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दईु शब्द 

बागमिी प्रदेशको काठमाडौँ स्जल्लाको पूिी क्षेत्रमा अिस्स्थि शंखरापरु नगरपातलकाको छैटौँ नगर सभाबाट पाररि 
आतथयक ििय २०७८/०७९ को नीति, षितनर्ोजन ऐन, िाषियक बजेट िथा कार्यक्रम  र आतथयक ऐनको संर्कु्त पसु्िक 
प्रकाशन गनय पाउाँदा आफुलाई गिायस्विि अनभुि गरेको छु। 

षिश्वभर महामारीको रुपमा फैतलरहेको कोतभड १९ को दोस्रो लहरको कारण र्स नगरपातलका अक्षुण्ण रहन नसकेको 
अिस्थामा महामारीको नकारात्मक प्रभािलाई वरू्नीकरण िथा रोकथामका उपार्हरु अिलम्बन गदै आतथयक ििय 
२०७८/०७९ को नीति िथा कार्यक्रम िर्ार गररएको छ।कोतभड-१९ को दोस्रो लहरको सङ्क्क्रमणले 
नगरबासीहरुलाई षितभन्न षकतसमका सङ्कट तनस्म्िएको अिस्थामा स्िास््र्का वरू्निम मापदण्डको पूणयरुपमा पालना 
गरी र्स षििम पररस्स्थति प्रति सजग रहन देश षिदेशमा रहन ुभएका सम्पूणय देशिासी िथा नगरिासीलाई हार्दयक 
अनरुोध गदयछु। 

कोतभड-१९ महामारीले षिश्व अथयिवत्रमा नकारात्मक असर पारेको हुाँदा र्स नगरपातलका समेि प्रभाषिि भएको 
छ।नगरपातलकाको वरू्न आविररक आर् स्रोिको अिस्थामा बवदाबवदीको कारण लस्क्षि राजस्ि सङ्कलन हनु नसेकेको 
र बाह्य स्रोिबाट प्राप्त हनुे आर् पतन अपेस्क्षि रुपमा उपलब्धिा नभएको कारण आ.ि. २०७७/०७८ को िाषियक 
कार्यक्रम पूणय कार्ायविर्न हनु नसकेको तििो र्थाथय षिद्यमान छ।र्द्यपी, कोतभड १९ का कारण भएको लामो 
समर्को बवदाबवदीले सरोकारिाला सबैलाई पाठ तसकाएको हुाँदा  छोटो समर्मा अतधकांश कार्यक्रम कार्ायविर्न गरी 
सम्पन्न गने असल अभ्र्ास शरुु भएको छ।बाह्य िथा आविररक आर् घटेको अिस्थामा पतन नगरबासीको जीिन 
रक्षा गनुय नगरपातलकाको पषहलो दाषर्त्ि भएको र अथयिवत्रलाई चलार्मान बनाउन आिश्र्क भएको कारण र्स 
बजेट िथा कार्यक्रमले अहम ्भतूमका खेल्नेछ भने्न कुरामा म पूणय षिश्वस्ि छु। 

र्स नगरपातलकाको सिायषिण षिकासको लातग िाषियक नीति, र्ोजना िथा कार्यक्रम िजुयमा गदाय नगरका षक्रर्ाशील 
राजतनतिक दलहरु, षििर्गि कार्ायलर्हरु, गैह्र सरकारी/तनजी संघ संस्थाहरु, नागररक समाज र िडा कार्ायलर्हरुबाट 
प्राप्त सझुािहरुलाई समेि समेषटएको छ।अवत्र्मा, र्स पसु्िक िर्ार गनय प्रत्र्क्ष िथा अप्रत्र्क्ष रुपमा रचनात्मक 
सझुाि िथा सहर्ोग गनुय हनु ेसम्पूणय नगरबासीहरु, जनप्रतितनतधहरु, राजनीतिक दलहरु, संघ/संस्थाहरु, नागररक 
समाज िथा नगरपातलकामा कार्यरि कमयचारीहरुलाई ह्रदर्देस्ख आभार प्रकट गदयछु।साथै, र्स पसु्िकमा समािेश 
गररएका र्ोजना िथा कार्यक्रमको कार्ायविर्न सवदभयमा सम्बस्वधि शाखा/उपशाखा/ाकाई/कार्ायलर्वारारा कार्ायविर्न 
कार्यर्ोजना िर्ार गरी सोही बमोस्जम साथयक र गणुस्िरर्कु्त कार्ायविर्नको अपके्षा राखेको छु। 

धवर्िाद! 

 

सिुणय शे्रष्ठ 

नगर प्रमखु 
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१. शंखरापरु नगरपातलकाको आतथयक ििय २०७८/०७९  को नीति  
शंखरापरु नगरपतलकाको छैठौ नगर सभा बैठकमा नगर प्रमखु श्री सिुणय शे्रष्ठवारारा आतथयक ििय 
२०७८/०७९ को लातग पेश गररएको नीति  

संघीर्िाको कार्ायविर्नसाँगै स्थानीर् सरकारको प्रतितनतधत्ि गदै जनप्रतितनतधको रुपमा 
आज र्स गररमामर् नगर सभाको छैटौँ बैठकलाई सम्बोधन गनय पाउाँदा म अत्र्विै 
हषियि भएको छु । 

१.  नेपालको लोकिास्वत्रक आवदोलनका क्रममा नेपाल र नेपाली जनिाको मूस्क्तका 
लातग आफ्नो ज्र्ान उत्सगय गनुय हनुे ज्ञाि अज्ञाि सम्पूणय शषहदहरु प्रति हार्दयक 
भािपूणय श्रिावजली अपयण गदयछु ।  

२.  कोतभड-१९ को पषहलो िथा दोस्रो लहरबाट उत्पन्न महामारीका कारण र्स ििय 
पतन हामीलाई समस्र्ा ग्रस्ि बनार्ो ।षिश्व स्िरमै र्स महामारी षिरुि लड्न 
मौजदुा स्िास््र् सेिा र सषुिधाहरु अपर्ायप्त छन ्।र्स महामारीका कारण लाखौं 
मातनसको ज्र्ान गासकेको छ भने अझै लाखौं सङक्रतमि छन ्। दोस्रो लहरसाँगै 
आएको अझ संक्रामक भाारसका कारण स्िास््र्  क्षते्रमा थप चनुौिीहरु देस्खएका 
छन ्।र्ी चनुौिीलाई सामना गनय ावरार्णी नगर अस्पिालमा १५ शैर्ाको बेड 
ित्काल िर्ार गरी त्र्हााँ अत्र्ािश्र्क औितध, अस्ससजन िथा खानाको व्र्िस्था 
गररर्ो र थप जनशस्क्तको व्र्िस्थापन गरी सेिा प्रारम्भ गररर्ो ।त्र्स्िै र्स नगर 
तभत्र रहेको ससु्मा कोाराला मेमोररर्ल हस्स्पटललाई कोतभड सषहि उपचार गने 
गरी व्र्िस्था तमलाउदै संक्रतमिको उपचारमा लाग्ने कुल खचयको २५ प्रतिशि 
नगरपातलकाबाट, २५ प्रतिशि खचय ससु्मा कोाराला मेमोररर्ल हस्स्पटलबाट र 
५० प्रतिशि मात्र स्िर्म ्संक्रतमिले व्र्होने गरी व्र्िस्थापन गररर्ो । स्थानीर् 
सरकारको रुपमा नगरिासीहरुको जीिन रक्षा गनुय नै पषहलो कियव्र् र स्जम्मेिारी 
हनुे कुरालाई ध्र्ानमा राखी छैटौँ नगर सभावारारा स्िीकृि अवर् र्ोजना िथा 
कार्यक्रमहरुलाई भवदा नगरिासीको जीिन रक्षाथय स्िास््र्लाई पषहलो प्राथतमकिा 
र्दएका छौं । 

३.  जीिन रक्षाको लातग ससदो प्रर्ास गदाय गदै पतन केही संक्रतमिहरुले जीिन 
गमुाउन ुपरेको छ।र्समा म अत्र्विै दसु्खि छु ।अमूल्र् जीिन गमुाउन ुहनु े




 

र्स नगरपातलकाका िडा नं. ४ का िडा अध्र्क्ष स्िगीर् बषुि बहादरु िामाि 
लगार्ि अवर् सम्पूणयमा हार्दयक श्रवाराञ्जली अपयण गदै शोक संिप्त पररिार प्रति 
हार्दयक समिेदना व्र्क्त गदयछु । 

४.  कोतभड १९ संक्रमण रोकथाम, पूियिर्ारी िथा तनर्वत्रणका लातग प्रस्िाषिि नगर 
अस्पिालमा आासोलेसन सेवटरको स्थापना गरी संक्रतमिहरुको उपचार गररएको 
छ । र्स क्रममा होमनेट नेपाल र एससन एड नेपालबाट आासोलेसन षकट, X 

Ray मेतसन िथा आिश्र्क सामग्रीहरु, लार्वस सलबबाट स्िास््र् सामग्री र बेड, 
जोर् फाउवडेसनबाट अस्ससजन कवसवरेटर, हाप्सा नेपालबाट अस्ससतमटर सषहि 
होम आासोलेसन षकट्स, ावगेज्ड नेपालबाट खाद्य सामग्री सहर्ोग, तग्रन िारा 
नेपालबाट स्िास््र् सामग्री िथा सषु्मा कोाराला मेमोररर्ल अस्पिाललाई कोतभड 
१९ का षिरामीलाई आा. तस. र्.ु िथा भेस्वटलेटरको शलु्कमा २५ प्रतिशि 
सहतुलर्ि उपलब्ध गराउन ु भएकोमा हार्दयक आभार व्र्क्त गदयछु । साथै, 
एस्वटजन िथा षप.तस.आर. परीक्षण लगार्ि संक्रतमिको उपचार कार्यमा अग्रपंिीमा 
रही सेिा गनुय हनुे स्चषकत्सक, स्िास््र्कमी िथा कमयचारीहरुलाई धवर्िाद र्दन 
चाहवछु ।  

५.  आतथयक ििय २०७८/७९ को र्स नगरको बजेट नीति िथा कार्यक्रम िजुयमा 
गदाय नेपालको संषिधानको अनसूुची ८, स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र 
नेपाल सरकारबाट प्राप्त स्थानीर् िहको र्ोजना िथा बजेट िजुयमा र्दग्दशयन, 
२०७४ ले गरेका व्र्िस्थालाई पूणय रुपमा पालना गने प्रर्ास गरेको छु ।चाल ु
पवरौँ र्ोजना, दीगो षिकासका लक्ष्र्, नेपाल सरकारबाट स्िीकृि क्षेत्रगि नीतिहरु, 
राषिर् र्ोजना आर्ोगबाट प्राप्त तनदेशन, सम्बस्वधि मवत्रालर्हरुबाट प्राप्त 
मागयदशयनलाई मखु्र् आधार मानी नगरको  षिकास र्ोजना, नीति िथा कार्यक्रम 
िर्ार पाररएको छ । त्र्सैगरी, नगर षिकास र्ोजना िजुयमा गने क्रममा नगरमा 
षक्रर्ास्शल राजतनतिक दल, षििर्गि कार्ायलर्हरु, गैर सरकारी संस्था, नागररक 
समाज, नगर कार्यपातलकाको षििर्गि शाखा िथा िडा कार्ायलर्बाट प्राप्त 
सझुािलाई समेि समेषटएको छ । 

६.  समिृ नपेाल सखुी नपेालीको राषिर् लक्ष्र्, संर्कु्त राि संघको र्दगो षिकासको 
लक्ष्र् िथा राषिर् आितधक र्ोजनालाई मखु्र् लक्ष्र् बनााएको छ। साथै, 
शंखरापरु नगरपातलकाको दीघयकातलन सोच “पर्यटन र कृषि समषृिको मलु आधार, 




 

सााँस्कृतिक षिकास स्थानीर् सरकार”  िफय  र्ो नीति पररचातलि भएको व्र्होरा 
जानकारी गराउन चाहवछु ।  

७.  नगरपातलका जनिाको सिायषिण षिकास सतुनस्िि गरी आफ्नो घरदैलोबाट 
साियजतनक सेिा प्राप्त गने जनिाको नस्जकको सरकार रहेको पररप्रके्ष्र्मा स्थानीर् 
जनिाले अनभुतूि हनुे गरी षिकास तनमायण र सेिा प्रिाहमा सधुार गरी र्स 
नगरलाई नमूना नगरको रुपमा षिकास गनय लक्ष्र् सषहि र्ो नीति िथा कार्यक्रम 
प्रस्ििु गरेको छु । 

 

सभाका सभाध्र्क्ष िथा उपस्स्थि नगर सभा सदस्र् ज्रू्हरु 

अब म शंखरापरु नगरपातलका षिकासका सम्भािना  चनुौिीहरुका साथै नगपातलकाको 
संस्क्षप्त पररचर् प्रस्ििु गनय अनमुति चाहवछु । 

बाग्मिी प्रदेश अविगयि काठमाडौँ स्जल्लाको पूिी क्षेत्रमा रहेको र्स नगरपातलका २०७१ 
साल मंतसर १६ गिे स्थापना हुाँदा १५ िटा िडामा षिभाजन गररएकोमा २०७३ सालमा 
भएको स्थानीर् िहको पूनसंरचना पिाि ्साषिकको ावरार्णी, पखुलुाछी, बज्रर्ोतगनी, 
लप्सेफेदी, सनुटोल र नाङ्क्लेभारे गा.षि.स तमलाएर शंखरापरु नगरपातलका बनेको हो। 
हाल कुल ९ िटा िडामा िगीकरण गररएको र्स नगरपातलका ऐतिहातसक रुपमा कररि 
३३०० ििय अगातड जोगदेि बज्राचार्यले कतलगि सम्बि ्१८०१ मा र्ोजना बनाई 
शंखको आकारमा सााँख ु सहरको पररकल्पना गररएको हुाँदा र्स नगरको नामाकरण 
शंखरापरु नगरपातलका रास्खएको हो। कुल ६०.२१ िगय षकलोतमटर क्षेत्रफल रहेको 
र्ो नगरपातलका दस्क्षणमा भक्तपरु, पूियमा तसवधपुाल्चोक र काभ्र ेस्जल्ला, उत्तरमा निुाकोट 
िथा पस्िममा काठमाडौँ स्जल्लाको कागेश्वरी मनोहरा नगरपातलकासाँग जोतडएको छ ।र्ो 
नगरपातलका काठमाडौँ स्जल्लाको क्षेत्रफलको षहसाबले ठुलो नगरपातलका पतन हो । 
नेपालको केवरीर् राजधानी रहेको स्जल्लामा रहेको नगरपातलका भए िापतन र्ो 
नगरपातलकाको अतधकांश क्षेत्र ग्रामीण बस्िी िथा भौगोतलक रुपमा षिकट छ।र्द्यषप, 
र्स नगरको मखु्र् षिशेििा भौगोतलक षिषिधिा रहेको छ । त्र्सैगरी,  ऐतिहातसक 
सााँख ु शहर, बज्रर्ोतगनी, शातलनदी, मस्णचडु र अवर् धातमयक स्थलहरु पतन मखु्र् 
सााँस्कृतिक षिषिधिाको रुपमा रहेका छन ्। षि.सं २०७५ सालको सिेक्षण अनसुार 
नगरपातलकाको कुल जनसंख्र्ा २७ हजार 2 सर् २ रहेको छ।जनसंख्र्ाको लैषिक 




 

आधार हेदाय र्स नगरपातलकामा १३,६३३ जना परुुि र १३,५६९ जना मषहला रहेका 
छन ् ।िामाङ, नेिार,  ब्राम्हण, क्षेत्री, गरुुङ लगार्िका जािजाति बसोबास गने र्स 
नगरमा बज्रर्ोतगनी जात्रा, शातलनदी मेला, मस्णचडु मेला, माधि नारार्ण स्िस्थानी ििय, 
दशै जात्रा, ावरार्णी जात्रा िथा अवर् जात्रा प्रमखु मातनवछन ्। प्रमखु चाडपियका रुपमा 
दशै, तिहार, माघेसङ्क्क्रास्वि, चैिे दशै, साउने सङ्क्क्रास्वि, जनैपूस्णयमा, हररिातलका, 
कृष्णाष्टमी, गाईजात्रा, र्ोमरी पूस्णयमा, ल्होसार, मेनाङ रहेका छन।् 

नगर क्षेत्रमा रहेका ऐतिहातसक, धातमयक िथा प्राकृतिक सम्पदालाई संरक्षण र 
संिियन गरी पर्यटन प्रिियन गनय िथा कृषिर्ोग्र् भतूमलाई पकेट क्षेत्रको रुपमा पषहचान 
र षिकास गरी आतथयक षिकासको प्रमखु क्षेत्रको रुपमा लैजान सषकने अिसर हामी साम ु
छ । नगरपातलका क्षेत्र तभत्रका षितभन्न प्राकृतिक श्रोि साधनको पषहचान र पररचालन गरी 
आतथयक षिकासको बाटो कोदै भकुम्पले क्षति परु् र्ाएका अव्र्िस्स्थि बस्िीहरुमा भकुम्प 
प्रतिरोधात्मक व्र्िस्स्थि नर्ााँ बस्िी बसाउन एिं ऐतिहातसक सम्पदाको रुपमा रहेको सााँख ु
बजारलाई पूनःतनमायण माफय ि ्भत्केका संरचना र सम्पदाहरुलाई व्र्िस्स्थि बनाउन पूनः 
तनमायण प्रातधकरणको सहर्ोगमा कामहरु भारहेका पतन छन ्। 

हाम्रो शंखरापरु नगरपातलका आतथयक सामास्जक षिकासका दृषष्टकोणले िलुनात्मक 
रुपमा पछातड परेको र स्रोि साधनको षहसाबले कमजोर अिस्थामा रहेको छ । 
नगरिासीका अपेक्षा तनकै उच्च रहेको िर सीतमि स्रोि साधनबाट सबैका अपेक्षाहरु 
पूरा गनुयपने चनुौति हामी साम ुछ । आविररक स्रोि कमजोर हुाँदा बाह्य स्रोि मै तनभयर 
हनु ुपने बाध्र्िा छ ।नगरिासीले अपेक्षा गरे अनसुार षिकासले तिव्रिा पाउन नसकेको 
तििो र्थाथय षिर्दिै छ।हामी जनप्रतितनतधको रुपमा तनिायस्चि भएर आएपतछ राजनीतिक 
िथा प्रशासतनक आधार स्िम्भ िर्ार पारेको र्थाथय पतन अिगि नै छ । आतथयक 
षिकासका लातग राजश्वको सङ्कलन एिं पररचालनका नर्ााँ क्षेत्रको खोजी गरररहेका नै छौं 
।नगरिासीहरुबाट पर्ायप्त जन श्रमदान िथा लागि सहभातगिा नहुाँदा र्ोजना सम्पन्न गनय 
कठीनाई रहेको अिस्था पतन षिद्यमान छ । हाम्रो नगरपातलकामा अव्र्िस्स्थि 
सहरीकरणलाई व्र्िस्स्थि गरी भिन तनमायण संषहिालाई कडााका साथ पालना गराउने 
िथा व्र्िस्स्थि Land Pooling  लाग ुगने कार्य चनुौिीपूणय रहेको र्थाथय रहेको छ । 
संषिधान प्रदत्त वर्ाषर्क अतधकारलाई र्थाथय रुपमा व्र्िहारमा उिानय सो अनसुारको 




 

िािािरण िर् गनय बााँकी नै रहेको अिस्था छ । षिकासमा आतथयक अनशुासन कार्म 
गनुय हाम्रा लातग अझै पतन चनुौिीपूणय छ भने भौगोतलक तबकटिाका कारण पूिायधार 
षिकास खस्चयलो र कर्ठनाईपूणय रहेको व्र्होरा पतन म र्हााँ राख्न चाहवछु।र्स प्रकारका 
चनुौिीको बाबजिु पतन नगरिासीमा परु् र्ाउन ुपने सेिा सहज रुपमा परु् र्ाउन र गणुात्मक 
षिकास गनय कषटबि रहेको व्र्होरा समेि म र्स सभामा राख्न चाहवछु । 

सभाध्र्क्षज्रू्, 

उपस्स्थि नगर सभा सदस्र्ज्रू्हरु, 

अब म प्राथतमकिा सषहि क्षेत्रगि रुपमा र्स नगरपातलकाले िर् गने नीति प्रस्ििु गने 
अनमुति चाहवछु । 

स्िास््र् 

१. कोतभड १९ को महामारी रोकथाम िथा तनर्वत्रणमा र्स नगरपातलकाले 
षिशेि भतूमका खेली CICT लगार्िका षटमहरुलाई सषक्रर् रुपमा पररचालन 
गररनेछ। 

२. नगरिासीहरुको स्िास््र्लाई ध्र्ानमा राखी कोतभड १९ को सङ्क्क्रमणको 
जोस्खमबाट बच्न अस्ससजन िथा स्िास््र् सामाग्रीहरुको व्र्िस्थापन गरी 
नगर अस्पिाल सदुृढीकरण  िथा आासोलेसनको व्र्िस्थापन गररनेछ।साथै, 
सो कार्यको लातग संघ र प्रदेश सरकारसाँग समविर् गररनेछ।  

३. कोतभड-१९ को सङ्क्क्रमण वर्नुीकरण िथा रोकथाम गनय सबै 
नगरिासीहरुलाई खोप सतुनस्िििाको लातग पहल गररनेछ। 

४. स्िास््र् चौकीहरुबाट षििरण हनुे तनःशलु्क औिधीहरुको लातग आिश्र्क 
प्रबवध गररनेछ ।  

५. मषहला स्िास््र् स्िरं्सेषिकाहरुलाई ६० ििय उमेर पगेु पछी सम्मान पूियक 
षिदाई गने कार्यक्रम अगातड बढाानेछ । 




 

६. षिज्ञ स्चषकत्सकहरुको उपस्स्थतिमा िडा स्िरमा स्िास््र् स्शषिरहरु सञ्चालन 
गररनेछ । 

७. आमा सरुक्षा कार्यक्रम अविगयि गभयििी, सतु्केरी मषहला िथा नि स्शशकुो 
स्िास््र्लाई ध्र्ानमा राखी ितथयि सेवटरको षिस्िार र षिकास गररनेछ । 
साथै, बतथयि सेवटरमा कार्यरि कमयचारीहरुलाई प्रोत्साहन स्िरुप प्रति प्रसिुी 
िापि रु १००० का दरले रकम उपलब्ध गराानेछ। 

८.  रिु प्रतिकार्य टोतललाई दरुुस्ि, चसु्ि र क्षमिार्कु्त बनाउन आिश्र्क कदम 
चातलनेछ । 

९.  बालबातलकाहरुलाई पूणय खोप सेिा सतुनस्िि गरी पोिण कार्यक्रम संचालन 
गररनेछ।  

१०. नगरपातलका तभत्र संचालन गने औितध पसल (Pharmacy), नगर तभत्र 
सञ्चालन हनुे स्सलतनक िथा अस्पिालहरुलाई नगरपातलकामा दिाय गराई 
नगरपातलकाबाट तनर्तमि अनगुमनको व्र्िस्था गररनेछ । 

११. गणुस्िरीर् स्िास््र् सेिा ,पूिायधार षिकास ,औितध एिं उपकरण र दक्ष 
स्चषकत्सक िथा स्िास््र्कमीको सेिा षिस्िार गररनेछ । 

१२. तनरोगी नगर तनमायणको लातग सदुृढ साियजतनक स्िास््र् सेिाका अतिररक्त 
स्िच्छ र सवितुलि आहार ,र्ोग, शारीररक व्र्ार्ाम, सरसफाई सषहिको 
स्िस्थ जीिनशैली अिलम्बन गनय प्रोत्साहन गने कार्यक्रम ल्र्ाानेछ । 

१३. नगरपातलकावारारा सञ्चालन हनुे शि बहानवारारा नगरपातलका सबै 
िडाबासीहरुलाई सेिा प्रदान गने व्र्िस्था तमलाानेछ । 

१४. स्िास््र् चौकीहरुमा रहेको ल्र्ाि सञ्चालनलाई षिस्िार गररनेछ । 

१५. सषु्मा कोाराला मेमोररर्ल अस्पिाल लगार्ि अवर् अस्पिालसाँग 
साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्र्ाानेछ। 

१६. नगरपातलकाका सबै स्थानहरुमा एम्बलेुवस सेिा  सहज रुपमा उपलब्ध 
गराईनेछ । 

 




 

स्शक्षा िथा खेलकुद  

नेपालको संषिधानको अनसूुची (८) मा  प्रदत्त  आधारभिू र माध्र्तमक स्शक्षाको 
अतधकारलाई सतुनस्िि गनय तनम्नानसुार नीतिहरु  प्रस्िाि गरेको छु । 

१. सामदुाषर्क िथा संस्थागि षिद्यालर्का स्शक्षक िथा कमयचारीको तनरविर 
क्षमिा षिकास गनयका लातग अनलाान लगार्िका पिति अपनाा कष्टमााज्ड 
स्शक्षक िातलम सञ्चालन कार्यलाई  तनरविरिा र्दानेछ । 

२. षिद्याथी वरू्न भएका सामदुाषर्क षिद्यालर्हरुमा बहकुक्षा बहसु्शक्षण 
कार्यक्रमलाई तनरविरिा र्दानेछ। 

३. कक्षा ५, आधारभिू िह (कक्षा ८) , कक्षा दश र कक्षा १२ मा उत्कृष्ट 
नतिजा सषहि उस्त्तणय षिद्याथी िथा उत्कृष्ट स्शक्षकहरुलाई िाषियक रुपमा 
परुस्कृि गररनेछ । 

४. छोटो अितधको तसपमूलक िातलमको प्रबवध गरी “एक षिद्यालर् एक 
उत्पादन” को अिधारणालाई क्रमश सबै षिद्यालर्मा परु्ायानेछ। 

५. षिद्यालर् जाने उमेर समहुका सबै बालबातलकालाई षिद्यालर् भनाय गरी 
आधारभिू स्शक्षामा सबैको पहुाँच सतुनस्िि गररनेछ । 

६. षिद्यालर्हरुमा तडजीटल हास्जरी, तससी षटतभ, स्माटय बोडय िथा तडजीटल 
प्रषितधमा आधाररि रहेर स्शक्षण तसकाालाई प्रिियन गररनेछ । 

७. स्शक्षकले गरेको कार्य र समर् (Teacher time on task) को दैतनक रेकडय 
राख्न ेव्र्िस्था गररनेछ।  

८. षिद्याथी तसकाा उपलस्व्धका आधारमा स्शक्षकलाई प्राेत्साहन भत्ताको प्रबवध 
गररनेछ। 

९. हररि षिद्यालर्को अिधारणा कार्ायविर्नमा ल्र्ाानछे । 

१०. कार्यमलुक साक्षरिा, तनरविर स्शक्षा र तडस्जटल स्शक्षा कार्यक्रमको 
सञ्चालन  गररनेछ । 




 

११. स्थानीर् िथा माि ृभािाको पाठ्यक्रम बनाई स्शक्षण तसकाा सञ्चालन 
गररनेछ । 

१२. सामदुाषर्क षिद्यालर्मा अतभभािकको सहभातगिा बषृि गनय अतभभािक 
स्शक्षा कार्यक्रम  सञ्चचालन गररनेछ । 

१३. षिद्यालर्लाई समदुार्को तसकाा केवरको रुपमा षिकास गररनेछ । 

१४. षिद्यालर्को भैातिक पूिायधार,षिद्यालर् भिन (Lab, library, ICT lab, 

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

१५. षिद्यालर्मा अध्र्र्नरि तिक्ष्ण षिद्याथीको पषहचान गरी षिपन्न िथा लस्क्षि 
षिद्याथीहरुको लातग षिशेि छात्रबसृ्त्त िथा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन 
गररनेछ । 

१६. षिद्यालर् नसशाङ्कनको आधारमा षिद्यालर् गाभ्ने, िह िा कक्षा घटाउने 
िा बढाउने कार्यलाई प्रोत्साहन गररनेछ।उक्त कार्यमा सहभागी हनु 
स्िउत्प्ररेीि हनुे षिद्यालर् पररिारलाई षििशे प्रोत्साहन गररनेछ। 

१७. षिद्यालर्मा तनर्तमि रुपमा आमने सामने रुपमा पठन पाठन हनु नससन े
अिस्था भएमा अनलाान िथा िैकस्ल्पक पितिको षिकास गरी पठन पाठन 
सञ्चालन गररनेछ । 

१८. षिद्यालर् पररसर िथा कक्षाकोठाको दैतनक सरसफाई  गनय प्रोत्साहन 
गरनेछ । 

१९. षिद्यालर्मा षिस्कुट, चाउचाउ जस्िा Junk food र प्लाषष्टक तनिधे गररनेछ 
।  

२०. ससु्मा कोाराला मेमोररर् नतसयङ कलेजको सहकार्यमा षिद्यालर् स्िास््र् 
कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 




 

२१. स्शक्षण तसकाामा बाल केस्वरि, पररर्ोजनामा आधाररि, सिीि, रैथान,े 

सूचना िथा सञ्चार प्रषितधमा(ICT) आधाररि षितधको प्रर्ोग गनय प्रोत्साषहि 
गररनेछ। 

२२. षिद्यालर् तसकाामा कमजोर षिद्याथीकाको पषहचान गरी अतिररक्त कक्षा 
Remedial tuition class  सञ्चालन गररनेछ। 

२३. बाल सलब, स्काउट, सदन, जतुनर्र रेडक्रस सकय लको गठन गरी षिद्याथीको 
तसकाा प्रिियन गनय पररचालन  गररनेछ । 

२४. नगर खेलकुद षिकास सतमतिलाई षक्रर्ाशील बनाउन खेलकुदलाई 
प्रिियन गदै राषिर् स्िरमा प्रतिस्पधाय गनय ससने खेलाडी उत्पादन गने नीति 
अिलम्बन गररनेछ । 

२५. व्र्स्क्तको शारीररक, मानतसक, सामास्जक िथा संिेगात्मक पक्षको 
सवितुलि षिकासमा खेलकुदको महत्िपूणय भतूमका रहने भएकोले खेलकुद 
पूिायधार षिकास,  षितभन्न खेलकुद प्रतिर्ोतगिाको आर्ोजना खेलाडीहरुको 
संरक्षण र सम्बियन िथा राषिर् िथा अविराषिर् प्रतिर्ोतगिामा पदक प्राप्त 
गने खेलाडीलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

२६. षिद्यालर्मा आिश्र्किा अनसुार अतभभािक स्शक्षा िथा मनोसामास्जक 
परामशय सम्बवधी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । 

२७. षिद्यालर्हरुमा र्ोग, ध्र्ान, प्राणार्म र सदाचार स्शक्षालाई स्शक्षण 
तसकााको अतभन्न अि बनाानेछ ।  

२८. र्िुाहरुलाई व्र्िसार्मखुी र उद्यमी बनाउन प्रोत्साहन गरी र्िुा 
सचेिनामूलक लस्क्षि आर् आजयनमखुी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ ।  

२९. संस्थागि - सामदुाषर्क षिद्यालर् सहकार्य गदै सामदुाषर्क षिद्यालर्हरुको 
सदुृढीकरण र संस्थागि षिद्यालर्हरुको तनर्मन    गररनेछ ।  

३०. अतभभािक स्शक्षा कार्यक्रम  सञ्चचालन गररनेछ  । 




 

३१. सामदुाषर्क अध्र्र्न केवरहरुलाई सदुृढीकरण गरी प्रिियनात्मक कार्य 
गने प्रोत्साहन गररनेछ। 

३२. नगरपातलकाको आफ्नै व्र्िस्थापनमा र्स नगरपातलका तभत्र रहेको एक 
मात्र सामदुाषर्क सर्ाम्पस भाग्र्ोदर् सर्ाम्पस सञ्चालन गनय सर्ाम्पस 
सञ्चालक सतमतिको तमति २०७६/०७/०६ को तनणयर् अनसुार भाग्र्ोदर् 
सर्ाम्पस सञ्चालन गने सम्पूणय स्जम्मेिारी र्स नगरपातलकालाई हस्िाविरण 
गने तनणयर् भए बमोस्जम श्री गोपाल कृष्ण शे्रष्ठ ज्रू्को अध्र्क्षिामा गर्ठि 
५ सदस्र्ीर् कार्यदलको प्रतििेदन अनसुार २०७८/०३/०१ गिे  उक्त 
सर्ाम्पस सञ्चालन गने प्रषक्रर्ा सम्पन्न भैसकेको अिस्थामा र्स सर्ाम्पसको 
व्र्िस्थापनमा व्र्ापक सधुार गरी नगरिासीको उच्च स्शक्षा अध्र्र्न गने 
आकियक केवरको रुपमा षिकास गररनेछ । 

३३. "एक िडा एक खेल मैदान" को अिधारणा अनसुार खेलकुद क्षेत्रको 
षिकासलाई अगातड बढाानेछ । 

३४. होमनेट नेपालको सहकार्यमा रोजगार सूचना केवर स्थापना गरी िेरोजगार 
र्िुाहरुलाई रोजगारीमा जोड्न पहल गररनेछ । 

खानेपानी िथा सरसफाई  

१. नगरक्षेत्र तभत्रका पानीको श्रोिहरुको पषहचान गरी िस्िी स्िरमा स्िच्छ 
खानेपानीको पहुाँच सहज रुपमा परु् र्ाउने नीति अिलम्बन गररनेछ ।  

२. "एक घर एक धारा" परु् र्ाउने लक्ष्र् परुा गररनेछ।साथै, पानीका महुान, 
तसमसार क्षेत्र आर्दमा कुनै पतन भौतिक तनमायण कार्य गनय बवदेज लगाई 
संरक्षण गररनेछ ।  

३. नदी िथा पानीका महुान प्रदिुणलाई रोसन कार्यक्रम ल्र्ाानेछ । 

४. र्स नगरपातलका खलुा र्दशामकु्त क्षेत्र घोिणा भई सकेको अिस्थामा सो 
पिाि ्गररने सरसफाई सम्बवधी गतिषितधहरुलाई कार्यक्रम बनाई सञ्चालन 
गररनेछ । 




 

५. नगर तभत्रका मास ु पसलहरुलाई व्र्िस्स्थि गनयका लातग कार्यषितध बनाई 
कार्ायविर् गदै लतगनेछ । 

६. फोहोरमैला व्र्िस्थापनको लातग सबै नगरबासीलाई  सदस्र् बन्न अतनिार्य 
गररनेछ र र्स कार्यलाई नगरपातलकाबाट प्रिाह हनुे सेिासाँग जोतडनेछ | 

७.  नगर तभत्रका खलु्ला मास ुपसललाई बवद गररनेछ र व्र्िस्स्थि िधशाला 
तनमायण गने कार्य अगातड बढाानेछ ।  

८. तनर्तमि आिि-जािि हनुे र मातनसहरुको चाप हनुे ठाउाँमा साियजतनक 
शौचालर्हरु िथा बार्ोग्र्ास जतडि शौचालर्, स्नान गहृ र मषहनािारी भएका 
मषहलाहरुको लातग छुटै्ट पररिियन कक्षाको व्र्िस्था गररनेछ । 

९. छात्राहरुको लातग तनःशलु्क सेतनटरी प्र्ाड षििरण गने कार्य अगातड बढाानेछ 
। 

१०. िडा नं. ३, ४ ,६ र ७ मा खानेपानीको पहुाँचको लातग िडा नं.३ मा 
रहेको षहलेचौरको तसमसार क्षेत्रमा जलाशर् तनमायणको लातग खानेपानी 
मवत्रालर् र िन मवत्रालर्को सहर्ोगमा आिश्र्क प्रषक्रर्ा अगातड बषढसकेको 
अिस्थामा आिश्र्किा अनसुार व्र्िस्थापन गररनेछ । 

 

मषहला बालबातलका जेष्ठ नागररक िथा सामास्जक सरुक्षा 
१. र्स नगरपातलका तभत्र सबै षकतसमका जािीर्, भाषिक, धातमयक, लैंतगक 

षिभेदलाई अवत्र् गररनेछ।त्र्सैगरी, मषहला, षपछतडएका जाति र िगयलाई 
सशक्तीकरण गरी सिायषिण षिकास तनमायण कार्यको मूल प्रिाहमा  ल्र्ाानेछ 
। 

२. लैंतगक षहाँसा मकु्त समाजको तनमायण गने अतभर्ानलाई आत्मसाथ गदै लैंतगक 
षहाँसा षिरुिको शूवर् सहनतसलिा कार्म गररनेछ । 

३. बाल षहाँसा, बाल दवु्र्यिहार र लाग ु औिध दवु्र्यसनका षिरुि षिद्यालर् 
अतभभािक र षिद्याथीसाँग अविरषक्रर्ा कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 




 

४. मषहलाहरुको आतथयक िथा सामास्जक षिकास गरी षिकासको मलु प्रिाहमा 
समािेश गनय षितभन्न सीपमूलक िथा जनचेिनामूलक कार्यक्रमहरुको 
सञ्चालनलाई तनरविरिा र्दानेछ । 

५. मषहलाहरुको आतथयक िथा सामास्जक षिकास गरी षिकासको मूल प्रिाहमा 
समािेश गनय षितभन्न सीपमूलक िथा जनचेिनामूलक कार्यक्रमहरुको 
सञ्चालनलाई तनरविरिा र्दानेछ। 

६. सामास्जक सरुक्षाका क्षेत्रहरुको पषहचान गरी सोसाँग सम्बस्वधि  ि्र्ाङ्क 
सङ्कलन गररनेछ ।  

७. छुिाछुि जस्िो अमानिीर् अपराधलाई नगरपातलकामा तनिधे गनय सो 
अनसुारका कार्यक्रम ल्र्ाानेछ । 

८. राज्र्को सामास्जक सरुक्षाको दाषर्त्िलाई ग्रहण गदै  सामास्जक सरुक्षा भत्ता,  
सामास्जक सेिाहरुको समसु्चि पररचालन गररनेछ। साथै, आगामी आतथयक 
िियमा पतन सामास्जक सरुक्षा भत्ता बैषङ्कग ्प्रणाली माफय ि ्व्र्िस्स्थि रुपमा 
षििरण गने कार्यलाई तनरविरिा र्दानेछ। 

९. मषहला, बालबातलका, ज्रे्ष्ठ नागररक, अपाि व्र्स्क्तहरुको ि्र्ाङ्क व्र्िस्स्थि 
गरी राज्र्को पहुाँच महससु हनुे गरी षिषिध कार्यक्रमहरुमा समाषहि गने 
नीति अिलम्बन गररनेछ। 

१०. बालमैत्री स्थानीर् शासनको अिधारणालाई अिलम्बन गनयको लातग र्स 
नगरलाई बालमैत्री नगर घोिणा गनयको लातग गहृकार्य गरी र्स आतथयक ििय 
तभतै्र बालमैत्री नगर घोिणा गररनेछ । 

११. जेष्ठ नागररक, दतलि, अपाि, पछातड परेका समदुार्हरुको मनोबल उच्च 
राख्न आिश्र्क कार्यक्रम गररनेछ । 

१२.  मटुुरोगी, सर्ावसर रोगी ,आगोले पोलेका अपाि िथा दीघय रोगीहरुलाई 
रु. १० हजार सम्म आतथयक सहर्ोग र्दने कार्यक्रमलाई तनरविरिा र्दानेछ 
। 




 

१३. सामदुाषर्क संघ संस्थाहरुलाई नगर क्षेत्रको टोलको षिकासको 
आधारस्शलाको रुपमा षिकास गररनेछ । 

१४.  सामास्जक वर्ार्,उत्पादन िथा आर्आजयन षिकास र िािािरणमैत्री टोल 
षिकासमा टेिा परु् र्ाउन टोल सधुार सतमिको गठन साझेदारीको  आधारमा 
अगातड बढाानेछ । 

१५. प्रधानमवत्री रोजगार कार्यक्रमको राषिर् अतभर्ानलाई साथयक िलु्र्ाउन 
आविररक रोजगारीका अिसरहरु िषृि र सामास्जक सरुक्षाको प्रिियन गदै 
बेरोजगार व्र्स्क्तहरुलाई तनदेस्शकाको अतधनमा रही रोजगारीमा आिि 
गररनेछ । 

१६. टोल सधुार सतमतिहरुको क्षमिा षिकास गरी षिकास तनमाणयका कार्यमा 
अगिुाई गनय अतभप्ररेरि गररनेछ । 

१७. राषिर् पररचर्पत्र िथा पञ्जीकरण षिभागबाट सामास्जक सरुक्षा िथा 
व्र्स्क्तगि घटना दिाय प्रणाली सदुृषढकरणका लातग प्राप्त सशिय अनदुानबाट 
कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

१८. षिपन्न पररचर्पत्र षििरण गने कार्यलाई अगातड बढाानेछ । 

१९. गररबी तनिारण िथा रोजगारको सतुनस्िििा गनय षितभन्न संघसंस्थाहरुसाँग 
सहकार्य/साझेदारीमा रोजगार सूचना केवर स्थापना गरी सञ्चालन गररनेछ। 

२०.  र्स नगरपातलका तभत्र रहेको भमूी सम्बवधी समस्र्ा र सकुुम्बासी 
समस्र्ा समाधान गनय नेपाल सरकारबाट गर्ठि भमूी सम्बवधी समस्र्ा 
समाधान आर्ोगसाँग सहकार्य गरी कार्यक्रम अगातड बढाानेछ । 

कृषि िथा पश ुषिकास 

१.  कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनको प्रमखु क्षेत्रको रुपमा षिकास गने नीति तलई कृषि 
िथा  पशजुवर् उत्पादनलाई षिस्शष्टीकरण गदै आत्मतनभयरिा िफय  उवमखु 
गररनेछ  ।   

२.  कृिकलाई समर्ानकूुल मलखाद, बीउ तबजन सरल र सपुथ मूल्र्मा उपलब्ध 
गराानेछ । 

३.   षििादी प्रर्ोगलाई तनर्मन गदै, नगदे बाली र अगायतनक खेतिलाई प्रोत्साहन 
गररनेछ । 




 

४.   कृषि उपजको उत्पादन बढाउनको लातग तसंचाईको प्रिवध क्षेत्रगि 
प्राथतमकिाका आधारमा गररनेछ । 

५.  “कोषह भोकै पदैन, भोकले कोषह मदैन” भने्न नेपाल सरकारको प्रतििििालाई 
साथयक बनाउन सो अनसुारका कार्यक्रम र्स नगरपातलकामा िजुयमा गरी 
कार्ायविर्नमा ल्र्ाानेछ। 

६.   पश-ुपंक्षी िथा कृषि बालीको बीमा गने कार्यक्रम सषहि कृिकहरुलाई 
प्रोत्साषहि गररनेछ । 

७.  कृषि उत्पादनका लातग मौसममा भर पदै आारहेका कृिकहरुलाई तसंचाईको 
व्र्िस्थाको साथै कुलो ममयि र अवर् षिकल्पहरु जस्िै प्लास्स्टक पोखरी थोपा 
तसंचाई, सोलार जस्िा प्रषितधहरुको खोजी गरी बाहै्र मषहना कृषि उत्पादन गनय 
ससने अिस्था तसजयना गररनेछ । 

८.  कृषि क्षेत्रको षिकासको लातग आधतुनकीकरण, व्र्िसार्ीकरण  र 
षिस्शषष्टकरणलाई व्र्िहारमा उिाररनेछ ।  

९.  तसंचाईको पहुाँच सबै ठाउाँमा परु् र्ाउन आिश्र्क पहल गररनेछ ।  

१०.  पानीको स्रोिको खोजी गदै तसंचाई नपगेुको ठाउाँको पषहचान गरी आिश्र्क 
प्रिवध गररनेछ । 

११.  कृषि भतूमको अतधकिम उपर्ोग गदै बालीको सम्भािनाको आधारमा सहकारी , 
सामदुाषर्क िथा तनजी फमय माफय ि ्ठूलो पररमाणमा उत्पादन प्रोत्साषहि गररनछे 
। 

१२.  उत्पार्दि कृषि उपजको लातग  तसंचाई ,मल, तबउ ,प्रषितध र बजारको व्र्िस्था 
तमलाानेछ । 

१३.  गरीि, षिपन्न िथा  साना षकसानलाई लस्क्षि गरी कृषि उद्यम प्रिियनको लातग 
ग्रामीण उद्यम िथा आतथयक षिकास कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

१४.  कृषि जतमनमा कृिकको पहुाँच षिस्िार गनय करार खेति िथा सामदुाषर्क सहकारी 
खेतिलाई प्रोत्साहन गररनछे । 

१५.  फलफुलका षिरुिा रोप्न ेर संरक्षण गने कार्यलाई अतभर्ानको रुपमा सञ्चालन 
गररनेछ । 




 

१६.  साियजतनक जग्गा संरक्षण िथा अतभलेख व्र्िस्थापन गनुयका साथै जतमनको 
ितगयकरण गरी कृषिको उत्पादकत्ि िषृि गने कार्यक्रम बनाई कार्ायविर्नमा 
ल्र्ाानेछ ।  

१७.  घमु्िीकोि पररचालनवारारा कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन उत्प्ररेरि गररनेछ । 

१८.  गाई, बाख्रा, बंगरुको कृतत्रम गभयधारणवारारा नश्ल सधुार गने र कुकुरको 
िवद्याकरण कार्यक्रमलाई प्राथतमकिा र्दानेछ ।  

१९.  नगरपातलकामा अिस्स्थि षकसानहरुलाई िरल नाारोजन तनःशलु्क षििरण गने 
कार्यलाई तनरविरिा र्दानछे । 

२०.  कृिकहरुको लातग क्षमिा िथा सीप षिकास िथा सशस्क्तकरणका तसपमूलक 
िातलम िथा कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

२१.  नगर तभत्रका िडाहरुमा कृषि उपज प्रबियन गनयको लातग आिश्र्क अध्र्र्न 
गरी िडाको षिशेि क्षेत्रलाई पकेट क्षेत्रको रुपमा षिकास गररनेछ।  

२२.  पश ु पवछीको प्राथतमक उपचार गनय परस्जिी तनर्वत्रण िथा भ्र्ास्ससनेसन 
कार्यक्रम तनरविर सञ्चालन गररनेछ।साथै, पशहुरुको उपचारको लातग 
प्रर्ोगशालाको व्र्िस्था तमलाानछे र आिश्र्किा अनसुार स्शषिर सञ्चालन 
गररनेछ । 

२३.  आतथयक िथा सामास्जक रुपले पतछ परेका कृिक केवरीि घाटा पूिीको 
व्र्िस्थापन कार्य प्रणाली अपनाउने नीति क्रतमक रुपमा लाग ुगररनेछ। 

२४.  नगरपातलकाका षितभन्न िडाहरुमा उत्पार्दि कृषि उपजलाई नगर क्षेत्रका 
व्र्ापाररक केवरहरुमा सङ्कलन केवरको व्र्िस्था गररनेछ । 

२५.  पश ु स्िास््र्को लातग र्स नगरपातलकाको उपर्कु्त स्थानमा पश ु स्चषकत्सा  
केवरको व्र्िस्था गररनेछ । 

