आर्थक
ि वर्ि 2075/76 को कार्िक्रम तथा बजेट बक्तव्र्ः
1.

ु मा सं घीर्
मुलक

गणतन्त्र सं स्थागत

भएपर्ि जारी भएको सं ववधान

बमोजजम

भीरकोट

नगरपार्लकाको तेस्रो नगर सभामा आर्थिक वर्ि २०७५/०७६ को बजेट प्रस्तुत गनि पाउँदा म
आफुलार्ि अत्र्न्त्त भाग्र्शाली भएको महशुस गरे को िु ।
2.

ु को राविर् स्वाधीनता, स्वतन्त्रता तथा सामाजजक न्त्र्ार् र स्थानीर् सरकारको गठन
मुलक
गनिका लार्ग र्र्तहासका ववर्भन्न कालखण्डमा बर्लदान ददने महान अमर शवहदहरु प्रर्त हाददिक
श्रद्धान्त्जली व्र्क्त गनि चाहन्त्िु ।

3.

र्ो बजेट तथा कार्िक्रम नेपालको सं ववधानमा उल्ले जखत राज्र्का नीर्त तथा र्सद्धान्त्त,
सं घीर्/प्रदे श सरकारको नीर्त तथा कार्िक्रम, भीरकोट नगरबासीको रार् सल्लाह तथा
सुझावलार्ि मध्र्े नजरमा राखी तर्ार गरे को िु ।

4.

मैले र्ो बजेट तर्ार गदाि स्थानीर् तहको अर्धकार सूची र्भर रहे का ववर्र्लाई सं बोधन हुने
गरी सं घीर् तथा प्रदे श सरकारबाट प्राप्त सीर्मत स्रोत तथा साधनलार्ि मध्र् नजरमा राखी सोही
अनुरुप र्ो बजेट र कार्िक्रम तर्ार गरी प्रस्तुत गरे को िु ।

5.

र्स बजेटको उद्देश्र् र प्राथर्मकताको कार्ािन्त्वर्नका लार्ग सं घ तथा प्रदे श सरकारसँग
आवश्र्कता अनुसारको समन्त्वर् र सहकार्ि गरी उपलब्ध स्रोत साधनलार्ि उपर्ोग गररने ि।

6.

सं ववधानको

अनुसूची

८

बमोजजम

नगरपार्लकाको

अर्धकार

क्षेर

र्भरका

कार्िहरुको

कार्ािन्त्वर्नका साथै सं घीर् तथा प्रदे श सरकारको नीर्त तथा कार्िक्रमलाई समेत प्रभावकारी
रुपमा कार्ािन्त्वर्न गरी ,उपलब्ध स्रोत साधनको आधारमा नगरपार्लकाको ववकास र समृवद्धका
लार्ग स्रोत तथा साधनको अर्धकतम उपर्ोग गरी ददगो ववकास र सुशासनका लार्ग पररचालन
गने गरी र्स बजेटका उद्देश्र् तथा प्राथर्मकताहरु दे हार् बमोजजम रहे का िन्।
उद्देश्र्हरुः


नगरपार्लका र वडा कार्ािलर्हरुको भौर्तक सं रचना र्नमािण गने,



नगरपार्लकाद्धारा सं चालन गररने आर्ोजनाहरुमा ददगोपना कार्म राख्ने,



ववर्र्गत कार्ािलर्हरुको कार्िक्रमलार्ि र्नरन्त्तरता ददने र थप प्रभावकारी बनाउने,



नगरपार्लका क्षेर र्भर रहे का मवहला, दर्लत, अपाङ्ग, असहार्, जेष्ठ नागररक, अल्पसं ख्र्क
वपिर्डएको तथा पिार्ड पाररएका वगि तथा समूदार्हरुलार्ि प्रवाह गररने सेवा तथा सुववधालार्ि
थप प्रभावकारी बनाउने,



नगरपार्लकाद्धारा सम्पादन हुने कार्िमा पारदजशिता, भ्रष्टाचारमा शुन्त्र् सहनजशलता र सुशासन
कार्म गनि जोड ददने ।

उपरोक्त बमोजजमका उद्देश्र्का साथ दे हार्का प्राथर्मकताका ववर्र्मा बजेट ववर्नर्ोजन गने व्र्वस्था
र्मलाएको िु ।


नगरपार्लकाको भवन र्नमािण र वडा कार्ािलर्हरुको भवन र्नमािणका लार्ग आवश्र्क पने
जग्गाको व्र्वस्थापन,



नगरपार्लका क्षेरमा उत्पादन हुने फोहोरलार्ि व्र्वजस्थत गदै पूण ि सरसफार्ि नगरपार्लकाको
र्नमािण,



