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आसथाक वर्ा 2076/77 को बजेट तथा कार्ाक्रमको पषृ् ठभमूी 
2076 िाल अिार 12 गते भीरकोट नगरपासलकाको चौथो नगर िभाबाट स्वीकृत नीसत तथा 
कार्ाक्रमहरुमा उल्लेख भएका ववर्र्हरुलाई प्राथसमकताको आधारमा िबै वडा, वगा र क्षेत्रलाई 
िम्बोधन हनेु गरी पूवााधार ववकाि, आसथाक ववकाि, िामाजजक ववकाि, वातावरण तथा ववपि 
व्र्वस्थापन, िेवा प्रवाह र िशुािनका क्षेत्रमा आगामी २ वर्ा सभत्र नगरवािीहरुले पररवतानको 
अनभुसूत गने गरी आ.व. 076/77 को बजेट, र्ोजना तथा कार्ाक्रमहरु स्वीकृत गने 
प्रसतवद्धता व्र्क्त गिै उक्त कार्ामा िम्पूणा नगर िभा ििस्र्ज्रू्हरुको िहर्ोग र िहकार्ाको 
लासग अनरुोध गिाछु ।  

 

नगर ििस्र्ज्रू्हरु  

1. मलुकुमा िंघीर् गणतन्त्त्रको स्थापना पश् चात जारी भएको नेपालको िंववधान बमोजजम भीरकोट 
नगरपासलकाको चौथो नगर िभामा आसथाक वर्ा २०७६/०७७ को बजेट प्रस्ततु गिाा हामीलाई 
गौरवको महशिु भएको छ । 

 

2. र्ि महत्वपूणा अविरमा मलुकुको राजष् िर् स्वाधीनता, स्वतन्त्त्रता तथा िामाजजक न्त्र्ार् र 
प्रजातन्त्त्र/गणतन्त्त्र स्थापनाका लासग जजवन उत्िगा गनुाहनुे महान शवहि तथा सत आन्त्िोलनको 
नेततृ्व गने राजनैसतक िलका दिवंगत नेताहरु प्रसत भावपूणा श्रद्धान्त्जली व्र्क्त गिै स्मरण गना 
चाहन्त्छौं । 

 

3. आसथाक वर्ा 2076/077 को बजेट तथा कार्ाक्रम नेपालको िंववधानमा उल्लेजखत राज्र्का 
नीसत तथा सिद्धान्त्त, िंघीर्/प्रिेश िरकारको नीसत तथा कार्ाक्रम र भीरकोट नगर िभाले स्वीकृत 
गरेको नीसत तथा कार्ाक्रमलाई भीरकोट नगरबािीको रार्, िल्लाह तथा िझुावलार्ा मध्रे् नजर 
राखी तर्ार गने व्र्वस्था समलाईएको छ । 

 

4. र्ो बजेट तर्ार गिाा स्थानीर् तहको असधकार िूची सभत्र रहेका ववर्र्लाई िंबोधन हनुे गरी 
िंघीर् तथा प्रिेश िरकारबाट प्राप् त िीसमत स्रोत तथा िाधनलार्ा मध्रे् नजर राखी िोही अनरुुप 
बजेट र कार्ाक्रम  तर्ार गरी प्रस्ततु गररएको छ । 

 

5. र्ि बजेटको उदे्दश्र् र प्राथसमकताको कार्ाान्त्वर्नका लासग िंघ तथा प्रिेश िरकारिँग 
आवश्र्कता अनिुारको िमन्त्वर् र िहकार्ा गरी उपलब्ध स्रोत िाधनलार्ा असधकतम उपर्ोग 
गने व्र्वस्था समलाईने छ । 
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6. नगरपासलका तथा वडा कार्ाालर्बाट सिफाररश हनुे आर्ोजनाका िम्बन्त्धमा ववववध र्ोजना र 
एकमषु् ट आर्ोजनामा रकम ववसनर्ोजन नगने व्र्वस्था समलाईएको छ । 

नगर ििस्र्ज्रू्हरु, 

7. नेपालको िंववधानको अनिूुची ८ बमोजजम नगरपासलकाको असधकार क्षेत्र सभत्रका कार्ाहरुको 
कार्ाान्त्वर्नका िाथै िंघीर् तथा प्रिेश िरकारको नीसत तथा कार्ाक्रमलाई िमेत प्रभावकारी 
रुपमा कार्ाान्त्वर्न गरी, उपलब्ध स्रोत िाधनको आधारमा नगरपासलकाको ववकाि, िमवृद्ध र 
िशुािनका लासग पररचालन गना र्ि बजेटका सनम्नानिुारका उदे्दश्र्हरु रहेका छन ्। 

क. आसथाक, िामाजजक क्षेत्रको पूवााधार सनमााण गरी भीरकोटको िमवृद्धको खाका तर्ार गने । 

ख. उपलब्ध स्रोत तथा िाधनको समतव्र्ार्ी र न्त्र्ार्ोजचत ववतरण गरी िन्त्तसुलत ववकाि गने । 

ग. भीरकोटवािी नागररकका आधारभतु आवश्र्कता पररपसुता गने  

घ. नगर क्षेत्र सभत्र रहेका पूवााधारहरुलाई रोजगारीको अविर िवहत उद्यमजशल बनाउने । 

 
8. प्रस्ततु उदे्दश्र् हासिल गनाका लासग िेहार् बमोजजमका नीसतगत कार्ा र प्राथसमकताहरु तर् गने 

व्र्वस्था समलाईएको छ । 

 नगरवािीहरुको जजववकोपाजानका लासग मखु्र् पेशाका रुपमा रहेको कृवर् तथा पशपुालनको 
ववकाि गना, 

 नगरपासलका क्षेत्रमा उत्पािन हनुे फोहोरलार्ा व्र्वजस्थत गिै पूणा िरिफार्ा नगरपासलकाको 
सनमााण गने, 

 स्वास््र् तथा गणुस्तरीर् जनशजक्त तर्ार गरी रोजगारीको िजृना गने, 
 आसथाक, िामाजजक, पर्ाटन क्षेत्र लगार्तका क्षेत्रको पूवााधार ववकाि गने । 

  

नगर ििस्र्ज्रू्हरुः- 
9. अव, म आसथाक वर्ा ०७6/०७7 को बजेट तथा कार्ाक्रम प्रस्ततु गने अनमुसत चाहन्त्छु । 

