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सम्पादक�यः- 
 

भीरकोट नगर �वकास योजना स्थानीय तहको बजेट तजुर्मा सम्बन्धी 
�दग्दशर्न र भीरकोट नगर सभा एवं स्थानीय सरकार संचालन ऐन, 2077 
मा आधा�रत रहेर तयार ग�रएको छ ।  
 

 नगर �वकास योजना बहआुया�मक, ग�तिशल तथा ज�टल ���या  
हो । �वकासको ��तफल �ा�मण के्ष� तथा स्थानीय स्तर सम्म पयुार्पई 
त्यहाँका नगरवासीको जीवनस्तरलाई  dfly p7fpFb} ग�रबी, बेरोजगार� र 
असमानता कम गनर् र नगरवासी र नगरपा�लका �वचको अन्तर ;DaGwnfO{ 
साथर्क रुप �दन यो पिुस्तकामा उल्लेिखत योजना तथा कायर्�म र बजेट 
सक्षम हनुेछ भ�े �व�ाश हामीलाई लागेको छ ।  

 यस पसु्तकमा स्थानीय तहकको योजना तजुर्मा ���या, प��त तथा 
आधारहरु सहभा�गतात्मक एवं समावेशीमलुक र लै��क मलु �वा�हकरणको 
अनशुरण र आत्मसाथ ग�रएका कायर्�महरुले स्थानीय नगरवासीको 
�सप,ज्ञान र �ोतको स�ह उपयोग हनु,े उनीहरुको क्षमता �वकास भै वढ� 
जवाफदेह� र उ�रदायी ब�मा �रेणा �मल्ने देिखन्छ। 
 

 संघ, �देश र स्थानीय तह वीचको सम्बन्ध, सहकायर् र साझेदार�ता 
असल अभ्यासहरुको अनसुरण र �सकाई, नी�त तथा रणनी�तहरुको �नमार्ण 
एवं कायार्न्वयन, आन्त�रक �ोत एवं कर र गैर कर असलु�को बैज्ञा�नक 
व्यवस्थापन, �वषेश के्ष�हरुको प�हचान गर� �वशेष कोषहरुमाफर् त ती 
के्ष�हरुको सम्बोधन हनुगर� �व�भ� ऐन, कानून, कायर्�वधी र �नद� िशका 
स�हत योजना,बजेट तथा कायर्�मको तजुर्माका साथ नगर सभाबाट �व�भ� 
�नणर्यहरु समेत पा�रत ग�रएको छ ।  
 

 आ�थर्क वषर् 2077/078 को बा�षर्क योजना तथा कायर्�मको 
कायार्न्वयन प�ा0त भीरकोट नगरवासीहरुको सम�ृ� र �वकासमा थप टेवा 
�दनेछ भ�े आशा र भरोसा राख्दै यस पसु्तकलाई सकेसम्म पणुर् र ��ुटर�हत 
बनाउन हामीले k|oTg गरेका छौ । य�पी पाठक वगर्बाट पसु्तकका 
�वषयमा औलं्याइएका sdL कमजोर�हरुलाई आगामी �दनमा सच्चाई अगाडी 
वढ्ने ��तव�ता व्य� गदर्छ� । यो पसु्तक तयार पान� सन्दभर्मा सहयोग 
गनुर्हनुे सबैलाई धन्यवाद �दन चाहन्छौ । आगामी �दनमा प�रस्कृत ब�का 
ला�ग आवश्यक राय, सल्लाह र सझुाबको समेत अपेक्षा गदर्छौ । 
  

      सम्पादक मण्डल  

नगर �वकास योजना, 2077  
 



 

भीरकोट नगरपा��काको नन�ा 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bheerkot Municipilty  



dGtJo

g]kfnsf] ;+ljwfgdf pNn]lvt df}lns xs / ;+ljwfgsf lgb]{zs l;4fGt, :yfgLo ;/sf/, ;+rfng 
P]gdf ePsf] Joj:yf g]kfn ;/sf/ / k|b]z ;/sf/sf] p2]Zo tyf ljsf;sf] nIox?nfO{ xfl;n 
ug]{ p2]Zosf ;fy gLlt tyf sfo{qmd / ah]6 lgdf{0f ul/Psf] 5 .

cfd eL/sf]6 gu/af;Lsf nflu ;fj{hlgs lgdf{0f, j:t', ;]jf tyf ;'ljwf pknAw u/fpg]  lhDDjf/L /x]sf]  ;a}wflgs 
k|lqmofsf cfwf/df ul7t eL/sf]6 gu/kflnsfåf/f cfly{s jif{ )&&÷)&* df pknAw u/fpg] lgdf{0f, ;]jf / ;'ljwf 
;lxtsf] gLlt, of]hgf, sfo{qmd / ah]6 ;dflji6 eL/sf]6sf] ;+lIfKt kl/ro ;d]t lbg] u/L tof/ kf/LPsf] o; k':ts 
eL/sf]6 gu/ ljsf; of]hgf k|sfzg x'g nfu]sf]df dnfO{ v';L nfu]sf] 5 . l;ldt ;fwg >f]t, cl;ldt cfjZostf 
/ rfxgfsf jLr >f]t, ;fwg / IfdtfnfO{ ldtJooL / kf/blz{ ?kdf sfo{ ;Dkfbg ug]{ p2]Zo ;lxt /fo, ;'emfj / 
k/fdz{nfO{ cfwf/ dfgL ufpFj:tL:t/af6 k|:tfljt k|fyldstfsf cfwf/df rfn" jif{sf nlIft of]hgfn] ;j} ;d:ofnfO{ 
;dfwfg ug{ ;lsPsf] 5}g t/ nlIft jh]6 / sfo{ Ifdtf ;lx ;b'kof]u x'g ;s]df cj:o ;d:ofdf sld cfpg] ljZjf; 
d}n] lnPsf] 5' . ljutdf ef}lts lgdf{0fdf hf]8 lbPsf] / cfufdL lbgdf pTkfbgnfO{ ljz]if k|fyldstfdf /flvPsf] 5 
h'g u|fld0f s[lifdf cfwfl/t x'g]5 .

 :yfgLo txsf of]hgf th{'df k|lqmof ;lxt k|utL nIof]Gd'v ljsf;sf ultljwL Pj+ eL/sf]6sf] ;du| kIfsf] 
;+lIfKt hfgsf/L Pj+ ljsf; sfo{qmdn] cfd ;/f]sf/jfnf gful/snfO{ ;";"lrt x'g] clwsf/ ;'lglZrt x'g] s'/fdf o; 
gu/ ljsf; of]hgf k':ts pkof]uL x'g] ljZjf; d}n] lnPsf] 5' . ;xeflutfTds ljsf; ljgf lbuf] ljsf; x'g ;Sb}g 
eg] ;Dj[l4 Pj+ ljsf; sfo{df :yfgLo ;d'bfo Pj+ cfd gful/ssf] ;xof]u / ;dGjo /xg' kb{5 . pxfFx?sf] of]ubfg 
ljgf gu/kflnsfsf pNn]lvt nIo Pj+ sfo{qmdn] ;fy{stf k|fKt ug{ g;Sg] ePsf]n] eL/sf]6 gu/kflnsfjf6 :jLs[t 
gLlt tyf sfo{oqmdsf] sfof{Gjogdf cfd eL/sf]6 gu/jf;Lx?sf] ;xof]u, ;dGjo / cfjZos /fo, ;Nnfx / ;'emfj 
;d]t k|fKt x'g]5 eGg] cfzf / lj:jf; lnPsf] 5' .

 l56f] 5l/tf] :t/Lo / e/kbf]{ ;]jf k|fKt ug]{ gful/ssf] clwsf/nfO{ ;"lglZrt ug{ gful/s ;dfhnfO{ ;d]t 
lhDd]jf/ agfO{ ;/sf/L ;]jf / ;'ljwfdf ;a}sf] kx'Fr ;'lglZrttf ub}{ gu/kflnsfaf6 pknAw u/fpg] ;]jf / ;'ljwf 
ufpF, ufpF / 6f]n, 6f]n ;Dd k'¥ofpg] k|of; ul/Psf] 5 . of] gu/ ljsf; of]hgf k':ts tof/ kfg]{ sfo{df ;xof]u 
ug]{ ;Dk"0f{ lgjf{lrt kbflwsf/L tyf sd{rf/L ldqx? k|lt cfef/ k|s6 ug{ rfxG5' . cfufdL lbg ljutfdf eGbf cem} 
;zQm ;xeflutf Pj+ ;xof]usf] ck]Iff ub{5' .

æ;a}sf] ;xeflutf le/sf]6sf] k|ltj4tfÆ

5fof/fd vgfn 
gu/ k|d'v 

eL/sf]6 gu/kflnsf 
ao/3f/L, :ofËhf  



 

म�ततय 

 

�ोत तथा सा�नको �स�मतता �ा�जदु प�न �थानीय नगर�ासीह�को �सी�मत  

��छा र आकां�ा परुा गन� ���थामा यस नगरपा�लका रहेको छ । य�तो ���थामा सूचना 

तथा त�या�मा आ�ार�त भ�र �ोतन�सा बमोिजम आयोजना तथा कायय�मको छनौट ��ं �ाथ�मकता 

तो�कनपुन� ह�ुछ, जनु �यादै चनुौती पू�य काययका �पमा रहेको छ । यसै त�यला� म�ये नजर गर� सबै 

सरोकार�ाला तथा उपभो�ा सम� नगरपा�लकाको योजना, नी�त तथा बजेट र कायय�म प�ु याउँदा 

�भा�कार�तामा झनै ब�ृ� हनुे देखी भीरकोट नगरपा�लकाले यस नगर ��कास योजना पिु�तका �काशन 

गनय लागेकोमा गौर�ाि��त महशसु ग�र�को छ ।   

 यस प�ुतकमा ��ततु ग�र�का सूचना, जानकार� र नी�त, योजना र कायय�मले नाग�रकह�ला� 

सू-सूिचत हनु मह��प�ुय योगदान पू�ने आशा मैले �ल�को छु ।  

 ���यमा प�ुतक तयार गन� काययको ला�ग ख�टनहुनुे सबै कमयचार� ��ं रा�से�क साथीह�ला� म 

���शे ��य�ाद �ददै आगामी �दनह�मा य�ता सजृना�मक ��याकलापह�ले �नर�तरता पाउन, य�ता 

�काशन �झै प�र�कृत र प�रमािजयत �पमा गनयका ला�ग स�बि��त सरोकार�ालासंग म आ��यक सझुाब 

र स�लाहको प�न �पे�ा गदयछु ।   

 

�समा के.सी. कमायचायय 

नगर उप-�मखु  

भीरकोट नगरपा�लका  

बयरघार�, �यााजा  



dGtJo

/fHosf tkm{af6 cfdgful/snfO{ k'¥ofpg' kg]{ ;]jf tyf ;'ljwfx? gful/ssf] ;a}eGbf 

glhssf] s]G›af6 ;j{;'ne ?kdf pknAw u/fpg] p2]Zosf ;fy :yfgLo txx?sf] u7g 

ePsf]df :yfgLo tx lgjf{rg @)&$ sf] lgjf{rg kZrft\ To;nfO{ hgtfsf] ck]Iff 

cg';f/ ;fsf/ kfg{' kg]{ lhDd]jf/L o; gu/kflnsfsf] sfFwdf cfPsf] Joxf]/f ;j}df ljlbt} 

5 . eL/sf]6 gu/kflnsfsf] ljBdfg cfjZostf / gu/jf;Lsf OR5f tyf cfsf+Iff adf]lhd pknAw ;Lldt 

>f]t tyf ;fwgnfO{ k|efjsf/L ?kdf pkof]u ug{sf nflu ;xeflutfd'ns of]hgfsf] th{'df / To;sf] 

Jojl:yt sfof{Gjog ul/ tf]lsP adf]lhdsf] nIo tyf pknAwL xfl;n ug{' kg]{ bfloTj gu/kflnsfdf /x]sf] 5 .  

o;} bfloTjnfO{ cfTd;fy ub}{ gu/kflnsfsf] 5}6f}+ gu/;efaf6 pknAw >f]t tyf ;fwgsf] clwstd ?kdf 

kl/rfng ug{sf nflu cfly{s jif{ @)&&÷)&* df gu/kflnsfaf6 ;+rfng x'g] ultljlwx?sf] ljifodf cfd 

gu/jf;LnfO{ hfgsf/Lsf nflu gu/kflnsfn] gu/ ljsf; of]hgf @)&& k|sfzg ug{ uO{/x]sf] 5 . cfly{s jif{ 

@)&&÷)&* df ;+rfng x'g] lqmofsnfkx?sf] k'l:tsf dfkm{t k|sfzg u/L ;Dk"0f{ eL/sf]6jf;LnfO{ hfgsf/L 

u/fpg kfpFbf xfdLnfO{ cToGt} v'zL nfu]sf] 5 .

o; gu/ ljsf; of]hgf k':tssf] k|sfzgdf ;xof]u ug]{ sd{rf/L ldqx? / k':ts k|sfzgsf nflu pTk|]/0ff 

k|bfg ug{'x'g] cfb/0fLo gu/ k|d'v, pkk|d'v, hg lgjf{lrt kbfwLsf/Lx? k|lt xflb{s cfef/ JoQm ub{5' / o; 

k':ts /x]sf sldsdhf]/Lx? / cfufdL lbgdf yk kl/:s[t ?kdf k|sfzg ug{sf nflu cfjZos /fo ;Nnfx 

tyf ;'emfj lbgsf nflu ;Dk"0f{ kf7s ju{ / eL/sf]6jf;L a'jfcfdfx?, lbbLalxgL tyf bfh'efO{x?nfO{ cfu|x 

ub{5' .

/fh]G› k|;fb kf}8]n 
k|d'v k|zf;lso clws[t

eL/sf]6 gu/kflnsf



ljifo ;"rL

l;=g= ljj/0f k]h g+

efu–!

! gu/ kl/ro @–*

efu–@

@ gu/ ;efaf6 :jLs[t cfly{s jif{ @)&&÷)&* sf] gLlt tyf sfo{qmd (–@*

efu–#

# ah]6 aQmJo @(–#&

efu–$

$ gu/ ;efaf6 cfly{s jif{ @)&%÷)&^ sf]  :jLs[t cg'dflgt cfo Joosf] ljj/0f #*–%(

efu–%

% 5}6f} gu/;efsf] pkl:ylt / lg0f{ox? ^)–^^

^ gu/kflnsfsf lgjf{lrt kbflwsf/Lx?sf] gfdfjnL ^&–^*

& gu/kflnsfdf sfo{/t sd{rf/Lx?sf] gfdfjnL ^(–&@
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 भाग-1 

1.1 नगर प�ररचय- 

  ग�डक� �देश �चा�जा िज�ला अ�तग�त पन� एक पहाडी भेगमा अवि�थत 

भीरकोट नगरपा�लका। सदरमकुाम बचरघार� समिु��क सतहबाट कर�ब 730 �मटर 

उराइमा रहेको छ । चसको �चूनतम उराइमा रहेको छा�छा�द� फाँट सम�ु� सतहबाट 

कर�ब 713 �मटर रहेको र अ�लो भ-ुभागका �पमा वडा नं 9 ि�थत नाराचण�गर� मि�दर 

तथा वडा नं 8  नगरपा�लकाको पवु�मा �व�वा गाउँपा�लका र पतुल�बजार नगरपा�लका, 

पि�ममा पव�त िज�ला, उ�रमा अजु�नरौपार� गाउँपा�लका र पतुल�बजार नगरपा�लका तथा 

दि�णमा वा�ल� नगरपा�लकालसँग �समाना जो�डएको छ ।   

म�चका�लन आ�ँधखोलाको स�चता�भ� भीरकोट रा�चको �थापना �व�म सं�बत 

१४७५ देिख १५०० को बीरमा भएको �थचो । �चा�जाको इ�तहासमा नवुाकोट, सतहुँकोट  

ग��कोटम�चे भीरकोटलाइ� �ािरन ��तहा�सक �क�ला र कोट मा�नएको पाइ�छ ।उ�हले 

आ�ँधखोलादेिख पि� रम िखल�ु भ�े �थानलाइ� जैन खाँनले ब�ती बसालेका र �चसैको �नकट 

भीरकोट शीतल हावार�ने ठाँउमा घर, मि�दर, �नमा�ण गर� कोटघरको ररनाका साथ 

ठकुराइ�ह�ले रा�च रलाएको पाइ�छ । 

डा. बम बहादरु अ�धकार��ारा �लिखत बाइसे तथा रौबीसे रा�चह�को संि�� इ�तहास 

नामक प�ुतकमा उ�लेख भए अनसुार राणाकालको पि� रम ४ नं�बर भीरकोट �लाका 

पैचकुोट, सद�खोला, सेतीखोला, बाडखोला, द�ौखोला, �मद�खोला, बाचखोला, �चा�द�खोला, 

कराद�खोला, अमा�द�खोला, ल�ुद�खोला, फेद�खोला आद� सबै खोला आ�ँधखोलामा �म�सने 

भएकाले ची सबै �े�को सम��गत नाम आ�ँधखोला रहेको र पूव�म�चकालमा जैन खानका 

छोरा सूच� खानले भीरकोट रा�चको �थापना गरेको पाइ�छ भने चसै नगरपा�लकाको वडा 

नं�बर १ को जगतपरुमा भीरकोटे राजाह�ले शासन गरेको दरबार हालस�म प�न रहेको 

छ। भीरकोट रा�चको सा�वकको इ�तहास र भीरकोटे राजाह�ले शासन गरेको दरबार 

हालस�म प�न चसै नगरपा�लका �भ� रहेकोले चस नगरपा�लकाको नामाकरण तथा गठन 

सोह� दरवारको नामका आधारमा रहेको र चस नगरपा�लकाको गठन 2072/06/01 

गते भएको हो । 

चस नगरपा�लकाको उ�रमा अवि�थत शंखपरु भीरकोट नगरपा�लका वडा नं�बर-1, 

देिख दि�णमा भीरकोट नगरपा�लका वडा नं�बर 4 को ख�ीखोलास�म तथा पूव� तफ�  

भीरकोट नगरपा�लका वडा नं�बर-३ को भ�ु�खोला देखी पि� रम तफ�  भीरकोट 

नगरपा�लका वडा नं�बर ९ को का�लकाकोट पव�त िज�लाको �समान स�म फै�लएको छ । 
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यस नगरपा�लकाको कुल जनसं�या 2068 को जन गणना अनससुार २५,5८३ 

म�ये म�हलाहहको 14,599 र पहुषको सं�या 10,984 रहेको छ । कुल जनसं�याको 

७८.०४ ��त�त जनसं�या सा�रता म�ये म�हलाको ६९.८० र पहुष ८६.२८ ��त�त 

सा�र रहेका छ । 

यस नगरपा�लकाको कुल �े�फल 78.23 वग� �कलो�मटर रहेको छ । साथै 

सा�वकका ७ वटा गाउँ �वकास स�म�तहह �मलाभर भीरकोट नगरपा�लका गठन ग�रभकोमा  

सम� हालका ववाहहको गठन देहाय बमोिजम रहेको छ ।  

देहायः- 

�स.न. सा�वकका गा.�व.स. सा�वकका ववाहह 
हालको भीरकोट नगरपा�लकामा कायम भभका 

ववाहह 

1 दा�स�� दहथमु 1,2,3 र 5 भीरकोट नगरपा�लका ववा नं-1 

2 दा�स�� दहथमु 4,6,7,8 र 9 भीरकोट नगरपा�लका ववा नं 2 

3 बानेथोक देउराल� 1 देखी 9 स�म भीरकोट नगरपा�लका ववा नं-3 

4 छा�छा�द� 2,3,7,8 र 9 भीरकोट नगरपा�लका ववा नं-4 

5 �वरेक  1,5,6,7 र 9 भीरकोट नगरपा�लका ववा नं-5 

6 िखल�ु देउराल� 3,5,7 र 8 भीरकोट नगरपा�लका ववा नं-6 

7 िखल�ु देउराल� 1,2,4,6 र 9 भीरकोट नगरपा�लका ववा नं-7 

8 ढापकु �समलभ�या� 1 देखी ९ स�म भीरकोट नगरपा�लका ववा नं-8 

9 का�लकाकोट 3,4,5,6,7 र 8 भीरकोट नगरपा�लका ववा नं-9 

 

यस नगरपा�लकामा रहेको प�ी सवक म�ये 9.17 �कलो�मटर सवक �स�ाथ� 

राजमाग� ख�वको रहेको र 1.5 �कलो�मटर सवक नगरपा�लका माफ� त �नमा�ण भ� 

नगरपा�लका अ�तग�त कुल 10.67 �कलो�मटर सवक प�ी रहेको छ । यसै गर� 

बयर�ार�-हवुास ख�वको 23 �कलो�मटर सवक म�ये 5 �कलो�मटर प�ी सवक नेपाल 

सरकारबाट �नमा�णा��न रहेको छ भने, बयर�ार�-बानेथोक ख�वको 23.5 �कलो�मटर 

क�ची सवकला� प�ी बनाउन नेपाल सरकारबाट बजेट �व�नयोजन भभको छ । �यसै गर�  

बयर�ार�-ढापकु फेद� हदु� पव�त भोल� स�म 20 �कलो�मटर क�ची सवक �नमा�ण भ� 

संचालन हदैु आभको छ।  

प�ी पलु तफ�  आ�ँ�खोलामा २ वटा प�ी मोटरेवल पलु, खाँद�खोलामा प�ी पलु १, 

लिु�दखोला 2 वटा प�ी पलु र गोद�खोलामा 1 समेत गर� ज�मा 6 वटा प�ी पलु रहेका 

छन।  
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यस नगरपा�लका �भ� खेती यो�य ठुला फाँटका �पमा बयरघार�, छा�छा�द�, 

पकान, �समलच�र र मत�वास रहेका छन ्भने ती फाँटह�को �मखु �संचाईको मूल �ोतको 

�पमा आ�ँधखोला रहेको छ ।  

पय�टन  वकासको �चरु संभावना बोकेको यस नगरपा�लका�भ�का �मखु पय�ट कय 

�थलह� म�ये �यारा�लाई�ड�का ला�ग �वरेक मैदान, प व� धा�म�क �थलका �पमा 

छा�छा�द� छायाँ�े� मि�दर �य�तै गर� घरबास पय�टनका ला�ग वडा नं. ७ को िखल�ु, 

वडा नं. 8 को �काद� र वडा नं. 2 को केघाभ�या� �मखु संभावना रहेका �थानह� 

रहेका छन ्भने म�ुका वराह, िखल�ु का�लका, �वरेक भैरव काल�का, भवानीथमु, बानेथोक 

दे�राल�, केघा दे�राल�, गडहरे गफुा, �सक�ट का�लका, नारायण�गर� मि�दर, दफुका� वन, 

स�ुदरच�र बन�प�त सचुना के�� लगायतका �थलह� पय�टक�य आक��णका के��को �पमा 

रहेका छन।्  

यस नगरपा�लकामा ��पा�दत �मखु नगदे वाल�ह�मा अदवुा, केरा, स�ुतला र कफ� 

एवं अ��सो खेतीका �मखु नगदे वा�लका �पमा रहेका छन ् भने कोदो, मकै, गहँू र धान 

�मखु खा�� वा�लका �पमा रहेका छन ् ।�यसै गर� जडीवटु�का �पमा �गठो, �याकुर, 

त�ल, सखरख�ड, लाल�गुरँास, सनुगाभा लगायतका जडीवटु�ह�को स�भावना रहेको छ । 

नेपाल सरकारको �म�त 2072/06/01 गतेको �नण�यानसुार गठन भएको यस 

नगरपा�लकामा 6085 प�रवार सं�यामा 25583 जना मा�नसह� अ�सर बसोवास गन� यस 

नगरपा�लकाको जनसांि�यक  ववरण देहाय बमोिजम रहेको छ । 

  

भीरकोट नगरपा�लकाको 2068 मा भएको जनगणना अनसुार जनसांि�यक  ववरणः- 

सा वक 

गा वस 
सा वक वडा नं. 

