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आ व २०७९।८० को वार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम 

 

महाकाली नगरपाललकाको आ.व. २०७९।०८० को बजेट तथा कार्िक्रम  
र्स गररमामर् १०औ ँनगर सभा अलिवेशनको अध्र्क्षता गरररहनच भएका नगर प्रमचखज्रू्, नौ वटै वडाका 
वडाध्र्क्षज्रू्हरु¸ कार्िपाललका सदस्र्ज्रू्हरू¸ प्रमचख प्रशासकीर् अलिकृतज्रू्¸ नगरसभा सदस्र्ज्रू् लगार्त 
उपश्चस्थत सम्पूर्ि महानचभावहरुमा हार्दिक स्वागत तथा अलभवादन व्र्क्त गनि र्ाहन्छच ।  
नपेालको संर्विान तथा स्थानीर् सरकार संर्ालन ऐनमा भएको व्र्वस्था बमोश्चजम महाकाली नगरपाललकाको 
उप प्रमचखको हैलसर्तले अगामी आलथिक वषि २०७९।०८० को बार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम  प्रस्तचत गने 
अनचमलत र्ाहन्छच। प्रस्तचत बजेट "समदृ्ध महाकाली सचखी महाकाली बासी" को दीगो आकांक्षा प्रालिको 
गन्तव्र् तर्ि को प्रथम बजेट हचनेछ।  
र्स अवसरमा म मचलचकको रार्िर्ता, अखण्डता, साविभौमसत्ता, रार्िर् स्वािीनता, गर्तन्र, संघीर्ता, स्वतन्रता 
तथा शाश्चन्त र समरृ्द्धका लालग र्वलभन्न कालखण्डमा आफ्नो अमूल्र् ज्र्ान उत्सगि गनचिहचने ज्ञात अज्ञात 
शहीदहरू प्रलत भावपूर्ि श्रद्धाञ्जली अपिर् गनि र्ाहन्छच। मचलचकको लोकतन्र प्रालिको अलभर्ानमा नेततृ्व 
प्रदान गनचि हचने हाम्रा वीर पचखाि तथा अग्रजहरू प्रलत उच्र् सम्मान व्र्क्त गदै अग्रगामी रुपान्तरर्मा 
वहााँहरूले पचर्ािउनच भएको र्ोगदानको स्मरर् गनि र्ाहन्छच। 

 

आगामी आलथिक वषिको बजेट तजूिमा गदाि नगर सश्चित कोषबाट¸ र्ोजना तथा कार्िक्रम छनौट गदाि 
आिारभतू स्वास््र्को सचलनश्चितता सर्हत कोरोना महामारी लागार्तका र्वलभन्न र्वश्वव्र्ापी महामारीबाट 
जनताको जीउिनको सचरक्षा सचलनश्चिता गदै र् चनावी प्रलतवद्धतालाई उच्र् प्राथलमकतामा राखी स्थानीर् श्रोत 
सािनमा आिाररत भई जनसहभालगता अलभबरृ्द्ध गने, स्थानीर् राजस्व पररर्ालनमा प्रत्र्क्ष र्ोगदान पचर् र्ाउन,े 

लैंलगक समानता, सामाश्चजक समावेशीकरर् अलभबरृ्द्ध हचने, आलथिक र्वकास र गररबी लनवारर्मा प्रत्र्क्ष 
र्ोगदान पचर् र्ाउने, उत्पादनमूलक र लछटो प्रलतर्ल र्दन,े सेवा प्रवाह संस्थागत र्वकास र सचशासनमा र्ोगदान 
पचर् र्ाउन,े र्वपद व्र्वस्थापन र वातावरर् संरक्षर्मा र्ोगदान पचर् र्ाउने, कृर्ष र पशचपालनलाई व्र्वसार्ीकरर् 
तथा आिचलनकीकरर् गने उद्यमशीलता र्वकास र तचलनात्मक रुपमा र्वकासको मूलप्रवाहमा पलछ परेका वगि 
र समूहको उत्थान एवं मूलप्रवाहीकरर् र्ोगदान पचर् र्ाउने र्कलसमका आर्ोजना तथा कार्िक्रमहरुलाई 
प्राथलमकतामा राश्चख आवश्र्क बजेट र्वलनर्ोजन गरेको छच । 

 

