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१. नगरपालिकाको स्वरुप र प्रकृल िः 

काठमाडौं जजल्लाको उत्तरी भेगमा रहकेो जिवपरुी राजरिय जनकुञ्जको काखमा अवजथथत यस तारकेश्वर नगरपाजलकाको गठन साजवकका 

साङ््ला, काभ्रेथथली, जजतपरुफेदी, गोलढुुंगा, धममथथली, फुटुुंग र मनमैज ु गा.जव.स. गाजभएर २०७१ साल मुंजसर १६ गते नेपाल सरकार 

मजरिपररषदको जनणमयानसुार नगरपाजलकाको रुपमा कायम आरम्भ भएको हो । पवूममा टोखा नगरपाजलका, पजिममा नागामजनु नगरपाजलका, उत्तरमा 

नवुाकोट जजल्ला तथा दजिणमा काठमाडौं महानगरपाजलकाको जसमानासँग जोजडएको यस नगरपाजलकाको कुल ििेफल ३४.९५ वगम जक.जम. 

रहकेो छ । नगरपाजलका घोषणाको तत्काजलन अवथथामा २१ वटा वडामा जवभाजजत यो नगरपाजलका हाल आएर ११ वटा वडामा समजेटदाँ 

नगरपाजलकाको केरर वडा नुं. ६ जथथत ऐजतहाजसक धममथथली बजारमा रहकेो छ । जिवपरुी राजरिय जनकुञ्जमा अवजथथत तारकेश्वर महादवेको 

िजिपीठको आधारमा यस नगरपाजलकाको नामाकरण हुन गएको हो । तारकेश्वर नगरपाजलका प्राकृजतक, धाजममक, साँथकृजतक, जजैवक, जातीय 

एवुं भाजषक जवजवधताले भररपणूम रहकेो छ भन ेकृजष यो्य उवमर भजूमको उपलब्धताका कारणबाट पजन सम्भावना बोकेको नगरपाजलकाको रुपमा 

रहकेो छ । यस नगरपाजलका िेिजभि जजैवक पयामवरणीय, जलाधार, जसमसार एवुं जिवपरुी राजरिय जनकुञ्ज समतेको उपलब्धताका कारण पयाम–

पयमटनको समते सम्भावना बोकेको नगरपाजलका हो ।  

भौगोलिक अवलस्िल  : 

१) समरुर सतहदजेखको उचाई :   १३४५ जम.  

२)  िेिफल :    ३५ वगम जक.जम. 

३)  जसमाना :     पवुम : टोखा नगरपाजलका 

                           पजिम : नागामजनु नगरपाजलका, धाजदङ र नवुाकोट जजल्ला 

                            उत्तर : नवुाकोट जजल्ला  

                            दजिण : काठमाडौं महानगरपाजलका वडा नुं. १६ र नागामजनु नगरपाजलका   

४)  अवजथथजत :       दिेारतर : ८५⁰  १८' ११" 

                            अिाुंि : २७⁰  २७' १२"  

५)  राजनैजतक तथा प्रिसजनक जवभाजन        प्रदिे : बागमती  

                            जजल्ला : काठमाडौं 

                           जनवामचन िेि नुं. ६ (वडा नुं. १, २, ६, ७, ८, ९, १० र ११) र ७ (वडा नुं. ३, ४ र ५) 

                            वडा सुंख्या : ११ वटा 

                           जम्मा जनसुंख्या : १,५१,५०८, परुुषः ७५,३००(४९.७०%),  मजहलाः ७६,२०८ (५०.३०%)         

                          जनघनत्व : ४३३५ प्रजत व.जम.   (२०७८ को प्रारजम्भक जनगणाना अनसुार) 
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२. नगरपालिकाको  काम, क तव्य र अलिकारिः 

नेपालको सुंजवधानको अनसुचूी ८ र ९ तथा थथानीय सरकार सुंचालन ऐन, २०७४ र तारकेश्वर नगर कायमपाजलका (कायम जवभाजन) जनयमावली, 

२०७४ बमोजजम तारकेश्वर नगरपाजलकाको कायमिेि दहेाय बमोजजम रहकेो छ ।  

          क. नगर प्रहरी 

ख. सहकारी सुंथथा 

ग. एफ.एम सुंचालन 

घ. थथानीय कर, सेवा िलु्क र दथतुर 

ङ. थथानीय सेवाको व्यवथथापन 

च. थथानीय तथयाुंक र अजभलेख सुंकलन 

छ. थथानीय थतरका जवकास आयोजना तथा पररयोजना 

ज. आधारभतू र माध्याजमक जििा 

झ.आधारभतू थवाथथय र सरसफाइ 

ञ.थथानीय वजार व्यवथथापन, वातावरण सुंरिण र जैजवक जवजवधता 

ट. थथानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृजष सडक र जसुंचाइ 

ठ. गाउँ सभा, नगर सभा, मेलजमलाप र मध्यथथताको व्यवथथापन 

ड. थथानीय अजभलेख व्यवथथापन 

ढ.ज्गा धनी दताम प्रमाण पजुाम जवतरण 

ण. कृजष तथा पिपुालन, कृजष उत्पादन व्यवथथापन, पि ुथवाथथय सहकारी 

त. जेष्ठनागररक, अपाङ्गता भएका व्यजिहरु र अििहरुको व्यवथथापन 

थ. बेरोजगारको तथयाुंक सुंकलन 

द. कृजष प्रसारको व्यवथथापन, सुंचालन र जनयरिण 

ध. खानेपानी, साना जलजवधतु आयोजना, वैकजल्पक उजाम 

न. जवपद व्यवथथापन 

प. धलाधार, वरयजरत,ु खानी तथा खजनज पदाथमको सुंरिण 

फ. भाषा, सुंथकृजत र लजलतकलाकाको सुंरिण र जवकास 
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३. नगरपालिकाको संगठन संरचना, कमतचारी संख्या र कायत लववरणिः 

-क_ सुंगठन सुंरचना M 
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-ख_ कममचारी सुंख्या M 

-ग_ sfo{ ljj/0f M 

१. सामारय प्रिासन िाखा 

 (क) थथानीय सेवा तथा जनिजि जवकास उपिाखा 

 थथानीय सेवाको व्यवथथापन सम्बरधी नीजत, मापदण्ड, सेवा ितम, योजना, कायामरवयन र जनयमन 

 सुंजवधानको धारा ३०२ बमोजजम समायोजन भई आउने कममचारीको व्यवथथापन 

 थथानीय सेवाको व्यवथथापन सम्बरधी अरय कायम 

 नगरपाजलकाको सुंगठन जवकास, सङ्गठन सुंरचना तथा दरबरदी जनधामरण, जनिजि व्यवथथापन र वजृत्त जवकास, 

 थथानीय सेवाको व्यवथथापनमा सचूना तथा सञ्चार प्रजवजधको उपयोग, प्रवर्घन र जनयमन 

 मानव सुंसाधन जवकासका लाजग अल्पकालीन तथा दीघमकालीन योजना तजुममा 

 नगरपाजलकामा सावमजजनक जवदा, उत्सव, जािा, उदी आजदको व्यवथथापन 

 थथानीय िाजरत सजमजत सम्बरधी कायमहरु  

 (ख) सावमजजनक खरीद तथा सम्पजत्त व्यवथथापन उपिाखा 

 नगरपाजलकाको लाजग सावमजजनक खरीद तथा अरय बरदोबथतीका सामान सम्बरधी जवषय 

 सेवा तथा जनमामण व्यवसायको सञ्चालन तथा व्यवथथापन 

 नगरपाजलकाजभिको सावमजजनक तथा सरकारी सम्पजत्त, सामदुाजयक सम्पजत्त, भवन, सडक, पसल, व्यवसाय, पवूामधार, 

उद्योग, खानी तथा खनीज, वनको जववरण सजहतको अद्यावजधक अजभलेख 

 नगरपाजलकाको थवाजमत्वमा रहकेो सम्पजत्तको अद्यावजधक अजभलेख  

 नगरपाजलकाजथथत सरकारी सम्पजत्तको एकीकृत जववरण  

 (ग) थथानीय तह, प्रदिे र सुंघसँगको सम्बरध र समरवय तथा वडासँगको  समरवय उपिाखा 

 सुंघ तथा प्रदिे तहमा सुंजवधान तथा काननू बमोजजमको सहभाजगता तथा प्रजतजनजधत्व 
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 जजल्ला समरवय सजमजतसँगको समरवय  

 वडा तहसगँको सम्पकम  र समरवय 

 पिाचार, सभा, समारोह, जिष्टाचार 

 (घ) बैठक व्यवथथापन उपिाखा 

 कायमपाजलका तथा सभाको बैठक व्यवथथापन 

 कायमपाजलकाको जनणमयहरुको जवद्यतुीय माध्यमबाट अजभलेखीकरण तथा प्रकािन  

 कायमपाजलकाका जवजभरन सजमजत, उपसजमजत, कायमदलको बैठक व्यवथथापन 

 (ङ) बजार अनगुमन, गणुथतर, नापतौल, खाद्य सरुिा र उपभोिा जहत  सुंरिण उपिाखा 

 थथानीय व्यापार, वाजणज्य, वथतुको माग, आपजूतम व्यबथथापन तथा अनगुमन 

 बजार तथा हाट बजार व्यवथथापन 

 उपभोिा अजधकार तथा जहत सम्बरधी नीजत, काननू, मापदण्ड, कायामरवयन र जनयमन  

 थथानीय वथतुहरूको उत्पादन, आपजूतम तथा जनकासी प्रिपेण, मलू्य जनधामरण र अनगुमन 

 थथानीय व्यापार र वाजणज्य सम्बरधी पवूामधार जनमामण, 

 थथानीय वथतु र सेवा व्यापारको मलू्य तथा गणुथतरको अनगुमन र जनयमन, 

 उपभोिा सचेतना, लजित उपभोिाको लगत व्यवथथापन र थथानीय वथतु तथा सेवाको गणुथतर परीिण, 

 खाद्य पदाथमको गणुथतर जनयरिण, 

 खानपेानीको गणुथतर जनयरिण, 

 थथानीय व्यापार प्रवर्घन सहजीकरण र जनयमन, 

 थथानीय बौजिक सम्पजत्तको सुंरिण, प्रवर्धन र अजभलेखाङ्कन । 

 (च) आरतररक लेखापरीिण िाखा 

 आरतररक तथा पवूम लेखापरीिण 

 लेखापरीिण जववरण (बेरुजकूो लगत समेत)को अजभलेख व्यवथथापन  

 अजरतम लेखापरीिण कायममा सहयोग, समरवय र सहजीकरण 

 लेखापालन सम्बरधी िमता जवकास कायम 

 (छ) जवदा, उत्सव, उदी, जािा, पवम, उपाजध, जवभषूण इकाई 

 थथानीय चाडपवम, सावमजजनक जवदा, उत्सव, जािा, उदी आजदको व्यवथथापन 

 उपाजध तथा जवभषूण सम्बरधी जसफाररि, अजभलेख 

२. राजश्व तथा आजथमक प्रिासन िाखा 

 (क) राजश्व नीजत तथा प्रिासन उपिाखा 

 राजश्व सम्बरधी नीजत, काननू तजुममा, कायामरवयन र जनयमन (राजथव चहुावट जनयरिण समेत) 

 सम्पजत्त कर, घरबहाल कर, घर ज्गा रजजरिेिन िलु्क, सवारी साधन कर, सेवा िलु्क दथतुर, पयमटन िलु्क, जवज्ञापन 

कर, व्यवसाय कर, भजूमकर (मालपोत), दण्ड जररवाना, मनोरञ्जन कर, बहालजवटौरी कर, घरज्गा कर, मतृ वा 
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माररएको जीवजरतुको हाड, जसुंग, पवाँख, छालामा कर, प्राकृजतक स्रोत साधन, व्यवसाजयक कर सम्बरधी नीजत, 

काननू, मापदण्ड, कायामरवयन, बाँडफाँड, सुंकलन र जनयमन, अरय आय व्यवथथापन 

 सावमजजनक खचम तथा प्राकृजतक स्रोतबाट प्राप्त हुन ेरोयल्टी सम्बरधी नीजत, काननू, मापदण्ड तथा जनयमन र सोको 

सङ्कलन तथा बाँडफाँड 

 आफ्नो िेिजभि राजथवका दर अरय िलु्क जनधामरण, सुंघीय र प्रदिे काननू बमोजजम प्राकृजतक श्रोत साधन र सेवा िलु्क 