हालको 

वडा 
प�ु� म हला ज�मा 

प�रवार मूल� 

प�ु� म हला ज�मा 

दहथमु 1,2,3,5 1 1539 2110 3649 413 548 961 

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

बानेथोक १ देिख ९ 3 1513 2033 3546 484 380 864 

छा�छा�द� 2,3,7,8,9 4 627 755 1382 190 132 322 

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

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

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

ढापकु १ देिख ९ 8 1568 2098 3666 490 345 835 

का�लकाकोट 3,4,5,6,7,8 9 1287 1650 2937 380 241 621 

ज�मा 10984 14599 25583 3365 2720 6085 
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भीरकोट नगरपा�हकााा ररेका जातजाती अनसुार 2068 को जनगणना अनसुारको जनसं�ाा �ववरणण 

�.स. जाती 
ज�ाा 

जनसं�ाा 

ज�ाा 

पयु� 

ज�ाा 

ा�रहा 
�.स. जाती 

ज�ाा 

जनसं�ाा 

ज�ाा 

पयु� 

ज�ाा 

ा�रहा 

1 �े�ी 6748 2804 3944 10 साक� 2191 947 1244 

2 �ाराण 6832 2940 3892 11 �त� भजेुह 381 183 198 

3 ागर 3414 1460 1954 12 ााझी 309 154 155 

4 थाय 12 5 7 13 गाइने 36 13 23 

5 नेवार 1055 462 593 14 खवास 126 47 79 

6 कााी 2142 945 1197 15 ासु�ाान 474 200 274 

7 गयु� 4247 1870 2377 16 स�ाासी/दसनााी 459 186 273 

8 दााई 843 380 463 17 तराई अ�ा 15 7 8 

9 ठकुर� 1025 426 599 18 अ�ा 79 32 47 

 

भीरकोट नगरपा�हकााा ररेका �ववाहारयको �ववरणण 

�.स  �ववाहाको नाा    िश�कको नाा  स�पकक  नं. 

1 ह�ाी आ.�व.  भीरकोट- गंगा�र शााक ग�ता 9846052276 

2 रानीरर आ.�व. भीरकोट-1 ह�ाी के.सी  9846095498 

3 बाह�ाो�त आ.ाा.�व. भीरकोट-1 रेशा देवकोटा 9866449981 

4 कनसाइ�स आ.ाा.�व. भीरकोट-1 जीवन अााकह 9856015500 

5 दरथाु ाा.�व. भीरकोट-2 वेद �साद अााकह 9856055695 

6 द�प�ाो�त आ.�व. भीरकोट-2 भोजे�� गयु� 9856004490 

7 �वुदे�राह� आ.�व. भीरकोट-2 नाुाााा का�हे  9846469847 

8 पूणक दगुाक भवानी  भीरकोट-2 �ाना अााकह  9846150543 

9 ब�ु आ.ाा.�व. भीरकोट-2 ााधव गै�े 9856055140 

10 भ.ूप.ु आ.ाा.�व. भीरकोट-2 खेा�साद भ�राई 9841897850 

11 का�हका आ.�व. क भीरकोट-3 हाहाुााा राना  9846240626 

12 जन�ाो�त आ.�व. क भीरकोट-3 �व�णवीर �व.क. 9846654789 

13 जन�वकास आ.�व. भीरकोट-3 दहबरादरु ख�ी  9846238576 

14 बटुक भैरब आ.�व. भीरकोट-3 ठग बरादरु गयु� 9846156977 

15 ाराह�ाी आ.�व. भीरकोट-3 खेा नारााण का�हे 9846230811 

16 श�रदश�ु ाा.�व.  भीरकोट-3 �ोहाका�त का�हे  9846340084 

17 बा�तारा भ.ूप.ु भीरकोट-3 ट�का ाा�क� 9846159038 
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18 दभ�ु ठाट� मा.�व. भीरकोट-4 पदम राज रे�मी  9856055147 

19 गडीभ�या� आ.�व. भीरकोट-5 सरला �व.क  9817167108 

20 जन��य मा.�व भीरकोट-5 राजे�� कुमार खाँण 9846052008 

21 �तलाहारनेटा आ.�व भीरकोट-5 कृ�ण�साद खनाल   9846159058 

22 राजे�� भवानी मा.�व. भीरकोट-5 �गर� �साद शमा�  9846045587 

23 जनसेवा आ.�व. भीरकोट-6 ग�ा थापा 9864372060 

24 भा�योदय मा.�व.  भीरकोट-6 रेशम �साद रे�मी  9856077038 

25 ल�ुद�खोला आ.�व. भीरकोट-6 �नम�ला �काल अया�ल  9846110980 

26 बालोदय आ.मा.�व. भीरकोट-6 अमतृ अया�ल 9846043838 

27 का�लका आ.�व. ख भीरकोट-7 सो�वत बहादरु गोदार  9846206250 

28 जन �योती आ.�व. ख भीरकोट-7 सयु� बहादरु के.सी  9846199195 

29 बाघभैरबी आ.�व भीरकोट-7 देव�साद अया�ल 9846072241 

30 बालब�� आ.�व. भीरकोट-7 मेघनाथ पौडेल 9846108730 

31 महे�� �योती मा.�व भीरकोट-7 गो�व�द अया�ल  9846071384 

32 अमर आ.�व भीरकोट-8 भीमलाल खनाल  9846078330 

33 दे�राल� भ�या� आ.�व. भीरकोट-8 हमुबहादरु ग�ु� 9856050098 

34 पि�लक �केडेमी मा.�व भीरकोट-8 देवक� रे�मी  9846070649 

35 �ग�तिशल आ.�व. भीरकोट-8 �लला �साद रे�मी  9846094763 

36 भवानी आ.�व.  भीरकोट-8 तेजकुमार� खनाल  9846112067 

37 र� देवी�थान आ.�व. भीरकोट-8 �कशोर रे�मी  9846116686 

38 सर�वती आ.�व.  भीरकोट-8 दगु�बहादरु �े� 9845129165 

39 �सतलचौर आ.�व. भीरकोट-8 �नलम ग�ुा 9800733776 

40 �स�खक�  जो�ग�थान मा.�व. भीरकोट-8 तोलाका�त चापागाई 9846294146 

41 सूय�मूिख आ.�व. भीरकोट-8 पाव�ती खनाल 9856055608 

42 ठुल�भ�या� मा.�व भीरकोट-9 ठक �साद अ��कार�  9846357888 

43 �पपलडाँडा मा.�व. भीरकोट-9 रोमाका�त �यौपाने  9846159999 

44 भ�व�य �नमा�ण आ.�व. भीरकोट-9 �भम माया ग�ु�  9816605642 

45 �सरकोट मा.�व. भीरकोट-9 राजे�� राना 9817182201 
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यस नगरपा�ालााा ररेला सरलारव  ता  म�वय सं�तारहल� नााामावल 

 

�.सं. सं�ताल� नाा मडा नं. 

1 गरवाा  मलास ब�ल 1 

2 ा�ु�नात  मलास ब�ल 1 

3 प��ाा��ा गं◌्रााीण  मलास ब�ल 2 

4 नेपाा �ा�ाण  मलास ब�ल �ा. 1 

5 ाेघा  मलास ब�ल �ा. 1 

6 आ�ँध��ाा बच   ता ऋण सरलारव सं�ता �ा. 1 

7 श�ुा�ाी बच   ता ऋण सरलारव सं�ता �ा. 1 

8 ााछाप�ेु« बच   ता ऋण सरलारव सं�ता �ा. 3 

9 ााछाप�ेु« बच   ता ऋण सरलारव सं�ता �ा. 6 

10 आ�ँध��ाा ाघ ुमव  म�वय सरलारव सं�ता �ा. 1 

11 सबा पशपुाान सरलारव सं�ता �ा. 2 

12 साना  लसान सरलारव सं�ता �ा. 2 

13 �ा�ाण लृ � सरलारव सं�ता �ा. 2 

14 लृ � उपज बजार सरलारव सं�ता �ा. 4 

15 नयाँ लृ � ���यान लृ � सरलारव सं�ता �ा. 1 

16 नम �सज�ना लृ �  सरलारव सं�ता �ा. 5 

17 ��ा�ाी मच  ऋण सरलारव सं�ता �ा. 6 

18 स�ााघारव मच  ऋण सरलारव सं�ता �ा. 6 

19 ला�ाला बच   ता ऋण सरलारव सं�ता �ा. 1 

20 ला�ाला बच   ता ऋण सरलारव सं�ता �ा. 7 

21 ढापलु मर�ुे�यीय सरलारव सं�ता �ा�ा�ेड 8 

22 राधालृ�ण ा राा जाग�ृ  मर�ुे�यीय सरलारव सं�ता �ा 8 

23 ��ा�ाी सरलारव सं�ता �ा. 6 

24 छायाँ �े� बच   ता ऋण सरलारव सं�ता �ा. 4 

25 ा राा जागरण बरउु�े�यीय सरलारव सं�ता �ा. 5 

26 जनश�� ल � सरलारव सं�ता �ा. 5 

27 नम  मरानी लृ � सरलारव सं�ता �ा. 5 

28 ा�ु�द��ाा लृ � सरलारव सं�ता �ा. 6 

29 उम�र ल � सरलारव सं�ता �ां 3 

30 ाेलमेशी साना  लसान सरलारव सं�ता �ा. 9 

31 दरताु मरउु�े�यीय सरलारव सं�ता �ा. 1 
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�.सं. संा ाको नाम वडा नं. 

32 मिु�ना  �वकास ब�क 2 

33 ावा भमान मा��ोपm◌ा��स  य 2 

 

 

 भीरकोट नगरपा यकामा ररेका धा ममक क ा प मटक�  ा यरहको नामावयना 

 स.न. ा यरह वडा नं.  स.न. ा यरह वडा नं. 

1 भीरकोट दरबार  1 9 दभ�ुका यका मि�दर 4 

2 िखय�ु का यका मि�दर 7 10 ावरेक का यका मि�दर राजे�� भवानी 5 

3 स�ुदरच�र बनाप क सूचना के�� 6 11 भीरकोट का यका 7 

4 ावरेक म�दान � ारा�या� ड� ा य 5 12 िखय�ु गाउँ, केघा भ�� ा� र  �कादन  7/8/2 

5 छा�छा�दन छा ाँ�े� मि�दर 4 13 नारा �  गरन वावा मि�दर 9 

6 म�ुका वरार मि�दर  3 14  सक�ट का यका 8 

7 गडररे गफुा 5/8 15 केघा देउरायन  1/2 

8 देउपजेु ढंुगो  16 कोखे छररा  

 

भीरकोट नगरपा यका  भ� ररेका ावाा�  संा ारहको नामावयना 

�.स. ावाा�  सेवा के�� ठेगाना 

1 का यका सामदुा� क �ापकाय रेय ु

2 िखय�ु देउरायन ावाा�  च�क� भ�डारखोया 

3 बाने ोक देउरायन ावाा�  च�क� वाने ोक 

4 का यकाकोट ावाा�  च�क� 
 

5 छा�छा�दन ावाा�  च�क� छा�छा�दन 

6 दा सम� दर मु ावाा�  च�क� जगकपूर 

7 ढापकु  समयभ�� ा� ावाा�  च�क� ढापकु  

8 आ ूव��दक ��धाय  मयुपानी 

9 सररन ावाा�  सेवा के�� वडा नं 8 मोरनडाँडा 

10 सररन ावाा�  सेवा के�� वडा नं 7 पा सनडाडा  

11 सररन ावाा�  सेवा के�� वडा नं 5  कयारार नेटा  

12 सररन ावाा�  सेवा के�� वडा नं 2 व घारन 
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भाग-2 

आ�तथकषक थष207७/07८षकोषनी� ष ताषकााथ�म� 

नगरषसभाषस��ा�ाूह�ष 

 �क��ाापीषमहामार�कोष�पमाष�ै�लएकोषकोरोनाषभाइरसषरोगष(को�भडष19)षकोषसं�मणबाटष

मानकषजा ीषमातीषनैषअक�पनीाषसंकटषआइपरेकोषछष।षासषमहामर�ष�क��षआ�नोषस�पूणथष

�म ा,ष �ो ष रष सा�ानकाष सातष जटु�रहेकोष ासषक��नष घडीमाष ासष नगरपा�लकाकोष छैटौष

नगरषसभामाषआ�तथकषक थष2077/078षकोषनी� ष ताषकााथ�मष��  ुषग��छुष।ष 

 नेपालकोषागुा� कार�षअ�गामीषप�रक थनकाषला�गषसंघीाषलोक ाि��कषगण ��ा�मकषशासनष

�ाक�ताष �तापनाष गनथष �� हा�सकष जनआ��ोलन,ष जना�ुष रष सबैष खालकोषआ��ोलनष  ताष

संघसथकाष�ममाषशाह� ष�ा�षगनुथहनुेष स�पूणथष �ा षअ�ा षश�ह�ह��� षभाकपूणथष��ाजल�ष

अपथणषग�थछु। 

 �क��ाापीष �पमाष �ै�लएकोष को�भड-19ष कोष महामार�बाटष �क�ेशष  ताष �क�ेशमाष जीकनष

गमुाउनषु भएकाष स�पूणथष �ाजभुाइष  ताष ����ब�हनीह�ष �� ष भाकष पूणथ��ाजल�ष अपथणष ग��ष

शोकाकुलषप�रकारजनष�� षग�हरोषसमके�नाष �ा�षग�थछु।षको�भडष19षबाटष�क�ेशष ताष

�क�ेशमाष सं��म ष हनुभुएकाष सबैष नेपाल�ष ����ब�हनीष  ताष �ाजभुाइह�कोष �स�ष �का��ाष

लाभकोषकामनाषग�थछु। 

 ासष संकटकोष घडीमाष एकजटुष भ�ष महामार�कोष रोगताम,ष �ना��णष रष उप�ारकोष कााथमाष

अ�पि� माष अहोरा�ष ख�टनहुनुेष ि��क�सक,ष �का��ाकम�,ष सरु�ाकम�,ष सरस�ा�कम�,ष

ए�बलेु�स�ालकषलगाा ष रा�सेककषकमथ�ार�ह�कोषउ��ष�संशाष ग�थछुष।षजोिखमपूणथष ासष

प�रि�त ीमाष आ-आ�नोष  हबाटष ख�टनहुनुेष जन�� �न�ी,ष राजनै� कष �ल,ष

सं�ारकम�,उ�ोगी,�ाकसााी,ष �नजीष�े�,षनाग�रकषसमाजषलगाा षसबैष �ाि�ह�ष ताष संघष

सं�ताह�ला�षहा��थकष��ाका�ष�ा�षग�थछुष।षासषनगरपा�लकालेष�तापनाषगरेकोषको�भड-

19षको माष�कीि�छकष�पमाषनग�षरषिज�सीषसामानषउपल��षगराइषसहाोगषगनुथहनुेषस�पूणथष

�ाि�षएकमष्सं�ताह�� ीषहा��थकषआभारष�कटषग�थछुष। 

 को�भडष 19ष कोष महामार�बाटष मानकष जा ीलेष अपूणथनीाष �े ीष �ाहो�ररहेकोष छ।ष ाोष

महामार�कोषअ� षक�हलेषरषकसर�षह�ुछषभ�षअ�ैषअ�नि� षछष।षसरकारलेषलागषुगरेकोष

लकडाउनकोषकारणषसबैषसरकार�षसेकाह�ष�भा�क षभएकाषछनष।षशैि�कषसं�ता,षाा ााा ष
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सेवा, पय��न, �यवसाय �ाय� ब�द रहेका छन । ��ोग, कल कारखाना, �वकास र पूवा��ार 

�नमा��को काय�, कृ�ष �े� तथा बजार �भा�वत भ�का छन । �याला मजदरु� गन� ��मक 

तथा बैदेिशक रोजगारमा रहेका �यि�ह�मा गि�भर असर परेको र यसको �भाव संघीय,  

�देश  तथा �थानीय तहको अथ� �यव�थामा परेको छ । 

 

 नगरसभा सद�य�यूह�  

�स�मत �ोत सा�नको अ��कतम प�रचालन गर� नगरपा�लकाको सबा���� �वकास गन� �प� 

���को� ग�त�य र ल�य स�हत �थानीय सरकार �त� �पमा अगा�ड ब��रहेको अव�थामा कोरोना 

भाइरस, (को�भड 19) को सं�म�को सामना गनु�पदा� �थानीय तहको सेवा �वाह, �वकास �नमा�� 

लगायतका सम� ग�त�व�ीह� �भा�वत भ�का छन । यस �वषम परि�थ�तमा हामीले हा�सल गरेका 

केह� मह�वपू�� �पलि��ह�लाई यस स�मा�नत सभा सम� ��ततु गन� चाह�छु ।  

 

1. यस नगरपा�लकाले �शासनीक भवन �नमा��को ला�ग संघीय मा�मला तथा सामा�य �शासन 

म��ालय, ग�डक� �देश, ��थ�क मा�मला तथा योजना म��ालयको समेत लगानी �ा� गन� 

स�ल भई भवन �नमा�� काय�को क�रब 70% काय� स�प� भ�को छ ।  

2. चाल ु��थ�क वष�मा संघीय सरकारको समपूरक अनदुान त��  गडहरे ग�ुा पय��न पूवा��ार 

�नमा��को ला�ग 4 करोड 72 लाखको योजना �वीकृत भई �नमा�� काय�को बोलप� ��हान 

ग�र�को छ । 

3. भीरको� नगरपा�लकामा ��सज�न हनुे �ोहोरलाई �यवि�थत �पमा संकलन गर� �ोहोरलाई 

मोहरमा प�र�त गन� काय��म अनसुार �यवि�थत सरस�ाई के�� तथा पाक�  �नमा�� गन� 

काय�को ला�ग संघीय सरकारवा� �वशेष अनदुान िशष�कवा� 3 करोडको काय��म �वीकृत भई 

��कोमा वोलप� �वीकृत गर� संरचना �नमा��को काय� श�ुवात ग�र�को छ । 

4. ��नो काया�लय भवन नभ�का वडा काया�लयह�को भवन �नमा�� गन� काय��म अनसुार चाल ु

��थ�क वष�मा वडा नं 7 को वडा काया�लय भवन �नमा�� काय� स�प� ग�र�को र वडा नं 1 

र 5 का वडा काया�लयह�को भवन �नमा�� काय� �नमा��ा��न अव�थामा रहेका छन र अ�य 

�शासक�य भवन नभ�का वडा काया�लयह�को ज�गा �ा� गर� भवन �नमा�� काय�लाई 

�नर�तरता �दइ�को छ । 
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5. आ�ँधखोला न�द �नय���को ला�ग ग�डक� �देश र नगरपा�लकाको सह लगानीमा 

आ�ँधखोलाको दवैु त��  तटब�धन गर� सो �े�मा सडक �नमा�� काय� सू� ग�रएको छ ।  

6. उपभो�ाह�लाई सह��पमा �नमा�� सामा�ी उपल�ध गराउनको साथै नगरपा�लकाको 

आ�त�रक आ�दानी समेत ब�ृ� गन�को ला�ग आई.ई.ई. ��तवेदनमा तो�कएका �थान र 

प�रमा�मा ढंुगा �गट� बालवुा उ�ख� न गर� सह��पमा उपभो�ाह�लाई उपल�ध गराउन स�ु 

ग�रएको र ग�ु�त�रय �नमा�� सामा�ी उपल�ध गराउन �शोधन मे�सन �थापना गन� काय�को 

ला�ग �कृया अगाडी बढाइएको छ।  

7. 2076 साल चै� म�हना �भ� यस नगरपा�लकालाई स�भवत ग�डक� �देशको प�हलो र 

मलुकुकै चौथो बालमै�ी नगरपा�लका �ो��ा गन� काय��म अनसुार �नधा��रत सबै सूचकह� 

पूरा भएको तर �व�मा महामार�को �पमा �ै�लएको कोरोना भाइरस (को�भड 19) को 

कार�बाट �ो��ा काय� �था�गत भएको छ । बातावर� अनकुुल भए प�छ बालमै�ी 

नगरपा�लका �ो��ा ग�रनेछ ।  

8. नगरपा�लका ि�थत सबै �व�ालयह�मा अ�ययनरत बाल �वकास के��मा अ�ययनरत 

बालबा�लकाह�लाई नगरपा�लका, अ�भभावक र �व�ालयको सा�ेदार�मा �दवा खा�ा काय��म 

स�ालन ग�रएको छ ।यसले गदा� बालबा�लकाको शा�रर�क, मान�सक र संवेगा�मक �वकास 

हनुाका साथै �व�ाथ� �व�ालयमा आउने�ममा ब�ृ� भएको छ । 

9. गत �वगत ब�� देिख गभ�वती म�हलाह�लाई अ�डा �वतर� र �व�ालयमा अ�यनरत 

बालबा�लकाह�लाई �नय�मत �पमा �कुाको ��धी �वतर� काय� �नर�तर �पमा ग�रदै 

आएको छ । यसले गदा� गभ�वती म�हला र ब�चाको �वा��यमा सूधार भएको छ ।  

10. नेपाल सरकारको पय�टक�य ग�त�य �थलमा सिुचकृत छा�छा�द� छाया�े� मि�दरको पूवा�धार 

�नमा��को ला�ग यस नगरपा�लका र �देश सरकारको समपूरक अनदुान िश��कवाट काय��म 

�वीकृत गर� �नमा��को काय� श�ु भएको छ ।  

11. भीरकोट नगरपा�लकाको ��तहा�सक, परुताि�वक �थलको �पमा रहेको भीरकोट दरबारको 

संर�� र स�व�न गन�का ला�ग �व�ततृ प�रयो�ना ��ताव (DPR) �नमा��को �कृयामा रहेको 

छ । (DPR) ��तवेदन तयार भए प�छ उ� भवन नगरपा�लकाको �वा�म�व �याइ मम�त संभार 

ग�रनेछ।यसलाई  ए�तहा�सक सं�ाहलयको �पमा समेत �वकास ग�रनेछ ।  

12. नगरपा�लकाको सम�वय, स�वि�धत उपभो�ा र खानेपानी �वभागको सह लगानीमा बयर�ार� 

सहलगानी खानेपानी यो�ना �नमा�� काय� सू� भएको छ । यो आयो�ना स�प� भए प�ात 
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वडा नं 1,2 र 4 का क�रव एक हजार उपभो�ाह�ला� �व�छ �पउनेपानी उपल�� हनुाको 

साथै उ� काय� �गामी ��थ�क व�� �भ� �नमा�ण काय� स�प� हनुेछ ।  

13. पो�रामा ��तरा��य �वमान�थल �नमा�ण स�प� भए प�ात पो�रामा संचालन भएका 

�यारा�ला��ड� �यवसायीह� �व�था�पत भ� यस �े�मा �उने �वल संभावना रहेको छ। 

यसको ला�ग सं�ीय र �देश सरकारको सहलगानीमा वडा नं 5 को �वरेक मैदानमा 

�यारा�ला�डी� पूवा��ार �नमा�ण र ��य साह�सक �ेलका ला�ग समेत संरचना �नमा�ण काय�को 

श�ुवात ग�रएको छ ।  

14. यस नगरपा�लकाको वडा नं 3 सानो �ो�सा �ल���� �ानेपानी योजना �नमा�णको चरणमा 

रहेकोमा चाल ु��थ�क व��मा उ� योजना सं�प� गन� ल�य रहेकोमा �व�मा महामार�को 

�पमा �ै�लएको को�भड -१९ को कारण देशभर लकडाउन भ� योजना स�प� हनु 

नसकेकोमा  उ� योजनाला� �गामी ��थ�क व�� �भ� स�प� ग�रने छ   यस योजना 

सं�प� भए प�छ �यस �े�का द�लत, जनजाती ब�तीह�मा �व�छ �ानेपानी सेवा उपल�� 

हनुेछ ।  

15. यस नगरपा�लकाको वडा नं 1 मा रहेको का�लका सामदुा�यक ��पतालमा कोरोना भा�रसको 

सं�मण भएका �वरामीह�ला� उपचारको ला�ग 60 बेडको �देश�तर�य ��पताल �थापना 

भएको छ । यस ��पतालमा हाल �या�जा �ज�लाका  कोरोना भा�रस सं��मत �वरामीह�को 

उपचार भैरहेको छ । �गामी ��थ�क व��मा यसला� �देश सरकारको सहयोगमा �यव��थत 

र �तर�य सेवा �दान गन� नगर �तर�य ��पताल वना�ने छ । 

16. यस नगरपा�लकामा 6 व�ा वडाह�मा �वा��य च�क� भवनह� रहेको र �व��य च�क� भवन 

नभएका 4 व�ा वडाह�मा सहर� �वा��य ��लनीक रहेका छन। �वा��य च�क� नभएका 

वडाह�मा नेपाल सरकार �वा��य म��ालयको ��थ�क सहयोगमा 3 व�ा �वा��य 

सं�थाह�को भवन �नमा�ण गन� काय� भैरहेको छ। उ� भवन �नमा�ण काय�ह� �गामी व��मा 

स�प� हनुेछन । 

17. भीरको� नगरपा�लकाको सदरमकुाम बयर�ार� बजार र ��य म�ुय बजारह�मा रहेका क�ची 

सडकह� उपभो�ा  र नगरपा�लकाको लागत सहभा�गतामा �तरो�ती गर� कालोप� गन� काम 

स�प� गर�एको छ । य�ता काय�ला� �गामी व��मा समेत �नर�तरता �द�न ेछ । 

18. यस नगरपा�लकाको द���का�लन सोच स�हतको �व��क रणनै�तक योजना तयार भ� 

काया��वयनमा �एको  छ  ।  
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19. यस नगरपा�लकाको स�प�ु� वडाह�को त�या� स�हतको �ड�जटल �ो�ाइल (व�तगुत �ववर�) 

