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भुधमका 

 स्थानीय स्तरमा लामो समयसम्म जनप्रतततनतधतितहन ऄिस्थामा श्रजृना भएका जन ऄपेक्षा र सेिा 

प्रिाहबीचको ऄन्तराललाइ कम गरी जन चाहना र कानुनको शासनबीच सन्तुलन कायम गद ैजनमुखी सेिा 

प्रिाहलाइ थप चुस्त दरुुस्त बनाईने दातयत्ि स्थानीय सरकारको काधमा अएको छ । नेपालको संतिधानल े

प्रदान गरेको ऄनुसूची ८ बमोतजमका एकल ऄतधकारहरुका तिषयमा कानुन, नीतत र योजना तजुमुा र 

कायाुन्ियन गद ै ऄन्य साझा ऄतधकारका तिषयमा सम्बतन्धत तनकाय/तहहरुसँग सहकायु र समन्िय गनुुपने 

अिश्यकता छ । संस्थागत कानुनी संरचनागत पुिाुधारहरु समेत तयार गनुुपने ऄिस्थामा एकैचोटी नततजा 

प्रदान गनुुपने तजम्मेिारी तनकै चुनौतीपूणु छ । स्थानीय तहको चुनाि भइ सरकार गठन भइसकेपतछ यस 

नगरपातलकाले ततन अतथुक िषु सम्पन्न गररसकेको छ । स्थानीय श्रोत, साधन, जनशति र ऄनुभिका 

सीतमतताहरुका तसकाइहरु ग्रहण गद ैचालू योजना तथा कायुक्रमहरुलाइ थप पररमाजनु गनुुपने अिश्यकता छ ।  

 गत अ.ि.मा यस नगरपातलकाको तिद्यमान पुिाुधारको ऄिस्थालाइ मध्यनजर गद ै सडक तथा 

संस्थागत पुिाुधारहरुलाइ तिशेष जोड तदइ योजना कायाुन्ियन गररयो । चालु अ.ि.मा भौततक पुिाुधारको 

तिकासको साथसाथै नगरपातलकाको तदगो समुन्नततका सम्भातित क्षेत्रहरु पतहचान गद ैपयुटन, कृतष, पुिाुधार 

तिकास, समािेशी तिकास र तशक्षा, स्िास््य लगायतका तिषयगत क्षेत्रहरुलाइ समेत प्राथतमकतामा रातखएको 

छ । स्थानीय सरकारको दातयत्ि पुरा गनु अिश्यक पने श्रोत साधनका लातग स्थानीय तहलाइ प्राप्त कर 

ऄतधकार क्षेत्रलाइ ईपयोग गद ैन्यायोतचत र िैज्ञातनक ढँगले करारोपण गने प्रयास गररएको छ । साथै प्रदशे र 

संघीय सरकारबाट प्राप्त शशतु, तिशेष, समानीकरण ऄनुदान तथा अन्तररक स्रोत समेतको पुणु सदपुयोग गरी 

नगरपातलकाको िातषुक कायुक्रममा श्रोतको व्यिस्था गररएको छ ।  

 स्थानीय तहको ऄतधकार, तजम्मेिारी, श्रोत साधनलाइ ईतचत संयोजन गरी व्यिस्थापन गनु यो िातषुक 

कायुक्रम तयार गररएको छ । यसले नगरस्तरीय रुपमा ऄत्यािश्यक योजना तथा कायुक्रमहरु सही ढँगमा 

समयमा नै सम्पन्न गराईने, सरोकारिाला तनकायहरुसँगको समन्िय र सहकायु गरी न्यायेतचत तररकाले जनमुखी 

सेिा प्रिाहमा जोड तदन, प्राप्त श्रोत साधन र जनशतिको भरपुर ईपयोग गरी ऄपेतक्षत नततजा हातसल गद ै

तिकतसत नगर क्षेत्र र समदृ्ध नागररक बनाईनेतरु् ईन्मुख गराईनेछ ।  
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दुई शब्द 

जनताको घर अगँनमा सेिा पुर् याइ स्थानीय तहमा सरकारको ऄनुभतूत तदलाईने ऄँग स्थानीय सरकार हो । 

यसको प्रभािकाररतमा नै लोकतन्त्रको तितरण प्रभातित हुने हुदाँ सरकारको जनताप्रततको दातयत्ि स्थानीय 

तहको सक्षमतामा तनभरु रहन्छ । तिगत लामो समयको ऄन्तरालपतछ जनताद्धारा तनिाुतचत 

जनप्रतततनतधहरुद्धारा स्थानीय तहको नेततृ्ि समालेको ऄिस्थामा स्िभातिक रुपमा जन ऄपेक्षा पुरा हुने 

अशाको संचार भएको हामीले महसुस गरेका छौं । नेपालको संतिधानको ऄनुसूची ८ र ९ बमोतजम स्थानीय 

तहलाइ प्राप्त ऄतधकार बमोतजम स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष सहभातगतामा तितभन्न चरणहरु पुरा गरी तस्रो 

नगरसभाबाट स्िीकृत गरी कायानु्ियनका लातग प्रस्तुत िातषुक िजटे/कायुक्रम तयार गररएको छ । जनताका 

ईच्च अकांक्षा र नगरपातलकामा ईपलब्ध श्रोत/साधन तथा जनशति व्यिस्थापनका कततपय जतटलताहरु भए 

पतन सबै प्रकारका जनअकांक्षालाइ सकेसम्म सम्बोधन गने प्रयास गररएको छ । तारकेश्वर नगरपातलकाको 

समग्र तिकासको प्रयास तनरन्तर प्रतक्रया भएकोले क्रमशः जन अकांक्षाहरु पुरा गनु हाम्रो प्रयास जारी रहनेछ 

भन्ने प्रततिद्धता समेत व्यि गनु चाहान्छौं । योजना तनमाुणले मात्र हामीले सोचेको लक्ष्य प्रातप्त गनु सतकदैंन । 

सरकारको पतहलो दातयत्ि कानुनको शासन कायम गद ैसबै नागररकको सकारात्मक सहयोग, सद्भाि र सतक्रय 

सहभातगताले मात्र हामीले खोजकेो तिकास गनु सक्ने भएको हुदाँ सम्पूणु नगरिासीहरुले जसरी योजना तजुमुा 

प्रतक्रयामा ईत्साहजनक सहभातगता दखेाईनुभएको छ, त्यस्तै सतक्रयता कायाुन्ियनको चरणमा हुनै नै छ भन्ने 

हाम्रो दृढ तिश्वास छ ।  

ऄन्तमा, नगरसभाबाट िातषुक योजना तथा कायकु्रम तजुमुा गनु सहयोग गनुुहुने सम्पूणु कायुपातलका 

सदस्यज्यूहरु, नगरसभाका सदस्यज्यूहरु, कायाुलयका कमचुारी साथीहरु, तितभन्न पेशाव्यिसायसँग सम्बतन्धत 

महानुभािहरु, बुतद्धजीिी, पत्रकार तमत्रहरु तथा अम नागररकहरु सम्पूणुलाइ हातदकु धन्यिाद तदन चाहान्छु । 

साथै अगामी तदनमा पतन सबैको सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने तिश्वास व्यि गनु चाहान्छु ।     

         धन्यिाद, 

रामेश्वर बोहरा 

नगर–प्रमुख 
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दुई शब्द 

जनताले नतजकबाट सेिाको ऄनभुतूी गरी अफ्नो टोल, तछमेकीमा अरै् संलग्न भइ तिकास गनु 

जनताको सखु का साथै दखुमा साथ तदने ईद्देश्यका साथ जनताको घर दलैोमा नै सेिा सतुबधा तदइ 

सशुासन कायम गनु तिकेन्रीकरणको तसद्धान्त र ममु ऄनसुार स्थानीय तहको स्थापना भएको हो । सोतह 

ऄनसुार स्थानीय तहले जनताको नतजक रहेर सेिा प्रिाह गरर रहकेो छ ।  तिकेन्रीकरणको माध्यमबाट 

स्थानीय तहका अिश्यकताहरु पतहचान गरी तसमीत श्रोत र साधनको प्रयोग बाट ऄतधकतम ईपलतब्ध 

हातसल गने प्रयत्न गररएको छ । तदगो तिकासको ऄिधारण ऄनसुार िास्ततिक धरातलमा टेकेर केही 

महत्िकांक्षी योजनाहरुको पररकल्पना समेत नगरी नगरपातलकाको तिकास सम्भि छैन । त्यसैले 

सहभातगतात्मक योजना तजुुमा प्रतक्रया मारु्त योजनाको छनोट गरर कायुन्ियन गने प्रयास गररएको छ ।  

स्थानीय तह, जनता र सरकारको भेट हुने सिभन्दा नतजकको तनकायहरु हुन । तयनीहरुको 

प्रभािकारीतामा लोकतन्त्रको तितरण प्रभातित हुने हुदा सरकार प्रतत जनताको तिश्वास स्थानीय तहको 

सक्षमतामा तनभुर रहन्छ । तारकेश्वर नगरपातलकाको समग्र तिकासको प्रयास एईटा तनरन्तर प्रतक्रया 

भएकोले एकै पटक सबै अकांक्षहरु परुा गनु कतठन हुदाहुद ैपतन हाम्रो आमान्दार प्रयास जारी रहने छ भन्ने 

प्रततिद्धता समेत व्यि गनु चाहान्छु । 

 

ऄन्तमा,पाँचौ नगरसभा बाट अ.ि २०७६/०७७ को िातषुक योजना तथा कायुक्रम तजुुमा गरर पारीत गने 

गराईने कायुमा संलग्न रतह सहयोग गनु हुने सम्पणू ुनगरसभा सदस्यज्यहूरु, कायुपातलकाका सदस्यज्यहूरु, 

कायाुलयका कमुचारी सातथहरु, तितभन्न पेशाकमीहरु, व्यिसायीहरु, बतुद्धतजिीहरु, सेिाग्राही 

माहनभुािहरु, पत्रकार तमत्रहरु सम्पणूुलाइ हातदकु धन्यिाद तदन चाहान्छु । साथै अगामी तदनहरुमा पतन 

सबैको सहयोगको ऄपेक्षा गनु चाहान्छु । 

धन्यिाद, 

 

 

 भिानी डोटेल तधताल  

नगर ईप- प्रमखु 
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मन्तव्य  
 

संतिधान प्रदि ऄतधकार तथा तजम्मेिारी ऄनुरुप सुशासन कायम गरी जनऄपेक्षा ऄनुरुपको सेिा प्रिाह गनुु 

स्थानीय सरकारको पतहलो दातयत्ि हो । यस क्रममा तारकेश्वर नगरपातलकाको संस्थागत संरचना तनमाुण, श्रोत 

साधन र जनशतिको ईतचत व्यिस्थापनर पररचालन, नीतत, कानून तथा योजनाहरुको तजुमुा जस्ता अधारभतु 

पुिाुधारहरुको समेत व्यिस्था गनुुपने ऄिस्था छ भने ऄकोततर जन ऄपेक्षा र अकांक्षाहरुलाइ ईतचत ढँगले 

सम्बोधन गरी कानुनी शासनको प्रत्याभतूत समेत तदलाईनुपने ऄिस्था छ ।   

 ऄसीतमत माग र अिश्यकताहरुलाइ सीतमत श्रोत साधनको समुतचत र छनौटपूणु ईपयोग गरी 

प्राथतमकता र न्यायोतचत रुपमा जन अकांक्षाहरुलाइ सम्बोधन गने गरी अ ि २०७६/०७७ को बजटे नीतत 

तथा  कायुक्रम तयार गने प्रयास गररएको छ । स्थानीय सरकारका अधारभतु पुिाुधारहरुको व्यिस्था गद ैसमदृ्ध 

नगर तिकास तनमाुण गनु नगरपातलकाको प्राथतमकतामा रहकेा छ। यसैगरी पयुटन, कृतष, तशक्षा स्िास््य, 

समािेशी तिकास जस्ता क्षेत्रहरुलाइ तबकास योजनामा समेटने प्रयास गररएको छ । िातषुक  नीतत तथा योजना 

तयारीको क्रममा िस्ती तथा िडा स्तरबाट संकलन भइ अएका योजनालाइ िडा स्तरमा प्राथतमकीकरण र 

नगरपातलका स्तरमा समेत ऄन्र्ततक्रया गरी जन अकांक्षालाइ सम्बोधन गने प्रयास गररएको छ । िस्ती तथा 

िडास्तरबाट पतहचान भइ अएका  नगरपातलकािाट समेटन नसतकएका कततपय योजना तथा कायकु्रमहरु 

श्रोत, साधनको ईपलब्धता, ऄन्य तनकाय तथा सरोकारिाला संघसंस्थाहरुबाट प्राप्त हुने सहयोग समेतका 

अधारमा कायाुन्ियन गरद् ैलतगनेछ ।  

 

ऄन्तमा, नगरसभाबाट िातषुक योजना तथा कायुक्रम तजुमुा कायुमा सहयोग पुयाुईनु हुने सम्पूणु नगरसभाका 

सदस्यज्यूहरु, कायुपातलका सदस्यज्यूहरु, नगरपातलका कायाुलय, िडा कायाुलय तथा तिषयगत शाखाका 

कमुचारीहरु, तिज्ञ लगायत तितभन्न पेशाव्यिसायसँग सम्बतन्धत महानुभािहरु, बुतद्धजीिी, पत्रकार तमत्रहरु तथा 

अम नागररकहरुप्रतत हातदकु अभार व्यि गनु चाहान्छु । साथै अगामी तदनमा योजना कायाुन्ियनमा पतन 

सबैको सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने तिश्वास व्यि गनु चाहान्छु ।  

             

       धन्यिाद, 

                     तहरामतण  सुिेदी  

प्रमुख प्रशासकीय ऄतधकृत 
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  ९. संगठन संरचना तथा कमुचारीको दरिन्दी र तििरण 
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१. नगरपाधलकाको संधिप्त पररचय 

 पुिुमा टोखा नगरपातलका, पतिममा नागाुजुन नगरपातलका, ईत्तरमा नुिाकोट तजल्ला तथा दतक्षणमा 

काठमाडौं महानगरपातलकाको तसमानासँग जोतडएको यस नगरपातलका कुल ३५ िगु तकलोतमटर क्षते्रर्लमा 

रै्तलएको छ । नेपाल सरकार मतन्त्रपररषदको तमतत २०७१ मंतसर १६ को तनणुयानुसार यस क्षते्रका सातिकका सांग्ला, 

काभ्रसे्थली, तजतपुररे्दी, गोलढुगंा, धमुस्थली, रु्टंुग र मनमैजु गा.ति.स. समेटेर तारकेश्वर नगरपातलका घोषणा 

गररएको हो । तत्कातलन ऄिस्थामा २१ िटा िडामा तिभातजत यो नगरपातलका हाल अएर११ िटा िडामा 

समेतटएको छ ।  

 स्िस्थानी ितु कथामा ईल्लेख भए ऄनुसार पौरातणक कालमा सततदिेीको ऄड्ग पतन भइ तारकेश्वर महादिे 

ईत्पतत्त भइ शतिपीठको रुपमा रहकेो भनाइ छ । सोही महादिेको नामबाट यस नगरपातलकाको नाम तारकेश्वर 

नगरपातलका रहन गएको हो । यो नगरपातलका प्राकृततक, धातमुक साँस्कृततक तथा भातषक तितिधताले भररपूणु छ । 

साँस्कृततक शतिपीठका रुपमा श्री तारकेश्वर महादिे मतन्दर, पुरानो गुह्यशे्री मतन्दर, मनमैजु इन्रायणी मतन्दर, भिुनेश्वरी 

मतन्दर, शातन्तधाम, तसम्लेश्वर महादिे मतन्दर, महांकाल मतन्दर, नारायण दिेी, कल्पेश्वर महादिे, नाखलडोल, बखैु, 

लोलाङ, पांचमाने, रे्दी बजार, रु्टुङ बजार, कुतचचप्िाकल जस्ता क्षते्रहरु यस नगरपातलका धातमुक तथा पयुटकीय 

क्षते्रको रुपमा रहकेा छन् ।  

भौगोधलक अवधस्थधतिः 

१) समुन्र सतह दतेखको ईचाइः १३४५ तम.  

२) क्षते्रर्लः ३५ िगु तक.तम.   

३) तसमानाः पुिुः टोखा नगरपातलका  

  पतिमः नागाुजुन नगरपातलका  

  ईत्तरः नुिाकोट तजल्ला  

  दतक्षणः काठमाडौं महानगरपातलका िडा नं. १६  

४) ऄितस्थततः  

  दशेान्तरः ८५°१८’११ 

  ऄक्षांशः २७°२७’१२”  

५) राजनैततक तथा प्रशसतनक तिभाजन   

  प्रदशे नं. ३ 

  तजल्लाः काठमाडौं  

  तनिाुचन क्षते्र नं. ६ र ७  

  िडा संखयाः ११ िटा  

  जनघनत्िः २३०० प्रतत ि.तम. 

६) जनसांतखयक तििरण:पुरुष:  ४१३७६मतहला :   ४००६७जम्मा जनसंखयाः ८१,४४३ 
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तारकेश्वर नगरपातलका 

नक्सा 
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आ.व. २०७६/०७७ को नगरसभा पााँचौ नगर अधधवेशनबाट पाररत तारकेश्वर 

नगरपाधलकाको नीधत,कायमक्रम तथा बजेट वक्तव्य 

;efWoIf dxf]bo, 

k|d'v cltlydfggLo ;f+;b >Lरामधवर मानन्धरज्यू, 

lalzi7cltly dfggLo;f+;b >L धभमसेनदास प्रधानज्य,ू 

laz]if cltly dfggLo k|b]z ;ef ;f+;b >L योगेन्र संगौलाज्यू, 

laz]if cltly dfggLo k|b]z ;ef ;f;+b >Lप्रकाश शे्रष्ठज्य,ू 

gu/;efsf ;b:oHo"x?, /fhg}lts bnsf k|ltlglwHo"x?, k"j{ hgk|ltlglwHo" a'l4hLjL 

Pj+ k|a'4 JolQmTjHo"x?, gu/sfo{kflnsfsf ;Dk'0f{ sd{rf/Lx?, ljifout zfvfsf 

k|d'v Pj+ k|ltlglwHo"x?, kqsf/Ho"x?, ;'/IffsdL{ Pj+ pkl:yt ;Dk"0f{ dxfg'efax? 

 gful/sn] ;/sf/sf] pkl:yltsf] dx;'; ug{ ;Sg] / e]6\g ;Sg] lgsfosf] ?kdf 

/x]sf] :yfgLo ;/sf/ nf]stGqsf] cfwf/ :tDesf] ?kdf /x]sf] 5 . gu/sf] ;d[l4 

tkm{sf] ofqfnfO{ lg/Gt/tf lbg' kg]{ cj:yfdf gu/kflnsf /x]sf] 5 . nfdf] ;dosf] 

;+3if{ kl5 k|fKt;+3Lo nf]stflGqs u0ftGqfTds Joa:yfnfO{ ;kmn / Jojxfl/s 

sfof{Gjogsf] cj:yfdf xfdL /x]sf5f}++ . laleGg r'gf}ltsf afah't cfh ;Dd o; 

gu/kflnsfsf] ;du| ljsf;sf nflu oxfFx?sf] lg/Gt/ ;xof]u / ;fysf] nfuL 

gu/kflnsf kl/jf/ cfef/ k|s6 ub}{ cfpbfF lbgdf ;d]t ;fy / ;sf/fTds 

;xof]usf] ck]Iff u/]sf 5f}++ . cfh tf/s]Zj/ gu/kflnsfsf] kfFrf} gu/ clwj]zg x'g 

ulx/x]sf] 5 . kfFrf} gu/;efsf] pb\3f6g ;df/f]xdf xfd|f] lgdGq0ffnfO{ :jLsf/ ub}{ 

pkl:yt x'g ePsf k|d'v cltlyHo", laz]if cltlyHo"x?, cltyLHo"x?,/fhg}lts bnsf 

k|d'v Pj+ k|ltlglwHo?x?, k"j{ hgk|ltlglwHo", a'l4lhjL Pj+ k|a'4 JolQmTjHo"x?, 
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kqsf/Ho"x? Pj+ pkl:yt ;Dk"0f{ dxfg'efjnfO{ gu/kflnsfsf] tkm{jf6 xflb{s :jfut 

tyf clejfbg JoQm ug{ rfxG5' . 

cfb/0fLo ;efWoIfHo",  

:yfgLo txsf] u7g kZrft\ ;+3Lotfsf] sfof{Gjog / nf]stGqnfO{ ;+:yfut ub}{ 

gu/sf] ljsf; sfo{df hgtfsf] k|ToIf ;xeflutf ;'lglZrt ul/ hgtfnfO{ ;fj{ef}d 

agfpg] sfo{df tf/s]Zj/ gu/kflnsf lg/Gt/ ?kdf nflu /x]sf] Joxf]/f o; ul/dfdo 

;efdf hfgsf/L u/fpg rfxG5' . 

cem} klg :yfgLo txnfO{ cfjZos kg]{ sfg'g ;+3 / k|b]zjf6 gjlg;s]sf] cj:yf / 

gu/kflnsf ;d]tn] sfg"g th'{df ug{ g;sL/x]sf]n] s]lx s'/fx?df cem}klg cGof}ntf 

sfod} 5 . gu/kflnsfsf] ;d[l4, ;'zf;g, ljsf; lgdf{0f sfo{df :yfoLTj / u'0f:t/ 

k|fKt ug{ ljBdfg cGof]ntfnfO{ lrb}{ cfjZos  sfg'g, ljlw th'{df ug{ gu/kflnsf 

k|ltj4 /x]sf] Joxf]/f gu/;ef ;dIf hfgsf/L u/fpg rfxfG5' . o;} kl/k|]Iodf o; 

tf/s]Zj/ gu/kflnsfsf] gLlt tyf sfo{qmd / ah]6 gu/sfo{kflnsfsf] lg0f{o 

adf]lhd k|:t't ug{ kfp+bf uf}/jflGjt 7fg]sf5f}++ . o; uf}/jk"0f{ cj;/df xfdL ljleGg 

sfnv08df gful/s clwsf/ k|flKtsf] cfGbf]ngx?df ;xfbt k|fKt ug'{ x'g] 1ft c1ft 

;lxb k|lt xflb{s >4f~hnL ck{0f ug{ rxfG5f}++ .  

;efWoIf dxf]bo, 

ca d gu/kflnsfsf] jt{dfg cj:yf af/] hfgsf/L u/fpg rfxG5' . 

o; tf/s]Zj/ gu/kflnsf If]qdf xfn j;fO{ ;/fO{ ul/ cfpg] qmd ltj| ?kdf eO{ 

hg3gTj j9L /x]sf] / gful/ssf] dfu / rfxgf adf]lhd ;]jf lbg' kg]{ cj:yfdf 

gu/kflnsf /x]sf] 5 .lta| ?kdf j[l4 x'b} uPsf] hg;f+VoLs cj:yfnfO{ ljZn]if0f 

ubf{cfly{s ;fdflhs cj:yf ;'wf/ ug{ gu/kflnsfn] cem} w]/} sfo{ ug'{ kg]{ cj:yf 

ljBdfg/x]sf] 5 . xfdL lgjf{lrt eO{ gu/kflnsfdf axfn ePsf] klg @ jif{ Joltt 
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e};s]sf] 5 . o; cjlwdf gu/kflnsfsf] ;+/rgfut / ;+:yfut ljsf; eO{ ljsf; 

lgdf{0f sfo{n] ult lng yfn]sf] 5 . j:tL ljsf; ;+u} gu/kflnsf If]q leqsf af6f] 

3f6f]sf] ;'wf/,vfg]kfgLsf] Joj:yf nufotsf] ef}lts k"jf{wf/ ljsf;  ug'{ kg]{ cj:yf 

ljBdfg /x]sf] 5 . u|fdL0f If]qsf] jfx'No /x]sf] o; gu/kflnsf If]qdf cfly{s ?kn] 

;lqmo hgzlQm sfdsf] vf]hLdf cGoq uPsf] cj:yfn] ubf{ o; If]qsf sltko 

v]ltof]Uo hldg af+emf] /xg uPsf] 5. gu/sf] ljz]if ul/ u|fdL0f If]qdfklxnf b]lv 

cJojl:yt a;f]af; /x]sf sf/0f cfwf/e"t ;]jf k|jfxdf sl7gfO{ pTkGg ePsf] 5 . 

To;}u/L e"—pkof]u cj:yf plQs} lrGtfhgs /x]sf] 5 . v'nf tyf ;fj{hlgs If]qsf] 

;+/If0f kof{Ktdfqfdf x'g ;ls/x]sf] 5}g .jftfj/0f d}qL / Joal:yt zx/Ls/0fsf] 

cefj /xg uPsf] 5 . ljgf cWoog df}lns k|fs[lts :j?kdf lgd{d k|xf/sf sf/0f 

jftfj/0fLo ljgf;af6 pTkGg x'g] vt/fnfO{ df}h'bf cj:yfdf xfdLn] ;fdgf ug{' 

kg]{cj:yf /x]sf] 5 . ;fj{hlgs hUuf cltqmd0f ul/ ag]sf ;+/rgfx? x6fO{ ;f] nfO{ 

;fj{hlgs k|of]hgsf nflu Nofpg] gLlt cjnDjgul/g] 5 . 

sf7df08f} dxfgu/kflnsf;+u l;dfg hf]l8Psf] o; gu/kflnsf wflbª tyf g'jfsf]6 

lhNnf;+u klg l;dfgf hf]l8Psf] x'gfn] k|b]z :t/Lo ;8s k"jf{wf/ ljsf;sf] ;Defjgf 

/x]sf] 5. wfld{s, k'/ftflTjs, ko{6sLo dxTj af]s]sf tf/s]Zj/ dxfb]j, dgd}h' 

dGbL/, k'/fgf] u'X]Zj/L, kfFrdfg], lhtk'/, zflGtwfd, e'jg]Zj/L h:tf ;Dkbfx?n] 

;fj{hlgs lghL ;fem]bf/Lsf] cj;/ ;lxtsf] nufgL dfu u/]sf 5g\ . kmf]x/d}nf 

Joj:yfkg, cGt/ lhNnf ;8s, ko{6g k"jf{wf/ h:tf If]qdf ;fem]bf/Lsf ;Defjgfx? 

/x]sf 5g\ . olx ;DefjgfnfO{ d't{?k lbg] sfo{df k|b]z ;/sf/ / sf7df08f} 

dxfgu/kflnsf;+usf] ;fem]bf/Ldf of]hgf sfof{Gjog ug]{ k|s[ofsf] yfngL ul/Psf] 5 . 

gu/kflnsfsf] k"jf{wf/ ljsf; lgdf{0f sfo{df ljleGg lgsfo;+u nfut  ;fem]bf/Ldf 

sfo{ u/fpg] k|s[ofnfO{ cfufdL lbgdf cem Jojl:yt / kl/0ffdd'vL jgfpb} nlug] 
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gLltnfO{ lg/Gt/tf lbOg]5. cGt/f{li6«o d~rdf ;d]t gu/kflnsfsf] pkl:ylt hgfpg] 

sfo{nfO{ cuf8L j9fOPsf] 5 . 

gu/kflnsfdf lgjf{lrt eO{ kb axfnL eP kZrft gu/sf] ;du| ljsf;sf nflu 

ul/Psf xfn ;Ddsf sfo{qmd / ePsf] k|ultsf ;DjGwdf ;ldIff ubf{ gu/kflnsfn] 

gu/:tl/o of]hgf cGtu{tsf] h/+v' lr;fkfgL tLglkKn] ;8s v08df @ ls=ld= ;8s 

lkr tyf ;8s 9nfg ul/g] sfo{ ;DkGg ul/;s]sf] / ;f] ;8sdf kg]{ b'Oj6f :Nofa 

sne{6 lgdf{0fsf] nflu 7]Ssf ;+emf}tf eO{ sfo{ cuff8L j9L;s]sf]] 5 . z]ifdtL 

;fgf]k'n af]x/f6f/ gfufh{'g df=lj= ;8ssf] sl/j $=% ls=dL ;8ssf] nflu 

l8dfs]{;g jfn ;lxt cfjZos k"jf{wf/ tof/ ug]{ sfo{sf nflu sfo{ eO{/x]sf] 5 . 

uf]n9'Ëf cal:yt k'/fgf] u'Xj]Zj/L dlGb/ x'b} jf]x/f6f/;Dd ;+3Lo ;/sf/ tyf k|b]z 

;/sf/sf] ;d]t nufgLdf sl/j @ ls=dL ;8s lkr ug]{ sfo{ ePsf] 5 . ;8s 

l8lehg sfof{nojf6 lgdf{0f sfo{ ePsf] ci6gf/fo0f xn bu'g]{kfgL z]ifdtL nfdju/ 

e]8Luf]7 x'b} kmL/kmL/] 8fF8fF sfe|]:ynL ;Ddsf] sl/j %=% ls=dL ;8s lgdf{0f sl/j 

clGtd r/0fdf k¥ofpg gu/kflnsfsf] tkm{jf6 cfjZos ;dGjo / ;xof]u e} /x]sf] 

Joxf]/f ;d]t hfgsf/L u/fpg rfxG5f}++ . 

 g]kfn6f/ km'6'Ë ;fËnf ;8sdf gu/kflnsf / ;8sjf]8{jf6 nfut ;em]bf/Ldf 

sl/j ! ls=dL ;8s lkr tyf ;8s l8dfs{]zg Pj+ kvf{n lgdf{0f sfo{ eO/x]sf] 

5 eg] sfe|]:ynLjf6 zflGtwfd hf]8g] ;8snfO{ kSsL ug]{ sfo{ klg e} /x]sf] 5  

 o; gu/kflnsfsf] s]Gb|jf6 6f9f /x]sf] Pj+ wflbª lhNnfsf] l;dfgf l:yt 

Vofnj'Rrf ufpmnfO{ ;w} oftfoftsf] kx'r leq k'¥ofpg] ul/ o;} cf=j leq sfo{ 

;DkGg ug]{ ul/ :Nofj sne{6 lgdf{0f e} /x]sf] 5 .  

 k|b]z ;/sf/;+usf] ;dGjodf uf]u+j' sf] gofF k'n b]lv dfgl;+x df=lj ljBfno 

x'b} Gofo k|lti7fg ;Ddsf] sl/j ! ls=dL ;8s cfjZos k"jf{wf/;lxt lkr ug]{ 

sfo{ e} /x]sf] 5 .  
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 g]kfn6f/ b]lv nf]stflGqs rf]s ;Ddsf] sl/j ! sL=dL ;8s df 9n Joj:yfkg 

ul/ lkr tyf 9nfg ug]{ sfo{ clGtd r/0fdf /x]sf] 5 . 

 dxfb]j vf]nf / ;fËn] vf]nf sf]/L8f]/sf nflu ;DjlGwt lgsfo ;+u cfjZos 

;dGjo u/L jh]6sf] Joj:yfkg  ePsf] / tTsfn ;f] sf] sfo{ ;'? x'g] ;d]t 

hfgsf/L u/fpg rfxfG5' . 

 gu/kflnsfdf Ps j8f Ps kfs{ lgdf{0f ul/g] gLlt cg';f/ ljleGg j8fdf kfs{ 

lgdf{0f sfo{sf] ;'?jft eO{ /x]sf] 5 eg] k|b]z ;/sf/ ;+usf] ;dGjodf Eo'–6fj/ 

dd{t tyf ;8s :t/f]GgtL sfo{ e} /x]sf] 5 . 

rfn' cf=j df ;+rflnt of]hgfx?sf] sfo{ ;Dkfbgsf] cj:yf pT;fxhg /x]sf] Joxf]/f 

o; ul/dfdo ;efdf hfgsf/L u/fpg rxfG5' . :jLs[t of]hgfx?sf] sfo{ k|ult () 

k|ltzt eGbf dfyL /x]sf] 5 . ljifout zfvfn] ;+rfng u/]sf sfo{qmdx?sf] k|utL 

;d]t ;Gtf]ifhgs /x]sf];Ddflgt ;efdf hfgsf/L u/fpg rfxG5' . gu/kflnsfn] 

lnPsf] ljsf; lgdf{0fsf] gLltnfO{;kmn jgfpg ;xof]u k'¥ofpg' x'g] ;Dk"0f{df 

gu/kflnsfsf] tkm{jf6 cfef/ k|s6 ug{ rfxG5f}+ . 

;efWoIf dxf]bo, 

cj d ah]6,gLlt tyf sfo{qmdsf k|fyldstf cfwf/x? k|:t't ug]{ cg'dlt rfxfG5'M 

 cfly{s jif{ @)&^÷)&& sf] ah]6, gLlttyf sfo{qmd lgdf{0fsf] qmddf g]kfnsf] 

;+ljwfgdf ePsf Joj:yfx?, tyf ;+ljwfgsf] cg';"rL * / ( cg';f/sf Psn 

clwsf/ / ;femf clwsf/sf ;"rLx?df ePsf Joa:yf,:yfgLo ;/sf/ ;+rfng 

P]g,@)&$, /fli6«o k|fs[lts ;|f]t tyf ljQ cfof]u P]g,@)&$, cGt/ ;/sf/L ljQ 

Joj:yfkg P]g,@)&$,kGw|f}+ /fli6«o of]hgfsf cfwf/kq, ;+3Lo dfldnf tyf ;fdfGo 

k|zf;g dGqfnoaf6 ;do ;dodf hf/L ePsf dfu{bz{g tyf kl/kqx?, k|b]z 

;/sf/sf] dfu{ lgb]{zg, gu/kflnsfaf6 ul7t ljleGg ljifout ;ldltx?af6 k|fKt 
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;'emfjx?, /fhZj k/fdz{ ;ldltaf6 k|fKt ;'emfjx?, hgrfxgf / dfu,;/f]sf/jfnf 

tyf lj1x?sf] /fo ;'emfj Pj+ pknJw ;|f]t ;fwg ;d]tsf cfwf/df ;Dej eP ;Dd 

hgrfxgfnfO{ ;d]6\g] clek|fo lnO{ k|:t't ah]6, gLlttyf sfo{qmdsf k|fyldQmfsf 

cfwf/x? lgDgfg';f/ to ul/Psf] 5 

 k"jf{wf/ ljsf;-;8s,k'n, ejg, l;rfO{,vfg]kfgL,kfs{ lgdf{0f cflb_ . 

 u'0f:t/Lo lzIff . 

 pkef]QmfxLt ;+/If0f of]hgf . 

 :jf:Yodf ;j}sf] ;xh kx'r . 

 :jR5 vfg]kfgLdf ;j}sf] kx'r . 

 ko{6sLok"jf{wf/lasf; . 

 s[lif tyf kz'kG5L ljsf;sf] cfw'lgsLs/0f,Joj;foLs/0f / ljljlws/0f . 

 aftfj/0f,kmf]x/d}nf Joj:yfkg tyf ljkb Joj:yfkg 

 ;'rgf tyf ;+Grf/ 

 ;xsf/Lsf] ;'b[l9s/0f Pj+ ljsf; 

 o'jf tyf v]ns'b Pj+ :j/f]huf/  

 ;dfj]zL ljsf;-cfbLjf;L,hghftL,dlxnf,blnt,km/s Ifdtf ePsf JolQm 

cfbLsf] ljsf;_ 

 nfu' cf]}ifw  /f]syfd tyf lgoGq0f ;DjGwdf lg/f]wfTds tyf k|jw{gfTds 

sfo{s|d ;+rfng 

 ;fj{hlgs hUuf ;+/If0f tyf Joj:yfkg Pj+ kfs{ tyf xl/ofnL If]qsf] ljsf; 

 n}+uLsxL;f+ /f]syfdsf sfo{qmd ;Grfng  

ah]6, gLlt tyf sfo{qmdsf k|fyldsLs/0fsfcfwf/x? lgDgfg';f/ /x]sf] 5 M 
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cfly{s jif{ @)&^÷)&& sf] ah]6, gLlttyf sfo{qmd lgdf{0fsf] qmddf k|fydLsLs/0f 

ubf{ lgDg cfwf/x? lnO{ k|fyldlss/0f ul/Psf] Joxf]/f ;Ddflgt ;ef ;dIf hfgsf/L 

u/fpg rfxfG5' . 

 gu/kflnsfsf] hg;+Vof 

 cfly{s ljsf; tyf ul/jL lgjf/0fdf k|ToIf of]ubfg k'of{pg] of]hgfx? 

 pTkfbgd"ns tyf l56f] k|ltkmn k|fKt ug{ ;lsg] of]hgfx? 

 hgtfsf] lhjg:t/, cfDbfgL / /f]huf/L j9\g] of]hgfx? 

 :yfgLo hgtfsf] ;xefuLtf /xg], :jo+ ;]jf kl/rfng ug{ ;lsg] tyf nfut 

sd nfUg] of]hgfx? . 

 dlxnf, jfnjflnsf tyf lk5l8Psf If]q / ;d'bfonfO{ k|ToIf nfe k'Ug] of]hgf . 

 n}lËs ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0f clej[l4 x'g] . 

 bLuf] ljsf;, aftfj/0fLo ;+/If0f tyf ;Dj4{g ug{ ;3fp k'of{pg] of]hgf . 

 eflifs tyf ;f:s[lts kIfsf] hu]gf{ / ;fdflhs ;b\efj tyf Pstf clej[l4df 

;3fo k'/\ofpg] of]hgfx? . 

 gu/kflnsfsf] ef}uf]lns cj:yf . 

 ;xefuLtfsf] :t/-of]hgf th'{df, sfof{Gjog / cg'udg_ . 

 jh]6 lzlnË -nfut ;xefuLtf_ . 

 bf]xf]/f]kgf gx'g] cfwf/ . 

 3gfj:tL / ;x/Ls/0f . 

 

cfb/0fLo ;efWoIfHo",  

cfufdL  cfly{s jif{sf] ah]6, gLlttyf sfo{qmd lgdf{0fsf qmddf lnO{Psf cfwf/x? 

k|:t't ug]{ cg'dlt rfxfG5' M 
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cfly{s jif{ @)&^÷)&&sf] gLlt, sfo{qmd tyf ah]6 lgdf{0fsf] qmddf g]kfnsf] 

;+ljwfgdf ePsf Joj:yfx?,;+3Lo ;/sf/sf gLlt gLb]{zg tyf k|b]z ;/sf/jf6 k|fKt 

dfu{ lgb]{zg,kGw|f} /fli6«o of]hgfsf cfwf/kq, lbuf] ljsf;sf nIox?,:yfgLo ;/sf/ 

;+rfng P]g,@)&$, ;+3Lo dfldnf tyf ;fdfGo k|zf;g dGqfnoaf6 ;do ;dodf 

hf/L ePsf dfu{bz{g tyf kl/kqx?, gu/sfo{kflnsfn] :jLs[t u/]sf] gu/kflnsf] 

ah]6 th'{df lbUbz{g, @)&$, gu/sfo{kflnsfaf6 ul7t ljleGg ljifout 

;ldltx?af6 k|fKt ;'emfjx?, /fhZj k/fdz{ ;ldltaf6 k|fKt ;'emfjx?, hgrfxgf / 

dfu ,;/f]sf/jfnf tyf lj1x?sf] /fo ;'emfj ;d]tsf cfwf/df ;Dej eP ;Dd 

hgrfxgfx?nfO{ ;d]6\g] clek|fo lnO{ k|:t't gLlt, sfo{qmd tyf ah]6 tof/ ul/Psf] 

5 .zf;sLo :jR5tf, ;bfrf/ / ;'zf;g k|j4{g ub}{ gu/jf;Ln] k|fKt ug]{ ;]jf ;/n, 

;xh, u'0f:t/Lo / ;do lglb{i6 agfpg], ;fj{hlgs ;]jfsf] u'0f:t/ clej[l4 ug{ 

gu/kflnsfsf] ;]jf k|jfxnfO{ ;"rgf k|ljlwdf cfj4 ub}{ gu/kflnsfn] k|bfg ug]{ ;]jf 

/ ;'ljwfsf] u'0f:t/ ;'lglZrt u/fpg] lbzfdf s]Gb|Lt /xg] 5 . 

ah]6sf lgDg p2]Zox? /x]sf 5g\ . 

 ;]jf k|jfxnfO{ ;/n, ldtJooL / kf/bzL{ jgfpg]] / gu/kflnsf k|lt 

cfdgful/sx?sf] cf:yfnfO{ a[l4 ug]{ . 

 gu/jf;Lx?sf] cfly{s ;fdflhs cj:yfdf ;'wf/ Nofpg] . 

 k"jf{wf/ ljsf; ;+u;u} hgr]tgf ljsf;df ltj|tf lbg] . 

 cfly{s / ;dflhs ?kdf k5f8L k/]sf gu/jf;LnfO{ nlIft ul/ sfo{qmd;+rfng 

ug]{ . 

 ;+3 / k|b]z ;/sf/jf6 k|fKtx'g] ;|f]t ;fwg / cfGtl/s ;|f]tsf] ;d]t clwstd 

pkof]u u/L clwstd k|ltkmn k|fKt ul/ cfTdlge{/tf tkm{ cu|;/ u/fpg] . 

 k|b]z ;/sf/ Pj+sf7df08f} dxfgu/kflnsf, :yfgLo pkef]Stfx? / o; 

gu/kflnsf jLr nfut ;fem]bf/Ldf ;+rfng ePsf rfn' cf=j @)&%÷)&^ sf 
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of]hgf u'0f:t/Lo 9+un] ;DkGg u/L cfufdL cf=j @)&^÷)&& df ;d]t nfut 

;fdm]bf/Lsf sfo{qmdnfO{ pRr k|fyldQmfdf /fvL sfo{Gjogdf NofOg] 5 . 

 xl/ofnL If]qsf] ljsf; ul/ jftfj/0f ;+/If0fsf nflu Ps j8f Ps kfs{ lgdf{0f 

sfo{nfO{ k|fyldstflbO{ sfof{Gjogdf NofOg]5 . 

 zx/Ls/0f ePsf j8fx?df Ps j8f Ps ;fj{hlgs zf}rfnosf] lgdf{0f sfo{nfO{ 

k|fyldQmf lbO ;f]sf] Joj:yfkgsf nflu ;d'bfonfO{ k|f]T;flxt ul/g] 5 . 

oL p2]Zox? k"/f ug{ cfufdL cfly{s jif{ @)&^÷)&& sf jh]6sf k|fyldstfx? lgDg 

cg';f/sf 5g\ . 

• कृतषको अधतुनकरण, व्यिसायतककरण  र तितितधकरण 

• पयुटन तिकास 

• पिूाुधार तिकास  

• स्िास््यमा सहज पहुचँ 

• गणुस्तरीय तशक्षा 

• नततजामा अधाररत ऄनगुमनको व्यिस्था 

• सामातजक तिकास 

• अतथुक तिकास 

 

 

 

cfb/0fLo ;efWoIfHo" 

ca d log} r'gf}tL, p2]Zo / k|fyldstfsf] cfwf/df cfufdL cfly{s jif{sf] gLltx? 

k|:t't ub{5' . 

;fdflhs ljsf; M  
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 dfgj ;+zfwg ljsf;sf] d'Vo cfwf/ g} z}lIfs u'0f:t/ ePsf] x'+bf tf/s]Zj/ 

gu/ lzIff of]hgf th'{df ul/ k|efjsf/L ?kdf sfof{Gjog ub}{ nlug] 5 . 

 k|fljlws lzIffdf hf]8 lbO{ bIf hgzlQm pTkfbg ug]{ gu/kflnsfsf] gLlt cg'?k 

s[lif Pj+ k|fljlws lzIffnosf] ?kdf /x]sf z}lIfs ;+:yfsf] k"jf{wf/ ljsf;sf 

nflu cfjZos ;xof]u ug]{ gLltnfO{ lg/Gt/tf lbOg] 5 . 

 lzIffdf ;j}sf] kx'r k'¥ofpg] p4]Zon] gu/kflnsfn] cfkmg} :jfldTjdf /xg] ul/ 

jx'd'vL sn]h ;+rfng ug{ cfjZos gLlt lnOg] 5 .  

 ;fd'bflos ljBfnosf] z}lIfs u'0f:t/ ;'wf/ Nofpg tf/s]Zj/ gu/ leqsf ;a} 

;fd'bflos ljBfnox?nfO{ ef}lts lgdf{0fdf cfjZos ;xof]u sfo{nfO{ lg/Gt/tf 

lbOg] 5 . 

 ;fIf/ gu/kflnsf 3f]if0ff ug{ ;fIf/tf cleofgsf] ;fy} ljBfno hfg] pd]/sf 

;j} jfnaflnsfnfO{ ljBfno k7fcf} eGg] cleofg ;+rfng ul/g] 5 . 

 wfld{s ljBfno / dlxnf ljBfnonfO{ cfjZos ;xof]u ul/ ;jn / ;'b[9 

u/fOg] 5 . 

 ;j} ljBfnodf jfnd}qL k':tsfno :yfkgf ug{ jh]6sf] Joj:yf ul/g] 5 .  

 h]x]Gbf/, ul/j, blnt hghftLnfO{ 5fqa[lQ k|bfg u/L k9\g kfpg] jftfj/0fsf] 

;'lglZrttf ul/g] 5 . 

 cfwf/e't ljBfno :t/sf] u'0f:t/Lo lzIffdf hf]8 lbO{ pTs[i6 glthf Nofpg] 

;fd'bflos ljBfno / lzIfsnfO{ k|f]T;fxg ug]{ gLlt lnOg] 5 . 

 cf=j )&^÷)&& sf] ;'?jf6 g} ;fd'bfoLs ljBfnodf O{ xfhL/L k|0ffnLnfO{  nfu' 

ul/ z}lIfs ;]jfdf  k|efjsfl/tf NofOg] 5 . 
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 ;dfhdf ljBdfg df}lns ;f:s[lts k/Dk/fx?nfO{ lzIffsf] dfWod åf/f ljBfyL{ 

dfem ;';'lrt u/fpg  gu/kflnsfsf] kxndf :yfgLo kf7oqmdnfO{ qmdzM ;j} 

sIffdf nfu' u/fOg] 5 . 

 ;fd'bflos ljBfno tyf ;+:yfut ljBfnox?nfO{ dh{ u/L u'0f:t/Lo lzIff k|bfg 

ug]{ sfo{nfO{ k|f]T;flxt ul/g] 5 . 

 ljBfnoxftfsf] jftfj/0f ;kmf / :jR5 jgfpg] xl/t ljBfno sfo{qmd ;+rfng 

ul/g] 5 . 

 gu/kflnsfjf6 ljBfno ;+u ;+rflnt sfo{qmdsf jf/]df hfgsf/L u/fpgæd]o/ 

;+u ljBfno jfnafnLsf sfo{qmdÆ ;+rfng ul/g] 5 . 

