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सम्पादकीर्ः- 

 भीरकोट नगरपार्िकािे आर्थिक वर्ि 075/076 मा संचािन 
गरेका र्ोजना िथा कार्िक्रमहरुको प्रगर्ि र्ववरण सर्हिको पसु्िक 
िर्ार गनि िागेकोमा हामीिाई खसुी िागेको छ । 

 नगरपार्िकािे आफ्नो र्सर्मि श्रोि र साधनको र्मिव्र्र्ी िथा 
प्रभावकारी रुपमा र्ोजना िथा कार्िक्रमको कार्ािन्वर्न गनिका िार्ग 
मार्सक रुपमा खचिको साविजर्नकीकरण, चौमार्सक रुपमा साविजर्नक 
सनुवुाई र सम्पाददि कामको प्रगर्ि र्ववरण सम्बन्न्धि सरोकारवािा 
समक्ष र्नर्र्मि रुपमा प्रस्ििु गदै आईरहेको छ । 

 आर्थिक वर्ि 2075/076 को वार्र्िक प्रगर्ि र्ववरण िर्ार 
गने र्सिर्सिामा संघीर् िथा प्रदेश सरकारबाट समपूरक अनदुानमा 
प्रा् ि रकमबाट संचािन गिरकका र्ोजना िथा कार्िक्रम र संघीर् 
सरकारबाट नगरपार्िकािाई शशिि िथा समानीकरण अनदुानमा 
उपिब्ध रकमको नगरसभाबाट र्वर्भन् न र्वर्र्गि क्षे्रममा र्वर्नर्ोन्जि 
बजेटको कार्ािन्वर्नबाट प्रा् ि भौर्िक िथा र्वन्तियर् उपिब्धी समावेश 
गरी र्ो प्रर्िवेदन समावेश गिरकको छ । 

 आर्थिक वर्ि 2075/076 मा नगरसभाबाट र्वर्नर्ोन्जि 
रकम अन्िगििका र्ोजना िथा कार्िक्रमको संचािनका िार्ग उपभोक्ता 
सर्मर्िको गठन, र्ोजनाको कार्ािन्वर्न, कार्िक्रमको अनगुमन िथा 
मूल्र्ाङ्कन गनिका िार्ग र्नवािन्चि जनप्रर्िनीर्धहरु, र्ोजना कार्ािन्वर्नमा 
प्रार्वर्धक िथा प्रशासर्नक कमिचारीहरु र र्ोजनाबाट प्रत्र्क्ष िथा 
अप्रत्र्क्ष रुपमा िाभान्न्वि आम उपभोक्ताहरुिाई हाददिक धन्र्वाद 
व्र्क्त गदै आगामी ददनमा समेि र्स्िै सहर्ोग, सल्िाह र सहकार्िको 
िार्ग अपेक्षा गदिछौं। 
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नगर पररचयः 
 गण्डकी प्रदेश स्याङ्गजा जजल्ला अन्तगगत पने एक पहाडी भेगमा अवजस्ित भीरकोट नगरपाललका 
सदरमकुाम बयरघारी समजुन्िक सतहबाट करीब 730 लमटर उचाइमा रहेको छ। यसको न्यूनतम 
उचाइमा रहेको छाङ्गछाङ्गदी फााँट समिुी सतहबाट करीब 713 लमटर रहेको र अग्लो भ-ुभागका रुपमा 
वडा नं 9 जस्ित नारायणलगरी मजन्दर तिा वडा नं 8 जस्ित तामकुो लेक समिुी सतहबाट करीब 
1735 लमटर उचाइमा रहेको छ । भीरकोट नगरपाललकाको पवुगमा ववरुवा गाउाँपाललका र पतुलीबजार 
नगरपाललका, पजिममा पवगत जजल्ला, उत्तरमा अजुगनचौपारी गाउाँपाललका र पतुलीबजार नगरपाललका तिा 
दजिणमा वाललङ्ग नगरपाललकालसाँग लसमाना जोलडएको छ ।  

  

मध्यकाललन आाँलिखोलाको सभ्यतालभत्र भीरकोट राज्यको स्िापना ववक्रम संम्बत १४७५ देजख 
१५०० को बीचमा भएको लियो । स्याङ्गजाको इलतहासमा नवुाकोट, सतहुाँकोट  गह्रौंकोट मध्ये 
भीरकोटलाइग प्राजचन ऐलतहालसक वकल्ला र कोट मालनएको पाइन्छ ।उवहले आाँलिखोला देजख पज चम 
जखलङु्ग भने्न स्िानलाइग जैन खााँनले बस्ती बसालेका र त्यसैको लनकट भीरकोट शीतल हावाचल्ने ठााँउमा 
घर, मजन्दर, लनमागण गरी कोटघरको रचनाका साि ठकुराइगहरुले राज्य चलाएको पाइन्छ । 

 डा. बम बहादरु अलिकारीद्धारा ललजखत बाइसे तिा चौबीसे राज्यहरुको संजिप्त इलतहास नामक 
पसु्तकमा उल्लेख भए अनसुार राणाकालको पज चम ४ नंम्बर भीरकोट ईलाका पैयकुोट, सदीखोला, 
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सेतीखोला, बाडखोला, दह्रौखोला, लमदीखोला, बायखोला, च्याङ्गदीखोला, करादीखोला, अमागदीखोला, 
लबु्दीखोला, फेदीखोला आदी सबै खोला आाँलिखोलामा लमलसने भएकाले यी सबै िेत्रको समविगत नाम 
आाँलिखोला रहेको र पूवगमध्यकालमा जैन खानका छोरा सूयग खानले भीरकोट राज्यको स्िापना गरेको 
पाइन्छ भने यसै नगरपाललकाको वडा नंम्बर १ को जगतपरुमा भीरकोटे राजाहरुले शासन गरेको दरबार 
हालसम्म पलन रहेको छ। भीरकोट राज्यको साववकको इलतहास र भीरकोटे राजाहरुले शासन गरेको 
दरबार हालसम्म पलन यसै नगरपाललका लभत्र रहेकोले यस नगरपाललकाको नामाकरण तिा गठन सोही 
दरवारको नामका आिारमा रहेको र यस नगरपाललकाको गठन 2072/06/01 गते भएको हो । 

यस नगरपाललकाको उत्तरमा अवजस्ित शंखपरु भीरकोट नगरपाललका वडा नंम्बर-1, देजख 
दजिणमा भीरकोट नगरपाललका वडा नंम्बर 4 को खत्रीखोलासम्म तिा पूवग तफग  भीरकोट नगरपाललका 
वडा नंम्बर-३ को भरुुङ्गखोला देखी पज चम तफग  भीरकोट नगरपाललका वडा नंम्बर ९ को काललकाकोट 
पवगत जजल्लाको लसमान सम्म फैललएको छ । 

यस नगरपाललकाको जनगणना 2068 अनसुार कुल जनसंख्या २५,5८३ मध्ये मवहलाहरुको 
14,599 र परुुषको संख्या 10,984 रहेको छ । कुल जनसंख्याको ७८.०४ प्रलतशत जनसंख्या 
सािरता मध्ये मवहलाको ६९.८० र परुुष ८६.२८ प्रलतशत सािर रहेका छ। 

यस नगरपाललकाको कुल िेत्रफल 78.23 वगग वकलोलमटर रहेको छ । सािै साववकका ७ 
वटा गाउाँ ववकास सलमलतहरु लमलाएर भीरकोट नगरपाललका गठन गररएकोमा  समग्र हालका वडाहरुको 
गठन देहाय बमोजजम रहेको छ ।  

देहायः- 

लस.न. साववकका गा.वव.स. साववकका वडाहरु 
हालको भीरकोट नगरपाललकामा कायम भएका 

वडाहरु 

1 दालसगङ्ग दहिमु 1,2,3 र 5 भीरकोट नगरपाललका वडा नं-1 

2 दालसगङ्ग दहिमु 4,6,7,8 र 9 भीरकोट नगरपाललका वडा नं 2 

3 बानेिोक देउराली 1 देखी 9 सम्म भीरकोट नगरपाललका वडा नं-3 

4 छाङ्गछाङ्गदी 2,3,7,8 र 9 भीरकोट नगरपाललका वडा नं-4 

5 स्वरेक  1,5,6,7 र 9 भीरकोट नगरपाललका वडा नं-5 

6 जखलङु्ग देउराली 3,5,7 र 8 भीरकोट नगरपाललका वडा नं-6 

7 जखलङु्ग देउराली 1,2,4,6 र 9 भीरकोट नगरपाललका वडा नं-7 

8 ढापकु लसमलभञ्याङ्ग 1 देखी ९ सम्म भीरकोट नगरपाललका वडा नं-8 

9 काललकाकोट 3,4,5,6,7 र 8 भीरकोट नगरपाललका वडा नं-9 

 

यस नगरपाललकामा रहेको पक्की सडक मध्ये 9.17 वकलोलमटर सडक लसद्धािग राजमागग खण्डको 
रहेको र 1.5 वकलोलमटर सडक नगरपाललका माफग त लनमागण भई नगरपाललका अन्तगगत कुल 10.67 



3 
 

वकलोलमटर सडक पक्की रहेको छ । यसै गरी बयरघारी-हवुास खण्डको 23 वकलोलमटर सडक मध्ये 5 
वकलोलमटर पक्की सडक नेपाल सरकारबाट लनमागणालिन रहेको छ भने, बयरघारी-बानेिोक खण्डको 
23.5 वकलोलमटर कच्ची सडकलाई पक्की बनाउन नेपाल सरकारबाट बजेट ववलनयोजन भएको छ । 
त्यसै गरी  बयरघारी-ढापकु फेदी हदुैं पवगत भोले सम्म 20 वकलोलमटर कच्ची सडक लनमागण भई 
संचालन हदैु आएको छ।  

पक्की पलु तफग  आाँलिखोलामा २ वटा पक्की मोटरेवल पलु, खााँदीखोलामा पक्की पलु १, लजुब्दखोला 
2 वटा पक्की पलु र गोदीखोलामा 1 समेत गरी जम्मा 6 वटा पक्की पलु रहेका छन।  

यस नगरपाललका लभत्र खेती योग्य ठुला फााँटका रुपमा बयरघारी, छाङ्गछाङ्गदी, पकान, लसमलचौर 
र मतगवास रहेका छन ्भने ती फााँटहरुको प्रमखु लसंचाईको मूल श्रोतको रुपमा आाँलिखोला रहेको छ ।  

पयगटन ववकासको प्रचरु संभावना बोकेको यस नगरपाललकालभत्रका प्रमखु पयगटवकय स्िलहरु मध्ये 
प्याराग्लाईलडङ्गका लालग स्वरेक मैदान, पववत्र िालमगक स्िलका रुपमा छाङ्गछाङ्गदी छायााँिेत्र मजन्दर 
त्यस्तै गरी घरबास पयगटनका लालग वडा नं. ७ को जखलङु्ग, वडा नं. 8 को ओकादी र वडा नं. 2 को 
केघाभञ्ज्याङ्ग प्रमखु संभावना रहेका स्िानहरु छन ् भने मलु्का वराह, जखलङु्ग काललका, स्वरेक भैरव 
कालीका, बानेिोक देउरालीको कोखे छहरा, देउपजेु ढंुगा, भीरकोट काललका, भीरकोट दरबार, केघा 
देउराली, गडहरे गफुा, लसकोट काललका, नारायणलगरी मजन्दर, दफुकाग वन, सनु्दरचौर बनस्पलत सचुना 
केन्ि लगायतका स्िलहरु पयगटकीय आकषगणका केन्िको रुपमा रहेका छन।्  

यस नगरपाललकामा उत्पाददत प्रमखु नगदे वालीहरुमा अदवुा, केरा, सनु्तला र कफी एवं अलिसो 
खेतीका प्रमखु नगदे वाललका रुपमा रहेका छन ्भने कोदो, मकै, गहूाँ र िान प्रमखु खाद्यन्न वाललका 
रुपमा रहेका छन ् ।त्यसै गरी जडीवटुीका रुपमा लगठो, भ्याकुर, तरुल, सखरखण्ड, लालीगुाँरास, 
सनुगाभा लगायतका जडीवटुीहरुको सम्भावना रहेको छ । नेपाल सरकारको लमलत 2072/06/01 
गतेको लनणगयानसुार गठन भएको यस नगरपाललकामा राविय जनगणना २०६८ अनसुार 6085 पररवार 
संख्यामा 25583 जना मालनसहरु अक्सर बसोवास गने यस नगरपाललकाको जनसांजख्यक वववरण देहाय 
बमोजजम रहेको छ । 
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भीरकोट नगरपाललकाको जनसाजंख्यक वववरणः 
साववक 
गाववस 

साववक वडा नं. 
हालको 
वडा 

परुुष मवहला जम्मा 
पररवार मूली 

परुुष मवहला जम्मा 
दहिमु 1,2,3,5 1 1539 2110 3649 413 548 961 

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

बानेिोक १ देजख ९ 3 1513 2033 3546 484 380 864 

छाङ्छाङ्दी 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 देजख ९ 8 1568 2098 3666 490 345 835 

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

जम्मा 10984 14599 25583 3365 2720 6085 

श्रोतः राविय जनगणना २०६८ 

भीरकोट नगरपाललकामा रहेका जातजाती अनसुार जनसंख्याको वववरणः 
क्र.स. जाती जम्मा 

जनसंख्या 
जम्मा 
परुुष 

जम्मा 
मवहला 

क्र.स. जाती जम्मा 
जनसंख्या 

जम्मा 
परुुष 

जम्मा 
मवहला 

1 िेत्री 6748 2804 3944 10 साकी 2191 947 1244 
2 ब्राहमण 6832 2940 3892 11 घती भजेुल 381 183 198 
3 मगर 3414 1460 1954 12 माझी 309 154 155 
4 िारु 12 5 7 13 गाइने 36 13 23 
5 नेवार 1055 462 593 14 खवास 126 47 79 
6 कामी 2142 945 1197 15 मसुल्मान 474 200 274 
7 गरुुङ्ग 4247 1870 2377 16 सन्यासी/दसनामी 459 186 273 
8 दमाई 843 380 463 17 तराई अन्य 15 7 8 
9 ठकुरी 1025 426 599 18 अन्य 79 32 47 

श्रोतः राविय जनगणना २०६८ 

भीरकोट नगरपाललकामा रहेका ववद्यालय र क्याम्पसको वववरणः 

क्र.स.  ववद्यालयको नाम 
वडा 
नं. 

तह क्र.स. ववद्यालयको नाम 
वडा 
नं. 

तह 

1 लसरुखकग  जोलगस्िान मा.वव. 8 माध्यलमक २२ लक्ष्मी प्रा.वव.  १ प्रािलमक 

2 पजब्लक एकेडेमी मा.वव. 8 माध्यलमक 23 भवानी प्रा.वव.  ८ प्रािलमक 

3 महेन्िज्योलत मा.वव. ७ माध्यलमक 24 पूणगदगुाग भवानी प्रा.वव.  2 प्रािलमक 

4 जनवप्रय मा.वव. 5 माध्यलमक 25 जनज्योलत प्रा.वव.  6 प्रािलमक 

5 लसकोट मा.वव. ९ माध्यलमक 26 जनसेवा प्रा.वव.  6 प्रािलमक 

6 ठुलीभन् ज्याङ्ग मा.वव. 9 माध्यलमक 27 दीपज्योलत प्रा.वव. 2 प्रािलमक 

7 वपपलडााँडा मा.वव.  माध्यलमक 28 महालक्ष्मी प्रा.वव. 3 प्रािलमक 
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क्र.स.  ववद्यालयको नाम 
वडा 
नं. 

तह क्र.स. ववद्यालयको नाम 
वडा 
नं. 