�नमा�� काय� अ��तम चर�मा पगेुको छ  । यस काय�वाट नगरपा�लकाको त�या� ��ाव��क 

गन� सहज हनुेछ  

20. नगरपा�लकाको ��तहा�सक, �ा�म�क, परुाता��वक र सां�कृ�तक प�हचाहन समेटेर नगर पा��च� 

तयार ग�रएको छ । 

21. नगरपालकाको वडा नं. ८ मा  जे� नाग�रक �दवा सेवा के�� �थापना गर� स�चालन भ� 

रहेको छ। वडा नं. १ मा भवन �नमा��ा��न अव�थामा रहेको  र अ�य वडाह�मा समेत 

�गामी व��मा �मश जे� नाग�रक �दवा सेवा के�� भवन �नमा�� गद� ल�गने छ । 

22. नगरपा�लकाको सदरमकुाम �यर�ार� �जारको सरु�ाको ला�ग �स.�स.�ट.�भ जडान ग�रएको छ 

साथै वजारको म�य भागमा साव�ज�नक श�चालय समेत �नमा�� स�प� भएको छ। 

23. नगरपा�लकाको वडा नं. २ मा �सट�हल �नमा��ा��न अव�थामा रहेको र �� काय� �गामी 

��थ�क व�� �भ� स�प� ग�रने छ  । 

24. यस नगरपा�लकाको वडा नं 4 मा पन� छारखाम �ल��ट� �योजना 44 लाखको लगानीमा 

स�प� भएको छ । यस �योजना�ाट ���खोलाको पानी �ल��ट� गर� क�र� 15 सय 

रोपनी ज�गामा �सँचाइ स�ुव�ा �पल�� हनुेछ । 

25. यस नगरपा�लका वडा नं ४ मा पन� छा�छा�द� छायाँ�े� म��दरको ��ृतर �वकासको ला�ग 

(DPR) तयार भएको र (DPR)  मा ��लेख भए अनसुारका पूवा��ारका काय�ह� �देश सरकारको 

सहलगानीमा संचालन भइ रहेको छ । 

26. यस नगरपा�लकाको वडा नं 2 पन� �ारखाम भ�े �थानमा खेलकुद मैदान �नमा�� गर� �� 

�थानमा मेयर कप भ�लवल ��तयोगीता स�प� गर�एको । 
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आदरणीय नगरस�ा सद�य�यूह�, 

28. सं व�ानले �न�द�� गरेका रा�यका �नद��क �स�ा�त र नी�त, नेपाल सरकारले अंगीकार गरेको 

सम �गत आ�थ�क नी�त, प��� रा �य योजना, �दगो  वकास ल�य, यस नगरपा�लकाको 

आव��क रणन��तक योजना, राज� पराम�� स�म�त, �ोत अनमुान तथा बजेट �न�ा�रण स�म�त, 

 व�यगत स�म�तह�,बजेट तथा काय��म तजु�मा स�म�त, राजन��तक दल, ��ोगी, �यवसायी 

लगायत �नजी �े�ह� र नाग�रक समाजको सझुाब समेतको आ�ारमा यो  नी�त तथा 

काय��म तजु�मा ग�रएको छ ।   

 स�व�ृ ��रकोटको आ�ार कृ � पय�टन आ���ोलाको �पहार ��े मलुनारालाई आ�मसाथ 

गद� आ�थ�क व�� 2077/78 को  नी�त र काय��म यस स�मा�नत स�ा सम� ��ततु गन� अनमुती 

चाह��  । 

 

पवुा��ार  वकासा 

1. आ�थ�क व�� ०७६/०७७ मा नगरपा�लकाको �नमा�णा��न �वन स�प� न गन�, वडा काया�लय 

�वन �नमा�ण गन� ज�गा न�एका वडाह�को ला�ग ज�गा �ा�ी गन� र ज�गा �पल�� �एका 

वडाह�को हकमा �वन �नमा�ण गन� काय� �नर�तरता �द�ने छ ।  

2. नगरपा�लका ��� ��पादन हनुे फोहोरमैलाको �यव��थत र बै�ानीक �यव�थापन गर� 

न वकरणीय �जा�, �ा�गा�रक मल ��पादन लगायतका काय�ह� फोहोरमैला �यव�थापन 

के��को �ड. प.आर.(Detailed Project Report) अनसुार �नमा�ण काय�मा �नर�तरता �द�ने छ। 

3. �ीरकोट नगरपा�लका �े���� �ो�लएका परुाना तथा नया� सडकको मम�त स��ार र 

�तरो� नती गदा� वातावरणीय ��ावला�� �य�ुनकरण गन� �पायह�को अवल�वन ग�रने छ । 

4. नगर�े� ���का सा वकमा नेपाल सरकारका  व��� न �नकायह�बाट मापद�ड तो कएका 

सडकह�को मापद�ड सोह� अनसुार र मापद�ड नतो कएका सडकह�को सडक अ��कार �े� 

(राईट अफ वे) तो कने छ ।  

5. सवै वडाह�मा 'एक वडा, एक रणनी�तक सडक' छन�ट गर� मम�त, सं�ार र �तरो� नती गर� 

12 म हना �नवा�द �पमा सडक संचालन हनुे �यव�था �मला�नेछ । 
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6. नगर�े� ��� रहेका �क वा �क ���ा व�� व�ा समे�ने गर� �नमा�� ��का मह�वपू�� 

स�कह�लाई �मश �तरो� नती गन�का ला�ग सं�ीय त�ा ��ेश सरकारसँगको सहकाय�मा 

�नमा�� गन� काय� �गा�ी व�ा�ने छ । 

7. '��यालो �ीरको� ���यान' ��तरगत नगर�े� ���का आव�यक ��ानमा स�क वि�/ स�य� 

वि� ज�ान गन� काय�लाई �नर�तरता ��ईने छ । 

8. नगरपा�लका बजार �े� ��� प�ी स�क �नमा�� ग�ा�  स�बि��त �प�ो�ाह�को ��नवाय� 

लागत सह�ा�गता �यहोन� �यव��ा �मला�ने छ । 

9. वयर�ार� बजार र आसपासमा रहेका व�ती यो�य ��ानह�मा �व�तार ��का बजार र व�ा नं 

१ र २ को �ा�स�� �ह�मु �े�मा �यवि��त र बै�ानीक ब�ती �वकासका ला�ग ग�ुयोजना 

तयार गर� पूवा��ार �नमा��को काय�ह� श�ु ग�रनेछ ।  

10. नगरपा�लकाको प�हचानको �पमा रहेको आ�ँ�खोला आसपासका खेतीयो�य �मूीको संर��को 

ला�ग �यवि��त त�व��न गनु�को सा�ै आ�ँ�खोलाको �वैु �कनारमा ह�रत स�क �नमा�� ग�रने 

छ । यसका ला�ग व�ृत ��ययन गर� ग�ु योजना तयार ग�र�छ । 

11. नगर�े���� स�क, खानेपानी, �संचाई लगायतका पूवा��ारज�य आयोजनाह� तजु�मा ग�ा� 

रोजगारमा आ�ा�रत �सपमूलक आयोजना प�हचान गर� काया��वयन गन� �यव��ा �मला�ने छ 

। 

12. चाल ुआ���क व��मा स�प� न हनु नसक� ��रुा रहेका र �मागत आयोजनाह�लाई आव�यक 

बजे� �व�नयोजन गर� स�प� न गन� �यव��ा �मलाईने छ । 

13. नगर�े���� ���तक पूवा��ारह� �नमा�� ग�ा� �पा�मै�ी, �ये� नागर�क त�ा वालमै�ी हनुे 

गर� �वकास �नमा��का काय�ह� �गा�ी व�ा�ने �यव��ा �मलाईने छ ।  

14. नगरपा�लकावा� वा���क योजना तजु�मा ग�ा� आव��क र�नै�तक योजनामा ��लेिखत 

����का�लन सोच, ल�य र ��े�य हा�सल हनुे गर� योजना त�ा काय��म छन�� ग�रनेछ।  

15. नगरपा�लका त�ा व�ा�तरबा� आयोजनाह� छन�� ग�ा�  �ूला त�ा ��गोपना ��का 

आयोजनाह� छन��का ला�ग �ोसा�हत ग�रनेछ । 

16. नगरपा�लकाको स�कह�को �यवि��त मम�त सं�ार र �तरो�तीको ला�ग नगर स�क 

ग�ुयोजना (MTMP) तयार ग�रनेछ । 

17. नगरपा�लका र व�ा काया�लय�वच ���रने�को मा�यामबा� सचुना आ�ान ��ान गन� �यव��ा 

�मला�नेछ । यसको ला�ग �रप�� सेवा��ायक सं��ा संग सम�वय ग�रनेछ । 
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18. नगरपा�लका ��� �र�रोड �नमा��को �व�ार�ा �नसुार �व�यक �कृया �गा�ड व�ा�नेछ। 

19. �ीरकोट नगरपा�लका वडा नं. ५, ८ र ९ वडा समेटेर व�ृ�र पव�तीय पय�टन र पय�टन 

पवुा��ार �वकासका ला�ग ग�ुयोजना तयार गर� संघ र ��ेश सरकारको स�काय�मा �नमा�� 

काय� �गा�ड व�ा�ने छ।वडा नं ९ को फलाटे र मा�लकाको �व�मा पव�तीय ताल �नमा�� 

काय� �र�� ग�रनेछ ।  

20. �समल��र, पकान फाँट, झारखाम, गेजावास, बलमाटा, मत�मास लगायतका फाँट��मा ��ेश र 

संघ सरकार सँग स�काय� गर� �यवि�थत �स�ा� योजना स��ालन ग�रने छ । 

21. �ीरकोट नगरपा�लकामा र�ेका खोला��मा सडक पलु तथा क��ट� �नमा�� गन� काय� संघ र 

��ेश सरकारको स�काय�मा �नर�तरता ���नेछ । 

22. नगरपा�लका �े� ���का �व�यक खोला/लो�सा��मा सं�ब��ीत सरोकारवाला��संग 

सम�वय गर� झलगेु पलु �नमा�� ग�रनेछ । 

ख. सामािजक �वकासस 

23. नगर �मखुसँग �ये� नाग�रक काय��म ��तग�त �ीरकोट �े� ��� र�ेका �ये� 

नाग�रक��ला� एक �पसमा ि�रप�रि�त गरा� �नी��को ��न�या�ला� स�ज र सरल 

बना�नका ला�ग 'एक वडा, एक �ये� नागर�क ��वा सेवा के��', �नमा�� काय�ला� �नर�तरता 

���नेछ ।��वा सेवा काय��मला� थप ��ावकार� बना�नेछ ।  

24. मेयरसँग वालवा�लका काय��म ��तग�त �ीरकोट �े� ��� र�ेका वालवा�लका��ला� एक 

�पसमा ि�रप�रि�त गरा�न र फुस��को समयमा मनोर�न गन� 'एक वडा एक बाल मनोर�न 

पाक� ' �नमा�� काय� श�ु �एका छन । �व�यक �थान��को प���ान गर� पाक�  �नमा�� गन� 

काय�ला� �नर�तरता ���न ेछ । 

25. नगर�े� ��� र�ेका �व��� न जातजाती तथा �ा�ा�ा�ी��को म��लक सं�कृती, र��त�रवाज तथा 

पर�परा��को संर�� तथा �वकास गन� काय� �गाडी ब�ा�ने �यव�था �मला�ने छ।  

26. नगर�े� ��� वसोवास गन� फरक �मता �एका �पा� तथा �स�ाय नाग�रक��को ए�कन 

�ववर� तयार गर� �तनी��को संर�� गन� �य�ता नागर�क��को सीप तथा �मता �नसुारको 

�सप �वकासका काय��म�� �गा�ड व�ा�नेछ । नगर�े���� र�ेका म��ला��को सीप तथा 

�मता �वकास गर� �नज��ला� सशि�कर� गनु�को साथै �वरोजगारका �वसर ��ान ग�रने 

छ  । 
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27. नगर�े� �भ� रहेका �पा�, द�लत, मिु�लम ��पसं��क, �वप� न, �पछ�ड�को वग� तथा 

समहुको ��थानका ला�ग �व��क पन� सीप तथा �मताको �वकास गर� ���ता वग� तथा 

समदुा�को पर�परागत पे�ा तथा ��वसा�ह�को �व�ेष संर��, स�व��न गन� का��ला� 

�नर�तरता �दने ��व�था �मला�ने छ ।  

28. नगरपा�लकामा रहेका �सहा� र �पा� तथा सडक �ाल�ा�लकाह�को संर��का ला�ग 

वालवा�लका �व�ेष कोष �थापना गर� संर�� र ��ारका का���म स�चालन ग�रने छ । 

29. समाजमा �व�मान म�हला �हंसा र लाग ु पदाथ�को द�ु��सन समेतका सामािजक कुर�तीह�को 

�न���� गन� ���ता ग�त�व�ीह�को �न���� तथा रोकथामका का��मा संल�न संघ 

सं�थाह�संगको सहका��मा सचेतनामलुक का���मह� संचालन गर� �नीह�ला� घर प�रवार र 

समाजमा पनु��थापना हनुे ��व�था �मलाइने छ । 

30. नगर�े� �भ� �व�छ �प�नेपानीको पहुँच नभ�का व�ती र प�रवारको प�हचान गर� �व�छ 

�प�नेपानीको पहुँच स�ुनि�तता गद� �क घर �क �ाराको ��भ�ान संचालन ग�रनेछ। 

31. नगर�े��भ� खानेपानी ��ोजनाह� संचालन गदा� परुाना �ोजनामा ��ोग भ�का पाइप र ��� 

सामा�ीह�को मम�त संभार ग�र पनु� ��ोग गन� ��व�थालाइ� कडाइ�का साथ लाग ु गर� 

��ोजनाह�को मम�त गन� का��ला� �गा�ड व�ा�न ेछ । 

32. नगर�े� �भ� ��सज�न हनुे फोहोर संकलन गन� का��लाइ� �व�तार गर� हरेक वडामा प�ु �ाइन े

र सो को ला�ग संकलन के�� �नमा�� गन� ��व�था �मलाइने छ । �सर� ��सज�न हनुे 

फोहोरको व�ग�कर� गर� कु�हने खालका फोहोरह�ला� ��पादन �थलमा नै �ा�ार�क मल 

�ना�न �व��क �ा�व��क �सप, �व�� �सकाइ� ��व�थापन गन� का�� �गाडी ��ाइनेछ । 

नकु�हने खालका पनु� ��ोग गन� स�कने फोहोरह�को �व�� म�ु� का�म गर� ख�रद �व�� 

गन�  का�� �नर�तरता �दइने छ । 

33. सरसफा�का का���म �भावकार� �पमा  संचालन गर� पू��सरसफा� ��ु नगरपा�लका 

�ना�न ��चाल� नभ�का ��त �वप� न नागर�क र क�ची ��चाल� भ�का नगरवासीलाइ� प�ी 

��चाल� �नमा�� गन� �व��क पन� ��ूनतम �नमा�� सामा�ी स�वि��त �ोल �वकास स�म�त र 

वडा का�ा�ल�को �सफारसको ��ारमा �पल�� गरा�ने का��ला� �नर�तरता �दइने छ । 

34. �व�ाल�को पहुँच भ�दा �ा�हर रहेका वालवा�लकाह�को ��कन गर� ��नवा�� �पमा 

�व�ाल�मा भना� गनु� पन� ��व�थालाइ� �नर�तरता �दन �व�ाल� भना� ��भ�ान  कडाइका साथ 

लाग ुग�रने छ । 



18 

 

35. ���ालयमा अ�ययनर� ���ा��ह�को ���भा ���ुटन हनुे �ालका अ���र� �ै��क 

��याकला�को संचालन गनु�को सा�ै ���ा��ह�ले अनभु� गन� �ालका अ���र� �ै��क 

काय��म संचालन गर� �न�ह�को ���भालाइ� �स�संग आ�� गरा�ने �य���ा �मलाइने छ। 

36. नगर�ा�लकामा संचा�ल� साम�ुा�यक ���ालयह�को भ���क सधुार काय��म ����ारको ला�ग 

�ो� ��इनेछ ।  

37. नगर �े��भ� रहेका साम�ुा�यक ���ालयह�मा �ा���धक ���ा आ��यक �न� ��षय र 

�े�को स�भा�य�ा अ�ययन गर� �ा� न���ाका आधारमा अनमु�� �लने ���या अगा�� 

बढाइने छ । 

38. आधारभ�ु �हको क�ा १ मा भना� हनु े���ा��लाइ� भना� हनुभु��ा अगा�� १ �ष� बाल��कास 

के��को अनभु� ��ला� �� चा� मा� क�ा १ मा भना� गन� �य���ा �मलाइने छ । 

39. बाल ��कास के��मा अ�ययनर� बालबा�लकाह�को ���ालयमा �नर��र�ा ��नका ला�ग 

आ��यक �न� �ो�साहन मलुक काय�ह�को ��हचान गर� काया���यन गन� �य���ा �मलाइने 

छ। 

40. ���ालयह�को क�ा को�ाको ���ण �सकाइ� ���यालाइ� �भा�कार� बनाइ गणु���रय 

���ाको स�ुन�� च��ाका ला�ग ���कह�को �स� ��ा �म�ा अ�भ��ृ� गन�का ला�ग 

आ��यक�ा अनसुारको काय��म संचालन गन� �य���ा �मलाइने छ । 

41. �ाल ��कास के��को �सका� ��ल�ध�ला� �भा�कार� र गणु��र�य �ना�नका ला�ग सहयोग� 

काय�क�ा�ला� �ो�साहन गन� �य���ा �मला�ने  छ । 

42. �ाल ��कास के�� �े�� �म� मा���ला क�ा स�मका ���ा��ह�का ला�ग स����ध� 

���ालय, अ�भभा�क र नगर�ा�लकाको संय�ु सा�े�ार�मा ���ा �ा�ा  काय��म संचालन गन� 

�य���ा �मला�ने छ । 

43. कोरोना भाइरसको कारण बालमै�� नगर�ा�लका घोषणाको काय��म ��गन भ�कोमा �� 

घोषणा, काया���यन ��ं �नर��र�ाको ला�ग काय��म �य ग�रनेछ ।  

44. ���ालयमा अ�ययनर� ���ा��ह�को �ै��क ��ल�ध�लाइ� ��ृ� गन� र मू�यांकन �णाल�लाइ� 

���ासन�य बना�ने काय��मह� संचालन गन� �य���ा �मलाइने छ । 

45. छा�ाह�को ���ालयमा �नय�म��ाको ला�ग �न��ुक ��मा �यान�टर� �या� ��ल�ध गराइने 

�य���ा �मलाइने छ । 
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46. ���मा महामार�को �पमा �� �लएको कोरोना भाइरस (को�भ� १९) को कार��ाट ���ालय 

स�चालन हनु नसक� प�ाइ हनुे �दनह� कमी हनुे भएको हुँदा �� �याप परुा गन� अ�त�र� 

क�ा स�चालन गन� �य��था �मलाइने छ । 

47. नेपाल सरकारबाट संचालन भएका ��ा��य स�ब�धी काय��मला� थप �भा�कार� बनाइनकुा 

साथै गभ��ती म�हलाको पो�� अ��थामा सधुार गर� ��ा��य सं�थामा स�ुकेर� गरा�नका ला�ग 

�ो�साहन ग�रनेछ । ��गत ��थ�क ��� देिख संचालनमा रहेका अ��ा ��तर�, म�हला 

��ंयसे��काह� र �मा समूहको बैठक संचालन स�ब�धी  काय��मह�लाइ� �नर�तरता �दने 

�य��था �मलाइने छ । 

48. नगर�े� �भ� पू�� खोप स�ुनि� चतता काय��मला� �नर�तरता �दनका ला�ग अनगुमन संय�� 

बनाइ �भा�कार� �पमा काया���यन ग�रनेछ । 

49. �ये� नाग�रक, अपा�, असहाय र गभ��ती म�हलाह�ला� घर-दैलोमा से�ा �दने काय�लाइ� थप 

�भा�कार� बना�नका ला�ग ���यक पन� काय��मह� संचालन गन� �य��था �मलाइने छ । 

50. नगरपा�लका �भ� रहेका ��ा��य सं�थाह�बाट ��ाह हनुे से�ालाइ� च�ुत दरु�त बना�न 

���यक पन� पू�ा�धार, �नश�ी र ��ा��य सामा�ी  थप गर� ग�ु�त�रय से�ा �पल�ध 

गराइनेछ । यसको ला�ग ��ा��यकम�ह�ला� �ो�साहनका काय��म संचालन ग�रनेछ ।  

51. कोरोना भाइरस (को�भ� 19) को असर रहँदाको अ��था स�मको ला�ग ��देशबाट र अ�य� 

ि��लाबाट यस नगरपा�लकामा ��ने मा�नसह�ला� �य�ि�थत �पमा ��ा��य �ाँच गरेर 

मा� घर �क� ने �य��था �मलाइनेछ । यसको ला�ग ���यकता अनसुार ��ारे�टइनको 

�य��था ग�रनेछ । ��ारेनटाइनको मापद��मा तो�कएका �ाबधानह� परुा ग�रने छ ।  

52. यस नगरपा�लकामा कोरोना भाइरसको �ाँचमा ��ृ� ग�रने छ । यसको ला�ग संघीय तथा 

�देश सरकार संग सम��य ग�रनेछ । 

53. नेपाल सरकार�ारा �न�श�ुक �पमा �पल�ध गरा�एका  ��धीह�को �पल�धताला� 

स�ुनि� चतता गद� ��थ�क अ��था कम�ोर रहेका मधमेुह र ��च र�चापका ��रामीह�को 

��धीह� �नश�ुक �पमा �पल�ध गरा�ने र गभ��ती म�हलाह�ला� �यल�सयम च�ी 

नगरपा�लकाको त�� बाट �न�श�ुक �पमा ��तर� गन� काय�ला� �नर�तरता �दइनेछ । 

54. भीरकोट नगरपा�लकामा रहेको का�लका सामदुा�यक अ�पतालला� थप �य�ि�थत ग�रनेछ 

।यसको ला�ग ���यक पन� िच�क�सक र �पकर� �पल�ध गरा�नको ला�ग संघीय तथा 

�देश सरकार संग सम��य ग�रनेछ ।   
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55. नगरपा�लका �े�मा रहेका ५ वष� उमेर परुा भ�का बालबा�लकाह�ला�� जकुाको औषधी 

�नय�मत �पमा �वुाउने काय�ला�� �नर�तरता ���नछे । 

56. नगर�े� �भ� रहेका �व�भ� न भाषाभाषी, र��त�रवाज र धम� सं�कृ�तह�को अ�ययन/अनसु�धान, 

