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तारकेश्वर नगरपालिका 

आ.व. ०७४।७५ को 

 
माघ  मसान्त सम्म को प्रगतत 

धममस्थली, काठमाण्डौं 

२०७१ 



तारकेश्वर नगरपातलकाको संतिप्त पररचय  

 

के्षत्रफि  ३४.९ वगम लक.लम 

जनसंख्या - ८१४४३   (रालरिय जनगणना २०६८) 

जनघनत्व-२३३३ जना/ वगम लक.मी 
दलक्षण - काठमाण्डौ महानगरपालिका 
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नगरपालिकाको गठन  

• नेपाि सरकारको लमलत २०७१/८/१६ को लनणमयिे काठमाडौं लजल्िाका 

सालबकका सााँगिा, जीतपरुफेदी, काभ्रसे्थिी, धममस्थिी, गोिढुङ्गा, 

मनमजै ुर फुटंुग    सलहत ७ गाउाँ लवकास सलमलतहरु समालहत गरर तारकेश्वर 

नगरपालिकाको गठन भएको हो I  

• न.पा.गठन हुदाका बखतमा कुि २१ वाडममा क्षेत्र लवभाजन गररएकोमा 

स्थानीय तहको नयााँ संरचना अन्तगमत लमलत २०७३/११/२७ बाट २१ 

वाडमिाई पनु: ११  वाडममा समायोजन गररएको छ I   

• यस क्षेत्रको प्रलसद्ध धालममक स्थि तारकेश्वर महादवेको नाममा नामाकरण 

भएको यो नगरपालिकाको केन्र सालवक धममस्थिी गालबस कायामिय रहकेो 

स्थान तोलकएको छ I        

 



लमलत २०७१/८/१६ मा कायम २१ वडाहरुको लबवरण  

वडा नं  सातवक गातिस  पुराना वडा नं  

 

१  सांगिा  

२  सांगिा  

३  सांगिा  

४  काभ्रेस्थिी 

५  काभ्रेस्थिी 

६  काभ्रेस्थिी 

७ जीतपुरफेदी 

८  जीतपुरफेदी 

९  गोिढुंगा 

१०  गोिढुंगा  

११ गोिढुंगा  

वडा नं  

 

सातवक गातिस पुराना वडा नं  

 

१२  गोिढुंगा  

१३  धममस्थिी 

१४  धममस्थिी 

१५ धममस्थिी 

१६  फुटंुग  

१७  फुटंुग  

१८  मनमैंज ु  

१९  मनमैंज ु 

२०  मनमैंज ु 

२१  मनमैंज ु 



२०७३ फाल्गणुमा समायोजन पलछ कायम वडाहरु  

नयााँ कायम वडा 

नं  

 नगरपातलका नपाको सातवक 

वडाहरु  

सातवक गातिस  गातिसको सातवक 

वडाहरु  

 