  

पवुााधार ववकाि के्षत्र तफा ः- 
 

10. नगरपासलकाको भवन सनमााण कार्ा िम्पन्त् न गना र्ि आसथाक वर्ामा रु २ करोड ववसनर्ोजन गने 
व्र्वस्था समलाईएको छ र  कार्ाालर् प्रर्ोजनको लासग थप जग्गाको व्र्वस्थापन गना रु 3 लाख 
ववसनर्ोजन गने व्र्वस्था समलार्एको छ । 

 

11. वडा कार्ाालर् सनमााणका लासग जग्गा नभएका वडामा जग्गा व्र्वस्थापन गना रु ५ लाख र अन्त्र् 
स्वास््र् िंस्थाहरुको जग्गा व्र्वस्थापन गना रु. ७ लाख, वडा नं. ३ र वडा नं. 7 को 
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कम्पाउन्त्डवाल सनमााणका लासग प्रसत वडा २ लाखका िरले जम्मा रु 4 लाख ववसनर्ोजन गने 
व्र्वस्था समलाईएको छ । 

 

12. बस्ती तथा वडास्तरबाट प्राथसमकता दिई आएका र्ोजनाहरुलार्ा छनौट गरी कार्ाान्त्वर्न गनाका 
लासग प्रत्रे्क वडा कार्ाालर्हरुलार्ा रु 25 लाखका िरले रकम ववसनर्ोजन गने व्र्वस्था 
समलाईएको छ । र्ोजनाहरुको ववस्ततृ वववरण अनिूुची १ मा िमावेश गररएको छ। 

 

13. बर्रघारी बजार क्षेत्रको सििौघारीमा िवारी िाधनको आवतजावतलाई िरुजक्षत र पावका ङ्ग 
व्र्वस्थालाई व्र्वजस्थत गनाका लासग सनमााण गररएको बिपाका लाई व्र्वजस्थत रुपमा िंचालन गना 
आवश्र्क पने रकम रु 2 लाख ववसनर्ोजन गरी उक्त क्षेत्रसभत्र बाँकी रहेको जग्गाको बैकल्पीक 
रुपमा उपर्ोग गने व्र्वस्था समलाईएको छ । 

 

14. बर्रघारी बजार लगार्तका मखु्र् बजारक्षेत्रहरुको पूवााधार ववकाि गिाा असनवार्ा रुपमा 
िम्बजन्त्धत उपभोक्ता िसमसतहरुको ३०% नगि लागत िहभासगताका आधारमा आवश्र्कता 
अनिुार कार्ाक्रम तजुाम गरी कार्ाान्त्वर्न गना नगर क्षेत्र पूवााधार जशर्ाकमा एकमषु् ट रु 33 लाख 
ववसनर्ोजन गने व्र्वस्था समलाईएको छ । नगर क्षेत्र पूवााधार जशर्ाक अन्त्तगातका आर्ोजनाहरुको 
छनौट नगर कार्ापासलकाको सनणार्ानिुार हनुे व्र्वस्था गररएको छ । 

 

15. नगर क्षेत्रमा उत्पादित फोहोरमैलाको व्र्वस्थापन गने कार्ालार्ा दिगो र प्रभावकारी रुपमा अगासड 
बढाउन फोहोरमैला िंकलन कार्ालाई िवै वडामा ववस्तार गना र फोहोर मैला व्र्वस्थापन 
केन्त्रिम्म जाने पहुँच मागाको सनमााण, ममात तथा स्तरोन्त् नती तथा पाका  सनमााण र DPR अनिुारको 
फोहोरमैला व्र्वस्थापन केन्त्र सनमााण तथा व्र्वस्थापन का लासग रु 25 लाख ववसनर्ोजन गने 
व्र्वस्था समलाईएको छ। र्िलाई व्र्वजस्थत फोहोरमैला प्रशोधन केन्त्रका रुपमा ववकाि गना 
िंघ र प्रिेश िरकारिँग िहकार्ा गररनेछ। 

 
16. प्राकृसतक प्रकोपका कारण वस्ती तथा खेतीर्ोग्र् जसमनको क्षसत हनु े क्रम बढ्िै गएको 

अव्र्वजस्थत िडक सनमााणका कारण वरे्नी लाखौं रुपैर्ा ममात िंभारमा खचा हिैु आएको 
भएतापसन प्रसतफल न्त्रू्न िेजखएको हुँिा आगामी आसथाक वर्ामा नर्ाँ खोसलएका िडकहरुको ममात 
िंभार, स्तरोन्त् नसत र ग्रडे समलान गनाका लासग आवश्र्क िाधनको व्र्वस्था गरी िडको ममात 
िंभार, स्तरोन्त् नसत र ग्रडे समलान नगरपासलकाबाटै हनुे व्र्वस्था समलाईएको छ । र्िका लासग 
नगर कार्ापासलकाबाट कार्ाववसध वनाई लाग ुगने व्र्वस्था समलाईएको छ । 

 
17. नगरपासलका क्षेत्रसभत्र वसगाकरण गररएका िडकहरु मध्रे् प्रत्रे्क वडा अन्त्तरगत रहेका महत्वपूणा 

िडकहरु मध्रे्बाट एक वडा एक रणनीसतक िडक छनौट गरी र्िको ममात िंभार, स्तरोन्त् नसत र 
ग्रडे समलान गने कार्ालार्ा प्राथसमकता िाथ अगाडी बढाईनेछ । 
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18. नगरपासलका क्षेत्रसभत्र रहेको खानेपानी िमस्र्ाको िमाधान गरी नगरबािीहरुलार्ा शदु्ध वपउनेपानी 
उपलब्ध गराउन खानेपानीको ममात िम्भार र खानेपानीका स्रोतहरुको िंरक्षणका लासग आवश्र्क 
रकम ववसनर्ोजन गने व्र्वस्था समलाईएको छ । 

 

19.  व्र्वजस्थत र बैज्ञासनक रुपमा बजार ववस्तार गना नगरपासलका सभत्र िंघीर् तथा प्रािेजशक 
कानूनद्धारा मापिण्ड तोवकएका िडक बाहेक अन्त्र् िडकहरुको वववरण तर्ार गरी त्र्स्ता 
िडकहरुको िडक क्षेत्रासधकार तोक्ने व्र्वस्था समलाईएको छ । 