संर��, �वकास र �यसको जग�ना गन� काय�ला�� �व�ेष जो� ���नेछ। 

57. समय समयमा �व�भ� न संघ सं�था वा �व�ेष�को ��थ�क �वम �ा�व�धक सहयोगमा  

�व�यकता अनसुार नगरपा�लका �े�मा �न���ुक �वा��य ���वर सं�ालन गन� �यव�था 

�मला�ने छ । 

58. बालबा�लका तथा यवुाह�को �ा�र�रक तथा मान�सक �वकासका ला�ग �व�ालय तथा 

व�ा�तरमा �ेलमै�ानको स�भावनाका �धारमा �ेलकु� ��तया�गता सं�ालन ग�र �व�ालय 

तथा यवुाह�ला�� �ेलकु���त उ���ेरत गराउने �यव�था �मला�ने छ । 

59. नगरपा�लका �े� �भ� रहेका ��तहा�सक, धा�म�क, साँ�कृ�तक तथा पय��क�य �थल, मठ, 

म���र, ग�ुवा र म��ज�ह�को संर�� र स�ब��न गन� �यव�था �मला�ने छ । 

60. नेपाल सरकार�ारा ग�रब घरप�रवार सव���का �धारमा प�र�य प� �ा� गरेका नाग�रक र 

अपा�गताको प�र�य प� �ा� गरेका स�पू�� अपा�ह�ला�� नगरपा�लकाबा� ��ने सबै 

�क�सममा सेवा तथा स�ुवधाह� �न���ुक �पमा उपल�ध गराउने काय�ला� �नर�तरता ���नेछ 

।  

61. नगरपा�लका �भ� रहेका �ये� नाग�रकह�ला�� प�र�य प� उपल�ध गराउने काय�ला�� 

�नर�तरता ���नेछ । 

62. �ये� नाग�रकसंग मेयर काय��म अ�तरगत ��येक व�ामा �म� �ये� नाग�रक ��वा सेवा 

के��, �नमा�� काय� �म� अगा�ी ब�ा�नेछ । नगरपा�लका �भ�का सबै जे� नाग�रकह�ला� 

स�मान ग�रनेछ ।  

63. ग�रव सँग मेयर काय��म अ�तरगत नगर �े� �भ� रहेका �वप� न वग� तथा समहुको 

�व�यक सीप तथा �मता �वकासको ला�ग स�ेतना काय��म स��ालन ग�रन ेछ । 

64. नगर�े�मा अ�पसं�यक सम�ुायह�को भाषा संर�� ग�र �य�ता भाषाह�को जगेना� गन� 

�यव�था �मला�नेछ । 

65. भीरको� नगरपा�लकमा रहेका म�हलाह�को �मता अ�भव�ृ�, र �वरोजगार काय��म 

स��ालनको ला�ग म�हलासँग उपमेयर काय��म स��ालन ग�रने छ । 
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ग. आ�थथक क कावक 

66. कोरोना �ा�रव को��� 19 को कारण क देशमा रोजगार गमुा� � देश क�ताथ ��का 

नाग�रकह�ला� �नजको �वप र द�ताको आधारमा ��पादनमलुक कायथमा ला�न �ो�वाहन 

ग�रनेछ । 

67. �ा�मण �ेगमा बाजो रहेको ज�गा �पयोग गर� �य वायीक खेती गन� कृ�कह�ला� अनदुानको 

कायथ�म वंचालन ग�रनेछ । 

68. कृक� तथा पशपुालन �य वायला� � �थन गनथका ला�ग कृक� तथा पशपुालन �य वाय पकेट 

��रया तोकक �क  �ा �क ��पादन को अ धारणला�थ व��ा नाको आधारमा �मश श�ु ात 

गद� ल�गनेछ । 

69. �धानम��ी कृक� आध�ुनक�करण आयोजना, म�ुयम��ी नमूना  ाता रणमै�ी कृक� आयोजनाको 

��ा कार� कायाथ� यनका ला�ग आ �यक वहयोग र वहकायथ गन� �य �था �मला�नेछ । 

70. क गत आ�थथक  �थदेिख श�ु ग�र�को �क �र �क करेशा ार� र �क गा�ँ �क नवथर� 

कायथ�मला� �नर�तरता �दंदै �य�तो कायथ�म श�ु गन� कृ�क तथा नागर�कह�ला� 

आ �यकता अनवुार मल, क � तथा कृक�ज�य आध�ुनक �पकरणह� ५०% अनदुानमा 

�पल�ध गरा�ने �य �था �मला�ने छ । 

71. नगर �े� ��� व�ुतला, कागती, �नब ुा, कुर�लो, कक� र अल�ची खेतीको �चरु व��ा ना ��का 

�े�ह�को थप अ�ययन गर� �य�ता �थानमा व�ुतला, कागती, �नब ुा, कुर�लो, क�� र 

अल�ची खेती गन� कायथला�थ �ो�वाहन गनथ आ �यकता अनवुार पचाव ��तशत अनदुानमा  ेनाथ 

क तरण गन� कायथला�थ �नर�तरता �दने �य �था �मला�ने छ । 

72. नगर�े� ��� रहेका कृक� तथा पशपुालक कृ�कह�ला� मागका आधारमा आ �यक पन� 

ता�लम तथा �ो�वाहनका कायथ�म अगा�ी ब�ा�ने �य �था �मला�ने छ । 

73. कृक�को �य वाकयकरण र आध�ुनककरण गर� नगरपा�लका �े� ��� कृक� तथा पशपुालना 

�य वायको नमनुा �मथ �थापना गन� कायथको व��ा�यता अ�ययन गन� कायथ अगा�ी  �ा�ने 

छ।  

74. नगरपा�लकाबाट वहकार� वं�थाह�ला� �मता क कावका कायथ�म वंचालन गर�नकुा वाथै 

�ग�त ��त ेदनका आधारमा अनगुमन गन� �य �था �मला�नेछ । 

75. नगरपा�लका र क ि�य/वहकार� वं�थाह�को वा�ेदार�मा कृक� ��पादन तथा पशपुालनका 

�े�ह�मा वहलगानीको ला�ग आ �यक कायथ�मह� वंचालन ग�रने छ । 
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76. नगरपा�लकामा दधु, मास,ु अ�डा र महमा ��म�नभ�र बनाउनका ला�ग बा�ापालन, म�र�पालन, 

भैसी तथा गा�� पालन, कुखरुा पालन र बंगरुपालन �यवसायको ��ुवात गन� कृषक तथा 

यवुाह�ला�� �ो�साहान गन�का ला�ग उ� नतजातका �बउ तथा ��ला र बोकाको �वतर� ग�रनेछ 

। 

77. नगरपा�लका �भ� मास ु र दधुमा उ�पादन ब�ृ� गर� ��म�नभ�र हनुको ला�ग न�ल सधुार 

काय��म सं�ालन ग�रनेछ । 

78. नगर�े��भ� उ�पादन हनुे कृ�षज�य व�तहु�को ख�रद तथा �व�� �वतर�को सहजताको ला�ग 

बजार �े�मा �था�पत हा�बजार के��ला� थप �यवि�थत ग�रनेछ ।  

79. कृ�ष तथा प�पुालन �यवसायला� �यवि�थत �पमा सं�ालन गन�को ला�ग �व�ह�को 

सहभागीतामा द���का�लन कृ�ष स�ब�धी नी�त तयार गर� लाग ुग�रनेछ। 

80. कृ�ष तथा प�पुालन �यवसायमा म�हला, द�लत, अपा�, असहाय तथा जे� नाग�रकह�का 

�वषयमा उ�लेख�नय काय� गन� �वि�य तथा सहकार� सं�थाह�ला�� �ो�साहन गन� �यव�था 

�मला�ने छ।  

81. नगरपा�लकाको �े� �भ� �था�पत �रबास पय��न (होम ��े) ला� �ब��न र �वकासको ला�ग 

पवुा�धार �नमा�� र �मता �वकासका काय��म सं�ालन ग�रनेछ ।  

82. नगरपा�लकको पय��न �वकासको ला�ग स�भा�यताको �धारमा याि��क पलु, केवलकार, तथा 

मनोरेल �नमा��को ला�ग उपय�ु �थान छन�� गर� अ�ययन स�ु ग�रनेछ । 

83. नगरपा�लकाको वडा नं 7 को िखल�ु �यारा�ला��ड�को ला�ग उपय�ु �थान रहेको छ । 

यसको पूवा�धार �नमा�� र �थानीय म��लक सं�कृ�तको जगेना� गर� पय��न �वकासको ला�ग 

काय��म अगाडी बढा�नेछ । 

84. धा�म�क तथा पय��न �वकासका संभावना रहेका छा�छा�द�, �वरेक मैदान, गडहरे गफुा, म�ुका 

बराहा, कोखेको झरना, देउपजेु ढंुगा, नाराय��गर� वावा मि�दर, िखल�ु का�लका,  �काद�, 

भीरको� दरबार लगायतका पय��क�य �थलह�को �व��न र �वकासको ला�ग �व�यक 

�यव�था �मला�ने छ ।   

85. नगरपा�लका �े�मा पय��न �व��नका ला�ग पय��नसँग स�बि�धत रा��य तथा अ�तरा��य 

��तयो�गता सं�ालनका ला�ग �व�यक सहयोग र सम�वय ग�रनेछ। 
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86. ���साह�सक पय��क�य �े�को प�हचान र पय��क�य प�माग� �थ�ह�मा पूवा��ार �नमा�� गन� 

सं�ीय र ��ेश सरकारसँगको सहकाय� र सह�गानी�ा� �नर��र�ा ��ने �यव�था �म�ा�ने छ 

। 

87. आ�ँ��ो�ामा �सजन��पमा ज�या�ा संचा�न गन� काय�का �ा�ग स�ब���� सरोकारवा�ा 

�नकायह�सँग आव�यक परामश� गर� सहकाय�को �पमा काय��म संचा�न गन� �यव�था 

�म�ा�ने छ । 

88. नगरपा��कामा रहेका वेरोजगार यवुायवु�ीह��ा� कृ�� �था पशपुा�न �यवसाय ���  �ो�साहन 

गन�का �ा�ग �� ु उ�म �वकास र�नी�� योजनामा उ��े��� काय��मह��ा� �ाथ�मक�ा 

साथ अगाडी बढाउने �यव�था �म�ा�ने छ । 

89. नगरपा��काबा� �व��� न �व�यमा �ा��म ���का �य��ह��ा�� स�ब���� �व�यको �ान र 

�शपको आ�ारमा �यवसा�यक उ�म���  �ा�नका �ा�ग �ो�साहन गन� काय��ा� �नर��र�ा ��ने 

�यव�था �म�ा�ने छ । 

90. नगर �े���� साना �था �� ुउ�मी �यार गन�का �ा�ग स�ब���� �नकायमा उ�ोग ��ा� ग�र 

���ाव स�ह� आउने उ�मी वा उ�मी समूहह��ा� आव�यक सहयोग, सम�वय र 

सहजीकर� गन� काय�को �ार�� ग�रने छ। 

91. नगरपा��का �े�मा रहेका उ�ोग �यवसायह�को �व��नका �ा�ग आव�यक सहयोग र 

सम�वय गन� �यव�था �म�ा�ने छ । 

92. सं�ीय सरकार �था ��ेश सरकारको ‘�क पा��का, �क उ�ोग�ाम �थापना गन� नी�� 

अनसुार यस नगरपा��का ��� उ�ोग�ाम �थापनाको �ा�ग सं�ीय �था ��ेश सरकार संग 

सम�वय ग�रनेछ ।  

93. ��ानम��ी रोजगार काय��म अ��रग� नगरपा��का�े�मा रहेका वेरोजगार यवुा यवु��ह��ा�� 

रोजगार सजृना हनुे �ा�का �म म�ुक आयोजनाह� छन�� गर� काया��वयन गन� काय��ा� 

�नर��र�ा ���ने छ । 

94. पय��क�य ग���य �थ�मा सूचीकृ� ��को �वरेक मै�ानमा �ड.�प.आर. अनसुारको पूवा��ार 

�नमा�� काय� अगाडी बढाउनका �ा�ग सं�ीय �था ��ेश सरकारसंग सहकाय� र सह�गानी गन� 

काय��ा� �नर��र�ा ���नछे । 
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95. आ�ँ�खोलामा उपल�� हनुे ढंुगा �ग�ी �ालवुा �शो�न गर� सो को �व�� �वतरण गर� 

नगरपा�लकाको आ�त�रक आ�दानीमा व�ृ� ग�रनकुा साथै सहज�पमा उप�ो�ाह�लाई �नमा�ण 

सामा�ी उपल�� हनुे ��व�था �मला�नेछ ।  

96. नगरपा�लकाका 9 वटै वडाह�मा माटो प�र�ण गर� �ा�व��कको रा� अनसुारको ��वसा�ीक 

फलफूल खेती, नगदे�ाल� र अ� �ाल� लगाउने का�� स�ु ग�रनेछ ।   

97. कृ�� तथा पश ु�वकास का���म ��वि�थत �पमा स�चालन गन�को ला�ग १ वडा १ �ा�व��क 

��व�था गन� नी�त �ल�ने छ । 

98. नगरपा�लकाका �व��� वडाह�मा आ�.�प.एम. पा�शाला स�चालन ग�रनकुो साथै साना 

�सँचाई/थोपा �सँचा� का���म स�चालन गर� ��वि�थत �पमा  खेती गर� तरकार� खेतीमा 

आ�म�न��र हनुे का���म स�चालन ग�रने छ । 

99. �ीरकोट नगरपा�लका वडा नं ३ को देउ पजेु ढंुगा �े�, म�ुका वराह, कोखे छहरा �े�को 

ए�ककृत प��टन पूवा��ार �नमा�णको ला�ग ग�ु �ोजना त�ार गर� प��टन ����न र �वकास 

ग�रनेछ । 

100. �ीरकोट नगरपा�लका वडा नं १ मा पन� जोग खोलामा ��वि�थत पाक�  �नमा�णको का�� 

श�ुवात ग�रनेछ । 

101. एकुवार देिख आमडाँडा हुँदै िखल�ु का�लका स�म प��टक�� पद माग� �नमा�ण गन� का��लाई 

�नर�तरता �द�नेछ । 

102. �देश सरकारसंग सम�व� गर� �ीरकोट नगरपा�लका ��� स�ुव�ा स�प� खेलमैदान �नमा�ण 

ग�रनेछ ।  

103. �नजी �लेनी र साव�जनीक ज�गालाई �देश सरकारको सह लगानीमा च�ला��द� गर� ए�ककृत 

कृ�� �वकास का���म संचालन ग�रनेछ । 

104. उ�पादन तथा उ�पादक�व व�ृ� गन� ��ावसा�ीक कृ�कह�लाई उ�पादनको आ�ारमा थप 

अनदुान �दने ��व�था �मला�नेछ । साथै पशपु�ी तथा �ाल�को संर�णको ला�ग �वमाको 

का���म समेत संचालन ग�रनेछ ।  

105. घ. वातावरण तथा �वप� ��व�थापन� 

106. नगरपा�लका�े� ��� पूवा��ार �नमा�ण गदा� �ातावरण संर�ण र �दगो �वकासला�� ��ानमा 

रािख वातावरणमै�ी का���मलाई �ाथ�मकताका साथ अगाडी �ढाउने ��व�था �मला�ने छ। 
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107. नगरपा�लका �े� �भ� �ाकृ�तक तथा मानवीय कार�ले हनु स�ने �ाकृ�तक �क�पका कार� 

हनुे �तीला�� �य�ुनकर� गन� आव�यक पन� ��त, सा�न र जनश�ीक� �यव�था गन� 

काय�ला� �ाथ�मकता �द�ने छ  । 

108. नगरपा�लका �े� �भ� पन� आ�ँ���ला र दर���ला आसपासका �व�र �ेतीय��य ज�मनह�क� 

संर�� गर� न�द �नय���क� ला�ग त����नका य�जनाह� संचालन गनु�का साथै 

आ�ँ���लाक� ��ककृत �वकासक� ला�ग ग�ुय�जना तयार गन� काय�ला�� �गा�ड व�ा�ने छ। 

�� ग�ुय�जना तयार भ� प� चात सं�ीय तथा �देश सरकारसँगक� सहकाय� र सहलगानीमा 

�यव��थत �नमा�� काय� �गा�� व�ा�नेछ । 

109. स�ुदरच�र वन�पती सूचना के��ला� पया�पय��नक� �पमा �वकास गन� स�����त 

सर�कारवालाह� संगक� सहकाय�मा पूवा��ार �नमा�� र �यव�थापन गन� काय�ला�� �नर�तरता 

�द�ने छ । 

110. नगरपा�लका �े� �भ� रहेका साव�ज�नक तालतलैया, प��र� र च�तार�ह�क� मम�त संभार, 

�ज���ार र संर�� ग�रने छ । परुा�ा��वक तथा ऐ�तहा�सक मह�वका �पमा रहेका प��र� 

तथा ताल-तलैयाह�क� आव�यकता �नसुार नयाँ �नमा�� गन� काय�ला� �ाथ�मकता �द�ने छ। 

111. नगर�े��भ� आय�जनाह�क� काया��वयन गदा� वातावर�ीय �सरला� �यू�नकर� गन� 

�पायह�क� ��ल��न गर� काया��वयन गन� �यव�था �मला�नेछ । 

112. नगरपा�लका �भ� साव�ज�नक,  ऐलेनी र ��त ज�गा प�हचान गर� �ल�ूल जातका �व�वाह� 

र�प� गन� काय� �गाडी ��ा�नेछ ।  

113. वातावर�ीय �द�ु� �य�ुनकर� गन� र सडक सरु�ा समेतक� काय�क� ला�ग सडकक� 

दायाँवायाँमा व�ृार�प� गन� �यव�था �मला�ने । 

114. नगरपा�लका �भ� रहेका जंगल,झाडी, व�ु यान र कुका�का ��ह� ह�ा� आय आज�न �ा� 

गन� �ालका ��ह� र�प� गन� काय� �गाडी व�ा�नेछ ।  

115. नगरपा�लका  �े� �भ� �नाव�तीह� रहेक� �थानह�मा �यव��थत �ल �नकासक� �यव�था 

�मला�नेछ ।  

 

116. ङ. सं�थागत �वकास, सेवा �वाह र सशुासनः- 



26 

 

117. नेपालको सं�व�ानको अनसूुची-८ र �थानी� सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा उ�लेख भए 

अनसुार �थानी� त�को काम, कत��� र अ��कारसँग स�����त �व����मा �व��क पन� 

ऐन, �न�म, �न�� �शका र का���व�� त�ु�मा गन� का��ला�� �नर�तरता ��ने ��व�था �मला�नेछ । 

118. �वगत ��थ�क व��मा त�ु�मा भएका ऐन, �न�म, �न�� �शका, माप��� र का���व�ी��को 

�व��कता अनसुार संशो�न तथा प�रमा��न गन� र �सको �भावकार� �पमा का�ा��व�न गन� 

��व�थालाई �नर�तरता ��ईने छ । 

119. ��ा�ीक स�म�त र अ�� उप स�म�तका प�ा��कार���लाई �व��कता अनसुार �मता 

�वकासका का���म संचालन गन� ��व�था �मलाईन ेछ । 

120. नगरपा�लका र अ�तरगतका व�ा का�ा�ल�मा का��रत कम�चार��� म��े�ा� उ�कृ� काम गन� 

कम�चार���लाई परु�कृत गन� ��व�था �मला�ने छ । 

121. नगर�तर�� ��ो�ना �भावकार� �पमा का�ा��व�नका ला�ग �नवा��चत प�ा��कार�, कम�चार� र 

उपभो�ा स�म�तमा र�ेका प�ा��कार���लाई का���म का�ा��व�न र अनगुमनसँग स�����त 

�वप�मा �मता �वकासका का���म संचालन गन� ��व�था �मलाईने छ । 

122. नगरपा�लका तथा व�ा�तर�ा� स�पा�न भएका �वकास �नमा�� र सेवा �वा� स����ी 

का����को साव���नक सनुवुा��, सामा��क पर��� ��ता सेवा�ा���� ��त उ�र�ा�ी �नुे 

का���म��को �भावकार� संचालन गन� ��व�थालाई �नर�तरता ��ईने छ। 

123. उ�कृ� काम  गन� उपभो�ा स�म�त��लांई �न���ले गरेको का��को क�र �व�प �ो�सा�न 

गन� नी�त �ल�नेछ ।  

124. नगरपा�लका�ारा त�ु�मा भएका ऐन, �न�म, �न�� �शकामा भएको ��व�था अनसुारका को��� 

�थापना गर� �व��कता र ��थ�क �ोतको ��ारमा रकम ��मा गन� ��व�था �मलाईने 

छ। 

125. नगरपा�लका र व�ा का�ा�ल����ा� �ै�नक �पमा �लईने सेवा श�ुक, कर तथा ��तरुलाई 

अनगुमन गन� �म�ने गर� ने�व�क� � (Networking)को ��व�था �मलाईने छ। 

126. नगरपा�लकामा र�ेका �व��गत शाखा��को �भावकार� संचालनका ला�ग ��ूनतम �पमा 

�व��क पन� सामान तथा उपकर� उपल�� गराई ���ता शाखा�ा� ��ान ग�रने सेवा तथा 

स�ुव�ालाई ग�ु�त�र�, ��व��मै�ी र सेवा�ा��मै�ी �नाउने ��व�था �मलाईनेछ । 

127. नगरपा�लका�ा� तो�कए �मो��मका सेवा श�ुक, कर तथा ��तरु�� स��, सरल र �न��मत 

�पमा �झुाउने कर�ाताला�� �ो�सा�न ग�रने छ ।  
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128. नगरपा�लका अ�तरगतका व�ा��को ��िजटल �ो�ा�ल त�ार गन� का��लाई �नर�तरता 

�द�नेछ । 

129. नगरपा�लका ��� �वन त�ा स�क �नमा�� गदा� श�र� �वकास त�ा �वन �नमा�� मापद�� र 

��ान�� सरकार संचालन ऐन,2074 मा ��को �वन �नमा�� स����� ��व��ालाई 

��ावकार� �पमा का�ा��व�न गन� ��व��ा �मलाईन ेछ । 

130. नगरपा�लकामा का��रत ��ान�� त� त�� का ��ा�� कम�चार���को �ोगदानमा ��ा�रत 

अवकाश को�मा रकम ज�मा गन� का��लाई �नर�तरता �दने ��व��ा �मलाईने छ। 

131. नगरपा�लका�ाट �ादन गर�ने सेवा च�ुत द�ु�त र ��ावकार� �नाउन जनशि�को संगठन र 

��व��ापन(O&M)  गर� दर��द� पनुरावलोकन ग�रनेछ ।  

132. नगरपा�लकाका �व��मा कलम चलाउन े र �सका ग�त�व��ला�� �न��मत �पमा पाठक�� 

सम� प�ु �ाउने का��मा �ोगदान गन� लेखक, प�कार, संचारकम� त�ा �म���ासँग �व��कता 

अनसुार स�का�� गन� का��लाई �नर�तरता �द�ने छ । 

133. नेपालको सं�व�ान र ��ान�� सरकार संचालन ऐन, २०७४ �मोिजम नगरपा�लकामा   दता� 

��का उ�ोग, ��ापार ��वसा�, संघ सं��ा, �वि�� त�ा स�कार� सं��ा�� समेतको 

�ववर��� अ�ाव��क गन� ��व��ालाई �नर�तरता �दईने छ। 

134. नगरपा�लका�ाट �वा� �नुे स�पू�� सेवा स�ुव�ा, ���तो सेवा स�ुव�ामा ला�ने सेवा श�ुक, 

िज�मेवार पदा��कार� र सेवा �लनका ला�ग �व��क पन� कागजात त�ा सम� समेत उ�लेख 

��को �ववर� त�ार गर� �काशन गन� �व��ुत� ��िजटल सूचना पाट� व�ा का�ा�ल���मा 

समेत �मश रा� ने ��व��ा �मलाईने छ । 

135. व�ा का�ा�ल����ाट �दान ग�रने सेवा स�ुव�ालाई सरुि�त, ��व��मै�� त�ा अनगुमन �ो�� 

