
 

 

भरतपरु महानगरपालिकाको सम्मालनत एघारौं नगरसभा २०७९ साि आषाढ १० गते 

शकु्रबार महानगरपालिका उप - प्रमखु श्री चित्रसेन अलिकारीज्यूिे 
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सभाका अध्यक्ष एवं नगर प्रमखुज्य",  

नगर सभाका सदस्यज्य "हरू । 

१. महानगरपालिकाको सम्मालनत एघारौं नगरसभा समक्ष महानगरको भाववसोि एवं 
जनआकाकं्षा समेवटएको आलथकु वष ु२०७९।०८० को समग्र नीलतिाई कायकु्रम मारु्त 
कायाुन्वयनमा ल्याउने दस्ताबेजको रुपमा बजेट प्रस्ततु गरररहँदा मैिे अत्यन्तै गवकुो 
महससु गरेको छु। 

२. आलथकु वष ु २०७९।०८० को बजेटिे महानगरपालिकाको सामाचजक, आलथकु, 
सास्कृलतक र ददगो तथा वातावरणमैत्री पवुाुिार ववकासमा रणनैलतक महत्व राख्न ेअपेक्षा 
राचखएको छ।यस महत्वपूण ुअवसरमा नेपािको राजनीलतक पररवतुनमा जीवन बलिदान 
गनुहुनेु सम्पूण ु ज्ञातअज्ञात शहीदहरूप्रलत भावपूण ु श्रद्धाञ्जिी व्यक्त गदुछु। साथै संघीय 
शासन पद्धलत आत्मसात गदै रावियता, स्वालिनता, सामाचजक न्याय, समानता र समवृद्ध 
प्रालिको िालग संघष ुगनुहुनेु महान ्नेपािी जनता र सो अलभयानको सर्ि नेततृ्व गनुहुनेु 
नेपािी राजनीलतका चशखर व्यचक्तत्वहरूप्रलत हाददुक सम्मानभाव व्यक्त गन ुिाहन्छु। 

३. स्थानीय तहको हािै सम्पन्न लनवाुिनबाट जनताको अपार माया तथा भरोसाका साथ 
भरतपरु महानगरपालिकाको ववकास र समवृद्धको नेततृ्वमा ववजय गराउन ुभएको छ।यस 
अवसरमा सम्पणु ुमहानगरबासी जनसमदुाय प्रलत हाददुक आभार एवं िन्यवाद प्रकट गन ु
िाहान्छु। 

४. "मध्यनेपािको सनु्दर शहर,समदृ्ध र ससंुस्कृत भरतपरु महानगर " भन्ने मूि नारा िाइ 
आत्मसात ्गन ुस्वास््य, चशक्षा, रोजगारी, उत्पादन, खानेपानी, दीगोपूवाुिार लनमाुण तथा 
प्रभावकारी सेवा प्रवाह मारु्त सशुासन कायम गरी महानगरवासीिाइु पररवतुनको प्रत्यक्ष 
िाभ पयुाुउन महानगरपालिका कवटबद्ध रहेको जानकारी गराउन िाहन्छु। 

५. नेपािको संवविान;संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट जारी ऐन, कानून तथा स्थानीय सरकार 
सञ्चािनको मागदुशनु को रुपमा रहेको स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 
२०७४;महानगरको अथ ु वविेयक,२०७९; ववलनयोजन वविेयक, २०७९;आ.व. 
२०७९।८० को नीलत तथा कायकु्रम; संघीय तथा प्रदेश सरकारका नीलत तथा 
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कायकु्रमहरु;स्थानीय तह संस्थागतक्षमता स्वमूल्यांकन कायवुवलि २०७७,ववकास बहस 
कायकु्रमहरु,ववकासका सहयात्रीहरु,महानगरका ववषयगत सलमलतका सझुावहरू;ववज्ञ 
महानभुावको सझुावहरु,दीगो ववकासका िक्ष्यहरु; नगर सभाका सदस्यज्यूहरूिे ददनभुएका 
सझुावहरू;सञ्चारकमी, नागररक समाज, राजनीलतक दिहरू, ववलभन्न संघसंस्था एवं 
सरोकारवािाको सझुावर महानगरबासी दददीबवहनी तथा दाजभुाइहरूबाट प्राि महत्वपूण ु
तथा कायाुन्वयनयोग्य सझुाबहरूिाई समेत समेटी आ.व. २०७९/ ८० को नीलत तजुमुा 
र सोको कायाुन्वयन गन ुयो बजेट तजुमुा गररएको छ। 