तह 

8 दभङु्गठाटी मा.वव. 4 माध्यलमक 29 रत् नदेवीस्िान प्रा.वव. 8 प्रािलमक 

9 दहिमु मा.वव. 2 माध्यलमक 30 वटुकभैरव प्रा.वव. 3 प्रािलमक 

10 शवहदशकु्र मा.वव. 3 माध्यलमक 31 लसतलचौर प्रा.वव. 8 प्रािलमक 

11 राजेन्ि भवानी मा.वव. 5 माध्यलमक 32 लतलाहार नेटा प्रा.वव. 6 प्रािलमक 

12 भाग्योदय मा.वव. 6 माध्यलमक 33 गढीभन् ज्याङ्ग प्रा.वव. 8 प्रािलमक 

13 काललका लन.मा.वव.  3 लन.मा.वव. 34 वालज्योलत प्रा.वव.  5 प्रािलमक 

14 जनज्योलत लन.मा.वव.  ८ लन.मा.वव. 35 वाघभैरवी प्रा.वव. 5 प्रािलमक 

15 काललका प्रा.वव. 5 प्रािलमक 36 देउरालीभन् ज्याङ्ग प्रा.वव.  6 प्रािलमक 

16 रानीरह प्रा.वव. 4 प्रािलमक ३७ प्रगलतजशल प्रा.वव.  7 प्रािलमक 

17 ध्रवुदेउराली प्रा.वव.  2 प्रािलमक 38 अमर प्रा.वव.  प्रािलमक 

18 जनववकास प्रा.वव.  3 प्रािलमक 39 वालज्योती ईंललस बोलडगङ्ग स्कुल 1 मा.वव. लनजी 
19 भववष्य लनमागण प्रा.वव.  ९ प्रािलमक 40 बालोदय ईललस बोलडगङ्ग स्कुल 6 मा.वव. लनजी 
20 वालवषग प्रा.वव.  ७ प्रािलमक 41 कन्साईन्स ईंललस बोलडगङ्ग स्कुल 1 मा.वव. लनजी 

21 छाङ्गछाङ्गदी प्रा.वव.  ४ प्रािलमक 42 
वास्तरा भपु ुसैनीक ईंललस 
बोलडगङ्ग स्कुल 

3 मा.वव. लनजी 

श्रोतः भीरकोट नगरपाललका 

  भीरकोट नगरपाललकामा रहेका सहकारी तिा ववजत्तय संस्िाहरुको नामावलीः 
क्र.स  संस्िाको नाम वडा नं  कैवफयत 

1 आाँलिखोला लघवुवत्त ववजत्तय संस्िा लल. 1  

2 गररमा ववकास बैक, वयरघारी  1  

3 मेरो माइक्रोफाइनान्स ववजत्तय संस्िा लल. 1  

4 आाँलिखोला बचत तिा ऋण सहकारी संस्िा लल. 1  

5 शभुलक्ष्मी बचत तिा ऋण सहकारी संस्िा लल. 1  

6 माछापचु्रे बचत तिा ऋण सहकारी संस्िा लल. 1  

7 नयााँ कृवष अलभयान सहकारी संस्ि लल. 1  

8 काललका बचत तिा ऋण सहकारी संस्िा लल 1  

9 मजुिनाि ववकास बैंक, वयरघारी 2  

10 पजिमाञ्चल ग्रालमण ववकास बैक  2  

11 साना वकसान सहकारी संस्िा लल. 2  

12 ग्रालमण कृवष सहकारी संस्िा लल. 2  

13 सबल पशपुालन सहकारी संस्िा  2  

14 माछापचु्रे बचत तिा ऋण सहकारी संस्िा लल. 3  

15 उवगर कृवष सहकारी संस्िा लल. 3  

16 छायााँिेत्र बचत तिा ऋण सहकारी संस्िा लल. 4  

17 कृवष उपज बजार सहकारी संस्िा लल., गैह्रािोक  4  

18 नव लसजगना कृवष सहकारी संस्िा लल. 5  

19 मवहला जागरण बहउुद्देयीय सहकारी संस्िा लल. 5  

20 जनशजि कवफ सहकारी संस्िा लल., िालेखकग   5  
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21 नव ववहानी कृवष सहकारी संस्िा लल. 5  

22 लजुब्दखोला कृवष सहकारी संस्िा लल. 6  

23 सल्लाघारी बचत तिा ऋण सहकारी संस्िा लल. 6  

24 माछापचु्रे बचत तिा ऋण सहकारी संस्िा लल. 6  

25 लत्रलक्ष्मी बचत तिा ऋण सहकारी संस्िा लल. 6  

26 काललका बचत तिा ऋण सहकारी संस्िा लल. 7  

27 ढापकु बहउुद्देयीय सहकारी संस्िा लल., ढापकु  8  

28 रािाकृष्ण मवहला बहउुद्देयीय सहकारी संस्िा लल. 8  

29 लेकबेसी साना वकसान सहकारी संस्िा लल., लसकोट  9  

30 मेगा बैंक लललमटेड, वयरघारी 1  

श्रोतः भीरकोट नगरपाललका 

भीरकोट नगरपाललकामा रहेका िालमगक तिा पयगटकीय स्िलहरुको नामावलीः 
लस.न. स्िलहरु वडा नं. लस.न. स्िलहरु वडा नं. 
1 भीरकोट दरबार  1 9 दभङु्गकाललका मजन्दर 4 
2 जखलङु्ग काललका मजन्दर 7 10 स्वरेक काललका मजन्दर राजेन्ि भवानी 5 
3 सनु्दरचौर बनस्पलत सूचना केन्ि 6 11 भीरकोट काललका 7 
4 स्वरेक मैदान प्याराग्लाईलडङ स्िल 5 12 जखलङु्ग गाउाँ, केघा भन्ज्याङ्ग र ओकादी  7/8/2 
5 छाङ्छाङ्दी छायााँिेत्र मजन्दर 4 13 नारायण लगरी वावा मजन्दर 9 
6 मलु्का वराह मजन्दर  3 14 लसकोट काललका 8 
7 गडहरे गफुा 5/8 15 केघा देउराली  1/2 
8 देउपजेु ढंुगो ३ 16 कोखे छहरा ३ 

श्रोतः भीरकोट नगरपाललका 

भीरकोट नगरपाललका लभत्र रहेका स्वास््य संस्िाहरुको नामावलीः 
क्र.स. स्वास््य सेवा केन्ि ठेगाना 
1 काललका सामदुावयक अस्पताल हेल ु
2 जखलङु्ग देउराली स्वास््य चौकी भण्डारखोला 
3 बानेिोक देउराली स्वास््य चौकी वानेिोक 

4 दालसगङ्ग दहिमु स्वास््य चौकी जगतपूर 

5 ढापकु लसमलभन्ज्याङ्ग स्वास््य चौकी ढापकु  

6 जखलङु्ग काललका आयूवेददक औषिालय मलुपानी 
7 सहरी स्वास््य सेवा केन्ि मोहनडााँडा 
8 छाङ्छाङ्दी स्वास््य चौकी छाङ्छाङ्दी 
8 शहरी स्वास््य केन्ि पालसनडााँडा 
9 शहरी स्वास््य केन्ि मोहनडााँडा 
10 शहरी स्वास््य केन्ि बयरघारी 
11 आयूवेद गाउाँघर/शहरी जक्ललनक बगरेबजार 

श्रोतः भीरकोट नगरपाललका 
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वावषगक प्रगलत वववरण २०७५/०७६ 

१. पवुागिार ववकास िते्र तफग को प्रगलत वववरणः 
क. भवन तिा संरचना लनमागण तफग  
 चाल ु आलिगक वषगलाई पूवागिार ववकास तिा लनमागण वषग घोषणा गरर कायगक्रम संचालन 
गररएकोमा रु. ७ करोड 34 लाख 21 हजारमा लनमागणालिन नगरपाललकाको भवनको तेश्रो तलाको 
ढलान गने कायग अजन्तम चरणमा पगेुको छ । 

 

 यसका अलवा नगरपाललका लभत्र उत्पादन हनु े
फोहोरलाइग वैज्ञालनक व्यवस्िापनका लालग वडा नंम्बर ४ 
को मझूवा फााँटमा मालपोत कायागलयले लनिागरण गरेको 
न्यूनतम मलु्यमा कररब २० रोपनी जग्गा खररद गरी रु 
३९ लाखको लागतमा नकुवहने खालका फोहोर राख् न े
ट्रष् ट र पाले घर लनमागण गने कायग सम्पन्न भएको छ । 

  

 सािै नगरपाललका िेत्र लभत्र सवारी 
सािनको आवत जावत र पावकग ङ्ग व्यवस्िालाइग 
सहज बनाउनका लालग बयरघारी बजार िेत्रको 
लससौघारीमा १४ रोपनी जग्गा प्रलत बषग प्रलत 
रोपनी रु १५ हजार का दरले भाडामा ललइग 
कररव १२ लाख रुपैयाको लगानीमा संरचना 
लनमागण गरर वसपाकग  संचालनमा ल्याइएको छ । 
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 बजार िेत्रमा भाडामा बस्ने वा आफ्नै घरमा 
काजवक्रया गनग सााँघरुो भएका व्यजिहरुलाइग 
काजवक्रया गनग सरल होस भने्न उदे्दयले बसपाकग  
नजजक २ कोठे वक्रयािर लनमागण गने काम सम्पन् न 
भएको छ। 
 यसका सािै बजार िेत्रमा रहेका छाडा पश ु
चौपायले ददएका समस्या समािनका लालग वडा 
नंम्बर ४ को दभङु्गमा रु ५ लाखको लागतमा साना ठूला गरी ४५ वटा गाइग राख्न सवकने गौशाला 
लनमागण गररएको छ । उि गौशालमा हाल बजार िेत्रबाट लगेका ३९ वटा गाइग रहेका छन ्।  
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र पूवागिार लनमागण तफग  जखलङु पयगटन भवन, 
लसम्ले सामदुावयक भवन, सहनजशल आमा समूह 
भवन, ढापकु सामदुायीक भवन, लाललगरुााँस आमा 
समूह भवन र शान्तीदीप आमा समूह भवन 
लगायतका सामदुायीक भवनको र वडा नं. 7 को 
वडा कायागलय भवन लनमागण गने कायग सम्पन् न 
भएको छ। 

 

ख. सडक लनमागण तफग ः  

नगरपाललका िेत्र लभत्र रहेका मखु्य बजार 
िेत्रमध्ये वडा नंम्बर ४ को छाङ्गछाङ्गदी 
हवटयामा कररब ८० लमटर कजच्च बाटो, वडा 
नम्बर २ को गणेशटोल मागगमा कररब 222 
लमटर कजच्च बाटो र वडा नंम्बर १ वयरघारी 
बजार िेत्रमा कररब 454 लमटर कजच्च बाटो 
कालोपते्र तिा वप.लस.लस. गने कायग रु 1 करोड 
40 लाख रुपैयाको लागतमा लनमागण गने कायग 
सम्पन् न गररएको छ। त्यसै गरी वडा नं. ३ को बानेिोक देजख रयाले रीजसुम्म, वडा नंम्बर ५ को 
सनु्दरबजार देजख रीप स्वरेक मैदानसम्म र वडा नंम्बर ८ को ढापकु फेदी देजख स्याना भञ्ज्याङ्ग सम्मका 
कच्ची सडकहरुको कररब 52 लाखको लागतमा स्तरउन् नती गने कायग सम्पन् न गररएको छ। त्यसैगरी 
बडा नंम्बर १ को वयरघारी बजार देजख केघा भज्याङ्ग र वडा नंम्बर २ को जोगखोला देजख केघा 
भज्याङ्गसम्मको सडक खण्ड ववलभन् न स्िानमा वप.लस.लस. लगायतका कायग गरर नगरिेत्र लभत्रका सडकहरु 
स्तरउन्न्नती गररएको छ। 

 

ग. खानपेानी आयोजना तिा सरसफाई तफग ः 
 नगरिेत्र लभत्र स्वच्छ र सफा वपउने पानीको सहज 
पहुाँच नपगेुका नगरवासीलाई वपउने पानी परु् याउनका लालग 
वडा नं. ३ मा ४३ लाखको लागत अनमुानमा सानो खोल्सा 
ललजफ्टङ्ग खानेपानी योजनाको लनमागण कायग प्रारम्भ गरी कररव 
५०% काम सम्पन् न भएको छ । 
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 नगरपाललकाको मखु्य बजार िेत्रमा आवत जावत गने यात्रहुरुको सवुविा र नगरिेत्रलाई पूणग 
सरसफाई नगरपाललका बनाउनका लालग वडा नं. 1 को नाईन्टी नाईन चोकमा शहरी ववकास लडलभजन 
कायागलय, कास्कीको सहलगानीमा सावगजलनक शौचालय लनमागण गने कायग प्रारम्भ गररएको छ । 

 
 

घ. लड.वप.आर सम्बन्िमाः 
 कुनै पलन ववकास आयोजना संचालन गनुगका लालग सम्बजन्ित आयोजनाको आलिगक, प्राववलिक 
तिा बातावरणीय रुपमा कायागन्वयनयोग्य भए नभएको ववषयमा संभाव्यता अध्ययन (DPR) गनुगपने र 
संघीय तिा प्रदेश सरकारबाट समपूरक 
लगानीमा माग भए बमोजजमका प्रस्तावहरुमा 
उल्लेजखत शतगहरु मध्ये आयोजनाको 
संभाव्यता अध्ययन (DPR) समेत पेश 
गनुगपने प्राविानलाई दृविगत गरी आलिगक 
वषग 2075/076 मा गैह्रािोक हुाँदै 
फोहोरमैला व्यवस्िापन केन्ि, दहिमु देजख 
फोहोरमैला व्यवस्िापन केन्ि सम्म, ओडारे 
देजख लससौघारी हुाँदै फोहोरमैला व्यवस्िापन केन्ि सम्म, दालसगङ्ग जगतपरु हुाँदै केघा सम्म, नगरपाललकाको 
भवन लनमागणस्िल देखी जगतपरु केघा सम्म, सनु्दरबजार लतलाहार नेटा हुाँदै स्वरेक मैदानसम्म, ढापकु 
लसमलभञ्ज्याङ्ग हुाँदै सानो भञ्ज्याङ्ग सम्म, छेकने चौपारी हुाँदै लामडााँडा सम्मका सडकहरुको DPR तयार 
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गने कायग सम्पन्न भएको छ। यसैगरी गडहरे गफुामा पाकग  लनमागण, फोहोरमैला व्यवस्िापन केन्िको 
पाकग  लनमागण, वीरखोलामा पाकग  लनमागण, छायााँिेत्र मजन्दरको लड.वप.आर. तयार भएको छ। नेपालका 
१०० वटा पयगटकीय गन्तव्य स्िल मध्ये प्रमखु पयगटकीय स्िलको रुपमा पररजचत स्वरेक मैदानमा 
पयगटकीय पूवागिार लनमागण गनग सडक, पाकग  र पयगटकीय स्िलको पलन DPR तयार गररएको छ ।  

 

ङ. सडकवत्ती सम्बन्िीः 
 बजार िेत्रको रात्रीकाललन समयको सरुिा व्यवस्िालाई मध्येनजर राखी वडा नं. 1 को 
लामाचौरमा, बयरघारीको प्रगती टोल देजख होटल भीरकोट लभल्लासम्म, वसपाकग मा र वडा नं. 2 को 
ठाडोलाईन चोकमा गरी जम्मा ६ वटा सौयग वत्ती जडान गररएको छ । यसैगरी छाङ्गछाङ्गदी बजार 
िेत्रमा सम्बजन्ित उपभोिाहरुले ववद्यतु महशलु लतने गरी सडक वत्ती जडान गरी रात्रीकाललन समयमा 
बजारको सरुिा व्यवस्िालाई मजवतु बनाईएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२. सामाजजक ववकास िते्र तफग को प्रगलत वववरणः 
क. स्वास््य सम्बन्िमाः  

 नगरपाललका िेत्रका गभगवती मवहलाहरुको पोषण अवस्िामा सिुार ल्याउनका लालग पवहलो पटक 
गभग जााँच गराए देजख जशश ु नजन्मेसम्म स्वस््य 
संस्िाबाट ददनको १ गोटाको दरले अण्डा ववतरण 
गने कायग संचालन गररएको छ । त्यसै गरी 
नगरिेत्रलभत्र रहेका ५ वषग मलुनका 
वालवाललकाहरुको स्वास््य अवस्िामा सिुार गनगका 
लालग लनरन्तर रुपमा जकुाको औषिी खवुाउने र 
ववद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरुको लमनसरेुशनको 
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अवलिमा पलन छात्राहरुको सरसफाई तिा अध्ययनलाई लनरन्तरता ददनका लालग नगरपाललकाबाट 
आवयकताका आिारमा ववद्यालयहरुमा सेनेटरी प्याड ववतरण गररएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 स्िानीयस्तरमा उपलब्ि जडीबटुीहरुको प्रयोगलाई प्रािलमककता ददई आयूवेददक औषिीलाई 
बढावा ददनका र नगरवासीहरुलाई यसको ववषयमा सचेत गराउन ७ ददवलसय आयूवेददक स्वास््य र योग 
जशववर संचालन गररएको लियो ।  

 

