


नगर पररचय

काठमाडौं जिल्लाको उत्तरी भेगमा रहकेो जिवपरुी राजरिय जिकुञ्िको काखमा अवजथित यस तारकेश्वर

िगरपाजलकाको गठि साजवकका साङ्ग ्ला, काभ्रेथिली, जितपरुफेदी, गोलढुुंगा, धममथिली, फुटुुंग र मिमैिु गा.जव.स.

गाजभएर २०७१ साल मुंजसर १६ गते िेपाल सरकार मजरिपररषदको जिर्मयािसुार िगरपाजलकाको रुपमा कायम आरम्भ

भएको हो । पवूममा टोखा िगरपाजलका, पजिममा िागामििु िगरपाजलका, धाजदङ् र िवुाकोट जिल्ला, उत्तरमा

िवुाकोट जिल्ला तिा दजिर्मा काठमाडौं महािगरपाजलका वडा िुं. १६ र िागामििु िगरपाजलकाको जसमािासँग

िोजडएको यस िगरपाजलकाको कुल िेिफल ३४.९५ वगम जक.जम. रहकेो छ । िगरपाजलका घोषर्ाको तत्काजलि

अवथिामा २१ वटा वडामा जवभाजित यो िगरपाजलका हाल आएर ११ वटा वडामा समेजटदाँ िगरपाजलकाको केरर

वडा िुं. ६ जथित ऐजतहाजसक धममथिली बिारमा रहकेो छ । जिवपरुी राजरिय जिकुञ्िमा अवजथित तारकेश्वर

महादवेको िजिपीठको आधारमा यस िगरपाजलकाको िामाकरर् हुि गएको हो । तारकेश्वर िगरपाजलका प्राकृजतक,

धाजममक, साँथकृजतक, िैजवक, िातीय एवुं भाजषक जवजवधताले भररपरू्म रहकेो छ भिे कृजष यो्य उवमर भजूमको

उपलब्धताका कारर्बाट पजि सम्भाविा बोकेको िगरपाजलकाको रुपमा रहकेो छ । यस िगरपाजलका िेिजभि

िैजवक पयामवरर्ीय, िलाधार, जसमसार एवुं जिवपरुी राजरिय जिकुञ्ि समेतको उपलब्धताका कारर् पयाम-पयमटिको

समेत सम्भाविा बोकेको िगरपाजलका हो ।



भौगोलिक अवलथिलि :

१) समुन्द्र सहिदेलिको उचाई : १३४५  लम. 

२) के्षत्रफि : ३४.९५ वगग लक.लम.

३) लसमाना : पुवग : टोिा नगरपालिका

पलिम : नागागजुन नगरपालिका, धालदङ र नुवाकोट लजल्िा

उत्तर : नुवाकोट लजल्िा 

दलक्षण : काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६ र नागागजुन नगरपालिका  

४) अवलथिलि : देशान्द्िर : ८५⁰ १८' ११"

अक्षांश : २७⁰ २७' १२"

५) राजनैलिक ििा प्रशसलनक लवभाजन 

प्रदेश : बागमिी, लजल्िा : काठमाडौं 

लनवागचन के्षत्र नं. ६ (वडा नं. १, २, ६, ७, ८, ९, १० र ११) र    

७ (वडा नं. ३, ४ र ५ )

वडा संख्या : ११ वटा

जम्मा जनसंख्या : १,५१,५०८

पुरुषः ७५,३००(४९.७०%), मलहिाः ७६,२०८ (५०.३०%)

जनघनिव : ४३३५ प्रलि वगग लक.लम.

(२०७८ को प्रारलम्भक जनगणना अनुसार)



आ.व. २०७८/०७९ को प्रमुि नीलि, कायगक्रम ििा िक्ष्यहरू :

१) सबै प्रकारका प्रकोप, महामारी र जवपदबाट िीवि रिा गदै िगरवासीलाई सरुजित बिाउिे,

२) िगरवासीहरुको आजिमक, सामाजिक अवथिामा सधुार गदै रोिगारीका अवसरहरु जसिमिा गि,े

३) उपलब्ध थिािीय श्रोत साधिको अजधकतम प्रयोग गदै रयायोजित जवतरर् गिे,

४) पवूामधार जवकासमा ििसहभाजगता अजभवजृि गदै जवकासमा अपित्व िगाउिे,

५) सेवा प्रवाहलाई सरल, जमतव्ययी र पारदिी बिाउँदै िगरपाजलकाप्रजत आमिागररकहरुको आथिालाई अजभबजृि गिे ,

