
नीलकण्ठ नगरपाललका 

नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर् 
धादिङबेशी धादिङ 

 

 
 
 
 

 
बजेट बक्तब्र् 

आ. ब. २०७9/०80 

 
 
 
 
 
 
 

प्रस्ततुकताय 
दिपक विश्वकर्ाय (नगर उप-प्रर्खु) 

लर्लतिः २०७9/०३/०७ 
  



नीलकण्ठ नगरपाललकाको  िोस्रो नगरसभाको प्रथर् अलधिेशनर्ा उप प्रर्खु श्री दिपक विश्वकर्ायबाट प्रस्ततु आ. ि. 

2079/080 को िजेट तथा कार्यक्रर्  

लर्लत २०७9÷03÷07 रं्गलबार 

श्री नगर सभाका अध्र्क्षज्रू् एिंर् ्नगरप्रर्खुज्रू् 

नगरसभाका सिस्र्ज्र्हुरु 

प्रर्खु प्रशासकीर् अलधकृतज्रू् एिं कर्यचारी लर्त्रहरु 

आज हार्ीहरु नीलकण्ठ नगरपाललकाको िोस्रो नगरसभाको पवहलो अलधिेशनर्ा उपस्स्थत भएका छौं । आजको र्स गररर्ार्र् सभार्ा 
उपस्स्थत सिैलाई हादियक स्िागत गियछु । र्स र्हत्िपरु्य अिसरर्ा नेपालको राजनीलतक पररितयनका लालग जनआन्िोलन, जनर्दु्ध, र्धेस 
आन्िोलन, जातीर् एिं लैविक सर्ानताको आन्िोलन लगार्त सम्पूर्य संघर्यको क्रर्र्ा जीिन उत्सगय गनुयहनुे सम्पूर्य ज्ञात अज्ञात सवहिहरुप्रलत 

भािपरु्य श्रद्धान्जली अपयर् गियछु। राजनीलतक पररितयनको िौरानर्ा जनआन्िोलन जनर्दु्ध र लोकतास्न्त्रक आन्िोलनको विलभन्न चरर्का 
सम्पूर्य घाइतेहरुको स्िास््र् लाभकोकार्ना गियछु, साथै िेपता एिं पीलित पररिार र व्र्स्क्तहरुप्रलत उच्च सम्र्ान व्र्क्त गियछु ।राविर्ता, 
स्िालधनता, सार्ास्जक न्र्ार्, सर्ानता र सर्ताका लालग सक्षर् नेततृ्ि प्रिान गनुयहनुे अग्रज नेततृ्ि प्रलत हादियक नर्न ब्र्क्त गियछु ।पवहलो 
नगर सभाका पिालधकारीहरुबाट प्राप्त अनभुि तथा ज्ञान हस्तान्तरर् तथा र्ागयिशयनका लालग आभार ब्र्क्त गियछु ।लनिायचन पलछको पवहलो 
अलधिेसन सम्पन्न गनय रार् सझुाि सवहत सहर्ोग गनुय हनुे जनप्रलतलनलध तथा कर्यचारीहरु सबै सरोकारिालाहरुर्ा हादियक धन्र्िाि सवहत 
आगार्ी दिनर्ा पूर्यरुपर्ा सहर्ोग लनरन्तरताको अपेक्षा गियछु ।  
संविधानर्ा उल्लेस्खत राज्र्को लनिेशक लसद्धान्त ,संघीर् आलथयक नीलत, प्रिेश सरकारको नीलत, दिगो विकासका लक्ष्र् तथा नगरिासीको र्ाग,र 
आिश्र्कतार्ा आधाररत एवककृत तथा आिलधक नगर विकास र्ोजना, विर्र्गत क्षेत्र ,विज्ञ तथा सरोकारिाला संस्थाहरुको सझुाि, ितयर्ान 
पररस्स्थलतको र्लु्र्ाङ्कन र उपलव्ध लसलर्त साधन श्रोतको आधारर्ा व्र्िस्थासंगै नागररकको अिस्था बिल्न र्ो बजेट तर्ार पाररएको छ । 

जनचाहनालाई संिोधन गने क्रर्र्ा लसलर्त िजेटिाट अलसलर्त र्ागहरु सम्िोधन गनुय अिस्र् पलन सहज विर्र् छैन तथापी नगरपाललकाको 
ितयर्ान आिश्र्कता र िीघयकाललन सोचका साथ भरसक ठुला, दिगो विकासर्ा टेिा पगु्ने र नगरिासीहरुको जीिन स्तरर्ा प्रत्र्क्ष सरोकार 
राख्न ेप्रकृलतका र्ोजनाहरु एिं रोजगारी सजृना गनयसक्ने र्ोजनाहरुलाई प्राथलर्कतार्ा राखी िजेट विलनर्ोजन गने प्रर्ास गरेको छु । 

सभाध्र्क्ष ज्रू् 

आगार्ी आलथयक िर्यको िजेट तजुयर्ा गिाय रै्ले लनम्न िस्तािेजहरुलाई आधारको रुपर्ा ललएको छु । 

१  नेपालको सविधान  
२  स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ 

३  राविर् प्राकृलतक श्रोत तथा वित्त आर्ोग ऐन २०७४ 

४ अन्तर सरकारी वित्त व्र्िस्थापन ऐन २०७४ 

५ संघीर् र प्रिेश सरकारले जारी गरेको नीलत काननु र र्ापिण्िहरु 

6 संघीर् सरकार, प्रिेश सरकार तथा नीलकण्ठ नगरपाललकको आिलधक विकास र्ोजनाहरु 

7 नगरपाललकाको आन्तररक श्रोत साधन 

8 टोल िस्ती, ििा कार्ायलर् तथा विर्र्गत सलर्लतहरुबाट प्राथलर्कता लनधायरर् भै आएका र्ोजना तथा कार्यक्रर्हरु 

9 नगरपाललका द्वारा आर्ोस्जत अन्तरवक्रर्ा छलफलिाट प्राप्त सझुािहरु 

10 संघ र प्रिेश सरकारले अिलम्िन गरेका आलथयक नीलतहरु 

11 विलभन्न साझेिार संस्थाहरुसँग भएका सहकायर्को प्रलतिद्धता आदि । 

12 संघीर् तथा प्रिेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीर् हस्तान्तरर् सम्िस्न्ध र्ागयिशयन । 

