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नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, लिन्धिुी 
 

विनर्ोजन  ऐन २०७६ 

 

कमलामाई नगरपाललका, लिन्धुली को आर्थिक बर्ि २०७६/७७ को िेवा र कार्िहरुको लार्ग स्थानीर् िञ्चित कोर्बाट 
केही रकम खिि गने र ववननर्ोजन गने िम्बन्धमा व्र्वस्था गनि बनेको ऐन 

 

नगर िभाबाट स्वीकृत लमनत : २०७६/०३/१० 
 

प्रस्तािना : कमलामाई नगरपाललका, लिन्धुलीको आर्थिक बर्ि २०७६/७७ को िेवा र कार्िहरुको लार्ग िञ्चित कोर्बाट 
केही रकम खिि गने अर्धकार दिन र िो रकम ववननर्ोजन गनि वाचछनीर् भएकोले, नेपालको िंववधानको धारा २२९ 
को उप–धारा (२) बमोञ्जम कमलामाई नगरपाललका, लिन्धुलीको नगर िभाले र्ो ऐन बनाएको छ । 

 

१. िंक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्ि ऐनको नाम “कमलामाई नगरपाललका, लिन्धुलीको ववननर्ोजन ऐन, २०७६” रहेको 
छ । 

(२) र्ो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

 

२. आर्थयक िर्य २०७६/७७ को ननलमत्त िञ्चित कोर्बाट रकम खिय गने अर्धकार : (१) आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को ननलमत्त 
नगर कार्िपाललका, वडा िलमनत, ववर्र्गत शाखाले गने िेवा र कार्िहरुका ननलमत्त अनुििूी १ मा उञ्ललखखत अनुमाननत 
आर् तथा अनुिूिी २ मा व्र्र्को िमग्र अनुमान तथा अनुिूर्ि ३ मा व्र्र्को कार्िक्रमगत वववरण मा िालू खिि, 
पूूँञ्जगत खिि र बबवत्तर् व्र्वस्थाको रकम िमेत गरी जम्मा रकम १,०६,८२,९०,०००.०० (एक अबि छ करोड बर्ािी 
लाख नब्बे हजार मात्र) मा नबढाई ननदििष्ट गररए बमोञ्जम िञ्चित कोर्बाट खिि गनि िककनेछ । 

 

३. विननर्ोजन : (१) र्ि ऐनद्धारा िञ्चित कोर्बाट खिि गनि अर्धकार दिइएको रकम आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को 
ननलमत्त कमलामाई नगरपाललका, लिन्धुलीको नगर कार्िपाललका, वडा िलमनत र ववर्र्गत शाखाले गने िेवा र 
कार्िहरुको ननलमत्त ववननर्ोजन गररनेछ । 

(२) उपिफा (१) मा जुनिुकै कुरा लेखखएको भएतापनन कार्िपाललका, वडा िलमनत र ववर्र्गत शाखाले गने िेवा र 
कार्िहरुको ननलमत्त ववननर्ोजन गरेको रकममध्रे् कुनैमा बित हुने र कुनैमा अपुग हुने िेखखन आएमा नगर 
कार्िपाललकाले बित हुने शीर्िकबाट नपुग हुने शीर्िकमा रकम िानि िक्नेछ । र्िरी रकम िािाि एक शीर्िकबाट िो 
शीर्िकको जम्मा रकमको २५ प्रनतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक वा एक 
भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम िानि तथा ननकािा र खिि जनाउन िककनेछ । पूूँञ्जगत खिि र ववत्तीर् व्र्वस्थातफि  
ववननर्ोञ्जत रकम िाूँवा भुक्तानी खिि र व्र्ाज भुक्तानी खिि शीर्िकमा बाहेक अन्र् िालू खिि शीर्िकतफि  िानि र 
बबत्तीर् व्र्वस्था अ न्तगित िाूँवा भुक्तानी खिितफि  बबननर्ोञ्जत रकम ब्र्ाज भुक्तानी खिि शीर्िकमा बाहेक अन्र्त्र 
िानि िककने छैन । तर िालु तथा पूूँञ्जगत खिि र ववत्तीर् व्र्वस्थाको खिि व्र्होनि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम 

िानि िककनेछ । 

(३) उपिफा (२) मा जुनिुकै कुरा लेखखएको भए तापनन एक शीर्िकबाट िो शीर्िकको जम्मा स्वीकृत रकमको २५ 
प्रनतशत भन्िा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम िानि परेमा नगर िभाको स्वीकृनत ललनु 
पनेछ । 