 

20. नगरपासलका क्षेत्र सभत्र िामिुावर्क िावाजसनक र सनजीस्तरबाट सनमााण हनुे घर तथा 
िंरचनाहरुको सनमााण गिाा पालना गनुा पने मापिण्डलार्ा प्रभावकारी रुपमा लागू गररनेछ। र्िका 
लासग नगरपासलकाको अनमुसत ववना मापिण्ड ववपररत सनमााण हनुे घरहरुको िम्बजन्त्धत वडाका 
वडा अध्र्क्षहरुबाट सिफाररश भई आएमा छानववन गरर प्रचसलत कानून बमोजजम कारवाही गने 
व्र्वस्था समलाईएको छ । 

 
21. वडा नंम्बर १, वर्रघारीमा सनमााणासधन िावाजसनक शौचालर् सनमााण कार्ा िम्पन्त् न गना रु. १५ 

लाख, वडा नम्बर १ को सनमााणासधन वडा कार्ाालर् भवन सनमााण िम्पन्त् न गना र सनमााणासधन 
जेष् ठ नागररक दिवा िेवा केन्त्र सनमााण िम्पन्त् न गना रु 30 लाख तथा  वडा नंम्बर ४ को 
सनमााणासधन िभङु्ग कासलका मजन्त्िरको सनमााण कार्ा िम्पन्त् न गना रु ८ लाख, वडा नम्बर ३ को 
सनमााणासधन िानो खोल्िा खानेपानी आर्ोजना सनमााण कार्ा िम्पन्न गना रु २० लाख र वडा नं. 
5, िनु्त्िरबजारको सनमााणासधन जशवपावासत मजन्त्िर सनमााण कार्ा िम्पन्त् न गना रु. 1० लाख गरी 
जम्मा रु 83 लाख अधरुा आर्ोजना िम्पन्त् न गनाका लासग ववसनर्ोजन गने व्र्वस्था समलाईएको 
छ। 

 

22. िंघीर् तथा प्रिेश िरकारबाट िमपरुक तथा ववशेर् अनिुान अन्त्तरग िंचालन हनुे आर्ोजनाहरुमा 
िहकार्ा िहलगानी गनाका लासग एकमषु् ट रु १ करोड र प्रिेश िरकारबाट िमपरुक आर्ोजना 
अन्त्तरगत स्वीकृत भएका छाङ्गछाङ्गिी छाँर्ा क्षेत्र मजन्त्िर, वडा नंम्बर ५ को वडा कार्ाालर् 
सनमााण र गोदिखोला कल्भटा सनमााणका लासग क्रमश रु २० लाख, रु १५ लाख र रु 35 लाख 
गरर जम्मा रु १ करोड ७० लाख रकम िमपूरक कोर्मा ववसनर्ोजन गने व्र्वस्था समलाईएको 
छ। 

 

23. उज्र्ालो भीरकोट असभर्ान अन्त्तगात नगरपासलकाको बजारक्षेत्र तथा ग्रासमण क्षेत्रको रात्रीकासलन 
िमर्को िरुक्षा व्र्वस्थालार्ा प्रभावकारी बनाउन िडक/िौर्ा वजत जडान कार्ाका लासग शशता 
अनिुानको राजष् िर् ग्रामीण तथा नववकरणीर् उजाा कार्ाक्रम जशर्ाकमा प्राप्त रु 12 लाख ५० 
हजारबाट कार्ा िंचालन गने व्र्वस्था समलाईएको छ । 
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24. वर्रघारी बजार र आिपािमा रहेका वस्ती र्ोग्र् स्थानहरुमा िम्बजन्त्धत क्षेत्रका नगरबािीको 
िहभासगतामा त्र्स्ता वस्ती र्ोग्र् स्थानमा नर्ाँ वस्ती ववस्तार गनाका लासग आवश्र्क िडक, 
खानेपानी, ववजलुी बती, ढल सनकाि, पाका  लगार्तका पूवााधार सनमााण गना बजार क्षेत्र पूवााधार 
जशर्ाकमा ववसनर्ोजजत रकमबाट खचा गने व्र्वस्था समलाईएको छ । 

 

25. नगरपासलका सभत्र DPR गना बाँकी रहेका िडक, पाका  सनमााणका लासग िंभाव्र् स्थान, 
आसधखोलाको तटबन्त्ध सनमााण  र पकान फाँट, िनु्त्िरचौर वनस्पसत िूचना केन्त्र, वर्रघारी 
बजारको खानेपानी व्र्वस्थापन , सिमलचौर लबु्िीखोला बलमाटा मझूवा छाङ्गछाङ्गिी लगार्तका 
उवार भमूीमा बाहै्र मवहना सिचार्ा व्र्वस्था समलाउने िमेतका पूवााधार सनमााण िम्बन्त्धी कार्ा गना 
आवश्र्क पने DPR तर्ार गना रु २० लाख रकम ववसनर्ोजन गने व्र्वस्था समलाईएको छ ।  

 

26. आसथाक वर्ा ०७६/०७७ मा नगरपासलकाबाट कार्ाान्त्वर्न हनु निक्ने आर्ोजनाहरुको र्ोजना 
बैक तर्ार गरी त्र्स्ता आर्ोजना कार्ाान्त्वर्नका लासग प्रिेश तथा िंघीर् िरकारिँग अनरुोध गने 
व्र्वस्था समलाईएको छ । 

 

िामाजजक ववकाि के्षत्र तफा ः- 
27. मेर्रिँग जेष् ठ नागरीक कार्ाक्रम अन्त्तरगत एक आपिमा भेटघाट गरी अनभुवहरु िाटािाट तथा 

मनोरञ् जन गनाका लासग िंभावना भएका वडाहरुमा जेष् ठ नागररक दिवा िेवा केन्त्र सनमााण र जेष् ठ 
नागररक िम्मानको लासग रु. 15 लाख ववसनर्ोजन गने व्र्वस्था समलाईएको छ । िाथै मेर्रिँग 
ववपन्त् न कार्ाक्रममा रु. 10 लाख ववसनर्ोजन गने व्र्वस्था समलाईएको छ ।   

 

