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गोकरे्णश्वर नगरपालिकाको 

बिननयोजन (बिधेयक) ऐन, २०७७ 
गोकेणश्वर नगरपालिकाको आ.ब. ०७७/७८ को पााँचौ नगर सभाबाट स्वीकृत बबननयोजन ऐन 

अनुसार सस्थानीय सचंचत कोषबाट रकम खचच गने र बबननयोजन गने सम्बन्धममा ्यवस्था गनच 
बनेको (बबमेयक) ऐन, २०७७ 

प्रस्तावनााः 

गोकणेश्वर नरपालिकाको आचथचक बषच ०७७/७८ को सेवा र कायचहरुको िाचग संचचत कोषबाट रकम 
खचच गने अचमकार दिन र सो रकम बबननयोजन गनच बान्धछनीय भएकोिे, नेपािको संबबमानको 
भाग १९ मारा २२९ को उपमारा (२) िे दिएको अचमकार प्रयोग गरी गोकणेश्वर नगरपालिकाको 
पााँचौ नगर सभािे स्थानीय संचचत कोषबाट रकम खचच गने र बबननयोजन गने सम्बन्धममा ्यवस्था 
गनच यो ऐन बनाई िागु गररएको छ ।  

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः 
(१) यस ऐनको नाम ''गोकरे्णश्वर नगरपालिकाको बिननयोजन ऐन, २०७७'' रहेको छ । 
(२) यो ऐन आचथचक बषच ०७७/७८ को श्रावण १ गतेबाट प्रारम्भ हुने छ ।  

२. आचथचक बषच ०७७/७८ को ननलमत्त संचचत कोषबाट रकम खचच गने अचमकारः 
(१)  आचथचक बषच ०७७/७८ को ननलमत्त नगरकायचपालिका, वडा सलमनतत, बबषयगत शाखािे 

गने सेवा र कायचहरु संचािनका िाचग अनसुूचीहरुमा उल्िेखखत चािु खचच, पुजीगत खचच 
र बबत्तत्तय ्यवस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रु. १,८७,०५,०६,०००/- (अक्षरोपी एक 

अवव सतासी करोड पााँच िाख छ हजार मात्र ।) मा नबढाई ननदिचष्ट गररए बमोजजम 
संचचत कोषबाट रकम खचच गनच सककने छ । 

३. बबननयोजनः 
(१)  यस ऐनद्वारा संचचत कोषबाट खचच गनच अचमकार दिईएको रकम आचथचक बषच ०७७/७८को 

ननलमत्त गोकणेश्वर नगरपालिकाको नगर कायचपालिका, वडा सलमनत र बबषयगत शाखािे 
गने सेवा र कायचहरुको ननलमत्त बबननयोजन गररने छ ।  

(२)  उपिफा १ मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भएता पनन कायाचपालिका, वडा सलमनत र 
बबषयगत शाखािे गने सेवा र कायचहरुको ननलमत्त बबननयोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा 
बचत हुने र कुनैमा अपुग हुने िेखखन आएमा नगरकायचपालिकािे बचत लशषचकबाट नपुग 
हुने लशषचकमा रकम सानच सककने छ । यसरी रकम सािाच एक लशषचकबाट सो लशषचकको 
जम्मा रकमको २५ प्रनतसत नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्धिा बढी लशषचकहरुबाट अको 
एक वा एक भन्धिा बढी लशषचकहरुमा रकम सानच तथा ननकासा र खचच जनाउन सककने 
छ । पुजजगत र बबत्तत्तय ्यवस्था तफच  बननयोजन रकम सााँवा भुक्त्त्तानी खचच र ्याज 
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भुत्तानी खचच लशषचकमा बाहेक अन्धय चािू खचच लशषचक तफच  सानच र बबत्तत्तय ्यवस्था 
अन्धतगचत सावााँ भुक्त्त्तानी खचच लशषचकमा बाहेक अन्धयत्र सानच सककने छैन ।  

(३)  उपिफा २ मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भएता पनन एक लशषचकबाट सो शीषचकको जम्मा 
स्वीकृत रकमको २५ प्रनतसत भन्धिा बढ्ने गरी कुन ैएक वा एक भन्धिा बढी शीषचकहरुमा 
रकम सानच परेमा नगर सभाको स्वीकृती लिन ुपने छ तर चािु तथा पुजजगत खचच र 
बबत्तत्तय ्यवस्थाको खचच ्यहोनच एक रोतोतबाट अको रोतोतमा रकम सानच सककने छ । 

(४) माथी जुनसुकै कुरा िेखखएको भएता पनन मागमा आमाररत तथा नगरस्तररय पुवचमार 
बबकासका बबशेष कायचक्रमका िाचग एकमुष्ट बबननयोजन गररएको रकमिाई कायचबबचम 
बनाई कायाचन्धवयन गनच बामा परेको माननने छैन । 

