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अनसूुची - २ 

- दफा ४ तथा अनसूची–१ को भाग–१ सँग सम्बन्धित _ 

 

भीरकोट राजपत्र 

भीरकोट नगरपालिकाद्धारा प्रकान्ित 
खण्ड १ संख्या ८ लिलतिः २०७५/०३/२१ 

भाग-१ 

भीरकोट नगरपालिका 
 

आलथिक वर्ि ०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यिः 
भीरकोट नगर सभाबाट स्वीकृत लिलतिः २०७५/०३/२१ 

1. ििुकुिा संघीय गणतधत्र संस्थागत भएपलि जारी भएको संवविान बिोन्जि भीरकोट 
नगरपालिकाको तेस्रो नगर सभािा आलथिक वर्ि २०७५/०७६ को बजेट प्रस्ततु गनि पाउँदा ि 
आफुिार्ि अत्यधत भाग्यिािी भएको िहिसु गरेको िु । 

2. ििुकुको राविय स्वािीनता, स्वतधत्रता तथा सािान्जक धयाय र स्थानीय सरकारको गठन गनिका 
िालग र्लतहासका ववलभन्न कािखण्डिा बलिदान ददने िहान अिर िवहदहरु प्रलत हाददिक 
श्रद्धाधजिी व्यक्त गनि चाहधिु । 

3. यो बजेट तथा कायिक्रि नेपािको संवविानिा उल्िेन्खत राज्यका नीलत तथा लसद्धाधत, संघीय/प्रदेि 
सरकारको नीलत तथा कायिक्रि, भीरकोट नगरबासीको राय सल्िाह तथा सझुाविार्ि िध्ये नजरिा 
राखी तयार गरेको िु । 
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4. िैिे यो बजेट तयार गदाि स्थानीय तहको अलिकार सूची लभत्र रहेका ववर्यिाई संबोिन हनुे गरी 
संघीय तथा प्रदेि सरकारबाट प्राप्त सीलित स्रोत तथा सािनिार्ि िध्य नजरिा राखी सोही अनरुुप 
यो बजेट र कायिक्रि  तयार गरी प्रस्ततु गरेको िु । 

5. यस बजेटको उदे्दश्य र प्राथलिकताको कायािधवयनका िालग संघ तथा प्रदेि सरकारसँग 
आवश्यकता अनसुारको सिधवय र सहकायि गरी उपिब्ि स्रोत सािनिार्ि उपयोग गररने ि। 

सभासदज्यूहरु, 

6. संवविानको अनसूुची ८ बिोन्जि नगरपालिकाको अलिकार क्षेत्र लभत्रका कायिहरुको 
कायािधवयनका साथै संघीय तथा प्रदेि सरकारको नीलत तथा कायिक्रििाई सिेत प्रभावकारी 
रुपिा कायािधवयन गरी ,उपिब्ि स्रोत सािनको आिारिा नगरपालिकाको ववकास र सिवृद्धका 
िालग स्रोत तथा सािनको अलिकति उपयोग गरी ददगो ववकास र सिुासनका िालग पररचािन 
गने गरी यस बजेटका उदे्दश्य तथा प्राथलिकताहरु देहाय बिोन्जि रहेका िन।् 

 उद्दशे्यहरुिः 
 नगरपालिका र वडा कायािियहरुको भौलतक संरचना लनिािण गने, 

 नगरपालिकाद्धारा संचािन गररने आयोजनाहरुिा ददगोपना कायि राख्न,े 

 ववर्यगत कायािियहरुको कायिक्रििार्ि लनरधतरता ददने र थप प्रभावकारी बनाउने, 
 नगरपालिका क्षेत्र लभत्र रहेका िवहिा, दलित, अपाङ्ग, असहाय, जेष्ठ नागररक, अल्पसंख्यक 

वपिलडएको तथा पिालड पाररएका वगि तथा सिूदायहरुिार्ि प्रवाह गररने सेवा तथा सवुविािार्ि 
थप प्रभावकारी बनाउने, 

 नगरपालिकाद्धारा सम्पादन हनुे कायििा पारदन्ििता, भ्रष्टाचारिा िधुय सहनन्ििता र सिुासन 
कायि गनि जोड ददने ।  

उपरोक्त बिोन्जिका प्राथलिकताका ववर्यिा बजेट ववलनयोजन गने व्यवस्था लििाएको िु । 

 नगरपालिकाको भवन लनिािण र वडा कायािियहरुको भवन लनिािणका िालग आवश्यक पने 
जग्गाको व्यवस्थापन,  

