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नगर प्रमखुको भन्ई:

नेप््को संलबध्न २०७२ को क्र््यनररनको महतरपूर्य उप्बधधी स््नधीर तह लनर््यचन २०७४ म्र्य त स््पन् भएको 
स््नधीर तहको प्चौं नगर सभ्ब्ट प्ररत नधीलत, बजेट, रोजन् त्् क्र्यक्रम प्रसततु गनने मह्न अरसरम् आदररधीर 
नगरब्सधीहरु प्रलत ह्रद्यक कृतज्ञत् एरं आभ्र बरक्त गद्यछु ।

उजर््ो र समबदृ्ध शकु््गण्डकी लनम््यर अलभर्न अनतग्यत प्चौं नगर सभ्््ई सर् बन्उन महतरपूर्य भलूमक् लनभ्उन ु
हनेु नगरसभ्क् सबै मह्नभु्रहरु प्रलत ह्रद्यक आभ्र बरक्त गद्यछु ।टो् लबक्स संस्् र र्ड् हदैु नगर सभ् समम बर्पक 
छ्र् गरी सबै बग्य र क्ेत्र््ई समेटने गरी आ.ब. २०७६/७७ को नधीलत, बजेट, रोजन् त्् क्र्यक्रम प्रसततु गरेक् छौ 
।

देशको भगूो् अनसु्र देशकै केनद्र भ्गम् रहेको ह्म्ो शकु््गण्डकी नगरप्ल्क् प्र्कृलतक, ध्लम्यक र स्ंसकृलतक रुपम् 
समपन्न र समभ्रन् बोकेको नगरको रुपम् पररिचत छ ।नधीलत त्् क्र्यक्रम्े भौलतक, स्म्िजक, आल््यक लबक्सको पक्््ई 
बढी भनद् बढी धर्न रदई अझ रस नगर््ई समबदृ्ध बन्उन र नगरबसधीहरु्ई खशुधी बन्उन मद्दत गननेछ भन्ने लबश््स ल्एको 
छु ।

अनतरम् नगर सभ्््ई समपन्न गन्य सहरोग गनु्यहनेु समपूर्य मह्नभु्रहरु प्रलत ह्रद्यक कृतज्ञत् बरक्त गददै उजर््ो नगर 
लनम््यर गन्य नगर सभ््े गरेक् लनर्यरहरु््ई क्र््यनररन गन्य समपूर्य नगरब्सधीहरुको महतरपूर्य भलूमक्को अपेक्् गद्यछु ।

षकस्न गरुुङ्ग
नगर प्रमखु
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 नगरप्ल्क्को स््पन् पलछको पषह्ो स््नधीर तहको लनर््यचन पलछ जनलनर््यिचत जनप्रलतलनलधब्ट प्ररत प्ँच्ै नगर सभ्ब्ट सरधीकृत आ.र. २०७६/७७ 
को नगर षरक्स रोजन् प्रक्शन गन्य प्उँद् म््ई अतरनतै खशुधी ््गेको छ । नेप्् सरक्रको लमलत २०७१ रैश्ख २५ गतेको घोिर् अनसु्र २०७१ जेठ 
७ गते नगरप्ल्क्को क्र््य्रको स््पन् भरो । नगरप्ल्क्को स््पन् ्गतै टो् षरक्स संस््, र्ड् न्गररक मञ्च, नगरसतरीर र्जनैलतक द्, एकीकृत 
रोजन् तजु्यम् सलमलत, र्जश् पर्मश्य सलमलत, षरलभन्न षरिरगत सलमलत, कम्यच्री लमत्रहरु आ.र. २०७५/०७६ ्े अनमुोदन गरेको रोजन्हरु््ई धर्न रदँदै स््नधीर 
तहको लनर््यचन पलछको तेस््े नगर सभ््े अनमुोदन गरी प्रसततु रोजन् तर्र गरेको वरहोर् ज्नक्री गर्उन च्हनछु । उक्त रोजन््े स््नधीर सर्रत्त ऐन र 
षरकेनद्रीकररको मम्य अनरुुप स््नधीर स्ोत र स्धन््ई प्ररोग गरी सम्रेशधी सम्नपु्लतक ्ोकत्िनत्रक पद्धतधीब्ट शकु््गण्डकी नगरब्सधीहरु््ई सर् र सब् 
रन्उन मद्दत प-ुर्उनेछ भन्ने षरश््स र्खेकी छु ।
 शकु््गण्डकी नगरप्ल्क् पर्यटकीर, स्ंसकृलतक, ध्लम्यक, भौगौल्क क्ररहरु्े अ््ह समभ्रन् बोकेको नगरप्ल्क् हो । शकु््गण्डकी नगरप्ल्क्को 
बधीचब्ट पथृरधीर्जम्ग्य गएको र नेप््को दोस्ो ठू्ो शहर देशकै प्रमखु पर्यटन केनद्र पोखर् ्ेखन्् मह्नगरप्ल्क्सँग लसम्न् जोल्डएको क्रर्े रह्ँ कृषि, 
पर्यटन, वररस्र, उद्ोग आरदको ठू्ो संभ्रन् रहेको छ । रस प्ँच्ै नगर सभ्ब्ट सबै र्ड् सेर् केनद्रब्ट नगरप्ल्क् जोडने ब्टोहरु््ई कू् बजेटको ठू्ो 
षहसस् षरलनरोजन गररएको छ । ररु्शिक्त््ई सरदेशमै र्ख्नक् ््लग कृषि, पशपु््न, सस्न् उद्ोग त्ल्म र ्िक्त रग्यको बजेट््ई चेतन् षरक्स त्ल्म र 
आरआज्यनम् टेर् पगुने गरी षरलनरोजन गररएको अरगत गर्उँदछु । 
 पर्यटन, ध्लम्यक स्ँसकृलतक क्ेत्रहरुको प्रर्यद्धन गनने गरी पर््यप्त बजेट षरलनरोजन गररएको छ । पोखर् जसतो पर्यटकीर नगरी, मिुक्तन्् जसतो ध्लम्यक 
स्् अर्ोकन गन्य आउने ज्ने पर्यटकहरु््ई रस शकु््गण्डकी नगरीम् र्ख्न नगरप्ल्क््े षरलभन्न ठ्उँम् पर्यटकीर केनद्र स््पन् गनने बजेट षरलनरोजन गररएको 
छ ।
 शकु््गण्डकी नगरप्ल्क्म् षरलभन्न स्डकहरुको म्पदण्ड तोषकएको छ । नगरप्ल्क्््ई सर् र सरचछ र्ख्न रोहरमै्् वररस््पनको ््लग ठ्उँ 
पषहच्न गररएको छ र स्डकको छेउम् बकृ््रोपर र एक घर २ लबरुर्, खे् मैद्न, बसप्क्य ,  वररस्रधीक वररस््पन, ह्ट बज्र, खलु्् क्ेत्रको पषहच्न गरी 
रोजन्बद्ध रुपम् अग््डधी बढ्ईनेछ । िशक््म् प्र्षरलधक िशक््, सर्सथरम् नगरर्सधीको पहुँच पगुने गरी बजेट षरलनरोजन गररएको छ । नगरप्ल्क् लभत्र रहेक् 
षरलभन्न क्क्रख्न्, उद्ोगहरुको एकीकृत समपत्तधीकर र स््नधीर तहको लनर््यचन पलछ सेर् प्रद्नक् ््लग आरशरक क्र््य्रहरुको उिचत वररस््पन गरी 
नगरब्सधीहरुको सेर् र सषुरध्म् धर्न र्िख नधीलत लनरम तजु्यम् गररएको कुर् ज्नक्री गर्उँदछु । 
 ््मो समरसमम स््नधीर तहको लनर््यचन नभएको्े कम्यच्री लमत्रहरु्े स््नधीर तह सञ्च््न गददै आउनभुरो । र २०७४/०१/३१ म् स््नधीर तहको 
लनर््यचनब्ट चलुनएक् जनप्रलतलनलधहरु्े कम्यच्रीहरुको अनभुर र षरिर षरज्ञत्को आध्रम् सल््ह र सझु्रब्ट नगरसभ् अग्ल्ड बढेको कुर् पलन ज्नक्री गर्उन 
च्हनछु । जनप्रलतलनलध आईसकेपलछ स््नधीर्हको षरक्स््ई लछटो र छररतो बन्उन टो् षरक्स संस््हरु्े महतरपूर्य भलूमक् खेलने आश् र्खेकी छु । 
 ररद परररत्यन गनु्यछ भने सरुुर्त आरैँब्ट गनु्यपद्यछ, अरुको मखु त्कन ुहुँदैन । सबै्े आ-आफनो ठ्उँब्ट क्म र कत्यवरको प््न् गरी अग्ल्ड बढने 
हो भन्ने आतमरोध ल्न सकेम् शकु््गण्डकी नगरप्ल्क््े छोटो समरम्नै षरक्सको रडको म्न्य सकनेछ ।
 अनतरम् प्रसततु नगर सभ्को रोजन्  नगरप्ल्क् िस्त सबै कम्यच्री, र्जनधीलतक द्, सरक्री गैरसरक्री संस््, न्गररक सम्ज, षरिर षरज्ञ, षरिरगत 
सलमलत, बषुद्धजधीरधी, पत्रक्र र जनप्रलतलनलधहरुको संरकु्त प्रर्सको प्रलतर् हो । नगर सभ्््ई सर्त्पूर्यक समपन्न गर्उन प्रतरक् सहरोग गनु्यहनेु म्ननधीर 
स्ंसदजरूहरु, र्जनैलतक द्, कम्यच्री, जनलनर््यिचत जनप्रलतलनलधहरु ्ग्रत रोजन् तजु्यम् प्रषक्रर्म् सहरोग गनु्यहनेु समपूर्य मह्नभु्रहरु््ई धनरर्द रदन च्हनछु 
। ह्म्ो लनमनत्रर्््ई सरधीक्र गरी नगर सभ्म् प्लनहुनेु समसत सबै््ई धनरर्द रदँदै आग्मधी रदनहरुम् पलन लनरनतर सल््ह, सझु्र र सहरोगको अपेक्् र्खदछु 
। धनरर्द ।

सषरत् रस्इ्ी
उप-प्रमखु

नगर उप प्रमखुको भन्ई:
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पर्यटन कृषि र पूर््यध्र, समदृ्ध शकु््गण्डकीको आध्र

1शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको आ.व. २०७६/७७ को नीलि, योजनला िथला कलाय्यक्रम

 पषरत्र शकु््गण्डकीको दबैु तर्य  म्छ्पचुछे् षहम््को क्ख भिुजकोट, दग्म र गदुु्यम जसतो उचच क्ेत्रको 
संरक्रम् पथृरधी र्जम्ग्यम् रहेको रस नगरप्ल्क्को घोिर् लमलत २०७१ रैश्ख २५ को मनत्रधी पररिदको लनर्यर 
अनसु्र स्षरकक् दु् ेगौं्ड्, खैरेनधीट्र र ढोरषरददी ग्.षर.स.््ई समेटेर र लमलत २०७१ जेठ ७ गतेदेिख क्र््य्र 
स््पन् भई सञ्च््नम् आएकोम् लमलत २०७३ र्लगरु २२ गतेको नेप्् सरक्रको लनर्यर त्् २०७३ र्लगरु 
२७ गतेको र्जपत्रम् प्रक्िशत भए अनसु्र लमलत २०७३ र्लगरु ३० गतेब्ट स्षरकक् ्प्रके, र्ईपरु र षररषररे 
ग्उँ षरक्स सलमलत समेत ्प भई शकु््गण्डकी नगरप्ल्क् स््नधीर तहको रुपम् क्र््यनररनम् आएको हो । 
देशको र्जध्नधी क्ठम््डौंदेिख १७० षक.मधी. पिचिम र पर्यटकीर नगरी पोखर्ब्ट १९ षक.मधी. दिक्रम् रस 
नगरप्ल्क् रहेको छ । पौर्िरक भ्ि्म् सेतधीगण्डकी््ई शकु््गण्डकी भलनएको जसको अ््य सर्, चिमक्ो र 
उदरम्न भन्ने हनुछ । रस नगरप्ल्क्को मधर भ्गब्ट सेतधी गण्डकी बगेको हनु््े नगरप्ल्क्को न्म्करर 
शकु््गण्डकी र्िखएको हो । जस्े प्ैर्िरक, ध्लम्यक त्् भ्ैग्ेल्क गररम् झलक्उँछ ।
भौगोल्क अरिस्लतः
१)  समदु्र सतहदेिख उच्ई ः ४३० मधी. म्गदे खो्् देिख १४४६ मधी. र्ईपरु, कोट्ड्ँ्ड्  
२)  क्ेत्रर् ः १६५ रग्य षक.मधी.
३)  लसम्न् ः  पूर्य ः वर्स नगरप्ल्क्, पिचिम ः हररन्स ग्उँप्ल्क्, पतु्ीबज्र नगरप्ल्क् सर्ङज् उत्तर  
 ः पोखर्-्ेखन्् मह्नगरप्ल्क्, क्सकी, दिक्र ः मर्गदे ग्उँप्ल्क्, लभम्द नगरप्ल्क्  
४) अरिस्लत
       देश्नतर ः ८३०५९।३४।। पूर्य देिख ८४०९।३४।। पूरवी देश्नतरसमम 
       अक््ंसः  २८०००।२२।। उत्तर देिख २८००६।३०।। उत्तरी अक््ंससमम
५) र्जनैलतक एरम ्प्रश्सलनक षरभ्जनः 
 प्रदेशः गण्डकी प्रदेश
 िजल््ः तनहुँ
 प्रलतलनलध लनर््यचन क्ेत्रः क्ेत्र नं २
 प्रदेश लनर््यचन क्ेत्र ः २(१)
 र्ड् संखर्ः १२ र्ड् 
 टो् संखर्ः २५५
 जनसंखर्ः ४८४५६(मषह््ः २७,१६४   परुुिः २१,२९२)
 घरधरुी संखर्ः १२१८५
 कर्मपस ः ३
 म्.षर. ः २६
 आध्रभतू षरद्््र. ः ५२
 असपत्् ः १ 
 स्मदु्षरक असपत्् ः २
 हेल्पोसट ः ११

शकु््गण्डकी नगरप्ल्क्को पररचर

बर्गिकरण समनु्द्र सतह देखिको उचाई

उषोन्ण हावापानी १००० रमटर समम 

समरसतोषण १०००-२००० रमटर समम 

जनसंखयया र घरपररियार सम्बन्धि वििरण: 

वडा नं घरधरुी
जनसंख्ा

परुुष महहला जममा 

१ ७६३ १२९८ १६५३ २९५१

२ ११६४ २२३८ २४०२ ४६४०

३ ७७१ १२३२ १६९५ २९२७

४ १०६३ १३३२ २२८३ ४२१५

५ १३८७ २३४७ ३०५३ ५४००

६ ११५७ १९९९ २६१६ ४६१५

७ ११२९ १९९५ २५२१ ४५१६
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८ १२४३ २११० २७४५ ४८५५

९ ६३९ १०९८ १४३७ २५३५

१० ११२३ १९६० २६४४ ४६०४

११ ९७० १६९३ २२७० ३९६३

१२ ७७६ १३९० १८४५ ३२३५

 १२१८५ २१२९२ २७१६४ ४८४५६

जनसंखयया र घरपररियार सम्बन्धि वििरण: 

घर 
पररवार

जनसंख्ा अाैषत घर 
पररवार 
संख्ा

लैंर्क 
अनपुातजममा महहला परुूष 

१२१८५ ४८४५६ २७१६४ २१२९२ ३.९८ ७८.३८
जयातजयानत अनुसयार जनसंखयया वििरण, २०६८: 

जातजारत जममा परुूष महहला जममाकाे प्ररतशत

के्त्ी ६००२ २६५० ३३५२ १२.३९

ब्ामहण-पहाड ८३५० ३७९९ ४८५१ १७.८५

म्र ८७३२ ३८२१ ४९११ १८.०२

थारू ११६ ६८ ४८ ०.२४

तामाङ ३९८ १७९ २१९ ०.८२

नेवार ३१९५ १४५५ १७४० ६.५९

मसुालमान ८३९ ४४५ ३९४ १.७३

कामी ५००८ २११५ २८९३ १०.३४

्ादव ७६ २७ ४९ ०.१६

राइ २८५ १४८ १३७ ०.५९

्ुरूङ ६५२९ २७७८ ३७५२ १३.४७

दमाइ/ढाेली १७०९ ७७१ ९३८ ३.५३

रलमबु १६ ५ ११ ०.०३

ठकुरी १६१३ ६८६ ९२७ ३.३३

साककी १२१८ ५२५ ६९३ २.५१

तेली १८ ९ ९ ०.०४

कुममी १३ ८ ५ ०.०४

सन््ासी/दशनामी ३५२ १५४ १९८ ०.७६

काठबरन्ान २१ ८ १३ ०.०४

घतमी/भुजेल १३३९ ५८० ७५९ २.७६

कलवार १२ ६ ६ ०.०२

कुमाल १६६९ ७४० ९२९ ३.४४
सयाक्षरतया सम्ब्धिी नििरण : 

रववरण जममा परुूष महहला

५ वषगि वा साे भन्दा बढी उमेरकाे 
जनसंख्ा

४४३२३ १९१९२ २५१३१

जनसंख्ाकाे 
अवसथा

पढन लेखे् 
सकने

३४९०६ १६७१५ १८१९१

पढन मात् 
सकने

३५४ २७० ३८४

पढन लेख् 
नसकने

८७४४ २२०२ ६५४२

साक्रता अवसथा थाहा 
नभएकाे

१९ ५ १४

सयाक्षरतया दर ७८/७५ ८७/०९ ७२/३८
िडया के्द्र रहेको स्यान:
वडा 
नं 

केन्द्र रहेको 
सथान 

समपकगि  नं न्रकेन्द्र बाट दरुी (हकमी)

१ थपे्रक ०६५६९३६८४ २४ 

२ कोते् ०६५६९३६८५ ४ 

३ बन्केवा ०६५५६३६९० ३

४ दलेु्ौंडा ०६५-४१४४४० ० 

५ बेलचौतारा ०६५-५७०३०३ १.५

६ िरेैनीटार ०६५-४१२३३२ ४

७ िरेैनीटार ०६५-११२३०७ ४.५

८ ढोरहिददी ०६५-४११३०५ २ 

९ घारी तालबेशी ०६५-४११००४ ३ 

१० छबदी ९८५६०६१०१० ८.५

११ साँिे ०६५-६९३६८७ १३

१२ लामा्ाउँ ०६५-६२००२२४ १६

धियार्मिक त्या पयमिटकीय स्ल:

धारमगिक के्त्: 

ढोरबाराही मखन्दर, तीनिोले मखन्दर, मकु्तिनाथ शकुला्णडकी 
चववन धाम, भलुभलेु बाराही, 

प्गिटकी् के्त्: 

भखुजकोट, द्ाम, रमरलने्म ् ुिा, रक ् ाडडेन (दलेु्ौडा, शाखन्तन्र 
सेती नहद),राईपुर कोट, कोटिडककाली (दरबार)
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र्ड् षरभ्जन

नगर सभ्क्े क्र्यत्ल्क्

िडया नं. स्यािेस भएकया सयाविक गया.वि.स/
न.पयाहरु सयाविक िडया नं. जनसंखयया क्षेत्रफल 

(िगमि.कक.्ी) कैकफयत

१ ्प्रके १-९ २९५१ २७.४

२ शकु््गण्डकी १,७ ४६४० २०.१३

३ शकु््गण्डकी २,६ २९२७ ९.५८

४ शकु््गण्डकी ३ ४२१५ १.९६

५ शकु््गण्डकी ४,५ ५४०० ४.२९

६ शकु््गण्डकी ८,१० ४६१५ १०.१३

७ शकु््गण्डकी ९,११ ४५१६ ५.६२

८ शकु््गण्डकी १३ ४८५५ १०.६१

९ शकु््गण्डकी १२,१६ २५३५ ११.२९

१० शकु््गण्डकी १४,१५,१७ ४६०४ २१.९७

११ र्ईपरु १-९ ३९६३ १२.४८

१२ षररषररे १-९ ३२३५ २९.२९

जमम् ४८४५६ 165

आल््यक बि्य २०७६/७७ को नगर सभ्को ््गधी क्र्यत्ल्क्:

क्र.सं. षरररर लमलत कैषररत

१ र्जश् सलमलतको बैठक २०७६ जेष्ठ १२ 

२ श्ोत अनमु्न त्् बजेट लसम् लनध््यरर सलमलतको 
बैठक 

२०७६ जेष्ठ १४ 

३. बसतधी भे्् त्् र्ड् सलमलतहरु २०७६ जेष्ठ १६ देिख २८ समम 

४. लबिरगत सलमलत २०७६ जेष्ठ २९ देिख अस्र १ समम

५. बजेट त्् क्र्यक्रम तजु्यम सलमलत २०७६ अस्र २ 

६ क्र्यप्ल्क् बैठक २०७६ अस्र ५ गते

७ नगर सभ् (नधीलत, क्र्यक्रम त्् बजेट प्रसततु) २०७६ अस्र ९ गते

८ नगर सभ् बैठक २०७६ अस्र २३
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शुकलयागणडकी नगरपयारलकयाको पयाचौ नगर सभया्या प्रसतुत आर्मिक ्बषमि २०७६/७७ को 
नीतत त्या कयायमिक्र्: 

प्चौ नगरसभ्क् उद््टन सत्रक् सभ्धरक् जर,ु
प्रमखु अलतल् गण्डकी प्रदेशक् मखुर मिनत्र म्ननधीर पथृरधी सबुब् गरुुङ जरू, 
षरिशष्ट अलतल् प्रलतलनलध सभ् सदसर म्ननधीर केद्र लसगदे् जरू, 
षरिशष्ट अलतल् गण्डकी प्रदेश, आल््यक म्लम्् त्् रोजन् मिनत्र म्ननधीर षकरर गरुुङ जरू,
षरिशष्ट अलतल् परु्य मिनत्र एरं प्रदेश सभ् सदसर आश् कोईर््् जरू, 
नेप््ी क्ंग्सेक् केिनद्रर सदसर प्ररदप पौ्ेड् जरू, 
िजल्् समनरर सलमलतक् प्रमखु जरू,
प्रमखु िजल्् अलधक्री जरू, 
िजल्् सतरीर र्जनैलतक द्क् प्रमखु एरं प्रलतलनलध जरूहरु,
नगर सतरीर र्जनधीलतक द्क् प्रमखु एरं प्रलतलनलध जरूहरु,
न्गररक सम्जक् अधरक् जरू, 
उद्ोग ब्िरजर संघक् अधरक् जरू,
लबलभन्न क्र््य्रक् प्रमखु जरूहरु, 
लबिरगत सलमलतक् संरोजक जरूहरु, 
नगर सभ्क् सदसरजरूहरु,
लबलभन्न संघ संस््क् प्रमखु एरं प्रलतलनलध जरहुरु, 
पत्रक्र जरूहरु,
कम्यच्रीहरु, 
उपिस्त नगरब्सधी बरु् आम् द्ज ुभ्ई त्् रदरदबषहनधीहरु,

सर्यप्र्म मु् कुम् स््रधीतर, षरक्स र ्ोकतनत्र स््पनक् ््लग आफनो अमलुर जधीरन आहलुत गनने ज्ञ्त, अज्ञ्त श्षहदहरु प्रलत ह्रद्यक 
श्द्ध्ञ्ज्ी अप्यर गददै उचच समम्न प्रकट गन्य च्हनछु ।संिघर ् ोकत्िनत्रक गरतनत्र्तमक श्सन वररस््को म्धरमद््र् रदगो श्िनत,सशु्सन,षरक्स 
र समबषृद्धको आक्ंक्् परु् गन्य नगर सभ्ब्ट प्ररत आल््यक बि्य २०७६/७७ को नधीलत, रोजन् एरं क्र्यक्रम प्रसततु गन्य प्उँद् म ्ग्रत 
लसंगो नगरप्ल्क् पररर्र््ई गौरब महशसु भैरहेको छ । रो ऐलतह्लसक क्रम् उपिस्त भै क्र्यक्रमको शोभ् र गरीम् बढ्ई ह्मधी््ई 
हौस्् प्रद्न गनु्य हनेु प्रमखु अलतल्,षरिशष्ट अलतल्, अलतल् जरूहरु, संच्रकमवी जरूहरु, सरुक््कमवी जरूहरु, कम्यच्री एरं समपूर्य उपिस्त 
मह्नभु्रहरु प्रलत ह्रद्यक सर्गत गददै उचच समम्न र आभ्र बरक्त गन्य च्हनछु । रोजन् तजु्यम् प्रषक्रर्क् लबलभन्न चररम् आफनो अमलुर 
समर त्् र्र पर्मश्य प्रद्न गनु्यहनेु लबिरगत सलमलतक् पद्लधक्रीहरु, र्जलनलतक द्क्प्रमखु एरं प्रलतलनलध जरूहरु, समपूर्य र्ड्क् अधरक् 
एरं सदसरजरूहरु, लबलभन्न सरक्री त्् गैर सरक्री संघ संस््क् प्रमखु एरं प्रलतलनलधजरूहरु र शकु््गण्डकी नगरप््ीक्को प्चौ नगर 
सभ्््ई आजको रस अरस्् समम लर्उन प्रतरक् त्् अप्रतरक्रुप्े सहरोग गनु्यहनेु मह्नभु्बजरूहरु प्रलत ह्रद्यक कृतज्ञत् बरक्त गद्यछु ।

