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१. आ.ि. २०७६/०७७ को नीति िथा कार्यक्रम 
िंखरापरु नगरपातलकाको आ.ि. २०७६/०७७ को लातग र्स नगरपातलकाको चौथो नगर 
सभामा नगर प्रमखु श्री सिुणय शे्रष्ठज्र्बुाट पेि गररएको नीति िथा कार्यक्रमको िक्तव्र्   

माननीर् सभाध्र्क्ष एिं नगर सभा सदस्र्ज्र्हुरु 

स्थानीर् िहको तनिायचन भइ िनप्रतितनतधको रुपमा आि फेरी र्स गररमामर् नगर सभाको 
बैठकलाई सम्बोधन गनय पाउाँदा मलाइ अत्र्न्िै खिुी लागेको छ । 

१.  नेपालको लोकिाशन्त्रक आन्दोलनका क्रममा नेपाल र नेपाली िनिाको मूशक्तका लातग 
आफ्नो ज्र्ान उत्सगय गनुय हनेु सम्पूणय िषहदहरु प्रति हार्दयक भािपूणय श्रिान्िली अपयण 
गदयछु  साथै षितभन्न प्रािाशन्त्रक आन्दोलनका क्रममा घाइिे हनु ुभएका घाइिेहरुको 
शिघ्र स्िास््र् लाभको कामना गदयछु। 

२.  आतथयक ििय २०७६/७७ को नगर षिकासको बिेट, नीति िथा कार्यक्रम ििुयमा गदाय 
नेपालको संतबधान को अनसूुची ८ र नेपाल सरकारबाट प्राि स्थानीर् िहको र्ोिना 
िथा बिेट ििुयमा र्दग्दियन,२०७४ ले गरेका व्र्िस्थालाई पूणय रुपमा पालना गने प्रर्ास 

गरीएको छ।चाल ु तत्रिषियर् र्ोिना, दीगो षिकासका लक्ष्र्, नेपाल सरकारबाट प्राि 
स्िीकृि क्षेत्रगि नीतिहरु, राषिर् र्ोिना आर्ोग,  मन्त्रालर्हरुबाट प्राि मागयदियनलाई 
आधार मानी नगर  षिकास र्ोिना, तनति िथा कार्यक्रम िर्ार गरीएको छ । नगर 
षिकास र्ोिना ििुयमा गने क्रममा नगरमा षक्रर्ाशिल राितनतिक पाटी, षििर्गि 
कार्ायलर्हरु, गैर सरकारी संस्था, नागररक समाि िथा िडाबाट प्राि सझुािलाई 
आधारको रुपमा तलईएको छ । 

३.  समिृ नेपाल सखुी नेपालीको राषिर् अतभर्ानलाई साथयक िलु्र्ाउन र्स नगरपातलकाको 
नीति िथा कार्यक्रम त्र्सै र्दिा िफय  अगाडी बढाइने व्र्होरा समेि अिगि गराउन 
चाहन्छु | 

४.  स्थानीर् िह िनिाको सिायषिण षिकास सतुनशिि गरी आफ्नो घरदैलोबाट साियितनक 
सेिा प्राि गने िनिाको नशिकको सरकार रहेको पररप्रके्ष्र्मा स्थानीर् िनिाले अनभुतूि 
हनेु गरी षिकास तनमायण र सेिा प्रिाहमा सधुार गरी नगरलाई नमूना नगरको रुपमा 
षिकास गरीने लक्ष्र् सषहि र्ो नीति िथा कार्यक्रम प्रस्ििु गरेको छु । 
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उपशस्थि नगर सभा सदस्र्ज्रू्हरु 

अब म िंखरापरु नगरपातलका षिकासका सम्भािना र चनुौिीहरुको र िंखरापरु नगपातलकाको 
संशक्षि चचाय गनय अनमुति चाहन्छु । 

प्रदेि नम्बर ३ अन्िरगि काठमाण्डौ शिल्लाको पूषिय क्षेत्रमा रहेको र्स नगरपातलका २०७१ 
साल मंतसर १६ गिे स्थापना हुाँदा १५ िटा िडामा षिभािन गरीएको नगरपातलका २०७३ 
सालमा भएका स्थानीर् िहको पनुसंरचना पिाि सातबकको इन्रार्णी, पखुलुाछी, बज्रर्ोतगनी, 
लप्सेफेदी, सनुटोल र नाङ्लेभारे गा.षि.स तमलाएर िंखरापरु नगरपातलका बनेको हो। हाल 
कुल ९ िटा िडामा िगीकरण गरीएको र्स नगरपातलका ऐतिहातसक रुपमा कररि ३३०० 
ििय अगातड िोगदेि बज्राचार्यले कतलगि सम्बि १८०१ मा र्ोिना बनाई िंखको आकारमा 
सााँख ुसहरको पररकल्पना गरी बनाएको हुाँदा र्स नगरको नामाकरण िंखरापरु नगरपातलका 
गररएको हो। कुल ६०.२१ िगय षकलोतमटर क्षेत्रफल रहेको र्स नगपातलका भक्तपरु, 
तसन्धपुाल्चोक, काभ्र ेशिल्ला लगार्ि काठमाण्डौ शिल्लाको कागेश्वरी मनोहरा नगरपातलका संग 
िोतडएको छ । नेपालको रािधानी रहेको शिल्लामा रहेको नगरपातलका भएिा पतन ग्रामीण 
बस्िी र भौगोतलक रुपमा षिकट रहेको र्स नगरको मखु्र् षििेििाको रुपमा ऐतिहातसक सांख ु
िहर लगार्ि बज्रर्ोतगतन र िातलनदी रहेका छन । नगरपातलकाको कुल िनसंख्र्ा २७ 
हिार 2 सर् २ रहेको छ िसमा 13633 परुुि र 13569 मषहला रहेका छन ्।िामाङ, नेिार,  

ब्राम्हण, क्षेत्री गरुुङ लगार्िका िाििाति बसोबास गने र्स नगरमा बज्रर्ोतगनी िात्रा, िातलनदी 
मेला,मतनचडु मेला, माधि नारार्ण स्िस्थातन ििय, दिै िात्रा, इन्रार्णी िात्रा िथा अन्र् िात्रा 
प्रमखु संस्कृति मातनन्छ । नगरपातलका तभत्र प्रमखु चाडपियका रुपमा दिै, तिहार, 

माघेसङ्क्राशन्ि, चैिेदिै, साउने सङ्क्राशन्ि, िनैपूशणयमा, हररिातलका, कृष्णाष्टमी, गाईिात्रा , र्ोमरी 
पशुणयमा, ल्होसार, मेनाङ मनाउने गररएको छ। 

 िनप्रतितनतध भई काम गदै गदायका षिगि २ िियको अनभुि हेदाय र्स नगरको अिसर, 
समस्र्ा र चनुौतिको रुपमा देखा परेका केही ि्र्हरु म र्हााँ प्रस्ििु गनय चाहन्छु । 

नगरपातलका क्षेत्रमा रहेका ऐतिहातसक धातमयक प्राकृतिक क्षेत्रलाई संरक्षण र सम्िधयन गरी 
पर्यटनको प्रिियन र षिकास गदै कृषिर्ोग्र् भतुमहरुलाई पकेट क्षेत्रको रुपमा पषहचान र षिकास 
गरी आतथयक षिकासको प्रमखु क्षेत्रको रुपमा लैिान सषकने अिसर हामीमाझ तनषहि छ । 
नगरपातलका क्षेत्रतभत्रका षितभन्न प्राकृतिक श्रोि साधनको पषहचान र पररचालन गरी आतथयक 

षिकासको बाटो कोदै भकुम्पले क्षति परु् र्ाएका अव्र्िशस्थि बस्िीहरुमा भकुम्प प्रतिरोधात्मक 
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व्र्िशस्थि नर्ााँ बस्िी बसाउन एिं ऐतिहातसक सम्पदाको रुपमा रहेको सााँख ुबिारलाई पनुतनमायण 
माफय ि भत्केका संरचना र सम्पदाहरुलाई व्र्िशस्थि बनाउन सके पर्यटन षिकासको राम्रो 
सम्भािना र अिसर रहेको छ । 

अतधकार कार्यक्षेत्र तनक्षेषपि भएिापतन िशक्त एिं स्रोिको पूणय तनक्षेपण हनु नसक्न,ु आतथयक 
सामाशिक षिकासका दृषष्टकोणले पछाडी परेको हदुा स्रोि एिं साधनको शस्थति कमिोर रहेको 
छ । िनप्रतितनतधहरुसंग िनिाका अपेक्षा तनकै उच्च रहेको िर सीतमि साधन एिं स्रोिहरुबाट 
सो अपेक्षा हातसल गनय चनुौतिपणुय रहेको छ । प्रिासतनक संर्न्त्रले पणुयिा पाउन नसक्दा 
दैतनक सेिा प्रिाह एिं उपलब्धीहरु अपेशक्षि रुपमा र्दन सषकएको छैन साथै आन्िररक स्रोि 
कमिोर हुाँदा संघीर् स्रोि मै तनभयर हनु ुपदाय षिकासले ति्रतिा पाउन सकेका छैन । नर्ााँ 
रािनीतिक संरचना भएको हदुा आधार स्िम्भ नर्ां सिृना गनुय परेको छ । आतथयक षिकासका 
लातग रािश्वको संकलन एिं पररचालनका नर्ां क्षेत्र को खोिी व्र्िस्थापन गनय िरुरी छ । 
पर्ायि िन श्रमदान नहदुा र्ोिना सम्पन्न गनय कर्ठनाइ रहेको छ । अव्र्िशस्थि सहरीकरणलाई 
तनर्शन्त्रि गरी भिन तनमायण संषहिालाई कडाइका साथ पालना गराउने िथा व्र्िशस्थि Land 

Pooling गनय र लाग ुगनय चनुौिीपणुय रहेको छ । न्र्ाषर्क अतधकार रहे पतन सोको िस्ितुनष्ठ 
प्रर्ोग गनय सषकएको छैन,षिकासमा आतथयक अनिुासन कार्म गनुय हाम्रा लातग चनुौिीपणुय नै 
रहेको छ भने भौगोतलक तबकटिाका कारण पूिायधार षिकासमा कर्ठनाई भएको व्र्होरा 
र्हााँहरुलाई षिर्दिै छ। 

सभाध्र्क्षज्रू्, 

उपशस्थि नगर सभा सदस्र्ज्र्हुरु, 

अब म क्षेत्रगि रुपमा र्स नगरपातलकाको संशक्षि नीति िथा कार्यक्रम प्रस्ििु गने अनमुति 
चाहन्छु  

शिक्षा िथा खेलकुद : 

नेपालको संषिधानको अनसूुची (८) मा  प्रदत्त  आधारभिू र माध्र्तमक शिक्षाको अतधकारलाई 
सतुनशिि गनयका लातग  तनम्नानसुार नीतिहरु  िथा सैिाशन्िक अिधारणाहरु प्रस्िाि गरीन्छ 

। 
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१.  र्स नगरक्षेत्र तभत्रका सामदुाषर्क तबद्यालर्हरुलाई अतभभािक र षिद्याथीको 
आकियणको  केन्रको रुपमा षिकास गनय,  शिक्षाको गणुस्िर सधुारका लातग  अंग्रिेी 
माध्र्मबाट शिक्षा र्दने साथै षिद्यालर्लाई सूचना िथा प्रषितधमैत्री बनाइने छ । 

२. सामदुाषर्क िथा संस्थागि षिद्यालर्का शिक्षक िथा कमयचारीको तनरन्िर क्षमिा 
षिकास गनयका लातग कष्टमाइज्ड शिक्षक िातलम सञ्चालन गररने छ ।  

३. छोटो अितधको तसपमूलक िातलमको प्रिन्ध गरी एक षिद्यालर् एक उत्पादनको 
अिधारणालाई कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाइनेछ। 

४. षिद्यालर्हरुमा तडिीटल हािीरी, तससी षटतभ, स्माटय बोडय, तडिीटल प्रषितधमा आधाररि  
शिक्षण तसकाइलाई प्रिियन गररनेछ । 

५. शिक्षकले गरेको कार्य र समर् Teacher time on task को दैतनक रेकडय राख्न ेव्र्िस्था 
गरनेछ। षिद्याथी तसकाइ उपलब्धीका आधारमा शिक्षकलाई प्राेत्साहन भत्ताको प्रिन्ध 
गररनेछ। 

६. स्थानीर् पाठ्यक्रम तनमायण गरी आगातम िैशक्षक सत्रमा कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाइने छ । 
हररि षिद्यालर्को अिधारणा कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाइने छ । 

७. साक्षरिा शिक्षा, कार्यमलुक साक्षरिा, तनरन्िर शिक्षा र तडशिटल शिक्षा कार्यक्रमको 
सञ्चालन  र साक्षर िंखरापरु घोिणा गररनेछ । 

८. सामदुाषर्क षिद्यालर्मा अतभभािकको सहभातगिा बषृि गनय अतभभािक शिक्षा 
कार्यक्रम  सञ्चचालन गररनेछ । षिद्यालर्लाई समदुार्को तसकाइ केन्रको रुपमा 
षिकास गररनेछ । 

९. षिद्यालर्केा भैातिक पूिायधार षिद्यालर् भिन िथा) Lab, library, ICT lab, Online 

library लगार्िको स्रोि साधन सम्पन्न कक्षाकोठा तनमायण गरी स्रोिसाधन सम्पन्न 
कक्षाकोठाको तनमायण गररनेछ । 

१०. षिद्यालर्मा अध्र्र्नरि तिक्ष्ण षिद्याथीको पषहचान गरी षिपन्न िथा लशक्षि 
षिद्यातथयहरुको लातग षििेि छात्रबशृत्त िथा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ  
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११. षिद्यालर् नक्िाङ्कनको आधारमा षिद्यालर् गाभ्ने, िह िा कक्षा घटाउने िा 
बढाउने कार्यलाई प्रोत्साहन गररनेछ।उक्त कार्यमा सहभागी हनु स्िउत्प्ररेीि हनेु 
षिद्यालर् पररिारलाई षिििे प्रोत्साहन गररनेछ। 

१२. षिद्यालर् पररसर िथा कक्षाकोठाको दैतनक सरसफाई गनय प्रोत्साहन गरनेछ 
।षिद्यालर्मा पत्र ुखाना प्लाषष्टक तनिधे गरनेछ । ससु्मा कोइराला मेमोररर् नतसयङ 
कलेिको सहकार्यमा षिद्यालर् स्िास््र् कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ 

१३. शिक्षण तसकाइमा बाल केशन्रि, पररर्ोिनामा आधाररि, सिीि, रैथाने , सूचना 
िथा सञ्चार प्रषितधमा (ICT) आधाररि षितधको प्रर्ोग गनय प्रोत्साषहि 
गररनेछ।षिद्यालर्मा तसकाइमा कमिोर षिद्याथीकाको पषहचान गरी लातग अतिररक्त 
कक्षा  Remedial tuition class सञ्चालन गररनेछ ।षिद्याथी प्रदियनी, खेलकुद 
प्रतिर्ोगीिा, षिज्ञान प्रदियनीको आर्ोिना गररनेछ । 

१४. बाल क्लब, स्काउट, सदन, ितुनर्र रेडक्रस सकय लको  गठन षिद्याथीको तसकाइ 
प्रिियन गनय पररचालन  गररनेछ । 

१५. नगर खेलकुद षिकास सतमतिलाई षक्रर्ािील बनाउन  खेलकुदलाई प्रिियन गदै 
राषिर् स्िरमा प्रतिस्पधाय गनय सक्ने खेलाडी उत्पादन गने नीति अिलम्बन गररने छ 
र नगर तभत्र रहेका राषिर् खेलाडीहरुलाई सम्मान गदै लतगनेछ ।  

स्िास््र्, सरसफाई िथा खानेपानी 

१. आधारभिू स्िास््र् र सरसफाई गनय िंखरापरु नगरपातलकाको मािहिमा एक स्िास््र् 
सतमति गठन गरीनेछ | 

२. मौतलक हकको रुपमा संतबधानमा स्थाषपि आधारभिू स्िास््र् सेिालाई तनिःिलु्क 
प्रदान गने ब्र्िस्था गरीनेछ । गणुस्िरीर् स्िास््र् सेिा मा सबैको पहुाँच स्थाषपि 
गनयका लातग प्रभािकारी कार्ायन्िर्न िथा ब्र्िस्था र सो को प्रभािकारी अनगुमनको 
व्र्िस्था गरीने छ ।नगरिासी सिैलाई पार्क पने गरी सषुिधा सम्पन्न नगर अस्पिाल 
संचालन गनय आिश्र्क प्रषक्रर्ा अगाडी बढाइएको छ । सिै िडाहरुमा स्िास््र् 
चौकीको सतुनशिििा गरीने र्ोिना अन्िरगि िडा नं. ४ मा तनमायणातधन स्िास््र् 
चौषकबाट आगामी आतथयक ििय िाट स्िास््र् सेिा षिस्िार सरुु गरीनेछ साथै िडा 
नं. ८ मा स्िास््र् संस्था स्थापना गरी सेिा षिस्िार गररनेछ । स्िास््र् चौकीहरुबाट 
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षििरण हनेु तनिःिलु्क औिधीहरुको लातग आिश्र्क प्रिन्ध गरीने छ । नगर खलुा 
र्दिामकु्त क्षेत्र घोिणा भई सकेको अिस्थामा सो पिाि गरीने सरसफाई सम्बशन्ध 
गतिषितधहरुलाई िोड र्दइने छ । 

३. ितथयङ सेन्टर सञ्चालन भएका केन्रहरुमा कार्यरि कमयचारीहरुलाई प्रोत्साहन गने 
तनति अिलम्बन गररने छ । 

४. नगर क्षेत्रतभत्रका िडाहरुमा खानेपानीको उपलब्धिा, पर्ायिरण र आिश्र्किा लाई 
षिश्लिेणगरी प्राथतमकिाका आधारमा आिश्र्क बिेटको व्र्िस्था गरीने छ । 

५. नगरक्षेत्र तभत्रका पानीको श्रोिहरुको पषहचान गरी बस्िी स्िरमा एकीकृि 
खानेपानीका लातग स्िच्छ खानेपानी ३ बिय तभत्र सहि रुपमा प्रत्रे्क नगरिासीको 
पहुाँचमा अतभिषृि गरीने छ । एक घर एक धारा परु् र्ाउने लक्ष्र् तलइने छ साथै 
पानीका महुान,तसमसार क्षेत्र आर्दमा कुनै पतन भौतिक तनमायण कार्य गनय बन्देि 
लगाई संरक्षण गरीनेछ । साथै नदी िथा पानीका महुानमा हनेु प्रदिुणलाई 
तनरुत्साषहि गररने छ । 

६. फोहर संकलन र पूणय सरसफाई कार्यक्रमलाई बहपुक्षीर् साझेदारीमा र्सै बियबाट 
सरुुिाि गररनेछ । 

७. नगरतभत्रका मास ुपसलहरुलाई व्र्िशस्थि गनयका लातग कार्यषितध बनाई कार्ायन्िर् 
गदै लतगने छ । बाषहरी खलु्ला मास ु पसललाई बन्द गररने छ, नगरपातलकाले 
व्र्िशस्थि िधिाला तनमायण गने कार्य अगातड बढाइनेछ ।  

८. नगरपातलका तभत्र संचालन गनय औितध पसल (Pharmacy), नगर तभत्र सञ्चालन हनेु 
शक्लतनक िथा अस्पिालहरुलाई नगरपातलकामा दिाय गराई नगरपातलकाद्वारा तनर्तमि 
अनगुमनको व्र्िस्था गररनेछ | 

९. नगरपतलकामा रहेका बालबातलकाहरुलाई तब.सी.शि, पोतलर्ो र आिश्र्क सम्पूणय  
तभटातमनको उशचि व्र्िस्थापन र पोिण कार्यक्रम संचालन गरीनेछ।  

१०. नगरपातलकाले तनर्तमि आिि-िािि हनेु र मान्छेहरुको चाप हनेु ठाउाँमा 
तनिःिलु्क साियितनक िौचालर्हरु िथा बार्ोग्र्ास ितडि िौचालर्, स्नान गहृ र 
मषहनािारी भएका मषहलाहरुको लातग छुटै्ट पररिियन कक्ष बनाइनेछ | छात्राहरुको 
लातग तनिःिलु्क सेतनटरी प्र्ाड षििरण गने कार्य अगातड बढाइनेछ । 
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सामाशिक सरुक्षा िथा सामाशिक न्र्ार् 

१. र्स नगरपातलका तभत्र षितभन्न िाि िातिका भािा, कला र संस्कृति, िात्रा र साषहत्र्लाई 
संरक्षण, सम्बिन गने तनति अगातड बढाइने छ, चलनचल्िीको काम कािमा मािभृािा 
प्रचलनमा ल्र्ाइने छ | 

२. िािीर्, भाषिक, धातमयक, लैंगषक षिभेदलाई अन्त्र् गररनेछ । मषहला, षपछतडएका िाि- 
िगयलाई सिक्तीकरण गरी मूल प्रिाहमा सहभातगिा िषृि गने नीति तलइनेछ । न्र्ाषर्क 
सतमतििाट सिैले समान न्र्ार् र्दलाएको महिसु हनेु गरी न्र्ार् सम्पादनलाई प्रभािकारी 
र षिश्वसनीर् िनाउने नीति तलइनेछ । िडास्िरमा मेलतमलाप केन्र गठन, 
नगरपातलकामा रहेको न्र्ाषर्क सतमतिलाई इिलासको व्र्िस्था गरी गतिशिल बनाइने 
छ । 

३. सातलनर्द क्षेत्र षिकासका लातग हाल श्री स्िस्थानी माधिनारार्ण ्रति िथा सातलनादी 
सधुार सतमति र श्री िनक िानकी धमय कमय सेिा सतमति कार्यरि रहेको हुाँदा दिैु 
सतमति संग समन्िर् गरी एउटै षिकास सतमति गठन गनय पहल गररनेछ | 

४. सामाशिक सरुक्षाका क्षेत्रहरुको पषहचान गरी सो संग सम्बशन्धि  ि्र्ांक संकलन 
गररनेछ, राज्र्को सामाशिक सरुक्षाको दाषर्त्िलाई ग्रहण गदै  सामाशिक सरुक्षा भत्ता,  
सामाशिक सेिाहरुको समशुचि पररचालन गररनेछ ।बैङ् कीङ पहुाँच भएको क्षेत्रमा 
सामाशिक सरुक्षा भत्ता िैङषकङ प्रणातल माफय ि उपलब्ध गराउने व्र्िस्था प्रारम्भ गररने 
छ । 

५. मषहला, बालबातलका, ज्रे्ष्ठ नागररक, अपाि व्र्शक्तहरुको ि्र्ाङ्क व्र्िशस्थि गरी 
राज्र्को पहुाँच महससु हनेु गरी षििध कार्यक्रमहरुमा समाषहि गने तनति अिलम्बन 
गररनेछ। 

६. बालमैत्री स्थानीर् िासनको अिधारणालाई अिलम्बन गररनेछ र बालमैत्री नगर बनाउने 
नीति तलइने छ । 

७. राज्र्का गहनाका रुपमा रहेका िेष्ठ नागररक, दतलि, अपाि, पछातड परेका समदुार्हरुको 
मनोिल उच्च राख्न नागररक सम्मान कार्यक्रम गररनेछ । मटुुरोगी, क्र्ान्सर रोगी र 
दीघय रोगीहरुलाई नदोहोररने गरी रु. १० हिार सम्म आतथयक सहर्ोग र्दने कार्यक्रमलाई 
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तनरन्िरिा र्दइने छ भने असाहर् र षिपन्न िगयलाई पतन सहर्ोगको व्र्िस्था तमलाइने 
छ | 

८. नातगरक सचेिना केन्र िथा सामदुाषर्क संघ संस्थाहरुलाई नगरक्षेत्रको टोलको 
षिकासको आधारशिलाको रुपमा षिकास गररनेछ । सामाशिक न्र्ार्,उत्पादन िथा 
आर्आियन षिकास र िािािरणमैत्री टोल षिकासमा टेिा परु्ायउन टोल सधुार सतमतिको 
गठन र सो संगको साझेदारीिाको नीति अबलम्बन गररनेछ ।  

९. केन्र र प्रदेि सरकारले तलएको समषृिको बाटोमा िोतडनको लातग आिश्र्क षिकास 
गनय िाशन्ि र स्थाषर्त्ि कार्म राख्न नगरपातलकाले ध्र्ान र्दनेछ । ि्र् िकय  र 
काननुका आधारमा नगरबातसका िार्ि मागहरुलाई सनु्ने  र परुा गने नीति तलइने छ 
। परुा गनय नसषकने मागहरुलाई केन्र र प्रदेिमा पठाइने छ । 

१०. प्रधानमन्त्री रोिगार कार्यक्रमको राषिर् अतभर्ानलाई साथयक िलु्र्ाउन आन्िररक 
रोिगारीका अिसरहरु िषृि र सामाशिक सरुक्षाको प्रिियन गदै बेरोिगार व्र्शक्तहरुलाई 
रोिगारमा आिि गरीनेछ । 

११. र्स नगरमा बसोबास गने षितभन्न िाििाति, धमय, संस्कृति, िैभि संम्पदाहरुको 
संरक्षण,सम्िियन एिम ् तबकास गरी स्िदेिी िथा तबदेिी पर्यटकहरुको आकियणको  
केन्र बनाई उत्पादनमूलक रोिगारीको अिसर तसियना गरी र्िुालाई रोिगार एिम ्
स्िरोिगार उपलब्ध गराइनेछ ।प्राचीन कालमा सााँख ुर तमत्रराि चीनको हालको ल्हासा 
िहर षिचको ऐतिहातसक व्र्ापररक सम्बन्धका ि्र् र अतभलेखको अनसुन्धान गरी 
सोको आधारमा दईु नगरषिच भतगनी सम्बन्ध स्थाषपि गनय पहल कदमी र्दइनेछ। 

 

कृिी िथा पि ु

१. कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनको प्रमखु क्षेत्रको रुपमा तबकास गने नीति तलइने छ । कृषि 
िथा  पि ुिन्र् उत्पादनलाई षिशिष्टीकरण गरी आत्मतनभयरिा िफय  उन्मखु हनेु ब्र्िस्था 
गररनेछ  । कृिकलाई समर्ानकूुल मलखाद,बीउ तबिन सरल र सपुथ मूल्र्मा उपलब्ध 
गराउने नीति तलइने छ । अत्र्तधक मात्रामा प्रर्ोग भएको षििादी प्रर्ोगलाई कम गदै, 

नगदे बाली उत्पादन गनय तबिेि प्रोत्साहन र्दइने छ । कृषि उपि उत्पादनको लातग 
आिश्र्क तसंचाईको प्रिन्ध क्षेत्रगि प्राथतमकिाका आधारमा तबस्िार र तबकास गने 
नीति तलइने छ । पि ु पंक्षी िथा कृषि िालीको बीमा गनय तबिेि कार्यक्रम माफय ि 
कृिकहरुलाई प्रोत्साषहिगरीने छ । 
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२. नगरपातलकाले कृषि क्षेत्रको आधतुनकीकरण िथा व्र्िसार्ीकरण  गदै  र्ाशन्त्रकीकरण 
गनयको लातग आफ्नो बिेटबाट अनदुानको व्र्िस्थालाई तनरन्िरिा र्दइनेछ | 

३. गाई, बाख्रा, बंगरुको कृतत्रम गभयधारण द्वारा नश्ल सधुार गने नीति अबलम्बनगरीने 
छ | 

४. नगरपातलकाले कृषि व्र्िसार्ीको क्षमिा र तसप षिकास िथा सिशक्तकरणको लातग 
तसपमूलक िातलम िथा कार्यक्रम संचालन गनेछ | 

५. नगर तभत्रका िडाहरुमा कृषि उपि प्रबियन गनयको लातग एक िडा एक पकेट 
क्षेत्रको रुपमा षिकास गररनेछ र िडा नं. २ र ४ लाई बाख्रा पालनको पकेट 
क्षेत्रको रुपमा अगातड बढाइनेछ |  

६. पि ुपन्छीको प्राथतमक उपचारको लातग औितध षििरण िथा प्रर्ोगिालाको व्र्िस्था 
तमलाउने िथा आिश्र्किा अनसुार शिषिर सञ्चालन गने नीति तलइनेछ | 

७. आतथयक िथा सामाशिक रुपले पतछ परेका नगरिासी कृिक केन्रीि गरी घाटा पूिीको 
व्र्िस्थापन कार्य प्रणाली अपनाउने नीति क्रतमक रुपमा लाग ुगररनेछ। उत्पार्दि कृषि 
उपिलाई नगर क्षेत्रका ब्र्ापाररक केन्रहरुमा संकलन केन्रको ब्र्िस्था गररनेछ ।िडा 
नं. ९ मा कृषि बिार संकलन केन्र तनमायण गने कार्यको लातग िग्गाको व्र्िस्था भए 
अनसुार केन्र सरकार संगको सहकार्यमा तनमायण कार्य अगातड बढाइने छ | पिपुालन 
क्षेत्रमा पि ुशचषकत्सा  केन्रको ब्र्िस्था गररनेछ । 