 यसका अलावा स्वास््य चौकी नभएका वडाहरुमा संघीय सरकारको सहलगानीमा वडा नं. 2, 5, 
७ र 8 मा शहरी स्वास््य जक्ललनक संचालन गररएको र वडा नं. 2 मा शहरी स्वास््य जक्ललनक 
संचालन गनगका लालग भवन लनमागण गने कायग सम्पन्न गररएको छ । 
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ख. ज्येष्ठ नागरीकः 
 जजववत इलतहासको रुपमा रहेका 
ज्येष्ठ नागरीकहरु एक आपसमा भेटघाट भै 
आफ्ना अनभुवहरुको आदान प्रदान गने 
वातावरण सजृना गनगका लालग वडा नं. 1 
को कायागलय भवन अगाडी नगरपाललका र 
प्रदेश सरकार, सामाजजक ववकास 
मन्त्रालयको सहकायगमा ज्येष्ठ नागरीक ददवा 
सेवा केन्ि लनमागण गने कायग प्रारम्भ गररएको 
छ । नगरिेत्रलभत्र रहेका ज्येष्ठ नागररकहरुको समस्या र लतलनहरुले आफ्नो जजवनकालमा हालसल गरेका 
अनभुवहरुको आदान प्रदान गनग आलिगक तिा शारररीक रुपमा नगरपाललकामा आउन सक्ने ज्येष्ठ 
नागररकहरुको सहभालगतामा छलफल कायगक्रमको आयोजना गरी लतलनहरुको उच्च मनोबल र स्वस्ि 
दीघग जजवनको शभुकामान सवहतको सम्मान पत्र र अश्वगन्िा र च्यवनप्रास ववतरण गरी सम्मान गररएको 
छ। आलिगक तिा शारररीक रुपमा नगरिेत्रमा आउन नसक्ने ज्येष्ठ नागररकहरुलाई सम्बजन्ित वडाको 
केन्िमा भेला गरी वडा अध्यिहरु माफग त सम्मान तिा औषलि ववतरण गने कायग सम्पन्न गररएको छ । 

 

ग. दललत, मजुस्लम, अल्पसंख्यक, ववपन् न तिा वपछलडएको वगग सम्बन्िमाः 
 दललत तिा वपछलडएको वगगको उत्िान तिा ववकासका लालग उनीहरुको ज्ञान, लसप र  
आवयकताका आिारमा लसलाई कटाई ताललम र मौरीपालन सम्बन्िी ताललम संचालन गरी 
नगरपाललकाको ५०% अनदुानमा लसलाई मेजशन र मौरी घार ववतरण गने कायग सम्पन् न भएको छ।  

 मानव स्वास््य र पयागवरणीय 
सरसफाईमा सिुार ल्याउने उदे्दयले 
नगरपाललका 9 वटै वडाहरुमा बसोवास गने 
दललत, मजुस्लम, अल्पसंख्यक, ववपन् न तिा 
वपछलडएको वगग समेत गरी 557 घर 
पररवारलाई शौचालय लनमागण सामाग्री ववतरण 
गररएको छ । खरको छाना भएका ववपन् न 
घर पररवारलाई सरुजित आवासका लालग 
मागको आिारमा जस्तापाता ववतरण गनुगका सािै ववपन् न पररवारहरुको वसोवास रहेको वस्तीमा स्वच्छ 
वपउने पानी र सडक संजाल ववस्तारका कायगक्रम संचालन गररएको छ। 
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घ. लसप मलुक ताललम तफग ः 
 ववलभन् न पेशामा आवद्ध व्यजिको 
लसप तिा िमता ववकास गरी लतनीहरुलाई 
उद्यमजशल वनाई स्वआजगन गनग सक्ने 
बनाउनका लालग वडा नं. ३ को 
बानेिोकमा ६०, वडा नं. 4 मा ३५ र 
वडा नं. 9 मा ३५ गरी जम्मा १३० जना 
मवहलालाई लसलाई कटाई ताललम ददईएको 
छ। लतलनहरुमध्ये दललत र अलत ववपन्न वगगका नागररकलाई ५०% अनदुानमा लसलाई मेजशन उपलब्ि 
गराईएको छ । 

 नगरपाललका लभत्रका सम्पूणग वडाका ९० कृषकलाई मौरी पालन ताललम, वडा नं. 2,5 र ७ मा 
उद्यम ववकास सलमलतसाँगको सहकायगमा बााँसको सामाग्री वनाउने ताललम, उद्यम ववकास ताललम र ढाका 
बनुाई ताललम गरी कुल ४५ जनालाई लसप तिा व्यवसाय मूलक ताललम प्रदान गररएको छ। 

 

ङ. फोहोरमैला व्यवस्िापन सम्बन्िमाः 
नगरिेत्रमा उत्पादन हनुे फोहोरमैलाको व्यवजस्ित 
व्यवस्िापन र ववसजगन गनग फोहोर उत्पादन स्िल 
(घर-घर)वाटै 2076 जेठ १ गते देजख कुवहन े र 
नकुवहने फोहोर वलगगकरण र पनुःप्रयोग गनग सवकन े
फोहोर संकलन गरी त्यस्को ववक्री ववतरण गरी 
फोहोरलाई मोहोरमा रुपान्तरण गने कायगको िालनी 
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गनुगका सािै वडा नं. 1,2,4 र 6 का बजारिेत्रहरुमा फोहोरमैला शलु्क उठाउने कायग प्रारम्भ गररएको 
छ ।  

 

च. जशिा र खेलकुद तफग ः  

 सामदुावयक ववद्यालयको जशिण लसकाईलाई 
गणुस्तरीय तिा प्रभावकारी वनाउनका लालग दहिमु 
माध्यलमक ववद्यालय र भाग्योदय माध्यलमक ववद्यालयमा 
प्रलत ववद्यालय ६ लाख ५० हजारको लागतमा ववज्ञान 
प्रयोगशाला स्िापना गररएको, महेन्िज्योती माध्यलमक 
ववद्यालय, जनवप्रय माध्यलमक ववद्यालय र काललका 
आिारभतु ववद्यालयमा प्रलत ववद्यालय ६ लाख ५० हजारको लागतमा पसु्तकालय स्िापना गररएको, 
पजब्लक एकेडेमी माध्यलमक ववद्यालय र शवहद शकु्र माध्यलमक ववद्यालयमा प्रलत ववद्यालय ६ लाख ५० 

हजारको लागतमा सूचना प्रववलि कायगक्रम अन्तरगत 
कम्प्यूटर पेररफेरल्सका सामाग्री खररद गरी मजल्डमेलडया 
प्रववलिबाट अध्यापन गनग कायग प्रारम्भ गररएको, राजेन्ि 
भवानी माध्यलमक ववद्यालय र लसकोट माध्यलमक 
ववद्यालयमा शौचालय लनमागण गने कायग सम्पन् न गररएको, 
ठूली भञ्ज्याङ्ग माध्यलमक ववद्यालयमा रु 16 लाखमा ट्रष् ट 
भवन र लक्ष्मी आिारभतु ववद्यालयमा रु. 18 लाखको 

लागतमा 2 कोठे भवन लनमागण गने कायग प्रारम्भ भएको छ। उल्लेजखत ववद्यालयहरु बाहेक भीरकोट 

लभत्र रहेका अन्य सम्पूणग ववद्यालयहरुलाई रु. 40 हजार देजख १ लाख ५० हजार सम्म रकम उपलब्ि 
गराई ECD किा संचालन, ममगत संभार, घेरावार, रङ्गरोगन र कम्प्यूटर व्यवस्िापन गने जस्ता कायगक्रम 
संचालन गररएको छ। यसका सािै संस्िागत ववद्यालयसाँगको सहकायग अन्तगगत बालोदय माध्यलमक 
ववद्यालयमा नमूना प्रयोगशाला लनमागण, बदु्ध मेमोररयल माध्यलमक ववद्यालयमा रेकलडगङ्ग स्टुलडयो लनमागण गने 
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कायग सम्पन् न गररएको छ। वालवाललका तिा यूवाहरुको शारररीक तिा मानलसक ववकासका लालग 
उपलब्ि खेलमैदान र जनशजिको उच्चतम प्रयोग गदै अन्तर 
ववद्यालयस्तरीय राष् ट्रपलत रलनङ्ग जशल्ड र वडा स्तरीय मेयरकप 
भललबल प्रलतयोलगता सम्पन् न गररएको छ। खेलकुद ववकासका 
संभावनका रुपमा रहेको व्याडलमण्टन खेललाई सरुुवात गनगका 
लालग वडा नं. 2 को कृवष सेवा केन्िमा व्याडलमण्टन कोटग लनमागण 
कायग सम्पन् न गररएको छ।  

  
छ. बालमैत्री स्िानीय शासन अबलम्बन, कायागन्वयन तिा घोषणा सम्बन्िमाः 
2076 चैत्र मसान्तसम्म बालमैत्री स्िानीय शासन अबलम्बन, कायागन्वयन तिा घोषणा कायगक्रम 
अन्तगगत ववद्यालयका व्यवस्िापन सलमलतको अध्यि र प्रिानाध्यापकहरुसाँग अन्तरवक्रया गरी वालमैत्री 
नगरपाललका घोषणा गनग पूरा गनुगपने सूचकहरुको पवहचान र त्यस्को सरलीकरण गनग वालमैत्री आचार 
संवहताको लनमागण तिा ववतरण गने कायग र समदुाय तिा ववद्यालयस्तरमा वालमैत्री संजालको लनमागण 
लगायतका कायग सम्पन् न गरी वडा स्तरमा वालमैत्रीसाँग सम्बजन्ित आवलिक लगानी योजना लनमागण गने 
कायग समेत प्रारम्भ गररएको छ। 

 

 

 

 

 

 

  



17 
 

ज. िालमगक तिा सासं्कृलतक ववकास तफग ः 
िालमगक तिा सांस्कृलतक िेत्रको ववकासका लालग भीरकोट काललका र जखलङु्ग काललका मजन्दरको 
संरिण, सम्बद्धगन र ममगत संभार गने कायग सम्पन्न गररएको छ भने गण्डकी प्रदेशको मखु्य िालमगक 
लतिगस्िलका रुपमा पररजचत छायााँिेत्र मजन्दर पररसर लभत्र लसटीहल लनमागण कायग प्रारम्भ गररएको छ।  

यसका अलावा वडा नं. ४ को हवटयामा 
नेवार समदुायको लोपोन्मखु परम्परागत 
लठ्ठी नाच तिा जात्रा र वडा नं. 2 को 
केघा भञ्ज्याङ्गमा रहेको परम्परागत घाटु 
नााँच संरिण, प्रवद्धगन एवं लनरन्तरताको 
लालग आवयक सहयोग गरी उि 
नाचलाई जीवन्त राख् न े प्रयत् न गररएको 
छ।  

३. आलिगक ववकास िते्र तफग को प्रगलत वववरणः 
क. कृवष तिा पश ुववकास सम्बन्िमाः 
 कृवष व्यवसायमा लनभगर कृषकहरुलाई आफ्नो पेशा प्रलत आकषगण वढाई आिलुनक औजार र 
उन् नत ववउववजनको प्रयोग गरी 
उत्पादनमा ववृद्ध गनगका लालग १८ 
जना कृषक/कृषकसमूहलाई 
नगरपाललकाको ५० प्रलतशत 
अनदुानमा हाते ट्याक्टर ववतरण 
गररएको तिा बेमौसमी तरकारी 
खेती गने ४५ जना कृषकहरुलाई 
नगरपाललकाको ५० प्रलतशत 
अनदुानमा टनेल ववतरण गने कायग 
सम्पन् न गररएको छ। 

 यसका अलवा एक गाउाँ एक उत्पादन 
कायगक्रमलाई प्रािलमकताका साि अगाडी 
बढाउन माटो पररिण प्रयोगशाला, कास्कीको 
प्रावलिक र नगरपाललकाको आलिगक सहयोगमा 
वडा नं. 2, ५ र ८ लाई केन्ि वनाई जम्मा 
417 वटा माटोको नमूना परीिण गरी 
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सम्बजन्ित कृषकलाई प्रलतवेदन बझुाउने कायग सम्पन् न गररएको छ। 

 

ख. पयगटन ववकास तफग ः 
 नेपाल सरकारको १०० वटा घोवषत गन्तव्य स्िालहरु मध्ये नगरपाललकाको वडा नं. 5 मा 
रहेको महत्वपूणग पयगटकीय स्िल स्वरेक 
मैदानमा जजल्ला समन्वय सलमलत, स्याङ्गजाको 
समन्वय र स्याङ्जा जजल्लाका सम्पूणग 
पाललकाहरुसाँगको सहकायग तिा सहलगानीमा 
१३ रािका खेलाडीहरुको सहभालगतामा 
2075 साल कालतगक १५ देजख १८ 
गतेसम्म अन्तराविय प्याराग्लाईलडङ्ग 
प्रलतयोलगता सम्पन् न गररएको छ ।  

 यसैगरी वडा नं. 6 को महत्वपूणग पयगटकीय स्िल तिा वनस्पलत संरिण केन्िको रुपमा रहेको 
सनु्दरचौरको ववकासका लालग लडलभजन वन कायागलय, स्याङ्जाको सहकायगमा भण्डारखोला देजख 
सनु्दरचौर सम्म 30 लाखको लागतमा पैदल मागग र अन्य पूवागिारहरु लनमागण कायग सम्पन्न गररएको 
छ।  

ग. प्रिानमन्त्री रोजगार कायगक्रम अन्तगगतः 
 संघीय सरकारबाट प्राप्त प्रिानमन्त्री रोजगार कायगक्रम 
अन्तगगत ववलनयोजजत रु ११ लाख मध्येबाट ९ वटै वडामा 
पदमागग, पैदलमागग, लसंचाई कुलो, सावगजलनक शौचालय 
लगायतका भौलतक पूवागिारहरुको १2 वटा श्रममलुक 
आयोजना छनौट गरी लनमागण कायग सम्पन्न गररएको छ । 
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४. वातावरण तिा ववपद् व्यवस्िापन तफग को प्रगलत वववरणः 
 मानवीय तिा प्राकृलतक प्रकोपका कारणबाट आउने सक्ने संभाव्य ववपद्को लालग आाँलिखोला 
लगायतका अन्य खोलाहरुमा मागका आिारमा तारजाली/हू्यमपाईप ववतरण गरी तटबन्िन लनमागण गने 
कायग सम्पन्न गररएको छ। 

सािै ववपद् व्यवस्िापनका लालग पूवग तयारी स्वरुप लनवागजचत पदालिकारी कमगचारी र सरोकारवालाहरुको 
सहभालगतामा अन्तरवक्रया तिा छलफल कायगक्रम सम्पन् न गररएको छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५. संस्िागत ववकास सेवा प्रवाह र सशुासन तफग को प्रगलत वववरणः 
 नगरपाललकाद्वारा संचालन हनुे आयोजनाका 
उपभोिा सलमलतका पदालिकारीहरुलाई प्रत्येक वडामा 
१ ददन ेअनजुशिण कायगक्रम गरी आयोजना संचालन, 
पेकी माग र फरफारक लगायतका ववषयमा 
जानकारी गररएको तिा उपभोिा सलमलतले गनुगपने 
काम, परु् याउन ु पने ववलिका सम्बन्िमा उपभोिा 
सलमलतको पकेट डायरी तयार गरी ववतरण गने कायग समेत संचालन गररएको छ । 

 लनवागजचत पदालिकारी तिा 
कमगचारीहरुलाई योजना तजुगमा कानूनको 
लनमागणका ववषयमा ताललम ददईएको छ । यसका 
अलवा नगरसभा तिा कायगपाललकाबाट स्वीकृत 
भएका ऐन, लनयम, लनदेजशका तिा कायगववलिहरु 
स्िानीय सरकार संचालन ऐन,2074 मा भएको 
व्यवस्िा अनसुार भीरकोट राजपत्र प्रकाशन 
गररएको छ । 
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 नगरपाललकाले उपलब्ि गराउने सम्पणुग सेवा तिा सवुविा सम्पजत्त तिा घर जग्गा, कर 
लगायतका सेवा शलु्क वडास्तरबाट ललने व्यवस्िा लमलाईएको छ । यसका अलवा नगरपाललका र वडा 
कायागलयका ववचमा हनुे आन्तररक संचार Email माफग त गने व्यवस्िा लमलाईएको छ । 

 

  नगरपाललकाको आन्तररक स्रोत प्रभावकारी बनाउन, नगरपाललकाको भौलतक तिा सावगजलनक सम्पजत्तको 
संरिण, बजार िेत्रमा आगमन हनुे सवारी सािनहरुको सरुजित तिा पावकग ङ्गको व्यवस्िापन गने गरी 
नगर प्रहरी लनयूजि गरी कामकाजमा खटाईएको छ। 
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सभाबाट आलिगक वषग 075/076 को स्वीकृत अनमुालनत आय व्ययको वववरणः  

आ.व.2075/76 को स्िानीय तहहरुमा भएको ववत्तीय हस्तान्तरण र खचग वववरण  

वववरण खचग शीषगक 
नंबर 

बजेट लनकासा 
लमलत 

दात ृलनकाय तेश्रो चौमालसक जम्मा बाकंी 

लनकाशा खचग लनकाशा खचग 
शसतग अनदुान २६६१२                 

कृषक पाठशाला  संचालन ३१२११४ २०००००   नेपाल सरकार २००००० १५०००० २००००० १५०००० ५०००० 