मु् कुको सक्रमरक््ीन पररिस्लतक् ब्बजतु स््नधीर लनर््यचन पचि्तको पषह्ो बि्य क्र्यक्् सर्त्पबु्यक समपन्न गर्उन सहरोग 
गनु्यहनेु समपूर्य नगरब्सधीम् बध्ई एरं ह्रद्यक कृतज्ञत् बरक्त गद्यछु ।ह्मधी्े रो सभ्को तर्री गनने सनदभ्यम् नगरसभ्क् सदसरजरूहरु, 
क्र्यप्ल्क् सदसरजरूहरु, लबिरगत सलमलतक् सदसरजरूहरु, लबिरगत षरशेिज्ञ जरूहरु, र्जनैलतक द्क् प्रमखु एरं प्रलतलनलध जरूहरु एरं 
सरोक्रर्््हरु ब्ट प्र्प्त भएक् र्र, सल््ह, सझु्ब र पर्मश््य ्ई समेत उिचत स््न रदएको वरहोर् समम्लनत सभ्म् अरगत गर्उन 
च्हनछु । ह््क् रदनसममम् जनत्को सबैभनद् निजक रहेर क्र्यसमप्दन गनने सरक्रको रुपम् स््नधीर तहहरु रहेको हुँद् जनत्को धेरै 
अपेक्् हनु ु् ्ई सर्भ्षरक रुपम् ल्ने गरीनछ र स््नधीर तह गठन र स््पन् गरीनकुो मू् मम्य पलन रषहनै हो । उप्बध श्ोत र स्धनको 
लसम्, तरसको लबतरर र पनुषर्यतरर, सम्बेशधी षरक्स र जनत्को अलधकतम षहत््ई समबोधन गददै स््नधीर प्रज्त्िनत्रक अभर्सको सदुृषढकरर 
गनु्य, सम्िजक शसित्तकरर र सम्बेशधीकरर म्र्य त बिनचतधीकररम् रहेक् बग्यको मू्प्रभ्षहकरर गनु्य, स््नधीर सतरम् रोजग्रीक् अरसरहरु 
रषृद्ध गरी ररु् जनशिक्त््ई सररोजग्र तर्य  उनमखु गर्उन,ु लनर््यहमखुधी कृषि प्रर््ी््ई बरबस्रधीकरर त्् आधनुधीकीरर गनु्य, उप्बध 
श्ोत स्धन््ई उतप्दनशधी् क्ेत्रम् प्रर्षहत गनु्य, स््नधीर सतरम् सशु्सन प्रबध्यन गनु्य जसत् लबिरहरु ह्म्् आजक् चनुौतधी रहेक् छन ्भने 
बर्पक जनसहभ्लगत्, स््नधीर तह प्रलत नगरर्सधीको ऐकरबद्धत्, उतस्ह, िचनत् र च्सो, स््नधीर सतरम् र्जनैलतक सहभ्लगत्, सहक्र्य, 
र्जनैलतक द्को सझुबझुपूर्य समझद्री त्् षरलभन्न सरक्री त्् गैर सरक्री संघ संस््हरुको सहरोग, समनरर र सहक्र्य ह्म्् ््लग 
अरसरहरु रहेक् छन । तस््य अरसरहरुको अलधकतम उपरोग म्र्य त चनुौतधीहरुको स्मन् गनने रदश्म् ह्म्ो धर्न ज्न जरुरर छ र रसक् 
््गधी नगरप्ल्क््े आग्मधी रदनहरुम् समेत रसत् अरसरहरुको लनरनतरत्को अपेक्् गरेको छु ।

मु् कु अषह्े संघधीर संरचन् अनतग्यत केनद्र, प्रदेश र स््नधीर तहको संरचन्म् उलभएको कुर् नेप््ी जनत्द््र् ् ेिखएको नेप््को संलबध्न 
२०७२ ्े सपष्ट गरेको र संलबध्नम् नै स््नधीर तहको सरक्रको पररकलपन् गरी सोको  अलधक्रको सूचधी समेत पलन तर गरीसकेको छ । 
संघधीर संरचन् र स््नधीर तहको क्र्यनररन संगै ह्म्् षक्रर्क््प पलन सोषह बमोिजम संच््न गरीन ुपनने बरहोर् ह्मधी सबै््ई लबलधतै छ 
।रस नगरप्ल्क्को प्चौ नगर सभ् समक् आ.ब. २०७६/७७ क् ््गधी तजु्यम्गरीएको नधीलत त्् क्र्यक्रम प्रसततु गन्य प्उँद् म ्ग्एत 
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लसंगो शकु््गण्डकी नगरप्ल्क् पररर्र््ई गौरब महशशु भईरहेको छ ।
लबगत ् ्मो समर देिख लनर््यिचत जनप्रलतलनलध षरषहनत्कोको पररिस्लतम् पलन सर्यद्ीर प्रलतलनलधसंगको स्मनररम् लसलमत श्ोत र स्धनको 

अलधकतम पररच््न गरी बढदो शहरीकररको बरबस््पन त्् जनत्््ई आध्रभतू सहरी सेर् सलुबध् उप्बध गर्उने क्मम् कुनै 
षकलसमको कलम कमजोरी हनु नरदन लसंगो नगरप्ल्क् पररर्र िजममेर्र भै लनरनतर प्रर्सरत रहेको्े कम्यच्री र नगरर्सधीम् धनरर्द 
टक्रर्उन च्हनछु ।रसक् ््गधी र्जनधीलतक द्, न्गरीक सम्ज, टो्  षरक्स संस््हरु, पेश्गत संघ संगठन ् ग्एत अनर संघ संस््हरु्े 
नगरप्ल्क् र नगरब्सधीहरु बधीच रहेर समनध सूत्रको रुपम् क्म गरीरहेको कुर् ह्मधी सबै््ई ््ह्नै छ । लनर््यिचत जनप्रलतलनलधहरु आएको 
छोटो समरम् पलन जनमखुधी एरं िजममेर्र र्जनैलतक द्हरुको सहमलत, समनरर र सहरोगम् नगरप्ल्क् आफनो घोषित ्क्र प्र्लप्तम् 
अषरचल्त रुपम् क्र्यरत रहेको वरहोर् लनबेदन गन्य च्हनछु । षरशेित: नधीलतगत लनर्यर र षरक्स लनम््यरको सनदभ्यम् सिृजत करठन चनुौलतहरु 
सहजरुपम् वररस््पन गन्य रस क्ेत्रब्ट प्र्प्त भएको सहरोग, सहक्र्य एरं समनरर मु् कु भरकै उद्हररधीर भएको वरहोर् पनु: रस समम्लनत 
सभ् समक् सगर्य समरर गर्उन च्हनछु ।

आदररधीर मह्नभु्रहरु, 
 नेप्् सरक्रको लमलत २०७३ र्लगनु २७ गरेको घोिर् अनसु्र स्लबक ्प्रके, र्इपरु र षररषररे ग्उँ षरक्स सलमलतहरु््ई 

सम्रोजन गरी शकु््गण्डकी नगरप्ल्क् स््पन् भएको हो र आल््यक त्् स्म्िजक षरक्सक् प्रचरु समभ्रन्हरु बोकेको रो नगर त्् 
आसप्सक् क्ेत्रहरुम् बढदै गएको बसोब्स्े स्डक, ख्नेप्नधी, लबद्तु, िशक््, सर्सथर जसत् शहरी सलुबध्हरुको म्गम्  बढोत्तरी हदैु गएको 
छ भने अकको लतर अतर्रशरक र आध्रभतू शहरी सेर्हरु (रोहोर मै्् बरबस््पन, दमक् सेर्, स्डक बित्त) को सलुबध् उप्बध गर्उन 
नसषकएको सनदभ्यम् आग्मधी आल््यक बि्यम् रोहोर मै्् बरबस््पन, स्डक बित्त जसत् सेर्््ई प्र््लमकत्म् र्खेर क्र्यनररन गरीने वरहोर् 
समम्लनत सभ् समक् अबगत गर्उन च्हनछु  र रसक् ् ्गधी सरोक्रर््् लनक्रको स्् सहरोगको अपेक्् पलन गरेको छु । नगरप्ल्क्को 
द्रतुतर षरक्सको ््गधी नधीलतगत सधु्र, समपूर्य बरबस््पकीर क्मत् षरक्स, षरक्स स्झेद्रहरुको पषहच्न र सहक्र्यक् मधरमब्ट 
दीघ्यक््ीन सोचक् स्् ह्म्् रोजन् त्् क्र्यक्रमहरु परर्िक्त हनुपुनने बे्् आएको तथर पलन रस अरसरम् अनरुोध गन्य च्हनछु ।

उपिस्त मह्नभु्हरु, 
 जनत््े आफनो आरशरकत्््ई समबोधन गनने रोजन्हरु आफनै सहभ्लगत्म् छनौट गन्य सकुन भन्ने अबध्रर् अनरुुप प्रतरेक 

र्ड्ब्सधीहरुको बर्पक सहभ्लगत्म् र्ड् सतरीर रोजन् तजु्यम् भे््, लबिरगत सलमलतब्ट पेश भएक् र्र, क्र्यप्ल्क्म् छ्र्, षरलभन्न 
सरोक्रर््् बधीच अनतरषक्रर एरं छ्र् गरी सहभ्लगत्मु् क रोजन् तजु्यम् प्रषक्रर्क् लबलभन्न चररहरु प्र गरी तर्र प्ररएको आग्मधी 
बि्य २०७६/७७ को ब्षि्यक नगर षरक्स रोजन्को प्रसत्षरत नधीलत त्् क्र्यक्रमल्एर रह्ँहरु स्म ुउपिस्त भएक् छौ ।

 रस नगरप्ल्क््े र्खेको पर्यटन कृषि र पूर््यध्र, समबदृ्ध शकु््गण्डकीको मू् आध्र भन्ने दीघ्यक््ीन सोच त्् दीघ्यक््ीन ्क्र 
र नधीलत संग सहभ्लगत्मु् क रोजन् तजु्यम् प्रषक्रर्को म्धरमब्ट छनौट भएक् रोजन् त्् क्र्यक्रम बधीच त्दमरत् क्रम गनु्य ह्म्् स्म ु
चनुौतधीको लबिर बनेको छ ।

 नगरप्ल्क्को मधर भ्गम् पथृरधी र्जम्ग्य र सेतधीगण्डकी रहेको, पर्यटन, कृषि त्् उद्ोगको पर््यप्त समभ्रन् रहेको, ध्लम्यक 
स्ंसकृलतक पषहच्न बोकेको, प्र्कृलतक श्ोत र स्धनको प्रचरुत् भएको एरं स््नधीर उतप्दनको बजररकरर गन्य सषकने आध्र भएको्े 
षरक्सक् ््लग पर््यप्त समभ्रन् रहेको नगरको रुपम् रहेको छ । लबगतक् नधीलत, रोजन् त्् क्र्यक्रमको क्र्यनररनब्ट आल््यक स्म्िजक 
र भौलतक पूर््यध्र षरक्सम् केषह उप्िबधहरु भएक् छन ्। तरसत् उप्िबधहरु््ई रदगो र संस््गत गरी दीघ्यक््ीन सोचक् स्् रोजन् 
त्् क्र्यक्रम बन्उन आरशरक देिखनछ ।षरक्सको सर्लमतरबोध नहनु,ु गैर रोजन्म् नर्ँ ट्रर्क खोलने प्ररलृत, ररु् षरदेश प््रन, कृषि््ई 
बरबस्रक्रर नगरीन,ु ्घ,ु घरे् ुत्् स्न् उद्ोग ओझे्म् पनु्य, कृषि पेश्््ई गौरर्िनरत पेश्को रुपम् सरधीक्र नगरीन,ु उतप्दनमु् क 
भलूमको खण्डधीकरर, आर्स त्् भलुमको बैज्ञ्लनक ढंग्े उपरोग गन्य नसकन,ु प्र्कृलतक श्ोत र स्धनको बैज्ञ्लनक उपरोग गन्य नसकन,ु नैलतकत् 
र आतमउत्तरद्रधीतर कमजोर हनु ुजसत् समसर् त्् चनुौतधीहरु ह्म्ो स्म ुलबद्म्न छन ।

 षरक्स र सेर् प्रर्ह््ई लनषपक् र प्रदशवी तबरब्ट न्गरीक स्म ुपरु््यई स््नधीर सशु्सनको प्रतर्भलूत गर्उन नगरप्ल्क्को 
भलूमक् महतरपूर्य हनुछ । नर्ँ पररप्रके्म् न्गरीकक् च्हन्््ई पररपूलत्य गददै समबदृ्ध शकु््गण्डकी नगर स््पन्म् ह्मधी सबैको जो्ड रहनेछ 
। ह्मधी सबै्े च्हेको समबदृ्ध शकु््गण्डकी लनम््यर गन्यक् ््गधी नगरप्ल्क््े लनमन्नसु्रको दीघ्यक््ीन नधीलत र रोजन्क् स््् अग््डधी 
बढने ्क्र ल्एको समम्लनत नगर सभ्म् र्ख्न च्हनछु ।

 रसै सनदभ्यम् ह्म्ो नगरप्ल्क््े आग्मधी रदनम् अिखतर्र गनने लबिरगत क्ेत्रक् क्ेत्रगत नधीलतहरु रस प्रक्र छन ्।
आल््यक षरक्स क्ेत्र: 
- कृषिम् लबलबलधकरर त्् वरबस्रधीकररम् जो्ड रदईनेछ ।
- भौगोल्क समभ्वरत् र लनलम्यत पबु््यध्रहरु मधरनजर गरी त ु् न्तमक ््भप्रद ब््ी उतप्दनम् जो्ड रदईनेछ ।
- प्र्कृलतक रुपम् रहेक् नदीन्््, बन, ज्डधीबटुी स््ै खलनज श्ोतको प्ररोग र रदगो बरबस््पन गददै उतप्दन रषृद्ध र आर आज्यन रषृद्धम् 
जो्ड दीईनेछ ।
- कृषिरोगर भलूमको अलभ्ेिखकरर गनने भलुम षरक्सको ््लग कृषिरोगर जलमनको चक््बनदी गनने, षकस्न््ई बलग्यकरर गरी लनिचित लसम् 
भनद् म्ल्को कृषि आरम् कर ्ग्उने क्ननु तजु्यम् गनने र जलमन ब्झो र्ख्ने् ्ई कर्रोप्को लसद्ध्नत अनसु्र कृषि उतप्दनम् बदृ्धधी 
गनने नधीलत ्ीइनेछ ।
- कृषि उतप्दन र उपभोक्त्लबच लसध् समपक्य को ््गधी बज्र बरबस््पन गरी लबचौल्र् प्रलबित्तको अनतर गरीनेछ स््ै कृिक सहरोग 
क्र्यक्रम संच््न एरं वररस्् गनने नधीलत ल्इनेछ । 
- षकस्नको हक षहत संरक्र गनने, कृषि स्मग्धी र कृषि उपज मूलर र बज्र पहुँच सलुनिचितत्क् ्गधी पबु््यध्र तर्र गरीनेछ ।
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- कृषि समबिनधत लसच्ई आरोजन्हरुको ्गत हेरी स्न् लसच्ई रोजन्हरु संच््न गनने र ठु्् लसच्ई आरोजन्हरुको ््लग प्रदेश र 
केनद्र सरक्र संग म्ग गरी लनम््यर सरुु गनने वररस्् लम््ईनेछ । षकस्नसंग स्झेद्रीम् लसंच्ईम् पुंजधीगत अनदु्न उप्बध गर्ईने 
नधीलत ल्ईनेछ ।
- जनत् आर्स (प्रदेश,केनद्र सरक्र) क्र्यक्रमको म्धरमब्ट लबपन्न घर ब्स लबषहन र अवरबरिस्त बसोब्स््ई बरबिस्त गरीनेछ ।
- केनद्र र प्रदेश सरक्रक् नधीलत त्् क्रक्रम अनसु्र उद्ोग क्ेत्रको प्रोतस्हन त्् औद्ोलगक प्ररद्ध्यनक् ््गधी उद्ोगग््म स््पन्््य 
जलमन उप्बध गर्ई समभ्वरत् अधररनक् ््गधी अनरुोध गरीनेछ ।
- सरदेशधी बसतकुो सेर्को उपभोग््ई प्रोतस्हन रददै अतर्रशरक सेर् त्् बसत ुसहज शु् भ रुपम् उप्बध गर्उन स्ब्यजलनक लनिज 
त्् सहक्री क्ेत्र््ई सहभ्गधी गरौउदै उपभोक्त् षहत संरक्र त्् प्रबद्ध्यनगरीने वररस्् लम््ईनेछ ।
- नगर््ई उजर््ो र समदृ्ध बन्उनक् ््गधी नगर प्रमखु ररु् क्र्यक्रम ््ग ुगरीनेछ ।
- पर्यटकीर स््हरुको पषहच्न गरी कृषि पर्यटन, ध्लम्यक पर्यटन, स्ंसकृलतक पर्यटन, ऐलतह्लसक पर्यटन जसत् पर्यटन उद्ोगहरु््ई महतर 
रदई षरसत्र गरीनेछ ।
- बढदो ख्द््न्न आर्त््ई मधरनजर गरी लसंिचत एरं अनर क्ेत्रम् ब्ल् स्धनत्म् जो्ड रदईनेछ ।
- नगरप््ीक् क्ेत्र लभत्र रहेक् कृषि संग समबद्ध लनक्रहरुसंगको समनरर्तमक रुपम् कृषि क्र्यक्रमहरु संच््न गरीनेछ ।
- स््नधीर स्ोतको उपरोग र लबसत्र र बरबस््पनम् जो्ड दीइनेछ ।
- शकु््गण्डकी नगरप्ल्क्््ई कृषिम् आतमलनभ्यर बन्उन नगर प्रमखु कृषि आतमलनभ्यर क्र्यक्रम संच््न गरीनेछ ।
- लनर््यतरोगर एरं उचच मलुरर्न कृषि उपजहरुको उतप्दन त्् बज्र प्ररद्ध्यन क्र्यक्रमम् जो्ड रदईनेछ ।
- कृषि षरक्सको मू् प्रर्हम् मषह््, दल्त त्् लबपन्न बग्यको पहुँच बढ्ईनेछ।
- नगर लभत्र एक र्ड् एक उतप्दन क्र्यक्रम संच््न््ई लनरनतरत् रदइनेछ ।
- ररु् जनशक्तधी््ई बरबस्षरक कृषि त्् पशपु््नम् आकि्यर गनने ररु््िक्त क्र्यक्रम संच््न गरीने छ ।
- बज्र क्ेत्रम् भएको रोहोर््ई बरबिस्त गरी कौशधीम्  तरक्री खेलत उतप्दन क्र्यक्रम््ई ्प लबसत्र गददै ्लगनेछ ।
- नगर क्ेत्र लभत्र रहेक् सहक्रीहरुको क्मत् षरक्स गरी उद्धेशर अनरुुप संच््नम् जो्ड रदईनेछ ।
- सहक्री, बैंक त्् षरत्तधीर क्ेत्र म्र्य त ्ग्नधी हनेु कृषिकज््य््ई सर् रुपम् कृिकम्झ परु््यउन लबशेि क्र्यक्रम संच््न गरीनेछ ।
- कृषि उपज त्् पशपंुक्धीहरुम् प्र्कृलतक प्रकोपब्ट हनेु क्लत नरलुनकरर गन्य त्् कृिकको ्ग्नधी््ई सलुनिचित गन्य कृषि त्् पश ुलबम् 
क्र्यक्रमहरु समबिनधत लनक्रहरु संग समनरर गरी संच््न गरीनेछ ।
- स््नधीर सतरम् मौसम अनसु्र आरशरक पनने गरुसतररकु्त लबउ लबजन बोटलबरुर् र स्ोत स्मग्धीहरुको रदगो आपूलत्यको वररस््पनम् 
जो्ड रदईनेछ ।
- कृषि उतप्दन त्् उतप्दकतरम् पररर्म्तमक एरं गरुसतर रषृद्धक् ््गधी आबशरक पनने कृषि उतप्दन स्मग्धी त्् सेर्म् कृिकहरुको 
पहुँच बढ्ई सक्म बन्उन पह् गरीनेछ ।
- बढदो बेरोजग्री््ई ्िक्त गददै लबलबध क्ेत्रम् सररोजग्रक् अरसरहरु लसज्यन् गन्यक् ््गधी सररोजग्रमु् क लसप षरक्स त्ल्म 
(बेिल्ंडग, ह्उस र्एररंग, प्ंलबंग, मेिशनरी औज्र मम्यत) संच््न गरीनेछ । 
- षपछल्डएक् मषह्् रदरद बषहलनक् ््गधी उद्म बरबस्र  त्ल्म प्रद्न गरी उद्म वरबस्र म्र्य त आल््यक रुपम् सब् त्् सक्म 
बन्ईनेछ । स््ै स्म्िजक, शैिक्क त्् स्ंसकृलतक सशिक्तकरर गददै नगर षरक्सम् मषह्् रदरद बषहनधीको सहभ्गधीत् गर्उन प्रोतस्हन 
गरीने छ ।
- कृषि उपज््ई बरबिस्त गन्य लनिचित क्ेत्र तोकी कृषिजनर ्ोक बज्र, खदु्र् बज्र, र्रु् बरबस्र््ई बरबिस्त गन्य लनरनतरत् 
रदईने छ स््ै ग््लमर र्ड्हरुम् संक्न केनद्र एरं बज्र केनद्र संच््नक् ््लग प्रर्स गरीने छ ।
- नगर क्ेत्रम् रहेक् प्र्कृलतक स्ोत स्धनहरुको  IEE गरी नरदजनर उद्ोगहरुको उतखनन त्् बरबस््पन गनने ।
- नगरक्ेत्र लभत्र रहेक् प्र्कृलतक एलतह्लसक क्ेत्रको पषहच्न गरी पर्यटन प्रबद्ध्यन गददै आल््यक षरक्सम् जो्ड रदईनेछ ।
- समग् नगरको पर्यटन षरक्सक् ््गधी लबिरगत मनत्र््रहरु संग समनरर गरी क्र्यक्रमहरु संच््न गरीनेछ ।
- नगरप्ल्क लभत्र रहेक् ऐ््नधी, प्रलत र स्ब्यजलनक जगग्हरुम् मझौ्् त्् ठु्् उद्ोगहरुको स््पन्््य सो क्ेत्रको समभ्रन् त्् 
Feasibility Study को क्र््य ्ई अग््डधी बढ्उन प्रदेश सरक्र संग समनरर गरीनेछ ।
- बढदो जगग् प्षटङ क्र््य ्ई लनरुतस्षहत गददै खेतधीरोगर जगग् ब्झो र्ख्न ेक्र््य ्ई रोकन क्ड्ईक् स्् आरशरक क्नून लनम््यर 
गरीनेछ ।
- नगरक्ेत्रलभत्र सहक्री खेलत प्रर््ी््ई प्रोतस्हन गन्य लबशेि क्र्यक्रमहरु संच््न गरीनेछ ।
- प्र्कृलतक स्ोत स्धन जैषरक लबलबधत्को संरक्र समबध्यन एरं सदपुरोगक् ््गधी रदगो त्् र्त्रररमैत्रधी कृषि क्र्यक्रमहरु संच््न 
गरीनेछ । 
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- ढोरब्र्ही मिनदर क्ेत्र््ई गरुुरोजन् बमोिजम षरक्स गरी लत्््य् ुपर्यटक ब्ट रस क्ेत्रको कृषि त्् त्् गैर कृषि उतप्दन त्् 
बर्प्र पब्यध्यन  प्रर्प्त रुपम् गनने अबस्् लसज्यन् गरीनेछ।  
- पर्यटकीर स्् भिुजकोट र दग्मम् एकीकृत पर्यटन षरक्सक् क्र्यक्रमहरु Organic Tourism, Village Homestay संच््न गरी 
आनतररक त्् ब्ह्यर पर्यटक लभत्र्ई सो क्ेत्रम् पर्यटषकर क्ेत्रको रुपम् षरक्स गरीने छ ।
- ढोरमू्कोट््ई रोर् प्क्य को रुपम् षरक्स गररनेछ  ।
- नगर क्ेत्रलभत्र रहेक् अनर पर्यटकीर स््हरु ढोरब्र्ही, िशब पनच्रन मिनदर,  मिुक्तन्् शकु््गण्डकी चरबनध्म लम्ेलनरम गरु्, 
रक ग््डनेन, लतनखो्े देरधी मिनदर, भ ु् भ ु् े बर्ही  मिनदर, खोर्दी कोट, कोटखडकक््ी, भमेू भैरब ्ग्एतक् क्ेत्रको षरक्स गरी 
पर्यटकीर गलतलबलध बढ्उने अबस्् लसज्यन् गरीने छ ।
- नगर क्ेत्रलभत्र रहेक् समपूर्य उद्ोगधी बर्प्री््ई करको द्रर्म् लर्ई बज्र प्रबध्यन्तमक क्र्यक्रम संच््न गरीनेछ ।
- उपभोक्त्््ई आबशरक पनने गरुसतरीर उपभोगक् स्मग्धीहरु सब्यसु् भ मलुरम् उप्बध गर्उन बज्र अनगुमन त्् गरुसतर 
लनरनत्ररक् क्र्यक्रमहरु््ई प्रभ्क्रीरुपम् संच््न गरीनेछ ।
- दधु त्् म्सजुनर पद्््यको बढदो म्ग््ई सहज आपूलत्यको ब्त्ररर बन्उन नगर पशपंुछी त्् मतसरप््न वररस्र््ई प्रोतस्हन 
गरीनेछ स््ै आधलुनक बधश््को लनम््यरको ््गधी नगरको तर्य ब्ट पह् गददै प्रदेश सरक्र््ई अनरुोध गररनेछ ।
- दधु त्् दगुधजनर पद््य््यको उतप्दन बढ्ऊनक् ््गधी कृलतम गभ््यध्न ््गएतक् उन्नत नश्ल सधु्रक् क्र्यक्रमहरु संच््न गरीने 
छ ।
- नगरप्ल्क्््ई अण्ड्म् आतमलनभ्यर गर्उन ्ेरस्य कुखरु् प््न वरबस्र््ई प्रोतस्हन गरीनेछ ।
- पशपंुक्धी ्ग्रतक् ख्द् बसत ुहरुको आरत लनरुतस्षहत क्र्यक् ््गधी लबशेि क्र्यक्रम संच््न गरीनेछ ।

