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आभथाक वर्ा 2077/78 को बजेट तथा कार्ाक्रमः- 
1. ववश्वव्र्ापी महामारीको रुपमा फैभिएको कोरोना िाइरि 
(कोभिड 19) को िंक्रमणको ववर्म पररस्स्थतीमा िीरकोट 
नगरपाभिकाको आभथाक वर्ा 2077/078 को बजेट र्ि 
िम्मानीत ििामा प्रस्ततु गदैछु। र्ि घडीमा प्रजातान्त्र र 
िोकतान्त्रीक गणतन्त्र स्थापनाका िाभग इभतहािाका ववभिन्न 
काि खण्डमा िएका आन्त्दोिनमा जीवन उत्िगा गनुाहनेु िम्पूणा 
ज्ञात अज्ञात शवहदहरु प्रभत हार्दाक श्रद्धान्त्जिी अपाण गदाछु। 

2. र्ि नगरपाभिकाको छैटौ नगर ििामा बजेट प्रस्ततु गदाा 
कोरोना िाइरिबाट नागररकको जीवन रक्षा गने र िीरकोट 
नगरपाभिकाको अथातन्त्रिाई गभतस्शि बनाउने गहन स्जमेवारी 
बोध िएको छ। ववगत ३ वरे् अवभधको अथक प्रर्ािबाट 
हााँभिि िएको उपिब्धीिाई िंस्थागत गना र नगरपाभिकाको 
ववकाि र िम्बवृद्धको र्ारािाई भनरन्त्तरता र्दने मागामा कोरोना 
महामारीका कारण धक्का पगेुको छ । र्ि िम्बन्त्धमा उपस्स्थत 
जनप्रभतभनधी,राजनैभतक दि, िंघ िंस्था र आम नागररकको 
िहर्ोग र एक्र्बद्धतािे वतामान चनुौभतको िामना गना िवकने 
कुरामा हामी ववश्वस्त छौ । 

3. आभथाक वर्ा 2077/078 को बजेट तजुामा गदाा 
नेपािको िंववधान, स्थानीर् िरकार िंचािन ऐन 2074 र 
प्रचभित अन्त्र् कानूनहरु, छैटौ नगर ििामा पेश िएको  नीभत 
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तथा कार्ाक्रम, 1५औ पञ्चबवर्ार् र्ोजना, र्दगो ववकािको 
िक्ष्र्, राजश्व परामशा िभमभत, स्रोत अनमुान तथा बजेट भनधाारण 
िभमभत, राजनीभतक दि, बजेट तथा कार्ाक्रम तजुामा िभमभत, 
िंघ िंस्था तथा ववद्धतवगाहरुबाट प्राप्त रार् िझुाबहरुिाई िमेत 
िमावेश गरी बजेट तजुामा गररएको छ । 

 

अध्र्क्ष महोदर्,  

अव म चाि ुआभथाक वर्ा 2076/077 को हाि िम्मको प्रगभत 
प्रभतवेदन िंस्क्षप्त रुपमा ििामा प्रस्ततु गने अनमुती चाहन्त्छु। 

चाि ुआभथाक वर्ा 2076/077 मा चाि ु खचा तफा  10 करोड 
38 िाख 4 हजार 1 िर् 59 रुपैर्ा ववभनर्ोजन िएकोमा 8 
करोड 25 िाख 89 हजार 4 िर् 29 रुपैर्ा 92 पैिा मार खचा 
िइ 79.56 प्रभतशत प्रगभत िएको छ। 

र्िैगरी प ुाँस्जगत तफा   12 करोड 97 िाख 25 हजार ववभनर्ोजन 
िएकोमा 9 करोड 34 हजार 1 िर् 90 रुपैर्ा खचा िई 69.40 
प्रभतशत ववस्िर् प्रगभत हाभिि िएको छ ।  

 शशता अनदुान तफा  18 करोड 1 िाख 91 हजार प्राप्त िएकोमा 
16 करोड 54 िाख 15 हजार 7 िर् 33 रुपैर्ा खचा िइ 
69.4 प्रभतशत प्रगभत िएको छ । 