 ;fd'bfoLs tyf ;+:yfut ljBfnox?nfO{ k"0f{?kdf afnd}qL agfpg] sfo{qmdx? 

NofOg]5 . 

 o; gu/flnsf cGtu{t /x]sf ;fd'bfoLs sn]hx?sf] z}IfLs tyf ef}lts k"jf{wf/ 

ljsf;sf] nflu cfjZos ;xof]u pknAw u/fOg] 5 . 

 lzIfs sNof0fsf]if :yfkgf dfkm{t z}lIfs u'0f:t/ sfod u/fpg kxn ul/g] 5. 

 æpkd]o/ ;+u dlxnf lzIfs sfo{qmdÆdfkm{t gu/kflnsf / lzIfssf ljr z}lIfs 

u'0f:t/ sfod ug]{ sfo{sf] yfngL ul/g] 5 . 

 o'jf Joj;foL k|f]T;fxg sfo{qmd ;+rfng ul/g] 5 . 

 lzIff P]g÷sfo{ljlwnfO{ ;do ;fk]If ;+zf]wg ul/ lzIffdf ;'wf/ ul/g] 5 . 

 ;fd'bflos k|x/L ;fem]bf/L sfo{qmdnfO{ k|fyldStfsf ;fy  nfu' ul/g] 5 . 

 /f]huf/Lsf nflu sf];]nL ejg agfpg kxn ul/g] 5 . 
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:jf:Yo ;]jf M  

 lasf;sf] ;fWo / ;fwg b'j} gu/jf;L g} ePsf]n] ;j} gu/jf;LnfO{ :jf:Yo  

agfO{ pTkfbsTj clej[l4 ug{ :jf:Yo If]qnfO{ ljz]if k|fyldQmf lbO{ :jf:Yo;Fu 

;DalGwt sfo{qmdx?nfO{ gu/ sfo{kflnsfsf] jflif{s sfo{qmddf ;dfj]z ul/ 

:jf:Yo ;+u ;DjlGwtsfo{qmd ;+rfng ul/g] 5 . 

 gu/kflnsf leqsf :jf:Yo rf}sL / zx/L :jf:Yo s]Gb|x?sf] ef}lts ;'wf/ u/L 

Nofj ;]jf ;j} j8fx?df k'¥ofO :jf:Yo ;'ljwfnfO{ ;xh / kx'+rof]Uo agfO{g] 5 . 

 *) jif{ dfyLsf h]i7 gful/s?sf] :jf:Yo hf+rsf] nflu 3/ b}nf] :jf:Yo ;]jf 

cem k|efjsf/L agfO{ 3/b}nf] cleofg sfo{qmdnfO{ cfufdL cf=j df ;j} j8fdf 

;+rfng ul/g] gLltnfO{lg/Gt/tf lbO{g]  5 . 

 :jf:Yo ;]jf;j}sf] kx'rleq k'¥ofpg ljz]if ul/ gu/sf u|fdL0f If]qdf cf}iflw 

;lxtsf] :jf:Yo lzlj/ ;+rfng ul/g] 5 .  

 gu/If]q leq /x]sf ;j}:jf:Yo rf}sL / zx/L :jf:Yo s]Gb|x?df cTofjZos 

cf}iflwsf] cefj x'g lbOg] 5}g . 

 dxfdf/L / k|sf]k h:tf sfo{x?df tTsfn ;]jf k|bfg ug{sf nflu gu/ 

cfsl:ds :jf:Yo sf]ifsf] :yfkgf / ljkb\ Joj:yfkg sf]ifsf] :yfkgf ul/g] 5 . 

 s'g} klg ;+3;+:yf tyf lgsfojf6 gu/kflnsf If]q leq ;+rfng ul/g] :jf:Yo 

;DjGwL sfo{sf] nflu gu/ :jf:Yo zfvfsf] ;dGjodf dfq ul/g] Joj:yfnfO{ 

s9fOsf ;fy nfu' ul/g] 5 . 

 d[uf}nf kl/If0f pks]Gb| :yfkgf ug{sf] nflu ;DjlGwt lgsfo;+u 5nkmn u/L 

pks]Gb| :yfkgf ug{sf nflu ljz]if kxn ul/g] 5 . 

 lghL :jf:Yo ;+:yfx?sf] lgodg sfo{ gu/:jf:Yo zfvf dfkm{t ul/g]] 5 . 
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 of]u sIffdfkm{t hgtfsf] :jf:Yodf ;'wf/ Nofpg] gLltnfO{ clek|]l/t ul/g] 5 . 

 gu/leqsf ;j} :jf:Yo rf}sLx?df cfjZos cf}iflw ;lxtsf] ljz]if1 ;]jf 

pknJw u/fpg  ljz]if Wofg lbOg] 5 . 

 gu/kflnsf If]q leqsf :jf:Yo rf}sL / zx/L :jf:Yo s]Gb|x?jf6 k|bfg ul/g] 

;]jfsf] z'Nsdf Ps?ktf NofOg] 5 . 

 :jf:Yo rf}sL / zx/L :jf:Yo s]Gb|x?sf sfd sf/aflxnfO{ kf/bzL{ agfpg 

gu/:tl/o cg'udg ;ldlt u7g ul/ cg'udg / lgodg sfo{nfO{ k|efjsf/L 

jgfOg] 5 . 

 :jf:Yo ;+:yfsf nflu cfjZos kg]{ cf}iflw / pks/ vl/b k|s[ofnfO{ kf/bzL{ 

agfOg] 5 . 

 :jf:Yo If]qdf sfo{/t dlxnf :jo+;]jLsfsf] a[lQ lasf; Pj+ljdfsf nflu 

cfjZos sfo{qmdx? th'{df u/Lnfu' ul/g] 5 . 

s[lif tyf kz' ;]jf M  

 gu/jf;Lsf] vfB clwsf/ ;'/lIft ub{} ul/jL cGTo ug{ gu/If]qleq /x]sf ;j} 

s[ifs kl/jf/sf] cfo:t/ j[l4ug{ tyf ;jn cy{tGq lgdf{0f ug{ s[lifsf] 

cfw'lgsLs/0f / Joj;foLs/0fsf nflu cfjZos sfo{qmd tof/ ul/g] 5 . 

 s[lif tyf kz'kfng Joj;fo k|lt cfdhgtfsf] xf};nf j9fpg s[ifsnfO{ s[lif 

kl/of]hgf ;+rfng ug{ cg'bfg pknJw u/fpg] k|s[of nfO{ lg/Gt/tf lbOg]] 5 . 

 s[lif tyf kz'kfng Joj;fonfO{ j}1flgs / Joj;foLs/0f ug{ s[lif tyf kz'kfng 

/0fgLlt tof/ ul/g] 5 . 

 xl/t s[lifnfO{ j9fjf lbg 3/sf] lgdf{0f ;DkGg k|df0f kq k|bfg ubf{ slDtdf klg 

b'O{j6f kmnkm'nsf] ?v /f]k]sf] x'g' kg]{ Joj:yfnfO{ lg/Gt/tf lbOg]  5 . 
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 sf}zL v]tLnfO{ zx/L s[lifsf] ?kdf ljsl;t ug{ dfudf cfwfl/t sfo{qmdx? 

;+rfng ul/g] 5 . 

 k|+fËfl/s s[lif Joj;fonfO{ k|j4{g ul/g] gLlt cjnDjg ul/g]5 . 

 gu/If]q leqsf hldgsf] jlu{s/0f ul/ tYof° ;+sng cWofjlws ul/g] 5 . 

 k|/Dk/fut v]tL k|0ffnLnfO{ sfod /fVb} yk cfw'lgs v]tL tkm{ cfslz{t u/fpg] 

gLlt cjnDjg ul/g] 5 . 

 ls;fg ;d'xsf] tYof°nfO{ cWofjlws ul/ gu/kflnsfjf6 k|bfg ul/g] ;]jf 

ls;fg ;d'x dfkm{t pknJw u/fpg] gLlt lnOg] 5 . 

 s[ifsn]] s[lif pkhsf] plrt d'No k|fKt ug]{ aftfj/0fsf] nflu s[lif pkh ;+sng 

s]Gb| lgdf{0f sfo{ ;'? e} ;s]sf] x'bfF ;f] ;+sng s]Gb| l56f ;+rfng] ug{ cfjZos 

kxn ul/g] 5 . 

 s[lifof]Uo hldgdf lbuf] Pj+ e/kbf]{ l;rfO{ ;]jf k'¥ofpg ;fgf l;rfO{ cfof]hgf 

;+rfng ug{ ljz]if gLlt tof/ u/L sfof{Gjogdf NofOg] 5 . 

 gLhL If]q ;+usf] ;xsfo{df 5f8f rf}kfosf] plrt Joj:yfkg ug{] sfo{sf] yfngL 

ul/g] 5 . 

 j8{km\n'n] ubf{ s'v'/f kfng Joj;fo g} w/f;fO{ x'g] cj:yfdf k'u]sfn] j8{km \n' 

lgoGq0fsf nfluvf]ksf] Joj:yfsf nflu cfjZos kxn ul/g] 5 .   

 kz'kfng s[ifsnfO{ k|f]T;flxt ug{ ;DjlGwt lgsfosf] ;xsfo{df cfjZos 

sfo{qmd ;+rfng ul/g] 5 . 

 :jf:Yo df;' cfk'lt{sf nflu Jojl:yt jwzfnf :yfkgf ug{ ;DjlGwt lgsfodf 

cg'/f]w ul/g] 5 . 
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 b'w tyf df;'df cfTdlge{/ x'g e};L tyf jfv|fkfng Joj;fonfO{ k|f]T;fxg ul/g] 

5 . 

 kz' /f]u lgoGq0fsf nflu vf]k ;]jf sfo{qmd, /]ljh lgoGq0f sfo{qmd tyf 5f8f 

s's'/ lgoGq0fsf nflu jGWof/0f tyf :k]OËh:tf sfo{qmd ;+rfng ul/g] 5 .  

 s[lif k]zfnfO{ ;Ddflgt / cfTd lge{/ agfO{ s[lifdf cfl>t hgtfsf] lhjg:t/df 

;'wf/ ul/g] 5 . 

xl/of] jg M ;a}sf] wg M 

 ag If]qsf] ;+/If0f / ;Dj4{g ub}{ aftfj/0fLo ;Gt'ng sfod ub}{ aghGo If]qsf] 

ax'pkof]u ul/ cfo / /f]huf/L l;h{gfnfO{ k|fyldStf lbOg] 5 . 

 gu/If]q leq /x]sf ;fj{hlgs hUufnfO{ xl/ofnL If]qsf] ?kdf ljsf; ug{ 

gu/jf;Lsf] ljz]if ;+nUgtfdf a[Iff/f]k0f sfo{qmdnfO{ cleofgsf] ?kdf ;+rfng 

ul/g] 5 . 

 gu/If]q leq /x]sf jg If]qsf] ;+/If0f, kfs{ lgdf{0f tyf agIf]q ;+u ;DalGwt 

cfo cfh{gsf lqmofsnfkx? ;+rfng ug{ cGo  lgsfosf]  ;xsfo{df sfo{ ul/g] 

gLltnfO{ lg/Gt/tf lbOg] 5 . 

 ;fd'bfoLs jg Joj:yfkg tyf h8La'6L pTkfbg sfo{nfO{ ljz]if k|fyldstfdf 

/flvg]5 . 

 ;fd'bflos jgx?df pkef]Stf ;ldlt dfkm{t cfo cfh{gsf nflu hl8j'l6 

v]tLnfO{ k|f]T;fxg u/L h8Lj'6L k|zf]wg pBf]u nfO{ lglZrt /fhZj 5'6 ug]{ gLlt 

cjnDjg ug{ ;d'bfoLs jg pkef]Stf ;ldltx?nfO{ kl/rfng ug]{ gLlt nLOg] 

5 . 
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 hnfwf/ If]qsf] ;+/If0f ul/ :jR5 ;kmf vfg]kfgLsf] Joj:yfkgsf nflu kxn 

ul/g] 5 . 

 akm/hf]g If]qsf] ljsf;sf nflu ;/f]sf/jfnf lgsfo;+u cfjZos ;dGjo ul/ 

sfo{qmd ;+rfng ul/g] 5  

 ag pkef]Stf ;ldltnfO{ Jojl:yt ug{ cfjZos gLlt agfO{ ;DjlGwt lgsfo;+u 

;xsfo{ ul/ sfo{ cuf9L j9fOg] 5 .  

aftfj/0f M 

 æxfd|f] /x/ ;kmf gu/Æ sf] gf/f ;lxt kmf]x/d}nfnfO{ plrt :yfgdf Joj:yfkg 

ug{ cfjZos sfo{sf] yfngL ul/g] 5 . 

 PsLs[t jftfj/0f Joa:yfkg of]hgf lgdf{0f u/L sfof{Gjogdf NofOg] 5 . 

 lghLIf]qsf] ;dGjodf kmf]xf]/d}nf Joj:yfkg ul/ cfGtl/s cfo ;|f]tsf] ?kdf 

ljsf; ul/g] 5 . 

 k|fs[lts jftfj/0fsf] ;+/If0f k'gM:yfkgf / lbuf] pkof]udf hf]8 lbb} kfgL, jfo' 

tyf WjgL k|b'if0f Go'gLs/0fsf pkfox? cjnDjg ul/g] 5 . 

 gu/ ;/;kmfO{ u'?of]hgf tof/ u/L k"0f{ ;kmfO{o'Qm gu/kflnsf agfpg cfjZos 

sfo{qmd ;+rfng ul/g] 5 . 

 ;/;kmfO{ sfo{nfO{ cleofgsf] ?kdf ;+rfng ug{ k|To]s j8fn] cfkmgf] j8f 

If]qleq dflifs ?kdf j8f ;/;kmfO{ cleofg ;+rfng ul/g] gLlt cjnDjg 

ul/g] 5 . 

 jftfj/0fLo k|efj d"Nof°hg-EIA / IEE_ ug]{ sfo{nfO{ hf]8 lbOg] 5 . 

 gu/If]q leq eP/ jUg] vf]N;L tyf gbLgfnfnfO{ :jR5 / ;kmf/fVg cfjZos 

sfo{sf] yfngL ul/g] 5 . 
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 cJojl:yt ?kdf e} /x]sf] hUuf Joj:yfkg sfo{n] Psflt/ gu/sf] kof{j/0fsf] 

x|f; ePsf] 5 eg] cfsf]{ tkm{ gu/sf] cfodf ;d]t 3f6f e}/sf] x'bf+ 38]/Lsf 

nfuL vfg]{ sfo{ / hUuf;Dofpg] sfo{nfO{ lgodg tyf sfg'gsf] bfo/f leq 

Nofpg pkTosf ljsf; k|flws/0f ;d]tsf] ;dGjodf cfjZos ljlw tof/ ul/g] 

5 . 

 gu/sf] e'–pkof]usf] nflu e'–pkof]u gLlt tof/ ul/g] 5 . 

 gu/kflnsf If]q leqsf wfld{s tyf ko{6lso If]q / ;fj{hlgs laBfno 

kmf]x/d}nf Joj:yfkgsf nflu 8:6lag /fVg] sfo{sf] yfngL ul/g] 5 . 

 vfgL tyf lkm/lkm/] Joj:yfkgsf] nflu laz]if of]hgf agfO{ sfof{Gjogdf NofOg] 

5 . 

hn>f]tsf] ljj]szLn k|of]u M   

 gu/ If]qdf /x]sf kf]v/L, hnfzo, 9'+u]wf/f tyf vfg]kfgL d'xfgx¿sf] ;+/If0f / 

;Da4{g u/L hn>f]tsf] ;b'kof]usf nflu cfjZos sfo{ ul/g] 5 . 

 gu/kflnsf leq /x]sf ;fj{hlgs hUufx?sf] ;+/If0f ug{ j8f :t/df u7g 

ul/Psf] ;fj{hlgs hUuf ;+/If0f pk ;ldlt dfkm{t ;fj{hlgs hUUff l;df+sg / 

;+/If0fsf] sfo{nfO{ cl3 a9fOg] 5 . 

 ;fj{hlgs hUufnfO{ v'Nnf If]q / kfs{sf] ?kdf ljsf; ug{ lghL ;fem]bf/L 

sfo{qmdnfO{ a9fjf lbOg] 5 . 

 cGt/ gu/kflnsf Pj+ k|b]z ;/sf/ ;d]tsf] nfut ;fem]bf/L sfo{qmdjf6 v'Nnf 

If]q / k'/fTjftLs dxTjsf If]qsf] ;+/If0f / ;Dj4{g ul/ xl/ofnL If]qsf] ljsf; 

Pj+ k'/ftfTjLs ;Dkbfsf] ;+/If0f ug]{ sfo{nfO lg/Gt/tf lbOg] 5 . 

ljkb Joa:yfkgdf WofgM ;'/lIft hLjg M  
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 ljkb\ Joa:yfkgnfO{ k|efjsf/L agfpg gu/:t/Lo ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt / 

j8f ljkb Joj:yfkg ;ldltnfO{ yk s[oflzn agfOg] 5 . 

 3/ gS;f kf; ubf{sf] cj:yfdf s8fOsf ;fy e'sDk k|lt/f]wL ejg lgdf{0f ug 

nufOg] 5 . 

 k|fs[lts k|sf]kjf6 x'g] IfltnfO{ Go'lgs/0f ug{ ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt dfkm{t 

k'j{ tof/Lsf sfo{qmd ;j} j8fdf ;+rfng ul/g] 5 . 

 e'sDk k|lt/f]wL ejg lgdf{0fdf ;+nUg x'g] bIf÷cbIf lgdf{0fsdL{nfO{ tflnd 

;+rfng ug{ ;/f]sf/ lgsfo ;+u cfjZos ;dGjo ul/g] sfo{nfO{ lg/Gt/tf 

lbOg]5 . 

 k|To]s j8fdf v'Nnf If]q Pj+ cfktsfnLg s]Gb| :yfkgfsf] nflu ;+EofJo If]q 

klxrfg ul/ sfof{Gjodf hf]8 lbOg] 5  ;fy} gu/df lakb\ Joj:yfkg sf]if v8f 

ul/g] 5 . 

;dfj]zL ljsf;M nf]stGqsf] cfef; M 

 nlIft ;d"x sfo{qmd cGtu{t dlxnf lj?4sf] n}lËs tyf 3/]n' lx+;f, dlxnf 

xslxt tyf ;Lk ljsf; sfo{qmd, u[lx0fL dlxnfsf] nflu jftfj/0f d}qL ;r]tgf 

sfo{qmd h:tf ljleGg sfo{qmd ;~rfng ul/g]5 . 

 gu/ kflnsf leq ;+rfng x'g] s[ofsnfkx?df jfn>ldssf] k|of]u / 

kl/rfngnfO{ lgif]w ul/g] gLlt lnOg] 5 . o; g kf sf j8fx?nfO{ jfn>d d'Qm 

tyf jftfj/0f d}qL j8f jgfpg] sfo{qmdsf] yfngL u/Lg] 5 . 

 3/]n' lx+;fkLl8tnfO{ ;xof]u ug{ 3/]n' lx+;f lkl8t ;xfotf sf]if :yfkgf / 

;+rfng ug{ lgb]{lzsfsf] lgdf{0f u/L sf]ifsf] ;+rfng ul/g] 5 . 
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 afnd}qL :yfgLo zf;g ;DjGwL gu/ sfo{ of]hgfsf] lgdf{0f  u/L sfo{qmdx? 

;~rfngdf NofO{g]5 . 

 nlIft ;d"x;Fu ;DalGwt jfnjflnsf, dlxnf, cflbjf;L hghflt, blnt, 

ckfª\tf ePsf JolQmx?sf] 5'§f5'§} k|f]kmfon tof/ ul/g] 5 . gu/kflnsfsf] 

ljsf; lgdf{0f sfo{df dlxnfsf] ;xeflutf clej[l4 ug{ ljz]if sfo{qmd ;+rfng 

ul/g] 5 . 

 h]i7 gful/ssf] cg'ejnfO{ gu/ lasf;df nfu' u/fpg / h]i7 gful/ssf] ;Lk 

tyf cg'ejdf cfwfl/t vf]h cg';Gwfgsf nflu cg';Gwfgstf{x¿nfO{ cfjZos 

;xof]u ul/g] 5 . 

 h]i7 gful/ssf dgf]/~hgsf nflu ldng rf}tf/L lgdf{0f / ;+rfng ug{ 

cfjZos kxn ul/g] 5 . 

 a}lsË k|0ffnL dfkm{t ;+rflnt ;fdflhs ;/Iff eQf ljt/0f sfo{nfO{ 

;xhLs/0fsf nflu j8fut a}lsË ;]jf ;+rfng ug{sf nflu kxn ul/g] 5 . 

 ckfËtf ePsf JolQmsf] xslxtsf] ;'/Iff, ;Ddfg / k|Tofe'lt lbnfpg Ifdtf 

ljsf; tyf ;Lk ljsf; sfo{qmdx? tof/ ul/ ;rfng ul/g] 5 . 

 gu/If]q leqsf ckfËtf ePsf JolQms]f tYof° ;+sng ug]{ sfo{ / Joj:yfkgsf 

nflu cfjZos sfo{ yfngL ul/g] 5 .  

 Psn dlxnfsf] xs lxt / cgfy c;xfo / ;8s jfnjflnsfsf] ;+/If0fsf nflu 

cfjZos sfo{qmd / cfktsflng sf]ifsf] Joj:yf ul/g] 5 . 

 jfn Snjx? u7g ul/ afnaflnsfsf] ;du| ljsf;sfnflu cfjZos ;xof]u 

ul/g] 5 .  



28 
 

 dlxnfsf] ;zStLs/0f u/L gu/sf] ljsf;df ;xof]u k'¥ofpg dlxnf ju{df 

;fdflhs kl/jt{g k|Tofe't x'g] sfo{qmd Pj+ cfly{s ;alns/0fdf k|f]T;fxg' x'g] 

vfnsf sfo{qmd ;+rfngdf hf]8 lbOg] 5 . 

 gful/s k'g:y{fkgf ug{] ljifodf cfjZos sfo{ yfngL ul/g] 5 . 

 pkef]Qmf lxt ;+/If0fsf] nflu ahf/ cg'udg k|0ffnLnfO{ k|efjsf/L ?kdf 

cjnDjg ul/g] 5 . 

zx/L Pj+ ;'zf;g M gu/sf] zfg M  

 gu/kflnsfsf] ljljw ultljlwx?sf] af/]df ;a} gful/sx?df hfgsf/L u/fO{ 

;'zf;g clej[l4 ug{ gu/kflnsfsf] Web Sitecem Jojl:yt / gu/ df]afOn 

PK;sf] k|of]unfO{ lj:tf/ u/L ;'rgfsf] xssf] kx'r cfd gful/s ;dIf k'¥ofpg] 

sfo{nfO ltj|tf lbOg] 5 . To;}u/L j8fx? / ;fj{hlgs rf]sx?df cfjZos 

dfqfdf ;"rgf kf6Lsf] Joj:yf ul/g] 5 . 

 gu/ If]qsf] zx/L ;'zf;gdf k|efjsf/Ltf Nofpg ;8sdf hyfefjL kz'÷j:t', 

;8s If]qdf cj/f]w k'Ug] u/L /flvPsf k;n, lgdf{0f ;fdfu|Lx? lgoGq0fdf lng] 

sfo{nfO{ s8fO{sf ;fy nfu" ul/g] 5 . lgod ljkl/t sfo{ ug]{ JolQmnfO{ 

gu/kflnsfaf6 k|bfg ug]{ ;]jf ;'ljwfdf /f]s nufpg] / ;DjlGwt JolQmn] ltg]{ 

z'Ns, s/ cflbdf g} b08 h/Ljfgf hf]8L c;"n pk/ ul/g] gLlt nfu' ul/g] 5 . 

 gu/sf] 6«flkms Joj:yfkg sfo{nfO{ k|efjsf/L jgfpg 6«flkms k|x/L sfof{no;+u 

cfjZos ;dGjo ul/g] 5 . 

 gu/kflnsfjf6 k|bfg ul/g] ;]jf k|jfxnfO{ ;/n / hgd}qL jgfpg 

gu/kflnsfdf x]Nk 8]S;sf] :yfkgf ul/ ;]jf k|jfx nfO{ ;/n agfOg] 5. 
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 ;]jf k|jfxnfO{ cem Jojl:yt, l56f] 5l/tf] / ;]jfu|fxL d}qL agfpg sd{rf/Lx?df 

æ/x/n] sfd u/f}+ xf+;]/ ;]jf u/f}Æ eGg] efjgfsf] ljsf; u/fOg] 5  Pj+ ljB'lto 

xfhL/L nfO{ lgoldt cg'udg ul/g] 5 . 

 ;do ;fk]If sd{rf/Lx?sf] Ifdtf clej[l4 ug{ cfjZos jh]6sf] Joj:yf ul/ 

sfo{qmd ;+rfng ug]{ / ;+lawfg k|bQ clwsf/ adf]lhdsf] lhDd]jf/L k'/f ug{ 

cfjZos kg]{ gu/ k|x/Lsf] plrt Joj:yf ul/g] 5 . 

 ljB'tLo jf]nkq k|0ffnLnfO{ cjnDag u/L 7]Ssf Joa:yfdf b]lvPsf] ljs[ltnfO{ 

x6fpg] gLltdf hf]8 lbOg] 5 . 

 u};;n] cfkmgf sfo{qmdx? gu/kflnsfsf] jflif{s sfo{qmddf ;dfj]z u/fP/ dfq  

;+rfng ug{] Joj:yfnfO{ nfu' ul/g] 5 . 

 sd{rf/L ;dfof]hg sfo{ ;d]t ePkl5 gu/kflnsfsf] ljwdfg b/jGbLdf O & M 

Survey u/L clt cfjZos kg]{ k|fljlws / cGo hgzlQm lgodfg';/ kbk'lt{ ug{] 

Joa:yf ldnfOg] 5 .kbk"lt{ Joj:yfnfO{ kf/blz{ agfO{ k|lt:kwf{Tds cfwf/df 

ul/g] 5 . 

 sd{rf/LnfO{ pTk]l/t u/L ;]jf k|jfxnfO{ k|efjsf/L jgfpg sfo{ ;Dkfbg 

;'rssf] cfwf/df ;'ljwf pknJw u/fpg] gLlt cjnDjg ul/g] 5 . 

 hgk|ltlglw tyf sd{rf/Lsf] Ifdtf ljsf; tyf tflnd sfo{qmddf Ps?ktf 

sfod ug{ pko'Qm ;+/rgf lgdf{0fdf kxn ul/g] 5 ;fy} cWoog cjnf]sg 

e|d0fsf sfo{qmdx? ul/g] 5g\ . 

 ;]jf k|jfxsf ;Gbe{df k|fKt x'g cfPsf ;'emfj ;Nnfxx? Pj+  u'gf;f] / ph'/Lsf] 

;'g'jfO{ tTsfn} ug]{ u/L cfjZos Joj:yf ldnfOg] 5 . 

 ljsf; lgdf{0f sfo{df / cGo ;]jf k|jfxdf ;xof]u k'¥ofpg] p4]Zon] gu/If]q 

leqsf ultljlwx? k|sfz ug]{, ;'rgf k|jfx ug]{, kqfrf/ tyf ldl8ofsld{x?nfO{ 

k|f]T;fxg ug]{ gLlt cjnDjg ul/g] 5 . 



30 
 

 gu/ tyf j8f txjf6 pknJw x'g] ;j} k|sf/sf ;]jfx? ;xh ?kdf 

gu/jf;LnfO{ pknJw u/fpg gu/kflnsfsf] ;+:yfut ljsf; ul/g] 5 . j8f 

sfof{nox?df cfjZos ef}lts k"jf{wf/sf] Joj:yf ul/g] 5 . 

 gu/kflnsfsf] Goflos ;Dkfbg k|0ffnL cem} k|efjsf/L / Jojl:yt jgfOg] 5 . 

gu/:t/Lo / j8f:t/Lo d]nldnfk s]Gb|x? hgd}qL t'NofOg] 5 . 

 gu/sf] cfjZoStf cg';f/ P]g, sfg'g, lgb]{lzsf, sfo{ljlwlgdf{0f / ;+;f]wg ub}{ 

nlug] 5 . 

 gu/k|x/Lsf] Joj:yf ul/ gu/sf] sfo{nfO{ ;do ;fk]If jgfOg] 5 . 

 gu/kflnsfnfO{ cfjZos kg]{ sd{rf/L s/f/df egf{ ubf{ v'Nnf k|lt:kwf{sf] 

dfWod 4f/f /flvg] gLltnfO{ cjnDjg ul/g] 5 . 

 gu/sf] cfjZoStf cg';f/ ;8s dfkb08 tof/ ul/ nfu' ul/g] 5 . 

 j8f:tl/o d]nldnfk s]Gb|sf] :yfkgf ul/ d]nldnfksf] dfWodjf6 lajfbsf] 

;dGjo ul/g] 5 . 

 e'sDk kLl8tx?nfO{ s]lGb|o ;/sf/n] lbg] ;'ljwf pknAw u/fpg gu/kflnsfn] 

ljz]if lg0f{o u/L 3/gS;f kf;sf] sfo{nfO{ cufl8 a9fpg] 5 .   

;an /fhZj k|zf;g — gu/sf] cfly{s d]?b08sf] cfwf/ M  

 gu/kflnsfsf] s/ k|zf;gnfO{ s/bftfd}qL agfpg ;f] ;Fu ;DalGwt If]q;Fu 

cfjZos ;dGjo u/L s/bftf lzIff sfo{qmd ;+rfng ul/g] 5 . 

 gu/kflnsfaf6 g} k|ToIf lgu/fgLdf /fVg ;lsg] u/L gu/kflnsf el/sf 

3/x?nfO{ 3/ gDa/sf] Joj:yf ;lxt cgnfO{g /fh:j ;e{/sf] gLlt cjnDag 

u/L nfu' ug{ cfjZos Joj:yf ul/g] 5 .   

   /fHon] lnPsf] s/sf] l;4fGtdf /xL 3/s/ tyf dfnkf]t lng] Joj:yf x6fO{ 

s/sf] cjwf/0ff adf]lhd;DklQ s/ lng] Joj:yf cjnDagsf nflu cfjZos 

sfo{sf] yfngL ul/g]5 .   
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 gu/kflnsf leq /x]sf 3/x?nfO{ 3/ gDa/ tyf clen]vf+sgsf] ;'?jft ul/g]5  

 xfn gu/sfo{kflnsfjf6 lnb} cfPsf s/sf If]qn] ;d]6\g g;lsPsf If]qx? 

Jofj;fox?nfO{ ;d]6L s/sf] bfo/fdf NofO{g] gLlt cjnDag ul/g]5 .   

 ;dodfg} s/bftfx?n] s/ ltg{] jftfj/0f >[hgf ug{sf nflu jflif{s ?kdf 

s/bftfnfO{ pTk|]l/t u/L ;dodf g} s/ ltg]{ s/bftfx?sf nflu ljz]if s/ 

5'6sf] Joj:yf nufot h:tf sfo{qmdx? ;~rfngdf NofO{g]5 .   

 gu/kflnsf leq /x]sf 3/,hUuf,6x/fx?sf] !) k|ltztn] x'g cfpg] ef8f s/  

gu/kflnsfn] lng] Joj:yf clgjfo{ ul/g]5 . ;f] ;DaGwdf cGo yk s'/fx?df 

k|b]z ;/sf/, s]Gb| ;/sf/ / cGt/ ;DalGwt sfof{nox?jLr ;dGjo tyf 

;xsfo{ u/L cfjZos sfo{sf] yfngL ul/g] 5 . ;fy} 3/ ef8f s/sf] ;DaGwdf 

Go'gtd 3/ ef8f s/ tf]sL :j]lR5s 3/ ef8f s/sf] yfngLsf] gLlt lnO{g]5 . 

gu/kflnsf el/ /x]sf Jojfj;foLx?nfO{ j8fdf ;'rLs[t jf clgjfo{ btf{ ug{ 

nufO{ Joj;fo s/sf nflu cleofg g} ;'? ul/g] 5 .  

 s/bftfn] gu/kflnsfaf6 ;]jf lng] qmddf b]vfPsf] 3/ ef8f s/sf] /]s8{ 

Joj:yfkg u/L /]s8{nfO{ cfwf/ dfgL cfufdL jif{b]lv qmlds ?kdf 3/ ef8fs/ 

lng] gLltsf] yfngL ul/g]5 . ;]jf ;'ljwfsf nflu dfq s/ ltg]{ eGbf klg 

/fHonfO{ cfDbfgLsf cfwf/df juL{s[t ePsf l:js[t s/ b//]6sf] cfwf/df s/ 

ltg'{ k5{ eGg] tYonfO{ ;/nLs[t / s/bftfx?;dIf ;sf/fTds efjgf k}bf 

u/fpg cfjZos gLltsf] yfngL ul/g]5 .  

 g=kf= leq /x]sf 7'nf k'hLsf h:t}M xf8{j]o/ k;n, ljleGg vfnsf xf]n;]n 

k;n, dlb/f k;n tyf cGo Joj;fox?nfO{ gu/kflnsf eGbf aflx/sf] dflyNnf] 

lgsfodf btf{, gljs/0f ug'{kbf{ clgjfo{ ?kdf gu/kflnsfsf] l;kmfl/; kZrft\ 

dfq ug{ kqfrf/ ug]{ / lghx?nfO{ nufgL, k|fKt cfo>f]t tyf cGosf cfwf/df 
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gu/kflnsfn] tf]s]sf] b//]6sf] bfo/fdf NofO{ lghx?nfO{ ;]jf ;'ljwf pknAw 

u/fpg] gLlt cjnDjg ul/g] 5 . 

 gu/sf] ;f}Gbo{ glau|g] u/L lj1fkg If]q tf]lsg] 5, xfn ePsf lj1fkgx?sf 

;Gbe{df gu/kflnsf If]qdf k|rf/ k|;f/df /flvPsf xf]l8{+u af]8{x?nfO{ 

s/b//]6df pNn]v eP adf]lhdsf] cfwf/df Go'gtd saf]n c+s tf]sL jf 

cfjZos 6]08/, b/efpkq jf cGo k|lqmofaf6 lj1fkg s/ p7fOg] 5 .  

 /fh:j ;'wf/ gLlt cg'?k :yfgLo ;/sf/n] lng ;Sg] /fh:jsf yk If]qx?sf] 

;d]t cWoog u/L /fh:j k|fKt ug{ ;Sg]  If]qx?df ax'jflif{s of]hgf tyf 

sfo{qmdx?df ;dfj]z  u/L bL3{sflng /fh:j k|flKt ;'wf/sf If]qx? a9fpg] 

gLlt lnO{g]5 . 

 gu/kflnsfnfO{ jflif{s tyf lg/Gt/ ?kdf k|fKt x'g] vfnsf /fh:jsf] >f]t / 

bfo/fx? klxrfg / lj:tf/ ug]{ gLlt cjnDag ul/g]5 .  

 gu/kflnsf leqsf s'g} Ps, b'O{ jf cfjZoQmf adf]lhdsf If]q, 6f]nnfOs/ ks]6 

If]q 3f]if0ff u/L tTsfn 3/ gDa/b]lv cGo cfjZos k"jf{wf/sf] Joj:yf ug]{ / 

cGo :yfgx?sf nflu ;'?jftLdf ;f]xL adf]lhd /]s8{ Joj:yfkg u/L 

gu/kflnsfsf] /fh:j ;'wf/ cg'?k r]shfFr u/L k|efjsfl/tfsf] cfwf/df ;f] 

sfo{nfO{ gu/kflnsf el/ g} lj:tf/ ug]{ gLltsf] cjnDag ul/g]5 . 

 gu/kflnsfn] ;dodf g} nIo cg'?ksf] /fh:j k|flKt ug{ / s/bftfx?nfO{ s/ 

ltg{df pTk|]l/t ug{sf nflu s/bftfx?sf] pkl:yltdf s/ ai{f h:tf sfo{qmdx? 

;~rfngdf NofOg] 5 . 

 gu/kflnsfsf] d'Vo cfo>f]tsf] ?kdf gS;f kf; nufotsf zLif{sx?af6 k|fKt 

cfDbfgLnfO{ dfq glnO{ jflif{s ?kdf k|fKt x'g] lg/Gt/ vfnsf /fh:jsf 

bfo/fx?nfO{ Plsg u/L gu/kflnsfdf leGg leGg s/bftfx?sf] leGg leGg 

s/sf] /]s8{ agfO{ /fVg cfjZos sfo{sf] yfngL ul/g]5 .  
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 s/ k|zf;g d}qL ;"rgf k|ljlw tyf pko'Qm ;ˆ6 \j]o/sf] yfngL ul/g]5 .  

 gu/ If]qleq /x]sf ;fgf, demf}nf tyf 7'nf ;a} vfnsf Joj;foLx?nfO{ 

gu/kflnsfdf Jofj;fo btf{ ug]{ sfo{ ul/g]5 . ul/g]5 . 

 s/bftfx?nfO{ pTk|]l/t ug{ tf]lsPsf >f]tx?df s/ 5'6sf] Joj:yf ul/g]5 .  

 ;+3Lo tyf k|b]z ;/sf/;Fusf] ;dGjodf ;femf s/ clwsf/sf ljifodf yk 

:ki6 gLlt cjnDag ul/g] 5 .  

 s/ k|zf;g ;DaGwL k|lqmofnfO{ ;/n / kf/bzL{ agfOg] 5 . 

 ;xsf/L ;+:yfnfO{ pTkfbglzn Pj+ /f]huf/d"ns If]qdf nufgL ug{ k|f]T;fxg  

u/L lgodgnfO{ s8fO{ ul/g] 5 . 

 j8f :t/Lo /fhZj k/fdz{ pk ;ldlt u7g ul/ j8fjf6 p7fOg] /fhZjnfO{ 

Jojl:yt ul/g] tkm{ cfjZos Joj:yf ldnfOg] 5 . 

 /fhZj ;+sngnfO{ k|efjsf/L t'Nofpg / k"jf{wf/ ljsf; ;DjlGw of]hgf 

th'{dfnfO{ j}1flgs jgfpg ef]uf}lns ;"rgf k|0ffnL-Geographic Information 

System GIS_ sf] pkof]u ug]{ p¢]Zon] zx/L gS;fÍg -Urban Mapping_ sf] 

sfd ul/g]  5 . 

 ;xsf/Lsf] hf]lvd Go'lgs/0f ug{sf nflu cfjZos sfo{qmd nfu' ul/g] 5 . 

 s[lif ;xsf/LnfO{ laz]if k|fyldQmf lbOg] 5 . 

 ;d'bfodf cfwfl/t Joj;flos kl/of]hgf ;+rfng ug{ ;xsf/L dfkm{t nufgL 

ul/g] gLlt cjnDjg ul/g] 5 . 

 ;xsf/L If]qsf] ljsf; / k|j4{g u/L ljlQo Joj:yfkgdf Ps ?ktf sfod ug{ 

gu/:tl/o ;xsf/L;ldlt u7g ul/g] 5 . 

 ;j} j8fx?df ;xsf/L dfkm{t ;'ky d"No k;n ;+rfng ul/ hgtfnfO{ ;:tf] / 

u'0f:t/Lo ;fdfg pknJw u/fpg k|f]T;flxt ul/g] 5 .  

ko{6g ljsf; M tf/s]Zj/sf] cfwf/ M  
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 gu/kflnsf If]q leq /x]sf] Eo"6fj/, wfld{s dxTj af]s]sf  d7 dlGb/ nufot 

k'/ftflTjs dxTjsf] j:t' / :yfgnfO{ ko{6sLo If]qsf] ?kdf k|rf/ k|;f/ / 

ljsf; ug{ u'?of]hgf tof/ ul/ k|b]z ;/sf/ / sf7df08f} dxfgu/kflnsfsf] 

;xsfo{df sfo{ yfngL ePsf] x'bf+ cfufdL cf=j df ;f] sfo{nfO{ ;DkGg ug{ 

k|fydLQmf lbOg] 5 . 

 gu/kflnsf If]qleq  gd"gf PsLs[t j:tL lgdf{0fsf] nflu k'glgdf{0f k|flws/0f, 

zx/L ljsf; dGqfno / ;+3Lo dfldnf tyf ;fdfGo k|zf;g dGqfno;+u 

cfjZos ;dGjo ul/g]5 . 

 gu/df /x]sf wfld{s, ;f+:s[lts tyf ko{6sLo dxTjsf :yfgx¿ / ;flxTo snf 

;+:s[ltsf]] ;+/If0f tyf ;Da4{g ug]{ gLltnfO{ lg/Gt/tf lbOg] 5 . 

 gu/leqsf k'/ftflTjs dxTjsf ;Dkbfsf] ;+/If0f Pj+ k'gMlgdf{0fsf nflu ;f] sf] 

clen]v tof/ ul/g] 5 . 

 ;f:s[lts w/f]x/sf ?kdf gu/If]q leq /x]sf jfhfvnM, hfqfkj{, nfufot 

;f:s[lts ;Dkbfsf] ;+/If0f / k|j4{g ug{] sfo{nfO lg/Gt/tf lbOg] 5 . 

 gu/sf ;+efJo If]qdf cfGtl/s tyf jfXo ko{6snfO{ /fVg xf]d:6] ;+rfngsf 

nflu lghL If]q ;d]tsf] kxndf sfo{ ul/g] 5 . 

k"jf{wf/ ljsf;M ;'Gb/ zx/sf] cfwf/ M  

 ;du| tf/s]Zj/ gu/kflnsfsf] ljsf;sf] nflu zx/L gS;f tof/ ug{ zx/L 

ljsf; tyf ejg lgdf{0f ljefu;+u  ePsf] ;dembf/LnfO{ sfof{Gjogdf Nofpg 

kxn ul/g] 5 . 

 gu/sf] l8lh6n -Digital_ k|f]kmfO{n tof/ ug{ cfjZos sfo{sf] yfngL ul/g] 5 . 

 a:tL ljsf;, zx/L k"jf{wf/ tyf ejg lgdf{0f ;DaGwL cfwf/e"t dfkb08 @)&@ 

n] lglb{i6 u/] adf]lhd gu/kflnsf u7g x'g' k"j{ lgdf{0f ePsf ejgx?sf] gS;f 
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kf;, dfkb08 cg';f/ gag]sf / ejg ;lx+tf kfngf gu/]sf ejgx?sf] ljj/0f 

;+sng u/L gu/kflnsfaf6 k|fljlws 6f]nL u7g u/L pQm ;+/rgfx?nfO{ k|rlnt 

sfg"g cg';f/sf] k|s[ofsf] yfngLnfO{ lg/Gt/tf lbOg] 5 .  

 a:tL ljsf;, zx/L of]hgf tyf ejg lgdf{0f ;DaGwL cfwf/e"t dfkb08, @)&@ 

df Joj:yf eP adf]lhd 3/df ;]ˆ6L 6 \ofÍL lgdf{0f / h8fg ePsf tyf 

tf]lsPsf] ;8s If]qflwsf/ sf] hUuf k'Ug] u/L ;8ssf] rf}8fO{ eP kZrft Pa+ 

3/ lgdf{0fsf] qmddf 3/ cuf8L ;fj{hlgs ;8s, gfnL lju|]sf] dd{t ;+ef/ eP 

gePsf] j8f sfof{nosf] l;kmfl/; kZrft dfq 3/nfO{ lgdf{0f ;DkGg k|df0f kq 

lbg] Joj:yfnfO{ s8fOsf ;fy nfu" ul/g]5 .  

 tf/s]Zj/ gu/kflnsf ejg lgdf{0f dfkb08 ;Dkbf j:tL tyf Core city sf 

3/x?sf] gfk gS;f u/fO{ lgoldt ul/g] 5 . 

 gu/If]qsf] cfjZoQmfsf] cfwf/df pko'St :yfgdf ;fj{hlgs ;f}rfnosf] 

lgdf{0fsf nflu cfjZos kxn ul/g] 5 . 

 k"jf{wf/ ljsf;df ljz]ifu/L d"n;8sx?nfO{ sfnf] kq] ug]{ sfo{nfO{ ljz]if 

k|fyldstfdf /fvL ah]6 ljlgof]hg ul/g] 5 .  

 ;8sx?sf] dd{t ;'wf/ tyf :t/f]Gglt sfo{ ug{ dd{t ;Def/ sf]ifsf] :yfkgfsf 

nflu cfjZos /sd ljlgof]hg u/L gu/:t/Lo jflif{s ;8s dd{t of]hgf 

lgdf{0f  ul/g]5 . 

 gu/kflnsf leqsf ;8sx?sf] ;8s dfkb08 adf]lhd l;dfÍg u/L ;+s]t 

lrGxx? /fVg] sfo{ ul/g] 5 . 

 g]kfn ;/sf/n] tf]s]sf] o; gu/kflnsf If]q leqsf glb vf]nfx?sf] dfkb08df 

tf]lsP adf]lhdsf] sf]l/8/df lgdf{0f ul/Psf ;+/rgfx? x6fO Jojl:yt ug{ 

sf7df08f} pkTosf ljsf; k|flws/0f / ;8s ljefu ;+u cfjZos ;xsfo{ 
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ul/g] 5 . ;fy} g]kfn ;/sf/n] gtf]s]sf] o; gu/If]q leqsf cGo vf]nf tyf 

vf]N;Lsf] dfkb08 tf]sL sfof{Gjogdf NofOg] 5 . 

 +cgflws[t ?kdf lgdf{0f x'g] ;+/rgfsf] lgoGq0f ug{ cfjZos gLlt sfof{Gjogdf 

NofOg] 5 . 

 j8fsf] ljsf;df 6f]n ;'wf/ ;ldltnfO{ k|f]T;fxg ul/g] gLlt cjnDjg ul/g] 5  

 cJoal:yt hUuf KnflgËnfO{ lgoGq0f ug{ cfjZos sfo{sf] yfngL ul/g]5 .  

 gu/kflnsf leq /x]sf k'/fgf tyf wfld{s dxTj af]s]sf jl:tx?nfO{ ;f+:s[lts, 

P]ltxfl;s :yfgsf] ?kdf ljsf; ug{ cfjZos sfo{sf] yfngL ul/g] 5 . 