“सर्दृ्ध नीलकण्ठ नगरको आधार ! कृवर्, पर्यटन, उद्यर्शीलता सवहतको पिुायधार” र्लु नारा सवहत आलथयक िवृद्ध सार्ास्जक न्र्ार् सशुासनको 
प्रत्र्ाभलुत विकासर्ा दिगोपन लगार्तका क्षेत्रर्ा रहेको थपु्र ैचनुौलतहरु सम्बोधन गने क्रर्र्ा प्राप्त र्ागयिशयनहरुलाई संघीर् र प्रिेश सरकारका 
कार्यक्रर्सँग सर्न्िर् गरी साझेिार संस्थाहरुसँगको सहकार्यलाई सरे्त अगािी बढाउने गरी िजेट तर्ार गरेको छु । 

सभाध्र्क्ष ज्रू् 

अि र् आगार्ी आलथयक िर्यको िजेटको उद्धेश्र् प्राथलर्कता तथा आर्व्र्र्को वििरर् प्रस्ततु गनय चाहान्छु । 

 

 

 



उद्धशे्र् 

o एवककृत नगर विकास र्ोजना िर्ोस्जर् भौलतक पूिायधारको विकास गने । 

o दिगो विकासका लक्ष्र्हरु पूरा गने ।  
o स्शक्षा स्िास््र् तथा सार्ास्जक कल्र्ार्र्ा नगरपाललकाको भलूर्का िढाउने । 

o प्रर्ािकारी सेिा र्ाफय त सशुासन र लर्तब्र्वर्तार्ा आधाररत नगरपाललका लनर्ायर् गने । 

o र्ौललक हकको रुपर्ा रहेको न्र्नुतर् आधारभतु आिश्र्कताहरुको पररपलुतय गने । 

o रोजगारी लसजयना तथा उत्पािन र उत्पािकत्ि िवृद्ध गने । 

o उपलव्ध श्रोत र साधनको उच्चतर् प्रर्ोग गिै सन्तलुलत र न्र्ार्ोस्चत वितरर् गने । 

 

प्राथलर्कता 
o नागररकको स्जिन रक्षात्र्क कार्यहरुर्ा जोि दिने । 

o बालरै्त्री नगर लनर्ायर् गने । 

o कृवर्र्ा व्र्ािसार्ीकरर्, औधोलगवककरर् गनय सरकारी, सहकारी र नीस्ज क्षेत्रको सहकार्यर्ा जोि दिने । 

o आन्तररक पर्यटकको आकय र्क गन्तव्र् िनाउनकुा साथै स्थानीर् उत्पािनको प्रर्ोग तथा अगायलनक उत्पािनर्ा जोि  दिने । 

o स्शक्षा, स्िास््र्, स्िच्छ िातािरर् जस्ता क्षेत्रर्ा नगरिासीको सरल पहुँच प–ुर्ाउने । 

o िीगो र िातािरर् रै्त्री सिक स्तरोन्नतीको कार्य सम्पन्न गने । 

o उद्यर्सीलताको अलभिवृद्ध गरी स्िरोजगार सजृना तथा उपलव्ध श्रोत र साधनको उच्चतर् प्रर्ोग गरी रोजगारी र उत्पािनर्ा िवृद्ध 
गरी आलथयक विकास गने । 

सभाध्र्क्ष ज्रू् 

 

अब  र् चाल ुआ.ि.को हाल सम्र्को प्रगलत वििरर् पेश गियछु  । 

चाल ुआ.ि. २०७8÷७9 को लर्लत 2079/03/06 गते सम्र्को िजेट तथा खचयको र्थाथय वििरर् र्स प्रकार रहेको छ । 

बजेट खचय खचय प्रलतशत 

चाल ु ७२ करोि ४७ लाख ८२ हजार ६सर् ६४ ४२ करोि ७४ लाख ५४ हजार ४१८ ५८.९८ 

पुसँ्जगत ४५ करोि ५८ लाख ९८ हजार ७ सर् ६३ १७ करोि ५३ लाख १ हजार १८ ३८.४५ 

जम्र्ा १ अिय १८ करोि ०६ लाख ८१ हजार ४ सर् २७ ६० करोि २७ लाख ५५ हजार ४ सर् ३६ ५१.०५ 

चाल ुआ.ि. २०७8।०७9 को हाल सम्र्को आन्तररक आर् तथा राजश्व बािँफािँको प्रगलत र्स प्रकार रहेको छ । 

वििरर् ०७8/७9 को कूल अनरु्ालनत आर् 
हालसम्र्को र्थाथय आम्िानी प्रगलत (%) 

आन्तररक आर्  3 करोि 

 

1 करोि 94 लाख 15 हजार 64.71 

 राजश्व बाँिफाँि 

18 करोि 41 लाख 18 हजार 5 सर् 
25 

19 करोि 65 लाख  99 हजार  १०६.७८ 

 कूल जम्र्ा 
21 करोि 41 लाख 18 हजार 5 सर् 
25 

21करोि 60 लाख 14 हजार  100.88 

 

 

अि र् चालू आलथयक िर्यको िजेटको सर्ीक्षा र संशोलधत अनरु्ान पेश गियछु ।चालू आ. ि. २०७8/०७9                                                                                                                                       
र्ा कुल िजेट रु एक अरब अठार करोि छ लाख चार सर् सत्ताइस रुपैर्ाँ एकतीस पैसा विलनर्ोजन गररएकोर्ा चालू तफय को रु बहत्तर 
करोि सत्चाललस लाख बर्ासी हजार छ सर् चौसठ्ठी  विलनर्ोजन र्ध्रे् बैसठ्ठी करोि असी लाख सत्र हजार खचय हनुे अनरु्ान गरेको छु । 
जनु कुल चाल ुिजेटको 86.64 प्रलतशत हो । र्सै गरी पूस्जगत तफय  रु पैताललस करोि अन्ठाउन्न लाख अन्ठ्ठानब्बे हजार अठार रुपैर्ा ँ
एकतीस पैसा विलनर्ोजन गररएकोर्ा रु 33 करोि 15 लाख 53 हजार खचय हनु ेअनरु्ान गरेको छु जनु कुल पूस्जंगत िजेटको 72.72 
प्रलतशत हनु आउँछ ।सर्ग्रर्ा आ.ि. २०७8/०७9 र्ा कुल बजेटको 81.27 प्रलतशत बजेट खचय हनुे अनरु्ान गरेको छु ।चाल ुआ. ि. 
०७8÷०७9 र्ा विलनर्ोस्जत िजेट र्ध्रे् खचय नभई र्ौज्िात रहन ेरकर् रु 12 करोि लाई आगार्ी आ.ि. को श्रोत अनरु्ानर्ा सर्ािेश 
गरेको छु । राजश्व परार्शय सलर्लतको लसफारीस, श्रोत अनरु्ान तथा िजेट सीर्ा लनधायरर् सलर्लतको लसफाररस र िजेट तथा कार्यक्रर् तजुयर्ा 
सलर्लतको लसफाररसको आधारर्ा आगार्ी आलथयक िर्य ०७9÷०80 को लालग आर् र व्र्र्को अनरु्ान प्रस्ततु गरेको छु । 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