चाि ु आभथाक वर्ामा 44 करोड 76 िाख 92 हजार कुि 
ववभनर्ोजन िएकोमा आन्त्तररक आम्दानी तफा  रु 1 करोड 25 िाख 
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अनमुान गररएकोमा रु 86 िाख मार आन्त्तररक आम्दानी िइ रु 
39 िाख कम आम्दानी िएको तथा िंघीर् राजश्व बाडाँफाडबाट 
प्राप्त हनेु रकम रु 7 करोड 23 िाख प्रस्ताव गररएकोमा 4 करोड 
18 िाख 1 हजार 3 िर् 50 रुपैर्ा मार प्राप्त िइ 3 करोड 
43 िाख 98 हजार 6 िर् 50 रुपैर्ा कम आम्दानी िएको छ। 
ववगत आभथाक वर्ामा खचा निइ 2 करोड िंस्चत कोर्मा दास्खिा 
हनेु अनमुान िएकोमा 1 करोड 31 िाख मार िंस्चत कोर्मा 
दास्खिा िई 69 िाख न्त्र्नु हनु गई कुि 4 करोड 51 िाख 98 
हजार 6 िर् 50 रुपैर्ा कम आम्दानी िएकािे तोवकए बमोस्जमका 
र्ोजना तथा कार्ाक्रमहरु चाि ुआभथाक वर्ामा िम्पन्न हनु कर्िनाइ 
िएको व्र्होरा िम्माभनत ििामा जानकारीका िाभग प्रस्ततु गदाछु । 

 

अब म िीरकोट नगरपाभिकाको आगामी आभथाक वर्ा 
२०७७/०७८ को बजेटका उदे्दश्र् तथा प्राथाभमकता प्रस्ततु गने 
अनमुती चाहन्त्छु। प्रस्ततु बजेटका उदे्दश्र्हरु भनम्नानिुार रहेका 
छन। 

 कोरोना िाइरिको िंक्रमण िगार्त िबै प्रकारका रोग र 
ववपद् बाट नागररकको जीवनरक्षा गदै जनजीवनिाई िहज र 
िरुस्क्षत बनाउने। 
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 उपिब्ध स्रोत, िाधन तथा अविर र क्षमताको उच्चतम 
पररचािन गरी नगरपाभिकाको िमग्र ववकािको गभतिाई 
भनरन्त्तरता र्दने। 

 आभथाक, िामास्जक , िौभतक पूवााधारको ववकाि गरर िम्बदृ्ध 
िीरकोट िखुी िीरकोटबािीको अभिर्निाई पूणाता र्दने। 

 िीरकोटबािी नागररकहरुका आधारितू आवश्र्कताहरुको 
परीपूभता गने। 

 

4. प्रस्ततु बजेटका उदे्दश्र्हरु हाभिि गना देहार्का प्राथभमकता 
भनधाारण गररएको छ। 

 नगरबािीको मखु्र् पेशाको रुपमा रहेको कृवर् तथा पशपुािन 
व्र्विार्को ववकाि र प्रबधान गने । 

 स्वच्छ वपउनेपानी, प्राववभधक एवं गणुस्तरीर् स्शक्षा, िूचना 
प्रववभधको ववकाि िगार्त िामास्जक, आभथाक तथा िौभतक 
पूवााधारको भनमााण गने । 

 कोरोना िाइरि िगार्त िबै प्रकारका स्वास््र् जोस्खमबाट 
नागररकिाई िरुस्क्षत राख्न गणुस्तरीर् स्वास््र् िेवा िवाििुि 
रुपमा उपिब्ध गराउने, स्वास््र् िेवाको दार्रा ववस्तार गने र 
स्वास््र् िंस्थाको पूवााधार भनमााण तथा स्तरोन्नती गने । 

 कोरोना िाइरिको कारणबाट रोजगार गमुाएका बेरोजगार रू्वा 
रू्वतीहरुको िाभग रोजगारीको अविर िजृना हनेु र्ोजना तथा 
कार्ाक्रमहरु िंचािन गने । 
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अध्र्क्ष महोदर्  

अव म िमग्र नगरपाभिकाको वजेट तथा कार्ाक्रमिाई के्षरगत 
रुपमा ववभनर्ोजन गरी प्रस्ततु गने अनमुती चाहन्त्छु ।  

पवुााधार ववकाि तफा  
 

1. िंघीर् िरकार र प्रदेश िरकारको िहिगानीमा 
नगरपाभिकाको प्रशािकीर् िवनको भनमााण कार्ा अस्न्त्तम 
चरणमा पगेुको र आगामी आभथाक वर्ामा प्रशािकीर् िवनको 
बााँकी भनमााण कार्ा  िम्पन्न गना रु 1 करोड  र कार्ाािर् 
फभनभिङ्गको िाभग रु 60 िाख ववभनर्ोजन गरेको छु ।  

2. प्रदेश िमपरुक स्शर्ाकबाट वडा नं 5 को वडा कार्ाािर् 
िवन र पहचुमागा भनमााण, छाङ्गछाङ्गदी छार्ाके्षर मस्न्त्दर पूवााधार 
भनमााण, वडा नं 7 को मिुपानी, माझीबस्ती, वडा कार्ाािर् 
पहुाँच मागा र िंघीर् िमपरुक अनदुान तफा  गडहरे गफुाको 
पूवााधार भनमााण र्ोजना स्वीकृत िई भनमााण कार्ा िञ्चािन िइ 
रहेकोमा िो को िहिगानी वापत रु 2 करोड ववभनर्ोजन गने 
व्र्वस्था भमिाएको छु । 

