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सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र ननयमावलीमा गररएको व्यवस्था बमोजिम सावविननक ननकाय (भीरकोट 
नगरपानलका) बाट सावविननक गररएको सूचनाहरुः- 

1. ननकायको स्वरप र प्रकृन ुः 
 नेपालको संववधान वमोजिम नगरपानलका स्थानीय  ह हो । नगरपानलका शहर, बिार भएको एक रािनीन क 
इकाई हो । यसलाई स्वशानस  प्रशासवकय अनधकार हनु्छ / स्थानीय  हमा ववधावयकी कायवकाररणी र न्यावयक 
अभ्यासलाई संस्थाग  गनव स्थानीय सरकारको सञ् चालनका लानग स्थानीय सञ् चालन ऐन 2074 िारी भई 
कायावन्वयनमा रहेको छ । 

 स्थानीय  हमा िनप्रन नननधको वहानलसँगै संववधानमा व्यवस्था भएको संघीय लोक ाजन्िक गण न्ि र 
संघीय ाको कायावन्वयन गरै्द स्थानीय सरकार सञ् चालन गनुव पन  अनभभारा िनप्रन नननध उपर आएको छ । साथै 
लोक ाजन्िक, समावेशी, िवाफरे्दवह, पारर्दजशव, प्रभावकारी स्थानीय शासनको अनभुनु  िन ालाई गराउने र्दावयत्व पनन 
ननवावजच  िनप्रन नननधमा रहेको छ । 

संघीय लोक ाजन्िक गण न्ि नेपालको मूल संरचना संघ, प्ररे्दश र स्थानीय  ह गरर  ीन  हको हनुे व्यस्था रहेको छ 
। वय  ीनैवटा  हववचको सम्बन्ध, सहकारर ा (सवै नमलेर  हग  अनधकार प्रयोग र जिम्मेवारी वहन गन  ), सह-
अजस् त्व (व्यजि संस्थाले एक अकावको स्वायत्   ालाई सम्मान गन  र एक अकावको परीपूरकको रपमा रहने) र समन्वय 
(सूचनाको आर्दान प्रर्दान र संयूि कायव सम्पार्दन) को नसद्धान् मा आधारर  रहेको छ । 

सेवा प्रर्दायक कायावलय, स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन 2074 वमोजिम स्थापना भएको कानून द्धारा अथाव  नेपालको 
संववधान 2072 को भाग ५ धारा ५६ मा राज्यका संरचनाको सम्बन्धमा उल्लेख गररएको र धारा ५६ को उपधारा 
(१) बमोजिम संघीय लोक ाजन्िक गण न्ि नेपालको मूल संरचना संघ, प्ररे्दश र स्थानीय  ह गरर  ीन  हको हनुे 
उल्लेख छ । 

नेपालको संववधानको भाग ३४ धारा 306 को उपधारा (१) को (ढ) वमोजिम "स्थानीय  ह" भन् नाले यस संववधान 
वमोजिम स्थापना हनुे गाउँपानलका, नगरपानलका र जिल्ला सभालाई सम्झनपुछव भननएको छ । 

स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन 2074 को र्दफा २(ध) मा "स्थानीय  ह" भन् नाले गाउँपानलका र नगरपानलका र 
जिल्ला सभालाई सम्झनपुछव भननएको छ । 

गाउँपानलका र नगरपानलका वडाको संख्या ववभािन नेपालको संववधानको भाग 5 धारा ५६ को उपधारा 4 मा भननएको 
छ । गाउँपानलका र नगरपानलकामा रहने वडाको संख्या संघीय कानून वमोजिम हनुेछ । 

नगर कायवपानलकाुः नेपालको संववधान वमोजिम नगरपानलकाको कायवकारी अनधकारको प्रयोग गन  अङ्ग नगर कायवपानलका 
हो । 

नगर कायवपानलकाका पर्दानधकारीुः 
क. प्रमखु एक िना 
ख. उपप्रमखु एक िना 
ग. नगरपानलकाका प्रत्येक वडावाट ननवावजच  वडायकयष ए एक एक िना 
घ. नगर सभाका सर्दस्यले आफुमयकयेबाट ननवावजच  गरेका पाँच िना मवहला सर्दस्य 

ङ. नगर सभाका सर्दस्यले र्दनल  वा अल्पसङ् ख्यक समरु्दायबाट ननवावजच  गरेका  ीन िना सर्दस्य  

नगर कायवपानलकको गठनुः 
नेपालको संववधानको धारा 216 बमोजिम प्रत्येक नगरपानलकामा एक िना नगर कायवपानलका प्रमखु रहनेछ । ननिको 
अयकयष ए ामा नगर कायवपानलका गठन हनुेछ । नगर कायवपानलकामा एक िना उपप्रमखु, प्रत्येक वडावाट ननवावजच  
वडायकयष ए र नगर सभाको ननवावचनको अजन् म पररणाम प्राप्   भएको नमन ले पन्ध्र  िर्दननभि नगर सभाका सर्दस्यहरले 



2 

 

आफुमयकयेबाट ननवावजच  गरेका पाँच िना मवहला सर्दस्य र र्दनल  वा अल्पसंख्यक समरु्दायबाट नगर सभाले ननवावजच  
गरेका  ीन िना सर्दस्य समे  नगर कायवपानलकाको सर्दस्य हनुेछन ्। 

स्थानीय  हका अनधकारुः 
नेपालको संववधानको अनसूुची 8 र ९ मा स्थानीय  हका अनधकार उल्लेख गररएका छन ्। यसको ववस्  ृ व्याख्या 
कायवववस्  ृीकरणमा गररएको छ । 

स्थानीय  हको कायवकाररणी सम्बन्धी थप व्यवस्थाुः 
नेपालको संववधानको धारा 219 बमोजिम संववधानको भाग 19 मा लेजखए रे्दजख बाहेक स्थानीय  हको कायवकाररणी 
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस संववधानको अधीनमा रही संघीय कानून वमोजिम हनुेछ । 

नगर कायवपानलकको कायव सञ् चालन ववनधुः 
नेपालको संववधानको धारा 218 मा नगर कायवपानलकाबाट स्वीकृ  ननयमावली बमोजिम नगर कायवपानलकाको कायव 
ववभािन र कायव सम्पार्दन हनुेछ भन् ने व्यवस्था छ । 

नगर सभाुः 
नगरपानलकाको व्यवस्थावपकीय अङ्ग हो । अथाव  नगरपानलकाको कानून बनाउने अङ्ग हो । 

नगर सभाको गठनुः 
नेपालको संववधानको धारा 223 बमोजिम प्रत्येक नगरपानलकामा एक नगर सभा रहनेछ । नगर सभामा नगर 
कायवपानलकाका प्रमखु र उपप्रमखु, वडायकयष ए र प्रत्येक वडावाट ननवावजच  चारिना सर्दस्य र धारा 216 को उपधारा(4) 
बमोजिम र्दनल  वा अल्पसङ् ख्यक समरु्दायबाट ननवावजच  नगर कायवपानलकाका ३ िना सर्दस्य रहने व्यवस्था भए 
बमोजिम ननवावजच  मनोनन  पर्दानधकारीहरको वववरण रे्दहाय बमोजिम रहन गएको छ । 

भीरकोट नगरपानलकाका कायावलयमा ननवावजच  पर्दानधकारीहरको वववरणुः 

क्र.स. नामथर पर्द सम्पकव  नं. 
1 छायाराम खनाल प्रमखु 9856028237,9856055514 

2 नसमा के.सी. कमवचायव उप-प्रमखु 9856055513 

3 िर्दपेन्र के.सी. वडा अयकयष ए वडा नं. 1 9856055655 

4 कमल निपाठी वडा अयकयष ए वडा नं. २ 9846043698 

५ वावरुाम शे्रष्ठ वडा अयकयष ए वडा नं. ३ 9856052204 

6 चन्र बहार्दरु वस्ने  वडा अयकयष ए वडा नं. ४ 9846039547 

७ याम प्रसार्द अनधकारी वडा अयकयष ए वडा नं. ५ 9856030988 

८ लक्ष्मण खिी ष एेिी वडा अयकयष ए वडा नं. ६ 9846070855 

९ शेषकान्  अयावल वडा अयकयष ए वडा नं. ७ 9856022437 

१०  न बहार्दरु गरुङ्ग वडा अयकयष ए वडा नं. ८ 9746035765 

11 भीम बहार्दरु गरुङ्ग वडा अयकयष ए वडा नं. ९ 9801129944 

12 धनसभुा राना नगर कायवपानलका सर्दस्य 9814157781 

13 ववन्र्द ुखड्का नगर कायवपानलका सर्दस्य 9846073970 

14 ववष्ण ुवोटे नगर कायवपानलका सर्दस्य 9846450262 

15 ववष्णमुाया काफ्ले नगर कायवपानलका सर्दस्य 9846105531 
16 नडल बहार्दरु कामी नगर कायवपानलका सर्दस्य 9846184404 
17 ज्ञान बहार्दरु वव.क. नगर कायवपानलका सर्दस्य 9816112705 



3 

 

१८  नस ा खिी ष एेिी नगर कायवपानलका सर्दस्य 9846426953 
19 र्दगुाव कोईराला नगर कायवपानलका सर्दस्य 9846072610 
20 मोहम्मर्द नमया नगर सर्दस्य 9846072346 
21 ज्यो ी खाँण नगर सर्दस्य 9806612431 
22 सवव ा नसंह वव.क. नगर सर्दस्य 9846386911 
23 पणुव बहार्दरु के.सी. नगर सर्दस्य 9815117599 
24 रे्दव बहार्दरु गरुङ्ग नगर सर्दस्य 9846199637 
25 सनुन ा र्दिी नगर सर्दस्य 9817109351 
26 गपु्त बहार्दरु के.सी. नगर सर्दस्य 9846142619 
27 अमर बहार्दरु राना नगर सर्दस्य 9856047944 
28 ववष्ण ुसाकी नगर सर्दस्य  

29 केशर बहार्दरु खड्का नगर सर्दस्य 9846341276 
30 टंक प्रसार्द शे्रष्ठ नगर सर्दस्य 9846039143 
31 सकु माया वव.क. नगर सर्दस्य 9846298720 
32 सेवा थापा नगर सर्दस्य 9846341846 
33 ज्ञान प्रसार्द ढंुगाना नगर सर्दस्य 9846136073 
34 कृष्ण बहार्दरु थापा नगर सर्दस्य 9846083159 
35 नमना खाँण नगर सर्दस्य 9846081291 
36 नववन थापा नगर सर्दस्य 9846167204 
37 पेक माया साकी नगर सर्दस्य 9846345099 
38 नलल प्रसार्द रेग्मी नगर सर्दस्य 9804145887 
39 र्दगुाव बहार्दरु गोर्दार नगर सर्दस्य 9816692726 
40 नग ा वव.क. नगर सर्दस्य 9817138904 
41 ननरमाया गोर्दार नगर सर्दस्य 9846277759 
42 रपा साकी नगर सर्दस्य 9846200440 
43 नडल बहार्दरु गरुङ्ग नगर सर्दस्य 9806697843 
44 भोट बहार्दरु खिी ष एेिी नगर सर्दस्य 9846106395 
45 डम्बर बहार्दरु गरुङ्ग नगर सर्दस्य 9846021234 
46 जचि बहार्दरु राना भिेुल नगर सर्दस्य 9804335534 
47 हमुकला नेपाली नगर सर्दस्य 9846327387 
48 खैसरा वव.क. नगर सर्दस्य 9816163427 
49 कुल बहार्दरु गरुङ्ग नगर सर्दस्य 9856029161 
50 वप ाम्बर नेपाली नगर सर्दस्य 9816646195 

 

नगरपानलकामा न्यावयक सनमन ुः 
कानून बमोजिम आफ्नो अनधकार ष एेि नभिका वववार्द ननरपण गनव नगरपानलकामा न्यावयक सनमन  रहन्छ  । नेपालको 
संववधानको धारा 217 बमोजिम प्रत्येक नगरपानलकामा उपप्रमखुको संयोिकत्वमा नगर सभाले आफूमयकयेबाट ननवावजच  
गरेका र्दईु िना सर्दस्यहर सवह   ीन सर्दस्सीय एक न्यावयक सनमन  रहनेछ ।  
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नगरपानलका सम्बन्धी वस् गु  वववरणुः 
क्र.स. जशषवक सामान्य वववरण 

1 भौगोनलक अवजस्थन  
पवुी रे्दशान् रुः 83027' रे्दजख 8४046' सम्म 

उत्तरी अष एांशुः 27052' रे्दजख 28013' सम्म 

2 नसमाना 

पूववुः ववरवा गा.पा. र प ुनलबिार न.पा. 
पज चमुः पवव  जिल्ला 
उत्तरुः प ुलीबिार न.पा. र अिुवनचौपारी गा.पा. 
र्दजष एणुः वानलङ न.पा. 

3 हावापानी 
उष् ण िलवायुुः होचा  था खोचमा र नर्दी वकनारामा 
समजश ोष्ण िलवायुुः नगर ष एेिका अनधकाशं भ-ूभाग 

जश ोष् ण िलवायुुः नगर ष एेिका वढी उचाई भएका ष एेिमा 
4  ापक्रम अनधक मुः 350, न्यून मुः 50

 

5 वषाव सरर्दर 2889 नम.नम. वावषवक 

 

रािनैन क ववभािनुः 
क्र.स. भीरकोट नगरपानलका संख्या 
1 वडा 9 
२ प्ररे्दश नं.  4 
3 संघीय ननवावचन ष एेि २ 
 

भीरकोट नगरपानलकाुः 
िम्मा िनसंख्याुः 25583 परुषुः 10934 मवहलाुः 14599 ष एेिफलुः 78.23 वगव वक.मी. 
िनघनत्वुः 327.0 िना वगव वक.मी. 
केन्रुः साववक भीरकोट नगरपानलकाको कायावलय 

साववक 
गाववस 

साववक वडा नं. 
हालको 
वडा 

परुष मवहला िम्मा 
पररवार मूली 

परुष मवहला िम्मा 
र्दहथमु 1,2,3,5 1 1539 2110 3649 413 548 961 

र्दहथमु 4,6,7,8,9 2 1307 1642 2949 420 291 711 

बानेथोक १ रे्दजख ९ 3 1513 2033 3546 484 380 864 

छाङ्छाङ्र्दी 2,3,7,8,9 4 627 755 1382 190 132 322 

स्वरेक 1,5,6,7,9 5 1265 1865 3130 393 327 720 

जखलङु 3,5,7,8 6 916 1198 2114 282 244 526 

जखलङु 1,2,4,6,9 7 962 1248 2210 313 212 525 

ढापकु १ रे्दजख ९ 8 1568 2098 3666 490 345 835 

कानलकाकोट 3,4,5,6,7,8 9 1287 1650 2937 380 241 621 

िम्मा 10984 14599 25583 3365 2720 6085 
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साष एर ा र्दरुः 

नस.नं. स्थानीय  हको नाम 
साष एर ा र्दर(िनगणना 2068) 

परुष मवहला िम्मा 
१ भीरकोट नगरपानलका 86.7 70.8 77.5 
 

घरको स्वानमत्वको आधारमा घरपररवारको वववरणुः 

नस.नं. स्थानीय  हको नाम 
साष एर ा र्दर(िनगणना 2068) 

आफ्नै भाडामा संस्थाग  अन्य 
१ भीरकोट नगरपानलका 5536 477 9 61 
 

घरपररवारले प्रयोग गन  शौचालयको प्रकारको आधारमा घरपररवारको वववरणुः 

नस.नं. स्थानीय  हको नाम 

शौचालयको प्रकार(िनगणना 2068) 
फल्स भएको 

(सेजफ्ट ट्याङ् की) 
साधारण 
शौचालय 

शौचालय नभएको नखलेुको 

१ भीरकोट नगरपानलका 2757 2817 452 14 
 

वपउन ेपानीको मूख्य स्रो को आधारमा घरपररवारको वववरणुः 

नस.नं. 
स्थानीय 

 हको नाम 

साष एर ा र्दर(िनगणना 2068) 
धारा 
पाईप 

ट्यूबल  

हा ेपम्प 
ढावकएको 
इनार 

खलु्ला 
इनार 

मूल 

धारा 
नर्दी 
खोला 

अन्य नखलेुको 

१ 
भीरकोट 

नगरपानलका 
5337 5 121 207 385 10 4 14 

 

बत्ती बाल्न प्रयोग गररन ेमखु्य ईन्धनको आधारमा घरपररवारको वववरणुः 

नस.नं. 
स्थानीय  हको 

नाम 

बत्तीबाल्न प्रयोग गररने मखु्य स्रो (िनगणना 2068) 

वविलुी मट्टी ेल 
गोवर 

ग्यास 
सोलार अन्य नखलेुको 

१ भीरकोट 
नगरपानलका 

4969 832 15 244 9 14 

 

खाना पकाउन प्रयोग गररन ेमखु्य ईन्धनको आधारमा घरपररवारको वववरणुः 

नस.नं. 
स्थानीय 

 हको नाम 

खानापकाउन प्रयोग गररने मखु्य इन्धनको स्रो (िनगणना 2068) 

र्दाउरा मट्टी ेल 
एल वप 
ग्यास 

गइुठा 
गोवर 
ग्यास 

वविलुी अन्य नखलेुको 

१ भीरकोट 
नगरपानलका 

4866 34 914 2 208 44 1 14 

 

धमव अनसुार स्थानीय  हको िनसंख्या वववरणुः 

नस.नं. 
स्थानीय 

 हको नाम 

धमव अनसुार िनसंख्या वववरण(िनगणना 2068) 
वहन्र्द ु बौद्य इस्लाम वकरा  िैन वक्रजस्चयन नसख वहाइ बोन प्रकृन  नखलेुको 

१ भीरकोट 
नगरपानलका 

21529 3474 472 0 0 40 0 1 12 1 55 
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व्यजिग  घटना र्द ाव आ.व. 2073 74 

नस.नं. 
साववका 

गाववस नपा 
िन्म र्द ाव 

मतृ्य ु
र्द ाव 

वववाह 
र्द ाव 

सम्बन्ध ववच्छेर्द 
वसाई सराई 

आएका गएका िम्मा 

१ 
बानेथोक 
रे्दउराली 

240 34 42 1 1 1 2 

2 छाङ्छाङ्र्दी 94 39 65 0 4 5 9 
3 र्दानसवङ र्दहथमु 194 37 79 0 0 79 79 
4 ढापकुनसमल 163 35 63 0 3 41 44 
5 कानलकाकोट 222 41 71 0 2 42 44 

6 
जखलङु 
रे्दउराली 

255 43 63 0 0 16 16 

7 स्वरेक 240 34 42 1 0 26 26 
साववक गा.वव.स. अनसुार व्यवजस्थ  खानपेानी र चपी प्रयोग गन  घरधरुी वववरणुः 

क्र.स. साववका गाववस 
िम्मा घरधरुी 

व्यवजस्थ  खानेपानीबाट 
लाभाजन्व  

व्यवजस्थ  चपी प्रयोग 
गन  

 घरधरुी प्रन श  घरधरुी प्रन श  
1 भीरकोट नपा 3738 3453 92.38 3738 100 
2 बानेथोक रे्दउराली 0 146 651 803 81.07 
3 छाङ्छाङ्र्दी 0 130 546 623 87.64 
4 र्दानसवङ र्दहथमु 205 183 953 1075 88.65 
5 जखलङु्ग रे्दउराली 64 223 1076 1171 91.89 
6 ढापकु नसमल 

भञ् ियाङ 
28 159 854 939 90.25 

7 स्वरेक 0 179 910 1151 79.06 
8 कानलकाकोट 3 139 764 826 92.49 
 

सर्दरमकुाम रे्दजख साववक गाववस र नपा सम्मको र्दरुीुः 
नस.नं. गा.वव.स.को नाम रू्दरी 
१ छाङ्छाङ्र्दी बिारबाट 1.5 कोष 

२ बानेथोक रे्दउराली र्दहथमुबाट ३ कोष 

३ र्दानसवङ र्दहथमु रािमागवमा पन  
४ जखलङु रे्दउराली बयरघारीबाट १ कोष 

५ कानलकाकोट र्दहथमुबाट ५ कोष 

६ ढापकुनसमल र्दहथमुबा६ ३ कोष 

७ स्वरेक र्दहथमुबाट ३ कोष 

 

सडक एवं बाटोघाटो जस्थन ुः 
क्र.स. सडकको नाम लम्बाई वक.मी. 
1 बयरघारी-बानेथोक-नबरवा 12 
2 बयरघारी-ढापकु-भोल (पवव ) 17 
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हलुाक ईकाईहरको अवजस्थन   था कायवष एिेुः 
नस.न. हलुाक ईकाईको नाम कायवष एेि अन् गव का साववक गा.वव.स.  था नगरपानलका 
1 इलाका हलुाक झारखम छाङ्छाङ्र्दी, माझकोट जशवालय, बानेथोक रे्दउराली, जखलङुरे्दउराली, र्दानसवङ 

र्दहथमु, ढापकु नसमलभञ् ज्याङ, स्वरेक 
टेनलफोन लाइन वव रण 

क्र.स.  वव रर  टेनलफोन लाइन कैवफय  
1 PSTN र्दानसवङ र्दहथमु 107 एनसेल र यूवटएल सेवा यसमा समावेश छैन 
 

निर्दनाला,  ाल  लैया, खोला, झरनाुः 
नस.न. सहायक नर्दी  था साना खोलाहर नस.न. सहायक नर्दी  था साना खोलाहर 
1 आधँीखोला 4 बास् ाराखोला  
2 गोर्दीखोला 5 लबु्धीखोला    
३ खाँर्दीखोला 6 र्दरौं खोला 
 

धानमवक एवं सासं्कृन क सम्पर्दा  था पयवटकीय स्थलहरुः 
नस.न. स्थलहर 
1 भीरकोट र्दरबार  
2 जखलङु्ग कानलका मजन्र्दर 
3 सनु्र्दरचौर बनस्पन  सूचना केन्र 
4 स्वरेक मैर्दान प्याराग्लाईनडङ स्थल 
5 छाङ्छाङ्र्दी छायाँछेि मजन्र्दर 
 

साववक न.पा. गा.वव.स. अनसुार वनिंगलले ढाकेको ष एिेफल(हेक्टरमा) 
नस.न. गा.वव.स. न.पा. िम्मा वन ष एेि (हे.) 
1 बानेथोक रे्दउराली 297 
2 छाङ्छाङ्र्दी 184 
3 कानलकाकोट 33.6 
4 जखलङु रे्दउराली 306 
5 स्वरेक 176 
6 र्दानसवङ र्दहथमु 295 
7 ढापकु नसमलभञ् ज् याङ 325 
सामरु्दावयक वन सम्बन्धी वववरणुः 
साववक न.पा. गा.वव.स. अनसुार सामरु्दावयक वन संख्या, स्याङ्िाुः 
नस.न. गा.वव.स. न.पा. सामरु्दावयक वन संख्या 
1 बानेथोक रे्दउराली 6 
2 छाङ्छाङ्र्दी 5 
3 कानलकाकोट 3 
4 जखलङु रे्दउराली 9 
5 स्वरेक 13 
6 र्दानसवङ र्दहथमु 9 
7 ढापकु नसमलभञ् ज् याङ 12 
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प्रहरी ईकाईहरको अवजस्थ ी  था कायवष एिे, स्याङ्िाुः  

नस.न. प्रहरी ईकाईको नाम कायवष एेि अन् गव का साववक गा.वव.स.  था नगरपानलका 

1 प्रहरी चौकी र्दहथमु भीरकोट न.पा. 

2 प्रहरी चौकी नसकोट  भीरकोट न.पा.-9 
 

गाउँपानलका नगरपानलका अनसुार स्थानीय  ह ननवावचन 2074 को नन िा वववरणुः 

नस.न. नगरपानलका 
वडा 
नं. 

पर्द उम्मेर्दवारको नाम 
प्राप्   

सर्दर म  
रािनीन क र्दल र 

स्व न्ि 
कैवफय  

1 

भी
रक

ोट
 न
गर
पान
लक

ा 

1 
वडा 
अयकयष ए 

िर्दपेन्र के.सी. 757 नेपाली काँग्रसे ननवावजच  

भगवान के.सी. 323 नेकपा एमाले  

2  
कमल निपाठी 584 नेकपा एमाले ननवावजच  

याम कािी अनधकारी 527 नेपाली काँग्रसे  

3  
बाबरुाम शे्रष् ठ 821 नेकपा एमाले ननवावजच  

मेघ बहार्दरु खड्का 786 नेपाली काँग्रसे  

4  
चन्र बहार्दरु बस्ने  329 नेकपा एमाले ननवावजच  

नर बहार्दरु राना 325 नेपाली काँग्रसे  

5  
याम प्रसार्द अनधकारी 863 नेपाली काँग्रसे ननवावजच  

रर बहार्दरु मल्ल 385 नेकपा एमाले  

6  
लक्ष्मण खिी ष एिी 462 नेकपा एमाले ननवावजच  

ज्ञान प्रसार्द रेग्मी 443 नेपाली काँग्रसे  

7  
शेष कान्  अयावल 682 नेपाली काँग्रसे ननवावजच  

सवु बहार्दरु गोर्दार 306 नेकपा एमाले  

8  
 न बहार्दरु गरुङ 1026 नेपाली काँग्रसे ननवावजच  

नभम बहार्दरु गरुङ 467 नेकपा एमाले  

9  
नभम बहार्दरु गरुङ 501 नेकपा एमाले ननवावजच  

नसर प्रसार्द गरुङ्ग 489 नेपाली काँग्रसे  

प्रमखु 
छायाराम खनाल 6284 नेपाली काँग्रसे ननवावजच  

शन् ोष के.सी. 4050 नेकपा एमाले  

उप-प्रमखु 
सीमा के.सी. कमावचायव 5937 नेपाली काँग्रसे ननवावजच  

सरस्व ी अनधकारी 4249 नेकपा एमाले  
 

स्थानीय  ह ननवावचन २०७४ मा स्थानीय  ह अनसुार खसेको म को वववरणुः 
नस.न. स्थानीय  ह खसेको म  पूणव बर्दर म  

1 भीरकोट 11542 152 
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स्थानीय  ह ननवावचन २०७४ मा कायम भएका मर्द ानस्थल, म र्दा ा संख्याको वववरणुः  

नस.न. नगरपानलका 
वडा 
नं. 

