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नीलकण्ठ नगरपाललका 

नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्, धादिङ 

लिनर्ोजन ऐन 

नीलकण्ठ नगरपाललका, धादििंग को आर्थयक बर्य २०७५/७६ को सेिा र कार्यहरुको लालग स्थानीर् सलित कोर्बाट केही 

रकम खर्य गन ेर लिलनर्ोजन गने सम्बन्धमा व्यिस्था गनय बनकेो ऐन 

सभाबाट स्िीकृत लमलत : २०७५/०३/११ 

प्रस्तािना : नीलकण्ठ नगरपाललका, धादिङको आर्थयक बर्य २०७५/७६ को सेिा र कार्यहरुको लालग सलित कोर्बाट केही 

रकम खर्य गन ेअलधकार दिन र सो रकम लिलनर्ोजन गनय िाञ्छनीर् भएकोले, 

नेपालको सिंलिधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोलजम नीलकण्ठ नगरपाललका, धादिङको तेस्रो नगर सभाले र्ो 

ऐन बनाएको छ । 

१. सिंलिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्स ऐनको नाम “नीलकण्ठ नगरपाललका, धादिङको लिलनर्ोजन ऐन, २०७५” रहकेो छ । 

(२) र्ो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हुनछे । 

२. आर्थयक िर्य २०७५/७६ को लनलमत्त सलित कोर्बाट रकम खर्य गन ेअलधकार : (१)आर्थयक िर्य २०७५/७६को लनलमत्त 

नगर कार्यपाललका, िडा सलमलत, लिर्र्गत शाखाले गन े सेिा र कार्यहरुका लनलमत्त अनुसूर्ीमा उललललखत र्ाल ूखर्य, 

पूूँलजगत खर्य र लबलत्तर् व्यिस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम ९१,६९,२०,०००.०० (अिरेुपी रुपैर्ाूँ एकानब्बे करोड 

उनान्सत्तरी लाख बीस हजार मात्र ) मा नबढाई लनर्ियष्ट गररए बमोलजम सलित कोर्बाट खर्य गनय सदकनेछ । 

३ . लिलनर्ोजन : (१) र्स ऐनद्धारा सलित कोर्बाट खर्य गनय अलधकार दिइएको रकम आर्थयक िर्य २०७५/७६को लनलमत्त 

नीलकण्ठ नगरपाललका, धादििंगको नगर कार्यपाललका, िडा सलमलत र लिर्र्गत शाखाले गन ेसेिा र कार्यहरुको लनलमत्त 

लिलनर्ोजन गररनछे । 

(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको भए तापलन कार्यपाललका, िडा सलमलत र लिर्र्गत शाखाल ेगन े सेिा र 

कार्यहरुको लनलमत्त लिलनर्ोजन गरेको रकममध्र्े कुनैमा बर्त हुने र कुनैमा अपगु हुने िेलखन आएमा नगर कार्यपाललकाले 

बर्त हुन ेशीर्यकबाट नपगु हुने शीर्यकमा रकम सानय सके्नछ । र्सरी रकम सािाय एक शीर्यकबाट सो शीर्यकको जम्मा रकमको 

१० प्रलतशतमा नबढ्ने गरी कुन ैएक िा एक भन्िा बढी शीर्यकहरुबाट अको एक िा एक भन्िा बढी शीर्यकहरुमा रकम सानय 

तथा लनकासा र खर्य जनाउन सदकनेछ । पूूँलजगत खर्य र लित्तीर् व्यिस्थातफय  लिलनर्ोलजत रकम साूँिा भुक्तानी खर्य र व्याज 

भुक्तानी खर्य शीर्यकमा बाहके अन्र् र्ालू खर्य शीर्यकतफय  सानय र लबत्तीर् व्यिस्था अ न्तगयत साूँिा भुक्तानी खर्यतफय  

लबलनर्ोलजत रकम ब्र्ाज भुक्तानी खर्य शीर्यकमा बाहके अन्र्त्र सानय सदकने छैन । तर र्ालु तथा पूूँलजगत खर्य र लित्तीर् 

