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मन्तव्य  
 
 

आम भीरकोट नगरबासीका िालग साविजलनक लनमािण, वस्त,ु सेवा तथा सरु्वधा उपिब्ध गराउने  
जजम्मेवारी रहेको संबैधालनक प्रावधानका  आधारमा गठित भीरकोट नगरपालिकाद्वारा आलथिक वषि 
२07८/7९ मा उपिब्ध गराउने लनमािण, सेवा र सरु्वधा सर्हतको योजना, कायिक्रम, नीलत र बजेट 
समार्वष् ट भीरकोटको संजिप्त पररचय समेत ठदने गरी तयार पारीएको पसु्तक "वार्षिक नगर र्वकास 
योजना, २०७८" प्रकाशन हनु िागेकोमा मिाई खशुी िागेको छ । सीलमत साधन श्रोत, असीलमत 
आवश्यकता र चाहनाका वीच श्रोत, साधन र िमतािाई लमतव्ययी र पारदजशि रुपमा कायि सम्पादन 
गने उदे्दश्य सर्हत राय, सझुाव र परामशििाई आधारमानी गाउँवस्तीस्तरबाट प्रस्तार्वत प्राथलमकताका 
आधारमा चािू वषिका िजित योजनािे सवै समस्यािाई समाधान गनि सर्कएको छैन तर िजित वजेट 
र कायि िमता सर्ह सदपुयोग हनु सकेमा अवस्य समस्यामा कलम आउने र्वश् वास मैिे लिएको छु । 

स्थानीय तहको योजना तजुिमा प्रर्क्रया सर्हत र्वकासका गलतर्वधी तथा भीरकोटको समग्र पिको संजिप्त 
जानकारी एवं र्वकास कायिक्रमबारे आम सरोकारवािा नागररकिाई ससुजुचत गराउने कायिमा प्रस्ततु 
पसु्तक उपयोगी हनुे र्वश्वास मैिे लिएको छु । सहभालगतामूिक र्वकास र्वना ठदगो र्वकास हनु सक्दैन 
भने सम्वरृ्ि एवं र्वकास कायिमा स्थानीय समदुाय एवं आम नागररकको सहयोग र समन्वय रहनपुदिछ 
। उहाहँरूको योगदान र्वना नगरपालिकाका उजलिजखत िक्ष्य एवं कायिक्रमिे साथिकता प्राप्त गनि 
नसक्ने भएकोिे भीरकोट नगरपालिकावाट स्वीकृत नीलत तथा कायियक्रमको कायािन्वयनमा आम भीरकोट 
नगरवासीहरूको सहयोग, समन्वय र आवश्यक राय, सलिाह र सझुाव समेत प्राप् त हनुेछ भन् ने आशा 
र र्वश् वास लिएको छु । 

लछटो छररतो स्तरीय र भरपदो सेवा प्राप्त गने नागररकको अलधकारिाई सूलनजित गनि नागररक समाजिाई 
समेत जजम्मेवार बनाई सरकारी सेवा र सरु्वधामा सबैको पहुँच सलुनजश् चत गदन नगरपालिकाबाट उपिब्ध 
गराउने सेवा र सरु्वधा गाउँ-गाउँ र टोि-टोि सम्म परु् याउने प्रयास गररएको छ । अन््यमा, यो वार्षिक 
नगर र्वकास योजना, २०७८ पसु्तक तयार पाने कायिमा सहयोग गने सम्पूणि लनवािजचत पदालधकारी तथा 
कमिचारी लमत्रहरू प्रलत आभार प्रकट गनि चाहन्छु । 

 
  

 छायाराम खनाि  

 नगर प्रमखु  

 भीरकोट नगरपालिका 
 

  



 
 

मन्तव्य 

 

श्रोत तथा साधनको सीलमतताको वावजदु पलन स्थानीय नगरवासीहरूको असीलमत इच्छा र आकांिा परुा 
गनुिपने अवस्थामा यस नगरपालिका रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सूचना तथा तथ्याङ्कमा आधारीत भएर 
श्रोतनक्सा बमोजजम आयोजना तथा कायिक्रमको छनौट एवं प्राथलमकता तोर्कनपुने हनु्छ, जनु ज्यादै 
चनुौतीपूणि कायिका रुपमा रहेको छ । यसै तथ्यिाई मध्यनजर गरी सबै सरोकारवािा तथा उपभोक्ता 
समि नगरपालिकाको योजना, नीलत तथा बजेट र कायिक्रम परु् याउँदा यसको कायािन्वयन पि थप 
प्रभावकारी हनुे देखी भीरकोट नगरपालिकािे यस वार्षिक नगर र्वकास योजना, २०७८ पसु्तक प्रकाशन 
गनि िागेकोमा गौरवाजन्वत महशसु गरेको छु ।   

यस पसु्तकमा प्रस्ततु गररएका सूचना, जानकारी, नीलत, योजना र कायिक्रमिे नागररकहरूिाई सू-सूजचत 
हनु मह्वपणुि योगदान पगु्ने आशा मैिे लिएको छु ।  

अन््यमा, पसु्तक तयार गने कायिको िालग खर्टनहुनु ेसबै कमिचारी एवं राष्ट्रसेवक साथीहरूिाई म र्वषशे 
धन्यवाद ठददै आगामी ठदनहरूमा पलन यस्ता सजृना्मक र्क्रयाकिापहरूिे लनरन्तरता पाउन भन्न े
शभुकामना ठदन चाहान्छु । प्रस्ततु पसु्तकिाई आगामी ठदनमा अझै पररस्कृत र पररमाजजित रुपमा 
प्रकाशन गनिका िालग सम्बजन्धत सरोकारवािाहरूसंग म आवश्यक सझुाब र सलिाहको पलन अपेिा 
गदिछु ।   

 

 लसमा के.सी. कमािचायि 
 नगर उप-प्रमखु  

 भीरकोट नगरपालिका  

  



 
 

मन्तव्य                         

 

शासकीय स्वायत्तताको चाहना र पर्हचानको भोकको उपचारको रूपमा नेपािमा सङ्घीय शासन प्रणािीको 
अबिम्बन गररएको हो । नेपािको संर्वधानिे संघीय िोकताजन्त्रक गणतन्त्र नेपािको मूि संरचना 
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हनुे तथा राज्यशजक्तको प्रयोग तीनै तहिे संर्वधान र कानून 
बमोजजम गने व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहिे आफ्नो अलधकारिेत्रको आलथिक 
अलधकार सम्बन्धी र्वषयमा कानून बनाउन,े वार्षिक बजेट बनाउने,  लनणिय गने, नीलत तथा योजना तयार 
गने र ्यसको कायािन्वयन समेत गने र्वषय संर्वधानबाटै सलुनजित भएको छ । यसरी हेदाि तीनै तहका 
सरकारहरू संर्वधानमै सूचीवि गररएका एकि अलधकारको प्रयोगका िालग कानून लनमािण र 
कायािन्वयनमा स्वतन्त्र छन ्। 

स्थानीय सरकार सञ् चािन  न, २०७४ िे स्थानीय सरकारिे आफ्नो अलधकारिेत्रलभत्रको र्वषयमा 
स्थानीयस्तरको र्वकासको िालग आवलधक, वार्षिक, रणनीलतक र र्वषय िेत्रगत मध्यमकािीन तथा 
दीघिकािीन योजना बनाई िागू गने व्यवस्था गरेको छ । उजलिजखत योजनाहरूिे लिएका िक्ष्यहरूिाई 
स्रोत साधनसंग तािमेि गरी प्राथलमकताका साथ स्रोत र्वलनयोजन गने काम वार्षिक र्वकास योजनािे 
गदिछ । राज्यका तर्ि बाट आमनागररकिाई परु् याउन ुपने सेवा तथा सरु्वधाहरू नागररकको सबैभन्दा 
नजजकको केन्रबाट सविसिुभ रुपमा उपिब्ध गराउने उदे्दश्यका साथ स्थानीय सरकारको गिन भएकोिे 
जनअपेिा अनसुार र्वकास र सेवा प्रवाह मार्ि त नागररक सन्तषु्टी अलभवरृ्ि गनेतर्ि  भीरकोट नगरपालिका 
केजन्रत छ । यही लसिलसिामा भीरकोट नगरपालिकाको आवश्यकता र नगरवासीका ईच्छा तथा 
आकांिा बमोजजम उपिब्ध सीलमत श्रोत तथा साधनिाई प्राथलमकताप्राप्त िेत्रमा पररचािन गरी लनठदिष्ट 
िक्ष्य हाँलसि गनुि पने दार्य्व नगरपालिकामा रहेको छ । यसै दार्य्विाई आ्मसात गदन 
नगरपालिकाको आिौँ नगरसभाबाट पाररत आलथिक वषि 207८/7९ मा नगरपालिकाबाट सञ् चािन 
हनुे गलतर्वलधहरूको र्वषयमा आम नगरवासीहरूको जानकारीका िालग नगरपालिकािे वार्षिक नगर 
र्वकास योजना, 207८ प्रकाशन गनि गईरहेको छ । आलथिक वषि 207८/7९ मा सञ् चािन हनु े
र्क्रयाकिापहरू समेर्टएको पसु्तक प्रकाशन गरी सम्पूणि भीरकोटबासीिाई जानकारी गराउन पाउँदा 
हामीिाई अ्यन्तै खशुी िागेको छ । 

भीरकोट नगरपालिकाको वार्षिक नगर र्वकास योजना सम्बन्धी यस पसु्तकको प्रकाशनका िालग उ्प्ररेरत 
गनुिहनुे नगर प्रमखु, उपप्रमखु तथा सम्पूणि लनवािजचत पदालधकारीहरू एवम ्पसु्तक प्रकाशनमा सहयोग 
गने सम्पूणि कमिचारी लमत्रहरू प्रलत हाठदिक आभार व्यक्त गदिछु । अन््यमा, यस पसु्तकमा रहेका कमी 
कमजोरीहरू सम्बन्धमा सम्पूणि पािक बगि र भीरकोटवासी आमाबबुा, ठददीबर्हनी तथा दाजभुाईहरूबाट 
रचना्मक सझुाव र प्रलतर्क्रयाको अपेिा गदिछु । 

धन्यवाद ! 

  

 खमुिाि भसुाि  

 प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

 भीरकोट नगरपालिका  
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परर्छेद-१ : नगर पररचय 
गण्डकी प्रदेश स्याङ्गजा जजलिा अन्तगित पने एक पहाडी भेगमा अवजस्थत भीरकोट नगरपालिका। 

सदरमकुाम बयरघारी समजुन्रक सतहबाट करीब 730 लमटर उचाइमा रहेको छ । यसको न्यूनतम 
उचाइमा रहेको छाङ्गछाङ्गदी र्ाँट समरुी सतहबाट करीब 713 लमटर रहेको र अग्िो भ-ुभागका रुपमा 
वडा नं 9 जस्थत नारायणलगरी मजन्दर तथा वडा नं 8  नगरपालिकाको पवुिमा र्वरुवा गाउँपालिका र 
पतुिीबजार नगरपालिका, पजिममा पवित जजलिा, उत्तरमा अजुिनचौपारी गाउँपालिका र पतुिीबजार 
नगरपालिका तथा दजिणमा वालिङ्ग नगरपालिकािसँग लसमाना जोलडएको छ ।   

मध्यकालिन आलँधखोिाको सभ्यतालभत्र भीरकोट राज्यको स्थापना र्वक्रम संम्बत १४७५ देजख 
१५०० को बीचमा भएको लथयो । स्याङ्गजाको इलतहासमा नवुाकोट, सतहुँकोट  गह्रौंकोटमध्ये 
भीरकोटिाइि प्राजचन  लतहालसक र्कलिा र कोट मालनएको पाइन्छ ।उर्हिे आलँधखोिादेजख पजश् चम 
जखिङु्ग भने्न स्थानिाइि जैन खाँनिे बस्ती बसािेका र ्यसैको लनकट भीरकोट शीति हावाचलने िाँउमा 
घर, मजन्दर, लनमािण गरी कोटघरको रचनाका साथ िकुराइिहरूिे राज्य चिाएको पाइन्छ । 

डा. बम बहादरु अलधकारीिारा लिजखत बाइसे तथा चौबीसे राज्यहरूको संजिप्त इलतहास नामक 
पसु्तकमा उलिेख भए अनसुार राणाकािको पजश् चम ४ नंम्बर भीरकोट ईिाका पैयकुोट, सदीखोिा, 
सेतीखोिा, बाडखोिा, दह्रौखोिा, लमदीखोिा, बायखोिा, च्याङ्गदीखोिा, करादीखोिा, अमािदीखोिा, 
िबु्दीखोिा, रे्दीखोिा आदी सबै खोिा आलँधखोिामा लमलसने भएकािे यी सबै िेत्रको समर्ष्टगत नाम 
आलँधखोिा रहेको र पूविमध्यकािमा जैन खानका छोरा सूयि खानिे भीरकोट राज्यको स्थापना गरेको 
पाइन्छ भने यसै नगरपालिकाको वडा नंम्बर १ को जगतपरुमा भीरकोटे राजाहरूिे शासन गरेको 
दरबार हािसम्म पलन रहेको छ। भीरकोट राज्यको सार्वकको इलतहास र भीरकोटे राजाहरूिे शासन 
गरेको दरबार हािसम्म पलन यसै नगरपालिका लभत्र रहेकोिे यस नगरपालिकाको नामाकरण तथा गिन 
सोही दरवारको नामका आधारमा रहेको र यस नगरपालिकाको गिन 2072/06/01 गते भएको 
हो । 

यस नगरपालिकाको उत्तरमा अवजस्थत शंखपरु भीरकोट नगरपालिका वडा नंम्बर-1, देजख 
दजिणमा भीरकोट नगरपालिका वडा नंम्बर 4 को खत्रीखोिासम्म तथा पूवि तर्ि  भीरकोट नगरपालिका 
वडा नंम्बर-३ को भरुुङ्गखोिा देखी पजश् चम तर्ि  भीरकोट नगरपालिका वडा नंम्बर ९ को कालिकाकोट 
पवित जजलिाको लसमान सम्म रै्लिएको छ । 

यस नगरपालिकाको कुि जनसंख्या 2068 को जन गणना अनससुार २५,5८३ मध्ये 
मर्हिाहरूको 14,599 र परुुषको संख्या 10,984 रहेको छ । कुि जनसंख्याको ७८.०४ प्रलतशत 
जनसंख्या सािरता मध्ये मर्हिाको ६९.८० र परुुष ८६.२८ प्रलतशत सािर रहेका छ । 
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यस नगरपालिकाको कुि िेत्रर्ि 78.23 वगि र्किोलमटर रहेको छ । साथै सार्वकका ७ 
वटा गाउँ र्वकास सलमलतहरू लमिाएर भीरकोट नगरपालिका गिन गररएकोमा  समग्र हािका वडाहरूको 
गिन देहाय बमोजजम रहेको छ ।  

देहायः- 

लस.न. सार्वकका गा.र्व.स. सार्वकका वडाहरू 
हािको भीरकोट नगरपालिकामा कायम भएका 

वडाहरू 

1 दालसिङ्ग दहथमु 1,2,3 र 5 भीरकोट नगरपालिका वडा नं-1 

2 दालसिङ्ग दहथमु 4,6,7,8 र 9 भीरकोट नगरपालिका वडा नं 2 

3 बानेथोक देउरािी 1 देखी 9 सम्म भीरकोट नगरपालिका वडा नं-3 

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

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

6 जखिङु्ग देउरािी 3,5,7 र 8 भीरकोट नगरपालिका वडा नं-6 

7 जखिङु्ग देउरािी 1,2,4,6 र 9 भीरकोट नगरपालिका वडा नं-7 

8 ढापकु लसमिभञ्याङ्ग 1 देखी ९ सम्म भीरकोट नगरपालिका वडा नं-8 

9 कालिकाकोट 3,4,5,6,7 र 8 भीरकोट नगरपालिका वडा नं-9 

 

यस नगरपालिकामा रहेको पक्की सडक मध्ये 9.17 र्किोलमटर सडक लसिाथि राजमागि खण्डको 
रहेको र 1.5 र्किोलमटर सडक नगरपालिका मार्ि त लनमािण भई नगरपालिका अन्तगित कुि 10.67 
र्किोलमटर सडक पक्की रहेको छ । यसै गरी बयरघारी-हवुास खण्डको 23 र्किोलमटर सडक मध्ये 
5 र्किोलमटर पक्की सडक नेपाि सरकारबाट लनमािणालधन रहेको छ भने, बयरघारी-बानेथोक खण्डको 
23.5 र्किोलमटर कच्ची सडकिाई पक्की बनाउन नेपाि सरकारबाट बजेट र्वलनयोजन भएको छ । 
्यसै गरी  बयरघारी-ढापकु रे्दी हदुैं पवित भोिे सम्म 20 र्किोलमटर कच्ची सडक लनमािण भई 
संचािन हदैु आएको छ।  

पक्की पिु तर्ि  आलँधखोिामा २ वटा पक्की मोटरेवि पिु, खाँदीखोिामा पक्की पिु १, िजुब्दखोिा 
2 वटा पक्की पिु र गोदीखोिामा 1 समेत गरी जम्मा 6 वटा पक्की पिु रहेका छन।  

यस नगरपालिका लभत्र खेती योग्य िुिा र्ाँटका रुपमा बयरघारी, छाङ्गछाङ्गदी, पकान, लसमिचौर 
र मतिवास रहेका छन ्भने ती र्ाँटहरूको प्रमखु लसंचाईको मूि श्रोतको रुपमा आलँधखोिा रहेको छ 
।  

पयिटन र्वकासको प्रचरु संभावना बोकेको यस नगरपालिकालभत्रका प्रमखु पयिटर्कय स्थिहरू 
मध्ये प्याराग्िाईलडङ्गका िालग स्वरेक मैदान, पर्वत्र धालमिक स्थिका रुपमा छाङ्गछाङ्गदी छायाँिेत्र मजन्दर 
्यस्तै गरी घरबास पयिटनका िालग वडा नं. ७ को जखिङु्ग, वडा नं. 8 को ओकादी र वडा नं. 2 को 
केघाभञ्ज्याङ्ग प्रमखु संभावना रहेका स्थानहरू रहेका छन ्भने मलुका वराह, जखिङु्ग कालिका, स्वरेक 
भैरव कािीका, भवानीथमु, बानेथोक देउरािी, केघा देउरािी, गडहरे गरु्ा, लसकोट कालिका, 
नारायणलगरी मजन्दर, दरु्काि वन, सनु्दरचौर बनस्पलत सचुना केन्र िगायतका स्थिहरू पयिटकीय 
आकषिणका केन्रको रुपमा रहेका छन।्  
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यस नगरपालिकामा उ्पाठदत प्रमखु नगदे वािीहरूमा अदवुा, केरा, सनु्तिा र कर्ी एवं अलिसो 
खेतीका प्रमखु नगदे वालिका रुपमा रहेका छन ्भने कोदो, मकै, गहँू र धान प्रमखु खाद्यन्न वालिका 
रुपमा रहेका छन ्।्यसै गरी जडीवटुीका रुपमा लगिो, भ्याकुर, तरुि, सखरखण्ड, िािीगुरँास, सनुगाभा 
िगायतका जडीवटुीहरूको सम्भावना रहेको छ । नेपाि सरकारको लमलत 2072/06/01 गतेको 
लनणियानसुार गिन भएको यस नगरपालिकामा 6085 पररवार संख्यामा 25583 जना मालनसहरू 
अक्सर बसोवास गने यस नगरपालिकाको जनसांजख्यक र्ववरण देहाय बमोजजम रहेको छ । 

  

लब. सं. 2068 मा सम्पन् न जनगणना अनसुार भीरकोट नगरपालिकाको जनसाजंख्यक र्ववरणः 
सार्वक 
गार्वस 

सार्वक वडा नं. 
हािको 
वडा 

परुुष मर्हिा जम्मा 
पररवार मूिी 

परुुष मर्हिा जम्मा 
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 देजख ९ 3 1513 2033 3546 484 380 864 

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

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

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

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

ढापकु १ देजख ९ 8 1568 2098 3666 490 345 835 

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

जम्मा 10984 14599 25583 3365 2720 6085 

 

लब.सं. 2068 मा सम्पन् न जनगणना अनसुार भीरकोट नगरपालिकामा रहेका र्वलभन्न जातजातीहरूको 
जनसाजंख्यक र्ववरणः 

क्र.स. जाती 
जम्मा 

जनसंख्या 
जम्मा 
परुुष 

जम्मा 
मर्हिा 

क्र.स. जाती 
जम्मा 

जनसंख्या 
जम्मा 
परुुष 

जम्मा 
मर्हिा 

1 िेत्री 6748 2804 3944 10 साकी 2191 947 1244 
2 ब्राहमण 6832 2940 3892 11 घती भजेुि 381 183 198 
3 मगर 3414 1460 1954 12 माझी 309 154 155 
4 थारु 12 5 7 13 गाइने 36 13 23 
5 नेवार 1055 462 593 14 खवास 126 47 79 
6 कामी 2142 945 1197 15 मसुलमान 474 200 274 
7 गरुुङ्ग 4247 1870 2377 16 सन्यासी/दसनामी 459 186 273 
8 दमाई 843 380 463 17 तराई अन्य 15 7 8 
9 िकुरी 1025 426 599 18 अन्य 79 32 47 
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भीरकोट नगरपालिकामा रहेका र्वद्याियहरूको र्ववरणः 
क्र.स  र्वद्याियको नाम  िेगाना  प्र अ को नाम  सम्पकि  नं. 
1 िक्ष्मी आ.र्व.  भीरकोट- गंगाघर शमाि गौतम 9846052276 

2 रानीरह आ.र्व. भीरकोट-1 िक्ष्मी के.सी  9846095498 

3 बािज्योलत आ.मा.र्व. भीरकोट-1 रेशम प्रसाद देवकोटा 9866449981 

4 कनसाइन्स आ.मा.र्व. भीरकोट-1 जीवन अयािि 9856015500 

5 दहथमु मा.र्व. भीरकोट-2 वेद प्रसाद अयािि 9856055695 

6 दीपज्योलत आ.र्व. भीरकोट-2 रामप्रसाद शमाि ९८४०७२२४८१ 

7 ध्रवुदेउरािी आ.र्व. भीरकोट-2 नमुमाया काफ्िे  9846469847 

8 पूणि दगुाि भवानी  भीरकोट-2 धनराज जोशी   ९८४६२२६९७ 

9 बिु आ.मा.र्व. भीरकोट-2 झण्ड बहादरु राना  ९८४६५०३२६२ 

10 भ.ूप.ु आ.मा.र्व. भीरकोट-2 खेमप्रसाद भट्टराई 9841897850 

11 कालिका आ.र्व. क भीरकोट-3 िािमुाया राना  9846240626 

12 जनज्योलत आ.र्व. क भीरकोट-3 र्वष्णवुीर र्व.क. 9846654789 

13 जनर्वकास आ.र्व. भीरकोट-3 दिबहादरु खत्री  9846238576 

14 बटुक भैरब आ.र्व. भीरकोट-3 िग बहादरु गरुुङ्ग 9846156977 

15 महािक्ष्मी आ.र्व. भीरकोट-3 खेम नारायण काफ्िे 9846230811 

16 शर्हदशकु्र मा.र्व.  भीरकोट-3 चोिाकान्त काफ्िे  ९८४६३१००८४ 

17 बास्तारा भ.ूप.ु भीरकोट-3 टीका मास्की 9846159038 

18 दभङु्ग िाटी मा.र्व. भीरकोट-4 पदम राज रेग्मी  9856055147 

19 गडीभञ्ज्याङ्ग आ.र्व. भीरकोट-5 सरिा र्व.क  9817167108 

20 जनर्प्रय मा.र्व भीरकोट-5 राजेन्र कुमार खाँण 9846052008 

21 लतिाहारनेटा आ.र्व भीरकोट-5 कृष्णप्रसाद खनाि   9846159058 

22 राजेन्र भवानी मा.र्व. भीरकोट-5 लगरी प्रसाद शमाि  9846045587 

23 जनसेवा आ.र्व. भीरकोट-6 गंगा थापा 9864372060 

24 भाग्योदय मा.र्व.  भीरकोट-6 रेशमिाि खनाि ९८४६०७३०९८ 

25 िबु्दीखोिा आ.र्व. भीरकोट-6 लनमििा ढकाि अयािि  9846110980 

26 बािोदय आ.मा.र्व. भीरकोट-6 अमतृ अयािि 9846043838 

27 कालिका आ.र्व. ख भीरकोट-7 सोर्वत बहादरु गोदार  9846206250 

28 जन ज्योती आ.र्व. ख भीरकोट-7 सयुि बहादरु के.सी  9846199195 

29 बाघभैरबी आ.र्व भीरकोट-7 देवप्रसाद अयािि 9846072241 

30 बािबषि आ.र्व. भीरकोट-7 मेघनाथ पौडेि 9846108730 

31 महेन्र ज्योती मा.र्व भीरकोट-7 गोर्वन्द अयािि  9846071384 

32 अमर आ.र्व भीरकोट-8 भीमिाि खनाि  9846078330 

33 देउरािी भञ्ज्याङ्ग आ.र्व. भीरकोट-8 हमुबहादरु गरुुङ्ग 9856050098 

34 पजब्िक एकेडेमी मा.र्व भीरकोट-8 देवकी रेग्मी  9846070649 
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35 प्रगलतजशि आ.र्व. भीरकोट-8 लििा प्रसाद रेग्मी  9846094763 

36 भवानी आ.र्व.  भीरकोट-8 तेजकुमारी खनाि  9846112067 

37 रत्न देवीस्थान आ.र्व. भीरकोट-8 र्कशोर रेग्मी  9846116686 

38 सरस्वती आ.र्व.  भीरकोट-8 दगुिबहादरु शे्रष्ठ 9845129165 

39 लसतिचौर आ.र्व. भीरकोट-8 टौमाया गरुुङ्ग 
 

40 लसरुखकि  जोलगस्थान मा.र्व. भीरकोट-8 तोिाकान्त चापागाई 9846294146 

41 सूयिमूजख आ.र्व. भीरकोट-8 पाविती खनाि 9856055608 

42 िुिीभञ्ज्याङ्ग मा.र्व भीरकोट-9 िक प्रसाद अलधकारी  9846357888 

43 र्पपिडाँडा मा.र्व. भीरकोट-9 रोमाकान्त न्यौपाने  9846159999 

44 भर्वष्य लनमािण आ.र्व. भीरकोट-9 लभम माया गरुुङ्ग  9816605642 

45 लसरकोट मा.र्व. भीरकोट-9 राजेन्र राना 9817182201 
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भीरकोट नगरपालिकामा रहेका बैंक तथा र्वत्तीय संस्थाहरू 

 

क्र.सं. संस्थाको नाम वडा नं. 
1 मेगा बैंक नेपाि लिलमटेड 1 
2 गररमा र्वकास बैंक 1 
3 मजुक्तनाथ र्वकास बैंक 2 
4 पजिमाअञ्चि ग्रालमण र्वकास बैंक 1 
5 नेपाि ग्रालमण र्वकास बैंक लि. 1 
6 आलँधखोिा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. 1 
7 शभुिक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. 1 
8 माछापछेु्र बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. 3 
9 माछापछेु्र बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. 6 
10 आलँधखोिा िघरु्वत्त र्वजत्तय सहकारी संस्था लि. 1 
11 सबि पशपुािन सहकारी संस्था लि. 2 
12 साना र्कसान सहकारी संस्था लि. 2 
13 ग्रालमण कृर्ष सहकारी संस्था लि. 2 
14 कृर्ष उपज बजार सहकारी संस्था लि. 4 
15 नयाँ कृर्ष अलभयान कृर्ष सहकारी संस्था लि. 1 
16 नव लसजिना कृर्ष  सहकारी संस्था लि. 5 
17 लत्रिक्ष्मी वचत ऋण सहकारी संस्था लि. 6 
18 सलिाघारी वचत ऋण सहकारी संस्था लि. 6 
19 कालिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. 1 
20 कालिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. 7 
21 ढापकु वहदु्देश्यीय सहकारी संस्था लिलमटेड 8 
22 राधाकृष्ण मर्हिा जागलृत वहदु्देश्यीय सहकारी संस्था लि 8 
23 लत्रिक्ष्मी सहकारी संस्था लि. 6 
24 छाया ँिेत्र बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. 4 
25 मर्हिा जागरण बहउुद्दशे्यीय सहकारी संस्था लि. 5 
26 जनशजक्त कर्र् सहकारी संस्था लि. 5 
27 नव र्वहानी कृर्ष सहकारी संस्था लि. 5 
28 िजुब्दखोिा कृर्ष सहकारी संस्था लि. 6 
29 उविर कर्ष सहकारी संस्था लिं 3 
30 िेकवेशी साना र्कसान सहकारी संस्था लि. 9 
31 दहथमु वहउुद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. 1 

3२ स्वालभमान माइक्रोर्ाइनान्स लि 2 
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भीरकोट नगरपालिकामा रहेका धालमिक तथा पयिटकीय स्थिहरू 

लस.न. स्थिहरू वडा नं. लस.न. स्थिहरू वडा नं. 
1 भीरकोट दरबार  1 9 दभङु्गकालिका मजन्दर 4 
2 जखिङु्ग कालिका मजन्दर 7 10 स्वरेक कालिका मजन्दर राजेन्र भवानी 5 
3 सनु्दरचौर बनस्पलत सूचना केन्र 6 11 भीरकोट कालिका 7 
4 स्वरेक मैदान प्याराग्िाईलडङ स्थि 5 12 जखिङु्ग गाउँ, केघा भन्ज्याङ्ग र ओकादी  7/8/2 
5 छाङ्छाङ्दी छायाँिेत्र मजन्दर 4 13 नारायण लगरी वावा मजन्दर 9 
6 मलुका वराह मजन्दर  3 14 लसकोट कालिका 8 
7 गडहरे गरु्ा 5/8 15 केघा देउरािी  1/2 
8 देउपजेु ढंुगो  16 कोखे छहरा ३ 

 

भीरकोट नगरपालिका लभत्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरू 

क्र.स. स्वास्थ्य सेवा केन्र िेगाना 

1 भीरकोट नगर अस्पताि हेि ु

2 जखिङु्ग देउरािी स्वास्थ्य चौकी भण्डारखोिा 

3 बानेथोक देउरािी स्वास्थ्य चौकी वानेथोक 

4 कालिकाकोट स्वास्थ्य चौकी कालिकाकोट 

5 छाङ्छाङ्दी स्वास्थ्य चौकी छाङ्छाङ्दी 

6 दालसिङ्ग दहथमु स्वास्थ्य चौकी जगतपूर 

7 ढापकु लसमिभन्ज्याङ्ग स्वास्थ्य चौकी ढापकु  

8 आयूवेठदक औषधािय मिुपानी 

9 सहरी स्वास्थ्य सेवा केन्र वडा नं 8 मोहनडाँडा 

10 सहरी स्वास्थ्य सेवा केन्र वडा नं 7 पालसनडाडा  

11 सहरी स्वास्थ्य सेवा केन्र वडा नं 5 लतिाहार नेटा  

12 सहरी स्वास्थ्य सेवा केन्र वडा नं 2 वयघारी 
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परर्छेद-२ : आलथिक वषि 20७८/७९ को नीलत तथा कायिक्रम 

नगरसभा सदस्यज्यूहरू,  

र्वश्वव्यापी महामारीको रूपमा रै्लिएको कोलभड 19 को दोस्रो िहरको संक्रमणबाट मानव जाती माथी नै 
अकलपनीय संकट आइपरेको छ । यस महामरी र्वरुि आफ्नो सम्पूणि िमता, श्रोत र साधनका साथ जटुीरहेको 
यस कठिन घडीमा यस नगरपालिकाको आिौँ नगर सभामा आलथिक वषि 2078/79 को नीलत तथा कायिक्रम 
प्रस्ततु गदनछु ।  

नेपािको यगुान्तकारी अग्रगामी पररवतिनका िालग संघीय िोकताजन्त्रक गणतन्त्रा्मक संसदीय शासन व्यवस्था 
स्थापना गनि  लतहालसक जनआन्दोिन, सशस्त्र संघषि र सबै र्कलसमको आन्दोिन तथा संघषिका क्रममा शहादत्त 
प्राप्त गनुिहनुे सम्पूणि ज्ञात अज्ञात शर्हदहरूप्रलत भावपूणि श्रिाञ् जिी अपिण गदिछु। 

र्वश्वव्यापी रूपमा रै्लिएको कोलभड-19 को महामारीबाट स्वदेश तथा र्वदेशमा ज्यान गमुाउन ुभएका सम्पूणि 
ठददीबर्हनी तथा दाजभुाइहरू प्रलत भावपूणि श्रिाञ् जिी अपिण गदन शोकाकुि पररवारजनमा गर्हरो समवेदना व्यक्त 
गदिछु। कोलभड 19 बाट स्वदेश तथा र्वदेशमा संक्रलमत हनुभुएका सबै नेपािी ठददीबर्हनी तथा दाजभुाइहरूको 
शीघ्र स्वास्थ्य िाभको कामना गदिछु। 

यस संकटको घडीमा एकजटु भई महामारीको रोकथाम, लनयन्त्रण र उपचारको कायिमा अग्रपङ्तीमा अहोरात्र 
खर्टनहुनुे जनप्रलतलनलध, जचर्क्सक, स्वास्थ्यकमी, सरुिाकमी, सरसर्ाईकमी, एम्बिेुन्स चािक िगायत सम्पूणि 
राष्ट्रसेवक कमिचारीहरूको उच्च प्रसंशा गदिछु । जोजखमपूणि यस पररजस्थलतमा आ-आफ्नो तहबाट खर्टनहुनु े
राजनीलतक दि, संचारकमी, उद्योगी, व्यवसायी, लनजी िेत्र, नागररक समाज, टोि र्वकास सलमलत, स्वास्थ्य 
स्वयंसेर्वका िगायत सबै व्यजक्त तथा संघ संस्थाहरूिाई हाठदिक धन्यवाद ब्यक्त गदिछु । 
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नगरसभा सदस्यज्यूहरू,  

सीलमत स्रोत साधनको अलधकतम पररचािन गरी नगरपालिकाको सबािर्ङ्गण र्वकास गनि स्पष्ट दृर्ष्टकोण, गन्तव्य 
र िक्ष्य सर्हत भीरकोट नगरपालिका तीब्र रूपमा अगालड बढीरहेको अवस्थामा कोलभड-19 महामारीको दोश्रो 
िहरको संक्रमणको सामना गनुिपदाि नगरपालिकाको सेवा प्रवाह, र्वकास लनमािण िगायतका समग्र गलतर्वधीहरू 
प्रभार्वत भएका छन ्। यस र्वषम पररजस्थलतमा हामीिे हाँलसि गरेका केही मह्वपूणि उपिजब्धहरूिाई यस 
सम्मालनत सभा समि प्रस्ततु गनि चाहन्छु ।  

1. नेपाि सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार र भीरकोट नगरपालिकाको संयकु्त िगानीमा नगरपालिकाको 
प्रशासलनक भवन लनमािणको कायि सम्पन् न गरी नयाँ भवनबाट सेवा आरम्भ गररएको छ  । 

2. गत आलथिक वषिमा संघीय सरकारको समपूरक अनदुान तर्ि  गडहरे गरु्ा पयिटन पूवािधार लनमािणको 
िालग रू. 4 करोड 72 िाखको योजना स्वीकृत भई पर्हिो वषिको िेक्काको काम सम्पन् न भएको र 
दोस्रो तथा तेस्रो वषिको कामको िालग बोिपत्र आह्वान भई खररद सम्झौता समेत सम्पन्न भईसकेको 
छ । 

3. भीरकोट नगरपालिकामा उ्सजिन हनुे र्ोहोरिाई व्यवजस्थत रूपमा संकिन गरी र्ोहोरिाई मोहरमा 
पररणत गने कायिक्रम अनसुार व्यवजस्थत सरसर्ाई केन्र तथा पाकि  लनमािण गने कायिको िालग संघीय 
सरकारबाट र्वशेष अनदुान जशषिकबाट रू. 3 करोडको कायिक्रम स्वीकृत भई आएकोमा लनयमानसुार 
वोिपत्र आह्वान गरी संरचना लनमािण गने कायि अजन्तम चरणमा पगेुको छ । 

4. आफ्नो कायाििय भवन नभएका वडा कायािियहरूको भवन लनमािण गने कायिक्रम अनसुार चाि ुआलथिक 
वषिमा वडा नं. 1, ५ र ८ को वडा कायाििय भवन लनमािण कायि सम्पन् न गररएको र अन्य प्रशासकीय 
भवन नभएका वडा कायािियहरूको जग्गा प्राप्त गरी भवन लनमािण कायििाई लनरन्तरता ठदइनेछ । 

5. आधँीखोिा नदी लनयन्त्रणको िालग गण्डकी प्रदेश र नगरपालिकाको सह िगानीमा आधँीखोिाको दवैु 
तर्ि  तटबन्धन गरी सो को मालथलिो भागमा सडक लनमािण गने कायििाई लनरन्तरता ठदइएको छ । 

6. उपभोक्ताहरूिाई सहज रूपमा गणुस्तरीय नदीजन्य लनमािण सामग्री उपिब्ध गराउने र नगरपालिकाको 
आन्तररक आम्दानी वृर्ि गने उद्दशे्यिे स्वीकृत प्रारजम्भक वातावरणीय परीिण (IEE) प्रलतवेदनमा 
तोर्कएका स्थान र पररमाणमा ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुा उ्खनन ् गरी भीरकोट नगरपालिका वडा नं. १ 
र्दिवास िेत्रमा स्थार्पत लग्रजी जस्क्रलनङ भाइवे्रटर मेजशनबाट नदीजन्य लनमािण सामग्री प्रशोधन गने 
कायि शरुू गररएको छ । 

7. छाङ्छाङ्दी छायािेत्र मजन्दर, स्वरेक मैदान, गडहरे गरु्ा, भीरकोट सरसर्ाई केन्र िगायतका धालमिक 
तथा पयिटकीय स्थिहरूमा आधारभतू पूवािधार लनमािणको कायि सम्पन्न भएको छ । यसबाट आगामी 
ठदनमा नगरपालिकाको आन्तररक आम्दानीमा उलिेख्य वृर्ि हनुे आधार तयार भएको छ । 

8. भीरकोट नगरपालिका वडा नं. ८ को ओकादी, वडा नं. २ को केघा र वडा नं. ७ को जखिङु िेत्रमा 
यस नगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारको सहिगानीमा घरबास पयिटन (होम स्टे) को िालग 
पूवािधार लनमािण र िमता र्वकासका कायिक्रम सम्पन्न गररएको छ । यसबाट आगामी ठदनमा पयिटकीय 
गलतर्वधीमा वरृ्ि भई पयिटन प्रवििनमा सघाउ पगु्ने अवस्था लसजिना भएको छ ।       