जथता रोयल्टी सङ्कलन, समरवय र जनयमन 

 थथानीय पवूामधार सेवा र उपयोगमा सेवा िलु्क तथा दथतुर (नीजत, काननू, मापदण्ड, जनयमन, िलु्क जनधामरण, सुंकलन 

तथा व्यवथथापन) 

 मालपोत सुंकलन 

 काननू बमोजजम ढुुंगा, जगट्टी, वालवुा, माटो, ननु, थलेट, फायरक्लेजथता खानी खनीज पदाथमको सवेिण, अरवेषण, 

उत्खनन र सो सम्बरधी रोयल्टी सङ्कलन 

 िेजकङ्ग, कायाजकङ्ग, क्यानोजनङ्ग, बञ्जी जजम्पङ्ग, जजपफ्लायर, ¥याजफ्टङ्ग िलु्क 

 सामदुाजयक वनको सञ्चालन र व्यवथथापनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्कलन 

 पानीघट्ट, कूलो, पैनी जथता सेवा सञ्चालनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्कलन 

 प्राकृजतक स्रोतको उपयोग सम्बरधी नीजत जनधामरण र कायामरवयन तथा प्रदिे र  सुंघीय मापदण्ड पालना 

 प्रचजलत काननू बमोजजम दण्ड जररवाना 

 बाँकी बक्यौता रकमको लगत र असलु उपर  

 करदाता जििा तथा करदाता जववरण अद्यावजधक 

 जवत्तीय स्रोत साधनको समतामलूक बाँडफाँड 

 आजथमक साधनको महत्तम उपयोग तथा पररचालन 

 राजश्व परामिम सजमजत सम्बरधी जवषय 

 थथानीय राजथव प्रवर्घनका लाजग प्रोत्साहन,  

 राजश्वको सम्भाव्यता अध्ययन 

 राजथव सचूना तथा तथयाङ्कको आदान प्रदान 

 सुंघीय तथा प्रदिे काननू बमोजजम बजेट घाटापजूतमको स्रोत व्यवथथा 

 (ख) आजथमक प्रिासन उपिाखा 

 आजथमक (कायमजवधी) नीजत, काननू, मापदण्ड, कायामरवयन र जनयमन, आजथमक प्रिासन र व्यवथथापन 

 बजेट सीमा जनधामरण, बजेट तजुममा, कायामरवयन र जनयमन 

 सजञ्चत कोष तथा आकजथमक कोषको व्यवथथापन 

 लगानी र लाभाुंिको व्यबथथापन 

 लेखा व्यवथथापन, खचम, राजश्व, धरौटी, कायमसुंचालन कोष तथा अरय सरकारी कोष तथा सुंपजत्तको एकीकृत जववरण 

 समजष्टगत आजथमक अवथथाको जवशे्लषण  

 ऋण तथा अनदुानको व्यवथथापन र जनयमन 
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 लगानी प्रिपेण (सहकारी, सहकारी तथा जनजी) र जवत्तीय व्यवथथापन 

 कारोबारको लेखाुंकन, जनयरिण तथा व्यवथथापन 

 राजश्व तथा व्ययको अनमुान 

 बेरुज ूफछ्र्यौट 

 आजथमक प्रिासन र व्यबथथापन सम्बरधी अरय जवषय । 

३. िहरी पवूामधार जवकास िाखा 

 (क) सडक तथा यातायात व्यवथथा उपिाखा 

 थथानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृजष सडक तथा यातायात सम्बरधी नीजत, काननू, मापदण्ड तथा जनयमन 

 थथानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृजष सडक, झोलुङ्गे पलु, पलेुसा र तटबरधन सम्बरधी गरुुयोजनाको तजुममा, 

कायामरवयन र थतरोरनजतका आयोजनाको पजहचान,  अध्ययन, कायामरवयन, मममत, सम्भार 

 यातायात सरुिा व्यवथथापन र जनयमन 

 थथानीय सावमजजनक यातायातको रुट जनधामरण, अनमुजत, नवीकरण, खारेजी, सेवाको गणुथतर, भाडा दर जनधामरण र 

जनयमन 

 ट्याक्सी सेवा अनमुती, व्यबथथापन र जनयमन 

 िली बस, िामजथता मध्यम िमताका मास िाजरजट प्रणालीको नीजत, योजना, मापदण्ड, कायामरवयन, जनयमन 

 वातावरणमैिी, जलवाय ुपररवतमन अनकूुलन, अपाङ्गता र लैङ्जगगमैिी यातायात प्रणालीको प्रवर्धन  

 आधारभतू यातायात सम्बरधमा प्रदिे सरकारसुंग समरवय 

 यातायात िेिमा लगानी अजभबजृि 

 यातायात सजुवधामा नागररकको सरल, सहज र समान पहुचँ 

 यातायात िेिमा वाताबरणमैिी प्रजवजधलाई प्रोत्साहन 

 जनजी यातायात जनयमन व्यवथथापन 

 (ख) जलजवद्यतु, उजाम, सडक वत्ती उपिाखा 

 साना जलजवद्यतु आयोजना, नवीकरणीय उजाम तथा वैकजल्पक ऊजाम सम्बरधी सम्बरधी नीजत, काननू, मापदण्ड, 

योजना, कायामरवयन र जनयमन 

 वैकजल्पक ऊजाम सम्बरधी प्रजवजध जवकास र हथतारतरण, िमता अजभवजृि÷प्रवर्घन, 

 जवद्यतु जवतरण प्रणाली र सेवाको व्यवथथापन, सञ्चालन र जनयमन 

 जनसहभाजगतामा आधाररत थवदिेी लगानीलाई प्राथजमकता जदद ैजलस्रोतको बहुउपयोगी जवकास कायमक्रमको तजुममा र 

कायामरवयन 

 थथानीय जवद्यतु जवतरण प्रणाली र सेवाको व्यवथथापन, सञ्चालन र जनयमन 

 सडक वत्तीको व्यवथथा 

 (ग) जसुंचाई तथा जलउत्परन प्रकोप जनयरिण उपिाखा 

 जसँचाई सम्बरधी नीजत, काननू, मापदण्ड जनधामरण र जनयमन 
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 जसँचाई सम्बरधी गरुुयोजनाको तजुममा, कायामरवयन र थतरोरनजतका आयोजनाको पजहचान,  अध्ययन, कायामरवयन, 

मममत, सम्भार र जनयमन, 

 थथानीय साना, सतह तथा भजूमगत जसचाई प्रणालीको सञ्चालन जनमामण, सधुार, मममत सम्भार तथा सेवा िलु्कको 

जनधामरण र सङ्कलन व्यवथथापन 

 जलउत्परन प्रकोप जनयरिण सम्बरधी थथानीय  

 तटबरध, नदी जनयरिण तथा नदी व्यवथथापन र जनयमन 

 साना जल उपयोग सम्बरधी आयोजना तजुममा, कायामरवयन र अनगुमन । 

 (घ) सचूना तथा सञ्चार प्रजवजध जवकास तथा जवथतार र एफ.एम. सञ्चालन उपिाखा 

 आफ्नो िेिजभि इरटरनेट सेवा, टेजलसेरटर, केबलु तथा तारजवहीन टेजलजभजन प्रसारणको अनमुजत, नवीकरण र जनयमन 

 एक सय वाटसम्मको एफ. एम. रेजडयो सञ्चालन अनमुजत, नवीकरण र  जनयमन 

 आफ्नो िेिजभि पिपजिकाको प्रकािन अनमुजत, अजभलेख तथा जनयमन 

 अजभलेख व्यवथथापनमा नवीनतम सचूना प्रजवजधको प्रयोग  

 सचूना तथा सञ्चार प्रजवजधमा सवमसाधारण जनताको सहज र सरल पहुचँ तथा सचूना प्रजवजधको जवकास र जवथतार 

सम्बरधी कायमक्रम तजुममा र कायामरवयन 

 बैज्ञाजनक अध्ययन, अनसुरधान र प्रजवजध जवकासमा लगानी  

 सचूना तथा सञ्चार प्रजवजधमा आधाररत तथयाङ्क व्यवथथापन । 

 (ङ) खानेपानी व्यवथथापन उपिाखा 

 थथानीय खानेपानी सम्बरधी नीजत, काननू, मापदण्ड, योजना, कायामरवयन र जनयमन 

 खानपेानी महसलु जनधामरण र खानपेानी सेवा व्यवथथापन 

 सावमजजनक थथलमा जपउने पानी व्यवथथापन 

 पानी महुानको सुंरिण 

 थवच्छ खानपेानी आपजूतम सम्बरधी अरय जवषय । 

 (च) सावमजजनक जनजी साझदेारी इकाई 

 थथानीय सावमजजनक—जनजी साझेदारी सम्बरधी थथानीय नीजत, योजना जनमामण 

 थथानीय सावमजजनक—जनजी साझेदारीका आयोजना छनौट तथा कायामरवयन  

 सावमजजनक सामदुाजयक साझेदारी 

 थथानीय जवकासमा जनजी ििेको प्रबिमन 

४. आजथमक जवकास िाखा 

 (क) कृजष, पिपुरछी तथा सहकारी 

 कृजष  

 कृजष, कृजष प्रसार, कृजष उत्पादन व्यवथथापन सम्बरधी थथानीय नीजत, काननू, मापदण्ड, योजना, कायामरवयन र जनयमन 

 कृजष बजार सचूना, कृजष बजार तथा हाटबजारको पवूामधार जनमामण, साना जसँचाई जनमामण, ताजलम, प्रजवजध प्रसार, 

प्राजवजधक टेवा, कृजष सामाग्री आपजूतम र कृषक िमता जवकास कायमक्रमको सञ्चालन 
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 कृजषजरय प्राकृजतक प्रकोप तथा महामारी रोगको जनयरिण 

 कृजष वातावरण सुंरिण तथा जैजवक जवजवधताको सुंरिण र प्रवर्घन 

 कृजष प्रसार तथा जनिजिको प्रिपेण, व्यवथथापन र पररचालन 

 उच्च मलू्ययिु कृजषजरय वथतुको प्रवर्घन, जवकास तथा बजारीकरण 

 कृजषसम्बरधी वीमा र कजाम सहजीकरण 

 िीत भण्डारणको व्यवथथापन 

 कृषकहरूको िमता अजभवजृि, प्राजवजधक सेवा, टेवा, सीप जवकास र सििीकरण 

 कृजष बीउजवजन, नश्ल, मलखाद र रसायन तथा औषजधहरूको आपजूतम, उपयोग र जनयमन 

 कृषक समहू, कृजष सहकारी र कृजष सम्बरधी थथानीय सङ्घ सुंथथाहरूको समरवय, व्यवथथापन र जनयमन 

 कृजष सम्बरधी प्रजवजधको सुंरिण र हथतारतरण 

 कृजष तथयाङ्कको व्यवथथापन र सचूना प्रणाली तथा कृजष सम्बरधी सचूनाको प्रचारप्रसार 

 कृजष स्रोत केररको थथापना र व्यवथथापन 

 पिपुरछी  

 पिपुालन र पि ुथवाथथय सम्बरधी थथानीय नीजत, काननू, मापदण्ड, योजना, कायामरवयन र जनयमन 

 पिपुरछी बजार सचूना, हाटबजारको पवूामधार जनमामण, ताजलम, प्राजवजधक टेवा, कृषक िमता जवकास कायमक्रमको 

सञ्चालन र जनयमन 

 पिपुरछीजरय प्राकृजतक प्रकोप तथा महामारी रोगको जनयरिण 

 पिपुरछी जचजकत्सा सेवाको व्यवथथापन, 

 पिनुश्ल सधुार पिजत जवकास र व्यबथथापन 

 पिपुरछी सम्बरधी बीमा र कजाम सहजीकरण 

 थथानीय चरन तथा खकम  जवकास र व्यवथथापन 

 पि ुआहारको गणुथतर जनयमन 

 थथानीयथतरमा पिपुरछी सम्बरधी तथयाङ्कको व्यवथथापन र सचूना प्रणाली 

 पि ुबधिाला र िीत भण्डारणको व्यवथथापन र जनयमन 

 पिपुालन तथा पि ुथवाथथय सम्बरधी अरय कायम । 

 सहकारी  

 सहकारी सुंथथा सम्बरधी थथानीय नीजत, काननू, मापदण्डको जनमामण, कायामरवयन र जनयमन 

 थथानीय सहकारी सुंथथाको दताम, अनमुजत, खारेजी र जवघटन 

 सहकारी वचत तथा ऋण पररचालन सम्बरधी थथानीय मापदण्ड जनधामरण र जनयमन 

 सहकारी सम्बरधी राजरिय, केररीय, जवषयगत, प्रादजेिक र थथानीय सुंघ सुंथथासँग समरवय र सहकायम 

