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पर्सागढी नगरपसलिकसको आलथाक िर्ा २०७५।७६ को रे्वस र कसयाहरुको िसगी स्थसनीय र्ञ्चित कोर्िसट 
केही रकम खर्ा गने र ववलनयोजन गने र्म्िन्धमस ब्यवस्थस गना िनकेो ऐन 

नगर र्भसिसट स्वीकृत लमलतिः२०७४।03।31 

प्रस्तसवनसिः पर्सागढी नगरपसलिकसको आलथाक िर्ा २०७५।७६ को रे्वस र कसयाहरुको िसलग र्ञ्चित 
कोर्िसट केही रकम खर्ा गने अलधकसर दिन र र्ो रकम ववलनयोजन गना िसञ्छसनीय भएकोिे, नेपसिको 
रं्लिधनको धसरस २२९ को उपधसरस (२) िमोञ्चजम पर्सागढी नगरर्भसिे यो ऐन िनसएको छ ।  

१. रं्ञ्चिप्त नसम र प्रसरम्भिः (१) यर् ऐनको नसम " पर्सागढी नगरपसलिकसको ववलनयोजन ऐन, २०७५" 
रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रसरम्भ हनुेछ । 

२. आलथाक िर्ा २०७५।७६ को लनलमत्त र्ञ्चित कोर्िसट रकम खर्ा अलधकसरिः (१) आलथाक िर्ा  

२०७५।०७६ को लनलमत्त नगरपसलिकस, वडस र्लमलत, ववर्यगत शसखसिे गने रे्वस र कसयाहरुकस 
लनलमत्त अनरु्रु्ी १ मस उञ्चलिञ्चखत र्सि ुखर्ा, पजुीगत खर्ा र लिञ्चत्तय व्यवस्थसको रकम र्मेत गरी 
जम्मस रकम रु.518665655।26 मस निढसइ लनदिाष्ट गररए िमोञ्चजम र्ञ्चित कोर्िसट खर्ा 
गना र्वकने छ । 

३. लिलनयोजनिः (१) यर् ऐन द्वसरस र्ञ्चित कोर्िसट खर्ा गना अलधकसर दिइएको रकम आलथाक िर्ा 
२०७5।०७6 को लनलमत्त पर्सागढी नगरपसलिकसको नगर कसयापसलिकस, वडस र्लमलत र ववर्यगत 
शसखसिे गने रे्वस र कसयाहरुको लनलमत्त ववलनयोजन गररन ेछ । 

-@_ उपिफस (१) मस जनुर्कैु कुरस िेञ्चखएको भएतस पलन कसयापसलिकस, वडस र्लमलत र 
लिर्यगत शसखसिे गने रे्वस र कसयाहरुको लनलमत्त ववलनयोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमस िर्त हनुे र 
कुनै अपगु हनुे िेञ्चखन आएमस नगरपसलिकसिे िर्त हनु ेशीर्ाकिसट अपगु हनुे शीर्ाकमस रकम र्सना 
र्क्नेछ । यर्री रकम र्सिसा एक शीर्ाकिसट र्ो शीर्ाकको जम्म रकमको २५ प्रलतशतमस निढ्न े
गरी कुनै एक वस एक भन्िस िढी शीर्ाकहरुिसट अको एक वस एक भन्िस िढी शीर्ाकहरुमस रकम 
र्सना तथस लनकसर्स र खर्ा जनसउन र्वकनेछ । पजुीगत खर्ा र लिञ्चत्तय ब्यवस्थसतफा  लिलनयोञ्चजत 
रकम र्सवस भकु्तसनी खर्ा र ब्यसज भकु्तसनी खर्ा र ब्यसज भकु्तसनी खर्ा शीर्ाकमस िसहेक अन्य र्सि 
खर्ा शीर्ाक तफा  र्सना र लिञ्चत्तय ब्यवस्थस अन्तगात र्सवस भकु्तसनी खर्ा तफा  लिलनयोञ्चजत रकम ब्यसज 
भकु्तसनी खर्ा शीर्ाकमस िसहेक अन्यत्र र्सना र्वकने छैन ।  



तर  र्सि ुतथस पुुँजीगत खर्ा र लिञ्चत्तय ब्यवस्थसको खर्ा ब्यहोना एक स्रोतिसट अको 
स्रोतमस रकम र्सना र्वकने छ ।  

(३) उपिफस (२) मस जनुर्कैु कुरस िेञ्चखएको भएतस पलन एक शीर्ाकिसट शो शीर्ाकको 
जम्म स्वीकृत रकमको २५ प्रलतशत भन्िस िढ्ने गरी कुनै एक वस एक भन्िस िढी शीर्ाकहरुमस 
रकम र्सना परेमस गसउुँ र्भसको स्वीकृत लिन ुपनेछ । 

  



अनरु्रु्ी-१ 

(िफस २ र्ुँग र्म्िञ्चन्धत) 
नेपसिको रं्लिधसनको धसरस २२९(२) िमोञ्चजम 

स्थसनीय र्ञ्चित कोर्िसट लिलनयोज हनुे रकम                                   

आलथाक िर्ा २०७5।०७6 मस प्रस्तसववत आय तथस ब्यय अनमुसन लििरण 

व्यय वववरण रकम आय वववरण रं्घीय र्रकसर प्रिेश र्रकसर आन्तररक आय अन्य रं्घ रं्स्थस रकम 

र्शता  124200000.00 
ववलतय र्मसलनकरण 
अनिुसन 119000000.00 2937000.00 0.00   121937000.00 

पिसलधकसरी 15170000.00 रसजस्व िसुँडफसुँड 78100000.00 0.00 0.00   78100000.00 

कमार्सरी 47150536.00 र्शता  114200000.00 10000000.00 0.00   124200000.00 

पञु्चजगत 36050000.00 र्म्पलत कर 0.00 0.00 9700000.00   9700000.00 
िहिुेत्रीय पोर्ण 
कसयाक्रम 

1570000.00 ढुङ्गस लगट्टी िसिवुस 0.00 0.00 6000000.00   6000000.00 

यूलनरे्फ 5584500.00 रञ्चजस्रशन  िस्तरु 0.00 0.00 2500000.00   2500000.00 

र्डक िोडा 4000000.00 नक्र्स पसर् िस्तरु 0.00 0.00 3000000.00   3000000.00 
र्समसञ्चजक र्रुिस 
कसयाक्रम 

50006250.00 
अन्य आय 0.00 0.00 11219195.00   11219195.00 

नगर स्तररय/वडस 
स्तररय योजनस िसुँडफसुँड 

96840000.00 िहिुेत्रीय पोर्ण कसयाक्रम 1570000.00 0.00 0.00 0.00 1570000.00 

वडा कार्ाालर्  54000000.00 यूलनरे्फ 0.00 0.00 0 5584500.00 5584500.00 
र्सि ुवर्ाको 
मौज्िसतिसट अनमुसलनत 
आय अलयस 84094369.26 र्डक िोडा 0.00 0.00 0.00 4000000.00 4000000.00 

    

र्समसञ्चजक र्रुिस 
कसयाक्रम 50006250.00       50006250.00 

    

गत वर्ाको रसजस्व 
वसुँडफसुँड         16754341.00 

    

र्सि ुवर्ाको मौज्िसतिसट 
अनमुसलनत व्यय अलयस 84094369.26       84094369.26 

जम्मस 518665655.26 जम्मस 446970619.26 12937000.00 32419195.00 9584500.00 518665655.26 
 


