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रामधुनी नगरपालिका, सुनसरी को आर्थिक बर्ि २०७८/०७९ को सेवा र कार्िहरुको िार्ग स्थानीर् सञ्चित कोर्बाट केही 
रकम खिि गने र ववननर्ोजन गने सम्बन्धमा व्र्वस्था गनि बनेको ऐन । 

सभामा पेश भएको लमनत : २०७८/०३/१०  

सभाबाट स्वीकृत लमनत : २०७८/०३/१३ 

 

 प्रस्तावना :  रामधुनी नगरपालिका, सुनसरीको आर्थिक बर्ि २०७८/७९ को सेवा र कार्िहरुको िार्ग सञ्चित कोर्बाट 
केही रकम खिि गने अर्धकार दिन र सो रकम ववननर्ोजन गनि वाचछनीर् भएकोिे, नेपािको संववधानको धारा 
२२९ को उप–धारा (२) बमोञ्जम रामधुनी नगरपालिका, सुनसरीको नगर सभािे र्ो ऐन बनाएको छ । 

 
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्स ऐनको नाम “रामधुनी नगरपालिका, सुनसरीको ववननर्ोजन ऐन, २०७८” 

रहेको छ । 
(२) र्ो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

 

२. आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को ननममत्त सञ्चित कोर्बाट रकम खिि गने अर्िकार : 
(१) आर्थिक वर्ि २०७८/०७९को ननलमत्त नगर कार्िपालिका, वडा सलमनत, ववर्र्गत शाखािे गने सेवा र कार्िहरुका 

ननलमत्त अनुसूिी १ मा उञ्लिखखत आम्िनी तथा िािू खिि, पूूँञ्जगत खिि र बबवत्तर् व्र्वस्थाको रकम समेत 
गरी जम्मा रकम ७२,८४,०४,४२४ (अक्षेरुपी रुपैर्ाूँ बहत्तर करोड िौरासी िाख िार हजार िार सर् िौबबस मात्र | ) मा 
नबढाई ननदििष्ट गररए बमोञ्जम सञ्चित कोर्बाट खिि गनि सककनेछ । 

 
३ . ववननयोजन :  
(१) र्स ऐनद्धारा सञ्चित कोर्बाट खिि गनि अर्धकार दिइएको रकम आर्थिक वर्ि २०७८/७९को ननलमत्त रामधुनी नगरपालिका, 

सुनसरीको नगर कार्िपालिका, वडा सलमनत र ववर्र्गत शाखािे गने सेवा र कार्िहरुको ननलमत्त ववननर्ोजन गररनेछ । 
(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापनन कार्िपालिका, वडा सलमनत र ववर्र्गत शाखािे गने सेवा र कार्िहरुको 

ननलमत्त ववननर्ोजन गरेको रकममध्रे् कुनैमा बित हुने र कुनैमा अपुग हुने िेखखन आएमा नगर कार्िपालिकािे बित 
हुने शीर्िकबाट नपुग हुने शीर्िकमा रकम सानि सक्नेछ । र्सरी रकम सािाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको 
१० प्रनतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम 
सानि तथा ननकासा र खिि जनाउन सककनेछ । पूूँञ्जगत खिि र ववत्तीर् व्र्वस्थातफि  ववननर्ोञ्जत रकम साूँवा भुक्तानी 
खिि र व्र्ाज भुक्तानी खिि शीर्िकमा बाहेक अन्र् िािू खिि शीर्िकतफि  सानि र बबत्तीर् व्र्वस्था अ न्तगित साूँवा भुक्तानी 
खिितफि  बबननर्ोञ्जत रकम ब्र्ाज भुक्तानी खिि शीर्िकमा बाहेक अन्र्त्र सानि सककने छैन । तर िािु तथा पूूँञ्जगत खिि 
र ववत्तीर् व्र्वस्थाको खिि व्र्होनि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानि सककनेछ ।  