 सहकारी सम्बरधी थथानीय तथयाङ्क व्यवथथापन र अध्ययन अनसुरधान 

 थथानीय सहकारीको िमता अजभवजृि 
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 थथानीय सहकारी ििेको प्रवर्घन, जवकास र पररचालन । 

 (ख) उद्योग तथा उद्यमजिलता जवकास र खानी तथा खजनज पदाथमको सुंरिण उपिाखा 

 उद्योग  

 लघ,ु घरेलु तथा साना उद्योगको दताम, नवीकरण, खारेजी र जनयमन 

 लघ,ु घरेलु तथा साना उद्योगको जवकास र प्रवर्धन 

 उद्यमजिलता प्रवर्धन 

 व्यापाररक फमम, पसलको दताम, अनमुजत, नवीकरण, खारेजी र जनयमन 

 सीप जवकास सम्बरधी कायमको प्रबर्धन । 

 खानी तथा खजनज 

 खानी तथा खजनज पदाथमको सुंरिण सम्बरधी थथानीय नीजत, काननू, मापदण्ड तथा  योजनाको कायामरवयन र जनयमन, 

 ढुङ्गा, जगटी, बालुवा, माटो, ननु, थलेट, खरीढुङ्गा, फायरक्लेजथता खानीजरय वथतु सवेिण, अरवेषण, उत्खनन ्

 ढुङ्गा, जगट्टी, बालुवा, माटो, खरीढुङ्गा, फायर क्ले,थलेट तथा ननु, आजद खानीजरय वथतकुो सुंरिण, जवकास, 

उत्खनन ्र उपयोग सम्बरधी दताम, अनमुजत, नवीकरण, खारेजी र व्यवथथापन 

 खानी तथा खजनज पदाथम सम्बरधी सचूना तथा तथयाङ्क सङ्कलन, अजभलेखन तथा व्यबथथापन 

 भौगजभमक नक्सा प्रकािन । 

 (ग) रोजगार प्रबर्धन तथा गररबी रयनूीकरण उपिाखा 

 गररबी जनवारण सम्बरधी थथानीय नीजत, काननू, मापदण्ड, जनयमन  र अध्ययन अनसुरधान 

 गररबी जनवारणको थथानीय रणनीजत तजुममा  

 गररब घरपररवार पजहचान सम्बरधी थथानीय सवेिण, सचूना व्यवथथापन र जनयमन 

 गररबी जनवारण सम्बरधी राजरिय, प्रादजेिक र थथानीय सुंथथासँग सम्पकम , समरवय र सहकायम 

 रोजगार तथा बेरोजगारको तथयाङ्क सङ्कलन, प्रिोधन र सचूना प्रणालीको थथापना 

 थथानीयथतरमा रहकेा जवदिेी श्रजमकको लगत सङ्कलन तथा सचूना व्यवथथापन 

 पजहचान भएका गररब घरपररवार एवुं लजित समहू सम्बरधी थथानीय योजना, कायमक्रम, स्रोत पररचालन र व्यवथथापन 

 सुंघीय र प्रदिे काननू बमोजजम थथानीय तहमा सकुुम्बासीको पजहचान र अजभलेख व्यवथथापन 

 सकुुम्बासी सम्बरधी जीजवकोपाजमन र बसोबास व्यवथथापन 

 रोजगारीका अवसर जसजमना सम्बरधी 

५. सामाजजक जवकास िाखा 

 (क) आधारभतू तथा माध्यजमक जििा कायामलय 

 प्रारजम्भक बाल जििा तथा जवद्यालय जििा, अनौपचाररक जििा, खलुा तथा वैकजल्पक जििा (गरुुकुल, मदरसा, 

गमु्बा आजद), जनररतर जसकाइ तथा जविेष जििा सम्बरधी नीजत, काननू, मापदण्ड, योजनाको जनमामण, कायामरवयन र 

जनयमन 

 प्राजवजधक जििा तथा व्यावसाजयक ताजलमको योजना तजुममा, सञ्चालन, अनमुजत र जनयमन 

 पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीको जवतरण तथा कायामरवयन 
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 जवद्यालय जििक तथा कममचारी व्यवथथापन 

 जवद्यालयको नक्साङ्कन, अनमुजत, थवीकृजत, समायोजन तथा जनयमन 

 िैजिक पवूामधार जनमामण र मममत सम्भार 

 आधारभतू तह (किा ८) को परीिा व्यवथथापन 

 जवद्याथी जसकाइ उपलब्धीको परीिण र व्यवथथापन 

 जवद्याथी प्रोत्साहन तथा छािवजृत्तको व्यवथथापन 

 िैजिक परामिम सेवाको अनमुजत तथा जनयमन 

 थथानीयथतरको िैजिक ज्ञान, सीप र प्रजवजधको सुंरिण, प्रवर्धन र थतरीकरण 

 माध्यजमक तहसम्मको िैजिक कायमक्रमको समरवय र जनयमन 

 पथुतकालय एवुं पिपजिका 

 थथानीय पथुतकालय, वाचनालय तथा सामदुाजयक अध्ययन केरर सञ्चालन तथा व्यवथथापन । 

 (ख) खलेकुद तथा अजतररि जक्रयाकलाप इकाई 

 थथानीयथतरमा खेलकुद प्रिासन तथा सङ्घ सुंथथाको जनयमन र समरवय 

 खेलकुदको सुंरचनाको पवूामधार जनमामण, सञ्चालन तथा जवकास 

 खेलकुदको जवकास र प्रवर्घन 

 खेलकुद प्रजतयोगीता आयोजना र सहभागीता 

 अजतररि जक्रयाकलाप सम्बरधी जवषय । 

 (ग) आधारभतू थवाथथय तथा सरसफाई कायामलय 

 आधारभतू थवाथथय र सरसफाई सम्बरधी नीजत, काननू, मापदण्ड, योजनाको जनमामण, कायामरवयन तथा जनयमन 

 राजरिय तथा प्रदिेथतरीय लक्ष्य र मापदण्ड बमोजजम थथानीयथतरको थवाथथय सम्बरधी लक्ष्य र गणुथतर जनधामरण 

 राजरिय र प्रादजेिक मापदण्ड अनरुुप जनरल अथपताल, नजसमङ्ग होम, जनदान केरर तथा अरय थवाथथय सुंथथाहरूको 

जक्लजनक दताम, सञ्चालन अनमुजत र जनयमन 

 आधारभतू थवाथथय सेवाको सञ्चालन र प्रवर्घन 

 अथपताल र अरय थवाथथय सुंथथाको थथापना तथा सञ्चालन 

 थवाथथय सेवा सम्बरधी भौजतक पवूामधार जवकास तथा व्यवथथापन 

 सरसफाई सचेतनाको अजभवजृि 

 रि सञ्चार सेवा तथा थथानीय र िहरी थवाथथय सेवा 

 औषजध पसल सञ्चालन र जनयमन 

 औषजधजरय वनथपजत, जटीबटुी र अरय औषजधजरय वथतुको उत्पादन, प्रिोधन र जवतरण 

 थवाथथय बीमा लगायतका सामाजजक सरुिा कायमक्रमको व्यवथथापन 

 औषजध तथा अरय मेजडकल उत्पादनहरूको रयनूतम मलू्य जनधामरण र जनयमन 

 औषजधको उजचत प्रयोग र सकू्ष्मजीव जनरोधक प्रजतरोध रयनूीकरण 
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 औषजध र थवाथथय उपकरणको खरीद, भण्डाण र जवतरण 

 थवाथथय सचूना प्रणालीको व्यवथथापन 

 जनथवाथथय जनगरानी (पजब्लक हले्थ सभेलेरस) 

 प्रवर्घनात्मक, प्रजतकारात्मक, उपचारात्मक, पनुस्र्थापनात्मक र पयाजलएजटभ थवाथथय सेवाको सञ्चालन 

 थवथथ जीवनिैली, पोषण, िारीररक ब्यायाम, योग अभ्यास, थवाथथय वतृ्तको पालना, पञ्चकमम लगायतका 

जनथवाथथय सेवाको प्रवर्धन 

 जनुोजटक र कीटजरय रोगको जनयरिण तथा व्यवथथापन 

 सजुतम, मजदरा र लाग ूपदाथमजरय वथतुको प्रयोग जनयरिण तथा सचेतना अजभवजृि 

 आयवेुजदक, यनुानी, आम्ची, होजमयोपयाजथक, प्राकृजतक जचजकत्सा लगायतका परम्परागत थवाथथय उपचार सेवाको 

व्यवथथापन 

 जनथवाथथय, आपत्कालीन थवाथथय तथा महामारीको जनयरिण योजना र कायामरवयन 

 सरुवा तथा नसने रोगको जनयरिण तथा रोकथाम 

 आकजथमक थवाथथय सेवा प्रवाह । 

 (घ) लैंजगक समानता तथा सामाजजक सरुिा उपिाखा 

 लैंजगक समानता इकाई 

 मजहला हक सम्बरधी नीजत, योजना कायामरवयन, समरवय र जनयमन 

 मजहलाको आजथमक, सामाजजक, राजनीजतक सिजिकरण, िमता जवकास 

 लैजगक जहुंसा जनवारणका लाजग जनरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक, सुंरिणात्मक उपाय र पनुःथथापना 

 लैंजगक उत्तरदायी बजेट  

 बालबाजलका, जकिोर जकिोरी तथा यवुा इकाई 

 बालबाजलकाको हकहीत सुंरिण सम्बरधी थथानीय नीजत, काननू, मापदण्ड, योजना, कायामरवयन र जनयमन 

 बालबाजलकाको हकहीत सुंरिण 

 बालमैिी िासकीय प्रवरध, बाल क्लब, बाल सुंरिण सजमजत तथा बाल सञ्जाल 

 बालबाजलकाको हकहीत सुंरिण सम्बरधमा सुंघ, प्रदिे तथा अरय जनकायसँग सम्पकम , समरवय तथा सहकायम, 

 बालबाजलका पररवार सहयोग 

 बैकजल्पक थयाहार पिजतको कायामरवयन 

 बाल रयाय 

 बाल गहृ, पनुःथथापना केरर, जिि ुथयाहार केरर र बाल जवकास केरर व्यवथथापन 

 असहाय बालबाजलकाका, सडक बालबाजलका व्यवथथापन 

 बाल जहुंसा जनयरिण 

 बालसधुार तथा पनुःथथापना केरर थथापना, सुंचालन अनमुती र जनयमन 

 आपत्कालीन बाल उिार कोष थथापना र व्यवथथापन 
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 यवुा जागरण, सिजिकरण र पररचालन 

 यवुा सीप, उद्यमजिलता तथा नतेतृ्व जवकास 

 अपाुंगता भएका व्यजि तथा जेष्ठ नागररक इकाई 

 जेष्ठ नागररकको लगत, पररचयपि, सम्मान, थवाथथय सजुवधा, सामाजजक सरुिा सम्बरधी कायम 

 जेष्ठ नागररक क्लव, जदवा सेवा केरर, भेटघाट थथल, आश्रय केररको सञ्चालन तथा व्यवथथापन 

 सङ्घ तथा प्रदिेसँगको समरवयमा अपाङ्गता पनुःथथापना केरर तथा असि थयाहार केररको सञ्चालन र व्यवथथापन 

 अपाङ्गता भएका व्यजि तथा असहायको लगत अद्यावजधक, पररचयपि जवतरण, सामाजजक सरुिा तथा सजुवधाको 

व्यवथथापन तथा जवतरण 

 अपाङ्गता  भएका व्यजिमिैी पवूामधार जनमामण तथा सञ्चालन 

 अपाङ्गता भएका व्यजि र असिहरूको व्यवथथापन सम्बरधी अरय कायम । 

 एकल मजहला सम्बरधी कायम 

 (ङ) गरैसरकारी सुंथथा पररचालन, समरवय तथा जनयमन उपिाखा 

 थथानीयथतरमा समाजकल्याण सम्बरधी सुंघसुंथथा (गैरसरकारी, सामाजजक तथा सामदुाजयक सुंघसुंथथा) को दताम, 