१  तारकेश्वर   १, २, ३  सांगिा  १ दलेख ९ सम्म  

२  तारकेश्वर   ४, ५, ६  काभ्रेस्थिी  १ दलेख ९ सम्म  

३  तारकेश्वर     ७, ८  जीतपुरफेदी  १ दलेख ९ सम्म  

४  तारकेश्वर       ९  गोिढुंगा  १ र २  

५  तारकेश्वर   १०, ११, १२  गोिढुंगा  ३ दलेख ९ सम्म  

६  तारकेश्वर   १३, १४, १५  धममस्थिी  १ दलेख ९ सम्म  

७  तारकेश्वर   १६, १७  फुटंुग  १ दलेख ९ सम्म  

८  तारकेश्वर      १८  मनमैंज ु   ८  

९  तारकेश्वर      १९  मनमैंज ु ३, ४, ६ र ७   

१० तारकेश्वर      २०  मनमैंज ु  २ र ५  

११ तारकेश्वर      २१  मनमैंज ु  १ र ९  



नगरपातलकाको वडागत जनसंख्या 

वडा नं  घरधुरी   जम्मा जनसखं्या     पुरुष     मतहला  

१  ८०८  ३६२२  १८१२  १८१०  

२  १००७  ४७७४  २३६४  २४१०  

३  ११०३  ५१३५  २४९९  २६३६  

४  २२७३  ९०३१  ४६४३  ४३८८  

५  १५३३  ७१४३  ३६८२  ३४६१  

६  १४२१  ६५३०  ३२५०  ३२८०  

७  १०६४  ४७९२  २३६५  २४२७  

८  २७३४  १०२८२  ५२२७  ५०५५  

९  २०१४  ७५४८  ३८९०  ३६५८  

१०  २७०६  ९८५०  ५०९२  ४७९८  

११  ३४९५  १२७३६  ६५९२  ६१४४  

कुि जम्मा  २०१५८  ८१४४३  ४१३७६  ४००६७  



नगरपालिकाको लनवामलचत पदालधकारीको लबवरण  

वडा नं               पद        नाम थर   Email सम्पर्क  मोबाईऱ नं  

        नगय प्रभुख  श्री याभेश्वय फोहया      98512  58234  

      नगय उऩप्रभुख  श्री बवानी डोटेर धधतार  98512  26678  

१  वडाध्मऺ  श्री बफदयु साऩकोटा  tarakeshworward1@gmail.com 98511  81222 

२  वडाध्मऺ  श्री यवीन्द्र के.सी.  tarakeshworward2@gmail.com 

 
98510  23743  

३  वडाध्मऺ  श्री भनोहरय ततवायी  tarakeshworward3@gmail.com 

 
98510  67137 

४  वडाध्मऺ  श्री नयेन्द्र दास शे्रष्ठ  tarakeshworward4@gmail.com 98416  87927  

५  वडाध्मऺ  श्री फासु प्रसाद गौतभ  tarakeshworward5@gmail.com 
 

98510  62336  

६  वडाध्मऺ  श्री भधु काकी  tarakeshworward6@gmail.com 
 

98415  86176  

७ वडाध्मऺ  श्री सानुकाजी खत्री  tarakeshworward7@gmail.com 98419  38347 

८  वडाध्मऺ  श्री भनोज कुभाय तघमभये  tarakeshworward8@gmail.com 
 

98510  01420  

९  वडाध्मऺ  श्री फरयाभ मसटौरा  tarakeshworward9@gmail.com 
 

98604  00544 

१०  वडाध्मऺ  श्री अभतृ थाऩा  tarakeshworward10@gmail.com 
 

98412  10256 

११  वडाध्मऺ  श्री बफन्द्दा फुढाथोकी  tarakeshworward11@gmail.com 

 
98418  59630 



आ.व २०७४।७५ को श्रोतगत लवलत्तय लववरण 

क्र.स. स्रोत आम्दानी( रु हजार) 

 

खचम (रु हजार)  

 

प्रगतत 

१ केलन्रय अनुदान  ३६,९५,७० १७,५४,४३  ४७.४८ % 

२ श्रोत बााँडफााँड १,६७,७८  - 

३ आन्तररक श्रोत ६,९९,६४  - 

४ सामालजक सरुक्षा ५,२२,४९ १,७३ ,१४  ३३.१३ % 

५ अन्य लनकाय 

(गरीबसंग लवश्वेश्वर  र  

 LGCDP  ) 

 

२२,०६  ४७३.८  २१.४८ % 



आ.व. ०७४।७५ को तिुनात्मक आय लववरण 

वडा नॊ १              :  २१,२२,४५९/००  

वडा नॊ  २            :  ३१,६४,११८/०५ 

वडा नॊ ३              :  १८,८८,०६४/२४  

वडा नॊ ४,५          :  ३८,८९,६४०/०० 

वडा नॊ ६              :  ३०,०८,६३१/००  

वडा नॊ ७              :  १७,६८,३०६/००  

वडा नॊ ८,९,१०,११      :  १,४६,७०,७१९/५०  

न.ऩा. कामाारम        :  ३,९४,५२,६७३/५२   

६,९९,६४,६११/३१  



           योजना शाखा 

तववरण योजना शाखा प्रगतत 

नगर स्तरीय  योजना  ६ 5 वटा सम्झौताको िालग पत्र   

लवलवध योजना तथा कायमक्रम  ११  ४  वटा  सम्झौता भएको  

नगर स्तरीय  वाडागत योजना  

 
३८  

७  वटा  सम्झौता भएको  

  

