आर्थिक िर्ि 2076/077 को िावर्िक
नीर्ि, कायिक्रम िथा बजेट

नगर विकास योजना
07६/07७

भीरकोट नगरपार्िका
नगर कायिपार्िकाको कायाििय
बयरघारी, स्याङ्जा
गण्डकी प्रदे श, पोखरा
2076

नगर विकास योजना
आर्थिक िर्ि 2076/077

नगर सभाबाट स्िीकृि

207६ असार १९ गिे

प्रकाशकः

सूचना िथा अर्भिेख शाखा
भीरकोट नगरपार्िका
ियरघारी, स्याङ्गजा

फोन नं 063-400106

E-mail:- info@bheerkotmun.gov.np
Website:- bheerkotmun.gov.np

भीरकोट नगरपार्िकाको नक्सा

Bheerkot Municipilty

मन्िव्य
आम भीरकोट नगरबासीका िार्ग साििजर्नक र्नमािण, िस्िु, सेिा िथा सुविधा
उपिब्ध गराउने

जजम्मम्मिारी रहेको सबैधार्नक प्रवक्रयाका

आधारमा गठिि भीरकोट

नगरपार्िकाद्वारा आर्थिक िर्ि 076/077 मा उपिब्ध गराउने र्नमािण, सेिा र सुविधा सवहिको योजना,
कायिक्रम, नीर्ि र बजेट समाविष्ट भीरकोटको सं जिप्त पररचय समेि ठदने गरी ियार पारीएको यस पुस्िक
िावर्िक "भीरकोट नगर योजना" प्रकाशन हुन िागेकोमा मिा

खुसी िागेको

असीर्मि आिश्यकिा र चाहनाका िीच श्रोि,साधन र िमिािा
सम्मपादन गने उद्देश्य सवहि राय, सुझाि र परामशििा

सीर्मि साधन श्रोि,

र्मिव्ययी र पारदजशि रुपमा कायि

आधारमानी गाउँिस्िीस्िरबाट प्रस्िाविि

प्राथर्मकिाका आधारमा चािू िर्िका िजिि योजनािे सिै समस्यािा

समाधान गनि सवकएको

ै न िर

िजिि िजेट र कायि िमिा सवह सदुपयोग हुन सकेमा अिस्य समस्यामा कर्म आउने विश्िास मैिे
ु

र्िएको

स्थानीय िहका योजना िजुम
ि ा प्रवक्रया सवहि प्रगर्ि िक्ष्योन्मुख विकासका गर्िविधी एिं
भीरकोटको समग्र पिको सं जिप्त जानकारी एिं विकास कायिक्रमिे आम सरोकारिािा नागरीकिा

सूसूजचि हुने अर्धकार सुर्नजिि हुने कुरामा यस नगर योजना पुस्िक उपयोगी हुने विश्वास मैिे र्िएको
ु

सहभार्गिात्मक विकास विना ठदगो विकास हुन सक्दै न भने सम्मिृवि एिं विकास कायिमा स्थानीय

समुदाय एिं आम नागररकको सहयोग र समन्िय रहनुपदि

उहाँहरुको योगदान विना नगरपार्िकाका

उल्िेजखि िक्ष्य एिं कायिक्रमिे साथिकिा प्राप्त गनि नसक्ने भएकोिे भीरकोट नगरपार्िकािाट स्िीकृि

नीर्ि िथा कायियक्रमको कायािन्ियनमा आम भीरकोट नगरिासीहरुको सहयोग, समन्िय र आिश्यक
राय, सल्िाह र सुझाि समेि प्राप्ि हुने
र् टो

समाजिा

भन्ने आशा र विश्िास र्िएको

ु

ररिो स्िरीय र भरपदो सेिा प्राप्त गने नागररकको अर्धकारिा

समेि जजम्ममेिार बना

सूर्नजिि गनि नागररक

सरकारी सेिा र सुविधामा सबैको पहुँच सुर्नजश्चि गदन नगरपार्िकाबाट

उपिब्ध गराउने से िा र सुविधा गाउँ,गाउँ र टोि,टोि सम्मम पुर्याउने प्रयास गररएको

यो नगर

योजना पुस्िक ियार पाने कायिमा सहयोग गने सम्मपूण ि र्निािजचि पदार्धकारी िथा कमिचारी र्मत्रहरु प्रर्ि
आभार प्रकट गनि चाहन् ु

ायाराम खनाि
नगर प्रमुख
भीरकोट नगरपार्िका
बयरघारी, स्याङ्गजा

मन्िव्य
श्रोि िथा साधनको र्सर्मििा िािजुद पर्न स्थानीय नगरिासीहरुको असीर्मि
इच् ा र आकांिा पुरा गने अिस्थामा यस नगरपार्िका रहे को
िथा िथ्याङ्कमा आधारीि भएर श्रोिनक्सा बमोजजम आयोजना िथा कायिक्रमको
िोवकनुपने हुन् , जुन ज्यादै च ुनौिी पूणि कायिका रुपमा रहे को

यस्िो अिस्थामा सूचना

यसै िथ्यिा

नौट एिं प्राथर्मकिा
मध्ये नजर गरी सबै

सरोकारिािा िथा उपभोक्ता समि नगरपार्िकाको योजना, नीर्ि िथा बजेट र कायिक्रम पुर्याउँदा
प्रभािकारीिामा झनै बृवि हुने दे खी भीरकोट नगरपार्िकािे यस नगर विकास योजना पुजस्िका प्रकाशन
गनि िागेकोमा गौरिाजन्िि महशुस गररएको

यस पुस्िकमा प्रस्िुि गररएका सूचना, जानकारी र नीर्ि, योजना र कायिक्रमिे नागररकहरुिा
सू-सूजचि हुन महत्िपुणि योगदान पूग्ने आशा मैिे र्िएको

ु

अन्त्यमा पुस्िक ियार गने कायिको िार्ग खवटनुहन
ु े सबै कमिचारी एिं राष्ट्रसेिक साथीहरुिा

म

विर्ेश धन्यिाद ठददै आगामी ठदनहरुमा यस्िा सृजनात्मक वक्रयाकिापहरुिे र्नरन्िरिा पाउन, यस्िा
प्रकाशन अझै पररस्कृि र पररमाजजिि रुपमा गनिका िार्ग सम्मबजन्धि सरोकारिािासं ग म आिश्यक सुझाब
र सल्िाहको पर्न अपेिा गदि ु

र्समा के.सी. कमािचायि
नगर उप-प्रमुख

भीरकोट नगरपार्िका
बयरघारी, स्याङ्गजा

मन्िव्यः
राज्यका िफिबाट आमनागररकिा

पुर्याउनु पने सेिा िथा सुविधाहरु नागररकको

ु भ रुपमा उपिब्ध गराउने उद्देश्यका साथ नगरापर्िकाको गिन
सबैभन्दा नजजकको केन्रबाट सििसि
भएकोमा स्थानीय िह र्निािचन 2074 को र्निािचन पश्चाि त्यसिा

जनिाको अपेिा अनुसार

साकार पानुि पने जजम्ममेिारी यस नगरपािकाको काँधमा आएको व्यहोरा सिैमा विठदिै
भीरकोट नगरपार्िकाको विद्यमान आिश्यकिा र नगरिासीका इच् ा िथा आकांिा बमोजजम
उपिब्ध सीर्मि श्रोि िथा साधनिा

प्रभािकारी रुपमा उपयोग गनिका िार्ग सहभार्गिामुिक

योजनाको िजुम
ि ा र त्यसको व्यिजस्थि कायािन्ियन गरर िोवकए बमोजजमको िक्ष्य िथा उपिब्धी
हार्सि गनुि पने दावयत्ि नगरपार्िकामा रहे को

यसै दावयत्ििा

आत्मसाथ गदन नगरपार्िकाको

िेश्रो नगरसभाबाट उपिब्ध श्रोि िथा साधनको महत्तमरुपमा पररचािन गनिका िार्ग आर्थिक िर्ि
2076/077 मा नगरपार्िकाबाट सं चािन हुने गर्िविर्धहरुको विर्यमा आम नगरिासीिा
जानकारीका िार्ग नगरपार्िकािे नगर विकास योजना 2076 प्रकाशन गनि ग रहे को

आर्थिक

िर्ि 2076/077 मा सं चािन हुने वक्रयाकिापहरुको पुजस्िका माफिि प्रकाशन गरी सम्मपूण ि
भीरकोटिासीिा

जानकारी गराउन पाउँदा हामीिा

अत्यन्िै खुशी िागेको

भीरकोट नगरपार्िकाको र्निािजचि पदार्धकारीहरुको बहािी पश्चाि पवहिो पटक प्रकाजशि
हुन िागेको नगर विकास योजना सम्मबन्धी यस पुस्िकको प्रकाशनमा सहयोग गने कमिचारी र्मत्रहरु
र पुस्िक प्रकाशनका िार्ग उत्प्रेरणा प्रदान गनुह
ि न
ु े सम्मपूण ि र्निािजचि पदार्धकारीहरु प्रर्ि हाठदिक
आभार व्यक्त गदि ु र यस पुस्िक रे हेका कर्मकमजोरीहरु र आगामी ठदनमा थप पररस्कृि रुपमा
प्रकाशन गनिका िार्ग आिश्यक राय सल्िाह िथा सुझाि ठदनका िार्ग सम्मपूण ि पािक िगि र
भीरकोटिासी ठददीबवहनी, दाजुभा

बुिाआमाहरुिा

आग्रह गदि ु
धमि राज ढुं गाना
प्रमुख प्रशासवकय अर्धकृि
भीरकोट नगरपार्िका
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भाग 3

नगर सभा

07६/07७

पदार्धकारी/कमिचारीहरु

भाग-1
1.1 नगर पररचयः-

गण्डकी प्रदे श स्याङ्गजा जजल्ला अन्तगगत पने एक पहाडी भेगमा अवजस्ित

भीरकोट नगरपाललका। सदरमुकाम बयरघारी समुजन्िक सतहबाट करीब 730 लमटर
उचाइमा रहे को छ । यसको न्यू नतम उचाइमा रहे को छाङ्गछाङ्गदी फााँट समुिी सतहबाट

करीब 713 लमटर रहे को र अग्लो भ-ु भागका रुपमा वडा नं 9 जस्ित नारायणलगरी मजन्दर
तिा वडा नं 8 जस्ित तामुको ले क समुिी सतहबाट करीब 1735 लमटर उचाइमा रहेको

छ । भीरकोट नगरपाललकाको पुवम
ग ा ववरुवा गाउाँपाललका र पुतलीबजार नगरपाललका,
पजिममा पवगत जजल्ला, उत्तरमा अजुन
ग चौपारी गाउाँपाललका र पुतलीबजार नगरपाललका तिा
दजिणमा वाललङ्ग नगरपाललकालसाँग लसमाना जोलडएको छ ।

मध्यकाललन आलाँ िखोलाको सभ्यतालभत्र भीरकोट राज्यको स्िापना ववक्रम सं म्बत

१४७५ दे जख १५०० को बीचमा भएको लियो । स्याङ्गजाको इलतहासमा नुवाकोट,
सतहुाँकोट गह्रौंकोटमध्ये भीरकोटलाइग प्राजचन ऐलतहालसक वकल्ला र कोट मालनएको पाइन्छ।
उवहले आलाँ िखोलादे जख पजचम जखलुङ्ग भने े स्िानलाइग जन खााँनले बस्ती बसालेका र यसयसको
लनकट भीरकोट शीतल हावाचल्ने ठााँउमा घर, मजन्दर, लनमागण गरी कोटघरको रचनाका साि
ठकुराइगहरुले राज्य चलाएको पाइन्छ ।
डा. बम बहादुर अलिकारीद्धारा ललजखत बाइसे तिा चौबीसे राज्यहरुको सं जिप्त
इलतहास नामक पुस्तकमा उल्ले ख भए अनुसार राणाकालको पजचम ४ नंम्बर भीरकोट
ईलाका पयुकोट, सदीखोला, सेतीखोला, बाडखोला, दह्रौखोला, लमदीखोला, बायखोला,
च्याङ्गदीखोला,

करादीखोला,

अमागदीखोला,

लुब्दीखोला,

फेदीखोला

आदी

सब

खोला

आलाँ िखोलामा लमलसने भएकाले यी सब िेत्रको समविगत नाम आलाँ िखोला रहे को र
पूवम
ग ध्यकालमा जन खानका छोरा सूय ग खानले भीरकोट राज्यको स्िापना गरे को पाइन्छ भने
यस नगरपाललकाको वडा नंम्बर १ को जगतपुरमा भीरकोटे राजाहरुले शासन गरे को दरबार
हालसम्म पलन रहे को छ। भीरकोट राज्यको साववकको इलतहास र भीरकोटे राजाहरुले
शासन गरे को दरबार हालसम्म पलन यस नगरपाललका लभत्र रहे कोले यस नगरपाललकाको
नामाकरण तिा गठन सोही दरवारको नामका आिारमा रहे को र यस नगरपाललकाको गठन
2072/06/01 गते भएको हो ।
यस नगरपाललकाको उत्तरमा अवजस्ित शंखपुर भीरकोट नगरपाललका वडा नंम्बर-1,
दे जख दजिणमा भीरकोट नगरपाललका वडा नंम्बर 4 को खत्रीखोलासम्म तिा पूव ग तफग
भीरकोट

नगरपाललका

वडा

नंम्बर-३

को

ु ङ्गखोला
भरु

दे खी

पजचम

तफग

भीरकोट

नगरपाललका वडा नंम्बर ९ को काललकाकोट पवगत जजल्लाको लसमान सम्म फललएको छ ।

1

यस नगरपाललकाको जनगणना 2068 अनुसार कुल जनसं ख्या २५,5८३ मध्ये
मवहलाहरुको 14,599 र पुरुषको सं ख्या 10,984 रहे को छ । कुल जनसं ख्याको
७८.०४ प्रलतशत जनसं ख्या सािरता मध्ये मवहलाको ६९.८० र पुरुष ८६.२८ प्रलतशत
सािर रहे का छ।
यस नगरपाललकाको कुल िेत्रफल 78.23 वगग वकलोलमटर रहे को छ । साि

साववकका ७ वटा गाउाँ ववकास सलमलतहरु लमलाएर भीरकोट नगरपाललका गठन गररएकोमा
समग्र हालका वडाहरुको गठन दे हाय बमोजजम रहे को छ ।
दे हायःलस.न.

साववकका गा.वव.स.

साववकका वडाहरु

हालको भीरकोट नगरपाललकामा कायम भएका
वडाहरु

1

दालसगङ्ग दहिुम

1,2,3 र 5

भीरकोट नगरपाललका वडा नं -1

2

दालसगङ्ग दहिुम

4,6,7,8 र 9

भीरकोट नगरपाललका वडा नं 2

3

बानेिोक दे उराली

1 दे खी 9 सम्म

भीरकोट नगरपाललका वडा नं -3

4

छाङ्गछाङ्गदी

2,3,7,8 र 9

भीरकोट नगरपाललका वडा नं -4

5

स्वरे क

1,5,6,7 र 9

भीरकोट नगरपाललका वडा नं -5

6

जखलुङ्ग दे उराली

3,5,7 र 8

भीरकोट नगरपाललका वडा नं -6

7

जखलुङ्ग दे उराली

1,2,4,6 र 9

भीरकोट नगरपाललका वडा नं -7

8

ढापुक लसमलभञ्याङ्ग

1 दे खी 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 माफगत लनमागण भई
नगरपाललका अन्तगगत कुल 10.67 वकलोलमटर सडक पक्की रहे को छ । यस गरी

बयरघारी-हुवास खण्डको 23 वकलोलमटर सडक मध्ये 5 वकलोलमटर पक्की सडक नेपाल
सरकारबाट लनमागणालिन रहे को छ भने, बयरघारी-बानेिोक खण्डको 23.5 वकलोलमटर
कच्ची सडकलाई पक्की बनाउन नेपाल सरकारबाट बजेट ववलनयोजन भएको छ । यसयस गरी
बयरघारी-ढापुक फेदी हुदैं पवगत भोले सम्म 20 वकलोलमटर कच्ची सडक लनमागण भई
सं चालन हुद आएको छ।

पक्की पुल तफग आलाँ िखोलामा २ वटा पक्की मोटरे वल पुल, खााँदीखोलामा पक्की पुल १,

लुजब्दखोला 2 वटा पक्की पुल र गोदीखोलामा 1 समेत गरी जम्मा 6 वटा पक्की पुल रहे का
छन।
यस नगरपाललका लभत्र खेती योग्य ठु ला फााँटका रुपमा बयरघारी, छाङ्गछाङ्गदी,
पकान, लसमलचौर र मतगवास रहे का छन् भने ती फााँटहरुको प्रमुख लसं चाईको मूल श्रोतको
रुपमा आलाँ िखोला रहे को छ ।

2

पयगटन ववकासको प्रच ुर सं भावना बोकेको यस नगरपाललकालभत्रका प्रमुख पयगटवकय

स्िलहरु मध्ये प्याराग्लाईलडङ्गका लालग स्वरे क मदान, पववत्र िालमगक स्िलका रुपमा
छाङ्गछाङ्गदी छायााँिेत्र मजन्दर यसयस्त गरी घरबास पयगटनका लालग वडा नं. ७ को जखलुङ्ग,
वडा नं. 8 को ओकादी र वडा नं. 2 को केघाभञ्ज्याङ्ग प्रमुख सं भावना रहे का स्िानहरु छन्
भने मुल्का वराह, जखलुङ्ग काललका, स्वरे क भरव कालीका, भवानीिुम, बानेिोक दे उराली,
केघा दे उराली, गडहरे गुफा, लसकोट काललका, नारायणलगरी मजन्दर, दफुकाग वन, सुन्दरचौर

बनस्पलत सुचना केन्ि लगायतका स्िलहरु पयगटकीय आकषगणका केन्िको रुपमा रहे का
छन्।

यस नगरपाललकामा उयसपाददत प्रमुख नगदे वालीहरुमा अदुवा, केरा, सुन्तला र कफी

एवं अलिसो खेतीका प्रमुख नगदे वाललका रुपमा रहेका छन् भने कोदो, मक, गहू ाँ र िान

प्रमुख खाद्यने  वाललका रुपमा रहे का छन् ।यसयस गरी जडीवुटीका रुपमा लगठो, भ्याकुर,
तरुल, सखरखण्ड, लालीगुराँ ास, सुनगाभा लगायतका जडीवुटीहरुको सम्भावना रहे को छ ।
नेपाल

सरकारको

लमलत

2072/06/01

गते को

लनणगयानुसार

गठन

भएको

यस

नगरपाललकामा 6085 पररवार सं ख्यामा 25583 जना मालनसहरु अक्सर बसोवास गने
यस नगरपाललकाको जनसांजख्यक वववरण दे हाय बमोजजम रहे को छ ।
भीरकोट नगरपाललकाको जनसांजख्यक वववरणः
साववक
गाववस

साववक वडा नं.

हालको
वडा

पुरुष

मवहला

जम्मा

पररवार मूली
पुरुष

मवहला

जम्मा

दहिुम

1,2,3,5

1

1539

2110

3649

413

548

961

दहिुम

4,6,7,8,9

2

1307

1642

2949

420

291

711

१ दे जख ९

3

1513

2033

3546

484

380

864

छाङ्छाङ्दी

2,3,7,8,9

4

627

755

1382

190

132

322

स्वरे क

1,5,6,7,9

5

1265

1865

3130

393

327

720

जखलुङ

3,5,7,8

6

916

1198

2114

282

244

526

जखलुङ

1,2,4,6,9

7

962

1248

2210

313

212

525

ढापुक

१ दे जख ९

8

1568

2098

3666

490

345

835

3,4,5,6,7,8

9

1287

1650

2937

380

241

621

10984

14599

25583

3365

2720

6085

बानेिोक

काललकाकोट

जम्मा

श्रोतः राविय जनगणना २०६८

भीरकोट नगरपाललकामा रहेका जातजाती अनुसार जनसं ख्याको वववरणः
क्र.स.

जाती

जम्मा

जम्मा

जम्मा

जनसं ख्या

पुरुष

मवहला

क्र.स.

जाती

1

िेत्री

6748

2804

3944

10

साकी

2

ब्राहमण

6832

2940

3892

11

3

मगर

3414

1460

1954

12

3

जम्मा

जम्मा

जम्मा

जनसं ख्या

पुरुष

मवहला

2191

947

1244

घती भ ुजेल

381

183

198

माझी

309

154

155

क्र.स.