 नगरपालिका क्षेत्रिा उत्पादन हनुे फोहोरिार्ि व्यवन्स्थत गदै पूणि सरसफार्ि नगरपालिकाको 
लनिािण, 

 नगरक्षेत्रको भौलतक पूवाििार लनिािण, 
 कृवर् ववकास, पिपुािन व्यवसाय, न्िक्षा तथा स्वास््य िगायत सािान्जक ववकास गने, 
 पयिटन पूवाििारको ववकास र प्रविद्धन गने, 
 संघीय तथा प्रदेिसँगको सहकायि र सहिगानीका िालग क्षेत्रहरु पवहचान गरी योजना वनाई 

प्रस्ततु गरी कायािधवयन गने, 
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 नगरपालिकाको क्षिता भधदा बावहर रहेका र ववकासको प्रचरु सम्भावना भएका क्षेत्रहरुको 
अध्ययन तथा अनसुधिान गरी प्राथलिकता लनिािरण गरी अगालड वढाउन,े 

 ववलभन्न आयोजनाका DPR तथा गरुु योजना लनिािण एवं कायािधवयन गने । 

 अव, ि आलथिक वर्ि ०७५/०७६ को बजेट तथा कायिक्रि प्रस्ततु गनि चाहधिु । 

पवुाििार ववकास के्षत्र तफि िः- 
7. नगरपालिकाद्धारा प्रदान गररने सेवा सवुविािार्ि व्यवन्स्थत रुपिा प्रदान गनि नगरपालिकाको भवन 

लनिािणका िालग यस आलथिक वर्ििा खचि हनु नसकेको रकि रु १ करोडिा रु १ करोड ५४ 
िाख थप गरी जम्िा रु २ करोड ५४ िाख रुपैया ववलनयोजन गने व्यवस्था लििाएको िु । 

8. नगर कायिपालिका कायािियहरुको भौलतक पवुाििार लनिािण र वडा कायािियहरु, पसु्तकािय तथा 
वाचनािय लनिािण िगायतका प्रयोजनका िालग आवश्यक पने जग्गाको व्यवस्थापन गनि रु ४९ 
िाख रुपैया ववलनयोजन गने व्यवस्था लििाएको िु । 

9. बस्तीस्तरबाट संकिन भएका योजनाहरुिार्ि प्राथलिकताका आिारिा िनौट गरी कायािधवयन 
गनिका िालग प्रत्येक वडा कायािियहरुिार्ि रु २५ िाखका दरिे २ करोड २५ िाख रुपैया 
ववलनयोजन गरेको िु । बस्तीस्तरबाट िनौट भएका योजनाहरुको वववरण अनसूुची ६ िा 
सिावेि गरेको िु। 

10. नगर क्षेत्रिा उत्पाददत फोहोरिैिाको व्यवस्थापन गने कायििार्ि ददगो र प्रभावकारी रुपिा अगालड 
बढाउनका िालग यसको दीघिकालिन योजना लनिािण गरी फोहोरिैिा व्यवस्थापन केधर लनिािण 
तथा व्यवस्थापन का िालग रु 39 िाख रुपैया ववलनयोजन गने व्यवस्था लििाएको िु।यसिाई 
व्यवन्स्थत केधरका रुपिा ववकास गनि संघ र प्रदेि सरकारसँग सहकायि गररनेि। 

11. नगरपालिका लभत्रका बजार क्षेत्रको अव्यवन्स्थत पावकि ङ्किार्ि व्यवन्स्थत गदै बजार क्षेत्रिा लनयलित 
तथा सरुन्क्षत आवतजावत गने कायििार्ि अगालड बढाउन बसपाकि का िालग आवश्यक पने 
जग्गाको खोजी गरी व्यवन्स्थत बसपाकि  लनिािण गने कायििार्ि अगालड बढाउने कायि प्रारम्भ 
गनिका िालग रु 9 िाख बजेट ववलनयोजन गरेको िु ।  

12. नगरपालिका लभत्र रहेका बजार क्षेत्रहरुिा पूवाििार ववकास गने कायिका िालग एकिषु्ट रु ९९ 
िाख रुपैया ववलनयोजन गरेको िु । यसरी नगरक्षेत्रिा पवुाििार लनिािणको कायि अगालड बढाउदा 
सम्बन्धित उपभोक्ताहरुको 30 प्रलतित रकि नगद िागत सहभालगता सलुनन्ित भए पिात िात्र 
पवुाििार लनिािण गने कायि अगालड बढाउने व्यवस्था लििाएको िु। 