3. बस्ती तथा वडास्तरबाट प्राथभमकताक्रम तोवक आएका 
आर्ोजना तथा कार्ाक्रमहरु कार्ाान्त्वर्न गनाको िाभग प्रत्रे्क 
वडा कार्ाािर्हरुिाई रु 25 िाखका दरिे रकम ववभनर्ोजन 
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गरेको छु । उक्त रकमबाट प्रत्रे्क वडामा कस्म्तमा रु 10 
िाखको एउटा वा रु 5/5 िाखका 2 वटा र्ोजना िञ्चािन 
गने व्र्वस्था भमिाइनेछ । 

4. एक वडा एक जेष्ठ नागररक र्दवा केन्त्र भनमााण गने 
कार्ाक्रम अनिुार वडा नं 1 को बर्रघारी बजारमा भनमााणाभधन 
िवन िम्पन्न गनाको िाभग रु 15 िाख ववभनर्ोजन गने 
व्र्वस्था भमिाईएको छ। 

5. उपिोक्ताहरुिाई िहज र गणुस्तरीर् भनमााण िामाग्रीहरु 
उपिब्ध गराउन र आन्त्तररक आम्दानी बवृद्ध गनाको िाभग 
आाँभधखोिाको ढंुगा, भगट्टी, बािवुा प्रशोधन मेभिन खररद र 
स्थापनाको िाभग रु 90 िाख रकम ववभनर्ोजन गरेको छु। 

6. कार्ाािर्को कामिाई भछटो छररतो र िमर्मै िम्पादन 
गना, िंघ र प्रदेश िरकारिाँग िमन्त्वर् गना, िवारी िाधन 
िाडाको खचा कटौती गना तथा िंघ प्रदेश र र्ि 
नगरपाभिकावाट िन्त्चाभित र्ोजनाहरुको िमर्मै अनगुमन गरी 
गणुस्तरीर्ता तथा पारदभिाता कार्म गने हेतिेु िवारी िाधनको 
आवश्र्कता वोध िई िवारी िाधन खररदको िाभग रु 48 
िाख ववभनर्ोजन गरेको छु ।   

7. नगर क्षेरभिरका छाडा चौपार् गाई बस्तहुरुहरुको 
व्र्वस्थापन कार्ाका िाभग वडा नं ४ को दिङु्गमा गौशािा 
भनमााण गररएको र गौशािाको िंचािन र व्र्वस्थापनको िाभग 
रु 5 िाख ववभनर्ोजन गररएको छ । 
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8. आभथाक वर्ा 2077/078 मा नगरपाभिकाको स्रोत र 
िाधनबाट कार्ाान्त्वर्न हनु निक्ने आर्ोजना तथा 
कार्ाक्रमहरुको र्ोजना बैक तर्ार गरी कार्ाान्त्वर्नको िाभग 
प्रदेश तथा िंघीर् िरकारिंग अनरुोध गने व्र्वस्था भमिाइएको 
छ। 

9. वडा कार्ाािर् िवन निएका वडाहरुमा वडा कार्ाािर् 
िवन भनमााणका िाभग जग्गा खररद गना रु 10 िाख र जग्गा 
उपिब्ध िए पभछ िवन भनमााण कार्ा िरुु गनाको िाभग रु 30 
िाख रकम ववभनर्ोजन गरेको छु। 

10.  नगरका गैरवका आर्ोजनाहरु िन्त्चािन गना, अधरुा 
आर्ोजनाहरुिाई पणुाता र्दन तथा तत्काि गनुापने ववकाि 
भनमााणका कार्ाहरु िंचािन गना नगरके्षर पूवााधार स्शर्ाकमा रु 
80 िाख ववभनर्ोजन गरी कार्ाान्त्वर्न गने व्र्वस्था भमिाएको 
छु। 

11. िीरकोट नगरपाभिका भिरका िडकहरुको मापदण्ड 
कार्म गना नगरिडक गरुुर्ोजना (MTMP) भनमााणको कामिाई 
अगाभड वढाउन वजेटको व्र्वस्था भमिाइएको छ । 