आदरर्ीर् नगरसभा अध्र्क्षज्रू् तथा नगर सभा सदस्र्ज्रू्हरू¸  

नगरपाललकाको आम्दानीको स्रोतमा संघ र प्रदेश सरकारबाट नगरपाललकालाई प्राि हचने र्वत्तीर् 
समानीकरर् अनचदान, सशति अनचदान, समपूरक अनचदान, र्वशेष तथा अन्र् अनचदान र राजस्व एवं सवारी 
सािन कर बााँडर्ााँड बापत प्राि हचने रकमका साथै नगरपाललकाको आन्तररक आर् तथा र्वलभन्न श्रोतबाट 
नगरपाललकाको सश्चित कोषमा प्राि हचने रकम र अन्तर सरकारी अश्चततर्ारी मार्ि त प्राि रकम मूतर् हचन। 
उपर्चिक्त स्रोतहरूको लमतव्र्र्ी र उश्चर्त बााँडर्ााँड तथा र्वलनर्ोजन गरी महाकाली नगरपाललकाको सवािङ्गीर् 
क्षेरको र्वकासलाई समेट्ने प्रर्ास गरेको छच ।  
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आदरर्ीर् नगरसभा अध्र्क्षज्रू् तथा नगर सभा सदस्र्ज्रू्हरू¸  

अब म आलथिक वषि २०७९।०८० को वार्षिक बजेट तथा कार्िक्रमको सोर्¸ लक्ष्र् र उदेश्र् प्रस्तचत गने 
अनचमलत र्ाहन्छच ुः  
सोर्, लक्ष्र्, उद्दशे्र्  
सोर्: समदृ्ध महाकाली सचखी महाकाली बासी । 

लक्ष्र्: दीगो शाश्चन्त र्वकास सचशासन र सेवा प्रवाहको माध्र्मबाट समचन्नत सचखी र समदृ्ध महाकाली लनमािर् 
गने । 

उद्दशे्र्हरू: 
1. कृर्षलाई व्र्वसार्ीकरर् तथा र्वर्विीकरर्बाट कृर्ष उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउदै आलथिक वरृ्द्ध 

तथा रोजगारीका अवसर लसजिना गने ¸ 

2. शैश्चक्षक पूवाििार तथा जनशश्चक्तको उश्चर्त व्र्वस्थापन तथा पररर्ालन गरी  माध्र्लमक तह सम्म 
सविसचलभ र गचर्स्तरीर् श्चशक्षाको सचलनश्चिता गने ¸ 

3. महाकाली बासीको आिारभतू स्वास््र् सेवाको सचलनश्चिता गदै महामारी जन्र् रोगबाट सचरक्षा तथा 
स्वस्थ र गचर्स्तरीर् जीवनको आिार लनमािर् गने ¸ 

4. अत्र्ावश्र्क पूवाििारको लनमािर् तथा ममित सम्भार गदै र्वकासको गलतलाई लनरन्तरता र्दने ¸ 

5. सामाश्चजक सचरक्षा तथा आलथिक सहार्ताको माध्र्मबाट समाजको असहार्¸ सीमान्तकृत तथा पलछ 
पाररएको¸ आफ्नो जीवन लनवािह स्वरं् गनि नसक्न े वगिको संरक्षर् र सशक्तीकरर् गदै  शासन 
र्वकास तथा सेवा प्रवाहमा मूल प्रवार्हकरर् गने ¸ 

6. कमिर्ारी तथा जनप्रलतलनलिहरूमा जवार्देर्हता र पारदश्चशिताको संस्कार कार्म गदै जनमैरी शासन 
व्र्वस्था संर्ालन गने ¸ 

 
नगर सभाध्र्क्षज्रू् सदस्र्ज्रू्हरु तथा उपश्चस्थत रािसेवक कमिर्ारीहरु  
 

आलथिक वषि २०७९।०८० को वार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम तजूिमा गदाि अवलम्बन गररएका मचतर् आिार 
तथा प्राथलमकताहरू प्रस्तचत गदैछच ुः   
 

1. र्स नगरपाललकाको सहज जनजीर्वका र र्वकासका लालग अत्र्ावश्र्क रहेका भौलतक पूवाििार ।  

2. नगरपाललकालाई खाद्यान्न र मासच र दचग्ि उत्पादनमा आत्मलनभिर बनाउन र्ोगदान पचर्ािउने । 