आ.ि.२०७9÷०80 का लालग आर् तफय  लनम्नानसुार श्रोत अनरु्ान गरेको छु । 

बजेट : आ.ि.२०७9/०80 



आर् बजेट  अक्षरुपी 
विस्त्तर् सर्ालनकरर् - संघ 24,88,00,000 24 करोि अठासी लाख 

विस्त्तर् सर्ालनकरर् - प्रिेश 2,57,59,000 िईु करोि सन्ताउन्न लाख उनन्साठी हजार 

सशतय - संघ 43,00,00,000 लत्रचालीस करोि  

सशतय - प्रिेश  4,37,30,000 चार करोि सैलतस लाख तीस हजार 

आन्तररक आर् 6,00,00,000 छ करोि 

आन्तररक आर् -  र्ौज्िात * 12,00,00,000 बाह्र करोि 

राजश्व बाँिफाँि- संघ 14,32,78,000 चौध करोि बस्त्तस लाख अठहत्तर हजार 

राजश्व बाँिफाँि-  प्रिेश 6,06,84,000 छ करोि छ लाख चौराट्ठी हजार  

लबशेर् अनिुान संघ 1,20,00,000 एक करोि िीस लाख 

लबशेर् अनिुान प्रिेश 75,00,000 पचहत्तर लाख 

सर्परुक अनिुान संघ 1,70,00,000 एक करोि सत्तरी लाख 

सर्परुक अनिुान प्रिेश 2,98,72,000 िइु करोि अन्ठानब्बे लाख बहत्तर हजार 
र्ालपोत  3,00,00,000 तीन करोि  

विभाज्र् कोर् िहत्तर बहत्तर/र्नोरञ्जन 
कर/विज्ञापन कर 

5,00,000 पाँच लाख 

 जम्र्ा 1,22,91,23,000 एक अरब बाइस करोि एकानब्बे लाख तेइस हजार 

 

अि र् आलथयक िर्य २०७९÷०८० को कुल िजेट रु एक अरब बाइस करोि एकानब्बे लाख तेइस हजार र्ात्रको श्रोत अनरु्ानबाट चाल ुर 
पूसँ्जगत क्षेत्रगत खचयको वििरर् प्रस्ततु गनय चाहन्छु । आगार्ी आ.ि. २०७९÷०८० र्ा चाल ुखचय तफय  रु 76 करोि 79 लाख 6 
हजार तथा पुसँ्जगत खचय तफय  रु 46 करोि 12 लाख 17 हजार विलनर्ोजन गरेको छु । 

सभाका अध्र्क्ष ज्रू् 

अि  र् क्षेत्रगत रुपर्ा बजेटको विलनर्ोजन प्रस्ततु गियछु । 

आलथयक विकास 

आलथयक विकास अन्तरगत रु 8 करोि 26 लाख  विलनर्ोजन गरेको छु जसको क्षते्रगत विलनर्ोजन तपशील अनसुार रहेको छ । 

कृवर् तथा पश ु

 “कृवर्र्ा सीप, प्रविलध र पुसँ्ज सवहतको आत्र् लनभयर ! वकसानका लालग स्थानीर् सरकार !!” 
जनताको जीिनस्तरलाई र्ालथ उकास्ने र्स नीलकण्ठ नगरिासीहरुलाइ कृवर् क्षेत्रर्ा प्रिधयन गने नीलतलाई प्रर्खु र्दु्दाको रुपर्ा 
अगालि बढाएको छु।कृवर्, कृवर्लाई रं्त्रीकरर् तथा पशपंुक्षी विकास सवहत उत्पािनर्ा आधाररत अनिुान सवहतका कार्यक्रर्का 
लालग रु 5 करोि 29 लाख विलनर्ोजन गरेको छु।  

 “एक ििा एक उत्पािन, उत्पािनर्ा आधाररत अनिुान” नीलकण्ठ नगरपाललकाको लक्ष्र्लाई परुा गनय प्रत्रे्क ििार्ा  कृवर् जन्र् 
तथा िगु्ध जन्र् उत्पािनको प्रिधयनको कार्यक्रर् ल्र्ाइने छ।उन्नत विउको प्रियधयन गनय विउ उत्पािक कृर्कलाई अनिुानको 
ब्र्िस्था लर्लाएको छु। उत्पािनर्ा आधाररत अनिुान कार्यक्रर्का लालग बजेट ब्र्िस्थापन गरेको छु। कृवर्को पकेट क्षेत्र 
लनर्ायर् गनय लबरुिा तथा र्ल ढुिानीर्ा लागत साझेिारी अनिुान वितरर् गने र्ोजना अनरुुपको आिश्र्क बजेट विलनर्ोजन गरेको 
छु। प्रािाररक खेती प्रिद्धयन गनय आिश्र्क बजेट विलनर्ोजन गरेको छु।  

 कृवर् ब्र्िसार् प्रिधयन गनय िेरी र्ाटय तथा कृवर् उपज संकलन केन्र लनर्ायर्को ब्र्िस्था लर्लाएको छु । पश ु सेिा शाखाबाट 
प्रत्रे्क ििार्ा  र्ालसक रुपर्ा सेिा प्रिान गने व्र्िस्था लर्लाएको छु। आगार्ी आ.ि. िेस्ख नगरका हरेक ििाबाट भेटेनरी सेिा 
प्रिान गनय एक ििा एक भेटेनरी प्राविलधक रास्ख नगर केन्रर्ा रहेका भेटनरी िाक्टर सरे्तको संलग्नतार्ा नर्नुा टेली भेटनरी 
सेिा सञ्चालनका लालग आिश्र्क बजेट ब्र्िस्था गरेको छु। विगतका िर्यहरुर्ा नगरपाललकाबाट पशबुीर्ा कार्यक्रर्का लालग 
वकसानहरुलाई वकसानहरुलाई दििै आएको  सहलुलर्त र्सिर्य पलन लनरन्तरता दिएको छु । 

    
उद्योग िास्र्ज्र् 

 उद्योग बास्र्ज्र् क्षेत्रको प्रिधयनात्र्क कार्यक्रर् संचालन गररन ेछ जसका लालग रु १७ लाख विलनर्ोजन गरेको छु ।सर्ग्र उद्योग 
तथा लघ ुविकासका लालग १ करोि 47 लाख विलनर्ोजन भएको छ ।औधोलगक ग्रार् लनर्ायर् कार्यक्रर्लाई लनरन्तरता  दिएको 
छु।  