ियरोग लनयन्त्रण २२५२२ १३००००   नेपाल सरकार १३०००० ७०००० १३०००० ७०००० ६०००० 

राविय स्वास््य जशिा सचुना 
तिा संचार 

२२५२२ १०००००   नेपाल सरकार १००००० १००००० १००००० १००००० ० 

लबद्यालय िेत्र लबकास कायगक्रम 
जजल्ला स्तर 

२२५२२ १७९९२०००   नेपाल सरकार १७९९२००० १२७६४३९५ १७९९२००० १२७६४३९५ ५२२७६०५ 

लबद्यालय िेत्र लबकास कायगक्रम 
जजल्ला स्तर 

२२५२२ ३४७१०००   एस.एस.लड.वप.(सोिभनाग हनु े
अनदुान) 

३४७१००० ३४७१००० ३४७१००० ३४७१००० ० 

लबद्यालय िेत्र लबकास कायगक्रम 
जजल्ला स्तर 

२२५२२ ३५५८०००   एस.एस.लड.वप.(ररण) ३५५८००० ३५५८००० ३५५८००० ३५५८००० ० 

लबद्यालय िेत्र लबकास कायगक्रम 
केन्ि स्तर 

२२५२२ ७१४४०००   नेपाल सरकार ७१४४००० ५९३२००० ७१४४००० ५९३२००० १२१२००० 

लबद्यालय िेत्र लबकास कायगक्रम 
केन्ि स्तर 

२२५२२ १०९८०००   एस.एस.लड.वप.(सोिभनाग हनु े
अनदुान) 

१०९८००० १०९८००० १०९८००० १०९८००० ० 

लबद्यालय िेत्र लबकास कायगक्रम 
केन्ि स्तर 

२२५२२ ११३५०००   एस.एस.लड.वप.(ररण) ११३५००० ११३५००० ११३५००० ११३५००० ० 

सबैका लागी जशिा आिारभतु 
माध्यालमक तह 

२११११ १०१०४६०००   नेपाल सरकार १०१०४६००० १०१०४६००० १०१०४६००० १०१०४६००० ० 

राविय ग्रामीण नलबकरणीय उजाग 
कायगक्रम 

३११५३ १२५००००   नेपाल सरकार १२५०००० ९८३९४० १२५०००० ९८३९४० २६६०६० 

सहकारी खेती साना लसंचाई तिा 
मल लबउ ढुवानी 

३११५१ ५४००००   नेपाल सरकार ५४०००० ० ५४०००० ० ५४०००० 
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वववरण खचग शीषगक 
नंबर 

बजेट लनकासा 
लमलत 

दात ृलनकाय तेश्रो चौमालसक जम्मा बाकंी 

लनकाशा खचग लनकाशा खचग 
माटो पररिण तिा सिुार 
कायगक्रम 

२२५२२ ५२०००   नेपाल सरकार ५२००० ५०००० ५२००० ५०००० २००० 

कृवष भमुी व्यबस्िापन तिा 
सहकारी मन्त्रालय गररब 

२११११ २८५४०००   नेपाल सरकार २८५४००० १३३६६५७ २८५४००० १३३६६५७ १५१७३४३ 

सामदुायीक तिा कबलुलयत बन 
लबकास कायगक्रम 

३११५१ १०००००   नेपाल सरकार १००००० १००००० १००००० १००००० ० 

पश ुस्वास््य रोग अन्बेिण २२५२२ ६६०००   नेपाल सरकार ६६००० ६६००० ६६००० ६६००० ० 

पश ुलबकास सेवा कायगक्रम २२५२२ ७३००००   नेपाल सरकार ७३०००० ६२९६६३ ७३०००० ६२९६६३ १००३३७ 

पश ुसेवा लबभाग २११११ १०८४०००   नेपाल सरकार १०८४००० ५९६४२० १०८४००० ५९६४२० ४८७५८० 

समाज कल्याण कायगक्रम (जेष्ठ 
नागररक 

२२५२२ १३००००   नेपाल सरकार १३०००० ४४६०० १३०००० ४४६०० ८५४०० 

बाल कल्याण कायगक्रम २२५२९ ५३०००   नेपाल सरकार ५३००० ५३००० ५३००० ५३००० ० 

खेलकुद लबकास कायगक्रम २२५२२ १०००००   नेपाल सरकार १००००० ० १००००० ० १००००० 

मवहला लबकास कायगक्रम (मवहला 
जागतृी 

२११११ १२२००००   नेपाल सरकार १२२०००० ८८९०४९ १२२०००० ८८९०४९ ३३०९५१ 

वातावरजणय सरसफाई आयोजना ३११५१ १८१०००   नेपाल सरकार १८१००० ० १८१००० ० १८१००० 

आयबेुद सेवा कायगक्रम २२५२२ ६९७०००   नेपाल सरकार ६९७००० ६८१८५५ ६९७००० ६८१८५५ १५१४५ 

आयबेुद जचवकत्सालय 
औषिालयहरु 

२२५२२ १७३२०००   नेपाल सरकार १७३२००० १२१०५०३ १७३२००० १२१०५०३ ५२१४९७ 

प्रािलमक स्वास््य सेवा ( जन 
स्वास््य कायगक्रम 

२११११ १३८६००००   नेपाल सरकार १३८६०००० १२८९७७६९ १३८६०००० १२८९७७६९ ९६२२३१ 

एवककृत जजल्ला स्वास््य 
कायगक्रम 

२२५२२ ५४२३०००   नेपाल सरकार ५४२३००० ५१६५१११ ५४२३००० ५१६५१११ २५७८८९ 

एवककृत जजल्ला स्वास््य 
कायगक्रम 

२२५२२ ५३५०००   दाताको संयूि 
कोष(सोिभनाग हनुे अनदुान) 

५३५००० ५३५००० ५३५००० ५३५००० ० 

एवककृत जजल्ला स्वास््य 
कायगक्रम 

२२५२२ २५०००   गाभी(नगद अनदुान ० ० ० ० ० 
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वववरण खचग शीषगक 
नंबर 

बजेट लनकासा 
लमलत 

दात ृलनकाय तेश्रो चौमालसक जम्मा बाकंी 

लनकाशा खचग लनकाशा खचग 
एवककृत जजल्ला स्वास््य 
कायगक्रम 

२२५२२ ३१०००   य.ुयस.यड.(सोभैm भिुानी ० ० ० ० ० 

गररब घर पररवार पवहचान तिा 
पररचय पत्र लबतरण 
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लस.नं. २०७६ साल असार 

मवहना को खचग 
२०७६ साल असार 

मवहना सम्मको लनकासा 
खचग संकेत 

नं. 
खचग शीषगक बावषगक बजेट २०७६ साल असार 

मवहना सम्मको खचग 
बजेट बााँकी 
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लनमागण 

३९,००,०००.०० ३९,००,०००.००  
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६० ३,५०,०००.०० ५,००,०००.०० ३११७१ पूाँजीगत सिुार खचग 
सावगजलनक लनमागण 

५,००,०००.०० ५,००,०००.००  

६१ १,२७,४९०.०० २०,२९,२५०.०० ३११७२ पूाँजीगत अनसुन्िान तिा 
परामशग 

२७,००,०००.०० २०,२९,२५०.०० ६,७०,७५०.०० 

६२  २,८२,५७८.७९ ३१४११ जग्गा प्रालप्त ३,५०,०००.०० २,८२,५७८.७९ ६७,४२१.२१ 

६३  २०,००,०००.०० ३२१५२ अन्य संस्िामा शेयर 
लगानी 

२०,००,०००.०० २०,००,०००.००  
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वडा नं 1 

क्र.स आयोजनाको नाम  लागत   जम्मा रकम  आलिगक वषग  
  अनदुान  सहभालगता    

१ बगर लसाँचाई योजना उपभोिा 
सलमलत  

100000   075/076 

२ गलेमी गाउाँ गोरेटो बाटो लनमागण 
उपभोिा सलमलत  

150000   075/076 

३ भीरकोट बसपाकग  लनमागण लनमागण 
योजना उपभोिा सलमलत  

900000   075/076 

४ हेल ुबजार देजख पलुको मखु सम्म 
पैदल मागग लनमागण उ.स 

100000   075/076 

५ बराह मजन्दर देजख नगरपाललका 
जाने गोरेटो बाटो उ.स 

150000   075/076 

६ भङु्गभङु्गे पलु खााँदीखोला लेखनढंुगा 
गोरेटो बाटो तिा लसलड लनमागण  

100000   075/076 

७ तम ुसमाज सेवा उपभोिा सलमलत  250000   075/076 

८ ढंुगेघर खानेपानी योजना उपभोिा 
सलमलत  

100000   075/076 

९ बेलटारी खानेपानी आयोजना 
उपभोिा सलमलत  

100000   075/076 

१० मदशाग जान ेबाटो र इदगाह लनमागण 
सलमलत  

350000   075/076 

११ गजौदी माझीगाउाँ गोरेटो बाटो 
उपभोिा सलमलत  

150000   075/076 

१२ हेगडााँडा खानेपानी उपभोिा सलमलत  300000   075/076 

१३ प्रलतिालय डााँडा गोरेटो बाटो 
आयोजना उपभोिा सलमलत  

150000   075/076 

१४ बाँगैचा ढल लनमागण आयोजना 
उपभोिा सलमलत  

200000   075/076 

१५ लसललङ्गे देजख लााँकुरी बोट गोरेटो 
बाटो र वक्रयाघर उ.स 

200000   075/076 

१६ बयरघारी जगतपरु बााँयखोला ध्रवु 
देउराली ररङ्गरोड लनमागण उ.स  

3000000   075/076 

१७ ववरेन्ि मागग नाला लनमागण उपभोिा 
सलमलत  

1016171   075/076 
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१८ लामाचौर खानेपानी उपभोिा 
सलमलत  

150000   075/076 

१९ च्याङ्गदी खानेपानी उपभोिा सलमलत  150000   075/076 

२० डायमण्ड मागग बाटो वपच लनमागण 
उपभोिा सलमलत  

2742167   075/076 

२१ ववरेन्ि मागग कालोपते्र सडक 
लनमागण उपभोिा सलमलत  

1250000   075/076 

२२ भकुृवट मागग टोल ववकास संस्िा  800000   075/076 

२३ वहन्द ुखश आयग जनजाती वक्रयाघर 
लनमागण  

1000000   075/076 

२४ जशवजी आमा समहु शौचालय 
लनमागण उपभोिा सलमलत  

200000   075/076 

२५ गहते छहरा खानेपानी योजना  300000   075/076 

२६ लक्ष्मी आिारभतु ववद्यालय  160000   075/076 

२७ ववरेन्ि मागग कालोपते्र  390000   075/076 

२८ नयााँ बजार कुलो लनमागण  247950   075/076 

२९ काललका सामदुावयक अस्पताल  1400000   075/076 
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वडा नं-2 

क्र.सं योजनाको नाम ववलनयोजजत रकम पेकी कुल भिुानी 
रकम 

आलिगक वषग 

1 ररमाल िर खा.पा.योजना टंकी लनमागण 100000/- 30000/- 67000/- 075/076 
2 पौडेल िर खा.पा. 250000/- 75000/- 167500/- 075/076 
3 वादी भयरिान टुनी गैरा मलु संरिण 100000/-  97000/- 075/076 
4 ओसेक पिेरा ममगत  100000/-  294000/- 075/076 
5 केघा ललजफ्टङ दा.पा.टंकी लनमागण तिा 

पाइप ववस्तार 
200000/- 60000/- 194000/- 075/076 

6 कालीडाडाँ खा.पा. तिा तल्लो पिेरा 
ममगत 

100000/- - 80000/- 075/076 

7 गाडापानी खानेपानी र सामदुावयक 
भवन लनमागण 

100000/-  97000/- 075/076 

8 गहते खा.पा.टंकी लनमागण 150000/- 45000/- 100500/- 075/076 
9 वगाले खा.पा.योजना 50000/-  67900/- 075/076 
10 चामडाडा दहिमु खा.पा.योजना 40000/-  67900/- 075/076 
11 बाहाखोला खा.पा.टंकी लनमागण 70000/-   075/076 
12 सपौदे खा.पा.योजना 190400/-  194000/- 075/076 
13 भङुभङेु कुलो उपभोिा सलमलत 150000/- 45000/- 100500/- 075/076 
14 वयरघारी लहुाडाडा पयगटकीय पदमागग 100000/- 30000/- 67000/ 075/076 
15 भङुभङु्गे चौपारी देजख पलु सम्म 

वप.सी.लस 
150000/- 45000/- 100500/- 075/076 

16 ददपेन्ि मागग नाली लनमागण  350000/-  339500/- 075/076 
17 खादीखोला लनकास योजना उपभोिा 

सलमलत 
100000/- 30000/- 47656/- 075/076 

18 ओसेक ग्रा.सं 420000/- 156000/- 294000/- 075/076 
19 डाडाकोट मैदान भीरकोट काललका 

मागग 
150000/- 30000/- 67000/- 075/076 

20 िौखोला रयाले लसंचाइ तिा स्कुल 
देजख तल्लो ग्रा.स.उ.स 

100000/- - 97000/- 075/076 

21 गणेश टोल लत्रवेणी मागग वपच तिा 
नाली लनमागण 

3125000/ 1250000 1790950/ 075/076 

22 वनौली छहरा सडक लनमागण 30000/-  29100/- 075/076 
23 वफरेवफरे िाराबाटो तिा चाललसे कुलो 

लनमागण 
135000/-  38800/- 075/076 

24 डाडाकैट मैदान 150000/- 30000/- 67000/- 075/076 
25 जशव मजन्दर मलुन ग्रा.स 35000/-  33950/- 075/076 
26 दहिमु छाङ्छाङ्दी लसंचाइ योजना 80000/-  77600/- 075/076 
27 ध्रवुदेउराली आिारभतू जशश ुकिा 50000/-  485000/- 075/076 
28 दहिमुा मा.वव. 650000/- 195000/- 435000/- 075/076 
29 मदगशा फलनगचर  100000/-  97000/- 075/076 
30 लेखनढुङ्गा ध्रवुदेउराली वडामौला 150000/- 45000/- 100500/- 075/076 
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31 पूणग दगुाग भवानी आिारभतू ववद्यालय 100000/-  97000/- 075/076 
32 वदु्ध मेमोररयल ववद्यालय 100000/- 30000/- 67000/- 075/076 
33 दहिमु जशव मजन्दर  100000/- 30000/- 97000/- 075/076 
34 वह्म कुमारी इश्वरीय ववश्व ववद्यालय 250000/- - 242500/- 075/076 
35 वाह्य खोपकेन्ि भवन लनमागण उ.स. 400000/- 150000/- 383500 075/076 
36 केघा सचेतना भवन र गाउाँ घर 

वकजल्नक  
150000/- 45000/- 100050/- 075/076 

37 पूणग दगुाग भवालन आ.वव. 100000/-  97000/- 075/076 
38 दहिमु  मा.वव. तारवार 500000/-   075/076 
39 पणुग दगुाग भवानी मोटर खररद 100000/-   075/076 
40 केघा होमस्टे 100000/-  97000/- 075/076 
41 दहिमु प्रहरी चौकी भान्जा घर 200000/-  194000/- 075/076 
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वडा नं. 3 

क्र.स सम्पादन भएको योजना ठेगाना आ.व. रकम रु. कैवफयत 
1 बजादी खानेपानी लसंचाइ योजना भीरकोट-3 075/076 1,00,000  
2 माजटोल गोरेटो बाटो वप.वप.सी भीरकोट-3 075/076 70,000  
3 काललका भैरव आमा समहु भवन लनमागण भीरकोट-3 075/076 2,00,000  
4 गाउाँघर जक्ललनक ममगत भीरकोट-3 075/076 60,000  
5 ववववि योजना  भीरकोट-3 075/076 3,00,000  
6 लतलबारी खानेपानी ममगत भीरकोट-3 075/076 50,000  
7 कुवहने गैरा ग्रा.स. सोललङ्ग वप.लस.लस. भीरकोट-3 075/076 25,000  
8 जो खोला ग्रा.स.स्तर उन्नती भीरकोट-3 075/076 1,00,000  
9 कोखे वकलसम देउराली खानेपान ममगत भीरकोट-3 075/076 1,00,000  
10 चौरालस सेपाहा ववरौटा लसंचावह कुलो लनमागण भीरकोट-3 075/076 1,50,000  
11 कोखे ग्रा.स. ममगत भीरकोट-3 075/076 50,000  
12 सोते वहउाँदे लसचाइ योजना भीरकोट-3 075/076 3,00,000  
13 डााँडा बढुाघर खानेपानी ममगत भीरकोट-3 075/076 50,000  
14 बराहखानेपानी ममगत भीरकोट-3 075/076 5,00,000  
15 पाथ्रढंुेगा खानेपानी योजना भीरकोट-3 075/076 4,00,000  
16 काललका आिारभतु ववद्यालय फलनगचर खररद भीरकोट-3 075/076 2,00,000  
17 रोजजखोला ववरुवा सडक ममगत भीरकोट-3 075/076 10,60,00