 ;fj{hlgs hUufaf6 af6f] vf]Ng] k|a[ltnfO{ lg?T;flxt ug{ cfjZos gLlt tof/ 

u/L nfu' ul/g] 5 . 

 z'/lIft ;x/sf] cjwf/0ff jdf]lhd ahf/sf] ;x/L ;f}Gbo{ j[lWb ug{, ;'Gb/tf 

ljufg]{ j:t'x? x6fpg, ;x/L ;]jfnfO{ k|efjsf/L jgfpg, ;fj{hlgs ;f}rfno 

tyf 7fp 7fpdf vfg]kfgLsf] Joj:yf ug{ , ;fj{hlgs oftfofftnfO{ yk 

Jojl:yt ug{ / 3/ cfug 6f]n x'b} ;Dk"0f ;x/g} ;'Gb/ / ;'/lIft jgfpg ljz]if 

sfo{qmd ;+rfng ug{ ljz]if  gLlt lgdf{0f ul/g] 5 . 

 gS;f btf{ k|s[ofnfO{ j9L hgd'vL / pkef]Qmf d}qL jgfpgsf nflu Electronic 

Building Permit Systemz''?jft ug{sf nflu cfjZos k|s[of cuf8L j9fOg] 5  

 k"jf{wf/ ljsf;nfO{ jftfj/0f d}qL jgfpg cfjZos gLlt th'{df ul/g] 5 . 

 k'/fgf] j:tL cGt{ut kg]{ If]qx?nfO{ 5'§} dfkb08f tof/ ul/ sfof{Gjogdf nlug] 

5 । 

 gu/kflnsf If]qleq lgdf{0f x'g] ejgx?sf] k|sf/ 5'§ofO{ dfkb08df kl/dfh{g 

ul/ sfof{Gjog ul/g] 5 . 
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 /fhs'nf]df ;8s lgdf{0f ul/ rfn' ePsf ;8sx?sf] xsdf sf7df08f} pkTosf 

lasf; k|flws/0fn] tf]s]sf] dfkb08 jdf]lhd s]Gb|jf6 $ ld6/ sfod ul/g] 5 

;fy} cjsf lbgdf /fhs'nf] k'g]{ sfo{nfO{ lg?T;flxt ul/g] 5 . 

 cf=j @)&^÷)&& sf]  l:js[t of]hgf tyf sfo{qmd ;+rfngsf nflu nut 

Oi6d]6 tof/L, pkef]Stf ;ldltn] ;+emf}tf ug'{ kg}{ ;do / cGo vl/b k|s[of 

cjnDjg ug{;Sg] ;do tflnsf  gu/sfo{kflnsf l:js[t ul/ sfof{Gjogdf 

NofOg]  5 . 

 j8f g+ # df Jojl:yt j;kfs{ lgdf{0fsf nflu u'?of]hgf tof/ ul/ sfof{Gjogdf  

NofOPsf]df ;f]  sfo{nfO{ ;DkGg ug{ cfufdL cf=j df yk sfo{ ul/g] 5 . 

o'jf, v]ns'b tyf ;+rf/ M  

 v]ns"b ljsf;sf nflu v]ns"bdf cfa4 ;+:yfx?nfO{ lqmofzLn u/fpg 

gu/:t/Lo v]ns'b ;ldlt u7g  u/L v]ns"bnfO{ ko{6g ljsf;;Fu cfj4 ul/g] 

5 . 

 tf/s]Zj/ gu/kflnsfleq v]n d}bfgx? lgdf{0f ug{ cfjZos sfo{sf] yfngL 

e};s]sf] x'bf+ ;f] sfo{nfO{ ;DkGg ug{ cGo lgsfo ;+u ;xsfo{ ul/g] 5 . 

 /fli6«o tyf cGt/fli6«o:t/sf] v]ns"b k|ltof]lutfdf kbs k|fKt ug]{ gu/sf 

v]nf8Lx¿nfO{  k'/:sf/ ;lxt ;Ddfg ul/g gLltnfO{ lg/Gt/tf lbOg] 5 . 

 o'jfx?nfO{ s'nt, b'Jo;{gaf6 arfpg tyf ;w}+ phf{zLn / ;lqmo agfO /fVg 

;'tL{hGo kbfy{ lgoGq0f, s'nt tyf b'Jo{;g lj/f]wL cleofg, o'jf ljsf;;+u 

;DalGwt v]ns"b, ;flxTo, ;+uLt, snf h:tf ljljw lqmofsnfk ;~rfngdf 

;xof]u ul/g]5 . 

 o'jf :j/f]huf/ sfo{qmd ;~rfng ul/g]5 .  
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 ljb]zaf6 ;Lk l;s]/ kmsL{ :jb]zd} a;L pTkfbgzLn sfo{df nfUg] o'jfx?nfO{ 

;f] sfo{df yk pTk|]l/t ug{ cfjZos ;xof]u ul/g]5 .  

 ljBfno :t/Lo v]nsb k|ltof]lutf / ;f:s[lts k|ltof]lutf ;+rfng ug{ 

cfjZos ;xof]u ul/g] gLltnfO{ lg/Gt/tf lbOg] 5 . 

 dlb/fhGo kbfy{x? / ;'lt{hGo kbfy{x?sf] laqmL ljt/0f / ;]jgnfO{ lgodg 

ul/g] 5 . 

 j8f :t/Lo v]ns'b ljsf;sf nflu gu/sfo{kflnsf v]ns'b ;+of]hssf] 

;+of]hsTjdf ;ldlt u7g u/L v]ns'b k"jf{wf/ lgdf{0f ug]{ sfo{sf] yfngL ul/g] 

5  

 o; gu/kflnsf If]qdf ;~rf/sf] lasf;sf] nflu :yflkt :yfgLo ;~rf/sf 

 dfWodx?nfO{ k|j4{g ug{ cfjZos ;xof]u ul/g] 5 . 

pBf]u lasf; 

 pBdlzntf ljsf; Pj+ cfod"ns /f]huf/L clej[l4sf sfo{qmdx? ;+rfng u/L 

dlxnf, blnt, cfbLjf;L hghftL / k5f8L k/]sf hg;d'bfonfO{ nB' pBddf 

;xefuL u/fpg] gLlt nLOg] 5 . ;fy} nB' pBd ljsf;sf nflu sf]ifsf] Joj:yf 

ul/g] 5 . 

 nlIft ;d'bfodf cfo cfh{gsf sfo{qmdx? ;+rfng ug{ cfaZos ;xof]u  ul/g] 

gLlt lnOg] 5 . 

 nB' pBdsf] If]qdf ;xsfo{ ug{ cGo gu/klnsf ;+u ;dGjo ul/g] 5 .  

 

;efWoIf dxf]bo, 

ca d cf=j= )&^÷)&& sf nflu ah]6 k|:t'tug]{ cg'dlt rfxfG5' .  
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cfufdL cfly{s aif{sf] cfDbfgL tkm{ cfGtl/s cfDbfgL ?= !^ s/f]8, /lhi6|]zg jfkt 

-dfnkf]t sfof{no_ tkm{ /sd ?= @) s/f]8, /fh:j af+8kmf+8 tkm{ /sd ?= !! s/f]8 

!) nfv, ;+3Lo ;/sf/af6 k|fKt x'g] ljQLo ;dfgLs/0f cg'bfg tkm{ @! s/f]8 $# 

nfv, ;+3Lo ;/sf/af6 k|fKt x'g] zzt{ cg'bfg tkm{ /sd ?= @# s/f]8 $% nfv, 

k|b]z ;/sfaf6 k|fKt x'g] cg'bfgx? qmdzM ljQLo ;dfgLs/0f cg'bfg tkm{ /sd ?= 

! s/f]8 !# nfv @$ xhf/, ;jf/L ;fwfg s/ tkm{sf] /sd ?= # s/f]8 !% nfv $( 

xhf/, zzt{ cg'bfg -lzIff, :jf:Yo If]q_ tkm{ /sd ?= ! s/f]8 !& nfv &% xhf/, 

;+3Lo ;+/rgf k"jf{wf/ ljsf; sfo{qmd tkm{ /sd ?= $ s/f]8 Pj+ cGo sfo{qmd 

cGt{ut ;fdflhs ;'/Ifftkm{ /sd ?= & s/f]8 %)nfv, Pnlhl;l8kL tkm{ ?= & nfv, 

ul/a;Fu ljZj]Zj/ sfo{qmd tkm{ /sd ?= & nfv, ;8s af]8{ tkm{ /sd ?= $% nfv, 

gub hg;xeflutf tkm{ /sd ?= & s/f]8 / cf=j= @)&%÷)&^ sf] gub df}Hbft -

gub / sfo{qmd ;lxt_ tkm{ /sd ?= @@ s/f]8 u/L s'n /sd ?= ! cj{ #* s/f]8 

%# nfv $* xhf/ cg'dfg ul/Psf] 5 eg] vr{ tkm{ rfn' k|zf;lgs vr{ ?= !$ 

s/f]8 &* nfv, g]kfn ;/sf/af6 k|fKt zzt{ cg'bfg tkm{ /sd ?= @#  s/f]8 $% 

nfv, cGo sfo{qmd cGt{ut ;fdflhs ;'/Ifftkm{ /sd ?= & s/f]8 %)nfv, 

Pnlhl;l8kL tkm{ ?= & nfv, ul/a;Fu ljZj]Zj/ sfo{qmd tkm{ /sd ?= & nfv u/L 

rfn' tkm{ s'n /sd ?= $% s/f]8 *& nfv cg'dfg u/]sf] 5' eg] k'hLut vr{ tkm{ 

;+3Lo ;+/rgf k"jf{wf/ ljsf; sfo{qmd tkm{ /sd ?= $ s/f]8, ;8s af]8{ tkm{ /sd 

?= $% nfv, hg;xeflutf tkm{ /sd ?= & s/f]8 tyf gu/ If]q ljsf;sf nflu 

ljlgof]hg ul/Psf] k'hLut vr{ /sd ? *) s/f]8 )# nfv &# xhf/ u/L k'hLut 

tkm{ s'n /sd ?= (! s/f]8 $* nfv &# xhf/ / k|b]z ;/sf/af6 k|fKt x'g] zzt{ 

cg'bfg -lzIff, :jf:Yo If]q rfn' tyf k'hLut b'j} k|s[ltsf_ tkm{ /sd ?= ! s/f]8 !& 

nfv &% xhf/ u/L u/L cf=j= @)&^.)&& sf] s'n jflif{s jh]6 /sd ?= ! cj{ #* 

s/f]8 %# nfv $* xhf/sf] vr{ cg'dfg u/]sf] 5' . 
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cGtdf, 

tf/s]Zj/ gu/kflnsfsf] kfFrf}gu/ ;ef ;kmn?kdf ;DkGg ug{ cf–cfkm\g] If]qjf6 

;xof]u k'¥ofpg' x'g] dfggLo ;f+;bHo"x?, k|ltlglwHo"x?, ljleGg /fhg}lts bnsf 

k|d'v Pj+ k|ltlglwHo"x?, k"[j{ hgk|ltlglwHo"x?, gu/ ;efsf ;b:oHo"x?, gful/s 

;dfhsf k|ltlglwHo"x?, ljleGg ;+3 ;+:yfsf k|ltlglwHo"x?, z'e]R5's dxfg'efjx? 

tyf ;Dk"0f{ gu/jf;L bfh'efO{ tyf lbbL alxgLx? tyf gu/kflnsfsf ;Dk"0f{ 

sd{rf/Lx?df xflb{s wGoafb JoQm ug{ rfxfG5' . ;fy} cfufdL lbgx?df klg 

oxfFx?sf] ;xeflutf, ;xof]u / ;fysf] ck]Iff ;d]t ub{5' . 
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तारकेश्वर नगरपाधलकाको अथम सम्बन्धी प्रस्तावलाई कायामन्वयन गनम बनेको 

ऐन २०७६ 

सभाबाट स्वीकृत धमधतिः २०७६।०३।०८ 

प्रस्तािनामा : तारकेश्वर नगरपातलकाको अतथकु िष ु २०७६।०७७ कोऄथ ु सम्बन्धी प्रस्तािलाइ कायाुन्ियन 

गनुको तनतम्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गनु, छुट तदने तथा अय संकलनको प्रशासतनक व्यिस्था गनु 

िाचचछनीय भएकोले,  

 नेपालको संतिधान धारा २२८ को ईपधारा (१) बमोतजम तारकेश्वर नगरसभालेयो ऐन बनाएको छ ।  

१  . संधिप्त नाम र प्रारम्भ:(१) यस ऐनको नाम“अतथकु ऐन, २०७६”रहकेो छ । 

   (२) यो ऐन तारकेश्वर नगरपातलका क्षते्रमा सम्ित् ०७६ साल श्रािण १ गतेदतेख प्रारम्भ हुनेछ ।  

२ . सम्पधिकर: नगरपातलकाका क्षेत्र तभत्र ऄनुसूची -१ मा ईल्लेख भए बमोतजम सम्पतत्तकर लगाइने र ऄसुल 

ईपर गररनेछ । भिनको मूल्याङ्कन दर  ,भिनको  ास किी प्रततशत र  ास किी गने ऄितध  ऄनुसूची २ 

ऄनुसार गररनेछ ।  

३.  भुधम कर (मालपोत): नगरपातलका क्षेत्र तभत्र ऄनुसूची  ३ मा ईल्लेख भए बमोतजम भतूमकर (मालपोत) 

लगाइने र ऄसुल ईपर गररनेछ ।  

४.  घर वहाल कर: नगरपातलका क्षते्र तभत्र कुनै व्यति िा संस्थाले भिन, घर, पसल,ग्यारेज, गोदाम, टहरा, 

छप्पर, जग्गा िा पोखरी पुरै अंतशक तिरले िहालमा तदइएकोमा ऄनुसूची  ४ मा ईल्लेख भए बमोतजम घर 

िहाल कर लगाइने र ऄसुल ईपर गररनेछ ।  

५. व्यावसाय कर: नगरपातलका क्षते्र तभत्र व्यापार, व्यािसाय िा सेिामा पुँजीगत लगानी र अतथकु 

कारोिारका अधारमा ऄनुसूची ५ मा ईल्लेख भए बमोतजम व्यािसाय कर लगाइने र ऄसुल ईपर गररनेछ ।  

६. जधडवुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर:  नगरपातलका क्षते्र तभत्र कुनै व्यति िा संस्थाले उन, खोटो जतटिटुी, 

िन कस, किाडी माल र प्रचतलत कानुनले तनषधे गररएको जीिजन्तु बाहकेका ऄन्य मृत िा माररएका 

जीिजन्तुको हाड, तसंग, छाला ,प्िाँखजस्ता िस्तुको व्यािसातयक कारोिार गरे िापत ऄनुसूची ६ मा 

ईल्लेख भए बमोतजमको कर लगाइने र ऄसुल ईपर गररनेछ ।  

७.  सवारी साधन कर:  नगरपातलका क्षते्र तभत्र दताु भएका सिारी साधनमा ऄनुसूची ७ मा ईल्लेख भए 

बमोतजम सिारी साधन कर लगाइने र ऄसुल ईपर गररनेछ । 

८. धवज्ञापन कर:  नगरपातलका क्षेत्र तभत्र हुने तिज्ञापनमा ऄनुसूची ८ मा ईल्लेख भए बमोतजम तिज्ञापन कर 

लगाइने र ऄसुलईपर गररनेछ । तर, प्रदशे कानुन स्िीकृत भइ सो कानुनमा ऄन्यथा व्यिस्था भएको 

ऄिस्थामा सोतह बमोतजम हुनेछ ।  
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९. मनोरञ्जन कर:नगरपातलका क्षते्र तभत्र हुने मनोरचजन व्यािसाय सेिामा ऄनुसूची  ९ मा ईल्लेख भए 

बमोतजम व्यािसाय कर लगाइने र ऄसुल ईपर गररनेछ । तर, प्रदशे कानुन स्िीकृत भइ  सो कानुनमा ऄन्यथा 

व्यिस्था भएको ऄिस्थामा सोतह बमोतजम हुनेछ ।    

१०. बहाल धवटौरी शुल्क:  नगरपातलका क्षते्र तभत्र अरु्ले तनमाुण गरेका, रेखदखे िा सचचालन गरेको ठाईँमा 

ऄनुसूची  १० मा ईल्लेख भए ऄनुसार बहाल तिटौरी शुल्क लगाइने र ऄसुल ईपर गररनेछ ।  

११.  पाधकिं ग शुल्क:  नरपातलका क्षते्र तभत्र कुनै सिारी साधनलाइ पातकिं ग सुतिधा ईपलब्ध गराए िापत 

ऄनुसूची  ११ मा ईल्लेख भए बमोतजम पातकिं ग शुल्क लगाइने र ऄसुल ईपर गररनेछ ।  

१२.  टे्रधकंग,कोयोधकङ, क्यानोईगं, बन्जीजधम्पंग, धजपफ्लायर रयामध ंटगशुल्क: नगरपातलकाले अफ्नो 

क्षते्रतभत्र टे्रतकंग,कोयोतकङ, क्यानोइगं, बन्जी जतम्पंग, तजप फ्लायर र याुतरं्टग शुल्क ऄनुसचू १२  लगाइने 

र ऄसुल ईपर गररनेछ ।  

१३.  सेवाशुल्क दस्तुर: नगरपातलकाले तनमाुण, सचचालन िा व्यिस्थापन गरेका ऄनुसूची १३ मा ईल्लेख 

भएमा ईतल्लतखत स्थानीय पुिाुधार ईपलब्ध गराइएको  सेिामा सेिाग्राहीबाट ऄनुसूचीमा व्यिस्था भए 

ऄनुसार शुल्क लगाइने र ऄसुल ईपर गररनेछ ।  

१४.  पयमटन शुल्क:नगरपातलकाले अफ्नो क्षते्र तभत्र प्रिेश गने पयुटकहरुबाट ऄनुसूतच १४ मा ईतल्लतखत दरमा 

पयुटन शुल्क लगाइने र ऄसुल ईपर गररनेछ । तर, प्रदशे कानुन स्िीकृत भइ सो कानुनमा ऄन्यथा व्यिस्था 

भएको ऄिस्थामा सोतह बमोतजम हुनेछ ।    

१५. कर छुट: यस ऐन बमोतजमकर ततने दातयत्ि भएका व्यतििा संस्थाहरुलाइ कुनै पतन तकतसमको कर छुट 

तदइने छैन । तर यस बुदँामा जुनकुनै कुरा लेतखएको भएतापतन २०७२ सालमा गएको महाभकुम्पमा परी 

घरको पूणु क्षतत भआ ु नगरपातलकाबाट भकुम्पतपतडत 'क' िगुको काडु जारी गररएका भकुम्पतपतडतहरूले 

नगरक्षते्रमा अिसीयघर तनमाुण गनु एक पटकका लातग पतहलो तल्ला )१००० िगुरु्टमा नबढ्ने गरी ( मा 

लाग्ने नक्सा पास शुल्क लाग्न ेछैन र दर्ा २ बमोतजमका करदाताहरूलाआ ुचालु अ .ि . को प्रथम चौमातसक 

)काततुक मसान्त (सम्ममा   सम्पती कर ततने करदाताहरुलाआ ुरकमको १० प्रततशतले हुन अईने रकम छुट 

तदआनुेछ ।  

१६. कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कायमधवधध: यो ऐनमा भएको व्यिस्था ऄनुसार कर तथा शुल्क 

संकलन सम्बन्धी कायुतितध नगरपातलकाले तोके ऄनुसार हुनेछ ।  
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अनसुूची-१ 

)साँग सम्बधन्धत २द ा(  

सम्पत्ति करको दररेटः 

तारकेश्वर नगरपाधलका िेत्रधभत्र आ .व.२०७६/०७७ देधि लागु हुनेसम्पधि करको धस्वकृत दररेट 

कर योग्य सम्पधिको मूल्य बाधषमक दर 
मुल्यांकन 

लािमा 
कर रकम 

मुल्यांकन 

लािमा 
कररकम 

तीसलाख रुपैयाँसम्मको मूल्यांकनमा एक मुष्ठ रु ५०० १ ५०० ३० ५०० 

एकतीसलाख दतेख चालीस लाख रुपैयाँसम्म प्रतत लाख रु ३० ३१ ९३० ४० १२०० 

एकचालीसलाख दतेख पचास लाख रुपैयाँसम्म प्रतत लाख ३५ ४१ १४३५ ५० १७५० 

एकाईन्नलाख दतेख साठ्ठी लाख रुपैयाँसम्म प्रतत लाख रु ४५ ५१ २२९५ ६० २७०० 

एकसठ्ठीलाखदतेख सत्तरी लाख रुपैयाँसम्म प्रतत लाख रु  .५५  ६१ ३३५५ ७० ३८५० 

एकहत्तरलाखदतेख ऄसी लाख रुपैयाँसम्म प्रतत लाख रु .६५ ७१ ४६१५ ८० ५२०० 

एकासीलाखदतेख नब्बे लाख रुपैयाँसम्म प्रतत लाख रु .७० ८१ ५६७० ९० ६३०० 

एकान्नब्बेलाखदतेख एक करोड रुपैयाँसम्म प्रतत लाख रु .७५ ९१ ६८२५ १०० ७५०० 

एककरोड एक लाख दतेख एक करोड बीस लाख 

रुपैयाँसम्म 
प्रतत लाख रु .८५ १०१ ८५८५ १२० १०२०० 

एककरोड एक्काआुस लाख दतेख एक करोड 

चालीस लाख रुपैयाँसम्म 
प्रतत लाख रु  .१०५  १२१ १२७०५ १४० १४७०० 

एककरोड एकचालीस लाख दतेख एक करोड 

साठ्ठीलाख रुपैयाँसम्म 
प्रतत लाख रु  .११५  १४१ १६२१५ १६० १८४०० 

एककरोड एकसठ्ठी लाखदतेख एक करोड ऄसी 

लाख रुपौयँसम्म 
प्रतत लाख रु  .१२५  १६१ २०१२५ १८० २२५०० 

एककरोड एकासी लाख दतेख दआुु करोड रुपैयाँसम्म प्रतत लाख रु  .१३५  १८१ २४४३५ २०० २७००० 

दआुुकरोड एक लाख दतेख दआु ुकरोड पचास लाख 

रुपौयँसम्म 
प्रतत लाख रु  .१५०  २०१ ३०१५० २५० ३७५०० 

दआुुकरोड एकाईन्न लाखदतेख तीन करोड 

रुपैयाँसम्म 
प्रतत लाख रु  .१७०  २५१ ४२६७० ३०० ५१००० 

तीनकरोड एक लाख दतेख तीन करोड पचास लाख 

रुपैयाँसम्म 
प्रतत लाख रु  .१९०  ३०१ ५७१९० ३५० ६६५०० 

तीनकरोड एकाईन्न लाखदतेख चार करोड 

रुपैयाँसम्म 
प्रतत लाख रु.२०५ ३५१ ७१९५५ ४०० ८२००० 

चारकरोड एक लाख दतेख चार करोड पचास लाख 

रुपैयाँसम्म 
प्रतत लाख रु  .२२०  ४०१ ८८२२० ४५० ९९००० 

चारकरोड एकाईन्न लाखदतेख पाँच करोड 

रुपैयाँसम्म 
प्रतत लाख रु  .२३०  ४५१ १०३७३० ५०० ११५००० 
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पाँच करोड एक लाख भन्दा मातथ प्रतत लाख रु  .२ ५० ५०१ १२५२५०   

नोटः मुल्यांकन रकमलाइ रु लाखमा )ROUND FIGURE)मा पररणत गरी करको दर तनधाुरण हुनेछ । 

स्पष्टीकर िः  

१  .नगरपातलकाकारा अफ्नो क्षते्रतभत्रको सम्पतत्त कर लाग्ने भिनको ऄनुसूची - २र जग्गाको मुल्यांकनको सम्बतन्धत 

मालपोत कायाुलय )मनमैजु र टोखा (बाट रतजोटे्रशन प्रयोजनाथ ु तस्िकृत भएको रकमलाइ अधार मानी मूल्य 

तनधाुरण गरी सो मूल्यमा ऄनुसूची १ बमोतजम सम्पतत्त कर लगाइ ऄसूल गररनेछ । भिनको क्षते्रर्ल कायम गदाु 

स्िीकृत नक्शा र तनमाुण भएको भिनको क्षते्रर्लमा र्रक भएमा तनमाुण भएको भिनको क्षते्रर्ललाइ अधार 

मातननेछ ।  

 

२  .मातथ ब ुुुँदा नं .१ बमोतजम सम्पतत्त  कर लाग्ने भिन र जग्गा बाहके भिन नभएको बाकँी जग्गामा ऄनुसूची -३ 

को दरमा भतूमकर )मालपोत (लगाइ ऄसूल गररनेछ ।  

 

३  .संयुि तथा सामुतहक अिासको सम्पतत्त कर तनधाुरण ुः  

(१  (बहु तले सामुतहक अिास )ऄपाटुमेन्ट िा फ्ल्याट (िा संयुि अिास  )हाईतजङ्ग (िा कुनै घरको तितभन्न 

तलाहरु िा एकै तलामा पृथक, पृथक स्िातमत्ि रहकेोमा त्यस्तो पृथक, पृथक स्िातमत्ि भएका भागहरु िा 

तलाहरुको सम्पतत्त कर सम्बतन्धत स्िातमत्ििाला व्यतिहरुको नाममा दहेाय बमोतजम तनधाुरण गरी ऄसुल 

ईपर गररनेछः  

(क  (बहु तले सामुतहक अिास )ऄपाटुमेन्ट िा फ्ल्या ट  (को हकमा घर जे–जतत क्षते्रर्लको ऄपाटुमेन्ट िा 

फ्ल्याट रातजनामा िा स्िातमत्ि हस्तान्तरणको तलखत पाररत गरी हक हस्तान्तरण भएको छ सोही बराबर 

घर )ऄपाटुमेन्ट िा फ्ल्याट (को क्षते्रर्ल कायम गररनेछ  ।  

(ख  (बहु तले सामुतहक अिास )ऄपाटुमेन्ट िा फ्ल्याट (को जग्गाको क्षते्रर्ल कायम गदाु रातजनामा िा 

स्िातमत्ि हस्तान्तरणको तलखतमा ईल्लेख भएको भए सोही जग्गाको क्षते्रर्ल र ईल्लेख नभएको भए घर 

)ऄपाटुमेन्ट िा फ्ल्याट (को स्िातमत्ि बराबरको क्षते्रर्ल मातन सो को दइु गुणा बराबरको जग्गाको 

क्षते्रर्ल कायम गररनेछ ।  

(ग  (मातथ खण्ड )क(  र )ख (मा ईल्लेख भए बमोतजम हुन अईने घर र जग्गाको क्षते्रर्ललाइ अधार मानी 

स्िीकृत दर ऄनुसार मूल्याङ्कन गरी कर तनधाुरण गररनेछ ।  

(घ  (संयुि अिास )हाईतजङ्ग (को जग्गाको क्षते्रर्लको हकमा रातजनामा िा हक हस्तान्तरणको तलखतमा 

ईल्लेख भए बराबरको जग्गाको क्षेत्रर्ल कायम गररनेछ ।  

(२  (नगरपातलकाले तोकेको ऄितधतभत्र सामूतहक अिास िा संयुि अिास तनमाुण भएका अिास तिक्री नभइ 

बाँकी रहकेो स्टकमा सम्पतत्त कर लाग्ने छैन । तर ऄनुगमन गदाु त्यसरी तबक्री नभएको स्टकको कुनै प्रकारले 

ईपयोग भएकोमा त्यस्तो स्टकमा  कर लाग्नेछ ।   
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(३  (नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार िा नगरपातलकाको स्िीकृत तलइ तनमाुण भएको संयुि अिास िा सामुतहक 

अिासको सामूतहक ईपभोगमा रहने िेसमेण्ट, बगैचँा, पातकुङ्ग तथा सडक क्षेत्रमा सम्पतत्त कर लगाआने छैन ।  

 

४  .तलज सम्झौता बमोतजमको सम्पतत्तमा कर लाग्नेः  

(१  (कुनै व्यक ु्तत िा संस्थाको नाममा जग्गाको स्िातमत्ि भइ ऄको व्यतिले भिन अतद भौततक संरचनाको 

तनमाुण, तिकास र सम्बद्धुन गरी भोग गरेको सम्पतत्तको कर ततनुुपने दातयत्ि सम्बन्धमा तनजहरुबीच भएको 

सम्झौतामा स्पष्ट ईल्लेख गररएको हकमा सोही बमोतजम हुनेछ । यतद सम्झौतामा स्पष्ट प्रािधान ईल्लेख 

नगररएको भएमा सम्पतत्तको भोग गने िा तलजमा तलने व्यति िा संस्थाले यस ऄनुसूची बमोतजमको कर 

दातखला गनुुपनेछ ।   

(२  (मातथ बुदँा -१बमोतजमको तलज सम्झौता भगं भएमा िा कायाुन्ियन नभइ सम्झौताको यथाथ ु पररपालना 

नगररएको ऄिस्थामा सम्पतत्त कर ततने दातयत्ि सम्बतन्धत जग्गा धनीको हुनेछ ।  

(३  (प्रचतलत नेपाल कानून र यस ऄनुसूची बमोतजम सम्पतत्त कर छुट हुने व्यति िा तनकायको जग्गामा 

व्यिसातयक प्रयोजनका लातग भिन तनमाुण गरी ईपयोग गरेको भए ईि भिन र सो ले चचकेो जग्गामा 

सम्पतत्त भोग गने व्यति िा संस्थाबाट यस ऄनुसूची बमोतजम सम्पतत्त कर लगाइ ऄसुल ईपर गररनेछ ।  

(४  (सम्पतत्त कर  छुट हुने व्यति िा तनकायको जग्गामा एईटा प्रयोजनको लातग बनाएको भिन सो प्रयोजन 

पररितुन गरी व्यिसातयक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको पाइएमा कर ऄतधकृतले कर तनधाुरण गरी कर ऄसुल गनेछ 

।   
 

५  .अतथकु बष ु२०७ ६।०७ ७ को काततुक मसान्ततभत्र सम्पतत्त कर दातखला गरेमा यस अतथकु बषमुा लाग्ने सम्पतत्त 

करमा दश प्रततशत छुट तदआनेछ । अतथकु बष ु२०७५।०७६ भन्दा ऄगातडका करहरूलाआ ुघर जग्गा कर नै तत ्तत ्

िषकुो दररेटले तलआनुेछ ।   
 

यस ऐनमा ऄन्यत्र जुनसुकै कुरा लेतखएको भएतापतन दहेायको घर र घर जग्गामा सम्पतत्तकर लाग्ने छैन।  

(क  (नेपाल सरकार , प्रदशे सरकार र स्थानीय सरकारको स्िातमत्िमा रहकेो घर र घरजग्गा,  

(ख  (सरकारी ऄस्पतालको घर र घरजग्गा,  

(ग  (गुठीको स्िातमत्िमा रहकेो घर र घरजग्गा,  

(घ  (मुनार्ाको ईदे्धश्य नराखी सचचालन गररएको सरकारी  ,सामुदातयक तथा सािुजतनक तशक्षण संस्था, कम्पनी, 

सतमतत, प्रातधकरण, बोडु र सरकारी संस्थानको घर र घरजग्गा, 

(ङ  (मुनार्ाको ईदे्धश्य नराखी सचचालन भएका संघ , संस्थाको घर र घरजग्गा, 

(च  (धातमुक संस्था )मतन्दर , गुम्बा, चचु, मतस्जद अतद  (को घर र घरजग्गा,  

(छ  (खानेपानी संकलन , पोखरी, तिधुतगृह, मसानघाट, कतिस्तान, किुला, मजार, तिमानस्थल, बसपाकु, 

रंगशाला, ईद्यान, पाकु जस्ता सािुजतनक ईपयोगका स्थलहरु, 

(ज  (राजदतुािास , िातणज्य तनयोग ,कुटनैततक तनयोगका घर र घरजग्गा ।  
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अनुसूची- २ 

)साँग सम्बधन्धत २द ा(  

भवनको मूल्याङ्कन दरभवनको प्रास क ी प्रधतशत र , प्रास क ी गने अवधध 

 

घरको मुल्यांकनभिनको बनौटको अधारमाभिनको मूल्याङ्कन दरदहेाय बमोतजम कायम गररएकोछ । भिनको बनौट र सोमा 

 ास किी गने तररका समान  ास किी पद्धतत (Straight LineMethod) ऄनुसार हनुेछ । यसको गणना दहेाय बमोतजम 

गररनेछः 

 

तस .नं.  

 

घरको िनािट 

औषत लागत दर 

)प्रतत िगुरु्ट (  

प्रतत िष ुिगुरु्ट 

 ासकिी प्रततशतमा 

घर, भिन भौततक 

संरचनाको अयु 

१ तभत्री बातहरी काँचो आिुाले बनेको माटोको 

जोडाआ ुभएका सब ैतकतसमका घर  
रू .५००।०० ४ प्रततशत १५ 

२ तभत्र काँचो बातहर पाको इिा माटोको  

जोडाइ भएका सब ै तकतसमका घर र 

काठैकाठबाट बनेका घर   

रू.६००।०० ३ प्रततशत २५ 

३ तभत्र बातहर पाको इिा िा ढुगंामा माटोको 

जोडाइ भएका सब ैतकतसमका घरहरु   
रू.१५००।०० २ प्रततशत ३५ 

४ तप्रफ्याब भिन, गोदाम भिन   रू.१५००।०० २ प्रततशत ३५ 

५ तभत्रबातहर पाको इिा िा ढुगंा िा ब्लकमा 

तसमेन्टको जोडाइ भएका सब ै तकतसमका 

घरहरु 

     रु१५००।०० १ प्रततशत ७० 

६ स्टील स्ट्रक्चर )ट्रस(भिन  रू १६००।०० २ प्रततशत ३५ 

७ अर तस .तस .्ेम स् ट्रक्चरबाट बनेका घर रू१८००।०० ०.७५ प्रततशत १०० 

८  तलफ्ट तसष्टमको घरहरु   रू २२००।००     ०.७५ प्रततशत १०० 
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अनुसूची- ३ 

 (द ा ३ साँग सम्वधन्धत) 

भूधमकर (मालपोत)दरहरु 

क्र.स. करका क्षते्र/ तििरण दर 
कैतर्यत 

१ 
मालपोत प्रतत अना 

)३१.७९ िगुतमटर(  

क  िगु  

 ( िडा न ४,७,८,९,१०,११) 

ख  िगु  

िडा न १,२,३,५,६) 

 

रु.१० रु  .७  

 

जररिाना कुल िक्यौतामा िातषकु ५ प्रततशतका दरल ेर ऄतधकतम् ५० ,जग्गा दताुका िखत एकमुष्ठ ततन ुअईनेको 

हकमा चालु अ .ि .मा ईल्लेतखत भए कै दररेटले तलने ।  

 

अनुसूची- ४ 

द ा४ साँग सम्बधन्धत 

घरबहाल करका दरहरु 

क्र.स. करका िेत्र/ धववर  दर 

१ 
घर बहालकर     

५ प्रततशत  प्रततशत र  १० प्रततशत ७ 

)संलग्न सूचीमा ईल्लेख भए बमोतजम( 

२ जग्गा भाडाकर २ प्रततशत  

 अिसीय घरबहाल करमा ५ प्रततशत, व्यािसातयक घर बहालकरमा ७ प्रततशत )कर कायाुलयमा प्यान तथा 

 याटमा दताु भएकाहरूको हकमा १० प्रततशत  न ैलागु हुने  (र संघसंस्था तथा ऄन्य प्रकृततका व्यािसायहरूलाआ ु१० 

प्रततशत लाग्नेछ ।  

तारकेश्वर नगरपातलका क्षेत्रतभत्रका बहाल कर न्यूनतम् भाडादरतोतकएको छ । 

शीषकु 

िगु क )िडा नं .४ , ७, ८, ९, 

१०, ११( 
िगु ख )िडा नं .१ , २, ३, ५, ६( 

तभत्री सडक मुल सडक तभत्री सडक मुल सडक 

टहरा अिासकोलातग मातसक १००० १५०० ५०० १००० 

टहराव्यािसायको लातगमातसक )प्रतत सटर(  २५०० ३५०० १५०० २५०० 

घर कोठा मातसक )प्रतत कोठा(  २००० ३००० १५०० २५०० 

सटर मातसक )प्रतत सटर(  ४००० ६००० २५०० ४००० 

जग्गा प्रततरोपनी िातषकु २०००० 
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तारकेश्वर नगरपातललका क्षते्रतभत्र कुनै व्यति िा संस्थाले भिन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, जग्गा िा पोखरी िा 

ऄन्य सम्पतत्त पुरै िा अंतशक तबरले बहाल लगाएकोमा बहाल रकममा दहेाय बमोतजम बहालकर संकलन गररनेछः    

(१  (करदाताले अरु्ले बहालमा लगाएको बहाल रकम स्िंय  घोषणा गनु सक्नेछ ।   

(२  (करदाताले घोषणा गरेको बहालकर को दर मातथ ईल्लेख भए भन्दा कम दररेट पेश भएमा मातथ ईल्लेख भए 

बमोतजम न्यूनतम् भाडादर मानी बहालकर तनधाुरण गररनेछ ।   

(३  (कुनै पतन व्यािसायीहरुले अफ्नो व्यिासाय रहकेो घर , कोठाको बहालकर भिुानी गदाु तनजको व्यािसाय, 

र्मु, कम्पनी िा सो सँग सम्बतन्धत ऄन्य जुनकुनै भएतापतन सो को भने ऄतडट गदाुका िखत दखेाइएको १० 

प्रततशत बहालकर नै कायम हुनेछ र सोही बमोतजम बहालकर चिुा गनुुपनेछ ।  

 

अनुसूची- ५ 

)द ा ५ साँग सम्बधन्धत( 

व्यावसाय करका दररेटहरु 

तस .नं.  व्यिसाय, सेिा दताु दस्तुर नतिकरण दस्तुर कैतर्यत 

  (क ) व्यापाररक वस्तु कर 

१ खुरा तकराना पसल 
      

500.00  

     

375.00  
  

२ तकराना पसल मतदरा सतहत 
     

1,000.00  

     

750.00  
  

३ तकराना पसल ग्यास सतहत 
     

1,000.00  

     

750.00  
  

४ तकराना पसल ग्यास, मतदरा समेत 
     

1,500.00  

     

1,125.00  
  

५ तकराना होलसेल 
     

1,500.00  

     

1,125.00  
  

६ ग्यास तडपो 
     

1,500.00  

     

1,125.00  
  

७ सुपर माकेट, सतपङ्ग सेन्टर 
     

6,000.00  

    

4,500.00  
  

८ तडपाटुमेन्टल स्टोर 
     

4,000.00  

    

3,000.00  
  

९ माटु, तमनी माटु 
     

2,000.00  

    

1,500.00  
  

१० मतदरा तडलर तितरक 
     

6,000.00  

    

4,500.00  
  

११ मतदरा खुरा पसल 
     

2,000.00  

    

1,500.00  
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१२ पान पसल 
     

1,000.00  

     

750.00  
  

१३ 
सुतीजन्य पदाथ ुअयातकताु तथा तडलर 

तितरक 

     

6,000.00  

    

4,500.00  
  

१४ िेकरी पसल 
     

1,000.00  

     

750.00  
  

१५ 
िेकरी पसल )ईत्पादन समेत साथ ैक्यारे् 

समेत(  

     

1,500.00  

     

1,125.00  
  

१६ डेरी 
     

1,500.00  

     

1,125.00  
  

१७ तचया, खाजा तथा नास्ता पसल 
     

1,000.00  

     

750.00  
  

१८ र्लरु्ल तथा जुस पसल 
     

1,000.00  

     

750.00  
  

१९ तरकारी पसल 
      

500.00  

     

375.00  
  

२० र्लरु्ल, जुस तथा तरकारी संयुि 
     

1,500.00  

     

1,125.00  
  

२१ तमठाइ पसल ठुला तकतसमका 
     

2,000.00  

    

1,500.00  
  

२२ तमठाइ पसल तथा तचया घर साना खालका 
     

1,000.00  

     

750.00  
  

२३ मासु पसल )राँगा , बगंुर( 
     

1,000.00  

     

750.00  
  

२४ मासु पसल )कुखुरा तथा ऄन्य पंक्षीजन्य(  
     

1,000.00  

     

750.00  
  

२५ मासु पसल )खसी तथा कुखुरा तथा ऄन्य(  
     

2,000.00  

    

1,500.00  
  

२६ माछा पसल 
     

1,000.00  

     

750.00  
  

२७ एग हाईस 
     

1,000.00  

     

750.00  
  

२८ 
पेय पदाथ ुतडलर तथा होलसेलर )मतदरा 

बाहके(  

     

2,000.00  

    

1,500.00  
  

२९ 
थानको कपडा तथा कुताु सुरुिालसमेत 

तबक्री पसल 

     

1,500.00  

     

1,125.00  
  

३० 
ब्ल्यांकेट, तसरक, डस्ना लगायतका सामग्री 

तिक्री पसल 

     

1,500.00  

     

1,125.00  
  

३१ रे्न्सी, पतस्मना, ढाका, कुताु सुरुिाल, साडी पसल 
     

1,000.00  

     

750.00  
  

३२ व्याग पसल 1,000.00       750.00         

३३ सतटङ सुतटङ तथा बतुटक सम्बन्धी 
     

2,000.00  
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३४ जुत्ता चप्पल, स्याण्डल पसल )तबतक्र मात्र(  
     

1,000.00  

     

750.00  
  

३५ 
लुगा तसलाईने टेलसु तथा जुत्ता तसलाईने 

पसल 

      

500.00  

     

375.00  
  

३६ तगफ्ट सप 
     

1,000.00  

     

750.00  
  

३७ 
श्रृगंार, कस्मेतटक, चरुा पोते ररबन पसल 

)थोक(  

     

1,500.00  

     

1,125.00  
  

३८ 
श्रृगंार, कस्मेतटक, चरुा पोते ररबन पसल  )

खुरा(  

     

1,000.00  

     

750.00  
  

३९ हस्तकला तथा क्युररयो पसल 
     

1,000.00  

     

750.00  
  

४० मूततु िेच्ने पसल 
     

1,000.00  

     

750.00  
  

४१ 
पेतन्टङ्ग )तचत्र (सम्बन्धी , थान्का सामग्री 

पसल 

     

1,000.00  

     

750.00  
  

४२ सुनचांदी, तहरामोती र पत्थरका सामग्री पसल 
     

2,500.00  

    

1,875.00  
  

४३ र्ोटो स्टुतडयो 
      

500.00  

     

375.00  
  

४४ र्ोटो स्टुतडयो कलर ल्याब सतहतको 
     

1,500.00  

     

1,125.00  
  

४५ कलर ल्याब 
     

1,000.00  

     

750.00  
  

४६ 
पुस्तक तथा स्टेशनरी सामान तबक्री पसल 

)थोक(  

     

1,500.00  

     

1,125.00  
  

४७ 
पुस्तक तथा स्टेशनरी सामान तबक्री पसल 

)खुरा(  

     

1,000.00  

     

750.00  
  

४८ स्पोटु हाईस, म्युतजक शप 
     

1,000.00  

     

750.00  
  

४९ चस्मा पसल 
      

500.00  

     

375.00  
  

५० तस.डी .पसल 
     

1,000.00  

     

750.00  
  

५१ तससा पसल 
     

1,000.00  
750.00    

५२ भाडा पसल ५ लाख सम्म लगानी भएको 
     

1,000.00  

     

750.00  
  

५३ 
भाडा पसल ५ लाख भन्दा मातथ लगानी 

भएको 

     

1,500.00  

     

1,125.00  
  

५४ र्तनुचर तथा र्तनुतसंगठुलो  सोरुम समेत 
     

5,000.00  

    

3,750.00  
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५५ 

र्तनुचर काठबाट बनेका र्तनुचर सम्बन्धी(  

तितिध तकतसमका सामग्रीतिक्री), र्तनुतसंग 

)कापेट , पदाु लगायत  (मध्य ेजुनकुनै एक भए 

तापतन 

     

2,000.00  

    

1,500.00  
  

५६ 
तस्टलजन्य सामग्री तथा तस्टल दराज ममुत 

तथा तनमाुण तयारी तबक्रीपसल 

     

1,500.00  

     

1,125.00  
  

५७ िेतल्डंग तथा ग्रील पसल 
     

1,500.00  

     

1,125.00  
  

५८ 
स्टील ट्रस, अल्मोतनयम लगायतका सामग्री 

तनमाुण तथा तबक्रीपसल 

     

1,500.00  

     

1,125.00  
  

५९ 
तप्र फ्याब लगायतका तनमाणु सामग्री तबक्री 

पसल 

     

1,500.00  

     

1,125.00  
  

६० तसमेन्ट पसल )थोक(  
     

3,000.00  

    

2,250.00  
  

६१ तसमेन्ट पसल )खुरा(  
     

2,000.00  

    

1,500.00  
  

६२ हाडुिेयर पसल 
     

2,000.00  

    

1,500.00  
  

६३ हाडुिेयर पसल तसमेन्ट सतहत 
     

4,000.00  

    

3,000.00  
  

६४ रंङ रोगन सतहतको हाडुिेयर पसल 
     

4,000.00  

    

3,000.00  
  

६५ रंङ रोगन पसल 
     

2,000.00  

    

1,500.00  
  

६६ 
टायल, मािुल लगायतका सामग्री तबक्री 

पसल 

     

2,000.00  

    

1,500.00  
  

६७ 
तनमाुण सामग्री )इिा , रोडा, ढुगंा तथा िालुिा 

तिक्री तडपो( 

     

5,000.00  

    

3,750.00  

जग्गाभाडामा 

हो भने 

भाडाकर 

ततरेको प्रमाण 

पेश गनुुपने 

६८ 

तनमाुण सामग्री )इिा , रोडा, ढुगंा तथा िालुिा 

तिक्री तडपो(सम्पकु कायाुलय )स्टक 

नराखेको हकमा मात्र 

     

2,000.00  

    

1,500.00  
  

६९ तबजुलीका सामान तबक्री गने पसल )थोक(  
     

2,000.00  

    

1,500.00  
  

७० तबजुलीका सामान तबक्री गने पसल )खुरा(  
     

1,500.00  

     

1,125.00  
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७१ 

तट .भी. , िातसंग मेतशन, त्ज, र्ोटोकपी 

मेतशन लगायतका सामग्रीतबक्री पसल 

)तितभन्न कम्पनीहरुका सोरुम , पसल( 

     

3,000.00  

    

2,250.00  
  

७२ कम्प्युटर, मोबाइल तबक्री तथा ममुत केन्र 
     

1,500.00  

     

1,125.00  
  

७३ सोलार आन्भटुर पसल 
     

1,500.00  

     

1,125.00  
  

७४ 

ऄटोमोबाइल िकुशप, (हभेी भइेकल, ट्रक, 

लरी, चार पांग्र ेभन्दामातथका सिारी 

साधनहरुको ममुत तथा बडी तनमाुण( 

     