 गररवि लनिारर्का लालग लघ ुउद्यर् पररर्ोजना (रे्ड्पा), रे्र्र उद्यर्शीलता कार्यक्रर् , नि उद्यर्ी ब्र्िसार्ीहरुलाई प्रोत्साहन एिं 
सेिालाई केस्न्रत गनय उद्योग शाखा स्थापना गररने छ ।  



 स्थानीर् स्रोत साधन एिं लसपको उपर्ोग गरी लघ ुउद्यर् एिं रोजगारी लसजयना गनय गत आ. ि. िेस्ख नै रे्र्र उद्यर्शीलता 
कार्यक्रर् सञ्चालन भइरहेकोर्ा उक्त कार्यक्रर् र्ाफय त स्ि-रोजगारी बनाउन कजाय प्रिाह गने गरी बैंक तथा वित्तीर् संस्थाहरु 
सँगको सहकार्यर्ा उद्यर्शीलतालाई प्रिद्धयन गनय र्स आिर्ा थप एक करोि विलनर्ोजन गरेको छु ।  
 

संस्कृलत तथा पर्यटन 

 आन्तररक पर्यटन प्रिधयन गरी आफ्नो गाउँको चालचलन, भार्ा संस्कृती, भेर्भरू्ा, रहनसहन बझु्ने र्ाध्र्र् बनाइ रोजगारी तथा 
पर्यटन प्रिद्धयन गनय 1 करोि 30 लाख विलनर्ोजन गरेको छु।  

 नीलकण्ठ नगरपाललकाको पवहचानको रुपर्ा रहेको नीलकण्ठेश्वर र्हािेिको र्लुतय लनर्ायर् सम्पन्न गनय रु १ करोि विलनर्ोजन 
गरेको छु ।  

 नीलकण्ठ नगरपाललकाको भार्ा कला संस्कृलत एिं प्रास्ज्ञक क्षेत्रको प्रिधयन विकासका लालग स्थावपत नीलकण्ठ प्रज्ञा प्रलतष्ठान 
स्थापना गररन ेछ । जसका लालग रु 20 लाख विलनर्ोजन गरेको छु । 

सहकारी 
 आलथयक विकासको तीन खम्बे नीलत र्ध्रे् एक खम्िाको रुपर्ा रहेको सहकारी र्ाफय त र्वहला तथा लसर्ान्तकृत एिं वपछलिएका 

बगयहरूको उद्यर्स्शलता प्रिान गरी स्जविकोपाजयनर्ा सहस्जकरर् गनय तथा सहकारीको प्रिधयन गरी सफ्टिेर्रर्ा आधाररत लेखा 
प्रर्ाली राख्न ेब्र्िस्था गररने छ । सर्ग्रर्ा सहकारी विकास कार्यक्रर् अगालि बढाउन रु 3० लाख विलनर्ोजन गरेको छु। 

सार्ास्जक विकास 

सार्ास्जक विकासर्ा आगार्ी आ ि र्ा रु 52 करोि 46 लाख विलनर्ोजन गरेको छु जसको क्षेत्रगत विलनर्ोजन तपशील अनसुार रहेको 
छ । 

स्िास््र् 

 स्िास््र् जस्तो नागररक स्जिनको अलत संिेिनशील क्षेत्रलाई विशेर् ध्र्ान परु्ायइएको छ, जसका लालग स्िास््र् क्षेत्रर्ा रु ७ 
करोि 64 विलनर्ोजन गरेको छु ।आधारभतू एिर् ्गरु्स्तरीर् स्िास््र् सेिार्ा नगरिासीको पहुँचलाई अलभिवृद्ध गनय सञ्चालनर्ा 
रहेको शहरी स्िास््र् स्क्ललनक तथा आधारभतु स्िास््र् केन्रको सदुृढीकरर् गररन ेछ ।नीलकण्ठ ५ र्ा रहेको िेउराली खोप 
केन्र लाई स्तरोन्नती गरी शहरर स्िास््र् स्क्ललनकको रुपर्ा विकास गररने छ । स्िास््र् संस्थाहरुर्ा और्लधजन्र् सार्ान 
भन्िारर् गने ब्र्िस्था लर्लाइएको छ। स्िच्छ र स्िस्थ र्ात ृतथा निजात स्शश ुस्िास््र् कार्यक्रर्हरुलाइ लनरन्तरता दिएको छु 
।  

 स्िास््र् संस्थाहरुलाई प्रविलध रै्त्री बनाइने छ । बैकस्ल्पक उपचार पद्धलतको विकासको लालग सरे्त बजेट विलनर्ोजन गरेको 
छु। नगरबासी जनताको प्रसेर ,सगुर , ब्लि ग्रपु छुट्ट्याउन े,होलबिी चेक अप जस्ता स्स्क्रलनङ कार्यक्रर्हरु  संचालन गररने छ 
।जेष्ठ नागररकलाई घरिैलोर्ा  स्िास््र् सेिा परु्ायउने कार्यक्रर् संचालन गररने छ ।स्िास््र् स्िरं् सेविकाहरुलाइ प्रोत्साहन भत्ता 
बापत र्ालसक रु १०००।– का िरले दिन ेब्र्िस्थालाइ लनरन्तरता दिएको छु ।जसको लालग आिश्र्क रकर् विलनर्ोजन गरेको 
छु । सरसफाइ उपचार तथा सन्िेशर्लुक  

 

स्शक्षा 
 सार्िुावर्क तथा संस्थागत विद्यालर्र्ा रहेका विद्याथीको शैस्क्षक अिस्थालाई सधुार गनय स्शक्षा क्षेत्रको सर्ग्र विकासका लालग 

संघीर् सरकारबाट प्राप्त कार्यक्रर् प्रिेश सरकारबाट प्राप्त कार्यक्रर् साथै नगरपाललकाबाट थप 5 करोि 50 लाख सरे्त कुल 
39 करोि 43 लाख विलनर्ोजन गरेको छु। नगर स्शक्षा र्ोजनालाई क्रर्श कार्ायन्िर्न गिै नगरपाललका लभत्र िक्ष प्राविलधक 
जनशस्क्त उत्पािनलाई प्रर्खु लक्ष्र् ललइनेछ ।जस अन्तरगत आगार्ी आ ि र्ा नगरपाललकार्ा बहपु्राविलधक स्शक्षालर् स्थापना 
गनय १ करोि ५० लाख विलनर्ोजन गरेको छु  