नवीकरण तथा जनयमन 

 गठुी, कोष तथा अरय िष्टहरुको व्यवथथापन 

 जनजी तथा गैरसरकारी िेिसँग समरवय र सहकायम 

 समरवय र पररचालन 

 सामाजजक सुंघसुंथथा सम्बरधी अरय जवषय ।  

 (च) सामाजजक सरुिा कायमक्रम तथा व्यजिगत घटना दताम उपिाखा 

 सामाजजक सरुिा सम्बरधी थथानीय नीजत, काननू, मापदण्ड, जनयमन  र अध्ययन अनसुरधान 

 सङ्घ तथा प्रदिेले जनधामरण गरेको मापदण्ड बमोजजम सामाजजक सरुिा सम्बरधी कायमक्रम कायामरवयन 

 सामाजजक सरुिाको कायामरवयनको लाजग सङ्घ, प्रदिे र थथानीय सङ्घ सुंथथासँग सम्पकम , समरवय र सहकायम 

 थथानीय सामाजजक सरुिा योजना र व्यवथथापन तथा आवश्यक तथयाुंक सुंकलन एवुं व्यवथथापन  

 आधजुनक प्रजवजधमाफम त व्यजिगत घटना दताम (जरम, मतृ्य,ु जववाह, बसाईसराई, सम्बरध जवच्छेद र धममपिु धममपिुी), 

अजभलेख व्यवथथापन तथा प्रजतवेदन 

 (छ) सुंथकृजत, सम्पदा, लजलतकला तथा पयमटन प्रबर्धन उपिाखा 

 भाषा, सुंथकृजत र लजलतकलाको सुंरिण र जवकास सम्बरधी थथानीयथतरको नीजत, काननू, मापदण्ड, योजना, 

कायामरवयन र जनयमन 

 परुातत्व, प्राचीन थमारक तथा सङ्ग्रहालयको सुंरिण, सम्भार, प्रवर्घन र जवकास 

 परम्परागरत रुपमा चजलआएका जािा तथा पवमको सञ्चालन र व्यवथथापन 

 थथानीय महत्वका धाजममक तथा साुंथकृजतक सम्पदाको व्यबथथापन 

 पयमटकीय महत्वका थथल तथा सम्पदाको पजहचान, सुंरिण र प्रवर्धन 

 पयमटन पवूामधार जवकास तथा प्रोत्साहन 
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 परुाताजत्वक, धाजममक महत्वका सम्पदाहरुको सुंरिण तथा सम्बर्धन 

 भाषा, सुंथकृजत, जािा, पवम र लजलतकलाको सुंरिण, प्रबर्धन र जवकास । 

६. वन, वातावरण, फोहोरमलैा तथा जवपद ्व्यवथथापन िाखा 

 (क) वन, वरयजरत,ु भ—ूसुंरिण तथा जैजवक जवजवधता सुंरिण िाखा 

 वन, जङ्गल, वरयजरत,ु चराचरुुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पयामवरण तथा जैजवक जवजवधता सम्बरधी थथानीय 

नीजत, काननू, मापदण्ड, योजना, कायामरवयन र जनयमन 

 सामदुाजयक, ग्रामीण तथा िहरी, धाजममक, कबजुलयती वनको सुंरिण, सम्वर्धन, उपयोग र जनयमन  

 वन उपभोिा समहूको व्यवथथापन 

 मध्यवती िेिको सामदुाजयक, धाजममक र कबजुलयती वनको व्यवथथापन 

 नदी जकनार, नदी उकास, नहर जकनार तथा सडक जकनारमा विृारोपण व्यवथथापन 

 जनजी तथा व्यवसाजयक वनको प्रवर्घन र जनयमन  

 सावमजजनक खाली ज्गा, पाखा वा िेिमा विृारोपण, सम्भार, उपयोग र व्यवथथापन 

 जडीबटुी तथा अरय गरैकाष्ठ वन पदैावार सम्बरधी, सभेिण, उत्पादन, सङ्कलन,  प्रवर्घन, प्रिोधन, र बजार 

व्यवथथापन 

 वनबीउ बगैचँा थथापना, व्यवथथापन र प्रवर्घन 

 नसमरी थथापना, जबरुवा उत्पादन, जवतरण, रोपण र प्रवर्धन 

 वरयजरतु र चराचरुुङ्गीको सुंरिण, व्यवसाजयक पालन, उपयोग र अनगुमन 

 वरयजरतुबाट थथानीय समदुायमा पने प्रभाव रोकथाम, व्यवथथापन  

 थथानीय प्राणी उद्यान (जचजडयाखाना) को थथापना र सञ्चालन 

 थथानीय वरयजरत ुपयमटन र आयआजमन 

 थथानीयथतरमा आखेटोपहारको व्यवथथापन 

 वन, वरयजरतु तथा चराचरुुङ्गीको अजभलेखाङ्कन र अध्ययन अनसुरधान 

 रैथान ेप्रजाजतको सुंरिण र प्रविमन 

 जमचाहा प्रजाजतको जनयरिण 

 जैजवक जवजवधताको अजभलेख 

 सामदुाजयक भसूुंरिण र सोमा आधाररत आय आजमन कायमक्रम 

 भसूुंरिण र जलाधार व्यवथथापनजरय सामदुाजयक अनकूुलन 

 जलवाय ुपररवतमन अनकुुलन कायम  

 आय आजमनमा आधाररत जडीबटुीको सुंरिण, प्रबर्धन, व्यवथथापन 

 (ख) वातावरण, पयामवरण एवुं जलाधारिेि सुंरिण उपिाखा 

 थवच्छ तथा थवथथ वातावरण र जलाधार तथा वरययजरतुको सुंरिण व्यवथथापन सम्बरधी नीजत, काननू, कायमक्रम 

तजुममा, कायामरवयन र जनयमन 



18 

 

 बिृारोपण, हररयाली तथा हररत ििेको प्रवमिन 

 वाय ुतथा ध्वनीको प्रदषूण जनयरिण 

 हाजनकारक पदाथमहरूको जनयमन तथा  जनयरिण 

 वातावरणीय जोजखम रयनूीकरण 

 रयनू कावमनमखुी तथा वातावरणमिैी जवकास अवलम्बन 

 वातावरण सुंरिण ििे जनधामरण र व्यवथथापन 

 पजहरो जनयरिण 

 जलवाय ुपररवतमन अनकुुलनु कायमक्रम  

 (ग) फोहरमलैा व्यवथथापन उपिाखा 

 फोहरमलैा सङ्कलन, पनुः उपयोग, प्रिोधन, जवसजमन र सोको सेवा िलु्क जनधामरण र जनयमन 

 ल्याण्डजफल साईट व्यवथथापन 

 सरसफाई  तथा थवाथथयजरय फोहोरमलैाको व्यवथथापन 

 सावमजजनक िौचालय व्यवथथापन 

 (घ) जवपद ्व्यवथथापन, बारुण यरि, एम्वलेुरस उपिाखा 

 जवपद ्व्यवथथापन सम्बरधी नीजत, काननू, मापदण्ड तथा थथानीयथतरका आयोजनाको कायामरवयन र जनयमन 

 जवपद ्पवूम तयारी तथा प्रजतकायम योजना, जोजखम रयनूीकरण कायम योजना 

 जवपद ्पवूम तयारी, खोज तथा उिार, राहत सामग्रीको पवूम भण्डारण, जवतरण र समरवय 

 जवपद ्जोजखम िेिको नक्साङ्कन तथा बथतीहरूको पजहचान र थथानारतरण 

 जवपद ्व्यवथथापनमा सङ्घ, प्रदिे र थथानीय समदुाय, सुंघ सुंथथा, जनजीिेिसँग सहयोग, समरवय र सहकायम 

 जवपद ्कोषको  थथापना तथा सञ्चालन र स्रोत साधनको पररचालन 

 जवपद ्पिात् थथानीयथतरको पनुस्र्थापना र पनुजनममामण 

 जवपद ्सम्बरधी तथयाङ्क व्यवथथापन र अध्ययन अनसुरधान 

 प्राकृजतक प्रकोपको रोकथाम र पवूम तयारी 

 जवपद ्जोजखम रयनूीकरणका लाजग पवूम सचूना प्रणाली सम्बरधी कायमक्रमको तजुमृमृा र कायामरवयन,  

 बारुण यरि तथा एम्बलेुरसको सञ्चालन तथा व्यवथथापन 

 थथानीय आपतकालीन कायम सञ्चालन प्रणाली 

७. भजूम व्यवथथापन तथा भवन जनयमन िाखा 

 (क) भ—ूउपयोग तथा बथती जवकास उपिाखा 

 िहरीकरण, बथती जवकास सम्बरधी नीजत, काननू, मापदण्ड तथा सो सम्बरधी योजना तजुममा, आयोजना पजहचान, 

अध्ययन, कायामरवयन र जनयमन 

 आधारभतू आवासका योजना तजुममा र कायामरवयन 

 नगरपाजलकामा अव्यवजथथत बसोबास व्यवथथापन कायमक्रमको तजुममा र कायामरवयन 
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 आधारभतू बसोवास सम्बरधमा प्रदिे सरकारसँग समरवय 

 योजनाबि र व्यबजथथत बथती जवकासका कायमक्रमको तजुममा कायामरवयन 

 एकीकृत बथती जवकासका लाजग ज्गाको एकीकरण तथा ज्गा जवकास र व्यबथथापन 

 आफ्नो िेिको भउूपयोग नीजत, योजना, कायमक्रम तजुममा र कायामरवयन  

 व्यवजथथत बथती जवकासका कायमक्रमको तजुममा र कायामरवयन 

 सुंघीय र प्रदिे काननू बमोजजम थथानीय तहमा सकुुम्वासी पजहचान र अजभलेख व्यवथथा 

 थथानीयथतरमा सकुुम्वासी सम्बरधी जीजवकोपाजमन र वसोवास व्यवथथा 

 एकीकृत बथती जवकासका लाजग ज्गाको एकीकरण तथा ज्गा जवकास र व्यवथथापन । 

 (ख) ज्गा नापी तथा नक्सा, घरज्गा धनी पजुाम उपिाखा 

 घरज्गा धनी दताम प्रमाणपजुाम जवतरण तथा लगत व्यवथथापन 

 भजूमको वगीकरण अनसुारको लगत  

 ज्गाको जकत्ताकाट र भजूम लगत (नक्िा, स्रेथता) जनमामण र सुंरिण 

 सरकारी प्रयोजनका लाजग ज्गा प्राजप्त, मआुब्जा जनधामरण तथा जवतरणमा समरवय र सहजीकरण 

 ज्गा जववाद समाधानमा मलेजमलाप र मध्यथथता 

 जवश्व सम्पदा सचूीमा परेका थमारक र परुाताजत्वक महत्व लगायत वन, सीमसार ििे, तटवती िेिका ज्गा सम्बरधी 

लगत 

 (ग) भवन तथा भवन सुंजहता एवुं जनमामण इजाजत (जडजाइन समेत) उपिाखा 

 भवन सम्बरधी नीजत, काननू, मापदण्ड तथा सो सम्बरधी योजना तजुममा, आयोजना पजहचान, अध्ययन, कायामरवयन र 

जनयमन, 

 राजरिय भवन सुंजहता तथा मापदण्ड बमोजजम भवन जनमामण अनमुजत र जनयमन 

 भवन जनमामणको नक्िा थवीकृजत, सुंिोधन, जनयमन 

 परुातत्व, प्राचीन थमारक र सुंग्रर्हालय सुंरिण, सम्बर्धन र पनुःजनमामण, 

 सरकारी भवन, जवद्यालय, सामदुाजयक भवन, सभागहृ तथा अरय सावमजजनक भवन तथा सुंरचना जनमामण र मममत सुंभार, 

८. रयाय, काननू तथा मानव अजधकार प्रविमन िाखा 

 (क) नगर प्रहरी व्यवथथापन उपिाखा 

 सुंघीय तथा प्रदिे काननूको अजधनमा रही नगर प्रहरीको सञ्चालन तथा व्यवथथापन नीजत, काननू, मापदण्ड, 

कायामरवयन र जनयमन,  

 नगर प्रहरीमाफम त दहेायका कायम सम्पादन गने, 

 नीजत, काननू, मापदण्ड, जनणमयहरु कायामरवयनमा सहयोग, 

 सम्पजत्तको सुंरिण, 

 नगरपाजलकामा हुने सभा समारोह, परम्परा तथा जािा चाडपवमको व्यवथथापनमा सहयोग, 

 थथानीय बजार तथा पाजकम ङ्ग थथलको व्यवथथापनमा सहयोग, 

 नगर प्रहरी सम्बरधी कायमपाजलकाले तोके बमोजजमका नीजत, योजना, कायमक्रम कायामरवयन,   
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 नगर बथती सरसफाई सम्बरधी मापदण्डको कायामरवयन र कसरू उपर छानजवन र अनसुरधान, 