व्यिस्थाको खर्य व्यहोनय एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानय सदकनेछ । 

(३) उपिफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको भए तापलन एक शीर्यकबाट सो शीर्यकको जम्मा स्िीकृत रकमको १० प्रलतशत 

भन्िा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्िा बढीशीर्यकहरुमा रकम सानय परेमा नगर सभाको स्िीकृलत ललन ुपनछे । 
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नीलकण्ठ नगरपाललका 

नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्, धादििंग 

  आर् प्रिेपण  
 आर्थयक िर्य :२०७५/७६  

 रकम रू. हजारमा  

 
शीर्यक 

आर्थयक िर्य २०७५/७६ को 

अनमुान  

 आर्    

 आन्तररक श्रोत ३१५००  

 राजस्ि बाूँडफाूँडबाट प्राप्त रकम १०९०७५  

 गत िर्यको मौज्िात ३००००  

 अन्तर सरकारी लित्तीर् हस्तान्तरण    

 सिंलिर् सरकार -लिलत्तर् समालनकरण अनुिान २५०४००  

 सिंलिर् सरकार - सशतय अनुिान २८३४००  

 प्रिशे सरकार -लिलत्तर् समालनकरण अनुिान ८९२४  

 प्रिशे सरकार -सशतय अनुिान ५२१२१  

 सिंलिर् सरकार - सामालजक सुरिा सशतय अनुिान १४५५००  

 सिंलिर् सरकार -  सडक बोडय- सशतय अनुिान ६०००  

 बैिलेशक ०  

 जनसहभालगता ०  

 जम्मा आर् अनुमान   ९१६९२०  

     

 र्स मध्र्े .....      

 सशतय अनुिानहरु... ४८७०२१  

 

समालनकरण अनुिानहरु, राजश्व बाूँडफाड, आन्तररक आर्, 

नगि मौज्िात समेत.... ४२९८९९  

 जम्मा आर् अनुमान   ९१६९२०  

     
  



 

3 
 

  

नीलकण्ठ नगरपाललका  
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्, धादििंग  

  
िते्रगत व्यर् अनमुान  

समालनकरण तथा सशतय अनुिान, राजश्व बाूँडफाड, आन्तररक आर्, नगि मौज्िात समेतको बाूँडफाूँड  
  
आर्थयक िर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा  

लस.निं. शीर्यक 
आ.ि. २०७५/७६को 

अनमुान 

स्रोत 
कुल 

बजटेको 

प्रलतशत  
समानीकरण 

सशतय 

प्रान्त 

सशतय 

सिंि 

सामालजक 

सरुिा 

सडक 

बोडय 

१ आर्थयक लिकास 18084 14500 0 3584 0 0 1.97 

१ लबलबध 0             

२ सहकारी 1000 1000           

३ पर्यटन 2000 2000           

४ लि ुउद्यम 9000 9000           

५ कृलर् (पशु िीमा समेत) 6084 2500   3584       

६ लिलत्तर् िेत्र 0 0           

                  

२ सामालजक लिकास 434491 8300 2121 278570 145500 0 47.39 

१ लबलबध  0             

२ ललित समुह कार्यक्रम 1000 1000           

३ 

लैंलगक समानता तथा 

सामालजक 

समािेशीकरण 1999     1999       

४ सिार िेत्र प्रिद्धयन 1500 1500           

४ सिंस्कृलत प्रिद्धयन 500 500           

५ स्िास््र् 55855 1800 2121 51934       

६ खानेपानी तथा सरसफाई 694 500   194       

७ खेलकुि 1500 1500           

८ लशिा 225943 1500   224443       

९ सामालजक सुरिा 145500       145500     
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३ पूिायधार लिकास 258646 201500 50000 1146 0 6000 28.21 