 सार्िुावर्क स्शक्षार्ा गरु्स्तरता कार्र् गनय आर् स्शक्षक ,अलभभािक तथा विद्याथीलाई थप स्जम्रे्िार बनाइन विद्यालर् 
अनगुर्नलाइ चसु्त बनाइने छ ।बालविकास केन्रर्ा अध्र्ापन गराउने सहजकतायहरुका लालग पारीश्रलर्क र्ालसक रु 15००० 
दिने ब्र्िस्था  लर्लाएको छु । विद्यालर्र्ा कार्यरत लेखा सहार्क, विद्यालर् कर्यचारी तथा कार्ायलर् सहर्ोगीलाइ नगर पाललका 
बाट थप अनिुान दिन े व्र्िस्था लर्लाएको छु ।न्र्नु िरिस्न्ि कार्र् भएका विद्यालर्र्ा स्शक्षक अनिुान कार्यक्रर्का लालग 
आिश्र्क बजेट विलनर्ोजन गररएको छ। िललत तथा विपन्न बालबाललकाहरुको उच्च स्शक्षा अध्र्नका लालग छात्रबसृ्त्त प्रिान गनय 
25 लाख विलनर्ोजन गरेको छु । 



 बेरोजगार र्वहला तथा र्िुाहरुलाइ विलभन्न प्राविलधक लसपर्लुक ताललर् संचालन गरी स्िरोजगार तथा रोजगारीको सजृना गनय बह ु
उद्धेश्र्ीर् ताललर् केन्र तथा सवुिधा सम्पन्न पसु्तकालर्को रुपर्ा स्थापना गनय लनलकण्ठ सार्िुावर्क लसकाइ केन्रको भिन लनर्ायर् 
कार्यका लालग रु 20 लाख विलनर्ोजन गरेको छु।  

र्िुा तथा खेलकुि 

 सर्दृ्ध नीलकण्ठ लनर्ायर्का लालग र्िुाको वहस्सेिारी  भने्न नाराका साथ नगरपाललकाको विकास लनर्ायर्का लालग र्िुा स्िरं् सेिी 
अलभर्ान संचालन गररन ेछ।र्िुाहरुलाई सार्िुावर्क सेिा साियजलनक वहत र िेशभक्तको भािना सवहत अनशुालसत एिं नैलतकिान 
नागररक बनाउने विविध कार्यक्रर् संचालन गररन ेछ।खेलकुि र्ाफय त खेल प्रलतभा विकास गनय रािपलत रलनङ स्शल्ि तथा रे्र्र 
कप खेलकुि एिं खेल सार्ाग्री सहर्ोग कार्यक्रर् सरे्तका लालग रु 25 लाख विलनर्ोजन गरेको छु । 

खानपेानी तथा सरसफाइ 

 नगरपाललका लभत्रका जनताहरुलाई स्िच्छ वपउन े पानी उपलब्ध गराउन जोि गररन े छ। सलभयस फर वपस संगको लागत 
साझेिारीर्ा कार्यक्रर् संचालन गनय साझेिारी कोर्र्ा रकर् विलनर्ोजन गरेको छु ।संघ सरकार तथा प्रिेश सरकारहरुबाट प्राप्त 
बजेट तथा नगरपाललकाको स्रोत तथा िात ृ लनकार् संगको साझेिारीबाट खानेपानीको बहृत आर्ोजना सञ्चालन गने ब्र्िस्था 
लर्लाएको छु । ललफ्ट खानेपानी कार्यक्रर्का लालग विद्यतु र्हशलुर्ा ७० प्रलतशत अनिुान दिन ेब्र्िस्था लर्लाएको छु ।जसका 
लालग आिश्र्क रकर् विलनर्ोजन गरेको छु। 

लैविक सर्ानता तथा सार्ास्जक सर्ािेशीकरर् 

 सार्ास्जक विभेिको कारर् आलथयक तथा सार्ास्जक रुपर्ा पछालि परेका िगय, ललंग ,सर्िुार् लगार्त लस्क्षत िगयलाइ 
रू्लप्रिाहीकरर् गनय सर्तारू्लक कार्यक्रर्हरु संचालन गररनेछ। नीलकण्ठ नगरपाललका हाम्रो नगरपाललका भने्न भािना जगाइ 
रू्लधारर्ा सर्ािेश गनुयपने िगयको उत्थानका लालग ििा तहबाट संचालन हनु ेगरी रु ५६ लाख विलनर्ोजन गरेको छु ।  

 बाबआुर्ा विवहन बालबाललका संरक्षर् अनिुान कार्यक्रर्लाई लनरन्तरता दिएको छु ।र्वहलाहरुको उद्यर्शीलता एिं आर्आजयन , 
लसप विकास तथा नेततृ्ि विकासर्ा जोि दिइनेछ जसका लालग विविध कार्यक्रर् संचालन गररने छ। िललत सर्िुार्को उत्थान 
कार्यक्रर्का लालग रु 26 लाख विलनर्ोजन गरेको छु ।  

 विद्यालर् तहका बालबाललकाको प्रजनन स्िास््र् विशेर्गरी बालबाललका हरुलाई र्वहनािारी हुँिा विद्यालर् छाड्नपुने जस्ता कारर् 
शैस्क्षक रुपर्ा पछािी परररहेको अिस्था लनराकरर्का लालग आिश्र्क बजेट प्रस्ततु गरेको छु बालबाललकालाई विपद् तथा 
वहंसाबाट जोगाउन चेतनारू्लक कार्यक्रर्हरु सञ्चालन गररने छ। जेष्ठ नागररक तथा अपांगता भएका व्र्स्क्तहरुका लालग 
प्रिधयनात्र्क कार्यक्रर्हरू सञ्चालन गररनेछ ।जसका लालग २४ लाख विलनर्ोजन गरेको छु ।विपन्न नागररकको र्तृ्र्संुस्कारर्ा 
सहार्ता कार्यक्रर्लाई लनरन्तरता दिएको छु ।  
 

पूिायधार विकास 

 जनताको स्जिन स्तरसंग प्रत्र्क्ष सम्बन्ध राख्न ेतथा विकास लनर्ायर्को आधारस्शलाको रुपर्ा रहेको सिक पूिायधारको विकासर्ा 
जोि दििै आगार्ी ५ िर्य लभत्र सिं ििा कार्ायलर्हरु सम्र् कालोपते्र सिक परु्ायउन ेप्रर्खु लक्ष्र् अन्तरगत पिुायधार तफय  कुल रु 
30 करोि 37 लाख विलनर्ोजन गरेको छु ।  

 िर्ाय सर्ाप्त भएपश्चात सम्पूर्य सिकहरूको लनर्लर्त र्र्यत सम्भार  साथै अन्र् साियजलनक लनर्ायर् को र्र्यत सम्भार गने व्र्िस्थाका 
लालग र्र्यतसंभार कोर् खिा गरेको छु ।सो कोर्र्ा प्रारम्भर्ा रु एक करोि ६० लाख विलनर्ोजन गरेको छु । 