3,000.00  

    

2,250.00  
  

७५ मोटर )चार पांग्रे (शोरुम  
    

10,000.00  

    

7,500.00  
  

७६ मोटर )चार पांग्रे (ररकतन्डसन खररद तिक्री  
     

6,000.00  

    

4,500.00  
  

७७ मोटर )चार पांग्रे (पाटुस तबक्री केन्र  
     

4,000.00  

    

3,000.00  
  

७८ मोटर )चार पांग्रे (ग्यारेज , सतभसुंग सेन्टर 
     

2,000.00  

    

1,500.00  
  

७९ 
चार पांग्र ेभन्दा मातथको गाडी ममुत गने तथा 

बडी बनाईने सेन्टर 
8,000.00 6,000.00   

८० मोटरसाआकल )दुइ पांग्रे (शोरुम  
     

4,000.00  

    

3,000.00  
 

८१ 
मोटरसाइकल )दुइ पांग्रे (ररकतन्डसन खररद 

तिक्री 

     

2,000.00  

    

1,500.00  
  

८२ 
मोटरसाआकल )दुइ पांग्रे (पाटुस , बडी बनाईने 

तबक्री केन्र 

     

2,000.00  

    

1,500.00  
  

८३ मोटरसाआकल )दुइ पांग्रे ( सतभसुंग सेन्टर 
     

1,000.00  

     

750.00  
  

८४ साइकल )सोरुम(  
     

1,500.00  

     

1,125.00  
  

८५ साइकल ममुत 
      

500.00  

     

375.00  
  

८६ मेशीनरी सामान तथा पाटुस तबक्री पसल 
     

1,500.00  

     

1,125.00  
  

८७ मेशीनरी सामान ममुत पसल 
     

1,000.00  

     

750.00  
  

८८ पेट्रोल÷तडजेल पम्प 
    

10,000.00  

    

7,500.00  
  

८९ माछा एकुररयम पसल 
     

1,000.00  

     

750.00  
  

९० लुगा तसईने मेतशन तबक्री गने पसल 
     

1,000.00  

     

750.00  
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९१ माटोको भाडा िेच्ने पसल 
      

500.00  

     

375.00  
  

९२ 
मातथ ईल्लेतखत प्रकार तथा प्रकृततमा सोही 

बमोतजम ऄन्यको हकमा 

१००० दतेख २५००० सम्म 
  

नगरकायुपा

तलकाबाटतन

णुय भए 

बमोतजम हुने 

     

  त्तवेे ज्ञ सेवा )ख(पराम शे सेवा तथा अन्य व्यावसाय सेवा 

१ 
ऄनुसन्धान तथा परामशुदाता )कन्सल्टेन्सी (

सल्लाहकार संस्था (तिदशेी( 

    

10,000.00  

    

7,500.00  
  

२ 
ऄनुसन्धान तथा परामशुदाता )कन्सल्टेन्सी (

सल्लाहकार संस्था (स्िदशेी( 

     

5,000.00  

    

3,750.00  
  

३ ज्योततष परामशु सेिा 
     

1,000.00  

     

750.00  
  

४ 
इतन्जतनयर )इतन्जतनयररंग कायु गने सम्बन्धी 

सम्पूणु  (को कन्सल्टेन्सी र्मु 

     

5,000.00  

    

3,750.00  
  

५ 
कानुन, व्यािसायको ल र्मु ऄनुिादक, 

नोटरी पतब्लक 

     

3,000.00  

    

2,250.00  
  

६ लेखापरीक्षण र्मु 
     

2,000.00  

    

1,500.00  
  

७ लेखापढी र्मु 
     

1,500.00  

     

1,125.00  
  

८ कम्प्युटर एनातलष्ट एण्ड प्रोग्रामर 
     

2,000.00  

    

1,500.00  
  

९ तचतकत्सकको तक्लतनक 
     

2,000.00  

    

1,500.00  
  

१० पश,ु कृतष )भेटनरी (तचतकत्सकको तक्लतनक  
     

1,000.00  

     

750.00  
  

११ शेयर िोकरको र्म ु
     

2,000.00  

    

1,500.00  
  

१२ बस सेिा सचचालन गने कम्पनी 
     

5,000.00  

    

3,750.00  
  

१३ 
मातथ ईल्लेतखत प्रकार तथा प्रकृततमा सोही 

बमोतजम ऄन्यको हकमा 

 1000 b]lv 25000 ;Dd  

  

नगरकायुपातलका

बाटतनणुय भए 

बमोतजम हुने 
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  कलपाददमुत्क )ग(व्यावसाय 

१ 
हलुका पेय पदाथ ुईद्योग )कोकाकोला , पेप्सी 

कोला, ्ुटी अतद( 

    

10,000.00  

    

7,500.00  

घरेलुमा दता ु

भएका 

२ तडष्टीलरी ईद्योग 
    

15,000.00  

    

11,250.00  
  

३ 
अइसतक्रम ईद्योग ठुलो )३ तकलोिाट भन्दा 

मातथ(  

     

5,000.00  

    

3,750.00  
  

४ 
अइसतक्रम÷कुल्र्ी ईद्योग ठुलो )३ 

तकलोिाट भन्दा सम्म( 

     

3,000.00  

    

2,250.00  
  

५ तबस्कुट, पाईरोटी ईद्योग 
     

5,000.00  

    

3,750.00  
  

६ डेरी ईद्योग 
     

8,000.00  

    

6,000.00  
  

७ जुत्ता चप्पल ईद्योग, कारखाना 
    

10,000.00  

    

7,500.00  
  

८ व्याग, बले्ट अतद ईत्पादन ईद्योग 
     

7,000.00  

    

5,250.00  
  

९ तमतनरल िाटर ईद्योग÷पानी प्रशोधन केन्र 
     

8,000.00  

    

6,000.00  
  

१० कापेट, गलैंचा ईद्योग 
     

7,000.00  

    

5,250.00  
  

११ पतश्मना ईद्योग 
     

4,000.00  

    

3,000.00  
  

१२ ढाका तथा ऄल्लो ईद्योग 
     

3,000.00  

    

2,250.00  
  

१३ धान, तेल तमल 
     

4,000.00  

    

3,000.00  
  

१४ मसला तमल 
     

3,000.00  

    

2,250.00  
  

१५ प्लातष्टक तथा पाइप कारखाना÷ईद्योग 
    

20,000.00  

   

15,000.00  
  

१६ प्लातष्टकको बोतल िा झोला बनाईने ईद्योग 
    

10,000.00  
7,500.00   

१७ 
हतपुक  ,कुतलन लगायतका सामान बनाईने 

ईद्योग 

    

10,000.00  
7,500.00   

१८ खाद्यान्न ईद्योग 
     

8,000.00  

    

6,000.00  
  

१९ दाना कारखानातर्ड 
     

8,000.00  

    

6,000.00  
  

२० नेपाली कागज कारखाना 
     

2,000.00  

    

1,500.00  
  

२१ ऄन्य घरेलु तथा साना ईद्योग 
     

2,000.00  

    

1,500.00  
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२२ तससाको तचतलम ईद्योग 
     

8,000.00  

    

6,000.00  
  

२३ र्लामे औजार ईत्पादन घरेलु 
      

500.00  

     

375.00  
  

२४ 
ऄस्र्ाल्ट प्लान्ट, ह्यमु पाइप, तसमेन्ट 

रेतडमेक्स प्लान्ट, िालुिािातसंग 

     

8,000.00  

    

6,000.00  
  

२५ 
औषधी पसल, भटेेनरी औषधी,सतजुकल 

इक्युपमेन्ट पल ईत्पादन ईद्योग 

     

7,000.00  

    

5,250.00  
  

२६ कंतक्रट ईद्योग )ब्लक , ररंग बनाईने( 
     

3,000.00  

    

2,250.00  

जग्गाभाडामा हो 

भने भाडाकर 

ततरेको प्रमाण 

पेश गनुुपन े

२७ 
मातथ ईल्लेतखत प्रकार तथा प्रकृततमा सोही 

बमोतजम ऄन्यको हकमा 

 1000 b]lv 25000 ;Dd  

  

नगरकायुपातल

काबाटतनणुय 

भए बमोतजम 

हुने 

     

  कृत्त  तथा )घ(वन्यजन्तु 

१ 
साना कृतष र्मु )रू्ल , तरकारी, च्याई, 

र्लरू्ल( 

      

500.00  

     

375.00  
  

२ 
ठूलो कृतष र्मु )सेड हाईस , टनेल, ग्रीन 

हाईस( 

     

1,000.00  

     

750.00  
  

३ गाइ, भसैीं र्मु 
      

500.00  

     

375.00  
  

४ भडेा बाख्रा र्मु 
      

500.00  

     

375.00  
  

५ 
कुखुरा, हाँस र्ामु )५०० भन्दा मुतनका 

संखया भएमा(  

     

1,000.00  

     

750.00  
  

६ 
कुखुरा, हाँस र्ामु )५०० भन्दा मातथका 

संखया भएमा(  

     

2,000.00  

    

1,500.00  
  

७ 
टकी तथा ऄन्य पंक्षीजन्य )५०० भन्दा 

मुतनका संखया भएमा(  

     

1,500.00  

     

1,125.00  
  

८ 
टकी तथा ऄन्य पंक्षीजन्य )५०० भन्दा 

मातथका संखया भएमा(  

     

2,500.00  

    

1,875.00  
  

९ बगंुर र्मु 
     

1,500.00  

     

1,125.00  
  

१० माछा र्मु 
     

1,500.00  

     

1,125.00  
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११ ह्याचरी र्मु 
     

5,000.00  

    

3,750.00  
  

१२ काठको सः तमल 
     

6,000.00  

    

4,500.00  
  

१३ सब ैप्रकारका र्तनुचर ईद्योग 
     

5,000.00  

    

3,750.00  
  

१४ झ्याल ढोका कातभिंग ईद्योग 
     

4,000.00  

    

3,000.00  
  

१५ िेत, बाँस र्तनुचर ईद्योग 
     

2,000.00  

    

1,500.00  
  

१६ 
मातथ ईल्लेतखत प्रकार तथा प्रकृततमा सोही 

बमोतजम ऄन्यको हकमा 

 1000 b]lv 25000 ;Dd  

  

नगरकायुपा

तलकाबाटतन

णुय भए 

बमोतजम हुने 

 
  

   

  पयशटद व्यावसाय )ङ( 

१ ट्राभल एजेन्सी 
     

3,000.00  

    

2,250.00  
  

२ टे्रतकंग एजेन्सी 
     

4,000.00  

    

3,000.00  
  

३ क्यारे्, र्ास्टरु्ड 
     

1,500.00  

     

1,125.00  
  

४ होम स्टे 
      

500.00  

     

375.00  
  

५ 
होटल व्यािसाय )साना तकतसमका , खाना, 

खाजा, तचया लगायतका(, तन्दरुी 

     

1,500.00  

     

1,125.00  
  

६ होटल व्यािसाय )मतदरा समेत(  
     

2,500.00  

    

1,875.00  
  

७ 
होटल व्यािसाय )अिास सतहतको( , ररसोटु 

व्यिासाय 

     

5,000.00  

    

3,750.00  
  

८ गेष्ट हाईस एण्ड लज 
     

4,000.00  

    

3,000.00  
  

९ रेषु्टरेन्ट एण्ड बार )डान्स , दोहोरी बाहके( 
     

3,000.00  

    

2,250.00  
  

१० रेषु्टरेन्ट एण्ड बार )डान्स , दोहोरी समेत( 
     

4,000.00  

    

3,000.00  
  

११ क्यातसनो 
     

5,000.00  

    

3,750.00  
  

१२ तडस्को, थके नाइट 
     

5,000.00  

    

3,750.00  
  

१३ तस्ितमंग पुल 
     

3,000.00  

    

2,250.00  
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१४ िाटर पाकु 
     

4,000.00  

    

3,000.00  
  

१५ तचल्रेन पाकु 
     

2,000.00  

    

1,500.00  
  

१६ मसाज पालुर, स्पा, ज्याकुजी, सौना िाथ 
     

2,000.00  

    

1,500.00  
  

१७ ररतक्रयसन खेल )रु्टसल(  
     

8,000.00  

    

6,000.00  
  

१८ 

ररतक्रयसन खेल )गल्र्कोसु , ऄश्वारोहण, 

तस्कआङ, ग्लाइतडंग, प्याराग्लाइतडंग, पोलो, 

लन, टेतनस, ब्याडतमन्टन कभडु हल अतद( 

     

2,500.00  

    

1,875.00  
  

१९ पुल तथा स्नूकर हाईस 
     

2,500.00  

    

1,875.00  
  

२० तनयाुत व्यािसाय हस्तकला 
     

2,000.00  

    

1,500.00  
  

२१ 
मातथ ईल्लेतखत प्रकार तथा प्रकृततमा सोही 

बमोतजम ऄन्यको हकमा 

 1000 b]lv 25000 ;Dd  

  

नगरकायुपा

तलकाबाटतन

णुय भए 

बमोतजम हुने 

 
  

   

  सेवा व्यावसाय )च( 

१ सीत भण्डार )कोल्डस्टोर( ्ेस हाईस 
     

2,000.00  

    

1,500.00  
  

२ रेकतडुङस्टुतडयो 
     

1,500.00  

     

1,125.00  
  

३ 
बडी तबतल्डंग तर्टनेश हाईस तथा जुम्बा 

हाईस, डान्स, संगीत प्रतशक्षणकेन्र 

     

1,500.00  

     

1,125.00  
  

४ सुरक्षा सम्बन्धी तातलम, प्रतशक्षण केन्र 
     

2,500.00  

    

1,875.00  
  

५ योग, ध्यान केन्र 
     

1,000.00  

     

750.00  
  

६ पुनस्थापना केन्र 
     

2,000.00  

    

1,500.00  
  

७ सेक्यूररटी सतभसु 
     

5,000.00  

    

3,750.00  
  

८ यातायात ट्रान्सपोटु ऄतर्स 
     

5,000.00  

    

3,750.00  
  

९ मोटर राआतभगं सेन्टर 
     

3,000.00  

    

2,250.00  
  

१० ररयल स्टेट व्यिसाय 
     

5,000.00  

    

3,750.00  
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११ लौण्री÷राइ तक्लनसु पसल 
     

1,000.00  

     

750.00  
  

१२ कापेट िातसंग 
     

1,000.00  

     

750.00  
  

१३ िैदतेशक रोजगार म्यानपािर 
     

5,000.00  

    

3,750.00  
  

१४ 
मातथ ईल्लेतखत प्रकार तथा प्रकृततमा सोही 

बमोतजम ऄन्यको हकमा 

 1000 b]lv 25000 ;Dd  

  

नगरकायुपा

तलकाबाटतन

णुय भए 

बमोतजम हुने 

 
  

   

  गसूचदा तथा सनचार )छ(सेवा व्यावसाय 

१ कम्यूतनकेशन, साआबर क्यारे् 
     

1,000.00  

     

750.00  
  

२ केबल नेटिकु 
    

10,000.00  

    

7,500.00  
  

३ टेतलर्ोन टािर स्िीकृतत 
    

10,000.00  

    

7,500.00  
  

४ छापाखाना 
     

2,000.00  

    

1,500.00  
  

५ कुररयर सेिा 
     

2,000.00  

    

1,500.00  
  

६ रातोट्रय पतत्रका 
     

2,000.00  

    

1,500.00  
  

७ स्थानीय पत्रपतत्रका, ऄनलाइन खिर 
     

1,000.00  

     

750.00  
  

८ एर् एम स्टेशन 
     

1,500.00  

     

1,125.00  
  

९ ठुलो तसनेमा िा चलतचल सुतटङ्ग प्रतततदन 700.00  तिदशेीको 

हकमा ५० 

प्रततशत थप 

लाग्नेछ ।  

१० टेतलतसररयल िा टेतल चलतचत्र प्रतततदन  400.00  

११ म्युतजक तभतडयो िा ितृ्ततचत्र प्रतततदन 300.00  

१२ 
मातथ ईल्लेतखत प्रकार तथा प्रकृततमा सोही 

बमोतजम ऄन्यको हकमा 

 1000 b]lv 25000 ;Dd  

  

नगरकायुपातल

काबाटतनणुय 

भए बमोतजम 

हुने 

     

   )ज(त्तविीय सेवाव्यवासाय 

१ िैंक प्रतत शाखा       

२ “क”िगु           
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10,000.00  7,500.00  

३ “ख”िगु 
     

7,000.00  

    

5,250.00  
  

४ “ग”िगु 
     

5,000.00  

    

3,750.00  
  

५ 
बैंक तथा ऄन्य तित्तीय संस्थाको प्रतत तिस्ताररतकाईन्टर प्रतत शाखामा लागेको 

दस्तुरको ५० प्रततशतले हुने रकम 
  

६ 
तितत्तय संस्था, बचत तथा ऊण सहकारी िा 

बहुईदे्धश्यीय 

     

5,000.00  

    

3,750.00  
  

७ कृतष तथा ऄन्य सहकारी संस्था 
     

1,000.00  

     

750.00  
  

८ 
मतहलाहरू मात्र ैसहभागी भएको सहकारी 

संस्था 

     

1,000.00  

     

750.00  
  

९ 
सहकारी सस्थाको शाखा कायाुलय, सम्पकु 

कायाुलय 

     

1,000.00  

     

750.00  
  

१० बीमा कम्पनी 
     

2,000.00  

    

1,500.00  
  

११ मनी एक्सचने्जर कम्पनी 
     

1,500.00  

     

1,125.00  
  

१२ अइएमइ 
     

1,500.00  

     

1,125.00  
  

१३ 
मातथ ईल्लेतखत प्रकार तथा प्रकृततमा सोही 

बमोतजम ऄन्यको हकमा 

 1000 b]lv 25000 ;Dd  

  

नगरकायुपातल

काबाटतनणुय 

भए बमोतजम 

हुने 

     

   )झ(स्वास््य  (त्तदजी के्षत्रद्धारा सनचात्तत्त) 

१ तक्लतनक तथा र्ामेसी )ल्याबसतहत(  
     

2,000.00  

    

1,500.00  
  

२ तक्लतनक तथा र्ामेसी 
     

1,500.00  

     

1,125.00  
  

३ तक्लतनक 
     

1,000.00  

     

750.00  
  

४ र्ामेसी 
     

1,000.00  

     

750.00  
  

५ नतसिंग होम 
     

5,000.00  

    

3,750.00  
  

६ 
तनजी क्षते्रद्धारा सचचातलत ऄस्पताल तथा 

ररसच ुसेन्टर 

     

7,000.00  

    

5,250.00  
  

७ तर्तजयो थरेापी तथा ऄकुपचचर 
     

1,000.00  

     

750.00  
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८ 
कतिराजको तक्लतनक, िैधको औषधालय, 

पतचजतल औषधालय 

     

1,000.00  

     

750.00  
  

९ 
मातथ ईल्लेतखत प्रकार तथा प्रकृततमा सोही 

बमोतजम ऄन्यको हकमा 

 1000 b]lv 25000 ;Dd  

  

नगरकायुपातल

काबाटतनणुय 

भए बमोतजम 

हुने 

     

  (`) त्तेक्षा तथा तात्तत्म व्यावसाय त्तदजी(के्षत्रद्धारा सनचात्तत्त) 

१ 

आतन्स्टच्युट, ट्युसन सेन्टर, कम्प्युटर तथा 

भाषा प्रतशक्षणकेन्र, तिजकोष सचचालन 

केन्र, िैदतेशक रोजगार, तशक्षा र सो 

सम्बन्धीपरामशु सेिा 

     

1,500.00  

     

1,125.00  
  

२ िैदतेशक तशक्षा कन्सल्टेन्सी 
     

1,000.00  

     

750.00  
  

३ तशशु स्याहार केन्र 
     

2,000.00  

    

1,500.00  
  

४ 
मातथ ईल्लेतखत प्रकार तथा प्रकृततमा सोही 

बमोतजम ऄन्यको हकमा 

 1000 b]lv 25000 ;Dd  

  

नगरकायुपातल

काबाटतनणुय 

भए बमोतजम 

हुने 

     

   )ट(अन्य व्यावसाय 

१ पाटी प्यालेस, भने्यु, कन्भने्सन हल 
     

5,000.00  

    

3,750.00  
  

२ क्याटररंग तथा रेन्टल सेिा 
     

1,000.00  

     

750.00  
  

३ रु्ल, तिरुिा तिके्रता )नसुरी(  
      

500.00  

     

375.00  
  

४ किाडी 
     

2,500.00  

    

1,875.00  
  

५ सरसर्ाइ सेिा व्यािसाय 
    

10,000.00  

    

7,500.00  
  

६ होस्टेल )५० जनासम्म(  
     

2,500.00  

    

1,875.00  
  

७ होस्टेल )५० जना भन्दा बढी( 
     

5,000.00  

    

3,750.00  
  

८ धमुशाला 
     

1,000.00  

     

750.00  
  

९ तिज्ञापन सेिा एजेन्सी 
     

2,000.00  

    

1,500.00  
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१० व्युटीपालुर 
     

1,000.00  

     

750.00  
  

११ कपाल काट्ने सैलुन 
     

1,000.00  

     

750.00  
  

१२ 
मातथ ईल्लेतखत प्रकार तथा प्रकृततमा सोही 

बमोतजम ऄन्यको हकमा 

 1000 b]lv 25000 ;Dd  

  

नगरकायुपातल

काबाटतनणुय 

भए बमोतजम 

हुने 

     

   )ठ(त्तदमाशणव्यावसाय 

१ तनमाुण व्यिसाय       

२ क िगु,  
     

6,000.00  

    

4,500.00  
  

३ ख िगु,  
     

5,000.00  

    

3,750.00  
  

४ ग िगु,  
     

3,000.00  

    

2,250.00  
  

५ घ िगु,  
     

2,000.00  

    

1,500.00  
  

६ शाखा कायाुलय भएमा मातथ ईल्लेतखत भएको रकमको ४०प्रततशतले अईने रकम   

७ खानी तसर्ाररस 
    

10,000.00  

    

7,500.00  
  

८ हाईतजंग कम्पनी , ऄपाटुमेन्ट 
    

10,000.00  

    

7,500.00  
  

९ तसनेमा हल 
    

10,000.00  

    

7,500.00  
  

१० 
मातथ ईल्लेतखत प्रकार तथा प्रकृततमा सोही 

बमोतजम ऄन्यको हकमा 

 1000 b]lv 25000 ;Dd  

  

नगरकायुपा

तलकाबाटतन

णुय भए 

बमोतजम हुने 

 

ख  (व्यिसाय कर ऄसुली प्रकृयालाइ सरल , सहज र पारदशी बनाइ करको दायरा बतृद्ध गने नीतत ऄनुरुप अ .ब .

२०७२÷०७३ लाइ अधार िष ुमातनने छ । 
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अनुसूची- ६ 

)द ा ६ साँग सम्बधन्धत( 

जधडबुटी, कवाडी रजीवजन्तु करका दरहरु 

क्र.स. धववर  दर 

      

      
 

यस सम्बन्धी ब्यबस्था तारकेश्वर नगरपातलका ,नगर कायुपातलकाले तोके बमोतजम हुनेछ ।  

 

 

 

अनुसूची- ७ 

)द ा ७ साँग सम्बधन्धत( 

सवारी साधन कर 

क्र.स. सवारी साधनको धववर  दर 

      

      
 

यस सम्बन्धी ब्यबस्था ३ नं  .प्रदशे सरकारले तोके बमोतजम हुनेछ ।  
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अनुसचूी- ८ 

)द ा ८ साँग सम्बधन्धत ( 

धवज्ञापन कर 

क (कुनै पधन ब्यधक्त, संस्था, कम्पनी,  ममले आफ्नो सेवा वा बस्तुको धबक्री प्रयोजनको लाधग 

क्र.स. धववर  दर 

१ 
फ्लेक्सबाट तयार पाररएको तिज्ञापन प्रचार सामग्रीको प्रततिष ुप्रतत िगुरु्ट  

100.00 

२ 

होतडिंग बोडु, तनयोन साइन, ग्लो साइन र यस्त ै तिज्ञापन प्रचार सामग्रीको 

प्रततिगुरु्ट 200.00 

३ 
तडतजटल बोडुमा गररने तिज्ञापन प्रचार प्रसार सामग्रीको प्रतत िगु रु्ट 

300.00 

४ 

मालिाहक सिारी साधनको दायािाया परिको भागमा ऄतधकतम दश स्क्िायर 

रु्ट सम्मको लातग प्रतततदन रु  .२०० र स्थायी रुपमा लेतखएको िा छातपएको 

प्रचार प्रसार  सामग्रीको प्रतत िगु रु्ट 

100.00 

५ 

खेलकुद मैदान मेला जात्रा पिु र यस्तै प्रकृततका कायुक्रममा हुने तिज्ञापन प्रचार 

प्रसार सामग्रीको ऄतधकतम १५ तदन सम्म प्रतत स्क्िायर रु्ट 300.00 

६ 

सिारी साधनको छत ऄतधकतम ३ रु्ट ईचाइ मात्र, २ पांग्रा िीचको भाग, 

पछातडको तससा तससाको जम्मा भाग मध्येको ऄतधकतम ५० प्रततशत सम्म मात्र 

मुखय मातथ परि भतेन्टलेशनमा तिज्ञापन प्रचार प्रसार  सामग्रीको प्रततिगुरु्ट  

100.00 

७ 
अकाशमा बलेुन िा बलेन बोकेर गररने तिज्ञापन प्रतततदन  200.00 

८ 
ऄन्यको हकमा प्रततिगुरु्टप्रचार प्रसारसामग्रीको प्रततिगुरु्ट प्रततिषु 300.00 

 

९ 

मातथको ितगुकरणमा समािेश नभएका सेिा व्यिसायको कारोबार र स्तर हरेी 

िातषकु  
500.00 / 

1000.00  

 

खोतलएका कायाुलय, पसल ब्यबसायको पतहचान िा पररचयको लातग बढीमा १५ बगु रु्टसम्मको एईटा मात्र 

पररचयपाटी )SIGN BOARD  (राखेमा सोसम्म शत प्रततशत छुट ईपलब्ध गराआनेछ । तर एक भन्दा बढी िा १५ बगु 

रु्ट भन्दा ठूलो अकारको बोडुमा मातथ ऄनुसूची -८ मा लेतखए बमोतजम हुनेछ ।  
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अनुसचूी - ९  

)द ा ९ साँग सम्बधन्धत   ( 

मनोरञ्जन कर 

क्र.स. धववर  दर 

      

      
  

यस सम्बन्धी ब्यबस्था तारकेश्वर नगरपातलका, नगर कायुपातलकाले तोके बमोतजम हुनेछ । 

 

 

अनुसूची - १० 

)द ा १० साँग सम्बधन्धत   ( 

बहाल धवटौरी शुल्क 

क्र.स. धववर  दर 

      

      
 

यस सम्बन्धी ब्यबस्था तारकेश्वर नगरपातलका, नगर कायुपातलकाले तोके बमोतजम हुनेछ । 

 

 

अनुसूची - ११ 

)द ा ११ साँग सम्बधन्धत   ( 

पाधकम ङ्ग शुल्क 

 

क्र.स. धववर  दर 

      

      
 

यस सम्बन्धी ब्यबस्था तारकेश्वर नगरपातलका, नगर कायुपातलकाले तोके बमोतजम हुनेछ । 
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अनुसूची - १२ 

)द ा १२ साँग सम्बधन्धत   ( 

टे्रधकङ  ,कोयोधकड ,क्यानोइङ ,जधम्पङ ,धजपफ्लायर र  र् याधफ्टङ शुल्क 

क्र.स. धववर  दर 

      

      

  

यस सम्बन्धी ब्यबस्था तारकेश्वर नगरपातलका, नगर कायुपातलकाले तोके बमोतजम हुनेछ । 

 

अनुसूची - १३ 

)द ा १३ साँग सम्बधन्धत   ( 

सेवा शुल्क, दस्तुर 
 

तस

.नं.  
सेिाको तकतसम 

अ ि २०७६।०७७ को प्रस्तातित कर 

दररेट 

कैतर्यत िगु क िगुख 

िडा नं  .४ , ७, ८, ९, 

१०, ११ 

िडानं  .१ , २, ३, ५, 

६ 

1 तनिेदन दताु शुल्क १०।००   

2 घर नक्सा तनिेदन र्राम शुल्क १ ,०००।००    

3 टहरा र्ाराम शुल्क २००।००   

4 अिसीय घर )नक्सापास(  प्रतत िगुरु्ट १२।००   

5 
अिसीय घर )ऄतभलेखीकरण(  प्रतत 

िगुरु्ट 
१८।००   

6 
व्यािसातयक )नक्सापासः तमतश्रत 

व्यािसातयक घर प्रतत िगुरु्ट 
२०।००   

7 
व्यािसातयक घर तथा ऄपाुटमेन्ट तथा 

ऄन्य ठुला तबतल्डङ्गहरु प्रततिगुरु्ट 
३०।००   

8 
व्यािसातयक घर )ऄतभलेखीकरण(  प्रतत 

िगुरु्ट 
३०।००   

9 नक्सानामसारी     

  क.अिसीय घरको हकमा प्रततिगुरु्ट ५।००   

  ख.व्यािसातयक घरको हकमा प्रततिगुरु्ट ८।००   

10 नक्सा नामसारी ततनपुस्ते तभत्र प्रतत नक्सा २ ,५००।००    
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11 घरनक्सा संशोधन प्रतत नक्सा ३ ,०००।००    

12 नक्सा नतिकरण प्रतत िगु रु्ट ५।००   

13 

क  .घर तनमाुण सम्पन्न ५ ,०००।००    

ख  .घर तनमाणु सम्पन्न नामसारी २ ,५००।००    

ग  .रेट्रोतर्तटङ्ग प्रतत घर  ५ ,०००।००    

14 

क  .टहरा स्िीकृती प्रतत िगु रु्ट  ५।००   

ख  .टहरा स्िीकृती प्रतत िगु रु्ट  

(व्यािसातयक( 
१०।००   

ग  .तस्टल स्ट्रक्चर व्यािसातयक टहरा 

प्रमातणत 
१५।००   

15 स्िीकृतनतलइ घर तनमाुण गरेमा नक्सातस्िकृत नगरी घर तनमाुण कायु गरेमा थप १०० प्रततशत तिलम्ब शलु्क लाग्ने छ । 

16 घर नक्सा सम्बन्धी प्रतततलतप दस्तुर १ ,०००।००    

17 

  

क (जग्गा सम्याईने कायु तसर्ाररस प्रतत 

अना )अिसीय प्रयोजनाथु , 

अिसीयरूपमा घडेरी सम्याईने कायु( 

८ अनासम्मको हकमा प्रतत अना 

५००।०० र सो भन्दा मातथ प्रतत अना 

१,५००।०० 

धरौटीकोसम्बन्धमा सो 

सम्बन्धी नगरपातलकाबाट 

जारी गरेको कायुतितधमा 

तोतकए बमोतजम हुनेछ। 

ख (जग्गा, भतुम, प्लातनङ्ग प्रतत रोपनी 

)ब्यबसायीक प्रयोजन(  
३२ ,०००।००  

धरौटीकोसम्बन्धमा सो 

सम्बन्धी नगरपातलकाबाट 

जारी गरेको कायुतितधमा 

तोतकए बमोतजम हुनेछ। 

18 ईजुरीतथा मुद्धा दताु २००।०० न्यातयक सतमतत प्रयोजनाथु  

19 
तमलापत्र शुल्क १ ,०००।००  cfwfcfwf 

तमलापत्र प्रतततलतप शुल्क १००।००   

20 घर नम्बररङ्ग शुल्क प्रततघर २००।००   

21 

प्रातितधक, तनररक्षण शुल्क प्रतत )नयाँ सब ै

तकतसमका घरका नक्सातस्िकृत गदाु र 

अिसीय टहरा बाहकेका टहराको नक्सा 

तस्िकृत गदाु समेत थप लाग्नेदस्तुर( 

१ ,०००।००    

22 स्थलगत ऄतमन सेिा शुल्क १ ,५००।००    

23 
स्थलगत रेखांकन ऄतमन सेिा शुल्क 

प्रततअना 
१००।००   

24 
एनतजओ दताु ५ ,०००।००    

एनतजओ नतिकरण २ ,५००।००    

25 
अइएनतजओ दताु १० ,०००।००    

अइएनतजओ नतिकरण ५ ,०००।००    
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26 
सेिामुलक संस्था दताु तसर्ाररस १ ,०००।००    

सेिामुलक संस्था नतिकरणतसर्ाररस ५००।००   

27 

पेन्सन पिा तसर्ाररस :नेपाली ५००।००   

भारतीय १ ,०००।००    

ऄन्य १ ,५००।००    

28 ऄंग्रजेीमा तसर्ाररस १ ,०००।००    

29 

घरिाटो तसर्ाररसदस्तुरः प्रतत अना       

 (क  (तपच , ढलान सडक ८५०।०० ६००।००   

(ख  (कच्ची मोटरिाटो  ६५०।०० ५००।००   

 (ग  (गोरेटो िाटो  ४५०।०० ३००।००   

(घ  (िाटो  नभएको २५०।०० १५०।००   

ङ  (ऄंशबण्डा , तीनपुस्ते तभत्रदाखेल 

खारेज प्रयोजन प्रतत तसर्ारीस 
२ ,०००।००   

30 
जग्गा दताु तसर्ाररस जग्गाधनीको तरु्बाट 

)प्रतत रोपनी(  
४ ,०००।००  ३ ,२००।००    

31 
जग्गा दताु तसर्ाररस मोहीको तरु्बाट 

)प्रतत रोपनी(  
२ ,०००।००    

32 

चारतकल्ला तसर्ाररस दस्तुरः प्रतत अना       

 (क(१अना दतेख ५ अना सम्म १ ,०००।००  ९००।००   

 (ख  (सो भन्दा मातथ प्रतत अना  १५०।०० १००।००   

33 धारा तसर्ाररस ५००।००   

34 तिद्युत तसर्ाररस ५००।००   

35 नाता प्रमातणत ५००।००   

36 मृतकसँगको नाता प्रमातणत २००।००   

37 

नक्सा नामसारी तथा जग्गा नामसारी प्रतत 

तसर्ाररस दस्तुर )न.पा. , मालपोत 

प्रयोजनाथ(ु 

५००।००   

38 मोही लगत किा तसर्ाररस १ ,०००।००    

39 मोही नामसारी ५००।००   

40 
मोही बाँडर्ाँड तथा मोही र जग्गाधनी 

बाँडर्ाड प्रतत तसर्ाररस 
५००।००   

41 जीतित रहकेो तसर्ाररस ५००।००   

42 
जन्मतमतत, नामथर तथा सोसँग सम्बतन्धत 

ऄन्य सब ैखालका संशोधनतसर्ाररस 
५००।००   
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43 व्यतिगत तििरण तसर्ाररस २००।००   

44 

तिद्याथी छात्रितृत्त र ऄसहाय, तिपन्न िगु 

छात्रितृत्त तसर्ाररस, तिपद ्तथा प्राकृततक 

प्रकोप तसर्ाररस, औषधी ईपचार 

तसर्ाररस, ऄपांगतसर्ाररस, अतथकु 

ऄिस्था कमजोर तसर्ाररस दस्तुर 

तनःशुल्क   

45 ऄस्थायी बसोबास तसर्ाररस 
स्िदशेीरू ५००।००, तिदशेी रू 

१,५००।०० 
  

46 स्थायी बसोबास तसर्ाररस २००।००   

47 

व्यािसाय बन्द, नाम पररितुन, ठाईँसारी, 

प्रो.÷सचचालक पररितुनतथा सो सँग 

सम्बतन्धत तसर्ाररस 

१ ,०००।००    

48 व्यािसाय सचचालनमा नरहकेो तसर्ाररस ५००।००   

49 व्यापार व्यािसाय नभएको तसर्ाररस ५००।००   

50 ऄदालत शुल्क तमनाहा तसर्ाररस तनःशुल्क   

51 नाबालक सम्बन्धी तसर्ाररस तनःशुल्क   

52 संरक्षक तसर्ाररस 
व्यतिगतरू १००।००, संस्थागत रू 

२००।०० 
  

53 नेपाल सरकारको नाममा बाटो तसर्ाररस ५००।००   

54 घर ,कोठा खोल्ने 
कोठाको हकमा रू .५००।००  ,घर तथा 

सटरको हकमा रू .१,०००।००  

बहालकर ततरेको प्रमाण प्राप्त 

भएपतछ 

55 गैरसरकारी संस्था कायुक्रम तस्िकृत १ ,०००।००    

56 जन्म, तििाह, मृत्यु, बसाआसुराआ ुप्रमातणत १००।००   

57 हकदार प्रमातणत २००।००   

58 ऄतििातहत प्रमातणत ५००।००   

59 कागज, मचजुरीनामा प्रमातणत २००।००   

60 जग्गाधनी प्रमाण पुजाु हराएको तसर्ाररस ५००।००   

61 ऄन्य तसर्ाररस दस्तुर २००।००   

62 

सजुतमन दस्तुर )रेखांकन , मालपोत, 

भतूमसुधार, नापी तथा 

नगरपातलकाकायाुलयबाट सेिा प्रदान 

गदाुको िखतमा गररनुपने सजुतमनहरू 

जस्तैः नक्सापासतस्िकृत, ऄन्य( 

१ ,०००।००    

63 घर कायम तसर्ाररस दस्तुर ५००।०० 
सम्पतत्तकर ततरेको प्रमाण 

पेश भएपिात् मातै्र 
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64 
घर पाताल तसर्ाररस, कायम भएको घर 

हटाईने प्रतत तसर्ाररस दस्तुर 
२००।०० 

प्राकृततकप्रकोपबाट भएको 

घर पातालमा तसर्ाररस 

दस्तुर नलाग्न े

65 

क  (पंजीकरण घटना दताु )३५ तदनतभत्र(  तनःशलु्क   

ख  (पंजीकरण घटना दताु जररिाना  ५०।००   

ग  (पंजीकरण घटना दताु प्रतततलतप १००।००   

66 

घरजग्गामूल्यांकन तसर्ारीस       

(क  (रु .१० लाखसम्म  १ ,०००।००  
तिद्याथीकोहकमा तिदशेी 

ऄर्र लेटर भएकोलाइ मात्र 

५० प्रततशत छुट तदइने ।  (ख  (रु.१० लाख भन्दा मातथ प्रतत लाख  ५०।०० 

67 सडकखन्न स्िीकृती प्रतत िगु तमटर 

१ ,५००।००  

 

तस्िकृतीलाइदस्तुर रकम रु .

१,५००।०० र धरौटी रकम 

प्रतत िगु तमटर रु .

५,०००।०० 

68 

तिद्यालयऄनुमतत तह btf{  sIff yk    

 (क  (मा.ति .भन्दा मातथ प्रतत संकाय  २५ ,०००।००  
नगरतशक्षा 

कायुतितधमा 

ईल्लेख भए 

बमोतजम 

  

 (ख  (मा.ति.  
२० ,०००।००  

  

 (ग  (पुिु प्रा.ति. , मण्टेश्वरी )ऄनुमतत , 

नतिकरण( 

१५ ,०००।००  
  

79 सामुदातयक तिद्यालय तसर्ाररस तनःशुल्क   

70 नेपालीनागररकताको प्रमाणपत्र तसर्ाररस तनःशुल्क   

71 ऄंगीकृतनागररकता तसर्ाररस १ ,०००।००    

72 िैिातहकऄंगीकृत नागररकता तसर्ाररस ५००।००   

73 

घ वगमको ईजाजत   

इजाजत तस्िकृतत २० ,०००।००    

इजाजत नतिकरण 

ऄसोजमसान्तसम्म रू .५,०००।०० र 

सो भन्दा पतछ चैत्र मसान्तसम्म रू .

१०,०००।०० 

  

नामसारी, ठाईसारी तथा संशोधन 

तथाऄन्यप्रयोजन समेतका लातग 
५ ,०००।००    

74 पाकु, तपकतनक स्पोटु तरु्का करहरु 
नगरकायुपातलकालेतोके बमोतजम 

हुनेछ । 
  

75 खानेपानी प्रा .तल .दताु  ५ ,०००।००    

76 खानेपानी प्रा .तल .नतिकरण  २ ,५००।००    
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77 

पानी िोररङ्ग तस्िकृतत, नतिकरण 

)पुरानोको हकमा , हाल 

सचचालनमाऄआरहकेो हकमा  (तरु्का 

करहरु 

२ ,५००।००    

78 

तडप िोररङ्ग तस्िकृतत )िातािरणलाइ 

ऄसर नपने गरी ऄि नया ँखुल्ने रहाल 

सचचालनमा ऄआरहकेो हकमा  (तरु्का 

करहरु 

५० ,०००।००    

79 
तर्रतर्रे, िालुिा िातसङ्ग, माटो ईत्खनन 

दताु नतिकरण क्रमशः 
प्रदशे सरकारको कानुनबमोतजम   

80 
ह्याण्डीक्राफ्ट तथा ईद्योग धन्दा सचचालन 

तरु्का करहरु 
५ ,०००।०० र २,५००।००    

81 कायाुलयीय कागजात प्रतततलतप दस्तुर  प्रतत पाना रू  .५।००   

82 रतसद प्रतततलतप प्रतत रतसद रू  .५०।००   

83 न .पा .क्षते्रतभत्रबाट तिना तस्िकृतत बालुिा तनकासी गरेमा जररिाना  

 साधनको नाम  पतहलो पटकका लातग दोहोररएमा   

 ट्याक्टर  ५ ,०००।००  १० ,०००।००  
जररिानामा िालुिाको रकम रू .

१,०००।०० थप लाग्नेछ ।  

 

 
तमनी ट्रक  ७ ,०००।००  १४ ,०००।००  

जररिानामा िालुिाको रकम रू .

२,०००।०० थप लाग्नेछ ।  

 

 
छ चक्के ट्रक/तट्रपर १२ ,०००।००  २० ,०००।००  

जररिानामा िालुिाको रकम रू .

४,०००।०० थप लाग्नेछ ।  

 

 
दश चक्के ट्रक/तट्रपर १८ ,०००।००  २५ ,०००।००  

जररिानामा िालुिाको रकम रू .

६,०००।०० थप लाग्नेछ ।  

 

 
न .पा .क्षते्रतभत्रबाट तिना तस्िकृतत माटो तनकासी गरेमा जररिाना  

 साधनको नाम  पतहलो पटकका लातग दोहोररएमा   

 ट्याक्टर  १,७००।०० ३,४००।०० 
जररिानामा माटोको रकम रू .

८,००।०० थप लाग्नेछ ।  

 तमनी ट्रक  २ ,५००।००  ५ ,०००।००  
जररिानामा माटोको रकम रू .

