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२०75 कार्तिक, मंर्िर र पौष महिनािम्मको 

िम्पादित प्रमखु हियाकलापिरुको हििरण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तामाकोशी गाउँ कायिपार्लकाको कायािलाय 

जफे, प्रिेश नं. ३ िोलखा 



स्ित प्रकाशन 

(Proactive Disclosures) 

 

नेपालको िंहिधानको धारा २७ मा रिेको नागररकको िूचनाको िकको भािना बमोजजम 
िूचनाको िक िम्बन्धी ऐन, २०६४ को िफा ५ र िूचनाको िक िम्बन्धी र्नयमािली, 
२०६५ को र्नयम ३ बमोजजम प्रत्येक िाििजर्नक र्नकायले आफ्ना गर्तहिर्धिरुको 
हििरण ३÷३ महिनामा प्रकाजशत गनुिपने कानूनी व्यिस्था छ । यिका लार्ग ऐन र 
र्नयमािलीमा गरी २० िटा शीषिकिरु उल्लेख गररएका छन ्। िूचनाको िकको 
िंरक्षण, िम्िर्द्िन र प्रचलन गराउन प्रर्तबर्द् यि तामाकोशी गाउँपार्लकाले २०७५ 
काजिक–पौषिम्मको अिर्धमा िम्पादित प्रमखु कायििरुको िंजक्षप्त हििरण प्रकाजशत 
गरेका छौँ ।  
यिरी २०७५ काजिक–पौषिम्मको अिर्ध िूचनाको िकको प्रचलनमा िन्िभिमा 
उल्लेखनीय रिेको छ । यिै िममा, यि गाउँपार्लकाले आफ्नो र्नयर्मत हििरण 
प्रकाजशत गिदै  आएको र्िलर्िलामा आ.ि. २०७५।०७६ िालको काजिक, मंर्िर र 
पौष महिनािम्ममा िम्पादित कामको हििरण तोहकएबमोजजम िम्पन्न भएको एक िप्तार्भत्र 
प्रकाशन गरेको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

र्मर्त: २०७५ माघ ६ गते आइतबार     तामाकोशी गाउँपार्लका  



हिषय िूची 
 

१. तामाकोशी गाउँपार्लकाको स्िरुप र प्रकृर्त      १ 

२. तामाकोशी गाउँपार्लकाको काम, कतिव्य र अर्धकार     २ 

३. गाउँपार्लकामा रिन ेकमिचारी िंख्या र कायि हििरण     ३ 

४. गाउँपार्लकाबाट प्रिान गररन ेिेिा        ६ 

५. िेिा प्रिान गने र्नकायको शाखा र जजम्मेिार अर्धकारी,िम्बजन्धत  

   शाखा प्रमखु          ८ 

६. िेिा प्राप्त गनि लाग्न ेिस्तरु र अिर्ध          ८ 

७. र्निेिन, उजरुी उपर र्नणिय गने प्रहिया र अर्धकारी          ८ 

८. र्नणिय उपर उजरुी िनेु्न अर्धकारी        ९ 

९. िम्पािन गरेको कामको हििरण       ९ 

१०. िूचना अर्धकारी र प्रमखुको नाम र पि      ९ 

११. िालिम्म पाि भएका ऐन, र्नयम, हिर्नयम िा र्निेजशकाको िूची   १० 

१२. आम्िानी, खचि तथा आर्थिक कारोबार िम्बन्धी अद्यािर्धक हििरण    १० 

१३. तोहकए बमोजजमका अन्य हििरण        ११ 

१४. अजघल्लो आ.ि.मा िञ्चार्लत कायििमिरु      ११ 

१५. स्थानीय तिको िेभिाइट         १२ 

१६. िूचना पररयोजनामा प्राप्त भएको िैिेजशक ििायता, ऋण, अनिुान  

     एिम ्िम्झौता िम्बन्धी हििरण        १२ 



१७. िाििजर्नक र्नकायले िञ्चालन गरेको कायििम र िोको प्रर्तिेिन  १३ 

१८. िाििजर्नक र्नकायले िगीकरण तथा िंरक्षण गरेको िूचनाको नामािली  १६ 

१९. िाििजर्नक र्नकायमा परेको िूचना माग िम्बन्धी र्निेिन र िूचना 

     दिइएको हिषय          १६ 

२०. िाििजर्नक र्नकायका िूचनािरु अन्यत्र प्रकाशन भएको िा िनु ेभए  

िोको हििरण         १६  



िूचनाको िक िम्बन्धी ऐन, २०६४ को िफा ५(३) र र्नयमािली, २०६५ को र्नयम 
३ बमोजजम प्रकाजशत हििरण आ.ि. २०७५÷०७६ (२०७५ काजिकिेजख २०७५ 

पौषिम्म) 
 

 

१.  तामाकोशी गाउँपार्लकाको स्िरूप र प्रकृर्त  
क) गाउँपार्लकाको िरुदृहि: िखुी तामाकोशीिािी, िम्बरृ्द् तामाकोशी गाउँपार्लका ।     

   

ख) लक्ष्य: भौर्तक पूिािधार एिं आर्थिक, िामाजजक, िांस्कृर्तक पक्षको िमग्र हिकाि 
तथा पानी–खानी–जिानीको उच्चतम ् उपयोग गिदै  िमान अििरको प्रत्याभरु्त गरी 
िमता माफि त िमानता कायम गिदै  िमरृ्द् तामाकोशी गाउँपार्लका बनाउन े एकमात्र 
लक्ष्य रिेको छ । 

 
ग) उद्दशे्य: स्थानीय स्रोत, िाधन र जनशजिको उजचत पररचालन गरर िमग्र 
गाउँपार्लकाको आर्थिक तथा िामाजजक िम्बहृर्द् िाँर्िल गने । 

 

घ) रणनीर्तक प्राथर्मकतािरु: कृहष, जनश्रोत, पयिटन, पूिािधार र उद्योग । 
 

२. तामाकोशी गाउँपार्लकाको काम, कतिव्य र अर्धकार 
(१) प्रशािर्नक कायि: िैर्नक गर्तहिर्ध, शाजन्त िरुक्षा, िंघ तथा प्रिेश िमन्िय 

(२) आन्तररक राजश्व िंकलन तथा आर्थिक प्रशािन िम्बजन्ध कायि 
(३) भौर्तक पिुािधार हिकाि तथा िातािरजणय, परायािरजणय िंरक्षण, प्रिर्द्िन तथा 
व्यिस्थापन 

(४) आर्थिक हिकाि: कृहष, उद्योग, रोजगार प्रिर्द्िन 

(५) िामाजजक हिकाि: जशक्षा, स्िास््य खेलकुि, खानेपानी, िामाजजक िरुक्षा, िंस्कृर्त 
र पयिटनको हिकाि 

(६) आिर्धक योजना तजुिमा, कायािन्ियन तथा अनगुमन र मलु्यांकन 



(७) िूचना प्रहिर्धको हिकाि तथा िशुािन प्रबर्द्न, जिाफिेहिता, पारिजशिता कायम 
गने । 

नीर्तगत व्यिस्था तथा अर्धकारके्षत्र 
(१) स्थानीय तिको कायिकाररणी अर्धकार नेपालको िंहिधान र िंघीय कानूनको 
अधीनमा रिी गाउँ कायिपार्लकामा र्नहित रिनेछ । 

(२) स्थानीय कायिकाररणी अर्धकार िंहिधानको अनिूुची–८ र अनिूुची–९ बमोजजमको 
िूचीमा उल्लेख भए बमोजजम िनुेछ । 

(३) यो िंहिधान र अन्य कानूनको अधीनमा रिी गाउँपार्लकाको शािन व्यिस्थाको 
िामान्य र्निेशन, र्नयन्त्रण र िञ्चालन गने अर्भभारा गाउँ कायिपार्लकाको िनुेछ । 

(४) गाउँपार्लकाको कायिकाररणी कायि गाउँ कायिपार्लकाको नाममा िनुेछ । 

(५) उपधारा (४) बमोजजम गाउँ कायिपार्लकाको नाममा िनुे र्नणिय िा आिेश र 
तत्िम्बन्धी अर्धकारपत्रको प्रमाणीकरण स्थानीय कानून बमोजजम िनुेछ । 

 

३. गाउँपार्लकामा रिने कमिचारी र कायिहििरण 

यि तामाकोशी गाउँपार्लकालाई आिश्यक पने कमिचारी नेपाल िरकारले व्यिस्था गने 
कानूनी प्रािधान रिेको छ । िाल गाउँपार्लकामा अन्तररम रुपमा िेिाय बमोजजमको    
जस्िकृत िरिन्िी अनिुारका कमिचारी कायिरत रिेका छन ्। 

 

 

यि तामाकोशी गाउँपार्लकाको िरबन्िी तेररज र्नम्नानिुार रिेको छ: 



 

Fig१: तामाकोशी गाउँपार्लकाको िरबन्िी तेररज 

 



