
 
 
 

  

 
 
 
 
 

   

मिुसकोट राजप  
मुिसकोट नगरपािलका ारा कािशत 

ख ड ४) मिुसकोट,गु मी, अषाढ ३० गत,े२०७७ साल(सं याः८ 
भाग-१ 

मुिसकोट नगरपािलका,गु मी 

थािनय तहको िविनयोजन ऐन, २०७७ 

मुिसकोट नगरपािलकाको आ थक बष २०७७।०७८ को सेवा र कायह को लािग 
संि तकोषबाट केही रकम खच गन अिधकार दन र सो रकम िविनयोजन गन 

वा छनीय भएकोल,ेनेपालको संिवधानको धारा २२९ को उप–धारा )२(बमोिजम 

मुिसकोट नगर सभाल ेबनाएको दहेाय वमोिजमको ऐन थानीय सरकार स ालन 
ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा ३ वमोिजम सवसाधारणको जानकारीको 
लािग काशन ग रएको छ । 
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थािनय तहको िविनयोजन ऐन, २०७७ 

तावनाः  

मुिसकोट नगरपािलकाको आ थक बष २०७७।०७८ को सेवा र कायह को लािग 
संि तकोषबाट केही रकम खच गन अिधकार दन र सो रकम िविनयोजन गन 

वा छनीय भएकोल,े 

नेपालको संिवधानको धारा २२९ को उप–धारा )२(बमोिजम मिुसकोट नगर 

सभाले यो  ऐन बनाएको छ । 

१ .संि  नाम र ार भः )१(यस ऐनको नाम “ मुिसकोट नगरपािलकाको 

िविनयोजन ऐन, २०७७” रहकेो छ । 

 )२  (यो ऐन तु त ार भ नेछ ।  

२ .आ थक वष २०७ ७।०७८ को िनिम  सि तकोषबाट रकम खच गन अिधकारः  

)१(आ थकवष २०७ ७।०७८ को िनिम  नगरकायपािलका, वडा सिमित, 

िवषयगत शाखाले गन सेवा र कायह का िनिम  अनसुचूी १ मा उि लिखत चाल ू

खच, पूँिजगत खच र िबि य व थाको रकम समते गरी ज मा रकम  ◌ः 

६२ ,४०१०३१० ।– (अ े पी बयसटठी करोड, चािलस लाख दह हजार तीन सय 

दश पैया मा  (मा नबढाई िन द  ग रए बमोिजम सि तकोषबाट खच गन 
स कनेछ ।  
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३  .िविनयोजनः )१ (यस  ऐन ारा सि तकोषबाट खच गन अिधकार दइएको 
रकम आ थक वष २०७७।०७८ को िनिम  मुिसकोट नगरपािलको नगर 

कायपािलका, वडा सिमित र िवषयगत शाखाले गन सवेा र कायह को िनिम  

िविनयोजन ग रनेछ । 

)२(उपदफा )१ (मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएता पिन कायपािलका , वडा सिमित 

र िवषयगत शाखाले गन सेवा र कायह को िनिम  िविनयोजन गरेको रकम म य े
कुनैमा बचत ने र कुनैमा अपगु ने दिेखन आएमा नगरकायपािलकाले बचत न े
शीषकबाट नपुग न े शीषकमा रकम सान स े छ । यसरी रकम सादा एक 
शीषकबाट सो शीषकको ज मा रकमको २५ ितशतमा नब ने गरी कुन ैएक वा 
एक भ दा बढी शीषकह बाट अक  एक वा एक भ दा बढी शीषकह मा रकम सान 
तथा िनकासा र खच जनाउन स कनेछ । पूँिजगत खच र िव ीय व था तफ 
िविनयोिजत रकम साँवा भु ानी खच र ाज भु ानी खच शीषकमा बाहके अ य 
चालू खच शीषक तफ सान र िब ीय व था अ तगत साँवा भु ानी खच तफ 
िबिनयोिजत रकम याज भु ानी खच शीषकमा बाहके अ य  सान स कने छैन । 