नगरक्षेरको भौर्तक पूवािधार र्नमािण,



कृवर् ववकास, पशुपालन व्र्वसार्, जशक्षा तथा स्वास््र् लगार्त सामाजजक ववकास गने ,



पर्िटन पूवािधारको ववकास र प्रविद्धन गने,



सं घीर् तथा प्रदे शसँगको सहकार्ि र सहलगानीका लार्ग क्षेरहरु पवहचान गरी र्ोजना वनाई
प्रस्तुत गरी कार्ािन्त्वर्न गने,



नगरपार्लकाको क्षमता भन्त्दा बावहर रहे का र ववकासको प्रच ुर सम्भावना भएका क्षेरहरुको
अध्र्र्न तथा अनुसन्त्धान गरी प्राथर्मकता र्नधािरण गरी अगार्ड वढाउने,



ववर्भन्न आर्ोजनाका DPR तथा गुरु र्ोजना र्नमािण एवं कार्ािन्त्वर्न गने ।

7. अव, म आर्थिक वर्ि ०७५/०७६ को बजेट तथा कार्िक्रम प्रस्तुत गनि चाहन्त्िु ।
पुवािधार ववकास क्षेर तफिः8.

नगरपार्लकाद्धारा प्रदान गररने सेवा सुववधालार्ि व्र्वजस्थत रुपमा प्रदान गनि नगरपार्लकाको
भवन र्नमािणका लार्ग र्स आर्थिक वर्िमा खचि हुन नसकेको रकम रु १ करोडमा रु १
करोड ५४ लाख थप गरी जम्मा रु २ करोड ५४ लाख रुपैर्ा ववर्नर्ोजन गने व्र्वस्था
र्मलाएको िु ।

9.

नगर कार्िपार्लका कार्ािलर्हरुको भौर्तक पुवािधार र्नमािण र वडा कार्ािलर्हरु, पुस्तकालर्
तथा वाचनालर् र्नमािण लगार्तका प्रर्ोजनका लार्ग आवश्र्क पने जग्गाको व्र्वस्थापन गनि
रु ४९ लाख रुपैर्ा ववर्नर्ोजन गने व्र्वस्था र्मलाएको िु ।

10. बस्तीस्तरबाट सं कलन भएका र्ोजनाहरुलार्ि प्राथर्मकताका आधारमा िनौट गरी कार्ािन्त्वर्न
गनिका लार्ग प्रत्र्ेक वडा कार्ािलर्हरुलार्ि रु २५ लाखका दरले २ करोड २५ लाख रुपैर्ा

ववर्नर्ोजन गरे को िु । बस्तीस्तरबाट िनौट भएका र्ोजनाहरुको वववरण अनुसूची ६ मा
समावेश गरे को िु ।

11. नगर क्षेरमा उत्पाददत फोहोरमैलाको व्र्वस्थापन गने कार्िलार्ि ददगो र प्रभावकारी रुपमा
अगार्ड बढाउनका लार्ग र्सको दीघिकार्लन र्ोजना र्नमािण गरी फोहोरमैला व्र्वस्थापन केन्त्र

र्नमािण तथा व्र्वस्थापन का लार्ग रु 39 लाख रुपैर्ा ववर्नर्ोजन गने व्र्वस्था र्मलाएको

िु ।र्सलाई व्र्वजस्थत केन्त्रका रुपमा ववकास गनि सं घ र प्रदे श सरकारसँग सहकार्ि
गररनेि।

12. नगरपार्लका र्भरका बजार क्षेरको अव्र्वजस्थत पावकिङ्कलार्ि व्र्वजस्थत गदै बजार क्षेरमा
र्नर्र्मत तथा सुरजक्षत आवतजावत गने कार्िलार्ि अगार्ड बढाउन बसपाकिका लार्ग आवश्र्क
पने जग्गाको खोजी गरी व्र्वजस्थत बसपाकि र्नमािण गने कार्िलार्ि अगार्ड बढाउने कार्ि प्रारम्भ
गनिका लार्ग रु 9 लाख बजेट ववर्नर्ोजन गरे को िु ।
13. नगरपार्लका र्भर रहेका बजार क्षेरहरुमा पूवािधार ववकास गने कार्िका लार्ग एकमुष्ट रु ९९
लाख रुपैर्ा ववर्नर्ोजन गरे को िु । र्सरी नगरक्षेरमा पुवािधार र्नमािणको कार्ि अगार्ड
बढाउदा सम्बजन्त्धत उपभोक्ताहरुको 30 प्रर्तशत रकम नगद लागत सहभार्गता सुर्नजित भए
पिात मार पुवािधार र्नमािण गने कार्ि अगार्ड बढाउने व्र्वस्था र्मलाएको िु ।
14. नगरपार्लका क्षेर र्भर खोर्लएका नर्ाँ सडकका कारण भू-क्षर्, बाढी पैह्रो लगार्तका
प्राकृर्तक प्रकोपले त्र्स्ता क्षेरमा गररएको लगानीको प्रर्तफल न्त्र्ून रहेको दे जखएको र
नगरपार्लकाको सीर्मत स्रोत साधनलार्ि समेत ध्र्ानमा राखी र्स आर्थिक वर्िका लार्ग
नगरपार्लका र्भर नर्ाँ सडक नखोल्ने व्र्वस्था र्मलाएको िु ।

