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आर्थिक वर्ि 207८/7९ को बजेट बक्तव्य 

आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, नगरसभा सदस्यज्यूहरू, राष्ट्रसेवक कमिचारीहरू तथा संचारकमी र्मत्रहरू, 

1. भीरकोट नगरपार्िकाको नगर उपप्रमखु एवम ्बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा सर्मर्तको संयोजकको 
हैर्सयतिे यस सम्मार्नत सभामा आगामी आर्थिक वर्ि २०७८।७९ को बजेट प्रस्ततु गनि 
पाउँदा अत्यन्त गौरवान्न्वत महशसु गरेकी छु ।   

2. कोर्भड-१९ महामारीिे र्सजिना गरेको हाम्रो जीवनकािकै सवािर्िक चनुौतीपूणि पररन्स्थर्तमा 
भीरकोट नगरपार्िकाको आर्थिक वर्ि 207८/७९ को बजेट तथा कायिक्रम यस सम्मार्नत 
सभामा प्रस्ततु गदैछु । यस अवसरमा म मिुकुको अग्रगामी पररवतिन, प्रजातन्त्र र िोकतान्न्त्रक 
गणतन्त्र स्थापनाका िार्ग इर्तहासका ववर्भन्न काि खण्डमा भएका आन्दोिनमा जीवन उत्सगि 
गनुिहनुे सम्पूणि ज्ञात अज्ञात शवहदहरू प्रर्त हार्दिक श्रद्धाञ् जिी अपिण गदिछु । 

3. यस नगरपार्िकाको आठौं नगरसभामा बजेट प्रस्ततु गरररहँदा कोर्भड-१९ महामारीबाट 
नागररकको जीवन रक्षा गने र भीरकोट नगरपार्िकाको अथितन्त्रिाई गर्तशीि बनाउने गहन 
न्जम्मेवारी बोि भएको छ । ववगत ४ वर्िको अथक प्रयासबाट हाँर्सि भएका उपिन्धिहरूिाई 
संस्थागत गनि र नगरपार्िकाको ववकास र समवृद्धको यात्रािाई र्नरन्तरता र्दन ेमागिमा कोर्भड-

१९ महामारीका कारण िक्का पगेुको छ । यस सम्बन्िमा जनप्रर्तर्नर्ि, राष्ट्रसेवक कमिचारी, 
राजनीर्तक दि, र्नजी क्षते्र, सामान्जक संघ संस्था र सञ् चारकमी तथा आम नागररकको प्रत्यक्ष 
एवम ्परोक्ष सहयोग र ऐक्यबद्धतािे वतिमान चनुौतीको सामना गनि सवकने कुरामा हामी ववश्वस्त 
छौं । 

4. आगामी आर्थिक वर्ि 207८/७९ को बजेट तजुिमा गदाि नेपािको संवविान, स्थानीय सरकार 
सञ् चािन ऐन, 2074, अन्तरसरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा प्रचर्ित अन्य 
कानूनहरू, पन्रौं योजना, दीगो ववकास िक्ष्य तथा आठौं नगरसभाबाट स्वीकृत नीर्त तथा 
कायिक्रमिाई महत्वपूणि आिारको रूपमा र्िएको छु । यसका अर्तररक्त राजश्व परामशि सर्मर्त, 
स्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा र्निािरण सर्मर्त, बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा सर्मर्त, ववर्यगत 
सर्मर्तहरू, राजनीर्तक दि, र्नजी क्षेत्र, सामान्जक संघ संस्था तथा ववद्धत वगि एवम ्
पेशाववद्हरूबाट प्राप्त राय सझुाबहरूिाई समेत समावेश गरी बजेट तजुिमा गररएको छ ।  
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सभाध्यक्ष महोदय,  

अब म चाि ुआर्थिक वर्ि 207८/७९ को हाि सम्मको प्रगर्त प्रर्तवेदन संन्क्षप्त रूपमा सभामा प्रस्ततु 
गने अनमुर्त चाहन्छु । 

चाि ुआर्थिक वर्ि 207७/७८ मा चाि ु खचि तर्ि  रू. 1१ करोड 3२ िाख ९९ हजार बजेट 
ववर्नयोजन भएकोमा हािसम्म रू. 8 करोड ६१ िाख ६७ हजार अथाित कररब 7५ प्रर्तशत खचि 
भएको छ । 

त्यसैगरी पूजँीगत खचि तर्ि   रू. ९ करोड ८४ िाख बजेट ववर्नयोजन भएकोमा रू. ६ करोड ५९ िाख 
२८ हजार अथाित कररब ६७ प्रर्तशत खचि भएको छ । 

सशति अनदुान र सामान्जक सरुक्षातर्ि  रू. ३६ करोड ८1 िाख प्राप्त भएकोमा रू. २३ करोड 4 िाख  
अथाित कररब ६३ प्रर्तशत खचि भएको छ । 

