
 

 

:yfgLo /fhkq 

v08 M $                  ;+Vof M @           ldlt M @)&&÷)#÷@* 

efu – ! 

/fdw'gL gu/kflnsf 

/fdw'gL gu/kflnsfsf] ljlgof]hg P]g, @)&& 

रामधुनी नगरपालिका, सुनसरी को आलथिक बर्ि २०७७/७८ को सेवा र 

कार्िहरुको िालग स्थानीर् सलित कोर्बाट केही रकम खर्ि गने र लवलनर्ोजन 

गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको ऐन 

 

प्रस्तावना : रामधुनी नगरपालिका, सुनसरीको आलथिक बर्ि २०७७/७८ को 

सेवा र कार्िहरुको िालग सलित कोर्बाट केही रकम खर्ि गने अलधकार लिन र 

सो रकम लवलनर्ोजन गनि वाञ्छनीर् भएकोिे, 

नेपािको संलवधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोलजम रामधुनी 

नगरपालिका, सुनसरीको नगर सभािे र्ो ऐन बनाएको छ । 

 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्स ऐनको नाम “रामधुनी नगरपालिका, 

सुनसरीको लवलनर्ोजन ऐन, २०७७” रहेको छ । 

(२) र्ो ऐन २०७७ श्रावण १ गते बाट प्रारम्भ  हुनेछ । 

२. आक्षथिक वर्ि २०७७/७८ को क्षनक्षमत्त सक्षित कोर्बाट रकम खर्ि गने 

अक्षिकार : (१) आलथिक वर्ि २०७७/७८को लनलमत्त नगर कार्िपालिका, वडा 

सलमलत, लवर्र्गत शाखािे गने सेवा र कार्िहरुका लनलमत्त अनुसूर्ी १ मा 

उल्लिल्लखत आम्दनी तथा र्ािू खर्ि, पूूँलजगत खर्ि र लबलत्तर् व्यवस्थाको रकम 

समेत गरी जम्मा रकम ६१,८१,८९,९३९.०० (अके्षरुपी रुपैर्ाूँ एकसठ्ठी करोड 

एकासी िाख उनान्नबे्ब हजार नौ सर् उनान्चालिस मात्र | ) मा नबढाई लनलििष्ट 

गररए बमोलजम सलित कोर्बाट खर्ि गनि सलकनेछ । 

३ . क्षवक्षनयोजन : (१) र्स ऐनद्धारा सलित कोर्बाट खर्ि गनि अलधकार 

लिइएको रकम आलथिक वर्ि २०७७/७८को लनलमत्त रामधुनी नगरपालिका,  

 

सुनसरीको नगर कार्िपालिका, वडा सलमलत र लवर्र्गत शाखािे गने सेवा र 

कार्िहरुको लनलमत्त लवलनर्ोजन गररनेछ । 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(२) उपिफा (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 िेल्लखन आएमा नगर 