15. नगरपार्लका र्भर भएका सडकहरुको ममित सम्भार तथा स्तरोन्नती गदाि नगरपार्लकाको डोजर
माफित गने व्र्वस्था र्मलाएको िु ।
16. नगरपार्लका क्षेरर्भर रहेको खानेपानी समस्र्ाको समाधान गरी नगरबासीहरुलार्ि शुद्ध
खानेपानी उपलब्ध गराउनका लार्ग खानेपानीको ममित सम्भार र खानेपानीका स्रोतहरु सं रक्षण
गनिका लार्ग आवश्र्क रकम ववर्नर्ोजन गने व्र्वस्था र्मलाएको िु ।
17. नगरपार्लकाको आर्थिक तथा प्राववर्धक क्षमताका कारण नगरस्तरबाट सम्पन्न गनि नसवकने
ँ ीखोला र्नर्न्त्रण, बर्रघारी बजारको खानेपानी व्र्वस्थापन, नगरपार्लका तथा वडा
खालका आध
कार्ािलर्हरुको भवन र्नमािण र फोहोरमैला व्र्वस्थापन केन्त्रको दीघिकालीन व्र्वस्थापन

लगार्तका अन्त्र् ठु ला आर्ोजनाहरुको सं चालन तथा व्र्वस्थापन सं घीर् तथा प्रादे जशक
सरकारसँगको सहलगानीमा अगार्ड बढाउन र त्र्सका लार्ग आवश्र्क पने अध्र्र्न
अनुसन्त्धान समेत गनिका लार्ग रु ९९ लाख ववर्नर्ोजन गरे को िु ।
सामाजजक ववकास क्षेर तफिः18. जशक्षा तफि सं जघर् सरकार तथा प्रदे श सरकारबाट शैजक्षक तथा भौर्तक क्षेर सुधारका
कार्िक्रमलार्ि शशित अनुदान बापत प्राप्त हुन आएको रकम रु 12 करोड 61 लाख 67
हजार रकम ववर्नर्ोजन गरे को िु । र्सका साथै भीरकोटको शैजक्षक क्षेरको गुणस्तर तथा

भौर्तक ववकास, ववद्याथी भनाि अर्भर्ानलार्ि प्रभावकारी बनाउन, प्रश्नपर र्नमािणमा गुणस्तरीर्ता,
कार्म गनि भीरकोट शैजक्षक क्र्ाले ण्डरको र्नमािण, सामुदावर्क ववद्यालर्मा अध्र्र्नरत

ववद्याथीहरुको प्रर्तभा प्रस्फुष्टन गनि, ववद्यालर् बावहर रहे का ववद्याथीहरुलार्ि ववद्यालर्मा ल्र्ाउन,
नगरपार्लका र सामुदावर्क तथा र्नजी ववद्यालर्को सहकार्िमा नमुना प्रर्ोगशालाको र्नमािण
लगार्तका कार्िलार्ि प्रभावकारी रुपमा अगार्ड बढाउन रु ३० लाख थप गरी जशक्षा क्षेरमा
कुल रु 12 करोड 91 लाख 67 हजार रकम ववर्नर्ोजन गरे को िु ।

19. स्वास््र् तफि सं घीर् सरकार तथा प्रदे श सरकारबाट स्वास््र् क्षेरमा शशित अनुदानका रुपमा
प्राप्त कार्िक्रम लगार्त ५ वर्ि मार्थका बालबार्लकाहरुलार्ि जुकाको और्धी खुवाउने, गभिवती
मवहलाहरुको पोर्ण स्वास््र्मा सुधार ल्र्ाउनका लार्ग शुरुवात गररएको अण्डा ववतरणको
कार्िक्रमलार्ि र्नरन्त्तरता ददन, स्वास््र् स्वंर्सेववका र आमा समुहको वैठकलार्ि र्नरन्त्तरता ददन,
जेष्ठ तथा ववपन्न नागररकलार्ि घर/घरमा सेवा ददनका लागी स्वास््र्कमी र स्वास््र्
स्वर्ं सेववकालार्ि प्रोत्साहन गने लगार्तका कार्िक्रमका लागी रु १ करोड ९२ लाख 27
हजार रकम ववर्नर्ोजन गरे को िु ।