६) मजहला, बालबाजलका, अपाङ्ग गता, जपछजडएका समदुाय तिा िेष्ठ िागररकहरुलाई जवकासको मलु प्रवाहीकरर्मा

ल्याउि अजभप्रेररत गिे,

७) लैङ्ग जगक समािता र सामाजिक समाविेीकरर् अजभवजृि गिे ,जदगो जवकास वातावरर् सुंरिर् तिा सुंविमि गिे,

८) पयमटि िेिको जवकास प्रविमि र प्रिार प्रसार गिे ।



उपरोक्त उदे्दश्यहरु हालसि गनग देहायका प्रािलमकिाका के्षत्रहरु लनधागरण गररएको छः 

१) थवाथ्य, कोजभड रोग जियरिर् र रोकिाम,

२) कृजष तिा पिु सेवा,

३) पवूामधार जवकास (सडक, पलु, भवि, जसुंिाइ, खािेपािी, पाकम जिमामर् आजद),

४) व्यवसाजयक जििा,

५) पयमटि,

६) वातावरर्, फोहरमैला तिा जवपद व्यवथिापि,

७) सिुासि तिा सुंथिागत जवकास,

८) सिूिा तिा सञ्िार,

९) सहकारी,

१०) यवुा तिा खेलकुद



आ.व. २०७८।०७९ को लवलत्तय अवथिा लववरण (रकम रु. हजारमा)

लववरण
चािु प ूँजीगि कुि जम्मा

प्रगलि प्रलिशि

बजेट िचग बजेट िचग बजेट िचग

लवत्तीय समानीकरण (संघ) ० ० २२५९०० १११३८७ २२५९०० १११३८७ ४९.३१

सशिग अनुदान (संघ) ३३९८७२ ३१२७६९ ५९१०० ४०३०० ३९८९७२ ३५३०६९ ८८.४९

राजथव वांडफांड, संघ, रलजष्ट्रेशन दथिुर १९९५० १३३०६ १११०३३ ९३३०५ १३०९८३ १०६६११ ८१.३९

आन्द्िररक आय २५८५४१ २१४२९० १३४७१४४ ८९३३४४ १६०५६८५ १०२९९९६ ७१.१७

लज.स.स. र नगरपालिकाको साझेदारी

मौज्दाि कोष

साझेदारी कायमक्रम अरतगमत हाल सम्म जि.स.स.बाट अिदुाि रकम 

प्राप्त िभएको (ठेक्का सम्झौता रकम १७,०१,५०,४८४)
० ७७६४४ ४५.६३

प्रदेश समानीकरण अनुदान ० ० २००५१ १२४७७ २००५१ १२४७७ ६२.२३

प्रदेश सशिग अनुदान ३८०९ ३६२५ २१७०० १५८६५ २५५०९ १९४९० ७६.४०

सामालजक सुरक्षा १२१९२६ १२१९२६ ० ० १२१९२६ १२१९२६ १००

सडक बोडग ० ० ३३६० ३११७ ३३६० ३११७ ९२.७७

जम्मा ७४४०९८ ६६५९१६ १७८८२८८ ११६९७९५ २५३२३८६ १८३५७१७ ७२.४९

प्रगलि ७२.४९ प्रलिशि



के्षत्रगि रूपमा आ.व. २०७८/०७९ मा सम्पन्द्न भएका योजना ििा कायगक्रमहरू:

(रकम रु हजारमा)

लस.नं. के्षत्र/उप के्षत्र लवलनयोजन िचग िचग (%) मौज्दाि कैलफयि

१ आजिमक जवकास १५४०२४ १०६३२२ ६९.०३ ४७७०१

२ सामाजिक जवकास ४४८२२१ ३६१७७८ ८०.७० ८६४४२

३ पवूामधार जवकास १५४१५४५ १०७०१८२ ६९.४२ ४७१३६२

४ सिुासि तिा अरतरसम्बजरधत िेि ७०६१७ ४६०५७ ६५.२२ २४५५९

५ कायामलय सञ्िालि तिा प्रिासजिक ३१७९७९ २५१३७८ ७९.०६ ६६६००

जम्मा २५३२३८६ १८३५७१७ ७२.४९ ६९६६६४



आ.व २०७८।०७९ को आन्द्िररक आय र राजथवको अवथिा :

