
 

" पययटन, कृषष र प्राकृषतक सौन्दययको शहर, समृद्ध साांस्कृषतक तारकेश्वर नगर " 

 

तारकेश्वर नगरपाषिका  

नगर काययपाषिकाको कायायिय 

धमयस्थिी, काठमाण्डौ 

 

 

( गत ाअ.व. २०७६/०७७)  को वाषषयक/ तथा चािु ाअ व २०७७/७८ को ाऄधय वाषषयक ) 

 प्रगषत समीक्षा गोष्ठी 
 

                                                                                                           षमषत : २०७७।१०।२० 

 

 



नगरपाषिकाको पररचय 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

भौगोषिक ाऄवषस्थषत : 

 
• १) समुन्र सहतदेषखको ाईचााइ : १३४५ षम. 

• २) के्षत्रफि : ३५ वगय षक.षम. 

• ३) षसमाना : पुवय : टोखा नगरपाषिका 

                  पषिम : नागायजुन नगरपाषिका 

                  ाईत्तर : नुवाकोट षजल्िा 

                 दषक्षण : काठमाडौं महानगरपाषिका वडा नां. १६ 

• ४) ाऄवषस्थषत : 

                               देशान्तर : ८५०१८’११” 

                               ाऄक्षाांश : २७०२७’१२” 

• ५) राजनैषतक तथा प्रशासषनक षवभाजन         

                               प्रदेश नां. : ३ 

                                षजल्िा : काठमाडौं 

•  षनवायचन के्षत्र नां. ६(वडा नां. १,२,६,७,८,९,१०,११) र ७ 

(वडा नां. ३, ४ र ५) 

•  वडा सांख्या : ११ वटा 

• जम्मा जनसांख्या : ८१,४४३       पुरुषाः४१,३७६        

        मषहिााः ४०,०६७  ( २०६८ को जनगणना ाऄनुसार ) 

• जनघनत्व : २३०० प्रषत व.षम. 

 



चािु ाअ.व.को प्रमुख नीषतहरु 

परू्वाधवर वर्कवस  

 कृविको अधवुनकीकरण, व्यर्सवयीकरण  र वर्वर्वधकरण 

पयाटन वर्कवस 

 स्र्वस््यमव सहज पह ुँच 

गणुस्तरीय विक्षव 

नवतजवमव अधवररत ऄनगुमनको व्यर्स्थव 

सवमववजक वर्कवस 

अवथाक वर्कवस 

 3 



वाषषयक ाअय व्यय षववरण 

4 

षववरण चािु  वजेट पूषजांगत वजेट कुि 

शीषयक सांघ प्रदेश खचय 

 

सांघ 

 

प्रदेश खचय बजेट खचय 

षवषतय समाषनकरण ाऄनुदान  

- - - २१४३०० ११३२४ ६८३९१ २२५६२४ ७३४८७ 

ससतय ाऄनुदान (षशक्षा, स्वस्थ, कृषष, पशु, 

ाअयुवेद) 
२७४०९५ २१७७५ २७५३८४ - - - २९५८७० २७५३८४ 

समपुरक ाऄनुदान 

- - - - १५५७९ - १५५७९ 

 

 

- 

षवशेष ाऄनुदान 

- -   - - - - - 

- 

 

 

ाअन्तररक ाअय 

-  - १३६१०७ - - १६९२६६ ६८९६७९ ३०५३७४ 

राजश्व वाडफाांड 

 -  - - - - - ११४१५४९ ५५१८२ 

कुि 

२७४०९५ २१७७५ ४११४९१ २१४३०० २६९०३ २३७६५७ १२३८१७१ ७०२७३५ 



 चािु ाअ.व.को  ाऄधयबाषषयक षवत्तीय प्रगषत 

5 

षववरण चािु  वजेट पूषजांगत वजेट कुि 

शीषयक सांघ प्रदेश खचय 

 

सांघ 

 

प्रदेश खचय बजेट खचय 

षवषतय समाषनकरण ाऄनुदान  

- - - २१२१०० १११७६ २८०३९ २२३२७६ २८०३९ 

ससतय ाऄनुदान (षशक्षा, स्वस्थ, कृषष, पशु, 

ाअयुवेद) 
२७४३०० १५०२२ १४५१३१ - - - २८९३२२ १४५१३१ 

समपुरक ाऄनुदान 

- - - ४००० ५००० १००० ९००० 

१००० 

 