20. सं घीर् सरकारको नीर्त तथा कार्िक्रममा उल्ले ख भए बमोजजम नगरस्तरमा र्नमािण हुने ५०
शैर्ाको अस्पताल र्नमािण गने कार्िलार्ि अगार्ड बढाउनका लार्ग आवश्र्क जग्गाको
व्र्वस्थापन गने व्र्वस्था र्मलाएको िु ।
21. र्ुवाहरुको शारररक तथा मानर्सक ववकासलार्ि प्रविद्धन गनिका लार्ग भीरकोट मेर्रकप भर्लवल
प्रर्तर्ोर्गतालार्ि र्नरन्त्तरता दददै

सम्भावनाका आधारमा भीरकोट स्तरीर् अन्त्र् खेलकुद

प्रर्तर्ोर्गता गनि तथा वडास्तरमा पर्न क्रमश खेलकुद मैदानको र्नमािण र खे लाडीलार्ि प्रोत्साहन
गनिका लार्ग न्त्र्ुनतम रुपमा आवश्र्क पने सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउनका लागी रु ३0 लाख
रुपैर्ा ववर्नर्ोजन गने व्र्वस्था र्मलाएको िु ।
22. भीरकोट

नगरपार्लका

क्षेर

रहे का

ववर्भन्न

जातजाती

भार्ाभार्ीहरुको

सं रक्षण

तथा

रीर्तररवाजहरुको जगेनाि गनिका लार्ग आवश्र्क पने रकम ववर्नर्ोजन गने व्र्वस्था र्मलाएको
िु ।

23. भीरकोट नगरपार्लका र्भर रहे का जेष्ठ नागररकहरुको सम्मान तथा मेर्रसँग जेष्ठ नागररक
अन्त्तगित जेष्ठ नागररक चौतारी र्नमािण गने , असहार्, अपाङ्ग तथा अल्पसं ख्र्क नागररकहरुको
सम्मान तथा र्तनीहरुको सीप तथा क्षमता ववकास, त्र्स्ता नागररकहरुको लार्ग आवश्र्क पने
सहर्ोग सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउनका लार्ग रु १३ लाख ववर्नर्ोजन गरे को िु ।
24. नगरपार्लक क्षेर पूणस
ि फार्ि कार्िक्रमलार्ि प्रभावकारी रुपमा अगार्ड बढाउनका लार्ग शौचालर्
नभएका ववपन्न वगिको उत्थान र ववकासमा सहर्ोग अन्त्तगित शौचालर् र्नमािणमा सहर्ोग
कार्िक्रमका लार्ग रु ९ लाख रुपैर्ा ववर्नर्ोजन गरे को िु । र्सरी शौचालर् र्नमािणका लार्ग

सहर्ोग कार्िक्रममा सहर्ोग उपलब्ध गराउँदा शौचालर्को नमूना र त्र्सको र्नमािणका लागी
ु तम सामाग्री सहर्ोग स्वरुप उपलब्ध गराउने व्र्वस्था र्मलाएको िु ।
आवश्र्क पने न्त्र्न

25. भीरकोट नगरपार्लका क्षेरमा रहे का दर्लत तथा वपिर्डएको जातजातीहरुको परम्परागत
पेशाको जगेना गरी तीर्नहरुको र्सप तथा क्षमता ववकास गनिका लागी रु ९ लाख रुपैर्ा
ववर्नर्ोजन गरे को िु ।
26. भीरकोट नगरपार्लका र्भर बाढीपैह्रो आगलागीमा परी मृत्र्ू भएका पररवारका सदस्र्, क्र्ान्त्सर,

मुटु, प्र्ारालार्र्सस लगार्तका गम्भीर प्रकृतीका रोगबाट पीर्डत नगरबासीलार्ि नगरपार्लकाको
तफिबाट आर्थिक सहर्ोग उपलब्ध गराउनका लार्ग रु ९ लाख रुपैर्ा ववर्नर्ोजन गरे को िु ।
आर्थिक सहार्ता उपलब्ध गराउने कार्िववर्ध तत्काल तजुम
ि ा गरी कार्ािन्त्वर्न गने व्र्वस्था
र्मलाएको िु ।

27. जेष्ठ नागररक एकल मवहला अपाङ्ग तथा दर्लतका बालबच्चाहरुले र्नर्र्मत रुपमा सामाजजक
सुरक्षा वापत पाउदै आएको रकमलार्ि प्रभावकारी रुपमा समर्मा नै उपलब्ध गराउने व्र्वस्था
र्मलाएको िु ।
आर्थक
ि ववकास क्षेर तफिः-