६. अव म महानगरपालिकाको आलथकु चस्थलतको संचक्षि जानकारी गराउन िाहन्छु।िाि ु
आ.व. २०७८।०७९ को िालग कूि अनमुालनत आय रु 5अव ु५१करोड ७३ िाख 
८८हजार (जेठ मसान्तसम्म परुक बजेट तथा थप अचततयारी समेत) र व्ययतरु् रु ५अव ु
५१ करोड ७३ िाख ८८ हजार(परुक बजेट तथा थप अचततयारी समेत) अनमुान 
गररएको लथयो।अनमुालनत आयमा२०७९जेठ मसान्तसम्म महानगरिे आन्तररक आम्दानी 
रु ९७ करोड (घर जग्गा रचजिेशनतथा जनसहभालगता सवहत)प्राि भएको छ। 

७. व्ययतरु् िाि ुशीषकुमा रु २ अव ु३३ करोड २३ िाख ५२हजार ववलनयोजन भएकोमा 
२०७९ जेठ मसान्तसम्म रु१ अब ु४१ करोड१६िाख ४९ हजारअथाुत ६१ प्रलतशत र 
पुचँजगततरु्रु ३ अव ु१८ करोड ५० िाख ३६ हजार ववलनयोजन भएकोमा१ अव ु९ 
करोड २७ िाख ६८हजार अथाुत ३५प्रलतशत गरी कुि खि ुजम्मा २अब ु५० करोड 
४४ िाख भएको अवस्था छ।गत आ.व. यही समयमा िाि ु खि ु ५७ प्रलतशत तथा 
पुचँजगत खि ु३७ प्रलतशत रहेको लथयो।  

८. २०७९आषाढ मसान्तसम्म संसोलित अनमुान राजश्व आम्दानीतरु् जनसहभालगता तथा 
घरजग्गा रचजिेशन शलु्क समेत गरी कररब रू. १ अव ु २० करोड आम्दानी रहने 
अनमुान गररएको छ। खितुरु् िाि ुखि ुकररब रू१ अब ु६७ करोड ५० िाख र 
पुचँजगत खितुरु् रू १ अब ु७५ करोड तथा संघीय र प्रदेश सरकारको सशत ुअनदुान रु 
७ करोड विज हनेु संशोलित अनमुान गररएको छ।  

९. अब म आगामी वष ु २०७९।८० को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथालमकता प्रस्ततु गने 
अनमुलत िाहन्छु। बजेटका उद्देश्यहरू लनम्नानसुार प्रस्ततु गररएको छ 

क. दीगो र्रावकिो र उच्ि आलथकु ववृद्ध र ववकासको आिारशीिा लनमाुण 
गनु ु
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ख. गणुस्तरीय चशक्षामा सवैको पहुँिको सलुनचितता गनु ु
ग. उत्पादनमूिक रोजगारीबाट  समनु्नत महानगरपालिका लनमाुण गनु ु
घ. ददगो, वातावरणमैत्री तथा ववपद् उत्थानशीि पवुाुिारहरु लनमाुण गनु ु
ङ. ववकासका सबै सहयात्रीहरु सँगको लनरन्तर सहकाय ु मारु्त िगानीमैत्री 

वातावरण लनमाुण गनु ु
ि. प्रववलिमैत्री, नागररकमैत्री सेवा प्रवाह मारु्त सशुासन प्रवदु्धन गनु।ु 

१०. आलथकु वष ु २०७९।८० को बजेटका प्रथालमकताका क्षेत्रहरू लनम्नानसुार प्रस्ततु 
गररएकोछ । 