सया्यानजक विकयास क्षेत्र: 
स्म्िजक नर्र, ै्ंलगक सम्नत् सम्नपु्लतक स्मबेिशकर र समत्मु् क सम्जक् आध्रसतमभम् केिनद्रत रहेर स््नधीर सरक्रको नधीलत 
त्् क्र्यक्रम तर्र गररनेछ । बजेट तजु्यम् गद््य रदगो षरक्सक् ्क्र र सूचक समेत््ई धर्न रदई च्् ुरोजन् समपन्न गनने नधीलत 
्ीइनेछ ।स्म्िजक षरभेद, ै्ंलगक षरभेदको अनतर गनने उद्मिश्त्को म्धरमब्ट रोजग्र लसज्यन् गरर बरोजग्रको अनतर गददै आल््यक 
स्म्िजक रुप्नतरर गनने नधीलत ल्इनेछ ।सबैको ््लग गरुसतरीर िशक््को अरसर सलुनिचित गनने लनलत ल्ईनेछ । आर आज्यन र लसपमु् क 
क्र्यक्रमम् ८० प्रलतशत र सशिक्तकरर एरम त्ल्मम् २० प्रलतशत खच्य गनने लनलत ल्ईनेछ ।

रशक्षयााः
िशक्् प्र्प्त गनने प्रतरेक वरिक्तको आध्रभतू म्रन अलधक्र एरम ्संषरध्न प्रदत्त मौल्क हक््रइ् वर्रह्रम् क्र््यनररन गरी िशक््््रइ् 

्ोकत्िनत्रक मूलर र म्नरत्म् आध्ररत सम्जर्द उनमखु र्ष्ट्र लनम््यरम् केिनद्रत गददै िशक््म् सबैको सहज एरम ्समत्मू्क पहुँच र 
लनरनतरत् सलुनिचित गन्य त्् िशक््््रइ् वर्पक, जधीरनोपरोगधी, प्रलतषपधवी एरम ्गरुसतरीर बन्उन देह्र बमोिजम िशक्् समबनधधी नधीलत 
अर्मबन गररनेछ ।

१.सबै प्र्रिमभक ब््िशक्् कक््हरुको रेस््इन सरनेक्र गरी र्षष्ट्रर नरूनतम म्पदण्डको अरस्् पत्त् ्ग्रइ् सो अनरुुप ब््िशक्् 
कक््म् सधु्रक् क्र्यक्रम लर्इनेछ ।
२.प्र्रिमभक ब््िशक्् कक््म् भन््य हनु उमेर पगेुक् सबै ब््ब्ल्क्हरुको पहुँच सलुनिचित गन्य त्् षटक्इ र्ख्नसबै ब््िशक्् कक््म् 
पोिररकु्त रदर् ख्ज्को वररस्् गररनेछ ।
३.प्र्रिमभक ब््कक््म् लसक्रइ् स्मग्धी, खे्स्मग्धी, उपरकु्त कक््कोठ् वररस््गरी ब््ब्ल्क्को सर््यङ्गधीर षरक्सको र्त्ररर 
उप्बध गर्इनेछ ।
४.प्र्रिमभक ब््षरक्सक् सहजकत््यहरु््रइ् ब््ब्ल्क् प्रलतको िजममेर्री र भलूमक्््रइ् ्प प्रभ्रक्री बन्उन उनधीहरु््रइ् नमनु् 
ब््षरक्स केनद्रहरुको अर्ोकन भ्रमरको अरसर प्रद्न गनु्यक् स््ै म्लसक रुपम् प्ररश्लमक ्प त्् पोश्क उप्बध गर्रइ् 
प्रोतस्षहत गररनेछ ।
५.प्र्रिमभक अरस््क् ब््ब्ल्क्हरु््रइ् उिचत तररक््े ्््न प््न, रषृद्ध, षरक्स र लसक्इको ््लग ब्् अनकुु् र्त्रररको 
वररस्् गरी सहरोग गनने सधीप र दक्त् अलभरषृद्ध गर्उन अलभभ्रक िशक््को वररस्् गररनेछ ।
६.षरद्््र भन््य अलभर्न सञ्च््न गरी आध्रभतू तहक् षरद्््र उमेर समूहक् सबै ब््ब्ल्क्को षरद्््र भन््य सलुनिचित गरी रसै 
आ.र. म् शकु््गण्डकी नगरप्ल्क्््रइ् अनधीर्र्य त्् लनशलुक आध्रभतू िशक्् सलुनिचित भएको घोिर् गररनेछ ।
७.स्मदु्षरक षरद्््रहरुको शैिक्क गरुसतर अलभरषृद्धक् ््लग षरद्््रहरु्े सधु्र रोजन्म् उल्ेख गरेक् गरुसतर सधु्रक् क्र्यक्रम 
क्र््यनररनक् ््लग सहरोग उप्बध गर्इनेछ । स््ै षरद्््रहरुको वररस््पन सधु्रम् सरोक्रर्््हरुको भलूमक्््रइ् ्प 
प्रभ्रक्री बन्इनेछ ।
८.'एक र्ड् एक नमून् षरद्््र' को नधीलत अर्मबन गरी स्मदु्षरक षरद्््रहरुको समग् पक्को सधु्रको अरसर उप्बध गर्इनेछ।
९.सु् भ र गरुसतरीर प्र्षरलधक त्् वर्रस्षरक िशक््म् षरद्््वीको पहुँच अलभरषृद्ध गररनेछ । षरद्््रको तल्ो तहदेिख नै प्र्षरलधक 
िशक््को स््नधीर प्ठ्यक्रम तर्र गरी ््गू गररनेछ ।
१०. ब््ब्ल्क्हरुको प्रलतभ् प्रसटुरनक् अरसरहरु प्रद्न गरी सर््यङ्गधीर षरक्सम् जो्ड रदइनेछ ।
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११. षरद्््र िशक््म् प्रलतषपध््यतमक र्त्ररर सजृन् गरी उतकृष्ट उप्बधधी त्् नलतज् ह्ँलस् गरेक् स्मदु्षरक षरद्््र््रइ् परुसकृत 
गररनेछ ।
१२. स्नदलभ्यक र प्रभ्रक्री लसक्इ उप्िबधहरू ह्लस् हनेु गरी सबै ब््ब्ल्क््े लनःशलुक समत्मू्क र गरुसतरीर आध्रभतू िशक्् 
पूर् गरेको सलुनिचित गररनेछ ।
१३. िशक््म् ्ैषङ्गक असम्नत् कम गरी अप्ङ्गत् भएक् वरिक्त, आरदर्सधी र लसम्नतकृत समदु्रक् ब््ब्ल्क्क् ््लग सबै तहको 
िशक््म् अरसर बढ्इनेछ ।
१४. िशक््को पहुँच, स्नदलभ्यकत् त्् गरुसतर अलभरषृद्धक् ््लग अनर सरक्री त्् गैर सरक्री संस््, समदु्र त्् लनक्रहरुसँग 
सहक्र्य र समनरर गररनेछ ।
१५. शैिक्क सषुरध्हरु ब््मैत्रधी, अप्ङ्गमैत्रधी त्् ्ैषङ्गकमैत्रधी हनेु गरी लनम््यर गनने र सबैक् ््लग सरुिक्त अषहंस्तमक, सम्रेशधी र 
प्रभ्रक्री लसक्इको र्त्ररर उप्बध गर्इनेछ ।
१६. सरधीकृत षरद्््र नकश्ङ्कन त्् पनुषर्यतरर म्पदण्ड एरम ्क्र्यषरलध बमोिजम षरद्््र एकीकरर सम्रोजन गनने, नर्ँ षरद्््र 
खोलने र बनद गनने क्र्य गररनेछ ।
१७. षरद्््वी संखर्, सञ्च्ल्त कक्् र भौगोल्क अरिस्लत समेतक् आध्रम् िशक्क दरबनदी लम््न गररनेछ ।
१८. शैिक्क सत्र २०७७ देिख नगरलभत्रक् सबै स्मदु्षरक षरद्््रहरुम् एकै प्रक्रको षरद्््वी पोश्क र एउटै प्रक्शनको प्ठ्यपसुतक 
प्ररोग गररनेछ ।
१९. स्मदु्षरक षरद्््रहरुम् प्रचल्त ऐन लनरम्र्ी बमोिजम प्रध्न्धर्पकको वररस्् गररनेछ ।
२०. षरद्््र षरक्स त्् सधु्रक् ््लग लनिचित म्पदण्ड बन्रइ् स्मदु्षरक षरद्््रक् प्रध्न्धर्पकसँग क्र्यसमप्दन कर्र गररनेछ 
। तरसै गरी प्रध्न्धर्पक र िशक्क बधीच समेत सो को वररस्् लम््इनेछ ।
२१. सबै षरद्््रहरुक् भौलतक पूर््यध्र (भरन, शौच््र) हरुम् स्र्यजनधीक भरनहरुम् प्ररोग हनेु रंग समबनधधी लनदने िशक् २०६९ 
बमोिजम Color Code प्ररोग गररनेछ ।
२२. संस््गत षरद्््रहरुको वररस््पन, लनरमन र मूलर्ङ्कनक् ््लग आरशरक क्र्यषरलध लनम््यर गररनेछ ।
२३. अनमुलत नल्रइ् सञ्च््न भएक्, तल्ो कक््को अनमुलत ल्रइ् म्ल्ल्ो कक्् सञ्च््न गरेक्, अनमुलत ल्रइ् षरद्््र नै सञ्च््न 
नगरेक्, श्ख्को रुपम् सञ्च््न गरेक् त्् न्म्करर नलम्ेक् संस््गत षरद्््रहरुको उिचत लनरमन गररनेछ ।
२४. संस््गत षरद्््रहरुको रलग्यकरर गरी षरद्््वीसँग ल्ने शलुक लनध््यरर प्रषक्रर्््रइ्  रैज्ञ्लनक र वर्रह्ररक बन्इनेछ ।
२५. संस््गत षरद्््रहरु्े षरद्््वी््रइ् उप्बध गर्उनपुनने छ्त्ररिृत्त षरतरर वररस््््रइ् ्प वररिस्त र प्रदशवी बन्इनेछ ।
२६. सञ्च््नम् नरहेक् र कमतधीम् ्ग्त्र २ रि्य  शैिक्क तथर्ङ्क नभनने षरद्््रहरुको अनमुलत ख्रेज गररनेछ ।

युिया त्या खेलकुदाः
खे्कुद क्ेत्रको षरक्स र षरसत्र गन्य अनर सरक्री, गैर सरक्री एरम ् लनजधी क्ेत्रक् खे्कुद संस्् बधीच समनरर, सहक्र्य एरम ्

स्झेद्रीको र्त्ररर सजृन् गरी खे्कुद््रइ् जनजधीरनको अलभन्न अङ्ग बन्उन, श्रीररक, म्नलसक र नैलतक क्मत्रकु्त म्नर संश्धनको 
षरक्स गरी खेदकुद््रइ् रोजग्रीमू्क वर्रस्रको रुपम् स््षपत गन्य, अनशु्लसत र मर््यरदत सम्ज बन्उन त्् 'सबैको ््लग खे्कुद' 
भन्ने अलभर्न््रइ् सरल्भतू बन्उन देह्रक् नधीलत अर्मबन गररनेछ ।

१.षरद्््र र समदु्र तहब्टै खे्कुदको क्र्यक्रम प्ररद्ध्यनम् जो्ड रदइनेछ ।
२.ब््ब्ल्क् त्् ररु्को खे्कुद प्रलतभ्को पषहच्न र प्ररद्ध्यनक् ््लग नगर सतरम् र्ष्ट्रपलत रलनङ िशल्ड र मेरर कप खे्कुद 
प्रलतरोलगत् क्र्यक्रमको आरोजन् गररनेछ ।
३.षरद्््र तह, समदु्र तह, र्ड् तह र नगरप्ल्क् तहम् खे्कुद क्र्यक्रम सञ्च््नक् ््लग उपरकु्त खे्मैद्न वररस््पनम् जो्ड 
रदइनेछ ।
४.र्ड् तहम् र्ड् सतरीर खे्कुद षरक्स सलमलत र नगरप्ल्क् तहम् नगरप्ल्क् सतरीर खेदकुद षरक्स सलमलत गठन गररनेछ ।
५.खे्कुद षरक्सक् ् ्लग षरलभन्न ररु् क्ब, खे् संघ, नेप्् प्रहरी, नेप््ी सेन्, िजल्् खे्कुद षरक्स सलमलत त्् अनर लनक्रहरुसँग 
समनरर, सहक्र्य र स्झेद्री गररनेछ ।
६.खे् क्ेत्रको षरक्स र षरसत्रम् रोगद्न परु ्र्उने खे्््डधी, प्रिशक्क, खे्कमवी त्् खे्कुदसँग समबिनधत वरिक्ततरहरु््रइ् समम्न 
त्् परुसकृत गररनेछ ।

सियास्थय त्या सरसफयाई:
-आध्रभतु सर्सथर र सरसर्ई नधीलत बन्ई जनत्को सर्सथर/सरसर्ई््ई उचच प्र््लमकत् रदइनेछ ।
-नगरक् दगु्यम क्ेत्रम् लन:शलुक घमुतधी लसषरर संच््न गरर सर्सथर ज्ंच प्रलत जनत्््ई सजक गर्ईनेछ ।
-ग््लमर क्ेत्रक् न्गररकको सर्सथरम् पहुँच रषृद्ध गददै सर्सथर सेर्््ई बरबिस्त र प्रभ्रक्री बन्उन ढोर रु्ब्री शषहद असपत््््ई 
नगरप्ल्क्को आनतररक श्ोतब्ट सनच््न गररनेछ ।
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-खैरेनधीट्र सर्सथर चौकी दु् ेगौ्ड्म् नगरप्ल्क्को आनतररक श्ोतब्ट लबशेिज्ञ मेल्डक् अलधकृतसषहत प्ररोगश््् सषहत सेर् प्रद्न 
गररनेछ  ।
-मटुु, कर्नसर, मगृौ्् र मेरुदण्डक् लबपन्न रोगधीहरु््ई आल््यक सहरोग गररनेछ ।
-मह्म्री रोगब्ट जनत्््ई जोग्उन परु्य स्बध्नधी र संरक्रम् आरशरक वररस्् लम््ईनेछ ।
-आरु्यबेद उपच्र पद्धलत््ई जो्ड रदइनेछ ।नगरलभत्र रहेक् ज्डधीबटुीको पषहच्न गरी तरसको उिचत उपरोग गन्य आरशरक कदम च्ल्नेछ 
। आरु्यरेद सर्सथर केनद्रको षरसत्र गददै ्लगने छ ।
-नगरम् ५० शैर्को असपत्् लनम््यर गन्य केनद्र र प्रदेश सरक्र संग समनरर गरीनेछ ।
-सर्सथर चौकी नभएको र्ड्म् सर्सथर चौकी स््पन् गन्य आरशरक पह् गरीनेछ । ह्् रहेक् सर्सथर चौकी ब्ट हनेु सेर् प्रर्ह््ई 
लछटो छररतो र गरुसतरीर बन्उन क्र्य गरीनेछ । स््ै सर्सथर चौकी््ई आरशरक पूर््यध्रको वररस्् गरीनेछ ।
-आधलुनक र गरुसतरीर सर्सथर क्र्यक्रम संच््न गददै पूर्य खोपरकु्त नगरको रदगोपनको ््गधी स्ोतको वररस््पन गरीने छ ।

खयानेपयानी:
-नगरलभत्रक् सबै ख्नेप्नधी महु्न संरक्र गन्य लबशेि  अलभर्न संच््न गरीनेछ । ख्नेप्नधी स्ोत बच्उन उपरकु्त स््नम् पोखरी लनम््यर 
गरीनेछ ।
-नगरलभत्र प्रतरेक घरम् सरचछ सर् ख्नेप्नधीको वररस्् लम््ईनेछ ।
-नगरलभत्रक् सबै ख्नेप्नधीको गरुसतर पररक्र गरी गरुसतररर ख्नेप्नधीकोबरबस्् गरीनेछ ।

लैंरगक नीतत:
- ै्ंलगक षहंस्मकु्त नगर बन्उन आरशरक प्रबद्यन्तमक उपच्र्तमक र लनरोध्तमक उप्रहरु अर्मबन गरीनेछ ।
-मषह्् म्ल् हनेु सबै प्रक्रक् षहंस्को अनतर गन्य आरशरक क्र्यक्रम संच््न गरीनेछ ।
-मषह््को क्ेत्रम् गरीने ्ग्नधी रषृद्ध गददै ्लगनेछ । मषह््््ई रोज्ररम् प्र््लमतकत् रदइनेछ ।
-मषह््को क्मत् रषृद्ध गनने क्र्यक्रम संच््न गरीनेछ । 

्बयाल्बयारलकया/युिया/ककशोरी:
-नगर त्् र्ड्सतरम् ब््क्ब, ब््संज्् र ब्् संरक्र सलमलत गठन गरीने छ ।
-आपतक्ल्न ब्् उद्ध्र कोिको स््पन् र वररस््पन  गरीनेछ ।
-सबै प्रक्रको ब्् षहंस्को लनर्रर गन्य आर्शरक क्र्यक्रम संच््न गरीनेछ ।
-रबु् रग््य ्ई ्िक्त गरी लबलभन्न लसपमु् क त्ल्म संच््न गरी सररोजग्रको वररस्् गरीनेछ ।
-आग्मधी च्र बि्य लभत्र ब््मैत्रधी नगर घोिर् गनने गरी क्र्यक्रम अग््डधी बढ्ईनेछ ।

अपयाङगतया:
-नगरलभत्र बन्ने सबै स्ब्यजलनक लनम््यर््ई अप्ङ्गमैत्रधी बन्उन क्ड् कदम च्ल्नेछ ।
-अप्ङ्गको लसप र क्मत् षरक्स गन्य लसपमु् क त्ल्म संच््न गरीनेछ ।
-रसै आल््यक बि्य लभत्र नगर लभत्रक् सबै अप्ङ्गत् रहेक् वरिक्तहरुको पषहच्न गरी अप्ङ्गत् पररचर पत्र षरतरर गररनेछ ।

जेष्ठ नयागरीक: 
-जेष्ठ न्गररकहरुक् ््गधी लन:शलुक सर्सथर लसलबर सनच््न गररनेछ।
-जेष्ठ न्गरीकको लसप रबु् पसुत्््ई हसत्नतरन गन्य आरशरक क्र्यक्रम संच््न गरीनेछ ।
-संघ र प्रदेशसंग समनरर गरी जेष्ठ न्गरीक आश्रस््को लनम््यर गरीने छ । स्म्िजक सरुक्् र संरक्र क्र्यक्रम््ई समरम्नै परु््यउने 
नधीलत ्ीईनेछ ।

सया्यानजक सुरक्षया/वयनकतगत घटनया दतयामि: 
-आधलुनक र प्रषरलधमैत्रधी स्म्िजक सरुक्् र वरिक्तगत घटन् दत््य अलभ्ेख वररस््पन््ई अझ प्रभ्बक्री बन्ईनेछ ।
-वरिक्तगत घटन् दत््यको महतर जनसतरम् परु््यउन आरशरक क्र्यक्रम संच््न गरीनेछ ।

गै.स.स.
-नगरप्ल्क् र गै.स.स.को समनरर र स्झेद्रीम् नगर क्ेत्रलभत्र परु््यध्र षरक्स क्र्यक्रम संच््न गन्य जो्ड रदईनेछ  ।
संसकृलत समपद्, ्ल्त क्् पर्यटन: 
-नगर  क्ेत्रलभत्रक् पर्यटकीर एरं ध्लम्यक क्ेत्र््इ वर्पक प्रच्र प्रस्र गरी अनतररक त्् ब्ह्यर पर्यटक््ई आकि्यर गरीनेछ ।
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-ग््लमर क्ेत्रम् होमसटे संच््न गन्य प्रोतस्हन गरीनेछ ।
-परमपर्गत भ्ि् संसकृत र भेिभिु् पर्यको संरक्र गन्य आरशरक  क्र्यक्रम संच््न गरीनेछ ।
-पर्यटन पबु््यध्र षरक्सम् जो्ड दीई शकु््गण्डकी््ई महतरपूर्य  पर्यटकीर गनतबरको रुपम् षरक्स गरीनेछ ।
-क््, स्षहतर त्् संसकृलतको संरक्र समबध्यन र षरक्सको ््गधी  स््पन् गरी संच््न गनने नधीलत ल्ईनछ । नगरक् गौरब र प्रलतष्ठ् 
बढ्उने गरी रोगद्न रदने न्गरीक््ई उचच समम्नक् स्् परुसकृत गरीनेछ ।

वपछडया ्बगमि दरलत आदद्बयासी जनजयातत: 
-षपछल्डएक् बग्य दल्त आरदब्सधी जनज्तधीको हकषहतको संरक्र शसिक्तकरर गन्य नगरक् सबै क्ेत्रम् पहुँच रषृद्ध गददै ्लगने छ ।
-आरदब्सधी जनज्तधीको भ्ि्, धम्य, संसकृलतको संरक्र, प्रच्र प्रस्र गन्य आबशरक क्र्यक्रम संच््न गरीने छ ।
-दल्त त्् षपछल्डएक् बग्यको परमपर्गत पेश्््ई संरक्र गददै वरबस्रधीक बन्ई आतमलनभ्यर गरईनेछ ।

विपद, ्बन त्या ियातया्बरण
-नगर षरपद कोि स््पन् गरी षरपद बरबस््पन समबिनध जोिखम क्ेत्रको अधररन अनसुनध्न गददै प्र््लमक षरपद वररस््पन गरीनेछ ।
-समबषृद्धको ््गधी बन, र्सट्रीर बनको बरबस््पनक् ््गधी प्रदेश,केनद्र सरक्रको अलधनम् रही अबसर्क नधीलत त्् क्नलुन वररस्् 
लम््ईनेछ स््ै बन संरक्र, रदगो बरबस््पन त्् उपभोगको ््गधी समदु्रम् अध्ररत बन बरबस््पन पद्धलतको षरक्स र प्रबध्यन 
गरीनेछ ।
-आध्रभतू सरचछ ख्नेप्नधीम् न्गरीकको पहुँच क्रमश अलभबषृद्ध गरीनेछ ।
-रोहोर सरसर्ई केनद्र स््पन् गरी रोहोर््ई मोहोर बन्उने सचेतन् क्र्यक्रम संच््न गरी जनसहभ्लगत्म् सर् र सभर नगरप्ल्क्म् 
षरक्स गरीनेछ ।
-नगरको रोहोर बरबस््पन समग् नगरप्ल्क्को िचनत् र च्सोको लबिर भएको हदु् नगर््ई सर् र्ख्नको ््लग रसै ब्ट बरबिस्त 
रोहोर मै्् वररस््पन केनद्रगरी संच््नम् लर्ईनेछ ।
-नगर क्ेत्र लभत्र रहेक् टो् षरक्स संस््हरु््ई सरसर्ई त्् र्त्ररमैत्रधी गलतषरलधम् टेर् परु््यउनक् ््गधी त्ल्म प्रद्न गरी सषक्रर 
बन्ईनछ ।
-नगरप्ल्क्््ई आग्मधी ३ बि्य लभत्र पूर्य सरसर्ई, र्त्बररमैत्रधी नगर बन्उन लबशेि अलभर्न अग््डधी बढ्ईनेछ ।
-र्त्बरर र सरसर्ईको क्ेत्रम् उतकृष्ट क्र्य गनने टो्््ई प्रतरेक रि्य परुसक्र र समम्नको बरबस्् लम््इनेछ ।
-स्ब्यजलनक लनिज स्झेद्री म्र्य त सरसर्ई त्् र्त्बरर सधु्रक् क्र्यक्रमहरु संच््न गरीने छ ।
-नगरप्ल्क लभत्रक् छ््ड् ग्ई बसतु् ्ई वररस््पन गन्य स््पन् भई संच््नम् रहेको गौ संरक्र केनद्र््ई ्प बरबिस्त गररदै ्लगने 
छ ।
-नगरप्ल्क् लभत्र प््िसटक झो्् लनरुतस्षहत गन्य आबशरक वररस्् गरीने छ ।
-नगरप्ल्क््े रोहोर मै्् वररस््पन गन्य बि्यको कुनै मषहन्को कुनै हप्त्््ई सरसर्ई सप्त्ह घोिर् गरीनेछ ।
-प्रतरेक र्ड्हरुम् एक नस्यरी स््पन् गरी लबरुर् उतप्दन, षरतरर, रोपन गनने नधीलत ्ीईनेछ ।
-स्ब्यजलनक ख््ी जगग्, प्ख् क्ेत्रहरुम् रकृ््रोपर गरी हररर््ी बन्ईनछ ।
-नगरप्ल्क् क्ेत्र लभत्र रहेक् स्ब्यजलनक शौच्र बरबस््पन गन्यक् स््ै आर्शरककत् अनसु्र नर् ्प गरीनेछ ।
-षरपद जोिखम क्ेत्रको नकस्नकन त्् बसतधीहरुको पषहच्न र स््न्नतरर गन्य अबशरक पह् गरीनेछ । 
-षरपद कोिको स््पन् त्् संच््न र स्ोत स्धनको पररच््न गनने क्र््य ्ई अग््डधी बढ्ईनेछ ।
-नगरप्ल्क्म् हनु सकने समभ्षरत जोिखम््ई मधरनजर गददै र्रुररनत्र त्् रमबु् ेनस खररद एरं वररस््पन गन्य समबिनधत सबै 
लनक्रहरु संग आरशरक पह् गरीनेछ ।
-नगरप्ल्क् क्ेत्र लभत्र रहेक् त्् त्ैर्हरुको पषहच्न र संरक्र गरी पर््यररर सनतु् न गनने क्र््य ्ई प्र््लमकत् रदईनेछ ।
-प्र्कृलतक प्रकोप (ब्ढी, पषहरो, भ:ूक्र, बन, र्त्ररर, रोहोर मै््) नरलुनकरर संबिनध त्ल्म प्रद्न गरीने छ ।
-ज्डधीबटुी, गैर क्ष्ठ, बन पैद्र्र समबिनध सरनेक्र उतप्दन संक्न पब्यध्यन  र बज्र बरबस््पन गनने नधीलत ्ीइनेछ ।
-कोते्र बज्र देिख दोभ्न (तपोभलुम) समम सेतधी नरद तटबनधन गरी भ:ूक्र एरं पर््यबरर जोग्उने नधीलत ल्ईनेछ ।
-नगरप्ल्क्लभत्र रहेक् स्मदु्रधीक बन गो्डमे्, क्ठ िचर्नधी गद््य अलनर्र्य रुपम् नगरप्ल्क्को सरधीकृलत ल्एर म्तै्र गनु्य पननेछ ।  