0 
 

18 जनववकास आिारभतु ववद्यालय भीरकोट-3 075/076 1,00,000  
19 बानेिोक मगरस्वरा रयाले भीरकोट-3 075/076 10,00,00

0 
 

20 गैरा गाउाँ लसउडाडा र पवुा डाडा डाडाकोट  भीरकोट-3 075/076 10,00,00
0 

 

 भटेरपाटा मकौदी र ठुलो वन गोवाश ग्रा.स.     
21 पल्लारटोल गैरा गााँउ मसुरु बारी काललका 

मजन्दर  
भीरकोट-3 075/076 735000  

 माझाटोल साम्झा भतेरपाटा गोरेटो बाटो     
22 ठुलो पंिेरा िारा पानी दमै गाउाँ चााँप गैरा 

पाथ्रढुेङ्गा 
भीरकोट-3 075/076 625000  

 देउराली असरुाघारी रोजजखोला खानेपानी ममगत     
23 बानेिोक भञ्जयाङ्ग वप.लस.लस. भीरकोट-3 075/076 500000  
24 िोध्रखेोला र खजन्त खोला कल्पट लनमागण भीरकोट-3 075/076 300000  
25 स्वास््य चौकी कम्प्यटुर खररद भीरकोट-3 075/076 100000  
26 प्रलतिा लय सानो खोल्सा भीरकोट-3 075/076 100000  
27 मगरभाषा पठनपाठन  भीरकोट-3 075/076 100000  
28 जनज्योती कम्प्यटुर खररद भीरकोट-3 075/076 100000  
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29 कजम िमु्का खानेपालन टंकी नीमागण भीरकोट-3 075/076 100000  
30 मलु्का बराहा सचेतना कन्ि बाख्रा पालन भीरकोट-3 075/076 100000  
31 वडा कायागलय भवन लनमागण भीरकोट-3 075/076 800000  
32 जनज्योती आिार भतु ववद्यालय तारवार भीरकोट-3 075/076 100000  
33 कुडार चचुलुढुङ्गा कुलो ममगत भीरकोट-3 075/076 100000  
34 गाउाँघर जक्ललनक ममगत बानेिोक भीरकोट-3 075/076 100000  
35 सउर खण्ड माझको साठी लसंचाय भीरकोट-3 075/076 120000  
36 जशवजी मन्दीर लनमागण ररज ु भीरकोट-3 075/076 170000  
37 दददद बवहनी सजृनजशल आमासमहु भवन भीरकोट-3 075/076 400,000  
38 देउराली टारी रोजजखोला ग्र.स. भीरकोट-3 075/076 450000  
39 देउराली मलु्का लेडा ग्रा.स. स्तर उन्नती सडक 

बोडग 
भीरकोट-3 075/076 900000  

40 वटमरु गैरा लतनिारा खानेपानी ममगत भीरकोट-3 075/076 140000  
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वडा नं 4 

क्र.स काम सम्पन्न भएको योजना को नाम बजेट आलिगक वषग 

1 छाङ्गछाङ्गदी हटीया ग्रा.स लनमागण PCC 3,00,000  075/076 

2 मझबुा फााँट चौतारी लनमागण  80,000 075/076 

3 गैह्रिोक याम पोखरी वप लस लस 1,00,000  075/076 

4 झरुङ्गखोला सत्संग जाने बाटो  वप लस लस 1,00,000  075/076 

5 लस.रा आले को घर हदैु वनपाला जाने गोरेटो वप.लस.लस. बाटो 
लनमागण 

2,28,500  075/076 

6 गैन डाडााँ स्यामपोखरी ग्रालमण सडक ममगत 1,00,000  075/076 

7 गौशला लनमागण योजना 5,00,000 075/076 

8 बादर संरिण - खोर तयार काम सम्पन्न 25,000 075/076 

9 घैया खोरीया गोरेटो वप.लस.लस बाटो लनमागण 50,000 075/076 

10 शहनजशल आमा समहु सामदुायीक भवन लनमागण 3,00,000 075/076 

11 नेवा खल आमा समहु 1,50,000  075/076 

12 छाङ्गछाङ्गदी हटीया ग्रा स लनमागण कायग 3,80,000  075/076 

13 छाङ्गछाङ्गदी दहिमु लसचाइ योजाना 1,00,000  075/076 

14 दभङु्ग काललका मजन्दर लनमागण कायग 2,00,000  075/076 

15 रानीपोखरी दभङु्ग ठाटी ग्रा.स वाल लनमागण  1,00,000  075/076 

16 लसङ्गखोला दललत वजस्त ग्रा.स  50,000 075/076 

17 ठुलो पिेरो टंवक लनमागण तिा सम्भार 1,00,000  075/076 

18 झारखाम छाङ्गछाङ्गदी ओढारे ललजफ्टङ्ग योजना 12,00,000  075/076 

19 मझवुा लसम्ले लसचाइ कुलो लनमागण 150,000 075/076 

20 िारापनी दभङु्गठाटी रानी पोखरी स्तर उन्नती 4,50,000  075/076 

21 छाङ्गछाङ्गदी जाली लगाएको 20,000 075/076 

22 गैह्रिोक दइु ठाउाँमा जाली लगाएको  36,000 075/076 

23 छाङ्गछाङ्गदी दभङु्ग ठाटी ग्रा.स 4,50,000  075/076 

24 ततु्तरेु खाने पानी योजना 1,00,000/-  075/076 
25 छाङ्गछाङ्गदी सावगजलनक शौचालय 91,000/-  075/076 

26 ढुन्डरेु खा.पा. योजना 1,00,000/-  075/076 
27  लामावाद छाङ्गछाङ्गदी ओढारे ललफ्टीङ्ग लसचाइ योजना 8,00,000  075/076 
28 फोहोर मैला ब्यवस्िापन लनमागण कायग 39,00,000  075/076 
29 दभङु्ग काललका मजन्दर लनमागण कायग - िप 3,19,123  075/076 
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वडा नं. 5 

क्र.सं आयोजनाको नाम 
स्वीकृत 

भएको आ.व 

ववलनयोजजत 
रकम 

काम सम्पन्न 

भएको/नभए
को 

काम हनु 
नसकी 

रकमान्तर 
भएको 

कैवफयत 

१ लसरन्डाडाँ तल्लो/मालिल्लो 
खा.पा. 

०७५/०७६ १ लाख भएको     

२ िारापानी कुवा ममगत ०७५/०७६ १ लाख भएको     

३ भीरकोट ५ खानेपानी तिा 
सरसफाई 

०७५/०७६ २ लाख भएको     

४ महापरु बााँसकुटी खा.पा. ०७५/०७६ १ लाख भएको     

५ तल्लो िालेखकग  खा.पा. ०७५/०७६ १ लाख भएको     

६ मसेुखकग  लमनाउदी पकान 
जचध्यार खा.पा.ममगत 

०७५/०७६ - - रकमान्तर 
भएको 

लसम्ले ललजफ्टङ्ग 
खा.पा.मा 

७ सनु्दर बजार िालेखकग  
ररप मैदान ग्रा.स.स्तरोन्नती 

०७५/०७६ २ लाख भएको     

८ सनु्दरबजार लतलाहार नेटा 
भञ्ज्याङ्ग मैदान सडक 
स्तरोन्नती 

०७५/०७६ ७ लाख भएको     

९ ढलेको बर लतलाहार नेटा 
सडक उन्नती 

०७५/०७६ २ लाख भएको     

१० तोरीडाडाँ कृवष उपज 
संकलन केन्ि 

०७५/०७६ १ लाख भएको     

११ भैपरी खचग ०७५/०७६ -   रकमान्तर 
भएको 

  

१२ लसम्ले चापपानी 
गढीभञ्ज्याङ्ग सडक 
स्तरोन्नती 

०७५/०७६ २ लाख भएको   भैपरी खचग बाट १ 
लाख िप 

१३ जनवप्रय मा.वव.कम्पाउण्ड ०७५/०७६ १ लाख भएको     

१४ नवसजृना यवुाकल्व भवन 
लनमागण 

०७५/०७६ - - रकमान्तर 
भएको 

  

१५ केराबारी आमा समहु 
भवान लनमागण 

०७५/०७६ २ लाख भएको   भैपरी खचग बाट १ 
लाख िप 

१६ लसम्ले ललजफ्टङ्ग खानेपानी ०७५/०७६ ५ लाख भएको   भैपरी खचग,नवसजृना र 
मसेुखकग  पकान खा.पा.बाट 
रकमान्तर भएको 

  जम्मा २८ लाख आ.व.०७४/०७५ को दईु लाख र दोस्रो 
नगर सभाबाट  िप एकलाख गरी  
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वडा नं ६  

लस.
नं. 

योजनाको वववरण संचालन हनु ेस्िान  अनमुालनत लागत  न.प/प्रदेश/सं
घ 

क खानपेानी तिा सरसफाई   न.पा 

1  पवुात दललत बस्ती उजेली डाडा खानेपानी 
योजना लनमागण 

उजेलीडााँडा     100,000.00  न.पा 

2 जचहान ेखोला देखी गहते सम्मा खानेपानी 
योजना लनमागण 

जचहाने खोला- 
गहते  

     50,000.00  न.पा 

3  खनाल िर खानेपानी योजना लनमागण खनाल िर     100,000.00  न.पा 

5 बज्रखेाल्टा खा.पा  ढापकु फेदी       50,000.00  न.पा 

 जम्मा      300,000.00   

ख. पदमागग   न.पा 

1 अचगले देखी मसारे मलुपानी गोरेटो बाटो अचगले-मसारे      50,000.00  न.पा 

2 भण्डारखोला ग्रा.स  ववस्तार भण्डारखोला      50,000.00  न.पा 

3  नयााँ चौपारी छेकने चौँपारी हदैु खररढुङ्गा 
ग्रा.स ववस्तार 

नयााँ चौपारी - 
खररढुङ्गा 

    100,000.00  न.पा 

4  आहाले पिेरा बाट सालिारीको गोरेटो बाटो 
लनमागण 

आहाले पिेरा-
सालघारी गोरेटो 

    100,000.00  न.पा 

5  लामीछाने जखररढुङ्गा देखी खनालघर गोरेटो 
बाटो लनमागण  

लामीछाने 
जखररढुङ्गा- 
खनालघर 

     50,000.00  न.पा 

6  खलुङु्ग खोला देखी िापा िर (परुानी) गोरेटो 
बाटो लनमागण 

खलुङु्ग खोला - 
िापा िर 

     50,000.00  न.पा 

7 गोदीखोला खेत देखी भाग्योदयसम्म जान े
गोरेटो बाटो लसडी लनमागण 

गोदीखोला खेत - 
भाग्योदय 

    100,000.00  न.पा 

8 लसमलचौर गोरेटो बाटो लनमागण लसमलचौर गोरेटो     100,000.00  न.पा 
9 लबु्दीखोला देखी पवुात बाटो लनमागण लबु्दीखोला - पवुात      50,000.00  न.पा 
10 आमडाडा एकुवार पदमागग लनमागण आमडाडा- एकुवार     100,000.00  न.पा 

11 डीहीफेदी देखी फोजक्सङ् सम्म ग्र.स ववस्तार डीहीफेदी - 
फोजक्सङ् 

    200,000.00  न.पा 

12 नयााँ चौपारी िनिान देखी फोजक्सङ्ग हदैु 
चउुरीखकग  ग्र.स ववस्तार 

नयााँ चौपारी-
जचउरीखकग  

    150,000.00  न.पा 

13 खोला खेत पदमागग लनमागण खोला खेत      50,000.00  न.पा 

 जम्मा    1,150,000.00   

ग. लसाँचाई   न.पा 
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1  अचगले ववरौटा मलुपानी कुलो ममगत  अचगले ववरौटा 
मलुपानी  

    100,000.00  न.पा 

2 आप खोला कुलो लसचााँइ आप खोला      50,000.00  न.पा 

3 क्यिुमु्का मनुी कुलो लनमागण क्यिुमु्का     100,000.00  न.पा 

4 कुसनु्डे चारमरुी कुलो लनमागण कुसनु्डे चारमरुी      50,000.00  न.पा 

5 पशपुती मनुी लसाँचाइ  पवुात      50,000.00  न.पा 

6 भण्डारखोला लसाँचाई योजना भण्डारखोला        
50,000.00  

न.पा 

7 ठाडोहविया लसचााँइ योजना ठाडोहविया      50,000.00  न.पा 

8 टुनीबोट कुलो ममगत ठुली खेत        
50,000.00  

न.पा 

9 भण्डारखोला मदाने लसाँचाई योजना भण्डारखोला    100,000.00  न.पा 

10 लतसेदी कलभट लतसेदी      50,000.00  न.पा 

 जम्मा      650,000.00  न.पा 

घ. जल उत्पन् न प्रकोप लनयन् त्रण     

1 लसमलचौर पवहरो लनयान्त्रण योजना लसमलचौर   200,000.00  न.पा 

 जम्मा  25,000,000.00   

2 आाँलिखोला तबन्िन      20,000.00  योजनगत 
ववववि  

3 लसमलचौर आमडाडा ग्रा.स    290,000.00  न.पा  

4 माग्योदय ररलसङ्ग खोला ग्रा.स    200,000.00  न.पा 

5 भालखुोला ग्रा.स    200,000.00  न.पा 

6 वनस्पती सचुना केन्ि  3,900,000.00  प्रदेश सरकार 

7 माग्योदय ग्रा.स   प्रदेश सरकार 

8 अलिकारी िर लसाँचाई आयोजना        
100,000.00  

प्रिानमन्त्री 
रोजगार 

9 वनस्पती सचुना केन्ि  2,000,000.00  प्रदेश  
10 सनु्दर बजार सनु्दरचौर ग्रा.स   50 लाख प्रदेश  
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वडा नं. 7  

क्र.सं. बजेट जशषगक  रकम  कैवफयत 

१ योजनागत ववववि 
    क. मवहला सहकारी भवन रु. 50000।- सम्पन् न 
    ख. बाटो सरसफाइ रु. 250000।- सम्पन् न 
    ग. ॐ कारे वर मजन्दर रु. 100000।- सम्पन् न 

     400,000.00   

२ नेपाल टेललकम टावरको लालग भवन लनमागण      400,000.00  सम्पन् न 

३ अध्ययन अवलोकन भ्रमण       50,000.00   

 जम्मा    850,000.00   

 पदमागग तफग का योजनाहरु   

१ लाकुरीको रुख - कोटा वारा पदमागग      150,000.00  सम्पन् न 

२ रािाकृष्ण मजन्दर - बासपानी गोदार िर पदमागग      200,000.00  सम्पन् न 

३ डिुीबोट - मोटरबाटो पदमागग      200,000.00  सम्पन् न 

४ जखलङु्ग - लसम्सार पदमागग      200,000.00  सम्पन् न 

५ उजजनढंुगा - जचहानडााँडा पदमागग      200,000.00  सम्पन् न 

६ चौर - जल्लववर पदमागग      100,000.00  सम्पन् न 

७ बालवषग प्रा.वव. - जम्दार चौपारी पदमागग      100,000.00  सम्पन् न 

 जम्मा  1,150,000.00   

 खानपेानी तफग का योजनाहरु   

१ सारुिर खानेपानी योजना      100,000.00  सम्पन् न 

२ बजकोट खानेपानी ट्यांकी लनमागण योजना      150,000.00  सम्पन् न 

३ जशश ुप्रा.वव. दललत वजस्त खानेपानी योजना       50,000.00  सम्पन् न 

 जम्मा    300,000.00   

 लसंचाई तफग का योजनाहरु   

१ मतगमास कुलो लनमागण योजना      200,000.00  सम्पन् न 

    

 जम्मा  2,500,000.00   

पनु चः योजनागत वववविको रु.400000।- (अिरुपी चार लाख रुपौंया मात्र) मध्ये कच्ची बाटो सरसफाइको लालग  
रु.250000।- (अिरुपी दइु लाख पचास हजार मात्र), ॐ कारे वर जशव मजन्दर हेलकुो लालग भवन व्यवस्िापन वापत 
रु.100000।- (अिरुपी एक लाख रुपैंया मात्र) ठाडा हविया सहकारीका लालग भवन लनमागण रु.50000।- (अिरुपी  

पचास हजार रुपैंया मात्र) बजेट ववलनयोजन गने वडा सलमलतको ववलभन् न बैठकबाट सवग सम्मत लनणगय गररयो ।   
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वडा नं-8 

क्र.सं
. 