१.  शहरी पवुाुिार, भ ू उपयोग तथा वचस्त ववकास र अिरुा योजनाहरुको 
लनरन्तरता 

२. कृवष तथा पशवुवकास  

३. चशक्षा ववकास 

४. ममतु सम्भार 

५. स्वास््य सेवा 
६. वातावरण, सरसर्ाई एवं हररयािी तथा ववपद् व्यवस्थापन 

७. सूिना प्रववलि तथा लडचजटि प्रणािीको उपयोग 

८. सहकारी तथा रोजगार प्रवदु्धन 

९. पयटुन तथा उद्योग र वाचणज्य 

१०. यवुा तथा खेिकुद 

११. िैविक समानता, मवहिा शसचक्तकरण र सामाचजक समावेशीकरण 

१२. ववपद् तथा प्रकोपकोष 

१३. राजश्व प्रशासन 

१४. कमिुारी प्रशासन,जनशचक्त ववकास तथा सशुासन 

१५. नीचज क्षेत्रसँग सहकाय ु

 

 

 

 



5 

 

बजेटिे राखेका उद्देश्य एवं प्राथलमकता कायाुन्वयन गन ु संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, 
लछमेकी स्थानीय तहहरु,लनचज तथा सहकारीक्षेत्रसँग समन्वय एवं साझेदारी गररनेछ । 
ववलनयोजन हनेु बजेट र वावषकु कायकु्रमिाइु नीलत तथा बजेटका प्राथलमकता र उद्देश्यसँग 
तादात्म्यता कायम गने अलिकतम प्रयास गररएको छ ।  
सभाका अध्यक्ष एवं 

नगर सभाका सदस्यज्य "हरू, 

११. अब म महानगरको आ.व. २०७९।८० कूि आय र व्ययको अनमुालनत वववरण  
यस गररमामय सभा समक्ष प्रस्ततु गने अनमुलत िाहन्छु । 

१२. नीलत तथा कायकु्रम कायाुन्वयन गनकुो िालग आ.व. २०७९।८० को कूि व्यय रू. 
५ अब ु७४ करोड ४२ िाख ५६ हजार रहेको छ।यसको िालग आन्तररक आय रु १ 
अव ु५० करोड (घरजग्गा रचजिेशन एवं खानी तथा खलनज जन्य पदाथकुो वाँडर्ाँडबाट 
प्राि आय समेत),अन्तरसरकारी ववत्तीय हस्तान्तरणबाट रु १ अव ु92 करोड ११ िाख 
२९ हजार, केन्र तथा प्रदेश सरकारको राजश्व बाँडर्ाँडबाट प्राि रु ५३ करोड ३१ 
िाख २७ हजार, जनसहभालगताबाट रु ३७ करोड, बैंक मौज्दात रु १ अव ु३० करोड, 
ममतु सम्भार कोष बाट रु ४ करोड, सडक बोड ु नेपािबाट रु ३ करोड र चजल्िा 
समन्वय सलमलत चितवन बाट रु ५ करोड रहने प्रक्षेपण गररएको छ। 

१३. अन्तरसरकारी अचततयारी शीषकुमा अनमुालनत रु १ अव ु ४० करोड रहने प्रक्षेपण 
गररएको छ।जसिाई अन्तरसरकारी अचततयारी शीषकुबाट नै खि ु तथा िेखांकनको 
व्यवस्था गररने छ। 

१४. अब म क्षेत्रगत कायकु्रम तथा ववलनयोचजत बजेट प्रस्ततु गन ुिाहन्छु । 

अिरुा तथा क्रमागत योजनाहरुको लनरन्तरता 
१५. यस आ.व. मा लनमाुण सम्पन्न हनु नसकेका तथा भकु्तानी बाँकीमा रहेका र क्रमागत 

योजनाहरु समयमै सम्पन्न गनकुो िालग एकमषु्ट रु १ अव ु ३० करोड बजेट 
ववलनयोजन गररएको छ। 
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वडास्तरबाटै सम्पन्न हनेु योजनाहरु 

१६. हरेक वडाको समानपुालतक ववकासका लनचम्त सम्बचन्ित वडास्तरबाट नै कायकु्रम 
कायाुन्वयन हनेु व्यवस्था लमिाइने छ।यसरी कायाुन्वयन हनेु योजनाहरुको िालग प्रत्येक 
वडाका िालग रु २ करोड ५० िाखको दरिे जम्मा रु. ७२ करोड ५० िाख 
ववलनयोजन गररएको छ। 

शहरी पवुािुार, भ ूउपयोग तथा वचस्त ववकास 

१७. ठुिा तथा रणनीलतक महत्वका पूवाुिार लनमाुण गन ु संघ तथा प्रदेश सरकारको 
श्रोतसँग समपरुक साझेदारी कोष स्थापना गन ुरु ६ करोड बजेट ववलनयोजन गररएको 
छ। 