9. भीरकोट नगरपालिकािाई लमलत 2077/11/22 गते नेपािको सातौँ, गण्डकी प्रदेशको दोस्रो र 
स्याङ्जा जजलिाको पर्हिो बािमैत्री स्थानीय शासनयकु्त नगरपालिका घोषणा गररएको छ । 

10. नगरपालिका जस्थत सबै र्वद्याियहरूमा रहेका बाि र्वकास केन्रमा अध्ययनरत बािबालिकाहरूिाई 
नगरपालिका, अलभभावक र र्वद्याियको साझेदारीमा ठदवा खाजा कायिक्रमिाई लनरन्तरता ठदइएको छ 
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। यसिे गदाि बािबालिकाको शारीररक, मानलसक र संवेगा्मक र्वकास हनुकुा साथै र्वद्याथीको 
र्वद्यािय आउने दरमा वृर्ि भएको छ । 

11. गत र्वगत बषि देजख गभिवती मर्हिाहरूिाई अण्डा र्वतरण र र्वद्याियमा अध्यनरत बािबालिकाहरूिाई 
लनयलमत रूपमा जकुाको औषधी र्वतरण गने कायिक्रमिाई लनरन्तरता ठदइएको छ । यसिे गदाि 
गभिवती मर्हिा र बच्चाको स्वास्थ्यमा गणुा्मक सूधार भएको छ ।  

12. भीरकोट नगरपालिकाको  लतहालसक एवम ् परुाताज्वक स्थिको रूपमा रहेको भीरकोट दरबारको 
संरिण र सम्वििन गनिका िालग र्वस्ततृ पररयोजना प्रलतवेदन (DPR) लनमािणको कायि सम्पन् न भएको छ 
। उक्त दरबारिाई नगरपालिकाको स्वालम्वमा लयाई ममित सम्भार पश् चात  लतहालसक संग्रहाियको 
रूपमा र्वकास गररनछे ।  

13. नगरपालिकाको समन्वय, सम्वजन्धत उपभोक्ता र खानपेानी तथा ढि व्यवस्थापन र्वभागको सह-

िगानीमा बयरघारी सह-िगानी खानेपानी योजना लनमािण कायि सञ् चािन भई रहेको छ । यो योजना 
सम्पन् न भए पश् चात वडा नं. 1, 2 र 4 का कररब एक हजार उपभोक्ताहरूिाई स्वच्छ र्पउनेपानी 
उपिब्ध हनुेछ । 

14. गण्डकी प्रदेश सरकार र यस नगरपालिकाको सहकायिमा भीरकोट नगरपालिका वडा ५ र ८ मा 
कररब २०० रोपनी जग्गा चक्िाबन्दी गने कायि सम्पन्न भएको छ । यसबाट ्यस िेत्रमा कृर्ष 
उ्पादन र उ्पादक्वमा वरृ्ि भई कृषकको जीवनस्तरमा गणुा्मक सधुार हनुे अपेिा गररएको छ 
।   

15. पोखरा अन्तरािर्ष्ट्रय र्वमानस्थिको लनमािण सम्पन् न भए पश् चात पोखरा िेत्रका प्याराग्िाइलडङ्ग 
व्यवसायीहरू भीरकोट नगरपालिका वडा नं. 5 मा अवजस्थत स्वरेक मैदान र वडा नं. ७ मा रहेको 
खीिङु िेत्रतर्ि  आकर्षित हनुे संभावनािाई दृर्ष्टगत गरी उक्त िेत्रहरूमा संघीय र प्रदेश सरकारको 
सहिगानीमा प्याराग्िाइलडङ्ग िगायतका अन्य पयिटकीय पूवािधार र साहलसक खेिका िालग समेत 
संरचना लनमािण कायिको शरुूवात गररएको छ ।  

16. यस नगरपालिकाको वडा नं. 3 मा कररब 140 घरपररवारिे उपभोग गने सानो खोलसा लिजफ्टङ्ग 
खानेपानी योजना लनमािणको कायि अजन्तम चरणमा पगेुको छ । प्रस्ततु योजना लनमािण कायि सम्पन् न 
भएपलछ ्यस िेत्रका दलित तथा जनजाती बस्तीहरूमा स्वच्छ खानेपानी सरु्वधा उपिब्ध हनुेछ ।  

17. भीरकोट नगरपालिका वडा नं. 1 हेि ु जस्थत कालिका सामूदार्यक अस्पतािको स्वालम्व भीरकोट 
नगरपालिकािाई हस्तान्तरण भई उक्त अस्पताि भीरकोट नगर अस्पतािको रूपमा पररणत भएको छ 
। १०0 बेड िमता रहेको यस अस्पतािमा १२ वटा बेडमा चौबीसै घण्टा अजक्सजनको आपूलतििाई 
सलुनजित गनि रार्ष्ट्रय आलबस्कार केन्रसंगको िागत साझेदारीमा लमनी अजक्सजन प्िान्ट जडान गरी 
सेवा आरम्भ गररएको छ । प्रदेश सरकारको आलथिक सहयोगमा अजक्सजन पाईपिाईन जडानको कायि 
समेत सम्पन्न भएको छ । उजलिजखत कायिबाट यस िेत्रका कोरोना भाईरस संक्रलमत लबरामीहरूिे 
अजक्सजनको अभावमा ज्यान गमुाउनपुने अवस्थाको अन्त भएको छ । 

18. कोलभड-19 महामारीको दोश्रो िहरको संक्रमणको रोकथाम र लनयन्त्रणका िालग शंकास्पद 
लबरामीहरूको र्पलसआर तथा एजण्टजेन र्वलधबाट परीिण गररएको र संक्रलमतहरूको उपचार तथा 
गजम्भर प्रकृलतका लबरामीहरूको उिार गरी थप उपचारको िालग अन्यत्र पिाउने व्यवस्था लमिाईएको 
छ ।  

19. यस नगरपालिकाका 6 वटा वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकी भवनहरू रहेको र स्वास्थ्य चौकी भवन नभएका 
4 स्थानमा शहरी स्वास्थ्य क्िीलनक रहेका छन ्। स्वास्थ्य चौकी नभएका वडाहरूमा स्वास्थ्य तथा 
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जनसंख्या मन्त्राियको िगानीमा 3 वटा आधारभतू स्वास्थ्य सेवा केन्रहरूको भवन लनमािण गने कायि 
अजन्तम चरणमा पगेुको छ । 

20. भीरकोट नगरपालिकाको केन्र बयरघारी बजार र अन्य मखु्य बजारहरूमा रहेका कच्ची सडकहरू 
नगरपालिका र उपभोक्ताहरूको िागत सहभालगतामा स्तरोन्नलत गरी कािोपते्र गने कायि सम्पन् न 
गरीएको छ । यस्तो कायििाई आगामी वषिमा समेत लनरन्तरता ठदइनेछ । 

21. यस नगरपालिकाको दीघिकािीन सोँच सर्हतको आवलधक योजना तयार भई कायािन्वयनमा आएको  छ  
।  

22. यस नगरपालिकाको सम्पणुि वडाहरूको तथ्याङ्क सर्हतको लडजजटि प्रोर्ाइि (बस्तगुत र्ववरण) लनमािण 
कायि सम्पन् न भएको छ । यसबाट नगरपालिकाको िेत्रगत तथ्याङ्क आद्यावलधक भई तथ्यमा आधाररत 
नीलत तथा योजना लनमािण र कायािन्वयन सलुनजश् चत भएको छ ।  

23. नगरपालिकाको वडा नं. १ र ८ मा जेष्ठ नागररक ठदवा सेवा केन्र स्थापना भई सञ् चािनमा आएको 
छ । आगामी आलथिक वषिमा अन्य वडाहरूमा समेत क्रमशः जेष्ठ नागररक ठदवा सेवा केन्र भवन 
लनमािण तथा व्यवस्थापन गरी सेवा लबस्तार गदन िलगनेछ । 

24. नगरपालिकाको केन्र बयरघारी बजारको सरुिाको िालग लस.लस.र्ट.लभ जडान गररएको छ । साथै 
बजारको मध्य भागमा साविजलनक शौचािय समेत लनमािण सम्पन् न भएको छ । 

25. नगरपालिकाको वडा नं. २ मा लनमािणाधीन अवस्थामा रहेको लसटीहिको लनमािण कायि आगामी आलथिक 
वषिलभतै्र सम्पन् न गररनछे । 

26. यस नगरपालिकाको वडा नं. 4 मा पने झारखाममा रू. 44 िाखको िगानीमा लिजफ्टङ्ग लसंचाई 
योजना सम्पन् न भएको छ । यस योजनाबाट सखु्खायाममा आधँीखोिाको पानी लिजफ्टङ्ग गरी कररब 
15 सय रोपनी जग्गामा लसचँाइ सरु्वधा उपिब्ध भएको छ । 

27. भीरकोट नगरपालिकाका र्वलभन्न वडाहरूमा नगरपालिकाको स्वालम्वमा रहेका एक्साभेटर र ब्याक हो 
िोडरबाट आवश्यकता अनसुार ग्रालमण सडकहरूको स्तरोन् नलत गने कायििाई लनरन्तरता ठदईएको छ 
। चाि ुआलथिक वषिमा वडा नं. १, २, ३, ६ र ७ मा कररब रू. २ करोड िागत िाग्ने सडकहरूको 
स्तरोन्नलत गने कायि सम्पन् न भएको छ । 

28. भीरकोट नगरिेत्रलभत्र उ्पादन हनुे दधुको संकिन र प्रशोधन गनि वडा नं. १ आधँीखोिा पक्की पूि 
नजजकै भवन लनमािण कायि सम्पन् न भएको छ । यसबाट पशपुािक कृषकहरूिे दधुको उजचत मूलय 
प्राप्त गरी उनीहरूको आयआजिनमा वृर्ि हनुे अपेिा गररएको छ ।नगरसभा सदस्यज्यूहरू, 

नेपािको संर्वधानिे लनठदिष्ट गरेका राज्यका लनदेशक लसिान्त र नीलत, नेपाि सरकारिे अंगीकार गरेको समर्ष्टगत 
आलथिक नीलत, पन्ध्रौँ रार्ष्ट्रय योजना, ठदगो र्वकास िक्ष्य, यस नगरपालिकाको आवलधक रणनौलतक योजना, स्रोत 
अनमुान तथा बजेट लनधािरण सलमलत, राजश्व परामशि सलमलत, बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा सलमलत, र्वषयगत 
सलमलतहरू, राजनौलतक दि, उद्योगी, व्यवसायी िगायत लनजी िेत्र र नागररक समाजको सझुाब समेतको आधारमा 
यो  नीलत तथा कायिक्रम तजुिमा गररएको छ ।   

“समिृ भीरकोटको आधारः कृर्ष, पयिटन आधँीखोिाको उपहार” भने्न मूि नारािाई आ्मसात गदन आलथिक वषि 
2078/79 को नीलत तथा कायिक्रम यस सम्मालनत सभा समि प्रस्ततु गने अनमुलत चाहन्छु । 
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क) पवुािधार र्वकासः 

1. लसिाथि राजमागिदेजख नगरपालिकाको प्रशासलनक भवन सम्म जाने सडक स्तरोन्नलत गने र आफ्नो भवन 
नभएका वडा कायािियहरूको िालग जग्गा प्रालप्त गरी भवन लनमािण कायििाई लनरन्तरता ठदईनेछ । 

2. भीरकोट नगरपालिकाको नगर सडक यातायात गरुूयोजना (MTMP) लनमािण गरी नगरिेत्रका सडकको 
मापदण्ड (Right of way) समेत तोर्कनेछ । 

3. भीरकोट नगरपालिका िेत्रलभत्र खोलिएका परुाना तथा नयाँ सडकको ममित सम्भार र स्तरोन् नलत गदाि 
वातावरणीय प्रभाविाइि न्यलुनकरण गने उपायहरूको अविम्बन गररनेछ । 

4. सवै वडाहरूमा 'एक वडा, एक रणनीलतक सडक' छनौट गरी ममित, सम्भार र स्तरोन् नलत गरी बाहै्र 
मर्हना लनबािध रूपमा सडक सञ् चािन हनु ेव्यवस्था लमिाइनेछ । 

5. नगरिेत्र लभत्र रहेका एक वा एक भन्दा वढी वडा समेट्न ेगरी लनमािण भएका मह्वपूणि सडकहरूिाई 
क्रमशः स्तरोन् नलत गनिका िालग संघीय तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकायिमा लनमािण कायि अगालड 
वढाईनेछ । 

6. 'उज्यािो भीरकोट अलभयान' अन्तगित नगरिेत्र लभत्रका आवश्यक स्थानमा सडक वजत्त/सौयि वजत्त 
जडान गने कायििाई लनरन्तरता ठदईनेछ । 

7. नगरपालिकाको बजार िेत्रलभत्र पक्की सडक लनमािण गदाि सम्बजन्धत उपभोक्ताहरूको अलनवायि िागत 
सहभालगता व्यहोने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

8. बयरघारी बजार र आसपासको िेत्रमा रहेका वस्ती बसाउन योग्य स्थानहरूमा र वडा नं. १ र २ 
को दालसिङ्ग दहथमु िेत्रमा व्यवजस्थत र वैज्ञालनक बस्ती र्वकासका िालग गरुूयोजना तयार गरी पूवािधार 
लनमािण कायि शरुू गररनछे ।  

9. नगरपालिकाको पर्हचानको रूपमा रहेको आधँीखोिा आसपासका खेतीयोग्य भमूीको संरिणको िालग 
व्यवजस्थत तटवन्धन गनुिको साथै आधँीखोिाको दवैु र्कनारमा हररत सडक लनमािण गररनेछ। यसका 
िालग वृहत ्अध्ययन गरी गरुूयोजना तयार गररनछे । 

10. नगरिेत्रलभत्र सडक, खानेपानी, लसंचाई िगायतका पूवािधारजन्य आयोजनाहरू लनमािण गदाि रोजगारी 
लसजिना हनु ेएवम ्स्थानीय श्रम, सीप र प्रर्वलधको उपयोग हनुे आयोजना पर्हचान गरी कायािन्वयन गने 
व्यवस्था लमिाइनछे । 

11. चाि ुआलथिक वषिमा सम्पन् न हनु नसकी अधरुा रहेका र क्रमागत आयोजनाहरूिाई आवश्यक बजेट 
र्वलनयोजन गरी सम्पन् न गने व्यवस्था लमिाईनछे । 

12. नगरिेत्रलभत्र भौलतक पूवािधारहरू लनमािण गदाि अपाङ्गमैत्री, ज्येष्ठ नागररक तथा बािमैत्री हनुे गरी 
र्वकास लनमािणका कायिहरू अगालड वढाउने व्यवस्था लमिाईनेछ ।  

13. नगरपालिकाबाट वार्षिक योजना तजुिमा गदाि आवलधक रणनैलतक योजनामा उजलिजखत दीघिकालिन सोँच, 
िक्ष्य र उद्देश्य हाँलसि हनुे गरी योजना तथा कायिक्रम छनौट गररनेछ ।  

14. नगरपालिका तथा वडास्तरबाट आयोजनाहरू छनौट गदाि उ्पादनमूिक तथा लछटो प्रलतर्ि ठदने, 
स्थानीय स्तरबाट जनश्रमदान जटु्ने र दीगोपना भएका आयोजनाहरू छनौट गनिका िालग प्रो्सार्हत 
गररनेछ । 

15. नगरपालिका र वडा कायािियहरूबाट सम्पादन हनुे कामिाई सूचना प्रर्वलधमैत्री बनाईनेछ । यसका 
िालग नगरपालिका र सबै वडा कायािियहरूमा भरपदो इन्टरनेट सेवाको सलुनजितताको िालग ईन्टरनेट 
सेवाप्रदायक संस्थासंग सम्झौता गररनेछ । 

16. नगरपालिका िेत्रलभत्र ररङ्गरोड लनमािणको अवधारणा अनसुार आवश्यक प्रकृया अगालड वढाईनछे। 
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17. भीरकोट नगरपालिकाका वडा नं. ५, ८ र ९ िाई समेटेर वृहत्तर पवितीय पयिटन र पयिटन पवुािधार 
र्वकासका िालग गरुूयोजना तयार गरी संघ र प्रदेश सरकारको सहकायिमा लनमािण कायि अगालड 
वढाईनेछ । वडा नं. ९ को र्िाटे र मालिकाको बीचमा पवितीय ताि लनमािण गनिको िालग र्वस्ततृ 
पररयोजना प्रलतवेदन (DPR) तयार गररनेछ । 

18. भीरकोट नगरपालिका वडा नं. ८ र ९ को सीमानामा पने गडहरे गरु्ाको भौगलभिक अध्ययन तथा 
अन्वेषण गरी प्राप्त प्रलतवेदनको आधारमा पूवािधार लनमािण कायि अगालड बढाईनेछ ।    

19. लसमिचौर, पकान र्ाँट, झारखाम, गेजावास, बिमाटा, मतिमास िगायतका र्ाँटहरूमा संघ प्रदेश 
सरकारसँग सहकायि गरी व्यवजस्थत लसंचाई योजना सञ् चािन गररने छ । 

20. भीरकोट नगरपालिका िेत्रमा रहेका खोिाहरूमा सडक, पिु तथा कलभटि लनमािण गने कायििाई संघ 
र प्रदेश सरकारको सहकायिमा लनरन्तरता ठदइनेछ । 

21. नगरपालिका िेत्र लभत्रका आवश्यक खोिा/खोलसाहरूमा सरोकारवािाहरूसंगको समन्वयमा झोिङु्ग े
पिु लनमािण गररनेछ । 

22. नगरपालिकाबाट सञ् चािन गररने पूवािधार लनमािणसंग सम्बजन्धत वडास्तरीय तथा नगरस्तरीय योजना 
तथा कायिक्रमहरूमा लनमािण कायिको गणुस्तर सलुनजित गनि अलनवायि रूपमा प्रशोलधत ढंुगा, लगट्टी तथा 
बािवुा प्रयोग गने व्यवस्था लमिाईने छ । 

23. नगरपालिकाबाट सञ् चालित योजना तथा कायिक्रमहरूको लनयलमत अनगुमन तथा मूलयाङ्कन गने व्यवस्था 
लमिाईनछे ।      

ख) सामाजजक र्वकासः 

24. नगर प्रमखुसगँ ज्येष्ठ नागररक कायिक्रम अन्तगित भीरकोट िेत्र लभत्र रहेका ज्येष्ठ नागररकहरूिाई एक 
आपसमा जचरपररजचत गराई उनीहरूको ठदनचयाििाई सहज र सरि बनाउनका िालग 'एक वडा, एक 
ज्येष्ठ नागररक ठदवा सेवा केन्र' लनमािण कायििाई लनरन्तरता ठदइनछे ।  

25. मेयरसँग वािवालिका कायिक्रम अन्तगित भीरकोट िेत्र लभत्र रहेका वािवालिकाहरूिाई एक आपसमा 
जचरपररजचत गराउन र रु्सिदको समयमा मनोरञ्जन गनि 'एक वडा एक बाि उद्यान' लनमािण कायििाई 
लनरन्तरता ठदइनछे । 

26. नगरिेत्र लभत्र रहेका र्वलभन् न जातजाती तथा भाषाभाषीहरूको मौलिक संस्कृलत, रीलतररवाज तथा 
परम्पराहरूको संरिण तथा र्वकास गने कायि अगालड बढाउने व्यवस्था लमिाईनछे ।  

27. नगरिेत्र लभत्र वसोवास गने र्रक िमता भएका अपाङ्ग तथा असहाय नागररकहरूको तथ्याङ्क 
अद्यावलधक गरी संरिण गनि उनीहरूको सीप तथा िमता अनसुारका सीप र्वकासका कायिक्रमहरू 
अगालड वढाईनछे । नगरिेत्रलभत्र रहेका मर्हिाहरूको सीप तथा िमता र्वकास गरी सशक्तीकरण 
गनुिको साथै स्वरोजगारका अवसर प्रदान गररनछे । 

28. नगरिेत्र लभत्र रहेका अपाङ्ग, दलित, मजुस्िम अलपसंख्यक, र्वपन् न, र्पछलडएको वगि तथा समूहको 
उ्थान एवम ्सशक्तीकरणका िालग आवश्यक पने सीप तथा िमता र्वकास गरी ्यस्ता वगि तथा 
समूदायको परम्परागत पेशा तथा व्यवसायहरूको र्वशेष संरिण, सम्वििन गने कायििाई लनरन्तरता 
ठदने व्यवस्था लमिाईनेछ । 

29. भीरकोट नगरिेत्रलभत्र बसोबास गने दलित तथा जनजाती पररवारमध्ये अलतलबपन् न दलित तथा जनजाती 
पररवार पर्हचान गरी उनीहरूको जजर्वकोपाजिनको व्यवस्था लमिाईनेछ ।  



14 
 

30. नगरपालिकामा रहेका असहाय र अपाङ्ग तथा सडक बािबालिकाहरूको संरिणका िालग वािवालिका 
र्वशेष कोष स्थापना गरी संरिण र उद्दारका कायिक्रम सञ् चािन गररनेछ । 

31. समाजमा र्वद्यमान मर्हिा र्हंसा र िाग ु पदाथिको दवु्यिसनी समेतका सामाजजक कुरीलतहरूिाई 
लनरू्सार्हत गनि ् यस्ता गलतर्वधीहरूको लनयन्त्रण तथा रोकथामका कायिमा संिग्न संघ संस्थाहरूसंगको 
सहकायिमा सचेतनामिुक कायिक्रमहरू सञ् चािन गरी उनीहरूिाई घर पररवार र समाजमा पनुःस्थापना 
हनुे व्यवस्था लमिाइनछे । 

32. नगरिेत्र लभत्र स्वच्छ र्पउनेपानीको पहुँच नभएका बस्ती र पररवारको पर्हचान गरी स्वच्छ र्पउनेपानीको 
पहुँच सलुनजितता गदन एक घर एक धाराको अलभयान सञ् चािन गनि संघ र प्रदेश सरकार सँग समन्वय 
र सहकायि गररनछे । 

33. नगरिेत्रलभत्र खानेपानी आयोजनाहरू सञ् चािन गदाि परुाना योजनामा प्रयोग भएका पाइप र अन्य 
सामग्रीहरूको ममित सम्भार गरर पनुः प्रयोग गने व्यवस्थािाइि कडाइिका साथ िाग ुगरी आयोजनाहरूको 
ममित गने कायििाई अगालड वढाईनेछ । 

34. भीरकोट नगरपालिकाबाट स्वीकृत स्थानीय पायक्क्रमको आधारमा किा १ देजख ८ सम्मको स्थानीय 
पायक्पसु्तक िेखन तथा छपाईको कायि सम्पन् न गरी नगर िेत्रका सम्पूणि सामूदार्यक तथा संस्थागत 
र्वद्याियहरूमा चाि ुशैजिक सत्रको शरुूदेजख नै पायक्पसु्तक र्वतरण र पिनपािको व्यवस्था लमिाईनछे 
।  

35. र्वद्याियको पहुँच भन्दा बार्हर रहेका बािबालिकाहरूको तथ्याङ्क यर्कन गरी अलनवायि रूपमा 
र्वद्याियमा भनाि गनुि पने व्यवस्थािाइि लनरन्तरता ठदन र्वद्यािय भनाि अलभयान सघन रूपमा संचािन 
गररनेछ । 

36. र्वद्याियमा अध्ययनरत र्वद्याथीहरूको प्रलतभा प्रस्रु्टन हनुे खािका अलतररक्त र्क्रयाकिाप सञ् चािन 
गनुिको साथै र्वद्याथीहरूिे अनभुव गने खािका अलतररक्त शैजिक कायिक्रम सञ् चािन गरी उनीहरूको 
प्रलतभािाइि सीपसंग आवि गराउने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

37. नगरपालिकामा संचालित सामूदार्यक र्वद्याियहरूको भौलतक सधुार कायिक्रम लबस्तारको िालग जोड 
ठदइनेछ ।  

38. नगर िेत्रलभत्र रहेका सामूदार्यक र्वद्याियहरूमा प्रार्वलधक जशिा आवश्यक पने र्वषय र िेत्रको 
सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्राप्त नलतजाका आधारमा अनमुलत लिने प्रर्क्रया अगालड बढाइनेछ । 

39. आधारभतु तहको किा १ मा भनाि हनुे र्वद्याथीिाइि भनाि हनुभुन्दा अगालड १ वषि बािर्वकास केन्रको 
अनभुव ठदिाए पश् चात मात्र किा १ मा भनाि गने व्यवस्था लमिाइनछे । 

40. बाि र्वकास केन्रको अध्ययन परुा गरेका बािबालिकाहरूिाई र्वद्याियमा स्थानान्तरण गरी अध्ययन 
कायििाई लनरन्तरता ठदनका िालग आवश्यक पने प्रो्साहनमूिक कायिक्रम पर्हचान गरी कायािन्वयन 
गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

41. र्वद्याियहरूको किा कोिाको जशिण लसकाइि प्रर्क्रयािाइि प्रभावकारी बनाइ गणुस्तरीय जशिाको 
सलुनजश् चतताका िालग जशिकहरूको सीप तथा िमता अलभवृर्ि गनि आवश्यकता अनसुार िमता र्वकास 
कायिक्रम सञ् चािन गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

42. वाि र्वकास केन्रको लसकाई उपिजब्धिाई प्रभावकारी र गणुस्तरीय वनाउनका िालग सहयोगी 
कायिकताििाई प्रो्साहन गने व्यवस्था लमिाईनछे । 

43. बाि र्वकास केन्र देजख क्रमशः मालथलिा किा सम्मका र्वद्याथीहरूका िालग सम्वजन्धत र्वद्यािय, 
अलभभावक र नगरपालिकाको संयकु्त साझेदारीमा ठदवा खाजा कायिक्रम सञ् चािन गने कायििाई 
लनरन्तरता ठदइने छ । 
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44. भीरकोट नगरपालिका बािमैत्री स्थानीय शासनयकु्त नगरपालिका घोषणा भईसकेको सन्दभिमा यसको 
लनरन्तरता र ठदगोपनाको िालग स्थानीय आमा समूह, यवुा क्िब, टोि र्वकास सलमलत, बािक्िब, 
स्थानीय मर्हिा स्वास्थ्य स्वयं सेर्वका िगायत अन्य सरोकारवािा व्यजक्त तथा संघ संस्थासंग समन्वय 
र सहकायि गरी कायिक्रम सञ् चािन गररनछे । साथै बािबालिकासँग जोलडने हरेक र्क्रयाकिापहरू 
बािमैत्री अवधारणा अनरुूप संचािन गररनछे ।   

45. र्वद्याियमा अध्ययनरत र्वद्याथीहरूको शैजिक उपिजब्धिाइि वृर्ि गनि र मूलयांकन प्रणािीिाइि 
र्वश्वसनीय बनाउने कायिक्रमहरू सञ् चािन गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

46. र्वद्याियमा छात्राहरूको लनयलमतताको िालग लनःशलुक रूपमा स्यानीटरी प्याड उपिव्ध गराउन े
व्यवस्थािाई लनरन्तरता ठदइनेछ । 

47. र्वश्वव्यापी महामारीको रूपमा रै्लिएको कोलभड-१९ संक्रमणको दोस्रो िहरको कारणबाट र्वद्यािय 
सञ् चािन हनु नसकी पढाइ हनुे ठदनहरू कमी हनु ेभएको हुँदा उक्त ग्याप परुा गनि बैकजलपक लसकाई 
सहजीकरण र्वलध अपनाईन ेछ । 

48. नेपाि सरकारबाट सञ् चािन भएका स्वास्थ्य सम्बन्धी कायिक्रमिाई थप प्रभावकारी बनाइनकुा साथै 
गभिवती मर्हिाको पोषण अवस्थामा सधुार गरी स्वास्थ्य संस्थामा सु् केरी गराउनका िालग प्रो्साहन 
गररनेछ । र्वगत आलथिक वषि देजख सञ् चािनमा रहेका अण्डा र्वतरण, मर्हिा स्वास्थ्य स्वंयसेर्वकाहरू 
र आमा समूहको बैिक सञ् चािन सम्बन्धी  कायिक्रमहरूिाइि लनरन्तरता ठदइने छ । 

49. नगरिेत्र लभत्र पूणि खोप सलुनजश् चतता कायिक्रमिाई लनरन्तरता ठदनका िालग अनगुमन संयन्त्र बनाइ 
प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन गररनेछ । 

50. ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्ग, असहाय र गभिवती मर्हिाहरूिाई घर-दैिोमा सेवा ठदने कायििाइि थप 
प्रभावकारी बनाउनका िालग आवश्यक पने कायिक्रमहरू सञ् चािन गने व्यवस्था लमिाइने छ । यस्तो 
कायिमा संिग्न स्वास्थ्यकमीहरूिाई थप सरु्वधा उपिव्ध गराइनेछ । 

51. नगरपालिका लभत्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रवाह हनुे सेवािाइि चसु्त बनाउन आवश्यक पने 
पूवािधार, जनशजक्त र स्वास्थ्य सामग्री  थप गरी गणुस्तरीय सेवा उपिब्ध गराइनेछ । यसको िालग 
स्वास्थ्यकमीहरूिाई प्रो्साहनका कायिक्रम सञ् चािन गररनेछ ।  

52. कोलभड-19 संक्रमणको दोस्रो िहरको असर रहँदाको अवस्थासम्मको िालग र्वदेश र अन्यत्र जजलिाबाट 
यस नगरपालिकामा आउने मालनसहरूिाई कम्तीमा 10 ठदनसम्म होम क्वारेजन्टनमा राख्न ेव्यवस्था 
लमिाइनेछ । होम क्वारेजन्टनमा बसेका व्यजक्तहरूिाई स्वास्थ्यकमीबाट आवश्यक लनगरानी, परामशि 
र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था लमिाइनछे । 

53. यस नगरपालिका िेत्रलभत्र कोलभड-१९ संक्रमणको रोकथाम र लनयन्त्रणको िालग बढीभन्दा बढी 
नागररकहरूिाई परीिणको दायरामा लयाईनेछ । यसको िालग संघीय तथा प्रदेश सरकारसंग आवश्यक 
समन्वय र सहकायि गररनेछ । 

54. नेपाि सरकारद्वारा लनःशलुक रूपमा उपिब्ध गराईएका औषधीहरूको उपिब्धतािाई सलुनजश् चत गदन 
आलथिक अवस्था कमजोर रहेका मधमेुह र उच्च रक्तचापका र्वरामीहरूिे प्रयोग गने औषधी लनशलुक 
रूपमा उपिब्ध गराउन ेर गभिवती मर्हिाहरूिाई नगरपालिकाको तर्ि बाट क्यािलसयम चक्की लनःशलुक 
रूपमा र्वतरण गने गने व्यवस्था लमिाईनेछ । 

55. कालिका सामूदार्यक स्वास्थ्य संस्थाको स्वालम्वमा रहेको कालिका सामूदार्यक अस्पताि भीरकोट 
नगर अस्पतािको रूपमा भीरकोट नगरपालिकािाई हस्तान्तरण भएको हुँदा अस्पताि सञ्चािनका 
िालग आवश्यक पने जनशजक्त र स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्थापनको िालग संघीय र प्रदेश सरकारसँग 
समन्वय र सहकायि गररनेछ । 
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56. नगरपालिका िेत्रमा रहेका ५ वषि उमेर परुा भएका बािबालिकाहरूिाइि जकुाको औषधी लनयलमत 
रूपमा खवुाउने कायििाइि अगालड बढाईनेछ । 

57. भीरकोट नगरिेत्रलभत्रका अलत लबपन्न बगि र समूदायका नागररकहरूिाई नगरपालिकाबाट स्वास्थ्य 
लबमा गने व्यवस्था लमिाईनछे ।  

58. नगरिेत्र लभत्र रहेका र्वलभन् न भाषाभाषी, रीलतररवाज र धमि संस्कृलतहरूको अध्ययन/अनसुन्धान, संरिण, 
र्वकास र ्यसको जगेना गने कायििाइि र्वशेष जोड ठदइनेछ । 

59. समय समयमा र्वलभन् न संघ संस्था वा र्वशेषज्ञको आलथिक एवम प्रार्वलधक सहयोगमा आवश्यकता 
अनसुार नगरपालिका िेत्रमा लनःशलुक स्वास्थ्य जशर्वर सञ् चािन गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

60. प्रदेश सरकारको सहयोगमा भीरकोट नगरपालिका वडा नं. १ लससौघारीमा लनमािणाधीन खेिमैदानको 
स्तरोन्नलतको िालग संघीय र प्रदेश सरकारसंग थप बजेट व्यवस्थापनको िालग आवश्यक पहि गररनछे 
। 

61. बािबालिका तथा यवुाहरूको शारीररक तथा मानलसक र्वकासका िालग र्वद्यािय तथा वडास्तरमा 
खेिमैदानको सम्भावनाका आधारमा खेिकुद प्रलतयोलगता सञ् चािन गरर र्वद्याथी तथा यवुाहरूिाइि 
खेिप्रलत उ्प्ररेरत गराउने व्यवस्था लमिाइनेछ । यसका िालग एक वडा एक खेिमैदान लनमािण कायि 
अगालड बढाईने छ । 

62. नगरपालिका िेत्र लभत्र रहेका  लतहालसक, धालमिक, साँस्कृलतक तथा पयिटकीय स्थि, मि, मजन्दर, 
गमु्वा र मजस्जदहरूको संरिण र सम्बििन गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

63. नेपाि सरकारद्वारा गररब घरपररवार पर्हचान सवेिणका आधारमा पररचय पत्र प्राप्त गरेका नागररक र 
अपाङ्गगता पररचय पत्र प्राप्त गरेका सम्पूणि अपाङ्गहरूिाइि नगरपालिकाबाट ठदने सबै र्कलसममा सेवा 
तथा सरु्वधाहरू लनःशलुक रूपमा उपिब्ध गराउने कायििाई लनरन्तरता ठदइनेछ ।  

64. नगरपालिका लभत्र रहेका ज्येष्ठ नागररकहरूिाइि पररचय पत्र उपिब्ध गराउने कायििाइि लनरन्तरता 
ठदइनेछ । 

65. ज्येष्ठ नागररकसंग मेयर कायिक्रम अन्तगित प्र्येक वडामा ज्येष्ठ नागररक ठदवा सेवा केन्र लनमािण 
कायििाई क्रमशः अगालड बढाइनेछ । नगरपालिका लभत्रका सबै जेष्ठ नागररकहरूिाई सम्मान गने 
कायिक्रमिाई लनरन्तरता ठदईनेछ ।  

66. गररबसँग मेयर कायिक्रम अन्तगित नगरिेत्र लभत्र रहेका लबपन् न बगि तथा समूहको सीप तथा िमता 
र्वकासको िालग सचेतना र प्रर्वलध हस्तान्तरण गने कायिक्रम सञ् चािन गररनछे । साथै लबगत वषिदेजख 
कायािन्वयनमा रहेको लबपन्न बगिका नागररकहरूिाई कुखरुाको चलिा र्वतरण गने कायििाई लनरन् तरता 
ठदईनेछ ।  

67. नगरिेत्रमा अलपसंख्यक समूदायको भाषा, संस्कृलत, परम्परा, जात्रा, नाच, आठदको संरिण गरी जगेनाि 
गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

68. भीरकोट नगरपालिका िेत्रमा रहेका मर्हिाहरूको िमता अलभवृर्ि र स्वरोजगार कायिक्रम सञ् चािनको 
िालग मर्हिासँग उपमेयर कायिक्रम सञ् चािन गररनेछ । 

69. आफ्ना आमाबाब/ुसाससुसरुािाई माया ममता ठदई लनयलमत हेरचाह गरेका छोरा वहुारीहरूमध्ये उ्कृष्ट 
कायि गनेिाई नगरपालिकाबाट सम्मान गररनछे । 

70. भीरकोट नगरिेत्रलभत्र बसोबास गने उद्यमी मर्हिाहरूको पर्हचान गरी उनीहरूिाई संगठित गराई 
सबिीकरण गने व्यवस्था लमिाईने छ । 

71. भीरकोट नगरपालिकािाई बािर्ववाह मकु्त र वािश्रम रर्हत नगरपालिका बनाउन संचािन गररएका 
कायिक्रमहरूिाई आगामी आलथिक वषिमा समेत लनरन्तरता ठदईनछे ।  
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ग) आलथिक र्वकासः 

72. कोलभड-19 को कारण र्वदेशमा रोजगारी गमुाइ स्वदेश र्र्ताि भएका नागररकहरूिाई उनीहरूको सीप 
र दिताको आधारमा उ्पादनमूिक कायिमा िाग्न प्रो्साहन गररनेछ । 

73. ग्रालमण भेगमा बाँझो रहेको जग्गा उपयोग गरी व्यवसार्यक खेती गने कृषकहरूिाई उ्पादनको 
आधारमा अनदुान ठदने व्यवस्था लमिाईनेछ । 

74. कृर्ष तथा पशपुािन व्यवसायिाई प्रवििन गनिका िालग कृर्ष तथा पशपुािन व्यवसाय पकेट िेत्र 
तोर्क एक वडा एक उ्पादनको अवधारणिाइि सम्भावनाको आधारमा क्रमशः शरुूवात गदन िलगनेछ 
। 

75. प्रधानमन्त्री कृर्ष आधलुनकीकरण पररयोजना तथा मखु्यमन्त्री नमूना वातावरणमैत्री कृर्ष आयोजनाको 
प्रभावकारी कायािन्वयनका िालग आवश्यक सहयोग र सहकायि गने व्यवस्था लमिाईनछे । 

76. र्वगत आलथिक वषिदेजख शरुू गररएको एक घर एक करेसाबारी र एक गाउँ एक नसिरी कायिक्रमिाई 
लनरन्तरता ठदंदै ् यस्तो कायिक्रम शरुू गने कृषकहरूिाई आवश्यकता अनसुार मि, लबउ तथा कृर्षजन्य 
आधलुनक उपकरणहरू ५० प्रलतशत अनदुानमा उपिब्ध गराउने व्यवस्था लमिाईनेछ । 

77. नगरिेत्र लभत्र सनु्तिा, कागती, लनबवुा, कुरीिो, कर्र् र अिैंची खेतीको प्रचरु सम्भावना भएका 
िेत्रहरूको पर्हचान गरी ्यस्ता स्थानमा सनु्तिा, कागती, लनबवुा, कुरीिो, कर्ी र अिैंची खेती गने 
कायििाइि प्रो्साहन गनि आवश्यकता अनसुार ५० प्रलतशत अनदुानमा वेनाि र्वतरण गने कायििाइि 
लनरन्तरता ठदने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

78. प्रधानमन्त्री कृर्ष आधलुनकीकरण पररयोजना तथा कृर्ष ज्ञान केन्रसंगको सह-िगानीमा सनु्तिाको बगैचा 
व्यवस्थापन, प्रशोधन केन्र स्थापना र बजारीकरणको िालग कृषकहरूसंग समन्वय गरी कायिक्रम 
संचािन गररनछे ।  

