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ऩनौती नगयऩालरका, काभ्रेऩराञ्चोक को आर्थिक फषि २०७९/८० को सेवा य कामिहरुको रार्ग 
स्थानीम सञ्ञ्चत कोषफाट केही यकभ खचि गन ेय ववननमोजन गने सम्फन्धभा व्मवस्था 
गनि फनेको ऐन  

प्रस्तावना : ऩनौती नगयऩालरका, काभ्रेऩराञ्चोक २०७९/८० को सवेा य कामिहरुको रार्ग 
सञ्ञ्चत कोषफाट केही यकभ खचि गने अर्धकाय ददन य सो यकभ ववननमोजन गनि 
वाञ्छनीम बएकोरे, नेऩारको सॊववधानको धाया २२९ को उऩ–धाया (२) फभोञ्जभ ऩनौती 
नगयऩालरका, काभ्रेऩराञ्चोकको नगय सबारे मो ऐन फनाएको छ ।  
१. संक्षऺप्त नाम र प्रारम्भ : (१) मस ऐनको नाभ “ऩनौती नगयऩालरका, काभ्रेऩराञ्चोकको 

ववननमोजन ऐन ” यहेको छ ।  
   (२) मो ऐन तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ ।  
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२. आर्थिक वर्ि २०७९/८० को ननममत्त सञ्चित कोर्बाट रकम खिि गने अर्धकार :   

 (१) आर्थिक वषि २०७९/८०को ननलभत्त नगय कामिऩालरका, वडा सलभनत, ववषमगत 
शाखारे गने सेवा य कामिहरुका ननलभत्त अनुसूची १ भा उञ्लरखखत चार ू खचि, 
ऩूॉञ्जगत खचि य बफञ्त्तम व्मवस्थाको यकभ सभेत गयी जम्भा यकभ १,६०,१३,००,००० 
(अऺेरुऩी रुऩैमाॉ एक अफि साठी कयोड तेह्र राख भात्र | ) भा नफढाई ननददिष्ट गरयए 
फभोञ्जभ सञ्ञ्चत कोषफाट खचि गनि सककनेछ ।  

३ . ववननयोजन :  

  (१) मस ऐनद्धाया सञ्ञ्चत कोषफाट खचि गनि अर्धकाय ददइएको यकभ आर्थिक 
वषि २०७९/८०को ननलभत्त ऩनौती नगयऩालरका, काभ्रेऩराञ्चोकको नगय कामिऩालरका, 
वडा सलभनत य ववषमगत शाखारे गने सेवा य कामिहरुको ननलभत्त ववननमोजन 
गरयनेछ ।  

  (२) उऩदपा (१) भा जनुसुकै कुया रेखखएको बए ताऩनन कामिऩालरका, वडा 
सलभनत य ववषमगत शाखारे गने सेवा य कामिहरुको ननलभत्त ववननमोजन गयेको 
यकभभध्मे कुनैभा फचत हुन ेय कुनैभा अऩुग हुन ेदेखखन आएभा नगय कामिऩालरकारे 
फचत हुने शीषिकफाट नऩुग हुन े शीषिकभा यकभ सानि सक्नेछ । मसयी यकभ सादाि 
एक शीषिकफाट सो शीषिकको जम्भा यकभको १० प्रनतशतभा नफढ्ने गयी कुनै एक वा 
एक बन्दा फढी शीषिकहरुफाट अको एक वा एक बन्दा फढी शीषिकहरुभा यकभ सानि 
तथा ननकासा य खचि जनाउन सककनेछ । ऩूॉञ्जगत खचि य ववत्तीम व्मवस्थातपि  
ववननमोञ्जत यकभ साॉवा बुक्तानी खचि य व्माज बुक्तानी खचि शीषिकभा फाहेक अन्म 
चार ूखचि शीषिकतपि  सानि य बफत्तीम व्मवस्था अ न्तगित साॉवा बुक्तानी खचितपि  
बफननमोञ्जत यकभ ब्माज बुक्तानी खचि शीषिकभा फाहेक अन्मत्र सानि सककने छैन । 
तय चार ुतथा ऩूॉञ्जगत खचि य ववत्तीम व्मवस्थाको खचि व्महोनि एक स्रोतफाट अको 
स्रोतभा यकभ सानि सककनछे ।  