१८. महानगरपालिकाको एकीीकृत शहरी ववकास गरुु योजना तजुमुा गने, 
महानगरपालिकाका मतुय शहरी क्षेत्रमा सतह ढि लनमाुण, ववध्यतुीय बसको खररद 
गने, महानगरलभत्र अत्यावश्यक स्थानमा साबजुलनक शौिाियहरु लनमाुण, भरतपरुको 
कोर लसटीिाई ववकेन्रीकरण गने उदेश्यिे स्याटेिाइट टाउनको सम्भाव्यता अध्ययन, 
हरीयािी सवहतको नमूना सडक लनमाुण, लसिाई, कल्भटु, ग्राभेि, ह्यमुपाइप खररद, 
ओभरहेड लिज लनमाुण, आयोजना बैंक लनमाुण िगायतका शहरी सौन्दय ु र भउूपयोग 
तथा वचस्त ववकास सम्बचन्ि नीलतहरु कायाुन्वयन गनकुो िालग रु २८ करोड 
ववलनयोजन गररएको छ। 

१९. नक्सा प्रणािी िाइ व्यवचस्थत गनुकुो साथै ववद्यतुीय नक्सा पास प्रकृयािाइ 
सदुृण गने र भवन संवहता सम्बचन्ि तालिम सञ्चािन गनकुो िालग आवश्यक बजेट 
व्यवस्थापन गररएको छ। 

कृवष ववकास तथा पशवुवकास 
२०. कृवष क्षेत्रको आिलुनकीकरण तथा वैज्ञालनकीकरणका िालग कृवषमा याचन्त्रकरण 
कायकु्रमिाई लनरन्तरता, कृषकहरूको क्षमता अलभववृद्ध तथा प्रववलि हस्तान्तरणका 
तालिमहरु संिािन, व्यवसावयक तथा सामवुहक तरकारी खेती गने कृषकहरूका िालग 
ढुवानीका सािनमा अनदुान, कृवष ववमा कायकु्रमिाई लनरन्तरता,खाद्य गणुस्तर परीक्षण 
प्रयोगशािा स्थापनाको अध्ययनिगायतका कृष सम्बचन्ि नीलत कायाुन्वयन गनकुो िालग रु 
८ करोड साथै प्रलत लिटर दिुमा रू  .३ अनदुानिाई लनरन्तरता,आलथकु अवस्था कमजोर 
भएका र रोजगारी नभएका ववपन्न पररवारहरूको चजववकोपाजनुका िालग लनवाुहमूखीी 
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पशपुन्छीपािन कायकु्रम कायाुन्वयनिाई लनरन्तरता,गाइभैंसीहरूमा कृलत्रम गभाुिान कायकु्रम 
कायाुन्वयन र बाँझोपनको समस्या लनराकरणका िालग घरदैिो घमु्ती चशववर सञ्चािन, मत्स्य 
व्यवसाय प्रवद्धुन कायकु्रमिाई लनरन्तरता िगायत पश ुववकास कायकु्रम कायाुन्वयन गन ुरु 
७ करोड ५० िाख गरी कृवष तथा पशवुवकासतरु् रु १५ करोड ५० िाख ववलनयोजन 
गररएको छ। 

चशक्षा ववकास 

२१. सामदुावयक ववद्याियहरुमा भवन लनमाुण, जस्ताको छानामलुन र्ल्स लसलिङ, स्कुि 
किर कोड, सामदुावयक ववद्याियका बािबालिकाहरूको वषकुो एक पटक ववद्याियमै 
लनशलु्क स्वास््य परीक्षण,ववद्याियहरूबीि स्वस्थ शैचक्षक प्रलतस्पिाुको वातावरण लनमाुण 
गन ुएक वडा एक नमनुा ववद्यािय ववकास कायकु्रम,चशक्षामा पहुँि एवं गणुस्तर कायम 
िगायतका शैचक्षक ववकासको नीलत कायाुन्वयन गनकुो िालग रु १३ करोड ववलनयोजन 
गररएको छ। 