13. नगरपालिका क्षेत्र लभत्र खोलिएका नयाँ सडकका कारण भ-ूक्षय, बाढी पैह्रो िगायतका प्राकृलतक 
प्रकोपिे त्यस्ता क्षेत्रिा गररएको िगानीको प्रलतफि धयून रहेको देन्खएको र नगरपालिकाको 
सीलित स्रोत सािनिार्ि सिेत ध्यानिा राखी यस आलथिक वर्िका िालग नगरपालिका लभत्र नया ँ
सडक नखोल्ने व्यवस्था लििाएको िु । 

14. नगरपालिका लभत्र भएका सडकहरुको ििित सम्भार तथा स्तरोन्नती गदाि नगरपालिकाको डोजर 
िाफि त गने व्यवस्था लििाएको िु । 
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15. नगरपालिका क्षेत्रलभत्र रहेको खानेपानी सिस्याको सिािान गरी नगरबासीहरुिार्ि िदु्ध खानेपानी 
उपिब्ि गराउनका िालग खानेपानीको ििित सम्भार र खानेपानीका स्रोतहरु संरक्षण गनिका िालग 
आवश्यक रकि ववलनयोजन गने व्यवस्था लििाएको िु । 

16. नगरपालिकाको आलथिक तथा प्राववलिक क्षिताका कारण नगरस्तरबाट सम्पन्न गनि नसवकन े  

खािका आिँीखोिा लनयधत्रण, बयरघारी बजारको खानेपानी व्यवस्थापन, नगरपालिका तथा वडा 
कायािियहरुको भवन लनिािण र फोहोरिैिा व्यवस्थापन केधरको दीघिकािीन व्यवस्थापन 
िगायतका अधय ठुिा आयोजनाहरुको संचािन तथा व्यवस्थापन संघीय तथा प्रादेन्िक 
सरकारसँगको सहिगानीिा अगालड बढाउन र त्यसका िालग आवश्यक पने अध्ययन अनसुधिान 
सिेत गनिका िालग रु ९९ िाख ववलनयोजन गरेको िु । 

सािान्जक ववकास के्षत्र तफि िः- 
17. न्िक्षा तफि  संन्घय सरकार तथा प्रदेि सरकारबाट िैन्क्षक तथा भौलतक क्षेत्र सिुारका 

कायिक्रििार्ि ििित अनदुान बापत प्राप्त हनु आएको रकि रु 12 करोड 61 िाख 67 हजार 
रकि ववलनयोजन गरेको िु । यसका साथै भीरकोटको िैन्क्षक क्षेत्रको गणुस्तर तथा भौलतक 
ववकास, ववद्याथी भनाि अलभयानिार्ि प्रभावकारी बनाउन, प्रश्नपत्र लनिािणिा गणुस्तरीयता, कायि 
गनि भीरकोट िैन्क्षक क्यािेण्डरको लनिािण, सािदुावयक ववद्याियिा अध्ययनरत ववद्याथीहरुको 
प्रलतभा प्रस्फुष्टन गनि, ववद्यािय बावहर रहेका ववद्याथीहरुिार्ि ववद्याियिा ल्याउन, नगरपालिका र 
सािदुावयक तथा लनजी ववद्याियको सहकायििा निनुा प्रयोगिािाको लनिािण िगायतका कायििार्ि 
प्रभावकारी रुपिा अगालड बढाउन रु ३० िाख थप गरी न्िक्षा क्षेत्रिा कुि रु 12 करोड 91 
िाख 67 हजार रकि ववलनयोजन गरेको िु । 

18. स्वास््य तफि  संघीय सरकार तथा प्रदेि सरकारबाट स्वास््य क्षेत्रिा ििित अनदुानका रुपिा 
प्राप्त कायिक्रि िगायत ५ वर्ि िालथका बािबालिकाहरुिार्ि जकुाको और्िी खवुाउने, गभिवती 
िवहिाहरुको पोर्ण स्वास््यिा सिुार ल्याउनका िालग िरुुवात गररएको अण्डा ववतरणको 
कायिक्रििार्ि लनरधतरता ददन, स्वास््य स्वंयसेववका र आिा सिहुको वैठकिार्ि लनरधतरता ददन, 
जेष्ठ तथा ववपन्न नागररकिार्ि घर/घरिा सेवा ददनका िागी स्वास््यकिी र स्वास््य 
स्वयंसेववकािार्ि प्रोत्साहन गने िगायतका कायिक्रिका िागी रु १ करोड ९२ िाख 27 हजार 
रकि ववलनयोजन गरेको िु। 