28. कृवर् ववकास तफि सं घीर् सरकारबाट शशित अनुदानका अलावा भीरकोट नगरक्षेरमा कृवर्

ववकासलार्ि प्रार्थकताका साथ अगार्ड बढाउनका लार्ग कृवर्मा आधुर्नक प्रववर्ध र्भत्र्र्ाउने, एक
घर एक करे साबारी एक गाँउ एक नसिरी कार्िक्रमलार्ि थप प्रभावकारी बनाउन, भीरकोट
नगरपार्लका क्षेर र्भर कृवर् पकेट क्षेर तोक्नका लार्ग माटो परीक्षण गने, भीरकोट नगर

क्षेरलार्ि तरकारीमा आत्मर्नभिर बनाउन तरकारी तथा फलफुलका उन्नत जातको बीउ तथा

वेनाि उपलब्ध गराउने लगार्तका कार्िगरी कृवर्लार्ि व्र्वसावर्करण गनिका लार्ग ववजिर्

समानीकरणबाट रु २4 लाख थप गरी कृवर् ववकास क्षेरमा जम्मा रु 31 लाख 92 हजार
ववर्नर्ोजन गरे को िु ।
29. पशु ववकास तफि सरकारले शशित अनुदान माफित उपलब्ध गराएका कार्िक्रमको अलावा
भीरकोट नगरपार्लकालार्ि अण्डा, दुध र मासुमा आत्मर्नभिर गराउनका लार्ग व्र्वसावर्क
कृर्कहरुलार्ि सम्बजन्त्धत क्षेरमा गर्ि तार्लम गराउने, उन्नत जातका बोका खररद गरी
वकसानलाई

उपलब्ध

गराउने

लगार्तका

कार्िक्रम

सं चालन

गनिका

लार्ग

ववर्तर्

समानीकरणबाट रु १4 लाख थप गरी पशु ववकास क्षेरमा जम्मा रु 32 लाख 80 हजार
ववर्नर्ोजन गरे को िु ।

30. भीरकोट नगरपार्लका क्षेर र्भर उत्पादन भएका कृवर् तथा पशुजन्त्र् उत्पादनको ववक्रर
ववतरणलार्ि सहज बनाउनका लार्ग बजार क्षेरमा हाट बजार र्नमािण गने कार्ि अगार्ड
बढाउनका लागी आवश्र्क पने रकम ववर्नर्ोजन गने व्र्वस्था र्मलाएको िु ।

31. कृवर् तथा पशुपालन क्षेरमा नगरपार्लकाबाट उपलब्ध गराउने सम्पूण ि खालका सहर्ोग तथा
अनुदान रकम लागत मूल्र्को ५० प्रर्तशतले हुन आउने रकम उपलब्ध गराउने व्र्वस्था

र्मलाएको िु । कृर्कलार्ि उपलब्ध गराउने अनुदान तथा सहर्ोग सम्बन्त्धी कार्िववर्ध तत्काल
तर्ार गरी कार्ािन्त्र्वनमा ल्र्ाउने व्र्वस्था र्मलार्ने ि।
32. भीरकोट नगरपार्लका र्भर रहे का सबै खालका सहकारी सं स्थाहरुको सहभागीता र सहर्ोगमा
नमुना सहकारी सं स्थाहरुसँगको सहकार्ि तथा अवलोकन भ्रमण र सहकारी ददवस मनाउनका
लार्ग र सहकारी जशक्षाका लार्ग आवश्र्क पने रकम ववर्नर्ोजन गने व्र्वस्था र्मलाएको िु ।
33. भीरकोट नगरपार्लका क्षेर र्भर पवहचान भएका पर्िटकरर् क्षेरको ववकास र पर्िटन ववकासको
सम्भावना भएका क्षेरको अध्र्र्न अनुसन्त्धान, िाँर्ाक्षेर मजन्त्दरको र्नमािण, परम्परागत जारा
तथा मेलाको जगेना, ओकादी, जखलुङ्ग तथा केघा भज्र्ाङ्गको होमस्टे को ववकास लगार्तका

सम्पूणि पर्िटवकर् क्षेरको पूवािधार र्नमािण र ववकासका लार्ग रु २९ लाख रुपैर्ा ववर्नर्ोजन
गरे को िु ।

34. भीरकोट नगरपार्लका क्षेर र्भर परम्परागत साधन स्रोतमा आधारीत घरे ल ु उद्यमको ववकास

सम्बन्त्धी तार्लम र तार्लम र्लएका उद्यमीहरुलार्ि घरे ल ु उद्यममा लाग्नका लार्ग प्रोत्साहन गनि
आवश्र्क रकम वीउ पूजीका रुपमा र्बना ब्र्ाज उपलब्ध गराउने गरी रु ४ लाख रकम
ववर्नर्ोजन गरे को िु ।
वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापन ववकास क्षेर तफिः