79. नगरिेत्र लभत्र रहेका कृर्ष तथा पशपुािक कृषकहरूिाई मागका आधारमा आवश्यक पने तालिम 
तथा प्रो्साहनका कायिक्रम अगालड बढाउने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

80. नगरपालिकाबाट सहकारी संस्थाहरूको िमता र्वकासका िालग र्वलभन्न कायिक्रम सञ् चािन गररनकुा 
साथै प्रगलत प्रलतवेदनका आधारमा लनयलमत अनगुमन र लनयमन गने व्यवस्था लमिाइनछे । 

81. नगरपालिका र र्वजत्तय/सहकारी संस्थाहरूको साझेदारीमा कृर्ष उ्पादन तथा पशपुािनका िेत्रहरूमा 
सहिगानीको िालग आवश्यक कायिक्रमहरू सञ् चािन गररनेछ । 

82. नगरपालिकािाई दधु, मास,ु अण्डा र महमा आ्मलनभिर बनाउनका िालग बाख्रापािन, मौरीपािन, भैसी 
तथा गाइि पािन, कुखरुा पािन र बंगरुपािन व्यवसायको शरुूवात गने कृषक तथा यवुाहरूिाइि 
प्रो्साहान गनिका िालग उन् नतजातका लबउ, चलिा र बोका र्वतरण गररनेछ । 

83. कृर्ष ज्ञान केन्र र प्रधानमन्त्री कृर्ष आधलुनकीकरण पररयोजनाको िगानीमा भीरकोट नगरपालिका 
अन्तगितका सम्पूणि वडाहरूमा मौरी ब्िक कायिक्रमको लनरन्तरताको िालग आवश्यक पहि गररनेछ 
। 

84. भीरकोट नगरपालिकाका अन्तगितका सम्पूणि वडाहरूमा व्यवसार्यक रूपमा कृर्ष र पशपुािनमा संिग्न 
कृषकहरूको िगत तयार गरी प्रो्साहन एवम ्िमता र्वकासका कायिक्रम संचािन गररनेछ ।  

85. नगरपालिका लभत्र मास ुर दधु उ्पादनमा वरृ्ि गरी आ्मलनभिर हनुको िालग पशनुश् ि सधुार कायिक्रम 
सञ् चािन गररनछे । 

86. नगरिेत्रलभत्र उ्पादन हनुे कृर्षजन्य वस्तहुरूको खररद तथा र्वर्क्र र्वतरणको सहजताको िालग बजार 
िेत्रमा हाट बजार केन्र स्थापना गनि प्रो्साहन गररनछे । 
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87. कृर्ष तथा पशपुािन व्यवसायिाई व्यवजस्थत रूपमा सञ् चािन गनिको िालग र्वज्ञहरूको सहभागीतामा 
दीघिकािीन कृर्ष सम्बन्धी नीलत तयार गरी िाग ुगररनछे । 

88. कृर्ष तथा पशपुािन व्यवसायमा मर्हिा, दलित, अपाङ्ग, असहाय तथा जेष्ठ नागररकहरूका र्वषयमा 
उलिेखनीय कायि गने र्वजत्तय तथा सहकारी संस्थाहरूिाइि प्रो्साहन गने व्यवस्था लमिाइनेछ ।  

89. नगरपालिका िेत्रलभत्र स्थार्पत घरबास पयिटन (होम स्टे) को प्रबििन र र्वकासको िालग पूवािधार 
लनमािण र िमता र्वकासका कायिक्रम सञ् चािन गररनेछ ।  

90. नगरपालिकाको पयिटन र्वकासको िालग सम्भाव्यताको आधारमा याजन्त्रक पिु, केविकार, तथा 
मोनोरेि लनमािणको िालग उपयकु्त स्थान छनौट गरी अध्ययन शरुू गररनेछ । 

91. प्याराग्िाइलडङ्गको िालग उपयकु्त स्थानको रूपमा रहेको जखिङु्ग िेत्रमा पूवािधार लनमािण र स्थानीय 
मौलिक संस्कृलतको जगेनाि गरी उक्त िेत्रिाई पयिटकीय िेत्रको रूपमा र्वकास गनि कायिक्रम अगालड 
बढाइनेछ । 

92. धालमिक तथा पयिटकीय मह्वका छाङ्गछाङ्गदी, स्वरेक मैदान, केघा, भीरकोट कालिका, गडहरे गरु्ा, 
मलुका बराहा, कोखेको झरना, देउपजेु ढंुगा, नारायणलगरी बाबा मजन्दर, खीिङु्ग कालिका, ओकादी, 
भीरकोट दरबार िगायतका स्थिहरूको प्रवििन र र्वकासको िालग आवश्यक व्यवस्था लमिाईनेछ ।   

93. नगरपालिका िेत्रमा पयिटन प्रवििनका िालग पयिटनसँग सम्बजन्धत रार्ष्ट्रय तथा अन्तरािर्ष्ट्रय प्रलतयोलगता 
सञ् चािनका िालग आवश्यक सहयोग र समन्वय गररनछे । 

94.  लतहालसक पयिटकीय खेिको पर्हचान र पयिटकीय पदमागि स्थिहरूमा पूवािधार लनमाणि गनि संघीय र 
प्रदेश सरकारसँगको सहकायि र सहिगानीिाई लनरन्तरता ठदने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

95. आधँीखोिामा लसजनिरूपमा जियात्रा सञ् चािन गने कायिका िालग सम्बजन्धत सरोकारवािा 
लनकायहरूसँग आवश्यक समन्वय र सहकायि गरी कायिक्रम सञ् चािन गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

96. स्थानीय स्तरमा िघ ुउद्यमी तयार गरी उनीहरूको ज्ञान, सीप र िमताको आधारमा िघ ुउद्योग 
स्थापना मार्ि त स्थानीय स्तरमा रोजगारी लसजिनामा सहयोग परु् याईरहेको िघ ुउद्यम र्वकास कायिक्रम 
(MEDPA) िाई लनरन्तरता ठदईनेछ । साथै नगरपालिकालभत्र रहेका िघ ुउद्यमीहरूको भेिा गराई 
हािसम्मको उपिब्धीको समीिा समेत गरी आगामी कायियोजना तयार गने व्यवस्था लमिाईनेछ ।   

97. नगरपालिकाबाट र्वलभन् न र्वषयमा तालिम लिएका व्यजक्तहरूिाइि सम्बजन्धत र्वषयको ज्ञान र सीपको 
आधारमा व्यवसार्यक उद्यमतर्ि  िाग्नका िालग प्रो्साहन गने कायििाई लनरन्तरता ठदने व्यवस्था 
लमिाइनेछ । 

98. नगर िेत्रलभत्र साना तथा िघ ुउद्यमी तयार गनिका िालग सम्बजन्धत लनकायमा उद्योग दताि गरर प्रस्ताव 
सर्हत आउने उद्यमी वा उद्यमी समूहहरूिाई आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गने कायि 
प्रारम्भ गररनेछ । 

99. नगरपालिका िेत्रलभत्र संभाव्यताको आधारमा तरकारी तथा अन्नबािीको पकेट िेत्र तोकी लबउ उ्पादन 
गने व्यवस्था लमिाईने छ । 

100. नगरपालिका िेत्रमा सञ्चालित उद्योग व्यवसायहरूको प्रवििनका िालग आवश्यक सहयोग र समन्वय 
गने व्यवस्था लमिाईनेछ । 

101. संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको एक पालिका, एक औद्योलगक ग्राम स्थापना गने नीलत अनसुार 
यस नगरपालिका वडा नं. ४ झारङखोिामा औद्योलगक ग्राम स्थापनाको िालग संघीय तथा प्रदेश सरकार 
संग समन्वय र सहकायि गररनेछ ।  
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102. प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रम अन्तगित नगरपालिका िेत्रमा रहेका बेरोजगार यवुा यवुतीहरूिाइि 
रोजगारी सजृना हनुे खािका श्रममूिक आयोजनाहरू छनौट गरी कायािन्वयन गररनछे । यस्तो कायिमा 
नगरपालिकाबाट बस्तगुत सहायता उपिब्ध गराउने कायििाई लनरन्तरता ठदईनेछ । 

103. पयिटकीय गन्तव्य स्थिमा सूचीकृत भएको स्वरेक मैदानमा र्वस्ततृ पररयोजना प्रलतवेदन (DPR) 
अनसुारको पूवािधार लनमािण कायि अगालड बढाउनका िालग संघीय तथा प्रदेश सरकारसंग सहकायि र 
सहिगानी गने कायििाई लनरन्तरता ठदइनेछ । 

104. नगरपालिकाको गौरवको रूपमा रहेको छाङ्छाङ्दी छायािेत्रको समग्र र्वकासको िालग र्वस्ततृ 
पररयोजना प्रलतवेदन (DPR) अनरुूप पूवािधार र्वकास गनि संघीय र प्रदेश सरकारसंग आवश्यक समन्वय 
गररनेछ ।    

105. भीरकोट नगरपालिका वडा नं. १ र्दिबासमा ढुङ्गा, लगट्टी, वािवुा िगायत नदी जन्य लनमािण सामग्रीको 
प्रशोधन गरी आम उपभोक्ताहरूिाई गणुस्तरीय लनमािण सामग्री उपिव्ध गराउनको िालग लग्रजी जस्क्रलनङ 
भाइवे्रटर मेजशन स्थापना गररएकोमा यसबाट उपभोक्ताहरूिाई सहजरूपमा गणुस्तरीय लनमािण सामग्री 
उपिव्ध हनुकुो साथै नगरपालिकाको आन्तररक आम्दानी समेत वृर्ि हनुे हुँदा यसिाई व्यवजस्थत 
रूपमा सञ् चािन गने व्यवस्था लमिाइनछे । 

106. नगरपालिकाका 9 वटै वडाहरूमा माटो परीिण गरी प्रार्वलधकको राय अनसुारको व्यवसार्यक र्िरू्ि 
खेती, नगदेबािी र अन्न बािी िगाउने कायि शरुू गररनछे ।   

107. कृर्ष तथा पश ुर्वकास कायिक्रमिाई व्यवजस्थत रूपमा सञ् चािन गनिको िालग १ वडा १ प्रार्वलधक 
व्यवस्था गने नीलत लिइनछे । 

108. नगरपालिकाका र्वलभन्न वडाहरूमा आइ.र्प.एम. पािशािा सञ् चािन गररनकुो साथै साना लसचँाई/थोपा 
लसँचाइ कायिक्रम सञ् चािन गरी व्यवजस्थत रूपमा खेती गरी तरकारी खेतीमा आ्मलनभिर हनुे कायिक्रम 
सञ् चािन गररनछे । 

109. भीरकोट नगरपालिका वडा नं. ३ को देउपजेु ढंुगा िेत्र, मलुका वराह र कोखे छहरा िेत्रमा एर्ककृत 
पयिटन पूवािधार लनमािणको िालग गरुूयोजना तयार गरी लनमािण कायि अगालड बढाईनेछ । 

110. भीरकोट नगरपालिका वडा नं. १ मा पने र्वर खोिामा व्यवजस्थत पाकि  लनमािणको कायि शरुूवात 
गररनेछ । 

111. एकुवार देजख आमडाँडा हुँदै जखिङु्ग कालिका सम्म पयिटकीय पदमागि लनमािण गने कायििाई लनरन्तरता 
ठदइनेछ । 

112. भीरकोट नगरपालिका वडा नं. ६ आधीखालटामा स्थापना भएको नमनुा कृर्ष र्मिबाट उन्नत जातको 
लबउ र र्वरुवा उ्पादन गने व्यवस्था लमिाई यसिाई कृर्ष तालिम केन्रको रूपमा र्वकास गररनछे 
। 

113. गण्डकी प्रदेश सरकारसंगको समन्वय र सहकायिमा भीरकोट नगरपालिकाका र्वलभन्न स्थानहरूमा रहेको 
खेतीयोग्य जलमनिाई चक्िाबन्दी गने कायििाई लनरन्तरता ठदईनेछ । 

114. उ्पादन तथा उ्पादक्व वृर्ि गने व्यावसार्यक कृषकहरूिाई उ्पादनको आधारमा थप अनदुान 
ठदन े व्यवस्था लमिाइनछे । साथै पशपंुिी तथा बािीको संरिणको िालग पश ु तथा बािी लबमा 
कायिक्रम सञ् चािन गने व्यवस्था लमिाईनछे ।  

115. माटो परीिण र अन्य सम्भाव्यताको आधारमा एउटा वडामा कम्तीमा एउटा कृर्ष पकेट कायिक्रम 
सञ् चािन गने र यस्तो कायिक्रम सञ् चािन गदाि सम्वजन्धत उपभोक्ताहरूको 50 प्रलतशत िागत 
सहभालगता सलुनजिता गने व्यवस्था लमिाईनछे । 
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घ) वन, वातावरण तथा र्वपद् व्यवस्थापनः 

116. नगरपालिकािेत्र लभत्र पूवािधार लनमािण गदाि बातावरण संरिण र ठदगो र्वकासिाइि ध्यानमा राजख 
वातावरणमैत्री कायिक्रमिाई प्राथलमकताका साथ अगालड बढाउने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

117. नगरिेत्र लभत्र उ्सजिन हनुे र्ोहोर संकिन गने कायििाइि लबस्तार गरी हरेक वडामा परु् याइनेछ र सो 
को िालग संकिन केन्र लनमािण गने व्यवस्था लमिाइनछे । यसरी उ्सजिन हनुे र्ोहोरको वलगिकरण 
गरी कुर्हने खािका र्ोहोरहरूिाई उ्पादन स्थिमा नै प्राङ्गाररक मि वनाउने कायि अगालड बढाइनेछ 
। नकुर्हन ेखािका पनुः प्रयोग गनि सर्कने र्ोहोरहरूको र्वक्री मलुय कायम गरी खररद र्वक्री गने 
कायििाई लनरन्तरता ठदइनेछ । 

118. सरसर्ाईका कायिक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ् चािन गरी पूणिसरसर्ाई यकु्त नगरपालिका बनाउन 
शौचािय नभएका अलत र्वपन् न नागररक र कच्ची शौचािय भएका नगरवासीिाइि पक्की शौचािय लनमािण 
गनि आवश्यक पने न्यूनतम लनमािण सामग्री सम्वजन्धत टोि र्वकास सलमलत र वडा कायािियको 
लसर्ारसको आधारमा उपिब्ध गराउने कायििाई लनरन्तरता ठदइनछे । 

119. नगरपालिका िेत्र लभत्र प्राकृलतक तथा मानवीय कारणिे हनु सक्ने र्वलभन्न प्रकोपका कारण हनुसक्न े
िलतिाइि न्यनुीकरण गनि आवश्यक पने स्रोत, साधन र जनशजक्त व्यवस्थापन गने कायििाई प्राथलमकता 
ठदईनेछ । 

120. भीरकोट नगरपालिकाको र्वपद प्रलतकायि योजना तयार गरी िाग ुगररने छ । 

121. नगरपालिका िेत्र लभत्र पने आधँीखोिा, दरौं खोिा, िबु्दीखोिा िगायतका अन्य खोिानािा आसपासको 
उविर खेतीयोग्य जलमनको संरिण गरी नदी लनयन्त्रणको िालग तटबन्धनका योजनाहरू सञ् चािन 
गनुिका साथै आधँीखोिाको एर्ककृत र्वकासको िालग गरुूयोजना तयार गने कायििाइि अगालड वढाइनेछ 
। उक्त गरुूयोजना तयार भए पश् चात संघीय तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकायि र सहिगानीमा 
व्यवजस्थत लनमािण कायि अगालड वढाइनछे । 

122. सनु्दरचौर बनस्पती सूचना केन्रमा बोटालनकि पाकि  लनमािण गरी पयािपयिटनको रूपमा र्वकास गनि 
सम्बजन्धत सरोकारवािाहरू संगको सहकायिमा पूवािधार लनमािण र व्यवस्थापन गने कायि अगालड 
बढाईनेछ । 

123. नगरपालिका िेत्र लभत्र रहेका साविजलनक ताितिैया, पोखरी र चौतारीहरूको ममित सम्भार, जजणोिार 
र संरिण गरी अलभिेखीकरण गररनेछ । परुात्ताज्वक तथा  लतहालसक मह्वका रूपमा रहेका पोखरी 
तथा ताि-तिैयाहरूको आवश्यकता अनसुार पनुःलनमािण गने कायििाई प्राथलमकता ठदईनेछ। 

124. नगरिेत्रलभत्र आयोजनाहरूको कायािन्वयन गदाि वातावरणीय असरिाई न्यूनीकरण गने उपायहरूको 
अबिम्बन गरी कायािन्वयन गने व्यवस्था लमिाईनेछ । 

125. नगरपालिका िेत्रलभत्र साविजलनक,  िानी र पती जग्गा पर्हचान गरी उक्त िेत्रमा र्िरू्ि जातका 
र्वरुवाहरू रोपण गने कायि अगालड बढाइनेछ ।  

126. वातावरणीय प्रदषुण न्यलुनकरण गनि र सडक सरुिा समेतको कायिको िालग सडकको दायाँवायाँ 
वृिारोपण गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

127. नगरपालिका िेत्रलभत्र रहेका जंगि, झाडी, वटु् यान र कुकािका रुखहरू हटाइ आय आजिन गने 
खािका रुखहरू रोपण गने कायि अगालड वढाइनछे ।  

128. नगरपालिका िेत्रलभत्र घनावस्ती रहेका िेत्रहरूमा व्यवजस्थत ढि लनकासको व्यवस्था लमिाइनछे । 



21 
 

129. र्ोहोरमैिा व्यवस्थापन केन्रमा संकिन भएको र्ोहोर मध्ये पूनःप्रयोगमा आउने र्ोहोरिाई लससाजन्य, 
कागजजन्य र प्िार्ष्टकजन्य र्ोहोरको रूपमा बगीकरण गरी लबक्री र्वतरण गने र कुर्हने र्ोहोरिाई 
प्रशोधन गरी जैर्वक मि उ्पादन गने कायिको शरुूवात गररनेछ ।  

ङ) सशुासन तथा संस्थागत र्वकासः  

130. नगरपालिकाबाट प्रदान गररने सेवािाई सविसिुभ, छररतो र प्रर्वलधमैत्री बनाईनेछ । सेवा प्रवाहमा 
संिग्न जनप्रलतलनलध तथा कमिचारीहरूिाई नागररकप्रलत उत्तरदायी बनाउन सेवाग्राहीको पषृ्ठपोषण लिन े
पिलतिाई संस्थागत गदन नागररकबाट प्राप्त गनुासोको त्काि समाधान गने व्यवस्था लमिाईनेछ ।  

131. नगरपालिकामा कायिरत कमिचारीिाई जजम्मेवार, कतिव्यलनष्ठ र उत्तरदायी बनाई कायिसम्पादनिाई 
नलतजामूखी बनाउन साउन मसान्तलभत्र पररमाणा्मक तथा मापनयोग्य सूचक सर्हत नगर प्रमखुिे 
प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत र वडाध्यिसंग तथा प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे र्वषयगत शाखा प्रमखु 
र वडा सजचवसँग कायिसम्पादन सम्झौता गने व्यवस्था लमिाईनछे ।  

132. नेपािको संर्वधानको अनसूुची-८ र स्थानीय सरकार सञ् चािन  न, २०७४ मा उलिेख भए अनसुार 
स्थानीय तहको काम, कतिव्य र अलधकारसँग सम्बजन्धत र्वषयहरूमा आवश्यक पने  न, लनयम, 
लनदेजशका र कायिर्वलध तजुिमा गने कायििाइि लनरन्तरता ठदने व्यवस्था लमिाइनेछ। 

133. र्वगत आलथिक वषिमा तजुिमा भएका  न, लनयम, लनदेजशका, मापदण्ड र कायिर्वधीहरूको समयानकुुि 
संशोधन तथा पररमाजिन गने र यसको प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन गने व्यवस्था लमिाईनछे । 

134. न्यार्यक सलमलत र अन्य उपसलमलतका पदालधकारीहरूको िमता र्वकासका िालग आवश्यकताका 
आधारमा िमता र्वकासका कायिक्रम सञ् चािन गने व्यवस्था लमिाईनछे । 

135. नगरपालिका र अन्तगितका वडा कायािियहरूमा कायिरत कमिचारीहरू मध्येबाट उ्कृष्ट काम गने 
कमिचारीहरूिाई परुस्कृत गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

136. नगरस्तरीय तथा वडास्तरीय योजना तथा कायिक्रमको प्रभावकारी कायािन्वयन गनिका िालग लनवािजचत 
पदालधकारी, कमिचारी र उपभोक्ता सलमलतमा रहेका पदालधकारीहरूिाई कायिक्रम कायािन्वयन र 
अनगुमनसँग सम्बजन्धत र्वषयमा िमता र्वकास कायिक्रम सञ् चािन गने व्यवस्था लमिाईनछे । 

137. नगरपालिका तथा वडास्तरबाट सम्पादन भएका र्वकास लनमािण र सेवा प्रवाह सम्बन्धी कायिहरूको 
साविजजनक सनुवुाइि, सामाजजक परीिण, नागररक सन्तषु्टी सवेिण जस्ता सेवाग्राहीप्रलत उत्तरदायी हनु े
कायिक्रमहरूको प्रभावकारी कायािन्वयन गने व्यवस्थािाई लनरन्तरता ठदईनेछ । 

138. उ्कृष्ट काम गने उपभोक्ता सलमलतहरूिाई उनीहरूिे गरेको कायिको कदरस्वरूप प्रो्साहन गने नीलत 
लिइनेछ ।  

139. नगरपालिकाबाट तजुिमा भएका  न, लनयम, लनदेजशकामा भएको व्यवस्था अनसुारका कोषहरू स्थापना 
गरी आवश्यकता र आलथिक श्रोतको उपिब्धताको आधारमा रकम जम्मा गने व्यवस्था लमिाईनेछ। 

140. नगरपालिका र वडा कायािियहरूबाट संकिन गररने कर, दस्तरु, सेवा शलुकजस्ता कर तथा गैहकर 
राजस्व संकिनको कायििाई सहज र सूचना प्रर्वलधमैत्री बनाई राजस्व िेखाङ्कन तथा प्रलतवेदन 
प्रणािीिाई चसु्त बनाउन आगामी आलथिक वषिको शरुूदेजख नै नगरपालिका र अन्तगितका वडाहरूमा 
Web Based सफ्टवेयर जडान गरी प्रयोगमा लयाउने व्यवस्था लमिाईनछे। 

141. नगरपालिकाबाट तोर्कए बमोजजमका सेवा शलुक, कर तथा दस्तरुहरू सहज, सरि र लनयलमत रूपमा 
बझुाउने करदातािाइि प्रो्साहन गररनेछ ।  
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142. नगरपालिकाबाट तयार गररएको लडजजटि प्रोर्ाइिमा वडा कायािियहरूबाट तथ्याङ्क अद्यावलधक गरी 
यसिाई सचुनाको श्रोतको रूपमा उपयोग गररनछे । 

143. नगरपालिका िेत्रलभत्र भवन तथा सडक लनमािण गदाि शहरी र्वकास तथा भवन लनमािण मापदण्ड र 
स्थानीय सरकार सञ् चािन  न, 2074 मा भएको भवन लनमािण सम्बन्धी व्यवस्थािाई प्रभावकारी 
रूपमा कायािन्वयन गने व्यवस्था लमिाईनेछ । 

144. नगरपालिकामा कायिरत स्थानीय तह तर्ि का स्थायी कमिचारीहरूको योगदानमा आधाररत अवकाश 
कोषमा रकम जम्मा गने कायििाई लनरन्तरता ठदने व्यवस्था लमिाईनेछ । 

145. नगरपालिकाको र्वद्यमान दरबन्दी तथा संगिन संरचनामा पनुराविोकन गरी कायिमूिक, चसु्त र 
प्रभावकारी बनाउन संगिन तथा व्यवस्थापन सवेिण (O&M)  को कायि सम्पन् न गररनेछ । 

146. नगरपालिकाबाट सम्पादन गररने कायि, प्रदान गररन े सेवा तथा स्वीकृत कायिक्रम बमोजजमको 
र्क्रयाकिाप लमतव्यर्यता, कायिदिता, प्रभावकाररता र जोजखमरर्हत ढंगबाट सम्पादन गनि, र्वत्तीय 
प्रलतवेदन प्रणािीिाई र्वश् वसनीय बनाउन तथा प्रचलित कानून बमोजजम कायिसम्पादन गनि आन्तररक 
लनयन्त्रण प्रणािी तयार गरी कायािन्वयनमा लयाईनछे ।   

147. नगरपालिका र अन्तगितका वडामा कायिरत पदालधकारी र कमिचारीको िमता र्वकास गनि कम्प्यटुर 
िगायतका अन्य तालिम कायिक्रम संचािन गररनेछ । यसबाट नगरपालिका र वडाको काम सूचना 
प्रर्वलधमा आधाररत भई सेवाको गणुस्तर र नागररक सन्तषु्टीको स्तर वृर्ि हनु ेहनुेछ । 

148. नगरपालिकाका र्वषयमा किम चिाउन े र यसका गलतर्वलधिाइि लनयलमत रूपमा पािकहरू समि 
परु् याउने कायिमा योगदान गने िेखक, पत्रकार, संचारकमी तथा लमलडयासँग आवश्यकता अनसुार 
सहकायि गने कायििाई लनरन्तरता ठदइनेछ । 

149. नेपािको संर्वधान र स्थानीय सरकार सञ् चािन  न, २०७४ बमोजजम नगरपालिकामा दताि भएका 
उद्योग, व्यापार व्यवसाय, संघ संस्था, र्वजत्तय तथा सहकारी संस्थाहरू समेतको र्ववरण अद्यावलधक 
गने कायििाई लनरन्तरता ठदईनेछ । 

150. नगरपालिकाबाट प्रदान गररने सबै प्रकारका सेवा, ्यस्तो सेवा प्रदान गदाि िाग्ने सेवा शलुक, सेवा 
प्रदान गने जजम्मेवार शाखा एवम ्पदालधकारी र सेवा लिनका िालग आवश्यक पने कागजात तथा समय 
समेत उलिेख भएको र्वद्यतुीय नागररक वडापत्र तयार गरी क्रमशः नगरपालिका र अन्तगितका वडा 
कायािियहरूमा समेत लबस्तार गने व्यवस्था लमिाईनेछ । 

151. वडा कायािियहरूबाट प्रदान गररने सेवा सरु्वधािाई सरुजित, प्रर्वलधमैत्री तथा अनगुमनयोग्य बनाउनका 
िालग आफ्नो भवन भएका वडा कायािियहरूमा लस.लस.र्ट.लभ. जडान गने कायििाई क्रमशः अगालड 
वढाईनेछ । 

152. नगरपालिकाको शाजन्त सरुिा व्यवस्थािाई भरपदो बनाउनका िालग बयरघारी बजार िेत्रमा इिाका 
प्रहरी कायाििय र वडा नं. ३ िगायतका अन्य आवश्यक स्थानहरूमा प्रहरी चौकी स्थापना गनि 
सम्बजन्धत लनकायमा आवश्यक पहि गररनेछ । 

153. नगरिेत्रमा लबगतदेजख प्रचिनमा रहेका करका दर र दायरािाई आवश्यकता अनसुार पररमाजिन गरी 
नगरिेत्र लभत्र लबगतमा मापदण्ड र्वपररत बनेका संरचनाहरूिाई करको दायरामा लयाउने व्यवस्था 
लमिाईनछे । 

154. भीरकोट नगरपालिका अन्तगितका सरकारी कायाििय, सामूदार्यक र्वद्यािय, स्वास्थ्य संस्था र 
सामूदार्यक भवनहरूमा क्रमशः Free Wi-Fi जडान गने कायिको शरुूवात गररनेछ ।  

155. नगरपालिका िेत्रलभत्रका सम्पूणि वडामा लनमािण भएका घरहरूमा घर नं. अंर्कत गने कायििाई लनरन्तरता 
ठदइनेछ । 
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अन््यमा, आलथिक वषि 207८/7९ को नीलत तथा कायिक्रम तजुिमा गनि सहयोग गनुिहनुे सम्पूणि जनप्रलतलनलध, 
राष्ट्रसेवक कमिचारी, राजनीलतक दि, संचारकमी, लनजी िेत्र, नागररक समाजका व्यजक्त्वहरू, संघ संस्था प्रमखुहरू 
िगायत सम्पूणि सरोकारवािा महानभुावहरू प्रलत हाठदिक धन्यवाद ज्ञापन गनि चाहन्छु । 
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परर्छेद-३ : आलथिक वषि 207८/7९ को बजेट बक्तव्य 

आदरणीय सभाध्यिज्यू, नगरसभा सदस्यज्यूहरू, राष्ट्रसेवक कमिचारीहरू तथा संचारकमी लमत्रहरू, 

1. भीरकोट नगरपालिकाको नगर उपप्रमखु एवम ्बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा सलमलतको संयोजकको 
हैलसयतिे यस सम्मालनत सभामा आगामी आलथिक वषि २०७८।७९ को बजेट प्रस्ततु गनि 
पाउँदा अ्यन्त गौरवाजन्वत महशसु गरेकी छु ।   

2. कोलभड-१९ महामारीिे लसजिना गरेको हािो जीवनकािकै सवािलधक चनुौतीपूणि पररजस्थलतमा 
भीरकोट नगरपालिकाको आलथिक वषि 207८/७९ को बजेट तथा कायिक्रम यस सम्मालनत 
सभामा प्रस्ततु गदनछु । यस अवसरमा म मिुकुको अग्रगामी पररवतिन, प्रजातन्त्र र िोकताजन्त्रक 
गणतन्त्र स्थापनाका िालग इलतहासका र्वलभन्न काि खण्डमा भएका आन्दोिनमा जीवन उ्सगि 
गनुिहनुे सम्पूणि ज्ञात अज्ञात शर्हदहरू प्रलत हाठदिक श्रिाञ् जिी अपिण गदिछु । 

3. यस नगरपालिकाको आिौं नगरसभामा बजेट प्रस्ततु गरररहँदा कोलभड-१९ महामारीबाट 
नागररकको जीवन रिा गने र भीरकोट नगरपालिकाको अथितन्त्रिाई गलतशीि बनाउने गहन 
जजम्मेवारी बोध भएको छ । र्वगत ४ वषिको अथक प्रयासबाट हाँलसि भएका उपिजब्धहरूिाई 
संस्थागत गनि र नगरपालिकाको र्वकास र समरृ्िको यात्रािाई लनरन्तरता ठदन ेमागिमा कोलभड-

१९ महामारीका कारण धक्का पगेुको छ । यस सम्बन्धमा जनप्रलतलनलध, राष्ट्रसेवक कमिचारी, 
राजनीलतक दि, लनजी िते्र, सामाजजक संघ संस्था र सञ् चारकमी तथा आम नागररकको प्र्यि 
एवम ्परोि सहयोग र  क्यबितािे वतिमान चनुौतीको सामना गनि सर्कने कुरामा हामी र्वश्वस्त 
छौं । 

4. आगामी आलथिक वषि 207८/७९ को बजेट तजुिमा गदाि नेपािको संर्वधान, स्थानीय सरकार 
सञ् चािन  न, 2074, अन्तरसरकारी र्वत्त व्यवस्थापन  न, २०७४ तथा प्रचलित अन्य 
कानूनहरू, पन्ध्रौं योजना, दीगो र्वकास िक्ष्य तथा आिौं नगरसभाबाट स्वीकृत नीलत तथा 
कायिक्रमिाई मह्वपूणि आधारको रूपमा लिएको छु । यसका अलतररक्त राजश्व परामशि सलमलत, 
स्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा लनधािरण सलमलत, बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा सलमलत, र्वषयगत 
सलमलतहरू, राजनीलतक दि, लनजी िेत्र, सामाजजक संघ संस्था तथा र्वित वगि एवम ्
पेशार्वद्हरूबाट प्राप्त राय सझुाबहरूिाई समेत समावेश गरी बजेट तजुिमा गररएको छ ।  
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सभाध्यि महोदय,  

अब म चाि ुआलथिक वषि 207८/७९ को हाि सम्मको प्रगलत प्रलतवेदन संजिप्त रूपमा सभामा प्रस्ततु 
गने अनमुलत चाहन्छु । 

चाि ुआलथिक वषि 207७/७८ मा चाि ुखचि तर्ि  रू. 1१ करोड 3२ िाख ९९ हजार बजेट र्वलनयोजन 
भएकोमा हािसम्म रू. 8 करोड ६१ िाख ६७ हजार अथाित कररब 7५ प्रलतशत खचि भएको छ । 

्यसैगरी पूजँीगत खचि तर्ि   रू. ९ करोड ८४ िाख बजेट र्वलनयोजन भएकोमा रू. ६ करोड ५९ िाख 
२८ हजार अथाित कररब ६७ प्रलतशत खचि भएको छ । 

सशति अनदुान र सामाजजक सरुिातर्ि  रू. ३६ करोड ८1 िाख प्राप्त भएकोमा रू. २३ करोड 4 िाख  
अथाित कररब ६३ प्रलतशत खचि भएको छ । 

चाि ुआलथिक वषिमा कुि रू. ५७ करोड ९७ िाख 9९ हजार बजेट र्वलनयोजन भएकोमा हािसम्म रू. 
३८ करोड २४ िाख ९५ हजार अथाित कररब ६६ प्रलतशत खचि भएको छ । खचि व्यहोने स्रोत 
अन्तगित आन्तररक राजस्वतर्ि  रू. २ करोड ३० िाख संकिन गने िक्ष्य रहेकोमा हािसम्म रू. १ 
करोड ४५ िाख अथाित िक्ष्यको तिुनामा कररब ६३ प्रलतशत राजस्व संकिन भएको छ । ्यसैगरी 
संघीय तथा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट राजश्व बाडँर्ाँट बापत रू. 7 करोड ४४ िाख ४९ हजार प्राप्त 
हनुे अनमुान गररएकोमा हािसम्म रू. ५ करोड ८५ िाख ९९ हजार मात्र अथाित कररब ७९ प्रलतशत 
रकम प्राप्त भएको छ । चाि ुआलथिक वषिको जेि र असार मर्हनामा संघीय तथा गण्डकी प्रदेश 
सरकारबाट राजस्व बाँडर्ाँट बापतको रकम प्राप्त हुँदा िक्ष्यको नजजक पगु्ने अपेिा गररएको छ । 
िक्ष्य अनरुूप आन्तररक राजस्व संकिनमा कमी हुँदा र राजस्व बाँडर्ाँट बापत प्राप्त हनुे अनमुान 
गररएको रकम प्राप्त नहुँदा चाि ुआलथिक वषिका योजना तथा कायिक्रमहरू तोर्कएको समयमा सम्पन्न 
गनि कठिनाई हनु गएको व्यहोरा यस सम्मालनत सभा समि जानकारी गराउन चाहन्छु । 

अब म भीरकोट नगरपालिकाको आगामी आलथिक वषि २०७८/७९ को बजेटका उदे्दश्य तथा प्राथलमकता 
प्रस्ततु गने अनमुलत चाहन्छु । प्रस्ततु बजेटका उदे्दश्यहरू लनम्नानसुार रहेका छनः 

क) कोलभड-१९ को महामारीबाट भीरकोटबासी नागररकको जीवन रिा गदन जनजीवनिाई 
सहज र सरुजित बनाउने, 

ख) भीरकोट नगरपालिकाको अथितन्त्रको शीघ्र पनुरू्थान गनि आलथिक गलतर्वलध एवम ्
र्वकास लनमािणका कायििाई तीब्रता ठदने, 

ग) उपिब्ध स्रोत, साधन तथा अवसर र िमताको उच्चतम पररचािन गरी नगरपालिकाको 
समग्र र्वकासको गलतिाई लनरन्तरता ठदने । 

घ) आलथिक, सामाजजक  तथा भौलतक पूवािधारको र्वकास गरर समिृ भीरकोट सखुी 
भीरकोटबासीको अलभयानिाई पूणिता ठदने। 

ङ) भीरकोटबासी नागररकहरूका आधारभतू आवश्यकताहरूको परीपूलति गने । 
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प्रस्ततु बजेटका उदे्दश्यहरू हालसि गनि देहायका प्राथलमकता लनधािरण गररएको छः 

क) कोलभड-१९ समेतका संक्रामक रोगहरूको लनयन्त्रण, रोकथाम र उपचारका िालग 
परीिणको दायरा लबस्तार, उपचारको व्यवस्था, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीको आपूलति 
एवम ्स्वास्थ्यकमीहरूको प्रभावकारी पररचािन, 

ख) व्यवसार्यक कृर्षिाई प्रो्साहन गदन आधलुनक कृर्ष प्रर्वलध, उपकरण र उन्नत लबउ र 
मिको सहज उपिब्धता सलुनजित गरी कृर्ष उ्पादन र उ्पादक्वमा अलभवरृ्ि, 

ग) स्वच्छ र्पउनेपानी, प्रार्वलधक एवम ्गणुस्तरीय जशिा, सूचना प्रर्वलधको र्वकास िगायत 
सामाजजक, आलथिक तथा भौलतक पूवािधारको लनमािण, 

घ) सबै प्रकारका स्वास्थ्य जोजखमबाट नागररकिाई सरुजित राख् न उपचारको व्यवस्था, 
स्वास्थ्य सेवाको दायरा लबस्तार र स्वास्थ्य संस्थाको पूवािधार लनमािण तथा स्तरोन्नलत, 

ङ) कोलभड-१९ महामारीको कारण रोजगारी गमुाएका बेरोजगार यूवा यूवतीहरूको िालग 
रोजगारीको अवसर सजृना हनुे योजना तथा कायिक्रमहरूको सञ् चािन । 

सभाध्यि महोदय,  

अब म समग्र नगरपालिकाको बजेट तथा कायिक्रमिाई िेत्रगत रूपमा र्वलनयोजन गरी प्रस्ततु गने 
अनमुलत चाहन्छु ।  

पूवािधार र्वकास 

1. संघीय सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकार समेतको सहिगानीमा नगरपालिकाको प्रशासलनक 
भवनको लनमािण कायि सम्पन्न गरी नवलनलमित भवनबाट सेवा आरम्भ गररएको छ । लसिाथि 
राजमागिदेजख नगरपालिका भवन जोड्ने सडक लनमािण र कायाििय पररसरको बगैचा लनमािण तथा 
सजावटको िालग गण्डकी प्रदेश सरकारबाट समपूरक अनदुान शीषिकमा प्राप्त रू. ८० िाख र 
नगरपालिकाको रू. ५३ िाख गरी जम्मा रू. १ करोड ३३ िाख र्वलनयोजन गररएको छ ।   

2. भीरकोट नगरपालिकाको नवलनलमित प्रशासलनक भवन, वडा कायािियहरू तथा स्वास्थ्य 
संस्थाहरूको र्लनलसङ्गको िालग रू. ४२ िाख र्वलनयोजन गररएको छ ।  