लस.नं. आम्दानी शीषगक २०७८/०७९ को िक्ष्य यिािग आय प्रगलि प्रलिशि

१.१ सम्पजत्त कर ४७५०० ५०२०८ १०५.७०

१.२ घर बहालकर १६५०० २५३५७ १५३.६८

१.३ िक्िापास िलु्क ६७००० ७३०८९ १०९.०९

१.४ दथतरु - थिािीय तहबाट हुिे जसफाररस लगायतमा ५२५०० ७००३८ १३३.४१

१.५ जवज्ञापि िलु्क ४२५ ५३० १२४.६४

१.६ व्यावसाय कर ६५०० ५२८० ८१.२४

१.७ भजुमकर (मालपोत) २५०० २२५८ ९०.३२

१.८ दण्ड िररवािा १०० ४१२ ४१२.१०

१.९ मिोरञ्िि कर ५० १ २.४४

१.१० अरय सेवा िलु्क ३५०० १४५१ ४१.४५

१.११ आरतररक आय तफम ढुुंगा जगट्टी बालवुा तफम को जिकासी कर २६५५९ २६५५९ १००.००

जम्मा २२३१३४ २५५१८३ ११४.३६



आ. व. २०७८।०७९ मा नगरपालिकाबाट सम्पालदि भएका योजनाहरू

लस न. योजना लववरण

थवीकृि

योजना

संख्या

सम्पन्द्न भएको योजना संख्या (वडागि रूपमा) (उपभोक्ता सलमलि माफग ि सम्पादन भएका)

िम्मा

योििा
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११

१ योििा सुंख्या १३८६ १३८६ १४५ १४९ १६७ ११३ १८५ १४६ १२२ ९० ९७ ८५ ८७

ठेक्का, नेपाि सरकार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त शसिग, लवशेष अनुदान िगायिका योजना ििा कायगक्रमहरू

२ अरय योििा तिा कायमक्रमहरू ४३३ २४६                          (सम्परि िभएका योििा सङ्ग ख्या १८७)

कुि योजना संख्या १८१९ १६३२ ३९१ १४९ १६७ ११३ १८५ १४६ १२२ ९० ९७ ८५ ८७

नगरपालिकाको आन्द्िररक श्रोिबाट ठेक्का माफग ि संचािन भई सम्पन्द्न नभएका लनमागणालधन २२ वटा योजनाहरुको नगर सभाको लनणगयानुसार 

आ.व. २०७९/८० को दालयत्वमा साररएको ।



लज.स.स. र नगरपालिकाको मौज्दाि कोष बमोलजम सञ्चालिि आयोजना

प्रशासकीय भवन

जिल्ला समरवय सजमजत काठमाण्डौं र तारकेश्वर िगरपाजलकाको ६०/४० को अिपुातमा रु १७,०१,५०,४८४।-
को लागतमा िगरपाजलकाको जिमामर्ाजधि प्रिासकीय भवि ।

 हालसमम ७९.३७ % भौजतक प्रगजत

 रु.७,७६,४४,०६६ (४५.६३%) जवजत्तय प्रगजत



                       कृलष मन्द्त्राियबाट न.पा. माफग ि सञ्चालिि आयोजना (सशिग)