लनयलमत ममतु सम्भार 

२२. महानगरपालिका लभत्र ग्रावेि सानालतना ममतु तत्काि कायाुन्वयन गनकुो िालग रु ८ 
करोड बजेट ववलनयोजन गररएको छ। 

स्वास््य सेवा 
२३.  मवहिा, ज्येष्ठ नागररक तथा अपािता भएका व्यचक्तहरूिाई भरतपरु अस्पतािबाट 

प्रदान गररदैँ आएको लनशलु्क ओवपलड वटकट अनदुान, सम्पूण ु वकशोरीहरूिाई पाठेघरको 
मखुको क्यान्सरको चस्क्रलनिको अलभयान सञ्चािन,स्वास््य संस्थामा सतु्केरी हनेु 
मवहिािाई लनशलु्क यातायात/एम्बिेुन्स खि,ु क्याचल्सयम सचलिमेन्टेसन कायकु्रमिाई 
लनरन्तरता िगायत स्वास््य क्षेत्रको नीलत तथा कायकु्रम कायाुन्वयन गन ुरु ७ करोड 
बजेट ववलनयोजन गररएको छ। 

खानेपानी, वातावरण सरसर्ाई तथा हरीयािी प्रवदु्धन 
२४. महानगरपालिका लभत्र मालसक ७ हजार लिटरसम्म खानेपानी उपभोग गने 

उपभोक्ताको खानेपानी महशूि महानगरपालिकािे भकु्तानी गन ु रु ३ करोड बजेट 
व्यवस्थापन गररएको छ। 

२५. , एक वडा एक र्ोहोरमैिा व्यवस्थापन स्रोतकेन्र स्थापना, एक वडा एक पाकु 
लनमाुण कायिुाई लनरन्तरता, डचम्पङ साईट व्यवस्थापन,र्ोहोरको प्रभावकारी संकिन, 



8 

 

ढुवानी तथा व्यवस्थापन एवं हररयािी प्रवद्धुन गने, िगायतका नीलत तथा कायकु्रम 
कायाुन्वयन गनकुो िालग रु ७ करोड बजेट ववलनयोजन गररएको छ।  

सूिना तथा प्रववलि एवं लडचजटि प्रणािी 
२६. महानगरपालिकामा Intranet सवहतको Networking िाई व्यवचस्थत 
गने,सफ्टवेयर ममतु तथा सम्भार,कचम्तमा १ वटा आइटी पाकु लनमाुण गने, ववद्यलुतय 
हाचजरीिाइ केन्रीकृत गने,महानगरमा हाि प्रयोगमा आइसकेको अनिाइन राजस्व 
प्रणािी¸ अनिाइन पेमेन्ट¸अनिाइन नक्सा प्रणािी¸अनिाइन गनुासो ब्यवस्थापन 
¸अनिाइन पञ्जीकरण¸लडचजटि नागररक बडापत्र¸अनिाइन खरीद प्रणािी एवं लडचजटि 
योजना प्रणािी¸ बायोमेविक हाचजरीिगायतको कायकु्रम कायाुन्वयन गन ु रु 3 करोड 
ववलनयोजन गररएको छ। 

सहकारी तथा रोजगार प्रवदु्धन 

२७. सहकारी मारु्त उद्यमशीिताको लबकास गन ु यवुा तथा उद्यमीहरूिाई नववन 
व्यवसाय शरुुगन ु आवश्यक क्षमता ववकास, प्रववलि हस्तान्तरण, ववत्तीय पहुँि 
सहजीकरण,सहकारी चशक्षा र तालिम मारु्त सहकारीसंस्थाहरुको क्षमता 
अलभववृद्धिगायतको नीलत कायाुन्वयन गन ुरु २ करोड ५० िाख लबलनयोजन गररएको 
छ। 

पयटुन तथा उद्योग वाचणज्य 

२८. भरतपरु महानगरिाइ पयाुपटुन¸सांस्कृलतक पयटुन¸ माइस पयटुन¸ साहलसक 
पयटुन¸िालमकु पयटुन¸कृवष पयटुन¸ववकास पयटुन¸स्वास््य पयटुन र शैचक्षक पयटुन, जि 
पयटुनको प्रवदु्धन गन ुबजेट व्यवस्थापन गररएको छ। 