२६.  कृिकलाई स्थानीर् िहमै तबउ उत्पादन गने िािािरण तसजयना गनय स्थानीर् 
कृिकहरुलाई अनदुान प्रदान गररनेछ। साथै, उन्नि षिउ षिजन षििरण 
कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्र्ाानेछ । 

२७.  कोतभड-१९ को महामारीको कारणले तनम्त्र्ाउने िेरोजगारी िथा टुट्न ससन े
िैदेस्शक रोजगारीलाई ध्र्ानमा राखेर नगर क्षेत्र तभत्र मागमा आधाररि कृषि 
षिकास कार्यक्रम िथा व्र्िसार्ीक कृषिलाई उत्प्ररेरि गररनेछ । 




 

२८.  प्रधानमवत्री कृषि आधतुनषकरण कार्यक्रम अविगयि र्स नगरपातलकालाई आल ु
जोनको रुपमा षिकास गने कार्यक्रमलाई प्रभािकारी रुपमा तनरविरिा  र्दानेछ 
। 

२९.  कृिक पषहचानको लातग प्राथतमकिाका साथ कृिक सूस्चकरण गररनेछ । 

३०.  षकसान के्रतडट काडयको अिधारणा अनसुार षकसानहरुलाई सहतुलर्िपूणय कजाय 
उपलब्ध गराउन सहस्जकरण गररनेछ । 

िन िािािरण िथा षिपद् व्र्िस्थापन 

१.  िािािरण िथा प्राकृतिक स्रोि संरक्षण सम्बवधी ऐन िजुयमा भासकेकोले सो 
सम्बवधी तनर्मािली बनाई लाग ुगररनेछ। 

२.  िािािरणमैत्री िडा घोिणा गनय आिश्र्क गहृकार्य गररनेछ। 

३.  िािािरणमैत्री पूिायधार तनमायण िथा षिकासमा जोड र्दानेछ। 

४.  नगर तभत्र कुनै पतन कल कारखाना, उद्योग सञ्चालन गनुय अस्घ संस्क्षप्त िािािरण 
अध्र्र्न, प्रारस्म्भक िािािरणीर् परीक्षण िथा िािािरणीर् प्रभाि मूल्र्ाङ्कन 
अतनिार्य रुपमा गने व्र्िस्था तमलाानेछ ।१५ रोपनी देस्ख ३० रोपनी सम्मको 
जग्गाको लातग संस्क्षप्त िािािरण अध्र्र्न प्रतििेदन र ३० रोपनी देस्ख ६० 
रोपनी  जग्गाको लातग प्रारस्म्भक िािािरणीर् अध्र्र्न प्रतििेदनको आधारमा 
जग्गा व्र्र्िस्थापन गने नीति तलानेछ। 

 

५.  नगर तभत्रका सडकहरुमा हररर्ाली प्रिियन गनयको लातग बोटतबरुिा रोप्ने र 
हरेक भिन तनमायणको सम्पन्न प्रमाण पत्र र्दाँदा घर धनीलाई अतनिार्य रुपमा 
षिरुिा रोप्न ुपने व्र्िस्था गनय प्ररेरि गररनेछ । 

६.  फोहोरमैला व्र्िस्थापनको लातग हाल Public Private Partnership  मोडेल अनसुार 
कार्य गने गरी ब्ल ुिेस्ट कम्पनीसाँगको सम्झौिा बमोस्जम िडा नं. ६, ७ र ९ 
मा र्स सम्बवधी कार्य गरररहेको सवदभयमा र्सलाई अवर् िडाहरुमा समेि षिस्िार 
गररनेछ।साथै, फोहोर व्र्िस्थापनको लातग आिश्र्क जनचेिनामलुक 
कार्यक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ। 

७.  िािािरण एिम ् प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण िथा संिियनको दाषर्त्ि 
नगरिासीहरुकै हो भने्न भािनालाई प्रोत्साषहि गनय खतनज सम्पदा, ढुिा, तगटी, 




 

िालिुा, माटो आर्दको उत्खनन,् प्रशोधन, ओसारपसार कार्यलाई कार्यषितध संसोधन 
गरी लाग ुगररनेछ ।  

८.  िन षिनास, जलिार् ुपररिियन लगार्िका कारणले हनुे मानिीर् क्षति, नदीवारारा 
हनुे कटान, भ–ूक्षर् आर्द तनर्वत्रण गरी प्राकृतिक श्रोि, सम्पदाको जगेनाय र 
िािािरणलाई मानिमैत्री बनाानेछ।  

९.  नगरपातलकालाई हररि नगरको रुपमा षिकास गनय आिश्र्क कार्यक्रम िर् 
गररनेछ । 

१०.  नगरमा ४० मााक्रोन भवदा कम िौलको प्लास्स्टक झोला प्रर्ोग गनय 
तनरुत्साषहि गररनेछ। 

११.  सामदुाषर्क िनलाई प्रभािकारी बनाउन र षिकास साझेदारीसाँग जोड्न 
आिश्र्क गहृकार्य गररनेछ । 

१२.  बालिुा प्रसोधन उद्योगबाट तनस्कने प्रदिुणलाई तनर्वत्रण गरी त्र्सबाट 
तनस्कने फोहोर पानीलाई खोलामा तसधै फाल्न तनिधे गनय आिश्र्क व्र्िस्था 
तमलाानेछ । 

१३.  नगरस्िरीर् षिपद् व्र्िस्थापन सतमति िथा िडास्िरका षिपद् व्र्िस्थापन 
सतमतिलाई सषक्रर् बनाउन ेिथा बाढी, पषहरो, आगलागी, भकूम्प आर्द सम्भाव्र् 
प्राकृतिक षिपस्त्तको पषहचान गरी सोको रोकथामका कार्यक्रम ल्र्ाानेछ ।  

१४.  आपिकालीन षिपद् प्रतिकार्य िथा पूियिर्ारी र्ोजना कार्ायविर्न गरी 
नगरस्िरीर् षिपद् जोस्खम वरू्तनकरण र्ोजना बनाई कार्ायविर्न गररनेछ । 

१५.  षिकासका कार्यहरुलाई षिपद् व्र्िस्थापनसाँग आबि गरी सो कार्यहरुको 
वर्ार्ोस्चि कार्ायविर्न गररनेछ । 

१६.  षिपद् पूिय िर्ारी, खोज, उिार, राहि र पूनस्थायपना सम्बस्वध कार्यमा 
संघ ,प्रदेश र स्थानीर् िहबीच समविर् र सहकार्य गररनेछ । 

१७.  साियजतनक, तनजी िथा सामदुाषर्क क्षेत्रसाँगको सहकार्यमा षिपद् जोस्खम 
वरू्नीकरण िथा उत्थानस्शलिा र क्षमिा अतभिषृिका कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ 
। 

१८.  हाम्रा तछमेकी स्जल्ला तसवधपुाल्चोकका स्थानीर् िहहरु मेलम्ची 
नगरपातलका, पााँचपोखरी थाङपाल र हेलम्ब ुगाउाँपातलकामा २०७८ असार १ 




 

गिे आएको षिनासकारी बाढीको कारण अपरुणीर् क्षति भएको छ । र्ो संकटको 
घतडमा राहि स्िरुप िीन िटै पातलकाहरुलाई रु ५/५ लाख र्दने तनणयर्लाई 
कार्ायविर्न गररनेछ | 

१९.  ििायको समर्मा हनुे षिपद्का घटनाहरुलाई  ध्र्ानमा राखेर पूिय िर्ारी 
िथा जोस्खम वरू्नीकरणक कार्यहरु गदै लतगनेछ | षिपदको समर्मा राहि िथा 
उिारका कार्यहरुलाई प्राथतमकिाका साथ अगातड बढाानेछ । 

 

शहरी र्ोजना िथा पूिायधार षिकास 

१. सााँख ु- बज्रर्ोतगनी – लप्सेफेदी -चौषकभञ्जर्ाङ हुाँदै धारापानी पटाप कुण्डेश्वर 
सडकको धारापानी – पटाप -  कुण्डेश्वर खण्डको स्िरोन्नस्त्तका लातग एक 
तनिायचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक अनसुार गने गरी समािेश गरी कार्य अगातड 
बढाासषकएको र आगातम आतथयक िियमा सो कार्यलाई सम्पन्न गनय आिश्र्क 
सकारात्मक िािािरण तसजयना गररनेछ। 

२. सााँख ुबज्रर्ोतगनी मस्वदर हुाँदै घमुारचोक मस्णचडु सडकको स्िरोन्नति कार्य अगातड 
बढाानेछ । 

३. उपभोक्ता सतमति माफय ि ्सम्पन्न गने र्ोजनाका कार्यक्रमहरु कार्य गदाय कस्म्िमा 
१५ प्रतिशि लागि सहभातगिा जटुाउन अतनिार्य गररनेछ।  

४. नगरपातलकाबाट कार्ायविर्न हनुे साियजतनक तनमायण (पुाँस्जगि) सम्बवधी कुल 
लागि अनमुानको २ प्रतिशि ममयि सम्भार कोि कट्टी गरी सो रकमलाई 
नगरपातलकाको ममयि संभार कोिमा जम्मा गररनेछ । र्सरी ममयि सम्भार 
कोिमा जम्मा भएको रकमलाई कार्यषितध अनसुार पूिायधार ममयि संभार कार्यमा 
खचय गररनेछ साथै तनमायण सम्बवधी कार्यको कुल लागि अनमुानको ३ प्रतिशि 
कवटेवजेवसी बापि कट्टा गररनेछ । 

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

६. सम्भाव्र्िाको अध्र्र्न गरी नर्ााँ बसपाकय को तडषपआर िर्ार गररनेछ।साथै, नर्ााँ 
बसपाकय  तनमायण गनय, नगर षिकास कोिसाँग ऋण सम्झौिाको लातग प्रषक्रर्ा 
अगातड बढाानेछ । 




 

७. नगरपातलका तभत्रका पर्यटन, धातमयक क्षेत्र, खानेपानी सडक लगार्ि अवर् 
आिश्र्क आर्ोजनाहरुको तडषपआर िर्ार गरेर मात्र कार्य अगातड    बढाानेछ 
। 

८. नगरपातलका तभत्र तनमायण गनुयपने भौतिक पूिायधारका क्षेत्रहरुलाई ठूला, मझ्र्ौला, 
साना िथा नगरस्िरीर् भनी पषहचान िथा िगीकरण गररनेछ । 

९. ठूला र्ोजनाहरु केवर स्िर र प्रदेश स्िरमा समािेश गराउन पहल गदै साना 
िथा नगरस्िरीर् भनी िगीकरणमा परेका र्ोजनाहरुको प्राथतमकिा तनधायरण गरी 
क्रमागि रुपमा तनमायण िथा षिकास गररनेछ ।  

१०. नगरका र्ोजना छनौट गदाय साना र्ोजना वरू्तनकरण गदै ठूला र्ोजनालाई 
प्राथतमकिा र्दानेछ । 

११. काठमाडौँ महानगरपातलका, गोकणेश्वर नगरपातलका र कागेश्वरी 
नगरपातलकाको सहकार्यमा भौतिक पूिायधारका कार्यकमहरु सञ्चालन गररनेछ । 

१२. काठमाडौँ उपत्र्का कााँठ चक्रपथ ( सााँख,ु भलु्भ,ु गागलफेदी, जगडोल) 
सडकलाई नगरपातलका र बागमिी प्रदेश सरकारको सहलगानीमा तनमायण कार्य 
अगातड बढाानेछ । 

१३. सााँखकुो सौवदर्यलाई मध्र्नजर गरी सम्पदा िस्िी तभत्र  राजकुलो तनमायण 
कार्य राषिर् पनुः तनमायण प्रातधकरणको आतथयक सहर्ोगमा तनमायण कार्यलाई 
सम्पन्न गररनेछ।साथै, बजार क्षेत्र तभत्र ढुिा/ाटा सोतलङ कार्य अगातड बढाानेछ। 

१४. िडा नं. ८ भलु्भमुा अतिक्रतमि २३७ रोपनी साियजतनक नगरपातलकाले 
अतिक्रमण हनुबाट जोगाासकेको अिस्थामा सो जग्गालाई संरक्षण गने कार्य 
अगातड बढाानेछ। 

१५. सहरी षिकासका दीघयकातलन लक्ष्र् प्रातप्तका लातग एकीकृि सहरी षिकास 
र्ोजनावारारा तनर्दयष्ट पूिायधारहरुको तनमायणका लातग संघीर्, प्रदेश सरकार र षिकास 
साझेदारहरुसाँग सहकार्य गररनेछ । 

१६. र्स नगरपातलकामा रहेका खरका छाना भएका घरलाई जस्िा पािाबाट 
षिस्थाषपि गनय प्रदेश सरकारको समविर्मा आिश्र्क कार्यक्रम ल्र्ाानेछ । 

१७. ठूला िथा रणनैतिक महत्िका आर्ोजनाको रुपमा मखु्र् आर्ोजनाहरुको 
छनौट गरी कार्ायविर्न गररनेछ । 




 

१८. षिगिदेस्ख सञ्चालनमा आएका अधरुा र्ोजनाहरुलाई सम्पन्न गनय क्रमागि 
र्ोजनाको रुपमा बजेट षितनर्ोजन गररनेछ । 

१९. आर्ोजनाहरुको लागि, समर्, पररमाण र गणुस्िर हातसल गनय सम्झौिा 
अितध तभतै्र आर्ोजना सम्पवन्न गने गरी कार्यर्ोजना बनाई लाग ुगररनेछ ।  

२०. उपभोक्ता सतमति माफय ि गररने र्ोजनाहरु पौि मसावि पतछ र अवर् 
आर्ोजनाहरु बैशाख मसावि पतछ सम्झौिा नगने व्र्िस्था तमलाानेछ । 

२१. अनगुमन मलु्र्ाङ्कन पितिलाई सदुृढ गनयको लातग नगरस्िरीर् संर्वत्रलाई 
पररचालन गररनेछ ।  

२२. उपभोक्ता सतमति र तनमायण व्र्िसार्ी माफय ि ् तनमायण गररने भौतिक 
पूिायधारहरुको तनमायण कार्यमा अनािश्र्क षढलाससु्िी गने, गणुस्िरषहन काम गने 
कार्यहरुलाई दण्डनीर् बनाउने, कालोसूचीमा राख्न ेिा भषिष्र्मा पूनः र्स्िो कार्य 
गनय अर्ोग्र् ठहर् र्ाउने, जमानि जफि गने जस्िा कार्यहरु माफय ि ् तनर्वत्रण 
िथा तनर्मनको व्र्िस्था तमलाानेछ। 

२३. सडकको मापदण्ड िोषकएका जग्गाहरुको नापी कार्ायलर्साँग समविर् 
गरेर लगि कट्टा गने कार्य गररनेछ। 

२४. नापी नससामा समाबेश नभएका चलन चल्िीमा रहेका बाटो खहरे 
कुलोलाई व्र्िस्स्थि गनय कार्यक्रम ल्र्ाानेछ । 

२५. साियजतनक सम्पस्त्त िथा साियजतनक जग्गाको संरक्षण शरुु भैसकेको 
अिस्थामा शंखरापरु नगरपातलका तभत्र साियजतनक जग्गामा बनेका स्थार्ी 
संरचनाहरु नगरपातलकाको अतधनमा ल्र्ाई व्र्िस्थापन िथा उपर्ोग    गररनछे 
। 

२६. नगरका षितभन्न स्थानमा आिश्र्किा अनसुार षिश्राम स्थल िथा 
चौिाराको तनमायण गररनेछ । 

२७. प्रर्ोगमा नआएको साियजतनक जग्गालाई संरक्षण गरी साियजतनक तनजी 
साझेदारीको अिधारणा अनसुार व्र्िसार्ीक प्रर्ोजनको लातग कार्यषितध बनाई 
तलजमा उपलब्ध गराउने व्र्िस्था तमलााने छ ।  




 

२८. काठमाडौँ महानगरपातलका र भिन िथा सहरी षिकास मवत्रालर्संगको 
समविर् र सहकार्यमा नगरपातलकामा City Hall तनमायणको लातग आिश्र्क प्रषक्रर्ा 
अगातड बढाानेछ ।  

२९. २०७२ साल बैशाख मषहनामा गएको षिनाशकारी भकूम्पिाट क्षति 
भएका साियजतनक एिं तनजी भौतिक संरचनाहरुको बााँकी काम सम्पन्न  गररनेछ 
। 

३०. वरू्निम २ रोपनी भवदा मातथको जग्गाको लातग प्लातनंग कार्यषितध 
अनसुार Planning Permit र्दने प्रषक्रर्ा अगातड बढाानेछ ।  

३१. सााँख ुबजारलाई भकूम्प पतछ सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृि गररएको हुाँदा उक्त 
ऐतिहातसक ठाउाँलाई िास्िकुलार्कु्त  परम्परागि भिन तनमायणको लातग आतथयक 
प्रोत्साहन स्िरूप प्रदान गररने रु १ लाखको व्र्िस्थालाई तनरविरिा र्दानेछ । 

३२. ावरार्णी सानागाउाँ िस्स्ि अविरगिका घरहरुमा नगरपातलकाको 
मापदण्ड अनसुारको रंग लगाएमा कार्यषितध अनसुारको रकम उपलब्ध गराउने 
कार्यलाई तनरविरिा र्दानछे। 

३३. नगर कार्यपातलकाको भिन तनमायणको लातग स्जल्ला समविर् सतमति 
काठमाडौँबाट प्राप्त रकममा नगरपातलकाबाट समेि रकम षितनर्ोजन गरी 
साझेदारीमा र्स नगरपातलकाको िडा नं. ६ नारार्ण चोकमा तनमायण कार्य अगातड 
बढााएकोमा सो कार्य सम्पन्न गनय उपर्कु्त िािािरण बनाानेछ । 

३४. नगरपातलकाबाट िर् भएका र्ोजनाहरुमा केवर र प्रदेशबाट आएका 
र्ोजनाहरुसाँग दोहोरोपन नहनुे गरी कार्ायविर्न गने व्र्िस्था तमलाानेछ । 

३५. नाङलेभारेको उपर्कु्त स्थानमा मोडयन गाडेन तसटीको लातग स्चनको तसल्क 
रोड नेसनल ब्रावड म्र्ानेजमेवट कम्पनीसाँग समविर् र सहकार्य गरी आिश्र्क 
पने जग्गा उपलब्ध गराानेछ । 

३६. सम्पदा िस्िी तभत्रका अस्थार्ी तनस्सा भएका मापदण्ड बमोस्जम बनेका 
घरहरुको अतभलेस्खकरण गरी रु १ लाख र्दने व्र्िस्थालाई तनरविरिा र्दानेछ। 

३७.  षितनर्ोस्जि रकम रु १५ लाख भवदा बढी भएका आर्ोजनाहरु ठेक्का 
माफय ि ्गररनेछ ।साथै षितनर्ोस्जि रकम रु १५ लाख सम्म भएका र श्रम 
प्रर्ोग गरी रोजगारी तसजयना गनय ससने र्ोजना  मात्र उपभोक्ता सतमति माफय ि ्
गररनेछ । 




 

३८. नगरपातलकामा हनुे स्थार्ी संरचना र षिकास तनमायणको  कार्यको गणुस्िर 
कार्म राख्नको लातग नगरपातलकामा प्राषितधक ल्र्ाि स्थापनाको कार्य र्सै 
आतथयक ििय देस्ख सरुु गररनेछ । 

३९. र्स आतथयक िियमामा तडस्जटल नगर प्रोफााल अध्र्ाितधक गरी आितधक 
र्ोजना तनमायण र  िडा नं. ५,६,७ र ९ मा Matrix Based House Numbering 

कार्य अगातड बढाानेछ र बााँकी िडाहरुमा समेि आगातम आतथयक िियहरुमा 
तनरविरिा र्दन कार्यक्रम िर् गररनेछ। 

४०. नगरतभत्रका पर्क्क सडकहरुमा खानेपानी, सौर्य सडक बत्ती एिम ् ढल 
तनकासको व्र्िस्था भए नभएको अनगुमन गरी प्रतििेदनको आधारमा खानेपानी 
र ढल तनकासको षिस्िार गदै जाने व्र्िस्था तमलाानेछ ।  

४१. भिन तनमायण िथा नससा पासको कार्यलाई व्र्िस्स्थि र चसु्ि बनाउनको 
लातग षिद्यिुीर् भिन तनमायण ाजाजि िथा नससा पासको व्र्िस्था गनय आिश्र्क 
कार्य गररनेछ साथै भिनहरुको षििरणलाई भौगोतलक सूचना प्रणातलमा आधाररि 
बनाानेछ । 

४२. र्ािार्ािको सषुिधा नपगेुका िडा नं. ४ र ८ का स्थानहरुमा साियजतनक 
र्ािार्ाि सञ्चालन गनय PPP ( Public Private Partnership) मोडेलमा जानको लातग 
प्रकृर्ा अगातड बढाानेछ । साथै अवर् िडाहरुमा र्ािार्ाि सञ्चालनका लातग 
समविर् र सहकार्यको नीति अिलम्बन गररनेछ । 

४३. कुनै छोटो िा लामो दरुीका सडक, खानेपानी, पर्यटन, भिन जस्िा 
भौतिक पूिायधार तनमायणका कार्यहरु बहिुिीर् ठेक्कामा जानको लातग बजेटको 
सतुनस्िििा गरी कार्य अगातड बढाानेछ । 

४४. शंखरापरु नगरपातलका िडा नं. ९ को मनमत्ता खोलाको पस्िम िफय बाट 
कागेश्वरी मनोहरा नगरपातलका र गोकणेश्वर नगरपातलकाको उत्तर पूिय िफय  पने 
जग्गा पूिी काठमाण्डौ नर्ााँ सहरी षिकास आर्ोजना माफय ि िीनिटै 
नगरपातलकाको संर्कु्त सहकार्यमा अगातड बषढसकेको अिस्थामा सम्झौिा 
अनसुारको व्र्र्भार पतन िहन गररनेछ । 

४५. िडा नं. ६,७ र ४ का आिश्र्क स्थानहरुको तसमाङ्कन गरी जग्गा 
प्लातनङ गने कार्य अगातड बढीसकेको छ र सो कार्यलाई व्र्स्स्थि रुपमा सञ्चालन 
गररनेछ । 




 

४६. ३३ सर् ििय परुानो शहर सााँखलुाई सम्पदा िस्स्िको रुपमा कार्म गनय 
सो िस्िी तभत्र राषिर् पूनःतनमायण प्रातधकरणको सहर्ोगमा राजकुलो, ढल, केिल, 
बाटो, चोक, मठ मस्वदर र अवर् स्मारकको तनमायण कार्य सम्पन्न गररनेछ । 

४७. अवर् खानेपानी,  भ-ूसंरक्षण, अवर् खेलकुद, साियजतनक शौचालर्, नगर 
भैपरी कोि जस्िा नगरपातलकाबाट तनणयर् गरी सम्झौिा गररने र्ोजनाहरु बाहेक 
स्पष्ट र्ोजनाको नाम र रकम षकटान भएका षितनर्ोस्जि रकम रु ५ लाख 
सम्मका र्ोजनाहरु िडा कार्ायलर्मै सम्झौिा गररनछे। 

४८. पूिायधार षिकासमा समदुार्को अपनत्िको भािना षिकास गनयका लातग 
६०/४० साझेदारी कार्यक्रमको अिधारणा अगातड बढाानेछ। 

४९. सम्पदा िस्िी तभत्र सघन अनगुमन गरी कार्यषितध अनसुारको मापदण्ड 
पालना गनय प्रोत्साहन गररनेछ।साथै,कार्यषितध अनसुारको मापदण्ड पालना 
नगनेहरुलाई कानून बमोस्जम दण्ड/जररिाना गररनेछ। 

५०. नगरपातलका तभत्र चल्ने र्ािार्ािको लातग ट्याम्पो व्र्िस्स्थि रुपमा 
सञ्चालनको लातग कार्यषितध िर्ार गरी अस्घ बषढनेछ र अवर् साियजतनक 
र्ािार्ािलाई व्र्िस्स्थि गने नीति तलानेछ । 

संस्कृति, पर्यटन िथा सम्पदा संरक्षण 

१. कोरोना संक्रमणको जोस्खम तनर्वत्रण हनुासाथ पर्यटन क्षेत्रलाई शीघ्र 
पूनस्थायषपि गनय कृषि, ग्रातमण,  सांस्कृतिक, मनोरंजन िथा पर्ायपर्यटन 
लगार्िका नर्ााँ पर्यटकीर् सेिा षिस्िार गनय आिश्र्क कार्यक्रम  ल्र्ाानेछ 
। 

२. िहृद पर्यटन गरुुर्ोजनाको तनमायण गरी गरुुर्ोजनाको आधारमा शंखरापरुको 
पर्यटन पूिायधार षिस्िार िथा पर्यटन षिकासका कार्यक्रम लातग स्रोि सतुनस्िि 
गरी नगरपातलकामा सो सम्बवधी हेनय शाखा/ाकाई व्र्िस्थापन गररनेछ। 

३. सामदुाषर्क िन क्षेत्रमा पाकय , स्चतडर्ाखाना लगार्ि होटल ररसोटय प्रबियन गनय 
सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गररनकुा साथै थाना भवज्र्ाङ, भकूम्प स्मतृि पाकय  र 
सलम्बदेुिी िनलाई बाल उद्यानको रुपमा षिकास गनय आिश्र्क पहल 
गररनेछ । 




 

४. शातलनदी मेलाको लातग बजार व्र्िस्थापन चनुौतिपूणय रहेको सवदभयमा बजार 
व्र्िस्थापनको लातग आिश्र्क कार्य अगातड बढाानेछ । 

५. पर्यटन षिकासको लातग नगरपातलकाले तनमायण गरेको DPR अनसुार कार्य 
गनय ाच्छुक राषिर् िथा अविरायषिर् संस्थाहरुलाई लगानी गनय प्रोत्साहन  
गरी लगानीको लातग आह्वान गररनेछ ।  

६. पर्यटन षिकासको लातग शातलनदी, बज्रर्ोतगनी, मस्णचडू, सलम्िदेुबी, षिश्वम्भरा 
नारार्ण, ावरार्णी िथा कुण्डेश्वरलाई धातमयक पर्यटनको रुपमा षिकास गरी 
धातमयक स्थलहरुलाई राषिर् अविरायषिर् पषहचान स्थाषपि गदै श्री 
माधिनारार्ण स्िस्थानी ब्रि िथा शातलनदी सधुार सतमति, बज्रर्ोतगनी षिकास 
प्रिवध सतमतिसाँगको समविर्मा एकीकृि धातमयक िीथयस्थल िथा पर्यटकीर् 
प्रिियनका िथा सञ्चालनका लातग षिकास सतमति गठन गरी षिज्ञहरुको 
सल्लाह र सझुाि अनसुार कार्यर्ोजना अनसुार कार्य अगातड बढाानेछ । 

७. पर्यटन प्रिियन िथा सहस्जकरणको सूचना केवर स्थापना गररनेछ । 

८. पर्ाय-पर्यटन प्रिियन गने नीति अनरुुप मस्णचडु क्षते्रलाई गरुुर्ोजना बनाई  
ऐतिहातसक धातमयक केवरको रुपमा षिकास गरी स्िर्म्भ,ु बौि, मस्णचडु, 

बज्रर्ोतगनी र नमोबिुसाँग बौि सषकय टको रुपमा षिकास गररनेछ। 

९. पर्यटन क्षेत्रलाई षिकास गनय षितभन्न संघ संस्थाहरु, पर्यटन व्र्िसार्ीहरु, 

होटल व्र्िसार्ीहरुसाँग समविर् गरी षितभन्न कार्यक्रमहरु अगातड बढाानेछ 
।  

१०. पर्यटकहरुलाई आकषियि गनयको लातग प्रषितधमैत्री पर्यटन सूचना प्रणाली 
तनमायण गरी राषिर् िथा अविरायिीर् रुपमा पहुाँच परु् र्ाानेछ । 

११. पर्ायपर्यटन षिकासका लातग शंखरापरु नगरपातलका िडा नं. ८ 
मकैचौरबाट कागेश्वरी मनहरा १ कुाकेल गाउाँको बीचमा ३०९ तम. र र्स 
नगरपातलकाको िडा नं. ५ षपपलबोटबाट पञ्चमहालक्ष्मी जाने बाटोको बीच 
खण्डमा झोलिुे पलु तनमायण गररनेछ । 




 

१२. पर्यटन क्षेत्र षिकासका लातग राषिर् िथा अविराषिर् पर्यटक बढाउन 
होटल व्र्िसार्ीहरुको समविर्मा सरुक्षा  िातलमको व्र्िस्थापन    गररनेछ 
।  

१३. नगर क्षेत्रतभत्रको धातमयक, सांस्कृतिक, पर्ायिरणीर् पर्यटनको सम्भाव्र्िा 
उजागर गनय पर्यटन प्रबियनका लातग नगरस्िरीर् एकीकृि पर्यटकीर् गरुु 
र्ोजना िर्ार गररनेछ । 

१४. होमस्टे सञ्चालन, टुररष्ट गााडको िातलमको व्र्िस्था, पर्यटन सूचना बोडय 
स्थापनाका साथै पर्यटन सम्बवधी हािे पसु्स्िका प्रकाशन गररनेछ ।  

१५. नगरपातलका तभत्र रहेका षितभन्न धातमयक, ऐतिहातसक िाल, पोखरी र 
तसमसार क्षेत्रहरुको संरक्षण गरी त्र्सलाई पर्यटकीर् गविव्र् बनाानेछ । 

१६. शंखरापरु, कागेश्वरी मनहरा र गोकणेश्वर नगरपातलका सस्म्मतलि अविर 
नगर समविर् सतमतिको पहलमा िारेतभर देस्ख जहरतसंहपौिा-- कास्त्तके सम्म 
साास्सलङ र पदमागयको तनमायणको लातग आिश्र्क प्रषक्रर्ा अगातड बढाानेछ 
। 

१७. नगरपतलकामा पर्यटकको बसाई अितध लम्ब्र्ाउने र र्सका लातग 
पर्यटकीर् सेिा सषुिधा िथा सरुक्षाको प्रत्र्ाभतूि बढाउन आिश्र्क 
सहजीकरण गररनेछ। 

१८. पर्यटन क्षेत्रबाट हनुे लाभलाई सीमाविकृि समदुार्सम्म परु्ायउन नेपाल 
सरकारले सूस्चकृि गरेका समदुार्हरु सनुिुार, िामाङ र भजेूल समदुार्मा 
होमस्टे सञ्चालन गनय उत्प्ररेरि गररनेछ। 

१९. नगर क्षेत्रमा िारे होटलहरुको स्थापना गनय चाहनेहरुका लातग षिशेि 
सहतुलर्ि प्र्ाकेज उपलब्ध गराानेछ। 

२०. नगर तभत्रको उपर्कु्त ठाउाँमा पर्यटन सूचना बोडयको स्थापना गरी पर्यटन 
गतिषितध षिस्िार गररनेछ । 

२१. र्स नगरपातलकालाई षिषिधिार्कु्त धातमयक, कलापूणय, संस्कृतिक, 
ऐतिहातसक, जनजािीर्, बाजागाजा, भेिभिुार्कु्त, भािाभािी एिम ्परम्पराको 




 

रुपमा सांस्कृतिक ग्राम िथा सांस्कृतिक नगरको रुपमा षिकास गनयको लातग 
आिश्र्क प्रषक्रर्ा अगातड बढाानेछ । 

२२. राजनेिा एिम ् राषिर् व्र्स्क्तत्िहरुको स्मतृिमा प्रतिमिुी संग्रहालर् 
शंखरापरु नगरपातलका िडा नं. ३ जहरतसंहपौिामा नगरपातलका, प्रदेश 
सरकार र संघीर् सरकारको सहलगानीमा स्मारक एिम ्अध्र्र्न केवरको 
तनमायण कार्य अगातड बषढसकेको छ । 

२३. परापूियकालदेस्ख चलन चल्िीमा आएका स्थानका नामहरु झल्कने गरी 
षितभन्न ठाउाँहरुमा साान बोडय राखी स्थानहरुको नामाकरण गररनेछ । 

सहकारी िथा उद्योग िास्णज्र् 

१. मषहला, गरीब, अपाि, अल्पसंख्र्क िगय र श्रतमकहरुलाई प्राथतमकिामा राखी 
बचि पररचालन, तबना तधिो कजाय, सीपमलुक िातलम, कृषि उत्पादन िथा लघ ु
उद्यम स्थापना गनय प्रोत्साहन गररनेछ l 

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

३. नगरपातलकामा भएका सहकारी संस्थाहरुको अध्र्र्न, अनसुवधान गरी सोको 
आतभलेख दरुुस्ि रुपमा राख्न े व्र्िस्था तमलाउनकुा साथै सहकारीको क्षमिा 
अतभबषृि गनय िातलम िथा अतभमखुीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ l 
नगरपातलकाको दार्रामा नआएका सहकारीहरुलाई नगरको दार्रामा ल्र्ाएर 
तनर्मन गररनेछ । 

४. उत्पादन साधनहरुको सामषुहकीकरण , स्थानीर् स्रोिको पररचालन र आतथयक , 
सामास्जक रुपाविरणबाट सामास्जक वर्ार् सषहिको षिकास गनय सहकारी क्षेत्रलाई 
पररचालन गररनेछ । 

५. सहकारी क्षेत्रको तसिावि ,मूल्र् मावर्िासाँग िादम्र्िा हनुे गरी सहकारी 
अतभर्ानलाई अस्घ बढाउदै संस्थागि क्षमिा िषृि ,स्ि- तनर्मन र सशुासन प्रिियन 
गररनेछ । 




 

६. मषहला, गरीब, तसमाविकृि, अपाि, भतूमहीन िथा षपछतडएको िगय र श्रतमकहरुको 
साथै आम नागररकको जीिनस्िरमा सधुार ल्र्ाउन सहकारीको पाँहचु अतभबषृि 
गररनेछ l 

७. सहकारी िथा बचि संस्थाहरुले कृषि िथा उत्पादनस्शल क्षेत्रमा लगानी गनुय पने 

व्र्िस्था तमलाानेछ। 

८. व्र्िसार्हरुको दिाय, नषिकरण, खारेजी र षिगठन गनय आिश्र्किा अनसुार 
अनगुमन गरी व्र्िस्स्थि गररनेछ ।  

९. स्थानीर् स्िरमा उत्पादन हनु ससने िस्िहुरुको अध्र्र्न अनसुवधान गरी सो 
उत्पादनका लातग प्रोत्साहन गदै स्शक्षा, िातलम, र सूचनाको माध्र्मबाट स्थानीर् 

स्िरको व्र्ापार षिकास, प्रिियन र सहजीकरण गनय सहर्ोग गररनेछ । 

१०.  “आविररक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौँ” अतभर्ान क्रमशः सञ्चालन गररनेछ । 

सशुासन, साियजतनक सेिा िथा क्षमिा षिकास    

१. नगरका गतिषितधहरुलाई जनिासमक्ष परु्ायउनको लातग तै्रमातसक रुपमा पत्रकार 
भेटघाट कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

२. स्जवसी व्र्िस्थापन, तललाम षिक्री, तमवहा र बेरुज ुफछौट गरी चसु्ि - दरुुस्ि 
बनाानेछ। 

३. उपभोक्ता सतमतिले गने काममा पेश्की उपलब्ध नगराउने नीतिलाई तनरविरिा 
र्दनकुा साथै समर्मा कार्य सम्पन्न गनय उपभोक्ता सतमतिलाई प्रोत्साषहि 
गररनेछ।साथै, राम्रो कार्य सम्पादन गने उपभोक्ता सतमतिलाई सम्मान गने 
व्र्िस्था तमलाानेछ । 

४. नगरपातलका िथा िडा कार्ायलर्हरुबाट हनुे दैतनक सेिा प्रिाह िथा सम्पूणय 
कार्यहरु प्रषितधमैत्री बनाई सो अनसुार अतभलेखको व्र्िस्थापन तमलाानेछ । 

५. नगरपातलकामा सदाचार संस्कृतिको षिकास गरी भ्रष्टाचार रोकथाम िथा तनर्वत्रण 
गदै सशुासनको अिधारणा अनसुार कार्य गने व्र्िस्था तमलाानेछ । 

६. नगरिासीमा सशुासनको प्रत्र्ाभतूि गराउनकुा साथै नगरपातलकाबाट हनुे सबै 
प्रकारका खचय िथा आम्दानीको षििरण पारदशी बनाउन िेबसााट लगार्िका 
माध्र्म प्रर्ोग गररनेछ । 




 

७. सरुक्षा व्र्िस्थापनको लातग मेर्र उज्र्ालो कार्यक्रम अविगयि सडक बत्ती जडान 
िथा जनिा सरुक्षा कार्यक्रम अविगयि नगर CCTV सञ्जाल जस्िा कार्यक्रमहरु 
अगातड बढाानेछ । 

८. मानि संसाधन षिकासका लातग अल्पकालीन िथा र्दघयकालीन र्ोजना िजुयमा गरी 
क्षमिा षिकासका र्ोजना बनाई कार्ायविर्न गररनेछ । 

९. राजश्व सङ्कलनमा आउने सङ्कुचन र साियजतनक खचयमा पने चापलाई व्र्िस्स्थि 
गनय प्रशासनीक खचयमा तमिव्र्षर्िा अपनाानेछ ।  

१०. नगरपातलका िथा त्र्स मािहिका कार्ायलर्हरुबाट भएका गतिषितधहरुको बारेमा 
नगरिासीसाँग चौमातसक रुपमा साियजतनक सनुिुाई गररनेछ । 

११. कार्य सम्पादनको आधारमा उत्कृष्ट कमयचारीहरुलाई परुस्कृि गने व्र्िस्था 
तमलाउनकुा साथै परुस्कार र दण्डको नीतिलाई कडााका साथ लाग ुगररनेछ ।  

१२. आविररक लेखा परीक्षण चौमातसक रुपमा गराई आम्दानी र खचयको षििरण 
साियजतनक गररनेछ ।  

१३.  सिैले समान वर्ार् र्दलाएको महशसु हनुे गरी वर्ार् सम्पादनलाई प्रभािकारी 
र षिश्वसनीर् बनाउनकुा साथै वर्ाषर्क सतमतिलाई ाजलासको व्र्िस्था गरी 
गतिस्शल बनाानेछ । 

१४. बजार अनगुमनलाई प्रभािकारी बनाई उपभोक्ता षहि षिपररि काम गरेको 
पााएमा काननुी कारिाषहको दार्रामा ल्र्ाानेछ । 

१५.  र्स नगरपातलकालाई शवुर् िेरुज ु िथा शवुर् पेश्की नगरपातलका बनाउन सो 
अनसुारका कार्यक्रम िर् गररनेछ । 

१६. षिकास बजेटलाई िषृि गनय साधारण खचयमा कटौिी गने गरी कार्यक्रम अगातड 
बढाानेछ। 

१७. नगरपातलकामा खररद गने सामान एिम ्सेिाको  िाषियक खररद र्ोजना िर्ार 
गरी सो अनसुार कार्य अगातड बढाानेछ । 

१८. नगरपातलकाको सेिा प्रिाह र षिकास तनमायणलाई सहस्जकरण गनय िथा तनर्मन 
र व्र्िस्थापन गनय आिश्र्क ऐन, तनर्म, तनदेस्शका र मापदण्ड िर्ार गरी 
क्रमशः लाग ुगररदैँ लतगनेछ । 




 

१९. र्स नगरपातलकाका अतधकांस कमयचारी काठमाण्डौबाट आउने हुाँदा आगातम 
आतथयक िियदेस्ख कमयचारीहरुलाई काठमाण्डौ न.पा.को चािषहल देस्ख षपकअप 
गरी नगरपातलका आउन जान र्ािार्ाि साधनको व्र्िस्था तमलााएको अिस्थामा 
सो कार्यलाई तनरविरिा र्दानेछ। 

२०. र्स नगरपातलकाका कमयचारीहरुलाई उत्प्ररेरि गनय खाापाा आएको िलबको 
१० प्रतिशिको दरले हनुे रकम चौमातसक रुपमा प्रोत्साहन स्िरुप अतिररक्त 
भत्ताको रुपमा उपलब्ध गराउने कार्यलाई तनरविरिा र्दानेछ । 

२१. कमयचारी, जनप्रतितनतध िथा नगरिासीहरुको पढ्ने बानीको षिकास गनय 
नगरपातलका पररसर तभत्र सतुबधा सम्पन्न पसु्िकालर्को व्र्िस्था गररनेछ । 

२२. कमयचारी िथा जनप्रतितनतधहरुलाई खाजा िथा खानाको सषुिधाको लातग 
नगरपातलका पररसरमा सपुथ मलु्र्को चमेना गहृ व्र्िस्थापन गररनेछ । 

२३. हाल भाडामा तलएको नगर कार्यपातलका भिन सबै शाखा राख्न अपर्ायप्त भएको 
हनुाले आगामी आतथयक िियको शरुु देस्ख अको भिन भाडामा तलई शाखा 
व्र्िस्थापन गररनेछ । 

२४. नगरपातलकाको सेिा प्रिाहलाई चसु्ि दरुुस्ि राख्नको लातग र्थासम्भि सोही र्दन 
कार्य सम्पन्न गरी सेिा र्दने सतुनस्िििा गररनेछ । कही किैबाट षढला ससु्िी, 
आनाकानी जस्िा गैरस्जम्मेिार मनोितृ्ती राख्न ेपििीलाई कारिाहीको दार्रामा 
ल्र्ाई तनरुत्साषहि गररनेछ ।  

२५. नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्, िडा कार्ायलर्हरु िथा स्िास््र् चौकीहरुमा 
सरुस्क्षि स्िनपान गने व्र्िस्था तमलाानेछ । 

२६. नगरपातलका अविरगि रहेका षितभन्न षििर्गि सतमतिहरुलाई सषक्रर् बनाई 
तनर्तमि रुपमा बैठक बसी स्जम्मेिार बनाानेछ । 

२७. षितभन्न षकतसमका मचुलु्का िर्ार गदाय िडा कार्ायलर्हरुबाट रोहबरमा बस्दा 
असलु गरेको राजश्वको ३३ प्रतिशि रकम रोहबरमा बस्ने जनप्रतितनतध िथा 
कमयचारीलाई उपलब्ध गराानेछ। 




 

सूचना, सञ्चार िथा प्रषितध 

१. सूचनाको हक सूतनस्िि गनय िथा सूचना प्रिाह गनय हरेक िडा कार्ायलर्हरुमा 
नागररक िडापत्रको व्र्िस्था गररनेछ ।  

२.  नगरका गतिषितधहरु सामास्जक सञ्चाल, बलेुषटन, पत्र पतत्रका िथा िेिसााट 
माफय ि ्अतनिार्य रुपमा साियजतनक गने व्र्िस्था तमलाानेछ । 

३. नगरबाट हनुे गतिषितधलाई समािेश गरी चौमातसक रुपमा  “शंखरापरु सवदेश” 
नामक बलेुषटन प्रकाशन कार्यलाई तनरविरिा र्ददैँ नगरिासीहरुलाई ससूुस्चि 
गररनेछ ।  

४. नगरपातलकाबाट सञ्चालन गररने आर्ोजना र कार्यक्रमको षििरण खलु्ने गरी 
सूचना पाटी सबै आर्ोजना स्थलमा रास्खनेछ । 

५. सूचना प्रािाहको लातग पत्रकाररिाको सदपुर्ोग गदै नगरस्िरमा रहेका सञ्चार 
माध्र्मको समसु्चि प्रर्ोगलाई प्रोत्साहन गररनेछ साथै “मेर्रसाँग नगरिासी” 
कार्यक्रम सञ्चालन गरी नगरिासीहरुसाँग नगरपातलकाको प्रत्र्क्ष सम्बवध स्थापना 
गररनेछ । 

६. नगरपातलकाका तनणयर्हरु प्रिाह िथा साियजतनक गनयको लातग नगर प्रिक्तावारारा 
गने व्र्िस्था तमलाानेछ । सूचना अतधकारी िोकी सूचनाको हकको प्रत्र्ाभतुि 
गराउने व्र्िस्था गररनेछ । 

७. जनघनत्ि बढी भएका स्थानमा तसतसषटभी जडान गरर सरुक्षाको प्रत्र्भतुि गराानेछ 
। 

८. नगरका ि्र्ाङ्कहरुको व्र्िस्थापनको लातग भौगोतलक सूचना प्रणातलमा 
आधाररि  अतभलेख व्र्िस्थापन गररनेछ । 

९. सूचना व्र्िस्थापनको लातग प्रणालीको षिकास गररनेछ र नगरपातलकाबाट 
सञ्चालन गररने सेिा प्रिाह िथा कार्यहरुलाई सूचना प्रषितध मैत्री बनाउनको लातग 
आिश्र् कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

१०. नेपाल सरकार िथा षिश्व बैंक बीच भएको ऋण सम्झौिा अनसुार र्स 
नगरपातलकामा सञ्चालन हनुे कार्यक्रमहरुको लातग सशिय अनदुान अविगयि र्हााँ 




 

कार्यरि एम.आई.एस. अपरेटर िथा षफल्ड सहार्कको एक चौमातसक बराबरको 
पाररश्रतमक श्रोि साझेदारी गररनेछ। 

राजश्व व्र्िस्थापन िथा पररचालन 

१.  कानूनको अतधनमा रही कर, दस्िरु, शलु्क, महसलु र सो बापिको जररिाना प्राकृतिक 

श्रोिबाट प्राप्त रोर्ल्टी सङ्कलन गरी आविररक आम्दानीको स्रोिलाई मजबिु 
गररनकुा साथै  राजस्िको दार्रा बढाउनको लातग आथयक ििय २०७७/०७८ 
बाट सम्पस्त्त कर लगाउने कार्य सरुु भैसकेको हुाँदा सो कार्यलाई व्र्िस्स्थि र 
प्रगतिशील करको अिधारणा अिलम्बन गररनेछ । 

२.  राजश्व सधुार र्ोजना बनाई सषकएको हुाँदा सो अनसुार राजश्वका नर्ााँ श्रोिहरुको 
खोजी गररनेछ । 

३.  आविररक राजश्व पररचालन गनय आिश्र्क कार्य र्ोजना बनाई लाग ु गररनेछ 
। 

४.  उत्कृष्ट करदािालाई सम्मान गने कार्यक्रम ल्र्ाानछे । 

५.  राजश्व प्रशासनलाई चसु्िदरुुस्ि र प्रभािकारी बनाउदै लैजान कमयचारीहरुलाई 
प्रषितधमैत्री बनाउाँदै त्र्समा अभ्र्स्ि गराानेछ । 

६.  प्रथम चौमातसकसम्म कर दास्खला गने करदािालाई चाल ुआतथयक िियको कर 
रकममा १० प्रतिशि छुट र्दने व्र्िस्था तमलाानेछ । 