3. आलथिक र्वकास र गररबी न्रू्नीकरर्का र्ोगदान पचर् र्ाउने । 

4. उत्पादनमूलक र शीघ्र प्रलतर्ल र्दने । 

5. बेरोजगारी समस्र्ा समािानका लालग स्वरोजगार कार्िक्रम संर्ालन ।  
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6. स्थानीर् स्रोत सािनलाई प्राथलमकता र्दने र जनसहभालगता अलभबरृ्द्ध हचने । 

7. लछटो छररतो र प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह हचने । 

8. पारदश्चशिता र सचशासन अलभवरृ्द्ध हचने । 

9. नगरपाललकाको राजश्व संकलन अलभबरृ्द्ध पचग्ने । 

10. प्राकृलतक प्रकोप एवम ्र्वपद व्र्वस्थापनमा सहर्ोग पचग्ने । 

11. परम्परागत िमि, संस्कृलत, र्ाडपवि, मेला आर्दको माध्र्मबाट पर्िटन प्रवद्धिन हचने ।  

12. वातावरर् संरक्षर् र र्दगो र्वकासमा टेवा पचर् र्ाउने । 

 

नगर सभाध्र्क्षज्रू्¸ नगर सभा सदस्र्ज्रू्  
 

मैले र्ो बजेट तजचिमा गदाि नेपालको संर्विान¸ स्थानीर् सरकार संर्ालन ऐन¸ २०७४ लगार्तका र्वद्यमान 
ऐन कानूनहरूको ममि र भावना¸ नेपाल सरकारको नीलत तथा कार्िक्रम र ०७९।८० को बार्षिक बजेट¸ 
र्ालच पन्रौ र्ोजना¸ दीगो र्वकास लक्ष्र्हरु¸ लनवािर्नको घोषर्ापरमा गररएका प्रलतवद्धता¸ र्वलभन्न र्वषर्गत 
सलमलत तथा राजश्व परामशि सलमलतका लनर्िर्हरू¸ कार्िपाललका सदस्र्ज्रू् हरुको सचझाव  र्वलभन्न राजनीलतक 
दल संघ संस्था¸ र्वलभन्न क्षेरमा कार्िरत र्वज्ञ¸ नागररक समाज¸ बचर्द्धजीवी¸ कमिर्ारी¸ आम महाकाली बासी 
जनता समेतबाट प्राि  रर्नात्मक सचझाव प्रमचख मागिदशिनको रूपमा ललएको छच ।  
आदरर्ीर् नगरसभा सदस्र्ज्रू्हरू¸  आम महाकाली बासी जनताबाट र्वलभन्न वडाको वश्चस्तस्तरीर् भेला 
मार्ि त सङ्कललत सबै माग र आवश्र्कता लाई र्सै बजेटबाट सम्बोिन गनि नसर्कएता पलन उपलब्ि 
सीलमत स्रोत सािन को दार्रा लभर रर्ह प्राथलमकताका आिारमा र्स महाकाली नगरपाललकाको आलथिक 
वषि २०७९।८० को बजेट तथा कार्िक्रम देहार् अनचसार अनचमान गरेको हचाँदा र्स सम्मालनत सभा समक्ष 
पेश गने अनचमलत र्ाहन्छच ।  
 

आदरर्ीर् नगरसभा सदस्र्ज्रू्हरु¸  

अव म र्ालच आलथिक वषि २०७८।७९ को हालसम्मको आम्दानी तथा खर्िको र्ववरर् पेश गने अनचमलत 
र्ाहन्छच ।  

 

आम्दानी तर्ि   

 र्ालच आलथिक वषि २०७८।०७९ मा १ करोड ८५ लाख राजश्व संकलन हचने अनचमान गररएकोमा 
हालसम्म ५८ लाख राजश्व रकम मार संकलन भएको छ । 

 

खर्ि तर्ि   

 आलथिक वषि २०७८।०७९ मा हालसम्म र्ालच तर्ि  कच ल बजेट ४१ करोड ८१ लाख १८ हजार 
मध्रे् ३१ करोड ९० लाख २३ हजार खर्ि भई ७४% को हाराहारीमा खर्ि भएको देश्चखन्छ ।  
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 पूाँजीगत तर्ि  भने कच ल र्वलनर्ोश्चजत बजेट २० करोड ९९ लाख ५४ हजार मध्रे् केवल १० 
करोड ३६ लाख ५८ हजार मार खर्ि भई ४९% खर्ि भएको छ ।  

  