 

षवशेष ाऄनुदान 

- - - - - - - 

 

- 

 

ाअन्तररक ाअय 

- - ८१७८६ - - २३९१८३ ९३९६२३ ३२०९७० 

राजश्व वाडफाांड 

 ४००० २००० १९४ ९०४७५ ३२७०४ १०५९७ १३९१७९ १०७९१ 

कुि 

२७८३०० १७०२२ २२६९१७ ३०६५७५ ४८८८० २७८८१९ १६००४०० ५०५९२१ 



ाअन्तररक ाअय तथा राजश्व बााँडफााँडको ाऄवस्था 

 षववरण 

०७६ /७७ को कूि 

ाऄनुमाषनत ाअय 

(रु हजारमा) 

यथाथय ाअम्दानी 

(रु हजारमा) 
प्रगषत (%) 

अन्तररक अय  
१७८००० १५४५१८ ८६.८ 

 रवजश्व बवुँडफवुँड 
३२१०००  

 २३८२८५  ७४.२ 

 कूि जम्मा 
  

४९९००० ३९२८०३  ७८.७ 



 

सञ्चाषित ाअयोजनाको षववरण 

 
योजना वडास्तरीय नगरस्तरीय 

सांघ/ 

प्रदेशस्तरीय 

जम्मा सांख्या 

 

१-५ लवख सम्मकव  १८३ - १८३ 

५-१० लवख सम्म ३४ - ३४ 

१०-५० लवख सम्म १५ ४६ ५१ ११२ 

५०  लवख  -१ करोड सम्म - १३ १३ 

 १ करोड भन्दव मववथ 

 - - 

कूि जम्मा  २३२ ५९ ५१ ३४२ 



भौषतक प्रगषत   
 क्र.स. शे्रत्र / सुचक ाआकााआय 

गत ाअ.व.  

०७६/०७७ 

चािु ाअ.व. 

२०७७/०७८  

१ सडक कािोपते्र 

षक.षम. २.५५ 

 ११ षक.षम. (सांघ, प्रदेश 

सडक षबभाग र न.पा. 

बाट 

२ सडक ढिान षक.षम. ८.२३१  ५ षक.षम. 

३ सडक ग्राभेि षक.षम. २.१९४  २ षक.षम. 

४ 
पुि षनमायण  मोटरेवि पुि 

  सांख्या ४ २  

५ पाकय  षनमायण सांख्या २ वटा   १ 

६ 
खानेपानी पााआपिााआन षवस्तार   १४.३२७  षक.षम.   १ षक.षम. 

७ ढि षनमायण   ३.५३७ षक.षम. १ षक.षम. 

८ नदी षनयन्त्रण  षक.षम. ०.१३७ १ षक.षम. 

९  षसाँचााआ  षसांषचत के्षत्र २ हेक्टर    

१० पोखरी  सांख्या २   

११ षवद्याियको भौषतक  षनमायण  सांख्या २  षवद्याियको    

१२ स्वास््य चौकी षनमायण    २  वटा    

१३ सावयजषनक जग्गा सांरक्षण    २०  रोपनी    

१४ 
सामुदाषयक भवन ममयत/ षनमायण  

  सांख्या १८   



प्रमुख ाईपिषधधहरु 

 सडक स्तरोन्नषत । 

 न.पा. / वडा कायायिय भवन षनमायण 

 स्थानीय  सडकहरु षपच र ढिान  

 खानेपानी योजना षनमायण 

 ढि व्यवस्थापन 

 पुराताषत्वक मठ मषन्दर तथा सांम्पदाको सांरक्षणका साथै स्थानीय तहमा 

रहेका ऐषतहाषसक पोखरीहरुको स्तरोन्नषत र षनमायण 

 समग्रमा सडक यातायातमा सगुमता र सेवा प्रवाहमा सरिता र सहजता 

 सामुदाषयक / षवद्यािय भवन षनमायण  

 स्थानीयस्तरमा ाअएका षवषभन्न प्रकारका ाईजुरीिााइ सनुुवााइ गररएको 

 ाईपभोक्ता षहत सांरक्षण काययिााइ प्रभावकारी बनााईन बजार ाऄनुगमन 

षनदेषशका तजुयमा गरी कायायन्वयनमा ल्यााइएको 

 