७.  राजस्ि सङ्कलनको लातग तडस्जटल कर प्रणालीको षिकास गदै लतगनेछ । 

८.  राजस्ि सचेिना कार्यक्रम अविगयि करदािालाई कर स्शक्षा कार्यक्रम सञ्चालन 
गररनेछन । 

९.  राजश्व शाखालाई भौतिक संरचनाबाट व्र्िस्स्थि बनाई करदािामैत्री बनाानेछ 
। 

१०.  राजश्वको दार्रा बढाउन उद्योग िास्णज्र् संघलाई सशस्क्तकरण गररनेछ। 

अवत्र्मा,  

र्स नगरपातलकाको आतथयक ििय २०७८/०७९ को नीति िथा कार्यक्रम तनमायण गनय 
िस्िी िथा टोल,  िडा सतमति, िडािासी, नगरमा षक्रर्ाशील राजनीतिक दलहरु,  षििर्गि 




 

कार्ायलर्हरु,  नागररक समाज, सरोकारिाला तनकार्हरु, व्र्ापारी, पत्रकार, शंखरापरु नगर 
कार्यपातलकाका कमयचारी तमत्रहरु एिम ् सम्पूणय नगरिासीहरुबाट प्राप्त सल्लाह एिम ्
सझुािहरु प्रति हार्दयक आभार व्र्क्त गदयछु । 

धवर्िाद । 
 

सबुणय शे्रष्ठ 

नगर प्रमखु  

२. बजेट िक्तव्र् 
 

शंखरापरु नगरपातलकाको छैटौं नगर सभामा आतथयक ििय २०७८/०७९ को लातग नगर 
उपप्रमूख श्री शकु्रिक्ष्मी शे्रष्ठज्रू्बाट पेश गररएको प्रस्िाषिि बजेट िथा कार्यक्रम बक्तव्र् 
। 

अध्र्क्ष महोदर्,   

उपस्स्थि नगरसभाका सदस्र्ज्रू्हरु 

शंखरापरु नगरपातलकाको छैटौं नगरसभाको र्स गररमामर् सभालाई सम्बोधन 
गनय पाउाँदा म अत्र्विै खसुी भएको छु । र्स गररमामर् अिसरमा म ज्ञाि अज्ञाि 
सषहदहरु प्रति हार्दयक श्रिावजली अपयण गदयछु । र्स नगरपातलकाबाट गि आतथयक ििय 
२०७६÷०७७ को समीक्षा चाल ुआ.ि २०७७÷०७८ को जेष्ठ मसावि सम्मको र्थाथय 
खचय र आगातम आ.ि. २०७८÷०७९ को बजेट िथा कार्यक्रम र्स सभा समक्ष पेश 
गनय अनमुति चाहवछु।  

तसतमि श्रोि साधन भएको र्स नगरपातलकामा नगरिासीको अपेक्षा उच्च रहेको 
सवदभयमा सबै क्षेत्रलाई समेटेर बजेट िथा कार्यक्रम िर् गने कार्य अत्र्विै चनुौिीपूणय 
रहेको व्र्होरा र्हााँहरुलाई षिर्दिै छ । िर पतन हामीले उपलब्ध हनु ससने श्रोि 
साधनको अतधकिम पररचालन गने गरी नगरको आिश्र्किा िथा प्राथतमकिाको 
आधारमा र नगर सभामा प्रस्ििु गररएको नीतिको आधारमा र्ो बजेट िथा कार्यक्रम 
िर्ार गररएको व्र्होरा समेि म र्हााँ जानकारी गराउन चाहवछु ।  




 

अध्र्क्ष महोदर्,  

अब म बजेटको षििरण प्रस्ििु गनय गारहेको छु । 

     शंखरापरु नगरपातलकाको गि आतथयक बिय २०७६÷७७ को अनमुातनि षितनर्ोस्जि 
रकम  ९८ करोड ९१ लाख १२ हजार ४८० रुपैर्ा रहेकोमा र्थाथय खचय रकम रु 
६५ करोड ५० लाख ४० हजार ८४९ रुपैर्ा रहेको तथर्ो । चाल ुआतथयक िियमा 
अनमुातनि षितनर्ोजन रकम रु १ अिय २ करोड ५८ लाख रहेको छ, जसमा चाल ुिफय  
रु ४२ करोड ९१ लाख ७९ हजार र पुाँस्जगि िफय  रु ५९ करोड ५६ लाख ६६ 
हजार रहेको छ ।जसमा चाल ुआ.ि. को जेष्ठ मसावि सम्ममा रु ६७ करोड ७७ 
लाख ३९ हजार ८११ रुपैर्ा रकम खचय भएको छ । 

अब म आगातम आतथयक ििय २०७८÷ ०७९ को लातग  प्रस्िाि गररएको आर्–व्र्र्को 
षििरण प्रस्ििु गनय अनमुति चाहवछु । 

  शंखरापरु नगरपातलकाको आतथयक बिय २०७८÷७९ को लातग कुल १ अिय २५ 
करोड २६ लाख ९२ हजार रुपैँर्ा षितनर्ोजन प्रस्िाि गरेको छु ।र्स आतथयक िियको 
कुल षितनर्ोजन मध्रे् चाल ुिफय  ४८ करोड ६३ लाख १६ हजार रुपैर्ां षितनर्ोजन 
गररएको छु । र्समा कार्ायलर् संचालन, संघीर् सरकारबाट हस्िाविरीि सशिय कार्यक्रम 
र चाल ुकार्यक्रम खचय समेि समािेस गररएको  छ।  पूाँस्जगि िफय  ७६ करोड ५३ 
लाख ७६ हजार रुपैर्ााँ  रहेको छ र षिस्त्तर् व्र्िस्थापन बापि रु १० लाख षितनर्ोजन 
गररएको छ । 

 

उपस्स्थि सदस्र्ज्र्हुरु  
अब म शंखरापरु नगरपातलकाको षििर्गि रुपमा षितनर्ोस्जि रकमको षििरण प्रस्ििु 
गनय चाहवछु । 

शंखरापरु नगरपातलका ९ िटा िडाहरुलाई  िडागि र्ोजनाको लातग रकम षितनर्ोजन 
गरी िडािाट छनौट भई आएका र्ोजना, िडा अध्र्क्षबाट तसफारर स भई आएका साना 
तिना र्ोजनालाई ममयि, भैपरी आउने िथा षिपद् व्र्िस्थापन कोि खडा गरी कार्य गने 
गरर बजेट षितनर्ोजन गररएको छ । सो िाहेकका कार्यक्रमलाई सम्िस्वधि षििर्गि 




 

सतमतिको तसफाररस र नगर कार्यपातलकाको िैठकबाट तनणयर् भए अनसुार देहार् 
बोमोस्जम िजेट षितनर्ोजन गररएको व्र्होरा र्हााँहरुलाई अिगि गराउन चाहवछु । 

सामास्जक षिकास िफय ः  ४१ करोड ७१ लाख ४६ हजार षितनर्ोजन गररएको छ । 
जनु कुल बजेट खचयको ३३.२९ प्रतिशि रहेको छ । जसमा स्शक्षा िफय  १५ करोड 
८ लख ५० हजार, स्िास््र् िफय  ७ करोड ५८ लाख ८३ हजार, खानेपानी िथा 
सरसफाई िफय  ७ करोड ९२ लाख २० हजार , लैंतगक समानिा िथा समािेशीकरणमा 
१ करोड ९४ लाख ९३ हजार, भािा िथा संस्कृति प्रिियनमा ५ करोड ८० लाख, 
सामास्जक सरुक्षा िथा संरक्षण िफय  ७० लाख र र्िुा िथा खेलकुदमा २ करोड ६३ 
लाख षितनर्ोजन गररएको छ |  
पूिायधार षिकासिफय ः  पूिायधार षिकास िफय  कुल ४९ करोड ९० लाख षितनर्ोजन 
गररएको छ जनु कुल बजेटको ३९.८३ प्रतिशि हनु आउछ | जसमा भिन आिास 
िथा सहरी षिकासमा १२ करोड ८० लाख ५० हजार र र्ािार्ाि पूिायधारमा ३० 
करोड २ लाख ५० हजार षितनर्ोजन भएको छ | उजाय षिकास िफय  ४४ लाख ५० 
हजार षितनर्ोजन भएकोमा पनुः तनमायण िफय  २८ लाख र सम्पदा पूिायधार िफय  ३४ 
लाख ५० हजार षितनर्ोजन गररएको छ । 

आतथयक षिकासिफय ः  आतथयक षिकास िफय  कुल षितनर्ोस्जि रकम मध्रे् रु ७ करोड 
९३ लाख २१ हजार तबतनर्ोजन गररएको छ। जसमा कृषि िफय   २ करोड ६ लाख  
१२ हजार, पशपंुक्षी षिकास िफय  ६१ लाख ९ हजार, पर्यटनमा ३ करोड ५२ लाख, 
सहकारीमा १३ लाख षितनर्ोजन गररएको छ ।त्र्सै गरी उद्योग िफय  २८ लाख 
षितनर्ोजन हुाँदा कुल आतथयक षिकास िफय  षितनर्ोजन बजेट ३.२७ प्रतिशि हनु आउछ 
। 

सशुासन िथा अविरसम्बस्वधि क्षते्र िफय  :- कुल षितनर्ोस्जि रकमको ६.२६ प्रतिशिले 
हनु आउने रकम रु ७ करोड ८५ लाख २५ हजार बजेट षितनर्ोजन गररएको छ 
।जसमा मानि संसाधन षिकास िफय  रु ३५ लाख, शासन प्रणालीमा १२ लाख, 
प्रशासकीर् सशुासनिफय  ३ करोड ५६ लाख २५ हजार, षित्तीर् सशुासनमा १७ लाख 
षितनर्ोजन गररएको छ । त्र्सै गरी शास्वि िथा सवु्र्िस्था िफय  ६५ र गररषि तनिारणमा 
२० लाख षितनर्ोजन गररएको छ ।िािािरण जलिार् ु िफय  १ करोड ७८ लाख 




 

षितनर्ोजन गरी मानि संसाधन षिकास िफय  ३५ लाख र षिपद व्र्िस्थापनमा ८३ लाख  
षितनर्ोजन गररएको छ । 
 कार्ायलर् सञ्चालन िथा प्रशासतनक :- कार्ायलर् सञ्चालन िथा प्रशासतनक खचयको रुपमा 
कुल षितनर्ोजन रकमको १४.२६ प्रतिशि अथायि १७ करोड ८७ लाख रुपैर्ा 
षितनर्ोजन गररएको छ । 

  सभाध्र्क्ष महोदर्, 

 आतथयक ििय २०७८÷७९ को नीति, बजेट िथा कार्यक्रमको अतभन्न अंगको 
रुपमा रहेको आर् ब्र्र्को षििरण, राजस्ि िथा अनदुान प्रातप्तको अनमुान, व्र्र् अनमुान, 

षित्तीर् अनमुान, कार्यक्षेत्रगि ब्र्र् अनमुान, िाषियक षिकास कार्यक्रम,, सशिय अनदुानको 
कार्यक्रम, षितभन्न अनसूुचीहरुमा राखी पेश गररएको छु ।त्र्स्िै िडागि र्ोजना अविगयि 
िडा नं. १ को लातग रु ८५ लाख र अवर् िडाहरुलाई रु ७५ लाखको दरले रकम 
षितनर्ोजन  गरी कार्यक्रमगि व्र्र् अनमुान समेि अनसुचुीमा समािेश गरेको छु ।षितभन्न 
१४ िटा कोिहरुको लातग कुल ८ करोड ३९ लाख  बजेट षितनर्ोजन गररएको छ। 
हालको अिस्थालाई षिचार गरी भौतिक पूिायधार, कृषि, पशपुालन एिम ्स्िास््र् क्षेत्रलाई 
प्राथतमकिामा रास्ख बजेट षितनर्ोजन गने प्रर्ास गररएको छ । 

अवत्र्मा, 
र्स नगरपातलकाको आतथयक ििय २०७८/०७९ को बजेट िथा कार्यक्रम तनमायण गनय 
सहर्ोग गने िस्िी िथा टोल,  िडा सतमति, िडािासी, नगरमा षक्रर्ाशील राजनीतिक 
दलहरु,  षििर्गि कार्ायलर्हरु,  नागररक समाज, सरोकारिाला तनकार्हरु, व्र्ापारी, 
पत्रकार, शंखरापरु नगरपातलकाका जनप्रतितनतधहरु, षििर्गि शाखा, षििर्गि सतमतिहरु, 
शंखरापरु नगर कार्यपातलकाका कमयचारीहरु एिम ्सम्पूणय नगरिासीहरुमा हार्दयक आभार 
व्र्क्त गदयछु । 

 

शकु्रलक्ष्मी शे्रष्ठ 

नगर उपप्रमखु 
  




 

३. छैटौं नगरसभा बैठकका तनणयर्हरु 
तनणयर् नं. १.  हाल सम्मका नगर कार्यपातलकाको बैठकको सबै तनणयर्हरुलाई 

अनमुोदन गदै  आ.ि. २०७७÷०७८ को आर् व्र्र्को र्थाथय 
तबिरण अनमुोदन गने तनणयर् गररर्ो । 

तनणयर् नं. २.  र्स नगरपातलकाको आ.ि.  २०७८÷०७९ को लातग पेश 
गररएको नीति िथा कार्यक्रम पाररि गने तनणयर् गररर्ो ।  

तनणयर् नं. ३. शंखरापरु नगरपातलकाको आतथयक बिय २०७८÷२०७९ को सेिा 
र कार्यहरुको लातग स्थानीर् सस्ञ्चि कोिबाट केही रकम खचय 
गने र षितनर्ोजन गने सम्बवधमा व्र्िस्था गनय बनेको षिधेर्क, 
२०७८ पाररि गने तनणयर् गररर्ो । 

तनणयर् नं. ४ शंखरापरु नगरपातलकाको अथय सम्बवधी प्रस्िािलाई कार्ायविर्न 
गनय बनेको षिधेर्क, २०७८ पाररि गने तनणयर् गररर्ो । 

तनणयर् नं. ५ २०७२ सालको भकुम्प पतछ र राषिर् पूनतनमायण प्रातधकरणको 
सम्पदा बस्िी सम्बवधी मापदण्ड पूियका सम्पदा बस्िी तभत्रका 
नससापास भई तनमायण भएका घरको अतभलेस्खकरण गने तनणयर् 
गररर्ो । 

तनणयर् नं.+= ६ र्स नगरपातलकाको आ.ि. २०७६।७७ को संस्थागि क्षमिा 
स्िमूल्र्ाङ्कन गदाय ४७ अङ्क प्राप्त भएको र उक्त अङ्क तमति 
२०७८।१।१२ मा बसेको नगर कार्यपातलकाको बैठकबाट 
अनमुोदन समेि भएकोले र्स नगरसभामा छलफल गरर पाररि गने 
तनणयर् गररर्ो ।  

तनणयर् नं. ७ कोतभड-१९ को संक्रमण रोकथाम र तनर्वत्रणको लातग नेपाल 
सरकारले घोिणा गरेको तनिधेाज्ञा (बवदा बवदी) को समर्मा खषटन े
कमयचारीहरुलाई नगरपातलकाले तनणयर् गरी गररएको खचय िथा 




 

आईसोलेसन व्र्िस्थापन लगार्िका षिपद् व्र्बस्थापन कोिबाट 
भएको सम्पूणय खचय रकम अनमुोदन गने तनणयर्   गररर्ो । 

   

तनणयर् नं. ८ र्स नगरपातलका, नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्को संगठन िथा 
व्र्िस्थापन सभेक्षण प्रतििेदन स्िीकृि गरी सो प्रतििेदन 
अनसुारको संगठन संरचना र दरबवदी िेररज स्िीकृि गने तनणयर् 
गररर्ो ।  

तनणयर् नं ९ र्स नगरपातलका तभत्र रहेका साियजतनक जग्गाहरुलाई राषिर् 
िथा अविराषिर् र गैर सरकारी संस्थाहरुको कुनै प्रर्ोजनको 
लातग माग भै आएमा प्रस्ििु प्रस्िािनाको अध्र्र्न गरर सावदतभयक 
देस्खएमा सम्बस्वधि तनकार्मा प्रषक्रर्ा अगातड बढाउनका लातग 
नगरकार्यपातलका लाई अतधकार प्रत्र्ार्ोजन गने तनणयर् गररर्ो  
।  

तनणयर् नं. १० र्स नगरपातलकाको प्राकृतिक श्रोि िथा षित्त आर्ोगको 
तसफाररसको सीमातभत्र रही संघीर् काननु अनसुार नगरपातलकाको 
श्रोि िथा साझेदारीमा ठूला पूिायधारका कामहरु सडक, खानेपानी, 
पर्यटन, कृषि, बसपाकय , फोहोरमैला, सााँस्कृतिक,  स्शक्षा, स्िास््र् 
लगार्िका क्षेत्रमा आिश्र्किा अनसुार आविररक ऋण तलनपुने 
देस्खएमा सो सम्बवधी कार्य गनयका लातग नगर कार्यपातलकालाई 
अतधकार प्रत्र्ार्ोजन गने तनणयर् गररर्ो ।  

तनणयर् नं ११ नगरपातलका क्षेत्र तभत्र बाषियक स्िीकृि र्ोजना िथा कार्यक्रम 
िथा नगर क्षेत्र तभत्रको प्राकृतिक श्रोि साधन संचालन िथा 
व्र्िस्थापनको अनगुमन गदाय अनगुमनमा संलग्न हनु ेपदातधकारी 
िथा कमयचारीहरुलाई रू.१०००।- भत्ता उपलब्ध गराउने तनणयर् 
गररर्ो ।  




 

तनणयर् नं. १२   र्स नगरपातलका अविगयि रहेका ितथयङ सेवटरहरुमा सतु्केरी 
गराउाँदा सो कार्यमा संलग्न १ कमयचारीलाई प्रति सतु्केरी 
प्रोत्साहन स्िरुप रु. १०००।- रकम उपलब्ध गराउने तनणयर् 
गररर्ो  । 

तनणयर् नं. १३ र्स नगर क्षेत्र तभत्र २०७२ सालको भकूम्प अस्घ बनेका 
घरहरुको सम्बवधमा सातबक गा.षि.स.बाट नससा स्िीकृति तला 
िा नतलई बनेका घरहरुको आिश्र्क प्रमाण िथा िडा 
कार्ायलर्को तसफाररसका आधारमा तनमायण सम्पन्न  
अतभलेखीकरण प्रमाण पत्र जारी गने तनणयर् गररर्ो।   

तनणयर् नं. १४ भैपरी पुाँजीगि स्शियकमा षितनर्ोस्जि रकम नगर प्रमखु स्िरको 
तनणयर्बाट र्ोजना िथा कार्यक्रममा प्रति र्ोजना बढीमा रु २ 
लाख ५० हजार सम्म खचय गनय सषकन ेतनणयर् गररर्ो । 

तनणयर् नं. १५     र्स नगरपातलकाबाट संचालन हनुे र्ोजनाहरु प्रदेश, संघ िथा अवर् 
तनकार्बाट संचालन हनुे र्ोजनाहरुसंग दोहोरोपन नहनुे गरी संघ, 
प्रदेश िथा अवर् तनकार्हरुसंग समविर् गरी मात्र सञ्चालन गने 
तनणयर् गररर्ो। 

तनणयर् नं. १६ र्स नगरपातलका, नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्मा कार्य बोझ बढी 
भई थप समर् काम गनुय पने कमयचारीहरुलाई नगर प्रमखुले तनणयर् 
गरी अतिररक्त थप सतुबधा र्दन ससने तनणयर् गररर्ो ।  

तनणयर् नं. १७  आ.ब. २०७७।७८ मा नगर कार्यपातलकाकाको कार्ायलर्बाट 
भए/गरेका खचय र आम्दानीलाई अनमुोदन गने तनणयर् गररर्ो ।  

तनणयर् नं. १८  र्स नगरपातलका क्षेत्रतभत्रबाट तनकासी हनुे िालिुा, ढंुगा, स्लेट, 
माटोको तनकासी कर संकलनको लातग रु ५,०१,००,०००।- को 
आर् ठेक्काको सूचना प्रकाशनका लातग तमति २०७७।४।३२ मा 




 

बसेको नगर कार्यपातलकाको बैठकले मा गरेको तनणयर् अनमुोदन 
गररर्ो ।  

तनणयर् नं. १९ आ.ि. २०७६।७७ मा स्थानीर् सडक ममयि संभार शलु्क 
संकलनको लातग आर् ठेक्का लगाएकोमा नेपाल सरकारबाट जारी 
लक डाउन (िवदाबवदी) का कारण रकम संकलन गनय नपाएकोले 
लक डाउनको समर् ८३ र्दन कार्म गरी तमति २०७७।४।३२ 
मा बसेको नगर कार्यपातलकाको बैठकले सो ठेक्काको म्र्ाद ८३ 
र्दन थप गरेको तनणयर् अनमुोदन गररर्ो । 

तनणयर् नं. २०  तमति २०७७।४।३२ मा बसेको नगर कार्यपातलकाको बैठकले 
तनकासी कर संकलन प्रर्ोजनको लातग कार्म गरेको दररेट 
अनमुोदन गररर्ो । 

तनणयर् नं. २१  तमति २०७७।७।२ मा बसेको नगर कार्यपातलकाको बैठकले 
कास्त्तके बोस्झनी छाप सडक (षरपर मागय) को रकम पूिायधार षिकास 
कोिबाट भकु्तानी हनुे गरी गरेको तनणयर् अनमुोदन   गररर्ो ।  

तनणयर् नं. २२  तमति २०७७।७।२ मा बसेको नगर कार्यपातलकाको बैठकले 
जथाभािी रुपमा चलाएका डोजर, एससाभेटर िथा अतनर्तमि रुपमा 
तनकालेको िालिुा, ढंुगा, माटोको जररिाना कार्म गरेको तनणयर् 
अनमुोदन गररर्ो । 

तनणयर् नं. २३  तमति २०७७।७।२ मा बसेको नगर कार्यपातलकाको बैठकले 
किातड पसल दिाय/नषिकरण, एग्रोभेट पसल दिायको लातग िोषकएको 
रकम अनमुोदन गररर्ो । 

तनणयर् नं. २४  गोकणेश्वर नगरपातलकाबाट प्राप्त रु ५० लाख रकमले शातलनदी 
स्स्थि तभमसेन पाटी र कागेश्वरी मनोहरा नगरपातलकाबाट प्रप्त रु 
५० लाख रकमले शातलनदी पररसरमा माधि नारार्ण मूिी 




 

स्थापनाका लातग माधि नारार्ण स्िस्थानी ब्रि िथा शातलनदी सधुार 
सतमतिले नै गने गरी तमति २०७७।८।५ मा बसेको नगर 
कार्यपातलकाको बैठकले गरेको तनणयर् अनमुोदन गररर्ो । 

तनणयर् नं. २५  सानागाउाँ गस्ल्छ तनर्वत्रणका लातग षितनर्ोस्जि रु २३ लाखबाट 
उपभोक्ता सतमतिले नै गस्ल्छ तनर्वत्रणको गनयका लातग तमति 
२०७७।८।५ मा बसेको नगर कार्यपातलकाको बैठकले गरेको 
तनणयर् अनमुोदन गररर्ो । 

तनणयर् नं. २६  प्रधानमवत्री रोजगार कार्यक्रमका लातग १ देस्ख ९ िडाहरुिाट 
तसफाररस भएका र्ोजनाहरु तमति २०७७।८।५ मा बसेको नगर 
कार्यपातलकाको बैठकले छनौट गरेको तनणयर् अनमुोदन गररर्ो । 

तनणयर् नं. २७  र्स नगरपातलका तभत्र संकलन भएका किाडी सामानहरुको कर 
संकलनका लातग चवरातगरी नगरपातलकालाई तमति २०७७।८।५ 
मा बसेको नगर कार्यपातलकाको बैठकले तसफाररस गरेको तनणयर् 
अनमुोदन गररर्ो । 

तनणयर् नं. २८  तमति २०७७।११।१२ मा बसेको नगर कार्यपातलकाको बैठकले 
भतूमहीन दतलि, भतूमहीन सकुुम्िासी र अव्र्िस्स्थि िसोबासीको 
लगि संकलन ईकाई स्थापना सम्बवधी समझदारी पत्रमा हस्िाक्षर 
गने गरी गरेको तनणयर् अनमुोदन गररर्ो । 

तनणयर् नं. २९  तमति २०७८।१।१२ मा बसेको नगर कार्यपातलकाको बैठकले 
एम. आा. एस अपरेटर र षफल्ड सहार्कको आ.ि. २०७८।७९ 
को एक चौमातसक खचय र्स नगरपातलकाले दाषर्त्ि व्र्होने गरी 
गरेको तनणयर् अनमुोदन गररर्ो । 

तनणयर् नं. ३०  तमति २०७८।१।१२ मा बसेको नगर कार्यपातलकाको बैठकले 
ईवरार्णी पखुलुाछी सडक (िहिुषियर्) को लातग नपगु भएको रकम रु 




 

६४,८८,८६६।०६ समपरुक र्ोजना संघीर् सरकार स्शियकमा 
षितनर्ोस्जि रकमबाट भकु्तानी गने गरी गरेको तनणयर् अनमुोदन गररर्ो 
। 

तनणयर् नं. ३१ र्स कार्ायलर्मा कार्यरि सिारी चालकलाई खाना/खाजा खचय बापि प्रति 
मषहना नगर प्रमखुको सिारी चालक लाई रु.५ हजार र अवर् सिारी 
चालकहरुको हकमा थप मातसक रु. ३ हजार उपलब्ध गराउने तनणयर् 
गररर्ो ।  

तनणयर् नं. ३२ वर्ाषर्क सतमतिको िफय बाट सभामा पेश भएको प्रतििेदन अनमुोदन गने 
तनणयर् गररर्ो । 

तनणयर् नं. ३३  र्स नगरपातलकाको नगर सभाका देहार् बमोस्जमको सतमति गठन 
भएकोमा सोषह सतमतिहरुलाई तनरविरिा र्दन ेतनणयर् गररर्ो । 

 

  
 

  

लेखा सतमति 
संर्ोजकः श्रीराम शे्रष्ठ 
सदस्र्ः मधकेुशब तितमस्ल्सना 
सदस्र्ः सलु्िाना पररर्ार  
 

 

 

षिधेर्क सतमति 

संर्ोजकः गीिा दजी 
सदस्र्ः अचेन देि साही 
सदस्र्ः प्रर्दप काकी 
 

 

सशुासन सतमति 

संर्ोजकःसडकुमार खतििडा 
सदस्र्ः भाईकाजी शे्रष्ठ 
सदस्र्ः चवदा शे्रष्ठ 

 

 




 

४ .आतथयक ऐन  - २०७८ 
z+v/fk'/ नगरपातलकाको अथय सम्बवधी प्रस्िािलाई कार्ायविर्न गनय बनकेो ऐन 

 

प्रस्िािनाः z+v/fk'/ नगरपातलकाको आतथयक ििय 207८/07९ को अथय सम्बवधी प्रस्िािलाई 
कार्ायविर्न गनयको तनतमत्त स्थानीर् कर िथा शलु्क सङ्कलन गने, छुट र्दने िथा आर् सङ्कलनको प्रशासतनक 
व्र्िस्था गनय िाञ्छनीर् भएकोले, नेपालको संषिधानको धारा 228 को उपधारा (2) बमोस्जम z+v/fk'/ 
नगर सभाले र्ो ऐन बनाएको छ ।  
१. संस्क्षप्त नाम र प्रारम्भः (1) र्स ऐनको नाम आतथयक षिधेर्क, 207८ रहेको छ । 

(2) र्ो ऐन 207८ साल श्रािण 1 गिे देस्ख z+v/fk'/ नगरपातलका क्षेत्रमा लाग ' हनुेछ । 
२. सम्पस्त्त करः नगरपातलकाका क्षेत्रतभत्र अनसूुची (3) बमोस्जम सम्पस्त्त कर/घरजग्गा कर लगााने 

र असूल उपर गररनेछ ।जग्गाको मूल्र्ाङ्कन दर अनसूुची (1) र घरको मूल्र्ाङ्कन र ह्रास कट्टी दर 
अनसूुची (2) बमोस्जम लगााने र असूल उपर गररनेछ । सम्पस्त्त कर सम्बवधी केषह दषुिधा भएमा 
नगर कार्यपातलकाले तनणयर् गरे बमोस्जम हनुेछ । 

३. भतूम कर (मालपोि)M नगरपातलका क्षेत्रतभत्र अनसूुची (४) बमोस्जम भतूम कर (मालपोि) लगाान े
र असूल उपर गररनेछ ।  

४. घर िहाल करः  नगरपातलका क्षेत्र तभत्र कुनै व्र्स्क्त िा संस्थाले भिन, घर, पसल, ग्र्ारेज, गोदाम, 
टहरा, छप्पर, जग्गा िा पोखरी प 'रै आंस्शक ििरले िहालमा र्दएकोमा अनसूुची (५) बमोस्जम घर 
जग्गा िहाल कर लगााने र असूल गररनेछ।  

५. सेिा शलु्क,दस्िरुः नगरपातलकाले तनमायण, संचालन िा व्र्िस्थापन गरेका अन ';"rL (६) मा 
उस्ल्लस्खि स्थानीर् पूिायधार र उपलब्ध गरााएको सेिामा सेिाग्राहीबाट सोही अनसूुचीमा व्र्िस्था 
भए अनसुार शलु्क लगााने र असूल उपर गररनेछ । 

६. बहाल तबटौरी शलु्कः नगरपातलका क्षेत्र तभत्र आफुले तनमायण, रेखदेख िा संचालन गरेका अनसूुची 
(५) मा उल्लेख भए अनसुार हाट बजार िा पसलमा सोही अनसूुचीमा भएको व्र्स्था अनसुार बहाल 
तबटौरी शलु्क लगााने र असूल उपर गररनेछ । 

७. मनोरवजन करः नगरपातलका क्षेत्रतभत्र हनुे मनोरवजन व्र्िसार् सेिामा अनसूुची (६) बमोस्जम 
व्र्िसार् कर लगााने र असलु उपर गररनेछ । िर, प्रदेश कानून स्िीकृि भई सो कानूनमा 
अवर्था व्र्िस्था भएको अिस्थामा सोषह बमोस्जम हनुेछ । 

८. पाषकय ि शलु्कः नगरपातलका क्षेत्रतभत्र कुनै सिारी साधनलाई पाषकय ङ सषुिधा उपलब्ध गराए िापि 
अनसूुची (७) बमोस्जम पाषकय ङ शलु्क लगााने र असूल उपर गररनेछ। 




 

९. व्र्िसार् करः नगरपातलका क्षेत्र तभत्र व्र्ापार, व्र्िसार् िा सेिामा पूाँजीगि लगानी र आतथयक 
कारोिारका आधारमा अनसूुची (८) बमोस्जम व्र्िसार् कर लगााने र असूल उपर गररनछे । 

१०. निीन पर्यटकीर् सेिा िथा साहतसक खेलको शलु्कः  नगरपातलकाले आफ्नो क्षेत्रतभत्र रेषकि, 
कार्ोषकि, सर्ानोाि, बवजी जस्म्पि, स्जपफ्लार्र, प्र्ाराग्लाातडि, रर्ाफ्टीि लगार्िका सेिा िा 
व्र्िसार् सञ्चालन गरे िापि अनसूुची (९) बमोस्जमको शलु्क लगााने र असूल उपर गररनेछ । 

११. पर्यटन शलु्कः र्स नगरपातलकाको कार्यपातलकाले पर्यटकीर् क्षेत्र िथा पाकय हरु तनधायरण गरी पर्यटन 
िथा प्रिेश शलु्क असलु उपर गनय ससनेछ। 

१२. जतडबटुी, किाडी र जीिजवि ुकरः नगरपातलका क्षेत्रतभत्र कुनै व्र्स्क्त िा संस्थाले ऊन, खोटो, 
जतडबटुी, िनकस, किाडी माल र प्रचतलि कानूनले तनिधे गररएको जीिजवि ुिाहेकका अवर् मिृ 
िा माररएका जीिजविकुो हाड, तसङ, प्िााँख, छाला जस्िा बस्िकुो व्र्िसाषर्क कारोिार गरेafपि 
अनसूुची (१०) बमोस्जमको कर लगााने र असूल उपर गररनछे । 

१३. षिज्ञापन करः नगरपातलका क्षेत्र तभत्र हनुे षिज्ञापनमा अनसूुची (११) बमोस्जम षिज्ञापन कर लगाान े
र असूल उपर गररनेछ ।िर, प्रदेश कानून स्िीकृि भई सो कानूनमा अवर्था व्र्िस्था भएको 
अिस्थामा सोषह बमोस्जम हनुेछ । 

१४. मेला, महोत्सि र पिय शलु्कः र्स नगरपातलका क्षेत्र तभत्र आर्ोजना गररने िा िाषियक रुपमा मनाईन े
स्थानीर् मेला, महोत्सि र पियमा रास्खने स्टल, पसल िथा व्र्िसार्हरुका लातग अनसूुस्च (१२)  
बमोस्जम कर िथा दस्िरु लगााने र असलु उपर गररनेछ। 

१५. जररिानाः र्स नगरपातलका क्षेत्र तभत्र तनिधे गररएका साियजतनक सडक िथा फुटपाथमा सिारी 
साधन पाषकय ि िा व्र्ापार/घमु्िी व्र्िसार् गने िा फोहोरमैला िथा तनमाणय सामाग्रीबाट उत्सस्जयि 
फोहोर एिं र्स नगरपातलकाले िजुयमा गरेका कानून िथा प्रचतलि नेपाल कानून षिपरीिका कार्य 
गरेमा त्र्स्िो सामान जफि गने िा तललामी गने िा अनसूुची (१३)  बमोस्जम जररिाना लगाई 
असलु उपर गररनेछ। साथै, र्स नगरपातलकाको कार्यपातलकाले समर् समर्मा र्स व्र्िस्थामा 
थपघट र पनुरािलोकन गनय ससनेछ। 

१६. ममयि सम्भार शलु्क :  ममयि सम्भार बापिको शलु्क कार्यपातलकाले तनधायरण गरे बमोस्जम लगाान े
र असलु उपर गररनेछ । 

१७. सिारी साधन करः प्रदेश कानून स्िीकृि भई सो कानूनमा व्र्िस्था भए बमोस्जम हनुेछ। 
१८. खतनज जवर् सामान तनकासी कर : र्स नगरपातलका क्षेत्र तभत्रका खतनज जवर् सामान तनकासी कर 

प्रदेश कानून स्िीकृि भई सो कानूनमा व्र्िस्था भए बमोस्जम असलु उपर गररनेछ। 




 

१९. कर छुटः सम्पस्त्त कर र्स आतथयक िियको असोज मसावि तभत्र बझुाएमा १० प्रतिशि छुट 
र्दानेछ।कोतभड १९ का कारण नोकसानी व्र्होरेका व्र्िसाहीहरुको हकमा नगरपातलकाको 
कार्यपातलकाले आिश्र्क तनणयर् गरी व्र्िसार् करमा छुट र्दन ससनेछ। 

२०. कर िथा शलु्क संकलन सम्बवधी कार्यषितधः र्ो ऐनमा भएको व्र्िस्था अनसुार कर िथा शलु्क 
सङ्कलन सम्बवधी कार्यषितध नगरपातलकाले िोके अनसुार हनुेछ । 

२१. अवर् व्र्िस्थाः र्स नगरपातलकाको शाखा, िडा कार्ायलर् िथा अवर् कार्ायलर्हरुबाट सेिा 
प्रिाह गदाय सेिाग्राहीले बझुानपुने कर, शलु्क, दस्िरु िथा जररिानालाई सेिासाँग आबि गरी 
अतनिार्य असलु उपर गरी सेिा प्रिाह गनय ससनेछ। 

२२. बाधा अड्काउ फुकाउः र्स ऐन कार्ायविर्नको क्रममा कुनै बाधा आापरेमा शंखरापरु 
नगरपातलकाको नगर कार्यपातलकालाई उक्त बाधा अड्काउ फुकाउने अतधकार रहनेछ। 

 




 

अनसूुची (1) 

र्स नगरपातलकामा आतथयक ििय २०७८/०७९ को लातग तनधायररि 

 जग्गा मूल्र्ाङ्कन दर 

क्र सं साषिक गा. षि. स. दर प्रति 
आना (रु.) 

१.१ ावरार्स्ण (हाल िडा नं ९ का क्षते्र)  

१.१.1 सााँख ुजाने मलु पीच/पक्की बाटोका जग्गाहरु 1500000 

१.१.2 तभतत्र पीच/पक्की बाटो भएका जग्गाहरु 800000 

१.१.3 तभतत्र कच्ची बाटो भएका जग्गाहरु 500000 
१.१.4 गोरेटो बाटो भएका जग्गाहरु 300000 
१.१.5 बाटो नभएका जग्गाहरु 200000 
1.2 पखुलुातछ (हाल िडा नं ६ का क्षते्र)  
1.2.1  सााँख ुजाने मलु पीच/पक्की बाटोका जग्गाहरु 1500000 
1.2.2 तभतत्र पीच/पक्की बाटो भएका जग्गाहरु 800000 
1.2.3 तभतत्र कच्ची बाटो भएका जग्गाहरु 500000 
1.2.4 गोरेटो बाटो भएका जग्गाहरु 300000 
1.2.5 बाटो नभएका जग्गाहरु 200000 
1.3 सनुटोल (हाल िडा नं ५ का क्षते्र)  
1.3.१ शालीनदी देस्ख कातियके मलु पीच/पक्की बाटोका जग्गाहरु 800000 
1.3.२ तभतत्र पीच/पक्की बाटो भएका जग्गाहरु 500000 
1.3.३ तभतत्र कच्ची बाटो भएका जग्गाहरु 300000 
1.3.४ गोरेटो बाटो भएका जग्गाहरु 200000 
1.3.५ बाटो नभएका जग्गाहरु 100000 
1.4 बज्रर्ोतगतन (हाल िडा नं ७ को क्षते्र)  
1.4.1 सााँख ुदेस्ख शालीनदी पलुसम्मको मलु पीच/पक्की बाटोका 

जग्गाहरु 
1500000 

1.4.2  मलु बाटोका जग्गाहरु(सााँख-ुशालीनदी पलुसम्म/दमाई 
खोल्छासम्म) 

1500000 

1.4.3 तभतत्र पीच/पक्की बाटो भएका जग्गाहरु 800000 




 

1.4.4 तभतत्र कच्ची बाटो भएका जग्गाहरु 500000 
1.4.5 गोरेटो बाटो भएका जग्गाहरु 200000 
1.4.६ बाटो नभएका जग्गाहरु 150000 
1.5 बज्रर्ोतगतन ( हाल िडा नं ८ को क्षते्र)  
1.5.1 मलु पीच/पक्की बाटो भएका जग्गाहरु 800000 
1.5.2 बज्रर्ोतगनी  देस्ख मातथका मलु पीच/पक्की बाटो भएका जग्गाहरु 600000 
1.5.3 तभतत्र कच्ची बाटो भएका जग्गाहरु 350000 
1.5.4 गोरेटो बाटो भएका जग्गाहरु 150000 
1.5.5 बाटो नभएका जग्गाहरु 100000 
1.6 लप्सेफेदी (हाल िडा नं ४ का क्षते्र)  
1.6.1   मलु पीच/पक्की बाटोका जग्गाहरु(दमाा खोल्छादेस्ख फेदीसम्म) 800000 
1.6.2 तभतत्र पीच/पक्की बाटो भएका जग्गाहरु 500000 
1.6.3 तभतत्र कच्ची बाटो भएका जग्गाहरु 200000 
1.6.4 गोरेटो बाटो भएका जग्गाहरु 100000 
1.6.5 बाटो नभएका जग्गाहरु 75000 
1.7 लप्सेफेदी (हाल िडा नं ३ का क्षते्र)  
1.7.1 कास्त्तके चोक देस्ख नगरकोट सम्मको मलु सडक 800000 
1.7.2   मलु पीच/पक्की बाटो मातथका जग्गाहरु 500000 
1.7.3 मलु पीच/पक्की बाटो िलका जग्गाहरु 300000 
1.7.4 तभतत्र पीच/पक्की बाटो भएका जग्गाहरु 250000 
1.7.5 तभतत्र कच्ची बाटो भएका जग्गाहरु 150000 
1.7.6 गोरेटो बाटो भएका जग्गाहरु 100000 
1.7.7 बाटो नभएका जग्गाहरु 50000 
1.8 नािभेारे (हाल िडा नं २ को क्षते्र)  
1.8.1   मलु पीच/पक्की बाटो मातथका जग्गाहरु 400000 
1.8.2   मलु पीच/पक्की बाटो िलका जग्गाहरु २००००० 
1.8.3 तभतत्र पीच/पक्की बाटो भएका जग्गाहरु 150000 
1.8.4 तभतत्र कच्ची बाटो भएका जग्गाहरु 100000 
1.8.5 गोरेटो बाटो भएका जग्गाहरु ५0000 
1.8.6 बाटो नभएका जग्गाहरु 25000 




 

1.9 नािभेारे (हाल िडा नं १ का क्षते्र)  
1.9.1   मलु पीच/पक्की बाटोका जग्गाहरु 300000 
1.9.2 तभतत्र पीच/पक्की बाटो भएका जग्गाहरु 150000 
1.9.3 तभतत्र कच्ची बाटो भएका जग्गाहरु 100000 
1.9.4 गोरेटो बाटो भएका जग्गाहरु 50000 
1.9.5 बाटो नभएका जग्गाहरु 25000 

 

 

अनसूुची (2) 

र्स नगरपातलकामा आतथयक ििय २०७८/०७९ को लातग तनधायररि 

  घरको मूल्र्ाङ्कन िथा ह्रास कट्टी हनु ेदर 

2 

घर 
बनोट/षकतसम 

ह्रासकट्टी 
हनु े
जम्मा 
बिय 

प्रति िगय षफट मूल्र्ाङ्कन दर रु. 

प्रति ििय 
ह्रासकट्टी दर 
प्रतिशिमा 

2.१ 

षपलर तसस्टमको 
ढलान घर 

75 २२०० 1 

2.२ 

िाल तसस्टमको 
ढलान घर 

40 1५00 2 

2.३ 

षटनको छाना 
भएको पक्की घर 

30 १२०0 3 

2.४ 

षटनको छाना 
भएको कच्ची 
घर 

20 ८00 4 

2.५ अवर् कच्ची घर 15 ५00 5 
 

अनसूुची (3) 

र्स नगरपातलकामा आतथयक ििय २०७८/०७९ को लातग तनधायररि 

 सम्पस्त्त करको दर 

3 भिन र जग्गाको मूल्र् दर % जम्मा रु 




 

3.१  रु २५ लाख सम्म  अनसूुची (२) को 2.५ को हकमा 
वर्नुिम रु २०० र 2.३ र 2.४ 

को हकमा वर्नुिम रु ५०० 

3.२ रु २५ लाख देस्ख १ करोड सम्म 0.025  
3.३ रु १ करोड देस्ख १ करोड ५0 

लाख सम्म 

0.03  

3.४ रु १ करोड ५० लाख देस्ख २ 
करोड सम्म 

0.035  

3.५ रु २ करोड देस्ख मातथ 0.04  

नोटः 

सम्पस्त्त कर तनधायरण गदाय घरले चचेको जग्गा र अतधकिम सो घरले चचे बराबरको थप जग्गालाई 
आधार मानी मूल्र् तनधायरण गररनेछ। 

प्रत्रे्क आ.ि. को आिाढ समावि तभत्र नबझुाएमा पषहलो ििय 10 प्रतिशि दोस्रो ििय देस्ख प्रत्रे्क 
ििय थप 5 प्रतिशिका दरले जररिाना लाग्ने छ । 

नगरपातलकाबाट ि्र्ाङ्क सङ्कलन भाय षििरण अद्याितधक नभएसम्म सम्पस्त्त धनी स्िरं्ले र्दएको 
षििरण िथा र्स नगरपातलकाको नसशा शाखामा भएको नसशापास िथा नसशा अतभलेस्खकरणको 
षििरणको आधारमा सम्पस्त्त कर तनधायरण गररनेछ । 

 

अनसूुची (४) 

र्स नगरपातलकामा आतथयक ििय २०७८/०७९ को लातग तनधायररि 

  भतूम कर (मालपोि ) को दर 

४.१ 
िडा नं. १ र २    

प्रति आना रु. 6, वर्नुिम रु. 
 १०० 

४.२ 
िडा नं. ३, ४, 5, ६, ७, ८ र ९  

प्रति आना रु. 10,  वर्नुिम 
रु. 
 १०० 

नोटः माल पोि कर नतिरे िापि पषहलो ििय १० प्रतिशि त्र्स पतछ प्रत्रे्क ििय ५ प्रतिशि थप 
जररिाना लाग्नेछ । 

 




 

 
अनसूुची (५) 

र्स नगरपातलकामा आतथयक ििय २०७८/०७९ को लातग तनधायररि 

  घर बहाल/बहाल षिटौरी करको दर 

५.१ बहाल कर (संस्थागि/ टोल सधुार सतमति, षिद्यालर् 
लगार्ि संघ/संस्थावारारा अनमुति/सम्झौिा बमोस्जम प्रर्ोग 
गरेका भिन िथा जग्गाको) 

बहाल रकमको 10 प्रतिशि 

५.२ बहाल कर (व्र्स्क्तगि) बहाल रकमको 2 प्रतिशि 
५.3 बहाल षिटौरी कर प्रति िगय षफट रु २ प्रति 

मषहना 
 

अनसूुची (६) 

र्स नगरपातलकामा आतथयक ििय २०७८/०७९ को लातग तनधायररि 

  सेिा शलु्क दस्िरु 

6.1 घरबाटो प्रमास्णि तसफाररस शलु्क (प्रति आना)  
6.1.1 महादेि खोला पलु देस्ख शातलनदी पलुसम्मको मलु सडक  रु. 40०० 
6.1.1.1 शातलनदी देस्ख लप्सेफेदी पलुसम्म  रु. 3००० 
6.1.1.2 मलु सडकसाँग जोतडएका तभत्री  पक्की/पीच सडक  रु. 2500 
6.1.1.3 मलु सडकसाँग जोतडएका कच्ची  मोटर बाटो   रु. 1500 
6.1.1.4 गोरेटो /कुलो/खहरे खोल्सो/खोला  रु. 1000 
6.1.1.5 बाटो नभएको  रु. 500 
6.1.2 शातलनदी  पलुबाट कास्त्तके नगरकोट सडक  

6.1.2.1 मलु सडक  रु. 3000 
6.1.2.2 मलु सडकबाट जोतडएको पर्क्क सडक  रु. 1500 
6.1.2.3 मलु सडकबाट जोतडएको कस्च्च सडक  रु. 10०० 
6.1.2.4 गोरेटो बाटो/खोला/खहरे/खोल्सा/कुलो  रु. 500 
6.1.2.5 बाटो नभएको  रु. 400 
6.1.3 सााँख ुमेलस्म्च सडक र िडा १,२,३ र ४ मा िपतसल बमोस्जमका 

सडकहरुमा तनम्न बमोस्जम 
 




 

6.1.3.1 मलु सडक झाससम्म  रु. 2000 
6.1.3.2 जहरतसंहपौिा कास्त्तके पर्क्क मूल सडक  रु. 2000 
6.1.3.3 जहरतसंह पौिा कास्त्तके कच्ची सडक  रु. 1500 
6.1.3.4 जहरतसंहपौिा छाप भवजर्ाङ (मनमोहन) पर्क्क मलु सडक  रु. 1500 
6.1.3.5 जहरतसंहपौिा छाप भञ्जार्ाङ (मनमोहन) कच्ची मलु सडक  रु. 1500 
6.1.3.६ पक्की मोटर बाटो प्रति आना रु 

५०० 
6.1.3.७ कच्ची मोटर बाटो प्रति आना रु 

२०० 
6.1.3.८ गोरेटो बाटो प्रति आना रु 

१०० 
6.1.3.9 बाटो नभएको प्रति आना रु 50 
6.1.4 बज्रर्ोतगनी मस्णचडु सडक खण्ड (महादेिस्थान देस्ख 

बज्रर्ोतगनीसम्म) िडा नं. ८ को कार्यक्षते्र 
 रु. 3000 

6.1.4.1 बज्रर्ोतगनी मस्णचडु सडक खण्ड (महादेिस्थान देस्ख 
बज्रर्ोतगनीसम्म) सडकसाँग जोतडएका तभत्री पर्क्क सडक 

 रु. 2500 

6.1.4.2 बज्रर्ोतगनी मस्णचडु सडक खण्ड (महादेिस्थान देस्ख 
बज्रर्ोतगनीसम्म) साँग जोतडएका तभत्री कच्ची सडक 

 रु. 1500 

6.1.4.3 गोरेटो बाटो/खोला/खहरे/खोल्सा/कुलो  रु. 1000 
6.1.4.4 बाटो नभएको   रु. 500 
6.1.5 बज्रर्ोतगनी मस्वदर देस्ख मस्णचडुसम्म िडा नं ८ को क्षते्र  
6.1.5.1 पक्की मलु सडक  रु.1500 
6.1.5.2 कच्ची मलु सडक  रु. 1000 
6.1.5.3 मलु सडकसाँग जोतडएका पक्की सडक  रु. 800 
6.1.5.4 मलु सडकसाँग जोतडएका कच्ची सडक   रु. 700 
६.१.5.5 पक्की मोटर बाटो प्रति आना रु 

५०० 

६.१.5.6 कच्ची मोटर बाटो प्रति आना रु 
२०० 

६.१.5.7 गोरेटो बाटो प्रति आना रु 
१०० 

६.१.5.8 बाटो नभएको प्रति आना रु 50 

6.1.6 पखुलुातछ िडा कार्ायलर्बाट भलु्ब ुपर्क्क सडक  रु. 2००0   




 

6.1.6.1 पखुलुातछ िडा कार्यलर्बाट भलु्ब ुकच्ची सडक  रु. 15००   
6.1.७ प्लातनि/टुक्रा जग्गा  रु. 2००0   
नोटः मातथ घरबाटो तसफाररस दस्िरु जेजति िोषकएको भए िापतन 

वर्नुिम रु. 1500 कार्म हनुेछ । 
 

 




 

6.2 अंश भपायई तसफाररस दस्िरु 
6.2.1  िडा नं. १ र २ 

 जग्गाको षििरण बाटो 
भएको रु. बाटो नभएको रु. 