कृलष बजार भवन

लागत अिमुाि रु. ९,०१,९५,४८६.४१

सम्झौता रकम रु. ५,०४,३५,९६५

हालसम्मः ५९.३५ % भौजतक प्रगजत

४९.९२% जवजत्तय प्रगजत



 हाि सम्म लनलमगि कान नहरु 

लस.नं. कान नका प्रकार संख्या (वटा) कैलफयि

१ ऐि १०

२ जियमावली ५

३ जिदजेिका ४

४ कायमजवजध २२

५ मापदण्ड ४

सबै ऐि, जियमावली, जिदजेिका, कायमजवजध, मापदण्ड MOFAGA 

PORTAL र िगरपाजलकाको WEBSITE मा राजखएको ।



आ.व. २०७८।०७९ को भौलिक प्रगलि लववरण

लस.नं. लववरण इकाइग
नगरथिरीय 

कायगक्रम
वडागि 

प्रदेश, संघ (समपुरक, 

लवशेष, साझेदारी)
साझेदारी ५०-५० जम्मा

१ बाटो ढिान लमटर ९००४ ४४८८ ७२२ ४६९२ १८९०६

२ कािो पते्र  लमटर १०६३ ९८३ ० ४७४ २५२०

३ ग्राभेि रोड लनमागण लमटर ३३२४ ३५१७ ० ६१३ ७४५४

४ ब्िक लबछ्याउनी कायग बगग लमटर ५९५ २२४३ ० ६१८ ३४५६

५ ढि राख्ने काम लमटर २५८२ ६१२७ ११० ४६७७ १३४९६

६ बाटो थिरोन्द्नलि / लडमाकेशन वाि लमटर ५५६२ २९६० २१० २१६७ १०८९९

७ िानेपानी पाइप िाइन लवथिार लमटर ४९१५ ४१५८ ३८०० २७६० १५६३३

८ पुि पुिेसा किभटग लनमागण संख्या ५ ० ० ० ५

९

भौलिक संरचना

लनमागण ििा सधुार 

पाटी / पौवा चौिारा पाकग संख्या ४ ४ ० ० ८

१० लवद्यािय भवन संख्या ४ ० ० ० ४

११ सामुदालयक भवन संख्या ६ ७ ० १ १४

१२ मलन्द्दर संख्या ५ ७ ० १ १३

१३ सावगजलनक जग्गा सरक्षण रोपनी ० ० ० ० ०

१४ पलहरो लनयन्द्त्रण गनग मेलसनरी वाि लनमागण  संख्या १८ ० ० २ २०

१५ लथटि रेलिङ् लमटर ० ३५ ० ० ३५

१६ पोिरी लनमागण संख्या ० ० ० ० ०



आ.व २०७८।०७९ को सामालजक सुरक्षा, िाभग्राहीको लववरण र लविरणको अवथिा

लस.नं. िाभग्राहीको प्रकार
मालसक

दर

िाभग्राहीको संख्या
लवलनयोलजि 

रकम

िाभग्राहीिे

भुक्तानी पाएको 

रकम
प्रिम दोश्रो तेश्रो िौिो िम्मा

१ िेष्ठ िागररक अरय ४०००
१४९२ १५४५ १५५९ १६५० ६२४६ ७,४१,२८,३९८ ७,४१,२८,३९८

२ अरय िेष्ठ िागररक दजलत २६६०
५६ ५८ ६१ ६६ २४१ १८,८४,१६७ १८,८४,१६७

३ एकल मजहला २६६०
४८८ ५१७ ५३९ ५४२ २०८६ १,६५,१८,४४६ १,६५,१८,४४६

४ जवधवुा २६६०
६४६ ६६० ६७८ ६६४ २६४८ २,०८,७१,१८४ २,०८,७१,१८४

५ परू्म अपाङ्ग गता भएका ३९९०
८४ ८५ ८५ ८४ ३३८ ४०,२२,३१९ ४०,२२,३१९

६ अजत अिि अपाङ्ग गता २१२८
१२६ १३३ १३४ १३४ ५२७ ३३,४७,३४४ ३३,४७,३४४

७ दजलत बालबाजलका ५३२
९४ ९७ ९६ ८९ ३७६ ५,७५,००३ ५,७५,००३

कुि जम्मा २,९८६ ३,०९५ ३,१५२ ३,२२९ १२,१३,४६,८६१ १२,१३,४६,८६१



आ.व २०७८।०७९ को बेरुजुको लववरण र फछ्रयौटकोअवथिा

बेरुजुको लववरण र फछ्रयौटको अवथिा (रकम रु. हजारमा)

आ.व. 