पूियामिधियार विकयासक्षेत्र: 
१.नगरकेनद्र र र्ड् केनद्र जोडने स्डकहरु सतरोन्नलत गरीनेछ । आग्मधी लतन रि्य लभत्र र््ड्य क्र््य्र जोडने स्डक क््ोपते्र गरीने छ ।
२.ध्लम्यक त्् पर्यटकीर क्ेत्रसमम ज्ने ब्टो््इ पषह्ो प्र््लमकत् रदइनेछ ।
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३.नगरसंग जोल्डएको अकको स््नधीर तह जोडने स्डक लनम््यर््ई प्र््लमकत् दीइनेछ ।
४.प्रमखु स्डकहरुको क्रलमक रुपम् ््गत कट्् गरीने छ ।
५.देह्रक् म्ग््य ्इ नगरको प्रमखु म्ग्यको रुपम् सतरोन्नलतगरीने छ ।

- दु् ्गौ्ड् हक्य परु मोटर म्ग्य
- ् ््धोज मोटर म्ग्य 
- दु् ेगौ्ड् ््म्ग्उँ मोटर म्ग्य 
- दु् ेगौ्ड् र्इपरु (ढोर ब्र्ही मोटर म्ग्य )
- ढोर ब्र्ही मिनदर ज्ने  मोटर म्ग्य
- लतनखो्े देबधी मोटर म्ग्य 
- मनकौरी मोटर म्ग्य 
- जनसेर् मोटर म्ग्य 
- कुम्े नेर्मु  मोटर म्ग्य  
- कृलत रजस्् मोटर म्ग्य 
- मनमोहन मोटर म्ग्य 
- स्खे गोचप्नधी मोटर म्ग्य
- नमनु् मोटर म्ग्य 

६.नगरसतरीर खे्कुद मैद्न पषहच्न गरी लनम््यर क्र्य अग््डधी बढ्इने  छ । 
७.नगरक् गौरब आरोजन् हरु छनौट गरी लनम््यरक् ््लग गरुु रोजन् तर्र परी प्रदनेश र केनद्र सरक्र संग म्ग गरीनेछ ।
८. नगरसतरीर बसप्क्य  लनम््यरको ््लग दु् ेगौ्ड् कसेरी म् रहेको पनचमनुधी म् लब को जगग्््इ पषहच्न गरी समभ्वरत् अधररन गरीने 
छ ।
९.ब््ब्ल्क्को  क्मत लबक्शको ््लग ब्् उद््न लनम््यर गरीनेछ ।
१०.््गत स्झेद्री जटुने रोजन्््इ पषह्ो प्र््लमकत् रदइ देह्रअनसुर िशस्यकम् देह्रअनसुर प्रलतशतम् स्झेद्री गरीने छ र २० 
््ख भनद् बढी ््गत भरक् रोजन्म् म्त्र ््गत स्झेद्री गरीने छ ।
११.रोजन् क्र्यनररन क्र्यत्ल्क् बन्ई ््ग ुगरीने छ , पौि १५ समम म्त्र रोजन् समझौत् गरी जेष्ठ मस्नतसमम म्त्र भकु्त्नधी रदने 
बरबसत् क्र्यनररन गरीने छ ।
१२. ५०% जन सहभ्लगत् सनच््न आरोजन्हरु ब्हेक अनर रु १० ््ख भनद् म्ल्क् आरोजन्हरु ठेक्् प्रषक्रर् म्र्य त संच््न 
गररनेछ ।
१३. टो् षरक्स संस््हरु््ई षरक्स लनम््यरम् िजममेर्र र सषक्रर बन्उन आरोजन्हरुको सनच््न, मम्यत क्र्यको िजमम् रदने नधीलत 
्ीईनेछ ।
१४. शकु््गण्डकी नगरप्ल्क् र्ड् नं १ र २ जोडने गबेु खो्् र र्ड् नं ६ को लतनखो्े देबधी मिनदर ज्ने कुम्े खो््म् परक् पु्  
लनम््यर गररनेछ ।
१५. आ.ब. २०७४/७५ को अस्र मस्नत समम लनम््यर भएक् घरहरुको अलभ्ेखधीकरर गरर घर क्रम गन्यक् ््लग लनिचित अबलध 
तोकी घर क्रम गनने नधीलत ्ीइनेछ ।
१६. भरन लनम््यर म्पदण्ड ््ई समर अनकुु् परररत्यन गरीने छ ,घन् सहरी क्ेत्र र ग््लमर क्ेत्रम्  ररक ररक म्पदण्ड बन्ई 
क्ड्ईक् स्् ््ग ुगरीने छ ।

संस्यागत सेिया प्रियाह, विन्तय वयिस्यापन र सुशयासन सम्बन्धि नीतत: 
-संषरध्नतः स््नधीर तहको सरक्रको िजममेर्री समप्दन गन्य आरशरक संस््गत संरचन्, जनशिक्त वररस््पन त्् सम्रोजन भैनसेको 
रत्यम्न अरस््म् तद््य वररस््पन अनतग्यत आरशरकत्को आध्रम् नगरक्र्यप्ल्क्, र्ड् क्र््य्र ्ग्रतक् षरिरगत श्ख्को तह 
गत िजममेर्री ब्ं्डर्ं्डको वररस््््ई लनरनतरत् रदईनेछ ।
-सरै र्ड्म् सषुरध् समपन्न र्ड् क्र््य्रहरुको वररस््पन गनने सनदभ्यम् क्रमशः र्ड् क्र््य्रहरुको नर्ँ भरन लनम््यर गनने क्र््य ्ई 
लनरनतरत् रदईनेछ ।
-जनप्रलतलनधधीहरुको क्मत् षरक्स एरं अनभुर आदन प्रद्नको ््लग अनतरनगरप्ल्क् भ्रमर गरी शहरी सशु्सन त्् षरक्सको ््लग 
आरशरक ज्ञ्न र सधीपको षरक्स गरीने छ ।
-कम्यच्रीहरु््ई आरशरक त्ल्म, प्रिशक्रको म्धर्मब्ट म्नर संश्धन षरक्स एरं क्मत् अलभरषृद्ध गरी न्गरीक प्रलत सेर्मखुधी एरं 
जर्रदेही बन्उदै ्लगने छ ।
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-नगरर्सधीहरुको गनु्स्््ई र्ड् सतरम् र्ड् सिचर र नगरसतरम् नो्ड् अलधकृत म्र्य त वररस््पन गरीने छ ।
-स््नधीर तहक् षरर्दहरु स््नधीर तहम् नै सम्ध्नक् ््लग बैकिलपक वररस््पनको रुपम् संच््नम् आएको मे्लम््प पद्धलत््ई 
नगरप्ल्क्को नर्षरक सलमलतब्ट समप्दन हनेु क्मम् आबद्ध गरी ्प प्रभ्रक्री बन्ईने छ ।
-पररम्िज्यत न्गरीक र्ड्पत्र ््ग ुगरी सेर् ग््षहहरु््ई उतकृष्ठ सेर् प्रद्न गरी मसुक्न सषहतको सेर् प्रद्न गरीनेछ ।
-प्रषरलधमैत्रधी सेर् प्रर्ह््ई अब्मबन गरीनेछ ।
-स्ब्यजलनक महतरको सूचन् उप्बध गर्उन न्गरीक सचुन्को हक््ई पूर्य रुपम् प्रच्नम् लर्ईने छ ।
-स््नधीर तह गठन भएको रदन््ई स््नधीर रदरसको रुपम् मन्ईनेछ ।
-नगरप्ल्क्को षरषरध गलतषरधधीहरुको सरै नगरर्लसहरुम् ज्नक्री गर्ई सशु्सन अलभरदृ्धधी गन्यको ््लग नगर रु् ेषटन प्रक्शन 
गरीनेछ ।
-आम नगरब्सधीहरुको सूचन्को हक््ई उचच प्र््लमकत् रददै नगरप्ल्क् क्ेत्रम् संच््न गरीने षरक्स र सशु्सनक् गलतषरधधी््ई 
लनरलमत रुपम् नगरर्सधी समक् परु््यउन एरं समग् नगर षरक्स प्रषक्रर्म् आरशरक सल््ह सझु्ब र प्रलतषक्रर् प्र्प्त गन्य सबैको पहुँच 
पगुोस भन्ने अलभप्र्र्े स््लनर एर.रम. रे्डधीरोसंग सहक्र्य गरी शकु््गण्डकी नगर आर्ज रे्डधीरो क्र्यक्रम लनरलमत प्रश्ररको वररस्् 
लम््ईनेछ ।
-नगरक्र्यप्ल्क्को षक्रर्क््प््ई प्रदशवी, जर्रदेही र लमतबररधी बन्उन लनरलमत रुपम् स्र्यजलनक सनुरु्ई, स्म्िजक पररक्र, 
स्र्यिजलनक पररक्र, खच्य स्र्यजलनकरर जसत् षरधधी र प्रकृर्््ई लनरलमत बन्ईनेछ ।
-स््नधीर सरक्र ऐन २०७४ को दर् 22 बमोिजम ्ेख् सलमलत गठन गररनेछ ।
-बेरुज ुलनरनत्रर गन्य आनतररक ्ेख् पररक्र श्ख् र कम्यच्रीको वररस्् गरीनकुो स् ै्ं ् ेख् उत्तरद्रधी अलधक्री््ई िजममेर्र तलुर्ईने 
छ ।
-गत आल््यक रि्यक् बेरुजहुरु क्रमशः रछछौट गददै ्लगनेछ ।नगरप्ल्क् ब्ट असु्  गनु्यपनने रेरुजकुो बजेटम् नै वररस्् गरीने त्् 
अनर संस््, लनक्र, वर्िक्तब्ट असु्  गनु्यपनने रेरुज ुक्ड्ईक् स्् असु्  गनने र नर्ं रेरुज ुहनेु अबस््््ई लनरुतस्षहत गरी शनुर 
रेरुजकुो अरध्रर् ््ग ुगरी आल््यक अनशु्सन क्रम गरीने छ ।
-भष्ट्रच्र लबरुद्ध शनुर सहनशधी्त्को नधीलत अर्मरन गददै भष्ट्रच्र गरेको प्ईएम् लनरम्नसु्र क्ड् क्रर्ही गरीने छ ।
-रस नगरप्ल्क् र म्तहतक् क्र््य्रहरुको आल््यक क्रोब्रको आनतररक ् ेख्परीक्र लनरलमत लमतवररधीत्, क्र्यदक्त् र प्रभ्रक्ररत् 
समेतको आध्रम् आनतररक ्ेख्परीक्र इक्ईब्ट हनेु भएक््े इक्ई््ईसदुृढ बन्इने छ ।
-्ेख्परीक्र षररररको अलभ्ेख वररिस्त गररने छ ।
-अिनतम ्ेख्परीक्र क्र्यम् सहरोग समनरर र सहजधीकरर ्ेख् परीक्र इक्ईब्ट हनेुछ ।
-नगरप्ल्क्क्््ई संषरध्नतः प्र्प्त भएको र्जश् संक्नक् समग् क्ेत्र््ई समेटेर र्जश् समबिनध बहृत अधररन अनसुनध्न प्रलतरेदन 
तर्र गरी आरक् क्ेत्रहरु पषहच्न गरीनेछ ।
-नगरको र्जश् संक्नको र््््य िस्तधी र र्जश् संक्नको समभ्वरत् अधररन गरी सर् कर प्रर््ीको षरक्स गरीने छ ।
-वररस्र कर स््गत रुपम् संक्न गरी बकरौत् असु् ी प्रकृर्््ई लनरनतरत् रदईनेछ । र्जश् पररच््नको क्ेत्रम् कम्यच्रीहरु 
खट्ई षरशेि प्रोतस्हन क्र्यक्रम लर्ईने छ ।
-र्जश् संक्न प्रकृर्््ई र्ड्तहम् संस््गत गन्य रसै आल््यक रि्य लभत्र सफटररर म्र्य त रकम ल्ने प्रर््ी््ई समपूर्य र्ड्हरुम् 
स््षपत गरी लछटो, छररतो  र चसुत रुपम् सेर् प्रर्ह गरीने छ ।
-सेर्ग््षह््ई सेर् प्रद्न गनु्य अिघ शकु््गण्डकी नगरप्ल्क्को आल््यक ऐन 2075 म् तोषकएको कर, दसतरु र सेर् शलुक ल्एरम्त्र 
सेर् प्रर्ह गरीनेछ।सेर् प्रर्हसंग समबद्ध रकम नबझु्ई सेर् रदएम् र् छूट रदएम् उक्त रकम सेर् प्रर्ह गनने वर्िक्तब्ट सरक्री ब्ँकी 
सरह असु्  उपर गरीनेछ।
-सशु्सन स््पन्को ््लग आरशरक क्नून, लनरम, षरलनरम्र्ी , क्र्यषरधधी आरदको लनम््यर गरी Chain of Command लनम््यर गरीनेछ ।
-सरै कम्यच्रीहरुको क्र्यषरररर (TOR)  बन्ई ््ग ुगरीने छ ।
-हरेक रि्य नगरक्र्यप्ल्क्ब्ट करद्त्, कम्यच्री, संच्रकमवी ्ग्रतक् क्ेत्र षरशेिम् रोगद्न गनने वर्िक्तहरु््ई परुसकृत त्् समम्न 
गरीनेछ ।
-आल््यक रि्यको अिनतम तधीन मषहन्म् ब्षि्यक क्र्यक्रम संशोधन गनने र षरलनरोिजत बजेटको 50% भनद् बषढ खच्य गनने प्ररिृत्तम् रोक 
्ग्ईने छ ।
-नगरसभ्म् र्षि्यक बजेट प्रसततुधी संगै र्षि्यक खररद रोजन् तर्री््ई अलनर्र्य गरीनेछ ।
- षरक्स आरोजन्हरुको ठेक्् पट्् त्् समझौत् लनध््यररत समरलभतै्र गरीने स््ै षरद्तुधीर बो्पत्र््ई पूर्य रुपम् प्ररोग गरीनेछ ।
- र्ड् सतरीर आरोजन्को अनगुमन त्् मलुर्ंकन र्ड् अनगुमन सलमलत्े र नगरसतररर रोजन्को अनगुमन त्् मलुर्ंकन नगर अनगुमन 
सलमलतब्ट गरीने छ ।
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- नगरप्ल्क्को गरीम्मर अलभर्नहरु खलु्् रदश्मकु्त अलभर्न, पूर्य  स्क्र अलभर्न, पूर्य खोपमकु्त अलभर्न, र्त्रररमैलत्र र्ड् घोिर् 
अलभर्न््ई ्प प्रभ्रक्री र पूर्य रुपम् लनरमन गन्य अनगुमन सलमलत गठन गर्ई लनरलमत अनगुमन गरीनेछ ।
- नगरक्र्यप्ल्क् अनतरगतम् रहेक् मम्यत संभ्र कोि, षरपद वररस््पन कोि, कम्यच्री कलर्रक्री कोिहरुको पररच््नक् ््लग 
आरशरक क्र्यषरधधी बन्ईने छ ।
-नगरक्ेत्र लभत्र संच््न हनेु त्ल्म क्र्यक्रम, अलभमखुधीकरर त्् क्मत् षरक्स क्र्यक्रम, अनगुमन त्् मलुर्ंकन क्र्यक्रम, प्र्षरलधक 
कम्यच्रीहरुको  षरल्ड भत्त्, पद्लधक्री त्् कम्यच्रीहरुको रैठक भत्त्  ्ग्रतक् अनर भत्त्हरुक् ््लग खच्य संच््न लनदने िशक् तर्र 
गरी एकरुपत् क्रम गरीनेछ ।
-नगरप्ल्क्क् र्ष्ट्रसेरकहरुको क्र्य प्ररेर्क् ््लग सपुरररेक्कब्ट लनरिनत्रत हनेु गरी म्लसक रुपम् प्रोतस्हन सररुप अलतररक्त समर 
समप्यर भत्त् उप्बध गर्ईने छ ।

सूचनया त्या प्रविरधि
-सबै र्ड्हरुम् optical fiber सषहतको उचच गलतको इनटरनेट परु््यउनलनिज क्ेत्रसंग स्झेद्री गरी रोजन् क्र्यनररन गरीने छ।
-नगरप्ल्क्क् सबै श्ख् त्् जनप्रलतलनलधहरु््ई एकै स्् सूचन् प्रब्ह हनेु गरी ×ई-समपक्य "को षरक्स गरीनेछ।सोक् ््गधी 
जनप्रलतलनलध र कम्यच््यरी सबै््ई सूचन् प्रषरलधमैत्रधी गर्इनेछ ।
- नगरप्ल्क्को रेबस्इट, मोब्ई् एपस, sms प्रर््ी, रेसबकु पेज, टरधीटर पेज््ई प्रभ्क्री रुपम् संच््न गरी ततक्् सझु्ब ल्न 
र रदन लमलने पद्धलतको षरक्स गरीनेछ ।
-नगरप्ल्क्म्  षरद्लुतर सशु्सन््ई आरशरक पबु््यध्र सूचन् त्् प्रषरलध कक्््ई पूर्य रुपम् आधलुनक बन्ईनेछ ।
-सबै र्ड् क्र््य्रम् षरद्तुधीर ह्िजरी(e-attendance) त्् CCTV ज्ड्न गरी सेर्ग््हीमैत्रधी क्र््य्रको रुपम् षरक्स गरीनेछ ।
-रसै बि्य ब्ट नगरप्ल्क्को टो् फ्ी नंबर र अल्डरो नोषटस बो्ड्यको संच््न गरीनेछ ।
-गत आ.ब. ब्ट ्ेख् र र्जसर अन््ईन प्रर््ीब्ट सनच््न गररएकोम् सेर्ग््हीमैत्रधी बन्उनक् ््गधी ्प बरबिस्त गरीनेछ ।
-प्रतरेक सेर्ग््ही्े कर त्् शलुक लतरेको षरररर ततक््ै sms ब्ट रदने प्रर््ी ््ग ुगरीनेछ ।
-अन््ईन कर लतनने प्रर््ी (Online) प्रर््ीको ््लग आबशरक ््््नधी गरीनेछ ।
-घर नकश् प्स गनने प्रर््ी््ई ल्डिजट् प्रर््ीम् ्लगने छ ।
-नगरप्ल्क्क् सबै परु्न् त्् महतरपूर्य क्गज्तहरु््ई digitalized गरी बरबिस्त गरीनेछ।
-पथृरधीर्जम्ग्य अनतग्यत मखुर बज्र क्ेत्रम् cctv ज्ड्न शूरुगरीएकोम् ्प क्ेत्रम् लबसत्र गररनेछ ।
आदररधीर म्ह्नभु्रहरु, 
लसलमत श्ोत स्धन्े अलसलमत म्ग र बढदो आकंक्् एकै पटक समबोधन गन्य नसषकने र््््यत्म् नगरप्ल्क् ््ई नेप्् सरक्र, द्त ृ

लनक्र, लबलभन्न संघ संस््ब्ट प्र्प्त हनेु शसत्य त्् लनशत्य अनदु्न, ऋर त्् अनतररक आर एरं ््गत सहभ्लगत्को द्रर् समेत मलुर्ंकन 
गरी बजेट तजु्यम् गरीएको छ ।अब म आल््यक रि्य २०७६/७७ क् ््गधी ब्षि्यक नगर षरक्स तजु्यम् गनने क्रमम् अिखतर्र गरीएक् उद्धेशर 
त्् नधीलतको आध्रम् तर्र गरीएक् रोजन् त्् क्र्यक्रमहरुको प्रसत्लबत क्र्यक्रमको अनमु्लनत आर वरर प्रततु गन्य च्हनछु ।
आयवयय 

क्र.स. स्ोतको प्रक्र रकम रु . क्र.स. शधीि्यक रकम रु .

1 संघधीर सरक्र षरित्तर सम्लनकरर 
अनदु्न

१४७१००००० 1 र्ड् गत षरक्स खच्य १०६६८३०००

2 संघधीर सरक्र र्जश् ब्ं्डर्ं्ड ११४१००००० 2 नगरसतरीर परु््यध्र 
रोजन् 

८६१०००००

3 प्रदेश सरक्र षरित्तर सम्लनकरर 
अनदु्न

१२७३९००० 3 स्म्िजक षरक्स 
तर्य  

६७४०००००.