12. िंघीर् िरकारको ववशेर् अनदुान स्शर्ाक अन्त्तगात 
नगरपाभिकाको फोहोर मैिा व्र्वस्थापन केन्त्र र पाका  भनमााण 
कार्ाको िाभग रकम स्वीकृत िइ भनमााणकार्ा िइरहेको 
छ।आगामी आभथाक वर्ामा िमेत र्ि कार्ाािाई भनरन्त्तरता र्दई 
नगरस्तरबाट िसृ्जत फोहोरहरुको भनरन्त्तर रुपमा उस्चत 
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व्र्वस्थापन गरी फोहरिाई मोहरमा पररणत गने व्र्वस्था 
भमिाइएको छ । 

13. र्ि नगरपाभिका अन्त्तरगतका ग्राभमण िडकहरु मध्रे् एक 
वडा एक रणनैभतक िडक स्तरोउन्नती कार्ाको थािनी 
गररनेछ। 

 

िामास्जक ववकाि तफा ः- 
14. मेर्रिंग जेष्ठ नगररक कार्ाक्रम अन्त्तरगत जेष्ठ 
नागररकहरुिाँग िेटघाट गरी भनजहरुको ज्ञान, स्शप र 
अनिुविाई अन्त्तरपसु्ता हस्तान्त्तरण गने र जेष्ठ नागररकहरुको 
िम्मान गने कार्ाक्रममा रु 5 िाख ववभनर्ोजन गने व्र्वस्था 
भमिाएको छु। 

15. नगरपाभिका भिर रहेका अभत गरीब, ववपन्न तथा अिाहर् 
व्र्स्क्त, पररवार र बस्तीहरुको उत्थानका िाभग मेर्रिंग ववपन्न 
कार्ाक्रममा रु 20 िाख ववभनर्ोजन गरेको छु। 

16. िीरकोट नगरपाभिकािाई पूणा िरिफाई नगरपाभिका 
बनाउन ववपन्न र अभत गरीब घर पररवारको पूवा पवहचान गरी 
आवश्र्कता र मागको आधारमा न्त्रू्नतम शौचािर् भनमााण 
िामाग्री उपिब्ध गराउन रु 15 िाख ववभनर्ोजन गरेको छु । 

17. नेपाि िरकारबाट मवहिा तथा बािबाभिका स्शर्ाकमा 
ववभनर्ोस्जत शशता अनदुानमा प्राप्त हनेु रकमको अभतररक्त 
नगरपाभिकाबाट मवहिाहरुको स्शप र क्षमता ववकािको िाभग 
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उप मेर्रिंग मवहिा कार्ाक्रमको िाभग रु 15 िाख ववभनर्ोजन 
गरेको छु । 

18. स्शक्षा तफा  िंघीर् िरकार तथा प्रदेश िरकारबाट शैस्क्षक 
तथा िौभतक के्षर िधुार कार्ाक्रमिाई शशता अनदुान वापत 
प्राप्त हनु आएको रकमको अभतररक्त िीरकोटको शैस्क्षक 
गणुस्तर िधुारको िाभग रु 5 िाख ववभनर्ोजन गने व्र्वस्था 
भमिाइएको छ। 

19. िीरकोट नगरपाभिका भिरका िामदुावर्क क्र्ाम्पिमा 
अध्र्र्नरत गरीब तथा जेहन्त्दार ववद्याथीहरुको िाभग छारबिृी 
ववतरण गना रु 2 िाख ववभनर्ोजन गने व्र्वस्था भमिाइएको 
छ। 

20. िीरकोट नगरपाभिकािाई 2076 चैर मिान्त्त भिर 
बािमैरी नगरपाभिका घोर्णा गने तर्ारी रहेको अवस्थामा हाि 
ववश्विर फैभिएको कोरोना िाइरि (कोभिड 19) को कारणिे 
स्थभगत हनु गएकोमा आगामी वर्ा 2077/078 भिर 
बािमैरी नगरपाभिका घोर्णा पूणा तर्ारीका कार्ा र िो को 
भनरन्त्तरताको िाभग रु 2० िाख ववभनर्ोजन गरेको छु। 

21. नगरपाभिकामा रहेका वेरोजगार र्वुा र्वुतीहरुको िीप र 
क्षमताको आधारमा उनीहरुिाई ववभिन्न र्ोजना तथा 
कार्ाक्रमहरुमा िंिग्न गराइ रोजगार िजृना गने कार्ाको िाभग 
स्वरोजगार कार्ाक्रममा रु 10 िाख ववभनर्ोजन गने व्र्वस्था 
भमिाइएको छ। 
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22. नगरपाभिकामा रहेका दभित, मसु्स्िम तथा अल्पिंख्र्क 
जातीहरुको परम्परागत िीप, व्र्विार्को िंरक्षण,िम्बद्धान एवम ्
भनजहरुको िीप र क्षमता ववकािको िाभग रु 10 िाख 
ववभनर्ोजन गरेको छु। 