  (३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩनन एक शीषिकफाट सो 
शीषिकको जम्भा स्वीकृत यकभको १० प्रनतशत बन्दा फढ्न ेगयी कुनै एक वा एक 
बन्दा फढीशीषिकहरुभा यकभ सानि ऩयेभा नगय सबाको स्वीकृनत लरनु ऩनेछ । 
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ऩनौती नगयऩालरका 
नगय कामिऩालरकाको कामािरम, काभ्रेऩराञ्चोक 

कामािरमको कोड : ८०३२६४०३३०० 

आम व्ममको बफफयण 

 रु. हजायभा 

शीषिक 

आ.व. 
२०७७/७८ को 

मथाथि 

आ.व. 
२०७८/७९ को 
सॊशोर्धत 
अनुभान 

आ.व. 
२०७९/८० को 
अनुभान 

आय १,०८,८१,५३ १,२८,६८,२७ १,२६,४३,०० 

राजस्व  ५३,४१,९१ ५७,९३,४७ ६८,४५,८५ 

आन्तररक श्रोत ३३,४१,२० ३५,१०,४५ ४३,५०,३९ 

११३१३ एकीकृत सम्ऩती कय १,११,२८ १,००,०० १,२५,०० 

११३१४ बुलभकय/भारऩोत १,२९ १,२५ १,५० 

११३२१ घयवहार कय २४,९४ २५,०० २५,०० 

११३२२ वहार ववटौयी कय 
 

१,०० ० 
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११४५१ सवायी साधन कय (साना सवायी) 
 

१,०० ० 

११४५२ ऩुवािधाय सेवाको उऩमोगभा राग्ने कय ३,८८ ९,०० १०,०० 

११६९१ अन्म कय १९,६८,९८ २१,२०,०० ३७,०१,८७ 

१४१५१ सयकायी सम्ऩत्तीको वहारफाट प्राप्त आम २८,८० २५,०० २५,०० 

१४१५९ अन्म स्रोतफाट प्राप्त योमलटी ३१,२७ ५०,०० ५०,०० 

१४२१९ अन्म सेवा शुलक तथा बफक्री २४,९७ २५,०० ३५,०० 

१४२२९ अन्म प्रशासननक सेवा शलुक ८,१० १४,०० १५,०० 

१४२४१ ऩाककि ङ्ग शुलक 
 

५,०० ५,०० 

१४२४२ नक्साऩास दस्तयु ४९,४५ ४०,२० २५,०० 

१४२४३ लसपारयश दस्तयु ४४,९८ ४०,०० ५०,६४ 

१४२४५ नाता प्रभाखणत दस्तयु २,६४ ४,०० ४,०० 

१४२४९ अन्म दस्तयु १४ ५,०० ५,०० 

१४३१२ प्रशासननक दण्ड, जरयवाना य जपत १५,६५ १५,०० २०,०० 

१४६११ व्मवसाम कय ३१,६६ ४०,०० ४०,०० 

याजस्व फाॉडपाॉडफाट प्राप्त यकभ २०,००,७० २२,८३,०१ २४,९५,४६ 

११३१५ घयजग्गा यञ्जष्टेशन दस्तयु ८,३१,१५ ९,७१,३१ १०,००,०० 

११४११ फाॉडपाॉड बई प्राप्त हुने भूलम अलबफवृद्ध कय ८,६६,६२ ५,२७,३७ ११,२७,४८ 

११४२१ फाॉडपाॉड बइि प्राप्त हुने अन्त:शुलक 
 

४,६५,३७ ० 

११४५६ फाॉडपाॉटफाट प्राप्त हुने सवायी साधन कय २,९२,४८ ३,०८,२५ ३,५७,३८ 

१४१५६ फाॉडपाॉड बई प्राप्त ववद्मतु सम्फन्धी योमलटी १०,४४ १०,७१ १०,६० 

अन्य आय ९,९३,१२ ९,९०,०० २,१२,३८ 

१४५२९ अन्म याजस्व ९,७८,२६ ९,८०,०० २,०२,३८ 

१५१११ फेरूजू १४,८५ १०,०० १०,०० 

अन्तय सयकायी ववत्तीम हस्तान्तयण ५४,१२,९९ ५८,७५,४३ ५७,१२,१५ 

सॊघीम सयकाय ४८,१९,९९ ५२,०३,९२ ४९,३५,०० 

१३३११ सभाननकयण अनुदान १४,२२,०० १५,१२,०० १६,००,०० 

१३३१२ शसति अनुदान  चारु ३१,१२,०२ ३२,५१,४२ २९,४१,०० 

१३३१३ शसति अनुदान  ऩुॉजीगत 
 

२,४०,५० २,९४,०० 

१३३१६ सभऩयुक अनदुान चार ु २,८५,९७ २,००,०० ० 

१३३१७ सभऩयुक अनदुान ऩुॉजीगत 
 

० १,००,०० 

प्रदेश सयकाय ५,९३,०० ६,७१,५१ ७,७७,१५ 
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१३३११ सभाननकयण अनुदान १,०५,३७ १,३०,१८ १,५४,९९ 