 थथानीय रयाजयक सजमजतले गरेका आदिे,फैसला कायामरवयनमा सहयोग, 

 कायामलय पररसर, सम्पदा, सावमजजनक, ऐलानी, पजतम ज्गा, सावमजजनक भवन तथा भौजतक पवूामधारको सुंरिण र 

सरुिा, 

 जवपद ्व्यवथथापनमा सहयोग, 

 अपराध रोकथाम तथा अनसुरधानमा सहयोग, 

 फुटपाथ व्यवथथापन 

 जनमामण जनयमन 

 गणुथतर जनयरिण 

 नगर प्रहरी सम्बरधी अरय कायम । 

 (ख) रयाय, काननू तथा मानव अजधकार प्रवर्धन उपिाखा 

 रयाजयक सजमजतको सजचबालय, रयाय, काननू, मानव अजधकार प्रवर्धन तथा मलेजमलाप र मध्यथथता, जनणमय तथा 

फैसला कायामरवयन 

 रयाजयक सजमजतको सजचवालय सम्बरधी कायम 

 रयाय तथा काननूी राज्यको पररपालना 

 मानव अजधकारको सुंरिण तथा प्रवर्धन 

 व्यजि र समदुायबीच मलेजमलाप र मध्यथथताको व्यवथथापन 

 रयाजयक जनणमय तथा फैसला कायामरवयन 

 (ग) जवधायन उपिाखा 

 कायमपाजलका तथा सभामा पेि गनुमपने जवजभरन नीजत, जनयम तथा काननूको मसौदामा सुंयोजन र समरवय 

 नीजत, काननूको प्रमाजणक प्रजतको सुंरिण, प्रकासन र अजभलेख 

 जवधायन सम्बरधी अरय कायम । 

९. योजना, अनगुमन तथा तथयाुंक िाखा 

 (क) योजना उपिाखा 

 जवकास आयोजना तथा पररयोजना सम्बरधी नीजत, काननू, मापदण्ड, योजना र जनयमन 

 थथानीय जवकास नीजत, अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीघमकालीन जवकास योजना तजुममा, अनगुमन तथा मलू्याुंकन 

 आजथमक, सामाजजक, साँथकृजतक, वातावरणीय, प्रजवजध र पवूामधारजरय जवकासका लाजग आवश्यक आयोजना तथा 

पररयोजनाहरूको तजुममा, कायामरवयन, अनगुमन तथा मलू्याङ्कन 

 बाजषमक जवकास कायमक्रम, आयोजना तजुममा, कायामरवयन 

 जवकास जनमामण प्रकृयामा थथानीय जनसहभाजगता अजभबजृिका कायमक्रम तजुममा र कायामरवयन 

 जवकास योजनाहरुको वातावरणीय प्रभाव मलू्याुंकन 

 उपभोिा सजमजतको जववरण, िमता जवकास 

 जवकासका प्राथजमकता प्राप्त िेि जनधामरण 
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 सुंघीय र प्रादजेिक आयोजना, पररयोजना कायामरवयनमा समरवय, सहजीकरण र सहयोग 

 जवकास आयोजना तथा पररयोजना सम्बरधी अरय कायम । 

 (ख) अनगुमन तथा मलू्याुंकन उपिाखा 

 जवकास आयोजनाको अनगुमन, आवजधक प्रगजत तथा प्रजतफलको समीिा 

 जवकास योजनाको अनगुमन तथा मलू्याुंकनको आधार तथा प्रजक्रया जनधामरण 

 आयोजनाको अध्ययन, अनसुरधान तथा प्रभाव मलू्याङ्कन 

 जवषयिेिगत नीजतको अनगुमन तथा मलू्याुंकन 

 (ग) तथयाुंक व्यवथथापन उपिाखा 

 तथयाङक सुंकलन, व्यवथथापन तथा प्रयोग सम्बरधी नीजत, काननू, मापदण्ड, योजना, कायामरवयन र जनयमन 

 सचूना तथा अजभलेख केररको थथापना तथा सञ्चालन 

 थथानीय तथयाङक सुंकलन, प्रिोधन, अजभलेजखकरण तथा जवतरण 

 आधारभतू तथयाुंक सुंकलन र व्यबथथापनः जनसाङ्जख्यक, प्राकृजतक, आजथमक, सामाजजक, साुंथकृजतक, भौजतक 

पवूामधार, रोजगारीको अवथथा, कूल ग्राहथथय उत्पादन, प्रजतव्यजि आय, मानव जवकास सचूकाङ्क, राजश्व तथा 

आयव्यय समतेको तथयाङ्क सङ्कलन र प्रिोधन गरी सचूना प्रणालीमा आविता र पाश्र्व जचि तथा श्रोत नक्साको 

अद्यावजधक एवुं अजभलेख 

 बेरोजगारको तथयाुंक सुंकलन 

 थथानीय व्यापारको तथयाङ्क प्रणाली र अध्ययन अनसुरधान 

 सामाजजक सरुिा सम्बरधी थथानीय तथयाङ्क र सचूना व्यवथथापन 

 सम्परन भएका तथा चालू योजनाको जववरण 

 जवषयिेिगत सचूना, तथयाुंकको सुंकलन, अजभलेख 

 प्रदिे तथा सुंघसँग तथयाुंक एवुं सचूना आदानप्रदान र समरवय 

 सम्भाव्य प्राकृजतक श्रोत तथा  साधनको अजभलेख (प्रोफाईल) व्यबथथापन 

 नगरपाजलकाको आवजधक तथा वाजषमक कायमक्रम र बजेट थवीकृजत । 

रष्टब्यः नगर कायमपाजलकाले माजथ उजल्लजखत जवषयिेि समेट्न ेगरी आफ्नो आवश्यकता र प्राथजमकता अनरुुप कायामलय, िाखा वा उपिाखा 

वा इकाई सजहतको प्रिासजनक ढाँचा थवीकृत गरी लाग ूगनम सक्नछे ।   

४. लनकायवाट प्रदान गररने सेवािः 

नगरपाजलकाबाट सचूना माग सम्बरधी सेवा सचूनाको हक सम्बरधी ऐन÷जनयम अनसुार प्रदान हुने गरेको छ । जवषयगत िाखाहरु,वडा 

कायामलयहरु, थवाथथय चौकीहरु र िहरी थवाथथय केररहरुबाट हुने गरेको जक्रयाकलापहरु नगरपाजलकाले जनजतगत कायम र समरवय गने तथा सो 

जवरुि उजरूी तथा गनुासो सरुने गरेको छ । 
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५. नगरपालिकाको शाखा र लिम्मेवार अलिकारी एव ंसम्बलधि  शाखा प्रमुखिः 

नगरपाजलकाको कायमििे जभि समाजहत गररएको जवजभरन जक्रयाकलापहरु सुंचालन गनम नगरपाजलकामा दहेाय बमोजजमका िाखा व्यवथथा 

गररएको छ । सो अनसुार नगरपाजलकाको िाखाहरु सम्पादन गनुमपने गरी जनजदमष्ट गररएको कायमजववरण वुँदा नुं ३ मा उल्लेख गररसजकएको छ । 

लस.न. शाखाको नाम लिम्मेवारी अलिकारी को 

पद 

लिम्मेवार 

अलिकारीको नाम 

लिम्मेवार 

अलिकारीको 

फो.नं 

१ तारकेश्वर नगरपाजलका नगर कायमपाजलकाको 

कायामलय 

जन.प्रमखु प्रिासकीय अजधकृत 
पणूमकाजी महजमन 

९८४१८८९०८३ 

२ मजहला बालबाजलका तथा जेष्ठ नागररक िाखा अजधकृतथतर आठौं प्रजतमा जमश्र ९८५१२०१२७३ 

३ पि ुजवकास िाखा प्रमखु अजधकृतथतर आठौं धजनपत राय यादव ९८४१६४१५९३ 

४ जििा िाखा प्रमखु अजधकृतथतर आठौं पदम बहादरु खिी ९८४१५९९४०९ 

५ राजश्व िाखा प्रमखु अजधकृतथतर सातौं सागर अयामल ९८५१३३५८९७ 

६ आजथमक प्रिासन िाखा प्रमखु अजधकृतथतर सातौं जखलानाथ बाँथकोटा ९८४१७३२६६९ 

७ आरतररक लेखापररिण िाखा प्रमखु अजधकृतथतर सातौं जनममला िमाम ९८५५०८६०९६ 

८ सहकारी तथा कानून िाखा प्रमखु अजधकृतथतर सातौं जतथम राज थापा मगर ९८४१८२४९४४ 

९ भमूी व्यवथथापन, ब्यजत्तगत घटना दताम तथा 

सामाजजक सरुिा िाखा प्रमखु 

अजधकृतथतर सातौं िोभा श्रेष्ठ ९८४१७६४८९२ 

१० थवाथथय िाखा प्रमखु अजधकृतथतर सातौं  जबनोद िाह ९८४९७६२५९६ 

११ प्राजवजधक िाखा  अजधकृतथतर सातौं हरेराम पयाकुरेल ९८५१२३६१०७ 

१२ भवन जनयमन िाखा प्रमखु अजधकृतथतर सातौं पारस थापा ९८४९७०४३०१ 

१३ राजरिय पररचयपि समुंरवय िाखा अजधकृत छैठौं जजवनाथ भण्डारी ९८४१७४३२२० 

१४ जवपद व्यवथथापन िाखा प्रमखु अजधकृत छैठौं राजन फुयाँल ९८४१६०१९६९ 

१५ कृजष जवकास िाखा अजधकृतथतर छैठौं  जमना कुमारी थापा ९८४९६८३८३६ 

१६ सामारय प्रिासन िाखा अजधकृत छैठौं रचना परथी ९८४१७८२९८१ 

१७ सचूना प्रजबजध िाखा अजधकृत छैठौं नरहरर गौतम ९८६०१०३६९९ 

१८ योजना िाखा अजधकृत छैठौं जसता थपजलया ९८४१८२५४२७ 

१९ प्रधानमरिी रोजगार कायमक्रम अजधकृत छैठौं प्रजतमा अजधकारी ९८४१६८२९०५ 

२० जजरसी िाखा सहायकथतर पाँचौं जयराम भण्डारी ९८५१०४९४१७ 

२१ नगर प्रहरी िाखा सब-ईरथपेक्टर जिवराम रयौपाने ९८४१३०४६२० 

 

६. सेवा प्रदान गनत िाग्ने दस् ुर र सेवा अविीिः 

(१) सेवा प्रदान गनम ला्न ेदथतरु 

सचूनाको हक सम्बरधी जनयमावली २०६५ को जनयम ४ बमोजजम र अरय जबिेष काननूले तोके बमोजजमको  दथतरु । 

(२) सेवा प्राप्त गनम ला्ने अवजध 

सचूनाको हक सम्बरधी ऐन, २०६४ को दफा ७ ले तोकेको अवजधजभि र अरय जबिेष काननूले अवजध तोकेकोमा सोही बमोजजमको सेवा अवजध । 
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७. लनणतय गने प्रकृया र अलिकारिः 

नेपालको सुंजवधान, थथानीय सरकार सुंचालन ऐन, २०७४,  तारकेश्वर नगरपाजलका कायमसम्पादन जनयमावली २०७४,  तारकेश्वर नगरपाजलका 

कायमजवभाजन  जनयमावली २०७४, सावमजजनक खररद ऐन २०६३ र जनयमावली २०६४  र अरय प्रचजलत काननु वमोजजम सहभाजगता मलुक 

पिजत अवलम्वन गरी प्रमखु प्रिासकीय अजधकृत, नगर उपप्रमखु, प्रमखु, जवषयगत सजमजतहरु, रयायीक सजमजत, नगरकायमपाजलका र 

नगरसभावाट जनणमय हुन ेगरेको । 

 

८. लनणतय उपर उिुरी सधुने अलिकारीिः 

नगर प्रमखु, नगरकायमपाजलका र नगरसभा   

९. सम्पादन गरेका मुख्य मुख्य कामको लववरणिः  

 कायमपाजलकाको प्रथम बैठकको जनणमयानसुार एक घर एक धाराको नीजत कायामरवयन गनम चाल ुआ.व. को मुंजसर मसारत सम्ममा सुंघीय 

सरकार, तारकेश्वर नगरपाजलका र गोलढुुंगा वहृत खानपेानी उपभोिा सजमजतको साझेदारीमा ४४ करोड लागत अनमुानमा कररब ४ 