आदरर्ीर् नगरसभा अध्र्क्षज्रू्, सदस्र्ज्रू्हरू¸  

अब आलथिक वषि २०७९।८० को अनचमालनत आर् तथा व्र्र्को र्ववरर् र्स गररमामर् सभा समक्ष पेस 
गने अनचमलत र्ाहन्छच ।  

 

आर्ितर्ि  
आगामी आलथिक वषि २०७९।८० सर्हत तीन आलथिक वषिमा आर् तर्ि  र्वलभन्न स्रोतबाट तपसील 
अनचसारको रकम प्राि हचने अनचमान गररएको छ ।  

तपसील 

क्र.सं. र्ववरर् 
२०७९/८० को 

अनचमान 

२०८०/८१ को 
अनचमान 

२०८१/८२ को 
अनचमान 

1 
संघीर् र्वश्चत्तर् समालनकरर् अनचदान 
रकम  147500.0 162250.0 178475.0 

2 संघीर् राजश्व बााँडर्ााँड रकम  87597.00 96356.7 105992.4 

3 संघीर् सशति अनचदान रकम  274300.0 301730.0 331903.0 

4 
प्रदेश र्वश्चत्तर् समालनकरर् अनचदान 
रकम  10846.0 11930.6 13123.7 

5 
प्रदेश सवारी सािन कर तथा राजस्व 
बााँडर्ााँट रकम 1806.0 1986.6 2185.3 

7 प्रदेश सशति अनचदान रकम 0.0 0.0 0.0 

8 

संघीर् लबशषे अनचदान रकम  20000.0 22000.0 24200.0 

नगर के्षर लभर खानेपानी तथा लसंर्ाइ 
आर्ोजना १००००   0.0 0.0 

र् चक्याडी झचष्कच  बडाललगाउाँ अलसगडा 
पन्तनगर पर्हरो लनर्न्रर् १०००० 

  0  0 

9 प्रदेश लबशेष अनचदान रकम 2500.0     

10 

संघीर् समपचरक अनचदान रकम  14000.0 15400.0 16940.0 

िाप बहृत लसंर्ाइ आर्ोजना ७०००       

नगर क्षेर लभर सडक स्तरोन्नती       
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आ व २०७९।८० को वार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम 

 

आर्ोजना ७००० 

11 प्रदेश समपचरक अनचदान रकम 7400.0 8140.0 8954.0 

१२ सडक बोडि अनचदान 4000.0     

13 
उच्र् र्हमाली पहाडी कार्िक्रम 
अनचदान       

१४ सामाश्चजक सचरक्षा अनचदान 60000.0 66000 72600 

15 आश्चन्तरक आर् 11260.0 12386 13624.6 

 16 िरौटी  13046.0 14350.6 15785.66 

कच ल जम्मा  654255.0 712530.5 783783.55 

 

व्र्र् तर्ि   

व्र्र् तर्ि  आलथिक वषि २०७९।०८० को लालग तपसील अनचसारको शीषिकमा लनम्नअनचसारको खर्ि हचन े
अनचमान गररएको छुः 
लस.नं. खर्ि शीषिक अनचमालनत रकम रु. 

१ र्ालच खर्ि अनचमान ४९ करोड ६४ लाख २ हजार  

२ पूाँजीगत खर्ि अनचमान १४ करोड ४८ लाख ७ हजार  

३ र्वत्तीर् खर्ि अनचमान १ करोड ३० लाख ४६ हजार   

 कच ल 6५ करोड ४२ लाख ५५ हजार 
आदरर्ीर् नगरसभा अध्र्क्ष ज्रू् तथा नगरसभा सदस्र्ज्रू्हरु¸  

मालथ उश्चल्लश्चखत र्ालच̧  पूाँजीगत तथा र्वत्तीर् खर्ि शीषिकहरुमा तपलसलका र्वषर्गत क्षेरअन्तरगत देहार् 
अनचसार खर्ि अनचमान गररएको छुः 
1. गचर्स्तरीर् र सविसचलभ स्वास््र् सेवा: समदृ्ध महाकाली लनमािर्मा टेवा भने्न मचल आशर्का साथ आगामी 

आलथिक वषिमा महाकाली नगरपाललकाको स्वास््र् क्षेरको लालग समानीकरर् अनचदान तर्ि  रु 
९४७००००० (र्ौरानब्बे लाख सत्तरी हजार)  तथा सशति अनचदान तर्ि  ३ करोड १ लाख सर्हत 
जम्मा ३ करोड ९५ लाख ७० हजार र्वलनर्ोजन गररएको छ। र्सलभर तपलसलका मचतर् 
उपशीषिकहरू मा लनम्न अनचसारको बजेट छचट्याएको छच :  