3. संघीय समपूरक अनदुान शीषिकबाट गडहरे गरु्ाको पर्हिो चरणको पूवािधार लनमािणको काम 
सम्पन्न गरी बाँकी पूवािधार लनमािण गनि बोिपत्र आह्वान भई खररद सम्झौता समेत सम्पन्न 
भईसकेको छ । संघीय सरकारको िागत साझेदारीमा बाँकी लनमािण कायि सम्पन्न गनि रू. २ 
करोड ४३ र्वलनयोजन गने व्यवस्था लमिाईएको छ । 

4. बस्ती तथा वडास्तरबाट प्राथलमकताक्रम तोर्क आएका आयोजना तथा कायिक्रमहरू कायािन्वयन 
गनिको िालग प्र्येक वडा कायािियहरूिाई रू. 2० िाखका दरिे रकम र्वलनयोजन गररएको 
छ ।  
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5. नगरपालिकाबाट सञ् चालित योजना तथा कायिक्रमहरूको कायािन्वयन तथा अनगुमन कायििाई 
प्रभावकारी बनाउन सवारी साधनको आवश्यकता वोध भई सवारी साधन खररदको िालग रू १० 
िाख र्वलनयोजन गने व्यवस्था लमिाईएको छ ।   

6. आलथिक वषि 207८/7९ मा नगरपालिकाको स्रोत र साधनबाट कायािन्वयन हनु नसक्न े
आयोजना तथा कायिक्रमहरूको आयोजना बैंक तयार गरी कायािन्वयनको िालग प्रदेश तथा संघीय 
सरकारसंग अनरुोध गने व्यवस्था लमिाइएको छ। 

7. वडा कायाििय भवन नभएका वडाहरूमा भवन लनमािण कायि सरुू गनिको िालग रू. 30 िाख 
र्वलनयोजन गररएको छ । 

8. नगरका अधरुा आयोजनाहरूिाई पणुिता ठदन तथा त्काि गनुिपने र्वकास लनमािणका कायिहरू 
सञ् चािन गनि नगरिेत्र पूवािधार शीषिकमा रू. ७२ िाख र्वलनयोजन गरी कायािन्वयन गने 
व्यवस्था लमिाएको छु । 

9. भीरकोट नगरिेत्र लभत्रका सडकहरूको बगीकरण र नक्साङ्कन गरी मापदण्ड कायम गने समेतका 
कायि गनि नगर सडक यातायात गरुूयोजना (MTMP) तयारीको िालग आवश्यक वजेट र्वलनयोजन 
गररएको छ । 

10. संघीय सरकारको र्वशेष अनदुान शीषिकबाट रू. ३ करोडको िगानीमा नगरपालिकाको 
र्ोहोरमैिा व्यवस्थापन केन्र र पाकि  लनमािण कायि अजन्तम चरणमा पगेुको छ । लनलमित 
संरचनाको स्तरोन्नलतको िालग रकम र्वलनयोजन गने व्यवस्था लमिाइएको छ । 

11. सम्बजन्धत उपभोक्ताहरूको नगद िागत साझेदारी रहने गरी बजार िेत्रका सडकहरूको स्तरोन्नलत 
गनि र रणनीलतक मह्वका ग्रालमण सडकहरूको ममित सम्भारको िालग सडक पूवािधार तथा 
स्तरोन्नलत शीषिकमा रू. ८५ िाख बजेट र्वलनयोजन गने व्यवस्था लमिाएको छु । 

12. भीरकोट नगरिेत्रलभत्र बाढी पर्हरोबाट िलतग्रस्त सडकहरूको ममित सम्भार गरी सवारी 
आवागमनिाई सहज बनाउने कायिका िालग नगर िेत्रका सडक सरसर्ाई शीषिकमा रू. ५० 
िाख र्वलनयोजन गररएको छ । 

13. बस्तीस्तरबाट छनोट भई वडा कायािियहरूबाट नगरस्तरीय योजनामा समावेश गनि प्राथलमकता 
तोकी प्राप्त भएका योजना तथा कायिक्रमहरूको िालग रू. १ करोड २६ िाख र्वलनयोजन गने 
व्यवस्था लमिाएको छु ।  

सामाजजक र्वकासः 

14. जेष्ठ नागररकहरूसँग भेटघाट गरी उनीहरूको ज्ञान, सीप र अनभुवको आदान प्रदान गनुिका साथै 
उनीहरूको सम्मानका कायिक्रमहरू संचािन गनिको िालग जेष्ठ नागररक उ्थान कायिक्रममा रू. 
१० िाख र्वलनयोजन गने व्यवस्था लमिाएको छु । 

15. भीरकोट नगरपालिकािाई पूणि सरसर्ाईयकु्त नगरपालिका बनाउन र्वपन्न र अलत गरीब घर 
पररवारको पूवि पर्हचान गरी आवश्यकता र मागको आधारमा न्यूनतम शौचािय लनमािण सामाग्री 
तथा आवश्यकता अनसुारका अन्य लनमािण सामग्री उपिब्ध गराउन रू. ४० िाख र्वलनयोजन 
गरेको छु । 
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16. मर्हिा तथा बािबालिकाको िमता र्वकास र सशक्तीकरणका िालग संघीय सरकारबाट सशति 
अनदुान शीषिकमा प्राप्त हनुे रकमको अलतररक्त मर्हिाहरूको सीप र िमता र्वकासको िालग 
मर्हिासंग उपमेयर शीषिकमा रू. २० िाख र्वलनयोजन गरेको छु । 

17. भीरकोट नगरपालिका अन्तगितका सामूदार्यक र्वद्याियहरूको भौलतक पूवािधार लनमािण तथा 
सधुार एवम ्शैजिक गणुस्तर वरृ्िका िालग संघीय सरकारबाट सशति अनदुान शीषिकमा प्राप्त 
हनुे रकमको अलतररक्त शैजिक गणुस्तर सधुारको िालग जशिा र्वकास कायिक्रममा रू. २० 
िाख र्वलनयोजन गने व्यवस्था लमिाइएको छ । 

18. भीरकोट नगरपालिका लभत्रका सामदुार्यक क्याम्पसमा अध्ययनरत गरीब तथा जेहन्दार 
र्वद्याथीहरूिाई छात्रबतृ्ती र्वतरण गनि रू. 2 िाख २५ हजार र्वलनयोजन गने व्यवस्था 
लमिाइएको छ। 

19. भीरकोट नगरपालिकािाई लमलत 207७।११।२२ गते बािमैत्री स्थानीय शासनयकु्त 
नगरपालिका घोषणा गररएकोमा यसको लनरन्तरता र ठदगोपनाको िालग बािमैत्री स्थानीय शासन 
प्रवििन कायिक्रम शीषिकमा रू. १० िाख र्वलनयोजन गरेको छु । 

20. नगरपालिकामा रहेका दलित, मजुस्िम तथा अलपसंख्यक जातजालतहरूको परम्परागत सीप, 
व्यवसायको संरिण, सम्बििन एवम ्उनीहरूको सीप र िमता र्वकासको िालग रू. २0 िाख 
र्वलनयोजन गरेको छु । 

21. नागररकको स्वास्थ्यिाई ध्यानमा राख्दै संघीय सरकारबाट सशति अनदुान शीषिकमा प्राप्त हनु े
रकमको अलतररक्त अ्यावश्यक औषधी खररद, मर्हिा स्वास्थ्य स्वयंसेर्वककाहरूिाई प्रो्साहन 
तथा गभिवती मर्हिाहरूिाई अण्डा र्वतरण गने समेतका कायिको िालग स्वास्थ्य सम्बन्धी 
कायिक्रम शीषिकमा रू. ३० िाख र्वलनयोजन गरेको छु । 

22. भीरकोट नगरपालिकाबाट स्वीकृत स्थानीय पायक्क्रमको आधारमा किा १ देजख ८ सम्मको 
स्थानीय पायक्पसु्तक िेखन तथा छपाईको कायि सम्पन् न गरी नगर िेत्रका सम्पूणि सामूदार्यक 
तथा संस्थागत र्वद्याियहरूमा चाि ु शैजिक सत्रको शरुूदेजख नै पायक्पसु्तक र्वतरण र 
पिनपािको व्यवस्था लमिाउन स्थानीय पायक्क्रम िेखन तथा छपाई शीषिकमा रू. १८ िाख 
र्वलनयोजन गरेको छु ।  

23. नगरिेत्र लभत्र वसोवास गने र्रक िमता भएका अपाङ्ग तथा असहाय नागररकहरूको तथ्याङ्क 
अद्यावलधक गरी उनीहरूको सीप तथा िमता र्वकासका िालग अपाङ्ग प्रवििन कायिक्रम शीषिकमा 
बजेट र्वलनयोजन गने व्यवस्था लमिाएको छु । 

24. बािबालिका तथा यवुायवुतीहरूको शारीररक र मानलसक र्वकासका िालग र्वद्यािय तथा 
वडास्तरमा खेिमैदानको सम्भावनाका आधारमा खेिकुद प्रलतयोलगता सञ् चािन गनि र 
आवश्यकता अनसुार खेिकुद मैदानको स्तरोन्नलत एवम ्खेिकुद सामग्री र्वतरण गने कायिका 
िालग यवुा तथा खेिकुद कायिक्रम शीषिकमा रू. २५ िाख र्वलनयोजन गररएको छ ।     
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आलथिक र्वकासः 

25. कृर्ष र पशुंपिी िेत्रको एर्ककृत र्वकासका िालग संघीय सरकारबाट सशति अनदुान शीषिकमा 
प्राप्त रू. १ करोड १ िाख, र्वशेष अनदुान शीषिकमा प्राप्त रू. १ करोड २५ िाख र 
नगरपालिकाको रू. २० िाख समेत गरी कुि रू. २ करोड ४६ िाख र्वलनयोजन गररएको छ 
। 

26. नगरपालिका र सम्बजन्धत कृषकको ५०/५० प्रलतशत िागत साझेदारीमा कृर्ष तथा पशपुािन 
व्यवसायमा संिग्न व्यवसार्यक कृषकहरूिाइि कृर्ष औजार, प्िार्ष्टक टनिे, मि, लबउ र बेनाि 
उपिब्ध गराउने व्यवस्था लमिाईएको छ । 

27. धालमिक तथा पयिटकीय र्वकासका सम्भावना बोकेका स्थिहरूको र्वकास र प्रवििन गनि रू. 
15 िाख र्वलनयोजन गरेको छु । 

28. स्थानीय स्तरमा िघ ुउद्यमी तयार गरी उनीहरूको ज्ञान, सीप र िमताको आधारमा िघ ुउद्योग 
स्थापना मार्ि त स्थानीय स्तरमा रोजगारी लसजिनामा सहयोग परु् याउन संघीय सरकारबाट सशति 
अनदुान शीषिकमा प्राप्त रकमको अलतररक्त उद्यम र्वकास कायिक्रम शीषिकमा रू. १५ िाख 
र्वलनयोजन गररएको छ । 

29. प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रम अन्तगित नगरपालिका िेत्रमा रहेका बेरोजगार यवुा यवुतीहरूिाइि 
रोजगारी सजृना हनुे खािका श्रममूिक आयोजनाहरू कायािन्वयन गदाि नगरपालिकाबाट बस्तगुत 
सहायता उपिब्ध गराउने कायिका िालग मेयरसंग रोजगार शीषिकमा रू. २० िाख र्वलनयोजन 
गने व्यवस्था लमिाईएको छ ।      

वातावरण तथा र्वपद् व्यवस्थापनः 

30. संघीय तथा गण्डकी प्रदेश सरकारसंगको िागत साझेदारीमा आधँीखोिा लनयन्त्रण तथा तटबन्धन 
गने कायिका िालग नदी लनयन्त्रण कायिक्रम शीषिकमा रू. १५ िाख र्वलनयोजन गररएको छ । 

31. र्वश्वव्यापी रूपमा रै्लिएको कोलभड-19 महामारीको रोकथाम तथा लनयन्त्रण एवम ्संक्रलमत 
नागररकहरूको उपचारको िालग कोरोना व्यवस्थापन तथा प्रलतरिा कायिक्रम शीषिकमा रू. ३५ 
िाख र्वलनयोजन गने व्यवस्था लमिाईएको छ । 

32. मानवीय तथा प्राकृलतक कारणिे उ्पन्न र्वपद्को व्यवस्थापन एवम ्उिार सामग्री खररद गरी 
त्काि राहत उपिब्ध गराउन दैर्वप्रकोप तथा र्वपद् व्यवस्थापन शीषिकमा रू. 2० िाख 
र्वलनयोजन गरेको छु । 

सशुासन तथा संस्थागत र्वकासः  

33. नगरपालिकाबाट सम्पादन हनुे कामिाइि पारदशी बनाई जनप्रलतलनलध तथा कमिचारीहरूिाई 
नागररक प्रलत उत्तरदायी बनाउनका िालग साविजलनक सनुवुाइि तथा सामाजजक पररिण िगायतका 
कायिक्रमहरू संचािन गनिको िालग आवश्यक रकम र्वलनयोजन गरेको छु । 
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34. नगरपालिका र अन्तगितका कायािियमा कायिरत कमिचारी तथा जनप्रलतलनलधहरूको सीप तथा 
िमता र्वकासका िालग आवश्यक रकम र्वलनयोजन गने व्यवस्था लमिाएको छु । 

35. नगर तथा वडास्तरीय योजना तथा कायिक्रमको प्रभावकारी कायािन्वयन गनिका िालग लनवािजचत 
पदालधकारी, कमिचारी र उपभोक्ता सलमलतमा रहेका पदालधकारीहरूिाई कायिक्रम कायािन्वयन र 
अनगुमनसँग सम्बजन्धत र्वषयमा िमता र्वकास गनि आवश्यक रकम र्वलनयोजन गरेको छु । 

36. नगरपालिका र वडा कायािियहरूबाट संकिन गररने कर, दस्तरु, सेवा शलुकजस्ता कर तथा 
गैरकर राजस्व संकिनको कायििाई सहज र सूचना प्रर्वलधमैत्री बनाई राजस्व िेखाङ्कन तथा 
प्रलतवेदन प्रणािीिाई चसु्त बनाउन आगामी आलथिक वषिको शरुूदेजख नै नगरपालिका र 
अन्तगितका वडाहरूमा Web Based सफ्टवेयर जडान गने कायिका िालग आवश्यक रकम 
र्वलनयोजन गरेको छु ।  

सभाध्यि महोदय, 

अब म मालथका िेत्रगत नीलत तथा कायिक्रमहरू कायािन्वयनका िालग बजेट र्वलनयोजन र स्रोत 
व्यवस्थापनको अनमुान प्रस्ततु गदिछु । 

37. आगामी आलथिक वषि 207८/7९ का नीलत तथा कायिक्रमहरू कायािन्वयन गनि रू. ६८ करोड 
२६ िाख ४७ हजार र्वलनयोजन गरेको छु । कुि र्वलनयोजनमध्ये चाि ुखचितर्ि  रू. ३९ 
करोड ११ िाख ६७ हजार अथाित ५७.३० प्रलतशत रहेकोमा सशति अनदुानतर्ि को चाि ुखचि 
रू. २४ करोड ७७ िाख अथाित ३६.२८ प्रलतशत र नगरपालिकातर्ि को चाि ुखचि रू. १४ 
करोड ३४ िाख ६७ हजार अथाित २१.०२ प्रलतशत रहेको छ । ् यसैगरी कुि र्वलनयोजनमध्ये 
पंूजीगत खचितर्ि  रू. १४ करोड १४ िाख ८० हजार अथाित २०.७३ प्रलतशत र सामाजजक 
सरुिा खचितर्ि  रू. १५ करोड अथाित २१.९७ प्रलतशत रहेको छ । 

38. आगामी आलथिक वषिका िालग अनमुान गररएको खचि व्यहोने स्रोतमध्ये आन्तररक राजस्वबाट 
रू. ३ करोड ५० िाख, संघीय सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनुे राजस्व 
बाँडर्ाँटबाट रू. ८ करोड २६ िाख ९२ हजार, अन्तरसरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरणबाट रू. 
५५ करोड ७४ िाख ५५ हजार र  अन्य स्रोतबाट रू. ७५ िाख व्यहोररनछे ।                                          

सभाध्यि महोदय,  

39. भीरकोट नगरपालिकाको बजेट तथा कायिक्रम तजुिमामा मागिदशिन गनुिहनुे नगर प्रमखुज्यू, 
नगरसभा सदस्यज्यूहरू, राष्ट्रसेवक कमिचारीहरू, राजनीलतक दिका प्रमखु तथा प्रलतलनलधज्यूहरू, 
नागररक समाजका प्रलतलनलध, पत्रकार लमत्रहरू र भीरकोटबासी सम्पूणि आमाबबुा, ठददीबर्हनी 
तथा दाजभुाइिहरूबाट प्राप् त सलिाह, सझुाव र सहयोग प्रलत हाठदिक आभार प्रकट गदिछु । 
बजेटको कायािन्वयनमा समेत सोही अनसुारको रचना्मक सहयोगको अपेिा गरेको छु । 
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40. अन््यमा, स्वास्थ्य सावधानी अपनाई कोलभड-१९ महामारीको जोजखमबाट सरुजित रहँदै भीरकोट 
नगरपालिकाको समग्र र्वकासको अलभयानमा सहभागी हनु सम्पूणि भीरकोटबासी आमाबबुा, 
ठददीबर्हनी तथा दाजभुाईहरूिाई हाठदिक अर्पि गदिछु ।   

धन्यवाद । 

 

 लसमा के.सी. कमािचायि 
 उप-प्रमखु 

 भीरकोट नगरपालिका 
 बयरघारी, स्याङ्गजा ।  
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अनसूुचीहरू  
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अनसूुची-१ 

आय व्ययको र्ववरण 

आलथिक वषि २०७८।७९ 

(रू. हजारमा) 

शीषिक 
गत आ.व. २०७६।७७ 

को यथाथि 
चाि ुआ.व. २०७७।७८ 
को संशोलधत अनमुान 

आगामी आ.व. 
२०७८।७९ को अनमुान 

आय       

क. राजस्व ६०४८५ ९७४४९ ११७६९२ 

१ आन्तररक राजस्व ९३६३ २३००० ३५००० 

१.१ सम्पजत्त कर ५०० ८०० १००० 

१.२ भमूीकर (मािपोत) १००० १००० १२५० 

१.३ नदीजन्य सामग्री लबक्री ३५०० १५७०० २६५०० 

१.४ व्यवसाय कर ४५० ५०० ७५० 

१.५ लसर्ाररस दस्तरु ७५० ८५० १००० 

१.६ घर बहाि कर १५० ३५० ५०० 

१.७ घर जग्गा रजजषे्ट्रसन शलुक १२०० १३०० १५०० 

१.८ अन्य राजस्व १८१३ २५०० २५०० 

२ राजस्व बाडँर्ाडँबाट प्राप्त रकम ५११२२ ७४४४९ ८२६९२ 

२.१ संघीय सरकारबाट प्राप्त ४८०८८ ७०९८१ ७१४८१ 

२.२ गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ३०३४ ३४६८ ११२११ 

ख. अन्तर-सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण २८३३५९ ३३१५३८ ४०७४५५ 

१ संघीय समानीकरण अनदुान १०१४०० १०२२०० १०८००० 

२ संघीय सशति अनदुान १४३३०१ १७४३८८ २५८००० 

३ संघीय समपूरक अनदुान ६३०० ७९०० ६६०० 

४ संघीय र्वशेष अनदुान १५००० २५००० १२५०० 

५ गण्डकी प्रदेश समानीकरण अनदुान १२३५८ १२०५० १२३५५ 

६ गण्डकी प्रदेश सशति अनदुान ० ० २००० 

७ गण्डकी प्रदेश समपूरक अनदुान ५००० १०००० ८००० 

ग. अन्य ९७१०० १०८७०० १५७५०० 

१ सामाजजक सरुिा भत्ता ९४५०० १०२२०० १५०००० 

२ सडक बोडि नेपािबाट प्राप्त हनुे रकम २६०० ६५०० ६५०० 

३ गत वषिको नगद मौज्दात ० ० १००० 

आय तर्ि को जम्मा ४४०९४४ ५३७६८७ ६८२६४७ 

व्यय       

क. चाि ुखचि ३३११२९ ४३९२८७ ५४११६७ 

ख. पंूजजगत खचि १०९८१५ ९८४०० १४१४८० 

व्यय तर्ि को जम्मा ४४०९४४ ५३७६८७ ६८२६४७ 
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अनसूुची-२ 

राजस्व तथा अनदुान प्रालप्तको अनमुान 

आलथिक वषि २०७८।७९ 

(रू. हजारमा) 

शीषिक 
गत आ.व. २०७६।७७ को 

यथाथि 
चाि ुआ.व. २०७७।७८ को 

संशोलधत अनमुान 

आगामी आ.व. २०७८।७९ 
को अनमुान 

क. राजस्व १५७५८५ २०६१४९ २७५१९२ 

१ आन्तररक राजस्व ९३६३ २३००० ३५००० 

१.१ सम्पजत्त कर ५०० ८०० १००० 

१.२ भमूीकर (मािपोत) १००० १००० १२५० 

१.३ नदीजन्य सामग्री लबक्री ३५०० १५७०० २६५०० 

१.४ व्यवसाय कर ४५० ५०० ७५० 

१.५ लसर्ाररस दस्तरु ७५० ८५० १००० 

१.६ घर बहाि कर १५० ३५० ५०० 

१.७ घर जग्गा रजजषे्ट्रसन शलुक १२०० १३०० १५०० 

१.८ अन्य राजस्व १८१३ २५०० २५०० 

२ राजस्व बाडँर्ाडँ ५११२२ ७४४४९ ८२६९२ 

२.१ संघीय सरकारबाट प्राप्त ४८०८८ ७०९८१ ७१४८१ 

२.२ गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ३०३४ ३४६८ ११२११ 

३ अन्य आय ९७१०० १०८७०० १५७५०० 

३.१ बेरूज ुअसिुी ० ० ० 

३.२ सामाजजक सरुिा भत्ता ९४५०० १०२२०० १५०००० 

३.३ सडक बोडि नेपािबाट प्राप्त हनुे रकम २६०० ६५०० ६५०० 

३.४ गत वषिको नगद मौज्दात ० ० १००० 

ख. अन्तरसरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण २८३३५९ ३३१५३८ ४०७४५५ 

१ संघीय सरकारबाट प्राप्त अनदुान २६६००१ ३०९४८८ ३८५१०० 

१.१ र्वत्तीय समानीकरण अनदुान १०१४०० १०२२०० १०८००० 

१.२ सशति अनदुान १४३३०१ १७४३८८ २५८००० 

१.३ समपूरक अनदुान ६३०० ७९०० ६६०० 

१.४ र्वशेष अनदुान १५००० २५००० १२५०० 

२ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान १७३५८ २२०५० २२३५५ 

२.१ र्वत्तीय समानीकरण अनदुान १२३५८ १२०५० १२३५५ 

२.२ सशति अनदुान ० ० २००० 

२.३ समपूरक अनदुान ५००० १०००० ८००० 

२.४ र्वशेष अनदुान ० ० ० 

३ अन्य स्थानीय तहबाट प्राप्त अनदुान ० ० ० 

३.१ सशति अनदुान ० ० ० 

३.२ समपूरक अनदुान ० ० ० 

३.३ र्वशेष अनदुान ० ० ० 

ग. जनसहभालगता ० ० ० 

१ नगद सहभालगता ० ० ० 

२ श्रम तथा बस्तगुत सहायता ० ० ० 

कुि जम्मा ४४०९४४ ५३७६८७ ६८२६४७ 
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अनसूुची-३ 

आलथिक वषि २०७८।७९ 

चाि ुखचिको र्ववरण  

(रू. हजारमा) 

शीषिक 

गत आ.व. 
२०७६।७७ को 

यथाथि 

चाि ुआ.व. 
२०७७।७८ को 
संशोलधत अनमुान 

आगामी आ.व. 
२०७८।७९ को अनमुान 

 

 

 

चाि ुखचि        

खचि शीषिक 
खचि 
संकेत नं. 

       

पाररश्रलमक कमिचारी २११११ १३८९३ १४२०० १६००० 
 

पाररश्रलमक पदालधकारी २१११२ ९००० ११००० १५००० 
 

कमिचारी पोशाक २११२१ ७५० ७०० ८०० 
 

महंगी भत्ता २११३२ ६३१ ६०० ७०० 
 

कमिचारी र्र्लड भत्ता २११३३ ० ० ४० 
 

कमिचारी बैिक भत्ता २११३४ ० १५०० १५०० 
 

कमिचारी अन्य भत्ता २११३९ ३१२० १९०० २००० 
 

पदालधकारी बैिक भत्ता २११४१ १०० २०० ९०० 
 

योगदानमा आधाररत लबमा कोष खचि २१२१३ ० २०० २०० 
 

कमिचारी कलयाण कोष २१२१४ ३८३ ५०० ५०० 
 

पानी लबजिुी २२१११ ३६५ ६०० ११५६ 
 

सञ्चार महशिु २२११२ १००० १२०० २००० 
 

इन्धन (पदालधकारी) २२२११ ३०४३ २००० ४००० 
 

इन्धन (कायाििय प्रयोजन) २२२१२ ३४८२ ६७०० १०००० 
 

सवारी साधन ममित खचि २२२१३ २६०० ४८०० ६००० 
 

लबमा तथा नवीकरण खचि २२२१४ १५१ ५०० ५०० 
 

मेशीनरी तथा औजार ममित सम्भार तथा संचािन खचि २२२२१ ५०० ६०० ६०० 
 

लनलमित साविजलनक सम्पजत्तको ममित सम्भार खचि २२२३१ ५०० ५० ५०० 
 

मसिन्द तथा कायाििय सामग्री २२३११ ५००० ४५०० ६५०० 
 

इन्धन अन्य प्रयोजन २२३१४ ४१ १०० २०० 
 

पत्रपलत्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचि २२३१५ १५०० २३०० २५०० 
 

सेवा र परामशि खचि २२४११ ३००० ३७०० ४००० 
 

सूचना प्रणािी तथा सफ्टवयेर संचािन खचि  २२४१२ ५०० ५०० ६६६ 
 

करार सेवा शलुक २२४१३ १२३३५ १४१०० १६००० 
 

सरसर्ाइ सेवा शलुक २२४१४ ४२८ ५०० १००० 
 

अन्य सेवा शलुक २२४१९ १२० १०० २०० 
 

कमिचारी तािीम खचि २२५११ २०७ ५०० १००० 
 

सीप र्वकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी 
खचि २२५१२ १०६६ ० १६५० 

 

कायिक्रम खचि २२५२२ २२८०० २७५३५ ३५०५० 
 

र्वर्वध कायिक्रम २२५२९ १५०० ३५०० १००० 
 

अनगुमन मूलयाकंन खचि २२६११ २००० २००० ३००० 
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भ्रमण खचि २२६१२ ८६६ ३०० ३०० 
 

र्वर्वध खचि २२७११ २३०० २३०० १८०० 
 

सभा सञ्चािन खचि २२७२१ ५०० ५०० ५०० 
 

धालमिक तथा सांस्कृलतक संस्था सहायता २५३१४ ० १७८० २२८० 
 

अन्य संस्था सहायता २५३१५ ५१० ५०० १००० 
 

छात्रवजृत्त २७२११ ० २२५ २२५ 
 

जग्गाको भाडा २८१४१ ४१० ४०० ५०० 
 

घरभाडा २८१४२ १४९१ ११०० ५०० 
 

सवारी तथा मेशीनरी औजार भाडा २८१४३ १५०० १२०० ७०० 
 

भैपरी आउने चाि ुखचि २८९११ ३७ ० ५०० 
 

चाि ुखचिको जम्मा ९७६२९ ११४८९० १४३४६७ 
 

अन्य       
 

संघीय सशति/समपूरक/र्वशेष अनदुानतर्ि को जम्मा   १३३४०० २१६७९७ २७७१००  

प्रदेश सशति/समपूरक/र्वशेष अनदुानतर्ि को जम्मा   ६३०० ६४०० १००००  

सामाजजक सरुिा भत्ता   ९१२०० ९४७०० १५००००  

सडक बोडि तथा अन्य   २६०० ६५०० ७५००  

जम्मा २३३५०० ३२४३९७ ४४४६००  

पंूजीगत खचि       
 

गैर आवासीय भवन लनमािण/खररद ३१११२ ३२००० ७१०० ४००० 
 

सवारी साधन ३११२१ १४८०२ ४६५६ १००० 
 

मेशीनरी तथा औजार ३११२२ १००० ६००० १५०० 
 

र्लनिचर तथा र्र्क्चसि ३११२३ १००० ६३२० ४२०० 
 

कम्प्यटुर सफ्टवयेर लनमािण तथा खररद खचि ३११३४ ० ० ५०० 
 

अन्य साविजलनक लनमािण ३११५९ ६१०१३ ७४३२४ ८०५०० 
 

जग्गा प्रालप्त खचि ३१४११ ० ० २५००  

भैपरी आउन ेपंूजीगत  ३१५११ ० ० ३८० 
 

पंूजीगत खचिको जम्मा १०९८१५ ९८४०० ९४५८० 
 

कुि जम्मा ४४०९४४ ५३७६८७ ६८२६४७ 
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अनसूुची-४ 

प्रस्तार्वत ब्यय अनमुान 

आ.व.207८/07९  

(रू. हजारमा) 

शीषिक 

गत आ.व. 
२०७६।७७ को 

यथाथि 

चाि ुआ.व. 
२०७७।७८ को 
संशोलधत अनमुान 

आगामी आ.व. 
२०७८।७९ को 

अनमुान 

चाि ुखचि       

खचि शीषिक खचि संकेत नं.       

पाररश्रलमक कमिचारी 21111 13893.00 14200.00 16000.00 

पाररश्रलमक पदालधकारी 21112 9000.00 11000.00 15000.00 

कमिचारी पोशाक 21121 750.00 700.00 800.00 

महंगी भत्ता 21132 631.00 600.00 700.00 

कमिचारी र्र्लड भत्ता 21133 0.00 0.00 40.00 

कमिचारी बैिक भत्ता 21134 0.00 1500.00 1500.00 

कमिचारी अन्य भत्ता 21139 3120.00 1900.00 2000.00 

पदालधकारी बैिक भत्ता 21141 100.00 200.00 900.00 

योगदानमा आधाररत लबमा कोष खचि 21213 0.00 200.00 200.00 

कमिचारी कलयाण कोष 21214 383.00 500.00 500.00 

पानी लबजिुी 22111 365.00 600.00 1156.00 

सञ्चार महशिु 22112 1000.00 1200.00 2000.00 

इन्धन (पदालधकारी) 22211 3043.00 2000.00 4000.00 

इन्धन (कायाििय प्रयोजन) 22212 3482.00 6700.00 10000.00 

सवारी साधन ममित खचि 22213 2600.00 4800.00 6000.00 

लबमा तथा नवीकरण खचि 22214 151.00 500.00 500.00 

मेशीनरी तथा औजार ममित सम्भार तथा संचािन खचि 22221 500.00 600.00 600.00 

लनलमित साविजलनक सम्पजत्तको ममित सम्भार खचि 22231 500.00 50.00 500.00 

मसिन्द तथा कायाििय सामग्री 22311 5000.00 4500.00 6500.00 

इन्धन अन्य प्रयोजन 22314 41.00 100.00 200.00 

पत्रपलत्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचि 22315 1500.00 2300.00 2500.00 

सेवा र परामशि खचि 22411 3000.00 3700.00 4000.00 

सूचना प्रणािी तथा सफ्टवयेर संचािन खचि  22412 500.00 500.00 666.00 

करार सेवा शलुक 22413 12335.00 14100.00 16000.00 

सरसर्ाइ सेवा शलुक 22414 428.00 500.00 1000.00 

अन्य सेवा शलुक 22419 120.00 100.00 200.00 

कमिचारी तािीम खचि 22511 207.00 500.00 1000.00 
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सीप र्वकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी 
खचि 

22512 1066.00 0.00 

1650.00 

कायिक्रम खचि 22522 22800.00 27535.00 35050.00 

र्वर्वध कायिक्रम 22529 1500.00 3500.00 1000.00 

अनगुमन मूलयाकंन खचि 22611 2000.00 2000.00 3000.00 

भ्रमण खचि 22612 866.00 300.00 300.00 

र्वर्वध खचि 22711 2300.00 2300.00 1800.00 

सभा सञ्चािन खचि 22721 500.00 500.00 500.00 

धालमिक तथा सांस्कृलतक संस्था सहायता 25314 0.00 1780.00 2280.00 

अन्य संस्था सहायता 25315 510.00 500.00 1000.00 

छात्रवजृत्त 27211 0.00 225.00 225.00 

जग्गाको भाडा 28141 410.00 400.00 500.00 

घरभाडा 28142 1491.00 1100.00 500.00 

सवारी तथा मेशीनरी औजार भाडा 28143 1500.00 1200.00 700.00 

भैपरी आउने चाि ुखचि 28911 37.00 0.00 500.00 

चाि ुखचिको जम्मा 97629.00 114890.00 143467.00 

अन्य       

संघीय सशति/समपूरक/र्वशेष अनदुानतर्ि को जम्मा   133400.00 216797.00 277100.00 

प्रदेश सशति/समपूरक/र्वशेष अनदुानतर्ि को जम्मा   6300.00 6400.00 10000.00 

सामाजजक सरुिा भत्ता   91200.00 94700.00 150000.00 

सडक बोडि तथा अन्य   2600.00 6500.00 7500.00 

जम्मा 233500.00 324397.00 444600.00 

पंूजीगत खचि       

गैर आवासीय भवन लनमािण/खररद 31112 32000.00 7100.00 4000.00 

सवारी साधन 31121 14802.00 4656.00 1000.00 

मेशीनरी तथा औजार 31122 1000.00 6000.00 1500.00 

र्लनिचर तथा र्र्क्चसि 31123 1000.00 6320.00 4200.00 

कम्प्यटुर सफ्टवयेर लनमािण तथा खररद खचि 31134 0.00 0.00 500.00 

अन्य साविजलनक लनमािण 31159 61013.00 74324.00 83000.00 

भैपरी आउन ेपंूजीगत  31511 0.00 0.00 380.00 

पंूजीगत खचिको जम्मा 109815.00 98400.00 94580.00 

कुि जम्मा 440944.00 537687.00 682647.00 
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परर्छेद-4 : नगर सभाबाट आलथिक वषि 207८/7९ को िालग स्वीकृत योजना तथा 
कायिक्रमहरू 

नगरस्तरीय योजना तथा कायिक्रमहरू 

लस.नं. योजना तथा कायिक्रमको र्ववरण 
खचि संकेत नं. र्वलनयोजजत बजेट  

(रू. हजारमा) 
चाि ुखचि अन्तगितका कायिक्रमहरू 

१ कमिचारी तािीम खचि २२५११ ५०० 

२ न्यार्यक सलमलत िमता र्वकास २२५११ ५०० 

३ 
सीप र्वकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी 
खचि 

२२५१२ १५०० 

४ साविजलनक सनुवुाइ कायिक्रम २२५१२ १५० 

५ बािमैत्री स्थानीय शासन प्रवििन कायिक्रम २२५२२ १००० 

६ यवुा तथा खेिकुद कायिक्रम २२५२२ २५०० 

७ 
लनमािण सामग्री (लसमेण्ट, पोलिलथन पाईप, जजआई पाईप, हू्यम 
पाईप, रड, जस्तापाता, ग्यालबन जािी, शौचािय सामग्री 
आठद) खररद तथा र्वतरण 

२२५२२ ४००० 

८ दैवी प्रकोप तथा र्वपद् व्यवस्थापन २२५२२ २००० 

९ जेष्ठ नागररक उ्थान कायिक्रम २२५२२ १००० 

१० अपाङ्ग प्रवििन कायिक्रम २२५२२ ५०० 

११ उद्यम र्वकास कायिक्रम २२५२२ १५०० 

१२ दलित, अलपसंख्यक तथा मजुस्िम उ्थान कायिक्रम २२५२२ २००० 

१३ कृर्ष र्वकास कायिक्रम २२५२२ १००० 

१४ पयिटन पूवािधार र्वकास कायिक्रम २२५२२ १५०० 

१५ पशपंुिी र्वकास कायिक्रम २२५२२ १००० 

१६ मर्हिासंग उपमेयर कायिक्रम २२५२२ २००० 

१७ वातावरण तथा सरसर्ाई कायिक्रम २२५२२ १००० 

१८ जशिा र्वकास कायिक्रम २२५२२ २००० 

१९ स्थानीय पायक्क्रम िेखन तथा छपाई २२५२२ १८०० 

२० 
अन्तरािर्ष्ट्रय प्याराग्िाईलडंङ प्रलतयोलगतामा खचि भएको मध्ये 
भकु्तानी गनि बाँकी रकम भकु्तानी 

२२५२२ ७५० 

२१ स्वास्थ्य सम्बन्धी कायिक्रम २२५२२ ३००० 

२२ आलथिक सहायता तथा पनुःस्थापना कायिक्रम २२५२२ १५०० 

२३ कोरोना व्यवस्थापन तथा प्रलतरिा कायिक्रम २२५२२ ३५०० 

२४ उिार, राहत तथा पनुःस्थापना खचि २२५२२ १५०० 
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२५ र्वर्वध कायिक्रम २२५२९ १००० 

२६ अध्ययन अविोकन भ्रमण (पदालधकारी/कमिचारी) २२६११ १५०० 

२७ धालमिक तथा सांस्कृलतक संस्था सहायता २५३१४ १५०० 

२८ मदसाि संचािन खचि २५३१४ ७८० 

२९ अन्य संस्था सहायता २५३१५ १००० 

३० छात्रवजृत्त २७२११ २२५ 

चाि ुखचि तर्ि  कायिक्रम खचिको जम्मा  ४३७०५ 

प्रशासलनक खचि  ९९७६२ 

चाि ुखचि तर्ि को जम्मा  १४३४६७ 

पंूजीगत खचि अन्तगितका कायिक्रमहरू 

१ अहिे सनु्नत गौशीया मदसाि लनमािण भीरकोट न.पा. २ ३१११२ ९७० 
२ वडा कायाििय भवन लनमािण ३१११२ २९१० 
३ सवारी साधन ३११२१ ९७० 
४ मेशीनरी तथा औजार ३११२२ १४५५ 
५ र्लनिचर तथा र्र्क्चसि ३११२३ ४०७४ 
६ कम्प्यटुर सफ्टवेयर लनमािण तथा खररद खचि ३११३४ ४८५ 
७ जग्गा प्रालप्त खचि ३१४११ २४२५ 