 
 

Fig२: तामाकोशी गाउँपार्लकाको िरबन्िी तेररज 

 

३.१ स्िीकृत कमिचारी िरिन्िी िंख्या ३१ जना 



३.२ स्थायी कमिचारी िरबन्िी िंख्या ३१ जना 
३.३ करार िेिा कमिचारी १९ जना 
स्िीकृत िंगठन तथा व्यिस्थापन ििेक्षण अनिुार यि गाउँपार्लकामा र्नम्न बमोजजम 
शाखािरू रिेका छन:् 
१  प्रशािन, योजना तथा अनगुमन शाखा 
   १.१ प्रशािन इकाइ 

   १.२ आर्थिक प्रशािन इकाइ 

   १.३ राजश्व इकाइ 

   १.४ योजना तथा अनगुम इकाइ 

   १.५ काननुी मार्मला इकाइ 

२ पूिािधार हिकाि तथा िातािरण व्यिस्थापन शाखा 
   २.१ व्यिस्थापन शाखा 
   २.२ िडक तथा अन्य पूिािधार हिकाि इकाइ 

   २.३ भिन तथा मापिण्ड कायािन्ियन इकाइ 

   २.४ िातािरण, िरिफाइ तथा हिपि व्यिस्थापन इकाइ 

३ िामाजजक तथा आर्थिक हिकाि शाखा 
   ३.१ िामाजजक िरुक्षा तथा पजिकरण इकाइ 

   ३.२ महिला, बालबार्लका तथा िमाजकल्याण इकाइ 

   ३.३ स्िास््य इकाइ 

   ३.४ कृहष िेिा इकाइ 

   ३.५ पश ुिेिा इकाइ 

   ३.६ िचुना प्रहिर्ध इकाइ 

   ३.७ घरेल ुतथा िाना उद्योग इकाइ 

४ जशक्षा, यिुा तथा खेलकुि शाखा 



   ४.१ जशक्षा प्रशािन इकाइ 

   ४.२ खेलकुि िर्मर्त 

   ४.३ यिुा हिकाि िर्मर्त 

   ४.४ िालहिकाि केन्र 

५ आन्तररक लेखा पररक्षण एकाई 

 

४.  गाउँपार्लकाबाट प्रिान गररने िेिा 
यि गाउँपार्लकाबाट जनतािँग िरोकार राख्न े िम्पूणि र्नयर्मत िेिािरूका अलािा 
र्नम्नानिुारका िेिािरू प्रिान गररन्छन:् 

तामाकोशी गाउँ कायिपार्लकाको कायािलयको नागररक िडापत्र 
क्र.स.ं सेवा 

सवुवधाको 

नाम 

आवश्यक पने कागजातहरु सेवा सवुवधा प्राप्त गनन 

आवश्यक पने प्रवक्रया 

सेवा प्रदान गने 

अवधकारी/शाखा 

लाग्ने 

दस्तुर 

लाग्ने 

समय 

1.  गैरसरकारी 

ससं्था दर्ाा 

१) निवेदि 

२) संस्थाको नवधाि एक प्रनर् 

३) सम्बनधधर् वडाको नसफाररश 

४) संस्थाका पदानधकारीहरुको 

िेपाली िागररकर्ा प्रमाणपत्रको 

प्रनर्नलनप  

५) कार्ासनमनर् गठि निणार्को 

प्रनर्नलपी 

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) अध्र्क्षबाट र्ोक आदेश नलिे 

३) सम्बनधधर् शाखाले दर्ाा गरी 

प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउिे 

अध्र्क्ष / प्रमखु 

प्रशासनकर् 

अनधकृर्/ 

सामानिक नवकास 

शाखा` 

 ३ नदि नित्र 

/ अधर् 

नवबरण 

बुझ्िपिे 

िएमा ७ 

नदिनित्र   

 

2.  गैरसरकारी 

संस्था िवीकरण 

नसफाररश 

१) संस्थाको प्रगनर् प्रनर्वेदि 

२) लेखा परीक्षण प्रनर्वेदि 

३) कर चकु्तासनहर्को निवेदि 

४) संस्था िवीकरण गिे सम्बधधी 

कार्ासनमनर्को निणार्को 

प्रनर्नलनप 

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) अध्र्क्षबाट र्ोक आदेश नलिे 

 ३) सम्बनधधर् शाखाले 

िवीकरणको प्रमाणपत्र 

उपलब्ध गराउिे 

अध्र्क्ष / प्रमखु 

प्रशासनकर् 

अनधकृर्/ 

सामानिक नवकास 

शाखा 

 सोही नदि,  

सिानमिको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदिनित्र   

3.  व्र्नक्तगर् 

नसफाररश 

१) निवेदि 

२) सम्बनधधर् वडाको नसफाररश 

३) िागररकर्ा र 

आवश्र्कर्ािसुारका प्रमाणपत्रको 

प्रनर्नलपी 

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) प्रमखु प्रशासनकर् 

अनधकृर्द्वारा र्ोक लगाउिे 

३) सम्बनधधर् कमाचारीले 

नसफाररशपत्र उपलब्ध गराउिे 

सामानिक नवकास 

शाखा  

निशलु्क सोही नदि,  

सिानमिको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदिनित्र   

4.  प्राकृनर्क प्रकोप 

सहार्र्ा 

१) निवेदि 

२) प्रहरी सिानमि मचुलु्का  

३) सम्बनधधर् वडाको नसफाररश 

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) अध्र्क्षबाट र्ोक आदेश नलिे 

३) र्ोनकएको सहार्र्ा उपलब्ध 

गराउि े

प्रमखु प्रशासनकर् 

अनधकृर्/आनथाक 

प्रशासि शाखा 

प्रमखु 

निशलु्क सोही नदि,  

सिानमिको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदिनित्र   



5.  स्वीकृर् 

र्ोििाको 

लागर् 

अिमुािका 

लानग सिे गिा 

१) सनमनर्को प्रानवनधक सहर्ोग 

माग र लागर् अिमुािका लानग 

आनधकाररक निणार् सनहर्को पत्र 

२) स्वीकृर् र्ोििाहरुको नववरण 

(िाम, कार्ााधवर्ि हुिे स्थाि, 

स्रोर्, नवनिर्ोनिर् बिेट)  

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) प्रमखु प्रशासनकर् अनधकृर् 

द्वारा र्ोक लगाउिे 

३) इनजिनिर्रले सिे गरी लागर् 

अिमुाि उपलब्ध गराउिे 

प्रमखु प्रशासनकर् 

अनधकृर् 

/इनजिनिर्र 

निशलु्क र्ोििाको 

प्रकृनर् र 

दरूी अिसुार 

७ नदिनित्र 

6.  र्ोििा सम्झौर्ा 

गिे 

१)उपिोक्ता िेलाको निणार् 

प्रनर्नलनप 

२) निर्मािसुार उपिोक्ता सनमनर् 

गठि 

३) सम्बनधधर् वडाको नसफाररश 

४) स्वीकृर् र्ोििाको लागर् 

अिमुाि 

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) सम्बनधधर् कमाचारीले रीर् 

पगेुको देनखएमा सम्झौर्ा गिे 

प्रमखु प्रशासनकर् 

अनधकृर् /र्ोििा 

शाखा प्रमखु 

 सोही नदि,  

नवबरण 

बुझ्िपुिे िए 

बढीमा ३ 

नदिनित्र   

 

7.  र्ोििाको 

अनधर्म 

मलू्र्ाङ्कि 

१) प्रानवनधकको अनधर्म 

मलू्र्ाङ्कि 

२) कार्ा सम्पधि प्रनर्वेदि 

३) सावािनिक लेखा परीक्षण 

प्रनर्वेदि 

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) प्रमखु प्रशासनकर् अनधकृर् 

द्वारा र्ोक लगाउिे 

३) िौनर्क निमााण र्था पवूााधार 

शाखाबाट कार्ा सम्पधि 

प्रनर्वेदि प्राप्त गिे 

प्रमखु प्रशासनकर् 

अनधकृर् 

/इनधिनिर्र 

निशलु्क र्ोििाको 

प्रकृनर् र 

दरूी अिसुार 

३ देनख 

१०नदि 

सम्म 

8.  र्ोििाको 

िााँचपास 

फरफारक 

१) कार्ा सम्पधि प्रनर्वेदि 

२) िापी नकर्ाब खचाको नबल 

िरपाई 

३) उपिोक्ता सनमनर्को 

फर्छ्र्ौटका लानग निणार् 

प्रनर्नलनप 

४) र्ोििाको फोटो र प्रनर्वेदि 

५)  वडा स्र्रीर् अिगुमि 

सनमनर्को निणार् 

६) वडा कार्ाालर्को नसफाररश 

७) आर्ोििामा लागेको खचा 

(सावािनिक सुिवुाइ गरेको) 