23. नागररकको स्वास््र्िाई ध्र्ानमा राख्दै िंघीर् िरकारवाट 
िशता कार्ाक्रममा ववभनर्ोस्जत वजेटको अभतररक्त अत्र्ावश्र्क 
और्धी खररद तथा शरुस्क्षत माततृ्व गिावती मवहिाहरुको िाभग 
पोर्ण कार्ाक्रम िन्त्चािन गनाको िाभग रु 15 िाख 
ववभनर्ोजन गरेको छु ।  

 

आभथाक ववकाि तफा ः- 
 

24. कृवर् ववकाि तफा  िंघीर् िरकारबाट िशता अनदुान 
बजेटमा प्राप्त रु 40 िाख र िंघीर् िरकारबाट ववशेर् 
अनदुानमा प्राप्त रु 1 करोडको अभतररक्त िीरकोट नगरक्षेरमा 
कृवर् ववकाििाइा प्राथभमकताका िाथ अगाभड बढाउन, कृवर्मा 
आधभुनक प्रववभधको शरुु गना, अनदुानमा हाते टक्र्ाटर,प्िाविक 
टनेि उपिब्ध गराउन, एक घर एक करेिाबारी एक गााँउ एक 
निारी कार्ाक्रमका िाभग भबउ उपिब्ध गराउन, एक गााँउ एक 
उत्पादन, अगााभनक तरकारी खेती प्रवाद्धन, कृवर् पािशािा 
कार्ाक्रम नमनुा कृवर् फारमका िाभग जग्गा िाडामा भिन, 
भनबवुा, कुररिो, कफी, अिैची, िनु्त्तिाजातका फिफुिको वेनाा 
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ववतरण, मि ववउ, कृवर् औजारको खररद गरी ववतरण गने 
कार्ाका िाभग रु 50 िाख ववभनर्ोजन गरेको छु । 

25. नगरपाभिका भिरका पर्ाटकीर्, ऐभतहाभिक र धाभमाक 
स्थिहरुको ववस्ततृ पररर्ोजना प्रभतवेदन (DPR) तर्ार गने 
कार्ाका िाभग रु 30 िाख  ववभनर्ोजन गरेको छु। 

26. पश ुिेवा तफा  िशता अनदुानका अभतररक्त नगरपाभिकाको 
तफा बाट नमनुा पश ुववकाि फ. 

27. माको स्थापना, उन्त् नत जातका बोका, चल्िाको ववतरण र 
पश ु ववकाि िम्बन्त्धी अन्त्र् कार्ाक्रम िमेतका िाभग रु २0 
िाख ववभनर्ोजन गने व्र्वस्था भमिाईएको छ। 

28. कृवर् तथा पशपुािन व्र्विार्मा िंिग्न व्र्विार्ी 
कृर्कहरुिाइा कृवर् औजारहरु, मि, वीउ र वेनाा उपिब्ध 
गराउदा ५० प्रभतशत अनदुानमा उपिब्ध गराउने व्र्वस्था 
भमिाईएको छ। 

29. धाभमाक तथा पर्ाटकीर् ववकािका िम्िावना बोकेका 
िीरकोट काभिका, छाङ्गछाङ्गदी, स्वरेक मैदान, केघा िञ्ज्र्ाङ्ग, 
गडहरे गफुा, मलु्काबराह, कोखेको झरना, देउपजेु ढंुगा, 
नारार्णभगरी बाबा मस्न्त्दर, स्खिङु्ग काभिका, ओकादी िमेतका 
पर्ाटकीर् क्षेरहरुको ववकाि र प्रवद्धान गना रु 15 िाख रकम 
ववभनर्ोजन गरेको छु।  

30. िीरकोट नगरपाभिका वडा नं 5 मा रहेको स्वरेक मैदान 
पर्ाटन पूवााधार भनमााणको िाभग पर्ाटकीर् गन्त्तव्र् स्थि स्शर्ाक 
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अन्त्तगात िंघ र प्रदेश िरकारबाट रु 1 करोड 30 िाख 
रकम ववभनर्ोजन िइ भनमााण कार्ा िंचािन िइरहेको व्र्होरा 
िम्माभनत ििािाई जानकारी गराउछु ।  

 

बातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापन तफा ः- 
 

31. नगरपाभिका भिर िडक खानेपानी िगार्तका िौभतक 
पूवााधार भनमााण आर्ोजनामा ववभनर्ोस्जत बजेटको भनस्ित रकम 
छुट्याइ उक्त रकमबाट िडकको दार्ााँ बार्ााँ डािेघााँि, अभििो 
िगार्तका घााँि एवम फिफुिका ववरुवाहरु रोपण गरी 
ववकाि भनमााणको कार्ाहरुिाई बातावरण मैरी, हररत नगर 
वनाउने व्र्वस्था भमिाइने छ। 