८ भैपरी आउने पंूजीगत खचि ३१५११ ३६८.६० 

९ र्वरखोिा पाकि  लनमािण भी.न.पा. १ ३११५९ १९४० 
१० दहथमु झारखाम सडक भी.न.पा. २ ३११५९ १९४ 
११ दहथमु क्याम्पस मागि लनमािण भी.न.पा. २ ३११५९ ४८५ 
१२ र्करीयाघर लनमािण भी.न.पा. २, ठदपेन्रमागि ३११५९ १९४ 

१३ 
प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रममा (बस्तगुत सहायता) 
भी.न.पा. २ डाँडाकोट 

३११५९ ९७ 

१४ शर्हद शकु्र मार्व कम्पाउण्ड वाि लनमािण, भी.न.पा. ३ ३११५९ ४८५ 
१५ मलुका बराह पयिटन पूवािधार भी.न.पा. ३ ३११५९ २९१ 
१६ देउपजेु ढंुगा पयिटन पूवािधार भी.न.पा. ३ ३११५९ ४८५ 

१७ गमुादी सामूदार्यक भवन लनमािण भी.न.पा. ३ ३११५९ ४८५ 

१८ जन्तेढंुगा पयिटन पूवािधार लनमािण भी.न.पा. ४ ३११५९ ७७६ 
१९ नव लसजिना खोप केन्र भवन लनमािण, भी.न.पा. ५ ३११५९ ४८५ 
२० स्वरेक कोट शौचािय लनमािण भी.न.पा. ५ ३११५९ १९४ 
२१ लसमिचौर लतसेदी मोटरबाटो लनमािण भी.न.पा. ६ ३११५९ १४५५ 
२२ सनु्दरचौर पदमागि लनमािण भी.न.पा. ६ ३११५९ ४८५ 
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२३ 
वडा कायाििय कम्पाउण्ड वाि एवम ्पूवािधार लनमािण 
भी.न.पा. ७ 

३११५९ 
४८५ 

२४ बाि वषि प्रार्व कम्पाउण्ड वाि लनमािण भी.न.पा. ७ ३११५९ ४८५ 

२५ जशव मजन्दर लनमािण भी.न.पा. ८, खोरबार ३११५९ २९१ 
२६ कुसणु्डेखोिा मोटरबाटो लनमािण भी.न.पा. ८ ३११५९ १९४ 
२७ पखेरे ओकादी सडक स्तरोन्नलत भी.न.पा. ८ ३११५९ ४८५ 
२८ िुिीभन्ज्याङ्ग सामूदार्यक भवन भी.न.पा. ९ ३११५९ ७७६ 

२९ 
नारायणलगरी बाबा मजन्दर पयिटन पूवािधार लनमािण भी.न.पा. 
९ 

३११५९ ४८५ 

३० गडहरे खेिमैदान लनमािण भी.न.पा. ९ ३११५९ ९७० 
३१ सडक पूवािधार लनमािण एवम ्स्तरोन्नलत ३११५९ ६७९० 
३२ नगर िेत्रका सडक सरसर्ाई ३११५९ ४८५० 
३३ मेयरसंग रोजगार कायिक्रम ३११५९ १९४० 
३४ नदी लनयन्त्रण कायिक्रम ३११५९ १४५५ 
३५ जशव पाविती मजन्दर भी.न.पा. ५ ३११५९ १९४० 
३६ बाघभैरवी मजन्दर लनमािण भीरकोट न.पा. ७ ३११५९ ११६४ 
३७ भीरकोट सरसर्ाई केन्रको स्तरोन्तलत तथा सधुार ३११५९ ४८५ 
३८ नगरिेत्र पूवािधार ३११५९ ६०१४ 
३९ समपूरक कोष ३११५९ २२३१० 
४० गत वषिको भकु्तानी बाँकी ३११५९ १४५५ 

नगरस्तरीय योजनाको जम्मा  ७४२८२.६० 
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वडास्तरीय योजना तथा कायिक्रमहरू 

लस.नं. योजना तथा कायिक्रमको र्ववरण 
खचि संकेत नं. र्वलनयोजजत बजेट 

(रू. हजारमा) 
वडा नं. १ 

१ र्वर्वध योजना  ३११५९ ४८५ 

२ िामाचौर लसचाइ यीजना  ३११५९ ९७ 

३ हेि ुवाटो  ३११५९ ९७ 

४ अिौचीखोिा वाटो  ३११५९ ९७ 

५ दालसिङ शौचािय  ३११५९ १४५.५ 
६ भन्ज्याङ खादीखोिा  ३११५९ ९७ 

७ वराहकालिका गोरेटोवाटो  ३११५९ १४५.५ 

८ साविजलनक धारो र सडक (लसलिङ्गे) ३११५९ ९७ 

९ करुङ मजस्जत ममित  ३११५९ २९१ 
१० वीरखोिा गोरेटोवाटो  ३११५९ ९७ 
११ दालसिङ लसचाई योजना  ३११५९ ९७ 
१२ सडक वत्ती  ३११५९ ९७ 
१३ स्कुि सामाग्री  ३११५९ ९७ 
वडा नं. २ 

१ र्र्रर्रे ढुङ्गेधारा ममित तथा र्र्लटर टंकी लनमािण ३११५९ १४५.५ 

२ झारखाम र्कररयार लनमािण  ३११५९ ९७ 

३ भीरकोट कालिका टोि वाटो र्प लस लस तथा लसडी लनमािण 
३११५९ 

९७ 

४ अंकुनावाि उद्यानꓹ वयरघारी सपौदेटोि  ३११५९ १४५.५ 

५ खलिकु पानी टंकी लनमािणꓹ सपौदेटोि  ३११५९ ४८.५ 

६ वयरघारी भारथान पयिटन पदमागि  ३११५९ ९७ 

७ िहुाडाँडा प्रलतिािय ममित ३११५९ ४८.५ 

८ नािलसह महुान टंकी लनमािण ३११५९ ४८.५ 

९ िहुाडाँडा पानी टंकी लनमािण ३११५९ ४८.५ 

१० छहराखोिा स्वारा खानेपानी पाईप  ३११५९ ४८.५ 

११ वगािेटोि चौपारी मजुखया चौपारी ग्रा.स. जानेवाटो  ३११५९ ९७ 

१२ वाहाखोिा पौवा लनमािण तथा डाँडावारी पाईप र्वस्तार  ३११५९ १४५.५ 

१३ देउरािी मजन्दर साविजलनक सौचािय लनमािण  ३११५९ ९७ 

१४ िालिगरुास खेि मैदान  ३११५९ ९७ 
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१५ वसेक र्कररयाघर लनमािण  ३११५९ ९७ 

१६ डाँडाकोट लसडीवाटो लनमािण  ३११५९ १४५.५ 

१७ संस्कृलत पयिटन तथा खेिकुद ३११५९ १४५.५ 

१८ सपौदे खोलसा संरिण  ३११५९ ४८.५ 

१९ डाँडाकोट र्कररयाघर लनमािण ३११५९ ९७ 

२० धवुिदेउरािी खानेपानी पाइप र्वस्तार  ३११५९ १४५.५ 

वडा नं. ३ 

१ बजादी गोरेटो बाटो ३११५९ ९७ 

२ रानीडाँडाँ प्रलतिािय ३११५९ ९७ 

३ शेरगैरा गोरेटो बाटो ३११५९ ९७ 

४ साम्झा िुिोपधेँरा प्रलतिािय ३११५९ ९७ 

५ रयािे ररज ुगोरेटोबाटो र्पलसलस ३११५९ १४५.५ 

६ रोजजखोिा नौलबसे टारी ग्रालमण सडक र्पलसलस ३११५९ १९४ 

७ खसुािनीडाँडा ँसामूदार्यक भवन लनमािण ३११५९ ९७ 

८ चण्डीदेवी गोरेटो बाटो लनमािण ३११५९ ९७ 

९ देउरािी खेिमैदान मन्च लनमािण ३११५९ १४५.५ 

१० ओलयाङ्दी िुिोवन ग्रालमण सडक सोलिङ ३११५९ ९७ 

११ राम्चे प्रलतिािय ३११५९ १४५.५ 

१२ र्पपिडाँडाँ प्रलतिािय लनमािण, सामदी ३११५९ १४५.५ 

१३ गोकेस खत्रीगाउँ िाडो गोरेटो बाटो ३११५९ ९७ 

१४ जनज्योती प्रार्व तारबार ३११५९ ९७ 

१५ कोखे ग्रालमण सडक स्तरोन्नलत ३११५९ ९७ 

१६ रोजीखोिा शवदाहगहृ तटबन्धन ३११५९ ९७ 

१७ र्वर्वध कायिक्रम ३११५९ ९७ 

वडा नं. ४   

१ दभङुकोट रु्िपाती जाने वाटो र्प लस लस  ३११५९ ९७ 

२ कयरामनुी टंकी लनमािण ३११५९ ४८.५ 

३ दभङुिाँटी रानी पोखरी वाटो लनमािण र्वस्तार  ३११५९ ४८.५ 

४ छाङछाङदी दभुङुिाटी ग्रालमण सडक ममित र्वस्तार  ३११५९ २४२.५ 

५ छाङछाङदी खेिमैदान   ३११५९ ९७ 

६ दहथमु छाङछाङदी लसचाइ योजना ममित र सरसर्ाइ  ३११५९ ७२.७५ 

७ लिजफ्टङ लसचाइ आयोजना भलुमगत पानी संचािन  ३११५९ १९४ 

८ छाङछाङदी हर्टया ग्रालमण सडक र्प लस लस  ३११५९ ९७ 
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९ झारखाम गैराथोक कृर्ष सडक स्तरोन्नती  ३११५९ ९७ 

१० गैराथोक खानेपानी टंकी लनमािण ३११५९ ४८.५ 

११ कुसमुथमु्का पाकि  लनमािण ३११५९ ४८.५ 

१२ रु्टकर आयोजना  ३११५९ ७२.७५ 

१३ छाङछाङदी हेलथपोष्ट र्लनिचर र औजार खररद  ३११५९ ४८.५ 

१४ 
चामडाँडा झारङखोिा िामोवाँध चौपारी गोरेटोवाटो र्प लस  

लस  

३११५९ ४८.५ 

१५ घैयाखोररया वागदिुा वाटो  लनमािण ३११५९ ४८.५ 

१६ मािेवगर कुिो लनमािण ३११५९ ९७ 

१७ लसङखोिा दलित वस्ती र्प लस लस  ३११५९ ९७ 

१८ आिेको घरमालथ वनपािा गोरेटोवाटो र्प  लस  लस  ३११५९ ४८.५ 

१९ रेग्मीको घरको पचु्छर घर जाने गोरेटोवाटो  ३११५९ ४८.५ 

२० छाङछाङ्दी मजन्दर व्यवस्थापन  ३११५९ ७२.७५ 
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शशति अनदुानतर्ि का योजना तथा कायिक्रमहरू 
लस. 
नं. 

खचि शीषिक दाता मखु्य कायिक्रम 
रकम (रू. 
हजारमा) र्वषयिते्र 

1 

सशति 
अनदुान ( 
पुजँीगत) 

नेपाि 

सरकार/आन्तररक 
ऋण 

कदङ्ग मदरसा स्तरोन्नलत 
भीरकोट न.पा.-2 स्याङ्जा 

1000 अन्य 

२ 

समपरुक 

अनदुान 

नेपाि 

सरकार/आन्तररक 
ऋण 

गडहरे गरु्ा संरिण र पाकि  
लनमािण(क्रमागत आयोजना) 

6600 अन्य 

३ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार गनुासो सनुवुाई अलधकारी 100 अन्य 

४ 

सशति 
अनदुान ( 
पुजँीगत) 

नेपाि 

सरकार/आन्तररक 
ऋण 

थमु्काबाट पवुात िबु्धीखोिा 
भीरकोट न.पा.६, गमुादी रोजी 
खोिा बास्तरा खोिा भीरकोट 

न.पा.३, र्पपिडांडा बाय डांडा 
आङ बाङ खोिा भीरकोट 
न.पा.९, करुङ िोहा डांडा 

खांदी खोिा भीरकोट न.पा.१ र 
२, बयरघारी झो.प.ु लसम्िे 

र्ोहोरमैिा 

2500 अन्य 

५ 

सशति 
अनदुान ( 
पुजँीगत) 

नेपाि 

सरकार/आन्तररक 
ऋण 

नवीकरणीय ऊजाि प्रवलध जडान 
(वायोग्याँस/र्वद्यतुीय 

चिुो/सधुाररएको चिुो/सौयि 
ऊजाि) 

800 अन्य 
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६ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

यरुोर्पयन यलुनयन 

पोषण संवेदनशीि (खानेपानी 
तथा सरसर्ाइ, कृर्ष, पशसेुवा, 
मर्हिा तथा बािबालिका, जशिा 
र शासकीय प्रवन्ध) िेत्रका 
कायिक्रमहरू सञ्चानि) 

460 अन्य 

७ 

र्वशेष 

अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 
भीरकोट एकीकृत कृर्ष र्वकास 

कायिक्रम 
12500 अन्य 

८ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

आई लड ए 
मसिन्द सामान खररद (सेवा 

केन्र सञ्चािानाथि) 
120 अन्य 

९ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

मर्हिा, बािबालिका, अपाङ्गता 
भएका व्यजक्त, ज्येष्ठ नागररक र 

यौलनक तथा िैंलगक 

अलपसंख्यक का तथ्याङ्क 
संकिन र अधावलधक गने 

100 अन्य 

१० 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

आई लड ए 

मेजशनरी आजार तथा र्लनिचर 
ममित सम्भार (सेवा केन्र 

सञ्चािानाथि) 

60 अन्य 

११ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

रोजगार सेवा केन्रको सञ्चािन 
(अनगुमन, सञ्चार, स्टेशनरी, 

ममित,अन्य) 

205 अन्य 
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१२ 

सशति 
अनदुान ( 
पुजँीगत) 

नेपाि 

सरकार/आन्तररक 
ऋण 

रोजगार सेवा केन्रको 
सदुृर्ढकरण (कम्प्यूटर, र्लनिचर 
र्र्क्चसि, क्यामरा, अन्य र्वद्यतुीय 

उपकरण) 

200 अन्य 

१३ 

सशति 
अनदुान ( 
पुजँीगत) 

नेपाि 

सरकार/आन्तररक 
ऋण 

लसद्द गोपािेश्वर पशपुलतनाथ 
मजन्दर लनमािण भीरकोट न.पा.- 

स्याङ्गजा(लनमािणालधन) 

800 अन्य 

१४ 

सशति 
अनदुान ( 
पुजँीगत) 

नेपाि 

सरकार/आन्तररक 
ऋण 

सरुजित नागररक आवास 
कायिक्रम :- गण्डकी प्रदेशको 
स्याङजा जजलिा िेत्र नं. १ 

अन्तगित भीरकोट न.पा. वडा 
नं.१, २, ३, ४ मा- ४८ वटा 

1224 अन्य 

१५ 

सशति 
अनदुान ( 
पुजँीगत) 

नेपाि 

सरकार/आन्तररक 
ऋण 

सरुजित नागररक आवास 
कायिक्रम :- गण्डकी प्रदेशको 
स्याङजा जजलिा िेत्र नं. २ 

अन्तगित भीरकोट न.पा. वडा 
नं.५,६,७,८,९ मा- १११ वटा 

2076 अन्य 

१६ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

आयवेुद औषधाियको तिब, 

भत्ता, संचािन खचि तथा 
कायिक्रम बजेट 

3200 आयवेुद 
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१७ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

अदवुा/बेसारको साना 
व्यवसार्यक कृर्ष उ्पादन 

केन्र (पकेट) र्वकास कायिक्रम 
सञ्चािन 

1200 कृर्ष 

१८ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना 
भएका कृर्ष तर्ि का साना 
व्यवसार्यक कृर्ष उ्पादन 

केन्र (पकेट) र्वकास कायिक्रम 
लनरन्तरता 

1200 कृर्ष 

१९ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 
उन्नत वीउ उपयोग अनगुमन 
लनररिण एवं वैिक सञ्चािन 

100 कृर्ष 

२० 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 
उन्नत वीउ र्वतरकिाई 
प्रो्सहान अनदुान 

200 कृर्ष 

२१ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार र्कसान सूचीकरण कायिक्रम 300 कृर्ष 

२२ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 
कृर्ष उपज बजार पूवािधार 
लनमािणका िालग सहयोग 

2050 कृर्ष 

२३ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार कृर्ष यान्त्रीकरण प्रवििन 1500 कृर्ष 

२४ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 
खाद्यान्न वािीको उन्नत वीउ 
उपयोगमा मूलय अनदुान 

1300 कृर्ष 
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२५ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

मध्यम प्रर्वलधयकु्त बहउुिेश्यीय 
र्िरू्ि नसिरी स्थापना 

कायिक्रम 

750 कृर्ष 

२६ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना 
भएको बंगरुको साना 

व्यवसार्यक कृर्ष उ्पादन 
केन्र (पकेट) र्वकास कायिक्रम 

लनरन्तरता 

600 पश ुर्वकास 

२७ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार कृलत्रम गभािधान लमसन कायिक्रम 394 पश ुर्वकास 

२८ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

कृर्ष तथा पश ुसेवाका एक 
गाँउ एक प्रार्वलधकहरूको 

तिव भत्ता 
400 पश ुर्वकास 

२९ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 
कृर्ष, पशपुन्छी तथा म्स्य 

तथ्याकं अध्यावलधक कायिक्रम 
100 पश ुर्वकास 

३० 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

पशपंुिी आदीबाट हनुे 
ईन्रु्एन्जा, बडि फ्ि,ु AMR, 

लसर्ष्टसकोलसस, टक्सोप्िाज्मोलसस 
आठद र्वलभन्न सरुवारोग सम्बजन्ध 
रोकथाम तथा लनयन्त्रणका 
िालग सचेतना कायिक्रम 

20 पश ुर्वकास 
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३१ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 
कामका िालग पाररश्रलमक 

अनदुान 
3622 रोजगार 

३२ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

आई लड ए 
कामका िालग पाररश्रलमक 
अनदुान (यवुा रुप) 

4200 रोजगार 

३३ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 
कामका िालग पाररश्रलमक 
अनदुान (यवुा रुप) 

41 रोजगार 

३४ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार प्रार्वलधक सहायकको तिव 367 रोजगार 

३५ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार प्रार्वलधक सहायकको पोसाक 10 रोजगार 

३६ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार रोजगार संयोजकको तिव 468 रोजगार 

३७ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार रोजगार संयोजकको पोसाक 10 रोजगार 

३८ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार रोजगार सहायकको तिब 367 रोजगार 

३९ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 
रोजगार सहायकको पोशाक 

भत्ता 
10 रोजगार 
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४० 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

गररबी लनवारणका िालग िघ ु
उद्यम र्वकास कायिक्रम 

संचािन लनदेजशका, २०७७ 
बमोजजम उद्यमीको स्तरोन्नती 
(आवश्यकता पर्हचानका 

आधारमा पनुतािजगी र एडभान्स 
सीप र्वकास तालिम कायिक्रम) 

600 िघ ुउद्यम 

४१ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

गररबी लनवारणका िालग िघ ु
उद्यम र्वकास कायिक्रम 

संचािन लनदेजशका, २०७७ 
बमोजजम िघ ुउद्यम र्वकास 
मोडेिमा नयाँ िघ ुउद्यमी 

लसजिना गने 

2560 िघ ुउद्यम 

४२ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

सम्भाव्य उ्पादनको 
उ्पादक्व र बजार प्रलतस्पधाि 
बरृ्ि गनिका िालग कजम्तमा ५ 

जनाको समहुमा प्रलबलध 
हस्तान्तरण 

140 िघ ुउद्यम 
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४३ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

जज.र्प.ई. 

GPE को सहयोगमा कोलभड - 
१९ का कारण उ्पन्न 
पररजस्थलतमा लसकाइ 

सहजीकरणका िालग शैजिक 
कायिक्रम 

5200 जशिा 

४४ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

आधारभतू तहका स्वीकृत 
दरवन्दीका जशिक, राहत 

अनदुान जशिकका िालग तिब 
भत्ता अनदुान (र्वशेष जशिा 

पररषद अन्तरगतका 
जशिक/कमिचारीहरू समेत) 

110200 जशिा 

४५ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

आधारमतु तह किा (६-८) मा 
अंग्रजेी,गजणत र र्वज्ञान र्वषयमा 

जशिण सहयोग अनदुान 

946 जशिा 

४६ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

एस.एस. लड. र्प. 
आधारमतु तह किा (६-८) मा 
अंग्रजेी,गजणत र र्वज्ञान र्वषयमा 

जशिण सहयोग अनदुान 

69 जशिा 
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४७ 

सशति 
अनदुान ( 
पुजँीगत) 

नेपाि सरकार 

केन्रबाट छनौट भएका नमनुा 
र्वद्यािय,र्वशेष र्वद्याियको 
क्रमागत भवन लनमािण तथा 
किा ११ स्तोन्नलत भएका 
प्रार्वलधक धार र्वद्याियको 
लयाव व्यवस्थापन अनदुान 

14000 जशिा 

४८ 

सशति 
अनदुान ( 
पुजँीगत) 

एस.एस. लड. र्प. 

केन्रबाट छनौट भएका नमनुा 
र्वद्यािय,र्वशेष र्वद्याियको 
क्रमागत भवन लनमािण तथा 
किा ११ स्तोन्नलत भएका 
प्रार्वलधक धार र्वद्याियको 
लयाव व्यवस्थापन अनदुान 

1000 जशिा 

४९ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

एस.एस. लड. र्प. 
तोर्कएका र्वद्याथीको ठदवा 
खाजाका िालग र्वद्याियिाई 

अनदुान 

470 जशिा 

५० 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

तोर्कएका र्वद्याथीको ठदवा 
खाजाका िालग र्वद्याियिाई 

अनदुान 

6469 जशिा 

५१ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

प्रलत र्वद्याथी िागतका आधारमा 
जशिण लसकाइ सामग्री एवम ्

किा ८ को परीिा व्यवस्थापन 
अनदुान 

1249 जशिा 
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५२ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

एस.एस. लड. र्प. 

प्रलत र्वद्याथी िागतका आधारमा 
जशिण लसकाइ सामग्री एवम ्

किा ८ को परीिा व्यवस्थापन 
अनदुान 

91 जशिा 

५३ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

एस.एस. लड. र्प. 

प्रारजम्भक बाि र्वकास 
सहजकतािहरूको पाररश्रलमक 
तथा र्वद्यािय कमिचारी 
व्यबस्थापन अनदुान 

688 जशिा 

५४ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

प्रारजम्भक बाि र्वकास 
सहजकतािहरूको पाररश्रलमक 
तथा र्वद्यािय कमिचारी 
व्यबस्थापन अनदुान 

9493 जशिा 

५५ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

माध्यलमक तह किा (९-१०) 
मा अंग्रजेी,गजणत र र्वज्ञान 
र्वषयमा जशिण सहयोग 

अनदुान 

3221 जशिा 

५६ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

एस.एस. लड. र्प. 

माध्यलमक तह किा (९-१०) 
मा अंग्रजेी,गजणत र र्वज्ञान 
र्वषयमा जशिण सहयोग 

अनदुान 

234 जशिा 
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५७ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

माध्यलमक तहका स्वीकृत 
दरवन्दीका जशिक, राहत 

अनदुान जशिक िालग तिब 
भत्ता अनदुान (र्वशेष जशिा 

पररषद अन्तरगतका 
जशिक/कमिचारी,प्रार्वलधक 
धारका प्रजशिक समेत) 

22300 जशिा 

५८ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 
राष्ट्रपलत रलनङ्ग लसलड प्रलतयोलगता 

(स्थानीय तहस्तरीय) 
100 जशिा 

५९ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

एस.एस. लड. र्प. 
र्वद्यािय सञ्चािन तथा 
व्यवस्थापन अनदुान 

177 जशिा 

६० 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 
र्वद्यािय सञ्चािन तथा 
व्यवस्थापन अनदुान 

2433 जशिा 

६१ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

र्वद्याियमा शैजिक गणुस्तर 
सदुृढीकरण एवम ्

कायिसम्पादनमा आधाररत 
प्रो्साहन अनदुान 

5043 जशिा 

६२ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

एस.एस. लड. र्प. 

र्वद्याियमा शैजिक गणुस्तर 
सदुृढीकरण एवम ्

कायिसम्पादनमा आधाररत 
प्रो्साहन अनदुान 

367 जशिा 
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६३ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

शैजिक पहुँच सलुनजितता, 
अनौपचाररक तथा वैकजलपक 
जशिा कायिक्रम (परम्परागत 

र्वद्यािय, वैकजलपक र्वद्यािय, 

सािरता र लनरन्तर जशिाका 
कायिक्रम समेत) 

559 जशिा 

६४ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

एस.एस. लड. र्प. 

शैजिक पहुँच सलुनजितता, 
अनौपचाररक तथा वैकजलपक 
जशिा कायिक्रम (परम्परागत 

र्वद्यािय, वैकजलपक र्वद्यािय, 

सािरता र लनरन्तर जशिाका 
कायिक्रम समेत) 

41 जशिा 

६५ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

सामदुार्यक र्वद्याियका 
छात्राहरूिाई लनशलुक 

स्यालनटरी प्याड ब्यवस्थापन 

1113 जशिा 

६६ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

एस.एस. लड. र्प. 
सामदुार्यक र्वद्याियका 
छात्राहरूिाई लनशलुक 

स्यालनटरी प्याड ब्यवस्थापन 

81 जशिा 

६७ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

एस.एस. लड. र्प. 
साविजलनक र्वद्याियका 

र्वद्याथीहरूका िालग लनशलुक 
पायक्पसु्तक अनदुान 

187 जशिा 
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६८ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

साविजलनक र्वद्याियका 
र्वद्याथीहरूका िालग लनशलुक 

पायक्पसु्तक अनदुान 

2564 जशिा 

६९ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

साविजलनक र्वद्याियमा 
अध्ययनरत र्वद्याथीहरूका िालग 

छात्रबजृत्त (आवासीय तथा 
गैरआवासीय) 

910 जशिा 

७० 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

एस.एस. लड. र्प. 

साविजलनक र्वद्याियमा 
अध्ययनरत र्वद्याथीहरूका िालग 

छात्रबजृत्त (आवासीय तथा 
गैरआवासीय) 

95 जशिा 

७१ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

लसलबआईएमएनलसआई Onsite 

कोजचंङ्ग र समता तथा पहुँच 
कायिक्रम 

200 जशिा 

७२ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

आई लड ए 

अन्य र्वर्वध खचि-Mobilization 

of CSOs, Civic Groups, NGOs 
for increased social 

accountability 

46 सामाजजक सरुिा 

७३ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

आई लड ए 
अन्य र्वर्वध खचि-Periodic 

meeting costs of LGPCC 
23 सामाजजक सरुिा 
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७४ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

आई लड ए 

एम. आइि. एस. अपरेटर र 
र्र्लड सहायक देलनक भ्रमण 
भत्ता तथा यातायत खचि 

108 सामाजजक सरुिा 

७५ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

आई लड ए 

एम. आइि. एस. अपरेटर र 
र्र्लड सहायक पाररश्रलमक, 

चाडपवि खति तथा पोशाक खचि 
520 सामाजजक सरुिा 

७६ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

आई लड ए 

एम. आइि. एस. अपरेटर र 
र्र्लड सहायको िालग सञ्चार 

खचि 
5 सामाजजक सरुिा 

७७ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

आई लड ए 

र्वभागिे उपिव्ध गराएको 
तालिम खाका बमोजजम घटना 
दताि तथा सामाजजक सरुिा 
सम्बन्धमा नपा/गापा, वडा 
कायािियका कमिचारीहरूको 

िालग तालिम तथा 
जनप्रलतलनलधहरूिाई 

अलभमजुखकरण कायिक्रम 
सञ्चािन 

246 सामाजजक सरुिा 

७८ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

आई लड ए 

सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा 
छपाइि (सञ्चार र पहँचु अलभयान 

सञ्चािान) 

200 सामाजजक सरुिा 
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७९ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

आई लड ए 

स्थानीय तहका कमिचारी र 
जनप्रलतलनलधहरूको िालग 

अनगुमन तथा मलुयाकन खचि 
72 सामाजजक सरुिा 

८० 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

आधारभतू तथा आकजस्मक 
स्वास्थ्य सेवाको िालग औषलध 

खररद 

1500 स्वास्थ्य 

८१ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार ईर्पडेलमयोिोजी ररपोर्टिङ 6 पश ुर्वकास 

८२ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

उपचारा्मक सेवा अन्तगितका 
कायिक्रमहरू ( ,आधारभतू 

स्वास्थ्य सेवा केन्र (स्वास्थ्य 

चौकी ) / आधारभतू 
अस्पतािको न्यनुतम सेवा 
मापदण्ड कायिक्रम संचािन 

तथा सठुरलधकरण र आखँा, नाक, 

कान, घांटी तथा मखु स्वास्थ्य 
सम्वजन्ध अलभमखुीकरण तथा 
लबद्यािय स्क्रीलनंग कार 

500 स्वास्थ्य 

८३ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

कोलभड १९ िगायत र्वलभन्न 
महामारीजन्य रोगहरूको 
रोकथाम, लनयन्त्रण तथा 

लनगरानीका िालग सरोकारवािा 
सँगको अन्तरर्क्रया तथा RRT, 

स्वास्थ्यकमी पररचािन 

50 स्वास्थ्य 
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८४ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

कोलभड १९ र्वरुि खोप 
अलभयान संचािन ब्यवस्थापन 
खचि -पालिकास्तररय सलमिा 
तथा योजना र पालिका तथा 
स्वास्थ्य सस्था स्तररय 

सपुररवेिण_ 

187 स्वास्थ्य 

८५ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

ियरोगका जोजखम समहु तथा 
स्वास्थ सेवाको पहचु कम 
भएका समदुायमा सकृय 

ियरोग खोजपडताि कायिक्रम, 

घरपररवारका सदस्यहरूको 
सम्पकि  पररिण, समदुायमा 
ियरोगका र्वरामीहरूको 

खोजपडतािका िालग िभता 
अलभवरृ्ि तथा पररचािन । 

105 स्वास्थ्य 

८६ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 
पररवार लनयोजन र्कशोर र्कशोरी 
तथा प्रजनन ्स्वास्थ्य कायिक्रम 

420 स्वास्थ्य 

८७ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

पालिका स्तरमा ःः टाईिर्ाइड 
खोप अलभयान संचािन तथा 
लनयलमत खोपमा टाईिर्ाइड 

खोप शरुुवातको साथै लनयलमत 
खोप सदुढीकरण र सरसर्ाई 
प्रबद्र्धनको िालग पालिका र 
वडा खोप समन्वय सलमती र 

सरोकारवािाहरूको 
अलभमजुखकरण बैिक १ ठदन 

205 स्वास्थ्य 
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८८ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

पालिका स्तरमा स्वास्थ्य 
संस्थाहरूको मालसक बैिक, 

डाटा भेररर्र्केशन एवं गणुस्तर 
सधुार साथै चौमालसक एवं 

बार्षिक सलमिा 

100 स्वास्थ्य 

८९ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

पालिकास्तरमा खोप र सरसर्ाई 
प्रवद्र्धन कायिक्रमको सलमिा, 
सूक्ष्मयोजना अध्यावलधक र 

पालिका खोप समन्वय सलमलतको 
अलभमजुखकरण समेत पालिका 
स्तरमा २ ठदन, वडा खोप 
समन्वय सलमलतको स्वास्थ्य 

संस्था, वडा सतरमा 
अलभमजुखकरण १ ठदन तथा 
पूणि खोप सलुनितताको िागी 

घरधरुी सर 

222 स्वास्थ्य 

९० 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

यरुोर्पयन यलुनयन 
पोपण र्वशेष (स्वास्थ्य) िेत्रका 

कायिक्रम सञ्चािन 
140 स्वास्थ्य 

९१ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार पोषण कायिक्रम 1231 स्वास्थ्य 

९२ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार मात ृतथा नवजशश ुकायिक्रम 1383 स्वास्थ्य 

९३ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

मात ृतथा नवजशश ुकायिक्रम 
अन्तगित आमा सरुिा, गभिवती 
उ्प्ररेणा सेवा, न्यानो झोिा र 
लनशलुक गभिपतन कायिक्रम 

652 स्वास्थ्य 

९४ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

रार्ष्ट्रय मर्हिा स्वास्थ्य 
स्वयंसेर्वका कायिक्रम (पोशाक 
प्रो्साहन, यातायात खचि, वार्षिक 
सलमिा गोष्ठी र ठदवस मनाउन े

खचि समेत) 

900 स्वास्थ्य 
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९५ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

र्वद्यािय स्वास्थ्य जशिा/आमा 
समहु तथा मर्हिा स्वास्थ्य 
स्वयंसेर्वकाहरूका िालग 

सामाजजक व्यवहार पररवतिन 
कायिक्रम 

100 स्वास्थ्य 

९६ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

र्वलभन्न सरुवारोग, नसने रोग, 

जनुोर्टक, मानलसक स्वास्थ्य 
सम्बजन्ध अन्तरर्क्रया कायिक्रम 
तथा ठदवसहरू (Hypertension, 

Diabetes, COPD, Cancer Days, 

आ्मह्या रोकथाम ठदवस, 

मानलसक स्वास्थ्य ठदवस, 

अलजाईमर ठदवस, रेलबज ठदवस, 

र्वश्व औिो ठदवस) मनाउने 

130 स्वास्थ्य 

९७ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

स्थिगत अनजुशिण गरर 
स्वास्थ्यकलमिहरूको िमता 
अलभवजृध्द एवं तथ्यांङकको 
गणुस्तर सलुनजित, ियरोगका 
कायिक्रमको अधि बार्षिक 

सलमिा तथा उपचार नलतजाको 
कोहटि र्वश्लषेण 

60 स्वास्थ्य 

९८ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी, 
प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरूमा 
कायिरत कमिचारीहरूको तिव, 

महगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, 
पोषाक िगायत प्रशासलनक खचि 

समेत 

23800 स्वास्थ्य 
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९९ 

सशति 
अनदुान 
(चाि ु) 

नेपाि सरकार 

स्वास्थ्य संस्थामा आकजस्मक 
अवस्थामा औसलध एवं लयाब 
सामाग्री ढुवानी, रेकलडिङ तथा 
ररपोर्टिङका िालग र्मि र्रमेट 
छपाइ तथा र्ोटोकपी, ई-र्ट.लब 
रजजस्टर अध्यावलधक, र्वश्व 
ियरोग ठदवस सम्बन्धी 

कायिक्रम 

35 स्वास्थ्य 

१०० 

सशति 
अनदुान ( 
पुजँीगत) 

नेपाि 

सरकार/आन्तररक 
ऋण 

स्वास्थ्य सूचना साथै आइ एम 
यू सदुृढीकरण कायिक्रम 

200 स्वास्थ्य 

कुि जम्मा 
  
  

277100   
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समपूरक तथा र्वशेष अनदुानतर्ि का योजना तथा कायिक्रमहरू 

लस.न. योजनाको नाम 
कुि स्वीकृत रकम 

(रू. हजारमा) 

आलथिक वषि 
207८/07९ मा 

र्वलनयोजजत रकम (रू. 
हजारमा) 

योजनाको प्रकार कैर्र्यत 

१ गडहरे गरु्ा  पयिटन 
पूवािधार लनमािण  

47200 ६३०० संघीय समपरुक 
अनदुान  

 

2 नबलनलमित प्रशासकीय भवन 
पहुँच मागि 

८०००  प्रदेश समपरुक 
अनदुान  

 

3 भौवका कहेरामनुी 
गडीभन्ज्याङ सडक  

२००० २००० प्रदेश शशति 
अनदुान  

 

४ कृर्ष र्वकास कायिक्रम  1२५00 1२५00 संघीय र्वशेष 
अनदुान  
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भीरकोट नगरपालिकामा आलथिक वषि 207८/7९ मा गण्डकी प्रदेशबाट संचािन हनेु योजना  
तथा कायिक्रमहरू 

लस.न. योजनाको नाम  िेगाना  
र्वलनयोजजत 
रकम रू. 