19. संघीय सरकारको नीलत तथा कायिक्रििा उल्िेख भए बिोन्जि नगरस्तरिा लनिािण हनुे ५० 
िैयाको अस्पताि लनिािण गने कायििार्ि अगालड बढाउनका िालग आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन 
गने व्यवस्था लििाएको िु । 

20. यवुाहरुको िारररक तथा िानलसक ववकासिार्ि प्रविद्धन गनिका िालग भीरकोट िेयरकप भलिवि 
प्रलतयोलगतािार्ि लनरधतरता दददै सम्भावनाका आिारिा भीरकोट स्तरीय अधय खेिकुद प्रलतयोलगता 
गनि तथा वडास्तरिा पलन क्रिि खेिकुद िैदानको लनिािण र खेिाडीिार्ि प्रोत्साहन गनिका िालग 
धयनुति रुपिा आवश्यक पने सािाग्रीहरु उपिब्ि गराउनका िागी रु ३0 िाख रुपैया 
ववलनयोजन गने व्यवस्था लििाएको िु । 
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21. भीरकोट नगरपालिका क्षेत्र रहेका ववलभन्न जातजाती भार्ाभार्ीहरुको संरक्षण तथा रीलतररवाजहरुको 
जगेनाि गनिका िालग आवश्यक पने रकि ववलनयोजन गने व्यवस्था लििाएको िु। 

22. भीरकोट नगरपालिका लभत्र रहेका जेष्ठ नागररकहरुको सम्िान तथा िेयरसँग जेष्ठ नागररक 
अधतगित जेष्ठ नागररक चौतारी लनिािण गने, असहाय, अपाङ्ग तथा अल्पसंख्यक नागररकहरुको 
सम्िान तथा लतनीहरुको सीप तथा क्षिता ववकास, त्यस्ता नागररकहरुको िालग आवश्यक पने 
सहयोग सािाग्रीहरु उपिब्ि गराउनका िालग रु १३ िाख ववलनयोजन गरेको िु। 

23. नगरपालिक क्षेत्र पूणिसफार्ि कायिक्रििार्ि प्रभावकारी रुपिा अगालड बढाउनका िालग िौचािय 
नभएका ववपन्न वगिको उत्थान र ववकासिा सहयोग अधतगित िौचािय लनिािणिा सहयोग 
कायिक्रिका िालग रु ९ िाख रुपैया ववलनयोजन गरेको िु । यसरी िौचािय लनिािणका िालग 
सहयोग कायिक्रििा सहयोग उपिब्ि गराउँदा िौचाियको निूना र त्यसको लनिािणका िागी 
आवश्यक पने धयनुति सािाग्री सहयोग स्वरुप उपिब्ि गराउने व्यवस्था लििाएको िु । 

24. भीरकोट नगरपालिका क्षते्रिा रहेका दलित तथा वपिलडएको जातजातीहरुको परम्परागत पेिाको 
जगेना गरी तीलनहरुको लसप तथा क्षिता ववकास गनिका िागी रु ९ िाख रुपैया ववलनयोजन 
गरेको िु । 

25. भीरकोट नगरपालिका लभत्र बाढीपैह्रो आगिागीिा परी ितृ्यू भएका पररवारका सदस्य, क्याधसर, 

िटुु, प्यारािार्लसस िगायतका गम्भीर प्रकृतीका रोगबाट पीलडत नगरबासीिार्ि नगरपालिकाको 
तफि बाट आलथिक सहयोग उपिब्ि गराउनका िालग रु ९ िाख रुपैया ववलनयोजन गरेको िु। 
आलथिक सहायता उपिब्ि गराउने कायिववलि तत्काि तजुििा गरी कायािधवयन गने व्यवस्था 
लििाएको िु । 

26. जेष्ठ नागररक एकि िवहिा अपाङ्ग तथा दलितका बािबच्चाहरुिे लनयलित रुपिा सािान्जक 
सरुक्षा वापत पाउदै आएको रकििार्ि प्रभावकारी रुपिा सियिा नै उपिब्ि गराउने व्यवस्था 
लििाएको िु। 

