० 

३११५८ सरसफार्ि संरचना तनमािि २२,५० 

३११५९ अन्य साविजतनक तनमािि ७,०५,१८ 
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शीर्षक 
आर्थषक वर्ष २०७५/७६  

को अनुमान 

३११७२ पूाँजीगत अनुसन्धान तथा परामशि १,५१,८२ 

३१४११ जग्गा प्राजप्त १,०३,०० 

बजेट बचत )+(/न्यून )-( २,३५,६१ 

गत वर्िको नगद मौज्दात २,३५,६१ 
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वियाकलापगत व्यय अिुमाि 
 

आलथिक वर्ि : २०७५/७६     बजेट उप शीर्िक : दुहवी नगरपालिका ( ८०११४४०२१०१)    

रकम रू. हजारमा 

वस.िं. कायििम/आयोजिाको िाम 
कायािन्वयि 

हुिे स्थाि 

खर्ि 

शीर्िक 
लि 

विवियोजि 

रु. 

स्रोत 

आन्तररक 

श्रोत 

अन्तर सरकारी वित्तीय 

हस्तान्तरण 

िेपाल 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

स्थािीय 

तह 

१ पाररश्रलमक कमिर्ारी   २११११ २ ३,००,०० १,००,०० २,००,००     

२ पोशाक   २११२१ १ ८,५०   ८,५०     

३ महङ्गी भत्ता    २११३२ १ १२,००   १२,००     

४ कमिर्ारी प्रोत्साहन भत्ता   २११३५ १ ३०,००   ३०,००     

५ पदालिकारी बैठक भत्ता   २११४१ १ ३०,८५   ३०,८५     

६ पदालिकारी अन्य सुलविा   २११४२ १ ५४,९६   ५४,९६     

७ कमिर्ारी कल्याण कोर्   २१२१४ १ १०,००   १०,००     

८ पानी तथा लवजुलि   २२१११ १ १५,००   १५,००     

९ सिार महसुि   २२११२ १ १०,००   १०,००     

१० इन्धन पदालिकारर   २२२११ १ २०,००   २०,००     

११ इन्धन कार्ाििर् प्रर्ोजन   २२२१२ १ १०,००   १०,००     

१२ सवारी सािन ममित   २२२१३ १ २०,००   २०,००     

१३ लबमा तथा नलवकरण   २२२१४ १ ३,००   ३,००     

१४ मेलसनरी ममित   २२२२१ १ ५,००   ५,००     

१५ 
लनलमित साविजलनक सम्पलतको 

ममित सम्भार 
  २२२३१ १ १०,००   १०,००     

१६ कार्ाििर् मसिन्द खर्ि   २२३११ १ १५,००   १५,००     

१७ पशुपञ्छी आहार   २२३१२ १ ७,००   ७,००     

१८ पुस्तक सामाग्री   २२३१३ १ ५०   ५०     

१९ इन्धन अन्य प्रर्ोजन   २२३१४ १ १,००   १,००     

२० छपाइ तथा सूर्ना प्रकार्ण   २२३१५ १ १५,००   १५,००     

२१ कार्ाििर् सिािन खर्ि   २२३१९ १ २०,००   २०,००     

२२ डकुमेन्ट्र ी   २२४११ १ १५,०० १५,००       

२३ सेवा तथा परामशि   २२४११ २ ५,०० ३,०६ १,९३     

२४ घरिुरी सवेक्षण   २२४१२ १ २०,००     २०,००   

२५ भौगोलिक सूर्ना प्रणािी   २२४१२ १ ७,८३ ७,८३       

२६ भौगोलिक सूर्ना प्रणािी   २२४१२ १ २,१७     २,१७   

२७ 
सुर्ना प्रणािी तथा सफ्टवेर्र 

सिािन खर्ि 
  २२४१२ १ २०,००     २०,००   

२८ करार सेवा शुल्क   २२४१३ १ ३०,०० ३०,००       

२९ करारका कमिर्ारीिाई तिब   २२४१३ १ ६०,०० ६०,००       

३० सरसफाई सेवा शुल्क   २२४१४ १ १९,०० १९,००       

३१ अन्य सेवा शुल्क   २२४१९ १ ५,०० ५,००       

३२ कमिर्ारी तालिम खर्ि   २२५११ १ ५,०० ५,००       

३३ लसप लवकास तालिम   २२५१२ १ ७,०० ७,००       

३४ कार्िक्रम खर्ि   २२५२२ १ २०,०० २०,००       

३५ कृर्ी   २२५२९ २ ४१,७५ ४१,७५       

३६ पशु   २२५२९ १ २०,०० २०,००       

३७ लवलवि कार्िक्रम खर्ि स्थालनर् तह   २२५२९ १ १५,०० १५,००       
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