28. नगरपासलका क्षेत्र सभत्र रहेका ववसभन्त् न जातजाती तथा भार्ाभार्ीहरुको मौसलक तथा परम्परागत 
िंस्कृती जात्रा, पवा, मेलाहरुको िम्वद्धान, िरक्षण, ववकाि तथा शजक्त वपठहरुको ममात, िंम्भार र 
परम्परागत रुपमा हिैु आएको पजुापाठको कार्ालार्ा िहर्ोग गरी सनरन्त्तरता दिनका लासग रु ८ 
लाख रकम ववसनर्ोजन गने व्र्वस्था समलाईएको छ । 

 

29. नगरपासलका क्षेत्र सभत्र रहेका मिशाा, मजस्जि िंरक्षण, ममात िम्भार र िंचालनका लासग रु ७ 
लाख ८० हजार र वडा नं. 1 को मिशाा सनमााणका लासग रु. 5 लाख गरी जम्मा रु 12 लाख 
८० हजार रकम ववसनर्ोजन गने व्र्वस्था समलाईएको छ । 

 

30. नगरपासलका क्षेत्र सभत्र रहेका फरक क्षमता भएका नागररकहरुको जजवन सनवााहालार्ा िहज र 
िरल बनाउनका लासग उनीहरुलार्ा आवश्र्क पने िहार्ता िामाग्रीहरु माग र आवश्र्कताका 
आधारमा उपलब्ध गराउनका लासग रु ५ लाख रकम ववसनर्ोजन गने व्र्वस्था समलाईएको छ । 

 

31. नगरपासलका सभत्र रहेका िसलत, ववपन्त् न वगाको परम्परागत रुपमा रहेको सिलार्ा र आरन पेशा 
प्रवाद्धन र िंरक्षण गरी त्र्स्ता पेशालाई सनरन्त्तरता दिनको लासग रु १० लाख रकम ववसनर्ोजन 
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गने व्र्वस्था समलाईएको छ र परम्परागत पेशाको सनरन्त्तरताको लासग उपलब्ध गराईने िामाग्रीहरु 
५०% अनिुानमा उपलब्ध गराउने व्र्वस्था समलाईएको छ । 

 

32. अिाहार्, अपाङ्ग तथा िडक बालवासलकाहरुको िंरक्षण तथा ववकाि कार्ाका लासग अिाहार् 
बालबासलका तथा अपाङ्ग कोर् स्थापना गरी उक्त कोर्मा रु ३ लाख ववसनर्ोजन गने व्र्वस्था 
समलाईएको छ । कोर्मा जम्मा भएको रकम बालबासलकाको िंरक्षण तथा ववकािमा खचा गने 
व्र्वस्था समलाईएको छ । 

 

33. िमाजमा ववद्यमान रहेका कुररसत तथा िवु्र्ािनलार्ा न्त्रू्सनकरण गनाका लासग िचेतना लगार्तका 
कार्ाक्रम िंचालन गना रु २ लाख ववसनर्ोजन गने व्र्वस्था समलाईएको छ । 

 

34. नगरपासलकाले ववगत िेजख िंकलन गिै आएको फोहोरमैलाको क्षेत्र ववस्तार गरी ९ वटै 
वडाहरुमा परु् र्ाउन े व्र्वस्था समलाईएको छ । र्िरी फोहोरमैलाको िंकलन गिाा कुवहने र 
नकुवहने फोहोरो मलु्र् कार्म गरी फोहोर उत्िजान गने व्र्जक्तिँग खररि गना सनजीक्षेत्रको िहकार्ा 
र िहभागसतमा कार्ा िंचालन गने व्र्वस्था समलाईएको छ । 

 

35. भीरकोट नगरपासलकालार्ा पूणा िरिफार्ा नगरपासलका बनाउनका लासग ववपन्त् न घर पररवारको 
पूवा पवहचान गरी आवश्र्कता र मागका आधारमा शौचालर् सनमााणका लासग आवश्र्क पने 
न्त्रू्नतम सनमााण िामाग्री उपलब्ध गराउन रु १० लाख ववसनर्ोजन गने व्र्वस्था समलाईएको छ । 

 

36. नेपाल िरकारबाट मवहला तथा बालबासलका जशर्ाकमा ववसनर्ोजजत िशता अनिुानमा प्राप् त हनु े
रकमका असतररक्त नगरपासलकाको तफा बाट रु १५ लाख रकम ववसनर्ोजन गने व्र्वस्था 
समलाईएको छ । 

 

37. जशक्षा तफा  िंघीर् िरकार तथा प्रिेश िरकारबाट शैजक्षक तथा भौसतक क्षेत्र िधुारका 
कार्ाक्रमलार्ा िशता अनिुान बापत प्राप् त हनु आएको रकमको असतररक्त भीरकोटको शैजक्षक तथा 
ववद्यालर्स्तरीर् भौसतक ववकाि, ववद्याथी भनाा असभर्ान, प्रश्नपत्र सनमााणमा गणुस्तरीर्ता, कार्म 
गना र भीरकोट शैजक्षक क्र्ालेण्डरको प्रकाशन, िामिुावर्क ववद्यालर्मा अध्र्र्नरत ववद्याथीहरुको 
प्रसतभा प्रस्फुटन गने, कार्ा िंचालन गना र ववद्यालर् बावहर रहेका ववद्याथीहरुलार्ा ववद्यालर्मा 
ल्र्ाउन, नगरपासलका र िामिुावर्क तथा सनजी ववद्यालर्को िहकार्ामा नमनुा प्रर्ोगशालाको 
सनमााण, बाल ववकाि केन्त्रमा अध्र्ापनरत बाल ववकाि िहर्ोगी कार्ाकतााहरुको प्रोत्िाहन भता, 
िामिुावर्क ववद्यालर्मा अध्र्ापनरत जशक्षकहरुको सिप ववकाि िम्बन्त्धी तासलम र वाल ववकाि 
केन्त्रमा अध्र्र्नरत ववद्याथीहरुलार्ा जाउलो कार्ाक्रम र ववद्यतुीकरण नभएका िामिुावर्क 
ववद्यालर्मा ववद्यतु जडान गनाका लासग रु ४५ लाख थप ववसनर्ोजन गने व्र्वस्था समलाईएको 
छ। बजर क्षेत्रमा वजतको व्र्वस्था समलाउन ववद्यतु प्रासधकरण र वटुवल पावर कम्पनी(BPC) 
िँग िहकार्ा गने व्र्वस्था समलाईने छ । 
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38. िहथमु बहमुजुख क्र्ाम्पिमा अध्र्र्नरत ववद्याथीहरुलाई छात्रवजृत ववतरण कार्ाको लासग रु २ 
लाख ववसनर्ोजन गने व्र्वस्था समलाईएको छ । 