आलथिक ववकास के्षत्र तफि िः- 
27. कृवर् ववकास तफि  संघीय सरकारबाट ििित अनदुानका अिावा भीरकोट नगरक्षेत्रिा कृवर् 

ववकासिार्ि प्रालथकताका साथ अगालड बढाउनका िालग कृवर्िा आिलुनक प्रववलि लभत्र्याउने, एक 
घर एक करेसाबारी एक गाँउ एक नसिरी कायिक्रििार्ि थप प्रभावकारी बनाउन, भीरकोट 
नगरपालिका क्षेत्र लभत्र कृवर् पकेट क्षेत्र तोक्नका िालग िाटो परीक्षण गने, भीरकोट नगर क्षेत्रिार्ि 
तरकारीिा आत्िलनभिर बनाउन तरकारी तथा फिफुिका उन्नत जातको बीउ तथा वेनाि उपिब्ि 
गराउने िगायतका कायिगरी कृवर्िार्ि व्यवसावयकरण गनिका िालग ववन्िय सिानीकरणबाट रु 
२4 िाख थप गरी कृवर् ववकास क्षेत्रिा जम्िा रु 31 िाख 92 हजार ववलनयोजन गरेको िु । 

28. पि ु ववकास तफि  सरकारिे ििित अनदुान िाफि त उपिब्ि गराएका कायिक्रिको अिावा 
भीरकोट नगरपालिकािार्ि अण्डा, दिु र िासिुा आत्िलनभिर गराउनका िालग व्यवसावयक 
कृर्कहरुिार्ि सम्बन्धित क्षेत्रिा गर्ि तालिि गराउने, उन्नत जातका बोका खररद गरी वकसानिाई 
उपिब्ि गराउने िगायतका कायिक्रि संचािन गनिका िालग ववलतय सिानीकरणबाट रु १4 
िाख थप गरी पि ुववकास क्षेत्रिा जम्िा रु 32 िाख 80 हजार  ववलनयोजन गरेको िु । 
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29. भीरकोट नगरपालिका क्षेत्र लभत्र उत्पादन भएका कृवर् तथा पिजुधय उत्पादनको ववक्री 
ववतरणिार्ि सहज बनाउनका िालग बजार क्षेत्रिा हाट बजार लनिािण गने कायि अगालड बढाउनका 
िागी आवश्यक पने रकि ववलनयोजन गने व्यवस्था लििाएको िु। 

30. कृवर् तथा पिपुािन क्षते्रिा नगरपालिकाबाट उपिब्ि गराउने सम्पूणि खािका सहयोग तथा 
अनदुान रकि िागत िूल्यको ५० प्रलतितिे हनु आउने रकि उपिब्ि गराउने व्यवस्था 
लििाएको िु । कृर्किार्ि उपिब्ि गराउने अनदुान तथा सहयोग सम्बधिी कायिववलि तत्काि 
तयार गरी कायािधयवनिा ल्याउने व्यवस्था लििार्ने ि। 

31. भीरकोट नगरपालिका लभत्र रहेका सबै खािका सहकारी संस्थाहरुको सहभागीता र सहयोगिा 
निनुा सहकारी संस्थाहरुसँगको सहकायि तथा अविोकन भ्रिण र सहकारी ददवस िनाउनका 
िालग र सहकारी न्िक्षाका िालग आवश्यक पने रकि ववलनयोजन गने व्यवस्था लििाएको िु । 

32. भीरकोट नगरपालिका क्षेत्र लभत्र पवहचान भएका पयिटकीय क्षेत्रको ववकास र पयिटन ववकासको 
सम्भावना भएका क्षेत्रको अध्ययन अनसुधिान, िाँयाक्षेत्र िन्धदरको लनिािण, परम्परागत जात्रा तथा 
िेिाको जगेना, ओकादी, न्खिङु्ग तथा केघा भज्याङ्गको होिस्टेको ववकास िगायतका सम्पूणि 
पयिटवकय क्षेत्रको पूवाििार लनिािण र ववकासका िालग रु २९ िाख रुपैया ववलनयोजन गरेको िु। 

33. भीरकोट नगरपालिका क्षते्र लभत्र परम्परागत सािन स्रोतिा आिारीत घरेि ु उद्यिको ववकास 
सम्बधिी तालिि र तालिि लिएका उद्यिीहरुिार्ि घरेि ुउद्यििा िाग्नका िालग प्रोत्साहन गनि 
आवश्यक रकि वीउ पूजीका रुपिा लबना ब्याज उपिब्ि गराउने गरी रु ४ िाख रकि 
ववलनयोजन गरेको िु । 

वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन ववकास के्षत्र तफि िः 

34. नगरपालिका क्षेत्र लभत्र खोलिएका परुाना सडकहरुको सरुक्षा र वातावरणीय प्रभाविार्ि धयूनीकरण 
गनिका िागी सडक िेउिाउका क्षेत्रहरुिा वकृ्षारोपण गने व्यवस्था लििाएको िु र यसका िालग 
आवश्यक रकि ववलनयोजन गरेको िु । 

35. संघीय सरकारबाट ििित अनदुान स्वरुप उपिब्ि गराईएको उजाि ववकास कायिक्रि अधतगित 
उज्यािो भीरकोटका िालग रु 12 िाख 50 हजार ववलनयोजन गरेको िु। 

 

संस्थागत ववकास तथा सेवा प्रवाह एवं सिुासन के्षत्र तफि िः 
36. नगरपालिका लभत्र लनिािण हनुे सडक तथा घर लनिािण गदाि नेपाि सरकारका प्रचलित कानून 

बिोन्जि पािना गनुिपने िापदण्डहरुको पािना गरी ब्यवन्स्थत वस्ती ववकास गने कायििार्ि 
प्रभावकारी रुपिा अगालड बढाउने व्यवस्था लििाएको िु । िहरी ववकास तथा वस्ती ववकास 
िापदण्ड र स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७4 िे तोकेको िापदण्डको पािाना नगरी भौलतक 
संरचनाको लनिािण गरेिा ऐनिा भएको व्यवस्थािार्ि प्रभावकारी रुपिा कायािधवयन गने व्यवस्था 
लििाएको िु । 
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37.  नगरक्षेत्र लभत्र रहेका नयाँ सडकहरुको रार्ट अफ वे तोवक सडकको वगीकरण गने र 
नगरपालिका लभत्र लनिािण भएका घरहरुको घर नम्बर ददने कायि आलथिक वर्ि ०७५/०७६ िा 
सम्पन्न गनि आवश्यक पने रकि ववलनयोजन गरेको िु । 

38. ििुकुको आिा जनसंख्याका रुपिा रहेका िवहिाहरुको ववकास तथा सिन्क्तकरण ववना 
ववकासको ढोका खलु्न नसक्ने भएकािे िवहिाहरुको लसप तथा क्षिता ववकास िगायतका 
कायिक्रिका िालग रु ९ िाख र संघीय सरकारबाट ििित अनदुान तफि  गरी जम्िा रु 21 िाख 
20 हजार ववलनयोजन गरेको िु । 

39. प्राकृलतक तथा िानवीय कारणिे नगर क्षेत्र आउने ववलभन्न वकलसिका दैववक तथा प्राकृलतक 
प्रकोप पीलडत नगरबासीहरुिार्ि तत्काि राहत स्वरुप तारजािी ह्यिुपार्प िगायतका सािाग्री 
उपिब्ि गराउनका िालग रु १९ िाख रुपैया ववलनयोजन गरेको िु ।  

40. आलँिखोिा लनयधत्रणको गरुु योजना, सधुदरचौर वनस्पती उद्यानको योजना, फोहोरिैिा व्यवस्थापन 
केधरको दीघिकालिन योजना, गडहरे गफुाको अनसुधिान िगायतका क्षेत्रहरुको ववस्ततृ अध्ययन 
अनसुधिान गने कायि अगालड बढाउनका िालग रु १९ िाख रुपैया ववलनयोजन गरेको िु। 

41. नगरपालिका र अधतगितका कायािियिा कायिरत कििचारी तथा पदालिकारीहरुको सीप तथा क्षिता 
ववकासका िालग आवश्यक रकि ववलनयोजन गने व्यवस्था लििाएको िु । 

42. नगरपालिकाबाट सम्पादन हनुे काििार्ि पारदिी तथा सेवाग्राही प्रलत उिरदायी नगरपालिका 
बनाउनका िालग सेवाग्राहीसँग िेयर, साविजलनक सनुवुार्ि तथा सािान्जक िेखा पररक्षण िगायतका 
कायिका िालग आवश्यक रकि ववलनयोजन गरेको िु । 