कार्िपालिकािे बर्त हुने शीर्िकबाट नपुग हुने शीर्िकमा रकम सानि    

सके्नछ । र्सरी रकम सािाि 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 ।  

(३) उपिफा (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 

पने 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



अनुसूर्ी १ 

 रामधुनी नगरपालिका झुम्का सुनसरी 

आलथिक वर्ि : २०७७/०७८ को आलथिक लववरण 

रकम रू. हजारमा 

शीर्िक २०७५/७६ 

को यथाति  

२०७६/०७६ को  

ससोक्षित अनुमान  

२०७७/०७

८ को  

अनुमान 

आर् ५८३५०३ ६७३२७३ ६१८१८९ 

आन्तररक श्रोत 
३३६४५ ४०३५९ ३३००६ 

११३१३ एकीकृत सम्पलत कर ४२९६ ६००० ५२५० 

११३१४ भुलमकर/मािपोत ३३१ १५०० ४२० 

११३२१ घरवहाि कर ८४८ २५०० २१०० 

११३२२ वहाि लवटौरी कर २५२ ३००० २६२५ 

११३५१व्यवसार् कर १६१३. ३०००. २६२५ 

११४४२ स्वास्थ्य सेवा कर ० ० ० 
११४४३ लशक्षा सेवा शुल्क- 

शैलक्षक संस्था ० ० ० 
११४४४ लशक्षा सेवा शुल्क- 

वैिेलशक अध्यर्न ० ७०० ३७८ 
११४५१ सवारी साधन कर 

(सवारी िताि, वालर्िक सवारी 

कर तथा पटके सवारी कर ) ५०२. १०००. ७३५ 
११४५२ पुवािधार सेवाको 

उपर्ोगमा िागे्न कर ४९९७ ४५०० २६२५ 

११४७२ लवज्ञापन कर ० ५०० ३०८ 

११४७३ अन्य मनोरञ्जन कर ० १५० १०५ 
११६१४ रेलडर्ो/ 

एफ.एम.सिािन िसु्तर ० २० ४० 

११६९१ अन्य कर ० ५०० ३०० 
१३४११ अन्य संस्थागत 

आन्तररक अनुिान ० ३००० २४६७ 

१४२१३ अन्य विक्रीबाट प्राप्त रकम ० ० ० 
 

१४२२१ न्यालर्क िसू्तर ० २० २० 

१४२४१ पालकि ङ्ग शुल्क ० ० ० 

१४२४२ नक्सापास िसु्तर ३९९३ ६२०० ५२५० 

१४२४३ लसफाररश िसु्तर ५६१८ ७५०० ७३५० 

१४२४४ व्यल्लक्तगत घटना िताि 

िसु्तर २०५ ३०० २६० 
१४३११ न्यालर्क िण्ड,जररवाना 

र जफत १०५ २०० १०५ 
१४३१२ प्रशासलनक 

िण्ड,जररवाना र जफत ४७ १०० १०५ 

१४५२९ अन्य राजस्व २३२ ३५३ ३०० 
राजस्व बाूँडफाूँडबाट प्राप्त 

रकम 109300 112882 92783 
१४१७९ अन्य बाूँडफाूँड हुने राजस्व 

[राजस्व बाूँडफाूँड – संघीर् 

सरकार] 109300 106000 92783 
१४१७९ अन्य बाूँडफाूँड हुने राजस्व 

[राजस्व बाूँडफाूँड – प्रिेश 

सरकार]   6882 0 
अन्तर सरकारी लवत्तीर् 

हस्तान्तरण 418668 420958 373400 
संघीर् सरकार 392093 375981 ३६३३०० 

१३३११ समालनकरण अनुिान 145800 155400 151200 

१३३१२ शसति अनुिान 172794 174000 २१२१०० 

१३३१३ शसित अनुिान पुजीगत 73499 39781 ० 

१३३१४ समपुरक अनुिान 0 6800 ० 

१३३१५ अन्य अनुिान 0 0 ० 
प्रिेश सरकार 26575 44977 १०१०० 

१३३११ समालनकरण अनुिान 3999 ७७५० ७६३३ 

१३३१२ शसति अनुिान 22576 २२२२७ २४६७ 

१३३१४ समपुरक अनुिान 0 १५००० ० 

१३३१५ लबशेर् अनुिान ० २५०० ० 

लवत्तीर् व्यवस्था (प्राल्लप्त) ० ६३८२९ ८९००० 
३३१९२ अन्य आन्तररक 

सरकारबाट प्राप्त ऋण 

0 0 0 

 