१) आिारभतू स्वास््र् सचर्विाबाट बश्चित रहेको म.न.पा. १ कोटमा शहरी स्वास््र् केन्र स्थापना 
गनि आवश्र्क बजेट र्वलनर्ोजन गरेको छच। 

२) मर्हला स्वास््र् स्वरं्सेर्वकालाई प्रोत्साहन खर्ि प्रदान गने व्र्वस्थालाई लनरन्तरता र्ददै आवश्र्क 
वजेट र्वलनर्ोजन गरेको छच ।  
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आ व २०७९।८० को वार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम 

 

३) वलथिङ सेन्टरमा कार्िरत अनमी हरुलाई प्रोत्साहन खर्ि प्रदान गने व्र्वस्थालाई लनरन्तरता र्ददै 
आवश्र्क बजेट र्वलनर्ोजन गरेको छच ।  

४) िाप स्वास््र् र्ौकीमा ल्र्ावको स्थापना गनि रु ५ लाख बजेट र्वलनर्ोजन गरेको छच।  

५) कच पोर्षत बालबाललका पत्ता लगाई उपर्ारको लालग आवश्र्क बजेट छचट्याएको छच ।  

६) बैतडी प्लस संस्था साँग समन्वर् गरी एर् आइ भी को परीक्षर् परामशि तथा जनरे्तनाको 
लालग ५ लाख रकम र्वलनर्ोजन गरेको छच ।  

७) र्वद्यालर्मा प्रार्ीन श्चर्र्कत्सा र्वद्याको रुपमा रहेको आर्चवेद तथा र्ोग श्चशक्षा संर्ालनको 
लालग आवश्र्क बजेट र्वलनर्ोजन गरेको छच ।   

८) स्वास््र् संस्थाको सचदृढीकरर्को लालग आवश्र्क बजेट र्वलनर्ोजन गरेको छच । 

९) संघीर् ससति अनचदानबाट स्वास््र् क्षेरको सचिार तथा संर्ालनका लालग ३ करोड १ लाख 
खर्ि अनचमान गररएको छ ।   

2. सीपमूलक व्र्वसार्र्क र सविसचलभ गचर्स्तरीर् श्चशक्षा हाम्रो आवश्र्कता भन्न े मूल मन्रलाई अश्चततर्ार 
गदै आगामी आलथिक वषिमा महाकाली नगरपाललकाको श्चशक्षा क्षेरको लालग समानीकरर् तर्ि  रु 
२३९०२००० (दचई करोड उनन्र्ालीस लाख दचई हजार)  र ससति अनचदान तर्ि  रु २० करोड ३० 
लाख गरी जम्मा रु २३ करोड ६९ लाख २ हजार र्वलनर्ोजन गररएको छ । र्सलभर तपलसलका 
मचतर् उपशीषिकहरूमा देहार्को बजेट र्वलनर्ोजन गरेको छच :  

१)  र्वद्यालर् सचदृढीकरर्का लालग शैश्चक्षक तथा भौलतक व्र्वस्थापन अन्तरगतका र्वलभन्न 
क्षेरहरुमा आवश्र्क बजेट र्वलनर्ोजन गरेको छच ।  

२) नागररकलाई अध्र्र्नशील र लसजिनशील बनाउदै सभ्र् समाजको लनमािर्मा टेवा पचर्ािउने 
उदेश्र्ले सामचदार्र्क अध्र्र्न केन्र स्थापनाको लालग रु १० लाख र्वलनर्ोजन गरेको छच।  

३) वाल र्वकास सहजकताि तथा र्वद्यालर् श्चशक्षक कमिर्ारीहरुको सेवा सचर्विाको लालग 
आवश्र्क वजेट व्र्वस्था गरेको छच ।  

४) उच्र् श्चशक्षा अध्र्र्नमा जेहेन्दार र्वपन्न पररवारका र्वद्याथीलाई नगरलभर संर्ाललत 
क्याम्पसहरु साँग समन्वर् गरर छारवलृत उपलब्ि गराउन आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था 
गरेको छच ।  

५) नगरपाललका क्षेरलभरका र्वद्यालर्मा कार्िरत ६० वषि उमेर पचगेका र्वद्यालर् कमिर्ारीहरु 
लाई सेवालनवतृ्त गनि गोल्डेन ह्यान्डसेक र्ोजनामा आवश्र्क वजेट र्वलनर्ोजन गरेको छच ।  