८. नगरपातलकाले स्थानीर् कृिकलाई स्थानीर् िहमै तबउ उत्पादन गने िािािरण 
तसियना गनय नगरपातलकाले स्थानीर् कृिकहरुलाई अनदुान प्रदान गनेछ र साथै 
उन्नि षिउ षििन षििरण कार्यक्रम संचालनमा ल्र्ाउने छ | 

िािािरण, िन िथा षिपद व्र्िस्थापन  

१.  सामदुाषर्क िनलाई प्रभािकारी बनाउन र तबकास साझेदारीसंग िोड्न तनर्मन अनगुमन 
सम्बन्धी नीति तलइनेछ | 

१.  नगर स्िरीर् षिपद व्र्िस्थापन सतमति िथा िडा स्िरका षिपद व्र्िस्थापन 
सतमतिलाई सषक्रर् िनाउने िथा नगरपातलकाले पषहरो, आगलागी, भकूम्प आर्द 
सम्भाव्र् प्राकृतिक षिपशत्तको पषहचान भई त्र्सको क्षति न्रू्तनकरण गनयका लातग 
क्षेत्रगि रुपमा नीति अिलम्बन गनेछ | आपिकालीन षिपद प्रतिकार्य िथा पूियिर्ारी 
र्ोिना कार्यन्िर्न गरी नगर स्िरीर् षिपद िोशखम न्र्तुनकरण र्ोिना बनाई 
कार्ायन्िर्न गररनेछ । 
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२.  षिकासका कार्यहरुलाई षिपद व्र्िस्थापनसंग आबि गरी सो कार्यहरुको न्र्ार्ोशचि 
कार्यन्िर्नगरीने छ । 

३.  भकुम्प पतछको पनुतनमायणलाई ति्रतिा र्दने िथा िोशखमर्कु्त सरकारी िथा तनशि 
तनमायण कार्यहरुलाई तनर्मन गनयको लातग उशचि व्र्िस्था गनेछ । नगरपातलकाले 
तनिी िथा सामूदाषर्क भिनहरुको तनमायणमा अतनिार्य नक्सा पास गने िथा भिन 
संषहिा कडाईका साथ लागू गने व्र्िस्था लाई तनरन्िरिा र्दइने छ | 

४.  नगरपातलकाले नगर तभत्र कुनै पतन कर कारखाना, उद्योग व्र्िस्था संचालन गनुय अशघ 
पूिय-प्रारशम्भक िािािरणीर् पररक्षण (IEA – Initial Environmental Assessment) िथा 
EIA अतनिार्य रुपमा संचालन गनुयपनेछ |  

५.  िािािरण एिम ्प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण सम्िियन गने दाषर्त्ि नगरिासीहरुकै हो 
भन्ने भािनालाई प्रोत्साषहि गनय खतनि सम्पदा, ढुिा, तगटी, िालिुा, माटो आर्दको उत्खनन,् 

प्रिोधन, ओसारपसार कार्यलाई प्रभाकारी ढंगले ब्र्िशस्थि गररने छ । बन तबनास, िल 
उत्पन्न प्रकोपिाट उत्पन्न मानिीर् क्षति, नदीद्वारा हनेु कटान, भ–ूक्षर् आर्द तनर्न्त्रण 
गरी प्राकृतिक श्रोि, सम्पदाको िगेनाय र िािािरणलाई मानि मैत्री िनाउने नीति तलइने 
छ । साथै िंखरापरु नगरलाईय हरीि नगरको रुपमा तबकास गनय आिश्र्क पूिायधार 
िर्ारको लातग प्रोत्साषहि गने नीति तलइने छ । र्स नगरपातलका तभत्र रहेका िन 
िंगल संरक्षण गनय, िािािरण प्रदषुिि हनुिाट िोगाउन हाल प्रर्ोग भइ रहेको इन्धनको 
षिकल्पको लातग अन्र् िैकशल्पक उिाय उत्पादनमा प्रोत्साहन गररनेछ । प्राकृतिक 
श्रोिको व्र्िस्थापनका लातग तनमायण भएको कार्यषितधलाई पररमाशियि गरी कडाइका 
साथ् पालना गराइने छ | प्राकृतिक स्रोि उत्खनन र ओसारपसारलाई तनर्न्त्रण गने 
नीति अिलम्बन गररनेछ | बालिुा प्रसोधन उद्योगबाट तनस्कने प्रदषुिि िािािरणलाई 
तनर्न्त्रण गरी त्र्सबाट तनस्कने फोहोर पानीलाई खोलामा फाल्न तनिधे गररनेछ | 

 पिुायधार षिकास 

 

१. िहरतसङपौिा-नाङले – फड्केश्वर सडकको नाङले खण्डको स्िरोन्नशत्तका लातग ठेक्का 
सम्झौिा अनसुार कार्य सम्पन्न गररनेछ साथै केन्र सरकारबाट प्राथतमकिामा राखी 
आगातम आ.ि. २०७६/०७७ मा रु २० करोड बिेट षितनर्ोिन भए अनसुार कार्य 
गनय समन्िर् गररनेछ ।  



 

17| िा षिय क  न ग र  षि का स  र्ो ि ना  

२. सााँख ुबज्रर्ोतगणी मशन्दर हुाँदै घमुारचोक डाडाकटेरी चौषक भन्ज्र्ाङ सडकलाई ADB  
पररर्ोिना माफय ि कार्यक्रम अगातड बढाइने छ |  

३. पूिायधार षिकासका तनतमत्त प्राथतमकिा तनधायरण गरी सो क्षेत्र तनधायरण गनय प्रारम्भीक 
अध्र्र्न र अनसुन्धान गररनेछ । 

४. उपभोक्ता सतमति माफय िगरीने तनमायण कार्यलाई प्राथतमकिा र्दइनेछ ।  र्सरी कार्य 
गदाय RCC तनमायणको लातग १० प्रतििि र अन्र् कार्यका लातग १५ प्रतििि  लागि 
सहभातगिा िटुाउन ुपनेछ ।  

५. नगरपातलका िथा मािहिका कार्ायलर्बाट तनमायण िा षिकास गररने भौतिक  पूिायधारहरु 
नागररक मैत्री, अपािमैत्री िथा िािािरण मैत्री बनाइनेछ । 

६. सम्भाव्र्िाको अध्र्र्न गरी नर्ााँ बसपाकय को तडषपआर िर्ार गने र सो बामोशिम नगर 
षिकास कोिको तनर्मानसुार कार्य अगाढी बढाइने छ । 

७. नगरपातलका तभत्रका ठूला पर्यटन, धातमयक क्षेत्र, खानेपानी सडक लगार्ि अन्र् आिश्र्क 
आर्ोिनाहरुको तडषपआर िर्ार गरेर मात्र कार्य अगातड बढाइनेछ । 

८. नगरपातलका तभत्र तनमायण गनुयपने भौतिक पूिायधारका क्षेत्रहरुलाई ठूलो, मझ्र्ौला, साना 
िथा नगरस्िरीर् भनी पषहचान िथा बगीकरण गररनेछ, ठुला र्ोिनाहरु केन्र स्िर र 
प्रदेि स्िरमा समािेस गराउन पहल गदै साना िथा नगरस्िरीर् भतन िगीकरणमा परेका 
र्ोिनाहरुको प्राथतमकिा तनधायरण गरी क्रमागि रुपमा तनमायण िथा षिकास गररनेछ । 

९. उपभोक्ता सतमतिको सहलगानीमा र तनमायण व्र्िसार्ी माफय ि तनमायण गररने भौतिक 
पूिायधारहरुको तनमायण कार्यमा अनािश्र्क षढलाससु्िी गने, बाधा-व्र्िधान गने, 

गणुस्िरषहन काम गने कार्यहरुलाई दण्डनीर् बनाउने, कालोसूचीमा राख्न ेिा भषिष्र्मा 
पनुिः र्स्िो कार्य गनय अर्ोग्र् ठहर् र्ाउन सक्ने, िमानि िफि गने िस्िा कार्यहरु 
माफय ि तनर्न्त्रण िथा तनर्मन गररनेछ । 

१०. सडकको मापदण्ड िोकएका िग्गाहरुको नाषप कार्ायलर्संग समन्िर् गरेर लगि 
कट्टा गने कार्य गररनेछ र नापी नक्सामा समाबेि नभएका चलन चल्िीमा रहेका बाटो 
खहरे कुलो लाई अध्र्ाितधक गदै लतगनेछ | 

११. साियितनक सम्पशत्त िथा साियितनक िग्गाको संरक्षण सरुु भैसकेको अिस्थामा 
िंखरापरु नगरपातलका तभत्र साियितनक िग्गामा बनेका स्थार्ी संरचनाहरु 
नगरपातलकाको अधीनमा ल्र्ाई व्र्िस्थापन िथा उपर्ोग गररने छ । आिश्र्क 
ठाउाँहरुमा षिश्राम स्थल िथा चौिाराको तनमायण गररनेछ । 
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१२. प्रर्ोगमा नआएको साबयितनक िग्गालाई संरक्षण गरी साबयितनक तनशि 
साझेदारीको अिधारणा अनसुार व्र्िसाषर्क प्रर्ोिनको लातग कार्यषितध बनाई तलिमा 
उपलब्ध गराउने नीति तलइनेछ |  

१३. पर्यटन तबकासको लातग नगरपातलकाले तनमायण गरेको DPR अनसुार कार्य गनय 
इच्छुक राषिर् िथा अन्िरायषिर् संस्थाहरुलाई लगानी गनय प्रोत्साहन  गरर लगानीको 
लातग आह्वान गररनेछ |  

१४. काठमाडौँ महानगरपातलका संग समन्िर् र सहकार्यमा नगरपातलकाको ( City 

Hall) तनमायणको लातग थप कार्यक्रम अगातड बढाइने छ । अन्र् देिका नगरहरुसाँग 
भाितृ्ि कार्म गरी तमिेरी सम्बन्ध गााँस्न पहल गररने छ । 

१५. २०७२ साल बैिाख मषहनामा गएको षिनािकारी भकूम्पिाट क्षति भएका 
साियितनक एिं तनिी भौतिक संरचनाहरुको पनुिः तनमायणमा प्राथतमकिाका साथ िोड 
र्दइने छ । 

१६. भकुम्प षपतडिहरुको हकमा आिासीर् घरको लातग मात्र १००० बगय षफट 
भन्दा मतुनका घरहरुलाई १ िल्ला छुट र्दइरहेको सन्दभयमा अि उपरान्ि व्र्िसाषर्क 
अथायि सटर राखेको घर र १००० िगय षफट सम्मका प्लीन्थ एररर्ा क्षेत्रफल भएका 
भकुम्प षपतडिहरुलाई पतन नक्सा पासमा १ िल्लाको छुट गररनेछ । 

१७. न्र्नुिम ५ रोपनी भन्दा मातथ २० रोपनी सम्म नगरपातलकाले प्लातनंग कार्यषितध 
अनसुार Planning Permit र्दने प्रषक्रर्ा अगातड बढाइनेछ र त्र्स भन्दा िषढको लातग 
सम्बशन्धि तनकार्मा तसफाररस गररनेछ | 

१८. इन्रार्णी चोक उत्तर देशख पशिम कागेश्वरी मनोहरा र गोकणेश्वर नगरपातलकासाँग  

र इन्रार्णी चोकदेशख पूिय उत्तर र सााँख ुसम्पदा बस्िी बाहेक सााँख ुलप्सेफेदी सडकको 
पशिममा राषिर् िथा अन्िराषिर् क्षेत्रसंग समन्िर् गरर प्लातनङको काम गररने छ । 
िग्गा प्लातनङ कार्य अव्र्िशस्थि रुपले भैरहेको हुाँदा िग्गा प्लातनङ कार्यषितध बनाई 
व्र्िशस्थि प्लातनंग गनयको लातग कार्य अगातड बढाइने छ | 

१९. सााँख ुबिारलाई भकूम्प पतछ सम्पदा क्षेत्रमा नगरपातलकाको पहलमा सूचीकृि 
गरीएको हुाँदा उक्त ऐतिहातसक ठाउाँलाई िास्िकुलार्कु्त  परम्परागि घर तनमायणको 
लातग आतथयक प्रोत्साहन स्िरूप प्रदान गरीने रु १ लाखको व्र्िस्थालाई तनरन्िरिा 
र्दइने छ । सम्पदा बस्िी तभत्र आिश्र्क पूिायधारको कामको थालनी गररनेछ र षििेि 
प्रकृतिको घरहरुलाई प्रोत्साहन स्िरूप थप प्रोत्साहन गने नीति अिलम्बन गररने छ | 
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२०. तसंचाईको पहुाँच सबै ठाउाँमा परु् र्ाउन आिश्र्क पहल गररने छ | पानीको 
स्रोिको खोिी गदै तसंचाई नपगुेको ठाउाँको पषहचान गरी आिश्र्क प्रिन्ध गररने छ  

२१. तनमायणाधीन सााँख ु िोरपाटी सडक अन्िगयि तसषट.ई. भी.षट.ई. देशख परुानो 
बसपाकय  सम्म सडक षिस्िार कार्य रोषकएको हुाँदा षिस्िार कार्यलाई अगातड बढाउन 
आिश्र्क पहल गररने छ | 

२२. नगर कार्यपातलकाको भिन तनमायणको लातग शिल्ला समन्िर् सतमति 
काठमाडौँबाट भिन तनमायणमा प्राि हनेु रकमबाट र्सै नगरपातलकाको िडा नं. ६ 
नारार्ण चोकमा तनमायण कार्य थालनी गररनेछ  । 

२३. नगरपातलकाबाट िर् भएका र्ोिनाहरुमा केन्र र प्रदेिबाट आएका 
र्ोिनाहरुसंग दोहोरोपन नहनेु गरी कार्यन्िर्न गदै लतगनेछ । 

२४. २ लाख सम्मका र्ोिनाहरुमा प्रत्रे्क िडामा टोल सतमति तनमायण गरर सबै कार्य 
टोल सतमतिबाट गने गरर व्र्िस्थापन गररनेछ | 

२५. नाङलेभारेको उपर्कु्त स्थानमा मोडयन गाडेन तसषटको लातग चीनको तसल्क रोड 
नेसनल ब्रान्ड म्र्ानेिमेन्ट कम्पतनसंग समन्िर् र सहकार्यमा कार्य गनय आिश्र्क िग्गा 
उपलब्ध गराउने पहल कदम तलइनेछ । 

पर्यटन  
१. सामदुाषर्क िन क्षेत्रमा पाकय , शचतडर्ाखाना लगर्ि होटल ररसोटय प्रबियन गनय सम्भाव्र्िा 

अध्र्र्न गररनेछ ।  थाना भन्ज्र्ाङ भकूम्प स्मतृि पाकय  र सलम्बदेुषि िन लाई बाल 
उद्यान बनाउन आिश्र्क पहल गररनेछ । िन उद्यान व्र्िस्थापन िथा प्रोत्साहन गने 
नीति अिलम्बन गररनेछ । 

२.  र्स क्षेत्र तभत्र धरोहरको रुपमा रहेका िातलनदी, बज्रर्ोतगनी, मशणचडू, सलम्िदेुबी, 
तबश्वम्भरा नारार्ण, इन्रार्णीलाई धातमयक पर्यटनको षिकासगरी धातमयक स्थलहरुलाई 
राषिर् अन्िरायषिर् पषहचान स्थाषपि गरी श्री माधिनारार्ण स्िस्थानी ब्रि िथा सातलनदी 
सधुार सतमति, बज्रर्ोतगनी षिकास प्रिन्ध सतमति संगको समन्िर्मा एकीकृि धातमयक 
िीथयस्थल िथा पर्यटकीर् प्रिियनका लातग षिकास गरुुर्ोिना िर्ार गरी संचालनका 
लातग धातमयक िथा पर्यटषकर् षिज्ञहरुको सल्लाह र सझुाब अनसुार कार्यर्ोिना िर्ार 
गरी कार्य अगातड बढाइने छ । 
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३. पर्ाय-पर्यटन लाई प्रिियन गने नीति अिलम्िन गररनेछ । मशणचडु क्षेत्रलाई गरुुर्ोिना 
बनाई  ऐतिहातसक धातमयक केन्रको रुपमा षिकासगरी स्िर्म्भ,ु बौि, मणीचडू, बज्रर्ोतगनी 
र नमोबिुसाँग बौि सटयषकटको रुपमा षिकास गररनेछ । 

४. पर्यटन क्षेत्रलाई षिकास गनय षितभन्न संघ संस्थाहरु, पर्यटन व्र्िसार्ीहरु, होटल 
व्र्िसार्ीहरु संग समन्िर्गरी पर्यटनसाँग सम्बन्धी षितभन्न कार्यक्रमहरु अगाडी बढाइने 
छ ।  

५. पर्यटन क्षेत्र षिकासका लातग राषिर् िथा अन्िराषिर् पर्यटक बढाउन होटल 
व्र्िसार्ीहरुको समन्िर्मा सरुक्षा , िातलमको व्र्िस्थापन गररनेछ ।  

६. नगर क्षेत्रतभत्रको धातमयक, सांस्कृतिक, पर्ायिरशणर् पर्यटनको सम्भाव्र्िा उिागर गनय 
पर्यटन प्रबियनका लातग नगरस्िरीर् एषककृि पर्यटकीर् गरुु र्ोिना िर्ार गररनेछ । 

७. होमस्टे संचालन, टुररष्ट गाइडको िातलमको व्र्िस्था, पर्यटन सूचना बोडय स्थापनाका साथै 
पर्यटन सम्बन्धी हािेपशुस्िका प्रकािन गररनेछ ।  

८. नगरपातलका तभत्र रहेका षितभन्न धातमयक, ऐतिहातसक िाल, पोखरी र तसमसार क्षेत्रहरुको 
संरक्षण गरी त्र्सलाई पर्यटकीर् गन्िव्र् बनाउने िथा व्र्िसाषर्क रुपमा प्रबियन 
गररनेछ। 

९. िंखरापरु, कागेश्वरी मनहरा र गोकणेश्वर नगरपातलका सशम्मतलि अन्िर नगर समन्िर् 
सतमतिको पहलमा िारेतभर देशख िहरतसंहपौिा-- काशत्तके सम्म साइशक्लङ र पदमागयको 
तनमायणको लातग आिश्र्क प्रषक्रर्ा अगाडी बढाइनेछ । 

१०. सेिो भतुमस्थान सामदुाषर्क बनलाई तमतन शचतडर्ाखानाको रुपमा षिकास 
गररनेछ। 

११. िडा नं. ४ झलेुमा बोतध बगैचा तनमायणका लातग DPR अनुसारको कायय थालनी 

गररनेछ |  

१२. र्स नगरपातलका िडा नं. ८ घमुाररचोकी मशणचडुको माने डाडामा ६५ षफटको 
बिुको प्रतिमा राख्न ेकार्य आरम्भ गररनेछ | 

१३. िडा नं. ८ को ितडबषुट उद्यनलाई िैषिक उद्यानको रुपमा षिकास गरर 
पर्ायपर्यटनको अध्र्र्न अनसुन्धानषिकास गररनेछ | 

१४. िडा नं. ३ को चौकीभन्ज्र्ाङमा रहेको IT Park लाई व्र्िशस्थि गदै लतगनेछ । 
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सहकारी , षित्तीर् के्षत्र िथा उद्योग बाशणज्र्  
 

१. िंखरापरु नगरपतलकाले मषहला,गरीब, अपाि, अल्पसंख्र्क िगय र श्रतमकहरुलाई 
प्राथतमकिामा राख्नकुो साथै समदुार्का व्र्शक्तहरुलाई संगर्ठिगरी बचि पररचालन, तबना 
तधिो किाय, सीपमलुक िातलम, कृषि उत्पादन िथा लघ ुउद्यम स्थापना गनय प्रोत्साहन 
गररनेछ l 

२. कृषि क्षेत्र लगार्ि अन्र्  उत्पादन िथा सेिामा आधाररि सबै प्रकारका व्र्िसार्मा 
सहकारी संस्थालाई  षक्रर्ाशिल िलु्र्ाई सो क्षेत्रमा कार्य गनय ऋण प्रदान गनय प्रोत्सहान 
गररनेछ l 

३. नगरपातलकामा भएका सहकारी संस्थाहरुको अध्र्र्न ,अनसुन्धानगरी सो को आतभलेख 
दरुुस्िरुपमा  नगरपातलकाले राख्नछे साथै सहकारीको क्षमिा अतभबषृि गनय नगरपातलकाले 
िातलम िथा अतभमखुीकरणको व्र्िस्था गनेछ l 

४. मषहला,गरीब, तसमान्कृि, अपाि, भतूमहीन िथा षपछतडएको िगय र श्रतमकहरुको साथै आम 
नागररकको िीिनस्िरमा सधुार ल्र्ाउन सहकारीको पहचु आतभबषृि गररनेछ l 

५. सहकारी िथा बचि सस्थाहरुले नाफा मलुक कार्य िा क्षेत्रमा नभई कृषि िथा 
उत्पादंनतसल क्षेत्रमा लगानी गनुय पने व्र्िस्था गररनेछ । 

६. िंखरापरु नगरपातलकाले स्थानीर् स्िरमा सन्चालन  भईरहेका र हनेु क्रममा रहेको  
व्र्िसार्हरुको दिाय, नबीकरण, खारेिी र षिघठन गनय सक्नेछ  

७. स्थानीर् स्िरमा उत्पादन हनु सक्ने िस्िहुरुको अध्र्र्न अनसुन्धान गरी सो उत्पादनका लातग 

प्रोत्साहन गदै शिक्षा, िातलम, र सूचनाको माध्र्मबाट स्थानीर् स्िरको व्र्ापार तबकास, 

प्रिियन र सहिीकरण गनय सहर्ोग गनेछ । 

साियितनक सेिा, सिुासन िथा सूचना व्र्िस्थापन  

१. सूचनाको हक सूतनशिि गनय नगरपातलकाले सूचना प्रिाह गनय हरेक िडा कार्ायलर्मा र 
आिश्र्किा अनरुुप अन्र् स्थलहरुमा सूचना पाटीको ब्र्िस्था, नागररक िडापत्रको 
व्र्िस्था गररनेछ ।साथै नगरका गतिषितधहरु सामाशिक सञ्चाल िथा िेिसाइट माफय ि 
साियितनक गदै सूचनाको पहुाँचको प्रत्र्ाभतुि गराउने नीति तलइनेछ । 

२. नगरपातलका िथा िडा कार्ायलर्हरुबाट हनेु दैतनक सेिा प्रिाह िथा सम्पूणय कार्यहरु 
प्रषितधमैत्री बनाइ िहृि अतभलेख व्र्िस्थापनको नीति अिलम्बन गररनेछ । 
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३. नगरपातलका िथा त्र्स मािहिका कार्ायलर्हरुले िियमा कम्िीमा एक पटक उसले 
गरेका षिकास तनमायण गतिषितधहरुको प्रभाि मूल्र्ाङकन गनय साियितनक सनुिुाई गरीनेछ 
। 

४. कार्य सम्पादनको आधारमा उत्कृष्ट कमयचारीहरुलाई परुस्कृि गररनेछ । कमयचारीहरुको 
िशृत्त षिकास िथा क्षमिा षिकासको लातग आिश्र्क कार्यक्रम संचालन गररनेछ साथै 
उनीहरुलाई कार्यलर् प्रति शिम्मेिार बनाउन प्रोत्साहन गने नीति अिलम्बन गरीनेछ | 

५. आन्िररक लेखा परीक्षण चौमातसक रुपमा गराई आम्दानी र खचयको षििरण साियितनक 

गररनेछ।सिुासन र सूचनाको हकलाई सूतनशिि गनय नगरपातलकाबाट संचालन गररने 
आर्ोिना र कार्यक्रमको षििरण खलु्ने गरी सूचना पाटी हरेक र्ोिना स्थलमा राशखनेछ 
। 

६. प्रदेि  सरकारबाट कमयचारीहरुलाई  उपलब्ध हनेु सेिा सतुबधाहरुलाई आधार मानी 
आिश्र्किा अनसुार  र्स नगरपातलकाका कमयचारीहरुलाई पतन उपलब्ध गराइने छ 
। 

७. तनिामति हशस्पटलबाट सेिा सतुबधा प्राि नगरेका स्थार्ी प्रकारका कमयचारीहरुलाई 
औितध उपचार खचयको व्र्िस्था तमलाइनेछ | 

८. कार्ायलर्मा िनचाप हनेु अिस्थामा लेखा, र्ोिना, प्राषितधक ( इशन्ितनर्र) िाखाहरुलाई 
चैत्र देशख असार सम्म समर् सेिा सषुिधा सषहि सेिा अितध बढाइने छ । 

९. िनघनत्ि बढी भएका स्थानमा तसतसषटभी िडान गरर सरुक्षाको प्रत्र्भिुी गराइनेछ | 
१०. पर्यटन षिकासको लातग पर्यटन सूचना केन्र स्थापना गररनेछ |  

 

रािश्व व्यवस्थापन िथा पररचालन 

१.  िंखरापरु नगरपातलकाले संतबधान  िथा  कानूनको अतधनमा रही कर, दस्िरु, िलु्क, महसलु र 

सो बापिको िररिाना प्राकृतिक श्रोिबाट प्राि रोर्ल्टी संकलन गरी आन्िररक आम्दानीको 
स्रोिलाई मिबिु गररनेछ ।    

२.  रािश्व सधुार र्ोिना बनाई कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाइने छ । सम्भाषिि रािश्वका स्रोिहरुको 
खोिी, व्र्िस्थापन र आिश्र्किा अनसुार लगानी समेि गरेर आन्िाररक आम्दातनलाई 
बढाउदै लैिाने नीति तलइनेछ । 
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३.  रािश्व चहुािट तनर्न्त्रण ,प्रभािकारी लेखा, शिन्सी िथा र्ोिना व्र्िस्थापनको लातग 
सूचना प्रषितधमा आधाररि व्र्िशस्थि प्रणाली िडानगरी केशन्रकृि अनगुमनको व्र्िस्था 
गररनेछ । 

 

 

नगर षिकास र्ोिनालाई स्िीकृतिका लातग नगर सभामा पेि गने क्रममा िस्िी िह,  िडा 
सतमति, िडािासी,  नगरमा षक्रर्ाशिल रािनैतिक पाटीहरु,  षििर्गि कार्ायलर्हरु,  नागररक 
समाि, सरोकारिाला तनकार्, व्र्ापारी, पत्रकार, िंखरापरु नगर कार्यपातलका पररिार, नगर 
कार्यपातलकाको कार्ायलर् पररिार लगार्ि सम्बि पक्षले परु्ायउन ुभएको महत्िपूणय सहर्ोग र 
सहभातगिा उल्लेखतनर् रहेको छ । 

सहभातगिात्मक नगर षिकास र्ोिना ििुयमाका षितभन्न चरणमा सहभागी भई र्स नगर सभा 
आर्ोिना गने क्रममा नगर कार्यपातलका पररिार, षििर्गि कार्ायलर्हरु, नगरिासीहरु, पत्रकार, 

नागररक समाि,  सामाशिक पररचालन क्षेत्र लगार्ि कमयचारी तमत्रहरुबाट प्राि साथ र 
सहर्ोगका लातग धन्र्िाद ज्ञापन गदयछु । 

अन्िमा िंखरापरु नगरपातलकाले प्रस्िाब गरेका मातथ उल्लेशखि नीतिहरू स्िीकृि गररर्दनहुनु 
नगर सभा समक्ष हार्दयक अनरुोध गदयछु । 

धन्र्िाद  

 

सिुणय शे्रष्ठ 

नगर प्रमखु 
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२.  आ.ि. २०७६/०७७ को बिेट बक्तव्र्  

िंखरापरु नगरपातलकाको आ.ि. २०७६/०७७ को लातग  िंखरापरु नगरपातलकाको चौथो 
नगर सभामा नगर उपप्रमूख श्री ितु्रलक्ष्मी शे्रष्ठज्रू्बाट पेि गररएको बिेट िथा कार्यक्रम 

अध्र्क्ष महोदर्,   

उपशस्थि नगरसभाका सदस्र्ज्रू्हरु 

चौथो नगरसभाको र्स गररमामर् बैठकमा सम्बोधन पाउाँदा म अत्र्न्िै गौरिाशन्िि भएको छु 
। र्स अिसरमा म ज्ञाि अज्ञाि सषहदहरु प्रति हार्दयक श्रिान्िली अपयण गदयछु । स्थानीर् 
सरकारको प्रर्ोगको रुपमा र्स नगरपातलकाबाट गि आ.ि. २०७४÷०७५ को सतमक्षा चाल ु
आ.ि २०७५÷०७६ को िेष्ठ मसान्ि सम्मको र्थाथय खचय र आगामी आ.ि. २०७६÷०७७ 
को प्रस्िाषिि नीति िथा कार्यक्रम पेि भइ आगामी आतथयक ििय २०७६/०७७ को बिेट 
िथा कार्यक्रम पेि गनय लागेको छु।  

तसतमि श्रोि साधन भएको िन अपेक्षा धेरै भएको र्स नगरपातलकामा सबै क्षेत्रलाई समेषटएर 
बिेट िथा कार्यक्रम िर् गने कार्य अत्र्न्िै चनुौिी पणुय रहेको व्र्होरा र्हााँहरुलाई षिर्दिै छ 
। िर पतन हामीले उपलब्ध हनु सक्ने श्रोि साधनको अतधकिम पररचालन गररने गरर नगरको 
आिश्र्किा र प्राथतमकिाको आधारमा र्स नगर सभाबाट पाररि तनति िथा कार्यक्रमको 
आधारमा र्ो बिेट िथा कार्यक्रम िर्ार गररएको व्र्होरा िानकारी गराउाँदछु ।  