बेरुजु रकम
फछगयौट

रकम

कुि बेरूजु 

बाूँकी

फछगयौट 

प्रगलि प्रलिशि
अलनयलमि 

भएको
पेश्की असुि उपर क ि

२०७३।०७४ सम्म १६०३५ १६०३५ ० १६०३५ ०.००

२०७४।०७५ १४८४१ ८४६२ १६२ २३४६५ ० २३४६५ ०.००

२०७५।०७६ ५५७६४ ६४०९ ५५११ ६७६८४ ८२०० ५९४८४ १२.१२

२०७६।०७७ २७५०१८ १८९३ ५१२१ २८२०३२ ० २८२०३२ ०.००

२०७७।०७८ ८३९५७ ४०० ९४७४ ९३८३१ ११८५६८ -२४७३७ १२६.३६

कुि ४४५६१५ १७१६४ २०२६८ ४८३०४७ १२६७६८ ३५६२७९ २६.२४



आ.व २०७८।०७९ को उजुरी गुनासोको सुनुवाइग र फछ्रयौटको अवथिा

लववरण सखं्या
कारवाही

सखं्या

सम्बोधन

(फछ्यौट)
कैलफयि

अलख्ियार दुरूपयोग अनुसन्द्धान आयोगका

उजुरीहरु
१६ १६ १६

हेिो सरकारको उजुरीहरु १२ १२ १२

सिकग िा केन्द्रको उजुरीहरु

सघं, प्रदेश मन्द्त्रािय, लवभाग र अन्द्य

लनकायहरुवाट प्राप्त

क ि २८ २८ २८



आ.व २०७८।०७९ को न्द्यायीक सलमलिबाट भएका कायग प्रगलिहरू :

लस.नं

न्द्यालयक 

सलमलिमा प्राप्त

मुद्धा, उजुरी 

ििा लनबेदन

संख्या

मुद्धाको प्रकृलि

हेदागहेदै

अबथिका

मुद्धाहरु

सहमिी

भएका 

मुद्धाको

संख्या

न्द्यालयक 

सलमलिबा

ट फैसिा

गररएको

मुद्धाको 

संख्या

न्द्यालयक 

सलमलिबाट 

मुल्िवीमा 

रालिएको

मुद्धाको

संख्या

सावगजलनक 

जग्गा, बाटो

र लसमाना

सम्बन्द्धी

जग्गा 

लववाद

सम्बन्द्धी

सम्बन्द्ध

लवच्छेद 

सम्बन्द्धी

मलहिा ििा

वाि 

वालिका

लहंसा 

सम्बन्द्धी

मानव 

अलधकार 

सम्बन्द्धी

लवलवध 

लबषय 

सम्बन्द्धी

१ १३९ २७ ५६ ० १ ० ५५ ४४ २६ ६९ ०



नगरपालिका:- जनशलक्त व्यवथिापन लववरण

क्र.स. लववरण मन्द्त्राियको

थवीकृि दरबन्द्दी

कायगरि

जििामती थिािीय थिायी करार सेवा िम्मा

१ अजधकृतथतर १५ १९ ३ ३ २५

२ सहायकथतर ४४ १८ १४ ३५ ६७

३ सहयोगीथतर १४ ५ १९ २४

४ सवारी िालक १ ८ ९

५ नगर प्रहरी ५ ५

जम्मा सखं्या ३७ २३ ७० १३०



थवाथ्य :- जनशलक्त व्यवथिापन लववरण

क्र.स. लववरण मन्द्त्राियको

थवीकृि दरबन्द्दी

कायगरि

जििामती थिािीय थिायी करार सेवा िम्मा

१ अजधकृतथतर ७ १९ ३ ३ २५

२ सहायकथतर ३२ १८ १४ ३५ ६७

३ सहयोगीथतर ७ ५ १९ २४

जम्मा सखं्या ४४ ७५ ४८ १२३

प्रािलमक थवाथ्य केन्द्र - १ , थवाथ्य चौकी – ६  र शहरी थवाथ्य केन्द्र - ६



नगरपालिका, वडा कायागिय ििा थवाथ्य कायागियहरूको संरचनागि लववरण

लस.नं. कायागियको लववरण संख्या भवन भए/नभएको सम्बन्द्धी लववरण कैलफयि

नगरपालिका ििा वडा कायागिय िफग

१ िगरपाजलका कायामलय (जम्मा १ वटा) १
आफ्िै २/२ तले दइम वटा भविहरूबाट सेवा प्रवाह गररएको, 

