
तारकेश्वर नगरपालिका   

नगरकाययपालिकाको कायायिय  

धमयस्थिी, काठमाडौं 

३ नं. प्रदेश, नेपाि 

वालषयक प्रगलत समीक्षा  

आ.व. २०७५/०७६ 
                                                                             

                                                                             

                                                                                

                                                                                        लमलत : २०७६/०६/१० 



नगरपालिका पररचय  

परु्वमा टोखा नगरपालिका, पलिममा नागावजुन नगरपालिका, ईत्तरमा नरु्ाकोट लजल्िा तथा दलिणमा काठमाडौं 

महानगरपालिकाको लसमानासँग जोलडएको यस नगरपालिका कुि ३५ र्गव लकिोलमटर िेत्रफिमा फैलिएको छ । नेपाि 

सरकार मलरत्रपररषदको लमलत २०७१ मंलसर १६ को लनणवयानसुार यस िेत्रका सालर्कका सांग्िा, काभ्रेस्थिी, लजतपरुफेदी, 

गोिढंुगा, धमवस्थिी, फुटंुग र मनमैज ुगा.लर्.स. समेटेर तारकेश्वर नगरपालिका घोषणा गररएको हो । तत्कालिन ऄर्स्थामा २१ 

र्टा र्डामा लर्भालजत यो नगरपालिका हाि अएर ११ र्टा र्डामा समेलटएको छ ।  

स्र्स्थानी र्तव कथामा ईल्िेख भए ऄनसुार पौरालणक कािमा सलतदरे्ीको ऄँग पतन भइ तारकेश्वर महादरे् ईत्पलत्त भइ 

शलिपीठको रुपमा रहकेो भनाइ छ । सोही नामबाट यस नगरपालिकाको नाम तारकेश्वर नगरपालिका रहन गएको हो । यो 

नगरपालिका प्राकृलतक, धालमवक साँस्कृलतक तथा भालषक लर्लर्धताि े भररपणूव छ । साँस्कृलतक शलिपीठका रुपमा श्री 

तारकेश्वर महादेर् मलरदर, परुानो गहु्येश्व्री मलरदर, मनमैज ु इररायणी मलरदर, भरु्नेश्वरी मलरदर, शालरतधाम, लसम्िेश्वर महादरे् 

मलरदर, महांकाि मलरदर, नारायण दरे्ी, कल्पेश्वर महादरे्, नाखनडोि, बैख,ु िोिाङ, पांचमाने, फेदी बजार, फुटुङ बजार, 

कुलचचप्र्ाकि जस्ता िेत्रहरु यस नगरपालिका धालमवक तथा पयवटलकय िेत्रको रुपमा रहकेा छन ्।  

 
 



भौगोलिक अवलस्थलतिः 
                    १) समरुर सहतदलेखको ईचाइः १३४५ लम.  
                    २) िेत्रफिः ३५ र्गव लक.लम.   
                    ३) लसमानाः परु्वः टोखा नगरपालिका  
  पलिमः नागावजनु नगरपालिका  
  ईत्तरः नरु्ाकोट लजल्िा  
  दलिणः काठमाडौं महानगरपालिका र्डा नं. १६ 

                     ४) ऄर्लस्थलतः  दशेारतरः ८५°१८’११”E     ऄिांशः २७°२७’१२” N 

                       ५) राजनैलतक तथा प्रशासलनक लर्भाजन   
                            प्रदशे नं. ३,  लजल्िाः काठमाडौं  
                        लनर्ावचन िेत्र नं.   ६( र्डा नं. १,२,६,७,८,९,१०,११)  

                         लनर्ावचन िेत्र नं.  ७ (र्डा नं. ३, ४ र ५),       इिाका नं: १० 
                          र्डा संखयाः ११ र्टा        

                         जनसंखयाः  मलहिाः ४०,०६७       परुुषः ४१,३७६    जम्माः८१,४४३ 

                           जनघनतर्ः २३०० प्रलत र्.लक.लम. 