१ समपुरक कोर् 5000 5000           

२ कभडयहल पुिायधार 10000 10000           

३ पाकय  लनमायण 10000 10000           

४ सोलार बत्ती 5000 5000           

५ लसलसरटलभ 3000 3000           

६ कोररडोर लनमायण 10000 10000           

७ सुर्ना प्रलिलध- नेटिर्कय ङ 1500 1500           

८ उजाय 1146     1146       

९ 

भिन तथा सहरी 

लिकास- भ्र्ु टािर 12000 7000 5000         

१० ससिंर्ाई 10000   10000         

११ 

लबधुत सिंरर्ना लनमायण- 

पोल खररि 10000 10000           

१२ साियजलनक शौर्ालर् 3000 3000           

१३ 

तटबन्ध तथा बाूँध 

लनमायण 0             

१४ सडक तथा पुल  142000 120000 16000     6000 15.49 

१५ 

खानेपानी सिंरर्ना 

लनमायण 26000 15000 11000         

१६ शैलिक पुिायधार 8000   8000         

१७ 

थोपलखोला  

जलासर्र्ुक्त जललिद्युत 

सिंभाब्र्ता अध्र्र्न  2000 2000           

                  

४ 

िातािरण तथा लिपि 

व्यिस्थापन 5549 5449 0 100 0 0 0.61 

१ लबलबध 0             

२ लिपि व्यिस्थापन 2000 2000           

३ 

फोहरमैला/ढल 

व्यिस्थापन 0             

४ 

 भु तथा जलाधार 

सिंरिण 2449 2449           

५ िारुण र्न्त्र सिालन 1000 1000           

६ 

ग्रालमण तथा 

नलिकरलणर् उजाय  0             

७ िन तथा िातािरण  0             
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८ िन तथा भु-सिंरिण 100     100       

                  

५ 

सिंस्थागत लिकास तथा 

सेिा प्रिाह 5750 5750 0 0 0 0 0.63 

१ लबलबध- परामशय सेिा 0             

२ सिंस्थागत पुिायधार 0             

३ सुरिा ब्र्िस्थापन 1000 1000           

४ 

सिंस्थागत िमता लिकास 

तथा सुशासन प्रिद्धयन 350 350           

५ िडापत्र तथा ई- टोकन 1000 1000           

६ पिंलजकरण ब्र्िस्थापन 200 200           

७ अलभलेख ब्र्िस्थापन 1500 1500           

८ 

अध्र्र्न अिलोकन 

भ्रमण 700 700           

९ मानि सिंसाधन लिकास 1000 1000           

                  

६ 

लित्तीर् व्यिस्थापन र 

सुशासन 2950 2950 0 0 0 0 0.32 

१ साियजलनक सुनुिाई 300 300           

२ 

लेखा तथा राजश्व 

ब्र्िस्थापन 1000 1000           

३ 

सामालजक 

पररिण/सर्ेतना 

अलभबृद्धी 300 300           

४ 

लेखा परीिण तथा बेरुजु 

न्र्ुलनकरण 300 300           

५ 

उपभोक्ता सलमलत 

अलभमुलखकरण 750 750           

६ 

लित्तीर् अनुशासन तथा 

जोलखम न्र्ूनीकरण 300 300           

                  

७ 

कार्ायलर् सिालन तथा 

प्रशासलनक 178250 178250 0 0 0 0 19.44 

१ पाररश्रलमक / सुलिधा 178250 178250           

२ 

कमयर्ारीको सामालजक 

सुरिा खर्य 0             

३ सेिा महसुल 0             
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४ 

पूूँजीगत सम्पलत्तको 

सिंर्ालन र सम्भार खर्य 0             

५ 

कार्ायलर् सामान तथा 

सेिाहरु 0             

६ सेिा तथा परामशय खर्य 0             

७ 

कार्यक्रम सम्िन्धी 

खर्यहरू 0             

८ 

अनुगमन,मूलर्ािंकन र 

भ्रमण खर्य 0             

९ लिलिध खर्य 0             

१० सामालजक सुरिा 0             

११ सामालजक सहार्ता 0             

१२ सम्पलत्त सम्िन्धी खर्य 0             

१३ भैपरी आउने र्ालु खर्य 0             

१४ लस्थर सम्पलत्त प्रालप्त खर्य 0             

                  