सभाध्र्क्ष महोदर्,  

अब म बिेटको षििरण प्रस्ििु गदयछु । 

िंखरापरु नगरपातलकाको गि आतथयक बिय २०७४÷७५ को र्थाथय आर्  ४३ करोड ९९ 
लाख ११ हिार ४ सर् ६० रुपैर्ा, िसमा व्र्र् िफय को चाल ुअन्िगयि १९ करोड ८५ लाख 
६० हिार १ सर् ५२ र पुाँिीगि िफय  १७ करोड ८५ लाख १३ हिार १ सर् ८१ रुपैर्ा 
रहेको तथर्ो | त्र्सै गरर आतथयक ििय २०७५÷७६ को अनमुातनि आर् ७२ करोड ४ हिार 
रुपैर्ा भएकोमा  िेष्ठ  मसान्ि सम्म िम्मा आर् ५७ करोड ६८ लाख ७० हिार ९ सर् 
१८ रुपैर्ा रहेको र गि आि को अल्र्ा िम्मा रु. ५ करोड २४ लाख ८८ हिार ९ सर् 
७५ गरर िम्मा व्र्र् िफय  चाल ुआ.ि को िेष्ठ मसान्ि सम्मको चाल ुखचय २४ करोड ६८ 
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लाख ५७ हिार ६ सर् ६८ भर्ो साथै पुाँिीगि खचय िफय  रु ११ करोड ८४ लाख ६६ 
हिार १ सर् ४४ रुपैर्ा रहेको छ | 

अब म आगामी आ.ि. २०७६÷ ०७७ को लातग  प्रस्िाि गररएको आर्–व्र्र् प्रस्ििु गदयछु 
। 

िंखरापरु नगरपातलकाको आतथयक बिय २०७६÷७७ को लातग कुल ९१ करोड ९२ लाख ४ 
हिार रुपैँर्ा मात्र षितनर्ोिन प्रस्िाि गरेको छु । िसमा सामाशिक सरुक्षा बापिको ७ करोड 
५० लाख समाबेि गररएको छ । कुल षितनर्ोिन मध्रे् चाल ुिफय  ३१ करोड २१ लाख 
९४ हिार  रुपैँर्ा षितनर्ोिन गररएको छ ।  कार्ायलर् संचालन, संघीर् सरकारबाट हस्िान्िररि 
ससिय कार्यक्रम र चाल ुकार्यक्रम खचय समािेस गररएको  छ ।  पूाँशिगि िफय  ५३ करोड 
२१ लाख १० हिार रहेको छ ।  

कुल बिेटको चाल ुिफय  ३६.९८ प्रतििि र पूाँशिगि िफय  ६३.०२ प्रतििि रहेको छ ।  

िंखरापरु नगरपातलकाको आगामी  आ. ि. को कुल आन्िररक आर् िफय   ५२ करोड २६ 
लाख ७० हिार अनमुान गररएको छ । िसमा रािश्व बााँडफााँड बाट प्राि हनेु रकम समेि 
गणना गररएको छ ।  नगरपातलकाको कुल बिेटमा आन्िररक आर्को षहस्सा ६१.९१ 
प्रतििि रहने  अनमुान गररएको छ । 

 

उपशस्थि सदस्र्ज्र्हुरु  

अब म िंखरापरु नगरपातलकाको षििर्गि रुपमा षितनर्ोशिि रकमको षििरण प्रस्ििु गनय 
चाहन्छु  

िंखरापरु नगरपातलका स्थानीर् िहमा रुपान्िरीि भए पिाि ९  िडा कार्म भई प्रत्रे्क 
िडाहरुलाई  िडागि र्ोिनको लातग रु ५ करोड ८२ लाख षितनर्ोिन गरर िडािाट छनौट 
भई आएका र्ोिना, िडा अध्र्क्षबाट तसफाररस भई आएका साना तिना र्ोिनालाई  र ममयि 
िथा षिपद् व्र्िस्थापन कोि खडा गरर कार्य गने गरर बिेट षितनर्ोि गररएको छ । सो 
िाहेकका ििेटलाई सम्िशन्धि षििर्गि सतमतिको तसफारीस र नगरकार्यपातलकाको िैठकले 
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तलईने तनति अनरुुप क्षेत्रगि रुपले ििेट षितनर्ोिन गररएको व्र्होरा र्हााँहरुलाई अिगि 
गराउन चाहन्छु ।  

सामाशिक षिकास िफय िः  १२ करोड ३४ लाख षितनर्ोिन गररएको छ । िनु कुल बिेट 
खचयको १४.६२ प्रतििि रहेको छ । िसमा शिक्षामा १ करोड ८६ लाख ५० हिार, 
स्िास््र्मा १ करोड ११ लाख, खानेपानी िथा सरसफाईमा ४ करोड ६१ लाख, संस्कृति 
प्रबियनमा २ करोड ८२ लाख ६० हिार, खेलकुद िथा मनोरंिनमा ८० लाख र लैंतगक 
समानिा िथा समािेिीकरणमा १ करोड १२ लाख ९० हिार षितनर्ोिन भएको छ |   

पूिायधार षिकासिफय िः  पूिायधार षिकास िफय  कुल १९ करोड ६२ लाख षितनर्ोिन गररएको 
छ िनु कुल बिेटको २३. २४ प्रतििि हनु आउछ | िसमा भिन िथा सहरी षिकासमा २ 
करोड ७७ लाख र स्थानीर् सडक पलु िथा झोलुंगेपलुमा १६ करोड ८५ लाख बीतनर्ोिन 
भएको छ |  

आतथयक षिकासिफय िः  आतथयक षिकास िफय  कुल षितनर्ोशिि रकम मध्रे् रु ७ करोड ३१ 
लाख ३५ हिार तबतनर्ोिन गररएको छ | िसमा कृषि िफय  १ करोड ४६ लाख ८५ हिार, 
पर्यटनमा ४ करोड ७५ लाख र सहकारी िथा रािस्ि अन्िगयि १४ लाख ५० हिार 
षितनर्ोिन गररएको छ | आतथयक षिकास िफय  कुल बिेटको ८.६६ प्रतििि रकम षितनर्ोिन 
भएको छ | 

िािािरण िथा षिपद व्र्िस्थापनिफय िः  बािािरण िथा षिपद व्र्िस्थापन िफय  १ करोड ७९ 
लाख बिेट तबतनर्ोिन भएको छ िनु कुल षितनर्ोशिि रकमको २.१२ प्रतििि हनेु रकम हो 
| र्स क्षेत्र अन्िगयि िन िथा भ ूसंरक्षण िफय  रु १० लाख, िलाधार संरक्षण िफय  रु ५ 
लाख, फोहोर मषहला िथा ढल ब्र्बस्थापन िफय  ४५ लाख, िल उत्पन्न प्रकोप ्तनर्न्त्रण िफय  
१० लाख र षिपद व्र्िस्थापन िफय  १ करोड ९ लाख षितनर्ोिन गररएको छ | 

संस्थागि षिकास, सेिा प्रबाह र सिुासन िफय  :- कुल षितनर्ोशिि रकमको १०.११ प्रतििि 
रकम रु ८ करोड ५३ लाख ५० हिार बिेट षितनर्ोिन हुाँदा र्स अन्िगयि सामान्र् सेिामा 
१ करोड ९० लाख ५० हिार, सूचना प्रषितधमा १७ लाख, सिुासन प्रिियनमा रु १० लाख, 
कोि व्र्िस्थापन िफय  रु ६ करोड ३६ लाख रकम षितनर्ोिन गररएको छ | 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 
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 आतथयक ििय २०७६÷७७ को नीति, बिेट िथा कार्यक्रमको अतभन्न अंगको रुपमा रहेको 
आर् ब्र्र्को षििरण, रािस्ि िथा अनदुान प्रातिको अनमुान, व्र्र् अनमुान, षित्तीर् ब्र्िस्था 
अनमुान, कार्यक्षेत्रगि ब्र्र् अनमुान, िाषियक षिकास कार्यक्रम, सििय अनदुानको कार्यक्रम, िाषियक 
कार्यक्रम कार्ायन्िर्न र्ोिनालाई अनसूुचीमा राखी पेि गरेको छु । 

 

 

िकु्रलक्ष्मी शे्रष्ठ 

नगर उप-प्रमखु 
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३.  चौथो नगरसभाको तनणयर्हरु 

तनणयर् नं. १.  हाल सम्मको नगर कार्यपातलकाको बैठकको तनणयर्हरुलाई अनमुोदन 
गदै  आ.ि. २०७५÷०७६ को हालसम्मको आर् व्र्र् को र्थाथय 
तबिरणको अनमुोदन गने तनणयर् गररर्ो । 

तनणयर् नं. २.   र्स नगरपातलका को आ.ि.  २०७६÷०७७ को लातग पेि 
गररएको नीति िथा कार्यक्रम पाररि गने तनणयर् गररर्ो ।  

तनणयर् नं. ३. िंखरापरु नगरपातलकाको आतथयक बिय २०७६÷२०७७ को सेिा र 
कार्यहरुको लातग स्थानीर् सशञ्चि कोिबाट केही रकम खचय गने र 
षितनर्ोिन गने सम्बन्धमा व्र्िस्था गनय बनकेो ऐन 2076 पाररि 
गने तनणयर् गररर्ो । 

तनणयर् नं. ४     िंखरापरु नगरपातलकाको अथय सम्बन्धी प्रस्िािलाई कार्ायन्िर्न गनय 
बनेको षिधेर्क 2076 पाररि गने तनणयर् गररर्ो । 

तनणयर् नं. ५ २०७२ सालको भकुम्प पतछ र राषिर् पनुतनमायण प्रातधकरणको 
सम्पदा बस्िी सम्बन्धी मापदण्ड आउन ुपूियका सम्पदा बस्िी तभत्रका 
नक्सापास भई तनमायण भएका घरको तनमायण सम्पन्न र्दने  तनणयर् 
गररर्ो । 

तनणयर् नं.+= ६ भकुम्प षपतडि (िंखरापरु नगरपातलकाको भकुम्प षपतडि काडय भएका 
) हरुको हकमा सटर भएको÷नभएको भिनको भईु िल्लाको रािश्व 
छुट र्दन ेसाथै, शप्लन्थ एररर्ा १००० बगयषफट भन्दा बढी भएको 
भिनको हकमा १००० िगय षफट सम्म भिन तनमायणमा नक्सापास 
बापिको रािश्व छुट गने तनणयर् गररर्ो । 

तनणयर् नं. ७ नगर सभा संचालनमा षिहान बेलकुा र षिदाका र्दनहरुमा पतन 
खषटने कमयचारीहरुलाई खाइपाई आएको एक मषहना बराबरको थप 
िलब उपलब्ध गराउने र र्स कार्ायलर्मा कार्यरि सिारी 
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चालकलाई खाना खचय बापि प्रति मषहना नगर प्रमूखको 
सिारीचालक लाई रु.५ हिार र अन्र् सिारी चालकहरुको हकमा 
थप मातसक रु. ३ हिार उपलब्ध गराउन ेतनणयर् गररर्ो । कार्ायलर् 
सहर्ोतगले पतन सिारी साधन चलाउन ेशिम्मा र्दएमा पतन तनिलाई 
सो सषुिधा उपलब्ध गराउने तनणयर् गररर्ो । 

तनणयर् नं. ८ प्रत्रे्क िडालाई प्रति मषहना रु.१० हिारका दरले षिषिध कार्ायलर् 
संचालन खचय रकम उपलब्ध गराउने तनणयर् गररर्ो ।  

तनणयर् नं ९ र्स नगरपातलका तभत्र रहेका साियितनक िग्गाहरुलाई राषिर् िथा 
अन्र्िराषिर् र गैर सरकारी संस्थाहरुको कुनै प्रर्ोिनको लातग माग 
भै आएमा प्रस्ििु प्रस्िािनाको अध्र्र्न गरर सान्दतभयक देशखएमा 
सम्बशन्धि तनकार्मा प्रषक्रर्ा अगाडी बढाउनका लातग 
नगरकार्यपातलका लाई अतधकार प्रत्र्ार्ोिन गने तनणयर् गररर्ो  ।  

तनणयर् नं. १० र्स नगरपातलकाको प्राकृतिक श्रोि िथा षित्त आर्ोगको 
तसफाररसको तसमातभत्र रही संघीर् काननु अनसुार नगरपातलकाको 
श्रोि िथा साझेदारीमा ठूला पूिायधारका कामहरु सडक, खानेपानी, 
पर्यटन, कृषि, बसपाकय , फोहोरमैला, सााँस्कृतिक , शिक्षा, स्िास््र् 
लगार्िका के्षत्रमा आिश्र्किा बमोशिम आन्िररक ऋण तलनपुने 
देशखएमा सो सम्बशन्ध कार्य गनयका लातग नगरकार्यपातलकालाई 
अतधकार प्रत्र्ार्ोिन गने तनणयर् गररर्ो ।  

तनणयर् नं ११ िंखरापरु नगरपातलकाको षिधेर्क सतमतिबाट प्रस्िाि भई   
पाररिका लातग प्रस्िाषिि भएका तनम्न षिधेर्क, तनर्मािली, 
कार्यषितध, तनदेशिकाहरु पाररि गने तनणयर् गररर्ो ।  
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 िंखरापरु नगरपातलकाको आतथयक कार्यषितध तनर्मन िथा व्र्िशस्थि 
गनय बनेको ऐन -२०७६  

  िंखरापरु नगरपातलकाको षिपद व्र्िस्थापन  कोि संचालन    
कार्यषितध - २०७६ 

 िंखरापरु नगरपातलकाको आपिकातलन पिुयिर्ारी िथा उिार र्ोिना  
तनणयर् नं १२ नगरपातलका के्षत्र तभत्र बाषियक स्िीकृि र्ोिना िथा कार्यक्रम िथा 

नगर के्षत्र तभत्रको प्राकृतिक श्रोि साधन संचालन िथा 
व्र्िस्थापनको अनगुमन गदाय अनगुमनमा संलग्न हनु े पदातधकारी 
िथा कमयचारीहरुलाई प्रतिर्दन रु.१५०० का दरले अनगुमन भत्ता 
उपलब्ध गराउने तनणयर् गररर्ो ।  

तनणयर् नं.१३  र्स नगरपातलका अन्िगयि रहेका ितथयङ सेन्टरहरुमा कार्यरि 
कमयचारीहरुलाई प्रोत्साहन स्िरुप प्रिी प्रसतुि िापि रु ५०० को 
दरले उपलब्ध गराउन ेतनणयर् गररर्ो  । 

तनणयर् नं. १४ र्स नगर क्षेत्र तभत्र २०७२ सालको भकूम्प अशघ बनेका घरहरुको 
सम्बन्धमा सातबक गा.षि.स.बाट नक्सा स्िीकृति तलइ िा नतलई 
बनेका घरहरुको आिश्र्क प्रमाण िथा िडा कार्ायलर्को 
तसफाररसका आधारमा तनमायण सम्पन्न  अतभलेखीकरण प्रमाण पत्र 
िारी गने तनणयर् गररर्ो।   

तनणयर् नं. १५  आप्रिासन सम्बशन्ध संर्कु्त रािसंशघर् तनका (IOM) ले र्स 
नगरपातलकाको सलम्बटुार मा षकत्ता नं. १८२, सनुटोल ७(क) मा 
सरुशक्षि आश्रर् स्थल िथा बहउुपर्ोतग भिन बनाउन सहमति र्दन े
तनणयर् गररर्ो । 
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तनणयर् नं. १६ भैपरी प ुाँिीगि शिियकमा षितनर्ोशिि रकम नगर प्रमखु स्िरको 
तनणयर्बाट र्ोिना िथा कार्यक्रममा प्रति र्ोिना बढीमा रु २ लाख 
सम्म खचय गनय सषकन ेतनणयर् गररर्ो । 

तनणयर् नं. १७     र्स नगरपातलकाबाट संचालन हनु ेर्ोिनाहरु, प्रदेि, संघ िथा अन्र् 
तनकार्बाट संचालन हनु े र्ोिनाहरुसंग दोहोरोपन नहनुे गरी 
कार्ायन्िर्न गने तनणयर् गरीर्ो । 

तनणयर् नं.१८ र्स नगरपातलकाको देहार् बमोशिमको सतमति गठन भएकोमा सोषह 
सतमतिहरुलाई तनरन्िरिा र्दने तनणयर् गररर्ो ।  

लेखा सतमति 

संर्ोिकिः श्री राम शे्रष्ठ 

सदस्र्िः मधकेुिर तितमशल्सना 

सदस्र्िः सलु्िाना पररर्ार  
 

षिधेर्क सतमति 

संर्ोिकिः गीिा दिी 

सदस्र्िः अचेन देि सही 

सदस्र्िः प्रर्दप काकी  

िसुासन सतमति 

संर्ोिकिः िडकुमार खतििडा 

सदस्र्िः भाईकािी शे्रष्ठ 

सदस्र्िः चन्दा शे्रष्ठ  



 

32| िा षिय क  न ग र  षि का स  र्ो ि ना  

४.  षितनर्ोिन षिदे्यक 

िंखरापरु नगरपातलकाको आतथयक बिय २०७६÷२०७७ को सेिा र कार्यहरुको लातग स्थानीर् सशञ्चिकोिबाट 
केही रकमखचय गने र षितनर्ोिन गने सम्बन्धमा व्र्िस्था गनय बनकेो ऐन 

सभाबाट स्िीकृि तमतििः ०७६२ /०३/०९ 

प्रस्िािनािः िंखरापरु नगरपातलकाको आतथयक बिय २०७६।०७७ को सेिा र कार्यहरुको लातग सशञ्चि कोिबाट 
केही रकम खचय गने अतधकार र्दन र सो रकम षितनर्ोिन गनय िाञ्छनीर् भएकोले, 

नेपालको संषिधानको धारा २२९ को उप-धारा )२( बमोशिम िंखरापरु नगर सभाले र्ो ऐन बनाएको छ । 

संशक्षि नाम र प्रारम्भिः (१) र्स ऐनको नाम िंखरापरु नगरपातलकाको षितनर्ोिन ऐन, २०७६ रहेको छ  
 र र्ो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

(२) आतथयक ििय २०७६/०७७ को तनतमत्त संशचि कोिबाट रकम खचय गने अतधकार :- आतथयक ििय 
२०७६/०७७ को तनतमत्त नगर कार्यपातलका, िडा सतमति, षििर्गि िाखाले गने सेिा र कार्यहरुको तनतमत्त 
अनसूुची १ मा उल्लेशखि चाल ुकर्हचय, प ुाँिीगि खचय र षित्तीर् व्र्िस्थाको रकम  समेि गरर िम्मा रकम रु 
९१९२०४००० (एकानब्बे करोड बर्ानब्बे लाख चार हिार मात्र)मा नबढाई तनर्दयष्ट गररए बमोशिम संशचि 
कोिबाट खचय गनय सषकनछे  ।  
(३) षितनर्ोिनिः )१ (र्स ऐनिारा सशञ्चिकोिबाट खचय गनय अतधकार र्दइएको रकम आतथयक ििय 

०७७।२०७६ को तनतमत्त िंखरापरु नगरपातलकाको नगर कार्यपातलका , िडा सतमति र षििर्गि िाखाले 
गने सेिा र कार्यहरुको तनतमत्त षितनर्ोिन गररनेछ । 

उपदफा (२) मा िनुसकैु कुरा लेशखएको भएिापतन कार्यलर्का िडा सतमति र  षििर्गि िाखाले गने सेिा र 
कार्यहरुको तनतमत्त षितनर्ोिन गरेको रकममध्रे् कुनैमा बचि हनुे र कुनैमा अपगु हनुे देशखन आएमा 
नगरकार्यपातलकाले बचि हनुे िीियकबाट नपगु हनुे िीियकमा रकम सानय सक्नेछ । र्सरी रकम सादाय एक 
िीियकबाट सो िीियकको िम्मा रकमको २५ प्रतिििमा नबढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी िीियकहरुबाट 
अको एक िा एक भन्दा बढी िीियकहरुमा रकम सानय िथा तनकासा र खचय िनाउन सषकनछे । पूाँशिगि खचय 
र षित्तीर् व्र्िस्थािफय  षितनर्ोशिि रकम सााँिा भकु्तानी खचय र व्र्ाि भकु्तानी खचय िीियकमा बाहेक अन्र् चालू 
खचय िीियकिफय  सानय र तबत्तीर् व्र्िस्था अन्िगयि सााँिा भकु्तानी खचयिफय  तबतनर्ोशिि रकम ब्र्ाि भकु्तानी खचय 

िीियकमा बाहेक अन्र्त्र सानय सषकन ेछैन । 

िर चाल ुिथा पूाँशिगि खचय र षित्तीर् व्र्िस्थाको खचय व्र्होनय एक स्रोिबाट अको स्रोिमा रकम सानय सषकनछे 
। 

)३ (उपदफा )२ (मा िनुसकैु कुरा लेशखएको भएिापतन एक िीियकबाट सो िीियकको िम्मा स्िीकृि रकमको 
२५ प्रतििि भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी िीियकहरु मा रकम सानय परेमागाउाँ÷नगर सभाको 

स्िीकृति तलन ुपनेछ । 
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                                    रकम ?= xhf/df 

 

 

 

  

qm=;+= cg'bfg 

;+Vof 

zLif{ssf] gfd rfn' vr{ k"Flhut vr{ ljlQo 
Joj:yf 

hDdf 

   चाल ुखचय कार्यक्रम 
चाल ुखचय 

   

१  नगर कार्यपातलका २७१०१९ ४११७५ ५३१११०  843304 

२  िडा सतमति 
     

३  षििर्गि िाखा       

४  ऋण सााँिा व्र्ाि 
भकु्तानी  

     

५  लगातन  )सेर्र 
ऋण(  

   ९०० 900 

६  सामाशिक सरुक्षा 75000    75000 

िम्मा 919204 
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अनसुशुच -२  

:yfgLo txdf ljljw sf]if vftfx?df ;+lrt /sd ljj/0f 

 

qm=;+= zLif{ssf] gfd ljlQo Joj:yf 

१ कमयचारी कल्र्ाण कोि 3738755 

२ षिपद व्र्िस्थापन कोि 2389977 

३ िािािरण संरक्षण कोि 2358471.7 

४ ममयि संभार कोि ४०1 ०००० 
५ आपिकातलन िालउिार कोि 50000 

६ एकल मषहला सरुक्षा कोि 50000 

७ मानि िेचषिखान िथा ओसारपसार षिरुिको कोि  50000 

८ लैँिीक षहंसा तनिारण कोि  50000 

९ आतथयक सहार्िा िथा अनदुान संचालन 500000 

१० उद्यम षिकास कोि 2500000 
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५.  अथय षिधेर्क- २०७६ 

z+v/fk'/ नगरपातलकाको अथय सम्बन्धी प्रस्िािलाई कार्ायन्िर्न गनय बनेको षिधेर्क 

सभाबाट स्िीकृि तमतििः२०७६/०३/०९ 

प्रस्िािनािःz+v/fk'/ नगरपातलकाको आतथयक ििय 207६/07७ को अथय सम्बन्धी प्रस्िािलाई 
कार्ायन्िर्न गनयको तनतमत्त स्थानीर् कर िथा िलु्क संकलन गने, छुट र्दने िथा आर् 
संकलनको प्रिासतनक व्र्िस्था गनय िाञ्छनीर् भएकोले,  
नेपालको संषिधानको धारा 288 को उपधारा (2) बमोशिम z+v/fk'/नगर सभाले र्ो ऐन 
बनाएको छ ।  
१. संशक्ष\ि नाम र प्रारम्भिः (1) र्स ऐनको नाम आतथयक ऐन, 207६ रहेको छ । 

  (2) र्ो ऐन 207६ साल श्रािण 1 गिेदेशख z+v/fk'/नगरपातलका क्षेत्रमा लागू 
हनेुछ । 

२. सम्पति करिः नगरपातलकाका क्षेत्रतभत्र अनसूुशच (1) बमोशिम एषककृि सम्पशत्त 
कर/घरिग्गा कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

३. भतूम कर (मालपोि)Mनगरपातलका क्षेत्रतभत्र अनसूुशच (1) बमोशिम भतूम कर (मालपोि) 
लगाइने र असूल उपर गररनेछ ।  

४. घर िहाल करिः  नगरपातलका क्षेत्रतभत्र कुनै व्र्शक्त िा संस्थाले भिन, घर, पसल, ग्र्ारेि, 
गोदाम, टहरा, छप्पर, िग्गा िा पोखरी पूरै आंशिक ििरले िहालमा र्दएकोमा अनसूुशच 
(1) बमोशिम घर िग्गा िहाल कर लगाइने र असूल गररनेछ।  

५. व्र्िसार् करिः नगरपातलका क्षेत्रतभत्र व्र्ापार, व्र्िसार् िा सेिामा पूाँिीगि लगानी र 
आतथयक कारोिारका आधारमा अनसूुशच (1) बमोशिम व्र्िसार् कर लगाइने र असूल उपर 
गररनेछ । 

६. ितडबटुी, किाडी र िीििन्ि ुकरिः नगरपातलका क्षेत्रतभत्र कुनै व्र्शक्त िा संस्थाले ऊन, 
खोटो, ितडबटुी, िनकस, किाडी माल र प्रचतलि कानूनले तनिधे गररएको िीििन्ि ु
िाहेकका अन्र् मिृ िा माररएका िीििन्िकुो हाड, तसङ, प्िााँख, छाला िस्िा बस्िकुो 
व्र्िसाषर्क कारोिार गरेिापि अनसूुशच (२) बमोशिमको कर लगाइने र असूल उपर 
गररनेछ । 



 

37| िा षिय क  न ग र  षि का स  र्ो ि ना  

७. सिारी साधन करिःनगरपातलका क्षेत्रतभत्र दिाय भएका सिारी साधनमा अनसूुशच (1) बमोशिम 
सिारी साधन कर लगाइने र असलु उपर गररनेछ ।िर, प्रदेि काननु स्िीकृि भई सो 
काननुमा अन्र्था व्र्िस्था भएको अिस्थामा सोषह बमोशिम हनेुछ। 

८. षिज्ञापन करिः नगरपातलका क्षेत्रतभत्र हनेु षिज्ञापनमा अनसूुशच (३ ) बमोशिम षिज्ञापन कर 
लगाइने र असूल उपर गररनेछ ।िर, प्रदेि काननु स्िीकृि भई सो काननुमा अन्र्था 
व्र्िस्था भएको अिस्थामा सोषह बमोशिम हनेुछ । 

९. मनोरन्िन करिः नगरपातलका क्षेत्रतभत्र हनेु मनोरन्िन व्र्िसार् सेिामा अनसूुशच (1) 
बमोशिम व्र्िसार् कर लगाइने र असलु उपर गररनेछ । िर, प्रदेि काननु स्िीकृि भई 
सो काननुमा अन्र्था व्र्िस्था भएको अिस्थामा सोषह बमोशिम हनेुछ । 

१०. बहाल तबटौरी िलु्किः नगरपातलका क्षेत्रतभत्र आफुले तनमायण, रेखदेख िा संचालन गरेका 
अनसूुशच (1) मा उल्लेख भए अनसुार हाट बिार िा पसलमा सोही अनसूुशचमा भएको 
व्र्स्था अनसुार बहाल तबटौरी िलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

११. पाषकय ङ िलु्किः नगरपातलका क्षेत्रतभत्र कुनै सिारी साधनलाई पाषकय ङ सषुिधा उपलब्ध 
गराए िापि अनसूुशच (1) बमोशिम पाषकय ङ िलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ। 

१२. टे्रषकि, कोर्ोषकड, क्र्ानोइि, बन्िी िशम्पि, शिपफ्लार्र र र् र्ाफ्टीि िलु्किः  
नगरपातलकाले आफ्नो क्षेत्रतभत्र टे्रषकि, कार्ोषकड, क्र्ानोइि, बन्िी िशम्पि, शिपफ्लार्र 
र र् र्ाफ्टीिसेिा िा व्र्िसार् संचालन गरेिारि अनसूुशच (1) बमोशिमको िलु्क लगाइने 
र असूल उपर गररनेछ । 

१३. सेिा िलु्क, दस्िरुिःनगरपातलकाले तनमायण, संचालन िा व्र्िस्थापन गरेका अनूसूशच 1 
मा उशल्लशखि स्थानीर् पूिायधार र उपलब्ध गराइएको सेिामा सेिाग्राहीबाट सोही अनसूुशचमा 
व्र्िस्था भए अनसुार िलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

१४. पर्यटन िलु्किः गाउाँपातलका/नगरपातलकाले आफ्नो क्षेत्रतभत्र प्रिेि गने पर्यटकहरुिाट 
अनसूुची १ मा उशल्लशखि दरमा पर्यटन िलु्क लगाईने र असलु उपर गररनेछ ।िर, 
प्रदेि काननु स्िीकृि भई सो काननुमा अन्र्था व्र्िस्था भएको अिस्थामा सोषह बमोशिम 
हनेुछ । 

१५. खनिजजन्य सामाि निकासी कर : प्रदेश सरकार ले तोके बमोजिम हुनेछ 
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१६. मममत शुल्क   :  मममत सम्भार बापत को अनसूुशच (1) बमोशिमको िलु्क लगाइने र 
असूल उपर गररनेछ । + 

१७. कर छुटिःर्स ऐन बमोशिम कर तिने दाषर्त्ि भएका व्र्शक्त िा संस्थाहरुलाई कुनै पतन 
षकतसमको कर छुट र्दईने छैन ।  

१८. कर िथा िलु्क संकलन सम्बशन्ध कार्यषितधिः र्ो ऐनमा भएको व्र्िस्था अनसुार कर 
िथा िलु्क संकलन सम्बशन्ध कार्यषितध नगरपातलकाले िोके अनसुार हनेु छ । 
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s/ b//]6 sf] cg';"rLx? 