(५) फुटकर तथा आकजस्मक योजना संचािन गनच कायचपालिका बैठकिे आवश्यक ्यवस्था 
गनच सक्त्ने छ ।  
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अनसूुची (१) 
आ.ब. २०७७/७८ को 

कुल आय र ब्ययको संक्षपेीकरण 
रु. हजारमा 

क्र.सं. शीर्षक आ.व. ०७७/७८को लागि प्रस्ताववत 

क) आय तर्ष  
1.  संघीय सरकार ववत्तीय समानीकरण अनदुान 25,30,00 

2.  संघीय सरकारबाट प्राप्त हनेु सशतष अनदुान 23,10,00 

3.  संघीय सरकारबाट प्राप्त हनेु समपरुक अनदुान 0 

4.  संघीय सरकारबाट राजस्व बााँडर्ााँडबाट प्राप्त हनेु आय 11,65,27 

5.  रोयल्टी राजस्व बााँडर्ााँड – संघीय सरकार 0 

6.  प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनेु समानीकरण अनदुान 1,18,96 

7.  प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनेु शसतष अनदुान 1,98,23 

8.  प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनेु समपरुक अनदुान 2,98,66 

9.  प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनेु गबशेर् अनदुान 40,00 

10.  प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनु सवारी साधन कर बाडर्ााँड F 4,00,72 

11.  सामाजजक सरुक्षा तथा सामाजजक सरुक्षा अन्तिषत प्राप्त 
हनेु अनदुान 

८,००,०० 

12.  िररवसंि गबश्वेश्वर कायषक्रम ५,०० 

13.  प्रदेश तथा स्थानीय क्षमता गबकास कायषक्रम ३,१५ 

14.  स्थागनय पवुाषधार क्षेत्र ववकास कायषक्रम   २,00,00 

15.  प्रदेश पवुाषधार क्षेत्र ववकास कायषक्रम   ४,००,०० 

16.  समाज कल्याण कायषक्रम (अपाड्ग संघसंस्थाहरुको लागि) 
शसतष अनदुान 

८५,०० 

17.  राविय पररचय पत्र तथा पजिकरण शसतष कायषक्रम १३,०७ 

18.  अबकास कमषचारीहरुको और्धी उपचार शसतष गनकासा 
संघ 

३०,०० 

19.  अबकास कमषचारीहरुको संजचत गबदा शसतष गनकासा संघ ४०,०० 
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20.  अन्तर स्थानीय तहबाट प्राप्त हनेु निर-निर साझेदारी 
कायषक्रम (समपरुक अनदुान का.म.न.पा.) 

1,00,00 

21.  जज.स.सबाट प्राप्तहनेु समपरुक अनदुान 
7,00,00 

22.  ित आ.ब.का निद मौज्जाद अल्या ३५,00,00 

23.  जनसहभागिता तथा उपभोक्त्त्ता लाित साझेदारी कायषक्रम ५,00,00 

24.  कमषचारी कल्याण कोर् ६५,०० 

25.  ममषत संभार कोर् १,७२,०० 

26.  निरस्तर पररक्षा सगमगतको आय १०,०० 

27.  निर जशक्षा सगमगतको आय १०,०० 

28.  धरौटी १०,०० 

29.  निरपागलकाको आन्तररक आम्दानी  ५0,00,00 
  जम्मा 1,87,05,06 

 

रु हजारमा 

1 प्रशासननक खचव  (चािु र पुजीगत) 175800 

2 COVID-19  50000 

3 गोकणेश्वर नगरपालिकाको गौरवका योजना 185000 

4 नगरस्तरीय योजना तथा कायचक्रम 599695 

5 वडा नं. १, २ र ३ िाई बबशेष योजना 22500 

6 वडास्तरीय योजना 135000 

7 संघीय सरकारबाट प्राप्त हनेु सशतष अनदुान 231000 

8 संघीय सरकारबाट प्राप्त हनेु समपरुक अनदुान 0 

9 प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनेु शसतष अनदुान 19823 

10 प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनेु समपरुक अनदुान 29866 

11 प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनेु गबशेर् अनदुान 4000 

12 
सामाजजक सरुक्षा तथा सामाजजक सरुक्षा अन्तिषत प्राप्त हनेु 
अनदुान 

80000 

13 िररवसंि गबश्वेश्वर कायषक्रम 500 
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14 प्रदेश तथा स्थानीय क्षमता गबकास कायषक्रम 315 

15 स्थागनय पवुाषधार क्षेत्र ववकास कायषक्रम   20000 

16 प्रदेश पवुाषधार क्षेत्र ववकास कायषक्रम   40000 

17 
समाज कल्याण कायषक्रम (अपाड्ग संघसंस्थाहरुको लागि) 
शसतष अनदुान 

8500 

18 राविय पररचय पत्र तथा पजिकरण शसतष कायषक्रम 1307 

19 
अन्तर स्थानीय तहबाट प्राप्त हनेु निर-निर साझेदारी 
कायषक्रम (समपरुक अनदुान का.म.न.पा.) 