म र्दानस्थल परुष मवहला  े.नल. िम्मा 

1 
भी
रक

ोट
 न
गर
पान
लक

ा 
1 

भीरकोट नगरपानलका वडा नं. १ को 
कायावलय, बयरघारी 

439 568  1007 

2 1 रानीर्दह आधारभ ू ववद्यालय, लामाचौर 259 343  602 

3 2 कृषी सेवा केन्र, बयरघारी 428 522  950 

4 2 
ध्र वु रे्दउराली आधारभ ू ववद्यालय, बलमडाँडा 

केघा 
353 472  825 

5 3 कानलका मायकयनमक ववद्यालय, भ ेरपाटा 410 450  860 

6 3 
िनज्यो ी मायकयनमक ववद्यालय, स्यानीचौर 

गमुार्दी 
412 481  893 

7 3 शवहर्द शकु्र मा.वव., बाँस् रा रे्दउराली 389 441  830 

8 4 छाङ्छाङ्र्दी आधारभ ू ववद्यालय, छाङ्छाङ्र्दी 281 326  607 

9 4 र्दभङु्ठाँटी मा.वव., र्दभङुठाँटी 219 236  455 

10 5 िनवप्रय मा.वव., नसम्ले 439 555  994 

11 5 न लाहार नेटा आधारभ ू ववद्यालय, पकान 533 623  1156 

12 6 जखलङुरे्दउराली स्वास््य चौकी, भण्डारखोला 641 808  1449 

13 7 महेन्र ज्यो ी मा.वव., ढापकु 837 921  1758 

15 8 गा.वव.स. भवन, मोहनडाँडा 410 458  868 

16 8 पजब्लक एकेडेमी मा.वव., ढापकु 537 631  1168 

17 8 नसरखकव  िोनगस्थान मा.वव., ररपखुोला 276 263  539 

18 9 ठूलीभञ् ज् याङ आधारभ ू ववद्यालय, आङवाङ 376 402  778 

19 9 वपपलडाँडा मा.वव., साउन्र्दी 215 248  463 

20 9 नसकोट मायकयनमक ववद्यालय, नसकोट 206 251  457 

िम्मा 7660 8999 0 16659 
 

स्याङ्िा जिल्ला भीरकोट नगरपानलकाको भकूम्प प्रभावव  लग  संकलन सम्बन्धी वववरणुः 
नस.न. साववक गा.वव.स. न.पा. अनधकारीक सूची लग  संकलन गरेको घर संख्या 

1 भीरकोट 1585 1359 
स्याङ्िा जिल्ला भीरकोट नगरपानलकाको भकूम्प प्रमाजणकरण  था अनरु्दान सम्बन्धी वववरणुः 
नस.न. साववक गा.वव.स. न.पा. िम्मा प्रमाजणकरण संख्या पूणव ष ए ी आंजशक ष ए ी कैवफय  

1 भीरकोट 1177 1170 
7 107 घर 

ननमावण भैरहेको 
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साववक गा.वव.स. न.पा. अनसुार िा िा ीहरको वववरणुः 
छाङ्छाङ्र्दी 

 िम्मा परुष मवहला 
िनसंख्या 2844 1287 1557 

ष एेिी 388 175 213 

ब्राह् मण 800 367 433 

मगर 522 227 295 

नेवार 124 65 59 

कामी 238 108 130 

गरुङ्ग 13 8 5 

र्दमाई 105 48 57 

ठकुरी 43 21 22 

साकी 607 268 339 

अन्य 4 0 4 

 

ढापकु नसमलभञ् ज् याङ 

 िम्मा परुष मवहला 
िनसंख्या 3666 1568 2098 

ष एेिी 334 122 212 

ब्राह् मण 502 209 293 

मगर 322 133 189 

नेवार 97 47 50 

कामी 341 145 196 

गरुङ्ग 1582 707 875 

र्दमाई 136 59 77 

ठकुरी 11 4 7 

साकी 264 105 159 

घ ी भिेुल 71 35 36 

अन्य 6 2 4 

 

कानलकाकोट 

 िम्मा परुष मवहला 
िनसंख्या 4233 1849 2384 

ष एेिी 196 88 108 

ब्राह् मण 1377 588 789 

मगर 998 440 558 

नेवार 14 2 12 

मसुल्मान 18 7 11 
कामी 325 145 180 

गरुङ्ग 928 418 510 

र्दमाई 55 24 31 

ठकुरी 43 19 24 

साकी 271 115 156 

अन्य 8 3 5 
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जखलङु रे्दउराली 
 िम्मा परुष मवहला 

िनसंख्या 4324 1878 2446 

ष एेिी 1610 677 933 

ब्राह् मण 1068 476 592 

मगर 298 119 179 

नेवार 38 22 16 

कामी 409 176 233 
गरुङ्ग 391 180 211 

र्दमाई 106 47 59 

ठकुरी 13 6 7 

साकी 218 89 129 

घ ी भिेुल 74 34 40 

माझी 85 43 42 

अन्य 28 9 5 

 

वानथेोक रे्दउराली 
 िम्मा परुष मवहला 

िनसंख्या 3546 1513 2033 

ष एेिी 1522 631 891 

ब्राह् मण 384 167 217 

मगर 434 176 258 

नेवार 158 71 87 

कामी 141 62 79 
गरुङ्ग 268 116 152 

र्दमाई 137 65 72 

ठकुरी 62 24 38 

साकी 320 149 171 

घ ी भिेुल 97 45 52 

गाइने 19 7 12 

अन्य 4 0 4 
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र्दानसवङ र्दहथमु 

 िम्मा परुष मवहला 
िनसंख्या 6598 2846 3752 

ष एेिी 2187 904 1283 

ब्राह् मण 544 258 286 

मगर 439 207 232 

थार 12 5 7 

नेवार 614 250 364 

मसुल्मान 456 193 263 

कामी 257 111 146 
गरुङ्ग 1049 436 613 

र्दमाई 164 71 93 

ठकुरी 342 152 190 

साकी 166 80 86 

घ ी भिेुल 81 38 43 

माझी 224 111 113 

गाइने 17 6 11 

खवास 18 10 8 

अन्य 28 14 14 

 

 

 

 

 

स्वरेक 

 िम्मा परुष मवहला 
िनसंख्या 5180 2123 3057 

ष एेिी 511 207 304 

ब्राह् मण 2157 875 1282 

मगर 401 158 243 

नेवार 13 5 5 

कामी 431 198 233 
गरुङ्ग 16 5 11 

र्दमाई 140 66 74 

ठकुरी 511 200 311 

साकी 345 141 204 

सन्यासी र्दसनामी 459 186 273 
घ ी भिेुल 58 31 27 

खवास 108 37 71 

अन्य 15 4 11 

 राई अन्य 15 7 8 
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साववक गा.वव.स. न.पा. अनसुार गररबीको अवस्थाुः 
क्र.स. गाववस नपा गररबीको र्दर गररबीको ववषम ा गररबीको गहन ा 

1 बानेथोक 18.32 3.73 1.16 
2 छाङ्छाङ्र्दी 9.29 1.71 0.49 
3 र्दानसवङ र्दहथमु 5.8 1.17 0.37 
4 ढापकु नसमलभञ् ियाङ 20.52 4.31 1.37 
5 कानलकाकोट 20.52 4.31 1.37 
6 जखलङु रे्दउराली 9.56 1.76 0.51 
7 स्वरेक 12.3 2.29 0.66 
स्याङ्िा जिल्लाको स्थानुः 
नपेाल मानव ववकास प्रन वेर्दन 2014 अनसुार मानव ववकास सूचकाङ्क लगाय का महत्वपूणव सूचकहरमा ७५ जिल्ला 
मयकये स्याङ्िा जिल्लाको स्थानुः 
वववरण ७५ जिल्लामा जिल्लाको स्थान जिल्ला मान सूचकांक 
जशष एा प्रौढ साष एर ा 9 स्याङ्िा 70.37 0.704 
आम्र्दानी प्रन  व्यजि आम्र्दानी(PPS$) 20 स्याङ्िा 1215 0.417 
मानव गररबी सचुकांक (HPI) 66 स्याङ्िा 25.3  
स्याङ्िा जिल्लाका केवह आधारभ ु  ्याङ्कुः 
नस.नं. वववरण मान 
१ मवहलाको िनसंख्या 1,63,315 

२ परुषको िनसंख्या 1,25,833 

३ िम्मा िनसंख्या 2,89,148 

४ औष  पररवार संख्या 4.2 

 

स्याङ्िा जिल्लाबाट ननवावजच  मानननय सासंर्दज्यूहरको सम्पकव  नं. 

१  स्वास््य  था िनसंख्या राज्यमन्िी माननीय पद्मा अयावल 
9856044226   
9841458226 

२ प्रन नननध सभा सर्दस्य माननीय नारायण प्रसार्द मरानसनी 9856028996 

३ प्रन नननध सभा सर्दस्य माननीय अम ृा थापा 9841526015 

४ राजष् िय सभा सर्दस्य माननीय जखम कुमार वव.क. 9856050688 

५ प्ररे्दश सभा सर्दस्य माननीय िर्दपक घन व मगर 9856050022 

६ प्ररे्दश सभा सर्दस्य माननीय नमन प्रसार्द गरुङ्ग 9856027636 

७ प्ररे्दश सभा सर्दस्य माननीय मोहन प्रसार्द रेग्मी 9856054444 

८ प्ररे्दश सभा सर्दस्य माननीय भगव  प्रकाश मल्ल 9856028110 

९ प्ररे्दश सभा सर्दस्य माननीय मेखलाल शे्रष् ठ 9851151207 
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2. नगरपानलकाको काम, क वव्य र अनधकारुः 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को र्दफा ११ ले स्थानीय  हको काम, क वव्य र स्थानीय सरकार सञ्चालन 

ववस्  ृ रपमा उल्लेख गरेको छ । संववधान बमोजिमको अनधकार ष एेिको सववसा मान्य ामा प्रन कूल असर नपन  गरी 
 ी अनधकारहरको प्रयोग गनव पाउने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम 
नगरपानलकाको मखु्य मखु्य काम, क वव्य र अनधकारहर ननम्न अनसुार छन ् ।(ववस्  ृ िानकारीको लानग स्थानीय 
सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को र्दफा ११ हेनुवहोस ्)। 

 सामाजिक ष एेि (जशष एा, स्वस््य, वपउने पानी र सरसफाई, सामाजिक सरुष एा, खेलकुर्दसम्बन्धी ववषय,) 

 आनथवक ष एेि (कृवष, गैरकृवष उद्योग र सेवा एवम ्पयवटन व्यवसाय, सहकारी संस्था, हाट, बिार सञ् चालन, 
व्यवस्थापन), 

 भौन क पूवावधार ननमावण (सडक  था या ाया  सञ् िाल, नसँचाइ, उिाव र िलश्रो को प्रयोग र उपयोग, 
सामाजिक पूवावधार(ववद्यालय, स्वस््य सेवा, सावविननक भवन, सभागहृ, ल्याण्डवफल साइट ननमावण आिर्द ) 
स्थानीय िली बस, िामिस् ा मयकयम ष एम ाका मास िाजन्िट प्रणालीको नीन , मापर्दण्ड, योिना, कायावन्वयन र 
ननयमन, राविय रेल पूवावधारको उपयोग  था महानगरीय ष एेिनभि शहरी रेल सेवाको सञ् चालन, व्यवस्थापन 
आिर्द, 

 शहरी ववकास, वस् ी ववकास, भमूी व्यवस्थापन, भउूपयोग नक्सा, गरु योिना लगाय  राविय भवन संवह ाको 
अधीनमा रही स्थानीय मापर्दण्ड ननधावरण  था पररपालना, 

 ऐन हानसक  था साँस्कृन क पूवावधारको ववकास, संरष एण र सम्बद्धन, 

 सवैका सरोकारका ववषयहर (बालबानलका, लैवङ्गक, अपाङ्ग ा भएका व्यजि, िेष्ठ नागररक, अल्पसंख्यक, 
ववपन् नवगव, वा ावरण मैिी स्थानीय शासन), 

 स्थानीय आनथवक, प्राववनधक र स्रो साधन व्यवस्था एवम ्ष एम ा ववकास सम्बन्धी 
 स्थानीय कर र गैरकरको श्रो  पवहचान, आधार र र्दर ननधावरण, श्रो  पररचालन र व्यवस्थापन, 

 मालपो , भनूमकर, िग्गाधनी पूिाव वव रण,स्थानीय सजञ् च  कोष व्यवस्थापन लगाय  आनथवक प्रशासन सम्बन्धी 
कायव 

 स्थानीय  हमा प्राकृन क, भौन क पूवावधार, ऐन हानसक एवम ्साँस्कृन क लगाय का अचल, चल सम्पजत्तको 
अनभलेख, संरष एण  था व्यवस्थापन लगाय का कायव, 

 वन, वा ावरण, भ-ूसंरष एण, िलाधार ष एेि, िल उत्पन् न प्रकोप  था ववपर्द व्यवस्थापन, 

 सशुासन  था समावेशी ववकास प्रवद्धन  था ववकास, 

 स्थानीय  ्याङ्क, सूचना, पा ववजचि, श्रो  नक्सा आिर्दको व्यवस्थापन साथै व्यजिग  घटना, िन्म, मतृ्य,ु वववाह 
आिर्दको र्द ाव,  ्याङ्क र प्रन वेर्दन,  

 सूचना,सञ् चार  था प्रववनधको ववकास र कागि रवह  सेवाको प्रवद्धन, स्थानीय 100 बाट सम्मको एफ.एम. 
सञ् चालन  था पि पनिका प्रकाशन स्वीकृन  

 स्थानीय सेवाको सञ् चालन, सेवा समूह गठन, सङ्गठन ववकास, समन्वय, कायावलय स्थापना र व्यवस्थापन, 

 स्थानीय नीन , कानून मापर्दण्ड, योिना, ननयमनका साथै समन्वय, नसफाररसिस् ा ववषयहर, 

 ववकास आयोिना  था पररयोिनासम्बन्धी नीन , काननु, मापर्दण्ड, योिना र ननयमन, 

 स्थानीय ज्यालाको र्दररेट ननधावरण, 

 आनथवक, सामाजिक, साँस्कृन क, वा ावरणीय, प्रववनध र पूवावधारिन्य ववकासका लानग आवयक आयोिना  था 
पररयोिनाहरको कायवक्रम  था बिेट  िुवमा, कायावन्वयन, अनगुमन  था मलु्याङ्कन, 

 न्यावयक सनमन को गठन, मेलनमलाप एवम ्मयकयस्थ ा  था स्थानीय  हमा फैसला र कायावन्वयन, 

 आफ्नो ष एेिमा नगर प्रहरी सम्बन्धी नीन , कानून र मापर्दण्डको ननमावण  था ननणवय कायावन्वयन, सञ् चालन, 
व्यवस्थापन  था ननयमन, 
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वडा सनमन को काम, क वव्य र अनधकार (स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन 2074 को र्दफा १२ मा उल्लेख भए 
बमोजिम) 

 वडा सनमन को काम, क वव्य र अनधकार सम्बजन्ध  नगर कायवपानलकाले  ोके बमोजिमका अन ररि  
वडा नभिका योिना  िुवमा, कायवन्वयन  था अनगुमन(3) 
 ्याङ्क अद्यावनधक  था संरष एण(3) 
ववकास कायव(41) 
ननयमन कायव(6) 
नसफाररस  था प्रमाजण  गन (35) 
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3. ननकायमा रहन ेकमवचारी संख्या र कायव वववरणुः i)

आन् ररक लेखा पररष एण 
एकाई 

आन् ररक लेखा 
पररष एक, रा.प.अनं. 

प्रथम  सहायक पाचँौ - 
1 
 

नगरसभा लेखा, ववधायन, सशुासन  था अन्य सनमन  

नगर कायवपानलका आथीक ववकास, सामाजिक ववकास, पवुावधार ववकास 
र वा ावरण  था ववपद् व्यवस्थापन सनमन  

प्रमखु 

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृ  
रा.प. िि ीय - 1 

उप-प्रमखु न्यावयक सनमन  

प्रशासन,योिना  था अनगुमन 
शाखा 

शाखा अनधकृ ुः रा.प. .ृ(प्र) वा 
अनधकृ  सा ौं आठौं 
प्रशासन उप-शाखा 

ना.स.ु, रा.प.अनं.प्र.(प्र)  

अनधकृ  छैठों सहायक 
चौथो पाँचौ-2 

रािश्व उप-शाखा 
ना.स.ु, रा.प.अनं.प्र.(प्र)  

अनधकृ  छैठों सहायक 
चौथो पाँचौ-2 

योिना  था अनगुमन उप-
शाखा 

ना.स.ु, रा.प.अनं.प्र.(प्र)  

अनधकृ  छैठों सहायक 
चौथो पाँचौ -2 

 
 

पवुावधार ववकास  था वा ावरण 
व्यवस्थापन शाखा 

नस.नड.ई.(रा.प.िि.)(प्र)(नसनभल 
िनरल वव.आ. स्यानीटरी नसचाई हाई
व)े वा वररष्ठ ईजन्िननयर आठौं नवौं - 

1 
सडक  था अन्य पवुावधार ववकास उप-

शाखा 
ईजन्िननयर, रा.प. .ृ(प्रा),(नसनभल 
िनरल वव.आ.) वा ईजन्िननयर 

सा ौं आठौं – 1 

सब ईजन्िननयर, रा.प.अनं.प्र.(प्र) 
(िनरल हाईव ेनसचाई) वा ईजन्िननयर 

छैठौं सब ई. पाचौं - 2 

भवन  था वस् ी ववकास उप-शाखा 
ईजन्िननयर, रा.प. .ृ(प्रा),(नसनभल 
िनरल वव.आ.) वा ईजन्िननयर 

सा ौं आठौं – 1 

सब ईजन्िननयर, रा.प.अनं.प्र.(प्र) 
(िनरल वव.आ.) वा ईजन्िननयर 

छैठौं सब ई. पाचौं - 1 

वा ावरण, सरसफाई  था ववपद् 
व्यवस्थापन उप-शाखा 
ना.स.ु रेन्िर रा.प.अनं.प्र 

(प्रा.,वन) अनधकृ  छैठौं – 1 

ना.स.ु, रा.प.अनं.प्र.(प्र) अनधकृ  
छैठों सहायक पाँचौ -1 

 

 

 

स्वास््य  था सामाजिक 
ववकास शाखा 
शाखा अनधकृ ुः 

रा.प. .ृ(प्र) मवहला ववकास 
अनधकृ  िन स्वास््य 
अनधकृ  (प्रा.) वा 
सा ौं आठौं - 1 

सामािवक सरुष एा  था 
पजन्िकरण उप-शाखा 

ना.स.ु, 
रा.प.अनं.प्र.(प्र) अनधकृ  
छैठों सहायक पाँचौ -1 

मवहला, वालवानलका  था 
समाि कल्याण उप-शाखा 

ना.स.ु, 
रा.प.अनं.प्र.(प्र) मवहला 
ववकास ननररष एक खररर्दार 

रा.प.अनं.प्र.(प्र) सहायक 
मवहला ववकास ननररष एक, 
रा.प.अनं.िि. वा सहायक 
स् र चौथो पाँचौ -1 

 

 

 

काननु शाखा 
काननु अनधकृ , 

रा.प. .ृ(काननु) वा  

अनधकृ  सा ौं आठौं-1 

ना.स.ु, 
रा.प.अनं.प्र.(न्याय)  

अनधकृ  
छैठों सहायक पाँचौ -

1 

 

 

जशष एा, यूवा  था खेलकुर्द 
शाखा 

शाखा अनधकृ ुः 
रा.प. .ृ(जशष एा)   अनधकृ  

सा ौं आठौं -1 

प्राववनधक सहायक., 
रा.प.अनं.प्र.(जशष एा) 
 सहायक पाँचौ -1 

 

 

आनथवक ववकास शाखा 
शाखा अनधकृ ुः 

रा.प. .ृ(कृवष प्रशासन) 
वा उद्योग अनधकृ  

सा ौं आठौं-1 

उद्योग  था व्यवसाय 
प्रवद्धन उप-शाखा 

ना.स.ु, 
रा.प.अनं.प्र.(प्र) अनधकृ  
छैठों सहायक पाँचौ - 

1 

 

 

आनथवक प्रशासन शाखा 
लेखा अनधकृ ुःरा.प. .ृ-

1 

ले.पा., 
रा.प.अनं.प्र. अनधकृ  
छैठो सहायक पाँचौ–1 

सह.ले.पा.,रा.प.अनं.िि  

सहायक चौथो पाचँौ -1 
 

वडा कायावलय 

ना.स.ु, 
रा.प.अनं.प्र.(प्र) अनधकृ  
छैठों सहायक पाँचौ -1 

खररर्दार रा.प.अनं.िि सहायक 
चौथो पाँचौ - 1 

सब.ई. रा.व.अनं.िि(प्र) सब ई. 
पाँचौ अ.सव.ई प्राववनधक 
सहायक चौथो - 1 

 

 
 

सेवा केन्रहर 

 प्राथनमक स्वास््य 
केन्र स्वास््य चौकी 

 अन्य 

 

सेवा केन्रहर 

 बालबानलका केन्र 

 ववद्यालय 

 खेलकुर्द सनमन  केन्र 

 यूवा ववकास सनमन  

 स्थानीय स् रका 
प्राववनधक  था 
व्यवसावय  ानलम केन्र 
आिर्द 

 

ईकाइ सेवा केन्रहर 

 पयवटन 

 घरेल ु था साना 
उद्योग 

 कृवष सेवा 
केन्र पश ुसेवा 
केन्र 

 अन्य 
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(ii) कायव वववरणुः- 

1. प्रशासन योिना  था अनगुमन शाखा, 
शाखाग   था पर्दग  कायव वववरणुः- 

 स्थानीय आनथवक, प्राववनधक र स्रो साधन व्यवस्था एवम ्ष एम ा ववकास सम्बन्धी 
 स्थानीय कर र गैरकरको श्रो  पवहचान, आधार र र्दर ननधावरण, श्रो  पररचालन र व्यवस्थापन, 

 स्थानीय  हमा प्राकृन क, भौन क पूवावधार, ऐन हानसक एवम ्साँस्कृन क लगाय का अचल, चल सम्पजत्तको 
अनभलेख, संरष एण  था व्यवस्थापन लगाय का कायव, 

 सूचना,सञ् चार  था प्रववनधको ववकास र कागि रवह  सेवाको प्रवद्धन, स्थानीय 100 बाट सम्मको एफ.एम. 
सञ् चालन  था पि पनिका प्रकाशन स्वीकृन  

 स्थानीय सेवाको सञ् चालन, सेवा समूह गठन, सङ्गठन ववकास, समन्वय, कायावलय स्थापना र व्यवस्थापन, 

 आनथवक, सामाजिक, साँस्कृन क, वा ावरणीय, प्रववनध र पूवावधारिन्य ववकासका लानग आवयक आयोिना  था 
पररयोिनाहरको कायवक्रम  था बिेट  िुवमा, कायावन्वयन, अनगुमन  था मलु्याङ्कन, 

 आफ्नो ष एेिमा नगर प्रहरी सम्बन्धी नीन , कानून र मापर्दण्डको ननमावण  था ननणवय कायावन्वयन, सञ् चालन, 
व्यवस्थापन  था ननयमन, 

 श्रो को अनमुान  था बिेट नसमा ननधावरणुः वावषवक कायवक्रम  िुवमा(बिेट जशनलङ्ग ननमावण, वडामा पठाउने र 
कायावन्वयन गन  गराउने) वडा सनमन को काम, क वव्य र अनधकार वमोजिम कायावन्वयनमा ल्याउने (वजस्  एवं 
टोल स् रबाट) 

 शाखाहरको स्थापना र कायव वववरण सवह को अनधकारको शाखाग  र पर्दग  कायव वववरण वमोजिम 
जिम्मेवारी प्रत्यायोिन र समानान् र कायावलयबाट शाखा माहाशाखा वा यूनीटमा नमलान गन  

 वस् ीस् रबाट सहभागी ा मूलक र समावेशी योिना  िुवमा एवं प्राथानमकीकरण(सनमन  वाइि अलग अलग र 
एकीकृ  रपमा) साथै ष एेिग  ववषयग  सनमन हरको वैठक िेठ मवहनानभि सम्पन् न गरी योिना ननमावण एवं 
एकीकरणका साथ पारी  गन  

 सभाहलको िर्दगो प्रबन्ध र सभासञ्चालन कायवववधी ननमावण गन  
 सावविननक खररर्द योिना ननमावण  था कायावन्वयन 

 ष एम ा ववकास योिना ननमावण  था कायावन्वयन TNA सवह  

 रािपि प्रकाशन अनभलेख एवं व्यवस्थापन 

 ननणवय लेखन, कायावन्वयन(माइन्यूवटङ्ग) एवं प्रमाजणकरण 

 योिनाको प्राथनमक ा(Core नगरस् रीय, Semi Peripherial प्रारे्दजशक र Peripherial संजघय) वावषवक,आवनधक (3,५ 
र वहवुष )  अल्पकालीन, मयकयकालीन र र्दीघवकालीन योिना  ननमावण गन  

 १५ वटा ववषयग  सनमन हरको ननमावण एवं कायावन्वयन र नीन ग  मापर्दण्डहर ननमावण एवं व्यवस्थापन( 
ववषयग  रपमा) 

 कमवचारी पर्दानधकारीहरको ननयनम  वैठक) कमवचारी- ६ ग े  पर्दानधकारी - ७ ग े 

 सूचनावोडव, होनडङ्गवोडव, सहाय ाकष एको व्यवस्थापन एवं नागररक वडा पि ननमावण  था प्रकाशन 

 सावविननक सनुवुाई, सामाजिक परीष एण, सावविननक परीष एण, वावषवक सनमष एा माफव   कायव प्रगन को 
सावविननकीकरण गन  

 सम्पजत्त वववरण बझुाउने, का.स.मू. बझु्न ेर पठाउन े
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 वस् ी टोल ववकास संस्थाको गठन एवं परीचालन र उ.स. हरको गठन र समानपुान क र समावेजश ाको 
आधारमा गन (रािसेवकहरको प्रन नननधत्व रहन नहनुे) 

 Proposal/ Report ननमावण एवं व्यवस्थापन । 

 Digital हाजिरीको व्यवस्थापन एवं कमवचारीहरको PIS व्यवस्थापन 

 C.C camara िडान Dress code अन्य आचासवहं ा लाग ुगन  
 कन्टेन्िेन्सी paln ननमावण एवं कायावन्वयन गन  
 नन िामखुी अनगुमन प्रणाली  िस् ो कायवक्रम, नन िा, असर वा प्रन फल र प्रभाव एवं आउने पररव वनको मापन 

हनुेगरी 
 सवारी साधनहरमा संचालन कायव ननधी  िुवमा एवं लगनसट र लगबकुको व्यवस्थापन 

 आयोिनाहरमा िाँच पास एवं फरफारक र प्रन वेर्दन  था अनभलेख व्यवस्थापन 

 नगर प्रमखु र प्रमखु प्रशासवकय अनधकृ  बाट वडा  था अन्य अनधकृ  कमवचारी वा शाखामा  काम  था 
अनधकारको प्रत्यायोिन एवं कायावन्वयन को व्यवस्थापन 

 MC/PM indicator ननमावण  था मापन नन िा प्रकाशन एवं सचुना र प्राप्ताङ्कका आधारमा परुस्कृ  गन  प्रणालीको 
अवलम्बन 

 सरकारी, गैर-सरकारी, सामरु्दावयक, सहकारी, ननिी ष एेि, ववषय ववज्ञ एवं अन्य सरोकारवालाहरको सहभागी ामा 
योिना  िुवमा पूवव  यारी गोवष्ठ (preplaning work shop) गन  

 सचुना अनधकारी, गनुासो सनु् न ेअनधकारी र ववपर्द व्यवस्थापन फोकल पसवन  ोक्ने   साथै ववषयग  सनमन मा 
सर्दस्य-सजचव  ोक्ने 

 अनधवेशन आव्हान, ननमन्िणा, कायवक्रम ननमावण एवं संचालन र व्यवस्थापन गन  
 जिन्सी ननरीष एण  था भौन क परीष एण गन  गराउन,े हस् ान् रण भई आएका  था अन्य प्रकारबाट प्राप्त सम्पजत्त 

एवं र्दावयत्वको अनभलेख व्यवस्थापन समे  गन  
 वडाहर र कायावलयहर वीच e-mail  माफव   प्रग ीहरको आर्दान प्रर्दान गन  सोधनी भएका कायवको समयमै 

िवाफ िर्दने र अनभलेख एवं फाईनलङ्ग व्यवस्थापन गन  
 आन् ररक व्यवस्थापन  था िनशजि व्यवस्थापन सम्बन्ध  था जशष्टाचार सम्बजन्ध कायव 
 शासवकय सधुारका कायव 
 वडा कायावलयको व्यवस्थापन सम्बजन्ध कायव 
 राि व व्यवस्थापन सम्बजन्ध कायव 
 भमूी व्यवस्थापन सम्बजन्ध कायव 
 वा ावरण  था ववपर्द व्यवस्थापन सम्बजन्ध कायव 

2. पवुावधार ववकास  था वा ावरण व्यवस्थापन शाखा । 

शाखाग   था पर्दग  कायव वववरणुः- 
 भौन क पूवावधार ननमावण (सडक  था या ाया  सञ् िाल, नसँचाइ, उिाव र िलश्रो को प्रयोग र उपयोग, 

सामाजिक पूवावधार(ववद्यालय, स्वस््य सेवा, सावविननक भवन, सभागहृ, ल्याण्डवफल साइट ननमावण आिर्द ) 
स्थानीय िली बस, िामिस् ा मयकयम ष एम ाका मास िाजन्िट प्रणालीको नीन , मापर्दण्ड, योिना, कायावन्वयन र 
ननयमन, राविय रेल पूवावधारको उपयोग  था महानगरीय ष एेिनभि शहरी रेल सेवाको सञ् चालन, व्यवस्थापन 
आिर्द, 
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 शहरी ववकास, वस् ी ववकास, भमूी व्यवस्थापन, भउूपयोग नक्सा, गरु योिना लगाय  राविय भवन संवह ाको 
अधीनमा रही स्थानीय मापर्दण्ड ननधावरण  था पररपालना, 