4 प्रदेश सरक्र र्जसर ब््डर््ड ८९७०००० 4 आल््यक षरक्स तर्य  १८७०००००

5 र्जसरब््डर््ड (घर जगग् 
रिजसटे्रसन)

५०००००० 5 रन र्त्ररर र षरपद 
वररस््पन तर्य

१०२०००००

6 र्जसरब््डर््ड (बन) ३००००० 6 संस््गत सेर् त््  
सशु्सन तर्य  

१४२५७५००

7 संघधीर सरक्र शशत्य अनदु्न २५९३००००० 7 सशत्य अनदु्न तर्य  ३२०३०००००
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8 प्रदेशसरक्र शशत्य अनदु्न ३०००००० 8 प्रश्सलनक खच्य ८२६७२३७५

9 प्रदेशसरक्र समपरुक कोि ३६०००००० 9 स्म्िजक सरुक्् तर्य  १२०००००००

10 प्र्कृलतकश्ोतको रोरलटी (संघ) ३८७५ 10 गरररसंग षरश्शे्र ५०००००

11 अनरआर(िजसस) १८०००००० 11 जनसहभ्लगत्षरत््य ३०००००००

12 स्डक रो्ड्य नेप्् ४००००००   

13 स्म्िजक सरुक्् १२०००००००   

14 गरररसंग षरश्शे्र ५०००००   

15 आनतररक स्ोत ७०८०००००   

16 नगद सहभ्लगत् ३०००००००   

17 अ. लर्. २७००००००   

जमम् आर ८५६८१२८७५ जमम् वरर ८५६८१२८७५
     
आदररधीर प्रमखु अलतल् जरू त्् उपिस्त मह्नभु्रहरु, 

उपरोक्त नधीलत, क्र्यक्रम त्् बजेट म्ल् रस सभ्म् उपिस्त हनुभुएक् नगर सभ् सदसरजरूहरु ब्ट प्रभ्बक्री क्र््यनररनक् ््गधी 
सल््ह र सझु्बको अपेक्् गरेको छु । नगरप्ल्क्को श्ोत र क्मत् लभत्रक् आरोजन्हरु््ई रस बि्यको नगर सभ्, र्ड् सभ्, लबिरगत 
सलमलतम् बर्पक छ्र् गरी सनतलु्त र रदगो बन्उने प्रर्स गरीएको छ ।नगरप्ल्क्को उप्बध श्ोत र स्धन्े ध्न्न नसकेक् 
रोजन्हरु््ई प्रदेश र केनद्रीर सरक्र संग अनरुोध गनने लनर्यर गरीएको छ । 

 कुनै एक क्ेत्रको षरक्स्े म्तै्र समग् नगरको सनतलु्त षरक्स हनु नसकने बसतगुत तथर््ई मनन गददै रोजन् त्् क्र्यक्रम तर 
गद््य सबै क्ेत्र््ई समेटने प्रर्स गरीएको छ ।रसब्ट सबै क्ेत्रको सनतलु्त षरक्सम् टेर् पगुन ज्ने लबश््स ल्एक् छौ भने अकको तर्य  
लसलमत श्ोत र स्धन््ई पररच््न गनु्यपद््य श्ोत लछरोल्न गएको भन्ने आ्ोचन्ब्ट मकु्त हनु पलन आग्मधी रदनम् ्प श्ोत पषहच्न र 
पररच््न््ई धर्न परु््यउन ुजरुरर देिखएको छ । रोजन् तजु्यम् गनु्य म्त्र महतरपूर्य लबिर होईन, रसको ्क्र एरं उदे्शरहरु प्र्लप्त ््लग 
प्रभ्रक्री क्र््यनररन, अनगुमन एरं मलुर्ंकन जरुरर छ । रसक् स््ै आबशरक क्मत् षरक्स, संस््गत, नधीलतगत, क्र्यलबलधगत सधु्रक् 
क्र्यहरु समेत आबशरक पन्य ज्नछन ।रसको ््गधी आबशरकत् अनसु्र सरक्री, गैर सरक्री, न्गरीक सम्ज, संच्रकमवी, उपभोक्त् 
समेतको संरकु्त सहभ्लगत्म् समप्रदत क्मको गरुसतरको सलुनिचितत्, प्रदशवीत् एरं उत्तरद्रधीतर बहनम् ्प टेर् पगुने लबश््स ल्एक् छौ 
।

बजेट, नधीलत त्् रोजन् तजु्यम्क् िश्िश््म् महतरपूर्य रोगद्न परु््यउनहुनेु बरबस््षपक्, क्र्यप्ल्क्क् सदसरजरूहरु,  लबिरगत 
सलमलतक् सदसरजरूहरु, नगरसतरीर र्जनैलतक द्क् प्रलतलनलधजरूहरु, टो् षरक्स संस््क् सदसरहरु, स्झेद्र संस््हरु, गैससहरु, 
पत्रक्रहरु, स्मदु्रधीक त्् लनिज क्ेत्र, समपूर्य संघ  संस्् ् ग्रत रोजन् तजु्यम्म् अहोर्त्र खटने नगरप्ल्क्क् कम्यच्रीम् लबशेि धनरर्द 
ज्ञ्पन गन्य च्हनछु ।

ह्म्ो आमनत्रर््ई सरधीक्र गरी आफनो क्र्यवरसतत् ब्बजतु उपिस्त भई नगर सभ्को गरीम् बढ्ई रदन ुहनेु प्रमखु अलतल्जरू, षरिशष्ट 
अलतल्जरू ्ग्एत अलतल्जरूहरुम् लबशेि आभ्र प्रकट गद्यछु । आम् समहु, ररु् समूह र टो् सधु्र सलमलत प्रलत आफनो षरक्सम् आरै 
जटुनक् ््गधी उचच भरोस् गरीएको छ । भख्यरै म्त्र स््पन् भएको क्र््य्र्े सबै लबिरको सम्ध्न एकैपटक गन्य सकदैन, श्ोत र स्धन 
र जनशिक्तको लसलमतत्््ई धर्न रददै रचन्तमक सझु्ब रदन, ग्त क्र्य उपर समरमै खबरद्री गन्य र र्म्् क्र्यहरु््ई प्रशंस् गन्य 
नगरप्ल्क्को ढोक् सदैब खु् ् रहने छ ।

नगरब्सधीहरुको चौतरफी म्ग््ई मधरनजर गददै नगरप्ल्क्ब्ट समबोधन हनु नसकेक् रोजन्हरु््ई प्रदेश सतर र केनद्रसतर ब्ट 
समबोधन होस ्भन्ने हेत ु् े आरशरक पह्क् ््गधी प्रदेश सभ् सदसर र वरबस््षपक् संसदक् म्ननधीर सदसरजरूहरु म्र्य त अनरुोध गरीनेछ 
। रह्ँहरु सबैब्ट नगरको षरक्सको हरेक अलभर्नहरुम् सहभ्लगत्, प्रतरक्र अप्रतरक् रुपम् अमलुर सझु्ब उप्बध गर्ई सहरोग 
परु््यउनहुनेु मह्नभु्रहरु त्् लनक्रहरुम् आभ्र बरक्त गददै ह्रद्यक धनरब्द ज्ञ्पन गद्यछु । 

सलबत् रस्ई्ी
नगर उपप्रमखु

२०७६ अस्र ०९
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शुकलयागणडकी नगरपयारलकयाको आर्मिक ्बषमि २०७६र७७ को सेिया र कयायमिहरूको लयारग स्यानीय सन्चत कोष्बयाट केही रक् खचमि गनने र 
वितनयोजन गनने सम्ब्धि्या वयिस्या गनमि ्बनेको ऐन

सभया्बयाट सिीकृत र्तताः २०७६ असयार २३ गते
प्रसत्रन्ः
शकु््गण्डकी नगरप्ल्क्को आल््यक बि्य २०७६/७७ को सेर् र क्र्यहरूको ््लग सिञ्चत कोिब्ट केही रकम खच्य गनने अलधक्र रदन र 
सो रकम षरलनरोजन गन्य र्ञछनधीर भएको्े, नेप््को संषरध्नको ध्र् २२९ को उप–ध्र् (२ बमोिजम शकु््गण्डकी नगर सभ््े रो ऐन 
बन्एको छ .
१.संिक्प्त न्म र प्र्रमभः 

(१) रस ऐनको न्म 'शकु््गण्डकी नगरप्ल्क्को षरलनरोजन ऐन, २०७६' रहेको छ ।
(२) रो ऐन तरुूनत प्र्रमभ हनेुछ ।

२.आल््यक रि्य २०७६/०७७ को लनलमत्त सिञ्चत कोिब्ट रकम खच्य गनने अलधक्रः 
(१)आल््यक रि्य २०७६/७७ को लनलमत्त नगर क्र्यप्ल्क्, र्ड् सलमलत, षरिरगत श्ख््े गनने सेर् र क्र्यहरूक् लनलमत्त अनसूुचधी १ 
म् उिल्िखत च्् ुखच्य, पिुजगत खच्य र लबित्तर वररस््को रकम समेत गरी जमम् रकम रू. ८५,६८,१२,८७५/– (अक्ेरूपधी पच्सधी 
करो्ड अठसठ्धी ््ख ब्ह्र हज्र आठ सर पचहत्तर) म् नबढ्ई लनरद्यष्ट गररए बमोिजम सिञ्चत कोिब्ट खच्य गन्य सषकने छ । 

३. षरलनरोजनः 
(१) रस ऐनद्ध्र् सिञ्चत कोिब्ट खच्य गन्य अलधक्र रदइएको रकम आल््यक रि्य २०७६/७७ को लनलमत्त शकु््गण्डकी नगरप्ल्को 
नगर क्र्यप्ल्क्, र्ड् सलमलत र षरिरगत श्ख््े गनने सेर् र क्र्यहरूको लनलमत्त षरलनरोजन गररने छ ।
(२)उपदर् (१) म् जनुसकैु कुर् ्ेिखएको भएत् पलन क्र्यप्ल्क्, र्ड् सलमलत र षरिरगत श्ख््े गनने सेर् र क्र्यहरूको लनलमत्त 
षरलनरोजन गरेको रकम मधरे कुनैम् बचत हनेु र कुनैम् अपगु हनेु देिखन आएम् नगरक्र्यप्ल्क््े बचत हनेु शधीि्यकब्ट नपगु हनेु 
शधीि्यकम् रकम स्न्य सकनेछ । रसरी रकम स्द््य एक शधीि्यकब्ट सो शधीि्यकको जमम् रकमको १० प्रलतशतम् नबढने गरी कुनै एक र् 
एक भनद् बढी शधीि्यकहरूब्ट अकको एक र् एक भनद् बढी शधीि्यकहरूम् रकम स्न्य त्् लनक्स् र खच्य जन्उन सषकनेछ । पिुजगत 
खच्य र षरत्तधीर वररस््तर्य  षरलनरोिजत रकम स्ँर् भकु्त्नधी खच्य र वर्ज भकु्त्नधी खच्य शधीि्यकम् ब्हेक अनर च्् ुखच्य शधीि्यक तर्य  स्न्य 
र लबत्तधीर वररस्् अनतग्यत स्ँर् भकु्त्नधी खच्य तर्य  लबलनरोिजत रकम बर्ज भकु्त्नधी खच्य शधीि्यकम् ब्हेक अनरत्र स्न्य सषकने छैन ।
तर च्् ुत्् पिुजगत खच्य र षरत्तधीर वररस््को खच्य वरहोन्य एक स्ोतब्ट अकको स्ोतम् रकम स्न्य सषकने छ ।
(३)उपदर् (२) म् जनुसकैु कुर् ्ेिखएको भएत् पलन एक शधीि्यकब्ट सो शधीि्यकको जमम् सरधीकृत रकमको १० प्रलतशतभनद् बढने गरी 
कुनै एक र् एक भनद् बढी शधीि्यकहरूम् रकम स्न्य परेम् नगर सभ्को सरधीकृलत ल्न ुपननेछ । 

४. खच्यको अिखतर्रीः 
नगर सभ्ब्ट सरधीकृत भएको ७ रदन लभत्र नगर प्रमखु्े प्रमखु प्रश्सकीर अलधकृत््ई बजेटको खच्य गनने अिखतर्री प्रद्न गनु्य पननेछ ।

अनसूुिच–१
(दर् २ संग समबिनधत)

नेप््को संषरध्नको ध्र् २२९ (२) बमोिजम
संिञ्चत कोिब्ट षरलनरोजन हनेु रकम

रू.

क्र.सं. अनदु्न संखर् शधीि्यकको न्म च्् ुखच्य पिुजगतखच्य षरित्तरवररस्् जमम्

१ २ ३ ४ ५ ६ ७

२ नगरक्र्यप्ल्क् ४६१९७२३७५ ३९४३८४०५००

३ र्ड् सलमलत

४ लबिरगत श्ख्

५ ऋरको स्र् वर्ज भकु्त्नधी

६ ्ग्नधी (शेरर÷ऋर)
    

शुकलयागणडकी नगरपयारलकयाको वितनयोजन ऐन २०७६
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तनणमिय नं १. 
नगर उप प्रमखुद््र् प्रसततु गररएको आग्मधी आ.ब. २०७६/७७ को नधीलत, क्र्यक्रम र बजेट सरधीकृत गनने ।

तनणमिय नं २. 
लबध्रन सलमलतको लसर्ररसम् लनमन बमोिजमक् क्ननु सरधीकृत गनने: 
क. आल््यक ऐन 2076
ख. लबलनरोजन ऐन २०७६
ग. स्ब्यजलनक खररद लनरम्र्ी २०७६
घ. िशक्् लनरम्र्ी २०७४ ््ई संसोधन 
ङ. रोहोर मै्् बरबस््पन क्र्यषरलध २०७६
च. टो् षरक्स संस्् गठन क्र्यषरलध २०७६
छ. गौ संरक्र सलमलत गठन आदेश  २०७६
ज. नगर प्रहरी समबिनध क्र्यषरलध २०७६
झ. समपित्त त्् म््पोत(भलूमकर) समबिनध  क्र्यषरलध २०७६
ञ. लनिज जगग्ब्ट ढुङ्ग् लगट्धी ब््रु्को उतखनन संक्न त्् ढुर्नधी समबनधधी क्र्यषरलध २०७६
ट. शकु््गण्डकी नगरप्ल्क्को प्रश्सकीर क्र्यषरलध (लनरलमत गनने) ऐन 2076

तनणमिय नं ३.
क. स््नधीर र्जश् पर्मश्य सलमलतद््र् लसर्ररस भए बम्ेिजम पेश हनु अ्एक् अ्ग्मधी अ्.र. २०७६/७७ क्े ््लग अ्नतररक अ्रक्े 
दररेट सरधीकृत गनने ।
ख. श्ोत अनमु्न त्् बजेट लसम् लनध््यरर सलमलतको बैठक्े लसर्ररस गरेक् आर त्् वररहरु््ई देह्र अनसु्र प्ररत गनने ।

आल््यक बि्य २०७६/७७ को ््लग अनमु्लनत आर अनमु्न 

शीषमिक नं. आमदयानीकया शीषमिकहरु आ.्ब. २०७६/७७ को अ्ु्यान कैकफयत

1 आनतररक र्जश्:   

1.1 समपलत त्् भमुधीकर ५००००००  

1.2 घरजगग् रह्् कर २००००००  

1.3 वररस्र कर ५००००००  

1.4 षरज्ञ्पन कर २०००००  

1.5 श्ोत उपरोग कर (ढंुग्,लगटी,र््रु् आरद) २५००००००  

1.6 सेर् शलुक १०००००  

1.7 लसर्ररश दसतरु ३००००००  

1.8 घरनकस् दसतरु २५०००००  

1.9 सरक्री संपित्तको ब्ह्ब्ट ३५०००००  

1.10 अनर षरक्री र्ट ५०००००  

1.11 अनर आमद्नधी (ढोरब्र्ही समेत) २५०००००  

1.12 दण्ड जरररन् ५०००००  

1.13 स््नधीर उतप्दन शलुक २१००००००  

1.14 अनर (जनसहभ्लगत्को नगद रोगद्न) ३०००००००  

 कु् आनतररक र्जश् १००८०००००  

२ र्जश् ब््डर््ड   

२.१ मलुर अलभबषृद्ध कर त्् अनतशलुक (संघ) ११४१०००००  

२.२ मूलर अलभरषृद्ध कर त्् अनतःशूलक (प्रदेश) ८९७००००  

शुकलयागणडकी नगरपयारलकयाकयाे पयाँचयाै नगरसभयाकयाे तनणमियहरू
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२.३ प्र्षकतकृ श्ोतको रोरलटी ३८७५  

२.४ पर्यत्रोहर   

२.५ घर जगग् रिजषे्टशन ५००००००  

२.६ षरदू्त   

२.७ रन ३०००००  

 कू् र्जश् ब््डर््ड १२८३७३८७५  

३ षरित्तर हसत्नतरर   

३.१ नेप्् सरक्रब्ट प्र्प्त हूने अनदु्न   

३.१.१ षरित्तर स्मनधीकरर अनदु्न १४७१०००००  

३.१.२ सश्यत अनदु्न २५९३०००००  

३.१.३ समपूरक अनदु्न ०  

 जमम् ४०६४०००००  

३.२ प्रदेश सरक्रब्ट प्र्प्त हूने अनदु्न   

३.२.१ षरित्तर स्मनधीकरर अनदु्न १२७३९०००  

३.२.२ सश्यत अनदु्न ३००००००  

३.२.३ समपूरक अनदु्न ३६००००००  

३.२.४ षरशेि अनदु्न 0  

 जमम् ५१७३९०००  

४ अनर आमद्नधी प्र्प्तधी(िजसस) १८००००००  

५ अनतर स््नधीर तह स्झेद्री 0  

६ स्म्िजक सरुक्् १२०००००००  

७ गरररसँग षरशेश्र ५०००००  

८ स्डक रो्ड्य नेप्् ४००००००  

 कू् षरित्तर हसत्नतरर ७२९०१२८७५  

९ अ.लर्. २७००००००  

 कू् जमम् ८५६८१२८७५  

आ.्ब.२०७६/७७ को वयय अनु्यान

रस.नं. संकेतनं. खचमिकया शीषमिकहरू आ.ि. २०७६/७७ को 
प्रसतयावित

कैकफयत

१ १ सनच््नखच्य (च््ू)   

 १.१ नगरक्र्यप्ल्क् (र्ड् क्र््य्र समेत) ८२६७२३७५  

  जमम् ८२६७२३७५  

२ २ सशत्य खच्य   

 २.१ संघधीर अनदु्न २५९३०००००  
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 २.२ प्रदेश सरक्रअनदु्न ३००००००  

 २.३ स्म्िजक सरुक्् भत्त् १२०००००००  

 २.४ िजल्् समनररसलमलत १८००००००  

 २.५ गररर सग षरशेश्र ५०००००  

 २.६ स्डक बो्ड्य ४००००००  

 २.७ प्रदेश समपरुकअनदु्न ३६००००००  

  जमम् ४४०८०००००  

४ ४ पिुजंगतखच्य (लनशत्य अनदु्न) (लबिरगत)   

 ४.१ आल््यकषरक्स १८७०००००  

 ४.२ सम्िजकषरक्स ६७४०००००  

 ४.३ पूर््यध्रषरक्स ८६१०००००  

 ४.४ ब्त्रररत्् षरपद वररस््पन १०२०००००  

 ४.५ सूश्सन त््संस््गत षरक्स १४२५७५००  

  जमम् १९६६५७५००  

५ ५ र्ड्गत रजेटलसल्ङ   

 ५.१ र्ड् नं. १ ९५६१०००  

 ५.२ र्ड् नं. २ ९४६१०००  

 ५.३ र्ड् नं. ३ ८३८४०००  

 ५.४ र्ड् नं. ४ ८१७००००  

 ५.५ र्ड् नं. ५ ८४९००००  

 ५.६ र्ड् नं. ६ ८७९७०००  

 ५.७ र्ड् नं. ७ ८४७८०००  

 ५.८ र्ड् नं. ८ ८८०५०००  

 ५.९ र्ड् नं. ९ ८४०९०००  

 ५.१ र्ड् नं. १० ९५७४०००  

 ५.११ र्ड् नं. ११ ८८०६०००  

 ५.१२ र्ड् नं. १२ ९७४८०००  

  र्ड्गत जमम् १०६६८३०००  

  जमम् क्र्यक्रम (पूिजगत खच्य) ३०३३४०५००  

  जमम् च्् ुखच्य ८२६७२३७५  

  जमम् सशत्य खच्य ४४०८०००००  

  जनसहभ्लगत् (षरत््य) ३०००००००  
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  कूल जम्या रु ८५६८१२८७५  
तनणमिय नं ४.

नगर क्र्यप्ल्क्ब्ट पेश गरेको आग्मधी आल््यक बि्य २०७६/७७ को च्् ु(सनच््न) खच््य ्ई सरधीकृत गनने  ।
      

आ.र. २०७६/७७ को नगर क्र्यप्ल्क्को क्र््य्र सञ्च््न खच्य        

क्र.स. खचमि संकेत खचमि आधियार रशशमिक 
आ.ि 

२०७४/७५ को 
य्या्मि खचमि 

आ.ि 
२०७५/७६ को 
संशोरधित 
अनु्यान

आ.ि २०७५/७६ को 
अनु्यातनत खचमि श्ोत 

कै
कफ

यत
 

1 21111 प्ररश्लमक कम्यच्री 35547875.00 संघधीर सरक्र - र्जश् 
र््डर््ड

2 21112 प्ररश्लमक पद्लधक्री 9362000.00 आनतररक आमद्नधी

3 21121 पोि्क 860000.00 आनतररक आमद्नधी

4 21132 महलग भत्त् 1399000.00 आनतररक आमद्नधी

5 21134 कम्यच्री रैठक भत्त् 500000.00 आनतररक आमद्नधी

6 21135 कम्यच्री प्रोतस्हन त्् 
परुसक्र 

2500000.00 आनतररक आमद्नधी

7 21141 पद्लधक्री रैठक भत्त् / 
नर्षरक सलमलत 

240000.00 आनतररक आमद्नधी

8 21141 पद्लधक्री रैठक भत्त् / 
सलमलत / उप - सलमलत

500000.00 आनतररक आमद्नधी

21213 रोगद्नम् आध्ररत षरम् 
कोि

400000.00 आनतररक आमद्नधी

9 21214 कम्यच्री कलर्र कोि 1000000.00 आनतररक आमद्नधी

10 22111 प्नधी त्् षरजु् ी 600000.00 आनतररक आमद्नधी

11 22112 सञ्च्र महशु्  / 
इनटरनेट समेत 

1150000.00 आनतररक आमद्नधी

12 22211 इनधन / पद्लधक्री 1200000.00 आनतररक आमद्नधी

13 22212 इनधन / क्र््य्र 
प्ररोजन

1600000.00 आनतररक आमद्नधी

14 22212 इनधन / रोहोर मै्् 
सर्री 

400000.00 आनतररक आमद्नधी

15 22214 षरम् त्् नषरकरर खच्य 450000.00 आनतररक आमद्नधी

16 22221 मेिशनरी औज्र त्् 
मम्यत समभ्र 

800000.00 आनतररक आमद्नधी

17 22311 मस्नद त्् क्र््य्र 
स्म्ग्धी

3000000.00 आनतररक आमद्नधी

18 22313 पसुतक त्् स्म्ग्धी खच्य 100000.00 आनतररक आमद्नधी

19 22314 इनधन अनर प्ररोजन 100000.00 आनतररक आमद्नधी
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20 22315 पत्रपलत्रक्/ छप्ई/ 
सूचन् प्रक्सन 

2450000.00 आनतररक आमद्नधी

22412 सेर् त्् पर्मश्य 500000.00 आनतररक आमद्नधी

21 22413 अनर सेर् शलुक 2950000.00 आनतररक आमद्नधी

22 22413 अनर सेर् शलुक/ नगर 
प्रहरी सषुरध् 

1424472.00 आनतररक आमद्नधी

23 22413 अनर सेर् शलुक/ 
सरसर्इ कम्यच्री 

1495028.00 आनतररक आमद्नधी

25 22611 अनगुमन, मलुर्ङकन खच्य 1800000.00 आनतररक आमद्नधी

26 22612 भ्रमर खच्य 150000.00 आनतररक आमद्नधी

27 22711 षरषरध खच्य/ क्र््य्र 1800000.00 आनतररक आमद्नधी

28 22711 षरषरध खच्य/ नर्षरक 
सलमलत

200000.00 आनतररक आमद्नधी

29 22711 षरषरध खच्य / अलतल् 
सतक्र

200000.00 आनतररक आमद्नधी

22711 सदसरत् शलुक/ षरषरध 
खच्य

100000.00 आनतररक आमद्नधी

30 22721 नगर सभ् सञ्च््न खच्य 1000000.00 आनतररक आमद्नधी

31 28142 घर भ््ड् 490000.00 आनतररक आमद्नधी

32 28143 सर्री स्धन / मेिशनरी 
औज्र भ््ड् 

400000.00 आनतररक आमद्नधी

33 28911 भैपरी आउने च्् ुखच्य 1000000.00 आनतररक आमद्नधी

च्् ुजमम् 77668375.00

३४ 31115 रलन्यचर त्् षरकचस्य 1000000.00 आनतररक आमद्नधी

३५ 31122 मेिशनरी त्् औज्र 700000.00 आनतररक आमद्नधी

प ुिँजगत जमम् 1700000.00

च्् ुर पुिँजगत जमम् 79368375.00

आ.ि.२०७६/७७ को िडया कयाययामिलय स्चयालन खचमि

क्र.स. खच्य 
संकेत खच्य आध्र िशश्यक

आ.र 
२०७४/७५ 
को र््््य खच्य

आ.र 
२०७५/७६ 
को संशोलधत 
अनमु्न

आ.र 
२०७५/७६ को 
अनमु्लनत खच्य

श्ोत कैषररत

1 22112 सञ्च्र महशु्  / इनटरनेट समेत   72000.00 आनतररकआमद्नधी  

2 22212 इनधन / क्र््य्र प्ररोजन   172000.00 आनतररकआमद्नधी  

3 21141 पद्लधक्री रैढक भत्त्   900000.00 आनतररकआमद्नधी  

4 22221 मेिशनरी औज्र त्् मम्यत 
समभ्र

  340000.00 आनतररकआमद्नधी  
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5 22311 मस्नद त्् क्र््य्र स्म्ग्धी   720000.00 आनतररकआमद्नधी  

6 22611 अनगुमन त्् मलुर्ङकन   380000.00   

7 22711 षरषरध खच्य/ क्र््य्र   720000.00 आनतररकआमद्नधी  

च्् ुजमम् 3304000.00

१     0.00 आनतररकआमद्नधी  

३५     0.00 आनतररकआमद्नधी  

प ुिँजगत जमम् 0.00

च्् ुर पुिँजगतजमम् 3304000.00
 

तनणमिय नं ५. 
क्र्यप्ल्क् ब्ट पेश भएको देह्र अनसु्रको लबिरगत त्् र्ड्गत बजेट बमोिजम रोजन्/क्र्यक्रम सरधीकृत  गनने ।

नगरसतरीर रोजन् त्् क्र्यक्रम आ.ब. २०७६/७७

क्र.सं. आरोजन्/क्र्यक्रमको न्म 
आरोजन् 

संच््न हनेु 
स््न

प्रसत्षरत रकम क्र््यनररन 
लबलध

क
्र
्यनर
रन

 
प्रष
क्र
र्

कैषररत

पुियामिधियार विकयास 

क. स्झेद्री हज्रम् 

१ प्रदेश त्् िजसससंगको स्झेद्रीम् स्डक, पु्  त्् 
भरन  

१८०००

२ स्डक बो्ड्य २५००

४ र्ड्म् स्झेद्रीम् क्र्यक्रम न््् त्् क््ोपते्र/ढ््न  
रोजन् पलछ बन्ने 

र्ड् न २ १५०० उस 

र्ड् न ३ १५०० उस 

र्ड् न ४ १००० उस 

र्ड् न ५ ४००० उस 

र्ड् न ६ 4000 उस 

र्ड् न ७ 2000 उस 

र्ड् न ८ ४००० उस 

ख. स्डक 

१ ्््धरज मोटर म्ग्य गरेु खो््म् मोटरेब् पु्  लनम््यर र्ड् न १ ६००० ठेक्् 

२ मनकौरी मोटर म्ग्य न््् लनम््यर त्् ग््भे् लनरनतरत् र्ड् न २ ३००० ठेक्् 

३ श्धीर्म मोटर म्ग्य सतरउन्नलत  र्ड् न ३ १५०० ठेक्् 

४ मनमोहन मोटर म्ग्य क््ोपते्र र्ड् न ५ २००० ठेक्् 

५ लतनखो्े मोटर म्ग्य न््् लनम््यर र्ड् न ६ ४००० ठेक्् 

६ कुम्े नेर््मु मोटर म्ग्य न््् लनम््यर लनरनतरत् र्ड् न ७ २००० ठेक्् 

७ गरेश टो् चोक देिख उत्तम टो्समम म्ग्य र्ड् न ८ १५०० ठेक्् 

८ ढोरब्र्ही मोटर म्ग्य  क््ोपते्र लनरनतरत् र्ड् न ८/९ ५५०० ठेक्् 
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९ कोटखडक क्ल्क् मोटर म्ग्य सतरउन्नलत    र्ड् न ९ १५०० ठेक्् 