आयोजनाको नाम लागत  आलिगक वषग  कैवफयत 

  अनदुान सहभालगता   

1 वयरघारी-ढापकु फेदी हदैु पवगत जोड्ने 
मोटरबाटो 

10 लाख 2 लाख 075/076  

2 ररप-वेदवुानेटा जचलाउनेखकग -पखेरे 
ओकादी-मोटरबाटो स्तरोन्नलत 

2 लाख 50 50 हजार 075/076  

3 ढापकु फेदी –साउनेपानी-शाललकोष स्याना 
भञ्जयाङ्ग स्तरोन्नलत 

2 लाख 25 50 हजार 075/076  

4 ढापकुफेदी-खोरबार जचउरीखकग  स्तरोन्नलत 1 लाख 20 हजार 075/076  

5 स्याना भञ्जयाङ्ग-ददगवुा घिेखोला-लसरुखकग  
मोटरबाटो स्तरोन्नलत 

1 लाख 50 
हवार 

30 हजार 075/076  

6 ववरेडााँडा-पजब्लक स्कूल-ढााँणखोला 
गोरेटोबाटो लनमाणग 

1 लाख 20 हजार 075/076  

7 जनएकता सामदुावयक भवन लनमागण 20 लाख 4 लाख 075/076  

8 स्याना भञ्जयाङ्ग सामदुावयक भवन लनमागण 3 लाख 50 
हजार 

70 हजार 075/076  

9 ओकादी ललजफ्टङ्ग खानेपानी ममगत 6 लाख 50 
हजार 

1 लाख 30 
हजार 

075/076  

10 खोर मोहनडााँडा तारुक खानेपानी ममगत 1 लाख 20 हजार 075/076  

11 ददगवुा ललजफ्टङ्ग खानेपानी ममगत 1 लाख 20 हजार 075/076  

12 साउन ेगैह्रा पखागल लनमागण 1 लाख 20 हजार 075/076  

13 पखेरे खेल मैदान घेराबार 50 हजार 10 हजार 075/076  

14 पखेरे खेल मैदान मञ्च लनमागण 50 हजार 10 हजार 075/076  

15 उजेलीडााँडा गोरेटोबाटो लसढी लनमागण 50 हजार 10 हजार 075/076  

16 जोलगिमु गोरेटो बाटो लनमागण 1 लाख 20 हजार 075/076  

17 जामनुेडााँडा खानेपानी टंकी लनमागण 1 लाख 20 हजार 075/076  

18 लामाखेत लसंचाइ कुलो लनमागण 1 लाख 20 हजार 075/076  

19 खोरबार जशव मजन्दर 1 लाख 20 हजार 075/076  

20 खोरबार खानेपानी योजना 1 लाख 20 हजार 075/076  
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21 लसस्नेघारी माझखकग  खानेपानी योजना 40 हजार 6 हजार 075/076  

22 जशव मजन्दर रङ्गरोगन गेरुडााँडा ५० हजार ५ हजार 075/076  

23 बडहरे ग्याववन जाली योजना ९० हजार ९ हजार 075/076  

24 जेष्ठ नागररक ददवा सेवा केन्ि स्िापना १ लाख ८१ 
हजार 

१० हजार 075/076  

25 ओखतीपानी तमनुासा होम स्टे व्यवस्िापन १ लाख  १० हजार 075/076  
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वडा नं. 9 

क्र.स आयोजनाको नाम टोलको नाम ववलनयोजजत रकम कैवफयत 

1 पानीश्वरा माललका गोरेटो बाटो वप.लस.लस लसकोट 1,00,000  

2 झेडीगाउ देजख डाडााँिोक गोरेटो बाटो वप.लस.लस झेडीगाउाँ 1,00,000  

3 साउन्दी पिेरा गोरेटो बाटो वप.लस.लस साउन्दी 1,00,000  

4 लाली गरुास आमा समूह भवन लनमागण गहते 1,50,000  

5 शान्ती ददप आमा समूह भवन लनमागण साउन्दी 1,00,000  

6 गाउघर जक्ललनक भवन लनमागण लससाखानी 1,00,000  

7 ठुलीभञ्जाङ्ग मा.वव देजख मोटर बाटो सम्म गोरेटो बाटो वप.लस.लस आङमाङ 1,00,000  

8 पल्लाहार देजख कोट सम्म गोरेटो बाटो वप.लस.लस पल्लाहार 1,00,000  

9 डाडााँिोक तम ुमवहला समूह भवन वाल पलास्टर रंगरोगन डाडााँिोक 1,00,000  

10 कोलमनुी छापा गोरेटो बाटो वप.लस.लस ठुलीभञ्जाङ्ग 2,00,000  

11 ठुलो कुलो गैरोखेत हदैु माझखेत लसचाइग योजना साउन्दी 1,00,000  

12 गैरािोक गोरेटो बाटो लनमागण वप.लस.लस गैह्रािोक 1,00,000  

13 नारायण लगरर ललजफ्टङ्ग खाने पानी योजना ठुलीभञ्जाङ्ग 1,00,000  

14 जजलमरे खानेपानी ममगत सम्भार जजलमरे 1,00,000  

15 ठुलोपाटा खानेपानी टयाङ्की लनमागण चराङ्ग 1,00,000  

16 आङमाङ गडहरे खानेपानी ममगत आङमाङ 50,000  

17 ठुलीभञ्जाङ्ग जचहान डाडााँ भिी लनमागण ठुलीभञ्जाङ्ग 2,00,000  

18 पश ुऔषिी तिा बाख्रा पालन ताललम समूह गठन भीरकोट-9 1,00,000  

19 गैरािोक डाडााँिोक ललजफ्टङ्ग खानेपानी योजना गैहािोक,डाडािो
क 

50,000  

20 काभ्र ेदेउराली भगवती मजन्दर घेरावार  काभ्र े 80,000  

21 गडहरे गफुा पाकग  लनमागण गडहरे 3,00,000  

22 तारापनु्ज यवुा क्लब खेलकुद सामाग्री खररद साउन्दी 25,000  

23 जनुेली भजन वक्रतेन समाज कला संस्कृती सम्विन एंव भजन 
सामाग्री खररद 

काभ्र े 25,000  

24 वेल बहादरु गरुुङ्ग र पान बहादरु गरुुङ्गको घरमा ववद्यतुी करण  20,000  

25 प्रहरी चौकी काललकाकोट घेरावार लसकोट 2,00,000  

26 लसकोट  नयााँघर मोटर बाटो लनमागण लसकोट 1,00,000  

27 काभ्र,े साउन्दी, ठाना, करादी खानेपानी योजना भीरकोट-
9,वाललङ्ग14 

20,00,000  

28 गडहरे गफुा पाकग  एंव शौचालय लनमागण गडहरे 3,00,000  

29 जन्म भमूी आमा समूह भवन रंग रोगन साउन्दी 50,000  
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भीरकोट नगरपाललका 
नगर कायगपाललकाको कायागलय  

बयरघारी, स्याङजा 
गण्डकी प्रदेश, नेपाल 

पजञ्जकरण वावषगक प्रलतवेदन अलभलेख रजजिर २०७५ बैशाख-चैत्र मवहना सम्म 

 
मवह
ना जन्म मतृ्य ु वववाह 

सम्बन्ि 
ववच्छेदन 

बसाईसराई कुल जम्मा जम्मा 

 

३५ 
ददनलभत्र 

१ वषग लभत्र 

 
 
 

१ वषग पलछ ३५ ददनलभत्र १ वषग लभत्र १ वषग पलछ 

३५ ददनलभत्र
 

१ वषग लभत्र
 

१ वषग पलछ
 

३५ ददनलभत्र
 

१ वषग लभत्र
 

१ वषग पलछ
 

३५ ददनलभत्र १ वषग लभत्र १ वषग पलछ 

३५ ददनलभत्र
 

१ वषग लभत्र
 

१ वषग पलछ
 

 
वड

ा नं
 म प ु ज म प ु ज म प ु ज म प ु ज म प ु ज म प ु ज जो

डी 
जो
डी 

जो
डी 

   स आ ज स ग ज स आ ज     

1 3 4 7 5 9 14 34 40 74 7 8 15 5 4 9 4 0 4 3 3 24 0 1 1 0 1 0 0  1 0 0 0 27 28 103 158 

2    40 39 79       11 15 26     30         6 6       248 

3       70 60 130       24 23 50   60   3 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0  268 

4       22 25 47    10 9 19      10 1           4    81 

5 6 8 14 11 9 20 40 44 84 10 9 19 3 8 11 5 4 9 6 8 33 0 0 0 0 0 0 4 0 4 3 0 3 39 45 126 210 

6       29 30 59       10 4 14 0 25 0        4        102 

7    47 56 103 0 0 0    23 13 36 0 0 0 0 38 0        4        183 

8 5 5 10 23 27 50 49 44 93 5 9 14 11 7 1८ 4 4 8 8 14 27 3 - - 1 - 11 2 - 7 4 - 26 36 84 132 252 

9 8 2 10 14 16 30 78 69 147 6 13 19 7 8 15 11 4 15 5 13 46 0 1 0 0                   8   47   4 42 63 221 326 
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2075 बैशाख 1 गते देजख 2076 चैत्र मसान्त सम्मको समाजजक सरुिा लाभग्राहीहरुको वववरणः 
वडा न प्रिम चौमालसक  दोस्रो चौमालसक  अजन्तम चौमालसक  जम्मा 

लाभग्रही 
संख्या  

 भिुानी भएको रकम   कैवफयत  

 जे.अ. जे.ना.द एकल  वविवुा  प.ुअ अ.अ.स जे.अ. जे.ना एकल  वविवुा  प.ुअ अ.अ.स जे.अ. जे.ना एकल  वविवुा  प.ुअ आजशक     

1 138 9 56 61 4 10 133 8 54 64 4 10 131 9 55 68 4 10 277  50,36,000   

2 173 16  103 4 4 170 16  104 4 4 167 16  105 4 5 297            
5,657,000.00  

 

3 281 35 3 145 9 11 274 38 0 156 9 11 274 35 0 143 9 11 472   

4 123 29 34 29 5 4 123 28 34 29 5 4 121 27 36 28 5 4 221   

5 193 28 27 97 11 15 162 26 21 78 7 7 184 29 69 56 11 14 363            
6,707,200.00  

 

6 122 33 5 72 4 7 150 34 5 79 4 6 156 30 6 76 4 6 278            
3,561,400.00  

 

7 131 23  58 4 13 168 31  89 4 13 172 32 0 92 4 13 313            
5,631,600.00  

 

8 251 59 3 132 11 18 270 60  131 11 18 270 59 137 0 10 18 494            
9,878,000.00  

 

9 99 38 67 0 13 5 224 44 0 174 15 5 161 38 130 0 14 5 348            
6,560,000.00  
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वडा अनसुार बावषगक राजश्व आम्दानी वववरण ०७५/076 

वडा नं लसफाररस दस्तरु पजञ्जकरण(घटना 
दताग) सम्पलत कर मालपोत/अन्य 

दस्तरु जम्मा 

१ ४३०१३० ४०६५० १३००६३ १८०३ ६०२६४६ 

२ ३६८४५९ १३६५० १५१६६० ३७७९८ ५७१५६७ 

३ ४२४९८५ ५६१२५ ८४७०० ६००० ५७१८१० 

४ ११७००५ १०९७५ ५१९२० ९९०२५ २७८९२५ 

५ 230885 32285 66365 7825 ३३७३६० 

६ १८५७३९ १८८२५ ४४७२५ २२३० २५१५१९ 

७ २७३७०८ १४६४५ ३५८७५ २३०८ ३२६५३६ 

८ ३१०६४८ १३५७५ ४९०९० ० ३७३३१३ 

९ २९४४०३ ० १९५०३ ० ३१३९०६ 

 २६३५९६२ २००७३० ६३३९०१ १५६९८९ ३६२७५८२ 

कुल जम्मा   3,627,581.50  
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भीरकोट नगरपाललका अन्तरगतका आलिगक वषग 075/076 का संचाललत योजनाहरुको िते्रगत वववरणः- 

वडा 
नं. सडक  लनमागण भवन लनमागण खानपेानी योजना गोरेटो बाटो लसंचाई योजनागत ववववि जम्मा रकम कैवफयत 

1 10420000 30560000 750000 1400000 387000 900000 44417000  
2 4310000 2400000 1350000 400000 470000 900000 9830000  
3 2418000 935000 5531000 220000 760000 1380000 11244000  
4 1865000 6455000 3000000 478000 2775000 365000 14938000  
5 2800000 3300000 1010000 900000 26719 690000 8726719  
6 1440000 3700000 250000 700000 1350000 650000 8090000  
7 2593000 5193000 650000 1800000 200000 940000 11376000  
8 1500000 3100000 790000 475000 331000 1080000 7276000  
9 0 3870000 550000 800000 100000 580000 5900000  
 27346000 59513000 13881000 7173000 6399719 7485000 121797719  
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न्यूनतम सेवा प्रदन गनग आवयक िप उपरकण 

क्र.स उपकरणको नाम संख्या कैवफयत 

1 अटोकेल्भ मेलसन  6  

2 नेबलुाइजर मेलसन  6  

3 एक्सरे मेलसन 0  

4 डेललभरी बेड 2  

5 तौलने मेलसन  6  

6 ENT सेट  0  

7 Dental सेट  0  

8 अन्य (खलुाउने)   

 

मानब संशािन 

क्र.स पद स्वीकृत दरबन्दी पूलतग स्िायी करारमा कायगरत 

1 मेलडकल अलिकृत 0 0 0 

2 हे.अ.र लस.अ.हे.ब. 6 5 0 

3 स्टाफ नसग  0 0 0 

4 अ.न.मी 12 11 5 

5 अ.हे.ब 12 11 5 

6 ल्या.अ.र ल्या.टे. 0 0 0 

7 कववराज/बैद्य 2 2 0 
8 अन्य(का.स) 2 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

भौलतक संरचना तिा अन्य पूवागिार सम्बन्िी वववरणः- 

 

  

क्र.स वववरण जम्मा संख्या आवयक 

1 आफ्नै स्वामत्वमा जग्गा(जग्गािनी पूजाग) भएका स्वस््य संस्िा  6  

2 आफ्नै भवन भएका संवास््य संस्िा 6  

3 खानेपानीको लनयलमत उपलब्िता भएका स्वास््य संस्िा 6  

4 शौचालयको सवुविा भएको स्वास््य संस्िा 6  

5 टेललफोन उपलब्िता भएका स्वास््य संस्िा 6  

6 ववद्यतु उपलब्िता भएका स्वास््य संस्िा 6  

7 सोलार व्याकप भएका स्वास््य संस्िा 0 6 

8 इन्टरनेट सवुविा भएका स्वास््य संस्िा  24 

9 एम्बलेुन्स सेवाको उपलब्िता भएका स्वस््य संस्िा  0  

10 मोटरबाटो पहुाँच भएको स्वास््य संस्िा  6  
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INDICATORS  Unit  
FY 

2073/74  
FY 2074/75  

Fy 
075/076  

 
        

No. of monthly report of HF reporting  No.  72 72 72 

% of PHC-ORC clinics to health facility   %  100 98 100 

% of Immunization clinics reporting to 
health facility  

%  100 98 100 

% of Female Community Health 
Volunteers (FCHVs) reporting to Health 
Facility   

%  100 100 100 

Average number of People served by 
HF (per day)   

No.  8 10 12 

Average number of people served by 
PHCORC (Per clinic)  

No.  15 13 15 

Average number of People served by 
immunization clinic (per clinic)  

No.  14 13 12 

Average number of people served by 
FCHV per month (per month per FCHV)  

No.  18 19 17 

% of new clients attempt for health 
care services   

%  50 85 100 

% of senior citizen (new) and among 
total (new) client served   

%  21 25 23 

Average visit of clients for health care 
services   

Times  1.5 2 2 
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INDICATORS  Unit  
FY 

2073/74  
FY 

2074/75  
Fy 

075/076  

 
        

No. of monthly report of HF 
reporting    

72 72 

% of PHC-ORC clinics to 
health facility   

%  100 98 100 

% of Immunization clinics 
reporting to health facility  

%  100 98 100 

% of Female Community 
Health Volunteers (FCHVs) 
reporting to Health Facility   

%  100 100 100 

Average number of People 
served by HF (per day)   

No.  8 10 12 

Average number of people 
served by PHCORC (Per clinic)  

No.  15 13 15 

Average number of People 
served by immunization clinic 
(per clinic)  

No.  14 13 12 

Average number of people 
served by FCHV per month (per 
month per FCHV)  

No.  18 19 17 

% of new clients attempt for 
health care services   

%  50 85 100 

% of senior citizen (new) and 
among total (new) client served   

%  21 25 23 

Average visit of clients for 
health care services   

Times  1.5 2 2 
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INDICATORS  Unit  FY 2073/74  FY 2074/75  2075/076  