जाती

4

िारु

5

जम्मा

जम्मा

जम्मा

जनसं ख्या

पुरुष

मवहला

क्र.स.

जाती

जम्मा

जम्मा

जम्मा

जनसं ख्या

पुरुष

मवहला

12

5

7

13

गाइने

36

13

23

नेवार

1055

462

593

14

खवास

126

47

79

6

कामी

2142

945

1197

15

मुसल्मान

474

200

274

7

गुरुङ्ग

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
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भीरकोट नगरपाललकामा रहेका ववद्यालय र क्याम्पसको वववरणः
क्र.स.

ववद्यालयको नाम

1

लसरुखकग जोलगस्िान मा.वव.

2

वडा

ववद्यालयको नाम

वडा

तह

क्र.स.

8

माध्यलमक

24

जनज्योलत आ.वव.

6

प्रािलमक

पजब्लक एकेडेमी मा.वव.

8

माध्यलमक

25

जनसेवा आ.वव.

6

प्रािलमक

3

महेन्िज्योलत मा.वव.

७

माध्यलमक

26

दीपज्योलत आ.वव.

2

प्रािलमक

4

जनवप्रय मा.वव.

5

माध्यलमक

27

महालक्ष्मी आ.वव.

3

प्रािलमक

5

लसकोट मा.वव.

९

माध्यलमक

28

रयसनदे वीस्िान आ.वव.

8

प्रािलमक

6

ठु लीभन्ज्याङ्ग मा.वव.

9

माध्यलमक

29

वटु कभरव आ.वव.

3

प्रािलमक

7

वपपलडााँडा मा.वव.

माध्यलमक

30

लसतलचौर आ.वव.

8

प्रािलमक

8

दभ ुङ्गठाटी मा.वव.

4

माध्यलमक

31

लतलाहार नेटा आ.वव.

6

प्रािलमक

9

दहिुम मा.वव.

2

माध्यलमक

32

गढीभन्ज्याङ्ग आ.वव.

8

प्रािलमक

10

शवहदशुक्र मा.वव.

3

माध्यलमक

33

वालज्योलत आ.वव.

5

प्रािलमक

11

राजेन्ि भवानी मा.वव.

5

माध्यलमक

34

वाघभरवी आ.वव.

5

प्रािलमक

12

भाग्योदय मा.वव.

6

माध्यलमक

35

दे उरालीभन्ज्याङ्ग आ.वव.

6

प्रािलमक

13

काललका आ.वव.

3

लन.मा.वव.

36

प्रगलतजशल आ.वव.

7

प्रािलमक

14

जनज्योलत आ.वव.

८

लन.मा.वव.

३७

अमर आ.वव.

15

काललका आ.वव.

5

प्रािलमक

38

ु ी आ.वव.
सूयम
ग ख

2

प्रािलमक

16

रानीरह आ.वव.

4

प्रािलमक

39

सरस्वती आ.वव.

7

प्रािलमक

17

ध्रवदे
ु उराली आ.वव.

2

प्रािलमक

40

18

जनववकास आ.वव.

3

प्रािलमक

41

2

मा.वव. लनजी

19

भववष्य लनमागण आ.वव.

९

प्रािलमक

42

वालज्योती ईंललस बोलडगङ्ग स्कुल

1

मा.वव. लनजी

20

वालवषग आ.वव.

७

प्रािलमक

43

बालोदय ईललस बोलडगङ्ग स्कुल

6

मा.वव. लनजी

21

लक्ष्मी आ.वव.

१

प्रािलमक

44

कन्साईन्स ईंललस बोलडगङ्ग स्कुल

1

मा.वव. लनजी

२२

भवानी आ.वव.

८

प्रािलमक

45

3

मा.वव. लनजी

23

ु ाग भवानी आ.वव.
पूणद
ग ग

2

प्रािलमक

नं.

प्रािलमक

बुद्ध मेमोररयल ईङ्गललस बोलडगङ्ग
स्कुल

वास्तरा भ ुपु सनीक ईंललस
बोलडगङ्ग स्कुल

तह

नं.

श्रोतः भीरकोट नगरपाललका

4

भीरकोट नगरपाललकामा रहेका सहकारी तिा ववजत्तय सं स्िाहरुको नामावलीः
क्र.स

सं स्िाको नाम

वडा नं

1

आलाँ िखोला लघुववत्त ववजत्तय सं स्िा लल.

2

गररमा ववकास बक, वयरघारी

1

3

मेरो माइक्रोफाइनान्स ववजत्तय सं स्िा लल.

1

कवफयत

1

4

आलाँ िखोला बचत तिा ऋण सहकारी सं स्िा लल.

5

शुभलक्ष्मी बचत तिा ऋण सहकारी सं स्िा लल.

1

6

माछापुच्रे बचत तिा ऋण सहकारी सं स्िा लल.

1

7

नयााँ कृवष अलभयान सहकारी सं स्ि लल.

1

8

काललका बचत तिा ऋण सहकारी सं स्िा लल

1

9

मुजिनाि ववकास बैं क, वयरघारी

2

10

पजिमाञ्चल ग्रालमण ववकास बक

2

11

साना वकसान सहकारी सं स्िा लल.

2

12

ग्रालमण कृवष सहकारी सं स्िा लल.

2

13

सबल पशुपालन सहकारी सं स्िा

2

14

माछापुच्रे बचत तिा ऋण सहकारी सं स्िा लल.

3

15

उवगर कृवष सहकारी सं स्िा लल.

3

16

छायााँिेत्र बचत तिा ऋण सहकारी सं स्िा लल.

4

17

कृवष उपज बजार सहकारी सं स्िा लल., गह्रािोक

4

18

नव लसजगना कृवष सहकारी सं स्िा लल.

5

19

मवहला जागरण बहुउद्देयीय सहकारी सं स्िा लल.

5

20

जनशजि कवफ सहकारी सं स्िा लल., िालेखकग

5

21

नव ववहानी कृवष सहकारी सं स्िा लल.

5

22

लुजब्दखोला कृवष सहकारी सं स्िा लल.

6

23

सल्लाघारी बचत तिा ऋण सहकारी सं स्िा लल.

6

24

माछापुच्रे बचत तिा ऋण सहकारी सं स्िा लल.

6

25

लत्रलक्ष्मी बचत तिा ऋण सहकारी सं स्िा लल.

6

26

काललका बचत तिा ऋण सहकारी सं स्िा लल.

7

27

ढापुक बहुउद्देयीय सहकारी सं स्िा लल., ढापुक

8

28

रािाकृष्ण मवहला बहुउद्देयीय सहकारी सं स्िा लल.

8

29

लेकबेसी साना वकसान सहकारी सं स्िा लल., लसकोट

9

30

मेगा बैं क लललमटे ड, वयरघारी

1

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

दभ ुङ्गकाललका मजन्दर

4

2

जखलुङ्ग काललका मजन्दर

7

10

स्वरे क काललका मजन्दर राजेन्ि भवानी

5

3

सुन्दरचौर बनस्पलत सूचना केन्ि

6

11

भीरकोट काललका

7

4

स्वरे क मदान प्याराग्लाईलडङ स्िल

5

12

जखलुङ्ग गाउाँ, केघा भन्ज्याङ्ग र ओकादी
होमस्टे

5

7/8/2

लस.न.

स्िलहरु

वडा नं.

लस.न.

स्िलहरु

वडा नं.

5

छाङ्छाङ्दी छायााँिेत्र मजन्दर

4

13

नारायण लगरी वावा मजन्दर

9

6

मुल्का वराह मजन्दर

3

14

लसकोट काललका

8

7

गडहरे गुफा

5/8

15

केघा दे उराली

1/2

8

दे उपुजे ढुं गो

३

16

कोखे छहरा

३
श्रोतः भीरकोट नगरपाललका

भीरकोट नगरपाललका लभत्र रहेका स्वास््य सं स्िाहरुको नामावलीः
क्र.स.

स्वास््य सेवा केन्ि

ठे गाना

1

काललका सामुदावयक अस्पताल

हेल ु

2

जखलुङ्ग दे उराली स्वास््य चौकी

भण्डारखोला

3

बानेिोक दे उराली स्वास््य चौकी

वानेिोक

4

दालसगङ्ग दहिुम स्वास््य चौकी

जगतपूर

5

ढापुक लसमलभन्ज्याङ्ग स्वास््य चौकी

ढापुक

6

जखलुङ्ग काललका आयूवेददक औषिालय

मुलपानी

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

बगरे बजार
श्रोतः भीरकोट नगरपाललका
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भाग-2
२.१ आलिगक वषग 207६/07७ को नीलत तिा कायगक्रमः
1. भीरकोट नगरपाललकाको नगर प्रमुखको हलसयतले नगर सभाको यस वठकमा आगामी
आलिगक वषग 2076/077 को नीलत तिा कायगक्रम प्रस्तुत गरररहाँदा गौरवको महशुस
गरे को छु । यस महयसवपूण ग अवसरमा राजष्िय स्वतन्त्रताका लनलमत्त आफ्नो जजवन उयससगग
गनुह
ग न
ु े सम्पूणग महान शहीदहरु तिा रािप्रलत समवपगत ददवङ्गत आदरणीय नेताहरुमा भावपूण ग
श्रद्धाञ्जली अपगण गदगछु।रावियता र स्वालिनताको रिा गदै न्यायपूण ग समाज लनमागण र
समृवद्धको मागगमा एकताबद्ध रहे का नगरवासी नागररक र राजनीलतक नेतयसृ वप्रलत उच्च सम्मान
प्रकट गनग चाहान्छु ।
2. भीरकोट नगरपाललका नगरकायगपाललकाको लनमन्त्रणालाइग स्वीकार गरी नगरसभाको चौिौ
अलिवेशनमा पाल्नुहन
ु े प्रदे श सभा सदस्य माननीय मोहन रे ग्मीज्यू , माननीय मेखलाल श्रे ष्ठज्यू,
माननीय ददपक चलतगमगरज्यू , राजनीलतक दलका प्रमुख एवं प्रलतलनिीज्यू हरु, उपजस्ित वडा
अध्यिज्यू हरु, वोडग सदस्यहरु, नगरसभाका सदस्यज्यूहरु, ववलभन्न सं घ सं स्िाका प्रमुख एवं
प्रलतलनिीज्यू हरू, टोल ववकास सलमलत, आमा समूह तिा यू वा क्लबका प्रमुखहरु र
कायगक्रममा उपजस्ित कमगचारीहरु, सुरिाकमी तिा पत्रकार लमत्रहरुलाइग म सवगप्रिम यस
गररमामय सभामा स्वागत गनग चाहन्छु ।
3. गत आलिगक वषग 2075 असार १२ गते को नगरसभामा मले नगर कायगपाललकाको आलिगक
ववकास, सामाजजक ववकास, पूवागिार ववकास, वातावरण तिा ववपद् व्यवस्िापन र सुशासन
तिा प्रशासन सुिार लगायतका ववलभन्न िेत्रहरुलाई सम्बोिन गने गरी नीलत तिा कायगक्रम
यस सम्मालनत सभामा प्रस्तुत गरे को व्यहोरा स्मरण गराउन चाहान्छु ।
4. नेपालको सं वविान २०७२ ले पररकल्पना गरे बमोजजम यस भीरकोट नगरपाललकाको नीलत
तिा कायगक्रम तजुम
ग ा गदाग हामीले ववगत एक वषगको अभ्यास तिा लसकाईबाट हालसल गरे को
अनुभव, भीरकोट नगरपाललकाका वडा अध्यिहरु, वोडग सदस्यहरु, नगर सदस्यहरु,
नगरपाललकामा

रहे का

राजनीलतक

दलमा

प्रलतलनलि

तिा

प्रमुखहरु,

ववलभन्न

िेत्रका

बुवद्धजजवीहरु, भीरकोटलाई कायगिेत्र बनाएर सं चालनमा रहे का बक तिा ववजत्तय सं स्िाका
प्रलतलनलि तिा प्रमुखहरु, नगरपाललकाका ववषयगत शाखामा कायगरत कमगचारीहरु लगायत
भीरकोट बावहर ववलभन्न पेशा, व्यवसायमा सं लग्न बुवद्धजीवीहरुसाँग भएको छलफल तिा
अन्तरवक्रयाबाट प्राप्त राय, सल्लाह तिा सुझाव समेतलाई मध्येनजर राखी नीलत तिा
कायगक्रम तयार गररएकोले नीलत लनमागणमा राय, सल्लाह तिा सुझाव ददने सवलाई िन्यवाद
व्यि गदै आलिगक वषग ०७६/०७७ को नीलत तिा कायगक्रम प्रस्तुत गने अनुमलत
चाहान्छु ।
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क. पुवागिार ववकासः
5.

आलिगक वषग ०७६/०७७ मा नगरपाललकाको लनमागणालिन भवन सम्पन्न गने, वडा
कायागलय भवन लनमागण गनग जग्गा नभएका वडाहरुको लालग जग्गा प्राप्ती गने र जग्गा
उपलब्ि भएका वडाहरुको हकमा भवन लनमागण गने कायग प्रारम्भ गने व्यवस्िा लमलाईने
छ। लनमागणालिन नगरपाललकाको भवन रहे को स्िानमा िप जग्गा प्रालप्तको लालग पहल गररने
छ।

6. नगरपाललका लभत्र उयसपादन हुने फोहोरमलाको व्यवजस्ित र बज्ञानीक व्यवस्िापनका लालग
फोहोरमला व्यवस्िापन केन्िको लड.वप.आर.(Detailed Project Report) अनुसारको पूवागिार
लनमागण, बसपाकगलाई व्यवजस्ित गनगका लालग आवयक पने पूवागिार लनमागण र गण्डकी प्रदे श
सरकारको नीलत अनुसार 'एक स्िानीय तह, एक खेल मदान' लनमागण गने कायगलाई प्रदे श
सरकारसाँगको साझेदारीमा अगाडी वढाईनेछ ।
7. भीरकोट नगरपाललका िेत्रलभत्र खोललएका पुराना तिा नयााँ सडकको ममगत सम्भार र
स्तरोन्नती गदाग वातावरणीय प्रभावलाइग न्युलनकरण गने उपायहरुको अवलम्वन गरर ममगत
तिा स्तरोन्नती गनग कायगलाई लनरन्तरता ददइने छ ।
8. नगरिेत्र लभत्रका साववकमा नेपाल सरकारका ववलभन्न लनकायहरुबाट मापदण्ड तोवकएका
सडकहरुको मापदण्ड सोही अनुसार र मापदण्ड नतोवकएका सडकहरुको सडक अलिकार
िेत्र (राईट अफ वे) तोवकने छ । सव वडाहरुमा 'एक वडा, एक रणनीलतक सडक' छनौट
गरी ममगत, सं भार र स्तरोन्नती गने कायगलाई प्रािलमकताका साि अगाडी वढाईनेछ ।
9. नगरिेत्र लभत्र रहे का एक वा एक भन्दा ववढ वडा समेट्ने गरी लनमागण भएका महयसवपूण ग
सडकहरुलाई क्रमश स्तरोन्नती गनगका लालग सं घीय तिा प्रदे श सरकारसाँगको सहकायगमा
लनमागण गने कायग अगाडी वढाउन आवयक पने लड.वप.आर.(Detailed Project Report) तयार
गने कायगलाई लनरन्तरता ददइने छ ।
10. 'उज्यालो लभरकोट अलभयान' अन्तगगत आलिगक वषग 2075/076 को अनुभव समेतका
आिारमा नगरिेत्र लभत्रका आवयक स्िानमा सडक वजत्त/ सौयग वजत्त जडान गने कायगलाई
लनरन्तरता ददईने छ ।
11. वयरघारी बजार िेत्र लभत्र पक्की सडक लनमागणका लालग घरवस्तीको कारणले आवयक पने
न्यूनतम मापदण्ड नपुग्ने सडकहरुको ममगत/सं भारका लालग सम्बजन्ित उपभोिाहरुको
अलनवायग लागत सहभालगता (नगद) सुलनजितता रहने गरी सोललङ्ग र वप.लस.लस. गने कायगलाई
प्रािलमकता ददईने छ ।
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12. वयरघारी बजार र आसपासमा रहे का वस्ती योग्य स्िानहरुमा ववस्तार भएका बजार र
सं भावना रहे का स्िानहरुमा व्यवजस्ित र वज्ञानीक वस्ती ववकासका लालग आवयक पने
सडक खानेपानी तिा ढल लनकासको व्यवस्िापन गनग आम बजारवासीको सहमलत र
सहकायगमा ढल व्यवस्िापन गने कायगका लालग सम्भाव्यता अध्ययन गररने छ।
13. नगरपाललकामा आलिगक वषग 2076/077 को श्रावण १ गते दे जख घर लनमागण कायगको
अनुमलत ददं दा एउट बजार िेत्रमा एउट रङ्गको प्रयोग गने गरी अनुमलत ददने व्यवस्िा
लमलाईने छ ।
14. नगरपाललकाको पवहचानको रुपमा रहे को आलाँ िखोला आसपासका खेतीयोग्य भूमीको सं रिण
गनग आलाँ िखोलाका सम्पूणग िेत्रको तटबन्िनका लालग लड.वप.आर.(Detailed Project Report)
तयार गने कायग अगाडी वढाईनेछ ।
15. नगरिेत्रलभत्र सडक, खानेपानी, लसं चाई लगायतका पूवागिारजन्य आयोजनाहरु तजुम
ग ा गदाग
रोजगारमा आिाररत श्रममूलक आयोजना पवहचान गरी आगामी आलिगक वषग 2076/077
मा कायागन्वयन गने कायगलाई प्रािलमकता साि अगाडी वढाउने व्यवस्िा लमलाईने छ ।
16. चालु आलिगक वषगमा सम्पन्न हुन नसकी अिुरा रहेका र क्रमागत आयोजनाहरुलाई
आवयक बजेट ववलनयोजन गरी सम्पन्न गने व्यवस्िा लमलाईने छ ।
17. नगरिेत्रलभत्र भौलतक पूवागिारहरु लनमागण गदाग अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरीक तिा वालमत्री हुने
गरी ववकास लनमागणका कायगहरु अगाडी वढाउने व्यवस्िा लमलाईने छ ।
18. नगरपाललका तिा वडा कायागलयहरुको भवन लनमागण, ज्येष्ठ नागररक ददवा सेवा केन्ि,
ठू लाखालका सडक लनमागण तिा खानेपानी आयोजनाको सं चालन तिा लनमागणका लालग
योजना बक तयार गरी कायागन्वयनका लालग सं घीय तिा प्रदे श सरकारसं ग सहकायग गरी
अगाडी बढाउने व्यवस्िा लमलाइने छ ।
19. नगरपाललका तिा वडा स्तरबाट आयोजनाहरु तजुम
ग ा गदाग नगरवासीहरुले अनुभलु त गने
खालका ठू ला तिा ददगोपना भएका आयोजनाहरुको छनोट गने व्यवस्िा लमलाइनेछ ।
20. बजार िेत्रको मुख्य खेतीयोग्य जलमनका रुपमा रहे का वयरघारी मझुवा र छाङ्गछाङ्गदी
फााँटको लसचाइगको मुख्य स्रोतका रुपमा रहे को दालसगङ्ग दहिुम छाङ्गछाङ्गदी ओडारे लसचाइग
योजना सं चालनका लालग सं घीय तिा प्रदे श सरकारसं ग सहकायग र समन्वय गने व्यवस्िा
लमलाइनेछ ।