र्स नगरपातलकामा आतथयक ििय २०७६/०७७ 

िियको लातग तनधायररि रािश्व िथा कर दस्िरु 

अनसूुची १ 

l;g+ 
  ljj/0f 

b:t'/÷hl/jfgf 
gljs/)f 

b:t'/ 

१ क घरबाटो प्रमाणीि तसफाररस     

  
1 महादेि खोला पलु देखी सतलनादी पलु 

सम्म 

प्रति आना रु. 
३0०० 

  

  
2 सातलनादी देशख लप्सेफेदी पलु सम्म प्रति आना रु. 

२००० 
  

  
३ तभत्री षपच सडक प्रति आना रु. 

1500 
  

  ४ कच्ची मोटर बाटो /खहरे खोल्सो प्रति आना रु. 600   

  ५ गोरेटो /कुलो प्रति आना रु. 500   

  ६ बाटोनभएको प्रति आना रु. 300   

  
ख िातलनर्द पलु बाट काशक्तके सााँख ुनगरकोट 

सडक 
    

  ७ मलु सडक प्रति आना रु 1200   
 ८ मलु सडक बाट िोतडएको पर्क्क सडक प्रति आना रु.800  

  9 मलु सडक बाट िोतडएको कशच्च सडक प्रति आना रु ५००   

  10 गोरेटो बाटो प्रति आना रु 300   

  11 बाटोनभएको प्रति आना रु. 150   

  

ग सााँख ुमेलशम्च सडक र िडा १,२,३,४,५र 
८ मा िपतसल बमोशिमका सडकहरुमा 
तनम्न बमोशिम 

    

  
12 मलुसडक झास सम्म प्रति आना रु. 

1200 
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13 िहरतसंहपौिा काशत्तके पर्क्क मूल सडक प्रति आना रु. 

1200 
  

 १४ िहरतसं पौिा काशत्तके कच्ची सडक प्रति आना रु.800  

  
1५ िहरतसंहपौिा छाप भन्िर्ाङ(मनमोहन) 

पर्क्क मूल सडक 
प्रति आना रु. 800   

 १६ िहरतसंहपौिा छाप भन्िर्ाङ(मनमोहन) 
कच्ची मूल सडक 

प्रति आना रु. 600   

  

1७ कशच्चमोटर बाटो Go"gtd ?= !%)) / 

k|lt /f]kgL ?= 

८00 
  

  

1८ गोरेटोबाटो Go"gtd ?= !%)) 

k|lt  /f]kgL ?= 

६00 
  

 १९ बज्रर्ोतगनी मशणचडु पर्क्क सडक प्रति आना रु.1000  
 

 
बज्रर्ोतगनी मशणचडु कच्ची सडक प्रति आना रु.600  

  

२० बाटोनभएको Go"gtd ?= !%)) 

/ k|lt  /f]kgL 

?= ४०० 
  

  
२१ पखुलुातछिडा कार्यलर्बाट भलु्ब ुपर्क्क 

सडक 

प्रतिआना रु 10००  
न्र्नुिम १५०० 

  

  
२२ पखुलुातछिडा कार्यलर्बाट भलु्ब ुकच्ची 

सडक 

प्रतिआना रु 6००  
न्र्नुिम १५०० 

  

  
२३ सााँखबुज्रर्ोतगतन सडक प्रतिआना रु ६००, 

न्र्नुिम १५०० 
  

  
2४ मातथ सबैमा िेिति िोषकएको भएिा पतन न्र्नुिम रतसद 

रु.१५०० काटीनेछ । 
  

  

2५ अंिबण्डा र नाम सारर 
रु ५०० िति 
भएपतन 

 अंि भपायइय 
भएमा मातथ 
उल्लेशखि दर 
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रेट कार्म 
हनेुछ । 

  2६ (टुक्रागररएका िग्गा ) प्रति आना रु१५००   

  
2७ प्लाशल्टङ,प्लाशल्टङको िग्गा  (टुक्रा 

गररएकािग्गा ) 
प्रति आना रु२०००   

  2८ l;+rfO{ of]Uo hUuf jfFemf] /fv]df -hl/jfgf_ k|lt /f]kgL ?= 
%)) 

  

  2९ kfvf] af/L hUuf jfFemf] /fv]df -hl/jfgf_ k|lt /f]kgL ?= 
!)) 

  

२   चारषकल्ला प्रमाशणि     

  

1 

सबैिडामा 
न्र्नुिमरु १०००, 
प्रति थप षकत्ता रु 
५०० 

  

३ क नक्सापास को हकमा     

  

2 planning, plotting, housing permit 

र्दनको लातग स्िीकृति 
५ रोपनी सम्म 
रु.5,00,000 र 
थप प्रति रोपनी 
75,000 

  

  
3 माटोिोडाइ टार्ल िस्िा छाना (अस्थार्ी 

टहरा) आिासीर् 
प्रति गोटा रु.५००   

  
4 माटोिोडाइ टार्ल िस्िा छाना (अस्थार्ी 

टहरा) व्र्िसार्ीक 
प्रति गोटा रु.५००   

  
5 

ट्रसटहरा आिासीर् 
प्रति गोटा 
रु.२५०० 

  

  
6 

ट्रसटहरा व्र्िसार्ीक 
िगयषफट रु १० 
(न्र्नुिम ५००० ) 

  

  7 पक्कीईट्टा माटोको िोडाइ प्रति ि.फी रु.२   

  8 पक्कीईट्टा तसमेन्ट िोडाइ प्रति ि .फी रु.४   

  
9 फे्रमस्ट्रक्चर (आिातसर् ३००० ि. षफ. 

सम्म) 
प्रति ि.फीरु.८   
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10 फे्रमस्ट्रक्चर (आिातसर् ३००१ देशख 

४०००ि.षफ.सम्म) 
प्रति ि.फी रु.१०   

  
11 फे्रमस्ट्रक्चर (आिातसर् ४००१ ि.षफ. 

भन्दा बढी ) 
प्रति ि.फीरु.१५   

  
12 फे्रमस्ट्रक्चर (हाउशिंग र ब्र्बसाषर्क 

३००० ि.षफ. सम्म ) 
प्रति ि.फी रु.15   

  
13 फे्रमस्ट्रक्चर (हाउशिंग र ब्र्बसाषर्क 

३००१ देशख ४०००ि.षफ. सम्म ) 
प्रति ि.फी रु.20   

  
14 फे्रमस्ट्रक्चर (हाउशिंग र ब्र्बसाषर्क 

४०००ि.षफ. भन्दा बढी) 
प्रतिि.फी रु.२5   

  15 अपाटयमेन्ट, गमु्बा, होशस्पिल , होटेल प्रति ि.फी रु.३०   

  16 नक्सा तनिेदन रु १०००   

  17 नक्सासंसोधन िलु्क 

िररिाना रु ५०००, 
थप क्षत्रफल को 
सरुुकै बराबर को  

  

  18 नक्सा नामसारी प्रतिि.फी रु.२   

  19 प्राषितधक सेिा िलु्क रु १०००   

  
20 तनमायणसम्पन्न र आंशिक तनमायण सम्पन्न 

प्रमाण पत्र 
रु १०००   

  21 नक्साप्रतितलषप प्रमाशणि रु १०००   

  22 नक्सानषिकरण (DPC) प्रति ि.फी रु २   

  23 नक्सानषिकरण (Super Structure) प्रति ि.फी रु २   

  24 प्रमाशणकरणिलु्क रु ५००   

  

25 

परुानोबतनसकेको घर अतभलेशखकरण गने 
हकमा 

-प्रतििगयषफट रु १०   
-अतिररक्त िलु्क 
रु.५००० 
-प्रमाण पत्रको रू. 
१००० 

 सातबक गा 
तब स मा 
स्िीकृि 
भैसकेको 
क्षत्रफल 
बराबर 
रािस्ि छुट, 
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थप को 
तनर्मानसुार  

  ख अन्र् प्रर्ोिन को लातग 
 

  

  
26 घरिग्गाको प्राषितधक मलु्र्ाङकन मलु्र्ांकन को ०.२५ 

प्रतिसि 
  

  
27 आर् मूल्र्ाङ्कन मलु्र्ांकनको ०.२५ 

प्रतिसि 
  

  ग षिद्याथी प्रर्ोिन को लातग     

  

२८ घरिग्गाको प्राषितधक मलु्र्ाङकन रु.२५०० कन्फमेिन 
लेटर प्राि 
भएमा ५० 
प्रतििि छुट 

  

२९ आर्मूल्र्ाङ्कन रु.१५००  कन्फमेिन 
लेटर प्राि 
भएमा ५० 
प्रतििि छुट 

  ३० सम्पदाबशस्ि, सााँख ुचार ढोका तभत्र सम्पदा 
बशस्ि संरक्ष्ण िथाभिनतनमायण समबशन्ध 
मापदण्ड। २०७३ अनसुार बनेको घरमा 

मातथ उल्लेशखिरािश्व 
तलने िर lgwf{l/t 
मापदण्ड परुागरर 
बनेका घरहरुको 
तनमायण सम्पन्न 
k|df)fkq ;fy 

तिरेको राज्श्व षफिाय 
गने .  

  

 
 

सम्पत्ती कर   

४   मालपोि िथा भतुमकर     

  1 िडा न १,२,३, ४,५ र ८ प्रति आनारु.४   

  
2 

िडा ६, ७ र ९ 
प्रति आनारु.८ 
न्र्नुिम रु ५०/- 
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३ बहालकर बहाल रकम को 

१0% 
  

५   तसफाररसकोहकमा     

  1 मोहीनामसारी रु ५००   

  2 मोहीलगि कट्टा रु १०००   

  

3 िग्गादिाय नामसारी िडा ६, ७,  ९ 
का लागी 
रु.१०००(िति 
रोपतन भए पतन) 

  

  

िडा १,  २,  ३,  
४,  ५, ८ sf] 
हकमा िति रोपतन 
भए पतन रु ५०० 

  

  
4 नािा कार्म तसफाररस                                प्रतितसफररस रु 

५०० 
  

  5 बसोबास तसफाररस रु ५००   

  6 करचकु्ता तसफाररस रु ५००   

  7 धारातबिलुी िथा अन्र् तसफाररस रु ५००   

  8 थ्रीफेि लाइन तसफाररस रु 10000   

  9 नागररकिाको तसफाररस तन:िलु्क   

  
10 अंग्रशेिमा गररने प्रत्रे्क तसफाररसहरु प्रति तसफाररस रु 

५०० 
  

  
11 आतथयकसम्पन्न भर्को तसफाररस प्रति तसफाररस रु 

१००० 
  

  

12 व्र्शक्तगि घटना दिाय घटनाघटेको ३५ 
र्दन तभत्र तनिलु्क 
त्र्स पतछ िररिाना 
रु 50 

  

  14 सियतमन मचुलु्का, रोहिर, िामेली आर्द रु १०००   
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15 िालीधरौटी राख्न तनिेदन दस्िरु रु 

१० 
  

  
16 

बहाल तबटौरी िलु्क 
प्रति िगयषफट 
प्रतिमषहना रु. २ 

  

6 
 

एम्बलेुन्सदस्िरु नपा बाट संचातलि     

  1 १०षकतम सम्म रु३००   

  2 १०षकतम भन्दा मातथ रु५००   

  3 एम्बलेुन्सदिाय रु१०००   

7 
 

उधोग स्थापना तसफाररस दस्िरु     

  1 ठुलो उधोग रु 5000   

  2 मझौला उधोग रु 3000   

  3 साना उधोग रु 2000   

  4 घरेल ुउधोग रु ८००   

  5 रु ४०लाख भन्दा बषढ पिुी भएको रु.५०००   

  6 रु१ करोड़ भन्दा बषढ पिुी भएको रु.१००००   

8 
 

पेन्सन पट्टा तसफाररस दस्िरु     

  1 नेपालको लातग रु १०००   

  2 भारिको लातग रु १५००   

  3 अन्र्को लातग रु २०००   

9 
 

आपिुातल तसफाररस     

  1 नेपालको लातग रु५००   

  2 षिदेसको लातग रु१०००   

10 

 
सडक बाटो काट्नको ईज्िाि द्सस्िरु 
(धरौटी) 

    

  
1 षपच सडक रु 20०० प्रति िगय 

षफट 
  

  
2 ग्राभेल सडक रु २५० प्रति िगय 

षफट 
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3 कशच्च सडक काटन को लातग रु १०० प्रति िगय 

षफट 
  

11   प्रतितलषपदस्िरु     

  1 तनिेदन तसफाररस आर्द रु२०   

  2 उपभोक्ता पररचर्पत्र रु१००   

  3 घरघडेरी से्रस्िाको प्रतितलषप रु५००   

  4 अन्र् कागिपत्र रु५००   

  5 नाम संसोधन तसफाररस रु५००   

  6 अन्र् सामान्र् तसफररसको हकमा रु.५००   

  7 कोठा खोल्ने रु.2000   

  9 संघ संस्था स्थापना तसफाररस रु५००   

12   मनोरन्िन कर      

  

1 

तसनेमाहल 

प्रति हल रु 
25000 थप 
हलको रु 10000 

  

  2 तभतडर्ोहल प्रति हल रु२५००   

  3 सांस्कृतिक प्रदियनहल प्रति हल रु १०००   

  4 तथएटर संतगिहल रु१०००   

  5 िाद ु, सकय स, चटक मेलाआर्द प्रतिर्दन रु 1५००   

  6 तडस्किथा व्र्ापाररक केबलु दिाय रु१००००   

१४   खातन संचालन दिाय     

  1 सनु िथा बहमुलु्र् धाि ु 500000 250000 
  2 बालिुा खातन 1000000 500000 
  3 माटोखानी 1000000 500000 
  4 कोईला 200000 100000 
  5 ढंुगाखानी दिाय िथा स्िीकृति 500000 250000 
  6 ढंुगाखानी तसफाररस 10०००० 50000  
  7 बालिुा प्रसोधन केन्र मात्र 1000000 500000 
  8 षफरषफरे दिाय 50०००0 25०0०० 
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  9 बालिुा िातसंग उद्योग नामसारी 200000   

  10 षफरषफरे नामसारी 10००००   

  

1१ व्र्शक्तगि िग्गा व्र्िस्थापन अनमुति 
नतबकरण प्रति ििय, प्रति व्र्शक्त, प्रति 
रोपनी 

 प्रतिरोपनी 
2०००० 

प्रतिरोपनी 
10000 

  1२ अन्र् खातनको हकमा  रु१०0००० देखी 
100000० 

50 k|ltzt 

  
1३ अन्र् तनकार्को लातग खातन संचालन दिाय 

तसफाररस 
10000   

 14 काठ तनकासी प्रति क्र् ुषफट रु२   

15   होटल िथा लि/पर्यटन व्र्िसार् कर     

  1 पाचिारे होटल रु.५,००,००० 250000 

  2 चारिारे होटल रु.४,००,००० 200000 

  3 तिनिारे होटल रु.३,००,००० 150000 

  4 दईुिारे होटल रु.२,००,००० 100000 

  5 एकिारे होटल रु.१,००,००० 50000 

  6 रेषु्टरेन्टएण्डबार, दोहोरी सााँझ रु.20000 10000 

  7 होटलएण्डलि, गेष्ट हाउस, होष्टल,  रु.१०००० ५००० 
  8 डान्सबार रु.५०००० 25000 

  9 कटेि  रु.१०००० ५००० 
  10 साधारणरेषु्टरेन्ट/ नेिारी खािा घर रु.५००० २५०० 
 11 होमस्टे रु.५००० 4000 

 
12 शचर्ा/नास्िा/म:म/चाउतमन िस्िा खािा 

घर 
रु.2००० 1000 

 १३ खानापाईने भोिनालर् पसल रु.20०० 1000 
१६ 

 
ररसोटय     

  १ १-१०कोठा रु.१०००० 5000 

  २ १०-२०कोठा रु.२०००० 10000 

   ३ २०-३०कोठा रु.४०००० २०००० 
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१७ 
 

बैंक िथा तबतिर् संस्था     

   १ बाशणज्र् बैंक     

   क प्रधान कार्यलर् रु.100000 50000 
   ख िाखा/उपिाखा कार्ायलर् रु.40000 20000 
 ग ब्रान्चलेस बैङषकङ काउन्टर रु 20000 10000 
   २ तबकास बैंक   

  क प्रधान कार्ायलर् रु.४०,०००  २०००० 
   ख िाखा/उपिाखा कार्ायलर् रु.२०,००० १०००० 
   ३ फाईनान्स कम्पनी      

   क प्रधान कार्यलर् रु.20000 10000 
   ख िाखा/उपिाखा कार्ायलर् रु.10000 5000 
   ४ लघषुित्त तबकास बैंक     

   क प्रधान कार्यलर् रु.४0000 २०००० 
   ख िाखा/उपिाखा कार्ायलर् रु.२0000 १०००० 
   ५ तबमा कम्पनी     

   क प्रधान कार्यलर् रु.४0000 २०००० 
   ख िाखा/उपिाखा कार्ायलर् रु.२0000 १०००० 
   ६ तबदेशिमरुा सटही सषहि तधिोपत्र कारोबार रु.१०००० ५०००  
   ७ सहकारी बैंक     

   क प्रधान कार्यलर् रु.४0000 २०००० 
   ख िाखा/उपिाखा कार्ायलर् रु.२0000 १०००० 
   ८ सहकारी     

   क ५० लाख सम्म कारोबार भएका 5००० 25०० 

  
 ख ५०लाख देशख १ करोड सम्मकारोबार 

भएका 
10००० ५0०० 

  
 ग १करोड देशख २ करोड 

सम्मकारोबारभएका 
20००० 10००० 

   घ २करोड देशख मातथ 30००० 15००० 
   ९ मतन ट्रान्सफर रु.३००० 2000 
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१८ 
 

स्िास््र् सेिा     

  १ गैर सरकारी अस्पिाल रु.२५००० 13000 

  २ नतसयि होम रु.५०००० 25000 

  ३ तनशि शक्लतनक िथा ल्र्ाब रु.५००० 2500 

  ४ शक्लतनक डाकटर सेिा रु.3000 1500 

  ५ साधाराण शक्लतनक रु.2000 1000 

  ६ ल्र्ाब रु.१५०० 750 

  ७ औिधी पसल रु.5000 2500 
  ८ ितडबषुट /आर्िेुर्दक/औिधी पसल रु.2000 1000 

  ९ ितडबषुटउधोग/ प्रसोधन केन्र रु.५००० 2500 

१९ 
 

शिक्षण/प्रशिक्षण/खेलकुद/मनोरञ्जन     

  १ आधारभिू (१-५) शिक्षा अनमुिी रु.५०००   

  २ आधारभिू (६-८) शिक्षा अनमुिी रु.७०००   

  ३ माध्र्तमक शिक्षा अनमुिी रु.९०००   

  ४ क्र्ाम्पस शिक्षा अनमुिी रु१००००   

  ५ ठाउंसारी (षिद्यालर्/क्र्ाम्पस) रु.९००० प्रति षिद्यालर् 
  ६ नामपररिियन (षिद्यालर्/क्र्ाम्पस) रु.९००० प्रति षिद्यालर् 

  
७ प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण, कन्सलुर 

प्रमाणीकरण 
रु.५०० 

  

  
८ कोशचंग, षटर्सुन र भािा कक्षाहरु संचालन 

अनमुति 

रु५००० 
  

  
९ संस्थागि षिद्यालर् नषिकरण अनमुति 

िलु्कको ५०% तलईने छ   

  
  

  १० कक्षा आठको ग्रडे तसट प्रतितलषप रु२००   

  ११ िन्मतमति, नाम थर पररिियन तसफाररस रु५००   

 १२ प्र्ाराग्लाइतडङ रु.३०,००० १५००० 
 १३ फुट्सल रु.20000 10000 

 १४ षफटनेस सेन्टर रु.10000 5000 

 १५ स्नकुर िथा पलु हाउस रु.5000 4000 
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 १६ शस्ितमंग पलु रु.5000 4000 
 १७ फन पाकय  रु.100000 50000 

 १८ माटय 5000 2500 

 १९ ग्रोसरी ८००० 4000 

 २० मन्टेश्वरी, षप्रस्कुल, बाल हेरचाह केन्र रु.2000 1000 

  २१ िातलम िथा अनसुन्धान केन्र रु.५००० 2500 

  २२ प्रशिक्षण केन्र/ईशन्स्टच्र्टु रु.२००० 1000 

  २३ कम्पर्टुर प्रशिक्षण केन्र रु.१००० 500 

  २४ भािा, टाईषपङ प्रशिक्षण केन्र, संतगिकेन्र रु.१००० 500 

  २५ ड्राईतभङ सेन्टर,  5000 2500 

२० 
 

प्राषितधक परामिय सेिा       

  
क ईशन्ितनर्ररङ कन्सलटर्ान्सी फमय 

संस्थागि 
10000 5000 

  ख व्र्शक्तगि     

  १ ईशन्ितनर्र 3000 1500 

  २ ओभरतसर्र 2000 1000 

२१ 
 

कानतुनसेिा/ररर्ल स्टे्रट/ काननुी सेिा     

  १ अतधिक्ता भएको ल फमय 7000 5000 

  २ अतभिक्ता सम्म भएको ल फमय 5000 4000 

  ३ लेखापढी सेन्टर, संस्थागि 5000 4000 
 ४ लेखापढी सेन्टर, व्र्शक्तगि 4000 3000 
  ५ लेखापररक्षक/ लेखा पररक्षण केन्र 2000 1000 
 ६ हाउशिङ कम्पनी रु.100000 50000 

 ७ घरिग्गा खररद तबषक्र रु.25000 10000 

२२ 
 

तनमायण सम्बशन्ध व्र्िसार्     

  
१ "घ" िगयको तनमायण व्र्िसार्ी इिािि 

दस्िरु 
10000 5000 

  २ तनमायण व्र्िसार् दिाय 10000 5000 

२३ 
 

संस्था दिाय     
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  १ NGO कर छुट नभएको 5000 2500 

  २ कर छुट भएको 2500 1250 

  ३ INGO 10000 5000 

  

४ स्थातनर्क्लब, षटम, मषहलासमूह, कृषिसमूह, 

आमा समूह, टोलसधुार सतमिी 
दिाय/सूशचकरण 

500 500 

२४ 
 

हस्िकला िथा कलात्मक सामान     

  १ कलात्मकमिुी, हर्ाशण्डक्राफट उधोग 5000 2500 

  २ थांका, पेपर हर्ाशण्डक्राफट पसल 5000 2500 

  
३ िामाषपिल, अल्मतुनर्म, शस्टल ,क्र्ान 

षकचेन कनस्रन 
5000 1500 

2५ 
 

गारमेण्ट , पशश्मना     

  १ उधोग 20000 10000 

  २ पसल 5000 2500 

२६ 
 

फलफुल िथा िरकारी     

  १ थोक पसल रु.1५०० रु.10०० 
  २ साधारण पसल रु.10०० रु.10०० 
२७ 

 
षकराना पसल /खाद्य सामाग्री     

  १ तडलरतसप भएको रु.२५०० 1250 

  २ खरुा रु.१००० 1000 

२८ 
 

सैलनु     

  १ कपाल काटने रु.१००० 500 

२९ 
 

सशुचकार/टेलररि     

  १ ठुलो पसल कपडा सषहि रु.5000 2500 

  २ साना पसल रु.1000 500 

३० 
 

ब्र्षुट  पालयर र शंृ्रगार पसल     

  १ ब्र्षुटपालयर रु.1000 500 

  २ शंृ्रगार सामातग्र पसल रु.1000 500 

  ३ ब्र्षुट पालयर सषहि िङृगार सामातग्र पसल रु.1500 1000 
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३१ 
 

ितु्ता पसल     

  १ ितु्ता बनाई तबक्री गने रु.2000 1000 

  २ साधारण खरुा पसल रु.1000 500 

  ३ ितु्ता ममयि रु.500 300 

३२ 
 

भाडापसल/प्लाशस्टक सामान पसल     

  १ थोक पसल रु.5000 2500 

  २ खरुा पसल रु.2000 1000 

३३ 
 

पान पसल, फुटकर चरुोट र खैनी तबषक्र 
पसल 

    

  

१ मखु्र् चोक र बिारमा 
(िहरतसह पौिा, सांखू बिार, इंरार्णी 
चोक, सतलनदी, महादेबस्थान ) 

1000 500 

  २ अन्र्  ठाउाँमा 500 300 

३४ 
 

िर्ारर पोसाक/ फ्र्ान्सी पसल/कपडा 
पसल 

    

  १ थोक पसल रु.५००० 2500 

  २ खरुा पसल रु.१५०० 1000 

  ३ तसरक डसना िर्ारी पसल रु.1000 रु.500 
३५ 

 
फतनयचर पसल     

  १ काठ तमल समेि भएको पसल रु.२०००० १०००० 
  २ साधारण फतनयचर पसल रु.५००० २५०० 
  ३ शिसा,प्लाईउड पसल रु.५००० २५०० 
  ४ बेिबास को पसल रु.१००० १००० 
 ५ फलोररङ िथा कारपेटर फतनयतसि रु.5000 रु.२००० 
३६ 

 
बनपैदािर मा आधाररि/उद्योग/व्र्िसार्      

  १ प्लाईउड स तमल/उद्यो रु.30000 15000 

  २ बास प्लाई तमल रु.10000 5000 

  ३ बास तडपो रु.5000 2500 

  ४ ट्रतल भएकोस तमल रु.15000 7500 
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  ५ साधारण सतमल रु.5000 2500 

३७ 
 

हाडयिेर्रपसल/तनमायण सामाग्री पसल     

  १ सबै षकतसमको तनमायण सामातग्र भएको रु.10000 रु.५००० 
  २ ह्यमुपाईप षिषक्र/ तनमायण उद्योग,  रु.20000 रु.१०००० 

  
३ ब्लक, माियल कंषक्रट, टार्ल उधोग, 

अन्िगयि 
रु.10000 रु.५००० 

  
४ अल्मर्तुनर्म, फलामे झर्ाल, तग्रल, सोलार 

बनाउने र बेच्ने 
रु.5000 रु.२५०० 

  
५ रंगरोगन, तससा , प्लाईउडआर्दको 

तडलरतसप भएको 
रु.10000 रु.५००० 

  ६ सामान्र् तनमायण सामातग्र तबषक्र पसल रु.५000 रु.३००० 

 

७ (इट्टा, बालिुा, तगट्टी आदी) तनमायण 

सामतग्रको तडपो  
रु.५०००प्रति तडपो 
देशख रु.१०००० 
प्रति तडपो सम्म 

  

 ८ कबातडपसल( फलाम, तसतस , कागि, काठ, 

झ्र्ाल ढोका) सबै षकतसमको 
रु.15000 रु.१०००० 

  
९ स्र्ानेटरी, खानेपानी पाईप िथा षफषटङ 

सामान 
रु.5000 रु.२००० 

३८ 
 

ईलेशक्ट्रकल सामान पसल     

  

१ षटतभ,रेतडर्ो, षहटर, षफ्रि, मोिाइल,क्र्ामेरा, 
िाशिंङ मेशिन, मोिाइयल, आर्द  
ईलेक्ट्रोतनक्स सामान (थोक) 

रु.10000 रु.५००० 

  

२ षटतभरेतडर्ो, षहटर, षफ्रि, क्र्ामेरा, िाशिंङ 
मेशिन, मोिाइयल आर्द ईलेक्ट्रोतनक्स 
सामान (खरुा) 

रु.2000 रु.१००० 

  ३ घतड/मोिाइयल/चस्मा तबषक्र ममयि पसल रु.1500 रु.१००० 
  ४ स्टोभ, ग्र्ास चलु्हो, प्रसेर कुकर ममयि रु.1000 रु.५०० 
३९ 

 
मर्दरा तबके्रिा पसल     

  १ आधतुनक तसलप्र्ाक तडलरतसप भएको रु.10000 रु.१०,००० 
  २ तडलरतसप नभएको फुटकर तबषक्र रु.3000 रु.20०० 
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  ३ साधारण मर्दरा पसल रु.१०००   

४० 
 

गरगहना     

  
१ सनुचादी गहना ज्िेलसय बनाउने िथा 

तबषक्रगने 
रु.7000 3500 

  २ नक्कतल गहना र िलप लगाई बेच्ने पसल रु.3000 1500 

  ३ कातलगढ राखी बनाउने ज्र्ालादारी रु.2000 1000 

४०  
 

कृषि सामातग्र (औिधी,कृषि औिार िथा 
षिउ षििन) तबषक्र पसल 

    