गत बर्िको अल्या 10606 ६३८२९ 89000 

अन्य आर् 0 0 0 

जनसहभालगता 21890 35245 30000 

नगि 21890 35245 30000 

व्यर् 519674.5 673273 618189 



र्ािु खर्ि 245976.5 343740 355646 

२११११ पाररश्रलमक कमिर्ारी 134049 164721 190507 

२१११२ पाररश्रलमक पिालधकारी 11172 12000 12000 

२११२१ पोशाक 1240 3171 1308 

२११२२ खाधान्न 0 900 0 

२११२३ ओर्धी उपर्ार खर्ि 0 100 10 

२११३१ स्थालनर् भत्ता 96 6016 4488 

२११३२ महंगी भत्ता 2971 3800 5450 

२११३३ लफल्ड भत्ता 130.5   0 

२११३४ कमिर्ारीको बैठक भत्ता 0 131 ० 
२११३५ कमिर्ारी प्रोत्साहन तथा 

पुरस्कार 0 180 300 

२११३९ अन्य भत्ता 2333 2766 2210 
२१२१२ कमिर्ारी र्ोगिानमा 

आधाररत लनवृतभरण तथा 

उपिान कोर् खर्ि 0 2500 0 
२१२१३ कमिर्ारी र्ोगिानमा 

आधाररत लवमा कोर् खर्ि 0 700 0 

२१२१४ कमिर्ारी कल्याण कोर् ० १५०० ५००० 
२१२१९ अन्य सामालजक सुरक्षा 

खर्ि 738 400 100 

२२१११ पानी तथा लबजुिी 948 1862 377 

२२११२ संर्ार महसुि 729 966 ० 
२२११३ साविजलनक 

उपर्ोलगताको सेवा खर्ि 697 0 ० 

२२२११ इन्धन (पिालधकारी) 875 1500 1500 
 

२२२१२ इन्धन (कार्ाििर् 

प्रर्ोजन) 1677 2601 2609 

२२२१३ सवारी साधन ममित 1854 2345 2185 

२२२१४  लवमा तथा नलवकरण 151 1250 432 
२२२२१ मेलशनरी तथा औजार 

ममित सम्भार तथा सिािन खर्ि 1649 2655 2527 
२२२३१ लनलमित साविजलनक 

सम्पलत्तको ममित सम्भार खर्ि 0 195 348 

२२३११ मसिन्द तथा कार्ाििर् 3442 5400 3969 

सामाग्री 

२२३१२ पशुपंक्षीहरुको आहार 0 0 100 

२२३१३ पुस्तक तथा सामग्री खर्ि 853 95 100 

२२३१४ इन्धन - अन्य प्रर्ोजन 50 100 0 
२२३१५ पत्रपलत्रका, छपाई तथा 

सूर्ना प्रकाशन खर्ि 1252 2079 2169 
२२३१९ अन्य कार्ाििर् संर्ािन 

खर्ि 1248 400 2994 

२२४११ सेवा र परामशि खर्ि 665 1564 1176 
२२४१२ सूर्ना प्रणािी तथा 

सफ्टवेर्र संर्ािन खर्ि 449 100 200 

२२४१९ अन्य सेवा शुल्क 0 20 0 

२२५११ कमिर्ारी तालिम खर्ि 0 340 950 
२२५१२ सीप लवकास तथा 

जनरे्तना तालिम तथा गोष्ठी 

सम्बन्धी खर्ि 11200 3920 

6662 

२२५२१ उत्पािन सामग्री / 

सेवा खर्ि 1310 380 650 

२२५२२ कार्िक्रम खर्ि 37160 41313 54823 

२२५२९ लवलवध कार्िक्रम खर्ि 4315 16175 15661 
 

२२६११ अनुगमन, मूल्यांकन 

खर्ि 938 1705 1107 

२२६१२ भ्रमण खर्ि 697 1215 1104 

२२६१९ अन्य भ्रमण खर्ि 476 525 254 

२२७११ लवलवध खर्ि 9092 8409 5172 

२२७२१ सभा सिािन खर्ि 693 700 900 

२४२११ आन्तररक ऋणको ब्याज 1000 1000 2000 
२४२१२ आन्तररक ऋणको सेवा 

शुल्क तथा बैंक कलमशन 5 5 50 