�नाउनका ला�ग ��नो �वन ��का व�ा का�ा�ल���मा �स.�स.�ट.��. ज�ान गन� का��लाई 

�मश� अगा�� वढाईनेछ । 

136. नगरपा�लकाको शा�त� सूर�ा ��व��ालाई �रपद� वनाउनका ला�ग ��रघार� �जार �े�मा 

�लाका ��र� का�ा�ल� ��ापना�� ज�गा खोज� गन� का��लाई �ा��मकता �दईने छ र दगु�म 

��ानमा र�ेका व�ा��मा ��र� च�क� ��ापना गन� �व��क प�ल ग�रने छ। 

137. नगर�े�मा �वगतदेिख �चलनमा र�ेको करका दर र दा�रालाई �व��कता अनसुार 

प�रमाज�न गन� ��व��ा �मलाईने छ र नगर�े� ��� मापद�� �वप�रत �वगतमा वनेका 

संरचना��लाई करको दा�रामा ��ाउने ��व��ा �मलाईने छ । 
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138. न�र ����ा स��ू�� ��ा���ा घर नं��र रा� ने �ा���ा� �नर��र�ा ���नछे। 

 

����ा, ����� ��� 2077/078 �� न��� ��ा �ा���� �जु��ा �न� स���� �नु��नु े

जन����न��, राजनै�����, रा�से�� ����ार�, सं�ार���, ना��र� स�ाज�ा �������� संघ 

सं��ा ���ु�� ��ा�� स��ू�� सर��ार�ा�ा ��ान�ुा��� ��� �ा���� ����ा� ��न �ा��छु। 
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भाग-3 

आ�थथकषक थष2077/78षकोषबजेटषक��ो- 

1. �क��ोाप�षमहामार�कोष�पमाषतै�ल�कोषकोरोनाषभाइरसष(को�भडष19)षकोषसं�म�कोष�क मष

प�रि�थत�माषभ�रकोटषनगरपा�लकाकोषआ�थथकषक थष2077/078षकोषबजेटषोसषस�मान�तष

सभामाष ��ततुष गह�छु।ष ोसष घड�माष �जाता��ष रष लोकता���कष ग�त��ष �थापनाकाष ला�गष

इ�तहासाकाष �क�भ�षकालषख�डमाष भ�काषआ�होलनमाष ज�कनष ��सगथष गनुथहनुेष स�पू�थष �ातष

अ�ातष��हहह�ष��तषहा�हथकष��ा�जल�षअपथ�षगहथछु। 

2. ोसषनगरपा�लकाकोष छैटौषनगरषसभामाषबजेटष��ततुषगहाथषकोरोनाषभाइरसबाटषनाग�रककोष

ज�कनषरयाषगन�षरषभ�रकोटषनगरपा�लकाकोषअथथत��ला�षग�ति�लषबना�नेषगहनष िजमेकार�ष

बो�ष भ�कोष छ।ष �कगतष ३ष क �ष अक��कोष अथकष �ोासबाटष हा��सलष भ�कोष �पल���ला�ष

सं�थागतष गनथष रष नगरपा�लकाकोष �ककासष रष स�ब�ृ�कोष ोा�ाला�ष �नर�तरताष �हनेष मागथमाष

कोरोनाष महामार�काष कार�ष ��ाष पगेुकोष छष ।ष ोसष स�ब��माष �पि�थतष

जन��त�न��,राजनै�तकषहल,षसंघषसं�थाषरषआमषनाग�रककोषसहोोगषरष��ोब�तालेषकतथमानष

चनुौ�तकोषसामनाषगनथषस�कनेषकुरामाषहाम�ष�क��तषछौष। 

3. आ�थथकष क थष 2077/078ष कोष बजेटष तजुथमाष गहाथष नेपालकोष सं�क�ान,ष �थान�ोष सरकारष

संचालनषऐनष2074षरष�च�लतषअ�ोषकानूनह�,षछैटौषनगरषसभामाषपे�षभ�कोषषन��तषतथाष

काोथ�म,ष 1५�ष प�ब� थोष ोोजना,ष �हगोष �ककासकोष ल�ो,ष राज�ष पराम�थष स�म�त,ष �ोतष

अनमुानषतथाषबजेटष �न�ाथर�षस�म�त,षराजन��तकषहल,षबजेटषतथाषकाोथ�मषतजुथमाषस�म�त,ष

संघषसं�थाषतथाष�क�तकगथह�बाटष�ा�षराोषस�ुाबह�ला�षसमेतषसमाके�षगर�षबजेटषतजुथमाष

ग�र�कोषछष। 

 

अ�ोयषमहोहो,ष 

अकषमषचालषुआ�थथकषक थष2076/077षकोषहालषस�मकोष�ग�तष��तकेहनषसंिय�ष�पमाषसभामाष

��ततुषगन�षअनमुत�षचाह�छु। 

चालषुआ�थथकषक थष2076/077षमाषचालषुखचथषततथ ष10षकरोडष38षलाखष4षहजारष1षसोष59ष

�पैोाष�क�नोोजनषभ�कोमाष8षकरोडष25षलाखष89षहजारष4षसोष29ष�पैोाष92षपैसाषमा�षखचथष

भइष79.56ष��त�तष�ग�तषभ�कोषछ। 
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यसैगर�  ुिँजगत तफथ   12 करोड 97 लाख 25 हजार �कवअयोजअ न कोषा 9 करोड 34 हजार 

1 सय 90 य ैया खचथ नई 69.40 �वतशत �कि�य �गवत हावसल न को छ ।  

 शशतथ  अदुाअ तफथ  18 करोड 1 लाख 91 हजार �ा� न कोषा 16 करोड 54 लाख 15 

हजार 7 सय 33 य ैया खचथ नइ 69.4 �वतशत �गवत न को छ । 

चाल ुआवाथक क थषा 44 करोड 76 लाख 92 हजार कुल �कवअयोजअ न कोषा आ तररक आरदाअभ 

तफथ  य 1 करोड 25 लाख  अषुाअ गरर कोषा य 86 लाख षा� आ तररक आरदाअभ नइ य 39 

लाख कष आरदाअभ न को ताा सं�भय राज� बाडँफाडबाो �ा� हअुे रकष य 7 करोड 23 लाख 

��ताक गरर कोषा 4 करोड 18 लाख 1 हजार 3 सय 50 य ैया षा� �ा� नइ 3 करोड 43 

लाख 98 हजार 6 सय 50 य ैया कष आरदाअभ न को छ। �कगत आवाथक क थषा खचथ अनइ 2 

करोड संिचत को षा दािखला हअुे  अषुाअ न कोषा 1 करोड 31 लाख षा� संिचत को षा 

दािखला नई 69 लाख  यअु हअु गई कुल 4 करोड 51 लाख 98 हजार 6 सय 50 य ैया कष 

आरदाअभ न काले तो�क  बषोिजषका योजअा ताा कायथ�षहय चाल ुआवाथक क थषा सर � हअु 

क��अाइ न को �यहोरा सरषावअत सनाषा जाअकार�का लावग ��ततु गदथछु । 

 

 ब ष नभरकोो अगर ावलकाको आगाषभ आवाथक क थ २०७७/०७८ को बजेोका उ�ेेय ताा 

�ााावषकता ��ततु गअ�  अषुतभ चाह छु। ��ततु बजेोका उ�ेेयहय वअरअाअसुार रहेका छअ। 

 कोरोअा नाइरसको सं�षा लगायत सबै �कारका रोग र �क � बाो अागररकको जभकअर�ा 

गद� जअजभकअलाई सहज र सरुि�त बअाउअे। 

 उ ल�� �ोत, सा�अ ताा  कसर र �षताको उ�चतष  ररचालअ गर� अगर ावलकाको 

सष� �ककासको गवतलाई वअर तरता �दअे। 

 आवाथक, साषािजक , न�वतक  ूकाथ�ारको �ककास गरर सरब�ृ नभरकोो सखुभ नभरकोोबासभको 

 वनयअलाई  ूाथता �दअ।े 

 नभरकोोबासभ अागररकहयका आ�ारनतू आकेयकताहयको  र� ूवतथ गअ�। 

 

4. ��ततु बजेोका उ�ेे यहय हावसल गअथ देहायका �ाावषकता वअ�ाथरा गरर को छ। 

 अगरबासभको ष�ुय  ेशाको य षा रहेको कृ�  ताा  श ुालअ �यकसायको �ककास र �ब�थअ 

गअ� । 

 �क�छ � उअे ाअभ, �ा�कव�क  कं गाु�तर�य िश�ा, सूचअा ��कव�को �ककास लगायत 

साषािजक, आवाथक ताा न�वतक  ूकाथ�ारको वअषाथा गअ� । 
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 कोरोना भाइरस लगायत सबै �कारका �वा��य जो�खमबाट नागगरकला� सरु�यत रा� 

गणु�तर�य �वा��य सेवा सवतसलुभ �पमा उपल�� गराउने, �वा��य सेवाको हायरा  व�तार 

गन� र �वा��य सं�थाको पूवात�ार �नमातण तथा �तरो�ती गन� । 

 कोरोना भाइरसको कारणबाट रोजगार गमुाएका बेरोजगार यूवा यूवतीह�को ला�ग 

रोजगार�को अवसर सजृना हनुे योजना तथा कायत�मह� सं�ालन गन� । 

 

       अ�यय महोहय  

 अव म सम� नगरपा�लकाको वजेट तथा कायत�मला� ये�गत �पमा  व�नयोजन गर� ��ततु 

गन� अनमुती �ाह�छु ।  

पवुात�ार  वकास त त  

 

1. संघीय सरकार र �हेश सरकारको सहलगानीमा नगरपा�लकाको �शासक�य भवनको �नमातण 

कायत अ��तम �रणमा पगेुको र �गामी ��थतक व�तमा �शासक�य भवनको बाँक� �नमातण 

कायत  स�प� गनत � 1 करोड  र कायातलय  �न�स�को ला�ग � 60 लाख  व�नयोजन 

गरेको छु ।  

2. �हेश समपरुक �श�तकबाट वडा नं 5 को वडा कायातलय भवन र पह�ुमागत �नमातण, 

छा�छा�ह� छायाये� म��हर पूवात�ार �नमातण, वडा नं 7 को मलुपानी, मा�ीब�ती, वडा 

कायातलय पहुँ� मागत र संघीय समपरुक अनहुान त त  गडहरे ग ुाको पूवात�ार �नमातण योजना 

�वीकृत भ� �नमातण कायत स�ालन भइ रहेकोमा सो को सहलगानी वापत � 2 करोड 

 व�नयोजन गन� �यव�था �मलाएको छु । 

3. ब�ती तथा वडा�तरबाट �ाथ�मकता�म तो क �एका �योजना तथा कायत�मह� 

कायात�वयन गनतको ला�ग ��येक वडा कायातलयह�ला� � 25 लाखका हरले रकम 

 व�नयोजन गरेको छु । उ� रकमबाट ��येक वडामा क��तमा � 10 लाखको एउटा वा 

� 5/5 लाखका 2 वटा योजना स�ालन गन� �यव�था �मलाइनेछ । 

4. एक वडा एक जे� नागगरक कहवा के�� �नमातण गन� कायत�म अनसुार वडा नं 1 को 

बयरघार� बजारमा �नमातणा��न भवन स�प� गनतको ला�ग � 15 लाख  व�नयोजन गन� 

�यव�था �मला�एको छ। 

5. उपभो�ाह�ला� सहज र गणु�तर�य �नमातण सामा�ीह� उपल�� गराउन र ��तगरक 

��हानी ब ृ� गनतको ला�ग ��ँ�खोलाको �ंुगा, �ग�ी, बालवुा �शो�न मे�सन खगरह र 

�थापनाको ला�ग � 90 लाख रकम  व�नयोजन गरेको छु। 
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6. कायाफलयको कामला� �छ�ो छ�रतो र समयमै स�पादन गनफ, संघ र �देश सरकारसँग 

सम�वय गनफ, सवार� साधन भाडाको ख�फ क��ती गनफ तथा संघ �देश र यस 

नगरपा�लकावा� स��ा�लत योजना��को समयमै अनगुमन गर� गणु�तर�यता तथा पारद�सफता 

कायम गन� �ेतलेु सवार� साधनको आव�यकता वोध भ� सवार� साधन ख�रदको ला�ग � 

48 लाख �व�नयोजन गरेको छु ।   

7. नगर �े��भ�का छाडा ��पाय गा� ��त�ु���को �यव�थापन कायफका ला�ग वडा नं ४ को 

दभ�ुमा ग�शाला �नमाफण ग�रएको र ग�शालाको सं�ालन र �यव�थापनको ला�ग � 5 लाख 

�व�नयोजन ग�रएको छ । 

8. आ�थफक वषफ 2077/078 मा नगरपा�लकाको �ोत र साधन�ा� कायाफ�वयन �नु नस�ने 

आयोजना तथा कायफ�म��को योजना �ैक तयार गर� कायाफ�वयनको ला�ग �देश तथा 

संघीय सरकारसंग अनरुोध गन� �यव�था �मला�एको छ। 

9. वडा कायाफलय भवन नभएका वडा��मा वडा कायाफलय भवन �नमाफणका ला�ग ज�गा ख�रद 

गनफ � 10 लाख र ज�गा �पल�ध भए प�छ भवन �नमाफण कायफ स�ु गनफको ला�ग � 30 

लाख रकम �व�नयोजन गरेको छु। 

10.  नगरका गैरवका आयोजना�� स��ालन गनफ, अधरुा आयोजना��ला� पणुफता �दन तथा 

त�काल गनुफपन� �वकास �नमाफणका कायफ�� सं�ालन गनफ नगर�े� पूवाफधार िशषफकमा � 80 

लाख �व�नयोजन गर� कायाफ�वयन गन� �यव�था �मलाएको छु। 

11. भीरको� नगरपा�लका �भ�का सडक��को मापद�ड कायम गनफ नगरसडक ग�ुयोजना 

(MTMP) �नमाफणको कामला� अगा�ड व�ा�न वजे�को �यव�था �मला�एको छ । 

12. संघीय सरकारको �वशेष अनदुान िशषफक अ�तगफत नगरपा�लकाको तो�ोर मैला �यव�थापन 

के�� र पाकफ  �नमाफण कायफको ला�ग रकम �वीकृत भ� �नमाफणकायफ भ�र�ेको छ।आगामी 

आ�थफक वषफमा समेत यस कायाफला� �नर�तरता �द� नगर�तर�ा� सिृजत तो�ोर��को 

�नर�तर �पमा �ि�त �यव�थापन गर� तो�रला� मो�रमा प�रणत गन� �यव�था �मला�एको 

छ । 

13. यस नगरपा�लका अ�तरगतका �ा�मण सडक�� म�ये एक वडा एक रणनै�तक सडक 

�तरो��ती कायफको थालनी ग�रनेछ। 

 

सामािजक �वकास ततफ �- 

14. मेयरसंग जे� नग�रक कायफ�म अ�तरगत जे� नाग�रक��सँग भे�घा� गर� �नज��को �ान, 

िशप र अनभुवला� अ�तरप�ुता ��ता�तरण गन� र जे� नाग�रक��को स�मान गन� कायफ�ममा 

� 5 लाख �व�नयोजन गन� �यव�था �मलाएको छु। 
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15. नगरपा�हका ��� रहेका ��� गर�ब, �वप� ��ा �साहय �य��, प�रवार र 

ब���ह�को उ��ानका हा�ग मेयरसंग �वप� कायय�ममा � 20 हाख �व�नयोजन गरेको छु। 

16. ��रकोट नगरपा�हकाहाई पूणय सरस�ाई नगरपा�हका बनाउन �वप� र ��� गर�ब 

घर प�रवारको पूवय प�हचान गर� �व�यक�ा र मागको �धारमा �यून�म श�चाहय �नमायण 

सामा�� उपह�ध गराउन � 15 हाख �व�नयोजन गरेको छु । 

17. नेपाह सरकारबाट म�हहा ��ा बाहबा�हका �शषयकमा �व�नयो�ज� शश�य �नदुानमा 

�ा� हनुे रकमको ����र� नगरपा�हकाबाट म�हहाह�को �शप र �म�ा �वकासको हा�ग 

उप मेयरसंग म�हहा कायय�मको हा�ग � 15 हाख �व�नयोजन गरेको छु । 

18. �श�ा ��य  संघ�य सरकार ��ा �देश सरकारबाट शै��क ��ा ����क �े� सधुार 

कायय�महाई शश�य �नदुान वाप� �ा� हनु ��को रकमको ����र� ��रकोटको शै��क 

गणु��र सधुारको हा�ग � 5 हाख �व�नयोजन गन� �यव��ा �महा��को छ। 

19. ��रकोट नगरपा�हका ���का सामदुा�यक �या�पसमा ��ययनर� गर�ब ��ा 

जेह�दार �व�ा��ह�को हा�ग छा�ब�ृ� �व�रण गनय � 2 हाख �व�नयोजन गन� �यव��ा 

�महा��को छ। 

20. ��रकोट नगरपा�हकाहाई 2076 चै� मसा�� ��� बाहमै�� नगरपा�हका घोषणा 

गन� �यार� रहेको �व��ामा हाह �व��र �ै�ह�को कोरोना �ा�रस (को��� 19) को 

कारणहे ���ग� हनु ग�कोमा �गाम� वषय 2077/078 ��� बाहमै�� नगरपा�हका 

घोषणा पूणय �यार�का कायय र सो को �नर��र�ाको हा�ग � 2० हाख �व�नयोजन गरेको 

छु। 

21. नगरपा�हकामा रहेका वेरोजगार यवुा यवु��ह�को स�प र �म�ाको �धारमा 

उन�ह�हाई �व��� योजना ��ा कायय�मह�मा संह�न गरा� रोजगार सजृना गन� काययको 

हा�ग �वरोजगार कायय�ममा � 10 हाख �व�नयोजन गन� �यव��ा �महा��को छ। 

22. नगरपा�हकामा रहेका द�ह�, म�ु�हम ��ा ��पसं�यक जा��ह�को पर�पराग� स�प, 

�यवसायको संर�ण,स�ब�यन �वम ्�नजह�को स�प र �म�ा �वकासको हा�ग � 10 हाख 

�व�नयोजन गरेको छु। 

23. नाग�रकको �वा��यहाई �यानमा रा�दै संघ�य सरकारवाट सश�य कायय�ममा 

�व�नयो�ज� वजेटको ����र� ��याव�यक �षध� ख�रद ��ा शरु��� मा��ृव ग�यव�� 

म�हहाह�को हा�ग पोषण कायय�म स�चाहन गनयको हा�ग � 15 हाख �व�नयोजन गरेको 

छु ।  
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आ��थककक कावकासथ त- 

 

24. कृकषक क कावकासथ कवंघी�कवरकारबा�कवशाथकअनदुानकबजे�माक�ा�क�क40कलाखकरक

वंघी�क वरकारबा�क क शेषक अनदुानमाक �ा�क �क 1ककरोडकोक अ�ा�र�क भीरको�क न र�े�माक

कृकषकक कावलाइथक�ा��मकााकाकवा�कअ ा�डकबढाँन,ककृकषमाकआ��ुनकक�क ��कोकश�ुक नथ,क

अनदुानमाकहााेक���ा�र,�लाक�कक�नेलकँपल��क राँन, एककघरकएकककरेवाबाररकएकक ााँ क

एकक नवथररक का�थ�मकाक ला� क �बँक ँपल��क  राँन,क एकक  ााँ क एकक ँ�पादन,क अ ाथ�नकक

ारकाररकखेाीक� थ�न,ककृकषकपा�शालाकका�थ�मकनमनुाककृकषकसारमकाकला� कज� ाकभाडामाक

�लन,क �नब ुा,क कु�रलो,ककस�,कअलैची,क व�ुालाजााकाकसलसुलकोक  ेनाथक क ार�,कमलक क ँ,क

कृकषक�जारकोकख�रदक ररकक ार�क न�कका�थकाकला� क�क50कलाखकक �न�ोजनक रेकोकछुक। 

25. न रपा�लकाक�भ�काकप�थ�क��,क��ाहा�वककरक�ा�मथकक��लह�कोकक �ााृकप�र�ोजनाक

��ा ेदनक(DPR) ा�ारक न�कका�थकाकला� क�क30कलाखककक �न�ोजनक रेकोकछु। 

26. पशकु वे ाक ासथ क वशाथक अनदुानकाक अ�ा�र�क न रपा�लकाकोक ासथ बा�क नमनुाक पशकु

क कावकस. 

27. मथकोक��ापना,कँ�कनाकजााकाकबोका,कच�लाकोकक ार�करकपशकुक कावकव�ब��ीकअ��क

का�थ�मकवमेाकाकला� क�क२0कलाखकक �न�ोजनक न�क�� ��ाक�मला�एकोकछ। 

28. कृकषक ा�ाक पशपुालनक �� वा�माक वंल�नक �� वा�ीक कृषकह�लाइथक कृकषक�जारह�,क

मल,क  ीँक रक  ेनाथक ँपल��क  राँदाक ५०क ��ाशाक अनदुानमाक ँपल��क  राँनेक �� ��ाक

�मला�एकोकछ। 

29. �ा�मथकका�ाकप�थ�क��कक कावकाकव�भा नाकबोकेकाकभीरको�कका�लका,कछा�छा�दर,क

� रेकक मैदान,क केघाक भ��ा�,क  डहरेक  सुा,क म�ुकाबराह,क कोखेकोक झरना,क देँपजेुक ढंु ा,क

नारा��� ररकबाबाकमि�दर,किखल�ुकका�लका,क�कादरकवमेाकाकप�थ�क��क�े�ह�कोकक कावक

रक� �थनक नथक�क15कलाखकरकमकक �न�ोजनक रेकोकछु।क 

30. भीरको�कन रपा�लकाक डाकनंक5कमाकरहेकोक� रेककमैदानकप�थ�नकपू ाथ�ारक�नमाथ�कोक

ला� कप�थ�क��क �ा��क��लकिशषथककअ�ा थाकवंघकरक�देशकवरकारबा�क�क1ककरोडक30क

लाखक रकमक क �न�ोजनक भइक �नमाथ�क का�थक वंचालनक भइरहेकोक ��होराक व�मा�नाक वभाला�क

जानकाररक राँछुक।क 
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बातावरण तथा �ववप � व�थाव  तपन  - 

 

31.  नरवा�लका ��� स�क खा ेवा � लना तका �ौ�तक वूवान�ार � मानण आ ो� ामा 

�व�  ो��त ब�े�को � ��त रकम छु�ा� उ� रकमबा� स�कको दा ाँ बा ाँ �ालेघाँस, 

���सो लना तका घाँस एवम पलपुलका �व�वाह� रोवण नर� �वकास � मानणको 

का नह�ला� बातावरण मै��, ह�रत  नर व ाउ े � व�था �मला� े छ। 

32. �व�मा माहामार�को �वमा पै�लएको कोरो ा �ा�रस र ��  सं�ामक रोनह�को 

रोकथाम एवम ्�  ��णका ला�न सं�ामक रोन, �कोव तथा कोरो ा � व�थाव  एवम ्��त 

र�ाको�मा � 50 लाख �व�  ो�  नरेको छु। 

33. आ�ँ�खोला, ल�ु�दखोला, नो�दखोला, दरौखोला समेतका खोलाह�मा त�ब��  न न 

संघ�  र �देश सरकारसंन सम�व  न�र  �द �  ��ण एवम ्ब�त� संर�णको का न संचाल  

न � � व�था �मलाएको छु। 

34. मा व�  तथा �ाकृ�तक कारणले उ�व� �वव�को � व�थाव  का नको ला�न त�काल 

राहत उवल�� नराउ  दै�व�कोव तथा �ववप � व�थाव  को�मा � 25 लाख �व�  ो�  

नरेको छु। 

35.  नर�े�मा �व��� सरसपा�का सामा�� ख�रद, ता�लम तथा सचेत ा का न�म र 

�व��� �दवस, समारोह संचाल  तथा � व�थाव  का नका ला�न � 10 लाख �व�  ो�  

नरेको छु। 
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सं� थागत वकथसतग थतसेवथत�वथात वंतसशुथसनतगफफ  