 वन, वा ावरण, भ-ूसंरष एण, िलाधार ष एेि, िल उत्पन् न प्रकोप  था ववपर्द व्यवस्थापन, 

 स्थानीय नीन , कानून मापर्दण्ड, योिना, ननयमनका साथै समन्वय, नसफाररसिस् ा ववषयहर, 

 ववकास आयोिना  था पररयोिनासम्बन्धी नीन , काननु, मापर्दण्ड, योिना र ननयमन, 

 स्थानीय ज्यालाको र्दररेट ननधावरण, 

 न्यून म र्दर रेट ननधावरण एवं श्रनमकको ज्याला र्दर ननधावरण 

 भवन नक्सा पास 

 भ-ुउपभोग योिना, गरु योिना, भवन आचार सवहं ा र सडकको मापर्दण्ड को ननधावरण एवं कायावन्वयन 

 बिेट भाषण ननमावण गन  (नेपाल सरकार, प्ररे्दश सरकारका नीन , लक्ष्य, उद्देय, स्रो  अनमुान, बिेट नसमा  था 
मागवर्दशवन, योिना  िुवमा समयसीमा, योिना  िुवमा प्रवक्रया, प्राथनमक ा िर्दनपुन  अन् र सम्बजन्ध  ववषयहर िस् ै 
सशुासन, वा ावरण, बालमैिी योिना, िलवाय ुपररव वन अनकुुल, ववपर्द व्यवस्थापन, लैवङ्गक  था सामाजिक 
समावेजशकरणका Major Issue हर समावेश गरेर) 

 शहरर ववकासका पूवावधार व्यवस्थापन सम्बजन्ध कायव 
 सडक  था या ाया  व्यवस्था सम्बजन्ध कायव 
 वस् ी ववकास  था अन्य पूवावधार सम्बजन्ध कायव 
 भवन अनमुन   था मापर्दण्ड ननमावण एवं कायवन्वयन 

 वा ावरण  था सरसफाई व्यवस्थापन सम्बजन्ध कायव 
 संचानल  योिनाहरको अनगुमन  था सपुररवेष एण सम्वन्धी कायव । 

 स्वीकृ  योिनाहरको संभाब्य ा अयकययन, नडिाईन  था लाग  अनमुान  यारी सम्वन्धी कायव । 

 नगरको पूवावधार ववकास गरु योिनाहर (सडक, नसँचाई आिर्द)  िुवमा  था कायावन्वयन सम्वन्धी कायव । 

 स्वीकृ  पूवावधार योिनाहर कायावन्वयनकोलानग आवयक (ले आउट, अनगुमन, सपुररवेष एण  था मूल्यांकन) 
कायवहर । 

 नगर स् रको श्रम, ज्याला, भाडा, र्दरभाउको ननधावरण सम्वन्धी कायवहरमा सहयोग । 

 पूवावधार  था ननमावण सनमन को सजचवालयको रपमा गन  कायवहर । 

 वडाहरको पूवावधार ननमावणमा प्राववनधक सहयोग । 

 योिना कायावन्वयन गन  ननकाय (अमान , उपभोिा सनमन , ठेकर्दार) लाई प्राववनधक सहयोग सम्वन्धी कायव । 

 योिनाहरको प्रगन  वववरण  यारी सम्वन्धी कायव । 

 IEE र EIA अयकययन सम्वन्धी कायव गन  । 

 अन्य सरकारी कायावलयहरलाई प्राववनधक सहयोग उपलब्ध सम्वन्धी कायव । 

 प्राववनधक परामशव सेवा सम्वन्धी कायव । 

 नगर अन् गव  संचालन हनुे आयोिना, पररयोिना  था कायवक्रमहर कायावन्वयन सम्वन्धी कायव 

3. स्वास््य  था सामाजिक ववकास शाखा   जशष एा, यवुा  था खेलकुर्द शाखा । 

शाखाग   था पर्दग  कायव वववरणुः- 
 सामाजिक ष एेि (जशष एा, स्वस््य, वपउने पानी र सरसफाई, सामाजिक सरुष एा, खेलकुर्दसम्बन्धी ववषय,) 

 ऐन हानसक  था साँस्कृन क पूवावधारको ववकास, संरष एण र सम्बद्धन, 
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 सवैका सरोकारका ववषयहर (बालबानलका, लैवङ्गक, अपाङ्ग ा भएका व्यजि, िेष्ठ नागररक, अल्पसंख्यक, 
ववपन् नवगव, वा ावरण मैिी स्थानीय शासन), 

 सशुासन  था समावेशी ववकास प्रवद्धन  था ववकास, 

 स्थानीय  ्याङ्क, सूचना, पा ववजचि, श्रो  नक्सा आिर्दको व्यवस्थापन साथै व्यजिग  घटना, िन्म, मतृ्य,ु वववाह 
आिर्दको र्द ाव,  ्याङ्क र प्रन वेर्दन,  

 मवहला  था वालवानलका ववकास सम्बजन्ध कायवक्रम 

 िनस्वास््य प्रवद्धन  था समाि कल्याणका कायवको व्यवस्थापन 

 सामाजिक सरुष एा  था पञ् िीकरण सम्बजन्ध कायव 
 सामाजिक ववकास सम्वजन्ध सम्पणुव कायव गन  । 

 मानव संसाधन केन्रमा रहेका भौन क सम्पजत्तहर  था अन्य साधनहरको संचालन, ममव  सम्भार, सरुष एा 
व्यवस्था गन  । 

  ानलम आवयक ा पवहचान गन  एवं सोही अनसुार  ानलम संचालन गनव अन्य ननकायहरसंग समन्वय गन   

  ानलम गोष्ठी सम्वन्धमा प्रस् ावना  यारी र कायवक्रम संचालन पश्चा  प्रन वेर्दन  यार गन  गराउने । 

 नगर नभि गैससहरले संचालन गरेको कायवक्रमको समन्वय गन  । 

 नगर नभिका श्रो  व्यजिहरको सूची  यार गन  । 

 गैसस र्द ाव  था नववकरणको लानग नसफाररश गन  । 

 ववनभन्न सरकारी  था गैर सरकारी ननकाय एंव कायवक्रमको सहिक ाव भै कायव गन  । 

 लजष ए  वगवको ववकास सम्वजन्ध काम गन  । 

क. आधारभ ू  था मायकयनमक जशष एा कायावलय 
 प्रारजम्भक बाल जशष एा  था ववद्यालय जशष एा, अनौपचाररक जशष एा, खलुा  था वैकजल्पक जशष एा (गरुकुल, मर्दरसा, 

गमु्बा आिर्द), ननरन् र नसकाइ  था ववशेष जशष एा सम्बन्धी नीन , कानून, मापर्दण्ड, योिनाको ननमावण, कायावन्वयन र 
ननयमन 

 प्राववनधक जशष एा  था व्यावसावयक  ानलमको योिना  िुवमा, सञ्चालन, अनमुन  र ननयमन 

 पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीको वव रण  था कायावन्वयन 

 ववद्यालय जशष एक  था कमवचारी व्यवस्थापन 

 ववद्यालयको नक्साङ्कन, अनमुन , स्वीकृन , समायोिन  था ननयमन 

 शैजष एक पूवावधार ननमावण र ममव  सम्भार 
 आधारभ ू  ह (कष एा ८) को परीष एा व्यवस्थापन 

 ववद्याथी नसकाइ उपलब्धीको परीष एण र व्यवस्थापन 

 ववद्याथी प्रोत्साहन  था छािवजृत्तको व्यवस्थापन 

 शैजष एक परामशव सेवाको अनमुन   था ननयमन 

 स्थानीयस् रको शैजष एक ज्ञान, सीप र प्रववनधको संरष एण, प्रवद्र्धन र स् रीकरण 

 मायकयनमक  हसम्मको शैजष एक कायवक्रमको समन्वय र ननयमन 

 पसु् कालय एवं पिपनिका 
 स्थानीय पसु् कालय, वाचनालय  था सामरु्दावयक अयकययन केन्र सञ्चालन  था व्यवस्थापन । 
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ख. खेलकुर्द  था अन ररि वक्रयाकलाप ईकाइ 
 स्थानीयस् रमा खेलकूर्द प्रशासन  था सङ्घ संस्थाको ननयमन र समन्वय 

 खेलकुर्दको संरचनाको पूवावधार ननमावण, सञ्चालन  था ववकास 

 खेलकूर्दको ववकास र प्रवद्र्घन 

 खेलकूर्द प्रन योगी ा आयोिना र सहभागी ा 
 अन ररि वक्रयाकलाप सम्बन्धी ववषय । 

ग. आधारभ ू स्वास््य  था सरसफाई कायावलय 

 आधारभ ू स्वास््य र सरसफाई सम्बन्धी नीन , कानून, मापर्दण्ड, योिनाको ननमावण, कायावन्वयन  था ननयमन 

 राविय  था प्ररे्दशस् रीय लक्ष्य र मापर्दण्ड बमोजिम स्थानीयस् रको स्वास््य सम्बन्धी लक्ष्य र गणुस् र ननधावरण 

 राविय र प्रारे्दजशक मापर्दण्ड अनरुप िनरल अस्प ाल, ननसवङ्ग होम, ननर्दान केन्र  था अन्य स्वास््य संस्थाहरूको 
जक्लननक र्द ाव, सञ्चालन अनमुन  र ननयमन 

 आधारभ ू स्वास््य सेवाको सञ्चालन र प्रबद्धन 

 अस्प ाल र अन्य स्वास््य संस्थाको स्थापना  था सञ्चालन 

 स्वास््य सेवा सम्बन्धी भौन क पूवावधार ववकास  था व्यवस्थापन 

 सरसफाई सचे नाको अनभववृद्ध 

 रि सञ्चार सेवा  था स्थानीय र शहरी स्वास््य सेवा 
 औषनध पसल सञ्चालन र ननयमन 

 औषनधिन्य वनस्पन , िटीबटुी र अन्य औषनधिन्य वस् कुो उत्पार्दन, प्रशोधन र वव रण 

 स्वास््य बीमा लगाय का सामाजिक सरुष एा कायवक्रमको व्यवस्थापन 

 औषनध  था अन्य मेनडकल उत्पार्दनहरूको न्यून म मूल्य ननधावरण र ननयमन 

 औषनधको उजच  प्रयोग र सूक्ष्मिीव ननरोधक प्रन रोध न्यूनीकरण 

 औषनध र स्वास््य उपकरणको खरीर्द, भण्डाण र वव रण 

 स्वास््य सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन 

 िनस्वास््य ननगरानी (पजब्लक हेल्थ सभ लेन्स) 
 प्रवद्र्घनात्मक, प्रन कारात्मक, उपचारात्मक, पनुस्र्थापनात्मक र प्यानलएवटभ स्वास््य सेवाको सञ्चालन 

 स्वस्थ िीवनशैली, पोषण, शारीररक ब्यायाम, योग अभ्यास, स्वास््य वतृ्तको पालना, पञ्चकमव लगाय का िनस्वास््य 
सेवाको प्रवद्धन 

 िनुोवटक र कीटिन्य रोगको ननयन्िण  था व्यवस्थापन 

 सनु व, मिर्दरा र लागू पर्दाथविन्य वस् कुो प्रयोग ननयन्िण  था सचे ना अनभववृद्ध 

 आयवु िर्दक, यनुानी, आम्ची, होनमयोप्यानथक, प्राकृन क जचवकत्सा लगाय का परम्पराग  स्वास््य उपचार सेवाको 
व्यवस्थापन 

 िनस्वास््य, आपत्कालीन स्वास््य  था महामारीको ननयन्िण योिना र कायावन्वयन 

 सरवा  था नसन  रोगको ननयन्िण  था रोकथाम 

 आकजस्मक स्वास््य सेवा प्रवाह । 

घ. लैंनगक समान ा  था सामाजिक सरुष एा उपशाखा 
 लैंनगक समान ा इकाई 

 मवहला हक सम्बन्धी नीन , योिना कायावन्वयन, समन्वय र ननयमन 
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 मवहलाको आनथवक, सामाजिक, रािनीन क सशजिकरण, ष एम ा ववकास 

 लैनगक वहंसा ननवारणका लानग ननरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक, संरष एणात्मक उपाय र पनुुःस्थापना 
 लैंनगक उत्तरर्दायी बिेट  
 वालवानलका, वकशोर वकशोरी  था यवुा इकाई 

 बालबानलकाको हकही  संरष एण सम्बन्धी स्थानीय नीन , कानून, मापर्दण्ड, योिना, कायावन्वयन र ननयमन 

 बालबानलकाको हकही  संरष एण 

 बालमैिी शासकीय प्रवन्ध, बाल क्लब, बाल संरष एण सनमन   था बाल सञ्जाल 

 बालबानलकाको हकही  संरष एण सम्बन्धमा संघ, प्ररे्दश  था अन्य ननकायसँग सम्पकव , समन्वय  था सहकायव, 
 बालबानलका पररवार सहयोग 

 बैकजल्पक स्याहार पद्धन को कायावन्वयन 

 बाल न्याय 

 बाल गहृ, पनुुःस्थापना केन्र, जशश ुस्याहार केन्र र बाल ववकास केन्र व्यवस्थापन 

 असहाय बालबानलकाका, सडक बालबानलका व्यवस्थापन 

 बाल वहंसा ननयन्िण 

 बालसधुार  था पनुुःस्थापना केन्र स्थापना, संचालन अनमु ी र ननयमन 

 आपत्कालीन बाल उद्धार कोष स्थापना र व्यवस्थापन 

 यवुा िागरण, सशजिकरण र पररचालन 

 यवुा सीप, उद्यमजशल ा  था ने तृ्व ववकास 

 अपांग ा भएका व्यजि  था िेष्ठ नागररक इकाई 

 िेष्ठ नागररकको लग , पररचयपि, सम्मान, स्वास््य सवुवधा, सामाजिक सरुष एा सम्बन्धी कायव 
 िेष्ठ नागररक क्लव, िर्दवा सेवा केन्र, भेटघाटस्थल, आश्रय केन्रको सञ्चालन  था व्यवस्थापन 

 सङ्घ  था प्ररे्दशसँगको समन्वयमा अपाङ्ग ा पनुुःस्थापना केन्र  था असि स्याहार केन्रको सञ्चालन र 
व्यवस्थापन 

 अपाङ्ग ा भएका व्यजि  था असहायको लग  अद्यावनधक, पररचयपि वव रण, सामाजिक सरुष एा  था सवुवधाको 
व्यवस्थापन  था वव रण 

 अपाँग ा भएका व्यजिमैिी पूवावधार ननमावण  था सञ्चालन 

 अपाङ्ग ा भएका व्यजि र असिहरूको व्यवस्थापन सम्वन्धी अन्य कायव । 

 एकल मवहला सम्वन्धी कायव 

ङ. गैरसरकारी संस्था पररचालन  था ननयमन उपशाखा 
 स्थानीयस् रमा समािकल्याण सम्वन्धी संघसंस्था (गैरसरकारी, सामाजिक  था सामरु्दावयक संघसंस्था) को र्द ाव, 

नवीकरण  था ननयमन 

 गठुी, कोष  था अन्य िष्टहरको व्यवस्थापन 

 ननिी  था गैरसरकारी ष एेिसँग समन्वय र सहकायव 
 समन्वय र पररचालन 

 सामाजिक संघसंस्था सम्बन्धी अन्य ववषय ।  
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च. सामाजिक सरुष एा कायवक्रम  था व्यजिग  घटना र्द ाव उपशाखा 
 सामाजिक सरुष एा सम्बन्धी स्थानीय नीन , कानून, मापर्दण्ड, ननयमन  र अयकययन अनसुन्धान 

 सङ्घ  था प्ररे्दशले ननधावरण गरेको मापर्दण्ड बमोजिम सामाजिक सरुष एा सम्बन्धी कायवक्रम कायावन्वयन 

 सामाजिक सरुष एाको कायावन्वयनको लानग सङ्घ, प्ररे्दश र स्थानीय सङ्घ संस्थासँग सम्पकव , समन्वय र सहकायव 
 स्थानीय सामाजिक सरुष एा योिना र व्यवस्थापन  था आवयक  ्यांक संकलन एवं व्यवस्थापन  
 आधनुनक प्रनबनधमाफव   व्यजिग  घटना र्द ाव (िन्म, मतृ्य,ु वववाह, बसाईसराई, सम्वन्ध ववच्छेर्द र धमवपिु 

धमवपिुी), अनभलेख व्यवस्थापन  था प्रन वेर्दन 

छ. सम्पर्दा, लनल कला  था पयवटन प्रवद्धन उपशाखा 
 भाषा, संस्कृन  र लनल कलाको संरष एण र ववकास सम्बन्धी स्थानीयस् रको नीन , कानून, मापर्दण्ड, योिना, 

कायावन्वयन र ननयमन 

 परुा त्व, प्राचीन स्मारक  था सङ्ग्रहालयको संरष एण, सम्भार, प्रबद्र्घन र ववकास 

 परम्परागर  रपमा चनलआएका िािा  था पववको सञ्चालन र व्यवस्थापन 

 स्थानीय महत्वका धानमवक  था सांस्कृन क सम्पर्दाको व्यबस्थापन 

 पयवटकीय महत्वका स्थल  था सम्पर्दाको पवहचान, संरष एण र प्रवद्र्धन 

 पयवटन पूवावधार ववकास  था प्रोत्साहन 

 परुा ाजत्वक, धानमवक महत्वका सम्पर्दाहरको संरष एण  था सम्बद्र्धन 

 भाषा, संस्कृन , िािा, पवव र लनल कलाको संरष एण, प्रबद्र्धन र ववकास । 

4. काननु शाखा । 

शाखाग   था पर्दग  कायव वववरणुः- 
 न्यावयक सनमन को गठन, मेलनमलाप एवम ्मयकयस्थ ा  था स्थानीय  हमा फैसला र कायावन्वयन, 

 नमनुा काननु हेरी ऐनको मस्यौर्दा वनाई पारी  गरी लागू गन  गराउने। (मापर्दण्ड, कायवववधी र ननर्द जशका 
 यार गन ) 

 मदु्दाहरको नमलापि  था ननणवय सम्बजन्ध नमसीलको संरष एण र कायावन्वयन  था न्यावयक अनधकारहरको प्रयोग 
एवं परीपालना गराउने 

क. नगर प्रहरी व्यवस्थापन उपशाखा 
 संघीय  था प्ररे्दश कानूनको अनधनमा रही नगर प्रहरीको सञ्चालन  था व्यवस्थापन नीन , कानून, 

मापर्दण्ड, कायावन्वयन र ननयमन,  

 नगर प्रहरीमाफव   रे्दहायका कायव सम्पार्दन गन , 
 नीन , कानून, मापर्दण्ड, ननणवयहर कायावन्वयनमा सहयोग, 

 सम्पजत्तको संरष एण, 

 नगरपानलकामा हनुे सभा समारोह, परम्परा  था िािा चाडपववको व्यवस्थापनमा सहयोग, 

 स्थानीय बिार  था पावकव ङ्ग स्थलको व्यवस्थापनमा सहयोग, 

 नगर प्रहरी सम्बन्धी कायवपानलकाले  ोके बमोजिमका नीन , योिना, कायवक्रम कायावन्वयन,   

 नगर बस् ी सरसफाई सम्बन्धी मापर्दण्डको कायावन्वयन र कसूर उपर छानववन र 
अनसुन्धान, 

 स्थानीय न्यावयक सनमन ले गरेका आरे्दश, फैसला कायावन्वयनमा सहयोग, 
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 कायावलय पररसर, सम्पर्दा, सावविननक, ऐलानी, पन व िग्गा, सावविननक भवन  था भौन क 
पूवावधारको संरष एण र सरुष एा, 

 ववपद् व्यवस्थापनमा सहयोग, 

 अपराध रोकथाम  था अनसुन्धानमा सहयोग, 

 फूटपाथ व्यवस्थापन 

 ननमावण ननयमन 

 गणुस् र ननयन्िण 

 नगर प्रहरी सम्बन्धी अन्य कायव । 

ख. नय्ाय, कानून  था मानव अनधकार प्रवद्र्धन उपशाखा 
 न्यावयक सनमन को सजचवालय, न्याय, कानून, मानव अनधकार प्रवद्र्धन  था मेलनमलाप र मयकयस्थ ा, 
ननणवय  था फैसला कायावन्वयन 

 न्यावयक सनमन को सजचवालय सम्वन्धी कायव 
 न्याय  था कानूनी राज्यको पररपालना 
 मानव अनधकारको संरष एण  था प्रवद्र्धन 

 व्यजि र समरु्दायबीच मेलनमलाप र मयकयस्थ ाको व्यवस्थापन 

 न्यावयक ननणवय  था फैसला कायावन्वयन 

ग. ववधायन उपशाख 

 कायवपानलका  था सभामा पेश गनुवपन  ववनभन्न नीन , ननयम  था कानूनको मसौर्दामा संयोिन र समन्वय 

 नीन , काननुको प्रमाणीक प्रन को संरष एण, प्रकासन र अनभलेख 

 ववधायन सम्वन्धी अन्य कायव । 

 

5. आनथवक ववकास शाखा । 

शाखाग   था पर्दग  कायव वववरणुः- 
क) कृवष, पशपुन्छी  था सहकारी 
कृवष 

 कृवष प्रसार, कृवष उत्पार्दन व्यवस्थापनसम्बन्धी स्थानीय नीन , कानून, मापर्दण्ड, योिना, कायावन्वयन र ननयमन 

 कृवष बिार सूचना, कृवष बिार  था हाटबिारको पूवावधार ननमावण, साना नसँचाई ननमावण,  ानलम, प्रववनध प्रसार, 
प्राववनधक टेवा, कृवष सामाग्री आपून व र कृषक ष एम ा ववकास कायवक्रमको सञ्चालन 

 कृवषिन्य प्राकृन क प्रकोप  था महामारी रोगको ननयन्िण 

 कृवष वा ावरण संरष एण  था िैववक ववववध ाको संरष एण र प्रवद्र्घन 

 कृवष प्रसार  था िनशजिको प्रष एेपण, व्यवस्थापन र पररचालन 

 उच्च मूल्ययिु कृवषिन्य वस् कुो प्रवद्र्घन, ववकास  था बिारीकरण 

 कृवषसम्वन्धी वीमा र किाव सहिीकरण 

 शी  भण्डारणको व्यवस्थापन 

 कृषकहरूको ष एम ा अनभववृद्ध, प्राववनधक सेवा, टेवा, सीप ववकास र सशिीकरण 

 कृवष बीउवविन, नश्ल, मलखार्द र रसायन  था औषनधहरूको आपून व, उपयोग र ननयमन 
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 कृषक समूह, कृवष सहकारी र कृवष सम्बन्धी स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको समन्वय, व्यवस्थापन र ननयमन 

 कृवष सम्बन्धी प्रववनधको संरष एण र हस् ान् रण 

 कृवष  ्याङ्कको व्यवस्थापन र सूचना प्रणाली  था कृवष सम्बन्धी सूचनाको प्रचारप्रसार 
 कृवष स्रो  केन्रको स्थापना र व्यवस्थापन 

पशपुन्छी 
 पशपुालन र पश ुस्वास््य सम्बन्धी स्थानीय नीन , कानून, मापर्दण्ड, योिना, कायावन्वयन र ननयमन 

 पशपुन्छी बिार सूचना, हाटबिारको पूवावधार ननमावण,  ानलम, प्राववनधक टेवा, कृषक ष एम ा ववकास कायवक्रमको 
सञ्चालन र ननयमन 

 पशपुन्छीिन्य प्राकृन क प्रकोप  था महामारी रोगको ननयन्िण 

 पशपुन्छी जचवकत्सा सेवाको व्यवस्थापन, 

 पशनुश्ल सधुार पद्धन  ववकास र व्यबस्थापन 

 पशपुन्छी सम्बन्धी बीमा र किाव सहिीकरण 

 स्थानीय चरन  था खकव  ववकास र व्यवस्थापन 

 पश ुआहारको गणुस् र ननयमन 

 स्थानीयस् रमा पशपुन्छी सम्बन्धी  ्याङ्कको व्यवस्थापन र सूचना प्रणाली 
 पश ुबधशाला र शी  भण्डारणको व्यवस्थापन र ननयमन 

 पशपुालन  था पश ुस्वास््य सम्बन्धी अन्य कायव । 

सहकारी 
 सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीन , कानून, मापर्दण्डको ननमावण, कायावन्वयन र ननयमन 

 स्थानीय सहकारी संस्थाको र्द ाव, अनमुन , खारेिी र ववघटन 

 सहकारी वच   था ऋण पररचालन सम्बन्धी स्थानीय मापर्दण्ड ननधावरण र ननयमन 

 सहकारी सम्बन्धी राविय, केन्रीय, ववषयग , प्रारे्दजशक र स्थानीय संघ संस्थासँग समन्वय र सहकायव 
 सहकारी सम्बन्धी स्थानीय  ्याङ्क व्यवस्थापन र अयकययन अनसुन्धान 

 स्थानीय सहकारीको ष एम ा अनभववृद्ध 

 स्थानीय सहकारी ष एेिको प्रवद्र्घन, ववकास र पररचालन । 

ख) उद्योग  था उद्यमजशल ा ववकास र खानी  था खननि पर्दाथवको संरष एण उपशाखा 
 उद्योग 

 लघ,ु घरेल ु था साना उद्योगको र्द ाव, नवीकरण, खारेिी र ननयमन 

 लघ,ु घरेल ु था साना उद्योगको ववकास र प्रवद्र्धन 

 उद्यमजशल ा प्रवद्र्धन 

 व्यापाररक फमव, पसलको र्द ाव, अनमुन , नवीकरण, खारेिी र ननयमन 

 सीप ववकास सम्बन्धी कायवको प्रबद्र्धन । 

 खानी  था खननि 

 खानी  था खननि पर्दाथवको संरष एण सम्बन्धी स्थानीय नीन , कानून, मापर्दण्ड  था  योिनाको कायावन्वयन र 
ननयमन, 
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 ढुङ्गा, नगटी, बालवुा, माटो, ननु, स्लेट, खरीढुङ्गा, फायरक्लेिस् ा खानीिन्य वस्  ुसव ष एण, अन्वेषण, उत्खनन ्

 ढुङ्गा, नगट्टी, बालवुा, माटो, खरीढुङ्गा, फायर क्ले,स्लेट  था ननु, आिर्द खानीिन्य वस् कुो संरष एण, ववकास, 

उत्खनन ्र उपयोग सम्बन्धी र्द ाव, अनमुन , नवीकरण, खारेिी र व्यवस्थापन 

 खानी  था खननि पर्दाथव सम्बन्धी सूचना  था  ्याङ्क सङ्कलन, अनभलेखन  था व्यबस्थापन 

 भौगनभवक नक्सा प्रकाशन । 

ग) रोिगार प्रबद्र्धन  था गररबी न्यूनीकरण उपशाखा 
 गररबी ननवारण सम्बन्धी स्थानीय नीन , कानून, मापर्दण्ड, ननयमन  र अयकययन अनसुन्धान 

 गररबी ननवारणको स्थानीय रणनीन   िूवमा 
 गररब घरपररवार पवहचानसम्बन्धी स्थानीय सव ष एण, सूचना व्यवस्थापन र ननयमन 

 गररबी ननवारण सम्बन्धी राविय, प्रारे्दजशक र स्थानीय संस्थासँग सम्पकव , समन्वय र सहकायव 
 रोिगार  था बेरोिगारको  ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र सूचना प्रणालीको स्थापना 
 स्थानीयस् रमा रहेका ववरे्दशी श्रनमकको लग  सङ्कलन  था सूचना व्यवस्थापन 

 पवहचान भएका गररब घरपररवार एवं लजष ए  समूह सम्बन्धी स्थानीय योिना, कायवक्रम, स्रो  पररचालन र 
व्यवस्थापन 

 संघीय र प्ररे्दश कानून बमोजिम स्थानीय  हमा सकुुम्बासीको पवहचान र अनभलेख व्यवस्थापन 

 सकुुम्बासी सम्बन्धी िीववकोपािवन र बसोबास व्यवस्थापन 

 रोिगारीका अवसर नसिवना सम्वन्धी 

6. आनथवक प्रशासन शाखा । 

शाखाग   था पर्दग  कायव वववरणुः- 
 स्थानीय सजञ् च  कोष व्यवस्थापन लगाय  आनथवक प्रशासनसम्बन्धी कायव, 

 ववजत्तय, समाननकरण, शशव  अनरु्दान, समपूरक कोषको अनरु्दान, ववशेष अनरु्दान, ऋण वा वाह्य सहयोग 
परीचालनको ववजत्तय  था भौन क प्रगन को मासीक, चौमासीक र वावषवक सनमष एा एवं सावविननवककरण गन  