• gu/kflnsfsf] bL3{sflng सोच : 

“पययटन, कृलष र प्रकृलतक सौन्दययको शहर, समृद्ध सांस्कृलतक नगर” 
 

• लवकासका NfIo / p2]Zox? : 

   १. सडक परू्ावधार लनमावण र स्तरोरनतीमा लनररतरता  

    २. पयवटकीय िेत्रहरुको लर्कास, संरिण र सम्र्र्द्वन  

    ३. र्ातार्रण संरिण । 

    ४. रोजगारीको ऄर्सरमा र्लृर्द् । 

    ५. सामालजक सरुिा सामालजक रयाय तथा समार्ेशी लबकास । 

    ६. संस्थागत िमता ऄलभर्लृर्द् गरी सेर्ा प्रर्ाहमा सरिता र पारदलशवता  र     

         सशुासन । 

     ७. भकुम्प लपलडत िाभग्राहीहरुको लकस्ता ईपिब्ध गराईन पहि गने । 

     ८. कृलष ईत्पादनमा अत्मलनभवर बनाईन । 

 

 



आ.व. ०७५/०७६ को प्रमुख नीलतहरु 

  
 पूर्ावधार लर्कास  

 कृलषको अधलुनकरण, व्यर्सायलककरण  र लर्लर्लधकरण 

 पयवटन लर्कास 

 स्र्ास््यमा सहज पह चँ 

 गुणस्तरीय लशिा 

 नलतजामा अधाररत ऄनुगमनको व्यर्स्था 

 सामालजक लर्कास 

 अलथवक लर्कास 

 



लवत्तीय  प्रगलत                              (रु हजारमा) 

