
 
 

“पर्यटन,कृषि समषृिको मूल आधार 

सााँस्कृतिक, षिकास स्थानीर् सरकार” 

आ.ि २०७७-०७८ को नीति, 

बजेट िथा कार्यक्रम पसु्स्िका 
 

 

 

 

 

 

 

शंखरापरु नगरपातलका 
सााँख,ु काठमाडौँ 

बागमिी प्रदेश, नेपाल 



 
 

 

दईु शब्द 

 

 

बागमिी  प्रदेश अन्िगयि काठमाण्डौ स्जल्लामा पने शंखरापरु नगरपातलकाको   पाचौं नगर 
सभाबाट पाररि आतथयक ििय २०७७-०७८ को िाषियक बजेट नीति िथा कार्यक्रम सषििको 
पसु्िक प्रकाशन गनय पाउाँदा मलाई अत्र्न्ि खसुी लागेको छ।  

षिश्वव्र्ापी मिामारीको रुपमा फैतलएको कोरोना भाइरसको कारण िनु ेकोतभड-१९ रोगको 
कारण ससृ्जि र्स षििम पररस्स्थतिमा सम्पन्न पांचौ नगर सभा िाम्रो लातग सखुद क्षण िनु 
सकेन । र्द्यपी र्सै नगर सभाबाट र्स आतथयक िियको लातग कोतभड -१९ को षििमिालाई 
मध्र्ेनजर गरी नीति िथा कार्यक्रम िर्ार गने प्रर्ास गररएको छ । 

 षिश्वव्र्ापी मिामारीका कारण मानि जातिमा ठूलो संकट पैदा भएको छ ।िाल सम्म करोडौ 
संक्रतमि भैरिेका छन भन े लाखौंको संख्र्ामा ज्र्ान गएको छ । नगरिासीिरुलाई र्स 
भाइरसको संक्रमणबाट जोगाउनको लातग र्स नगरपातलकाबाट अतधकिम प्रर्ासमा काम 
भइरिेको छ।र्स रोगका कारण देशव्र्ापी रुपमा गररएको बन्दािन्दीको कारण आतथयक क्षेत्रमा 
ठूलो क्षिी बेिोनुय परेको छ । िाम्रो नगरपातलका पतन र्सबाट अछुटो रिन सकेको छैन 
।िाह्य िथा आन्िररक आर् घट्न गएको िुाँदा बजेटको आकार घट्न गएको छ ।र्सका 
बाबजदु पतन नागररकको जीिन रक्षा गदै खस्केको अथयिन्त्रलाई चलार्मान बनाउन र्ो बजेटले 
मित्िपूणय भतूमका खेल्नछे भने्न षिश्वास समिे मैले तलएको छु। 

नगर षिकास र्ोजना िजुयमा गने क्रममा नगरमा षक्रर्ास्शल राजतनतिक दल, षििर्गि 
कार्ायलर्िरु, गैह्र सरकारी संस्था, नागररक समाज िथा िडा  कार्ायलर्बाट प्राप्त सझुािलाई 
समेि समेटी र्ो नीति, कार्यक्रम िथा बजेट िर्ार गरी पसु्िक प्रकाशन गनय लातगएको छ । 

अन्त्र्मा, नगरको िाषियक बजेट, नीति िथा कार्यक्रमको पसु्स्िका िर्ार गनय सिर्ोग गनुय िनुे 
नगरबासी सम्पूणय मिानभुाििरु, जनप्रतितनतध, राजतनतिक दल, नगरपातलकाका कामयचारी र र्स 
कार्यमा रचनात्मक सझुाि र सिर्ोग ददन ुिनुे सम्पणुय नगरिातसिरूमा धन्र्िाद सषिि िाददयक 



 
 

आभार प्रकट गदयछु । र्स पसु्स्िकामा भएका र्ोजना िथा कार्यक्रमको साथयक कार्यन्िर्न 
भएमा िातमले िजुयमा गरेका र्ोना िथा कार्यक्रमको मित्ि अझ उजागर िनुछे ।र्ोजना िथा 
कार्यक्रमिरुको साथयक र गणुस्िरर्कु्त कार्ायन्िर्नको अपेक्षा समेि गरेको छु । 

धन्र्िाद ! 

 

सिुणय शे्रष्ठ 

नगर प्रमखु 
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१. शंखरापरु नगरपातलकाको आतथयक ििय २०७७/०७८ को 
लातग र्स नगरपातलकाको पाचौं नगर सभामा नगर प्रमखु 
श्री सिुणय शे्रष्ठज्रू्बाट प्रस्ििु गररएको प्रस्िाषिि नीति ।   

सभाका सभाध्र्क्ष एिं नगर सभा सदस्र्ज्रू्िरु 

स्थानीर् ििको तनिायचन भइ जनप्रतितनतधको रुपमा आज र्स गररमामर् नगर सभाको 
पाचौं बैठकलाई सम्बोधन गनय पाउाँदा मलाइ अत्र्न्िै खशुी लागेको छ । 

१. नेपालको लोकिास्न्त्रक आन्दोलनका क्रममा नेपाल र नेपाली जनिाको मूस्क्तका 
लातग आफ्नो ज्र्ान उत्सगय गनुय िनुे सम्पूणय शषिदिरु प्रति िाददयक भािपूणय 
श्रिान्जली अपयण गदयछु ।  

२. कोतभड-१९ मिामारीका कारण मानि जाति मातथ शिाव्दीकै सबैभन्दा ठूलो 
सङ् कट पैदा भएको छ । षिश्व स्िरमै र्स मिामारी षिरुि लड्न मौजदुा स्िास््र् 
सेिा र सषुिधािरु नै अपर्ायप्त देस्खएका छन ्।र्स मिामारीका कारण लाखौं 
मातनसको ज्र्ान गइसकेको छ भने अझै लाखौं सङक्रतमि छन । र्स 
मिामारीबाट सङ्क्रतमि भई नेपाल बाषिर र तभत्र ज्र्ान गमुाउन ुिनुे नेपाली िथा 
अन्र् तमत्रराष्ट्रका नागररकिरुका पररिार प्रति गषिरो समिेदना प्रकट  गदयछु । 
साथै उपचाररि सबै नागररकिरु प्रति शीघ्र स्िास््र्लाभको कामना गदयछु । 

३. कोतभड-१९ को संक्रमण िनु बाट नागाररकिरुलाई बचाउन र्थासंभि कोरोना 
भाइरस षिरुि कार्यिरु गदै आइरिेका छौं । कोरोना भाइरस फैतलन तनदनको 
लातग आिश्र्क पूियिर्ारी भैरिेको व्र्िोरा र्िााँिरु सबैलाई षिददिैछ ।प्रतिकार्य 
र सबैको सिर्ोगबाट र्स नगरपातलकामा िाल सम्म संक्रतमि संख्र्ा नभएको 
व्र्िोरा पतन जानकारी गराउन चािन्छु । कोतभड-१९ बाट सरुस्क्षि िनुको लातग 
नेपाल सरकारले लाग ुगरेको लकडाउनलाई घरमै बसी सिर्ोग गनुयभएकोमा र 
लकडाउन  अितधभर कोिी पतन भोकै नपरुन भनी सरुु गररएको रािि षििरण 
कार्यमा समेि सिर्ोग परु्ायउन ुिनुे सबैमा आभार व्र्क्त गदयछु । 




 

४. कोतभड-१९ संक्रमणको रोकथाम, पूियिर्ारी िथा व्र्िस्थापनको लातग र्स 
नगरपातलकामा क्िारेन्टाइन व्र्िस्थापनको लातग सिर्ोगी िाल क्षेत्र नेपाल, 
कोरोना रोकथाम िथा व्र्िस्थापन कोिमा सिर्ोग गनुयिनुे सम्पूणय सिर्ोगी 
व्र्स्क्तत्ि िथा संस्था, षप तस आर र आर तड टी पररक्षणको लातग सिर्ोग गने 
संस्था, र्स कार्यमा अग्रपस्ङ्िमा कार्यरि स्िास््र्कमी, सरुक्षा तनकार्, जनप्रतितनतध 
िथा कमयचारी लगार्ि सम्पूणयमा िाददयक आभार व्र्क्त गदयछु । 

५. आतथयक ििय २०७७/७८ को र्स नगरको बजेट नीति िथा कार्यक्रम िजुयमा 
गदाय नेपालको संतबधान को अनसूुची ८ र नपेाल सरकारबाट प्राप्त स्थानीर् ििको 
र्ोजना िथा बजेट िजुयमा ददग्दशयन २०७४ ले गरेका व्र्िस्थालाई पूणय रुपमा 
पालना गने प्रर्ास गरेको छु ।चाल ुपन्रौँ र्ोजना, दीगो षिकासका लक्ष्र्, नेपाल 
सरकारबाट स्िीकृि क्षेत्रगि नीतििरु, राषष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगबाट प्राप्त तनदेशन, 
सम्बस्न्धि मन्त्रालर्िरुबाट प्राप्त मागयदशयनलाई मखु्र् आधार मानी नगरको  
षिकास र्ोजना, नीति िथा कार्यक्रम िर्ार पाररएको छ । त्र्सै गरी नगर षिकास 
र्ोजना िजुयमा गने क्रममा नगरमा षक्रर्ास्शल राजतनतिक दल, षििर्गि 
कार्ायलर्िरु, गैिय सरकारी संस्था, नागररक समाज िथा िडा  कार्ायलर्बाट प्राप्त 
सझुािलाई समेि समेषटएको छ । 

६. समिृ नेपाल सखुी नेपालीको राषष्ट्रर् लक्ष्र्, संर्कु्त राष्ट्र संघको ददगो षिकासको 
लक्ष्र् िथा राषष्ट्रर् आितधक र्ोजनालाई मखु्र् लक्ष्र् बनाइएको छ। साथै शंखरापरु 
नगरपातलकाको दीघयकातलन सोच “पर्यटन र कृषि समिृको मलु आधार, सााँस्कृतिक 
षिकास स्थानीर् सरकार”  िफय  र्ो नीति पररचातलि भएको व्र्िोरा जानकारी 
गराउन चािन्छु ।  

७. नगरपातलका जनिाको सिायषिण षिकास सतुनस्िि गरी आफ्नो घरदैलोबाट 
साियजतनक सेिा प्राप्त गने जनिाको नस्जकको सरकार रिेको पररप्रके्षमा स्थानीर् 
जनिाले अनभुतूि िनुे गरी षिकास तनमायण र सेिा प्रिािमा सधुार गरी र्स 
नगरलाई नमूना नगरको रुपमा षिकास गनय लक्ष्र् सषिि र्ो नीति िथा कार्यक्रम 
प्रस्ििु गरेको छु । 

 

 




 

 

उपस्स्थि नगर सभा सदस्र्ज्रू्िरु 

अब म शंखरापरु नगरपातलका षिकासका सम्भािना  चनुौिीिरुका साथै नगपातलकाको 
संस्क्षप्त पररचर् प्रस्ििु गनय अनमुति चािन्छु । 

बाग्मिी प्रदेश अन्िरगि काठमाण्डौ स्जल्लाको पूषिय क्षेत्रमा रिेको र्स नगरपातलका 
२०७१ साल मंतसर १६ गिे स्थापना िुाँदा १५ िटा िडामा षिभाजन गररएकोमा २०७३ 
सालमा भएको स्थानीर् ििको पूनसंरचना पिाि सातबकको इन्रार्णी, पखुलुाछी, 
बज्रर्ोतगनी, लप्सेफेदी, सनुटोल र नाङ्लेभारे गा.षि.स तमलाएर शंखरापरु नगरपातलका 
बनेको िो। िाल कुल ९ िटा िडामा िगीकरण गररएको र्स नगरपातलका ऐतििातसक 
रुपमा कररि ३३०० ििय अगातड जोगदेि बज्राचार्यले कतलगि सम्बि १८०१ मा 
र्ोजना बनाई शंखको आकारमा सााँख ुसिरको पररकल्पना गररएको िुाँदा र्स नगरको 
नामाकरण शंखरापरु नगरपातलका रास्खएको िो। कुल ६०.२१ िगय षकलोतमटर क्षेत्रफल 
रिेको र्ो नगपातलका दस्क्षणमा भक्तपरु, पूियमा तसन्धपुाल्चोक र काभ्र ेस्जल्ला उत्तरमा 
निुाकोट िथा पस्िममा काठमाण्डौ स्जल्लाको कागेश्वरी मनोिरा नगरपातलकासंग 
जोतडएको छ ।र्ो नगरपातलका काठमाण्डौ स्जल्लाको क्षेत्रफलको षिसाबले ठुलो 
नगरपतलका पतन िो । नपेालको केन्रीर् राजधानी रिेको स्जल्लामा रिेको नगरपातलका 
भएिा पतन खास गरी ग्रामीण बस्िी र भौगोतलक रुपमा षिकट रिेको र्स नगरको मखु्र् 
षिशेििा भौगोतलक षिषिधिामा आधाररि रिेको छ । त्र्सैगरी  ऐतििातसक सााँख ुशिर, 
बज्रर्ोतगनी, शातलनदी र अन्र् धातमयक स्थलिरु पतन मखु्र् षिषिधिाको रुपमा रिेका 
छन । २०७५ सालको सिेक्षण अनसुार नगरपातलकाको कुल जनसंख्र्ा २७ िजार 2 
सर् २ रिेको छ।जनसंख्र्ाको लैषिक आधार िेदाय र्स नगरपातलकामा १३६३३ परुुि 
र १३५६९ मषिला रिेका छन ् ।िामाङ, नेिार,  ब्राम्िण, क्षेत्री गरुुङ लगार्िका 
जािजाति बसोबास गने र्स नगरमा बज्रर्ोतगनी जात्रा, शातलनदी मेला,मस्णचडु मेला, 
माधि नारार्ण स्िस्थानी ििय, दशै जात्रा, इन्रार्णी जात्रा िथा अन्र् जात्रा प्रमखु 
मातनन्छन। प्रमखु चाडपियका रुपमा दशै, तििार, माघेसङ्क्रास्न्ि, चैिेदशै, साउने 
सङ्क्रास्न्ि, जनैपूस्णयमा, िररिातलका, कृष्णाष्टमी, गाईजात्रा, र्ोमरी पूस्णयमा, ल्िोसार, मेनाङ 
रिेका छन। 




 

नगरपातलका क्षेत्रमा रिेका ऐतििातसक धातमयक प्राकृतिक क्षेत्रलाई संरक्षण र 
संिियन गरी पर्यटन प्रिियन र षिकास गदै कृषिर्ोग्र् भतूमलाई पकेट क्षेत्रको रुपमा 
पषिचान र षिकास गरी आतथयक षिकासको प्रमखु क्षेत्रको रुपमा लैजान सषकने अिसर 
िामी साम ु छ । नगरपातलका क्षेत्रतभत्रका षितभन्न प्राकृतिक श्रोि साधनको पषिचान र 

पररचालन गरी आतथयक षिकासको बाटो कोदै भकुम्पले क्षति परु् र्ाएका अव्र्िस्स्थि 

बस्िीिरुमा भकुम्प प्रतिरोधात्मक व्र्िस्स्थि नर्ााँ बस्िी बसाउन एिं ऐतििातसक सम्पदाको 
रुपमा रिेको सााँख ु बजारलाई पूनतनमायण माफय ि भत्केका संरचना र सम्पदािरुलाई 
व्र्िस्स्थि बनाउन आिश्र्क ठानी पूनः तनमायण प्रातधकरणको सिर्ोगमा कामिरु 
भइरिेका पतन छन । 

िाम्रो शंखरापरु नगरपातलका आतथयक सामास्जक षिकासका दृषष्टकोणले िलुनात्मक 
रुपमा पछातड परेको अिस्था छ।स्रोि, साधनको अिस्थालाई षिचार गदाय िालको 
अिस्थामा कमजोर रिेको छ । नगरिातसका अपके्षा तनकै उच्च रिेको िर सीतमि 
साधन एिं स्रोिबाट सबैका अपेक्षािरु पूरा गनय चनुौतिपूणय रिेको र्थाथयिा िामी साम ुछ 
। आन्िररक स्रोि कमजोर िुाँदा बाह्य स्रोि मै तनभयर िनुपुने बाध्र्िा      छ 
।नगरिासीले अपेक्षा गरे अनसुार षिकासले तिव्रिा पाउन नसकेको र्थाथयिा पतन िातम 
साम ुछ। जनप्रतितनतध तनिायस्चि भएर आए पतछ राजनीतिक िथा प्रशासतनक आधार 
स्िम्भ सजृना गनुय परेको र्थाथय पतन िामी साम ुछ । आतथयक षिकासका लातग राजश्वको 
संकलन एिं पररचालनका नर्ांक्षेत्रको खोजीगनय जरुरी छ ।नगरिासीिरुबाट पर्ायप्त जन 
श्रमदान निुाँदा र्ोजना सम्पन्न गनय कठीनाइ रिेको अिस्था पतन षिद्यमान छ । िाम्रो 
नगरपातलकामा अव्र्िस्स्थि सिरीकरणलाई व्र्िस्स्थि गरी भिन तनमायण संषििालाई 
कडाइका साथ पालना गराउने िथा व्र्िस्स्थि Land Pooling गरी लाग ु गने कार्य 
चनुौिीपूणय रिेको र्थाथय सबैमा षितधिै छ । संषिधान प्रदत्त न्र्ाषर्क अतधकारलाई र्थाथय 
रुपमा व्र्ििारमा उिानय सो अनसुारको िाििरण िर् गनय बााँकी नै रिेको अिस्था छ 
। षिकासमा आतथयक अनशुासन कार्म गनय िाम्रा लातग अझै पतन चनुौिीपूणय कार्य रिेको 
छ भने भौगोतलक तबकटिाका कारण पूिायधार षिकासमा खस्चयलोपन र कठीनाई रिेको 
व्र्िोरा पतन म र्िााँ राख्न चािन्छु।र्स प्रकारका चनुौिीको बाबजिु पतन नगरिासीमा 
परु् र्ाउन ुपने सेिा सिज रुपमा परु् र्ाउन र गणुात्मक षिकास गनय कषटबि रिेको व्र्िोरा 
समेि म र्स सभामा राख्न चािन्छु । 




 

सभाध्र्क्षज्रू्, 

उपस्स्थि नगर सभा  सदस्र्ज्रू्िरु, 

अब म क्षेत्रगि रुपमा र्स नगरपातलकाले िर् गने नीति प्रस्ििु गने अनमुति   चािन्छु 
। 

शिक्षा तथा खेलकुद : 

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

१. र्स नगरक्षेत्र तभत्रका सामदुाषर्क तबद्यालर्िरुलाई अतभभािक र षिद्याथीको 
आकियणको  केन्रको रुपमा षिकास गनय र  स्शक्षाको गणुस्िर सधुारका लातग 
आिश्र्क भािामा स्शक्षा ददने व्र्िस्था गररनेछ । 

२. सामदुाषर्क िथा संस्थागि षिद्यालर्का स्शक्षक िथा कमयचारीको तनरन्िर 
क्षमिा षिकास गनयका लातग अनलाइन लगार्िका पिति अपनाइ कष्टमाइज्ड 
स्शक्षक िातलम सञ्चालन गररने छ ।  

३. छोटो अितधको तसपमूलक िातलमको प्रिन्ध गरी “एक षिद्यालर् एक 
उत्पादन”को अिधारणालाई कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाइनेछ। 

४. षिद्यालर् जाने उमेर समिुका सबै बालबातलकालाई षिद्यालर् भनाय गरी 
आधारभिू स्शक्षामा सबैको पिुाँच सतुनस्िि गररनेछ । 

५. षिद्यालर्िरुमा तडजीटल िाजीरी, तससी षटतभ, स्माटय बोडय िथा तडजीटल 
प्रषितधमा आधाररि  रिेर स्शक्षण तसकाइलाई प्रिियन गररनेछ । 

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

७. षिद्याथी तसकाइ उपलस्व्धका आधारमा स्शक्षकलाई प्राेत्सािन भत्ताको प्रिन्ध 
गररनेछ। 

८. िररि षिद्यालर्को अिधारणा कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाइने छ । 




 

९. साक्षरिा स्शक्षा, कार्यमलुक साक्षरिा, तनरन्िर स्शक्षा र तडस्जटल स्शक्षा 
कार्यक्रमको सञ्चालन  गररनेछ । 

१०. स्थानीर् भािाको पाठ्यक्रम बनाई स्शक्षण तसकाइ सञ्चालन गररनेछ । 

११. सामदुाषर्क षिद्यालर्मा अतभभािकको सिभातगिा बषृि गनय अतभभािक स्शक्षा 
कार्यक्रम  सञ्चचालन गररनेछ । 

१२.  षिद्यालर्लाई समदुार्को तसकाइ केन्रको रुपमा षिकास गररनेछ । 

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

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

१४.  षिद्यालर्मा अध्र्र्नरि तिक्ष्ण षिद्याथीको पषिचान गरी षिपन्न िथा 
लस्क्षि षिद्याथीिरुको लातग षिशेि छात्रबसृ्त्त िथा प्रोत्सािन कार्यक्रम 
सञ्चालन गररनेछ । 

१५. षिद्यालर् नक्शाङ्कनको आधारमा षिद्यालर् गाभ्ने, िि िा कक्षा घटाउने 
िा बढाउने कार्यलाई प्रोत्सािन गररनेछ।उक्त कार्यमा सिभागी िनु 
स्िउत्प्ररेीि िनुे षिद्यालर् पररिारलाई षििेश प्रोत्सािन गररनेछ। 

१६. षिद्यालर्मा तनर्तमि रुपमा आमने सामने रुपमा पठन पाठन िनु नसक्न े
अिस्था भएमा अनलाइन िथा िैकस्ल्पक पितिको षिकास गरी पठन पाठन 
सञ्चालन गररनेछ । 

१७. षिद्यालर् पररसर िथा कक्षाकोठाको दैतनक सरसफाई गनय प्रोत्सािन 
गरनेछ । 

१८. षिद्यालर्मा षिस्कुट, चाउचाउ जस्िा पत्र ुखाना र प्लाषष्टक तनिेध गरनेछ 
।  

१९. ससु्मा कोइराला मेमोररर् नतसयङ कलेजको सिकार्यमा षिद्यालर् स्िास््र् 
कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 




 

२०. स्शक्षण तसकाइमा बाल केस्न्रि, पररर्ोजनामा आधाररि, सिीि, रैथाने , 

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

२१. षिद्यालर् तसकाइमा कमजोर षिद्याथीकाको पषिचान गरी अतिररक्त कक्षा  
Remedial tuition class सञ्चालन गररनेछ । 

२२. बाल क्लब, स्काउट, सदन, जतुनर्र रेडक्रस सकय लको  गठन गरी षिद्याथीको 
तसकाइ प्रिियन गनय पररचालन  गररनेछ । 

२३. नगर खेलकुद षिकास सतमतिलाई षक्रर्ाशील बनाउन  खेलकुदलाई 
प्रिियन गदै राषष्ट्रर् स्िरमा प्रतिस्पधाय गनय सक्ने खेलाडी उत्पादन गने नीति 
अिलम्बन गररने छ । 

२४. व्र्स्क्तको शारीररक, मानतसक, सामास्जक िथा संिेगात्मक पक्षको 
सन्ितुलि षिकासमा खेलकुदको मित्िपूणय भतूमका रिने भएकोले खेलकुद 
पूिायधार षिकास,  षितभन्न खेलकुद प्रतिर्ोतगिाको आर्ोजना खेलाडीिरुको 
संरक्षण र सम्बियन िथा राषष्ट्रर् िथा अन्िराषष्ट्रर् प्रतिर्ोतगिामा पदक प्राप्त 
गने खेलाडीलाई प्रोत्सािन कार्यक्रम संचालन गररनछे । 

२५. षिद्यालर्मा आिश्र्किा अनसुार अतभभािक स्शक्षा िथा मनोसामास्जक 
परामशय सम्बन्धी कार्यक्रमिरु सञ्चालन गररनेछन । 

२६. र्स नगरपातलका तभत्र रिेको एक मात्र सामदुाषर्क क्याम्पस भाग्र्ोदर् 
क्याम्पस संचालन गनय क्याम्पस संचालक सतमतिको तमति २०७६/०७/०६ 
को तनणयर् अनसुार भाग्र्ोदर् क्याम्पस संचालन गने सम्पूणय स्जम्मेिारी र्स 
नगरपातलकालाई िस्िान्िरण गने तनणयर् भए बमोस्जम श्री गोपाल कृष्ण 
शे्रष्ठको अध्र्क्षिामा गदठि ५ सदस्र्ीर् कार्यदलको प्रतििेदन अनसुार  उक्त 
क्याम्पस संचालन गनय आिश्र्क प्रषक्रर्ा अगातड बढाइनेछ ।साथै र्स 
क्याम्पसको संचालन िथा व्र्िस्थापनमा व्र्ापक सधुार गरी नगरिासीको 
उच्च स्शक्षा अध्र्र्न गने आकियक केन्रको रुपमा षिकास गररनेछ । 




 

२७. ििौं कार्य गरेका परुाना स्शक्षकिरुबाट तसकाइ सिस्जकरण गनय 
एकातिर सक्न ेअिस्था देस्खदैन भन ेअकोतिर अको स्जल्ला िा स्थानीर् 
ििमा गएर शीक्षण पेसालाई तनरन्िरिा ददन सक्ने अिस्था पतन   देस्खदैन 
। त्र्सैले पेन्सनको समर्ाितध परुा भइ सकेका प्राथतमक ििका 
स्शक्षकिरुलाई नगरपातलकाबाट नगद प्रोत्सािन सषिि स्िेस्च्छक अिकाश 
कार्यक्रम ल्र्ाइनेछ । 

स्िास््य 

१. आधारभिू स्िास््र् र सरसफाई गनय शंखरापरु नगरपातलकाको मािििमा एक 
स्िास््र् सतमति गठन गररनेछ । 

२. मौतलक िकको रुपमा संतबधानमा स्थाषपि आधारभिू स्िास््र् सेिालाई 
तनःशलु्क प्रदान गने ब्र्िस्था गररनेछ । 

३.  गणुस्िरीर् स्िास््र् सेिा मा सबैको पिुाँच स्थाषपि गनयका लातग प्रभािकारी 
कार्ायन्िर्न िथा ब्र्िस्था र सो को प्रभािकारी अनगुमनको व्र्िस्था गररने 
छ । 

४. कोतभड-१९ लाई मध्रे्नजर गदै र्स नगरपातलकामा  ध्र्ानमा राखी नगर 
िस्स्पटल अति आिश्र्क भएको िुाँदा िाललाई इन्रार्णी स्िास््र् केन्रलाई 
नगर िस्स्पटलको रुपमा संचालन गनय सघीर् सरकार, प्रदेश सरकार िथा 
नगरपातलकाको सिर्ोगमा िस्स्पटल स्थापना गरी कार्य संचालन गररनेछ । 

५.  सिै िडािरुमा स्िास््र् चौकीको सतुनस्िििा गररन ेर्ोजना अन्िरगि िडा 
नं. ४ मा तनमायण भएको स्िास््र् चौषकबाट आगातम आतथयक िियिाट आधारभिु 
स्िास््र् सेिा षिस्िार सरुु गररनेछ ।साथै िडा नं. ८ मा स्िास््र् संस्था 
स्थापना गरी सेिा षिस्िार गररनेछ ।  

६. कोरोना संक्रमण रोकथामको लातग प्रत्र्क्ष रुपमा खषटने जनप्रतितनतध िथा 
कमयचारीिरुको लातग षिमाको कार्यक्रम ल्र्ाइनेछ । 

७. स्िास््र् चौकीिरुबाट षििरण िनु े तनःशलु्क औिधीिरुको लातग आिश्र्क 
प्रिन्ध गररनेछ ।  




 

८. मषिला स्िास््र् स्िरं्सेषिकािरुलाई ६० ििय उमेर पगेु पछी सम्मान पूियक 
षिदाई गने कार्यक्रम अगातड बढाइनेछ । 

९. षिज्ञ स्चषकत्सकिरुको उपस्स्थतिमा िडा स्िरमा स्िास््र् तसषिरिरु संचालन 
गररनेछन । 

१०. आमा सरुक्षा कार्यक्रम अन्िगयि गभयििी, सतु्केरी मषिला िथा नि स्शशकुो 
स्िास््र्लाई ध्र्ानमा राखी ितथयि सेन्टरको षिस्िार र षिकास गररनेछ । 

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

१२. बालबातलकािरुलाई पूणय खोप सेिा सतुनस्िि गरी पोिण कार्यक्रम 
संचालन गररनेछ।  

१३. नगरपातलका तभत्र संचालन गने औितध पसल (Pharmacy), नगर तभत्र 
सञ्चालन िनुे स्क्लतनक िथा अस्पिालिरुलाई नगरपातलकामा दिाय गराई 
नगरपातलकाबाट तनर्तमि अनगुमनको व्र्िस्था गररनेछ । 

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

१५. तनरोगी नगर तनमायणको लातग सदुृढ साियजतनक स्िास््र् सेिाका अतिररक्त 
स्िच्छ र सन्ितुलि आिार ,र्ोग, शारीररक व्र्ार्ाम, सरसफाई सषििको 
स्िस्थ जीिनशैली अिलम्बन गनय प्रोत्सािन गने कार्यक्रम ल्र्ाइनेछ । 

१६. पिातड भेगमा रिेका िडा नं. १, २ र ३ मा मातनस मतृ्र् ुिुाँदा मेलस्म्चको 
फट्केश्वर सम्म लगेर शि जलाउन बाध्र्कारर अिस्था रिेको िुाँदा सो 
जोस्खमलाई मध्रे् नजर गदै शिििानको व्र्िस्था गररनेछ । 

खानेपानी तथा सरसफाई  

१. नगरक्षेत्र तभत्रका पानीको श्रोििरुको पषिचान गरी बस्िी स्िरमा स्िच्छ 
खानेपानीको पिुाँच सिज रुपमा परु् र्ाउने नीति अिलम्बन गररनेछ ।  




 

२. एक घर एक धारा परु् र्ाउने लक्ष्र् परुा गररनेछ साथै पानीका मिुान,तसमसार 
क्षेत्र आददमा कुनै पतन भौतिक तनमायण कार्य गनय बन्देज लगाई संरक्षण गररनेछ 
।  

३. नदी िथा पानीका मिुान प्रदिुणलाई रोक्न कार्यक्रम ल्र्ाइनेछ । 

४. र्स नगरपातलका खलुा ददशामकु्त क्षेत्र घोिणा भई सकेको अिस्थामा सो 
पिाि गररने सरसफाई सम्बन्धी गतिषितधिरुलाई कार्यक्रम बनाई संचालन 
गररनेछ । 

५. नगरतभत्रका मास ु पसलिरुलाई व्र्िस्स्थि गनयका लातग कार्यषितध बनाई 
कार्ायन्िर् गदै लतगने छ । 

६. फोिोरमैला व्र्िस्थापनको लातग सबै नगरबासीलाई  सदस्र् बन्न अतनिार्य 
गररनेछ र र्स कार्यलाई नगरपातलकाबाट प्रिाि िनुे सेिासंग जोतडनेछ | 

७.  नगर तभत्रका खलु्ला मास ुपसललाई बन्द गररन ेछ र व्र्िस्स्थि िधशाला 
तनमायण गने कार्य अगातड बढाइनेछ ।  

८. तनर्तमि आिि-जािि िनुे र मातनसिरुको चाप िनुे ठाउाँमा साियजतनक 
शौचालर्िरु िथा बार्ोग्र्ास जतडि शौचालर्, स्नान गिृ र मषिनािारी भएका 
मषिलािरुको लातग छुटै्ट पररिियन कक्षको व्र्िस्था गररनेछ । 

९.  छात्रािरुको लातग तनःशलु्क सेतनटरी प्र्ाड षििरण गने कार्य अगातड 
बढाइनेछ । 

१०. िडा नं. ३, ४ ,६ र ७ मा खानेपानीको पिुाँचको लातग िडा नं.३ मा 
रिेको षिलेचौरको तसमसार क्षेत्रमा जलाशर् तनमायणको लातग आिश्र्क प्रषक्रर्ा 
अगातड बढाइनेछ । 

 

महिला, बालबाशलका, जेष्ठ नागररक तथा सामाजजक सुरक्षा 
१. जािीर्, भाषिक, धातमयक, लैंतगक षिभेदलाई अन्त्र् गररनेछ त्र्सैगरी 

मषिला, षपछतडएका जाति र िगयलाई सशक्तीकरण गरी मूल प्रिािमा 
ल्र्ाइनेछ । 




 

२. लैंतगक षिाँसा मकु्त समाजको तनमायण गने अतभर्ानलाई आत्मसाथ गदै 
लैंतगक षिाँसा षिरुिको शून्र् सिनतसलिा कार्म गररनेछ । 

३. बाल षिाँसा , बाल दवु्र्यििार र लाग ुऔिध दवु्र्यसनका षिरुि षिद्यालर् 
अतभभािक र षिद्याथीसंग अन्िरषक्रर्ा कार्यक्रम संचालन गररनेछ । 

४. असिार्िरु संग उपमेर्र कार्यक्रम अन्िगयि असिार्िरुलाई 
सतु्केरीिरुलाई प्रोत्सािन कार्यक्रम संचालन गररनेछ । 

५. लैंतगंक समानिा िथा सामास्जक समािेशीकरणका लातग लैंतगंक समानिा 
िथा सामास्जक समािेशीकरण नीति िथा कार्यर्ोजना िर्ार गरर 
कार्ायन्िर्न गररनेछ । 

६. सामास्जक सरुक्षाका क्षेत्रिरुको पषिचान गरी सो संग सम्बस्न्धि  ि्र्ांक 
संकलन गररनेछ ।  

७. छुिाछुि जस्िो अमानिीर् अपराधलाई नगरपातलकामा तनिेध गनय सो 
अनसुारका कार्यक्रम ल्र्ाइने छन । 

८. राज्र्को सामास्जक सरुक्षाको दाषर्त्िलाई ग्रिण गदै  सामास्जक सरुक्षा 
भत्ता,  सामास्जक सेिािरुको समसु्चि पररचालन गररनछे साथै र्स आतथयक 
िियमा सामास्जक सरुक्षा भत्ता िैङषकङ प्रणातल माफय ि उपलब्ध गराउने 
व्र्िस्थालाई पूणयिा ददइनेछ । 

९. मषिला, बालबातलका, ज्रे्ष्ठ नागररक, अपाि व्र्स्क्तिरुको ि्र्ाङ्क 
व्र्िस्स्थि गरी राज्र्को पिुाँच मिससु िनुे गरी षििध कार्यक्रमिरुमा 
समाषिि गने नीति अिलम्बन गररनेछ। 

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

११. जेष्ठ नागररक, दतलि, अपाि, पछातड परेका समदुार्िरुको मनोिल 
उच्च राख्न नागररक सम्मान कार्यक्रम गररनेछ । 




 

१२.  मटुुरोगी, क्यान्सर रोगी ,आगोले पोलेका अपाि िथा दीघय 
रोगीिरुलाई रु. १० िजार सम्म आतथयक सिर्ोग ददने कार्यक्रमलाई 
तनरन्िरिा ददइनेछन । 

१३. सामदुाषर्क संघ संस्थािरुलाई नगरक्षेत्रको टोलको षिकासको 
आधारस्शलाको रुपमा षिकास गररनेछ । 

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

१५. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको राषष्ट्रर् अतभर्ानलाई साथयक 
िलु्र्ाउन आन्िररक रोजगारीका अिसरिरु िषृि र सामास्जक सरुक्षाको 
प्रिियन गदै बेरोजगार व्र्स्क्तिरुलाई तनदेस्शकाको अतधनमा रिी 
रोजगारीमा आिि गररनेछ । 

१६. टोल षिकास संस्थािरुलाई स्थानीर् सरसफाईमा अगिुाइ गनय 
अतभप्ररेरि गररनेछ । 

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

 

कृवष तथा पिु विकास 

१. कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनको प्रमखु क्षेत्रको रुपमा तबकास गने नीति तलई कृषि 
िथा  पशजुन्र् उत्पादनलाई षिस्शष्टीकरण गदै आत्मतनभयरिा िफय  उन्मखु 
गररनेछ  ।   

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

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




 

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

५. “कोषि भोकै पदैन, भोकले कोषि मदैन” भने्न नेपाल सरकारको प्रतििििालाई 
साथयक बनाउन सो अनसुारका कार्यक्रम र्स नगरपातलकामा िजुयमा गरी 
कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाइनेछन । 

६.  पश-ुपंक्षी िथा कृषि िालीको बीमा गने कार्यक्रम सषिि कृिकिरुलाई 
प्रोत्साषिि गररनेछ । 

७. कृषि उत्पादनका लातग मौसममा भर पदै आइरिेका कृिकिरुलाई तसंचाईको 
व्र्िस्थाको साथै कुलो ममयि र अन्र् षिकल्पिरु जस्िै प्लास्स्टक पोखरी थोपा 
तसंचाई, सोलार जस्िा प्रषितधिरुको खोस्ज गरी बाहै्र मषिना कृषि उत्पादन गनय 
सक्ने अिस्था तसजयना गररनेछ । 

८. कृषि क्षेत्रको षिकासको लातग आधनुीकीकरण, व्र्िसार्ीकरण  र 
षिस्शषष्टकरणलाई व्र्ििारमा उिाररनेछ ।  

९. तसंचाईको पिुाँच सबै ठाउाँमा परु् र्ाउन आिश्र्क पिल गररने छ ।  

१०. पानीको स्रोिको खोजी गदै तसंचाई नपगेुको ठाउाँको पषिचान गरी आिश्र्क 
प्रिन्ध गररनेछ । 

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

१२. उत्पाददि कृषि उपजको लातग  तसंचाई ,मल, तबउ ,प्रषितध र बजारको व्र्िस्था 
तमलाइनेछ । 

१३. गरीि, षिपन्न िथा  साना षकसानलाइ लस्क्षि गरी कृषि उद्यम प्रिियनको लातग 
ग्रामीण उद्यम िथा आतथयक षिकास कार्यक्रम संचालन गररनेछन । 

१४. कृषि जतमनमा कृिकको पिुाँच षिस्िार गनय करार खेति िथा सामदुाषर्क सिकारी 
खेतिलाई प्रोत्सािन गररनछे । 

१५. फलफुलका षिरुिा रोप्ने र संरक्षण गने कार्यलाई अतभर्ानको रुपमा संचालन 
गररनेछ । 




 

१६. साियजतनक जग्गा संरक्षण िथा अतभलेख व्र्िस्थापन गनुयका साथै जतमनको 
ितगयकरण गरी कृषिको उत्पादकत्ि िषृि गने कार्यक्रम बनाइ कार्ायन्िर्नमा 
ल्र्ाइनेछ ।  

१७. घमु्िीकोि पररचालनद्वारा कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन उत्प्ररेरि गररनेछ । 

१८. षिदेशबाट फकेर आएका र्िुािरुलाई कृषि क्षेत्रमा काम गनय प्रोत्सािन गररनेछ 
। 

१९. गाई, बाख्रा, बंगरुको कृतत्रम गभयधारणद्वारा नश्ल सधुार गने कार्यक्रमलाई 
प्राथतमकिा ददइनेछ ।  

२०. नगरपातलकामा अिस्स्थि षकसानिरुलाई िरल नाइट्रोजन तनःशलु्क षििरण गने 
कार्यलाई तनरन्िरिा ददइनछे । 

२१. कृिकिरुको लातग क्षमिा िथा सीप षिकास िथा सशस्क्तकरणका तसपमूलक 
िातलम िथा कार्यक्रम संचालन गररनेछन । 

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

२३. पश ु पन्छीको प्राथतमक उपचार गनय परस्जिी तनर्न्त्रण िथा भ्र्ाकतसनेशन 
कार्यक्रम तनरन्िर सञ्चालन गररनेछ साथै पशिुरुको उपचारको लातग 
प्रर्ोगशालाको व्र्िस्था तमलाइनछे र आिश्र्किा अनसुार स्शषिर सञ्चालन 
गररनेछ । 

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

२५. नगरपातलकाका षितभन्न िडािरुमा उत्पाददि कृषि उपजलाई नगर क्षेत्रका 
ब्र्ापाररक केन्रिरुमा संकलन केन्रको ब्र्िस्था गररनेछ । 

२६. पश ु स्िास््र्को लातग र्स नगरपातलकाको उपर्कु्त स्थानमा पश ु स्चषकत्सा  
केन्रको ब्र्िस्था गररनेछ । 

२७. कृिकलाई स्थानीर् ििमै तबउ उत्पादन गने िािािरण तसजयना गनय स्थानीर् 
कृिकिरुलाई अनदुान प्रदान गररनेछ साथै उन्नि षिउ षिजन षििरण कार्यक्रम 
संचालनमा ल्र्ाइने छ । 




 

२८. कोतभड-१९ को कारणले तनम्त्र्ाउने िेरोजगारी िथा टुट्न सक्ने िैदेस्शक 
रोजगारीलाई ध्र्ानमा राखेर नगर क्षेत्र तभत्र मागमा आधाररि कृषि षिकास 
कार्यक्रम िथा व्र्िसार्ीक कृषिलाई उत्प्ररेरि गररनछे । 