१ ,०००।०० थप लाग्नेछ ।  

 

 
छ चक्के ट्रक/तट्रपर ४ ,०००।००  ८ ,०००।००  

जररिानामा िालुिाको रकम 

रू .२,५००।०० थप लाग्नेछ ।  

 दश चक्के ट्रक/तट्रपर ६ ,०००।००  १२ ,०००।००  
जररिानामा िालुिाको रकम 

रू .४ ,०००।०० थप लाग्नेछ ।  

२१ 
मातथ ईल्लेतखत प्रकार तथा प्रकृततमा 

सोही बमोतजम ऄन्यको हकमा 
१,०००।०० देतख २५,०००।०० सम्म 

नगरकायुपातलकाबाटतनणु

य भए बमोतजम हुने 



71 
 

 

 

अनुसूची- १४ 

)द ा १४ साँग सम्बधन्धत   ( 

पयमटन शुल्क    

क्र.स. धववर  दर 

      

      
 

यस सम्बन्धी ब्यबस्था तारकेश्वर नगरपातलका, नगर कायुपातलकाले तोके बमोतजम हुनेछ । 
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तारकेश्वर नगरपाधलकाकोधवधनयोजन ऐन, २०७६ 

 

तारकेश्वर नगरपातलकाको अतथुक बषु २०७६÷०७७ को सेिा र कायुहरुको लातग स्थानीय सतचचत कोषबाट 

रकम खचु गने र तितनयोजन गने सम्बन्धमा व्यिस्था गनु बनेको ऐन 

   सभाबाट स्िीकृत तमततः २०७६/०३/०८ 
 

प्रस्तािनाः  तारकेश्वर नगरपातलकाको अतथकु बषु २०७६/०७७ को सेिा र कायुहरुको लातग सतचचत 

कोषबाट केही रकम खचु गने ऄतधकार तदन र सो रकम तितनयोजन गनु िाचछनीय भएकोले, नेपालको 

संतिधानको धारा २२९ को ईप–धारा (२) बमोतजम तारकेश्वर नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

 

१. सधंिप्त नाम र प्रारम्भिः (१) यस ऐनको नाम “तारकेश्वर नगरपातलकाको तितनयोजन ऐन, २०७६” रहकेो छ । 

  (२) यो ऐन तमतत २०७६ श्रािण १ गतेदतेख प्रारम्भ हुनेछ । 
 

२. आधथमक वषम २०७६।०७७ को धनधमि सधञ्चत कोषबाट रकम िचम गने अधधकारिः  

(१) अतथुक िषु २०७६/०७७ को तनतमत्त नगर कायुपातलका, िडा सतमतत, तिषयगत शाखाले गने सेिा र 

कायुहरुका तनतमत्त ऄनुसूची १ मा ईतल्लतखत चालू खच,ु पूँतजगत खचु र तबतत्तय व्यिस्थाको रकम समेत गरी 

जम्मा रकम रु. १,३८,५३,४८,०००।०० (ऄक्षरेपी एक ऄबु ऄड्तीस करोड तत्रपन्न लाख ऄड्चालीस हजार 

मात्र) मा नबढाइ तनतदषु्ट गररए बमोतजम सतचचत कोषबाट खचु गनु सतकनेछ । 

 

३. धवधनयोजनिः  

(१) यस ऐनद्धारा सतचचत कोषबाट खचु गनु ऄतधकार तदआएको रकम अतथुक िषु २०७६/०७७ को तनतमत्त 

तारकेश्वर नगरपातलको नगर कायुपातलका, िडा सतमतत र तिषयगत शाखाले गने सेिा र कायुहरुको तनतमत्त 

तितनयोजन गररनेछ । 

(२) ईपदर्ा (१) मा जनुसुकै कुरा लेतखएको भए तापतन कायुपातलका, िडा सतमतत र तिषयगत शाखाले गने सेिा र 

कायुहरुको तनतमत्त तितनयोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा ऄपुग हुने दतेखन अएमा नगर 

कायुपातलकाले बचत हुने शीषुकबाट नपुग हुने शीषुकमा रकम रकमान्तर िा सानु सक्नेछ । यसरी रकम सादाु 

िा रकमान्तर गदाु एक शीषुकबाट सो शीषुकको जम्मा रकमको २५ प्रततशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक िा एक 

भन्दा बढी शीषुकहरुबाट ऄको एक िा एक भन्दा बढी शीषुकहरुमा रकम सान ुतथा तनकासा र खच ुजनाईन 

सतकनेछ । पूँजीगत खचु र तित्तीय व्यिस्था तरु् तितनयोतजत रकम साँिा भिुानी खचु र व्याज भिुानी खचु 

शीषुकमा बाहके ऄन्य चालू खचु शीषकु तरु् सानु र तबत्तीय व्यिस्था ऄन्तगुत साँिा भिुानी खचु तरु् 

तबतनयोतजत रकम ब्याज भिुानी खचु शीषुकमा बाहके ऄन्यत्र सानु सतकने छैन । तर चालु तथा पूँजीगत खचु र 

तित्तीय व्यिस्थाको खचु व्यहोनु एक स्रोतबाट ऄको स्रोतमा रकम सानु सतकनेछ । 

(३) ईपदर्ा (२) मा जनुसुकै कुरा लेतखएको भए तापतन एक शीषकुबाट सो शीषुकको जम्मा स्िीकृत रकमको १० 

प्रततशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीषुकहरुमा रकम सानु परेमा नगरसभाको स्िीकृतत तलनु 

पनेछ ।  
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ऄनुसूची – १ 

(दर्ा २ संग सम्बतन्धत) 

नेपालको संतिधानको धारा २२९ (२) बमोतजम 

संतचचत कोषबाट तितनयोजन हुने रकम 

रकमः रु. हजारमा 

तस.नं. ऄनुदान 

संखया 

तशषकुको नाम चालु खच ु पूतजगत खच ु तबतत्तय 

व्यिस्था 

जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१ 
८०१२३

१३ 

संलग्न सूची बमोतजमको 

शीषकुगत चालु खचमुा 

ईल्लेख भएको रकम 

बमोतजम 

४५,८७,००    ४५,८७,०० 

२ चालु खच ुसमेत जम्मा       ४५,८७,०० 

३  पुजीगत तरु्       ९२,६६,४८ 

४   

संलग्न सूची बमोतजमको 

शीषकुमा पुजीगत खचमुा 

भएको रकम 

 ८५,६६,४८   ८५,६६,४८ 

५ 
  

ऊणको सािा व्याज भिुानी 

 

      

६ 
  

लगानी (शेयर÷ऊण)         

७  
जनसहभातगता   ७,००,००  ७,००,०० 

८   
जम्मा ४५,८७,०० ९२,६६,४८ ० १,३८,५३,४८ 
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तारकेश्वर नगरकायमपाधलकाको कायामलय 

अय व्ययकोतििरण 

अ ि २०७६/०७७ 

ऄनुसुची१ रुहजारमा 

शीषुक अ ि २०७४।०७४५ को 

यथाथु 

अ ि २०७५।०७६ को तस्िकृत 

संशोतधत ऄनुमान 

अ ि २०७६.०७७ को 

लक्ष्य अय 

राजस्ि       

  अन्तररक श्रोत १३४८०२ १३५००८ १६०००० 

  राजस्िबाँडर्ाँड ० १६०००० ३११००० 

  ऄन्यअय ० २५७८१८ २२०००० 

          

ऄन्तर सरकारी तित्तीय 

हस्तान्तरण 
      

  
नेपालसरकारबाट प्राप्त 

ऄनुदान 
० ४४६४२० ४८८८०० 

  
प्रदशे सरकारबाट प्राप्त 

ऄनुदान 
० ६१३७२ ५४६४८ 

  
ऄन्य स्थानीय तहबाट प्राप्त 

ऄनुदान 
० ० ० 

  तिशेषकोष तरु्का ऄनुदान ० ५६३६८ ८०९०० 

          

जनसहभातगता       

  नगदजनसहभातगता ० ० ७०००० 

  श्रम तथा िस्तुगत सहायता ० ० ० 

    १३४८०२ १११६९८६ १३८५३४८ 
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तारकेश्वर नगरपाधलका 

तारकेश्वर नगरकायमपाधलकाको कायामलय 

अ ि २०७४।०७५ को यथाथ ुअय, अ ि २०७५।०७६ को तस्िकृत अय ऄनुमान, अ ि २०७५।०७६ को हालसम्म 

चतै्रसम्मको यथाथ ुर अ ि २०७६।०७७ कोऄनुमातनत अय ऄनुमान 

ऄनुसुची २ रु हजारमा 

तस.नं. अयशीषकु 

अ ि 

२०७४।०७५ को 

यथाथ ुअय 

अ ि 

२०७५।०७६ को 

तस्िकृतअय 

ऄनुमान 

अ ि 

२०७५.०७६ को 

हालसम्म चतै्र 

सम्मकोयथाथु 

अ ि 

२०७६.०७७ को 

ऄनुमातनत अय 

ऄनुमान 

१ आन्तररकआय त म    

१.१ सम्पतत्तकर ० ० ० ० 

१.२ घरबहालकर 0 २५०० ३०३२ ५००० 

१.३ 
घरजग्गारतजोटे्रशन शुल्क । 

नक्शापास शुल्क 
६४९६४ ४१५०० ४३८२७ ५०००० 

१.४ सिारीसाधन कर ० ० ० ० 

१.५ 
दस्तुर -स्थानीय तहबाट हुने 

तसर्ाररस लगायतमा 
२९७८९ ३३००० २४७७७ ३०००० 

१.६ पयुटनशुल्क ० ० ० ० 

१.७ तिज्ञापनशुल्क ० १५० १५० २०० 

१.८ व्यािसायकर ५४६ २००० १२०२ २००० 

१.९ भतुमकर -मालपोत ॒ ७०२२ ९००० ८७३७ ९००० 

१.१ दण्डजररिाना ० ५० ० ५० 

१.११ मनोरचजनकर ० ० ० ० 

१.१२ मालपोतसंकलन ० ० ० ० 

१.१३ 
बहालतबटौरी घर जग्गाकर, 

सम्पधिकर 
२६३८६ २७८०० १९५०३ २८००० 

१.१४ 

मृतिा माररएका जीि जन्तुको 

हाड, तसंग, प्िाँख, छालामा 

कर 

० ० ० ० 

१.१५ 
प्राकृततकश्रोत साधन 

व्यािसातयक कर 
० ० ० ० 
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१.१६ 
शेयरलगानीबाट प्राप्त लाभांश 

तथा पुजीगत लाभ अय 
० ० ० ० 

१.१७ 
ऊणलगानीबाट प्राप्त व्याज 

अय 
० ० ० ० 

१.१८ ऄन्यसेिा शुल्क ६०९५ ४००० ४५६३ ५००० 

१.१९ र्ोहोरमैला ० ० ० ७५० 

१.२ 

अन्तररकअय तरु् ढुगंा 

तगिी बालुिा तरु्को तनकासी 

कर 

० १५००८ १५००८ ३०००० 

  जम्मा १३४८०२ १३५००८ १२०८०० १६०००० 

            

२ राजस्वबााँड ााँड  

२.१ राजस्िबाँडर्ाँड प्रातप्त(+) ० १६०००० १७९२०६ ३११००० 

२.२ 
राजस्िबाँडर्ाँड 

हस्तानतरण(-) 
० ० ० ० 

  जम्मा ० १६०००० १७९२०६ ३११००० 

३ अन्यआय  

३.१ ऄन्यअय ० १३५ १३५ ० 

३.२ बरेुजुऄसुली ० ० ० ० 

३.३ नगदमौज्दात ० २५७६८३ २५७६८३ २२०००० 

  जम्मा ० २५७८१८ २५७८१८ २२०००० 

      ४ अन्तर सरकारीधविीय हस्तान्तर   

४.१ 
नेपालसरकारबाट प्राप्त 

ऄनुदान 
० ० ० ० 

४.२ तितत्तयसमानीकरण ऄनुदान ० २०४२०० ५१०५० २१४३०० 

४.३ सशतुऄनुदान ० २०३३०० ६०३१४ २३४५०० 

४.४ समपुरकऄनुदान ० ० ० ० 

४.५ तिशेषऄनुदान ० ० ० ० 

४.६ नगरक्षते्रपुिाुधार तिकास ० ० ० ० 
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कायुक्रम 

४.७ 
संघीयसंरचना पुिाुधार 

तिकास कायुक्रम 
० ३८९२० ३८९२० ४०००० 

  जम्मा ० ४४६४२० १५०२८४ ४८८८०० 

      ५ प्रदेश सरकारबाटप्राप्त अनुदान  

५.१ 
ऄन्तरसरकारीतितत्तय 

समानीकरण ऄनुदान 
० ९३१७ २३२९ ११३२४ 

५.२ सशतुऄनुदान ० ५२०५५ १३०१४ ० 

५.३ 
तशक्षातथा स्िास््य क्षेत्रका 

शशतु ऄनुदान 
० ० ० ११७७५ 

५.४ समपुरकऄनुदान ० ० ० ० 

५.५ तिशेषऄनुदान ० ० ० ० 

५.६ सिारीसाधन कर तरु् ० ० ० ३१५४९ 

  जम्मा ० ६१३७२ १५३४३ ५४६४८ 

      ६ अन्य स्थानीयतहबाट प्राप्त अनुदान 

६.१ सशतुऄनुदान ० ० ० ० 

६.२ समपुरकऄनुदान ० ० ० ० 

६.३ तिशेषऄनुदान ० ० १०००० ० 

  जम्मा ० ० १०००० ० 

  कुलजम्मा १३४८०२ १०६०६१८ ७३३४५० १२३४४४८ 

      ७ धवशेष कायमक्रमअन्तगमत 

७.१ एलतजतसतडपी ० १००० ० ७०० 

७.२ गररबसँगतिश्वेश्वर कायुक्रम ० ३६८ ५८४ ७०० 

७.३ 
प्रधानमन्त्रीस्िरोजगार 

कायुक्रम 
० ० ० ० 

  जम्मा ० १३६८ ५८४ १४०० 

      ८ अन्तर सरकारीधविीय हस्तान्तर   
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८.१ सामातजकसुरक्षा कायुक्रम ० ५५००० १८६३७ ७५००० 

८.२ सडकबोडु ० ० ० ४५०० 

  जम्मा ० ५५००० १८६३७ ७९५०० 

      ९ जनसहभाधगता 

९.१ नगदजनसहभातगता ० ० ० ७०००० 

९.२ श्रमतथा िस्तुगत सहायता ० ० ० ० 

  जम्मा ० ० ० ७०००० 

        जम्मा ० ५६३६८ १९२२१ १५०९०० 

  कुलजम्मा १३४८०२ १११६९८६ ७५२६७१ १३८५३४८ 
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तारकेश्वर नगरपातलका 

तारकेश्वर नगरकापाुतलकाको कायाुलय 

अ ि २०७६/०७७ 

ऄनुसूची-३ रु. हजारमा 

शीषुकतििरण 
अ.ि.२०७५/०७

६ को ऄनमुान 

अ.ि.२०७५/०

७६ हालसम्मको 

यथाथु 

अ.ि.२०७६।०७७ 

को तस्िकृत 

श्रोत 

अन्तररक 

श्रोत 

ऄन्तर सरकारी तित्तीय हस्तान्तरण 

ऊण जनसहभातगता नेपालसरका

र 

प्रदशे 

सरकार 

स्थानीय 

तह 

                    

पाररश्रतमक कमुचारी २५००० १४३९१ २९००० २९००० ० ० ० ० ० 

पाररश्रतमक पदातधकारी ८६०० ५१७० ८६०० ८६०० ० ० ० ० ० 

पोशाक १००० ७८० १२०० १२०० ० ० ० ० ० 

स्थानीय भत्ता ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

महगंी भत्ता १८२५ ७३० १५०० १५०० ० ० ० ० ० 

तर्ल्ड भत्ता ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

कमुचारी बठैक भत्ता १००० ३२७ १००० १००० ० ० ० ० ० 

कमुचारी प्रोत्साहत तथा 

पुरस्कार 
४००० ३०४२ ५००० ५००० ० ० ० ० ० 

ऄन्य भत्ता २००० १२५१ २००० २००० ० ० ० ० ० 

पदातधकारी बठैक भत्ता ३५०० १७२ ३००० ३००० ० ० ० ० ० 

पदातधकारी ऄन्य सुतिधा १५०० ७९२ १५०० १५०० ० ० ० ० ० 

पदातधकारी ऄन्य भत्ता ५०० ० ५०० ५०० ० ० ० ० ० 
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सामातजक सुरक्षा कोष २०० ० ५०० ५०० ० ० ० ० ० 

ऄन्य सामातजक सुरक्षा 

खच ु
० ० ० ० ० ० ० ० ० 

पानी तथातिजुली ७०० ४०३ ८०० ८०० ० ० ० ० ० 

संचार महसुल १५०० ४३८ १५०० १५०० ० ० ० ० ० 

इन्धन (पदातधकारी) ९०० ६२५ १००० १००० ० ० ० ० ० 

इन्धन (कायाुलय प्रयोजन) ३००० १६०८ ३००० ३००० ० ० ० ० ० 

सिारी साधन ममुत खच ु १५०० ७५९ १५०० १५०० ० ० ० ० ० 

तिमा तथा नतिकरण खच ु ७०० १२७ १००० १००० ० ० ० ० ० 

मेशीनरी तथा औजार ममुत १५०० ९० १५०० १५०० ० ० ० ० ० 

मसलन्द तथा कायाुलय 

सामग्री 
७५०० ४५५२ ७५०० ७५०० ० ० ० ० ० 

पशुपंक्षीहरूको अहार ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

पत्रपतत्रका, छपाइ तथा 

सुचना प्रकाशन खच ु
७५०० ३१५६ ७५०० ७५०० ० ० ० ० ० 

सेिा र परामश ु ४५०० ३७५ ५००० ५००० ० ० ० ० ० 

सुचना प्रणाली तथा 

सफ्टिेयर सचचालन खच ु
९०० ६३ २००० २००० ० ० ० ० ० 

करार सेिा शुल्क,  १५०० ० १३५०० १३५०० ० ० ० ० ० 

ऄन्य सेिा शुल्क, १२३०० ८६२० १००० १००० ० ० ० ० ० 

कमुचारी तातलम ७५० १०२ १५०० १५०० ० ० ० ० ० 
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सीप तिकास तथा 

जनचतेना तातलम, गोष्ठी 
२००० ५२४ २००० २००० ० ० ० ० ० 

कायुक्रम खच ु १०००० १५२० ५००० ५००० ० ० ० ० ० 

तितिध कायुक्रम खच ु १८२५ १०४८ २००० २००० ० ० ० ० ० 

ऄनुगमन तथा मुल्यांकन 

खच ु
१५०० ७० १५०० १५०० ० ० ० ० ० 

भ्रमण खच ु १५०० ७५३ १५०० १५०० ० ० ० ० ० 

कमुचारी कल्याणकोष ० ० २००० २००० ० ० ० ० ० 

तितिध खच ु ७५०० १९७१ ७००० ७००० ० ० ० ० ० 

सभा सचचालन खच ु २००० ९६० २२०० २२०० ० ० ० ० ० 

शैतक्षक संस्थाहरूलाइ 

सहायता 
० ० १००० १००० ० ० ० ० ० 

स्िास्थ संस्थाहरूलाइ 

सहायता 
० ० १००० १००० ० ० ० ० ० 

ऄन्य संस्थालाआ ुऄनुदान 

शशतु 
५००० ३२३ ३००० ३००० ० ० ० ० ० 

सामातजक सुरक्षा ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

ऄन्य सामातजक सुरक्षा १००० ९३ १००० १००० ० ० ० ० ० 

ईद्दार, राहत तथा 

पुनस्थाुपना खचु 
० ० १००० १००० ० ० ० ० ० 

औषधी खररद खचु ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

घर भाडा ५०० १८ ५०० ५०० ० ० ० ० ० 
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ऄन्य भाडा १००० ५५ १००० १००० ० ० ० ० ० 

राजस्ि तर्ताु ८००० ० ९००० ९००० ० ० ० ० ० 

भपैरी अईने चालु खच ु ५००० ५९९ ५००० ५००० ० ० ० ० ० 

ऊणमा ब्याज भिुानी ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

ऄन्तर स्थानीय तह तित्तीय 

हस्तान्तरण/ऄनुदान 
२०१२९८ ० २३४५०० ० २३४५०० ० ० ० ० 

पुजीगत तरु्का कायुक्रम 

तरु् 
७३५८ ० ० ० ० ० ० ० ० 

सामातजक सुरक्षा ५५००० ० ७५००० ० ७५००० ० ० ० ० 

एलतजतसतडपी १००० ० ७०० ० ७०० ० ० ० ० 

गररबसँग तिश्वेश्वर कायुक्रम ३६८ ० ७०० ० ७०० ० ० ० ० 

प्रदशे सरकारबाट प्राप्त 

सशतु ऄनुदान 
१०५५ ० ० ० ० ० ० ० ० 

जम्मा ४०६७७९ ५५५०६ ४५८७०० १४३८०० ३१४९०० ० ० ०   

                    

भिन तनमाुण २०००० ० २०००० २०००० ० ० ० ० ० 

तनतमुत भिनको 

संरचनात्मक सुधार खच ु
५५०० ० ५००० ५००० ० ० ० ० ० 

र्तनुचर ३००० ० ३००० ३००० ० ० ० ० ० 

सिारी साधन ६००० ० ८००० ८००० ० ० ० ० ० 
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कम्प्युटर सफ्टिेयर तनमाुण 

तथा खररद खच ुएिं ऄन्य 

बौतद्धक सम्पततप्रातप्त 

१००० ० २५०० २५०० ० ० ० ० ० 

पुजीगत ऄनुसन्धान तथा 

परामशु 
३५०० ० ७५०० ७५०० ० ० ० ० ० 

म्यातचङ र्ण्ड २०००० ० ५०००० ५०००० ० ० ० ० ० 

योजना ममुत सम्भार तरु् १५००० ० १३५०० १३५०० ० ० ० ० ० 

साझेदारी कायुक्रम ७०००० ० ६०००० १७१२७ ० ४२८७३ ० ० ० 

पुजीगत भपैरी १००० ० २००० २००० ० ० ० ० ० 

समािेशी तिकास कायुक्रम ३००० ० ५००० ५००० ० ० ० ० ० 

ऄल्या योजना तथा 

कायुक्रमहरू 
१६५४७२ ० १३०००० १३०००० ० ० ० ० ० 

िडा तिकास योजना तथा 

कायुक्रमहरू 
१४९०९४ ० १५०८०० १५०८०० ० ० ० ० ० 

तिषयगत शाखालाआ ुतदआनुे 

ऄनुदान 
१३४७९ ० २५००० २५००० ० ० ० ० ० 

मेशीनरी तथा औजार २८०० ० ३००० ३००० ० ० ० ० ० 

नगरपातलकाका योजना 

तथा कायुक्रमहरू 
९४२४१ ० २५८५७३ ४८२७३ २१०३०० ० ० ० ० 

क्षते्रगत रूपमा तितनयोजन 

भएका योजना तथा 

कायुक्रमहरू 

४५००० ० ५६५०० ५६५०० ० ० ० ० ० 
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प्रदशे सरकारबाट प्राप्त 

सशतु ऄनुदान 
५१००० ० ० ० ० ० ० ० ० 

प्रदशे सरकारबाट प्राप्त हुने 

तशक्षा तथास्िास््य क्षेत्रका 

शशतु ऄनुदान 

० ० ११७७५ ० ० ११७७५ ० ० ० 

नेपाल सरकारबाट प्राप्त 

ऄनुदान शशतु ऄनुदान 
२००२ ० ० ० ० ० ० ० ० 

संघीय संरचना पुिाुधार 

तिकास कायुक्रम 
३८९२० ० ४०००० ० ४०००० ० ० ० ० 

गररबसँग तिश्वेश्वर कायुक्रम २०० ० ० ० ० ० ० ० ० 

नगद जनसहभातगता ० ० ७०००० ० ० ० ० ० ७०००० 

सडक बोडु ० ० ४५०० ० ४५०० ० ० ० ० 

जम्मा ७१०२०७ ० ९२६६४८ ५४७२०० २५४८०० ५४६४८ ० ० ७०००० 

कुल जम्मा १११६९८६ ५५५०६ १३८५३४८ ६९१००० ५६९७०० ५४६४८ ० ० ७०००० 

 
 



 

85 
 

तारकेश्वर नगरकायमपाधलकाको कायामलय 

तितत्तय व्यिस्था ऄनमुान 

अ. ि २०७६/०७७ 

ऄनुसुची ४ रु हजारमा 

शीषकु 
अ ि २०७२/०७३ 

को यथाथु 

अ ि २०७३/०७४ को 

संशोतधत ऄनुमान 

अ ि २०७४/०७५ 

को लक्ष्य 

  खुद ऊण लगानी       

  िुदऋ  लगानी       

  ऊणलगानी (-)       

  
ऊणलगानीको सािाँ तर्ताु 

प्रातप्त (+) 
      

          

  िुदशेयर लगानी       

  शेयरलगानी (-)       

  
शेयरतिक्रीबाट लगानी तर्ताु 

प्रातप्त (+) 
      

          

  िुदऋ  प्राधप्त       

  ऊणकोसाँिा भिुानी (-)       

  ऊणप्रातप्त (+)       
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तायकेश्वयनगयऩालरका 
नगयकामयऩालरकाको कामायरम,धभयस्थरीकाठभाण्डौ 

आ.व. २०७५/०७६ ठेक्काफाट सञ्चारन बएका तथा क्रभागत मोजना तथा कामयक्रभ वववयण 

लस.नॊ. मोजना तथा 
कामयक्रभ ठेक्का नॊ. मोजना तथा कामयक्रभको नाभ   ववननमोजन यकभ 

रू. भा कैफपमत 

१ 
Tarakeshwor/R1/

01/075-076 

जयॊखदेुखखचचसाऩनी हुदैं तीनवऩप्रे जाने 
सडक ननभायण 

१५७९३१६०   

२ 
TR1WORKSNCB

2075 

शेषभती, सानोऩरु हुदैं सनफ्रावय स्कुर 
जानेसडक ननभायण 

२०९९०७१२   

३ 
TarakeshworR2/0

1/075-76  

डाडाॊगाउपुटुॊग साॊग्रा सडक खण्डभा ग्माववन 
वार, साईड ड्रेन तथा कारोऩत्र ेकामय ६२८९४२४   

४ 
Tarakeshwor/R3/ 

01/075-76  

नेऩारटायपुटुॊग साॊग्रा सडक खण्डभा ढुॊगाको 
वार तथा ह्मुभ ऩाईऩ ववच्छ्माउन ेकामय १२६७५०००   

५ 
Tarakeshwor/R4/ 

01/075-76  

नेऩारटाय, शबुकाभना चोक, रोकतान्त्रत्रक 
चोक भनभैजु ऩुयानो वस्ती सडक खण्डभा 
कारोऩत्र ेगनेकामय 

४८७५०००   

६ 
Tarakeshwor/R1-

B/01/075-076  

जयॊखदेुखखचचसाऩानी हुदैं तीनवऩप्रे सडक 
कारोऩत्र ेतथा स्तयोरननत, स््माफ 
क्बटयननभायण गन ेकामय 

१९५९७४६१   

७ 
Tarakeshwor/R1-

C/01/075-076 

सानोऩुरदेखख फोहयाटाय सडक कारोऩत्र ेतथा 
स्तयोरननत गन ेकामय ९८०२३०९   

८ 
Tarakeshwor/R5/

05/075-76        

नेऩारटायचोकदेखख शबुकाभना चोक, 

रोकतान्त्रत्रक चोक हुदैं भनभैजु ऩयुानो 
वस्तीसम्भ फाटोढरानको दोश्रो 

७४४९२३४   

९ 
 

तायकेश्वयधाभ ऩमयटकीम ऺेत्र बफकास २०००००० 
 

१०   अरम मोजना तथा कामयक्रभ १२५२७७००   

  कुऱ जम्मा १३०००००००   
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पूजीगत त म का वजेट धववर  

  ऩूजीगततपय का वजेट वववयण (ववननमोन्त्जत यकभ रू. हजायभा)   

लस.नॊ. खचय शीषयक ववननमोन्त्जत वजेट यकभ  

१ भिन तनमाुण २०००० २००००   

२ तनतमुत भिनको संरचनात्मक सुधार खच ु ५००० ५०००   

३ र्तनुचर ३००० ३०००   

४ सिारीसाधन ८००० ८०००   

५ 
कम्प्युटर सफ्टिेयर तनमाुण तथा खररद खच ुएिं ऄन्य 

बौतद्धक सम्पतत प्रातप्त 
२५०० २५००   

६ पुजीगत ऄनुसन्धान तथा परामशु ७५०० ७५००   

७ म्यातचङर्ण्ड ५०००० ५००००   

८ योजना ममुत सम्भार तरु् १३५०० १३५००   

९ साझेदारी कायुक्रम ६०००० ६००००   

१० पुजीगत भपैरी २००० २०००   

११ समािेशी तिकास कायुक्रम ५००० ५०००   

१२ क्रमागत योजना तथा कायुक्रमहरू १३०००० १३००००   

१३ चालुिडागत योजना तथा कायुक्रमहरू १५०८०० १५०८००   

१४ तिषयगत शाखा ऄनुदान तरु् २५००० २५०००   

१५ मेशीनरी तथा औजार ३००० ३०००   

 

अन्य योजना तथाकायमक्रम (रकम रू. २५,८०,७३,०००।००) 

१६. सडक त म    १९४२००   

१६.१ सानोबाइपास − तचसापानी − तीनतपप्ले सडक ४००००    

१६.२ नेपालटार − रु्टंुग − सांग्ला सडक ४००००     

१६.३ शेषमती − सानोपुल बोहराटार तधतालथोक १९०००     

१६.४ बोहराटार − नागाुजुन मा.ति. हुदैं िडा कायाुलय जाने सडक ५०००     

१६.५ सानोपुल − कमेरेखोला सडक ७०००     
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१६.६ 
गुरागाआुकोदोबाटोदतेख पुसलसम्म सडक (टेिा पखाुल तथा 

सडक स्तरोन्नतत) 
४०००     

१६.७ लोकतातन्त्रकचोक − गणेशस्थान मतन्दर − नागपोखरी सडक ८०००     

१६.८ सांग्ला −काभ्रेस्थली − तजतपुर − तीनतपप्ले सडक १५०००     

१६.९ मनमैजु मतन्दर − ग्याडोल − कालोट्यांकी − तपपलबोट सडक ७०००     

१६.१० 
ठकुरीदोबटो − तततमतल्सना गाउँ − काभ्रसे्थली सडक 

(तजतपुररे्दी जाने सडक ढलान) 
५०००     

१६.११ कुतन्चप्िाकल −ढकालचौर − दिेीस्थान सडक ५०००     

१६.१२ तबहानीचोक − सांग्ला − छाप सडक ५०००     

१६.१३ काभ्रेस्थली मा.ति. − यालीपुल − नागपोखरी रु्टंुग सडक ५०००     

१६.१४ पचचेश्वर मतन्दरहुदैं िडा न.ं १० र ११ को तसमाना सडक ५०००     

१६.१५ कमेरेखोलाकररडोर सडक स्तरोन्नतत िडा नं. ४ ५०००     

१६.१६ 
िडा नं ९ र १० को तसमाना न्याय पररषदबाट तिोणुमती जाने 

सडक 
१५००     

१६.१७ काकीथोकजाने सडक २०००     

१६.१८ तीतनपप्ले रामघाट मोटरबाटो १५००     

१६.१९ जयन्तीपुरसुन्दरिस्ती सडक ईपभोिा सतमती िडा न७ १५००     

१६.२० नमुनािस्ती जान ेसडक तनमाुण िडा नं ७ २०००     

१६.२१ 
ग्याडोलिस्तीमा सडक स्तरोन्नतत (रामजीको घर हुदैं 

तडकेन्रको घरसम्म बाटो ढलान) 
१२००     

१६.२२ 
चुनीमाइईपभोिा सतमतत तसतला तििाह गहृ बाट गैरी गाईँ झने 

बाटो स्तरोन्नतत (ररटेतनगंिाल तथा ढलान कायु) 
१०००     

१६.२३ सरस्ितीटोल सडक स्तरोन्नतत िडा न ४ १०००     

१६.२४ काभ्रेस्थली संगमचोकबाट घिेखोला जान ेसडक िडा २ २०००     

१६.२५ मनमैजुमतन्दरबाट आनु्रायणी पुल चोकसम्म जाने सडक ३०००     

१६.२६ संगम टोल सुधार सतमतत िडा न.ं ९ १०००     

१६.२७ ठुलागाईँस्कुल जाने सडक १५००     
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१७.पाकम त म    १०००   

१७ दिेीस्थानबदु्ध पाकु १०००     

१८. मठमधन्दर धनमाम  त म    ७०००   

१८.१ िडानं. ८ को स्तुपा पररसर तनमाुण १०००     

१८.२ भिुनेश्वरी मतन्दर तजतपुर २५००     

१८.३ शातन्तधाम काभ्रसे्थली २०००     

१८.४ खड्गेश्वरमतन्दर पररसर तनमाुण तथा स्तरोन्नतत १५००     

१९.सामुदाधयक भवन त म    १४५००   

१९.१ सामुदातयकप्रहरी तथा चौकी भिन तनमाुण ४०००     

१९.२ रु्टंुगसामुदातयक मतहला भिन १०००     

१९.३ आनु्रयणीगुठी भिन िडा नं. २ १५००     

१९.४ मनमैजुमतन्दर पररसर पुिाुधार तिकास २०००     

१९.५ तक्रयापुत्रीभिन िडा न (४,५,६ तसमाना) ४०००     

१९.६ सामुदातयकभिन स्तरोन्नतत (तधतालथोक) २०००     

 

२०. अन्यधनमाम  तथा कायमक्रम त म    ४१८७३   

२०.१ क्रमागत योजना ३०००     

२०.२ पोखरीतनमाुण १००००     

२०.३ ज्येष्ठनागररक तमलन चौतरी तनमाुण ६३७३     

२०.४ नदीतनयन्त्रण तथा कररडोर स्तरोन्नतत ५०००     

२०.५ तिपद ्व्यिस्थापन तथा राहत ईद्दार कायुक्रम ५०००     

२०.६ ईजाुप्रिुद्धन ७५००     

२०.७ 
सामुदातयक कलेजहरूकालातग भौततक तथा शैतक्षक 

सुधार 
४०००     

२०.८ न्यातयक कायु सम्पादन र बजार ऄनुगमन व्यिस्थापन १०००     

२१. नगर िेत्रगत रूपमा धवधनयोजन भएका योजनातथा कायमक्रमहरू  ३६५००   

२१.१ युवातथा िेलकुद ७०००     

२१.२ िानेपानीयोजना ५०००     
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२१.३ सावमजधनकजग्गा संरि  तथा बसपाकम  धनमाम  ५०००     

२१.४ पुराताधववक सम्पदा संरि  २५००     

२१.५ पयमटकीय पुवामधार तथा पाकम  धनमाम  ५०००     

२१.६ सावमजधनक भवन, ताधलम केन्र धनमाम  ५०००     

२१.७ 
वातावर  संरि , सांस्कृधतक संरि  तथा सावमजधनक 

शौचालय धनमाम  
७०००     

 

२२. पुल तथा कल्भटम धनमाम    २००००   

२२.१ सांग्ला २५००     

२२.२ खयालबचु्चा पलु क्रमागत १०००     

२२.३ हेतल्पंग ह्यान्ड ३०००     

२२.४ िडा नं ४ र ११ जोड्ने पलु (शेषमती पलु) ३०००     

२२.५ िडा नं ६ र ८ जोड्ने पलु (तशिमतन्दर महादेिखोला) ४०००     

२२.६ तिोणमुती पलु तारकेश्वर धाममा ५००     

२२.७ नेपालटार पलु ६०००     

२३ तबतत्तय हस्तान्तरण (शसतु ऄनुदान) 
  

  

२२.९ 
प्रदशे सरकारबाट प्राप्त हुने तशक्षा तथा स्िास््य क्षते्रका 

शशतु ऄनुदान 
११७७५ ११७७५   

२२.१० नेपालसरकारबाट प्राप्त ऄनुदान शशतु ऄनुदान ० ०   

  कुलजम्मा ८१२१४८ ८१२१४८   

 
अरम कामयक्रभ तपय   

२३ संघीय संरचना पुिाुधार तिकास कायुक्रम ४०००० ४००००   

२४ गररबसँग तिश्वेश्वर कायुक्रम   ०   

२५ नगद जनसहभातगता ७०००० ७००००   

२६ सडक बोड ु ४५०० ४५००   

जम्मा ११४५०० ११४५००   

पुजीगत तरु्कुल जम्मा ९२६६४८ ९२६६४८   



 

91 
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तारकेश्वर नगरपाधलका आ.व. २०७६/०७७ को वडा स्तरीयधस्वकृत योजना तथा कायमक्रमहरू 

तस.नं. अयोजनाको नाम 
तितनयोतजत रकम (रू. 

हजारमा) 
कैतर्यत 

वडा नं. १ सांग्ला 

  आधथमकधवकास सम्बन्धी आयोजनाहरु     

१ माटोपररक्षण ३००   

  जम्भा ३००   

  सामाधजकधवकास सम्बन्धी आयोजनाहरु     

२ ऄपाङ्गतथा एकल मतहला सामग्री तितरण ३००   

३ मतहलाईत्थान कायुक्रम (दतलत मतहला सतमतत) ३००   

४ कृतषसडक कुतन्चप्िाकल माझ गाईं सडक ढलान ५००   

५ तिद्यालयभौततक सुधार ५००   

६ खानेपानीट्याङकी जगात ५००   

७ बदृ्धबदृ्धाहरुलाइ सम्मान घर घरमा स्िास््थ सेिा ऄतभयान २००   

८ साङ्गलाजात्रा संरक्षण ५०   

९ बालकुमारीमतन्दर ममुत ५००   

१० तिन्दिातसनीमतन्दर ममुत ३००   

११ कुतन्चप्िाकलतचता तनमाुण ४००   

१२ खानेपानीव्यिस्थापन ९००   

१३ क्लिटोलमा मतहला भिन ममुत सुधार ३००   

१४ जेष्ठनागररक सम्मान कायुक्रम १००   

१५ ढकालचौरखेल मैदान ममुत २००   

  जम्भा ५०५०   

  पुवामधारधवकास सम्बन्धी आयोजनाहरु     

१६ सपनततथतुिहानी चोक सडक ढलान ९००   

१७ साङ्गलाबजार सडक ५००   

१८ दईेराली बाहुन डाडा हुदैं तजम्िालटोल सडक तनमाुण ३००   

१९ दईेराली ठूलोखोला कुतन्चप्िाकल सम्मको सडक ढलान ९००   
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२० कठेरीसडक ढलान ७००   

२१ तिन्दिातसनीझोर तसमाना खण्ड सडक ढलान ५००   

२२ दिेीथुम्काजगात सडक तनमाुण ५००   

२३ दिेकोटाटोल सडक तनमाुण ५००   

२४ लामतपढीबरुिालबासस्थान दखेी क्लि सम्मको सडक तनमाुण ५००   

२५ लक्ष्मीपुर खकुटोल ढकालचौर सडक तनमाुण ३००   

२६ कुतन्चप्िाकलढकालचौर सडक तनमाुण ६००   

२७ दईेरालीदतेख ऄतधकारी टोल सम्मको बाटो ममुत १००   

२८ क्लिदईेराली सडक ममुत ३००   

  जम्भा ६६००   

  वातावर तथा धवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी आयोजनाहरु     

२९ ममुतसम्भार तथा भपैरी अईने १३५०   

  जम्भा १३५०   

  सूशासनतथा संस्थागत धवकास सम्बन्धी आयोजनाहरु     

३० बदैतेशकरोजगार सम्बन्धी सचतेना कायुक्रम १००   

३१ िडाकायाुलय व्यिस्थापन ५००   

  जम्भा ६००   

३१ कुल जम्मा १३९००   

    

    

वडा नं. २ काभ्रेस्थली 

तस.नं. अयोजनाको नाम 
तितनयोतजत रकम (रू. 

हजारमा) 
कैतर्यत 

 आधथमकधवकास सम्बन्धी आयोजनाहरु   

१ ठाटीएररयामा सि.िी. क्यामेरा जडान २००   

२ िामुदायीककृसि वजार व्यवस्थान ३००   

  जम्भा ५००   

  सामाधजकधवकास सम्बन्धी आयोजनाहरु     

३ दसितकािासग सिक्षा तथा सिप मुिक तासिम २००   
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४ 
वडाकायााियको िंयोजकत्वमा मसििा सिप मुिक तथा आय 

आजान कायाक्रम 
३००   

५ बदृ्धबदृ्धाहरुलाइ सम्मान घर घरमा स्िास््थ सेिा ऄतभयान १००   

६ दवेस्थिीमसददर सनमााण ५००   

७ जेष्ठनागररक, सवधवा, अपाङगताका िासग िीपमुिक कायाक्रम ५००   

८ कासिमपाििामुदायीक भवन ममात ३००   

९ उमामिशे्वरीमसददर भवन तथा पररिर ममात ५००   

१० यूवातथा खेिकुद कायाक्रम २००   

  जम्भा २६००   

  पुवामधार धवकाससम्बन्धी आयोजनाहरु     

११ तिरुिासुनडाडा शान्तीधाममोटर बाटो ४००   

१२ शान्तीधाम दिेीस्थान सडक तनमाुण ५००   

१३ सगंम चोक स्ितणुम चोक ितृत्त खेत मोटर बाटो ९००   

१४ पारीपाखापदमसाल ठाडो ढुङगा मोटर बाटो १०००   

१५ भण्डारीगाईँ तभत्री सडक ५००   

१६ भण्डारीगाईँ रक्षादिेी जाने बाटो तनमाुण ५००   

१७ भाआरामेदतेख लुङ र्ाट मोटर बाटो ३००   

१८ पालेघरदतेखमातटकोररया सडक तनमाुण ४००   

१९ तर्रतर्रेडाडाँ गणेश मतन्दर मोटर बाटो ५००   

२० कुवँरथोक तामाङ सचिान जोड्ने मोटर बाटो ५००   

२१ कािीसदसदकोपिि दखेी फुटुङ नाग पोखरी जोड्ने मोटर बाटो ५००   

२२ काकीथोकथुम्की मोटर बाटो ५००   

२३ वडा८ थिी गाउँ िामुदायीक भवन तथा स्नान घर ३००   

२४ बिदतनगर कोिनी मोटरबाटो सनमााण ५००   

२५ घट्टखेोिािावाजसनक िौचािय २००   

२६ िडकपूवााधार तथा अदय िाना ममात िुधारका िागी ५००   

२७ पदमिािछोतेन गुम्वा जाने सिढी सनमााण २००   

२८ दिकापचोक दसेख ज्ञानोदय तारकेश्वर मसददर जाने सिढी सनमााण ५००   

२९ िासवकवडा नं ८ ,९को खानेपानी क्रमागत ५००   
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  जम्भा ९२००   

  वातावर तथा धवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी आयोजनाहरु     

३० वडाकायाािय व्यवस्थापन ३००   

३१ वडास्तरीय ममात िभांर र िावाजसनक सनमााण व्यवस्थापनको िागी १०००   

  जम्भा १३००   

  सूशासनतथा संस्थागत धवकास सम्बन्धी आयोजनाहरु     

३२ ईपभोिासतमतीलाआ तातलम तथा जनचतेना कायुक्रम १००   

३३ ज्ञानोदयस्कुि कम्पाउदड सनमााण ५००   

३४ काभ्रसे्थिीमा सव फसनाचर सनमााण ३००   

३५ कािीदवेीमा सव िंरक्षण, टेवा पखााि ५००   

३६ गुरुकुलतिद्याथी भान्छा कोठा तनमाुण र सामग्री तितरण ३००   

  जम्भा १७००   

३६ कुल जम्मा १५३००   

    

    

    

तारकेश्वर नगरपाधलका वडा नं. ३ धजतपुर ेदी 

तस.नं. अयोजनाको नाम 
तितनयोतजत रकम (रू. 