कायाििय  

1 बडारेबाट आलँधखोिा कलभटि लनमािण  भीरकोट-1 1000000 पूवािधार र्वकास कायाििय  

2 

डाडाकोटबाट घवुि देउरािी स्कुि सम्म 
मोटरेबाटो  भीरकोट-2 500000 पूवािधार र्वकास कायाििय  

3 कोखे देजख लसकोट सडक  भीरकोट-9 500000 पूवािधार र्वकास कायाििय  

4 

खालटे तेस्रोबाट तलिो छहरे हदैु भीरकोट-7 

जोडने सडक  भीरकोट-7 2000000 पूवािधार र्वकास कायाििय  

5 बयरघारी बानथेोक सडक  भीरकोट-3 3000000 पूवािधार र्वकास कायाििय  

6 

अछीखोिा रानीपोखरी हदैु छाङ्गछाङ्गदी जान े
भीरकोट ररङ्गरोड  भीरकोट  9000000 पूवािधार र्वकास कायाििय  

7 हर्टया खानेपानी आयोजना  भीरकोट-4 500000 

खानेपानी तथा सरसर्ाई लडलभजन 
कायाििय  

8 चराङ्ग िूिीभञ्ज्याङ्ग खानेपानी आयोजना  भीरकोट-9 500000 

खानेपानी तथा सरसर्ाई लडलभजन 
कायाििय  

9 िेलड गैरा चराङ्ग खा पा  भीरकोट-9 500000 

खानेपानी तथा सरसर्ाई लडलभजन 
कायाििय  

10 स्वरेक मैदान लि.खा.पा  भीरकोट-5 500000 

खानेपानी तथा सरसर्ाई लडलभजन 
कायाििय  

11 पखेरोगाउँ भीरकोट खानेपानी  भीरकोट-5 500000 

खानेपानी तथा सरसर्ाई लडलभजन 
कायाििय  

12 केघा लिजफ्टङ्ग खानेपानी योजना  भीरकोट-2 2000000 

खानेपानी तथा सरसर्ाई लडलभजन 
कायाििय  

13 चापटारी खानेपानी योजना  भीरकोट-7 2000000 

खानेपानी तथा सरसर्ाई लडलभजन 
कायाििय  

14 मसेुखकि  पकान जचठदयार खा पा आ  भीरकोट-5 2500000 

खानेपानी तथा सरसर्ाई लडलभजन 
कायाििय  

15 जचउरीखकि  खानेपानी आयोजना  भीरकोट-7 2500000 

खानेपानी तथा सरसर्ाई लडलभजन 
कायाििय  

16 छाङ्गछाङ्गदी खानेपानी आयोजना  भीकरोट-4 4500000 

खानेपानी तथा सरसर्ाई लडलभजन 
कायाििय  

17 अिैचे खानपेानी आयोजना  भीरकोट-1 6500000 

खानेपानी तथा सरसर्ाई लडलभजन 
कायाििय  

18 आलँधखोिा पक्की पिु मनुी तटबन्धन  भीरकोट-6 1500000 

जिश्रोत तथा लसँचाई र्वकास लडलभजन 
कायाििय  

19 अलछीखोिा लसँचाई आयोजना भ भीरकोट-1 200000 

जिश्रोत तथा लसँचाई र्वकास लडलभजन 
कायाििय  

20 सामदीखोिा लसँचाई आयोजना  भीरकोट-3 200000 

जिश्रोत तथा लसँचाई र्वकास लडलभजन 
कायाििय  

21 िूिोकुिो गैरीखेत लसँचाई योजना  भीरकोट-9 500000 

जिश्रोत तथा लसँचाई र्वकास लडलभजन 
कायाििय  
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22 बराहा कालिका मजन्दर  भीरकोट-1 500000 सामाजजक र्वकास कायाििय  

23 मलुका बराह मजन्दर  भीरकोट-3 500000 सामाजजक र्वकास कायाििय  

24 

लब्ररी खोिा जैलसडाडा एकबार न.प्र.लस यो 
जखिङु्गदेउरािी    5000000 

जिश्रोत तथा लसँचाई र्वकास लडलभजन 
कायाििय  

25 बिमाटा खानपेानी योजना  भीरकोट-7 2000000 

खानेपानी तथा सरसर्ाई लडलभजन 
कायाििय  

26 जखिङु्ग देउरािी खा पा यो  भीरकोट-7 3000000 

खानेपानी तथा सरसर्ाई लडलभजन 
कायाििय  

27 ढापकु लसमि भञ्जाङ्ग खा पा यो  भीरकोट-8 2500000 

खानेपानी तथा सरसर्ाई लडलभजन 
कायाििय  

28 

िजुब्दखोिा र्कहुँथमु्का भण्डारखोिा लिजफ्टङ्ग 
खा.पा  भीरकोट-6 2500000 

खानेपानी तथा सरसर्ाई लडलभजन 
कायाििय  

29 दहथमु 7 खा पा यो  भीरकोट-1 2000000 

खानेपानी तथा सरसर्ाई लडलभजन 
कायाििय  

30 दोबाटो ररज ुखानपेानी आयोजना  भीरकोट-3 1000000 

खानेपानी तथा सरसर्ाई लडलभजन 
कायाििय  

31 बानेथोक पेलकाचौर खा पा यो    3000000 

खानेपानी तथा सरसर्ाई लडलभजन 
कायाििय  

32 जखिङु्ग दउिरािी कोिडाडा खा पा यो  भीरकोट-7 1500000 

खानेपानी तथा सरसर्ाई लडलभजन 
कायाििय  
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गण्डकी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसमि लसर्ाररस गने योजना तथा कायिक्रमको र्ववरण 

लस.नं योजनाको नाम िेगाना संघ/ प्रदेश लसर्ाररस गररएको लनकाय 

१ आधँीखोिा तटवन्धन  भीरकोट  १ २ 
४ ५ ६ ७ 

संघ लसंचाई मन्त्रािय 

२ भीरकोट सरसर्ाई केन्र र पाकि   भीरकोट  ४ संघ वन तथा वातावरण मन्त्रािय  

३ छाङछाङदी मजन्दर  भीरकोट  ४ संघ संस्कृती पयिटन तथा नागररक 
उड्डयन मन्त्रािय 

४ स्वरेक मैदान पयिटन पवुािधार  भीरकोट ४ संघ संस्कृलत पयिटन तथा नागररक 
उड्डयन मन्त्रािय 

५ गडहरे गरु्ा पयिटन पवुािधार भीरकोट ८ र ९ संघ संस्कृती पयिटन तथा नागररक 
उड्डयन मन्त्रािय 

६ वयरघारी- र्वरखोिा- दरवार ग्रालमण 
सडक  

भीरकोट  १ गण्डकी प्रदेश भौलतक पवुािधारꓹ सहरी र्वकास 
तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रािय   

७ वयरघारी वजार ढि लनकास  भीरकोट  १ र २ संघ सहरी र्वकास मन्त्रािय 

८ दालसिङ हेगडाँडा रानी पोखरा ग्रा स  भीरकोट  १ गण्डकी प्रदेश भौलतक पवुािधारꓹ सहरी र्वकास 
तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रािय   

९ वगर लसचाई योजना  भीरकोट  १ र २ गण्डकी प्रदेश उजाि जिश्रोत तथा खानेपानी 
मन्त्रािय  

१० रमाइिोडाँडा र्वरखोिा पाकि   भीरकोट  नं. १ गण्डकी प्रदेश पयिटनꓹउद्योगꓹ वाजणज्य तथा 
आपलुति मन्त्रािय  

११ वडा कायाििय भवन  भीरकोट  नं. २ संघ सहरी र्वकास मन्त्रािय 

१२ केघा भ्यटुावर लनमािण भीरकोट  नं. २ संघ संस्कृती पयिटन तथा नागररक 
उड्डयन मन्त्रािय 

१३ जोखखोिा धवुि देउरािी झरीपाटा 
ग्रा.स. स्तरोन्ती 

भीरकोट  नं. २ गण्डकी प्रदेश भौलतक पवुािधारꓹ सहरी र्वकास 
तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रािय   

१४ भीरकोट कालिका मजन्दर िेत्र पाकि  
लनमािण तथा गडी संरिण 

भीरकोट  २ र ३ गण्डकी प्रदेश पयिटनꓹउद्योगꓹ वाजणज्य तथा 
आपलुति मन्त्रािय 

१५ वसेब –डाँडाकोट ग्रा.स कलभटि 
लनमािण तथा स्तरोन्ती  

भीरकोट  २ गण्डकी प्रदेश भौलतक पवुािधारꓹ सहरी र्वकास 
तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रािय   

१६ भरुुनडाँडाडा जोगखोिा मोटरेवि 
पिु  

भीरकोट   ३ गण्डकी प्रदेश भौलतक पवुािधारꓹ सहरी र्वकास 
तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रािय   

१७ नौर्वसेटारी लसचाइ योजना भीरकोट  ३ गण्डकी प्रदेश उजाि जिश्रोत तथा खानेपानी 
मन्त्रािय 

१८ मलुकावराह देउपजेु एर्ककृत पयिटन 
प्रवििन  

भीरकोट  नं. ३ गण्डकी प्रदेश पयिटनꓹउद्योगꓹ वाजणज्य तथा 
आपलुति मन्त्रािय 

१९ कोखेछहरा साहलसक खेि भीरकोट  ३ गण्डकी प्रदेश पयिटनꓹउद्योगꓹ वाजणज्य तथा 
आपलुति मन्त्रािय 

२० वानेथोक देउरािी ररङरोड  भीरकोट  ३ गण्डकी प्रदेश भौलतक पवुािधारꓹ सहरी र्वकास 
तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रािय   

२२ छाङछाङदी दभङुिाँटी ग्रालमण सडक  भीरकोट ४ गण्डकी प्रदेश भौलतक पवुािधारꓹ सहरी र्वकास 
तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रािय   
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२३ दहथमु छाङछाङदी लसचाई  योजना भीरकोट ४ गण्डकी प्रदेश उजाि जिश्रोत तथा खानेपानी 
मन्त्रािय  

२४ दहथमु छाङछाङदी  भलुमगत लसचाइ 
योजना  

भीरकोट ४ गण्डकी प्रदेश उजाि जिश्रोत तथा खानेपानी 
मन्त्रािय  

२५ छाङछाङदी नयाँपिुवाट वयरघारी 
पक्कीपिु सम्म जाने सडक  

भीरकोट ४ गण्डकी प्रदेश भौलतक पवुािधारꓹ सहरी र्वकास 
तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रािय   

२६ सनु्दरबजार थािेखकि  रीप मैदान 
सडक 

भीरकोट ५ गण्डकी प्रदेश भौलतक पवुािधारꓹ सहरी र्वकास 
तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रािय   

२७ लसम्िे गढीभन्ज्याङ स्वरेक मैदान 
सडक 

भीरकोट ५ गण्डकी प्रदेश भौलतक पवुािधारꓹ सहरी र्वकास 
तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रािय   

२८ सनु्दरबजार लसम्िे आधँीखोिा 
कोररडोर 

भीरकोट ५ गण्डकी प्रदेश भौलतक पवुािधारꓹ सहरी र्वकास 
तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रािय   

२९ स्वरेक मैदान पयिटन पूवािधार लनमािण भीरकोट ५ संघ संस्कृती पयिटन तथा नागररक 
उड्डयन मन्त्रािय 

३० भीनपा वडा नं २ दहथमु र भीनपा 
वडा नं ५ पकान जोड्ने आधँीखोिा 
पक्की पिु  

भीरकोट २ र ५ संघ भौलतक पवुािधार तथा यातायात 
मन्त्रािय  

३१ सनु्दरचौर वनस्पती सचुना केन्र  भीरकोट ६ गण्डकी प्रदेश वन वातावरण तथा भ ुसंरिण 
मन्त्रािय  

३२ लसमिचौर लतसेदी िामडाँडा ग्रा स  भीरकोट ६ गण्डकी प्रदेश भौलतक पवुािधारꓹ सहरी र्वकास 
तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रािय   

३३ नयाँ चौपारी र्ोजक्सङ ग्रालमण सडक  भीरकोट ६ गण्डकी प्रदेश भौलतक पवुािधारꓹ सहरी र्वकास 
तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रािय   

३४ लसमिचौर लसचाई योजना  भीरकोट ६ गण्डकी प्रदेश उजाि जिश्रोत तथा खानेपानी 
मन्त्रािय 

३५ आलधखोिा कोररडोर ( एकुवार देजख 
िाँडो हर्टया ग्रा स) 

भीरकोट ६ गण्डकी प्रदेश भौलतक पवुािधारꓹ सहरी र्वकास 
तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रािय   

३६ हेि ुपक्कीपिु देजख मिुपानी पाङछाङ 
ग्रालमण सडक  

भीरकोट ७ गण्डकी प्रदेश भौलतक पवुािधारꓹ सहरी र्वकास 
तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रािय   

३७ जखिङु र्वरुवा डाँडा पाकि  लनमािण भीरकोट ७ गण्डकी प्रदेश वन वातावरण तथा भ ुसंरिण 
मन्त्रािय 

३८ दरौखोिा तटवन्धन  भीरकोट ७ गण्डकी प्रदेश उजाि जिश्रोत तथा खानेपानी 
मन्त्रािय 

३९ जखिङु पयिटन पवुािधार  भीरकोट ७ गण्डकी प्रदेश पयिटनꓹउद्योगꓹ वाजणज्य तथा 
आपलुति मन्त्रािय 

४० वडा कायाििय भवन लनमािण भीरकोट ८ संघ सहरी र्वकास मन्त्रािय 
४१ वयरघारी सनु्दरवजार िुिीभन्ज्याङ 

हातेमाि चोक सडक 
भीरकोट ८ संघ भौलतक पवुािधार तथा यातायात 

मन्त्रािय  
४२ ओखतीपानी तमोनासा होमस्टे पयिटन  भीरकोट ८ 

गण्डकी प्रदेश 
वन वातावरण तथा भ ुसंरिण 
मन्त्रािय 

४३ ओखतीपानी खतु्रकुगैरा सडक भीरकोट ८ गण्डकी प्रदेश भौलतक पवुािधारꓹ सहरी र्वकास 
तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रािय   
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 ढापकु रे्दी साना भन्ज्याङ ररपखुोिा 
पवित सडक  

भीरकोट ८ संघ भौलतक पवुािधार तथा यातायात 
मन्त्रािय  

४४ चामथमुडाँडा पयिटन पवुािधार लनमािण भीरकोट ९ गण्डकी प्रदेश पयिटनꓹउद्योगꓹ वाजणज्य तथा 
आपलुति मन्त्रािय 

४५ िाडो खोररया – िुिीभन्ज्याङ ग्रालमण 
सडक स्तरोन्नती  

भीरकोट ९ गण्डकी प्रदेश भौलतक पवुािधारꓹ सहरी र्वकास 
तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रािय   

४६ आङवाङखोिा, झोिङु्गेपिु लनमािण भीरकोट ९ गण्डकी प्रदेश भौलतक पवुािधारꓹ सहरी र्वकास 
तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रािय   

४७ धोवादीखोिा झोिङु्गेपिु लनमािण भीरकोट ९ गण्डकी प्रदेश भौलतक पवुािधारꓹ सहरी र्वकास 
तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रािय   

४८ िुलिभन्ज्याङ तारुकडाडा र्पपिडाँडँ 
काभ्र साउन्दी ग्रालमण सडक  

भीरकोट ९ संघ भौलतक पवुािधार तथा यातायात 
मन्त्रािय  

४९ सलमडाँडा नारायणगरी वावा मण्डिी 
दरु्काि पवित जोड्ने सडक  

भीरकोट ९ गण्डकी प्रदेश भौलतक पवुािधारꓹ सहरी र्वकास 
तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रािय   
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परर्छेद-5 : र्वर्वध  

आिौँ नगरसभाको उपजस्थलत र लनणियहरू 

आिौँ नगर सभाको उपजस्थलतः 
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आिौँ नगरसभाका लनणियहरूः 

लनणिय नं. 1. 
भीरकोट नगरपालिकाको आलथिक  न 2078, र्वलनयोजन  न 2078 र भीरकोट नगरपालिकामा 
कायिरत स्थानीय सेवाका कमिचारीहरुको बढुवा/स्तरवरृ्ि गने सम्वन्धमा व्यवस्था गनि बनकेो  न, 
2078 नगर सभाबाट स्वीकृत गने  ।  

लनणिय नं. 2 

नगर सभाका उपाध्यि श्री लसमा के.सी. कमािचायििे नगरसभामा प्रस्ततु गनुिभएको आलथिक वषि 
2078/079 को पषृ्ठ  को बजेट तथा कायिक्रम स्वीकृत गने  । 

लनणिय नं. 3 

आलथिक वषि 2077/078 मा र्वलभन्न लमलतमा वसेको कायिपालिका बैिकका लनणिय र नगरप्रमखुज्यूको 
तोक आदेशवाट भए गरेका खचिहरुिाई अनमुोदन गने  । 

लनणिय नं. 4 

आलथिक वषि २०७७।७८ को िालग भीरकोट नगरपालिकाको नगरसभाबाट र्वलभन्न खचि शीषिक तथा 
कायिक्रममा र्वलनयोजजत रकममध्ये कुनै खचि शीषिक र कायिक्रममा बचत भएको र कुनै खचि शीषिक र 
कायिक्रममा अपगु भई रकमान्तर गररएकोमा उक्त रकमान्तरिाई अनमुोदन गने  ।  

लनणिय नं. ५ 

भीरकोट नगरपालिका वडा नं. 1 हेिजुस्थत कालिका सामदुार्यक स्वास्थ्य संस्थाको स्वालम्वमा रहेको 
कालिका सामदुार्यक अस्पताि भीरकोट नगर अस्पतािको रुपमा भीरकोट नगरपालिकािाई हस्तान्तरण 
भएकोिे अव उप्रान्त उक्त अस्पतािको स्वालम्व भीरकोट नगरपालिकािे लिई अस्पताि संचािन गने  
। 

लनणिय नं. ६ 

रार्ष्ट्रय आर्वस्कार केन्र, कािमाडौं र भीरकोट नगरपालिकाको िागत साझेदारीमा भीरकोट नगर 
अस्पतािमा लनमािण भएको लमनी अजक्सजन प्िान्ट लनमािणको कूि िागतमध्ये 50 प्रलतशत रकम रार्ष्ट्रय 
आर्वस्कार केन्र, कािमाडौिाई भकु्तानी ठदने ।  

लनणिय नं. ७ 

आलथिक वषि 2077/078 को िालग नगर सभाबाट पाररत वडास्तरीय योजनामध्ये केही योजनाहरु वडा 
सलमलतको लनणिय अनसुार संशोधन गरी कायािन्वयन गररएकोमा संशोलधत योजना तथा कायिक्रमहरुिाई 
अनमुोदन गने  ।  

लनणिय नं. ८ 

आलथिक वषि २०७७।७८ मा यस नगरपालिकामा सेवा करारमा कायिरत कमिचारीहरूमध्ये 
कायिसम्पादनस्तर सन्तोषजनक देजखएका कमिचारीहरुको आगामी आलथिक वषि २०७८।७९ को िालग 
लनयमानसुार सेवा करारको म्याद थप गने  ।  
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लनणिय नं. 9 

यस नगरपालिका अन्तगित बस्ती स्तरबाट योजना संकिन गरी वडा कायाििय, र्वषयगत सलमलत हुदैँ 
नगर सभामा पेश भएका योजनाहरुमध्ये नगरपालिकाबाट रकम र्वलनयोजन हनु नसकेका योजनाहरुको 
योजना बैंक तयार गरी कायािन्वयनको िालग प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसंग अनरुोध/लसर्ाररस गने 
।  

लनणिय नं. 1० 
स्थानीय सरकार संचािन  न, २०७४ को दर्ा ८३ बमोजजम परामशिदाताबाट तयार गररएको भीरकोट 
नगरपालिकाको संगिन तथा व्यवस्थापन सवेिण प्रलतवेदन, २०७८ पररमाजिन गरी देहाय वमोजजमको 
संगिन संरचना र दरवन्दी तेररज स्वीकृत गने  । 
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भीरकोट नगरपालिकाको आलथिक  न, २०७८ 

नगरसभाबाट स्वीकृत लमलतः 207८/03/११ 

प्रस्तावनाः  

भीरकोट नगरपालिकाको आलथिक वषि 207८/७९ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायािन्वयन गनिको लनलमत्त 
स्थानीय कर, दस्तरु तथा सेवा शलुक संकिन गने, छुट ठदन ेतथा आय संकिनको िालग प्रशासलनक व्यवस्था गनि 
वाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको संर्वधानको धारा 2२8 को उपधारा (2) बमोजजम भीरकोट नगर सभािे यो  न 
बनाएको छ ।  

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भः (क) यस  न को नाम “आलथिक  न, 207८” रहेको छ । 

(ख) यो  न 207८ साि श्रावण 1 गतेदेजख भीरकोट नगरपालिका िेत्रमा िागू हनुेछ । 

२. सम्पजत्त कर र भमूीकरः (१) भीरकोट नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यजक्त वा संस्थाको स्वालम्वमा रहेको 
घर र घरजग्गामा अनसूुची-1 बमोजजम सम्पजत्त कर िगाई असूि उपर गररनछे । जग्गाको मूलयाङ्कन 
अनसूुची-1, घरको मूलयाङ्कन अनसूुची-1क र घरको बनोटको आधारमा ह्रासकट्टी अनसूुची-1ख बमोजजम 
गररनेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोजजम सम्पजत्त कर िगाउँदा घर र सो घरिे चचेको जग्गामा सम्पजत्त कर िगाई 
बाँकी जग्गा र घर नभएका अन्य जग्गामा उपदर्ा (३) बमोजजम भमूीकर (मािपोत) िगाईनेछ । 

स्पष्टीकरणः यस दर्ाको प्रयोजनको िालग “घरिे चचेको जग्गा” भन्नािे घरिे ओगटेको जग्गाको िेत्रर्ि 
र अलधकतम सो िेत्रर्ि बराबरको थप जग्गासम्म सम्झनपुछि ।   

(३) भीरकोट नगरपालिका िेत्रलभत्र उपदर्ा (१) बमोजजम सम्पजत्त कर िगाई बाँकी रहेको जग्गामा 
अनसूुची-1 बमोजजम भमूीकर (मािपोत) िगाईनेछ ।     

३. घर जग्गा बहाि करः (१) भीरकोट नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यजक्त वा संस्थािे भवन, घर, पसि, 
ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंजशक तवरिे बहािमा ठदएकोमा घर जग्गा 
बहाि कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।  

(2) उपदर्ा (1) बमोजजम घर जग्गा बहािमा ठदएकोमा बहािमा ठदएको रकमको 10 प्रलतशतका 
दरिे हनु आउने रकम घर जग्गा बहाि कर वापत असूि उपर गररने छ । 

(3) उपदर्ा (1) बमोजजम घर बहािमा िगाउने घरधनीहरूिे घर बहािमा ठदँदा सम्बजन्धत घरधनी र 
बहािमा बस्नेका बीचमा के कलत रकममा बहािमा ठदएको हो सो स्पष्ट हनुे गरी खिुाई सम्झौता 
गनुिपनेछ र ्यस्तो सम्झौताको १ प्रलत अलनवायि रूपमा नगरपालिकामा पेश गनुिपनेछ । 

(4) उपदर्ा (१) मा जनुसकैु कुरा िेखेको भए तापलन लसिाथि राजमागि खण्डको दायाँ बायाँ ८२ र्र्ट 
लभत्र लनमािण भएका घरहरू समेत बहािमा ठदएको रहेछ भने ्यस्ता घरहरूको समेत यसै  न अनसुारको 
घर बहाि कर िगाइने छ । 

तर,  
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लसिाथि राजमागि खण्डको दायाँ बायाँ ८२ र्र्ट लभत्र लनमािण भइि बहािमा ठदएका घरहरूको घर बहाि 
कर असिु उपर गरेका कारण सडक मापदण्ड अनसुार सम्बजन्धत घरधनीिे पािना गनुि पने शतिबाट 
उन्मजुक्त पाउने छैन । 

४. व्यवसाय दताि तथा नवीकरण शलुक र करः  (1) नगरपालिका िेत्र लभत्र कुनै पलन र्कलसमका व्यवसाय 
तथा सेवा संचािन गदाि अलनवायि रूपमा नगरपालिकामा दताि गरी संचािन गनुिपनेछ । यसरी दताि भएका 
व्यवसायहरू आलथिक वषि समाप्त भएको लमलतिे ३ मर्हनालभत्र अलनवायि रूपमा नवीकरण गनुिपनेछ । 
यसरी नवीकरण गदाि यस  नमा अन्यत्र उलिेख भएकोमा सोही बमोजजम र उलिेख नभएको हकमा रू. 
५०० नवीकरण शलुक लिईनेछ ।  

(2) उपदर्ा (1) बमोजजम व्यवसाय दताि गदाि िाग्ने शलुक अनसूुची-2(क) मा तोर्कए बमोजजम हनुेछ। 

तर, 

यो  न िाग ुहनुभुन्दा अगालड दताि भएका व्यवसायहरू यसै  न अन्तगित दताि भएको मालननेछ। 
(३) नगरपालिका िेत्र लभत्र कुनै पलन र्कलसमका व्यवसाय तथा सेवा संचािन गदाि अलनवायि रूपमा 
िगानीको आधारमा व्यवसाय कर बझुाउनपुनेछ । 

(4) उपदर्ा (३) बमोजजम िाग्ने व्यवसाय कर अनसूुची-2(ख) मा तोर्कए बमोजजम हनुेछ। 

(5) उपदर्ा (१) वमोजजम लसिाथि राजमागि खण्डको ८२ र्र्ट दायाँ बायाँ लभत्र संचािनमा रहेका 
व्यापार व्यवसायीहरूबाट समेत उपदर्ा (3) बमोजजम व्यवसाय कर िगाइने छ । 

तर  

लसिाथि राजमागि खण्डको ८२ र्र्ट दायाँ बायाँ लभत्र संचािनमा रहेका व्यवसायीहरूवाट व्यवसाय कर 
असिु उपर गरेका कारण सडक मापदण्ड िगायतका प्रचलित नेपाि कानून वमोजजम पािना गनुि पने 
शतिहरूबाट उन्मजुक्त पाइने छैन । 

५. ढंुगा, लगट्टी, बािवुा लबक्री तथा लनकासी शलुकः (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र रोडा, गेग्रान, स्िेट ढंुगा, चट्टान 
ढंुगा, लगट्टी, जचप्स, ईट्टा पाने माटो, अन्य साधारण माटो, बािवुा, चनुढंुगा, नदी तथा खोिािे बगाएर 
लयाएको काि, कुकाि र दाउरा/जराजरुी जस्ता दहत्तर बहत्तरको साथै खानी तथा नदीजन्य पदाथि 
उ्खनन ्र संकिनमा अनसूुची-३ बमोजजमको शलुक िगाई असूि उपर गररनेछ । 

(२) नगरपालिका िेत्रलभत्रका लनजी जग्गामा रहेका रोडा, गेग्रान, स्िेट ढंुगा, चट्टान ढंुगा, लगट्टी, जचप्स, 
ईट्टा पाने माटो, अन्य साधारण माटो, बािवुा, चनुढंुगा जस्ता खानीजन्य पदाथिको उ्खनन ्र संकिनमा 
समेत अनसूुची-३ बमोजजमको शलुक िगाई असिु उपर गररनछे । 

(३) नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र नठदजन्य पदाथि प्रशोधन गरी गणुस्तरीय नठदजन्य लनमािण सामग्री 
उ्पादन गनिको िालग प्रशोधन मेजशन स्थापना गनि सक्नेछ । प्रशोलधत नठदजन्य लनमािण सामग्रीको लबक्री 
र्वतरण गदाि अनसूुची-३क बमोजजम शलुक िगाई असिु उपर गररनेछ । 

६. सवारी साधन दताि/नर्वकरण शलुकः (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र दताि भएका सवारी साधनमा अनसूुची-४ 
बमोजजम सवारी साधन दताि तथा नबीकरण शलुक िगाइि असिु उपर गररनेछ । 

७. र्वज्ञापन करः (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र हनु ेर्वज्ञापनमा अनसूुची-५ बमोजजम र्वज्ञापन कर िगाइि असूि 
उपर गररनेछ । 

८. मनोरन्जन करः (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र हनुे मनोरन्जन व्यवसायको अनसूुची-६ बमोजजम व्यवसाय कर 
िगाइि असिु उपर गररनेछ । 
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९. बहाि लबटौरी शलुकः (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र नगरपालिकािे लनमािण गरेका हाट बजार िगायतका 
िेत्रमा प्रलत सय वगि र्र्ट बराबर रू 100.०० का दरिे प्रलत मर्हना बहाि लबटौरी शलुक िगाई असूि 
उपर गररनेछ । 

१०. पार्कि ङ शलुकः (१) भीरकोट नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पार्कि ङ सरु्वधा उपिब्ध गराए 
वापत अनसूुची-७ बमोजजम पार्कि ङ शलुक िगाइि असूि उपर गररनेछ। 

११. टे्रर्कङ्ग, कोयोर्कड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जजम्पङ्ग, जजपफ्िायर, प्याराग्िाईलडङ्ग र र् याफ्टीङ्ग दताि वा नबीकरण 
तथा अनमुलत शलुकः  (१) भीरकोट नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र टे्रर्कङ्ग, कायोर्कड, क्यानोइङ्ग, बन्जी 
जजम्पङ्ग, जजपफ्िायर, प्याराग्िाईलडङ्ग र र् याफ्टीङ्ग सेवा वा व्यवसाय दताि/नर्वकरण/अनमुलत बापत 
अनसूुची-८ बमोजजमको शलुक िगाइि असूि उपर गररनेछ । 

१२. सेवा शलुक, दस्तरुः (1) नगरपालिकािे लनमािण, संचािन वा व्यवस्थापन गरे वापत सडक उपयोग सेवा 
शलुक िगायतका सेवा शलुक अनूसूची-9 मा उजलिजखत स्थानीय पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवा 
सरु्वधा वापत सेवाग्राहीहरूबाट सोही अनसूुचीमा व्यवस्था भए अनसुार सेवा शलुक/दस्तरु िगाई असूि 
उपर गररनेछ। 

(२) उपदर्ा (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएता पलन अनसूुची-९क. मा उजलिजखत सेवा उपिब्ध 
गराए बापत नगरपालिकािे कुनैपलन सेवा शलुक वा दस्तरु लिने छैन ।  

१३. सेवा दस्तरुः- मािपोत कायािियबाट सम्पादन हनुे काम कावािर्हमा स्थानीय तहको भ-ूसेवा केन्रिे पजब्िक 
एजक्सस मोडि मार्ि त लनवेदन गदाि सेवाग्राहीसंग नगरपालिकािे अनसूुची-10 मा तोर्कए बमोजजमको 
सेवा दस्तरु लिनेछ । 

१४. घमु्ती व्यापार शलुकः (१) भीरकोट नगरपालिका िेत्रलभत्र व्यजक्त वा सवारी साधनको माध्यमबाट सामान 
बोकी/राखी र्वर्क्र र्वतरण गरे वापत तोर्कए बमोजजम घमु्ती व्यापार शलुक लिईनेछ । 

१५. पयिटकीय िते्र प्रवेश शलुकः (१) भीरकोट नगरपालिका िेत्रभीत्र अवजस्थत धालमिक तथा पयिटकीय 
स्थिहरूमा प्रवेश/वनभोज कायिक्रम गदाि अनसूुची-९ मा उलिेख भए बमोजजमको शलुक लिईनेछ । 

१६. जलडबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकरः (१) भीरकोट नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यजक्त वा संस्थािे उन, 
खोटो, जलडबटुी, वनकस (खर), कवाडी माि, प्रचलित कानून बमोजजम लनषलेधत जीवजन्त ुवाहेकका अन्य 
मतृ वा माररएको जीवजन्तकुो हाड, सीङ, प्वाँख, छािा वा यस्तै प्रकृलतको बस्तकुो उपयोग गरे बापत 
अनसूुची-१०क मा तोर्कए बमोजजमको जलडबटुी, कवाडी तथा जीवजन्त ुकर िगाईनेछ । 

१७. पनुःप्रयोगमा आउन ेकवाडी सामानको लबक्री शलुकः (१) भीरकोट नगरपालिका िेत्रलभत्रबाट उिाईएको 
र्ोहोरिाई प्रशोधन/बगीकरण गदाि संकिन भएका पनुःप्रयोगमा आउने कवाडी सामान लबक्री गरे बापत 
अनसूुची-१०ख मा तोर्कए बमोजजमको लबक्री शलुक लिईनेछ ।    

१८. कर छुटः (१) यस  न बमोजजम कर लतने दार्य्व भएका व्यजक्त वा संस्थाहरूिाइि कुनै पलन र्कलसमको 
कर छुट ठदइिने छैन । 

तर  

भीरकोट नगरसभाबाट छुट ठदने भनी लनणिय भएकोमा कर लतने दार्य्व भएका व्यजक्त वा संस्थािाइि कर 
छुट ठदन बाधा पने छैन । 

१९. लनदेजशका वा कायिर्वलध बनाउन ेअलधकारः (१) नगरपालिकािे यो  नमा भएको व्यवस्था अनसुार कर, 
दस्तरु तथा सेवा शलुक संकिन गनि आवश्यकता अनसुार लनदेजशका वा कायिर्वलध बनाई िाग ुगनि सक्नछे 
। 
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अनसूुची-१ 

(आलथिक  नको दर्ा २ (१) सँग सम्बजन्धत) 
जग्गाको वगीकरण, न्यूनतम दररेट र मलुयाङ्कन 

सम्पजत्त कर र भमूीकर (मािपोत) को दर 

लस न जग्गाको वगीकरण  जग्गाको न्यूनतम 
मूलयाङ्कन 

आगामी आलथिक वषि २०७८/७९ को  कर  

१ आलथिक वषि 
२०७७/७८ मा 
मािपोत कायाििय 
स्याङ्गजा र वालिङ्गिे 
गरेको वगीकरण 
अनसुार  

आलथिक वषि 
२०७७/७८ मा 
मािपोत कायाििय 

स्याङ्गजा र 
वालिङ्गिे गरेको 

न्यूनतम 
मलुयाङ्कनका 
आधारमा 

कर योग्य सम्पत्तीको मलुय (मािपोत कायाििय 
स्याङ्गजा र वालिङ्गको आलथिक वषि २०७७/७८ को 
न्यूनतम मलुयाङ्कन अनसुार मूलय कायम हनुे) 

सम्पजत्त कर र 
भमूीकर (मािपोत) 
को दर  

रू १ देजख १ िाख सम्म रू 25.०० 
रू १ िाख देजख  रू  2 िाख सम्म रू 50.०० 
रू 2 िाख देजख  रू 3 िाख सम्म रू 75.०० 
रू 3 िाख देजख  रू 5 िाख सम्म रू 100.०० 
रू 5 िाख देजख  रू 7 िाख सम्म रू 125.०० 
रू 7 िाख देजख  रू 9 िाख सम्म रू 150.०० 
रू 9 िाख देजख  रू 11 िाख सम्म रू 175.०० 
रू 11 िाख देजख  रू 14 िाख सम्म रू 200.०० 
रू 14 िाख देजख  रू 17 िाख सम्म रू 250.०० 
रू 17 िाख देजख  रू २0 िाख सम्म रू 300.०० 
रू 20 िाख देजख  रू २3 िाख सम्म रू 350.०० 
रू 23 िाख देजख रू 26 िाख सम्म रू 400.०० 
रू 26 िाख देजख  रू 30 िाख सम्म रू 500.०० 
रू 30 िाख देजख  रू 34 िाख सम्म रू 650.०० 
रू 34 िाख देजख  रू 38 िाख सम्म रू 850.०० 
रू 38 िाख देजख  रू 4२ िाख सम्म रू 1000.०० 
रू 42 िाख देजख  रू 46 िाख सम्म रू 1200.०० 
रू ४६ िाख देजख  रू 50 िाख सम्म रू 1४00.०० 
रू 50 िाख देजख  रू ५4 िाख सम्म रू 1600.०० 
रू 54 िाख देजख  रू ५8 िाख सम्म रू 1800.०० 
रू ५8 िाख देजख  रू 62 िाख सम्म रू 2000.०० 
रू 62 िाख देजख  रू 67 िाख सम्म रू 2250.०० 
रू 67 िाख देजख  रू 72 िाख सम्म रू 2500.०० 
रू 72 िाख देजख  रू 77 िाख सम्म रू 2750.०० 
रू 77 िाख देजख  रू 83 िाख सम्म रू 3000.०० 
रू 83 िाख देजख  रू 89 िाख सम्म रू ३350.०० 
रू 89 िाख देजख  रू 95 िाख सम्म रू 3500.०० 
रू 95 िाख देजख  रू १ करोड सम्म रू 3750.०० 
रू १ करोड देजख  रू १ करोड ५० िाख सम्म रू 5250.०० 
रू १ करोड ५० िाख देजख  रू २ करोड सम्म रू 6750.०० 
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रू २ करोड देजख  रू २ करोड ५० िाख सम्म रू 8250.०० 
रू २ करोड ५० िाख देजख  रू ३ करोड सम्म रू 9750.०० 
रू ३ करोड देजख  रू ३ करोड ५० िाख सम्म रू 11250.०० 
रू ३ करोड ५० िाख देजख रू ४ करोड सम्म 12750.०० 
रू ४ करोड देजख  रू ४ करोड ५० िाख सम्म 14250.०० 
रू ४ करोड ५० िाख देजख रू  ५ करोड सम्म 15750.०० 
रू ५ करोड देजख मालथ प्रलत हजार रू 2.०० थप 
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अनसूुची-१क 
(आलथिक  नको दर्ा २ (१) सँग सम्बजन्धत) 

संरचनाको मूलयाकंन दर 

 

िते्र 

संरचना प्रलत वगिर्र्ट रू. 