२९. प्रधानमन्त्री कृषि आधतुनषकरण कार्यक्रम अन्िरगि र्स नगरपातलकालाई आल ु
जोनको रुपमा षिकास गनय कार्यक्रम राखेको िुाँदा सो कार्यक्रमलाई प्रभािकारी 
रुपमा अगातड बढाइनेछ । 

िन, िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन 

१. िािािरण िथा प्राकृतिक स्रोि संरक्षण सम्बन्धी ऐन िथा तनर्मािली बनाई लागू 
गररनेछ। 

२. िािािरणमैत्री िडा घोिणा गनय आिश्र्क गिृकार्य गररनेछ। 

३. िािािरणमैत्री पूिायधार तनमायण िथा षिकासमा जोड ददइनेछ। 

४. नगर तभत्र कुनै पतन कल कारखाना, उद्योग संचालन गनुय अस्घ प्रारस्म्भक 
िािािरणीर् पररक्षण (IEE – Initial Environmental Examination) िथा EIA 
(Environmental Impact Assessment) अतनिार्य रुपमा गने व्र्िस्था तमलाइनेछ 
। 

५. नगरतभत्रका सडकिरुमा िररर्ाली प्रिियन गनयको लातग बोटतबरुिा रोप्ने र िरेक 
भिन तनमायणको सम्पन्न प्रमाण पत्र दददा घर धनीलाई अतनिार्य रुपमा रुख रोप्न ु
पने व्र्िस्था गनय प्ररेरि गररनेछ । 

६. फोिोरमैला व्र्िस्थापनको लातग िाल Public Private Partnership  मोडेल अनसुार 
कार्य गने गरी ब्ल ुिेस्ट कम्पनी संगको सम्झौिा बमोस्जम िडा नं. ६ र ७ मा 
र्स सम्बन्धी कार्य गरररिेको सन्दभयमा र्सलाई अन्र् िडािरुमा समेि षिस्िार 
गररनेछ साथै फोिोर व्र्िस्थापनको लातग आिश्र्क जनचेिना मलुक 
कार्यक्रमिरु सञ्चाल गररनछेन। 

७. िािािरण एिम ् प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण िथा संिियनको दाषर्त्ि 
नगरिासीिरुकै िो भन्ने भािनालाई प्रोत्साषिि गनय खतनज सम्पदा, ढुिा, तगटी, 
िालिुा, माटो आददको उत्खनन,् प्रशोधन, ओसारपसार कार्यलाई कार्यषितध संसोधन 
गरी लाग ुगररनेछ ।  




 

८. िन षिनास, जलिार् ुपररिियन लगार्िका कारणले िनुे मानिीर् क्षति, नदीद्वारा 
िनुे कटान, भ–ूक्षर् आदद तनर्न्त्रण गरी प्रकृतिक श्रोि, सम्पदाको जगेनाय र 
िािािरणलाई मानिमैत्री बनाइनेछ।  

९. नगरपातलकालाई िररि नगरको रुपमा षिकास गनय आिश्र्क पूिायधारको तनमायण 
गररनेछ । 

१०. नगरमा प्लास्स्टक झोला न्रू्तनकरण िा तनर्न्त्रण गनय िैकस्ल्पक व्र्िस्था गररनेछ 
र सो अनसुारका कार्यक्रमका लातग सम्बस्न्धि पक्षसंग समन्िर् गररनेछ । 

११. जतडबटुीको व्र्िसाषर्क खेिी षिस्िार गदै प्रशोधन, बजारीकरण र षिस्शष्ट ब्रास्न्डि 
गरी तनर्ायि प्रिियन गररनेछ। 

१२. सामदुाषर्क िनलाई प्रभािकारी बनाउन र षिकास साझेदारीसंग जोड्न आिश्र्क 
गिृकार्य गररनेछ । 

१३. बालिुा प्रसोधन उद्योगबाट तनस्कने प्रदिुणलाई तनर्न्त्रण गरी त्र्सबाट तनस्कन े
फोिोर पानीलाई खोलामा तसधै फाल्न तनिेध गनय आिश्र्क व्र्िस्था तमलाइनेछ 
। 

१४. नगरस्िरीर् षिपद् व्र्िस्थापन सतमति िथा िडास्िरका षिपद् व्र्िस्थापन 
सतमतिलाई सषक्रर् बनाउने िथा पषिरो, आगलागी, भकूम्प आदद सम्भाव्र् 
प्राकृतिक षिपस्त्तको पषिचान गरी सो को रोकथामका कार्यक्रम ल्र्ाइनेछ ।  

१५. आपिकालीन षिपद् प्रतिकार्य िथा पूियिर्ारी र्ोजना कार्ायन्िर्न गरी नगरस्िरीर् 
षिपद् जोस्खम न्रू्तनकरण र्ोजना बनाई कार्ायन्िर्न गररनेछ । 

१६. षिकासका कार्यिरुलाई षिपद् व्र्िस्थापनसंग आबि गरी सो कार्यिरुको 
न्र्ार्ोस्चि कार्ायन्िर्न गररनेछ । 

१७. षिपद् पूिय िर्ारी, खोज, उिार, रािि र पूनस्थायपना सम्बस्न्ध कार्यमा संघ ,प्रदेश 
र स्थानीर् ििबीच समन्िर् र सिकार्य गररनेछ । 

१८. साियजतनक ,तनस्ज िथा सामदुाषर्क क्षेत्रसंगको सिकार्यमा षिपदजोस्खम न्रू्नीकरण 
िथा उत्थानस्शलिा र क्षमिा अतभिषृिका कार्यक्रम संचालन गररनेछन । 

 

ििरी योजना तथा पूिााधार विकास 

 




 

१. सााँख ु- बज्रर्ोतगनी – लप्सेफेदी -चौषकभञ्जर्ाङ िुाँदै धारापानी पटाप कुण्डेश्वर 
सडकको धारापानी – पटाप -  कुण्डेश्वर खण्डको स्िरोन्नस्त्तका लातग एक 
तनिायचन क्षेत्र एक कार्यक्रम अनसुार कार्य अगातड बढाइनेछ । 

२. सााँख ुबज्रर्ोतगनी मस्न्दर िुाँदै घमुारचोक मस्णचडु सडकको तनमायण प्रषक्रर्ा अगातड 
बढाइनेछ । 

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

४. नगरपातलका िथा मािििका कार्ायलर्बाट तनमायण िा षिकास गररने भौतिक  
पूिायधारिरु नागररक मैत्री, अपािमैत्री िथा िािािरण मैत्री बनाइनेछन । 

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

६. नगरपातलका तभत्रका पर्यटन, धातमयक क्षेत्र, खानपेानी सडक लगार्ि अन्र् 
आिश्र्क आर्ोजनािरुको तडषपआर िर्ार गरेर मात्र कार्य अगातड    बढाइनेछ 
। 

७. नगरपातलका तभत्र तनमायण गनुयपने भौतिक पूिायधारका क्षेत्रिरुलाई ठूला, मझ्यौला, 
साना िथा नगरस्िरीर् भनी पषिचान िथा बगीकरण गररनेछ । 

८. ठूला र्ोजनािरु केन्र स्िर र प्रदेश स्िरमा समािेस गराउन पिल गदै साना 
िथा नगरस्िरीर् भतन िगीकरणमा परेका र्ोजनािरुको प्राथतमकिा तनधायरण गरी 
क्रमागि रुपमा तनमायण िथा षिकास गररनेछ ।  

९. नगरका र्ोजना छनौट गदाय साना र्ोजना न्रू्तनकरण गदै ठूला र्ोजनालाई 
प्राथतमकिा ददइनेछ । 

१०. काठमाण्डौ मिानगरपातलका, गोकणेश्वर नगरपातलका र कागेश्वरी 
नगरपातलकाको सिकार्यमा भौतिक पूिायधारका कार्यकमिरु संचालन गररनेछ । 

११. काठमाण्डौ उपत्र्का बाह्य चक्रपथ ( सााँख,ु भलु्भ,ु गागलफेदी, जगडोल) 
सडकलाई नगरपातलका र बागमिी प्रदेश सरकारको सिलगानीमा तनमायण कार्य 
अगातड बढाइनेछ । 

१२. सांखकुो सौन्दर्यलाई मध्र्नजर गरी शातलनदी राजकुलो तनमायण कार्य 
अगातड बढाइनेछ । 




 

१३. िडा नं. ८ भलु्भमुा अतिक्रतमि २३७ रोपनी साियजतनक नगरपातलकाले 
अतिक्रमण िनुबाट जोगाइसकेको अिस्थामा सो जग्गालाई संरक्षण र व्र्िस्थापन 
गररनेछ । 

१४. सिरी षिकासका दीघयकातलन लक्ष्र् प्रातप्तका लातग एकीकृि सिरी षिकास 
र्ोजना द्वारा तनददयष्ट पूिायधारिरुको तनमायणका लातग संघीर्, प्रदेश सरकार र 
षिकास साझेदारिरुसंग सिकार्य गररनेछ । 

१५. र्स नगरपातलकामा रिेका खरका छाना भएका घरलाई जस्िा पािाबाट 
षिस्थाषपि गनय आिश्र्क कार्यक्रम बनाइनेछ । 

१६. ठूला िथा रणनैतिक मित्िका आर्ोजनाको रुपमा मखु्र् आर्ोजनािरुको 
छनौट गरी कार्यन्िर्न गररनेछ । 

१७. षिगिदेस्ख संचालनमा आएका अधरुा र्ोजनािरुलाई सम्पन्न गनय क्रमागि 
र्ोजनाको रुपमा बजेट षितनर्ोजन गररनेछ । 

१८. आर्ोजनािरुको लागि, समर्, पररमाण र गणुस्िर िातसल गनय सम्झौिा 
अितधतभतै्र आर्ोजना सम्पन्न्न गने गरी कार्यर्ोजना बनाई लाग ुगररनेछ ।  

१९. उपभोक्ता सतमति माफय ि गररने र्ोजनािरु पौि मसान्ि पतछ र अन्र् 
आर्ोजनािरु बैशाख मसान्ि पतछ सम्झौिा नगने व्र्िस्था तमलाइनेछ । 

२०. अनगुमन मलु्र्ांकन पितिलाई सदुृढ गनयको लातग नगरस्िरीर् संर्न्त्रलाई 
पररचालन गररनेछ ।  

२१. उपभोक्ता सतमति र तनमायण व्र्िसार्ी माफय ि तनमायण गररने भौतिक 
पूिायधारिरुको तनमायण कार्यमा अनािश्र्क षढलाससु्िी गने, गणुस्िरषिन काम गने 
कार्यिरुलाई दण्डनीर् बनाउने, कालोसूचीमा राख्न ेिा भषिष्र्मा पनूः र्स्िो कार्य 
गनय अर्ोग्र् ठिर् र्ाउने, जमानि जफि गने जस्िा कार्यिरु माफय ि तनर्न्त्रण 
िथा तनर्मनको व्र्िस्था तमलाइनेछ। 

२२. सडकको मापदण्ड िोषकएका जग्गािरुको नापी कार्ायलर्संग समन्िर् 
गरेर लगि कट्टा गने कार्य गररनेछ। 

२३. नापी नक्सामा समाबेश नभएका चलन चल्िीमा रिेका बाटो खिरे 
कुलोलाई व्र्िस्स्थि गनय कार्यक्रम ल्र्ाइनेछ । 




 

२४. साियजतनक सम्पस्त्त िथा साियजतनक जग्गाको संरक्षण सरुु भैसकेको 
अिस्थामा शंखरापरु नगरपातलका तभत्र साियजतनक जग्गामा बनेका स्थार्ी 
संरचनािरु नगरपातलकाको अतधनमा ल्र्ाई व्र्िस्थापन िथा उपर्ोग गररने   छ 
। 

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

२६. प्रर्ोगमा नआएको साबयजतनक जग्गालाई संरक्षण गरी साबयजतनक तनजी 
साझेदारीको अिधारणा अनसुार व्र्िसार्ीक प्रर्ोजनको लातग कार्यषितध बनाई 
तलजमा उपलब्ध गराउने व्र्िस्था तमलाइने छ ।  

२७. काठमाडौँ मिानगरपातलकासंग समन्िर् र सिकार्यमा नगरपातलकामा City 

Hall तनमायणको लातग आिश्र्क प्रषक्रर्ा अगातड बढाइने छ ।  

२८. २०७२ साल बैशाख मषिनामा गएको षिनाशकारी भकूम्पिाट क्षति 
भएका साियजतनक एिं तनजी भौतिक संरचनािरुको बााँकी काम सम्पन्न   गररनछे 
। 

२९. १००० िगय षफट सम्मका प्लीन्थ एररर्ा क्षेत्रफल भएका िा त्र्सभन्दा 
कम स्प्लन्थ एररर्ा भएका भकुम्प षपतडििरुलाई नक्सा पासमा १ िल्लाको छुट 
ददने नीतिलाई तनरन्िरिा ददइनेछ । 

३०. न्रू्निम ५ रोपनी भन्दा मातथ २० रोपनी सम्म प्लातनंग कार्यषितध 
अनसुार Planning Permit ददन ेप्रषक्रर्ा अगातड बढाइनेछ ।  

३१. सााँख ुबजारलाई भकूम्प पतछ सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृि गररएको िुाँदा उक्त 
ऐतििातसक ठाउाँलाई िास्िकुलार्कु्त  परम्परागि भिन तनमायणको लातग आतथयक 
प्रोत्सािन स्िरूप प्रदान गररने रु १ लाखको व्र्िस्थालाई तनरन्िरिा ददइने छ 
। 

३२. इन्रार्णी सानागाउाँ िस्स्ि अन्िरगिका घरिरुमा नगरपातलकाको 
मापदण्ड अनसुारको रंग लगाएमा कार्यतबतध अनसुारको रकम उपलब्ध गराईने 
व्र्िस्था तमलाइनेछ । 

३३. नगर कार्यपातलकाको भिन तनमायणको लातग स्जल्ला समन्िर् सतमति 
काठमाडौँबाट प्राप्त रकममा नगरपातलकाबाट समेि रकम षितनर्ोजन गरी र्स 




 

नगरपातलकाको िडा नं. ६ नारार्ण चोकमा तनमायण कार्य र्सै आतथयक िियबाट 
सरुु गररनेछ । 

३४. नगरपातलकाबाट िर् भएका र्ोजनािरुमा केन्र र प्रदेशबाट आएका 
र्ोजनािरुसंग दोिोरोपन निनुे गरी कार्यन्िर्न गने व्र्िस्था तमलाइनेछ । 

३५. नाङलेभारेको उपर्कु्त स्थानमा मोडयन गाडेन तसटीको लातग स्चनको तसल्क 
रोड नेसनल ब्रान्ड म्र्ानेजमेन्ट कम्पनीसंग समन्िर् र सिकार्य गरी आिश्र्क 
पने जग्गा उपलब्ध गराइनेछ । 

३६. सम्पदा िस्िी तभत्रका अस्थार्ी तनस्सा भएका मापदण्ड बमोस्जम बनेका 
घरिरुको अतभलेस्खकरण गरी रु १ लाख ददने व्र्िस्थालाई तनरन्िरिा ददइनेछ। 

३७.  रु १५ लाख भन्दा बढी कुल लागि अनमुान भएका आर्ोजनािरु ठेक्का 
माफय ि गररनेछ ।साथै रु १५ लाख भन्दा कम लागि अनमुान भएका र श्रम 
प्रर्ोग गरी रोजगारी तसजयना गनय सक्ने र्ोजना  मात्र उपभोक्ता सतमति माफय ि 
गररनेछ । 

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

३९. र्स आतथयक िियमा मा िडा नं. ५,६,७ र ९ मा Matrix Based House 

Numbering कार्य अगातड बढाइनेछ र बााँकी िडािरुमा समेि आगातम आतथयक 
िियिरुमा तनरन्िरिा ददन कार्यक्रम िर् गररनेछ। 

४०. नगरतभत्रका पदक्क सडकिरुमा खानेपानी, सौर्य सडक बत्ती एिम ् ढल 
तनकासको व्र्िस्था भए नभएको अनगुमन गरी प्रतििेदनको आधारमा खानेपानी 
र ढल तनकासको षिस्िार गदै जाने व्र्िस्था तमलाइनेछ ।  

४१. भिन तनमायण िथा नक्सा पासको कार्यलाई व्र्िस्स्थि र चसु्ि बनाउनको 
लातग षिद्यिुीर् भिन तनमायण इजाजि िथा नक्सा पासको व्र्िस्था गनय आिश्र्क 
कार्य गररनेछ साथै भिनिरुको षििरणलाई भौगोतलक सूचना प्रणातलमा आधाररि 
बनाइने छ । 

४२. र्ािार्ािको सषुिधा नपगेुका िडा नं. ४ र ८ का स्थानिरुमा साियजतनक 
र्ािार्ाि संचालन गनय PPP ( Public Private Partnership) मोडेलमा जनाको लातग 
प्रकृर्ा अगातड बढाइनेछ । 




 

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

४४. शंखरापरु नगरपातलका िडा नं. ९ को मनमत्ता खोलाको पस्िम िफय बाट 
कागेश्वरी मनोिरा नगरपातलका र गोकणेश्वर नगरपातलकाको उत्तर पूिय िफय  पने 
जग्गा प्लातनि िीनिटै नगरपातलकाको संर्कु्त सिकार्यमा अगातड बढाइनेछ 
।साथै सम्झौिा अनसुारको व्र्र्भार पतन ििन गररनछे । 

४५. िडा नं. ६,७ र ४ का आिश्र्क स्थानिरुको तसमाङ्कन गरी जग्गा 
प्लातनङ गने कार्य अगातड बढाइनेछ । 

४६. ३३ सर् ििय परुानो शिर सााँखलुाई सम्पदा िस्स्िको रुपमा कार्म गनय 
सो िस्स्ि तभत्र राषष्ट्रर् पूनःतनमायण प्रातधकरणको सिर्ोगमा राजकुलो, ढल, केिल, 
िाटो, चोक, मठ मस्न्दर र अन्र् Monument को तनमायण कार्य सरुु गररनेछ । 

संस्कृतत, पयाटन तथा सम्पदा संरक्षण 

१. कोरोना संक्रमणको जोस्खम तनर्न्त्रण िनुासाथ पर्यटन क्षेत्रलाई शीघ्र 
पूनस्थायषपि गनय कृषि, ग्रातमण,  सांस्कृतिक, मनोरंजन िथा पर्ाय -पर्यटन  
लगार्िका नर्ााँ पर्यटकीर् सेिा षिस्िार गनय आिश्र्क कार्यक्रम ल्र्ाइन ेछ 
। 

२. ििृद पर्यटन गरुुर्ोजनाको तनमायण गरी गरुुर्ोजनाको आधारमा शंखरापरुको 
पर्यटन पूिायधार षिस्िार िथा पर्यटन षिकासका कार्यक्रम संचालन   गररनेछ 
। 

३. सामदुाषर्क िन क्षेत्रमा पाकय , स्चतडर्ाखाना लगार्ि िोटल ररसोटय प्रबियन गनय 
सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गररनकुा साथै थाना भन्ज्र्ाङ, भकूम्प स्मतृि पाकय  र 
सलम्बदेुिी िनलाई बाल उद्यान िथा देउराली प्र्ाराग्लाइतडङलाई प्रिियन 
गनय आिश्र्क पिल गररनछे । 

४. शातलनदी मेलाको लातग बजार व्र्िस्थापन चनुौतिपूणय रिेको सन्दभयमा बजार 
व्र्िस्थापनको लातग आिश्र्क कार्य अगातड बढाइनेछ । 




 

५. पर्यटन तबकासको लातग नगरपातलकाले तनमायण गरेको DPR अनसुार कार्य 
गनय इच्छुक राषष्ट्रर् िथा अन्िरायषष्ट्रर् संस्थािरुलाई लगानी गनय प्रोत्सािन  
गरर लगानीको लातग आह्वान गररनेछ ।  

६. शातलनदी, बज्रर्ोतगनी, मस्णचडू, सलम्िदेुबी, षिश्वम्भरा नारार्ण, इन्रार्णी िथा 
कुण्डेश्वरलाई धातमयक पर्यटनको रुपमा षिकास गरी धातमयक स्थलिरुलाई 
राषष्ट्रर् अन्िरायषष्ट्रर् पषिचान स्थाषपि गदै श्री माधिनारार्ण स्िस्थानी ब्रि िथा 
शातलनदी सधुार सतमति, बज्रर्ोतगनी षिकास प्रिन्ध सतमतिसंगको समन्िर्मा 
एकीकृि धातमयक िीथयस्थल िथा पर्यटकीर् प्रिियनका लातग षिकास गरुुर्ोजना 
िर्ार गरी संचालनका लातग षिज्ञिरुको सल्लाि र सझुाब अनसुार कार्यर्ोजना 
िर्ार गरी कार्य अगातड बढाइनेछ । 

७. पर्यटन षिकासको लातग पर्यटन सूचना केन्र स्थापना गररनेछ । 

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

बज्रर्ोतगनी र नमोबिुसाँग बौि सटयषकटको रुपमा षिकास गररनेछ। 

९. पर्यटन क्षेत्रलाई षिकास गनय षितभन्न संघ संस्थािरु, पर्यटन व्र्िसार्ीिरु, 

िोटल व्र्िसार्ीिरुसाँग समन्िर् गरी षितभन्न कार्यक्रमिरु अ गातड बढाइनेछ 
।  

१०. पर्यटकिरुलाई आकषियि गनयको लातग प्रषितधमैत्री पर्यटन सूचना प्रणाली 
तनमायण गरी राषष्ट्रर् िथा अन्िरायष्ट्रीर् रुपमा पिुाँच परु् र्ाइनेछ । 

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

१२. पर्यटन क्षेत्र षिकासका लातग राषष्ट्रर् िथा अन्िराषष्ट्रर् पर्यटक बढाउन 
िोटल व्र्िसार्ीिरुको समन्िर्मा 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. िोमस्टे संचालन, टुररष्ट गाइडको िातलमको व्र्िस्था, पर्यटन सूचना बोडय 
स्थापनाका साथै पर्यटन सम्बन्धी िािे पसु्स्िका प्रकाशन गररनेछ ।  

१५. नगरपातलका तभत्र रिेका षितभन्न धातमयक, ऐतििातसक िाल, पोखरी र 
तसमसार क्षेत्रिरुको संरक्षण गरी त्र्सलाई पर्यटकीर् गन्िव्र् बनाइनेछ । 

१६. शंखरापरु, कागेश्वरी मनिरा र गोकणेश्वर नगरपातलका सस्म्मतलि अन्िर 
नगर समन्िर् सतमतिको पिलमा िारेतभर देस्ख जिरतसंिपौिा-- कास्त्तके सम्म 
साइस्क्लङ र पदमागयको तनमायणको लातग आिश्र्क प्रषक्रर्ा अगातड बढाइनेछ 
। 

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

१८. पर्यटन क्षेत्रबाट िनुे लाभलाई सीमान्िकृि समदुार्सम्म परु्ायउन नेपाल 
सरकारले सूस्चकृि गरेका समदुार्िरु सनुिुार, िामाङ र भजेूल समदुार्मा 
िोमस्टे संचालन गनय उत्प्ररेरि गररनेछ। 

१९. नगर क्षेत्रमा िारे िोटलिरुको स्थापना गनय चािनेिरुका लातग षिशेि 
सितुलर्ि प्र्ाकेज उपलब्ध गराइनेछ। 

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

२१. र्स नगरपातलकालाई षिषिधिार्कु्त धातमयक, कलापूणय, संस्कृतिक, 
ऐतििातसक, जनजािीर्, बाजागाजा, भेिभिुार्कु्त, भािाभािी एिम ्परम्पराको 
रुपमा सांस्कृतिक ग्राम िथा सांस्कृतिक नगरको रुपमा षिकास गनयको लातग 
आिश्र्क प्रषक्रर्ा अगातड बढाइनेछ । 




 

२२. राजनेिा एिम ् राषष्ट्रर् व्र्स्क्तत्ििरुको स्मतृिमा शंखरापरु नगरपातलका 
िडा नं. ३ जिरतसंिपौिामा नगरपातलका, प्रदेश सरकार र संघीर् सरकारको 
सिलगानीमा स्मारक एिम ्अध्र्र्न केन्रको तनमायण गररनेछ । 

सिकारी तथा उद्योग बाणणज्य  

 

१. मषिला, गरीब, अपाि, अल्पसंख्र्क िगय र श्रतमकिरुलाई प्राथतमकिामा राखी बचि 
पररचालन, तबना तधिो कजाय, सीपमलुक िातलम, कृषि उत्पादन िथा लघ ुउद्यम 

स्थापना गनय प्रोत्सािन गररनेछ l 

२. कृषि क्षेत्र लगार्ि अन्र्  उत्पादन िथा सेिामा आधाररि सबै प्रकारका व्र्िसार्मा 
सिकारी संस्थालाई  क्रर्ास्शल िलु्र्ाई सो क्षेत्रमा कार्य गनय ऋण प्रदान गनय 
प्रोत्सिान गररनेछ l 

३. नगरपातलकामा भएका सिकारी संस्थािरुको अध्र्र्न ,अनसुन्धान गरी सो को 
आतभलेख दरुुस्ि रुपमा राख्न े व्र्िस्था तमलाउनकुा साथै सिकारीको क्षमिा 
अतभबषृि गनय िातलम िथा अतभमखुीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ l 

४. उत्पादन साधनिरुको सामषुिकीकरण  ,स्थानीर्  स्रोिको पररचालन र आतथयक ,
सामास्जक रुपान्िरणबाट सामास्जक न्र्ार् सषििको षिकास गनय सिकारी क्षेत्रलाई 
पररचालन गररनेछ । 

५. सिकारी क्षेत्रको तसिान्ि ,मूल्र् मान्र्िासंग िादम्र्िा िनुे गरी सिकारी 
अतभर्ानलाई अस्घ बढाउदै संस्थागि क्षमिा िषृि ,स्ि- तनर्मन र सशुासन प्रिियन 
गररनेछ । 

६. मषिला, गरीब, तसमान्िकृि, अपाि, भतूमिीन िथा षपछतडएको िगय र श्रतमकिरुको 
साथै आम नागररकको जीिनस्िरमा सधुार ल्र्ाउन सिकारीको पिचु आतभबषृि 
गररनेछ l 

७. सिकारी िथा बचि सस्थािरुले कृषि िथा उत्पादंनतसल क्षेत्रमा लगानी गनुय पने 

व्र्िस्था तमलाइने । 

८. व्र्िसार्िरुको दिाय, नबीकरण, खारेजी र षिगठन गनय आिश्र्किा अनसुार 
अनगुमन गरी व्र्िस्स्थि गररनेछ ।  




 

९. स्थानीर् स्िरमा उत्पादन िनु सक्न े िस्ििुरुको अध्र्र्न अनसुन्धान गरी सो 
उत्पादनका लातग प्रोत्सािन गदै स्शक्षा, िातलम, र सूचनाको माध्र्मबाट स्थानीर् 

स्िरको व्र्ापार तबकास, प्रिियन र सिजीकरण गनय सिर्ोग गररनेछ । 

१०.  “आन्िररक उत्पादनलाई प्रोत्सािन गरौ” अतभर्ान क्रमशः संचालन गररनेछ । 

सुिासन, सािाजतनक सेिा तथा क्षमता विकास    

१. नगरका गतिषितधिरुलाई जनिासमक्ष परु्ायउनको लातग तै्रमातसक रुपमा पत्रकार 
भेटघाट कार्यक्रम संचालन गररनेछ । 

२. स्जन्सी व्र्िस्थापन, तललाम षिक्री, तमन्िा र बेरुज ुफछौट गरी चसु्ि - दरुुस्ि 
बनाइनेछ। 

३. उपभोक्ता सतमतिले गने काममा पेश्की उपलब्ध नगराउने नीतिलाई तनरन्िरिा 
ददनकुा साथै समर्मा कार्य सम्पन्न गनय उपभोक्ता सतमतिलाई प्रोत्साषिि गररनेछ 
साथै राम्रो कार्य सम्पादन गने उपभोक्ता सतमतिलाई सम्मान गने व्र्िस्था 
तमलाइनेछ । 

४. नगरपातलका िथा िडा कार्ायलर्िरुबाट िनु े दैतनक सेिा प्रिाि िथा सम्पूणय 
कार्यिरु प्रषितधमैत्री बनाइ सो अनसुार अतभलेखको व्र्िस्थापन तमलाइने छ । 

५. नगरपातलकामा सदाचार संस्कृतिको षिकास गरी भ्रष्टाचार रोकथाम िथा तनर्न्त्रण 
गदै सशुासनको अिधारणा अनसुार कार्य गने व्र्िस्था तमलाइने छ । 

६. नगरबासीमा सशुासनको प्रत्र्ाभतूि गराउनकुा साथै नगरपातलकाबाट िनुे सबै 
प्रकारका खचय िथा आम्दानीको षििरण पारदशी बनाउन िेबसाइट लगार्िका 
माध्र्म प्रर्ोग गररनेछन । 

७. सरुक्षा व्र्िस्थापनको लातग मेर्र उज्र्ालो कार्यक्रम अन्िरगि सडक बत्ती जडान 
िथा जनिा सरुक्षा कार्यक्रम अन्िरगि नगर CCTV सञ्जाल जस्िा कार्यक्रमिरु 
अगातड बढाइनेछ । 

८. मानि संसाधन षिकासका लातग अल्पकालीन िथा ददघयकालीन र्ोजना िजुयमा गरी 
क्षमिा षिकासका र्ोजना बनाई कार्यन्िर्न गररनेछ । 

९. राजश्व संकलनमा आउने संकुचन र साियजतनक खचयमा पने चापलाइ व्र्िस्स्थि 
गनय प्रशासनीक खचयमा तमिव्र्षर्िा अपनाइनेछ ।  




 

१०. नगरपातलका िथा त्र्स मािििका कार्ायलर्िरुबाट भएका गतिषितधिरुको िारेमा 
नगरबासीसंग चौमातसक रुपमा साियजतनक सनुिुाई गररनेछ । 

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

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

१३.  सिैले समान न्र्ार् ददलाएको मिशसु िनुे गरी न्र्ार् सम्पादनलाई प्रभािकारी 
र षिश्वसनीर् िनाउनकुा साथै न्र्ाषर्क सतमतिलाई इजलासको व्र्िस्था गरी 
गतिस्शल बनाइने छ । 

१४. बजार अनगुमनलाई प्रभािकारी बनाई उपभोक्ता िीि षिपररि काम गरेको 
पाइएमा काननुी कारिाषिको दार्रामा ल्र्ाइनेछ । 

१५.  र्स नगरपातलकालाई शनु्र् िेरुज ु िथा शनु्र् पेश्की नगरपातलका बनाउन सो 
अनसुारका कार्यक्रम िर् गररनेछन । 

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

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

१८. नगरपातलकाको सेिा प्रिाि र षिकास तनमायणलाई सिस्जकरण गनय िथा तनर्मन 
र व्र्िस्थापन गनय आिश्र्क ऐन, तनर्म, तनदेस्शका र मापदण्ड िर्ार गरी 
क्रमशः लाग ुगररदै लतगनेछ । 

१९. र्स नगरपातलकाका अतधकांस कमयचारी काठमाण्डौबाट आउने िुाँदा आगातम 
आतथयक िियदेस्ख कमयचारीिरुलाई काठमाण्डौ न.पा.को चािषिल देस्ख षपकअप 
गरी नगरपातलका आउन जान र्ािार्ाि साधनको व्र्िस्था तमलाइनेछ । 

२०. र्स नगरपातलकाका कमयचारीिरुलाई उत्प्ररेरि गनय खाइपाइ आएको िलबको 
१० प्रतिशिको दरले िनुे रकम प्रोत्सािन स्िरुप अतिररक्त भत्ताको रुपमा 
उपलब्ध गराइनेछ । 




 

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

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

२३. िाल भाडामा तलएको नगर कार्यपातलका भिन सबै शाखा राख्न अपर्ायप्त भएको 
िनुाले आगामी आतथयक िियको शरुु देस्ख अको भिन भाडामा तलई शाखा 
व्र्िस्थापन गररने छ । 

२४. नगरपातलकाको सेिा प्रिािलाई चसु्ि दरुुस्ि राख्नको लातग र्थासम्भि सोिी ददन 
कार्य सम्पन्न गरी सेिा ददने सतुनस्िििा गररनेछ । किी किैबाट षढला ससु्िी, 
आनाकानी जस्िा गैरस्जम्मेिार मनोितृ्ती राख्न ेपििीलाई कारिािीको दार्रामा 
ल्र्ाई तनरुत्साषिि गररनेछ ।  

२५. नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्, िडा कार्ायलर्िरु िथा स्िास््र् चौकीिरुमा 
सरुस्क्षि स्िनपान गने व्र्िस्था तमलाइनेछ । 

२६. नगरपातलका अन्िरगि रिेका षितभन्न षििर्गि सतमतििरुलाई सकृर् बनाई 
तनर्तमि रुपमा बैठक बसी स्जम्मेिार बनाइनेछ । 

सूचना, सञ्चार तथा प्रविधध 

१. सूचनाको िक सूतनस्िि गनय िथा सूचना प्रिाि गनय िरेक िडा कार्ायलर्िरुमा 
नागररक िडापत्रको व्र्िस्था गररनेछ ।  

२.  नगरका गतिषितधिरु सामास्जक सञ्चाल, बलेुषटन, पत्र पतत्रका िथा िेिसाइट 
माफय ि अतनिार्य रुपमा साियजतनक गने व्र्िस्था तमलाइने छ । 

३. नगरबाट िनुे गतिषितधलाई समािेश गरी चौमातसक रुपमा  “शंखरापरु सन्देश” 
नामक बलेुषटन प्रकाशन गरी नगरिासीिरुलाई ससूुस्चि गररनेछ ।  

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

५. सूचना प्रािािको लातग पत्रकाररिाको सदपुर्ोग गदै नगरस्िरमा रिेका संचार 
माध्र्मको समसु्चि प्रर्ोगलाई प्रोत्सािन गररनेछ साथै “मेर्रसंग नगरिासी” 




 

कार्यक्रम संचालन गरी नगरिासीिरुसंग नगरपातलकाको प्रत्र्क्ष सम्बन्ध स्थापना 
गररनेछ । 

६. नगरपातलकाका तनणयर्िरु प्रिाि िथा साियजतनक गनयको लातग नगर प्रिक्ताद्वारा 
गने व्र्िस्था तमलाइनेछ । सचुना अतधकारी िोकी सचुनाको िकको प्रत्र्ाभतुि 
गराउने व्र्िस्था गररनेछ । 

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

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

९. सूचना व्र्िस्थापनको लातग प्रणातलको षिकास गररनेछ र नगरपातलकापातलकाबाट 
सञ्चालन गररने सेिा प्रिाि िथा कार्यिरुलाई सूचना प्रषितध मैत्री बनाउनको लातग 
आिश्र् कार्यक्रम संचालन गररनेछन । 

राजश्ि व्यिस्थापन तथा पररचालन 

१. कानूनको अतधनमा रिी कर, दस्िरु, शलु्क, मिसलु र सो बापिको जररिाना प्राकृतिक 

श्रोिबाट प्राप्त रोर्ल्टी संकलन गरी आन्िररक आम्दानीको स्रोिलाई मजबिु गररनकुा 
साथै  राजस्िको दार्रा बढाउनको लातग आथयक ििय २०७७/०७८ बाट सम्पस्त्त 
कर लगाइनेछ । 

२. राजश्व सधुार र्ोजना बनाइ सषकएको िुाँदा सो अनसुार राजश्वका नर्ााँ श्रोििरुको 
खोस्ज गररनेछ । 

३. आन्िररक राजश्व पररचालन गनय आिश्र्क कार्य र्ोजना बनाइ लाग ु   गररनेछ 
। 

४. उत्कृष्ट करदािालाई सम्मान गने कार्यक्रम ल्र्ाइनछे । 

५. राजश्व प्राशासनलाई चसु्िदरुुस्ि र प्रभािकारी बनाउदै लैजान कमयचारीिरुलाई 
प्रषितधमैत्री बनाउंदै त्र्समा अभ्र्स्ि गराइनेछ । 

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

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




 

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

९. राजश्व शाखालाई भौतिक संरचनाबाट व्र्िस्स्थि बनाई करदािामैत्री   बनाइनेछ 
। 

 

अन्त्र्मा,  

र्स नगरपातलकाको आतथयक ििय २०७७/०७८ को नीति िथा कार्यक्रम तनमायण गनय 
िस्िी िथा टोल,  िडा सतमति, िडािासी, नगरमा षक्रर्ाशील राजनीतिक दलिरु,  षििर्गि 
कार्ायलर्िरु,  नागररक समाज, सरोकारिाला तनकार्िरु, व्र्ापारी, पत्रकार, शंखरापरु नगर 
कार्यपातलकाका कमयचारी तमत्रिरु एिम ्सम्पूणय नगरिासीिरुमा िाददयक आभार व्र्क्त 
गदयछु । 

धन्र्िाद । 
 

सिुणय शे्रष्ठ 

नगर प्रमखु  

 

 

 

  




 

२. आ.ि. २०७७/०७८ को बजेट बक्तव्र्  
 

 

शंखरापरु नगरपातलकाको आतथयक ििय २०७७/०७८ को लातग शंखरापरु 
नगरपातलकाको पाचौं नगर सभामा नगर उपप्रमूख श्री शकु्रलक्ष्मी शे्रष्ठज्रू्बाट पेश 
गररएको प्रस्िाषिि बजेट िथा कार्यक्रम । 

अध्र्क्ष मिोदर्,   

उपस्स्थि नगरसभाका सदस्र्ज्रू्िरु 

शंखरापरु नगरपातलकाको पाचौं नगरसभाको र्स गररमामर् सभालाई सम्बोधन 
गनय पाउाँदा म अत्र्न्िै खसुी भएको छु । र्स गररमामर् अिसरमा म ज्ञाि अज्ञाि 
सषिदिरु प्रति िाददयक श्रिान्जली अपयण गदयछु । स्थानीर् सरकारको प्रर्ोगको रुपमा 
र्स नगरपातलकाबाट गि आतथयक ििय २०७५/०७६ को समीक्षा चाल ु आ.ि 
२०७६/०७७ को जेष्ठ मसान्ि सम्मको र्थाथय खचय र आगातम आ.ि. २०७७/०७८ 
को बजेट िथा कार्यक्रम र्स सभा समक्ष पेश गनय अनमुति चािन्छु।  

सीतमि श्रोि साधन भएको र्स नगरपातलकामा नगरिासीको अपेक्षा उच्च रिेको 
सन्दभयमा सबै क्षेत्रलाई समेटेर बजेट िथा कार्यक्रम िर् गने कार्य अत्र्न्िै चनुौिीपूणय 
रिेको व्र्िोरा र्िााँिरुलाई षिददिै छ । िर पतन िामीले उपलब्ध िनु सक्ने श्रोि 
साधनको अतधकिम पररचालन गने गरी नगरको आिश्र्किा िथा प्राथतमकिाको 
आधारमा र नगर सभामा प्रस्ििु गररएको तनतिको आधारमा र्ो बजेट िथा कार्यक्रम 
िर्ार गररएको व्र्िोरा समेि म र्िााँ जानकारी गराउन चािन्छु ।  

अध्र्क्ष मिोदर्,  

अब म बजेटको षििरण प्रस्ििु गनय गइरिेको छु । 

     शंखरापरु नगरपातलकाको गि आतथयक बिय २०७५/७६ को र्थाथय आर् ७४ 
करोड ९० िजार ५ सर् ९५ रुपैर्ा रिेको तथर्ो। जसमा व्र्र् िफय को चाल ुअन्िगयि 




 

२७ करोड ०९ लाख ६१ िजार ४ सर् १२ पैसा र पूजीगि िफय  २६ करोड ५४ 
लाख ८५ िजार २ सर् ५१ रुपैर्ा रिेको तथर्ो | त्र्सै गरी चाल ुआतथयक ििय 
२०७६/७७ को अनमुातनि आर् ८७ करोड १८ लाख ८४ िजार रुपैर्ा भएकोमा  
जेष्ठ  मसान्ि सम्म जम्मा आर् ५८ करोड ९१ लाख ५५ िजार ३४ रुपैर्ा रिेको 
छ। चाल ुआतथयक ििय को जेष्ठ मसान्ि सम्मको चाल ुखचय १३ करोड ४६ लाख ४३ 
िजार ४९ रुपैर्ा भएको छ साथै पूाँजीगि खचय िफय  रु १३ करोड ९८ लाख ४ िजार 
७ सर् २८ रुपैर्ा रिेको छ | 

अब म आगातम आतथयक ििय २०७७/ ०७८ को लातग  प्रस्िाि गररएको आर्–व्र्र्को 
षििरण प्रस्ििु गनय अनमुति चािन्छु । 