८) गाउाँपानलका स्र्रीर् अिगुमि 

सनमनर्को प्रनर्वेदि 

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) प्रमखु प्रशासनकर् अनधकृर् 

द्वारा र्ोक लगाउिे 

३) सम्बनधधर् कमाचारीले र्ोििा 

िााँचपास फरफारक गररनदिे 

प्रमखु प्रशासनकर् 

अनधकृर् 

/र्ोनकएका 

कमाचारी 

निशलु्क र्ोििाको 

प्रकृनर् र 

दरूी अिसुार 

३ देनख १० 

नदि सम्म 

9.  घटिा दर्ााको 

नववरण 

सच्र्ाउिे 

जन्म दतान 

प्रमाणपत्रमा 

सशंोधन 

 

क) जन्म वमवत सच्याउनको 

लावग  

(१) परीक्षा   निर्धत्रण   

कार्ाालर्को   प्रवेनशका   

परीक्षाको लब्धाङ्कपत्र 

(लब्धाङ्कपत्र  िारी  िएको  

नमनर्  ६  मनहिा ििाघेको  

हुिपुिे ।)  

र नवद्यालर्को  चाररनत्रक  

प्रमाणपत्रको प्रनर्नलपी वा  

(२) अस्पर्ालमा  िधमेको  

बच्चाको हकमा अस्पर्ालले  

प्रदाि गरेको िधम प्रमाणपत्र 

वा  

१) सम्बनधधर् वडाको स्थािीर् 

पनजिकानधकारी समक्ष 

निवेदि सनहर् कागिार्हरु 

पेश गिे ।  

२) ) र्ोनकएको कमाचारीले 

आवश्र्कर्ा अिसुार सिानमि 

मचुलु्का र्र्ार गरी नसफाररस 

र्र्ार गि े

३) स्थािीर् पनजिकानधकारीद्वारा 

गाउाँ कार्ापानलकाको 

कार्ाालर्मा संशोधिका लानग 

नसफाररश सनहर् अिरुोध गिे  

४ ) स्थानिर् पनजिकानधकाररले 

माग िए बमोनिमका नवबरण 

अध्र्क्ष / प्रमखु 

प्रशासनकर् 

अनधकृर् / 

स्थािीर् 

पनजिकानधकारी 

 

 उनल्लनखर् 

कागिार्  

पेश गरेको  

नमनर्ले ३ 

नदि नित्र  

 



(३) िाबानलक पररचर्पत्र वा 

(४) िागररकर्ाको प्रमाणपत्र वा  

(५) कुिै पनि प्रमाण खलु्िे 

कागिार् प्राप्त ििएको 

अवस्थामा स्थािीर् र्हको 

प्रनर्निनधको रोहवरमा 

कम्र्ीमा ५ ििा िेपाली  

िागररकर्ा  प्राप्त  व्र्नक्तको  

सिानमि  मचुलु्का (सिानमि   

मचुलु्का   गिेहरुको 

िागररकर्ा   प्रमाणपत्रको 

प्रमानणर् प्रनर्नलपी अनिवार्ा 

रुपमा संलग्ि गिुा पिेछ ।) 

सच्र्ाउिे पत्र गाउाँकार्ापानलकाको 

कार्ाालर्बाट प्राप्त गिे ।  

५) निवेदकले र्ोनकएको शलु्क 

वडा कार्ाालर्मा बुझाउिे   

६) चलािी गरी निवेदकलाई 

प्रमाणपत्रको प्रनर्नलनप 

उपलब्ध गराउिे । 

  

ख) जन्म दतानमा नाम 

ससंोधनको लावग 

(१) बच्चाको िाम संशोधि 

गिुापरेमा आमा र बाबुको 

निवेदि वा बच्चा  र बाबु–

आमाको  सम्बधध  खलेुको  

अधर्  कागिार्  वा प्रमाणपत्र 

। 

(२) िाम  संशोधि  गिुा  पिे  

व्र्नक्त  बानलग  िएमा  

एस.एल.सी प्रमाणपत्र, 

नवद्यालर्को चाररनत्रक 

प्रमाणपत्र वा बाबु आमासाँग 

िार्ा खलु्िे अधर् 

आनधकाररक प्रमाणपत्र । 

(३) आमा–बाबु वा बािेको िाम 

संशोधि गिुापरेमा  

(क) सो सम्बधधी आवश्र्क 

कागिार् िागररकर्ा, नववाह 

दर्ाा प्रमाणपत्रमा  वा  

एस.एल.  सी.  वा  सोिधदा  

मानथल्लो स्र्रको शैनक्षक  

प्रमाणपत्रमा  िाम  खलेुको  

प्रमानणर् कागिार् र 

नवद्यालर्को चाररनत्रक 

प्रमाणपत्र । 

(ख) स्थािीर्  निकार्बाट  दवुै  

व्र्नक्त  एउटै  हो  ििी  

उल्लेख िएको  कम्र्ीमा  ५  

ििा  िेपाली  िागररकर्ा  

व्र्नक्तको सिानमि  मचुलु्का  

सनहर्  सिानमिमा  बस्िेको  

१) सम्बनधधर् वडाको स्थािीर् 

पनजिकानधकारी समक्ष 

निवेदि सनहर् कागिार्हरु 

पेश गिे ।  

२) ) र्ोनकएको कमाचारीले 

आवश्र्कर्ा अिसुार सिानमि 

मचुलु्का र्र्ार गरी नसफाररस 

र्र्ार गि े

३) स्थािीर् पनजिकानधकारीद्वारा 

गाउाँ कार्ापानलकाको 

कार्ाालर्मा संशोधिका लानग 

नसफाररश सनहर् अिरुोध गिे  

४ ) स्थानिर् पनजिकानधकाररले 

माग िए बमोनिमका नवबरण 

सच्र्ाउिे पत्र गाउाँकार्ापानलकाको 

कार्ाालर्बाट प्राप्त गिे ।  

५) निवेदकले र्ोनकएको शलु्क 

वडा कार्ाालर्मा बुझाउिे   

६) चलािी गरी निवेदकलाई 

प्रमाणपत्रको प्रनर्नलनप 

उपलब्ध गराउिे ।  

अध्र्क्ष / प्रमखु 

प्रशासनकर् 

अनधकृर् / 

स्थािीर् 

पनजिकानधकारी 

 



प्रमानणर् िागररकर्ा 

प्रमाणपत्रको प्रनर्नलपी । 

 

ग) जन्म स्थान सच्याउनु परेमा  

(१) नवदेशमा  िनधमएको 

बच्चाको  िधमस्थाि  

सच्र्ाउि ु परेमा उक्त  देशको  

अस्पर्ालमा  बच्चा  

िनधमएको  प्रमाणपत्र  वा 

कागिार् (प्रमाणपत्र  

अाँगे्रिीमा  ििएमा  सो  

देशमा  रहकेो िेपाली  

निर्ोगबाट  बच्चा  सो  देशमा  

िनधमएको  ििी प्रमानणर् 

गररएको कागिार्) वा 

(२) उक्त  देशमा  बच्चाको  िधम  

दर्ाा  गररएको  प्रमाणपत्र 

(सम्बनधधर् देशमा िधम दर्ाा 

गरेको िएमा उक्त 

प्रमाणपत्रको िेपाली 

निर्ोगबाट प्रमानणर्िेपाली वा 

अङग्रेिी िावािवुाद) 

 

 

 

10.  मृत्यु दतानमा 

सशंोधनको 

लावग 

 

क) नाम सशंोधन 

(१) बाबु बािे वा पनर्÷पत्िी िाम 

संशोधि गिुापिे िएमा िार्ा 

खलु्िे  िागररकर्ा  प्रमाणपत्र  

आनधकाररकर्ा  खलु्िे  अधर् 

प्रमाणपत्र िस्रै् िग्गाधिी 

प्रमाणपिूाा आनद ।  

(२) खलु्िे कागिार् प्राप्त ििएको 

अवस्थामा स्थािीर् र्हको 

प्रनर्निनधको   रोहवरमा   

गररएको   सिानमि   मचुलु्का   

र सिानमिमा बस्िेका प्रमानणर् 

िागररकर्ा प्रमाणपत्र 

(३) निवतृ्तिरण  प्रर्ोििको  

लानग  िएमा  पेधसि  

नववरणमा उल्लेख िएको 

पाररवाररक नववरण । 

 