35. नगरपार्लका क्षेर र्भर खोर्लएका पुराना सडकहरुको सुरक्षा र वातावरणीर् प्रभावलार्ि
न्त्र्ूनीकरण गनिका लागी सडक िे उिाउका क्षेरहरुमा वृक्षारोपण गने व्र्वस्था र्मलाएको िु र
र्सका लार्ग आवश्र्क रकम ववर्नर्ोजन गरे को िु ।
36. सं घीर् सरकारबाट शशित अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराईएको उजाि ववकास कार्िक्रम अन्त्तगित
उज्र्ालो भीरकोटका लार्ग रु 12 लाख 50 हजार ववर्नर्ोजन गरे को िु ।
संस्थागत ववकास तथा सेवा प्रवाह एवं सुशासन क्षेर तफिः

37. नगरपार्लका र्भर र्नमािण हुने सडक तथा घर र्नमािण गदाि नेपाल सरकारका प्रचर्लत कानून
बमोजजम पालना गनुप
ि ने मापदण्डहरुको पालना गरी ब्र्वजस्थत वस्ती ववकास गने कार्िलार्ि
प्रभावकारी रुपमा अगार्ड बढाउने व्र्वस्था र्मलाएको िु । शहरी ववकास तथा वस्ती ववकास
मापदण्ड र स्थानीर् सरकार सं चालन ऐन, २०७4 ले तोकेको मापदण्डको पालाना नगरी
भौर्तक सं रचनाको र्नमािण गरे मा ऐनमा भएको व्र्वस्थालार्ि प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्त्वर्न गने
व्र्वस्था र्मलाएको िु ।

38. नगरक्षेर र्भर रहे का नर्ाँ सडकहरुको रार्ट अफ वे तोवक सडकको वगीकरण गने र
नगरपार्लका र्भर र्नमािण भएका घरहरुको घर नम्बर ददने कार्ि आर्थिक वर्ि ०७५/०७६ मा
सम्पन्न गनि आवश्र्क पने रकम ववर्नर्ोजन गरे को िु ।

ु को आधा जनसं ख्र्ाका रुपमा रहे का मवहलाहरुको ववकास तथा सशजक्तकरण ववना
39. मुलक
ववकासको ढोका खुल्न नसक्ने भएकाले मवहलाहरुको र्सप तथा क्षमता ववकास लगार्तका
कार्िक्रमका लार्ग रु ९ लाख र सं घीर् सरकारबाट शशित अनुदान तफि गरी जम्मा रु 21
लाख 20 हजार ववर्नर्ोजन गरे को िु ।

40. प्राकृर्तक तथा मानवीर् कारणले नगर क्षेर आउने ववर्भन्न वकर्समका दै ववक तथा प्राकृर्तक
प्रकोप पीर्डत नगरबासीहरुलार्ि तत्काल राहत स्वरुप तारजाली ह्यम
ु पार्प लगार्तका सामाग्री
उपलब्ध गराउनका लार्ग रु १९ लाख रुपैर्ा ववर्नर्ोजन गरे को िु ।

41. आर्ँ धखोला

र्नर्न्त्रणको

गुरु

र्ोजना, सुन्त्दरचौर

वनस्पती

उद्यानको

र्ोजना, फोहोरमैला

व्र्वस्थापन केन्त्रको दीघिकार्लन र्ोजना, गडहरे गुफाको अनुसन्त्धान लगार्तका क्षेरहरुको
ववस्तृत अध्र्र्न अनुसन्त्धान गने कार्ि अगार्ड बढाउनका लार्ग रु १९ लाख रुपैर्ा ववर्नर्ोजन
गरे को िु ।
42. नगरपार्लका र अन्त्तगितका कार्ािलर्मा कार्िरत कमिचारी तथा पदार्धकारीहरुको सीप तथा
क्षमता ववकासका लार्ग आवश्र्क रकम ववर्नर्ोजन गने व्र्वस्था र्मलाएको िु ।
43. नगरपार्लकाबाट सम्पादन हुने कामलार्ि पारदशी तथा सेवाग्राही प्रर्त उिरदार्ी नगरपार्लका

ँ
ु ार्ि तथा सामाजजक लेखा पररक्षण
बनाउनका लार्ग सेवाग्राहीसग
मेर्र, साविजर्नक सुनव
लगार्तका कार्िका लार्ग आवश्र्क रकम ववर्नर्ोजन गरे को िु ।