  १ तडलरतसप भएको रु.4000 रु.३००० 
  २ तडलरतसप नभएको साधारण पसल रु.1500 रु.१००० 
 ३ रासार्तनक मल षिके्रिा सूशच दिाय रु.1000 रु.500 
४१ 

 
स्टेिनरी, पसु्िक िथा पत्र पतत्रका पसल     

  १ थोकपसल रु.3000 रू.१५०० 
  २ खरुापसल रु.1500 रु.१००० 
४२ 

 
छापाखाना, प्रसे,शस्क्रन षप्रन्ट, पेन्ट सेिा     

  १ छापाखाना अपसेटप्रसे रु.5000 रु.३००० 
  २ साधारण छापाखाना रु.2000 रु.१५०० 
 ३ फोटोकषपर षप्रन्ट सेिा मात्र रु.1500 750 

४३ 
 

षिसािा िथा िनरल स्टोसय     

  १ तडलरतसप तबके्रिा रु.2000 रु.१००० 
  २ फुटकर तबके्रिा रु.1000 रु.७०० 
४४ 

 
गल्लापसल     

  १ १०लाख भन्दा बषढ पशुि रु.8000 रु.४००० 
  २ ५लाख देखी१० लाख सम्म रु.4000 रु.२००० 
  ३ ३लाख देखी५ लाख रु.3000 रु.१५०० 
  ४ १देखी ३लाख रु.2000 रु.१००० 
४५ 

 
तमठाई पसल     

  १ सबै षकतसमको तमठाई पाउने ठुलो पसल रु.3000 रु.२००० 
  २ साधारण तमठाई र शचर्ा पसल रु.1500 रु.१००० 
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४६ 
 

मास ुपसल     

  १ पि ुबधिाला रु.5000 रु.२००० 
  २ कोल्डस्टोर सषहि भएको रु.3000 रु.१००० 
  ३ फे्रसहाउस रु.1500 रु.८०० 
  ४ खरुाव्र्ापार रु.700 रु.५०० 
४७ 

 
फोटोस्टुतडर्ो     

  १ कलरल्र्ाब, तभतडर्ो क्र्ामेरा सषहिभएको रु.1500 रु.१००० 
  २ स्टुतडर्ो क्र्ामेरामात्र भएको रु.1000 1000 

४८ 
 

सेटररि व्र्िासार्     

  १ ढलान मेशिन तलफट भएको रु.5000 रु.३००० 
  २ ढलान मेशिन तलफट नभएको रु.3000 रु.२००० 
  ३ फमाय सेटररङ रु.1500 रु.१००० 

४९ 
 

मोटर, मोटरसाईकल, साईकल ममयि िथा 
ररसोतलङ 

    

  
१ ट्रक , मोटर, ट्रर्ाक्टर ममयि िथा पाठ 

पिुायतबषक्र गने 
रु.10000 रु.५००० 

  २ ईशन्ितनर्ररङ िकय सप लेथ सषहि भएको रु.10000 रु.५००० 

  
३ ईशन्ितनर्ररङ िकय सप लेथ नभएको तग्रल 

ऊधोग सषहि 
रु.2000 रु.१५०० 

  ४ डेशन्टङ, पेशन्टङ पसल रु.1500 रु.१००० 
  ५ दईुपाङग्रसेिारी तबषक्र केन्र रु.३०००० 15000 

  ६ चारपांग्र ेसिारी साधन तबषक्र केन्र रु.100000 50000 

  ७ दइुपांग्र ेRe condition रु.10000 5000 

  ८ चारपांग्र ेसिारी साधन Re condition रु.३०००० 15000 

  
९ मोटरसाईकल, साईकल पाटयस तबषक्र 

सेन्टर 
रु.3000 रु.२००० 

  १० मोटरसाईकलममयिकेन्र रु.1500 रु.१००० 
  ११ ररसोलीिपसल रु.7000 रु.५००० 
  १२ कपड़ा, प्लाशस्टक  recycle रु.5000 रु.३००० 
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  १३ साइकल, ररक्सा ममयि रु.1000 रु.५०० 
५० 

 
र्ािार्ाि िथा ढुिातन सेिा     

  १ न.पा मा मखु्र् कार्ायलर् भएको रु.10000 रु.५0०० 
  २ न.पा मा िाखा कार्ायलर् भएको रु.5000 रु.३००० 
  ३ बस/ट्रक व्र्िसार् संस्थागि रु.10000 रु.५००० 
 ४ बस /ट्रक व्र्िसार् व्र्शक्तगि रु.6000 रु.5000 
  ५ टर्ाक्सी  व्र्िासार् संस्थागि रु.3000 रु.२००० 
 ६ टर्ाक्सी  व्र्िासार् व्र्शक्तगि रु.2000 रु.2000 
  ७ ठेलागाडा , ररक्सा व्र्सिसार् रु.1000 रु.५०० 
 ८ ट्राभलएिेन्सी/र्ािार्ाि ढुिानी रु.१५०० रु.१००० 
 ९ तसलाई मेतसनममयि पसल 1500 500 

५१ 
 

संचार सेिा व्र्िसार्     

  
१ ट्रङकल, फ्र्ाक्स, िथा ईन्टरनेट समेि 

भएको 
रु.1500 750 

  २ सेटेलाइट केबलु सेिा रु.10000 5000 
  ३ इन्टरनेट सेिा प्रदार्क रु.7000 3500 

 ४ एफएम, षटतभ प्रसारण 5000 2500 

 ५ संचारटािर तसफाररस िथा शस्िकृिी रु.25000  

५२ 
 

डेरी pBf]u     

  १ डेरी पसल ठूलो उद्योग रु.7000 3500 

  २ डेरी पसल रु.2000 1000 

  ३ दधु संकलनकेन्र रु.1500 750 

  ४ दधु खररद तबषक्र केन्र रु.2500 1500 

५४ 
 

तनम्न पसलहरु मा तनम्न बमोशिमको कर 
लाग्ने 

    

  
१ षटनको बाकस लगार्ि अन्र् षटनको 

सामातग्र बनाउने 
रु.1500 500 

  २ टाक, बकरम, धागो पसल रु.1000 रु.१००० 
  ३ िररभने पसल रु.1000 रु.१००० 
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  ४ कोल्ड तडं्रक पसल रु.1000 रु.८०० 
  ५ हस्िरेखापसलपटके रु.700 रु.८०० 
  ६ पेशन्टंग पसल रु.1000 रु.८०० 
  ७ ड्राई शक्लनसय रु.1000 रु.५०० 
  ८ टेन्टहाउस, Sofl6l/ª रु.10000 5000 

  ९ दाउरातबषक्रपसल 2500 रु.८०० 
  १० दालमोठ/पापड पसल रु.१००० 500 

  ११ शिरा र मसाला कुटने र बेचने पसल रु.१००० 500 

  १२ सेल्फडाईनोिकय सफ रु.१००० 500 

  १३ धमयकाटा रु.२५०० 1000 

  
१४ ब्र्क्तीगि ब्र्िसार्ी प्रमाणपत्र 

नषिकरण बाषियक 
रु.२०० 200 

५५ 
 

खाद्य pBf]u व्र्िासार् िफय      

  
१ १०१ हियपािर देशख २०० हिय पािर 

सम्म 
रु.२०००० १०००० 

  २ ५१ हियपािर देशख १०० हिय पािर सम्म रु.१०००० ५००० 
  ३ ३१हियपािर देशख ५० हिय पािर सम्म रु.७००० ३५०० 
  ४ २१हियपािर देशख ३० हिय पिर सम्म रु.६००० ३००० 
  ५ २०हियपािर सम्म रु.२००० १००० 
  ६ चाउचाउ उत्पादन गने ठुलो राषष्टर्य स्िरको 50000 25000 

  ७ चाउचाउ , चाउतमन उत्पादन 10000 5000 

५६ 
 

आईसषक्रम , पाउरोषट, तबष्कुट,र शचिबल 
(िर्ारर खाद्य उद्योग) 

    

  १ आईसषक्रम उद्योग 5000 2500 

  २ पाउरोषट उद्योग 2000 1000 

  ३ तबस्कुट उद्योग 3000 1500 

  ४ शचिबल उद्योग 2000 1000 

  
५ कन्फेक्सनरी उद्योग (स्िचातलि मेशिन 

द्वारा) 
3000 1500 
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  ६ कन्फेक्सनरी उद्योग (हािे मेशिन द्वारा) रु.१५०० 750 

 ७ दनुोट िथा पप उद्योग/पसल रु.1000 रु.500 

 ८ िामिेली /सोडा/पानी/अचार/पाऊ ( 
घरेल ुउद्योग 

2500 1000 

५७ 
 

तडषिलरर र ब्रअुरर िथा पेर् पदाथय ऊधोग     

  ९ उच्चस्िररर् मर्दरा र सतुियिन्र् उद्योग 300000 150000 

  १० मध्र्र्म  शे्रशणको मर्दरा उद्योग 200000 100000 

  ११ साधारण मर्दरा उद्योग 100000 50000 

  १२ हल्का पेर् पदाथय( कोकफेन्टा आदी 200000 100000 

  
१३ हल्का पेर् पदाथय( कोकफेन्टा आदी 

तडलर 
२०००० 10000 

५८ 
 

नतसयङ १००० ५०० 
59 

 
मेटल धाि ुउधोग     

   s भाडा बनाउने उधोग     

  1 आधतुनक मेशिन र औिारबाट 10000 5000 

  2 हािले षपषटिा ढलान गरर बनाउने 3000 3000 

   v धािकुो कलात्मक मतुिय बनाउने     

  1 आधतुनक मेशिन र औिारबाट 3000 1500 

  2 हािले षपषटिा ढलान गरर बनाउने 2000 1000 

  3 शस्टल फतनयचर उधोग 10000 5000 

  4 लोहा कारखाना 10000 5000 

  5 काठको फतनयचर उधोग/कारखाना 10000 5000 

  u ईटा शझङगषट उद्योग     

  1 मेशिनद्वारा उत्पादन गने 50000 25000 

  2 शचशम्नबाट उत्पादन गने 50000 25000 

  ३ हौर्द गमला उद्योग 2000 1000 

  # अन्र् उद्योग     

  1 कागिफर्ाशक्ट्र 10000 5000 

  2 कपडा उद्योग 10000 5000 
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  3 मैदा उद्योग 10000 5000 

  4 गारमेन्ट 25000 10000 

  5 फोम उद्योग 10000 5000 

  6 ब्र्ाषट्र उद्योग 10000 5000 

  7 साबनु उद्योग 5000 2000 

  8 मैनबशत्त उद्योग 2000 1000 

 9 धान, शचउरा , गह ुकुटने र िेल पेलनी रु.5000 रु.२००० 
  10 कपास षफटने उद्योग  7000 3500 

  ङ सोरुम     

  १ बस, ट्र्क रु.२००००० १००००० 
  २ शिप, कार रु.१५०००० ७५००० 
  ३ टर्ाक्टर सानो १०००० ५००० 
  ४ टर्ाक्टर ठुलो ५०००० २५००० 
  ५ मोटरसाईकल रु.१००००० ५०००० 
६० 

 
सेिा िलु्क     

  क ऊधोग  ठाउ सारी दस्िरु     

  १ १० हियपािर सम्म रु.५०००   

  २ १० हियपािर भन्दा मातथ रु.१५०००   

६१   व्र्ापार  ठाउ सारी दस्िरु     

  १ १० लाख सम्म पशुि भएको रु.२०००   

  २ १० लाखभन्दा बेसी पशुिभएको रु.५०००   

६२   कृषि  व्र्िसार्/कृषि उद्योग    

  १ कृषि व्र्िासार् दिाय तसफाररस रु.500  

 
२ कृिक िथा पिपुालन समहु दिाय िथा 

सशुचकृि 
रु 500 रु 500 

 ३ कृषि फमय दिाय िथा सशुचकृि रु 3000 1500 
  ४ कृषिफमय बहउुद्देशिर् रु.5००० 2500 
  ५ गाई, भैंसी, भेंडा, बाख्रा, माछा पालनफमय रु.3००० 1500 

  ६ कुखरुा, बंगरु पालन फमय रु.५००0 2500 
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 ७ दाना उत्पादन/ह्याचरी उद्योग 20000 10000 

 ८ ह्याचरी उद्योग र दाना उत्पादन (दिैु 
भर्को ) 

३०००० १५००० 

  
९ गाई, भैतस, रााँगा मा ढूिानी कर 

खसी,भेंडा, बाख्रा ढुिानी कर 

प्रतिगोटार रु.१००  
प्रति गोटा रु. रु५० 

  

६३   पाषकय ि िलु्क     

  १  दईु पाङ्ग्रपे्रति घण्टा रु. १०।००   

  २ तिन पाङ्ग्र ेप्रतिघण्टा रु. १५।००   

  ३ चार पाङ्ग्र ेप्रतिघण्टा रु. २०।००   

  ४ ६ पाङ्ग्र ेप्रतिघण्टा रु. ३०।००   

  ५ अन्र् प्रतिघण्टा रु. ५०।००   

  

६ तनशि पाषकंग ब्र्िसार् कर एकरोपनी सम्म 
5००० 
थप प्रति रोपनी 
25०० 

  

६४ 
  न्र्ार्ीक सतमति बाट कार्य सम्पादन हनेु 

स्थानीर् सरकार संचालन ऐन – २०७४ 
को दफा ४७(१)बमोशिमका मदु्दमा 

    

  १ तनिेदन षफराद दिाय रु १००/-   

  २ प्रतितलषप प्रति पाना रु ५/-   

  ३ तमलापत्र दस्िरु रु 2०००/-   

  ४ िग्गानाप नक्सा दस्िरु प्रति आना रु १००/-   

६५ 

 
न्र्ार्ीकसतमतिबाट कार्य सम्पादन हनेु 
स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को 
दफा ४७ (२) बमोशिमका मदु्दामा 

    

  १ तनिेदन षफराद दिाय रु१०००/-   

  २ प्रतितलषप प्रति पाना रु५/-   

  ३ तमलापत्र दस्िरु रु१०००/-   

  ४ िग्गा नाप नक्सा दस्िरु प्रति आना रु१००/-   
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६७ सडक dd{t ;+Def/ s/ 

 

  

सिारी साधनको षकतसम 

 र्सै नगरपातलका 
क्षेत्र तभत्र संचातलि 
खानीबाट उत्पार्दि 
खानीिन्र् पदाथय 
बोकेको सिारी 
साधनको हकमा  

अन्र् स्थानीर् 
तनकार्बाट 
तभतत्रएको 
सिारी 
साधनको 
हकमा  

  ढुङगा, 
माटो,तगषट्ट, 
बालिुा, 
ग्राभेल र 
शचप्स 

प्रतिषटपर/ ट्रक (ठुला) रु९०० रु३०० 
  प्रतिषटपर/ ट्रक (मझौला) रु७०० रु२०० 
  प्रतिषटपर/ ट्रक (सानो) रु५०० रु१०० 

  
ट्याक्टर रु२०० रु१०० 

  माटो प्रतिषटपर/ ट्रक (ठुला) रु३०० रु३०० 
 प्रतिषटपर/ ट्रक (मझौला) रु२०० रु२०० 
 प्रतिषटपर/ ट्रक (सानो) रु१०० रु१०० 
 ट्याक्टर रु१०० रु१०० 
६८   तबतबध     

  १ 8Lk af]l/g  :jLs[tL b:t'/ रु.5000   

 २ पेट्रोलपम्प रु.2५,००० 10००० 
 ३ ग्र्ास , मषटिेल तडपो, तबषक्र स्िल रू.२००० १००० 

 
४ षिधिु महिलु हाईड्रोपािर हाईड्रोपािररु. 

२२०००० 
  

 ५ सिारी साधान तनमायण कम्पतन 500000 250000 

 ६ ग्र्ास उद्योग दिाय तसफाररस मात्र 10000   

 7 ग्र्ास उद्योग दिाय िथा संचालन स्िीकृिी 300000 150000 
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र्स नगरपातलकामा आतथयक ििय २०७६/०७७ 

को लातग तनधायररि स्थानीर् सालीनदी मेला पियको लातग षििेि कर दस्िरु 

अनसूुची  

तस.नं आम्दानीको शिियक करका दर कैषफर्ि 

 १ भाडाकुडा/लत्ता कपडा 
प्रति स्टल 

रु.1500/- 
 

२ होटल (खाना, नास्िा,) 
प्रति स्टल 

रु.2000/- 
 

३ पूिा सामान (फूल, बशत्त, 

धपु आदी) प्रति स्टल 
रु.500/- 

 

४ खाद्यान्न बस्ि ुप्रति स्टल रु.1500/- 
 

५ शंृ्रगाररक सामान प्रति 
स्टल 

रु.1000/- 
 

६ चना, 
चटपटे,पाउाँ,बदम,पानी 
आदी प्रति स्टल 

रु.500/- 
 

7 गदुपाक/खिुा आर्द 
िर्ार खाद्य 

रु.500/- 
 

8 सामान्र् खेलौना सामाग्री 
पसल 

रु.1000/- 
 

9 चस्मा, घडी, षिषक्र 
पसल प्रति स्टल 

रु.1000/- 
 

10 फोटो स्टुतडर्ो प्रति स्टल रु.1500/- 
 

11 साना ठुला सिारी साधन 
पाषकय ि प्रति पाषकय ि 

रु.5000/- 
 

१2 सबै खेल मनोरञ्जनात्मक 
खेलकुद भएको प्रति 
स्टल 

रु.40000/- 
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र्स नगरपातलकामा आतथयक ििय २०७६/०७७ 

िियको लातग तनधायररि किाडी सामानहरु को कर दस्िरु 

अनसूुची २ 

तस.नं आम्दानीको शिियक करका दर कैषफर्ि 

  किाडी सामान खररद 
तबक्री 

रु.१५००।००   

१ शझण्ड ु ५० पैसा प्रति षक.लो.   

२ गामेट टुक्रा ५० पैसा प्रति षक.लो.   

३ िलेको मोतबल २५ पैसा प्रति षक.लो.   

४ िटु र प्लाषष्टक बोरा २० पैसा प्रति षक.लो.   

५ कापेट टुक्रम ५० पैसा प्रति षक.लो.   

६ टार्र ट्यूि ५० पैसा प्रति षक.लो.   

७ थोत्रो षटन ५० प्रति षक.लो.   

८ परुानो ड्रम ५० के.शि. प्रति 
षक.लो. 

  

९ परुानो कागि रु. १ प्रति षक.लो.   

१० धािकुा टुक्रा     

  फलाम रु. २ प्रति षक.लो.   

  िामा‚ षपत्तल रु. ४ प्रति षक.लो.   

  मेतसनरी औिार रु. २ प्रति षक.लो.   

  पोतलतथन पाइप रु. १ प्रति षक.लो.   

 

र्स नगरपातलकामा आतथयक ििय २०७^/०७& 

िियको लातग तनधायररि षिज्ञापनकर कोकर दस्िरु 

अनसूुची ३ 

षिज्ञापन कर होतडङ बोडय दस्िरु 
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क)    षिज्ञापन कर तनम्नानसुार हनेुिः   

घर को छि र कौिीमा पररचर्पाटी िा षिज्ञापन सामातग्र राख्न पाइने छैन ।   

घर मा झ्र्ाल छोपेर पररचर् पाटी िा षिज्ञापन सामाग्री राख्न पाइने छैन।   

बाटोको सीमाना देशख दि षफट तभत्र िथा संतधर्ारको तसमानादेशख पााँच 
षफटतभत्र र साियितनक स्थान िा संस्थान िा कार्ायलर् िा साियितनक सेिा 
प्रिाह गनेस्थानमा षिज्ञापन सामाग्री राख्न पाइने छैन । 

  

साियितनक उत्तरदाषर्त्ि अन्िगयि तनमायण भएका िनुसकैु 
संरचनामातनमायणकिायको नाम बाहेक राशखएका िनुसकैु िस्बीर िा अक्षरको 
षिज्ञापन कर छुट नहनेु । 

  

घर‚ िग्गा‚ व्र्ापाररक िा व्र्िसाषर्क केन्र‚ होटल िा रेषु्टरेण्ट िा षिद्यालर् 
िा तसनेमा हल िा पेट्रोल पम्प िा िनुसकैु घर को तभत्री भागमा षिज्ञापन 
गने प्रर्ोिनका लातग राशखएका प्रचार सामाग्रीमा षिज्ञापन कर छुटनहुनेु । 

  

सिुीिन्र्‚ मर्दरा िथा नेपाल सरकारबाट प्रतििशन्धि िथा िंखरापरु 
नगरपातलका‚ नगर कार्यपातलकाबाट तनिधे गररएका षिज्ञापन प्रचार प्रसार 
गनयपाइने छैन । 

  

षिज्ञापन सामग्री राख्न तनिधे गररएको ििय उल्लंघन गरेमा रु १०,०००/- 
सम्म िररिाना गरर त्र्स्िो षिज्ञापन हटाइने छ  

  

ख)   षिज्ञापन करको दरिः   

फ्लेक्स बाट िर्ार गररएको षिज्ञापन प्रचार सामाग्रीको प्रति िियप्रति िगय फुट 
रु. 
१५०।०० 

होतडि बोडय‚ तनर्ोन साईन‚ गलो साइन र र्स्िै षिज्ञापन प्रचारसामाग्रीको 
प्रति ििय प्रति िगय फुट 

रु. 
२५०।०० 

तडशिटल बोडयमा गररने षिज्ञापन प्रचार सामाग्रीको प्रति ििय प्रति िगय फुट 
रु. 
३५०।०० 

माल बाहक सिारी साधनको दार्ााँबार्ााँ पट्टीको भागमा अतधकिम दि 

स्क्र्ाएर फुट सम्मको लातग प्रति र्दन रु. दईु सर् पचास र स्थार्ी रुपमा 
लेशखएको िा छाषपएको प्रचार सामाग्रीको लातग प्रति ििय प्रति िगय फुट 

रु. 
१५०/०० 
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खेलकुद मैदान‚ मेला‚ िात्रा‚ पिय र र्स्िै प्रकृतिका कार्यक्रममा हनेु षित्तापन 
प्रचार सामाग्रीको अतधकिम पन्र र्दन र बीस स्क्िाएर फुटका लातग प्रति 
र्दन 

रु. 
३५०।०० 

सिारी साधनको छिमा अतधकिम िीन फुट उचाई सम्म मात्र)‚ दईु पाङ्ग्रा 
बीचको भाग‚ पछाडीको सीसा (सीसाको िम्मा भाग मध्रे्को अतधकिम 
पचास प्रतििि सम्म मात्र) मखु्र् झ्र्ाल को मातथ पषट्टको भेशन्टलेिन मा 
षिज्ञापन प्रचार सामाग्रीको प्रति स्क्र्ाएर फुट 

रु. 
१५०।०० 

आकािमा बेलनु‚ ज्र्ाकेटमा िा बेलनु बोकेर गररने षिज्ञापन (प्रति र्दन) 
रु. 
२५०।०० 

अन्र्को हकमा प्रति िगय षफट प्रति ििय 
रु. 
३५०।०० 
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िङ्खरापरु नगरपातलका 
नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्, काठमाडौँ 

आर् िथा व्र्र्को प्रके्षपण 

अनसूुची १ 

आ.ि. : २०७६/७७  

रु. हिारमा 

िीियक 

आ.ि. 
२०७४/७५ 
को र्थाथय 

आ.ि. 
२०७५/७६ 
को संिोतधि 
अनमुान 

आ.ि. 
२०७६/७७ 
को अनमुान 

रािस्ि     ८४,४२,०४ 

आन्िररक श्रोि     ३०,९९,२६ 

१११३१ सम्पत्ती, बहाल िथा पट्टा 
िापिको आर्मा लाग्ने कर 

    ५,०० 

११३१३ एकीकृि सम्पिी कर     १०,०० 

११३१४ भतुमकर/मालपोि     २५,०० 

११३२१ घरिहाल कर     १०,०० 

११३२२ िहाल षिटौरी कर     ५,०० 

११४७९ अन्र् मनोरञ्जन कर     १,०० 

११६९१ अन्र् कर     ३,०२,०० 

१४१९१ पर्यटन िलु्क     १०,०० 

१४२१३ अन्र् तबक्रीबाट प्राि 
रकम 

    १,०० 

१४२१८ षिद्यिु सेिा िलु्क     २,२० 

१४२१९ अन्र् सेिा िलु्क िथा 
तबक्री 

    १०,०० 
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१४२२९ अन्र् प्रिासतनक सेिा 
िलु्क 

    २५,०० 

१४२४२ नक्सापास दस्िरु     ५०,०० 

१४२४३ तसफाररि दस्िरु     २,३०,०० 

१४२४५ नािा प्रमाशणि दस्िरु     ३,०० 

१४२४९ अन्र् दस्िरु     १,८९,०६ 

१४२५३ व्र्ािसार् रशििेिन 
दस्िरु 

    २०,०० 

१४३१२ प्रिासतनक दण्ड, 

िररिाना र िफि 
    १,०० 

१४५२९ अन्र् रािस्ि     २,००,०० 

रािस्ि बााँडफााँडबाट प्राि रकम     २१,२७,४४ 

११४११ बााँडफााँड भइय प्राि हनेु 
मूल्र् अतभबषृि कर [रािस्ि बााँडफााँड - 
संघीर् सरकार] 

    ६,५५,०० 

११४५६ बााँडफााँटबाट प्राि हनेु 
सिारी साधन कर [रािस्ि बााँडफााँड - 
प्रदेि सरकार ] 

    २,५०,०० 

१४१५३ बााँडफााँड भई प्राि िन 
रोर्ल्टी [रािस्ि बााँडफााँड - प्रदेि 
सरकार ] 

    १२,१६,५० 

१४१५३ बााँडफााँड भई प्राि िन 
रोर्ल्टी [रािस्ि बााँडफााँड - संघीर् 
सरकार] 

    ५,९४ 

अन्िर सरकारी षित्तीर् हस्िान्िरण     ३२,१५,३४ 

संघीर् सरकार     २६,४२,०० 

१३३११ समातनकरण अनदुान     १०,५९,०० 

१३३१२ िसिय अनदुान चाल ु     १४,३३,०० 
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१३३१७ समपरुक अनदुान 
पुाँिीगि 

    १,५०,०० 

प्रदेि सरकार     २,७३,३४ 

१३३११ समातनकरण अनदुान     १,०१,५४ 

१३३१२ िसिय अनदुान चाल ु     २१,८० 

१३३१७ समपरुक अनदुान 
पुाँिीगि 

    १,५०,०० 

स्थानीर् िह     ३,००,०० 

१३३१३ िसिय अनदुान पुाँिीगि     ३,००,०० 

षित्तीर् व्र्िस्था (प्राति)     ० 

अन्र् आर्       

िनसहभातगिा       

  

व्र्र्      ८४,४२,०४ 

चाल ुखचय     ३४,७२,०४ 

२११११ पाररश्रतमक कमयचारी     १५,६४,१६ 

२१११२ पाररश्रतमक पदातधकारी     १,००,०० 

२११२१ पोिाक     १५,१० 

२११२३ औिधीउपचार खचय     ५,०० 

२११३२ महंगी भत्ता     ३०,०० 

२११३४ कमयचारीको बैठक भत्ता     २,०० 

२११३५ कमयचारी प्रोत्साहन िथा 
परुस्कार 

    ५३,५० 

२११४१ पदातधकारी बैठक भत्ता     ३,०० 

२१२१४ कमयचारी कल्र्ाण कोि     ३०,०० 

२२१११ पानी िथा तबिलुी     १०,०० 

२२११२ संचार महसलु     १५,०० 
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२२११३ साियितनक उपर्ोतगिाको 
सेिा खचय 

    ८,०० 

२२२११ इन्धन (पदातधकारी)     १५,०० 

२२२१२ इन्धन (कार्ायलर् 
प्रर्ोिन) 

    १५,०० 

२२२१३ सिारी साधन ममयि खचय     २५,०० 

२२२१४ तबमा िथा निीकरण 
खचय 

    १०,०० 

२२२२१ मेशिनरी िथा औिार 
ममयि सम्भार िथा सञ्चालन खचय 

    १५,०० 

२२२३१ तनतमयि साियितनक 
सम्पशत्तको ममयि सम्भार खचय 

    २५,०० 

२२३११ मसलन्द िथा कार्ायलर् 
सामाग्री 

    १,६१,३९ 

२२३१३ पसु्िक िथा सामग्री खचय     ८,५० 

२२३१४ इन्धन - अन्र् प्रर्ोिन     १,०० 

२२३१५ पत्रपतत्रका, छपाई िथा 
सूचना प्रकािन खचय 

    २०,४५ 

२२३१९ अन्र् कार्ायलर् संचालन 
खचय 

    ८,०० 

२२४११ सेिा र परामिय खचय     २,०१,२५ 

२२४१२ सूचना प्रणाली िथा 
सफ्टिेर्र संचालन खचय 

    ५,०० 

२२४१३ करार सेिा िलु्क     २,६६ 

२२४१४ सरसफाईसेिा िलु्क     ६,०० 

२२४१९ अन्र् सेिा िलु्क     ५० 

२२५११ कमयचारी िातलम खचय     १०,०० 



 