6.2.1.1 १ रोपनी सम्मको १०००० ५००० 
6.2.1.2 १ रोपनी देस्ख ३ रोपनी सम्म २०००० १०००० 
6.2.1.3 ३ रोपनी देस्ख ५ रोपनी सम्म ३०००० १५००० 
6.2.1.4 ५-७ रोपनी ५०००० २०००० 
6.2.1.5 ७-१० रोपनी ७५००० ३०००० 
6.2.1.6 १०-१५ रोपनी २००००० १००००० 
6.2.1.7 १५-२० रोपनी ३००००० १५०००० 
6.2.2  िडा नं. ३, 4, 5, ६, ७, 8 र ९ 

6.2.2.1 १ रोपनी सम्मको १५००० १०००० 
6.2.2.2 १ रोपनी देस्ख ३ रोपनी सम्म ३०००० २०००० 
6.2.2.3 ३ रोपनी देस्ख ५ रोपनी सम्म ५०००० ३०००० 
6.2.2.4 ५-७ रोपनी ७५००० ५०000 
6.2.2.5 ७-१० रोपनी १००००० ७५००० 
6.2.2.6 १०-१५ रोपनी २५०००० २००००० 
6.2.2.7 १५-२० रोपनी ५००००० ३००००० 

6.3 अंशिण्डा नामसारी रु ५००  
 नोटः  अंश भरपाईको हकमािल उल्लेस्खि दर रेट कार्म हनुेछ। 

6.3.1 (टुक्रा गररएका जग्गा) प्रति आना रु. १५०० 
6.3.2 प्लातनि, प्लषटिको जग्गा  (टुक्रा गररएका 

जग्गा ) 
प्रति आना रु. २००० 

6.4 चार षकल्ला प्रमास्णि वर्नुिम रु. १5००, प्रति थप 
षकत्ता रु. १००० 

6.5 घर नससा पास प्रर्ोजनको लातग 
6.5.1 planning, plotting, housing permit र्दनको 

लातग स्िीकृति 
५ रोपनी सम्म रु. 500000 र 
थप प्रति रोपनी रु. 75000 




 

6.5.2 माटो जोडाा टार्ल जस्िा छाना (अस्थार्ी 
टहरा) आिासीर् 

प्रति गोटा रु. ५०० 

6.5.3 रस/टहरा आिासीर् प्रति गोटा रु. २५०० 
6.5.4 रस/टहरा व्र्िसार्ीक 

िगयषफट रु. १2 
(वर्नुिम7,०००) 

6.5.5 पक्की ईट्टा माटोको जोडाा प्रति ि.फी. रु. २ 
6.5.6 पक्की ईट्टा तसमेवट जोडाा प्रति ि.फी. रु. ४ 
6.5.7 फे्रम स्रसचर (आिातसर् ३००० ि. षफ. 

सम्म) 
प्रति ि.फी. रु. 10  

6.5.8 फे्रम स्रसचर (आिातसर् ३००१ देस्ख 
४०००ि.षफ.सम्म) 

प्रति ि.फी रु. १2  

6.5.9 फे्रम स्रसचर (आिातसर् ४००१ ि.षफ. भवदा 
बढी ) 

प्रति ि.फी. रु. १6 

6.5.10 फे्रम स्रसचर (ब्र्बसाषर्क ३००० ि.षफ. 
सम्म ) 

प्रति ि.फी रु. 12 

6.5.11 फे्रम स्रसचर (ब्र्बसाषर्क ३००१ देस्ख 
४००० ि.षफ. सम्म ) 

प्रति ि.फी रु. 16 

6.5.12 फे्रम स्रसचर (हाउस्जंग र ब्र्बसाषर्क ४००० 
ि.षफ. भवदा बढी) 

प्रति ि.फी रु. २0 

6.5.13 अपाटयमेवट, गमु्बा, हाउस्जि, हस्स्पटल  प्रति ि.फी रु. ३5 
6.5.14 नससा तनिेदन रु १००० 
6.5.15 नससा संसोधन शलु्क 

जररिाना रु. 10०००, थप 
क्षेत्रफलको चाल ुआ.ि.कै अनसुार 

6.5.16 नससा नामसारी प्रति ि.फी. रु.२ 
6.5.17 तनमायण सम्पन्न र आंस्शक तनमायण सम्पन्न 

प्रमाण पत्र 
रु १००० 

6.5.18 नससा प्रतितलषप प्रमास्णि रु १5०० 
6.5.19 नससा नषिकरण (DPC) प्रति ि.फी रु. २ 
6.5.20 नससा नषिकरण (Super Structure) प्रति ि.फी रु. २ 
6.5.21 प्रमास्णकरण शलु्क रु. ५०० 
6.5.22 परुानो बतनसकेको घर अतभलेस्खकरण गने 

हकमा 
- प्रति िगय षफट रु. १5   
- अतिररक्त शलु्क रु.10००० 6.5.23 




 

6.5.24 नोटः साषिक गा.षि.स.मा स्िीकृि भैसकेको 
क्षेत्रफल बराबर राजस्ि छुट, थपको 
तनर्मानसुार 

- प्रमाण पत्रको रू. १००० 

6.6 अवर् प्रर्ोजनको लातग   

6.6.1 घर जग्गाको प्राषितधक मूल्र्ाङ्कन मूल्र्ाङ्कनको ०.२५ प्रतिशि 

6.6.2 आर् मूल्र्ाङ्कन मूल्र्ाङ्कनको ०.२५ प्रतिशि 
6.7 षिद्याथी  प्रर्ोजनको लातग   

6.7.1 घर जग्गाको प्राषितधक मलु्र्ाङ्कन रु.5०० 
6.7.2 आर् मूल्र्ाङ्कन रु.५०० 
6.८ सम्पदा बस्स्ि, सााँख ुचार ढोका तभत्र 

सम्पदा बस्स्ि संरक्षण िथा भिन तनमायण 
समबवधी मापदण्ड, २०७३ अनसुार बनकेो 
घरमा 

मातथ उल्लेस्खि राजश्व बराबर 
रकम धरौटी राख्न ेर lgwf{l/t 
मापदण्ड परुा गरी बनेका घरहरुको 
तनमायण सम्पन्न k|df)fkq ;fy 
धरौटी षफिाय गने  

6.9 तसफाररस दस्िरु  
6.9.1 मोही नामसारी रु ५०० 
6.9.2 मोही लगि कट्टा रु १००० 
6.9.3 जग्गा दिाय नामसारी रु १००० 
6.9.4 नािा  कार्म तसफाररस प्रति तसफाररस रु. ५०० 
6.9.5 बसोबास तसफाररस रु ५०० 
6.9.6 कर चकु्ता तसफाररस रु. ५०० 
6.9.7 धारा तबजलुी िथा अवर् तसफाररस रु ५०० 
6.9.8 थ्रीफेज लाान तसफाररस रु 10000 
6.9.9 नागररकिाको तसफाररस lgMz'Ns 
6.9.10 अंग्रसे्जमा गररने प्रत्रे्क तसफाररसहरु प्रति तसफाररस रु. ५०० 
6.9.11 आतथयक सम्पन्न भएको तसफाररस प्रति तसफाररस रु. १००० 
6.9.12 

व्र्स्क्तगि घटना दिाय 
घटना घटेको ३५ र्दन तभत्र 
तनःशलु्क त्र्स पतछ जररिाना रु. 
200 

6.9.13 सजयतमन  मचुलु्का, रोहिर आर्द 
रु ३००० (गठुी र मालपोिको 
हकमा रु १०००) 

6.9.14 िाली धरौटी राख्न तनिेदन दस्िरु रु. १० 




 

6.9.15 संघ  संस्था  स्थापना तसफाररस रु. १००० 
6.9.16 अवर् तसफाररस रु ५०० 
6.9.17 खानी सञ्चालन दिाय तसफाररस  रु १०००० 
6.9.18 बाटो कार्म तसफाररस 

रु ५००० प्रति आना (बाटोको 
क्षेत्रफलमा) 

6.9.19 घर कार्म तसफाररस (पक्की) रु २००० 
6.9.20 घर कार्म तसफाररस ( कच्ची)  रु १००० 
6.10 पेवसन पट्टा तसफाररस दस्िरु  

6.10.1 नेपालको  लातग रु. १००० 
6.10.2 भारिको  लातग रु १५०० 
6.10.3 अवर्को  लातग रु २००० 
6.10 अपिुाली तसफाररस रु १५००० 
6.11 सडक बाटो खन्न ेाजाजि बापि धरौटी  

6.11.1 पक्की/ढलान सडक रु ३००० प्रति िगय षफट 
6.11.2 षपच  सडक रु= 20०० प्रति िगय षफट 
6.11.3 ग्राभेल  सडक रु= २५० प्रति िगय षफट 
6.11.4 कस्च्च  सडक  रु= १०० प्रति िगय षफट 

 नोटः प्राषितधक लागि बमोस्जम काम सम्पन्न भएमा धरौटी षफिाय गररने छ अवर्था 
धरौटी जफि हनुेछ। 

6.11 प्रतितलषप दस्िरु  
6.11.1 तनिेदन  तसफाररस आर्द रु. २० 
6.11.2 उपभोक्ता  पररचर्पत्र रु. १०० 
6.11.3 घर घडेरी  से्रस्िाको  प्रतितलषप रु. 1५०० 
6.11.4 अवर्  कागजपत्र रु. ५०० 
6.11.5 व्र्स्क्तगि घटना दिाय प्रतितलषप रु ५०० 
6.11.6 अटो ररससा ाजाजि िथा व्र्िसार् प्रमाण पत्र 

प्रतितलषप 
रु. ५00 

6.11.7 व्र्िसार् दिाय प्रमाण पत्र प्रतितलषप रु ५०० 
6.11.8 अवर्  सामावर् तसफाररसको हकमा रु. ५०० 
6.11 उद्योग स्थापना तसफाररस  

6.11.1 घरेल ु उद्योग रु. 800 




 

 

6.12 स्शक्षासाँग सम्बस्वधि (संस्थागि) अनमुति दस्िरु िाषियक शलु्क 
6.12.1 पूिय प्राथतमक (बालस्शक्षा) रु 8००० रु 3००० 
6.12.2 आधारभिू षिद्यालर् (१ देस्ख ५) रु. 40००० रु 5००० 
6.12.3 आधारभिु षिद्यालर् (६ देस्ख ८) रु. 60००० रु 8००० 
6.12.4 माध्र्ातमक षिद्यालर् (९ देस्ख १०) रु. 100००० रु 1०००0 
6.12.5 माध्र्ातमक षिद्यालर् (११ देस्ख १२) रु. 1250०० रु 15००० 
6.12.6 जवम तमति, नाम/थर संसोधन  तसफाररस रु. 2००  
6.12.7 कक्षा आठको ग्रडे तसट प्रतितलषप रु 200  
6.12.8 सर्ाम्पस स्थापना तसफाररस रु १००००  
6.12.9 कक्षा आठको परीक्षा शलु्क रु 5००  
6.12.10 लेखापररक्षक तनर्सु्क्त रु 10००  
6.12.11 ठाउाँसारी  (षिद्यालर्/सर्ाम्पस) रु. 10००० प्रति षिद्यालर् 
6.12.12 नाम पररिियन  (षिद्यालर्/सर्ाम्पस) रु. 10००० प्रति षिद्यालर् 
6.12.13 प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण, कवसलुर प्रमाणीकरण रु. ५००   
6.12.14 कोस्चि, टु्यसन र भािा कक्षाहरु संचालन अनमुति रु. 2५०००   
6.12.15 अवर् तसफाररस रु ५००  

 

 

 

 

 

6.11.2 रु. ४० लाख भवदा कम पूाँजी भएको रु. २००० 
6.11.3 रु. ४० लाख  देस्ख १ करोड सम्म पूाँजी 

भएको 
रु. 5000 

6.11.4 रु.१ करोड भवदा बषढ पूाँजी भएको रु. १०००० 




 

6.1३ काठ तनकासी शलु्क रु ५ प्रति घन षफट 

6.14 
जग्गा व्र्िस्थापन अनमुति 
शलु्क 

 

6.14.1 घडेरी प्रर्ोजनको लातग रु. ५००० (८ आना सम्म) 
6.14.2 जग्गा सम्माउने प्रर्ोजनको लातग रु. १0०००० प्रति रोपनी 
6.14.3 

कृषि प्रर्ोजनको लातग 
रु १००००० प्रति रोपनी धरौटी 
र कृषि व्र्िसार्  शरुुिाि गरे 
पिाि ्७५ प्रतिशि षफिाय गररने 

6.14.4 डोजर लगार्िका घर, बाटो िथा 
जग्गा सम्माउने प्रर्ोजनको लातग 
प्रर्ोग गररने  

उपकरणहरु अनमुति शलु्क 

तनःशलु्क 

6.15 

जग्गा व्र्िस्थापन गदाय 
तनस्केका सामाग्रीहरु बाषहर 
तनकासी गदाय लाग्न ेशलु्क 

 

6.15.1 माटो रु २.50 प्रति घन षफट 
6.15.2 बालिुा/ढुिा रु ९ प्रति घन षफट 
6.1६ उद्योग  ठाउाँ सारी दस्िरु   

6.1६.1 १० हियपािरसम्म रु. ५००० 
6.1६.2 १० हियपािर भवदा मातथ रु. १५००० 
6.17 व्र्ापार  ठाउाँ सारी दस्िरु   

6.17.1 १० लाख सम्म पूाँस्ज भएको रु. २००० 
6.17.2 १० लाखभवदा बषढ पूाँस्ज भएको रु. ५००० 

6.18 कृषि व्र्िसार्/कृषि उद्योग    

6.18.1 कृषि व्र्िसार् दिाय तसफाररस रु. 500 नषिकरण  

6.18.2 कृषि िथा पशपुालन समूह दिाय 
िथा सूचीकृि 

रु. १०००   

6.18.3 कृषि फमय दिाय   रु. 3000 रु. 1500  

6.18.4 कृषि फमय बहउुिेशीर् रु. 5००० रु. 2500  




 

6.18.5 गाई, भैंसी, भेंडा, बाख्रा, माछा 
पालनफमय 

रु. 3००० रु. 1500  

6.18.6 कुखरुा, बंगरु पालन फमय रु. ५००0 रु. 2500  

6.18.7 दाना उत्पादन/ह्याचरी उद्योग 
रु. 20000 

रु. 
10000 

 

6.18.8 ह्याचरी उद्योग र दाना उत्पादन 
(दिैु भएको) 

रु. ३०००० 
रु. 
१५००० 

 

6.18.9 गाई, भैतस, रााँगामा ढुिानी शलु्क 

 
प्रतिगोटा रु.१००   

6.18.10 खसी, भेंडा, बाख्रा ढुिानी शलु्क प्रति गोटा रु. ५०  

6.18.11 रसार्तनक मल तबक्री प्रमास्णि 
शलु्क 

रु ५ प्रति बोरा  

6.19 

वर्ाषर्क सतमतिबाट कार्य 
सम्पादन हनु ेस्थानीर् सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४ को  

दफा ४७(१) र दफा ४७(२) 
बमोस्जमका मदु्दामा 

  

6.19.1 तनिेदन षफराद दिाय रु. १००  

6.19.2 प्रतितलषप प्रति पाना रु. ५  

6.19.3 तमलापत्र दस्िरु  रु. २०००  

6.19.4 तलस्खि प्रतिउत्तर षफराद पत्र रु १००  

6.19.5 लेनदेन कारोिारमा तमलापत्र  लेनदेन कारोिारको १ %  

6.19.6 जग्गा नाप नससा दस्िरु प्रति 
आना 

रु. १००  

6.20 षिषिध   

6.20.1 डीप बोररङ स्िीकृिी दस्िरु  रु. 5000   

6.20.2 पेरोलपम्प 
रु. ५०००० (अनमुति शलु्क) 

रु 
२५००० 

 




 

 

६.२२ मनोरञ्जन कर  

6.22.1 तसनेमाहल प्रति हल रु. 25000 थप हलको रु. 10000 

6.22.3 तभतडर्ो हल प्रति हल रु. २५०० 

6.22.4 सांस्कृतिक  प्रदशयन हल प्रति हल रु. १००० 

6.22.5 तथएटर  संगीि हल रु. १००० 

(नषिकरण 
शलु्क) 

6.20.3 ग्र्ास , मषट्टिेल तडपो, तबषक्र स्थल रू. २०००  

6.20.4 षिधिु महशलु हाईड्रोपािर हाईड्रोपािर रु. २२००००  

6.20.5 सिारी साधान तनमायण कम्पनी रू. 500000  

6.20.6 ग्र्ास उद्योग दिाय तसफाररस 
मात्र 

रू. 10000  

6.20.7 ग्र्ास उद्योग दिाय िथा संचालन 
स्िीकृिी 

रू. 300000  

6.20.8 नगर अस्पिालको ओ.षप.तड. मा 
दिाय शलु्क  

 रु ५० |-  

6.20.9 नगर अस्पिालको ल्र्ािमा तलने 
शलु्क । 

राषिर् जनस्िास््र् प्रर्ोगशालाले 
तनधायरण गरेको मूल्र् बमोस्जम 
हनुे 

 

6.20.10 Ultrasound रु 600  

6.20.11 ECG रु 500  

6.20.12 व्र्िसार् दिाय खारेजी  रु ५००  

6.20.13 घर नं. प्लेट प्रति घर रु ५००  

6.21 घमु्िी व्र्िसार् दिाय शलु्क   

6.21.1 2 पाङ्क्ग्र ेसिारी रु. 500  

6.21.2 3 पाङ्क्ग्र ेसिारी रु. 1000  

6.21.3 4 पाङ्क्ग्र ेसिारी रु. 2000  

6.21.4 6 पाङ्क्ग्र ेसिारी रु. 3000  




 

6.22.6 जाद ु, सकय स, चटक मेला 
आर्द 

प्रति र्दन रु. 1५०० 

6.22.7 तडस िथा व्र्ापाररक केबलु 
दिाय 

रु. १०००० 

 

 
६.२३ एम्बलेुवस भाडा शलु्क 

 देस्ख  

षपपल्स 
लााफ 

केर्र/सिु
मा 

कोाराला 
मेमोररर्ल 
हस्स्पटल 

शंकरापरु 
हस्स्पटल
/ नपेाल 
मेतडकल 
कलेज 

चािषहल/बीर/षट
स्चि लगार्िका 

हस्स्पटल 

कलंकी/पाटन/छा
उनी िथा शसस्त्र 
प्रहरी/हररतसषि 

हस्स्पटल 

6.23.1 सााँख ु 500 800 1200 1400 
6.23.2 लप्से  1200 1700 1900 2300 
6.23.3 फेदी 500 1000 1200 1600 
6.23.4 डााँडा कटेरी 1200 1700 1900 2300 
6.23.5 पौिा/बाघधारा 1000 1300 1600 2000 
6.23.6 बोजेनी/ढोससान 1000 1500 1800 2200 
6.23.7 बाजेनी भञ्ज्र्ाि 1100 1600 1900 2300 
6.23.8 तसरानचौर 1100 1600 1900 2300 
6.23.9 चौकी भञ्ज्र्ाि 1000 1500 1800 2200 
6.23.1

0 धारापानी देउराली 1100 1600 1900 2300 
6.23.1

1 पटाप 1500 2000 2300 2700 
6.23.1

2 भोटेचौर 1700 2200 2500 2900 
6.23.1

3 झलेु 1200 1700 2000 2400 




 

6.23.1
4 नािलेभारे  देउराली 1400 1900 2200 2600 

6.23.1
5 नािले पसल डााँडा 1000 1500 1800 2200 

6.23.1
6 

िल्लो 
नािले/लामषिसौना 1200 1700 2000 2400 

6.23.1
7 पाङ्क्ग्रबेास/चापाबोट 1300 1800 2100 2500 

6.23.1
8 छाप भञ्ज्र्ाि 1500 2000 2300 2700 

6.23.1
9 फटकतसला ठााँटी 2500 3000 3200 3600 

6.23.2
0 कातियके भञ्ज्र्ाङ 1000 1500 1800 2200 

6.23.2
1 पालिुारी/षिशम्भरा 500 1000 1300 1600 

6.23.2
2 हलेदे  1500 2000 2300 2700 

6.23.2
3 बिासे 1300 1800 2100 2500 

6.23.2
4 ढााँडा गाउाँ  1500 2000 2300 2700 

6.23.2
5 घमुारचोक 500 1000 1300 1600 

6.23.2
6 खलुालटार/ावरार्णी 500 700 1000 1200 

6.23.2
7 भलु्ब/ुकाकी गाउाँ 500 800 1200 1500 

 

 

  




 

अनसूुची (७) 

र्स नगरपातलकामा आतथयक ििय २०७८/०७९ को लातग तनधायररि 

पाषकय ि शलु्क 

 

अनसूुची (8) 

र्स नगरपातलकामा आतथयक ििय २०७८/०७९ को लातग तनधायररि 

व्र्िसार् कर 

7.१ 2 पाङ्क्ग्र े(प्रति घण्टा) रु. 20  
7.2 3 पाङ्क्ग्र े(प्रति घण्टा) रु. 30 
7.3 4 पाङ्क्ग्र े(प्रति घण्टा) रु. 50 
7.4 ४ पाङ्क्ग्र ेभवदा मातथ (प्रति घण्टा) रु. 100 

२०२०   8.1 होटल  िथा लज/पर्यटन व्र्िसार् कर व्र्िसार् दिाय नषिकरण 

8.1.1 पााँचिारे होटल रु. 500000 रु. 250000 

8.1.2 चारिारे होटल रु. ४००००० रु. 200000 

8.1.3 तिनिारे होटल रु. ३००००० रु. 150000 

8.1.4 दईुिारे होटल रु. २००००० रु. 100000 

8.1.5 एकिारे होटल रु. १००००० रु. 50000 

8.1.6 रेषु्टरेवट एण्ड बार, दोहोरी सााँझ रु. 20000 रु. 10000 

8.1.7 डावसबार रु. ५०००० रु. 25000 

8.1.8 होटेल/ पाटी प्र्ालेस/ररसोटय/ कटेज रु. 40000 रु. 20000 

8.1.9 ररसोटय/पाटी प्र्ालेस रु 30000 15000 

8.1.10 कटेज रु १०००० ५००० 

8.1.11 होटल एण्ड लज, गेष्ट हाउस, होष्टल,  रु. १०००० रु. ५००० 

8.1.12 साधारण रेषु्टरेवट/नेिारी खाजा घर रु. ५००० रु. २५०० 




 

8.1.13 स्चर्ा/नास्िा/मःम/नेिारी खाजा घर रु. 2000 रु. 1000 

8.1.14 खाना पााने भोजनालर् पसल रु. 2000 रु. 1000 

8.2 होमस्टे   

8.2.1 तनजी रु. ५००० रु. 2500 

8.2.2 सामदुाषर्क (प्रति सदस्र्) रु. 500 रु. 500 

8.3 बैंक िथा तबत्तीर् संस्था   

8.3.1 बास्णज्र्  बैंक     

8.3.2 प्रधान  कार्ायलर् रु. 100000 रु. 50000 

8.3.3 शाखा/उपशाखा  कार्ायलर् रु. 4०००० रु. 2०००० 

8.3.4 ब्रावचलेस बैँषकङ काउवटर रु. 20000 रु. 10000 

8.3.5 तबकास बैंक   

8.3.6 प्रधान कार्ायलर् रु. ४००००  रु. २०००० 

8.3.7 शाखा/उपशाखा  कार्ायलर् रु. २०००० रु. १०००० 

8.4 फाईनावस कम्पनी      

8.4.1 प्रधान कार्ायलर् रु. 20000 रु. 10000 

8.4.2 शाखा/उपशाखा  कार्ायलर् रु. 10000 रु. 5000 

8.5 लघ ुषित्त षित्तीर् संस्था     

8.5.1 प्रधान कार्ायलर् रु. 40000 रु. २०००० 

8.5.2 शाखा/उपशाखा कार्ायलर् रु. 20000 रु. १०००० 

8.6 तबमा कम्पनी   

8.6.1 प्रधान  कार्ायलर् रु. 40000 रु. २०००० 

8.6.2 शाखा/उपशाखा  कार्ायलर् रु. 20000 रु. १०००० 

8.7 तबदेशी मरुा सटही सषहि तधिोपत्र 
कारोबार 

रु. १०००० रु. ५०००  




 

8.8 सहकारी  बैंक     

8.8.1 प्रधान कार्ायलर् रु. 40000 रु. २०००० 

8.8.2 शाखा/उपशाखा कार्ायलर् रु. 20000 रु. १०००० 

8.9 सहकारी     

8.9.1 वरू्निम रु. 5 लाखसम्म स्स्थर कारोबार 
भएका 

रु. 2500   

8.9.2 ५० लाखसम्म कारोबार भएका रु. 5००० रु. 25०० 

8.9.3 ५० लाख देस्ख १ करोडसम्म कारोबार 
भएका 

रु. 8००० रु. ५0०० 

8.9.4 १ करोड देस्ख २ करोडसम्म कारोबार 
भएका 

रु. १5००० रु. 10००० 

8.9.5 २ करोड देस्ख मातथ रु. 30००० रु. 15००० 

8.9.6 कृषि सहकारी रु. 1000 पूाँजीको आधारमा 

8.9.7 दगु्ध जवर् सहकारी रु. 2000 पूाँजीको आधारमा 

8.9.8 स्िास््र् सहकारी रु. 5000 पूाँजीको आधारमा 

8.9.9 मतन रावसफर सहकारी रु. ३००० रु. 2000 

8.10 स्िास््र् सेिा   

8.10.1 गैर सरकारी अस्पिाल रु. २५००० रु. 13000 

8.10.2 नतसयि होम रु. ५०००० रु. 25000 

8.10.3 नीस्ज  स्सलतनक  िथा  ल्र्ाब रु. ५००० रु. 2500 

8.10.4 स्सलतनक  डासटर सेिा रु. 3000 रु. 1500 

8.10.5 साधारण  स्सलतनक रु. 2000 रु. 1000 

8.10.6 ल्र्ाब रु. 1500 रु. 750 

8.10.7 औिधी  पसल रु. 2000 रु. 1000 

8.10.8 जतडबषुट/आर्िेुर्दक/औिधी पसल रु. 2000 रु. 1000 




 

8.10.9 जतडबषुट उद्योग/प्रसोधन केवर रु. ५००० रु. 2500 

8.11 स्शक्षण/प्रस्शक्षण/खेलकुद/मनोरञ्जन अनमुति िाषियक शलु्क 

8.11.1 फुट्सल रु. 20000 रु. 5000 

8.11.2 षफटनेस  सेवटर रु. 15000 रु. 5000 

8.11.3 स्नकुर िथा पलु हाउस रु. 20000 रु. 4000 

8.11.4 स्स्ितमि पलु रु. 20000 रु. 4000 

8.11.5 िातलम िथा अनसुवधान केवर रु. 1५००० रु. 5000 

8.11.6 प्रस्शक्षण केवर/ईस्वस्टच्र्टु रु. 20००० रु. 4000 

8.11.7 कम्पर्टुर प्रस्शक्षण केवर रु. १0००० रु. 4000 

8.11.8 टाईषपङ प्रस्शक्षण केवर, संगीि केवर रु. १०००0 रु. 3000 

8.11.9 ड्राईतभङ सेवटर रु. १0000 रु. 5000 

8.11 पसल   

8.11.1 सषपि सेवटर/सपुर माकेट रु ३०००० २०००० 

8.11.2 ग्रोसरी/माटय रु. ८००० रु. 4000 

8.11.3 फलफुल  िथा िरकारी थोक पसल रु. 1५०० रु.10०० 

8.11.4 फलफुल  िथा िरकारी साधारण पसल रु. 10०० रु.10०० 

8.11.5 षकराना पसल /खाद्य सामाग्री तडलरतसप 
भएको 

रु. २५०० रु. 1250 

8.11.6 षकराना पसल /खाद्य सामाग्री खरुा रु. १००० रु. 1000 

8.11.7 सैलनु कपाल काट्ने (षिशेि) रु. 2000 रु. 1५00 

8.11.8 सैलनु कपाल काट्ने (साधारण) रु. १००० रु. 500 

8.11.9 ससु्चकार/टेलररि ठुलो  पसल  कपडा  सषहि रु. 5000 रु. 2500 

8.11.10 ससु्चकार/टेलररि साना  पसल रु. 1000 रु. 500 




 

8.11.11  ब्र्षुटपालयर रु. 1000 रु. 500 

8.11.12 शंृ्रगार सामाग्री  पसल रु. 1000 रु. 500 

8.11.13 ब्र्षुटपालयर सषहि  शङृगार सामाग्री पसल रु. 1500 रु. 1000 

8.11.14 जतु्ता बनाई  तबक्री गने रु. 2000 रु. 1000 

8.11.15 साधारण  खरुा  जतु्ता पसल रु. 1000 रु. 500 

8.11.16 जतु्ता ममयि रु. 500 रु. 300 

8.11.17 भाडा पसल/प्लास्स्टक सामान पसल थोक 
पसल 

रु. 5000 रु. 2500 

8.11.18 भाडा पसल/प्लास्स्टक सामान पसल खरुा 
पसल 

रु. 2000 रु. 1000 

8.11.19 पान पसल, फुटकर चरुोट र खैनी तबषक्र 
पसल मखु्र्  चोक र बजारमा 
(जहरतसहपौिा, सााँख ुबजार, ावरार्णी 
चोक, सातलनदी, महादेबस्थान ) 

रु. 1000 रु. 500 

8.11.20 पान पसल, फुटकर चरुोट र खैनी तबषक्र 
पसल अवर्  ठाउाँमा 

रु. 500 रु. 300 

8.11.21 िर्ारी  पोसाक/ फेवसी पसल/कपडा पसल 
थोक पसल 

रु. ५००० रु. 2500 

8.11.22 िर्ारी  पोसाक/ फेवसी पसल/कपडा पसल 
खरुा  पसल 

रु. १५०० रु. 1000 

8.11.23 तसरक डसना िर्ारी पसल रु. 1000 रु. 500 

8.11.24 काठ तमल समेि भएको फतनयचर उद्योग रु. 5०००० रु. 3०००० 

8.11.2४.१ ५लाख सम्म पूाँजी भएको फतनयचर पसल  रु. ५००० रु. २५०० 

8.11.2४.२ ५ देस्ख २० लाख सम्म पूाँजी भएको 
फतनयचर पसल 

रु १०००० रु ५००० 

8.11.2४.३ २० लाख देस्ख मातथ पूाँजी भएको 
फतनयचर पसल 

रु ३०००० रु १५००० 

8.11.25 स्शसा, प्लाईउड पसल रु. ५००० रु. २५०० 




 

8.11.26 बेिबासको पसल रु. १००० रु. १००० 

8.11.27 फलोररङ िथा कापेटर फतनयतसि रु. 5000 रु. 3००० 

8.11.28 प्लाईउड स-तमल/उद्योग रु. 30000 रु. 20000 

8.11.29 बास प्लाई तमल रु. 10000 रु. 5000 

8.11.30 बास  तडपो रु. 5000 रु. 2500 

8.11.31 साधारण सतमल रु. 5000 रु. 2500 

8.11.32 सबै  षकतसमको  तनमायण सामाग्री भएको 
हाडयिेर्र/तनमाणय सामाग्री पसल 

रु. 50000 रु. 30००० 

8.11.32.१ २० लाख सम्म पूाँजी भएको रु १०००० रु ५००० 

8.11.32.2 २० लाख देस्ख ५० लाख सम्म पूाँजी 
भएको 

रु ३०००० रु १५००० 

8.11.32.3 ५० लाख भवदा बढी पूाँजी भएको रु ५०००० २५००० 

8.11.33 सामावर् हाडयिेर्र पसल रु. 10000 रु. 5००० 

8.11.34 ह्यमुपाईप िथा ररि षिषक्र/तनमायण उद्योग,  रु. 20000 रु. १०००० 

8.11.35 ब्लक, माियल कंषक्रट, टार्ल उधोग, 

अविगयि 
रु. 10000 रु. ५००० 

8.11.36 आल्मतुनर्म, फलामे झ्र्ाल,  तग्रल, सोलार 
बनाउने र बेच्न े

रु. 5000 रु. 30०० 

8.11.37 रिगरोगन,  तससा , प्लाईउड आर्दको 
तडलरतसप भएको 

रु. 10000 रु. ५००० 

8.11.38 (ाट्टा, बालिुा, तगट्टी आदी) तनमायण  

सामातग्रको  ठुला तडपो 
रु. 10000 रु. ५००० 

8.11.39 (ाट्टा, बालिुा, तगट्टी आदी) तनमायण  

सामातग्रको  साना तडपो 
रु. 5000 रु. 30०० 

8.11.40 कबातड पसल (फलाम, तसतस , कागज, 

काठ, झ्र्ाल ढोका) सबै षकतसमको 
रु. 15000 रु. १०००० 




 

8.11.41 स्र्ानेटरी,  खानेपानी पाईप िथा षफषटङ 
सामान 

रु. 5000 रु. 3००० 

8.11.42 षटतभ,रेतडर्ो, षहटर, षफ्रज, मोिााल,सर्ामेरा, 
िास्शंङ मेस्शन, मोिाायल, आर्द 
ईलेसरोतनसस सामान (थोक) 

रु. 10000 रु. ५००० 

8.11.43 षटतभरेतडर्ो, षहटर, षफ्रज, सर्ामेरा, िास्शंङ 
मेस्शन, मोिाायल आर्द ईलेसरोतनसस 
सामान (खरुा) 

रु. 2000 रु. १००० 

8.11.44 घतड/मोिाायल/चस्मा तबषक्र ममयि पसल रु. 1500 रु. १००० 

8.11.45 स्टोभ, ग्र्ास चलु्हो, प्रसेर कुकर ममयि रु. 1000 रु. ५०० 

8.11.46 बत्ती जवर् सामाग्री पसल रु. 2000 रु. १००० 

8.11.47 मर्दरा  तबके्रिा  पसल आधतुनक  तसलप्र्ाक 
तडलरतसप भएको 

रु. 15000 रु. १०००० 

8.11.48 

 
मर्दरा  तबके्रिा  पसल तडलरतसप  नभएको  
फुटकर तबषक्र 

रु. 5000 रु. 30०० 

8.11.49 मर्दरा  तबके्रिा  पसल साधारण  मर्दरा  
पसल 

रु. 2००० रु. 1000 

8.11.50 सनुचादी  गहना ज्िेलसय बनाउन ेिथा 
तबषक्र गने 

रु. 7000 रु. 3500 

8.11.51 नक्कली गहना र जलप लगाई बेच्ने पसल रु. 3000 रु. 1500 

8.11.52 कातलगढ राखी बनाउने ज्र्ालादारी रु. 2000 रु. 1000 

8.11.53 कृषि सामाग्री (औिधी, कृषि औजार िथा 
तबउ षिजन) तबषक्र पसल तडलरतसप  भएको 

रु. 4000 रु. ३००० 

8.11.54 कृषि सामाग्री (औिधी, कृषि औजार िथा 
तबउ षिजन) तबषक्र पसल तडलरतसप  
नभएको  साधारण पसल 

रु. 1500 रु. १००० 

8.11.55 रासार्तनक मल षिके्रिा  रु. 1500 रु. 1000 

8.11.56 स्टेशनरी,  पसु्िक िथा पत्र पतत्रका पसल 
थोक पसल 

रु. 3000 रू. १५०० 




 

8.11.57 स्टेशनरी,  पसु्िक िथा पत्र पतत्रका पसल 
खरुा पसल 

रु. 1500 रु. १००० 

8.11.58 छापाखाना अपसेट प्रसे रु. 5000 रु. ३००० 

8.11.59 साधारण  छापाखाना रु. 2000 रु. १५०० 

8.11.60 फोटोकषप र षप्रवट सेिा मात्र रु. 1500 रु. 750 

8.11.61 सबै षकतसमको तमठाई पाउने ठुलो पसल रु. 3000 रु. २००० 

8.11.62 साधारण तमठाई र स्चर्ा पसल रु. 1500 रु. १००० 

8.11.63 पश ुबधशाला रु. 5000 रु. ३००० 

8.11.64 कोल्ड स्टोर सषहि भएको मास ुपसल रु. 3000 रु. १००० 

8.11.65 फे्रस तमट हाउस सामावर् रु. 1500 रु. ८०० 

8.11.66 कलरल्र्ाब, तभतडर्ो सर्ामेरा सषहि भएको 
फोटो स्टुतडर्ो 

रु. 1500 रु. १००० 

8.11.67 स्टुतडर्ो सर्ामेरा मात्र भएको रु. 1000 रु. 1000 

8.11.68 १० लाख भवदा बषढ पूाँजी गल्ला पसल रु. 8000 रु. ४००० 

8.11.69 ५ लाख देखी १० लाख सम्म 
गल्ला/अन्नपाि पसल 

रु. 4000 रु. २००० 

8.11.70 ३ लाख देखी ५ लाख गल्ला/अन्नपाि 
पसल 

रु. 3000 रु. १५०० 

8.11.71 १ देखी ३ लाख गल्ला/अन्नपाि पसल रु. 2000 रु. १००० 

8.11.72 षटनको  बाकस  लगार्ि अवर् षटनको 
सामाग्री बनाउने पसल 

रु. 1500 रु. 1000 

8.11.73 टााँक, बकरम, धागो पसल रु. 1000 रु. १००० 

8.11.74 जरर भने पसल रु. 1000 रु. १००० 

8.11.75 कोल्डतड्राँक  पसल रु. 2000 रु. 10०० 

8.11.76 हस्िरेखा  पसल  पटके रु. 1000 रु. 5०० 




 

8.11.77 पेस्वटंग  पसल रु. 1000 रु. 5०० 

8.11.78 ड्राई स्सलनसय रु. 1000 रु. ५०० 

8.11.79 टेवट हाउस, Sofl6l/ª रु. 10000 रु. 5000 

8.11.80 दाउरा  तबषक्र  पसल रु. 2500 रु. 10०० 

8.11.8 दालमोठ/पापड पसल रु. १००० रु. 500 

8.11.81 स्जरा र मसाला कुटने र बेचने पसल रु. १००० रु. 500 

8.11.82 सेल्फ डाईनो िकय सप रु. १००० रु. 500 

8.11.83 धमयकाटा रु. २५०० रु. 1500 

8.12 प्राषितधक परामशय सेिा     

8.12.1 ईस्वजतनर्ररङ कवसल्टेस्वस फमय संस्थागि रु. 5000 रु. 2500 

8.12.2 अनलाान तमतडर्ा दिाय  रु. 5000 रु. 2500 

8.13 काननुी सेिा/ररर्ल स्रेट/कानूनी सेिा   

8.13.1 अतधिक्ता भएको "ल" फमय रु. 7000 रु. 5000 

8.13.2 अतभिक्तासम्म भएको "ल" फमय रु. 5000 रु. 4000 

8.13.3 लेखापढी सेवटर, संस्थागि रु. ३000 रु. २००० 

8.13.4 लेखापढी सेवटर, व्र्स्क्तगि रु. २000 रु. १000 

8.13.5 लेखापरीक्षक/लेखा परीक्षण केवर रु. 2000 रु. 1000 

8.13.6 हाउस्जङ  कम्पनी रु. 100000 रु. 50000 

8.13.7 घरजग्गा खररद तबषक्र रु. 25000 रु. 15000 

8.13.8 "घ" िगयको तनमायण व्र्िसार्ी ाजाजि रु. 10000 रु. 5000 

8.13.9 स्थातनर् सलब,  षटम, मषहला समूह, कृषि 
समूह, आमा समूह, टोल सधुार सतमिी 
दिाय/सूचीकरण 

रु. 500 रु. 500 

8.1४ हस्िकला िथा कलात्मक सामान     




 

8.1४.1 कलात्मक मिुी,  हर्ास्ण्ड क्राफ्ट उद्योग रु. 5000 रु. 2500 

8.1४.2 थांका, पेपर हर्ास्ण्ड क्राफट पसल रु. 5000 रु. 2500 

8.1४.3 िामा, षपत्तल, अल्मतुनर्म, स्स्टल , सर्ान 
षकचेन कनसयन 

रु. 5000 रु. 1500 

8.1५ गारमेण्ट /पस्श्मना उद्योग  रु. 20000  रु. 10000 

8.1६ सेटररि व्र्िसार्     

8.1६.1 ढलान मेस्शन तलफ्ट भएको रु. 5000 रु. ३००० 

8.1६.2 ढलान मेस्शन तलफ्ट नभएको रु. 3000 रु. २००० 

8.1६.3 फमाय सेटररङ रु. 1500 रु. १००० 

8.1७ मोटर, मोटरसाईकल, साईकल ममयि िथा 
ररसोतलङ 

    

8.1७.1 रक , मोटर,  रर्ासटर ममयि िथा 
पाटयपजुाय तबषक्र गने 

रु. 10000 रु. ५००० 

8.1७.2 ईस्वजतनर्ररङ  िकय सप  लेथ सषहि भएको रु. 10000 रु. ५००० 

8.1७.3 ईस्वजतनर्ररङ  िकय सप  लेथ नभएको तग्रल 
उद्योग सषहि 

रु. 2000 रु. १५०० 

8.1७.4 डेस्वटङ, पेस्वटङ पसल रु. 1500 रु. १००० 

8.1७.5 दईुपाङग्र े सिारी तबषक्र केवर रु. ३०००० रु. 15000 

8.1७.6 चारपाङग्र ेसिारी साधन तबषक्र केवर रु. 100000 रु. 50000 

8.1७.7 दाुपाङग्र ेRe-condition रु. 10000 रु. 5000 

8.1७.8 चारपाङग्र ेसिारी साधन Re-condition रु. ३०००० रु. 15000 

8.1७.9 मोटरसाईकल, साईकल पाटयस तबषक्र 
सेवटर 

रु. 3000 रु. २००० 

8.1७.10 मोटरसाईकल  ममयि  केवर रु. 1500 रु. १००० 

8.1७.11 ररसोलीि पसल रु. 7000 रु. ५००० 

8.1७.12 कपड़ा, प्लास्स्टक  recycle रु. 5000 रु. ३००० 




 

8.1७.13 सााकल,  ररससा ममयि रु. 1000 रु. ५०० 

8.18 र्ािार्ाि िथा ढुिानी सेिा     

8.18.1 न.पा. मा मखु्र् कार्ायलर् भएको रु. 10000 रु. ५0०० 

8.18.2 न.पा. मा  शाखा कार्ायलर् भएको रु. 5000 रु. ३००० 

8.18.3 बस/रक व्र्िसार् संस्थागि रु. 10000 रु. ५००० 

8.18.4 बस /रक व्र्िसार् व्र्स्क्तगि रु. 6000 रु. 5000 

8.18.5 टर्ाससी  व्र्िसार् संस्थागि रु. 3000 रु. २००० 

8.18.6 टर्ाससी  व्र्िसार् व्र्स्क्तगि रु. 2000 रु. 2000 

8.18.7 ठेलागाडा , ररससा व्र्सिसार् रु. 1000 रु. ५०० 

8.18.8 राभल एजेवसी/र्ािार्ाि ढुिानी रु. १५०० रु. १००० 

8.18.9 अटो ररससा    

8.18.10 व्र्िसार् दिाय रु. 2500 रु. 1500 

8.18.11 रुट परतमट बाषियक रु. 1100 रु. 1100 

8.18.12 रुट परतमट पररिियन (चाल ुआ.ि.को 
षिचमा पररिियन गनुय परेमा) प्रत्रे्क पटक  

रु. 500  

8.19 संचार सेिा व्र्िसार्     

8.19.1 रङ्कल, फ्र्ासस, िथा ईवटरनेट समेि 
भएको 

रु. 1500 रु. 750 

8.19.2 सेटेलााट  केबलु  सेिा रु. 10000 रु. 5000 

8.19.3 ावटरनेट सेिा प्रदार्क रु. 7000 रु. 3500 

8.19.4 एफएम, षटतभ प्रसारण रु.  5000 रु. 2500 

8.20 डेरी  उद्योग     

8.20.1 डेरी  पसल ठूलो उद्योग रु. 7000 रु. 3500 

8.20.2 डेरी  पसल रु. 2000 रु. 1000 




 