६) नगरस्तरीर् खेलकच द प्रलतर्ोलगता संर्ालनको लालग ६ लाख बजेट व्र्वस्था गरेको छच ।  

७) स्थानीर् पाठ्यक्रम लनमािर् गरी पाठ्यक्रम लागू गनिको लालग ७ लाख ५० हजार बजेटको 
व्र्वस्था गरेको छच ।  
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आ व २०७९।८० को वार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम 

 

८) संघीर् सशति अनचदान बाट शैश्चक्षक क्षेरको र्वकास तथा सचदृढीकरर्का लालग रु २० करोड 
३० लाख बजेट अनचमान गररएको छ । 

3.  ज्रे्ष्ठ नागररक मर्हला बालबाललका तथा समाश्चजक सचरक्षा कार्िक्रम अन्तरगत आगामी आलथिक वषिमा 
रु ६५५००००। (पैंसठ्ठी लाख पर्ास हजार)  र्वलनर्ोजन गररएको छ । र्सलभर तपलसलका मचतर् 
उपशीषिकहरू रहेकाछन:  

१) ग वगिको पररर्र् पर प्राि अपाङ्गता भएका व्र्श्चक्तहरूलाई वार्षिक रुपमा रु ५०००। प्रलत 
व्र्श्चक्त सामाश्चजक सचरक्षा भत्ता उपलब्ि गराउाँन आवश्र्क बजेट व्र्वस्था गरेको छच ।  

२) एकल पचरुष लाई बार्षिक रुपमा रु ५०००। सामाश्चजक सचरक्षा भत्ता उपलब्ि गराउनको 
लालग आवश्र्क बजेट र्वलनर्ोजन गरेको छच ।  

३) आलथिक सहार्ता सम्बन्िी कार्िर्वलि तर्ार गरी कडा र्कलसमको रोगबाट ग्रलसत जनता¸ 
विलभन्न जोश्चखमहरूबाट प्रभार्वत नगरवासीलाई आवश्र्क आलथिक सहार्ता उपलब्ि गराउन 
आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था गरेको छच ।  

४) ज्रे्ष्ठ आमा बचबा¸ मर्हला तथा बालबाललका मााँझ नगर उपप्रमचख कार्िक्रम मार्ि त ज्रे्ष्ठ 
आमा बचबाको हेरर्ाह¸ सचत्केरी मर्हला स्र्ाहार¸  मविला सशश्चक्तकरर्¸ मविला र्हंसा न्यूनीकरण¸ 
बालबाललकाको संरक्षर् लगार्तका क्षेरमा कार्िक्रम संर्ालन गनिका लालग आवश्र्क बजेट 
व्र्वस्था गरेको छच ।   

५) बालबाललकाहरूमा बढ्दै गएको दचव्र्िसनको समस्र्ालाई न्रू्नीकरर्को लालग कार्िक्रम 
संर्ालन गनि आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था गरेको छच  । 

६) टचहचरा बालबाललकाको अलभभावक नगरप्रमचख कार्िक्रम अन्तरगत टचहचरा बालबाललकाको 
शैश्चक्षक व्र्वस्थापनको लालग आवश्र्क बजेट व्र्वस्थापन गरेको छच ।   

4.  व्र्ावसार्र्क र आिचलनक कृर्ष: नगर र्वकास को आिार भने्न मूल नाराका साथ आलथिक वषि 
२०७९।८० को लालग र्वत्तीर् समानीकरर् तर्ि  कृर्ष तथा पशचपंक्षी क्षेरमा १३५१००००। 
(एक करोड पैँतीस लाख दश हजार) तथा सशति अनचदान तर्ि  ८२ लाख गरी जम्मा २ करोड 
१७ लाख १० हजार  र्वलनर्ोजन गरेको छच । जस अन्तरगत :  

१) तरकारीको बीउलबजन र्वतरर् तथा वालल संरक्षर् सेवा संर्ालन गनि आवश्र्क बजेटको 
व्र्वस्था गरेको छच ।  

२) पशच स्वास््र् अन्तरगत औषलि उपर्ारको लालग आवश्र्क बजेट व्र्वस्था गरेको छच ।  

३)  व्र्वसार्र्क मत्स्र्पालन, पशचपालन¸ कच खचरा पालन तथा बाख्रापालन व्र्वसार् संर्ालनका 
लालग ८५ लाख बजेट र्वलनर्ोजन गरेको छच।  