१३३१२ शसति अनुदान  चारु १,८७,६६ १,८३,२१ ३,२२,१६ 

१३३१४ ववषशे अनुदान चार ु
 

६०,०० ० 

१३३१६ सभऩयुक अनदुान चार ु २,९९,९७ २,९८,१२ ३,००,०० 

बैदेमिक 
   

जनसहभार्गता १,२६,६३ १,५९,३७ ८५,०० 

ववत्तीय व्यवस्था (प्राञ्प्त) 
 

१०,४०,०० ० 

 

व्यय १,०८,५५,३४ २,०१,००,५७ १,६०,१३,०० 

िाऱु ५२,३३,०१ ८१,८२,०३ ७४,२८,८० 

२११११ ऩारयश्रलभक कभिचायी ४,१०,०१ ७,२६,३० ६,९७,५० 

२११२१ ऩोशाक १०,०० १७,६० १३,५० 

२११२३ औषधीउऩचाय खचि ० ३,०० ३,०० 

२११३२ भहॊगी बत्ता २३,३८ ३७,४४ ३०,०० 

२११३४ कभिचायीको फैठक बत्ता ३,१३ ५,०० ५,०० 

२११३५ कभिचायी प्रोत्साहन तथा ऩुयस्काय ० २,०० २,०० 

२११३९ अन्म बत्ता ६,११ १०,०० ७,८० 

२११४१ ऩदार्धकायी फैठक बत्ता २४,३९ ३६,०० २४,०० 

२११४२ ऩदार्धकायीअन्म सबुफधा १,०४,१६ १,११,३६ १,११,७२ 

२१२१३ कभिचायीको मोगदानभा आधारयत फीभा कोष 
खचि 

२,५४ २,६४ २,८८ 

२१२१४ कभिचायी कलमाण कोष ७५,०० १,००,०० १,००,०० 

२२१११ ऩानी तथा बफजुरी ५,०० ७,०० ६,०० 

२२११२ सॊचाय भहसुर ४,५८ ६,०० ६,०० 

२२२११ इन्धन (ऩदार्धकायी) ११,९० १५,०० १५,०० 

२२२१२ इन्धन (कामािरम प्रमोजन) १२,०० ३६,०० ३०,०० 

२२२१३ सवायी साधन भभित खचि २४,९७ ४०,०० ३३,०० 

२२२१४ बफभा तथा नवीकयण खचि १,५९ ५,०० ५,०० 

२२२२१ भेलशनयी तथा औजाय भभित सम्बाय तथा 
सञ्चारन खचि 

१,२० २,०० २,०० 

२२२९१ अन्म सम्ऩञ्त्तहरूको सॊचारन तथा सम्बाय खचि १,०० १,०० १,०० 
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२२३११ भसरन्द तथा कामािरम साभाग्री १०,०० १०,०० १०,०० 