(३) मार्थ जुनिुकै कुरा लेखखएको भएतापनन स्वीकृत बजेट तथा कार्िक्रमलाइ ववलभन्न कक्रर्ाकलापहरुमा ववभाजन 
गरी कार्ािन्वर्न गनि वा िो िम्बन्धमा थप स्पष्ट पानुिपने अवस्था िेखखएमा नगरकार्िपाललका बाट नै गनि िककनेछ 
। 

(५) थप आम्िानी तथा खिि गने िम्बन्धमा र्ि नगरपाललका बाट स्वीकृत आम्िानी भन्िा बढी हुने गरी कुनै 
श्रोतबाट आम्िानी प्राप्त भएमा नगरकार्िपाललकाले आम्िानी जनाउने र ननणिर् गरी खिि गनि िककनेछ । र्िरी 
गररएको आम्िानी र खिि िो पश्िात बस्ने नगरिभाले अनुमोिन गनुिपने छ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



आ.ि. : २०७६/७७ मा अनुमाननत आर्     

अनिुिूी १ 

शीर्यक आ.ि. २०७६/७७ को अनमुान 
रु हजारमा कैफिर्त 

आर् १०६८२९०   

राजस्ि ३७०८५०   

आन्तररक श्रोत ९४२१८   

एकीकृत िम्पती कर ५०००   

भलुमकर/मालपोत १००   

घरवहाल कर ४०००   

वहाल ववटौरी कर ५०००   

िवारी िाधन कर (िाना िवारी) १००   

अन्र् मनोरचजन कर १००   

अन्र् िेवा शलुक तथा बबक्री १५००   

अन्र् प्रशािननक िेवा शलुक २१८   

 पाककि ङ्ग शलुक  
                                         

1,000.00    

नक्िापाि िस्तरु ४०००   

लिफाररश िस्तरु ६१००   

व्र्ञ्क्तगत घटना िताि िस्तरु ११००   

नाता प्रमाखणत िस्तरु ११००   

अन्र् िस्तरु १००   

न्र्ानर्क िण्ड, जररवाना र जफत १००   

प्रशािननक िण्ड, जररवाना र जफत १००   

धरौटी ििरस्र्ाहा १००   

व्र्विार् कर १५००   

नगि अलर्ा ६३०००   

राजस्व बाूँडफाूँडबाट प्राप्त रकम २६९१३२   

घरजग्गा रञ्जष्टेशन िस्तरु 
[राजस्व बाूँडफाूँड – अन्र्] १५०००   

बाूँडफाूँड भइि प्राप्त हुने मलूर् 
अलभबदृ्र्ध कर [राजस्व बाूँडफाूँड - १५९९००   



िघंीर् िरकार] 

बाूँडफाूँटबाट प्राप्त हुने िवारी 
िाधन कर [राजस्व बाूँडफाूँड - 
प्रिेश िरकार ] ६८५३२   

बाूँडफाूँडबाट प्राप्त हुने ववज्ञापन 
कर [राजस्व बाूँडफाूँड – अन्र्] ७००   

बाूँडफाूँड भई प्राप्त िहत्तर बहत्तरको 
ववकक्रबाट प्राप्त हुने आर् [राजस्व 
बाूँडफाूँड – अन्र्] २५०००   