हजार ८ सय ७५ घरधरुी लाभाजरवत हुने गरी आयोजना सम्झौता सम्परन भइमसकेको ।  

 China Foundation र नगरपाजलकाको साझेदारीमा तारकेश्वर नगरपाजलकाको वडा नुं. २ का कररब ६०० घरधरुी खानेपानी 

सेवाबाट लाभाजरवत हुन ेगरी खानपेानी आयोजना कायामरवयनको चरणमा रहकेो ।  

 काठमाडौ महानगरपाजलका र तारकेश्वर नगरपाजलकाको सहलगानीमा जनमामण गररने अधेरी खोला, अल्ले महुान र भण्डारे महुानबाट 

खानपेानी जवतरणका लाजग आवश्यक DPR जनमामण कायामरवयनको क्रममा रहकेो ।  

 कायमपाजलकाको प्रथम बैठकको जनणमयानसुार तारकेश्वर नगरपाजलका जभिका सामदुाजयक जवद्यालयहरूबाट गणुथतरीय जििा उपलब्ध 

गराउने नीजत अनरुूप नगरपजलकाको अनदुानमा जनमामण तथा सुंरचना सधुार अरतगमत फुटुङ मा.जव., मनमैज ुमा.जव.,  कालीदवेी मा.जव., 

सरथवती आधारभतू जवद्यालय र काजलकािरण मा.जव., साथै न.पा. जभिका दइुम वटा सामदुाजयक क्याम्पसहरू ग्रामीण आदिम बहुमखुी 

क्याम्पस र नपेाल राजरिय कलेजको भौजतक सुंरचना सधुार अजरतम चरणमा पगुेको,   

 सामदुाजयक जवद्यालयहरूको बाल जवकास केरर (ECD) बाट प्रदान गररने जििण जसकाइम जक्रयाकलापलाइम थप गणुथतरीय बनाउन े

उद्दशे्य अनरुूप २१ जना सहयोगी कायमकताम छनौट गने कायम अजरतम चरणमा पगुेको,  

 सामदुाजयक जवद्यालयहरुमा जवद्याथी भनामदरलाई अजभवजृि गने नीजत अनरुुप चालु आ.व.मा श्री जजतपरु मा.जव.मा बस खररद प्रजक्रया 

अजघ बढाईएको,   

 तारकेश्वर नगरपाजलकामा रहकेा जनजी तथा सामदुाजयक जवद्यालयहको सदुृढ, अनगुमन र जनयमन गद ै जनजी सरकारी साझेदारीमा 

िैजिक केररका रुपमा जवकास गनम कायमहरु अगाजड बढाईएको,  

 सामदुाजयक जवद्यालयहरु अरतगमत २०७८ को SEE परीिामा उत्कृष्ट नजतजा प्राप्त गने जवद्यालय श्री पथृवीनारायण मा.जव. लाई 

Smart Board/Digital Board उपलब्ध गराईएको र यस कायमक्रमलाइम आगामी वषमहरूमा पजन जनररतरता जददैं सामदुाजयक 

जवद्यालयमा अध्ययनरत जवद्याथीहरूलाइम SEE परीिामा उत्कृष्ट नजतजा ल्याउन अजतररि किाहरू सञ्चालन गनम जवद्यालयहरूसँग 

आवश्यक समरवय गररने छ,   

 तारकेश्वर नगरपाजलकाको यवुा तथा खलेकुद कायमक्रमलाई प्रोत्साहन गनम जमजत २०७९ माघ १२, १३ र १४ गते भजलवल, फुटवल, 

कबड्डी, एथलेजटक्स, मासमल आटमस लगायतका खलेहरु सजहतको मयेरकप खेलकुद कायमक्रम आयोजना गररन ेजनणमय भइमसकेको साथै 

यसको जनररतरताको लाजग खलेाडी प्रोत्साहन परुथकार कायमक्रम सञ्चालन गररएको,    
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 रयाय सम्पादनलाइम सहज र प्रभावकारी बनाइम मलेजमलाप नीजतलाई सवोपरी कायामरवयन गनम केरर र वडा तहमा मलेजमलाप केररहरुको 

थथापनाका लाजग प्रजक्रया सरुु गररएको,    

 चालु आ.व.को हालसम्म गत आ.व.को बाँकी मदु्दा समते गरी जम्मा ८० वटा जवजभरन प्रकृजतका मदु्दा दताम भएकोमा १६ वटा 

मेलजमलाप भएको, ६ वटाको फैसला भएको र अरय हदेामहदेकैो अवथथामा रहकेो छ, रयायीक जनरुपण भएका मिुाहरुको प्रगजत 

२७.५० प्रजतित रहकेो छ ,   

 तारकेश्वर नगरपाजलकाको चालु आ.व.को मुंजसर मसारतसम्मको जवत्तीय प्रगजत चालुतफम  १५ करोड ४५ लाख ७३ हजार (१९.३४ 

प्रजतित) र पुँजीगततफम  १२ करोड ६६ लाख ८८ हजार (८.२० प्रजतित) गरी समग्रमा कुल २८ करोड १२ लाख ६१ हजार (१२ 

प्रजतित) भएको छ,  

 तारकेश्वर नगरपाजलकाको आ.व. २०७८।०७९ को आरतररक लेखापरीिण प्रजतवेदन सम्परन भई अजघल्लो आ.व. २०७७।०७८ 

सम्मको कुल बेरुज ुरकममध्ये ८ करोड २१ लाख बेरुज ुरकम सम्परीिणका लाजग आवश्यक प्रमाण, कागजात तयारी गररएको,  

 करको दायरा बढाउने करको दर घटाउने नीजत अनरुूप "थवेजच्छक सहभाजगता सजहतको करः जवकासमा आत्मजनभमर उरमखु नगर" को 

नारालाई कायामरवयन गनम तारकेश्वर नगरपाजलकाको चालु आ.व. २०७९/०८० मा २५ करोड ५ लाख ३३ हजार आरतररक राजथव 

लक्ष्य जलइमएकोमा २०७९ मुंजसर मसारतसम्ममा १३ करोड ४१ लाख ५३ हजार (५३.५५ प्रजतित) राजथव प्राप्त भइमसकेको,   

 तारकेश्वर नगरपाजलकाको करको दर घटाउन े र दायरा बढाउन ेनीजत अनरुुप राजथव िाखा र नगर प्रहरीको सुंयिु प्रयासमा थथलगत 

रुपमा जनररिण गरी नगर िेिजभि रहकेा व्यवसायहरुको व्यवसाय दतामको तथयाङ्क सुंकलन वडा नुं. ८ बाट िरुुवात गरी चालु आ.व.म ै

अरय वडाहरुमा समते सो कायमक्रमलाई जनररतरता जदन ेलक्ष्य जलईएको, 

 सावमजजनक खररद प्रजक्रयालाई थप व्यवजथथत बनाई प्रजतथपधामत्मक र पारदजिमता कायम राख्न नगरपाजलकाबाट हुने सबै खालका 

ठेक्कापट्टा माफम त गनुमपन ेखररद तथा जवक्री प्रजक्रयाहरुलाई पणूमतया PPMO माफम त हुन ेE-Bidding प्रणाली अवलम्वन गररएको, 

 नगरपाजलकाको पवूामधार ििेको जवकासमा जोड जदन चाल ुआ.व.मा न.पा.बाट १३ वटा योजनाहरु ठेक्का प्रजक्रयामाफम त, उपभोिा 

सजमजत माफम त १७६ वटा योजनाहरू सम्झौता भइम कायामरवयनको चरणमा रहकेो, ३२ वटा योजनाहरूको कायम सम्परन गरी अजरतम 

भिुानी भइमसकेको,  

 जनसहभाजगता सजहतको पवूामधार िेिको जवकास गने नीजत अनरुुप उपभोिा सजमजत माफम त कायामरवयन गररने योजनाहरूमा ६०।४० 

को लागत सहभाजगता रहने गरी योजना कायामरवयन गररएको,  

 पवूामधार जवकासतफम  चालु आ.व.को पौष २० सम्ममा कररब ४ जक.जम. सडक कालापि,े १४७४ जमटर सडक ढलान, २६१२ जमटर 

थतरोरनती, ३३४ जमटर ढल व्यवथथापन, २२३२ जमटर जडमाकेिन वाल जनमामण कायम सम्परन गररएको, साथै नगर उज्यालो कायमक्रम 

अरतगमत नगरका जवजभरन मखु्य सडक तथा जभिी सडकहरुमा ३४१ वटा सडक सौयमवत्ती जडान गररएको, 

 तारकेश्वर नगरपाजलकाले साहजसक पयमटन पवूामधार जवकास गनम तारकेश्वर नगरपाजलका वडा नुं. ५ मा रहकेो भ्य ू टावरमा जीपलाईन 

सेवा, वडा नुं. ३ मा रहकेो कोट डाँडामा बरजी जम्प र जिवपरुी राजरिय जनकुञ्जमा रहकेो तारकेश्वर महादवे मजरदरसम्म जनजी सरकारी 

साझेदारीमा केबलकार जनमामण गनम प्रजक्रया अगाजड बढाईएको, 

 तारकेश्वर नगरपाजलकाको जवजभरन िेिहरु रहकेो ऐजतहाजसक, साँथकृजतक पोखरीहरुको सुंरिण गनम DPR तयार भई कायामरवयनको 

चरणमा रहकेो,    

 तारकेश्वर नगरपाजलकाको नक्सा अजभलेखीकरण अरतगमत चाल ु आ.व.को काजतमक मसारतसम्ममा २८० वटा अथथायी, ६० वटा 

थथायी नक्सा पास, २५६ वटा जनमामण सम्परन, नामसारी, सुंिोधन, ६३ वटा अजभलेखीकरण भवनको जनमामण सम्परन, ४३ वटा टहरा 

नक्सा पास भएको छ,    

 नक्सा पास सम्बरधी प्रजक्रयालाई अझै व्यवजथथत, पारदिी र जछटोछररतो बनाउनका लाजग Electronic Building Permit System 

(EBPS) लाग ूगद ैBuilding Code Working Procedure (BCWP) लाग ूगने प्रजक्रया कायामरवयनको चरणमा पगुकेो छ,  
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 नगरपाजलका पररसरजभिै NIC ASIA BANK को EXTENSION COUNTER राख्न लगाई सेवा सचुारु गररएको तथा कायामलयमा जतनुमपन े

कर तथा दथतुर भिुानीका लाजग DIGITIAL PAYMENT SYSTEM को व्यवथथा गररएको, 

 तारकेश्वर नगरपाजलका जभि बसोवास गने नगरवासीहरुलाई आइपनम सक्ने आकजथमक सेवालाई व्यवजथथत गनम तथा सेवा प्रवाह 

सम्बरधी गनुासोलाई सम्बोधन गनम सहायता कि सजहतको २४ सैं घण्टा जनःिलु्क टोल-जि नम्वर व्यवथथा गररएको, 

 नगरकायमपाजलकाको कायामलयबाट प्रदान गररन ेसेवालाई व्यवजथथत गनम (एकद्वार सेवा प्रणाली) का लाजग आवश्यक सुंरचना जनमामण 

तथा सेवा सञ्चालन गररएको,      

 सुंघीय सरकारको राजरिय पररचयपि जवतरण कायमक्रम अरतगमत राजरिय पररचयपि तथा पञ्जीकरण जवभागसँग समरवय गरी तारकेश्वर 

नगरपाजलकाको सबै वडाहरूबाट २१९८१ जनाको जववरण सुंकलन गररएको तथा नगरपाजलकाको कायामलयबाट ७७ वटै जजल्लाका 

७४२५ जना नेपाली नागररकहरूको राजरिय पररचयपि जवतरणका लाजग जववरण सुंकलन गररएको, 

 नगर िेिमा हुनसक्न ेजवपद जोजखमहरुको रोकथाम तथा रयनूीकरणको लाजग पवुमतयारी, प्रजतकायम र पनुमलाभ कायमक्रम सञ्चालन गनम 

थथानीय जवपद व्यवथथापन कोषमा आवश्यक वजेटको व्यवथथा गररएको, साथै वषामतका कारण नगरििेजभि िजत हुन पगुकेा भौजतक 

एवुं अरय सुंरचनाहरुलाई प्रवलीकरण गद ैतारकेश्वर नगरपाजलका वडा नुं. १ जथथत जपपलबोटबाट साङ््ला जबहानीचोक दजेख छाप जान े

तफम  घट्टटोल जोड्ने पलुमा वषामतको कारण िजत पु् न गई जवपद ् जोजखम रयनूीकरण गनम उपभोिा सजमजतसँग सम्झौता गरी पलुको 