  शंखरापरु नगरपातलकाको आतथयक बिय २०७७/७८ को लातग कुल १ अिय २ करोड 
५८ लाख ४५ िजार रुपैँर्ा षितनर्ोजन प्रस्िाि गरेको छु ।र्स आतथयक िियको कुल 
षितनर्ोजन मध्रे् चाल ुिफय  ४२ करोड ९१ लाख ७९ िजार  रुपैँर्ा षितनर्ोजन गरेको 
छु । र्समा कार्ायलर् संचालन, संघीर् सरकारबाट िस्िान्िरीि ससिय कार्यक्रम र चाल ु
कार्यक्रम खचय समेि समािेस गररएको  छ।  पूाँस्जगि िफय  ५९ करोड ५६ लाख ६६ 
िजार  रिेको छ र षिस्त्तर् व्र्िस्थापन बापि रु १० लाख षितनर्ोजन गररएको छ । 

 

शंखरापरु नगरपातलकाको आगातम आतथयक िियको कुल आर् १ अिय २ करोड ५८ लाख 
४५ िजार अनमुान गररएको छ । जसमा आन्िररक स्रोिबाट  ३१ करोड ९२ लाख  
९५ िजार, राजस्ि बााँडफााँडबाट ३३ करोड ३१ लाख ४७ िजार, अन्िर सरकारी 
षित्तीर् िसिान्िरणबाट रु ३७ करोड ३२ लाख ०२ िजार र अन्र् आर् बापि रु २ 
लाख अनमुान गररएको छ ।   

 

 

 




 

उपस्स्थि सदस्र्ज्र्िुरु  

अब म शंखरापरु नगरपातलकाको षििर्गि रुपमा षितनर्ोस्जि रकमको षििरण प्रस्ििु 
गनय चािन्छु । 

शंखरापरु नगरपातलका ९ िटा िडािरुलाई  िडागि र्ोजनको लातग रकम षितनर्ोजन 
गरी िडािाट छनौट भई आएका र्ोजना, िडा अध्र्क्षबाट तसफाररस भई आएका साना 
तिना र्ोजनालाई ममयि, भैपरी आउने िथा षिपद् व्र्िस्थापन कोि खडा गरी कार्य गने 
गरर बजेट षितनर्ोजन गररएको छ । सो िािेकका कार्यक्रमलाई सम्िस्न्धि षििर्गि 
सतमतिको तसफाररस र नगर कार्यपातलकाको िैठकबाट तनणयर् भए अनसुार देिार् 
बोमोस्जम िजेट षितनर्ोजन गररएको व्र्िोरा र्िााँिरुलाई अिगि गराउन चािन्छु । 

अब म क्षेत्रगि रुपमा षितनर्ोजन गररएको बजेटको संस्क्षप्त षििरण प्रस्ििु गनय  चािन्छु 
।  

सामास्जक षिकास िफय ः  ३० करोड ३३ लाख  २९ िजार षितनर्ोजन गररएको    छ 
। जनु कुल बजेट खचयको २९.५७ प्रतिशि रिेको छ । जसमा स्शक्षामा १४ करोड 
०५ लाख ३० िजार, स्िास््र्मा ३ करोड ४४ लाख ६२ िजार, खानेपानी िथा 
सरसफाईमा ८ करोड ५३ लाख ५० िजार, लैंतगक समानिा िथा समािेशीकरणमा १ 
करोड ३५ लाख ०१ िजार िजार, भािा िथा संस्कृतिमा ६६ लाख र र्िुा िथा 
खेलकुदमा १ करोड ५ लाख ५० िजार षितनर्ोजन भएको छ |  

पूिायधार षिकासिफय ः  पूिायधार षिकास िफय  कुल ४३ करोड १६ लाख ०२ िजार 
षितनर्ोजन गररएको छ जनु कुल बजेटको ४२.०७ प्रतिशि िनु आउछ | जसमा भिन 
आिास िथा सिरी षिकासमा १४ करोड ४३ लाख र र्ािार्ाि पूिायधार मा २६ करोड 
३९ लाख ५२ िजार षितनर्ोजन भएको छ | त्र्सै गरी सम्पदा पूिायधार १ करोड ८९ 
लाख, पनुरतनमायण िफय  ३४ लाख ५० िजार र उजाय िफय  रु १० लाख षितनर्ोजन 
गरेको छु। 




 

आतथयक षिकासिफय ः  आतथयक षिकास िफय  कुल षितनर्ोस्जि रकम मध्रे् रु ६ करोड 
४९ लाख ९० िजार तबतनर्ोजन गररएको छ। जसमा कृषि िफय   करोड ६४ लाख , 
पर्यटनमा २ करोड ७८ लाख ५० िजार, पशपुन्छी षिकास िफय  ६६ लाख ४० िजार 
र जलश्रोि िथा तसाँचाई िफय   रु ९९ लाख  षितनर्ोजन गररएको छ | आतथयक षिकास 
िफय  कुल बजेटको ६.३३ प्रतिशि रकम षितनर्ोजन भएको छ | 

सशुासन िथा अन्िरसम्बस्न्धि क्षते्र िफय  :- कुल षितनर्ोस्जि रकमको ३.६२ प्रतिशिले 
िनु आउने रकम रु ३ करोड ७१ लाख ९५ िजार बजेट षितनर्ोजन गररएको     छ 
।जसमा शासन प्रणाली िफय  रु २० लाख, प्रशासकीर् सधुारमा रु ४३ लाख ५० 
िजार, काननु िथा न्र्ार् िफय  रु २७ लाख १० िजार, शान्िी िथा सवु्र्िस्था िफय  
१५ लाख ८३ िजार, िािािरण िथा जलिार् ुिफय  रु १ करोड २१ िजार ५० िजार, 
मानि संसाधन षिकास िफय  रु ७२ लाख र षिपद व्र्िस्थापन िफय  रु ४८०० षितनर्ोजन 
गरेको छू ।  

   

सभाध्र्क्ष मिोदर्, 

 आतथयक ििय २०७७/७८ को नीति, बजेट िथा कार्यक्रमको अतभन्न अंगको रुपमा 
रिेको आर् ब्र्र्को षििरण, राजस्ि िथा अनदुान प्रातप्तको अनमुान, व्र्र् अनमुान, षित्तीर् 
अनमुान, कार्यक्षेत्रगि ब्र्र् अनमुान, िाषियक षिकास कार्यक्रम, सशिय अनदुानको कार्यक्रम, 

षितभन्न अनसूुचीिरुमा राखी पेश गरेको छु ।त्र्स्िै िडागि र्ोजना अन्िगयि िडा नं. १ 
को लातग रु ६० लाख र अन्र् िडािरुलाई रु ५० लाखको दरले रकम षितनर्ोजन  
गरी कार्यक्रमगि व्र्र् अनमुान समेि अनसुसु्चमा समािेश गरेको छु ।षितभन्न १४ िटा 
कोििरुको लातग कुल ६ करोड ६८ लाख छुट्याइएको छ । िालको अिस्थालाई 
षिचार गरी भौतिक पूिायधार, कृषि र पशपुालन एिम ्स्िास््र्लाई प्राथतमकिामा रास्खएको 
छ । 

 

 




 

अन्त्र्मा, 

र्स नगरपातलकाको आतथयक ििय २०७७/०७८ को बजेट िथा कार्यक्रम तनमायण गनय 
िस्िी िथा टोल,  िडा सतमति, िडािासी, नगरमा षक्रर्ाशील राजनीतिक दलिरु,  षििर्गि 
कार्ायलर्िरु,  नागररक समाज, सरोकारिाला तनकार्िरु, व्र्ापारी, पत्रकार, शंखरापरु 
नगरपातलकाका जनप्रतितनतधिरु, षििर्गि शाखा, षििर्गि सतमतििरु, शंखरापरु नगर 
कार्यपातलकाका कमयचारीिरु एिम ्सम्पूणय नगरिासीिरुमा िाददयक आभार व्र्क्त गदयछु 
। 

 

शकु्रलक्ष्मी शे्रष्ठ 

नगर उपप्रमखु 

 

  




 

३. पााँचौ नगर सभाका तनणयर्िरु 
तनणयर् नं. १.  िाल सम्मको नगर कार्यपातलकाको बैठकको तनणयर्िरुलाई 

अनमुोदन गदै  आ.ि. २०७६÷०७७ को आर् व्र्र्को र्थाथय 
तबिरण अनमुोदन गने तनणयर् गररर्ो । 

तनणयर् नं. २.  र्स नगरपातलकाको आ.ि.  २०७७÷०७८ को लातग पेश 
गररएको नीति िथा कार्यक्रम पाररि गने तनणयर् गररर्ो ।  

तनणयर् नं. ३. शंखरापरु नगरपातलकाको आतथयक बिय २०७७÷२०७८ को सेिा 
र कार्यिरुको लातग स्थानीर् सस्ञ्चि कोिबाट केिी रकम खचय 
गने र षितनर्ोजन गने सम्बन्धमा व्र्िस्था गनय बनेको षिधेर्क, 
२०७७ पाररि गने तनणयर् गररर्ो । 

तनणयर् नं. ४ शंखरापरु नगरपातलकाको अथय सम्बन्धी प्रस्िािलाई कार्ायन्िर्न 
गनय बनेको षिधेर्क, २०७७ पाररि गने तनणयर् गररर्ो । 

तनणयर् नं. ५ २०७२ सालको भूूकम्प पतछ र राषष्ट्रर् पूूनतनमायण 
प्रातधकरणको सम्पदा बस्िी सम्बन्धी मापदण्ड पूियका सम्पदा 
बस्िी तभत्रका नक्सापास भई तनमायण भएका घरको अतभलेस्खकरण 
गने तनणयर् गररर्ो । 

तनणयर् नं.+= ६ भूूकम्प षपतडि (शंखरापरु नगरपातलकाको भूूकम्प षपतडि काडय 
भएका ) िरुको िकमा सटर भएको÷नभएको भिनको भईु 
िल्लाको राजश्व छुट ददन ेसाथै, स्प्लन्थ एररर्ा १००० बगयषफट 
भन्दा बढी भएको भिनको िकमा १००० िगय षफट सम्म भिन 
तनमायणमा नक्सापास बापिको राजश्व छुट गने तनणयर् गररर्ो । 

तनणयर् नं. ७ कोतभड-१९ को संक्रमण रोकथाम र तनर्न्त्रणको लातग नेपाल 
सरकारले घोिणा गरेको लक डाउन (बन्दा बन्दी) को समर्मा 
खषटने जन प्रतितनतध र कमयचारीिरुलाई नगरपातलकाले तनणयर् 




 

गरी गररएको खचय िथा क्िारेस्न्टन व्र्िस्थापन लगार्िका तनम्न 
अनसुारका षिपद् व्र्बस्थापन कोिबाट भएको खचय रकम 
अनमुोदन गने तनणयर् गररर्ो । 

क्र.सं.            षििरण  स्जन्सी  इकाइ रकम कैषफर्ि 

1 

द्वन्द षपतडि बालबातलका 
खाद्यान्न सिर्ोग  

चना  1 बोरा 
9630 

  
  

  

रािो दाल 1 बोरा   

आल ु 2 बोरा   

2 कपडा मास्क   8650 थान 134400   

3 क्िारेस्न्टन व्र्िस्थापन      41640   

4 क्िारेस्न्टन व्र्िस्थापन 1     92400   

5 षप.षप.इय. खररद      23000   

6 

खाना/खाजा/नास्िा अन्र्         

बालके्षत्र क्िारेस्न्टन       76755   

तस.षट.तभ.टी. इन्रार्णी     66585   

7 N95 मास्क      104000   

8 सस्जयकल पन्जा      65500   

9 सस्जयकल मास्क      91021   

10 सस्जयकल मास्क 1     60000   

11 इन्फारेड थमोतमटर     9372   

12 

स्र्ातनटाइजर र साबनु      206322   

स्र्ातनटाइजर र साबनु 1     213320   

क्लोररन ग्लीसररन समेि     84040   

तसटामोल      19600   

13 

सल्र्ान र रोल्पा सम्मको 
सिारी गाडी भाडा     165000  




 

14 स्िास््र् कमयचारी इन्धन      16934   

15 रािि ढुिानी      12000   

16 

रािि सामाग्रीिरु लोडअनलोड     11000   

तड-इन्फेक्सन कार्य     90174   

  

रािि सामाग्री खररद िथा 
षििरण         

17 िडा नं. 4     40024   

18 िडा नं. 6     977075   

19 िडा नं. 7     968000   

20 िडा नं. 9     725000   

21 िडा नं. 5     306830   

22 िडा नं. 8     52595   

23 िडा नं. 1     44412   

24 

खाद्यन्नको लातग रािि 
कार्यक्रम      685270   

  जम्मा      5391899   

   

तनणयर् नं. ८ र्स नगरपातलका, नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्को संगठन 
संरचना र दरबन्दी िेररज स्स्िकृि गने तनणयर् गररर्ो ।  

तनणयर् नं ९ र्स नगरपातलका तभत्र रिेका साियजतनक जग्गािरुलाई राषष्ट्रर् 
िथा अन्िराषष्ट्रर् र गैर सरकारी संस्थािरुको कुनै प्रर्ोजनको 
लातग माग भै आएमा प्रस्ििु प्रस्िािनाको अध्र्र्न गरर सान्दतभयक 
देस्खएमा सम्बस्न्धि तनकार्मा प्रषक्रर्ा अगातड बढाउनका लातग 
नगरकार्यपातलका लाई अतधकार प्रत्र्ार्ोजन गने तनणयर् गररर्ो  
।  




 

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

तनणयर् नं ११ शंखरापरु नगरपातलकाको षिधेर्क सतमतिबाट प्रस्िाि भई नगर 
कार्यपातलकाबाट स्िीकृि भएका तनम्न षिधेर्क, पाररि गने तनणयर् 
गररर्ो ।  

➢  शंखरापरु नगरपातलकाको कमयचारी व्र्िस्थापन षिधेर्क -
२०७७  

➢  िािािरण िथा प्राकृतिक श्रोिको संरक्षण षिधेर्क, २०७७ 

तनणयर् नं १२ नगरपातलका क्षेत्र तभत्र बाषियक स्िीकृि र्ोजना िथा कार्यक्रम 
िथा नगर क्षेत्र तभत्रको प्राकृतिक श्रोि साधन संचालन िथा 
व्र्िस्थापनको अनगुमन गदाय अनगुमनमा संलग्न िनु ेपदातधकारी 
िथा कमयचारीिरुलाई रू.१०००।- भत्ता उपलब्ध गराउने तनणयर् 
गररर्ो ।  

तनणयर् नं.१३   र्स नगरपातलका अन्िगयि रिेका ितथयङ सेन्टरिरुमा कार्यरि 
कमयचारीिरुलाई प्रोत्सािन स्िरुप रु. ५००।- रकम उपलब्ध 
गराउने तनणयर् गररर्ो  । 

तनणयर् नं. १४ र्स नगर क्षेत्र तभत्र २०७२ सालको भकूम्प अस्घ बनेका 
घरिरुको सम्बन्धमा सातबक गा.षि.स.बाट नक्सा स्िीकृति तलइ 
िा नतलई बनेका घरिरुको आिश्र्क प्रमाण िथा िडा 




 

कार्ायलर्को तसफाररसका आधारमा तनमायण सम्पन्न  
अतभलेखीकरण प्रमाण पत्र जारी गने तनणयर् गररर्ो।   

तनणयर् नं. १५ भैपरी पुाँजीगि स्शियकमा षितनर्ोस्जि रकम नगर प्रमखु स्िरको 
तनणयर्बाट र्ोजना िथा कार्यक्रममा प्रति र्ोजना बढीमा रु २ 
लाख ५० िजार सम्म खचय गनय सषकन ेतनणयर् गररर्ो । 

तनणयर् नं. १६     र्स नगरपातलकाबाट संचालन िनु ेर्ोजनािरु प्रदेश, संघ िथा अन्र् 
तनकार्बाट संचालन िनु ेर्ोजनािरुसंग दोिोरोपन निनुे गरी संघ, 
प्रदेश िथा अन्र् तनकार्िरुसंग समन्िर् गरी मात्र सञ्चालन गने 
तनणयर् गररर्ो। 

तनणयर् नं. १७  मिालेखा पररक्षकको कार्ायलर्ले गरेको आ.ब. २०७४।७५ को 
अस्न्िम लेखा पररक्षण प्रतिबेदनको दफा नं. ३६ मा कार्यपतलकाको 
तनणयर् गरी र्ोजना पररिियन गरी सन्चालन गरेकोले नगरसभाबाट 
अनमुोदन िनु ु पने भनी उल्लेख भएको िपस्शल बमोस्जमको 
कार्यक्रमिरु अनमुोदन गने तनणयर् गररर्ो । 

  िपस्शल 

क्र.
सं. 

नगर सभािाट पररि र्ोजना बजेट रकम कार्यपातलकाको 
तनणयर्ानसुार पररिियन 

बजेट रकम 

१ कातलमले स्चिानपाटी 300000 कातलमले स्चिानपाटी 
सडक 

300000 

२ लप्से डााँडाकटेरी खानेपानी 1000000 स्र्ाङबोटोल खानेपानी 
आर्ोजना 

500000 

३ देिी आधारभिू षिद्यालर् 
बालकक्षा संचालन 

0.00 षिद्यालर्मा झ्याल 
ढोका तनमायण 

0.00 

४ पररर्ारटोल सडक िडा नं. 
९ 

300000 खलुालटार सानागाउ 
सडक 

500000 




 

५ िडा नं. ९ ईन्रार्णी चनौटे 
पािली सडक 

500000 उखटुार सडकमा थप 1700000 

 लाषकला भमुेथली सडक 400000  
 सानागाउ ईन्रार्णी मनमत्ता 

सडक 
400000  

६ िडा नं. ९ रा.मा.षि. 
सानागाउाँ 

100000 रा.मा.षि. बातनर्ागाउाँ 
सडक 

500000 

 कुथयली बाल उद्यान 100000  
७ जल उत्पन्न स्शियक अन्िगयि 

भलु्भ ुखेलकुद जग्गा संरक्षण 
500000 ईन्रार्णी षििारदेस्ख 

मस्णचडु आधारभिू 
षिद्यालर् सडक 

500000 

८ सााँखू बजार राजकुलो 400000 सातलनदी राजकुलो 
तनमायण 

1100000 
 सातलनदी राजकुलो ७०००००  

 

तनणयर् नं. १८ र्स नगरपातलका, नगर कार्यपातलकाको कार्य चाप धेरै भई 
कार्ायलर् समर्मामात्र सम्पन्न गनय नसषकने भई कार्ायलर् 
समर्को अतिररक्त समर् काम लगाउन ु परेमा नगर प्रमखुले 
तनणयर् गरर काम लगाउन सक्ने र अतिररक्त समर्को थप सतुबधा 
ददन सक्ने तनणयर् गररर्ो ।  

तनणयर् नं. १९   र्स नगरपातलकामा कार्यरि गैह्र सरकारी संस्था डेष्क खडा गने 
र गैह्र सरकारी संस्थाको िाषियक कार्यक्रम समािेश गरी 
समन्िर्ात्मक रुपमा कार्ायन्िर्न गने तनणयर् गररर्ो । 

तनणयर् नं. २०  आ.ब. २०७६।७७ मा नगर कार्यपातलकाकाए कार्ायलर्बाट 
भए/गरेका खचय र आम्दानीलाई अनमुोदन गने तनणयर् गररर्ो ।  

तनणयर् नं. २१  प्रकोप सम्बन्धी प्रतिकार्य र्ोजना पाररि गरी सो अनसुार कार्ायन्िर्न 
गने तनणयर् गररर्ो ।  




 

तनणयर् नं. २२    तमति २०७४-०५-१६, प. सं. ०७४/७५ च. नं. १३२ को स्जल्ला 
प्राषितधक कार्ायलर्, काठमाण्डौको पत्रानसुार रमाना भई आउन ु
भएका खा पा स टे ( (रा प अनं ििृीर्) श्री मकुुन्द पौडेलको 
सम्बन्धमा तमति २०७५-०५-३१ को नगर प्रमखु स्िरको 
तनणयर्लाई अनमुोदन गने तनणयर् गररर्ो । 

तनणयर् नं. २३  र्स नगरपातलका क्षेत्र तभत्र सडक तनमायणको क्रममा सडकको 
मापदण्डमा परेका जग्गाको लगि कट्टा गने क्रममा र्स आतथयक 
िियमा िडा नं. ५ को सााँख-ुनगरकोट सडक र िडा नं. ८ र ४ 
मा पने सााँख-ुबज्रर्ोतगनी-डााँडाकटेरी-चौकी भन्ज्र्ाङ सडकको 
मापदण्डमा परेका जग्गािरुको लगि कट्टा गने प्रकृर्ा अगातड 
बढाउने तनणयर् गररर्ो । 

तनणयर् नं. २४  खोला खिरे षकनारबाट ४ तमटर तसमाना कार्म भएकोमा खिरे 
खोल्सीको षकनारबाट २ तमटर तसमाना कार्म गने तनणयर्   गररर्ो 
।  

तनणयर् नं. २५  र्स नगरपातलकाको देिार् बमोस्जमको सतमति गठन भएकोमा सोषि 
सतमतििरुलाई तनरन्िरिा ददने तनणयर् गररर्ो । 

 

  
 

 

 

 

४. आधथाक ऐन -२०७७ 

 

लेखा सतमति 
संर्ोजकः श्री राम शे्रष्ठ 
सदस्र्ः मधकेुशब तितमस्ल्सना 
सदस्र्ः सलु्िाना पररर्ार  
 

 

 

षिधेर्क सतमति 

संर्ोजकः गीिा दजी 
सदस्र्ः अचेन देि सािी 
सदस्र्ः प्रददप काकी 
 

 

सशुासन सतमति 

संर्ोजकःसडकुमार खतििडा 
सदस्र्ः भाईकाजी शे्रष्ठ 
सदस्र्ः चन्दा शे्रष्ठ 

 

 




 

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

प्रस्िािनाः z+v/fk'/ नगरपातलकाको आतथयक ििय 2077/078 को अथय सम्बन्धी प्रस्िािलाई 
कार्ायन्िर्न गनयको तनतमत्त स्थानीर् कर िथा शलु्क संकलन गने, छुट ददने िथा आर् संकलनको 
प्रशासतनक व्र्िस्था गनय िाञ्छनीर् भएकोले, नेपालको संषिधानको धारा 288 को उपधारा (2) बमोस्जम 
z+v/fk'/ नगर सभाले र्ो ऐन बनाएको छ ।  
१. संस्क्षप्त नाम र प्रारम्भः (1) र्स ऐनको नाम आतथयक ऐन, 2077 रिेको छ । 

(2) र्ो ऐन 2077 साल श्रािण 1 गिे देस्ख z+v/fk'/ नगरपातलका क्षेत्रमा लाग' िनुेछ । 
२. सम्पति करः नगरपातलकाका क्षेत्रतभत्र अनसूुची (1) बमोस्जम एषककृि सम्पस्त्त कर/घरजग्गा कर 

लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 
३. भतूम कर (मालपोि)M नगरपातलका क्षेत्रतभत्र अनसूुची (1) बमोस्जम भतूम कर (मालपोि) लगाइने 

र असूल उपर गररनेछ ।  
४. घर ििाल करः  नगरपातलका क्षेत्र तभत्र कुनै व्र्स्क्त िा संस्थाले भिन, घर, पसल, ग्र्ारेज, गोदाम, 

टिरा, छप्पर, जग्गा िा पोखरी प 'रै आंस्शक ििरले ििालमा ददएकोमा अनसूुची (1) बमोस्जम घर 
जग्गा ििाल कर लगाइने र असूल गररनेछ।  

५. व्र्िसार् करः नगरपातलका क्षेत्र तभत्र व्र्ापार, व्र्िसार् िा सेिामा पूाँजीगि लगानी र आतथयक 
कारोिारका आधारमा अनसूुची (1) बमोस्जम व्र्िसार् कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

६. जतडबटुी, किाडी र जीिजन्ि ुकरः नगरपातलका क्षेत्रतभत्र कुनै व्र्स्क्त िा संस्थाले ऊन, खोटो, 
जतडबटुी, िनकस, किाडी माल र प्रचतलि कानूनले तनिेध गररएको जीिजन्ि ुिािेकका अन्र् मिृ 
िा माररएका जीिजन्िकुो िाड, तसङ, प्िााँख, छाला जस्िा बस्िकुो व्र्िसाषर्क कारोिार गरेafपि 
अनसूुची (२) बमोस्जमको कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

७. सिारी साधन करः नगरपातलका क्षेत्र तभत्र दिाय भएका सिारी साधनमा अनसूुची (1) बमोस्जम 
सिारी साधन कर लगाइने र असलु उपर गररनेछ । िर, प्रदेश कानून स्िीकृि भई सो कानूनमा 
अन्र्था व्र्िस्था भएको अिस्थामा सोषि बमोस्जम िनुेछ। 

८. षिज्ञापन करः नगरपातलका क्षेत्र तभत्र िनुे षिज्ञापनमा अनसूुची (३) बमोस्जम षिज्ञापन कर लगाइने 
र असूल उपर गररनेछ ।िर, प्रदेश कानून स्िीकृि भई सो कानूनमा अन्र्था व्र्िस्था भएको 
अिस्थामा सोषि बमोस्जम िनुेछ । 

९. मनोरन्जन करः नगरपातलका क्षेत्रतभत्र िनुे मनोरन्जन व्र्िसार् सेिामा अनसूुची (1) बमोस्जम 
व्र्िसार् कर लगाइने र असलु उपर गररनेछ । िर, प्रदेश कानून स्िीकृि भई सो कानूनमा 
अन्र्था व्र्िस्था भएको अिस्थामा सोषि बमोस्जम िनुेछ । 




 

१०. बिाल तबटौरी शलु्कः नगरपातलका क्षेत्र तभत्र आफुले तनमायण, रेखदेख िा संचालन गरेका अनसूुची 
(1) मा उल्लेख भए अनसुार िाट बजार िा पसलमा सोिी अनसूुचीमा भएको व्र्स्था अनसुार बिाल 
तबटौरी शलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

११. पाषकय ङ शलु्कः नगरपातलका क्षेत्रतभत्र कुनै सिारी साधनलाई पाषकय ङ सषुिधा उपलब्ध गराए िापि 
अनसूुची (1) बमोस्जम पाषकय ङ शलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ। 

१२. टे्रषकि, कोर्ोषकड, क्यानोइि, बन्जी जस्म्पि, स्जपफ्लार्र, प्र्ाराग्लाइतडि र रूर््ाफ्टीि शलु्कः  
नगरपातलकाले आफ्नो क्षेत्रतभत्र टे्रषकि, कार्ोषकड, क्यानोइि, बन्जी जस्म्पि, स्जपफ्लार्र 
प्र्ाराग्लाइतडि र रू्र्ाफ्टीिसेिा िा व्र्िसार् संचालन गरेिारि अनसूुची (1) बमोस्जमको शलु्क 
लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

१३. सेिा शलु्क,दस्िरुः नगरपातलकाले तनमायण, संचालन िा व्र्िस्थापन गरेका अन ';"rL 1 मा उस्ल्लस्खि 
स्थानीर् पूिायधार र उपलब्ध गराइएको सेिामा सेिाग्रािीबाट सोिी अनसूुचीमा व्र्िस्था भए अनसुार 
शलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

१४. पर्यटन शलु्कः गाउाँपातलका/नगरपातलकाले आफ्नो क्षेत्रतभत्र प्रिेश गने पर्यटकिरुिाट अनसूुची १ 
मा उस्ल्लस्खि दरमा पर्यटन शलु्क लगाईने र असलु उपर गररनेछ ।िर, प्रदेश कानून स्िीकृि भई 
सो कानूनमा अन्र्था व्र्िस्था भएको अिस्थामा सोषि बमोस्जम िनुेछ । 

१५. खतनज जन्र् सामान तनकासी कर : प्रदेश सरकारले िोके बमोस्जम िनुेछ । 
१६. ममयि शलु्क :  ममयि सम्भार बापिको अनसूुची (1) बमोस्जमको शलु्क लगाइने र असूुल उपर 

गररनेछ । 
१७. कर छुटः र्स ऐन बमोस्जम कर तिने दाषर्त्ि भएका व्र्स्क्त िा संस्थािरुलाई कुनै पतन षकतसमको 

कर छुट ददईने छैन ।  
१८. कर िथा शलु्क संकलन सम्बन्धी कार्यषितधः र्ो ऐनमा भएको व्र्िस्था अनसुार कर िथा शलु्क 

संकलन सम्बन्धी कार्यषितध नगरपातलकाले िोके अनसुार िनुे छ । 




 

s/ b//]6sf] cg';"rLx? 

र्स नगरपातलकामा आतथयक ििय २०७7/०७8 

िियको लातग तनधायररि  राजश्व  िथा  कर दस्िरु 

अनसूुची १ 

तस.
नं. 

 षििरण 

दस्िरु/जररिाना 
नषिकरण 
दस्िरु 

1= 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

क घरबाटो प्रमाणीि तसफाररस     

1.  मिादेि खोला पलु देखी सतलनादी पलुसम्म प्रति आना रु. 
३0०० 

  

2.  सतलनादी देस्ख लप्सेफेदी पलुसम्म प्रति आना रु. 
२००० 

  

3.  तभत्री  षपच सडक प्रति आना रु. 
2000 

  

4.  कच्ची  मोटर बाटो /खिरे खोल्सो प्रति आना रु. 
1500 

  

5.  गोरेटो /कुलो प्रति आना रु. 
600 

  

6.  बाटो नभएको प्रति आना रु. 
400 

  

ख शातलनदी  पलुबाट कास्त्तके सााँख ुनगरकोट सडक    

7.  मलु सडक प्रति आना रु. 
1500 

  

8.  मलु सडकबाट जोतडएको पदक्क सडक प्रति आना रु. 
1000 

 

9.  मलु सडकबाट जोतडएको कस्च्च सडक प्रति आना रु. 
7०० 

  

10.  गोरेटो बाटो प्रति आना रु. 
400 

  

11.  बाटो नभएको प्रति आना रु. 
300 

 

ग सााँख ुमेलस्म्च सडक र िडा १,२,३,४,५ र ८ मा 
िपतसल बमोस्जमका सडकिरुमा तनम्न बमोस्जम 

   




 

12.  मलु सडक झाससम्म प्रति आना रु. 
1500 

  

13.  जिरतसंिपौिा कास्त्तके पदक्क मूल सडक प्रति आना रु. 
1500 

  

14.  जिरतसं पौिा कास्त्तके कच्ची सडक प्रति आना रु. 
1000 

 

15.  जिरतसंिपौिा छाप भन्जर्ाङ (मनमोिन) पदक्क मलु 
सडक 

प्रति आना रु. 
1000 

  

16.  जिरतसंिपौिा छाप भन्जर्ाङ (मनमोिन) कच्ची मलु 
सडक 

प्रति आना रु. 
800 

  

17.  कस्च्चमोटर बाटो न्र्नुिम रु. 
1500 र प्रति 
आना रु. 100 

  

18.  गोरेटो बाटो न्र्नुिम रु. 
1500 र प्रति 
आना रु. 50 

  

19.  बाटो नभएको न्र्नुिम रु. 
1500 र प्रति 
आना रु. 25 

 

20.  बज्रर्ोतगनी मस्णचडु सडक खण्ड (धलु्लााँ मिादेिस्थान 
देस्ख बज्रर्ोतगनीसम्म) 

  

पदक्क सडक प्रति आना रु. 
1500 

 

कच्ची सडक प्रति आना रु. 
1000 

 

गोरेटो बाटो प्रति आना रु. 
600 

 

बाटो नभएको  प्रति आना रु. 
400 

 

21.  बज्रर्ोतगनी मस्न्दर देस्ख मस्णचडुसम्म   

मलु सडक प्रति आना 
रु.1000 

 

कच्ची सडक प्रति आना रु. 
600 

 




 

गोरेटो बाटो प्रति आना रु. 
400 

 

22.  बाटो नभएको  प्रति आना रु. 
300 

 

23.  पखुलुातछ िडा कार्यलर्बाट भलु्ब ुपदक्क सडक प्रति आना रु. 
12००  
न्र्नुिम रु. 
१५०० 

  

24.  पखुलुातछ िडा कार्यलर्बाट भलु्ब ुकच्ची सडक प्रति आना रु. 
10००  
न्र्नुिम रु. 
१५०० 

  

25.  सााँख ुबज्रर्ोतगतन सडक प्रति आना रु. 
10०० न्र्नुिम 
रु. १५०० 

  

26.  मातथ सबैमा जेजति िोषकएको भएिा पतन न्र्नुिम रतसद रु. 1500 काषटनेछ । 

27.  अंश भपायई तसफाररस दस्िरु 

 

जग्गाको षििरण तसफाररस दस्िरु ‘क’ िगयको तसफाररस दस्िरु ‘ख’ 
िगयको 

बाटो भएको  
रु. 

बाटो नभएको 
रु. 

बाटो भएको  
रु. 

बाटो 
नभएको 
रु. 

१ १ रोपनी सम्मको १५००० १०००० १०००० ५००० 

२ 
१ रोपनी देस्ख ३ रोपनी 
सम्म 

३०००० २०००० २०००० १०००० 

३ 
३ रोपनी देस्ख ५ रोपनी 
सम्म 

५०००० ३०००० ३०००० 
१५००० 

४ ५-७ रोपनी ७५००० ५०000 ५०००० २०००० 
५ ७-१० रोपनी १००००० ७५००० ७५००० ३०००० 
६ १०-१५ रोपनी २५०००० २००००० २००००० १००००० 
७ १५-२० रोपनी ५००००० ३००००० ३००००० १५०००० 




 

अंशबण्डा र 
नामसारी 

28.   

रु. ५०० जति 
भएपतन 

अंश 
भपायइय 
भएमा 
मातथ 
उल्लेस्खि 
दर रेट 
कार्म 
िनुेछ । 

29.  (टुक्रा गररएका जग्गा) प्रति आना रु. 
१५०० 

  

30.  प्लातनि, प्लषटिको जग्गा  (टुक्रा गररएका 
जग्गा ) 

प्रति आना रु. 
२००० 

  

31.  तसाँचाइय र्ोग्र् जग्गा बााँझो राखेमा जररिना प्रति रोपनी रु. 
500 

  

32.  पाखोबारी जग्गा बााँझो राखेमा जररिाना  प्रति रोपनी रु. 
100 

  

 2=  

 

  चारषकल्ला प्रमास्णि     

1.  

सबै िडामा 

न्र्नुिम रु. 
१5००, प्रति 
थप षकत्ता रु. 
6०० 

  

3= 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

क नक्सापासको िकमा     

2.  planning, plotting, housing permit ददनको 
लातग स्िीकृति 

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

  

3.  माटो जोडाइ टार्ल जस्िा छाना (अस्थार्ी 
टिरा) आिासीर् 

प्रति गोटा रु. 
५०० 

  

4.  
ट्रस/टिरा आिासीर् 

प्रति गोटा रु. 
२५०० 

  

मातथ जे सकैु कुरा लेस्खएिा पतन पालिुारी देस्ख षिसम्भरा कास्त्तकेसम्म र सााँख ुदेस्ख बज्रर्ोतगनी 
मस्न्दरसम्म मखु्र् सडकबाट १०० तम. सम्मको जग्गालाई ‘क’ िगय मातनने छ र सो बािेक 
अन्र्त्रको जग्गालाई ‘ख’ िगय मातननेछ | 




 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.  

ट्रस/टिरा व्र्िसार्ीक 

िगयषफट रु. 
१2 
(न्र्नुिम7,००
०) 

  

6.  
पक्की ईट्टा माटोको जोडाइ 

प्रति ि.फी. 
रु. २ 

  

7.  
पक्की ईट्टा तसमेन्ट जोडाइ 

प्रति ि.फी. 
रु. ४ 

  

8.  फे्रम स्ट्रक्चर (आिातसर् ३००० ि. षफ. 
सम्म) 

प्रति ि.फी. 
रु. 10  

षिल्डअप 
एररर्ा 

9.  फे्रम स्ट्रक्चर (आिातसर् ३००१ देस्ख 
४०००ि.षफ.सम्म) 

प्रति ि.फी= 
रु. १2  

  

10.  फे्रम स्ट्रक्चर (आिातसर् ४००१ ि.षफ. 
भन्दा बढी ) 

प्रति ि.फी. 
रु. १6 

  

11.  फे्रम स्ट्रक्चर (ब्र्बसाषर्क ३००० ि.षफ. 
सम्म ) 

प्रति ि.फी= 
रु. 12 

  

12.  फे्रम स्ट्रक्चर (ब्र्बसाषर्क ३००१ देस्ख 
४००० ि.षफ. सम्म ) 

प्रति ि.फी= 
रु. 16 

  

13.  फे्रम स्ट्रक्चर (िाउस्जंग र ब्र्बसाषर्क 
४००० ि.षफ. भन्दा बढी) 

प्रतिि.फी= रु. 
२0 

  

14.  
अपाटयमेन्ट, गमु्बा, िाउस्जि, िस्स्पटल  

प्रति ि.फी= 
रु. ३5 

  

15.  नक्सा तनिेदन रु= १०००   

16.  नक्सा संसोधन शलु्क 

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

  

17.  
नक्सा नामसारी 

प्रति ि.फी. 
रु.२ 

  

18.  तनमायण सम्पन्न र आंस्शक तनमायण सम्पन्न 
प्रमाण पत्र 

रु= १०००   

19.  नक्सा प्रतितलषप प्रमास्णि रु= १5००   




 

20.  
नक्सा नषिकरण (DPC) 

प्रति ि.फी रु. 
२ 

  

21.  
नक्सा नषिकरण (Super Structure) 

प्रति ि.फी रु. 
२ 

  

22.  प्रमास्णकरण शलु्क रु. ५००   

23.  

परुानो बतनसकेको घर अतभलेस्खकरण गने 
िकमा 

-प्रतििगय षफट 
रु. १5   
-अतिररक्त 
शलु्क 
रु.10००० 
-प्रमाण पत्रको 
रू. १००० 

सातबक 
गा.तब.स.
मा 
स्िीकृि 
भैसकेको 
क्षेत्रफल 
बराबर 
राजस्ि 
छुट, 
थपको 
तनर्मानु
सार  

 अन्र् प्रर्ोजनको लातग 

 
  

24.  घर जग्गाको प्राषितधक मूल्र्ाङकन मूल्र्ांकनको 
०.२५ प्रतिशि 

  

25.  आर् मूल्र्ाङ्कन मूल्र्ांकनको 
०.२५ प्रतिशि 

  

 षिद्याथी  प्रर्ोजनको लातग     

26.  घर जग्गाको प्राषितधक मलु्र्ाङकन रु.15००  
27.  आर् मूल्र्ाङ्कन रु.१५००  

  28.  सम्पदा बस्स्ि, सााँख ुचार ढोका तभत्र सम्पदा 
बस्स्ि संरक्ष्ण िथा भिन तनमायण समबस्न्ध 
मापदण्ड, २०७३ अनसुार बनकेो घरमा 

मातथ 
उल्लेस्खिराजश्व 
तलने िर 
lgwf{l/t 
मापदण्ड 
परुागरर बनेका 
घरिरुको 
तनमायण सम्पन्न 
k|df)fkq 

  




 

;fy तिरेको 
राज्श्व षफिाय 
गने .  

 सम्पत्तीकर प्रर्ोजनको लातग जग्गाको मलु्र्ााँकनको दर रेट 
1. 

 
नािलेभारे प्रति आना 

रु. 
 

 क) मलु षपच सडकसाँग जोतडएका जग्गा 15000
0 

 

 ख) मोटरबाटो भएका जग्गािरु 50000  
 ग) गोरेटो बाटो भएको जग्गािरु 30000  
 घ) बाटो नभएको जग्गािरु 15000  
2. 