 

 

 

 



 

सामाषजक के्षत्रतफय को प्रमुख प्रगषत 

 

 

 सवमदुववयक school हरुमव E- attendance  व्यर्स्थवले विक्षकको वर्द्यवलयमव ईपवस्थती वनयवमततव 

भएको  

 सवक्षर नगरपववलकव घोिणव गररएको 

 घरदैलो स्र्वस््य ईपचवर कवयाक्रमबवट जेष्ठ नवगररकहरुलवइ अधवरभतु स्र्वस््य सेर्व प्रदवन गररएको 

 सबै र्डवकव स्र्वस््य चौकीबवट Lab सेर्व सवुर्धव प्रदवन गररएको 

 मवहलव, दवलत, ज्येष्ठ नवगररक, एकल मवहलव, वसमवन्तकृत बगालवइ समेटेर सिक्तीकरण कवयाक्रम मवफा त 

क्षमतव ऄवभबवृि भएको 

 ज्येष्ठ नवगररकहरुलवइ न्यवनो कपडव वर्तरण कवयाक्रम तथव NGO/INGO बवट संरक्षण  गरी रववखएकव 

बवलबववलकव एर्ं ऄपवङ्गतव भएकव ब्यवक्तहरुलवइ अर्श्यक सहयोग गररएको 

 प्रत्येक र्डवमव ज्येष्ठ नवगररक सवमवत सवथै वमलन चौतवरी वनमवाण 

 स्थवनीय जवत्रव, पर्ाहरुको संर्िान, संरक्षण भएको  

 वर्पद व्यर्स्थवपनलवइ ब्यबवस्थत गना वर्वभन्न योजनवको कवयवान्र्यनकव सवथै  रवहत ईिवरमव सहयोग 

भएको 

 नगरपववलकव के्षत्र वभत्र सरसफवइ तथव फोहोरमैलव ब्यबस्थवपन कवयाक्रम ऄवभयवनको रुपमव थवलनी 

गररएको  

 छवडव कुकुरहरुको बन््यवकरण एरं् पिपुवलकहरुलवइ Cow Mat वर्तरण गरी घरदैलो सेर्व प्रर्वह गररएको 

 नगर प्रहरी सवझेदवरी कवयाक्रम संचवलन भएको 
 

 



 

 

 

 

 

 

सामाषजक सरुक्षा षवतरणको षववरण 

 

qm=;= nfeu|fxLsf] k|sf/ 
rf}dfl;s 

b/ 

nfeu|fxL ;+Vof 

;+3÷;zt{af6 

ljlgof]lht s'n 

ah]6 

a}FsnfO{ 

k7fPsf]÷s'n vr{ 

/sd 

cfGtl/s >f]taf6 

ljt/0f ul/Psf] 

k|yd 

ls:tf 

bf]>f] 

ls:tf 

t]>f] 

ls:tf 

*%%$!))) *(#^@))) #*@!))) 

1 Ho]]i7 gful/s -cGo_ 8000 1436 1380 1358 

2 Ho]]i7 gful/s -blnt_ 8000 84 82 82 

3 Psn dlxnf 8000 22 13 17 

4 ljwjf 8000 1210 1204 1248 

5 k"0f{ ckfË 12000 79 77 77 

6 clt czSt ckfË 6400 127 128 134 

7 blnt afnaflnsf 1600 82 85 85 

8 nf]kf]Gd'v cflbaf;L          

9 cf}iflw pkrf/ vr{ 4000 1544 1485 1486 

  hDdf   3040 2969 3001 



बेरुज ुफर्छ्यौटको वस्थवत 

क) बेरुजुको षववरण (रकम रु. हजारमा) 

षववरण 

बेरुजु रकम फछययौट रकम 

फछययौट 

प्रगषत प्रषतशत 

ाऄषनयषमत पेश्की ाऄसुि ाईपर 

कुि 

बेरूजु 
ाऄषनयषमत पेश्की ाऄसुि ाईपर कुि 

अ.ब. 