जनमामण सम्परन गररएको साथै जवजनयोजन भएको कुल रकम मध्ये अरय ४३ वटा योजना उपभोिा सजमजत माफम त कायामरवयन गने गरी 

कायमक्रम थवीकृत भएको,   

 जवपद ् जोजखम रयनूीकरण गनम तारकेश्वर नगरपाजलकाका पीजडत नगरवासीहरुलाई भौजतक सम्पजत्तमा थप िजत हुन नजदन मागका 

आधारमा जिपाल/जसलपोजलन पलाजष्टक जवतरण गररएको, 

 तारकेश्वर नगरपाजलकाको कामकारवाहीमा पारदजिमता कायम गनम नागररकको सचूनाको हकको सुंरिण, सम्विमन र प्रचलन गनमका 

लाजग राजरिय सचूना आयोगको PDMS मा आविता भएको,   

 तारकेश्वर नगरपाजलकामा थवाथथय सेवाको पहुचँ वजृि र उपचार खचमको सरल व्यवथथापनका लाजग नेपाल सरकार थवाथथय जबमा बोडम 

टेकूसँगको सहकायममा थवाथथय जबमा कायमक्रम लाग ूगने जनणमय गररएको,  

 तारकेश्वर नगरपाजलकाको थवाथथय िाखा अरतगमत चाल ुआ.व.को काजतमक मसारतसम्म आँखा, नाक, कान, घाुंटी तथा मखु थवाथथय 

सम्वरधी अजभमखुीकरण कायमक्रम, Inj. Oxytocin (इमरजेक्सन वक्सीटोजिन) भण्डारणका लाजग ILR Refrigerator खररद, डेंग ु

लगायतका जकटजरय रोगहरूको जनयरिणका लाजग लामखटेु्टको वासथथान खोजी गरी लाभाम नष्ट गने अजभयान सुंचालन गन े तथा 

सरोकारवालाहरूसुंग अजभमखुीकरण गन ेर जकटजरय रोग जनयरिण कायमक्रमको डाटा भेररजफकेिन कायमक्रमहरु सम्परन भएका छन ्भन े

जनितम अनदुानतफम  पोषण कायमक्रम जभटाजमन ए (पजहलो चरण), डेंग ुरोग जनयरिण, औषधी औजार उपकरण थवाथथय सामग्री खररद 

लगायत ELMIS कायमक्रमहरु सम्परन भएको छ ।    

 सम्पणूम तारकेश्वर नगरवासीहरुलाई आकजथमक सेवा अरतगमत रगत तथा रगतजरय तत्वहरु जनःिलु्क उपलब्ध गराउन नपेाल रेडक्रस 

सोसाईटी जजल्ला िाखा काठमाडौं र तारकेश्वर नगरपाजलकाबीच जमजत २०७९।०९।०८ गते सम्झौता भएको, 

 तारकेश्वर नगरपाजलकाको पि ु सेवा िाखा अरतगमत चाल ुआ.व.को काजतमक मसारतसम्म जहउँद ेतथा बषे घाँसको जबऊ खररद तथा 

जवतरण, २०० वटा सामदुाजयक कुकुर बरध्याकरण, Cow mat जवतरण कायमक्रम कायम सम्परन भएको छ भन े अरय िाखागत 

कायमक्रमहरू कायामरवयनको चरणमा रहकेा छन ्।  

 तारकेश्वर नगरपाजलकाको कृजष जवकास िाखा अरतगमत थवीकृत कायमक्रमहरु मध्येबाट १२५० थान तरकारी जमजनजकट जनःिलु्क 

जवतरण, ६० प्रजतित अनदुानमा ९१ थान टनले पलाजष्टक जवतरण, ५८०० के.जी. गहुकँो जबउ जवतरण,  १७ वटा खेत जोत्न े

जमजनजटलर जवतरण, १८४ जकलो सीताके च्याउको बीउ जवतरण, ८७५ जकलो करये च्याउको बीउ जवतरण, ५५८ सेट जैजवक 

जकटनािक जवषादी जनःिलु्क जवतरण, रासायजनक मल जवतरक जडलरहरुलाई कोटाको रासायजनक यरुरया मल २४ मजेिक टन, जड.ए.पी 

मल १६.०० मेजिक टन जवजभरन सहकारीहरुले कृषकहरुलाई जवतरण गनम कृजष सामाग्री कम्पनी र साल्ट िेजडङ्ग कपोरेिन 
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जलजमटेडलाई कोटा अनसुारको मल जदन जसफाररस गररएको एवुं तरकारी खतेी, च्याउ खेती र जैजवक मल सम्बरधी तीनवटा ताजलमहरू 

सञ्चालन गररएको,  

 तारकेश्वर नगरपाजलकाको सामाजजक सरुिा तथा पञ्जीकरण िाखा अरतगमत चाल ु आ.व.को प्रथम िैमाजसक अवजधमा जवजभरन ७ 

प्रकारका कुल ३५०६ लाभग्राहीहरुलाई रु. ३ करोड ४० लाख ७८ हजार १ सय १४ रुपैयाँ एवुं दोश्रो िैमाजसकका लाजग रकम रू. ३ 

करोड ६६ लाख गरी हालसम्म कररब ७ करोडरकम जवतरण गररएको छ ।   

 तारकेश्वर नगरपाजलकाको मजहला बालबाजलका तथा समाजकल्याण िाखा अरतगमत चाल ु आ.व.को काजतमक मसारतसम्म जनितम  

कायमक्रम तफम  बाल उिार कोष थथापना, राजरिय तथा अरतरामजरिय बालजदवस कायमक्रम, ७ वटा बालगहृ अनगुमन तथा सहजीकरण 

तथा सितम कायमक्रम तफम  नवजीवन परोपकार सुंथथामा आजश्रत ज्येष्ठ नागररकलाई भरणपोषणको लाजग नगद अनदुान थवीकृत भएको 

१२ लाख मध्ये ६ लाख हथतारतरण गररएसजकएको, अरतरपथुता ज्ञान हथतारतरण कायमक्रम सम्परन, १४६ वटा अपाङ्गता पररचय पि 

जवतरण, १७८४ ज्येष्ठ नागररक पररचय पि जवतरण र घमु्ती जिजवर अरतगमत ९४ जना ज्येष्ठ नागररकलाई ज्येष्ठ नागररक पररचय पि 

जवतरण गररएको, 

 तारकेश्वर नगरपाजलकाको खररद प्रणालीलाई व्यवजथथत गनम सुंघीय सरकारले कायामरवयनमा ल्याएको Procurement Accounting 

Management System (PAMS) लाई प्रयोगमा ल्याईएको साथै गत आ.व. २०७८/०७९ को वाजषमक जजरसी जनररिण सम्परन गररएको,  

 तारकेश्वर नगरपाजलकाको सहकारी िाखा अरतगमत चाल ु आ.व.को काजतमक मसारतसम्ममा ५ वटा सहकारी सुंथथाको जवजनयम 

सुंिोधन, कोपोजमस प्रणालीलाई थप व्यवजथथत बनाउदैं यससँग सम्वद्व गराउने उद्दशे्य अनरुूप आवश्यक ताजलम प्रदान गन ेप्रजक्रया 

अजरतम चरणमा पगुेको, बहुउद्वशे्यीय र उत्पादनमलूक सहकारी सुंथथाहरुको दताम प्रजक्रयाको थालनी गररएको, जनजरक्रय रहकेो ३० वटा 

सहकारी सुंथथाहरुलाई सहकारी के-कथतो अवथथामा रहकेो छ, सो का लाजग पिाचार माफम त सम्पकम मा आउन सजूचत गररएको, 

तारकेश्वर नगरपाजलकाको सहकारी ऐन, २०७६ र जनयमावली २०७८ बमोजजम आवश्यक जनयमन, जनदिेन तथा प्रवमिन गररएको ।   

 गररबी जनवारणका लाजग लध ुउद्यम जवकास कायमक्रम अरतगमत यस आ.व.मा ८० जना नयाँ नउद्यमी जसजमना गन ेर ४० जना भईरहकेा 

उद्यमीहरुको सतरोरनती गने कायमक्रम रहकेोमा सामाजजक पररचालनबाट छनौट भएका १२० जना सम्भाव्य उद्यमीहरुलाई SIYB 

अरतगमत TOPE & TOSE ताजलम सम्परन भईसकेको,  

 

१०. सचूना अलिकारी र प्रमुखको नाम पदिः 

कायामलय प्रमखु   श्री पणूमकाजी महजमन       पदः  जन.प्रमखु प्रिासकीय अजधकृत  

सचूना अजधकारी   श्री सागर अयामल      पदः  अजधकृतथतर सातौं  

 

११. ऐन,लनयम,लवलनयम वा लनदेलशकाको सचूी (नगर कायतपालिका र नगरसभाका लवलभधन बैठकबाट) स्वीकृ िः 

 नगरपाजलका योजना तजुममा सुंचालन तथा व्यवथथापन कायमजवजध, २०७४ 

 आधारभतू जििा पररिा सञ्चालन सम्बरधी कायमजवजध, २०७४ 

 रयाजयक सजमजतको कायमजवजध, २०७५ 

 बजार अनगुमन जनदजेिका, २०७५ 

 जवद्यालय जििा व्यवथथापन गनम बनेको कायमजवजध, २०७५ 

 थथानीय राजपि प्राकािन सम्बरधी कायमजवजध, २०७५ 

 तारकेश्वर नगरपाजलकाको प्रिासकीय कायमजवजध जनयजमत गने ऐन२०७५ 

 अपाङ्गता भएका व्यजिको पररचय पि जवतरण कायमजवजध, २०७५ 
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 उपभोिा सजमजत गठन पररचालन तथा व्यवथथापन सम्बरधी कायमजवजध, २०७५ 

 कृजष व्यवसाय प्रविमन ऐन, २०७५ 

 नगर कायमपाजलकाको जनणमय वा आदिे  अजधकार पिको प्रमाणीकरण, २०७५ 

 नगर मजहला तथा बालबाजलका कायमक्रम सुंचालनका कायमजवजध, २०७५ 

 नगर मजहला तथा बालबाजलका समरवय सजमजत सुंचालन सम्बरधीकायमजवजध, २०७५ 

 नगरपाजलकाका पदाजधकारीहरुको आचरण सुंजहता सम्बरधी कायमजवजध,२०७५ 

 लैंजगक जहुंसा जनवारण कोष सुंचालन कायमजवजध, २०७५ 

 नगर कायमपाजलकाको बैठक सुंचालन तथा व्यवथथापन कायमजवजध  जनयमावली,२०७५ 

 नगरपाजलका कायमजवभाजन जनयमावली,२०७५ 

 नगरपाजलका कायमसम्पादन जनयमावली ,२०७५ 

 नगरसभा सुंचालन सम्बरधी कायमजवजध,२०७५ 

 तारकेश्वर नगरपाजलका जििा ऐन, २०७६ 

 तारकेश्वर नगरपाजलका सहकारी ऐन,  २०७६ 

 नगर प्रहरर ऐन,  २०७६ 

 जवपद जोजखम रयजूनकरण तथा व्यवथथापन ऐन, २०७६ 

 जवपदव््यवथथापन कोष सञ्चालन कायमजवजध, २०७६ 

 कृजष जवकास कायमक्रम सञ्चालन सम्बरधी मापदण्ड, २०७६ 

 खेलकुद सम्बरधी कायमजवजध, २०७६ 

 तारकेश्वर नगरपाजलको भवनजनमामण तथा नक्सापास सम्बरधी मापदण्ड, २०७६ 

 तारकेश्वर नगरपाजलकाको एम्बलेुरस सेवा सञ्चालन जनदजेिका, २०७७ 

 तारकेश्वर नगरपाजलकाको जनमामण व्यवसायको व्यवथथापन गनम बनेको कायमजवजध, २०७७ )पजहलो सुंिोधन(  

 भजूम )ज्गा (व्यवथथापन सम्बरधी कायमजवजध ,२०७६(पजहलो सुंिोधन (सुंक्रामक रोग ) Covid - 19) रोकथाम तथा रकम र 

सामग्री उपलब्ध गराउने जनदजेिका, २०७७ 

 तारकेश्वर नगरपाजलका आजथमक सहायता सम्बरधी कायमजवजध, २०७७ 

 कममचारी प्रोत्साहन भत्ता मापदण्ड, २०७७ 

 सञ्चार माध्यम माफम त सचूना सम्पे्रषण एवुं सेवा िलू्क भिुानी सम्बरधी कायमजवजध, २०७७ 