ख. सामाजजक ववकासः
21. नगर प्रमुखसाँग ज्येष्ठ नागररक कायगक्रम अन्तगगत भीरकोट िेत्र लभत्र रहे का ज्येष्ठ
नागररकहरुलाई एक आपसमा जचरपररजचत गराई उनीहरुको ददनचयागलाई सहज र सरल
बनाउनका लालग 'एक वडा, एक ज्येष्ठ नागरीक ददवा सेवा केन्ि', लनमागण गनग आवयक
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स्िानहरुको पवहचान गरी यसयस्ता स्िानहरुको लड.वप.आर.(Detailed Project Report) गने
कायगलाई लतव्रताका साि अगाडी वढाईने छ।
22. मेयरसाँग वालवाललका कायगक्रम अन्तगगत भीरकोट िेत्र लभत्र रहे का वालवाललकाहरुलाई एक
आपसमा जचरपररजचत गराउन र फुसगदको समयमा मनोरञ्जन गनग 'एक वडा एक बाल
मनोरञ्जन पाकग' लनमागणका लालग आवयक स्िानहरुको पवहचान गरी लड.वप.आर.(Detailed
Project Report) तयार गरी पाकग लनमागण गने कायगलाई लतव्रताका साि अगाडी वढाईने छ।
23. नगरिेत्र लभत्र रहेका ववलभन्न जातजाती तिा भाषाभाषीहरुको मौललक सं स्कृती, रीलतररवाज
तिा परम्पराहरुको सं रिण तिा ववकास गने कायग अगाडी बढाउने व्यवस्िा लमलाईने छ।
24. नगरिेत्र लभत्र वसोवास गने फरक िमता भएका अपाङ्ग तिा असहाय नागररकहरुको एवकन
वववरण तयार गरी लतनीहरुको सं रिण गनग यसयस्ता नागरीकहरुको सीप तिा िमता
अनुसारको लसप ववकासका कायगक्रमहरु अगालड वढाईनेछ । यसका लालग आवयकता
अनुसार सं घीय तिा प्रदे श सरकारसाँग समन्वय गररनेछ ।
25. नगरिेत्रलभत्र रहे का मवहलाहरुको सीप तिा िमता ववकास गरी उद्यमजशल वनाउनका
लालग मागका आिारमा सशजिकरण र जशपमुलक ताललमलाई लनरन्तरता ददईने छ ।
26. नगरिेत्र लभत्र रहे का अपाङ्ग, दललत, मुजस्लम अल्पसं ख्यक, ववपन्न, वपछलडएको वगग तिा
समुहको उयसिानका लालग आवयक पने सीप तिा िमताको ववकास गरी यसयस्ता वगग तिा
समुदायको परम्परागत पेशा तिा व्यवसायहरुको ववशेष सं रिण, सम्वद्धगन गने कायगलाई
लनरन्तरता ददने व्यवस्िा लमलाईने छ ।
27. नगरपाललकामा रहे का असहाय र अपाङ्ग तिा सडक बालबाललकाहरुको सं रिणका लालग
असहाय, अपाङ्ग तिा सडक बालबाललका सं रिण कोष स्िापना गने कायगलाई प्रािलमकता
ददईने छ।
28. समाजमा ववद्यमान मवहला वहं सा र लागु पदािगको दुव्यगसन समेतका सामाजजक कुरीतीहरुको
अन्यसय तिा लनयन्त्रण गनगयसयस्ता गलतवविीहरुको लनयन्त्रण तिा रोकिामका कायगमा सं लग्न
सं घ सं स्िाहरुसं गको सहकायगमा सचेतनामुलक कायगक्रमहरु सं चालन गरी उनीहरुलाई घर
पररवार र समाजमा पुनःस्िापना हुने व्यवस्िा लमलाइने छ ।
29. नगरिेत्र लभत्र स्वच्छ वपउनेपानीको पहुाँच नभएका वस्ती र पररवारको पवहचान गरी स्वच्छ
वपउनेपानीको पहुाँच सुलनजितता गदै स्वच्छ र शुद्ध वपउनेपानी उपलब्ि गराउने कायग अगालड
वढाइने छ।
30. नगरिेत्रलभत्र खानेपानी आयोजनाहरु सं चालन गदाग पुराना योजनामा प्रयोग भएका पाइप र
अन्य सामाग्रीहरुको ममगत सं भार गरर पुनः प्रयोग गने व्यवस्िालाइग कडाइगका साि लागु गरी
आयोजनाहरुको ममगत गने कायगलाई अगालड वढाईने छ ।
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31. नगर िेत्र लभत्र उयससजगन हुने फोहोरलाई व्यवजस्ित गदै फोहोरवाट मोहोर प्राप्त गने
कायगलाई िप प्रभावकारी बनाउन फोहोरमला व्यवस्िापन केन्ि लनमागण गने कायगको लालग
सं घीय तिा प्रदे श सरकारसं गको सहकायग र साझेदारीमा कायगक्रम अगाडी बढाइने छ ।
32. नगरिेत्र लभत्र उयससजगन हुने फोहोर सं कलन गने कायगलाइग ववस्तार गरी हरे क वडामा
पुर्याउने व्यवस्िा लमलाइने छ । यसरी उयससजगन हुने फोहोरको वलगगकरण गरी कुवहने
खालका फोहोरहरुलाई उयसपादन स्िलमा न प्राङ्गारीक मल बनाउन आवयक प्राववलिक लसप,
ववलि लसकाइग व्यवस्िापन गने कायग अगाडी बढाइनेछ । नकुवहने खालका पुनः प्रयोग गनग
सवकने फोहोरहरुको ववक्री मुल्य कायम गरी खररद ववक्री गने व्यवस्िा लमलाइने छ ।
33. पुणग सरसफाईका कायगक्रम प्रभावकारी रुपमा कायागन्वयनलाई प्रािलमकता ददई पुणस
ग रसफाई
नगरपाललका बनाउन शौचालय नभएका ववपन्न नागरीक र कच्ची शौचालय भएका
नगरवासीलाइग पक्की शौचालय लनमागण गनग आवयक पने न्यूनतम लनमागण सामाग्री उपलब्ि
गराउने कायगलाई आगामी आलिगक वषग 2076/077 मा समेत लनरन्तरता ददईनेछ।
शौचालय लनमागण सामाग्री आवयक पने नगरबासीहरुको पूव ग पवहचान र अलभले जखकरण गरी
आवयकताको आिारमा ववतरण गने व्यवस्िा लमलाइने छ ।
34. शजिक िेत्रमा सं घीय तिा प्रदे श सरकारबाट सं चाललत कायगक्रमलाई लनरन्तरता ददाँद
नगरपाललकाबाट िप कायगक्रमका साि शजिक ववकासलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी
बढाइने छ।
35. ववद्यालयको पहुाँच भन्दा बावहर रहे का वालवाललकाहरुको एवकन गरी अलनवायग रुपमा
ववद्यालयमा भनाग गनुग पने व्यवस्िालाइग लनरन्तरता ददन ववद्यालय भनाग अलभयान सं चालन
गररनेछ।
36. ववद्यालयमा अध्ययनरत ववद्यािीहरुको प्रलतभा प्रस्फुटन हुने खालका अलतररि शजिक
वक्रयाकलापको सं चालन गनुक
ग ो साि ववद्यािीहरुले अनुभव गने खालका अलतररि शजिक
कायगक्रम सं चालन गरी उनीहरुको प्रलतभालाइग लसपसं ग आवद्ध गराउने व्यवस्िा लमलाइने
छ।
37. सावगजलनक लनजी साझेदारी कायगक्रम अन्तरगत नमुना सुचना प्रववलि तिा अयसयािुलनक
प्रयोगशाला लनमागणका लालग सं स्िागत ववद्यालयहरुसं ग लागत साझेदारीको आिारमा कायगक्रम
सं चालन गने व्यवस्िा लमलाइने छ ।
38. नगर िेत्रलभत्र रहे का सामुदावयक ववद्यालयहरुमा प्राववलिक जशिा आवयक पने ववषय र
िेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्राप्त नलतजाका आिारमा अनुमती ललने प्रवक्रया अगाडी
बढाउने व्यवस्िा लमलाइने छ ।
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ु न्दा अगाडी १ वषग
39. आिारभ ुत तहको किा १ मा भनाग हुने ववद्यािीलाइग भनाग हुनभ
बालववकास केन्िको अनुभव ददलाए पचात मात्र किा १ मा भनाग गने व्यवस्िा लमलाइने
छ ।
40. बाल ववकास केन्िमा अध्यनरत बालबाललकाहरुको ववद्यालयमा लनरन्तरता ददनका लालग
आवयक पने प्रोयससाहन मुलक कायगहरुको पवहचान गरी कायागन्वयन गने व्यवस्िा लमलाइने
छ।
41. ववद्यालयहरुको किा कोठाको जशिण लसकाइग प्रवक्रयालाइग प्रभावकारी बनाइ गुणस्तररय
जशिाको सुलनजचतताका लालग जशिकहरुको लसप तिा िमता अलभवृवद्ध गनगका लालग
आवयकता अनुसारको कायगक्रम सं चालन गने व्यवस्िा लमलाइने छ ।
42. वाल ववकास केन्िको लसकाई उपलब्िीलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय वनाउनका लालग
सहयोगी कायगकतागलाई प्रोयससाहन गने व्यवस्िा लमलाईने र वाल ववकास केन्िमा ववद्यािीको
लनरन्तरताका लालग खाजा स्वरुप जाउलो खुवाउने कायगक्रम सं चालन गने व्यवस्िा लमलाईने
छ ।
43. 2076 साल चत्र मसान्तसम्म बालमत्री नगरपाललका घोषणा गनग आवयक पने कायगहरु
प्रभावकारी रुपमा कायागन्वयन गने व्यवस्िा लमलाईनेछ । यसयस्का लालग सामुदावयक तिा
लनजी ववद्यालयहरु पलन क्रमश वालमत्री तिा सुचना प्रववलिमत्री बनाउने व्यवस्िा लमलाइने
छ ।
44. ववद्यालयमा

अध्ययनरत

ववद्यािीहरुको

शजिक

उपलब्िीलाइग

वृवद्ध

गनग

र

शजिक

उपलब्िीलाई मूल्यांकन प्रणालीलाइग ववश्वासलनय बनाउने कायगक्रमहरु सं चालन गने व्यवस्िा
लमलाइने छ ।
45. नेपाल

सरकारबाट

सं चालन

भएका

स्वास््य

सम्बन्िी

कायगक्रमलाई

िप

प्रभावकारी

बनाउनका लालग गभगवती मवहलाको पोषण अवस्िामा सुिार गरी स्वास््य सं स्िामा सुयसकेरी
गराउनका लालग प्रोयससाहन गररनेछ । ववगत आलिगक वषग दे जख सं चालनमा रहे का अण्डा
ववतरण, मवहला स्वंयसेववकाहरु र आमा समूहको वठकलाइग लनरन्तरता ददनका लालग
सं चालनमा रहे का कायगक्रमहरुलाइग लनरन्तरता ददने व्यवस्िा लमलाइने छ ।
46. नगरिेत्र लभत्र पूण ग खोप सुलनजचतता कायगक्रमलाई लनरन्तरता ददनका लालग गनुग पने
कायगहरु लनरन्तर रुपमा संचालन गने व्यवस्िा लमलाइने छ ।
47. ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्ग, असहाय र गभगवती मवहलाहरुलाई घर-दलोमा सेवा ददने कायगलाइग
िप प्रभावकारी बनाउनका लालग आवयक पने कायगक्रमहरु सं चालन गने व्यवस्िा लमलाइने
छ ।
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48. नगरपाललका लभत्र रहे का स्वास््य सं स्िाहरुबाट प्रवाह हुने सेवालाइग गुणस्तररय बनाउन
आवयक पने वाइगफाइगको जडान, कम्प्युटर र फलनगचर लगायतका न्युनतम आवयक
सामाग्रीहरु उपलब्ि गराइग गुणस्तररय स्वास््य सेवा उपलब्ि गराउने व्यवस्िा लमलाइने छ।
49. नेपाल सरकारद्धारा लनःशुल्क रुपमा उपलब्ि गराईएका औषिीहरुको उपलब्ितालाई
सुलनजचतता गदै मिुमेहसं ग सम्बजन्ित औषिीहरु लनःशुल्क उपलब्ि गराउनका लालग
मिुमेह जााँच गने गुल्को लमटर प्रयसयेक स्वास््य सं स्िामा उपलब्ि गराइग सो सं ग सम्बजन्ित
औषिी र गभगवती मवहलाहरुलाई क्यललसयम चक्की नगरपाललकाको तफगबाट लनःशुल्क रुपमा
ववतरण गने व्यवस्िा लमलाइने छ ।
50. नगरपाललका लभत्र ५० शयाको अस्पताल लनमागण कायग प्रारम्भ गनग आवयक पने जग्गाको
व्यवस्िापन गरी सं घीय तिा प्रदे श सरकारको सहकायगमा प्रवक्रया अगाडी बढाइने छ ।
51. नगरपाललका िेत्रमा रहे का ५ वषग उमेर पुरा भएका बालबाललकाहरुलाइग जुकाको औषिी
लनयलमत रुपमा खुवाउने कायगलाइग लनरन्तरता ददइनेछ ।
52. नगरपाललका लभत्र रहेका सामुदावयक तिा सं स्िागत ववद्यालयहरुमा अध्ययनरत ववद्यािीहरुका
लालग नमुना ववज्ञान तिा शजिक सामाग्री प्रयोगशाला लनमागणका लालग नगरपाललका र
सामुदावयक तिा सं स्िागत ववद्यालयको सह लगानीमा नमुना प्रयोगशाला लनमाणग गने कायग
अगाडी बढाइनेछ ।
53. सामुदावयक

ववद्यालयमा

खानेपानी

तिा

कम्पाउण्ड

वाल

लनमागण

लगायतका

पूवागिार

ववकासका कायगक्रमहरुलाई लनरन्तरता ददइनेछ।
54. नगरिेत्र लभत्र रहेका ववलभन्न भाषाभावष रीलतररवाज िमग सं स्कृलतहरुको अध्ययन/अनुसन्िान,
सं रिण, ववकास र यसयसको जगेना गने कायगलाइग ववशेष जोड ददइनेछ ।
55. समय

समयमा

ववलभन्न

सं घ

सं स्िा

वा

ववषेशज्ञको

परामशगमा

आवयकता

अनुसार

नगरपाललका िेत्रमा लनःशुल्क स्वास््य जशववर सं चालन गने व्यवस्िा लमलाइने छ ।
56. स्वास््य चौकी स्िापनािग जग्गाको व्यवस्िापन गरी सं घीय तिा प्रदे श सरकारसाँग आवयक
पहल गररने छ ।
57. बालबाललका तिा युवाहरुको शारररक तिा मानलसक ववकासका लालग ववद्यालय तिा
वडास्तरमा खेलमदानको सम्भावनाका आिारमा खे लकुद प्रलतयालगता सं चालन गरर ववद्यालय
तिा युवाहरुलाइग खेलकुदप्रलत उयसप्रेररत गराउने व्यवस्िा लमलाइने छ ।
58. नगरपाललका िेत्र लभत्र रहेका एलतहालसक,िालमगक, सास्कृलतक तिा पयगटवकय स्िल, मठ,
मजन्दर मजस्जदहरुको सं रिण र ववकास गने व्यवस्िा लमलाइने छ ।
59. नेपाल सरकारद्धारा गररब घरपररवार सवेिणका आिारमा पवहचान भएका गररबको पररचय
पत्र प्राप्त गरे का नागररक र अपाङ्गगताको पररचय पत्र प्राप्त गरे का सम्पूण ग अपाङ्गहरुलाइग
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नगरपाललकाबाट ददने सब वकलसममा सेवा तिा सुवविाहरु लनःशुल्क रुपमा उपलब्ि गराउने
व्यवस्िा लमलाइने छ ।
60. नगरपाललका लभत्र रहे का ज्येष्ठ नागररकहरुलाइग पररचय पत्र उपलब्ि गराउने कायगलाइग
लनरन्तरता ददइनेछ ।
61. ज्येष्ठ नागररकसंग मेयर कायगक्रम अन्तरगत प्रयसयेक वडामा क्रमश ज्येष्ठ नागररक ददवा सेवा
केन्ि, चौतारी लनमागण र पाकग लनमागण गने व्यवस्िा लमलाइने छ ।
ाँ मेयर कायगक्रम अन्तरगत नगर िेत्र लभत्र रहे का ववपन्न वगग तिा समुहको
62. गररव सग
आवयक सीप तिा िमता ववकासको लालग सचेतना कायगक्रम सन्चालन गररने छ ।
63. नगर िेत्रमा रहेका सामुदावयक अस्पतालको प्रभावकारी व्यवस्िापन गरर गुणस्तरीय सेवा
उपलव्ि गराउनको लालग यसयस्ता सं स्िाहरुसाँग सम्भाव्यताका आिारमा सहकायग गरर
स्त्तरोन्ने ती गदै वडा नं. 1 मा रहे को काललका सामुदावयक अस्पताललाई नगरपाललकाको
स्वालमयसवमा ल्याई जशिण अस्पतालका रुपमा अगाडी बढाउन सं घीय तिा प्रदे श सरकारसाँग
सहाकायग गररनेछ ।
64. नगरिेत्रमा अल्पसं ख्यक समुदायहरुको भाषा सं रिण गरर यसयस्ता भाषाहरुको जगेनाग गने
व्यवस्िा लमलाइनेछ ।
65. नगरपाललका लभत्र ववकास लनमागण कायग गनग बावहरबाट आउने दि जनशजिलाई रोक्न
स्िानीयस्तरमा दि जनशजि तयार गररनेछ ।

ग. आलिगक ववकासः
66. नगरपाललकाको

मुख्य

पेशाका

रुपमा

कृवष

तिा

पशुपालन

व्यवसायलाइग

क्रमश

व्यवसावयककरण गदै लाने व्यवस्िा लमलाइने छ ।
67. कृवष तिा पशुपालन व्यवसायलाई प्रवद्धगन गनगका लालग कृवष तिा पशुपालन व्यवसाय पकेट
एररया तोवक (िेत्र) एक गााँउ एक उयसपादनको अविारणलाइग सम्भावनाको आिारमा क्रमश
शुरुवात गने व्यवस्िा लमलाइने छ ।
68. कृवषमा आिाररत नमुना उयसपादन केन्ि स्िापना गरी उयसपादन वृवद्ध गनग पशुपालन, तरकारी
उयसपादन, माछापालन, अन्नवाली र नगदे वाली उयसपादनहरुलाई प्रािलमकता ददई व्यवसायीक
रुपमा अगाडी वढाईने छ ।
69. प्रिानमन्त्री

कृवष

आिुलनकीकरण

आयोजना,

मुख्यमन्त्री

नमूना

वातावरणमत्री

कृवष

आयोजनाको प्रभावकारी कायागन्वयनका लालग आवयक सहयोग र सहकायग गने व्यवस्िा
लमलाईनेछ ।
70. गत आलिगक वषगदेजख शुरु गररएको एक घर एक करे शावारी, एक गाउाँ एक नसगरी र एक
गााँउ एक उयसपादन कायगक्रमलाई लनरन्तरता ददं द यसयस्तो कायगक्रम शुरु गने कृषक तिा
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नागरीकहरुलाई आवयकता अनुसार मल, ववउ तिा कृवषजन्य आिुलनक उपकरणहरु
५०% अनुदानमा उपलब्ि गराउने व्यवस्िा लमलाईने छ ।
71. नगर िेत्र लभत्र सुन्तला, कागती, लनबुवा, कुरीलो, कवफ र अलैं ची खेतीको प्रच ुर सम्भावना
भएका िेत्रहरुको िप अध्ययन गरी यसयस्ता स्िानमा सुन्तला, कागती, लनबुवा, कुरीलो, कफी
र अलैं ची खेती गने कायगलाइग प्रोयससाहन गनग आवयकता अनुसार पचास प्रलतशत अनुदानमा
वेनाग ववतरण गने कायगलाइग लनरन्तरता ददने व्यवस्िा लमलाइने छ ।
72. नगरिेत्र लभत्र रहे का कृवष तिा पशुपालक कृषकहरुलाई मागका आिारमा आवयक पने
सीप तिा िमता ववकास गने कायगक्रमलाई प्रािलमकताका साि अगाडी बढाउने व्यवस्िा
लमलाइने
छ ।
73. कृवषको व्यवसावयकरण र आिुलनवकरण गरी नगरपाललका िेत्र लभत्र कृवष तिा पशुपालना
व्यवसायको नमुना फमग स्िापना गने कायगको सम्भाव्यता अध्ययन गने कायग अगाडी वढाईने
छ।
74. नगरपाललका र ववजत्तय/सहकारी सं स्िाहरुको साझेदारीमा कृवष उयसपादन तिा पशु पालनका
िेत्रहरुमा सहलगानीको लालग आवयक कायगक्रमहरु सं चालन गररने छ ।
75. नगरपाललकालाइग दुि, मासु, अण्डा र महमा आयसमलनभगर बनाउनका लालग बाख्रापालन
व्यवसाय, मौरीपालन व्यवसाय, भलस तिा गाइग पालन व्यवसाय, कुखुरा पालन व्यवसाय र
बंगरु पालन व्यवसायको शुरुवात गने कृषक तिा युवाहरुलाइग प्रोयससाहान गनगका लालग
उन्नतजातका लबउ तिा चल्ला र बोकाको ववतरण र खोर लनमागण गने र कृवष तिा पशुको
ववमा गने कायगका लालग अनुदान उपलब्ि गराउने तिा भीरकोट गौशालामा रहे का
गाईवस्तुहरुको व्यवस्िापनको लालग आवयक व्यवस्िा लमलाइने छ ।
76. कृवष तिा पशुपालन व्यवसायमा सं लग्न वकसान तिा व्यवसायीहरुलाई मल, लबउ, कृवष
औजार