चाि ुआर्थिक वर्िमा कुि रू. ५७ करोड ९७ िाख 9९ हजार बजेट ववर्नयोजन भएकोमा हािसम्म 
रू. ३८ करोड २४ िाख ९५ हजार अथाित कररब ६६ प्रर्तशत खचि भएको छ । खचि व्यहोने स्रोत 
अन्तगित आन्तररक राजस्वतर्ि  रू. २ करोड ३० िाख संकिन गने िक्ष्य रहेकोमा हािसम्म रू. १ 
करोड ४५ िाख अथाित िक्ष्यको तिुनामा कररब ६३ प्रर्तशत राजस्व संकिन भएको छ । त्यसैगरी 
संघीय तथा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट राजश्व बाडँर्ाँट बापत रू. 7 करोड ४४ िाख ४९ हजार प्राप्त 
हनुे अनमुान गररएकोमा हािसम्म रू. ५ करोड ८५ िाख ९९ हजार मात्र अथाित कररब ७९ प्रर्तशत 
रकम प्राप्त भएको छ । चाि ुआर्थिक वर्िको जेठ र असार मवहनामा संघीय तथा गण्डकी प्रदेश 
सरकारबाट राजस्व बाँडर्ाँट बापतको रकम प्राप्त हुँदा िक्ष्यको नन्जक पगु्ने अपेक्षा गररएको छ । 
िक्ष्य अनरुूप आन्तररक राजस्व संकिनमा कमी हुँदा र राजस्व बाँडर्ाँट बापत प्राप्त हनुे अनमुान 
गररएको रकम प्राप्त नहुँदा चाि ुआर्थिक वर्िका योजना तथा कायिक्रमहरू तोवकएको समयमा सम्पन्न 
गनि कर्ठनाई हनु गएको व्यहोरा यस सम्मार्नत सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु । 

अब म भीरकोट नगरपार्िकाको आगामी आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेटका उदे्दश्य तथा प्राथर्मकता 
प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्छु । प्रस्ततु बजेटका उदे्दश्यहरू र्नम्नानसुार रहेका छनः 

क) कोर्भड-१९ को महामारीबाट भीरकोटबासी नागररकको जीवन रक्षा गदै जनजीवनिाई 
सहज र सरुन्क्षत बनाउने, 

ख) भीरकोट नगरपार्िकाको अथितन्त्रको शीघ्र पनुरूत्थान गनि आर्थिक गर्तववर्ि एवम ्
ववकास र्नमािणका कायििाई तीब्रता र्दने, 

ग) उपिधि स्रोत, सािन तथा अवसर र क्षमताको उच्चतम पररचािन गरी नगरपार्िकाको 
समग्र ववकासको गर्तिाई र्नरन्तरता र्दने । 

घ) आर्थिक, सामान्जक  तथा भौर्तक पूवाििारको ववकास गरर समदृ्ध भीरकोट सखुी 
भीरकोटबासीको अर्भयानिाई पूणिता र्दने। 
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ङ) भीरकोटबासी नागररकहरूका आिारभतू आवश्यकताहरूको परीपूर्ति गने । 

प्रस्ततु बजेटका उदे्दश्यहरू हार्सि गनि देहायका प्राथर्मकता र्निािरण गररएको छः 

क) कोर्भड-१९ समेतका संक्रामक रोगहरूको र्नयन्त्रण, रोकथाम र उपचारका िार्ग 
परीक्षणको दायरा र्बस्तार, उपचारको व्यवस्था, स्वास््य उपकरण तथा सामग्रीको आपूर्ति 
एवम ्स्वास््यकमीहरूको प्रभावकारी पररचािन, 

ख) व्यवसावयक कृवर्िाई प्रोत्साहन गदै आिरु्नक कृवर् प्रववर्ि, उपकरण र उन्नत र्बउ र 
मिको सहज उपिधिता सरु्नन्ित गरी कृवर् उत्पादन र उत्पादकत्वमा अर्भवृवद्ध, 

ग) स्वच्छ वपउनेपानी, प्राववर्िक एवम ्गणुस्तरीय न्शक्षा, सूचना प्रववर्िको ववकास िगायत 
सामान्जक, आर्थिक तथा भौर्तक पूवाििारको र्नमािण, 

घ) सबै प्रकारका स्वास््य जोन्खमबाट नागररकिाई सरुन्क्षत राख् न उपचारको व्यवस्था, 
स्वास््य सेवाको दायरा र्बस्तार र स्वास््य संस्थाको पूवाििार र्नमािण तथा स्तरोन्नर्त, 

ङ) कोर्भड-१९ महामारीको कारण रोजगारी गमुाएका बेरोजगार यूवा यूवतीहरूको िार्ग 
रोजगारीको अवसर सजृना हनुे योजना तथा कायिक्रमहरूको सञ् चािन । 

सभाध्यक्ष महोदय,  

अब म समग्र नगरपार्िकाको बजेट तथा कायिक्रमिाई क्षेत्रगत रूपमा ववर्नयोजन गरी प्रस्ततु गने 
अनमुर्त चाहन्छु ।  