२५३११ शैलक्षक संस्थाहरूिाई 

सहार्ता 2500 3893 1200 
२५३१२ स्वास्थ संस्थाहरूिाई 

सहार्ता 9 226 75 
२५३१४ धालमिक तथा सांसृ्कलतक 

संस्था सहार्ता 0 0 185 

२५३१५ अन्य साहर्ता 305 0 0 



२६४११ सरकारी लनकार्, 

सलमलत एवं बोडिहरुिाई लनसशति 

र्ािु अनुिान 0 0 2332 
२६४१२ सरकारी लनकार्, 

सलमलत एवं बोडिहरुिाई सशति 

र्ािु अनुिान 30 23614 10382 
२६४१३ अन्य संस्थािाई सःशति 

र्ािु अनुिान 0 710 210 
२६४२१ सरकारी लनकार् सलमलत 

बोडि पुजीगत लनशति अनुिान 0 0 250 

२७१११ सामालजक सुरक्षा १०० 100 0 

२७११२ अन्य सामालजक सुरक्षा 0 180 250 

२७२११ छात्रवृलत्त 61 3733 220 
 

२७२१२ उद्दार, राहत तथा 

पुनस्थािपना खर्ि 118 700 1500 

२७२१३ और्धीखररि खर्ि 3500 4538 2319 

२७२१९ अन्य सामालजक सहार्ता   0 50 

२७३१२ उपिान 0 1000 1000 
२७३१३ सेवा लनवृत्तको संलर्त 

लविा 0 500 750 
२७३१४ सेवा लनवृत्तको और्धी 

उपर्ार 0 2000 750 

२८१४१ जग्गाको भाडा 472 920 700 

२८१४२ घरभाडा 318 600 600 
२८१४३ सवारी साधन तथा 

मेलशनर औजार भाडा 32 100 100 

२८९११ भैपरी आउने र्ािु खर्ि 0 350 100 

२८२११ राजस्व लफताि 2377 2377 1281 

पंूजीगत खर्ि 273698 329533 262543 
३११११ आवासीर् भवन 

लनमािण/खररि ३४०३२ 7208 5200 
३१११२ गैर आवासीर् भवन 

लनमािण/खररि 12715 25557 27040 
३१११३ लनलमित भवनको 

संरर्नात्मक सुधार खर्ि 175 230 4216 

३१११४ जग्गा लवकास कार्ि 0 200 0 

३११२१ सवारी साधन 654 1730 6250 

३११२२ मेलशनरी तथा औजार 1175 1168 1720 

३११२३ फलनिर्र तथा लफक्चसि 
1568 1620 790 

३११३१ पशुधन तथा बागवानी 

लवकास खर्ि 149 400 5570 
३११३२ अनुसन्धान तथा लवकास 

सम्बन्धी खर्ि 0 125 0 
 

३११३४ कम्युटर सफ्टवेर्र 

लनमािण तथा खरीि खर्ि 0 50 1310 

३११५१ सडक तथा पूि लनमािण १७४७९१ 183934 132450 

३११५३ लवि्रु्त संरर्ना लनमािण 198 4278 690 

३११५४ तटबन्ध तथा बाूँधलनमािण 1195 4450 1920 

३११५५ लसंर्ाइि  संरर्ना लनमािण १७५७ 5210 2880 
३११५६ खानेपानी संरर्ना 

लनमािण 608 4825 1651 
३११५७ वन तथा वातावरण 

संरक्षण १३०३ 1080 7150 
३११५८ सरसफाइि  संरर्ना 

लनमािण 293 810 535 

३११५९ अन्य साविजलनक लनमािण 40809 76343 59259 
३११६१ लनलमित भवनको 

संरर्नात्मक सुधार खर्ि 2276 3335 1496 

३१४११ जग्गा प्राल्लप्त खर्ि ० 0 2200 

३१५११ भैपरी आउने पूूँजीगत 0 6980 216 

बजेट बर्त (+)/नू्यन (-) ६३८२९ ० ० 
 

 
 

  

 

आज्ञािे 

ओमकार प्रसाि न्यौपाने 

प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत 

रामधुनी नगरपालिका 