७४/७५सम्को 

अ.ब. 

७४/७५ को 
कूल 

अ.ब. 

७४/७५स

म्म 

अ.ब. 

७५/७६ 

को 

कूल 

अ.ब. 

७४/७५

सम्म 

अ.ब. 

७५/७६ 

को 

कूल 

कुि १३३३६ १३३३६ ८४६२ ६४०९ १४८७१ १६२ ५५११ ५६७३ 



 

 

 

 

 

 

गनुवसो फर्छ्यौटको वस्थवत 

 

षववरण सांख्या कारवाही सांख्या सम्बोधन (फर्छ्यौट) 

ाऄ.दु.ाऄ.ाअ ाईजुरीहरु ५ ५ 

हेिो सरकारको ाईजुरीहरु 
४ ४ 

सतकय ता केन्रको ाईजुरीहरु - - - 

सांघ, प्रदेश मन्त्रािय, षवभाग र ाऄन्य षनकायहरुवाट 

प्राप्त 
- - - 

कूि ९ - ९ 

ाईजुरी/गुनासो फर्छ्यौटको ाऄवस्था 

     सेवा प्रवाह/सशुासनको िाषग गररएको ाईल्िेखनीय प्रयासहरुाः 

१.k|zf;lgs ;'wf/ : कवयवालय भर्न वनमवाण,िवखव,ईपिवखव व्यर्स्थवपन, Smart HelpDesk स्थवपनव,  कमाचवरीहरुको    

   कवया  वर्भवजन, संगठन चवटा वनमवाण 

२.सम्पूणा सेर्व खररद कवया टेण्डर मवफा त गररएको, E-Attendance लवग ु

३.e|i6frf/ lgoGq0f : वस.वस.वट.वभ जडवन, ऄनुगमन, सवर्ाजवनक सनुुर्वइ  

४.नगरपववलकवको सचूनवहरु / गवतवर्वध/ अवथाक वर्र्रण नगरपववलकवले Website, चौमववसक बलुेवटन र फेसबकु पेज  

    मवफा त सरोकवरर्वलव समक्ष पुर् यवईने गरेको  

५. सचूनव ऄवधकवरी  र गनुवसो सनु्ने ऄवधकवरीको व्यर्स्थव  

 



नर्ीनतम कवया 
 नगरपववलकवको प्रिवसवनक भर्नको विलवन्यवस गररएको  

 नगरपववलकवकव वर्वभन्न वर्कवस वनमवाण गवतवर्वध, सचूनवमलूक सन्देि चौमववसक बुलेवटन मवफा त 

प्रकविनमव ल्यवआएको  

 मवनर् सेर्व अश्रमको सन्चवलनकव लववग प्रवक्रयव ऄगववड बढवइएको 

 वर्द्यवलयकव लववग स्थवनीय पवठक्रम तजुामव गरी कवयवार्न्यन गररएको  

 सर्वरी चवपलवइ ब्यबवस्थत गना ट्रववफक ब्यबस्थवपन सम्बन्धी कवयाको सरुुर्वत गररएको 

 आको टुररजमलवइ वर्कवस गनाकव लववग अर्श्यक पहल गररएको 

 प्रसवुत सम्बन्धी वबिेिज्ञ सेर्व सन्चवलनमव ल्यवइएको 

 डवयलोवसस सेर्व सन्चवलनकव लववग प्रवक्रयव ऄगववड बढवइएको 

 अयरेु्वदक ऄस्पतवलको लववग प्रवक्रयव ऄगववड बढवइएको 

 सवर्ाजवनक सौचवलय तथव वकररयवपतु्री भर्न वनमवाण गररएको 

 DLPIU सुँग समन्र्य गदै यस नगरपववलकव वभत्रकव ऄवधकवंस वर््यवलयहरुको पनुवनामवाण एर्ं रेट्रोवफवटङ्ग 

कवया गररएको 

 सडकहरुमव CCTV तथव सडक बत्ती जडवन गररएको 

 

 

 

 



 

 

षवकास षनमायणका केही झिकहरु 
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नेपाऱटार -११ पैदऱ 