 ववपर्द व्यवस्थापन कोष स्थापना अवकाशकोषको स्थापना र संचालन र अन्य आवयक ा अनसुार ववशेष कोष 
व्यवस्थापन गन  

 कन्टेन्िेन्सी paln ननमावण एवं कायावन्वयन गन  
 न्यून म र्दर रेट ननधावरण एवं श्रनमकको ज्याला र्दर ननधावरण 

 आय व्ययको प्रष एेपण  था अनमुानन  बिेट ननमावण गन  
 लेखापरीष एण गराउने बेरि ुफछ्यौट गराउने 
 आनथवक प्रशासन सम्बजन्ध अन्य कायवहर 

 बिेट  यार गनव सहयोग गन  । 

 ननकासा माग गन  । 

 स्वीकृ  योिनाहरको सम्वजन्ध  शाखाको समन्वयमा पेकी िर्दने । 

 मानसक खचवको फाँटवारी  यार गरी कोलेननका  था मन्िालयमा पठाउने । 

 वावषवक, चौमानसक र मानसक प्रग ी वववरण  यार गन  र सम्वजन्ध  ननकायमा पठाउने । 

 कायावलयमा प्राप्त धरौटी  था रािश्वको शे्रस् ा  यार गन  । 

 आलेप गराउन े। 



27 

 

 अजन् म लेखा परीष एण गराउन े। 

 पेकी वेरि ुफछ्र्यौट गराउने । 

 बेरिकुो लग  राख्न े। 

 ववनभन् न ठेक्का  था उपभोिा सनमन हरवाट संचालन गररने योिना संचालन  था ननकासा सम्वन्धमा नलजख  राय 
िर्दने । 

 ववषयग  (ननष एेपी ) कायावलयहरको चौमानसक रपमा ननकासा िर्दने । 

 रै्दननक रपमा गोश्वरा भौचार  यार गरी सम्वजन्ध  खा ामा चढाउने । 

 कमवचारी  था पर्दानधकारीहरको  लव, भत्ता र रै्दननक भ्रमण भत्ता रकम वव रण गन  । 

 आम्र्दानी रनसर्द काट्ने  था ववनभन्न आय संकलन ठेक्का लगाउने । 

 आ.प्र. शाखाको सफ्टवयर संचालन गन  । 

 सा.स.ु रकम ननकासा गन  पेकी िर्दने र पेकी फछ्यौट गन  । 

 

6.1 आन् ररक लेखा पररष एण एकाई, 

शाखाग   था पर्दग  कायव वववरणुः- 
 आ.ले.प शाखाको स्थापना र संचालन । 

 नगरपानलकाको आलेप गन  । 

 नगरपानलका कोषको आलेप गन  । 

 बेरिकुो लग  अद्यावनधक गन  । 

 लेखा सनमन लाई आवयक वववरण उपलब्ध गराउने ।  
7. जिन्सी शाखा, 
शाखाग   था पर्दग  कायव वववरणुः- 

 प्रत्येक शाखाहरवाट माग भै आएपनछ स्वीकृ  माग फाराम अनसुार बिारबाट खररर्द गरी जिन्सी आम्र्दानी 
वायकने, र सामान उपलब्ध गराई जिन्सी खा ामा खचव लेख्न े।  

 कायावलयमा रहेका सामानहर र मेनसन औिार ववनग्रन गएमा लाग  इवष्टमेट गराई लाग  ईवष्टमेट स्वीकृ  
भएपनछ ममव  गराउने । 

 घर िग्गाको मालपो  बझुाउन ेर सवारी साधनको ब्लवुकु ररन्य ुगराउने । 

 जिन्सी ननरीष एण गराई प्रन वेर्दन पेश गन  । 

 जिन्सी ननरीष एण भएपनछ ननरीष एण प्रन वेर्दन अनसुार बेकम्मा  सामानहर नमन्हा गराउने र नललाम गनुव पन को 
हकमा नललाम गराउने । 

 ववनभन्न सभा समारोहको ब्यवस्था नमलाउने  था मन्च  यार गन  । 

 कायावलय नभि  था कायावलय वरपर सफाई गराउने । 

 

8. कम्प्यूटर अपरेटर सहायक कम्प्यूटर अपरेटर, 

शाखाग   था पर्दग  कायव वववरणुः- 
 प्रत्येक शाखा उपशाखावाट आएका पिहर टाईप गन  । 

 बैठकहरूको ननणवय प्रन नलपी उ ार गन  । 

 सामाजिक सरुष एा वववरण  यार गन  । 

 ववनभन्न  ानलम सम्बन्धी प्रस् ावना टाईप गन  । 
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 सूचना शाखावाट गररने कामहर ववनभन्न नसफाररश पि  यार गनव, सूचना ववक्री वव रण गनव, बलेुवटनहर टाईप 
गनव सहयोग गन  । 

9. सवारी चालक, 

शाखाग   था पर्दग  कायव वववरणुः- 
 आफुले चलाउन ेगरेको सबारी साधन चाल ुहाल मा राख्न े। 

 सबारी साधनलाई र्दरुस्  राख्न समय समयमा सनभवनसगं गराउन े। 

 सवारी साधन ममव  गनुव पन  भएमा कायावलय प्रमखु वा प्रशासन प्रमखु वा जिन्सी प्रमखुलाई अनरुोध  था 
िानकारी गराउने । 

 कायावलयमा आउने अन नथहरलाई प्रमखु प्रशासकीय अनधकृ को आरे्दशमा नलन  था पुय्ाउन िाने। 

 सबारी साधन प्रयोग गन  पर्दानधकारी  था कमवचारीहरबाट लगवकुमा प्रमाजण  गराउने । 

 प्रमखु प्रशासकीय अनधकृ  वा सम्बद्ध पर्दानधकारीहरको आरे्दशमा सवारी साधन चलाउने ।  
 

10. कायावलय सहयोगी, 
शाखाग   था पर्दग  कायव वववरणुः- 

 कायावलयको ननयनम  सरसफाई गन  । 

 कायावलयको सरुष एाको लानग आलोपाले गरी पालो बस्ने । 

 कायावलयमा हनुे नमवटंग, गोष्ठी आिर्दमा जचयापानको व्यवस्था गन  । 

 कायावलयले ववनभन्न कायावलय  था व्यजिलाई लेखेको जचठीपि सम्बजन्ध  ठाउँमा पयुावउने र वपयन वकुमा जचठी 
वझुाइएको भपावई गराई ल्याउने र सम्बजन्ध  शाखामा बझुाउने । 

 कायावलयमा आउनहुनुे अन नथहरको स्वाग  सत्कारमा सहयोग गन  । 

 कायावलयमा हनुे वैठक, गोष्ठी आिर्द कायवक्रममा फननवचर नमलाउने  था सरसफाई गन  । 

 कायावलय प्रमखु  था आफूभन्र्दा मानथकाले लाए अह्याएको काम गन  । 

11. सूचना प्रववधी  शाखा, 
शाखाग   था पर्दग  कायव वववरणुः- 
1. नगरपानलकाले संकलन गरेका सूचना  था  ्याङ्कहरको अद्यावनधक अनभलेख  यार गरर त्यसको सरुजष ए  अनभलेख 
राख् ने । 

2. नगरपानलकाको वेभसाईट(Website) अद्यावनधक गन  गराउने  व्यवस्था नमलाउने । 

3. नगरपानलका र वडा कायावलयहरको ववचमा नेटववकव ङ्ग (Networking) गन  व्यवस्था नमलाउने । 

4. नगरपानलकावाट भएका गन ववनधहरको िानकारी ननयनम  रपमा वेभसाईट(Website) मा अद्यावनधक गन  । 
5. नगर सभा र वोडव वैठकवाट भएका ननणवयहरको Digital Copy  यार गरी राख् ने व्यवस्था नमलाउने । 

6. नगरपानलकावाट वावषवक रपमा प्रकाजश  हनुे वलेुवटन, योिना, ऐन, ननयम, ननर्द जशका  था कायवववनधको Softcopy  था 
Hardcopy वनाई पेश गन  । 

7. संघीय मानमला  था सामान्य प्रशासन मंिालय लगाय का संघीय सरकार, प्ररे्दश सरकार, जिल्ला स् रीय ननकायका 
Website माफव   पठाएका पि, पररपि, ननर्द शन, नमनुा ऐन, कानून, कायवववनध र ननर्द जशका ननयनम  रपमा Download 
गरी प्रमखु प्रशासकीय अनधकृ  समष ए पेश गन  र त्यसको Digital Copy  सरुजष ए  साथ  Save गरर राख् ने । 

8.  LGCDP वाट ननिर्दवष् ट गररएका TOR बमोजिमका सवै कायवहर सम्पार्दन गन  । 
9. नगर प्रमखु, नगर उप-प्रमखु  था प्रमखु प्रशासकीय अनधकृ को ननर्द शन बमोजिम कायव गन  गनव लगाउने । 

10. नगरपानलका र वडा कायावलयमा रहेका सूचना प्रववनधसँग सम्बजन्ध  सामान अनभलेख  यार गरर राख् ने । 

11. नगरपानलका र वडा कायावलयमा सूचना प्रववनधसँग सम्बजन्ध  सामाग्रीहरको ननयनम  रपमा ममव  संभार र संरष एण 
गन  व्यवस्था नमलाउने । 
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1.1 प्रशासन शाखा, 
शाखाग   था पर्दग  कायव वववरणुः- 
आनथवक व्यवस्थापन 

1. नगरपानलकाबाट वावषवक रपमा गररने खररर्द योिनाको  यारी र सोको कायावन्वयनका लानग आवयक व्यवस्था 
नमलाउने । 

2. नगरपानलकाबाट वावषवक रपमा खररर्द गनुवपन  सामानहरको वववरण  यार गरर ननणवयाथव पेश गन  गराउने व्यवस्था 
नमलाउने । 

३. नगरपानलकाबाट खररर्द योिना अनसुार सामान खररर्द गनवका लानग  यार गनुवपन  कागिा हर  यार गन  गराउने । 

4. वावषवक योिना अनसुार खररर्द गररएका सामानहरको अनभलेखलाई चसु्  र्दरुस्  राख् ने राख् न लगाउन े। 

5. नगरपानलका र अन् गव का वडा कायावलयमा रहेका खचव भएर िाने वा खचव नहनुे सामानहरको अनभलेख व्यवस्थापन 
गन   गराउन े। 

कमवचारी व्यवस्थापन 

6. लोक सेवा आयोगवाट नसफाररस भै आएका र नगरपानलकाको आन् ररक स्रो बाट  लब भत्ता खानेगरर ज्यालार्दारी 
 था करारमा ननयूिी गररने कमवचारीहरलाई ननयूिी  था पर्दस्थापनका आवयक प्रवक्रया पूरा गरर ननणवयाथव पेश 
गन  गराउने । 

7. ननिामन  सेवा ऐन अनसुार सरवा भै अन्यि ननकायमा िाने कमवचाररहरको रमाना पि  यार गरर पठाउने। 

8. नगरपानलका र अन् गव का वडा कायावलयहरमा कायवर  कमवचारीहरको कायव सम्पार्दन मलु्याङ्कन फारम भनव लगाई 
मूल्याङ्कनका लानग पेश गन  । 

९. ननिामन  सेवा ऐन  था भष् िचार ननवारण ऐन बमोजिम वावषवक रपमा पेश गनुवपन  सम्पजत्त वववरण भरर वा भनव 
लगाई सम्बजन्ध  ननकायमा पठाउने व्यवस्था नमलाउने । 

10. नगरपानलका र अन् गव का वडा कायावलयमा कायवर  कमवचारीहरको शाखाग  र पर्दग  कायव वववरण  यार गरर 
ननणवयाथव पेश गन  । 

11. ननिामन  सेवा ऐन र अनसुार ररि भएका पर्दहरको पर्दपू ीका लानग मात्ग फाराम भरी ननणवयानसुार सम्बजन्ध  
ननकायमा पठाउने । 

13. नगरपानलका र अन् गव का कायावलयमा कायवर  कमवचाररहरको ननयनम  रपमा वैठक गन  व्यवस्था नमलाउने । 

सेवा प्रवाह सम्बजन्ध 

14. नेपाल सरकारका ननकाय र अन्य संस्थाबाट माग भै आएका िवाफ वा वववरण  यार गरर समय नभि सम्बजन्ध  
ननकायमा पठाउने व्यवस्था नमलाउने । 

15. नगरपानलका र अन् गव का वडा कायावलयहरवाट प्रवाह हनुे सेवाको वववरण लगाय का ववषयवस्  ुसमावेश गरर 
नागरीक वडापि  यार  था अद्यावनधक गन  गराउने । 

16. नगरपानलका र वडा कायावलयकाट प्रवाह हनुे सेवालाई पारर्दजशव ामा प्रभावकारी वनाउनका लानग आवयक 
प्रवक्रयाग  सधुार, कायव ववनध  था कायव योिना  यार गरर पेश गन  । 

17. नगरपानलकाको सूचना अनधकृ का रपमा प्रचनल  कानून बमोजिम गनव गराउन ुपन  र सम्बजन्ध  ननकायमा पठाउने 
पन  िानकारी समयनसमा नभि पठाउने । 

 

 ानलम गोष् ठी अन् रवक्रया लगाय का ष एम ा अनभववृद्ध सम्बजन्ध  

18. नगरपानलकाबाट हनुे  ानलम, गोष् ठी, अन् रवक्रया र ष एम ा अनभववृद्ध कायवको संयोिन गन  गराउने व्यवस्था 
नमलाउने । 

19. कमवचारी  था पर्दानधकाररहरको ष एम ा अनभववृद्ध सम्बजन्ध  कायवका लानग आवयक कायव योिना वनाउने । 

20. नगरपानलका माफव   सम्पन् न हनुे ववनभन् न पवव,  समारोह लगाय का कायव गन  गराउने व्यवस्था नमलाउने। 

ववववध  फव  
21. नगरसभा बोडव वैठकमा पेश गनुवपन  ऐन, ननयम  था कायवववनध  यार गन , पररमािवन गन  कायवमा सहयोग 
गन  गराउने । 
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22. नगरपानलका र अन् गव का वडा कायावलयहरमा रहेका ममव  सम्भार गरर प्रयोगमा ल्याउन नसवकने सामानहरको 
नललाम वववक्र गन  व्यवस्था नमलाउने । 

23. अजख् यार र्दरुपयोग अनसुन्धान आयोग लगाय  अन्य ननकायको सम्पकव  व्यजिका रपमा कामकाि गन । 

24. नगरसभा बोडव वैठकमा भएका ननणवय  था आय आवयक सूचनहर ननयनम  रपमा वेभसाईट(Website) मा राख् न े
व्यवस्था नमलाउने । 

25. नगर प्रमखु, उप-प्रमखु  था प्रमखु प्रशासकीय अनधकृ  र  ालकु मंिालयबाट ननर्द शन भए वमोजिम अन्य कायवहर 
गन  गराउने व्यवस्था नमलाउने । 

26. एकीकृ  सम्पजत्त कर, व्यवसाय कर, घर वहाल कर लगाय  नगरपानलकाबाट लगाइने करहरको व्यवस्थापन 
लगाय का कायव गन  । 

27. नगरसभा र बोडव वैठकबाट भएका ननणवयहर सरुजष ए  साथ राख् ने र राख् न लगाउन े। 

28. नगरपानलकामा रहेका ववषयग  शाखासँग सम्पकव  व्यजिका रपमा रवह कामकाि गन  । 

29. यस पूवव अनधकार प्रत्यायोिन भएका कायवहरको अन ररि  ोवकए बमोजिमका अन्य कायवहर सम्पार्दन 
गन  गराउन।े 
1.2 सोधपछु  था र्द ाव चलानी, 
शाखाग   था पर्दग  कायव वववरणुः- 
१. नगरपानलकामा सेवा नलन आएका सेवाग्राहीहरलाई के कन  कामले आएका हनु ्त्यसको सोधपछु गरी सम्बजन्ध  
व्यजि वा शाखामा पठाउने र सेवा िर्दनका लानग आवयक पन  प्रवक्रया र कागिा   यार गन  कायवमा सहयोग 
गन  गराउने । 

2. पिहर चलानी गरी सम्वजन्ध  कायावलय, हलुाक वा शाखाहरमा कायावलय सहयोगी माफव   पठाउने ।  
3. नगरपानलका अन् गव  संघीय सरकार, प्ररे्दश सरकार, स्थानीय  ह र ववनभन् न संघ संस्था ननकायबाट प्राप्   पिहरको 
र्द ाव गरी सम्बजन्ध  शाखामा पठाउन े

४. नगरपानलकाका ववनभन् न शाखाबाट अन्यि ननकायमा पठाउनपुन  पिहर चलानी गरी सम्बजन्ध  ननकायमा पठाउने र 
त्यसको कायावलय प्रन  (O/C) सम्बजन्ध  शाखामा पठाउने । 

5. अन्यि ननकायबाट आएको टेनलफोन ररनसभ (Receive) गरी सम्बजन्ध  व्यजिलाई हस् ान् रण गन  र सो ववषयमा 
सम्बजन्ध  व्यजिलाई िानकारी गराउने । 

6. नगरपानलकाबाट नेपाल सरकारका ववनभन् न ननकाय  था संघ संस्थाहरको टेनलफोन सम्पकव  र फ्याक्स सेवा 
गन  गराउने । 

7.  नगर प्रमखु, उप-प्रमखु, प्रमखु प्रशासकीय अनधकृ  र शाखा प्रमखुहरको ननर्द शन बमोजिमका अन्य कायवहर 
गन  गराउने । 

8. आवयक ा अनसुार योिना  िुवमा  था कायावन्वयन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवहरमा सहयोग गन  । 

9.  ोवकए बमोजिमका अन्य कायवहर गन  । 
 

1.3 प्रशासन, योिना  था अनगुमन शाखा, 
शाखाग   था पर्दग  कायव वववरणुः- 
१.  कमवचारीको रै्दननकी हाजिरी र ववर्दाको रेकडव सम्बन्धी कायव गन  । 

2. अन्य कायवलयहरकाट प्राप्   सूचनाहर सूचना पाटीमा टाँस गनव लगाई सोको िानकारी पठाउने । 

3. प्रशासन शाखासँग सम्बजन्ध  अनभलेखहर अद्यावनधक गरर राख् ने । 

4. कमवचारीहरको ननयनम  वैठक राख् ने सम्बन्धी कायवमा सहयोग गन  । 

5. कमवचारीको व्यजिग  वववरण अद्यावनधक राख् न े। 

6. कमवचारीको ननयूजि  था बढुवा सम्बन्धी कायवमा सहयोग गन  । 

7. पवव, िर्दवस, समारोह सम्बन्धी कायवमा सहयोग गन  । 
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8. शे्रणी वववहन कमवचारीहरको पररचालन सम्बन्धी कायवमा सहयोग गन  । 

9. पररपिहर संकलन गन  आवयक ा अनसुार सम्बजन्ध  शाखामा उ ार गरर पठाउने । 

10. कायावलयमा आएका नसफाररस सम्बन्धी कायव गन  । 

11. सूचना शाखामा रहेका सूचना सम्बन्धी कागिा  चसु्  र्दरुस्  राख् ने । 

12. कमवचारीहरको का.स.मू. फाराम भनव लगाई अनभलेख राख् ने कायवमा सहयोग गन । 

13. कमवचारीहरको सम्पजत्त वववरण भनव लगाई सम्बजन्ध  ननकायमा पठाई अनभलेख राख् ने कायवमा सहयोग गन । 

14. आवयक ा अनसुार योिना अनभलेखीकरण र कायावलयका कागिा  फाईनलङ्ग कायवमा सहयोग गन  । 

15.  ोवकए बमोजिमका अन्य कायवहर गन  । 
1.4 राि व उप-शाखा, 
शाखाग   था पर्दग  कायव वववरणुः- 

 नगरपानलकाको रािस्व असलुीका ष एेिहरको ववश्लषेण गरी रािश्व असलुी नीन   था र्दररेट ननधावरण गनव प्रस् ाव 
 यार गरी स्वीकृ ीको लानग पेश गन  । 

 नगरपानलकाको रािस्व श्रो को ववश्लषेण गरी आन् ररक रािश्वको अनगुमन गन  । 

 नगरपानलकाको आम्र्दानीको श्रो हरको  ्यांक संकलन  था ववश्लषेण गरी रािस्व असलुी नीन को मस्यौर्दा 
 यार गन    था कर, र्दस् रु, शलु्क, महशलुको र्दर ननधावरण गनव प्रस् ाव  यार गन  । 

 नगरपानलकाका रािश्व ठेक्का  था सम्पजत्तहरको भाडाको न्यून म र्दर ननधावरण गनव प्रस् ाव पेश गन  
 नगरपानलकाको आन् ररक श्रो  अनभबवृद्धको लानग वडा र अन्य संघसंस्थाहर नबच साझेर्दारी प्रवधवन गनव नीन  

 िुवमा  था कायावन्वयन गन  । 

 नगरपानलकाको स्वीकृ  नीन  अुनसार रािश्व असलु गन  प्रकृया ननधावरण ठेक्का वा अमान  गरी आनथवक वषवको 
शरुवाटै रािश्व असलु गन  व्यवस्था नमलाउने । 

 नेपाल सरकारबाट रािश्व बाँडफाँडबाट पाउन ुपन  रािश्व प्राप्त गनव कारवाही अजघ बढाउने र प्राप्त भएपनछ सो 
को अनभलेख राख्न े। 

 नगरपानलकाले नेपाल सरकार वा वडाबाट रािश्व बाँडफाँडबाट पाउने रकम रजिषे्टशन, रोयल्टी, मालपो  आर्दी 
प्राप्त गन  । 

 नगरपानलकाबाट असलु हनुे सबै वकनसमका रािश्व कर, शलु्क, र्दस् रुहर रनसर्द काटी असलु उपर गन  गराउन,े 

बैंक िम्मा गरी नबवरण आनथवक प्रशासन शाखामा पठाउने  था सो को अनभलेख राख्न े। 

 रािश्व र धरौटी सम्बन्धी रनसर्द नब रण एवम ्ननयन्िण गन  । 

 नगरपानलकाको स्वानमत्वमा रहेका भवनहरको भाडा असलु गन  र भाडा सम्बन्धी  व्यजिग  अनभलेख र्दरुस्  
गन  । 

 नगरपानलकाको स्वानमत्वमा रहेका अन्य सम्पजत्तहर यस् ो पाकव , पोखरी आिर्दको ठेक्का बन्र्दोबस्  गन  । 

 रािश्व असलुी  था बक्यौर्दाको अनभलेख अद्यावनधक रपमा राख्न े। 

 नगरपानलकाले वडासँग रािश्व बाँडफाँड गनुवपन  रािश्वको अनभलेख राख्न ेर रकम भिुानीको लानग नबवरण 
सवह  आनथवक प्रशासन शाखामा लेजख पठाउने । 

 ठेकेर्दारबाट रािश्व असलु गररएको अवस्थामा ठेकेर्दारले  ोवकएको समयमा वकस् ा रकम नबझुाएमा संझौ ा 
अनसुार ठेक्का  ोनड अमान बाट रािश्व उठाउने व्यवस्था नमलाउने । 

 कर, शलु्क, महशलु, ठेक्का लगाउने भएमा टेण्डर आव्हान गन  । 

 टेण्डर संलकन  था ववश्लषेण गरी स्वीकृ ीको लानग पेश गन  । 
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 रािश्व परामशव सनमन को बैंठक संचालन गनव आवयक सहयोग गन   था भएका ननणवयहर कायावन्वयनको लानग 
आवयक कायवहर गन  । 

 नगरपानलकाको रािश्व असलुी अवस्थाको ननयनम  रपमा अनगुमन  था सनमष एा गन  रािश्व परामशव सनमन लाई 
पररचालन गरी अनगुमन  था सनमष एा गन  

 नगरपानलकाको रािश्व असलुी अवस्थाको ननयनम  रपमा अनगुमन  था सनमष एा गन  रािश्व परामशव सनमन लाई 
पररचालन गरी अनगुमन  था सनमष एा गन  

1.5 योिना  था अनगुमन उप-शाखा, 
शाखाग   था पर्दग  कायव वववरणुः- 
क) योिना उपशाखा 

 ववकास आयोिना  था पररयोिना सम्बन्धी नीन , कानून, मापर्दण्ड, योिना र ननयमन 

 स्थानीय ववकास नीन , अल्पकालीन, मयकयकालीन  था र्दीघवकालीन ववकास योिना  िूवमा, अनगुमन  था 
मूल्यांकन 

 आनथवक, सामाजिक, साँस्कृन क, वा ावरणीय, प्रववनध र पूवावधारिन्य ववकासका लानग आवयक आयोिना  था 
पररयोिनाहरूको  िुवमा, कायावन्वयन, अनगुमन  था मूल्याङ्कन 

 बावषवक ववकास कायवक्रम, आयोिना  िुवमा, कायावन्वयन 

 ववकास ननमावण प्रकृयामा स्थानीय िनसहभानग ा अनभबवृद्धका कायवक्रम  िुवमा र कायावन्वयन 

 ववकास योिनाहरको वा ावरणीय प्रभाव मूल्यांकन 

 उपभोिा सनमन को वववरण, ष एम ा ववकास 

 ववकासका प्राथनमक ा प्राप्त ष एेि ननधावरण 

 संघीय र प्रारे्दजशक आयोिना, पररयोिना कायावन्वयनमा समन्वय, सहिीकरण र सहयोग 

 ववकास आयोिना  था पररयोिना सम्बन्धी अन्य कायव । 

ख) अनगुमन  था मूल्यांकन उपशाखा 

 ववकास आयोिनाको अनगुमन, आवनधक प्रगन   था प्रन फलको समीष एा 
 ववकास योिनाको अनगुमन  था मूल्यांकनको आधार  था प्रवक्रया ननधावरण 

 आयोिनाको अयकययन, अनसुन्धान  था प्रभाव मूल्याङ्कन 

 नबषयष एेिग  नीन को अनगुमन  था मूल्यांकन 

ग)  ्यांक व्यवस्थापन उपशाखा 

  ्याङक संकलन, व्यवस्थापन  था प्रयोग सम्बन्धी नीन , कानून, मापर्दण्ड, योिना, कायावन्वयन र ननयमन 

 सूचना  था अनभलेख केन्रको स्थापना  था सञ्चालन 

 स्थानीय  ्याङक संकलन, प्रशोधन, अनभलेजखकरण  था वव रण 

 आधारभ ू  ्यांक संकलन र व्यबस्थापन ःुः िनसाजङ्ख्यक, प्राकृन क, आनथवक, सामाजिक, सांस्कृन क, भौन क 
पूबावधार, रोिगारीको अवस्था, कूल ग्राहस््य उत्पार्दन, प्रन व्यजि आय, मानव ववकास सूचकाङ्क, रािश्व  था 
आयव्यय समे को  ्याङ्क सङ्कलन र प्रशोधन गरी सूचना प्रणालीमा आवद्ध ा र पाश्र्व जचि  था श्रो  नक्साको 
अद्यावनधक एवं अनभलेख 

 बेरोिगारको  ्यांक संकलन 

 स्थानीय व्यापारको  ्याङ्क प्रणाली र अयकययन अनसुन्धान 
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 सामाजिक सरुष एा सम्बन्धी स्थानीय  ्याङ्क र सूचना व्यवस्थापन 

 सम्पन्न भएका  था चालू योिनाको वववरण 

 नबषष एेिग  सूचना,  ्यांकको संकलन, अनभलेख 

 प्ररे्दश  था संघसँग  ्यांक एवं सूचना आर्दानप्रर्दान र समन्वय 

 सम्भाव्य प्राकृन क श्रो   था  साधनको अनभलेख (प्रोफाईल) व्यबस्थापन 

 नगरपानलकाको आवनधक  था वावषवक कायवक्रम र बिेट स्वीकृन  । 

2.1 सडक  था अन्य पवुावधार उप-शाखा, 
शाखाग   था पर्दग  कायव वववरणुः- 

 भौन क पूवावधार ननमावण (सडक  था या ाया  सञ् िाल, नसँचाइ, उिाव र िलश्रो को प्रयोग र उपयोग, 
सामाजिक पूवावधार(ववद्यालय, स्वस््य सेवा, सावविननक भवन, सभागहृ, ल्याण्डवफल साइट ननमावण आिर्द ) 
स्थानीय िली बस, िामिस् ा मयकयम ष एम ाका मास िाजन्िट प्रणालीको नीन , मापर्दण्ड, योिना, कायावन्वयन र 
ननयमन,राविय रेल पूवावधारको उपयोग  था महानगरीय ष एेिनभि शहरी रेल सेवाको सञ् चालन,व्यवस्थापन आिर्द, 