8.20.3 दधु  संकलन केवर रु. 1500 रु. १००० 

8.20.4 दधु  खररद  तबषक्र केवर रु. 2500 रु. 1500 

8.21 खाद्य उद्योग व्र्िसार् िफय      

8.21.1 १०१ हियपािर देस्ख २०० हिय पािर 
सम्म 

रु. २०००० रु. १०००० 

8.21.2 ५१ हियपािर देस्ख १०० हिय पािर सम्म रु. १०००० रु. ५००० 

8.21.3 ३१ हियपािर देस्ख ५० हिय पािर सम्म रु. ७००० रु. ३५०० 

8.21.4 २१ हियपािर देस्ख ३० हिय पिर सम्म रु. ६००० रु. ३००० 

8.21.5 २० हियपािर सम्म रु. २००० रु. १००० 

8.21.6 चाउचाउ  उत्पादन गने ठुलो 
राषिर्स्िरको 

रु. 50000 रु. 25000 

8.21.7 चाउचाउ , चाउतमन उत्पादन रु. 10000 रु. 5000 

8.22 आईसषक्रम , पाउरोषट, तबष्कुट  र स्चजबल 
(िर्ारी खाद्य उद्योग) 

    

8.22.1 आईसषक्रम उद्योग रु. 5000 रु. 2500 

8.22.2 पाउरोषट उद्योग रु. 2000 रु. 1000 

8.22.3 तबस्कुट उद्योग रु. 3000 रु. 1500 

8.22.4 स्चजबल उद्योग रु. 2000 रु. 1000 

8.22.5 कवफेससनरी  उद्योग (स्िचातलि 
मेस्शनवारारा) 

रु. 3000 रु. 1500 

8.22.6 कवफेससनरी  उद्योग (हािे मेस्शनवारारा) रु. १५०० रु. 1000 

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

8.22.8 जामजेरी/सोडा/पानी/अचार/पाऊाँ  (घरेल ु
उद्योग) 

रु. 2500 रु. 1000 

8.22 तडषिलरी  र ब्रअुरी िथा पेर् पदाथय उद्योग     

8.22.1 उच्चस्िरीर् मर्दरा र सतुियजवर् उद्योग रु. 300000 रु. 150000 




 

8.22.2 मध्र्म शे्रणीको मर्दरा उद्योग रु. 200000 रु. 100000 

8.22.3 साधारण  मर्दरा उद्योग रु. 100000 रु. 50000 

8.22.4 हल्का पेर् पदाथय (कोक फेवटा आर्द) रु. 200000 रु. 100000 

8.22.5 हल्का पेर् पदाथय (कोक फेवटा आदी तडलर) रु. 20000 रु. 10000 

8.23 मेटल धाि ुउधोग     

8.23.1 भाडा  बनाउन ेउद्योग     

8.23.1.1 आधतुनक मेस्शन र औजारबाट रु. 10000 रु. 5000 

8.23.1.2 हािले षपषटिा ढलान गरर बनाउने रु. 3000 रु. 3000 

8.23.2 धािकुो कलात्मक मूिी बनाउन े     

8.23.2.1 आधतुनक मेस्शन र औजारबाट रु. 3000 रु. 1500 

8.23.2.2 हािले षपषटिा ढलान गरर बनाउने रु. 2000 रु. 1000 

8.23.2.3 स्स्टल फतनयचर उधोग रु. 10000 रु. 5000 

8.23.2.4 लोहाकारखाना रु. 10000 रु. 5000 

8.24 ईटा  स्झिषट उद्योग     

8.24.1 मेस्शनवारारा उत्पादन गने रु. 50000 रु. 25000 

8.24.2 स्चस्म्नबाट उत्पादन गने रु. 50000 रु. 25000 

8.24.3 हौर्द गमला उद्योग रु. 2000 रु. 1000 

8.25 अवर् उद्योग     

8.25.1 कागज फ्र्ास्सर रु. 10000 रु. 5000 

8.25.2 कपडा उद्योग रु. 10000 रु. 5000 

8.25.3 मैदा उद्योग रु. 10000 रु. 5000 

8.25.4 गारमेवट रु. 25000 रु. 10000 

8.25.5 फोम उद्योग रु. 10000 रु. 5000 

8.25.6 ब्र्ाषर उद्योग रु. 10000 रु. 5000 




 

 

 

8.25.7 साबनु उद्योग रु. 5000 रु. 2000 

8.25.8 मैनबस्त्त उद्योग रु. 2000 रु. 1000 

8.25.9 धान, स्चउरा , गहुाँ कुट्ने र िेल पेलनी रु. 5000 रु. 3000 

8.25.10 कपास षफट्ने उद्योग  रु. 7000 रु. 3500 

8.26 सोरुम     

8.26.1 बस, रक रु. २००००० रु. १००००० 

8.26.2 स्जप, कार रु. १५०००० रु. ७५००० 

8.26.3 ट्यासटर सानो रु. १०००० रु. ५००० 

8.26.4 ट्यासटर ठुलो रु. ५०००० रु. २५००० 

8.26.5 मोटरसाईकल रु. १००००० रु. ५०००० 

8.27 खानी सञ्चालन व्र्िसार् दिाय   

8.27.1 सनु िथा बहमूुल्र् धाि ु 500000 250000 

8.27.2 बालिुा खानी 1500000 500000 

8.27.3 माटो खानी 400000 200000 

8.27.4 कोाला 200000 100000 

8.27.5 ढुिा खानी 500000 250000 

8.27.6 बालिुा िातसि उद्योग 1500000 500000 

8.27.7 षफरषफरे 250000 125000 

8.27.8 बालिुा उद्योग नामसारी 100000 50000 

8.27.9 षफरषफरे नामसारी 50000 25000 

8.27.10 अवर् खानीको हकमा १00000 देस्ख 
३00000 

50 प्रतिशि 




 

 

अनसूुची (9) 

र्स नगरपातलकामा आतथयक ििय २०७८/०७९ को लातग तनधायररि 

निीन पर्यटकीर् सेिा िथा साहतसक खेलको शलु्क 

 षििरण अनमुति शलु्क िाषियक शलु्क 
9.1 प्र्ाराग्लाातडङ/स्जप फ्लार्र रु ३०००० रु १५००० 

9.2 बोषटि रु ५००० रु २५०० 

9.3 फन पाकय  रु. 100000 रु. 50000 
 

अनसूुची (१0) 

र्स नगरपातलकामा आतथयक ििय २०७८/०७९ को लातग तनधायररि 

जतडबटुी, किाडी र जीिजवि ुकर 

 

 

आम्दानीको स्शियक करका दर 

 १0.1 किाडी सामान खररद तबक्री 
 

१0.1.1 स्झण्ड ु ५० पैसा प्रति षक.लो. 
१0.1.2 गामेट टुक्रा ५० पैसा प्रति षक.लो. 
१०.1.3 जलेको मोतबल २५ पैसा प्रति षक.लो. 
१०.1.4 जटु र प्लाषष्टक बोरा २० पैसा प्रति षक.लो. 
१०.1.5 कापेट टुक्रम ५० पैसा प्रति षक.लो. 
१०.1.6 टार्र ट्यिू ५० पैसा प्रति षक.लो. 
१०.1.7 थोत्रो षटन ५० प्रति षक.लो. 
१०.1.8 परुानो ड्रम ५० के.स्ज. प्रति षक.लो. 
१०.1.9 परुानो कागज रु. १ प्रति षक.लो. 
 १०.2 धािकुा टुक्रा   

 १०.2.1 फलाम रु. २ प्रति षक.लो. 
 १०.2.2 िामा‚ षपत्तल रु. ४ प्रति षक.लो. 
 १०.2.3 मेतसनरी औजार रु. २ प्रति षक.लो. 
 १०.2.4 पोतलतथन पााप रु. १ प्रति षक.लो. 




 

अनसूुची (१1) 

र्स नगरपातलकामा आतथयक ििय २०७८/०७९ को लातग तनधायररि 

षिज्ञापन कर 
 

१1.१  षिज्ञापन करको दर  दस्िरु 

१1.१.1 फ्लेससबाट िर्ार गररएको षिज्ञापन प्रचार 
सामाग्री  

रु. १५० प्रति 
ििय प्रति िगय 
फुट 

११.१.2 होतडि बोडय‚ तनर्ोन साईन‚ गलो साान र र्स्िै 
षिज्ञापन प्रचार सामाग्री 

रु. २५० प्रति 
ििय प्रति िगय 
फुट 

११.१.3 
तडस्जटल बोडयमा गररन ेषिज्ञापन प्रचार सामाग्री 

रु. ३५० प्रति 
ििय प्रति िगय 
फुट 

११.१.4 
माल बाहक सिारी साधनको दार्ााँबार्ााँ पट्टीको 
भागमा अस्थार्ी रुपमा लेस्खएका िा छाषपएका 
षिज्ञापन  प्रचार सामाग्री 

रु. 250  
अतधकिम दश 

स्सर्ाएर 
फुटसम्म प्रति 
र्दन 

११.१.5 स्थार्ी रुपमा लेस्खएको िा छाषपएको  षिज्ञापन 
प्रचार सामाग्री 

रु. १५०  प्रति  
स्सर्ाएर फुट 
प्रति र्दन  

११.१.6 खेलकुद मैदान‚ मेला‚ जात्रा‚ पिय र र्स्िै 
प्रकृतिका कार्यक्रममा हनुे षिज्ञापन प्रचार 
सामाग्रीको अतधकिम पवर र्दन र बीस स्सिाएर 
फुटका लातग  

रु. ३५० प्रति 
र्दन 

११.१.7 सिारी साधनको छिमा अतधकिम िीन फुट 
उचाई सम्म मात्र)‚ दईु पाङ्क्ग्रा बीचको भाग‚ 

पछाडीको सीसा (सीसाको जम्मा भाग मध्रे्को 

रु. १५० 

प्रति स्सर्ाएर 
फुट 




 

अतधकिम पचास प्रतिशि सम्म मात्र) मखु्र् 
झ्र्ाल को मातथ पषट्टको भेस्वटलेशन मा षिज्ञापन 
प्रचार सामाग्रीको  

११.१.8 आकाशमा बेलनु‚ ज्र्ाकेटमा िा बेलनु बोकेर 
गररने षिज्ञापन  

रु. २५० प्रति 
र्दन 

११.१.9 
अवर्को हकमा  

रु. ३५० प्रति 
िगय षफट प्रति 
ििय 

11.1.10 तभते्त लेखन रु.20 प्रति िगय 
षफट 

नोटः   षिज्ञापन गनय तनितेधि कार्यहरु  

  घरको छि र कौशीमा पररचर्पाटी िा षिज्ञापन 
सामाग्री राख्न नपाान े

 

  घर मा झ्र्ाल छोपेर पररचर् पाटी िा षिज्ञापन 
सामाग्री राख्न नपाान े 

 

  बाटोको सीमाना देस्ख दश षफट तभत्र िथा 
संतधर्ारको सीमाना देस्ख 5 षफट तभत्र र 
साियजतनक स्थान िा संस्थान िा कार्ायलर् िा 
साियजतनक सेिा प्रिाह गने स्थानमा षिज्ञापन 
सामाग्री राख्न  नपाान े

 

 

  साियजतनक उत्तरदाषर्त्ि अविगयि तनमायण भएका 
जनुसकैु संरचनामा तनमायणकिायको नाम बाहेक 
रास्खएका जनुसकैु िस्स्िर िा अक्षरको षिज्ञापन 
कर छुट नहनुे  

 

  घर‚ जग्गा‚ व्र्ापाररक िा व्र्िसाषर्क केवर‚ 

होटल िा रेषु्टरेण्ट िा षिद्यालर् िा तसनमेा हल 
िा पेरोल पम्प िा जनुसकैु घरको तभत्री भागमा 
षिज्ञापन गने प्रर्ोजनका लातग रास्खएका प्रचार 
सामाग्रीमा षिज्ञापन कर छुट नहुनुे 

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची (१2) 

र्स नगरपातलकामा आतथयक ििय २०७८/०७९ को लातग तनधायररि 

मेला, महोत्सि र पिय शलु्क 

  सिुीजवर्‚ मर्दरा िथा नेपाल सरकारबाट 
प्रतििस्वधि िथा शंखरापरु नगरपातलका नगर 
कार्यपातलकाबाट तनिेध गररएका षिज्ञापन प्रचार 
प्रसार गनय  नपाान े

 

  षिज्ञापन सामग्री राख्न तनिेध गररएको शिय 
उल्लंघन गरेमा रु.१०,०००/- सम्म जररिाना 
गरी त्र्स्िो षिज्ञापन हटाान ेछ। । 

 

   

 
आम्दानीको स्शियक करका दर 

1२.1 भाडाकुाँ डा/लत्ता कपडा प्रति स्टल रु. 1500 
1२.2 होटल (खाना, नास्िा,) प्रति स्टल रु.2000 

1२.3 पूजा सामान (फूल, बस्त्त, धपु आदी) प्रति स्टल रु. 500 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1२.4 खाद्यान्न बस्ि ुप्रति स्टल रु. 1500 

1२.5 शंृ्रगाररक सामान प्रति स्टल रु. 1000 

1२.6 चना, चटपटे,पाउाँ,बदम,पानी आदी प्रति स्टल रु. 500 

1२.7 गदुपाक/खिुा आर्द िर्ार खाद्य रु. 500 
1२.8 सामावर् खेलौना सामाग्री पसल रु. 1000 
1२.9 चस्मा, घडी, षिषक्र पसल प्रति स्टल रु. 1000 

1२.10 फोटो स्टुतडर्ो प्रति स्टल रु. 1500 

1२.11 साना ठुला सिारी साधन पाषकय ि प्रति पाषकय ि रु. 5000 

1२.12 सबै खेल मनोरञ्जनात्मक खेलकुद भएको प्रति स्टल रु. 40000 
1२.13 फलामे औजार सामाग्री रु. 1000 
1२.14 झोला पसल  रु. 500 
1२.15 जतु्ता चप्पल  रु. 1000 
1२.16 मोबााल/ालेस्सरक सामान  रु. 500 
1२.17 अवर् सामाग्री  रु. 500 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची (१३) 

र्स नगरपातलकामा आतथयक ििय २०७८/०७९ को लातग तनधायररि 

जररिाना शलु्क 
    १३.1 नो पाषकय ङमा पाषकय ङ 

गरे बापि जररिाना 
शलु्क 

    १३.1.1    १ पाङ्क्ग्र े रु. 500 
१३.1.2 २ पाङ्क्ग्र े रु. 500 
१३.1.3 ३ पाङ्क्ग्र े रु. 1000 
१३.1.4 ४ पाङ्क्ग्र े रु. 1500 
१३.1.5 ५ पाङ्क्ग्र े रु. 2000 
१३.1.6 ६ पाङ्क्ग्र ेभवदा मातथ रु. 3000 

 




 

१३.2 फोहोरमैला व्र्िस्थापन 
सम्बवधी जररिाना 

 

पषहलो 
पटक 

दोस्रो 
पटक  

िेस्रो 
पटक िा 
सो भवदा 
बषढ पने 

१३.2.1 सडक िा साियजतनक स्थानमा 
फोहोर फाल्ने िा थपुाने कार्य 
गरेमा 

रु. 
5000 

रु. 
10000 

रु. 
15000 

१३.2.2 फोहोरबाट तनस्केको दषुिि पानी 
(तलचेट) िा ढल चहुााय अवर् 
व्र्स्क्तको घर िा जग्गा िा 
सडक एिं साियजतनक स्थान 
प्रदषुिि गराएमा  

रु. 
5000 

रु. 
10000 

रु. 
15000 

 

१३.2.3 सिही ढलमा शौचालर् ढल 
तमसाएमा 

रु. 
10000 

रु. 
15000 

रु. 
20000 

१३.2.4 जनस्िास््र्मा प्रतिकुल असर 
पनेगरी सडक िा साियजतनक 
स्थानमा हातनकारक िस्ि ुिा 
फोहोर थपुारेमा 

रु. 
30000 

रु. 
40000 

रु. 
50000 

१३.2.5 खलुा रुपमा प्लाषष्टकजवर् पदाथय 
बाल्ने कार्य गरेमा 

रु. 
10000 

रु. 
15000 

रु. 
20000 

१३.2.6 स्रोिमै फोहोरमैलाको िगीरण 
(कुषहने र नकुषहने) नगरी 
तमसाएर तनष्कासन गरेमा  

प्रति 
पटक 
प्रतिघर  
रु. 
500 

  

१३.2.7 मिृ पशपुवछी र सोको लादी, 
प्िााँख, हड्डी िथा माछाको 
कत्ला आर्द साियजतनक स्थल, 
सडक, गल्ली िा चोकमा राख्न,े 
फाल्ने िा थपुाने कार्य गरेमा  

रु. 
5000 

रु. 
10000 

रु. 
15000 

 




 

१३.2.8 गाायबस्ि ुछाडा छाडेमा प्रति 
पटक  
रु. 
5000 

  

१३.2.9 िोषकए भवदा बाहेकको क्षेत्रमा 
अनमुति नतलाय षिज्ञापन सामाग्री 
राखेमा  

रु. 
5000 

रु. 
10000 

रु. 
15000 

 
१३.2.10 फुटपाथमा पसल र व्र्ापाररक 

सामग्री राखेमा (समान जफि 
समेि) 

रु. 
5000 

रु. 
10000 

रु. 
15000 

(व्र्िसार् 
ाजाजि 
भए रि 
समेि 
गररन)े 

१३.2.11 फुटपाथ र सडकमा तनमायण 
सामग्री राख्न ेिा सडकमा छिको 
पानी खसाल्ने कार्य गरेमा 

रु. 
5000 

रु. 
10000 

रु. 
15000 

 
१३.2.12 तनितेधि क्षेत्रमा पाषकय ङ गरेमा  रु. 

5000 
रु. 
10000 

रु. 
15000 

१३.2.13 अनािश्र्क हनय बजाउने कार्य 
गरेमा (राषफक प्रहरीको 
समविर्मा) 

प्रतिपटक  
रु. 
10000 

  

१३.2.14 तनितेधि स्थानमा ठेलमा राख्न े
कार्य गरेमा 

रु. 
5000 

रु. 
10000 

रु. 
20000 

(जफि 
गरी 
नम्बर 
समेि 
खारेज 
गने) 

 
 




 

 

१३.3 खानी जवर् िस्िकुो संरक्षण एिं व्र्िस्थापन सम्बवधी कार्यषितध,२०७६ 
बमोस्जम दण्ड  

जररिाना 

१३.3.1 स्िीकृति नतलई जग्गा व्र्िस्थापन कार्यषितधको दफा 8 को जग्गा व्र्िस्थापन 
अनमुति नतलाय अथिा अनमुति भवदा बषढ क्षेत्रफल जग्गा व्र्िस्थापन गरेको 
प्रमास्णि भएमा प्रथम पटकका लातग अनमुति शलु्कको दोब्बर दस्िरु जररिाना 
गररनेछ।दोस्रो पटक पनुः सोही गल्िी गरेको पााएमा ६ मषहनाका लातग 
मेतसन/जे.तस.तब./एससाभेटर/डोजर िा जनु सकैु प्रर्ोग भएको साधन जफि गररनेछ 
र दोब्बर दस्िरु जररिाना गररनेछ। िेस्रो पटकका लातग १ ििय मेतसन जफि र 
िेब्बर दस्िरु जररिाना गररनेछ। 

 

१३.3.2 दफा 7 -5_ बमोस्जम तनकासी हनुे गाडीले रतसद तबना सामान ओसारपसार गरेमा 
पषहलो पटकको लातग रु. 12000 सम्म दोस्रो पटकको लातग रु. 18000 र 
िेस्रो पटकको लातग रु. 40000 सम्म जररिाना गरी िेस्रो पटकमा उक्त सामान 
सषहिको सिारी साधन समेि जफि गनय सषकनेछ । 

१३.3.3 दफा 8 (1) क, ख िथा 8 (2) क बमोस्जमको काम गरे गराएको पााएमा प्रथम 
पटकका लातग उक्त काम ित्काल रोकी उत्खनन ्गररएको िस्िहुरु जफि 
गररनेछ ।सोषह काम फेरी पतन दोहोर्ायएमा उत्खनन ्गररएका सामानको जफि 
गरी रु. 20000 देस्ख रु. 50000 सम्म जररिाना गररनेछ । 

१३.3.4 दफा 8 (1) ग िथा 8 (2) ख र घ बमोस्जमको काम गरेको पााएमा सो काम 
ित्काल रोषक रु. 20000 सम्म जररिाना गरी 8 (1) घ बमोस्जमको व्र्िस्था 
अिलम्बन गनय आदेश र्दानेछ र सो बमोस्जमको व्र्िस्था  गरे पतछ मात्र पनुः 
सञ्चालनका लातग अनमुति र्दानेछ । 




 

१३.3.5 दफा 8 (1) ङ िथा 8 (2) ङ र च बमोस्जमको काम गरे गराएको पााएमा 
उक्त गाडी रोकी प्रत्रे्क पटकका लातग रु. 5000 जररिाना गररनेछ । 

१३.3.6 दफा 8 (1) च बमोस्जमको काम गरेको पााएमा प्रथम पटकका लातग रु. 
5000 जररिाना गररनेछ । सोही कार्य दोहोर्ायएमा प्रत्रे्क पटक रु. 10000 
जररिाना गरी तनकातलएको बालिुा जफि गररनेछ । 

१३.3.7 प्रशोधन केवरहरुले खलुा रुपमा खहरे खोल्सामा धतमलो पानी फाल्ने गरेको 
पााएमा प्रथम पटकमा रु 50000, दोस्रो पटकमा रु 150000 र िेस्रो 
पटकमा रु 500000 जररिाना सषहि अको तनणयर् नभएमा कम्पनी बवद 
गररनेछ। 

१३.3.8 प्रशोधन केवरहरुले पौि मसावि सम्म पतन नषिकरण नगरेको खण्डमा ित्पिाि 
राजश्वको हकमा पषहलो ििय १० प्रतिशि, दोस्रो ििय देस्ख प्रत्रे्क ििय थप ५ 
प्रतिशिका दरले जररिाना लाग्नेछ। 

१३.3.9 दफा 8 (2) छ बमोस्जम िोषकएको समर्सीमा भवदा बढी काम गरेको पााएमा 
उक्त कार्य ित्काल रोकी प्रत्रे्क पटक रु. 10000 जररिाना गररनेछ । 

१३.4 घसु्म्ि व्र्िसार् 
जररिाना 

पषहलो पटक दोस्रो पटक  िेस्रो पटक िा 
सो भवदा बढी 
पने 

१३.4.1 2 पाङ्क्ग्र े रु 500 रु 1500 रु 5000 

१३.4.2 3 पाङ्क्ग्र े रु 1000 रु 3000 रु 6000 

१३.4.3 4 पाङ्क्ग्र े रु 2000 रु 6000 रु 12000 

१३.4.4 6 पाङ्क्ग्र े रु 3000 रु 9000 रु 18000 




 

१३.4 नगरपातलकाको 
अनमुति नतलई 
डोजर, एससाभेटर 
लगार्ि हेब्बी 
मेतसनको प्रर्ोग 
गररएको पााएमा 
लाग्ने जररिाना 
शलु्क 

रु १०००० रु २५००० रु ५०००० 
(सिारी साधन 
जफि समेि) 

१३.5 व्र्िसार् दिाय िथा नषिकरणको म्र्ाद समाप्त भएमा प्रत्रे्क ििय १० 
प्रतिशिको दरले जररिाना तिनुय पनेछ । 

१३.6 तसाँचााय र्ोग्र् जग्गा बााँझो राखेमा प्रति रोपनी रु. 500 पाखोबारी जग्गा 
बााँझो राखेमा प्रति रोपनी रु. 100 जररिाना तिनुय पनेछ। 

 

  




 

५. षितनर्ोजन ऐन २०७८ 
शंखरापरु नगरपातलकाको आतथयक बिय २०७८÷२०७९ को सेिा र कार्यहरुको लातग स्थानीर् 

सस्ञ्चि कोिबाट केही रकम खचय गने र षितनर्ोजन गने सम्बवधमा व्र्िस्था गनय बनकेो ऐन 

प्रस्िािनाः शंखरापरु नगरपातलकाको आतथयक बिय २०७८।०७९ को सेिा र कार्यहरुको लातग 
सस्ञ्चि कोिबाट केही रकम खचय गने अतधकार र्दन र सो रकम षितनर्ोजन गनय िाञ्छनीर् 
भएकोले, 

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

१ .संस्क्षप्त नाम र प्रारम्भः )१ (र्स ऐनको नाम “ शंखरापरु नगरपातलकाको षितनर्ोजन ऐन, 

२०७८ ” रहेको छ ।र्ो ऐन िरुुवि प्रारम्भ हनुेछ । 

२ .२०७आतथयक ििय ८।०७९ को तनतमत्त सस्ञ्चि कोिबाट रकमखचय गने अतधकारः )१ (
२०७आतथयक ििय ८।०७९ को तनतमत्त नगर कार्यपातलका, िडा सतमति, षििर्गि शाखाले गने 

सेिा र कार्यहरुका तनतमत्त अनसूुची १ मा उस्ल्लस्खि चालू खचय, पूाँस्जगि खचय र तबस्त्तर् 
व्र्िस्थाको रकम समेि गरी जम्मा रकम रु ९६ ,०००,९९,७० )अके्षरुपी रु छ्यानब्बे करोड 
सत्तरी लाख उनवसर् हजार(मा नबढाई तनर्दयष्ट गररए बमोस्जम सस्ञ्चि कोिबाट खचय गनय सषकनेछ 
।  

३. षितनर्ोजनः )१ (र्स ऐनिारा सस्ञ्चिकोिबाट खचय गनय अतधकार र्दाएको रकम आतथयक 
२०७ििय ८।०७९ को तनतमत्त शंखरापरु नगरपातलकाको नगर कार्यपातलका, िडा सतमति र 

षििर्गि शाखाले गने सेिा र कार्यहरुको तनतमत्त षितनर्ोजन गररनेछ । 

)२ (उपदफा )१ (मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भएिाप तन कार्यपातलका, िडा सतमति र 
षििर्गिशाखाले गने सेिा र कार्यहरुको तनतमत्त षितनर्ोजन गरेको रकममध्रे् कुनैमा बचि हनु े
र कुनैमा अपगु हनुे देस्खन आएमा नगरकार्यपातलकाले बचि हनुे शीियकबाट नपगु हनुे शीियकमा 
तनर्मानसुार रकम सानय ससनेछ । र्सरी रकम सादाय एक शीियकबाट सो शीियकको जम्मा 
रकमको २५ प्रतिशिमा नबढ्ने गरी कुनै एक िा एक भवदा बढी शीियकहरुबाट अको एक िा 
एक भवदा बढी शीियकहरुमा रकम सानय िथा तनकासा र खचय जनाउन सषकनछे । पूाँस्जगि खचय 
र षित्तीर् व्र्िस्थािफय  षितनर्ोस्जि रकम सााँिा भकु्तानी खचय र व्र्ाज भकु्तानी खचय शीियकमा 




 

बाहेक अवर् चालू खचय शीियकिफय  सानय र तबत्तीर् व्र्िस्था अविगयि सााँिा भकु्तानी खचयिफय  

तबतनर्ोस्जि रकम ब्र्ाज भकु्तानी खचय शीियकमा बाहेक अवर्त्र सानय सषकने छैन । 

िर चाल ुिथा पूाँस्जगि खचय र षित्तीर् व्र्िस्थाको खचय व्र्होनय एक स्रोिबाट अको स्रोिमा रकम 
सानय सषकनेछ । 

)३ (उपदफा )२ (मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भएिापतन एक शीियकबाट सो शीियकको जम्मा 
२५स्िीकृि रकमको  प्रतिशि भवदा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भवदा बढी शीियकहरुमा 

रकम सानय परेमाा नगर सभाको स्िीकृति तलन ुपनेछ । 

)४ ( नेपालको संषिधानको धारा २२९ )२ (बमोस्जम संस्ञ्चि कोिबाट षितनर्ोजन हनु ेरकमको 
षििरण अनसुचुी  १ मा रास्खएको छ ।  

)५ (षिषिध कोिहरुमा षितनर्ोस्जि रकमको षििरण अनसुचुी  २ मा रास्खएको छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cg';"lr–! 




 

-bkmf@ ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( -@_ adf]lhd 

;+l~rt sf]ifaf6 ljlgof]hg x'g] /sd 

 

                                     

 

 

   

     

qm=;+= cg'bfg 

;+Vof 

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

१  नगर 
कार्यपातलका 

४८,६३,१६,००० ७६,५३,७६,०००  १ ,०००,९२,१६,२५  

२  लगातन )
सेर्र ऋण(  

  १०,००,००० १० ,०००,००  

जम्मा १,२५,२६,९२,००० 




 

अनसुचुी -२  
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तस .नं.  कोिको षििरण षितनर्ोजन 

1 समपरुक कोि ५००००००० 

2 उद्यम षिकास कोि २६००००० 

3 षिपद व्र्िस्थापन ७९००००० 

4 ममयि संभार २८००००० 

5 िािािारण संरक्षण कोि ० 

6 लैङतगक षहंसा तनिारण कोि १००००० 

7 आपिकातलन बाल उिार कोि १००००० 

8 एकल मषहला कोि १००००० 

9 मानि बेचषिखन िथा ओसारपसार षिरुि कोि १००००० 

10  जेष्ठ नागररक कोि १००००० 

11 पिुायधार षिकास कोि ४०००००० 

12 आतथयक सहार्िा अनदुान कोि १०००००० 

13 भैपरी आउने कोि १५०००००० 

14 बालबातलका १००००० 
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२२५२१ उत्पादन सामग्री / सेिा खचय ० १९,५० १४,०० 

२२५२२ कार्यक्रम खचय ४,००,३१ १०,५१,९२ १०,६९,७९ 

२२५२९ षिषिध कार्यक्रम खचय ५७,५१ ५२,४५ ८३,०० 
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२५३१५ अवर् सस्था सहार्िा १५,६४ ११,५० ७६,०० 

२६४१२ सरकारीतनकार्, सतमति¸ 

प्रतिष्ठान एिं बोडयहरूलाई सशिय चाल ु

अनदुान 

० १२,०१,४५ १,८७,९६ 

२६४१३ अवर् संस्थालाई सःशिय चाल ु
अनदुान 

० ६५,०० १,१५,४४ 

२६४२२ सरकारी तनकार्, सतमति, बोडय 
– पसु्जगि सःशिय अनदुान 

० ७,०० ० 

२६४२३ अवर् संस्थालाई सःशिय 
पुाँजीगि अनदुान 

० १०,०० २,०० 

२७२१२ उद्दार, राहि िथा पनुस्थायपना 
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२८१४२ घरभाडा १७,४२ ४०,०० ४०,०० 

२८१४३ सिारी साधन िथा मेस्शनर 
औजार भाडा 

७७ १०,०० २०,०० 

पंूजीगि २७,४८,०५ ५९,९४,६६ ७६,५३,७६ 

३१११२ गैर आिासीर् भिन 
तनमायण/खररद 

२,२९,७५ १४,१९,०० १२,४०,५० 

३१११३ तनतमयि भिनको संरचनात्मक 
सधुार खचय 

६५,८० ३,०० ३६,५० 

३१११४ जग्गा षिकास कार्य ० ३५,०० ० 

३११२१ सिारी साधन ७,२५ ६०,०० ६९,०० 

३११२२ मेस्शनरी िथा औजार ४६,६२ ८८,६४ ९३,०० 

३११२३ फतनयचर िथा षफसचसय ४५,८९ ४०,०० ६१,०० 

३११३१ पशधुन िथा बागिानी षिकास 
खचय 

० ० २५,०० 

३११३२ अनसुवधान िथा षिकास 
सम्बवधी खचय 

५० ४२,०० ० 

३११३४ कम्प्र्टुर सफ्टिेर्र तनमायण 
िथा खरीद खचय 
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३११४१ सरुक्षा प्रणाली िथा उपकरण 
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० ९,०० १९,०० 

३११५१ सडक िथा पूल तनमायण १,९५,२५ २४,५७,५२ ३४,०१,०० 

३११५३ षिद्यिु संरचना तनमायण ० ० २५,०० 

३११५४ िटबवध िथा बााँधतनमायण ० ० १,१६,०० 

३११५५ तसंचााय संरचना तनमायण १,०६,९४ ८८,५० १,३४,०० 

३११५६ खानेपानी संरचना तनमायण १,५८,७१ ७,०१,०० ६,३२,२० 

३११५७ िन िथा िािािरण संरक्षण १,०५,१२ ५,०० १५,०० 

३११५८ सरसफााय संरचना तनमायण ० ५५,०० ० 

३११५९ अवर् साियजतनक तनमायण १,६५,१६ ८,७८,५० १६,०२,५६ 

३११६१ तनतमयि भिनको संरचनात्मक 
सधुार खचय 

३,०० २५,०० ३१,५० 

३११७१ पूाँजीगि सधुार खचय साियजतनक 
तनमायण 

१५,९३,७७ २,५० २२,५० 

३११७२ पूाँजीगि अनसुवधान िथा 
परामशय 

१५,०० २५,०० ० 

षित्तीर् ५,६२ १०,०० १०,०० 

३२१५२ अवर् संस्थामा शेर्र लगानी ५,६२ १०,०० १०,०० 

बजेट बचि (+)/वरू्न १,२१,५४ (११,३९,०५) (१२,००,००) 

गि िियको नगद मौज्दाि १३,५८,०४ ११,००,४५ १२,००,०० 

 

  




 

८. राजस्ि िथा अनदुान प्रातप्तको अनमुान 
शङ्खरापरु नगरपातलका 

नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्, काठमाडौँ 
कार्ायलर्को कोड : ८०३३५४१०३०० 

आ.ि. : २०७८/७९ 

शीियक 

आ.ि. 
२०७६/७७ 
को र्थाथय 

आ.ि. 
२०७७/७८ को 
संशोतधि अनमुान 

आ.ि. २०७८/७९ 
को अनमुान 

आर् ६८,५३,६० १,०४,३७,४२ १,२५,२६,९२ 

राजस्ि ३४,७०,७० ६५,२६,४३ ८४,१७,४७ 

आविररक श्रोि १८,९८,८७ ३१,९४,९५ २९,७०,०० 

१११३१ सम्पत्ती, बहाल िथा पट्टा 
िापिको आर्मा लाग्ने कर 

७८     

११३१३ एकीकृि सम्पिी कर ४० ५०,०० ३०,०० 

११३१४ भतुमकर/मालपोि २५,१७ ५०,०० ८०,०० 

११३२१ घरिहाल कर १८,५५ २०,०० २०,०० 

११३२२ िहाल षिटौरी कर १,७५ ५,०० ५,०० 

११६११ व्र्िसार्ले भकु्तानी गने   ० ५०,०० 

१३४११ अवर् संस्थागि 
आविररक अनदुान 

  ७,००,०० ७,००,०० 

१४१५१ सरकारी सम्पत्तीको 
िहालबाट प्राप्त आर् 

  १,०० ० 

१४२१३ अवर् तबक्रीबाट प्राप्त 
रकम 

३१ १,०० ३०,०० 

१४२१८ षिद्यिु सेिा शलु्क   १०,०० ० 

१४२१९ अवर् सेिा शलु्क िथा 
तबक्री 

१,८५,३० ३,६०,०० ० 

१४२२१ वर्ाषर्क दस्िूर   १,०० १,०० 

१४२२९ अवर् प्रशासतनक सेिा 
शलु्क 

१९ २,४०,०० १,००,०० 

१४२४१ पाषकय ि शलु्क   १,५० ० 

१४२४२ नससापास दस्िरु ४६,२३ ५०,०० १,००,०० 




 

१४२४३ तसफाररश दस्िरु १,४६,८१ ५,५०,०० ५,२१,०० 

१४२४४ व्र्स्क्तगि घटना दिाय 
दस्िरु 

  ० १,०० 

१४२४५ नािा प्रमास्णि दस्िरु ६७ ५,०० ५,०० 

१४२४९ अवर् दस्िरु २६,०२ २३,०० १,००,०० 

१४२५३ व्र्ािसार् रस्जिेशन 
दस्िरु 

२५,९१ २०,०० ० 

१४२६२ षिद्यिु सम्बवधी दस्िरु   ० १०,०० 

१४३११ वर्ाषर्क दण्ड, जररिाना 
र जफि 

  ० ४,०० 

१४३१२ प्रशासतनक दण्ड, 

जररिाना र जफि 
२,४० ५,०० ० 

३२१२२ बैंक मौज्दाि १३,५८,०४ ११,००,४५ १२,००,०० 

राजस्ि बााँडफााँडबाट प्राप्त रकम १५,७१,८३ ३३,३१,४७ ५४,४७,४७ 

११३१५ घरजग्गा रस्जषे्टशन 
दस्िरु 

९,७३,२५ २४,७८,५५ ४२,११,८१ 

११४११ बााँडफााँड भाय प्राप्त हनुे 
मूल्र् अतभबषृि कर 

४,३८,६० ६,३९,०३ ३,२१,७७ 

११४२१ बााँडफााँड भाय प्राप्त हनुे 
अवि:शलु्क 

  ० ३,२१,७७ 

११४५६ बााँडफााँटबाट प्राप्त हनुे 
सिारी साधन कर 

१,५२,५५ २,०२,८८ २,५०,०० 

११४७२ बााँडफााँडबाट प्राप्त हनुे 
षिज्ञापन कर 

  १,०० ० 

११४७२ बााँडफााँडबाट प्राप्त हनुे 
षिज्ञापन कर 

  ० २,१२ 

१४१५३ बााँडफााँड भई प्राप्त िन 
रोर्ल्टी 

  १०,०० ० 

१४१५३ बााँडफााँड भई प्राप्त िन 
रोर्ल्टी 

७,४१     

१४१५७ बााँडफााँड भई प्राप्त 
दहत्तर बहत्तरको षिषक्रबाट प्राप्त हनुे 
आर् 

  ० ३,४०,०० 




 

अवर् आर् ६०,२८ २,०० १३,०० 

१४५२९ अवर् राजस्ि ६०,२८ ० १०,०० 

१५१११ बेरूजू   २,०० ३,०० 

अविर सरकारी षित्तीर् हस्िाविरण ३३,८२,९० ३९,१०,९९ ४१,०९,४५ 

संघीर् सरकार २८,००,५६ ३३,२९,९७ ३५,००,०० 

१३३११ समातनकरण अनदुान १०,५९,०० १०,६९,०० १०,८६,०० 

१३३१२ शसिय अनदुान चाल ु १७,४१,५६ १९,२५,९७ १९,०१,०० 

१३३१३ शसिय अनदुान पुाँजीगि   ० ८२,०० 

१३३१४ षििेश अनदुान चाल ु   २,००,०० ० 

१३३१५ षििेश अनदुान पुाँजीगि   ० २,९१,०० 

१३३१६ समपरुक अनदुान चाल ु   १,००,०० ० 

१३३१७ समपरुक अनदुान 
पुाँजीगि 

  ० ९२,०० 

१३३१८ अवर् अनदुान चाल ु   ३५,०० ४८,०० 

प्रदेश सरकार ३,६७,३४ ५,८१,०२ ६,०९,४५ 

१३३११ समातनकरण अनदुान १,०१,५४ १,०१,१७ ८९,५० 

१३३१२ शसिय अनदुान चाल ु १,३३,८० १,५१,०९ १,८८,९५ 

१३३१४ षििेश अनदुान चाल ु ३२,०० ३०,०० ३१,०० 

१३३१६ समपरुक अनदुान चाल ु १,००,०० २,९८,७६ ० 

१३३१७ समपरुक अनदुान 
पुाँजीगि 

  ० ३,००,०० 

स्थानीर् िह २,१५,००     

१३३१२ शसिय अनदुान चाल ु २,१५,००     

बैदेस्शक       

जनसहभातगिा       




 

९. व्र्र् अनमुान 

 

शङ्खरापरु नगरपातलका 
नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्, काठमाडौँ 
कार्ायलर्को कोड : ८०३३५४१०३०० 

शीियक 
आ.ि. २०७६/७७ को 

र्थाथय 
आ.ि. २०७७/७८ 
को संशोतधि अनमुान 

आ.ि. २०७८/७९ 
को अनमुान 

स्रोि 

आविररक श्रोि 

अविर सरकारी षित्तीर् हस्िाविरण 

ऋण जनसहभातगिा बैदेस्शक 
नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

स्थानीर् 

िह 

व्र्र् ५३,७४,०१,३०९.८९ १,०४,७६,०२,००० १,२५,२६,९२,००० ८४,१७,४७,००० ३५,००,००,००० ६,०९,४५,००० ० ० ० ० 

चाल ु २६,२०,३३,५४८.६२ ४४,७१,३६,००० ४८,६३,१६,००० २७,३६,२१,००० २०,८५,५०,००० ४१,४५,००० ० ० ० ० 

२०००० खचय २६,२०,३३,५४८.६२ ४४,७१,३६,००० ४८,६३,१६,००० २७,३६,२१,००० २०,८५,५०,००० ४१,४५,००० ० ० ० ० 

पंूजीगि २७,४८,०५,२६१.२७ ५९,९४,६६,००० ७६,५३,७६,००० ५६,७१,२६,००० १४,१४,५०,००० ५,६८,००,००० ० ० ० ० 

३०००० 
सम्पत्ती िथा 
दाषर्त्ि 
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१० .क्षेत्रगि व्र्र् अनमुान
शङ्खरापरु नगरपातलका 
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11. कार्यक्रमगि  िजेट षििरण 
तस 
नं. र्ोजनाको नाम िडा नं. 