36. नारपथ�लकथ�थ�त स�पथहनत ानुेत कथमलथ�फत पथरहश�त ग थत सेवथ�था�त ��गत ��रहथोीत

नारपथ�लकथत �नथ�नकथत लथ�ा, सथवफज�नकत सनुवुथ�फत ग थत सथमथिजकत प�रयणत लाथोगकथत

कथोफकथतलथ�ातआव�ोकतरकमत व�नोोजनतारेकोतछुत। 

37. नारपथ�लकथतरतअ�गाफगकथतकथोथफलोमथतकथोफरगतकमफचथर�तग थतपहथ��कथर�ा�कोतसीपत

ग थतयमगथत वकथसकथतलथ�ातआव�ोकतरकमत व�नोोजनतान�त�ोव� थत�मलथ कोतछुत। 

38. नारपथ�लकथतरतवडथतकथोथफलोा�कोतकथमतसचुनथत� व�ीकोतमथ�ोथमवथ�तच�ुगतहरु�गत

 वंत�छ�ोतछ�रगोत�पमथतस�पथहनतानफकथतलथ�ातस��वोरतजडथनतग थतस�चथलनतखचफमथत�त8त

लथखतरकमत व�नोोजनतारेकोतछुत। 

त 

अ�ोयतमाोहो 

अवतमतआाथमीतआ� फकतवषफत2077/78तकोतअनमुथ�नगतआोतरत �ोोकोत  ववरणत��गगुत

ान�तअनमुगीतचथा�छुत। 

तत 

अनमुथनीगतआोतगफफ �- 

आ� फकतवषफत2०७७/०७८तमथतसंघीोतसमथनीकरणतअनहुथनमथत१०तकरोडत22तलथख,त�हेशत

समथ�नकरणत अनहुथनमथत 1त करोडत 20त लथखत 50त ाजथर,त संघीोत रथज�त वथँडफथँडवथ�त 7त

करोडत ९त लथखत 81त ाजथर,त �हेशत रथज�त वथँडफथँडवथ�त 34त लथखत 68त ाजथर,त संघीोत

समपरुकतअनहुथनमथत79तलथख,त�हेशतसमपरुकतअनहुथनमथत१तकरोड,त�ोसैतार�तसंिघोत वशेषत

अनहुथनमथत २त करोडत 50त लथख,त सशगफत अनहुथनमथत 20त करोडत 72त लथख,त घ�नत हगथफत

पि�जकरणमथत30तलथख,तसथमथिजकतशरुयथतगफफ त11तकरोड,तसडकतवोडफतनेपथलतगफफ त50त

लथखतरतआ�ग�रकतआ�हथनीवथ�त2तकरोडत30तलथखतार�तकुलत57तकरोडत97तलथखत99त

ाजथरतकुलतआोतानुेतअनमुथनता�र कोतछत।त 

 

अनमुथनीगत�ोोतगफफ �- 

कुलत व�नोोिजगतरकमतम�ोे तचथलतुगफफ त(सथमथिजकतसरुयथतस ाग)त�त44तकरोडत34तलथखत9९त

ाजथरत (76.49त��गशग)तरत पूजँीागगफफ त�.त13तकरोडत63तलथखतत (23.5१त��गशग)तार�त

कुलत57तकरोडत97तलथखत99ताजथरत�ोोतानुेतअनमुथनता�र कोतछत। 
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अ�यय महोदय  

       भ�रकोट नगर�ा��काको �ैटौ नगर सभाको बजेट ��ा काय��म �नमा�� काय�मा माग�द��न 

�दने नगर सभा सद�य राजन���क द�, �म�ु ��ा ����नध� भ�रकोटयास� स��ू�� बबुा, आमा, 

दाजभुा��, �दद�ब�हन�ह�, नाग�रक समाजका ����न�ध, ��कार �म�ह� र भ�रकोट 

नगर�ा��कामा काय�र� रा�सेयक कम��ार�ह�बाट �ा� � राय स��ाह स�ुाय र सहयोग ��� 

हा�द�क आभार �कट गद��ु। बजेटको काया��ययनमा सोह� अनसुारको र�ना�क  �यं 

सकारा�मक सहयोगको अ�ेया गद��ु। 

 

ध�ययाद । 
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भाग-4 

2.1 नगर सभाबाट आ��थक क थ 2077/078 को  �कवकृत अनमुा�नत आआ  आआको ोककरवव 

अनूसूचव-1  

��ताोकत आत ानव ोककरव  

�स.नं ोककरव रकम कैो�आत 

१ संघवआ समानवकरव  अन ुान  102200000.00  

२ � ेश समानवकरव अन ुान  12050000.00  

३ संघवआ राज� का���ा��  70981000.00  

४ � ेश राज� का���ा��  3468000.00 सकार� सा�न कर 

५ संघवआ समपरुक अन ुान  7900000.00  

६ � ेश समपरुक अन ुान  10000000.00  

७ संघवआ ोकशे  अन ुान  25000000.00  

८ � ेश ोकशे  अन ुान  .00  

9 सशतथ अन ुान  207200000.00  

10 घटना  ताथ त�ा प�जवकरव सतक��व  3000000.00  

11 सामािजक शरु�ा  1१0000000.00  

12 आ�तर�क आत ानव  23000000.00  

13 स�क को�थ नेपाल  5000000.00  

 जतमा  ��ताोकत आत ानव ोककरव  579799000.00  

 चाल ु�चथ  443499000.00  

 पजुवगत �चथ  136300000.00  
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अनसूुची-2 

��नातान वतत अनमुान 

भीरकोट नगरपाल�काको आ.ा.2077/078 को चाल ुअनमुावनन  बेट 

वस.नं. 

 बेट रकम 
 बेट 

रकम नं 

आा22075/076 

मा तावनतोयबन रकम 

आा2076/077 मा 

तावनतोयबन रकम 
आ ा 2077/078 

1 नल  21111 12025000.0 15558000.0 15000000.0 

2 प�ाव�कार� पार��वमक 21112 8985000.00 9000000.0 11000000.0 

3 कम�चार� पोशाक 21121 460000.00 800000.0 800000.0 

4 महंगी भ�ा 21132 604000.00 700000.0 700000.0 

5 कम�चार� तफ�� भ�ा 21133 36000.00 40000.0 40000.0 

6 कम�चार�  ��क भ�ा 21134 300000.00 0.00 100000.00 

7 कम�चार� अ�त भ�ा 21139 766500.00 3000000.00 2000000.00 

8 प�ाव�कार�  ��क भ�ा 21141 0.00 100000.00 100000.00 

9 व माको� �च� 21213 25000.00 25000.00 500000.00 

10 क�ता�को� �च� 21214 400000.00 383564.00 500000.00 

11 पानी ताबलु� 22211 500000.00 600000.00 600000.00 

12 स�ार महशलु 22212 600000.00 1000000.00 1200000.00 

13 प�ाव�कार� इ��न 22211 3500000.00 3500000.00 2000000.00 

14 काता�लत इ��न 22212 2300000.00 3500000.00 7500000.00 

15 साार� सा�न मम�न 22213 3300000.00 2600000.00 4000000.00 

16 तामा नथा नाीकर� ��नरु 22214 300000.00 450000.00 500000.00 

17 मेशीनर� �बार मम�न 22221 400000.00 500000.00 600000.00 

18 वनवम�न साा� सं�था मम�न 22231 1000000.00 500000.00 500000.00 

19 काता�लत सामान 22311 4000000.00 5000000.00 4504000.00 

20 इ��न अ�त �तोबन 22314 100000.00 200000.00 100000.00 

21 छपाइ नथ �चना �काशन 22315 1500000.00 1500000.00 1500000.00 

22 सेाा नथा परामश� 22411 450000.00 3000000.00 3700000.00 

23 स�टातेर संलालन �च�  22412 1000000.00 500000.00 800000.00 

24 करार सेाा श�ुक 22413 9200000.00 12279000.00 11500000.00 

25 सरसफाइ सेाा श�ुक 22414 1000000.00 1000000.00 500000.00 

26 अ�त सेाा श�ुक 22419 300000.00 200000.00 100000.00 

27 कम�चार� कम�चार� नाल�म 22511 0.00 500000.00 500000.00 

28 �तातीक सवमनी �मना ताकास 22511 0.00 500000.00 700000.00 

29 यशप ताकास नाल�म 22512 1500000.00 1300000.00 1500000.00 



40 

 

30  साव�ज�नक सनुवुा� काय��म 22512 200000.00 0.00 150000.00 

31 बालमै�ी शासन काय��म 22522 1500000.00 4500000.00 2000000.00 

32 यवुा तथा खेलकुद काय��म 22522 1000000.00 2000000.00 1500000.00 

33 शैfचालय सामा�ी �वतरण 22522 2960000.00 3000000.00 1500000.00 

34 दैवी �कोप तथा �वपद �यब�थापन 22529 3100000.00 3000000.00 2000000.00 

35 �व�व� काय��म 22529 200000.00 500000.00 500000.00 

36 अनगुमन तथा म�ुया�कन 22611 1500000.00 2000000.00 1000000.00 

37  पदा��कार� �मण खच� 22611 1500000.00 2000000.00 1000000.00 

38 �मण खच� 22612 1500000.00 366436.00 300000.00 

39  �व�व� खच� 22711 3000000.00 2300000.00 2000000.00 

40 सभा  स�ालन खच� 22721 200000.00 5000000.00 500000.00 

41 �ा�म�क तथा सा��कृ�तक सहायता 25314 800000.00 1000000.00 1000000.00 

42 अ�य सहायता 25315 510000.00 600000.00 500000.00 

43 मदसा� स�चालन खच� 25314 0.00 780000.00 780000.00 

44 कोरोना �यब�थापन,��तर�ा को� 22522 0.00 0.00 5000000.00 

45 �ा�बृ�� काय��म 27211 50000.00 200000.00 225000.00 

46 ज�गाभाडा 28141 350000.00 500000.00 400000.00 

47 सवार� तथा मेशीनर� सामान भाडा 28143 1500000.00 1500000.00 1000000.00 

48 घर भाडा 28142 1500000.00 1500000.00 1000000.00 

49 जे� नागर�क उ�थान काय��म 29219 900000.00 500000.00 500000.00 

50 अपा� �ब��न काय��म 22522 400000.00 400000.00 400000.00 

51 उ�म �वकास काय��म 22522 400000.00 800000.00 500000.00 

52 

द�लत अ�प स��यक म�ु�लम उ�थान 

काय��म 22522 900000.00 1500000.00 1000000.00 

53 कृ�� �वकास काय��म 22522 2400000.00 2500000.00 5000000.00 

54 पय��न पवुा��ार �वकार काय��म 22522 32900000.00 3500000.00 1500000.00 

55 पश ु�वकास स�ब��� काय��म 22522 1500000.00 2000000.00 2000000.00 

56 म�हलास�ग उपमेयर काय��म 22522 900000.00 1000000.00 1500000.00 

57 वाताबरण तथा सरस�ा� काय��म 22522 900000.00 1000000.0 500000.0 

58 �श�ा �वकास काय��म 22522 3000000.00 2000000.0 500000.0 

59 �वा��य स�ब��� काय��म 22522 2600000.00 2600000.0 1500000.0 

60 ��थ�क सहायता तथा पनुथा�पन काय��म 22522 900000.00 2000000.0 1500000.0 

61 भैपर��उने चाल ुखच� 28911 0.00 1000000.0 500000.0 

62 उ�ार,राहत तथा पनु�थापन खच� 22522 0.00 500000.0 1000000.0 

        120282000.0 113299000.0 
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अनसुचुी-3 

भीरकोट नगरपाल�काको  .व.2077/078 को पुंजीगत अनमुा�नत  जेट 

�स.न.  जेट रकम  .व. 2077/078 कै��फत 

1 �शासक�फ भवन 10000000.0  

2  ��िज �कृ�न� भा��ेटर मे�सन ��रद 6000000.0  

3 काफा�लफ ��न��स� 6000000.0  

4 सं��देश समपरुक 20000000.0  

5 सवार� साधन  4800000.0  

6 �डजीटल �ो�ा�ल 2600000.00  

7 सानो �ो�सा �लि�ट� 1500000.00  

8 �वप�संग मेफर 2000000.00  

9 गौशाला �फ ��ापन 500000.00  

10 वडा भवन काफा�लफ �नमा�� 3000000.0  

11 मेफरसंग रोजगार 1000000.00  

12 जे� नागर� �दवा सेवा भवन 1500000.00  

13 वडा  काफा�लफ ज�गा ��रद 1000000.00  

14 िशव पाव�ती मि�दर 1000000.00  

15 वडा पवुा�धार 22500000.00  

16 नगर�े� पवुा�धार 8000000.00  

17  . . 2077/078 को भ�ुानी  ांक� 4000000.00  

 18  ��िज �कृ�न� भा��ेटर मे�सन ��ापना 

एवम ्संचलन  

3000000।00  

 कुल ज�मा 98400000  
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अनसूुची-4  

यस नगरपा�ाला अअगगतगला वडागग योजनाह�लो  ववरव  
रलम �. हजारमा  

�स.नं. लायत�म/आयोजना/ �यालाापलो नाम   लै �यग 

ज�मा 

१ खांद�खोाा �संचाइ ९७   

२ पाइप ख�रद १९४   

३ अा�चीखोाा वाा �नमातव १९४   

४ दमैगाउं खांद�खोाा गोरेटो ९७   

५ दा�सत� बाटो  पसीसी ४८५   

६ दा�सत�  �या �र १९४   

७ बयर�ार� भीरलोट दरबार बाटो ४८५   

८ बाा खेा मैदान जगगपरु ४८५   

९ रामभ�या� पालत  ९७   

१० हेा भावुाडाडा गोरेटो बाटो ९७   

वडा नं २ ला योजनाह�  

११ �वा��य,खेालुद,पयतटन गथा सं�लृगी ९७   

१२ जोगखोाा ओसेल,डांडालोट �ामीव सडल �गरउ�गी ४८५   

१३ डांडालोट �सं�� बाटो �नमातव ९७   

१४ वगााेटोा म�ुखया च�पार� जाने �ा.सडल ९७   

१५ सा�थोल ले�ा �सं�� बाटो �नमातव ९७   

१६ बगरबार� दहलुाो �नमातव ४८५   

१७ बयासीटार� �संचाइ ९७   

१८ ाामेटार� इटाभ�ा लुाो �नमातव १४५.५   

१९ सप�द� खो�सा संर�व ४८.५   

२० बाहाखोाा टंल� �नमातव ४८.५   
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२१ मा�थ�लो भारथान टंक� �नमा�� ९७   

२२ ह�टया टंक� �नमा�� ९७   

२३ अंकुना वाल ��ान १४५.५   

२४ ओसेकआमा समहु भवन प�ु�ता ९७   

२५ �वु दे�राल� गा�ं�र ि�ल�नक ९७   

२६ नरु� अहले स�ुत इ�लामी जामा मि�जद मम�त ९७   

२७ स�ुदरडाडंा साव�ज�नक श�चालय �नमा�� ९७   

वडा नं ३   का योजनाह�  

२८ आमा समहुभवन कोखे १९४   

२९ च�डीदेवी गोरेटो बाटो ९७   

३० दे�राल�डांडा रा�चे गोरेटो बाटो १९४   

३१ शाखा �ा.स.�तर��ती ४८५   

३२ िशव मि�दर ठु�ल�वारा गोरेटो बाटो ९७   

३३ सा��ा,भतेरपाट �व�ालय गोरेटो बाटो ९७   

३४ �समलटार� न��वसेटार� गोरेटो बाटो १९४   

३५ ढाडेबार� �संचाइ १४५.५   

३६ ओ�यांद� खा.पा. �ांक� �नमा�� ९७   

३७ ठुलोपंधेरा र िचधारेखोला खा.पा.मलु संर�� ९७   

३८ भ�ुनडांडा �ाक� �नमा�� ९७   

३९ चांपगै�ा ��त�ालय ७७.६६१   

४० चांपगै�ा ��त�ालय १९.३३९   

४१ जनसेवा सामदुा�यक भवन गमुाद� १९४   

४२ तीनधारा मलु संर�ा� मि�दर तारबार १४५.५   

४३ धारापानी,रा�चे ��त�ालय १९४   

वडा नं.४ का योजनाह�  

४४ अज�लथर हुंदै ग�र�पंधेरा परुनडांडा जाने बाटो ४८.५   

४५ गै�ाथवकदेिख रा�थम� गैनडांडा बाटो �तर���ी ९७   
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४६ गै�ाथोक रा�था� गोरेटो बाटो �सं�� �पसीसी ४८.५   

४७ गै�ाथोक, �स�ाथ�राजमाग�देिख झारखाम कृ�� सडक�तर��ती ९७   

४८ घैया खीर�या गोरेटो बाटो �पसीसी ४८.५   

४९ �ा��ा�द� झारखाम कृ�� सडक �तर��ती ९७   

५० �ा��ा�द� �ा.�व.देिख दभ�ुठांट� जो�ने ते�ो �ा.स.मम�त ४८.५   

५१ दहथमु चामडांडा �ा.स. �तर��ती ४८.५   

५२ बांसघार� दभ�ु ठांट� �ा.स.मम�त ४८.५   

५३ म�धसुदेिख ठुल�पंधेराजाने बाटो �पसीसी ४८.५   

५४ वडा�भ�को बाटो सफाइ ९७   

५५ �व�भ� फुटकर योजना ९७   

५६ �स�खोला द�लतव�ती बाटो �पसीसी ९७   

५७ �स�ाथ�राजमाग�देिख दभ�ुठांट� जाने �ा.स.�तर��ती २९१   

५८ �स�ल�ेदेिख द�लतव�ती बांसघार�स�म �पसीसी ९७   

५९ ह�टया �ामी� सडक �पसीसी तथा नाल� �नमा�� १९४   

६० झारखाम �ा��ा�द� �लि�ट� �संचाइ आयोजना ४८.५   

६१ दहथमु �ा��ा�द� �संचाइ आयोजना ९७   

६२ मालेबगर कुलो �नमा�� ९७   

६३ लामोबांध मजवुा कुलो �नमा�� १९४   

६४ थापाथर दभ�ुठांट� खानेपानी टंक� �नमा�� ४८.५   

६५ रानाको पंधेरो रा�था� खानेपानी मम�त ४८.५   

६६ रानीपोखर� गै��धारा खानेपानी टंक� �नमा�� ४८.५   

६७ सानो पंधेरो टंक� �नमा�� म�दसुटोल ४८.५   

६८ कसमुथ�ुका बालमै�ी पाक�  �नमा�� ४८.५   

६९ ज�ती�ु�ा पट�न�थल �नमा�� ९७   

७० झा��खोला रा�था�आमा समहुको �गाडी वाल �नमा�� ९७   

७१ दभ�ुठांट� मा.�व.मम�त ४८.५   

वडा नं.५ का योजनाह�  
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७२ केराबार� आमा समहु भवन �नमा�� ९७   

७३ चापपानी �मलन सामदुा�यक भवन ९७   

७४ �मल�जलु� सामदुा�यक भवन ९७   

७५ अगवुा कृषक �म� ९७   

७६ आइ.�प.एम.कृषक पाठशाला ९७   

७७ �यवसा�यक कृ�ष पशपुालन संचा�लत फम� अनदुान काय��म ९७   

७८ गोडखोला बांसकुट� कोलपोखर� �ा.स.�तरउ�ती ९७   

७९ वडा काया�लय पहुंच माग� र�नै�तक सडक �तरउ�ती ९७०   

८० अदवुाबार� देउपजेु �वरेक खानेपानी ९७   

८१ थालेक�  बेलडांडा खानेपानी ९७   

८२ भीरकोट ५ खानेपानी तथा सरसफाइ १९४   

८३ खेलकुद सामा�ी ख�रद तथा �वतर� ९७   

८४ मकु�डे खो�सो प�हरो �यब�थापन ९७   

८५ नवसजृना सामदुा�यक भवन तथा खोप के�� ९७   

८६ योजनागत �व�व� ९७   

वडा नं 6 का योजनाह�  

८७ कृ�ष तथा पश ुकाय��म ४८५   

८८ बालमै�ी काय��म ४८.५   

८९ अ��का�रथर �तसेद� �मी� सडक ९७   

९० एकुवार पदमाग� �नमा�� ९७   

९१ ख�रढुङा �मी� सडक १९४   

९२ गोद�खोला भा�योदय पदमाग� ४८.५   

९३ चारथर द�लतव�ती पदमाग� �तसेद� ९७   

९४ डांडाबार� ठुल� च�पार� पदमाग� ४८.५   

९५ �डह�फेद� फो��सङ क�भट� �नमा�� ३८८   

९६ फो��सङ पदमाग� ९७   

९७ बढुाथर पदमाग� ९७   
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९८ �बचार�बार� पदमाग� ९७   

९९ भ�डारखोला �मी� सडक ९७   

१०० भालखुोला पदमाग� ९७   

१०१ राम भ�डार� �ुल� च�पार� पदमाग� ९७   

१०२ �समलच�र पद माग� ९७   

१०३ खानेपानी �यब�थापन ९७   

१०४ भा�योदय खानेपानी योजना(द�लत व�ती) ९७   

१०५ �वा��य गाउं�र ि�ल�नक ४८.५   

वडा नं ७ का योजनाह�  

१०६ बालमै�ी काय��म ४८.५   

१०७ बलमाटा सडकब�ी जडान बलमाटा ९७   

१०८ मत�मास सडक ब�ी जडान मत�मास ९७   

१०९ उिजनडांडा िचहानडांडा पद माग� १२१.२५   

११० काल�का �या�पसदेिख िखल�ु �ामी� सडक �तरउ�ती बलमाटा ९७०   

१११ काल�का बहमुखुी �या�पस �तरउ�ती �तसेद� ९७   

११२ खर��ु�ा �ामी� सडक �व�तार धोवाद� २१८.२५   

११३ गांगांडापानी पदमाग� गगनडाडंा ��त�ालय �नमा�� ९७   

११४ िचहानडांडा �तव�ालय �नमा�� िखल�ु ९७   

११५ च�तार�देिख पंधेरापदमाग� कोलडांडा ९७   

११६ योजनागत �व�वध २९१   

११७ साहथुरदेिख खेलमैदान पदमाग� १९४   

वडा नं ८ का योजनाह�  
        

११८ खोरबार ि�व मि�दर �नमा�� ९७   

११९ पखेरे सामदुा�यक भवनमा ��चालय �नमा�� ९७   

१२० पि�लक एकेडेमी मा.�व. म� �नमा�� ४८.५   

१२१ �यानाभ�या� सामदुा�यक भवन �नमा�� ९७   
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१२२ बालमै�ी काय��म ४८.५   

१२३ उजेल�डांडा मा�खक�  देवीखक�  मोटरबाटो �तरउ�ती ९७   

१२४ चौतार� डहरमाथी खोचे धारा मोटरबाटो ९७   

१२५ ढापकु बहृत गोरैटो बाटो �नमा�� ९७०   

१२६ �दगवुा थोपा �संचाइ ९७   

१२७ ढापकु बहृत खानेपानी मम�त ४८५   

१२८ गाउंघर �ल��नक सामान ख�रद ४८.५   

१२९ ढापकु दैवी �कोप तथा �ैपर� खच� २४२.५   

वडा नं ९ का योजनाह�  

१३० चरा� काल�का�मा समहु सादा�यक �वन २४२.५   

१३१ �पपलडांडा�मा समहु सादा�यक �वन साउ�द� १९४   

१३२ �व�ाल �वकास सामदुा�यक �वन �सक�ट ३३९.५   

१३३ गाउंघर �ल��नक �वनमा �ौचालय �नमा�� र घेराबार ९७   

१३४ बेमौसमी तरकार� तथा फलफुल ताल�म तथा �वउ�वजन �वतर� ९७   

१३५ िज�मरे मि�दरदेिख जकेु�नस�म �ा.स.�नमा�� १९४   

१३६ वडा नं.९ गोरेटो बाटो �पसीसी ५८२   

१३७ ��मा� खानेपानी �ाकं� �नमा�� १९४   

१३८ ��येक �व�ालयलाइ ��ु खानेपानी �फ�टर ख�रद ९७   

१३९ दफु� रका� पौवा �नमा�� १४५.५   

१४० �प�पलडांडा बाल उ�ान �नमा�� ९७   

१४१ �वमीडांडा सामदुा�यक �वन �नमा�� १४५.५   
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अनूसचुी-5 

शशत�ा योननाा
Conditional grant in accordance with program / project 

 
 

 आ.व. : २०७७/७८     �जे�को �ोत/तह : नेपाल सरकार    
 �. हजारमा 
 

िस.न.ं अनदुान �ाा ��याकलाप उप �ेे 

िविनयोजन �. 