पूवाििार ववकास 

1. संघीय सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकार समेतको सहिगानीमा नगरपार्िकाको प्रशासर्नक 
भवनको र्नमािण कायि सम्पन्न गरी नवर्नर्मित भवनबाट सेवा आरम्भ गररएको छ । र्सद्धाथि 
राजमागिदेन्ख नगरपार्िका भवन जोड्ने सडक र्नमािण र कायाििय पररसरको बगैचा र्नमािण तथा 
सजावटको िार्ग गण्डकी प्रदेश सरकारबाट समपूरक अनदुान शीर्िकमा प्राप्त रू. ८० िाख र 
नगरपार्िकाको रू. ५३ िाख गरी जम्मा रू. १ करोड ३३ िाख ववर्नयोजन गररएको छ ।   

2. भीरकोट नगरपार्िकाको नवर्नर्मित प्रशासर्नक भवन, वडा कायािियहरू तथा स्वास््य 
संस्थाहरूको र्र्नर्सङ्गको िार्ग रू. ४२ िाख ववर्नयोजन गररएको छ ।  

3. संघीय समपूरक अनदुान शीर्िकबाट गडहरे गरु्ाको पवहिो चरणको पूवाििार र्नमािणको काम 
सम्पन्न गरी बाँकी पूवाििार र्नमािण गनि बोिपत्र आह्वान भई खररद सम्झौता समेत सम्पन्न 
भईसकेको छ । संघीय सरकारको िागत साझेदारीमा बाँकी र्नमािण कायि सम्पन्न गनि रू. २ 
करोड ४३ ववर्नयोजन गने व्यवस्था र्मिाईएको छ । 

4. बस्ती तथा वडास्तरबाट प्राथर्मकताक्रम तोवक आएका आयोजना तथा कायिक्रमहरू कायािन्वयन 
गनिको िार्ग प्रत्येक वडा कायािियहरूिाई रू. 2० िाखका दरिे रकम ववर्नयोजन गररएको 
छ ।  
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5. नगरपार्िकाबाट सञ् चार्ित योजना तथा कायिक्रमहरूको कायािन्वयन तथा अनगुमन कायििाई 
प्रभावकारी बनाउन सवारी सािनको आवश्यकता वोि भई सवारी सािन खररदको िार्ग रू १० 
िाख ववर्नयोजन गने व्यवस्था र्मिाईएको छ ।   

6. आर्थिक वर्ि 207८/7९ मा नगरपार्िकाको स्रोत र सािनबाट कायािन्वयन हनु नसक्न े
आयोजना तथा कायिक्रमहरूको आयोजना बैंक तयार गरी कायािन्वयनको िार्ग प्रदेश तथा संघीय 
सरकारसंग अनरुोि गने व्यवस्था र्मिाइएको छ। 

7. वडा कायाििय भवन नभएका वडाहरूमा भवन र्नमािण कायि सरुू गनिको िार्ग रू. 30 िाख 
ववर्नयोजन गररएको छ । 

8. नगरका अिरुा आयोजनाहरूिाई पणुिता र्दन तथा तत्काि गनुिपने ववकास र्नमािणका कायिहरू 
सञ् चािन गनि नगरक्षेत्र पूवाििार शीर्िकमा रू. ७२ िाख ववर्नयोजन गरी कायािन्वयन गने 
व्यवस्था र्मिाएको छु । 

9. भीरकोट नगरक्षेत्र र्भत्रका सडकहरूको बगीकरण र नक्साङ्कन गरी मापदण्ड कायम गने समेतका 
कायि गनि नगर सडक यातायात गरुूयोजना (MTMP) तयारीको िार्ग आवश्यक वजेट ववर्नयोजन 
गररएको छ । 

10. संघीय सरकारको ववशेर् अनदुान शीर्िकबाट रू. ३ करोडको िगानीमा नगरपार्िकाको 
र्ोहोरमैिा व्यवस्थापन केन्र र पाकि  र्नमािण कायि अन्न्तम चरणमा पगेुको छ । र्नर्मित 
संरचनाको स्तरोन्नर्तको िार्ग रकम ववर्नयोजन गने व्यवस्था र्मिाइएको छ । 

11. सम्बन्न्ित उपभोक्ताहरूको नगद िागत साझेदारी रहने गरी बजार क्षेत्रका सडकहरूको स्तरोन्नर्त 
गनि र रणनीर्तक महत्वका ग्रार्मण सडकहरूको ममित सम्भारको िार्ग सडक पूवाििार तथा 
स्तरोन्नर्त शीर्िकमा रू. ८५ िाख बजेट ववर्नयोजन गने व्यवस्था र्मिाएको छु । 

12. भीरकोट नगरक्षेत्रर्भत्र बाढी पवहरोबाट क्षर्तग्रस्त सडकहरूको ममित सम्भार गरी सवारी 
आवागमनिाई सहज बनाउने कायिका िार्ग नगर क्षेत्रका सडक सरसर्ाई शीर्िकमा रू. ५० 
िाख ववर्नयोजन गररएको छ । 

13. बस्तीस्तरबाट छनोट भई वडा कायािियहरूबाट नगरस्तरीय योजनामा समावेश गनि प्राथर्मकता 
तोकी प्राप्त भएका योजना तथा कायिक्रमहरूको िार्ग रू. १ करोड २६ िाख ववर्नयोजन गने 
व्यवस्था र्मिाएको छु ।  