झोऱुङ्गे पुऱ 

 
आयोजना सम्पन्न 

भएपश्चात ्को अवस्था 





 

जनशषक्त व्यवस्थापन 

 

षववरण 

षनजामती स्थानीय  
करार सेवावाट 

व्यवस्थापन 

भएको सख्या  

कैषफयत 
स्वीकृत 

दरबन्दी 
पदपूषतय 

ररक्त  

सांख्या 

स्वीकृत 

दरबन्दी 
पदपूषतय 

ररक्त  

सांख्या 

ऄवधकृतस्तर १६ १७ २ ३ 

सहवयकस्तर ४२ २९ १२ २० 

सहयोगीस्तर ४ १८ 

जम्मव ५८ ४६ १४ ४ ४१ 



कायायियको भौषतक पूवायधारको ाऄवस्था 

• gu/kflnsfsf] k|zf;lgs ejgsf] lznfGof; u/L lgdf{0f sfo{ cufl8 a9fO{Psf] 

• j8f g+= !, @, #,%,^,&,* / !! sf ejgx? :t/f]Gglt u/L ;~rfngdf NofO{Psf] 

• j8f g+= $ / ( sf ejgx? gofF lgdf{0f ul/Psf] 

• j8f g+= !) sf] ejg lgdf{0ffwLg cj:yfdf /x]sf] 

• gu/kflnsf sfof{nosf] k'/fgf] ejg :t/f]Gglt ul/Psf] / !) sf]7] ejg lgdf{0f eO{ 

xfn sfof{no ;~rfng eO{/x]sf] 

• ljifout zfvfx?nfO{ ;fj{hlgs ejgsf] :t/f]Gglt u/L ;~rfngdf NofO{Psf] 

• :jf:Yo rf}sLx?sf] :t/f]Gglt u/L ;Dk"0f{ j8fx?df Nofj ;~rfng ul/Psf] 

• k|x/L rf}sLx?sf] :t/f]Gglt tyf gofF lj6 :yfkgf u/L ef}lts ;+/rgf lgdf{0f 

ul/Psf]  
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cf=j=०७६\७७ df th'{df ul/Psf महत्वपूणय P]g, lgod, gLlt, 

sfo{ljlwx? १. नगर प्रहरी ऐन  

२. सहकवरी ऐन 

३. विक्षव ऐन 

४. ईपभोक्तव वहत संरक्षण ऐन 

५. वर्पद व्यर्स्थवपन ऐन 

६. अवथाक ऐन 

७. वर्वनयोजन ऐन 

८. कोवभड-१९ महवमवरी सम्बन्धमव कोवभड तथव ऄन्य स्र्वस््य प्रर्वहको लववग ऄन्तररम 

वनदवेिकव  

९. तवरकेश्वर नगरपववलकवको एम्बलेुन्स सेर्व संचवलन वनदवेिकव 

१०. खेलकुद सम्बन्धी कवयावर्वध 

११. वनमवाण व्यर्सवयको व्यर्स्थवपन सम्बन्धी कवयावर्वध 

 

 



क्रमशाः 

१२.ऄसंगवठत क्षेत्रमव कवयारत श्रवमक र्गा तथव ऄसहवयहरुलवइ ईपलब्ध गरवईने   

      रवहत सम्बन्धी मवपदण्ड 

१३. वर्पद व्यर्स्थवपन कोि संचवलन कवयावर्वध 

१४. करवरमव प्रववर्वधक कमाचवरी व्यर्स्थवपन कवयावर्वध 

१५. जग्गव व्यर्स्थवपन सम्बन्धी कवयावर्वध 

१६. कृवि वर्कवस कवयाक्रम संचवलन सम्बन्धी कवयावर्वध 

१७. नक्सव पवस सम्बन्धी कवयावर्वध 

१८. अवथाक सहवयतव सम्बन्धी कवयावर्वध 

१९. संचवर मव्यम मवफा त सचूनव सम्प्रेिण एर् ंसेर्व िलु्क भकु्तवनी सम्बन्धी  

       कवयावर्वध 

२०. तव.न.पव. न्यववयक सवमवत कवयावर्वध 

 

 



rfn' cf=j=sf] nflu gu/;efaf6 :jLs[t ul/Psf] d'Vo d'Vo s/sf b/x? 