अन्र् आर् ७५००   

अन्र् राजस्व ५०००   

बेरूज ू २५००   

अन्तर िरकारी वित्तीर् 
हस्तान्तरण ६८४४४०   

िघंीर् िरकार ६७१५००   

अन्र् अनिुान िाल ु १२०३००   

शिति अनिुान िाल ु ३७१९००   

िमाननकरण अनिुान १७९३००   

प्रिेश िरकार १२९४०   

शिति अनिुान िाल ु २०८०   

िमाननकरण अनिुान १०८६०   

बिेैलशक ०   

जनिहभार्गता १३०००   

नगि १३०००   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



कमिामाइ नगरपालिकाको आर्थयक बर्य २०७६/७७ व्र्र् अनुमान                        

अनुिूिी २ 

लि.न.ं िकेंत / शीर्यक 

आ.ि. 
२०७६/७७को 
अनमुान 

कैफिर्त 

िाि ुखिय   १३९४००   
१ २१११०/नगिमा दिइने पाररश्रलमक र िवुवधा ४००००   

२ 
२११२०/ञ्जन्िीवा ञ्जन्िी वापत कमििारी 
दिइने पाररश्रलमक िवुवधा ३४००   

३ २११३०/कमििारी भत्ता १०२००   

४ २११४०/पिार्धकारी भत्ता तथा अन्र् िवुवधा ५५००   

५ २१२१०/कमििारीको िामाञ्जक िरुक्षा खिि २०००   

६ २२११०/िेवामहिलु ३८००   

७ 
२२२१०/िवारी िाधनको ििंालन तथा िम्भार 
खिि ४४००   

८ 
२२२२०/मेलशनरी तथा औजार ििंालन तथा 
िम्भार खिि ८००   

९ 
२२२३०/ननलमित िाविजननक िम्पवत्तको िभंार 
खिि १७००   

१० २२३१०/कार्ािलर् िामान तथा िेवाहरू ११२००   

११ २२४१०/परामशि तथा अन्र् िेवा शलुक २८६५०   

१२ २२५१०/ताललम तथा गोष्ठी १५००   

१३ 
२२५२०/उत्पािन िामग्री, िेवा तथा अन्र् 
कार्िक्रम खिि ७०००   

१४ २२६१०/अनगुमन, मलूर्ांकन र भ्रमण खिि ३०००   

१५ २२७१०/ववववध खिि ५०००   

१६ २२७२०/िभा िचिालन खिि ९००   

१७ २५३१०/अन्र् िामाञ्जक िसं्थालाई िहार्ता ५००   

१८ २७२१०/िामाञ्जक िहार्ता ३३००   

१९ २८१४०/भाडा १५५०   

२० २८९१०/भपैरी आउने िाल ुखिि ५०००   

        



पूंजीगत खिय   ४३४६१०   
१ ३१११० / भवन तथा िरंिना २५०००   

२ 
३११२० / िवारी िाधन, मलेशनरी औजार, 

फननिििि तथा कफक्ििि ११०००   

३ ३११३० / अन्र् पूूँजीगत खिि १००००   

४ ३११५० / िाविजननक ननमािण ३८०००   

५ ३११७० / पूूँजीगत िधुार खिि ३३२६१०   

६ ३१५१० / भपैरी आउने पूूँजीगत १८०००   

िशतय  जम्मा िशतय अनुदान ४९४२८०   

कुि जम्मा   १०६८२९०   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



कमिामाइ नगरपालिकाको आर्थयक िर्य २०७६/७७ को िार्ग अनुमाननत 
व्र्र् वििरण              अनुिूिी ३ 

लि.न.ं कार्यक्रम/आर्ोजना/फक्रर्ाकिापको नाम खिय शीर्यक 
व्र्र् अनमुान 
रु हजारमा 

१ अनगुमन, मलूर्ांकन खिि २२६११ १५०० 

२ अन्र् भत्ता २११३९ ५०० 

३ अन्र् ववववध खिि २२७११ १४०० 

४ अन्र् िेवा शलुक २२४१९ १५० 

५ अन्र् िहार्ता २५३१५ ५०० 

६ अन्र् िामाञ्जक िरुक्षा खिि २१२१९ ५०० 

७ अाार्ााेजना व्र्वस्थापन खिि/ कन्टेन्जेिी खिि ३१५११ ४५०० 

८ अाावर्धक र्ााेजना तजुिमा २२४११ ५०० 

९ इन्धन - अन्र् प्रर्ोजन २२३१४ ५०० 

१० इन्धन (कार्ािलर् प्रर्ोजन) २२२१२ १५०० 

११ इन्धन (पिार्धकारी) २२२११ १००० 

१२ उद्िार, राहत तथा पनुस्थािपना खिि २७२१२ ३०० 

१३ एाेनतहालिक लिन्धुली गढी ञ्ावकाि कार्िक्रम ३११७१ १०००० 

१४ और्धी उपिार खिि २११२३ ५०० 

१५ और्धी खररि खिि २७२१३ ३००० 

१६ कमििारी कलर्ाण कोर् २१२१४ १५०० 

१७ कमििारी ताललम खिि २२५११ १००० 

१८ कमििारी प्रोत्िाहन तथा परुस्कार २११३५ ३०० 

१९ कमििारीको बठैक भत्ता २११३४ २००० 

२० करार िेवा शलुक / करार तथा ज्र्ालािारी कमििारीकाा ेतलब २२४१३ ५७६८ 

२१ करार िेवा शलुक/ िब ैकरार तथा ज्र्ालािारी कमििारी तलब २२४१३ १४२३२ 

२२ 
कृवर् तथा पशकृुवर् तथा पश ुिहार्ता कार्िक्रम िहार्ता 
कार्िक्रम 

३११७१ ३००० 
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