ख) मृत्यु वमवत सच्याउने 

सम्बन्धमा 

(१)  अस्पर्ालबाट  िारीमतृ्र् ु 

नमनर्  उल्लेख  िएको  मतृ्र् ु

१) सम्बनधधर् वडाको स्थािीर् 

पनजिकानधकारी समक्ष 

निवेदि सनहर् कागिार्हरु 

पेश गिे ।  

२) ) र्ोनकएको कमाचारीले 

आवश्र्कर्ा अिसुार सिानमि 

मचुलु्का र्र्ार गरी नसफाररस 

र्र्ार गि े

३) स्थािीर् पनजिकानधकारीद्वारा 

गाउाँ कार्ापानलकाको 

कार्ाालर्मा संशोधिका लानग 

नसफाररश सनहर् अिरुोध गिे  

४ ) स्थानिर् पनजिकानधकाररले 

माग िए बमोनिमका नवबरण 

सच्र्ाउिे पत्र गाउाँकार्ापानलकाको 

कार्ाालर्बाट प्राप्त गिे ।  

५) निवेदकले र्ोनकएको शलु्क 

वडा कार्ाालर्मा बुझाउिे   

६) चलािी गरी निवेदकलाई 

प्रमाणपत्रको प्रनर्नलनप 

उपलब्ध गराउिे ।  

अध्र्क्ष / प्रमखु 

प्रशासनकर् 

अनधकृर् / 

स्थािीर् 

पनजिकानधकारी 

  



प्रमाणपत्र  वा  सरकारी  

निकार्बाट  मतृ्र् ु नमनर्  

प्रमानणर् गररएको नसफाररश 

(२) स्थािीर् र्हको प्रनर्निधीको 

रोहवरमा गररएको कम्र्ीमा ५ 

ििाको सिानमि मचुलु्का र 

सिानमि बस्िेको प्रमानणर् 

िागररकर्ा प्रमाणपत्र । 

 

11.  वववाह दतान मा 

नाम सशंोधन 

सम्बन्धमा  

 

क) दुलाहा–दुलहीको नाम 

सशंोधन सम्बन्धमा:–  

 नववाह दर्ाा प्रमाणपत्रमा 

िएको िाम र संशोधि गिुापिे 

िाम एकै व्र्नक्तको हो िधिे 

आनधकाररक कागिार् वा 

कम्र्ीमा ५ ििाको सिानमि 

मचुलु्का र सिानमि 

बस्िेकोप्रमानणर् िागररकर्ा 

प्रमाणपत्र र सम्बनधधर् 

निकार्ले संशोधि गिा उनचर् 

हो ििी गरेको नसफाररसपत्र । 

 दलुाहा–दलुहीको बाबु, 

बािेको िाम संशोधि गिा 

िार्ा खलेुको आनधकाररक 

प्रमाणपत्र वा स्थािीर् र्हको 

रोहवरमा गररएको सिानमि 

मचुलु्का र सिानमि बस्िेको 

प्रमानणर् िागररकर्ा 

प्रमाणपत्रको प्रनर्नलपी  

 

ख) वववाह वमवत सच्याउने 

सम्बन्धमा 

–  नववाह नमनर् सच्र्ाउिे 

आनधकाररक कागिार्, 

नववाह नमनर् फरक परेकोमा 

संशोधि गिुापिे कारण र 

नववाह नमनर् उनल्लनखर् 

िएको सिानमि मचुलु्का र 

सिानमि बस्िेको प्रमानणर् 

िागररकर्ा प्रमाणपत्रको 

प्रनर्नलपी 

 

१) सम्बनधधर् वडाको स्थािीर् 

पनजिकानधकारी समक्ष 

निवेदि सनहर् कागिार्हरु 

पेश गिे ।  

२) ) र्ोनकएको कमाचारीले 

आवश्र्कर्ा अिसुार सिानमि 

मचुलु्का र्र्ार गरी नसफाररस 

र्र्ार गि े

३) स्थािीर् पनजिकानधकारीद्वारा 

गाउाँ कार्ापानलकाको 

कार्ाालर्मा संशोधिका लानग 

नसफाररश सनहर् अिरुोध गिे  

४ ) स्थानिर् पनजिकानधकाररले 

माग िए बमोनिमका नवबरण 

सच्र्ाउिे पत्र गाउाँकार्ापानलकाको 

कार्ाालर्बाट प्राप्त गिे ।  

५) निवेदकले र्ोनकएको शलु्क 

वडा कार्ाालर्मा बुझाउिे   

६) चलािी गरी निवेदकलाई 

प्रमाणपत्रको प्रनर्नलनप 

उपलब्ध गराउिे । 

 

अध्र्क्ष / प्रमखु 

प्रशासनकर् 

अनधकृर् / 

स्थािीर् 

पनजिकानधकारी 

  

12.  सम्बन्ध 

ववच्छेद 

सशंोधन 

(१)  अदालर्बाट  िएको  

सम्बधध  नवच्छेदको  

प्रमाणपत्रको  प्रमानणर् 

प्रनर्नलपी 

१) सम्बनधधर् वडाको स्थािीर् 

पनजिकानधकारी समक्ष 

निवेदि सनहर् कागिार्हरु 

पेश गिे ।  

अध्र्क्ष / प्रमखु 

प्रशासनकर् 

अनधकृर् / 

स्थािीर् 

पनजिकानधकारी 

  



(२)  िार्ा,  िधम  खलेुका  

िागररकर्ा,  िार्ा  प्रमानणर्  

वाअधर्कागिार् 

(३)  स्थार्ी  ठेगािाको  

सम्बधधमा  िागररकर्ा  

प्रमाणपत्रमा  उल्लेख िएको 

ठेगािा वा बसाइसराई गरी 

आएको प्रमाणपत्र  

(४) स्थािीर्  निकार्का  

प्रनर्निनधको  रोहवरमा  

िएको कम्र्ीमा  ५ ििाको  

सिानमि  मचुलु्का  र  सिानमि  

बस्िेको  प्रमानणर् िागररकर्ा 

प्रमाणपत्र। 

२) ) र्ोनकएको कमाचारीले 

आवश्र्कर्ा अिसुार सिानमि 

मचुलु्का र्र्ार गरी नसफाररस 

र्र्ार गि े

३) स्थािीर् पनजिकानधकारीद्वारा 

गाउाँ कार्ापानलकाको 

कार्ाालर्मा संशोधिका लानग 

नसफाररश सनहर् अिरुोध गिे  

४ ) स्थानिर् पनजिकानधकाररले 

माग िए बमोनिमका नवबरण 

सच्र्ाउिे पत्र गाउाँकार्ापानलकाको 

कार्ाालर्बाट प्राप्त गिे ।  

५) निवेदकले र्ोनकएको शलु्क 

वडा कार्ाालर्मा बुझाउिे   

६) चलािी गरी निवेदकलाई 

प्रमाणपत्रको प्रनर्नलनप 

उपलब्ध गराउिे । 

 

13.  व्यवसाय दतान  १) निवेदि पत्र  

२) व्र्वसार् दर्ाा  गरेको 

प्रमाणपत्रको प्रनर्नलनप 

3) आफ्िै घर िए चाल ु

आ.ब.सम्मको मालपोर् र घर 

िग्गा कर नर्रेको रनसद वा कर 

निधाारण स्वीकृर् िएको 

कागिार् 

४) बहालमा िए सम्झौर्ा पत्रको 

प्रनर्नलनप 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको 

कागिार्हरु पेश गिे 

२) अध्र्क्षबाट र्ोक आदेश नलिे 

३) प्रमखु प्रशासनकर् अनधकृर्ले 

सम्बनधधर् कमााचारीलाई 

र्ोकआदेश गिे 

४) निवेदि दर्ाा गिे 

५) निवेदकले र्ोनकएको शलु्क 

बुझाउिे 

६) चलािी गरर निवेदकलाइ 

नसफाररस उपलब्ध गराउिे 

अध्र्क्ष / प्रमखु 

प्रशानसकर् 

अनधकृर्, 

सम्बनधधर् 

फााँटका 

कमाचारी 

 सोही नदि 

,सिानमिको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नित्र 

14.  न्यावयक 

सवमवत 

धर्ार् निरुपण 

१) निवेदि/नववाद दर्ाा 

२) हकदैर्ा, हदम्र्ाद पगु्िे प्रमाण 

१) र्ोनकएको ढााँचामा नववाद दर्ाा 

गिे 

२) नववाद दर्ााको निस्सा र र्ारेख 

नलिे 

३) उिरुीसाथ र्ोनकएको ढााँचामा 

नलनखर्को प्रमाणको सक्कल 

र कम्र्ीमा एक प्रनर् िक्कल 

पेश गिे 

धर्ानर्क सनमनर् 

काििुी मानमला 

इकाइ 

 धर्ानर्क 

सनमनर्को 

निणार्ािुसार 

15.  उद्योग ठाउाँसारी 

नसफाररस  

 

१) उद्योग ठाउाँसारीका लानग 

निवेदि  

२) उद्योग दर्ाा प्रमाण पत्रको 

प्रनर्नलनप 

३) चाल ुआ.ब.को कर चकु्ता 

प्रमाणपत्रको प्रनर्नलनप 

४) स्थािीर् र्हको िामको 

िनवकरण सनहर्को व्र्वसार् 

दर्ाा प्रमाण पत्र  

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको 

कागिार्हरु पेश गिे  

२) अध्र्क्षबाट र्ोक आदेश नलिे 

३) प्रमखु प्रशासनकर् अनधकृर्ले 

सम्बनधधर् कमााचारीलाई 

र्ोकआदेश गिे  

४) निवेदि दर्ाा गिे  

५) र्ोनकएको कमाचारीले 

आवश्र्कर्ा अिसुार सिानमि 

अध्र्क्ष / प्रमखु 

प्रशानसकर् 

अनधकृर्, 

सम्बनधधर् फााँटका 

कमाचारी 

 ७ नदिनित्र   

 



५) आफ्िै घर िए चालु आ. व. 