RCC फे्रम स्टक्चर र RCC 
ढिानको छाना 

RCC फे्रम स्टक्चर र RCC 
जस्ताका छाना 

लसमेन्टको जोडाईमा 
ढंुगा/इट्टा को गाह्रो र RCC 

ढिानको छाना 

माटोको जोडाईमा ढंुगा/इट्टा 
को गाह्रो र RCC ढिानको 

छाना 

लसमेन्टको जोडाईमा 
ढंुगा/इट्टा/ब्िकको को 
गाह्रो र जस्ता/स्िेटको 

छाना 

माटोको जोडाईमा 
ढंुगा/इट्टा/ब्िकको को 
गाह्रो र जस्ता/स्िेटको 

छाना 
व्यापाररक, 

औधोलगक तथा 
संस्थागत 

वसोवास 

व्यापाररक, 
औधोलगक तथा 

संस्थागत 

वसोवास 

व्यापाररक, 
औधोलगक 

तथा संस्थागत 

वसोवास 

व्यापाररक, 
औधोलगक 

तथा संस्थागत 

वसोवास 

व्यापाररक, 
औधोलगक तथा 

संस्थागत 

वसोवास 

व्यापाररक, 
औधोलगक तथा 

संस्थागत 

वसोवास 

क व्यापाररक 650.०० 625.०० 500.०० 480.०० 500.०० 480.०० 410.०० 390.०० 345.०० 325.०० 300.०० 290.०० 

ख आवासीय 550.०० 500.०० 420.०० 420.०० 430.०० 390.०० 340.०० 320.०० 285.०० 260.०० 240.०० 200.०० 

ग अन्य 450.०० 400.०० 390.०० 390.०० 390.०० 350.०० 310.०० 290.०० 250.०० 225.०० 200.०० 150.०० 
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अनसूुची-१ख 

(आलथिक  नको दर्ा २ (१) सँग सम्बजन्धत) 
संरचनाको ह्रास कट्टी सम्बन्धी व्यवस्था (प्रलतशतमा)  

संरचनाको 
प्रकार  

RCC फे्रम 
स्टक्चर  

RCC फे्रम 
स्टक्चर 

र 
जस्ताको 
छाना 

लसमेन्टको 
जोडाइमा 

ढंुगा/इट्टाको 
गाह्रो र          

RCC ढिानको 
छाना 

माटोको 
जोडाइमा 

ढंुगा/इट्टाको 
गाह्रो र RCC 
ढिानको 
छाना 

माटोको जोडाइमा 
ढंुगा/इट्टा/ब्िकको 

गाह्रो र 
जस्ता/स्िेटको छाना 

माटोको 
जोडाइमा 

ढंुगा/इट्टाको 
गाह्रो र 

जस्ता/स्िेटको 
छाना 

कच्ची 
घर 

१-5 वषि 5 5 5 10 10 10 10 

6-10 वषि 10 12 12 15 18 10 25 

11-15 
वषि 

12 15 15 20 25 20 30 

16-20 
वषि 

15 20 20 25 30 27 40 

21-25 
वषि 

20 25 25 30 35 35 40 

26-30 
वषि 

25 30 30 35 40 40 40 

31-35 
वषि 

30 35 35 40 40 40 40 

36-40 
वषि 

35 40 40 40 40 40 40 

40 वषि 
भन्दा मालथ  

40 40 40 40 40 40 40 
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अनसूुची-2  

(आलथिक  नको दर्ा 4  उपदर्ा (२) सँग सम्बजन्धत) 

व्यवसाय दताि शलुक 

क्र.स. व्यवसायको र्कलसम दताि शलुक कैर्र्यत 
1 कपडा पसि  रू 1000.००  
2 रे्न्सी पसि रू 1000.००  
3 गहना पसि रू 1000.००  
4 भाँडा पसि रू 1000.००  
5 औषलध पसि रू 1000.००  
6 लसिाई/टेिररङ्ग पसि 

दैलनक उपभोग्य वस्तकुो थोक र्वर्क्र 
रू 1000.०० 

रू 2000.०० 
 

7 ईिेजक्ट्रक सामान र्वर्क्र रू 2000.००  
8 र्वद्यतु सामान र्वर्क्र पसि रू 2000.००  
9 र्ोटोग्रार्र/ र्ोटो व्यवसाय रू 1000.००  
10 पसु्तक पसि तथा स्टेशनरी रू 1000.००  
11 माछा, मास ुपसि रू 3000.००  
12 र्लनिचर शोःरूम रू 2000.००  
13 काष् ि व्यवसाय रू 2000.००  
14 मोटर पाटिस तथा वकि सप रू 3000.००  
15 सवारी साधन र्वर्क्र(साईकि, मोटरसाईकि, गाडी) शोःरूम रू 3000.००  
16 हाडिवयेर सामान पसि रू 2000.००  
17 शृ्रङ् गार तथा उपहार सामान/व्यूर्टपाििर रू 1000.००  
18 आयि लनगम पेट्रोि पम्प रू 5000.००  
19 पयिटन सामाग्री र्वर्क्र(हस्तकिा) रू 1000.००  
20 ममित संभार सेवा(हावा भने/पम्चर/धनु)े रू 1000.००  
21 घडी, रेडीयो, िगुा लसिाउने मेलसन, स्टोभ, भाँडाहरू, पङ् खा आदी 

ममित 
रू 1000.००  

22 कपडा धिुाई रू 1000.००  
23 साईन बोडि िेख् न े रू 1000.००  
24 पार्टि प्यािेस र क्याटररङ्ग रू 5000.००  
25 साउण्ड लसस्टम रू 3000.००  
26 लडपाटिमेण्टि सपुरमाकेट रू 5000.००  
27 पान पसि रू 1000.००  
28 उद्योग व्यवसाय(घरेि ुउद्योग) रू 2000.००  
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नोटः  

क्रमसंख्या १ देखी 4६ सम्म उजलिजखत व्यवसायहरू नेपाि सरकारका अन्य लनकायमा दताि भएको प्रमाणपत्र सर्हत 
नगरपालिकामा व्यवसाय दतािको िालग आएमा व्यवसाय दताि वापत रू. १०००.०० दताि शलुक लिईनेछ । तर अन्य 
कायािियमा दताि गनि नपने गरर नगरपालिका कायािियबाटै दतािको प्रमाणपत्र उपिब्ध हनुे व्यवसायको हकमा मालथ तोर्कए 
बमोजजमको दताि शलुक लिईनेछ । 

  

29 उद्योग व्यवसाय(कृर्ष-गाई, भैंसी, वाख्रा, पोजलट्र तथा वन्य जन्य ) 
र्मि 

रू १०००.००  

30 उद्योग व्यवसाय(होटि) रू 5000.००  
31 उद्योग व्यवसाय(ट्राभि एण्ड र्टकेर्टङ्ग) रू 5000.००  
32 उद्योग व्यवसाय(रेषु्टरेण्ट) रू 3000.००  
33 उद्योग व्यवसाय(छापाखाना) रू 3000.००  
34 उद्योग व्यवसाय(कुटानी र्पसानी लमि) रू 2000.००  
35 बैंक तथा र्वजत्तय संस्था रू २000.००  
36 बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रू १500.००  
३७ अन्य सामान्य सहकारी संस्था रू १000.००  
३८ उद्योग व्यवसाय(अस्पताि/डेन्टि/जक्िलनक) रू 5000.००  
37 उद्योग व्यवसाय(लनजी र्वद्यािय) रू 5000.००  
38 उद्योग व्यवसाय(जग्गा व्यवसाय) रू 10000.००  
39 अस्थाई हाट बजार वा घमु्ती पसि रू 3000.००  
40 तरकारी/र्िरू्ि रू १000.००  
41 कपाि काट्ने सैिनु रू १000.००  
42 वलगिकरणमा नपरेको अन्य व्यवसाय दताि  रू १०००.००  
43 मादक पदाथि जन्य लडिरलसप दताि रू ३०००.००  
44 मजलटनेशनि कम्पनीबाट उ्पाठदत वस्तकुो लडिरलसप दताि रू ३०००.००  
45 प्िजम्बङ्ग र्मि /व्यजक्त/इिेजक्ट्रकि र्मि/व्यजक्त/पेन्टर 

र्मि/व्यजक्त/सेनेटरी र्मि  

रू १०००.००  

कन्सलटेन्सी सूचीकृत दस्तरु 
१ इजन्जलनयर, सव इजन्जलनयर, ड्राफ्टमेन र इजन्जलनयररङ्ग कन्सलटेन्सी रू ७000.००  
२ कानूनी सेवा व्यवसाय/िेखापढी रू 3000.००  
३ िेखापरीिक रू 3000.००  
४ र्वमा एजेण्ट रू 3000.००  
५ सभेयर रू 2000.००  
६ अन्य प्रकारको कन्सलटेन्सी रू 2000.००  
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अनसूुची-2ख  

(आलथिक  नको दर्ा 4 उपदर्ा (४) सँग सम्बजन्धत) 
व्यवसाय करः 

होटि तथा रेष् टुरेण्ट व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 
होटि तथा रेष् टुरेण्ट 

व्यवसाय 

रू. 5 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 1000.००  

रू. 5 िाख देजख रू. 10 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 1500.००  

रू. 10 िाख भन्दा वढी भएमा  
प्रलत िाखमा रू.50.०० 
का दरिे थप 

 

 

पाटी प्यािेस तथा क्याटररङ्ग व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 
पाटी प्यािेस तथा 
क्याटररङ्ग व्यवसाय 

रू. 5 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 1000.००  

रू. 5 िाख देजख रू. 10 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 1500.००  

रू. 10 िाख भन्दा वढी भएमा  
प्रलत िाखमा रू. 50.०० 
का दरिे थप 

 

 

वकि सप व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 वकि सप व्यवसाय 

रू. 1 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 500.००  

रू. 1 िाख देजख रू. 5 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 1000.००  

रू. 5 िाख भन्दा वढी भएमा  
प्रलत िाखमा रू. 50.०० 
का दरिे थप 

 

 

सवारी साधन वास व्यवसाय(गाडी धनु)े 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 
सवारी साधन वास 

व्यवसाय 

रू. 1 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 500.००  

रू. 1 िाख देजख रू. 5 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 1000.००  

रू. 5 िाख भन्दा वढी भएमा  
प्रलत िाखमा रू. 50.०० 
का दरिे थप 

 

 

हाडिवयेर व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 हाडिवयेर व्यवसाय 
रू. 5 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 1000.००  

रू. 5 िाख देजख रू. 10 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 1500.००  
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रू. 10 िाख देजख रू. 20 िाख सम्म भएमा रू. 2000.००  

रू. 20 िाख देजख रू. 30 िाख सम्म भएमा रू. 2500.००  

रू. 30 िाख देजख रू. 40 िाख सम्म भएमा रू. 3000.००  

रू. 40 िाख देजख रू. 50 िाख सम्म भएमा रू. 3500.००  

रू. 50 िाख भन्दा वढी भएमा 
प्रलत िाखमा रू. 
100.०० का दरिे थप 

 

 

कपडा/रे्न्सी पसि व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 
कपडा/रे्न्सी पसि 

व्यवसाय 

रू. 1 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 500.००  

रू. 1 िाख देजख रू. 5 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 1000.००  

रू. 5 िाख देजख रू. 10 िाख सम्म पूजँी भएमा रू. 1500.००  

  
रू. 10 िाख भन्दा वढी भएमा 

प्रलत िाखमा रू. 50.०० 
का दरिे थप 

 

 

पसु्तक पसि व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 
पसु्तक पसि 
व्यवसाय 

रू. 1 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 500.००  

रू. 1 िाख देजख रू. 5 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 1000.००  

रू. 5 िाख भन्दा वढी भएमा  
प्रलत िाखमा रू. 50.०० 
का दरिे थप 

 

     

 

स्टेशनरी तथा लगफ्ट व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 
स्टेशनरी तथा लगफ्ट 

व्यवसाय 

रू. 1 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 500.००  

रू. १ िाख भन्दा वढी भएमा  रू. 1000.००  

 

टेिररङ्ग व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 टेिररङ्ग व्यवसाय 
रू. 1 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 500.००  

रू. 1 िाख भन्दा वढी भएमा  रू. 1000.००  
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िन्ड्री व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 िन्ड्री व्यवसाय 
रू. 1 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 500.००  

रू. 1 िाख भन्दा वढी भएमा  रू. 1000.००  

 

औषधी व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 औषधी व्यवसाय 
रू. 5 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 1000.००  

रू. 5 िाख भन्दा वढी भएमा रू. 1500.००  

 

भेटेरीनरी व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 भेटेरीनरी व्यवसाय 
रू. 5 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 1000.००  

रू. 5 िाख भन्दा वढी भएमा रू. 1500.००  

 

ब्यूटी पाििर व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 
ब्यूटी पाििर 
व्यवसाय 

रू. 1 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 500.००  

रू. 1 िाख भन्दा वढी भएमा रू. 1000.००  

 

हेयर कर्टङ्ग(सैिनु) व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 
हेयर कर्टङ्ग(सैिनु) 

व्यवसाय 

रू. 1 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 500.००  

रू. 1 िाख भन्दा वढी भएमा रू. 1000.००  

 

सनुचादँी व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

१ सनुचाँदी व्यवसाय 

रू. 5 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 1000.००  

रू. 5 िाख देजख रू. 10 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 1500.००  

रू. 10 िाख भन्दा वढी भएमा  
प्रलत िाखमा रू. 100.०० 
का दरिे थप 
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खरुा मठदरा व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 मठदरा व्यवसाय 

रू. १० िाख सम्म पूँजी भएमा  रू. 1500.००  

रू. 10 िाख देजख रू. 20 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 2000.००  

रू. 20 िाख भन्दा वढी भएमा  
प्रलत िाखमा रू. 
100.०० का दरिे थप 

 

थोक मठदरा व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 मठदरा व्यवसाय 

रू. १० िाख सम्म पूँजी भएमा  रू. 2000.००  

रू. 10 िाख देजख रू. 20 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 2500.००  

रू. 20 िाख भन्दा वढी भएमा  
प्रलत िाखमा रू. 
150.०० का दरिे थप 

 

जचया तथा खाजा पसि व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 जचया पसि व्यवसाय 

रू. १ िाख सम्म पूँजी भएमा  रू. 100.००  

रू. 1 िाख देजख रू. 5 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 500.००  

रू. 5 िाख भन्दा वढी भएमा  
प्रलत िाखमा रू. 1.०० 
का दरिे थप 

 

खरुा र्कराना पसि व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 
खरुा र्कराना पसि 

व्यवसाय 

रू. 2 िाख 50 हजार सम्म पूजँी भएमा  रू. 500.००  

रू. 2 िाख 50 हजार देजख रू. 5 िाख सम्म पूँजी 
भएमा  

रू. 1000.००  

रू. 5 िाख भन्दा वढी भएमा  
प्रलत िाखमा रू. 50.०० 
का दरिे थप 

 

थोक तरकारी पसि व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 
थोक तरकारी पसि 

व्यवसाय 

रू. 5 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 1000.००  

रू. 5 िाख भन्दा वढी भएमा  रू. 1500.००  
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खरुा तरकारी तथा र्िरु्ि पसि व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 

खरुा तरकारी तथा 
र्िरु्ि पसि 

व्यवसाय 

रू. 1 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 500.००  

रू. 1 िाख भन्दा वढी भएमा  रू. 1000.००  

 

मास ुपसि व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 मास ुपसि व्यवसाय 
रू. 1 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 500.००  

रू. 1 िाख भन्दा वढी भएमा  रू. 1000.००  

 

पेट्रोलियम व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 पेट्रोलियम व्यवसाय 
रू. 5 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 1000.००  

रू. 5 िाख भन्दा वढी भएमा  रू. 1500.००  

 

कम्प्यूटर तथा मोबाईि व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 
कम्प्यूटर तथा 

मोबाईि व्यवसाय 

रू. 5 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 1000.००  

रू. 5 िाख भन्दा वढी भएमा  रू. 1500.००  

 

ईिेक्ट्रोलनक व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 
ईिेक्ट्रोलनक 
व्यवसाय 

रू. 5 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 1000.००  

रू. 5 िाख भन्दा वढी भएमा  रू. 1500.००  

 

छापाखाना व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 छापाखाना व्यवसाय 
रू. 5 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 1000.००  

रू. 5 िाख भन्दा वढी भएमा  रू. 1500.००  
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रेलडयो तथा मोबाईि ममित व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 
रेलडयो तथा मोबाईि 
ममित व्यवसाय 

रू. 1 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 500.००  

रू. 1 िाख भन्दा वढी भएमा  रू. 1000.००  

 

र्लनिलसङ्ग तथा डेकोरेशन व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 
र्लनिलसङ्ग तथा 

डेकोरेशन व्यवसाय 

रू. 5 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 1000.००  

रू. 5 िाख भन्दा वढी भएमा  रू. 1500.००  

 

लनमािण सामाग्री उ्पादन तथा र्वर्क्र र्वतरण व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 

लनमािण सामाग्री 
उ्पादन तथा र्वर्क्र 
र्वतरण व्यवसाय 

रू. 5 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 1000.००  

रू. 5 िाख भन्दा वढी भएमा  रू. 1500.००  

 

र्वशेषज्ञ तथा परामशि व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 
र्वशेषज्ञ तथा परामशि 

व्यवसाय 

रू. 1 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 500.००  

रू. 1 िाख भन्दा वढी भएमा  रू. 1000.००  

 

िेखापढी, कानून तथा िेखापरीिक व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 

िेखापढी, कानून 
तथा िेखापरीिक 

व्यवसाय 

रू. 1 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 500.००  

रू. 1 िाख भन्दा वढी भएमा  रू. 1000.००  

 

लनमािण व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 लनमािण व्यवसाय 

रू. 5 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 1000.००  

रू. 5 िाख देजख १० िाख सम्म पुजँी भएमा रू. 1500.००  

रू. १0 िाख भन्दा वढी भएमा रू. 2000.००  
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कवाडी व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 कवाडी व्यवसाय 
रू. 1 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 500.००  

रू. १ िाख भन्दा वढी भएमा रू. 1000.००  

 

पेजन्टङ्ग(आटिस) व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 
पेजन्टङ्ग(आटिस)  

व्यवसाय 

रू. 1 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 500.००  

रू. १ िाख भन्दा वढी भएमा रू. 1000.००  

 

दगु्ध जन्य पदाथि सम्बन्धी व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 
दगु्ध जन्य पदाथि 
सम्बन्धी व्यवसाय 

रू. 1 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 500.००  

रू. १ िाख भन्दा वढी भएमा रू. 1000.००  

 

र्लनिचर व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 र्लनिचर व्यवसाय 

रू. 5 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 1000.००  

रू. 5 िाख देजख रू. 10 िाख सम्म पूजँी भएमा रू. 1500.००  

रू. 10 िाख देजख रू. 15 िाख सम्म पूजँी भएमा रू. 2000.००  

रू. 15 िाख देजख रू. 20 िाख सम्म पूजँी भएमा रू. 2500.००  

रू. 20 िाख भन्दा वढी भएमा 
प्रलत िाख रू. 100.०० 
का दरिे थप 

 

 

र्वजत्तय तथा सहकारी संस्था सम्बन्धी व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 

नेपाि सरकारको 
स्वालम्व नरहेका 
वाजणज्य बैंक 

रू. १ करोड सम्म रू. 5000.००  

रू. 1 करोड देजख रू. 5 करोड सम्म पुजँी भएमा रू. 7500.००  

रू. 5 करोड भन्दा वढी भएमा रू. 10000.००  

2 
सहकारी तथा 

िघरु्वत्त व्यवसाय 
रू. 10 िाख सम्म पूँजी भएमा रू. 2000.००  

रू. 10 िाख देजख रू. 20 िाख सम्म रू. 3000.००  
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रू. 30 िाख देजख रू. 40 िाख सम्म रू. 4000.००  

रू. 40 िाख देजख रू. 50 िाख सम्म रू. 5000.००  

रू. 50 िाख भन्दा वढी भएमा 
प्रलत िाखमा रू. 100.०० 
का दरिे थप 

 

 

रेडीयो तथा संचार व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 
रेडीयो तथा संचार 

व्यवसाय 

रू. 1 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 500.००  

रू. 1 िाख देजख रू. 5 िाख सम्म भएमा रू. 1000.००  

रू. 5 िाख भन्दा वढी भएमा  रू. 1500.००  

   

 

पोजलट्र तथा ह् याचरी जन्य व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 
पोजलट्र तथा ह् याचरी 
जन्य व्यवसाय 

रू. 1 िाख सम्म पूजँी भएमा  रू. 500.००  

रू. 1 िाख देजख रू. 5 िाख सम्म भएमा रू. 1000.००  

रू. 5 िाख भन्दा वढी भएमा  
प्रलत िाखमा रू. 100.०० 
का दरिे थप 

 

   

 

संस्थागत र्वद्यािय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 संस्थागत र्वद्यािय 
आधारभतु तह भएमा  रू. 1000.००  

माध्यलमक तह भएमा रू. 2000.००  

 

डेण्टि व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 डेण्टि व्यवसाय 
रू. 1 िाख सम्म पूजँी भएमा रू. 500.००  

रू. 1 िाख भन्दा वढी भएमा रू. 1000.००  
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चस्मा पसि व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 
चस्मा पसि 
व्यवसाय 

रू. 1 िाख सम्म पूजँी भएमा रू. 500.००  

रू. 1 िाख भन्दा वढी भएमा रू. 1000.००  

 

भाडँा व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 भाँडा व्यवसाय 
रू. 5 िाख सम्म पूजँी भएमा रू. 1000.००  

रू. 5 िाख भन्दा वढी भएमा रू. 1500.००  

 

घर पसि चापी खोलन े
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 
घर पसि चापी 

खोलने 
रू. १ िाख सम्म पूँजी भएमा रू. 500.००  

रू. १ िाख भन्दा वढी भएमा रू. 1000.००  

 

र्ोटो स्टुलडयो व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 
र्ोटो स्टुलडयो 
व्यवसाय 

रू. १ िाख सम्म पूँजी भएमा रू. 500.००  

रू. १ िाख भन्दा वढी भएमा रू. 1000.००  

 

र्ोटो कपी, लयालमनशेन, र्प्रजन्टङ्ग पसि  
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 

र्ोटो कपी, 
लयालमनेशन, र्प्रजन्टङ्ग 

पसि 

रू. १ िाख सम्म पूँजी भएमा रू. 500.००  

रू. १ िाख भन्दा वढी भएमा रू. 1000.००  

 

पयिटन व्यवसाय 
क्र.स. जशषिक आ.व 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 

1 होम स्टे 
रू. १ िाख सम्म पूँजी भएमा रू. 500.००  

रू. १ िाख भन्दा वढी भएमा रू. 1000.००  

2 हस्तकिा, जचत्रकिा 
रू. १ िाख सम्म पूँजी भएमा रू. 500.००  

रू. १ िाख भन्दा वढी भएमा रू. 1000.००  
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3 
प्याराग्िाईलडङ्ग 
उडान कर 

प्रलत व्यजक्त (आन्तररक पयिटक) रू. 200.००  

प्रलत व्यजक्त (बाह् य पयिटक) रू. 500.००  

 

मनोरञ् जन कर 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 
1 मनोरञ् जन कर गण्डकी प्रदेश सरकारिे तोके बमोजजम 

  

 

बहाि र्वटौरी कर 
क्र.स. जशषिक आ.व. 207८/7९ को प्रस्तार्वत वार्षिक दर कैर्र्यत 
1 बहाि र्वटौरी कर गण्डकी प्रदेश सरकारिे तोके बमोजजम 

  

नोटः  

क) उपरोक्त बमोजजमका घर बहाि तथा व्यवसाय कर लसिाथि राजमागिको सडक अलधकार िेत्र लभत्र संचालित 
व्यवसाय र घर भाडामा िगाईएको व्यजक्तबाट असूि उपर गररनेछ । 

तर, कर लिएकै आधारमा सडक मापदण्ड बमोजजमको कामकाज गनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारिाई कुनै 
वाधा अवरोध हनुे छैन । 

ख) सडक उपयोग सम्बन्धी सेवा शलुक लनधािरण गरी कायािन्वयन गने व्यवस्थाका िालग कायिर्वलध वनाई िागू गनिका 
िालग नगर कायिपालिकािाई अलधकार ठदईनेछ । 
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अनूसूची-३ 

(आलथिक  नको दर्ा 5 (१) र (२) सँग सम्बजन्धत) 
ढंुगा, लगट्टी, बािवुा दहत्तर/बहत्तरको लबक्री शलुक 

लस.नं. शीषिक एकाई दर 

१ रोडा, गेग्रान, स्िेट ढंुगा, चट्टान ढंुगा, कर्टङ 
ढंुगा, लगट्टी, जचप्स, बािवुा 

प्रलत क्यू.र्र्ट रू ७.०० 

२ ईट्टा पाने माटो प्रलत क्यू.र्र्ट रू ३.०० 

३ चनुढंुगा प्रलत क्यू.र्र्ट रू १०.०० 

४ साधारण माटो प्रलत क्यू.र्र्ट रू २.०० 

५ नदी तथा खोिािे बगाएर लयाएको काि प्रलत क्यू.र्र्ट रू ३००.०० 

६ नदी तथा खोिािे बगाएर लयाएको कुकाि  प्रलत क्यू.र्र्ट रू ५०.०० 
७ नदी तथा खोिािे बगाएर लयाएको 

दाउरा/जराजरुी  
प्रलत र्किोग्राम रू ४.०० 

नोटः 
क) दहत्तर बहत्तर भन्नािे खोलसा खोलसी, वनिेत्र वा साविजलनक वा लनजी जग्गाबाट उ्खनन ्वा संकिन गररने 

बहमूुलय प्थर,  लतहालसक र सांस्कृलतक मह्वका शालिग्राम, जशिा र अन्य मूलयवान बस्त ुबाहेकका नदीिे 
बगाई लयाएको वा लबलग्रएको ढंुगा, लगट्टी, बािवुा, माटो, चट्टान, काि, कुकाि, दाउरा/जराजरुी जस्ता नदीजन्य 
तथा खानीजन्य प्राकृलतक स्रोतिाई सम्झनपुछि ।  

ख) ढंुगा, लगट्टी, बािवुा, क्रसर, ईट्टा, स्िेट तथा चनुढंुगा उद्योग/व्यवशायहरू र्वधीपूविक दताि र नबीकरण गरी 
अलनवायि रूपमा मूलय अलभवरृ्ि करमा समेत दताि भई कारोबार गरेको हनुपुनेछ । लबलभन्न आयोजनाको नाममा 
खोलिएका यस्ता उद्योग व्यवशायिे सम्बजन्धत आयोजनामा बाहेक अन्यत्र लबक्री र्वतरण गनि पाउने छैन ।  

ग) क्यू.र्र्ट बाहेक अन्य एकाईमा कारोबार भएमा कारोबार भएको एकाईिाई क्यू.र्र्टमा पररवतिन गरी गणना गनि 
सर्कने छ ।  
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अनूसूची-३क 

(आलथिक  नको दर्ा 5 (३) सँग सम्बजन्धत) 
प्रशोलधत नठदजन्य लनमािण सामग्रीको लबक्री शलुक 

लस.नं. प्रशोलधत लनमािण सामग्रीको नाम लबक्री मूलय (प्रलत घन 
लमटर) 

कैर्र्यत 

१ बािवुा रू २४००.००  

२ लगट्टी रू २०००.००  

३ जचप्स रू १६००.००  

४ िुिो ढंुगा रू ४००.००  

५ सानो ढंुगा रू २००.००  

नोटः 
कुनै व्यजक्त, र्मि वा कम्पनीिे १ मर्हनाको समयावधीलभत्र १५० घनलमटर भन्दा बढी लनमािण सामग्री खररद गरी िगेमा 
तोर्कएको लबक्री शलुकमा ५ प्रलतशत र २५० घनलमटर भन्दा बढी लनमािण सामग्री खररद गरी िगेमा ७ प्रलतशतिे हनु 
आउने रकम वा सो बराबरको लनमािण सामग्री छुट ठदईनेछ ।   
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अनसूुची-4 
(आलथिक  न को दर्ा ६ संग सम्बजन्धत) 

सवारी साधन दताि तथा नवीकरण शलुक 

 

क्र.स. सवारीको र्कलसम आलथिक वषि 207७/7८ 
को शलुक 

आलथिक वषि 207८/7९ 
को शलुक 

कैर्र्यत 

1 चार पाङ्गे हेभी सवारी साधन रू १०००.०० रू १०००.००  
2 चारपाग्र ेहिकुा सवारी साधन रू ७००.०० रू ७००.००  
3 मोटर साइकि िगायतका अन्य 

सवारी 
रू ३००.०० रू ३००.००  

४ अटो रेक्सा दताि रू 6500.०० रू ७०00.००  
5 अटो रेक्सा नर्वकरण  रू 4500.०० रू ५०00.००  
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अनसूुची-5 

 (आलथिक  नको दर्ा ७ संग सम्बजन्धत) 

र्वज्ञापन कर 

 

 

क्र.सं. र्ववरण  न्यूनतम अंक प्रलत वगि र्र्ट 

1 ग्िो साईन बोडि, लनयोन साईन र र्वदू्यलतय बोडि रू १8000.०० रू 100.०० 

2 लभते्तिेखन प्रलत वगिरु्ट रू १3000.०० रू 20.०० 

3 तिु व्यानार प्रलत हप्ता रू ८000.०० रू 150.०० 

४ होलडङ्ग बोडि/फ्लयास बोडि रू 15000.०० रू 80.०० 
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अनसूुची-6 

(आलथिक  नको दर्ा 8 सँग सम्बजन्धत) 
मनोरन्जन कर 

 

क्र स र्ववरण करका दरहरू (वार्षिक एकमषु्ट) कैर्र्यत 

1 लसनेमा हि गण्डकी प्रदेश सरकारिे लनधािरण गरे बमोजम  

2 महो्सव लभत्रको रमाईिो मेिा दैलनक गण्डकी प्रदेश सरकारिे लनधािरण गरे बमोजम  

3 केबिु िाईन गण्डकी प्रदेश सरकारिे लनधािरण गरे बमोजम  

4 महो्सव मेिा दस्तरु प्रलतठदन गण्डकी प्रदेश सरकारिे लनधािरण गरे बमोजम  
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अनसूुची-7 

(आलथिक  नको दर्ा 10 सँग सम्बजन्धत) 
पार्कि ङ्ग शलुक 

(नगरपालिकािे तोकेको पार्कि ङ्ग िते्रमा) 

क्र .स.  सवारी साधनको र्कलसम प्रलत मर्हना (रू.) प्रलत ठदन (रू.) प्रलत घण्टा 
(रू.) कैर्र्यत 

१ स्क्याभेटर /डोजर/िोडर  ४००० .००  १५० .००  ४०.००  

२ 
बस  /ट्रक /र्टपर /
ट्रक्याटर 

३००० .००  १२० .००  २० .००   

३ जजप /टक्यासी/भ्यान/टयाम्पो  २० ००.०0  १०० .००  १० .००   

4 मोटरसाईकि   ००.5   
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अनसुचुी-8 

(आलथिक  नको दर्ा 11 सँग सम्बजन्धत) 
टे्रर्कङ्ग, कोयोर्कड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जजम्पङ्ग, जजपफ्िायर र र् याफ्टीङ्ग दताि तथा नर्वकरण शलुक 

 

 

 

क्र.स. व्यवसायको र्ववरण दताि/नर्वकरण/अनमुलत शलुक 
1 टे्रर्कङ्ग, कोयोर्कङ, क्यानोइङ्ग, बन्जी जजम्पङ्ग, जजपफ्िायर, प्याराग्िाईलडङ्ग र र् याफ्टीङ्ग 

दताि तथा नबीकरण शलुक 
प्रलत व्यवसाय रू ५०००.०० 
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अनसूुची -9  

(आलथिक  नको दर्ा 12 संग सम्बजन्धत ) 

 सेवा तथा सरु्वधाको शलुक/दस्तरुः 
क्र.सं. लसर्ाररस तथा सेवा शलुकको र्ववरण  आलथिक वषि २०७७/७८ को दर आलथिक वषि २०७८/७९ को दर 

1 नागररकता प्रमाणपत्रको लसर्ाररस रू १५०.०० रू १५०.०० 

2 नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिर्प लसर्ाररस रू ३००.०० रू ३००.०० 

3 अंलगकृत नागररकता प्रमाणपत्रको लसर्ाररस (नेपािी नागररकसंग र्ववार्हत 
र्वदेशी मर्हिा) 

रू १५००.०० रू १५००.०० 

4 अंलगकृत नागररकताको प्रमाणपत्रको संशोधन (नेपािी नागररकसंग र्ववार्हत 
र्वदेशी मर्हिाको हकमा) 

रू ७५०.०० रू ७५०.०० 

5 अंलगकृत नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको लसर्ाररस (र्वदेशी नागररकसंग 
र्ववाह गरेकी नेपािी मर्हिाबाट जजन्मएको सन्तानको हकमा) 

रू १५००.०० रू १५००.०० 

6 नाता प्रमाजणत नेपािी रू ३००.०० रू ३००.०० 

7 नाता प्रमाजणत अग्रजेी रू ७५०.०० रू ७५०.०० 

8 घर जग्गाको नामसारी लसर्ाररस रू ३००.०० रू ३००.०० 

9 गिुी जग्गाको मोर्हयालन हकको लसर्ाररस रू ७५०.०० रू ७५०.०० 

10 जग्गाधनी प्रमाणपत्र (िािपूजाि) प्रलतलिर्प तथा सेस्ता कायम लसर्ाररस रू ३००.०० रू ३००.०० 

11 बकस जग्गा नामसारी लसर्ाररस रू १९५०.०० रू १९५०.०० 

12 जग्गाको अंशवण्डा लसर्ाररस रू ४५०.०० रू ४५०.०० 

13 जग्गाको अपतुािी लसर्ाररस रू १५००.०० रू १५००.०० 

14 नाम संशोधन लसर्ाररस रू ३००.०० रू ३००.०० 

15 चारर्कलिा प्रमाजणत लसर्ाररस ३ रोपनीसम्म रू ३००.०० रू ३००.०० 

16 चारर्कलिा/लसर्ाररस ३ रोपनी भन्दा बढी प्रलतरोपनी थप रू ७५.०० रू ७५.०० 

17 घर बाटो लसर्ाररस २ रोपनीसम्म रू ३००.०० रू ३००.०० 

18 घर बाटो लसर्ाररस २ रोपनीभन्दा बढी प्रलत रोपनी थप रू ७५.०० रू ७५.०० 

19 खानेपानी जडानको लसर्ाररस स्थायी रू ३००.०० रू ३००.०० 
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20 खानेपानीको अस्थायी लसर्ाररस रू 1000.०० रू 1,000.०० 
21 र्वद्यतु जडान ३ रे्जसम्मको  स्थायी लसर्ाररस  रू ४५०.०० रू ४५०.०० 

22 र्वद्यतु जडान ३ रे्जभन्दा बढी प्रलत  रे्ज थप रू ३००.०० रू ३००.०० 

23 र्वद्यतु जडान अस्थायी लसर्ाररस व्यजक्तगत रू 700.०० र संस्थागत रू 
1200.०० 

व्यजक्तगत रू 700.०० र संस्थागत रू 
1200.०० 

24 र्वद्यतु नामसारी /िाँउसारी लसर्ाररस रू 5००.०० 500.०० 
25 जग्गाधनी प्रमाण पूजाि (िािपूजाि) मा घर कायम लसर्ाररस रू 50०.०० 500.०० 
26 जन्म लमलत प्रमाजणत लसर्ाररस नेपािीमा/जन्म दताि रू १५०.०० रू १५०.०० 

27 जन्म लमलत प्रमाजणत लसर्ाररस अंग्रजेीमा  रू ७५०.०० रू ७५०.०० 

28 मृ् य ुप्रमाजणत लसर्ाररस नेपािी रू १५०.०० रू १५०.०० 

29 र्ववाह/मृ् य ुप्रमाजणत लसर्ाररस अंग्रजेीमा  रू 8५०.०० रू ८५०.०० 
30 अर्ववार्हत लसर्ाररस अंग्रजेी/नेपािी  रू ८५०.०० 
31 बसोबास प्रमाजणत लसर्ाररस रू १५०.०० रू १५०.०० 

32 नाबािक पररचय पत्र लसर्ाररस रू ७५०.०० रू ७५०.०० 

33 पलत पत्नीबीच सम्बन्ध र्वच्छेद रार्ष्ट्रय पररचयपत्र तथा पञ् जीकरण  न, 
20७६ र लनयमाविी, २०७७ बमोजजम 

रार्ष्ट्रय पररचयपत्र तथा पञ् जीकरण  न, 
20७६ र लनयमाविी, २०७७ बमोजजम 

34 चाररलत्रक प्रमाणपत्रको लसर्ाररस भारतको िालग रू 5००.०० रू 500.०० 
35 साधारण लसर्ाररस अग्रजेी  रू ७५०.०० रू ७५०.०० 

36 लतनपसु्ते प्रमाजणत रू १५०.०० रू १५०.०० 

37 संस्था दताि (आमा समूह/यूवा क्िब/कृषक समूह) रू १०००.०० रू १०००.०० 

38 ऋण तथा वचत संकिक सहकारी संस्था दताि/नबीकरण रू 1५००.०० रू. ५०00.०० 
39 संस्था नवीकरण रू 500.०० रू ५0०.०० 

40 साधारण लसर्ाररस नेपािी रू ३०० रू ३०० 

41 नक्कि ठदने प्रलतपाना रू ७५.०० रू 75.०० 

42 जन्म, मृ् य,ु र्ववाह, सम्बन्ध र्वच्छेद, बसाइँ सराइ दताि ३५ ठदन लभत्र लनशलुक  लनशलुक 

43 जन्म, मृ् य,ु र्ववाह, सम्बन्ध र्वच्छेद, बसाइँ सराइ दताि ३५ ठदन पिात  
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44 बसाइँ सराइ रार्ष्ट्रय पररचयपत्र तथा पञ् जीकरण  न, 
20७६ र लनयमाविी, २०७७ बमोजजम 45 घटना दतािको प्रमाणपत्रको प्रलतलिर्प 

46 व्यजक्तगत घटना दताि र्ववरण सच्चाउन े

47 सामाजजक सरुिाको भत्ताको िालग पररचय पत्र बनाउन े लनशलुक लनशलुक 

48 छात्रवजृत्त लसर्ाररस लनशलुक लनःशलुक 

49 र्वद्यािय दताि लसर्ाररस (लनजज) प्रा. र्व. रू १५००.०० रू १५००.०० 

50 र्वद्यािय दताि लसर्ाररस (लनजी) लनमावी स्तर रू २२५०.०० रू २२५०.०० 

51 र्वद्यािय दताि लसर्ाररस (लनजज) मार्वस्तर रू ३०००.०० रू ३०००.०० 

52 उच्च मा.र्व. दताि लसर्ाररस  रू ४५००.०० रू ४५००.०० 

53 उद्योग, व्यवसाय स्थापनाको लसर्ाररस रू ५००.०० रू ५००.०० 

54 मादकपदाथिजन्य लडिरलसप लसर्ाररस रू ५००.०० रू ५००.०० 

55 मजलटनेशन कम्पनीबाट उ्पाठदत सामानको लडिर लसप लसर्ाररस रू ५००.०० रू ५००.०० 
५६ अन्य सामानको लडिर लसर्ाररस रू ७५०.०० रू ७५०.०० 

५७ कन्सिुर प्रमाणीकरण लसर्ाररस (प्रलत पेज) रू ३००.०० रू ३००.०० 
५८ नगर स्तर बाहेक अन्य लनकायमा योजना माग लसर्ाररस लनःशलुक लनःशलुक 

५९ नगर स्तरीय योजना सम्झौता लसर्ाररस लनःशलुक लनःशलुक 
६० आलथिक सहायता सम्बन्धी लसर्ाररस लनःशलुक लनःशलुक 
६१ 

 

लधतो मलुयाकन  
रू ५ िाख सम्म रू 20००.०० रू 2,0००.०० 

रू ५ िाख देजख १० िाख सम्म रू २7५०.०० रू २,7५०.०० 

रू १० िाख देजख २० िाख सम्म रू ३5००.०० रू ३,5००.०० 

रू २० िाख देजख ५० िाख सम्म रू 50००.०० रू ५,0००.०० 

रू ५० िाख देजख रू १ करोड सम्म रू ९5००.०० रू ९,5००.०० 

रू १ करोड भन्दा मालथ 1 करोड 50 िाख सम्म रू १9०००.०० रू १9,०००.०० 

रू १ करोड 50 िाख सम्म  रू 20000.०० 
६२ हैलसयत तथा आय प्रमाजणत लसर्ाररस प्रलत हजार  रू ३.००  
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6३ घर लनमािणको अनमुलत/नक्शा पास/अलभिेजखकरण शलुक 
६४ घर नक्शा पास न्यनुतम रू ५०० र  भइुि तिाको रू ३ 

पर्हिो तिाको रू ४ दोस्रो तिा वा सो 
भन्दा मालथ रू ५ प्रलत वगि  र्र्ट 

न्यनुतम रू ५०० र  भइुि तिाको रू ४ 
पर्हिो तिाको रू ५ दोस्रो तिा वा सो भन्दा 

मालथ रू ६ प्रलत वगि  र्र्ट 

6५ नक्शा संशोधन न्यनुतम रू १०००.०० वा प्रलत वगि 
रु्ट रू २.०० 

न्यनुतम रू १०००.०० वा प्रलत वगि रु्ट रू 
२.०० 

6६ नक्शा म्याद थप रू १०००.०० वा प्रलत वगि रु्ट रू 
२.०० 

रू १०००.०० वा प्रलत वगि रु्ट रू २.०० 

6७ घर ममित स्वीकृत रू १०००.०० वा प्रलतरु्ट रू २.०० रू १०००.००  वा प्रलतरु्ट रू २.००  

6८ घरको छानाको मोहडा रे्ने रू १०००.०० रू १०००.०० 

6९ अनमुती नलिइि बनाएका घरको अलभिेख राख्न ेसम्बन्ध  घर नक्शा पास गदाि िाग्ने दस्तरुमा १०० 
प्रलतशत थप गरर लनयमानसुार अलभिेख राख्न े

७० सार्वक घर भ्काएर नयाँ घर बनाउन े रू १०००र घर नक्शा  पास  
अनसुारको दस्ततु लिने 

रू १००० र घर नक्शा पास  अनसुारको 
दस्ततु लिने 

7१ अस्थायी संरचनाको हकमा घर नक्शा पास पक्की भवनमा िाग्ने दस्तरुको ५० 
प्रलतशत 

पक्की भवनमा िाग्ने दस्तरुको ५० प्रलतशत 

7२ भारत प्रवेशको िालग राहदानी लसर्ाररस रू ७५०.०० रू ७५०.००  

7३ प्याराग्िाइलडङ्ग सम्बन्धी अनमुलत लसर्ाररस रू १5००.०० रू १5००.०० 

7४ वगीकरणमा नपरेका र्वलभन्न प्रकारका लसर्ाररस िगायतका र्वषयमा कामको 
प्रकृजत्तका आधारमा  

रू ७५०.०० रू ७५०.०० 

7५ इजन्जलनयर, सव इजन्जलनय, ड्राफ्टमेन र इजन्जलनयररङ्ग कन्सलटेन्सीको 
नर्वकरण 

रू 500०.०० रू 5,000.०० 

७६ घर जग्गा व्यवसाय नर्वकरण  रू 8५००.०० रू 8,500.०० 

७७ लनमािण व्यवसार्य िेकदार 'घ' वगिको इजाजत पत्र  रू 10000.०० 
७८ लनमािण व्यवसार्य िेकदार 'घ' वगिको इजाजत पत्र नर्वकरण   रू ६,000.०० 

७९ लनमािण व्यवसार्य िेकदार 'घ' वगिको इजाजत पत्र नर्वकरण प्रलतलिपी  रू 2000.०० 
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८० स्थानीय लनमािण सामाग्री र ज्यािाको दररेटको उपिब्धता   रू 1,000.०० 

८१ लनमािण साधन भाडा (ब्याक हो िोडर) प्रलत घण्टा  उपभोक्ता सलमलतिाई रू 1,900.०० र 
अन्यिाई रू 2,200.०० 

८२ लनमािण साधन भाडा (एक्साभेटर) प्रलत घण्टा  बे्रकर प्रयोग भएमा उपभोक्ता सलमलतिाई रू 
५,०00.०० र अन्यिाई रू ५,५00.०० 

र बे्रकर प्रयोग नभएमा उपभोक्ता सलमलतिाई 
रू ४,०00.०० र अन्यिाई रू ४,५00.०० 

 
८३ लनमािण साधन भाडा (र्टप्पर)  प्रलत घण्टा  उपभोक्ता सलमलतिाई रू 600.०० र 

अन्यिाई रू 1,000.०० 
8४ व्यवसाय वन्द  रू 500.०० 

8५ व्यवसाय नर्वकरण  रू 500.०० 

8६ नक्सा पास आवेदन/ नक्शा पास र्कताब  रू 500.०० 

87 लसर्ाररस दस्तरु/अन्य दस्तरु               रू 300.०० 

88 घरबाटो लसर्ाररस  रू 300.०० 
89 वतन प्रमाजणत  रू 300.०० 

९० लसर्ाररस तथा बक्सौनी  रू 300.०० 
९१ सरसर्ाई शलुक (प्रलत मर्हना) 
क साधारण आवालसय घर   रू १००.०० 
ख भाडामा िगाईएको घरको भाडामा ठदइएको प्रलत कोिाको थप रकम  रू २०.०० 
ग होटि/िज/रेषु्टरेन्ट  रू १5०.०० 
घ वकि शप  रू 2००.०० 
ङ हाडवेयर  रू १50.०० 
च कपडा पसि/रे्न्सी पसि  रू १0०.०० 
छ पसु्तक  रू 1००.०० 
ज टेिररङ्ग  रू 1०0.०० 
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झ मठदरा पसि  रू 100.०० 
ञ औषधी पसि/भेटेरीनरी   रू 150.०० 
ट व्यटुीपाििर/कपाि काटन े  रू 150.०० 
ि र्कराना र तरकारी पसि समेत  रू 150.०० 
ड र्कराना पसि  रू 100.०० 
ढ तरकारी पसि  रू 150.०० 
ण र्कराना र मठदरा पसि समेत  रू 150.०० 
त मासजुन्य पदािथ र्वक्री गने पसि  रू 200.०० 
थ पसु्तक पसि  रू 100.०० 
द पसु्तक, स्टेशनरी तथा लगफ्ट पसि  रू 150.०० 
ध जचया पसि  रू 100.०० 
न अन्य पसि  रू 100.०० 
९२ हेभी ईजक्वपमेण्ट (ब्याक हे्व िोडर, एक्साभेटर) प्रयोग गनि ठदए बापतको भाडादर (मू.अ.कर समेत) 

क ब्याक हे्व िोडर  रू २२००.०० (प्रलतघण्टा) 
ख एक्साभेटर (बकेट)  रू ५००० .०० (प्रलतघण्टा) 
ग एक्साभेटर (बे्रकर)  रू ६००० .०० (प्रलतघण्टा) 
घ टीप्पर  रू १२५०.०० (प्रलत घण्टा) 
9३ उपकरण भाडा 
 एि.लस.डी. मजलटमेलडया प्रोजेक्टर दैलनक  प्रलत घण्टा रू १००.०० प्रलत घण्टा रू १००.०० 

सडक उपयोग सेवा शलुक 
क्र.सं. सडकको नाम टेण्डर आव्वहानको न्यूनतम अंक सवारी साधनको र्ववरण 
9४ वयरघारी-बगरेबजार-ढापकु पवित ग्रा.स. 