 
लववरण िक्ष्य प्रालि 

चािु पुजीगत कुि जम्मा 

बजेट खचय बजेट खचय बजेट खचय 

लर्त्तीय समानीकरण २०४२०० २०४२०० २९९९८ २९९९८ १७४२०२ १७४२०२ २०४२०० २०४२०० 

सशतव ऄनुदान २०३३०० २३१२४४ २३१२४४ २१४७१५ ० ० २३१२४४ २१४७१५ 

राजस्र् र्ांडफांड, संघ (७,४०,१९,५६९), रलजष्ट्रेशन 

दस्तरु (२८,१३,२२,६५२) 
१६०००० ३५५३४२ ४९०२७ ४५८७९ ११०९७३ १०९९४६ १६०००० १५५८२५ 

अरतररक अय ऄल्या समेत ३९२८२६ ४२२०८१ ६३६४४ १७४८० ३२९१८२ ८९६५५ ३९२८२६ १०७१३५ 

संघीय संरचना पुर्ावधार लर्कास कायवक्रम  ३८९२० ३८९२० ० ० ३८९२० ३८०६७ ३८९२० ३८०६७ 

प्रदेश समालनकरण ऄनुदान  ९३१७ ९३१७ १२३३ १२३३ ८०८५ ८०८५ ९३१७ ९३१७ 

प्रदेश शशतव ऄनुदान ५२०५५ ५२०५५ १०५५ १०५५ ५१००० ५०७४१ ५२०५५ ५१७९६ 

सामालजक सुरिा ५५००० ५४४५२ ५४४५२ ५४४५२ ० ० ५४४५२ ५४४५२ 

एिलजलसलडपी  १००० २०८ २०८ २०८ ० ० २०८ २०८ 

गररबसँग लर्शे्वश्वर कायवक्रम ३६८ ५२९ ५२९ ५२९ ० ० ५२९ ५२९ 

ऄरय तफव  (समपुरक ऄनुदान) ० १९९०० ० ० १९९०० ११०० १९९०० ११०० 

प्रधानमनत्री रोजगार कायवक्रम ० ५०१२ ५०१२ ४०२१ ० ० ५०१२ ४०२१ 

जम्मा 
१ अवय ११ करोड ६९ 

िाख ८६ हजार 

१ अवय३९ करोड ३२ 

िाख ५९ हजार 

४३ करोड ६४ 

िाख ०१ हजार 

३६ करोड ९५ 

िाख ६९ हजार 

७३ करोड २२ 

िाख ६१ हजार 

४७ करोड १७ 

िाख ९५ हजार 

१ अवय १६करोड ८६ 

िाख ६१ हजार 

८४ करोड १३ 

िाख ६४ हजार 

प्रगलत प्रलतशतमा    १२४.७३   ८४.६९   ६४.४३   ७१.९९ 



कर तथा राजश्वको प्रमुख स्रोतहरु र संकलित राजश्व रकम 

• मािपोत भलुमकर :  १ करोड ३ िाख ४९ हजार ७२२ 

• ;DklQ s/ : २ करोड ६२ िाख ०१ हजार ७१३ 

• 3/ jxfn s/ : ४९ िाख २ हजार ४१० 

• नक्सा पास z'Ns : ६ करोड १ िाख २८ हजार ४७७ 

• ;]jf z'Ns : ३ करोड ५६ िाख १३ हजार २९९ 

• lj1fkg tyf Joj;flos s/ : १४ िाख ६१ हजार ५२९ 

• k|fs[lts ;|f]t -9'uf, lu6\6L,df6f] cflbsf] ljlqm tyf lgsf;L jfkt k|fKt b:t'/ tyf z'Ns _ :१ करोड ५० िाख ०८ हजार 

• cGo : ५९ िाख ३१ हजार ९६  

• कुि जम्मा : १५ करोड ९५ िाख  ९६ हजार २४८ 

• आ.व. २०७६/०७७ राजश्व अनुमान : १६ करोड  

 



आन्तररक आय तथा राजश्व बााँडफााँडको अवस्था 

 लववरण 

०७४ /७५ को कूि cfDbfgL 

(रु हजारमा) 

cf=j= )&%.)&^ sf] s'n 

nIo -? xhf/df_ 

cf=j= )&%.)&^ sf] 

यथाथय आम्दानी 

(रु हजारमा) 

प्रगलत (%) 
rfn' cf=j= )&^.)&& 

sf] s'n cg'dflgt cfo 

आन्तररक आय  

११,५५,०८ १३,५०,०८ १५,९५,९६ ११८.२१ १६,०००० 

 राजश्व बााँडफााँड 

मािपोत कर 
  

५,००,०० १६,०००० ३५,५३,४२  २२२.०८८ ३१,१०,०० 

 कूि जम्मा 
  

१६ करोड ५५ िाख ०८ हजार २९ करोड  ५०  िाख 

५१ करोड ४९ िाख ३८ 

हजार ४७ करोड १० िाख 



सञ्चालित आयोजनाको k|ult लववरण 

9 



 of]hgfsf] भौलतक प्रगलत 

10 

 

क्र.स के्षत्र सुचक ईकाई 

गत आब सम्म 

सम्पन्न 

(पररमाण) 

चािू 

आ.व.को 

िक्ष्य   

चािू आ.व.को 

सम्पन्न पररमाण 
प्रमुख नतीजा /असर 

१ सडक 
ग्राभिे सडक लक.मी. ४.९  

पक्की सडक / ढिान लक.मी. ७.४९ 

२ खानेपानी खानेपानी योजना  संखया ३९ 

३ लसंचाइ नहर, कुिो लक.मी. ....लसंलचत िेत्र 

४ सम्पदा पोखरी र्टा 

५ 
सडकपुि लनमावण 

सम्परन 
पुि, सडक, कल्भटव र्टा 

३ 

६ फोहोरमैिा 

स्यालनटरी ल्याण्ड लफल्ड 

साआट 
र्टा 

ढि लनकास लक.मी. २.३५ 

७ र्ातार्रण सार्वजलनक ईद्यान/पाकव  र्टा 
३ 



of]hgfsf] भौलतक प्रगलत 

 

 के्षत्र सुचक ईकाई 

चािू 

आ.व.को 

िक्ष्य   

चािू आ.व.को 

सम्पन्न पररमाण 
प्रमुख नतीजा /pknAwL 

अर्ास तथा भर्न 

लर्द्याियभर्न लनमावण र्टा १ १ 

न.पा.∕र्डा कायाविय 
भर्न लनमावण 

र्टा 
२ २ 

र्लथवङ सेरटर/शहरी 

स्र्ास््य लक्िलनक 
र्टा 

- - 

स्र्ास््य केरर र्टा - - 

;fd'bflos ejg 
र्टा 

 

७ ७ 

* 

उजाव एरं् 

लर्ध्यतुीकरण 

सौयव सडक र्त्ती (उजाव)  
संखया 

 

२५ २५ 

ऄरय सौयव ईजाव लक.र्ा - - 



उपिलधधहरु 

 सडक स्तरोन्नलत । 

 नपा / वडा कायायिय भवन लनमायण 

 स्थानीय  सडकहरु लपच र ढिान  

 खानेपानी योजना लनमायण 

 ढि धयवस्थापन 

 पुरातालववक संम्पदाको संरक्षण  

 समग्रमा सडक यातायातमा सुगमता र सेवा  

        प्रवाहमा सरिता र सहजता 

 