प्रिासकीय भविको जिमामर् कायम ७९.३७ प्रजतित परूा भएको

२ वडा कायामलयहरू (जम्मा ११ वटा)
१० आफ्िै भविबाट सेवा प्रवाह गररएको

१
हाल सामदुाजयक भविबाट सेवा प्रवाह भएको, ियाँ भविको 

भौजतक प्रगजत ७१.२९ प्रजतित भएको ।

थवाथ्य संथिा िफग

३ प्रािजमक थवाथ्य केरर (जम्मा १ वटा) १ आफ्िै भवि भएको

४

थवाथ्य िौकी (जम्मा ६ वटा) २ आफ्िै भवि

२ वडा कायामलयको भवि

२
ियाँ जिमामर्ाजधि भवि ८७.९६ र ६८ प्रजतित भौजतक प्रगजत 

भएको

५

िहरी थवाथ्य केरर (जम्मा ६ वटा) २ आफ्िै भवि भएको

३ सामदुाजयक भविबाट सेवा प्रवाह

१ ियाँ भवि जिमामर्ाजधि १९.२८ प्रजतित भौजतक प्रगजत भएको



लशक्षािफग

संथिाको लकलसम संख्या लवधािी संख्या कैलफयि

सामदुाजयक क्याम्पस ३ कररब ६ हिार ििा

माध्याजमक तह १५
कररब १० हिार ७ सय ििा

३ वटा जवद्यालयमा प्राजवजधक 

जििा जदइमिे ।आधारभतु तह ६

धाजममक जवद्यालय १ ७० ििा

मजहला जवद्यालय २ ११० ििा

सुंथिागत जवद्यालयहरू ६८ कररब २१ हिार ३ सय ििा



असि अभ्यासहरू, अनुकरणीय कायगहरू

१. सेवा प्रवाह, सुंथिागत जवकास, सिुासि, जदगो जवकास, जवपदग व्यवथिापि, वातावरर् सुंरिर्, लैंजगक समािता र सामाजिक समावेिीकरर्मा जविषे 

िोड जदईएको । 

२. ता.ि.पा. वडा िुं. ८ मा प्रसतुी तिा स्त्री रोग उपिार जविषेज्ञ बजहरङ्ग ग (OPD) सेवा सरुु गररएको, कोजभड महामारीको वखतमा आवश्यकीय 

डाक्टरहरु समेत पररिालि गरी कोजभड रोग रयिूीकरर् गरेको, १५ बेडको आईसोलेिि सेरटर र आफ्िै अथपतालबाट सेवा प्रवाह गररएको, 

३. ७० वषम माजिका ज्येष्ठ िागररकहरुलाई आवश्यकताका आधारमा रयािो कपडा जवतरर्, जिःिलु्क आखँा जिजवर तिा जिररतर घरदलैोबाटै 

प्रयोगिाला परीिर् गररएको

४. तारकेश्वर िगरपाजलकाका जवद्यालयहरुमा किा १ दजेख ८ सम्मको थिािीय पाठगयक्रम लाग ूगररएको, 

५. िगरपाजलकामा रहकेा मखु्य-मखु्य बाटोहरुलाई िोडगि र िगरवासीहरु सबैसाम ुसजुवधायिु सडकको पहुिँ पयुामउि सडक कालोपि,े ढलाि, थतरोरिती

कायमलाई अगाजड बढाईएको, 

६. सामदुाजयक जवद्यालयहरुको िजैिक गरु्थतर वजृि गिम जििक दरबरदी ररि भएका जवधालयहरुमा आरतररक स्रोतबाट िजैिक दरबरदी पजुतम गररएको ।

७. ििताको सहभाजगताबाट माि ैजवकास सम्भव भाविा अिरुुप ठेक्का माफम त सञ्िालि गररिे बाहकेका अरय योििाहरु ििसहभाजगतामा आधाररत 

(५०/५० लागत सहभाजगतामा) सम्परि गररएको, िसको प्रगजत अरय योििाहरु भरदा बढी रहकेो, 

८. िगरवासीहरूलाइम थवा्योपिार प्रयोििािम जिःिलु्क २ वटा एम्बलुेरस सेवाको व्यवथिा गररएको ।

९.     िगरपाजलकाको दजैिक प्रिासजिक, जवकासका गजतजवजधहरुलाई समेटी िौमाजसक रुपमा तारकेश्वर गजतजवजध िामक बलुेजटि प्रकाजित गररएको । 



लवपद व्यवथिापनको अवथिा:

१. जवपद िगद राहत (आगििी, घर भत्केको तिा अरय ) जवतरर्: रु. २,४३,०००।००

२. जवपदिरय अवथिाको लागी वाल जिमामर् तिा टेवा पखामल जिमामर् ४५ कायमक्रम सम्परि: 

रु. १,७५,००,०००।०० 

१. पजहरो तिा बाढी प्रभाजवतहरुलाई जसलपोजलि प्लाजिक / जिपाल जवतरर् २११ प्रभाजवत व्यजि, 

