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२०७८ 

कािासोती िगरपाविका 



 

उदे्दश्य र कयरण 

कािासोती िगरपाविकाको आवथिक बर्ि २०७८/०७९ को सेिा र कायिको िावग स्थािीय 

सवचित कोर्बाट केही रकम खिि गिे अवधकार विि र सो रकम विवियोजि गिि बाचछिीय 

भएकािे यो विधेयक पेश गिनि परेको हो । 

प्रस्तनत विधेयकिे स्थािीय सवचित कोर्बाट खिि गिे अवधकार र विवभन्ि महातर्ि / तर्ि िे गिे 

सेिा र कायिको विवमत्त विवियोजि गिि सक्िे व्यिस्था गरेको छ । 

 

 

द्रस्टव्याः यो विधेयक अर्थ विधेयक हो । 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

आवर्थक बर्थ २०७८/०७९ को सेिय र कययथकय लयवि स्र्यनीय सवचित कोर्बयट केही 

रकम खिथ िने र विवनयोजन िने सम्िन्धमय व्यिस्र्य िनथ बनेको विधेयक   

 

प्रस्तयिनय : कािासोती िगरपाविकाको आवथिक बर्ि २०७८/०७९ को सेिा र कायिहरुको िावग 

स्थािीय सवचित कोर्बाट केही रकम विवियोजि गिे र सो रकम खिि गिे अवधकार विि 

िाचछिीय भएकोिे, 

िेपािको संविधािको धारा २२९ को उप-धारा (२) बमोवजम कािासोती िगर सभािे यो ऐि 

बिाएको छ । 

१. संविप्त नयम र प्रयरम्भ : (१) यस ऐिको िाम “कािासोती िगरपाविकाको विवियोजि ऐि, 

२०७८” रहकेो छ । 

(२) यो ऐि संम्बत ्२०७८ श्रािण १ गते िवेख प्रारम्भ हुिेछ । 

२. आवर्थक िर्थ २०७८/०७९ को वनवमत्त स्र्यनीय सवचित कोर् बयट रकम खिथ िने 

अवधकयर : आवथिक िर्ि २०७८/०७९ को िगरकायिपाविका, िडा कायाििय र विर्यगत तर्ि िे 

गिे सेिा र कायिहरुका विवमत्त अिनसिूी १ मा उवलिवखत िाि ूखिि, पूूँवजगत खिि र वबवत्तय 

व्यिस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु. ९६,३४,३८,०००।– (अक्षेरुपी छयाब्बे करोड 

िौवतस िाख अड्वतस हजार रुपैयाूँ मात्र) मा िबढाई विवििष्ट गररए बमोवजम स्थािीय सवचित 

कोर्बाट खिि गिि सवकिेछ ।  

३. विवनयोजन : (१) यस ऐिद्धारा स्थािीय सवचित कोर्बाट खिि गिि अवधकार विइएको रकम 

आवथिक िर्ि २०७८/०७९ को विवमत्त कािासोती िगर कायिपाविका, िडा कायाििय र विर्यगत 

तर्ि िे गिे सेिा र कायिहरुको विवमत्त विवियोजि गररिेछ । 



(२) उपिर्ा (१) मा जनिसनकै कन रा िेवखएको भएता पवि िगर कायिपाविकाको कायाििय, िडा 

कायाििय र विर्यगत तर्ि िे गिे सेिा र कायिहरुको विवमत्त विवियोजि गरेको रकम मध्ये कन िैमा 

बित हुिे र कन िैमा अपनगहुिे िवेखि आएमा िगर कायिपाविकािे बित हिेु शीर्िकबाट िपनगहिेु 

शीर्िकमा रकम सािि सक्िेछ ।  

(३) उपिर्ा (२) जनिसनकै कन रा िेवखएको भएता पवि रकम सािाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको 

जम्मा रकमको १० प्रवतशतमा िबढ्िे गरी कन िै एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक 

िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सािि तथा विकासा र खिि जिाउि सवकिेछ । पूूँवजगत खिि 

र वित्तीय व्यिस्था तर्ि  विवियोवजत रकम साूँिा भनक्तािी खिि र व्याज भनक्तािी खिि शीर्िकमा 

बाहके अन्य िाि ूखिि शीर्िक तर्ि  सािि र वबत्तीय व्यिस्था वबवियोवजत रकम ब्याज भनक्तािी 

खिि शीर्िकमा बाहके अन्यत्र सािि सवकिे छैि ।  

तर िािन तथा पूूँवजगत खिि र वित्तीय व्यिस्थाको खिि व्यहोिि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा 

रकम सािि सवकिेछ । 

(४) उपिर्ा (३) मा जनिसनकै कन रा िेवखएको भएता पवि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा 