कै
��

य
त

 

��म 

चौमािसक 

दो�ो 

चौमा

िसक 

त�ेो 

चौमािस

क 

ज�मा 

१ 
Artificial Insemination स�ब��ीा

कन ��� 
कृ�ष १०० ० ० १००   

२ कृषक �तन�ा� व�थनपनाकन ��� कृ�ष ३०० ० ० ३००   

३ 
कृ�ष तथनापशपु���ास�व���ात� नंका

अ� नव��काकन ��� 
कृ�ष १०० ० ० १००   

४ 

बंगरुकय सननना� वसन� काकृ�षा��पन�ना

के��ा(पकेट)ा�वकनसाकन ���ा

संचनलन 

कृ�ष १००० ० ० १०००   

५ 

रन��  रा�थननी ा�ह�वकना�न�ातथना

पयषणासरु�न��नाटेवनाप ुन��नेावनल�ा

व�तकयासननन � वसन� काकृ�षा��पन�ना

के��ा(पकेट)ा�वकनसाकन ���ा

संचनलन 

कृ�ष २४०० ० ० २४००   

६ 
हनल भएकनाफलफूलानस�र�ा��तनकया

अ�भवृ�� 
कृ�ष १०० ० ० १००   

७ 

अ�त ग�रबाप�रवनरह�कयालन�गाक��त�ना

१०ाोननकयालन�गाहनुेागर�ासन�ना

स�ुव�नाके��कय �थनपनन� 

��यग ५०० ० ० ५००   

८ 

��त�प�न��न �न�टाभएकना� वसन ा

�वकनसासेवना��न कासं�थनह�ा�नफ� ता

���ीकया�तरय��त (�व� कतना

प�हचननकना��नर�नापनुतन�ोगीारा

ए�भन�सासीपा�वकनसातन�ल�ा

कन ���) 

��यग ६०० ० ० ६००   

९ 
��त�प�न��न �न�टाभएकना� वसन ा

�वकनसासेवना��न कासं�थनह�ा�नफ� ता
��यग २५६० ० ० २५६०   
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लघ ु��म �वकास मोडेलमा नयाँ लघ ु

��म� �सज�ना गन� 

१० 

स�भा�य ��पादनको ��पादक�व र 

बजार ��त�पधा� बृ�� गन�का ला�ग 

क��तमा ५ जनाको समहुमा ��ब�ध 

ह�ता�तरण 

��ोग १४० ० ० १४०   

११ 
�स��गोपाले�र पशपु�त म��दर �भरको� 

न.पा. ६ �या�जा 
पय��न १००० ० ० १०००   

१२ 
न��तगत,�शास�नक तथा �यब�थापन 

खच� 

जल�ोत तथा 

�संचाई 
१०० ० ० १००   

१३ बायो�यास जडान 
जल�ोत तथा 

�संचाई 
२०० ० ० २००   

१४ 
सधुा�र�को चलुो (बायोमास) ��ब�ध 

जडान 

जल�ोत तथा 

�संचाई 
२०० ० ० २००   

१५ स�य� �जा� ��ब�ध जडान 
जल�ोत तथा 

�संचाई 
२०० ० ० २००   

१६ 

ग�रब प�हचान तथा प�रचयप� �वतरण 

काय��म पा�र��मक 

(गणक/सपुर�वे�क/गनुासो सनुवुाई 

अ�धकार�/अ�त�र� काय� �ो�साहन 

भ�ा)) 

भ�ूम �यव�था १०० ० ० १००   

१७ 
तो�क�का �व�ाथ�को �दवा खाजाका 

ला�ग �व�ालयलाई अनदुान 
�श�ा ३५३६ ० ० ३५३६   

१८ 
तो�क�का �व�ाथ�को �दवा खाजाका 

ला�ग �व�ालयलाई अनदुान 
�श�ा ८२८ ० ० ८२८   

१९ 
तो�क�का �व�ाथ�को �दवा खाजाका 

ला�ग �व�ालयलाई अनदुान 
�श�ा ५८५ ० ० ५८५   

२० 

आधारभतू तहका �व�कृत दरव�द�का 

�श�क, राहत अनदुान �श�कका ला�ग 

तलब भ�ा अनदुान (�वश�े �श�ा 

प�र�द अ�तरगतका 

�श�क/कम�चार�ह� समेत) 

�श�ा ९९८०० ० ० ९९८००   

२१ 

��त �व�ाथ� लागतका आधारमा �श�ण 

�सका� साम�� �वम ्क�ा ८ को 

पर��ा �यव�थापन अनदुान 

�श�ा १९१ ० ० १९१   
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२२ 

��त �व�ा�� �ा�तका ��ारमा �श�� 

��का� �ाम�� एवम ्क�ा ८ को 

�र��ा ��व��ा�न अनदुान 

�श�ा १३५ ० ० १३५   

२३ 

��त �व�ा�� �ा�तका ��ारमा �श�� 

��का� �ाम�� एवम ्क�ा ८ को 

�र��ा ��व��ा�न अनदुान 

�श�ा ८१६ ० ० ८१६   

२४ 

�ार���क �ा� �वका� �ह�कता�ह�को 

�ा�र��मक त�ा �व�ा�� कम��ार� 

�����ा�न अनदुान 

�श�ा १६९९ ० ० १६९९   

२५ 

�ार���क �ा� �वका� �ह�कता�ह�को 

�ा�र��मक त�ा �व�ा�� कम��ार� 

�����ा�न अनदुान 

�श�ा ७२१३ ० ० ७२१३   

२६ 

�ार���क �ा� �वका� �ह�कता�ह�को 

�ा�र��मक त�ा �व�ा�� कम��ार� 

�����ा�न अनदुान 

�श�ा १२०१ ० ० १२०१   

२७ 

मा���मक तहका �व�कृत दरव�द�का 

�श�क, राहत अनदुान �श�क �ा�� 

त�� ��ा अनदुान (�वश�े �श�ा 

��र�द अ�तर�तका 

�श�क/कम��ार�,�ा�व��क �ारका 

��श�क �मेत) 

�श�ा २१९०० ० ० २१९००   

२८ 
�व�ा�� ���तक �वुा��ार �नमा�� 

अनदुान 
�श�ा १६६ ० ० १६६   

२९ 
�व�ा�� ���तक �वुा��ार �नमा�� 

अनदुान 
�श�ा २३४ ० ० २३४   

३० 
�व�ा�� ���तक �वुा��ार �नमा�� 

अनदुान 
�श�ा १००० ० ० १०००   

३१ 
�व�ा�� ��ा�न त�ा ��व��ा�न 

अनदुान 
�श�ा १५८१ ० ० १५८१   

३२ 
�व�ा�� ��ा�न त�ा ��व��ा�न 

अनदुान 
�श�ा २६२ ० ० २६२   

३३ 
�व�ा�� ��ा�न त�ा ��व��ा�न 

अनदुान 
�श�ा ३७१ ० ० ३७१   

३४ 
�व�ा��मा शै��क ��ु�तर ��ु��कर� 

एवम ्का�����ादनमा ��ा�रत 
�श�ा ८९७ ० ० ८९७   
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���साहन अनदुान 

३५ 

�व�ा��मा शै��� ��ु�त� स�ु����� 

एवम ्�ा��स�पादनमा ��ा��त 

���साहन अनदुान 

�श�ा ३८२९ ० ० ३८२९   

३६ 

�व�ा��मा शै��� ��ु�त� स�ु����� 

एवम ्�ा��स�पादनमा ��ा��त 

���साहन अनदुान 

�श�ा ६३४ ० ० ६३४   

३७ 

शै��� पहुँच स�ुन��तता, अन�पचा��� 

तथा वै���प� �श�ा �ा���म 

(प��प�ा�त �व�ा��, वै���प� 

�व�ा��, सा��ता � �न��त� �श�ा�ा 

�ा���म समेत) 

�श�ा ७१ ० ० ७१   

३८ 

शै��� पहुँच स�ुन��तता, अन�पचा��� 

तथा वै���प� �श�ा �ा���म 

(प��प�ा�त �व�ा��, वै���प� 

�व�ा��, सा��ता � �न��त� �श�ा�ा 

�ा���म समेत) 

�श�ा ४२९ ० ० ४२९   

३९ 

शै��� पहुँच स�ुन��तता, अन�पचा��� 

तथा वै���प� �श�ा �ा���म 

(प��प�ा�त �व�ा��, वै���प� 

�व�ा��, सा��ता � �न��त� �श�ा�ा 

�ा���म समेत) 

�श�ा १०० ० ० १००   

४० 
सामदुा��� �व�ा���ा �ा�ाह��ा� 

�नश�ु� ��ा�न��� ��ा� ��व�थापन 
�श�ा १७७ ० ० १७७   

४१ 
सामदुा��� �व�ा���ा �ा�ाह��ा� 

�नश�ु� ��ा�न��� ��ा� ��व�थापन 
�श�ा २५१ ० ० २५१   

४२ 
सामदुा��� �व�ा���ा �ा�ाह��ा� 

�नश�ु� ��ा�न��� ��ा� ��व�थापन 
�श�ा १०६९ ० ० १०६९   

४३ 
साव���न� �व�ा���ा �व�ाथ�ह��ा 

�ा�� �नश�ु� पा�प�ुत� अनदुान 
�श�ा ३४६ ० ० ३४६   

४४ 
साव���न� �व�ा���ा �व�ाथ�ह��ा 

�ा�� �नश�ु� पा�प�ुत� अनदुान 
�श�ा १४७५ ० ० १४७५   

४५ 
साव���न� �व�ा���ा �व�ाथ�ह��ा 

�ा�� �नश�ु� पा�प�ुत� अनदुान 
�श�ा २४४ ० ० २४४   
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४६ 

साव�ज�नक �व�ालयमा अ�ययनरत 

�व�ाथ�ह�का ला�ग �ा�बृ�� 

(आवासीय तथा गैरआवासीय) 

���ा १२५ ० ० १२५   

४७ 

साव�ज�नक �व�ालयमा अ�ययनरत 

�व�ाथ�ह�का ला�ग �ा�बृ�� 

(आवासीय तथा गैरआवासीय) 

���ा ८३ ० ० ८३   

४८ 

साव�ज�नक �व�ालयमा अ�ययनरत 

�व�ाथ�ह�का ला�ग �ा�बृ�� 

(आवासीय तथा गैरआवासीय) 

���ा ५५२ ० ० ५५२   

४९ 

आधारभतू तथा आक��मक सेवाको 

ला�ग औष�ध र �वा��य सरु�ा साम�ी 

(PPE बाहेक) ��र� तथा औष�ध 

लगायतका साम�ीको ढुवानी तथा 

�र�या�कंग र �वतरण समेत 

�वा��य २९७५ ० ० २९७५   

५० 

आधारभतू तथा आक��मक सेवाको 

स�ुन�ततका ला�ग औषधीको आपू�त� र 

उपयोग, स�व��ध काय��मह�को 

अनगुमन तथा मू�या�कन (अनगुमन 

म�ुया�न तथा काय��म काया��वयन 

�मण �च�) 

�वा��य ७५ ० ० ७५   

५१ 
आयवु��  औषधालयको चाल ुतथा 

काय��म बजेट 
�वा��य ३००० ० ० ३०००   

५२ 

आ�थ�क ��थ�त कमजोर रहेका 

पनुःउपचारमा रहेका पी.�ब.सी. 

�बरामीह�लाई उपचार अव�धभर पोषण 

�च� तथा स�पक�  पर��ण 

�वा��य १८ ० ० १८   

५३ 

उपचार के��ह�मा आक��मक 

अव�थामा औस�ध �वं �याब सामा�ी 

ढुवानी, काय��मका ला�ग आव�यक 

�टे�नर�, �ाल� सीट लगायतका फम� 

फरमेट फोटोकपी, काय��मको �नय�मत 

अनगुमन तथा म�ुयांकन,�थलगत 

अन�ु��ण, �यरोगका �बरामीको 

च�मा�सक कोहट� �व�षेण र ई-�ट.�ब 

रज 

�वा��य ६४ ० ० ६४   
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५४ क���ुन�� ड�स संचालन खच� �वा��� १८ ० ० १८   

५५ 

को�भड १९ लगा�त �व�भ� 

महामार���� रोगह�को रोकथाम, 

�न���ण तथा �नगरान�का ला�ग 

सरोकारवाला सँगको ��तर���ा तथा 

RRT, �वा���कम� प�रचालन 

�वा��� ५० ० ० ५०   

५६ 

पशपंु�� �द�बा� हनुे ई�फुए��ा, बड� 

�ल,ु AMR, �स��सक��सस, 

��सो�ला�मो�सस ��द �व�भ� 

स�वारोग स�बि�ध रोकथाम तथा 

�न���णका ला�ग सचेतना का���म 

�वा��� २० ० ० २०   

५७ 

पा�लका �तरमा �वा��� सं�थाह�को 

मा�सक सूचना संकलन, भे�र�फकेशन 

एवं गणु�तर सधुार साथै च�मा�सक एवं 

बा�ष�क स�म�ा 

�वा��� १०० ० ० १००   

५८ 

पा�लका�तरमा खोप र सरसफाई 

�व�धन का���मको स�म�ा, 

सू�म�ो�ना ���ाव�धक र पा�लका 

खोप सम�व� स�म�तको ��भमिुखकरण 

समेत पा�लका �तरमा २ �दन, वडा 

खोप सम�व� स�म�तको �वा��� सं�था, 

वडा सतरमा ��भमिुखकरण १ �दन 

तथा पूण� खोप स�ुन�तताको लाग� 

घरधरु� सर 

�वा��� १८५ ० ० १८५   

५९ पोषण का���म �वा��� ४७५ ० ० ४७५   

६० 

बा� खोप के�� बा� गणु�त�र� खोप 

सेवा �दान गन� खोप के��मा 

��व�थापनको ला�ग फ�न�चर ��व�था, 

स�बि�धत वडा खोप सम�व� स�म�त 

माफ� त त�ार� एवं ख�रद, ३००० खोप 

के��मा ��त खोप के�� � १०००० 

दरले, कि�तमा �ेवल १, कुस� १ र 

सानो बे� १ र हात 

�वा��� ४० ० ० ४०   
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६१ 

�ब�ालय �वा��य िश�ा, आमा समूह 

तथा �थान�य तहमा �वा��यका ला�ग 

सामािजक �यवहार प�रवत�न �व���न 

���यान 

�वा��य १०० ० ० १००   

६२ मात ृतथा नविशश ुकाय��म �वा��य ८०० ० ० ८००   

६३ 

मात ृतथा नविशश ुकाय��म ��तग�त 

आमा सरु�ा, ग��वत� उ��रेणा सेवा, 

�यानो �ोला र �नश�ुक ग��पतन 

काय��म 

�वा��य ७०० ० ० ७००   

६४ 

रा��य म�हला �वा��य �वयंसे�वका 

काय��म (पोशाक �ो�साहन, यातायात 

ख��, वा�ष�क स�म�ा गो�� र ��वस 

मनाउने ख�� समेत) 

�वा��य ८०० ० ० ८००   

६५ 

�व��� स�वारोग, नसन� रोग, जनुो��क, 

मान�सक �वा��य स�बि�� ��तर��या 

काय��म तथा ��वसह� 

(Hypertension, Diabetes, COPD, 

Cancer Days, आ�मह�या रोकथाम 

��वस, मान�सक �वा��य ��वस, 

��जाईमर ��वस, रे�बज ��वस, �व� 

औलो ��वस) मनाउने 

�वा��य १३० ० ० १३०   

६६ 
�वराम�को ला�ग �.�प.��.��क� (काव�न 

कप� स�हतको ) छपाई 
�वा��य ५० ० ० ५०   

६७ 

�थान�य तह ���का 

�वा��यकम�ह�,म.�वा.�वय.से. का 

ला�ग आ�ार�तू तथा आकि�मक सेवा 

��तग�त आखँा, नाक, कान, �ा�� तथा 

मखु �वा��य स�वि�� �ाथ�मक उप�ार 

बारे ���मिुखकरण / ता�लम 

�वा��य १०० ० ० १००   

६८ 

�थान�य तहका �वा��य ��क�, 

�ा.�वा.के. र ��पतालह�मा काय�रत 

कम��ार�ह�को तलव, महग� ��ा, 

�थान�य ��ा, पोषाक लगायत 

�शास�नक ख�� समेत 

�वा��य २३८०० ० ० २३८००   
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६९ 

समदुायमा आधा�रत नवजात िशश ुतथा 

�ाल रोगको एक�कृत �यव�थापन 

(IMNCI) काय��म स�म�ा तथा �वा��य 

सं�थाह�मा onsite coaching 

�वा��य १०० ० ० १००   

७० 

�वा��य च�क�को �यनुतम सेवा मापद�� 

काय��वयन, स�ु���करण तथा स�म�ा 

(�वा��य च�क�को �यनुतम सेवा 

मापद�� काय��मको स�म�ा ) 

�वा��य ३०० ० ० ३००   

७१ 

�वा��य सं�था नभएका व�ाह�मा 

आधारभतू �वा��य सेवा के��ह�को 

संचालन �च� 

�वा��य १५०० ० ० १५००   

७२ 

�वा��य सं�थाका स�पूण� कम�चार�का 

ला�ग सं�मण रोकथाम तथा �वा��य 

सं�थाज�य फोहोरमैला �यव�थापन 

स�व�धी Wholesite Orientation 

�वा��य ७०० ० ० ७००   

७३ 

१) समाजमा रहेका कुर��त, कु�था, 

लै��क �हंसा, मानव वेच�व�न तथा 

ओसारपसार �व�� सचेतनामूलक 

काय��म तथा अ�भयान संचालन 2) 

म�हला �वकास काय��म�ारा �व��दत 

म�हला सहकार� सं�थाह�को 

स�ु��करण एवं �थानीय तहको म�हला 

��मी संजाल �थापनाको ला�ग सहजीक 

ल��गक समानता 

तथा सामािजक 

समावेशीकरण 

१०० ० ० १००   

७४ 

म�हला, �ाल�ा�लका तथा �ये� 

नाग�रक म��ालयको काय� �े� 

(म�हला, �ाल�ा�लका, अपांगता भएका 

�यि�, जे� नाग�रक तथा य��नक तथा 

ल��गक अ�पसं�यक) का त�यांक 

संकलन तथा अ�ाव�धक ग�र म�हला, 

�ाल�ा�लका तथा �ये� नाग�रक 

म��ालयमा प�ा�नका ला�ग 

ल��गक समानता 

तथा सामािजक 

समावेशीकरण 

१०० ० ० १००   

७५ 
�थानीय तहको लै�गक �हंसा �नवारण 

कोषमा रकम 

ल��गक समानता 

तथा सामािजक 

समावेशीकरण 

१०० ० ० १००   

७६ रा�प�त र�न� �स�� ��तयो�गता यवुा तथा १०० ० ० १००   
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(�थान�य तह�तर�य) खेलकुद 

७७ �ा�व��क सहायकको तलव 

सामािजक 

सरु�ा तथा 

संर�ण 

३६७ ० ० ३६७   

७८ �ा�व��क सहायकको पोसाक 

सामािजक 

सरु�ा तथा 

संर�ण 

१० ० ० १०   

७९ रोजगार संयोजकको तलव 

सामािजक 

सरु�ा तथा 

संर�ण 

४६८ ० ० ४६८   

८० रोजगार संयोजकको पोसाक 

सामािजक 

सरु�ा तथा 

संर�ण 

१० ० ० १०   

८१ रोजगार सेवा के��को सँ�ालन ख�� 

सामािजक 

सरु�ा तथा 

संर�ण 

६४ ० ० ६४   

८२ रोजगार सेवा के��को स�ु��करण 

सामािजक 

सरु�ा तथा 

संर�ण 

१८९ ० ० १८९   

८३ 
�वप� ��मकको �याला (दै�नक �. 

517 * सं�या 100 * �दन 100) 

सामािजक 

सरु�ा तथा 

संर�ण 

२२ ० ० २२   

८४ 
�वप� ��मकको �याला (दै�नक �. 

517 * सं�या 100 * �दन 100) 

सामािजक 

सरु�ा तथा 

संर�ण 

५१७० ० ० ५१७०   

८५ 

(१) �योजना स����� ���मिुखकरण 

काय��म स�ालन (२) दता� �स�वर 

स�ालन स����� 

���मिुखकरण/काय�शाला/ता�लम 

काय��म स�ालन (३) गनुासो सनुवुाइ 

स����� ���मिुखकरण काय��म 

स�ालन � सह�ाग�ह�: हरेक वडाका 

��त�न��, �थान�य CSO, �थान�य 

�नकायका ��य क 

शाि�त तथा 

स�ुयव�था 
२४५ ० ० २४५   
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८६ 
अ�य ����� �च�-Mobilization of CSOs, 

Civic Groups, NGOs for increased 
social accountability 

�ा��त तथा 

स�ुय��था 
२० ० ० २०   

८७ 
अ�य ����� �च�-Periodic meeting 

costs of LGPCC 

�ा��त तथा 

स�ुय��था 
२२ ० ० २२   

८८ 

एम. ���. एस. अपरेटर र ���� 

सहायक पा�र��मक, चा�प�� �त� तथा 

प��ाक �च� 

�ा��त तथा 

स�ुय��था 
७८४ ० ० ७८४   

८९ 

एम. ���. एस. अपरेटर र ���� 

सहायक दे�नक �म� ��ा तथा 

यातायत �च� 

�ा��त तथा 

स�ुय��था 
१०२ ० ० १०२   

९० 
एम. ���. एस. अपरेटर र ���� 

सहायक� �ा�� स�ार �च� 

�ा��त तथा 

स�ुय��था 
५ ० ० ५   

९१ 
घटना दता� तथा सामा��क सरु�ा दता� 

�स��र स�ा�न 

�ा��त तथा 

स�ुय��था 
७१६ ० ० ७१६   

९२ 

दता� �स��र स�ा�ानाथ� से�ा �दायक 

�न�टक� �ा�� ���ापन/सूचना 

�का�न �च� 

�ा��त तथा 

स�ुय��था 
२५ ० ० २५   

९३ 

पू�� घटना दता� स�ुन��त �न� दता� 

�स��र प�ात परुक दता� �स��र (Post 

Registration Camp) स�ा�न 

�ा��त तथा 

स�ुय��था 
३९६ ० ० ३९६   

९४ 
मेिशनरी �जार तथा ��न�र मम�त 

���ार (�े�ा के�� ��ालानाथ�) 

शाि�त तथा 

�ु���था 
४२ ० ० ४२   

९५ 
म�ल�� �ामान ��र� (�े�ा के�� 

��ालानाथ�) 

शाि�त तथा 

�ु���था 
६० ० ० ६०   

९६ 
�ि��त ��ना �ता�का �ता� �कता� 

ि�जी�ा��जेशनका लाि� �रामश� �े�ा 

शाि�त तथा 

�ु���था 
४११ ० ० ४११   

९७ 
��ार �ामा�ी ��ार� तथा ��ा�� (��ार 

र ���� �ि��ान ��ालान) 

शाि�त तथा 

�ु���था 
१०० ० ० १००   

९८ 

�थानी� त�का कम��ारी र 

जन�ितिनि���क� लाि� �नु�मन तथा 

मु��ाकन ��� 

शाि�त तथा 

�ु���था 
७२ ० ० ७२   

कुल ज�मा २०७२०० ० ० २०७२००   
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अनसूुची-6 

समपूरक तथा �कवेष योजनाह�� 

वस.न. योजनाको नाम 
कुल �कीकृत 

रकम 

आवथथक कषथ 

2077/078 

�कवनयोयजत रकम 

योजनाको �कार कै�फयत 

१ गडहरे गफुा  पयथटन 

पूकाथ�ार वनमाथ�  

472,00000/- 78,00000/- संघीय समपरुक 

अनदुान  

आ.ब. 