१० देउर््ी - खोर्दी हदैु ््ल्म सतरउन्नलत र्ड् न १० २००० ठेक्् 

११ नमनु् मोटर म्ग्य सतरउन्नलत र्ड् न १० १००० ठेक्् 

१२ कृलत रजस्् मोटर म्ग्य र्ड् न १० १००० ठेक्् 

१३ नमून् म्ेटर म्ग्य सतरउन्नलत र्ड् न ११ १००० ठेक्् 

१४ जरेबर हदैु न्िमसकोट ज्ने ब्टो सतरउन्नलत र्ड् न ११ १००० ठेक्् 

१५ जरेबर हदैु बचु्ख्नधी ज्ने ब्टो सतरउन्नलत र्ड् न ११ ५००

१६ दु् ेगौ्ड् ््म्ग्उ मोटर म्ग्य सतरउन्नलत लनरनतरत् र्ड् न १२ ६००० ठेक्् 

१७ स्खे बर्ह् ्ड््ड्मोटर म्ग्य सतरउन्नलत र्ड् न १२ १५०० ठेक्् 

१८ स्डक त्् पु् को ल्डपधीआर नप् भर १४००

१९ रर्म र्ङदी मोटर म्ग्य र्ड् नं २ र ६ ्प रकम 
प्र्प्त हनु 
आएम् 
प्र््लमकत् 
रदईने

२० कर्ङदी करर्डोर (्डमु् े्ोकदीट्र खण्ड) र्ड् नं १०

२१ तधीबबेलतररन कर्मप पलुचोक-्डहरे खो्् खण्ड र्ड् नं ८ 

ग लसच्ई १२००

घ सम्लध स्् ५०% ््गत सहभ्लगत्म् २०००

ङ सेदी नदीको क्ठे पु्  मम्यत १०००

च बौद्ध गमुब् षरक्स १०००

जमम् ८६१००

आर्मिक विकयास 

क्र.सं. आरोजन्/क्र्यक्रमको न्म 
आरोजन् 

संच््न हनेु 
स््न

प्रसत्षरत रकम क्र््यनररन 
लबलध

्
्भ
्िन
रत

 
ज
नसं

खर
्

कैषररत

१ कृषि तर्य  (लबसततृ क्र्यक्रम सम्बेश छ) ९००००००

2 पश ुतर्य  (लबसततृ क्र्यक्रम सब्बेश छ) ७००००००

3 पर्यटन प्रबद्ध्यन २३०००००

४ घरे् ुत्् स्न् उद्ोग २०००००

5 सहक्री २०००००

जमम् 18700000

सया्यानजक विकयास 

क्र.सं. आरोजन्/क्र्यक्रमको न्म 
आरोजन् 

संच््न हनेु 
स््न

प्रसत्लबत रकम क्र््यनररन 
लबलध

्
्भ
्िन
रत

 
ज
नसं

खर
्

कैषररत

१ िशक्् (लबसततृ क्र्यक्रम सम्बेश छ) २५८२००००

२ ख्नेप्नधी त्् सरसर्ई १९७४००००
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३ ्ैषङ्गक सम्नत् र स्म्िजक सम्बेशधीकरर (संज्् गठन 
गरर म्गम् आध्ररत क्र्यक्रम नगर क्र्यप्ल्क््े 
सरधीकृत गरर ््ग ुगन्य ) 

७६२००००

मषह्् (२८%) नप् भर २१३३६००

जनज्तधी (22%) नप् भर १६७६४००

दल्त (१४%) नप् भर १०६६८००

जेष्ठ न्गररक (१०%) नप् भर ७६२०००

अप्ङ्गत्(१०%) नप् भर ७६२०००

ब््ब्ल्क् (१०%) नप् भर ७६२०००

मिुस्म (६%) नप् भर ४५७२००

४ सर्सथर (लबसततृ क्र्यक्रम सम्बेश छ) १००८००००

५ ररु् त्् खे्कुद (लबसततृ क्र्यक्रम सम्बेश छ) २०३२०००

६ गौ संरक्र केनद्र बरबस््पन (जनशिक्त र पर््) १६०००००

७ संसकृलत पब्यद्धन ५०८०००

जमम् ६७४०००००

ियातया्बरण त्या ब्बपत बय्बस्यापन 

क्र.सं. आरोजन्/क्र्यक्रमको न्म 
आरोजन् 

संच््न हनेु 
स््न

प्रसत्षरत रकम क्र््यनररन 
लबलध

्
्भ
्िन
रत

 
ज
नसं

खर
्

कैषररत

१ वररिस्त रोहोर वररस््पन केनद्र लनम््यर (गरुुरोजन् बमोिजम) र्ड् ५ ५१०००००

२ प्रकोप वररस््पन कोि नप् भर १००००००

३ नगरप्ल्क् क्र््य्रम् रु्,षररुर्,म्,गम््,घ्ँस 
सरसर्ई

नगरप्ल्क् १५००००

४ (रनर जनत,ुग्ई रसतु् े प्नधी षपउनको ््गधी ) पोखरी लनम््यर र्ड् नं  १, ७ 
र ११ 

३०००००

५ गौश््म् १ रट् ्प गोठ र शौच््र लनम््यर ४०००००

६ रोहोर वररस््पन प्रभ्रक्री रन्उनन क् ््गधी 
रोहोरको श्ोतम् नै रलग्यकरर गनने पद्धलतको षरक्स गन्य 
सचेतन् मु् क त्ल्म न.प्.भर

२०००००

७ जल्डरषुट,गैर क्ष्ठ, रन पैद्र्र समरिनध नस्यरी 
स््पन्,रकृ््रोपर त्रर्र (बन क्र््य्रको सहक्र्य)

१०००००

८ र्ड् क्र््य्हरुम् ग््डनेन वररस््पन (३० हज्रक् दर्े) ३६००००

९ रोहोर मै्े बरबस््पन स्म्ग्धी नप् भर ८५०००

१० ख्नेप्नधी मू् संरक्र (र्ड् नं २,३,४,५,६,८,९,१० र १२) ९०००००

११ पैह्रो लनरनत्रर नप् भर ४०००००

१२ भ ु् भ ु् े रर्ही प्क्य  लनम््यर,त्् जगग् संरक्र ५०००००

१३ चरबन ध्मम् कर्री लनम््यर रु्,षररुर्,म् वररस््पन र्ड् नं २ २०००००

१४ र्त्रररमैत्रधी घोिर् भएको र्ड्म् सचेतन्मु् क 
क्र्यक्रम 

र्ड् नं ८ ११००००
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१५ खैरेनधीट्र िचल्ेडन प्क्य  लनम््यर र्ड् नं ७ ३०००००

१६ अनगुमन त्् अर्ोकन क्र्यक्रम १०००००

जमम् १०२०५०००

सुशयासन, संस्यागत विकयास त्या सेिया प्रियाह

क्र.सं. आरोजन्/क्र्यक्रमको न्म आरोजन् 
संच््न हनेु 

स््न

प्रसत्लबत रकम क्र््यनररन 
लबलध

्
्भ
्िन
रत

 
ज
नसं

खर
्

कैषररत

1 करद्त् िशक्् त्् र्जसर पररच््न क्रर्यक्रम 200000

२ स्र्यजलनक सनुरु्ई,स्म्िजक परीक्र, सलमक्् 500000

3 सचुन् प्रक्शन त्् प्रश्रर 300000

४ क्र््य्रको ््लग सर्री स्धन खररद 4500000

5 नगर र्त्र्त गरुुरोजन् 1000000

६ पद्लधक्री क्मत् षरक्स त्् अर्ोकन भ्रमर 500000

7 म्नर संस्धन क्मत् षरक्स(सबै र्ड् क्र््य्र समेत) 600000

८ षरषरध खच्य 200000

9 इनटरनेट सेर् षरसत्र (र्ड् नं १) 500000

१० नगर क्र्यप्ल्क्को नेटरक्य  वररस््पन 500000

11 पंजधीकरर वररस््पन 57500

१२ रज्र अनगुमन 300000

13 लसलसषटभधी मम्यतसंभ्र (ब्षि्यक मम्यत) 500000

१४ उतकृष्ट कम्यच्री,करद्त् त्् टो् षरक्स संस्् समम्न 200000

15 सफटरेरर नरधीकरर 100000

१६ ऐन क्ननु त्् क्र्यषरलध लनम््यर 300000

१७ मे्लम््प केनद्र स््पन् त्् सनच््न २००००००

१८ अवररिस्त जगग् आरोगको ््गधी सनच््न खच्य २००००००

जमम् 14257500
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रशक्षया, युिया त्या खेलकुद शयाखया      
आ.ि. २०७५-०७६ को ियावषमिक कयायमिक्र् (आ्तररक स्ोत)     

क्र.सं. क्र्यक्रमको न्म इक्इ संखर् इक्इ र ््गत जमम् बजेट

िशक््

प्र्रिमभक ब््षरक्स त्् िशक्् ३४११०००

१ ब््षरक्स केनद्रक् सहजकत््यहरुको बैठक २ ४० १४०० ११२०००

२ ब््षरक्स केनद्रको नरूनतम म्पदण्ड सरनेक्र १ ३९ ५००० १९५०००

३ ब््षरक्स केनद्र कक््कोठ् वररस््पन १ २४ ५०००० १२०००००

४ ब््षरक्स सहजकत््य ्प प्ररश्लमक १३ ३९ २००० १०१४०००

५ ब््षरक्स सहजकत््य पोश्क षरतरर १ ३९ १०००० ३९००००

६ ब््षरक्स सहजकत््य अर्ोकन भ्रमर १ ४० ५००० २०००००

७ अलभभ्रक िशक्् क्र्यक्रम १२ ५० ५०० ३०००००

षरद्््र िशक््म् पहुँच अलभरषृद्ध ३१२००००

१ षरद्््र भन््य अलभर्न सञ्च््न र ब््ब्ल्क् षरद्््र ब्षहर नरहरेको 
घोिर्

१ १२ १०००० १२००००

२ प्र्षरलधक ध्र षरद्््र सञ्च््न सहरोग अनदु्न (खैरेनधी म्.षर.) १ १ १५००००० १५०००००

३ प्र्षरलधक ध्र षरद्््र सञ्च््न सहरोग अनदु्न (ग्.र.म्.षर.) १ १ १५००००० १५०००००

४ स्क्रत् त्् लनरनतर िशक्् २२००००

५ स्मदु्षरक लसक्रइ् केनद्रम् कमपरटुर र षप्रनटर वररस्् १ ४ ५५००० २२००००

शैिक्क गरुसतर अलभरषृद्ध १६०२००००

१ षरद्््र सधु्र रोजन् क्र््यनररनक् ््लग सहरोग (आध्रभतू षरद्््र 
कक्् (१-३)

१ १५ ५०००० ७५००००

२ षरद्््र सधु्र रोजन् क्र््यनररनक् ््लग सहरोग (आध्रभतू षरद्््र 
कक्् (१-५)

१ २० ५०००० १००००००

३ षरद्््र सधु्र रोजन् क्र््यनररनक् ््लग सहरोग (आध्रभतू षरद्््र 
कक्् १-८)

१ ४ ७५००० ३०००००

४ षरद्््र सधु्र रोजन् क्र््यनररनक् ््लग सहरोग (म्धरलमक षरद्््र 
कक्् (१-१२)

१ १६ १००००० १६०००००

५ ब््षरक्सम् रदर् ख्ज् क्र्यक्रम १ १००० २७०० २७०००००

६ अङग्जेधी, षरज्ञ्न र गिरत स्मग्धी खररद अनदु्न (प्र््लमक तह) १ १२ २५००० ३०००००

७ प्र््लमक षरद्््र षरद्््वी खे्कुद स्मग्धी षरतरर १ १२ १०००० १२००००

८ सूचन् प्रषरलध अनदु्न (प्र््लमक तह) १ ६ ५०००० ३०००००

९ षरद्््र सरमूलर्ङ्कन रुज ुसूचधी षरतरर १ ६० १००० ६००००

१० आध्रभतू तह परीक्् सञ्च््न र वररस््पन १ ५०० २०० १०००००

११ कक्् ८ को परीक्् सफटरेरर खररद १ १२०० ५० ६००००

१२ िशक्क ्ड्ररी लनम््यर त्् षरतरर १ ७०० ३०० २१००००
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१३ आध्रभतू षरद्््र सतरीर अलतररक्त षक्रर्क््प (कक्् १-८) १ ३ ६०००० १८००००

१४ म्धरलमक षरद्््र सतरीर अलतररक्त षक्रर्क््प  (कक्् ९-१२) १ ३ ६०००० १८००००

१५ नमनु् षरद्््र क्र्यक्रम (गत आ.र.को क्रम्गत) शषहदकृषर म्.षर. 
र्ड् नं. ३

१ १ ४००००० ४०००००

१६ नमनु् षरद्््र क्र्यक्रम (गत आ.र.को क्रम्गत) जनकलर्र म्.षर. 
र्ड् नं. ५

१ १ ४००००० ४०००००

१७ नमनु् षरद्््र क्र्यक्रम (गत आ.र.को क्रम्गत) सरसरतधी म्.षर. र्ड् 
नं. १

१ १ ४००००० ४०००००

१८ नमनु् षरद्््र क्र्यक्रम (गत आ.र.को क्रम्गत) सूर्य आ. षर.र्ड् नं 
१०

१ १ २००००० २०००००

१९ नमनु् षरद्््र क्र्यक्रम (गत आ.र.को क्रम्गत) कुशम्रतधी आ.षर. 
र्ड् नं. ७

१ १ २००००० २०००००

२० नमनु् षरद्््र क्र्यक्रम (गत आ.र.को क्रम्गत) जनिशशकुलर्र आ.
षर. र्ड् नं. १३

१ १ २००००० २०००००
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२२ र्त्म्ट् क्ेलद ुम्े र् अनर ३११५१ २ ५००

२३ ल्््च्ेक ध्लमकुन् म्ेटर र्ट्े अनर ३११५१ २ ५००

२४ ््म्ग्उँ ख्नेप्नधी अनर ३११५६ १ २००

कु् जमम् ९९६९
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तनणमिय नं ६.
शकु््गण्डकी नगरप्ल्क् नगरसभ् सनच््न त्् बरबस््पन क्र्यषरलध समबनधम् बरबस्् गरेको लनर्म्र्ीको  लनरम ४८ बमोिजम 
देह्र बमोिजमको ्ेख् सलमलत गठन गनने ।
 संरोजक: र्जेनद्र भट्र्ई क्ेत्रधी, र्ड् सदसर, र्ड् नं १० 
 सदसर: मोहममद जबबर लमर्, र्ड् सदसर, र्ड् नं १
 सदसर: सलुनत् सनु्र, र्ड् सदसर, र्ड् नं ९
 सदसर: बषुद्ध बह्दरु ््प्, सदसर र्ड् नं ६
 सदसर सिचर: आनतररक ्ेख् पररक्र अलधकृत  

तनणमिय नं ७.
चौ्ो नगर सभ्देिख ह््समम नगर क्र्यप्ल्क् ब्ट भएक् लनर्यरहरु अनमुोदन गनने 

तनणमिय नं ८.
च्् ुआ.ब. २०७५/७६ म् सनच््नम् रहेक् रोजन् त्् क्र्यक्रमब्ट ब्षक हनु ्आउने अलर् रकम एरं आग्मधी आ.ब. २०७६/७७ 
म् ्प प्र्प्त हनु आउने रकम समेत््ई रोजन् त्् क्र्यक्रमम् ब््डर््ड गनने अलधक्र नगर क्र्यप्ल्क्््ई प्रतर्रोजन गनने ।

तनयमिण नं ९. 
रस नगरप््ीकम् क्र्यरत (स्लबक ग्लबस त्् नगरप्ल्क्ब्ट समेत लनरकु्त) देह्र बमोिजमक् कम्यच्ररहरुको सेर् कर्रको मर्द 
नगरप्ल्क्को संगठन अधररन त्् सरनेक्र (O&M) सरधीकृत भै सोषह अनसु्र स््रधी पदपूलत्य भएम् सरत: हटने गरर आग्मधी आल््यक 
बि्य २०७६/७७ को ््गधी ्प गनने।

रस.नं क्मिचयारीकया नया््र हयालको पद कयायमिरत

१ उत्तम ््प् ईिनजलनरर नगरप्ल्क्

२ अषरन्स गरुुङ सर ईिनजलनरर नगरप्ल्क्

३ र्जन गरुुङ्ग सर ईिनजलनरर नगरप्ल्क्

४ िजरन पौ्ेड् सर ईिनजलनरर नगरप्ल्क्

५ षकशोर खडक् सर ईिनजलनरर नगरप्ल्क्

६ अलभ्ेख पौ्ेड् सर ईिनजलनरर नगरप्ल्क्

७ लत्र्ोचन ्मस्् कमपरटुर अपरेटर (प्ँच्ै) नगरप्ल्क्

८ र्मप्रक्श ढक्् क्र््य्र सह्रक (चौ्ो) र्ड् नं. १

९ ईनद्र कुम्री ््प्मगर र्न् क्र््य्र सह्रक (चौ्ो) नगरप्ल्क्

१० जलुनत् ररम्् क्र््य्र सह्रक (चौ्ो) नगरप्ल्क्

११ कलपन् पौ्ेड् क्र््य्र सह्रक (चौ्ो) र्ड् न ६

१२ भरत शे्ष्ठ सर्री च््क नगरप्ल्क्

१३ कु्र्ज मल् सर्री च््क नगरप्ल्क्

१४ र्म कुम्र शे्ष्ठ सर्री च््क (हेरधी) नगरप्ल्क्

१५ बे् बह्दरु पररर्र सह च््क नगरप्ल्क्

१६ लत्ोचन ररम्् सरुक्् ग््ड्य नगरप्ल्क्

१७ सलुमत्र् ररम्् म््ी नगरप्ल्क्

१८ ईनद्रप्रस्द पौ्ेड् क्र््य्र सहरोगधी नगरप्ल्क्

१९ छल्म्र् गरुुङ क्र््य्र सहरोगधी नगरप्ल्क्

२० कलपन् गरुुङ क्र््य्र सहरोगधी नगरप्ल्क्

२१ लमन् गरुुङ क्र््य्र सहरोगधी र्ड् नं. १२

22 षकस्न पररर्र क्र््य्र सह्रक (चौ्ो) नगरप्ल्क्

२३ अजु्यन पररर्र सर्री च््क (हेरधी) नगर
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२४ प्रमे बह्दरु नेप््ी सह च््क नगर

२५ मनज ुपनु क्र््य्र सहरोगधी र्ड् न.२

२६ स्न ु््प् क्र््य्र सहरोगधी र्ड् न.३

२७ आकृलत गरुुङ्ग क्र््य्र सहरोगधी र्ड् न.४

२८ सलम््य ् लब.क.सनु्र क्र््य्र सहरोगधी र्ड् न.९

२९ मन म्र् अलधक्री क्र््य्र सहरोगधी र्ड् न.७

३० म्र् आ्े क्र््य्र सहरोगधी र्ड् न.१०

 पे्रस सललयाहकयार 

१ उपेनद्र खन््  सल््हक्र  

२ लबनोद ढंुग्न्  सल््हक्र  

 कयानुनी सललयाहकयार

१ चेत न्र्रर पौ्ेड्  सल््हक्र  
तनणमिय नं १०.

स्लबक स््नधीर लनक्र (ग्लबस त्् नगरप्ल्क्) ब्ट लनरकु्त भै लनरनतर क्र्यरत देह्र बमोिजमक् उमेर हद (५८ बि्य) पगेुक् 
कम्यच्रीहरु््ई लनजहरु्े षरिम अरस््म् समेत परु््यएको सेर् प्रलत धनरब्द रदई अरक्स रदने र लनजहरु््ई ह्् ख्ई प्ई आएको 
म्लसक प्ररश्लमक बर्बरको ६ मषहन्को एकमषु्ठ सलुबध् कम्यच्री कलर्र कोिब्ट उप्बध गर्उने  ।
देह्र: 
१. हरर बह्दरु महत, क्र््य र सह्रक, ८ नं र्ड् क्र््य्र
२. षटक्र्म शम््य, क्र््य्र सहरोगधी, ८ नं र्ड् क्र््य्र
३. गोप््म्न शे्ष्ठ, क्र््य्र सहरोगधी, ११ नं र्ड् क्र््य्र 

तनणमिय नं ११
रस नगरप्ल्क्द््र् घर न्मबररंग गररएक् तर नकश् प्स नभई घर लनम््यर समपन्न भईसकेक् घर त्् संरचन्हरुको घर न्मबररंग 
षररररको आध्रम् घर क्रम गन्य २०७६ श््बर १ देिख २०७६ चैत्र मस्नत समम मर्द रदई सचुन् प्रक्सन गनने र घरधनधीको 
सर्लमतरम् जगग् रहेको ्््पजु््यको आध्रम् घर क्रम गनने  ।

तनणमिय नं १२.
नगर त्् र्ड्हरुब्ट सरधीकृत रोजन् त्् क्र्यक्रमको सनच््न त्् मम्यत संभ्र क्र्य टो् षरक्स संस््हरु म्र्य त गनने ।

तनणमिय नं १३. 
्ेख् परीक्र त्् बेरुज ुरछ्यरौट समबनधम्
-अिनतम ्ेख्परीक्र ब्ट लबगत बि्यहरुम् औलर्इएक् बेरुज ुसमबनधम् स्र्यजलनक खररद ऐन २०६३ आल््यक क्र्यषरलध लनर्मर्ी 
२०६४ र शकु््गण्डकी नगरप्ल्क् स्र्यजलनक खररद लनरम्र्ी २०७६ बमोिजम लबगत रि्यहरुको बेरुज ुरु १०१६१५७६।२४ 
(लनरलमत⁄असू् उपर)  रर्छछौट गरर ्ेख् सलमलत म्र्य त सभ्म् पेश गरर  समपरीक्रक् ््लग आरशरक बरबस्् लम््उने  ।
- प्रचल्त आल््यक ऐन त्् लनरम्र्ी बमोिजम बेरुज ुहनु नरदन आरशरक वररस्् लम््उन नगरक्र्यप्ल्क् क्र््य्र््ई लनदनेशन रदने ।

तनणमिय नं १४. 
रस नगरप्ल्क्क् क्र््य्र र र्ड् क्र््य्रम् क्र्यरत अस््ई कर्रक् कम्यच्री््ई आ.ब. २०७६/७७ देिख म्लसक रु १ हज्रक् 
दर्े प्रोतस्हन सररूप महंगधी भत्त् उप्बध गर्उने ।

तनणमिय नं १५. 
रस नगरप्ल्क्क् र र्ड् क्र््य्रम् क्र्यरत कम्यच्रीहरु््ई नगर सभ् त्् र्ड् भे्् समपन्न गन्य अलतररक्त समर खषटए ब्पत प्रमखु 
प्रश्सकीर अलधकृतको लसर्ररस र नगर प्रमखुको सरधीकृलतम् शरुु त्ब सके्को किमतम् ३३ प्रलतशत देिख बढीम् ६६ प्रलतशत समम 
प्रोतस्हन रकम उप्बध गर्उने ।

तनणमिय नं १६. 
रस नगरप्ल्क्को र्ड् नं २ को चररनध्म देिख र्ड् नं ९ को गौश््् क्ेत्र(सेतधी नदी) म् झो्ुंगे प ु्  लनम््यर गन्य समबिनधत लनक्र््ई 
अनरुोध गनने ।

तनणमिय नं १७. 
रस नगरप्ल्क्म् स््पन् भई सनच््नम् रहेको शकु््गण्डकी कृषि त्् पर्यटन सहक्री संस्््े कृषि उपज केनद्र लनम््यरक् जगग् म्ग 
भई आएको हुँद् शकु््गण्डकी नगरप्ल्क्को औद्ोलगक ग््म स््पन् गनने भलन तोषकएको क्ेत्रको स्ब्यज्लनक जगग् उप्बध गर्उने ।

तनणमिय नं १८. 
रस नगरप्ल्क्को प्चौ नगर सभ्को उद््टन सत्रम् सररक भई महतरपूर्य म्ग्यदश्यन, र्र, सझु्ब रदनहुनेु प्रमखु अलतल् गण्डकी प्रदेश 
सरक्रक् मखुर मिनत्र म्ननधीर पथृरधी सबुब् गरुुङ ्ग्एत समपूर्य अलतल् जरहुरु््ई धनरब्द ज्ञ्पन गनने ।
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सशतमि ्बजेट नशक्षया

रक् रू. हजयार्या

रस.
नं. कयायमिक्र्/आयोजनया/कक्रययाकलयापको नया् खचमि 

शीषमिक लक्ष
वितनयोजन रु.