 नगरपाललकाको सौन्िर्य सम्परु्य  स्जल्लाको नै सौन्िर्य रहेको  कारर् स्जल्लाको स्चनारी बवृद्ध गनयको लालग सिरर्कुार्  क्षेत्रको 
थोपल खोलाको वकनारर्ा कररिोर लनर्ायर्का लालग रु एक करोि विलनर्ोजन गरेको छु ।नगरको सर्ग्र कार्यसम्पािनलाई 
प्रविलधरै्त्री बनाउन निप्रिधयनात्र्क साझेिारी कोर् र्ाफय त २ करोि 15 लाख विलनर्ोजन गरेको छु । नगर गौरि र्ोजनार्ा 
रहेको नगर चक्रपथ लनर्ायर् स्तरोन्नती तथा सदुृढीकरर् कार्यक्रर्का लालग क्रर्ागत र्ोजनाको रुपर्ा र्स आ ि र्ा रु एक करोि 
विलनर्ोजन गरेको छु। धादिङबेशी खाल्टे सिक अन्तरगत भलु्भलेु खण्िर्ा रहेको अरुर् खोलार्ा पलु लनर्ायर् र्सै आ िर्ा 
सम्पन्न गने गरी आिश्र्क रकर् विलनर्ोजन गरेको छु ।  

 सर्ग्रर्ा र्स आलथयक िर्यर्ा सिक ,पलु भिन तथा लसंचाइका लालग रु 20 करोि 96 लाख र अन्र् सरकार तथा संस्थाहरुसँग 
सर्परुक कार्यक्रर् सञ्चालन गनय रु  4 करोि 68 लाख कार्ायलर्को पूिायधार 2 करोि सरे्त पूिायधार विकास तफय  27 करोि 
64 लाख विलनर्ोजन गरेको छु ।  
 

 

 

िन िातािरर् तथा विपि व्र्िस्थापन 



 सियसाधारर्र्ा िातािरर् सम्बन्धी जनचेतना अलभिवृद्ध गनय जनचेतना रू्लक कार्यक्रर्हरू सञ्चालन गररने छ ।नगर क्षेत्रलभत्र राविर् 
िनको आधार प्रलतशत र्ा नगरक्षेत्रको िनक्षेत्र परु्ायउन िकृ्षारोपर् तथा िन सम्पिाको संरक्षर्ात्र्क कार्यहरु सञ्चालन गररने छ । 
ििा स्तरर्ा रहेका विपद् व्र्िस्थापन सलर्लतलाई वक्रर्ाशील बनाइन ेछ।नेपाल रेिक्रस सोसाइटी, धादिङ सोलसर्ल भोल्र्सु्न्टर्र 
लगार्तका विलभन्न संघसंस्थाहरुसँग सहकार्यलाइ सर्न्िर्ात्र्क बनाइनेछ ।जलउत्पन्न प्रकोप उद्धार भ ु तथा जलाधार संरक्षर् 
कार्यक्रर् संचालनका लालग 35 लाख विलनर्ोजन गरेको छु। विपद्जन्र् घटना न्र्लुनकरर् लगार्त विलभन्न विपद् प्रलतकार्यका 
लालग रु 90 लाख विलनर्ोजन गरेको छु। सर्ग्रर्ा र्स क्षेत्रको लालग 1 करोि 45 लाख विलनर्ोजन गरेको छु । 

सशुासन तथा अन्तरसम्बस्न्धत क्षते्र  
 स्थानीर् सरकार को सबलीकरर् सशुासन प्रिद्धयनका विविध विलधहरु को प्रर्ोग गरी भ्रष्टाचार शनु्र् सहनशीलताको नीलत 

अिलम्बन गररनेछ। र्स नगरपाललकाबाट हनु े बोलपत्रको कार्यलाई अलनिार्य इविि र्ाफय त गररने छ। जनताको प्रत्र्क्ष 
सरोकारसंग सम्िन्ध राख्न ेसेिा प्रिाहलाई लछटो छररतो चसु्त िरुुस्त र प्रभािकारी बनाउन संस्थागत क्षर्ता विकास गनय 25 लाख 
विलनर्ोजन गरेको छु । र्स्तै गरी कार्य सम्पािनर्ा प्रभािकारीता ल्र्ाउन पिालधकारीहरु तथा कर्यचारीहरुको क्षर्ता विकाससंग 
संिस्न्धत कार्यक्रर्का लालग 15 लाख विलनर्ोजन गरेको छु । 

 उपभोक्ता सलर्लतबाट संचालन हनु ेर्ोजना तथा कार्यक्रर्लाइ सहस्जकरर् गनय उपभोक्ता अलभर्सु्खकरर् कार्यक्रर् संचालन गररने 
छ। कार्य सम्पन्न पश्चात र्ोजना तथा कार्यक्रर्को साियजलनक सनुिुाइ तथा सार्ास्जक लेखा परीक्षर् अलनिार्य गररन ेछ । 

 स्थानीर् तहर्ा लार्ो सर्र् सेिा गरेका कर्यचारीलाई र्नोबल अलभिवृद्ध गनय िसृ्त्त विकास सम्बन्धी कार्यविलध बनाई लागू गररनेछ। 
राजश्व संकलनलाई सूचना प्रविलधको प्रर्ोग प्रविलध रै्त्री बनाइनेछ। नगरपाललकाको स्स्िकृत िरबन्िीर्ा कार्यरत कर्यचारीहरुको 
सेिा सवुिधा संघीर् सरकार सरह हनुे गरी व्र्िस्था लर्लाएको छु । कर्यचारीहरूको र्नोबल उच्च बनाउन स्पष्ट र्ापनर्ोग्र् 
सचुक सवहतको कार्यसम्पािनर्ा आधाररत रही अलतररक्त सेिा र सर्र्को आधारर्ा स्थानीर् सवुिधा प्रिान गररनेछ। आन्तररक 
लेखापरीक्षर् लाई प्रभािकारी बनाई बेरुज ुन्रू्नीकरर् तथा बेरुज ुफछौट कार्यलाई प्रभािकारी बनाइनेछ। कार्ायलर्बाट हनु ेभ्रर्र् 
खचय विविध खचयलाई आन्तररक लनर्न्त्रर् प्रर्ाली अपनाई लनर्न्त्रर् गररने छ। जसका लालग आिश्र्क बजेटको व्र्िस्था गरेको 
छु। ब्र्ािसार् कर बाट उठेको राजश्वको 1० प्रलतशत रकर् करिाताको क्षर्ता विकास तथा सार्ास्जक कार्यर्ा खचय गने 
व्र्िस्था लर्लाएको छु । 