 

39. भीरकोट नगरपासलकाको वडा नंम्बर ३  र वडा नम्बर ४ मा सनमााण िम्पन्त् न भै हस्तान्त्तरण भई 
िकेका स्वास््र् चौकी र वडा नंम्बर ८ र ९ मा आगामी आसथाक वर्ामा सनमााण िम्पन्त् न भई 
हस्तान्त्तरण हनुे स्वास््र् िंस्था िंचालनका लासग आवश्र्क पने फसनसिङ्ग र फसनचार लगार्तका 
न्त्रू्नतम कार्ाालर् िमान उपलब्ध गराउनका लासग प्रसत स्वास््र् चौकी रु १ लाखका िरले रु 
४ लाख ववसनर्ोजन गने व्र्वस्था समलाईएको छ ।  

 

40. भीरकोट नगरपासलकालार्ा आगामी २०७६ िाल चैत्र मिान्त्त सभत्र बालमैत्री नगरपासलका घोर्णा 
पूवा तर्ारीका कार्ा र प्रत्रे्क वडामा बाल उद्यान सनमााण गनाका लासग लासग रु ४५ लाख रकम 
ववसनर्ोजन गने व्र्वस्था समलाईएको छ । 

 

41. स्वास््र् तफा  िंघीर् िरकार तथा प्रिेश िरकारबाट स्वास््र् क्षेत्रमा िशता अनिुानका रुपमा 
प्राप् त कार्ाक्रमका असतररक्त नगरपासलकाको िमानीकरण अनिुान माफा त रकम ववसनर्ोजन गने 
गरी ५ वर्ा मासथका बालबासलकाहरुलार्ा जकुाको और्धी खवुाउने, गभावती मवहलाहरुको पोर्ण 
स्वास््र्मा िधुार ल्र्ाउनका लासग शरुु गररएको अण्डा ववतरणको कार्ाक्रमलार्ा सनरन्त्तरता दिन, 

स्वास््र् स्वंर्िेववका र स्वास््र् आमा िमहुको वैठकलार्ा सनरन्त्तरता दिन, जेष् ठ तथा ववपन्त् न 
नागररकलार्ा घर/घरमा स्वास््र् िेवा दिनका लागी स्वास््र्कमी र स्वास््र् मवहला 
स्वरं्िेववकाहरुलार्ा प्रोत्िाहन गने, प्रत्रे्क स्वास््र् िंस्थामा ग्लकुोसमटर उपलब्ध गरार्ा मधमेुह 
रोग र गभावती मवहलाहरुको लासग क्र्ाजल्िर्म चक्की सनशलु्क रुपमा ववतरण गना थप रु ३० 
लाख  ववसनर्ोजन गने व्र्वस्था समलाईएको छ। 

 

42. िंघीर् िरकारको नीसत तथा कार्ाक्रममा उल्लेख भए बमोजजम नगरस्तरमा सनमााण हनुे ५० 
शैर्ाको अस्पताल सनमााण गने कार्ाको शरुु गनाका लासग आवश्र्क जग्गाको व्र्वस्थापन र 
स्वास््र् चौवक नभएका वडाहरुमा स्वास््र् चौवक सनमााण गना आवश्र्क पने जग्गाको खररि तथा 
व्र्वस्थापनका लासग रु ५ लाख रकम ववसनर्ोजन गने व्र्वस्था समलाईएको छ । 

 
43. र्वुाहरुको शारररक तथा मानसिक ववकािलार्ा प्रवाद्धन गना राष्ट्रपसत रसनङ्ग जशल्ड प्रसतर्ोसगता, 

मेर्रकप भसलवल प्रसतर्ोसगता, अन्त्र् खेलकुि प्रसतर्ोसगता, वडास्तरमा खेलकुि मैिानको सनमााण, 

खेलकुिका िामाग्रीहरुको ववतरण र ववद्यालर्स्तरमा असतररक्त वक्रर्ाकलापको िंचालन लगार्तका 
कार्ाक्रमका लासग रु १५ लाख ववसनर्ोजन गने व्र्वस्था समलाईएको छ ।  

 

44. भीरकोट नगरपासलका सभत्र बाढीपैह्रो तथा आगलागीमा अंगभङ्ग वा मतृ्रू् हनुे पररवारका ििस्र्, 

क्र्ान्त्िर, मटुु, प्र्ारालार्सिि लगार्तका गम्भीर प्रकृतीका रोगबाट पीसडत नगरबािीलार्ा 
नगरपासलकाको तफा बाट आसथाक िहर्ोग उपलब्ध गराउनका लासग रु १० लाख रुपैर्ा 
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ववसनर्ोजन गने व्र्वस्था समलाईएको छ । र्िरी उपलब्ध गराउने आसथाक िहार्ताको रकम 
नगर कार्ापासलकाले पाररत गरेको कार्ाववसधका आधारमा उपलब्ध हनुे व्र्वस्था समलाईएको छ।  

 

45. जेष् ठ नागररक, एकल मवहला, अपाङ्गहरुलाई िामाजजक िरुक्षा भता र िसलत वालवासलकाहरुलाई 
वाल पोर्ण भता वापत सनर्समत रुपमा उपलब्ध गराउिै आएको िामाजजक िरुक्षाको रकमलार्ा 
प्रभावकारी रुपमा िमर्मा नै उपलब्ध गराउने व्र्वस्था समलाईएको छ। 

 

46. एक स्थानीर् तह एक खेल मैिान सनमााणका लासग आवश्र्क पने जग्गा लगार्तका कार्ाको 
व्र्वस्थापन गने व्र्वस्था समलार्एको छ । एक स्थानीर् तह एक खेल मैिान सनमााणका लासग 
प्रिेश तथा िघीर् िरकारिँग िहकार्ा र िहलगानी गिाा खचा गनुापने बजेट िमपरुक आर्ोजनामा 
ववसनर्ोजजत रकमबाट खचा गने व्र्वस्था समलाईएको छ । 