२२३१३ ऩुस्तक तथा साभग्री खचि २२ १,३९ १,२४ 

२२३१४ इन्धन - अन्म प्रमोजन ३,९० ८,०० ५,०० 

२२३१५ ऩत्रऩबत्रका, छऩाई तथा सूचना प्रकाशन खचि १९,४८ २०,०० २०,०० 

२२३१९ अन्म कामािरम सॊचारन खचि ११,७१ १६,०० १६,०० 

२२४११ सेवा य ऩयाभशि खचि ५६ ५,०० ५,०० 

२२४१२ सूचना प्रणारी तथा सफ्टवेमय सॊचारन खचि ९९ २,०० २,०० 

२२४१३ कयाय सेवा शुलक २२,३१ ४०,०० ३६,०० 

२२४१४ सयसपाईसेवा शुलक ३६,५० ५०,०० ६०,०० 

२२४१९ अन्म सेवा शुलक ० २,०० २,०० 

२२५१२ सीऩ ववकास तथा जनचेतना तालरभ तथा 
गोष्ठी सम्फन्धी खचि 

० १,०० १,०० 

२२५२२ कामिक्रभ खचि ३८,१८,७३ ५१,५२,५० ४९,२४,१६ 

२२६१२ भ्रभण खचि ८,५१ ३२,०० १८,०० 

२२७११ ववववध खचि २४,०१ ३६,०० ३०,०० 

२२७२१ सबा सञ्चारन खचि १५,९९ १५,०० १५,०० 

२४२११ आन्तरयक ऋणको ब्माज १८,५७ २,८०,०० २,७०,०० 

२५३१५ अन्म सस्था सहामता २,८८ ३,०० ३,०० 

२६४११ सयकायी ननकाम, सलभनत, प्रनतष्ठान एवॊ 
फोडिहरूराई नन्शति चारु अनुदान 

१,४४,०० १,४४,०० १,४४,०० 

२६४१३ अन्म सॊस्थाराई स्शति चार ुअनदुान ० ३,०० ३,०० 

२६४२१ सयकायी ननकाम, सलभनत, फोडि – ऩुॉजीगत नन्शति 
अनुदान 

० ० २,१६,०० 

२७१११ साभाञ्जक सुयऺा ३०,७२ ३६,०० ४८,०० 

२७११२ अन्म साभाञ्जक सुयऺा ० ५,०० ५,०० 

२७२१२ उद्दाय, याहत तथा ऩुनस्थािऩना खचि ० ४१,७० ० 

२७२१९ अन्म साभाञ्जक सहामता ४,९९ १०,०० १०,०० 

२८१४२ घयबाडा २,५३ ३,५० ३,०० 

२८१४३ सवायी साधन तथा भेलशनय औजाय बाडा १४ ६० ५,०० 

२८१४९ अन्म बाडा ५० १,०० १,०० 

२८२११ याजस्व कपताि ३,३४,७१ ११,००,०० ४,५०,०० 
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२८९११ बैऩयी आउने चार ुखचि ० ० ३०,०० 

ऩ ंजीगत ५५,९३,२९ १,१८,८८,५४ ८५,४९,२० 

३११११ आवासीम बवन ननभािण/खरयद ० २२,१२ ० 

३१११२ गैय आवासीम बवन ननभािण/खरयद ५,५६,९० ३,९६,४८ ४,०० 

३११२१ सवायी साधन १,०८ १,६७,०० १०,०० 

३११२२ भेलशनयी तथा औजाय १८,५१ ४४,०० ४१,२० 

३११२३ पननिचय तथा कपक्चसि १३,९० ५०,०० ३०,०० 

३११३२ अनुसन्धान तथा ववकास सम्फन्धी खचि ० ० ० 

३११३५ ऩूॉजीगत ऩयाभशि खचि २,९२ २,४५,०० १,००,०० 

३११५१ सडक तथा ऩरू ननभािण ३०,३४,८२ ६६,३५,३० ५२,२५,०० 

३११५३ ववद्मुत सॊयचना ननभािण ० ० ८,०० 

३११५४ तटफन्ध तथा फाॉधननभािण ० १०,०० ४०,०० 

३११५५ लस ॊचाई सॊयचना ननभािण १,४१,१९ ३,१७,९३ १,२९,०० 

३११५६ खानेऩानी सॊयचना ननभािण २,४१,०५ २,४२,२० ३,३०,०० 

३११५८ सयसपाई सॊयचना ननभािण ४२,३० ३,३३,३८ ५०,०० 

३११५९ अन्म साविजननक ननभािण ११,०३,१४ २८,४५,१२ १९,६७,०० 

३११७१ ऩूॉजीगत सुधाय खचि साविजननक ननभािण १,२०,०० २,००,०० ३,००,०० 

३११७२ ऩूॉजीगत अनुसन्धान तथा ऩयाभशि ० ० १५,०० 

३१४११ जग्गाप्राञ्प्त खचि ३,१७,४३ ३,८०,०० २,००,०० 

३१५११ बैऩयी आउने ऩूॉजीगत ० ० १,००,०० 

ववत्तीय २९,०३ ३०,०० ३५,०० 

३२१५९ अन्म सॊस्थाभा शमेय रगानी बफक्री  ० ० ५,०० 

३३१४७ अन्म सॊस्थाहरूफाट ऋण प्राञ्प्त साॉवा बुक्तानी २९,०३ ३०,०० ३०,०० 

बजेट बित (+)/न्य न २६,१९ (७२,३२,२९) (३३,७०,००) 

गत वर्िको नगद मौज्दात 
 

७२,३२,२९ ३३,७०,०० 
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