 वडागत योजना  ४९३  
(१७४+५३) वटा  सम्झौता+भकु्तानी भएको  

 

५०/५० कायमक्रम  ५५/२९ (रु २१२,२०,०००) १५+१४(७६,७२,५००)   वटा सम्झौता भएको  



        मोजनाको वडागत प्रगतत 

वववरण योजना शाखा  प्रगति (सम्झौिा) 

वडा नॊ १  32 १८+५  
वडा नॊ २  67 ३१+८  
वडा नॊ ३ 48  ११+२  
वडा नॊ ४  34 १९+६  
वडा नॊ ५ 39 १६+२  
वडा नॊ ६  42 १५+६  
वडा नॊ ७  69 २९+५  
वडा नॊ ८  60 ११+१२  
वडा नॊ ९  53 १७+४  
वडा नॊ १०  39 १३+५  
वडा नॊ ११ 40 १२+३  



        भभात कोष  तपा को प्रगतत  

भभात कोष तपा : 
• ०७३/०७४ को फचत यकभ (अ.ल्मा.)  : रु.३१,६६,५७०/- 
• चारु आ. फ.भा तनणामवाट  ट्रान्द्सपय : रु.७५ ,००,०००/- 

रु. १०६ ,६६,५७०/- 

०७४ भाघ  भसान्द्त सम्भ  
भभात कोष वाट सम्ऩन्द्न मोजना :     ४५ वटा 

खचा  :    रु. ८९,२०,३९० /- 

फचत यकभ : रु. १७,४६,१८० /- 



        ववऩद कोष  तपा को प्रगतत  

ववऩद कोष तपा : 
• ०७३/०७४ को फचत यकभ (अ.ल्मा.)  : रु. ४९,३०,९२२/- 

०७४ भाघ  भसान्द्त सम्भ  
ववऩद कोष वाट बएको खचा :    ८ वटा 

खचा  :    रु. १,३९,०३४/- 

फचत यकभ : रु. ४७,९१,८८८/- 



वववरण संख्या रर्म (रु हजार) 
 
६० वषा नाघेका दमरत जेष्ठ नागरयक 

७१ २८४ 

जेष्ठ नागरयक (अन्द्म)  १२९५ ५१७४ 
एकर भहहरा ४३० १७२० 
ववधवा ७२४ २८९० 
ऩूणा अशत्त ६२ ४९६ 
आॊमशक अशत्त ११६ २७८.४ 
वारवामरका ५९ ९४.४ 
जेष्ठ नागरयक (औषधी उऩचाय ) १५०२ ६००२ 

१,७३,१४ 
 

              साभाजजक सुयऺा कामाक्रभ 



व्मजततगत घटना दताा 
वववरण महहऱा पुरुष जम्मा 

जन्द्भ ४८८ ४९८ ९८६  

भतृ्मु ११७ १५३ २७०  

वववाह ४६३ 

वसाई सयाई  
९२६ आएको 

 
१६४ गएको 

सम्फन्द्ध 
ववच्छेद 

७ 

साभाजजक सुयऺा कामाक्रभ 



  ऩुनतनाभााण शाखा तपा को प्रगतत  

• जम्भा राबग्राही सॊख्मा  : ५४६५ 
सम्झौता बएको सॊख्मा  : ४०२५  

• गुनासो सॊख्मा         : २४९३  
• गुनासो सम्फोधन       : १६२  



  ऩुनतनाभााण शाखा तपा को प्रगतत  

• दोस्रो / तेस्रो ककस्ताको राधग तनवेदक सॊख्मा     ९०५  
स्थरगत तनरयऺण बएको सॊख्मा               ५५०  