43. नगरपालिकाबाट सम्पादन हनुे कायििार्ि लितव्ययी र प्रभावकारी बनाउनका िालग नगरपालिका 
लभत्र हनुे सबै कायिक्रििा खादाको प्रयोगिार्ि बधद गने र अनावश्यक क्षेत्रिा खचििाई 
धयनुीकरण गने व्यवस्था लििाएको िु । 

44. आलथिक वर्ि ०७५/०७६ देन्ख नगर क्षेत्रिा अलनवायि रुपिा िाग ु गनुि पने एकीकृत सम्पन्ि 
करको असिुी प्रवक्रयाका िालग आवश्यक पने सफ्टवेयरको जडान, सफ्टवेयर संचािनको िालग 
आवश्यक पने तालिि र नगरपालिका र वडा कायािियहरुिार्ि सूचना प्रवविी-िैत्री कायाििय 
बनाउनका िालग आवश्यक पने रकि ववलनयोजन गने व्यवस्था लििाएको िु । 

45. नगरपालिकािार्ि बावर्िक रुपिा बझुाउन ुपने कर तोवकएको सियिा लनयलित र सहज रुपिा लतने 
लतराउने कायििा सहयोग गने करदाताहरुिार्ि प्रोत्साहन गनिका िालग आवश्यक पने रकि 
ववलनयोजन गने व्यवस्था लििाएको िु । 

46. नगरपालिका क्षेत्र लभत्र रहेका साविजलनक जग्गाहरुको िगत तयार गने कायि अगालड बढाउन े
व्यवस्था लििाएको िु । 

47. नगरपालिकािा कायिरत ववकास तफि का कििचारीहरुको अवकाि योगदान कोर् खडा गने व्यवस्था 
लििाएको िु। उक्त कोर्िा हरेक वर्ि कम्तीिा १ िवहना बरावरको तिब रकि उक्त कोर्िा 
ववलनयोजन गने व्यवस्था लििाएको िु । 
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48. भीरकोट नगरपालिकाद्धारा लनिािण हनुे भौलतक पूवाििारहरुिार्ि अपाङ्ग तथा बाििैत्री हनुे व्यवस्था 
लििाएको िु । 

49. कुनै योजनािा ववलनयोन्जत गरेको रकि खचि हनु नसकेिा अधय योजना वा न्िर्िकिा खचि गनि 
पने भएिा नगर कायिपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत गराई खचि गने व्यवस्था लििाएको िु । 

50. बस्ती एवं वडा स्तरबाट आएका र बजेट तथा कायिक्रि लभत्र नपरेका आयोजनाहरुिाई योजना 
बैक तयार गरी प्रादेन्िक, संघीय िधत्रािय र सम्बन्धित लनकायिा पठाई कायािधवयन गने 
व्यवस्था लििार्नेि। 

51. िैिे यो बजेट कायािधवयनका िालग आि भीरकोटबासी नागररकहरुको आवश्यक सहयोग र 
सहभागीता रहने ववश्वास लिएको िु । बजेटको कायािधवयन पिात यस नगरपालिकाको भौलतक, 
आलथिक, सािान्जक तथा सास्कृलतक एवं वातावरणीय क्षेत्रको ववकासिा टेवा पगु्ने र संस्थागत 
ववकास र सिुासन कायि हनुे कुरािा ववश्वास लिएको िु । 

52. आलथिक वर्ि ०७५/०७६ िा कुि बजेट 38 करोड 95 िाख 8 हजार 3 सय रकि  
ववलनयोजन गरेको िु । कुि ववलनयोन्जत रकि िध्ये  चाि ुतफि  (सािान्जक सरुक्षा सवहत) रु 
13 करोड 15 िाख 61 हजार 5 सय (34 प्रलतित) र पूजीँगत तफि  रु १० करोड 12 
िाख 88 हजार (26 प्रलतित) तथा ििति अनदुान तफि  15 करोड 10 िाख (39 प्रलतित) 
र उपभोक्ताको िागत सहभालगता वापत रु 56 िाख 58 हजार 8 सय ववलनयोजन गरेको िु। 

53. आगािी आलथिक वर्ि ०७५/०७६ को खचि व्यहोने स्रोत िध्ये नेपाि सरकारबाट प्राप्त 
सिानीकरण अनदुान रु 10 करोड 12 िाख 88 हजार, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रु 6 करोड 
15 िाख 61 हजार 5 सय र आधतररक आम्दानी रु १ करोड हनुे अनिुान गरेको िु । 
जसिध्ये राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हनुे रकि र आधतररक आम्दानी वापतको रकि चाि ुखचि 
तफि  ववलनयोजन गरेको िु । 