सम्मको मालपोर् र घर िग्गा 

कर वा एकीकृर् सम्पनत्त कर 

नर्रेको रनसद  

६) बहालमा िए सम्झौर्ा पत्रको 

प्रनर्नलनप र बहाल कर नर्रेको 

रनसद/िनर्रेको िए नर्िुा 

बुझाउि ुपिे  

७) (स्थािीर् र्हको िाम) के्षत्र 

नित्र सारी िािे िए सम्बनधधर् 

वडा कार्ाालर्को अिमुनर्को 

नसफाररस पत्र  

मचुलु्का र्र्ार गरी नसफाररस 

र्र्ार गिे  

६) निवेदकले र्ोनकएको शलु्क 

बुझाउिे  

७) चलािी गरी निवेदकलाई 

नसफाररस उपलब्ध गराउिे  

 

16.  नक्सा पास १) निवेदि पत्र 

२) घर बिाउि प्रश्र्ाव  गरेको 

िक्सा 

२) िागररकर्ा,लालपिुाा,टे्रस 

िक्सा,ब्ल ुनप्रधट िक्साको  

फोटाकपी १।१ प्रनर्  

 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएका 

कागिार्हरु पेश गिे 

२) प्रमखु प्रशासनकर् अनधकृर्ले 

सम्बनधधर् कमााचारीलाई 

र्ोकआदेश गिे 

३) निवेदि दर्ाा गिे 

४) निवेदकले र्ोनकएको शलु्क 

बुझाउिे 

५) चलािी गरर निवेदकलाइ 

नसफाररस उपलब्ध गराउिे 

रािश्व फााँट र्था 

सम्बनधधर् 

फााँटका 

कमाचारी 

 ऐिमा 

र्ोनकए 

बमोनिम 

 

 

 

 

 

५. िेिा प्रिान गने र्नकायको शाखा र जजम्मेिार अर्धकारी, िम्बजन्धत शाखा प्रमखु  

 

र्ि.नं. शाखा उपशाखा/इकाइ कमिचाररको नाम पि कायािलय प्रमखु 

१. 

 

 

प्रशािन, योजना 
तथा अनगुमन 
शाखा 

प्रशािन इकाइ आशा माझी ि.म.हि.र्न.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आर्थिक प्रशािन इकाइ आङ्िोजे लामा लेखापाल 

राजश्व इकाइ िरेुश जघर्मरे ि.ले.पा. 

योजना तथा अनगुमन 
इकाइ 

आशा माझी ि.म.हि.र्न.  

कानूनी मार्मला इकाइ शारिा मित कानूनी ििजकताि 

२.  व्यिस्थापन शाखा - - 



 

 

पूिािधार हिकाि 
तथा िातािरण 
व्यिस्थापन शाखा 

िडक तथा अन्य पूिािधार 
हिकाि इकाइ 

ििुोध कुमार 
चापागाइँ 

ईजन्जर्नयर िीपेश कटे्टल 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िीपेश कटे्टल 

भिन तथा मापिण्ड 
कायािन्ियन इकाइ 

अिय यािब िि-इजन्जर्नयर 

िातािरण िरिफाई तथा 
हिपि व्यिस्थापन शाखा 

- - 

३. 

 

 

 

 

 

 

िामाजजक तथा 
आर्थिक हिकाि 
शाखा 

िामाजजक िरुक्षा तथा 
पजिकरण इकाइ- िचुना 
प्रहिर्ध इकाइ 

पिनराज फुयाल िचुना प्रहिर्ध 
अर्धकृत 

महिला िालबार्लका तथा 
िमाज कल्याण इकाइ  

आशा माझी ि.म.हि.र्न. 

स्िास््य इकाइ अरुण कुमार र्मश्र र्ि.अ.िे.ि 
कृहष िेिा इकाइ हटकाबिािरु खत्री ना.प्रा.ि. 

पश ुिेिा इकाइ र्ललाबिािरु केिी  
घरेल ुतथा िाना उद्योग 
इकाइ 

- - 

४. 

जशक्षा, यिुा तथा 
खेलकुि शाखा  

जशक्षा प्रशािन इकाइ - - 

खेलकुि िर्मर्त - - 
यिुा हिकाि िर्मर्त   

िालहिकाि केन्र - - 

५ 

आन्तररक लेखा 
पररक्षण एकाई 

- - - 

 

 

६. िेिा प्राप्त गनि लाग्ने िस्तरु र अिर्ध        



यि गाउँपार्लकाबाट प्रिान गररन े िेिािरूमा गाउँपार्लकाको बडापत्रमा उल्लेख भए 
बमोजजमको िेिा िस्तरु तथा िेिाको अिर्ध रिनछे बडापत्रमा उल्लेख नभएका 
िेिािरूमा यि गाउँपार्लकाले पाि गरेको आर्थिक ऐन तथा तथा अन्य प्रचर्लत कानून 
बमोजजम िनुेछ। 

 

७. र्निेिन, उजरुी उपर र्नणिय गने प्रहिया र अर्धकारी 
   ७.१ िूचना माग गररएका र्निेिन, उजरुी उपर र्नणिय गने प्रहिया: 

 यि गाउँ कायिपार्लकाको कायािलयमा िूचना माग गररएको िम्बन्धमा प्राप्त िनु े
र्निेिन र उजरुी उपर र्नणिय गने प्रकृया िूचनाको िक िम्बजन्ध ऐन, 2064 
तथा ऐ.ऐ. र्नयमािर्ल, 2065 बमोजजम िनुछे । 

   ७.२ माग गररएका िूचना उपलब्ध नगराईएमा: 

 नागररकले माग गरेको िूचना १५ दिनर्भत्र पर्न िूचना अर्धकारीले उपलब्ध 
नगराए नागररकिूचना अर्धकारी हिरुद्व उजरुी गनि कायािलय प्रमखु िमक्ष 
जानपुनेछ । 

 कायािलय प्रमखु िमक्ष उजरुी परेको ७ दिनर्भत्र कायािलय प्रमखुले िूचना 
अर्धकारीमाफि त ्िा आफैं  नागररकलाई िूचना उपलब्ध गराउनपुछि ।  

 ७ दिनर्भत्र कायािलय प्रमखुले पर्न नागररकलाई िूचना उपलब्ध नगराए नागररकले 
त्यिको ३५ दिनर्भत्र िूचना अर्धकारी र कायािलय प्रमखु हिरुद्व राहिय िूचना 
आयोगमा पनुरािेिन गनि िक्नछेन ्। 

७.३ र्नणिय गने अर्धकार 

 गाउँपार्लका अध्यक्ष तोहकएबमोजजम र प्रमखु प्रशािकीय अर्धकृत । 

 

८. र्नणिय उपर उजरुी िनेु्न अर्धकारी 
 प्रमखु प्रशािकीय अर्धकृत श्री िीपेश कटे्टल । 

 



९. िम्पािन गरेको कामको हििरण (२०७५ काजिक–पौषिम्म) 
यि गाउँपार्लकाले यि अिर्धमा हिर्भन्न र्नयर्मत िाििजर्नक प्रिािका गर्तहिर्धिरूका 
िाथिाथै र्नन्न प्रमखु कायििरू िम्पन्न गरेको छ:- 
(१) र्नयर्मत राजश्व िंकलन 

(२) जेि नागररक स्िास््य उपचार तथा घरिैलो कायििम 

(३) प्रयोगशाला उद्घाटन 

(४) उपभोिा िर्मर्तिरू गठन, योजना िम्झौता तथा कायािन्ियन 

(५) उपभोिा िर्मतालाई अनजुशक्षण, छलफल 

(६) हिद्यतुीय िाजजरी मेर्िन जडान, िडा कायािलयिरूमा इन्टरनेट जडान 

(७) पनु:र्नमािण हिषयको िाििजर्नक बिि तथा िाििजर्नक िनुिुाई कायििम आयोजना 
। 

नोहटि िोडि िेिा: १६१८०७०७०४९४९ मा िम्पकि  गरी यि गाउँपार्लकाबाट 
भईरिेको कामकारिािीको िूचना प्राप्त गनि िहकनेछ । 

१०. िूचना अर्धकारी र प्रमखुको नाम र पि 

१. कायािलय प्रमखु प्रमखु प्रशािकीय अर्धकृत श्री िीपेश कटे्टल: 
9851249204 

२. िूचना अर्धकारी श्री िरेुश जघर्मरे: 9851249413 

 