लगायतका

सामाग्रीहरु

उपलब्ि

गराउन

कायगववलि लनमागण

गरी

कायगववलिमा

तोवकएको ववलि र प्रवक्रयाको आिारमा उपलब्ि गराउने व्यवस्िा लमलाइने छ ।
77. नगरपाललका िेत्रमा बसोबास गने नगरबासीहरुमा मौरीपालन व्यवसाय प्रलत आकगषण
दे जखएकोले मौरीपालन व्यवसाय सम्बन्िी ताललमको सं चालन र 50 प्रलतशत अनुदानमा
मौरीघार ववतरण गने कायगलाइग लनरन्तरता ददं द मह प्रशोिन केन्िको स्िापना गने व्यवस्िा
लमलाइने छ ।
78. नगरिेत्रलभत्र उयसपादन हुने कृवषजन्य वस्तुहरुको खररद तिा वववक्र ववतरणको सहजताको
लालग बजार िेत्रमा हाटबजार लनमागण गने कायगलाइग प्रािलमकतासाि अगाडी बढाउने
व्यवस्िा लमलाइने छ।
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79. कृवष तिा पशुपालन व्यवसायको प्रवद्धगन र आिुलनकीकरणका लालग अनुदान/सहयोगको
रकम उपलब्ि गराउने कायग अगालड वढाईनेछ । यसरी कृवष तिा पशुपालन व्यवसायलाइग
अनुदान उपलब्ि गराउदा कायगवविी तजुम
ग ा गरर सोही अनुसार गराउने नीलत ललइने छ।
80. कृवष तिा पशुपालन व्यवसायलाइग अगाडी बढाउनका लालग ववज्ञहरुको सहभालगतामा
छलफल गरी दीघगकाललन कृवष सम्बन्िी नीलत तिा योजना लनमागण गरी लागू गने व्यवस्िा
लमलाइने छ।
81. कृवष तिा पशुपालन व्यवसाय, मवहला, दललत, अपाङ्ग, असहाय तिा जेष्ठ नागररकहरुका
ववषयमा उल्लेखलनय कायग गने ववजत्तय तिा सहकारी सं स्िाहरुलाइग प्रोयससाहन गने व्यवस्िा
लमलाइने छ।
82. नगरपाललकाको केघा भज्याङ्ग, ओकादी र जखलुङ्ग लगायतका स्िानहरुमा घरवास पयगटन
ववकासका कायगक्रम सं चालनका लालग सं घीय तिा प्रदे श सरकारको सहकायग र सहलगानीमा
कायगक्रम सं चालन गने व्यवस्िा लमलाईने छ ।
83. िालमगक तिा पयगटन ववकासका सं भावना रहे का छाङ्गछाङ्गदी, स्वरे क मदान, गडहरे गुफा,
मुल्का

बराहा,

कोखेको

झरना,

दे उपुजे

ढुं गा,

नारायणलगरी

वावा

मजन्दर,

जखलुङ्ग

काललका, ओकादी लगायतका पयगटकीय स्िलहरुको प्रवद्धगन र ववकासको लालग आवयक
व्यवस्िा लमलाईने छ ।
84. नगर िेत्र लभत्र रहेका खेलतयोग्य जलमनमा लसचाइगको सुवविा उपलब्ि गराउने कायगलाई
प्रािलमकता ददईनेछ ।
85. नगरपाललका िेत्रमा पयगटन प्रवगद्धनका गनगका लालग पयगटनसाँग सम्बजन्ित राविय तिा
अन्तराविय प्रलतयोलगता सं चालनका लालग आवयक सहयोग र समन्वय गररनेछ।
86. नगर िेत्र लभत्र पवहचान भएका र ववकासको सम्भावना रहेका ऐलतहालसक, िालमगक, सााँस्कृलतक
तिा पयगटवकय स्िलहरुको ववकास र सं रिणको आवयक व्यवस्िा लमलाइनेछ।
87. साहलसक पयगटवकय खेलको पवहचान र पयगटवकय पदमागग स्िलहरुमा पूवागिार लनमाणग गनग
सं घीय र प्रदे श सरकारसाँगको सहकायग र सहलगानीलाई लनरन्तरता ददने व्यवस्िा लमलाइने
छ ।
88. आलाँ िखोलामा लसजनलरुपमा जलयात्रा सं चालन गने कायगका लालग सम्बजन्ित सरोकारवाला
लनकायहरुसाँग आवयक परामशग गरी सहकायगको रुपमा कायगक्रम सं चालन गने व्यवस्िा
लमलाइने छ ।
89. नगरपाललकामा रहेका वेरोजगार युवायुवतीहरुलाई कृवष तिा पशुपालन व्यवसाय तफग
प्रोयससाहन गनगका लालग लघु उद्यम ववकास रणनीलत योजनामा उल्ले जखत कायगक्रमहरुलाई
प्रािलमकता साि अगाडी बढाउने व्यवस्िा लमलाइने छ ।
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90. नगरपाललकाबाट ववलभन्न ववषयमा ताललम ललएका व्यजिहरुलाइग सम्बजन्ित ववषयको ज्ञान र
जशपको आिारमा व्यवसावयक उद्यमतफग लाग्नका लालग प्रोयससाहन गने कायगलाई लनरन्तरता
ददने व्यवस्िा लमलाइने छ ।
91. नगर िेत्रलभत्र साना तिा लघु उद्यमी तयार गनगका लालग सम्बजन्ित लनकायमा उद्योग दताग
गरर प्रस्ताव सवहत आउने उद्यमी वा उद्यमी समूहहरुलाई आवयक सहयोग, समन्वय र
सहजीकरण गने कायगको प्रारम्भ गररने छ।
92. नगरपाललका िेत्रमा रहे का उद्योग व्यवसायहरुको प्रवद्धगनका लालग आवयक सहयोग र
समन्वय गने व्यवस्िा लमलाईने छ ।
93. सं घीय सरकार तिा प्रदे श सरकारको ‘एक पाललका, एक उद्योग ग्राम स्िापना गने नीलत
अनुसार उद्योग ग्राम स्िापनाको लालग आवयक पने जग्गा व्यवस्िापन गने कायगलाई
प्रािलमकता ददईने छ।
94. प्रिानमन्त्री

रोजगार

कायगक्रम

अन्तरगत

नगरपाललकािेत्रमा

रहे का

वेरोजगार

युवा

युवलतहरुलाइग रोजगार सृजना हुने खालका श्रम मुलक आयोजनाहरु छनौट गरी कायागन्वयन
गने कायगलाई लनरन्तरता ददईने छ ।
95. सं घीय सरकारको १०० वटा पयगटवकय गन्तव्य स्िलमा सूचीकृत भएको स्वरे क मदानमा
लड.वप.आर. अनुसारको पूवागिार लनमागण कायग अगाडी बढाउनका लालग सं घीय तिा प्रदे श
सरकारसं ग सहकायग र सहलगानी गने व्यवस्िा लमलाइने छ ।
96. पुराताजयसवक र ऐलतहालसक महयसवको भीरकोट दरबारलाई नगरपाललकाको स्वालमयसवमा ल्याई
जजणोद्वार तिा पुनःलनमागण गने कायगलाई प्रािलमकता ददईने छ ।

घ. वातावरण तिा ववपद् व्यवस्िापनः
97. नगरपाललकािेत्र लभत्र पूवागिार लनमागण गदाग बातावरण सं रिण र ददगो ववकासलाइग ध्यानमा
राजख वातावरणमत्री कायगक्रमलाई प्रािलमकताका साि अगाडी बढाउने व्यवस्िा लमलाइने
छ।
98. नगरपाललका िेत्र लभत्र प्राकृलतक तिा मानवीय कारणले हुन सक्ने प्राकृलतक प्रकोपका
कारण हुने ितीलाइग न्युलनकरण गनग आवयक पने स्रोत, सािन र जनशिीको व्यवस्िा
गने कायगलाई प्रािलमकता ददईने छ ।
99. नगरपाललका िेत्र लभत्र पने आलाँ िखोला आसपासका उवगर खेतीयोग्य जलमनहरुको सं रिण
गनग आलाँ िखोला लनयन्त्रणका लालग गुरुयोजना तयार गने कायगलाइग आगामी आलिगक वषग
लभत्र सम्पन्न गने व्यवस्िा लमलाइने छ । आलाँ िखोला लनयन्त्रणका लालग लड.वप.आर.तयार

17

भए पचात सं घीय तिा प्रदे श सरकारसाँगको सहकायग र सहलगानीमा आलाँ िखोलालाई
लनयन्त्रण गने उजचत व्यवस्िा लमलाइने छ ।
100. सुन्दरचौर वनस्पती सूचना केन्िलाई पयागपयगटनको रुपमा ववकास गनग सं घीय सरकार,
वनस्पती ववभाग, प्रदे श सरकार र लडलभजन वन कायागलय, स्याङ्गजाको सहकायगमा पूवागिार
लनमागण र व्यवस्िापन गने कायगलाइग लनरन्तरता ददने व्यवस्िा लमलाइने छ ।
101. नगरपाललका िेत्र लभत्र रहे का सावगजलनक तालतलया, पोखरी र चौतारीहरुको ममगत सं भार,
जजणोद्धार र सं रिण गररने छ । पुरात्ताजयसवक तिा ऐलतहालसक महयसवका रुपमा रहेका
पोखरी तिा ताल-तलयाहरुको आवयकता अनुसार नयााँ लनमागण गने कायगलाई प्रािलमकता
ददईने छ।
102. नगरिेत्रलभत्र आयोजनाहरुको कायागन्वयन गदाग वातावरणीय असरलाई न्यू लनकरण गने
उपायहरुको अबलम्बन गरी कायागन्वयन गने व्यवस्िा लमलाईनेछ ।

ङ. सं स्िागत ववकास, सेवा प्रवाह र सुशासनः103. नेपालको सं वविान, २०७२ को अनुसूची-८ र स्िानीय सरकार सं चालन ऐन, २०७४ मा
उल्ले ख भए अनुसार स्िानीय तहको काम, कतगव्य र अलिकारसाँग सम्बजन्ित ववषयहरुमा
आवयक पने ऐन, लनयम, लनदे जशका र कायगववलि तजुम
ग ा गने कायगलाइग लनरन्तरता ददने
व्यवस्िा लमलाइनेछ ।
104. ववगत आलिगक वषगमा तजुम
ग ा भएका ऐन, लनयम, लनदे जशका, मापदण्ड र कायगवविीहरुको
आवयकता अनुसार सं शोिन तिा पररमाजगन गने र यसको प्रभावकारी रुपमा कायागन्वयन
गने व्यवस्िालाई लनरन्तरता ददईने छ ।
105. न्यायीक सलमलतका पदालिकारीहरुलाई आवयकता अनुसार िमता ववकास गने कायगक्रम
सं चालन गने व्यवस्िा लमलाईने छ ।
106. नगरपाललका र अन्तरगतका वडा कायागलयमा कायगरत कमगचारीहरु मध्येबाट १ जनालाई
सवोकृि र ५ जनालाई उयसकृि कमगचारी घोषणा गरी सम्मान र पुरस्कृत गने व्यवस्िा
लमलाईने छ र अयसयालिक कायगवोझ भएका कमगचारीहरुलाई नगरपाललकाको िमताको
आिारमा प्रोयससाहन गने व्यवस्िा लमलाईने छ।
107. नगरस्तरीय आयोजना प्रभावकारी रुपमा कायागन्वयनका लालग लनवागजचत पदालिकारी,
कमगचारी र उपभोिा सलमलतमा रहे का पदालिकारीहरुलाई कायगक्रम कायागन्वयन र
अनुगमनसाँग सम्बजन्ित ववपयमा िमता ववकासका कायगक्रम सं चालन गने व्यवस्िा
लमलाईने छ ।
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108. नगरपाललका तिा वडास्तरबाट सम्पादन भएका ववकास लनमागण र सेवा प्रवाह सम्बन्िी
ु ाइग, सामाजजक परीिण जस्ता सेवाग्राहीहरु प्रलत उत्तरदायी हुने
कायगहरुको सावगजजनक सुनव
कायगक्रमहरुको प्रभावकारी सं चालन गने व्यवस्िालाई लनरन्तरता ददईने छ ।
109. नगरपाललकाको लेखा प्रणालीलाइग च ुस्त, दुरुस्त, लमतव्ययी तिा पारदशी बनाउनका लालग
सुत्रमा आिाररत SOFTWARE को प्रयोगलाई लनरन्तरता ददने व्यवस्िा लमलाइनेछ ।
110. नगरपाललकाद्वारा तजुम
ग ा भएका ऐन, लनयम, लनदे जशकामा भएको व्यवस्िा अनुसारका
कोषहरु स्िापना गरी आवयकता र आलिगक श्रोतको आिारमा रकम जम्मा गने व्यवस्िा
लमलाईने छ।
111. नगरपाललका र वडा कायागलयहरुबाट दलनक रुपमा ललईने सेवा शुल्क, कर तिा
दस्तुरलाई अनुगमन गनग लमल्ने गरी नेटववकगङ्ग(Networking)को व्यवस्िा लमलाईने छ ।
112. नगरपाललकामा रहेका ववषयगत शाखा मातहातका कायागलयहरुको प्रभावकारी सं चालनका
लालग न्यूनतम रुपमा आवयक पने कम्प्यू टर लगायतका कायागलय सामान उपलब्ि गराई
यसयस्ता कायागलयबाट प्रदान गररने सेवा तिा सुवविालाई गुणस्तररय, प्रववलिमत्री र
सेवाग्राहीमत्री बनाउने व्यवस्िा लमलाईनेछ ।
113. नगरपाललकाको बजार िेत्रको सुरिा व्यवस्िालाइग प्रभावकारी बनाउन बजार िेत्रमा
लस.लस.वटभी जडान गने व्यवस्िा लमलाइनेछ
114. नगरपाललकाबाट तोवकए बमोजजमका से वा शुल्क, कर तिा दस्तुरहरु सहज, सरल र
लनयलमत रुपमा बुझाउने करदातालाइग प्रोयससाहन गररने छ ।
115. नगरपाललका अन्तरगतका वडाहरुको स्रोत नक्शा तयार गने कायग अगाडी वढाईने छ ।
116. नगरपाललका लभत्र भवन तिा सडक लनमागण गदाग शहरी ववकास तिा भवन लनमागण मापदण्ड
र स्िानीय सरकार सं चालन ऐन,2074 मा भएको भवन लनमागण सम्बन्िी व्यवस्िालाई
प्रभावकारी रुपमा कायागन्वयन गने व्यवस्िा लमलाईने छ ।
117. नगरपाललकामा कायगरत स्िानीय तह तफगका स्िायी कमगचारीहरुको योगदानमा आिाररत
अवकाश कोषमा रकम जम्मा गने कायगलाई लनरन्तरता ददने व्यवस्िा लमलाईने छ ।
118. नगर सभाबाट स्वीकृत ववलभन्न सेवा तिा सुवविामा तोवकए बमोजजमका सेवा शुल्क, कर र
दस्तुर उठाउने कायगलाई कडाईका साि अगाडी वढाईने छ ।
119. नगरपाललकाका ववषयमा कलम चलाउने र यसका गलतववलिलाइग लनयलमत रुपमा पाठकहरु
समि पुर्याउने कायगमा योगदान गने ले खक, पत्रकार, सं चारकमी तिा लमलडयासाँग
आवयकता अनुसार सहकायग गने कायगलाई लनरन्तरता ददइने छ ।
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120. नेपालको

सं वविान,

2072

र

स्िानीय

सरकार

सं चालन

ऐन,

२०७४

बमोजजम

नगरपाललकामा दताग भएका उद्योग, व्यवसाय, क्लब, सं घ सं स्िा, ववजत्तय तिा सहकारी
सं स्िाहरु समेतको वववरणहरु अद्यावलिक गने व्यवस्िालाई लनरन्तरता ददईने छ ।
121. नगरपाललकाबाट प्रवाह हुने सम्पूण ग सेवा सुवविा, यसयस्तो सेवा सुवविामा लाग्ने सेवा शुल्क,
जजम्मेवार पदालिकारी र सेवा ललनका लालग आवयक पने कागजात तिा समय समेत
उल्ले ख भएको वववरण तयार गरी प्रकाशन गनग ववद्युलतय लडजजटल सूचना पाटी नगरपाललका
र वडा कायागलयहरुमा क्रमश राख्ने व्यवस्िा लमलाईने छ ।
122. वडा कायागलयहरुबाट प्रदान गररने सेवा सुवविालाई सुरजित, प्रववलिमत्री तिा अनुगमन
योग्य बनाउनका लालग आफ्नो भवन भएका वडा कायागलयहरुमा लस.लस.वट.लभ. जडान गने
कायगलाई क्रमशः अगाडी वढाईनेछ ।
123. नगरपाललका र वडा कायागलयबाट सं चालन हुने योजनाहरुको अनुगमन र लनरीिण कायगमा
सम्बजन्ित वडाका लनवागजचत वडा सदस्यहरुलाई जजम्मेवार बनाउने ववलि र प्रवक्रयाको
पवहचान गरी कायागन्वयन गने व्यवस्िा लमलाइने छ ।
124. नगरपाललकाको समग्र ववकासका लालग आवयक पने जनशिीको पवहचान गरी दिता
अलभवृवद्ध गने कायगक्रम संचालन गररने छ ।
125. नगरपाललकाको शान्ती सूरिा व्यवस्िालाई भरपदो वनाउनका लालग इलाका प्रहरी कायागलय
स्िापनािग जग्गा खोजी गने कायगलाई प्रािलमकता ददईने छ र दुगम
ग स्िानमा रहे का
वडाहरुमा प्रहरी चौकी स्िापना गनग आवयक पहल गररने छ ।
126. नगरिेत्रमा ववगतदे जख प्रचलनमा रहे को करका दर र दायरालाई आवयकता अनुसार
पररमाजगन गने व्यवस्िा लमलाईने छ र नगरिेत्र लभत्र मापदण्ड ववपररत ववगतमा वनेका
सं रचनाहरुलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्िा लमलाईने छ ।
127. नगर लभत्रका सम्पूण ग घरहरुमा घर नंम्बर राख्ने कायगलाई लनरन्तरता ददने व्यवस्िा लमलाईने
छ।
अन्यसयमाःप्रस्तुत नीलत तिा कायगक्रमले नगरपाललकाको समग्र ववकास र समृवद्धमा सहयोग
पुग्ने कुरामा ववश्वस्त हुद नगरपाललकािेत्र लभत्र वसोवास गने ववलभन्न तह र तप्काका
नागरीकहरुको सकारायसमक र रचनायसमक सहयोगको अपेिा गरे को छु । नगरपाललकाको
समग्र ववकास लनमागण र सेवा प्रवाहमा आवयक सल्लाह सुझाब प्रदान गनुह
ग न
ु े सं घीय तिा
प्रदे श सरकारका माननीय सांसदहरु, लनवागजचत पदालिकारीहरु राजनीलतक दलका प्रमुख
तिा प्रलतलनिीज्यूहरु, सं चारकमी तिा सब नगरवासी एवम् नीलत तिा कायगक्रम तयार पानग
सहयोग गनुह
ग न
ु े कमगचारी लमत्रहरुलाई िन्यवाद व्यि गदगछु । नीलत तिा कायगक्रमको
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प्रभावकारी कायागन्वयनका लालग सम्बद्ध पिसाँग सकारायसमक तिा रचनायसमक सहयोगको
अपेिा सवहत आवयक राय,सल्लाह र सुझाब प्रदान गनुह
ग न
ु े सम्पूण ग महानुभावहरुमा
हाददगक िन्यवाद ज्ञापन गदगछु।
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२.2 बजेट तिा कायगक्रमः
2076 साल असार 12 गते भीरकोट नगरपाललकाको चौिो नगर सभाबाट स्वीकृत नीलत
तिा कायगक्रमहरुमा उल्लेख भएका ववषयहरुलाई प्रािलमकताको आिारमा सब वडा, वगग र
िेत्रलाई सम्बोिन हुने गरी पूवागिार ववकास, आलिगक ववकास, सामाजजक ववकास, वातावरण तिा
ववपद व्यवस्िापन, सेवा प्रवाह र सुशासनका िेत्रमा आगामी २ वषग लभत्र नगरवासीहरुले
पररवतगनको अनुभलू त गने गरी आ.व. 076/77 को बजेट, योजना तिा कायगक्रमहरु स्वीकृत
गने प्रलतवद्धता व्यि गदै उि कायगमा सम्पूण ग नगर सभा सदस्यज्यू हरुको सहयोग र सहकायगको
लालग अनुरोि गदगछु ।
1.