70| िा षिय क  न ग र  षि का स  र्ो ि ना  

२२५१२ सीप षिकास िथा 
िनचेिना िातलम िथा गोष्ठी सम्बन्धी खचय 

    २०,०० 

२२५२२ कार्यक्रम खचय     ७,८४,१५ 

२२५२९ षिषिध कार्यक्रम खचय     ८३,६० 

२२६११ अनगुमन, मूल्र्ांकन खचय     २६,०० 

२२६१२ भ्रमण खचय     १२,०० 

२२६१९ अन्र् भ्रमण खचय     ५,०० 

२२७११ षिषिध खचय     ४०,०० 

२२७२१ सभा सञ्चालन खचय     १६,०० 

२५२२२ षित्तीर् व्र्िसार्हरूलाई 
पूाँिीगि सहार्िा 

    ५,०० 

२५३११ िैशक्षक संस्थाहरूलाई 
सहार्िा 

    १०,५३ 

२५३१४ धातमयक िथा सांस्कृतिक 
संस्था सहार्िा 

    ५,२५ 

२५३१५ अन्र् सस्था सहार्िा     २२,०० 

२७२११ छात्रिशृत्त     २,०० 

२७२१२ उद्दार, राहि िथा 
पनुस्थायपना खचय 

    २०,०० 

२७२१३ औिधीखररद खचय     २५,०० 

२८१४२ घरभाडा     २५,०० 

२८१४३ सिारी साधन िथा 
मेशिनर औिार भाडा 

    ५,०० 

पंूिीगि खचय     ४९,६१,०० 

३११११ आिासीर् भिन 
तनमायण/खररद 

    २५,०० 

३१११२ गैर आिासीर् भिन 
तनमायण/खररद 

    ४,२३,०० 
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३१११३ तनतमयि भिनको 
संरचनात्मक सधुार खचय 

    २०,०० 

३११२१ सिारी साधन     ४१,०० 

३११२२ मेशिनरी िथा औिार     १,०५,०० 

३११२३ फतनयचर िथा षफक्चसय     ५०,०० 

३११३२ अनसुन्धान िथा षिकास 
सम्बन्धी खचय 

    २५,०० 

३११३४ कम्प्र्टुर सफ्टिेर्र 
तनमायण िथा खरीद खचय 

    २५,०० 

३११५१ सडक िथा पूल तनमायण     २,०२,०० 

३११५५ तसंचाइय संरचना तनमायण     १,३९,०० 

३११५६ खानेपानी संरचना तनमायण     ५,५४,०० 

३११५७ िन िथा िािािरण 
संरक्षण 

    २,३७,५० 

३११५८ सरसफाइय संरचना 
तनमायण 

    २३,०० 

३११५९ अन्र् साियितनक तनमायण     २,१६,०० 

३११६१ तनतमयि भिनको 
संरचनात्मक सधुार खचय 

    ३,०० 

३११७१ पूाँिीगि सधुार खचय 
साियितनक तनमायण 

    २७,७३,५० 

३११७२ पूाँिीगि अनसुन्धान िथा 
परामिय 

    १५,०० 

३१५११ भैपरी आउने पूाँिीगि     ८४,०० 

Financial expenditure (payment)     ९,०० 

३२१५२ अन्र् संस्थामा िेर्र 
लगानी 

    ९,०० 

बिेट बचि (+)/न्रू्न (-)       
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िंखरापरु नगरपातलका 
नगर कार्यपातलका कार्ायलर्, काठमाण्डौ 

अनसुचुी २ 

रािश्व िथा अनदुान प्रातिको अनमुान 

रकम रु हिारमा 
िीियक आ.ि. २०७६/७७ को अनमुान 

आर् ८४४२०४ 

रािस्ि ५२२६७० 

आन्िररक श्रोि २८९९२६ 

सम्पत्ती, बहाल िथा पट्टा िापिको आर्मा लाग्ने कर ५०० 

एकीकृि सम्पिी कर १००० 

भतुमकर/मालपोि २५०० 

घरिहाल कर १००० 

िहाल षिटौरी कर ५०० 

अन्र् मनोरञ्जन कर १०० 

अन्र् कर ३०२०० 

पर्यटन िलु्क १००० 

अन्र् तबक्रीबाट प्राि रकम १०० 

षिद्यिु सेिा िलु्क २२० 

अन्र् सेिा िलु्क िथा तबक्री १००० 

अन्र् प्रिासतनक सेिा िलु्क २५०० 

नक्सापास दस्िरु ५००० 

तसफाररि दस्िरु २३००० 

नािा प्रमाशणि दस्िरु ३०० 

अन्र् दस्िरु १८९०६ 

व्र्ािसार् रशििेिन दस्िरु २००० 

प्रिासतनक दण्ड, िररिाना र िफि १०० 

बैंक मौज्दाि २००००० 

रािस्ि बााँडफााँडबाट प्राि रकम २१२७४४ 
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बााँडफााँड भइय प्राि हनुे मूल्र् अतभबषृि कर [रािस्ि 
बााँडफााँड - संघीर् सरकार] 

६५५०० 

िीियक आ.ि. २०७६/७७ को अनमुान 

बााँडफााँटबाट प्राि हनुे सिारी साधन कर [रािस्ि 
बााँडफााँड - प्रदेि सरकार ] 

२५००० 

बााँडफााँड भई प्राि िन रोर्ल्टी [रािस्ि बााँडफााँड - 
प्रदेि सरकार ] 

१२१६५० 

बााँडफााँड भई प्राि िन रोर्ल्टी [रािस्ि बााँडफााँड - 
संघीर् सरकार] 

५९४ 

अन्र् आर् २०००० 

अन्र् रािस्ि २०००० 

अन्िर सरकारी षित्तीर् हस्िान्िरण ३२१५३४ 

संघीर् सरकार २६४२०० 

िसिय अनदुान चाल ु १४३३०० 

समपरुक अनदुान पुाँिीगि १५००० 

समातनकरण अनदुान १०५९०० 

प्रदेि सरकार २७३३४ 

िसिय अनदुान चाल ु २१८० 

समपरुक अनदुान पुाँिीगि १५००० 

समातनकरण अनदुान १०१५४ 

स्थानीर् िह ३०००० 

िसिय अनदुान पुाँिीगि ३०००० 

बैदेशिक ० 

िनसहभातगिा ० 
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िङ्खरापरु नगरपातलका 
नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्, काठमाडौँ 

व्र्र् अनमुान 

अनसूुची ३ 

आ.ि. : २०७६/७७  

रु. हिारमा 

तस.नं. संकेि / िीियक 

आ.ि. 
२०७६/७७को 

अनमुान 

स्रोि 

आन्िररक 
श्रोि 

अन्िर सरकारी षित्तीर् हस्िान्िरण 

नपेाल 
सरकार 

प्रदेि 

सरकार 

स्थानीर् 

िह 

चाल ुखचय ३४७२०४ १६७७२० १७७६५० १८३४ ० 

१ 

२१११०/नगदमा 
र्दइने पाररश्रतमक र 
सषुिधा 

१६६४१६ ४५००० १२१४१६ ० ० 

२ 

२११२०/शिन्सीिा 
शिन्सी िापि कमयचारी 
र्दइने पाररश्रतमक 
सषुिधा 

२०१० २००० १० ० ० 

३ 
२११३०/कमयचारी 
भत्ता 

८५५० ७४०० ११५० ० ० 

४ 

२११४०/पदातधकारी 
भत्ता िथा अन्र् 
सषुिधा 

३०० ३०० ० ० ० 

५ 
२१२१०/कमयचारीको 
सामाशिक सरुक्षा खचय 

३००० ३००० ० ० ० 

६ २२११०/सेिामहसलु ३३०० ३३०० ० ० ० 

७ 

२२२१०/सिारी 
साधनको संचालन 
िथा सम्भार खचय 

६५०० ६५०० ० ० ० 
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८ 

२२२२०/मेशिनरी 
िथा औिार संचालन 
िथा सम्भार खचय 

१५०० १५०० ० ० ० 

९ 

२२२३०/तनतमयि 
साियितनक सम्पशत्तको 
संभार खचय 

२५०० ० २५०० ० ० 

१० 
२२३१०/कार्ायलर् 
सामान िथा सेिाहरू 

१९९३४ १८५३९ १३९५ ० ० 

११ 
२२४१०/परामिय 
िथा अन्र् सेिा िलु्क 

२१५४१ २११५० ३९१ ० ० 

१२ 
२२५१०/िातलम 
िथा गोष्ठी 

३००० १००० २००० ० ० 

१३ 

२२५२०/उत्पादन 
सामग्री, सेिा िथा 
अन्र् कार्यक्रम खचय 

८६७७५ ४१००६ ४३९३५ १८३४ ० 

१४ 

२२६१०/अनगुमन, 

मूल्र्ांकन र भ्रमण 
खचय 

४३०० ३७०० ६०० ० ० 

१५ 
२२७१०/षिषिध 
खचय 

४००० ४००० ० ० ० 

१६ 
२२७२०/सभा 
सञ्चालन खचय 

१६०० १६०० ० ० ० 

१७ 

२५२२०/षित्तीर् 
व्र्िसार्हरूलाई 
सहार्िा 

५०० ० ५०० ० ० 

१८ 

२५३१०/अन्र् 
सामाशिक संस्थालाई 
सहार्िा 

३७७८ २७२५ १०५३ ० ० 

१९ 
२७२१०/सामाशिक 
सहार्िा 

४७०० २००० २७०० ० ० 

२० २८१४०/भाडा ३००० ३००० ० ० ० 
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पंूिीगि खचय ४९६१०० ३५४०५० ८६५५० २५५०० ३०००० 

१ 
३१११० / भिन 
िथा संरचना 

४६८०० ३३६५० १३१५० ० ० 

२ 

३११२० / सिारी 
साधन, मेशिनरी 
औिार, फतनयचसय िथा 
षफक्चसय 

१९६०० १६१०० ३५०० ० ० 

३ 
३११३० / अन्र् 
पूाँिीगि खचय 

५००० ३५०० १५०० ० ० 

४ 
३११५० / 
साियितनक तनमायण 

१३७१५० ९६४०० २२२५० ८५०० १०००० 

५ 

३११६० / 
तनतमयिसरचनाको 
सधुार खचय 

३०० ३०० ० ० ० 

६ 
३११७० / पूाँिीगि 
सधुार खचय 

२७८८५० १९६४०० ४५४५० १७००० २०००० 

७ 
३१५१० / भैपरी 
आउने पूाँिीगि 

८४०० ७७०० ७०० ० ० 

  

षित्तीर् ९०० ९०० ० ० ० 

१ 
३२१५० / खूदिेर्र 
लगानी 

९०० ९०० ० ० ० 

  

कुल िम्मा ८४४२०४ ५२२६७० २६४२०० २७३३४ ३०००० 
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िङ्खरापरु नगरपातलका 
नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्, काठमाडौँ 

षित्तीर् व्िर्िस्था अनमुान 
अनसूुची ४ 

आ.ि. : २०७६/७७  

रु. हिारमा 
 

िीियक 

आ.ि. 
२०७६/७७ 
को अनमुान 

षित्तीर् व्र्िस्थािः ९०० 

  खदु ऋण लगानी   

   ऋण लगानी (-)   

  ऋण लगानीको सािााँ षफिाय प्रािी (+)   

      

  खदु िेर्र लगानी   

   िेर्र लगानी (-) ९०० 

  िेर्र तबक्रीबाट लगानी षफिाय प्रािी (+)   

      

  खदु ऋण प्रािी ० 

   ऋणको सााँिा भकु्तानी (-)  ० 

   ऋण प्रािी (+)  ० 
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िङ्खरापरु नगरपातलका 
नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्, काठमाडौँ 

के्षत्रगि व्र्र् अनमुान 

अनसूुची ५ 

आ.ि. : २०७६/७७  

रु. हिारमा 

तस.नं. संकेि िीियक 

आ.ि. 
२०७६/७७को 

अनमुान 

स्रोि 

आन्िररक श्रोि 
अन्िर सरकारी षित्तीर् हस्िान्िरण 

नपेाल सरकार प्रदेि सरकार स्थानीर् िह 

१ १ 
कार्ायलर् सञ्चालन िथा 
प्रिासतनक 

१४३०३९ १३९०३९ २५०० १५०० ० 

२ १०१ 
कार्ायलर् सञ्चालन िथा 
प्रिासतनक 

१४३०३९ १३९०३९ २५०० १५०० ० 

  

३ २ आतथयक षिकास ८९७३० १३२५० ४६३३० १५० ३०००० 

४ २०१ कृषि १६२३० ० १६०८० १५० ० 

५ २०२ उद्योग ६५०० ६५०० ० ० ० 

६ २०३ पर्यटन ५४९५० ४३५० २०६०० ० ३०००० 

७ २०४ सहकारी १४५० ० १४५० ० ० 

८ २०६ िलश्रोि िथा तसंचाई ९६०० १४०० ८२०० ० ० 
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९ २०७ बन १००० १००० ० ० ० 

  

१० ३ पूिायधार षिकास २८४४६० २३९४०० ३००६० १५००० ० 

११ ३०१ र्ािर्ाि पूिायधार २२३२०० १८२१५० २६०५० १५००० ० 

१२ ३०२ 
भिन, आिास िथा सहरी 
षिकास 

५६४५० ५३४५० ३००० ० ० 

१३ ३०३ उिाय २२१० १२०० १०१० ० ० 

१४ ३०६ पनुतनमायण २६०० २६०० ० ० ० 

  

१५ ४ 
सिुासन िथा 
अन्िरसम्बशन्धि क्षेत्र 

३६२७७ ३३६०० २६७७ ० ० 

१६ ४०१ िासन प्रणाली १०० १०० ० ० ० 

१७ ४०३ प्रिासकीर् सिुासन ६५०० ६५०० ० ० ० 

१८ ४०४ षित्तीर् सिुासन ५०० ५०० ० ० ० 

१९ ४०५ काननु िथा न्र्ार् ५०० ५०० ० ० ० 

२० ४०६ िाशन्ि िथा सवु्र्िस्था १००० १००० ० ० ० 

२१ ४०९ श्रम िथा रोिगारी ५२७ ५० ४७७ ० ० 

२२ ४१२ र्ोिना ििुयमा र कार्यन्िर्न १३५० १३५० ० ० ० 

२३ ४१४ ि्र्ांक प्रणाली २००० ० २००० ० ० 

२४ ४१५ िािािरण िथा िलिार् ु १३००० १२९०० १०० ० ० 

२५ ४१६ मानब संिाधन षिकास ३७०० ३७०० ० ० ० 

२६ ४१७ षिपद व्र्िस्थापन ७१०० ७००० १०० ० ० 
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२७ ७ सामाशिक षिकास २९०६९८ ९७३८१ १८२६३३ १०६८४ ० 

२८ ७०२ 
सामाशिक सरुक्षा िथा 
संरक्षण 

२००० २००० ० ० ० 

२९ ७०३ र्िुा िथा खेलकुद ९५५० ८७५० ८०० ० ० 

३० ७०४ खानेपानी िथा सरसफाई ५७२५० ४०८५० ७९०० ८५०० ० 

३१ ७०५ भािा िथा संस्कृति ३४५३५ ३०३३५ ४२०० ० ० 

३२ ७०६ शिक्षा १३२२४८ २५५० १२८५८६ १११२ ० 

३३ ७०७ स्िास््र् ४१७७५ १७५ ४०५३२ १०६८ ० 

३४ ७०८ 
लैंतगक समानिा िथा 
सामाशिक समािेिीकरण 

१३३४० १२७२१ ६१५ ४ ० 

कुल िम्मा ८४४२०४ ५२२६७० २६४२०० २७३३४ ३०००० 

 

 



 

81| िा षिय क  न ग र  षि का स  र्ो ि ना  

 

िङ्खरापरु नगरपातलका 
नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्, काठमाडौँ 

षक्रर्ाकलापगि व्र्र् अनमुान 

नगरस्िरीर् र्ोिनाहरु 

अनसूुची ६ 

आ.ि. : २०७६/७७  

नगर स्तरीय योजनाहरु 

तस.नं. िीियक 

कार्यक्रम 
संचालन 
हनेु(िडा 
नं.) 

आ.ि.२०७६/७७
को  अनमुान 

      ६०६७८५ 

१० आतथयक षिकास   ६९३३५ 

  कृषि   14385 

१ सामाग्री ढुिानी अनदुान (१००%)   60 

२ 
  आधूतनक िरकारी उत्पादन प्र्ाकेि हाईतब्रड 
तबिरण ब्र्ाबसाषर्क कृिकहरुलाई   135 

३ 
िरकारी बालीमा आकाशस्मक बालीसंरक्षण 
सेिा ( रोग कीरा तनर्न्त्रण)    50 

४ आधूतनक िरकारी उत्पादन  िातलम   120 
५ धानको उन्नि तबउ तबिरण Hybrid   500 

६ 

धान उत्पादन ब्लकमा कृिक समूहमा बीउ 
िथा अन्न भण्डारणको लातग ( सीडबीन िथा 
िीन िह हमेषटक ब्र्ाग ) उपलब्ध गराउने( 
५0  प्रतििि अनूदान)    100 
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तस.नं. िीियक 

कार्यक्रम 
संचालन 
हनेु(िडा 
नं.) 

आ.ि.२०७६/७७
को  अनमुान 

७ 
 प्रांगारीक खेिी प्रषिधी िातलम (ब्र्िहाररक 
अभ्र्ास सामाग्री सहीि ) 

िडा नं ४ 

झलेु 500 

८ 

कृषि प्रोफाइल प्रकािनका लातग िंकरापरु 
नगरपातलका क्षेत्रको कृषि ि्र्ांक संकलन ( 
िूरु चरण )     100 

९ 
क्रप कषटि (धान ५,िरकारी ५)आल ु५,गहुाँ 
५ ईस्कुस ५   25 

१० 
 पूस्िक िथा पत्र पतत्रका खरीद (प्रांगाररक 
कृषि, कृषिमा निीनिम प्रषिधीहरु  )   50 

११ 
िैषिक षििादी , परशिबी िथा आइ. पी. एम. 
प्रषिधीहरुको  प्रर्ोग प्रदियन   100 

१२ 

कृषि र्न्त्र िथा मेिीनरी ( पािर षटलरर 
तमनी टीलरर थेस्रर हाभेष्टरर कनय सेलरर 
षिन्िोर आर्द माग संकलन  ५०प्रतििि 
अनदुान   2000 

१३ कृषि प्रर्ोगिाला व्र्िस्थापन    ५०० 

१४ व्र्िसाषर्क मौरीपालन िालीम   60 

१५ 
घार गोला सहीि ७५ प्रतििि अनदुानमा 
मौरी तबिरण ३ 600 

१६ 
  ७५ प्रतििि अनदुानमा मौरीपालन सामाग्री 
तबिरण   100 

१७ कृषि प्राषितध अध्र्र्न भ्रमण   60 
१८ कृिक भ्रमण ७ र्दने आन्िरीक   500 

१९ 
७५ प्रतििि अनदुानमा षहउदेिथा बिे 
फलफूल षिरुिा तबिरणको    500 
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तस.नं. िीियक 

कार्यक्रम 
संचालन 
हनेु(िडा 
नं.) 

आ.ि.२०७६/७७
को  अनमुान 

२० 
 ७५ प्रतििि अनदुानमा आरी, प्ररनुीगं ििः, 
ग्राफ्टीगं नाइफ, केमीकल्स इत्र्ार्द   80 

२१ समन्िर् सतमति बैठक   100 

२२ 
ब्र्ािसाषर्क  इस्कुस खेतिलाई सहर्ोग (५० 
प्रतििि अनदुान)  ४ र ८ िडामा   ५०० 

२३ बाली उपचार तसतबर   90 
२४ धान र्दबस   150 

२५ 
भतमयि कम्पेष्ट मल अनदुान ५० प्रतििि 
अनदुानमा समहु छनौट गरी    100 

२६ 
  षहउदे िथा बिे फलफूल षिरुिाको  नसयरी 
स्थापना   200 

२७ 
बाली षिमा २५ प्रतििि अनदुानमा २०० 
षकसानलाई   200 

२८ 
केराको सकर षिरुिा तबिरण िडा न. १ मा 
७५ प्रतििि अनदुानमा   200 

२९ 
षकषिको   षिरुिा तबिरण िडा न. २ मा ७५ 
प्रतििि अनदुानमा  अगिुा कृिकको लागी   200 

३० 
७५ प्रतििि अनदुानमा अकिरे खसुायनीको 
षिउाँ षििरण िडा न. ५ मा   100 

३१ 
िडा न ६ मा ७५ प्रतििि अुनदानमा ५० 
अगिुा कृिकलाई  गोलभेडाको  षिउ  षििरण   100 

३२ व्र्िसाषर्क पषु्प खेति प्रबधयन कार्यक्रम    ५०० 

३३ 
िडा नं. ७ मा ७५ प्रतििि अुनदानमा ५० 
अगिुा कृिकलाई   गोलभेडाको  षिउ  षििरण   100 
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तस.नं. िीियक 

कार्यक्रम 
संचालन 
हनेु(िडा 
नं.) 

आ.ि.२०७६/७७
को  अनमुान 

३४ 
िडा न. ८ मा ७५ प्रतििि अुनदानमा 
अगिुा कृिकलाई  रार्ो सागको  षिउ षििरण   100 

३५ 
िडा न.९ मा ७५ प्रतििि अुनदानमा  अगिुा 
कृिकलाई लसनुको षिउ षििरण   200 

३६ िन प्रतितनतधहरुलाई कृषि भ्रमण(५र्दने)   250 
३७ अन्र् कार्यक्रम   200 

 पि ुषिकास िफय       

३८ 
आिश्र्क सामान खररद (ग्लोब, साबनु, 

टािल, रेनकोट आर्द)   १०० 

३९ बाझोपन तनिारण कार्यक्रम    १०० 

४० 

पि ुस्िास््र् तनर्मन अन्िगयि मास ुपसल 
बद्ससाला तनरीक्षण िथा अनगुमन भेटनरी 
औितध पसल िथा दाना उधोग तनरीक्षण 
िथा अनगुमन    २५ 

४१ 
व्र्िसाषर्क फमय गाई .िस्ि,ु िाख्रा, िंगरु 
आर्दको अनगुमन    २५ 

४२ 
पि ुआहारा सेिा िथा षहउदे िौ घास 
षििरण    १५० 

४३ ििे बहिुिीर् दले घास षििरण ढुिानी    १५० 

४४ 

पिपुन्छीको लातग उपचार कक्ष ( 
तडस्पेन्सरी) संचालनको लातग सामान खररद 
िथा व्र्िस्थापन    ५०० 

४५ 
पिपुन्छी मा लाग्न सक्ने षितभन्न रोग हरु 
षिरुिको भ्र्ाशक्सन    २०० 
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तस.नं. िीियक 

कार्यक्रम 
संचालन 
हनेु(िडा 
नं.) 

आ.ि.२०७६/७७
को  अनमुान 

४६ 
साझेदारीमा व्र्िसाषर्क बाख्रा पालन पकेट 
क्षेत्र संचालन   

िडा नं. 
४,२ १००० 

४७ कृ. ग. बाट िन्मेका पिहुरुको अतभलेख    ३० 

४८ पि ुस्िास््र् तसषिर संचालन    १०० 

४९ गोष्ठी अन्िरषक्रर्ा कार्यकम    १५० 

५० डेरी पसल सधुार    १०० 

५१ 
िातलम िथा प्रसार कार्यक्रम (गाई पालन 
िथा बाख्रा पालन)   २०० 

५२ ि्र्ांक संकलन    ५० 

५३ बैठक व्र्िस्थापन (समन्िर् सतमति )   १०० 

५४ अगिुा पिपुालक कृिक भ्रमण    १५० 

५५ प्रचार प्रसार    २५ 

५६ 
अति षिपन्न कृिकहरुलाई कुखरुाको चल्ला 
षििरण  ढुिानी समेि   ३०० 

५७ साझेदारीमा गाइ पालन पकेट कार्यक्रम  िडा नं. १ १००० 

५८ पि ुबद्सिाला तनमायण    ५०० 
 तसाँचाई   ८००० 

५९ इन्रार्णी रािकुलो  ९ २००० 

६० िकेखोला दोिाने डाडा तसंचाई  २ ५०० 

६१ फेदी खोला तसंचाई  ४ ५०० 

६२ रैले खोला िनेल कुलो तनमायण ३ १००० 

६३ षिस्मभरा ५ १५०० 

६४ सााँख ुरािकुलो सरसफाई ६,७ ५०० 

६५ देदबू रािकुलो तनमायण  7 ५०० 

६६ बधु ुतसाँचाई  ५ ५०० 
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तस.नं. िीियक 

कार्यक्रम 
संचालन 
हनेु(िडा 
नं.) 

आ.ि.२०७६/७७
को  अनमुान 

६७ भमेुथतल ९ १००० 
 उद्योग िथा िाशणज्र्     
 पर्यटन   ४५५०० 

६८ झलेु ४ १५०० 

६९ देउराली षपकतनक स्पट  २ १००० 

७० नेपाल आमाको मशन्दर    १५०० 

७१ गरुुङ टोल देिी मशन्दर तनमायण  २ ५०० 

७२ 
देउराली टोल षपकतनक स्पट मशन्दर 
खानेपानी  

२ १००० 

७३ िहरतस पौिा ३ ४००० 

७४ थाना भञ्र्ाङ ५ २००० 

७५ मशणचडु ८ ३००० 

७६ सलम्ब ु ६ ४००० 

७७ इन्रर्ाशण ९ २००० 

७८ सातलनदी ७ ४५०० 

७९ षिसम्भरा मशन्दर   ५ १००० 

८० बज्रर्ोतगतन(का.म.न.पा.) ८ १०००० 

८१ नारार्णेश्वर ४ १००० 

८२ सातलनदी काशत्तके पदमागय  ५ ५०० 

८३ झलेु पद मागय  ५,३,४ १००० 

८४ बज्रर्ोतगनी मशणचडु पदमागय ८ १००० 

८५ पर्यटन कार्यक्रम   २००० 

८६ सम्पदा बस्िी  ६,७ ४००० 

  सहकारी िथा रािस्ि    १४५० 
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तस.नं. िीियक 

कार्यक्रम 
संचालन 
हनेु(िडा 
नं.) 

आ.ि.२०७६/७७
को  अनमुान 

८७ 
सहकारी हरुको लातग ऐन तनर्म िथा 
कार्यषितध सम्बशन्ध अनशुिक्षण िथा िालीम  

  २०० 

८८ सहकारीहरूलाई लेखा िातलम    १५० 

८९ 
बााँकी सहकारीहरुलाई सहकारी व्र्िस्थापन 
सूचना प्रणाली सम्बशन्ध िातलम  

  १०० 

९० सहकारी संस्था अनगुमन    १५० 

९१ सहकारी संस्था गठन िथा सहकारी पिुयशिक्षा    १०० 

९२ तनर्मािली िथा कार्यषितध तनमायण    ५० 

९३ 
रािस्ि संकलन सम्बशन्ध कमयचारीहरुको 
क्षमिा अतभिषृि िथा अतभमखुीकरण  

  १५० 

९४ 
रािस्ि संकलन गने कार्ायलर्को अनगुमन 
तनररक्षण 

  ५० 

९५ रािस्ि सधुार कार्यर्ोिना परामिय समेि    १०० 

९६ 
रािश्व सम्बशन्ध सरोकारिाला तनकार्हरुसंग 
१ र्दने अन्िरषक्रर्ा कार्यक्रम  

  १०० 

९७ सम्पशत्तकर संकलनका लातग षििरण संकलन    २०० 

९८ 
रािस्ि परामिय सतमतिका सदस्र्हरुलाई 
क्षमिा षिकास कार्यक्रम  

  १०० 

  षित्तीर् के्षत्र     

  सामाशिक षिकास   १८४३०० 

  शिक्षा   १९०५० 

९९ कष्टमाइज्ड शिक्षक िातलम   ५०० 

१०० नमूना षिद्यालर् अिलोकन भ्रमण   ५०० 

१०१ तसकाइ उपलब्धी प्रोत्साहन कार्यक्रम   ३०० 

१०२ शिक्षा ऐन,  तनर्मािली िथा कार्यषितध तनमायण   ३०० 
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तस.नं. िीियक 

कार्यक्रम 
संचालन 
हनेु(िडा 
नं.) 

आ.ि.२०७६/७७
को  अनमुान 

१०३ साक्षर िङ्खरापरु कार्यक्रम   ५०० 

१०४ चापाबोट मा.षि. मा खानेपातन   ५०० 

१०५ षिद्यालर् आर्आियन कार्यक्रम   १२०० 

१०६ कक्षा ५ र ८ को परीक्षा सञ्चालन     ५०० 

१०७ अतभभािक शिक्षा कार्यक्रम   ५०० 

१०८ उत्कृष्ट शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम   २०० 

१०९ तिक्ष्ण षिद्याथी प्रोत्साहन कार्यक्रम   २०० 

११० उग्रिारा षिद्यालर्   ८ ५०० 

१११ षिद्यालर् खािा कार्यक्रम   १७०० 

११२ 
षिद्यालर् स्िरीर् रािपति खेलकुद 
प्रतिर्ोतगिा   ३०० 

११३ स्थानीर् पाठ्यपसु्िक तनमायण   २००० 

११४ सामषुर्क षिद्यालर् सदुृषढकरण कार्यक्रम   २००० 

११५ MGMLप्रोत्साहन कार्यक्रम    ५०० 

११६ 
बालषिकास सहर्ोगी कार्यकिाय प्रोत्साहन 
भत्ता २५ ६५० 

११७  उच्च शिक्षा सदुृषढकरण कार्यक्रम   ७०० 

११८  अन्र् िैशक्षक कार्यक्रम    ५०० 

११९ भाग्र्ोदर् स्कुल ७ १००० 

१२० कातलकािरण  ३ ४००० 

  स्िास््र्   ११६०० 

१२१ औितध खररद    १५०० 

१२२ स्िास््र् सम्बशन्ध उपकरण खररद   २५०० 

१२३ ल्र्ाब संचालन लप्सेफेदी    ५०० 

१२४ ल्र्ाब संचालन िथा व्र्िस्थापन इन्रार्णी    ३०० 
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तस.नं. िीियक 

कार्यक्रम 
संचालन 
हनेु(िडा 
नं.) 