२९. पयटुन क्षेत्रको ववकास र ववस्तारको िालग अल्पकािीन, मध्यकािीन र दीघकुािीन 
गरुुयोजना तजुमुा,भरतपरु (चितवन) – पोखरा (कास्की) – िचुम्बनी स्वण ुलत्रकोण पयटुन 
प्रवद्धुन कायकु्रम, महानगरपालिकाका महत्वपूण ु सम्पदा स्थिहरूको सम्पदा संरक्षण 
गरुुयोजना तजुमुा िगायतको पयटुन तथा उद्योग बाचणज्य सम्बचन्ि नीलतहरु कायाुन्वयन 
गनकुो िालग रु २ करोड ५० िाख ववलनयोजन गररएको छ।  

यवुा तथा खेिकुद 

३०. यवुावगिुाई उद्यमशीि बनाउन मागमा आिाररत सीपमूिक तालिम, अविोकन भ्रमण 
तथा परामशकुा कायकु्रमहरू सञ्चािन,अन्तराुविय, राविय, प्रदेश स्तरीय खेिमा पदक चजत् ने 
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महानगरबासी खेिाडीिाई परुस्कार तथा सम्मान प्रदान िगायतका नीलत कायाुन्वयन 
गनकुो िालग एकमषु्ठ रु २ करोड बजेट ववलनयोजन गररएको छ। 

 

िैविक समानता, मवहिा शसचक्तकरण र सामाचजक समावेशीकरण 

२९.छोरीहरूको स्वास््य तथा सरुक्षाका िालग महानगरलभत्र स्थायी बसोवास गने 
मवहिाहरुबाट सरकारी स्वास््य संस्थामा जन्मेका छोरीहरूिाई छोरी जीवन ववमाकायकु्रमको 
िालग रु २ करोड बजेट व्यवस्था गररएको छ। 

३०. महानगरलभत्र रहेका िचक्षत वग ुउत्थान तथा सशक्तीकरणका कायकु्रमिाई लनरन्तरता 
ददईनेछ, शारररीक अशक्तताका कारण मध्यम अपािता भएका व्यचक्तहरूिाई लनशलु्क 
स्वास््य ववमा कायकु्रम सञ्चािन गररनेछ।छुवाछुत रबािश्रम लनषेि, बािवववाह मकु्त 
महानगर घोषणा र अन्तरजातीय वववाह गने दम्पचत्तिाई सम्मान तथा प्रोत्साहन कायकु्रमिाई 
लनरन्तरता ददइनीुका साथै जनयदु्ध, जनआन्दोिन, थरुहट िगायतका आन्दोिनमा शवहद तथा 
वेपत्ता र वपलडत पररवारका सदस्यहरूिाई मालसक रूपमा प्रदान गररने चजववकोपाजनु सहयोग 
तथा आलथकु सहायता कायकु्रमिाई लनरन्तरताको िालग बजेट व्यवस्थापन गररएको छ।एक 
वडा एक ज्येष्ठनागररक ववश्रामस्थि कायकु्रमिाई लनरन्तरता ददइनीे िगायतका नीलत तथा 
कायकु्रम कायाुन्वयनको िालग रु २ करोड बजेट ववलनयोजन गररएकोछ। 

ववपद् व्यवस्थापन   
३१. ववपद् सामग्री खरीद, उचित भण्डारण, जनशक्ती पररिािन, जोचखम अल्पीकरणका 

कायकु्रम सञ्चािन, ववपद्जोचखम न्यूनीकरण, राहत ववतरण, पनुस्थापना जस्ता 
कायहुरुगन ु एकमषु्ठ रु ४५ िाख ५२ हजार तथा ववपद तथा प्रकोप व्यवस्थापन 
कोषमा रु २ करोड गरी जम्मा रु २ करोड ४५ िाख ५२ हजार बजेट 
व्यवस्थापन गररएको छ। 

राजश्व प्रशासन 

३२. राजश्वको अलभिेख व्वयस्थापन, राजस्व असूिी कायिुाई समयानकूुि र प्रववलिमैत्री 
बनाउन बजेट व्यवस्थापन गररएको छ। महानगरको कर प्रशासनिाई िसु्त, सरि, 