32. ववश्वमा माहामारीको रुपमा फैभिएको कोरोना िाइरि र 
अन्त्र् िंक्रामक रोगहरुको रोकथाम एवम ् भनर्न्त्रणका िाभग 
िंक्रामक रोग, प्रकोप तथा कोरोना व्र्वस्थापन एवम ् प्रभत 
रक्षाकोर्मा रु 50 िाख ववभनर्ोजन गरेको छु। 

33. आाँभधखोिा, िसु्ब्दखोिा, गोर्दखोिा, दरौखोिा िमेतका 
खोिाहरुमा तटबन्त्धन गना िंघीर् र प्रदेश िरकारिंग िमन्त्वर् 
गरर नर्द भनर्न्त्रण एवम ्बस्ती िंरक्षणको कार्ा िंचािन गने 
व्र्वस्था भमिाएको छु। 

34. मानवीर् तथा प्राकृभतक कारणिे उत्पन्न ववपद्को 
व्र्वस्थापन कार्ाको िाभग तत्काि राहत उपिब्ध गराउन 
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दैववप्रकोप तथा ववपद् व्र्वस्थापन कोर्मा रु 25 िाख 
ववभनर्ोजन गरेको छु। 

35. नगरक्षेरमा ववभिन्न िरिफाईका िामाग्री खररद, ताभिम 
तथा िचेतना कार्ाक्रम र ववभिन्न र्दवि, िमारोह िंचािन तथा 
व्र्वस्थापन कार्ाका िाभग रु 10 िाख ववभनर्ोजन गरेको छु। 

िंस्थागत ववकाि तथा िेवा प्रवाह एवं िशुािन तफा  

36. नगरपाभिकाबाट िम्पादन हनेु कामिाइा पारदशी तथा 
िेवाग्राही प्रभत उिरदार्ी नगरपाभिका बनाउनका िाभग, 

िावाजभनक िनुवुाइा तथा िामास्जक पररक्षण िगार्तका कार्ाका 
िाभग आवश्र्क रकम ववभनर्ोजन गरेको छु । 

37. नगरपाभिका र अन्त्तगातका कार्ाािर्मा कार्ारत कमाचारी 
तथा पदाभधकारीहरुको िीप तथा क्षमता ववकािका िाभग 
आवश्र्क रकम ववभनर्ोजन गने व्र्वस्था भमिाएको छु । 

38. नगरपाभिका र वडा कार्ाािर्हरुको काम िचुना प्रववधीको 
माध्र्ामवाट चसु्त दरुस्त एवं भछटो छररतो रुपमा िम्पादन 
गनाका िाभग िफ्टवर्र जडान तथा िन्त्चािन खचामा रु 8 
िाख रकम ववभनर्ोजन गरेको छु । 

  

अध्र्क्ष महोदर् 

अव म आगामी आभथाक वर्ा 2077/78 को अनमुाभनत आर् 
र व्र्र्को वववरण प्रस्ततु गने अनमुती चाहन्त्छु । 
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अनिूुची - 2 

(दफा २ िाँग िम्बस्न्त्धत) 
 राजश् व तथा अनदुान प्रास्प् तको अनमुान  

 

 

 

भि.नं वववरण रकम कैवफर्त 

१ िंघीर् िमानीकरण  अनदुान  102200000.00  

२ प्रदेश िमानीकरण अनदुान  12050000.00  

३ िंघीर् राजश्व वााँडफााँड  70981000.00  

४ प्रदेश राजश्व वााँडफााँड  3468000.00 िवारी िाधन कर 

५ िंघीर् िमपरुक अनदुान  7900000.00  

६ प्रदेश िमपरुक अनदुान  10000000.00  

७ िंघीर् ववशेर् अनदुान  25000000.00  

८ प्रदेश ववशेर् अनदुान  .00  

9 िशता अनदुान  207200000.00  

10 घटना दताा तथा पन्त्जीकरण िम्वन्त्धी  3000000.00  

11 िामास्जक शरुक्षा  1१0000000.00  

12 आन्त्तरीक आम्दानी  23000000.00  

13 िडक वोडा नेपाि  5000000.00  

 जम्मा  प्रस्ताववत आम्दानी वववरण  579799000.00  

 चाि ुखचा  443499000.00  

 पजुीगत खचा  136300000.00  
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अनिूुची-3 

ब्र्र् अनमुान 

िीरकोट नगरपािीकाको आ.व.2077/078 को चाि ुअनमुाभनत बजेट 

भि.नं
. 

