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उ े  र कारण 
 

आिथक वष २०७७/७८ को सेवा र कायह को लािग थानीय सि तकोषबाट केिह रकम 
िविनयोजन गन र सो रकम खच गन अिधकार िदन वा नीय भएकोले ुत िवधेयक पेश गनु परेको 
हो । 

ुत िवधेयकले थानीय सि तकोषबाट खच गन अिधकार र िविभ  िनकायले गन सेवा र 
कायह को िनिम  िविनयोजन गन स े व था गरेको छ । 

 

                                 ः यो िवधेयक अथ िवधेयक हो । 
 
 
                                                                                                 (अ का चलाउने) 
                                                                                                     नगर उप मुख 
                                                                                         प देवल िवनायक नगरपािलका 
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िविनयोजन ऐन, २०७७ 
प देवल िवनायक नगरपािलकाको आिथक वष २०७७/७८ को सेवा र कायह को लािग 

थानीय सि त कोषबाट केही रकम िविनयोजन गन र खच गन स मा व था गन 
बनेको ऐन 

                                                                                                                                              नगरसभाबाट ीकृत िमितः २०७७/०३/२० 
ावनाः  आिथक वष २०७७/७८ को सेवा र कायह को लािग प देवल िवनायक नगरपािलकाको 

सि त कोषबाट केही रकम खच गन अिधकार िदन र सो रकम िविनयोजन गन वा िनय भएकोले, 
नेपालको संिवधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोिजम प देवल िवनायक नगरपािलकाको छैटौ ं
नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ । 
१. संि  नाम र ार ः (१) यस ऐनको नाम "प देवल िवनायक नगरपािलकाको िविनयोजन ऐन, 

२०७७" रहेको छ ।  
 (२) यो ऐन २०७७ साल ावण १ गतेबाट ार  नेछ । 

२. आिथक वष २०७७/७८ को िनिम  सि त कोषबाट रकम खच गन अिधकारः (१) आिथक 
वष २०७७/७८ को िनिम  नगरकायपािलका, वडा सिमित, िवषयगत शाखाले गन सेवा, कायह का 
िनिम  अनुसूिच १ मा उ े खत चालू खच, पँूिजगत खच, िवि य व था, आ रक आ ानी, 
नेपाल सरकार तथा देश सरकार राज  बाँडफाँड, सशत अनुदान र गत आ.व.को नगद मौ ात 
रकम समेत गरी ज ा रकम . ४६,६५,५०,९४०/- (अ े पी . छयािलस करोड पस ी लाख 
पचास हजार नौसय चािलस मा ) मा नबढाई िनिद  ग रए बमोिजम सि त कोषबाट खच गन 
सिकने छ । 

३. िविनयोजनः (१) यस ऐन ारा सि त कोषबाट खच गन अिधकार िदइएको रकम आिथक वष 
२०७७/७८ को िनिम  प देवल िवनायक नगरपािलकाको नगर कायपािलका, वडा सिमित र 
िवषयगत शाखाले गन सेवा र कायह को िनिम  िविनयोजन ग रने छ । 
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले खएको भएतापिन कायपािलका, वडा सिमित र िवषयगत 
शाखाले गन सेवा र कायह को िनिम  िविनयोजन गरेको रमक म े कुनैमा बचत ने र कुनैमा 
अपुग ने दे खन आएमा नगरकायपािलकाले बचत ने िशषकबाट नपुग ने िशषकमा रकम सान 
स ेछ । यसरी रकम सादा एक िशषकबाट सो िशषकको ज ा रकमको १० ितशतमा नबढ्ने 
गरी कुनै एक वा एकभ ा बढी शीषकह बाट अक  एक वा एक भ ा बढी शीषकह मा रकम 
सान तथा िनकासा र खच जनाउन सिकनेछ । पँूिजगत खच र िवि य व थातफ िविनयोिजत रकम 
साँवा भु ानी खच र ाज भु ानी खच शीषकमा बाहेक अ  चालु खच िशषक तफ सान र 
िबि य व था अ गत साँवा भु ानी खच तफ िबिनयोिजत रकम ाज भु ानी खच शीषकमा 
बाहेक अ  सान सिकने छैन । 

तर चालु तथा पँूिजगत खच र िव ीय व थाको खच होन एक ोतबाट अक  ोतमा 
रकम सान सिकने छ । 

    (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले खएको भएता पिन एक िशषकबाट सो िशषकको ज ा 
ीकृत रकमको १० ितशतभ ा बढ्ने गरी कुनै एक वा एकभ ा बढी शीषकह मा रकम सान 

परेमा नगर कायपािलका/नगरसभाको ीकृित िलनु पनछ । 
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अनुसूिच-१ 
(दफा २ सँग स त) 

नेपालको संिवधानको धारा २२९ (२) बमोिजम  
प देवल िवनायक नगरपािलकाको सि त कोषबाट िविनयोजन ने रकम 

 

प देवल िवनायक नगरपािलकाको आ.व. २०७७/७८ को आय य िववरण 

आ ानीतफ खचतफ 
िस.नं

. 
आयका िशषकह  बजेट  खचका िशषकह  बजेट . 