10000 

20 
जज.स.स.बाट प्राप्तहनेु भवन ननमाचण आदिको िाचग 

समपरुक अनदुान 
70000 

21 
जनसहभागिता तथा उपभोक्त्त्ता लाित साझेदारी 
कायषक्रमको ब्यय 

50000 

22 ममषत संभार कोर् 17200 

23 भुक्त्त्तानी िानयत्व 120000 

  जम्मा 1870506 

 

अनसुूची (२) 
आ.ब. २०७७/७८ को 

राजश्व तथा अनुिान प्राजप्तको अनुमान 
रु. हजारमा 

शीर्षक 

आगथषक वर्ष 
२०७५/७६ को 

यथाथष cfo 

आगथषक वर्ष 
२०७६/७७ को 
आय अनमुान 

आगथषक वर्ष 
२०७६/७७को 
h]i& dlxgf 

;Ddsf] oyfy{ 

आय 

आगथषक वर्ष 
२०७७/७८ को 
आय अनमुान 

 आय         

क.  आन्तररक  राजश्व 

११३१३ सम्पगत कर 41648 100000 32720 90000 

११३१४ भगुमकर/मालपोत 3613 6000 1981 6100 

११३२१ घरवहाल कर 12892 40000 20507 50000 

११३२२ वहाल ववटौरी कर 3968 5000 4460 4000 
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शीर्षक 

आगथषक वर्ष 
२०७५/७६ को 

यथाथष cfo 

आगथषक वर्ष 
२०७६/७७ को 
आय अनमुान 

आगथषक वर्ष 
२०७६/७७को 
h]i& dlxgf 

;Ddsf] oyfy{ 

आय 

आगथषक वर्ष 
२०७७/७८ को 
आय अनमुान 

११४७२ ववज्ञापन कर 0 0 0 500 

११४७३ अन्य मनोरिन कर 0 300 0 300 

११६१३ व्यावसाय रजजिेशन दस्तरु 15278 40000 9810 ४५000 
११६३२ अखेटोपहारमा लाग्ने कर 118 2500 0 2500 

११६९१ अन्य कर 275 3500 465 1000 

१४२१६ गनजी धारा वापतको शलु्क 0 100 0 100 

१४२१८ ववद्यतु सेवा शलु्क 0 100 0 100 

१४२४३ गसर्ाररश दस्तरु  63659 50000 15162 ९0000 
१४२४४ व्यजिित घटना दताष दस्तरु 0 200 73 200 

१४२४५ नाता प्रमाजणत दस्तरु 0 200 88 200 

१४२४९ अन्य दस्तरु 2561 2000 2148 2000 

१४३११ न्यावयक दण्ड,जररवाना र जर्त 35 300 56 300 

१४२४२ नक्त्सापास दस्तरु  0 24800 27495 0 

१४५२९ अन्य राजस्व 16871 5000 788 25000 

दहत्तर वहत्तर शलु्क 11556 20000 22680 ० 
पवुाषधार ववकासमा लाग्ने कर 3706      ० 
घरजग्िा रजजिेशन दस्तरु/अन्य श्रोतवाट प्राप्त 50843 100000 209664 182700 

बेरुज ु 23204       

क.आन्तरीक श्रोत जम्मा 250227 400000 348097 500000 

ख. राजस्व बााँडर्ााँडबाट प्राप्त रकम 

१४१७२ खानी रोयल्टी [राजस्व बााँडर्ााँड – संघीय 

सरकार]   684 1552 0 

१४१७९ अन्य बााँडर्ााँड हनेु राजस्व [राजस्व 
बााँडर्ााँड – संघीय सरकार] 95824 143400 75558 116527 

ख.राजश्व वााँडर्ााँड जम्मा 95824 144084 77110 116527 

ि. संघीय सरकार (अन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण सवहत) 
१३३११ समागनकरण अनदुान 253600 257000 257000 253000 

१३३१२ शसतष अनदुान 178250 174000 186336 231000 

१३३१३ शसतष अनदुान थप 0 18811 0 0 

१३३१४ समपरुक अनदुान 28265 30000 0 0 

१३३१५ अन्य अनदुान 0 0 0 0 

१३३१३ मवहला वालवागलका सामाजजक सरुक्षा 49494 76193 57704 80000 

िररबसंि गबश्वेश्वर कायषक्रम 394 495 190 500 

प्रधानमन्त्री रोजिार कायषक्रम 6531 0 0 0 
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शीर्षक 