क्रमश : 

 सामुदालयक / लवद्यािय भवन लनमायण  

 लसपमुिक तालिमबाट रोजगारीको  

       लसजयना भई आय आजयनमा वलृद्ध 

 लववादहरुिाई सरिताका साथ लनरुपण 

 उपभोक्ताको स्वास््य सगाँ सम्बलन्धत लवलभन्न 

काययक्रमहरु 

 उपभोक्ता लहत संरक्षणको सम्बन्धमा कायय संचािन 

भएको  

 लवलभन्न संघ सस्थाहरुसगाँ समन्वय गररएको  



सामालजक के्षत्रतफय को प्रगलत 

 

 

 

14 

 

 सामदुालयक school हरुमा E- attendance  

       व्यर्स्थािे लशिकको लर्द्याियमा ईपलस्थती लनयलमतता भएको  

 घरदैिो स्र्ास््य ईपचार, जेष्ठ नागररकहरुिे अधारभतु स्र्ास््य सेर्ा प्राप्त गरेका 

 सबै र्डा स्र्ास््य चौकीबाट Lab सेर्ा सलुर्धा 

 मलहिा िेत्रका कायवक्रम संचािनबाट मलहिाहरुको िमता लर्कास भइ अफ्नो 

लर्षयमा प्रष्ट कुरा राखन सक्ने भएका  

  स्थानीय जात्रा, पर्वहरुको संर्र्द्वन, संरिण भएको  

 लर्पद व्यर्स्थापन तफव  राहत ईर्द्ारमा सहयोग 

 नगरपालिका िेत्र लभत्र सरसफाइ कायवक्रम ऄलभयानको रुपमा थािनी गररएको  

 नगर प्रहरी साझेदारी कायवक्रम संचािन 

 

 

 



;fj{hlgs, एिानी tyf k|lt hUufsf] ljj/0f ;+sng / ;+/If0fsf nflu ul/Psf  d'Vo sfo{x? 

! र्डास्तरमा सार्वजलनक, ऐिानी प्रलत जग्गा संरिणका िालग सलमलत गठन 
२  सार्वजलनक, ऐिानी प्रलत जग्गा संरिणमा बजेट लर्लनयोजन 
३  पाकव  लनमावण 

४ सार्वजलनक स्थिमा पाकव  लनमावणका िालग DPR तयार 

५   लर्र्रण संकिन गने कायव भइरहकेो । 

:yfgLo /fhZj k|j4{gsf] sfo{ of]hgf /fhZj r'xfj6 lgoGq0f ;DaGwL tof/ ul/Psf sfg'g / 

dfkb08 

! अलथवक ऐन, २०७६ तजुवमा 

@ राजस्र् सधुार कायवयोजना तजुवमा  
# राजश्व संकिनमा online software प्रणािी िाग ूगररएको  

 

 



/fli6«o ejg ;+lxtf / ejg lgdf{0f dfkb08 kl/kfngfsf] cj:yf tyf zx/L / 

;'/lIft j:tL ljsf; ;DaGwL gLlt tyf of]hgf 

! सडक मापदण्ड तयार गरर िाग ुगररएको । 
@ /fli6«o ejg ;+lxtf िाग ु

# स्र्ीकृत मापदण्ड लर्पररत डोजर िगाईने कायवमा रोक िगाइएको 
ljkb\ hf]lvd Go"lgs/0f / Joj:yfkgsf If]qdf ul/Psf gd'gf sfo{x? 

! लर्पद जोलखम रयनूीकरण व्यर्स्थापन ऐन तजुवमा  
२     लर्पद व्यर्स्थापन सम्बरधी नगरस्तरीय सलमलत / र्डा सलमलत गठन  

३    लर्पद व्यर्स्थापन कोष संचािन कायवलर्लध तजुवमा  

४     राहत, ईर्द्ार कायवमा लर्लभरन लनकायसँग समरर्य र सहकायव 

५    राहत लर्र्रण, लर्पदबाट िेलत भएका सार्वजलनक संरचनाको लनमावण / ममवत 
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;'zf;g / ;fj{hlgs ;]jf Joj:yfkgdf  

ePsf ;'wf/x? 