करयोग्य सम्पत्तिको मूल्य बात्तषिक दर  मुल्याॊकन ऱाखमा कर रकम 
मुल्याॊकन 
ऱाखमा कर रकम 

तीस ऱाख रुपैयाॉसम्मको मूल्याॊकनमा   एक मुष्ठ रु ५०० १ ५०० ३० ५०० 

एकतीस ऱाख देखख चाऱीस ऱाख रुपैयाॉसम्म प्रतत ऱाख रु ३० ३१ ९३० ४० १२०० 

एकचाऱीस ऱाख देखख पचास ऱाख रुपैयाॉसम्म प्रतत ऱाख ३५ ४१ १४३५ ५० १७५० 

एकाउन्न ऱाख देखख साठ्ठी ऱाख रुपैयाॉसम्म प्रतत ऱाख रु ४५ ५१ २२९५ ६० २७०० 

एकसठ्ठी ऱाखदेखख सिरी ऱाख रुपैयाॉसम्म प्रतत ऱाख रु. ५५ ६१ ३३५५ ७० ३८५० 

एकहिर ऱाखदेखख असी ऱाख रुपैयाॉसम्म प्रतत ऱाख रु. ६५  ७१ ४६१५ ८० ५२०० 

एकासी ऱाखदेखख नब्बे ऱाख रुपैयाॉसम्म प्रतत ऱाख रु. ७० ८१ ५६७० ९० ६३०० 

एकान्नब्बे ऱाखदेखख एक करोड रुपैयाॉसम्म प्रतत ऱाख रु. ७५ ९१ ६८२५ १०० ७५०० 

एक करोड एक ऱाख देखख एक करोड बीस 
ऱाख रुपैयाॉसम्म 

प्रतत ऱाख रु. ८५ १०१ ८५८५ १२० १०२०० 

एक करोड एक्काइिस ऱाख देखख एक करोड 
चाऱीस ऱाख रुपैयाॉसम्म 

प्रतत ऱाख रु. 
१०५ 

१२१ १२७०५ १४० १४७०० 

एक करोड एकचाऱीस ऱाख देखख एक करोड 
साठ्ठी ऱाख रुपैयाॉसम्म 

प्रतत ऱाख रु. 
११५ 

१४१ १६२१५ १६० १८४०० 

एक करोड एकसठ्ठी ऱाखदेखख एक करोड 
असी ऱाख रुपौयॉसम्म 

प्रतत ऱाख रु. 
१२५ 

१६१ २०१२५ १८० २२५०० 

एक करोड एकासी ऱाख देखख दइुि करोड 
रुपैयाॉसम्म 

प्रतत ऱाख रु. 
१३५ 

१८१ २४४३५ २०० २७००० 

सम्पत्ति करको स्विकृत दररेट (आ.ि. २०७७।०७८ ) 

 



क्रमिः 

दइुि करोड एक ऱाख देखख दइुि करोड 
पचास ऱाख रुपौयॉसम्म 

प्रतत ऱाख रु. 
१५० 

२०१ ३०१५० २५० ३७५०० 

दइुि करोड एकाउन्न ऱाखदेखख तीन 
करोड रुपयैाॉसम्म 

प्रतत ऱाख रु. 
१७० 

२५१ ४२६७० ३०० ५१००० 

तीन करोड एक ऱाख देखख तीन करोड 
पचास ऱाख रुपयैाॉसम्म 

प्रतत ऱाख रु. 
१९० 

३०१ ५७१९० ३५० ६६५०० 

तीन  करोड एकाउन्न ऱाखदेखख चार 
करोड रुपयैाॉसम्म 

प्रतत ऱाख रु. 
२०५  

३५१ ७१९५५ ४०० ८२००० 

चार करोड एक ऱाख देखख चार करोड 
पचास ऱाख रुपयैाॉसम्म 

प्रतत ऱाख रु. 
२२० 

४०१ ८८२२० ४५० ९९००० 

चार करोड एकाउन्न ऱाखदेखख पाॉच 
करोड रुपयैाॉसम्म  

प्रतत ऱाख रु. 
२३० 

४५१ १०३७३० ५०० ११५००० 

पाॉच करोड एक ऱाख भन्दा माथि 
प्रतत ऱाख रु. 