४) संघीर् ससति अनचदान तर्ि  कृर्ष तथा पशच क्षेरको र्वकासका लालग रु ८२ लाख खर्ि 
अनचमान गरेको छच ।  
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आ व २०७९।८० को वार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम 

 

५) महाकाली नगरपाललकाको वडा नम्वर ७/८ मा ड्रर्ागन खेतीको लालग रु. ५ लाख 
र्वलनर्ोजन गरेको छच ।  

६) महाकाली नगरपाललका वडा नम्वर २ मा र्कर्व खेती प्रवद्धिनको लालग रु. ५ लाख 
र्वलनर्ोजन गरेको छच ।  

5. सचपथ मूल्र् पसलको संर्ालन तथा व्र्वस्थापनको लालग ५१ लाख ५० हजार बजेट बजेट 
र्वलनर्ोजन गरेको छच ।  

6. बेसाहारा आमा बचबाहरुको लनशचल्क खाद्यान्न व्र्वस्थापनको लनलमत्त ४४ लाख बजेट छचट्याएको 
छच।  

7.  तीनखम्बे अथिनीलत अन्तरगत सहकारी क्षेरको र्वकास तथा प्रवद्धिनको लालग आवश्र्क बजेट 
बजेट र्वलनर्ोजन गरेको छच ।  

8. िालमिक सांस्कृलतक पचराताश्चत्वक क्षेरको संरक्षर् प्रवदिन र मश्चन्दर लनमािर्को लालग आवश्र्क बजेट 
व्र्वस्था गरेको छच ।  

9. स्थानीर् भाषा संस्कृलत तथा पर्िटनको र्वकासका लालग आवश्र्क वजेट व्र्वस्था गरेको छच ।  

10. गररवी लनवारर्का लालग लघच उद्यम र्वकास कार्िक्रम अन्तरगत र्वत्तीर् समानीकरर् र ससति अनचदान 
सर्हत रु ६० लाख बजेट र्वलनर्ोजन गरेको छच ।  

11. महाकाली समरृ्द्ध कार्िक्रम मार्ि त नगरपाललकाको सवािङ्गीर् र्वकासका लनलमत्त आवश्र्क बजेट 
व्र्वस्थापन गरेको छच ।  

12. पूवाििार र्वकास अन्तरगत आलथिक वषि २०७९।८० मा कच ल ८ करोड २ लाख १२ हजार बजेट 
तपसील अनचसार र्वलनर्ोजन गरेको छच ुः  

१) सडक तथा र्ातार्ात क्षेरको र्वस्तार तथा लनर्लमत संर्ालनको लालग २ करोड ५८ लाख 
र्वलनर्ोजन गरेको छच ।  

२) नर्ााँ खेल मैदान तथा सडकको डीपीआर तर्ारको लालग आवश्र्क बजेट र्वलनर्ोजन गरेको 
छच ।  

३) सडक, झोलचङ्गे पूल, खानपेानी लगार्तका क्षेरको कार्ािन्वर्नका लालग समपूरक र ससति 
अनचदान तर्ि  १ करोड ५५ लाख १२ हजार खर्ि अनचमान गरेको छच । 

४) नगरको आफ्नै सचद्ध र्पउने पानीको लमनरल उद्योग स्थापनाको लालग आवश्र्क अध्र्र्न 
गनि उश्चर्त बजेट र्वलनर्ोजन गरेको छच ।  

५) संघीर् र्वशेष अनचदान तर्ि  नगरक्षेर लभरका खानेपानी पर्हरो लनर्न्रर् तथा लसर्ाई 
आर्ोजना कार्ािन्वर्न गनि २ करोड बजेट खर्ि अनचमान गरेको छच ।  

६) संघीर् सशति अनचदान अन्तरगत खानेपानी तथा सरसर्ाई व्र्वस्थापनका लालग ८३ लाख 
खर्ि अनचमान गरेको छच ।  
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७) वडा स्तरीर् र्ोजना तथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्नका लालग २ करोड ४४ लाख ९८ हजार 
बजेट व्र्वस्था गरेको छच ।  

८) नवीकरर्ीर् ऊजाि व्र्वस्थापनका लालग सशति अनचदान तर्ि  रु १० लाख बजेट खर्ि 
अनचमान गररएको छ ।  