ु मा सं घीय गणतन्त्रको स्िापना पचात जारी भएको नेपालको सं वविान बमोजजम
मुलक
भीरकोट नगरपाललकाको चौिो नगर सभामा आलिगक वषग २०७६/०७७ को बजेट प्रस्तुत
गदाग हामीलाई गौरवको महशुस भएको छ ।

2.

ु को राजष्िय स्वािीनता, स्वतन्त्रता तिा सामाजजक न्याय र
यस महयसवपूण ग अवसरमा मुलक
प्रजातन्त्र/गणतन्त्र

स्िापनाका

लालग

जजवन

उयससगग गनुह
ग न
ु े

महान

शवहद

तिा

लत

आन्दोलनको नेतयसृ व गने राजनलतक दलका ददवंगत नेताहरु प्रलत भावपूण ग श्रद्धान्जली व्यि
गदै स्मरण गनग चाहन्छौं ।
3.

आलिगक वषग 2076/077 को बजेट तिा कायगक्रम नेपालको सं वविानमा उल्ले जखत
राज्यका नीलत तिा लसद्धान्त, सं घीय/प्रदे श सरकारको नीलत तिा कायगक्रम र भीरकोट नगर
सभाले स्वीकृत गरे को नीलत तिा कायगक्रमलाई भीरकोट नगरबासीको राय, सल्लाह तिा
सुझावलाइग मध्ये नजर राखी तयार गने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।

4.

यो बजेट तयार गदाग स्िानीय तहको अलिकार सूची लभत्र रहे का ववषयलाई सं बोिन हुने गरी
सं घीय तिा प्रदे श सरकारबाट प्राप्त सीलमत स्रोत तिा सािनलाइग मध्ये नजर राखी सोही
अनुरुप बजेट र कायगक्रम तयार गरी प्रस्तुत गररएको छ ।

5.

यस बजेटको उद्देय र प्रािलमकताको कायागन्वयनका लालग सं घ तिा प्रदे श सरकारसाँग
आवयकता अनुसारको समन्वय र सहकायग गरी उपलब्ि स्रोत सािनलाइग अलिकतम
उपयोग गने व्यवस्िा लमलाईने छ ।
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6.

नगरपाललका तिा वडा कायागलयबाट लसफाररश हुने आयोजनाका सम्बन्िमा ववववि योजना
र एकमुष्ट आयोजनामा रकम ववलनयोजन नगने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।

7.

नेपालको

सं वविानको

अनुसूची

८

बमोजजम

नगरपाललकाको

अलिकार

िेत्र

लभत्रका

कायगहरुको कायागन्वयनका साि सं घीय तिा प्रदे श सरकारको नीलत तिा कायगक्रमलाई
समेत प्रभावकारी रुपमा कायागन्वयन गरी, उपलब्ि स्रोत सािनको आिारमा नगरपाललकाको
ववकास, समृवद्ध र सुशासनका लालग पररचालन गनग यस बजेटका लनम्नानुसारका उद्देयहरु
रहेका छन् ।

i.आलिगक, सामाजजक िेत्रको पूवागिार लनमागण गरी भीरकोटको समृवद्धको खाका तयार गने ।
ii.उपलब्ि स्रोत तिा सािनको लमतव्यायी र न्यायोजचत ववतरण गरी सन्तुललत ववकास गने ।
iii.भीरकोटवासी नागररकका आिारभ ुत आवयकता पररपुलतग गने
iv.नगर िेत्र लभत्र रहेका पूवागिारहरुलाई रोजगारीको अवसर सवहत उद्यमजशल बनाउने ।
8.

प्रस्तुत उद्देय हालसल गनगका लालग दे हाय बमोजजमका नीलतगत कायग र प्रािलमकताहरु तय
गने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।



नगरवासीहरुको जजववकोपाजगनका लालग मुख्य पेशाका रुपमा रहे को कृवष तिा पशुपालनको
ववकास गनग,



नगरपाललका िेत्रमा उयसपादन हुने फोहोरलाइग व्यवजस्ित गदै पूण ग सरसफाइग नगरपाललकाको
लनमागण गने,



स्वास््य तिा गुणस्तरीय जनशजि तयार गरी रोजगारीको सृजना गने,



आलिगक, सामाजजक, पयगटन िेत्र लगायतका िेत्रको पूवागिार ववकास गने ।

9. अव, म आलिगक वषग ०७6/०७7 को बजेट तिा कायगक्रम प्रस्तुत गने अनुमलत चाहन्छु ।

पुवागिार ववकासः

10. नगरपाललकाको भवन लनमागण कायग सम्पन्न गनग यस आलिगक वषगमा रु २ करोड ववलनयोजन
गने व्यवस्िा लमलाईएको छ र

कायागलय प्रयोजनको लालग िप जग्गाको व्यवस्िापन गनग

रु 3 लाख ववलनयोजन गने व्यवस्िा लमलाइएको छ ।
11. वडा कायागलय लनमागणका लालग जग्गा नभएका वडामा जग्गा व्यवस्िापन गनग रु ५ लाख र
अन्य स्वास््य सं स्िाहरुको जग्गा व्यवस्िापन गनग रु. ७ लाख, वडा नं. ३ र वडा नं. 7
को कम्पाउन्डवाल लनमागणका लालग प्रलत वडा २ लाखका दरले जम्मा रु 4 लाख
ववलनयोजन गने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।
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12. बस्ती तिा वडास्तरबाट प्रािलमकता ददई आएका योजनाहरुलाइग छनौट गरी कायागन्वयन
गनगका लालग प्रयसयेक वडा कायागलयहरुलाइग रु 25 लाखका दरले रकम ववलनयोजन गने

व्यवस्िा लमलाईएको छ । योजनाहरुको ववस्तृत वववरण अनुसूची १ मा समावेश गररएको
छ।
13. बयरघारी बजार िेत्रको लससौघारीमा सवारी सािनको आवतजावतलाई सुरजित र पावकगङ्ग
व्यवस्िालाई व्यवजस्ित गनगका लालग लनमागण गररएको बसपाकगलाई व्यवजस्ित रुपमा
सं चालन गनग आवयक पने रकम रु 2 लाख ववलनयोजन गरी उि िेत्रलभत्र बााँकी रहे को
जग्गाको बकल्पीक रुपमा उपयोग गने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।
14. बयरघारी बजार लगायतका मुख्य बजारिेत्रहरुको पूवागिार ववकास गदाग अलनवायग रुपमा
सम्बजन्ित उपभोिा सलमलतहरुको ३०% नगद लागत सहभालगताका आिारमा आवयकता
अनुसार कायगक्रम तजुम
ग गरी कायागन्वयन गनग नगर िेत्र पूवागिार जशषगकमा एकमुष्ट रु 33
लाख ववलनयोजन गने व्यवस्िा लमलाईएको छ । नगर िेत्र पूवागिार जशषगक अन्तगगतका
आयोजनाहरुको छनौट नगर कायगपाललकाको लनणगयानुसार हुने व्यवस्िा गररएको छ ।
15. नगर िेत्रमा उयसपाददत फोहोरमलाको व्यवस्िापन गने कायगलाइग ददगो र प्रभावकारी रुपमा
अगालड बढाउन फोहोरमला सं कलन कायगलाई सव वडामा ववस्तार गनग र फोहोर मला

व्यवस्िापन केन्िसम्म जाने पहुाँच मागगको लनमागण, ममगत तिा स्तरोन्नती तिा पाकग लनमागण
र DPR अनुसारको फोहोरमला व्यवस्िापन केन्ि लनमागण तिा व्यवस्िापन का लालग रु
25 लाख ववलनयोजन गने व्यवस्िा लमलाईएको छ। यसलाई व्यवजस्ित फोहोरमला
प्रशोिन केन्िका रुपमा ववकास गनग सं घ र प्रदे श सरकारसाँग सहकायग गररनेछ।

16. प्राकृलतक प्रकोपका कारण वस्ती तिा खेतीयोग्य जलमनको िलत हुने क्रम ब्द गएको

अव्यवजस्ित सडक लनमागणका कारण वषेनी लाखौं रुपया ममगत सं भारमा खचग हुद आएको
भएतापलन प्रलतफल न्यून दे जखएको हुाँदा आगामी आलिगक वषगमा नयााँ खोललएका सडकहरुको
ममगत सं भार, स्त्तरोन्नलत र ग्रेड लमलान गनगका लालग आवयक सािनको व्यवस्िा गरी
सडको ममगत सं भार, स्त्तरोन्नलत र ग्रेड लमलान नगरपाललकाबाट हुने व्यवस्िा लमलाईएको
छ । यसका लालग नगर कायगपाललकाबाट कायगववलि वनाई लागु गने व्यवस्िा लमलाईएको
छ ।

17. नगरपाललका िेत्रलभत्र वलगगकरण गररएका सडकहरु मध्ये प्रयसयेक वडा अन्तरगत रहे का
महयसवपूण ग सडकहरु मध्येबाट एक वडा एक रणनीलतक सडक छनौट गरी यसको ममगत
सं भार, स्त्तरोन्नलत र ग्रेड लमलान गने कायगलाइग प्रािलमकता साि अगाडी बढाईनेछ ।
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18. नगरपाललका िेत्रलभत्र रहे को खानेपानी समस्याको समािान गरी नगरबासीहरुलाइग शुद्ध
वपउनेपानी

उपलब्ि

गराउन

खानेपानीको

ममगत

सम्भार

र

खानेपानीका

स्रोतहरुको

सं रिणका लालग आवयक रकम ववलनयोजन गने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।
19. व्यवजस्ित र बज्ञालनक रुपमा बजार ववस्तार गनग नगरपाललका लभत्र सं घीय तिा प्रादे जशक
कानूनद्धारा मापदण्ड तोवकएका सडक बाहे क अन्य सडकहरुको वववरण तयार गरी यसयस्ता
सडकहरुको सडक िेत्रालिकार तोक्ने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।
20. नगरपाललका िेत्र लभत्र सामुदावयक सावगजलनक र लनजीस्तरबाट लनमागण हुने घर तिा
सं रचनाहरुको लनमागण गदाग पालना गनुग पने मापदण्डलाइग प्रभावकारी रुपमा लागू गररनेछ।

यसका लालग नगरपाललकाको अनुमलत ववना मापदण्ड ववपररत लनमागण हुने घरहरुको

सम्बजन्ित वडाका वडा अध्यिहरुबाट लसफाररश भई आएमा छानववन गरर प्रचललत कानून
बमोजजम कारवाही गने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।
21. वडा नंम्बर १, वयरघारीमा लनमागणालिन सावगजलनक शौचालय लनमागण कायग सम्पन्न गनग रु.
१५ लाख, वडा नम्बर १ को लनमागणालिन वडा कायागलय भवन लनमागण सम्पन्न गनग र
लनमागणालिन जेष्ठ नागररक ददवा से वा केन्ि लनमागण सम्पन्न गनग रु 30 लाख तिा

वडा

नंम्बर ४ को लनमागणालिन दभ ुङ्ग काललका मजन्दरको लनमागण कायग सम्पन्न गनग रु ८ लाख,
वडा नम्बर ३ को लनमागणालिन सानो खोल्सा खानेपानी आयोजना लनमागण कायग सम्पने  गनग
रु २० लाख र वडा नं. 5, सुन्दरबजारको लनमागणालिन जशवपावगलत मजन्दर लनमागण कायग
सम्पन्न गनग रु. 1० लाख गरी जम्मा रु 83 लाख अिुरा आयोजना सम्पन्न गनगका लालग
ववलनयोजन गने व्यवस्िा लमलाईएको छ।
22. सं घीय तिा प्रदे श सरकारबाट समपुरक तिा ववशेष अनुदान अन्तरग सं चालन हुने
आयोजनाहरुमा सहकायग सहलगानी गनगका लालग एकमुष्ट रु १ करोड र प्रदे श सरकारबाट
समपुरक आयोजना अन्तरगत स्वीकृत भएका छाङ्गछाङ्गदी छााँया िेत्र मजन्दर, वडा नंम्बर

५ को वडा कायागलय लनमागण र गोददखोला कल्भटग लनमागणका लालग क्रमश रु २० लाख,
रु १५ लाख र रु 35 लाख गरर जम्मा रु १ करोड ७० लाख रकम समपूरक कोषमा
ववलनयोजन गने व्यवस्िा लमलाईएको छ।
23. उज्यालो भीरकोट अलभयान अन्तगगत नगरपाललकाको बजारिेत्र तिा ग्रालमण िेत्रको
रात्रीकाललन समयको सुरिा व्यवस्िालाइग प्रभावकारी बनाउन सडक/सौयग वजत्त जडान
कायगका लालग शशतग अनुदानको राजष्िय ग्रामीण तिा नववकरणीय उजाग कायगक्रम जशषगकमा
प्राप्त रु 12 लाख ५० हजारबाट कायग सं चालन गने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।
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24. वयरघारी बजार र आसपासमा रहे का वस्ती योग्य स्िानहरुमा सम्बजन्ित िेत्रका
नगरबासीको सहभालगतामा यसयस्ता वस्ती योग्य स्िानमा नयााँ वस्ती ववस्तार गनगका लालग
आवयक सडक, खानेपानी, ववजुली बत्ती, ढल लनकास, पाकग लगायतका पूवागिार लनमागण
गनग बजार िेत्र पूवागिार जशषगकमा ववलनयोजजत रकमबाट खचग गने व्यवस्िा लमलाईएको
छ।
25. नगरपाललका लभत्र DPR गनग बााँकी रहे का सडक, पाकग लनमागणका लालग सं भाव्य स्िान,
आलिखोलाको तटबन्ि लनमागण

र पकान फााँट, सुन्दरचौर वनस्पलत सूचना केन्ि, वयरघारी

बजारको खानेपानी व्यवस्िापन , लसमलचौर लुब्दीखोला बलमाटा मझू वा छाङ्गछाङ्गदी

लगायतका उवगर भूमीमा बाह्र मवहना लसचाइग व्यवस्िा लमलाउने समेतका पूवागिार लनमागण
सम्बन्िी कायग गनग आवयक पने DPR तयार गनग रु २० लाख रकम ववलनयोजन गने
व्यवस्िा लमलाईएको छ ।
26. आलिगक वषग ०७६/०७७ मा नगरपाललकाबाट कायागन्वयन हुन नसक्ने आयोजनाहरुको
योजना बक तयार गरी यसयस्ता आयोजना कायागन्वयनका लालग प्रदे श तिा सं घीय
सरकारसाँग अनुरोि गने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।

सामाजजक ववकासः

27. मेयरसाँग जेष्ठ नागरीक कायगक्रम अन्तरगत एक आपसमा भेटघाट गरी अनुभवहरु
साटासाट तिा मनोरञ्जन गनगका लालग सं भावना भएका वडाहरुमा जेष्ठ नागररक ददवा सेवा
केन्ि लनमागण र जेष्ठ नागररक सम्मानको लालग रु. 15 लाख ववलनयोजन गने व्यवस्िा
लमलाईएको छ । साि मेयरसाँग ववपन्न कायगक्रममा रु. 10 लाख ववलनयोजन गने
व्यवस्िा लमलाईएको छ ।
28. नगरपाललका िेत्र लभत्र रहेका ववलभन्न जातजाती तिा भाषाभाषीहरुको मौललक तिा

परम्परागत सं स्कृती जात्रा, पवग, मेलाहरुको सम्वद्धगन, सरिण, ववकास तिा शजि
वपठहरुको ममगत, सं म्भार र परम्परागत रुपमा हुद आएको पुजापाठको कायगलाइग सहयोग
गरी लनरन्तरता ददनका लालग रु ८ लाख रकम ववलनयोजन गने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।

29. नगरपाललका िेत्र लभत्र रहे का मदशाग, मजस्जद सं रिण, ममगत सम्भार र सं चालनका लालग
रु ७ लाख ८० हजार र वडा नं. 1 को मदशाग लनमागणका लालग रु. 5 लाख गरी जम्मा
रु 12 लाख ८० हजार रकम ववलनयोजन गने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।
30. नगरपाललका िेत्र लभत्र रहे का फरक िमता भएका नागररकहरुको जजवन लनवागहालाइग सहज
र सरल बनाउनका लालग उनीहरुलाइग आवयक पने सहायता सामाग्रीहरु माग र
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आवयकताका आिारमा उपलब्ि गराउनका लालग रु ५ लाख रकम ववलनयोजन गने
व्यवस्िा लमलाईएको छ।
31. नगरपाललका लभत्र रहेका दललत, ववपन्न वगगको परम्परागत रुपमा रहे को लसलाइग र आरन
पेशा प्रवगद्धन र सं रिण गरी यसयस्ता पेशालाई लनरन्तरता ददनको लालग रु १० लाख रकम
ववलनयोजन गने व्यवस्िा लमलाईएको छ र परम्परागत पेशाको लनरन्तरताको लालग उपलब्ि
गराईने सामाग्रीहरु ५०% अनुदानमा उपलब्ि गराउने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।
32. असाहाय, अपाङ्ग तिा सडक बालवाललकाहरुको सं रिण तिा ववकास कायगका लालग
असाहाय बालबाललका तिा अपाङ्ग कोष स्िापना गरी उि कोषमा रु ३ लाख ववलनयोजन
गने व्यवस्िा लमलाईएको छ । कोषमा जम्मा भएको रकम बालबाललकाको सं रिण तिा
ववकासमा खचग गने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।
33. समाजमा ववद्यमान रहेका कुररलत तिा दुव्यगसनलाइग न्यू लनकरण गनगका लालग सचेतना
लगायतका कायगक्रम सं चालन गनग रु २ लाख ववलनयोजन गने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।
34. नगरपाललकाले ववगत दे जख सं कलन गदै आएको फोहोरमलाको िेत्र ववस्तार गरी ९ वट
वडाहरुमा पुर्याउने व्यवस्िा लमलाईएको छ । यसरी फोहोरमलाको सं कलन गदाग कुवहने र

नकुवहने फोहोरो मुल्य कायम गरी फोहोर उयससजगन गने व्यजिसाँग खररद गनग लनजीिेत्रको
सहकायग र सहभागलतमा कायग सं चालन गने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।
35. भीरकोट नगरपाललकालाइग पूणग सरसफाइग नगरपाललका बनाउनका लालग ववपन्न घर
पररवारको पूव ग पवहचान गरी आवयकता र मागका आिारमा शौचालय लनमागणका लालग
आवयक पने न्यूनतम लनमागण सामाग्री उपलब्ि गराउन रु १० लाख ववलनयोजन गने
व्यवस्िा लमलाईएको छ।
36. नेपाल सरकारबाट मवहला तिा बालबाललका जशषगकमा ववलनयोजजत सशतग अनुदानमा प्राप्त
हुने रकमका अलतररि नगरपाललकाको तफगबाट रु १५ लाख रकम ववलनयोजन गने
व्यवस्िा लमलाईएको छ ।

37. जशिा तफग सं घीय सरकार तिा प्रदे श सरकारबाट शजिक तिा भौलतक िेत्र सुिारका
कायगक्रमलाइग सशतग अनुदान बापत प्राप्त हुन आएको रकमको अलतररि भीरकोटको
शजिक तिा ववद्यालयस्तरीय भौलतक ववकास, ववद्यािी भनाग अलभयान, प्रश्नपत्र लनमागणमा
गुणस्तरीयता, कायम गनग र भीरकोट शजिक क्यालेण्डरको प्रकाशन, सामुदावयक ववद्यालयमा
अध्ययनरत ववद्यािीहरुको प्रलतभा प्रस्फुटन गने, कायग सं चालन गनग र ववद्यालय बावहर रहे का

ववद्यािीहरुलाइग ववद्यालयमा ल्याउन, नगरपाललका र सामुदावयक तिा लनजी ववद्यालयको
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सहकायगमा नमुना प्रयोगशालाको लनमागण, बाल ववकास केन्िमा अध्यापनरत बाल ववकास
सहयोगी कायगकतागहरुको प्रोयससाहन भत्ता, सामुदावयक ववद्यालयमा अध्यापनरत जशिकहरुको
लसप ववकास सम्बन्िी ताललम र वाल ववकास केन्िमा अध्ययनरत ववद्यािीहरुलाइग जाउलो