 
पखुलुातछ 

  

 क) सााँख ुजाने मूल सडकसाँग जोतडएका 
जग्गािरु 

31500 
र्स 
गा.षि.स.मा 
पनुः नापी भै 
िाल साषिक 
लाग ुभएकोले 
र्िााँ उल्लेख 
गररएको 
दररेट प्रति 
िगय तमटरमा 
गणना 
गररएको छ । 

 ख) सिार्क षपच सडकका जग्गािरु 18900 
 ग) कच्ची मोटरबाटो भएका जग्गािरु 11010 
 घ) गोरेटो बाटो भएका जग्गािरु 3150 
 ङ) बाटो नभएको जग्गािरु 

 

3. लप्सेफेदी   

 क) षपच सडकसाँग जोतडएका जग्गािरु 30000
0 

 

 ख) जिरतसं पौिा देस्ख भोटेचौर जाने सडक 20000
0 

 

 ग) कच्ची मोटरबाटो भएका जग्गािरु 75000  
 घ) जिरतसंपौिा कास्त्तके सडक 10000

0 
 

 ङ) गोरेटो बाटो भएका जग्गािरु 50000  




 

 च) बाटो नभएको जग्गािरु 25000  
 छ) च्र्ानेपाटी देस्ख लप्सेफेदी पलु मलु 

सडक 

60000
0 

 

4. साल्खा बज्रर्ोतगनी   

 क) षपच मोटरबाटो भएको मूल बाटोका 
जग्गािरु 

80000
0 

 

 ख) तभत्री षपच बाटो 60000
0 

 

 ग) साषिक साल्खा िडा नं. 7 8 र 9 
कच्ची मोटरबाटो भएका 

20000
0 

 

 घ)  साषिक साल्खा िडा नं. 1 देस्ख 6 
सम्मका कच्ची मोटर बाटो भएका 

25000
0 

 

 ङ) गोरेटो बाटो भएका जग्गािरु 11000
0 

 

 च) साषिक साल्खा िडा नं. 1 देस्ख 6 
सम्मका कच्ची मोटर बाटो भएका 

60000  

 छ) साषिक साल्खा िडा नं. 7, 8 र 9 को 
बाटो नभएको 

50000  

5. सनुटोल   

 क) सााँख ुजाने मूल सडकसाँग जोतडएका षपच 
भएका जग्गािरु शातलनदी पलुसम्म 

10000
00 

 

 

 ख) शातलनदी नारार्णस्थान पलुसम्म 50000
0 

 

 ग) नारार्णस्थान पलु देस्ख कास्त्तकेसम्म 30000
0 

 

 घ) सिार्क षपच सडक सलम्बटुार एररर्ाका 
जग्गािरु 

50000
0 

 

 ङ) सिार्क षपच सडक अन्र् 45000
0 

 

 च) कच्ची मोटरबाटो िडा नं. 1 देस्ख 7 
सम्म 

250000  

 छ) साषिक सनुटोल िडा नं. 8 र 9 कच्ची 
मोटर बाटो 

200000  




 

 ज) गोरेटो बाटो भएका जग्गािरु 150000  

 झ) बाटो नभएका जग्गािरु 75000  

6. इन्रार्णी   

 क) सााँख ुजाने मलु षपच बाटोका जग्गािरु 11000
00 

 

 ख) तभत्री षपच बाटो भएका जग्गािरु 55000
0 

 

 ग) कागेश्वरी चक्रपथ सडक 60000
0 

 

 घ) कच्ची मोटरबाटो भएका जग्गािरु 35000
0 

 

 ङ) गोरेटो बाटो भएका जग्गािरु 15000
0 

 

 च) बाटो नभएका जग्गािरु 10000
0 

 

 सम्पस्त्त कर 

तस
.नं
. 

घर बनोट/षकतसम ह्रासकट्टी िनु े
जम्मा बिय 

प्रति िगयषफट 
मूल्र्ााँकन दर रु. 

प्रति ििय 
ह्रासकट्टी 

दर 
प्रतिशि
मा 

1 षपलर तसस्टमको ढलान 
घर 

75 1500 1 

2 िाल तसस्टमको ढलान 
घर 

40 
1000 2 

3 षटनको छाना भएको 
पक्की घर 

30 
800 3 

4 षटनको छाना भएको 
कच्ची घर 

20 
500 4 

5 अन्र् कच्ची घर 15 300 5 




 

 जम्मा सम्पस्त्त मूल्र्ााँकनको 0.02 को दरले सम्पस्त्तकर कार्म गररनेछ । 
१. प्रत्रे्क बियकको असोज मसान्ि तभत्र बझुाएमा 10 प्रतिशि छुट 

पाइने छ । 
२. प्रत्रे्क आ.ि. को आिाढ समान्ि तभत्र नबझुाएमा पषिलो बिय 10 

प्रतिशि दोस्रो बिय देस्ख प्रत्रे्क बिय थप 5 प्रतिशिका दरले 
जररिाना लाग्ने छ । 

३. नगरपातलकाबाट ि्र्ाङ्क संकलन भइय षििरण अद्याितधक 
नभएसम्म सम्पस्त्त धतन स्िर्म्ले ददएको षििरण िथा र्स 
नगरपातलकाको नक्शा शाखामा भएको नक्शापास िथा नक्शा 
अतभलेस्खकरणको षििरणको आधारमा सम्पस्त्त कर तनधायरण 
गररनेछ । 

४. सम्पस्त्तकर तनधायरण गदाय घरले चचेको जग्गा र अतधकिम सो-
घरले चचे बराबरको थप जग्गालाइय आधार मानी मलु्र् तनधायरण 
गररनेछ । 

५. सम्पस्त्त कर सम्बन्धी केषि दषुिधा भएमा नगरकार्यपातलकाले तनणयर् 
गरे बमोस्जम िनुेछ । 
 

४= 
 

  

  मालपोि िथा भतुमकर 
1 

िडा नं. १,२,३, ४, र ८   दगुयम 

प्रति आना 
रु. 6, 
न्र्नुिम 
रु. 
 50 

2 

िडा नं. 5, ६, ७ र ९ सगुम 

प्रति आना 
रु. 10,  

न्र्नुिम 
रु. 
 50 

३ बिाल कर बिाल रकमको 10 
प्रतिशि 

 

५= 
  

  

  तसफाररसको िकमा     

1 मोिी नामसारी रु= ५००   

2 मोिी लगि कट्टा रु= १०००   




 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 जग्गा दिाय नामसारी िडा नं. 5, ६, ७, 
8 / ९ का लागी 
रु. १००० (जति 
रोपतन भए पतन) 

  

िडा नं. १,  २,  
३,  ४  sf] 
िकमा जति रोपतन 
भए पतन रु. ५०० 

  

4 नािा  कार्म तसफाररस प्रति तसफाररस रु. 
५०० 

  

5 बसोबास तसफाररस रु= ५००   

6 कर चकु्ता तसफाररस रु. ५००   

7 धारा तबजलुी िथा अन्र् तसफाररस रु= ५००   

8 थ्रीफेज लाइन तसफाररस रु= 10000   

9 नागररकिाको तसफाररस lgMz'Ns  

10 अंग्रसे्जमा गररने प्रत्रे्क तसफाररसिरु प्रति तसफाररस रु. 
५०० 

  

11 आतथयक सम्पन्न भएको तसफाररस प्रति तसफाररस रु. 
१००० 

  

12 व्र्स्क्तगि घटना दिाय घटना घटेको ३५ 
ददन तभत्र तनःशलु्क 
त्र्स पतछ जररिाना 
रु. 50 

  

14 सजयतमन  मचुलु्का, रोििर, िामेली आदद रु= 2०००   

15 िाली धरौटी राख्न तनिेदन दस्िरु रु. 
१० 

  

16 
बिाल तबटौरी  शलु्क 

प्रति िगयषफट 
प्रतिमषिना रु. २ 

  

6= 

  

  

  

 
एम्बलेुन्स दस्िरु न.पा. बाट संचातलि     

1 १० षक.तम. सम्म रु. ३००   

2 १० षक.तम. भन्दा मातथ रु. ५००   

3 एम्बलेुन्स दिाय रु. १०००   




 

7= 

  

  

  

  

  

  

 
उद्योग स्थापना तसफाररस दस्िरु     

1 ठुलो  उद्योग रु= 5000   

2 मझौला  उद्योग रु. 3000   

3 साना  उद्योग रु= 2000   

4 घरेल ु उद्योग रु= 800   

5 रु. ४० लाख भन्दा बषढ पूाँजी भएको रु. 5000   

6 रु.१ करोड भन्दा बषढ पूाँजी भएको रु. १००००   

8= 

  

  

  

 
पेन्सनपट्टा  तसफाररस दस्िरु     

1 नेपालको  लातग रु. १०००   

2 भारिको  लातग रु= १५००   

3 अन्र्को  लातग रु= २०००   

9= 

  

  

 
आपिुातल  तसफाररस     

1 नेपालको  लातग रु. ५००   

2 षिदेशको लातग रु. १०००   

10= 

 

  

  

 
सडक बाटो काट्नको इजाजि दस्िरु 
(धरौटी) 

    

1 षपच  सडक रु= 20०० प्रति िगय 
षफट 

  

2 ग्राभेल  सडक रु= २५० प्रति िगय 
षफट 

  

3 कस्च्च  सडक काटनको लातग रु= १०० प्रति िगय 
षफट 

  

11= 

  

  

  

  

  

  

  

  

  प्रतितलषप दस्िरु     

1 तनिेदन  तसफाररस आदद रु. २०   

2 उपभोक्ता  पररचर्पत्र रु. १००   

3 घर घडेरी  से्रस्िाको  प्रतितलषप रु. ५००   

4 अन्र्  कागजपत्र रु. ५००   

5 नाम  संसोधन  तसफाररस रु. ५००   

6 अन्र्  सामान्र् तसफाररसको िकमा रु. ५००   

7 कोठा  खोल्ने रु. 2000   

9 संघ  संस्था  स्थापना तसफाररस रु. 500   




 

12= 

  

  

  

  

  

  

  मनोरन्जन कर      

1 

तसनेमािल 

प्रति िल रु. 
25000 थप 
िलको रु. 10000 

  

2 तभतडर्ो िल प्रति िल रु. 
२५०० 

  

3 सांस्कृतिक  प्रदशयन िल प्रति िल रु. 
१००० 

  

4 तथएटर  संगीि िल रु. १०००   

5 जाद ु, सकय स, चटक मेला आदद प्रति ददन रु. 1५००   

6 तडस्क िथा व्र्ापाररक केबलु दिाय रु. १००००   

13= 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  खानी संचालन दिाय     

1 सनु िथा बिमूुल्र् धाि ु
रु. 500000 

रु. 
250000 

2 बालिुा खातन 
रु. 500000 

रु. 
250000 

3 माटो खानी 
रु. 400000 

रु. 
200000 

4 कोईला 
रु. 200000 

रु. 
100000 

5 ढंुगा खानी दिाय िथा स्िीकृति 
रु. 500000 

रु. 
250000 

6 ढंुगा खानी तसफाररस 

रु. 10०००० 
रु. 
500000
  

7 बालिुा प्रसोधन केन्र मात्र 
रु. 500000 

रु. 
300000 

8 षफरषफरे दिाय 
रु. 250000 

रु. 
125००० 

9 बालिुा िातसि उद्योग नामसारी रु. 100000   

10 षफरषफरे नामसारी रु. 500000   




 

1१ व्र्स्क्तगि जग्गा व्र्िस्थापन अनमुति 
नतबकरण प्रति ििय, प्रति व्र्स्क्त, प्रति रोपनी 

प्रति रोपनी रु. 
2०००० 

प्रति रोपनी 
रु. 
5000 

1२ अन्र् खानीको िकमा  रु. १०००० देखी 
रु. 300000 

50 
प्रतिशि 

1३ अन्र् तनकार्को लातग खानी संचालन दिाय 
तसफाररस 

रु. 10000   

14 काठ तनकासी प्रति क्यु षफट रु. २   

14=  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  िोटल  िथा लज/पर्यटन व्र्िसार् कर     

1 पााँचिारे िोटल 
रु. 500000 

रु. 
250000 

2 चारिारे िोटल 
रु. ४००००० 

रु. 
200000 

3 तिनिारे िोटल 
रु. ३००००० 

रु. 
150000 

4 दईुिारे िोटल 
रु. २००००० 

रु. 
100000 

5 एकिारे िोटल 
रु. १००००० 

रु. 
50000 

6 रेषु्टरेन्ट एण्ड बार, दोिोरी सााँझ 
रु. 20000 

रु. 
10000 

7 डान्सबार 
रु. ५०००० 

रु. 
25000 

8 पाटीप्र्ालेस 
रु. 30000 

रु. 
15000 

9 िोटल ए लज, गेष्ट िाउस, िोष्टल,  
रु. १०००० 

रु. 
५००० 

10 कटेज  
रु. १०००० 

रु. 
५००० 

11 साधारण रेषु्टरेन्ट/नेिारी खाजा घर 
रु. ५००० 

रु. 
२५०० 

12 स्चर्ा/नास्िा/मःम/नेिारी खाजा घर 
रु. 2000 

रु. 
1000 




 

13 खाना पाइने भोजनालर् पसल 
रु. 2000 

रु. 
1000 

14 िोमस्टे   
 

तनस्ज 
रु. ५००० 

रु. 
2500  

सामदुाषर्क (10 जनासम्म सदस्र् भएको 
प्रति सदस्र्) 

रु. 3000 
रु. 
1500  

सामदुाषर्क (10 जनाभन्दा बढी सदस्र् 
भएको प्रति सदस्र्) 

रु. 2000 
रु. 
1000 

१ १-१० कोठा 
रु. १०००० 

रु. 
5000 

२ १०-२० कोठा 
रु. २०००० 

रु. 
10000 

३ २०-३० कोठा 
रु. ४०००० 

रु. 
२०००० 

15= 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
बैंक िथा तबत्तीर् संस्था     

 १ बास्णज्र्  बैंक     

 क प्रधान  कार्ायलर् 
रु. 100000 

रु. 
50000 

 ख शाखा/उपशाखा  कार्ायलर् 
रु. 4०००० 

रु. 
2०००० 

u ब्रान्चलेस बैँषकङ काउन्टर 
रु. 20000 

रु. 
10000 

 २ तबकास बैंक   

 क प्रधान कार्ायलर् 
रु. ४००००  

रु. 
२०००० 

 ख शाखा/उपशाखा  कार्ायलर् 
रु. २०००० 

रु. 
१०००० 

 ३ फाईनान्स कम्पनी      

 क प्रधान कार्ायलर् 
रु. 20000 

रु. 
10000 

 ख शाखा/उपशाखा  कार्ायलर् 
रु. 10000 

रु. 
5000 




 

  

  

  

 ४ लघषुित्त तबकास बैंक     

 क प्रधान कार्ायलर् 
रु. 40000 

रु. 
२०००० 

 ख शाखा/उपशाखा कार्ायलर् 
रु. 20000 

रु. 
१०००० 

 ५ तबमा कम्पनी     

 क प्रधान  कार्ायलर् 
रु. 40000 

रु. 
२०००० 

 ख शाखा/उपशाखा  कार्ायलर् 
रु. 20000 

रु. 
१०००० 

 ६ तबदेशी मरुा सटिी सषिि तधिोपत्र कारोबार 
रु. १०००० 

रु. 
५०००  

 ७ सिकारी  बैंक     

 क प्रधान कार्ायलर् 
रु. 40000 

रु. 
२०००० 

 ख शाखा/उपशाखा कार्ायलर् 
रु. 20000 

रु. 
१०००० 

 ८ सिकारी     

क न्रू्निम रु. 5 लाखसम्म स्स्थर काराबार 
भएका 

रु. 2500   

 ख ५० लाखसम्म कारोबार भएका 
रु. 5००० 

रु. 
25०० 

 ग ५० लाख देस्ख १ करोडसम्म कारोबार 
भएका 

रु. 8००० 
रु. 
५0०० 

# १ करोड देस्ख २ करोडसम्म कारोबार 
भएका 

रु. १5००० 
रु. 
10००० 

 घ २ करोड देस्ख मातथ 
रु. 30००० 

रु. 
15००० 

9 सिकारी  नर्ााँ दिायको लातग पूाँजीको 
आधारमा 

  

क कृषि रु. 1000  

ख दगु्ध जन्र् रु. 2000  

ग स्िास््र्  रु. 5000  




 

१० मतन ट्रान्सफर 
रु. ३००० 

रु. 
2000 

16= 

  

  

  

  

  

  

  

 
स्िास््र् सेिा     

१ गैर सरकारी अस्पिाल 
रु. २५००० 

रु. 
13000 

२ नतसयि िोम रु. ५०००० रु. 
25000 

३ नीस्ज  स्क्लतनक  िथा  ल्र्ाब 
रु. ५००० 

रु. 
2500 

४ स्क्लतनक  डाक्टर सेिा 
रु. 3000 

रु. 
1500 

५ साधारण  स्क्लतनक 
रु. 2000 

रु. 
1000 

६ ल्र्ाब रु. 1500 रु. 750 
७ औिधी  पसल 

रु. 2000 
रु. 
1000 

८ जतडबषुट/आर्िेुददक/औिधी पसल 
रु. 2000 

रु. 
1000 

९ जतडबषुट उद्योग/प्रसोधन केन्र 
रु. ५००० 

रु. 
2500 

17= 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
स्शक्षण/प्रस्शक्षण/खेलकुद/मनोरञ्जन     

१ आधारभिू (१-५) स्शक्षा अनमुिी रु. ५0०००   

२ आधारभिू (६-८) स्शक्षा अनमुिी रु. ७5०००   

३ माध्र्तमक स्शक्षा अनमुिी रु. 100०००   

४ क्याम्पस स्शक्षा अनमुिी रु. 000000   

५ ठाउाँसारी  (षिद्यालर्/क्याम्पस) रु. 10००० प्रति 
षिद्यालर् 

६ नाम पररिियन  (षिद्यालर्/क्याम्पस) रु. 10००० प्रति 
षिद्यालर् 

७ प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण, कन्सलुर 
प्रमाणीकरण 

रु. ५०० 
  

८ कोस्चि, टु्यसन र भािा कक्षािरु संचालन 
अनमुति 

रु. 2५००० 
  




 

  ९ संस्थागि  षिद्यालर् नषिकरण अनमुति 
शलु्कको ५०% तलईनेछ   

रु. 000000 
   

१० कक्षा आठको ग्रडे तसट प्रतितलषप रु. २००   

११ जन्मतमति, नाम थर पररिियन तसफाररस रु. ५००   

१२ प्र्ाराग्लाइतडङ 
रु. ३०००० 

रु. 
१५००० 

१३ फुट्सल 
रु. 20000 

रु. 
10000 

१४ षफटनेस  सेन्टर 
रु. 10000 

रु. 
5000 

१५ स्नकुर िथा पलु िाउस 
रु. 5000 

रु. 
4000 

१६ स्स्ितमि पलु 
रु. 5000 

रु. 
4000 

१७ फन पाकय  
रु. 100000 

रु. 
50000 

१८ माटय 
रु. 5000 

रु. 
2500 

१९ ग्रोसरी रु. ८००० रु. 
4000 

२० मन्टेश्वरी, षप्रस्कुल, बाल िेरचाि केन्र 
रु. 2000 

रु. 
1000 

२१ िातलम िथा अनसुन्धान केन्र 
रु. ५००० 

रु. 
2500 

२२ प्रस्शक्षण केन्र/ईस्न्स्टच्र्टु 
रु. २००० 

रु. 
1000 

२३ कम्पर्टुर प्रस्शक्षण केन्र रु. १००० रु. 500 
२४ टाईषपङ प्रस्शक्षण केन्र, संगीि केन्र रु. १००० रु. 500 
२५ ड्राईतभङ सेन्टर 

रु. 5000 
रु. 
2500 

18= 

  

  

 
प्राषितधक परामशय सेिा       

क ईस्न्जतनर्ररङ कन्सल्टेस्न्स फमय संस्थागि 
रु. 5000 

रु. 
2500 




 

  ख व्र्स्क्तगि     

१ ईस्न्जतनर्र 
रु. 3000 

रु. 
1500 

२ ओभरतसर्र 
रु. 2000 

रु. 
1000 

 
3 अनलाइन तमतडर्ा दिाय  

रु. 5000 
रु. 
2500 

19= 

  

  

  

 
कानतुन सेिा/ररर्ल स्टे्रट/कानूनी सेिा     

१ अतधिक्ता भएको "ल" फमय 
रु. 7000 

रु. 
5000 

२ अतभिक्तासम्म भएको "ल" फमय 
रु. 5000 

रु. 
4000 

३ लेखापढी सेन्टर, संस्थागि 
रु. 5000 

रु. 
4000 

४ लेखापढी सेन्टर, व्र्स्क्तगि 
रु. 4000 

रु. 
3000 

५ लेखापरीक्षक/लेखा परीक्षण केन्र रु. 2000 रु. 1000 
६ िाउस्जङ  कम्पनी 

रु. 100000 
रु. 
50000 

७ घरजग्गा खररद तबषक्र 
रु. 25000 

रु. 
10000 

20= 

  

 
तनमायण सम्बन्धी व्र्िसार्     

१ "घ" िगयको तनमायण व्र्िसार्ी इजाजि 
दस्िरु 

रु. 10000 
रु. 
5000 

२ तनमायण व्र्िसार् दिाय 
रु. 10000 

रु. 
5000 

21= 

  

  

  

 
संस्था दिाय     

१ NGO कर छुट नभएको 
रु. 5000 

रु. 
2500 

२ कर छुट भएको 
रु. 2500 

रु. 
1250 

३ INGO 
रु. 10000 

रु. 
5000 




 

४ स्थातनर् क्लब,  षटम, मषिला समूि, कृषि 
समूि, आमा समूि, टोल सधुार सतमिी 
दिाय/सूचीकरण 

रु. 500 रु. 500 

22= 

  

  

 
िस्िकला िथा कलात्मक सामान     

१ कलात्मक मिुी,  िर्ास्ण्ड क्राफ्ट उद्योग 
रु. 5000 

रु. 
2500 

२ थांका, पेपर िर्ास्ण्ड क्राफट पसल 
रु. 5000 

रु. 
2500 

३ िामा, षपत्तल, अल्मतुनर्म, स्स्टल , क्यान 
षकचेन कनसयन 

रु. 5000 
रु. 
1500 

23= 
 

गारमेण्ट , पस्श्मना     

१ उद्योग 
रु. 20000 

रु. 
10000 

२ पसल 
रु. 5000 

रु. 
2500 

24= 
 

फलफुल  िथा िरकारी     

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

25= 
 

षकराना पसल /खाद्य सामाग्री     

१ तडलरतसप भएको 
रु. २५०० 

रु. 
1250 

२ खरुा 
रु. १००० 

रु. 
1000 

26= 

  

 
सैलनु     

१ कपाल काट्ने रु. १००० रु. 500 
27= 

  

 
ससु्चकार/टेलररि     

१ ठुलो  पसल  कपडा  सषिि 
रु. 5000 

रु. 
2500 

२ साना  पसल रु. 1000 रु. 500 
28= 

  

  

 
ब्र्षुटपालयर र शंृ्रगार पसल     

१ ब्र्षुटपालयर रु. 1000 रु. 500 
२ शंृ्रगार सामाग्री  पसल रु. 1000 रु. 500 




 

३ ब्र्षुटपालयर सषिि  शृङगार सामाग्री पसल 
रु. 1500 

रु. 
1000 

29= 

  

  

 
जतु्ता पसल     

१ जतु्ता बनाई  तबक्री गने 
रु. 2000 

रु. 
1000 

२ साधारण  खुरा  पसल रु. 1000 रु. 500 
३ जतु्ता ममयि रु. 500 रु. 300 

30= 

  

 
भाडा पसल/प्लास्स्टक सामान पसल     

१ थोक पसल 
रु. 5000 

रु. 
2500 

२ खरुा पसल 
रु. 2000 

रु. 
1000 

31= 

  

 
पान पसल, फुटकर चरुोट र खैनी तबषक्र 
पसल 

    

१ मखु्र्  चोक र बजारमा 
(जिरतसिपौिा, सााँख ुबजार, इन्रार्णी चोक, 

सातलनदी, मिादेबस्थान ) 

रु. 1000 रु. 500 

२ अन्र्  ठाउाँमा रु. 500 रु. 300 
32= 

 
िर्ारी  पोसाक/ फेन्सी पसल/कपडा पसल     

१ थोक पसल रु. ५००० रु. 2500 
२ खरुा  पसल रु. १५०० रु. 1000 
 ३ तसरक डसना िर्ारी पसल रु. 1000 रु. 500 

33= 
 

फतनयचर  पसल     

१ काठ तमल समेि भएको पसल 
रु. २०००० 

रु. 
१०००० 

२ साधारण फतनयचर पसल 
रु. ५००० 

रु. 
२५०० 

३ स्शसा, प्लाईउड पसल 
रु. ५००० 

रु. 
२५०० 

४ बेिबासको पसल 
रु. १००० 

रु. 
१००० 




 

५ फलोररङ िथा कापेटर फतनयतसि रु. 5000 रु. 
२००० 

34=  

  

  

  

 
बनपैदािरमा आधाररि/उद्योग/व्र्िसार्      

१ प्लाईउड स-तमल/उद्योग 
रु. 30000 

रु. 
15000 

२ बास प्लाई तमल 
रु. 10000 

रु. 
5000 

३ बास  तडपो 
रु. 5000 

रु. 
2500 

४ ट्रतल भएको स-तमल 
रु. 15000 

रु. 
7500 

५ साधारण सतमल 
रु. 5000 

रु. 
2500 

35= 
 

िाडयिेर्र  पसल/तनमायण सामाग्री पसल     

१ सबै  षकतसमको  तनमायण सामाग्री भएको 
रु. 10000 

रु. 
५००० 

२ ह्यमुपाईप षिषक्र/तनमायण उद्योग,  
रु. 20000 

रु. 
१०००० 

३ ब्लक, माियल कंषक्रट, टार्ल उधोग, 

अन्िगयि 
रु. 10000 

रु. 
५००० 

४ आल्मतुनर्म, फलामे झ्याल,  तग्रल, सोलार 
बनाउने र बेच्न े

रु. 5000 
रु. 
२५०० 

५ रिगरोगन,  तससा , प्लाईउड आददको 
तडलरतसप भएको रु. 10000 

रु. 
५००० 

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

७ (इट्टा, बालिुा, तगट्टी आदी) तनमायण  सामतग्रको  
तडपो  

रु. ५००० प्रति 
तडपो देस्ख रु. 
१०००० प्रति तडपो 
सम्म 

  

८ कबातड पसल (फलाम, तसतस , कागज, काठ, 

झ्याल ढोका) सबै षकतसमको 
रु. 15000 

रु. 
१०००० 




 

९ स्र्ानेटरी,  खानेपानी पाईप िथा षफषटङ 
सामान 

रु. 5000 
रु. 
२००० 

36= 

  

  

  

 
ईलेस्क्ट्रकल सामान पसल     

१ षटतभ,रेतडर्ो, षिटर, षफ्रज, मोिाइल,क्यामेरा, 
िास्शंङ मेस्शन, मोिाइयल, आदद ईलेक्ट्रोतनक्स 
सामान (थोक) 

रु. 10000 
रु. 
५००० 

२ षटतभरेतडर्ो, षिटर, षफ्रज, क्यामेरा, िास्शंङ 
मेस्शन, मोिाइयल आदद ईलेक्ट्रोतनक्स सामान 
(खरुा) 

रु. 2000 
रु. 
१००० 

३ घतड/मोिाइयल/चस्मा तबषक्र ममयि पसल 
रु. 1500 

रु. 
१००० 

४ स्टोभ, ग्र्ास चलु्िो, प्रसेर कुकर ममयि रु. 1000 रु. ५०० 
37= 

  

  

 
मददरा  तबके्रिा  पसल     

१ आधतुनक  तसलप्र्ाक तडलरतसप भएको 
रु. 10000 

रु. 
१०००० 

२ तडलरतसप  नभएको  फुटकर तबषक्र 
रु. 3000 

रु. 
20०० 

३ साधारण  मददरा  पसल 
रु. १००० 

रु. 
1000 

38= 

  

 
गरगिना     

१ सनुचादी  गिना ज्िेलसय बनाउन ेिथा तबषक्र 
गने 

रु. 7000 
रु. 
3500 

२ नक्कली गिना र जलप लगाई बेच्ने पसल 
रु. 3000 

रु. 
1500 

३ कातलगढ राखी बनाउने ज्र्ालादारी रु. 2000 
रु. 
1000 

39= 

  

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

    

१ तडलरतसप  भएको 
रु. 4000 

रु. 
३००० 

२ तडलरतसप  नभएको  साधारण पसल 
रु. 1500 

रु. 
१००० 

३ रासार्तनक मल षिके्रिा सूची दिाय रु. 1000 रु. 500 




 

40= 

  

 
स्टेशनरी,  पसु्िक िथा पत्र पतत्रका पसल     

१ थोक पसल 
रु. 3000 

रू. 
१५०० 

२ खरुा पसल 
रु. 1500 

रु. 
१००० 

41= 

  

 
छापाखाना, प्रसे, स्स्क्रन षप्रन्ट, पेन्ट सेिा     

१ छापाखाना अपसेट प्रसे 
रु. 5000 

रु. 
३००० 

२ साधारण  छापाखाना 
रु. 2000 

रु. 
१५०० 

३ फोटोकषप र षप्रन्ट सेिा मात्र रु. 1500 रु. 750 
42= 

  

 
षिसािा िथा जनरल स्टोसय     

१ तडलरतसप तबके्रिा 
रु. 2000 

रु. 
१००० 

२ फुटकर तबके्रिा रु. 1000 रु. ७०० 
43= 

  

  

  

 
गल्लापसल     

१ १० लाख भन्दा बषढ पूाँजी 
रु. 8000 

रु. 
४००० 

२ ५ लाख देखी १० लाख सम्म 
रु. 4000 

रु. 
२००० 

३ ३ लाख देखी ५ लाख 
रु. 3000 

रु. 
१५०० 

४ १ देखी ३ लाख 
रु. 2000 

रु. 
१००० 

44= 

  

 
तमठाई पसल     

१ सबै षकतसमको तमठाई पाउने ठुलो पसल 
रु. 3000 

रु. 
२००० 

२ साधारण तमठाईर स्चर्ा पसल 
रु. 1500 

रु. 
१००० 

45= 

  

  

 
मासपुसल     

१ पश ुबधशाला 
रु. 5000 

रु. 
२००० 




 

२ कोल्ड स्टोर सषिि भएको 
रु. 3000 

रु. 
१००० 

३ फे्रस िाउस रु. 1500 रु. ८०० 
४ खरुा व्र्ापार रु. 700 रु. ५०० 

46= 

  

 
फोटो स्टुतडर्ो     

१ कलरल्र्ाब, तभतडर्ो क्यामेरा सषिि भएको 
रु. 1500 

रु. 
१००० 

२ स्टुतडर्ो क्यामेरा मात्र भएको 
रु. 1000 

रु. 
1000 

47= 

  

  

 
सेटररि व्र्िसार्     

१ ढलान मेस्शन तलफ्ट भएको 
रु. 5000 

रु. 
३००० 

२ ढलान मेस्शन तलफ्ट नभएको 
रु. 3000 

रु. 
२००० 

३ फमाय सेटररङ 
रु. 1500 

रु. 
१००० 

48= 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
मोटर, मोटरसाईकल, साईकल ममयि िथा 
ररसोतलङ 

    

१ ट्रक , मोटर,  ट्रर्ाक्टर ममयि िथा पाटयपजुाय 
तबषक्र गने 

रु. 10000 
रु. 
५००० 

२ ईस्न्जतनर्ररङ  िकय सप  लेथ सषिि भएको 
रु. 10000 

रु. 
५००० 

३ ईस्न्जतनर्ररङ  िकय सप  लेथ नभएको तग्रल 
उद्योग सषिि 

रु. 2000 
रु. 
१५०० 

४ डेस्न्टङ, पेस्न्टङ पसल 
रु. 1500 

रु. 
१००० 

५ दईुपाङग्र े सिारी तबषक्र केन्र 
रु. ३०००० 

रु. 
15000 

६ चारपाङग्र ेसिारी साधन तबषक्र केन्र 
रु. 100000 

रु. 
50000 

७ दइुपाङग्र ेRe-condition 
रु. 10000 

रु. 
5000 




 

८ चारपाङग्र ेसिारी साधन Re-condition 
रु. ३०००० 

रु. 
15000 

९ मोटरसाईकल, साईकल पाटयस तबषक्र सेन्टर 
रु. 3000 

रु. 
२००० 

१० मोटरसाईकल  ममयि  केन्र 
रु. 1500 

रु. 
१००० 

११ ररसोलीि पसल 
रु. 7000 

रु. 
५००० 

१२ कपड़ा, प्लास्स्टक  recycle 
रु. 5000 

रु. 
३००० 

१३ साइकल,  ररक्सा ममयि रु. 1000 रु. ५०० 
49= 

  

  

  

  

 
र्ािार्ाि िथा ढुिानी सेिा     

१ न.पा. मा मखु्र् कार्ायलर् भएको 
रु. 10000 

रु. 
५0०० 

२ न.पा. मा  शाखा कार्ायलर् भएको 
रु. 5000 

रु. 
३००० 

३ बस/ट्रक व्र्िसार् संस्थागि 
रु. 10000 

रु. 
५००० 

४ बस /ट्रक व्र्िसार् व्र्स्क्तगि 
रु. 6000 

रु. 
5000 

५ टर्ाक्सी  व्र्िसार् संस्थागि 
रु. 3000 

रु. 
२००० 

६ टर्ाक्सी  व्र्िसार् व्र्स्क्तगि 
रु. 2000 

रु. 
2000 

७ ठेलागाडा , ररक्सा व्र्सिसार् रु. 1000 रु. ५०० 
८ ट्राभल एजेन्सी/र्ािार्ाि ढुिानी 

रु. १५०० 
रु. 
१००० 

9 अटो ररक्सा    
 व्र्िसार् दिाय 

रु. 2500 
रु. 
1500 

 रुट परतमट बाषियक रु. 1100  
 इजाजि िथा व्र्िसार् प्रमाण पत्र प्रतितलपी  रु. 100  




 

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

रु. 500  

10 तसलाई मेतसन ममयि पसल रु. 1500 रु. 500 
50= 

 
संचार सेिा व्र्िसार्     

१ ट्रङ्कल, फ्याक्स, िथा ईन्टरनेट समेि भएको रु. 1500 रु. 750 
२ सेटेलाइट  केबलु  सेिा 

रु. 10000 
रु. 
5000 

३ इन्टरनेट सेिा प्रदार्क 
रु. 7000 

रु. 
3500 

४ एफएम, षटतभ प्रसारण 
रु.  5000 

रु. 
2500 

५ संचार टािर तसफाररस िथा स्स्िकृिी   रु. 25000  

51= 

  

  

  

 
डेरी pBf]u     

१ डेरी  पसल ठूलो उद्योग 
रु. 7000 

रु. 
3500 

२ डेरी  पसल 
रु. 2000 

रु. 
1000 

३ दधु  संकलन केन्र रु. 1500 रु. 750 
४ दधु  खररद  तबषक्र केन्र 

रु. 2500 
रु. 
1500 

52= 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
तनम्न  पसलिरु मा  तनम्न बमोस्जमको कर 
लाग्न े

    

१ षटनको  बाकस  लगार्ि अन्र् षटनको 
सामाग्री बनाउन े

रु. 1500 रु. 500 

२ टााँक, बकरम, धागो पसल 
रु. 1000 

रु. 
१००० 

३ जरर भने पसल 
रु. 1000 

रु. 
१००० 

४ कोल्डतड्राँक  पसल रु. 1000 रु. ८०० 
५ िस्िरेखा  पसल  पटके रु. 700 रु. ८०० 
६ पेस्न्टंग  पसल रु. 1000 रु. ८०० 




 

७ ड्राई स्क्लनसय रु. 1000 रु. ५०० 
८ टेन्ट िाउस, Sofl6l/ª 

रु. 10000 
रु. 
5000 

९ दाउरा  तबषक्र  पसल रु. 2500 रु. ८०० 
१० दालमोठ/पापड पसल रु. १००० रु. 500 
११ स्जरा र मसाला कुटने र बेचने पसल रु. १००० रु. 500 
१२ सेल्फ डाईनो िकय सप रु. १००० रु. 500 
१३ धमयकाटा रु. २५०० रु. 1000 
१४ ब्र्क्तीगि ब्र्िसार्ी  प्रमाणपत्र नषिकरण 

बाषियक 
रु. २०० रु. 200 

53= 

  

  

  

  

  

  

 
vfB pBf]u व्र्िसार् िफय      

१ १०१ िियपािर देस्ख २०० ििय पािर सम्म 
रु. २०००० 

रु. 
१०००० 

२ ५१ िियपािर देस्ख १०० ििय पािर सम्म 
रु. १०००० 

रु. 
५००० 

३ ३१ िियपािर देस्ख ५० ििय पािर सम्म 
रु. ७००० 

रु. 
३५०० 

४ २१ िियपािर देस्ख ३० ििय पिर सम्म 
रु. ६००० 

रु. 
३००० 

५ २० िियपािर सम्म 
रु. २००० 

रु. 
१००० 

६ चाउचाउ  उत्पादन गने ठुलो राषष्ट्रर्स्िरको 
रु. 50000 

रु. 
25000 

७ चाउचाउ , चाउतमन उत्पादन 
रु. 10000 

रु. 
5000 

54= 

  

  

  

  

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

    

१ आईसषक्रम उद्योग 
रु. 5000 

रु. 
2500 

२ पाउरोषट उद्योग 
रु. 2000 

रु. 
1000 




 

३ तबस्कुट उद्योग 
रु. 3000 

रु. 
1500 

४ स्चजबल उद्योग 
रु. 2000 

रु. 
1000 

५ कन्फेक्सनरी  उद्योग (स्िचातलि मेस्शनद्वारा) 
रु. 3000 

रु. 
1500 

६ कन्फेक्सनरी  उद्योग (िािे मेस्शनद्वारा) रु. १५०० रु. 750 
७ दनुोट िथा पप उद्योग/पसल रु. 1000 रु. 500 
८ जामजेरी/सोडा/पानी/अचार/पाऊाँ  (घरेल ु

उद्योग) 
रु. 2500 

रु. 
1000 

55= 

  

  

  

  

 
तडषष्ट्रलरी र ब्रअुरर िथा पेर् पदाथय ऊधोग     

९ उच्चस्िरीर् मददरा र सतुियजन्र् उद्योग 
रु. 300000 

रु. 
150000 

१० मध्र्म शे्रणीको मददरा उद्योग 
रु. 200000 

रु. 
100000 

११ साधारण  मददरा उद्योग 
रु. 100000 

रु. 
50000 

१२ िल्का पेर् पदाथय (कोक फेन्टा आदद) 
रु. 200000 

रु. 
100000 

१३ िल्का पेर् पदाथय (कोक फेन्टा आदी तडलर) 
रु. 20000 

रु. 
10000 

56= 
 

नतसयङ रु. १००० रु. ५०० 
57= 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
मेटल धाि ुउधोग     

क भाडा  बनाउन ेउद्योग     

1 आधतुनक मेस्शन र औजारबाट 
रु. 10000 

रु. 
5000 

2 िािले षपषटिा ढलान गरर बनाउने रु. 3000 
रु. 
3000 

ख धािकुो कलात्मक मूिी बनाउन े     

1 आधतुनक मेस्शन र औजारबाट 
रु. 3000 

रु. 
1500 

2 िािले षपषटिा ढलान गरर बनाउने रु. 2000 
रु. 
1000 




 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 स्स्टल फतनयचर उधोग 
रु. 10000 

रु. 
5000 

4 लोिाकारखाना 
रु. 10000 

रु. 
5000 

5 काठको फतनयचर उधोग/कारखाना 
रु. 10000 

रु. 
5000 

ग ईटा स्झङगषट उद्योग     

1 मेस्शनद्वारा उत्पादन गने 
रु. 50000 

रु. 
25000 

2 स्चस्म्नबाट उत्पादन गने 
रु. 50000 

रु. 
25000 

३ िौदद गमला उद्योग 
रु. 2000 

रु. 
1000 

घ अन्र् उद्योग     

1 कागज फ्यास्क्ट्र 
रु. 10000 

रु. 
5000 

2 कपडा उद्योग 
रु. 10000 

रु. 
5000 

3 मैदा उद्योग 
रु. 10000 

रु. 
5000 

4 गारमेन्ट 
रु. 25000 

रु. 
10000 

5 फोम उद्योग 
रु. 10000 

रु. 
5000 

6 ब्र्ाषट्र उद्योग 
रु. 10000 

रु. 
5000 

7 साबनु उद्योग 
रु. 5000 

रु. 
2000 

8 मैनबस्त्त उद्योग 
रु. 2000 

रु. 
1000 

9 धान, स्चउरा , गिुाँ कुट्ने र िेल पेलनी रु. 5000 
रु. 
2000 

10 कपास षफट्ने उद्योग  
रु. 7000 

रु. 
3500 




 

ङ सोरुम     

१ बस, ट्रक 
रु. २००००० 

रु. 
१००००० 

२ स्जप, कार 
रु. १५०००० 

रु. 
७५००० 

३ ट्याक्टर सानो 
रु. १०००० 

रु. 
५००० 

४ ट्याक्टर ठुलो 
रु. ५०००० 

रु. 
२५००० 

५ मोटरसाईकल 
रु. १००००० 

रु. 
५०००० 

58= 

  

  

 
सेिाशलु्क     

क उद्योग  ठाउाँ  सारी दस्िरु     

१ १० िियपािरसम्म रु. ५०००   

२ १० िियपािर भन्दा मातथ रु. १५०००   

59=   व्र्ापार  ठाउाँ सारी दस्िरु     

१ १० लाख सम्म पसु्ज भएको रु. २०००   

२ १० लाखभन्दा बषढ पसु्ज भएको रु. ५०००   

60= 

  

  कृषि व्र्िसार्/कृषि उद्योग    

१ कृषि व्र्िसार् दिाय तसफाररस रु. 500  

2 कृषि िथा पशपुालन समूि दिाय िथा 
सूचीकृि 

रु. 500 रु. 500 

3 कृषि फमय दिाय   
रु. 3000 

रु. 
1500 

4 कृषि फमय बिउुिेशीर् 
रु. 5००० 

रु. 
2500 

5 गाई, भैंसी, भेंडा, बाख्रा, माछा पालनफमय 
रु. 3००० 

रु. 
1500 

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

7 दाना उत्पादन/ह्याचरी उद्योग 
रु. 20000 

रु. 
10000 




 

8 ह्याचरी उद्योग र दाना उत्पादन (दिैु 
भएको) 

रु. ३०००० 
रु. 
१५००० 

9 गाई, भैतस, रााँगामा ढुिानी कर 

खसी, भेंडा, बाख्रा ढुिानी कर 

प्रतिगोटार रु.१००  
प्रति गोटा रु. ५० 

  

61= 

  

  

  

  

  पाषकय ि शलु्क     

१  दईु पाङ्ग्रपे्रति घण्टा रु. १०   

२ तिन पाङ्ग्र ेप्रतिघण्टा रु. १५   

३ चार पाङ्ग्र ेप्रतिघण्टा रु. २०   

४ ६ पाङ्ग्र ेप्रतिघण्टा रु. ३०   

५ अन्र् प्रतिघण्टा रु. ५०   

६ तनस्ज पाषकय ि ब्र्िसार् कर एक रोपनीसम्म रु. 
5००० 
थप प्रति रोपनी रु. 
25०० 

  

62= 

  

  

  न्र्ार्ीक सतमतिबाट कार्य सम्पादन िनुे 
स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को 
दफा ४७ (१) र ४७(२) बमोस्जमका 
मिुामा 

    

१ तनिेदन षफराद दिाय रु. १००   

२ प्रतितलषप प्रति पाना रु. ५   

३ तमलापत्र दस्िरु  रु. २०००   

४ तलस्खि प्रतिउत्तर षफराद पत्र रु १००  

५ लेनदेन कारोिारमा तमलापत्र  लेनदेन कारोिारको 
१ % 

 

६ जग्गा नाप नक्सा दस्िरु प्रति आना रु. १००   

63=  षिषिध 

१ डीप बोररङ स्िीकृिी दस्िरु  रु. 5000   

२ पेट्रोलपम्प रु. 2५००० रु. 
10000 

३ ग्र्ास , मदट्टिेल तडपो, तबषक्र स्थल 
रू. २००० 

रु. 
1000 

४ षिधिु मिशलु िाईड्रोपािर िाईड्रोपािर रु. 
२२०००० 

  




 

५ सिारी साधान तनमायण कम्पतन 
रू. 500000 

रु. 
250000 

६ ग्र्ास उद्योग दिाय तसफाररस मात्र रू. 10000   

7 ग्र्ास उद्योग दिाय िथा संचालन स्िीकृिी 
रू. 300000 

रु. 
150000 

दिाय िथा नषिकरणको म्र्ाद समाप्त भएमा प्रत्रे्क बिय 10  प्रतिशिको दरले जररिाना तिनुयपनेछ 
। 
६४.(क) नगर अस्पिालको ओ.षप.तड. मा दिाय शलु्क िापि रु ५० |- 
   (ख) नगर अस्पिालको ल्र्ािमा तलने शलु्क राषष्ट्रर् जनस्िास््र् प्रर्ोगशालाले तनधायरण गरेको 
मलु्र् बमोस्जम िनुे । 

 

र्स नगरपातलकामा आतथयक ििय २०७7/०७8 

िियको लातग तनधायररि किाडी सामानिरुको कर दस्िरु 

अनसूुची २ 

तस.नं. आम्दानीको स्शियक करका दर कैषफर्ि 

  किाडी सामान खररद तबक्री 
 

  

१ स्झण्डु ५० पैसा प्रति षक.लो.   