13.  श्चझलललमली महाकाली अलभर्ान अन्तरगत डचङ्ग्ग्री र्वद्यचतलाई नगर मातहत ल्र्ाइ संर्ालनको लालग 
प्रर्क्रर्ा प्रारम्भ गनि आवश्र्क बजेट र्वलनर्ोजन गरेको छच । 

14. नगर र्वकास तथा र्वपद्, महामारी, सरसर्ाई तथा वातावरर् संरक्षर्¸ समाश्चजक पररर्ालन र 
स्थानीर् र्वकास लनमािर् लगार्तका कार्िमा र्चवा पररर्ालनको लालग आवश्र्क बजेट र्वलनर्ोजन 
गरेको छच ।  

15. वन वातावरर् तथा र्वपद व्र्वस्थापन क्षेर अन्तरगत ९५ लाख र्वलनर्ोजन गरेको छच ।    

16. भलूम सचिार अन्तरगत २८ लाख रकम देहार् अनचसार र्वलनर्ोजन गरेको छच ुः  

१) स्थानीर् भ-ूउपर्ोग पररषदबाट जग्गाको वगीकरर् कार्िकालालग रु ५ लाख छचट्याएको 
छच।  

२) घर नभएका दललत पररवारलाई एकपटक घर लनमािर् कार्िक्रम उपलब्ि गराउनका लालग 
सचरश्चक्षत नागररक आवास कार्िक्रममा रु २३ लाख खर्ि अनचमान गररएको छ ।   

17. सशति अनचदान तर्ि  प्रिानमन्री रोजगार कार्िक्रम कार्ािन्वर्नका लालग आलथिक वषि २०७९।०८० 
मा जम्मा रकम रु १ करोड २४ लाख खर्ि अनचमान गररएको छ।  

18. सचशासन तथा संस्थागत र्वकास तर्ि  आलथिक वषि २०७९।०८० का लालग ९ करोड ५८ लाख 
३ हजार र्वलनर्ोजन गरेको छच । जस अन्तरगतुः  

१) आवलिक र्ोजना तथा नीलत लनमािर्का लालग आवश्र्क बजेट व्र्वस्था गररएको छ ।  

२) न्र्ार्र्क सलमलत संर्ालन तथा व्र्वस्थापनका लालग आवश्र्क रकम र्वलनर्ोजन गरेको छच।  

३) कार्ािलर् तथा जनशश्चक्त व्र्वस्थापनको लालग र्थेष्ट रकम व्र्वस्था गरेको छच ।  

४) पंश्चजकरर् तथा घटना दताि कार्िक्रमलाई लनरन्तर र्दन आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था गरेको 
छच ।  

अन्त्र्मा, 
अन्त्र्मा आ.व. २०७९/०८० को बजेट तथा कार्िक्रम तजूिमा गने र्रर्मा सहर्ोग पचर्ािउनच हचने 
नगर प्रमचख¸ नगरकार्िपाललका सदस्र्, नगर सभा सदस्र्ज्रू्हरू, राजश्व परामशि सलमलत, स्रोत अनचमान 
तथा बजेट सीमा लनिािरर् सलमलत, बजेट तथा कार्िक्रम तजूिमा सलमलत लगार्त सम्पूर्ि र्वषर्गत 
सलमलतका पदालिकारीज्रू्हरू, वश्चस्तस्तरीर् भेला देश्चख सहभागी भई आर्ोजना कार्िक्रम छनौटमा प्रत्र्क्ष 
र अप्रत्र्क्ष रुपले सर्क्रर् जनसमचदार्, लनरन्तर सचझाव र सल्लाह प्रदान गने राजनीलतक दल, सरकारी 
तथा गैर सरकारी संघसंस्था नागररक समाज, बचर्द्धश्चजवी वगि, परकार, लागार्त बजेट लनमािर् प्रकृर्ामा 
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अहोरार खर्टनचभएका रािसेवक कमिर्ारीहरु एवं बजेट लनमािर् प्रकृर्ामा प्रत्र्क्ष र अप्रत्र्क्ष रुपमा 
सहभालग भई अमूल्र् सहर्ोग, सद्भाव सल्लाह र्दनचहचने सम्पूर्ि महानचभावप्रलत हार्दिक आभार व्र्क्त गदिछच 
। 

िन्र्वाद 

दचगाि कच मारी खरी लबष्ट 

नगर उप प्रमचख  
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अनचसूर्ीहरू 
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अनचसूर्ी- १ 

 