१ नेपाल सरकार सशत अनुदान २३०१००००० सशत अनुदान २३०१००००० 

२ नेपाल सरकार िवि य समािनकरण ९६९००००० शासिनक चालु खच ५९०००००० 

३ िवशेष अनुदान चालु संघीय सरकार ५०००००० शासिनक पँुिजगत खच ७०००००० 

४ समपुरक अनुदान अनुमािनत संघीय सरकार ० अनुमािनत िवशेष अनुदान 
संघीय सरकार 

५०००००० 

५ राज  बाँडफाँड संघीय सरकार ८६५७८९४० 
समपुरक अनुदान, देश 
सरकार 

७७७३००० 

६ देश सरकार िवि य समािनकरण ७०९६००० 
िवशेष अनुदान, देश 
सरकार 

६८००००० 

७ िवशेष अनुदान चालु देश सरकार ६८००००० वडाह को पँुिजगत खच ३६०५०००० 

८ समपुरक अनुदान अनुमािनत देश सरकार ७७७३००० वडागत चालु खच ३५०१००० 

९ राज  बाँडफाँड देश सरकार १४१८००० 
िवषयगत शाखा काय म 
खच ३४०००००० 

१० न.पा.को आ.व.२०७७/७८ को अनुमािनत 
आ रक आय 

४८८५००० समपुरक कोष २४१२६९४० 

११ 
गत बषको नगद मौ ात 

२००००००० 
पँुिजगत नगर 
कायपािलका खच ५३२००००० 

ज ा ४६६५५०९४० ज ा ४६६५५०९४० 

 

काय म/प रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन 
आ.व. २०७७/७८ 

िस.
नं. काय म/आयोजना/ि याकलापको नाम 

खच 
िशषक ोत आ.व. २०७७/७८ को 

िबिनयोिजत बजेट . 

कै
िफय

त 
चालु शासिनक खच 

१ पा र िमक कमचारी २११११ 
राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 6500000.00   

२ पोशाक २११२१ राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 600000.00   

३ थानीय भ ा २११३१ 
राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 1000000.00   

४ महँगी भ ा २११३२ 
राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 500000.00   

५ कमचारीको बैठक भ ा २११३४ 
राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 100000.00   

६ कमचारी ो ाहन तथा पुर ार २११३५ राज  बाँडफाँड-संघीय 250000.00   
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सरकार-नगद 

७ अ  भ ा २११३९ 
राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 200000.00   

८ पदािधकारी बैठक भ ा २११४१ 
राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 1200000.00   

९ पदािधकारी अ  सुिवधा २११४२ 
राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 8100000.00   

१० पदािधकारी अ  भ ा २११४९ राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 150000.00   

११ कमचारी क ाण कोष २१२१४ 
राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 500000.00   

१२ पानी तथा िबजुली २२१११ राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 350000.00   

१३ स ार महसुल २२११२ 
राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 1000000.00   

१४ इ न (पदािधकारी) २२२११ राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 500000.00   

१५ इ न (कायालय योजन) २२२१२ 
राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 1000000.00   

१६ सवारी साधन ममत खच २२२१३ राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 1000000.00   

१७ िबमा तथा निवकरण खच २२२१४ 
राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 500000.00   

१८ मेिशनरी तथा औजार ममत स ार तथा स ालन खच २२२२१ 
राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 1500000.00   

१९ 
नगर डोजरको स ालन तथा िनिमत सावजिनक स ितको 
ममत स ार खच २२२३१ 

राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 700000.00   

२० मसल  तथा कायालय सामा ी २२३११ 
राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 2000000.00   

२१ इ न-अ  योजन २२३१४ 
राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 200000.00   

२२ प पि का, छपाइ तथा सुचना काशन खच २२३१५ राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 1000000.00   

२३ अ  कायालय स ालन खच २२३१९ 
राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 500000.00   

२४ सेवा र परामश खच २२४११ राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 1000000.00   

२५ सूचना णाली तथा स वेयर स ालन खच २२४१२ 
राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 1000000.00   

२६ करार सेवा शु  २२४१३ राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 15000000.00   

२७ सरसफाइ सेवा शु  २२४१४ 
राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 200000.00   

२८ अ  सेवा शु  २२४१९ 
राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 50000.00   

२९ कमचारी तािलम खच २२५११ 
राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 500000.00   

३० 
नगर रय िसप िवकास तथा जनचेतना तािलम तथा गो ी 
स ी खच  २२५१२ 

राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 1000000.00   

३१ नगर रय िविवध काय म खच २२५२२ 
राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 1000000.00   

३२ अनुगमन मू ांकन खच २२६११ 
राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 1500000.00   

३३ मण खच २२६१२ 
राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 1500000.00   

३४ िविश   तथा ितिनिध म लको मण खच २२६१३ राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 300000.00   

३५ अ  मण खच २२६१९ 
राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 200000.00   

३६ िविवध खच २२७११ राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 1000000.00   

३७ सभा स ालन खच २२७२१ 
राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 500000.00   



5 

 

 

३८ िवपद व थापन कोष (उ ार, राहत तथा पुन थापना खच) २७२१२ राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 2000000.00   

३९ घर भाडा २८१४२ 
राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 700000.00   

४० सवारी साधन तथा मिेशनरी औजार भाडा २८१४३ राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 1000000.00   

४१ अ  भाडा २८१४९ 
राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 200000.00   

४२ भैपरी आउने चालु खच २२९११ राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 1000000.00   

  ज ा चालु शासिनक खच 59000000.00   
पँुिजगत शासिनक खच   

४५  सवारी साधन ख रद (४ पाङ् े गाडी) ३११२१ 
समािनकरण नगद मौ ात-
संघीय सरकार-नगद 5000000.00   

४६ मिेशनरी तथा औजार ( ा , क ुटर, ि र तथा सूचना 
िविध स  मेिशनरी तथा औजार) ३११२२ 

राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 1000000.00 

  

४७ फिनचर तथा िफ स (वडा तथा नगर कायालय) ३१११५ राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 1000000.00   

  ज ा पँुिजगत शासिनक खच 7000000.00   

ज ा शासिनक खच (चालु+पँुिजगत) 66000000.00   

  भैपरी आउने पँूिजगत खच (समपुरक कोष समेत) ३१५११ 
राज  बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 24126940.00   

 