सामान्जक ववकासः 

14. जेष्ठ नागररकहरूसँग भेटघाट गरी उनीहरूको ज्ञान, सीप र अनभुवको आदान प्रदान गनुिका साथै 
उनीहरूको सम्मानका कायिक्रमहरू संचािन गनिको िार्ग जेष्ठ नागररक उत्थान कायिक्रममा रू. 
१० िाख ववर्नयोजन गने व्यवस्था र्मिाएको छु । 

15. भीरकोट नगरपार्िकािाई पूणि सरसर्ाईयकु्त नगरपार्िका बनाउन ववपन्न र अर्त गरीब घर 
पररवारको पूवि पवहचान गरी आवश्यकता र मागको आिारमा न्यूनतम शौचािय र्नमािण सामाग्री 
तथा आवश्यकता अनसुारका अन्य र्नमािण सामग्री उपिधि गराउन रू. ४० िाख ववर्नयोजन 
गरेको छु । 
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16. मवहिा तथा बािबार्िकाको क्षमता ववकास र सशक्तीकरणका िार्ग संघीय सरकारबाट सशति 
अनदुान शीर्िकमा प्राप्त हनुे रकमको अर्तररक्त मवहिाहरूको सीप र क्षमता ववकासको िार्ग 
मवहिासंग उपमेयर शीर्िकमा रू. २० िाख ववर्नयोजन गरेको छु । 

17. भीरकोट नगरपार्िका अन्तगितका सामूदावयक ववद्याियहरूको भौर्तक पूवाििार र्नमािण तथा 
सिुार एवम ्शैन्क्षक गणुस्तर ववृद्धका िार्ग संघीय सरकारबाट सशति अनदुान शीर्िकमा प्राप्त 
हनुे रकमको अर्तररक्त शैन्क्षक गणुस्तर सिुारको िार्ग न्शक्षा ववकास कायिक्रममा रू. २० 
िाख ववर्नयोजन गने व्यवस्था र्मिाइएको छ । 

18. भीरकोट नगरपार्िका र्भत्रका सामदुावयक क्याम्पसमा अध्ययनरत गरीब तथा जेहन्दार 
ववद्याथीहरूिाई छात्रबतृ्ती ववतरण गनि रू. 2 िाख २५ हजार ववर्नयोजन गने व्यवस्था 
र्मिाइएको छ। 

19. भीरकोट नगरपार्िकािाई र्मर्त 207७।११।२२ गते बािमैत्री स्थानीय शासनयकु्त 
नगरपार्िका घोर्णा गररएकोमा यसको र्नरन्तरता र र्दगोपनाको िार्ग बािमैत्री स्थानीय शासन 
प्रवद्धिन कायिक्रम शीर्िकमा रू. १० िाख ववर्नयोजन गरेको छु । 

20. नगरपार्िकामा रहेका दर्ित, मनु्स्िम तथा अल्पसंख्यक जातजार्तहरूको परम्परागत सीप, 
व्यवसायको संरक्षण, सम्बद्धिन एवम ्उनीहरूको सीप र क्षमता ववकासको िार्ग रू. २0 िाख 
ववर्नयोजन गरेको छु । 

21. नागररकको स्वास््यिाई ध्यानमा राख्दै संघीय सरकारबाट सशति अनदुान शीर्िकमा प्राप्त हनु े
रकमको अर्तररक्त अत्यावश्यक और्िी खररद, मवहिा स्वास््य स्वयंसेववककाहरूिाई प्रोत्साहन 
तथा गभिवती मवहिाहरूिाई अण्डा ववतरण गने समेतका कायिको िार्ग स्वास््य सम्बन्िी 
कायिक्रम शीर्िकमा रू. ३० िाख ववर्नयोजन गरेको छु । 

22. भीरकोट नगरपार्िकाबाट स्वीकृत स्थानीय पाठ्यक्रमको आिारमा कक्षा १ देन्ख ८ सम्मको 
स्थानीय पाठ्यपसु्तक िेखन तथा छपाईको कायि सम्पन् न गरी नगर क्षेत्रका सम्पूणि सामूदावयक 
तथा संस्थागत ववद्याियहरूमा चाि ु शैन्क्षक सत्रको शरुूदेन्ख नै पाठ्यपसु्तक ववतरण र 
पठनपाठको व्यवस्था र्मिाउन स्थानीय पाठ्यक्रम िेखन तथा छपाई शीर्िकमा रू. १८ िाख 
ववर्नयोजन गरेको छु ।  

23. नगरक्षेत्र र्भत्र वसोवास गने र्रक क्षमता भएका अपाङ्ग तथा असहाय नागररकहरूको त्याङ्क 
अद्यावर्िक गरी उनीहरूको सीप तथा क्षमता ववकासका िार्ग अपाङ्ग प्रवद्धिन कायिक्रम शीर्िकमा 
बजेट ववर्नयोजन गने व्यवस्था र्मिाएको छु । 

24. बािबार्िका तथा यवुायवुतीहरूको शारीररक र मानर्सक ववकासका िार्ग ववद्यािय तथा 
वडास्तरमा खेिमैदानको सम्भावनाका आिारमा खेिकुद प्रर्तयोर्गता सञ् चािन गनि र 
आवश्यकता अनसुार खेिकुद मैदानको स्तरोन्नर्त एवम ्खेिकुद सामग्री ववतरण गने कायिका 
िार्ग यवुा तथा खेिकुद कायिक्रम शीर्िकमा रू. २५ िाख ववर्नयोजन गररएको छ ।     
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आर्थिक ववकासः 