तर चाल ुतथा पूँिजगत खच र िव ीय व थाको खच होन एक ोतबाट अक  
ोतमा रकम सान स कनेछ । 

)३(उपदफा )२ (मा जुनसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन एक शीषकबाट सो 
शीषकको ज मा वीकृत रकमको २५ ितशत भ दा ब ने गरी कुन ैएक वा एक 

भ दा बढी शीषकह मा रकम सान परेमा नगर सभाको वीकृित िलनु पनछ । 
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अनुसूची १ 
                              आय तथा यको ेपण          आ व २०७७।७८  

शीषक 
आ .व .

२०७५/७६ 
को यथाथ 

आ .व .
२०७६/७७ को  

सशंोिधत 
अनमुान 

आ .व .
२०७७/७८ 

को अनमुान 

राज व १९,८७९ ६१,८५७ ६,२५,४७५ 

आ त रक ोत १०,१६५ ११,८४० १६,०६१ 
११३१३ एक कृत 

स पती कर ५१९ ८०० १,५०० 
११३१४ 

भुिमकर /मालपोत  १,७५८ १,२०० १,५०० 
११३२१ घरवहाल 

कर ८१ २५० ५०० 
११६९१ अ य कर १८७ ५० ५० 
१४१९१ पयटन 

शु क ० १० ११ 
१४२१३ अ य 

िब बाट ा  रकम २,९३१ ५,९०० ७,५०० 
१४२२९ अ य 

शासिनक सेवा शु क   ४०० ७०० 
१४२४२ 

न सापास द तुर   १८० ५०० 
१४२४३ 

िसफा रश द तुर १,७२६ १,६०० २,००० 
१४२४४ ि गत 

घटना दता द तुर   ६५० ७०० 
१४५२९ अ य 

राज व २,९६१ ३०० ५०० 
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१४६११ वसाय 
कर   ५०० ६०० 

राज व बाँडफाँडबाट 
ा  रकम ५,३९८ ७,६८० ९२,६४५ 

११४११ बाँडफाँड 
भइ ा  ने मू य 
अिभबृि  कर ]राज व 

बाँडफाँड  - संघीय सरकार[      ८५,८५८ 
११४५६ 

बाँडफाँटबाट ा  ने 
सवारी साधन कर [राज व 
बाँडफाँड  - दशे सरकार [  ५,३९८ ७,६८० ६,७८७ 

अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण ४,३१६ ४२,३३७ ५,१६,७६९ 

संघीय सरकार     ४,६६,७०० 
१३३११ 

समािनकरण अनुदान     १,१३,६०० 
१३३१२ शसत 

अनुदान चाल ु     २,९६,४०० 
१३३१४ िवषेश 

अनुदान चाल ु     ३५,००० 
१३३१६ समपुरक 

अनुदान चाल ु     ११,७०० 
१३३१८ अ य 

अनुदान चाल ु     १०,००० 

दशे सरकार ४,३१६ ४२,३३७ ५०,०६९ 
१३३११ 

समािनकरण अनुदान ४,३१६ ४,३३७ ५,२१९ 
१३३१२ शसत 

अनुदान चाल ु   ११,००० १७,८५० 
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१३३१४ िवषेश 
अनुदान चाल ु   ७,००० ७,००० 

१३३१६ समपुरक 
अनुदान चाल ु   २०,००० २०,००० 

िव ीय व था 
)ाि(      ० 

अ य आय       

जनसहभािगता       

य     ६,२४,०१० 

चालु खच     ३,८९,५९२ 
२११११ 

पा र िमक कमचारी     ३६,८६१ 

२११२१ पोशाक     ७८० 
२११३१ थानीय 

भ ा     ६३१ 
२११३२ महगंी 

भ ा     २,८०१ 
२११३४ 

कमचारीको बैठक भ ा     ६०० 
२११३९ अ य 

भ ा     १,११४ 
२११४१ 

पदािधकारी बैठक भ ा     १,५०० 
२११४२ 

पदािधकारीअ य सुिबधा     १७,४५२ 
२१२१९ अ य 

सामािजक सरु ा खच     ४०० 
२२१११ पानी 

तथा िबजुली     १९९ 
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२२११२ संचार 
महसुल     ३७७ 