 तारकेश्वर नगरपाजलकाको सहकारी जनयमावली, २०७८ 

 नगर प्रहरर )पजहलो सुंिोधन (ऐन ,  २०७६ 

 तारकेश्वर नगरपाजलकामा कायमरत थथानीय सेवाका कममचारीहरुको बढुवा /थतरवजृि गन ेसम्बरधमा व्यवथथा गनम बनेको ऐन , २०७८ 

 भजूम व्यवथथापन सम्बरधी कायमजवजध, २०७६ )दोश्रो  सुंिोधन) 

 तारकेश्वर नगरपाजलका थवाथथय सेवा सञ्चालन तथा व्यवथथापन कायमजवजध, २०७८ 

 तारकेश्वर नगरपाजलका थवाथथय सुंथथा दताम, अनमुती तथा नजवकरण सम्बरधी जनदजेिका, २०७८ 
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 तारकेश्वर नगरपाजलका सुंथथा दताम तथा नजवकरण कायमजवजध २०७८ 

 तारकेश्वर नगरपाजलका श्रम डेक्स सुंचालन कायमजवजध २०७८ 

 बाल अजधकार सुंरिण तथा सम्बिमन सम्बरधी कायमजवजध, २०७८ 

 दजलत समदुाय उत्थानका लाजग सििीकरण कायमक्रम, २०७८ 

 सहकारी दताम मापदण्ड, २०७८ 

 तारकेश्वर नगरपाजलकाको आजथमक ऐन २०७९ 

 तारकेश्वर नगरपाजलकाको जवजनयोजन ऐन २०७९ 

 तारकेश्वर नगरपाजलका जििा )पजहलो सुंिोधन (ऐन , २०७६ 

 तारकेश्वर नगरपाजलकाको जनमामण व्यवसायको व्यवथथापन गनम बनेको कायमजवजध, २०७९ )दोश्रो सुंिोधन(  

 

 १२. आम्दानी, खचत  िा आलितक कारोवार सम्वधिी अध्यावलिक लववरणिः 

आध ररक आय लववरण 

 

 ारकेश्वर नगरपालिका 

 ारकेश्वर नगरकायतपालिकाको कायातिय 

आ.व.२०७९/०८० को थवीकृत अनमुाजनत आय, आ.व.२०७९/०८० को  असोज मसारतसम्मको यथाथम आय एवुं प्रगजत प्रजतित 

रकम रू. हजारमा 

लस.नं. आय शीषतक 
आ.व.२०७९/०८० को 

स्वीकृ  अनुमालन  आय  

आ.व.२०७९/०८० को 

असोि 

मसाध सम्मको यिाित 

आय  

प्रगल  प्रल श  

१ आध ररक आय  फत         

१.१ सम्पजत्त कर  ५०००० २५९२० ५१.८४ 

१.२ घर बहालकर  २८००० ८७५३ ३१.२६ 

१.३ नक्िापास िलु्क ७०००० १३९३९ १९.९१ 

१.४ 
दथतुर - थथानीय तहबाट हुने जसफाररस 

लगायतमा 
५६००० ७११५ १२.७१ 

१.५ जवज्ञापन िलु्क  ५८३ ५८३ ९९.९४ 

१.६ व्यावसाय कर  १०००० १८६० १८.६० 

१.७ भजुमकर -मालपोत ॒ २५०० ८४७ ३३.८८ 

१.८ दण्ड जररवाना  ४०० ३७७ ९४.२५ 
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१.९ मनोरञ्जन कर  ५० ३१ ६१.८० 

१.१ अरय सेवा िलु्क  १५०० ७६१ ५०.७२ 

१.११ फोहोरमैला १००० ० ०.०० 

१.१२ 
आरतररक आय तफम  ढुुंगा जगट्टी 

बालवुा तफम को जनकासी कर 
२८००० २८१८७ १००.६७ 

१.१३ परीिा दथतुर १५०० ० ०.०० 

१.१४ सहकारी १००० ० ०.०० 

  िम्मा २५०५३३ ८८३७२ ३५.२७ 

 

सशंोलि  आध ररक आय लववरण 

 ारकेश्वर नगरपालिका 

 ारकेश्वर नगरकायतपालिकाको कायातिय 

आ.व.२०७९/०८० को स्वीकृ  अनुमालन  आय,  आ.व.२०७९/०८० को स्वीकृ  सशंोलि  अनुमालन   आय,  

आ.व.२०७९/०८० को पुष मसाध सम्मको यिाित आय र प्रगल  प्रल श  

    
रकम रू. हिारमा 

जस.नुं. आय िीषमक 

आ.व.२०७९/०८० 

को थवीकृत 

अनमुाजनत आय 

आ.व.२०७९/०८० 

को थवीकृत 

सुंिोजधत 

अनमुाजनत  आय 

आ.व.२०७९/०८० 

को पषु 

मसारतसम्मको 

यथाथम आय  

प्रगजत 

प्रजतित 

१ आध ररक आय  फत           

१.१ सम्पजत्त कर  ५०००० ६५००० ३९२२१ ६०.३४ 

१.२ घर बहालकर  २८००० ३५००० १७६५९ ५०.४५ 

१.३ नक्िापास िलु्क ७०००० ७५००० २९७८३ ३९.७१ 

१.४ 
दथतुर - थथानीय तहबाट हुने जसफाररस 

लगायतमा 
५६००० ६१००० २८८२२ ४७.२५ 

१.५ जवज्ञापन िलु्क  ५८३ ५८३ ५८३ ९९.९४ 

१.६ व्यावसाय कर  १०००० २५००० ३७६५ १५.०६ 

१.७ भमूीकर (मालपोत)  २५०० २५०० १३५१ ५४.०६ 

१.८ दण्ड जररवाना  ४०० ४०० ६३१ १५७.७४ 

१.९ मनोरञ्जन कर  ५० ५० ३१ ६१.८० 

१.१० अरय सेवा िलु्क  १५०० ५००० ७७४ १५.४८ 
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१.११ फोहोरमैला १००० १००० ० ०.०० 

१.१२ 
आरतररक आय तफम  ढुुंगा जगट्टी बालुवा 

तफम को जनकासी कर 
२८००० २८००० २८१८७ १००.६७ 

१.१३ परीिा दथतुर १५०० १५०० २ ०.१० 

१.१४ सहकारी १००० १००० १ ०.१० 

  िम्मा २५०५३३ ३०१०३३ १५०८०९ ५०.१० 

 



31 

 

 



32 

 

 



33 

 

 



34 

 

 



35 

 

 



36 

 

 



37 

 

 



38 

 

 



39 

 

 



40 

 

 



41 

 

 

 



42 

 

१३.  ोलकए बमोलिम अधय लववरणिः 

तारकेश्वर नगरपाजलका नगर कायमपाजलकाका अजधकाुंि पररपि र सचूनाहरु न.पा को वेवसाईट मा जनयजमत प्रकािन हुन ेगरेको छ । 

 

१४. सावतिलनक लनकायको वेभसाइट भए सो को लववरणिः 

तारकेश्वर नगरपाजलका नगर कायमपाजलकाको वेबसाइट tarakeshwormun.gov.np हो । 

१५. सावतिलनक लनकायिे प्राप्त गरेको वैदेलशक सहाय ा, ऋण, अनुदान एवं प्रालवलिक सहयोग र सम्झौ ा सम्वधिी लववरणिः 

हाल सम्म यस नगरपाजलकामा कुन ैजकजसमको वैदजेिक सहायता, ऋण, अनदुान एवुं प्राजवजधक सहयोग र सम्झौता प्राप्त नभएको । 

 

१६. सावतिलनक लनकायिे सचंािन गरेको कायतक्रम र सो को प्रगल  प्रल वेदनिः 

नगरपाजलकाले सञ्चालन गरेका कायमक्रमहरु आ.व. २०७९/०८० को बजेट, नीजत तथा कायमक्रम अरतगमत रहकेो छ। सोको प्रगजत प्रजतवदेन न.पा. 

को वेबसाइट tarakeshwormun.gov.np मा रहकेो छ । 

 

१७. सावतिलनक लनकायिे वलगतकरण  िा सरंक्षण गरेको सचूनाको नामाविी र त्यस् ो सचूना सरंक्षण गनत  ोलकएको समयाविीिः  

नगरपाजलकाको सम्पणूम सचूना, जववरण, तथयाङ्क एुंव आवश्यक दथतावेजहरुको बजगमकरण नगरेको र त्यथता सचुनाहरु नगरपाजलकाले प्रचजलत 

ऐन, जनयमानसुार सरुजित राख्ने गररएको  छ । 

 

१८. सावतिलनक लनकायमा परेका सचूना माग सम्वधिी लनवेदन र सो उपर सचूना लदएको लववरणिः 

नेपाली नागररक, सेवाग्राही एवुं सरोकारवाला व्यजक्त्तहरुले नगरपाजलकासँग माग गरेको सचूना जनयमानसुार उपलब्ध गराउन ेगररएको छ । यस 

कायामलयको आ. ब. २०७(÷)८) को पौष सम्ममा दहेायका जनवेदकहरुलाई सचूना उपलब्ध गराईएको छ ।  

 

जस.नुं. सचूना माग गन ेव्यजक्त्त सचूनाको जवषय कैजफयत 

१ सिुारत रयौपान,े ता.न.पा. 

९ काठमाण्डौं 

तीज कायमक्रमको खचम जववरण समते सचूना उपलब्ध गराईएको । 

२ कैलाि रयौपाने,  

काठमाण्डौं 

आ.व. २०७८/०७९ को पूजँजगत खचम, चालु खचम 

र कूल बजेट समते 

सचूना उपलब्ध गराईएको । 

३ उमानरद अजधकारी, 

ता.न.पा. ९ 

आ.व. २०७७/०७८ दखेी २०७८/०७९ सम्मको 

घ वगमको जनमामण ईजाजत सुंख्या समेत 

सचूना उपलब्ध गराईएको । 

४ रजबनप्रसाद थपजलया, 

ता.न.पा. १० 

ता.न.पा. ले सञ्चालन गरेको साङ्ला कोजभड 

अथपतालको खचमहरु समते 

सचूना उपलब्ध गराईएको । 

५ सनक मान महजमन 

ता.न.पा. १० 

ता.न.पा. जििा ऐन, २०७६ को सुंिोधन कजप सचूना उपलब्ध गराईएको । 

६ हलेो सरकार ढुुंगा,जगरट्ट बालुवा र land plotting पि माफम त उपलब्ध गराईएको । 

७ आिराया दवुाडी covid vaccine सम्वरधमा ईमेल माफम त उपलब्ध गराईएको । 
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१९. सावतिलनक लनकायका सचूनाहरु अधयत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सो को लववरणिः 

 

ि.स ं सूचनाको ववषम 

सूचना प्रकाशन 
बएको संचाय 

भाध्मभ 

सुचना 
प्रकाशन 

बएको लभनत 

१ Nepaltar Manamaiju Phutung Sangla Bato (Thap Kaam) याजरिम दैननक २०७९/०७/०६ 

२ Tinpiple dekhi chogaun bato याजरिम दैननक २०७९/०७/०६ 

३ Pipal danda khel maidan याजरिम दैननक २०७९/०७/०६ 

४ Basanta colony ra ward no. 8 pul याजरिम दैननक २०७९/०७/०६ 

५ Bhairab pati Nagarjun Maabi Bato याजरिम दैननक २०७९/०७/०६ 

६ Nagarjun maabi phuyalthok chogaun baato doshro charan 
याजरिम दैननक 

२०७९/०७/०६ 

७ Gongabu simana sapantirtha pu hudai lampidhi kalopatre 
याजरिम दैननक 

२०७९/०७/२४ 

८ Sangla Bihanichowk hudai club jane sadak ra sangla purano 
bajar Sadak Dhal nikas nirman 

याजरिम दैननक 
२०७९/०७/२४ 

९ Pipal danda Shivmandir Bato याजरिम दैननक २०७९/०७/२४ 

१० Goldhunga khelkud maidan nirman याजरिम दैननक २०७९/०८/१४ 

११ Nepaltar Seshmati Jrankhu Chisapani Tinpiple bato (Thap 
kam) 

याजरिम दैननक 
२०७९/०८/१४ 

 

  लभनत् २०७९/१०/०६ 

  
 

........... 
(सागय अमावर) 
सूचना अधधकायी 

तायकेश्वय नगयऩालरका 
नगय कामवऩालरकाको कामावरम धभवस्थरी, काठभाण्डौं । 