बजेट ( रु 
हजारमा) 

बजेट 

उपस्शियक 

आतथयक षिकास 

कृषि 
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२ 

आधतुनक िरकारी उत्पादन प्र्ाकेज 
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११ 
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प्रांगारीक खेिी प्रषिधी िातलम ( 

व्र्िहारीक अभ्र्ास सामाग्री सहीि ) 
  २०० २२५१२ 

१६ फलफुलको िोट षिरुिा षििरण   ५०० २२५२२ 

१७ 
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१८ 
बालीनाली तनरीक्षण िथा संचातलि 

कार्यक्रम अनूगमन 
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समहु छनौट गरी २०० जना षकसानलाई 
२४००० के.जी भतमयङ कम्पेष्ट मल अनदुान 
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३ 
कृषि, पशपुवछी िथा मत्स्र् ि्र्ाकं 

अध्र्ाितधक कार्यक्रम 
  १०० २२५२२ 

४ षकसान सूचीकरण कार्यक्रम   ३०० २२५२२ 

५ 

िरकारी बालीको साना व्र्िसाषर्क कृषि 
उत्पादन केवर (पकेट) षिकास कार्यक्रम 
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६ फलफूल दशक षिरुिा रोपण कार्यक्रम   ५०० २२५२२ 

७ 
मध्र्म प्रषितधर्कु्त बहउुिेश्र्ीर् फलफूल 

नसयरी स्थापना कार्यक्रम 
  ८०० २२५२२ 

  पंूजीगि (नगरपातलका)       

१ 

कृषि र्वत्र िथा मेशीनरी ( पािर षटलर 
तमनी टीलर ,स्प्ररे्र आर्द माग संकलन 
(५०प्रतिशि अनदुान ) 

  ९०० ३११४१ 
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३ 
तमतन हााटेक ५० प्रतिशि अनदुान (२ 
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१ ३ र्दने पश ुस्िास््र् िातलम   १९० २२५१२ 

२ 
५० प्रतिशि लागि साझेदारीमा मास ु

पसल सधुार कार्यक्रम 
  ५०० २२५२२ 

३ 
कृतत्रम गभायधान ईस्वसतमनेटरलाई 

लस्जषष्टक सहर्ोग कार्यक्रम 
  ७५ २२५२२ 

४ ग्रातमण र्िुासाँग मेर्र कार्यक्रम   २,००० २२५२२ 

५ 
जनुोषटक रोग सम्िवधी १ र्दने अविषकय र्ा 

गोषष्ठ 
  ७५ २२५१२ 

६ 
जोस्खम वर्तुनकरणका लातग पश ुिीमा 

कार्यक्रम( २५ % अनदुान) 
  ३०० २२५२२ 

७ पश ुसेिा सम्बवधी अवर् षिषिध कार्यक्रम   ५०० २२५२२ 

८ पश ुस्िास््र् स्शषिर सञ्चालन   २०० २२५२२ 

९ 

पशपुस्वछ षिकास कार्यक्रम संचालन 
समविर् सतमति बैठक,षफल्ड भेरीषफकेसन, 

व्र्िसाषर्क पश ुफामय अनगुमन आर्द 

  १५० २२६११ 

१० 
पशपुवछीको प्राथतमक उपचारका लातग 

औिधी खररद 
  ५०० २७२१३ 

११ 

पशपुवछीमा लाग्न ससने परस्जषि िथा 
षितभन्न रोगहरु षिरुिको भ्र्ास्ससन खररद िथा 
भ्र्ास्ससनेसन 

  ४०० २७२१३ 

१२ 
मास ुपसल, बधशाला िथा भेटेररनरी 

औिधी पसल तनरीक्षण िथा अनगुमन 
  ५० २२६११ 

१३ 
ििे घााँसको षिउ/षिरुिा खररद, ढुिानी 

िथा षििरण 
  १५० २२५२२ 

१४ षिमा अतभमसु्खकरण गोष्ठी   ७५ २२५१२ 

१५ सामदुाषर्क कुकुर बवध्र्ाकरण स्शषिर   ४०० २२५२२ 

१६ 
षहउदे घााँस जै, बषियम- राई आर्द घााँसको 

षिउ षििरण 
  १५० २२५२२ 
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१ कृतत्रम गभायधान तमसन कार्यक्रम   ३९४ २२५२२ 

सहकारी 
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१ COPOMIS स्थापना सहस्जकरण   २०० २२५२२ 

२ 
तनस्कृर् संस्थाहरुको दिाय खारेस्ज िथा 

षिघटन 
  ५० २२५२२ 

३ 
सम्पत्ती शषुिकरण तनिारण ऐन तनर्म, 

तनदेस्शका कार्यविर्न अविरषक्रर्ा कार्यक्रम 
  १०० २२५२२ 

४ सहकारी गठन िथा पूिय स्शक्षण कार्यक्रम   १५० २२५२२ 

५ सहकारी र्दिस   ५० २२५२२ 

६ सहकारी लेखापालन िातलम ५ र्दने   ५०० २२५१२ 

७ सहकारी संस्थाहरुको अनगुमन   १५० २२६११ 

८ 
सहकारी संस्थाहरुको स्थानीर्करण, 

एषककरण िथा पनुगयठनको लातग प्रस्शक्षण 
  १०० २२५२२ 

पर्यटन 

  चाल ु       

१ होम स्टे सञ्चालन सहर्ोग   ५०० २२५२२ 

  पंूजीगि       

१ भञ्ज्र्ाङ षिश्राम स्थल 1 ४०० ३११५९ 

२ स्िास््र् चौकी चौिारी नाङ्क्लेभारे 1 २०० ३११५९ 

३ गरुुङटोल तसषढ तनमायण 2 २०० ३११५९ 

४ दंगाल मसु्खर्ाटोल तसषढ तनमायण 2 २०० ३११५९ 

५ 
नर्ााँ खेि बाटाघर चौलागाई टोल गोरेटो 

बाटो तसषढ तनमायण 
2 २०० ३११५९ 

६ लामाटोल तसषढ तनमायण 2 २०० ३११५९ 

७ सोतिखोला महादेि मिुी स्थापना 2 २०० ३११५९ 

८ 
काली दह पद मागय ( प्र म स्िरोजगार 

कार्यक्रम िथा होम नेट संग समविर्) 
3 ४०० ३११५९ 

९ पखेरो चौिारी 3 ५०० ३११५९ 

१० 
फेदी िन पद मागय (प्रम रोजगार 

कार्यक्रम संग समविर्) 
3 ४०० ३११५९ 




 

११ भञ्ज्र्ाङ चौिारो 3 ५०० ३११५९ 

१२ थासाङ षपकतनक पाकय  4 १,६०० ३११५९ 

१३ बोतध गाडेन 4 ५०० ३११५९ 

१४ घटे्टडाडा िाट माझटोल तसतड तनमायण 5 ५०० ३११५९ 

१५ 
रष्ट िथा तसषढ तनमायण कास्त्तके ( प्रम 

रोजगार कार्यक्रम संग समविर्) 
5 ४०० ३११५९ 

१६ 
भजेुलटोल पररर्ार टोल तसतड तनमायण ( 

प्रम रोजगार कार्यक्रमसंग समविर्) 
5 ४०० ३११५९ 

१७ 
महाकाल तसतड तनमायण ( प्रम रोजगार 

कार्यक्रमसंग समविर्) 
5 ५०० ३११५९ 

१८ 
लम्बडुाडा तसतड तनमायण ( प्रम रोजगार 

कार्यक्रम संग समविर्) 
5 ४०० ३११५९ 

१९ 
सनुटोल साषहटोल बाटो ( प्रम रोजगार 

कार्यक्रम संग समविर्) 
6 १५० ३११५९ 

२० सलम्ब ुपर्यटन पूिायधार तनमायण 6 २,५०० ३११५९ 

२१ शातलनदी पर्यटन पूिायधार 7 २,५०० ३११५९ 

२२ तथि टोल षपपलबोट चौिारा तनमायण 8 ३०० ३११५९ 

२३ भलु्ि ुषपपलबोट चौिारा तनमायण 8 ३०० ३११५९ 

२४ 
मस्णचडु पदमागय (प्रम रोजगार कार्यक्रम 

संग समविर्) 
8 ३०० ३११५९ 

२५ मस्णचडु भ्र् ुटािर 8 २,००० ३११५९ 

२६ शास्वि पाकय  पूिायधार तनमायण 8 ३,००० ३११५९ 

२७ 
राम मस्वदर पद मागय (प्रम रोजगार सग 

समविर्) 
9 ४०० ३११५९ 

२८ षितभन्न पदमागय तनमायण   १,००० ३११५९ 

२९ षितभन्न स्थानमा षिश्राम स्थल तनमायण   १,००० ३११५९ 

८०३३५४१०५११ - संघीर् सरकारबाट हस्िाविररि कार्यक्रम (शसिय अनदुान) 
१ मस्णचडु शास्वि पाकय    १,००० ३११५९ 

८०३३५४१०५१३ - संघीर् सरकारबाट हस्िाविररि कार्यक्रम(समपरुक अनदुान) 
१ सााँख ुबजार ाटा सााेतलङ   ९,२०० ३११५९ 

राजश्व 
  चाल ु       




 

१ उत्कृष्ट करदािा सम्मान कार्यक्रम   १०० २२५२२ 

२ 

कर सम्बवधी अवर् स्थानीर् िहहरुमा 
भएका ब्र्िस्थाको षििर्मा अध्र्र्न िथा 
अिलोकन भ्रमण 

  २०० २२५२२ 

३ 
नगर उद्योग बास्णज्र् िथा ब्र्ापार संघको 

सहकार्यमा गररने षिषिध कार्यक्रम 
  २०० २२५२२ 

४ 
ब्र्ािसार् दिाय,नषिकरण, िथा षििरण 

संकलन िथा अनगुमन कार्यक्रम 
  २५० २२६११ 

५ 

राजश्व परामशय सतमति ,िडा अध्र्क्ष, िडा 
सस्चि लगार्ि राजश्व असतुलमा संलग्न 
कमयचारी हरुलाई २ र्दने अतभमसु्खकरण 
कार्यक्रम 

  ३०० २२५२२ 

६ 
राजश्वसंग सम्िस्वधि क्षेत्रको अनगुमन 

िथा तनररक्षण कार्यक्रम 
  २०० २२५२२ 

७ 

सम्पस्त्तकर ,ब्र्ािसार्कर, बहालकर 
लगार्िका षििर्मा करदािा सचेिना कार्यक्रम 
िडा नं १ देस्ख ९ सम्म 

  ४५० २२५२२ 

उद्योग 

१ 

गररबी तनिारणका लातग लघ ुउद्यम 
षिकास कार्यक्रम संचालन तनदेस्शका, २०७७ 
बमोस्जम उद्यमीको स्िरोन्निी (आिश्र्किा 
पषहचानका आधारमा पनुिायजगी र एडभावस 
सीप षिकास िातलम कार्यक्रम) 

  ४०० २२५२२ 

२ 

गररबी तनिारणका लातग लघ ुउद्यम 
षिकास कार्यक्रम संचालन तनदेस्शका, २०७७ 
बमोस्जम लघ ुउद्यम षिकास मोडेलमा नर्ााँ लघ ु
उद्यमी तसजयना गने 

  २,२६० २२५२२ 

३ 

सम्भाव्र् उत्पादनको उत्पादकत्ि र बजार 
प्रतिस्पधाय बषृि गनयका लातग कस्म्िमा ५ 
जनाको समहुमा प्रतबतध हस्िाविरण 

  १४० २२५२२ 

उजाय 
  चाल ु       

१ सडक ित्ती ममयि   १,००० २२२३१ 




 

२ मेर्र उज्र्ालो कार्यक्रम   २,५०० ३११५३ 

८०३३५४१०५११ - संघीर् सरकारबाट हस्िाविररि कार्यक्रम (शसिय अनदुान) 

१ 

निीकरणीर् ऊजाय प्रितध जडान 
(िार्ोग्र्ााँस/षिद्यिुीर् चलुो/सधुाररएको 
चलुो/सौर्य ऊजाय) 

  ८०० ३११५९ 

सामास्जक षिकास 

खानेपानी िथा सरसफाई 
  चाल ु       

१ फोहोर मैला व्र्िस्थापन   २,५०० २२४१४ 

  पंूजीगि       

१ अवर् खानेपानी र्ोजना मागअनसुार   १,००० ३११५६ 

२ मवछने थमु्का खानेपानी 1 २०० ३११५६ 

३ मोक्तानटोल डाडाथोक खानेपानी 1 २०० ३११५६ 

४ तसपाईटोल खानेपानी 1 ४०० ३११५६ 

५ सर्ाम्ले टोल खानेपानी 2 ५०० ३११५६ 

६ काउरे दंगालटोल सडक डे्रन तनमायण 2 २०० ३११५९ 

७ ढुिे धारा लातमछाने खानेपानी 2 २०० ३११५६ 

८ देउराली खानेपानी 2 २०० ३११५६ 

९ वर्ौपाने डाडा खानेपानी 2 २०० ३११५६ 

१० नेसरु टोल खानेपानी 2 २०० ३११५६ 

११ तनमारे िोङसाम खानेपानी 2 २०० ३११५६ 

१२ पटाप खानेपानी 2 २,००० ३११५६ 

१३ पटाप लामाटोल भ्लोनटोल खानेपानी 2 ४,००० ३११५६ 

१४ लाकुरी बोट नर्ााँ िस्स्ि खानेपातन 2 २०० ३११५६ 

१५ तसम्ले डााँडा खानेपानी 2 ३०० ३११५६ 

१६ सोतिघर खानेपानी 2 २०० ३११५६ 

१७ आहालचौर खानेपानी 3 ५०० ३११५६ 

१८ कुलामनुी खानेपानी 3 ५०० ३११५६ 

१९ काउले शेपाय खानेपानी 3 ५०० ३११५६ 

२० ढोकसान खानेपानी 3 ३०० ३११५६ 

२१ पखेरो खानेपानी 3 २०० ३११५६ 




 

२२ भञ्ज्र्ाङ खानेपानी 3 ५,००० ३११५६ 

२३ िञ्जारा डाडा खानेपानी 3 ४०० ३११५६ 

२४ सानकाउले खानेपानी 3 ५०० ३११५६ 

२५ कालीतमल िाािाटोल खानेपानी 4 ५०० ३११५६ 

२६ डाडा कटेरी खानेपानी 4 ३०० ३११५६ 

२७ फेदी खानेपानी 4 २०० ३११५६ 

२८ लप्से खानेपानी 4 २०० ३११५६ 

२९ लहदन टोल खानेपानी 4 ५०० ३११५६ 

३० आचार्य टोल खानेपानी 5 २०० ३११५६ 

३१ करिे डाडा खानेपानी 5 २०० ३११५६ 

३२ कृषि टोल खानेपानी 5 ३०० ३११५५ 

३३ गौरुङटोल खानेपानी 5 २०० ३११५६ 

३४ ठकुरीटोल खानेपानी 5 २०० ३११५६ 

३५ डाडाटोल खानेपानी 5 २०० ३११५६ 

३६ िेलीर्ा फााँट खानेपानी 5 २०० ३११५६ 

३७ नगरकोषट टोल खानेपानी 5 २०० ३११५६ 

३८ बञ्जरा टोल खानेपानी 5 ८०० ३११५६ 

३९ भजेुलटोल खानेपानी 5 २०० ३११५६ 

४० माझटोल खानेपानी 5 ८०० ३११५६ 

४१ ितृ्त टोल खानेपानी 5 २०० ३११५६ 

४२ िणेश्वर खानेपानी 5 २०० ३११५६ 

४३ िाहनुटोल नर्ााँ िस्िी खानेपानी 5 १,००० ३११५६ 

४४ जर्िली ढल / डे्रन व्र्िस्थापन 6 १,४०० ३११५९ 

४५ 
िडा नं. ६ मा रहेका खानेपानी िथा 

ढुिेधारा 
6 १,२०० ३११५६ 

४६ सलम्ब ुखानेपातन तड षप आर 6 ५०० ३११५६ 

४७ कथनचोक खानेपानी 7 २,००० ३११५६ 

४८ दे दि ुखानेपानी 7 ७०० ३११५६ 

४९ सााँख ुखानेपानी 7 १,५०० ३११५६ 

५० काफलचौर खानेपानी 8 ३०० ३११५६ 

५१ काकीगाउाँ खानेपानी 8 २०० ३११५६ 

५२ घोलेटोल लामाटोल खानेपानी 8 २०० ३११५६ 

५३ स्जमिाल टोल खानेपानी 8 ३०० ३११५६ 




 

५४ तिनधारा खानेपानी 8 २०० ३११५६ 

५५ नर्ााँ गाउ खानेपानी 8 २०० ३११५६ 

५६ पछुारटोल खानेपानी 8 ३०० ३११५६ 

५७ भलु्ि ुखानेपानी 8 २०० ३११५६ 

५८ भााटोल खानेपानी 8 २०० ३११५६ 

५९ मस्णचडु खानेपानी 8 ५०० ३११५६ 

६० राणाटोल खानेपानी 8 २०० ३११५६ 

६१ लप्सी खोला खानेपानी 8 २०० ३११५६ 

६२ पोखरी डे्रन तनमायण ९ 9 ५०० ३११५९ 

६३ 
िडा भिनको उत्तर िफय को डे्रन िडा न 

९ 
9 ३०० ३११५९ 

६४ साियजतनक शौचालर्   ७०० ३११५९ 

८०३३५४१०५१२ - संघीर् सरकारबाट हस्िाविररि कार्यक्रम (षििशे अनदुान) 
१ मस्णचडु खानेपानी 8 १६,६०० ३११५६ 

२ सााँख ुखानेपानी   १२,५०० ३११५९ 

८०३३५४१०५२१ - प्रदेश सरकारबाट हस्िाविररि कार्यक्रम (शसिय अनदुान) 
१ ढंुगेल खानेपानी िडा न ४ ४ ३,१०० ३११५६ 

गररबी तनिारण 
  चाल ु       

८०३३५४१०५११ - संघीर् सरकारबाट हस्िाविररि कार्यक्रम (शसिय अनदुान) 
१ अतिररक्त प्रोत्साहन भत्ता   १६० २११३९ 

२ कार्यक्रम प्रचारप्रसार खचय   १०० २२३१५ 

३ गणक िथा सपुरीिेक्षकको पाररश्रतमक   ८२० २२४१३ 

४ गणक/सपुरीिेक्षक ावटरनेट खचय   ६० २२११२ 

५ भ्रमण अनगुमन   १९० २२६११ 

६ र्ािार्ाि खचय (गणक िथा सपुरीिेक्षक)   २७० २२६१२ 

७ षिषिध खचय स्थानीर् िह   १०० २२७११ 

  पंूजीगि (नगरपातलका)   ३००   

८०३३५४१०५११ - संघीर् सरकारबाट हस्िाविररि कार्यक्रम (शसिय अनदुान) 
१ ट्याव्लेट खररद   ३०० ३११२२ 




 

ि्र्ांक प्रणाली 
  चाल ु       

८०३३५४१०५११ - संघीर् सरकारबाट हस्िाविररि कार्यक्रम (शसिय अनदुान) 

१ 
अवर् षिषिध खचय-Mobilization of CSOs, 

Civic Groups, NGOs for increased social 
accountability 

  १२४ २२५२२ 

भािा िथा संस्कृति 
  चाल ु       

१ बज्रर्ोतगतन मस्वदर व्र्िस्थापन कार्यक्रम ८ ३०० २२५२२ 

२ िामाङ जाति संस्कृति प्रिियन   १,००० २२५२२ 

३ िामाङ भािा कला संस्कृति संरक्षण १ २०० २२५२२ 

४ िामाङ सांस्कृतिक संरक्षण िथा सम्बियन २ २०० २२५२२ 

५ महोत्सि मेला   १,५०० २२५२२ 

६ षिषिध जात्रा व्र्िस्थापन   १,००० २२५२२ 

७ स्थानीर् भािा संस्कृति कला भजन कृिन   १,००० २२५२२ 

८ सम्पदा िस्स्ि अनदुान   ४,००० २५३१५ 

९ सांस्कृतिक तभलेज   ८०० २२५२२ 

  पंूजीगि       

१ ास्टदेिी मस्वदर 1 ४०० ३११५९ 

२ चौकी भञ्ज्र्ाङ स्चहान पाटी 1 ५०० ३११५९ 

३ नाङले मकु्तान टोल स्चहान पाटी 1 ९०० ३११५९ 

४ सोतिखोला महादेि मिुी स्थापना 1 २०० ३११५९ 

५ कातल देषि मस्वदर 2 २०० ३११५९ 

६ गरुुङटोल मस्वदर 2 २०० ३११५९ 

७ च्र्ोमदेन मान े 2 ४०० ३११५९ 

८ तलिेश्वरी मस्वदर 2 २०० ३११५९ 

९ सािनेटोल मस्वदर 2 २०० ३११५९ 

१० चैत्र् तनमायण िडा न ३ 3 ५०० ३११५९ 

११ छ्यौिेन माने संरक्षण 3 ४०० ३११५९ 

१२ ढेवपा वहाखा बिु मतुिय संरक्षण 3 ३०० ३११५९ 

१३ बगरखोला स्चहान पाटी 3 ४०० ३११५९ 

१४ भतुमडाडा स्चहानपाटी 3 ४०० ३११५९ 




 

१५ साम्िेन छोातलङ गमु्बा 3 ५०० ३११५९ 

१६ 
कातलतमल चण्ढेश्वरी महादेि शालीनदी 

स्शर मस्वदर तनमायण 
4 ५०० ३११५९ 

१७ काली तमल स्चहान पाटी 4 ५०० ३११५९ 

१८ नारार्णेश्वर मस्वदर 4 ५०० ३११५९ 

१९ भमेु मस्वदर तनमायण 4 ५०० ३११५९ 

२० मातथल्लो गरु्ठर्ार स्चहान पाटी 4 १,००० ३११५९ 

२१ सब दाह तनमायण डाडा कटेरी 4 ५०० ३११५९ 

२२ जेष्ठ नागररक भिन/मस्वदर 5 ४०० ३११५९ 

२३ नारार्ाण घाट सधुार ममयि 5 ५०० ३११५९ 

२४ 
मरुतलघर नारार्ाण मस्वदर चौिारा िथा 

रष्ट तनमायण 
5 १,२०० ३११५९ 

२५ तसिातिथयघाट तनमायण 5 ५०० ३११५९ 

२६ कृष्ण मस्वदर 6 ५०० ३११५९ 

२७ चंख ुकेि पाटी 6 १,२०० ३११५९ 

२८ िलेज ुमस्वदर 6 ५०० ३११५९ 

२९ बिु घेरा बार सलम्बटुार 6 २०० ३११५९ 

३० मानवधर सााँसकृतिक भिन 6 ५०० ३११५९ 

३१ कथनचोक राधाकृष्ण मस्वदर 7 ५०० ३११५९ 

३२ साही स्चहान पाटी 7 ७०० ३११५९ 

३३ ओम शाविी 7 ५०० ३११५९ 

३४ ज्र्ोति तलंिेश्वर महादेि मिुी 7 ३०० ३११५९ 

३५ धुंल्ला माा राख्न ेसत्तल तनमायण 7 २,००० ३११५९ 

३६ पखुलुाछी तभमसेनपाटी 7 ५०० ३११५९ 

३७ बसवुधारा बाज ुपाटी 7 ५०० ३११५९ 

३८ बा फल्चा 7 १,४०० ३११५९ 

३९ महादेिस्थानको ढुिेधारा ममयि सम्भार 7 १,००० ३११५९ 

४० श्री कृष्ण सधुामिृ 7 ५०० ३११५९ 

४१ तस पखु्र् स्चहान घाट 7 १,४०० ३११५९ 

४२ 
शातलनदी माधि नारार्ण मिुी स्थापना 

(कागेश्वरर मनोहरा नपा. षिषिध ) 
  १,५००   

४३ घमुारचोक िल्लो स्चहानपाटी तनमायण 8 ३०० ३११५९ 

४४ घमुारोचोक मातथल्लो लामाघर 8 ५०० ३११५१ 




 

४५ भलु्ि ुमहादेि मस्वदर 8 ३०० ३११५९ 

४६ अनवि आनवद षिहार 9 ५०० ३११५९ 

४७ ावरार्णी मस्वदर 9 १,००० ३११५९ 

४८ ओम शाविी िडा न ९ 9 ३०० ३११५९ 

४९ कृर्ापतु्री रस्ट तनमायण िडा न ९ 9 २०० ३११५९ 

५० खलुालटार षढकुरे पाटी 9 ५०० ३११५९ 

५१ गणेश मस्वदर 9 ५०० ३११५९ 

५२ देिाली पाटी तनमायण भमेुटार 9 ५०० ३११५९ 

५३ बिु लक्ष्मी पाषट तनमायण 9 ५०० ३११५९ 

५४ मनमत्ता खोलामा घाट 9 १,००० ३११५९ 

५५ राम मस्वदर पाटी 9 ८०० ३११५९ 

८०३३५४१०५११ - संघीर् सरकारबाट हस्िाविररि कार्यक्रम (शसिय अनदुान) 

१ 
पटाप जालपादेिी मस्वदर, श खरापरु - २, 

काठमाडौ 
  १,००० ३११५९ 

२ 
पाग्रिेास षपपलबोट स्शि मस्वदर र चौिारा 

संरक्षण, शंखरापरु - १, काठमाडौ 
  १,००० ३११५९ 

३ षिशंभरा नारार्ण मस्वदर शंखरापरु ५   १,००० ३११५९ 

४ शंखरापरु ४ थाङसाङ डााँडा गमु्बा   १,००० ३११५९ 

स्शक्षा 
  चाल ु       

१ MGML प्रोत्साहन कार्यक्रम   ४०० २२५२२ 

२ 
अनलाान िथा अफलाानमा आधाररि 

स्शक्षक पेशागि षिकास िातलम 
  ५०० २२५१२ 

३ 
अतभभािक स्शक्षा िथा मनोपरामशय 

कार्यक्रम 
  ३०० २२५२२ 

४ 
ा तस तड स्शक्षक िथा षिद्यालर् कमयचारी 

भत्ता िथा प्रोत्साहन 
  ३,५०० २११११ 

५ 
उत्कृष्ट स्शक्षक, षिद्यालर् िथा तिष्ण 

षिद्याथी प्रोत्साहन कार्यक्रम 
  ३०० २२५२२ 

६ 
कक्षा ५ र ८ लगार्िको परीक्षा संचालन 

व्र्िस्थापन 
  ९०० २२५२२ 




 

७ 
कक्षाकोठामा तसकाा कार्यक्रम षिकास 

(अनलाान िथा बैकस्ल्पक पर्द्दि कार्यक्रम) 
  ३५० २२५१२ 

८ 
प्रदेश सरकारको सहकार्यमा गररने 

षिद्यालर् स्शक्षा कार्यक्रम 
  २०० २२५२२ 

९ पसु्िक खररद   २०० २२३१३ 

१० 
बालषिकास स.का. क्षमिा षिकास िथा 

स्शक्षण सामाग्री ब्र्िस्थापन कार्यक्रम 
  ३०० २२५२२ 

११ भाग्र्ोदर् सर्ाम्पस सञ्चालन खचय   ३,००० २२५२२ 

१२ मािभृािा पाठ्यक्रम िर्ारी   ३०० २२५२२ 

१३ रािपति रतनङ स्शल्ड प्रतिर्ोतगिा   ३०० २२५२२ 

१४ 
षिद्यालर्मा खेलकुद िातलम, षिकास िथा 

खेलकुद सामाग्री कार्यक्रम 
  ४०० २२५२२ 

१५ 
स्शक्षा र्दिस /बालर्दिस/िािािरण र्दिस 

/ र्ोग र्दिस कार्यक्रम/ 
  ४०० २२५२२ 

१६ 
नमनुा षिद्यालर् सञ्चालन व्र्िस्थापन ( 

आधारभिु िह) 
  १,००० २२५२२ 

१७ 
तनरविर स्शक्षा िथा साक्षरोत्तर प्रोत्साहन 

कार्यक्रम 
  २०० २२५२२ 

१८ 
बाल सलब िथा बाल तभते्त पतत्रका 

ब्र्िस्थापन कार्यक्रम 
  १५० २२५२२ 

१९ 
राषिर् र्िुा पररिदसंगको सहकार्यमा गररने 

र्िुा लस्क्षि कार्यक्रम 
  २०० २२५२२ 

२० षिद्यालर् आर्आजयन कार्यक्रम   १,००० २२५२२ 

२१ षिद्यालर् खाजा कार्यक्रम   १,५०० २२५२२ 

२२ 
षिद्यालर्मा अतिररक्त कार्यक्रम संचालन 

िथा ब्र्िस्थापन कार्यक्रम 
  २०० २२५२२ 

२३ 
षिद्यालर्मा लैषिक फोकल पसयन 

अतभमसु्खकरण िथा मनोपरामशय कार्यक्रम 
  २०० २२५२२ 

२४ 
स्शक्षा ऐन तनर्म कार्यषितध िथा 

दीघयकातलन शैस्क्षक र्ोजना तनमायण 
  ३०० २२५२२ 

२५ स्थानीर् पाठ्यक्रम केस्वरि तसकाा तनमायण   ३०० २२५२२ 

२६ स्थानीर् पाठ्यक्रम छपाई   १,२०० २२५२२ 




 

२७ 
सामदुाषर्क अध्र्र्न केवर सदुृषढकरण 

कार्यक्रम 
  ५५० २२५२२ 

८०३३५४१०५११ - संघीर् सरकारबाट हस्िाविररि कार्यक्रम (शसिय अनदुान) 

१ 

GPE को सहर्ोगमा कोतभड - १९ का 
कारण उत्पन्न पररस्स्थतिमा तसकाा 
सहजीकरणका लातग शैस्क्षक कार्यक्रम 

  ५,१०० २२५२२ 

२ 

आधारभिू िहका स्िीकृि दरिवदीका 
स्शक्षक, राहि अनदुान स्शक्षकका लातग िलब 
भत्ता अनदुान (षिशेि स्शक्षा पररिद अविरगिका 
स्शक्षक/कमयचारीहरु समेि) 

  ७४,४०० २११११ 

३ 

आधारमिु िह कक्षा (६-८) मा 
अंग्रजेी,गस्णि र षिज्ञान षििर्मा स्शक्षण 
सहर्ोग अनदुान 

  ९४६ २६४१२ 

४ 

आधारमिु िह कक्षा (६-८) मा 
अंग्रजेी,गस्णि र षिज्ञान षििर्मा स्शक्षण 
सहर्ोग अनदुान 

  ६९ २६४१२ 

५ 
िोषकएका षिद्याथीको र्दिा खाजाका लातग 

षिद्यालर्लाई अनदुान 
  ४४० २६४१२ 

६ 
िोषकएका षिद्याथीको र्दिा खाजाका लातग 

षिद्यालर्लाई अनदुान 
  ६,०३९ २६४१२ 

७ 

प्रति षिद्याथी लागिका आधारमा स्शक्षण 
तसकाा सामग्री एिम ्कक्षा ८ को परीक्षा 
व्र्िस्थापन अनदुान 

  १,०७० २२५२२ 

८ 

प्रति षिद्याथी लागिका आधारमा स्शक्षण 
तसकाा सामग्री एिम ्कक्षा ८ को परीक्षा 
व्र्िस्थापन अनदुान 

  ७८ २२५२२ 

९ 

प्रारस्म्भक बाल षिकास सहजकिायहरुको 
पाररश्रतमक िथा षिद्यालर् कमयचारी 
व्र्बस्थापन अनदुान 

  ५,५५२ २२४११ 

१० 

प्रारस्म्भक बाल षिकास सहजकिायहरुको 
पाररश्रतमक िथा षिद्यालर् कमयचारी 
व्र्बस्थापन अनदुान 

  ४०४ २२४११ 




 

११ 

माध्र्तमक िह कक्षा (९-१०) मा 
अंग्रजेी,गस्णि र षिज्ञान षििर्मा स्शक्षण 
सहर्ोग अनदुान 

  ११७ २६४१२ 

१२ 

माध्र्तमक िह कक्षा (९-१०) मा 
अंग्रजेी,गस्णि र षिज्ञान षििर्मा स्शक्षण 
सहर्ोग अनदुान 

  १,६११ २६४१२ 

१३ 

माध्र्तमक िहका स्िीकृि दरिवदीका 
स्शक्षक, राहि अनदुान स्शक्षक लातग िलब 
भत्ता अनदुान (षिशेि स्शक्षा पररिद अविरगिका 
स्शक्षक/कमयचारी,प्राषितधक धारका प्रस्शक्षक 
समेि) 

  २६,४०० २११११ 

१४ 
षिद्यालर् सञ्चालन िथा व्र्िस्थापन 

अनदुान 
  १०७ २६४१२ 

१५ 
षिद्यालर् सञ्चालन िथा व्र्िस्थापन 

अनदुान 
  १,४७५ २६४१२ 

१६ 

षिद्यालर्मा शैस्क्षक गणुस्िर सदुृढीकरण 
एिम ्कार्यसम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन 
अनदुान 

  १२७ २६४१२ 

१७ 

षिद्यालर्मा शैस्क्षक गणुस्िर सदुृढीकरण 
एिम ्कार्यसम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन 
अनदुान 

  १,७४५ २६४१२ 

१८ 

शैस्क्षक पहुाँच सतुनस्िििा, अनौपचाररक 
िथा िैकस्ल्पक स्शक्षा कार्यक्रम (परम्परागि 

षिद्यालर्, िैकस्ल्पक षिद्यालर्, साक्षरिा र 
तनरविर स्शक्षाका कार्यक्रम समेि) 

  १०८ २६४१२ 

१९ 

शैस्क्षक पहुाँच सतुनस्िििा, अनौपचाररक 
िथा िैकस्ल्पक स्शक्षा कार्यक्रम (परम्परागि 

षिद्यालर्, िैकस्ल्पक षिद्यालर्, साक्षरिा र 
तनरविर स्शक्षाका कार्यक्रम समेि) 

  १,४९२ २६४१२ 

२० 
सामदुाषर्क षिद्यालर्का छात्राहरुलाई 

तनशलु्क स्र्ातनटरी प्र्ाड ब्र्िस्थापन 
  ६९ २६४१२ 

२१ 
सामदुाषर्क षिद्यालर्का छात्राहरुलाई 

तनशलु्क स्र्ातनटरी प्र्ाड ब्र्िस्थापन 
  ९५५ २६४१२ 




 

२२ 
साियजतनक षिद्यालर्का षिद्याथीहरुका 

लातग तनशलु्क पाठ्यपसु्िक अनदुान 
  २,२०० २६४१२ 

२३ 
साियजतनक षिद्यालर्का षिद्याथीहरुका 

लातग तनशलु्क पाठ्यपसु्िक अनदुान 
  १६० २६४१२ 

२४ 

साियजतनक षिद्यालर्मा अध्र्र्नरि 
षिद्याथीहरुका लातग छात्रबसृ्त्त (आिासीर् िथा 
गैरआिासीर्) 

  २१ २६४१२ 

२५ 

साियजतनक षिद्यालर्मा अध्र्र्नरि 
षिद्याथीहरुका लातग छात्रबसृ्त्त (आिासीर् िथा 
गैरआिासीर्) 

  ७१५ २६४१२ 

८०३३५४१०५२१ - प्रदेश सरकारबाट हस्िाविररि कार्यक्रम (शसिय अनदुान) 

१ 

माध्र्ातमक िहमा शवुर् दरबवदी भएका 
सामदुाषर्क माध्र्ातमक षिद्यालर्मा 
अंग्रजेी/गस्णि/षिज्ञान स्शक्षण सहर्ााेग अनदुान 

  ४९४ २६४१३ 

  पंूजीगि (नगरपातलका)       

१ उग्रिारा पसु्िाकलर् 8 २,००० ३११५९ 

२ 
भाग्र्ोदर् मा षि षिज्ञान कक्षा संचालन 

कार्यक्रम 
  ६०० २२५२२ 

३ भगििी मा षि   ८०० ३११५९ 

४ भाग्र्ोदर् मा षि- भकु्तानी बााँकी   ६५६ ३११५९ 

५ िनदेिी आधारभिु षिद्यालर् 8 ३०० ३११५९ 

६ स्पेस्वडड भ्र्ाली स्कुल 5 ३०० ३११५९ 

७ सााँख ुपालिुारी सामदुाषर्क स्कुल 5 ५०० ३११५९ 

र्िुा िथा खेलकुद 

  चाल ु       

१ अवर् खेलकुद कार्यक्रम   ३,००० २२५२२ 

२ मासयल आटय िातलम 2 २०० २२५१२ 

३ र्िुा खेलकुद कार्यक्रम   ४०० २२५२२ 

४ र्िुा लस्क्षि कार्यक्रम   ४०० २२५२२ 

५ लप्सेचौर खेलकुद कार्यक्रम 2 ५०० २२५२२ 

६ स्काउट षिषिध कार्यक्रम   ८०० २२५२२ 

८०३३५४१०५११ - संघीर् सरकारबाट हस्िाविररि कार्यक्रम (शसिय अनदुान) 




 

१ 
रािपति रतनि तसल्ड प्रतिर्ोतगिा (स्थानीर् 

िहस्िरीर्) 
  १०० २२५२९ 

  पंूजीगि (नगरपातलका)       

१ 
चापाबोट मा.षि. भिन पून:तनमायण 

(समपरुक) 
1 १,७०० ३११५९ 

२ जहरतसाँह पौिा खेलकुद मैदान तनमायण 3 १,६०० ३११५९ 

३ सलम्बदेुिी खेल मैदान 6 १,६०० ३११५९ 

४ िडा नं. ८ खेल मैदान 8 ५०० ३११५९ 

५ तसरानटोल खेल मैदान 8 १,००० ३११५९ 

६ खेलकुद मैदान िडा न ९ 9 ८०० ३११५९ 

७ खलु्ला स्जम सषहि बाषटका 9 १,००० ३११५९ 

स्िास््र् 

  चाल ु       

१ 
६० बिय मातथका मषहला स्िा. 

स्िरं्सेषिकाहरुलाई सम्मान जनक षिदाा 
  १०० २२५२२ 

२ 
अवर् संस्थासंग सहकार्यमा रक्तदान 

प्रोत्साहान कार्यक्रम 
  ५०० २२५२२ 

३ आाँखा उपचार केवरको लागी अनदुान   ३०० २६४१३ 

५ 
कमयचारीलाई ावफेससन षप्रभेवसन िातलम 

संचालन 
  १५० २२५११ 

६ 
कार्य सम्पादन मलु्र्ाङ्कन (कमयचारीलाई 

उत्प्ररेणा र व्र्बसाषर्क सरुक्षा) 
  ५० २२५२२ 

७ 
गभयििी मषहलाहरुलाई तनशलु्क 

सर्ास्ल्सर्म चक्की तबिरण 
  ३०० २२५२२ 

८ घमुारचोक स्िास््र् चौकी व्र्िस्थापन   २०० २२५२२ 

९ 

जनस्िास््र्, आपिकातलन स्िास््र् िथा 
महामारीको तनर्वत्रण र्ोजना र कार्ायविर्न, 

रोग तनर्वत्रण िथा तबपद व्र्ाबस्थापन (क्षर्, 

कुष्ठ, कोतभड -१९, डेिु लगार्िका सरुिा 
रोगहरु) 

  ३०० २२५२२ 

१० 
जेष्ठ नागररकको लातग स्िास््र् प्रबियन 

कार्यक्रम 
  २०० २२५२२ 




 

११ 
रिु प्रतिकार्य टोली पररचालन िथा तबतबध 

(स्िास््र् सेिा सदुृषढकरणं) 
  ३०० २२५२२ 

१२ नगर स्िास््र् प्रोफाईल िर्ार गने   १५० २२५२२ 

१३ 
नािलेभारे िथा लप्सेफेदी मा 

प्रर्ोगशालाको तनरविरिा 
  ५०० २२५२२ 

१४ तनःशलु्क तबिरणको लागी औितध खररद   ३,२०० २७२१३ 

१५ 
पखुलुाछी स्िास््र् चौकी कार्ायलर् 

व्र्िस्थापन 
  २०० २२२३१ 

१६ 
प्रातबतधक कमयचारीहरुलाा क्षमिा 

अतभबषृि 
  १०० २२५१२ 

१७ 
बतथयङ सेवटरमा कार्यरि कमयचारीका लातग 

प्रोत्साहन 
  २०० २११३९ 

१८ 
बाषियक सतमक्षा र्ोजना िजुयमा कार्यक्रम ( 

दाु र्दने ) 
  १०० २२५२२ 

१९ तबिशेज्ञ सषहिको स्िास््र् स्शतबरहरु   १,००० २२५२२ 

२० तभआाए VIA CAMP   ५०० २२५२२ 

२१ 

मषहला लस्क्षि प्रजनन ्िथा गभयििी 
स्िास््र् सम्बस्वध जनचेिना मलुक कार्यक्रम 
१ - ९ िडा 

  २०० २२५२२ 

२२ 

मषहला स्िास््र् स्िरं् सेषिकालाई मातसक 
बैठक िथा आमा समहु बैठक संचालन गरे 
िापि र्ािार्ाि खचय तनरविरिा र झोला÷षकट 
बसस िथा प्रोत्साहन कार्यक्रम 

  १,५०० २२५२२ 

२३ 

मषहला स्िास््र् स्िर्म सेषिकहरुलाई 
क्षमिा अतभिषृि िातलम िथा आधारभिु 
िातलम 

  २५० २२५१२ 

२४ 
मषहला स्िास््र् स्िर्म सेषिका कोि 

संचालन सम्बवधी अतभमसु्खकरण 
  ९० २२५२२ 

२५ र्ोग स्शषिर सवचालन (२ पटक)   २०० २२५२२ 

२६ 
शातलनर्द मेलामा स्िास््र् सेिा 

व्र्बस्थापन 
  ५० २२५२२ 

२७ 

स्िास्थ साँस्था संचालन खचय (फम,फरमेट 
,फोटो कपी िथा आिस्र्क सामग्री खररद, 

HMIS, ) 

  २०० २२५२२ 




 

२८ स्िास््र् संस्था सदुृषढकरण अनदुान   २०० २६४१३ 

२९ स्िास््र्का सेिाका षितभन्न र्दिसहरु   १०० २२५२२ 

८०३३५४१०५११ - संघीर् सरकारबाट हस्िाविररि कार्यक्रम (शसिय अनदुान) 

१ 

आाँखा, नाक, कान, घांटी िथा मखु 
स्िास््र् सम्िस्वध अतभमखुीकरण िथा तबद्यालर् 
स्क्रीतनंग कार्यक्रम 

  २४० २२५२२ 

२ 

आगोले पोतलएका गररब िथा षिपन्न 
षिरामीहरुको उपचारको लातग सिुमा कोाराला 
मेमोररर्ल अस्पिाललाई अनदुान 

  ८,००० २६४१३ 

३ 
आधारभिू िथा आकस्स्मक स्िास््र् 

सेिाको लातग औितध खररद 
  १,८०० २७२१३ 

४ 

उपचारात्मक सेिा अविगयिका 
कार्यक्रमहरु ( ,आधारभिू स्िास््र् सेिा केवर 
(स्िास््र् चौकी ) / आधारभिू अस्पिालको 
वर्नुिम सेिा मापदण्ड कार्यक्रम संचालन िथा 
सरु्रतधकरण 

  ३६० २२५२२ 

५ 

औलो िथा कालाजार माहामारी हनुे 
क्षेत्रको छनौट गरी तबिार्द छकय ने (रेस्पोवसीभ 

स्प्राेङ समेि), षकटजवर् रोग तनर्वत्रण 
कार्यक्रमको अनगुमन एिम ्मूल्र्ाङ्कन िथा 
षकटजवर् रोग तनर्वत्रणका लातग बहतुनकार् 
अविरषक्रर्ा गने 

  ३० २२५२२ 

६ 

क्षर्रोगका जोस्खम समहु िथा स्िास्थ 
सेिाको पहचु कम भएका समदुार्मा सकृर् 
क्षर्रोग खोजपडिाल कार्यक्रम, घरपररिारका 
सदस्र्हरूको सम्पकय  पररक्षण, समदुार्मा 
क्षर्रोगका षिरामीहरूको खोजपडिालका लातग 
क्षभिा अतभिषृि िथा पररचालन । 

  १०५ २२५२२ 

७ 

कोतभड १९ लगार्ि षितभन्न महामारीजवर् 
रोगहरुको रोकथाम, तनर्वत्रण िथा तनगरानीका 
लातग सरोकारिाला साँगको अविरषक्रर्ा िथा 
RRT, स्िास््र्कमी पररचालन 

  ५० २२५२२ 

८ 
कोतभड १९ षिरुि खोप अतभर्ान 

संचालन ब्र्िस्थापन खचय -पातलकास्िररर् 
  १८७ २२५२२ 




 

सतमक्षा िथा र्ोजना र पातलका िथा स्िास््र् 
सस्था स्िररर् सपुररिेक्षण_ 

९ 
पररिार तनर्ोजन षकशोर षकशोरी िथा 

प्रजनन ्स्िास््र् कार्यक्रम 
  ४६८ २२५२२ 

१० 

पशपंुक्षी आदीबाट हनुे ईवफुएवजा, बडय 
फ्ल,ु AMR, तसषष्टसकोतसस, टससोप्लाज्मोतसस 
आर्द षितभन्न सरुिारोग सम्बस्वध रोकथाम िथा 
तनर्वत्रणका लातग सचेिना कार्यक्रम 

  २० २२५२२ 

११ 

पातलका स्िरमा ाः टाईयफााड खोप 
अतभर्ान संचालन िथा तनर्तमि खोपमा 
टाईयफााड खोप शरुुिािको साथै तनर्तमि खोप 
सदुढीकरण र सरसफाई प्रबद्र्धनको लातग 
पातलका र िडा खोप समविर् सतमिी र 
सरोकारिालाहरुको अतभमसु्खकरण बैठक १ 
र्दन 

  २९९ २२५२२ 

१२ 

पातलका स्िरमा स्िास््र् संस्थाहरुको 
मातसक बैठक, डाटा भेररषफकेशन एिं गणुस्िर 
सधुार साथै चौमातसक एिं बाषियक सतमक्षा 

  २०० २२५२२ 

१३ 

पातलकास्िरमा खोप र सरसफाई प्रिद्र्धन 
कार्यक्रमको सतमक्षा, सूक्ष्मर्ोजना अध्र्ाितधक 
र पातलका खोप समविर् सतमतिको 
अतभमसु्खकरण समेि पातलका स्िरमा २ र्दन, 

िडा खोप समविर् सतमतिको स्िास््र् संस्था, 
िडा सिरमा अतभमसु्खकरण १ र्दन िथा पूणय 
खोप सतुनिििाको लागी घरधरुी सर 

  २२८ २२५२२ 

१४ पोिण कार्यक्रम   ३९४ २२५२२ 

१५ माि ृिथा निस्शश ुकार्यक्रम   १,३३२ २२४१३ 

१६ 

माि ृिथा निस्शश ुकार्यक्रम अविगयि 
आमा सरुक्षा, गभयििी उत्प्ररेणा सेिा, वर्ानो 
झोला र तनशलु्क गभयपिन कार्यक्रम 

  १,०९२ २२५२२ 

१७ 

राषिर् मषहला स्िास््र् स्िरं्सेषिका 
कार्यक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, र्ािार्ाि खचय, 
िाषियक सतमक्षा गोष्ठी र र्दिस मनाउने खचय 
समेि) 

  १,९०० २२५२२ 




 

१८ 

षिद्यालर् स्िास््र् स्शक्षा/आमा समहु िथा 
मषहला स्िास््र् स्िरं्सेषिकाहरूका लातग 
सामास्जक व्र्िहार पररिियन कार्यक्रम 

  १०० २२५२२ 

१९ 

षितभन्न सरुिारोग, नसने रोग, जनुोषटक, 

मानतसक स्िास््र् सम्बस्वध अविरषक्रर्ा 
कार्यक्रम िथा र्दिसहरु (Hypertension, 

Diabetes, COPD, Cancer Days, आत्महत्र्ा 
रोकथाम र्दिस, मानतसक स्िास््र् र्दिस, 

अल्जाईमर र्दिस, रेतबज र्दिस, षिश्व औलो 
र्दिस) मनाउने 

  १०० २२५२२ 

२० 

स्थलगि अनसु्शक्षण गरर 
स्िास््र्कतमयहरूको क्षमिा अतभिसृ्ध्द एिं 
ि्र्ांङकको गणुस्िर सतुनस्िि, क्षर्रोगका 
कार्यक्रमको अधय बाषियक सतमक्षा िथा उपचार 
नतिजाको कोहटय षिश्लिेण 

  ६० २२५२२ 

२१ 

स्थानीर् िहका स्िास््र् चौकी, प्रा.स्िा.के. 
र अस्पिालहरुमा कार्यरि कमयचारीहरुको 
िलि, महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोिाक 
लगार्ि प्रशासतनक खचय समेि 

  २३,८०० २११११ 

२२ 

स्िास््र् संस्थामा आकस्स्मक अिस्थामा 
औसतध एिं ल्र्ाब सामाग्री ढुिानी, रेकतडयङ 
िथा ररपोषटयङका लातग फमय फरमेट छपाा 
िथा फोटोकपी, ई-षट.तब रस्जस्टर अध्र्ाितधक, 

षिश्व क्षर्रोग र्दिस सम्बवधी कार्यक्रम 

  ३५ २२५२२ 

२३ 
तसतबआईएमएनतसआई Onsite कोस्चंि र 

समिा िथा पहुाँच कार्यक्रम 
  २०० २२५२२ 

८०३३५४१०५२१ - प्रदेश सरकारबाट हस्िाविररि कार्यक्रम (शसिय अनदुान) 

१ 

एक षिद्यालर् एक नसय कार्यक्रम संचालन 
र तनरविरिा औिधी िथा स्िास्थ सामाग्री 
खररद 

  ३६७.२ २७२१३ 

२ 
एक षिद्यालर् एक नसय कार्यक्रम संचालन 

र तनरविरिा िलब भकु्तानी गनय 
  १,१७७.८० २२४१३ 

३ 
एक षिद्यालर् एक नसय कार्यक्रम संचालन 

र तनरविरिा पााेशाक खचय 
  ३० २११२१ 




 

४ 

वर्नुिम सेिा मापदण्ड (Minimum 

Service Standard-MSS) सधुारका लातग 
हेल्थपााेस्टलाा ससिय अनदुान 

  ३०० २६४१३ 

५ 
मषहला स्िास््र् स्िर्मसेषिकाकााे लातग 

संचार खचय 
  २६८ २२११२ 

६ सहरी स्िास्थ केवर संचालन अनदुान   ४०० २६४१२ 

  पंूजीगि (नगरपातलका)       

१ 
आधारभिु स्िास््र् केवर भिन २ नं. 