२२२११ इ धन 
)पदािधकारी(      ५०० 

२२२१२ इ धन 
)कायालय योजन(      ५०० 

२२२१३ सवारी 
साधन ममत खच     १,००० 

२२२१४ िबमा 
तथा नवीकरण खच     ३०० 
२२२२१ मेिशनरी तथा 
औजार ममत स भार तथा 
स ालन खच     ३४२ 

२२३११ मसल द 
तथा कायालय सामा ी     १,८०० 

२२३१४ इ धन - 
अ य योजन     १०० 

२२३१५ 
प पि का, छपाई तथा 
सूचना काशन खच     १,५०० 

२२४११ सेवा र 
परामश खच     १,८५० 

२२४१३ करार 
सेवा शु क     २०,९९६ 

२२४१९ अ य 
सेवा शु क     ५५० 

२२५११ कमचारी 
तािलम खच     ६५० 

२२५१२ सीप 
िवकास तथा जनचेतना     ८८५ 



ख ड ४) सं या ८ मिुसकोट राजप  भाग १ िमित २०७७।३।३० 
 

Page 8 of 10 
 

तािलम तथा गो ी स ब धी 
खच 

२२५२१ उ पादन 
साम ी  /सेवा खच      २०० 

२२५२२ काय म 
खच     ८३,१८३ 

२२५२९ िविवध 
काय म खच     ७६० 

२२६११ अनुगमन, 
मू यांकन खच     २६२ 

२२६१२ मण 
खच     २,२३० 

२२७११ िविवध 
खच     १,२५० 

२२७२१ सभा 
स ालन खच     ७०० 

२५३११ शैि क 
सं थाह लाई सहायता     १,७८,१५२ 

२५३१२ वा थ 
सं थाह लाई सहायता     ४,१५० 

२५३१३ उपभो ा 
सिमित तथा गैर सरकारी 
सं था सहायता     ३०० 

२७१११ 
सामािजक सरु ा     ५,१७५ 

२७२११ छा वृि      २९६ 
२७२१३ 

औषधीख रद खच     ३,४४५ 
२७२१९ अ य 

सामािजक सहायता     १३,५०० 



ख ड ४) सं या ८ मिुसकोट राजप  भाग १ िमित २०७७।३।३० 
 

Page 9 of 10 
 

२८१४१ ज गाको 
भाडा     १०० 

२८१४२ घरभाडा     १,९०० 
२८१४३ सवारी 

साधन तथा मेिशनर औजार 
भाडा     २०० 

२८१४९ अ य 
भाडा     १०० 
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३११११ 

आवासीय भवन 
िनमाण /ख रद      ८२५ 

३१११२ गैर 
आवासीय भवन 
िनमाण /ख रद      १,००,६३८ 

३१११३ िन मत 
भवनको सरंचना मक सुधार 
खच     २,०५० 

३११२२ मेिशनरी 
तथा औजार     २,२५५ 

३११२३ फ नचर 
तथा फ चस     ५०० 

३११३१ पशधुन 
तथा बागवानी िवकास खच     ४,३७५ 

३११३४ क युटर 
स टवेयर िनमाण तथा 
खरीद खच     ५०० 

३११३५ पूँजीगत 
परामश खच     ६,००० 

३११५१ सडक     २३,२४० 
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तथा पलू िनमाण 
३११५३ िव ुत 

संरचना िनमाण     १,००० 
३११५५ सचाइ 

संरचना िनमाण     ४,५५० 
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३१५११ भैपरी 
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/(+)यून )-(  १९,८७९ ६१,८५७ १,४६५ 
गत वषको नगद 

मौ दात       

 

 
मािणकरण िमित 

२०७६।१०।०६ 
 आ ाल,े 
 नवराज भ डारी 
                                                             मखु शासक य अिधकृत 
मू य  १० 