२५० 
५०१ १२५२५०     



भूषमकर (मािपोत) दरहरु 

क्र 

.स. करका के्षत्र/ षववरण दर 

कैषफयत 

    १ 
मािपोत प्रषत ाअना 

(३१.७९ वगयषमटर) 

क  वगय  

 (वडा नां. - ४, ७, ८, ९, १०, ११) 

ख  वगय  

(वडा नां.- १, २, ३, ५, ६) 

 

रु. १० रु. ७  

 

घरबहाि करका दरहरु 

क्र.स. करका के्षत्र/ षववरण दर 

१ 
घर बहािकर     

५ प्रषतशत र १० प्रषतशत (सांिग्न सूचीमा 

ाईल्िेख भए बमोषजम) 

२ जग्गा भाडाकर २ प्रषतशत  

 



सेवा शुल्क, दस्तुर 

षस.नां. सेवाको षकषसम  

 ाअ व २०७७।०७८ को षस्वकृत कर दररेट 

कैषफयत 
वगय क  वगय ख  

वडा नां. ४, ७, ८, ९, 

१०, ११ 

वडा नां. १, २, ३, ५, 

६       

1 षनवेदन दताय शुल्क  १०।००   

2 घर नक्सा षनवेदन फराम शुल्क  १,०००।००   

3 टहरा फाराम शुल्क  २००।००   

4 ाअवसीय घर (नक्सापास) प्रषत वगयफुट १२।००   

5 
ाअवसीय घर (ाऄषभिेखीकरण) प्रषत 

वगयफुट 
१८।००   

6 
व्यावसाषयक (नक्सापासाः षमषश्रत 

व्यावसाषयक घर प्रषत वगयफुट 
२०।००   

7 
व्यावसाषयक घर तथा ाऄपायटमेन्ट तथा 

ाऄन्य ठुिा षबषल्डङ्गहरु प्रषत वगयफुट 
३०।००   

8 
व्यावसाषयक घर (ाऄषभिेखीकरण) प्रषत 

वगयफुट 
३०।००   

9 नक्सा नामसारी     

  क. ाअवसीय घरको हकमा प्रषतवगयफुट ५।००   

  
ख.  व्यावसाषयक घरको हकमा 

प्रषतवगयफुट  
८।००   

10 
नक्सा नामसारी षतनपुस्ते षभत्र प्रषत 

नक्सा 
२,५००।००   

11 घरनक्सा सांशोधन प्रषत नक्सा ३,०००।००   

12 नक्सा नषवकरण प्रषत वगय फुट               ५।००   

13 

क. घर षनमायण सम्पन्न  ५,०००।००   

ख. घर षनमायण सम्पन्न नामसारी  २,५००।००   

ग. रे ोषफषटङ्ग प्रषत घर  ५,०००।००   

14 

क. टहरा स्वीकृती प्रषत वगय फुट ५।००   

ख. टहरा स्वीकृती प्रषत वगय फुट 

(व्यावसाषयक) 
१०।००   

ग. षस्टि स् क्चर व्यावसाषयक टहरा 

प्रमाषणत  
१५।००   

 



न्यवयीक सवमवत 
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कोषभड-१९ को रोकथाम,षनयन्त्रण र व्यवस्थापनमा गररएका महत्वपूणय काययहरू 

 Lockdown सरुु  भए देषख हािसम्म २ थान Ambulance बाट सबै षकषसमका 

षवरामीहरुिााइ षनशुल्क सेवा प्रदान गररएको, 

 साङ्िा प्राथषमक स्वास््य केन्रमा ५० सैयाको Isolation Ward तयारी 

ाऄवस्थामा राषखएको, 

 ाअवश्यकता ाऄनुसार २५ सैया COVID-19 िषक्षत Bed तयारी ाऄवस्थामा 

राषखएको, 

 होम Isolation मा बस्ने व्यषक्तका िाषग प्रषत धयषक्त रु ५०००।– पोषण खचय, 

Sanitizer, Mask, औषधी समेत सहयोग ाईपिधध गरााइएको, 

 COVID-19 रोकथामका िाषग सचेतनामूिक काययक्रमहरु सांचािन गररएको 

  COVID-19 मा खषटने स्वास््यकमीहरुिााइ प्रोत्साहन भत्ता ाईपिधध गरााइएको  

 