कायगक्रम र ववद्युतीकरण नभएका सामुदावयक ववद्यालयमा ववद्युत जडान गनगका लालग रु
४५ लाख िप ववलनयोजन गने व्यवस्िा लमलाईएको छ। बजर िेत्रमा वजत्तको व्यवस्िा

लमलाउन ववद्युत प्रालिकरण र वुटवल पावर कम्पनी(BPC) साँग सहकायग गने व्यवस्िा
लमलाईने छ ।
38. दहिुम बहुमजु ख क्याम्पसमा अध्ययनरत ववद्यािीहरुलाई छात्रवृजत्त ववतरण कायगको लालग रु
२ लाख ववलनयोजन गने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।
39. भीरकोट नगरपाललकाको वडा नंम्बर ३

र वडा नम्बर ४ मा लनमागण सम्पन्न भ

हस्तान्तरण भई सकेका स्वास््य चौकी र वडा नंम्बर ८ र ९ मा आगामी आलिगक वषगमा

लनमागण सम्पन्न भई हस्तान्तरण हुने स्वास््य सं स्िा सं चालनका लालग आवयक पने

फलनलसङ्ग र फलनचगर लगायतका न्यू नतम कायागलय समान उपलब्ि गराउनका लालग प्रलत
स्वास््य चौकी रु १ लाखका दरले रु ४ लाख ववलनयोजन गने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।
40. भीरकोट नगरपाललकालाइग आगामी २०७६ साल चत्र मसान्त लभत्र बालमत्री नगरपाललका
घोषणा पूव ग तयारीका कायग र प्रयसयेक वडामा बाल उद्यान लनमागण गनगका लालग लालग रु
४५ लाख रकम ववलनयोजन गने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।
41. स्वास््य तफग सं घीय सरकार तिा प्रदे श सरकारबाट स्वास््य िेत्रमा सशतग अनुदानका
रुपमा प्राप्त कायगक्रमका अलतररि नगरपाललकाको समानीकरण अनुदान माफगत रकम
ववलनयोजन गने गरी ५ वषग मालिका बालबाललकाहरुलाइग जुकाको औषिी खुवाउने, गभगवती
मवहलाहरुको पोषण स्वास््यमा सुिार ल्याउनका लालग शुरु गररएको अण्डा ववतरणको
कायगक्रमलाइग लनरन्तरता ददन, स्वास््य स्वंयसेववका र स्वास््य आमा समुहको वठकलाइग
लनरन्तरता ददन, जेष्ठ तिा ववपन्न नागररकलाइग घर/घरमा स्वास््य सेवा ददनका लागी
स्वास््यकमी र स्वास््य मवहला स्वयं सेववकाहरुलाइग प्रोयससाहन गने, प्रयसयेक स्वास््य सं स्िामा
ग्लुकोलमटर उपलब्ि गराइग मिुमेह रोग र गभगवती मवहलाहरुको लालग क्याजल्सयम चक्की
लनशुल्क रुपमा ववतरण गनग िप रु ३० लाख

ववलनयोजन गने व्यवस्िा लमलाईएको छ।

42. सं घीय सरकारको नीलत तिा कायगक्रममा उल्ले ख भए बमोजजम नगरस्तरमा लनमागण हुने ५०
शयाको अस्पताल लनमागण गने कायगको शुरु गनगका लालग आवयक जग्गाको व्यवस्िापन र
स्वास््य चौवक नभएका वडाहरुमा स्वास््य चौवक लनमागण गनग आवयक पने जग्गाको

खररद तिा व्यवस्िापनका लालग रु ५ लाख रकम ववलनयोजन गने व्यवस्िा लमलाईएको
छ।
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43. युवाहरुको शारररक

तिा मानलसक

ववकासलाइग प्रवगद्धन

गनग रािपलत रलनङ्ग जशल्ड

प्रलतयोलगता, मेयरकप भललवल प्रलतयोलगता, अन्य खेलकुद प्रलतयोलगता, वडास्तरमा खेलकुद
मदानको

लनमागण,

खेलकुदका

सामाग्रीहरुको

ववतरण

र

ववद्यालयस्तरमा

अलतररि

वक्रयाकलापको सं चालन लगायतका कायगक्रमका लालग रु १५ लाख ववलनयोजन गने
व्यवस्िा लमलाईएको छ ।
44. भीरकोट नगरपाललका लभत्र बाढीपह्रो तिा आगलागीमा अं गभङ्ग वा मृयसयू हुने पररवारका
सदस्य, क्यान्सर, मुटु, प्यारालाइलसस लगायतका गम्भीर प्रकृतीका रोगबाट पीलडत

नगरबासीलाइग नगरपाललकाको तफगबाट आलिगक सहयोग उपलब्ि गराउनका लालग रु १०
लाख रुपया ववलनयोजन गने व्यवस्िा लमलाईएको छ । यसरी उपलब्ि गराउने आलिगक
सहायताको रकम नगर कायगपाललकाले पाररत गरे को कायगववलिका आिारमा उपलब्ि हुने
व्यवस्िा लमलाईएको छ।
45. जेष्ठ

नागररक,

एकल

मवहला,

अपाङ्गहरुलाई

सामाजजक

सुरिा

भत्ता

र

दललत

वालवाललकाहरुलाई वाल पोषण भत्ता वापत लनयलमत रुपमा उपलब्ि गराउद आएको
सामाजजक सुरिाको रकमलाइग प्रभावकारी रुपमा समयमा न उपलब्ि गराउने व्यवस्िा
लमलाईएको छ।
46. एक स्िानीय तह एक खेल मदान लनमागणका लालग आवयक पने जग्गा लगायतका
कायगको व्यवस्िापन गने व्यवस्िा लमलाइएको छ । एक स्िानीय तह एक खेल मदान
लनमागणका लालग प्रदे श तिा सघीय सरकारसाँग सहकायग र सहलगानी गदाग खचग गनुप
ग ने
बजेट समपुरक आयोजनामा ववलनयोजजत रकमबाट खचग गने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।

आलिगक ववकासः

47. कृवष ववकास तफग सं घीय सरकारबाट सशतग अनुदानका अलवा भीरकोट नगरिेत्रमा कृवष

ववकासलाइग प्रालिकताका साि अगालड बढाउनका लालग कृवषमा आिुलनक प्रववलि अन्तरगत
हाते टक्याटर र टनेल अनुदानमा उपलब्ि गराउन, एक घर एक करे साबारी एक गााँउ एक
नसगरी कायगक्रमका लालग लबउ उपलब्ि गराउन, एक गााँउ एक उयसपादन, अगागलनक तरकारी
खेती प्रवगद्धन, कृवष पाठशाला कायगक्रम अगाडी बढाउनका लालग, नमुना कृवष फारमका
लालग जग्गा भाडामा ललने, लनबुवा, कुररलो, कफी, अलची, सुन्तलाजातका फलफुलको वेनाग
ववतरण, मल ववउ, औजारको खररद, उन्ने त जातका बोका कुखुराका चल्लाहरु ववतरण गने
कायगका लालग जम्मा रु ४० लाख ववलनयोजन गने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।

48. पशु सेवा तफग सशतग अनुदानका अलतररि नगरपाललकाको तफगबाट नमुना पशु ववकास
फामगको स्िापना उन्नत जातका बोका, चल्लाको ववतरण र पशु ववकास कायगक्रमका लालग
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जम्मा रु २५ लाख ववलनयोजन गने व्यवस्िा लमलाईएको छ । यसका अलतररि वडा नं.
ु को भीरकोट गौशाला व्यवस्िापन र गाईवस्तुहरुलाई आवयक पने घााँस,
4 को दभङ्ग
पराल, दानापानीको लालग रु. 3 लाख ववलनयोजन गने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।
49. कृवष तिा पशुपालन व्वयसायमा सं लग्न व्यवसायीलाइग अनुदानका रुपमा उपलब्ि गराइने

सम्पूणग कृवष औजारका सामान मल वीउ र वेनाग उपलब्ि गराउदा ५० प्रलतशत अनुदानमा
उपलब्ि गराउने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।

50. िालमगक तिा पयगटवकय ववकासका सम्भावन रहे का भीरकोट काललका, छाङ्गछाङ्गदी, स्वरे क
मदान, केघा भञ्ज्याङ्ग, गडहरे

गुफा, मुल्का बाराह, कोखेको झरना, दे उपुजे ढुं गा,

नारायणलगरी बाबा मजन्दर, जखलुङ्ग काललका, ओकादी लगायतका िेत्रहरुको पयगटन ववकास
र प्रवद्धगनका लालग रु २० लाख रकम ववलनयोजन गने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।
51. नगरपाललका िेत्रमा वसोवास गने कृवष व्यवसायी, पशुपंिी व्यवसायी समेतका अन्य उद्यमी
व्यवसायीहरुको िमता वृवद्ध गने खालका ववलभन्न ताललमहरु सं चालनको लालग एकमुष्ट रु.
१५ लाख ववलनयोजन गने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।
52. नगरपाललका िेत्र लभत्र रहेका बेरोजगार युवा युवतीहरुलाइग पाररश्रलमकमा आिाररत रोजगार
कायगक्रम सं चालन गरी रोजगार उपलब्ि गराउनका लालग रु ४0 लाख रकम ववलनयोजन
गरी एक वडा एक पाररश्रलमकमा आिाररत आयोजना कायगक्रम सं चालन गने व्यवस्िा
लमलाईएको छ।
53. भीरकोट नगरपाललकामा रहे का वेरोजगार युवा युवतीलाइग उद्यमजशल बनाउनका लालग
आवयक पने लसप तिा िमताको ववकास गनग रु ८ लाख रकम ववलनयोजन गने व्यवस्िा
लमलाईएको छ।

वातावरण तिा ववपद् व्यवस्िापनः
54. नगरपाललका लभत्र सडक, खानेपानी, भौलतक पूवागिारहरुको ववकास गदाग

आयोजना

ववलनयोजजत रकमको कुल ५ प्रलतशत रकम सडकको दााँयाबााँया डालेघााँस, अलिसो
लगायतका ववरुवाहरु

रोपण गरर वातावरण सं रिण समेतका कायगहरुमा खचग गने गरी

कायागन्वयन गने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।
55. नगरिेत्रको सरसफाई कायगक्रम अन्तगगत सं चालन गररने सरसफाई ददवस, ताललम तिा
सचेतना कायगक्रम, सरसफाई सामाग्री खररद समेतका अन्य सरसफाई कायगका लालग रु ९
लाख ववलनयोजन गने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।
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56. मानववय तिा प्राकृलतक कारणले आउन सक्ने ववपद् व्यवस्िापनका लालग तारजाली,
ह्युमपाईप खररद र जोजखमयूि स्िानमा वृिारोपण कायगक्रम सं चालन गनग रु. २० लाख
ववलनयोजन गने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।
57. नगरस्तरमा मानववय तिा प्राकृलतक कारणबाट हुन सक्ने ववपद्को व्यवस्िापनका लालग
ववपद् व्यवस्िापन कोषमा रु ५ लाख जम्मा गने गरी रकम ववलनयोजन गने व्यवस्िा
लमलाईएको छ।

सं स्िागत ववकास, सेवा प्रवाह एवं सुशासनः

58. नेपालको सं वविानको अनुसूची - ८

र स्िानीय सरकार सं चालन ऐन, २०७४ मा उल्लेख

भए अनुसार स्िानीय तहको काम कतगव्य र अलिकारसाँग सम्बजन्ित ववषयहरुमा आवयक
पने ऐन लनयम लनदे जशका र कायगववलिहरु तजुम
ग ा गने, तजुम
ग ा भएका ऐन लनयमको सं शोिन

तिा पररमाजगन गने र यसयस्ता कानूनहरुको कडाइगका साि लागु गने व्यवस्िा लमलाईएको
छ ।
59. भीरकोट नगरपाललकालाई सुन्दर, व्यवजस्ित र सुरजित शहर बनाउनका लालग शहरी
योजना तिा भवन लनमागण मापदण्ड र भवन लनमागण सम्बन्िी स्िानीय सरकार सं चालन
ऐनमा भएको व्यवस्िालाइग प्रभावकारी रुपमा कायागन्वयन गने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।
60. न्यायीक सलमलतका पदालिकारी तिा कमगचारीहरुको िमता ववकास ताललमको लालग रु. 3
लाख ववलनयोजन गने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।
61. नगरपाललका कायागलय र वडा कायागलयहरुमा कायगरत कमगचारीहरु मध्येबाट यस आलिगक

वषगमा लनजले गरे को कायग सम्पादन मूल्याङ्कनको आिारमा कमगचारीहरु मध्येबाट सवोकृष्ट

१ जना र उयसकृष्ट ५ जना कमगचारी छनौट गरर पुरस्कृत गने कायग नगरकायगपाललका
माफगत हुने व्यवस्िा लमलाईएको छ । यसका लालग आवयक पने रकम रु ७० हजार
ववलनयोजन गने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।

62. नगरपाललका र अन्तरगतका वडामा नेटववकगङ्गबाट लछटो, छररतो र सहज सेवा प्रवाहका
लालग आवयक पने मेजशनरी सामान खररद, लस.लस.क्यामेरा जडान, लडजजटल सुचना पाटी
जडानका लालग रु 12 लाख, फलनगचर खररदका लालग रु 12 लाख, वडा नं. 7 को
फलनगचर खररदका लालग रु १ लाख चारपाङ्ग्रे सवारी सािन खररदका लालग रु 35 लाख,
मोटर साइकल खररदका लालग रु ७ लाख र डोजर खररदको लालग रु १ करोड ४०
लाख गरर मेजशनरी औजारमा जम्मा रु. २ करोड ववलनयोजन गने व्यवस्िा लमलाईएको
छ।
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63. प्रववलि मत्री सेवाग्राही उत्तरदायी नगरपाललका बनाउनका लालग सामाजजक पररिण गुनासो
ु ाइग कायगक्रममा लालग रु १ लाख ५० हजार रकम ववलनयोजन
सवेिण र सावगजलनक सुनव
गने व्यवस्िा लमलाईएको छ।
64. मले यो बजेट कायागन्वयनका लालग आम भीरकोटबासी नागररकहरुको आवयक सहयोग र
सहभागीता रहने ववश्वास ललईएको छ । बजेटको कायागन्वयन पिात यस नगरपाललकाको

भौलतक, आलिगक, सामाजजक तिा सास्कृलतक एवं वातावरणीय िेत्रको ववकासमा टे वा पुग्ने
र सं स्िागत ववकास र सुशासन कायम हुने कुरामा ववश्वास ललईएको छ ।

65. आलिगक वषग ०७६/०७७ मा कुल बजेट 44 करोड 76 लाख 92 हजार रकम
ववलनयोजन गने व्यवस्िा लमलाईएको छ । कुल ववलनयोजजत रकम मध्ये

चालु तफग

(सामाजजक सुरिा सवहत) रु 17 करोड 66 लाख 92 हजार (39.47 प्रलतशत) र
ाँ ीगततफग रु. 11 करोड 39 लाख (25.44 प्रलतशत) तिा शशतग अनुदान तफग 15
पूज

करोड 71 लाख (35.09 प्रलतशत) (उपभोिाको लागत सहभालगता बाहे क) रकम
ववलनयोजन गने व्यवस्िा लमलाईएको छ।
66. आगामी आलिगक वषग ०७6/०७7 को खचग व्यहोने स्रोत मध्ये सं घीय सरकारबाट प्राप्त
समानीकरण अनुदान रु 10 करोड 14 लाख, राजश्व बााँडफााँडबाट प्राप्त रु 7 करोड 23
लाख,

प्रदे श सरकारबाट समानीकरण अनुदानमा रु. 1 करोड 23 लाख ५८ हजार,

राजश्व बााँडफााँड वापत रु 30 लाख 34 हजार, समपूरक अनुदान रु 90 लाख, सशतग
अनुदानमा १५ करोड ७१ लाख, नगरपाललकाको आन्तररक आम्दानीबाट अनुमान गररएको
रु १ करोड 25 लाख र यस आलिगक वषगमा खचग हुन नसकी सजन्चत कोषमा दाजखला हुन
सक्ने अनुमालनत रकम रु 2 करोडबाट गने व्यवस्िा लमलाईएको छ। जसमध्ये सं घीय
तिा गण्डकी प्रदे श सरकारबाट राजश्व बााँडफााँडबाट प्राप्त हुने रकम र आन्तररक आम्दानी
वापतको रकम चालु खचग तफग ववलनयोजन गने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।

ाँ ीगत र पूज
ाँ ीगत प्रकृलतको चालू खचगमा ववलनयोजजत
67. नगरपाललकामा प्राप्त हुने रकम मध्ये पूज
रु.14 करोड ४० लाख ८० हजार मध्ये पुवागिार िेत्रमा रु 9 करोड 61 लाख ९०
हजार (66.76 प्रलतशत), सामाजजक िेत्र तफग रु 3 करोड 4 लाख 90 हजार
(21.16 प्रलतशत), आलिगक िेत्र तफग रु 85 लाख (5.90 प्रलतशत), वातावरण तिा
ववपद व्यवस्िापन िेत्र तफग रु 29 लाख (2.01 प्रलतशत) र सं स्िागत ववकास तिा सेवा
प्रवाह एवं सुशासन तफग रु 60 लाख (4.1७ प्रलतशत) रकम खचग गने गरी िेत्रगत
रुपमा बजेट बााँडफााँड गने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।
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अब म, आलिगक वषग २०७6/०७7 को लालग राजश्व सम्बन्िी नीलत प्रस्तुत गनग चाहन्छु ः
68. नवगदठत यस नगरपाललकाको आलिगक अवस्िालाइग क्रमश अगालड बढाउनका लालग
स्िानीय सरकार सं चालन ऐन 2074 मा व्यवस्िा भए बमोजजम कर, दस्तुर र सेवा
शुल्कका िेत्रहरुको पवहचान गरी करको दरलाई भन्दा करको दायरालाइग फरावकलो
बनाउने नीलत ललईएको छ ।
69. आगामी आलिगक वषगमा नगरपाललकाको तफगबाट आन्तररक आम्दानीका रुपमा अनुमान
गररए बमोजजम रकम समयमा न असुल गनग घर वहाल कर, व्यवसाय कर लगायतका
ववषयमा जशषगकगतरुपमा टोली गठन गरर आलिगक वषगको शुरुदे जख कर उठाउने कायग
प्रारम्भ गने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।
70. नगरपाललकाले स्िानीय सरकार सं चालन ऐन, २०७4 ले ददएको िेत्र अन्तगगत प्रदान गने
सेवा तिा सुवविा वापत सेवाग्राहीबाट ललने सेवा शुल्क तिा दस्तुर वापतको रकम आलिगक
ऐन, २०७6 मा प्रस्ताव गरी पेश गने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।
71. नगरपाललका िेत्र लभत्र बसोबास गने नेपाल सरकारद्धारा गररब पवहचान भएका गररब
पररवार र सब खालका अपाङ्गहरुलाइग नगरपाललकाद्धारा उपलब्ि गराउने सब वकलसमका
सेवा तिा सुवविा लनःशुल्क रुपमा उपलब्ि गराउने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।
72. भीरकोट नगरपाललका र अन्तरगतका वडा कायागलयहरुबाट छात्रवृजत्त लसफाररस, आलिगक
सहायता लसफाररस, योजनाको माग लसफाररस, जेष्ठ नागररक तिा अपाङ्ग पररचयपत्र ववतरण,
असाध्य

रोगहरुको

उपचार

खचग

सम्बन्िी

लसफाररस,

सरकारी,

सामुदावयक

वा

ु म्प लाभग्राहीको नक्सा पास
गरनाफामुलक भवनको नक्शा पास तिा अलभले जखकरण, भक
तिा अलभले जखकरण, असाहाय, अनाि र वेवाररसे व्यजिको लाश व्यवस्िापन गने
लगायतका कायगहरु लनःशुल्क गने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।
73. नगरपाललकाले लनमागण तिा ममगत सम्भार गनुग पने खालका आन्तररक आवतजावत गने
खालका सडकको ममगत सम्भारका लालग सडक सेवा शुल्क नगर कायागपललकाको
लनणगयानुसार गने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।
74. स्िानीय सरकार सं चालन ऐन, २०७४ बमोजजम नगरपाललकामा दताग गनुप
ग ने सं स्िाहरुको
दताग एवं नववकरण नगरपाललकामा न गने व्यवस्िा लमलाइग लनयमानुसारको सेवा शुल्क ललने
व्यवस्िा लमलाईएको छ ।
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75. प्रदे श कानूनमा व्यवस्िा भए बमोजजम नगरपाललकाले उठाउने कर प्रदे श कानूनमा भएको
व्यवस्िा अनुसार न उठाई वााँडफााँड गने व्यवस्िा लमलाईएको छ ।
76. अन्तर स्िानीय लनकायको समन्वयबाट गनुग पने कायगहरु सम्बजन्ित स्िानीय तहहरुसाँगको
समन्वयमा गने व्यवस्िा लमलाइग आपसी सहमलतका आिारमा राजश्व बााँडफााँड गने व्यवस्िा
लमलाईएको छ ।
भीरकोट नगरपाललकाको चौिो बजेट तिा कायगक्रम लनमागण कायगमा मागगदशगन ददने नगर
सभा सदस्य. भीरकोटवासी सम्पूण ग बुबा,आमा,दाजुभाइग, दददीबवहनीहरु, ववलभन्न राजनीलतक
दलका प्रमुख तिा प्रलतलनलिहरु, नागररक समाजका प्रलतलनलि, पत्रकार लमत्रहरु र भीरकोट
नगरपाललकामा कायगरत सव रािसेवक कमगचारीहरुबाट प्राप्त राय सल्लाह सुझाव र
सहयोग प्रलत हाददगक आभार प्रकट गदगछु। यो बजेट कायागन्वयनमा पलन सोही अनुसारको
सल्लाह सुझाव एवं सहयोगको समेत अपेिा व्यि गनग चाहन्छौं ।
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भाग 3
२.2 आलिगक वषग 2076/077 को लालग स्वीकृत जशषगकगत खचगको वववरणः
लभरकोट नगरपाललकाको आ.व. 076/77 चालु अनुमालनत वजेट
लस.नं.