११. ऐन, र्नयम, हिर्नयम िा र्निेजशकाको िूची 

 आ.ि. 2073/074 मा पाररत गरेका कानूनिरू: 

 १. तामाकोशी गाउँपार्लकाका पिार्धकारीिरूको आचारिंहिता, 2074 

 २. तामाकोशी गाउँपार्लकाको आर्थिक ऐन, 2074 

 ३. तामाकोशी गाउँ कायिपार्लका (कायििम्पािन) र्नयमािली, 2074 



 ४. गाउँ कायिपार्लका (कायि हिभाजन) र्नयमािली, 2074 

 ५. तामाकोशी गाउँ कायिपार्लकाको र्नणिय िा आिेश र अर्धकारपत्रको 
प्रमाणीकरण (कायिहिर्ध) र्नयमािली, 2074 

 ६. गाउँ कायिपार्लकाको बैठक िंचालन िम्बजन्ध कायिहिर्ध, 2074 

 ७. तामाकोशी गाउँपार्लकाको हिर्नयोजन ऐन, 2074 

 ८. तामकोशी गाउँपार्लकाको गाउँिभा िंचालन कायिहिर्ध, 2074 

 तामाकोशी गाउँपार्लकाले आ.ि. 207४/07५ मा पाररत गरेका ऐनिरू:- 

१. कृहष तथा पशपुालनलाई व्यिजस्थत गनि बनेको ऐन, २०७५ 

२. न्याहयक िर्मर्तको कायिहिर्ध ऐन, २०७५ 

३. पूिािधार व्यिस्थापन ऐन, २०७५ 

४. प्रशािकीय कायिहिर्ध र्नयर्मत गने ऐन २०७५ 

५. जशक्षा ऐन, २०७५ 

६. ििकारी ऐन, २०७५ 

७. स्िास््य तथा िरिफाई ऐन, २०७५ 

८. र्निािजचत पिार्धकारी तथा ििस्यले पाउने िहुिधाको िम्बन्धमा व्यिस्था गनि 
बनेको ऐन, २०७५ 

११.२ तामाकोशी गाउँपार्लकाले िालिम्म पाररत गरेका कायिहिर्धिरू:- 

१. अनगुमन मलु्याङ्कन िम्बन्धी कायिहिधी, २०७५ 

२. आधारभतू तिको अजन्तम परीक्षा िञ्चालन, व्यिस्थापन तथा र्नयमन िम्बन्धी 
कायिहिर्ध, २०७५ 

३. घ िगिको र्नमािण व्यििायी इजाजतपत्र िम्बन्धी कायिहिर्ध, २०७५ 

http://tamakoshimun.gov.np/sites/tamakoshimun.gov.np/files/%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A4%BF%20%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE%20%E0%A4%AA%E0%A4%B6%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A8%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%88%20%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%20%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8%20%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%90%E0%A4%A8%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB.pdf
http://tamakoshimun.gov.np/sites/tamakoshimun.gov.np/files/%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF%20%E0%A4%90%E0%A4%A8%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB.pdf
http://tamakoshimun.gov.np/sites/tamakoshimun.gov.np/files/%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0%20%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8%20%E0%A4%90%E0%A4%A8%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB.pdf
http://tamakoshimun.gov.np/sites/tamakoshimun.gov.np/files/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A5%80%E0%A4%AF%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A4%20%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A5%87%20%E0%A4%90%E0%A4%A8%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB.pdf
http://tamakoshimun.gov.np/sites/tamakoshimun.gov.np/files/%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE%20%E0%A4%90%E0%A4%A8%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB.pdf
http://tamakoshimun.gov.np/sites/tamakoshimun.gov.np/files/%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%90%E0%A4%A8%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB.pdf
http://tamakoshimun.gov.np/sites/tamakoshimun.gov.np/files/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE%20%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%88%20%E0%A4%90%E0%A4%A8%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB.pdf
http://tamakoshimun.gov.np/sites/tamakoshimun.gov.np/files/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%A4%20%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE%20%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B2%E0%A5%87%20%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%A8%E0%A5%87%20%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%AE%E0%A4%BE%20%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%20%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8%20%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%90%E0%A4%A8%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB.pdf
http://tamakoshimun.gov.np/sites/tamakoshimun.gov.np/files/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%A4%20%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE%20%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B2%E0%A5%87%20%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%A8%E0%A5%87%20%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%AE%E0%A4%BE%20%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%20%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8%20%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%90%E0%A4%A8%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB.pdf
http://tamakoshimun.gov.np/sites/tamakoshimun.gov.np/files/%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%97%E0%A4%AE%E0%A4%A8%20%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%99%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%A8%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A5%80%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A5%80%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB.pdf
http://tamakoshimun.gov.np/sites/tamakoshimun.gov.np/files/%E0%A4%86%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%A4%20%E0%A4%A4%E0%A4%B9%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%AE%20%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE%20%E0%A4%B8%E0%A4%9E%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A8%2C%20%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8%20%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%A8%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A5%80%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB.pdf
http://tamakoshimun.gov.np/sites/tamakoshimun.gov.np/files/%E0%A4%86%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%A4%20%E0%A4%A4%E0%A4%B9%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%AE%20%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE%20%E0%A4%B8%E0%A4%9E%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A8%2C%20%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8%20%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%A8%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A5%80%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB.pdf
http://tamakoshimun.gov.np/sites/tamakoshimun.gov.np/files/%E0%A4%98%20%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A3%20%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A5%80%20%E0%A4%87%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%A4%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A5%80%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB.pdf


४. ममित िम्भार तथा व्यिस्थापन कोष िञ्चालन कायिहिर्ध, २०७५ 

५. लघ ुउद्यम, कृहष जन्य उत्पािन प्रोत्िािन र ऋण ििायता कोष िञ्चालन 
कायिहिर्ध, २०७५ 

६. िेिा करारमा प्राहिर्धक जनशजि व्यिस्थापन कायिहिर्ध, २०७५ 

७. स्थानीय तिको उपभोिा िर्मर्त गठन, पररचालन तथा व्यिस्थापन कायिहिर्ध, 

२०७५ 

८. स्थानीय राजपत्र प्रकाशन िम्बजन्ध कायिहिर्ध, २०७५ 

 

१२. आर्थिक हििरण 
चाल ुआर्थिक िषिको पौष महिनािम्मको खचिको फाँटिारी यिप्रकार छ:- 

http://tamakoshimun.gov.np/sites/tamakoshimun.gov.np/files/%E0%A4%AE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%A4%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%20%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE%20%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8%20%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B7%20%E0%A4%B8%E0%A4%9E%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A8%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB.pdf
http://tamakoshimun.gov.np/sites/tamakoshimun.gov.np/files/%E0%A4%B2%E0%A4%98%E0%A5%81%20%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AE%2C%20%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A4%BF%20%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%89%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%A8%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%A8%20%E0%A4%B0%20%E0%A4%8B%E0%A4%A3%20%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A4%BE%20%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B7%20%E0%A4%B8%E0%A4%9E%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A8%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB.pdf
http://tamakoshimun.gov.np/sites/tamakoshimun.gov.np/files/%E0%A4%B2%E0%A4%98%E0%A5%81%20%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AE%2C%20%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A4%BF%20%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%89%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%A8%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%A8%20%E0%A4%B0%20%E0%A4%8B%E0%A4%A3%20%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A4%BE%20%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B7%20%E0%A4%B8%E0%A4%9E%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A8%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB.pdf
http://tamakoshimun.gov.np/sites/tamakoshimun.gov.np/files/%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE%20%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A4%BE%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF%20%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB.pdf
http://tamakoshimun.gov.np/sites/tamakoshimun.gov.np/files/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%AF%20%E0%A4%A4%E0%A4%B9%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%AD%E0%A5%8B%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BF%20%E0%A4%97%E0%A4%A0%E0%A4%A8%2C%20%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A8%20%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE%20%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB.pdf
http://tamakoshimun.gov.np/sites/tamakoshimun.gov.np/files/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%AF%20%E0%A4%A4%E0%A4%B9%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%AD%E0%A5%8B%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BF%20%E0%A4%97%E0%A4%A0%E0%A4%A8%2C%20%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A8%20%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE%20%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB.pdf
http://tamakoshimun.gov.np/sites/tamakoshimun.gov.np/files/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%AF%20%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B6%E0%A4%A8%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%BF%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB.pdf


 

 



 



 

 



१३. तोहकए बमोजजमका अन्य हििरण: 

आ.ि. 2०७५÷०७६ (काजिक–पौषिम्म) मा िताि पत्र िङ्ख्या ५१५ िटा तथा चलानीको हििरण 
216 िटा रिेको छ । 

१४. अजघल्लो आ.ि.मा िंचार्लत कायििमिरूूः 

आ.ि. २०७४।०७५ मा यि तामाकोशी गाउँपार्लकाबाट िञ्चार्लत कायििमबाट प्राप्त उपलब्धीको 
हििरण: 