२ गामेट टुक्रा ५० पैसा प्रति षक.लो.   

३ जलेको मोतबल २५ पैसा प्रति षक.लो.   

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

५ कापेट टुक्रम ५० पैसा प्रति षक.लो.   

६ टार्र ट्यूि ५० पैसा प्रति षक.लो.   

७ थोत्रो षटन ५० प्रति षक.लो.   

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

९ परुानो कागज रु. १ प्रति षक.लो.   

१० धािकुा टुक्रा     

  फलाम रु. २ प्रति षक.लो.   

  िामा‚ षपत्तल रु. ४ प्रति षक.लो.   

  मेतसनरी औजार रु. २ प्रति षक.लो.   

  पोतलतथन पाइप रु. १ प्रति षक.लो.   




 

र्स नगरपातलकामा आतथयक ििय २०७7/०७8 

को लातग तनधायररि स्थानीर् शातलनदी मेला पियको लातग षिशेि कर दस्िरु 

अनसूुची  

तस.नं. आम्दानीको स्शियक करका दर कैषफर्ि 

 १ भाडाकुाँ डा/लत्ता कपडा प्रति स्टल रु. 1500 
 

२ िोटल (खाना, नास्िा,) प्रति स्टल रु.2000 
 

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

४ खाद्यान्न बस्ि ुप्रति स्टल रु. 1500 
 

५ शंृ्रगाररक सामान प्रति स्टल रु. 1000 
 

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

7 गदुपाक/खिुा आदद िर्ार खाद्य रु. 500 
 

8 सामान्र् खेलौना सामाग्री पसल रु. 1000 
 

9 चस्मा, घडी, षिषक्र पसल प्रति स्टल रु. 1000 
 

10 फोटो स्टुतडर्ो प्रति स्टल रु. 1500 
 

11 साना ठुला सिारी साधन पाषकय ि प्रति पाषकय ि रु. 5000 
 

१2 सबै खेल मनोरञ्जनात्मक खेलकुद भएको प्रति 
स्टल 

रु. 40000 
 

13 फलामे औजार सामाग्री रु. 1000  

14 झोला पसल  रु. 500  

15 जतु्ता चप्पल  रु. 1000  

16 मोबाइल/इलेस्क्ट्रक सामान  रु. 500  

17 अन्र् सामाग्री  रु. 500  




 

र्स नगरपातलकामा आतथयक ििय 2077/078 

िियको लातग तनधायररि षिज्ञापन करको कर दस्िरु 

अनसूुची ३ 
षिज्ञापन कर िोतडङ बोडय दस्िरु 
क)    षिज्ञापन कर तनम्नानसुार िनुेः   

घरको छि र कौशीमा पररचर्पाटी िा षिज्ञापन सामाग्री राख्न पाइने छैन ।   

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

बाटोको सीमाना देस्ख दश षफट तभत्र िथा संतधर्ारको सीमानादेस्ख 5षफटतभत्र र 
साियजतनक स्थान िा संस्थान िा कार्ायलर् िा साियजतनक सेिा प्रिाि गने स्थानमा 
षिज्ञापन सामाग्री राख्न पाइने छैन । 

  

साियजतनक उत्तरदाषर्त्ि अन्िगयि तनमायण भएका जनुसकैु संरचनामा तनमायणकिायको 
नाम बािेक रास्खएका जनुसकैु िस्बीर िा अक्षरको षिज्ञापन कर छुट निनुे । 

  

घर‚ जग्गा‚ व्र्ापाररक िा व्र्िसाषर्क केन्र‚ िोटल िा रेषु्टरेण्ट िा षिद्यालर् िा 
तसनेमा िल िा पेट्रोल पम्प िा जनुसकैु घरको तभत्री भागमा षिज्ञापन गने प्रर्ोजनका 
लातग रास्खएका प्रचार सामाग्रीमा षिज्ञापन कर छुट निुनुे । 

  

सिुीजन्र्‚ मददरा िथा नेपाल सरकारबाट प्रतििस्न्धि िथा शंखरापरु नगरपातलका 
नगर कार्यपातलकाबाट तनिेध गररएका षिज्ञापन प्रचार प्रसार गनयपाइने छैन । 

  

षिज्ञापन सामग्री राख्न तनिेध गररएको शिय उल्लंघन गरेमा रु.१०,००० सम्म 
जररिाना गरर त्र्स्िो षिज्ञापन िटाइने छ । 

  

ख)   षिज्ञापन करको दरः   

फ्लेक्सबाट िर्ार गररएको षिज्ञापन प्रचार सामाग्रीको प्रति िियप्रति िगय फुट रु. १५० 

िोतडि बोडय‚ तनर्ोन साईन‚ गलो साइन र र्स्िै षिज्ञापन प्रचार सामाग्रीको प्रति ििय 
प्रति िगय फुट 

रु. २५० 

तडस्जटल बोडयमा गररने षिज्ञापन प्रचार सामाग्रीको प्रति ििय प्रति िगय फुट रु. ३५० 

माल बािक सिारी साधनको दार्ााँबार्ााँ पट्टीको भागमा अतधकिम दश स्क्याएर 
फुटसम्मको लातग प्रति ददन रु. 250 र स्थार्ी रुपमा लेस्खएको िा छाषपएको प्रचार 
सामाग्रीको लातग प्रति ििय प्रति िगय फुट 

रु. १५० 

खेलकुद मैदान‚ मेला‚ जात्रा‚ पिय र र्स्िै प्रकृतिका कार्यक्रममा िनुे षिज्ञापन प्रचार 
सामाग्रीको अतधकिम पन्र ददन र बीस स्क्िाएर फुटका लातग प्रति ददन 

रु. ३५० 

सिारी साधनको छिमा अतधकिम िीन फुट उचाई सम्म मात्र)‚ दईु पाङ्ग्रा बीचको 
भाग‚ पछाडीको सीसा (सीसाको जम्मा भाग मध्रे्को अतधकिम पचास प्रतिशि सम्म 
मात्र) मखु्र् झ्याल को मातथ पदट्टको भेस्न्टलेशन मा षिज्ञापन प्रचार सामाग्रीको प्रति 
स्क्याएर फुट 

रु. १५० 




 

फोिोरमैला व्र्िस्थापन सम्बन्धी जररिाना 

आकाशमा बेलनु‚ ज्र्ाकेटमा िा बेलनु बोकेर गररने षिज्ञापन (प्रति ददन) रु. २५० 

अन्र्को िकमा प्रति िगय षफट प्रति ििय रु. ३५० 

ग) नो पाषकय ङमा पाषकय ङ गरेबापि जररिाना 
2 पाङ्ग्रे रु. 500 
3 पाङ्ग्रे रु. 500 
4 पाङ्ग्रे रु. 1000 
6 पाङ्ग्रे रु. 1500 
10 पाङ्ग्रे रु. 2000 
10 पाङ्ग्र ेभन्दा मातथ रु. 3000 
घ) घर कार्म तसफाररस  
कच्ची  रु. 1000 
पक्की  रु. 2000 
ङ) बाटो कार्म तसफाररस  रु. 1000 
घटना दिाय सम्बन्धी तसफाररस  रु. 200 
व्र्िसार् दिाय खारेजी  
दिाय खारेजी न्रू्निम (बाषियक कर) रु. 500 
शेर्र सम्बन्धी तसफाररस रु. 1000 
घमु्िी व्र्िसर्ा दिाय 
सिारीको षकतसम दिाय जररिाना 
2 पाङ्ग्रे रु. 500 रु. 500/ रु. 1500/ रु. 5000 
3 पाङ्ग्रे रु. 1000 रु. 1000/ रु. 3000/ रु. 6000 
4 पाङ्ग्रे रु. 2000 रु. 2000/ रु. 6000/ रु. 12000 
6 पाङ्ग्रे रु. 3000 रु. 3000/ रु. 9000/ रु. 18000 
मालपोि जररिाना  पषिलो बपय 10% त्र्स पतछ प्रत्रे्क बिय 5% 
व्र्िसार् दिाय प्रतितलषप रु. 500  
घर नं. प्लेट प्रति घर रु. 500  

क्र.
सं. 

षक्रर्ाकलाप पषिलो पटक दोस्रो पटक  िेस्रो पटक 
िा सो भन्दा 
बषढ पने 

1.  सडक िा साियजतनक स्थानमा फोिोर 
फाल्ने िा थपुाने कार्य गरेमा 

रु. 5000 रु. 10000 रु. 15000 




 

2.  फोिोरबाट तनस्केको दषुिि पानी (तलचेट) िा 
ढल चिुाइय अन्र् व्र्स्क्तको घर िा जग्गा 
िा सडक एिं साियजतनक स्थान प्रदषुिि 
गराएमा  

रु. 5000 रु. 10000 रु. 15000 

 

3.  सििी ढलमा शौचालर् ढल तमसाएमा रु. 10000 रु. 15000 रु. 20000 

4.  जनस्िास््र्मा प्रतिकुल असर पनेगरी सडक 
िा साियजतनक स्थानमा िातनकारक िस्ि ुिा 
फोिोर थपुारेमा 

रु. 30000 रु. 40000 रु. 50000 

5.  खलुा रुपमा प्लाषष्टकजन्र् पदाथय बाल्ने 
कार्य गरेमा 

रु. 10000 रु. 15000 रु. 20000 

6.  स्रोिमै फोिोरमैलाको िगीरण (कुषिने र 
नकुषिन)े नगरी तमसाएर तनष्कासन गरेमा  

प्रति पटक प्रतिघर  रु. 500 

7.  मिृ पशपुन्छी र सोको लादी, प्िााँख, िड्डी 
िथा माछाको कत्ला आदद साियजतनक 
स्थल, सडक, गल्ली िा चोकमा राख्न,े 
फाल्ने िा थपुाने कार्य गरेमा  

रु. 5000 रु. 
10000 

रु. 15000 

 

8.  गाइयबस्ि ुछाडा छाडेमा प्रति पटक  रु. 5000 
9.  िोषकए भन्दा बािेकको क्षेत्रमा अनमुति 

नतलइय षिज्ञापन सामाग्री राखेमा  
रु. 5000 रु. 10000 रु. 15000 

 

10.  फुटपाथमा पसल र व्र्ापाररक सामग्री 
राखेमा (समान जफि समेि) 

रु. 5000 रु. 10000 रु. 15000 

(व्र्िसार् 
इजाजि भए रि 
समेि गररने) 

11.  फुटपाथ र सडकमा तनमायण सामग्री राख्न े
िा सडकमा छिको पानी खसाल्ने कार्य 
गरेमा 

रु. 5000 रु. 10000 रु. 15000 

 

12.  तनिेतधि क्षेत्रमा पाषकय ङ गरेमा  रु. 5000 रु. 10000 रु. 15000 

13.  अनािश्र्क िनय बजाउने कार्य गरेमा 
(ट्राषफक कार्ायलर्साँगको समन्िर्मा) 

प्रतिपटक  रु. 10000 

14.  तनिेतधि स्थानमा ठेलमा राख्न ेकार्य गरेमा रु. 5000 रु. 10000 रु. 
20000 

(जफि गरी 
नम्बर समेि 
खारेज गने) 

 




 

नदी िथा खानी जन्र् िस्िकुो संरक्षण एिं व्र्िस्थापन सम्बन्धी दण्ड जररिाना 

क. स्िीकृति नतलइय जग्गा व्र्िस्थापन गरेको ठिररएमा दफा 8 को जग्गा व्र्िस्थापन अनमुति 
नतलइय अथिा अनमुति भन्दा बषढ क्षेत्रफल जग्गा व्र्िस्थापन गरेको प्रमास्णि भएमा अनतुमि 
शलु्कको दोब्बर दस्िरु जररिाना गररनेछ । 

ख. दफा 7 -5_ बमोस्जम तनकासी िनुे गाडीले रतसद तबना सामान ओसारपसार गरेमा पषिलो 
पटकको लातग रु. 12000 सम्म दोस्रो पटकको लातग रु. 18000 र िेस्रो पटकको लातग 

ग.  रु. 40000 सम्म जररिाना गरी िेस्रो पटकमा उक्त सामान सषििको सिारी साधन समिे 
जफि गनय सषकनेछ । 

घ. दफा 8 (1) क, ख िथा 8 (2) क बमोस्जमको काम गरे गराएको पाइएमा प्रथम पटकका 
लातग उक्त काम ित्काल रोषक उत्खनन ्गररएको बस्ििुरु जफि गररनेछ ।सोषि काम फेरी 
पतन दोिोर्ायएमा उत्खनन ्गररएका सामानको जफि गरी रु. 20000 देस्ख रु. 50000 
सम्म जररिाना गररनेछ । 

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

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

छ. दफा 8 (1) च बमोस्जमको काम गरेको पाइएमा प्रथम पटकका लातग रु. 5000 जररिाना 
गररनेछ । सोिी कार्य दोिोर्ायएमा प्रत्रे्क पटक रु. 10000 जररिाना गरी तनकातलएको 
बालिुा जफि गररनेछ । 

ज. प्रशोधन केन्रिरुले खलुा रुपमा खोला खिरे खोल्सामा धतमलो पानी फाल्ने गरेको पाइएमा 
प्रथम पटकमा रु. 50000, दोस्रो पटकमा रु. 150000 र िेस्रो पटकमा रु. 500000 
जररिाना सषिि अको तनणयर् नभएसम्म कम्पनी बन्द गराउनर सषकनेछ । 

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

 

जग्गा व्र्िस्थापन अनमुति शलु्क िथा जररिाना 

1. व्र्स्क्तगि जग्गा व्र्िस्थापन गनयको लातग प्रति घडेरी रु. 5000  




 

2. व्र्स्क्तगि जग्गा व्र्िस्थापन गदाय तनस्केका सामाग्रीिरु बाषिर तनकाशी नगरी सोिी स्थानमा 
व्र्िस्थापनको लातग प्रति रोपनी रु. 10000  

3. कुनै व्र्स्क्तले आफ्नो तनजी जग्गाबाट तनस्स्कएको माटो,बालिुा िथा ढंुगा त्र्सै ठाउाँमा सम्र्ाइ 
व्र्िस्थापन गनुयपरेमा िा बाषिर तनकासी गनुय परेमा 

क. एक रोपनी सम्मको ..............................रू .20000 

ख.  एक रोपनीदेस्ख िीन रोपनी सम्मको .........रू. 50000 

ग. िीन रोपनीभन्दा मातथ पााँच रोपनीसम्मको ....रु. 80000 

घ. पााँच रोपनीभन्दा मातथ दश रोपनीसम्मको .....रू.200000 

ङ. दश रोपनीभन्दा मातथ  तबस रोपनीसम्मको .....रु. 500000 

 

4. कृषि िथा पशपुालन गने उदेश्र्ले कुनै तनजी जग्गा सम्र्ाउन ुपने भएमा र सोषि प्रर्ोजनका 
लातग उपदफा २ बमोस्जम स्स्िकृति प्राप्त भएमा सोषि उप दफा बमोस्जम बझुाउन ुपने शूल्कमा 
७५ प्रतिशिका दरले छुट प्रदान गररनेछ । 
 
 

  




 

६. वितनयोजन ऐन -२०७७ 
शंखरापरु नगरपातलकाको आतथयक बिय २०७७÷२०७८ को सेिा र कार्यिरुको लातग स्थानीर् 
सस्ञ्चिकोिबाट केिी रकम खचय गने र षितनर्ोजन गने सम्बन्धमा व्र्िस्था गनय बनकेो ऐन 

प्रस्िािनाः शंखरापरु नगरपातलकाको आतथयक बिय २०७७।०७८ को सेिा र कार्यिरुको लातग 
सस्ञ्चि कोिबाट केिी रकम खचय गने अतधकार ददन र सो रकम षितनर्ोजन गनय िाञ्छनीर् 
भएकोले, 

नपेालको 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, 

२०७७” रिेको छ । 

 (२) र्ो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ िनुेछ । 

२.आतथयक ििय २०७७।०७८ को तनतमत्त सस्ञ्चि कोिबाट रकमखचय गने अतधकारः (१) आतथयक 
ििय २०७७।०७८ को तनतमत्त नगर कार्यपातलका, िडा सतमति, षििर्गि शाखाले गने सेिा 
र कार्यिरुका तनतमत्त अनसूुची १ मा उस्ल्ल स्खि चालू खचय, पूाँस्जगि खचय र तबस्त्तर् 
व्र्िस्थाको रकम समेि गरी जम्मा रकम रु १,०२,५८,४५,०००(अके्षरुपी एक अिय दइु 
करोड अन्ठाउन्न लाख पैचातलस िजार) मा नबढाई तनददयष्ट गररए बमोस्जम सस्ञ्चि कोिबाट 
खचय गनय सषकनछे ।  

३. षितनर्ोजनः (१) र्स ऐनिारा सस्ञ्चिकोिबाट खचय गनय अतधकार ददइएको 
रकम आतथयक ििय २०७७।०७८ को तनतमत्त शंखरापरु नगरपातलकाको नगर कार्यपातलका, 
िडा सतमति र षििर्गि शाखाले गने सेिा र कार्यिरुको तनतमत्त षितनर्ोजन गररनेछ । 

(२)उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भएिापतन कार्यपातलका, िडा 
सतमति र षििर्गिशाखाले गने सेिा र कार्यिरुको तनतमत्त षितनर्ोजन गरेको रकममध्र् े
कुनैमा बचि िनुे र कुनैमा अपगु िनुे देस्खन आएमा नगरकार्यपातलकाले बचि िनुे 
शीियकबाट नपगु िनु ेशीियकमा तनर्मानसुार रकम सानय सक्नेछ । र्सरी रकम सादाय 
एक शीियकबाट सो शीियकको जम्मा रकमको २५ प्रतिशिमा नबढ्ने गरी कुनै एक िा 
एक भन्दा बढी शीियकिरुबाट अको एक िा एक भन्दा बढी शीियकिरुमा रकम सानय 




 

िथा तनकासा र खचय जनाउन सषकनछे । पूाँस्जगि खचय र षित्तीर् व्र्िस्थािफय  षितनर्ोस्जि 
रकम सााँिा भकु्तानी खचय र व्र्ाज भकु्तानी खचय शीियकमा बािेक अन्र् चालू खचय 
शीियकिफय  सानय र तबत्तीर् व्र्िस्था अन्िगयि सााँिा भकु्तानी खचयिफय  तबतनर्ोस्जि रकम 

ब्र्ाज भकु्तानी खचय शीियकमा बािेक अन्र्त्र सानय सषकने छैन । 

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

(३)उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भएिापतन एक शीियकबाट सो शीियकको जम्मा 
स्िीकृि रकमको २५ प्रतिशि भन्दा बढ्ने गरी कुन ैएक िा एक भन्दा बढी शीियकिरुमा रकम 
सानय परेमा नगर सभाको स्िीकृति तलन ुपनेछ । 
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१  नगर 
कार्यपातलका 

४२९१७९  59५६६६  १०२४८४५ 

५  लगातन( सेर्र 
ऋण) 

   १००० १००० 

जम्मा १०२५८४५ 




 

७. आर् िथा व्र्र्को प्रक्षेपण 
शङ्खरापरु नगरपातलका 

नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्, काठमाडौँ 
आ.ि. : २०७७/७८ 

रु. िजारमा 

शीियक 
आ.ि. २०७७/७८ 

को अनमुान 
शीियक 

आ.ि. २०७७/७८ 
को अनमुान 

आर् िफय   १०२५८४५ व्र्र् िफय  १०२५८४५ 

      चाल ु ४२९१७९ 

आन्िररक श्रोि ३,१९,२९५ 
२१११०/नगदमा ददइने पाररश्रतमक र 
सषुिधा 

५४३६४ 

११३१३ एकीकृि सम्पिी कर ५,००० 
२११२०/स्जन्सीिा स्जन्सी िापि कमयचारी 
ददइने पाररश्रतमक सषुिधा 

२५०० 

११३१४ भतुमकर/मालपोि ५,००० २११३०/कमयचारी भत्ता २१४३६ 




 

११३२१ घरििाल कर २,००० 
२११४०/पदातधकारी भत्ता िथा अन्र् 
सषुिधा 

३०० 

११३२२ ििाल षिटौरी कर ५०० २१२१०/कमयचारीको सामास्जक सरुक्षा खचय २००० 

१३४११ अन्र् संस्थागि आन्िररक अनदुान ७०,००० २२११०/सेिामिसलु ६२७३ 

१४१५१ सरकारी सम्पत्तीको ििालबाट प्राप्त आर् १०० 
२२२१०/सिारी साधनको संचालन िथा 
सम्भार खचय 

७५१५ 

१४२१३ अन्र् तबक्रीबाट प्राप्त रकम १०० 
२२२२०/मेस्शनरी िथा औजार संचालन 
िथा सम्भार खचय 

५०० 

१४२१८ षिद्यिु सेिा शलु्क १,००० 
२२२३०/तनतमयि साियजतनक सम्पस्त्तको 
संभार खचय 

५०० 

१४२१९ अन्र् सेिा शलु्क िथा तबक्री ३६,००० 
२२२९०/अन्र् सम्पस्त्तिरूको संचालन िथा 
सम्भार खचय 

४२ 

१४२२१ न्र्ाषर्क दस्िूर १०० २२३१०/कार्ायलर् सामान िथा सेिािरू २४३२४ 

१४२२९ अन्र् प्रशासतनक सेिा शलु्क २४,००० २२४१०/परामशय िथा अन्र् सेिा शलु्क ३१२५९ 

१४२४१ पाषकय ि शलु्क १५० २२५१०/िातलम िथा गोष्ठी १३८८७ 

१४२४२ नक्सापास दस्िरु ५,००० 
२२५२०/उत्पादन सामग्री, सेिा िथा अन्र् 
कार्यक्रम खचय 

१०६७०७ 




 

१४२४३ तसफाररश दस्िरु ५५,००० २२६१०/अनगुमन, मूल्र्ांकन र भ्रमण खचय ३४७४ 

१४२४५ नािा प्रमास्णि दस्िरु ५०० २२७१०/षिषिध खचय ४१८० 

१४२४९ अन्र् दस्िरु २,३०० २२७२०/सभा सञ्चालन खचय १६०० 

१४२५३ व्र्ािसार् रस्जषे्ट्रशन दस्िरु २,००० 
२५३१०/अन्र् सामास्जक संस्थालाई 
सिार्िा 

११५० 

१४३१२ प्रशासतनक दण्ड, जररिाना र जफि ५०० २६४१०/चाल ुअनदुान १२७९६८ 

राजस्ि बााँडफााँडबाट प्राप्त रकम ३,३३,१४७ २६४२०/पुाँजीगि अनदुान १७०० 

११३१५ घरजग्गा रस्जषे्टशन दस्िरु [राजस्ि 
बााँडफााँड - प्रदेश सरकार ] 

२,४७,८५५ २७२१०/सामास्जक सिार्िा १२५०० 

११४११ बााँडफााँड भइय प्राप्त िनुे मूल्र् अतभबषृि कर 
[राजस्ि बााँडफााँड - संघीर् सरकार] 

६३,९०३ २८१४०/भाडा ५००० 

११४५६ बााँडफााँटबाट प्राप्त िनुे सिारी साधन कर 

[राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश सरकार ] 
२०,२८८ पुाँस्जगि िफय  ५९५६६६ 

११४७२ बााँडफााँडबाट प्राप्त िनुे षिज्ञापन कर 
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३ सिकारी गठन िथा पिुय स्शक्षण कार्यक्रम   २२५२२ ५०  

४ 

सिकारी संस्था दिाय अनगुमन प्रस्शक्षण 
एकीकरण सम्बतध काषर्यतध िथा 
तनर्मािली 

  २२५२२ १००  

५ 
सिकारी संस्थािरुको अनगुमन िथा 
तनरीक्षण कार्यक्रम 

  २२५२२ १००  

६ 
सिकारीिरुलाई सिाकारी व्र्ास्थापन ३ 
ददने अनसु्शक्षण 

  २२५२२ २००  

 
राजस्ि  

  
१५०० 

 

१ करदािा सचेिना १ ददने कार्यक्रम ४ 
पटक  

  
२०० 

 

२ अनगुमन मलु्र्ांकन    १००  




 

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम 

कार्ायन्िर्न 
िनुे 

स्थान(िडा 
नं.) 

खचय 
शीियक 

जम्मा (बजेट 
रु) 

 

३ 

नगरपातलका तभत्र रिेका षितभन्न 
व्र्िसार्िरुको लागि संकलन दिाय 

िथा नषिकरण अतभर्ान  
  

५०० 
 

४ 

राजस्ि परामशय सतमतिका 
पदातधकारीिरुलाई ३ ददन े

अतभमसु्खरण कार्यक्रम  
  

१०० 
 

५ 

राजस्िसंग सम्बस्न्धि सरोकारिाला 
िरु संग अन्िरषक्रर्ा  

  
१५० 

 

६ 

सम्पस्त्त कर प्रर्ोजनको लातग 
घरिरुको षििरण संकलन कार्यक्रम  

  
४०० 

 

७ उत्कृष्ट करदािा समान कार्य्रकय म    ५०  

  पश ुषिकास      ६५४०  

१ 
िातलम संचालन ( गाई िथा बाख्रा 
पालन) 

  २२५१२ १९०  

२ 

कृतत्रम गभयधारण सेिा संच्लान्को लातग 
अत्र्ािश्र्क औितध, सामान, िथा िरल 
नाइट्रोजन खररद, ढुिानी र षििरण 

  २२५२२ ३००  

३ 
परजीिी तनर्न्त्रण िथा भ्र्ास्क्सनेसनको 
लातग औितध खररद 

  २२५२२ ५००  

४ पश ुसेिा सम्बस्न्ध अन्र् कार्यक्रम   २२५२२ ५००  




 

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम 

कार्ायन्िर्न 
िनुे 

स्थान(िडा 
नं.) 

खचय 
शीियक 

जम्मा (बजेट 
रु) 

 

५ 

पश ुस्िास््र् तनर्मन अन्िगयि मास ु
पसल, बद्यशाला , दाना उद्योग, भेटनरी 
औितध पसल तनरीक्षण िथा अनगुमन 
िथा समन्िर् सतमति बैठक संचालन 

  २२५२२ १५०  

६ पश ुस्िास््र् तसषिर संचलन   २२५२२ १००  

७ बाझोपन तनिारण स्शषिर संचालन   २२५२२ १००  

८ बोर्र जािको िोका षििरण   २२५२२ ६००  

९ 
षिपन्न कृिक पररिारलाई िकेुको लोकल 
कुखरुा चल्ला षििरण 

  २२५२२ ४००  

१० साझेदारीमा नमनुा गाई फारम संचालन   २२५२२ ३०००  

११ 
षिंउदे िथा ििे घााँसको षिउ/ षिरुिा 
षििरण 

  २२५२२ ३००  

१२ प्राथतमक उपचारको लातग औितध खररद   २७२१३ ४००  

  भतुम व्र्िस्था     १०००  

  साियजतनक जग्गा संरक्षण   २२५२२ १०००  

  सामास्जक षिकास       
 

  स्शक्षा र्िुा िथा खेलकुद     २८८०० 
 

१ 
स्शक्षा ददिस/ बाल ददिस/ िािािरण 
ददिस/ र्ोग ददिस कार्यक्रम 

  २२५१२ ६००  

२ १ नं. िडा खेलकुद कार्यक्रम   २२५२२ ४००  

३ २ नं खेलकुद कार्यक्रम   २२५२२ ४००  




 

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम 

कार्ायन्िर्न 
िनुे 

स्थान(िडा 
नं.) 

खचय 
शीियक 

जम्मा (बजेट 
रु) 

 

४ MGML प्रोत्सािन कार्यक्रम   २२५२२ ५००  

५ 
अन लाइन िथा अफलाइनमा आधाररि 
स्शक्षक पेशागि क्षमिा षिकास कार्यक्रम 

  २२५२२ ५००  

६ अन्र् खेलकुद कार्यक्रम   २२५२२ २५००  

७ 
अन्र् शैस्क्षक कार्यक्रम ( स्थलगि 
सिार्िा, अनगुमन िथा पषृ्ठपोिण समेि) 

  २२५२२ ५००  

८ 
अनलाइन िथा बैकस्ल्पक षितधबाट 
तसकाइ कार्यक्रम षिकास 

  २२५२२ ५००  

९ 
अतभभािक स्शक्षा िथ मनोपरामशय 
कार्यक्रम 

  २२५२२ ५००  

१० उच्च स्शक्षा सधुार कार्यक्रम   २२५२२ २५००  

११ 
उत्कृष्ट स्शक्षक, तिष्ण षिद्याथी प्रोत्सािन 
कार्यक्रम 

  २२५२२ ३५०  

१२ 
कक्षा ५ र ८ लर्ार्िको परीक्षा 
ब्र्िस्थापन 

  २२५२२ ८५०  

१३ तनरन्िर स्शक्षा िथा साक्षरोत्तर कार्यक्रम   २२५२२ ३००  

१४ 
प्रदेश सरकारको सिकार्यमा गररने 
षिद्यालर् स्शक्षा कार्यक्रम 

  २२५२२ ६००  

१५ 
बाल षिकास स.का. क्षमिा षिकास 
कार्यक्रम 

  २२५२२ ३००  

१६ बालषिकास स.का. प्रोत्सािन कार्यक्रम   २२५२२ ६००  




 

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम 

कार्ायन्िर्न 
िनुे 

स्थान(िडा 
नं.) 

खचय 
शीियक 

जम्मा (बजेट 
रु) 

 

१७ 
राषष्ट्रर् र्िुा पररिद्साँगको सिकार्यमा 
गररने र्िुा लस्क्षि कार्यक्रम 

  २२५२२ ६००  

१८ िडा नं. ८ खेलकुद   २२५२२ ४००  

१९ िडा नं. ९ खेलकुद   २२५२२ ५००  

२० षिद्यालर् आर्आजयन कार्यक्रम   २२५२२ १२००  

२१ षिद्यालर् खाजा कार्यक्रम   २२५२२ ५००  

२२ 
षिद्यालर् स्िरीर् खेलकुद प्रस्शक्षण 
कार्यक्रम 

  २२५२२ ६००  

२३ 
षिद्यालर् स्िरीर् राष्ट्रपति खेलकुद 
कार्यक्रम 

  २२५२२ ५००  

२४ स्शक्षा ऐन, तनर्म िथा कार्यषितध तनमायण   २२५२२ १५०  

२५ स्थानीर् पाठ्यपसु्िक तनमायण   २२५२२ १०००  

२६ 
सामदुाषर्क अध्र्र्न केन्र सरुस्णकरण 
कार्यक्रम 

  २२५२२ ५००  

२७ 
सामदुाषर्क षिद्यालर् सदुृषढकरण 
कार्यक्रम 

  २२५२२ ८००  

२८ नषिनग्राम मा.षि. व्र्िस्थापन अनदुान १ २६४१२ ३००  

२९ स्प्लेस्न्डड भ्र्ातल स्कुल ५ २६४१३ ३००  

३० शसरानटोल खेलमैदान 
 

  ५००  

३१ विसम्भरा खेल मैदान तनमााण 
 

  ४००  

३२ चौकी भन्ज्याङ खेलकुद मैदान 
 

  १५०  




 

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम 

कार्ायन्िर्न 
िनुे 

स्थान(िडा 
नं.) 

खचय 
शीियक 

जम्मा (बजेट 
रु) 

 

३३ युिा खेलकुद कायाक्रम     २००  

३४ बालबाशलका खेलकूद सामाग्री 
 

  १००  

३५ उज्यालो नेपाल युिा क्लि 
 

  २००  

३६ 
स्िेस्च्छक अिकास प्रोत्सािन कार्यक्रम ( 
स्शक्षक) 

  २६४२३ १०००  

३७ सलम्ब ुखेल मैदान (तड षप आर ) ६ ३११३२ ८००  

३८ अन्र् खेल मैदान   ३११५९ १०००  

३९ कुसनु्थली खेल मैदान ९ ३११५९ ३००  

४० कातलकाशरण मा.षि. ३ ३११५९ १०००  

४१ जिरतसिपौिा खेलकुद मैदान ३ ३११५९ ८००  

४२ पालिुारी सामदुाषर्क स्कुल ५ ३११५९ ८००  

४३ 
भाग्र्ोदर् माषि षिज्ञान कक्षा सञ्चालन 
िथा भौतिक पूिायधार षिकास 

६ ३११५९ १५००  

४४ मेिाथली मषिला सामदुाषर्क भिन ९ ३११५९ ४००  

४५ सैब ुडांडा फुटबल मैदान (४ नं. ) ४ ३११५९ ४००  

  स्िास््र्     १५६७९ 
 

१ 
मेतडकल अतधकृिको तनर्सु्क्त िथा 
व्र्स्थापन खचय 

  २२४११ १०००  

२ 
कमयचारीलाई इनफेक्सन षप्रभेन्सन िातलम 
संचालन 

  २२५११ १५०  




 

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम 

कार्ायन्िर्न 
िनुे 

स्थान(िडा 
नं.) 

खचय 
शीियक 

जम्मा (बजेट 
रु) 

 

३ 

प्रातबतधक कमयचारीिरुलाइ क्षमिा 
अतभबषृि ( अनलाइन ररपषटयङ कम्प्र्टुर 
िातलम ) 

  २२५११ १००  

४ 

मषिला लस्क्षि प्रजनन ्स्िास््र्, कोतभड-
१९ सम्बस्न्ध जनचेिना मलुक कार्यक्रम 
१ (९ िडा (१०७ स्थानमा ) 

  २२५१२ ३००  

५ 

मषिला स्िास््र् स्िर्म सेषिकिरुलाई 
क्षमिा अतभतबषि िातलम िथा आधारभिु 
िातलम 

  २२५१२ १५०  

६ 
मषिला स्िास््र् स्िर्म सेषिका कोि 
संचालन सम्बन्धी अतभमसु्खकरण 

  २२५१२ ९०  

७ र्ोग स्शषिर सन्चालन (३ ठाउाँ)   २२५१२ ३००  

८ 
स्िास््र् व्र्िस्थापन सतमति व्र्स्थापन 
खचय 

  २२५१२ २२५  

९ 
६० बिय मातथका मषिला स्िा. 
स्िरं्सेषिकािरुलाई सम्मान जनक षिदाइ 

  २२५२२ १००  

१० इन्रार्णी स्िास््र् चौकीको सेिा तबस्िार   २२५२२ १०००  

११ 

षकशोर षकशोरी कार्यक्रम अन्िरगि 
मषिनािारी स्िास्स््र् ब्र्िस्थापनकाूृ 
लागी सतनटरी प्र्ाड षििरण कार्यक्रम 

  २२५२२ २००  

१२ 
खोप िथा गाउाँघर सदुृढीकरण िथा 
र्ािार्ाि 

  २२५२२ २००  




 

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम 

कार्ायन्िर्न 
िनुे 

स्थान(िडा 
नं.) 

खचय 
शीियक 

जम्मा (बजेट 
रु) 

 

१३ 

जनस्िास््र्, आपिकातलन स्िास््र् िथा 
मिामारीको तनर्न्त्रण र्ोजना र 
कार्ायन्िर्न, रोग तनर्न्त्रण िथा तबपद 
व्र्ाबस्थापन (क्षर्, कुष्ठ, कोतभड १९, डेिु 
लगार्िका सरुिा रोगिरु) 

  २२५२२ ३००  

१४ 
रिु प्रतिकार्य टोली पररचालन िथा तबतबध 
(स्िास््र् सेिा सदुृषढकरणं) 

  २२५२२ ३००  

१५ 
नािलेभारे िथा इन्रार्णी मा 
प्रर्ोगशालाको तनरन्िरिा 

  २२५२२ ५००  

१६ 
बतथयङ सेन्टरमा कार्यरि कमयचारीका 
लातग प्रोत्सािन 

  २२५२२ ५०  

१७ 
तबिशेज्ञ सषििको स्िास््र् स्शतबरिरु ( 
अन्र् संस्थासंगको सिकार्यमा ) 

  २२५२२ ५००  

१८ मगृौला डाइलातसस सञ्चालन व्र्िस्थापन   २२५२२ १०००  

१९ 

मषिला स्िास््र् स्िरं् सेषिकालाई मातसक 
बैठक िथा आमा समिु बैठक संचालन 
गरे िापद र्ािार्ाि खचय तनरन्िरिा र 
भोला तबिरण िथा प्रोत्सािन खचय 

  २२५२२ १५००  

२० 
शालीनदद मेलामा स्िास््र् सेिा 
व्र्बस्थापन 

  २२५२२ ५०  

२१ एम्बलेुन्स सञ्चालन िथा व्र्िस्थापन   २२५२९ ५००  




 

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम 

कार्ायन्िर्न 
िनुे 

स्थान(िडा 
नं.) 