योजनाको नाम

वजेट सं केत
नं.

आ व 075/76मा

आ व 076/077 मा

ववलनयोजजत रकम

प्रस्ताववत रकम

1

तलब

21111

12025000

16058000

2

पदािीकारी पारीश्रलमक

21112

8985000

9000000

3

महं गी भत्ता

21132

604000

700000

4

कमगचारी पोशाक

21121

460000

800000

5

कमगचारी वफल्ड भत्ता

21133

36000

40000

6

कमगचारी भत्ता

21134

300000

1000000

7

कमगचारी अन्य भत्ता

21139

766500

0

8

पदािीकारी बठक भत्ता

21141

0

100000

9

बीमा कोष

21213

25000

25000

10

कमगचारी कल्याण कोष खचग

21214

400000

250000

11

पानी लबजुली

22211

500000

600000

12

सं चार महसुल

22212

600000

1000000

13

पदािीकारी इन्िन

22211

3500000

3500000

14

कायागलय इन्िन

22212

2300000

5000000

15

सवारी सािन ममगत

22213

3300000

1800000

16

बीमा तिा नवीकरण दस्तुर

22214

300000

450000

17

मेजशनरी औजार ममगत

22221

400000

500000

18

लनलमगत सावगजलनक सं स्िा ममगत

22231

1000000

500000

19

कायागलय सामान

22311

4000000

5500000

20

इन्िन अन्य प्रयोजन

22314

100000

200000

21

छपाइ तिा सूचना प्रकाशन

22315

1500000

1500000

22

सेवा तिा परामशग

22411

450000

3000000

23

सफ्टवयर सं चालन खचग

22412

1000000

500000

24

करार सेवा शुल्क

22413

9200000

9779000

25

सरसफाई सेवा शुल्क

22414

1000000

1000000

26

अन्य सेवा शुल्क

22419

300000

500000

27

कमगचारी ताललम

22511

0

500000

28

अनुगमन मूल्यांकन

22611

1500000

2000000

29

पदािीकारी अनुगमन मूल्यांकन

0

800000

30

भ्रमण खचग

22612

1500000

1500000

31

ववववि खचग

22721

3000000

2500000

32

नगर पररषद सं चालन खचग

22721

200000

500000

35

लभरकोट नगरपाललकाको आ.व. 076/77 चालु अनुमालनत वजेट
लस.नं.

वजेट सं केत

योजनाको नाम

नं.

आ व 075/76मा

आ व 076/077 मा

ववलनयोजजत रकम

प्रस्ताववत रकम

33

जग्गा भाडा

28141

350000

500000

34

सवारी तिा मेशीनरी भाडा

28143

1500000

1500000

35

घरभाडा

28142

1500000

1500000

36

बालबाललका कोष

0

300000

37

ववपद व्यवस्िापन कोष

0

500000

62601500

75402000

जम्मा

भीरकोट नगरपाललकाको आ. व. 076/77 चालु अनुमालनत वजेट
लस.नं.

योजनाको नाम

वजेट

आ व 075/76मा

आ व 076/077 मा

सं केत नं.

ववलनयोजजत रकम

प्रस्ताववत रकम

1

न्यावयक सलमलतको िमता ववकास

22511

-

300,000.00

2

कायगक्रम खचग

22512

3,300,000.00

1,500,000.00

3

सीप ववकास ताललम

22512

1,500,000.00

1,500,000.00

4

बालमत्री स्िानीय शासन कायगक्रम

22522

1,500,000.00

5,000,000.00

5

युवा तिा खेलकुद कायगक्रम

22522

1,000,000.00

1,500,000.00

6

शौचालय सामग्री ववतरण

22522

2,960,000.00

1,000,000.00

7

दवी प्रकोप तिा ववपद व्यवस्िापन

22529

3,100,000.00

2,000,000.00

8

ववववि कायगक्रम

22529

200,000.00

1,500,000.00

9

िालमगक तिा सााँस्कृलतक सहायता

25314

800,000.00

800,000.00

10

अन्य सहायता

25315

510,000.00

510,000.00

11

मदशाग सं चालन खचग

25314

-

780,000.00

12

अन्य सामाजजक सुरिा कायगक्रम

27112

1,000,000.00

600,000.00

13

छात्रवृजत्त कायगक्रम

27211

50,000.00

200,000.00

14

जेष्ठ नागररक सम्मान तिा सेवा केन्ि

29219

900,000.00

1,500,000.00

15

अपाङ्ग प्रबद्धगन कायगक्रम

22522

400,000.00

500,000.00

16

उद्यम ववकास कायगक्रम

22522

400,000.00

800,000.00

17

दललत अल्पशंख्यक मुजस्लम ववपन्न कायगक्रम

22522

900,000.00

1,000,000.00

18

कृवष ववकास कायगक्रम

22522

2,400,000.00

4,000,000.00

19

पयगटन पूवागिार ववकास कायगक्रम

22522

3,290,000.00

2,000,000.00

20

पशु ववकास सम्बन्िी कायगक्रम

22522

1,500,000.00

2,500,000.00

21

मवहला तिा वालवाललका कायगक्रम

22522

900,000.00

1,500,000.00

कायगक्रम

36

भीरकोट नगरपाललकाको आ. व. 076/77 चालु अनुमालनत वजेट
लस.नं.

योजनाको नाम

वजेट

आ व 075/76मा

आ व 076/077 मा

सं केत नं.

ववलनयोजजत रकम

प्रस्ताववत रकम

22

वातावरण तिा सरसफाइ कायगक्रम

22522

900,000.00

900,000.00

23

जशिा ववकास कायगक्रम

22522

3,000,000.00

4,500,000.00

24

स्वास््य सम्बन्िी कायगक्रम

22522

2,600,000.00

3,000,000.00

25

आलिगक सहायता तिा पुनःस्िापना कायगक्रम

22522

900,000.00

900,000.00

26

भपरी आउने चालु खचग

28911

1,000,000.00

800,000.00

26

दुवय
ग सन न्यूनीकरण सचेतना कायगक्रम

27

सशतग अनुदान

28

सामाजजक सूरिा

200,000.00
157,100,000.00
60,000,000.00
जम्मा

35,010,000.00

258,390,000.00

3.2 नगरस्तरीय आयोजनाहरुको वववरणः
लस.नं.

वववरण

रकम

1

नगरपाललका कायागलय भवन लनमागण

20,000,000.00

2

वडा नं. 5 को वडा कायागलय भवन लनमागण

5,000,000.00

3

छााँयािेत्र मजन्दर ममगत

4,000,000.00

4

वडा नं. १ को कायागलय

3,000,000.00

5

सावगजलनक शौचालय

1,500,000.00

6

फोहोर मला व्यवस्िापन केन्ि

2,500,000.00

7

दभ ुङ्ग काललका मजन्दर

8

समपुरक गोदीखोला कल्भटग

3,500,000.00

9

समपुरक छाङ्छाङ्दी मजन्दर

2,000,000.00

10

वडा नं. 5 को कायागलय

1,500,000.00

11

कायागलय प्रयोजनका लालग जग्गा खररद

2,000,000.00

12

सानो खोल्सो ललजफ्टङ्ग खा.पा.

2,000,000.00

13

वडा नं. 7 को कायागलय कम्पाउण्ड

200,000.00

14

वडा नं. 3 को कायागलय कम्पाउण्ड

200,000.00

15

वडा नं. 7 को कायागलय फलनगलसङ्ग

100,000.00

16

समपुरक (सं घ तिा प्रदे श)

800,000.00

10,000,000.00

37

कवफयत

17

वडा नं. 3, 4, 8 र 9 का स्वास््य चौकी कम्पाउण्ड

400,000.00

लनमागण

प्रलत स्वास््य चौकी
१ लाखका दरले

18

कम्प्यूटर/Wifi जस्ता मेजशनरी सामान

1,200,000.00

19

फलनगचर तिा फलनगलसङ्ग

1,200,000.00

20

सवारी सािन

3,500,000.00

21

सवारी सािन (मोटरसाईकल)

22

डोजर

23

जशव पावगती मजन्दर भीरकोट 5

1,000,000.00

24

नगरिेत्र पुवागिार

3,600,000.00

25

ाँ ीगत खचग
वडा कायागलयको पुज

26

श्रममा आिाररत स्वरोजगार कायगक्रम

27

कवव्रस्िान सं रिण वडा नं. 1

28

ववलभने  आयोजनाहरुको लड.वप.आर. गने कायगका लालग

2,000,000.00

29

ववपन्नसाँग मेयर कायगक्रम

1,000,000.00

700,000.00
14,000,000.00

22,500,000.00
4,000,000.00
500,000.00

जम्मा

113,900,000.00

3.3 वडास्तरीय आयोजनाको वववरणः
वडा नं १
क्र.सं .

आयोजना कायागन्वय

आयोजनाहरुको नाम

हुने वडा

ववलनयोजजत बजेट

१

दालसगङ्ग वक्रयाघर लनमागण

1

200000

२

बराहकाललका आमा समुह

1

100000

३

बराह मजन्दर दे जख नगरपाललका गोरे टो बाटो

1

150000

४

भ ुङ्गभ ुङ्गे दे जख खााँदीखोला गोरे टो बाटो ढलान

1

100000

५

लााँकुरीडााँडा बराहकाली मजन्दर गोरे टो बाटो

1

100000

६

छलबसे लसाँचाई योजना

1

150000

७

लामाचौर बगर लसाँचाई

1

500000

८

वपडालुखोररया खानेपानी

1

150000

९

हेगडााँडा खानेपानी

1

150000

१०

बगैँ चा ढल लनमागण

1

150000

११

बराहकाललका आमा समुह (लाकुरीडााँडा गोरे टो बाटो)

1

100000

38

वडा नं १
क्र.सं .

आयोजना कायागन्वय

आयोजनाहरुको नाम

हुने वडा

ववलनयोजजत बजेट

१२

बाल खेल मदान जगतपुर

1

500000

१३

माझीगाउाँ गोरे टो बाटो

1

150000

कुल जम्मा

2500000

वडा नं २
क्र.सं .

आयोजना कायागन्वय

आयोजनाहरुको नाम

हुने वडा

ववलनयोजजत बजेट

१

ाँ ेरा मालि गोरे टो बाटो ममगत
ओसेक पि

2

50000

२

गदी बाटो लनमागण

2

100000

३

जोगखोला लुहाडााँडा आपडााँडा ग्रा.स.

2

100000

४

प्रलतिालय दे जख चमलडल्ला स्त्तरोन्नती

2

100000

५

वफरवफरे टारी लसचाइग

2

150000

६

सारुिोकबाट काललका मजन्दर सम्म लसढी बाटो

2

150000

७

बटु वा तटवन्िन

2

100000

८

अं कुना खानेपानी पाइप ववस्तार

2

100000

९

केघा खानेपानी पाइप ववस्तार

2

50000

१०

करखोला खानेपानी

2

200000

११

कुने ी खोला दहिुम खानेपानी

2

100000

१२

तल्लो िर खानेपानी टं की

2

50000

१३

िारापानी,राजापानी,छहरा,गौह्रा स्वााँरा खा.पा.

2

२०००००

१४

बाहाखोला खानेपानी

2

100000

१५

भ ुङ्गभ ुङ्गे वाल र सावगजलनक िारा

2

200000

१६

सावगजलनक िारा

2

50000

१७

डााँडाकोट कोइलीखोला लसढी

2

५००००

१८

िुम्की चौपारी लनमागण

2

50000

१९

वगाले टोल मुजखया चौपारी

2

100000

२०

मुजस्लम मदगशा

2

100000

39

वडा नं २
क्र.सं .

आयोजना कायागन्वय

आयोजनाहरुको नाम

हुने वडा

ववलनयोजजत बजेट

२१

यूवा खेलकुद पयगटन तिा सांसकृलतक व्यवस्िापन

2

100000

२२

सुन्दुरडाडा प्रलतिालय

2

200000

२३

वहन्दु वक्रया घर

2

100000

जम्मा

२५०००००

वडा नं ३
क्र.सं .

आयोजना कायागन्वय

आयोजनाहरुको नाम

हुने वडा

ववलनयोजजत बजेट

1

आमा समुह भवन रोजजखोला

3

100000

2

गाउाँघर जक्लनीक भवन डाडाचौपारी

3

100000

3

रानीडाडा आमा समुह भवन

3

100000

4

सलमडाडा भवन लनमागण

3

150000

5

सामुदावयक भवन गुमादी

3

300000

6

कजम िुम्का वपलसलस

3

100000

7

काललका मजन्दर गोरे टोबाट वपलसलस

3

100000

8

दे उराली कोखे ग्रा.स. सोललङ वप.लस.लस.

3

200000

9

वानेिोक साम्झा ग्रालमण सडक नयााँ कवटङ्ग

3

100000

10

मुल्कासम्मिरी गोरे टो वप.लस.लस.

3

100000

11

माझवारी घुम्ती सोललङ

3

100000

12

लतनिारे लसचाइ

3

100000

13

नौलबसे लसं चाई कुलो

3

100000

14

मुलपानी गोकेस टारी लसचाइ

3

100000

15

मुसेखोला तल्ला ढावटारी लसचाइ

3

100000

16

लसयाले ढावको लसचाइ कुलो

3

100000

17

ओल्याङदी खानेपानी ममगत

3

150000

18

गोकेस गुमादी खत्रीगाउाँ खानेपानी

3

100000

19

लतनिारा रानीडाडा वजादी खानेपानी

3

150000

40

वडा नं ३
क्र.सं .
20

आयोजना कायागन्वय

आयोजनाहरुको नाम

हुने वडा

वालमने ी पाकग

3
जम्मा

ववलनयोजजत बजेट
150000
2500000

वडा नं 4
क्र.स

आयोजना कायागन्वय

योजनाहरु

हुने वडा

रकम

1

गनडाडााँ कुडहर दललत वजस्त ग्रालमण सडक

4

200000

2

ग्रालमण सडक ममगत सं भार योजना

4

100000

3

छाङ्गछाङ्गदी झारखाम कृवष सडक

4

100000

4

छाङ्गछाङ्गदी हवटया PCC बाटो

4

300000

5

लसद्धािग राजमागग दभ ुङ्गठावट

4

400000

6

दहिुम छाङ्गछाङ्गदी लसचाइ योजना

4

100000

7

मझुवा लसम्ले लाभाबाि लसचाइ योजना

4

200000

8

माले वगर कुलो लनमागण

4

200000

9

लामोबाि छाङ्गछाङ्गदी ओढारे ललफ्टीङ्ग योजना

4

300000

10

गह्रािोक लसद्धािग राजमागग खानेपानी टं वक लनमागण

4

100000

11

जुकेपानी खा.पा ममगत

4

100000

12

भ ु-भ ुका खा.पा मुल सं रिण तिा बादर लनयन्त्रण

4

100000

13

कुसुम िुम्का बालमत्री पाकग लनमागण योजना

4

150000

14

फुटकर योजना

4

150000

ग्रा.स लनमागण

जम्मा

2500000

वडा नं 5
क्र.सं

आयोजना कायागन्वय

आयोजनाको नाम

हुने वडा

ववलनयोजजत रकम

१

राजेन्ि भवानी ददददबवहनी आमा समुह भवन लनमागण

200000

२

आइवपएम कृषक पाठशाला

100000

41

वडा नं 5
क्र.सं

आयोजना कायागन्वय

आयोजनाको नाम

हुने वडा

ववलनयोजजत रकम

३

कृषकहरुका लागी लबउ लबजन तिा लबरुवा ववतरण

100000

४

बााँदर व्यवस्िापन

100000

५

अध्ययन अवलोकन भ्रमण

100000

६

गराघर सजन्िखकग कृवष सडक नया

100000

७

सजन्िखकग ठु लो ढुं गा लसं चाई

100000

८

भीरकोट ५ खानेपानी तिा सरसफाई

500000

९

कुसुन्डे खोला दललत बस्ती सडक नाला लनमागण

200000

१०

बालमत्री पाकग लनमागण वालउद्यान

100000

११

गढी भञ्ज्याङ्ग कम्पाउण्ड

100000

१२

ममगत सं हार कोष

500000

१३

स्वरे क भञ्ज्याङ् कोट चौकी डौडार ग्रा.स.स्तरोने ती

200000

१४

मवहला लजित ताललम

100000
जम्मा

2500000

वडा नं. 6
क्र.सं .

आयोजना कायागन्वय

आयोजनाहरुको नाम

हुने वडा

ववलनयोजजत बजेट

१

पशुपालन कृषी ववउ ववजन

६

200000

२

भण्डारखोला मोटरे वल पुल लनमागण आयोजना

६

500000

३

खोलाखेत कुलो लनमागण

६

100000

४

खोलाखेत ववरौटा आगेखेत लनउवाबोट कुलो

६

100000

५

भञ्ज्याङ्ग खेत कुलो लनमागण

६

100000

६

उजेलीडााँडा खा.पा. योजना

६

100000

७

बुढािर खानेपानी आयोजना

६

100000

८

सलमडााँडा, डााँडािर, डााँडाबारी, अरवेणी खा.पा.

६

100000

९

लसमलचौर खानेपानी आयोजना

६

500000

आहाल सालघारी पदमागग

६

100000

१०
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वडा नं. 6
क्र.सं .

आयोजना कायागन्वय

आयोजनाहरुको नाम

हुने वडा

ववलनयोजजत बजेट

११

खोलापारी दमगाउाँ पदमागग

६

100000

१२

गोददखोला-पुवात-भाग्योदय पदमागग

६

100000

१३

डुिीबोट स्वास््यचौकी खानेपानी आयोजना

६

100000

१४

नयााँ चौपारी पुरानी पदमागग

६

100000

१५

भालुखोला पदमागग आयोजना

६

100000

१६

यूवा खेलकुद बालमत्री कायगक्रम

६

100000

जम्मा

2500000

वडा नं. ७
क्र.सं .

आयोजना कायागन्वय

आयोजनाहरुको नाम

हुने वडा

ववलनयोजजत बजेट

१

डुिीबोट-मोटरबाट पदमागग

७

150000

२

कोलडााँडा-महेन्िज्योती पदमागग

७

150000

३

गोदार िर- सारु िर पदमागग

७

150000

४

जचउरीखकग माईिान-खेल मदान पदमागग

७

150000

५

दललत वजस्त-गुप्तेवर महादे व मजन्दर पदमागग

७

155000

६

दललत वजस्त कोलडााँडा चौतारी व्यवस्िापन

७

150000

७

िोवादी लमल-बाहुनडााँडा पदमागग

७

150000

८

बन्िक
ु पदमागग

७

150000

९

योजनागत वववि

७

345000

१०

रोजगारी अलभवृवद्ध कायगक्रम

७

500000

११

वालवषाग प्रा.वव.-जम्दार चौपारी पदमागग

७

150000

१२

जशव मजन्दर-गहते पदमागग

७

150000

१३

साङ्गखोला-ढााँड जशवमजन्दर पदमागग

७

150000

कुल जम्मा
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2500000

वडा नं ८
क्र.सं .