आगथषक वर्ष 
२०७५/७६ को 

यथाथष cfo 

आगथषक वर्ष 
२०७६/७७ को 
आय अनमुान 

आगथषक वर्ष 
२०७६/७७को 
h]i& dlxgf 

;Ddsf] oyfy{ 

आय 

आगथषक वर्ष 
२०७७/७८ को 
आय अनमुान 

प्रदेश तथा स्थागनय क्षमता ववकास कायषक्रम 305 305 280 315 

स्थागनय पवुाषधार क्षेत्र ववकास कायषक्रम 26920 46760 6512 २0000 
प्रदेश पवुाषधार क्षेत्र ववकास कायषक्रम 0 31450 0 ४0000 
समाज कल्याण कायषक्रम   8500 4000 8500 

राविय पररचय पत्र तथा पंजजकरण 0 1307 474 1307 

अवकास कमषचारीहरुको ओर्धी उपचार संघ 1241 3824 3824 3000 

अवकास कमषचारीहरुको संजचत ववदा संघ 884 4510 4510 4000 

ि.अन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण जम्मा 545884 653155 520830 641622 

घ. प्रदेश सरकार 

१३३११ समागनकरण अनदुान 10077 12003 12003 11896 

१३३१२ शसतष अनदुान 30878 15112 15112 19823 

१३३१३ सवारी कर 28658 36429 0 40072 

१३३१४ समपरुक अनदुान 9981 20000 0 29866 

१३३१५ अन्य अनदुान। ववशेर् अनदुान 0 301 301 4000 

घ.प्रदेश सरकार जम्मा 79594 83845 27416 105657 

ङ. जज.स.स. काठमाण्डौबाट प्राप्त हनेु भवन गनमाषण आदद 
शसतष अनदुान ० ७,००,०० ० ७,००,०० 
च. अन्तर स्थानीय तह 

अन्तर स्थानीय तह 0 1,00,00 1,00,00 1,00,00 

अन्तर स्थानीय तह  1,00,00 1,00,00 1,00,00 

छ. अन्य आय 
कमषचारी कल्याण कोर् 5500 6500 5500 6500 

ममषत संभार कोर् 17200 17200 17200 17200 

निरस्तरीय पररक्षा सगमगत 1262 1200 1011 1000 
जशक्षा सगमगत 729 1000 800 1000 

धरौटी 7544 1000 800 1000 

च.ववववध कोर् तर्ष को जम्मा  32235 26900 25311 26700 
ज. ित वर्षको निद मोज्दात 140818 100000 259624 ३५0000 
झ. जनसहभागिता 0 70000 0 50000 

(क+ख+ि+घ+ङ+च+ज+झ) जम्मा 1154582 1557984 1258388 1870506 
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अनुसूची (३) 
(िफा २ सगं सम्बजन्धमत) 

नेपािको संबबमानको मारा २२९ (२) बमोजजम 

गोकणेश्वर नगरपालिकाको स्थानीय संचचत कोषबाट बननयोजन हुने 
रकम 

रु. हजारमा  

qm;+= 
cg'bfg 

;+Vof 
zLif{ssf] gfd rfn' vr{ k|lt;t k"Flhut vr{ k|lt;t hDdf Aoo 

  
1 

gu/ 

sfo{kfln

sf 

s_ sfof{no tkm{ 147300 83.79 28500 16.21 175800 

v_ gu/:t/Lo of]hgf / sfo{qmd 112738 13.15 744457 86.85 857195 

 2 j8f sfof{no 40500 30 94500 70 135000 

 3 
s]lGb|o 

cg'bfg 

tkm{ 

s_ ;fdflhs ;'/Iff 80000 100  0 80000 

v_ laifout zfvf ;+3Lo 

z;t{ cg'bfg tkm{ 
231000 100 0 0 231000 

u_ :yfgLo k'af{wf/ lasf; 

sfo{s|d 
0 0 60000 100 60000 

 4 k|b]z cg'bfg tkm{ -ljz]if, z;t{ / ;dk'/s_ 19823 36.71 33868 63.29 53689 

 5 cGo 130533 0 146789 0 277322 

 6 nufgL -z]o/÷C0f_ 0 0 500 0.05 500 

  hDdf  761579 40.72 1108927 59.28 1870506 

 

 
 

चािु र पजुीगत खचव प्रनतसत 
क्र.सं. लशर्वक रकम प्रनतसत 

1.  चािु खचच तफच   761579 40.72 
2.  पुजीगत 1108927 59.28 

3.  जम्मा 1870506 100.0 
 