खचय 
शीियक 

जम्मा (बजेट 
रु) 

 

२२ 
नेत्र ज्र्ोिी संघ (ससु्मा कोइराला मे. 
िस्स्पटल) 

  २६४१३ २००  

२३ क्यास्ल्सर्म चक्की खररद र षििरण   २७२१३ ५००  

२४ तनःशलु्क तबिरणको लागी औितध खररद   २७२१३ ३०००  

२५ घमुार चोक स्िास््र् चौकी ८ ३१११२ ४००  

२६ 
प्राथतमक गाउाँघर स्क्लतनक संचालन 
उपकरण खररद 

  ३११२२ ६४  

२७ स्िास््र् सामग्री िथा उपकरण खररद   ३११२२ ३०००  

  खानेपानी िथा सरसफाई     ५२०००  

१ छाप ढकाल खानेपानी १ ३११५६ ८००  

२ जगािे खानेपानी १ ३११५६ ३००  

३ दतलि िस्िी खानेपानी १ ३११५६ ३००  

४ नाङ्लेभारे खानेपानी १ ३११५६ ४२००  

५ िड़ा कार्ायलर् खानेपानी िडा न १ १ ३११५६ ४००  

६ गरुुङटोल खानेपानी २ ३११५६ ४००  

७ देउराली टोल खानेपानी २ ३११५६ ४००  

८ देउराली िडा भिन खानेपानी २ ३११५६ ४००  

९ धारा पातन मिेाटोल खानेपली २ ३११५६ ५००  

१० नेसरु टोल खानेपानी २ ३११५६ ४००  

११ पटाप लामाटोल व्लोनटोल खानेपानी २ ३११५६ ४२००  




 

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम 
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जम्मा (बजेट 
रु) 

 

१२ िडा कार्ायलर् देउरालीटोल खानेपानी २ ३११५६ ४००  

१३ सौरा गाउाँ खानेपानी २ ३११५६ ४००  

१४ 

काफल चौर काउले पानी टर्ांकी( 
सनुिुार समाज ) खानेपानी 

३ ३११५६ ४००  

१५ ढोक्सान खानेपानी ३ ३११५६ ४००  

१६ तनिारे डेिार्ाङ खानेपानी ३ ३११५६ ४००  

१७ भन्ज्र्ांग खानेपानी र्ोजना ३ ३११५६ ४२००  

१८ सागा चोक खानेपानी ३ ३११५६ १५००  

१९ 

कातल मेल घ्लान टोल खानेपानी 
आर्ाूेजना ४ ३११५६ २००  

२० कातलमले िाइिा टोल खानेपानी र्ाूजेना ४ ३११५६ ३००  

२१ घटे्टखोला खानेपानी ४ ३११५६ ८००  

२२ ढुङगेखोला खानेपानी आर्ोजना ४ ३११५६ १८००  

२३ िारा तिथय खानेपानी र्ाूजेना ४ ३११५६ ३००  

२४ रैले खोला खानेपानी र्ाूजेना ४ ३११५६ ३००  

२५ लप्से िाले टोल खानेपानी र्ोजना ४ ३११५६ ३००  

२६ 

लप्से िाइिा टोल िदैु मातथल्लो गाउाँ 
खानेपानी र्ोजना 

४ ३११५६ ३००  

२७ आिालडाडा खानेपानी ५ ३११५६ ३००  

२८ छरछरे खानेपानी ५ ३११५६ ४००  

२९ बञ्जरा टोल कुिरटोल खानेपानी ५ ३११५६ ४००  




 

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम 

कार्ायन्िर्न 
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स्थान(िडा 
नं.) 
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शीियक 

जम्मा (बजेट 
रु) 

 

३० बािनुटोल नर्ााँबस्िी खानेपानी ५ ३११५६ ४००  

३१ िृत्त टोल खानेपानी ५ ३११५६ ४००  

३२ िणेश्वर मस्न्दर िथा खानेपानी ५ ३११५६ ४००  

३३ साशन टोल खानेपानी ५ ३११५६ ४००  

३४ कथनचोक खानेपानी ७ ३११५६ ८००  

३५ काफलचौर खानेपानी र्ाूजेना ८ ३११५६ ४००  

३६ पछुारटोल खानेपानी भलु्भ ु ८ ३११५६ ४००  

३७ मस्णचडु खानेपानी  ८ ३११५६ ५०००  

३८ सािपािे खानेपानी ८ ३११५६ ४००  

३९ तभमसेन खानेपानी ९ ३११५६ ४००  

४० सानागााँउ ढल व्र्ािस्थापन ९ ३११५८ २०००  

४१ सााँख ुखानेपानी ६, ७ ३११५६ १५००  

४२ फोिोरमैला व्र्िस्थापन   २२४१४ १५००  

४३ टोल सफाई कार्यक्रम   २२५२२ १००  

४४ 

नगरपातलकाको नाम सषििको पनु प्रर्ोग 
गनय तमल्न ेरािो िररर्ो र तनलो 
प्लास्स्टकको झोला उत्पादन 

  २२५२२ २००  

४५ फोिोर व्र्िस्थापन सम्बस्न्ध िातलम   २२५२२ २००  

४६ सडक लगिकट्टा   २२५२२ १०००  

४७ उत्तर पूिी ल्र्ान्ड पतुलङ   ३१११४ १५००  
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रु) 

 

४८ सााँख ु६,७ र ४ को ल्र्ान्डपतुलङ   ३१११४ २०००  

४९ अन्र् खानेपानी र्ोजना   ३११५६ १२००  

५० सामलाि खानेपानी   ३११५६ ३००  

५१ 

फोिोरमैला व्र्िस्थापन र साियजतनक 
साूैचालर् 

  ३११५८ ३०००  

५२ 

सााँख ुराजकुलो, केबल, बाटो, मठमस्न्दर ६ 
र ७ (तड षप आर समिे) 

  ३११५९ १५००  

लैषिक समानिा िथा सामास्जक समािेस्शकरण       
 

१ 
अन्िरपसु्िा सीप िस्िान्िरण कार्यक्रम 
(षिद्यालर्) २ पटक १ ददन े

  २२५१२ २००  

२ अन्िरायषष्ट्रर् मषिला ददिस   २२५१२ १५०  

३ अपांग ददिस   २२५१२ ५०  

४ 
अपांग पररचर् पत्र षििरण सम्बस्न्ध 
तसषिर १ पटक 

  २२५१२ १५०  

५ 
अपांग समन्िर् सतमति नगर स्िरीर् 
कार्यक्रम 

  २२५१२ ५०  

६ 
अपांगिरुको लातग निेतृ्ि षिकास िातलम 
५ ददने १ पटक 

  २२५१२ १७५  

७ अल्जाइमर ददिश   २२५१२ ५०  

८ षकशोरी जीिनपर्ोगी िालीम १० ददन े   २२५१२ ३००  




 

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम 
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९ 
षकसोरीिरुलाई आत्मरक्षा सम्बस्न्ध 
िातलम ३ ददने २ पटक 

  २२५१२ २००  

१० जेष्ठ नागररक ददिस   २२५१२ ५०  

११ 

जेष्ठ नागररक र जेष्ठ नागररकका 
अतभभािकलाई २ ददन ेअन्िषकय र्ा 
कार्यक्रम २ पटक 

  २२५१२ २००  

१२ 

जेष्ठनागररकिरुलाइ लाग्ने रोग अल्जाइमर 
सम्िन्धी जानकारीमूलक कार्यक्रम २ 
ददन े

  २२५१२ १००  

१३ ढाका बनुाई तसलाइ सम्बस्न्ध िातलम   २२५१२ २००  

१४ 
नगर स्िरीर् बाल सतमतिको बैठक २ 
पटक 

  २२५१२ ७०  

१५ 
नेितृ्ि िथा संस्थागि षिकास िातलम (२ 
िटा) २ ददन े

  २२५१२ २००  

१६ बाल क्लब गठन २ िटा   २२५१२ २०  

१७ बाल क्लब बैठक संचालन   २२५१२ २५  

१८ 

बालबातलका मातथ िनुे शारीररक मानतसक 
दण्ड सजार् िथा र्ौनजन्र् दबु्र्यबिार 
न्रू्नीकरण िालीम ३ ददने २ पटक 

  २२५१२ २००  

१९ 
मषिला परुुि समषिकास िालीम २ पटक 
२ ददने जेण्डर 

  २२५१२ २००  
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२० 
मषिला सम्िन्धी षिद्यमान कानूनी व्र्िस्था 
सम्िन्धी िालीम ३ ददने २ पटक 

  २२५१२ २००  

२१ 
मानि िचेषिखन िथा ओसारपसार 
सम्िन्धी ददिश 

  २२५१२ ५०  

२२ 

मानि िचेषिखन िथा ओसारपसार षिरुद्द 
कार्यक्रम (कार्यषितध िर्ार, िडा स्िरीर् 
सतमति गठन, नगर स्िरीर् सतमति बैठक 
३ पटक, 

  २२५१२ २००  

२३ 
मानि िचेषिखन िथा ओसारपसार षिरुद्द 
िालीम २ दने २ पटक 

  २२५१२ २००  

२४ 
लैंतगक षिसा षिरुि अतभर्ान कार्क्रम 
१६ ददन े

  २२५१२ १००  

२५ लैंतगक षिंसा षिरुि कार्यक्रम   २२५१२ १००  

२६ 
लैिीक षिसा सम्िन्धी िालीम ५ दने २ 
पटक 

  २२५१२ ३००  

२७ 

िालक्ल्िमा आिद्द िालषिलकािरुलाइ 
िाल अतधकार सम्िन्धी िालीम ३ ददने 
२ पटक 

  २२५१२ २००  

२८ िालमैत्री नगर घोिणा पूिय िर्ारी   २२५१२ २००  

२९ समूि गठन र पररचालन ३५ समूि   २२५१२ १००  

३० 
समिु सदस्र्को अनसु्शक्षण २ ददने २ 
पटक 

  २२५१२ २००  
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३१ सतमति गठन िथा पररचालन ६ िटा   २२५१२ ५०  

३२ 
संस्था / सतमतिका पदातधकारीिरुलाई 
लेखापालन िातलम 7 ददन े

  २२५१२ १९०  

३३ 
संस्था सतमतिका पदातधकारीिरुको नगर 
स्िरीर् चौमातसक सतमक्षा ३ पटक 

  २२५१२ १५०  

३४ 
सास ुििुारी अन्िरकर्ाय कार्यक्रम २ 
पटक 

  २२५१२ २००  

३५ अपांग स्जषिकाूे पाजयन कार्यक्रम   २२५२२ ५००  

३६ अपाि सम्बस्न्ध कार्यक्रम   २२५२२ ५०  

३७ असिार्िरु संग उपमरे्र कार्यक्रम   २२५२२ ४००  

३८ 
ओच्यान लागेका जेष्ठनागररकिरुलाइ 
रािि सिर्ोग 

  २२५२२ २००  

३९ जेष्ठ नागररक ददिा सेिा   २२५२२ ३००  

४० जेष्ठ नागररक सम्बस्न्ध कार्यक्रम   २२५२२ ३००  

४१ 
जेष्ठ नागररकिरुलाई अिलोकन भ्रमण 
नगरस्िरीर् 

  २२५२२ २००  

४२ नेपाल स्काउट कार्यक्रम   २२५२२ १५०  

४३ बालबातलका संबस्न्ध कार्यक्रम   २२५२२ १००  

४४ 
मषिलािरुलाई अटो ररक्सा ड्राइभंग 
िातलम 

  २२५२२ २००  

४५ षिषिध कार्यक्रम   २२५२२ ५००  

४६ सामषुिक उत्पादन केन्र   २२५२२ ३००  
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रु) 

 

४७ षितभन्न संघ संस्थाको अनगुमन   २२६११ ७५  

४८ 
मनोसामास्जक षिमशय सम्बस्न्ध कार्यक्रम 
अनदुान 

  २५३१५ १५०  

संस्कृति िथा पर्यटन प्रिियन     ४३३५० 
 

१ आई षट पाकय  १ ३११५९ ४००  

२ चापाबोट स्चिान पाटी १ ३११५९ ४००  

३ चौकी भन्ज्र्ांग स्चिान पाटी १ ३११५९ ४००  

४ बाघधारा रेतलङ तनमायण १ ३११५९ ४००  

५ 
स्कुल डााँडा पाकय  र कुण्डेश्वर पाकय (तड षप 
आर िर्ार गनय) 

२ ३११३२ ४००  

६ गरुुङटोल मस्न्दर २ ३११५९ ३००  

७ नेसरुटोल स्चिानपाटी २ ३११५९ ५००  

८ जाल्पा देषि मस्न्दर सोिीघरे टोल २ ३११५९ ७००  

९ देउराली षपकतनक स्पट २ ३११५९ ८००  

१० तलङगेश्वर मस्न्दर २ ३११५९ ४००  

११ कृष्ण मस्न्दर काउले ३ ३११५९ ४००  

१२ चैत्र् तनमायण ३ नं ३ ३११५९ ८००  

१३ िाम्िेन िोतलङ गमु्बा ३ ३११५९ ३००  

१४ साम्िेन छेतलन गमु्िा ३ ३११५९ ४००  

१५ काली तमल स्चिान पाषट ४ नं ४ ३११५९ ४००  
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१६ 
डााँडाकटेरी मातथल्लो गााँउ स्चिानपाटी 
तनमायण 

४ ३११५९ ३००  

१७ नारार्णेश्वर पर्यटन पिुायधार ४ ३११५९ ८००  

१८ बोधी गाडेन िडा नं. ४ ४ ३११५९ ८००  

१९ िामागं सामदुाषर्क भिन ५ ३११५९ ४००  

२० नेपाल आमाको मस्न्दर ५ ३११५९ १०००  

२१ मिाकाल मस्न्दर िथा तसंडी तनमायण ५ ३११५९ ८००  

२२ िलेज ुपाटी ६ ३११५९ ८००  

२३ पखुलुाछी चौिारी ६ ३११५९ ४००  

२४ श्रीकृष्ण मस्न्दर ६ ३११५९ १३००  

२५ सलम्ब ुपर्यटन पिुायधार ६ ३११५९ २७००  

२६ असखुसुी घाट ममयि ७ ३११५९ ८००  

२७ स्चिान पाषट ( सी फुक्य) ७ ३११५९ ९००  

२८ िा फल्चा ७ नं ७ ३११५९ ८००  

२९ श्रीकृष्ण सधुा मिृ ७ नं ७ ३११५९ ४००  

३० शातलनदी पिुायधार षिकास ७ ३११५९ १५००  

३१ बज्रर्ोतगतन पाकय  तनमायण ८ ३११५९ ४८००  

३३ मस्णचडु पदमागय ८ ३११५९ ४००  

३४ अनन्ि बिु षििार ९ नं ९ ३११५९ ४००  

३५ इन्रार्णी मस्न्दर ९ ३११५९ १०००  

३६ गणपति ढीकुरे पाषट तनमायण ९ ३११५९ १३००  
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३७ गणेश मस्न्दर ९ ३११५९ १५००  

३८ सानागाउाँ चोक ढंुगा सोतलंग ९ ३११५९ १८००  

३९ सानागाउाँ बस्स्ि रंगरोगन ९ ३११५९ ८००  

४० पर्यटन प्रिियन सम्बस्न्ध िातलम   २२५१२ २००  

४१ 
षकसपतुल पाटी िथा साियजतनक जग्गा 
संरक्षण 

६ २२५२२ ४००  

४२ िामांङ जाति सांस्कृति प्रिधयन   २२५२२ ३००  

४३ पसु्िक प्रकाशन   २२५२२ ४००  

४४ 
मेला मिोत्सि ( मास्णचडु सााँख,ु 

जिरतसंिपौिा) 
  २२५२२ १५००  

४५ षिश्व पर्यटन ददिस कार्यक्रम   २२५२२ ५०  

४६ 
स्थानीर् भािा, कला भजन कृिन संरक्षण 
कार्यक्रम 

  २२५२२ ८००  

४७ 
संस्कृति प्रिियन कार्यक्रम ( षितभन्न 
जात्रा) 

  २२५२२ १०००  

४८ सांस्कृतिक तभलेज अिधारणा िर्ारी   २२५२२ ५००  

४९ िोमस्टे संचालन सिार्िा कार्यक्रम   २२५२२ ४००  

५० सम्पदा िस्िी घर तनमायण अनदुान   २७२१९ ३५००  

५१ षितभन्न पदमागय   ३११५९ ८००  

५२ षिश्राम स्थल तनमायण   ३११५९ ८००  

  पूिायधार षिकास        
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  सडक      १६६७०० 
 

१ कास्त्तके नाङले भञ्ज्र्ाङ सडक १ ३११५१ १३००  

२ चापाबोट पािेबास सडक १ ३११५१ ४००  

३ ठुला घरे एैसेल ुडााँडा सडक तनमायण १ ३११५१ ४००  

४ ददप पते्त आम्ले सडक १ ३११५१ ४००  

५ नाङले पोखरी खोला सडक १ ३११५१ ४००  

६ बाटा घरे भमुेडााँडा सडक १ ३११५१ १३००  

७ मनमोिन लोकमागय १ ३११५१ ६८००  

८ लप्से नािले सडक १ ३११५१ ८००  

९ लाकुरी बोट कुण्डेस्िर सडक १ ३११५१ ३०००  

१० लामषिसौना षिश्रामे षितमरे सडक १ ३११५१ ८००  

११ काकी टोल जकेखोला मगर टोल सडक २ ३११५१ ८००  

१२ खािा कुलो कृषि सडक २ ३११५१ ४००  

१३ गरुुङ टोल सडक २ ३११५१ १३००  

१४ 
चौकी भञ्ज्र्ाङ न्र्ासरु टोल न्र्ौपाने डााँडा 
सडक 

२ ३११५१ ४००  

१५ डढेआिाल पैर्ुंपानी सडक तनमायण २ ३११५१ ४००  

१६ दंगाल गााँउ तसम्ले डााँडा २ नं. सडक २ ३११५१ ४००  

१७ 
धारापानी गरुुङटाूले सडक िथा अन्र् 
सडक ममयि 

२ ३११५१ ८००  
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१८ 
रैले झलेु ग्र्ानपाखा िुाँदै देउराली जोड्ने 
सडक 

२ ३११५१ ४००  

१९ रािमाटे सेरे सडक २ ३११५१ ४००  

२० षिसौनडेााँडा पटाप सडक २ ३११५१ ४००  

२१ स्कुल डाडंा कुण्डेश्वर सडक २ ३११५१ १३००  

२२ 
स्कुल डााँडा चौलागाई टोल जके खोला 
सडक 

२ ३११५१ ८००  

२३ तसस्न ेखोला पटाप सडक तनमायण २ ३११५१ १३००  

२४ सौरा लामा टोल सडक २ ३११५१ ४००  

२५ तसरानचौर मोटर बाटो ३ ३११४१ ४००  

२६ कुलामनुी सडक ३ ३११५१ ४००  

२७ कृष्ण भक्त मागय (तड षप आर सषिि) ३ ३११५१ १३००  

२८ कृषि सडक ३ नं ३ ३११५१ ४००  

२९ जिरतसंि पखेरा मोटर बाटो ३ ३११५१ ८००  

३० सााँगा चोक मोटर बाटो ३ ३११५१ ४००  

३१ साना काउले मोटर बाटो ३ ३११५१ ४००  

३२ तसरानचाूैर बाटाू े ३ ३११५१ ४००  

३३ 
बकुुय माला गोलेटोल गौरुङ्टोल िुाँदै 
तमलनचाूके सडक 

४ ३११५१ ५००  

३४ 
तमलनचोक िाइिाटोल लिदन टोल िुाँदै 
िगरखोला षपङ्डााँडा सडक 

४ ३११५१ ५००  
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३५ सनुदेबी िुाँदै देिकोटा टोल जाने सडक ४ ३११५१ ३००  

३६ कातलतमल स्चिान डााँडा झलेु सडक ४ ३११५१ ४००  

३७ 
कातलतमल झलेु झाषक्रटोल िुाँदै स्चसापानी 
सडक 

४ ३११५१ ८००  

३८ गौरुङ टोल माझटोल सडक तनमायण ४ ३११५१ १३००  

३९ चौकी भन्ज्र्ांग झलेु सडक ४ ३११५१ ८००  

४० डांडाकटेरी सडक ४ नं ४ ३११५१ ३०००  

४१ दतलि बस्िी िडा नं. ४ सडक ४ ३११५१ ४००  

४२ धारा भञ्ज्र्ाङ षपङ डाडा सडक ४ ३११५१ ८००  

४३ 
फेदद बन काउले िुाँदै चौकी भञ्ज्र्ाङ 
सडक 

४ ३११५१ ४००  

४४ फेदी ट्रान्सतमटर सडक तनमायण ४ ३११५१ ८००  

४५ 
फेदी पलु बकुुय माला स्चर्ािगान 
चौषकभञ्ज्र्ाङ सडक 

४ ३११५१ ८००  

४६ फेदी बकुुय माला सडक ४ ३११५१ २३००  

४७ 
बैर मिादेि मोक्तान टोल िुाँदै लदिन 
टोल लप्से घमुारचोक 

४ ३११५१ ८००  

४८ 
बकुुय माला बीचटोल िुाँदै बज्रर्ोतगनी आउने 
सडक 

४ ३११५१ ४००  

४९ सााँख ुबज्रर्ोतगतन चौकी भन्ज्र्ाि सडक ४ ३११५१ ८५००  

५० इटाखेल सापकोटा पौडेल सडक ५ ३११५१ ४००  
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५१ काकी टोल सडक ५ ३११५१ ७००  

५२ खोररर्ा सडक ५ ३११५१ ४००  

५३ स्चत्रखोला ठकुरी टोल सडक ५ ३११५१ १८००  

५४ जमरकटे्टल सडक ५ ३११५१ ४००  

५५ ठुलो खिरे सडक ५ ३११५१ ८००  

५६ थापा डााँडाबाट पञ्चकन्र्ा जान ेसडक ५ ३११५१ ९००  

५७ नारार्णेश्वर लम्बडुााँडा सडक ५ ३११५१ १८००  

५८ पालिुारी बाट इटाखेल सडक ५ ३११५१ ९००  

५९ षपपलटार बास्ख्रगाउाँ जान ेसडक ५ ३११५१ ४००  

६० पौडेल टोल सडक ५ ३११५१ ७००  

६१ भन्ज्र्ाङ बाटो िडा न ५ ५ ३११५१ ४००  

६२ भन्ज्र्ाङ मोक्तानटोल सडक ८ ३११५१ ६००  

६३ माझटोल सडक ५ ३११५१ ४००  

६४ राम्चे तभर थापा डाडा सडक ५ ३११५१ ७००  

६५ लम्बडुााँडा तसढी तनमायण ५ ३११५१ ५००  

६६ 
िडा कार्ायलर्बाट नगरकोट सडक 
तनमायण ५ 

५ ३११५१ ४००  

६७ सनुटोल बन्जराटोल सडक ५ ३११५१ ८००  

६८ सामररक खोला पलु ५ ३११५१ ५००  

६९ तसिातिथय इटाखेल ५ नं. ५ ३११५१ २३००  
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७० 
तसमल बोट लम्भडुााँडा सडक (तड षप आर 
सषिि) ५ ३११५१ १३००  

७१ इन्रार्णी पखुलुाछी सडक (बििुिीर्)   ३११५१ ५०००  

७२ चषटटार सडक ६ ३११५१ ८००  

७३ जर्िली तसिातिथयघाट सडक ६ ३११५१ ३०००  

७४ पखुलुाछी कठनचोक सडक ६ ३११५१ १८००  

७५ मनमत्ता कररडोर सडक ६ ३११५१ १५००  

७६ तस षट तभ षट ससु्मा सडक ६ ३११५१ १३००  

७७ तसटीभीटी कथनचोक सडक ६ ३११५१ ९५००  

७८ असखुसुी गणेशस्थानदेस्ख कोलागाल बाटो ७ ३११५१ १३००  

७९ कथनचोक भलु्भ ुसडक प्रदेश ७ ३११५१ ३३००  

८० चलाखटुोल इटा सोतलङ ७ ३११५१ १२००  

८१ दे डब ुढुङगा सोतलङ ७ ३११५१ ४००  

८२ धलु्लाटोल आसापरुी सडक ७ ३११५१ ८००  

८३ मिादेि ढोका कोलागाल सडक ७ ३११५१ ८००  

८४ 
इन्रार्णी भलु्भ ुमकु्तानटोल भञ्ज्र्ाङ 
मानेडााँडााँ सडक 

८ ३११५१ ७५००  

८५ उग्रिारा आफलटोल सडक ८ ३११५१ ४००  

८६ काकी गाउाँ िनदेिी सडक ८ ३११५१ १३००  

८७ काकी चोक षपपल बोट ८ ३११५१ ४१००  




 

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम 

कार्ायन्िर्न 
िनुे 

स्थान(िडा 
नं.) 

खचय 
शीियक 

जम्मा (बजेट 
रु) 

 

८८ गमु्बा काफ्ले डांडा ८ ३११५१ ८००  

८९ नर्ााँगााँउ गाूेरेटाूे बाटाू े ८ ३११५१ ३००  

९० बज्रर्ोतगनी स्घतसङटोल सडक ८ ३११५१ ८००  

९१ भजुेलटोल पररर्ार टोल तसढी तनमायण   ३११५१ ४००  

९२ भाइटोल खलडााँडा सडक ८ ३११५१ ८००  

९३ सााँख ुबज्रर्ोतगनी सामदुाषर्क भिन सडक ८ ३११५१ २१००  

९४ सााँख ुभलु्भ ुसडक ८ ३११५१ ४००  

९५ सािपाटे तसम्खडा सडक ८ ३११५१ ३००  

९६ सामदुाषर्क भिन मस्णचडु सडक ८ ३११५१ २४००  

९७ इन्रार्णी गागल सडक ९ ३११५१ १८००  

९८ केदार घर माझगाउाँ सडक ९ ३११५१ ८००  

९९ खलुालटार इन्रार्णी मस्न्दर सडक ९ ३११५१ ५००  

१०० खलुालटार सानागााँउ सडक ९ ३११५१ ३५००  

१०१ चौिारा सडक ९ ३११५१ ३००  

१०२ ददिाकर घर मगर गाउाँ बेनडोल सडक ९ ३११५१ ८००  

१०३ पररर्ारटोल मगरगाउ सडक ९ ३११५१ ४००  

१०४ भमुेथली (केदारको घर नेर) सडक ९ ३११५१ ७००  

१०५ भमुेथली सडक ९ ३११५१ ४००  

१०६ राष्ट्रीर् मा षि िातनर्ााँगाउाँ सडक ९ ३११५१ ३०००  

१०७ लषकला मनमत्ता सडक ९ ३११५१ २५००  




 

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम 

कार्ायन्िर्न 
िनुे 

स्थान(िडा 
नं.) 

खचय 
शीियक 

जम्मा (बजेट 
रु) 

 

१०८ लाषकला सबेुदी गाउाँ सडक ९ ३११५१ ४००  

१०९ शंकल्प नेपाल माझ गाउाँ सडक ९ ३११५१ २३००  

११० सखरखण्डे उखटुार सडक ९ ३११५१ ८००  

१११ सानागाउं उखटुार सडक ९ ३११५१ ९००  

११२ 
साषिक इन्रार्णी गा. षि. स. िडा नं. ५ 
-८ जोड्ने सडक ९ न. ९ ३११५१ ८००  

११३ पदमागय तनमायण िथा षिस्िार   ३११५१ ४००  

११४ बस्स्ि स्िररर् सडक व्र्ािस्थापन ग्राभेल   ३११५१ १५००  

११५ भन्ज्र्ांग बदामबारी सडक   ३११५१ ४००  

११६ मधगुाूैडा देषिथान िाटो   ३११५१ ४००  

११७ समपरुक र्ाूेजना खचय स ंस्घर् सरकार   ३११५१ २००००  

११८ 
फेदी पलु बकुुय माला स्चर्ािगान 
चौषकभञ्ज्र्ाङ सडक तड षप आर 

  ३११३२ ४००  

११९ 
बैर मिादेि मोक्तान टोल िुाँदै लदिन 
टोल लप्से घमुारचोक सडक तड षप आर 

  ३११३२ ४००  

१२० 
तलङगेश्वर मस्न्दर र स्कुल डाडा पाकय  
तनमायण तड षप आर 

  ३११३२ ४००  

१२१ भञ्चज्र्ाङ सािकने्न ितेसखेि कृषि सडक   ५००  

१२२ ह्यमु पाइप खररद   ३११५१ १०००  

  तसाँचाई     ७७०० 
 




 

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम 

कार्ायन्िर्न 
िनुे 

स्थान(िडा 
नं.) 

खचय 
शीियक 

जम्मा (बजेट 
रु) 

 

१ कोले रािमाटे तसंचाई १ ३११५५ ४००  

२ तत्रसलु तसंचाई पोखरी १ ३११५५ ४००  

३ भाल ुरुम्िा चौदे तसचाई १ ३११५५ ४००  

४ थोपा तसाँचाई दंगाल गाउाँ २ ३११५५ ४००  

५ न्र्ौपाने भत्केखेि तसचाइ २ ३११५५ ४००  

६ काली तसाँचाई 3 ३११५५ ४००  

७ ढुङगे खोला तसाँचाई ४ ३११५५ ४००  

८ फेददखोला तसाँचाइ ४ ३११५५ ४००  

९ नारार्ण कुलो तसाँचाई ५ ३११५५ ३००  

१० षिसम्भरा तसाँचाइ ५ ३११५५ ८००  

११ िानडोल तसाँचाई ६ ३११५५ ८००  

१२ मस्णतलङगेश्वर तसचााँइ ८ ३११५५ ४००  

१३ भमुेथली तसचााँइ ९ ३११५५ ४००  

१४ अन्र् तसाँचाइ कार्यक्रम   ३११५५ १०००  

१५ न्र्ाूैपाने खेि तसाँचाइ   ३११५५ ५००  

१६ मलुकुलो तसाँचाई   ३११५५ ३००  

  भिन     १४१५०० 
 

१ दंगाल सामदुाषर्क भिन १ ३१११२ ५००  

२ तसपाई सामदुाषर्क भिन १ नं. िडा १ ३१११२ १०००  

३ २ नं स्िास््र् केन्र २ ३१११२ १०००  




 

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम 

कार्ायन्िर्न 
िनुे 

स्थान(िडा 
नं.) 

खचय 
शीियक 

जम्मा (बजेट 
रु) 

 

४ गरुुङ मषिला मैत्री भिन २ नं. २ ३१११२ ४००  

५ ३ न ं. िडा भिन तनमायण ३ ३१११२ १००००  

६ सामदुाषर्क तसकाइ केन्र िडा न. ३ ३ ३१११२ ४००  

७ गोल्मा देिी भिन ४ ३१११२ ५००  

८ 
लप्से मातथल्लो गाउाँ सामदुाषर्क भिन 
िडा नं ४ 

४ ३१११२ ६००  

९ ५ नं िडा भिन ५ ३१११२ १००००  

१० नारार्ण घाट सधुार/ ममयि ५ ३१११२ ४००  

११ मस्णचडु पसु्िकालर् ६ ३१११२ ९००  

१२ उग्रिारा पसु्िकालर् ७ नं ७ ३१११२ १३००  

१३ ओम शास्न्ि ७ नं. ७ ३१११२ ६००  

१४ छरी बस्स्ि सामदुाषर्क ७ नं. ७ ३१११२ ४००  

१५ ८ नं िडा भिन ८ ३१११२ १००००  

१६ काफ्ले डाडंा सामदुाषर्क भिन ८ ३१११२ ६००  

१७ काकी गाउाँ सामदुाषर्क भिन ८ ३१११२ ८००  

१८ मषिला सामदुाषर्क भिन ९ नं. ९ ३१११२ ६००  

१९ षिश्नकेो चौर ट्रस्ट ९ नं. ९ ३१११२ ५००  

२० जेष्ठ नागररक भिन   ३१११२ ५००  

२२ नगरपातलका भिन तनमायण   ३१११२ १०००००  

२३ पन्चकन्र्ा सामदुाषर्क भिन ढलान   ३१११२ ५००  




 

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम 

कार्ायन्िर्न 
िनुे 

स्थान(िडा 
नं.) 

खचय 
शीियक 

जम्मा (बजेट 
रु) 

 

२४ भ्ि ेछें ढलंको भिन ७ ३११५१ १३००  

  उजाय     १००० 
 

१ मेर्र उज्र्ालो कार्यक्रम   २२११३ १०००  

सशुासन िथा अन्िरसम्बस्न्धि के्षत्र       
 

शासन प्रणाली     २४५० 
 

१ 

व्र्स्क्तगि घटना दिाय िथा सामास्जक 
सरुक्षा व्र्िस्थापन षिषिध िथा िातलम 
खचय 

  २२५१२ ५०  

२ 
नगर सचुना केन्र िथा इ लाइबे्ररी 
व्र्िस्थापन 

  २२५२२ ३००  

३ पस्ञ्जकरण व्र्िस्थापन   २२५२२ ५००  

४ 

षिद्यिुीर् शासन िथा आधारभिु सचुना 
प्रषितध सम्बस्न्ध िातलम िथा अन्िरषक्रर्ा 
( कमयचारी िथा जनप्रतितनतध) 

  २२५२२ ३००  

५ सामदुाषर्क षिद्यालर्मा तडस्जटल िास्जरी   २२५२२ ६००  

६ 

िडा िथा नगरबाट जारी गररने तसफाररस 
िथा पत्रिरुको व्र्िस्स्थि गने प्रणातलको 
षिकास िथा जडान 

  २२५२२ ७००  

प्रशासकीर् सधुार     ४८५० 
 

१ िाषियक िथा अधय िाषियक प्रगिी सतमक्षा   २२५१२ ५००  

२ षटप्पणी िथा प्रस्िािना लेखन िातलम   २२५२१ १५०  




 

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम 

कार्ायन्िर्न 
िनुे 

स्थान(िडा 
नं.) 

खचय 
शीियक 

जम्मा (बजेट 
रु) 

 

३ ऐन, तनर्म, कार्यतबतध तनमायण   २२५२२ ५००  

४ कम्प्र्टुर िातलम   २२५२२ ३००  

५ 
कार्यक्रम सम्पादन, प्रशारण िथा प्रचार 
प्रसार 

  २२५२२ १०००  

६ संगठन िथा व्र्िस्थापन   २२५२२ ६००  

७ सामास्जक परीक्षण   २२५२२ २००  

८ आितधक र्ोजना   २२५२२ ६९६.३५  

९ आितधक र्ोजना   २२५२२ ३०३.६५  

१० साियजतनक सनुिुाई   २२५२२ ६००  

काननु िथा न्र्ार्     १८१० 
 

१ 

कानतुन साक्षरिा िातलम प्रत्र्के िडामा 
जनप्रतितनतध र कमयचारीिरुलाई 

  २२५१२ २००  

२ 
न्र्ाषर्क सतमतिका पदातधकारी 
कमयचारीिरुलाई क्षमिा अतभिृषि िातलम 

  २२५१२ १००  

३ मेलतमलाप किायिरुलाई पनुिायजगी िातलम   २२५१२ १५०  

४ अगिुा मषिलािरुलाई काननुी स्शक्षा   २२५२२ २५०  

५ 
इजलास संचालन िथा सनुिुाई 
व्र्िस्थापन खचय 

  २२५२२ ६०  

६ नगरस्िरीर् मेलतमलाप केन्र गठन   २२५२२ ५०  

७ मेलतमलाप केन्र व्र्िस्थापन   २२५२२ ५००  




 

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम 

कार्ायन्िर्न 
िनुे 

स्थान(िडा 
नं.) 

खचय 
शीियक 

जम्मा (बजेट 
रु) 

 

८ 
न्र्ाषर्क इजलास तनमायण ( सस्चिालर् 
सषििको ) 

  ३११५९ ५००  

शास्न्ि िथा सरुक्षा     १००० 
 

१ जनिा सरुक्षा कार्यक्रम   २२११३ १०००  

श्रम िथा रोजगारी     २०० 
 

१ ड्राइतभङ िातलम   २२५२२ २००  

िािािरण िथा जलिारू्     १२१५० 
 

१ 
मापदण्ड पगेुका सडक िथा खलु्ला 
स्थानमा िकृ्षारोपण कार्यक्रम 

  २२५२२ २००  

२ िािािरण ददिस   २२५२२ ५०  

३ 
िािािरण प्रदिुण अनगुमंि िथा मलु्र्ांकन 
िथा तनर्न्त्रण 

  २२५२२ १००  

४ िािािरण सम्बस्न्ध जनचेिना कार्यक्रम   २२५२२ २००  

५ िािािरणमैत्री िडा घोिणा िर्ारी   २२५२२ २००  

६ अन्र् भ ूसंरक्षण   ३११५९ १०००  

७ आिाल चौर पोखरी   ३११५९ ४००  

८ कम्र्तुनषट िल पछातड टेिा प्रखाल   ३११५९ ४००  

९ कलस पोखरी तनमायण   ३११५९ १३००  

१० कोलागाल संरक्षण   ३११५९ ४००  

११ पखु ुलाछी   ३११५९ ८००  

१२ पल पोखरी   ३११५९ १५००  




 

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम 

कार्ायन्िर्न 
िनुे 

स्थान(िडा 
नं.) 

खचय 
शीियक 

जम्मा (बजेट 
रु) 

 

१३ तबचा पोखरी   ३११५९ ८००  

१४ मनोिरा नदी कटान संरक्षण   ३११५९ १०००  

१५ षिसम्भरा नारार्ण पाकय    ३११५९ ४००  

१६ स्र्ाङिो टोल पषिरो संरक्षण   ३११५९ ४००  

१७ स्र्ाल चौर पषिरो संरक्षण   ३११५९ ४००  

१८ सानागााँउ गस्ल्छ पषिरो तनर्न्त्रण   ३११५९ २३००  

मानि संसाधन षिकास     ७२०० 
 

१ 
उपभोक्ता सतमतिका पदातधकारीलाई 
र्ोजना कार्ायन्िर्न िातलम 

  २२५१२ ३००  

२ 

जनप्रतितनतध िथा कमयचारीिरुलाई र्ोजना 
सन्चालन, सशुासन, सूचनाको िक 
सम्बन्धी अतभमसु्खकरण 

  २२५१२ १५००  

३ 
र्ोजना िथा कार्यक्रम व्र्िस्थापन 
सम्बस्न्ध सफ्टिरे्र िथा िातलम 

  २२५१२ ५००  

४ 

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

  २२५२२ ५००  

५ 
GIS Training and its some 
implimentation 

  २२५२२ ३००  




 

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम 

कार्ायन्िर्न 
िनुे 

स्थान(िडा 
नं.) 