(३) उपिफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापनन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा स्वीकृत रकमको १० प्रनतशत 
भन्िा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि परेमा नगर सभाको स्वीकृनत लिनु पनेछ । 



 
 

४. आर्थिक वर्ि : २०७८/०७९ को आर्थिक वववरण 

रु. हजारमा 

शीर्िक 
आ.व. २०७६/७७ 

को यथाथि 

आ.व. २०७७/७८ 
को संशोर्ित 
अनुमान 

आ.व. 
२०७८/७९ को 
अनुमान 

आय ६०,६५,२७ ५८,७३,७६ ६५,३६,३७ 

राजस्व  १३,५७,९२ १३,३५,८१  १७,२३,७१  

आन्तररक श्रोत ७,११ ,७८ ३,५३,२७ ३,८४,६९ 

११३१३ एकीकृत सम्पती कर ३३,६७ ५२,५० ८२,५० 

११३१४ भुलमकर/मािपोत ३,४०,८६ ४,२० ५,०० 

११३२१  घरवहाि कर ६,२७ २१ ,०० २५,८० 

११३२२ वहाि ववटौरी कर   २६,२५ २९,२० 

११४५१  सवारी साधन कर (साना सवारी)   ७,३५ ८,०० 

११४५२ पुवािधार सेवाको उपर्ोगमा िाग्ने कर   २६,२५ १८,७३ 

११४७९ अन्र् मनोरचजन कर   १ ,०५ २५ 

११६९१  अन्र् कर १ ,५५ ३,०० ६,६५ 

१३४११  अन्र् संस्थागत आन्तररक अनुिान   २४,६७ ० 

१४२२१  न्र्ानर्क िस्तूर   २० २० 

१४२२३ लशक्षा क्षते्रको आम्िानी   ३,७८ ३,०० 

१४२४२ नक्सापास िस्तुर २१ ,१३ ५२,५० ६३,३८ 

१४२४३ लसफाररश िस्तुर ५१ ,३७ ७३,५० ७८,१५ 

१४२४४ व्र्ञ्क्तगत घटना िताि िस्तुर   २,६० ३,०० 

१४२५४ रेडडर्ो/ एफ.एम.सचिािन िस्तुर   ४० ४० 

१४२६५ अन्र् क्षते्रको आर्   ० २२,१२ 

१४३११  न्र्ानर्क िण्ड,  जररवाना र जफत १३ १ ,०५ १ ,५० 

१४३१२ प्रशासननक िण्ड, जररवाना र जफत   १ ,०५ १ ,५० 

१४६११  व्र्वसार् कर  २८,०६ २६,२५ ३२,५२ 

राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप्त रकम ६,४६,१३ ९,८२,५३ १३,३९,०२ 

११३१५ घरजग्गा रञ्जष्टेशन िस्तुर ३१ ,४६ ० ३,५०,०० 



११४११  बाूँडफाूँड भइि प्राप्त हुने मूलर् अलभबदृ्र्ध 
कर ६,१४,६६ ९,२७,२८ ४,६६,९१  

११४२१  बाूँडफाूँड भइि प्राप्त हुने अन्त:शुलक   ५५,२५ ० 

११४२१  बाूँडफाूँड भइि प्राप्त हुने अन्त:शुलक   ० ४,६६,९१  

१४१५७ बाूँडफाूँड भई प्राप्त िहत्तर बहत्तरको ववकिबाट 
प्राप्त हुने आर्   ० ५५,२० 

अन्य आय २,२८,७० २५,६६ २,७९ 

१४५२९ अन्र् राजस्व २,२८,७० २५,६६ २,७९ 

अन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण ४३,११ ,५० ४१ ,७७,४२ ४५,१२,६६ 

संघीय सरकार ३७,७२,०३ ३९,७६,४२ ४२,८४,०० 

१३३११  समाननकरण अनुिान १५,९२,२९ १५,१२,०० १६,०५,०० 
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