आयोजना कायागन्वय

आयोजनाहरुको नाम

हुने वडा

ववलनयोजजत बजेट

१

जन एकता सामुदावयक भवन

8

100000

२

स्याना भञ्ज्याङ्ग सामुदावयक भवन लनमागण

8

300000

8

100000

३

ढापुक फेदी बडहरे मोहनडााँडा दम्सुवाखोला साउनेपानी मोटरबाटो
स्त्तरोन्नती

४

ढापुक फेदी साललकोष स्यानाभञ्ज्याङ्ग मोटरबाटो स्त्तरोन्नती

8

100000

५

जचलाउनेखकग पखागल लनमागण

8

100000

६

बाह्रमुरे कुलो लसं चाई योजना

8

100000

७

जचद्यान पंिेरो सं रिण

8

100000

८

छापा खा.पा.

8

100000

९

जोलगिुम खा.पा.

8

100000

१०

ददगुवा ललजफ्टङ्ग खा.पा.

8

100000

११

मोहनडााँडा तारुक दललत वस्ती खा.पा.

8

100000

१२

ररम नमुना वस्ती खा.पा.

8

100000

१३

लसरुखकग खा.पा.

8

100000

१४

उजेलीडााँडा गोरे टो बाटो लसढी लनमागण

8

100000

१५

ओकादी गोरे टोबाटो ढुं गा सोललङ्ग

8

100000

१६

ढांडखोला पजब्लक स्कुल गोरे टो बाटो लसढी लनमागण

8

100000

१७

पखेरे खेल मदानको मं च लनमागण

8

100000

१८

बखे बाटो फुलपाती गोरे टो बाटो लनमागण

8

100000

१९

बाल उद्यान

8

100000

२०

ववरे डााँडा पजब्लक स्कुल गोरे टो बाटो लसढी लनमागण

8

100000

२१

जशव मजन्दर लनमागण

8

200000

२२

उजेलीडााँडा दे ववखकग माझखकग मोटरबाटो स्त्तरोन्नती

8

100000

जम्मा

2500000

वडा नं ९
क्र.सं .

आयोजना कायागन्वय

आयोजनाहरुको नाम

हुने वडा
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ववलनयोजजत बजेट

वडा नं ९
क्र.सं .

आयोजना कायागन्वय

आयोजनाहरुको नाम

हुने वडा

ववलनयोजजत बजेट

१

गाउाँघर जक्ललनक भवन लनमागण ठु लीभञ्ज्याङ्ग

9

३०००००

२

ववशाल ववकास सामुदायीक भवन

9

२५००००

३

साउन्दी दललतबस्ती सामुदायीक भवन

9

२०००००

४

काभ्रे मजन्दर घेराबार

9

५००००

५

ठु लीभञ्ज्याङ्ग जचहानडााँडा भट्टीको छानो लनमागण

9

१५००००

६

ढु न्डुरे जचहानडााँडा पौवा लनमागण

9

१५००००

७

बेमौसमी आिुलनक ववषादी रवहत तरकारी उयसपादन कायगक्रम

9

२०००००

८

आङवाङ मोटर बाटो दे जख पोखरीडााँडा सम्म गोरे टो बाटो PCC

9

२०००००

९

जजलमरे मजन्दर दे जख जुकेनी सम्म ग्रालमण सडक लनमागण

9

१०००००

१०

पल्लादे जख कोटा सम्म गोरे टो बाटो लनमागण PCC

9

१०००००

११

वपपलडााँडा दे जख डााँडािोक सम्म गोरे टो बाटो PCC

9

१५००००

१२

लसं जाली गह्रे गोरे टो बाटो PCC साउन्दी

9

१०००००

१३

चराङ्ग खानेपानी पाईप खररद

9

१५००००

१४

नारायणलगरी ललजफ्टङ्ग खानेपानी

9

३०००००

१५

काललका मजन्दर घेरावार तिा शौचालय लनमागण

9

१०००००

जम्मा

२५०००००
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3.3 अन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण अन्तगगतका कायगक्रमको वववरणः
जशषगक/जजल्ला/कायगक्रम
रु. हजारमा
१

समानीकरण अनुदान
समालनकरण अनुदान

नेपाल सरकार

नगद

१०१४००

नेपाल सरकार

नगद

१२५०

नेपाल सरकार

नगद

५००

माटो पररिण गरी माटो सुिारको लालग सामाग्री/प्रववलि ववतरण/हस्तान्तरण

नेपाल सरकार

नगद

२००

भकारो सुिार कायगक्रम

नेपाल सरकार

नगद

३००

ववलभन्न खोपहरु लगाए वापत भ्याजक्सनेटरलाई पाररश्रलमक

नेपाल सरकार

नगद

१२५

पशु स्वास््य व्यवस्िापनको लालग औषलि ववतरण

नेपाल सरकार

नगद

१४५

नेपाल सरकार

नगद

७५

नेपाल सरकार

नगद

६०

नेपाल सरकार

नगद

२४०

नेपाल सरकार

नगद

१००

नेपाल सरकार

नगद

८६१७३

नेपाल सरकार

नगद

१९६२०

२

शशतग अनुदान

क.

राजष्िय ग्रामीण तिा नवीकरणीय उजाग कायगक्रम
राजष्िय ग्रामीण तिा नवीकरणीय उजाग कायगक्रम

ख.

कृवष ववभाग
सहकारी लसं चाई, साना लसं चाई ममगत सं भार तिा लनमागण

ग.

घ.

केजन्िय कृवष प्रयोगशाला कायगक्रम

पशु स्वास््य, रोग अन्वेशण सेवा तिा क्वारे न्टाईन कायगक्रम

वडग फ्लु रोग लगायत अन्य रोगहरुको लनयन्त्रणको लालग वठक तिा नमुना
सं कलन गरी पठाउने तिा प्रदे श तिा सं घमा ररपोवटगङ्ग गने
पशुपन्छी तिा मयसस्य उपचार सेवा
ङ.

पशुपन्छी स्रोत व्यवस्िापन तिा प्रवद्धगन कायगक्रम
तरल नाईिोजन ढु वानी भण्डारण तिा ववतरण तिा व्यवस्िापन

च.

खेलकुद ववकास कायगक्रम
राष्िपलत रलनङ्ग जशल्ड प्रलतयोलगता(स्िानीय तहस्तरीय)

छ.

सवका लाग जशिा-आिारभ ुत तह
आिारभ ुत तहका स्वीकृत दरवन्दीका जशिक, राहत अनुदान जशिकका लालग
तलब भत्ता अनुदान(ववशेष जशिा पररषद अन्तगगतका जशिक/कमगचारीहरु
समेत)

ज.

माध्यलमक तह
माध्यलमक तहका स्वीकृत दरवन्दीका जशिक, राहत अनुदान जशिकका लालग
तलब भत्ता अनुदान(ववशेष जशिा पररषद अन्तगगतका जशिक/कमगचारी,
प्राववलिक िारका प्रजशिक समेत)
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झ.

ववद्यालय िेत्र ववकास कायगक्रम-जजल्ला स्तर
प्ररजम्भक बाल ववकास सहजकतागहरुको पाररश्रलमक तिा ववद्यालय कमगचारी

नेपाल सरकार

नगद

६२०२

नेपाल सरकार

नगद

९८९

नेपाल सरकार

नगद

१७५८

ववद्यालय भौलतक पूवागिार लनमागण अनुदान

नेपाल सरकार

नगद

९७०

ववद्यालय भौलतक पूवागिार लनमागण अनुदान

नेपाल सरकार

नगद

१५५

ववद्यालय भौलतक पूवागिार लनमागण अनुदान

नेपाल सरकार

नगद

२७५

सावगजलनक ववद्यालयका ववद्यािीहरुका लालग लनशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान

नेपाल सरकार

नगद

१४५९

सावगजलनक ववद्यालयका ववद्यािीहरुका लालग लनशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान

नेपाल सरकार

नगद

२३३

सावगजलनक ववद्यालयका ववद्यािीहरुका लालग लनशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान

नेपाल सरकार

नगद

४१३

ववद्यालय सं चालन तिा व्यवस्िापन अनुदान

नेपाल सरकार

नगद

१६२२

ववद्यालय सं चालन तिा व्यवस्िापन अनुदान

नेपाल सरकार

नगद

२५८

ववद्यालय सं चालन तिा व्यवस्िापन अनुदान

नेपाल सरकार

नगद

४५९

नेपाल सरकार

नगद

४१६

नेपाल सरकार

नगद

६६

नेपाल सरकार

नगद

११८

नेपाल सरकार

नगद

३६३६

नेपाल सरकार

नगद

५८०

नेपाल सरकार

नगद

१०३०

नेपाल सरकार

नगद

९४८

व्यवस्िापन अनुदान
प्ररजम्भक बाल ववकास सहजकतागहरुको पाररश्रलमक तिा ववद्यालय कमगचारी
व्यवस्िापन अनुदान
प्ररजम्भक बाल ववकास सहजकतागहरुको पाररश्रलमक तिा ववद्यालय कमगचारी
व्यवस्िापन अनुदान

शजिक पहुाँच सुलनजचतता, अनौपचाररक तिा वकजल्पक जशिा
कायगक्रम(परम्परागत ववद्यालय, वक्लवपक ववद्यालय, सािरता र लनरन्तर
जशिाका कायगक्रम समेत)

शजिक पहुाँच सुलनजचतता, अनौपचाररक तिा वकजल्पक जशिा
कायगक्रम(परम्परागत ववद्यालय, वक्लवपक ववद्यालय, सािरता र लनरन्तर
जशिाका कायगक्रम समेत)

शजिक पहुाँच सुलनजचतता, अनौपचाररक तिा वकजल्पक जशिा
कायगक्रम(परम्परागत ववद्यालय, वक्लवपक ववद्यालय, सािरता र लनरन्तर
जशिाका कायगक्रम समेत)
ववद्यालयमा शजिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कायग सम्पादनमा आिाररत
प्रोयससाहन अनुदान
ववद्यालयमा शजिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कायग सम्पादनमा आिाररत
प्रोयससाहन अनुदान
ववद्यालयमा शजिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कायग सम्पादनमा आिाररत
प्रोयससाहन अनुदान
प्रलत ववद्यालिग लागतका आिारमा जशिण लसकाई सामाग्री एवं किा ड को
परीिा व्यवस्िापन अनुदान
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प्रलत ववद्यालिग लागतका आिारमा जशिण लसकाई सामाग्री एवं किा ड को
परीिा व्यवस्िापन अनुदान
प्रलत ववद्यालिग लागतका आिारमा जशिण लसकाई सामाग्री एवं किा ड को
परीिा व्यवस्िापन अनुदान
सावगजलनक ववद्यालयमा अध्ययनरत ववद्यािीहरुका लालग छात्रवृजत्त(आवसीय
तिा गरआवसीय)
सावगजलनक ववद्यालयमा अध्ययनरत ववद्यािीहरुका लालग छात्रवृजत्त(आवसीय
तिा गरआवसीय)
सावगजलनक ववद्यालयमा अध्ययनरत ववद्यािीहरुका लालग छात्रवृजत्त(आवसीय
तिा गरआवसीय)
ञ.

नेपाल सरकार

नगद

१५१

नेपाल सरकार

नगद

२६९

नेपाल सरकार

नगद

९००

नेपाल सरकार

नगद

१६८

नेपाल सरकार

नगद

२७८

नेपाल सरकार

नगद

१५९२३

नेपाल सरकार

नगद

४५

नेपाल सरकार

नगद

७५

नेपाल सरकार

नगद

८५

प्रािलमक स्वास््य सेवा
स्िानीय तहका स्वास््य चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतालहरुमा कायगरत

कमगचारीहरुको तलब महं गी भत्ता स्िानीय भत्ता पोषाक लगायत अन्य
प्रशासनी खचग समेत
ट.

िेयरोग लनयन्त्रण
उपचार केन्िहरुमा आकजस्मक अवस्िामा औषलि एवं ल्याब ढु वानी,

कायगक्रमका लालग आवयक स्टे शनरी तिा फमग फरमेट फोटोकपी,
ववरामीको व्यजिगत वववरण ई-वट.लब. रजजष्टरमा अध्यावलिक, समुदाय
पररचालन गरर ियरोग ववरामी लनदानका लालग प्रेषण तिा उपचार, ववव
ियरोग ददवस मनाउने
स्वास््य सं स्िाबाट टाढा रहेका बस्ती तिा स्वास््य सेवामा पहुाँच कम

भएका, कारागार, गुम्बा, स्कुल, बृद्धाश्रम, उद्योग भएको िेत्र, शहरी घनावस्ती,
लगायत अन्य ियरोगका जोजखमयुि जनसं ख्यामा माइक्रोस्कोवपक क्याम्प
लगायतका अन्य सकृय ियरोग खोजपडताल कायगक्रम

कायगक्रमको लनयलमत अनुगमन तिा मुल्याङ्कन गरर कायगक्रमको गुणस्तरीयता
सुलनजचत गने, स्िलगत अनुजशिण गरर स्वास््यकलमगहरुको िमता अलभवृवद्ध,
ियरोगका ववरामीको उपचारको नलतजाको कोहटग ववलेषण तिा कायगक्रमको
चौमालसक सलमिा
ठ.

एकीकृत मवहला स्वास््य तिा प्रजनन स्वास््य कायगक्रम
पररवार योजना तिा प्रजनन स्वास््य कायगक्रमका लालग औजार/उपकरण

नेपाल सरकार

नगद

२७

मातृ तिा नवजशशु कायगक्रमका लालग व्यजि करार

नेपाल सरकार

नगद

५३२

पररवार योजन तिा प्रजनन स्वास््य कायगक्रम

नेपाल सरकार

नगद

४७०

मातृ तिा नवजशशु कायगक्रम

नेपाल सरकार

नगद

२४०

मातृ तिा नवजशशु कायगक्रम अनुगमन तिा सुपररवेिण

नेपाल सरकार

नगद

१०

खररद
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मातृ तिा नवजशशु कायगक्रम अन्तगगत आमा सुरिा, AMC न्यानो झोला,
Vitamin K, Magnesium Sulphate Calcium Gluconate र लनशुल्क गभगपतन

नेपाल सरकार

नगद

७००

पोषण कायगक्रम(नेपाल सरकार)

नेपाल सरकार

नगद

३२३

दानुरा रुवेला खोप अलभयान

नेपाल सरकार

नगद

६८

रोटा खोप सुरुवात

नेपाल सरकार

नगद

२५

लनयलमत तिा पुणग खोप ददगोपना र खोप ढु वानी

नेपाल सरकार

नगद

३३८

खोप केन्ि लनमागण

नेपाल सरकार

नगद

४०४

नेपाल सरकार

नगद

२०

नेपाल सरकार

नगद

७०

नेपाल सरकार

नगद

१९

नेपाल सरकार

नगद

६०

नेपाल सरकार

नगद

२१

नेपाल सरकार

नगद

१५

नेपाल सरकार

नगद

१४५

नेपाल सरकार

नगद

१२५

कायगक्रम
ड.

ढ.

एकीकृत वाल स्वास््य पोषण कायगक्रम

महामारी तिा रोग लनयन्त्रण कायगक्रम
रे ववज, सपगदंश आददको जनचेतना सम्बन्िी प्रचार प्रसार तिा ददवस मनाउने
पशुपंिी आदीबाट हुने इन्फुएन्जा, बडग फ्लु, ए यम आर लसजष्टसकोलसस,

टक्सोप्लाज्मोलसस आदी ववलभन्न सरुवारोग सम्बन्िी रोकिाम र सचेतना
कायगक्रम
नसने रोग सम्बन्िी कायगक्रम(अलभमुजखकरण, नसने रोग तिा मानलसक
स्वास््य सम्बन्िी सचेतना कायगक्रम Hypertension Diabities COPD Cander
days)
मानलसक स्वास््य सम्बन्िी महयसवपूणग ददवस मनाउने(आयसमहयसया रोकिाम
ददवस, मानलसक स्वास््य ददवस, अल्जाईमर ददवस) मानलसक स्वास््य
समस्याबाट प्रभाववत व्यजियसव पररवारका सदस्यहरु(स्याहारकतागहरु) का
लालग िमता अलभवृवद्ध कायगक्रम

महामारी तिा प्रकोपजन्य रोगहरुको अवस्िामा RRT/CRRT पररचालन गने,
चौमालसक ररभ्यू तिा अलभमूजखकरण गने
औलो लनयन्त्रण कायगक्रमको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन, औलो महामारी हुने

औलो ग्रलसत िेत्रको छनौट गरी ववषादी छकगने(रे स्पोजन्सभ स्प्रेईङ्ग समेत),
ववव औलो लनयन्त्रण ददवस मनाउने तिा औलो लनयन्त्रणका लालग
वहुलनकाय अन्तरवक्रया
ण.

अपाङ्गता रोकिाम तिा कुष्ठरोग लनयन्त्रण कायगक्रम
ववव कुष्ठरोग ददवस तिा अपाङ्गता ददवसको उपलक्ष्यमा कायगक्रम

त.

अस्पताल लनमागण सुिार तिा व्यवस्िापन सूचना प्रणाली
स्िानीय तहका स्वास््य सं स्िाहरुको मालसक, चौमालसक सलमिा, सूचना
सं कलन, गुणस्तर सुिार साि ववद्युलतय प्रलतवेदनका लालग ईन्टरनेट सेवा
समशुल भ ुिानी समेत

ि.

राजष्िय स्वास््य जशिा, सूचना तिा संचार केन्ि
ववद्यालय स्वास््य जशिा, आमा समूह तिा स्िानीय स्वास््यका लालग
सामाजजक व्यवहार पररवतगन प्रवद्धगन अलभयान
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द.

उपचारायसमक सेवा कायगक्रम
औषलिको समुजचत प्रयोग प्रवद्धगनको लालग सािी समुह जशिा कायगक्रम (Peer
group discussion) तिा आिारभ ुत स्वास््य सेवा सम्बन्िी स्तरीय पद्धलत

नेपाल सरकार

नगद

१२५

नेपाल सरकार

नगद

१००

नेपाल सरकार

नगद

१५५०

नेपाल सरकार

नगद

२००

नेपाल सरकार

नगद

१००

नेपाल सरकार

नगद

१२

नेपाल सरकार

नगद

१९५५

नेपाल सरकार

नगद

७००

तलब

नेपाल सरकार

नगद

४१७

अस्िायी तिा करार कमगचारीको लालग पोशाक

नेपाल सरकार

नगद

१०

कायागलय सं चालन तिा मसलन्द खचग

नेपाल सरकार

नगद

५०

अलभमुजखकरण तिा सलमिा कायगक्रम
आिारभ ुत तिा आकजस्मक सेवा स्वास््य चौकी/प्र.स्वा.के./प्रािलमक

अस्पतालको न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुगमन सम्बन्िी अलभमुजखकरण
कायगक्रम
ु ान, पररमाण
आिारभ ुत तिा आकजस्मक सेवाको लालग औषलि खररद(पुवागनम
लनिागरण तिा स्पेजशवफकेसन तयार गने कायगको समेत खचग)
न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायागन्वयनका लालग आवयक औजार उपकरण
तिा स्वास््य सामाग्री खररद, ममगत तिा व्यवस्िापन
ववरालमको लालग ओ.वप.लड. वटकट(कावगन कपी सवहतको) छपाई
ि.

नलसगङ्ग तिा सामाजजक सुरिा सेवा कायगक्रम
मवहला स्वास््य स्वयंसेववका कायगक्रम(अिग वावषगक सलमिा र ददवस मनाउने)

न.

आयूवेद जचवकयससालयहरु/औषिालयहरु
आयूवेद तिा वक्लवपक जचवकयससकका कमगचारीको तलब भत्ता लगायतको
वावषगक खचग

प.

आयूवेद सेवा कायगक्रम
आयूवेद सेवा कायगक्रम

फ.

प्रिानमन्त्री रोजगार कायगक्रम

कुल जम्मा

२५८५००
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