िडा 
  १,००० ३१११३ 

२ थाङ साङ सहरी स्िास््र् केवर भिन   २,५०० ३१११३ 

३ भलु्ि ुगाउाँ घर स्सलतनक भिन तनमायण   ५०० ३१११२ 

४ स्िास््र् सामाग्री िथा उपकरण खररद   १,५०० ३११२२ 

५ सााँख ुस्िास््र् चौकी ममयि   ५०० २२२३१ 

८०३३५४१०५११ - संघीर् सरकारबाट हस्िाविररि कार्यक्रम (शसिय अनदुान) 

१ 
स्िास््र् सूचना साथै आा एम रू् 

सदुृढीकरण कार्यक्रम 
  २०० ३११२२ 

नगर अस्पिाल  

  चाल ु       

१ 
अस्पिाल व्र्िस्थापन सतमति बैठक 

सञ्चालन खचय 
  १०० २२५२२ 

२ 
अस्पिालको वर्नुिम मापदण्ड कार्यक्रम 

सञ्चालन िथा सदुृषढकरण कार्यक्रम 
  २०० २२५२२ 

३ आासोलेसन व्र्िस्थापन   २,५०० २२५२२ 

४ 
आासोलेसनमा भनाय भएका षिरातमहरुको 

लातग व्र्िस्थापन खचय 
  २,००० २२५२२ 

५ 
ामरजेस्वस रमा म्र्ानेजमेवट waste 

management िातलम कार्यक्रम 
  ३०० २२५११ 

६ ामरजेस्वस सेिा सञ्चालन   १,००० २२५२२ 

७ 
नगर अस्पिालका लातग ओसधी खररद 

िथा उपकरण 
  २,५०० २७२१३ 

८ ल्र्ाब सामतग्र ररएजेवट खररद   ५०० २२५२२ 

  पुाँस्जगि       

१ एसस रे मेतसन खररद   ३,२०० ३११२२ 




 

४ आरााेग्र् केवर औसधी खररद    ५०० २२५२२ 

लैंतगक समानिा िथा सामास्जक समािेशीकरण 

  चाल ु       

१ अगिुा मषहलाहरुको अिलोकन भ्रमण   ३०० २२६१९ 

२ 
अविरपसु्िा सीप हस्िाविरण कार्यक्रम 

(षिद्यालर्) ३ पटक १ र्दने 
  १५० २२५२२ 

३ अविरायषिर् मे र्दिस   ५० २२५२२ 

४ अविरायषिर् मषहला र्दिस   ५०० २२५२२ 

५ अपांग स्जषिको पाजयन कार्यक्रम   ५०० २२५२२ 

६ अपांग र्दिस   १०० २२५२२ 

७ 
अपांग पररचर् पत्र षििरण सम्बस्वध 

तसषिर १ पटक 
  १०० २२५२२ 

८ 
अपांग समविर् सतमति नगर स्िरीर् 

कार्यक्रम 
  ५० २२५२२ 

९ 
अपागिा भएका व्र्स्क्तका लातग सहार्क 

सामग्री उत्पादन िथा षििरण 
  २०० २२५२२ 

१० अपाि सम्बस्वध कार्यक्रम   ५० २२५२२ 

११ अगायतनक साबनु िनाउन ेिातलम   ५०० २२५१२ 

१२ अल्जाामर र्दिश   ५० २२५२२ 

१३ असाहार्साँग उपमेर्र कार्यक्रम   ५०० २२५२२ 

१४ 
ओच्छ्यान लागेका जेष्ठनागररकहरुलाा 

राहि सहर्ोग 
  २०० २२५२२ 

१५ 
षकशोरी जीिनपर्ोगी िालीम ७ र्दने १ 

पटक 
  २०० २२५१२ 

१६ 
षकसोरीहरुलाई आत्मरक्षा सम्बस्वध िातलम 

२  र्दने २ पटक 
  २०० २२५१२ 

१७ जेष्ठ नागररक र्दिस   १०० २२५२२ 

१८ जेष्ठ नागररक र्दिा सेिा   १०० २२५२२ 

१९ 

जेष्ठ नागररक र जेष्ठ नागररकका 
अतभभािकलाई २ र्दने अविषकय र्ा कार्यक्रम २ 

पटक 

  २०० २२५१२ 

२० जेष्ठ नागररक सम्बस्वध कार्यक्रम   २०० २२५२२ 




 

२१ जेष्ठ नागररकहरुलाई अिलोकन भ्रमण   ४०० २२६१९ 

२२ 

जेष्ठनागररकहरुलाा लाग्ने रोग अल्जाामर 
सम्िवधी जानकारीमूलक कार्यक्रम २ र्दने २ 
पटक 

  २५० २२५१२ 

२३ 
नगर स्िरीर् उद्यमी मषहला सञ्जालहरुको 

बैठक 
  १०० २२५२२ 

२४ 
नगर स्िरीर् बाल सतमतिको बैठक ३ 

पटक 
  १०० २२५२२ 

२५ 
नेितृ्ि िथा संस्थागि षिकास िातलम (२ 

िटा) ५ दने 
  २५० २२५१२ 

२६ बेकरी िातलम   ५०० २२५११ 

२७ बाल सलब गठन २ िटा   १५ २२५२२ 

२८ बाल सलब बैठक संचालन   ५० २२५२२ 

२९ 

बालबातलका मातथ हनुे शारीररक मानतसक 
दण्ड सजार् िथा र्ौनजवर् दबु्र्यबहार 
वरू्नीकरण िालीम २ र्दने २ पटक 

  १९० २२५१२ 

३० बालबातलका संबस्वध कार्यक्रम   १०० २२५२२ 

३१ 
मनोसामास्जक षिमशय सम्बस्वध कार्यक्रम 

अनदुान 
  २०० २६४१३ 

३२ 
मषहला परुुि समषिकास िालीम २र्दने २ 

पटक 
  २०० २२५१२ 

३३ 
मषहला षहंसा तनगरानी समहु गठन िथा 

व्र्िस्थापन िथा िातलम 
  २०० २२५२२ 

३४ 
मषहलाहरुलाई अध्र्र्न अिलोकन भ्रमण 

५ र्दने 
  ४०० २२६१९ 

३५ 
मानि ओसार पसार िथा िेचषिखन 

षिरुिको नगर स्िरीर् सतमतिको बैठक 
  ७० २२५२२ 

३६ 
मानि िेचषिखन िथा ओसारपसार 

सम्िवधी र्दिश 
  १०० २२५२२ 

३७ 
मानि िेचषिखन िथा ओसारपसार षिरुद्द 

िालीम २र्दने २ पटक 
  २०० २२५१२ 

३८ 
लैंतगक षहसा षिरुि अतभर्ान कार्क्रम 

१६ र्दने 
  १०० २२५२२ 




 

३९ लैंतगक षहंसा षिरुि कार्यक्रम   १०० २२५२२ 

४० 
लैिीक षहसा सम्िवधी िालीम २ दने २ 

पटक 
  २०० २२५१२ 

४१ 

िालसल्िमा आिद्द िालषिलकाहरुलाा 
िाल अतधकार सम्िवधी िालीम २ र्दने २ 

पटक 

  २०० २२५१२ 

४२ िालमैत्री नगर घोिणा पूिय िर्ारी   २०० २२५२२ 

४३ षितभन्न संघ संस्थाको अनगुमन   १०० २२६११ 

४४ षिषिध कार्यक्रम मषहला षिकास   ५०० २२५२९ 

४५ षिषिध िातलम कार्यक्रम   ५०० २२५१२ 

४६ 
समूह गठन र पररचालन ३६ समूह ६ 

सतमति 
  १०० २२५२२ 

४७ 
समहु सदस्र्को अनसु्शक्षण ३ र्दने ६ 

पटक 
  ४०० २२५१२ 

४८ सतमति गठन िथा पररचालन ६ िटा   ६० २२५२२ 

४९ 
संस्था सतमतिका पदातधकारीहरुको नगर 

स्िरीर् चौमातसक सतमक्षा ३ पटक 
  १५० २२५२२ 

५० 
सास ुिहारी अविरकृर्ा कार्यक्रम २ र्दने 

२  पटक 
  २०० २२५१२ 

५१ सीप षिकास िालीम १० र्दने   ५०० २२५१२ 

८०३३५४१०५११ - संघीर् सरकारबाट हस्िाविररि कार्यक्रम (शसिय अनदुान) 

१ 
जे. पी. प्रतिष्ठान, लस्प्सफेदी, काठमाडौँ 

शंखरापरु नगरपातलका, 
  १,००० २६४१३ 

२ 

मषहला, बालबातलका, अपाििा भएका 
व्र्स्क्त, ज्रे्ष्ठ नागररक र र्ौतनक िथा लैंतगक 

अल्पसंख्र्क का ि्र्ाङ्क संकलन र अधाितधक 
गने 

  १०० २२५२२ 

८०३३५४१०५२१ - प्रदेश सरकारबाट हस्िाविररि कार्यक्रम (शसिय अनदुान) 

१ 
अपांगिा भएका व्र्स्क्तहरुलाा समदुार्मा 

आधाररि पनुस्थापना सहर्ोग कार्यक्रम 
  ३०० २२५२२ 

२ 
बाबआुमा षिषहन िालबातलका संरक्षण 

कार्यक्रम 
  ४०८ २२५२२ 

३ िालमैतत्र स्थातनर् िह घोिणा कार्यक्रम   १५० २२५२२ 




 

 सामास्जक सरुक्षा िथा संरक्षण 

  चाल ु       

१ प्रधानमस्वत्र रोजगार कार्यविर्न कार्यक्रम   ८०० २२५२२ 

पूिायधार षिकास 

र्ािर्ाि पूिायधार 

  पंूजीगि       

१ 
साझेदारी कार्यक्रम (४० प्रतिशसि लागि 

सहभातगिामा) पिुायधारको लातग 
  १०,००० ३११५९ 

२ अमला ठुटो सल्ले सडक 1 ८०० ३११५१ 

३ खनालदेषि समुारा चौकी भञ्ज्र्ाङ सडक 1 १,००० ३११५१ 

४ गैरािारी ऐसेलडुाडा सडक 1 ४०० ३११५१ 

५ छाप ढंुगाना कृषि सडक 1 ४०० ३११५१ 

६ जगिे चौकी भञ्ज्र्ाङ सडक 1 २,००० ३११५६ 

७ जगिे डाडाघरे तसपाही टोल सडक 1 २,००० ३११५१ 

८ स्जिपते्त सडक 1 ४०० ३११५१ 

९ ठुलाघर थररटोल कैदले सडक 1 ४०० ३११५१ 

१० ढंुग ेस्जिपिे गोठखेि सडक 1 ४०० ३११५१ 

११ ढााँडखकय  सडक 1 ३०० ३११५१ 

१२ नेिारटोल भञ्ज्र्ाङ सडक 1 ५०० ३११५१ 

१३ 
लाकुरर बोट कुण्डेश्वर सडक  (टेवडरमा 

गएको र्ोजना) 
१ २५००   

१४ लाकुरर बोट कुण्डेश्वर सडक १ ३,५०० ३११५१ 

१५ नाङ्क्ग्ले भवज्र्ाि बोस्झनी सडक 1 १,००० ३११५१ 

१६ भञ्ज्र्ाङ केरािारी सडक 1 ८०० ३११५१ 

१८ पञ्चपाले ढकालगाउाँ सडक 1 २,००० ३११५१ 

१९ 
पाङ्क्ग्रबेास लाकुरर बोट चापाबोट सडक 

(बस्स्ि सडक) कालोपते्र 
1 १७,५०० ३११५१ 

२० पोखरी चौर पञ्चपाले सडक 1 ७०० ३११५१ 

२१ बंगालीडााँडा स्झल्केटोल सडक 1 २,००० ३११५१ 

२२ 
भरेआहाल ढकाल गाउाँ पञ्चपाले सडक 

(सम्पन्न भई भकु्तानी बााँकी) 
1 ३,२०० ३११५१ 




 

२३ भ्लोनटोल सडक 1 ४०० ३११५१ 

२४ लाम षिसौना षिश्रामे सडक 1 २,००० ३११५१ 

२५ लामाटोल ओखरबोट सडक 1 १,००० ३११५१ 

२६ िाहनुटोल देस्ख बज्रर्ोतगनी मागय 1 ५०० ३११५६ 

२७ तसमलबोट ढकाल गाउाँ घटे्टखोला सडक 1 ५०० ३११५१ 

२८ सर्ाम्िेले टोल सडक 2 ३०० ३११५१ 

२९ काकी टोल मगर टोल सडक 2 ५०० ३११५१ 

३० खािा कुलो कृषि सडक 2 ३०० ३११५१ 

३१ गरुुङ टोल सडक 2 ४०० ३११५१ 

३२ चौकी भञ्ज्र्ाङ वर्ासरु टोल 2 २,००० ३११५१ 

३३ डडेआहाल बाटो टेिा पखायल 2 ४०० ३११५१ 

३४ डढेआहाल पैर्ुंपानी सडक 2 ५०० ३११५१ 

३५ डाडाबारर तसम्ले सडक 2 ३०० ३११५१ 

३६ देउरली झ्र्ास तनमारे सडक 2 ३०० ३११५१ 

३७ दंगाल टोल नाङ्क्ग्लेली गोरेटो बाटो 2 २०० ३११५१ 

३८ षपपल बोट सडक 2 ३०० ३११५१ 

३९ रािमाटे सडक 2 ३०० ३११५१ 

४० लाकुरी बोट जके खोला सडक 2 ८०० ३११५१ 

४१ षिसौना डाडा पटाप सडक 2 ३०० ३११५१ 

४२ स्कुल डाडा कुण्डेश्वर सडक 2 ५,००० ३११५१ 

४३ 
सान ुघर देस्ख गैरा िारी पषहरो सम्म 

अधरुो सडक 
2 ४०० ३११५१ 

४४ तसस्ने खोला पटाप सडक 2 २,००० ३११५१ 

४५ सौरा लामा टोल सडक 2 ३०० ३११५१ 

४६ स्कुल डाडा कुण्डेश्वर सडक 2 ५०० ३११५१ 

४७ आहालचौर हुाँदै सोझे सडक 3 ५०० ३११५१ 

४८ कुलामनुी बााँझोखेि कृषि सडक 3 ४०० ३११५१ 

४९ कास्त्तके जोतगटार सडक 3 ५,००० ३११५१ 

५० जरेुडाडा बदामबारी कृषि सडक 3 ५०० ३११५१ 

५१ जहरतसङपौिा कास्त्तके सडक 3 १,००० ३११५१ 

५२ जहरतसङपौिा सागाचोक मोटर बाटो  3 ४,००० ३११५१ 

५३ 
जहरतसह पौिा कास्त्तके सडक (टेवडरमा 

गएको) 
3 ९,००० ३११५१ 




 

५४ जोतगटार गोठघर कृषि सडक 3 ५०० ३११५१ 

५५ झाक्री खेि सडक 3 ५०० ३११५१ 

५६ 
देषि प्राषि बाट मातथल्लो सनुिार टोल 

सडक 
3 ५०० ३११५१ 

५७ पखेरा सडक 3 २०० ३११५१ 

५८ 
फेदी िन काउले हुाँदै चौकी भञ्ज्र्ाङ 

सडक 
3 १,६०० ३११५१ 

५९ भञ्ज्र्ाङ बदमबारी कृषि सडक 3 ४०० ३११५१ 

६० लाकुरी बोट तसरानचोक सडक 3 २०० ३११५१ 

६१ 
िालिुा भञ्ज्र्ाङ साना काउले जहरतसंहपौिा 

सडक 
3 ५०० ३११५१ 

६२ 
सानकाउले हुाँदै घटे्टडाडा नारार्णेस्िर कृषि 

सडक 
3 १,००० ३११५१ 

६३ सोझे ढोससान सडक 3 ५०० ३११५१ 

६४ सोझे दोभान खोला कृषि सडक 3 ४०० ३११५१ 

६५ कातलतमल स्चहानडाडा झलेु सडक 4 ५०० ३११५१ 

६६ 
कालीतमल हुाँदै सामदुाषर्क गठुी भिन 

सडक 
4 ५०० ३११५१ 

६७ गोरुङटोल माझटोल सडक 4 ३,००० ३११५१ 

६८ घाङटोल शेपायटोल हदैु िाािाटोल सडक 4 ५०० ३११५१ 

६९ स्चर्ािगान फेदी पलु सडक 4 २,००० ३११५१ 

७० चौकी भञ्ज्र्ाङ झलेु सडक 4 २,००० ३११५१ 

७१ चौकी भञ्ज्र्ाङ डाडा कटेरी सडक 4 १,००० ३११५१ 

७२ तिनाङ घटे्टको पलु तनमायण 4 ३०० ३११५१ 

७३ दतलि िस्स्ि सडक 4 १,६०० ३११५१ 

७४ धारा भञ्ज्र्ाङ षपङडाडा सडक 4 ५०० ३११५१ 

७५ षपङ डाडा मस्णचडु सडक 4 ५०० ३११५१ 

७६ 
फेर्द डेरी बाट गोल्मादेषि मस्वदर जाने 

बाटो 
4 ४०० ३११५१ 

७७ फेदी रावसतमटर हुाँदै बज्रर्ोतगतन सडक 4 २,००० ३११५१ 

७८ फेदी बकुुय माला सडक 4 ४,००० ३११५१ 

७९ 
भिुनेश्वर स्र्ाङिोटोल मणीचडु स्चसापानी 

सडक 
4 २,००० ३११५१ 




 

८० मानेडाडा बगरखोला षपङडाडा सडक 4 १,००० ३११५१ 

८१ रामनगर कुलो बाटो ढलान 4 ५०० ३११५१ 

८२ िदृ्दा आश्रम झाक्रीटोल सडक 4 ५०० ३११५१ 

८३ 
िैर महादेि मोक्तानटोल हुाँदै िज्रर्ोतगनी 

लहदन टोल लप्से घमुाररचोक 
4 २,००० ३११५१ 

८४ आगाटोल सडक 5 ४०० ३११५१ 

८५ स्क्षतिज स्कुल बाट भञ्जर्ाङ जाने सडक 5 ५०० ३११५१ 

८६ काकीटोल सडक 5 १,६०० ३११५१ 

८७ 
कातलदेिी सेति देिी हुाँदै डाडा टोल जाने 

सडक 
5 ४०० ३११५१ 

८८ खोररर्ा सडक 5 ३०० ३११५१ 

८९ स्चते्रखोला ठकुरीटोल सडक 5 ६,००० ३११५१ 

९० जमकटेल टोल सडक 5 १,००० ३११५१ 

९१ ठुलो खहरे सडक 5 २,००० ३११५१ 

९२ ढकाल टोल डाडा टोल सडक 5 ५०० ३११५१ 

९३ थापा डाडा पञ्चकवर्ा सडक 5 १,६०० ३११५१ 

९४ नगरकोटी टोलबाट नारार्णथान बाटो 5 ४०० ३११५१ 

९५ पालिुारी ाटाखेल सडक 5 ४,००० ३११५१ 

९६ षपपलटार बास्ख्रगाउाँ सडक 5 ४०० ३११५१ 

९७ पौडेलटोल सडक 5 १,६०० ३११५१ 

९८ भञज्र्ाङ सडक 5 ४०० ३११५१ 

९९ माझटोल सडक 5 ६०० ३११५१ 

१०
० 

रण बहादरु को घरबाट पञ्चकवर्ा जाने 
सडक 

5 ४०० ३११५१ 

१०
१ 

राम्चेतभर थापा डाडा सडक 5 १,००० ३११५१ 

१०
२ 

िडा कार्ायलर्बाट नगरकोट सडक 5 ४०० ३११५१ 

१०
३ 

षिष्ण ुडाडा मोटर बाटो 5 २०० ३११५१ 

१०
४ 

सवुटोल बवजराटोल सडक 5 ५०० ३११५१ 




 

१०
५ 

सामररक खोला पलु 5 ३०० ३११५१ 

१०
६ 

तसमलको बोट लम्बडुाडा सडक 5 १,००० ३११५१ 

१०
७ 

६ नं. िडागि सडक तनमायण िथा ममयि 6 १,००० ३११५१ 

१०
८ 

अपािबाट नर्ािस्स्ि सडक 6 ५०० ३११५१ 

१०
९ 

चषटटार सडक 6 ८०० ३११५१ 

११
० 

जर्िली तसिा तिथयघाट सडक 6 २,५०० ३११५१ 

११
१ 

जर्िातल तसिातिथय घाट ाटाखेल सडक  

(ठेक्का लागेको) 
५ ६,८०० ३११५१ 

११
२ 

दतथ नतन चोक 6 १०० ३११५१ 

११
३ 

तनर बहादरुको घर देस्ख सनु टोल मलु 
सडक सम्म सडक तनमायण 

6 १,००० ३११५१ 

११
४ 

मालपोि दोबाटोबाट सलम्बटुार बिु 
षिहार जाने बाटो 

6 ७०० ३११५१ 

११
५ 

सकेुखोला कोररडोर 6 ५०० ३११५१ 

११
६ 

सनुटोल सातलनदी आउने बाटो 6 १,००० ३११५१ 

११
७ 

सरणचोक सडक 6 ५०० ३११५१ 

११
८ 

सलम्ब ुजंगल फााँट मनमत्ता सडक 6 ६०० ३११५१ 

११
९ 

सलम्बटुार बिु तबहार सडक 6 १,६०० ३११५१ 

१२
० 

तस षट तभ षट बाट ससु्मा हस्स्पटल 
चागनुारार्ण सडक 

6 २,००० ३११५१ 




 

१२
१ 

आसखुतुसबाट कोलागाल कोररडोर 7 ५०० ३११५१ 

१२
२ 

धलु्ला महादेि बाट मचागाल बाटो 7 १,००० ३११५१ 

१२
३ 

तबलगोठ बाट भण्डारी गाउाँ जान ेसडक 7 १,००० ३११५१ 

१२
४ 

मखत्िचा िपाल्िह 7 ५०० ३११५१ 

१२
५ 

मचागाल आशखुसुी बाटो 7 ४,००० ३११५१ 

१२
६ 

महादेिढोका कोलागाल सडक 7 ३,००० ३११५१ 

१२
७ 

सकेुखोला कथनचोक सडक 7 १०,००० ३११५१ 

१२
८ 

उग्रिारा आफलटोल सडक 8 ४०० ३११५१ 

१२
९ 

काकीगाउाँ िनदेिी सडक 8 २,००० ३११५१ 

१३
० 

काकीचोक षपपलिोट सडक 8 ३,५०० ३११५१ 

१३
१ 

घोलेटोल लामाटोल सडक 8 ३०० ३११५१ 

१३
२ 

ढुिे धारा सडक 8 २०० ३११५१ 

१३
३ 

धारा भञ्ज्र्ाङ नर्ागाउाँ सडक 8 १,००० ३११५१ 

१३
४ 

नर्ााँगाउाँ िाटो 8 ३०० ३११५१ 

१३
५ 

नाउपाखा नर्ााँबस्िी सडक 8 ४०० ३११५१ 

१३
६ 

भञ्ज्र्ाङ मोक्तानटोल सडक 8 १,००० ३११५१ 




 

१३
७ 

भााटोल खलडाडा सडक 8 १,६०० ३११५१ 

१३
८ 

राणभाट टोल नर्ााँगाउाँ काफ्ले डाडा 
िनदेिी सडक 

8 ३,००० ३११५१ 

१३
९ 

राणाटोल मोक्तानटोल गोरेटो िाटो 8 ३०० ३११५१ 

१४
० 

िज्रर्ोतगनी स्घतसिटोल सडक 8 ५०० ३११५१ 

१४
१ 

सरु्लचोक चनौटे सडक 8 ५०० ३११५१ 

१४
२ 

सााँख ुबज्रर्ोतगतन सामदुाषर्क भिन सडक 8 ३,००० ३११५१ 

१४
३ 

सााँख ुभलु्ि ुसडक 8 १,००० ३११५१ 

१४
४ 

सािपाटे तसम्खडा सडक 8 ३०० ३११५१ 

१४
५ 

सामदुाषर्क भिन मस्णचडु सडक 8 ४,००० ३११५१ 

१४
६ 

ावरार्णी गागल सडक 9 २,००० ३११५१ 

१४
७ 

केदार घर माझगाउाँ सडक 9 १,००० ३११५९ 

१४
८ 

कुसमुटार जाने बाटो 9 ५०० ३११५१ 

१४
९ 

खलुालटार गोठगाउाँ सडक 9 ३,५०० ३११५१ 

१५
० 

खलुालटार िस्िी सडक 9 ८०० ३११५१ 

१५
१ 

चौिारा सडक तनमायण - भकु्तानी बााँकी 9 ३०० ३११५१ 

१५
२ 

चौिारो सडक मतुन बाटो 9 ३०० ३११५१ 




 

१५
३ 

झोप ुकृषि सडक 9 ४०० ३११५१ 

१५
४ 

झोलिुे पलु संरक्षण 9 ५०० ३११५१ 

१५
५ 

र्दिाकर घर मगर टोल सडक 9 १,००० ३११५१ 

१५
६ 

नगर असप्ताल जाने सडक 9 २,००० ३११५१ 

१५
७ 

पातसखेलबाट नगर अस्पिाल जाने गोरेटो 
बाटो 

9 ३०० ३११५१ 

१५
८ 

भमेुटार सडक 9 ५०० ३११५१ 

१५
९ 

भमेुथली सडक 9 ८०० ३११५१ 

१६
० 

मनमत्ता कररडोर 9 ५०० ३११५१ 

१६
१ 

रा.मा. षि. िातनर्ागाउाँ 9 ४,००० ३११५१ 

१६
२ 

लाषकल्ला मनमत्ता सडक 9 २,५०० ३११५१ 

१६
३ 

शकल्प नेपाल माझ गाउाँ 9 २,००० ३११५१ 

१६
४ 

सखरखण्डे पिाली सडक 9 ८०० ३११५१ 

१६
५ 

सवुदर िस्िी सडक 9 ५०० ३११५१ 

१६
६ 

सानो कुथयली माझ गाउाँ सडक 9 १,६०० ३११५१ 

१६
७ 

सानागाउ ऊखटुार सडक 9 ९,००० ३११५१ 

१६
८ 

साषिक िडा नं. ५ र ८ जोड्ने 9 २,००० ३११५१ 




 

१६
९ 

परुानो स्िास््र् चौकी खानेपानी ट्याङ्की 
सडक तनमायण 

९ ४००   

१७
० 

ह्यमु पाईप खररद   १,००० ३११५९ 

८०३३५४१०५११ - संघीर् सरकारबाट हस्िाविररि कार्यक्रम (शसिय अनदुान) 

१ 
स्चर्ान पाषट ,बगर खोला, शङ्खरापरु 

नगरपातलका, काठमाण्डौ 
  १,७०० ३११५१ 

८०३३५४१०५२१ - प्रदेश सरकारबाट हस्िाविररि कार्यक्रम (शसिय अनदुान) 

१ पौडेल टोल सडक तनमायण िडा न ५   ४,००० ३११५१ 

२ 
मनमत्ता करीडोर सडक तनमायण शंखरापरु 

९ 
  ४,००० ३११५१ 

८०३३५४१०५२३ - प्रदेश सरकारबाट हस्िाविररि कार्यक्रम (समपरुक अनदुान) 

१ ावरार्णी षिहार भलु्भ ुमोक्तानटोल सडक   १०,००० ३११५१ 

२ नारार्णघाट लम्बडुााँडा सडक   १०,००० ३११५१ 

३ 
पखुलुातछ कथनचोक ावरार्णी सडक 

क्रमागि 
  १०,००० ३११५१ 

जलश्रोि िथा तसंचाई 

  पंूजीगि       

१ कोले रािेमाटे तसाँचाई 1 ३०० ३११५५ 

२ टोड्के मलु तसाँचाई 1 २०० ३११५५ 

३ पोखरीचौर तसाँचाई पोखरी 1 ५०० ३११५५ 

४ भाल ुरुम्टो चनौटे तसचाई 1 ३०० ३११५५ 

५ रातनटार वर्ौपाने तसाँचाई 1 ४०० ३११५५ 

६ वर्ौपाने भत्केखेि तसाँचाई 2 २०० ३११५५ 

७ तलफ्ट तसाँचाई 2 ४०० ३११५५ 

८ सामराङ कुलो 2 २०० ३११५५ 

९ जकेखोला तसाँचाई 3 ५०० ३११५५ 

१० झाक्री खेि कुलो 3 ४०० ३११५५ 

११ भादरुाम डाडा खेि कुलो तनमायण 3 ४०० ३११५५ 

१२ ठुलो खोला तसाँचाई 4 ५०० ३११५५ 

१३ फेदी खोला तसाँचाई 4 ४०० ३११५५ 

१४ नारार्ाण कुलो तसाँचाई 5 ४०० ३११५५ 




 

१५ बिु तसाँचाई 5 ३०० ३११५५ 

१६ मलुकुलो तसाँचाई 5 ३०० ३११५५ 

१७ सााँख ुराजकुलो ममयि िथा सरसफाा 6,७ २,००० ३११५५ 

१८ मणी तलिेश्वर तसाँचाई 8 ३०० ३११५५ 

१९ मानेखोला तसाँचाई 8 २०० ३११५५ 

२० ावरार्णी राजकुलो 9 १,००० ३११५५ 

२१ अवर् तसाँचाई र्ोजना   १,००० ३११५५ 

भिन, आिास िथा सहरी षिकास 
  पंूजीगि       

१ सााँख ुल्र्ावड पतुलङ (षफतसतबतलटी स्टडी) 0 २,००० ३११३५ 

२ डााँडाथोक सामदुाषर्क भिन 1 ५०० ३१११२ 

३ गरुुङ गठुी भिन 2 ५०० ३१११२ 

४ गरुुङ मषहला मैत्री भिन 2 ४०० ३१११२ 

५ देउराली वर्ौपाने सामदुाषर्क भिन 2 ४०० ३१११२ 

६ धारापानी गरु्ठ भिन 2 ८०० ३१११२ 

७ पटाप मषहला मैत्री भिन ममयि 2 ३०० ३१११२ 

८ पटाप सामदुाषर्क भिन 2 ५०० ३१११२ 

९ पैर्ौ पानी सामराङ सामदुाषर्क भिन 2 ३०० ३१११२ 

१० िडा भिन िडा न २ 2 २,५०० ३१११२ 

११ शारदा मा.षि. परुानो भिन ममयि 2 २०० ३१११२ 

१२ सामदुाषर्क भिन तसम्लेडाडा 2 ५०० ३१११२ 

१३ ३ नं िडा भिन (ठेक्का लागेको) 3 ५,००० ३१११२ 

१४ षक्रर्ा पतु्री भिन काउले 3 ५०० ३१११२ 

१५ पखेरा िामाङ गठुी भिन 3 ५०० ३१११२ 

१६ महााँकाल गठुी भिन 3 ५०० ३१११२ 

१७ सागाचोक सामदुाषर्क भिन (वारारेटोल) 3 ५०० ३१११२ 

१८ 
सामदुाषर्क अध्र्र्न केवर(भिन तनमायण 

समेि) 
3 ८०० ३१११२ 

१९ गोल्मा देषि भिन 4 ५०० ३१११२ 

२० मेिाथली षक्रर्ा पतु्री भिन 4 ५०० ३१११२ 

२१ िडा कार्ायलर् कम्पाउवड िारिार 4 ५०० ३१११२ 

२२ ५ नं िडा भिन (ठेक्का लागेको) 5 १७,००० ३१११२ 




 

२३ िामाङ सामदुाषर्क भिन पालिुारी 5 ५०० ३१११२ 

२४ िामाङ सामदुाषर्क भिन षिसम्भरा 5 ५०० ३१११२ 

२५ 
पञ्चकवर्ा सामदुाषर्क भिन रष्ट तनमायण 

(प्रम रोजगारको समविर्मा) 
5 ५०० ३१११२ 

२६ मस्णचडु पसु्िकालर् भिन तनमायण 6 १,००० ३१११२ 

२७ भ्िे छे. ढलंको भिन 7 २,००० ३१११२ 

२८ लस्को फल्चा तनमायण 7 १,००० ३१११२ 

२९ ८ नं िडा भिन तनमायण (ठेक्का लागेको) 8 १०,००० ३१११२ 

३० काफ्लेडाडा सामदुाषर्क भिन 8 ८०० ३१११२ 

३१ स्घतसङ सामदुाषर्क भिन 8 ५०० ३१११२ 

३२ जात्रानाघी सामदुाषर्क भिन 8 ५०० ३१११२ 

३३ भलु्भ ुसामदुाषर्क भिन 8 ५०० ३१११२ 

३४ मोक्तान टोल सामदुाषर्क भिन 8 १,००० ३१११२ 

३५ परोपकार भिन ममयि सम्भार 9 १,००० ३१११२ 

३६ नगरपातलका भिन तनमायण (ठेक्का लागेको)   ७०,००० ३१११२ 

३७ 
पूषिय काठमाण्डौ नर्ा शहरी षिकास 

आर्ोजना 
  १,५०० ३११५९ 

  




 

सशुासन प्रिियन 

मानब संशाधन षिकास 

  चाल ु       

१ 

Building Design Software Related 
Training (Structural Analysis , 3D design with 
advanced rendering techniques and lumion 
utilization , Advanced Autocad) 

  ५०० २२५११ 

२ 
GIS Training and its some 

implimentation 
  ३०० २२५११ 

३ 
Smart Road Design Software खररद 

एबम Training 
  ५०० २२५११ 

४ षिषिध िातलम कार्यक्रम प्राषितधक   ५०० २२५२२ 

५ 
साियजतनक खररद िथा ाषितडङ सम्बस्वध 

आिासीर् िातलम 
  ७०० २२५११ 

  पंूजीगि   १,०००   

१ 
प्राषितधक(ास्वजतनर्र) प्रर्ोगशाला को 

तनमायण 
  १,००० ३११२२ 

शास्वि िथा सवु्र्िस्था 
  पंूजीगि       

१ 
आितधक र्ोजना नगर प्रोफााल हाउस 

नम्बररङ सषहि 
  ५,५०० ३११३५ 

२ तस तस षट तभ जडान   १,००० ३११४१ 

प्रशासकीर् सशुासन 

  चाल ु       

१ 
Document Archive िथा व्र्िस्थापन 

प्रणाली 
  ३०० २२५२२ 

२ EBPS सञ्चालन   ९०० २२४१२ 

३ 
Web Based Municipal GIS System को 

तनमायण िथा जडान 
  ५०० २२५२२ 

४ 
उपभोक्ता सतमतिका पदातधकारीलाई 

र्ोजना कार्ायविर्न िातलम 
  ५०० २२५१२ 




 

५ ऐन, तनर्म, कार्यतबतध तनमायण   ४०० २२५२२ 

६ क्षमिा षिकास कार्यक्रम   २,००० २२५२२ 

७ 
कार्यक्रम सम्पादन, प्रशारण िथा प्रचार 

प्रसार 
  २,५०० २२५२२ 

८ 

जनप्रतितनतध िथा कमयचारीहरुलाई र्ोजना 
सवचालन, सशुासन, सूचनाको हक सम्बवधी 
अतभमसु्खकरण 

  ६०० २२५२२ 

९ तडस्जटल बडापत्र ( अटोमेटेड)   ५०० २२५२२ 

१० 
नगरपातलकाको िेिसााटमा च्र्ाटबोट 

तसस्टमको तनमायण िथा जडान 
  १०० २२५२२ 

११ पंस्जकरण व्र्ािस्थापन   ५० २२५२२ 

१२ 
पस्ञ्जकरण िथा सामास्जक सरुक्षा 

व्र्िस्थापन 
  ५० २२५२२ 

१३ 
पस्ञ्जकरण िथा सामास्जक सरुक्षा सम्बवधी 

िातलम 
  २०० २२५११ 

१४ 
मालपोि कार्ायलर् शे्रष्िा व्र्िस्थापन 

सहर्ोग 
  ५०० २२५२२ 

१५ 
र्ोजना िथा कार्यक्रम व्र्िस्थापन 

सम्बस्वध सफ्टिेर्र िथा िातलम 
  ५०० २२५११ 

१६ िाषियक िथा अधय िाषियक प्रगिी सतमक्षा   ५०० २२५२२ 

१७ शंखरापरु गाथा तभतडर्ो छार्ांकन   ३०० २२५२२ 

१८ 
सूचना प्रषितध िथा षिद्यिुीर् शासन 

सम्बवधी िातलम िथा अतभमसु्खकरण 
  ३०० २२५११ 

१९ 
सामदुाषर्क षिद्यालर्हरुमा षिद्यिुीर् 

हास्जरर जडान 
  १,००० २२५२२ 

२० सामास्जक परीक्षण   ३०० २२५२२ 

३७ साियजतनक सनुिुाई   ५०० २२५२२ 

वर्ाषर्क सतमति 

  चाल ु       

१ अगिुा मषहला कानतुन साक्षरिा   ३०० २२५१२ 

२ ाजलास िथा सनुिुाई व्र्िस्थापन खचय   १०० २२५२२ 

३ 
जनप्रतितनतध िथा कमयचारीलाई कानतुन 

साक्षरिा िातलम 
  २०० २२५२२ 




 

४ 
दतलि अपाि र जनजातिलाई कानतुन 

साक्षरिा िातलम 
  १०० २२५२२ 

५ नगर स्िरीर् मेलतमलाप केवर गठन   २५ २२५२२ 

६ वर्ाषर्क सतमति अध्र्र्न अिलोकन भ्रमण   २०० २२५२२ 

७ 
वर्ाषर्क सतमतिका पदातधकारी र 

कमायचारीलाई क्षमिा अतभिषृि िातलम 
  १०० २२५२२ 

८ मेलतमलाप केवर व्र्िस्थापन   ३०० २२५२२ 

९ मेलतमलाप किाय पनुिायजतग िातलम   १५० २२५२२ 

पुाँस्जगि 

१ ाजलास तनमायण   १,००० ३११२३ 

िन िािािरण िथा षिपद व्र्िस्थापन 

िािािरण िथा जलिार् ु

  चाल ु       

१ बकृ्षारोपण कार्यक्रम   १,००० २२५२२ 

२ िािािरण सम्बवधी षिषिध कार्यक्रम   १,००० २२५२२ 

३ सडक षकनारा बकृ्ष रोपण िडा न ९   ३०० २२५२२ 

  पंूजीगि       

१ ढुङगे फााँट खोल्सा संरक्षण 2 २०० ३११५४ 

२ वर्ासरु टोल पषहरो 2 २०० ३११५४ 

३ लाकुरी बोट पषहरो रोकथाम 2 २०० ३११५४ 

४ लातमछाने टोल पषहरो तनमायण 2 ३०० ३११५९ 

५ सौराटोल पषहरो रोकथाम 2 २०० ३११५९ 

६ तसरानचौर कुिा ममयि 3 ४०० ३११५७ 

७ घ्र्ाङटोल पषहरो संरक्षण ४ २०० ३११५४ 

८ स्चसोखोला नर्द तनर्वत्रण कार्यक्रम 4 २०० ३११५४ 

९ षपङडाडा पषहरो संरक्षण 4 ५०० ३११५४ 

१० फेर्दखोला नर्द संरक्षण 4 ५०० ३११५४ 

११ िाािा टोल पषहरो संरक्षण 4 २०० ३११५४ 

१२ स्र्ाङबा टोल पषहरो संरक्षण 4 २०० ३११५४ 

१३ नारार्ण खोला पषहरो संरक्षाण 5 ३०० ३११५४ 

१४ षिष्ण ुपौडेलको घर संगै पषहरो संरक्षण 5 २०० ३११५४ 

१५ पखुलुाछी पोखरी 6 १,४०० ३११७१ 




 

१६ पल पखु ु 7 ५०० ३११७१ 

१७ सािपाटे पषहरो संरक्षण 7 १,४०० ३११५४ 

१८ काफ्लेडाडा पषहरो संरक्षण 8 ४०० ३११५४ 

१९ काकी गाउाँ ढुिेधारा तसमसार संरक्षण 8 २०० ३११५७ 

२० नर्ााँ गाउ कातलका देषि पषहरो संरक्षण 8 ४०० ३११५४ 

२१ नर्ााँगाउ पषहरो संरक्षाण 8 ३०० ३११५४ 

२२ भलु्ि ुपषहरो संरक्षाण 8 २०० ३११५४ 

२३ मस्णचडु आ.षि. पषहरो संरक्षण 8 ४०० ३११५४ 

२४ भङगेचा गल्छी 9 ५०० ३११५४ 

२५ भलपोखरी नेिारटोल पषहरो संरक्षण 9 ३०० ३११५४ 

२६ िाहनुडाडा पषहरो 9 ३०० ३११५४ 

२७ साना गाउाँ गल्छी तनर्वत्रण 9 ३,००० ३११५४ 

२८ षिजाहा पोखरी   ७०० ३११५७ 

२९ अवर् भ ुसंरक्षण   ११००   

३० सडक रेखाङ्कन   ८२०   

 

  




 

१२. िडागि र्ोजनाहरु  
िडा नं. १  

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम बजेट 

१ नाङ्क्लेभारे सामदुाषर्क तसकाा केवर १,०० 

२ चोकी भञ्ज्र्ाङ खेलकुद १,०० 

३ मषहला सम्िवधी कार्यक्रम १,०० 

४ नाङ्क्लेभारे र्िुा सलि २,०० 

५ जेष्ठ नागररक सम्िवधी कार्यक्रम १,०० 

६ मेलतमलाप केवर १,०० 

७ षिषिध कार्यक्रम खचय ४,०० 

८ एम्बलेुवस खरीद ३,०० 

९ षिजौरे सडक १,०० 

१० लप्से तसचाा पोखरी ५,०० 

११ ओडारे तसचाा िारबार २,०० 

१२ अम्फे भािेढंुगा सल्ले तसचाा १,०० 

१३ अम्फे तसचाा ३,०० 

१४ ओषपखोला तसचाा १,०० 

१५ तसमखेि अम्फे भािेढंुगा तसचाा पोखरी २,०० 

१६ आचार्य तििारीटोल खानेपानी २,०० 

१७ लप्सेमेल डााँडा खानेपानी २,०० 

१८ आहालडााँडा खानेपानी १,५० 

१९ धारापारी खानेपानी २,०० 

२० नाङ्क्लेभारे खानेपानी गेटिल १,५० 

२१ ऐसेलडुााँडा खानेपानी १,०० 

२२ चााँपाबोट खानेपानी १,०० 

२३ तितमस्ल्सनाटोल खानेपानी २,०० 

२४ भोिािेटोल खानेपानी १,०० 

२५ देिीथान दंगालटोल लातमछानेटोल खानेपानी १,५० 

२६ ठुलीचौर खानेपानी १,०० 




 

२७ देिी समुारा खानेपानी १,५० 

२८ तसरानघरे मलुघरेटोल खानेपानी १,५० 

२९ गौरुङटोल खानेपानी ३,०० 

३० नाङ्क्ले नसयरी स्चहानपाटी २,०० 

३१ ओपी ठुलीचौर सडक १,०० 

३२ तसिलढंुगा खेलकुद मैदान ३,०० 

३३ खकय  षपपलबोट सडक सोतलङ २,०० 

३४ तबतबध सडक ५,०० 

३५ ढाडखकय  सडक २,०० 

३६ सकुुपानी कृषि सडक २,०० 

३७ गोलढंुगा कानपरेु अमले सडक १,०० 

३८ पांग्रबेास मेलडाडा मलुघर सडक ह्यमु पााप ३,०० 

३९ स्ि बरु्द्द बहादरु िामाङको सातलक तनमायण १,०० 

४० थालीखेि सडक ह्यमु पााप १,०० 

४१ बाटाघर पोखरीचौर सडक हू्यम पााप २,०० 

४२ नाङ्क्लेखनालटोल सामदुाषर्क भिन २,०० 

४३ चौकी भञ्ज्र्ाङ प्रतिक्षालर् २,०० 

४४ चौकी भञ्ज्र्ाङ सामदुाषर्क भिन १,०० 

४५ बागधारा माने ममयि १,५० 

४६ नाङ्क्ले स्चहान मानेडााँडा २,०० 

कुल जम्मा ८५,०० 

 

िडा नं. २  

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम बजेट 

१ संचार ावटरनेट १,५० 

२ जेष्ठ नागररक सम्बवधी कार्यक्रम १,०० 

३ िालबातलका सम्बवधी कार्यक्रम १,०० 

४ सडक सरसफाई सम्बवधी कार्यक्रम ४,०० 

५ र्िुा िथा खेलकुद कार्यक्रम ४,०० 

६ स्शक्षा कार्यक्रम १,५० 




 

७ मषहला षिकास सम्बवधी कार्यक्रम १,०० 

८ अपाििा सम्बवधी कार्यक्रम १,०० 

९ स्िास््र् व्र्िस्थापन कार्यक्रम २,०० 

१० मेलतमलाप कार्यक्रम ५० 

११ कृषि िथा पशपुालन प्रााेत्साहन कार्यक्रम १,०० 

१२ िडा कार्यलर् सम्बवधी षिषिध कार्यक्रम खचय ५० 

१३ कोपचे नािले सडक २,५० 

१४ लप्सेचौर ढतडन सडक २,०० 

१५ टाउके रुम्टे सडक १,५० 

१६ लामाटोल पछुारटोल बाटो ३,०० 

१७ बैसठी मषहले सडक २,०० 

१८ ब्लेनटोल खानेपानी २,०० 

१९ झ्र्ास खानेपानी १,५० 

२० देउराली िडा भिन खानेपानी ४,०० 

२१ डडअहाल पर्ौपानी खानेपानी २,५० 

२२ पाख्रीनटोल खानेपानी १,०० 

२३ गरुुङटोल खानेपानी १,५० 

२४ घ्लानटोल खानेपानी ३,०० 

२५ कुिा तनमायण २,०० 

२६ परुानो माने संरक्षण १,५० 

२७ िडा नं. ४ को िडा अध्र्क्ष स्ि. बषुि बहादरु िामाङको सातलक तनमायण १,०० 

२८ प्रतिक्षालर् तनमायण ५,०० 

२९ पटाप स्चहानपाटी ५,०० 

३० िडागि भैपरी आउने षिषिध खचय ५,०० 

३१ पााँचकवर्ा मस्वदर ५,०० 

३२ झ्र्ास स्चहानपाटी १,५० 

३३ गोठडााँडा मस्वदर २,०० 

३४ पटाप मषहला मैत्री भिन ७५ 

३५ कोषपला मषहला भिन ममयि ७५ 

कुल जम्मा ७५,०० 

 

  




 

िडा नं. ३  

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम बजेट 

१ दतलि लस्क्षि षिषिध कार्यक्रम २,०० 

२ सामदुाषर्क तसकााय केवर ४,५० 

३ मेलतमलाप केवर व्र्िस्थापन १,०० 

४ लप्सेफेदी स्िास््र् चौकी ितथयङ सेवटर सञ्चालन खचय १,०० 

५ षिपद व्र्िस्थापन १,०० 

६ मषहला लस्क्षि कार्यक्रम ५,०० 

७ आर्दिासी जनजािी लस्क्षि कार्यक्रम २,०० 

८ मषहला स्िास््र् स्िरं्सेषिका अिलोकन भ्रमण १,५० 

९ जेष्ठ नागररक कार्यक्रम १,५० 

१० षिषिध कार्यक्रम खचय २,५० 

११ लप्सेफेदी स्िास््र् चौकी एम्बलेुवस खररद ३,०० 

१२ िडा स्िरीर् बाटो ममयि ९,०० 

१३ पोखरी खोला कुलो तनमायण ३,०० 

१४ पखैरा कुिा खानेपानी ३,०० 

१५ राायघाङ खानेपानी तनमायण ३,०० 

१६ घािेलघाङ च्र्ानेपाटी तनमायण १०,०० 

१७ गणेशमान तसं स्मिृी पाकय  ५,०० 

१८ कृष्णभक्त शातलक संरक्षण २,०० 

१९ कातलका शरण मा.षि. बगैंचा तनमायण १,५० 

२० षहलेखोला च्र्ानेपाटी तनमायण १०,०० 

२१ भैपरी आउने पसु्जगि खचय २,५० 

२२ स्िगीर् िषुि बहादरु िामाङ शातलक तनमायण सहर्ोग १,०० 

कुल जम्मा ७५,०० 

 

  




 

िडा नं. ४  
 

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम बजेट 

१ स्शक्षा िथा खेलकुद लस्क्षि र्ोजना ३,०० 

२ िडा स्िररर् वर्ाषर्क सतमति ५० 

३ षिपद ब्र्िस्थापन कार्यक्रम १,०० 

४ कृषि िथा पश ुलस्क्षि कार्यक्रम १,०० 

५ षिषिध िडागि खचय २,०० 

६ लप्से िल्लो गाउ सामदुाषर्क भिन ३,५० 

७ मेिाथली मषहला मैत्री भिन तनमायण २,०० 

८ पवचकवर्ा मस्वदर ममयि िथा सधुार १,५० 

९ सिारी साधन ३,०० 

१० बैर महादेि मोक्तान टोल हदैु तमलनचोक सडक ५,०० 

११ स्चसोखोला िााबा टोल सडक ४,०० 

१२ झोलङुगे पलु ममयि फेदी १,०० 

१३ नाम्लेगाउ सडक १,०० 

१४ बकुुय माला गोलेटोल गौरुङटोल सडक ८,०० 

१५ तमलनचोक लहदन टोल षपङडाडा सडक १०,०० 

१६ कालीमेल झलेु स्चसापानी सडक ५,०० 

१७ ढंुगाना गाउ हदैु भट्टराा टोल जाने सडक ४,०० 

१८ सनुदेिी हदैु देिकोटा टोल जाने सडक २,०० 

१९ रैले तिनपाने खानेपानी १,०० 

२० रैले टोल स्चहान पाटी तनमायण लाङटाङ माथी २,०० 

२१ लप्से िल्लो गाउ स्चहान पाटी तनमायण २,०० 

२२ कालीमेल चण्डेश्वरी मस्वदर २,०० 

२३ सनुदेिी रस्ट तनमायण ३,०० 

२४ लप्से मातथल्लो गाउाँ गठुी भिन ५,०० 

२५ ममयि िथा भैपरी २,०० 

२६ नारार्णेश्वर तमस्वदर ५० 

कुल जम्मा ७५,०० 




 

िडा नं. ५.  