स्िीकृत रकमको १० प्रवतशत भन्िा बढ्िे गरी कन िै एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम 

सािि परेमा िगर सभाको स्िीकृवत वििन पिेछ ।  

४. अवखतययरी तर्य कययथक्रम स्िीकृवत सम्िन्धी व्यिस्र्य : (१) प्रिवित कािनिमा जनिसनकै 

कन रा िेवखएको भएता पवि विवियोजि भएको रकम प्रिवित कािनिको अवधिमा रही खिि गिे 

अवततयारी यो ऐि प्रारम्भ भएको विि िवेख अवधकार प्राप्त अवधकारीिाई हुिेछ । 

(२) उपिर्ा (१) मा जनिसनकै कन रा िेवखएको भएता पवि िगर प्रमनखिे खिि गिे अवततयारी विए 

पवछ मात्र अवधकार प्राप्त अवधकारीिे प्रिवित कािनिको अवधिमा रही खिि िेतिनपिेछ । 



(३) उपिर्ा (१) बमोवजमको खिि गिे अवततयारी प्राप्त भएको १५ विि वभत्र प्रमनख प्रशासकीय 

अवधकृतिे सम्िवन्धत महातर्ि  / तर्ि  प्रमनख िाई कायिक्रम र बजेट सवहत प्रिवित कािनि 

बमोवजम खिि गिे अवततयारी विि सक्िेछ । 

(४) प्रिवित कािनिमा जनिसनकै कन रा िेवखएको भएता पवि बजेट सिूिा प्रणािीमा समािेश 

भएको कायिक्रम कायािन्ियि गिे प्रयोजिको िावग स्िीकृत कायिक्रम मावििेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसूची – १ 

(दफा २ सँग सम्वन्धित) 

नेपालको संन्विानको िारा २२९ (२) बमोन्िम 

सन्ित कोषबाट न्वन्नयोिन हुने रकम 

आ.व. २०७८/०७९ 

 

    

खिथ संकेत विर्थक आ.ि. २०७८/७९ प्रस्तयवित 

क) ियलु खिथ                                                                                                 १६४९९८००० 

ख)  प ंजीित तर्य कययथक्रम खिथ                                                                      २९५५४०००० 

ि) संविय सरकयर तर्य िसथत अनुदयन तर्थ                                                         ४१६४००००० 

ि) ममथत संभयर कोर्                                                                                        १६५००००० 

ङ) समपुरक कोर्                                                                                             ६००००००० 

ि) समपुरक अनुदयन प्रदेि सरकयर                                                                     १००००००० 

     कुल जम्मय                                                                                                         ९६३४३८००० 

 

यस सम्वन्धि आय व्यय न्ववरण अनुसुचीमा समावेश गरेको छु । 

आय तफफ  

रयजस्ि संकेत विर्थक आ.ि. २०७८/७९ 

प्रस्तयवित 

कैवर्यत 

आन्तररक आय 

११३१३ सम्पवत कर २५,०००,०००  

११३१४ भनवमकर /मािपोत  ५,०००,०००  



११३२१ घर बहाि कर ८,५००,०००  

११३२२ बहाि वबटौरी कर १,०००,०००  

११४५१ सिारी साधि कर )सािा सिारी(  ०  

११४५२ पिूािधार सेिाको उपयोगमा िाग्िे कर ०  

११४७९ अन्य मिोरचजि कर ०  

११६९१ अन्य कर ५०,०००  

१४१५१ सरकारी सम्पवतको बहाि िाट प्राप्त आय ० 
 

१४१७१ बि क्षेत्रको आय २,०००,०००  

१४१७६ पयिटि सेिा शनलक ५००,००० 
 

१४२१२ सरकारी सम्पवतको विवक्रिाट प्राप्त रकम १०,२००,०००  

१४२१३ अन्य विवक्रिाट प्राप्त रकम )राजपत्र आय(  १०,०००  

१४२१९ अन्य सेिा शनलक तथा विवक्र ५००,०००  

१४२२१ न्यावयक िस्तनर १०,०००  

१४२२३ वशक्षा क्षेत्रको आम्िािी २००,००० 
 

१४२२४ परीक्षा शनलक १०,००० 
 

१४२२५ 
यातायात क्षेत्रको आम्िािी )रुट परवमट  सािा 

सिारी( 
६००,००० 

 