सुंथिा र सावमिजिक थिािको लाजगः ३९८ िाि

२. वातावरर् तिा सरसफाई कायमक्रम सम्परि: ४ वटा

३. कोजभड प्रभाजवत ११३० घरपररवारहरुलाई सुंघीय सितम कायमक्रम अरतगमत प्रजत घरपररवार

१०,००० का दरले १ करोड १३ लाख रकम जवतरर् गररएको ।



कायग सम्पादनको लसिलसिामा देलिएका समथया, चुनौिी, ििा समाधान का िालग गररएका प्रयासहरू :

१. फोहरमलैा व्यवथिापिमा िजटलता रहकेो 

२. रािश्व अजभबजृि गरी आत्मजिभमर बरिपुिे 

३. अजख्तयारी (रािथव प्रिेपर्) र वाथतजवक जिकासाको अरतरले िाल ूआ.व. मा सुंिालि भएका योििाहरुको 

भिुािी दाजयत्व जसिमिा हुिे भएकोले वाथतजवक रािथव प्रिेपर् गरी ि.पा. लाइम समयमा िै अजख्तयारी जदि ुपिे 

४. सुंघ, प्रदिे र थिािीय तहको आवश्यक समरवयको कमीले थिािीय तहले जिमामर् गिे अजत आवश्यक भौजतक 

सुंरििाहरू जिमामर् गदाम जलिमा ि्गा प्राजप्त प्रजक्रया झरझजटलो र जढलासथुती हुिे गरेको 

५. भौजतक सुंरििा (भवि) को अभाव (थवाथ्य िौकी, जवद्यालय)

६. सहभाजगतामलूक योििा तिुममा पिजतलाई सुंथिागत गिम िसजकएको

७. समयम ैयोििा सम्परि हुि िसक्िु

८. समायोिि प्रजक्रयाले कममिारी व्यवथिापि अझ ैपजि ििुौतीपरू्म

९. अपजेित रुपमा श्रोत साधि उपलब्ध हुि िसक्ि,ु 



लजल्िा समन्द्वय सलमलिसूँग नगरपालिकािे रािेका अपेक्षाहरू :

१. अरतर जिकाय समरवयको प्रभावकारी व्यवथिा जमलाउिु पि,े

२. िगरपाजलकाहरुले दीघमकाजलि महत्वका योििाहरुको कायामरवयिमा प्रभावकाररता ल्याउि िोड जदिकुा सािै

िगरपाजलकाहरुको भौजतक सुंरििाहरुको जिमामर् र सुंथिागत जवकासको लाजग जि.स.स.ले आवश्यक सवै 

जकजसमको सहयोग र सहिीकरर् जमलाउि ुपिे ।

प्रदेश सरकारसूँग नगरपालिकािे रािेका अपेक्षाहरू :

१. िेपालको सजबधािमा साझा अजधकारको सिूीमा उल्लेख भएका जवषयहरुको कायामरवयिको लाजग प्रदिे

सरकारबाट जिमामर् गिुमपिे आवश्यक काििूको जिमामर् ।

२. प्रदिे सरकारको अजख्तयारी (रािथव प्रिेपर्) र वाथतजवक जिकासाको अरतरले िालू आ.व. मा सुंिालि

भएका योििाहरुको भिुािी दाजयत्व जसिमिा हुिे भएकोले वाथतजवक रािथव प्रिेपर् गरी ि.पा. लाइम समयमा िै

अजख्तयारी जदिु पिे



संघीय सरकारसूँग नगरपालिकािे रािेका अपेक्षाहरू :

१. िेपालको सुंजवधािमा साझा अजधकारको सिूीमा उल्लेख भएका जवषयहरुको कायामरवयिको लाजग सुंघीय सरकारबाट

जिमामर् गिुमपिे आवश्यक काििूको जिमामर् ।

२. सुंघीय सरकारको अजख्तयारी (रािथव प्रिेपर्) र वाथतजवक जिकासाको अरतरले िालू आ.व. मा सुंिालि भएका

योििाहरुको भिुािी दाजयत्व जसिमिा हुिे भएकोले वाथतजवक रािथव प्रिेपर् गरी ि.पा. लाइम समयमा िै अजख्तयारी

जदिु पिे



प्रगलिका झिकहरु:

>L lhNnf ;dGjo ;ldlt sf7df8f}+sf k|d'v >L lzj /fh a}w Ho" / tf/s]Zj/ gu/kflnsfsf gu/ k|d'v >L /fd]Zj/ af]x/f 