आ.ि. २०७४।७५ मा तामाकोशी गाउँपार्लकाबाट िम्पन्न योजना/कायििम 

िडा नं. १ अन्तगितका पूजँजगत योजनािरु     

भिन र्नमािण 

ि.िं. नाम 

हिनीयोजज
त रकम 

खचि 
रकम 

िं
ख्य
ाा 

स्थान 
(िडा नं.) कैहफयत 

1 माझी िङ्ग्रिालय र्नमािण 1400000 
1344

000 1 1 

परुा िनु 
बाँकी 

िडक तथा पलु र्नमािण एंि स्तरोन्नती 

1 

बाघखोर जाउले भिरे राउतगाउँ िडक 
र्नमािण 500000 

4800
00 - 1   

2 

िडा कायािलय िेजख स्िास््य चौकी िडक 
र्नमािण 500000 

4800
00 - 1   

3 गैरीिेशी झलेु िडक स्तरोन्नती 1000000 
9600

00 - 1   

4 र्भरकोटका हिर्भन्न िडकिरुको स्तरोन्नती 925000 
8880

00 - 1   

5 बािबोटे नारायणी मा.हि. िडक र्नमािण 587000 
5473

20   1   

6 र्िर्द्थान गैरीिेशी िडक र्नमािण 300000 
2880

00   1   

7 कार्लिि छौडे र्िताको थान िडक स्तरोन्नती 1000000 
9600

00   1   

8 राउतगाउँ िडक स्तरोन्नती 400000 
3840

00   1   

जम्मा 5212000 
4987

320       

र्िँचाई िंरचना र्नमािण तथा ममित 



1 मिािेिखोला र्िँचाई आयोजना 500000 
4800

00 1 1   

खानपेानी िंरचना र्नमािण तथा ममित 

1 काभ्रपेानी खानेपानी आयोजना 800000 
7680

00 1 1   

जोजखम तथा प्रकोप व्यिस्थापन 

1 अँधेरीखोला पहिरो र्नयन्त्रण 500000 
4800

00 - 1   

अन्य िाििजर्नक र्नमािण 

1 खेलकुि मैिान र्नमािण 500000 
4800

00 1 1   

2 चारधाम मजन्िर र्नमािण 275000 
2217

00 1 1   

जम्मा 775000 
7017

00       

जशक्षा 

1 

पसु्तकालय व्यिस्थापन (नारायणी मा.हि., 
र्भरकोट) 200000 

1983
40 - 1   

2 खेलमैिान र्नमािण (गणेश आ.हि.)  1275000 
1224

000 1 1   

जम्मा 1475000 
1422

340       

स्िास््य 

१ र्भरकोट स्िास््य चौहक फर्निचर खररि   
1970

0 - 1   

कुल जम्मा 
1066200

0 
1020
3060       

िडा नं. २ अन्तगितका पूजँजगत योजनािरु 

भिन र्नमािण 

१ महिला भिन थप र्नमािण तथा ममित 400000 
3840

00 1 2   

िडक तथा पलु र्नमािण एंि स्तरोन्नती 

१ ढुङ्गेस्िारा िाउनेखोला गैरागाउँ िडक र्नमािण 300000 
2880

00 - 2   

२ 

एकतारे जनता आधारभतू हिद्यालय िडक 
र्नमािण 1900000 

1824
000 - 2   

३ अँधेरीखोला झलेु छौडे िडक 2350000 
2256

000 - 2   

४ झलेुका हिर्भन्न िडकिरुको स्तरोन्नती 925000 
8880

00 - 2   

५ 

ढुङग्रसे्िारा िाउनेखोला गैरागाउँ िडक 
स्तरोन्नती 150000 

1440
00 1 2   

६ मिािेिखोलामा आर.र्ि.र्ि.पलु र्नमािण 200000 
1920

00 1 2   



७ ढोली खोलामा आर.र्ि.र्ि.पलु र्नमािण 200000 
1920

00 1 2   

जम्मा 6025000 
5784

000       

र्िँचाई िंरचना र्नमािण तथा ममित 

१ ढोर्लखोला छापास्िारा पैँयाबोट र्िँचाई 200000 
1573

50 1 2   

२ अँधेरीखोला हपपलडाँडा र्िँचाई 200000 
1560

00 1 2   

३ ढोर्लखोला डाँडागाउँ र्िँचाई 100000 
7720

0 1 2   

जम्मा 500000 
3905

50       

खानपेानी िंरचना र्नमािण तथा ममित 

१ 

मिािेिखोला रानीिारी मर्ििारी खानेपानी 
ममित योजना 150000 

1440
00 1 2   

२ कागतेिस्ती खानेपानी ममित योजना 30000 
2880

0 1 2   

३ भत्यरेचौर बाच्छेटोल खानेपानी ममित योजना 100000 
9600

0 1 2   

४ िाउनेखोला मलुपानी खानेपानी ममित योजना 220000 
1762

40 1 2   

जम्मा 500000 
4450

40       

जोजखम तथा प्रकोप व्यिस्थापन 

1 ग्याहिन िाल र्नमािण 400000 
3840

00 - 2   

अन्य िाििजर्नक र्नमािण 

1 खेलकुि मैिान र्नमािण 650000 
6240

00 1 2   

2 जनजार्त घाटघर र्नमािण 200000 
1920

00 1 2   

3 आल ुजचस्यान केन्र र्नमािण 500000 
4800

00 1 2   

4 मेलर्मलाप केन्र र्नमािण 152000 
1459

20 1 2   

जम्मा 1502000 
1441

920       

जशक्षा 

1 घेरािार र्नमािण (जनप्रभात मा.हि.)  500000 
4800

00 1 2   

स्िास््य 

1 झलेु स्िास््य चौहक फर्निचर खररि   
9944

0 - 2   

कुल जम्मा 9827000 
9408

950       



िडा नं. 3 अन्तगितका पूजँजगत योजनािरु 

िडक तथा पलु र्नमािण एंि स्तरोन्नती 

1 रयले िनु्तलािारी डाँडागाउँ िडक र्नमािण 500000 
4800

00 - 3   

2 र्ितापाईला िनगाउँ मानेडाँडा िडक र्नमािण 500000 
4800

00 - 3   

3 

ढाडे र्ितापाईला जकेुपानी छौँडे िडक 
स्तरोन्नती 1000000 

6729
90 - 3   

4 

पत्थरे मिरा गिते गैरागाउँ बकाईने िडक 
स्तरोन्नती 250000 

1976
42   3   

5 अिाले चौर भोटे िोबाटो िडक स्तरोन्नती 150000 
9794

8   3   

6 राम्चे ढाँडगाउँ कालापानी िडक स्तरोन्नती 275000 
2388

00 1 3   

7 चनौटे रुपिे बािबोटे पत्थरे िडक स्तरोन्नती 275000 
2640

00 - 3   

8 

ओख्रिेारी-कालापानी-बोजझनीछाप गैरागाउ 
िडक स्तरोन्नती 150000 

1440
00 - 3   

9 

कालापानी गैराघर कालीपोखरी गोगनडाँडा 
िडक स्तरोन्नती 200000 

1748
00 - 3   

10 

गैरीखेत तामाकोशी बगर झलुङु्गेपलु िडक 
र्नमािण 600000 

5342
45 - 3   

11 

िडा कायािलय िनगाउँ र्ितापाईला िडक 
स्तरोन्नती 350000 

3261
00 - 3   

12 राम्चे र्मलनचौर िडक स्तरोन्नती 400000 
3687

90 - 3   

13 मानेडाँडा छौँडे िडक स्तरोन्नती 1050000 
9725

00 - 3   

14 िररयो चौतारा भ्याकुरे िडक ममित 25000 
2400

0 - 3   

जम्मा 5725000 
4975

815       

र्िँचाई िंरचना र्नमािण तथा ममित 

1 ढोलीखोला रुप्िे ढाडे र्िल्ताहक ममित 150000 
1440

00 1 3   

2 ठूलोखोला अमाले र्िँचाई योजना 100000 
9600

0 1 3   

3 पत्थरे र्िँचाई कुलो ममित 100000 
9600

0 1 3   

4 ढोर्लखोला चनौटे हपपलटार र्िँचाई ममित 50000 
4800

0 1 3   

5 कार्लिि बाँझे रयले र्िँचाई ममित 100000 
4415

0 1 3   



जम्मा 500000 
4281

50       

खानपेानी िंरचना र्नमािण तथा ममित 

1 

भमुरे डाँडा जामनुे मजककर्न टोल खानेपानी 
आयोजना 100000 

9600
0 1 3   

2 मेिेले हिमालापानी खानेपानी ममित 100000 
9600

0 1 3   

3 िनु्तलािारी खानेपानी योजना 90000 
8640

0 1 3   

4 रयले कुमाले खानेपानी योजना 80000 
7680

0 1 3   

5 बाँिबोटे खानेपानी योजना 80000 
7680

0 1 3   