वयरघारी-बगरेबजार-मोहनडाँडा पवित ग्रा.स. 
वयरघारी-बगरेबजार-स्वरेक टाप ुग्रा.स.  

बयरघारी-पलुकोमखु-चनुडाँडा-लतसेदी ग्रा.स 

रू ४०००००.०० 

 

ट्रक र्टपर र डोजरको रू 
२००.००, ट्याक्टर रू 

१५०.००, नीजज तथा भाडाका 
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9५ हेि-ुबिमाटा- अजुिनचौपारी सडक ग्रा.स. रू ९२१०००.०० (संकलित रकम मध्ये १० प्रलतशत प्रशासलनक खचि कटाई 
बाँकी हनु आउने रकमिाई १०० प्रलतशत मानी सोको ७० प्रलतशत अजुिनचौपारी 

गाउँपालिका र र ३० प्रलतशत भीरकोट नगरपालिकािे प्राप्त गने) 

बस तथा लमलनबस रू १००.०० 
अन्य सवारी साधन रू ४०.०० 

9६ वयरघारी-जगतपूर-केघा ग्रा.स. 
दालसिङ्ग-केघा ग्रा.स. 
बयरघारी –बानेथोक-लबरूबा ग्रा.स. 
छाङ्छाङ्दी-दभङु्गिाटी ग्रा.स. 

रू २६००००.०० 

9७ वनजन्य पैदावर र्वर्क्र र्वतरण  प्रचलित वन  न बमोजजम 
जशिा सम्बन्धमा 

9८ जशिक अलभिेखीकरण सम्बन्धमाः 

क प्राथलमक तह रू. 500.०० रू. 500.०० 
ख लनम्न माध्यलमक तह रू. 700.०० रू. 700.०० 
ग माध्यलमक तह रू. 1000.०० रू. 1000.०० 
घ उच्च माध्यलमक तह रू. 1200.०० रू. 1200.०० 
9९ जशिक सरूवा सहमलत (नगरपालिका बार्हर) 
क प्राथलमक तह रू. 200.०० रू. 200.०० 
ख लनम्न माध्यलमक तह रू. 300.०० रू. 300.०० 
ग माध्यलमक तह रू. 500.०० रू. 500.०० 

१०० पयिटकीय स्थि प्रवेश शलुक 
क स्वरेक मैदान पयिटकीय िेत्र,  भी.न.पा. ५ - रू. २0.०० 
ख सरसर्ाई केन्र, भी.न.पा. ४ - रू. २0.०० 
ग सनु्दरचौर बनस्पती सूचना केन्र,  भी.न.पा. ६ - रू. २0.०० 
घ गडहरे गरु्ा िेत्र पररसर, भी.न.पा. ८ र ९ - रू. ५0.०० 

नोटः उजलिजखत प्रवेश शलुकमा र्वद्याथी, अपाङ्गता भएका व्यजक्त र जेष्ठ नागररकिाई ५० प्रलतशत छुट ठदइनेछ ।  
१०१ पयिटकीय स्थिमा वनभोज शलुक 
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क 

 
 

स्वरेक मैदान पयिटकीय िेत्र,  भी.न.पा. ५ 

- २० जना सम्मको रू. ५०0.०० 
२० जना भन्दा बढी भए रू. 
१०००.०० 

 
 

ख 

 
 

गडहरे गरु्ा िेत्र पररसर, भी.न.पा. ८ र ९ 

- २० जना सम्मको रू. ५०0.०० 
२० जना भन्दा बढी भए रू. 
१०००.०० 

 

ग 
 

सरसर्ाई केन्र, भी.न.पा. ४ 
- २० जना सम्मको रू. ५०0.०० 

२० जना भन्दा बढी भए रू. 
१०००.०० 

१०२ नमनुा कृर्ष र्मि अध्ययन/अबिोकन शलुक 
क जजलिा लभत्रको अध्ययन/अबिोकन टोिी  रू ५००.०० 
ख जजलिा बार्हरको अध्ययन/अबिोकन टोिी  रू १०००.०० 
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अनसूुची-९क. 

लनःशलुक उपिब्ध गराईन ेसेवाहरू 

1. छात्रवजृत्त लसर्ाररस 

2. आलथिक सहायता सम्बन्धी लसर्ाररस 

3. योजना माग लसर्ाररस 

4. ज्येष् ि नागररक तथा अपाङ्ग पररचय पत्र र्वतरण सम्बन्धी लसर्ाररस 

5. जर्टि प्रकृलतका रोगहरूको उपचारका िालग गररने लसर्ाररस 

6. १६ वषि मलुनका बािवालिकाहरूसँग सम्बजन्धत लसर्ाररस 

7. सरकारी, सामदुार्यक तथा गैर नार्ामूिक भवनहरूको नक्शा पास तथा अलभिेखीकरण सम्बन्धी लसर्ाररस 

8. भकुम्प र्पलडत िाभग्राहीहरूको नक्शा पास तथा घर अलभिेजखकरण सम्बन्धी सेवा 
9. असहाय, अनाथ, वेवाररसे िगायतका िाश व्यवस्थापन तथा दाह संस्कार 

10. गररबीको पररचयपत्र प्राप्त गरेका व्यजक्तहरूिाई उपिब्ध गराईने सेवाहरू 

11. कोलभड-१९ को रोकथाम तथा कोलभड-१९ बाट संक्रलमत लबरामीहरूको उिार एवम ्उपचार सम्बन्धी लसर्ाररस  
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अनसूुची-10 

(आलथिक  नको दर्ा 1३ संग सम्बजन्धत) 

 शलुक/दस्तरु 

 

लस.न. र्ववरण सेवा दस्तरु/शलुक कैर्र्यत 

1 नामसारी  500.००  

2 दाजखि खारेज  500.००  

3 संशोधन, प्रलतलिपी  100.००  

4 अंशवण्डा र अंश बझेुको भरपाई (र्क.का गनुि नपनेमा) 500.००  

5 अंशवण्डा र अंश बझेुको भरपाइ (र्क.का गनुि पनेमा) 1000.००  

6 लिखत पाररत  

राजजनामा, सट्टापट्टा, संगोिनामा, दतािर्ारी, छोडपत्र, 
बकसपत्र, दानपत्र,  

(र्कत्ताकाट गनि नपनेमा) 

500.००  

7 लिखत पाररत  

राजजनामा, सट्टापट्टा, संगोिनामा, दतािर्ारी, छोडपत्र, 
बकसपत्र, दानपत्र,  

(र्कत्ताकाट गनि पनेमा) 

1000.००  

8 सबै र्कलसमका बन्धकी लिखत रोक्का रू्कुवा दबैु गदाि  250.००  
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अनसूुची-10क 

(आलथिक  नको दर्ा 1६ संग सम्बजन्धत) 

 जलडबटुी, कवाडी तथा जीवजन्त ुकरको दर 

 

लस.न. र्ववरण करको दर कैर्र्यत 

1 कवाडी कर प्रलतकेजी रू. २  

2 जलडबटुी कर  प्रलतकेजी रू. २  

3 जीवजन्त ुकर  प्रलतकेजी रू. २  
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अनसूुची-10ख 

(आलथिक  नको दर्ा 1७ संग सम्बजन्धत) 

 पनुःप्रयोगमा आउन ेकवाडी सामानको लबक्री शलुक 

 

लस.न. र्ववरण लबक्री शलुक कैर्र्यत 

1 लबयरको बोति प्रलतगोटा रू. २.५०  

2 सेतो लससा प्रलतकेजी रू. ६  

3 प्िार्ष्टकजन्य सामग्री (नरम)  प्रलतकेजी रू. ३०  

४ प्िार्ष्टकजन्य सामग्री (कडा) प्रलतकेजी रू. २५  

५ गडुीया प्रलतकेजी रू. ३०  

६ परुानो कपडा प्रलतकेजी रू. ५  

७ जस्ताजन्य सामग्री प्रलतकेजी रू. १५  

८ र्िामजन्य सामग्री  प्रलतकेजी रू. ३०  

९ कागजजन्य सामग्री  प्रलतकेजी रू. १७  

१० अन्य सामग्री प्रलतकेजी रू. १७  
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भीरकोट नगरपालिकाको र्वलनयोजन  न, २०७८ 
नगर सभाबाट स्वीकृत लमलतः २०७८।०३।११ 

प्रस्तावनाः  

भीरकोट नगरपालिकाको आलथिक बषि २०७८।७९ को सेवा र कायिहरुको िालग संजचत कोषबाट केही रकम 
खचि गने अलधकार ठदन र सो रकम र्वलनयोजन गनि वाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको संर्वधानको धारा २२९ को 
उपधारा (२) बमोजजम भीरकोट नगर सभािे यो  न बनाएको छ । 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस  नको नाम “ भीरकोट नगरपालिकाको र्वलनयोजन  न, २०७८” रहेको 
छ । 

(२) यो  न तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. आलथिक वषि २०७८।७९ को लनलमत्त संजचत कोषबाट रकम खचि गने अलधकारः (१) आलथिक वषि 
२०७८।७९ को लनलमत्त नगर कायिपालिका, वडा सलमलत, र्वषयगत शाखािे गने सेवा र कायिहरुका लनलमत्त 
अनसूुची-१ मा उजलिजखत चािू खचि, पूजँजगत खचि (आय-व्यय र्ववरण) समेत गरी जम्मा रकम रू. ६८ 
करोड २६ िाख ४७ हजारमा नबढाई लनठदिष्ट गररए बमोजजम संजचत कोषबाट खचि गनि सर्कनेछ । 

३. र्वलनयोजनः (१) यस  नद्वारा संजचत कोषबाट खचि गनि अलधकार ठदइएको रकम आलथिक वषि २०७८।७९ 
को लनलमत्त भीरकोट नगरपालिका, नगर कायिपालिकाको कायाििय, वडा सलमलत र र्वषयगत शाखािे गने 
सेवा र कायिहरुको लनलमत्त र्वलनयोजन गररनछे । 

(२) उपदर्ा (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन नगर कायिपालिका, वडा सलमलत र र्वषयगत 
शाखािे गने सेवा र कायिहरुको लनलमत्त र्वलनयोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बचत हनुे र कुनैमा अपगु 
हनुे देजखन आएमा नगर कायिपालिकाबाट बचत हनु े शीषिकबाट अपगु हनु े शीषिकमा रकमान्तर गनि 
सर्कनछे । यसरी रकमान्तर गदाि एक शीषिकबाट सो शीषिकको जम्मा रकमको २५ प्रलतशतमा नबढ्न े
गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीषिकहरूबाट अको एक वा एक भन्दा बढी शीषिकहरुमा रकमान्तर 
गनि तथा लनकासा र खचि जनाउन सर्कनेछ । पूजँजगत खचि र र्वत्तीय व्यवस्था तर्ि  र्वलनयोजजत रकम 
साँवा भकु्तानी खचि र व्याज भकु्तानी खचि शीषिकमा बाहेक अन्य चािू खचि शीषिक तर्ि  रकमान्तर गनि 
र र्वत्तीय व्यवस्था अन्तगित साँवा भकु्तानी खचितर्ि  र्वलनयोजजत रकम ब्याज भकु्तानी खचि शीषिकमा बाहेक 
अन्यत्र रकमान्तर गनि सर्कने छैन । तर चाि ुतथा पूजँजगत खचि र र्वत्तीय व्यवस्थाको खचि व्यहोनि 
एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानि सर्कनेछ। 

(३) उपदर्ा (२) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएतापलन एक शीषिकबाट सो शीषिकको जम्मा स्वीकृत 
रकमको २५ प्रलतशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा वढी जशषिकहरुमा रकमान्तर गनुि परेमा 
नगर सभाको स्वीकृलत लिनपुनेछ ।  
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अनसूुची-१ 

(दर्ा २ सँग सम्बजन्धत) 

नेपािको संर्वधानको धारा २२९ (२) बमोजजम 

संजचत कोषबाट र्वलनयोजन हनु ेरकम 

(रू. हजारमा) 
लस.नं. अनदुान संख्या शीषिकको नाम चाि ुखचि पंूजीगत खचि र्वत्तीय 

व्यवस्था 
जम्मा 

१ 
 नगर कायिपालिका ३१३०८७ ७६५८० ० ३८९६६७ 

२ 
 वडा सलमलत १५०० १८००० ० १९५०० 

३ 
 र्वषयगत शाखा २२६५८० ४६९०० ० २७३४८० 

४ 
 ऋणको साँबा, ब्याज 
भकु्तानी 

० ० ० ० 

५ 
 िगानी (शेयर/ऋण) ० ० ० ० 

जम्मा ५४११६७ १४१४८० ० ६८२६४७ 
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भीरकोट नगरपालिकाका लनवािजचत पदालधकारीहरू 

लस. नं.  नाम, थर पद िेगाना सम्पकि  नं. 

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

2 श्री लसमा के.सी. कमािचायि उप प्रमखु भीरकोट न. पा. १ 9856055513 
3 श्री ठदपेन्र के.सी. वडा अध्यि भीरकोट न. पा. १ 9856055655 
4 श्री कमि लत्रपािी वडा अध्यि भीरकोट न. पा. २ 9846043698 
5 श्री बाबरुाम शे्रष्ठ वडा अध्यि भीरकोट न. पा. ३ 9856052204 
6 श्री चन्र बहादरु बस्नेत वडा अध्यि भीरकोट न. पा. ४ 9846039547 
7 श्री याम प्रसाद अलधकारी वडा अध्यि भीरकोट न. पा. ५ 9856030988 
8 श्री िक्ष्मण खत्री िेत्री वडा अध्यि भीरकोट न. पा. ६ 9846070855 
9 श्री शेषकान्त अयािि वडा अध्यि भीरकोट न. पा. ७ 9856022437 
10 श्री  तन बहादरु गरुुङ्ग वडा अध्यि भीरकोट न. पा. ८ 9856065288 
11 श्री लभम बहादरु गरुुङ्ग वडा अध्यि भीरकोट न. पा. ९ 9801129944 
12 श्री धनसभुा राना कायिपालिका सदस्य भीरकोट न. पा.  9856065281 
13 श्री लसता खत्री िेत्री कायिपालिका सदस्य भीरकोट न. पा. 9856065282 
14 श्री ज्ञान बहादरु कामी कायिपालिका सदस्य भीरकोट न. पा. 9856065286 
15 श्री दगुाि कोइरािा कायिपालिका सदस्य भीरकोट न. पा. 9856065283 
16 श्री र्वन्द ुखडका कायिपालिका सदस्य भीरकोट न. पा. 9586065285 
17 श्री र्वष्ण ुवोटे कायिपालिका सदस्य भीरकोट न. पा. 9856065280 
18 श्री लडि बहादरु सनुार कायिपालिका सदस्य भीरकोट न. पा. 9856065287 
19 श्री र्वष्णमुाया काफ्िे कायिपालिका सदस्य भीरकोट न. पा. 9856065284 
20 श्री मोहम्मद लमया नगर सदस्य भीरकोट न.पा.१ 9846072346 

21 श्री ज्योती खाँण नगर सदस्य भीरकोट न.पा.१ 9806612431 

22 श्री सर्वता लसंह र्व.क. नगर सदस्य भीरकोट न.पा.१ 9846386911 

23 श्री पूणि बहादरु के.सी. नगर सदस्य भीरकोट न.पा.१ 9815117599 

24 श्री देब बहादरु गरुुङ्ग नगर सदस्य भीरकोट न.पा.२ 9846199637 

25 श्री सलुनता दजी नगर सदस्य भीरकोट न.पा.२ 9817109351 

26 श्री गपु्त बहाद ुके.सी. नगर सदस्य भीरकोट न.पा.२ 9846142619 

27 श्री अम्मर बहादरु राना नगर सदस्य भीरकोट न.पा.३ 9856047944 

28 श्री र्वष्ण ुसाकी नगर सदस्य भीरकोट न.पा.३ 9846082221  

29 श्री केशर बहादरु खडका नगर सदस्य भीरकोट न.पा.३ 9846341276 

30 श्री टंक प्रसाद शे्रष्ठ नगर सदस्य भीरकोट न.पा.४ 9846039143 

31 श्री सकुमाया र्व.क. नगर सदस्य भीरकोट न.पा.४ 9846298720 

32 श्री सेवा थापा नगर सदस्य भीरकोट न.पा.४ 9846341846 

33 श्री ज्ञान प्रसाद ढंुगाना नगर सदस्य भीरकोट न.पा.४ 9846136073 

34 श्री कृष्ण बहादरु थापा नगर सदस्य भीरकोट न.पा.५ 9846083159 

35 श्री लमना खाँण नगर सदस्य भीरकोट न.पा.५ 9846081291 

36 श्री नर्वन थापा नगर सदस्य भीरकोट न.पा.५ 9846167204 

37 श्री पेकमाया साकी नगर सदस्य भीरकोट न.पा.५ 9846345099 
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38 श्री लििा प्रसाद रेग्मी नगर सदस्य भीरकोट न.पा.६ 9804145887 

39 श्री दगुाि बहादरु गोदार नगर सदस्य भीरकोट न.पा.६ 9816692726 

40 श्री लगता र्व.क. नगर सदस्य भीरकोट न.पा.६ 9817138904 

41 श्री लनरमाया गोदार नगर सदस्य भीरकोट न.पा.७ 9846277759 

42 श्री रुपा साकी नगर सदस्य भीरकोट न.पा.७ 9846200440 

43 श्री लडि बहादरु गरुुङ्ग नगर सदस्य भीरकोट न.पा.७ 9806697843 

44 श्री भोट बहादरु खत्री िेत्री नगर सदस्य भीरकोट न.पा.७ 9846106395 

45 श्री डम्बर  बहादरु गरुुङ्ग नगर सदस्य भीरकोट न.पा.८ 9846021234 

46 श्री जचत्र बहादरु राना भजेुि नगर सदस्य भीरकोट न.पा.८ 9804335534 

47 श्री हमुकिा नेपािी नगर सदस्य भीरकोट न.पा.८ 9846327387 

48 श्री खैसरा र्व.क. नगर सदस्य भीरकोट न.पा.९ 9816163427 

49 श्री कुि बहादरु गरुुङ्ग नगर सदस्य भीरकोट न.पा.९ 9856029161 

50 श्री र्पताम्बर लतवारी नगर सदस्य भीरकोट न.पा.९ 9816646195 
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भीरकोट नगरपालिकामा कायिरत कमिचारीहरू 

लस न  पद  नामथर स्थायी िेगाना सम्पकि  नं  कैर्र्यत  

1 
प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत   खमुिाि भसुाि  

मदाने गा.पा-2 गलुमी  9856079111 
  

2 (उपसजचब) अलधकृत नबौ  र्वष्ण ुप्रसाद कोइरािा  भीरकोट न.पा-4, स्याङ्जा   
9856055633   

3 अलधकृत आिौं  जब्बर अलि लमयाँ भीरकोट न.पा.-2, स्याङ्जा   9856049786 
  

4 अलधकृत आिौं  खेम नारायण पौडेि  आलँधखोिा गा.पा-३, स्याङ्जा 9856069255   

5 अलधकृतस्तर आिौं  नर्वन थापा  भीरकोट न.पा.-6, स्याङ्जा  9846071956 
  

6 अलधकृतस्तर सातौ याम प्रसाद रेग्मी   पतुिीबजार न.पा.-5, स्याङ्जा   9856050752 
  

7 अलधकृतस्तर छैटौ   राम प्रसाद खनाि   भीरकोट न.पा-8 , स्याङ्जा   9846112068 
  

8 
इजन्जलनयर (अलधकृत 
छैटौ) 

सूयि ढकाि आलधखोिा गा.पा.-6, स्याङ्जा 9846043568 
  

9 अलधकृतस्तर छैटौ   सन्तोष ढकाि  आलधखोिा गा.पा.-6, स्याङ्जा अध्यान र्वदा    

10 अलधकृतस्तर छैटौ   नारायण बन्ध ुअयािि   पतुिीबजार न.पा.-11, स्याङ्जा  9846043668 

  

11 ज.स्वा.लनररिक छैटौ कुमार राना  भीरकोट-9, स्याङ्जा 9846237898 
  

12 लस.अ.हे.ब. छैटौ ठदि बहादरु साकी  भीरकोट-8, स्याङ्जा 9856053017 
  

13 ज.स्वा.लनररिक छैटौ जगठदस खनाि  भीरकोट-8, स्याङ्जा 9856030895 
  

14 लस.अ.हे.ब. छैटौ यकु्त नारायण अयािि  भीरकोट-6,  स्याङ्जा 9846031237 
  

15 बैध्य लनररिक छैटौ खेम राज देबकोटा िेखनाथ नगरपालिका  9856057711 
  

16 कर्वराज लन. छैटौ सररता अलधकारी देबकोटा िेखनाथ नगरपालिका    
  

17 ईजन्जलनयर   शंकर कुवरँ मगर   बगनासकािी गा.पा.-3, पालपा   9805826163 
  

18 सूचना प्रार्वलध अलधकृत   कमि रेग्मी   वालिङ्ग न.पा.-2, स्याङ्जा   9841709754 
  

19 अलधकृतस्तर छैटौ   कमिकान्त पौडेि  वालिंङ् न.पा.-1, स्याङ्गजा  9847625478 
  

20 अलधकृतस्तर छैटौ   र्वष्ण ुप्रसाद रेग्मी   
भीरकोट नगरपालिका-4 

स्याङ्गजा  
9866005111 

  

21 अलधकृतस्तर छैटौ   जशवजी शमाि आलँधखोिा गा.पा-३, स्याङ्जा 9846159047 
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22 लस.अ.हे.ब. पाचौं  श्रीराम अयािि  भीरकोट न.पा-5, स्याङ्जा  9860593666 
  

23 रोजगार संयोजक बसन्त कुमार बस्नेत भीरकोट न.पा. २, स्याङ्जा 9856009737 
  

24 अलधकृतस्तर छैटौ   पदमा कुमारी शे्रष्ठ भीरकोट न.पा. 4, स्याङ्जा 9810193544   

25 वडा सजचब  शोभाकान्त पौडेि वालिङ्ग न.पा. ११, स्याङ्जा 9846116434   

26 वडा सजचब  भेष बहादरु राना भीरकोट न.पा. ८, स्याङ्जा 9846072875   

27 वडा सजचब  चरुामणी ढंुगाना भीरकोट न.पा. ४, स्याङ्जा 9846461688   

28 वडा सजचब  लगरीधारी पौडेि प.ुव.न.पा ११, स्याङ्जा 9846227958   

29 वडा सजचब  पाविती काफ्िे भीरकोट न.पा. ३, स्याङ्जा 9846327546   

30 वडा सजचब  कृष्ण प्रसाद रेग्मी वालिङ न.पा. १, स्याङ्जा 9856055665   

31 वडा सजचब  सवुणि जज.र्ट. भीरकोट न.पा. ८, स्याङ्जा 9846187811   

32 वडा सजचब  सजचता  देवकोटा    9846239557   

33 स्वकीय सजचब  नन्द िाि खनाि  भीरकोट-8, स्याङ्जा 9846073260   

34 सब इजन्जलनयर  रर्वन ढकाि  पतुिीबजार न पा 14, स्याङ्जा 9862269766   

35 सब इजन्जलनयर  ठदवस रेग्मी  भीरकोट-6, स्याङ्जा 9804131369   

36 कम्प्यूटर अपरेटर  र्वष्ण ुप्रसाद गैहे्र  वालिङ्ग न.पा -9, स्याङ्जा 9860247467   

37 एम आइ एस अपरेटर  र्वजय गरुुङ्ग भीरकोट-8, स्याङ्जा 9815157468   

38 सहायक पाँचौ जचरजन्जवी अलधकारी पतुिीबजार न पा 10, स्याङ्जा 9846075710   

39 स.िे.पा. (स. चौथों) लबष्ण ुकुमारी शमाि  भीरकोट न.पा.-6, स्याङ्जा  9846094756 
  

40 लस.अ.न.मी पाँचौ नानमुाया काफ्िे  भीरकोट-3, स्याङ्जा 9846343215 
  

41 हे.अ.पाँचौ ठदपेश नेपािी भीरकोट-8, स्याङ्जा 9846136152 
  

42 लस अ न मी पाँचौ मैना अयािि  भीरकोट-6, स्याङ्जा 9846654673 
  

43 लस.अ.न.मी पाँचौ रालधका खनाि  भीरकोट-8, स्याङ्जा 9846122025 
  

44 लस.अ.न.मी पाँचौ िक्ष्मी रेग्मी  वालिङ्ग-, स्याङ्जा 9846407636 
  

45 लस.अ हे ब पाँचौ स्वरुपा शे्रष्ठ भीरकोट-2, स्याङ्जा 9849201694 
  

46 अ न लम चौथो  दगुाि अयािि  प.ुब.न.पा 5, स्याङ्जा 9846712805 
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47 अ हे ब चौथो आश बहादरु गरुुङ्ग भीरकोट-8, स्याङ्जा 9846073246 
  

48 अ हे ब चौथो र्वर बहादरु गरुुङ्ग भीरकोट-8, स्याङ्जा 9846078007 
  

49 अ हे ब चौथो करुणा शे्रष्ड भीरकोट-1, स्याङ्जा 9846095555 
  

50 अ न लम चौथो  अप्सरा लमश्र वालिङ्ग- 9846083946 
  

51 अ हे ब चौथो अजस्मता काफ्िे भीरकोट-3, स्याङ्जा 9862553600 
  

52 अ हे ब चौथो सरुज बस्नेत  भीरकोट-2, स्याङ्जा 9856031880 
  

53 अ न लम चौथो  लमनषा रेग्मी  प.ुब.न.पा 5, स्याङ्जा 9815136246 
  

54 अ न लम चौथो  कमि गरुुङ्ग भीरकोट-8, स्याङ्जा 9817198174 
  

55 अ न लम चौथो  शोभा कुमारी आिे  भीरकोट-3, स्याङ्जा 9840310523 
  

56 अ न लम चौथो  रेखा शे्रष्ठ भीरकोट-6, स्याङ्जा 9827160330 
  

57 
मर्हिा कायिकताि (स. 
चौथों)   

लसता थापा   पतुिीबजार न.पा.-13, स्याङ्जा   9846094814 
  

58 अलमन  सजुन अयािि  भीरकोट न.पा-7, स्याङ्जा  9800719859 
  

59 
सहायक चौथो र्वलनता रोकाहा थापा भीरकोट-7, स्याङ्जा 

  
  

60 स. क. अ. (चौथो) सजुस्मता खाँण भीरकोट-1, स्याङ्जा 
9846006210   

61 स. क. अ. (चौथो) लसर्िका के.सी. भीरकोट-2, स्याङ्जा 
9826186591   

62 स. क. अ. (चौथो) कमिा गाहा भीरकोट-3, स्याङ्जा 
9846349377   

63 स. क. अ. (चौथो) र्वक्रम लत्रपािी भीरकोट-2, स्याङ्जा 
9806593507   

64 स. क. अ. (चौथो) याम प्रसाद अलधकारी भीरकोट-5, स्याङ्जा 
9846310764   

65 स. क. अ. (चौथो) दगुाि थापा अलधकारी भीरकोट-6, स्याङ्जा 
9806527763   

66 स. क. अ. (चौथो) ररम बहादरु गोदार भीरकोट-7, स्याङ्जा 
9846813147   

67 स. क. अ. (चौथो) करुणा खनाि भीरकोट-8, स्याङ्जा 
9856031093   

68 स. क. अ. (चौथो) सागर पौडेि आलँधखोिा गा.पा-., स्याङ्जा 
9846826524   

69 ना.प.से.प्रा. चौथो चजण्ड प्रसाद गैहे्र वालिङ्ग-13, स्याङ्जा 9846503370 
  

70 ना.प.से.प्रा. चौथो थान प्रसाद लतवारी वालिङ्ग-14, स्याङ्जा 9849005626 
  

71 कृर्ष प्रार्वलधक चौथो  पजुा रेग्मी  वालिङ्ग-8, स्याङ्जा   
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72 सहायक चौथो   कृष्ण प्रसाद अयािि   भीरकोट न.पा-5, स्याङ्जा   9846117677 
  

73 खा.पा.स.टे. (स. चौथों) कृष्ण प्रसाद अयािि   भीरकोट न.पा-5, स्याङ्जा   9847351486 
  

74 र्र्लड सहायक  ससु्मा जज टी  भीरकोट न.पा-3, स्याङ्जा 9846227734   

75 नगर प्रहरी हवलदार नारायण प्रसाद लतवारी भीरकोट न.पा 6, स्याङ्जा 9847831656 
  

76 नगर प्रहरी जवान कमि बहादरु के.सी भीरकोट न.पा. 1, स्याङ्जा 9846500799 
  

77 नगर प्रहरी जवान र््य बहादरु गरुुङ भीरकोट न.पा 9, स्याङ्जा 9815151020 
  

78 सवारी चािक   जखम बहादरु गरुुङ्ग   भीरकोट न.पा-8, स्याङ्जा   9846803485 
  

79 
व्याक होइ िोडर 

अपरेटर  र्वजय अयािि  भीरकोट-5, स्याङ्जा     

80 सवारी चािक   तेज बहादरु गोदार   भीरकोट न.पा-7, स्याङ्जा   9846267244 
  

81 एक्साभेटर अपरेटर  ििुमण शे्रष्ठ  भीरकोट न.पा.-3   
  

82 सवारी चािक   सन्तोष गरुुङ्ग   भीरकोट न.पा-2, स्याङ्जा   9824116000 
  

83 सामाजजक पररचािक इन्रा रेग्मी वालिङ्ग, स्याङ्जा 
9846477946 

  

84 अ.हे.व. चौथो सररता रेग्मी भीरकोट-7, स्याङ्जा 
9844364965 

  

85 अ.न.मी. चौथो िि माया गरुुङ्ग पतुिीबजार न.पा.- स्याङ्जा   
9867631020 

  

86 अ.न.मी. चौथो कृष्ण कुमारी लसंजािी भीरकोट-9, स्याङ्जा 
  

  

87 लया.टे. चौथो कजस्मरा अयािि भीरकोट-8, स्याङ्जा 
9846225750 

  

88 अ.हे.व. चौथो र्वन ुसाकी नेपािी भीरकोट-3, स्याङ्जा 
  

  

89 अ.हे.व. चौथो सषु्मा गरुुङ्ग  भीरकोट-8, स्याङ्जा 
9816607465 

  

90 अ.न.मी. चौथो पषु्पाञ्जिी थापा भीरकोट-5, स्याङ्जा 
9846950555 

  

91 अ.न.मी. चौथो सजुस्मता के.सी. भीरकोट-2, स्याङ्जा 
9817186624 

  

92 अ.हे.व. चौथो कलपना अयािि भीरकोट-5, स्याङ्जा 
9846095639 

  

93 का.स पाँचौ ऋर्षराम अयािि    9846210932 
  

94 कायाििय सहयोगी  रुक्मागत पौडेि   भीरकोट न.पा-2, स्याङ्जा   9860957149 
  

95 कायाििय सहयोगी  पर्वत्रा खनाि   भीरकोट न.पा-6, स्याङ्जा   9846070932 
  

96 कायाििय सहयोगी  भवुन प्रसाद पौडेि   भीरकोट न.पा.-2, स्याङ्जा   9817161745 
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97 र्टप्पर हेलपर गपु्त बहादरु गोदार भीरकोट न.पा. ६, स्याङ्जा 9825114262 
  

98 कायाििय सहयोगी  लनसा अलधकारी भीरकोट-2, स्याङ्जा   

  

99 कायाििय सहयोगी  पषु्पा गायक 
  

  

  

100 कायाििय सहयोगी  चोिामाया पौडेि ढंुगाना 
  

  

  

101 कायाििय सहयोगी  रीता थापा 
  

  

  

102 कायाििय सहयोगी  जय कुमारी जज.र्ट. 
  

9847849042 

  

103 कायाििय सहयोगी  पापिती गरुुङ्ग 
  

  

  

104 कायाििय सहयोगी  रुर बहादरु गाहा 
  

  

  

105 कायाििय सहयोगी  र्वष्ण ुआिे 
  

9846349897 

  

106 कायाििय सहयोगी  बसन्ती खवास 
  

9829126069 

  

107 कायाििय सहयोगी  पदम बहादरु खत्री  
  

  

  

108 कायाििय सहयोगी  र्वन्द ुकामी 
  

9846568096 

  

109 कायाििय सहयोगी  अजम्बका ढँुगाना 
  

  

  

110 कायाििय सहयोगी  डाँसी नारायण ढँुगाना 
  

9846557973 

  

111 एक्साभेटर हेलपर कृष्ण बहादरु गरुुङ्ग 
  

9816464436 

  

112 कायाििय सहयोगी  गपु्त बहादरु गोदार 
  

9805853365 

  

113 कायाििय सहयोगी  दि बहादरु माझी 
  

  
  

114 कायाििय सहायक चौथो  शोभा थापा  
      

115 िोडर हेलपर  लबजय अयािि  
      

116 कायाििय सहयोगी  देवी के.सी. 
      

117 कायाििय सहयोगी  अलनत खाँण 
  9846950237   

118 कायाििय सहयोगी  रजन्जता थापा 
      

119 कायाििय सहयोगी  भेष बहादरु थापा 
  

  
  

120 कायाििय सहयोगी  रीता जज.र्ट. 
  

  
  

121 बगैचे  देवी  ढंुगाना  
  

  
  

122 कायाििय सहयोगी  भीम कुमारी गौतम    
9846676893 
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123 कायाििय सहयोगी  नारायण प्रसाद खनाि  
  

9846349575 
  

124 कायाििय सहयोगी  इन्रमाया र्व.क.   
  

  

125 लग्रजी भेलसन अपरेटर  िाकुर प्रसाद खनाि        

126 कायाििय सहयोगी  अन ुगरुुङ्ग भीरकोट-9, स्याङ्जा 9806619819   

127 कायाििय सहयोगी  अर्वना गरुुङ्ग भीरकोट-9, स्याङ्जा 9826149518   

128 कायाििय सहयोगी  चन्र कुमारी के.सी  भीरकोट-9, स्याङ्जा 9841766088   

 