 

न्र्ावर्क सलर्लत 

 न्र्ावर्क प्रवक्रर्ालाई लछटो र छररतो बनाइनेछ । रे्ललर्लापकतायहरुलाई रे्ललर्लापको सहज बातािरर् बनाउन प्रोत्साहन भत्ताको 
ब्र्िस्था गरेको छु। न्र्ावर्क सलर्लतको क्षर्ता विकास तथा सदुृढीकरर् कार्यक्रर्का लालग 25 लाख विलनर्ोजन गरेको छु । 

अन्तर्ा 
चालू आलथयक िर्य ०७8÷०७9 र्ा प्रक्षपेर् गररएको आन्तररक राजश्व लक्ष्र् अनसुार संकलन हनु नसवकएको र्थाथय स्िीकार गिै चालू 
आलथयक िर्यर्ा कर लतनय अलनिार्य र स्िस्र्फूत कर लतनय आउने िातािरर् सजृनागने कुरार्ा विशेर् ध्र्ान दिइने छ । चालू आ.ि.र्ा 
तोवकएको करका िार्रार्ा सार्ान्र् फेर ििल गररएको र शहर उन्र्खुहुँिै गैरहेको ग्रालर्र् इलाका सरे्त करको िार्रार्ा ल्र्ाउन ुपछय भने्न 
र्ान्र्ताका लालग आगार्ी आ.ि.िेस्ख सार्ान्र् कर लगाउने प्रस्ताि गरेको छु । विगतका कर छुट दिइिै आएका अपािता र विपिको 
लसफाररस तथा सने किा रोगको स्िास््र् उपचार लसफाररसर्ा दिइएको छुट आगार्ी िर्यर्ा पलन  लनरन्तरता दिईने छ । र्सर्ा एकल 
र्वहला र विपन्नताको लसफाररस पलन छुट दिने प्रस्ताि गरेको छु । नगरको सम्रग विकासको लालग नगरिासीहरुको प्रर्ासिाट र्ात्र सम्भि 
रहने भएकोले प्रस्तावित कर सर्र्रै् असलु हनु ेअपेक्षा राखेको छु ।आ.ि. 2078/079 र्ा बझुाउन ुपने राजश्व 2079/09/30 सम्र् 
बझुाउन सवकन ेब्र्िस्था लर्लाएको छु । 

सभाध्र्क्ष ज्रू्, 
आजको र्स गरीर्ार्र् नगर सभार्ा प्रस्ततु गररएको नीलत कायर्क्रर् तथा विलनर्ोस्जत िजेटबाट नीलकण्ठ नगरपाललकाको भौलतक पूिायधार 
आलथयक तथा सार्ास्जक क्षेत्रको सर्ग्र विकासर्ा सहर्ोग पगु्ने विश्वास ललएको छु । प्रस्ततु िजेट तथा कार्क्रर् तजुयर्ा गनय सहर्ोग प–ु
र्ाउन ु हनुे नगरपाललकाका आिरर्ीर् नगर प्रर्खुज्रू् ििाअध्र्क्ष लगार्तका सम्पूर्य पिालधकारी नगर सभाका सिस्र् कर्यचारी सञ्चारकर्ी 
उद्योग िास्र्ज्र् संघ टोल सधुार र्हासंघ नागररक सर्ाज लगार्त िजेट तजुयर्ा प्रवक्रर्ार्ा प्रत्र्क्ष तथा परोक्ष रुपर्ा सहर्ोग प–ुर्ाउन ुहनु े
सम्परु्य नगरिासीहरुलाई धन्र्िाि दिन चाहान्छु । 

आगार्ी आलथयक बर्यको लालग प्रस्तावित नीलत तथा कार्यक्रर् र िजेट र सो संग सम्िस्न्धत अथय विधेर्क र विलनर्ोजन विधेर्क उपर 
रचनात्र्क र लसजयनात्र्क रुपर्ा छलफल गरी पाररत गराई प्रभािकारी कार्ायन्िर्नर्ा सबैको सहर्ोग हनुेछ भने्न विश्वासका साथ स्िकृलतका 
लालग नगरसभा सिस्र्ज्रू्हरुर्ा प्रस्ततु गरेको छु । 

अन्तर्ा  सहकार्य र सहर्ोग को लालग धन्र्िाि । 



 

नीलकण्ठ नगरपाललका 

नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्, धादिंग 

  

विनर्ोजन विधेर्क 

नीलकण्ठ नगरपाललका, धादिंग को आलथयक बर्य २०७9/80 को सेिा र कार्यहरुको लालग स्थानीर् सस्ञ्चत कोर्बाट केही रकर् खचय 

गने र विलनर्ोजन गने सम्बन्धर्ा व्र्िस्था गनय बनकेो ऐन 
       

सभाबाट स्िीकृत लर्लत :     
       

 

प्रस्तािना : नीलकण्ठ नगरपाललका, धादिंग २०७9/80 को सेिा र कार्यहरुको लालग सस्ञ्चत कोर्बाट केही रकर् खचय गने अलधकार 

दिन र सो रकर् विलनर्ोजन गनय िाञ्छनीर् भएकोले, 

       

 

नेपालको संविधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बर्ोस्जर् नीलकण्ठ नगरपाललका, धादिंगको नगर सभाले र्ो ऐन बनाएको छ ।        

 

१. संस्क्षप्त नार् र प्रारम्भ : १) र्स ऐनको नार् “नीलकण्ठ नगरपाललका, धादिंगको विलनर्ोजन ऐन, ” रहेको छ । 

२) र्ो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

       

 

२. आलथयक िर्य २०७9/80 को लनलर्त्त सस्ञ्चत कोर्बाट रकर् खचय गने अलधकार : १)आलथयक िर्य २०७9/80को लनलर्त्त नगर 

कार्यपाललका, ििा सलर्लत, विर्र्गत शाखाले गने सेिा र कार्यहरुका लनलर्त्त अनसूुची १ र्ा उस्ल्लस्खत चालू खचय, पूसँ्जगत खचय र लबस्त्तर् 

व्र्िस्थाको रकर् सरे्त गरी जम्र्ा रकर् 1229123000 (अक्षेरुपी रुपैर्ा ँ एक अबय बाइस करोि एकानब्िे लाख तेइस हजार 

र्ात्र | ) र्ा नबढाई लनदियष्ट गररए बर्ोस्जर् सस्ञ्चत कोर्बाट खचय गनय सवकनेछ । 

       

 

३ . विलनर्ोजन : १) र्स ऐनद्धारा सस्ञ्चत कोर्बाट खचय गनय अलधकार दिइएको रकर् आलथयक िर्य २०७9/80 को लनलर्त्त नीलकण्ठ 