आ.ि.२०७६/७७
को  अनमुान 

१२५ 
मषहलाहरुको पाठेघर सम्बशन्ध १ र्दने 
स्िास््र् तसषिर (VIA क्र्ाम्प)   २०० 

१२६ र्ोग तसषिर संचालन (तिन स्थान)   ३०० 

१२७ 
स्िरं् सेषिका प्रोत्साहन कार्यक्रम षकटबक्स 
षििरण   १५०० 

१२८ अन्र्    ३०० 

१२९ स्िास््र् चौकी भिन ममयि  ५ १००० 

१३० २ नं स्िास्थर् केन्र २ २००० 

१३१ ४ नं स्िास््र् केन्र ४ १५०० 

  खानेपानी िथा सरसफाइ   ४८९०० 

१३२ नाङले भारे खानेपानी १ ४५०० 

१३३ धारापातन गरुुङ टोल खानेपानी  २ १००० 

१३४ सेफ्टी ट्यांकी ममयि  ७ ३०० 

१३५ रािमाटे खानेपातन  ३ ५०० 

१३६ पटाप लामाटोल कुघाङ ब्लोन टोल  २ ४५०० 

१३७ अन्र् खानेपानी    २५०० 

१३८ ३ नं िडा भञ्ज्र्ाङ खानेपानी  ३ ४५०० 

१३९ दतलि िस्िी खानेपातन १ ३०० 

१४० काकी गाउाँ खानेपानी  ८ ५०० 

१४१ 
िडा कार्ायलर् िथा सामदुाषर्क तसकाइ केन्र 
खानेपानी  

१ ५०० 

१४२ सािपािे  खानेपानी  ८ १००० 

१४३ िंखरापरु ४ खानेपानी  ४ २२०० 

१४४ ढुङगेखोला खानेपानी  ४ २००० 

१४५ घटे्टखोला खानेपानी  ४ ८०० 
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तस.नं. िीियक 

कार्यक्रम 
संचालन 
हनेु(िडा 
नं.) 

आ.ि.२०७६/७७
को  अनमुान 

१४६ गरुुङ टोल नेसरु टोल खानेपातन २ ५०० 

१४७ ितृ्त टोल काकी टोल खानेपानी  ५ ७०० 

१४८ िगिे खानेपानी  1 ३०० 

१४९ बिुनगर खानेपानी   ५ ५०० 

१५० िमरकटे्टल टोल खानेपानी  ५ ५०० 

१५१ भिेुल टोल खानेपानी  ५ ३०० 

१५२ इटाचौर खानेपानी  ७ ५०० 

१५३ देउराली टोल िडा भिन खानेपानी  २ ५०० 

१५४ सागाचोक खानेपानी १ ४५०० 

१५५ सााँख ुखानेपानी ६,७ ७००० 

१५६ तसपाई टोल खानेपानी  १ १००० 

१५७ मशणचडु खानेपानी ८ ७००० 

१५८ इन्रार्शण खानेपानी ९ ५०० 
 संस्कृति प्रिियन   ३०८६० 

१५९ िा फल्चा ७ १५०० 

१६० महाङ्काल मशन्दर पनुतनमायण   ५०० 

१६१ बज्रर्ोतगतन िात्रा   ३५० 

१६२ सलम्बटुार भिन िथा रङ रोगन  ६ ३०० 

१६३ धारापातन मशन्दर तनमायण २ ५०० 

१६४ श्रीकृष्ण सधुार मिृ सेिा संस्था ७ ५०० 

१६५ षटनाख्र् पाषट  ६ ५०० 

१६६ दिै िात्रा   ३०० 

१६७ इन्रार्शण िात्रा   १५० 

१६८ अनन्ि आनन्द बिु तबहार ९ ५०० 

१६९ मानन्धर सांस्कृतिक भिन  ६ ३०० 
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तस.नं. िीियक 

कार्यक्रम 
संचालन 
हनेु(िडा 
नं.) 

आ.ि.२०७६/७७
को  अनमुान 

१७० सानागाउाँ चोक ढुङगा सोतलङ ९ १५०० 

१७१ षिसम्भरा शचहानपाटी  ५ १५०० 

१७२ नाटेश्वरी मशन्दर ९ १००० 

१७३ नारार्णघाट सधुार ५ १००० 

१७४ भतुम डाडा भतुम मशन्दर  १ ५०० 

१७५ इष्ट देषि मशन्दर  १ ५०० 

१७६ मरुतलधरण मशन्दर ५ ८०० 

१७७ िाम्िेन होशम्लङ गमु्बा ३ २०० 

१७८ कृष्ण मशन्दर ६ १५०० 

१७९ षक्रर्ाघाट पाटी ढुङगानागाउ १ ५०० 

१८० साम्िेन क्ष्र्ोतलङ गोन्पा ३ ५०० 

१८१ चैत्र् तनमायण ३ १५०० 

१८२ पिुारी खचय ( बज्रर्ोतगतन, इन्रार्शण)   ४६० 

१८३ सांस्कृतिक बशस्ि सानागाउ रंगरोगन ९ १००० 

१८४ कालीदेिी सेिीदेिी मशन्दर पररिर तनमायण  ७ ५०० 

१८५ िनिािी तबकास कार्यक्रम(४ िटा)   ५०० 

१८६ दतलि षिकास कार्यक्रम (४ िटा)   ५०० 

१८७ सााँख ुशचहान ७ १५०० 

१८८ सााँख ुमहोत्सि ६,७ ५०० 

१८९ िहरतसंपौिा महोत्सि ३ ५०० 

१९० मशणचडु महोत्सि  ८ ५०० 

१९१ बािागािा खररद, ममयि िथा िातलम   ५०० 

१९२ षििध िात्रा   ३०० 

१९३ पलपोखरी  ७ २००० 

१९४ कलस पोखरी  ६ २५०० 



 

92| िा षिय क  न ग र  षि का स  र्ो ि ना  

तस.नं. िीियक 

कार्यक्रम 
संचालन 
हनेु(िडा 
नं.) 

आ.ि.२०७६/७७
को  अनमुान 

१९५ पखुलुातछ ७ १००० 

१९६ षिचापोखरी ७ १००० 

१९७ छोमदेन माने तनमायण  २ ४०० 

१९८
(क) 

 

लप्सेचौर खेलमैदान  २ ३०० 

(ख) निराि लािण्र्िी मशन्दर  100 

१९९ 
गरुुङ सांस्कृतिक संरक्षण िथा प्रिियन 
कार्यक्रम 

२ ५०० 

२०० 

परम्परागि भिन सम्बियन व्र्िस्थापन िथा 
िगेनाय कार्यक्रम ( बज्रर्ोतगनी, साल्खा र 

सातलनदी) 

  ७०० 

 खेलकुद िथा मनोरञ्जन   ८३५० 

२०१ खेलकुद कार्यक्रम   ३५०० 

२०२ सलम्ब ुखेलमैदान 6 १००० 

२०३ खेलकुद षिकास िडा नं. ९  ९ ३५० 

२०४ खेलमैदान तनमायण 9 १००० 

२०५ खेलमैदान तनमायण  ८ ५०० 

२०६ िहरतसंपौिा खेलमैदान सधुार  3 १००० 

२०७ अन्र् खेलकूद   १००० 
 लैतगक समानिा िथा सामाशिक समािेिीकरण   65540 

२०८ लप्सी क्र्ान्डी बनाउने िातलम २ िटा    200 

२०९ कपडाको ितु्ता बनाउने िातलम २ िटा    300 

२१० थनु्से बनाउने िातलम    150 

२११ व्र्षुटपालयर िातलम २ िटा    300 
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तस.नं. िीियक 

कार्यक्रम 
संचालन 
हनेु(िडा 
नं.) 

आ.ि.२०७६/७७
को  अनमुान 

२१२ 
कुक, हाउस षकषपङ, िेटर (होटल व्र्िसार्ी 
संघ, िंखरापरु) को सहकार्यमा  

  100 

२१३ टुररष्ट गाइड    100 

२१४ ड्राइतभङ िातलम   500 

२१५ फोटो ग्राफी िातलम   200 

२१६ होमस्टे सचालन िातलम   400 

२१७ बेकरी िातलम   200 

२१८ मोिाइल ररपेररङ िातलम   200 

२१९ अगिुा मषहलाहरुको अिलोकन भ्रमण   ५०० 

२२० कातलगढ सम्बशन्ध िातलम   १००० 

२२१ कोसेतल घर व्र्िस्थापन   ५०० 

२२२ कम्प्र्टुर िातलम   ३०० 

२२३ सखु्खा खाद्यिस्ि ुव्र्िस्थापन िातलम    २०० 

२२४ ग्र्ास प्रर्ोग सम्बशन्ध िातलम    १०० 

२२५ षफिीकल षफटनेस िातलम    २०० 

२२६ उद्योग व्र्िसार् प्रिियन िातलम   ३०० 

२२७ 
 माध्र्ातमक षिद्यालर् स्िरीर् षकसोरीहरुलाई 
आत्म रक्षा सम्बशन्ध िातलम 

  ५०० 

२२८ समूह गठन र पररचालन    २५ 

२२९ सतमति गठन िथा पररचालन    २५ 

२३० समहु सदस्र्को अनशुिक्षण    १०० 

२३१ 
नेितृ्ि िथा संस्थागि षिकास िातलम (२ 
िटा)   २०० 

२३२ मषहलाहरुलाई अध्र्र्न अिलोकन भ्रमण   १०० 
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तस.नं. िीियक 

कार्यक्रम 
संचालन 
हनेु(िडा 
नं.) 

आ.ि.२०७६/७७
को  अनमुान 

२३३ 
संस्था / सतमतिका पदातधकारीहरुलाई 
लेखापलन िातलम    ७५ 

२३४ मनोसामाशिक षिमिय सम्बशन्ध कार्यक्रम    १५० 

२३५ 
संस्था सतमतिका पदातधकारीहरुको नगर 
स्िरीर् चौमातसक सतमक्षा    ५० 

२३६ 

बालबातलका मातथ हनेु िारीररक मानतसक 
दण्ड सिार् िथा र्ौनिन्र् दबु्र्यबहार 
न्रू्नीकरण कार्यक्रम २ र्दने    ९० 

२३७ अन्िरायषिर् बाल र्दिस    १०० 

२३८ अन्िरायषिर् मषहला र्दिस    १७५ 

२३९ 
लैंतगक षहसा षिरुि अतभर्ान कार्क्रम १६ 
र्दने    १०० 

२४० िेष्ठ नागररक र्दिि    ५५००० 

२४१ 
िेष्ठ नागररक र िेष्ठ नागररकका 
अतभभािकलाई २ र्दने अन्िषकय र्ा कार्यक्रम    ८५ 

२४२ नगर स्िरीर् बाल सतमतिको बैठक    ५० 

२४३ अपांग र्दिस    ५० 

२४४ षितभन्न संघ संस्थाको अनगुमन    ३५ 

२४५ अपागं पररचर् पत्र षििरण सम्बशन्ध तसषिर    १५० 

२४६ बाल क्लब बैठक संचालन    १५ 

२४७ अपाि सम्बशन्ध कार्यक्रम    ५० 

२४८ लैंतगक षहंसा षिरुि कार्यक्रम    ५० 

२४९ िेष्ठ नागररकहरुलाई अिलोकन भ्रमण    २०० 

२५० षकिोरीहरुलाई िीिनोपर्ोगी तसप िातलम    ५० 

२५१ िेष्ठ नागररक र्दिा सेिा    ३५० 
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तस.नं. िीियक 

कार्यक्रम 
संचालन 
हनेु(िडा 
नं.) 

आ.ि.२०७६/७७
को  अनमुान 

२५२ अपांग हरुको लातग नेितृ्ि षिकास िातलम    १०० 

२५३ 
अपाििा भएका व्र्शक्तहरुको ि्र्ांक 
संकलन    २०० 

२५४ अपांग बालबातलकाहरुको लातग खेलकुद    ६५ 

२५५ बालबातलका संबशन्ध कार्यक्रम    १०० 

२५६ िेष्ठ नागररक सम्बशन्ध कार्यक्रम    ५०० 

२५७ 
अपांग समन्िर् सतमति नगर स्िरीर् 
कार्यक्रम    ५० 

२५८ 
िेष्ठ नागररक तबस्राम स्थल तनमायण िथा  
बाषटका तनमायण   

९ १००० 

 पूिायधार षिकास   १९५५०० 
 स्थानीर् सडक, पलु िथा झोलिुपेलु   १६६८०० 

२५९ लाकुररबोट कुण्डेश्वर सडक (प्र.षि.अ.) १ ३५०० 

२६० चापाबोट पाङगरेबास सडक १ ३५०० 

२६१ बाटाघर भतुमडाडा बंगाले डाडा सडक  १ १५०० 

२६२ 
रैले झलेु चौकी भन्ज्र्ांग ज्ञानपाखा हुाँदै 
देउराली सडक  

४ ५०० 

२६३ पांग्रबेास ढकाल गाउ सोिी  १ १००० 

२६४ चौकी भन्ज्र्ांग शचहान पाषट  १ ५०० 

२६५ उग्रिारा अफल टोल सडक  ८ ५०० 

२६६ सातलनदी तसडी िथा ट्रस तनमायण  ५ ५०० 

२६७ सािपािे तसंखडा सडक ८ ५०० 

२६८ नाङले पटाप तसस्नेखोला नेउपाने डाडा सडक 2 २००० 

२६९ मनमोहन मागय ममयि सम्भार  १ २००० 

२७० लाकुरीबोट चौिारी तनमायण  २ ३०० 
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तस.नं. िीियक 

कार्यक्रम 
संचालन 
हनेु(िडा 
नं.) 

आ.ि.२०७६/७७
को  अनमुान 

२७१ धारापातन पटाप स्कुल (प्र.षि.अ.) २ ३००० 

२७२ स्कुल डाडा कुण्डेश्वर २ ३००० 

२७३ सांख ुबज्रर्ोतगतन सामदुाषर्क भिन (प्र.षि.अ.) ८ ३५०० 

२७४ खािा कुलो सडक  २ १००० 

२७५ ििृाश्रम  हुाँदै काली मेल डाडा कटेरी लप्से  ४ ४००० 

२७६ सामदुाषर्क भिन मशणचडु सडक ८ ४००० 

२७७ 
इन्रार्शण भलु्ि ुमकु्तान टोल  भञ्ज्र्ाङ  माने 
डाडा सडक 

८ ७००० 

२७८ काकी गाउाँ रानाभाट टोल नर्ााँ गाउ ८ २५०० 

२७९ इन्रार्शण पखुलुातछ सडक ९ ५००० 

२८० तसषटइतभषट कथनचोक(म्र्ाशचङ) ६ १०००० 

२८१ िर्ितल तसिातिथयघाट ६ ४००० 

२८२ तसिातिथय घाट देशख इटाखेल चौर ५ ४००० 

२८३ सातलनदी तसमलबोट लम्बडुाडा काशत्तके  ५ १००० 

२८४ षट्रपर मागय ३,१ २००० 

२८५ साखं ुभलु्ि ुसडक ८ ३००० 

२८६ काकी चोक षपपलबोट सडक ८ ४००० 

२८७ िहरतसह पौिा काशत्तके सडक ३ ४००० 

२८८ शक्षतिि प्रा.षि. दाहालटोल शचहानडाडा सडक ५ ५०० 

२८९ 
सातबक इन्रार्णी िडा नं ५ र ८ िोडने 
सडक 

९ १००० 

२९० सखरखण्डे पिाली उखटुार सडक ९ १००० 

२९१ िहरसीहंपौिा िारेटोल चौकीभञ्जर्ाङ सडक ३ ५०० 

२९२ 
फेर्दबन काउले हुाँदै चौकी भञ्ज्र्ाङ बैकशल्पक 
सडक 

३ ५०० 
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तस.नं. िीियक 

कार्यक्रम 
संचालन 
हनेु(िडा 
नं.) 

आ.ि.२०७६/७७
को  अनमुान 

२९३ पखेरा िहरतसंपौिा मोटर बाटो ३ ५०० 

२९४ िरेुडााँडा हलेदे िोड्ने सडक  ३ १००० 

२९५ आहाल चौर सोझे सडक  ३ ५०० 

२९६ फुटबल ग्राउण्ड रािोमाटो डाडा सडक ३ १००० 

२९७ कृष्ण भक्त  मागय ३ १५०० 

२९८ भाईटोल खला डाडा सडक  ८ १००० 

२९९ बज्रर्ोतगतन मशन्दर देशख शघतसङटोल सडक ८ १००० 

३०० फेर्द पलु बकुुय माला ४ ४००० 

३०१ खलुालटार इन्रार्शण मशन्दर भतुमथतल ९ ५०० 

३०२ चौषक भञ्जर्ाङ झलेु ४ १५०० 

३०३ इन्रार्शण गागल सडक ९ २५०० 

३०४ भरेआहाल पञ्चपाले ढकालगाउाँ १ १५०० 

३०५ मनमत्ता कोररडोर ६,७,९ १००० 

३०६ धारा भञ्ज्र्ाङ लप्से षपङडाडा शचसापानी सडक ४ १५०० 

३०७ सांख ुचक्रपथ ६,७ ४००० 

३०८ लामतबसाउना षिसरामे षितमरे कृषि सडक १ १००० 

३०९ राम्चेतभर थापा डाडा सडक  ५ १००० 

३१० आंगा टोल सडक  ५ १००० 

३११ शचते्रखोला  इटाखेलचौर सडक ५ १००० 

३१२ खलुालटार सानागाउ ९ ३००० 

३१३ पखुलुातछ मचागाल ७ ३००० 

३१४ सनुटोल गणेि खोल्सा बन्िारा टोल ५ १००० 

३१५ गमु्बा काफले डाडा ८ १००० 

३१६ महादेि ढोका कोलागाल ७ १००० 

३१७ शचते्रखोला ठकुरर टोल सेतिदेषि  ५ ४००० 
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तस.नं. िीियक 

कार्यक्रम 
संचालन 
हनेु(िडा 
नं.) 

आ.ि.२०७६/७७
को  अनमुान 

३१८ पौडेलटोल सडक ५ १००० 

३१९ 
समरी खोला सातलनदी कल्भटय िथा बेली 
तब्रि  

५ ५०० 

३२० ठुलो खहरे सडक ५ १००० 

३२१ मााँझटोल सडक ५ १००० 

३२२ इन्रार्शण कुथयतल माझगाउ  ९ २००० 

३२३ देउराली राम्चे भोटेचौर सडक २ ५०० 

३२४ तसषटइतभषट ससु्मा ट्रस्ट िाने बाटो ६ २००० 

३२५ रािदल पसल िेलकोट िाने बाटो ५ २००० 

३२६ काकी टोल िके खोला सडक  २ १५०० 

३२७ मगर टोल सडक  २ ५०० 

३२८ फेर्द ट्रान्सतमटर बज्रर्ोतगतन   ४ १५०० 

३२९ ह्यमुपाइप खररद   २००० 

३३० नाङले सडक १ २०००० 

३३१ राषिर् मा.षि. बातनर्ागाउ सडक (प्र.षि.अ.) ९ २५०० 

३३२ 
पटाप स्कुल चौलागाई टोल लाकुररबोट 
सडक 

२ ५०० 

३३३ बाघ धारा तसतडमा रेतलङ ३ ५०० 

३३४ सडक ग्राभेल ९ १००० 

३३५ 
धलु्ला महादेिस्थान अिखुसुी हदैु तसषट ई भी 
षट इ. िाने बाटो  

७ १००० 

३३६ सानागाउाँ उखटुार सडक ९ १००० 
 भिन िथा सहरी षिकास   २८७०० 

३३७ तसपाई सामदुाषर्क १ १००० 

३३८ िामाङ सामदुाषर्क भिन ५ १००० 
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तस.नं. िीियक 

कार्यक्रम 
संचालन 
हनेु(िडा 
नं.) 

आ.ि.२०७६/७७
को  अनमुान 

३३९ डाडाकटेरी सामदुाषर्क भिन  ४ १००० 

३४० ५ नं िडा भिन ५ ५००० 

३४१ उग्रिारा पसु्िकालर् ७ १५०० 

३४२ ८ नं िडा भिन ८ ५००० 

३४३ िडा भिन िडा नं. ६  ६ १००० 

३४४ िडा कार्ायलर् भिन िडा नं. ७  ७ ५०० 

३४५ मशणचडु पसु्िकालर्   १००० 

३४६ ३ नं िडा भिन ३ ५००० 

३४७ काफ्ले डाडा सामदुाषर्क भिन  ८ १००० 

३४८ िहातसंग पौिा सामदुाषर्क भिन ममयि    ५०० 

३४९ दंगाल बध ुसामदुाषर्क भिन १ १००० 

३५० गोलमादेषि ट्रस ४ १५०० 

३५१ गरुुङ मषहला मैतत्र  २ ५०० 

३५२ तबस्नेको चौर ९ ७०० 

३५३ छरर बस्िी ७ ५०० 

३५४ तबस्राम स्थल िथा मैदान तनमायण     १००० 

 उिाय, लघ ुिथा साना िलषिद्यिु (िैकशल्पक 
उिाय समेि) 

    

३५५ सडक बत्ती िलु्क भकु्तातन िथा व्र्िस्थापन    ८०० 
 सञ्चार     
 िािािरण िथा षिपद व्र्िस्थापन   १८९०० 

३५६ िन िथा भ-ुसंरक्षण   १००० 

३५७ िन िथा भ-ुसंरक्षण षिकास िथा कार्यक्रम   १००० 
 िलाधार संरक्षण   ५०० 

३५८ िलाधार संरक्षण    ५०० 



 

100| िा षिय क  न ग र  षि का स  र्ो ि ना  

तस.नं. िीियक 

कार्यक्रम 
संचालन 
हनेु(िडा 
नं.) 

आ.ि.२०७६/७७
को  अनमुान 

 िािािरण संरक्षण, िलिार् ुपररिियन     
 फोहरमैला िथा ढल व्र्िस्थापन   ४५०० 

३५९ सानागाउाँ ढल व्र्िस्थापन   १००० 

३६० 
साियितनक िौचालर् तनमायण ( फेदी, 
इन्रार्शण, पालिुारी) 

  २००० 

३६१ फोहोरमैला व्र्िस्थापन   १००० 

३६२ बाषटका तनमायण    ५०० 

३६३ िलउत्पन्न प्रकोप तनर्न्त्रण   १००० 

३६४ िलउत्पन्न प्रकोप तनर्न्त्रण कार्यक्रम    १००० 
 षिपद व्र्िस्थापन   ११९०० 

३६५ सानागाउ पोखरी मतुन गशल्छ तनर्न्त्रण  ९ २५०० 

३६६ पञ्चकन्र्ा मशन्दर पाकय  तनमायण ५ १००० 

३६७ पालबुारी सामदुाषर्क षिद्यालर्  ५ १००० 

३६८ अफल टोल पषहरो तनर्न्त्रण  ८ ५०० 

३६९ आइ षट पाकय   ३ ५०० 

३७० स्र्ाल चौर पषहरो ब्र्बस्थापन  ८ ५०० 

३७१ मनोहरा नर्द कटान संरक्षण ९ १००० 

३७२ ितडबषुट उद्यान ८ १००० 

३७३ पषहरो रोकथाम र तनर्न्त्रण    २५०० 

३७४ िारुण र्न्त्र   १००० 

३७५  ट्याङकी संरक्षण ९ ४०० 
 संस्थागि षिकास, सेिा प्रिाह र सिुासन   ८०२०० 
 सामान्र् सेिा   १५४०० 
 कार्ायलर् िफय      

३७६ नेितृ्ि षिकास िातलम    150 



 

101| िा षिय क  न ग र  षि का स  र्ो ि ना  

तस.नं. िीियक 

कार्यक्रम 
संचालन 
हनेु(िडा 
नं.) 

आ.ि.२०७६/७७
को  अनमुान 

३७७ काननुी साक्षरिा िातलम    200 
३७८ प्रस्िािना लेखन िातलम   150 
३७९ उिोिण िातलम    100 

३८० 
िडा अध्र्क्ष िथा िडामा कार्यरि 
कमयचारीहरुलाई र्ोिना सम्बन्धी िातलम   500 

३८१ 
तनिायशचि पदातधकारीहरुलाई सेिा प्रिाह 
सम्बन्धी अतभमशुखकरण कार्यक्रम (आिासीर्)   600 

३८२ 
उपभोक्ता सतमतिका पदातधकारीलाई र्ोिना 
कार्ायन्िर्न िातलम   600 

३८३ क्षमिा षिकास कार्यक्रम   २००० 

३८४ 

षिकास र्ोिना ििुयमा, कार्ायन्िर्नका 
सन्दभयमा ित्काल आिश्र्क पने कार्यक्रम 
सञ्चालन   250 

३८५ अनलाइन घटना दिाय सम्बशन्ध िातलम    ३०० 

३८६ पंिीकरण सम्बशन्ध िातलम    २०० 

३८७ र्ािार्ाि व्र्िस्थापन    २५०० 

३८८ 
धातमयक िथा पर्यटन सम्बशन्ध अध्र्र्न 
अनसुन्धान    १००० 

३८९ मेलतमलाप केन्र र िडा सतमति   ५०० 

३९० टोल सधुार सतमति   ३०० 

३९१ मे र्दिस   ५० 

३९२ डकुमेन्ट्री तनमायण   ५०० 

३९३ भािा साषहत्र् संरक्षण   ५०० 

३९४ नगर प्रोफाइल   १००० 

३९५ हाउस नम्बररङ   १५०० 
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तस.नं. िीियक 

कार्यक्रम 
संचालन 
हनेु(िडा 
नं.) 

आ.ि.२०७६/७७
को  अनमुान 

३९६ िेस म्र्ाप व्र्िस्थापन (ड्रोन)   १००० 

३९७ तसतसषटतभ   १००० 

३९८ नगर पातलका पररचर् पशुस्िका   ५०० 

 सरुक्षा व्र्िस्थापन     

 सूचना प्रषितध   १७०० 

३९९ 
र्ोिना िथा कार्यक्रम व्र्िस्थापन सम्बशन्ध 
सफ्टिेर्र िथा िातलम 

  ३०० 

४०० 
िडा र नगरको दिाय तसफाररस सफ्टिेर्र 
िडान र िातलम 

  ५०० 

४०१ 
नगरको मखु्र् स्थानमा तडशिटल सूचना पाषट 
िडान  

  ४०० 

४०२ नगरपातलकामा तडशिटल सूचना पाषट िडान    २०० 

४०३ रािश्व सफ्टिेर्र िडान िातलम   ३०० 

 पशञ्जकरण व्र्िस्थापन     

 स्थानीर् ि्र्ाङ्क संकलन र अतभलेख 
व्र्िस्थापन 

    

 सिुासन प्रिियन   १००० 

४०४ साियितनक सनुिुाई   २०० 

४०५ सामाशिक परीक्षण   ३०० 

४०६ न्र्ाषर्क इिलास सशचिालर् समेि   ५०० 

४०७ कार्यक्रम सम्पादन, प्रिारण िथा प्रचार प्रसार    १००० 

 अनसुन्धान िथा षिकास     

 कोि व्र्िस्थापन   ६२१०० 

४०८ समपरुक कोि   ३०००० 

४०९ उद्यम कोि   ६५०० 
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तस.नं. िीियक 

कार्यक्रम 
संचालन 
हनेु(िडा 
नं.) 

आ.ि.२०७६/७७
को  अनमुान 

४१० षिपद व्र्िस्थापन   २००० 

४११ ममयि संभार   ४००० 

४१२ िािािारण संरक्षण कोि   १००० 

४१३ लैङतगक षहंसा तनिारण कोि   १०० 

४१४ आपिकातलन बाल उिार कोि   १०० 

४१५ एकल मषहला कोि   ५०० 

४१६ 
मानि बेचषिखन िथा ओसारपसार षिरुि 
कोि 

  १०० 

४१७  िेष्ठ नागररक कोि   २०० 

४१८ पिुायधार षिकास कोि   ६००० 

४१९ आतथयक सहार्िा अनदुान कोि   १००० 

४२० भैपरी आउने कोि   १०५०० 

४२१ बालबातलका   १०० 

४२२ िडागि षितनर्ोशिि रकम    ५८५५० 
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िडास्िरीर् र्ोिनाहरु 

तस.नं. र्ोिनाको नाम 

िडा 
नं. 