• k|zf;lgs ;'wf/ : कायाविय भर्न लनमावण,शाखा,ईपशाखा  

     व्यर्स्थापन, HelpDesk स्थापना, कमवचारीहरुको कायव लर्भाजन, संगठन चाटव लनमावण 

• सम्पणुव सेर्ा खररद कायव टेण्डर माफव त गररएको, E-Attendance िाग ु

• e|i6rf/ lgoGq0f : लस.लस.लट.लभ जडान, ऄनगुमन, सार्वजलनक सनुरु्ाइ  

• नगरपालिकाको सचूनाहरु / गलतलर्लध/ अलथवक लर्र्रण नगरपालिकािे Website, mobile 

apps र फेसबकु पेज माफव त सरोकारर्ािा समि परु् याईने गरेको । 

•  सचूना ऄलधकारीको व्यर्स्था 

• गनुासो सरुने ऄलधकारीको व्यर्स्था  
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सामालजक सरुिा भत्ता लर्तरणको लस्थलत 

लववरण 
आब ०७५। ७६  मा भत्ता 

प्राि गने संख्या 

िगत कट्टा 

गररएको 

संख्या 

खचय रकम (रु. 

हजारमा) 

लिज रकम 

(रु. हजारमा) 

औषलध ईपचार र्रृ्द्-र्रृ्द्ा १५०६ ० 

जेष्ठ नागररक ऄरय भत्ता १४०३ ६३ 

दलित जेष्ठ नागररक भत्ता ६८ २ 

पणूव ऄपाङ्ग भत्ता ७४ ० 

अंलशक ऄपाङ्ग भत्ता १२६ २ 

एकि मलहिा भत्ता १६ १ 

लर्धर्ा १२२७ १६ 

बाि सरंिण ऄनदुान ७९ २० 

कुि २९९० १०४ ५२५७२ 

 

सामालजक सुरक्षा लवतरणको लववरण 

 



ब]रुजुको l:ytL / फर्छ्यौटको cj:yf 

क) बेरुजुको लववरण (रकम रु. हजारमा) 

लववरण 

बेरुजु रकम फछययौट रकम 

अलनयलमत पेश्की असुि उपर कुि 

बेरूजु 

अलनयलम

त 

पेश्की असुि 

उपर 

कुि 

  

आ.ब. 

७२/७३ 

सम्म 

आ.ब. 

७३/७४

को 

कूि आ.ब. 

७२/७३  

सम्म 

आ.ब. 

७३/७४

को 

कूि आ.ब. 

७३/७४  

सम्म 

आ.ब. 

७४/७५

को 

कूि 

कुि 

२० िाख 

१७ हजार 

२ करोड 

७७ िाख 

२४ हजार 

२ करोड 

९७ िाख 

४२ हजार 

५ िाख 

३४ हजार 

१५ िाख 

६२ हजार 

२० िाख 

९६ हजार  

२ िाख 

६३ हजार 

३२ िाख 

०८ हजार 

३४ िाख 

७२ हजार 

३ करोड 

५३ िाख 

१० हजार 

९ करोड 

८६ िाख 

७ हजार 

१० िाख 

२७ हजार 

२८ िाख 

७७ हजार 

१ करोड 

३७ िाख 

७२ हजार 

अ.र् ०७४/०७५ को कुि बेरुज ुरकम २ करोड ३४ िाख ६५ हजार मध्ये 

ऄसिु गनुव पने रे्रुज ु -       १,६२,८०० ( १ िाख ६२ हजार अठ सय)  ( तत्कालिन गालर्स समेतको ) 

लनयलमत  गनुव पने रे्रुज ु -१,३३,३६,०००  ऄसिु गनुव पने रे्रुज ु - ( १ करोड ३३ िाख ३६ हजार) 

प्रमाण कागजात पेश गनुवपने बेरुज ु- १५ िाख ५ हजार 

पेलश्व्क रे्रुजःु-     ८४ िाख ६२ हजार 



 

 

 

 

 

 

गनुासो फर्छ्यौटको लस्थलत 

 

लववरण संख्या कारवाही संख्या सम्बोधन (फर्छ्यौट) 