 शहरी ववकास, वस् ी ववकास, भमूी व्यवस्थापन, भउूपयोग नक्सा, गरु योिना लगाय  राविय भवन संवह ाको 
अधीनमा रही स्थानीय मापर्दण्ड ननधावरण  था पररपालना, 

 वन, वा ावरण, भ-ूसंरष एण, िलाधार ष एेि, िल उत्पन् न प्रकोप  था ववपर्द व्यवस्थापन, 

 स्थानीय नीन , कानून मापर्दण्ड, योिना, ननयमनका साथै समन्वय, नसफाररसिस् ा ववषयहर, 

 ववकास आयोिना  था पररयोिनासम्बन्धी नीन , काननु, मापर्दण्ड, योिना र ननयमन, 

 स्थानीय ज्यालाको र्दररेट ननधावरण, 

 न्यून म र्दर रेट ननधावरण एवं श्रनमकको ज्याला र्दर ननधावरण 

 भवन नक्सा पास 

 भ-ुउपभोग योिना, गरु योिना, भवन आचार सवहं ा र सडकको मापर्दण्ड को ननधावरण एवं कायावन्वयन 

 बिेट भाषण ननमावण गन  (नेपाल सरकार, प्ररे्दश सरकारका नीन , लक्ष्य, उद्देय, स्रो  अनमुान, बिेट नसमा  था 
मागवर्दशवन, योिना  िुवमा समयसीमा, योिना  िुवमा प्रवक्रया, प्राथनमक ा िर्दनपुन  अन् र सम्बजन्ध  ववषयहर िस् ै 
सशुासन, वा ावरण, बालमैिी योिना, िलवाय ुपररव वन अनकुुल, ववपर्द व्यवस्थापन, लैवङ्गक  था सामाजिक 
समावेजशकरणका Major Issue हर समावेश गरेर) 

 शहरर ववकासका पूवावधार व्यवस्थापन सम्बजन्ध कायव 
 सडक  था या ाया  व्यवस्था सम्बजन्ध कायव 
 वस् ी ववकास  था अन्य पूवावधार सम्बजन्ध कायव 
 भवन अनमुन   था मापर्दण्ड ननमावण एवं कायवन्वयन 

 वा ावरण  था सरसफाई व्यवस्थापन सम्बजन्ध कायव 
 संचानल  योिनाहरको अनगुमन  था सपुररवेष एण सम्वन्धी कायव । 

 स्वीकृ  योिनाहरको संभाब्य ा अयकययन, नडिाईन  था लाग  अनमुान  यारी सम्वन्धी कायव । 

 नगरको पूवावधार ववकास गरु योिनाहर (सडक, नसँचाई आिर्द)  िुवमा  था कायावन्वयन सम्वन्धी कायव । 

 स्वीकृ  पूवावधार योिनाहर कायावन्वयनकोलानग आवयक (ले आउट, अनगुमन, सपुररवेष एण  था मूल्यांकन) 
कायवहर । 

 नगर स् रको श्रम, ज्याला, भाडा, र्दरभाउको ननधावरण सम्वन्धी कायवहरमा सहयोग । 

 पूवावधार  था ननमावण सनमन को सजचवालयको रपमा गन  कायवहर । 
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 वडाहरको पूवावधार ननमावणमा प्राववनधक सहयोग । 

 योिना कायावन्वयन गन  ननकाय (अमान , उपभोिा सनमन , ठेकर्दार) लाई प्राववनधक सहयोग सम्वन्धी कायव । 

 योिनाहरको प्रगन  वववरण  यारी सम्वन्धी कायव । 

 IEE र EIA अयकययन सम्वन्धी कायव गन  । 

 अन्य सरकारी कायावलयहरलाई प्राववनधक सहयोग उपलब्ध सम्वन्धी कायव । 

 प्राववनधक परामशव सेवा सम्वन्धी कायव । 

 नगर अन् गव  संचालन हनुे आयोिना, पररयोिना  था कायवक्रमहर कायावन्वयन सम्वन्धी कायव 

2.2 भवन  था वस् ी ववकास उप-शाखा, 
शाखाग   था पर्दग  कायव वववरणुः- 

 नक्सा पास  था भवन संही ा अनरुपका घरहरको ननमावण एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव र एकीकृ  शहरी 
वस् ी ववकास एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पणुव कायवहर गन  

2.3 वा ावरण,सरसफाई  था ववपद् व्यवस्थापन उप-शाखा, 
शाखाग   था पर्दग  कायव वववरणुः- 

 रै्दवी प्रकोप ननयन्िणको Focal Point को रपमा कायव गरी वपनड को वववरण संकलन  था सहयोग सम्बन्धी 
कायव । 

 सम्बजन्ध  ववषयग  कायावलयहरको योिना  िुवमा  था अनगुमन डेस्कको रपमा कायव गन  । 

 जिल्लामा सञ्चालन हनुे आयोिनाहरलाई वा ावरण मैिी बनाउन आयोिनाले वा ावरणमा पान  असरको 
अयकययन गराउने र प्राप्त नन िाका आधारमा वा ावरण मैिी  वरबाट आयोिना सञ्चालन गनव सहयोग गन  । 

 आयोिनाहरको सञ्चालन गर्दाव वा ावरण मैिी  वरबाट भए नभएको अनगुमन गरी सरल वा ावरण मैिी प्रववनध 
अवलम्बन गनव सझुाव गन  ।  

 नगरपानलकामा पगुेको वा ावरजणय असरहरको समय समयमा अयकययन  था िाँच गराई सधुारका लानग सझुाव 
गन  । 

 प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गन  । 

 नगरपानलकामामा उिाव ववकास सम्बन्धी सम्भाव्य ा अयकययन, गन  गराउन े। 

 सम्भाव्य स्थलहर बाट उिाव ववकास गनव केन्र, ववरे्दजश र्दा संृस्था, NGOs, INGOs आिर्दसँग समन्वय गरी उिाव 
ववकास सम्बन्धी कायव गन  ।  

 यवुा ववकास सम्बन्धी कायवहर गन  । 

3.1 सामाजिक सरुष एा  था पजन्िकरण उप-शाखा, 
शाखाग   था पर्दग  कायव वववरणुः- 

 वडाहरमा व्यजिग  घटनार्द ाव सम्वन्धी सचुना फारामहर र प्रमाणपिहर उपलव्ध गराउने । 

 साथै वडावाट प्राप्त वववरणलाई अनभलेखको रपमा नगरपानलकामा व्यवजस्थ  गरी राख्न ेर स्थानीय ववकास 
मन्िालयमा वववरण पठाउन े। 

 घटना र्द ाव ववलम्व शलु्कवाट प्राप्त शलु्क बैंक र्दाजखला गरी मास्केवारी मंिालय  था को.ले.नन.का मा पठाउने 
र सो को अनभलेख नगरपानलकामा पनन राख्न े। 

 व्यजिग  घटना र्द ाव सम्वन्धी मन्िालयवाट प्राप्त ननर्द शन सम्वन्धमा स्थानीय पंजिकानधकारीलाई स्पष्ट पान  । 

 वडामा व्यजिग  घटना र्द ाव सम्वन्धी कायवक्रमहर संचालन, अनगुमन र ननरीष एण गन  । 
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 व्यजिग  घटना र्द ाव सम्वन्धी स्थानीय पंजिकानधकारी कायावलय वा अन्य सरोकारवाला व्यजिबाट राखेको 
जिज्ञासाहरूको सम्बन्धमा ऐन ननयम, पररपि र ननर्द शनको आधारमा स्पष्ट िानकारी गराउने । 

 उपभोिा सनमन  गठन  था पररचालन सम्वन्धी कायव । 

 उपभोिा सनमन   था समरु्दायमा आधारर  संस्थाहरको ष एम ा अनभबवृद्ध सम्वन्धी कायव । 

 िनिान , र्दनल , मवहला आिर्दको सूचना संकलन  था प्रोफाईल  यारी सम्वन्धी कायव । 

 सामाजिक समावेजशकरणको लानग प्रचार प्रसार  था वकाल  सम्वन्धी कायव । 

 टुहरुा, अपांङ्ग, िनिान , मवहला, िन्ि वपनड   था वपछनडएका वगवहरको उत्थान सम्वन्धी कायव । 

 सामाजिक भेर्दभाव, छुवाछु , र्दाईिो, चेलीवेटी वेचववखन लगाय का सामाजिक कुररन हर हटाउन ेसम्वन्धी 
कायव। 

 िनलेखा पररष एण सम्वन्धी कायव । 

 लैङ्गीक लेखािोखाकोलानग सूचना संकलन गन  कायव । 

 सामरु्दावयक आय ववृद्ध र पुंिी ननमावण सम्वजन्ध कायव  
 सामाजिक समावेशीकरण सम्वजन्ध कायवहर संचालन गन  । 

 समरु्दायीक गन ववनधसंग सम्वजन्ध  ववनभन्न सूचनाहरको संकलन । 

 सामरु्दावयक संगठन गठन, पनुुःसंरचना र पररचालन सम्बजन्ध कायव । 

 बच   था पुँिी पररचालन, सीप ववकास  था पररचालन सम्बजन्ध कायव । 

 उद्यमजशल ा  था उद्यम ववकास सम्बजन्ध कायव । 

 वडा  था सामरु्दावयक संस्थाहरको ष एम ा ववकास सम्बजन्ध कायव । 

 सामरु्दावयक योिनामा श्रो  पररचालन सम्बजन्ध कायव । 

 मानव अनधकार, मवहला अनधकार, अल्पसंख्यको अनधकार  था सामाजिक समावेशीकरण, शाजन्  ननमावण सम्बजन्ध 
सचे नामूलक कायवक्रम सञ्चालन कायव । 

 प्रववनध ववस् ार  था आयमूलक कायवक्रम सञ्चालनमा सहयोग । 

3.2 मवहला, वालवानलका  था समाि कल्याण उप-शाखा, 
शाखाग   था पर्दग  कायव वववरणुः- 

 अनधकृ ले ननवावह गनुव पन  सम्पूणव कायवमा सहयोग परु् याउने । 

 स्वास््य र जशष एासँग सम्बजन्ध  नीन , ननमावण, योिना  िुवमा र कायावन्वयनमा सहयोग परु् याउने । 

 नगरपानलकाको धानमवक, सांस्कृन क एवं ऐन हानसक महत्वका सम्पर्दाहरको संरष एण एवं सम्वद्धवनमा सहयोग 
परु् याउने । आवयक नीन  ननमावण, योिना  िुवमा र कायावन्वयनमा सघाउ परु् याउने ।  

 सामाजिक ववकास सम्बन्धी ष एेिग  ववश्लषेण गनव सहयोग परु् याउने । 

 गैर सरकारी संघसंस्थाहरको र्द ाव  था नववकरण नसफाररस  था अनभलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवहरमा 
सहयोग गन  । 

 सामाजिक ववकाससँग सम्बजन्ध  सरकारी  था गैर सरकारी संघसंस्था, र्दा  ृसंस्था एवं नागररक समािहरसँग 
समन्वय  था सम्बन्ध ववस् ारका कायव गन  ।  

 सामाजिक ववकास फव को नगरपानलकाको वावषवक कायव योिना  यार गरी स्वीकृ  गराउने । 

 सामाजिक पररचालन सम्बन्धी कायवहर । 

 सहभानग ात्मक नगर योिना  िुवमा  था कायवक्रममा सहजिकरण गन  । 
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 नगरपानलकाको र्दीघवकानलन, आवनधक  था वावषवक नगर योिना  िुवमा कायावन्वयन  था अनगुमन र सपुररवेष एण 
गनव सहयोग परु् याउने । 

 नगरपानलकाको सूचना अद्यावनधक गन  कायवका लानग सूचना, अनभलेख  था प्रकाशन शाखालाई सहयोग गन  । 

 नगरपानलकाको नीन , ननर्द जशका  था ननणवयहरको पालना गरै्द त्यसको प्रभावकारी कायावन्वयनमा सहयोग 
परु् याउने । 

 स्थानीय ववकास मन्िालयबाट भएका ननर्द शन  था पररपिहरको पालना गन  । 

 गैर सरकारी संस्थाको पररचालन सम्बन्धी कायवमा समन्वय गन  । 

 नगरपानलकाको सामाजिक ष एेि फव को मानसक, चौमानसक र वावषवक प्रगन  वववरण  यार गन , सनमष एा गोष्ठीहरमा 
प्रस्  ु गन   था प्राप्त सझुावहरको कायावन्वयनको व्यवस्था गन  गराउने ।  

 मानव संशाधन ववकास केन्र स्थापना र संचालन गनव सहयोग गन  । 

 नगरपानलकाको कायावलयको िनशजि ववकासको नननमत्त नीन , ननमावण, योिना  िुवमा एवं कायावन्वयन गनव 
सहयोग परु् याउन े। 

 नगरपानलकाको समग्र मानव संशाधन ववकास संिाल  यार गनव सहजिकरण गन  । 

 मानव संशाधन ववकास संिाललाई सरलीकरण गनव आवयक सहयोग, समन्वय एवं वकाल  गन  । 

 अन्य ननर्द शानसुार गन  । 
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iii) कायवर  कमवचारी वववरणुः 

भीरकोट नगरपानलकामा कायवर  कमवचारीहरको वववरणुः- 

1 धमवराि ढंुगाना  प्रमखु प्रशासवकय अनधकृ   भीरकोट न.पा-4, स्याङ्िा 
9856079111 
9851013804 

2 धन प्रसार्द कोइराला अनधकृ स् र सा ौं भीरकोट न.पा-4, स्याङ्िा 9846030473 
3 वटकाराम सवेुर्दी  लेखा अनधकृ   वानलङ्ग न.पा.-8, स्याङ्िा 9856038130 
4 टंक प्रसार्द ढकाल  शाखा अनधकृ (वव.नन.) आनँधखोला गा.पा.-6, स्याङ्िा 9856052709 
5 याम प्रसार्द रेग्मी अनधकृ स् र छैठों प ुलीबिार न.पा.-5, स्याङ्िा 9856050752 
6 भर  खनाल नसनभल ईजन्िननयर भीरकोट न.पा-8, स्याङ्िा 9849065094 
7 नारायण बन्ध ुअयावल  नस. अ.हे.ब छैठो प ुलीबिार न.पा.-11, स्याङ्िा 9846043668 
8 खमु कान्  खनाल  श्रो  व्यजि भीरकोट न.पा-8, स्याङ्िा 9846078120 
9 िय प्रसार्द चापागाई श्रो  व्यजि अिुवन चौपारी गा.पा.-8, स्याङ्िा 9856053183 

10 शंकर कुवरँ मगर ईजन्िननयर पगनासकाली गा.पा.-3, पाल्पा 
9805826163 
9809862126 

11 कमल रेग्मी सूचना प्राववनधक अनधकृ  वानलङ्ग न.पा.-2, स्याङ्िा 9841709754 
12 राम प्रसार्द खनाल नायब सबु्बा भीरकोट न.पा- , स्याङ्िा 9846112068 
13 रोण बहार्दरु के.सी. लेखापाल भीरकोट न.पा-1, स्याङ्िा 9846094828 

14 िय बहार्दरु ववष् ट सब. ईजन्िननयर नेपालगञ् ि उ.म.न.पा.- , बाँके 
9805883383 
9856050854 

15 नन् र्दलाल खनाल स्वकीय सजचव भीरकोट न.पा-8, स्याङ्िा 9846073260 
16 श्रीराम अयावल अ.हे.ब. पाचौं भीरकोट न.पा-5, स्याङ्िा 9860593666 
17 धन बहार्दरु नेपाली खररर्दार आनँधखोला गा.पा.-6, स्याङ्िा 9843353682 
18 जचरन्िीवी अनधकारी खररर्दार प ुलीबिार न.पा.-10, स्याङ्िा 9846075710 
19 िर्दपक पाण्डे स.क.अ. विर्दववास न.पा.-4, महोत्तरी 9846283816 
20 नस ा थापा मवहला कायवक ाव प ुलीबिार न.पा.-13, स्याङ्िा 9846094814 
21 कृष्ण प्रसार्द अयावल सहायक चौथो भीरकोट न.पा-5, स्याङ्िा 9846117677 
22 कृष्ण प्रसार्द अयावल खा.पा.स.टे. भीरकोट न.पा-5, स्याङ्िा 9847351486 
23 ववष्ण ुप्रसार्द गैहे्र क.अपरेटर वानलङ्ग न.पा.-9, स्याङ्िा 9860247467 
24 वटका थापा ष एेिी लोडर अपरेटर वगई, पसाव 9815284826 
25 सिुन अयावल अ.न.मी. स.स् र चौथो भीरकोट न.पा-7, स्याङ्िा 9800719859 
26  ेि बहार्दरु गोर्दार सवारी चालक भीरकोट न.पा-7, स्याङ्िा 9846267244 
27 जखम बहार्दरु गरुङ्ग सवारी चालक भीरकोट न.पा-8, स्याङ्िा 9846803485 
28 सन् ोष गरुङ्ग सवारी चालक भीरकोट न.पा-2, स्याङ्िा 9824116000 
29 रक्माग  पौडेल का.स. भीरकोट न.पा-2, स्याङ्िा 9860957149 
30 मननषा कुमारी शमाव का.स. आनँधखोला गा.पा.-6, स्याङ्िा 9846405000 
31 पवविा खनाल का.स. भीरकोट न.पा-6, स्याङ्िा 9846070932 
32 रािन न वारी लोडर अपरेटर हेल्पर माडी न.पा.-6, जच वन  
33 सवफक मोहमर्द नमया सवारी साधन हेल्पर मंगलपूर-7, जच वन 9846326222 
34 र्दल बहार्दरु माझी का.स. भीरकोट न.पा.-7, स्याङ्गिा  
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भीरकोट नगरपानलकामा कायवर  वडा सजचवहरको नामावलीुः 
क्र.स. नाम थर वडा नं.  ह पर्द ठेगाना सम्पकव  नं. 

1 ववष्ण ुप्रसार्द ढकाल 1 रा.प.अनं. प्रथम  वडा सजचव आनँधखोला गा.पा.-6 9846094842 

2 खमुकान्  अयावल  2 रा.प.अनं. प्रथम  वडा सजचव वानलङ्ग न.पा-11 9846071413 
3 पावव ी काफ्ले  3 सहायक चौथो  वडा सजचव भीरकोट न.पा-3 9846327546 
4 कृष्ण प्रसार्द रेग्मी  4 सहायक चौथो  वडा सजचव वानलङ्ग न.पा 10 9856055665 
5 भेष बहार्दरु राना  5 रा.प.अनं.वद्धन य  वडा सजचव भी.न.पा 8 9846072875 
6 नगरधारी पौडेल  6 रा.प.अनं.वद्धन य  वडा सजचव प.ुब.न.पा 11 9846227958 
7 महेश्वर अयावल 7 रा.प.अनं.वद्धन य  वडा सजचव प.ुब.न.पा 13 9841871185 
8 भेष बहार्दरु राना  8 रा.प.अनं.वद्धन य  वडा सजचव भीरकोट न.पा-8 9819191254 
9 शोभा कान्  पौडेल  9 रा.प.अनं. प्रथम  वडा सजचव वानलङ्ग न.पा 11 9846116434 

 

भीरकोट नगरपानलका अन् वग का सहायक कम्यटुर अपरेटरको वववरणुः 

क्र.स. नाम  थर कायावर  वडा  ठेगाना सम्पकव  नं. 

1 सजुस्म ा खाँण 1 भीरकोट-१ 9846006210 
2 नसवद्धका के.सी. 2 भीरकोट-३ 9826186591 

3 कमला गाहा 3 भीरकोट-२ 9846349377 
4 ववक्रम निपाठी 4 भीरकोट-२ 9806593507 
5 याम प्रसार्द अनधकारी 5 भीरकोट-५ 9846310764 
6 र्दगुाव थापा अनधकारी 6 भीरकोट-६ 9806527763 
7 ररम बहार्दरु गोर्दार 7 भीरकोट-७ 9846813147 
8 करणा खनाल 8 भीरकोट-८ 9856031093 9806588901 

9 सागर पौडेल 9 आनँधखोला गा.पा.-२ 9846826524 
 

भीरकोट नगरपानलका वडा कायावलयहरमा कायवर  सहायक सहयोगी कमवचारीहरको नामावलीुः  
क्र.स. नाम थर वडा नं.  ह पर्द सेवा ठेगाना सम्पकव  नं. कैवफय  

1 अनन  खाँण 1  का.स. करार  9846950237 स्वास््य 
2 ननशा अनधकारी 2  का.स. करार    
3 कृष् ण बहार्दरु गायक 3  का.स. करार    
4 ववष् ण ुआले 4  का.स. करार    
5 लोक वहार्दरु थापा 5 स. चौथो सहायक  स्थायी  9846006130  
6 पावव ी जि.टी. 6   ज्यालार्दारी    
7 ववनन ा रोकाहा 7 स. चौथो सहायक  करार  9867254236  
8 पापव ी गरुङ्ग 8  सहयोगी   9816636641  
9 शोभा थापा 9 स. चौथो सहयोगी करार  9806708068  

10 रर बहार्दरु गाह 9  का.स. करार  9804194399  
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4. ननकायबाट प्रर्दान गररन ेसेवा सेवा प्राप्   गनव लाग्न ेर्दस् रु र अवनधुः 
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भीरकोट नगरपानलकाको गैरकर रािश्व, सेवा शलु्क नसफाररश र्दस् रुका र्दरहरुः 

नस. न. नसफाररश  था सेवा शलु्कको वववरण र्दर 

१ नागररक ा प्रमाणपिको नसफाररश र १५०  -  

२ नागररक ा प्रमाणपिको प्रन नलवप नसफाररश र ३००  -  

३ अंनगकृ  नागररक ा प्रमाणपिको नसफाररश (नेपाली 
नागररकसंग वववावह  ववरे्दशी मवहला) 

र १५००  -  

४ अंनगकृ  नागररक ाको प्रमाणपिको संशोधन (नेपाली 
नागररकसंग वववावह  ववरे्दशी मवहलाको हकमा) 

र ७५०  -  

५ अंनगकृ  नेपाली नागररक ाको प्रमाणपिको नसफाररश (ववरे्दशी 
नागररकसंग वववाह गरेकी नेपाली मवहलाबाट िजन्मएको 
सन् ानको हकमा) 

र १५००  -  

६ ना ा प्रमाजण  नेपाली र ३००  -  

७ ना ा प्रमाजण  अग्रिेी र ७५०  -  

८ घर िग्गाको नामसारी नसफाररश र ३००  -  

९ गठुी िग्गाको मोवहयानन हकको नसफाररश र ७५०  -  

१० िग्गाधनी प्रमाणपि (लालपूिाव) प्रन नलवप  था सेस् ा कायम 
नसफाररश 

र ३००  -  

११ बकस िग्गा नामसारी नसफाररश र १९५०  -  

१२ िग्गाको अंशवण्डा नसफाररश र ४५०  -  

१३ िग्गाको अप ुाली नसफाररश र १५००  -  

१४ नाम संशोधन नसफाररश र ३००  -  

१५ चारवकल्ला प्रमाजण  नसफाररश ३ रोपनीसम्म र ३००  -  

१६ चारवकल्ला नसफाररश ३ रोपनी भन्र्दा बढी प्रन रोपनी थप र ७५  -  

१७ घर बाटो नसफाररश २ रोपनीसम्म र ३००  -  

१८ घर बाटो नसफाररश २ रोपनीभन्र्दा बढी थप र ७५  -  

१९ खानेपानी िडानको नसफाररश स्थायी र ३००  -  

२० खानेपानीको अस्थायी नसफाररश र ६००  -  

२१ ववद्य ु िडान ३ फेिसम्मको  स्थायी नसफाररश  र ४५०  -  

२२ ववद्य ु िडान ३ फेिभन्र्दा बढी प्रन   फेि थप र ३००  -  

२३ ववद्य ु िडान अस्थायी नसफाररश व्यजिग  र ५००  - र संस्थाग  र 
१००० -  

२४ ववद्य ु नामसारी  ठाँउसारी नसफाररश  र ३००  -  

२५ िग्गाधनी प्रमाण पूिाव (लालपूिाव) मा घर कायम नसफाररश र ४५०  -  

२६ िन्म नमन  प्रमाजण  नसफाररश नेपालीमा र १५०  -  

२७ िन्म नमन  प्रमाजण  नसफाररश अंग्रिेीमा  र ७५०  -  

२८ मतृ्य ुप्रमाजण  नसफाररश नेपाली र १५०  -  

२९ मतृ्य प्रमाजण  नसफाररश अंग्रिेीमा  र ७५०  -  

३० वववावह  अवववावह  नेपाली अंग्रिी  र ७५०  -  

३१ बसोबास प्रमाजण  नसफाररश र १५०  -  

३२ नाबालक पररचय पि नसफाररश र ७५०  -  

३३ प ीपत्नी नबच सम्बन्ध ववच्छेर्द र ४५०  -  
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३४ चाररनिक प्रमाणपिको नसफाररश भार को लानग र ३००  -  

३५ साधारण नसफाररश अग्रिेी  र ७५०  -  

३६ न नपसु् े प्रमाजण  र १५०  -  

३७ संस्था र्द ाव नसफाररश र ७५०  -  

३८ संस्था र्द ाव नवीकरण र ४५०  -  

३९ साधारण नसफाररश नेपाली र ३०० 

४० नक्कल िर्दने प्रन पाना र ७५  -  

४१ िन्म वववाह सम्बन्ध ववच्छेर्द बसाइव सराइव र मतृ्य ुर्द ाव ३५ 
िर्दन नभि 

ननशलु्क 

४२ िन्म वववाह सम्बन्ध ववच्छेर्द र मतृ्य ुर्द ाव ३५ िर्दन पश्चा  र ७५  -  

४३ बसाइव सराइव न. पा. नभि र ५००  - र वाह्य र 
७५० -  

४४ घटना र्द ावको प्रमाणपिको प्रन नलवप र १५०  -  

४५ वववरण सच्चाउने र ७५०  -  

४६ सामाजिक सरुष एाको भत्ताको लानग पररचय पि बनाउन े ननशलु्क 

४७ छािवजृत्त नसफाररश र ३००  -  

४८ ववद्यालय र्द ाव नसफाररश (ननजि) प्रा वव र १५००  -  

४९ ववद्यालय र्द ाव नसफाररश (ननिी) ननमावी स् र र २२५०  -  

५० ववद्यालय र्द ाव नसफाररश (ननजि) माववस् र र ३०००  -  

५१ उच्च मा वव र्द ाव नसफाररश  र ४५००  -  

५२ उद्योग स्थापनाको नसफाररश र १५००  -  

५३ मार्दकपर्दाथविन्य नडलरनसप नसफाररश र १५००  -  

५४ मजल्टनेशन कम्पनीबाट उत्पािर्द  सामानको नडलर नसप 
नसफाररश 

र १५००  -  

५५ अन्य सामानको नडलर नसफाररश र ७५०  -  

  
५६ र ५ लाख सम्म र १५००  -  

 र ५ लाख रे्दजख १० लाख सम्म र २२५०  -  

 र १० लाख रे्दजख २० लाख सम्म र ३०००  -  

 र २० लाख रे्दजख ५० लाख सम्म र ४५००  -  

 र ५० लाख रे्दजख र १ करोड सम्म र ९०००  -  

 र १ करोड भन्र्दा मानथसम्म र १८०००  -  

५७ हैनसय   था आय प्रमाजण  नसफाररश प्रन  हिार  र ३  -  

५८ एवककृ  सम्पजत्त कर लाग ुभए पश्चा  

६० सवारी र्द ाव नसफाररस हेभी सवारीको हकमा र १०००  - , 

सानो सवारी (चारपाग्र)े को हकमा र 
७००  - मोटरसाइकलको हकमा र 

३०० - 
६१ व्यवसाय र्द ाव नसफाररश र ५ लाख सम्मको व्यवसायको लानग 

र ५०० - र ५ लाखभन्र्दा मानथको 
हकमा १००० - 

 ववज्ञापन नसफाररश  
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६२ १० वगव वफट सम्म र ३००  -  

 ११ वगव वफट रे्दजख २४ वफटसम्म र ७५०  -  

 २५ वगव वफट भन्र्दा मानथ र १५००  -  

६३ योिना माग सम्द्यौ ा नसफाररश र ३००  -  

६४ घर नक्शा पास न्यनु म र ५०० र  भइुव  लाको र ३ 
पवहलो  लाको र ४ र्दोस्रो  ला वा सो 
भन्र्दा मानथ र ५ प्रन  वगव  वफट 