८ 

कार्ायलर्को लस्थर 

सम्पत्ती प्राप्ती 13200 13200 0 0 0 0 1.44 

१ 

पुलजगत  सम्पलत्त प्रालप्त 

खर्य 13200 13200           

                  

कुल िेत्रगत जम्मा बजेट 916920 429899 52121 283400 145500 6000   

  0        

          

१ र्ालु खर्य 644347 215199 2121 281527 145500   70.27 

२ पुलजगत खर्य 272573 214700 50000 1873   6000 29.73 

                  

कुल जम्मा खर्य अनुमान 916920 429899 52121 283400 145500 6000 100.00 
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नीलकण्ठ नगरपाललका 

नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्, धादििंग 

 
दक्रर्ाकलापगत व्यर् अनमुान 

आर्थयक िर्य : २०७५/७६ 

रकम रू. हजारमा 

लस.निं. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम 
खर्य 

शीर्यक 
लिलनर्ोजन रु. 

स्रोत 

आन्तररक 

श्रोत, 

राजश्व 

बाूँडफाड र 

नगि 

मौज्िात 

समते 

अन्तर सरकारी लित्तीर् 

हस्तान्तरण 

लागत 

सहभालगता नपेाल 

सरकार 

प्रिशे 

सरकार 

१ पाररश्रलमक कमयर्ारी २११११ ४८०००   ४८०००     

२ पिालधकारी पाररश्रलमक २१११२ ११५०० ११५००       

३ पोशाक कमयर्ारी २११२१ १५००   १५००     

४ स्थानीर् भत्ता २११३१ ७५०   ७५०     

५ महिंगी भत्ता २११३२ २२००   २२००     

६ बैठक भत्ता २११३४ १००० ५०० ५००     

७ कमयर्ारर प्रोत्साहन भत्ता २११३५ २००० २०००       

८ अन्र् भत्ता खर्य २११३९ २५०० २५००       

९ पिालधकारी बैठक भत्ता २११४१ ५१०० ५१००       

१० पिालधकारी अन्र् सुलिधा २११४२ १५०० १५००       

११ कमयर्ारी कलर्ाण कोर् २१२१४ २००० २०००       

१२ पानी लिजुली २२१११ १०००   १०००     

१३ 

टेललफोन/ईन्टरनेट/ सिार 

खर्य २२११२ २५०० ५०० १००० १०००   

१४ 

साियजलनक सेिा 

उपर्ोलगता खर्य २२११३ १०००   १०००     

१५ इन्धन पिालधकारी २२२११ २०००   २०००     

१६ इन्धन कार्ायलर् प्रर्ाेेजन २२२१२ ३०००   १५०० १५००   

१७ सिारी साधन ममयत खर्य २२२१३ २५००   २५००     

१८ 

सिारी साधन तथा मेसेनरी 

लिमा तथा नलिकरण २२२१४ ५००   ५००     

१९ 

मेलशनरी  ममयत तथा 

सिंर्ालन खर्य २२२२१ १०००   १०००     

२० 

साियजलनक सम्पलत ममयत 

सिंभार खर्य २२२३१ २००० ५०० १००० ५००   

२१ 

अन्र् सम्पलतहरुको सिंभार 

खर्य २२२९१ २००   २००     

२२ 

िडा कार्ायलर् मसलन्ि 

खर्य २२३११ १४००   १४००     

२३ पुस्तक खररि २२३१३ ७००   ७००     

२३ अन्र् इन्धन खर्य २२३१४ ७००   ७००     
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२४ 