2075/076 

2 काड नं 5 कडा 

कायाथलय �कन वनमाथ� 

तथा पहुँच मागथ 

50,00000/- 50,00000/-  �देव समपरुक 

अनदुान  

2077/078 

3 मलुपानी माझीगाउँ कडा 

नं 7 कायाथलय जाने 

बाटो  

5000000/- 50,00000/- �देव समपरुक 

अनदुान  

2077/078 

4 फोहोर मैला 

�यक�थापन के�� 

वनमाथ�  

30000000/- 150,00000/- संघीय �कवेष 

अनदुान  

2076/077 

5 कृ�ष �ककास कायथ�म  10000000/- 10000000/- संघीय �कवेष 

अनदुान  

2077/078 

  



59 

 

अनसूुची-7 

यस नगरपाआललााा  आथ ल वक  2077/078 ाा ग��लक � ेशबाट संथालन हनु ेयोजनाह� 

आस.न. योजनाह�लो �ववरर  �थान  �वआनयोयजि रला  लै��यि  

1 आालेआनया �ेल  

िनह ु 

�या�जा  1000000   

2 नानुा गाउ �प �ा गाउँ  �या�जा  250000   

3 श�ु र बजार शाल�लोक ठूल�भ�ा�    5000000   

4 हेल ुअजु न च�पार� स�ल    25000000   

5 

अ���खोला लेई  ेउराल� ह ैु �ा��ा� � भीरलोट 

आन� रो�    5000000   

6 ल�ु �खोला स�ल पलु श�ु रबजार     1500000   

7 

भीरलोट १ ा�ुटे रह ठलुर� गाउँ ेयख  ााझीगाउँ जाने 

 आ�खोलााा पलु  भीरलोट-7 1500000   

8 �ा��ा� � खानेपानी योजना    3260000   

9 ले�ा आलय�ट� खानेपानी    2040000   

10 यचउर� खल  खानेपानी योजना    2445000   

11 �ोय�स� खानेपानी योजना  भी.न.पा. 6 2445000   

12 ासेुखल  पलान यच� यार खानेपानी  भी.न.पा-5 2445000   

13 ह�टया खानेपानी खानेपानी  योजना   1630000   

14 चापाटार� खानेपानी भीरलोट    2445000   

15 खेि खोला आलय�ट� आसँचाई  भी.न.पा 3 2600000   

16 नारायरटार आलय��ट� आसँचाई   2500000   

17  ोबाटो �रज ुखा पा योजना  भी.न.पा-4 500000   

18 ल�ु �खोला य�हथ�ुला भ��ारखोला आलय�ट�    600000   

19 बानेथोल पे�लाच�र खानेपानी    600000   

20 बलााटा खानेपानी योजना    600000   

21 हेल ुनयाबजार खानेपानी योजना   100000   

22 भीरलोट नगरपाआलला बृ�ि खानेपानी योजना    400000   

23  हथाु ७ खानेपानी योजना   500000   

24  आँ�खोला लो�र�ोर    5000000   
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भाग-5 

छैटौ नगरसभाको उपि��थत र थन��नण��- 

ते�ो नगर सभाका उपि��थत� 
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छैटौ नगर सभाका �ननण��यह 

�ननण� नं १ 

 भीरकोट नगरपा��काको छैठौ नगर सभामा पेश भ�को ��थणक ब�ण 

२०७७/०७८ को नी�त तथा का�ण�म स�ब�� मा छ��� भ� नगर सभा स��� 

���ुय  बाट �ा�  स�ुाब�य समेत सामबेश ग�र ��ीकृत गन� �ननण� ग�र�ो � 

�ननण� नं २  

 भीरकोट नगरपा��काको ��थणक �न २०७७, �ब�न�ोजन �न २०७७ र 

बा�बा��का स�बं�ी �न र का�ण�ब�� २०७७ नगर सभा बाट ��ीकृत गन� �ननण� 

ग�र�ो � 

�ननण� नं ३ 

 नगर सभाका �पाअ��� �ी �समा के.सी. कमाण�ा�ण�े नगर सभा मा पेश गनुण 

भ�को ��थणक ��ण २०७७/७८ को बजेट तथा का�ण�म र बजेट ���� 

स�णस�म6.तबाट ��ीकृत गन� �ननण� ग�र�ो � 

�ननण� नं 4 

 �स नगरपा��काबाट ��थणक ��ण 076/077 मा �ा� भ�को ���ानी र ��ण रकम 

अनमुो�न गन� �ननण� ग�र�ो �  

�ननण� नं 5 

 �स नगरपा��कामा �सोबास गन� नगरगरबासी�य�ा� गनु�तर�� न��ज��  �नमाणन सामा�ी 

स�ज यपमा �प��� गरा�नको �ा�ग नगरपा��काको ��ा नं  १ मा ��जी ���न भा��ेटर मे�सन 

नगरपा��का�े  �थापना गर� सं�ा�नमा ��ा�ने �ननण� गर��ो � 

 

64



68 

 

�यनणय यं 6 

 यस यगर�ा�लका अ��गण� �य� आ�ँ�खोला गो��खोला �र�खोला लगाय�का खोलाह�मा 

�य�ि��� ��ब��य गय�, आ�ँ�खोलाको �ायाँ बायाँमा �य�ि��� सडक �यमाणन गय� कायणलाई 

�यर��र�ा ��ये र यस कायणका  ला�ग ��ेश र संघ सरकारसंग सम��य गय� �यनणय ग�रयो �  

�यनणय यं 7 

 कोरोया भाइरस को�भड 19 को कारनबा�  रोजगार� गमुा�का याग�रकह�लाई ���भ� 

�म��मा राह� सामा�� ��ल�� गराइ�कोमा सो �ा�� खचण भ�को 33 लाख 30 हजार  रकम 

अयमुो�य गय� �यनणय ग�रयो � 

�यनणय यं 8 

 यस यगर�ा�लकामा रहेका सडकह� ���रकरन गर� �य�ि��� ��मा �यमाणन गयणको ला�ग 

यगर सडक ग�ुयोजया  �यमाणन गय� �यनणय ग�रयो �  

�यनणय यं 9 

 यस यगर�ा�लकाको सबै ���रनह� �डिज�ल मा�यामबा� संूचया संकलय गर� �काशय 

गयणको ला�ग �26 लाख 50 हजारमा स����ा गर� कायण संचालय भइरहेकोमा �� स����ा 

बमोिजमको रकम लाई अयमुो�य गय� �यनणय ग�रयो �  

 

�यनणय यं 10 

 

 आ��णक ��ण 2076/077 मा यगर सभाबा� �ा�र� �डा ���रय योजयाह� म�य केह� 

योजयाह� �डा स�म��को �यनणयायसुार संशो�य गर� कायाण��यय गर��कोमा �� योजया ��ा 

कायण�मह�लाई अयमुो�य गय� �यनणय ग�रयो �  

�यनणय यं 11 

 यस यगर�ा�लकामा से�ा करारमा कायणर� कमणचार�ह�को �या� ��येक ६ म�हयामा �� 

गर� से�ालाई �यर��र�ा ��इ�कोमा �� �यनणयलाई अयमुो�य गय� �यनणय ग�रयो �  
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�यनणय यं 12  

 यस यगरपा�लका अ��गण� ब��ी��रबाट यो�या संकलय गर� ��ा कायाणलय ���यग� 

स�म�� हदैु यगर सभामा पेश भ�का यो�याह� म�ये यगरपा�लकाबाट रकम ���ययो�य हयु 

यसकेका यो�याह�को यो�याबैक �यार गर� कायाण��ययको ला�ग �देश सरकार  र संघीय सरकार 

संग अयरुोध / �स�ा�रस गय� �यनणय ग�रयो �  

�ययनणय यं 13 

 चाल ु���णक ��ण 2076/077 मा यगर सभाबाट ��ीकृ� यभ�का ���भ� यो�या ��ा 

कायण�मह� ���यक�ाको �धारमा �ययमायसुार स����ा भइ संचालय र स����ा कायण स�प�  

भइसकेका �य �� यो�या ��ा कायण�मह�मा ���भ� �श�णकह� बाट  भ�को �चण रकम 

अयमुोदय/सम�णय गय� �यनणय ग�रयो �  

�यनणय यं 14 

 ���णक ��ण 2073/074, 2074/075 र 2075/076 मा महाले�ा प�र�कको 

����ेदयबाट  ��याइ�का �े��हु� �मान र ले�ा स�म��को राय बमो��म �यय�म� हयुेलाई 

�यय�म� गय� र असलु उपर गयुणपय� लाई असलु उपर गर� बे�� ु�चण ���ट गय� �यनणय ग�रयो � 
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5.2 नगरपा ललाला  नवावा�त पता दलारधकालो नामावलध� 

qm=;  gfd y/ पत ठेगाना ;Dks{ g+ 

1 �ी छायाराम खनाल नगर �मखु भीरलोट न. पा. ५ ९८५६०२८२३७, 

९८५६०५५५१४ 

2 �ी  समा ले.सी. लमाव�ायव उप �मखु भीरलोट न. पा. १ 9856055513 

3 �ी �तपे�� ले.सी. वडा ��य� भीरलोट न. पा. १ 9856055655 

4 �ी लमल  �पाठ� वडा ��य� भीरलोट न. पा. २ 9846043698 

5 �ी बाबरुाम �े� वडा ��य� भीरलोट न. पा. ३ 9856052204 

6 �ी ��� बकातरु ब�नेत वडा ��य� भीरलोट न. पा. ४ 9846039547 

7 �ी याम �सात � दलारध वडा ��य� भीरलोट न. पा. ५ 9856030988 

8 �ी ल�मण ख�ी �े�ी वडा ��य� भीरलोट न. पा. ६ 9846070855 

9 �ी शे�ला�त �यावल वडा ��य� भीरलोट न. पा. ७ 9856022437 

10 �ी  तन बकातरु गाु� वडा ��य� भीरलोट न. पा. ८ 9856065288 

11 �ी  भम बकातरु गाु� वडा ��य� भीरलोट न. पा. ९ 9801129944 

12 �ी दनसभुा राना लायवपा लला सत�य भीरलोट न. पा.  9856065281 

13 �ी  सता ख�ी �े�ी लायवपा लला सत�य भीरलोट न. पा. 9856065282 

14 �ी �ान बकातरु लामी लायवपा लला सत�य भीरलोट न. पा. 9856065286 

15 �ी तगुाव लोइराला लायवपा लला सत�य भीरलोट न. पा. 9856065283 

16 �ी �व�त ुखडला लायवपा लला सत�य भीरलोट न. पा. 9586065285 

17 �ी �व�ण ुवोटे लायवपा लला सत�य भीरलोट न. पा. 9856065280 

18 �ी  डल बकातरु सनुार लायवपा लला सत�य भीरलोट न. पा. 9856065287 

19 �ी �व�णमुाया ला�ले लायवपा लला सत�य भीरलोट न. पा. 9856065284 

20 �ी मोक�मत  मया नगर सत�य भीरलोट न.पा.१ 9846072346 

21 �ी �योती खाँण नगर सत�य भीरलोट न.पा.१ 9806612431 

22 �ी स�वता  संक �व.ल. नगर सत�य भीरलोट न.पा.१ 9846386911 

23 �ी पूणव बकातरु ले.सी. नगर सत�य भीरलोट न.पा.१ 9815117599 

24 �ी तेब बकातरु गाु� नगर सत�य भीरलोट न.पा.२ 9846199637 

25 �ी स ुनता त�� नगर सत�य भीरलोट न.पा.२ 9817109351 

26 �ी ग�ु बकात ुले.सी. नगर सत�य भीरलोट न.पा.२ 9846142619 

27 �ी ��मर बकातरु राना नगर सत�य भीरलोट न.पा.३ 9856047944 

28 �ी �व�ण ुसाल� नगर सत�य भीरलोट न.पा.३ 9846082221  

29 �ी लेशर बकातरु खडला नगर सत�य भीरलोट न.पा.३ 9846341276 

30 �ी टंल �सात �े� नगर सत�य भीरलोट न.पा.४ 9846039143 

31 �ी सलुमाया �व.ल. नगर सत�य भीरलोट न.पा.४ 9846298720 

32 �ी सेवा थापा नगर सत�य भीरलोट न.पा.४ 9846341846 

33 �ी �ान �सात ढंुगाना नगर सत�य भीरलोट न.पा.४ 9846136073 

34 �ी लृ�ण बकातरु थापा नगर सत�य भीरलोट न.पा.५ 9846083159 

35 �ी  मना खाँण नगर सत�य भीरलोट न.पा.५ 9846081291 

36 �ी न�वन थापा नगर सत�य भीरलोट न.पा.५ 9846167204 

37 �ी पेलमाया साल� नगर सत�य भीरलोट न.पा.५ 9846345099 

38 �ी  लला �सात रे�मी नगर सत�य भीरलोट न.पा.६ 9804145887 
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39 �ी दगुा� बहादरु गोदार नगर सद�� भीरकोट न.पा.६ 9816692726 

40 �ी �ग�ा ��.क. नगर सद�� भीरकोट न.पा.६ 9817138904 

41 �ी �नरमा�ा गोदार नगर सद�� भीरकोट न.पा.७ 9846277759 

42 �ी �पा साक� नगर सद�� भीरकोट न.पा.७ 9846200440 

43 �ी ��ल बहादरु ग�ु� नगर सद�� भीरकोट न.पा.७ 9806697843 

44 �ी भोट बहादरु ख�ी �े�ी नगर सद�� भीरकोट न.पा.७ 9846106395 

45 �ी ��बर  बहादरु ग�ु� नगर सद�� भीरकोट न.पा.८ 9846021234 

46 �ी ��� बहादरु राना भजेुल नगर सद�� भीरकोट न.पा.८ 9804335534 

47 �ी हमुकला नेपाल� नगर सद�� भीरकोट न.पा.८ 9846327387 

48 �ी खैसरा ��.क. नगर सद�� भीरकोट न.पा.९ 9816163427 

49 �ी कुल बहादरु ग�ु� नगर सद�� भीरकोट न.पा.९ 9856029161 

50 �ी �प�ा�बर ���ार� नगर सद�� भीरकोट न.पा.९ 9816646195 
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5.3 नगरपा�ललााा लाायरत लायमारचारलो नााावलच�- 

 

�.स.   नाा थर   पद   ठेगाना   स�पलय  नं.   

1 राजे�� �साद पौडेल �ाखु �शास�ला अ��लृत   पोखरा ा.न.पा, ला�ल�   9856079111 

2 ज�बर अ�ल �ााा  अ��लृत आठ�  भीरलोट न.पा.-2, �ाा�जा  9856049786 

3 न�वन थापा  अ��लृत�तर आठ�  भीरलोट न.पा.-6, �ाा�जा  9846071956 

4 खेा नारााण पौडेल  अ��लृत�तर आठौ आ�ँ�खोला गा.पा- 9856069255 

5 ााा �साद रे�ाी   अ��लृत�तर छैठ�   पतुलचबजार न.पा.-5, �ाा�जा   9856050752 

6 सूाय �लाल ���ज�नार (अ��लृत छैटौ) आ��खोला गा.पा.-6, �ाा�जा 9846043568 

7 राा �साद खनाल   अ��लृत�तर छैटौ   भीरलोट न.पा-8 , �ाा�जा   9846112068 

8 स�तो� �लाल   अ��लृत�तर छैटौ   आ�ँ�खोला गा.पा.-6, �ाा�जा  9846353402 

9 नारााण ब�� ुअाायल   अ��लृत�तर छैटौ   पतुलचबजार न.पा.-11, �ाा�जा  9846043668 

10 लालला�त पौडेल  अ��लृत�तर छैटौ   वा�लं� न.पा.-1, �ाा�जा  9847625478 

11 बस�त लुाार ब�नेत रोजगार संाोजल भीरलोट न.पा. २, �ाा�जा 9856009737 

12 खेाराज देवलोटा   ल�वराज �नरच�ल   पोखरा ा.न.पा, ला�ल�   9856055364 

13 शंलर लुवरँ ागर   ई��ज�नार   बगनासलालच गा.पा.-3, पा�पा   9809863126   

14 खाु ला�त खनाल   �ोत �ा�� भीरलोट न.पा-8, �ाा�जा  9846078120 

15 लाल रे�ाी   सूमना �ा�व�� अ��लृत   वा�ल� न.पा.-2, �ाा�जा   9841709754 

16 �शवजी शााय साााल पाँमौ (लेखा) आ�ँ�खोला गा.पा-३, �ाा�जा 9846159047 

17 �व�ण ु�साद रे�ाी   लेखापाल  भीरलोट नगरपा�लला-4 �ाा�जा  9866005111 

18 सरोज अ��लारच  सब ���ज�नार  पोखरा ााानगरपा�लला-15  9866132747 

19 र�वन �लाल  सब ���ज�नार पतुलच बजार नगरपा�लला-14 9862269766 

20 �ीराा अाायल  अ.ाे.ब. पाम�  भीरलोट न.पा-5, �ाा�जा  9860593666 

21 �व�ण ु�साद गै�े   ल.अपरेटर   वा�ल� न.पा.-9, �ाा�जा   9860247467 

22 �वजा गरु�  एा आई एस अपरेटर  भीरलोट न.पा. 9815157468 

23 स�ुाा �ज.टच  ���ड साााल  भीरलोट न पा -3 
 

24 �मर�जीवी अ��लारच   साााल मौथ�   पतुलचबजार न.पा.-10, �ाा�जा   9846075710 

25 �ब�ण ुलुाारच शााय  स.ले.पा. (स. मौथ�) भीरलोट न.पा.-6, �ाा�जा  9846094756 
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26 सजुन अया�ल  अ�मन  भीरकोट न.पा-7, �या�जा  9800719859 

27 �सता थापा   म�हला काय�कता� (स. चौथ�)   पतुल�बजार न.पा.-13, �या�जा   9846094814 

28 कृ�ण �साद अया�ल   सहायक चौथो   भीरकोट न.पा-5, �या�जा   9846117677 

29 कृ�ण �साद अया�ल   खा.पा.स.टे. (स. चौथ�) भीरकोट न.पा-5, �या�जा   9847351486 

30 
�भम बहादरु झेणी 

मगर 
लोडर अपरेटर  बबई गा.पा 6 दा� 

 

31 ���ा रे�मी  सामािजक प�रचालक  �ा�ल� न.पा -1 9846477946 

32 ल�ुमण �े� ��साभेटर अपरेटर  भीरकोट न पा - 3 
 

33 नारायण �साद �त�ार� नगर �हर� ह��दार भीरकोट न.पा 6, �या�जा 9847831656 

34 कमल बहादरु के.सी नगर �हर� ज�ान भीरकोट न.पा. 1, �या�जा 9846500799 

35 ��य बहादरु ग�ु� नगर �हर� ज�ान भीरकोट न.पा 9, �या�जा 9815151020 

36 तेज बहादरु गोदार   स�ार� चालक   भीरकोट न.पा-7, �या�जा   9846267244 

37 िखम बहादरु ग�ु�   स�ार� चालक   भीरकोट न.पा-8, �या�जा   9846803485 

38 स�तो� ग�ु�   स�ार� चालक   भीरकोट न.पा-2, �या�जा   9824116000 

39 ��मागत पौडेल   का.स.   भीरकोट न.पा-2, �या�जा   9860957149 

40 म�न�ा कुमार� शमा�   का.स.   आ�ँ�खोला गा.पा.-6, �या�जा   9846405000 

41 प���ा खनाल   का.स.   भीरकोट न.पा-6, �या�जा   9846070932 

42 भ�ुन �साद पौडेल   का.स.   भीरकोट न.पा.-2, �या�जा   9817161745 

43 नारायण �साद खनाल   का.स.   भीरकोट न.पा.-5, �या�जा   9846349575 

44 दल बहादरु माझी   का.स.   भीरकोट न.पा.-६, �या�जा   9805853365 

45 मदन पौडेल  का.स  �याद� गा�पा�लका -3 प��त 
 

46 ग�ु बहादरु गोदार �ट�पर हे�पर भीरकोट न.पा. ६, �या�जा 9825114262 

47 
सरुज बहादरु भार 

�े�ी 
 का स  �सतापरु न पा -3 अ��खाची  9866492552 

48 कृ�ण बहादरु ग�ु� ��साभेटर हे�पर  भीरकोट न.पा ८ �या�जा   

49 ��जय अया�ल  �याक होई लोडर सहायक भीरकोट न पा 5 �या�जा   

50 अंि��का �ंुगाना  गौशाला हेराल ु भीरकोट-4   

51 डा�सनारायण �ंुगाना  गौशाला हेराल ु भीरकोट न पा 4  
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52 पोत �साद ढूगाना  गौशाला हेराल ु भीरकोट-4  

53 दे�ा ढंुगाना  बगैचे  भीरकोट न पा -4  

54 पदम बहादरु ख�ी  का.स �का�  ���   भीरकोट न पा 4 9816103191 

55 �ा�द ुकामी  का.स  भीरकोट न पा -4 9846568096 

56 �ानोद �े�ी  साार� चालक ��बलेु�स  भीरकोट न पा 5 9846341923 

57 �मना साक�  का स  भीरकोट न पा 4  

 
 

भीरकोट नगरपा�लका अ�तगगतका ा ा काकागलकका साचाहचको नामााल�� 

�.स. नाम थर ा ा नं. तह पद ठेगाना स�पकग  नं. 

1 प�ा कुमार� �े� 4 सहाकक�तर पाँचौ ा ा साचा भीरकोट-4 9810163544 

2 चरुामणी ढंगाना  
 

सहाकक�तर चौथो ा ा साचा भीरकोट-4 9846461688 

3 पाागती का�ले  3 सहाकक  चौथो  ा ा साचा भीरकोट न.पा-3 9846327546 

4 कृ�ण �साद रे�मी  4 सहाकक चौथो  ा ा साचा ाा�ल� न.पा 10 9856055665 

5 साुणग ा�.ट�  5 सहाकक चौथो ा ा साचा भीरकोट-8 9846187811 

6 �गर�ार� पौ ेल  6 सहाकक�तर पांचौ  ा ा साचा प.ुब.न.पा 11 9846227958 

7 साचता देाकोटा 7 सहाकक चौथो ा ा साचब आ�ँ�खोला गा.पा.  9846239557 

8 भेष बहादरु राना  8 सहाकक�तर पाँचौ  ा ा साचा भीरकोट न.पा-8 9819191254 

9 शोभा का�त पौ ेल  9 सहाकक�तर पाचौ  ा ा साचा ाा�ल� न.पा 11 9846116434 

 
 
 

भीरकोट नगरपा�लका अ�तगगतका ा ा काकागलकमा काकगरत सहाकक क�कटुर अपरेटरको नामााल�� 

�.स. नाम/ थर काकागरत ा ा  ठेगाना स�पकग  नं. 

 

 
साु�मता खाँण 1 भीरकोट-१ 9846006210 

2 �स��का के.सी. 2 भीरकोट-३ 9826186591 

3 कमला गाहा 3 भीरकोट-२ 9846349377 

4 �ा�म ��पाठ� 4 भीरकोट-२ 9806593507 

5 काम �साद अ��कार� 5 भीरकोट-५ 9846310764 

6 दगुाग थापा अ��कार� 6 भीरकोट-६ 9806527763 

7 �रम बहादरु गोदार 7 भीरकोट-७ 9846813147 

8 कचणा खनाल 8 भीरकोट-८ 9856031093/9806588901 

9 सागर पौ ेल 9 आ�ँ�खोला गा.पा.-२ 9846826524 
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भीरकोट नगरपा�लका वडा काया�लययहमा काय�रर सयायक/सययोगी कम�चाररयहको नामावलर�  

�.स. नाम थर वडा नं. रय पद सेवा ठेगाना स�पक�  नं. क� ��यर 

1 ��नर खाँण 1  का.स. करार  9846950237 �वा��य 

2 �नशा ���कारर 2  का.स. करार    

3 कृ� ण बयादरु गायक 3  का.स. करार    

4 चोलमाया ढंुगाना  4  का.स. करार  9846555521  

5 �ररा थापा  5       

6 जय कुमारर �ज.�ट. 6  का.स. करार  9846228221  

7 �व�नरा रोकाया 6 स. चौथो सयायक  करार  9867254236  

8 पाप�री गहु� 8  सययोगी   9816636641  

9 शोभा थापा 9 स. चौथो सयायक  करार  9806708068  

10 ह� बयादरु गाय 9  का.स. करार  9804194399  
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