बजेट रकम 

बजेट 

रकम 
नं 

आव22075/07
6 मा ववभनर्ोस्जत 
रकम 

आव2076/07
7 मा ववभनर्ोस्जत 
रकम 

आ व 

2077/078 

1 तिब 21111 12025000.0 15558000.0 15000000.0 

2 पदाभधकारी पारीश्रभमक 21112 8985000.00 9000000.0 11000000.0 

3 कमाचारी पोशाक 21121 460000.00 800000.0 800000.0 

4 महंगी ििा 21132 604000.00 700000.0 700000.0 

5 कमाचारी वफल्ड ििा 21133 36000.00 40000.0 40000.0 

6 कमाचारी बैिक ििा 21134 300000.00 0.00 100000.00 

7 कमाचारी अन्त्र् ििा 21139 766500.00 3000000.00 2000000.00 

8 पदाभधकारी बैिक ििा 21141 0.00 100000.00 100000.00 

9 भबमाकोर् खचा 21213 25000.00 25000.00 500000.00 

10 कल्र्ाणकोर् खचा 21214 400000.00 383564.00 500000.00 

11 पानी ववजिुी 22211 500000.00 600000.00 600000.00 

12 िञ्चार महशिु 22212 600000.00 1000000.00 1200000.00 

13 पदाभधकारी इन्त्धन 22211 3500000.00 3500000.00 2000000.00 

14 कार्ाािर् इन्त्धन 22212 2300000.00 3500000.00 7500000.00 

15 िवारी िाधन ममात 22213 3300000.00 2600000.00 4000000.00 

16 ववमा तथा नवीकरण दस्तरु 22214 300000.00 450000.00 500000.00 

17 मेशीनरी औजार ममात 22221 400000.00 500000.00 600000.00 

18 भनभमात िावा िंस्था ममात 22231 1000000.00 500000.00 500000.00 

19 कार्ाािर् िामान 22311 4000000.00 5000000.00 4504000.00 

20 इञ्धन अन्त्र् प्रर्ोजन 22314 100000.00 200000.00 100000.00 

21 छपाइ तथ ट्ठचना प्रकाशन 22315 1500000.00 1500000.00 1500000.00 

22 िेवा तथा परामशा 22411 450000.00 3000000.00 3700000.00 

23 िफ्टवेर्र िंिािन खचा  22412 1000000.00 500000.00 800000.00 

24 करार िेवा शलु्क 22413 9200000.00 12279000.00 11500000.00 

25 िरिफाइ िेवा शलु्क 

2241

4 1000000.00 1000000.00 500000.00 

26 अन्त्र् िेवा शलु्क 22419 300000.00 200000.00 100000.00 

27 कमाचारी कमाचारी तािीम 22511 0.00 500000.00 500000.00 

28 न्त्र्ार्ीक िभमती क्षमता ववकाि 22511 0.00 500000.00 700000.00 

29 स्शप ववकाि तािीम 22512 1500000.00 1300000.00 1500000.00 

30  िावाजभनक िनुवुाइ कार्ाक्रम 22512 200000.00 0.00 150000.00 

31 बािमैरी शािन कार्ाक्रम 22522 1500000.00 4500000.00 2000000.00 
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32 र्वुा तथा खेिकुद कार्ाक्रम 22522 1000000.00 2000000.00 1500000.00 