ऄ.द.ुऄ.अ ईजरुीहरु 
११ १० १  र्टा पर्छ्यौट चरण  

हिेो सरकारको ईजरुीहरु 
१ नभएको  

सतकव ता केररको ईजरुीहरु 

संघ, प्रदेश मरत्रािय, लर्भाग र ऄरय 

लनकायहरुर्ाट प्राप्त 

कूि १२ १० 

उजुरी/गुनासो फर्छ्यौटको अवस्था 



भुकम्प पुनलनमायण तफय   

 •        जम्मा िाभग्रालह संखया :  ६,१९६ 

•       संझौता भएको संखया  : ५,१२४ 

•     पलहिो लकस्ता लबतरण िाभग्राही संखया : ५,०६२ 

•       दोस्रो लकस्ता लबतरण िाभग्राही संखया :  २,२०० 

•       तेस्रो लकस्ता लबतरण िाभग्राही संखया :  १,७२५ 



घर नक्सा पास तफय  : 

  

•  ऄस्थाआ नक्सा पास सखया :  ३१३ 

•    स्थाआ नक्सा पास सखया:  १०० 

•    लनमावण सम्परन घर संखया :  २७९ 

•   अर्लशय भर्न : १२० 

•    ऄलभिेलखकरण लनमावण : ११५ 

•    नाम सारी पास : ८० 

•    संसोधन : ४५ 



दताव /चिानी  

• लचठ्ठी पत्र चिानी संखया : ९३२२ 

• लचठ्ठी पत्र दताव संखया : २४२७ 

 

घ र्गवको लनमावण व्यर्साय इजाजत पत्र 

 नयाँ इजाजत प्रमाण पत्र जारी संखया : ५२ 

 इजाजत प्रमाण पत्र नलर्करण संखया : ९७ 



 नवीनतम कायय 

  लर्द्याियका िालग स्थानीय पाठक्रम तजुवमा गरर कायावर्रयन गररएको । 

 ८० र्षव नाघेका जेष्ठ नागररकहरुका िालग घर दैिो स्र्ास््य सेर्ा ऄलभयान संचािन  । 

  लर्द्यालथवहरुको सहजताका िालग सार्वजलनक लर्द्याियिाइ सर्ारी साधन खररद गनव ऄनदुान 

प्रदान  । 

 संयिु र्डा कायाविय प्रणािी हटाइ सबै र्डा कायावियहरु बाट सेर्ा प्रर्ाह सचुारु । 

 लजल्िा समरर्य सलमलतको सहयोगमा सलुर्धा सम्परन प्रशासलकय भर्न लनमावणको चरणमा 

रहकेो  

 महानगरपालिकाको सहयोगमा तारकेश्वर पयवटलकय लर्कास लनमावणको चरणमा रहकेो 

 मेिलमिाप कतावहरुको सलुचकृतको तयारी   

 



लवकास लनमायणका केही झिकहरु 
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चोगाउाँ  

खानेपानी 



भ्यू टावर 



डााँडागाउाँ 

ख्यािबुच्चा 

बाटो ढिान  



         लवन्दावालसनी 

मलन्दर, वडा नं. ११  



र्डा नं.६ सडक ढिान                                                   साङ्िा सडक लपच                         

30 



र्डा ५ बाटो लर्स्तार 



लजतपरु ३ बाटो ढिान 



काभे्रस्थिी २ देलर्स्थान नािी लनमावण  

33 



र्डा नं.३ सडक र्ाि र्डा नं. ७ सडक लपच 

34 



गोिढुङ्गा ४ बाटो ढिान 



ढि लनकास - ५ 



वडा ७ बाटो ढिान 



सडक ग्यालर्न-२ सडक ढिान-१ 

38 



धमवस्थिी ६ बाटो ढिान  

39 



स्टोन मेलशनरी र्ाि-६ ढि लनकास-५ 

40 



तीनलपप्िे बसपाकय  लनमायण 

41 



ज्येष्ठ नागररक सम्मान काययक्रम अपाङ्गता पररचय पत्र लवतरण 

42 



वाियौन दुवयधयवहार लनयन्त्रण काययक्रम मलहिा सशलक्तकरण तालिम 



तरकारी खेती सम्बन्धी तालिम कृलष चुन लवतरण 



खेत जोवने लमलनलटिर लवतरण मैरीघार र गोिा लवतरण 

45 



प्िालिक टनेि लवतरण मेररगोल्ड लवउ लवतरन 

46 



फिफुि लवरुवा लवतरण 
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जनशलक्त धयवस्थापन 