25. कृवर् र पशुंपक्षी क्षेत्रको एवककृत ववकासका िार्ग संघीय सरकारबाट सशति अनदुान शीर्िकमा 
प्राप्त रू. १ करोड १ िाख, ववशेर् अनदुान शीर्िकमा प्राप्त रू. १ करोड २५ िाख र 
नगरपार्िकाको रू. २० िाख समेत गरी कुि रू. २ करोड ४६ िाख ववर्नयोजन गररएको छ 
। 

26. नगरपार्िका र सम्बन्न्ित कृर्कको ५०/५० प्रर्तशत िागत साझेदारीमा कृवर् तथा पशपुािन 
व्यवसायमा संिग्न व्यवसावयक कृर्कहरूिाइि कृवर् औजार, प्िाविक टनिे, मि, र्बउ र बेनाि 
उपिधि गराउने व्यवस्था र्मिाईएको छ । 

27. िार्मिक तथा पयिटकीय ववकासका सम्भावना बोकेका स्थिहरूको ववकास र प्रवद्धिन गनि रू. 
15 िाख ववर्नयोजन गरेको छु । 

28. स्थानीय स्तरमा िघ ुउद्यमी तयार गरी उनीहरूको ज्ञान, सीप र क्षमताको आिारमा िघ ुउद्योग 
स्थापना मार्ि त स्थानीय स्तरमा रोजगारी र्सजिनामा सहयोग परु् याउन संघीय सरकारबाट सशति 
अनदुान शीर्िकमा प्राप्त रकमको अर्तररक्त उद्यम ववकास कायिक्रम शीर्िकमा रू. १५ िाख 
ववर्नयोजन गररएको छ । 

29. प्रिानमन्त्री रोजगार कायिक्रम अन्तगित नगरपार्िका क्षेत्रमा रहेका बेरोजगार यवुा यवुतीहरूिाइि 
रोजगारी सजृना हनुे खािका श्रममूिक आयोजनाहरू कायािन्वयन गदाि नगरपार्िकाबाट बस्तगुत 
सहायता उपिधि गराउने कायिका िार्ग मेयरसंग रोजगार शीर्िकमा रू. २० िाख ववर्नयोजन 
गने व्यवस्था र्मिाईएको छ ।      

वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापनः 

30. संघीय तथा गण्डकी प्रदेश सरकारसंगको िागत साझेदारीमा आिँीखोिा र्नयन्त्रण तथा तटबन्िन 
गने कायिका िार्ग नदी र्नयन्त्रण कायिक्रम शीर्िकमा रू. १५ िाख ववर्नयोजन गररएको छ । 

31. ववश्वव्यापी रूपमा रै्र्िएको कोर्भड-19 महामारीको रोकथाम तथा र्नयन्त्रण एवम ्संक्रर्मत 
नागररकहरूको उपचारको िार्ग कोरोना व्यवस्थापन तथा प्रर्तरक्षा कायिक्रम शीर्िकमा रू. ३५ 
िाख ववर्नयोजन गने व्यवस्था र्मिाईएको छ । 

32. मानवीय तथा प्राकृर्तक कारणिे उत्पन्न ववपद्को व्यवस्थापन एवम ्उद्धार सामग्री खररद गरी 
तत्काि राहत उपिधि गराउन दैववप्रकोप तथा ववपद् व्यवस्थापन शीर्िकमा रू. 2० िाख 
ववर्नयोजन गरेको छु । 

सशुासन तथा संस्थागत ववकासः  

33. नगरपार्िकाबाट सम्पादन हनुे कामिाइि पारदशी बनाई जनप्रर्तर्नर्ि तथा कमिचारीहरूिाई 
नागररक प्रर्त उत्तरदायी बनाउनका िार्ग साविजर्नक सनुवुाइि तथा सामान्जक पररक्षण िगायतका 
कायिक्रमहरू संचािन गनिको िार्ग आवश्यक रकम ववर्नयोजन गरेको छु । 
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34. नगरपार्िका र अन्तगितका कायािियमा कायिरत कमिचारी तथा जनप्रर्तर्नर्िहरूको सीप तथा 
क्षमता ववकासका िार्ग आवश्यक रकम ववर्नयोजन गने व्यवस्था र्मिाएको छु । 

35. नगर तथा वडास्तरीय योजना तथा कायिक्रमको प्रभावकारी कायािन्वयन गनिका िार्ग र्नवािन्चत 
पदार्िकारी, कमिचारी र उपभोक्ता सर्मर्तमा रहेका पदार्िकारीहरूिाई कायिक्रम कायािन्वयन र 
अनगुमनसँग सम्बन्न्ित ववर्यमा क्षमता ववकास गनि आवश्यक रकम ववर्नयोजन गरेको छु । 