44. नगरपार्लकाबाट सम्पादन हुने कार्िलार्ि र्मतव्र्र्ी र प्रभावकारी बनाउनका लार्ग नगरपार्लका
र्भर हुने सबै कार्िक्रममा खादाको प्रर्ोगलार्ि बन्त्द गने र अनावश्र्क क्षेरमा खचिलाई
न्त्र्ुनीकरण गने व्र्वस्था र्मलाएको िु ।

45. आर्थिक वर्ि ०७५/०७६ दे जख नगर क्षेरमा अर्नवार्ि रुपमा लागु गनुि पने एकरकृत सम्पजि
करको असुली प्रवक्रर्ाका लार्ग आवश्र्क पने सफ्टवेर्रको जडान, सफ्टवेर्र सं चालनको लार्ग
आवश्र्क पने तार्लम र नगरपार्लका र वडा कार्ािलर्हरुलार्ि सूचना प्रववधी-मैरी कार्ािलर्
बनाउनका लार्ग आवश्र्क पने रकम ववर्नर्ोजन गने व्र्वस्था र्मलाएको िु ।
46. नगरपार्लकालार्ि बावर्िक रुपमा बुझाउनु पने कर तोवकएको समर्मा र्नर्र्मत र सहज रुपमा
र्तने र्तराउने कार्िमा सहर्ोग गने करदाताहरुलार्ि प्रोत्साहन गनिका लार्ग आवश्र्क पने रकम
ववर्नर्ोजन गने व्र्वस्था र्मलाएको िु ।
47. नगरपार्लका क्षेर र्भर रहेका साविजर्नक जग्गाहरुको लगत तर्ार गने कार्ि अगार्ड बढाउने
व्र्वस्था र्मलाएको िु ।

48. नगरपार्लकामा कार्िरत ववकास तफिका कमिचारीहरुको अवकाश र्ोगदान कोर् खडा गने
व्र्वस्था र्मलाएको िु । उक्त कोर्मा हरे क वर्ि कम्तीमा १ मवहना बरावरको तलब रकम
ववर्नर्ोजन गने व्र्वस्था र्मलाएको िु ।
49. भीरकोट नगरपार्लकाद्धारा र्नमािण हुने भौर्तक पूवािधारहरुलार्ि अपाङ्ग तथा बालमैरी हुने
व्र्वस्था र्मलाएको िु ।

50. कुनै र्ोजनामा ववर्नर्ोजजत गरे को रकम खचि हुन नसकेमा अन्त्र् र्ोजना वा जशर्िकमा खचि गनि
पने भएमा नगर कार्िपार्लकाको बैठकबाट स्वीकृत गराई खचि गने व्र्वस्था र्मलाएको िु ।

51. बस्ती एवं वडा स्तरबाट आएका र बजेट तथा कार्िक्रम र्भर नपरे का आर्ोजनाहरुलाई र्ोजना
बैक तर्ार गरी प्रादे जशक, सं घीर् मन्त्रालर् र सम्बजन्त्धत र्नकार्मा पठाई कार्ािन्त्वर्न गने
व्र्वस्था र्मलार्नेि।
52. मैले र्ो बजेट कार्ािन्त्वर्नका लार्ग आम भीरकोटबासी नागररकहरुको आवश्र्क सहर्ोग र

सहभागीता रहने ववश्वास र्लएको िु । बजेटको कार्ािन्त्वर्न पिात र्स नगरपार्लकाको
भौर्तक, आर्थिक, सामाजजक तथा सास्कृर्तक एवं वातावरणीर् क्षेरको ववकासमा टे वा पुग्ने र
सं स्थागत ववकास र सुशासन कार्म हुने कुरामा ववश्वास र्लएको िु ।

53. आर्थिक वर्ि ०७५/०७६ मा कुल बजेट 38 करोड 95 लाख 8 हजार 3 सर् रकम
ववर्नर्ोजन गरे को िु । कुल ववर्नर्ोजजत रकम मध्र्े चालु तफि (सामाजजक सुरक्षा सवहत) रु
13 करोड 15 लाख 61 हजार 5 सर् (34 प्रर्तशत) र पूजीँगत तफि रु १० करोड 12
लाख 88 हजार (26 प्रर्तशत) तथा शशति अनुदान तफि 15 करोड 10 लाख (39
प्रर्तशत) र उपभोक्ताको लागत सहभार्गता वापत रु 56 लाख 58 हजार 8 सर् ववर्नर्ोजन
गरे को िु ।
54. आगामी आर्थिक वर्ि ०७५/०७६ को खचि व्र्होने स्रोत मध्र्े नेपाल सरकारबाट प्राप्त
समानीकरण अनुदान रु 10 करोड 12 लाख 88 हजार, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रु 6
करोड 15 लाख 61 हजार 5 सर् र आन्त्तररक आम्दानी रु १ करोड हुने अनुमान गरे को