 

आसथाक ववकाि के्षत्र तफा ः- 
47. कृवर् ववकाि तफा  िंघीर् िरकारबाट िशता अनिुानका अलवा भीरकोट नगरक्षेत्रमा कृवर् 

ववकािलार्ा प्रासथकताका िाथ अगासड बढाउनका लासग कृवर्मा आधसुनक प्रववसध अन्त्तरगत हाते 
टक्र्ाटर र टनेल अनिुानमा उपलब्ध गराउन, एक घर एक करेिाबारी एक गाँउ एक निारी 
कार्ाक्रमका लासग सबउ उपलब्ध गराउन, एक गाँउ एक उत्पािन, अगाासनक तरकारी खेती 
प्रवाद्धन, कृवर् पाठशाला कार्ाक्रम अगाडी बढाउनका लासग, नमनुा कृवर् फारमका लासग जग्गा 
भाडामा सलन,े सनबवुा, कुररलो, कफी, अलैची, िनु्त्तलाजातका फलफुलको वेनाा ववतरण, मल ववउ, 
औजारको खररि, उन्त्न्नत जातका बोका कुखरुाका चल्लाहरु ववतरण गने कार्ाका लासग जम्मा रु 
४० लाख ववसनर्ोजन गने व्र्वस्था समलाईएको छ । 

 

48. पश ुिेवा तफा  िशता अनिुानका असतररक्त नगरपासलकाको तफा बाट नमनुा पश ु ववकाि फामाको 
स्थापना उन्त् नत जातका बोका, चल्लाको ववतरण र पश ुववकाि कार्ाक्रमका लासग जम्मा रु २५ 
लाख ववसनर्ोजन गने व्र्वस्था समलाईएको छ । र्िका असतररक्त वडा नं. 4 को िभङु्गको 
भीरकोट गौशाला व्र्वस्थापन र गाईवस्तहुरुलाई आवश्र्क पने घाँि, पराल, िानापानीको लासग 
रु. 3 लाख ववसनर्ोजन गने व्र्वस्था समलाईएको छ । 

 

49. कृवर् तथा पशपुालन व्वर्िार्मा िंलग्न व्र्विार्ीलार्ा अनिुानका रुपमा उपलब्ध गरार्ने िम्पूणा 
कृवर् औजारका िामान मल वीउ र वेनाा उपलब्ध गराउिा ५० प्रसतशत अनिुानमा उपलब्ध 
गराउने व्र्वस्था समलाईएको छ । 

 

50. धासमाक तथा पर्ाटवकर् ववकािका िम्भावन रहेका भीरकोट कासलका, छाङ्गछाङ्गिी, स्वरेक मैिान, 
केघा भञ्ज्र्ाङ्ग, गडहरे गफुा, मलु्का बाराह, कोखेको झरना, िेउपजेु ढंुगा, नारार्णसगरी बाबा 
मजन्त्िर, जखलङु्ग कासलका, ओकािी लगार्तका क्षते्रहरुको पर्ाटन ववकाि र प्रवद्धानका लासग रु 
२० लाख रकम ववसनर्ोजन गने व्र्वस्था समलाईएको छ । 
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51. नगरपासलका क्षेत्रमा विोवाि गने कृवर् व्र्विार्ी, पशपंुक्षी व्र्विार्ी िमेतका अन्त्र् उद्यमी 
व्र्विार्ीहरुको क्षमता ववृद्ध गने खालका ववसभन्त् न तासलमहरु िंचालनको लासग एकमषु् ट रु. १५ 
लाख ववसनर्ोजन गने व्र्वस्था समलाईएको छ । 

 

52. नगरपासलका क्षेत्र सभत्र रहेका बेरोजगार र्वुा र्वुतीहरुलार्ा पाररश्रसमकमा आधाररत रोजगार 
कार्ाक्रम िंचालन गरी रोजगार उपलब्ध गराउनका लासग रु ४0 लाख रकम ववसनर्ोजन गरी 
एक वडा एक पाररश्रसमकमा आधाररत आर्ोजना कार्ाक्रम िंचालन गने व्र्वस्था समलाईएको छ। 

 

53. भीरकोट नगरपासलकामा रहेका वेरोजगार र्वुा र्वुतीलार्ा उद्यमजशल बनाउनका लासग आवश्र्क 
पने सिप तथा क्षमताको ववकाि गना रु ८ लाख रकम ववसनर्ोजन गने व्र्वस्था समलाईएको छ। 

 

वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापन ववकाि के्षत्र तफा ः 
54. नगरपासलका सभत्र िडक, खानेपानी, भौसतक पूवााधारहरुको ववकाि गिाा आर्ोजना ववसनर्ोजजत 

रकमको कुल ५ प्रसतशत रकम िडकको िाँर्ाबाँर्ा डालेघाँि, असििो लगार्तका ववरुवाहरु  
रोपण गरर वातावरण िंरक्षण िमेतका कार्ाहरुमा खचा गने गरी कार्ाान्त्वर्न गने व्र्वस्था 
समलाईएको छ । 

 

55. नगरक्षेत्रको िरिफाई कार्ाक्रम अन्त्तगात िंचालन गररने िरिफाई दिवि, तासलम तथा िचेतना 
कार्ाक्रम, िरिफाई िामाग्री खररि िमेतका अन्त्र् िरिफाई कार्ाका लासग रु ९ लाख 
ववसनर्ोजन गने व्र्वस्था समलाईएको छ ।  

 

56. मानववर् तथा प्राकृसतक कारणले आउन िक्ने ववपद् व्र्वस्थापनका लासग तारजाली, ह् र्मुपाईप 
खररि र जोजखमरू्क्त स्थानमा वकृ्षारोपण कार्ाक्रम िंचालन गना रु. २० लाख ववसनर्ोजन गने 
व्र्वस्था समलाईएको छ ।  

 

57. नगरस्तरमा मानववर् तथा प्राकृसतक कारणबाट हनु िक्ने ववपद्को व्र्वस्थापनका लासग ववपद् 
व्र्वस्थापन कोर्मा रु ५ लाख जम्मा गने गरी रकम ववसनर्ोजन गने व्र्वस्था समलाईएको छ । 