 
लववरण 

लनजामती स्थानीय  
करार सेवावाट 

धयवस्थापन 

भएको सख्या  

कैलफयत 
स्वीकृत 

दरबन्दी 
पदपलूतय 

ररक्त  

संख्या 

स्वीकृत 

दरबन्दी 
पदपलूतय 

ररक्त  

संख्या 

ऄलधकृतस्तर १७ १८ - - १ ५ 

ऄलधकृत स्तर: २४, 

सहायक स्तर: ४९ , 

सहयोलग स्तर: २७  

(जम्मा कमवचारी: १००) 

सहायकस्तर ४१ २४ ५ ६ १९ 

सहयोगीस्तर - - - - ६ २१ 

जम्मा ५८ ४२ ५ १३ ४५ 



P]g तथा काययलवलधहरु 
 अलथवक ऐन, २०७६  

 लर्लनयोजन ऐन, २०७६  

 तारकेश्वर नगरपालिका सहकारी ऐन, २०७६  

 तारकेश्वर नगरपालिकाको लशिा ऐन, २०७६  

 नगर प्रहरर व्यर्स्थापन ऐन, २०७६  

 लर्पत व्यर्स्थापन तथा जोलखम रयलूनकरण ऐन, २०७६ 

 भलुम व्यर्स्थापन कायवलर्लध, २०७६ 
 

 

 

 

 

   



l;=g+ 

Goflos 

;ldltdf 

k|fKt d'4f, 

ph'/L tyf 

lga]bg ;+Vof 

d'4fsf] k|s[tL 

x]bf{x]b{} 

ca:y

sf 

d'4fx? 

;xdtL 

ePsf 

d'4fsf] 

;+Vof 

Goflos 

;ldltaf6 

k}m;nf 

ul/Psf] 

d'4fsf] 

;+Vof 

Goflos 

;ldltaf6 

d'NtjLdf 

/flvPsf] 

d'4fsf]] ;+Vof 

;fj{hlgs 

hUuf / af6f] 

;DalGw 

hUuf 

ljjfb 

;DalGw 

l;dfgf 

ljjfb 

;DjlGw 

;DaGw 

ljR5]b 

;DalGw 

dlxnf 

tyf jfn 

jflnsf 

lx+;f 

;DalGw 

dfgj 

clwsf/ 

;DalGw 

ljljw 

laifo 

;DalGw 

  

!= *! ( @* !( @ ! ) 
@@ @( 

@) #! ! 

                    
      



 

नगरपालिकाका प्रमुख चुनौतीहरु 

१. भौलतक संरचना (भवन) को अभाव (नगर, वडा, स्वास््य चौकी,लवद्यािय) 

२. सहभालगतामूिक योजना तजुयमा पद्धलतिाई संस्थागत गनय नसलकएको  

३. समयमै योजना सम्पन्न हुन नसक्नु 

४. समायोजन प्रलकयािे कमयचारी धयवस्थापन अझै पणूय हुन नसक्नु । 

५. अपेलक्षत रुपमा स्रोत साधन उपिब्ध हुन नसक्नु । 

६. राजश्व के्षत्रको दायरा  अझै फरालकिो बनाउन नसक्नु 

७. आवश्यक नीलतहरु बन्न नसक्नु 

 
 
संघ, प्रदेश र ऄरय लनकायसंगको ऄपेिा 

१.समन्वय, अनुगमन, मुल्याङ्कनमा सहयोग 

२. क्षमता लवकास काययक्रममा सहयोग 

३. नीलतगत, संस्थागत पवूायधार लवकास support 

४. स्रोत साधन लवलनयोजन, वाडाँफाडाँ अझै वैज्ञालनक बनाउनु पने  

५. केलन्िय, प्रदेश र स्थानीय सरकार लबचको समन्वयको अभाव 



 शाखागत प्रगलत लववरण  



gu/ :jf:Yo zfvf 

l;=g= ljj/0f  hDdf 

sfo{qmd 

;DkGg 

sfo{qmd 

k|ult 

k|ltzt 

! g]kfn ;/sf/ ;;t{ cg'bfg ? #,$@,%$,)))÷ -ltg s/f]8 aofln; nfv 

rjGg xhf/_ 

51 50 98% 

@ gu/kflnsfaf6 k|fKt /sd ? %),)),)))÷ -krf; nfv_ 
11 11 100% 

# k|b]z sf]if tyf n]vf lgoGq0f sfof{noaf6 ljlgof]lht sfo{qmd tyf ah]6 

cg'bfg ? !),%%,)))÷  - bz nfv krkGg xhf/_ 

7 7 100% 



नगर लशिा शाखा 
क्र. स. लववरण जम्मा काययक्रम 

संख्या 

जम्मा काययक्रम रकम ( रु 

हजार) 