६५ नक्शा संशोधन र १०००  -  प्रन  वगव फुट र २ - 
६६ नक्शा म्यार्द थप र १००० - प्रन  वगव फुट र २ - 
६७ घर ममव  स्वीकृ  र १००० - प्रन फुट र २ - 
६८ घरको छानाको मोहडा फेन  र १००० - 
६९ अनमु ी ननलइव बनाएका घरको अनभलेख राख्न ेसम्बन्ध घर नक्शा पास गर्दाव लाग्ने र्दस् रुमा 

१०० प्रन श  थप गरर ननयमानसुार  
अनभलेख राख्न े

७० साववक घर भत्काएर नयाँ घर बनाउन े र १००० र घर नक्शा पास  अनसुारको 
र्दस्  ु नलने 

७१ अस्थायी संरचनाको हकमा घर नक्शा पास पक्की भवनमा लाग्ने र्दस् रुको ५० 
प्रन श  

७२  भार  प्रवेशको लानग राहर्दानी नसफाररश र ७५०  -  

७३ प्याराग्लाइनडङ्ग सम्बन्धी अनमुन  नसफाररश र १०००  -  

७४ वगीकरणमा नपरेका ववनभन्न प्रकारका नसफाररश र्द ाव नववकरण 
लगाय का ववषयमा कामको प्रकृजत्तका आधारमा  

र ७५०  -  

७५ इजन्िननयर, सव इजन्िननय, ड्राफ्टमेन र इजन्िननयररङ्ग 
कन्सल्टेन्सी 

र ६०००  -  

७६ इजन्िननयर, सव इजन्िननय, ड्राफ्टमेन र इजन्िननयररङ्ग 
कन्सल्टेन्सीको नववकरण 

र ३७५०  -  

७७ घर िग्गा व्यवसाय र १५०००  -  

७८ घर िग्गा व्यवसाय नववकरण  र ७५००  -  

७९ ननमावण व्यवसावय ठेकर्दार र ३०००  -  

८० ननमावण व्यवसायी ठेकर्दार र १५००  -  

८१ प्लजम्बङ्ग फमव  व्यजि इलेजक्िकल फमव व्यजि पेन्टर 
फमव व्यजि सेनेटरी फमव  

र १५००  -  
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5. सेवा प्रर्दान गन  ननकायको शाखा र जिम्मेवार अनधकारीुः 
                                                                                                                                                                                                                                                           नगरसभा लेखा, ववधायन, सशुासन  था अन्य सनमन  

नगर कायवपानलका आथीक ववकास, सामाजिक ववकास, पवुावधार ववकास र 
वा ावरण  था ववपद् व्यवस्थापन सनमन  

प्रमखुुः छायाराम खनाल 

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृ  
रा.प. िि ीयुः धमवराि ढंुगाना 

उप-प्रमखुुः नसमा के.सी. कमावचायव न्यावयक सनमन  

प्रशासन,योिना  था अनगुमन 
शाखा 

शाखा अनधकृ ुः अनधकृ  सा ौं 
धन प्रसार्द कोईराला 
प्रशासन उप-शाखा 

सहायक चौथो(खररर्दार) कृष्ण 
प्रसार्द अयावल 

सहायक चौथो(खररर्दार) 
जचरजन्िवी अनधकारी 

खररर्दारुः धन बहार्दरु नेपाली 
क.अ. ववष् ण ुगैहे्र 

स.क.अ. िर्दपक पाण्डे 

का.स. मननषा शमाव 
का.स. रक्माग  पौडेल 

रािश्व उप-शाखा 
ना.स.ु,रा.प.अनं.प्र.(प्र) राम प्रसार्द 

खनाल 

योिना  था अनगुमन उप-शाखा 
अनधकृ  छैठोुः याम प्रसार्द रेग्मी  

म.का. नस ा थापा 
१ 

पवुावधार ववकास  था वा ावरण 
व्यवस्थापन शाखा 
ई. भर  खनाल 

ई. शंकर कुवरँ मगर 
सव. ई. िय बहार्दरु ववष् ट 

 

२ 

स्वास््य  था सामाजिक 
ववकास शाखा 

अनधकृ  छैठोुः याम प्रसार्द 
रेग्मी  

 

नस. अ.हे.ब छैठोुः नारायण 
बन्ध ुअयावल 

अ.हे.ब. पाचौुः श्रीराम 
अयावल 

 

३ 

काननु शाखा 
ररि 

शाखा अनधकृ ुः 
अनधकृ  सा ौं धन 
प्रसार्द कोईराला 

४ 

 

जशष एा, यूवा  था खेलकुर्द 
शाखा 

शाखा अनधकृ ुः 
रा.प. .ृ(जशष एा) वव.नी. टंक 

प्रसार्द ढकाल 

स्रो  व्यजिुः िय प्रसार्द 
चापागाई  खमु कान्  खनाल 

 

५ 

आनथवक ववकास शाखा 
ररि 

शाखा अनधकृ ुः अनधकृ  
सा ौं धन प्रसार्द कोईराला 

६ 

आनथवक प्रशासन शाखा 
लेखा अनधकृ ुःरा.प. .ृ 

वटकाराम सवुरे्दी 
ले.पा., रा.प.अनं.प्र. रोण 

बहार्दरु के.सी. 
७ 

आन् ररक लेखा पररष एण 
एकाई 

ले.पा., रा.प.अनं.प्र. रोण 
बहार्दरु के.सी. 

८ 
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6. ननणवय गन  प्रवक्रया र अनधकारीुः 
प्रवक्रयाुः- 

 सहभानग ामूलक योिना  िुवमा प्रवक्रया 
 पाश्ववजचि  था श्रो  नक्शा  यारी 
 आय व्ययको प्रष एेपण 

 स्रो को अनमुान  था बिेट नसमा ननधावरण 

 योिना  िुवमा पूवव  यारी गोष् ठी 
 विेट  था कायवक्रम  िुवमा सनमन  गठन  था कायावन्वयन 

 वस् ी एवं टोलस् रबाट आयोिना  था कायवक्रम छनौट 

 वडा स् रमा आयोिना  था कायवक्रमको प्राथनमकीकरण 

 ववषयग  ष एेिग  योिना ननमावण  था एकीकरण 

 कायवपानलकामा छलफल एवं स्वीकृन  

 सभाबाट पारर  

 योिना  था कायवक्रमको सावविननकीकरण 

 योिना कायावन्वयन 

 अनगुमन, मलु्याङ्कन  था प्रन वेर्दन 

 

स्थानीय  हको योिना  था विेट  िुवमाका चरणहरुः- 
आयोिना प्राथनमकीकरणका आधार र मागवर्दशवन  यारीुः 

• स्रो  अनमुान  था विेट सीमा ननधावरण सनमन ले बिेटको सीमा ननधावरण गर्दाव आगामी वषवको लानग योिना 
पररयोिना प्राथनमक ाका आधारहर समे   यारी गनुव पन छ ।  

• यस् ा प्राथनमक ा ननधावरण गर्दाव सङ्घीय  था प्रारे्दजशक प्राथनमक ा र स्थानीय आवयक ालाई मयकयनिर गरै्द 
प्राप्त स्रो  साधनको वववेकशील उपयोग हनुे व्यवस्था नमलाउन ुपर्दवछ । 

• स्रो  अनमुान सनमन ले आयोिना प्राथनमवककरणका आधार  य गर्दाव उपयिु रे्दखेका ववषयहरलाई ननजश्च  भार 
प्रर्दान गरी ननमावण गनव सवकनेछ ।  

• आनथवक ववकास  था गररवी ननवारणमा प्रत्यष ए योगर्दान परु् याउने, 
• उत्पार्दनमूलक  था नछटो प्रन फल प्राप्त गनव सवकने, 
• िन ाको िीवनस् र, आम्र्दानी र रोिगारी बढ्ने, 
• स्थानीय सहभानग ा िटु्ने, स्वयम ्सेवा पररचालन गनव सवकने  था लाग  कम लाग्ने, 
• स्थानीय स्रो  साधन र सीपको अनधक म प्रयोग हनुे, 
• मवहला, बालवानलका  था वपछनडएका ष एेि र समरु्दायलाई प्रत्यष ए लाभ पगु्ने, 
• लैङ्गवक समान ा र सामाजिक समावेशीकरण अनभववृद्ध हनुे, 
• र्दीगो ववकास, वा ावरणीय संरष एण  था सम्बवद्धवन गनव सघाउ पयुावउने, 
• भावषक  था साँस्कृन क पष एको िगेनाव र सामाजिक सद्भाव  था एक ा अनभववृद्धमा सघाउ परु् याउने, 
• स्थानीय  हले आवयक रे्दखेका अन्य नबषयहर । 
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आयोिना प्राथनमकीकरणका आधारहर  था प्राथनमक ा ननधावरण ववनधुः 
आयोिना प्राथनमकीकरणका आधारहर( बिेट  िुवमा िर्दग्र्दशवन अनसूुची 3)   

अनसूुची ३ 

(िर्दग्र्दशवनको र्दफा 5.2.4 सँग सम्बजन्ध ) 

क) आयोिना प्राथनमकीकरणका आधारहर  

1. गररबी ननवारणमा प्रत्यष ए योगर्दान पगु्ने आयोिनाहर (20 अंक) 

क) प्रत्यष ए योगर्दान पयुावउने-20 अंक 

ख) अप्रत्यष ए योगर्दान पयुावउने-10 अंक 

ग)  टस्थ-5 अंक 

2. उत्पार्दनमूलक  था नछटो प्रन फल प्राप्   गनव सवकने आयोिनाहर (15 अंक) 

क) चाल ुआ.व.मानै सम्पन् न हनुे-15 अंक 

ख) आगामी आ.व. मा सम्पन् न हनुे-10 अंक 

ग) अन्य-5 अंक 

3. आम्र्दानी र रोिगार बवृद्ध गन  आयोिनाहर (15 अंक) 

क) प्रत्यष ए योगर्दान पयुावउने-15 अंक 

ख) अप्रत्यष ए योगर्दान पयुावउने-7.5 अंक 

ग)  टस्थ-5 अंक 

4. लाग  सहभानग ा िटु्ने आयोिनाहर (15 अंक) 

क) 505 वा सो भन्र्दा बढी लाग  सहभानग  हनुे-15 अंक 

ख) 205 रे्दजख 505 सम्म लाग  सहभानग ा हनुे-10 अंक 

ग) 205 सम्म लाग  सहभानग ा हनुे-5 अंक 

घ) लाग  सहभानग ा नहनुे-0 

5. स्थानीय श्रो  साधन र सीपको प्रयोग हनुे आयोिनाहर (10 अंक) 

क) आयोिनालाई आवयक पन  सबै श्रो  साधन स्थानीय  हमा उपलब्ध हनुे-10 अंक 

ख) आयोिनालाई आवयक पन  505 सम्म श्रो  साधन स्थानीय  हमा उपलब्ध हनुे-7.5 अंक 

ग) अन्य-5 अंक 

6. समावेशी ववकासमा योगर्दान पयुावउने आयोिनाहर (10 अंक) 

क) प्रत्यष ए योगर्दान पयुावउने-10 अंक 

ख) अप्रत्यष ए योगर्दान पयुावउने-5 अंक 

ग)  टस्थ-0 

7. िर्दगो ववकास र वा ावरणीय संरष एण गन  आयोिनाहर (10 अंक) 

क) प्रत्यष ए योगर्दान पयुावउने-10 अंक 

ख) अप्रत्यष ए योगर्दान पयुावउने-5 अंक 

ग)  टस्थ-0 

8. स्थानीय भावषक, सांस्कृन क ववकास गन  आयोिनाहर(5 अंक) 

क) प्रत्यष ए योगर्दान पयुावउने-5 अंक 

ख) अप्रत्यष ए योगर्दान पयुावउने-3 अंक 

ग)  टस्थ-0 
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नोटुः 
• आयोिना प्राथनमवककरणको लानग अंक ननधावरण गर्दाव स्थानीय आवयक ा र प्राथनमक ा वमोजिम उल्लेजख  

आधार र अंकभारलाई संशोधन गरी प्रयोग गनव सवकन्छ । 

• श्रो  अनमुान  था बिेट सीमा ननधावरण सनमन ले वावषवक विेट सम्बजन्ध कायव प्रत्येक वषवको वैशाख १० ग े 
नभि सम्पन्न गररसक्न ुपन छ ।  

• यसरी  यार भएको आगामी आनथवक वषवको विेट सीमा, प्राथनमकीकरणका आधार र मागवर्दशवन प्रत्येक वषवको 
बैशाख १५ ग े नभि प्रमखु प्रशासकीय अनधकृ ले नगरपानलकाका ववषयग  महाशाखा  शाखा  था वडा 
सनमन लाई उपलब्ध गराउन ुपन छ ।  

अनसूुची ४ 

(िर्दग्र्दशवनको र्दफा 4.5 सँग सम्बजन्ध ) 

भीरकोट नगरपानलका 
वडा नं ............. 
आयोिनाको प्राथनमकीकरण सूची, 2075 

क. ननधावरर  वडाग  बिेट सीमा नभिका आयोिनाको लानगुः 

प्राथनमक ा 
क्रम 

आयोिनाको 
नाम 

आयोिना 
संचालन हनु े

स्थन 

अनमुानन  
लाग  

कायावन्वयन 
ववनध 

लाभाजन्व  
िनसंख्या 

आवनधक 
योिनाका 
रणनीन  सँग 
सम्बजन्ध  

आनथवक ववकास 
1       
2       
सामाजिक ववकास 
1       
2       
पूवावधार ववकास 
1       
2       
वा ावरण  था ववपद् व्यवस्थापन 
1       
2       
संस्थाग  ववकास  था सेवा प्रवाह 
1       
2       
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ख. नगरपानलका स् रीय (नगर गौरवका आयोिना, वहवुषीय आयोिनाहर र र्दईु वा सो भन्र्दा वढी वडाका 
आयोिनाहर): 

प्राथनमक ा 
क्रम 

आयोिनाको 
नाम 

आयोिना 
संचालन हनु े

स्थल 

अनमुानन  
लाग  

कायावन्वयन 
ववनध 

लाभाजन्व  
िनसंख्या 

आवनधक 
योिनाका 
रणनीन  सँग 
सम्बन्धी  

1       

2       

3       

 

नोटुः क्रमाग  आयोिनाहरको प्राथनमकीकरण सूची आवयक पन  छैन । 
आयोिना कायावन्वयनको जिम्मेवारीुः 

पर्दानधकारी  जिम्मेवारी  

अयकयष ए वा प्रमखु  बिेट खचव गन  अजख् यारी िर्दने, समन्वय गन , कुनै समस्याको समाधान गन  ।  

उपायकयष ए वा उपप्रमखु  अनगुमन गन , अनगुमन प्रन वेर्दन कायवपानलकाको बैठकमा छलफल गन  ।  

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृ   कायवयोिना  यार गन , शाखा  था वडालाई जिम्मेवारी िर्दने, खररर्द ववनधको छनोट गन , अनगुमन गन , 
भिुानी िर्दने ।  

सम्बजन्ध  शाखा प्रमखु  उपभोिा सनमन को गठन गराउने, अनभलेख राख्न,े अनगुमन सनमन को सर्दस्य सजचव भई कायव गन , 
भिुानीको लानग नसफाररस गन  ।  

 

आयोिना कायावन्वयनको जिम्मेवारीुः 
पर्दानधकारी  जिम्मेवारी  

प्राववनधक (पूवावधार) कमवचारी  पूवावधार सम्बन्धी कायवको सव ष एण गन , नडिाइन गन , लाग  अनमुान  यारी गन , अनगुमन गन , 
सम्झौ ा गन  पष एलाई आवयक सहयोग र ननर्द शन िर्दने ।  

वडास् रीय योिनाको हकमा 
सम्बजन्ध  वडायकयष ए  

उपभोिा सनमन  गठन गन , वडास् रीय योिनाको अनगुमन गन , गापा नपा स् रीय योिनाको 
भिुानी नसफाररस गन  ।  

सम्झौ ा गन  पष ए  नडिाइन  था जस्टमेट  यार गनव सहयोग गन , जस्टमेट अनसुारको काम सम्पन्न गन , साववजिनक 
परीष एण गन , अनगुमनको समन्वय गन  ।  

ववषयग  सनमन का सर्दस्यहर  अनगुमन गन  कायावन्वयनको क्रममा रे्दजखएका समस्या समाधानको लानग समन्वय गन  ।  

 

ननणवय गन  अनधकारीुः- 
कायवपानलका वैठक  था नगर सभावाट पारर  गररने प्रमखु, प्र.अ., नगर प्रमखु, उप-प्रमखु र कायवपानलका 

सर्दस्यहरबाट प्रचनल  ननयमानसुार अनधकार प्रत्यायोिन भए बमोजिमका पर्दानधकारी  था कमवचारीहरबाट  ोवकए 
बमोजिम ननणवय हनुे ।  
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7. ननणवयउपर उिरुी सनु् न ेअनधकारीुः 
नगर प्रमखु 

नगर उप-प्रमखु 

प्रमखु प्रशासवकय अनधकृ  

अनधकृ  सा ौं गनुासो सनु् ने अनधकारी 
  ोवकए बमोजिमका अन्य पर्दानधकारीहर  था कमवचारीहरबाट 
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8. सम्पार्दन गरेको कामको वववरण  सावविननक ननयकायले सञ् चालन गरेको कायवक्रम र सोको प्रगन  वववरणुः 
भीरकोट नगरपानलकाको संझौ ा भएका योिनाहरुः-   

नस.
न. 

आयोिनाहर नाम  वडा 
नं  

सम्पकव  नं  उ.स.का पर्दानधकारीको 
नाम  

सम्झौ ा नमन    नबननयोजि  रकम   काम सम्पन् न गन  
नमन   

पेकी रकम  

1 बयरघारी स्वास््य चौकी ग्रा.स. 1  भपुेन्र िंग के.सी  2074-07-14   1,000,000  2074-09-08 सम्पन् न 
2 आले डाडा संखपरु खा.पा  1  मन ुशे्रष्ठ 2074-07-21   300,000  2074-10-20 सम्पन् न 
3 बरको वोट डाँडा इर्द गाहा  ग्रा.स  1   फािलु नमया  2074-08-11 100,000  2074-11-25 सम्पन् न 
4 करङ्ग खािर्दखोला िौ खोला ग्र.स  1  इब्रवहम नमया  2074-08-30 100,000  2074-10-28 सम्पन् न 
5 र्दानसवङ्ग हेग डाडा माझीगाउँ खन्नी डाडाँ कल्छी डाडा 

स्वास््य चौकी ग्रा.स  
1  लेख बहार्दरु के.सी  2074-09-16   1,000,000  2074-12-30 25000 

6 छहरा गह े खानेपानी योिना  1 9846100123 रािेन्र कुमार के.सी  2074-09-19     300,000  2074-12-30 80000 
7 बसेनी पाखा मगरगाउँ खानेपानी  1 9846136097 रे्दव बहार्दरु थापा मगर  2074-10-10       75,000  2074-12-30 सम्पन् न 
8 लामाचैर ठकुरी गाउ खानपेानी योिना  1 986050912 हरर बहार्दरु खाणँ  2074-10-20     100,000  2074-12-30  
9 लामा चौर ठकुरी गाउ खानेपानी योिना  1 9846050912 हरर बहार्दरु खाणँ  2074-10-04     300,000  2074-12-14  

10 नसद्धाथव राि मागव र्दाया बाँया पैर्दल मागव  1  र्दगुव बहार्दरु के सी  2074-10-25   1,500,000  2074-01-30 883000 
11 भङु्गभडेु पलु रे्दखी खार्दी खोला सम्म िान ेग्रा.स 1  सावविी के सी  2074-10-20     200,000  2074-12-30 सम्पन् न 
12 नसद्धाथव रािमागव रे्दखी बगैचा सम्म िाने बाटो  1  राम राि के सी  2074-10-15     200,000  2074-12-30 सम्पन् न 
13 कुसनु्डे खानेपानी योिना  1 981670631 पणुव बहार्दरु के सी  2074-10-08     100,000  2074-12-15 सम्पन् न 
14 नयाँ बिार  म ुसमाि सडक वपच आयोिना  1  होम बहार्दरु गूरङ 2074-10-25       40,000  2075-02-15 790000 
15 वायाँखोला रे्दखी र्दहथमु स्वास््य चौकी खानेपानी 

योिना  
1 9846041004 िोग बहार्दरु के.सी  2074-11-25   1,000,000  2075-01-25 225000 

16 र्दानसवङ्ग हवटया  टबन्धन योिना   1  गपु्त बहार्दरु के.सी 2074-12-01     100,000  2075-01-30  
17 फुलबारी टोल खा.पा टंकी ननमावण  1   लोक बहार्दरु के.सी  2074-11-30     300,000  2075-01-30 80000 
18 खािर्दखोला  टबन्धन  1  गोववन्र्द कुमार कमावचायव  2074-12-01     100,000  2075-01-18  
19 लालीगरुास आमा समूह  5  लनल  बहार्दरु गरुङ 2074-11-29     300,000  2075-01-25  
20 करङ्ग खा.पा  1  मोहरमर्द सैयर्द नमया  2074-12-07     200,000  2075-01-30  
21 थापाको मजन्र्दर िाने बाटो  1  ष एेि बहार्दरु थापा  2074-12-25     100,000  2075 02 30  
22 र्दानसवङ्ग िग पूर केघा ग्रा.स. 1  पणुव बहार्दरु के सी  2074-12-26     150,000  2075-02-20  
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23 वक्रकेट खेल मैर्दान ननमावण 1  अिुवन कुमार शे्रष् ठ 2075-01-10     150,000  2075 2 30  
24 लामाचौर  टबन्ध उपभोिा सनमन  1  रे्दउ नारायण शे्रष् ठ 2075-01-02     100,000  2075 2 30  
25 र्दमैगाउँ नस.के. गाउँ       सम्पन् न 
26 रेग्मीडाडा लाकुरीडाडा माजझगाउँ गलेमीगाउँ 1      80000 
27 रेग्मीडाडा कानलका अस्प ाल सडक वपच योिना 1      सम्पन् न 
28 लेखन ढुङ्गा खा.पा. यो.       40000 
29 वहन्र्द ुखस आयव िनिा ी समाि कल्याणकारी सनमन       100000 
30 सन्  ननरंकारी मण्डल       100000 
31 रानीरह सावविननक शौचालय       80000 
32 वगर नसचाई उ.स. 1  रमेश के.सी. 2075-01-20     100,000  2075-02-20  
33 पर्दम डाँडा माझी गाउँ पाइप खररर्द उ.स. 1  ववष्ण ुशे्रष् ठ 2075-01-25     100,000  2075-02-30  
 

भीरकोट नगरपानलकाको सम्म संझौ ा भएका योिनाहरुः-   
नस.न
. 

आयोिनाहर नाम  वडा 
नं  

सम्पकव  नं  उ.स. अयकयष एको नाम  सम्झौ ा नमन    नबननयोजि  रकम   काम सम्पन्न ्गन  
नमन   

पेकी रकम  

1 साना वकसान मागव वपच योिना  2  नरेन्र काकी  2074-06-29    2,583,957  2074-12-30 1000000 
2 ििैसीबारी नसमलफेर्द खानेपानी  2  ज्ञान बहार्दरु खिी  2074-09-10      100,000  2074-12-25 सम्पन् न 
3 बगालेटोल खा.पा 2 9846950588 जचि बहार्दरु गरुङ 2074-09-17      100,000  2074-12-30 सम्पन् न 
4 मार्दले टोल खा.पा  2 9813256771 र्दल बहार्दरु गरुङ 2074-09-17      100,000  2074-12-30 25000 
5 बार्दी सरुसरेु खा.पा  2 9846052139 महमर्द सररफ नमया  2074-09-18      150,000  2074-11-25  
6 नमि खोला  लमानथ खा.पा  2 9843186474 िग बहार्दरु राना  2074-09-18      100,000  2074-12-30  
7 उपल्लो भारथान खानेपानी योिना  2 9846284777 प्रमे कुमार अनधकारी  2074-09-18      100,000  2074-12-30 25000 
8 डाडाकोट खा.पा टंकी ननमावण  2 9806740907 भीम बहार्दरु बस्ने   2074-09-20      100,000  2074-10-30  
9 केघा भंगरेी रे्दउराली सनुधरा लवुाडाडा ग्रा.स 2 9846969956 कुम बहार्दरु गरुङ 2074-09-28     1,000,000  2074-11-15 225000 

10 कृवष सेवा केन्र सपैरे्द खानपेानी योिना  2 9860593663 नस ा अनधकारी  2074-10-02      200,000  2075-01-10  
11 पौडेल थर खानेपानी योिना  2 9856034847 सागर अयावल  2074-10-11      100,000  2074-12-28 50000 
12 साम्िा छहरा खानपेानी योिना  2 9846626489 कुल बहार्दरु साकी  2074-10-11      100,000  2074-12-30  
13 र्दहथमु सामरु्दावयक भवन ननमावण  2  मधरुा पौडेल  2074-10-15      200,000  2074-10-30  



51 

 

14 बाहा खोला खा.पा टंकी ननमावण  2 9846902317 इन्र बहार्दरु खाणँ  2074-10-25      100,000  2074-12-15  
15 कुन्नी खोला र्दहथमु खा.पा योिना  2 9846185039 लेखनाथ पौडेल  2074-10-22      250,000  2074-10-22 65000 
16 कृवष सेवा केन्र र्दभङु्गठाटी   2  राि कुमार नस. 2074-10-27      600,000  2074-12-30 150000 
17 िैसी वारी नसमलफेर्द खा.पा. योिना 2  ज्ञान बहार्दरु खिी  2074-09-10      100,000  2074-12-30  
18 बनटारी ररठे्ठखोला खानेपानी   2         200,000   सम्पन् न 
19 र्दहथमु छाङ्गछाङ्गर्दी नसँचाई योिना  2  कणव बहार्दरु शे्रष्ठ 2074-12-30      100,000  2074-12-30  
20 केघा गाउँघर वकजल्नक  2 9866065647 बेग बहार्दरु गरुङ 2074-11-29      100,000  2075-01-15 25000 
21 ओसेक सामरु्दायीक भवन उपभोिा सनमन   2 9846060006 भगव ी काकी  2074-11-28      250,000  2075-01-15  
22 निवेणी मागव नाली ननमावण 2  यामकािी अनधकारी  2074-11-25      150,000  2075-01-25  
23 काम्ले क्य ुखानेपानी योिना  2  िमान यकवि गरुङ्ग     
24 लालीगरुास  म ुयवुा क्लब खेल मैर्दान 

ननमावण 
2  न ल बहार्दरु गरुङ्ग 2074-12-05      100,000  2075-02-15  

25 नेि बहार्दरु शे्रष्ठ 2  नेि बहार्दरु शे्रष्ठ 2074-12-05      100,000  2075-01-30  
26 िानग्र ी आमा समूह  2  रे्दउ माया पौडेल  2074-11-29        50,000  2075-01-30  
27 भङु्ग भङु्गे वक्रयाघर  2  कुण्ण प्रसार्द ढुगाना  2074-12-15      200,000  2075-03-15  
28 िोगखोला धवुव रे्दउराली वानेथोक ग्रा.स. 2  महुमर्द हनलफ नमया 2074-12-05      150,000  2075-02-05  
29 मानथल्लो लवुाडाडा खा.पा. 2  सािन के.सी 2074-12-15        50,000  2075 02 30  
30 ओसेक ग्रा.स.  2  बोध राि मह   2074-12-12      150,000  2075-12-15  
31 लवुाडाडा रे्दउ ीथान ओसेक पयावटन पर्द मागव  2  धन बहार्दरु खिी  2074-12-15        50,000  2075 02 30  
32 पणुव र्दगुाव भवानी प्रा.वव. 2  िर्दपक के.सी. 2074-12-28      114,000  2075 02 30  
33 खाँर्दीखोला झारखाम वाल ननमावण  टबन्ध 2      25000 
34 सपौरे्द सामरु्दावयक भवन       50000 
35 मलुषष् टी बडामौला सारथोक खा.पा.       80000 
36 कानलका सामरु्दावयक भवन       सम्पन् न 
37 वौरार्दी लहुाडाँडा कृवष सेवा केन्र खा.पा.       50000 
38 वनटारी गो ामेथर खा.पा.       25000 
39 वफरवफरे धारा बाटो  था चानलसे कुलो 

ननमावण 
      40000 

40 भारथान चजम्डला खा.पा.       40000 



52 

 

भीरकोट नगरपानलकाको  संझौ ा भएका योिनाहरुः-   
नस.न. आयोिनाहर नाम  वडा नं  सम्पकव   उ.स. अयकयष एको नाम  सम्झौ ा नमन    नबननयोजि  रकम   काम सम्पन्न ्गन  नमन   पेकी रकम  

1 पल्लारे टोल मसुवुारी साम्िा गोरेटो बाटो  3  नारण बहार्दरु साकी  2074-07-28   235,000  2074-10-26 68000 
2 धोरे खोला खजन् खोला कल्वट ननमावण  3  खेम बहार्दरु आले  2074-07-23   300,000  2074-09-25 80000 
3 कचनथमु्का खानेपानी योिना  3  लोक बहार्दरु गरुङ 2074-09-10   100,000  2074-12-30 सम्पन् न 
4 साम्िा बिार्दी गार.स  3      250000 
5 वडाभवन ननमावण उपभोिा सनमन   3   2074-09-16   800,000  2074-12-30 230000 
6 रे्दउराली बल्याङ्गर्दी मलु्का सपु्ले ग्रा.स  3  खेम राि राना  2074-10-25   900,000  2075-02-15 260000 
7 िोखोला भरुङ्डाडा ग्रा.स  3  प्रमे बहार्दरु थापा  2074-11-01   100,000  2074-12-30  
8 िल रे्दवी यवुा क्लब रोजिखोला  3  नेि बहार्दरु परािलुी  2074-10-28  2074-12-30 25000 
9 हलहले टारी नसँचाई योिना  3   चन्र कला खिी 2074-11-25   150,000  2074-12-30 40000 

10 चापागैह्रा ठूलो पधेरा 3  पर्दम बहार्दरु कामी  2074-11-30 60000 2074-12-30 40000 
11 जशविी मजन्र्दर ननमावण  3  भवव कुमारी थापा  2074-11-28 70000 2075 02 30  
12 रोजिखोला गमुािर्दव सडक  था कुडहर चचुलुढुङ्ग र्दोभान कुलो ममव   3  रामकािी खड्का  2074-11-05 100000 2074-12-10 25000 
13 ओल्याङ्र्दी कोष भवन ममव  उ.स. 3  ओम बहार्दरु खिी 2074-12-06 300000 2075-12-20 सम्पन् न 
14 िनज्यो ी आधारभ ु ववद्यालय   चोप बहार्दरु खड्का  2074-12-15 100000 2075 02 30  
15 रोजिखोला आमा समूह भवन ननमावण    शाजन्  खड्का ष एेिी  2074-12-10 200000 2075-03-15  
16 िनज्यो ी आधारभ ु ववद्यालय कम्प्यूटर खररर्द    शोभा खिी  2074-12-05 100000 2074-12-30  
17 गाउँ घर जक्लननक कोठा ननमावण    चोप बहार्दरु बस्ने   2074-12-13 100000 2075 02 30  
18 वानेथोक भञ् ज् याङ्ग सडक वप.नस.नस. 3  ईन्र िंग ए.सी. 2075-01-12 500000 2075-02-10  
19 कृषी सडक गोकेस वेसी सारवारी रे्दउरानल थमु्की 3      सम्पन् न 
20 हलहले खोला िफार्दी थमु्का खा.पा.       60000 
21 पाथ्रढुेङ्गा रे्दउराली असरुाघारी खा.पा.       120000 
22 िर्दर्दीबवहनी सिृनजशल आमा समूह 3      115000 
23 र्दोभानघाट झोलङु्ग ेपूल ननमावण       सम्पन् न 
24 ढाडेवारी थमु्की खा.पा. ममव  3  बवुद्ध प्रसार्द काफ्ले 2075-01-20 100000 2075-02-20  
25 माझकोसाठी सौरखन् न नसँचाई योिना उ.स. 3  रामचन्र काफ्ले 2075-01-20 120000 2075-02-15  
26 मलु्का बराही नागररक सचे ना केन्र 3  हमुकला खा ी वव.क.     
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भीरकोट नगरपानलकाको  संझौ ा भएका योिनाहरुः-   
नस.न
. 