हजारमा) 
कैतर्यत 

 आधथमक धवकाससम्बन्धी आयोजनाहरु   

१ ऄगाुतनक कृतष ईत्पादन प्रोत्सान कायुक्रम २००   

  जम्भा २००   

        

  सामाधजकधवकास सम्बन्धी आयोजनाहरु     

२ 
दतलत तथा जनजाती ईत्थान कायुक्रम (२ समुह सोनाम ल्होसार 

समेत) 
३००   

३ मतहला तथा बालबातलक नेतृत्ि तिकास कायुक्रम (२ समुह) ३००   

४ जेष्ठ नागररक÷ तमलन चौतारी २००   

५ ऄपांगता सम्बन्धी कायुक्रम १००   



 

96 
 

  जम्भा ९००   

  पुवामधारधवकास सम्बन्धी आयोजनाहरु     

६ 
च्िाइस नेपाल खानेपानी ईपभोिा सतमतत (१ घर १ धारा तनती 

ऄनुरुप) 
८००   

७ 
खडुिाल कोट एतककृत खा.पा. व्यिस्थापन (१ घर १ धारा तनती 

ऄनुरुप) 
७००   

८ 
हतल्समार ततलखोररया लट्ब ुएतककृत खा.पा. व्यिस्थापन (१ घर १ 

धारातनती ऄनुरुप) 
४००   

९ 
डाडाुागाईं दबेकोटा टोल एतककृत खा.पा. व्यिस्थापन (१ घर १ 

धारा तनतीऄनुरुप) 
४००   

१० 
डाडागाईं बाटो मुनी टोल एतककृत खा.पा. व्यिस्थापन (१ घर १ 

धारातनती ऄनुरुप) 
४००   

११ 
पाचमाने हूद ैतघतमरे टोल एतककृत खा.पा. व्यिस्थापन (१ घर १ 

धारातनती ऄनुरुप) 
४००   

१२ 
तजतपुर ठुलोधारो एतककृत खा.पा. व्यिस्थापन (१ घर १ धारा 

तनतीऄनुरुप) 
४००   

१३ 
तकसन्डोल एतककृत खा.पा. व्यिस्थापन (१ घर १ धारा तनती 

ऄनुरुप) 
८००   

१४ खानेपानी मुल तथा श्रोत ममुत कोष ५००   

१५ पांचमाने भिुनेश्वरी मतन्दर जाने मोटर बाटो ५००   

१६ ततनतपप्ले तजतपुर रामघाट जाने मोटर बाटो ७००   

१७ लातमछाने गाईं जाने मोटर बाटो ४००   

१८ स्यालागुढ गैरीगाईं हुद ैरामघाट जाने मोटर बाटो ४००   

१९ कुलाबाझ पांचमाने जाने मोटर बाटो ४००   

२० खुकुले टोल बाटो तनमाुण ३००   

२१ ततनतपप्ले खुकुले हुद ैहररयाटार तचसापानी कृतष सडक ५००   

२२ बाटाटार तपपलबोट माझ गाईं जाने मोटर बाटो ४००   

२३ चोगाईं तचम्बर जाने मोटर बाटो ४००   

२४ ठुलोकोट जाने मोटर बाटो ४००   

२५ थमु्की जाने बाटो तनमाुण ३००   
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२६ कोआराला गाईं मोटर बाटो ४००   

२७ २ नं पुल दतेख नागजुुनस्कुल हुद ैअठमाइल जाने मोटर बाटो ५००   

२८ गल्छी अपचौर जाने मोटर बाटो ४००   

२९ पात्ले खाला कृतष सडक ४००   

३० पाटी खोला घाट तनमाुण तजतपुर ५००   

३१ मुल तथा सहायक बाटो ममुत कोष १०००   

३२ िडा कायाुलय भिन ममुत तथा स्तरोन्नतत, भपैरी अईने ७००   

  जम्भा १३४००   

  सूशासनतथा संस्थागत धवकास सम्बन्धी आयोजनाहरु     

३३ 
अधारभतु तिद्यालय सुधार कायुक्रम (सरस्िती र महादिेस्थान 

अ.तिद्यालय) 
३००   

३४ ऄध्यायन ऄबलोकन २००   

३५ कायाुलय संचालन तथा तितिध कायुक्रम ३००   

  जम्भा ८००   

३५ कुल जम्मा १५३००   

    

    

    

तारकेश्वर नगरपातलकािडा नं. ४ गोलढुगंा 

तस.नं. अयोजनाकोनाम 
तितनयोतजत रकम 

(रू.हजारमा) 
कैतर्यत 

१ ममुत सम्भार कोष ७००   

२ कायाुलय व्यिस्थापन ५०   

  जम्भा ७५०   

 
पुवामधार धवकाससम्बन्धी आयोजनाहरु     

३ मूल चोक, गुह्येश्वरी, तशिपुरी, नागाुजुन ,दगुनेपानी जाने बाटो ५००   

४ शुभ प्रभात सरस्िती टोल सडक ५००   

५ मनकामना टोल सडक, लोलांग ५००   

६ तभमसेन मागु, लोलाङ ५००   
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७ बदु्ध मागु, लोलाङ ५००   

८ सुन्दर चोक लोलाङ ५००   

९ गुह्यशे्वरी पुरानो बस्ती तभत्री बाटो ९००   

१० मुल सडकबाट च्याईखेती तरु्को सडक ३००   

११ गुह्यशे्वरी मतन्दर, मतहला भिनबाट मृगस्थली जाने सडक ५००   

१२ लोलांग पुरानो िस्ती सडक २००   

१३ टािर मुतनको दखुेल नयाँबाटो ३००   

  जम्भा ५२००   

 
वातावर  तथाधवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी आयोजनाहरु     

१४ भपैरी अईने, बाढी, पतहरो, अगलागी तथा ऄन्य १००   

१५ िातािरण सरसर्ाइ १००   

  जम्भा २००   

 
सामाधजक धवकाससम्बन्धी आयोजनाहरु     

१६ जेष्ठ नागररक,मतहला, बालबातलका तथा तनरन्तर तशक्षा ५००   

१७ परम्परा संस्कृतत सम्बधुन ५००   

१८ सामुदातयक भिन तनमाुण, लोलांग १५००   

१९ खेलकुद सम्बद्धन तथा प्रिुद्धन १००   

२० सडक बत्ती ता.न.पा.४ ३००   

२१ सुचना पाटी ५०   

२२ ऄिलोकन भ्रमण १००   

२३ लोलाङ पाकु तनमाुण ५००   

२४ गुह्ह्ह्यशे्वरी मतन्दर पातकुङ तथा तस.तस क्यामरा जडान ६००   

२५ िडा कायाुलय पररसरमा तडप बोररङ २५००   

  जम्भा ६६५०   

२५ कुल जम्मा १२८००   
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तारकेश्वर नगरपातलका िडा नं. ५ गोलढुगंा 

तस.नं. अयोजनाकोनाम 
तितनयोतजत रकम 

(रू.हजारमा) 
कैतर्यत 

  आधथमकधवकास सम्बन्धी आयोजनाहरु     

१ मतहला, जेष्ठ नागरीक तथा स्िास््य तशक्षा कायुक्रम ४००   

२ कृतष कायुक्रम १००   

  जम्भा ५००   

  सामाधजकधवकास सम्बन्धी आयोजनाहरु     

३ तबद्यालयको लातग शैतक्षक तथा खेलकुद र ऄिास्यक सामाग्री १००   

४ युिा लतक्षत कायुक्रम २००   

५ खानेपानीको श्रोत संरक्षण तथा ममुत सुधार ५००   

६ मठ मतन्दर व्यािस्थापन तथा संस्कृतत संरक्षण ५००   

७ सािुजतनक जग्गा संरक्षण ५००   

८ तबपन्न िगु लतक्षत कायुक्रम (तशप मुलक तथा अय अजुन) २००   

९ स्थानीय जात्रा १००   

  जम्भा २१००   

  पुवामधारधवकास सम्बन्धी आयोजनाहरु     

१० सािुजतनक तनमाुण तथा व्यिस्थापन १५००   

११ ममुत संभार ५००   

१२ िडा कायाुलय व्यिस्थापन ३००   

१३ मुड्खुढोका अडको तडल मुड्खुभचज्याङ बाटो ५००   

१४ ऄयाुलटार तभत्री दतलत बस्तीबाटो १०००   

१५ नागाजुुन मा.ि. कुमालटार चापागाइटोल बाटो ५००   

१६ दाहालथोक तधतालथोक बाटो ५००   

१७ गुम्िा गाम्चाबाटो ५००   

१८ सातधारा ऄयाुलटार मुलबाटो ५००   

१९ नाखण्डोल तभत्रीबाटो ५००   

२० नागाजुुन मा.तब. बखैु सडक ५००   

२१ नाखण्डोल ऄयाुलटारबाटो ५००   
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२२ गुठ न्यौपानेथोक बाटो ५००   

२३ रु्यालथोक बाटो १०००   

२४ रे्तदखोला तबचाररथोक बतासेडाँडा बाटो १५००   

२५ गणेश मतन्दर दखेी तबन्ििातसनी मन्दीरबाटो ५००   

२६ तसमलबोट दखेी तपपलबोटबाटो ५००   

  जम्भा ११३००   

  वातावर तथा धवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी आयोजनाहरु     

२७ र्ोहोर मैला व्यिस्थापन तथा तबपद ्व्यस्थापन २००   

  जम्भा २००   

  सूशासनतथा संस्थागत धवकास सम्बन्धी आयोजनाहरु     

२८ 
ईपभोिा सतमत, िडा प्रतततनधी तथा कमुचारीको क्षमता तबकास 

तातलम रऄिलोकन भ्रमण 
२००   

  जम्भा २००   

२८ कुल जम्मा १४३००   

    

    

तारकेश्वर नगरपातलका िडा नं. ६ धमस्थलुी 

तस.नं. अयोजनाकोनाम 
तितनयोतजत रकम 

(रू.हजारमा) 
कैतर्यत 

  आधथमक धवकाससम्बन्धी आयोजनाहरु     

१ लघु ईजाु ६००   

२ दतलत मतहला कायुक्रम २००   

३ मतहला अयमुलक ४००   

  जम्भा १२००   

  सामाधजक धवकाससम्बन्धी आयोजनाहरु     

४ नारायण मतन्दर पुसल ४००   

५ नारायण मतन्दर तसंढी तनमाुण ४००   

६ जेष्ठ नागररक दशे दशुन १००   

७ स्िास््य परीक्षण २००   
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८ युिा खेल तिकास २००   

९ संस्कृतत संरक्षण १७५   

  जम्भा १४७५   

 
पुवामधार धवकाससम्बन्धी आयोजनाहरु     

१० धमुस्थलीबजार लाछी र टननीमा ब्लक सोतलङ १०००   

११ मुसुम्बहालटोल ढल िाटो ५००   

१२ कोटर्लढल बाटो ३००   

१३ डोकोटोलढल बाटो ३००   

१४ नकमीटोल ढल िाटो १५००   

१५ पदमसाल मुल सडक ४००   

१६ झुलार्ाट बाटो तनमाुण २००   

१७ सानोिाइपास गगनटोल ३००   

१८ ऄखण्डटोल बाटो ग्रािेलीङ २००   

१९ खकु ईकालो िाटो तनमाुण १०००   

२० कोलापाखा दखेी िडा कायाुलय जाने िाटो ७००   

२१ तघतमरेटोल सडक ड्ेरन तथा ग्रािेल ५००   

२२ संरचना बस्ती िाटो तनमाुण ५००   

२३ सुन्दर बस्ती सडक तनमाुण ५००   

२४ सूयोदय टोल िाटो ग्रािेल ३००   

२५ जोर गणेश मतन्दर तनमाुण ४००   

२६ बोगटी गाई जानेिाटो िाल ३००   

२७ ममुत तरु् ४२५   

२८ पहरा गणेश मतन्दर २००   

  जम्भा ९५२५   

 
वातावर  तथाधवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी आयोजनाहरु     

२९ गैहीटोल ढलिाटो ४००   

३० गणेश मतन्दर पररसर, जरंखु ४००   

३१ दईेकी नया बस्ती ढलबाटो २००   
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३२ घिपेुल दखेी मुल सडक ढल ३००   

  जम्भा १३००   

३२ कुल जम्मा १३५००   

    

    

    

तारकेश्वर नगरपातलका िडा नं. ७ रु्टंुग 

तस.नं. अयोजनाकोनाम 
तितनयोतजत रकम 

(रू.हजारमा) 
कैतर्यत 

  आधथमकधवकास सम्बन्धी आयोजनाहरु     

१ 
ता.ना.पा िडा न.ं ७ का कृोकहरुका लातग कृतष तिई, तिजन तथा 

औजार तितरण 
५००   

  जम्भा ५००   

  सामाधजकधवकास सम्बन्धी आयोजनाहरु     

२ नारायणी जयादिेी मतन्दरमा तामाको पाता राखने ५००   

३ गणेश मतन्दर ममुत ५००   

४ बालबातलका कायुक्रम रु्टुङ्ग मा.ति. ३००   

५ जेष्ठ नागररक तथा एकल मतहला कायुक्रम ३००   

६ दतलत, ऄपाङ्गता तथा तपछतडएका िगु कायुक्रम ३००   

७ मतहला स्िास््य स्ियंम सेतिका क्षमता ऄतभितृद्ध कायुक्रम २००   

८ मतहला का लातग क्षमता ऄतभबतृद्ध कायुक्रम २००   

  जम्भा २३००   

  पुवामधारधवकास सम्बन्धी आयोजनाहरु     

९ तचम्बर पोखरी पाखुरे डाडा सडक १८००   

१० मूल सडकबाट खत्री टोल जाने सडक ९००   

११ 
सातिक रु्टुङ्ग ३ मूल बाटो हुदँ ैकाकी गाईँ जाने बाटो साआड 

रेनतथा ग्राबले 
५००   

१२ पद्यम चक्र स्कूल जाने सडक ५००   

१३ खड्का भचज्याङ्ग महादिे खोला जाने बाटो स्तोरन्नतत ५००   
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१४ पाटी बाट पुरुषोत्तम काकीको घर सम्म बाटो तपच ५००   

१५ ढाका टोपी कराखाना दखेी खहरे खोला बाटो तनमाुण ५००   

१६ िडा कायाुलय हुदँ ैशान्ती मागु जाने बाटो तनमाुण ५००   

१७ मुल सडकबाट टुसाल जाने सडक १०००   

१८ खुलालटार तपच दतेख टुसाल जाने बाटो स्तरईन्नतत ५००   

१९ मुल सडकबाट पुिु तरु् जाने सडक ५००   

  जम्भा ७७००   

  वातावर तथा धवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी आयोजनाहरु     

२० शम्भ ुखत्रीको घर पछाडीको पतहरो तनयन्त्रण ५००   

  जम्भा ५००   

  सूशासनतथा संस्थागत धवकास सम्बन्धी आयोजनाहरु     

२१ 
जनप्रतततनतध तथा कमुचारीको लातग ऄध्ययन ऄनुसन्धान भ्रमण 

कायुक्रम 
३००   

२२ िडा कायाुलय व्यिस्थापन ५००   

२३ सािुजतनक संरचना तनमाुण तथा व्यिस्थापन ७००   

  जम्भा १५००   

२३ कुल जम्मा १२५००   

    

    

    

तारकेश्वर नगरपातलका िडा नं. ८ मनमैजु 

क्र.सं. अयोजनाको नाम तितनयोतजतरकम कैफपमत 

  आधथमकधवकास सम्बन्धी आयोजनाहरु     

१ भहहरा लसऩ बफकास तालरभ ३००   

२ सहकायी लशऺा तालरभ १००   

  जम्भा ४००   

  सामाधजकधवकास सम्बन्धी आयोजनाहरु     

३ साॊस्कृनतक कामयक्रभहरु १००   

४ स्वास््म सम्फरधी कामयक्रभहरु २००   
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५ स्वास््म स्वमॊसेववका रक्षऺत कामयक्रभहरु १००   

६ कानुन सम्फरधी सचेतना भरुक कामयक्रभ १००   

७ भहहरा वारवारीका तथा दलरत रऺीत कामयक्रभहरु ३००   

८ मुवा तथा खेरकुद य रङै्चगक हहॊसा सचेतना कामयक्रभ २००   

९ जेष्ठ नागयीक सम्भान कामयक्रभ ३००   

  जम्भा १३००   

  पुवामधारधवकास सम्बन्धी आयोजनाहरु     

१० सद्बाव वस्ती वाटो भभयत तथा वऩच ५००   

११ ऻान बलुभ हाईट सुधाय सलभनत वाटो भभयत तथा वऩच १०००   

१२ नभस्ते टोर ववकास सलभनत वाटो ननभायण ५००   

१३ फखतीको चोक वाट ऩाखा नतय उक्रन ेवाटो भभयत तथा ढरान ५००   

१४ 
वडा कामायरम ऩछाडी वाट नागेश्वय भागय जाने वाॊकी वाटो 
ढरान 

५००   

१५ ग्माडोर चौकी देखख उत्तय तऩयm जाने वाटो ६००   

१६ बफलबरन ठाउॊभा फखेऩानी कटान तथा ढर ननभायण १०००   

१७ बफलबरन ठाउॊभा खानेऩानी राईन ववस्ताय १५००   

१८ अधुया कामयक्रभहरु २०००   

१९ भभयत सम्बाय १७००   

२० खकय डाडा देखख ऩश्चीभ तपय को ओयारो वाटो ननभायण ५००   

२१ वडा कामायरम व्मवस्थाऩन ४००   

  जम्भा १०७००   

  वातावर तथा धवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी आयोजनाहरु     

२२ पोहोय भैरा ब्मफस्थाऩनका कामयक्रभहरु २००   

२३ बफऩद ब्मफस्थाऩन २००   

२४ सावयजननक जग्गा सॊयऺण २००   

  जम्भा ६००   

  सूशासनतथा संस्थागत धवकास सम्बन्धी आयोजनाहरु     

२५ सॊस्थागत सहमोगका कामयक्रभहरु १००   

२६ सुचना प्रबफचध तथा सयुऺा ब्मफस्था २००   
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  जम्भा ३००   

२६ कुल जम्मा १३३००   

    

    

    

तारकेश्वर नगरपातलका िडा नं. ९ मनमैजु 

क्र.सं. अयोजनाकोनाम तितनयोतजतरकम कैफपमत 

  आधथमकधबकास त म      

१ कृतषसम्बन्धी तातलम 

४०० 

  

२ मतहलातथा दतलत िगुलाइ तसप मुलक तातलम   

३ िडातभत्र रहकेा मजदरुहरुको प्रोर्ाइल िनाईने   

४ तबतभन्नऄय अजुन मुलक तातलमहरु संचालन   

  जम्मा ४००   

  सामाधजकधवकास सम्बन्धी आयोजनाहरु     

५ तशक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी कायुक्रमहरु ६००   

६ मनमैजु द्योःपाला छे तनमाुण ५००   

७ जात्रा तथा िाजाहरुको संरक्षण ३००   

८ मनमैजु मुस्या प्िा होम र्ल्चा तनमाुण १०००   

९ मनमैजु मतन्दर पररषरको स्तरोन्नती ५००   

१० 

खानेपानी ब्यबस्थापन (शुभ िस्ती, मनमैजु मतन्दर पछडीको नयाँ 

बस्ती, सुयु दशुन टोल, समािेसी टोल, तर्ा टोल तथा शुभकामना 

मुल सडक) 

१०००   

११ 
स्िास््य सम्बन्धी कायुक्रमहरु (शहरी स्िास््य केन्दब्यबस्थापन, 

सरसर्ाइ सम्बन्धी कायुक्रमहरु 
३००   

१२ तिजुली पोल ब्यबस्थापन तथा सडक बतत्त ब्यबस्थापन ६००   

  जम्मा ४८००   

  पुवामधारधवकास सम्बन्धी आयोजनाहरु     

१३ श्रीनगर नमुनाटोलमा िाटो तनमाुण ८००   

१४ शातन्त नगर सडक ढलान ४००   
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१५ शकुन्तला पन्तको घर हुदं ैजाने िाटो तनमाुण ८००   

१६ गैरी धारा नयाँिस्ती जाने सडक १०००   

१७ राजेन्र महजुनको घर हुदं ैनया ंबस्ती पुिु तरु् जाने िाटोतनमाुण ६००   

१८ 
मानतसंह महजुनको घर हुदँ ैपुि ुतपmै ढुङ्गे धारा ततर जाने 

िाटोतनमाुण 
१०००   

१९ लुम्बीनी र्ामेसी बाट पुिु तपुm तरु्को बाटो तनमाुण ६००   

२० नतिननगर तभत्र सडक तनमाुण ४००   

२१ ममुत संम्हार १५००   

  जम्मा ७१००   

  वातावर तथा धवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी आयोजनाहरु     

२२ प्रततजग्गा संरक्षण 

६०० 

  

२३ ढुङ्गेधारा, पधेरा, इनार संरक्षण   

२४ दतैब प्रकोप ब्यबस्थापन   

२५ बकृ्षा रोपण   

  जम्मा ६००   

  सूशासनतथा संस्थागत धवकास सम्बन्धी आयोजनाहरु     

२६ तबतभन्न संस्थात सहकायु १००   

२७ िडा कायाुलय ब्यबस्थापन २००   

  जम्मा ३००   

२७ कुल जम्मा १३२००   

    

    

    

तारकेश्वर नगरपातलका िडा नं. १० मनमैजु 

क्र.सं. अयोजनाकोनाम तितनयोतजतरकम कैफपमत 

  आधथमकधवकास सम्बन्धी आयोजनाहरु     

  
तसतसतभतटबाट मान्यता प्राप्त संस्था कारा स्िरोजगार सम्बन्ध 

युिायुिती लतक्षत तातलम 
    

१ मोबाआल ररपेररङ तातलम २५०   
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२ अल्मुतनयम सतम्बन्ध ्ेतबके्रटर तातलम ३००   

  जम्मा ५५०   

  सामाधजकधवकास सम्बन्धी आयोजनाहरु     

३ 
लैंतगक तहसंा र मतहला तथा बालबातलका सुरक्षा र 

लागुपदाथदुवु्र्यसन तिरुद्ध र श्रतमक कायुक्रम 
१५०   

४ मानतसंह धमु मा.तिमा सेतनटेरी प्याड तितरण व्यिस्थापन ४००   

५ स्िास््य स्ियमसेतिकाहरुलाइ तातलम ऄध्ययन ऄिलोकन भ्रमण १००   

६ 

योग तथा ध्यान तशतिर सचचालन र प्रभािकारी तशक्षा 

व्यिस्थापनकालातग तत्रभजुीय तशक्षा तनाि व्यिस्थापन र ध्यानको 

कायुक्रम 

२७५   

७ 

एकल मतहला तथा बालबातलका, बदृ्धबदृ्धा तथा 

ऄपाङ्गसम्बतन्धकायुक्रम, जेष्ठ नागररक सुरक्षा, गररि ऄपाङ्ग 

एकल मतहला ईत्थान कायुक्रम 

२००   

८ 
ऄन्तर नगर तिधालय स्तरीय रु्टबल ,साँस्कृततक, तचत्रकला 

प्रततयोतगता 
१५०   

९ 
गौतम बदु्ध ऄन्तरातोट्रय करातेप्रततयोतगता सचचालन तथा सामाग्री 

हस्तान्तरण 
१५०   

१० म्याराथन दौड १००   

११ क्षमता ऄतभबतृद्धका लातग ऄन्तर स्थानीय तनकाय सहकायु २००   

  जम्मा १७२५   

  पुवामधारधवकास     

१२ समािेशी टोल र तमतलजुली टोल ऄन्र्तगत रहकेा बाटाहरु पक्की गने २५००   

१३ 
टोल तिकास सतमतत ऄन्र्तगत बाटो पक्की र सतगता थापाको 

घरदतेख प्रकासथापाको घर सम्म िाल लगाईने तथा बाटो पक्की गन 
१७००   

१४ मनमैजु टोल तिकासऄन्र्तगतबाटो पक्की गने ५००   

१५ तहमालयन टोल बाटो पक्की गनेृ ५००   

१६ 
नाट्येश्वर टोलमा पक्की बाटो तनमाुण गने दतेख नासल चोक सम्म 

रतससा फ्याक्ट्री जाने बाटोमा ह्यमु पाआप राखन े
१२००   
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१७ 
पुरात्िातत्तक सम्पदा संरक्षण ऄन्तगुत महाकाल पाटी सत्तल 

पुनतनमाुण र ध्येपा छे पुन तनमाुण 
१०००   

१८ तसद्धेश्वर टोलमा ब्लक तिछ्याईने १००   

१९ ऄन्यतत्ष्ट दाह सस्कार स्थल र तदप संरक्षण २००   

२० ममुत सम्भार र केबलु तारहरुको ईतचत व्यिस्थापन ५००   

२१ समुदातयक भिन तनमाुण अिश्यकतानुसा? ५००   

२२ िडा स्तरीय तरकारी बजारको व्यिस्थापन ३००   

  hDdf ९०००   

  वातावर तथा धवपद् व्यवस्थापन सम्बधन्ध आयोजना     

२३ 

प्रतत जग्गा संरक्षण तितभन्न सम्भातित योजनाको तड.तप.अर तयार 

पाकुतनमाुण र अकासेपानी पुन भरण र सािुजतनक स्थलमा 

िकृ्षारोपण 

७००   

  hDdf ७००   

  सुशासन तथा संस्थागत धवकास सम्बधन्ध आयोजनाहरु     

२४ 
सूचना प्रतितध र सुरक्षा सम्बन्धी कायुक्रम तथा डकुमेन्ट्रीतनमाुण र 

िडाको स्माररका प्रकाशन 
१५०   

२५ 
सडक बत्ती जडान र तस.तस क्यामेरा ममुत तथा तिस्तार र 

शातन्तसुरक्षा सम्बन्धी कायुक्रम 
७२५   

  जम्मा ८७५   

  संस्कृधत संरि      

२६ स्थानीय तितभन्न जात्रा तथा संस्कृतत संरक्षण २५०   

  जम्मा २५०   

२६ कुल जम्मा १३१००   
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तारकेश्वर नगरपातलका िडा नं. ११ मनमैजु 

क्र.सं. अयोजनाको नाम तितनयोतजतरकम कैफपमत 

 
आधथमक धवकाससम्बन्धी आयोजनाहरु     

१ ववलबरनआमभुरक तलरभ १००   

  जम्मा १००   

  सामाधजकधवकास सम्बन्धी आयोजनाहरु     

२ जेष्ठनागरयक सम्भान कामयक्रभ १००   

३ सॊचायसम्वरधी कामयक्रभ २००   

४ लशऺासम्वरधी कामयक्रभ २००   

५ खेरकुद सम्वरधी कामयक्रभ २००   

६ 
भहहरासम्वन्त्रध आम आजयन भरुक तालरभ तथा 
अलबभुखखकयण कामयक्रभ सॊचारन गने 

३००   

७ स्वास््मसम्वन्त्रध कामयक्रभ सॊचारन गन े २००   

८ 
भहहरास्वास््म स्वमभ ्सेववका ऺभता ववकास तथा अवरोकन 
भ्रभण 

१००   

९ ११ वडाका ववलबरन स्थानभा सयसपाई कामयक्रभ २००   

  जम्मा १५००   

 
ऩुर्ााधार वर्कास     

१० हहयाऩयुवाटो स्तयोरननत तथा ढरान ७००   

११ भहादेवकरयडोयफाट गोसाईकुण्ड टोर ्जोड्ने सडक ७००   

१२ खरयकोवोटवाट उत्तय ऩट्टीको वाटो वऩच वा ढरान ५००   

१३ भाचथ्रोबण्डायी टोरको वाटो वऩच वा ढरान ५००   

१४ 
भहादेवखोराको भरु वाटो वाट उत्तय तपय  जाने लबबत्र वाटो 
वऩच वा ढरान 

५००   

१५ 
भुरवाटो वाट एन.आइ.लस.एलसमा वैंक वाट लबबत्र वाटोढरान य 
ढर 

८००   

१६ भरसडकफाट दक्षऺण तपय को सडक ३००   

१७ सभदृटोर सधुाय सलभनत वाटो ढरान ३००   

१८ नभुनानगय खानेऩानी राइन ववस्ताय ३००   

१९ भहादेवखोराको भरु वाटो खानेऩानी राइन ववस्ताय ४००   
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२० 
भुरसडक वाट केशव येग्भीको घय हुॉदै चायघये जाने वाटो 
स्तयोरननत तथा भलसनयी वार 

५००   

२१ ववष् णभुनतलभरनटोरको वाटो स्तयोरनती तथा ढर भभयत ३००   

२२ रगनलशरभहहरा सहकायी देखी ऩन्त्श्चभ तपय  वाटो ननभायण ३००   

२३ 
कैराशटोरईभेज स्कुरदेखी लभनाको घयऩछाडड सम्भ ब्रक 
बफच्छछाउन े

४००   

२४ ईभेजस्कुरदेखी ऩुवय आनरद टोर जानेवाटो खानेऩानीतथा वऩच ५००   

२५ 
भहादेवखेरा देखी सुदय याज फस्नेतको घय सम्भ ब्रक 
बफच्छछाउन े

३००   

२६ 
भुरसडक शेषभनत राभफगय देखी ववरदवलसनन भन्त्रदय हुॉदै 
लसद्धाथ स्कुर जाने वाटो ढरानतथा भेलसनयी वार 

५००   

२७ वडाकामायरम बवनदेखख मुयेका स्कुर सम्भ फाटो स्तयोरननत ३००   

२८ 
ववरदावालसनीभन्त्रदय ऩछाडड देखख सुहदऩको घयतपय को शाखा 
फाटोहरू स्तयोरननत 

४००   

  जम्मा ८५००   

  र्ातार्रणतथा वर्ऩद् व्यर्स्थाऩन वर्कास     

२९ ऩतॉजग्गा सॊयऺण गन े ३००   

३० ईनाय कुवा भभयत – ढुङ्गेधाया ३००   

३१ दैवीप्रकोऩ व्मवस्थाऩन ४००   

३२ सावयजननक ननभायणतथा व्मवस्थाऩन १२००   

३३ भभयत सॊबाय ५००   

  जम्मा २७००   

 
सुशासन तथासॊस्थागत वर्कास     

३४ ऺभताववकास कामयक्रभ १००   

३५ 
अवरोकनभ्रभण तथा वडा कामायरमको सॊस्थागत ववकासका 
राचग ऺभता ववकास कामयक्रभ 

१००   

३६ वडाको ववलबरन स्थानभा CCTV जडान गने तथा सडक वत्ती ३००   

३७ कामायरम व्मवस्थाऩन ३००   

  जम्मा ८००   

३७ कुल जम्मा १३६००   

 
 

  
३२६ कुल जम्मा १५०८००   
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पााँचौ दगरसभाका त्तदणशयहरः 

१. तारकेश्वर नगरपातलकाको अ.ब. २०७६/०७७ को लातग िडा भलेा, तिषयगत सतमततहरु, िडा सतमतत, श्रोत 

ऄनुमान तथा िजेट तसमा तनधाुरण सतमतत, िजेट तथा कायुक्रम तजुुमा सतमतत, राजश्व परामशु सतमतत समेतबाट  

तनणुय भइ सभामा पेश हुन अएका तनम्न प्रस्तािहरुलाइ तस्िकृत गने तनणुय गररयो । 

 क. तारकेश्वर नगरपातलकाको अ.ि २०७६/०७७ को  िजेट, नीतत तथा कायुक्रम  ।  

 ख. तारकेश्वर नगरपातलकाको अ.ि २०७६/०७७ को लातग राजश्वका दररेट सतहतको अतथुक ऐन, २०७६ । 

 ग. तारकेश्वर नगरपातलकाको अ.ि २०७६/०७७ को िजेट तथा कायुक्रम सतहतको तितनयोजन ऐन, २०७६ । 

 घ. तारकेश्वर नगरपातलकासहकारी ऐन, २०७६ । 

 ङ. तारकेश्वर नगरपातलकाको तशक्षा ऐन, २०७६ । 

 च. नगर प्रहरर ऐन, २०७६ ।  

 छ. तिपद जोतखम न्यूतनकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७६  । 

२. तारकेश्वर नगरपातलकाको अ.ि. २०७४/०७५ को बातषकु र अ.ब. २०७५/०७६ को तमतत २०७६ जेठ मसान्त 

सम्मको सम्पूणु ऄनुमातनत, संशोतधत तथा यथाथ ुअय-व्यय तििरण ऄनुमोदन गने तनणुय गररयो । 

३. यस नगरपातलकाको अ.ब. २०७५/०७६ मा सचचालन भइ सम्पन्न एिं र्रर्ारक भएका  योजना तथा 

कायुक्रमहरुलाइ ऄनुमोदन गने तनणुय गररयो । 

४. नगरपातलकाको अ.ि २०७६/०७७ को लातग राजश्व कर दस्तूर सम्बन्धमा  संलग्न सुची ऄनुसारका शूल्क, दस्तूर 

तथा करका दरहरुलाइ स्िीकृतत गने तनणुय गररयो । 

५. अ.ि.०७५/०७६मा तस्िकृत नगरस्तरीय योजना, सडक बोडु नेपालरप्रदशे समपुरक ऄनुदानका ठेक्काबाट बन्दोबस्त  

भएका र हुन बाँकी योजनाहरु कायाुन्ियन गने क्रममा िषाुदको समय एिं नगपातलकामा प्रातितधक जनशतिको 

ऄपयाुप्तता अदी कारणले गदाु ईिठेक्काका योजना समयमानै शुरु गरी समयमानै सम्पन्न गनु नसकीएको तिध्यमान 

ऄिस्थामा िषाुदको समयमा कायु गनु नहुने भनी जनप्रतततनतधहरुबाटसुझाि प्राप्त हुन अएको हुदँा ईि योजनाको 

कायु गने समय र सम्झौता ऄितध थप गरी अ.ि २०७५/०७६ को दररेट ऄनुसार  अ.ि २०७६/०७७ मा 

समेतक्रमागत रुपामा कायाुन्ियन गरी सम्पन्न गने तनणुय गररयो । 

६. नगरसभाबाट तस्िकृत भएका अ.ि २०७६/०७७ मा संचालन हुने योजना तथा कायुक्रमहरु एिं प्रदशे सरकार र संघीय 

सरकारबाट प्राप्त योजना तथा कायुक्रमहरु कायाुन्ियन गने ऄतधकार नगरकायुपातलकालाइ प्रदान गने साथ ै संघीय 

सरकारकािाट बजेट तथा कायुक्रम सतहत हस्तान्तरण भइ अईने शसतु ऄनुदानका कायुक्रमहरु अिश्यक 

व्यिस्थापन गरी संचालन गने तनणुय गररयो ।  

७. नगरपातलका तभत्र तनमाुण हुन े अिसीय भिनहरुको नक्सा तयार पान े प्रातितधक, इतन्जतनयर, अतकुटेक्टहरुलाइ 

नगरपातलकामा ऄतनिायु सूतचकृत हुन ुपने व्यिस्था गने र अिश्यकता ऄनरुुप ईनीहरुलाइ तिषय सम्बतन्धत तातलम 

तथा ऄतभमुतखकरण कायुक्रमहरु संचालन गने तनणुय गररयो । 



 

112 
 

८. तारकेश्वर नगरपातलका क्षते्रमा पन े पयुटन, कला, संस्कृतत प्रबदु्धन गनु नगर पयुटन तिकास सतमतत गठन गरी 

नगरपातलका क्षते्र तभत्र रहकेा धातमुक, प्राकृततक एिं ऐततहातसक महत्ि रहेका पयुटकीय स्थलहरुको छुिा–छुिै 

गुरुयोजना तनमाुण गरी पयुटकीय स्थलहरुको भौततक सुधार कायु गनु अिश्यक पहल गनु सम्ितन्धत तनकाय संग 

सहकायु गने तनणुय गररयो । 

९. नगरपातलकाको बजेटमा समािेश हुन नसकेका िडागत तसतलङ्ग भन्दा बढी िडा तथा ऄन्य संस्था तनकायहरुबाट माग 

भएका योजना र कायुक्रमहरु योजना बैंकमा राखी तितभन्न तनकायहरुमा तसर्ाररश तथा प्राप्त स्रोतप्राथतमकत्ताको 

अधारमा कायाुन्ियन गद ैजाने तनणयु गररयो  

१०. सािुजतनक स्थानमा सािुजतनक यातायातर सिुसाधारण जनता अित जाित गन ु ऄिरोध हुन े गरी रातखएका 

स्थायी,ऄस्थायी प्रकृततका पसल, ठेला लगायत संरचना हटाईन सम्ितन्धत िडा कायाुलयबाट सूचना जारी गने र 

सूचनाको ऄिज्ञा गन े त्यस्ता व्यापार व्यिसाय गने लाइ प्रचतलत ऐनमा तोकीएको  दण्ड जररिाना गरी संरचना 

हटाईने तनणुय गररयो ।  

११. यस नगरपातलकाको भिन तनमाुण तथा नक्सापास कायुतितध, २०७६ संशोधन सतहत तस्िकृत गने तनणुय गररयो ।  

१२. यस नगर क्षते्रतभत्र  हभेी गाडी तिशेष गरी तट्रपर संचालनको लातग समय तोक्ने सम्िन्धमा ट्रातर्क प्रहरी समेतको 

समन्ियमा हभेी गाडी अितजाित गने समय तोक्न अिश्यक व्यिस्था तमलाईने तनणुय गररयो ।  

१३. यस सभािाट अ.ि २०७६/०७७ को लातग पाररत कर शुल्कको ऄतधकतम र न्यूनतम दरका सम्िन्धमा कुनै 

रे्रबदल/थपधट गनुुपने र अतथकु ऐनमा छुट हुन गएको नया ँ शुल्क थप गनुुपने भएमा कायुपातलका बठैकिाट 

अिश्यक तनणुय गरी थपघट गनु सक्ने ऄतधकार प्रत्यायोजन गन ेतनणुय गररयो । 

१४. तनिाुतचत जनप्रतततनतधहरुको सुतिधा तथा पाररश्रतमक खच ुप्रदशे सरकारले तोकेको अधारमा ईपलब्ध गराईने तनणुय 

गररयो ।  

१५. हाल सचचालनमा रहकेा ११ िटा िडा कायाुलय र नगरपातलका कायाुलयको राजस्ि प्रशासनलाइ थप प्रभािकारी 

बनाईनका लातग ऄनलाआन तबतलंग प्रणाली ऄतनिायु लागू गरी िडाको सम्पूणु दतैनक राजस्िको तििरणहरु कारोबार 

पिात तनयतमत नगरपातलकाको केन्रीय सभरुमा प्राप्त हुने गरी अिश्यक सफ्टिेयर जडान गनु र कमुचारीको 

व्यिस्थापन गने तनणुय गररयो । 

१६. यस नगरपातलकाको संगठन र व्यिस्थापन (O&M) सिे गने ऄतधकार नगरकायुपातलकालाइ प्रत्यायोजन गने तनणुय 

गररयो  । 

१७. यस नगरपातलकामा अिश्यकता र औतचत्यताको अधारमा स्थलगत काय,ु ऄततररि समय तथा नगरसभा 

लगायतका तिशेष ऄतभयान, कायुक्रमहरुको संचालन ब्यबस्थापनमा संलग्न पदातधकारीहरु तथा कमुचारीहरुलाइ 

कायाुलयको तनणुयानुसार थप भत्ता सूतिधा ईपलब्ध गराईने तनणुय गररयो । 
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१८. यस नगरपातलका कायाुलयमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त तस्िकृत दरिन्दी संखया तथा मौजुदा कमुचारी संखया समेतलाइ 

नगरपातलकाको कायु बोझ, सेिा ग्राहीको चापलाइ समेत ध्यानमा राखी यस नगरपातलका कायाुलय र िडा 

कायाुलयहरुमा अिश्यक कमुचारीको व्यिस्थापन कायाुलयबाट गने तनणुय गररयो ।  

१९. नेपालको संतिधान को ऄनुसूची–८ मा ईल्लेख भए बमोतजम नगर प्रहरीको व्यिस्था गनुुपने भएकोले हाललाइ 

िढीमा ६ जना सम्म नगर प्रहरी सेिा परामशु प्रततस्पधाुको अधारमा पुततु गने गरर अिश्यक व्यिस्था गने ऄतधकार 

नगरकायुपातलकालाइ तदने तनणुय गररयो ।  

२०. नगरसभा, नगरसभाका सदस्यहरु ,कायुपातलकाका पदातधकारीहरु, तिषयगत सतमतत एिं नगरपातलकामा कायुरत सब ै

कमुचारीहरुको क्षमता ऄतभितृद्ध हुने खालका तातलम तथा ऄिलोकलन भ्रमणको लातग क्षमता तिकास योजना 

बमोतजम कायुक्रमहरु संचालन गने तनणयु गररयो । 

२१. िडा कायाुलयको लातग सामान्य कायाुलय संचालन सामान, आन्धन र तितिध तशषकुमा समेतमा खच ुगने गरर प्रतत 

िडा कायाुलय प्रतत मतहना रु २०,००० (तिस हजार रुपैया) ईपलब्ध गराईने तनणुय गररयो । 

२२. केन्रीय ऄनुदान ऄन्तगुत संघीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायत ऄन्य तनकायहरुबाट प्राप्त हुन े

रकम, नगरसभाबाट पाररत कायुक्रम/योजना एिम् िजेट तथा अयमा सामान्य थपघट, संशोधन तथा पररमाजुन गनु 

अिश्यक भएमा सो थपघट, नगरपातलकाको अन्तररक कोष तरु् ऄनुमातनत अय संकलन न्यून भइ बजेट कम 

भएमा प्राप्त ऄतखतयारी एिं संकतलत अय जुन ऄनुपातमा थपघट हुन्छ सोही ऄनुपातमा प्रस्तातित योजनाहरुको 

रकम थपघट गरी कायुक्रम संशोधन गने एिं पररमाजुन गरी कायुन्ियन गन े ऄतधकार नगरकायुपातलकालाइ 

प्रत्यायोजन गने तनणुय गररयो ।  

२३. अ.ि. २०७६/०७७ का लातग नगरपातलकाको िातषुक खररद योजना तयार गरी कायाुन्ियन गने गराईने ऄतधकार 

नगरकायुपातलकालाइ तदने तनणुय गररयो । 

२४. नगरपातलकाको तिकास तनमाुण कायुमा मतहला तथा तपछतडएको बगु मात्र संलग्न रहकेो ऄबस्थामा सहभातगता 

ऄतभितृद्ध गनु नगरपातलकाका मतहला समुह र सहकारी समुह बाहके तिकास तनमाुण सम्बन्धी ईपभोिा सतमततमा 

शत प्रततशत मतहलाहरुल ेअयोजना, योजना संचालन गरेमा जनसहभातगता िापत लाग्ने रकममध्ये ५० प्रततशतछुट 

तदने तनणुय गररयो ।   

२५. अ.ब. २०७५/०७६ को लातग नगर सभाबाट तबतनयोतजत िजेटबाट नगरपातलकाका कततपय ऄत्यािश्यकीय 

कायुक्रमहरु छुट भइ तत्कालै नगरपातलका मारु्त सम्पन्न गनुुपने तथा नगर तभत्रका ऄतधकाँश मुखय तथा सहायक 

सडकहरुको अिागमनमा कतठनाइ ईत्पन भएको ऄबस्थामा ऄतत अबश्यक खण्डहरुमा ममुत सम्भार गन ु

नगरपातलकाको ममुत सम्भार कोष, तिपद ्व्यिस्थापन कोष, म्यातचङ्ग र्ण्ड लगायतबाट खच ुगने गरी कायाुलयगत 

तनणुय र नगरकायुपातलकाको बठैकबाट तनणुय भए गरेका सम्पूणु योजना तथा कायुक्रमहरु ऄनुमोदन गने तनणयु 

गररयो । 
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२६. नगरपातलकाबाट अिश्यक पने ऄन्य तितनयम, तनदतेशका, कायुतितध, मागुदशुन बनाईने तथा स्िीकृत गरी 

कायाुन्ियन गने ऄतधकार नगरकायुपातलकालाइ प्रत्योजन गने तनणुय गररयो ।  

२७. अतथकु िष ु २०७६/०७७ लातग पाररत िजेट, नीतत तथा कायुक्रमको कायाुन्ियन गदाु अिश्यकता ऄनुसार 

नगरपातलकालाइ अिश्यक पने तितनयम स्िीकृत गरी लागू गने, सम्पतत्त ब्यिस्थापन गने, िेरुजु र्छ्र्यौट गने गराईने, 

अन्तररक श्रोतको सम्भाब्यता ऄध्ययन तथा संकलन, पररचालन गने, दातृ तनकाय, संघ संस्थासंग सम्झौता गने, 

तजन्सी मालसामान तललाम, तिक्री, तमनाहा, सम्पतत्त भाडामा तलने िा तदने िा हस्तान्तरण गने ऄतधकार 

नगरकायुपातलकालाइ प्रत्यायोजन गने तनणुय गररयो । 

२८. नगरक्षते्र तभत्रका मरेका जीिजन्तु िेिाररसे शि व्यिस्थापन गने दातयत्ि नगरपातलकाको नै भएको हुनाले त्यस्ता 

कायुहरु व्यिस्थापनका अिश्यक तनणुय गनु नगरकायुपातलकालाइ ऄतधकार तदने तनणयु गररयो । 

२९. नगरकायुपातलकाको कायाुलय स्तरबाट भएका तथा नगरकायुपातलका िैठकबाट हाल सम्म भए गरेका तनणुय, 

अदशेहरुलाइ ऄनुमोदन गने तनणुय गररयो ।  

३०. यस नगरपातलकाको अ.ब. २०७४/०७५ को ऄतन्तम लेखा परीक्षणबाट प्राप्त प्रततबदेन ईपर छलर्ल भइ बरेुजु 

र्च्छ्यौटका सम्बन्धमा अिश्यक पहल गनु नगरकायुपातलकालाइ ऄतधकार तददै ईि प्रततबदेन ऄनुमोदन गने 

तनणुय गररयो ।      

३१. नगरपातलकाको तालीम गोष्ठी अतदको खच ुमापदण्ड ऄनूसूचीमा संलग्न भए बमोतजमको स्िीकृत गररयो । 

३२. यस नगरपातलका क्षते्र तभत्र ८० बष ुमाथीका नागरीकलाइ घरदलैोमा मेतडकल सेिा तथा जेष्ठ नागररकको संरक्षणको 

लातग अबश्यक कायुक्रम बनाइ कायाुन्ियन गनुका लातग कायुपातलकालाइ ऄतधकार तदने तनणुय गररयो । 

३३. यस नगरपातलका क्षते्र तभत्र ल्याि संचालनमा अिश्यक पने जनशिी र ईपकरणको व्यिस्थापन गने तनणुय गररयो । 

३४. नगरपातलका पक्ष भइ गनुुपने मुद्धा मातमला लगायत नगर कायुपातलकाले तनमाुण गनुपने कायुतबधी, तनदतेशका 

तितनयम अदीका लातग कानूनी सल्लाह सम्बन्धी सेिा तलनका तनतमत्त अबश्यक व्यिस्थापन गनु नगरप्रमुखलाइ 

ऄतधकार तदने तनणुय गररयो । 

३५. नगरपातलकाको सुरक्षाको तनतमत्त तबगत िष ुदतेखनै खटी अएको सुरक्षा गाडुको  नतिकरण गने तनणुय गरीयो । 

३६ .यस नगरपातलकाकोलातग संघबाट प्राप्त स्थायीदरिन्दी ऄनुमोदन गन े र नगरपातलकाको कायु बोझ र काय ुचापलाइ 

तिशलेषण गदाु मौजुदा स्थायी दरिन्दीबाट मात्र नगरपातलकाको सेिा प्रिाह सुचारु हुन नसक्ने भएकोले नगरपातलका 

र स्िास््य शाखा ऄन्तगुत हाल करारमा कायुरत कमुचारीहरुको समायोजन,संगठन र व्यिस्थापन सिे सम्पन्न भइ 

स्थायी पदपुततुनभएसम्म २०७६ पुष मसान्तसम्म करार नतिकरण गने तनणुय गररयो ।  

३७ .समायोजन प्रकृया र O&M सिे सम्पन्न भआ नया संगठानत्मक संरचना तयार नहुदँा सम्मका लागी काममा सहजता 

ल्याईन हाललाइ ऄनुसुतचमा ईल्लेतखत  तारकेश्वर नगरपातलकाको संगठनात्मक चाटु (ORGANOGRAM) 

तस्िकृत गने तनणुय गरीयो । 



 

115 
 

३८. तितनयोजन तबधयेक ऐनमा तितनयोतजत केही िजेट तशषकुमा तितनयोजन गरीएको  रकम तत्काल अिश्कता पतहचान 

गरी योजना छुिाईन कठीनाआ भएकोले नगस्तरीय/िडास्तरीय िजेट तशषकुमा ऄिान्डा रहकेो बजेट योजनागत रूपमा 

तितनयोजन र व्यिस्थापन गने ऄतधकार नगर कायुपातलकालाआ प्रत्यायोजन गने तनणुय गरीयो। 

३९ .नगरपातलकाको कायु बोझ/तिस्तारका कारण कायाुलय समयमामात्र कमुचारीको कायु सम्पादनले नगरको सम्पूणु 

कायु गनु न याईने भइ जनताको सेिा प्रिाह सहज बनाईन नसतकने र नगरपातलकाको कायु प्रकृतत तर्ल्डमा धेरै 

खतटनु पने भएकोले कमुचारीहरु तिहान िेलुका र सािुजतनक तिदाका तदनमा समेत कायु गनु ुगराईनु पने भएकोले 

कमुचारीलाइ कायुमा ऄतभप्रेररत गराइ राखन र समयमानै काय ुसम्पन्न गनु तिगत दतेखनै तदआदै अएको प्रोत्साहन भत्ता 

अ.ि. ०७६/०७७ को लातग नगरपातलकाको अन्तररक अय समेतका अधारमा कमुचारीलाइ तनम्नानुसार 

प्रोत्साहन भत्ता कायाुलयिाट सूचक िनाइ ईपलव्ध गराईने तनणुय गररयो । यसरी प्रोत्साहन भत्ता ईपलब्ध गराए 

पतछऄततररि समयमा कायु गरेिापत कुनै पतन कमुचारीलाइ थप ऄन्य सुतिधा ईपलव्ध नगराईने समेत तनणुय गररयो 

।  

 तपधसलिः 

लस.नॊ. ऩद/तह प्रोत्साहनबत्ता लस.नॊ. ऩद/तह प्रोत्साहनबत्ता 

१. प्रमुख प्रशासतकय ऄतधकृत १२,०००।- ६. सहायकस्तर पाँचौं ८,५००।- 

२. ऄतधकृत स्तर नऔ ँर दशौ ँ ११,०००।- ७. सहायकस्तर तेश्रो, चौथो ७,५००।- 

३. ऄतधकृत अठौं १०,५००।- ८. सिारी चालक ६,०००।- 

४. ऄतधकृत सातौं १०,०००।- ९. कायाुलय सहयोगी ५,०००।- 

५. ऄतधकृत छैठौं ९,५००।-  

 

४१.नगर सभा र नगरकायुपातलका िैठकमा ईपतस्थत हुने सदस्यहरु एिं अमतन्त्रत व्यतिहरुलाइ प्रततिैठक भत्ता 

रु१५००।०० (करसतहत) ईपलव्ध गराईने तनणुय गररयो। 

४२. नगरपातलका नगर स्िास््य शाखा ऄन्तरगत तारकेश्वर नगरपातलकामा कायुरत स्िास््य स्िंम सेतिकाहरूलाआ ुगत िष ु

दखेी तदआद ैअएको यातायात खच ुअ.ि २०७६/०७७ मा समेत ईपलव्ध गराईने तनणुय गरीयो । 

४३. अ.ि. २०७५/०७६ को लातग तस्िकृत योजनाहरूमध्ये िडा कायुलयबाट तितभन्न तमततमा तितभन्न तशषकु 

योजनाहरूमा संशोधन भआकुायाुन्ियन भएका योजनाहरू ऄनुमोदन गन ेतनणुय गरीयो । 

४४. िडा कायाुलयहरूलाइ तदआएको तसतलंग ऄनुसार िडा व्यिस्थापनको लातग तीन लाखका दरले छुिाइएको रकम 

पुँतजगत खच ु भएको हुदा स्िीकृत लागत ऄनुमान र कायुसम्पन्नको अधारमा (प्रशासतनक प्रकृततको खच ु गन ु

नपाईने) मात्र खच ुगनु िडा कायाुलयलाइ तनदशेन तदने तनणुय गररयो ।  
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१.नगरपातलकाका लातग दहेायको अन्तररक क्षमता तिकास तातलम ,ऄतभमूतखकरण तथा गोतष्ठसंचालनको खच ु

मापदण्ड(Expenditure Norms for Internal Training) 

क्र.सं िचमिेत्र इकाइ दर रु कैध यत 

१ 
स्रोत व्यतिको पाररश्रतमक कायाुलय 

बातहरबाट स्रोत व्यति 
प्रतत व्यति प्रततडेढ घण्टा २५००   

२ 
स्रोत व्यतिको पाररश्रतमक कायाुलय 

तभत्र स्रोत व्यति 
प्रतत व्यति प्रततडेढ घण्टा २०००   

३ सहजकताु पाररश्रतमक प्रतत सेसन प्रतत सेसन १०००   

४ कायुक्रम संयोजक प्रतततदन १०००   

५ ब्यबस्थापन सहयोगी प्रतततदन ७००   

६ कायुक्रम सहयोगी प्रतततदन ५००   

७ खाजा तथा तचया खच ु प्रतत व्यति प्रतततदन २००   

८ खाना खच ु प्रतत व्यति प्रततछाक ३५०   

९ सहभागी स्टेसनरी प्रततव्यति प्रतततातलम १००  डटपेन, कापी र ऄन्य 

१० तातलम स्टेसनरी प्रतत तातलम ३००० मकुर, बोडु पेन अतद 

११ अिासीय तातलम गदाु प्रतत सहभागी प्रतत व्यतिप्रतततदन २००० खान बस्नसतहत 

१२ ईद ्घाटन खचु प्रतत तातलम २०००   

१३ समापन खच ु प्रतत तातलम २०००   

१४ प्रततिेदन लेखन नेपालीमा प्रतत तातलम, कायुक्रम २०००   

१५ नगर पररषद÷सभातयारी खच ु एकमुष्ट (एकमतहनाको) मातसकतलब बराबर सम्म (तनणुयानुसार) 

१६ तर्ल्ड भत्ता     तनणुयानसुार 

१७ िैठक भत्ता प्रतत िैठक 
िडा स्तरीय बैठकमा रू. १,०००। रकायुपातलका, 

नगरसभा बैठक समेत ऄन्य बैठकको हकमा रू. १,५००। 

१८ ऄनुगमन भत्ता  प्रतततदन १०००  

१९ ऄन्य सुतिधा     तनणुयानुसार 

क. नगरपातलका संग सम्झौता गरर कायाुन्ियन गररने तातलम, प्रतशक्षण, ऄतभमखूीकरण कायुक्रमहरुका हकमा सम्झौता 

ऄनसूार गने 

ख. हलभाडा, मन्चसज्जा, जेनेरेटर, साईण्डतसस्टम लगायत ऄन्य प्रचतलत बजार दर ऄनरूुप गने ।  
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जनप्रधतधनधधहरुको नामावली धववर   

तस.नं.  नामथर    सम्पकु नम्बर 

१ 
रामेश्वर बोहरा नगर प्रमुख 

नगरपातलका  ९८५१२५८२३४ 

२ 
भिानी डोटेल तधताल नगर ईप−प्रमुख 

नगरपातलका  ९८५१२२६६७८ 

 

िडा नं. १ 

१ 
तबदरु सापकोटा  

िडाऄध्यक्ष िडा नं. १ ९८५११८१२२२ 

२ 
लक्ष्मी श्रषे्ठ 

मतहलासदस्य 
िडा नं. १ 

९८४१५५९७९३ 

३ 
सम्झना तमजार  

दतलतमतहला सदस्य 
िडा नं. १ 

९८६१०७२४०१ 

४ 
ऄच्युत राज कंुिर 

सदस्य १ 
िडा नं. १ 

९८४१४१०४९७ 

५ 
राजकुमार तामाङ्ग 

सदस्य२ 
िडा नं. १ 

९८४०७१८५६६ 

 

िडा नं. २ 

१ 
रतिन्र के.सी. 