पत्रपलत्रका छपाइ सुर्ना 

खर्य २२३१५ ८००० २००० ४००० २०००   

२५ 

मसलन्ि तथा कार्ायलर् 

समान २२३१५ ५०००   ५०००     

२६ अन्र् कार्ायलर् सामान २२३१९ ५००   ५००     

२७ सेिा परामशय २२४११ १००० १०००       

२८ 

सेिा परामशय खर्य लिशेर्ज्ञ 

तथा अनुसन्धान खर्य २२४११ २५००   २५००     

२९ सफ्टिर्र सिंर्ालन खर्य २२४१२ २५००   २५००     

३० करार सेिा शुलक २२४१३ ४५०० ४५००       

३१ 

नगर सफाई/ फोहोर 

ब्र्िस्थापन शुलक २२४१४ ३०००   ३०००     

३२ 

अन्र् सेिा शुलक करारका 

कमयर्ारीको तलब २२४१९ ११५००   ११५००     

३३ कमयर्ारी ताललम खर्य २२५११ १५०० १५००       

३४ 

लिलिध सामालजक लिकास 

कार्यक्रम २२५२९ ५००   ५००     

३५ अनुगमन मुलर्ािंकन खर्य २२६११ ५०००   ५०००     

३६ सरुिा भ्रमण खर्य २२६१२ ५००   ५००     

३७ 

लिलशष्ठ व्यलक्तको भ्रमण 

खर्य २२६१३ १०००   १०००     

३८ अन्र् भ्रमण खर्य २२६१९ २०००   २०००     

३९ 

िडा कार्ायलर् सिंर्ालन 

खर्य लिलिध २२७११ १४००   १४००     

४० 

लिलिध कार्ायलर् सिंर्ालन 

खर्य २२७११ ३००० १००० २०००     

४१ लिलिध बैठक सिंर्ालन खर्य २२७११ १५०० १००० ५००     

४२ सभा सिंर्ालन खर्य २२७२१ २०००   २०००     

४३ 

लिरामी खाना/बन्िी 

लसिा/सामालजक सुरिा २७१११ १५००   १५००     

४४ 

अन्र् सामालजक सुरिा 

कार्यक्रम २७११२ १५००   १५००     

४५ 

उद्धार राहत तथा 

पुनस्थायपना २७२१२ ५००   ५००     

४६ और्धी खररि २७२१३ ५०००   ५०००     

४७ 

सामालजक सहार्ता 

पुरस्कार २७२१९ २००   २००     

४८ जग्गाको भाडा २८१४१ १०००   १०००     

४९ िर भाडा २८१४२ ३५०० ५०० ३०००     

५० सिारी साधन भाडा २८१४३ १५००   १५००     

५१ अन्र् भाडा २८१४९ १००   १००     

५२ भैपरी आउने र्ालु खर्य २८९११ १०००० ५००० ५०००     

कुल जम्मा र्ाल ुखर्य १७८२५० ४२६०० १३०६५० ५००० ० 
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नीलकण्ठ नगरपाललका 

नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्, धादििंग 

 
दक्रर्ाकलापगत व्यर् अनमुान 

आर्थयक िर्य : २०७५/७६ 

रकम रू. हजारमा 

लस.निं. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम 
खर्य 

शीर्यक 
लिलनर्ोजन रु. 

स्रोत 

आन्तररक 

श्रोत, 

राजश्व 

बाूँडफाड र 

नगि 

मौज्िात 

समते 

अन्तर सरकारी लित्तीर् 

हस्तान्तरण 

लागत 

सहभालगता नपेाल 

सरकार 

प्रिशे 

सरकार 

१ 

लनर्मयत भिनको 

सिंरर्नात्मक सुधार खर्य ३१११३ १५००   १५००     

२ फर्नयर्र तथा दफक्र्सय ३१११५ ४००० १००० ३०००     

३ सिारी साधन २११२१ ५००० ५००० ०     

४ मेलशनरी  औजार  ३११२२ २७०० ७०० २०००     

कुल जम्मा पलुजगत खर्य १३२०० ६७०० ६५०० ० ० 

कुल जम्मा र्ाल ुतथा पलुजगत  खर्य १९१४५० ४९३०० १३७१५० ५००० ० 

पुलजगत तथा कार्यक्रममा लिलनर्ोजन  २३८४४९ १२१४७५ ११३२५० ३७२४   

कुल जम्मा बजटे खर्य सशतय अनिुान बाहके  ४२९८९९ १७०७७५ २५०४०० ८७२४ ० 
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