36. नगरपार्िका र वडा कायािियहरूबाट संकिन गररने कर, दस्तरु, सेवा शलु्कजस्ता कर तथा 
गैरकर राजस्व संकिनको कायििाई सहज र सूचना प्रववर्िमैत्री बनाई राजस्व िेखाङ्कन तथा 
प्रर्तवेदन प्रणािीिाई चसु्त बनाउन आगामी आर्थिक वर्िको शरुूदेन्ख नै नगरपार्िका र 
अन्तगितका वडाहरूमा Web Based सफ्टवेयर जडान गने कायिका िार्ग आवश्यक रकम 
ववर्नयोजन गरेको छु ।  

सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म मार्थका क्षेत्रगत नीर्त तथा कायिक्रमहरू कायािन्वयनका िार्ग बजेट ववर्नयोजन र स्रोत 
व्यवस्थापनको अनमुान प्रस्ततु गदिछु । 

37. आगामी आर्थिक वर्ि 207८/7९ का नीर्त तथा कायिक्रमहरू कायािन्वयन गनि रू. ६८ करोड 
२६ िाख ४७ हजार ववर्नयोजन गरेको छु । कुि ववर्नयोजनमध्ये चाि ुखचितर्ि  रू. ३९ 
करोड ११ िाख ६७ हजार अथाित ५७.३० प्रर्तशत रहेकोमा सशति अनदुानतर्ि को चाि ुखचि 
रू. २४ करोड ७७ िाख अथाित ३६.२८ प्रर्तशत र नगरपार्िकातर्ि को चाि ुखचि रू. १४ 
करोड ३४ िाख ६७ हजार अथाित २१.०२ प्रर्तशत रहेको छ । त्यसैगरी कुि ववर्नयोजनमध्ये 
पूंजीगत खचितर्ि  रू. १४ करोड १४ िाख ८० हजार अथाित २०.७३ प्रर्तशत र सामान्जक 
सरुक्षा खचितर्ि  रू. १५ करोड अथाित २१.९७ प्रर्तशत रहेको छ । 

38. आगामी आर्थिक वर्िका िार्ग अनमुान गररएको खचि व्यहोने स्रोतमध्ये आन्तररक राजस्वबाट 
रू. ३ करोड ५० िाख, संघीय सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनुे राजस्व 
बाँडर्ाँटबाट रू. ८ करोड २६ िाख ९२ हजार, अन्तरसरकारी ववत्तीय हस्तान्तरणबाट रू. 
५५ करोड ७४ िाख ५५ हजार र  अन्य स्रोतबाट रू. ७५ िाख व्यहोररनछे ।                                          

सभाध्यक्ष महोदय,  

39. भीरकोट नगरपार्िकाको बजेट तथा कायिक्रम तजुिमामा मागिदशिन गनुिहनु े नगर प्रमखुज्यू, 
नगरसभा सदस्यज्यूहरू, राष्ट्रसेवक कमिचारीहरू, राजनीर्तक दिका प्रमखु तथा प्रर्तर्नर्िज्यूहरू, 
नागररक समाजका प्रर्तर्नर्ि, पत्रकार र्मत्रहरू र भीरकोटबासी सम्पूणि आमाबबुा, र्ददीबवहनी 
तथा दाजभुाइिहरूबाट प्राप् त सल्िाह, सझुाव र सहयोग प्रर्त हार्दिक आभार प्रकट गदिछु । 
बजेटको कायािन्वयनमा समेत सोही अनसुारको रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । 
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40. अन्त्यमा, स्वास््य साविानी अपनाई कोर्भड-१९ महामारीको जोन्खमबाट सरुन्क्षत रहँदै भीरकोट 
नगरपार्िकाको समग्र ववकासको अर्भयानमा सहभागी हनु सम्पूणि भीरकोटबासी आमाबबुा, 
र्ददीबवहनी तथा दाजभुाईहरूिाई हार्दिक अवपि गदिछु ।   

िन्यवाद । 

 

 र्समा के.सी. कमािचायि 
 उप-प्रमखु 

 भीरकोट नगरपार्िका 
 बयरघारी, स्याङ्गजा ।  
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अनसूुचीहरू  
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अनसूुची-१ 

आय व्ययको वववरण 

आर्थिक वर्ि २०७८।७९ 

(रू. हजारमा) 

शीर्िक 
गत आ.व. २०७६।७७ 

को यथाथि 
चाि ुआ.व. २०७७।७८ 
को संशोर्ित अनमुान 

आगामी आ.व. 
२०७८।७९ को अनमुान 

आय       

क. राजस्व ६०४८५ ९७४४९ ११७६९२ 

१ आन्तररक राजस्व ९३६३ २३००० ३५००० 

१.१ सम्पन्त्त कर ५०० ८०० १००० 

१.२ भमूीकर (मािपोत) १००० १००० १२५० 

१.३ नदीजन्य सामग्री र्बक्री ३५०० १५७०० २६५०० 

१.४ व्यवसाय कर ४५० ५०० ७५० 

१.५ र्सर्ाररस दस्तरु ७५० ८५० १००० 

१.६ घर बहाि कर १५० ३५० ५०० 

१.७ घर जग्गा रन्जषे्ट्रसन शलु्क १२०० १३०० १५०० 

१.८ अन्य राजस्व १८१३ २५०० २५०० 

२ राजस्व बाडँर्ाडँबाट प्राप्त रकम ५११२२ ७४४४९ ८२६९२ 

२.१ संघीय सरकारबाट प्राप्त ४८०८८ ७०९८१ ७१४८१ 

२.२ गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ३०३४ ३४६८ ११२११ 

ख. अन्तर-सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण २८३३५९ ३३१५३८ ४०७४५५ 