आयोिनाहर नाम  वडा नं  सम्पकव  नं  उ.स. अयकयष एको नाम  सम्झौ ा नमन    नबननयोजि  रकम   काम सम्पन्न ्गन  नमन   पेकी रकम  

1 नसङखोला र्दनल  बस् ी बनपाला ग्रामीण सडक  4  सोम बहार्दरु सनुवुार  2074-07-29    100,000  2074-09-15  
2 झारखाम चामडाडा गैरा थोक ग्रा.स  4  रे्दवी प्रसार्द रेग्मी  2074-08-01    150,000  2074-10-22  
3 आनँधखोला  टबन्धन  4  सोवव  बहार्दरु थापा  2074-08-01    100,000  2074-10-25  
4 वढवक चौर खानपेानी आयोिना  4 9856055181 मेघ नारायण ढंुगाना  2074-09-10    300,000  2074-12-10 194000 
5 भकुण्डेचौर रेग्मी डाँडा खा.पा योिना  4 9846113520 याम प्रसार्द रेग्मी  2074-09-10    100,000  2074-11-10 सम्पन् न 
6 ढावा थमु्की खानेपानी योिना  4 9846357822 भलू बहार्दरु अयावल  2074-09-15    100,000  2074-11-15 25000 
7 आजखखोला  टबन्धन उपभोिा सनमन   4 9813874482 सोवव  बहार्दरु थापा  2074-08-25    100,000  2074-10-25  
8 िकेुपानी मनधसु खा.वा  4  मेनका ढंुगाना  2074-09-08    100,000  2074-10-15  
9 ठुलो पधेरो खानपेानी ममव  संम्भार  4 9846107111 गोपी ढंुगाना  2074-09-04     30,000  2074-11-10  

10 छाङ्गछाङ्गर्दी परुानो डहर र्दभङु्ग  4  नेि राि ढंुगाना  2074-09-12    100,000  2074-10-25 सम्पन् न 
11 बडुाकोट खानेपानी योिना  4 9846187828 सवुास गह राि  2074-09-28    100,000  2074-12-15  
12 छाङ्गछाङ्गर्दी ढुन्डरेु नलजफ्टङ्ग खानेपानी योना  4  इन्र बहार्दरु आले    लइ अनसुार    200000 
13 गैह्र  थोक खानेपानी योिना  4 9805855047 ववष्ण ुप्रसार्द अयावल  2074-10-10    100,000  2074-12-30 सम्पन् न 
14 झारङ्ग खोला सत्सङ्ग िाने बाटो  4  र्दीपक थापा  2074-10-25    200,000  2074-12-25 सम्पन् न 
15 छाया ँष एेि सेवा सनमन   4  वप ाम्बर शे्रष्ठ 2074-10-29    500,000  2074-12-29 140000 
16 रेग्मी खोल्सा खानेपानी योिना  4       100,000   25000 
17 नसङ्गखोला र्दनल  बस् ी हरैु्द वनपाला िान ेग्रा.स  4 9803287821 झमन बहार्दरु वव.क 2074-11-28  2075-01-25 50000 
18 गैह्रथोक उपकार आमा समहु  4  शोभा कुमारी पौडेल  2074-11-28    100,000  2075-01-30  
19 नेवा खल आमा समूह  4  डोल कुमारी शे्रष्ठ 2074-12-10     60,000  2075-01-15  
20 छाङ्गछाङ्गर्दी हवटया ग्रा.स  4  रत्न प्रकाश शे्रष्ठ 2074-11-30    800,000  2075 02 30 सम्पन् न 
21 िाग ृी आमा समहु    बाल कुमारी थापा  2074-12-22     50,000  2075 02 30  
22 टारी खे  नसँचाई योिना    रािन पौडेल  2074-12-09    100,000  2075-01-30  
23 छाङ्छाङ्र्दी मानथल्लो प्रा.वव. परुाना डहर हुँरै्द 

वनपाला र्दभङु्गठाटी सम्म ग्रा.स. 
4  र्दगुाव लाल नेपाली 2074-12-10    100,000  2075-02-15 सम्पन् न 

24 छाङ्छाङ्र्दी नसर्दाथव रािमागव रे्दखी आलेको घर 
सम्म वप.नस.नस. गोरेटो बाटो उ.स. 

4  लोक बहार्दरु आले 2074-12-15     50,000  2075 02 30 14000 



54 

 

25 झारङ्ग खोला ररठावोट ग्रा.स. 4  सोनभ  बहार्दरु थापा 2074-12-22    100,000  2075 02 30  
26 छाङ्छाङ्र्दी र्दनल  आमा समूह 4  रपा वव.क. 2074-12-18     70,000  2075-02-10  
27 र्दभङु्ग कानलका आमा समूह 4  लकु कुमारी अयावल 2074-12-18     70,000  2075-02-15  
28 छाङ्छाङ्र्दी प्रा.वव. ममव  4  अिुवन कुमारी शे्रष् ठ 2074-12-18     50,000  2075-01-25  
29 रानीपोखरी खेल मैर्दान  था ग्रा.स. 4      सम्पन् न 
30 गैराथोक राङथाङ ग्रा.स. ननमावण उ.स. 4  रे्दवी प्रसार्द रेग्मी 2075-01-12    100,000  2075-01-30  
31 िग परु केघा ग्रा.स. ममव  योिना 4   ेि बहार्दरु सेन 2075-01-17    150,000  2075-02-15  
32 िर्दपज्योन  आमा समूह 4  अन्िना ढंुगाना 2075-01-25    120,000  2075-02-30  

 

भीरकोट नगरपानलकाको  संझौ ा भएका योिनाहरुः-   

नस.न. आयोिनाहर नाम  वडा नं  सम्पकव  नं  उ.स. अयकयष एको नाम  सम्झौ ा नमन    नबननयोजि  रकम   काम सम्पन्न ्गन  
नमन   

पेकी रकम  

1 मान डाँडा गनडभञ्ज्याङ्ग ग्रा.स 5 9804167484 बल बहार्दरु सेन  2074-09-06     200,000  2074-11-06 सम्पन् न 
2 मसेुखकव  केराबारी खा.पा  5 9846070504 नमन प्रसार्द अनधकारी  2074-09-15     100,000  2074-12-15  
3 ओखले पानी खानेपानी उपभोिा सनमन   5 9846137739 ऋवषराम पाण्डे  2074-09-17     100,000  2074-12-17  
4 केराबारी गरुसेनी गौडा पैर्दल मागव  5 9846171824 नडल्लीराम अनधकारी  2074-09-15     100,000  2074-11-15  
5 न लाहार नेटा नमनाङ्र्दी खोला थालेखकव   5 9849335870 वहमलाल अनधकारी  2074-09-06     500,000  2074-11-06  
6 आग्रीडाँडा मानडाडा खा.पा योिना  5  र्दरु प्रसार्द पंगनेी  2074-09-10     100,000  2074-12-15 30000 
7 चौकी र्दमाइ गाउ हरैु्द कोट सडक ननमावण  5  न ल बहार्दरु सेन  2074-09-16     200,000  2074-10-16 सम्पन् न 
8 नसम्ले  ोररडाडा ग्रा.स  5  मन  लाल षौडेल  2074-09-01     100,000  2074-10-25  
9 आचवले आलपुखरा खानेपानी योिना  5  खड्क बहार्दरु साकी  2074-09-17     100,000  2074-12-30  

10 कुवा पानी अरवचले ग्रा.स  5  डासीराम अनधकारी  2074-09-25     100,000  2074-10-30  
11 गाडापानी धारापानी खानेपानी योिना  5 9846813895 डम्बर प्रसार्द अयावल  2074-09-28     200,000  2074-12-30  
12 नसम्ले नलजफ्टङ्ग खा.पा  5 9827164707 रािेन्र बहार्दरु नसह 2074-10-15     200,000  2074-12-28  
13 मैर्दान नलजफ्टङ्ग खानेपानी योिना  5      1,500,000   550000 
14 कुवापानी ढाण खानेपानी योिना  5  शेष कान्  न वारी       100,000    
15 अल्छी गैह्रा मलु उपभोिा सनमन  5  र्दयाननधी अयावल 2074-12-05  2075 02 30  
16 गाउलेको कुवा नगरी राउ खा.पा. ममव   5  हमु नाथ नगरी     
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17 रामेश्वर जशवशिी राधा कृष्ण मजन्र्दर  5  प्रमे प्रसार्द अयावल 2074-12-01     150,000  2075-05-30 40000 
18 मवहला िागरण सहकारी संस्था    जश ा अयावल 2074-12-01     200,000  2075 02 30  
19 परोपकार स्वास््य सधुार आमा समहु 5  ववष्ण ुकुमारी न वारी  2074-12-05     100,000  2075 02 30  
20 ढलेबर न लहार नेटा सडक योिना  5  नभमननधी न वारी  2074-12-10     100,000  2075-02-10  
21 केरावारी आमा समूह भवन ननमाव०  5  लेख कुमारी अनधकारी  2074-12-05     100,000  2075 02 30  
22 धारापानी नसमल गैह्रा बगैचा  ल्लाबारी जिनमरे    नारायण प्रसार्द अयावल  2074-12-05     100,000  2075-01-30  
23 सन्  ननकव री मण्डल  5  सरु्दामा कुमारी कमवचायव  2074-12-01     400,000  2075-01-30  
24 आधीखोला करीडोर  5  िगन्नाथ अयावल  2074-12-05     200,000  2075-03-20  
25 नव सिृना यवुा क्लब  5  धवुव खाँण 2074-12-05     100,000  2075-02-15  
26 वेलडाँडा गोर्दीखोला खा.पा. योिना 5  जि  बहार्दरु थापा 2074-11-30     150,000  2074-12-30  
27 रे्दवीस्थना सामरु्दावयक भवन       60000 
28 सनु्र्दर विार स्वारेक मैर्दान पयवटवकय सडक       500000 
29 जशव पावव ी मजन्र्दर ननमावण सनमन        140000 
30 चापपानी आमा समूह 5  टेक कुमारी अयावल 2075-01-09     200,000  2075-02-15  

 

भीरकोट नगरपानलकाको संझौ ा भएका योिनाहरुः-   

नस.न. आयोिनाहर नाम  वडा नं  सम्पकव  नं  उ.स. अयकयष एको नाम  सम्झौ ा नमन    नबननयोजि  
रकम   

काम सम्पन्न ्गन  
नमन   

पेकी रकम  

1 बरको वोट भण्डारखोला गोरेटो बाटो  6  नेि बहार्दरु अनधकारी  2074-08-10    100,000  2074-08-30 सम्पन्न 
2 िनवह  आमा समहु मजन्र्दर ननमावण  6  गंगा अनधकारी  2074-08-10    150,000  2074-10-28 सम्पन्न 
3 ढापकु फेर्दी सालघारी ग्रा.स  6  भवुन बहार्दरु थापा  2074-08-05    200,000  2074-10-10  
4 िनसेवा प्रा.वव, फोक्सीङ्ग फेर्दी गो बाटो  6  खेम बहार्दरु थापा  2074-08-06    100,000  2074-10-15  
5 भाग्योर्दय मा.वव. नयाँ चौपारी ग्रा.स  6  बल बहार्दरु थापा  2074-08-05    100,000  2074-09-08  
6 नयाँ चौपारी धन्थान फोजक्सङ्ग  ग्रा.स  6  कृष्ण कुमारी थापा  2074-07-26  1,000,000  2074-10-06 290000 
7 जचहान ेखोला आम डाडा कुलो ननमावण  6  आकाश रोकाहा  2074-08-11    100,000  2074-11-25 सम्पन्न 
8 चारघर खोलापारी खा.पा. योिना  6  भोजिनप्रवा रोकाहा  2074-09-22    100,000  2074-11-22  
9 भालखुोला खा.पा  6  फत्त बहार्दरु के.सी  2074-09-15    438,423  2074-12-15  

10 नयाँ चौपारी छेक्ने चौपारी धनथान ग्रा.स  6  ठाकुर प्रसार्द खनाल  2074-09-11     73,278  2074-12-29  
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11 ववचरी बारी गाउँ गोरेटो बाटो  6  लोक राि रेग्मी  2074-09-09    100,000  2074-10-15  
12 बासकोवट अव जण डाडाबारी गोरेटो बाटो  6 9846076214 िय प्रसार्द न वारी  2074-09-20    100,000  2074-10-30  
13 गोर्दार खे  सेववसे वगर ढाव कुलो ननमावण योिना  6 9827149068 नडल बहार्दरु खिी  2074-10-02    100,000  2074-12-30  
14 अग्रर्द ु आमा समहु  6 984603973 ओम कुमारी कोइराला  2074-10-12    100,000  2074-12-30 सम्पन्न 
15 जचउरेनी नसमल चौर जचहाने डाडा आमा समहु  6 9846208366 ननरिंग गोर्दार थापा  2074-10-20    150,000  2074-12-30 सम्पन्न 
16 जखलङु्ग कानलका पयावटन भवन उपभोिा सनमन   6  पणुव बहार्दरु गरुङ्ग 2074-08-25    250,000  2074-12-25  
17 पाटापाटी सनु्र्दर चौर हरैु्द न सेर्दी ग्रा.स  6  भोजिन्र बहार्दरु रोकाहा  2074-10-28    200,000  2074-12-30  
18 नसमलचौर आमडाडा न सेधी ग्रा.स  6  छववलाल रोकाहा  2074-11-21 1000000 2075-12-10 250000 
19 रामभण्डारी लानमछान ेटोल ग्रा.स  6  र्दल बहार्दरु थापा  2074-11-25 100000 2075-02-25  
20 डहरमाथी िोगोवार्दी  था न सेधी खे  कुलो ननमावण  6  हमु बहार्दरु रोकाहा ष एेिी  2074-12-30 150000 2074-12-30  
21 मनकामना आमा समूह सामरु्दावयक भवन ननमावण 6   ारा थापा 2074-12-10 250000 2075 02 30  
22 उिेलीडाँडा ग्रा.स. 6  नलला प्रसार्द पंगनेी 2074-12-20 486000 2075 02 30  
23 अरवेणी डाँडाबारी गोरेटो बाटो 6  िय प्रसार्द न वारी  2075-01-10 100000 2075-02-10  

 

भीरकोट नगरपानलकाको संझौ ा भएका योिनाहरुः-   

नस.
न. 

आयोिनाहर नाम  वडा 
नं  

सम्पकव  नं  उ.स. अयकयष एको नाम  सम्झौ ा नमन    नबननयोजि  रकम   काम सम्पन्न ्गन  
नमन   

पेकी रकम  

1 उजिन ढंुगा खा.पा  7  चडुा बहार्दरु गरुङ 2074-06-30    130,000  2074-10-15 सम्पन् न 
2 जस्मन  आमा समहु  7  सरर ा खवास  2074-07-24    100,000  2074-10-20  
3 जस्मन  आमा समहु जशव मजन्र्दर प्लास्टर   7  थमन बहार्दरु खिी  2074-08-10     50,000  2074-09-25  
4 जखलङु्ग कानलका मजन्र्दर पिुारी घर ननमावण  7  भि बहार्दरु गरुङ 2074-07-23    500,000  2074-08-24 150000 
5 श्री समाि कल्याण आमा समहु  7 9846349978 इन्र कुमारी वव.क 2074-09-15    100,000  2074-12-15  
6 धोवार्दी खा.पा  7  काजशराम न वारी  2074-10-05    200,000  2074-12-05  
7 छेक्नी चौपारी धोवार्दी हरैु्द फोजक्सङ्ग ग्रा.स  7  कानसराम न वारी  2074-10-25  2074-12-30  
8 एकलपाटा वाघ भैरवी प्रा.वव. सन पोला छार्दी पैर्दल 

मागव 
7  िंग बहार्दरु गरुङ्ग 2074-12-07    350,000  2075-01-15 सम्पन् न 

9 वलमाटा फाँट संरष एण 7  शानलकराम अयावल 2075-01-02    200,000  2075-02-15  
10 िलववर पर्दमागव   अन् न  बहार्दरु गोर्दार 2074-12-28    100,000  2075-02-20  
11 पाङछाङ पैर्दल मागव 7  अम्मर बहार्दरु गोर्दार 2074-12-25     75,000  2075-02-15  
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12 जखलङु्ग गैरी खा.पा. योिना 7  वालकृष्ण रोकाहा 2075-01-10    100,000  2075 2 30  
13 बन्रकु जखलङु्ग पैर्दल मागव 7  नर बहार्दरु गरुङ्ग 2075-01-15    150,000  2075-02-15  
14 वाघभैरवी मवहला ववकास समूह       सम्पन् न 
15 गिेवास पाङछाङ पानसनडाँडा ग्रा.स.       सम्पन् न 
16 जखलङु्ग कानलका पयवटन ववकास  था व्यवस्थापन 

सनम  
7  पणुव बहार्दरु गरुङ्ग    60000 

17 पानसनडाँडा गगनडाँडा जखलङु्ग जचउरीखकव  ग्रा.स. 7      सम्पन् न 
18 जखलङु्ग कानलका मजन्र्दर ननमावण    ोयनाथ अयावल     250,000   सम्पन् न 
19 नसिवनजशल कानलका आमा समहु 7  वहरा गोर्दार 2075-01-18    200,000  2075-02-20  

 

भीरकोट नगरपानलकाको संझौ ा भएका योिनाहरुः-   

नस.न. आयोिनाहर नाम  वडा 
नं  

सम्पकव  नं  उ.स. अयकयष एको नाम  सम्झौ ा नमन    नबननयोजि  रकम   काम सम्पन्न ्गन  
नमन   

पेकी रकम  

1 िन एक ा समरु्दायी भवन  8   ेि बहार्दरु गरुङ 2074-07-24    1,000,000  2074-12-30 564000 
2 धारेखकव  थापा डाँडा खा.पा  8  इन्र बहार्दरु गरुङ 2074-07-13      250,000  2074-11-25 70000 
3 राधा कृष्ण मजन्र्दर, ढापकु, सेना भञ्जयाङ्ग ग्रा.स 8  जि  बहार्दरु गरुङ 2074-07-17    1,000,000  2074-09-25 सम्पन्न 
4 नौले डाँडा खा.पा  8  लाल बहार्दरु गरंुङ 2074-06-08        50,000  2074-10-17  
5 पजब्लक ऐ.केडेमी बामले खोला कलभवट ननमावण  8 9846910635  ेि बहार्दर के.सी  2074-09-15      200,000  2074-11-25 सम्पन्न 
6 खोरबार  ल्लो थर खानेपानी  8  वहम बहार्दरु खिी  2074-09-11        50,000  2074-12-20 सम्पन्न 
7 खिुकेु गैह्र सालीकोष खानपेानी योिना  8 9816688667 बोध बहार्दरु सनुार  2074-09-19      100,000  2074-12-30 सम्पन्न 
8 नडही खोरवार जचउरीखकव  लामडाडा ग्रा.स  8 9805884232 बल बहार्दरु खिी  2074-09-15      200,000  2074-11-15 सम्पन्न 
9 राधा कृष्ण मवहला बहउुदे्दय सहकारी संस्था  8  नमि कुमारी खनाल  2074-10-15      300,000  2074-12-30  

10 वडहरे आगँटेारी खानेपानी योिना  8 9866004025 डोल प्रसार्द रेग्मी  2074-10-15        50,000  2074-12-30  
11 बेर्दवुा नेटा पखेरे हरैु्द ओकार्दी ग्रा.स  8  हरर कुमार गरुङ 2074-10-20      300,000  2074-12-30  
12 नसस्नेरी खा.पा योिना  8  कल्पना खनाल  2074-10-10        50,000  2074-12-30 सम्पन्न 
13 ररपमहन डाडा ग्रा.स  8  मन बहार्दरु साकी  2074-10-27      300,000  2074-12-30  
14 कैडले खानेपानी योिना  8  कुम बहार्दरु मगर  2074-10-29      200,000  2075-01-15  
15 पवुा  पशपुन  गोिर्दखोला नसँचाई योिना  8  हरर प्रसार्द अयावल 2074-11-25      100,000  2075 02 30  
16 खानेपानी टंकी ननमावण उपभोिा सनमन   8  टेक बहार्दरु गरुङ         50,000  2074-12-30  
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17 ढापकु फेर्दी स्यानाभञ्ज्याङ्ग ररपखुोला भोल  पवव   8  न ल बहार्दरु गरुङ 2074-11-25  2075-01-30  
18 मोहनडाँडा र्दम्सवुाखोला-शानलकोष ग्रा.स. 8  कुल प्रसार्द रेग्मी 2074-08-01      100,000  2074-08-30 सम्पन्न 
19 उिेलीडाडा रे्दवीखकव   8  खडानन्र्द खनाल  2074-12-25      150,000  2075-02-15  
20 ओकार्दी खा.पा. पाईप खरीर्द 8  ननरमाया गरुङ्ग 2075-01-02        80,000  2075-02-15  
21 नडहीफेर्दी खा.पा. योिना 8  रे्दवीलाल शे्रष् ठ    सम्पन्न 
22 धोववनी गैरा रर.प. खा.पा. 8  मन बहार्दरु साकी     सम्पन्न 
23 शानलकोष धारा  था पाईप खररर्द 8  फत्त बहार्दरु गरुङ्ग    सम्पन्न 
24 भगव ी रे्दवी मजन्र्दर ननमावण 8  धन बहार्दरु गरुङ्ग    सम्पन्न 
25 शानलकोष िामनुेडाँडा पजब्लक ए. खा.पा.       300000 
26 राधाकृष्ण मजन्र्दर संरष एण            50,000   सम्पन्न 
27 नसरखकव  िोनगस्थान मा.वव. भवन ननमावण       सम्पन्न 
28 अन ररि हलुाक भवन ननमावण   कल्पना खनाल       150,000   40000 
29 स्यानाभन्ज् यांग िर्दगवुा नारायणनगरर मजन्र्दर ग्रा.स. 