54. नगरपालिकािा प्राप्त हनुे ववलतय सिानीकरण अनदुान रकििाई पवुाििार क्षेत्रिा रु 6 करोड 43 
िाख 58 हजार (63.5 प्रलतित), सािान्जक क्षेत्र तफि  रु १ करोड ९१ िाख ८० हजार 
(19.9 प्रलतित), आलथिक क्षेत्र तफि  रु 1 करोड 6 िाख (10.4 प्रलतित), वातावरण तथा 
ववपद व्यवस्थापन क्षेत्र तफि  रु 30 िाख (2.2 प्रलतित) र संस्थागत ववकास तथा सेवा प्रवाह 
एवं सिुासन तफि  रु 41 िाख 50 हजार (4 प्रलतित) रकि खचि गने गरी क्षेत्रगत रुपिा 
बजेट बाँडफाँड गरेको िु ।  

अब ि, आलथिक वर्ि २०७५/०७६ को िालग राजश्व सम्बधिी नीलत प्रस्ततु गनि चाहधिुिः 
55. नवगदठत यस नगरपालिकाको आलथिक अवस्थािार्ि क्रिि अगालड बढाउनका िालग 

नगरपालिकािे िगाउन पाउने करका क्षेत्रहरुको पवहचान गरी करको दर भधदा करको 
दायरािार्ि फरावकिो बनाउने नीलत लिएको िु । 

56. स्थानीय सरकार संचािन ऐन,२०७4 को दफा (५५) को प्रलतबधिात्िक व्यवस्था अनसुार 
आगािी साउन १ गते देन्ख भीरकोट नगरपालिका क्षेत्र लभत्र घर तथा जग्गाहरुिा नगर सभाबाट 
तोवकए बिोन्जिको ववलि र प्रवक्रयाको अबिम्बन गरी एकीकृत सम्पिी कर िगाउने व्यवस्था 
लििाएको िु। 
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57. नगरपालिकािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन,२०७4 िे ददएको क्षेत्र अधतगित प्रदान गने सेवा 
तथा सवुविा वापत सेवाग्राहीबाट लिने सेवा िलु्क तथा दस्तरु वापतको रकि आलथिक ऐन, 

२०७५/०७६ िा प्रस्ताव गरी पेि गरेको िु । 

58. स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ बिोन्जि नगरपालिकािार्ि प्राप्त अलिकार बिोन्जि 
नगरपालिकािा दताि गनुि पने संस्थाहरुको दताि नगरपालिकािानै गने व्यवस्था लििार्ि 
लनयिानसुारको सेवा िलु्क लिने व्यवस्था लििाएको िु । 

59. प्रदेि कानूनिा व्यवस्था भए बिोन्जि नगरपालिकािे उठाउने कर प्रदेि कानूनिा भएको 
व्यवस्था अनसुार नै वाँडफाँड गने व्यवस्था लििाएको िु । 

60. अधतर स्थानीय लनकायको सिधवयबाट गनुि पने कायिहरु सम्बन्धित स्थानीय तहहरुसँगको 
सिधवयिा गने व्यवस्था लििार्ि आपसी सहिलतका आिारिा राजश्व बाँडफाँड गने व्यवस्था 
लििाएको िु । 

    भीरकोट नगरपालिकाको तेस्रो बजेट लनिािण गने कायििा िागिदििन ददने नगर सभा 
सदस्य. भीरकोटवासी सम्पूणि बबुा,आिा,दाजभुार्ि, दददीबवहनीहरु, ववलभन्न राजनीलतक दिका प्रिखु 
तथा प्रलतलनलिहरु, नागररक सिाजका प्रलतलनलि, पत्रकार लित्रहरु र भीरकोट नगरपालिकािा 
कायिरत सवै रािसेवक कििचारीहरुबाट प्राप्त राय सल्िाह सझुाव र सहयोग प्रलत हाददिक आभार 
प्रकट गदििु। यो बजेट कायािधवयनिा पलन सोही अनसुारको सल्िाह सझुाव एवं सहयोगको सिेत 
अपेक्षा व्यक्त गनि चाहधिु । 

 

आज्ञािे, 
नाििः ििि राज ढंुगाना 

प्रिखु प्रिासवकय अलिकृत 