प्रमुख समस्या तथा समाधानका िाषग गररएका प्रयास 

 क्र.स. प्रमुख समस्या समस्या समाधानाथय चाषिएका प्रयास समस्या समाधानाथय सुझावहरु 
षजम्मेवार 

षनकाय 

 १ 

 कमाचवरीको सन्तुवलत वर्तरण 

नह नु(जस्तैः स्र्वस््यमव 

डवक्टरको कमी नर्ौं/दिौं 

तहको इवन्जवनयर नह नु 

ईपलब्ध कमाचवरी र करवरमव वलइ 

ब्यबस्थवपन गररएको  

 

 सघंबवट त्यस्तव दरबन्दीको ब्यबस्थव 

गररनु र्व करवरमव अफै ब्यबस्थवपन गना 

ऄवधकवर वदने 

 सघंीय 

मववमलव तथव 

सवमवन्य 

प्रिवसन 

मन्त्रवलय  

 २ 

 कमाचवरीको बसवइ 

ब्यबस्थवपन नवमल्नु, स्थवन र 

भर्नको ऄभवर् 

 ईपलब्ध स्थवनमव सवुँघरुो तररकवले 

बवसएको । वर्ियगत िवखवहरु ऄन्यत्र ै

ब्यबस्थवपन गररएको । 

  नयवुँ भर्न बन्ने प्रवक्रयवमव रहकेो 

 तवरकेश्वर 

नगरपववलकव 

 ३ 

केन्रीय अयोजनव समयम ै

सम्पन्न नह नु (सडक, पुल पवका  

अवद)   

 सम्बवन्धत वनकवयमव तवकेतव गने 

गररएको, 

अफ्नै प्रयवसबवट सहजीकरण गने गररएको 

। 

 

 स्र्ीकृत योजनव तदरुपतवकव सवथ 

सम्पन्न गनुा पने नत्र सो योजनवको बजटे र 

ऄवततयवरी स्थवनीय तहलवइ नै वदनुपने 

 सघंीय 

मववमलव तथव 

सवमवन्य 

प्रिवसन 

मन्त्रवलय , 

प्रदिे सरकवर 



 

नगरपाषिकाका प्रमुख चुनौतीहरु 

  १.सहभाषगतामूिक योजना तजुयमा पद्धषतिााइ सांस्थागत  गने 

 २. समयमै योजना सम्पन्न गरी जनसहभाषगता र ाऄपनत्व  

               बढााईनु 

 ३. ाऄपेषक्षत रुपमा स्रोत साधनको ाईपिधधताको ाऄभाविे  

              जनाऄपेक्षा ाऄनुरुपको कायय गनुय 

 ४. राजश्व के्षत्रको दायरा  फराषकिो बनााईनु 

 ५. काययसम्पादनिााइ सहज बनााईन ाअवश्यक नीषतहरु  

      बनााईनु 

        ६. षवपद् जन्य घटनाको समयमा नै व्यवस्थापन गने  

         ७. फोहोर मैिा व्यवस्थापन सषहतको व्यवषस्थत र योजनावद्ध 

      शहरको षनमायण गने  

 

 

 

 

 



सांघ, प्रदेश र ाऄन्य षनकायसांगको ाऄपेक्षा 

 १.समन्वय, ाऄनुगमन, मुल्याङ्कनमा सहयोग 

२. क्षमता षवकास काययक्रममा सहयोग 

३. नीषतगत एवां सांस्थागत पूवायधार षवकासमा सहयोग 

४. स्रोत साधन षवषनयोजन, वााँडफााँड ाऄझै वैज्ञाषनक  

    बनााईनु पने  

५. केन्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको  

    समन्वयको ाऄपेक्षा 



धन्यर्वद !! 

तारकेश्वर नगरपाषिका   

नगरकाययपाषिकाको कायायिय  

धमास्थली, कवठमवण्डौ  
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