प्रववलिमैत्री एवं करदातामैत्री बनाई अलिकतम कर सहभालगता सलुनचित गन ु कर 
चशक्षा कायकु्रम सञ्चािन गने,महानगरपालिकाका सम्पूण ु करदाताहरूको त्याङ्क 
सङ्किन गरी अलभिेख अद्यावलिक, करिाइ लडचजटि प्रणािीमा आबद्ध गने 
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िगायतका नीलत तथा कायकु्रम कायाुन्वयन गनकुो िालग रु १ करोड बजेट 
ववलनयोजन गररएको छ। 

कमिुारी प्रशासन,जनशचक्त ववकास तथा सशुासन 

३३. अलभमखुीकरण, तालिम  ,अध्ययन ,भ्रमणआददबाट कमिुारीको ज्ञान ,सीप , क्षमताको 
ववकास गन ुबजेट व्यवस्थापन गररएको छ। साथैसिठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण, 
सावजुलनक सनुवुाइ र सामाचजक िेखापरीक्षण, िौवीसै घण्टा नागररक सहायता केन्र 
सञ्चािनमा ल्याउने िगायतका नीलत कायाुन्वयन गनकुो िालग एकमषु्ठ रु १ करोड 
बजेट ववलनयोजन गररएको छ। 

नीचज क्षते्र ियागत अन्य ववकास सहयात्री सँग सहकाय ु

३४. संघ तथा प्रदेश सरकार एवं लनचज तथा अन्य क्षेत्रको सहकायमुारु्त िगानी सम्मेिन 
मारु्त श्रोत जटुाइ दीगो पवुाुिार ववकास िगायतको काय ु गनकुो िालग रु ५० 
िाख बजेट ववलनयोजन गररएको छ। 

सेवा प्रवाह र प्रशासन 

३५. उत्प्ररेरत एवं उच्ि मनोबियकु्त जनशचक्तबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह भई आम 
सेवाग्राहीिे सशुासनको अनभुलूत गने हुँदा कमिुारीको क्षमता अलभबवृद्ध गन,ु नेपाि 
सरकारिे बढाएको तिवमानको समायोजन गररनेछ।साथै ववगत नवौं नगरसभाबाट 
भएको लनणयुमा सबै कमिुाररहरु िाइ समानता कायम गरी १५ प्रलतशत प्रोत्साहन 
भत्तािाइ लनरन्तरता ददइएको छ।महानगरपालिकाको समग्र प्रशासलनक खि ु को 
िालग एकमषु्ठ रु ७५ करोड बजेट ववलनयोजन गररएको छ । 

३६. मागमा आिाररत िचक्षत वग ु कायकु्रम तथा सामाचजक उत्थान क्षेत्रकोसमग्र नीलत 
कायाुन्वयन गनकुो िालग रु ५० िाख बजेट ववलनयोजन गररएको छ। 

३७. संघीयतथा प्रदेश सरकाबाट प्राि सशत ुअनदुान, समपूरक अनदुान, ववशेष अनदुान 
,सडक बोड ु नेपाि एवं चजल्िा समन्वय सलमलतबाट प्राि बजेट तोवकएकै चशषकुमा 
खि ुतथा िेखाङ्कन गररने छ। 
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अन्तमा, 
प्रस्ततु बजेट तजुमुा गने प्रवक्रयामा प्रत्यक्ष तथा परोक्षरूपमा सहयोग पयुाुउनहुनेु नगर 
प्रमखुज्यू, कायपुालिका सदस्यज्यू, नगरसभा सदस्यज्यू, ववज्ञ महानभुाव, राजनीलतक 
दिका प्रलतलनलि एवं राजनीलतज्ञ, सञ्चारजगत,् नागररक समाज, लनचज क्षेत्र एवं ववकास 
सहयात्री िगायत सम्पूण ु नगरबासी दाजभुाइु तथा दददीबवहनी तथा अहोरात्र खवटने 
महानगरपालिकाका सम्पूण ु कमिुारी लमत्रहरूिाइु हाददुक िन्यवाद् ज्ञापन गदुछु। 
साथै आय र क्षेत्रगत व्यय समेवटएको रातो पचुस्तका चशघ्र सावजुलनक गररने व्यहोरा 
यस सम्मालनत नगरसभा समक्ष जानकारी गराउछु। 
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चित्रसेन अलिकारी 
उपप्रमखु  
भरतपरु महानगरपालिका भरतपरु, चितवन 
लमलत २०७९ आषाढ १० गते शकु्रबार। 