•  दोस्रो] ककस्ताको प्रभाणणकयण गरयएको सॊख्मा      ४०८  
•  दोस्रो ककस्ता ऩाउने सॊख्मा                     ३०८  
•  तेस्रो ककस्ता ऩाउने सॊख्मा                      १७६   
•  तेस्रो ] ककस्ताको थऩ प्रभाणणकयण गरयएको सॊख्मा   ३७९  

 



  नतसा ऩास तपा को प्रगतत  

•  दताा                  ८२५  
•  स्वीकृत बएका         ७२३  
•  तनभााण सम्ऩन्द्न        ४७९  
•  अमबरेखीकयण         ३५० 



१)ववऩद व्मवस्थाऩनको नगय स्तयीम समभतत गठन गरयएको 
२)ववऩद व्मवस्थाऩन कोषको स्थाऩना 
३)Mobile Apps को तनभााण गरयएको 
४)कामाववधधहरुको तनभााण 

५)नगयऩामरका को web-site  update  गरयएको   

६)नगय य वडास्तयीम मोजाना, सुऩरयवेऺण तथा अनुगभन समभतत  
गठन बई कामाान्द्वमन बएको] 

          अनुकयणीम कामाहरु 



 

१) नगरपालिका योजना तजुममा संचािन तथा      व्यवस्थापन कायमलवलध, २०७२ 

२) नक्सापास कायमलवलध, २०७४  

३) लवपद व्यवस्थापन लनदलेशका, २०७४ 

४) नगरपालिका लवलनयोजन ऐन 

५) नगरपालिकाको आलथमक ऐन, २०७४ 

६) भवन- लनमामण मापदण्ड, २०७२ (संशोधन सलहत) ७) दवैी प्रकोप उद्धार लवशेष 

कोष संचािन लनदलेशका 

        अनुकयणीम कामाहरु 

कामाववधध तथा तनदेमशका  



८) मममत संभार लवशेष कोष संचािन लनदलेशका - २०७४ 

९) लवज्ञापन कर लनदलेशका — २०७४ 

१०) व्यवसाय कर लनदलेशका—२०७४ 

११) सरसफाई फोहोरमिैा व्यवस्थापन कायमलवधी —२०७४     

१२) अनदुान तथा आथीक सहायता लनदलेशका —२०७४ 

१३) लनमामण व्यवसाय लनयमन गने लनदलेशका—२०७४ 

        अनुकयणीम कामाहरु 

कामाववधध तथा तनदेमशका  



१) भवनको अभाव, जनशलक्तको कमी 

२) बजेटको अपयामप्तता 

३) भौगोलिक लवलवधता 

          मखु्य समस्या तथा चनुौतीहरु 



नेऩारटाय  फाटो  ढरान  

नगयऩामरका बवन सुधाय  

         संचालित योजनाहरु .... 
 



नाटेश्वय भागा फाटो ढरान 

कामाका राधग तमायी 

भानमसॊह नाटेश्वय भागा फाटो 
ढरान ऩूणा बएको] 

सॊचामरत मोजनाहरु....... 



भनभैजु गाॉउ सुधाय 
सभाजको ऩहरभा सम्ऩन्द्न 
फाटो ढरान 

भनभैजु गाॉउ सुधाय 
सभाजको ऩहरभा सम्ऩन्द्न 
फाटो ढरान 

   सॊचामरत मोजनाहरु............ 
 



नेऩारटाय फाटो ढरान 

नेऩारटाय जस्थत फाटोभा ढर तनभााण  

सॊचामरत मोजनाहरु............ 
 



तारकेश्वर नगरपालिका 

धममस्थिी, काठमाण्डौं 

 

 

 

 
सझुावहरु................ 

 

                        धन्द्मवाद . 