१ संघीय समानीकरण अनदुान १०१४०० १०२२०० १०८००० 

२ संघीय सशति अनदुान १४३३०१ १७४३८८ २५८००० 

३ संघीय समपूरक अनदुान ६३०० ७९०० ६६०० 

४ संघीय ववशेर् अनदुान १५००० २५००० १२५०० 

५ गण्डकी प्रदेश समानीकरण अनदुान १२३५८ १२०५० १२३५५ 

६ गण्डकी प्रदेश सशति अनदुान ० ० २००० 

७ गण्डकी प्रदेश समपूरक अनदुान ५००० १०००० ८००० 

ग. अन्य ९७१०० १०८७०० १५७५०० 

१ सामान्जक सरुक्षा भत्ता ९४५०० १०२२०० १५०००० 

२ सडक बोडि नेपािबाट प्राप्त हनुे रकम २६०० ६५०० ६५०० 

३ गत वर्िको नगद मौज्दात ० ० १००० 

आय तर्ि को जम्मा ४४०९४४ ५३७६८७ ६८२६४७ 

व्यय       

क. चाि ुखचि ३३११२९ ४३९२८७ ५४११६७ 

ख. पंून्जगत खचि १०९८१५ ९८४०० १४१४८० 

व्यय तर्ि को जम्मा ४४०९४४ ५३७६८७ ६८२६४७ 
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अनसूुची-२ 

राजस्व तथा अनदुान प्रार्प्तको अनमुान 

आर्थिक वर्ि २०७८।७९ 

(रू. हजारमा) 

शीर्िक 
गत आ.व. २०७६।७७ को 

यथाथि 
चाि ुआ.व. २०७७।७८ को 

संशोर्ित अनमुान 

आगामी आ.व. २०७८।७९ 
को अनमुान 

क. राजस्व १५७५८५ २०६१४९ २७५१९२ 

१ आन्तररक राजस्व ९३६३ २३००० ३५००० 

१.१ सम्पन्त्त कर ५०० ८०० १००० 

१.२ भमूीकर (मािपोत) १००० १००० १२५० 

१.३ नदीजन्य सामग्री र्बक्री ३५०० १५७०० २६५०० 

१.४ व्यवसाय कर ४५० ५०० ७५० 

१.५ र्सर्ाररस दस्तरु ७५० ८५० १००० 

१.६ घर बहाि कर १५० ३५० ५०० 

१.७ घर जग्गा रन्जषे्ट्रसन शलु्क १२०० १३०० १५०० 

१.८ अन्य राजस्व १८१३ २५०० २५०० 

२ राजस्व बाडँर्ाडँ ५११२२ ७४४४९ ८२६९२ 

२.१ संघीय सरकारबाट प्राप्त ४८०८८ ७०९८१ ७१४८१ 

२.२ गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ३०३४ ३४६८ ११२११ 

३ अन्य आय ९७१०० १०८७०० १५७५०० 

३.१ बेरूज ुअसिुी ० ० ० 

३.२ सामान्जक सरुक्षा भत्ता ९४५०० १०२२०० १५०००० 

३.३ सडक बोडि नेपािबाट प्राप्त हनुे रकम २६०० ६५०० ६५०० 

३.४ गत वर्िको नगद मौज्दात ० ० १००० 

ख. अन्तरसरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण २८३३५९ ३३१५३८ ४०७४५५ 

१ संघीय सरकारबाट प्राप्त अनदुान २६६००१ ३०९४८८ ३८५१०० 

१.१ ववत्तीय समानीकरण अनदुान १०१४०० १०२२०० १०८००० 

१.२ सशति अनदुान १४३३०१ १७४३८८ २५८००० 

१.३ समपूरक अनदुान ६३०० ७९०० ६६०० 

१.४ ववशेर् अनदुान १५००० २५००० १२५०० 

२ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान १७३५८ २२०५० २२३५५ 

२.१ ववत्तीय समानीकरण अनदुान १२३५८ १२०५० १२३५५ 

२.२ सशति अनदुान ० ० २००० 

२.३ समपूरक अनदुान ५००० १०००० ८००० 

२.४ ववशेर् अनदुान ० ० ० 

३ अन्य स्थानीय तहबाट प्राप्त अनदुान ० ० ० 

३.१ सशति अनदुान ० ० ० 

३.२ समपूरक अनदुान ० ० ० 

३.३ ववशेर् अनदुान ० ० ० 

ग. जनसहभार्गता ० ० ० 

१ नगद सहभार्गता ० ० ० 

२ श्रम तथा बस्तगुत सहायता ० ० ० 

कुि जम्मा ४४०९४४ ५३७६८७ ६८२६४७ 
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अनसूुची-३ 

व्यय अनमुान 

आर्थिक वर्ि २०७८।७९ 

(रू. हजारमा) 

शीर्िक 

गत आ.व. 
२०७६।७७ को 

यथाथि 

चाि ुआ.व. 
२०७७।७८ को 
संशोर्ित अनमुान 

आगामी आ.व. 
२०७८।७९ को अनमुान 

 

 

 

चाि ुखचि        

खचि शीर्िक 
खचि 
संकेत नं. 