जम्या

कै
कफ

यत

प्र्् 
चौ्यारसक

दोश्ो 
चौ्यारसक

तसे्ो 
चौ्यारसक

१ आध्रभतू तहक् सरधीकृत दररनदीक् िशक्क, र्हत 
अनदु्न िशक्कक् ््लग त्ब भत्त् अनदु्न 
(षरशेि िशक्् पररिद अनतरगतक् िशक्क/
कम्यच्रीहरु समेत)

२११११ १० ४९३९२.४ ३७०४४.३ ३७०४४.३ १२३४८१

२ प्र्रिमभक ब्् षरक्स सहजकत््यहरुको प्ररश्लमक 
त्् षरद्््र कम्यच्री वरबस््पन अनदु्न

२११११ १० ७९२.४ ५९४.३ ५९४.३ १९८१

३ प्र्रिमभक ब्् षरक्स सहजकत््यहरुको प्ररश्लमक 
त्् षरद्््र कम्यच्री वरबस््पन अनदु्न

२११११ १० ४४५.६ ३३४.२ ३३४.२ १११४

४ प्र्रिमभक ब्् षरक्स सहजकत््यहरुको प्ररश्लमक 
त्् षरद्््र कम्यच्री वरबस््पन अनदु्न

२११११ १० २७९६ २०९७ २०९७ ६९९०

५ म्धरलमक तहक् सरधीकृत दररनदीक् िशक्क, र्हत 
अनदु्न िशक्क ््लग त्ब भत्त् अनदु्न (षरशेि 
िशक्् पररिद अनतरगतक् िशक्क/
कम्यच्री,प्र्षरलधक ध्रक् प्रिशक्क समेत)

२११११ १० १७२६२ १२९४६.५ १२९४६.५ ४३१५५

६ षरद्््र सञ्च््न त्् वररस््पन अनदु्न २२३१९ १ ० ० ७१६ ७१६

७ षरद्््र सञ्च््न त्् वररस््पन अनदु्न २२३१९ १० १६१.२ १२०.९ १२०.९ ४०३

८ षरद्््र सञ्च््न त्् वररस््पन अनदु्न २२३१९ १० १०१० ७५७.५ ७५७.५ २५२५

९ प्रलत षरद्््वी ््गतक् आध्रम् िशक्र लसक्इ 
स्मग्धी एरम ्कक्् ८ को परीक्् वररस््पन 
अनदु्न

२२५२२ १ ० ९०० ० ९००

१० प्रलत षरद्््वी ््गतक् आध्रम् िशक्र लसक्इ 
स्मग्धी एरम ्कक्् ८ को परीक्् वररस््पन 
अनदु्न

२२५२२ १० ० ३१७५ ० ३१७५

११ प्रलत षरद्््वी ््गतक् आध्रम् िशक्र लसक्इ 
स्मग्धी एरम ्कक्् ८ को परीक्् वररस््पन 
अनदु्न

२२५२२ १ ० ५०६ ० ५०६

१२ शैिक्क पहुँच सलुनिचितत्, अनौपच्ररक त्् 
रैकिलपक िशक्् क्र्यक्रम (परंपर्गत षरद्््र, 
रैकिलपक षरद्््र, स्क्रत् र लनरनतर िशक््क् 
क्र्यक्रम समेत)

२२५२२ १ ० ३५४ ० ३५४

१३ शैिक्क पहुँच सलुनिचितत्, अनौपच्ररक त्् 
रैकिलपक िशक्् क्र्यक्रम (परंपर्गत षरद्््र, 
रैकिलपक षरद्््र, स्क्रत् र लनरनतर िशक््क् 
क्र्यक्रम समेत)

२२५२२ १० ४९८.८ ३७४.१ ३७४.१ १२४७

१४ शैिक्क पहुँच सलुनिचितत्, अनौपच्ररक त्् 
रैकिलपक िशक्् क्र्यक्रम (परंपर्गत षरद्््र, 
रैकिलपक षरद्््र, स्क्रत् र लनरनतर िशक््क् 
क्र्यक्रम समेत)

२२५२२ १ ० १९९ ० १९९

१५ स्र्यजलनक षरद्््रम् अधररनरत षरद्््वीहरुक् 
््लग छ्त्रबिृत्त (आर्सधीर त्् गैरआर्सधीर)

२२५२२ १ ० ० ४०७ ४०७

१६ स्र्यजलनक षरद्््रम् अधररनरत षरद्््वीहरुक् 
््लग छ्त्रबिृत्त (आर्सधीर त्् गैरआर्सधीर)

२२५२२ १० ९१२ ६८४ ६८४ २२८०
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१७ स्र्यजलनक षरद्््रम् अधररनरत षरद्््वीहरुक् 
््लग छ्त्रबिृत्त (आर्सधीर त्् गैरआर्सधीर)

२२५२२ १० १८४.२ २४५.६ १८४.२ ६१४

१८ षरद्््रम् शैिक्क गरुसतर सदुृढीकरर एरम ्
क्र्यसमप्दनम् आध्ररत प्रोतस्हन अनदु्न

२६४१३ १० २०१७.२ १५१२.९ १५१२.९ ५०४३

१९ षरद्््रम् शैिक्क गरुसतर सदुृढीकरर एरम ्
क्र्यसमप्दनम् आध्ररत प्रोतस्हन अनदु्न

२६४१३ १० ३२१.६ २४१.२ २४१.२ ८०४

२० षरद्््रम् शैिक्क गरुसतर सदुृढीकरर एरम ्
क्र्यसमप्दनम् आध्ररत प्रोतस्हन अनदु्न

२६४१३ १० ५७१.६ ४२८.७ ४२८.७ १४२९

२१ स्र्यजलनक षरद्््रक् षरद्््वीहरुक् ््लग लनशलुक 
प्ठ्यपसुतक अनदु्न

२६४१३ १० ११९६.४ ८९७.३ ८९७.३ २९९१

२२ स्र्यजलनक षरद्््रक् षरद्््वीहरुक् ््लग लनशलुक 
प्ठ्यपसुतक अनदु्न

२६४१३ १० १९०.८ १४३.१ १४३.१ ४७७

२३ स्र्यजलनक षरद्््रक् षरद्््वीहरुक् ््लग लनशलुक 
प्ठ्यपसुतक अनदु्न

२६४१३ १० ३३९.२ २५४.४ २५४.४ ८४८

२४ षरद्््र भौलतक परु््यध्र लनम््यर अनदु्न ३११५९ १० ३५५५.६ ३५५५.६ ४७४०.८ ११८५२

२५ षरद्््र भौलतक परु््यध्र लनम््यर अनदु्न ३११५९ १ ० ० १८९० १८९०

२६ षरद्््र भौलतक परु््यध्र लनम््यर अनदु्न ३११५९ १ ० ० ३३५८ ३३५८

२७ र्ष्ट्रपलत रलनङ्ग लसल्ड प्रलतरोलगत् (स््नधीर 
तहसतरीर)

२२५२२ १ ० ० १०० १००

कुल जम्या ८१६४७. ६७३६५.६ ६९८२६.४ २१८८३९.

सशतमि ्बजेट ाः सियास्थय

रक् रू. हजयार्या

रस.नं. कयायमिक्र्/आयोजनया/कक्रययाकलयापको नया् खचमि 
शीषमिक लक्ष

वितनयोजन रु.
कैकफयतप्र्् 

चौ्यारसक
दोश्ो 

चौ्यारसक
तसे्ो 

चौ्यारसक जम्या

१ म्त ृत्् नरिशश ुक्र्यक्रमक् ््लग वरिक्त कर्र २११११ १० २१२.८ १५९.६ १५९.६ ५३२

२ स््नधीर तहक् सर्सथर चौकी,प्र् सर् के र 
असपत््हरुम् क्र्यरत कम्यच्रीहरुको त्र 
महगधी भत्त् स््नधीर भत्त् पोि्क ्ग्रत 
अनर प्रश्सनधीक खच्य समेत

२११११ १० ७६४३.२ ५७३२.४ ५७३२.४ १९१०८

३ षरर्मधीको ््लग ओ.षप.ल्ड.षटकट (क्र्यन कपधी 
सषहतको ) छप्ई

२२३१५ ४ ५० २५ २५ १००

४ स््नधीर तहक् सर्सथर संस््हरुको म्लसक, 
चौम्लसक सलमक््, सूचन् संक्न, गरुसतर 
सधु्र स््ै षरधलुतर प्रलतरेदनक् ््लग 
इनटरनेट सेर् समशु्  भकु्त्नधी समेत

२२४१२ १० ५०.७ ५०.७ ६७.६ १६९

५ आध्रभतू त्् आकिसमक सेर् सर्सथर 
चौकी/प्र्. सर्. के./ प्र््लमक असपत््को 
नरूनतम सेर् म्पदण्ड अनगुमन समरिनध 
अलभमिुखकरर क्र्यक्रम

२२५१२ ४ ५० २५ २५ १००
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६ उपच्र केनद्रहरुम् आकिसमक अरस््म् 
औसलध एरं लर्ब स्म्ग्धी ढुर्नधी, क्र्यक्रमक् 
््लग आरशरक सटेशनरी त्् रम्य ररमेट 
रोटोकपधी, लबर्मधीको वरिक्तगत षरररर ई-षट.
लब रिजसटरम् अधर्रलधक, समदु्र पररच््न 
गरर क्ररोग षरर्मधी लनद्नक् ््लग प्रिेर 
त्् उपच्र, षरश् क्

२२५२२ १० १५ २० १५ ५०

७ औ्ो लनरनत्रर क्र्यक्रमको अनगुमन एरम ्
मूलर्ङ्कन, औ्ो म्ह्म्री हनेु औ्ो ग्सधीत 
क्ेत्रको छनौट गरी लबि्रद छक्य ने (रेसपोनसधीभ 
सप्रइेङ समेत), षरश् औ्ो लनरनत्रर रदरस 
मन्उने त्् औ्ो लनरनत्ररक् ््लग 
बहलुनक्र अनतरषक्रर्

२२५२२ १० ६.३ ६.३ ८.४ २१

८ औिलधको समिुचत प्ररोग प्ररध्यनको ््लग 
स््धी समहु िशक्् क्र्यकम ( peer group 
discussion) त्् आध्रभतू सर्सथर सेर् 
समरिनध सतरीर उपच्र पषद्धलत अलभमिुखकरर 
त्् सलमक्् क्र्यक्रम

२२५२२ १० ३७.५ ५० ३७.५ १२५

९ क्र्यक्रमको लनरलमत अनगुमन त्् मलुर्ंकन 
गरर क्र्यक्रमको गरुसतरीरत् सलुनिसचत गनने, 
स््गत अनिुशक्र गरर सर्सथरकलम्यहरूको 
क्मत् अलभरिृधद, क्ररोगक् लबर्मधीको 
उपच्रको नलतजको कोहट्य षरश्लिेर त्् 
क्र्यक्रमको चौम्लसक सलमक््

२२५२२ १० २५.५ २५.५ ३४ ८५

१० द्नरु् रुरे्् खोप अलभर्न २२५२२ १० ३०.८ २३.१ २३.१ ७७

११ नसनने रोग समबिनध क्र्यक्रम (अलभमिुखकरर, 
नसनने रोग त्् म्नलसक सर्सथरसमबिनध 
सचेतन् क्र्यक्रम(Hypertension, Diabetes, 
COPD, Cancer days)

२२५२२ १० २१ २१ २८ ७०

१२ लनरलमत त्् परु्य खोप रदगोपन् र खोप ढुर्नधी २२५२२ १० १३१.१ १७४.८ १३१.१ ४३७

१३ पररर्र रोजन त्् प्रजनन सर्सथर क्र्यक्रम २२५२२ १० २०३.२ १५२.४ १५२.४ ५०८

१४ पोिर क्र्यक्रम (नेप्् सरक्र) २२५२२ १० १०७.७ १०७.७ १४३.६ ३५९

१५ लबद्््र सर्सथर िशक््, आम् समूह त्् 
स््नधीर तहम् सर्सथरक् ््लग स्म्िजक 
वररह्र परररत्यन प्ररधद्यन अलभर्न

२२५२२ १ ० ० १२५ १२५

१६ मह्म्री त्् प्रकोपजनर रोगहरुको अबस््म् 
RRT/ CRRT पररच््न गनने, चौम्िशक ररभर ु
त्् अलभमखुधीकरर गनने

२२५२२ १ ० ० ६० ६०

१७ मही्् सर्सथर सररं सेषरक् क्र्यक्रम (अध्य 
र्षि्यक सलमक्् र रदरस मन्उने)

२२५२२ १ ० ० १२ १२

१८ म्त ृत्् नरिशश ुक्र्यक्रम २२५२२ १० ८० ६० ६० २००

१९ म्त ृत्् नरिशश ुक्र्यक्रम अनगुमन त्् 
सपुरररेक्र

२२५२२ १ ० ० १० १०

२० म्त ृत्् नरिशश ुक्र्यक्रम अनतग्यत आम् 
सरुक््, ANC, नर्नो झो््, Vitamin K 
Magnesium Sulphate, Calcium Gluconate र 
लनशलुक गभ्यपतन क्र्यक्रम

२२५२२ १ ० २१८० ० २१८०
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२१ म्नलसक सर्सथर समबनधधी महतरपूर्य रदरस 
मन्उने (आतमहतर् रोक््म रदरस, म्नलसक 
सर्सथर रदरस, अलज्ईमर रदरस)म्नलसक 
सर्सथर समसर्ब्ट प्रभ्षरत बरिक्तक् 
पररर्रक् सदसरहरु (सर्ह्रकत््यहरु ) क् 
््गधी क्मत् अलभलब्रधधी क्र्यक्रम

२२५२२ १ ० ० १९ १९

२२ रेलबज, सप्यदंश आरदको जनचेतन्समबिनध 
प्रच्र प्रस्र त्् रदरस मन्उने पश ुपंक्धी 
आदीब्ट हनेु ईनरुएनज्, ब्ड्य फ्,ु ए रम 
आर लसषष्टसककोलसस, टकसोप््जमोलसस आदी 
षरलभन्न सरुर्रोग समबिनध रोक््म र 
सचेतन् क्र्यक्रम

२२५२२ १ ० ० २० २०

२३ रोट् खोप सरुुर्त २२५२२ १ ० ० ३५ ३५

२४ षरश् कुष्ठरोग रदरस त्् अप्ंगत् रदरसको 
उप्क्रम् क्र्यक्रम

२२५२२ १ ० ० १५ १५

२५ सर्सथर संस््ब्ट ट्ढ् रहेक् बसतधी त्् 
सर्सथर सेर्म् पहूच कम भएक्, क्र्ग्र, 
गमुब्, सकु्, बधृ्श्म,उद्ोग भएको क्ेत्र, 
शहरी घन्बसतधी, ्ग्रत अनर क्ररोगक् 
जोिखमरकु्त जनसंखर्म् म्इक्रोसकोषपक 
कर्मप ्ग्रतक् अनर सकृर क्ररोग 
खोजप्डत्् क्र्यक्रम

२२५२२ १ ० ० ४८ ४८

२६ लनरलमत उपच्र परु् गनने लबर्लम््इ र्त्र्त खच्य २२५२९ १ ० १ ० १

२७ आध्रभतू त्् आकिसमक सेर्को ््लग औिलध 
खररद (पूर््यनमु्न, पररम्र लनध््यरर त्् 
सपेिशषरकेसन तर्र गनने क्र्यको समेत खच्य)

२७२१३ १० ६२० ४६५ ४६५ १५५०

२८ नरूनतम सेर् म्पदण्ड क्र््यनररनक् ््लग 
आरशरक औज्र उपकरर त्् सर्सथर 
सम्ग्धी खररद, मम्यत त्् वररस््पन

३११२२ १० ८० ६० ६० २००

२९ पररर्र रोजन त्् प्रजनन सर्सथर 
क्र्यक्रमक् ््लग औज्र/उपकरर खररद

३११२२ १ ० ० २७ २७

३० खोप केनद्र लनम्र्य ३११५९ १० २२०.८ २२०.८ २९४.४ ७३६

कुल जम्या ९५८५.६ ९५६०.३ ७८३३.१ २६९५९

अयायुिनेद

रक् रू. हजयार्या

रस.नं.
कयायमिक्र्/आयोजनया/कक्रययाकलयापको नया् खचमि 

शीषमिक लक्ष
वितनयोजन रु.

जम्या कैकफयतप्र्् 
चौ्यारसक

दोश्ो 
चौ्यारसक

तसे्ो 
चौ्यारसक

१ आररेुद त्् बैक्पधीक िचषकतस्क् 
कम्यच्रीको त्र भत्त् ्ग्रतको ब्षि्यक 
खचृ्य

२११११ १० ७८२ ५८६.५ ५८६.५ १९५५

२ आररुनेद सेर् क्र्यक्रम २२५२२ १० २१० २८० २१० ७००

कुल जम्या ९९२ ८६७ ७९७ २६५५
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सशतमि ्बजेट ाः रयाेजगयार प्रिधिमिन कयायमिक्र्

रक् रू. हजयार्या

रस.नं. कयायमिक्र्/आयोजनया/कक्रययाकलयापको नया् खचमि शीषमिक लक्ष
वितनयोजन रु.

जम्या

कै
कफ

यत

प्र्् 
चौ्यारसक

दोश्ो 
चौ्यारसक

तसे्ो 
चौ्यारसक

१ त्ब त्् सलुबध्- मनोसम्िजक 
पर्मश्य कत््य

२११११ १० १०३.६ ७७.७ ७७.७ २५९

२ त्ब त्् सलुबध् -षरित्तर स्क्रत् 
सहजकत््य क्र्र्यक्रम

२११११ १० १०३.६ ७७.७ ७७.७ २५९

३ प्ल्क् परररोजन् समनरर सलमलतको रैठक २११३९ ३ १० १० १० ३०

४ षरित्तर स्क्रत् क्र्र्यक्रम संच््न खच्य २२५२२ १ ० ० ७६ ७६

५ सरुिक्त बैदेलसक रोजग्र समबिनध अलभमखुधीकरर २२५२२ १ ० ० १४ १४

६ बैदेिशक रोजग्रीम् ज्न च्हने 
समभ्षरत क्मद्रहरु््ई गहन 
अलभमखुधीकरर क्र्यक्रम

२२५२२ १ ० ० ३ ३

७ मनोसम्िजक पर्मश्य संच््न खच्य २२५२२ १ ० १७८ ० १७८

८ ररटनवी सररम ्सेरक पररच््न २२५२२ १० ८४.३ ८४.३ ११२.४ २८१

९ षरत्त स्क्रत् क्र्यक्रमको ््लग 
मेशनरी त्् औज्र

३११२२ १ ० ० ४० ४०

१० समबिनधत सरोक्रर्््हरुर्ट 
परररोजन् अनगुमन त्् मूलर्ङ्कन

२२५२२ १ ० ० २० २०

कुल जम्या ३०२ ४२८ ४३१ ११६०

सशतमि ्बजेट  प्रधियान््त्री रोजगयार कयायमिक्र् 

रक् रू. हजयार्या

रस.नं. कयायमिक्र्/आयोजनया/कक्रययाकलयापको नया् खचमि शीषमिक लक्ष
वितनयोजन रु.

जम्या

कै
कफ

यत

प्र्् 
चौ्यारसक

दोश्ो 
चौ्यारसक

तसे्ो 
चौ्यारसक

१ त्र २११११ १० १६६.८ १२५.१ १२५.१ ४१७

२ अस््रधी त्् कर्र कम्यच्रीक् ््लग पोश्क २११२१ १ ० ० १० १०

कुल जम्या १६६.८ १२५.१ १३५.१ ४२७.०

सशतमि ्बजेट ाः पशु विकयार कयायमिक्र्

रक् रू. हजयार्या

रस.नं. कयायमिक्र्/आयोजनया/कक्रययाकलयापको नया् खचमि शीषमिक लक्ष वितनयोजन रु. जम्या

कै
कफ

यत

प्र्् 
चौ्यारसक

दोश्ो 
चौ्यारसक

तसे्ो 
चौ्यारसक

१ पशपुनछी त्् मतसर उपच्र सेर् २२४११ १ ० ० ६० ६०

२ तर् न्ईट्रोजन ढुर्नधी भण्ड्रर त्् 
षरतरर त्् वररस््पन

२२५२२ १० ७२ ७२ ९६ २४०
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३ र्ड्य फ् ुरोग ्ग्रत अनररोगहरुको 
लनरनत्ररको ््लग रैठक त्् नमनु् 
संक्न गरी पठ्उने त्् प्रदेश त्् 
संघम् ररपोषट्यङ्ग गनने

२२५२२ १ ० ० ७५ ७५

४ पश ुसर्स् वररस््पनको ््लग 
ओिलध षरतरर

२२७११ १ ० ० १४५ १४५

५ षरलभन्न खोपहरु ्ग्ए र्पत 
भर्िकसनेटर््ई प्ररश्लमक

२११११ १० ५० ३७.५ ३७.५ १२५

कुल जम्या १२२ १०९.५ ४१३.५ ६४५

सशतमि ्बजेट ाः  कृनष विकयास कयायमिक्र्

रक् रू. हजयार्या

रस.नं. कयायमिक्र्/आयोजनया/कक्रययाकलयापको नया् खचमि शीषमिक लक्ष
वितनयोजन रु.

जम्या

कै
कफ

यत

प्र्् 
चौ्यारसक

दोश्ो 
चौ्यारसक

तसे्ो 
चौ्यारसक

१ म्टो पररक्र गरी म्टो सधु्रको ््लग 
स्मग्धी/ प्रषरलध षरतरर/ हसत्नतरर

२२५२२ १ २०० ० ० २००

२ सहक्री लसच्ई, स्न् लसच्ई मम्यत 
समभ्र त्् लनम््यर

३११५५ १ ० ५०० ० ५००

३ भक्रो सधु्र क्र्यक्रम ३११५९ १० ९० ९० १२० ३००

कुल जम्या २९० ५९० १२० १०००

सशतमि ्बजेट ाः  निविधि

रक् रू. हजयार्या

रस.नं. कयायमिक्र्/आयोजनया/कक्रययाकलयापको नया् खचमि शीषमिक लक्ष
वितनयोजन रु.

जम्या

कै
कफ

यत

प्र्् 
चौ्यारसक

दोश्ो 
चौ्यारसक

तसे्ो 
चौ्यारसक

१ नरधीकररधीर ऊज््य प्रषरलधहरु (्घ ुत्् 
स्न् ज्लबधतु, सौर्य ऊज््य, र्रोगर्स, 
र्रोम्स, ऊज््यको उतप्दनमु् क 
पररप्ररोग) म्र्य त ऊज््य उतप्दन र 
पररप्ररोग

३११२२ १० ४०३.५ ४०३.५ ५३८ १३४५

२ कुम्ेखो्् घु् परेु बगर, छषरसे 
स्घेखो््, ्ेसमखे््, गरुखो्् 
्ड्ेुडदेभ्न, जरेरर झो.प.ु, स्ङ्गदी 
खो््घ्ट झो.प,ु शकु््गण्डकी 
नगरप्ल्क्, तनहुँ

३११५१ १० १५०० २००० १५०० ५०००

३ त््खो्् खदुी दोभ्न स्डक पु् , 
शकु््गण्डकी न.प् १ र पो.म.न.प् 
३२ जोडने (DPR समेत)

३११५१ १० ३६० ३६० ४८० १२००

२२६३.५ २७६३.५ २५१८. ७५४५.
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संरोजक ः सषरत् रस्इ्ी 
सदसर ः प्रमखु प्रश्सकीर अलधकृत 
सदसर ः रदघ्य बह्दरु ््प्
सदसर ः गधीत् महत  
सदसर ः पूर्य बह्दरु क्रस्
सदसर ः र्ज कुम्र र्ग्े 
सदसर सिचर ः प्रमखु, र्जश् श्ख्

संरोजक ः षकस्न गरुुङ 
सदसर ः सषरत् रस्इ्ी
सदसर ः प्रमखु प्रश्सकीर अलधकृत
सदसर ः द्न ुअलधक्री स्पकोट् 
सदसर ः कु् बह्दरु भजेु्
सदसर ः भरत ््मग्दे
सदसर सिचर ः प्रमखु, पूर््यध्र िरक्स श्ख्

संरोजक ः सषरत् रस्इ्ी
सदसर ः र्म कुम्र शे्ष्ठ
सदसर ः कृषर बह्दरु पौ्ेड्
सदसर ः ्ोक न्र्रर शे्ष्ठ
सदसर ः र्मचनद्र भण्ड्री
सदसर ः लबषरमु्र् ढक्् ्मस््
सदसर ः िखम बह्दरु कुम्् 
सदसर सिचर ः प्रमखु प्रश्सकीर अलधकृत 

संरोजक ः सषरत् रस्ई्ी 
सदसर ः िशरकुम्र शे्ष्ठ
सदसर ः िखम बह्दरु कुम्् 
सदसर ः भरत ््मग्दे
सदसर ः कु् बह्दरु भजेु् 
सदसर सिचर ः प्रमखु, पूर््यध्र िरक्स श्ख्

संरोजक ः र्मचनद्र भण्ड्री 
सदसर ः जगत बह्दरु गरुुङ
सदसर ः र्म बह्दरु क्ेत्रधी ््प्
सदसर ः स्नमु्र् महत
सदसर सिचर ः प्रमखु, अ्ल््यक षरक्स श्ख्

२. रयाजसि परया्शमि सर्तत 

१. श्ोत अनु्यान त्या ्बजेट रस्या तनधियामिरण सर्तत

३.्बजेट त्या कयायमिक्र् तजुम्ि या सर्तत 

५.सया्यानजक विकयास सर्तत

१०. सयािमिजतनक सेिया त्या क्ष्तया निकयास सर्तत

११.लेखया सर्तत

८. पूियामिधियार विकयास सर्तत 

९. विपद वयिस्यापन र ियातयािरण सर्तत 

४. योजनया अनुग्न त्या जयाँचपयास सर्तत

६. आर्मिक विकयास सर्तत

संरोजक ः लबषरमु्र् ढक्् ्मस््
सदसर ः ्ोक न्र्रर शे्ष्ठ 
सदसर ः मनर्ज गरुुङ
सदसर ः ररत् कुम्री भजेु् ््प्
सदसर सिचर ः प्रमखु, स्म्नर प्रश्सन श्ख्

५. विधेियक सर्तत

संरोजक ः कृषर बह्दरु पौ्ेड्
सदसर ः रदघ्यबह्दरु ््प्
सदसर ः र्मचनद्र भण्ड्री
सदसर ः द् बह्दरु ््प्
सदसर ः र्ेमबह्दरु लसंह
सदसर सिचर ः प्रमखु, स्म्िजक िरक्श श्ख् 

संरोजक ः रषरचनद्र प्ै्ेड्
सदसर ः ््ेकन्र्रर् शे्ष्ठ
सदसर ः र्मचनद्र भण्ड्री
सदसर ः स्नमु्र् महत
सदसर सिचर ः प्रमखु, स्म्नर प्रश्सन श्ख्

संरोजक ः र्जेनद्र भट्र्इ क्ेत्रधी
सदसर ः म्ेहममद जबबर लमर्
सदसर ः सिुनत् सनु्र
सदसर ः बिुद्द बह्दरु ््प्
सदसर सिचर ः अ्नतररक ्ेख् परीक्र अलधकृत

संरोजक ः िखमबह्दरु कुम््
सदसर ः रषरचनद्र प्ै्ेड्
सदसर ः जगत बह्दरु गरुुङ 
सदसर ः मनर्ज गरुुङ
सदसर ः गधीत् महत
सदसर ः भरत ््मग्दे
सदसर सिचर ः प्रमखु, पूर्ध््यर िरक्स श्ख् 

संरोजक ः र्म कुम्र शे्ष्ठ
सदसर ः र्म बह्दरु क्ेत्रधी ््प्
सदसर ः मनर्ज गरुुङ
सदसर ः द्न ुअलधक्री स्पकोट्
सदसर ः गधीत् महत
सदसर सिचर ः प्रमखु, र्त्ररर श्ख्

ब्बषयगत सर्तत
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gu/ sfo{kflnsf
z'Snfu08sL gu/kflnsf

ls;fg u'?Ë
gu/ k|d'v

(*%^)*&!!!