B. CHILD HEALTH          

IMMUNIZATION 
COVERAGE  

        

% of children under one 
year immunized with BCG   

% 70 87 65 

% of children under one 
year immunized with DPT-
HepB-Hib3  

% 82 99 72 

% of children under one 
year immunized with PCV 3  

% 82 99 72 

% of children under one 
year immunized withF IPV2  

%  0 0 52 

% of children under aged 9-
11 months immunized with 
Measles/ Rubella 1st   

%  77 84 81 

% of children under aged 
12-23 months immunized 
with JE  

%  67 112 83 

% of children under aged 
12-23 months immunized 
with Measles / Rubella 2nd  

%  67 99 81 
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INDICATORS  Unit  
FY 

2073/74  
FY 

2074/75  
2075/076  

B. CHILD HEALTH          

IMMUNIZATION COVERAGE          

% of children under one year immunized with BCG   % 70 87 65 

% of children under one year immunized with DPT-
HepB-Hib3  

% 82 99 72 

% of children under one year immunized with PCV 3  % 82 99 72 

% of children under one year immunized withF IPV2  %  0 0 52 

% of children under aged 9-11 months immunized 
with Measles/ Rubella 1st   

%  77 84 81 

% of children under aged 12-23 months immunized 
with JE  

%  67 112 83 

% of children under aged 12-23 months immunized 
with Measles / Rubella 2nd  

%  67 99 81 

 
 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

          

     

     
         

 

 

 

 



53 
 

INDICATORS Unit 
FY 

2073/74 
FY 2074/75 

FY 

2075/76 

B. CHILD HEALTH 
    

DIARRHEA 
    

Incidence of diarrhea per 1,000 
under five years children (new 

cases) 
/1000 100 250 209 

% of severe dehydration cases 
among children under five 

years (new cases) 
% 0 0 0 

% of diarrheal cases treated 
with Zinc and ORS among 

children under five years with 
diarrhea 

% 100 100 100 

Number of deaths due to 
diarrhea 

No. 0 0 0 

 

 

INDICATORS Unit FY 
2073/74 

FY 
2074/75 

FY 
2075/7

6 

C. FAMILY HEALTH          

FAMILY PLANNING          

FP new acceptors as % of WRA (all 
modern methods)   

%  11 6 10 

FP new acceptors - IUCD   No.   8 7 3 

FP new acceptors  - Implant  No.  68 80 82 

Contraceptive prevalence rate (CPR) 
(modern method) (unadjusted)  

%  24 23 23 

Current User at the end of FY  – 
Condom  

No.  157 127 152 

Current User at the end of FY - Pills                                      No.  229 165 173 

Current User at the end of FY - Depo                             No.  257 216 255 

Current User at the end of FY - IUCD   No.  19 17 23 

Current User at the end of FY - Implant                        No.  76 140 222 
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बजेट र खचगको अवस्िा 
बजेट स्रोत  ववलनयोजजत  खचग  खचग प्रलतशत  कैवफयत  

सशतग  1,39,61,000  1,39,47,039  99.9 
Referral र Suspected malarial 

नभएको  

स्िानीय  13,80,000  13,80,000  100   

जम्मा  1,53,41,000  1,53,27,039      
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स्िानीय लनकायद्वारा संचाललत उत्कृि तिा नवीनतम अभ्यास  

क्र.स.  वक्रयाकलाप  लजित समूह  लागत  लसकाइ/उपलब्िी  

1 म.स्वा.से. संचार खचग  आमा समूह  1,56,000/-  चेतनाको स्तर ववृद्ध  

2 आमा समूह वैठक संचालन  समदुाय  3,12,000/-  स्वास््य सन्देशहरु फैलाउने  

3 
५ वषगमािीका नानीहरुलाई 
जकुाको औषिी ववतरण  

वालवाललकाहरु  90,000/-  
जकुाको संक्रमणबाट 

रोकिाम  

4 
गभगवती मवहलाहरुलाई अण्डा 

ववतरण  
गभगवती मवहला  3,15,000/-  

आमा र जशशकुो पोषण 
जस्िलतमा सिुार  

5 अत्यावयक औषिी खरीद  स्वास््य संस्िा  2,00,000/-    

6 
संस्िाहरुलाई नेबलुाईजर मेजशन 

ववतरण  
स्वास््य संस्िा  42,000/-    

7 
महाजशवरात्रीमा छायााँछेत्रमा  
स्वास््य जशववर संचालन  

जन समदुाय  50,000/-    
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भीरकोट नगरपाललका 
प्रगलत वववरण (जशिा शाखा)  

लनशतग अनदुान तफग  
क्र.सं. कायगक्रमको नाम संख्या  वजेट रकम    जम्मा वजेट  सञ्चाललत लमलत सहभालग संख्या कायगक्रमबाट उपलब्िी 
1 वालल ववज्ञान व्यवस्िापन 1            

500,000.0  
      

500,000.0  
 भाग्योदय मावव कृवषमा आत्मलनभगर। 

2 ववद्यािी रेलडयो स्टेलडयम 1            
100,000.0  

      
100,000.0  

 बदु्ध इ.बो.स्कू. प्रलतभा प्रष्फुटन गराउने। 

3 ममगत रङ्गरोगन कम्प्यूटर 6              
40,000.0  

      
240,000.0  

 ६ वटा ववद्यालय भवनहरु चसु्तदसु्त राख्न।े 

4 ममगत रङ्गरोगन कम्प्यूटर 4              
90,000.0  

      
360,000.0  

 ४ वटा 
ववद्यालयहरु 

भवनहरु चसु्तदसु्त राख्न।े 

5 ममगत रङ्गरोगन खानेपानी 1              
50,000.0  

       
50,000.0  

 1 वटा 
ववद्यालयहरु 

भवनहरु चसु्तदसु्त राख्न।े 

6 ममगत रङ्गरोगन तारबार 1              
75,000.0  

       
75,000.0  

 1 वटा 
ववद्यालयहरु 

भवनहरु चसु्तदसु्त राख्न।े 

7 सामाजजक परीिण ताललम 1            
190,100.0  

      
190,100.0  

 सवै ववद्यालयहरु पारदजशगता गराउने। 

8 बालववकास स.का. ताललम 1            
138,950.0  

      
138,950.0  

 सवै ववद्यालयहरु स.का. को िमता अलभवृवद्ध 
गने। 

9 1-10 किा प्रश्नपत्र लनमागण 
कायगशाला 

1              
91,300.0  

       
91,300.0  

 सवै ववद्यालयहरु एकरुपता ल्याउन,े िमता 
बढाउने। 

10 किा-8 को पररिा सञ्चालन 1            
254,696.0  

      
254,696.0  

 किा-8 चलेका 
ववद्यालयहरु 

लसकाइ उपलब्िी पररिण गने। 



57 
 

11 सााँस्कृलतक कायगक्रम 
प्रलतयोलगता 

1            
150,000.0  

      
150,000.0  

 सवै ववद्यालयहरु स्िानीय लोक संस्कृलतको जगेनाग 
गने। 

12 हाजजरीजवाफ प्रलतयोलगता 
कायगक्रम 

1            
176,300.0  

      
176,300.0  

2076/1/1
6 

सवै ववद्यालयहरु ववद्यािीहरुको चौतफी ववकास। 

13 जश.स.ुस.का. प्रोत्साहन भत्ता 1            
105,000.0  

      
105,000.0  

 सवै ववद्यालयहरु 42 जना स.का. लाई 
रु.2500/- का दरले 
उनीहरुको उच्च मनोवल 
बढाउन। 

कूल 
जम्मा 

     2,431,346.0     
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भीरकोट नगरपाललका 
प्रगलत वववरण (जशिा शाखा)  

शशतग अनदुान तफग  
क्र.सं. कायगक्रमको नाम वजेट सञ्चाललत लमलत सहभालग संख्या कायगक्रमबाट उपलब्िी 
1 रािपलत रलनङ्गजशल्ड           

100,000  
 सवै ववद्यालयहरु बालबाललकाको शारीररक, मानलसक प्रलतभा 

पवहचानमा सघाउ। 
2 जशिक तलवभत्ता तिा 

मा.वव. 
     

100,840,000  
 सवै ववद्यालयहरु जशिामा मानव संशासन व्यवस्िापन। 

3 पाठ्यपसु्तक किा 1-10         
1,515,536  

 सवै ववद्यालयहरु ववद्यािीहरुमा लनयलमत ववद्यालय पहाँचमा  
सहयोग तिा शैजिक उपलब्िीमा वृवद्ध। 

4 ववद्यालय कमगचारी 
व्यवस्िापन 

        
5,283,000  

 सवै ववद्यालयहरु ववद्यालय हाता सरसफाइ 

5 सहयोलग कायगकताग 
पाररश्रलमक 

        
3,696,000  

 सवै ववद्यालयहरु जशिामा मानव संशासन व्यवस्िापन। 

6 बकु कनगर         
1,264,000  

 सवै ववद्यालयहरु लसकाइ उपलब्िीमा वृवद्ध 

7 किा 11,12 पाठ्यपसु्तक         
2,000,000  

 सवै ववद्यालयहरु ववद्यािीहरुमा लनयलमत ववद्यालय पहाँचमा  
सहयोग तिा शैजिक उपलब्िीमा वृवद्ध। 

8 छात्रा छात्रवृजत्त         
1,298,000  

 सवै ववद्यालयहरु छात्राको पहुाँचमा सिुार। 

9 सा.लस.के.सं. अनदुान         
6,000,000  

 लसकाइ केन्िहरु सूचना संप्रषेणमा अध्यावलिक 

10 क्रमागत 4 कोठे भवन         
1,800,000  

 1 वटा ववद्यालय भौलतक सिुारमा वृवद्ध 
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11 किा 8 परीिा व्यवस्िापन           
104,000  

 किा-8 चलेको ववद्यालय स्तररय, मयागददत र परीिा प्रणाललमा वृवद्ध 

12 उत्कृि लसकाइ उपलब्िी           
450,000  

 9 वटा ववद्यालय राविय उद्देयलाई सघाउ परु् याउन।े 

13 लगबकु तिा जश.लस.स.ुयो.             
12,000  

 सवै ववद्यालयहरु जशिक ववद्यािीमा समय लनयलमततामा वृवद्ध। 

14 पसु्तकालय स्िापना         
1,950,000  

 3 वटा ववद्यालय शैजिक गणुस्तरमा वृवद्ध आउने। 

15 वव. I CT सञ्चालन अनदुान         
1,300,000  

 2 वटा ववद्यालय नयााँ प्रववलिको प्रयोग र ववकास। 

16 ववज्ञान प्रयोगशाला लनमागण         
1,300,000  

 2 वटा ववद्यालय प्रयोगात्मक पठन सीपको ववकास। 

17 शैजिक सामलग्र व्यवस्िापन           
150,000  

 3 वटा ववद्यालय लसकाइ उपलब्िीमा वृवद्ध। 

18 शौचालय लनमागण         
1,400,000  

 2 वटा ववद्यालय भौलतक एवम ्वातावरजणय सिुार। 

19 व्यस्िापन सञ्चालन अनदुान         
2,339,000  

 सवै ववद्यालयहरु पठनपाठनमा वृवद्ध। 

20 भौलतक लनमागण         
3,600,000  

 भाग्योदय मा.वव. भौलतक सिुारमा वृवद्ध। 

कूल जम्मा     136,401,536     
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प्रिानमन्त्री रोजगार कायगक्रम अन्तगगत भएका प्रगलत वववरणहरुः 

१.बेरोजगारको सचुीदतागका लालग प्राप्त कुल लनवेदन संख्याः 

जम्मा मवहला परुुष अन्य 

1078 511 567 - 

(आलिगक वषग २०७५÷७५ को चैत्र र वैशाख मवहनामा) 

२. वडागत रुपमा सचुीदताग गने मवहला तिा परुुषहरुको वववरण 

वडा नं. मवहला परुुष जम्मा 
१ 17 22 39 

२ 33 32 65 

३ 35 72 107 

४ 50 21 71 

५ 146 131 277 

६ 42 56 98 

७ 51 93 144 

८ 72 76 148 

९ 65 64 129 

जम्मा 1078 
 

३.कामका लालग पाररश्रलमकमा आिाररत सामदुावयक आयोजना संचालनका सशतग अनदुानका रुपमा पररचाललत 

बजेटः 

कुल बजेट संघ प्रदेश स्िानीय 

११,००,०००/- ११,००,०००/- – – 

 

४.कामका लालग पाररश्रलमकमा आिाररत सामदुावयक आयोजनाहरुको वववरण 

क्र.सं. आयोजनाको नाम 
ववलनयोजजत बजेट 

रु 
औषतमा रोजगार 

प्राप्त संख्या 
कैवफयत 

१. बयरघारी भीरकोट दरबार ग्रामीण सडक नालीममगत 
सम्भार आयोजना 

१,००,०००/- ९३  

२. डााँडाकोट मैदानभीरकोट काललकामागग आयोजना १,५०,०००/- १४०  

३. िनु्ढुरे लसचाईँ कुलो लनमागण आयोजना १,००,०००/- ९३  

४. लसङ्गखोला लसंचाई कुलो आयोजना १,००,०००/- ९३  
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५. लतलाहार नेटा गोदी खोलागोरेटो बाटो आयोजना १,००,०००/- ९३  

६. ददसेदीगाउाँ खेत कुलो लनमागण आयोजना १,००,०००/- ९३  

७. िाराखोलापानी पाँिेरो पदमागग आयोजना १,००,०००/- ९३  

८. लामाखेत लसंचाई कुलो आयोजना १,००,०००/- ९३  

९. ठूली भञ्ज्याङ सावगजलनकशौचालयआयोजना १,००,०००/- ९३  

१०. महुान बाह्रमरेु लसंचाईँ आयोजना ५०,०००/- ४६  

११. ग्याग्दीखानेपानीआयोजना (दालसगङ) ५०,०००/- ४६  

१२. शंखपरु माझीगाउाँ भोलागको मखु पैदलमागग आयोजना ५०,०००/- ४६  

 

 

५. बेरोजगार सूचीबाट रोजगारी प्राप्त गरेका व्यजिहरुको संख्याः 
जम्मा मवहला परुुष अन्य 

138 53 85 - 
 

६. कामका लालग पाररश्रलमकमा आिाररत सामदुावयक आयोजना सञ्चालनको खचग वववरणः 
कामका लालग पाररश्रलमकमा आिाररत कायगक्रमका लालग सशतग अनदुान 

प्राप्त अनदुान रकम 1100000 खचग भएको रकम (ख) कैवफयत 

    ज्याला रकम 860466.38 जम्मा १२ वटा 
योजना मध्ये २ वटा 
योजनामा प्राववलिक 
इजस्टमेट अनसुार 
मलु्याङ्कन गदाग काम 
सम्पन्नन भएको 
देजखएकोले केवह रकम 
कावटएको 

    लनमागण सामाग्री खररद 118881.62 

    हाते औजार खररद 9235 

    अन्य खचग 47200 

कूल प्राप्त  अनदुान 
रकम (क) 

1100000 कूल खचग (ख) 1035783 
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 पश ुसेवा प्रगलत वववरणः 

रु हजारमा 
क्र.स. जशषगक ववलनयोजजत बजेट खचग 
1 पश ुऔजार खररद 100 100 

2 पश ुसम्बन्िी ववववि कायगक्रम 1400 1193 

3 पाररश्रलमक कमगचारी 1084 516 
4 कायगक्रम खचग 730 630 
5 रोग अन्वेशषण सेवा तिा क्वारेन्टाईन 66 66 

कुल जम्मा 3380 2505 

 

 कृवष अनदुान तफग ः 
रु हजारमा 

 जशषगक ववलनयोजजत बजेट खचग 
1 कृवष कायगक्रम 700 666 

2 कृवष सम्बन्िी ववववि कायगक्रम 1700 1700 

3 बाली ववकास कायगक्रम खचग 200 150 

4 माटो परीिण तिा सेवा सिुार 52 50 
कुल जम्मा 2652 2566 

 

 मवहला लबकास तफग ः 
रु हजारमा 

क्र.स. जशषगक ववलनयोजजत बजेट खचग 
1 मवहला ववकास सम्बन्िी ववववि कायगक्रम 900 518 

2 मवहला ववकास कायगक्रम मवहला जागलृत 1220 889 
3 ज्येष्ठ नागरीक कायगक्रम 130 45 
4 बाल कल्याण कायगक्रम 53 53 

कुल जम्मा 2303 1505 

 