 

िंस्थागत ववकाि तथा िेवा प्रवाह एवं िशुािन के्षत्र तफा ः 
58. नेपालको िंववधानको अनिूुची - ८  र स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ मा उल्लेख भए 

अनिुार स्थानीर् तहको काम कताव्र् र असधकारिँग िम्बजन्त्धत ववर्र्हरुमा आवश्र्क पने ऐन 
सनर्म सनिेजशका र कार्ाववसधहरु तजुामा गने, तजुामा भएका ऐन सनर्मको िंशोधन तथा पररमाजान 
गने र त्र्स्ता कानूनहरुको कडार्ाका िाथ लाग ुगने व्र्वस्था समलाईएको छ । 

 

59. भीरकोट नगरपासलकालाई िनु्त्िर, व्र्वजस्थत र िरुजक्षत शहर बनाउनका लासग शहरी र्ोजना तथा 
भवन सनमााण मापिण्ड र भवन सनमााण िम्बन्त्धी स्थानीर् िरकार िंचालन ऐनमा भएको 
व्र्वस्थालार्ा प्रभावकारी रुपमा कार्ाान्त्वर्न गने व्र्वस्था समलाईएको छ । 
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60. न्त्र्ार्ीक िसमसतका पिासधकारी तथा कमाचारीहरुको क्षमता ववकाि तासलमको लासग रु. 3 लाख 
ववसनर्ोजन गने व्र्वस्था समलाईएको छ । 

 

61. नगरपासलका कार्ाालर् र वडा कार्ाालर्हरुमा कार्ारत कमाचारीहरु मध्रे्बाट र्ि आसथाक वर्ामा 
सनजले गरेको कार्ा िम्पािन मूल्र्ाङ्कनको आधारमा कमाचारीहरु मध्रे्बाट िवोकृष् ट १ जना र 
उत्कृष् ट ५ जना कमाचारी छनौट गरर परुस्कृत गने कार्ा नगरकार्ापासलका माफा त हनुे व्र्वस्था 
समलाईएको छ । र्िका लासग आवश्र्क पने रकम रु ७० हजार ववसनर्ोजन गने व्र्वस्था 
समलाईएको छ । 

 

62. नगरपासलका र अन्त्तरगतका वडामा नेटववका ङ्गबाट सछटो, छररतो र िहज िेवा प्रवाहका लासग 
आवश्र्क पने मेजशनरी िामान खररि, सि.सि.क्र्ामेरा जडान, सडजजटल िचुना पाटी जडानका 
लासग रु 12 लाख, फसनाचर खररिका लासग रु 12 लाख, वडा नं. 7 को फसनाचर खररिका 
लासग रु १ लाख चारपाङ्ग ग्र ेिवारी िाधन खररिका लासग रु 35 लाख, मोटर िार्कल खररिका 
लासग रु ७ लाख र डोजर खररिको लासग रु १ करोड ४० लाख गरर मेजशनरी औजारमा जम्मा 
रु. २ करोड ववसनर्ोजन गने व्र्वस्था समलाईएको छ । 

 

63. प्रववसध मैत्री िेवाग्राही उतरिार्ी नगरपासलका बनाउनका लासग िामाजजक पररक्षण गनुािो िवेक्षण 
र िावाजसनक िनुवुार्ा कार्ाक्रममा लासग रु १ लाख ५० हजार रकम ववसनर्ोजन गने व्र्वस्था 
समलाईएको छ। 

 

नगरििस्र्ज्रू्हरु 

64. मैले र्ो बजेट कार्ाान्त्वर्नका लासग आम भीरकोटबािी नागररकहरुको आवश्र्क िहर्ोग र 
िहभागीता रहने ववश्वाि सलईएको छ । बजेटको कार्ाान्त्वर्न पश्चात र्ि नगरपासलकाको भौसतक, 
आसथाक, िामाजजक तथा िास्कृसतक एवं वातावरणीर् क्षेत्रको ववकािमा टेवा पगु्ने र िंस्थागत 
ववकाि र िशुािन कार्म हनुे कुरामा ववश्वाि सलईएको छ । 

 

65. आसथाक वर्ा ०७६/०७७ मा कुल बजेट 44 करोड 76 लाख 92 हजार रकम ववसनर्ोजन 
गने व्र्वस्था समलाईएको छ । कुल ववसनर्ोजजत रकम मध्रे्  चाल ु तफा  (िामाजजक िरुक्षा 
िवहत) रु 17 करोड 66 लाख 92 हजार (39.47 प्रसतशत) र पूजँीगततफा  रु. 11 करोड 
39 लाख (25.44 प्रसतशत) तथा शशता अनिुान तफा  15 करोड 71 लाख (35.09 
प्रसतशत) (उपभोक्ताको लागत िहभासगता बाहेक) रकम ववसनर्ोजन गने व्र्वस्था समलाईएको छ। 

 
66. आगामी आसथाक वर्ा ०७6/०७7 को खचा व्र्होने स्रोत मध्रे् िंघीर् िरकारबाट प्राप् त 

िमानीकरण अनिुान रु 10 करोड 14 लाख, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप् त रु 7 करोड 23 लाख,  
प्रिेश िरकारबाट िमानीकरण अनिुानमा रु. 1 करोड 23 लाख ५८ हजार, राजश्व बाँडफाँड 
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वापत रु 30 लाख 34 हजार, िमपूरक अनिुान रु 90 लाख, िशता अनिुानमा १५ करोड 
७१ लाख, नगरपासलकाको आन्त्तररक आम्िानीबाट अनमुान गररएको रु १ करोड 25 लाख र 
र्ि आसथाक वर्ामा खचा हनु निकी िजन्त्चत कोर्मा िाजखला हनु िक्ने अनमुासनत रकम रु 2 
करोडबाट गने व्र्वस्था समलाईएको छ। जिमध्रे् िंघीर् तथा गण्डकी प्रिेश िरकारबाट राजश्व 
बाडँफाँडबाट प्राप् त हनु ेरकम र आन्त्तररक आम्िानी वापतको रकम चाल ुखचा तफा  ववसनर्ोजन 
गने व्र्वस्था समलाईएको छ । 