33 शैfचािर् िामाग्री ववतरण 22522 2960000.00 3000000.00 1500000.00 

34 

दैवी प्रकोप तथा ववपद 
व्र्बस्थापन 22529 3100000.00 3000000.00 2000000.00 

35 ववववध कार्ाक्रम 22529 200000.00 500000.00 500000.00 

36 अनगुमन तथा मलु्र्ांकन 22611 1500000.00 2000000.00 1000000.00 

37  पदाभधकारी भ्रमण खचा 22611 1500000.00 2000000.00 1000000.00 

38 भ्रमण खचा 22612 1500000.00 366436.00 300000.00 

39  ववववध खचा 22711 3000000.00 2300000.00 2000000.00 

40 ििा  िञ्चािन खचा 22721 200000.00 5000000.00 500000.00 

41 धाभमाक तथा िांस्कृभतक िहार्ता 25314 800000.00 1000000.00 1000000.00 

42 अन्त्र् िहार्ता 25315 510000.00 600000.00 500000.00 

43 मदिाा िंचािन खचा 25314 0.00 780000.00 780000.00 

44 कोरोना व्र्बस्थापन,प्रभतरक्षा कोर् 22522 0.00 0.00 5000000.00 

45 छारबसृ्ि कार्ाक्रम 27211 50000.00 200000.00 225000.00 

46 जग्गािाडा 
2814

1 350000.00 500000.00 400000.00 

47 

िवारी तथा मेशीनरी िामान 
िाडा 28143 1500000.00 1500000.00 1000000.00 

48 घर िाडा 
2814

2 1500000.00 1500000.00 1000000.00 

49 जेष्ठ नागरीक उत्थान कार्ाक्रम 29219 900000.00 500000.00 500000.00 

50 अपाङ्ग प्रबधान कार्ाक्रम 22522 400000.00 400000.00 400000.00 

51 उद्दम ववकाि कार्ाक्रम 22522 400000.00 800000.00 500000.00 

52 

दभित अल्प िंख्र्क मसु्स्िम 
उत्थान कार्ाक्रम 22522 900000.00 1500000.00 1000000.00 

53 कृवर् ववकाि कार्ाक्रम 22522 2400000.00 2500000.00 5000000.00 

54 पर्ाटन पवुााधार ववकार कार्ाक्रम 22522 32900000.00 3500000.00 1500000.00 

55 पश ुववकाि िंबस्न्त्ध कार्ाक्रम 22522 1500000.00 2000000.00 2000000.00 

56 मवहिािंग उपमेर्र कार्ाक्रम 22522 900000.00 1000000.00 1500000.00 

57 

वाताबरण तथा िरिफाइ 
कार्ाक्रम 22522 900000.00 1000000.0 500000.0 

58 स्शक्षा ववकाि कार्ाक्रम 22522 3000000.00 2000000.0 500000.0 

59 स्वास््र् िंबस्न्त्ध कार्ाक्रम 22522 2600000.00 2600000.0 1500000.0 

60 

आभथाक िहार्ता तथा पनुथाापन 
कार्ाक्रम 22522 900000.00 2000000.0 1500000.0 

61 िैपरीआउन ेचाि ुखचा 28911 0.00 1000000.0 500000.0 

62 उद्दार,राहत तथा पनुस्थापन खचा 22522 0.00 500000.0 1000000.0 

        120282000.0 113299000.0 
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िीरकोट नगरपािीकाको आ.व.2077/078 को पुंजीगत अनमुाभनत बजेट 

भि.न. 
बजेट रकम आ.व. 2077/078 कैवफर्त 

1 प्रशािकीर् िवन 10000000.0 
 

2 क्रशर मेशी खरीद 9000000.0 
 

3 कार्ाािर् फभनाभिङ्ग 6000000.0 
 

4 िंघप्रदेश िमपरुक 20000000.0 
 

5 िवारी िाधन  4800000.0 
 

6 भडजीटि प्रोफाइि 2600000.00 
 

7 िानो खोल्िा भिस्प्टङ्ग 1500000.00 
 

8 ववपन्निंग मेर्र 2000000.00 
 

9 गौशािा व्र्बस्थापन 500000.00 
 

10 वडा िवन कार्ाािर् भनमााण 3000000.0 
 

11 मेर्रिंग रोजगार 1000000.00 
 

12 जेष्ठ नागरी र्दवा िेवा िवन 1500000.00 
 

13 वडा  कार्ाािर् जग्गा खररद 1000000.00 
 

14 स्शव पावाती मस्न्त्दर 1000000.00 
 

15 वडा पवुााधार 22500000.00 
 

16 नगरक्षेर पवुााधार 8000000.00 
 

17 आ.ब. 2077/078 को िकु्तानी बांकी 4000000.00 
 

    98400000.0 
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अध्र्क्ष महोदर्  

       िीरकोट नगरपाभिकाको छैटौ नगर ििाको बजेट तथा 
कार्ाक्रम भनमााण कार्ामा मागादशान र्दने नगर ििा िदस्र् 
राजनीभतक दि, प्रमखु तथा प्रभतभनधी िीरकोटवािी िम्पूणा बबुा, 
आमा, दाजिुाइा, र्ददीबवहनीहरु, नागररक िमाजका प्रभतभनभध, 

परकार भमरहरु र िीरकोट नगरपाभिकामा कार्ारत राष्ट्रिेवक 
कमाचारीहरुबाट प्राप् त रार् िल्िाह िझुाव र िहर्ोग प्रभत 
हार्दाक आिार प्रकट गदाछु। बजेटको कार्ाान्त्वर्नमा िोही 
अनिुारको रचनात्क  एवं िकारात्मक िहर्ोगको अपेक्षा गदाछु। 

 

धन्त्र्वाद । 

 

 
भिमा के.िी कमााचार्ा 

उप-प्रमखु 

िीरकोट नगरपाभिका 

बर्रघारी, स्र्ाङ्गजा । 