 आयूवेद तफग ः 
रु हजारमा 

क्र.स. जशषगक ववलनयोजजत बजेट खचग 
1 आयूवेद सेवा कायगक्रम 697 682 

2 आयूवेद जचवकत्सालय 1732 1210 
कुल जम्मा 2303 1505 
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5.2 नगरपाललकाका लनवागजचत पदालिकारीहरुको नामावलीः 
qm=;  gfd y/ पद ठेगाना ;Dks{ g+ 

1 श्री छायाराम खनाल नगर प्रमखु भीरकोट न. पा. ५ ९८५६०२८२३७, 
९८५६०५५५१४ 

2 श्री लसमा के.सी. कमागचायग उप प्रमखु भीरकोट न. पा. १ 9856055513 
3 श्री ददपेन्ि के.सी. वडा अध्यि भीरकोट न. पा. १ 9856055655 
4 श्री कमल लत्रपाठी वडा अध्यि भीरकोट न. पा. २ 9846043698 
5 श्री बाबरुाम शे्रष्ठ वडा अध्यि भीरकोट न. पा. ३ 9856052204 
6 श्री चन्ि बहादरु बस्नेत वडा अध्यि भीरकोट न. पा. ४ 9846039547 
7 श्री याम प्रसाद अलिकारी वडा अध्यि भीरकोट न. पा. ५ 9856030988 
8 श्री लक्ष्मण खत्री िेत्री वडा अध्यि भीरकोट न. पा. ६ 9846070855 
9 श्री शेषकान्त अयागल वडा अध्यि भीरकोट न. पा. ७ 9856022437 
10 श्री  तन बहादरु गरुुङ्ग वडा अध्यि भीरकोट न. पा. ८ 9856065288 
11 श्री लभम बहादरु गरुुङ्ग वडा अध्यि भीरकोट न. पा. ९ 9801129944 
12 श्री िनसभुा राना कायगपाललका सदस्य भीरकोट न. पा.  9856065281 
13 श्री लसता खत्री िेत्री कायगपाललका सदस्य भीरकोट न. पा. 9856065282 
14 श्री ज्ञान बहादरु वव.क. कायगपाललका सदस्य भीरकोट न. पा. 9856065286 
15 श्री दगुाग कोइराला कायगपाललका सदस्य भीरकोट न. पा. 9856065283 
16 श्री ववन्द ुखडका कायगपाललका सदस्य भीरकोट न. पा. 9586065285 
17 श्री ववष्ण ुवोटे कायगपाललका सदस्य भीरकोट न. पा. 9856065280 
18 श्री ददल बहादरु सनुार कायगपाललका सदस्य भीरकोट न. पा. 9856065287 
19 श्री ववष्णमुाया काफ्ले कायगपाललका सदस्य भीरकोट न. पा. 9856065284 
20 श्री मोहम्मद लमया नगर सदस्य भीरकोट न.पा.१ 9846072346 
21 श्री ज्योती खााँण नगर सदस्य भीरकोट न.पा.१ 9806612431 
22 श्री सववता लसंह वव.क. नगर सदस्य भीरकोट न.पा.१ 9846386911 
23 श्री पूणग बहादरु के.सी. नगर सदस्य भीरकोट न.पा.१ 9815117599 
24 श्री देब बहादरु गरुुङ्ग नगर सदस्य भीरकोट न.पा.२ 9846199637 
25 श्री सलुनता दजी नगर सदस्य भीरकोट न.पा.२ 9817109351 
26 श्री गपु्त बहाद ुके.सी. नगर सदस्य भीरकोट न.पा.२ 9846142619 
27 श्री अम्मर बहादरु राना नगर सदस्य भीरकोट न.पा.३ 9856047944 
28 श्री ववष्ण ुसाकी नगर सदस्य भीरकोट न.पा.३ 9846082221  
29 श्री केशर बहादरु खडका नगर सदस्य भीरकोट न.पा.३ 9846341276 
30 श्री टंक प्रसाद शे्रष्ठ नगर सदस्य भीरकोट न.पा.४ 9846039143 
31 श्री सकुमाया वव.क. नगर सदस्य भीरकोट न.पा.४ 9846298720 
32 श्री सेवा िापा नगर सदस्य भीरकोट न.पा.४ 9846341846 
33 श्री ज्ञान प्रसाद ढंुगाना नगर सदस्य भीरकोट न.पा.४ 9846136073 
34 श्री कृष्ण बहादरु िापा नगर सदस्य भीरकोट न.पा.५ 9846083159 
35 श्री लमना खााँण नगर सदस्य भीरकोट न.पा.५ 9846081291 
36 श्री नववन िापा नगर सदस्य भीरकोट न.पा.५ 9846167204 
37 श्री पेकमाया साकी नगर सदस्य भीरकोट न.पा.५ 9846345099 
38 श्री ललला प्रसाद रेग्मी नगर सदस्य भीरकोट न.पा.६ 9804145887 
39 श्री दगुाग बहादरु गोदार नगर सदस्य भीरकोट न.पा.६ 9816692726 
40 श्री लगता वव.क. नगर सदस्य भीरकोट न.पा.६ 9817138904 
41 श्री लनरमाया गोदार नगर सदस्य भीरकोट न.पा.७ 9846277759 
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42 श्री रुपा साकी नगर सदस्य भीरकोट न.पा.७ 9846200440 
43 श्री लडल बहादरु गरुुङ्ग नगर सदस्य भीरकोट न.पा.७ 9806697843 
44 श्री भोट बहादरु खत्री िेत्री नगर सदस्य भीरकोट न.पा.७ 9846106395 
45 श्री डम्ब बहादरु गरुुङ्ग नगर सदस्य भीरकोट न.पा.८ 9846021234 
46 श्री जचत्र बहादरु राना भजेुल नगर सदस्य भीरकोट न.पा.८ 9804335534 
47 श्री हमुकला नेपाली नगर सदस्य भीरकोट न.पा.८ 9846327387 
48 श्री खैसरा वव.क. नगर सदस्य भीरकोट न.पा.९ 9816163427 
49 श्री कुल बहादरु गरुुङ्ग नगर सदस्य भीरकोट न.पा.९ 9856029161 
50 श्री वपताम्बर लतवारी नगर सदस्य भीरकोट न.पा.९ 9816646195 

 

5.3 नगरपाललकामा कायगरत कमगचारीहरुको नामावलीः- 
क्र.स.   नाम िर   पद   ठेगाना   सम्पकग  नं.   

1 िमगराज ढंुगाना   प्रमखु प्रशासवकय अलिकृत   भीरकोट न.पा-4, स्याङ्जा   9856079111 
9851013804   

२ हेम प्रसाद आचायग  अलिकृतस्तर दशौं  पोखरा म.न.पा., कास्की 9846219433 

3 जब्बर अलल लमया  अलिकृत आठौं  भीरकोट न.पा.-2, स्याङ्जा  9856049786 

4 नववन िापा  अलिकृतस्तर आठौं  भीरकोट न.पा.-6, स्याङ्जा  9846071956 

५ हमु नारायण शे्रष्ठ अलिकृतस्तर आठौं  वाललङ्ग न.पा.-6, स्याङ्जा   9846071448 

6 याम प्रसाद रेग्मी   अलिकृतस्तर छैठों   पतुलीबजार न.पा.-5, स्याङ्जा   9856050752 

7 सूयग ढकाल इजन्जलनयर (अलिकृत छैटौ) आलिखोला गा.पा.-6, स्याङ्जा 9846043568 

८ राम प्रसाद खनाल   अलिकृतस्तर छैटौ   भीरकोट न.पा-8 , स्याङ्जा   9846112068 

9 सन्तोष ढकाल   अलिकृतस्तर छैटौ   आाँलिखोला गा.पा.-6, स्याङ्जा  9846353402 

10 नारायण बन्ि ुअयागल   अलिकृतस्तर छैटौ   पतुलीबजार न.पा.-11, स्याङ्जा  9846043668 

११ कमलकान्त पौडेल  अलिकृतस्तर छैटौ   वाललंङ् न.पा.-1, स्याङ्गजा  9847625768 

12 बसन्त कुमार बस्नेत रोजगार संयोजक भीरकोट न.पा. २, स्याङ्जा 9856009737 
13 खेमराज देवकोटा   कववराज लनरीिक   पोखरा म.न.पा, कास्की   9856055364 
१४ शंकर कुवाँर मगर   ईजन्जलनयर   बगनासकाली गा.पा.-3, पाल्पा   9809863126   

9866087941 
15 खमु कान्त खनाल   श्रोत व्यजि भीरकोट न.पा-8, स्याङ्जा  9846078120 

16 कमल रेग्मी   सूचना प्राववलि अलिकृत   वाललङ्ग न.पा.-2, स्याङ्जा   9841709754 

१७ जशवजी शमाग सहायक पााँचौ (लेखा) आाँलिखोला गा.पा-३, स्याङ्जा 9846159047 

18 श्रीराम अयागल  अ.हे.ब. पाचौं  भीरकोट न.पा-5, स्याङ्जा  9860593666 

19 ववष्ण ुप्रसाद गैहे्र   क.अपरेटर   वाललङ्ग न.पा.-9, स्याङ्जा   9860247467 

२० जचरन्जीवी अलिकारी   सहायक चौिों   पतुलीबजार न.पा.-10, स्याङ्जा   9846075710 

21 लबष्ण ुकुमारी शमाग  स.ले.पा. (स. चौिों) भीरकोट न.पा.-6, स्याङ्जा  9846094756 
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22 सजुन अयागल  अलमन  भीरकोट न.पा-7, स्याङ्जा  9800719859 

२३ ददपक पाण्डे   स.क.अ. वददगवास न.पा.-4, महोत्तरी   9846283816 

24 लसता िापा   मवहला कायगकताग (स. चौिों)   पतुलीबजार न.पा.-13, स्याङ्जा   9846094814 

25 कृष्ण प्रसाद अयागल   सहायक चौिो   भीरकोट न.पा-5, स्याङ्जा   9846117677 

२६ कृष्ण प्रसाद अयागल   खा.पा.स.टे. (स. चौिों) भीरकोट न.पा-5, स्याङ्जा   9847351486 

27 डोटीराम भण्डारी   लोडर अपरेटर   शान्तीनगर गा.पा १, दाङ 9846910857 

28 नारायण प्रसाद लतवारी नगर प्रहरी हवल्दार भीरकोट न.पा 6, स्याङ्जा 9847831656 

२९ कमल बहादरु के.सी नगर प्रहरी जवान भीरकोट न.पा. 1, स्याङ्जा 9846500799 

30 फत्य बहादरु गरुुङ नगर प्रहरी जवान भीरकोट न.पा 9, स्याङ्जा 9815151020 

31 तेज बहाद ुर गोदार   सवारी चालक   भीरकोट न.पा-7, स्याङ्जा   9846267244 

३२ जखम बहादरु गरुुङ्ग   सवारी चालक   भीरकोट न.पा-8, स्याङ्जा   9846803485 

33 सन्तोष गरुुङ्ग   सवारी चालक   भीरकोट न.पा-2, स्याङ्जा   9824116000 

34 रुक्मागत पौडेल   का.स.   भीरकोट न.पा-2, स्याङ्जा   9860957149 

३५ मलनषा कुमारी शमाग   का.स.   आाँलिखोला गा.पा.-6, स्याङ्जा   9846405000 

36 पववत्रा खनाल   का.स.   भीरकोट न.पा-6, स्याङ्जा   9846070932 

37 भवुन प्रसाद पौडेल   का.स.   भीरकोट न.पा.-2, स्याङ्जा   9817161745 

३८ नारायण प्रसाद खनाल   का.स.   भीरकोट न.पा.-5, स्याङ्जा   9846349575 

39 दल बहादरु माझी   का.स.   भीरकोट न.पा.-६, स्याङ्गजा   9805853365 

40 रामचन्ि डोटेल सरुिा गाडग चापाकोट न.पा ६, स्याङ्जा 9866651608 

४१ गपु्त बहादरु गोदार वटप्पर हेल्पर भीरकोट न.पा. ६, स्याङ्जा 9825114262 

42 मदन पौडेल का.स.   ववहादी गा.पा, ३, पवगत ९८०५२२१४०५ 
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वडा नं. १ मा कायगरत कमगचारीहरुको वववरण 
क्र.स.   नामिर   पद   ठेगाना   सम्पकग  नं.   कैवफयत 
१ िन वहादरु नेपाली सहायक 

चोिो 
आलिखोला गा.पा. ६, 

स्याङ्जा 
9843353682  

२ सजुस्मता खााँण स.क.अ भीरकोट न.पा. १ 9846006210  
३ अलनत खााँण का.स. भीरकोट न.पा. १ 9846950237 स्वास््य तफग  

वडा नं. २ मा कायगरत कमगचारीहरुको वववरण 
क्र.स.   नामिर   पद   ठेगाना   सम्पकग  नं.   कैवफयत 
१ चरुामणी ढंुगाना सहायक 

पाचौ 
भीरकोट न.पा. ४ 9846461688  

२ लसवद्धका के.सी. स.क.अ. भीरकोट न.पा.3 9826186591  
3 लनशा अलिकारी का.स. भीरकोट न.पा. 2   

वडा नं. 3 मा कायगरत कमगचारीहरुको वववरण 
क्र.स.   नामिर   पद   ठेगाना   सम्पकग  नं.   कैवफयत 

१ पावगती काफ्ले सहायक 
चौिो 

भीरकोट न.पा. ३ 9846327546  

२ कमला गाहा स.क.अ. भीरकोट न.पा. 2 9846349377  
३ पषु्पा गाएक का.स. भीरकोट न.पा. ३ 9806592888  

वडा नं. ४ मा कायगरत कमगचारीहरुको वववरण 
क्र.स.   नामिर   पद   ठेगाना   सम्पकग  नं.   कैवफयत 

१ कृष्ण प्रसाद रेग्मी सहायक 
चौिो 

वाललङ न.पा. १ 9856055665  

२ ववक्रम लत्रपाठी स.क.अ. भीरकोट न.पा. 2 9806593507  
३ इन्िा रेग्मी सामाजजक 

पररचालक 
भीरकोट न.पा. ४ 9846477946 गररव साँग 

ववशेश्ववर 
कायगक्रम 

४ ववष्ण ुआले  का.स. भीरकोट न.पा. ३ 9806592888  
वडा नं. ५ मा कायगरत कमगचारीहरुको वववरण 

क्र.स.   नामिर   पद   ठेगाना   सम्पकग  नं.   कैवफयत 
१ सवुणग जज.वट. सहायक 

चौिो 
भीरकोट न.पा. ८ 9846187811  

१ याम प्रसाद अलिकारी स.क.अ. भीरकोट न.पा. ५ 9846310764  
२ लोक बहादरु िापा सहायक 

चौिो 
भीरकोट न.पा. ५ 9846006130  

३ ररता िापा का.स. भीरकोट न.पा. ५   
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वडा नं. ६ मा कायगरत कमगचारीहरुको वववरण 
क्र.स.   नामिर   पद   ठेगाना   सम्पकग  नं.   कैवफयत 
१ लगरीिारी पौडेल सहायक 

पााँचौ 
प.ुव.न.पा ११ 9846227958  

२ दगुाग िापा अलिकारी  स.क.अ भीरकोट न.पा. ६ 9806527763  
३ जय कुमारी जज.टी का.स. भीरकोट न.पा. ६ 9846228221  

वडा नं. ७ मा कायगरत कमगचारीहरुको वववरण 
क्र.स.   नामिर   पद   ठेगाना   सम्पकग  नं.   कैवफयत 
१ महेश्वर अयागल सहायक 

चौिो 
प.ुव.न.पा १३ 9841871185  

२ ररम बहादरु गोदार स.क.अ भीरकोट न.पा. ७ 9846813147  
३ ववलनता रोकाहा सहायक 

चौिो 
भीरकोट न.पा. ७ 9867254236  

वडा नं. ८ मा कायगरत कमगचारीहरुको वववरण 
क्र.स.   नामिर   पद   ठेगाना   सम्पकग  नं.   कैवफयत 
१ भेष बहादरु राना सहायक 

पााँचौ 
भीरकोट न.पा. ८ 9846072875  

२ करुणा खनाल स.क.अ भीरकोट न.पा. ५ 9856031093  
३ पापगती गरुुङ का.स. भीरकोट न.पा. ८ 9816636641  

वडा नं. ९ मा कायगरत कमगचारीहरुको वववरण 
क्र.स.   नामिर   पद   ठेगाना   सम्पकग  नं.   कैवफयत 
१ शोभाकान्त पौडेल सहायक 

पााँचौ 
वाललङ्ग न.पा. ११ 9846116434  

२ सागर पौडेल स.क.अ आाँलिखोला गा.पा २ 9846826524  
३ शोभा िापा सहायक 

चौिो 
वाललङ्ग न.पा. १४ 9846176588  

४ रुि बहादरु गाहा का.स. भीरकोट न.पा ९ 9804194399  
 

 