िडाऄध्यक्ष 
िडा नं. २ 

९८५१०२३७४३ 

२ 
रतिना सापकोटा 

मतहलासदस्य 
िडा नं. २ 

९८४१८२५९७ 

३ 
सकुन्तला सुनार दतलतमतहला सदस्य 

िडा नं. २ 
९८१०२८२४११ 

४ 
ऄजुुन भण्डारी सदस्य १ 

िडा नं. २ 
९८४१६६२६१० 

५ 
संजय ढकाल  सदस्य२ 

िडा नं. २ 
९८४१८३१९३३ 

 

 

 

 

 

िडा नं. ३ 

१ 
मनोहरी ततिारी 

िडाऄध्यक्ष 
िडा नं. ३ 

९८५१०६७१३७ 
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२ 
इतन्दरा खततिडा 

मतहलासदस्य 
िडा नं. ३ 

९८६१८६४१४६ 

३ 
तनमुला तिश्वकमाु 

दतलतमतहला सदस्य 
िडा नं. ३ 

९८१८१२५५१९ 

४ 
ऊतषराम ऄतधकारी 

सदस्य १ 
िडा नं. ३ 

९८४१६८९६४४ 

५ 
हररशरण तघतमरे 

सदस्य२ 
िडा नं. ३ 

९८४१९४२६७३ 

 िडा नं. ४ 

१ 
नरेन्रदाश श्रषे्ठ 

िडाऄध्यक्ष 
िडा नं. ४ 

९८४१६८७९२७ 

२ 
तबन्द ुथापा 

मतहलासदस्य 
िडा नं. ४ 

९८४१८९१७४२ 

३ 
ऄतसया कुमारी तिश्वकमाु 

दतलतमतहला सदस्य 
िडा नं. ४ 

९८४१२७१०३१ 

४ 
ऄजुुन तघतमरे 

सदस्य १ 
िडा नं. ४ 

९८५१०९०४९९ 

५ 
श्री कृोण महजुन 

सदस्य२ 
िडा नं. ४ 

९८४१०७८५९२ 

 

िडा नं. ५ 

१ 
िासु प्रसाद गौतम  िडाऄध्यक्ष 

िडा नं. ५ 
९८५१०६२३३६ 

२ 
राम कुमारी दाहाल  

मतहलासदस्य 
िडा नं. ५ 

९८४९५८७०३९  

३ 
सातित्री गुइदले 

दतलतमतहला सदस्य 
िडा नं. ५ 

९८४९४५७२०८ 

४ 
ऄनन्तमतण अचाय ु

सदस्य १ 
िडा नं. ५ 

९८४९१७८०३९ 

५ 
जयराम ऄयाुल 

सदस्य२ 
िडा नं. ५ 

 ९७४१०३३८०१ 

 

 

 

िडा नं. ६ 

१ 
मधु काकी 

िडाऄध्यक्ष 
िडा नं. ६ 

९८४१५८६१७६ 
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२ 
शोभा महजुन  

मतहलासदस्य 
िडा नं. ६ 

९८०८४६९८१५ 

३ 
प्रतमला नेपाली  

दतलतमतहला सदस्य 
िडा नं. ६ 

 ९८६०४९९८०४ 

४ 
रघुनाथ तततमतल्नसा  

सदस्य १ 
िडा नं. ६ 

९७४१०२०८९९ 

५ 
राजु तततमतल्सना 

सदस्य२ 
िडा नं. ६ 

९८४१८१७९६९ 

 िडा नं. ७ 

१ 
सानुकाजी खत्री 

िडाऄध्यक्ष 
िडा नं. ७ 

९८४१९३८३४७ 

२ 
रतमला प्रधान 

मतहलासदस्य 
िडा नं. ७ 

९८४१९३९६७९ 

३ 
रुकु पररयार 

दतलतमतहला सदस्य 
िडा नं. ७ 

९८०३८५४९३२ 

४ 
तमठ्ठाराम खत्री 

सदस्य १ 
िडा नं. ७ 

९८४१२६९३७७ 

५ 
मचाकाजी महजुन 

सदस्य२ 
िडा नं. ७ 

९८५१०९००८९ 

          

 

िडा नं. ८ 

१ 
मनोज कुमार तघतमरे 

िडाऄध्यक्ष 
िडा नं. ८ 

९८६०६६८८८८ 

२ 
शुतशला श्रषे्ठ 

मतहलासदस्य 
िडा नं. ८ 

९८४१२५४६८६ 

३ 
भरतशला रसाइली  

दतलतमतहला सदस्य 
िडा नं. ८ 

९८४९४९३८८८ 

४ 
नारायण कुमार श्रषे्ठ 

सदस्य १ 
िडा नं. ८ 

९८५१०७०४३१ 

५ 
मोहन खत्री  

सदस्य२ 
िडा नं. ८ 

९८५१०७०३९६ 

 

 

 

 

िडा नं. ९ 

१ 
बलराम तसटौला  

िडाऄध्यक्ष 
िडा नं. ९ 

९८६०४००५४४ 
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२ 
लक्ष्मी ऄतधकारी 

मतहलासदस्य 
िडा नं. ९ 

९८५११२४७६४ 

३ 
संतगता रम्तेल तमजार दतलतमतहला सदस्य 

िडा नं. ९ 
९८१०१२३३४० 

४ 
श्री काजी बहादरु महजुन 

सदस्य १ 
िडा नं. ९ 

९८४५६७४७९८ 

५ 
सानु कान्छा महजुन  

सदस्य२ 
िडा नं. ९ 

९८५११२४७६४ 

 

िडा नं. १० 

१ 
ऄमृत थापा  

िडाऄध्यक्ष 
िडा नं. १० 

९८५१०८१६९९ 

२ 
मथरुा तिष्ट 

मतहलासदस्य 
िडा नं. १० 

९८४९४९४०९० 

३ 
लक्ष्मी गैरे 

दतलतमतहला सदस्य 
िडा नं. १० 

९८६१०५०६०६ 

४ 
ध्रिु राज राइ 

सदस्य १ 
िडा नं. १० 

९८४१२६२२९३ 

५ 
श्याम महजुन 

सदस्य२ 
िडा नं. १० 

९८०८७३५८८८ 

 

िडा नं. ११ 

१ 
तबन्दा बढुाथोकी  

िडाऄध्यक्ष 
िडा नं. ११ 

९८४१८५९६३० 

२ 
तनता खड्का  

मतहलासदस्य 
िडा नं. ११ 

९८४१६९४२४४ 

३ 
सम्झना पररयार 

दतलतमतहला सदस्य 
िडा नं. ११ 

९८०८५५८००९ 

४ 
प्रज्िल तिक्रम थापा  

सदस्य १ 
िडा नं. ११ 

९८४१२२६१२३ 

५ 
तसता घले 

सदस्य२ 
िडा नं. ११ 

९८४१४४६६३७ 
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तारकेश्वर नगरपाधलकामा कायमरत कममचारीहरुको  धबवर  

 

धस. नं नाम /थर पद तह/ शे्र ी सम्पकम  कैध यत 

१ तहरामणी सुिेदी 

प्रमुख 

प्रशासतकयऄतधकृत रा.प. तकतीय ९८५११९०७५१ स्थायी 

२ ततथ ुराज थापा मगर ऄतधकृत सातौ ९८४१८२४९४४ स्थायी 

३ दिे कुमारतगरी लेखा ऄतधकृत सातौ ९८४२४९४७६२ स्थायी 

४ हररराम प्याकुरेल इतन्जतनयर सातौ ९८५१२३६१०७ स्थायी 

५ सुदशुन खनाल प्रशासकीय ऄतधकृत छैठौ ९८५१२०१७०३ स्थायी 

६ खड्ग ब. श्रषे्ठ ऄतधकृत छैठौ ९८४३४६७६३६ स्थायी 

७ राजन रु्याल ऄतधकृत छैठौ ९८४१६०१९६९ स्थायी 

८ चते ब. तसंह ऄतधकृत छैठौ ९८५१०७२१२८ स्थायी 

९ तमलन ऄयाुल इतन्जतनयर छैठौ ९८४१६६०६२२ करार 

१० कन्चन भि इतन्जतनयर छैठौ ९८४१७७०७७२ करार 

११ शतश गरूङ इतन्जतनयर छैठौ ९८५१२३८९९६ करार 

१२ नरहरी गौतम सुचना प्रतितध ऄतधकृत छैठौ ९८६०१०३६९९ करार 

१३ षडानन्दअचायु रोजगार संयोजक छैठौ ९८१३६१७१५१ करार 

१४ सतिता अचायु लेखापाल पांचौ ९८४७६२२३५४ स्थायी 

१५ राजु प्र. तततमतल्शना सहायक पांचौ ९८५११९०७५२ स्थायी 

१६ सपना पौडेल सहायक पांचौ ९८४३७६७२२१ स्थायी 

१७ आन्दुश्वरीन्यौपाने सहायक पांचौ ९८४१४८४८८८ स्थायी 

१८ आशु्वर ऄम्गाआ ु सहायक पांचौ ९८५११०५९३६ करार 

१९ तसता थपतलया सहायक पांचौ ९८४१८२५४२७ स्थायी 

२० निल चौधरी स.इतन्जतनयर पांचौ ९८४३१०३१०७ स्थायी 
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२१ सुजन रेग्मी स.इतन्जतनयर पांचौ ९८४६५६४४३७ स्थायी 

२२ िासु ऄतधकारी स.इतन्जतनयर पांचौ ९८५१००७२७० करार 

२३ तिकास महजुन स.इतन्जतनयर पांचौ ९८५१०३३४७० करार 

२४ तनल राज भटेिाल खा.प.स.टे. 

रा.प. ऄनं. 

प्रथम ९८४१४५४५८३ स्थायी 

२५ लक्ष्मी लामीछाने ऄ.स.इतन्जतनयर 

रा.प. 

ऄनं.तकतीय ९८४१८८९२३४ स्थायी 

२६ हरी कृोण ऄयाुल सहायक चौथो ९८४१६९४८२३ स्थायी 

२७ सोतनया शमा ु सहायक चौथो ९८५११८५१५१ स्थायी 

२८ प्रमोद चन्र डागी स.ले.पा चौथो ९८५११९२१८१ स्थायी 

२९ सागर ऄयाुल ऄतमन चौथो ९८५१२१५३२२ करार 

३० तनराजन थापा क.ऄ चौथो ९८६०६८४२८५ करार 

३१ संगीता बढुाथोकी सहायक चौथो ९८४३९३७५९२ करार 

३२ आतन्दरा ऄतधकारी सामातजक परीचालक चौथो ९८४१८८७१७४ करार 

३३ खम ब. ऄयाुल कायाुलय सहयोगी 

श्रणेी तिहीन 

पाचौं ९८४९०७११२४ स्थायी 

३४ तदपक थापा सिारी चालक 

श्रणेी तिहीन 

चौथो ९८४१२१९२५४ स्थायी 

३५ रतिन्र महजुन कायाुलय सहयोगी श्रणेी तिहीन ९८४१३१९०२५ करार 

३६ ऄजुुन थापा कायाुलय सहयोगी श्रणेी तिहीन ९८६१००८९७५ करार 

३७ तिनोद लामा कायाुलय सहयोगी श्रणेी तिहीन ९८४३४३२७६७ करार 

३८ हरी चन्र बोहरा कायाुलय सहयोगी श्रणेी तिहीन ९८४११७५११६ करार 

३९ 

ऄन्जना  ओझा तसटौला 

 कायाुलय सहयोगी श्रणेी तिहीन 

९८६१९२८९६८ 

 करार 

४० 

आतन्दरा पुडासैनी 

 कायाुलय सहयोगी श्रणेी तिहीन 

९८४९२२५५६२ 

 करार 



 

123 
 

 

वडा कायामलयमा कायमरत कममचारीहरुको धववर  

 

वडा.नं १ 

 धस. 

नं नाम /थर पद तह सम्पकम  कैध यत 

१ पदमा गजुरेल िडा सतचि चौथो ९८५१०२४७४३ स्थायी 

२ तिश्वराम थापा सहायक चौथो ९८४१०९४८९१ करार 

३ गायत्री दिेकोटा सहायक चौथो ९८४१०९४८९१ करार 

४ 

सातित्री भिराइ 

ऄतधकारी कायाुलय सहयोगी श्रणेी तितहन ९८४०१३७५९४ करार 

      

 

वडा नं २ 

 
      धस. 

नं नाम /थर पद तह सम्पकम  कैध यत 

१ केशि राजपाण्डे िडा सतचि पाचौं ९८४१७९५५७१ स्थायी 

२ शतमुला लामा सहायक चौथो ९८४९२९९५९३ करार 

३ मुराहरी भण्डारी कायुलयसहयोगी श्रणेी तितहन ९८४१६५०९९० स्थायी 

      

 

वडा नं ३ 

 

      

४१ तमना श्रषे्ठ कायाुलय सहयोगी श्रणेी तिहीन ९८४३०९१८४८ करार 

४२ कैलाश ऄयाुल सिारी चालक श्रणेी तिहीन ९८४३६७७६५० करार 

४३ सुरेश बोहरा सिारी चालक श्रणेी तिहीन ९८५१२३८०८२ करार 

४४ ऄजय तधताल सिारी चालक श्रणेी तिहीन ९८४१३०२५०० करार 

४५ प्रकाश श्रषे्ठ सिारी चालक श्रणेी तिहीन ९८४१०८६४२४ करार 

४६ शुद्द श्रषे्ठ सिारी चालक श्रणेी तिहीन ९८०३७०७०५४ करार 
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धस. 

नं नाम /थर पद तह सम्पकम  कैध यत 

१ निराज रु्याल िडा सतचि पाचौं ९८४९८४९४२२ स्थायी 

२ ईत्तम गजुरेल सहायक चौथो ९८४१७४४७७६ करार 

३ ततलक प्रसाद गजुरेल कायाुलय सहयोगी श्रणेी तितहन ९७४१०९०५३५ स्थायी 

      

 

वडा नं ४ 

 

      धस. 

नं नाम /थर पद तह सम्पकम  कैध यत 

१ बसन्ती गुरूङ िडा सतचि पाचौं ९८६०८१९३७० स्थायी 

२ कुमार न्यौपाने कम्पुटर ऄपरेटर पाचौं ९८४७८२९३३७ स्थायी 

३ सुमन महजुन कायाुलय सहयोगी श्रणेी तितहन ९८६०६६७५२९ करार 

  

   

  

 

  

वडा नं ५ 

  धस. 

नं नाम /थर पद तह सम्पकम  कैध यत 

१ जयराम भण्डारी िडा सतचि पाचौं ९८४१३३२३४३ स्थायी 

२ 

सुतशला तसंखडा 

ऄयाुल सहायक चौथो ९८४१७२४९७४ करार 

३ सन्ततिर महजुन कायाुलय सहयोगी श्रणेी तितहन ९८१३६६५७४३ स्थायी 

      

 

वडा नं ६ 

 

      धस. 

नं नाम /थर पद तह सम्पकम  कैध यत 

१ सुदशुन तघतमरे िडासतचि तेस्रो ९८४१५९१९३१ स्थायी 

२ रति तततमतल्सना सहायक चौथो ९८५११९८०८६ करार 

३ पुोप महजुन कायाुलय सहयोगी श्रणेी तितहन ९८४१५६३९७७ करार 
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४ तनशा बातनयाँ कायाुलय सहयोगी श्रणेी तितहन ९८४९१५३५९७ करार 

     

 
 

 

 

 

 

 

वडा नं ७ 

 

      धस. 

नं नाम /थर पद तह सम्पकम  कैध यत 

१ सुतशला शमाु लोहनी िडा सतचि पाचौं ९८४९१९९२६३ स्थायी 

२ गोतिन्द प्र. लातमछाने सहायक चौथो ९८५१०८६७५९ करार 

३ रोतजन काकी स. कम्पुटर ऄपरेटर तेस्रो ९८५११४९३६१ करार 

४ नारायण खत्री कायाुलय सहयोगी श्रणेी तितहन ० करार 

      

 

वडा नं ८ 

 

      धस. 

नं नाम /थर पद तह सम्पकम  कैध यत 

१ शातन्त पौडेल िडा सतचि चौथो ९८४१८१७१८५ स्थायी 

२ राजकुमार खड्का कायाुलय सहयोगी श्रणेी तितहन ९८४१९२८३९७ करार 

      

 

वडा नं ९ 

 

      धस. 

नं नाम /थर पद तह सम्पकम  कैध यत 

१ सृजना पौडेल िडा सतचि चौथो ९८४६६०२५१५ स्थायी 

२ सररता पन्थखड्का कायाुलय सहयोगी श्रणेी तितहन ९८६१३७५०७२ करार 
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वडा नं १० 

      धस. 

नं नाम /थर पद तह सम्पकम  कैध यत 

१ िेदनाथ सुिेदी िडासतचि पाचौं ९८४३४३७७५३ स्थायी 

२ सृजना महजुन सहायक चौथो ९८४९०६५५९५ करार 

३ गोमा पौडेल कायाुलय सहयोगी श्रणेी तितहन ९८४९१४६७०९ करार 

      

 

वडा नं ११ 

 

      धस. 

नं नाम /थर पद तह सम्पकम  कैध यत 

१ नानुततिारी काकी िडा सतचि चौथो ९८५११००१२७ स्थायी 

२ महशे तघतमरे कम्पुटर ऄपरेटर चौथो ९८४९०६६७२० करार 

३ भगिती बोहरा कायाुलय सहयोगी श्रणेी तितहन ९८६१७०७७४० करार 

 

 

 

धवषयगत शािाको कममचारी धववर  

 

धशिा शािा 

    धस. 

नं नाम /थर पद तह /शे्र ी सम्पकम  कैध यत 

१ होम नाथ न्यौपान े ऄतधकृत दशौं ९८४१५२५१६७ स्थायी 

२ पदम बहादरुखत्री ऄतधकृत अठौं ९८४१५९९४०९ स्थायी 

३ ईमेश तधताल कम्पुटर ऄपरेटर चौथो ९८४९३७०७७६ करार 

४ सररता ऄतधकारी कायाुलय सहयोगी श्रणेी तितहन ९८१३८६७०३१ करार 

      स्वस््य शािा 
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धस. 

नं नाम /थर पद तह सम्पकम  कैध यत 

१ ऄरूण कुमारतगरी तस .ऄ.ह े.ब छैठौं ९८४१३४०७४४ स्थायी 

२ कल्याण लातमछाने कम्पुटर ऄपरेटर पाचौं ९८४१६७७६५८ करार 

३ केशि खरेल त्याङ्क सहायक पाचौं ९८५१२२४३२७ करार 

       

 

 

कृधष धवकास शािा 
धस. 

नं नाम /थर पद तह सम्पकम  कैध यत 

१ तमनाकुमारी थापा ऄतधकृत छैठौं ९८४९६८३८३६ स्थायी 

२ ररतु तसग्दले श्रषे्ठ ऄतधकृत छैठौं ९८५१२०००८७ स्थायी 

३ सतिता कुमारी काफ्ले ना.प्रा.स चौथो ९८४६४२०८१२ स्थायी 

      मधहला तथाबालबाधलका शािा 
धस. 

नं नाम /थर पद तह / शे्र ी सम्पकम  कैध यत 

१ प्रततमा तमश्र म.तब.ऄ रा.प.तृतीय ९८५१२०१२७३ स्थायी 

२ तिमला लम्साल सुिेदी म.तब.तन पाचौं ९८४१४३२०७९ स्थायी 

३ लक्ष्मीदतेि खड्का म.तब.तन पाचौं ९८४१४०६१८५ स्थायी 

४ मतलना पोखरेल म.तब.तन पाचौं ९८४६४३२७८४ स्थायी 

५ तसजुना भिाराइ स.म.तब.तन पाचौं ९८४१८८९३०७ स्थायी 

      पशु शेवा शािा 
धस. 

नं नाम /थर पद तह सम्पकम  कैध यत 

१ धतनपतत राय पशु तिकासऄतधकृत अठौं ९८४१६४१५९३ स्थायी 

२ शंकरथपतलया पशु तिकासऄतधकृत छैठौं ९८४०७९१३०० स्थायी 
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तारकेश्वर नगरपातलका 
नगरकायुपातलकाको कायाुलय, 

धमुस्थली, काठमाडौं  

 

 

 

  

प्रशासन तथा जनशधक्त 

व्यवस्थापन शािा 

clws[t ;ftf}+÷cf7f}+–! 

;xfos k|= rf}+yf]÷kfFrf}]–! 

lhG;L pk–zfvf 

clws[t 5}7f}+–! 

;xfos rf}+yf]÷kfFrf}–$ 

 

;]jf s]Gb| 

–k|fylds :jf:Yo s]Gb|÷:jf:Yo rf}sL 

–zx/L :jf:Yo lSnlgs 

–!% z}of c:ktfn 

cfly{s ljsf; zfvf 

clws[t 5}7f}+/;ftf}+ 
;xsf/L,pBf]u tyf 

Joj;fo k|j4{g 

उपभोक्ता धहतpkzfvf 

;xfos rf}+yf]÷kfFrf}}–! 

;fdflhs ;'/Iff tyf 

kl~hs/0f pk–zfvf 

;xfos rf}+yf]÷kfFrf}}–! 

cfGtl/s n]vfkl/If0f O{sfO{ 

cf=n]=k=clws[t 5}7f}+–! 

cf=n]=k=;xfos–! 

राजश्व pk–zfvf 

;xfos rf}+yf]÷kfFrf}–२ 

gu/;ef 

gu/ kz' ;]jf शािा 

kz' ljsf; clws[t–! 

kz' ;]jf k|fljlws 

rf}+yf]÷kfFrf}–! 

 

gu/ sfo{kflnsf 

n]vf, ljwfog, ;'zf;g tyf cGo ;ldlt 

!! j6f j8f sfof{no 

Jf8f ;lrj ;xfos 

kfFrf}÷rf}+yf]–%±%Ö!) 

;j–OlGhlgo/ kfFrf}–% 

c=;j–OlGhlgo/ rf}+yf]–^ 

d'lvof t]>f]–! 

sf=;=–!! 

 

cfly{s ljsf;, ;fdflhs ljsf;, k'jf{wf/ ljsf; 

/ jftfj/0f tyf ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt 

gu/ s[lif ;]jf शािा 
s[lif clws[t–! 

k|f=;=–!, gf=k|f=;=–! 

sf=;=–! 

 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 

/f=k=låtLo–! 

k|d'v 
pkk|d'v Goflos ;ldlt 

k"jf{wf/ ljsf; tyf 

jftfj/0f Joj:yfkg zfvf 

l;=l8=O{=gjf}+÷bzf}+ OlGh=–! 

;8s tyf cGo k"jf{wf/ 

ljsf; pk–zfvf 

O{lGhlgo/ ;ftf}+÷cf7f}+–@ 

;j–O{lGhlgo/ kfFrf}–# 

c=;=O{= rf}+yf]–! 

ejg tyf a:tL ljsf; pk–

zfvf 

O{lGhlgo/ ;ftf}+÷cf7f}+–! 

;j O{lGhlgo/ kfFrf}–! 

Jftfj/0f,;/;kmfO{ tyf ljkb\ 

Joj:yfkg pk–zfvf  

clws[t 5}7f}+–! 

;xfos rf}+yf]÷kfFrf}–! 

 

:jf:Yo tyf ;fdflhs ljsf; 

zfvf 

hg:jf:Yo clws[t-k|f=_ 

;ftf}+÷cf7f}+–! 

sf=;=–! 

hg:jf:Yo k|a4{g pk–zfvf 

k=x]=g=kfFrf}÷5}7f}+ :jf:Yo–! 

x]=c= kfFrf}÷5}7f}+ :jf:Yo–! 

;=sDKo'6/ ck/]6/ rf}+yf]–! 

dlxnf,afnaflnsf tyf ;dfh 

sNof0f pk–zfvf 

dlxnf ljsf; clws[t ljljw 

;ftf}+÷cf7f}+–! 

dlxnf ljsf; lgl/Ifs ljljw 

kfFrf} –२ 

;xfos dlxnf ljsf; 

lgl/Ifs ljljw rf}+yf]–! 

sfg'g zfvf 

sfg'g clws[t  

-sfg'g_5}7f}+/;ftf}+ 

;xfos rf}+yf]÷kfFrf}–! 

lzIff,o'jf tyf v]ns'b zfvf 

clws[t lzIff gjf}+÷bzf}+ –! 

clws[t lzIff ;ftf}+÷cf7f}+–! 

k|fljlws ;xfos,kfFrf}–! 

;=sDKo'6/ ck/]6/ rf}+yf]–! 

sf=;=–! 

cfly{s k|zf;g zfvf 

n]vf clws[t ;ftf}+÷cf7f}+–! 

n]vf ;xfos kfFrf}–! 

;=n]=kf=–! 

 

of]hgf tyf cg'udg 

zfvf 

clws[t 5}7f}+÷;ftf}+ –! 

;xfos  kfFrf}–@ 

 

;"rgf tyf ;+rf/ प्रधवधध 

शािा(सूचना केन्र) 

;"rgf k|ljlw clws[t 

5}7f}+–! 

;xfos sDKo'6/ ck/]6/ 

rf}+yf]–! 
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धवषयगत कायमक्रमहरु 

तारकेश्वर नगरपाधलका  

धशिा, युवा तथा िेलकुद शािा 

 

आ व २०७६/०७७ को प्रस्ताधवत कायमक्रम 

क्र 

स 

कायाक्रम ऱक्ष्य 
र्जेट 

 ००० 

नगर 

ऩालऱका 
कोष 

सम्र्न्धधत 

लशषाकर्ाट 

आम्दानी 
कैफपयत 

१ बनाय अलबमान १ ५० ५० ०   

२ स्थानीम तहको कऺा कऺा ४ य ५ को ऩाठ्मक्रभ ववकास य ननभायण २ १०० १०० ०   

३ कऺा २, ४ य ७ को ऩाठ्मऩुस्तक ननभायण य ववकास 
३ ४०० १०० ३०० 

कऺा १ य ६ को  
ऩुस्तक ववफक्रवाट 

४ वारववकास केररका सहमोचग कामयकतायको राचग वारभैत्री तालरभ ३ हदन े ३२ १५० १५० ०   

५ शैक्षऺक क्मारेण्डय ननभायण ५०० १०० १०० ०   

६ कऺा ८ को ऩयीऺा सञ्चारन य व्मवस्थाऩन २००० १७५० ९९० ७६० 
ससय ्यत य सॊस्थागत 

ववद्मारमको शु्कवाट 

७ लशऺक/ ववद्माथॉ ईरोक्टोननक हान्त्जयी व्मवस्थाऩन २१ ४२० ४२० ०   

८ कऺा कोठाभा सी सी क्माभेया जडान २ २५० २५० ०   

९ ईरोक्टोननक हान्त्जयी य सी सी क्माभेयाको कनेक्टीलबटी २४ ५० ५० ०   

१० लशऺा हदवस वार हदवस रगामत अरतयान्त्ष्िम साऺयता हदवस २ २०० २०० ०   

११ अनतरयक्त फक्रमाकराऩ सञ्चारन ६ ४०० ४०० ०   

१२ हरयत ववद्मारम प्रवोचधकयण २२ २२० २२० ०   
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१३ लशऺक क्माणकायी कोषको स्थाऩना   ३०० ३०० ०   

१४ नभूना ववद्मारम अवरोकन भ्रभण १ ४०० ३०० १०० सम्वन्त्रधतसॉग 

१५ भेमयसॉग फारफालरका कामयक्रभ २०० ६० ६० ०   

१६ उऩभेमयसॉग भहहरा लशऺक २०० ६० ६० ०   

१७ लशऺकरे चाहेभा गनय सक्छन कामयक्रभ ३५० १०० १०० ०   

१८ प्रधानाध्माऩकहरुको बत्ताभा सतप्रनतशत थऩ २२ १०७ १०७ ०   

१९ आधायबतू तहको लशऺकहरुराई ववऻान ववषमको तालरभ ३ हदन े २२ १०० १०० ०   

२० रेखा व्मवस्थान तालरभ ३ हदन े ४४ १५० १५० ०   

२१ लशऺक डामयी ववतयण ४०० १५० १५० ०   

२२ उऩभेमय भहहरा बरीवर प्रनतमोचगता १ ५० ५० ०   

२३ EMIS प्रवोचधकयण ८० ८० ८० ०   

२४ मुवा व्मवसामी प्रोत्साहन कामयक्रभ व्मवस्थाऩन ११ ५० ५० ० व्मवस्थाऩनको राचग 

२५ भेमय कऩ पुटवर प्रनतमोचगता १ ५० ५० ० व्मवस्थाऩनको राचग 

२६ ववलबरन वैठकहरुको वैठक बत्ता तथा खाजा   ३९३ ३९३ ०   

२७ लशऺकराई ICT तालरभ २२ १०० १०० ०   

२८ 
ववद्मावारयचध PHD गयेका तथा बत्रबूवन ववश्वववद्मारमका प्राध्माऩक 

नगयवासीराई सम्भान 
१ १०० १०० ०   

२९ ्माऩटऩ य प्रोजेटय खरयद १ १२० १२० ०   

३० लशऺक अलबरेख व्मवस्थाऩन ४०० १५० १५० ०   

३१ याष्िऩनत यननङ लश्ड सञ्चारन १ ४५० २०० २५० 
इन्त्रि फप य ससतय 

 अनुदान 

३२ SEE/BEE ऩयीऺाभा उत्कृष्ट ववद्मारम, लशऺक य ववद्माथॉराई प्रोत्साहन   १५० १५० ०   
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३३ दै भ्र बत्ता तथा अनुगभन   २०० २०० ०   

   जम्मा    ७४१० ६००० १४१०   

 

क्र 

स 
कायाक्रम ऱक्ष्य 

र्जेट 

 ००० 

प्रथम चौमा= दोस्रो चौमा= तेस्रो चौमा= 
कायावर्धध एर्म ्औधचत्य 

ऱक्ष्य र्जेट ऱक्ष्य र्जेट ऱक्ष्य र्जेट 

१ बनाय अलबमान १ ५०         १ ५०   

२ 

स्थानीम तहको कऺा कऺा ४ 
य ५ को ऩाठ्मक्रभ  

ववकास य ननभायण 

२ १०० २ १००         
कऺा १ य ६ को ऩाठ्मक्रभ तमाय बएकोरे शै स २०७७ को राचग 
कऺा ४ य ५ को ऩाठ्मक्रभ साथै २, ४ य ७ को तमाय गने ऩाठ्मऩुस्तक 

३ 

कऺा २, ४ य ६ को 
ऩाठ्मऩुस्तक ननभायण य 
ववकास 

३ ४००     ३ ४००     
२, ४ य ७ को तमाय गने ऩाठ्मऩुस्तक तमाय । छऩाईको राचग 

नगयऩालरकाको छऩाई लशषयकवाट गन े

४ 

वारववकास केररका सहमोचग 
कामयकतायको राचग ३ हदने 
ऩुनतायजगी तालरभ 

३२ १५० ३२           
शै स २०७५ भा ५ हदने तालरभ लरएकाराइ ३ हदने ऩुनतायजगी तालरभ 

सञ्चारन गनय 

५ शैक्षऺक क्मारेण्डय ननभायण ५०० १००         ५०० १०० सम्ऩूणय ववद्मारमहरुभा शैक्षऺक कामयक्रभहरुभा एकरुऩता ्माउन 

६ 
कऺा ८ को ऩयीऺा सञ्चारन  

य व्मवस्थाऩन 
२००० १७५०         २००० १७५० 

ऩयीऺा राई भमायहदत य व्मवन्त्स्थत वनाउनकुो साथै सो ऩयीऺाको 
आधायभा अरम शैक्षऺक गरयववचध अगाडी वढाउन । सॊस्थागत 
ववद्मारमवाट उठेको यकभ सभेत खचय गने । 

७ 
लशऺक ईरोक्टोननक हान्त्जयी 
 व्मवस्थान 

२१ ४२० २१ ४२०         

इरोक्टोनीक हान्त्जयी नबएको ववद्मारमभा जडान गनय अनुदान हदने य 

त्मसको प्रत्मऺ अनुगभन नगयकामयऩालरका य लशऺा शाखारे गने । 
ईरोक्टोननम हान्त्जयी जडान बई सकेको ववद्मारमभा क्रभश 
ववद्माथॉहरुभा ऩनन जडान गने । 
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८ 
कऺा कोठाभा सी सी क्माभेया  
जडान 

२ २५० २ २५०         

नभूनाकोरुऩभा १ ओटा साभुदामीक ववद्मारमभा जडान गने जस्को प्र 
अ, नगयकामयऩालरका य नगय लशऺा शाखा रे कामायरमभै वसी लशऺक 
ववद्माथॉ गनतववचध हेनय सक्ने  

९ 
ईरोक्टोननक हान्त्जयी य सी सी 
क्माभेयाको कनेक्टीलबटी 

२३ ५० २३ ५०         
ईरोक्टोननक हान्त्जयी य सी सी क्माभेयाको कनेक्टीलबटी गयी 
कामायरमवाटै हेनय सफकने वनाउन  

१० 

लशऺा हदवस वार हदवस 
रगामत अरतयान्त्ष्िम साऺयता 
हदवस 

२ २०० २ २००         सास्कृनतक कामयक्रभ रगामतको कामयक्रभको राचग ऩुयस्काय य 

व्मवस्थाऩनको राचग 

११ 
अनतरयक्त फक्रमाकराऩ 
सञ्चारन 

६ ४०० २ २०० ४ २००     

हान्त्जय जवाप, वक्ततृ्वकरा, कववता प्रनतमोचगता, ननवरध प्रनतमोचगता 
शैक्षऺक साभग्री प्रदयशन, ववऻान साभग्री ऩदयशन, सास्कृनतक कामयक्रभ 
रगामतको कामयक्रभको राचग ऩुयस्काय य व्मवस्थाऩनको राचग 

१२ हरयत ववद्मारम प्रवोचधकयण २२ २२० २१ २२०         
ववद्मारमको वातावयण हरयमारी वनाउने, पुरवायी ननभायण गनुयको 
साथै ववद्मारमको सयसपाइ वनाउनको राचग 

१३ 
लशऺक क्माणकायी कोषको  
स्थाऩना 

  ३००       ३००     

नगय लबत्रका लशऺकहरुरे खडा गयेको कोषभा जनत यकभ जम्भा 
गछयन त्मती नै यकभ वा वढीभा ३ राख यकभ कोषभा जम्भा गरय 
हदने जुन कोषवाट लशऺक तथा तीनका ऩरयवायराई ववऩतभा ऩयेका 
अवस्थाभा सहमोग गनय सक्छन । 

१४ 
नभूना ववद्मारम अवरोकन 
भ्रभण 

१ ४००     १ ४००     
नभूना ववद्मारमको अवरोकन भ्रभणवाट याम्रो अभ्मासको वाये 
अनुबव काभ राग्ने 

१५ भेमयसॉग फारफालरका कामयक्रभ २०० ६० २०० ६०         
अरतयफक्रमा कामयक्रभभा खाजाको व्मवस्था गने । वारवालरकाको रुचच 

य आवश्मकता थाहा हुने वारवालरकाभा आत्भ ववश्वास वढ्ने । 

१६ उऩभेमयसॉग भहहरा लशऺक २०० ६०     २०० ६०     
अरतयफक्रमा कामयक्रभभा खाजाको व्मवस्था गने । भहहरा लशऺकरे 

आफ्नो भनको कुया य सभस्मा बरन सक्ने छन ।  

१७ 
लशऺकरे चाहेभा गनय सक्छन 

 कामयक्रभ 
३५० १०० ३५० १००         
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१८ 
प्रधानाध्माऩकहरुको बत्ताभा 
सतप्रनतशत थऩ 

२२ १०७ २२ १०७         
प्रधानाध्माऩकहरुको बत्ता धेयै ऩुयानो नै यहहयहेकारे सतप्रनतशत थऩ 

गने जसको कायणरे प्र अ हरु उत्ऩेरयत हुरछन । 

१९ 

आधायबूत तहको 
लशऺकहरुराई ववलबरन 
ववषमको तालरभ 

२२ १००     २२ १००     ववलबरन ववषमको लशऺण सीऩको ववकास हुने  

२० 
रेखा व्मवस्थान तालरभ ३ 
हदन े

४४ १५० ४४ १५०         रेखाको काभ गने लशऺक तथा कभयचायीहरुराई तालरभ 

२१ लशऺक डामयी ववतयण ४०० १५० ४०० १५०         
सभसाभहहक जानकायी सहहत, ऩाठमोजना रगामतका कामयहरु उ्रेख 
गरयएको डामयी ववतयण 

२२ 
उऩभेमय भहहरा बरीवर 
प्रनतमोचगता १ ५०     १ ५०     वडागत भहहरा बलरवर प्रनतमोचगता सञ्चारनको व्मवस्थाऩन गन े

२३ EMIS प्रवोचधकयण ८० ८०         ८० ८०   

२४ 
मुवा व्मवसाही प्रोत्साहन 
कामयक्रभ व्मवस्थाऩन 

११ ५०         ११ ५० 

प्रत्मेक वडावाट १८ देखख ४० वषय सम्भका मूवा व्मवसाही ३ जनाको 
दयरे नगयऩालरकाभा लसपारयस गन ेय ती भध्मे १ जनाको दयरे 
प्रोत्साहन गनय गनय सहजीकयण । प्रोत्साहन यकभ मुवा खेरकुदभा 
ववननमोन्त्जत यकभवाट व्मवस्थाऩन गन े

२५ भेमय कऩ पुटवर प्रनतमोचगता १ ५०     १ ५० ० ० वडागत पुटवर प्रनतमोचगता गन े

२६ 
ववलबरन वैठकहरुको वैठक 
बत्ता तथा खाजा 

  ३९३   १९३   २००     
ववलबरन फकलसभका वैठकहरुराई खाजा तथा वैठक बत्ता 

२७ लशऺकराई ICT तालरभ २२ १०० २२ १००         ICT ऩढाउन ेलशऺकहरुराई तालरभ 

२८ 

ववद्मावारयचध PHD गयेका तथा 
बत्रबूवन ववश्वववद्मारमका 
प्राध्माऩक नगयवासीराई 
सम्भान 

१ १००     १ १००     
तायकेश्वय नगय लबत्रका भतदाता, घय बएका, स्थामी वसोवास गन े

हरुराई  

दोस्रा ओढाउने य प्रभाणऩत्र हदई सम्भान गने 
२९ ्माऩटऩ य प्रोजेटय खरयद १ १२० १ १२०         कामयरम प्रमोजनको राचग 
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३० लशऺक अलबरेख व्मवस्थाऩन ४०० १५० ४०० १५०           

३१ 
याष्िऩनत यननङ लश्ड 
सञ्चारन 

१ ४५०     १ ४५०     

याष्िऩनत यननङ लश्ड प्रनतमोचगता सञ्चारनको राचग १ राख प्राप्त 

हुने तय व्मवन्त्स्थत सञ्चारन गनय नऩग्ने बएकारे । इरिी पी सभेत 
खचय गन े

३२ 
SEE ऩयीऺाभा उत्कृष्टराई 
प्रोत्साहन 

  १५०   १५०         
SEE ऩयीऺाभा GPA उत्कृष्ट ्माउने ववद्माथॉ लशऺक य ववद्मारमराई 
प्रभाणऩत्र, भेडर रगामतवाट सम्भान 

३३ दै भ्र बत्ता तथा अनगुभन   २००       २००     ववलबरन ववद्मारमहरुको अनगुभन ननयीऺण 

      ७४१०   २७२०   २५१०   २०३०   

           

 

लशऺा, युर्ा तथा खेऱकुद शाखार्ाट नगरऩालऱका कोषमा जम्मा हुने अनुमाननत रकम 

           ़ आम्दानीका लशषाकहरु इकाइ दर रकम     कैफपयत 

१ 

सॊस्थागत ववद्मारमवाट कऺा 
८ को ऩयीऺावाऩत प्राप्त 
शु्क 

१५०० ५०० ७५०००० 

    ऩयीऺा शु्कवाऩत सॊस्थागत ववद्मारमवाट उठ्ने यकभ 

२ 
कऺा थऩ, तह थऩ तथा 
अनुभनत वाऩत शु्क 

२५ २०००० ५००००० 
    

कऺा थऩ, तह थऩ तथा अनुभनत वाऩत नगयऩालरककाराई प्राप्त हुने 
शु्क 

३ 
याष्िऩनत यननङ लश्डको  
यन्त्जष्टेशन शु्क 

४० ३५०० १४०००० 
    याष्िऩनत यननङ लश्डको यन्त्जष्टेशन शु्क 

४ 

कऺा ८ को सक्कर 

प्रभाणऩत्रको ऩछाडी प्रभाखणत  

तथा प्रनतलरवऩ 

५० ५०० २५००० 

    

प्रनतलरवऩ हददाॉ य सक्कर प्रभाखणत गदाय 

५ 
नमाॉ ननमकु्त कयाय याहात 
लशऺकको अलबरेखीकयण 

४० १३०० ५२००० 
    

कयाय य याहातभा ननमुक्तहुने १-५ राई १०००, ६-८ राई १२००,   

९-१० राई १६०० य ११-१२ भा २००० ननमुन्त्क्त हुनकेो अलबरेखखकयण 
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६ 

अरम न्त्ज्रावाट सरुवा बई  

नगयऩालरका लबत्र आउदाॉ  
सहभनत हदए ऩश्चात सरुवा 
बई आएभा 

२५ १५०० ३७५०० 

    नगय लबत्र अत्माचधक सरुवाको चाॉऩ हुने बएको तथा मसयी अरमत्रवाट 
सरुवा बई आउदाॉ नगयऩालरका लबत्रका नागरयक लशऺकहुनवाट सभेत 

अवसयवाट वन्त्रचत हुने बएकारे  

 
 
 

 लशऺा सलमनत र्ाट ऩाररतगनुा ऩन े

७ 

न्त्ज्रा लबत्र वाट तायकेश्वय  

नगयऩालरका लबत्र सहभनत 
हदए ऩश्चात सरुवा बई 
आएभा 

१५ १००० १५००० 

    

८ 

नगयऩालरका लबत्रै सहभनत 
हदए 

ऩश्चात सरुवा बई आएभा 
१० ५०० ५००० 

    