       

पाररश्रर्मक कमिचारी २११११ १३८९३ १४२०० १६००० 
 

पाररश्रर्मक पदार्िकारी २१११२ ९००० ११००० १५००० 
 

कमिचारी पोशाक २११२१ ७५० ७०० ८०० 
 

महंगी भत्ता २११३२ ६३१ ६०० ७०० 
 

कमिचारी वर्ल्ड भत्ता २११३३ ० ० ४० 
 

कमिचारी बैठक भत्ता २११३४ ० १५०० १५०० 
 

कमिचारी अन्य भत्ता २११३९ ३१२० १९०० २००० 
 

पदार्िकारी बैठक भत्ता २११४१ १०० २०० ९०० 
 

योगदानमा आिाररत र्बमा कोर् खचि २१२१३ ० २०० २०० 
 

कमिचारी कल्याण कोर् २१२१४ ३८३ ५०० ५०० 
 

पानी र्बजिुी २२१११ ३६५ ६०० ११५६ 
 

सञ्चार महशिु २२११२ १००० १२०० २००० 
 

इन्िन (पदार्िकारी) २२२११ ३०४३ २००० ४००० 
 

इन्िन (कायाििय प्रयोजन) २२२१२ ३४८२ ६७०० १०००० 
 

सवारी सािन ममित खचि २२२१३ २६०० ४८०० ६००० 
 

र्बमा तथा नवीकरण खचि २२२१४ १५१ ५०० ५०० 
 

मेशीनरी तथा औजार ममित सम्भार तथा संचािन खचि २२२२१ ५०० ६०० ६०० 
 

र्नर्मित साविजर्नक सम्पन्त्तको ममित सम्भार खचि २२२३१ ५०० ५० ५०० 
 

मसिन्द तथा कायाििय सामग्री २२३११ ५००० ४५०० ६५०० 
 

इन्िन अन्य प्रयोजन २२३१४ ४१ १०० २०० 
 

पत्रपर्त्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचि २२३१५ १५०० २३०० २५०० 
 

सेवा र परामशि खचि २२४११ ३००० ३७०० ४००० 
 

सूचना प्रणािी तथा सफ्टवेयर संचािन खचि  २२४१२ ५०० ५०० ६६६ 
 

करार सेवा शलु्क २२४१३ १२३३५ १४१०० १६००० 
 

सरसर्ाइ सेवा शलु्क २२४१४ ४२८ ५०० १००० 
 

अन्य सेवा शलु्क २२४१९ १२० १०० २०० 
 

कमिचारी तािीम खचि २२५११ २०७ ५०० १००० 
 

सीप ववकास तथा जनचेतना तार्िम तथा गोष्ठी सम्बन्िी 
खचि २२५१२ १०६६ ० १६५० 

 

कायिक्रम खचि २२५२२ २२८०० २७५३५ ३५०५० 
 

ववववि कायिक्रम २२५२९ १५०० ३५०० १००० 
 

अनगुमन मूल्याकंन खचि २२६११ २००० २००० ३००० 
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भ्रमण खचि २२६१२ ८६६ ३०० ३०० 
 

ववववि खचि २२७११ २३०० २३०० १८०० 
 

सभा सञ्चािन खचि २२७२१ ५०० ५०० ५०० 
 

िार्मिक तथा सांस्कृर्तक संस्था सहायता २५३१४ ० १७८० २२८० 
 

अन्य संस्था सहायता २५३१५ ५१० ५०० १००० 
 

छात्रवृन्त्त २७२११ ० २२५ २२५ 
 

जग्गाको भाडा २८१४१ ४१० ४०० ५०० 
 

घरभाडा २८१४२ १४९१ ११०० ५०० 
 

सवारी तथा मेशीनरी औजार भाडा २८१४३ १५०० १२०० ७०० 
 

भैपरी आउने चाि ुखचि २८९११ ३७ ० ५०० 
 

चाि ुखचिको जम्मा ९७६२९ ११४८९० १४३४६७ 
 

अन्य       
 

संघीय सशति/समपूरक/ववशेर् अनदुानतर्ि को जम्मा   १३३४०० २१६७९७ २७७१००  

प्रदेश सशति/समपूरक/ववशेर् अनदुानतर्ि को जम्मा   ६३०० ६४०० १००००  

सामान्जक सरुक्षा भत्ता   ९१२०० ९४७०० १५००००  

सडक बोडि तथा अन्य   २६०० ६५०० ७५००  

जम्मा २३३५०० ३२४३९७ ४४४६००  

पंूजीगत खचि       
 

गैर आवासीय भवन र्नमािण/खररद ३१११२ ३२००० ७१०० ४००० 
 

सवारी सािन ३११२१ १४८०२ ४६५६ १००० 
 

मेशीनरी तथा औजार ३११२२ १००० ६००० १५०० 
 

र्र्निचर तथा वर्क्चसि ३११२३ १००० ६३२० ४२०० 
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