;ljtf /;fOnL
gu/ pkk|d'v
(*%^)*!@@@

/ljrGb| kf}8]n
(*%^)*!))!

s[i0f axfb'/ kf}8]n
(*%^)*!))^

bn axfb'/ yfkf
(*%^)*!)!!

;fg'dfof dxt
(*)^%%#*$*

hut axfb'/ u'?ª
(*%^)*!))@ 

/fdaxfb'/ If]qL yfkf
(*%^)*!))&

dg/fh u'?ª
(*%^)*!)!@ 

l/tf sdf/L yfkf e'h]n 
(*$^)@(&#@

/fd s'df/ >]i7
(*%^)*!))#

s[i0f k|;fb /]UdL
(*%^)*!))*

bfg' clwsf/L ;fksf]6f
(*$^@!%!(%

lvd axfb'/ s'dfn
-gu/ k|jQmf_
(*$^!!)$!%

lzj s'df/ >]i7
(*%^)*!))$

nf]s gf/fo0f >]i7
(*%^)*!))(

 lji0f'dfof 9sfn nD;fn
(*$^!!$@%(

e/t nfdufb]
(*$^)^%#@$

bL3{ axfb'/ yfkf
(*%^)*!))%

/fdrGb| e08f/L
(*%^)*!)!)

uLtf dxt
(*$^^)^!&&

s'n axfb'/ e'h]n
(*)^^(#*^*
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j8f 
g+=

j8f cWoIf dlxnf ;b:o blnt dlxnf 
;b:o

v'Nnf ;b:o v'Nnf ;b:o

!

@

#

$

%

^

bL3{ axfb'/ yfkf
(*%^)*!))%

;fo/f jfg'
(*$^)^*!$#

l;tf lj=s=
(*)^&^^(^%

kbd k|= zdf{ ltldlN;gf
(*$^)!*!&)

/ljrGb| kf}8]n
(*%^)*!))!

z'lznf s'Fj/
(*$^!)$@!#

lxd s'df/L sfdL
(*!%!&)@*%

dxDdb hJj/ ldof
(*%^)^^&*^

;lGht u'?ª
(*!&!!^&*$

hut axfb'/ u'?ª
(*%^)*!))@

bfg' clwsf/L ;fksf]6f
(*$^@!%!^%

;'lgtf bhL{
(*%^)&(*!&

bfg axfb'/ yfkf
(*)%*)#&^^

g/ axfb'/ k'g
(*)^&(!!*(

/fd s'df/ >]i7
(*%^)*!))#

u+ufdfof e08f/L
(*@%!%##%%

lji0f'dfof ;'j0f{sf/
(*$^^!$@^$

lji0f'x/L utf}{nf
(*!&!*)#))

s[i0f axfb'/ cfn]
(*)^%!#(&$

lzj s'df/ >]i7 
(*%^)*!))$

/f]lhgf vft'g
(*$^!^#)&#

lbJoZj/L lj=s
(*)$!*)($(

s[i0f axfb'/ u'?Ë
(*$^!!&((%

;Gtf]if >]i7 
(*%^)##&#)

yk axfb'/ cfn] du/
(*)^%(%)@*

s[i0f axfb'/ kf}8]n
(*%^)*!))^

z'lznf s'dfn
(*$^)**%#(

sdnf kl/of/
(*)^^!*!)#

a'l4 axfb'/ yfkf
(*%^)@(&$#

>L axfb'/ du/
(*!&!##!*(
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j8f 
g+=

j8f cWoIf dlxnf ;b:o blnt dlxnf 
;b:o

v'Nnf ;b:o v'Nnf ;b:o

&

*

(

!)

!!

!@

bn axfb'/ yfkf
(*%^)*!)!!

l/tf s'df/L e'h]n yfkf
(*$^)@(&#@

8f]ndfof lj=s=
(*)^&!)&#$

;fg'dfof dxt
(*)^%%#*$*

/fd axfb'/ If]qL yfkf
(*%^)*!))&

lji0f'dfof 9sfn nD;fn
(*$^!!$@%(

sdnf ;'gf/
(*)%*)#^(@

ls;fg u'?Ë
(*@$!&(&)@

lu/ axfb'/ yfkf
(*^^&#^!@$

s[i0f k|;fb /]UdL
(*%^)*!))*

;/:jtL uf}td
(*%^)#&^##

l;h{gf lj=s=
(*!&!(@&@*

/f]d axfb'/ l;+x
(*!&!$#*$&

ljn axfb'/ u'?Ë
(*%^)#&#)(

nf]s gf/fo0f >]i7
(*%^)*!))(

lutf dxt
(*$^^)^!&&

;'lgtf ;'gf/ lj=s=
(*!^^**%)!

lji0f'k|;fb e§/fO{
(*$^)%*)@$

l8n axfb'/ yfkf
(*!(!)&(^!

/fdrGb| e08f/L 
(*%^)*!)!)

/fwf kf}8]n
(*)^^^(#%*

ljg' lj=s
(*)^%#^*!#

s]zj axfb'/ yfkf
(*!^^$$^%!

/fh]Gb| e§/fO{ If]qL
(*!^^$$^%!

yDdg axfb'/ cfn]
(*!%!%)#)&

dg/fh u'?Ë
(*%^)*!)!@

ldgf s'df/L 9sfn
(*@^!$^#$)

t'nl;/L ;'gf/
(*@%!(#!!)

lgh axfb'/ u'?Ë
=========================

a'4l;+x u'?Ë
(*)^%&$)@!
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शुकलयागणडकी नगरपयारलकया
नगर कयायमिपयारलकयाको कयाययामिलय

दलेुगौंडया, तनहँू
गणडकी प्रदेश, नेपयाल 

फोनाः ०६५–४१४३०५, ४१४०१८, ४१४१०५
क्मिचयारी वििरण   
 प्र्ुख: 

क्र.स नया् ्र पद कयायमिक्षेत्र समपकमि  नं

१ देब बह्दरु अलधक्री प्रमखु प्रश्सकीर अलधकृत शकु््गण्डकी नगरप्ल्क् 9856004111

सया्या्य प्रशयासन शयाखया:

क्र.स नया् ्र पद कयायमिक्षेत्र समपकमि  नं

1 ्क्मर ्मस्् अलधकृत (स्तौ) नगर क्र्यप्ल्क् क्र््य्र ९८५६०१४३०५

2 रबुर्ज पौ्ेड् क्र््य्र सह्रक (प्चौ) १० नं र्ड् क्र््य्र ९८४६८१५४९५

3 िशबर्ज ढक्् क्र््य्र सह्रक (प्चौ) १ नं र्ड् क्र््य्र ९८४६८१५४९५

4 रचन् शम््य क्र््य्र सह्रक (प्चौ) ६ नं र्ड् सिचर ९८४६०२०१८२

5 नलबन कुम्र बर्् क्र््य्र सह्रक (प्चौ) ६ नं र्ड् सिचर ९८४६७९२५५७

6 देबेनद्र बह्दरु खत्रधी क्र््य्र सह्रक (प्चौ) ११ नं र्ड् क्र््य्र ९८४७६७२७९७

7 सजुन शम््य क्र््य्र सह्रक (प्चौ) १२ नं र्ड् क्र््य्र ९८५६००३९६८

8 रदपक ््लमछ्ने क्र््य्र सह्रक (प्चौ) ९ नं र्ड् क्र््य्र ९८४६११९४८१

9 महेनद्रर्ज िघलमरे क्र््य्र सह्रक (प्चौ) ८ नं र्ड् क्र््य्र ९८४६०२८५४०

10 इिनदर् शम््य क्र््य्र सह्रक (प्चौ) ७ नं र्ड् क्र््य्र ९८६०९०८७३४

11 कलपन् गैरे सरेुदी क्र््य्र सह्रक (चौ्ो) ४ नं र्ड् सिचर ९८५६०६२०६९

12 िशरर्ज अलधक्री क्र््य्र सह्रक (चौ्ो) ५ नं. र्ड् सिचर ९८४६०४१८६५

13 श्ल्कर्म भट्र्ई क्र््य्र सह्रक (चौ्ो) ३ नं. र्ड् सिचर ९८५६०३१३४८

14 तु् सधी शम््य भसु्् क्र््य्र सह्रक (चौ्ो) २ नं. र्ड् सिचर ९८४६५६६५५६

15 मंज ुबर्् क्र््य्र सह्रक (चौ्ो) नगर क्र्यप्ल्क्को क्र््य्र ९८४६२२४९७५

16 गंग् कुम्री शम््य पौड््् क्र््य्र सह्रक (चौ्ो) ५ नं र्ड् क्र््य्र ९८४९१८८४३०

17 कलपन् पौ्ेड् क्र््य्र सह्रक (चौ्ो) ६ नं. र्ड् क्र््य्र ९८४६०८४४४४

18 जलुनत् ररम्् क्र््य्र सह्रक (चौ्ो) नगर क्र्यप्ल्क्को क्र््य्र ९८४३५७०६९४

19 र्म प्रक्श ढक्् क्र््य्र सह्रक (चौ्ो) १ नं. र्ड् क्र््य्र ९८४६५७२३९३

20 षकस्न पररर्र क्र््य्र सह्रक (चौ्ो) नगर क्र्यप्ल्क्को क्र््य्र ९८४६०७७८९३

21 ईनद्र प्रस्द पौ्ेड् क्र््य्र सह्रक (चौ्ो) नगर क्र्यप्ल्क्को क्र््य्र ९८५६०४५४४६

22 भरत शे्ष्ठ सर्री च््क नगर क्र्यप्ल्क्को क्र््य्र ९८२७१३१५६५

23 कु्र्ज मल् सर्री च््क नगर क्र्यप्ल्क्को क्र््य्र ९८०६७८९७६९



पर्यटन कृषि र पूर््यध्र, समदृ्ध शकु््गण्डकीको आध्र

71शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको आ.व. २०७६/७७ को नीलि, योजनला िथला कलाय्यक्रम

24 अजु्यन पररर्र सर्री च््क नगर क्र्यप्ल्क् क्र््य्र

25 लत्ोचन ररम्् सरुक्् ग््ड्य नगर क्र्यप्ल्क्को क्र््य्र ९८१४१३९२३१

27 ढक बह्दरु आ्े क्र््य्र सहरोगधी ६ नं. र्ड् क्र््य्र ९८१६१७५८९०

28 छल्म्र् गरुुङ क्र््य्र सहरोगधी नगर क्र्यप्ल्क्को क्र््य्र ९८०६७८९६४२

29 कलपन् गरुुङ क्र््य्र सहरोगधी नगर क्र्यप्ल्क्को क्र््य्र ९८४६२२६५५२

30 ठ्कुर प्रस्द पौ्ेड् क्र््य्र सहरोगधी १ नं. र्ड् क्र््य्र ९८४६०६७०७५

31 लमन् गरुुङ क्र््य्र सहरोगधी ,२ नं. र्ड् क्र््य्र ९८०६५०२८६९

33 धनम्र् लधम्् क्र््य्र सहरोगधी ५ नं र्ड् क्र््य्र ९८४६०८१४२८

34 आकृलत गरुुङ क्र््य्र सहरोगधी ४ नं र्ड् क्र््य्र 9806503076

35 मंज ुपनु क्र््य्र सहरोगधी २ नं र्ड् क्र््य्र 

36 स्न ु््प् क्र््य्र सहरोगधी ३ नं र्ड् क्र््य्र 

37 सलम््य ् लबक सनु्र क्र््य्र सहरोगधी ९ नं र्ड् क्र््य्र 

38 मनम्र् अलधक्री क्र््य्र सहरोगधी ७ नं र्ड् क्र््य्र 

39 म्र् आ्े क्र््य्र सहरोगधी १० नं र्ड् क्र््य्र 

40 स्षरत्रधी ््प् क्र््य्र सहरोगधी ११ नं र्ड् क्र््य्र 

41 धन बह्दरु भजेु् क्र््य्र सहरोगधी ११ नं र्ड् क्र््य्र 

नशक्षया, युिया त्या खेलकुद शयाखया

क्र.स नया् ्र पद कयायमिक्षेत्र समपकमि  नं

१ नबर्ज च्प्ग्ईं अलधकृत सतर दशौ नगर क्र्यप्ल्क्को क्र््य्र ९८५६०५६९६६

२ जरोलत प्रक्श लतलमिलसन् अलधकृत सतर आठौ नगर क्र्यप्ल्क्को क्र््य्र ९८४६०३९००१

३ सरसरतधी पनु प्र्षरलधक सह्रक (प्चौ) नगर क्र्यप्ल्क् क्र््य्र 9851241320

सया्यानजक विकयास शयाखया

क्र.स नया् ्र पद कयायमिक्षेत्र समपकमि  नं

१ षहम् पोख्े् अलधकृत(छैठौ) नगर क्र्यप्ल्क्को क्र््य्र ९८५६०६४१११

२ मञ्जु सरेुदी क्र््य्र सह्रक(प्चौ) नगर क्र्यप्ल्क्को क्र््य्र ९८५६०१६५५५

३ ग्रत्रधी सबेुदी कोइर््् क्र््य्र सह्रक (प्चौ) मषह्् त्् ब््ब्ल्क् ९८४६१३०९०३

४ हमु्देबधी भट्र्ई स्म्िजक पररच््क र््ड्य ११ गररब संग षरशेश्र ९८४६०१४२६८

सियास्थय शयाखया

क्र.स नया् ्र पद कयायमिक्षेत्र समपकमि  नं

१ अजर श्धीर्सतर प.लन.अ. (स्तौ तह) सर्सथर श्ख्, दु् ेगौं्ड् ९८५६०३१८५३

२ गोप्् प्रस्द शे्ष्ठ बररष्ठ कषरर्ज लनरीक्क (स्तौ तह) आरु्यबेद खैरेनधीट्र ९८४६१०५९२०

३ ्क्मधीदेबधी शम््य बैद् लनरीक्क आरु्यबेद खैरेनधीट्र 

४ र्लधक् गौतम अ न लम (प्चौ) सर्सथर श्ख्, दु् ेगौं्ड् ९८४६०४३४७०

५ अिसमत् सरेुदी हेल् अलससटेनट(प्चौ) सर्सथर श्ख्, दु् ेगौं्ड् ९८४६०१४२६८
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आर्मिक प्रशयासन शयाखयााः

क्र.स नया् ्र पद कयायमिक्षेत्र समपकमि  नं

१ ्ोकर्ज अलधक्री ्ेख्प्् नगर क्र्यप्ल्क् क्र््य्र ९८५११७७४३३

२ सरु्य पस््यद पौ्ेड् ्ेख्प्् नगर क्र्यप्ल्क् क्र््य्र ९८४६०८०६६७

३ ईनद्र् कुम्री ््प् मगर 
र्न्

क्र््य्र सह्रक (चौ्ो) नगर क्र्यप्ल्क् क्र््य्र ९८५६०६०७१४

शहरी पूियामिधियार विकयास र योजनया शयाखया 

क्र.स नया् ्र पद कयायमिक्षेत्र समपकमि  नं

१ ई. त्र्पलत भट्र्ई लसलभ् ईिनजलनरर नगर क्र्यप्ल्क् क्र््य्र ९८५६०८६३४५

२ पषुपर्ज लगरर अलधकृत सतर छैठौ नगर क्र्यप्ल्क् क्र््य्र ९८४७८१८८६२

३ कृषर भण्ड्री सर ईिनजलनरर र्ड् नं ६ ९८४२२८८७७१

४ अषरन्श गरुुङ्ग सर ईिनजलनरर र्ड् नं १ ९८०४११४६९१

५ र्जन गरुुङ्ग सर ईिनजलनरर र्ड् नं ५ र १२ ९८१५१०७१४२

६ षकशोर खडक् सर ईिनजलनरर र्ड् नं ४ र ११ ९८५६०४८३१७

७ िजरन पौ्ेड् सर ईिनजलनरर र्ड् नं ७ र १० ९८५६०६००३६

८ अलभ्ेख पौ्ेड् सर ईिनजलनरर र्ड् नं ८ र ९ ९८४६५२०८५२

भूर् वयिस्यापन त्या भिन तनय्न शयाखया 

क्र.स नया् ्र पद कयायमिक्षेत्र समपकमि  नं

१ ई. उत्तम ््प् लसलभ् ईिनजलनरर नगर क्र्यप्ल्क्को क्र््य्र ९८४१७२३१९५

२ अमतृ प्रस्द ररज्् अलमन नगर क्र्यप्ल्क्को क्र््य्र ९८५११६०५५७

आ्तररक लेखया पररक्षण शयाखया

क्र.स नया् ्र पद कयायमिक्षेत्र समपकमि  नं

१ अलन् खन्् अनतररक ्ेख् पररक्र अलधकृत नगर क्र्यप्ल्क् क्र््य्र ९८५६०४३४१७

आर्मिक विकयास शयाखया 

क्र.स नया् ्र पद कयायमिक्षेत्र समपकमि  नं

१ नरर्ज पिण्डत कृषि षरक्स अलधकृत नगर क्र्यप्ल्क्को क्र््य्र ९८५६०२१२८१

कृवष विकयास शयाखया

क्र.स नया् ्र पद कयायमिक्षेत्र समपकमि  नं

१ न्र्रर प्रस्द पौ्ेड् प्र्षरलधक सह्रक ढोरषरददी सेर् केनद्र ९८४६४६४००५

२ चनद्रक्् र्ई न्रर प्र्षरलधक सह्रक ८ नं र्ड् क्र््य्र ९८०३०८६९१६

३ सलुम र्लनर् ््प् न्रर प्र्षरलधक सह्रक कृषि श्ख्, ढोरषरददी ९८६०३५६७३५

४ भरत प्रस्द जैसधी न्रर प्र्षरलधक सह्रक कृषि श्ख्, ढोरषरददी ९८२५१५४१७७

५ कृषर कुम्री सेन ठकुरी क्र््य र सहरोगधी कृषि सेर् केनद्र ढोरषरददी 065-411334
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पशु सेिया शयाखया 

क्र.स नया् ्र पद कयायमिक्षेत्र समपकमि  नं

१ हमुर्ज लतलमिलसन् पश ुिचषकतसक पश ुसेर् श्ख्, बे्चौत्र् ९८४६०६२०९४

२ न्र्रर प्रस्द पिण्डत अलधकृत (छैठौ) पश ुसेर् केनद्र, बे्चौत्र् 9846010712

३ झ्क कृषर भण्ड्री न्रब पश ुसर्सथर प्र्षरलधक पश ुसेर् श्ख्, बे्चौत्र् ९८५६०४६६७४

४ लभषमर्ज ब्सतो्् न्रब पश ुसर्सथर प्र्षरलधक पश ुसेर् केनद्र, ढोरषरददी ०65-411334

५ ईश्र रेगमधी न्रब पश ुसर्सथर प्र्षरलधक पश ुसेर् केनद्र, ढोरषरददी ९८१४११३१८७

६ सनतोि खन्् न्रब पश ुसर्सथर प्र्षरलधक पश ुसेर् केनद्र, ्प्रके ९८५६०६३९५१

७ श्ल्कर्म लतिमसन् क्र््य्र सहरोगधी पश ुसेर् श्ख्, बे्चौत्र् ०65-411334

सुचनया त्या प्रविरधि शयाखया 

क्र.स नया् ्र पद कयायमिक्षेत्र समपकमि  नं

१ लत्र्ोचन ्मस्् कमपरटुर अपरेटर नगर क्र्यप्ल्क्को क्र््य्र ९८५६०२२१८१

 िन, ियातयािरण, फोहर्ैलया त्या दैविक प्रकोप वयिस्यापन शयाखया: 
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प्रधियान््त्री सिरोजगयार कयायमिक्र्
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दु् ेगौ्ड्, तनहुँ 
गण्डकी प्रदेश नेप््

टो् षरक्स संस््हरुको षरररर

क्र.सं. टोलको नया््र अधयक्षको नया््र टोल ्बसतीको नया् समपकमि  नं
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१३ रतनपरु ओखलदी टो् षरक्स संस्् केश बह्दरु गरुुङ श.ुन.प्. १ ओखलदी ९८१६६०७११४
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v नगरप्ल्क्म् लतनु्यपनने समपूर्य कर समरमै लतरेर सभर न्गररकको पररचर रदउँ ।
v नगरप्ल्क् लभत्र सञ्च््नम् रहेक् समपूर्य उद्ोग, वररस्र, क् क्रख्न्     
अलनर्र्य रुपम् दत््य गरर सञ्च््न गरौं । 
v नगरक्ेत्र लभत्र ज््भ्रधी छ््ड् चौप्र नछ््डौं ।
v स्डकको द्र्ँ-ब्र्ँ र् स्डक पेषटम् लनम््यर स्म्लग्हरु कद्षप नर्खौं ।   
v म्पदण्ड लमचेर गररने लनम््यर क्र््य ्ई लनत्नत लनरुतस्षहत गरौं ।
v घर अग्ल्ड स्डक, चोक र गिल्म् रोहोर कद्षप नर््ौं । घरलभतै्र संक्न हनेु रोहरको समेत उिचत 
वररस््पन गरौं । हरेक हप्त् आफनो टो्को सरसर्ई गरौं । 
v शकु््गण्डकी नगरप्ल्क्््ई पूर्य सरसर्ईरकु्त नगर बन्उन सबै एकस्् जटुौं ।
v घरपररर्र, षरद्््र, समदु्र त्् समपूर्य सम्जम् ब््मैत्रधी र्त्ररर लनम््यर गरौं । 
v शकु््गण्डकी््ई ब््मैत्रधी नगर बन्उने अलभर्नम् सबै्े सहरोग गरौं ।
v ब््श्म दण्डनधीर छ । १४ रि्यभनद् कम उमेरक् ब््ब्ल्क्हरु््ई कुनै पलन    
शत्यम् क्मम् न्ग्औ ं।
v जरेष्ठ न्गररकहरु््ई म्र्, सहरोग र समम्न गरौं । दर् र सह्नभुलुत कषहलरै     
वरक्त नगरौं ।
v अप्ङ्गमैत्रधी भौलतक त्् स्म्िजक संरचन् लनम््यर गरौं ।
v सबै क्ेत्रको नेततृर तहम् अलनर्र्य ५० प्रलतशत मषह्् सहभ्लगत्को        
नगरप्ल्क्को नधीलत््ई स्््यकत्म् बद्ौं ।
v नकस् प्स गरेर म्त्र भरन लनम््यर गनने गरौं । म्पदण्ड षरपररतक् लनम््यर     
क्र््य ्ई लनरुतस्षहत गरौं । भरन लनम््यर गद््य भकूमप प्रलतरोलध प्रषरलध अपन्औ ं। 
v समरम्नै वरिक्तगत घटन् (जनम, षरर्ह, मतृर,ु, रस्ईसर्ई, समबनध षरचछेद)     
दत््य गनने र्नधी रस््ौं । 
v नगरप्ल्क्््ई र्त्रररमैत्रधी नगर बन्उन सरै्े अ्-आफनो स््नब्ट जटुौं ।

शुकलयागणडकी नगरपयारलकया
नगर कयायमिपयारलकयाको कयाययामिलय

दलेुगौडया, तनहँू 
गणडकी प्रदेश, नेपयाल

०६५–४14105, ४१४३०५

प्रमखु प्रश्सकीर अलधकृत  

सयािमिजतनक अवपल

कर लतरौ । सभर न्गररकको पररचर रदऔ ं।



प्ँच्ै नगर सभ् (बजेट, नधीित, र्ेजन् त्् क्र्यक्रमक्े प्रसततुधीकरर) उद्घ्टन सम्र्ेह

प्ँच्ै नगर सभ् (बजेट, नधीित, र्ेजन् त्् क्र्यक्रमक्े प्रसततुधीकरर) उद्घ्टन सम्र्ेह