नगरपाललका, धादिंगको नगर कार्यपाललका, ििा सलर्लत र विर्र्गत शाखाले गने सेिा र कार्यहरुको लनलर्त्त विलनर्ोजन गररनेछ । 

२) उपिफा (१) र्ा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापलन कार्यपाललका, ििा सलर्लत र विर्र्गत शाखाले गने सेिा र कार्यहरुको लनलर्त्त 

विलनर्ोजन गरेको रकर्र्ध्रे् कुनैर्ा बचत हनु ेर कुनैर्ा अपगु हनु ेिेस्खन आएर्ा नगर कार्यपाललकाले बचत हनुे शीर्यकबाट नपगु हनु े

शीर्यकर्ा रकर् सानय सक्नेछ । र्सरी रकर् सािाय एक शीर्यकबाट सो शीर्यकको जम्र्ा रकर्को १० प्रलतशतर्ा नबढ्ने गरी कुनै एक 

िा एक भन्िा बढी शीर्यकहरुबाट अको एक िा एक भन्िा बढी शीर्यकहरुर्ा रकर् सानय तथा लनकासा र खचय जनाउन सवकनेछ । 

पूसँ्जगत खचय र वित्तीर् व्र्िस्थातफय  विलनर्ोस्जत रकर् साँिा भकु्तानी खचय र व्र्ाज भकु्तानी खचय शीर्यकर्ा बाहेक अन्र् चालू खचय 

शीर्यकतफय  सानय र लबत्तीर् व्र्िस्था अ न्तगयत साँिा भकु्तानी खचयतफय  लबलनर्ोस्जत रकर् ब्र्ाज भकु्तानी खचय शीर्यकर्ा बाहेक अन्र्त्र 

सानय सवकन ेछैन । तर चाल ुतथा पूसँ्जगत खचय र वित्तीर् व्र्िस्थाको खचय व्र्होनय एक स्रोतबाट अको स्रोतर्ा रकर् सानय सवकनेछ । 

३) उपिफा (२) र्ा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापलन एक शीर्यकबाट सो शीर्यकको जम्र्ा स्िीकृत रकर्को १० प्रलतशत भन्िा 

बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्िा बढी शीर्यकहरुर्ा रकर् सानय परेर्ा नगर सभाको स्िीकृलत ललन ुपनेछ । 

       

 

  



 

आलथयक िर्य : २०७८/७९ 

   रकर् रू. हजारर्ा 

लस.नं. शीर्यक 
नगरपाललका बाट 

विलनर्ोजन 

वित्तीर् 
हस्तान्तरर्का 
कार्यक्रर् जम्र्ा 

१ आलथयक विकास 65700 16900 82600 

१ सहकारी 3000 0 3000 

२ पर्यटन 11000 1000 12000 

३ लघ ुउद्यर् 10000 3000 13000 

४ कृवर्  30000 10900 40900 

५ पश ुसेिा (िीर्ा सरे्त) 10000 2000 12000 

६ उद्योग बास्र्ज्र् 1700   1700 

२ सार्ास्जक विकास 110500 414100 524600 

१ लस्क्षत सर्हु कार्यक्रर् 5600 0 5600 

२ लैंलगक सर्ानता तथा सार्ास्जक सर्ािशेीकरर् 5000 0 5000 

३ सञ्चार के्षत्र प्रिद्धयन 1500 0 1500 

४ संस्कृलत प्रिद्धयन 2000 800 2800 

५ स्िास््र् 32600 43800 76400 

६ खानेपानी तथा सरसफाई   19200 19200 

७ अन्र् सार्ास्जक सहार्ता 5000 0 5000 

८ स्शक्षा 55000 339300 394300 

९ बाल रै्त्री नगर 1500 0 1500 

१० र्िुा तथा खेलकुि 2300 100 2400 

११ सार्ास्जक सरुक्षा   10900 10900 

३ पूिायधार विकास 333979 97172 431151 

१ सर्परुक कोर् 46872 46872 93744 

२ कभियहल पिुायधार   17000 17000 

३ पाकय  लनर्ायर्   7500 7500 

४ पलु पलेुसा   3000 3000 

५ लसलसवटलभ 1500 0 1500 

६ कोररिोर लनर्ायर् 10000 0 10000 

७ सचुना प्रविलध 2500 0 2500 

८ उजाय   800 800 

९ र्र्यत संभार कोर् 16000 0 16000 

१० अन्र् सािजृलनक लनर्ायर् 192007 0 192007 

११ सिक    22000 22000 

१२ चक्रपथ सरे्त 10000 0 10000 



१३ कार्ायलर् पिुायधार 20000 0 20000 

१४ IPF सहलागालन 6500 0 6500 

१५ सिक बोिय आ ि 2078/079 को िावर्त्ि 12100 0 12100 

१६ 

धादिङ खाल्टे सिक अन्तरगत लतन िोभानेर्ा 
कल्भटय लनर्ायर् 2000 0 2000 

१७ अबुयङ खोला पलु १४५०० 0 14500 

४ िातािरर् तथा विपि व्र्िस्थापन 17500 0 17500 

१ विपि व्र्िस्थापन कोर् 5000 0 5000 

२ विपि व्र्िस्थापन कोर् सर्परुक  1000 0 1000 

३ बातािरर् तथा विपद् कार्यक्रर् 3000   3000 

४  भ ुतथा जलाधार संरक्षर् 3500   3500 

५ िारुर् र्न्त्र सञ्चालन 1000   1000 

६ ललफ्ट खानेपाली सहार्ता 3000 0 3000 

७ िन तथा िातािरर्  1000   1000 

५ संस्थागत विकास तथा सेिा प्रिाह 161342 11930 173272 

१ कार्ायलर् सञ्चालन 149642 11930 161572 

२ संस्थागत क्षर्ता विकास तथा सशुासन प्रिद्धयन 2500   2500 

३ अध्र्र्न अिलोकन भ्रर्र् 2500   2500 

४ र्ानि संसाधन विकास 1500   1500 

५ साियजलनक सनुिुाई 300   300 

६ लेखा तथा राजश्व ब्र्िस्थापन 600   600 

७ सार्ास्जक पररक्षर्/सचेतना अलभबदृ्धी 300   300 

८ लेखा परीक्षर् तथा बेरुज ुन्र्लुनकरर् 300   300 

९ उपभोक्ता सलर्लत अलभर्सु्खकरर् 700   700 

१० वित्तीर् अनशुासन तथा जोस्खर् न्रू्नीकरर् 500   500 

११ न्र्ावर्क सलर्लत 2500   2500 
 

 