ममव  ननमावण सनमन  
8  राम वहार्दरु नेपाली 2075-01-25      150,000  2075-02-15  

 

भीरकोट नगरपानलकाको संझौ ा भएका योिनाहरुः-   

नस.न. आयोिनाहर नाम  वडा 
नं  

सम्पकव  नं  उ.स. अयकयष एको नाम  सम्झौ ा नमन    नबननयोजि  रकम   काम सम्पन्न ्गन  
नमन   

पेकी रकम  

1 नारायण नगरर बाबा मजन्र्दर नलजफ्टङ्ग खा.पा  9  मन बहार्दरु गरुङ 2074-07-19   1,000,000  2074-10-20 291000 
2 डाडाथोक मवहला  म ुसमहु  9  खेम बहार्दरु गरुङ 2074-08-11     400,000  2074-11-25 100000 
3 काफल डाडा जशरडाँडा ववध ुीकरण आयोिना  9  भीम बहार्दरु गरुङ 2074-09-10     300,000  2074-12-25  
4 आङमाङ खोला कल्भटव  9  कृष्ण बहार्दरु गाहा  2074-09-17     100,000  2074-11-17  
5 िनसेवा नमलन यवुा क्लब  9 9808290370 रे्दउ बहार गरुङ 2074-09-19     100,000  2074-12-30 सम्पन् न 
6 ठुली भञ्ज्याङ्ग  ललो चराङ्ग िनुेली डाडा ग्रा.स  9 9804405597 ववर बहार्दरु गरुङ 2074-09-19   1,500,000  2074-12-30 सम्पन् न 
7 ग्रानमण सडक स् र उन्न ी  9 9804186516 बदु्ध बहार्दरु गरुङ 2074-09-19     100,000  2074-12-25  
8 पानी सवरा रे्दजख मानलका सम्म ग्रा.स  9  अम्मर बहार्दरु वव.क  2074-09-10     200,000  2074-11-26  
9 साउन्र्दो पधेरा गोरेटो बाटो  9  रववन वव.क 2074-09-16     200,000  2074-11-21 सम्पन् न 

10 पाननस्वारा रे्दजख मानलका सम्मको ग्रानमण सडक  9  अम्मर बहार्दरु वव.क  2074-09-06     200,000  2074-11-26 सम्पन् न 
11 झेडी गाउ गोरेटो बाटो  9      80000 
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12 खानेपानी ममव  संभार उपभोिा सनमन   9  वहम बहार्दरु गरुङ 2074-11-25     500,000  2075-03-10 140000 
13 शाजन् िर्दप आमा समूह 9      80000 
14 लालीगरुाँस आमा समूह       80000 
15 कानलका मजन्र्दर पनुुःननमावण उ.स. 9  नभम बहार्दरु गरुङ्ग 2075-01-11     200,000  2075-02-20  
16 काफलडाँडा गोरेटो बाटो ननमावण उ.स. 9  नभम बहार्दरु गरुङ्ग 2075-01-01     300,000  2075-02-15  
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9. प्रमखुको नाम र पर्द र सूचना अनधकारीुः-  
 i) नामुः छायाराम खनाल 

 पर्दुः नगर प्रमखु 

 ii) नामुः धमवराि ढंुगाना 
 पर्दुः प्रमखु प्रशासवकय अनधकृ  

 iii) नामुः धन प्रसार्द कोईराला 
 पर्दुः अनधकृ  सा ौं, सचुना अनधकारी 
  

10. ऐन, ननयम, ववननयम वा ननर्द जशकाको सूची (भीरकोट नगर सभा  था कायवपानलकावाट हाल सम्म स्वीकृ  
भएका ऐन, ननयम  था कायवववनधहर) 

 एकीकृ  सम्पत्ती कर ननर्द जशका 2074 

 नगर कायवपानलका कायव ववभािन ननयमावली 2074 

 ववननयोिन ऐन 2074 

 स्थानीय  हको योिना  था बिेट  िुवमा िर्दग्र्दशवन 2074 

 आथीक ऐन 2074 

 नगरपानलकाका पर्दानधकारीहरको आचारसंवह ा 
 नगर कायवपानलकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कायवववनध 

11. आय व्यय वववरणुः (आ.व. २०७४ ७५ को वैशाख मसान्  सम्म) 

 
क्र.स. कुल बिेट पुजँिग  चाल ु
सभाबाट पारर  39,26,16,800 14,55,94,650 24,70,22,150 
आय ननकासा 36,27,99,300 13,54,41,150 22,73,58,150 

व्यय 18,92,93,647 7,23,26,362 11,69,67,285 

यस मयकये ववषयग   फव ुः 
जशष एा 
आय ननकासा 10,99,17,000  10,99,17,000 
व्यय 7,31,79,777  7,31,79,777 
स्वास््य 

आय ननकासा 1,49,79,000  1,49,79,000 
व्यय 1,22,36,596  1,22,36,596 
पश ु

आय ननकासा 11,83,000  11,83,000 
व्यय 4,87,440  4,87,440 
आयूव र्द 

आय ननकासा 20,14,000  20,14,000 
व्यय 13,20,898  13,20,898 
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12. अजघल्लो आनथवक वषवमा सावविननक ननकायले कुनै कायवक्रम वा आयोिना संचालन गरेको भए सो को 
वववरणुः 
क्र.स. वडा नं. वववरण  रकम  

1 1-15 १ रे्दखी १५ का सडक, बेसाहारा  था ववपन्न बालबानलका शैजष एक कायवक्रम  160,000  
2 1 बालवानलका अनभमजुखकरण  था ष एम ा अनभबवृद्ध कायवकम    50,000  
3  करङ भञ्जाङ रे्दजख मजस्ि  िाने बाटो ननमावण     30,000  
4  करङ् मर्दरसामा मजुश्लम जशष एा    50,000  
5 2 नभरकोट २ बालबनलकालाई पसु् कालय ननमावण भीरकोट यवुा क्लब     65,000  
6  रोि वडव यथु कल्वको भवन रगरोगन (नसमलचौर)    65,000  
7 3 सरास्व ी प्रा. वव काप ट खररर्द     40,000  
8  नस लचौर प्रा.वव जशशकुष एा ननमावण     50,000  
9  श्री अमर प्रा.वव. भवन ममव  ननमावण     40,000  

10 4 कानलका नन.मा. वव भवन ननमावण    90,000  
11  राननडाडा बालबानलका खेलकुर्द समाग्री खररर्द     20,000  
12  महालक्ष्मी बाल बानलका खेलकुर्द सामाग्री खररर्द     20,000  
13 5 खेलकुल सामाग्री खररर्द   था खेलकुर्द मैर्दान ननमावण  लामाचौर भलवुाडाडा     65,000  
14  खेलकुर्द सामाग्री खररर्द  था खेल्कुर्द मैर्दान ननमावण  र्दानसवङ बगैचा     65,000  
15 6  न लहारका बालबानलकाहरको लानग पसु् कालय भवन ननमावण    80,000  
16  श्री न्यू  सांनग मय ससेुली साझ यवुा पररवर  था मञ्च ननमावण     75,000  

17 7 रत्न रे्दवी स्थान प्रा. वव घेराबार  था जशश ुकष एा व्यावस्थापन     77,000  
18  गैरा बारी र्दनल  बजस्  फुलपान हरैु्द रे्दउराली सम्म ववद्याथी वहडने गोरेटो बाटो ननमावण     40,000  

19 8 कम्प्यटुर खररर्द (स.श ुउ.मा. वव )  130,000  
20 9 र्दहथमु उच्च मा. वव.मा जशश ुकष एा ननमावण   130,000  
21 10 बालवानलका खे  मैर्दान ननमावण धोवार्दी ढाणँ     50,000  
22  िनज्यो ी प्रा.वव शैजष एक गणुस् र बवृद्ध कायवक्रम     40,000  
23  कष एा ८ सम्मको बालबानलकाहरका लानग हाजिरी िवाफ र वहज्िे कायवक्रम महेन्र मा.वव 

कोलडाडा  
    

40,000  
24 11 पोषाक वव रण वडा न ११       30,000  
25  वटफीन वव रण वडा न ११     20,000  
26  र्दरुव्यासनी ननयन्िण  था सामाजिक सचे का कायवक्रम      30,000  
27   र्दनल  (साका) बस् ी खोनपानी योिना नसरखकव       50,000  
28 12 िन ज्योन  ननमावव मा कम्प्यटुर खररर्द   100,000  
29  बाल क्लव चे ना मलुक कायवक्रम सचालन     30,000  
30 13   धवुव रे्दउराली प्रा. वव ४ कोठे भवनको छाना र गारो ममव      130,000  
31 14 पौवष्टक आहार  था शैजष एक गणुस् र बवृद्ध  कायवक्रम िनसेवा प्रा.वव फोक्सीङ    50,000  
32  क्लव खेल मैर्दान ननमावण     80,000  
33   फोजक्सङ खडका कुवा मम ृ  था बाटो ममव      20,000  
34 15 िग परु वालक्लव अन ररि वक्रयाकलाप संचालन     50,000  
35  सनुौला १००० िर्दनका बालबानलकाहरलाई सरसफाइ  था पोःेषण सम्बजन्ध कुखरुा पालन 

एवम पौवष्टक आहार वव रण  
   30,000  

36  लक्ष्मी प्रा.वव.  ारवार गनै     50,000  
  िम्मा 2,142,000  
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मवहला  फव ुः 
क्र.स. वडा नं. वववरण  रकम  

1  १ रे्दजख १५ वडाका मवहला स्वास््य स्वम सेववकालाइ प्रोत्साहन भत्ता      216,000  
2  ने तृ्व ववकास  था अनभमजुखकरण  ानलम (साववक गा.वव.स.अनसुार)      160,000  
3 1 नसलाई कटाई  नलम        50,000  
4  झोला बनेु्न  था कपडाको चप्पल  था गडुीया बनाउन े नलम        67,000  
5 2 िनवह  आमा समहु मजन्र्दर ननमावणनधन न सेनध       117,000  
6 3 श्रीराधा कृष्ण मवहला सहकारी संस्था भवन ननमावण       77,000  
7  नसलाइकटाई  ानलम ओकार्दी        40,000  
8 4 बेमौसममी  रकारी खेन  ववउ वविन खररर्द ररि ु       30,000  
9  किन थमु्का खा.पा. टंकी ननमावण       87,000  

10 5 ने तृ्व ववकास  था अनभमजुखकरण  ानलम        37,000  
11  व्याग  था चप्पलमा बवुटक भन   नलम        80,000  
12 6 िनिाग ृ आमा समहु सामरु्दायक भवन ननमावण न लाहार        40,000  
13  टोल ववकास मवहला समहु जचउरीखकव        27,000  
14  मेनसन सहन को नसलाइ कटाइ  नलम मलुपानी ना.स.के       45,000  
15 7 खोर  ारख मोहाडाडाँ खा. पा   था टंकी ननमाणव  था पाइप खररर्द       120,000  
16  सानलकोष  ल्लो र्दनल  बजस्  खिुगैुरा  खा. पा .       47,000  
17 8 साबनु बनाउन े ानलम  था सामाग्री खररर्द मलु्का बराही नासके       117,000  
18 9 मवहला जशप ववकास  ानलम भवन ओषेक       117,000  
19 10 कानलका रे्दवी आमा समहु भवन ननमावण पानसन्डाडा       60,000  
20  समाि सधुार आमा समहु धोवार्दी भवन ननमावण        57,000  
21 11  आमा समहु पोसाक  िर्दगवुा        17,000  
22  सामरु्दावयक भवन ननमावण  स्यानोभञ्ज्याङ        50,000  
23  सामरु्दावयक भवन ननमावण नसरखकव         50,000  
24 12 बेमौसमी  रकारी खेन  ववउ वविन खररर्द भरुङडाडा        30,000  
25  आमा समहु भवन ननमावण रोजिखोला        87,000  
26 13   मवहला अनभमजुखकरण  था ने तृ्व ववकास  ानलम कायवक्रम          37,000  
27    कानलका आमा समहु भवन ननमावण वलामडाडा          80,000  
28 14 मौररपालन  ानलम कायवक्रम वडा न १४ का मवहला समहु         50,000  
29  नसलाई कटाई  ानलम कायवक्रम वडा न १४ का मवहला समहु         67,000  
30 15 मवहला अनभमजुखकरण  था ने तृ्व ववकास कायवक्रम        17,000  
31  जशविी आमा समहु भवन ननमावण कायवक्रम        50,000  
32  िय मा ा िर्द आमा भवन ननमावण कायवक्रम        50,000  
33                                    कुल िम्मा   2,176,000  

 

 

लजष ए  वगव  फव ुः 
क्र.स
. 

वडा वववरण   रकम  

1 1 भङु्भङु्गे चौपारी रे्दजख खार्दीखोला िाने गोरेटो बाटो ममव   40,000 
2  करङ खा. पा मलु ममव  पाइप खररर्द     60,000  
3  घारीकुलो नसमेन्टेड  100,000  
4 2 िनचे ना मलुक कायवक्रम  नभरकोट यवुा कल्व  30,000  
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5  स्थाननय स् रको लोपोन्मखु वािाको संरष एण पनुवगठन  50,000  
6  जचउरेनी माभीगाउ खा.पा. 50,000  
7  मर्दान ेमलुको टंकी ननमावण आनधखाल्टा  30,000  
8  सविनजशल आमा समहु बगरे बिार आमा समहु भाडा ब वन खररर्द   40,000  
9 3 आरन सधुार कायवक्रम   30,000  
10  बगरु पालन    70,000  
11   मगर घाट  ारिाली धेराउ र खानेपानी व्यावस्थापन  100,000  
12 4 र्दनल  घर शौचालय ननमावण (प्यान नसमेन्ट वव रण ) 130,000  
13  आरन घर ननमावण  50,000  
14  बदृ्धा सम्मान कायवक्रम  20,000  
15 5 कुसनेु्न खोला पाइप  था ननमावण  30,000  
16  र्दानसवङ रे्दजख र्दानसवङ हवटया सम्म िाने ग्रा.स. गा्रभनलङ गन   70,000  
17  बगैचा रे्दजख मोटरवाटो गा्रभेनलङ  20,000  
18  अलैजच खोला माटरवाटो रे्दजख माजझगाउ िाने गोरेटो बाटो ननमावण  50,000  
19  ७५ बषव मानथका बदृ्ध लाई सम्मान कायवक्रम  30,000  
20 6 र्दनल  बस् ी संरष एण भेल कटान, ढल ननमावण, सनुार गाउँ  75,000  
21  जखलङु िनिान  बस् ी भञ्ज्याङ रे्दजख जचहान डाडा सम्मको पर्दमागव ननमावण  50,000  
22  जचउरी खकव  क्लव (स ीखोला )  ारवार िानल  45,000  
23  जखलङु कानलका क्लव न लाहार  20,000  
24 7 आरन सधुार खोरबार मोहनडाडा,ँ  ारक, ढापकु  30,000  
25  सरसफाइ कायवक्रम नभरकोट ७ (डस्बीन वव रण)  30,000  
26  र्दनल  वस् ी कुखरुा पालन  ारक, ढापकु, सानलकोष  30,000  
27  नौलेडाँडा बगाहाडाडा खा. पा नभरकोट न.पा ७ 50,000  
28  भिेुल भाषा संकार संस्कृन  ब्यावस्थापन  ानलम नभरकोट न.पा ७ 30,000  
29  बाखा्र पालन  30,000  
30 8 मगर कमवकाणड  ानलम प्रजशष एण  40,000  
31  वदृ्ध सम्मान कायवक्रम  30,000  
32  शौचालय ननमाण र्दनल  (प्यान, नसमेन्ट वव रण ) 130,000  
33 9 र्दनल , कुवरँ गाँऊ खानेपानी टंकी ननमावण  50,000  
34  र्दनल  िनिान  वपछडा वगव खानेपानी टंकी ननमावण योिना सपैरे्द खण्ड  100,000  
35  फननवचर खररर्द मर्दरसाको  लानग  50,000  
36 10 साववक जख.र्द. २ र ४ का र्दनल को लानग उन्न  िा को बाख्रा पाठा खररर्द  था वव रण  50,000  
37  वडा न १० मा िनिान  नसपमलुक मेनसन खररर्द  था नसलाई कटाई  ानलम  50,000  
38  सनु् ला  था कफी खेन  र  रकारीको ववउ वविन नसवरी  था  ानलम 100,000  
39 11 छापा, िोगीथमु, नसरखकव  ववपन्न बगवको लानग बाख्रापालन  ानलम  था पाठा खररर्द   110,000  
40  आरन सधुार नसरखकव   30,000  
41  ि ुा नसलाउने मेनसन खररर्द (१िनालाई) िर्दगवुा   30,000  
42  िोनगथमु र्दनल  बस् ी ढल ननकास व्यवस्था   30,000  
43 12 मगरभाषा पठन पाठन कायवक्रम 30,000  
44  गरुङ भेष भषुा खररर्द खा.पा पाइप खररर्द  100,000  
45  आरन घर ननमावण   70,000  
46 13   सामिा र्दनल  वजस्  सडक ननर्मावण    100,000  
47    चजण्डथान आमा समहु भवन ननमावण र्दनल  वजस्  केघा   30,000  
48    मजस्िर्द मर्दवसा पठन पाठन  था मर्दवसा ममव     70,000  
49 14 बडा न १४ नभिको ७५ बषाव माथीको बरृ्दालाई सम्मान कायवक्रम  40,000  
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50  वडा न १४  का र्दनल  लाई बाखा्रपाठा पालन कायवक्रम  40,000  
51  अमारे कुलो (लबु्र्दीखोलारे्दखी नया ँचौपारी )ममव   40,000  
52  धोवार्दी खरीढुगा नसचाई कुलो ममव   40,000  
53  खोला खे बाट ननववुाबोट कुलो ममव   40,000  
54 15 वाखा्र पालन कायवक्रम  50,000  
55  लेखन ढुगा खा.पा टंकी ननमावण  था पाइप खररर्द  60,000  
56  नसनलङेग खानेपानी धारा ननमावण  20,000  
57  ७५ बषव मानथका बदृ्धहरलाई सम्मान कायवक्रम  20,000  
58  मौरी घार खररर्द  30,000  
59  बेमोसमी  रकारी खेन   था ववउ वविन खररर्द कायवक्रम (सनुौलो संसार नागररक सचे का 

केन्र 
 20,000  

60 1,15 र्दनल , ववपन्न, वपछनडएका वगवलाई नसपमलुक  ानलम 217,693  
  िम्मा 3,207,693  

 

भौन क  फव ुः 
क्र.स. वडा वववरण   रकम  

1 1 बयरघारी ढल ननकास आयोिना  500,000.00  
2 2 बगरेविार डमु्रबेोट हरैु्द कानल नागको थानबाट बालोर्दय वोनडङ नसमलचौर डाडाघर हरैु्द 

चनुडाडा आमडाडा, ढाणँ चौर ग्रा.स.को नयँा ट्र्याक खोल्न ेर स् र उन्नन  
 500,000.00  

3 3 जशव मजन्र्दर रे्दजख गैसरा िोन नया ँियाक खोल्ने र ननमावण उिेलीडाडा ँरे्दजख रे्दवीखकव , 
 ारक, जचलाउनीखकव , पखेरे वकार्दी ग्रा.स. ममव   

 500,000.00  

4 4 सौरा गैरा नलफ्टीङ नभरकोट कानलका भैरब मजन्र्दर (बषृ एारोपण सवह ) बानेथोक  भञ्ज्याङ 
हरैु्द र्दनल  बस् ी  खा. पा. ननमावण   

 500,000.00  

5 5 खानेपानी टंकी,  पलु ननमावण   500,000.00  
6 6 नभरकोट नगरपानलका वडा न ६ नभिका सवै कच्ची ग्रनमण सडक ममव  र स् र उन्नन      500,000.00  
7 7 फेर्दी खोरबार सालीकोष ग्रा.स. ममव  सम्हार वढहरे, मोहनडाड नया ियाक खोल्न े      500,000.00  
8 8  ओल्याङिर्द, पाथ्रढुेगा रे्दउराली रे्दजख थमु्की सामािर्द हरैु्द पेल्का चौर िोडने ग्रा.स ननमावण  

रे्दउराली ग्र.स. ननमावण ररि ुकमेरे यकयूम पाइप खररर्द, ग्राभेनलङ  
    500,000.00  

9 9 खा. पा  आयोिना      500,000.00  
10 10 मल पानी पाङथाङ चौर, कुसनेु्न गौनडाडा बाटो सधुार र ववस् ार      500,000.00  
11 11 नसरखकव  को  खोलाखकव  खा. पा आयोिना , नभरकोट ११      500,000.00  
12 12 रोजिखोला नमर्दी खोला हरु्दैँ खसुाननडाडा भरुङडाडा ग्र.स  ननमावण गोकेश धारापानी रे्दजख 

गोकेसटारी,बेसी,पचासे हरैु्द आने चौपारी कृवषव सडक ननमावण (बराह खोला खा.पा 
पनुननमावण ) 

    500,000.00  

13 13   शहरी स्वास््य जक्ल्नीक र केघा रे्दउराली ग्रा.स. ननमावण       500,000.00  
14 14 ढापकु फेर्दी फोजक्सङ ररनसङखोला चापटारी छेक्न ेचौपारी सडक स् रोत्न ी र नया ँियाक 

खोल्ने  
    500,000.00  

15 15 र्दानसवङ, हेगडाडा , माजझ गाउँ, कल्छी डाडाँ हरैु्द िग परु स्वास््य चौकी, लेख्नढुङिा 
ओसेक ग्रा .स ममव   था ननमावण   था सकुुरे खोला  था गिौडी खा.पा. समे   

    500,000.00  

16  ममव  सम्भार     840,002.00  
                                                              कुल विेट  8,340,002.00 
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प्रवद्धवनात्मकुः  
क्र.स. वडा वववरण   रकम  

१ 1 कृयाघर ननमावण(वडा नं. १ र ९)  300,000.00  
२ 2 जचयाने खोला आमाडाडा खा.पा मलु मर्मव  (भइुचालो बाट  ष एे ी भएको)   30,000.00  
३  लःुुब्र्दी पवुा  खानपेानी ननमावण    30,000.00  
४  रे्दवी रे्दउराली यवुा पररवार खेल मैर्दान ननमावण    30,000.00  
५  चनु डाडा कुर्दाहर  खाने पनन ममव   था पाइप   30,000.00  
६  धनबुासे रे्दजख भण्डार खोला सानबक खाँर्दी गा.नब.स परुानो भवन िोड्न ेबाटो ननमावण    30,000.00  
७  भाल ुखोला खा।पा। योिना नसमल्चोउर   100,000.00  
८  सधुारे फाँटको कुलो ममव     50,000.00  
९ 3 कैडेले रे्दजख गा.नब.स. भवन सम्म खा .पा. लाईन ्ममव   था नसंचाई    50,000.00  

१०  नसरवानी परुाने गा.वव.स. भवन मानथ खा. पा टंकी ननमावण गरी मोहनी प्रा वव सम्म    150,000.00  
११  धोबेनी गैरा रे्दजख समु्र ेसम्म खा. पा ममव  सम्म    50,000.00  
१२  प ला रे्दवी पयावटन ववकास कायवक्रम    50,000.00  
१३ 4  नछउर्दी गैह्रा  र्दाहे्र ढुङ्गा हरैु्द साम्िा खोला सम्मको ग्रा.स ननमावण   100,000.00  
१४  वराही आमा समहुको भवन मण्डली थानमा ननमावण   100,000.00  
१५  बानेथोक मजणरे्दखी रानडाँडा, जचसापानी सम्मको ग्रा.स. ममव     50,000.00  
१६  ठुलो पधेरा छहरा, सम्झा कुवा ममव     25,000.00  
१७   ीन धारा खोनपेानी राननडाडा बिार्दी ममव     25,000.00  
१८ 5 ठकुरी गाउ खा.पा योिना टकी ममव  पाइप खररर्द    50,000.00  
१९  थमु्की  गाउ खा.पा योिना टकी ममव  पाइप खररर्द    50,000.00  
२०  नसद्धाथव रािमावग रे्दजृख बगैचाहुँरै्द खोलासम्म ढल ननकास योिना    50,000.00  
२१  ठकुरी गाउ रे्दजख गाउँ वारी सम्म िाने गोरेटो वाटो ममव     50,000.00  
२२  र्दानसवङ बडुवुा फाट नसचाइ योिना    50,000.00  
२३  िोगी फाट ठकुरी फाँट सौरी फाँट नसचाई योिना    50,000.00  
२४ 6 बाल बषव प्रा.वव. न लाहार ववद्यालय घेराबार  था ववववध    80,000.00  
२५   बन्र्दकु नभकु्कवाको कच्ची सडक रे्दजख फु े गैह्रा हरैु्द अिुवन चौपारी नसमा सम्म घोरेटो 

बाटो ननमावण  
  80,000.00  

२६  ॐकारेश्वर महारे्दव  मिर्दर संरष एण    65,000.00  
२७  श्री गपेु्तश्वर महरे्दव गफुा मनद्यर पररसर सधुार न लाहार    75,000.00  
२८ 7 चलु्को रे्दजख नौडाडा सम्म गोरेटो बाटो ननमाणव    50,000.00  
२९  जचउरीखकव  खोरबार खा. पा. ममव    100,000.00  
३०  बनपाखे खे मा नसंचाई कुलो ननमावण नभरकोट ७   50,000.00  
३१  झाक्री स्थान शानलकोष खा.पा ननमावण भीरकोट ७ गरुङ गाउँ    50,000.00  
३२ 8 मलु्का बराही न.स.के बाख्रा खरीर्द   100,000.00  
३३  समार्दी ढन्डरेु रे्दजख जचयावन साठी सम्मको नसंचाई पाइप खररर्द    50,000.00  
३४  ओल्याङर्दी , कमेरे आसापानी खानपेानी टंकी ननमावण  था पाइप खररर्द    50,000.00  
३५  थमु्की खा. पा ममव     50,000.00  
३६  लेडा रे्दजख ओलयाङर्दी अ ेडारे ग्रा स ननमावण    50,000.00  
३७ 9 र्दहथमु पाखावारी हरैु्द हलुाकी मागव िोडने बाटो झारखाम सम्म   100,000.00  
३८  बलु्वलेु रे्दजख र्दह हरैु्द एकलेवपपल िोडने सडक ननमावण   100,000.00  
३९  सपैरे्द सामरु्दावयक भवन ननमावण योिना   100,000.00  
४० 10 भण्डारी थर साउनेपानी खानपेानी टंकी ननमावण   100,000.00  
४१  मेरो प्यारो बाइड स्पेश यवुा कल्व पानसण्डाडा भवन ननमावण   100,000.00  
४२  पानसण्डाडा चौर रे्दवी गगनडाडा हरैु्द कानलका मजन्र्दर जखलङु िान ेघोरेटो बाटो ननमावण   50,000.00  
४३  पाङछाङ खानेपानी ममव  संभार    50,000.00  
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४४ 11 खानेपानी टंकी ननमावण   70,000.00  
४५  शहरी स्वास््य जक्लनीक ननमावण   50,000.00  
४६  टुन्ड ुगैरा रे्दजख ढापा सम्म कुलो नसन्चाइँ     50,000.00  
४७  िर्दगवुा पधेरो ननमावण खा. पा .    50,000.00  
४८  व्यवसावयक बाख्रा पालन  था खोर सधुार साथै  नलम (न.पा ) नसरखकव     50,000.00  
४९  ररपखुोला रे्दजख छापा िोगीथमु पाखरेुडाडाँ रे्दजख रे्दउराली सम्म गोरेटो बाटो ननमावण    30,000.00  
५० 12 ठुलो पधेरा रे्दखी हलुाके सम्म खा.पा पाइप खररर्द    40,000.00  
५१  धारापानी खा.पा ममव     40,000.00  
५२  िन ववकास प्रा.वव.रोजिखोला कम्प्यटुर खररर्द   100,000.00  
५३  र्दमैगाउँ खा.पा टंयाकी ननमावण    40,000.00  
५४  गौराघर कानमगाउँ खा.पा. ननमावण    40,000.00  
५५  जचसापानी मलु संरष एण पधेरो ननमावण    40,000.00  
५६ 13  साथोरीया खा. पा. टकी ममव   था बार्दी खा. पा. पाइप खररर्द      50,000.00  
५७   वागले थर खा.पा पाइप खररर्द      50,000.00  
५८   रािा पानी गह े खा.पा. टकी ममव   था पाइप खररर्द      50,000.00  
५९    ल्ला पधेरा टंकी ननर्मावण  था पाइप खररर्द योिना     50,000.00  
६०   कुर कुरे खा. पा. टकी ननमावण पाइप खररर्द     100,000.00  
६१ 14 उपल्लो चापटारी खा.पा. ररिभ टंकी ननमावण    50,000.00  
६२  खररढुगा खा.पा ममव     50,000.00  
६३  पाटापाटी बाट खलुवङखोला गोरेटो बाटो  योिना    50,000.00  
६४  उकटेबाट भाग्योर्दय िान ेबाटो ननमावण    50,000.00  
६५  अलैचे खे को कुलो ममव     30,000.00  
६६  खोरवार बाट मसारे आउन ेखा. पा ममव     50,000.00  
६७ 15 स्वास््य चौकी खानेपानी योिना   100,000.00  
६८  जझमविर्द िग परु खानेपानी टकी ननमावण   100,000.00  
६९  करङ भञ्ज्याङरे्दजख गाइनेथोक सम्मको ग्रा. स ननमावण   100,000.00  
७० 1रे्दजख 15 सावविननक िग्गा संरष एण  630,001.00  
७१  एवककृ  सम्प ी कर व्यवस्थापन  500,000.00  

                                   कुल विेट  5,560,001.00  
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13. सावविननक ननकायको वेभसाइट भए सो को वववरणुः 
 वेभसाईटुः www.bheerkotmun.gov.np 

 ईमेलुः info@bheerkotmun.gov.np 

  
14. सावविननक ननकायका सूचनाहर अन्यिप्रकाशन भएको वा हनु ेभएको भए सोको वववरणुः 

 राजष् िय रै्दननक पनिकाहर 

 स्थानीय एफ.एम.  था टेनलनभिनहरबाट सम्प्रषेण 

 स्थानीय पनिकाहर 

1५. सावविननक ननकायमा परेका सूचना माग सम्बन्धी ननवेर्दन र सो उपर सूचना िर्दईएको ववषय 
 छैन  

 

16. सावविननक ननकायले वगीकरण  था संरष एण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस् ो सूचना संरष एण गनव 
 ोवकएको अवनधुः 

 भीरकोट नगर कायवपानलकाको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 2074 को र्दफा(3) र ननयमावली 2065 को 
ननयम ३ बमोजिम उपलब्ध गराउन ेकायव भएको 

 

17. सावविननक ननकायमा परेका सूचना माग सम्बन्धी ननवेर्दन र सो उपर सूचना िर्दइएको ववषय 

 नपरेको 