बिेट ( रु 
हिारमा) 

१ िगिे डाडाघर तसपाषह टोल  सडक १ १००० 

२ िगिे चौकीभन्ज्र्ाङ सडक १ ५०० 

३ माने आहाल लामाटोल तथङ टोल सडक १ ३०० 

४ डाडाथोक मकु्तान टोल सडक १ ३०० 

५ भरे अहाल माकलटार सपुानी १ २०० 

६ ररमाल कुिा ऐसलुाडाडा सडक १ ३०० 

७ ओषपखोला सडक १ ३०० 

८ शििपिे आफे्र सडक १ ३०० 

९ ठुलाघर खकय  तबतमरे १ २०० 

१० कोले रािमाटे ह्यमु पाईप १ ३०० 

११ तसगारे पौिा ढंुगानाबेसी  १ ३०० 

१२ अमलाठुटो रािचौर स्र्ाले १ ३०० 

१३ खनालटोल शचसापानी १ २०० 

१४ मकु्तान टोल िल्लो  १ १०० 

१५ देउराली ओडारे १ २०० 

१६ घट्टिारे टोल सडक १ १५० 

१७ बाझपाटा ढकाल टोल १ १५० 

१८ देतबसमुारा लामाटोल खा पा १ ५० 

१९ तथङटोल खा पा १ ५० 

२० तभरघरे टोल खा पा १ १०० 

२१ िंकरे कुिा मर्लडाडा १ १५० 

२२ तिनघरे कुिा १ १५० 

२३ नबुुय कुिा ट्यांकी १ १५० 

२४ लप्सेखोला बाझपाटे  १ १५० 

२५ पषहरो कुिा  तनमायण मलुघर टोल सातबक ना भा ७ १ १०० 

२६ मषहला स्िरं् सेषिका भ्रमण १ १०० 

२७ र्िुा खेलकुद १ १०० 

२८ भतुमथान पोखरी तसचाई ममयि १ २०० 
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तस.नं. र्ोिनाको नाम 

िडा 
नं. 

बिेट ( रु 
हिारमा) 

२९ रानी भोटेनी तसचाई पोखरी १ ४०० 

३० सामदुाषर्क अध्र्र्न केन्र १ १०० 

३१ िेष्ठ नागररक १ १०० 

३२ ममयि संभार  १ ३०० 

३३ तबतबध १ २०० 

३४ चौकी भन्ज्र्ाङ नेसरुटोल न्र्ौपानेडााँडा सडक २ 1000 
३५ डडे अहाल पर्ौपानी सडक २ 500 
३६ समराङ खानेपानी २ 500 
३७ सडक सरसफाइ िडा नं २ २ 500 
३८ श्री िारदा मा षि २ 400 
३९ श्री महेन्र आधारभिु षिधालर् २ 200 
४० खानीडााँडा खानेपानी २ 500 
४१ पटाप शिि मशन्दर तनमायण २ 200 
४२ इतसङ तथङ कुलो तनमायण २ 200 
४३ मषहला २ 50 
४४ अपाङगिा २ 50 
४५ िालिातलका २ 50 
४६ बालिुा डााँडा देषिथान गोरेटो बाटो तनमायण २ 200 
४७ खेलकुद २ 300 
४८ िेिीटोल सडक २ 200 
४९ क्र्म्िले सडक २ 200 
५० रािोमाटे सडक २ 200 
५१ गरुुङटोल सडक २ 250 
५२ भैपरी आउने २ 500 
५३ तसरानचौर मोटरबाटो ३ 1000 

५४ पाशख्रनटोल खानेपानी ३ 500 

५५ घटे्टडााँडा मोटरबाटो ३ 500 

५६ मषहला लशक्षि कार्यक्रम ३ 500 

५७ काउले खानेपानी ३ 500 
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तस.नं. र्ोिनाको नाम 

िडा 
नं. 

बिेट ( रु 
हिारमा) 

५८ षहले कुलो ३ 200 

५९ झगडे कुलो ३ 300 

६० िनिािी लशक्षि कार्यक्रम ३ 100 

६१ दतलि लशक्षि कार्यक्रम ३ 200 

६२ कुलामनुी खा.पा. ३ 300 

६३ नारार्णश्वर मशन्दर व्र्िस्थापन ३ 100 

६४ षहले शचहानपाटी ३ 200 

६५ िनकाल्र्ाण सामदुाषर्क तसकाइय केन्र ३ 300 

६६ सनुिुार समाि ३ 300 

६७ पखेरा खानेपानी ३ 500 

६८ ममयि संभार ३ 300 

६९ षिषिध ३ 200 

७० सनुदेिी टोल देिकोटा टोल हदैु षफरषफरे डााँडा सडक  ४ 300 
७१ फेदी स्कुल देशख गोिामे टोल हदैु भट्टराइ टोल सडक ४ 200 
७२ महांकाल थान नाम्लेगााँउ सडक सधुार ४ 100 
७३ तमलनचोकलहदन टोल हदैु िगरखोला  िोड्ने सडक ४ 500 
७४ घटे्टखोला छािे टोल िात्रा नागे शचसापानी सडक ४ 250 
७५ भिुनेश्वर स्र्ाङबोटोल हदैु धाराभन्ज्र्ाङ िोड्ने सडक ४ 100 

७६ 

 बज्रर्ोतगनी, लप्से, िामाङटोल बैर महादेि हदैु चोकीभन्िर्ाङ 
िोड्ने सडक ४ 1000 

७७ कालीमेल झलेु शचर्ाबगान तसन्धपुाल्चोक िोड्ने सडक ४ 300 
७८ रामनगर कुलोबाटो ममयि ४ 100 

७९ डााँडा कटेरी षपङडााँडा सामदुाषर्क भिन तनमायण ४ 350 
८० सडक बत्ती दोभान देखी फेदी िडा सम्म ४ 150 
८१ मेिाथली खहरेखोला फलामेपलुमा िाल तनमायण ४ 150 
८२ झलेु शचहानपाटी तनमायण ४ 400 
८३ सनुदेिी मशन्दर  ४ 100 
८४ नमोनारार्ण निराि मशन्दरमा पाकय  तनमायण ४ 100 
८५ प्रतिक्षालर् तनमायण ४ 300 
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तस.नं. र्ोिनाको नाम 

िडा 
नं. 

बिेट ( रु 
हिारमा) 

८६ सनुदेिी मषहला सामदुाषर्क भिन ४ 200 
८७ माधिनारार्ण स्िस्थानी ब्रि िथा िालीनदी सधुार  ४ 100 
८८ शचहानपाटी खहरेखोला सााँख ु ४ 100 
८९ मषहला तसपमलुक िातलम िथा अपाङग लशक्षि कार्यक्रम ४ 150 
९० शिक्षा िथा खेलकुद लशक्षि र्ोिना ४ 300 
९१ खेलकुद ४ 200 
९२ ममयि  ४ 300 
९३ षिषिध ४ 250 
९४ तबरौटा डाडा तसषढ तनमाणय ५ 500 
९५ शक्षतिि प्रा.षि.मा िौचालर् िथा चौिारा तनमाणय ५ 400 
९६ महेन्र तन.मा.षि. ५ 400 
९७ भषट्ट डाडा बाट शचर्ान डाडा िाने तसषढ तनमाणय ५ 500 
९८ ईटाखेल चौर बाट कुिाँर टोल िाने बाटो ५ 500 
९९ तसन्चाबेली मातथ शचर्ान पाषट तनमाणय ५ 400 

१०० कातल देबी सेिी देबी टष्ट तसन्चाबेली ५ 300 
१०१ सेिी देबी शिब मशन्दर ५ 200 
१०२ िमकटेल टोल सडक ५ 300 
१०३ तबरौटा डाडा खा.पा. ५ 200 
१०४ सामरी तसंचाई ५ 200 
१०५ बम्रहार्शण देबी मशन्दर दलुाल टोल  ५ 200 
१०६ िेष्ठ नागररक भबन तनमाणय िथा भ्रमण ५ 500 
१०७ कृिक भ्रमण अिलोकन ५ 200 
१०८ स्िास््र् स्िर्म सेषिकका भ्रमण ५ 200 
१०९ बालबातलका भ्रमण िथा खेलकुद ५ 200 
११० भैपरर आउने खचय ५ 500 
१११ षिष्ण ुडाडा मोटर बाटो  ५ 300 
११२ कलि पोखरी  ६ ७५० 

११३ सालीनदी सधुार ६ ५०० 

११४ िर्िली पाषट पनुतनमायण ६ ४०० 
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तस.नं. र्ोिनाको नाम 

िडा 
नं. 

बिेट ( रु 
हिारमा) 

११५ डााँडा गाउ सडक ग्राभेल  ६ ३०० 

११६ षढकुरे पाषट डाडा गाउ  ६ २०० 

११७ चषट्टटार खानेपातन ६ ३०० 

११८ कुतसचा ढुङगेधारा ६ २०० 

११९ सलम्बटुार ढंुगेधारा  ६ २०० 

१२० िलेि ुखानेपानी  ६ १००० 

१२१ तसपखु्र् संरक्षण  ६ ५०० 

१२२ ममयि सभार ६ ३०० 

१२३ भैपरी आउने ६ २०० 

१२४ बसपाकय  ढुङगेधारा ६ ५०० 

१२५ दगुाषहषट पाषट ६ ३०० 

१२६ िर्िली ढुिेधारा ६ २०० 

१२७ तसिातिथय घाट तनमायण ६ २०० 

१२८ िलेि ुसंगैको पाषट  ६ ५०० 

१२९ मानन्धर सास्कृतिक भिन ६ ३०० 

१३० सलम्बटुार सडक  ६ ३०० 

१३१ सलम्ि ुिन देशख माझटोल हुाँदै मनमत्ता खोलासम्म सडक ६ ४५० 

१३२ सडक ित्ती ६ १०० 

१३३ कला िथा सस्कृति ६ ५० 

१३४ दगुायषहटी पसु्िकालर् ६ ५० 

१३५ िङ्खरापरु स्थापना र्दिि ६ १०० 

१३६ कमल पोखरी तनमायण  ७ 1000 
१३७ शचहान पाटी ममयि सरसफाईय  ७ 400 
१३८ िातलनदी पररसरमा ममयि सधुार  ७ 500 
१३९ तबिापखु ुतनमायण  ७ 400 
१४० सडक बत्ती ममयि िथा सलु्क  ७ 150 
१४१ नारार्ण चोक ढुिा सोतलङ ७ 100 
१४२ न्हिुहा नतन ढुिा सोतलङ ७ 150 
१४३ धलु्ला टोल डबली ममयि  ७ 150 
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तस.नं. र्ोिनाको नाम 

िडा 
नं. 

बिेट ( रु 
हिारमा) 

१४४ तगररिा प्रसाद लमुन्िी प्रतिस्थान  ७ 100 
१४५ माघ भिन षकिाब लेखन िथा छपाई  ७ 100 
१४६ बज्रर्ोगीनी िात्रा व्र्िस्थापन  ७ 300 
१४७ तनर्तमि िात्रा चाडपिय व्र्िस्थापन ७ 225 
१४८ मचागाल गाणेि मशन्दर तनमायण  ७ 150 
१४९ पखुलुाछी िाही शचहान ममयि  ७ 200 
१५० देउला टोल ढुिा सोतलङ  ७ 200 
१५१ कुसलेु शचहान पाटी ममयि  ७ 200 
१५२ दे दब ुदेशख भाडल िाने बाटो  ७ 400 
१५३  सके खोला खानेपानी ट्याङ्की ममयि  ७ 150 
१५४  कठन चोक कुिा तनमायण  ७ 100 
१५५  महादेि स्थान देशख नर्ा बसपाकय  सम्म पाइप लाइन राख्न े ७ 150 
१५६ भैपरर ममयि सम्भार  ७ 300 
१५७ षिषिध खचय  ७ 200 
१५८ देउला टोल गणेि मशन्दर तनमायण  ७ 50 
१५९ बसीचा बाटो तनमायण  ७ 100 
१६० मषहला तसपमलुक िातलम  ७ 100 
१६१  स्िर्म सेिीका अिलोकण भ्रमण  ७ 75 
१६२  िेष्ठ नागररक कार्यक्रम  ७ 50 
१६३ िातलनदी पररसरमा ममयि सधुार  ७ 500 
१६४ सडक बत्ती ममयि िथा सलु्क  ७ 150 
१६५ नारार्ण चोक ढुिा सोतलङ  ७ 100 
१६६ न्हिुहा नतन ढुिा सोतलङ ७ 150 
१६७ मोक्तानटोलबाट राणाटोल गोरेटोबाटो ८ 200 
१६८ कोटडााँडा सडक ८ 200 
१६९ बज्रर्ोतगनी मशन्दर भन्ज्र्ाङ देशख लामाटोल सडक ८ 200 
१७० धारा भञ्ज्र्ाङ स्र्ालचौर सडक ८ 500 
१७१ काकीगााँऊ देशख भलु्ब ुपचु्छारटोल सडक ८ 200 
१७२ गोडेघाङ ििासेडााँडा सडक ८ 200 
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तस.नं. र्ोिनाको नाम 

िडा 
नं. 

बिेट ( रु 
हिारमा) 

१७३ िनदेिी आ.षि  ८ 200 
१७४ मशणचडु आ.षि ८ 150 
१७५ िडास्िररर् बालतबकास केन्र पसु्िक खररद ८ 100 

१७६ 

गररि िथा िेहेन्दार तबद्याथी छात्रिशृध्द र शिक्षक अनदुान 
िनदेिी आ.षि र उग्रिारा मा.षि 

८ 
200 

१७७ थापाटोल खानेपानी ८ 100 
१७८ भलु्ब ुखानेपानी ८ 200 
१७९ शघतमरेचौर खानेपानी ८ 100 
१८० बज्रर्ोतगनी देशख मशणचडु सम्म म्र्ाराथनु प्रतिर्ोतगिा ८ 100 
१८१ िरकारी संकलन केन्र देशख तडगााँऊ सडक ८ 150 
१८२ कातलकादेिी सामदुाषर्क भिन ८ 1000 
१८३ गोडब्ले सामदुाषर्क भिन ८ 200 
१८४ स्िास््र् स्िंर्म सेषिका अध््र्न भ्रमण ८ 150 
१८५ साियितनक िग्गा संरक्षण िथा षिपद् व्र्िस्थापन ८ 100 
१८६ बज्रर्ोतगनी िथा मशणचडु िात्रा व्र्िस्थापन ८ 200 
१८७ लामाघर तनमाणय(मातथल्लो गााँऊ घमुारचोक) ८ 300 
१८८ पन्चकन्र्ा मशन्दर नाउपाखा ८ 100 
१८९ धाराभन्ज्र्ाङ शचहानपाटी ८ 200 
१९० फ्र्ाफुल्ला कला संस्कृति समहु ८ 150 
१९१ लोकदोहोरी प्रतिर्ोतगिा ८ 200 
१९२ सामदुाषर्क िन व्र्िस्थापन ८ 100 
१९३ भैपरी आउने ८ 200 
१९४ ममयि सधुार ८ 300 
१९५ रा.मा.षि. कार्यक्रम खचय ९ १०० 

१९६ िेष्ठ नागररक सम्मान  ९ 200 

१९७ िालबातलका ९ 100 

१९८ कम्प्र्टुर िातलम ९ 100 

१९९ स्िरं् सेषिका  ९ 100 

२०० संकल्प नेपाल माझगाउाँ हदैु परोपकार िोड्ने बाटो ९ 1000 
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तस.नं. र्ोिनाको नाम 

िडा 
नं. 

बिेट ( रु 
हिारमा) 

२०१ कुथयली पररर्ार टोल मगर गाउाँ रामाषि सडक ९ 500 

२०२ बेनडोल सडक ९ 500 

२०३ केदार घर मनहरा सडक ९ 700 

२०४ रा.मा.षि. बातनर्ागाउाँ मनमत्ता सडक ९ 500 

२०५ सनु्दर बस्िी कलभट तनमायण  ९ 400 

२०६ पन्चकन्र्ाको प्रति िग्गामा षिश्राम स्थल तनमायण ९ 200 

२०७ लाषकला भमेुथली सडक ढलान ९ 500 

२०८ िाशन्ि टोल बाटो तनमायण ९ 200 

२०९ गणपति िाषटका तनमायण  ९ 200 

२१० खलुालटार सेतिदेिी षिधालर्को िग्गामा िाषटका तनमायण ९ 200 

२११ भैपरी आउने ९ 300 

२१२ ममयि ९ 200 
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 िंखरापरु नगरपातलका अन्िगयि तनिायशचि िनप्रतितनतधहरुको नाम र सम्पकय  नम्बर  
तस नं. पद पदातधकारीको नाम पद िड नं सम्पकय  नं 

1 प्रमखु सिुणय शे्रष्ठ नगर प्रमखु   9851068872 

2 उपप्रमखु िकु्रलक्ष्मी शे्रष्ठ नगर उपप्रमखु   9843787863 

3 सदस्र् श्र्ाममणी ढंुगाना िडा अध्र्क्ष  १ 9741003042 

4 सदस्र्  िीिन लामा िडा अध्र्क्ष  २ 9869036680 

5 सदस्र् सन्ि बहादरु िाइिा िडा अध्र्क्ष ३ 9851007933 

6 सदस्र् बषुि बहादरु िामाि िडा अध्र्क्ष ४ 9808291297 

7 सदस्र् िेर गम्भीर थापा िडा अध्र्क्ष ५ 9851011645 

8 सदस्र् राधाकृष्ण शे्रष्ठ िडा अध्र्क्ष ६ 9841786345 

9 सदस्र् षिष्ण ुप्रसाद शे्रष्ठ िडा अध्र्क्ष ७ 9841735724 

10 सदस्र् षहिमान िामाि िडा अध्र्क्ष ८ 9841556692 

11 सदस्र् घनश्र्ाम थापा िडा अध्र्क्ष ९ 9851064487 

12 सदस्र् षिरबहादरु  िामाङ िडा सदस्र् १ 9841445016 

13 सदस्र् मधकेुिर तिमल्सीना िडा सदस्र् १ 9814508422 

15 सदस्र् तिल कुमारी िडा सदस्र् १ 9823142674 

16 सदस्र् शिि प्रसाद दगांल िडा सदस्र् २ 9861551292 

17 सदस्र् कृष्ण बहादरु गरुुङ िडा सदस्र् २ 9860874827 

19 सदस्र् कमय बल िामाङ िडा सदस्र् ३ 9851013451 

20 सदस्र् सड कुमार खतििडा िडा सदस्र् ३ 9851208367 

21 सदस्र् िान्िा गौिम िडा सदस्र् ३ 9860874810 

22 सदस्र् तगिा दिी िडा सदस्र् ३ 9862251518 

23 सदस्र् बषुि बहादरु घ्लान  िडा सदस्र् ४ 9843871062 

24 सदस्र् शिि बहादरु मोक्तान िडा सदस्र् ४ 9898242715 

25 सदस्र् गोषपनी तििारी िडा सदस्र् ४ 9849500951 

26 सदस्र् सम्झना पररर्ार िडा सदस्र् ४ 9813184407 

28 सदस्र् मगंले स्र्ाङिो िडा सदस्र् ५ 9865073072 
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29 सदस्र् राधा कृष्ण ढकाल िडा सदस्र् ५ 9841206653 

30 सदस्र् कान्छी नेपाली िडा सदस्र् ५ 9813858967 

31 सदस्र् कमला बोगटी िडा सदस्र् ६ 9818255026 

32 सदस्र् राज्र्लक्ष्मी िोिी िडा सदस्र् ६ 9843106080 

33 सदस्र् ज्ञान ुरत्न मानन्धर िडा सदस्र् ६ 9841343127 

34 सदस्र् श्रीराम शे्रष्ठ िडा सदस्र् ६ 9841144985 

35 सदस्र् िलुसा दमाई िडा सदस्र् ७ 9803825854 

36 सदस्र् प्रषिन शे्रष्ठ िडा सदस्र् ७ 9841459047 

37 सदस्र् चन्दा शे्रष्ठ िडा सदस्र् ७ 9849506684 

38 सदस्र् अचेन देि िाही िडा सदस्र् ७ 9841605966 

39 सदस्र् कृष्ण घ्लान िडा सदस्र् ८ 9841550047 

40 सदस्र् देिकृष्ण के .सी  िडा सदस्र् ८ 9841668986 

42 सदस्र् भाइकािी शे्रष्ठ िडा सदस्र् ९ 9841094904 

43 सदस्र् प्रर्दप काकी िडा सदस्र् ९ 9841176814 

45 सदस्र् सलु्िाना पररर्ार िडा सदस्र् ९ 9843338563 

14 सदस्र् बषुिमार्ा िामाङ कार्यपातलका सदस्र् १ 9823142679 

18 सदस्र् सतुनिा घ्लान कार्यपातलका सदस्र् २ 9813767551 

27 सदस्र् ज्ञान ुपोखरेल कार्यपातलका सदस्र् ५ 9869284681  

41 सदस्र् उमा देिी काकी कार्यपातलका सदस्र् ८ 9840132547 

44 सदस्र् ज्ञान ुशे्रष्ठ कार्यपातलका सदस्र् ९ 9841693891 

46 सदस्र् अतनल पररर्ार कार्यपातलका सदस्र् ४ 9841958995 

47 सदस्र् आनन्द रम्िेल कार्यपातलका सदस्र् ६ 9841535049 

48 सदस्र् भक्त बहादरु कामी कार्यपातलका सदस्र् ३ 9863923035 
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िंखरापरु नगरपातलका अन्िगयि कार्यरि कमयचारीहरुको षििरण  

क्र.सं. क.सं.नं. नाम थर पद फोन नं. 

1 169669 प्रमोद तसंखडा प्रमखु प्रिासषकर् अतधकृि 9851264111 

2 146758 बौधराि तनरौला शिक्षा अतधकृि (दिौ) 9841426572 

3 193754 तनियला अतधकारी चडुाल  प्र.म.षि.अ. (निौँ) 9851201200 

4 96082 राम प्रसाद फुाँ र्ाल लेख अतधकृि (आठौं) 9851035416 

5 154530 काशिराि पडुासैनी पिषुिकास अतधकृि (आठौं) 9861142520 

6 197183 कमला पोख्रले शिक्षा अतधकृि (आठौ) 9864399768 

7 153949 राममशण ढकाल अतधकृस्िर (छैठौं) 9841203383 

8 161046 थम ुनारार्ण भण्डारी अतधकृस्िर (छैठौं) 9841577661 

9 170271 गोषिन्द अतधकारी लेखा अतधकृि (छैठौं) 9851157161 

10 196391 सीिादेिी गरुागााँइ  अतधकृि (छैठौ) 9852655202 

11 156476 िलुिा भिानी लामा हे.अ. (छैठौं) ९८४१२४४८२६ 

12 204407 सतुनिा शे्रष्ठ इयशन्ितनर्र, सभे (पााँचौ) 9818545453 

13 192879 प्रतमला शिरेल खड्का षिषिध, मषहला (पााँचौ) 9841581140 

14 195655 अिुयन प्रसाद चौंलागाइय कृषि (प्रा.स.) (पााँचौ) 9856037787 

15 196156 पाियिी र्ोन्िन पि ु(प्रा.स.) (पााँचौ) 9842076521 

16 193606 सरु्य कुमारी न्र्ौपाने म.षि.तन. (पााँचौ) 9861864892 

17 करार  सन्िोि आचार्य सूचना प्रषितध अतधकृि 9841448978 

18 करार  तमलन फुर्ाल इशन्ितनर्र 9841436577 

19 करार  बाल कृष्ण मानन्धर इशन्ितनर्र 9849936728 

20 करार  नषिन के.सी इशन्ितनर्र 9851201923 

27 स्थार्ी र्दल प्रसाद भट्टराइय  स.इशन्ितनर्र  9862756325 

28 स्िरं् सेिक र्.ुषक. तसराकामी इयशन्ितनर्र 9843979407 

29 करार  समुन गौिम रोिगार संर्ोिक ९८६९०३२३७७ 

30 करार  अतनिा भट्टराइ अ.हे.ि. 9823706284 
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31 स्थार्ी सिुोध थापा स्टोर प्रमखु 9823221840 

32 करार  निराि गरुुि न.प्र. स्िषकर् सशचि 9849689543 

33 स्थार्ी रिु प्रसाद ढंुगाना िडा सशचि िडा नं. 1 9861585107 

34 232631 िगर्दि खनाल िडा सशचि िडा नं. 2 9843648114 

35 197849 निुा रोकार्ा महि िडा सशचि िडा नं. 3 9848313568 

36 170512 उमेि कुइंकेल िडा सशचि िडा नं. 4 9841463220 

37 स्थार्ी न्हचु्छे बहादरु नकमी िडा सशचि िडा नं. 5 9841429419 

38 स्थार्ी षकरण नाषपि िडा सशचि िडा नं. 6 9841387502 

39 स्थार्ी राम कृष्ण डंगोल  िडा सशचि िडा नं. 7  9841398248 

40 160467 रुक बहादरु शे्रष्ठ िडा सशचि िडा नं. 8 9841266254 

41 140577 कुिेर बहादरु कटिाल िडा सशचि िडा नं. 9 9841514553 

42 228869 िशुिल लम्साल प्रिासन लेखा, (चौथो) 9846721813 

43 करार  मन्ि ुआचार्य कम्प्र्टुर अपरेटर 9842200672 

44 करार  माइिे स्र्ाङबो कम्प्र्टुर अपरेटर 9849887365 

45 करार  षिक्रम मल्ल सहार्क क. अपरेटर 9818605221 

46 करार  सतमिा शे्रष्ठ सहार्क क. अपरेटर 9841091180 

47 करार  िोभा चौलागाइाँ सहार्क क. अपरेटर 9849107814 

48 करार  हररमार्ा लामा सहार्क क. अपरेटर 9813091177 

49 करार  सन्िोिी बोगटी सहार्क क. अपरेटर 9808664255 

50 करार  शचनीमार्ा शे्रष्ठ सहार्क क. अपरेटर 9849199967 

51 करार  सिनी शे्रष्ठ सहार्क क. अपरेटर 9810186909 

52 करार  सरस्ििी ढकाल सहार्क क. अपरेटर 9841461301 

53 करार  रािेि नार्ि ु सिारी चालक 9841432237 

54 करार  शििराम रंशिि सिारी चालक 9841205124 

55 करार  श्र्ाम शे्रष्ठ सिारी चालक 9849332685 

56   मकुुन्द पौडेल खा.पा. टेशक्नतसर्न िेस्रो 9841226239 
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57 अ.से. तभमसेन भिेुल का.स. पााँचौ स्िर 9841421163 

58 153939 अम्बर बहादरु िाइिा कार्यलर् सहर्ोगी 9860014149 

59 197614 मान बहादरु मोक्तान कार्यलर् सहर्ोगी 9808483311 

60 करार  श्रीकृष्ण पडुासैनी कार्यलर् सहर्ोगी 9841334577 

61 करार  र्दपक िामाि कार्यलर् सहर्ोगी 9849173327 

62 करार  ितमयला रेग्मी कार्यलर् सहर्ोगी 9813167850 

63 करार  अनपु बस्नेि कार्ायलर् सहर्ोगी 9843524250 

64 करार  प्रल्हाद कटुिाल कार्ायलर् सहर्ोगी 9841535394 

65 करार  सनु्िली लामा कार्यलर् सहर्ोगी 9861548757 

66 करार  सषुिि कुमार लामा कार्यलर् सहर्ोगी 9843209835 

67 करार  प्रकाि दंगाल कार्यलर् सहर्ोगी 1 9861367173 

68 स्थार्ी बलराम नेपाल कार्यलर् सहर्ोगी 1 9849264321 

69 करार  अतनल शे्रष्ठ कार्यलर् सहर्ोगी 2 9841389195 

70 करार  पल बहादरु भिेुल कार्यलर् सहर्ोगी 3 9865134886 

71 करार  तबष्ण ुपडुासैनी कार्यलर् सहर्ोगी 4 9841764261 

72 करार  सन्िोि दंगाल कार्यलर् सहर्ोगी 5 9841070207 

73 करार  सधुा सिेुदी कार्ायलर् सहर्ोगी 5 9841150913 

74 करार  पषित्रा थापा कार्यलर् सहर्ोगी 6 9849051657 

75 ज्र्ालादारी सषििा नाषपि कार्ायलर् सहर्ोगी 7 9841847387 

76 ज्र्ालादारी सतुनल शे्रष्ठ कार्ायलर् सहर्ोगी 7 9861386129 

77 करार  केदार दास शे्रष्ठ कार्यलर् सहर्ोगी 8 9841631681 

78 ज्र्ालादारी लक्ष्मी घ्लान कार्ायलर् सहर्ोगी 8 9849226802 

79 करार  सतुमत्रा थापा कार्यलर् सहर्ोगी 9 9808005296 

80 करार  उमेि शे्रष्ठ पालो पहरेदार 9863911348 

81 ज्र्ालादारी षििर् शे्रष्ठ कार्ायलर् सहर्गी 9843192198 

82 करार  षिकाि शे्रष्ठ स.प्र.तन. नगर प्रहरी 9843192167 
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83 करार  सान ुघ्लान नगर प्रहरी हिलदार 9865073717 

84 करार  तबन्दा खत्री नगर प्रहरी ििान 9843623545 

85 करार  र्दल बहादरु घ्लान नगर प्रहरी ििान 9860592238 

 