१४२२९ अन्य प्रशासविक सेिा शनलक )बोिपत्र आय(  ४००,०००  

१४२४१ पावकि ङ्ग शनलक ५०,०००  

१४२४२ िक्सापास िस्तनर  ५,०००,०००  

१४२४३ वसर्ाररस िस्तनर  ९,०००,०००  

१४२४४ व्यवत्तगत घटिा िताि िस्तनर  १००,०००  



१४२४५ िाता प्रमावणत िस्तनर  २००,०००  

१४२४९ अन्य िस्तनर ११,५००,०००  

१४२५३ व्यिसाय रवजष्ट्रेशि िस्तनर ८,५००,०००  

१४२५४ रेवडयो, एर् .एम .सचिािि िस्तनर  ५,०००  

१४२६५ अन्य क्षेत्रको आय ३,०००,०००  

१४३११ न्यावयक िण्ड,जररिािा र जर्त ५०,००० 
 

१४३१२ प्रशासविक िण्ड,जररिािा र जर्त १,०००,०००  

१४३१३ धरौटी सिरस्याहा ०  

१४५२१ 
प्रिनर्ण वियन्त्रण शनलक )र्ोहोरमैिा , क्रसर 

उद्योग( 
५,०००,००० 

 

१५१११ बेरुज ू १५०,०००  

१५११२ विकासा वर्ताि ०  

१५११३ अिनिाि वर्ताि ०  

जम्मय ९७५३५०००  

   

रयजस्ि बयाँडर्याँडबयट प्रयप्त आय 

११३१५ घरजग्गा रवजष्ट्रेशि िस्तनर ६०००००००  

- राजस्ि बाडूँर्ाड िेपाि सरकार १०६८१३०००  

- राजस्ि बाडूँर्ाड प्रिशे सरकार १८८९१०००  

११४५६ बाूँडर्ाूँड िाट प्राप्त हुि सिारी साधि कर ०  

११४७१ बाूँडर्ाूँड िाट प्राप्त हुि मिोरचजि कर ०  

११४७२ बाूँडर्ाूँड िाट प्राप्त हुि विज्ञापि कर ०  

१४१५३ िि रोयलटी   

१४१५४ खािी रोयलटी ५०००००००  



१४१५५ जिस्रोत रोयलटी ०  

१४१५७ िहत्तर बहत्तरको विवक्रिाट प्राप्त ०  

जम्मय २३५७०४०००  

अन्तर सरकयरी अनुदयन 

 विवत्तय समाविकरण अिनिाि िेपाि सरकार १८१५०००००  

 विवत्तय समाविकरण अिनिाि प्रिशे  सरकार २२२९९०००  

 शसित अिनिाि (िािन/पनूँजीगत) ४१६४०००००  

 वबशेर् अिनिाि ०  

 समपनरक अिनिाि प्रिशे सरकार १०००००००  

 अन्य अिनिाि ०  

 प्रिशेबाट प्राप्त समाविकरण अिनिाि ०  

 प्रिशेिाट प्राप्त शसित अिनिाि (िािन/पनूँजीगत) ०  

 प्रिशे सरकारबाट प्राप्त अन्य अिनिाि ०  

जम्मय ६३०१९९०००  

कुल जम्मय ९६३४३८०००  

 

व्यय तफफ  

आवर्थक विकयस 

वस.िं.  योजिा तथा कायिक्रम विवियोजि  
िागत 

सहभावगता  

जम्मा 

विवियोजि  

१ 
ब्यबसावयक तरकारी खतेी गरेका कृर्क/कृर्क समनहिाई 

उन्ित वबउ वबजि खररि वितरण 
२५००००   २५०००० 

२ पशन स्िास््य व्यिस्थापिका िावग और्वध वितरण ३५००००   ३५०००० 

३ खोप सेिा (HS/BQ/PPR/ARV/FMD/RD) १५००००   १५०००० 



४ सामनिावयक कन कन र वियन्त्रण र बन्धाकरण कायिक्रम ४०००००   ४००००० 

५ 
प्रवतर्िको आधारमा िनग्ध उत्पािक वकसाििाई प्रवतविटर रु 

१.२५ िगि अिनिाि 
३३०००००   ३३००००० 

६ 
मागमा आधाररत वसपमनिक ताविम कायिक्रम (गाईभैसी, 

बाख्रा, बंगनर, माछा, कन खनरा, सर्ा िनध, स्िच्छ मासन आवि) 
२०००००   २००००० 

७ 
कृर्ी तथा पशन विकास कायिक्रमको अिनगमि मनलयाङ्कि 

(बजार अिनगमि र उपभोक्ता वहत संरक्षण समेत) 
५००००   ५०००० 

८ 
कृर्कहरुिाई बेमौसमी तरकारी खतेी, िगि ेर उच्ि मनलययनक्त 

बािी सम्बन्धी ताविम 
१५००००   १५०००० 

९ सहकारीिाई कम््यनटर तथा वप्रन्टर व्यिस्थापि ६०००००   ६००००० 
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