सम्पन्न भएको काययक्रम 

रकम 

प्रलतशत 

१.  ससतव ऄनदुान २५ रू . १७१३२४ रू. १६८३३६ ९८.२६ % 

  

२. न.पा बाट प्राप्त रकम   

  

१३ 

  

  

रू .४०००  रू. ३९०० ९७.५ % 

  

जम्मा ३८ 
      



 

नगर कृलष शाखा 
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क्र. 

स. 

लववरण जम्मा 

काययक्रम 

संख्या 

जम्मा 

काययक्रम 

रकम 

सम्पन्न भएको 

काययक्रम रकम  

प्रलतशत कैलफयत 

१ कृलष शाखा ससतव 

ऄनदुान 

७ रू १११७ रू  ९७२ ८७.०२% 

  

  

२ न.पा बाट स्र्ीकृत रकम ४७ रू ३५००  रू  ३०१० ८६.००%   

  जम्मा ५४ ४६१७ ३९८२     



नगर पशु शेवा शाखा 

क्र. 

स. 

लववरण जम्मा 

काययक्रम 

संख्या 

जम्मा काययक्रम रकम सम्पन्न भएको 

काययक्रम रकम 

बाकी काययक्रम 

रकम 

प्रलतशत 

१.  ससतव ऄनदुान ९ रू .६,७०,००० रू. ४,५०,००० रू. २,२०,००० ७०% 

  

२. यस चाि ुअ.र् 

२०७५/२०७६ का िागी 

लर्लनयोलजत यस न.पा 

बाट प्राप्त रकम 

  

  

२० 

  

  

रू .२१,५१,०००  रू. १९,५८,००० रू. १,९३,००० ९१% 
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नगर मलहिा शाखा 
gu/kflnsfsf] :jLs[t  sfo{s|d 

 sfo{s|dsf] s'n jh]6 M  

?=@%))))) 

 sfo{s|dsf] s'n vr{ M ?= 

!(^&&&@ 

 ljlQo k|ult k|ltzt M &*=&@ 

% 

 ef}lts k|ult k|ltzt M (*% 

 

 

 z;t{ tkm{sf] :jLs[t sfo{s|d  

 sfo{s|dsf] s'n jh]6 M  

?=#$!))) 

 sfo{s|dsf] s'n vr{ M ?= 

#$!))) 

 ljlQo k|ult k|ltzt M !))% 

 ef}lts k|ult k|ltzt M !))% 

 



मलहिा तथा वािवालिका शाखा 
क्र. स. काययक्रम इकाइ काययक्रमको 

वालषयक िक्ष्य 

काययक्रमको 

भौलतक प्रगलत 

काययक्रमको 

भौलतक प्रगलत 

प्रलतशत 

काययक्रमको  

लवलत्तय प्रगलत  

१  शसतव तफव को 

लस्र्कृत कायवक्रम 

र्टा १० १० १००% 

  

१००% 

  

२ ता.न.पा बाट  

लस्र्कृत कायवक्रम 

र्टा  १७ १५ ९८% 

  

७८.७२% 
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क्र. स. काययक्रम इकाइ काययक्रमको 

वालषयक िक्ष्य 

काययक्रमको 

भौलतक प्रगलत 

काययक्रमको 

भौलतक प्रगलत 

प्रलतशत 

काययक्रमको  

लवलत्तय प्रगलत  

१  शसतव तफव को 

लस्र्कृत कायवक्रम 

र्टा १० १० १००% 

  

१००% 

  

२ ता.न.पा बाट  

लस्र्कृत कायवक्रम 

र्टा  १७ १५ ९८% 

  

७८.७२% 

  



 
 

धन्यवाद !! 
 
 

तारकेश्वर नगरपालिका   

नगरकायवपालिकाको कायाविय  

धमवस्थिी, काठमाडौं 

३ नं. प्रदेश, नेपाि 