Ho"af6 tf/s]Zj/ gu/kflnsfsf] k|zf;sLo ejg ;d'3f6g ug{'x'b}+ / lgdf{0f x'g] ejgsf] 3D kmf]6f]



tf=g=kf= j8f g+= # lhtk'/km]bL l:yt tf/s]Zj/ wfdsf] sf7df8f}+ dxfgu/kflnsfsf k|d'v >L ljBf;'Gb/ zfSoHo" tyf

tf/s]Zj/ gu/kflnsfsf k|d'v >L /fd]Zj/ af]x/fHo" af6 ;+o'Qm ;d'¢f6g ;df/f]xsf] emns



tf/s]Zj/ gu/kflnsf j8f g+ ! ;fª\nfdf ;~rflnt k|fylds :jf:Yo s]G›df -sf]le8 lgoGq0fdf @% a]8sf] clS;hg ;lxtsf] 

cfO;f]n];g ;]G6/ ;~rfng ul/Psf] lyof] ._



tf/s]Zj/ gu/kflnsf j8f g+= @ l:yt b]jL:yfgdf /fli6«o em08f kfs{ hfg] km'6 6«ofs lgdf{0fsf] sfo{ x'b}+



िारकेश्वर १० लथिि लनमागण सम्पन्द्न िोकिालन्द्त्रक पाकग



z]ifdtL, h/ª\v', e]8Luf]7, sfe|]:ynL d'n ;8s cGtu{tsf] 

sfe|]:ynL ;8s v08

tf/s]Zj/ ( / !) sf] l;dfgf nf]stflGqs rf]saf6 dgd}h'–

k'm6'ª hfg] sfnf]kq] d'n ;8s



wd{:ynL k[s'g l:yt sNe6{ / k5fl8 b]lvPsf] gjlgld{t 

k|x/L rf}sL ejg

tf/s]Zj/ ^ l:yt k[s'gdf vf]nf 5]pdf nufO{Psf] kvf{n



gu/ pHofnf] sfo{qmd cGtu{t h/ª\v', z]ifdtL, g]kfn6f/–nf]stflGqs rf]s ;8sdf h8fg ;f]nf/ 

aQLx?



tf/s]Zj/ gu/kflnsfsf] a9\bf] zx/Ls/0fnfO{ dWogh/ /fVb}+ tf=g=kf= j8f g+ !! l:yt g]kfn6f/df dxfgu/Lo 6«flkms 

k|x/L k|efusf] p¢3f6g sfo{qmd



lgdf{0fkl5sf] g]kfn6f/ km'6'Ë ;8s v08 
lgdf{0fkl5sf] z]ifdtL af]x/f6f/ gfufh{'g sfnf]kq] kSsL

;8s



a9\bf] zx/Ls/0fnfO{ dWogh/ ub}{ k}bn ofq' cfjft hfjft ug{ agfO{Psf] 

g]kfn6f/ k'n;Fu} lgld{t Pedestrian Steel Bridge 
;fËnf k'/fgf] ahf/l:yt gjlgld{t ;fËnf P]ltxfl;s kf]v/L



nfdau/l:yt j8f g+= ^ / * hf]8\g] dxfb]j vf]nf k'n
j8f g+= * l:yt 1fge"dL xfO6af6 u}/LufpF hfg] lgdf{0f 

;DkGg 9nfg af6f] . 



tf/s]Zj/ gu/kflnsfdf nfu' ul/Psf] sIff ! b]lv * 

;Ddsf] :yfgLo kf7\oqmd

tf/s]Zj/–!) l:yt nf]stflGqs dfOqmf]kfs{ glhs lgdf{0f 

;DkGg dlxnf ;fd'bflos ejg



tf=g=kf=$ l:yt bu'g]{kfgLdf /x]sf] gjlgld{t nvkft kf]v/L bu'g]{kfgL l:yt j8f g+= $ sf] sfof{no k|j]z ug]{ k|j]zåf/





ता.ि.पा. ६ धममथिली जथित िगरपाजलकाको प्रवेि द्वार



िव जिवामजित ििप्रजतजिजध



११ औुं िगर सभा



केही लजज्ञासा !!

धैयगिा प वगक सलुनलदनु भएकोमा

धन्द्यवाद

िारकेश्वर नगरपालिका  

नगरकायगपालिकाको कायागिय 

धमगथििी, काठमाडौं

बागमिी प्रदेश, नेपाि