खचय 
शीियक 

जम्मा (बजेट 
रु) 

 

६ 
Smart Road Design Software खररद 
एबम Training 

  २२५२२ ५००  

७ क्षमिा षिकास कार्यक्रम   २२५२२ २०००  

८ 
प्राषितधक(इस्न्जतनर्र) प्रर्ोगशाला 
सन्चालन िथा ख्र्िस्थापन 

  २२५२२ १५००  

९ साियस्जतनक र्ािार्ाि व्र्िस्थापन   २२५२२ १००  

षिपद व्र्िस्थापन     ४८०० 
 

१ क्िारेस्न्टन व्र्िस्थापन   २२५२२ २५००  

२ 
कोतभड -१९ जस्िा संक्रमण िथा जोखीम 
न्र्तुनकरण सम्बस्न्धक कार्क्रम 

  २२५२२ १०००  

३ िारुण र्न्त्र सञ्चालन   ३११४१ ५००  

४ जोस्खम भिन व्र्िस्थापन (खलुालटार) ९ ३११५८ ५००  

५ सामदुाषर्क भिन सपोट िाल ३ ३११५९ ३००  

 

  

  




 

११. षितभन्न कोििरुको षििरण 

तस.नं
. षितभन्न कोििरु   

खचय 
स्शियक 

र्स आ.ि. मा 
षितनर्ोजन 
रकम रु 

मौज्दाि रकम 
रु 

१ 
आपिकातलन बाल उिार 
कोि 

  २२५२२ १०००००     
150,000  

२ जेष्ठ नागररक कोि   २२५२२ २०००००   

३ 
मानि बेचषिखन िथा 
ओसारपसार षिरुि कोि 

  २२५२२ १०००००     
150,000  

४ लैङतगक षिंसा तनिारण कोि   २२५२२ १०००००   

५ षिपद व्र्िस्थापन काूेि   २७२१२ ५०००००० 
1,31,30,89

6 

६ आतथयक सिार्िा अनदुान कोि   २७२१९ १००००० 
    

228,659  

७ िािािारण संरक्षण कोि   ३११५७ ५०००००     

८ बालबातलका कोि   २२५२२ १०००००   

९ पिुायधार षिकास कोि   ३११५९ ५००००००   

१० 
भैपरर आउने षिषिध खचय 
काूेि 

  ३११५९ ८०००००० 
  

११ ममयि संभार काूेि खचय   ३११५९ १०००००० 
  

8,308,870  

१२ एकल मषिला काूेि   २२५२२ १००००० 
    

550,000  
 

  




 

 

१२. िडागि र्ोजनािरु 

 ( बजेट रु िजारमा) 

शङ्खरापरु नगरपातलका 
नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्, काठमाडौँ 

 िडा नं. १   

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम 

आ.ि. २०७७/७८ को 
लक्ष्र् 

िाषियक 

पररमाण बजेट 

पुाँजीगि खचय 

१ बाटाघर पोखरीचौर सडक १ १०० 

२ पाग्रबेास थालीखेि सडक १ २०० 

३ तबतबध सडक १ ९०० 

४ गोठली ढंुगाना डाडाघर सडक १ १०० 

५ पाङ्ग्रबेास मर्लडाडा सडक १ ४०० 

६ भञ्ज्र्ाङ केराबारी सडक १ ४०० 

७ भञ्ज्र्ाङ ढंुगानाबेशी सडक १ ४०० 

८ ओडारे तसचाइ पोखरी १ ३०० 

९ सकुपानी खा पा िथा तसढी तनमायण १ ३०० 

१० स्चलाउने फेद पोखरीचौर खानेपानी १ १५० 

११ स्जम्बाल टोल खानेपानी १ १५० 

१२ मानेअिाल कुिा ममयि १ १५० 




 

१३ बतलमान खोल्सा खनेपानी १ १०० 

१४ िल्लो पन्चपाले टोल खानेपानी १ ३०० 

१५ डाडाथोक िारेटोल खानेपानी १ १५० 

१६ थरीटोल कुिा ममयि १ १०० 

१७ नाङ्ले खनालटोल चौलागाइ टोल तसम खानेपानी १ २०० 

१८ खनाल सामदुाषर्क भिन १ २०० 

१९ ममयि संभार १ २०० 

२० चौकी भन्ज्र्ाङ खेलकुद मैदान १ १५० 

२१ ना भा स्िास््र् चौकी १ २०० 

पुाँजीगि खचय जम्मा   ५१५० 

चाल ुखचय 

१ मेलतमलाप केन्र १ १०० 

२ तबपद ब्र्िस्थापन १ १०० 

३ नाङ्लेभारे समदुाषर्क तसकाइ केन्र १ ५० 

४ मषिला आर्मलुक कार्यक्रम १ १०० 

५ र्िुा िथा खेलकुद १ १०० 

६ जेष्ठ नागररक १ १०० 

७ तबतबध कार्यक्रम १ ३०० 

चाल ुखचय कार्यक्रमको जम्मा   ८५० 

कुल खचय जम्मा   ६००० 

  

 

  




 

शङ्खरापरु नगरपातलका 
नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्, काठमाडौँ 

 िडा नं. २    

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम 

आ.ि. २०७७/७८ को 
लक्ष्र् 

िाषियक 

पररमाण बजेट 

पुाँजीगि खचय 

१ क्यम्ब्ले टोल सडक १ २०० 

२ स्िस्णयपरु सडक १ २०० 

३ पछुारटोल बाटो तनमायण १ ५०० 

४ जके देउराली तसचाई १ १५० 

५ खानेपानी कुिा तनमायण १ १०० 

६ दिुारेटोल ट्याङ्की तनमायण १ २५० 

७ ढतडनटोल खड्काटोल लप्सीचौर सडक १ १५० 

८ इतसङ खानेपानी १ १०० 

९ देउराली पर्ौपानी खानेपानी ममयि १ ३०० 

१० दंगाल खानेपानी धारापानी १ १२० 

११ नर्ााँघरे पछुारटोल खानेपानी १ १८० 

१२ क्यम्ब्ले टोल खानेपानी १ २०० 

१३ चौकीभन्ज्र्ाङ सन्चरे खानेपानी १ १५० 

१४ कालीदेिी मस्न्दर १ १५० 

१५ च्र्ोम्देन माने घेरािार िथा बगैचा तनमायण १ २०० 




 

१६ गरुुङ स्चिान पाटी १ १०० 

१७ भैपरी आउने पसु्जगि कार्यक्रम खचय १ ५०० 

१८ स्कुलडााँडा स्चिान पाटी १ २०० 

पुाँजीगि खचय जम्मा   ३७५० 

चाल ुखचय 

१ िाल मैत्री अतभमखुी कार्यक्रम १ ३०० 

२ मषिला बालिातलका िथा आपाििा १ २०० 

३ कृषि पशपुालन प्रोत्सािन कार्यक्रम १ ३०० 

४ उज्र्ालो नेपाल र्िुा क्लि १ २०० 

५ 
स्िास््र् प्रत्सोिन कार्यक्रम गियििी मषिला स्िंर्म 
सेषिका 

१ २०० 

६ िडा कार्ायलर् षिषिध कार्यक्रम १ ५० 

चाल ुखचय कार्यक्रमको जम्मा   १२५० 

कुल खचय जम्मा   ५००० 

  

शङ्खरापरु नगरपातलका 
नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्, काठमाडौँ 

िडा नं. ३                                                                                                                                                                       

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम 

आ.ि. २०७७/७८ को लक्ष्र् 

िाषियक 

पररमाण बजेट 

पुाँजीगि खचय 

१ जिरतसंिपौिा सााँगाचोक चौकी भन्ज्र्ाङ सडक १ १००० 




 

२ सानो काउले खानेपानी तनमायण १ ५०० 

३ लप्सेफेदी स्िास्थचौकी १ ५०० 

४ भैपरी आउने षिभन्न पसु्जगि कार्यक्रम १ ४०० 

पुाँजीगि खचय जम्मा   २४०० 

चाल ुखचय 

१ कृषि सम्िन्धी षिषिध कार्यक्रम १ १००० 

२ कातलकाशरण मा.षि. िाल षिकास कार्यक्रम १ ३०० 

३ सामदुाषर्क तसकाइ केन्र १ ५०० 

४ मषिला लस्क्षि षिषिध कार्यक्रम १ ५०० 

५ आददिासी जनजािी लस्क्षि षिषिध कार्यक्रम १ १५० 

६ दतलि लस्क्षि षिषिध कार्यक्रम १ १५० 

चाल ुखचय कार्यक्रमको जम्मा   २६०० 

कुल खचय जम्मा   ५००० 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 




 

शङ्खरापरु नगरपातलका 
नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्, काठमाडौँ 

िडा नं. ४                                                                                                      बजेट रु. 
िजारमा 

तस.नं
. 

कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम 

आ.ि. २०७७/७८ को लक्ष्र् 

िाषियक 

पररमाण बजेट 

पुाँजीगि खचय 

१ केसीटाूेल सनुदेबी मस्न्दर मतुनकाूे सडक तनमायण १ १५० 

२ दधु डेरीबाट ढुगाना गााँउ जाने गाूेरेटाूे बाटाूे तनमायण १ २०० 

३ ढंुगानागााँउ िुाँदै भट्टराइटाूेल जाने माूेटरबाटाूे १ २०० 

४ मानेडााँडा स्चिान डााँडा रािामाटे सडक १ ४५० 

५ पररर्ारटाूेल गाूेरेटाूे बाटाूे १ १५० 

६ झाक्री टाूेल नागीडााँडा सडक १ २०० 

७ स्चसापानी िाइिाटाूेल फुटिल ग्राउण्ड माूेटरबाटाूे १ २०० 

८ राजकुलाूेकाूे बााँधबाट पारी बगर खेिकाूे तसचाइ १ ५० 

९ कुलाूेडााँडा तसचाइ १ १५० 

१० कृष्ण घट्ट तसचाइ १ २०० 

११ फेदी खेलकुद मैदान तनमायण १ २०० 

१२ ममयि िथा भैपरी १ २०० 

१३ डााँडाँकटेरी देिी थान मस्न्दर १ ३०० 




 

१४ गोल्मादेिी मस्न्दर पररसर सधुार िथा ममयि १ ३५० 

१५ तिनपान ेझ्योथान मस्न्दर तनमायण १ २०० 

१६ र्ात्र ुप्रतिक्षालर् तनमायण षफरषफरे डााँडा १ २०० 

पुाँजीगि खचय जम्मा   ३४०० 

चाल ुखचय 

१ मषिला स्िर्मसेषिका िथा स्िास्थ लस्क्षि कार्यक्रम १ १५० 

२ न्र्ाषर्क सतमति कार्यक्रम १ ५० 

३ जेष्ठ नागररक लस्क्षि कार्यक्रम १ ५०० 

४ कृषि तसपमलुक िातलम १ ३०० 

५ षिषिध कार्यक्रम १ ३०० 

६ भिुनेश्वर स्कुल १ १०० 

७ जागतृि आधारभिु षिधालर् १ १०० 

८ बैर मिादेि आधारभिु स्कुल १ १०० 

चाल ुखचय कार्यक्रमको जम्मा   १६०० 

कुल खचय जम्मा   ५००० 

 

 

 
 
 
 
 
 
 




 

 
शङ्खरापरु नगरपातलका 

नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्, काठमाडौँ 
 िडा नं. ५   

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम 

आ.ि. २०७७/७८ को लक्ष्र् 

िाषियक 

पररमाण बजेट 

पुाँजीगि खचय 

१ षिष्णुदेबी माूेटरबाटाूे १ २०० 

२ करिे डााँडा खानेपानी १ २०० 

३ पाइि खररद १ ४०० 

४ टुसाल खानेपानी १ १५० 

५ स्चते्रखाूेला खानेपानी १ ४०० 

६ गणेशटाूेल कुिा तनमायण १ १०० 

७ ज्र्ातमरे खानेपानी १ १०० 

८ स्शि मस्न्दर तनमायण १ १०० 

९ तसि गणु मस्न्दर तनमायण १ १०० 

१० इटली देबी मस्न्दर १ २०० 

११ देबी मस्न्दर तनमायण १ २०० 

१२ षिसम्भरा खेल मैदान तनमायण १ ४०० 

१३ अन्र् साियजतनक तनमायण भैपरी १ ५०० 

१४ षिशम्भरा खेल मैदान तनमायण १ ४०० 

१५ खण्डदेबी मस्न्दर तनमायण १ १५० 




 

१६ पाना गणेश मस्न्दर तनमायण १ २०० 

पुाँजीगि खचय जम्मा   ३८०० 

चाल ुखचय 

१ साियजतनक ममयि सधुार १ ५०० 

२ शंखरापरु एषककृि िाििरु कार्यक्रम १ २०० 

३ जेष्ठ नागररक स्िास्थ जााँच कार्यक्रम १ २०० 

४ 
पररिार तनर्ाूेजन साँग सम्मबस्न्धि िातलम िथा 
गाूेष्टी 

१ १०० 

५ 
आमा समिु मषिला स्िर्म्सेषिका िातलम िथा 
भ्रमण खचय 

१ २०० 

चाल ुखचय कार्यक्रमको जम्मा   १२०० 

कुल खचय जम्मा   ५००० 

 

शङ्खरापरु नगरपातलका 
नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्, काठमाडौँ 

 िडा नं. ६   

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम 

आ.ि. २०७७/७८ को 
लक्ष्र् 

िाषियक 

पररमाण बजेट 

पुाँजीगि खचय 
१ स्चिानपाटी सााँख ुममयि सधुार १ ३०० 

२ तसषटतभषट मतुन सडक १ २०० 

३ चट्टीटार ग्राभेल १ ३०० 

४ सलम्िटुार सडक १ २०० 

५ िलेज ुखानेपानी १ २०० 




 

६ कलश पोखरी १ ७०० 

७ चक्कु केिा पाटी १ ५०० 

८ इपाटोल गा षिटी १ ३०० 

९ दगुायषिटी ढंुगेधारा १ ५०० 

१० षितिचा पाखा ढंुगेधारा १ २०० 

११ सलम्िटुार ढंुगेधारा १ २५० 

१२ जर्िली मस्न्दर १ २०० 

पुाँजीगि खचय जम्मा   ३८५० 

चाल ुखचय 
१ कला संस्कति संरक्षण कार्यक्रम १ ३०० 

२ ितल नेिा गठुी १ २०० 

३ िडागि स्िास््र् कार्यक्रम १ १५० 

४ सषु्मा अस्पिाल स्िास्थ सम्िन्धी कार्यक्रम १ ५०० 

चाल ुखचय कार्यक्रमको जम्मा   ११५० 

कुल खचय जम्मा   ५००० 

 

 

शङ्खरापरु नगरपातलका 
नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्, काठमाडौँ 

 िडा नं. ७   

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम 

आ.ि. २०७७/७८ को 
लक्ष्र् 

िाषियक 

पररमाण बजेट 

पुाँजीगि खचय 
१ कठनचोक खत्री पाखा बाटो तनमायण १ २०० 

२ मखंत्िाचा िपाल्ििि बाटो तनमायण १ ३०० 

३ बतसचा बाटो तनमायण १ २०० 

४ भादल राजकुलो ममयि १ २०० 

५ कठनचोक नर्ााँिस्िी धारा ममयि १ १०० 

६ सकेुखोला खानेपानी धारा ममयि १ १०० 




 

७ धलु्ला टोल डबली तनमायण १ १५० 

८ सकेुखोला स्शि मस्न्दर तनमायण १ १०० 

९ पलपखुु १ १००० 

१० सााँख ुस्चिाने पाटी १ ५०० 

११ शंखधर साख्ि प्रतिमा १ १०० 

१२ कठनचोक राधाकृष्ण मस्न्दर तनमायण १ १०० 

१३ षितभन्र सम्भार सम्िन्धी खचय १ २५० 

पुाँजीगि खचय जम्मा   ३३०० 

चाल ुखचय 
१ ससु्मा कोइराला अस्पिाल सम्िन्धी कार्यक्रम १ ५०० 

२ ितल नेिा गठुी िनाज्र्ा १ १०० 

३ तनर्तमि जात्रा व्र्िस्थापन १ ५५० 

४ बज्रर्ोतगनी भजन ख्र्िस्थापन १ १०० 

५ 
जेष्ठ नागररक िथा मषिला स्िास््र् स्िर्म सेषिका 
सम्िन्धी कार्यक्रम 

१ १०० 

६ तगररजाप्रसाद लमुन्िी १ १०० 

७ षिषिध कार्यक्रम खचय १ २५० 

चाल ुखचय कार्यक्रमको जम्मा   १७०० 

कुल खचय जम्मा   ५००० 

 

शङ्खरापरु नगरपातलका 
नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्, काठमाडौँ 

िडा नं. ८   

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम 

आ.ि. २०७७/७८ को 
लक्ष्र् 

िाषियक 

पररमाण बजेट 

पुाँजीगि खचय 
१ पचकन्र्ा सेिीदेषि मस्न्दर,नाउपाखा १ १०० 

२ पचकन्र्ा मस्न्दर,नाउपाखा १ १०० 

३ राणाटोल गोरेटोबाटो १ १५० 




 

४ कोटडााँडा सडक १ १०० 

५ तसरानटोल कातलकादेिी सडक १ २५० 

६ गोडब्ले बिासे सडक १ १५० 

७ भन्ज्र्ाङ लामाटोल सडक १ १५० 

८ घमुारचोक िल्लोगााँऊ स्चिानपाटी १ १५० 

९ नर्ााँगााँऊ स्चिानपाटी गोरेटोबाटो १ १०० 

१० तसआले खोला तसंचाई १ १०० 

११ काकीगााँऊ ढुिेधारा संरक्षण १ १०० 

१२ भलु्ब ुखानेपानी १ २०० 

१३ मस्णतलिश्वर सामदुाषर्क भिन १ ३०० 

१४ षपपलबोट चौिारा तनमायण १ २०० 

१५ तसरानटोल खेलमैदान १ ५०० 

१६ गोडब्ले सामदुाषर्क भिन १ ४०० 

१७ नर्ााँगााँऊ पषिरो संरक्षण १ १०० 

१८ साियजतनक ममयि सधुार १ ३५० 

पुाँजीगि खचय जम्मा   ३५०० 

चाल ुखचय 
१ मेलतमलाप केन्र/िडास्िररर् स्िास््र् ि्र्ाङ संकलन १ १०० 

२ िामाङ कला संस्कृति संरक्षण १ १०० 

३ उन्नि जािको कृषि तबउ तबिरण १ १०० 

४ गााँऊघर स्क्लतनक भलु्ब ु १ १०० 

५ षिषिध कार्यक्रम खचय १ ४०० 

६ मस्णचडु आ.षि १ १०० 

७ उग्रिारा मा.षि. तनस्ज स्शक्षक व्र्िस्थापन अनदुान १ ४०० 

८ 
िनदेषि आधारभिु षिद्यालर् तनस्ज स्शक्षक व्र्िस्थपन 
अनदुान 

१ २०० 

चाल ुखचय कार्यक्रमको जम्मा   १५०० 

कुल खचय जम्मा   ५००० 

 

 

 
 




 

 
शङ्खरापरु नगरपातलका 

नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्, काठमाडौँ 

 
िडा नं. ९    

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम 

आ.ि. २०७७/७८ को 
लक्ष्र् 

िाषियक 

पररमाण बजेट 

पुाँजीगि खचय 

१ पातसखेल चोक कुनाटोल जाने बाटो तनमायण १ ४०० 

२ गणेश मस्न्दर ममयि १ १०० 

३ इन्रार्णी कुथयली माझगाउाँ सडक १ १००० 

४ पञ्चकन्र्ा मस्न्दर १ १५० 

५ सरु्ल चोक सडक ग्राभेल १ २५० 

६ ममयि संभार १ ३०० 

७ सनु्दर बस्िी कलभट तनमायण १ १००० 

८ सेिीदेिी मस्न्दर जाने बाटो १ ४०० 

पुाँजीगि खचय जम्मा   ३६०० 

चाल ुखचय 

१ स्िरं् सेषिका सम्िन्धी कार्यक्रम १ १०० 

२ इन्रार्णी स्िास््र् चौकी प्र. िस्स्पटल १ ३०० 

३ कृषि षिकाशका लातग कार्यक्रम १ ३०० 

४ र्िुा खेलकुद कार्यक्रम १ २०० 




 

५ बालबातलका खेलकूद सामाग्री १ १०० 

६ स्शक्षा षिकासका लातग कार्यक्रम १ १०० 

७ मषिला / जे.ना. अपाि कार्यक्रम १ १०० 

८ षिषिध कार्यक्रम खचय १ २०० 

चाल ुखचय कार्यक्रमको जम्मा   १४०० 

कुल खचय जम्मा   ५००० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  




 

१३. संघीर् सरकारबाट िस्िान्िररि कार्यक्रमिरु   

                                                    (रकम रु िजारमा) 

सी.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम 
िाषियक 

पररमाण बजेट 

पुाँजीगि खचय  

१ सााँख ुखानेपानी आर्ोजना १ २०००० 

पुाँजीगि खचय जम्मा   २०००० 

चाल ुखचय 

१ 

स्थानीर् ििका स्िास््र् चौकी, प्रा.स्िा.के. र 
अस्पिालिरुमा कार्यरि कमयचारीिरुको िलि, मिगी 
भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोिाक लगार्ि प्रशासतनक खचय 
समेि 

१ २२३६४ 

२ 

स्थानीर् ििका स्िास््र् चौकी, प्रा.स्िा.के. र 
अस्पिालिरुमा कार्यरि कमयचारीिरुको िलि, मिगी 
भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोिाक लगार्ि प्रशासतनक खचय 
समेि 

१ ५०० 

३ 

स्थानीर् ििका स्िास््र् चौकी, प्रा.स्िा.के. र 
अस्पिालिरुमा कार्यरि कमयचारीिरुको िलि, मिगी 
भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोिाक लगार्ि प्रशासतनक खचय 
समेि 

१ ९३६ 

४ 
एम. आइय. एस. अपरेटर र षफल्ड सिार्को लातग 
सञ्चार खचय १ ५ 

५ इन्धन कार्ायलर् िथा अन्र् प्रर्ोजनका लातग १ ३ 

६ इन्धन कार्ायलर् िथा अन्र् प्रर्ोजनका लातग १ १२ 

७ 
मेस्शनरी आजार िथा फतनयचर ममयि सम्भार (सेिा 
केन्र सञ्चालानाथय) १ ४२ 

८ रोजगार सेिा केन्रको साँचालन खचय १ ६४ 

९ कार्ायलर् संचालन िथा मसलन्द खचय १ ६० 

१० कार्ायलर् संचालन िथा मसलन्द खचय १ १५ 




 

सी.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम 
िाषियक 

पररमाण बजेट 

११ 
दिाय तसषिर सञ्चालानाथय सेिा प्रदार्क छनौटको 
लातग षिज्ञापन/सूचना प्रकाशन खचय १ २५ 

१२ मसलन्द सामान खररद (सेिा केन्र सञ्चालानाथय) १ ६० 

१३ प्राषितधक सिार्कको पोसाक १ १० 

१४ रोजगार संर्ोजकको िलि १ ४६८ 

१५ माि ृिथा निस्शश ुकार्यक्रम १ ८०९ 

१६ 
व्र्स्क्तगि घटना दिायका दिाय षकिाब 
तडजीटाइयजेशनका लातग परामशय सेिा १ २०७ 

१७ रोजगार संर्ोजकको पोसाक १ १० 

१८ प्राषितधक सिार्कको िलि १ ३६७ 

१९ 
एम. आइय. एस. अपरेटर र षफल्ड सिार्क 
पाररश्रतमक, चाडपिय खिय िथा पोशाक खचय १ ७८८ 

२० 

प्रतिष्पधायमा छनौट भएका व्र्िसार् षिकास सेिा 
प्रदार्क संस्थािरु माफय ि उद्यमीको स्िरोन्नति 

(आिश्र्किा पषिचानका आधारमा पनुिायजगी र 
एडभान्स सीप षिकास िातलम कार्यक्रम) 

१ ४०० 

२१ 

पूणय घटना दिाय सतुनस्िि गनय दिाय तसषिर पिाि 
परुक दिाय तसषिर (Post Registration Camp) 

सञ्चालन 

१ ३९६ 

२२ घमु्िी िातलम १ ७२ 

२३ घमु्िी िातलम १ १८ 

२४ 
घटना दिाय िथा सामास्जक सरुक्षा दिाय तसषिर 
सञ्चालन 

१ ७१६ 

२५ र्िुा परामशय कार्यक्रम १ १५० 

२६ 

षितभन्न सरुिारोग, नसने रोग, जनुोषटक, मानतसक 
स्िास््र् सम्बस्न्ध अन्िरषक्रर्ा कार्यक्रम िथा 
ददिसिरु (Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer 

Days, आत्मित्र्ा रोकथाम ददिस, मानतसक स्िास््र् 

१ ३० 




 

सी.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम 
िाषियक 

पररमाण बजेट 

ददिस, अल्जाईमर ददिस, रेतबज ददिस, षिश्व औलो 
ददिस) मनाउन े

२७ मौसतम अन्िरकृर्ा गोष्ठी १ ९ 

२८ 

उपचार केन्रिरुमा आकस्स्मक अिस्थामा औसतध 
एिं ल्र्ाब सामाग्री ढुिानी, कार्यक्रमका लातग 
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एम. आइय. एस. अपरेटर र षफल्ड सिार्क देतनक 
भ्रमण भत्ता िथा र्ािार्ि खचय १ १०२ 

९९ 
अनगुमन मलु्र्ाङ्कन िथा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न भ्रमण 
खचय(अनगुमन, मलु्र्ाङ्कन र भ्रमण ) 

१ ४० 

१०० 
अन्र् षिषिध खचय-Mobilization of CSOs, Civic 

Groups, NGOs for increased social accountability 
१ २० 

१०१ कार्ायलर् सम्बस्न्ध तबतबध खचयिरु १ २ 

१०२ कार्ायलर् सम्बस्न्ध तबतबध खचयिरु १ ८ 

१०३ 
साियजतनक षिद्यालर्मा अध्र्र्नरि षिद्याथीिरुका 
लातग छात्रबसृ्त्त (आिासीर् िथा गैरआिासीर्) १ ४१६ 

१०४ 
षिद्यालर्मा शैस्क्षक गणुस्िर सदुृढीकरण एिम ्
कार्यसम्पादनमा आधाररि प्रोत्सािन अनदुान 

१ २२१ 

१०५ 
साियजतनक षिद्यालर्मा अध्र्र्नरि षिद्याथीिरुका 
लातग छात्रबसृ्त्त (आिासीर् िथा गैरआिासीर्) १ १४८ 

१०६ षिद्यालर् सञ्चालन िथा व्र्िस्थापन अनदुान १ ९८४ 

१०७ 
प्रारस्म्भक बाल षिकास सिजकिायिरुको पाररश्रतमक 
िथा षिद्यालर् कमयचारी व्र्बस्थापन अनदुान 

१ ७०५ 

१०८ 
िोषकएका षिद्याथीको ददिा खाजाका लातग 
षिद्यालर्लाई अनदुान 

१ ७९४ 

१०९ 

आधारभिू ििका स्िीकृि दरिन्दीका स्शक्षक, रािि 
अनदुान स्शक्षकका लातग िलब भत्ता अनदुान (षिशेि 
स्शक्षा पररिद अन्िरगिका स्शक्षक/कमयचारीिरु 
समेि) 

१ ७२००० 

११० 
षिद्यालर्मा शैस्क्षक गणुस्िर सदुृढीकरण एिम ्
कार्यसम्पादनमा आधाररि प्रोत्सािन अनदुान 

१ ३१३ 




 

सी.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम 
िाषियक 

पररमाण बजेट 

१११ 
साियजतनक षिद्यालर्का षिद्याथीिरुका लातग तनशलु्क 
पाठ्यपसु्िक अनदुान 

१ १०४३ 

११२ 

शैस्क्षक पिुाँच सतुनस्िििा, अनौपचाररक िथा 
िैकस्ल्पक स्शक्षा कार्यक्रम (परम्परागि षिद्यालर्, 

िैकस्ल्पक षिद्यालर्, साक्षरिा र तनरन्िर स्शक्षाका 
कार्यक्रम समिे) 

१ २८३ 

११३ 
सामदुाषर्क षिद्यालर्का छात्रािरुलाई तनशलु्क 
स्र्ातनटरी प्र्ाड ब्र्िस्थापन 

१ २२९ 

११४ षिद्यालर् सञ्चालन िथा व्र्िस्थापन अनदुान १ १६३ 

११५ 
प्रारस्म्भक बाल षिकास सिजकिायिरुको पाररश्रतमक 
िथा षिद्यालर् कमयचारी व्र्बस्थापन अनदुान 

१ ४२०९ 

११६ 
साियजतनक षिद्यालर्मा अध्र्र्नरि षिद्याथीिरुका 
लातग छात्रबसृ्त्त (आिासीर् िथा गैरआिासीर्) १ ६० 

११७ 
साियजतनक षिद्यालर्का षिद्याथीिरुका लातग तनशलु्क 
पाठ्यपसु्िक अनदुान 

१ ३१५ 

११८ 
सामदुाषर्क षिद्यालर्का छात्रािरुलाई तनशलु्क 
स्र्ातनटरी प्र्ाड ब्र्िस्थापन 

१ ९७७ 

११९ 

शैस्क्षक पिुाँच सतुनस्िििा, अनौपचाररक िथा 
िैकस्ल्पक स्शक्षा कार्यक्रम (परम्परागि षिद्यालर्, 

िैकस्ल्पक षिद्यालर्, साक्षरिा र तनरन्िर स्शक्षाका 
कार्यक्रम समिे) 

१ २०० 

१२० 
षिद्यालर्मा शैस्क्षक गणुस्िर सदुृढीकरण एिम ्
कार्यसम्पादनमा आधाररि प्रोत्सािन अनदुान 

१ १३३८ 

१२१ स्थानीर् ििको लैतगक षिंसा तनिारण कोिमा रकम १ १०० 

१२२ 

शैस्क्षक पिुाँच सतुनस्िििा, अनौपचाररक िथा 
िैकस्ल्पक स्शक्षा कार्यक्रम (परम्परागि षिद्यालर्, 

िैकस्ल्पक षिद्यालर्, साक्षरिा र तनरन्िर स्शक्षाका 
कार्यक्रम समिे) 

१ १२०६ 




 

सी.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम 
िाषियक 

पररमाण बजेट 

१२३ 

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

१ १२२ 

१२४ षिद्यालर् सञ्चालन िथा व्र्िस्थापन अनदुान १ २३१ 

१२५ 
िोषकएका षिद्याथीको ददिा खाजाका लातग 
षिद्यालर्लाई अनदुान 

१ ५६१ 

१२६ 

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

१ १७३ 

१२७ 
िोषकएका षिद्याथीको ददिा खाजाका लातग 
षिद्यालर्लाई अनदुान 

१ ३३८९ 

१२८ 
प्रारस्म्भक बाल षिकास सिजकिायिरुको पाररश्रतमक 
िथा षिद्यालर् कमयचारी व्र्बस्थापन अनदुान 

१ ९९७ 

१२९ 

माध्र्तमक ििका स्िीकृि दरिन्दीका स्शक्षक, रािि 
अनदुान स्शक्षक लातग िलब भत्ता अनदुान (षिशिे 
स्शक्षा पररिद अन्िरगिका 
स्शक्षक/कमयचारी,प्राषितधक धारका प्रस्शक्षक समिे) 

१ २५९०० 

१३० 
सामदुाषर्क षिद्यालर्का छात्रािरुलाई तनशलु्क 
स्र्ातनटरी प्र्ाड ब्र्िस्थापन 

१ १६२ 

१३१ 
साियजतनक षिद्यालर्का षिद्याथीिरुका लातग तनशलु्क 
पाठ्यपसु्िक अनदुान 

१ २२३ 

१३२ 

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

१ ७३८ 

१३३ 

आगोले पोतलएका गररब िथा षिपन्न षिरामीिरुको 
उपचारको लातग सिुमा कोइराला मेमोररर्ल 

अस्पिाललाई अनदुान 

१ ६००० 

१३४ षिद्यालर् भौतिक पिुायधार तनमायण अनदुान १ ८३ 




 

सी.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम 
िाषियक 

पररमाण बजेट 

१३५ षिद्यालर् भौतिक पिुायधार तनमायण अनदुान १ ११७ 

१३६ षिद्यालर् भौतिक पिुायधार तनमायण अनदुान १ ५०० 

चाल ुखचय कार्यक्रमको जम्मा   १७४७०० 

कुल खचय जम्मा   १९४७०० 

 

  




 

१४. प्रदेश सरकारबाट िस्िान्िररि कार्यक्रमिरु 

 

तस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/षक्रर्ाकलापको नाम 

आ.ि. २०७७/७८ 
को लक्ष्र् 

िाषियक 

पररमाण बजेट 

  ससिय अनदुान िफय      

१ श खंरापरु धारापानी पटाप सडक १ ४००० 

२ पटाप खानेपानी र्ोजना िडा न ं २ १ ३००० 
    

  समपरुक अनदुान िफय      

१ ढकाल गाउाँ पञ्चपाले सडक १ ९८९२ 

२ पखुलुाछी कठनचोक सडक  १ १०००० 

३ कास्त्तके जिरतसंिपौिा सडक १ ९९८४ 

पुाँजीगि खचय जम्मा   १३००० 

१ मषिला स्िास्थ स्िर्मसेषिकािरुको लातग स ंचार खचय १ २६८ 

२ प्रारस्म्भक िालषिकास कक्षा स्शक्षकिरुलाइ प्रोत्सािन खचय १ ३१२ 

३ िालषििाि अन्त्र्का लातग समदुार् पररचालन कार्यक्रम १ ३०० 

४ बािआुमा षिषिन िालिातलका संरक्षण कार्यक्रम १ ९६ 

५ िालमैत्री स्थातनर् िि घोिणा कार्यक्रम १ ३०० 

६ 
एक षिद्यालइ एक नसय कार्यक्रम संचालन तनरन्िरिा िथा 
षिस्िार 

१ १५६५ 

७ 
अपांगिा भएका व्र्स्त्तिरुका लातग समदुार्मा आधाररि पनु 
स्थापना सिर्ाूेग कार्यक्रम 

१ ३०० 

८ 
स्थातनर् ििमा तमतन/तडस्जटल मोिाइल माटो ल्र्ाि स्थापना 
िथा पररक्षण कार्य संचालनको लातग ससिय अनदुान 

१ ५०० 

९ सिरी स्िास्थ केन्र संचालन अनदुान १ ७०० 

१० 
न्र्नुिम सेिा मापदण्ड सधुारका लातग स्िास्थ साँस्था प्रा स के 
िे पो लाइ ससिय अनदुान 

१ ३०० 




 

११ 

माध्र्ातमक ििमा शून्र् दरिस्न्द भएका सामदुाषर्क माध्र्तमक 
षिद्यालर् अ ङ्ग्रेजी गस्णि षिज्ञान स्शक्षकका लातग स्शक्षण 
सिर्ाूेग अनदुान 

१ ४६८ 

चाल ुखचय कार्यक्रमको जम्मा   ५१०९ 

कुल खचय जम्मा   १८१०९ 




 

१५. अन्र् तनकार्बाट र्स नगरपातलकामा कार्यन्िर्न िनेु र्ोजनािरुको षििरण 
क्र.
सं. र्ोजनाको षििरण िड नं. 

बजेट रकम रु 
( िजारमा) सञ्चालन गने तनकार् 

१ मनिरा  नदद तनर्न्त्रण इन्रार्णी - चााँगनुारार्ण  ९ ४७५० भौतिक पूिायधार िथा र्ािर्ा मन्त्रालर्  

२ मनमत्ता खोला  पूल  ९ ७०० भौतिक पूिायधार िथा र्ािर्ा मन्त्रालर्  

३ घटे्टखोकला पूल  ४ ७०० भौतिक पूिायधार िथा र्ािर्ा मन्त्रालर्  

४ सााँख ुलप्सेफेदी भोटेचौर सडक 

६,७,३,

२ ४००० भौतिक पूिायधार िथा र्ािर्ा मन्त्रालर्  

५ चाबषिल- सााँख-ु झलेु चौिारा 
६,७ र 

४  ४००० भौतिक पूिायधार िथा र्ािर्ा मन्त्रालर्  

६ सााँख ुबज्रर्ोतगतन - चौकीभञ्ज्र्ङ सडक  

६,७ र 

१  ४००० भौतिक पूिायधार िथा र्ािर्ा मन्त्रालर्  

७ 

लप्सेफेदी- जिरतसंिपौिा - चापाबोट िुाँदै फट्केश्वर 
सडक  ४,३ ४००० भौतिक पूिायधार िथा र्ािर्ा मन्त्रालर्  

८ सााँख-ु जिरतसंिपटिा- भोटेचौर सडक 

६,७,३ 
र २  ४००० भौतिक पूिायधार िथा र्ािर्ा मन्त्रालर्  




 

क्र.
सं. र्ोजनाको षििरण िड नं. 

बजेट रकम रु 
( िजारमा) सञ्चालन गने तनकार् 

९ 

काकीगााँउ - रानाभाटोल- नर्ााँगाउाँ - घमुारीचोक 
सडक ८ ४००० भौतिक पूिायधार िथा र्ािर्ा मन्त्रालर्  

१० नाङले पटाप सडक १ र २  ४००० भौतिक पूिायधार िथा र्ािर्ा मन्त्रालर्  

११ सााँख ु- फट्केश्वर - बािनुेपाटी सडक 

६,७,३ 
र १  २०००० भौतिक पूिायधार िथा र्ािर्ा मन्त्रालर्  

१२ सााँख ुसम्पदा बस्स्ि पनु: तनमायण  ६ र ७  ३९०००० राषष्ट्रर् पनु: तनमायण प्रातधकरण  

१३ जिरतसिं पौिा पाकय  तनमायण  ३ ५००० सिरी षिकास मन्त्रालर्  

१४ सााँख ुनगरकोट सडक  ५ ५००० सिरी षिकास मन्त्रालर्  

१५ शातलनदी तसमलको बोट िुाँदै चौिारा जाने सडक  ५ ५००० सिरी षिकास मन्त्रालर्  

१६ 

शातलनदी , बज्रर्ोतगनी, मातनचडु के्षत्र जिरतसंि 
पर्यटन पूिायधार    १०००० सिरी षिकास मन्त्रालर्  

१७ पालिुारी- इटाखेल सडक षिस्िार िथा स्िरोन्नति  

७,८ र 

३  ३००० काठमान्डौ उपत्र्का षिकास प्रातधकरण  

१८ इन्रार्णी मस्न्दर स्िारोंनािी  ९ ३००० काठमान्डौ उपत्र्का षिकास प्रातधकरण  

१९ खलुालटार- सानागाउाँ सडक स्िारोंनािी  ९ ३००० काठमान्डौ उपत्र्का षिकास प्रातधकरण  




 

क्र.
सं. र्ोजनाको षििरण िड नं. 

बजेट रकम रु 
( िजारमा) सञ्चालन गने तनकार् 

२० बज्रर्ोतगनी मस्न्दर स्जणोद्वार  ८ १०००० परुाित्ि षिभाग 

२१ सााँख ुबसपाकय को पोखरीसंगको पाटी पनुतनमायण  ६ २००० परुाित्ि षिभाग 

२२ उमा मिेश्वर मस्न्दर पनु तनमायण इपाटोल  ६ ३००० परुाित्ि षिभाग 

२३ चौधेरा सत्तल    १०००० परुाित्ि षिभाग 

२४ सााँख ुसनु्टोल स्स्थि देिीको खट राख्न ेपाटी  ७ ३००० परुाित्ि षिभाग 

२५ स्िस्थानीको मस्न्दर पस्िम िफय को घर  ७ ८०००० परुाित्ि षिभाग 

२६ 

निेश्वर मिादेि मस्न्दरको पररसरको र्क्षशाला सत्त 
पून तनमायण    ५००० परुाित्ि षिभाग 

२७ नेपाल आमाको पर्यटकीर् पूिायधार तनमायण    १५०० 

उद्योग, पर्यटन, िन िथा िािािरण मन्त्रालर्, 

िागमिी प्रदेश  

२८ शातलनदी धातमयक स्थलको पूिायधार तनमायण  ७ १०००० 

उद्योग, पर्यटन, िन िथा िािािरण मन्त्रालर्, 

िागमिी प्रदेश  

२९ जकेखोला पटाप तसाँचाई  २ १६४०० भौतिक पूिायधार षिकास मन्त्रालर्, िागमिी 

३० एषककृि िस्िी सडक ७ ३००० भौतिक पूिायधार षिकास मन्त्रालर्, िागमिी 




 

क्र.
सं. र्ोजनाको षििरण िड नं. 

बजेट रकम रु 
( िजारमा) सञ्चालन गने तनकार् 

३१ जकेखोला स्कुलडाडा भ्र्ोनटोल तसाँचाई  २ १००० भौतिक पूिायधार षिकास मन्त्रालर्, िागमिी 

३२ शातलनदी राजकुलो तसाँचाई ६,७  ३००० भौतिक पूिायधार षिकास मन्त्रालर्, िागमिी 

३३ स्चसापानी लिरेदेिी तसाँचाई  १ १००० भौतिक पूिायधार षिकास मन्त्रालर्, िागमिी 

३४ जनेल कुलो काउले तसाँचाई  ३ १००० भौतिक पूिायधार षिकास मन्त्रालर्, िागमिी 

३५ सल्ले पाखरेु तसाँचाई  १ १००० भौतिक पूिायधार षिकास मन्त्रालर्, िागमिी 

३६ मस्णचडु सामदुाषर्क भिन इपाटोल  ६ १००० भौतिक पूिायधार षिकास मन्त्रालर्, िागमिी 

३७ गणेशमान पाक तनमायण ३ ३००० भौतिक पूिायधार षिकास मन्त्रालर्, िागमिी 

३८ एषककृि िस्िी खानेपानी ७ १००० भौतिक पूिायधार षिकास मन्त्रालर्, िागमिी 

३९ इन्रार्णी- सााँख ुतडप टर्िुले   २६०० भौतिक पूिायधार षिकास मन्त्रालर्, िागमिी 

४० पौिा खानेपानी  ३ १६५० भौतिक पूिायधार षिकास मन्त्रालर्, िागमिी 

४१ नाङलेभारे एषककृि खानेपानी १ २३०० भौतिक पूिायधार षिकास मन्त्रालर्, िागमिी 

४२ सनुटोल पखुलुाछी खानेपानी ६ १००० भौतिक पूिायधार षिकास मन्त्रालर्, िागमिी 

४३ शातलनदी तसाँचाई ५,७  ४०००० भौतिक पूिायधार षिकास मन्त्रालर्, िागमिी 




 

क्र.
सं. र्ोजनाको षििरण िड नं. 