९ 
न्त्ज्रारतय सरुवा सहभनत 
हददाॉ ५ ५०० 

२५०० 
    

  जम्मा १५२७०००       
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tf/s]Zj/ gu/kflnsf  

gu/ :jf:Yo zfvf  

cf=j @)&^.&& df :jf:Yo zfvfsf] ah]6 tyf sfo{qmd 

l;=g+ sfo{qmdsf] gfd hDdf 

1 sd{rf/L ;]jf s/f/ -@$ hgf_ tna vr{ 4550000 

2 sd{rf/L kf]zfs -s/f/ ;]jf_ 240000 

3 clt cfjZos tflnd sfo{qmdx? ;+rfng 200000 

4 OG6/g]6 ;]jf z'Ns -!# j6f :jf:Yo ;:yf_ 250000 

5 k|of]uzfnf ;dfu|L tyf s]ldsN; vl/b 200000 

6 Nofk6k / k|f]h]S6/ vl/b -z=:jf= @, ;fËnf k|f :jf=s], :jf:Yo zfvf ;d]tsf] nfuL_ 
250000 

7 Biometric Attendence vl/b / h8fg -j8f g+ !, @ / (_ 50000 

8 O{Gwg, oftfoft 9'jfgL 70000 

9 sfo{qmd ;'kl/e]If0f dlg6l/Ë -!@ j6f ;:yfx?_ 100000 

10 ;fd'bflos ljBfnodf :oflg6/L Kof8 ljt/0f 150000 

11 
dfl;s, cw{jflif{s tyf jflif{s ;ldIff a}7s 229000 

12 

sfof{no ;+rfng vr{   

                       j8f g+ !,@,#,$,%,^,&,(,!! -%),)))x !)_ 500000 

                       zx/L :jf:Yo s]Gb| @ nfO{  25000 

                       dgd}h' :jf:Yo rf}sL 75000 

13 
h]i7 gful/s 3/ b}nf] sfo{qmd -sfo{qmd / ah]6 ePsf] j8fnfO{ of] /sd pknAw u/fO{g]5}g_ 450000 

14 
Sofnl;od 6\ofjn]6 vl/b 200000 

  hDdf 7500000 
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तारकेश्वर नगरपातलका 

दगर कृत्त  ेाखा 

आ. व २०७६/०७७ को स्वीकृत कायमक्रम तथा बजेट योजना 

क्र.सं कायमक्रम र धक्रयाकलाप इकाई 

वाधषमक लक्ष्य 
प्रथम 

चौमाधसक 
दोस्रो चौमाधसक 

तेस्रो चौमाधसक 

परीमा  बजेट 
जम्मा 

रू 
परीमा  बजेट परीमा  बजेट परीमा  बजेट 

(अ)  चालु  िचम अन्तरगतका कायमक्रमहरू 

१   कौसी तरकारी खेती प्रिदु्धन कायुक्रम िडा.नं ४,५,८,९,१०,११                     

  १.१ कौसी तरकारी खेती१ तदने कृषक तातलम पटक ३ ३० ९० १ ३० १ ३० १ ३० 

  १.२ कम्पोष्ट तबन तितरण ५०% ऄनुदान संखया ७५ २ १५० २५ ५० २५ ५० २५ ५० 

  १.३ तरकारी तमतनतकट तितरण संखया १५० ०.२ ३० ५० १० ५० १० ५० १० 

२   प्राङगारीक तरकारी खेती प्रबदनु अयोजना                     

  २.१ प्राङगारीक तरकारी खेती सम्ितन्ध २ तदने कृषम तातलम पटक २ ६० १२० ० ० १ ६० १ ६० 

  २.२ जैतिक िानस्पततक तिषादी  तितरण  पटक २ १५ ३० ० ० १ १५ १ १५ 

३   रातष्टय धान तदिस संखया १ १०० १०० ० ० ० ० १ १०० 

४   व्यिसातयक तरकारी  प्रिधन  अयोजना पटक                   

  ४.१ 

व्यिसातयक कृषकलाआ बमेौषमी तरकारी खेती १ तदने कृषक 

तातलम पटक २ ३० ६० ० ० २ ६० ० ० 

  ४.२ 

व्यिसातयक कृषकलाआ बमेौषमी गोलभडेा  तरकारी तिई तितरण 

५०% ऄनुदान  संखया ३०० ० ९० ० ० १५० ४५ १५० ४५ 
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  ४.३ प्लातष्टक घरको लागी प्लातष्टक तसट तितरण ५०% ऄनुदान   संखया १०० ३ ३०० ० ० १०० ३०० ० ० 

५   र्लरु्ल अलु पुोप ईत्पादन                     

  ५.१ पुोप ईत्पादन सम्बतन्ध १ तदने कृषक तातलम पटक २ ३० ६०         २ ६० 

  ५.२ 

र्लरु्ल तिरूिा तितरण ५०% ऄनुदानमा तहईद े

अरू,अरूपखडा,हलुिाबदे, नास्पातत,िषे 

एभोकाडो,पोतलब्यागको कागतत संखया     १०० 

 

    ५० 

 

५० 

  ५.३ ढुिातन ऄनुदान कायुक्रम       १५       ७.५   ७.५ 

  ५.४ सयपत्री, मखमली, गोदािरी रु्लको तिई तितरण संखया     ५५           ५५ 

६   व्यिसायीक च्याई ईत्पादन  अयोजना                     

  ६.१ व्यिसायीक कृषकलाआ च्याई सम्ितन्ध २ तदने कृषक तातलम पटक १ ६० ६० १ ६०     ० ० 

  ६.२ व्यिसायीक कृषकलाआ च्याईको तिई तितरण ५०% ऄनुदान  संखया   ५० ५० ० ५०     ० ० 

७   कृतष प्रसार तथा प्रतितध तिस्तारशेिा तथा टेिा अयोजना                       

  ७.१ तितभन्न तकराहरू तनयन्त्रण गने ट्राप तितरण संखया     १०० ० ०   ५० ० ५० 

  ७.२ अकतस्मक िातल संरक्षण( जैतिक तिषादी)       १०० ० ०   ५० ० ५० 

  ७.३ िातल तिमा गोष्ठी १तदने पटक ३ ५० १५० १ ५० १ ५० १ ५० 

  ७.४ कायुक्रम ऄनुगमन तनरीक्षण पटक     १०० ० ३०   ३०   ४० 

८   तिई ईत्पादन कायुक्रम                     

  ८.१ धानको मुल तिई तितरण ५०% ऄनुदानमा  के.जी ३०० ०.०६ २०         ३०० २० 

  ८.२ धानको ईन्नत तकट तितरण ५०% ऄनुदानमा  के.जी १००० ०.०५ ५०         १००० ५० 
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  ८.३ गहुको मुल तिई तितरण ५०% ऄनुदानमा  के.जी २०० ०.०३ ६० २०० ६०         

  ८.४ मकैको ईन्नत तकट तितरण ५०% ऄनुदानमा  के.जी १०००  ०.०५ ५० 

 

  १००० ५०    

  ८.५ भटमास ईन्नत तकट तितरण ५०% ऄनुदानमा  के.जी २०० ०.१५ ३०     २०० ३०     

  ८.६ नगरपातलका ईत्कृष्ट कृषक सम्मान कायुक्रम संखया १ १०० १००         १ १५० 

  ८.७ मुल तिई,ईन्नत तकट तितरण ढसिातन खचु  पटक ३   २१ १ ७ १ ७ १ ७ 

  ८.८ पािर तमतनटेलर तितरण ५०% ऄनुदानमा  संखया ९ २५ २२५     ७ १७५     

  ८.९ कृतष चनु तितरण ५०% ऄनुदानमा  के.जी ३००   ४५     ३०० ४५     

९   व्यिसायीक मह ईत्पादन कायुक्रम                     

  ९.१ मौरी घार गोला सहीत तितरण ५०% ऄनुदानमा  संखया १२   ६०     १२ ६०     

  ९.२ मौरी पालक कृषक तालीम १ तदने पटक १   ३०     १ ३०     

१०   माटो तशतिर कायुक्रम पटक २   १५०     १ १०० १ १०० 

११   बसेार / ऄदपुा ईत्पादन तितरण कायुक्रम       १००       १००     

१२   कायुलय संचालन खचु                     

  १२.१ दतैनक भ्रमण खच ु       १००             

  १२.२ संचार तचयापाना अगन्तुम खच ु       ५०             

  १२.३ बठैक भत्ता खाजा सतहत   १२   १४०             

  १२.४ नागरीक िडा पत्र बनाईने   १२ १ १२             

    जम्मा रकम रू.       ३००३   ३४७   १३९७   ९९२ 
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तारकेश्वर नगरपाधलका 

नगर पशु सेवा शािा 

cf=j= @)&^.)&& sf] Jfflif{s sfo{qmd ljj/0f 

 

qm=;= 

 

sfo{qmd 

 

O{sfO{ 

jflif{s nIo k|yd rf}dfl;s bf]>f] rf}dfl;s t]>f] rf}dfl;s s}lkmot 

kl/df0f ah]6 kl/df0f ah]6 kl/df0f ah]6 kl/df0f ah]6  

!= af]sf vl/b tyf 

Joj:yfkg vr{  

uf]6f !) @%)   !) @%)   -%)–%)_Ü sf b/n] 

@= uf]7 ;'wf/ . Dof6 v/Lb  k6s ! %)) ! %))     -&)–#)_Ü sf b/n] 

#= kzk+lIf kfng, tflnd # 

lbg] 

k6s # #)) ! !)) ! !)) ! !))  

$= cf}ifwL vl/b k6s # %)) ! !%) ! !%) ! @))  

%= 3'lDt lzlj/ s[=u= 

afemf]kg / ;f] sf] cf}iflw 

vl/b 

k6s @ !)) ! %) ! %)    

^= EoflS;g vl/b tyf 

Joj:yfkg 

k6s ! @)) ! @))     k|lt kz' ?= %) sf 

b/n] k|fljlws vr{ 

&= sfof{no Joj:yfkg tyf 

a}7s ;+rfng 

  @))        
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*= Nofa Joj:yfkg k6s ! @% ! @%      

(= 3f;sf] ljp -lxpFb] / av]{_ 

vl/b / Joj:yfkg 

k6s @ !%) ! !))   ! %)  

!)= ;fd'bflos s's'/ lgoGq0f 

tyf /]ljh EoflS;g vl/b 

tyf k|fljlws vr{ 

k6s # %)) ! @)) ! @)) ! !)) k|fljlws vr{ k|lt 

s's'/ ?= %) sf b/n] 

!!= s[=u= af6 hGd]sf kf8f 

kfl8 af5f af5L /]s8{  

;ª\Vof !%)) $% %)) !% %)) !% %)) !% ?= #) sf b/n] 

!@= kz' :jf:Yo lzlj/ k6s @ @))   ! !)) ! !))  

!#= kz' k+IfLsf] nut ;+sng, 

sfo{qmd cg'udg tyf 

b}lgs e|d0f eQf 

  %))       k|lt s[ifs ?= %) sf 

b/n] 

!$= d]l;g/L cf}hf/ vl/b tyf 

dd{t 

  !*%        

!%= ! lbg] kz'kfng tflnd k6s !@ @$) $ *) $ *) $ *)  

hDdf #*(%        
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तारकेश्वर नगरपातलका 

नगर मतहला तथा बालबातलका तिकास शाखा 

                       cf=a= @)&^÷@)&& sf] aflif{s  sfo{qmd                ?= xhf/df                                                                     

l;= 

g= 

    sfo{s|dsf] 

       gfd 

OsfO{ aflif{

s 

nIo 

aflif{s  

jh]6 

  k|yd 

 rf}dfl;s 

  lblto 

rfdfl;s 

    t[lto  

  rfdfl;s 

s}lkmot 

nIo jh]6 nIo jh]6 nIo jh]6 

            

!= dlxnf ;zlSts/0f           

!=!=  dlxnfsf If]qdf sfo{/t ;+3 

;+:yf / ;/f]sf/jfnf ljr  

sfo{s|dsf] k|ult ;ldIff  

k6s @   !%)  ! &%   ! &%  

!=@= dlxnfsf nflu  /x]sf ;+zf]lwt 

sfg'g jf/] cled'vLs/0f @ lbg]   

 

hgf #) !))     #) !))  

!=#= dlxnfx?sf nflu l;k ljsf; 

tflnd / Joj;fo Jofj:yfkg 

cg'bfg ;d]t 

hgf $)  *$)   ! $@) ! $@)  

!=$= pb3f]if0f tflnd & lbg hgf @% @))     @% @))  
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!=%= gu/ k|d'v pk k|d'v ;+u 

dlxnf sfo{s|d  

k6s ! !))     ! !))  

!=^= ;fy ;Dk{s dlxnf afnaflnsf 

Ho]i7gful/s / ckf+utf  ePsf 

If]qsf] cg'udg tyf  lgodg 

k6s &% !)) @) #) @% #% @) #%  

@= afnaflnsf ;DjlGw sfo{s|d           

@=! ljBfno :t/df jfnof}}g 

b'j]{Jojxf/ lgoGq0fsf nflu 

;r]tgf sfo{s|d 

 

:yfg  

@ 

!)) 

   

! 

 

%) 

 

! 

 

%) 

 

@=@ afn Snj u7g  tyf 

Joa:yfkg  

 

:yfg @ !))     @ !))  

@=# afn u[x cg'udg tyf lgodg k6s !% !)) % #% % #% % #) 

 

 

#= h]i7 gful/s ;DjlGw sfo{s|d           

#=! Ho]i7 gful/s ;ldlt u7g :yfg ( !*) # ^) # ^) # ^)  
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#=@ Ho]i7 gful/sx?sf] nflu ldng 

rf}tf/L tyf lbjf ;]jf s]Gb| 

;~rfng -sfo{s|d cg'bfg_ 

 

:yfg @ !))   ! %) ! %)  

$= ckf+utf JolQmx?sf] nflu sfo{s\d 

 

          

$=! ckf+utf ;DalGw P]g sfg'g af/] 

ckf+utf xs clwsf/ ;DjGwL 

;+:yfx?sf kbflwsf/L x?nfO{  

sfo{s|d  gu/ :t/ 

 

hgf @% !#)   @% !#)    

$=@ ckf+utf  kl/ro kq ljt/0f lzlj/ 

;+rfng 

:yfg @ !%) ! &%   ! &%  

$=# ckf+utf  kl/ro kq ljt/0f :yflgo 

;dGjo ;ldltsf] j}7s Jofj:yfkg 

k6s cfc !)) cf=c #% cf=c #% cf=c= #)  

%= cGo           

%=! gu/ dlxnf tyf jfnjflnsf 

;dGjo ;ldltsf] j}7s 

 

k6s cf=c= !)) cf=c #% cf=c= #% cf=c= #)  
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%=@ n}+lu+s lx+;f lgjf/0f sf]]ifnfO{   

lg/Gt/tf 

 

k6s ! !)) ! !))      

%=# ljljw sfo{s|d -lbjlzo  

dlxnf Ho]i7gful/s 

ckf+utf, jfnjflnsf_ tyf 

cfj;ostf sfo{;+rfng tyf 

cg';f/  cg'bfg sfo{s|d _ 

 

k6s  @)) cf=c &% cf=c !)) cf=c @%  

%=$= Nofk6k  k|f]h]S6/ vl/b j6f @ !%) @ !%)      

 जम्मा   #))))  ^&)  (%)  !#*)  
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तारकेश्वर नगरपाधलका 

आ/२०७५ व.०७६को असार मसान्त सम्मको योजना प्रगधत धबवर  

 

क्र .सं  धशषमक जम्मा योजना 

संख्या 

धवधनयोधजत रकम  

 )रू हजारमा(  

कायम सम्पन्न 

भएको 

योजना 

संख्या  

कायमन्वयनको प्रगधत प्रधतशत 

१ िडास्तरीय योजना ४८४  १,५०,००० ४४० ९० .९ १ 

२ लागत सहभागीता ५० /५०  ८९  ७२,३५० ८३ ९२ .२ ६ 

३ स्थातनय पुिाुधार  तिकास साझेदारी 

कायुक्रम  

२३ ३८ ,९ २० २३ १०० .००  

४ सशतु ऄनुदान ) प्रदशे योजना  (  १० ५१,००० १० १०० .००  

५ तितिध योजना तथा कायुक्रमहरु ७३  १,३९२ ६७ ९१.७८ 

 जम्मा ६७९  ६२३ ९१.७५ 

६ नगर स्तरीय योजना ७ ६६,००० ० टेन्डर भइ कायु भइरहको 
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७ ३ .नं प्रदशे स रकार लागत साझेदारी   १ १९,९०० ० ”    ” 

८ सडक बोडु नेपाल र नगरपातलका 

साझेदारी 

१  ६,४२८ ० ”    ” 

 कुल योजना संख्या ६८८  ४,०५,९९० ० ”     ” 
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आ फ २०७६।०७७ का नगय, प्रदेश तथा केरर स्तयीम मोजना तथा कामयक्रभहरू -मोजना फैंक_ 

लस.नॊ. वडा 
नॊ. मोजनाको वववयण  कैफपमत 

१ 

g
u
/
k
fl
n
s
f:
t
/L
o
 

साङ्रा देखख काभे्रस्थरी हुदैं न्त्जतऩयुपेदी सडक 
  

२ 
दगुनेऩानी देखख रोराङ नागाजुयन भा.बफ. सडक 

  

३ 
नेऩारटाय देखख शबुकाभना चोक रोकतान्त्रत्रक चोक गोंगव ुऩुर सडक 

  

४ 
तायकेश्वयधाभ देखख रमाम ऩरयषद पुटुॊग सडक 

  

५ 

 नऩेारटाय शबुकाभना चोक रोकतान्त्रत्रक चोक हुदैं भनभैजु ऩयुानो 
वस्ती तपय  सडक     

६ 
 तायकेश्वय धाभ नेऩारटाय ऩरु सडक   

  

७ 
 शेषभती सानोऩरु हुदैं ऩैमाटाय जाने स८ड   

  

८ 
 शेषभती सानोऩरु हुदैं रोराॊग हुदैं फोहयाटाय ऩृ् वीनायामण सडक   

  

९ 
 फोहयाटाय ऩृ् वीनायामण स्कुर जाने सडक   

  

१० 
आवचधक गरुुमोजना  

  

११ 
ऩमयटन गरुुमोजना  

  

१२ 
सडक गरुुमोजना  

  

१३ 
नगय सयसपाई गरुुमोजना  

  

१४ 
सभावेशी ववकास 

  

१५ 
सॊस्कृनत सॊयऺण  

  

१६ 
ववषमगत शाखा (लशऺा, स्वास््म, ऩश,ु भहहरा तथा फारफालरका, य 
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कृवष) 

१७ 
खानेऩानी श्रोत सॊयऺण  

  

१८ 
ऩुयातान्त्त्वक सम्ऩदा तथा सॊस्कृनत सॊयऺण 

  

१९ 
सावयजननक जग्गा सॊयऺण तथा फसऩाकय  ननभायण 

  

२० 
ऩमयटफकम ऩूफायधाय तथा ऩाकय  ववकास 

  

२१ 
मुवा तथा खेरकुद कामयक्रभ 

  

२२ 
सावयजननक बवन, तालरभ केरर ननभायण  

  

२३ 
वातावयण सॊयऺण तथा सावयजननक शौचारम ननभायण 

  

२४ 
ऩुर तथा क्बटय ननभायण  

  

२५ 
नगय सयुऺा व्मवस्थाऩन कामयक्रभ 

  

२६ 

१ 

ववहानीचोक पुटुङ, टुसार हुॉदै नेऩारटाय सडक ववस्ताय गयी कारोऩत्र े

गन े।   

२७ कठेयीभा यहेको भाने य गुम्फाराई भभयत सम्बाय गने    

२८ ्माकटेपाॉट ववरदवालसनी भन्त्रदय हुॉदै जगात सडक ववस्ताय गने   

२९ कुन्त्रचप्वाकरभा यहेको टाॉसी ्मोफपलरङ गमु्फा ननभायण गने    

३० फौडशे्वय ववरदवालसनी,शान्त्रतधाभ हुॉदै बवुनेश्वयी सडक ननभायण गन े   

३१ ववहानीचोक झोय लसभाना फाटो ववस्ताय गयी कारोऩत्र ेगन े   

३२ ढकारचौय खेरकुद भदैान ननभायण गने   

३३ 
ववरदवालसनी भन्त्रदय प्राङगणभा ऩाकय –ननभायण तथा वऩकननक स्ऩोटय 
ननभायण गन े

  

३४ साङरा फहृत खानेऩानी व्मवस्थाऩन गने   

३५ 
ववहानीचोक देखख छाऩ हुॉदै सऩननतथयको ऩरु हुॉदै गोङगफु जोड्ने सडक 

भभयत गने । 
  

३६ जगातभा फसऩाकय  ननभायण गन े   

३७ साङरा फजायभा ईटा सोलरङ गन े   

३८ साङरा फजायभा यहेको ऐनतहालसक ऩोखयी ननभायण गन े   
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३९ क्व टोरभा भहहरा साभुदानमक बवन ननभायण गने   

४० 

१ 

झोय लसभाना ऩटाऩ ुहुॉदै ववहानी चोक सडक कारोऩत्रे गने   

४१ 
टोखा लसभानाफाट सऩननतथय ऩुर छाऩ हुॉदै साङरा कुन्त्रचप्वाकर 
ढकारचौय सडक ननभायण/भभयत 

  

४२ 
ऩञ्चेटाय फारकुभायी लसतायाभको घय हुॉदै फरुवारफास स्थान हुॉदै पुटुङ 

वऩऩरफोट सडक 
  

४३ 
साङरा कुन्त्रचप्वाकर गमु्फा य चचहान डाॉडाको ववचभा भ्मु– टावय 

ननभायण गन े
  

४४ साङरा फहृत कुन्त्रचप्वाकर व्मवस्थाऩन तथा सयसपाई   

४५ साङरा ढकारचौय पुटवर चौय ननभायण गने    

४६ चुनी चौयराई स्तय उरनती गने    

४७ फौडशे्वय ववरदवावालसनी शान्त्रतधाभ हुॉदै बवुनेश्वयी सडक ननभायण/भभयत   

४८ ढकारचौय खेरकुदा भदैानको स्तय उरनती गने ।   

४९ 

१ 

फाराजु भनभैंजु,पुटुङ्ग,साङ्गरा देवी थमु्का जगात हुॉदै गुजै 

बर्माङ,नुवाकोट सडक कारोऩत्र ेगने 
  

५० 
साङरा फजायभा यहेको ऐनतहालसक ऩोखयी तथा ढुङगेधाया ननभायण तथा 
भभयत  

  

५१ गोङगफु सऩननतथय ऩरु हुॉदै साङरा ववहानीचोक सडक कारोऩत्र गने   

५२ 
ववहानीचोक कुन्त्रचप्वाकर ढकारचौय देवीस्थान हुॉदै काबेस्थरी 
सम्भको सडक कारोऩत्र ेगन े

  

५३ साङरा चुनी चौयराई ववस्ताय गने   

५४ चुनी चौयको त्रो ब–ूबागभा फसऩाकय  ननभायण गन े   

५५ देवीथुम्का य ढकारटोरको ववचको ब–ूबागभा फसऩाकय  ननभायण गन े   

५६ जगातभा फसऩाकय  ननभायण गन े   

५७ फहृत खानेऩानी व्मवस्थाऩनराई फजेट ववननमोजन गने ।   

५८ 

२ 

फहृत शारतीधाभ भन्त्रदय सॊयऺण   

५९ ऩायीऩाखा ऩदभसार ठाडो ढङगा भोटय फाटो    

६० पटङ नागऩोखयी बेडडगोठ हदै कारी दीदीको ऩसर फाटो    

६१ साङरा काभे्रस्थरी हदै न्त्जतऩयपेहद भोटय फाटो   

६२ थलरगाउॉ काकीथोक चचम्वय ऩोखयी फाटो    

६३ देववस्थान गजे भोटय फाटो   

६४ दरकाऩ देखख तायकेश्वय भन्त्रदय जाने फाटो    

६५ देवीस्थान भ्मु टावय    
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६६ फहृत खानेऩानी टमाङकी ननभायण वडा नॊ २   

६७ इररामणी साभदामीक बवन   

६८ भहादेव खोरा लसम्रेश्वय भन्त्रदय सॉगैको ऩर   

६९ फसरतनगय फाटो स्तय उरनती   

७० टऩर सारधायो भोटयफाटो    

७१ प्रेरको घय देखख कालरदेवी भा.वव. सम्भ जाने भोटय फाटो ढरान   

७२ साभदामीक बवन ननभायण वडा नॊ २ साववक काभे्रस्थरी   

७३ भथया भागय सडक ननभायण   

७४ सोराय ववत्त जडान ता न ऩा वडा नॊ २   

७५ उभाभहेश्वयी खानेऩानी टमाङकी ननभायण   

७६ 

2 

तायकेश्वय नगयऩारीका वडा नॊ २ फहृत खानेऩानी मोजना   

७७ ऩायीऩाखा ऩदभसार ढङगेगाढे ढाटी भोटयफाटो    

७८ 
कृवष सडक चोक थलरगाउॉ काकीथोक चचम्वय ऩोखयी जोड्ने भोटय 
फाटो    

७९ पट्ङ नाग ऩोखयी हदै काभे्रस्थरी बेडडगोठ जोड्ने फाटो    

८० 
कालरदेवी भा वव प्राववचधक तथा व्मवसाम लशऺा ऩवायधाय ववकास साथै 
जलभन सॊयऺण  

  

८१ ढप्ऩुचौय खेर भदैान   

८२ 

२ 

वसरतनगय कोरनी फाटो वऩच ढरान    

८३ ठाॉटी ऩीऩरफोट हदै ववष्णको घय कभारेको ऩसर सम्भको फाटो   

८४ उभाभहेश्वय टोर सधाय सभाज फाटो ननभायण    

८५ लसताको घय ऩछाडीको वस्ती ढर व्मवस्था    

८६ ठाहट वऩऩरफोट चौतायो वस्न ेवेरच तथा भन्त्रदय सॊयऺण   

८७ सरदय वस्ती वेखाटाय फाटो भभयत सम्बाय   

८८ कृवष सडक थरी गाउॉ काकीथोक भोटय फाटो   

८९ सगॊभ वस्ती फाटो ननभायण   

९० 
ऩदभसार ऩयानो वस्ती मनाइटेड स्करलसभाना देखख खोरा सम्भ 
सडक ननभायण 

  

९१ 

२ 

अष्टनायामण हर देखख राभ फगय जयङक बेडडगोठ सॊगभचोक हदै 
लसम्रेश्वय शान्त्रतधाभ देवीस्थान गजे सडक ननयरतयता    

९२ 

टोखा भारङ साङरा ववहानीचोक कारीदेवी काभे्रस्थरी सॊगभचोक 
न्त्जतऩय पेहद नतनऩीप्रे चोगाउॉ चधतरथोक गो्ढङगा परफायी 
भोटयफाटो  
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९३ 

काभे्रस्थरी अ्रे भहान देखख थानलसङ सरुङ भागय ननभायण कभरागत 
य छोटो दयी हन ेबएकोरे सो को डडऩीआय को राचग 
अध्मानअनसरधान गदाय या्मराई आचथयक बया कभ ऩने छ ।जस्को 
ऩहर कद्भी गरयमोस । 

  

९४ 
जयङखु ऩर हदै बेडडगोठ बष्भेश्वय घाट काकी थोक साङरा कयीडोय 
मोजना क्रभागत गरयमोस ।   

९५ 
देववस्थान भनोयरजनात्भक ऩाकय  साथै भ्मटावय ननभायण हदा ऩमयटन 

तथा ऩवायधाय का राचग ठर ैउऩरब्धी हन ेछ ।   

९६ 

3 

नतनवऩप्रे देखख काभे्रस्थरी हुॊदै साग्रा जाने भोटय फाटो    

९७ आठभाईर डाडागाउॉ ख्मारफुच्छचा भोटय फाटो   

९८ पेदीफजाय क्ऩनेश्वय याभघाट हुदै ऩाॉचभाने जोड्ने भोटय फाटो   

९९ पेदीफजाय पमडोर चचसाऩानी कृवष सडक   

१०० पेदीफजायफा६ तायकेश्वय भन्त्रदय जाने लसढी फाटो    

१०१ बुवनेश्वयी भन्त्रदय ननभायण   

१०२ 
तायकेश्वय भन्त्रदय भभयत तथा न्त्जणेद्दधाय धालभयक ऩमयटकीम स्थार 

ननभायणका राचग गरुु मोजना सहहत  
  

१०३ 
देववस्थान फोधनाथको घय देखख बयत गजुयेरको घय हुदै भ्मुटावय 
जाने लसढीफाटो ननभायण 

  

१०४ 
नतनवऩप्रे बवुनेश्वयी भन्त्रदय हुदै एनैतहालसक ऩाचभाने रमागभणी देखख 

तायकेश्वय भन्त्रदय जाने धालभयक ऩमयटफकम ऩैदर भागय ननभायण़ 
  

१०५ 
ऩमयटफकम स्थर थानागढी भ्मुटावय ऩरयसय सॊयऺण एवभ ऩद भागय 
ननभायण 

  

१०६ एैनतहालसक ऩाॉचभाने रमागभणी न्त्जणेद्दधाय   

१०७ चोगाउॉ  ताभाé फस्ती होभ स्टे सॊचारन तथा नभुना फस्ती ननभायण   

१०८ ्माङछुमुऩ छोतेन गुम्फा न्त्जणेद्दधाय तथा ऩरयसयको सॊयऺण   

१०९ नतनवऩप्रे चोकभा सवुवधा सम्ऩरन वस ऩाकय  ननभायण   

११० 

४ 

तायकेश्वय नगयऩालरका वडा नॊ. ४ को भहादेव खोरा ऩुर ननभायण 

गनुयऩने।   

१११ 
तायकेश्वय नगयऩालरका वडा नॊ. ४ को सानो ऩुर देखख लभरन 
फस्तीको फाटो नारी ननभायण गरय वऩच गनुयऩने। 

  

११२ 
तायकेश्वय नगयऩालरका वडा नॊ.४ को वडा कामायरम बवन ननभायणको 
राचग फजेट थऩ गनुयऩने ।   
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११३ 

एक वडा एक ऩाकय  कामयक्रभ अरतयगत तायकेश्वय नगयऩालरका वडा 
नॊ. ४ को वडा कामयरम ऩरयसयभा ऩाकय  ननभायण गनय फजेट ववननमोजन 
गनुयऩने । 

  

११४ 
तायकेश्वय नगयऩालरका प्रवेश दवाय ननभायण गनयको राचग फजेट 

ववननमोजन गनुयऩने ।   

११५ 

४ 

ता.न.ऩा.वडा ४ भा खानेऩानी व्मवस्थाऩन गनय खानेऩानीको ट्माङकी 
ननभायण तथा खानेऩानीको ऩाइऩ ववस्ताय तथा व्मवस्थाऩन गनुयऩने 

  

११६ 
ता.न.ऩा. वडा नॊ.४ देखख वडा नॊ.५ जेड्न ेनमा गणेशस्थान नन्त्जक 
उकारे फाटो ढरान गनुय ऩने 

  

११७ ववननमेजन गनुयऩने   

११८ 

भहादेव खोरा केरयडय ननभायण कामय अधयु¡ोोयहेकेरे सšोो ननभायण 

कामयराइ आ . व. २०७५/०७६ भा सभावेश गयी ननभायण कामय गनयऩने 
। 

  

११९ ४ 

भहादेव खोरा केरयडय ननभायण कामय अधयुो यहेकोरे सडक ननभायण 

कामयराइ आ . व. २०७५/०७६ भा सभावेश गयी ननभायण कामय गनयऩने 
। 

  

१२० 

4 

स्वखणयभ फस्ती टोर सुधाय सलभनत   

१२१ बट्टे ऩाखा टोर सुधाय सलभनत   

१२२ हास पायभ नमा जाने फाटो   

१२३ अजुयन उपे्रती घय लबबत्र फाटो   

१२४ सानु भनत याइय घय लबबत्र फाटो    

१२५ लशखय सभाज (प्रकाश खनार) फाटो य ढर ननभायण   

१२६ ऩत्रकाय टोर फाटो ननभायण   

१२७ अजुयन रयजार घय देखख थभन सयको घय सम्भ फाटो   

१२८ 

५ 

दगुनैऩानी देखख रोराङ नागाजुयन भा बफ सडक   

१२९ नागाजुयन भा बफ देखख पुमारथोक चोगाउ फाटो   

१३० चधतारथोक देखख धभयस्थरी   

१३१ सानो ऩरु देखख लभरन फन्त्स्त ऩृ् फीनायामण भा बफ फाटो   

१३२ फोयाटाय चधतारथोक चो गाउ फाटो   

१३३ गुम्वा ४न जोडने ओयारो फाटो   

१३४ कभेये खोरा कृष्ण भन्त्रदय कोरयडोय फाटो ननभायण   

१३५ नाचगनी खोरा  यॊगशारा  भुडखढुोका कोरयडोय फाटो   

१३६ सानो ऩरु यॊगशारा नाचगनी खोरा भुडखढुोका कोरयडोय फाटो ननभायण   
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१३७ ऩृ् फी नगय चोक फाटो ढरान   

१३८ भ्मूटावय ब्मवस्थाऩन तथा जग्गा अचधकयण सहहत ऩवुायधाय तमाय   

१३९ भुडख ुबञ््माङ भ्मुटावय चो गाॊउ फाटो   

१४० 

५ 

अमायरटाय नमाफस्ती टोर फाटो ढरान तथा भेलसनरय वार ननभायण   

१४१ अमायरटाय नमाफस्ती खानेऩानी   

१४२ 
गुठ रमौऩानेथोक फाटो अरतगयत शाखा फाटो भाधफको घय सम्भवार 
तथा ग्राफेर 

  

१४३ 
सऺभसभाफेशी टोरभा जलभनको छेउ कटान योकथाभ तथा खानेऩानी 
ढर तथा सौमय फत्ती जडान 

  

१४४ फोयाटाय नागाजुयन भा बफ भरु सडक ढर ननभायण   

१४५ हहभारमन फस्ती सडक ग्रावेर खानेऩानी तथा सौमय फत्ती    

१४६ कभेये खोरा फस्ती शाखा फाटो ग्राफेर तथा सौमय फत्ती   

१४७ फे्रडलशऩ कोलरनी फाटो ढरान   

१४८ बैयफ भन्त्रदय खानेऩानी    

१४९ ऩृ् फी नगय चोक फाटो ढरान   

१५० देबफस्थान यभाइरो फस्ती फाटो   

१५१ एकता फस्ती ढर ननभायण   

१५२ सॊगभटोर फाटो ननभायणा   

१५३ स्माङखुटे टोर  ठाडे फाटो ढरान   

१५४ छफेरी सभाज फाटो ढरान   

१५५ भहाॊकारॊ थान देखख देबफस्थान फाटो   

१५६ हटभुये गाउॊ फाटो ढरान   

१५७ सातधायाचोक भाचथ्रो फाटो ढरान   

१५८ नतनधाया सधुाय सलभनत फाटो ढरान   

१५९ जनजागनृत टोर सुधाय सलभनत फाटो   

१६० नागफस्ती टोरसधुाय सलभनत फाटो ननभायण    

१६१ गहहयी फस्ती टोर सधुाय सलभनत फाटो ननभायणा   

१६२ ऩुयानो धाया को बफऩरयत याजकुरो तथा फाटो ननभायण   

१६३ 

६ 

धायावनदेखख बट्टगाऊॉ  जाने फाटो ननभायण   

१६४ सनपरावय देखख वस्नतेटाय सम्भ कारोऩत्र े   

१६५ ठकुयी दोवाटो देखख काबेय्स्थरी सडक   

१६६ प्रहयी चौकी बवन ननभायण   

१६७ ऩैमुटाय चोक देखख सुरदय वस्ती सडक   
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१६८ नायामण भन्त्रदय देखख ऩुसर सम्भ   

१६९ भहाॉकार भन्त्रदय ऩछाडडको सडक ढरान   

१७० वडा कामायरमको बवन थऩ   

१७१ भुसमु्वहार टोर वाटो ढरान   

१७२ सुरदय वस्ती फाटो ननभायण    

१७३ गणेश भन्त्रदय देखख हरेशी जाने फाटो ननभायण    

१७४ वडा नॊ ६ फस्नतेटाय देखख वडा नॊ ३ चोगाऊ जोड्ने सडक ननभायण    

१७५ 

७ 

खड्ग बञ््माङ्ग फाट भहादेव खोरा जाने फाटो ननभायण   

१७६ नागऩोखयी हुॉदै खुरारटाय भनभैंजु जोड्ने फाटो वऩच गने   

१७७ झॊगार देखख थाऩागाउॉ हुॉदै ऩरु सम्भ वऩच गने   

१७८ जयॊकु ऩरु देखख भ्मारी ऩुर सम्भ ड्रेन वार ग्रावेर य वऩच गने   

१७९ 
टुसार सहामक फाटोहरुभा वऩच गने, वाग्रे सयको घय हुदै गोऩार 

सयको घयको डाडासम्भ 
  

१८० चचम्फय ऩोखयी फस्त ववकास बुऺम ननमरत्रण   

१८१ गणेस्थान देखख भ्मारी ऩरु काभे्रस्थरी जोडडने फाटो ढरान गन े   

१८२ 
ऻानबुलभ भागय वडा नॊ. ७ य भनभैजु वडा नॊ. ८ लसभाना फाटो वऩच 

गन े
  

१८३ 
वडा नॊ. ९ भनभैंजु देखख वडा नॊ. ७ फुढाथोकी टोर सम्भ ड्रने वार 

ग्रावेर 
  

१८४ 
साववक पुटुङ्ग वडा नॊ. ६,८,९ भा खानेऩानी हाउन्त्जङ्ग नतय खानेऩानी 
व्मवस्थाऩन 

  

१८५ तायेकेश्वय वार ववकास सलभनत    

१८६ चचम्फयऩोखयी देखख काबयस्थरी काफकय थोक जाने फाटो ढरान तथा ड्रने   

१८७ जोलसरा भहहरा सभुह राई लसराई भेलसन खरयद ४३ घयधयुीराई   

१८८ शान्त्रत ऩाकय  साववक वडा नॊ. ५   

१८९ नासर चोक ऩछाडी ऩसु्तकारम ननभायण   

१९०   जमरतीऩयु एकता सभाज भहहरा तथा फारफालरका बवन ननभायण    

१९१ 

७ 

फाराजु, फाईऩास, भनभैंजु, पुटुङ्ग, काभे्रस्थरी, साङ्गरा हुॉदै 

गुजेबञ््माङ्ग (भरू फाटो) अरतगयत साववक पुटुङ्ग ९ देखख पुटुङ्ग 
लसभाना सम्भ फाटो वऩच गन े

  

१९२ नागऩोखयी झॊगार हुॉदै साङ्गरे खोरा जोड्ने फाटो ढरान   

१९३ नागऩोखयी देखख खरुारटाय सम्भ वऩच   
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१९४ नागऩोखयी गणेश भन्त्रदय हुॉदै भ्मारी ऩुर सम्भको फाटो ढरान   

१९५ चचम्फय ऩोखयी ऩाखयेु डाॉडा हुॉदै काभे्रस्थरी जाने फाटो वऩच   

१९६ चचम्फय ऩोखयी खत्रीटोर न्त्स्थत ववकास फस्तीभा बूऺम ननमरत्रण   

१९७ खड्कबञ््माङ्ग फाट भहादेव खोरा काभे्रस्थरी जोड्ने फाटो वऩच   

१९८ 
साववक पुटुङ्ग ३ बत्केको फाटो फाट साङ्गरे खोरा जाने फाटो 
बफस्ताय 

  

१९९ जयॊकु ऩरु देखख भ्मारी ऩुर सम्भको फाटो ववस्ताय गरय वऩच गने   

२०० 
साववक भनभैंजु ३ देखख फुढाथोकी टोर हुॉदै सरतानेश्वय सम्भको फाटो 
वऩच 

  

२०१ सॊगभ टोर सधुाय सलभनत फाटो वऩच   

२०२ ऩयसयुाभको घय देखख भहदेव खोरा जोड्ने फाटो वऩच   

२०३ 

८ 

वडा नॊ ८ य ११ को लसभाना फाटो वऩच वा ढरान   

२०४ वडा नॊ ८ य ७ को लसभाना फाटो वऩच वा ढरान   

२०५ लशव भन्त्रदय देखख नऩेाटऩ भागय ननभायण सम्ऩरन तथा भभयत सम्हाय     

२०६ वऩऩर डाॉडा देखख खड्का डाॉडा हुॉदै गैयी गाउॉ ननस्कने वाटो ननभायण   

२०७ 

८ 

वडा नॊ ८ न्त्स्थत वऩऩर डाडा खेरकुद चौय व्मवस्थाऩन   

२०८ ३० राख लरटय ऺभताको खानेऩानी ट्माड्की ननभायण    

२०९ जेष्ठ नागयीक सेवा केरद्  बवन ननभायण   

२१० फारफारीका खेरकुद भैदान ननभायण बवन ननभायण   

२११ ९ 
भनभैजु भन्त्रदय ऩछाडीफाट इनाय नतय जाने फाटो (ऩयुानो फस्तीको 
ऩछाडीको फाटो)    

२१२ ९ रोकतारत्रीक चोक हुदै भनभजुै भन्त्रदय जाने फाटो ननभायण   

२१३ 

९ 

पुटुङ- नेऩारटाय सडकफाट ऩुवयतपय को लशतरा वववाह गहृफाट ऩुवयतपय  
जाने फाटो    

२१४ याजेरर भहजयनको घय हुॉदै नमाॉ फस्ती(ऩुवय तपय ) जाने फाटो ढरान 
  

२१५ 
पुटुङ-नेऩारटाय सडकफाट ऩुवयतपय को लशतरा वववाह गहृफाट ऩुवयतपय  
जाने लबत्री फाटो ढरान   

२१६ 

१० 

रमामीका प्रनतष्ठान ऩन्त्श्चभ ऩट्टी फैकुरठऩयुी टोर जाने उकारो फाटो 
ढरान  

  

२१७ भनभैजु देखख ध्मोंछे ऩुन:ननभायण   

२१८ रोकतारत्रीक चोक ऩाकय  ननभायण    
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२१९ रोकतारत्रीक चोक फाट नासर चोकसम्भ फाटो ननभायण    

२२० साभदुानमक तथा वडा कामायरम बवन ननभायण   

२२१ 
साङ्रेखोरा फाटो रमानमक प्रनतष्ठान जाने फाटो (वडा नॊ १० य ९ को 
लसभाना)   

२२२ 
रोकतात्रीक चोकफाट भनभैजु ऩुरसम्भ ऩानीको साइट ड्रेन ननभायण 
२४- इरच 

  

२२३ लभलरजुरी टोर ढर तथा फाटो ननभायण    

२२४ लशवनगय टोर ढर तथा फाटो ननभायण   

२२५ 

११ 

गोसाइकुण्ड उऩबोक्ता सलभनत ब-ूऺम ऩहहयो ननमरत्रण वार ऩखायर 

वाटो ननभायण (ब-ूऺम ऩहहयो ननमरत्रण वार ऩखायर वाटो ननभायण)   

२२६ 
वडा नॊ ९ य ११ को लसभानाभा ऩने फाटोको ननभायण गन े(लसभानाको 
वाटो खो्न)े   

२२७ भनभैजु भन्त्रदय (धोंछे) ऩुनयननभायण गने   

२२८ नेऩारटाय ऩरु देखख गुम्फा ऩरु सम्भको फाटो ननभायण गन े   

२२९ वडा नॊ ४ य ११ राई जोड्ने पराभे ऩूर ननभायण गने   

२३० वडा नॊ ११, ९ य १० को अधयुो फाटो फाटो वऩच ऩयूा गने   

२३१ वडा नॊ ११ भा ऩाकय को ननभायण गन े   

२३२ वधृ-वदृ्धाहरुराई बवन तथा चौतायी/ऩदेश हरको ननभायण गने   

२३३ फक्रमाऩुत्रीहरुको राचग सावयजननक बवन ननभायण गनुयऩने   

२३४ 
वडा नॊ ११को भेन वाटो वाट सम्बचुाको घय हुॉदै वडा नॊ १० जाने 
वाटो ननभायण 

  

२३५ वडा नॊ ११ य ८ को लसभाना वाटो ननभायण   
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तारकेश्वर नगरपाधलका 

लस.नॊ. ऩुराना गावर्स गावर्सका र्डा ऩुरानो नगरऩालऱका नयाॉ नगरऩालऱका 
र्डा 

जम्मा 
जनसॊख्या 

घरधरी ऩुरुष 

जनसॊख्या 
महहऱा 

जनसॊख्या 
र्डा एररया 
(sq-km) 

१ सांग्ला 

२,३,८ तारकेश्वर नगरपातलका -१ 
तारकेश्वर नगरपातलका-

१ 
३६२२ ८०८ १८१२ १८१० ५.९८ १,४,७ तारकेश्वर नगरपातलका -२ 

५,६,९ तारकेश्वर नगरपातलका -३ 

२ काभेस्थली 

१,२,३,४ तारकेश्वर नगरपातलका -४ 
तारकेश्वर नगरपातलका-

२ 
४७७४ १००७ २३६४ २४१० ८.५४ ५,६ तारकेश्वर नगरपातलका -५ 

७,८,९ तारकेश्वर नगरपातलका -६ 

३ तजतपुरभेदी 
१,२,३,४,५ तारकेश्वर नगरपातलका -७ तारकेश्वर नगरपातलका-

३ 
५१३५ ११०३ २४९९ २६३६ ८.९५ 

६,७,८,९ तारकेश्वर नगरपातलका -८ 

४ गोलढुङ्गा 

१,२ तारकेश्वर नगरपातलका -९ 
तारकेश्वर नगरपातलका-

४ 

३,७ तारकेश्वर नगरपातलका -१० 
तारकेश्वर नगरपातलका-

५ 
७१४३ १५३३ ३६८२ ३४६१ ४.२४ ४,५ तारकेश्वर नगरपातलका -११ 

६,८,९ तारकेश्वर नगरपातलका -१२ 

५ धमुस्थली 

१,२,३,४ तारकेश्वर नगरपातलका -१३ 
तारकेश्वर नगरपातलका-

६ 
६५३० १४२१ ३२५० ३२८० १.८६ ५,६ तारकेश्वर नगरपातलका -१४ 

७,८,९ तारकेश्वर नगरपातलका -१५ 

६ रु्टंुङ्ग 
१,२,३,४,५ तारकेश्वर नगरपातलका -१६ तारकेश्वर नगरपातलका-

७ 
४७९२ १०६४ २३६५ २४२७ १.४२ 

६,७,८,९ तारकेश्वर नगरपातलका -१७ 

७ मनमैजु 

८ तारकेश्वर नगरपातलका -१८ 
तारकेश्वर नगरपातलका-

८ 

३, ४, ६, ७ तारकेश्वर नगरपातलका -१९ 
तारकेश्वर नगरपातलका-

९ 
७५४८ २०१४ ३८९० ३६५८ १.७४ 
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२, ५ तारकेश्वर नगरपातलका -२० 
तारकेश्वर नगरपातलका-

१० 

१, ९  तारकेश्वर नगरपातलका -२१ 
तारकेश्वर नगरपातलका-

११ 

  Total ८१४४३ २०१५८ ४१३७६ ४००६७ ३४.९५ 
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