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम बजेट 

१ षिश्व षिनार्क मषहला समहु िातलम िथा अिलोकन भ्रमण १,५० 

२ षिसम्भरा िामाङ मषहला कृिक िातलम िथा अिलोकन भ्रमण २,०० 

३ महेवर बाल तनमाषि २,०० 

४ स्क्षतिज प्रा.षि. २,०० 

५ जेष्ठ नागररक स्िास््र् पररक्षण िथा पौषष्टक आहार षििरण ३,०० 

६ मषहला स्िास््र् स्िर्म सेषिकाकार्यक्रम संचालन िथा अिलोकन भ्रमण ३,०० 

७ मषहला लस्क्षि तसपमलुक िातलम िथा अिलोकन भ्रमण ३,०० 

८ 
मषहला स्िास््र् स्िर्म सेषिका िातलम िथा प्राथतमक उपचार षकट 
बसस षििरण 

१,०० 

९ प्रजन्न स्िास््र् सेिा कार्यक्रम १,०० 

१० षिषिध कार्यक्रम खचय ९,०० 

११ सडक ममयि िथा सधुार ४,०० 

१२ बगर खेि तसंचाई ३,०० 

१३ लम्बडुाडा तसंचाई २,०० 

१४ चवराििी तसाँचाई २,०० 

१५ षिरौटा डाडा खानेपानी २,०० 

१६ बाषटका खानेपानी १,५० 

१७ थापा टोल खानेपानी १,०० 

१८ गणेश मस्वदर खानेपानी ठुलो खहरे २,०० 

१९ स्चते्रखोला खानेपानी ३,०० 

२० पररर्ार टोल खानेपानी षिशम्भरा २,०० 

२१ िापी खानेपानी १,०० 

२२ जमकटेल टोल नर्ााँ बस्िी खानेपानी २,०० 

२३ अध्र्क्ष बषुि बहादरु िामाङको सातलक तनमाणय १,०० 

२४ सेतिदेषि कातलदेषि मस्वदर २,०० 

२५ षिशम्भरा खेल मैदान ५,०० 

२६ अवर् साियजतनक तनमाणय भैपरी ८,०० 

२७ ाटली देबी मस्वदर ममयि २,०० 




 

२८ िामाङ माने तनमाणय षिशम्भरा २,०० 

२९ तसि गणु मस्वदर पखायल िथा तसषढ तनमाणय २,०० 

कुल जम्मा ७५,०० 

िडा नं. ६ 

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम बजेट 

१ सडक बत्ती ममयि १,५० 

२ एकल मषहला षिकास कार्यक्रम १,०० 

३ दतलि उत्थान सम्बवधी कार्यक्रम १,०० 

४ भािा कला संस्कृति ३,०० 

५ सामदुाषर्क षिद्यालर् ३,०० 

६ षिपद व्र्िस्थापन सम्बवधी कार्यक्रम २,०० 

७ बज्रर्ोतगतन जात्रा ३,५० 

८ मषहला उत्थान सम्बवधी कार्यक्रम २,०० 

९ कृषि सम्बवधी कार्यक्रम २,०० 

१० खेलकुद कार्यक्रम २,०० 

११ ससु्मा कोाराल अस्पिालसाँग समविर् गरी स्िास््र् सम्बवधी कार्यक्रम ५,०० 

१२ जेष्ठ नागररक सम्बवधी कार्यक्रम १,०० 

१३ षिषिध कार्यक्रम खचय २,०० 

१४ तगररजा प्रसाद लमुवथी प्रतिष्ठान १,०० 

१५ बसलुी सडक ५,०० 

१६ तसषट तभषट मतुन िस्िी सडक ३,०० 

१७ तिस्पलुी षहिी १,०० 

१८ पाङ्क्ग्रा षहति १,०० 

१९ लािा हीटी १,०० 

२० दगुाषहटी भगिान मस्वदर २,०० 

२१ सलम्बटुार चौिारी ३,०० 

२२ सवुटााेल दब ु ३,०० 

२३ कलस पोखरी ५,०० 

२४ िलेज ुपाटी ९,०० 

२५ भैपरी आउने पसु्जगि खचय ३,०० 




 

२६ सातलनदी सधुार ४,०० 

२७ िलेज ुमस्वदर पखायल २,०० 

२८ सााँख ुस्चहानपाटी ३,०० 

कुल जम्मा ७५,०० 

िडा नं. ७  

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम बजेट 

१ सडक बस्त्त ममयि १,०० 

२ ढुल्ला महादेिस्थान ढुिेधारा ममयि २,५० 

३ सााँख ुस्िास््र् चौकी ३,०० 

४ र्िुा िथा खेलकुद कार्यक्रम १,०० 

५ मषहला स्िर्म सेषिका १,०० 

६ मषहला बालबातलका िथा जेष्ठ नागाररक १,५० 

७ वहदु समारोह सतमति िथा हतल नेिागठुी १,५० 

८ तनर्मीि जात्रा पिय २,५० 

९ ससु्मा हस्स्पटल समविर् मा उपचार सेिा खचय ५,०० 

१० षिषिध कार्यक्रम खचय ४,०० 

११ तगररजा लमुस्वथ प्रतिष्ठान १,०० 

१२ िपाल्िह बाटो ममयि ३,०० 

१३ बतसचा बाटो ममयि २,०० 

१४ पखुलुाछी ढुिे धारा ममयि २,५० 

१५ मखविा ढुङगे धारा ममयि २,५० 

१६ कठन चोक खानेपानी २,०० 

१७ ढलंको ढुिे धारा ममयि २,०० 

१८ तसका ढुिे धारा ममयि ३,०० 

१९ षिषिध पुाँस्जगि ममयि सम्भार ३,५० 

२० असखुतुस स्चहाने पाषट ममयि ३,०० 

२१ सााँख ुतसपखु्र् ममयि ५,०० 

२२ सकेु खोला स्शि मस्वदर १,५० 

२३ चलाख ुटोल जरुलोह तनमायण ४,०० 

२४ बसवुधारा पाटी ममयि ३,०० 




 

२५ पखुलुाछी पखु ुममयि १०,०० 

२६ शाही स्चहानपाटी ममयि २,०० 

२७ धलु्ला टोल डबली ममयि २,०० 

कुल जम्मा ७५,०० 

 

िडा नं. ८ 

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम बजेट 

१ षिषिध कार्यक्रम खचय १०,०० 

२ आर्िेुद स्िा्र् सेिा जेष्ठ नागररक सम्मान १,५० 

३ फ्र्ाफुल्ला कला संस्कृति समहु २,०० 

४ स्िास््र् सर्म सेषिका अध्र्ान अिलोकन भ्रमण १,५० 

५ धान मकै उन्नि जािको तबउ खररद २,५० 

६ सतु्केरी िथा गभयििी मषहला प्रोत्साहन कार्यक्रम १,०० 

७ सामदुाषर्क िन अध्र्र्न अिलोकन भ्रमण १,०० 

८ तसिेररर्ो करािे खेल प्रस्शक्षण २,०० 

९ व्र्िसाषर्क कृिक अध्र्र्न अिलोकन भ्रमण १,०० 

१० िनदेिी आधारभिु षिद्यालर् तनस्ज स्शक्षक िलब अनदुान २,०० 

११ उग्रिारा मा.षि. तनस्ज स्शक्षक िलब भत्ता अनदुान ५,०० 

१२ मस्णचडु आ.षि. ( तनस्ज स्शक्षक िलि भत्ता अनदुान) १,५० 

१३ सामदुाषर्क षिद्यालर् बाल कक्षा कोठा सधुार २,०० 

१४ स्जमिालटोल गोरेटो २,०० 

१५ मानेडाडा तथङटोल सडक १,५० 

१६ िरकारी संकलन केवर तडगाउाँ सडक १,५० 

१७ भञ्ज्र्ाङ लामाटोल सडक १,५० 

१८ कातलकादेिी सडक २,०० 

१९ कोट डााँडा सडक १,५० 

२० काकी गाउाँ भलु्ि ुगोरेटो बाटो १,५० 

२१ खलडाडा तथङटोल गोरेटो बाटो १,५० 

२२ नाउपाखा खानेपानी १,०० 

२३ मस्णतलिेश्वर सामदुाषर्क भिन ३,०० 




 

२४ नर्ााँगाउाँ स्चहानपाटी २,०० 

२५ पवचकवर्ा सेतिदेबी मस्वदर नाउपाखा १,०० 

२६ गोडब्ले सामदुाषर्क भिन ४,०० 

२७ षिषिध पूस्जगि सधुार खचय ४,५० 

२८ तथिटोल पषहरो संरक्षण २,०० 

२९ धारा भञ्ज्र्ाङ स्चहान पाटी २,०० 

३० भलु्ि ुगणेश मस्वदर २,०० 

३१ घाङ टोल करौति डाडा देषि मस्वदर २,०० 

३२ मान ेडाडा पषहरो संरक्षण २,०० 

३३ मानेडाडा चौिारा १,५० 

३४ स्ि िडा अध्र्क्ष िषुि बहादरु िामाङको सातलक तनमायण १,०० 

३५ पञ्चकवर्ा मस्वदर नाउपाखा १,०० 

कुल जम्मा ७५,०० 

 

िडा नं. ९ 

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम बजेट 

१ कृषि स्िरोजगार मलुधन अनदुान कार्यक्रम ३,०० 

२ स्िर्म्सेषिका प्रोत्साहन िातलम अिलोकन भ्रमण १,५० 

३ एकल मषहला स्िरोजगार मलुधन अनदुान कार्यक्रम २,०० 

४ राषिर् मा.षि. सामाग्री अनदुान ३,०० 

५ र्िुा लस्क्षि कार्यक्रम २,०० 

६ ज्रे्ष्ठ नागररक पोषष्टक आहार कार्यक्रम २,०० 

७ षिषिध कार्यक्रम खचय ५,०० 

८ पररर्ार टोल सडक १०,०० 

९ लाषकला सिेुर्दगाउाँ सडक ५,०० 

१० कुथयली बाट नगर अस्पिाल जाने बाटो २,०० 

११ बेनडोल सडक ३,०० 

१२ पडुासैतन टोल सडक तनमायण ५,०० 

१३ पातसखेल कुनाटोल सडक ५,०० 

१४ सेतिदेषि मस्वदर जाने बाटो ३,०० 




 

१५ खलुालटार माझ गाउाँ सडक ५,०० 

१६ भमेुथतल तसाँचाई ३,०० 

१७ िडा कार्ायलर् पस्िम कुलो २,०० 

१८ भलपोखरी मस्वदर १,५० 

१९ गणपिी बाषटका २,०० 

२० कातलका मस्वदर ३,०० 

२१ भैपरी आउने षिषिध पुाँस्जगि खचय ५,०० 

२२ भतुमथली षढकुरे पाटी २,०० 

कुल जम्मा ७५,०० 

 




 

१३. संघीर् सरकारबाट कार्यविर्न हनुे र्ोजनाहरु 

र्ोजनाको नाम 

बजेट रु  

हजारमा कैषफर्ि 

घटे्टखोला पलु शंखरापरु ७ सााँख ु २४००   

सााँखू बज्रर्ोतगतन चौकीभञ्ज्र्ाङ सडक २४००   

लप्सेफेर्द जहरतसहपौिा चापाबोट हुाँदै फट्केश्वर २४००   

सााँख ुजहरतसहपौिा भोटेचौर सडक २४००   

जगडोल गागलफेर्द सााँख ुनगरकोट २४००   

काषकय गाउाँ  रानाभाट टोल नर्ााँ गाउाँ घमुारचोक सडक २४००   

नाङ्क्ले पटाप सडक २४००   

सााँख ुपालिुारी पौडेल टोल कास्त्तके सडक २४००   

देउराली स्कुल डाडा कुण्डेश्वर शंखरापरु नपा २४००   

पटाप स्कुल डाड काकी गाउाँ जगे खोला सडक २४००   

पञ्चमहालक्ष्मी ठुलो खहरे सडक २४००   

सााँखू फट्केश्वर बाहनुे पाटी सडक १३००००   

सााँख ुबज्रर्ोतगतन डाडाकटेरी चौकीभञ्ज्र्ाङ धारापानी पटाप 
कुण्डेश्वर तस पा स्ज.  १२००००   

मनमत्ता कररडोर  ५००० 

िागमति सधुार 
आर्ोजना 

काठमाण्डौ जहरतसहपौिा तसवधपुाल्चोक जोड्ने सडक ५०००   

शंखरापरु नपा कोर एररर्ा िस्िी स्िरोन्निी (शंखरापरु -९) १००००   

मनमत्ता खोला कररडोर  ५००० 

उपत्र्का षिकास 
प्रातधकरण 

ावरार्णी पखुलुाछी सडक ३००० 

उपत्र्का षिकास 
प्रातधकरण 

कृष्ण भक्त मागय  १००० 

उपत्र्का षिकास 
प्रातधकरण 

बज्रर्ोतगतन मस्णचडु सडक  १००० 

उपत्र्का षिकास 
प्रातधकरण 

चौकीभञ्ज्र्ाङ डाडाकटेरी १००० 

उपत्र्का षिकास 
प्रातधकरण 

बज्रर्ोतगतन मस्णचडु सडक  १०००   

चौकीभञ्ज्र्ाङ डाडाकटेरी १०००   




 

साना गाउाँ उखटुार  १०००   

नाङ्क्ले िस्िी सडक  १०००   

कातलका भगििी मस्वदर  ३०००   

देउराली स्कुल डाडा पटाप कुण्डेश्वर सडक ३५००   

ावरार्णी मस्वदर जाने सडक १०००   

जहरतसहपौिा तलप्ट खानेपानी  ४०००   

िहृि सााँगाचोक खानेपानी ४०००   

नाङ्क्लेभारे खानेपानी ३०००   

ावरार्णी खानेपानी २५००   

सााँख ुस्िस्थानी माषह मस्वदर तनमायण २४००० 

परुाित्ि 

षिभागवारारा 

चौघेरा सत्तल तनमायण  २०००० 

परुाित्ि 

षिभागवारारा 

सााँख ुसनुटोल देषिको रथ राख्न ेपाटी तनमायण ९००० 

परुाित्ि 

षिभागवारारा 

बज्रर्ोतगतन तसतड तनरको चेत्र् ढुङगेधारा  २००० 

परुाित्ि 

षिभागवारारा 
सााँखू खानेपानी १२५०० षिशेि अनदुान 

मलर्र्ुड खानेपानी १६६०० षिशेि अनदुान 

इटा सोलिङ सााँख ु ९२०० समपरुक अनदुान 

  




 

१४.  प्रदेश सरकारबाट कार्यविर्न  हनु ेर्ोजनाहरु  

र्ोजनाको नाम 

िडा 
नं. बजेट 

लाषकला - मलुकुलो सडक    २५०० 

गडगडे खोला तनर्वत्रण कार्य नारार्णघाट ५ १५०० 

जकेखोला स्कुल डाडा भ्लोनटोल तसाँचाई    २५०० 

स्चसापानी लहरेदेिी तसाँचाई र्ोजना १ १००० 

जकेखोला तलस्ने खातनडाडा तसाँचाई र्ोजना  २ १००० 

गणेशमान पाकय  ३ ५००० 

एषककृि िस्स्ि खानेपानी   ५००० 

श्री नषिनग्राम मा.षि. भौतिक व्र्िस्थापन   १५०० 

तसमसार संरक्षण के्षत्र व्र्िस्थापन ५ २००० 

गल्छी पषहरो तनर्वत्रण राम मस्वदर मनुी ९ २००० 

जकेखोला प्रिाप तसाँचाई उपआर्ोजना    १२२० 

मभारे तसाँचाई पोखरी भारे  १ १७५० 

महेखेि तसाँचाई पोखरी  १ २००० 

कााँस चक्रपथ काकी गाउाँ    ५००० 
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१५. सशुासन सतमतिको प्रतििेदन 
आ. ि. २०७८/०७९ को लातग र्स नगरपातलकाको छैटौं नगर सभामा सशुासन 

सतमतिको प्रतििेदन 

माननीर् अध्र्क्ष महोदर्, 
उपस्स्थि नगरसभाका सदस्र्ज्र्हुरु 

आज र्स गररमामर् नगर सभाको बैठकमा सम्बोधन गनय पाउाँदा अत्र्विै खशुी लागेको छ 
।र्स नगरपातलकाको िेश्रो नगरसभाबाट मेरो नेितृ्िमा िपस्शल बमोस्जमको ३ सदस्र्ीर् सशुासन 
सतमतिको गठन भएको व्र्होरा स्मरण गराउन चाहवछु । 

िपस्शल 

१. सडकुमार खतििडा- संर्ोजक 

२. भााकाजी शे्रष्ठ-  सदस्र् 

३. चवदा शे्रष्ठ-  सदस्र् 

र्स सतमतिको कार्यके्षत्रले र्स नगरपातलका तभत्रका जनप्रतितनतध िथा कमयचारीहरुबाट गररन े
समग्र कृर्ाकलापहरुलाई समेट्छ । िर षितभन्न कारणले गदाय सतमतिले आफ्नो भतूमका तनिायह 
गनय चाहेजति नसकेको र्थाथयिालाई स्िीकार गनय चाहवछु । 

र्स सतमतिको बैठक नगरसभा िस्न ुअस्घ िियको १ पटक केिल औपचाररकिाको लातग मात्र 
बस्ने गरेकोमा षिगि १ िियदेस्ख चौमातसक रुपमा बैठक बसी आफ्नो कार्यक्षते्र तभत्र पने 
षििर्हरुलाई गहन िररकाले अध्र्र्न गरी नगरपातलका समक्ष सझुाब प्रस्ििु गररएको छ । 

सशुासन शब्दले व्र्ापक के्षत्र ओगट्ने भएकोले र्स सतमतिको के्षत्र पतन व्र्ापक छ र्सैको 
आधारमा नगरपातलकाको समग्र कार्यसम्पादनको क्रममा देस्खएका षििर्हरुलाई र्स सतमतिको 
िफय बाट नगरपातलका समक्ष तनम्न सझुाब प्रस्ििु गनय चाहवछु । 

१. कमयचारीबाट गणुात्मक कार्यसम्पादन गराई सेिा प्रबाह चसु्ि र पारदयशी िररकाले गरर 
सशुासन कार्म गने िािािरण बनाउन अझै आिश्र्क देस्खवछ । 

२. कमयचारीको भौतिक उपस्स्थतिले मात्र सशुासन कार्म गनय सम्भि हदैुन । त्र्सैले 
तनजहरुको स्जम्िेिारी पूणय रुपले परुा गनय र आफ्नो स्जम्मेिारीको काम कति समर्मा 
कसरी गनय सषकवछ प्रत्रे्क शाखा  ,िडा कार्ायलर् िथा स्िास््र् चौकीहरुले स्पष्ट रुपमा 
कार्यर्ोजना बनाई अगातड बढ्न ु पने देस्खवछ । साथै सबै कमयचारीहरुले गने 
कार्यसम्पादनको मलु्र्ाङ्कनका लातग अंक सषहिको सचुकहरुको व्र्िस्था गनय जरुरी 




 

देस्खवछ ।सचुकमा वर्नु अङ्क प्राप्त गने कमयचारीलाई सचेि गराउने र पटक पटक वर्नु 
अङ्क प्राप्त गरेमा सेिाबाट तबदाई गरी दक्ष कमयचारी भनाय गनुय आिस्र्क हवुछ भनेर गि 
िियको प्रतििेदनमा समािेश गररए पतन हालसम्म उल्लेख्र् प्रगिी हनु सकेको छैन । 

३. कमयचारीहरुको संख्र्ा घटाई Right Sizing गरी करारमा धेरै कमयचारी नराख्न आबश्र्क 
देस्खवछ । 

४. नगरपातलकाको समग्र कार्यक्रमहरुको एकीकृि ि्र्ाङ्क भएको नपाईएकोले एकीकृि 
ि्र्ाङ्क राख्न ेप्रणालीको व्र्िस्था ित्कालै गनुय पने देस्खवछ । 

५. अस्ख्िर्ार दरुुपर्ोग अनसुवधान आर्ोगले सबै स्थानीर् िहबाट गररने कृर्ाकलापहरुलाई 
व्र्िस्स्थि िररकाले सम्पादन गनय प्राप्त ६१ बाँदे सझुाबलाई कार्ायविर्न गरी सशुासन 
कार्म गनय जरुरी देस्खवछ । 

६. कमयचारीहरुबाट सम्पादन गररने कृर्ाकलापहरुको तनष्पक्ष मलु्र्ाङ्कन गरर उत्कृष्ट काम 
गने कमयचारीलाई परुस्कार र वरू्न कार्यसम्पादन गने कमयचारीलाई दण्डको ब्र्बस्था गनुय 
पने देस्खवछ । 

७. नगरपातलका  ,िडा कार्ायलर् िथा स्िास््र् चौकीहरुले नागररक बडापत्रलाई महत्िका 
साथ स्पष्ट रुपले सबैले देख्न ेगरी राख्न लगाउन ुआबशर््क देस्खवछ । 

८. जनिाले षिकासको प्रतिफल ित्काल उपभोग गनय ससने र उपलस्ब्ध हााँतसल हनु ेखालका 
र्ोजनाहरु िजुयमा गनय िथा तबकास र्ोजनाहरु सवचालन गदाय उपभोक्ता सतमतिहरुको 
गठन देस्ख िोषकएको गणुस्िर कार्म गनय िडास्िरका अनगुमन सतमति  ,रस्िरका नग
अनगुमन सतमतिले आफ्नो स्जम्मेिारी पूणय रुपले परुा गनय  ,खचय भएका रकमहरुको 
पारदस्शयिा कार्म गनय जोड र्दएमा सशुासन कार्म गनय सहज हनुेछ । 

९. नगरपातलका तभत्रका सरकारी  ,साियजतनक जग्गाहरु व्र्स्क्त तबिेशले तनजी स्िाथयको 
लातग प्रर्ोग/अतिक्रमण नगने व्र्िस्था तमलाई जग्गाको संरक्षण गनुय स्थान ाीर् िहको 

दाषर्त्ि भएकोले त्र्स िफय  कार्यर्ोजना बनाई अगातड बढ्न ुआबश्र्क देस्खवछ । 

१०. जनप्रतितनतधहरुले पतन आफ्ना जनिा प्रति हनु ुपने जिाफदेषहिा पूणय रुपले तनिायह गरेको 
नदेस्खएकोले आगातम र्दनहरुमा त्र्स िफय  ध्र्ान र्दन ुजरुरी देस्खवछ । 




 

११. नगरपातलका के्षत्र तभत्रको प्राकृतिक श्रोि )डााँडा पाखाहरु(को अनसु्चि दोहन भएको 
देस्खएकोले र्सलाई ित्कालै उस्चि सम्बोधन नगने हो भने समग्र िािािरणमा नै 
नकारात्मक असर पने देस्खवछ । 

१२. नगरपातलकाबाट गररने कार्यहरुलाई व्र्िस्स्थि र पारदस्शय िररकाले गनय आिश्र्क ऐन ,
तनर्म ,कार्यतबतध ,मापदण्डहरु बनाई  तबतधको शासन कार्म गनय जरुरी भैसकेको 

देस्खवछ। 

१३. कार्ायलर्मा तबतभन्न बैठकहरु बस्दा छोटो िर ब्र्बस्स्थि एिं तमिव्र्र्ीिा कार्म गने 
िफय  तबशिे ध्र्ान र्दन जरुरी देस्खवछ । 

१४. सियसाधारण जनिा  ,जनप्रतितनतध िथा कमयचारीको गनुासो सनेु्न र उस्चि गनुासोहरु 
ित्कालै सम्बोधन गने संरचनाको तबकास गनुय आबश्र्क देस्खवछ । 

१५. उपभोक्ता सतमतिले र्ोजना सम्झौिा गने िर कार्ायविर्न गनय ठेकेदारलाई समु्पन े
प्रबसृ्त्तलाई पूणयरुपले तनरुत्साषहि गनुय आिश्र्क छ । र्स सवदभयमा अस्ख्िर्ार दरुूपर्ोग 
अनसुवधान आर्ोगको सझुाबलाई मध्र्नजर राख्न ुपदयछ । 

१६. नगरपातलकाबाट ठेक्का माफय ि सवचालन हनु ेर्ोजनाहरुको प्रभािकारी कार्ायविर्नको लातग 
E-bidding मा जाने र E-bidding पतन प्रतिस्पधायत्मक बनाउन ुपने आबश्र्किा छ 
। ठेकेदार र र्ोजनाको षििरण र्स सतमतिलाई उपलब्ध भएमा कार्ायविर्नमा 
प्रभाकारीिा कार्म गनय सहज हनुे देस्खवछ । 

१७. नगरको साधारण खचय तसतमि घेरामा राखी अतधकिम िजेट तबकास कार्यक्रममा जान े
िािािरण तमलाउन ुउपर्कु्त हवुछ । 

१८. नगरपातलकाबाट कृषि के्षत्रको कार्यक्रम सवचालन गदाय  िास्िषिक षकसानहरुलाई सहर्ोग 
हनुे गरी अनदुानको व्र्िस्था गनुय आबश्र्क देस्खवछ । 
 

प्रतिबेदक 

सडकुमार खतििडा 
संर्ोजक 




 

१६. वर्ाषर्क सतमतिको प्रतििेदन 
Goflos ;ldltsf] kl/ro 

Gf]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f  @!& df cfˆgf] If]qflwsf/ leqsf] ljjfb lg?k0f ug{sf 

k|To]s gu/kflnsfdf pk k|d'vsf] ;+of]hsTjdf tLg ;b:oLo Ps Goflos ;ldlt /xg] 

Joj:yf /x]sf] 5 . :yflgo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ sf] kl/R5]b * bkmf $& n] Goflos 

;ldltnfO{ ljjfb lg?k0f ug]{ clwsf/ If]qsf] Joj:yf u/]sf] 5 . bkmf $* df clwsf/ 

If]qsf] k|of]u ;DaGwL / bkmf $( df Gofo ;Dkfbgsf] k|s[of pNn]v ul/Psf] 5 . o; 

gu/kflnsfdf @)&$ ;fndf Goflos ;ldltsf] u7g eO{ lg/Gt/ sfo{ ;Grfng ePsf] 5 

. 

Uft cf= j= )&^÷)&& df ePsf ls|ofsnfkx? 

lgoldt ?kdf xKtfsf] b'O{ lbg d+unaf/ / z's|af/ Ohnf; ;+rfng /x]sf] 5 . h;n] ubf{ ljjfb 

;dfwfgdf ;xh ePsf] 5 .  

cf= j= )&^÷)&& 

s|=;= ljjfbx?  btf{ ePsf ;+Vof km/kmf/s ePsf 

;+Vof 

afFsL ;+Vof  

! hUuf ljjfb @# !^ & 

@ gSzf ljk/Lt agfPsf] 

;+/rgf eTsfO{ kfP 

% # @ 

# af6f] ;DaGwL ljjfb 

 

! – ! 

$ hGdbtf{ ljjfx btf{ 

;DaGwL ljjfb 

@ @ – 

% n]gb]g ljjfb ^ # # 

^ ef8f c;'nL  @ ! ! 

& cGo ljjfb !) ^ $ 

               hDdf $( #! !* 

Goflos ;ldlt cGt{ut )&&÷)&* sf]] k|ult ljj/0f 

Goflos ;ldltaf6 ;+rflnt ls|ofsnfkx?  




 

 lgoldt Ohnf; ;+rfng  

 ljjfb btf{  

 cWoog cjnf]sg e|d0f{ 

 cu'jf dlxnf sfg'gL ;fIf/tf sfo{s|d ;+rfng 

pknlAwx?  

 lgoldt ?kdf xKtfsf] b'O{ lbg d+unaf/ / z's|af/ Ohnf; ;+rfng /x]sf] 5 . h;n] ubf{ 

ljjfb ;dfwfgdf ;xh ePsf] 5 .  

 

cf=j= )&&/)&* 

s|=;= ljjfbx?  btf{ ePsf ;+Vof km/kmf/s ePsf ;+Vof afFsL ;+Vof  

! hUuf ljjfb !& !! ^ 

# af6f] ;DaGwL ljjfb 

 

# @ ! 

$ hGdbtf{ ljjfx btf{ 

;DaGwL ljjfb 

# @ ! 

% ef8f c;'nL @ ! ! 

^ /sd lxgfldgf * $ $ 

& cGo ljjfb !  ! 

                hDdf #$ @) !$ 

 

 ;–;fgf ljjfbnfO{ lnP/ cbfnt ;Dd hfg' gkg]{ ePsfn] ljz]ift dlxnf, afnaflnsf/ h]i7 

gful/sx?sf] Goflos If]qdf kx'Frdf j[l4 ePsf] 5 . 

 Goflos ;ldltsf] If]qflwsf/ jf :yflgo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ sf] kl/R5]b * 

bkmf $&  leqsf ljjfbx? hDdf % j6f dfq btf{ ePsf h;df # j6f km/kmf/s ePsf] / @ 

j6f k|ls|ofdf /x]sf 5g\  

 @( j6f ljjfbx? cGo k|sf/sf btf{ ePsf 5g\ . 

 lkl8t kIfn] lgMz'Ns / l56f] 5l/tf] ;]jf k|fKt u/]sf 5g\ . 

 ;fj{hlgs ;DklQsf] ;+/If0f ug{ ;xof]u k'u]sf] 5 .  

 Goflos ;ldltn] sfo{ ;Dkfbgsf l;nlznfdf cfkm\gf] sfdnfO{ yk ;]jf k'¥ofpg] x]t'n] k"j{sf 

@ j6f :yflgo txsf Onfdsf] /f]ª ufFpkflnsf / ldlynf gu/kflnsfdf ;Grflnt Goflos 




 

;ldltsf]  cWoog cjnf]sg e|d0f ul/of] . h;n] ubf{ xfn Goflos ;Dkfbgdf ;xh ePsf] 5 

. 

 Jf8f g+ !, @, #, $, ^, &, * / ( j6f j8fdf @%÷@% u/L hDdf @#) hgfnfO{ ! lbg] cu'jf 

dlxnfx?nfO{ dlxnfsf clwsf/ ;DaGwL sfg'gLdf Aoj:yf ePsf clwsf/x?, n}lu+s lx+;f / 

xfn ;dfhdf /x]sf ;d:of ljifodf sfo{s|d ;+rfng ul/of] . 

 Jf8f :t/df /x]sf] d]nldnfk s]Gb|x?af6 klg  j8fdf ljjfb ;dfwfg ug]{ sfd ePsf] 5 . 

Goflos ;ldltsf ;sf/fTds kIf 

 LISA 4f/f ul/Psf] d'Nofªsgdf Goflos ;ldltn] u/]sf] sfd /fd|f] 

b]lvPsf]  

 j8f :t/Lo d]nldnfk ;ldlt u7g eO{ sfo{ ;Grfng x'g' 

 xKtfsf] b'O{ lbg Ohn; ;Grfng x''g' 

 s'g} AolQmsf] k}lqs ;DklQdf clwsf/ g} u'Dg] cj:yf b]lvPsf] ljjfbdf 

tTsfn} hUuf /f]Ssf /fvL 5nkmn ul/g' 

  Goflos ;ldltsf ;'wf/ ug'{ kg]{ kIf 

 Ohnf;sf] Joj:yfkg ug'{ kg]{  

 Ohnf; / ;lrjfno ;+u;+u} x'g'kg]{ 

 gu/ :t/Lo d]nldnfk s]Gb| agfpg' kg]{  

 

 

 

 

 




 

 

१७. शंखरापुर नगरपाविकाको संगठन संरचना ढााँचा 




 

अनसूुची १ 




 

१८  शंखरापरु नगरपातलका अविगयि रहेका जनप्रतितनतधहरुको नाम, 
पद र सम्पकय  नम्बर 

तस 
नं. पद पदातधकारीको नाम पद 

िडा 
नं 

सम्पकय  नं 

1 प्रमूख सिुणय शे्रष्ठ नगर प्रमखु   9851031618 

2 उपप्रमूख शकु्रलक्ष्मी शे्रष्ठ नगर उपप्रमखु   9843787863 

3 सदस्र् श्र्ाममणी ढंुगाना िडा अध्र्क्ष १ 9741003042 

4 सदस्र् जीिन लामा िडा अध्र्क्ष २ 9803122316 

5 सदस्र् सवि बहादरु िाािा िडा अध्र्क्ष ३ 9851007933 

6 सदस्र् शेर गम्भीर थापा िडा अध्र्क्ष ५ 9851011645 

7 सदस्र् राधाकृष्ण शे्रष्ठ िडा अध्र्क्ष ६ 9841786345 

8 सदस्र् षिष्ण ुप्रसाद शे्रष्ठ िडा अध्र्क्ष ७ 9841735724 

9 सदस्र् षहिमान िामाि िडा अध्र्क्ष ८ 9841556692 

10 सदस्र् घनश्र्ाम थापा िडा अध्र्क्ष ९ 9841064487 

11 सदस्र् स्जि बहादरु मोक्तान 
(का.िडा 
अध्र्क्ष 

४ 9898242715 

12 सदस्र् बषुिमार्ा िामाङ 
कार्यपातलका 
सदस्र् 

१ 9823142679 

13 सदस्र् सतुनिा घ्लान 
कार्यपातलका 
सदस्र् 

२ 9813767551 

14 सदस्र् ज्ञान ुपोखरेल 
कार्यपातलका 
सदस्र् 

५ 9841204524 

15 सदस्र् उमा देिी काकी कार्यपातलका 
सदस्र् 

८ 9840132547 

16 सदस्र् ज्ञान ुशे्रष्ठ 
कार्यपातलका 
सदस्र् 

९ 9841693891 

17 सदस्र् अतनल पररर्ार 
कार्यपातलका 
सदस्र् 

४ 9841958995 




 

18 सदस्र् आनवद रम्िेल 
कार्यपातलका 
सदस्र् 

६ 9841535049 

19 सदस्र् भक्त बहादरु कामी कार्यपातलका 
सदस्र् 

३ 9810351895 

20 सदस्र् षिरबहादरु िामाङ िडा सदस्र् १ 9841445016 

21 सदस्र् मधकेुशर तिमल्सीना िडा सदस्र् १ 9814508422 

22 सदस्र् तिलक कुाुमारी िडा सदस्र् १ 9823142674 

23 सदस्र् स्जि प्रसाद दगालं िडा सदस्र् २ 9861551292 

24 सदस्र् कृष्ण बहादरु गरुुङ िडा सदस्र् २ 9860874827 

25 सदस्र् कम बल िामाङ िडा सदस्र् ३ 9851013451 

26 सदस्र् सकु कुमार खतििडा िडा सदस्र् ३ 9841408888 

27 सदस्र् शाविा गौिम िडा सदस्र् ३ 9860874810 

28 सदस्र् तगिा दजी िडा सदस्र् ३ 9862251518 

29 सदस्र् बषुि बहादरु घ्लान िडा सदस्र् ४ 9843871062 

30 सदस्र् गोषपनी तििारी िडा सदस्र् ४ 9849500951 

31 सदस्र् सम्झना पररर्ार िडा सदस्र् ४ 9813184407 

32 सदस्र् मगंले स्र्ाङिो िडा सदस्र् ५ 9865073072 

33 सदस्र् राधा कृष्ण ढकाल िडा सदस्र् ५ 9841206653 

34 सदस्र् कावछी नेपाली िडा सदस्र् ५ 9813858967 

35 सदस्र् कमला बोगटी िडा सदस्र् ६ 9818255026 

36 सदस्र् राज्र्लक्ष्मी जोशी िडा सदस्र् ६ 9843106080 

37 सदस्र् ज्ञान ुरत्न मानवधर िडा सदस्र् ६ 9841343127 

38 सदस्र् श्रीराम शे्रष्ठ िडा सदस्र् ६ 9841144985 

39 सदस्र् िलुसा दमाई िडा सदस्र् ७ 9803825854 

40 सदस्र् प्रषिन शे्रष्ठ िडा सदस्र् ७ 9841459047 

41 सदस्र् चवदा शे्रष्ठ िडा सदस्र् ७ 9849506684 

42 सदस्र् अचेन देि शाही िडा सदस्र् ७ 9841605966 

43 सदस्र् कृष्ण घ्लान िडा सदस्र् ८ 9841550047 

44 सदस्र् देिकृष्ण के.सी िडा सदस्र् ८ 9841668986 

45 सदस्र् भााकाजी शे्रष्ठ िडा सदस्र् ९ 9841094904 




 

46 सदस्र् प्रर्दप काकी िडा सदस्र् ९ 9841176814 

47 सदस्र् सलु्िाना पररर्ार िडा सदस्र् ९ 9843338563 

 

१९. शंखरापरु नगरपातलका अविगयि कार्यरि कमयचारीहरुको षििरण 
नगरपालिकामा कायिरि स्थायी कमिर्ारीहरुको लववरर् 

तस 
नं. 

सेिा समूह पद÷िह नामथर मो. नं. कैषफर्ि 

१ प्रशासन, सामावर् प्र प्र.प्र.अ. लेखनाथ वर्ौपान े ९८५१२२६४१११   

२ स्शक्षा निौं सकुदेि नेपाल ९८६३५१९०३६   

३ षिषिध, (मषहला) निौं 
तनजयला अतधकारी 
चडुाल 

९८५१२०१२००   

४ स्शक्षा आठौं कमला पोख्रले ९८६४३९९७६८   

५ प्रशासन, सा.प्र. सािौं सभुरा पडुासैनी ९८४९०१७९०१ ६ 

६ स्िास््र् सािौं 
षिष्ण ुप्रसाद 
चापागाई 

९८५१२२९९०४  

७ प्रशासन, सा.प्र. छैठौं राममस्ण ढकाल ९८४१२०३३८३   

८ प्रशासन, सा.प्र. छैठौं थमु नारार्ण भण्डारी ९८४१५७७६६१   

९ प्राशासन, लेखा छैठौं गोषिवद अतधकारी ९८५११५७१६१   

१० ईस्वजतनर्र छैठौं प्रकाश तसंह साउद ९८४९८९८९३३   

११ कृषि छैठौं सीिा देिी गरुागाई ९८५२६५५२०२   

१२ स्िास््र् छैठौं िलुजा भिानी लामा ९८४१२४४८२६   

१३ स्िास््र् छैठौं लक्ष्मीराज जोशी ९८५११६१४४६   

१४ स्िास््र् छैठौं ल्हासपा डोमा पास्ख्रन ९८५१२३०६५६   

१५ पश ु छैटौं गंगा िहादरु थापा 
मगर 

९८४२१७१२११   

१६ पश ु पााँचौ तगिा तिमस्ल्सना ९८५११३१७९७   

१७ प्रशासन पााँचौ धनपिी चम्लागाई ९८४४२६६६६   

१८ 
लेखा 
आ.ले.प.सहार्क 

पााँचौ तसजयना सेन ९८४३६०८४४१   

१९ षिषिध, (मषहला) पााँचौ सरु्य कुमारी वर्ौपान े ९८६१८६४८५२   

२० षिषिध, (मषहला) पााँचौ 
प्रतमला स्जरेल 
खड्का 

९८४१५८११४०   

२१ स्शक्षा पााँचौ जगि प्रसाद आचार्य ९८६४९५२७३८   

२२ प्रशासन, सा.प्र. पााँचौ निुा रोकार्ा महि ९८४८३१३५६८   

२३ प्रशासन, सा.प्र. पााँचौ श्र्ाम सवुदर शे्रष्ठ ९८४१५१८५३९   




 

२४ ईस्वज, सभे पााँचौ सतुनिा शे्रष्ठ ९८१८५४५४५३   

२५ कृषि (प्रा.स.) पााँचौ 
अजुयन प्रसाद 
चौलागाई 

९८५६०३७७८७   

२६ ास्वज, तसतभल 
सि ईस्वज, 

पााँचौ 
षिजेिा महजयन ९८६०१६८०००   

२७ ास्वज, तसतभल 
सि ईस्वज, 

पााँचौ 
समवुर थापा ९८४९४८७३८४   

२८ प्रशासन, सा.प्र. चौथो ध्ाुि प्रसाद ढंुगाना ९८६१५८५१०७   

२९ प्राशासन, लेखा चौथो शसु्शल लम्साल ९८४६७२१८१३   

३० प्रशासन, सा.प्र. चौथो सिुोध थापा 9851055230   

३१ प्रशासन, सा.प्र. चौथो 
वहचु्छे िहादरु 
नकमी 

९८४१४२९४१९   

३२ प्रशासन, सा.प्र. चौथो षकरण नापीि ९८४१३८७५०२   

३३ प्रशासन, सा.प्र. चौथो रामकृष्ण डंगोल ९८४१३९८२४८   

३४ प्रशासन, सा.प्र. चौथो प्रभाि आचार्य ९८४११६५५२९   

३५ ईस्वज,तसतभल चौथो रवजना चौधरी  ९८६०१८७३०५   

३६ ईस्वज,तसतभल चौथो सस्शिा के.सी. ९८४१६२७०७५   

३७ ईस्वज,तसतभल चौथो सरु लिज ु ९८४३७२४७५१   

३८ ईस्वज,तसतभल चौथो कृष्टल सिुाल ९८६०४६५४४९   

३९ ईस्वज,तसतभल िेश्रो मकुुवद पौडेल 9841226239   

४० प्रशासन, सा.प्र. का.स. 
अम्िर िहादरु 
िाईिा 

९८४०४०६२२०   

४१ प्रशासन, सा.प्र. का.स. िलराम नेपाल ९८४९२६४३२१   

 

नगरपालिकामा कायिरि करार कमिर्ारीहरुको लववरर्  

तस 
नं. संकेि नं. सेिा समूह पद÷िह नामथर मोिााल नं. कै 

१ करार ईस्वजतनर्ररङ ईस्वजतनर्र  तमलन फुाँ र्ाल ९८४१४३६५७७   

२ करार ईस्वजतनर्ररङ ईस्वजतनर्र  नषिन के.सी. ९८५१२०१९२३   

३ करार ईस्वजतनर्ररङ ईस्वजतनर्र  बालकृष्ण मानवधर ९८४९९३६७२८   

४ करार ईस्वजतनर्ररङ ईस्वजतनर्र सूचना सविोि आचार्य ९८४१४४८९७८   

५ करार प्र.म.रोजगार रोजगार संर्ोजक पतलस्था शे्रष्ठ ९८४१२८२०६५  

६ करार प्र.म.रोजगार प्रा. सहार्क सनद नाथ शे्रष्ठ ९८४११२४४८५   

७ करार षिषिध कम्प्र्टुर अप माईिे स्र्ाङिो ९८४९८८७३६५   

८ करार षिषिध कम्प्र्टुर अप मञ्जु आचार्य ९८४२२००६७२   

९ करार पंस्जकरण 
एम आई एस 

अपरेटर 
श्रीकृष्ण थापा ९८४१६३८८६३   




 

१० करार षिषिध स.कम्प्र्टुर अप सतमिा शे्रष्ठ ९८४१०९११८०   

११ करार षिषिध स.कम्प्र्टुर अप हररमार्ा लामा ९८१३०९११७७   

१२ करार षिषिध स.कम्प्र्टुर अप शोभा चौलागाई ९८४९१०७८१४   

१३ करार षिषिध स.कम्प्र्टुर अप सविोिी िोगटी ९८०८६६४२५५   

१४ करार षिषिध स.कम्प्र्टुर अप स्चनीमार्ा शे्रष्ठ ९८४९१९९९६७   

१५ करार षिषिध स.कम्प्र्टुर अप सजनी शे्रष्ठ ९८१०१८६९०९   

१६ करार षिषिध स.कम्प्र्टुर अप सरस्ििी ढकाल ९८४१४६१३०१   

१७ करार षिषिध स.कम्प्र्टुर अप षिक्रम मल्ल ९८१८६०५२२१   

१८ करार पंस्जकरण षफल्ड सहार्क तनशा शे्रष्ठ ९८४३६४९८३१   

२० करार स्िास््र् षिद्यालर् नसय रषिना तसं डंगोल ९८४३५८७९२४   

२१ करार स्िास््र् षिद्यालर् नसय मतिना शे्रष्ठ ९८१८६४५५५४   

२२ करार स्िास््र् षिद्यालर् नसय अनिुा शे्रष्ठ     

२३ करार उद्यम षिकास उ.षि.सहर्ोगी सरस्ििी लामा ९८६१६४२३२७   

२४ करार नगर प्रहरर अ.स.ई षिकास शे्रष्ठ ९८४३१९२१६७   

२५ करार   सिारी चालक अमिृ थापा ९८४३६५५५७३   

२६ करार   सिारी चालक जीि नारार्ण शे्रष्ठ ९८४१५३६००१   

२७ करार   सिारी चालक षिष्णलुाल शे्रष्ठ ९८४३६२०१५५   
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