बजेट रकम रु 
( िजारमा) सञ्चालन गने तनकार् 

४४ सााँख-ु भलु्भ ुसडक ८ २००० भौतिक पूिायधार षिकास मन्त्रालर्, िागमिी 

४५ धारापानी-कुण्डेश्वर पटाप  २ २००० भौतिक पूिायधार षिकास मन्त्रालर्, िागमिी 

४६ तसमलबोट लम्बडुाडा ५ २५०० भौतिक पूिायधार षिकास मन्त्रालर्, िागमिी 

४७ बज्रर्ोतगतन कााँटे चक्रपथ ८ २०००० भौतिक पूिायधार षिकास मन्त्रालर्, िागमिी 

४८ भारे तसाँचाई १ ५००० भौतिक पूिायधार षिकास मन्त्रालर्, िागमिी 

४९ राजनेिा उद्यान पाकय  ३ ५००० भौतिक पूिायधार षिकास मन्त्रालर्, िागमिी 

५० मस्णचडु खानेपानी ८ ४००० भौतिक पूिायधार षिकास मन्त्रालर्, िागमिी 

५१ सााँख ु- बज्रर्ोतगतन डााँडाकटेरी सडक  ८,४ ६००० भौतिक पूिायधार षिकास मन्त्रालर्, िागमिी 

५२ भिुनेश्वरी- स्र्ाङबोटोल- बनदेिी - स्चसापानी सडक ८ ३००० भौतिक पूिायधार षिकास मन्त्रालर्, िागमिी 

५३ लप्से थोपा तसाँचाई र्ोजना    १५००   

५४ शारदा मा षि प्रर्ोगशाला तनमायण २ १२०० सामास्जक षिकास मन्त्रालर् बागमिी प्रदेश 

५५ भाग्र्ोदर् मा षि प्रर्ोगशाला तनमायण ६ १२०० सामास्जक षिकास मन्त्रालर् बागमिी प्रदेश 

५६ राजनेिा िथा उच्च व्र्स्क्तत्िको पाकय   ३ ५००० संस्कृिी नागररक उड्यन िथा पर्यटन मन्त्रालर् 




 

 

१६. सुिासन सशमततको प्रततिेदन 

आ.ब. २०७७।७८ को लाधग यस नगरपाशलकाको पााँचौ नगर सभामा सुिासन सशमततको 
प्रततिेदन 

माननीर् अध्र्क्ष मिोदर्, 
उपस्स्थि नगरसभाका सदस्र्ज्र्िुरु 

आज र्स गररमामर् नगर सभाको बैठकमा सम्बोधन गनय पाउाँदा अत्र्न्िै खुशी लागेको छ ।र्स 
नगरपातलकाको िेश्रो नगरसभाबाट मेरो नेितृ्िमा िपस्शल बमोस्जमको ३ सदस्र्ीर् सशुासन सतमतिको 
गठन भएको व्र्िोरा स्मरण गराउन चािन्छु । 

िपस्शल 

१. सडकुमार खतििडा- संर्ोजक 

२. भाइकाजी शे्रष्ठ-  सदस्र् 

३. चन्दा शे्रष्ठ-  सदस्र् 

र्स सतमतिको कार्यक्षेत्रले र्स नगरपातलका तभत्रका जनप्रतितनतध िथा कमयचारीिरुबाट गररने समग्र 
कृर्ाकलापिरुलाई समेट्छ । िर षितभन्न कारणले गदाय सतमतिले आफ्नो भतूमका तनिायि गनय चािेजति 
नसकेको र्थाथयिालाई स्िीकार गनय चािन्छु । 

र्स सतमतिको बैठक नगरसभा िस्न ुअस्घ िियको १ पटक केिल औपचाररकिाको लातग मात्र बस्न े
गरेकोमा आगातम ददनिरुमा तनर्तमि बैठकको व्र्बस्थापनको लातग सदस्र् सस्चिको समेि व्र्िस्था 
गररएको र कस्म्िमा ३ मषिनाको एक पटक बस्ने र आफ्नो कार्यक्षेत्र तभत्र पने षििर्िरुलाई गिन 
िररकाले अध्र्र्न गरी नगरपातलका समक्ष सझुाब प्रस्ििु गने प्रतिबद्दिा व्र्क्त गनय चािन्छु । 

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

१. षिगिको समर्मा नगरपातलकामा कमयचारीिरुको उपलब्धिा कमी भएिा पतन आजको ददनमा 
कमयचारीिरु दरबन्दी अनसुार पूतिय भएकोले अब कमयचारीबाट गणुात्मक कार्यसम्पादन गराई सेिा 
प्रबाि चसु्ि र पारदयशी िररकाले गरर सशुासन कार्म गने िािािरण बनाउन ुआिश्र्क देस्खन्छ 
। 

२. कमयचारीको भौतिक उपस्स्थतिले मात्र सशुासन कार्म गनय सम्भि िदैुन ।त्र्सैले तनजिरुको 
स्जम्िेिारी पूणय रुपले परुा गनय र आफ्नो स्जम्मेिारीको काम कति समर्मा कसरी गनय सषकन्छ 




 

प्रत्रे्क शाखा, िडा कार्ायलर् िथा स्िास््र् चौकीिरुले स्पष्ट रुपमा कार्यर्ोजना बनाई अगातड 
बढ्न ुपने देस्खन्छ ।साथैसबै कमयचारीिरुले गने कार्यसम्पादनको मलु्र्ाङ्कनका लातग अंक सषििको 
सचुकिरुको व्र्िस्था गनय जरुरी देस्खन्छ ।सचुकमा न्र्नु अङ्क प्राप्त गने कमयचारीलाई सचेि 
गराउने र पटक पटक न्र्नु अङ्क प्राप्त गरेमा सेिाबाट तबदाई गरी दक्ष कमयचारी भनाय गनुय 
आिस्र्क िनु्छ । 

३. करारमा धेरै कमयचारी नराख्न र राख्न ुपने भएमा आिश्र्क प्रकृर्ा पारदस्शयिा कार्म गरी परुा गरर 
राख्न आबश्र्क देस्खन्छ । 

४. नगरपातलकाको समग्र कार्यक्रमिरुको एकीकृि ि्र्ाङ्क भएको नपाईएकोले एकीकृि ि्र्ाङ्क राख्न े
प्रणालीको व्र्िस्था ित्कालै गनुय पने देस्खन्छ । 

५. अस्ख्िर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्धान आर्ोगले सबै स्थानीर् ििबाट गररने कृर्ाकलापिरुलाई व्र्िस्स्थि 
िररकाले सम्पादन गनय प्राप्त ६१ बाँदे सझुाबलाई कार्ायन्िर्न गरी सशुासन कार्म गनय जरुरी 
देस्खन्छ । 

६. कमयचारीिरुबाट सम्पादन गररने कृर्ाकलापिरुको तनष्पक्ष मलु्र्ाङ्कन गरर उत्कृष्ट काम गने 
कमयचारीलाई परुस्कार र न्रू्न कार्यसम्पादन गने कमयचारीलाई दण्डको ब्र्बस्था गनुय पने देस्खन्छ 
। 

७. नगरपातलका, िडा कार्ायलर् िथा स्िास््र् चौकीिरुले नागररक बडापत्रलाई मित्िका साथ स्पष्ट 
रुपले सबैले देख्न ेगरी राख्न लगाउन ुआबश्र्क देस्खन्छ । 

८. जनिाले षिकासको प्रतिफल ित्काल उपभोग गनय सक्ने र उपलस्ब्ध िााँतसल िनुे खालका र्ोजनािरु 
िजुयमा गनय िथा तबकास र्ोजनािरु सन्चालन गदाय उपभोक्ता सतमतििरुको गठन देस्ख िोषकएको 
गणुस्िर कार्म गनय िडास्िरका अनगुमन सतमति, नगरस्िरका अनगुमन सतमतिले आफ्नो 
स्जम्िेिारी पूणय रुपले परुा गनय, खचय भएका रकमिरुको पारदस्शयिा कार्म गनय जोड ददएमा 
सशुासन कार्म गनय सिज िनुेछ । 

९. नगरपातलका तभत्रका सरकारी, साियजतनक जग्गािरु व्र्स्क्त तबिेशले तनजी स्िाथयको लातग 
प्रर्ोग/अतिक्रमण गरेको, पाईएकोले त्र्स्िा जग्गाको संरक्षण गनुय स्थानीर् ििको दाषर्त्ि भएकोले 
त्र्स िफय  कार्यर्ोजना बनाई अगातड बढ्न ुआबश्र्क देस्खन्छ । 

१०. जनप्रतितनतधिरुले पतन आफ्ना जनिा प्रति िनु ु पने जिाफदेषििा पूणय रुपले तनिायि गरेको 
नदेस्खएकोले आगातम ददनिरुमा त्र्स िफय  ध्र्ान ददन ुजरुरी देस्खन्छ । 

११. नगरपातलका क्षेत्र तभत्रको प्राकृतिक श्रोि (डााँडा पाखािरु)को अनसु्चि दोिन भएको देस्खएकोले 
र्सलाई ित्कालै उस्चि सम्बोधन नगने िो भने समग्र िािािरणमा नै नकारात्मक असर पने 
देस्खन्छ । 




 

१२. नगरपातलकाबाट गररने कार्यिरुलाई व्र्िस्स्थि र पारदस्शय िररकाले गनय आिश्र्क ऐन, तनर्म, 
कार्यतबतध, मापदण्डिरु बनाई तबतधको शासन कार्म गनय जरुरी भैसकेको देस्खन्छ। 

१३. कार्ायलर्मा तबतभन्न बैठकिरु बस्दा छोटो िर ब्र्बस्स्थि एिं तमिव्र्र्ीिा कार्म गने िफय  तबशेि 
ध्र्ान ददन जरुरी देस्खन्छ । 

१४. सियसाधारण जनिा, जनप्रतितनतध िथा कमयचारीको गनुासो सनु्ने र उस्चि गनुासोिरु ित्कालै 
सम्बोधन गने संरचनाको तबकास गनुय आबश्र्क देस्खन्छ । 

१५. उपभोक्ता सतमतिले र्ोजना सम्झौिा गने िर कार्ायन्िर्न गनय ठेकेदारलाई समु्पने प्रबसृ्त्तलाई 
पूणयरुपले तनरुत्साषिि छ ।र्स सन्दभयमा अस्ख्िर्ार दरुूपर्ोग अनसुन्धान आर्ोगको सझुाबलाई 
मध्र्नजर राख्न ुपदयछ । 

१६. नगरपातलकाबाट ठेक्का माफय ि सन्चालन िनु े र्ोजनािरुको प्रभािकारी कार्ायन्िर्नको लातग E-

bidding मा जाने र E-bidding पतन प्रतिस्पधायत्मक बनाउन ुपने आबश्र्किा छ ।  ठेकेदार र 
र्ोजनाको षििरण र्स सतमतिलाई उपलब्ध भएमा कार्ायन्िर्नमा प्रभाकारीिा कार्म गनय सिज 
िनुे देस्खन्छ । 

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

१८. नगरपातलकाबाट कृषि क्षेत्रको कार्यक्रम सन्चालन गदाय  िास्ितबक षकसानिरुलाई सिर्ोग िनु े
गरी अनदुानको व्र्िस्था गनुय आबश्र्क देस्खन्छ । 

 

 

 

        प्रतिबेदक 

सशुासन सतमतिको िफय बाट 

सडकुमार खतििडा 
संर्ोजक 
 

 




 

 

 

  

 

 

 

शंखरापरु नगरपातलकाको संगठन संरचना ढााँचा 

प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि 

रा प दद्विीर्-१ 
 

राि 

 

रा 

प्रशासन र्ोजना िथा अनगुमन 
शाखा(३६) 

अतधकृि सािौँ/आठौँ  (प्र/सा.प्र.) -१ 

कम्प्र्टुर अपरेटर  पाचौँ (षिषिध) – ३ 

कार्ायलर् सिर्ोगी - १३ 
प्रशासन उप शाखा 
अतधकृि छैठौँ (प्र/सा.प्र.)  -१ 

 सिार्क चौथौँ/पाचौँ ((प्र/सा.प्र.)) -१ 

सिारी चालक (ई./मे.ई.)-४ 
र्ोजना िथा अनगुमन उपशाखा 
अतधकृि छैठौँ (प्र/सा.प्र.)- १ 

 सिार्क चौथौँ/पाचौँ (प्र/सा.प्र.) -१ 

राजस्ि उपशाखा 
अतधकृि छैठौँ (प्र/सा.प्र.)- १ 

 सिार्क चौथौँ/पाचौँ (प्र/सा.प्र.) -१ 
सूचना प्रषितध उपशाखा 
सूचना प्रषितध अतधकृि (षिषिध) छैठौँ  - 
१ 

स्जन्सी इकाई 

सिार्क चौथौँ/पाचौँ (प्र/सा.प्र.) -२ 
नापी इकाई 

अतमन  सिार्क पाचौँ (ई/सभे.)  -१ 
नगर प्रिरी व्र्िस्थापन इकाई 

नार्ब नगर प्रिरी तनरीक्षक पाचौं-१ 

सिार्क नगर प्रिरी तनरीक्षक चौथौँ-१ 

नगर प्रिरी ििल्दार िेस्रो-१ 

नगर प्रिरी जिान - २ 

 

 
 

 

पूिायधार षिकास,, भिन िथा िािािरण 
व्र्िस्थापन शाखा (९) 

तस.तड.ई.(प्रा)(तसतभल,जनरल) निौँ-१ 

खा.पा.स.टे. िेस्रो - १ 
सडक िथा अन्र् पूिायधार षिकास उपशाखा 
ईस्न्जतनर्र. (तसतभल) छैठौँ - ३  
भिन िथा िस्िी षिकास उपशाखा 
ईस्न्जतनर्र. (तब. एण्ड आषकय टेक) छैठौँ -१  

सि ईस्न्ज. (तसतभल)  पाचौँ -१ 
िािािरण सरसफाई िथा षिपद् व्र्िस्थापन  

उपशाखा 
ईस्न्जतनर्र (तसतभल) छैठौँ - १ 
 सिार्क चौथौँ/पाचौँ ((प्र/सा.प्र.) -१ 

 
 

  

कानून शाखा (२) 
अतधकृि सािौँ/आठौँ  
(प्र/सा.प्र.)  -१ 

अतधकृि छैठौँ/ सिार्क 
पाचौँ (न्र्ार्)/कानून) -१ 

 

 

नगर कार्यपातलका 

प्रमखु 

स्शक्षा र्िुा िथा खेलकुद 
शाखा (३) 

अतधकृि 
निौ/दशौ.(स्श.प्र). - १ 
शाखा अतधकृि 
सािौँ/आठौँ  (स्श .प्र) -१ 

प्राषितधक  सिार्क (स्श 
.प्र) -१ 

 

 

 

लेखा/ षिधार्न/ सशुासन सतमति 

आतथयक षिकास/ सामास्जक षिकास/ पूिायधार षिकास र िािािरण िथा षिपद् व्र्िस्थापन सतमति 

उपप्रमखु 

आतथयक षिकास शाखा (९) 
अतधकृि सािौँ/आठौँ 
(कृषि/ला.पो.डे.डे. )  -१ 

पश ुषिकास  उपशाखा 
अतधकृि छैठौ (ला.पो.डे.डे.) - १ 

सिार्क पाचौँ (ला.पो.डे.डे- १ 

सिार्क पाचौँ (भे.) - १ 

 

कृषि षिकास उपशाखा 
अतधकृि छैठौ  (बा.तब.- १ 

सिार्क पाचौँ  (कृ.प्र.)-१ 

सिार्क पाचौँ  (बा.तब.) -१ 

 

पर्यटन, उद्योग िथा व्र्िसार् 
प्रिियन  इकाई 

सिार्क पाचौँ  (प्र/सा.प्र.)– १ 

 

सिकारी इकाई 

सिार्क पाचौँ (प्र/सा.प्र.)– १ 

 

 
 

 

 

 

स्िास््र् िथा सामास्जक षिकास 
शाखा (७) 

प्र.म.षि.अ/म.षि.अ(प्रा.),सािौँ/आठौँ/ 
निौँ - १ 

जनस्िास््र् प्रिियन उपशाखा 
जनस्िास््र्  अतधकृि सािौँ  -१ 

जनस्िास््र् तनररक्षक/िे. अ. 
/तस..अ.िे.ि. छैठौँ  -१ 

क.न./तस.अ.न.तम. पाचौं/छैठौँ - १ 

मषिला षिकास उपशाखा 
मषिला षिकास तनररक्षक/ 
सिार्कस्िर पाचौँ/चौथौँ (षिषिध)-२ 

सामास्जक सरुक्षा िथा पस्ञ्जकरण 
उपशाखा 

सिार्क पाचौँ ((प्र/सा.प्र.)  -१ 

 

 

 

 

आतथयक प्रशासन शाखा (३) 
लेखा अतधकृि, सािौँ/आठौँ  (प्र, 

ले  )  -   १ 
लेखा अतधकृि छैठौँ(प्र, ले ) - १ 

लेखा सिार्क (प्र, ले  ) 
चौथौँ/पाचौँ -   १ 
 

िडा कार्ायलर्िरु (प्रशासतनक संरचना) (३६) 
सिार्क पाचौँ/चौथौँ (प्र/सा.प्र.)-१ 

सिार्क कम्प्र्टुर अपरेटर चौथौँ(षि) -१  
सि-ईस्न्ज/अ.सि ईस्न्ज. चौथौँ/ पाचौँ (ई./तसतभल) -१ 

कार्ायलर् सिर्ोगी - १ 
 

 

 

 

 

 

न्र्ाषर्क सतमति 

आन्िररक लेखा पररक्षण 
इकाई (१) 

आन्िररक लेखा पररक्षक 
सिार्क पाचौँ (प्र, ले ) - १ 

स्िास््र् चौकी (६) (३६+२+६=४४) 
जनस्िास्थर् तनररक्षक/ तस. अ.िे.ि. छैठौँ – १             तस.अ.न.मी. छैठौँ /पाचौं- १ 

िे. अ. /तस..अ.िे.ि. सिार्क पाचौँ-२                          अ.िे.ि. सिार्क चौथौँ – १ 

तस. /अ.न.मी. सिार्क चौथौँ/पाचौँ-१         ल्र्ा. अ. सिार्क चौथौँ – १ 

कार्ायलर् सिर्ोगी (प्र) -  १ 

अनसूुची १ 

शंखरापरु नगरपातलकाको संगठन संरचना ढााँचा 

नगरसभा 

आधारभूि स्िास््र् केन्र (३) (९) 
िे.ई./िे.अ.सिार्क पाचौँ -  १ 

क.न./अ.न.मी. - १ 

कार्ायलर् सिर्ोगी  - १ 

 

जम्मा दरबन्दी= १६० 




 

 

शंखरापरु नगरपातलकाको दरिन्दी िेररज 

शंखरापरु नगरपातलका, काठमाडौं 
नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्को दरिन्दी िेररज 

क्र.
सं. 

सेिा समूि उप 
समूि 

िि पद स्िीकृि कुल 

दरबन्दी 
१ प्रशासन सा.प्र.     प्र.प्र.अ. 1 

२ स्शक्षा स्श.प्र.   10 उ.स. (प्रा.) 1 

३ षिषिध     9 प्र.म.षि.अ. 1 

४ इस्न्ज. तसतभल जनरल 9 तस.तड.इय. 1 

५ कृषि ला.पो.डे.डे.   8 प.षि.अ. 1 

६ स्शक्षा स्श.प्र. तनररक्षण 8 शाखा अतधकृि 1 

७ प्रशासन लेखा   7 लेखा अतधकृि 1 

८ प्रशासन सा.प्र.   7 अतधकृि २ 

९ स्िास््र् िे.इय.   7 ज.स्िा.अ. 1 

१० प्रशासन सा.प्र.   6 अतधकृि ३ 

११ प्रशासन लेखा   6 लेखा अतधकृि 1 

१२ न्र्ार् कानून   6 अतधकृि १ 

१३ इस्न्ज. तसतभल   6 इस्न्जतनर्र ४ 

१४ इस्न्ज. तब.आषकय टेक   6 इस्न्जतनर्र १ 

१५ कृषि िा.षि.   6 अतधकृि 1 

१६ कृषि ला.पो.   6 अतधकृि १ 

१७ तबषिध     6 सू.प्र.अ. १ 

१८ प्रशासन लेखा   5 
आ.ले.प. 
सिार्क 

1 

१९ स्िास््र् क.न. प.िे.न. 5/6 तस.अ.न.मी. 1 

२० स्िास््र् िे.इय.   6 ज.स्िा.तन. 1 

२१ प्रशासन सा.प्र.   5 सिार्क १० 

२२ षिषिध     5 
कम्प्रू्टर 
अपरेटर 

3 




 

२३ स्शक्षा स्श.प्र.   5 प्रा.स. 1 

२४ इस्न्ज. तसतभल   5 सि-इस्न्जतनर्र 4 

२५ षिषिध     5 म.तब.तन. 2 

२६ इस्न्ज. सभे   5 अतमन 1 

२७ कृषि कृ.प्र.   5 प्रा.स. १ 

२८ कृषि बा.षि.   5 प्रा.स. १ 

२९ कृषि ला.पो.डे.डे.   5 प्रा.स. १ 

३० कृषि भेटनरी   5 प्रा.स. 1 

३१       5 
ना.प्र.तन. (नगर 
प्रिरी) 

१ 

३२ प्रशासन सा.प्र.   4 सिार्क ८ 

३३ प्रशासन लेखा   4 लेखा सिार्क 1 

३४ षिषिध     4 स.क.अप. ९ 

३५ इस्न्ज. तसतभल   4 
अ.सि-
इस्न्जतनर्र 

६ 

३६       4 
नगर प्रिरर 
अ.स.ई. १ 

३७       3 
नगर प्रिरर 
ििल्दार १ 

३८ इस्न्ज. स्र्ा.   3 खा.पा.स.टे. 1 

३९ प्रशासन     षिषिन ि.स. चा. 4 

४० प्रशासन सा.प्र.   षिषिन कार्ायलर् सिर्ोगी २२ 

४१       षिषिन नगर प्रिरर जिान २ 

  जम्मा         १०७ 
       

६ िटा स्िास््र् चौकी (१,३,५,६,७ र ९ नं. िडा)    

1 स्िास््र् िे.ई.   ६ 
ज.स्िा.तन./तस.अ
.िे.ब. 

६ 

2 स्िास््र् क.न.   ५./६ तस.अ.न.मी. ६ 

3 स्िास््र् िे.ई.   ४/५ िे.अ. १२ 

4 स्िास््र् प.िे.न.   ४/५ 
तस.अ.न.मी./अ.
न.मी. 

६ 

5 स्िास््र् िे.ई.   ४/५ अ.िे.ब. ६ 

6 स्िास््र् ल्र्ा.अ.   ४ ल्र्ा.अ. १ 




 

7 प्रशासन सा.प्र.   तबषिन 
कार्ायलर् 

सिर्ोगी १ 

        

३ िटा आधारभिू स्िास््र्.केन्र िफय  (२,४ र ८ नं. िडा)   

1 स्िास््र् िे.ई.   ५ िे.अ. १ 

2 स्िास््र् क.न.   ४ अ.न.मी. १ 

३ प्रशासन सा.प्र.   तबषिन 
कार्ायलर् 

सिर्ोगी १ 

 

१७. शंखरापरु नगरपातलका अन्िगयि रिेका जनप्रतितनतधिरुको 
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 
सन्ि बिादरु 
िाइिा 

िडा 
अध्र्क्ष 

३ 9851007933 

6 सदस्र् 
बषुि बिादरु 
िामाि 

िडा 
अध्र्क्ष 

४ 9808291297 

7 सदस्र् शेर गम्भीर थापा 
िडा 
अध्र्क्ष 

५ 9851011645 

8 सदस्र् राधाकृष्ण शे्रष्ठ 
िडा 
अध्र्क्ष 

६ 9841786345 




 

तस 

नं. पद पदातधकारीको 
नाम 

पद िडा नं सम्पकय  नं 

9 सदस्र् षिष्ण ुप्रसाद शे्रष्ठ 
िडा 
अध्र्क्ष 

७ 9841735724 

10 सदस्र् षििमान िामाि 
िडा 
अध्र्क्ष 

८ 9841556692 

11 सदस्र् घनश्र्ाम थापा िडा 
अध्र्क्ष 

९ 9841064487 

12 सदस्र् षिरबिादरु  िामाङ िडा सदस्र् १ 9841445016 

13 सदस्र् 
मधकेुशर 
तिमल्सीना िडा सदस्र् १ 9814508422 

15 सदस्र् तिलक कुूुमारी िडा सदस्र् १ 9823142674 

16 सदस्र् स्जि प्रसाद दगालं िडा सदस्र् २ 9861551292 

17 सदस्र् 
कृष्ण बिादरु 
गरुुङ 

िडा सदस्र् २ 9860874827 

19 सदस्र् कम बल िामाङ िडा सदस्र् ३ 9851013451 

20 सदस्र् 
सकु कुमार 
खतििडा िडा सदस्र् ३ 9841408888 

21 सदस्र् शान्िा गौिम िडा सदस्र् ३ 9860874810 

22 सदस्र् तगिा दजी िडा सदस्र् ३ 9862251518 

23 सदस्र् 
बषुि बिादरु 
घ्ू ्रलान  िडा सदस्र् ४ 9843871062 

24 सदस्र् 
स्जि बिादरु 
माक्तान िडा सदस्र् ४ 9898242715 

25 सदस्र् गोषपनी तििारी िडा सदस्र् ४ 9849500951 

26 सदस्र् सम्झना पररर्ार िडा सदस्र् ४ 9813184407 

28 सदस्र् मगंले स्र्ाङिो िडा सदस्र् ५ 9865073072 

29 सदस्र् 
राधा कृष्ण 
ढकाल 

िडा सदस्र् ५ 9841206653 

30 सदस्र् कान्छी नेपाली िडा सदस्र् ५ 9813858967 




 

तस 

नं. पद पदातधकारीको 
नाम 

पद िडा नं सम्पकय  नं 

31 सदस्र् कमला बोगटी िडा सदस्र् ६ 9818255026 

32 सदस्र् राज्र्लक्ष्मी जोशी िडा सदस्र् ६ 9843106080 

33 सदस्र् ज्ञान ुरत्न मानन्धर िडा सदस्र् ६ 9841343127 

34 सदस्र् श्रीराम शे्रष्ठ िडा सदस्र् ६ 9841144985 

35 सदस्र् िलुसा दमाई िडा सदस्र् ७ 9803825854 

36 सदस्र् प्रषिन शे्रष्ठ िडा सदस्र् ७ 9841459047 

37 सदस्र् चन्दा शे्रष्ठ िडा सदस्र् ७ 9849506684 

38 सदस्र् अचेन देि शािी िडा सदस्र् ७ 9841605966 

39 सदस्र् कृष्ण घ्लान िडा सदस्र् ८ 9841550047 

40 सदस्र् देिकृष्ण के.सी िडा सदस्र् ८ 9841668986 

42 सदस्र् भाइकाजी शे्रष्ठ िडा सदस्र् ९ 9841094904 

43 सदस्र् प्रददप काकी िडा सदस्र् ९ 9841176814 

45 सदस्र् सलु्िाना पररर्ार िडा सदस्र् ९ 9843338563 

14 सदस्र् बषुिमार्ा िामाङ 
कार्यपातलका 
सदस्र् 

१ 9823142679 

18 सदस्र् सतुनिा घ्लान कार्यपातलका 
सदस्र् 

२ 9813767551 

27 सदस्र् ज्ञान ुपोखरेल 
कार्यपातलका 
सदस्र् 

५ 9841204524 

41 सदस्र् उमा देिी काकी कार्यपातलका 
सदस्र् 

८ 9840132547 

44 सदस्र् ज्ञान ुशे्रष्ठ 
कार्यपातलका 
सदस्र् 

९ 9841693891 

46 सदस्र् अतनल पररर्ार कार्यपातलका 
सदस्र् 

४ 9841958995 

47 सदस्र् आनन्द रम्िेल 
कार्यपातलका 
सदस्र् 

६ 9841535049 




 

तस 

नं. पद पदातधकारीको 
नाम 

पद िडा नं सम्पकय  नं 

48 सदस्र् 
भक्त बिादरु 
कामी 

कार्यपातलका 
सदस्र् 

३ 9810351895 

  




 

१८. िंकरापुर नगरपाशलका अन्तगात कायारत कमाचारीिरुको 
वििरण 

नगरपाशलकामा कायारत स्थातय कमाचारीिरुको वििरण 

क्र. 
सं. 

पद /िि नामथर सम्पकय  नं. 

१ प्र.प्र.अ. भोजराज खतििडा 9851264111 

२ दशौं बौधराज तनरौला 9841426572 

३ निौं तनजयला अतधकारी चडुाल 9851201200 

४ आठौं कास्शराज पडुासैनी 9861142520 

५ आठौं कमला पोख्रले 9864399768 

६ सािौं षिष्ण ुप्रसाद चापागाई 9851229904 

७ ले.अ. राजकुमार ढंुगेल 9851049398 

८ सािौं सभुरा पडुासैनी 9849017901 

९ छैठौं थमु नारार्ण भण्डारी 9841577661 

१० छैठौं राममस्ण ढकाल 9841203383 

११ छैठौं गोषिन्द अतधकारी 9851157161 

१२ छैठौं प्रकाश तसंि साउद 9849898933 

१३ छैठौं रुक ििादरु शे्रष्ठ 9851126254 

१४ छैठौं सीिा देिी गरुागाई 9852655202 

१५ छैठौं िलुजा भिानी लामा 9841244826 

१६ छैठौं लक्ष्मीराज जोशी 9851161446 

१७ छैठौं ल्िाक्पा डोमा पास्ख्रन 9851230656 

१८ छैटौं गंगा ििादरु थापा मगर 9842171211 

१९ पााँचौ तगिा तिमस्ल्सना 9851131797 

२० पााँचौ धनपिी चम्लागाई 984426666 

२१ पााँचौ तसजयना सेन 9843608441 




 

क्र. 
सं. 

पद /िि नामथर सम्पकय  नं. 

२२ पााँचौ सरु्य कुमारी न्र्ौपान े 9861864852 

२३ पााँचौ प्रतमला स्जरेल खड्का 9841581140 

२४ पााँचौ कुिेर ििादरु कटुिाल 9841514553 

२५ पााँचौ जगि प्रसाद आचार्य 9864952738 

२६ पााँचौ निुा रोकार्ा मिि 9848313568 

२७ पााँचौ श्र्ाम सनु्दर शे्रष्ठ 9841518539 

२८ पााँचौ सतुनिा शे्रष्ठ 9818545453 

२९ पााँचौ अजुयन प्रसाद चौलागाई 9856037787 

३० पााँचौं पाियिी र्ोन्जन 9842076521 

३१ सि ईस्न्ज, पााँचौ ददल प्रसाद भट्टराई 9851241511 

३२ सि ईस्न्ज, पााँचौ षिजेिा मिजयन 9860168000 

३३ सि ईस्न्ज, पााँचौ समनु्र थापा 9849487384 

३४ चौथो ध्ूुि प्रसाद ढंुगाना 9861585107 

३५ चौथो शसु्शल लम्साल 9846721813 

३६ चौथो न्िचु्छे ििादरु नकमी 9841429419 

३७ चौथो षकरण नापीि 9841387502 

३८ चौथो रामकृष्ण डंगोल 9841398248 

३९ चौथो सिुोध थापा 9823221840 

४० िश्रो मकुुन्द पौडेल 9841226269 

४१ चौथो प्रभाि आचार्य 9841165529 

४२ चौथो रन्जना चौधरी  9860187305 

४३ चौथो सस्शिा के.सी. 9841627075 

४४ चौथो सरु लिज ु 9843724751 

४५ चौथो कृष्टल सिुाल 9860465449 




 

क्र. 
सं. 

पद /िि नामथर सम्पकय  नं. 

४६ प्रा.षि. ििृीर् मेनका तििारी 9841943953 

४७ का.स. िलराम नेपाल 9849264321 

४८ का.स. अम्िर ििादरु िाईिा 9840406220 
 

नगरपाशलकामा कायारत करार कमाचारीिरुको वििरण  

तस.नं. पद, िि नामथर सम्पकय  नं. 
1 ईस्न्जतनर्र  बालकृष्ण मानन्धर 9849936728 

2 ईस्न्जतनर्र  नषिन के.सी. 9851201923 

3 ईस्न्जतनर्र  तमलन फुाँ र्ाल 9841436577 

4 
ईस्न्जतनर्र सूचना िथा 

सञ्चार 
सन्िोि आचार्य 9841448978 

5 कम्प्र्टुर अपरेटर माईिे स्र्ाङिो 9849887365 

6 कम्प्र्टुर अपरेटर मञ्जु आचार्य 9842200672 

7 स.कम्प्र्टुर अपरेटर षिक्रम मल्ल 9818605221 

8 स.कम्प्र्टुर अपरेटर िररमार्ा लामा 9813091177 

9 स.कम्प्र्टुर अपरेटर शोभा चौलागाई 9849107814 

10 स.कम्प्र्टुर अपरेटर सन्िोिी िोगटी 9808664255 

11 स.कम्प्र्टुर अपरेटर समीिा शे्रष्ठ 9841091180 

12 स.कम्प्र्टुर अपरेटर स्चनीमार्ा शे्रष्ठ 9849199967 

13 स.कम्प्र्टुर अपरेटर सजनी शे्रष्ठ 9810186909 

14 स.कम्प्र्टुर अपरेटर सरस्ििी ढकाल 9841461301 

15 एम आई एस अपरेटर श्रीकृष्ण थापा 9841638863 

16 षफल्ड सिार्क तनशा शे्रष्ठ 9843649831 

17 खेलकुद प्र. प्रषिण िामाङ   




 

तस.नं. पद, िि नामथर सम्पकय  नं. 
18 षिद्यालर् नसय सरु षिष्ट 9843209149 

19 सा.प. गीिा ढंुगाना    

20 का.स. शतमयला रेग्मी 9813167850 

21 का.स. अनपु िस्नेि 9843524250 

22 का.स. ददपक िामाङ 9849173327 

23 का.स. श्रीकृष्ण पडुासैनी 9841334577 

24 का.स. सतुमत्रा थापा 9843655985 

25 का.स. प्रकाश दंगाल 9861367173 

26 का.स. िलराम नेपाल 9849264321 

27 का.स. अतनल शे्रष्ठ 9841389195 

28 का.स. पल ििादरु भजेुल 9865134886 

29 का.स. सषुिि  कुमार िाईिा 9843209835 

30 का.स. अचिु िैरागी 9843787505 

31 का.स. षिष्ण ुपडुासैनी 9841764261 

32 का.स. सन्िोि दंगाल 9841070207 

33 का.स. सधुा सिेुदी 9841150913 

34 का.स. पषित्रा थापा 9841150913 

35 का.स. सनु्िली लामा 9861548757 

36 का.स. केदार शे्रष्ठ 9841631681 

37 का.स. सतुमत्रा थापा 9808005296 

38 का.स. सषििा नाषपि 9841847387 

39 का.स. उमेश शे्रष्ठ 9863911348 

40 का.स. प्रल्िाद कटुिाल 9841535394 

41 का.स. अनातलका शे्रष्ठ 9843384878 

42 अ.स.ई षिकास शे्रष्ठ 9843192167 

43 तसपािी ददल ििादरु िामाङ 9860592238 




 

तस.नं. पद, िि नामथर सम्पकय  नं. 
44 तसपािी षिन्दा खत्री 9843623545 

45 ईस्न्जतनर्र सनद नाथ शे्रष्ठ 9841124485 

46 का.स. षिजर् शे्रष्ठ 9843192198 

47 का.स. सतुनल शे्रष्ठ 9861386129 

48 का.स. लक्ष्मी घलान 9849226802 

49 का.स. ददल ििादरु िामाङ 9863692693 

50   अमिृ थापा 9843655573 

51   जीि नारार्ण शे्रष्ठ 9841536001 

52   सषिन शे्रष्ठ 9840377272 

 

स्िास््य चौकीिरुमा कायारत कमाचारीिरुको वििरण 

तस. 
नं. 

पद- िि नाम थर सम्पकय  नं. 

1 तस.अ.िे.ि.छैठौं षिमल िाि ुपन्ि ९८५१०८७८९५ 

2 तस.अ.िे.ि.छैठौं प्रकाश पौडेल 9847623423 

3 तस.अ.िे.ि.छैठौं सरु्य ििादरु मगर ९८४३२५२७८८ 

4 तस.अ.िे.ि.छैठौं भिानी भण्डारी तसलिाल ९८४१७९०९२३ 

5 तस.अ.िे.ि.छैठौं अतनिा भट्टराई मिि ९८२३७०६२८४ 

6 तस.अ.िे.ि.छैठौं ठगेन्रराज भट्टराई ९८६९५७९१२८ 

7 अ न मी छैठौं गंगा देिी स्चमोरीर्ा 9843922811 

8 अ न मी छैठौं ल्िाक्पा ढोमा पास्ख्रन 9851230656 

9 अ न मी छैठौं गोमा कुमारी दािाल ९८४१८१७१६६ 

10 अ न मी छैठौं तनमयला िस्नेि 9851252572 

11 िे.अ. पााँचौ छत्र ििादरु शािी 9851194577 

12 िे.अ. पााँचौ कमलराज तिमस्ल्सना ९८६८३६००९५ 

13 िे.अ. पााँचौ रषिन्र राज मैनाली ९८४१७६६५८० 




 

तस. 
नं. 

पद- िि नाम थर सम्पकय  नं. 

14 िे.अ. पााँचौ षििेक शे्रष्ठ 9813447157 

15 िे.अ. पााँचौ मेररना क्षेत्री 9814475130 

16 िे.अ. पााँचौ ससु्स्मिा पौडेल 9843002221 

17 िे.अ. पााँचौ शोभा अतधकारी दािाल 9841485611 

18 िे.अ. पााँचौ िरर षिष्ट 9843609480 

19 िे.अ. पााँचौ मस्न्दरा कुमारी अतधकारी 9849194772 

20 िे.अ. पााँचौ षितनिा भट्टराई कोईराला ९८६१९२८९४० 

21 िे.अ. पााँचौ ददनेश िसौला ९८४३५०७०६१ 

22 अ.िे.ि.चौथो िांग्दी ग्र्ाल्पो िामाङ ९८४१९५५३४३ 

23 अ.िे.ि.चौथो षकरण कुमारी चौधरी 9860433338 

24 अ.िे.ि.चौथो लक्ष्मण ज्ञिाली 9841440194 

25 अ.िे.ि.चौथो सषिना खड्का ९८४५१३६३२५ 

26 अ.िे.ि.चौथो प्ररेणा काकी ९८६०४२४५८९ 

27 अ.िे.ि.चौथो शान्िा दािाल ९८६०१८३०४५ 

28 तस अ न मी पााँचौ देिकी तििारी (उप्रिेी) ९८४१६७३४६१ 

29 तस अ न मी पााँचौ िसना शे्रष्ठ 9841399984 

30 तस अ न मी पााँचौ िारा राई ९८५११४६९४४ 

31 तस अ न मी पााँचौ संतगिा दंगाल पराजलुी 9741136037 

32 तस अ न मी पााँचौ कषििा भण्डारी 9841504100 

33 तस अ न मी पााँचौ सरस्ििी देिी स्घतमरे भट्टराई ९८६१०७३५३३ 

34 तस अ न मी पााँचौ लक्ष्मी देिी भट्टराई 9842115528 

35 तस अ न मी पााँचौ रातधका डोटेल सापकोटा 9860137805 

36 अ न मी पाचौं ददषपका सापकोटा 9862857422 

37 अ न मी चौथो सतुनिा चौलागाई ९८६२५०१६१५ 

38 िे.अ. पाचौं पजुा शमाय   




 

तस. 
नं. 

पद- िि नाम थर सम्पकय  नं. 

39 अ.िे.ब.चौथो तभम प्रसाद भटराई   

40 अ.न.मी. चौथो लक्ष्मेस्िरी शे्रष्ठ   

41 का.स. मान ििादरु मोक्तान 9808483311 

42 का.स. षिमला घलान 9849263746 

43 अ न मी चौथो िोध कुमारी िजगाई 9841539061 

44 अ न मी चौथो बषििा स्जरेल  9864288853 

45 अ न मी चौथो सीिा िामाङ 9849844728 

46 अ न मी चौथो सषिना िामाङ 9860882296 

47 ल्र्ाि अतसस्टेन्ट ददपक प्रसाद ढंुगाना 9843337644 

48 ल्र्ाि अतसस्टेन्ट अस्स्मिा खड्का 9849948405 

49 कार्ायलर् सिर्ोगी षिष्ण ुमार्ा लामा 9840501456 

50 कार्ायलर् सिर्ोगी देिकी काषकय  9841155303 

51 कार्ायलर् सिर्ोगी स्मरण प्रमे नगरकोटी 9841073315 

52 कार्ायलर् सिर्ोगी पाियिी खनाल 9849501076 

53 कार्ायलर् सिर्ोगी बच्चरुाम सिेुदी 9840611244 

54 कार्ायलर् सिर्ोगी सतुमत्रा थापा भण्डारी 9848849812 
 

  




 

z+v/fk'/ gu/kflnsfåf/f ul7t ljljw ;ldlt 
 

>f]t cg'dfg tyf ah]6 ;Ldf lgwf{/0f ;ldlt 

 ;'j0f{ >]i7, gu/ k|d'v — ;+of]hs 

 z'qmnIdL >]i7, gu/ pkk|d'v  — ;b:o 

 k|df]b l;+v8f, k|d'v k|zf;lso clws[t  — ;b:o 

 a'l4 axfb'/ tfdfË, sfo{kflnsf ;b:o — ;b:o 

 cfgGb axfb'/ ;fsL{, sfo{kflnsf ;b:o — ;b:o 

 pdf sfsL{, sfo{kflnsf ;b:o  — ;b:o 

 k|d"v k|zf;lso clws[tn] tf]s]sf]÷of]hgf x]g]{— ;b:o ;lrj 

 

ah]6 tyf sfo{qmd ;Ldf lgwf{/0f ;ldlt 

 z'qmnIdL >]i7, gu/ pkk|d'v  — ;+of]hs 

 z]/ uDeL/ yfkf, sfo{kflnsf ;b:o  — ;b:o 

 zGtaxfb'/ jfO{jf, sfo{kflnsf ;b:o  — ;b:o 

 lxtdfg tfdfË — ;b:o 

 /fwfs[i0f >]i7 — ;b:o 

 clgn kl/of/ — ;b:o 

 1fg' >]i7  — ;b:o 

 k|d'v k|zf;lso clws[tn] tf]s]sf]÷of]hgf x]g]{— ;b:o ;lrj  

  

Goflos ;ldlt 

 pk k|d'v z'qmnIdL >]i7 ;efkltM 

 gu/ ;b:o b]j s[i0f s];L ;b:oM 

 1fg' >]i7 ;b:oM  

  

/fhZj k/fdz{ ;ldlt 

 z'qmnIdL >]i7, gu/ pkk|d'v — ;+of]hs 

 k|d'v k|zf;lso  clws[t — ;b:o 

 lji0f'k|;fb >]i7, sfo{kflnsf ;b:o — ;b:o 

 1fg' kf]v/]n, sfo{kflnsf ;b:o — ;b:o 




 

 pBf]u jfl0fHo ;+3sf] tf]lsPsf] k|ltlglw — ;b:o 

 राजश्ि िाखा प्रमुख — ;b:o ;lrj 

 