 
67. नगरपासलकामा प्राप् त हनु े रकम मध्रे् पूजँीगत र पूजँीगत प्रकृसतको चालू खचामा ववसनर्ोजजत 

रु.14 करोड ४० लाख ८० हजार मध्रे् पवुााधार क्षेत्रमा रु 9 करोड 61 लाख ९० हजार 
(66.76 प्रसतशत), िामाजजक क्षेत्र तफा  रु 3 करोड 4 लाख 90 हजार (21.16 प्रसतशत), 
आसथाक क्षेत्र तफा  रु 85 लाख (5.90 प्रसतशत), वातावरण तथा ववपि व्र्वस्थापन क्षेत्र तफा  
रु 29 लाख (2.01 प्रसतशत) र िंस्थागत ववकाि तथा िेवा प्रवाह एवं िशुािन तफा  रु 60 
लाख (4.1७ प्रसतशत) रकम खचा गने गरी क्षते्रगत रुपमा बजेट बाँडफाँड गने व्र्वस्था 
समलाईएको छ ।  

 

नगर ििस्र्ज्रू्हरु  

अब म, आसथाक वर्ा २०७6/०७7 को लासग राजश्व िम्बन्त्धी नीसत प्रस्ततु गना चाहन्त्छुः 
68. नवगदठत र्ि नगरपासलकाको आसथाक अवस्थालार्ा क्रमश अगासड बढाउनका लासग स्थानीर् 

िरकार िंचालन ऐन 2074 मा व्र्वस्था भए बमोजजम कर, िस्तरु र िेवा शलु्कका क्षेत्रहरुको 
पवहचान गरी करको िरलाई भन्त्िा करको िार्रालार्ा फरावकलो बनाउने नीसत सलईएको छ । 

 

69. आगामी आसथाक वर्ामा नगरपासलकाको तफा बाट आन्त्तररक आम्िानीका रुपमा अनमुान गररए 
बमोजजम रकम िमर्मा नै अिलु गना घर वहाल कर, व्र्विार् कर लगार्तका ववर्र्मा 
जशर्ाकगतरुपमा टोली गठन गरर आसथाक वर्ाको शरुुिेजख कर उठाउने कार्ा प्रारम्भ गने व्र्वस्था 
समलाईएको छ । 

 

70. नगरपासलकाले स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७4 ले दिएको क्षेत्र अन्त्तगात प्रिान गने िेवा 
तथा िवुवधा वापत िेवाग्राहीबाट सलने िेवा शलु्क तथा िस्तरु वापतको रकम आसथाक ऐन, 

२०७6 मा प्रस्ताव गरी पेश गने व्र्वस्था समलाईएको छ । 

 

71. नगरपासलका क्षेत्र सभत्र बिोबाि गने नेपाल िरकारद्धारा गररब पवहचान भएका गररब पररवार र 
िबै खालका अपाङ्गहरुलार्ा नगरपासलकाद्धारा उपलब्ध गराउने िबै वकसिमका िेवा तथा िवुवधा 
सनःशलु्करुपमा उपलब्ध गराउने व्र्वस्था समलाईएको छ । 
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72. भीरकोट नगरपासलका र अन्त्तरगतका वडा कार्ाालर्हरुबाट छात्रवजृत सिफाररि, आसथाक िहार्ता 
सिफाररि, र्ोजनाको माग सिफाररि, जेष्ठ नागररक तथा अपाङ्ग पररचर्पत्र ववतरण, अिाध्रै् 
रोगहरुको उपचार खचा िम्बन्त्धी सिफाररि, िरकारी, िामिुावर्क वा गैरनाफामलुक भवनको 
नक्शा पाि तथा असभलेजखकरण, भकुम्प लाभग्राहीको नक्िा पाि तथा असभलेजखकरण, अिाहार्, 
अनाथ र वेवाररिे व्र्जक्तको लाश व्र्वस्थापन गने लगार्तका कार्ाहरु सनःशलु्क गने व्र्वस्था 
समलाईएको छ । 

 

73. नगरपासलकाले सनमााण तथा ममात िम्भार गनुा पने खालका आन्त्तररक आवतजावत गने खालका 
िडकको ममात िम्भारका लासग िडक िेवा शलु्क नगर कार्ाापसलकाको सनणार्ानिुार गने 
व्र्वस्था समलाईएको छ । 

 
74. स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ बमोजजम नगरपासलकामा िताा गनुापने िंस्थाहरुको िताा एवं 

नववकरण नगरपासलकामा नै गने व्र्वस्था समलार्ा सनर्मानिुारको िेवा शलु्क सलने व्र्वस्था 
समलाईएको छ । 

 
75. प्रिेश कानूनमा व्र्वस्था भए बमोजजम नगरपासलकाले उठाउने कर प्रिेश कानूनमा भएको 

व्र्वस्था अनिुार नै उठाई वाँडफाँड गने व्र्वस्था समलाईएको छ । 

 
76. अन्त्तर स्थानीर् सनकार्को िमन्त्वर्बाट गनुा पने कार्ाहरु िम्बजन्त्धत स्थानीर् तहहरुिँगको 

िमन्त्वर्मा गने व्र्वस्था समलार्ा आपिी िहमसतका आधारमा राजश्व बाँडफाँड गने व्र्वस्था 
समलाईएको छ । 

 

 नगर ििस्र्ज्रू्हरु 

 भीरकोट नगरपासलकाको चौथो बजेट तथा कार्ाक्रम सनमााण कार्ामा मागािशान दिन े नगर िभा 
ििस्र्. भीरकोटवािी िम्पूणा बबुा,आमा,िाजभुार्ा, दििीबवहनीहरु, ववसभन्त् न राजनीसतक िलका प्रमखु 
तथा प्रसतसनसधहरु, नागररक िमाजका प्रसतसनसध, पत्रकार समत्रहरु र भीरकोट नगरपासलकामा 
कार्ारत िवै राष्ट्रिेवक कमाचारीहरुबाट प्राप् त रार् िल्लाह िझुाव र िहर्ोग प्रसत हादिाक आभार 
प्रकट गिाछु। र्ो बजेट कार्ाान्त्वर्नमा पसन िोही अनिुारको िल्लाह िझुाव एवं िहर्ोगको िमेत 
अपेक्षा व्र्क्त गना चाहन्त्छौं । 

धन्त्र्वाि । 
 