िु । जसमध्र्े राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम र आन्त्तररक आम्दानी वापतको रकम
चालु खचि तफि ववर्नर्ोजन गरे को िु ।

55. नगरपार्लकामा प्राप्त हुने ववर्तर् समानीकरण अनुदान रकमलाई पुवािधार क्षेरमा रु 6 करोड

43 लाख 58 हजार (63.5 प्रर्तशत), सामाजजक क्षेर तफि रु १ करोड ९१ लाख ८०
हजार (19.9 प्रर्तशत), आर्थिक क्षेर तफि रु 1 करोड 6 लाख (10.4 प्रर्तशत), वातावरण
तथा ववपद व्र्वस्थापन क्षेर तफि रु 30 लाख (2.2 प्रर्तशत) र सं स्थागत ववकास तथा सेवा
प्रवाह एवं सुशासन तफि रु 41 लाख 50 हजार (4 प्रर्तशत) रकम खचि गने गरी क्षेरगत
रुपमा बजेट बाँडफाँड गरे को िु ।

अब म, आर्थिक वर्ि २०७५/०७६ को लार्ग राजश्व सम्बन्त्धी नीर्त प्रस्तुत गनि चाहन्त्िुः
56. नवगदठत

र्स

नगरपार्लकाको

आर्थिक

अवस्थालार्ि

क्रमश

अगार्ड

बढाउनका

लार्ग

नगरपार्लकाले लगाउन पाउने करका क्षेरहरुको पवहचान गरी करको दर भन्त्दा करको
दार्रालार्ि फरावकलो बनाउने नीर्त र्लएको िु ।
57. स्थानीर् सरकार सं चालन ऐन,२०७4 को दफा (५५) को प्रर्तबन्त्धात्मक व्र्वस्था अनुसार
आगामी साउन १ गते दे जख भीरकोट नगरपार्लका क्षेर र्भर घर तथा जग्गाहरुमा नगर

सभाबाट तोवकए बमोजजमको ववर्ध र प्रवक्रर्ाको अबलम्बन गरी एकरकृत सम्पिी कर लगाउने
व्र्वस्था र्मलाएको िु ।
58. नगरपार्लकाले स्थानीर् सरकार सं चालन ऐन,२०७4 ले ददएको क्षेर अन्त्तगित प्रदान गने सेवा
तथा सुववधा वापत सेवाग्राहीबाट र्लने सेवा शुल्क तथा दस्तुर वापतको रकम आर्थिक ऐन,
२०७५/०७६ मा प्रस्ताव गरी पेश गरे को िु ।
59. स्थानीर् सरकार सं चालन ऐन, २०७४ बमोजजम नगरपार्लकालार्ि प्राप्त अर्धकार बमोजजम
नगरपार्लकामा दताि गनुि पने सं स्थाहरुको दताि नगरपार्लकामानै गने व्र्वस्था र्मलार्ि
र्नर्मानुसारको सेवा शुल्क र्लने व्र्वस्था र्मलाएको िु ।
60. प्रदे श कानूनमा व्र्वस्था भए बमोजजम नगरपार्लकाले उठाउने कर प्रदे श कानूनमा भएको
व्र्वस्था अनुसार नै वाँडफाँड गने व्र्वस्था र्मलाएको िु ।

61. अन्त्तर स्थानीर् र्नकार्को समन्त्वर्बाट गनुि पने कार्िहरु सम्बजन्त्धत स्थानीर् तहहरुसँगको
समन्त्वर्मा गने व्र्वस्था र्मलार्ि आपसी सहमर्तका आधारमा राजश्व बाँडफाँड गने व्र्वस्था
र्मलाएको िु ।
अन्त्त्र्माःभीरकोट नगरपार्लकाको ते स्रो बजेट र्नमािण गने कार्िमा मागिदशिन ददने नगर सभा
सदस्र्, भीरकोटवासी सम्पूणि बुबा,आमा,दाजुभार्ि, दददीबवहनीहरु, ववर्भन्न राजनीर्तक दलका
प्रमुख

तथा

प्रर्तर्नर्धहरु, नागररक

समाजका

प्रर्तर्नर्ध, परकार

र्मरहरु

र

भीरकोट

नगरपार्लकामा कार्िरत सवै रािसेवक कमिचारीहरुबाट प्राप्त रार् सल्लाह सुझाव र सहर्ोग
प्रर्त हाददिक आभार प्रकट गदििु। र्ो बजेट कार्ािन्त्वर्नमा पर्न सोही अनुसारको सल्लाह
सुझाव एवं सहर्ोगको समेत अपेक्षा व्र्क्त गनि चाहन्त्िु ।
धन्त्र्वाद ।