6 खरखरे बस्नेतटोल छौँडे खानेपानी योजना 50000 
4800

0 1 3   

जम्मा 500000 
4800

00       

जोजखम तथा प्रकोप व्यिस्थापन 

3 जफे स्िास््य चौकीको लार्ग पखािल र्नमािण 600000 
5760

00 - 3   

अन्य िाििजर्नक र्नमािण 

1 िागिानी हिकाि  200000 
1187

85 1 3   

2 हपकर्नक स्पट र्नमािण 800000 
6999

50 1 3   

3 र्ितापाईला मजन्िर र्नमािण 275000 
2092

50 1 3   

4 खेलकुि मैिान र्नमािण 900000 
6405

00 1 3   

5 मेलर्मलाप केन्र र्नमािण 195000 
1872

00 1 3   

6 छौँडे िाटघर र्नमािण 1500000 
1440

000 1 3   

जम्मा 3870000 
3295

685       

जशक्षा 

१ घेरािार र्नमािण (कालापानी मा.हि.) 275000 
2640

00 - 3   

स्िास््य 

1 जफे स्िास््य चौहक ल्याब व्यिस्थापन  100000 
9190

1 - 3   

कुल जम्मा 
1157000
0 

1011
1551       

िडा नं. ४ अन्तगितका पूजँजगत योजनािरु 

भिन र्नमािण 



1 मन बिलाउने केन्र र्नमािण 1000000 
9600

00 1 4 

परुा िनु 
बाँकी 

2 जनजार्त िङ्ग्रिालय र्नमािण 900000 
8417

40 1 4 

परुा िनु 
बाँकी 

जम्मा 1900000 
1801

740       

िडक तथा पलु र्नमािण एंि स्तरोन्नती 

१ थलारी अिाले लामाटार िडक र्नमािण 500000 
4800

00 - 4   

२ र्िमपाखा गैरागाउँ ओढारे िडक र्नमािण 500000 
4800

00 - 4   

३ मालखुोला डाँडागाउँ फ्यातल िडक स्तरोन्नती 3425000 
3288

000 - 4   

४ भस्मे ठूलोखोररया अमले िडक र्नमािण 500000 
4800

00   4   

५ आिाले थलािरी िडक र्नमािण 500000 
3898

00   4   

जम्मा 5425000 
5117

800       

र्िँचाई िंरचना र्नमािण तथा ममित 

1 तामाकोशी पानी पम्पिेट र्िँचाई योजना 500000 
4800

00 1 4   

खानपेानी िंरचना र्नमािण तथा ममित 

1 फ्यातल र्मजारटोल खानेपानी योजना 500000 
4800

00 1 4   

2 डाँडागाउँ र्भरखकि  खानेपानी योजना 300000 
2754

80 1 4   

जम्मा 800000 
7554

80       

फर्निचर तथा मेर्िनरी िमान खररि 

1 जचर्लङ भ्याट खररि अनिुान 150000 
1500

00 - 4   

अन्य िाििजर्नक र्नमािण 

1 िागिानी हिकाि  200000 
2000

00 1 4   

2 खेलकुि मैिान र्नमािण 500000 
4800

00 1 4   

3 गोल्मेश्वर मजन्िर र्नमािण 140000 
1344

00 1 4   

4 र्भमेश्वर मजन्िर र्नमािण 135000 
1296

00 1 4   

5 गपेु्तशिर मिािेि मजन्िर ममित 200000 
1920

00 1 4   

6 डाँडागाउँ प्रर्तक्षालय र्नमािण 500000 
4800

00 1 4   

7 मेलर्मलाप केन्र र्नमािण 115000 
7920

0 1 4   



जम्मा 1790000 
1695

200       

जशक्षा 

1 फर्निचर खररि (र्िरे्द्श्वर माध्यर्मक हिद्यालय) 91666 
9166

6 - 4   

2 खेलमैिान र्नमािण (गपेु्तशिर मा.हि.)  91666 
9166

6 - 4   

3 फर्निचर खररि (गोल्मेश्वर मा. हिद्यालय) 91666 
9155

8 - 4   

जम्मा 274998 
2748

90       

स्िास््य 

1 माल ुस्िास््य चौहक फर्निचर खररि   
2600

0 - 4   

कुल जम्मा 
1083999

8 
1030
1110       

िडा नं. 5 अन्तगितका पूजँजगत योजनािरु 

िडक तथा पलु र्नमािण एंि स्तरोन्नती 

1 

दिहपङ्गटोल बिरको रुख जखम्ती खोला िडक 
र्नमािण 1500000 

1440
000 - 5   

2 मालडुाँडा कल्लेरी ररठ्ठाबोट िडक र्नमािण 1000000 
9600

00 - 5   

3 

भियाङ भोटेछाप ररठ्ठाबोट हकने िडक 
स्तरोन्नती 1000000 

9600
00 - 5   

4 शिरेका हिर्भन्न िडकिरुको स्तरोन्नती 925000 
8880

00 - 5   

5 हपपल डाँडा कल्लेरी जनजार्त िडक र्नमािण 300000 
2880

00 - 5   

6 ढोिेिाि भोले िडक स्तरोन्नती 1500000 
1440

000   5   

जम्मा 6225000 
5976

000       

र्िँचाई िंरचना र्नमािण तथा ममित 

1 शिरेटार तल्लोटार र्िँचाई योजना 100000 
9600

0 1 5   

2 ढोकाखोला र्िँचाई आयोजना 100000 
9600

0 1 5   

3 हकने हिरुिाखोला र्िँचाई आयोजना 200000 
1920

00 1 5   

4 िलिुाखोला गोबधिनटार र्िँचाइ पाईप खररि 50000 
4800

0 1 5   

5 अखोले पाईप खररि 50000 
4800

0 1 5   

जम्मा 500000 
4800

00       

जग्गा हिकाि कायि तथा खररि 



1 शिरे स्िास््य चौकीको जग्गा िरिफाई 94000 
9024

0 - 5   

जोजखम तथा प्रकोप व्यिस्थापन 

1 जखम्ती खोला नदि र्नयन्त्रण 300000 
2880

00 - 5   

अन्य िाििजर्नक र्नमािण 

1 रङ्गशाला र्नमािण 2000000 
1617

200 1 5   

2 शंखेश्वर मिािेि मजन्िर स्तरोन्नती 75000 
7200

0 1 5   

3 कार्लिेहि मजन्िर स्तरोन्नती 50000 
3500

0 1 5   

4 राधाकृष्ण मजन्िर ममित िंभार 50000 
4800

0 1 5   

5 मेलर्मलाप केन्र र्नमािण 115000 
1104

00 1 5   

जम्मा 2290000 
1882

600       

जशक्षा 

1 गेट र्नमािण (जनजागरृ्त मा. हिद्यालय) 200000 
1920

00 1 5   

2 फर्निचर खररि (जल्पािेहि आधारभतू हिद्यालय) 50000 
5000

0 - 5   

3 खेलमैिान र्नमािण (शंखेश्वर आ.हि.)  50000 
4800

0 - 5   

4 घेरािार र्नमािण (र्त्रकुटेश्वर मा.हि.,) 50000 
4800

0 - 5   

5 घेरािार र्नमािण (कार्लका आ.हि.,) 50000 
4800

0 - 5   

जम्मा 400000 
3860

00       

कुल जम्मा 9809000 
9102

840       

िडा नं. 6 अन्तगितका पूजँजगत योजनािरु 

भिन र्नमािण 

1 िूध कलेक्िन िेन्टर र्नमािण 300000 
2880

00 1 6   

िडक तथा पलु र्नमािण एंि स्तरोन्नती 

1 

ठोटनेरी डाँडाँगाउँ िडा कायािलय िडक 
र्नमािण 500000 

4800
00 - 6   

2 

गफु्ले लामाटार पार्थचौर खककागाउँ िडक 
र्नमािण 1000000 

9600
00 - 6   

3 िेउराली बाघखोर जगारे िडक स्तरोन्नती 2800000 
2347

900 - 6   

4 च्यामाका हिर्भन्न िडकिरुको स्तरोन्नती 925000 
8880

00 - 6   



5 िडा कायािलय छौडे िडक स्तरोन्नती 170000 
1632

00 - 6   

जम्मा 5395000 
4839

100       

र्िँचाई िंरचना र्नमािण तथा ममित 

1 िेउबजेु काफ्लेगाउँ अँधेरे र्िँचाई  100000 
8220

0 1 6   

2 जशल्तामे राम्चे हपपलबोट र्िँचाई आयोजना 100000 
9600

0 1 6   

3 जरेुडाँडा भत्लेखेत र्िँचाई आयोजना 100000 
9600

0 1 6   

4 नागथान न्यौपानेमलु र्िँचाई आयोजना 100000 
9600

0 1 6   

जम्मा 400000 
3702

00       

खानपेानी िंरचना र्नमािण तथा ममित 

1 गफु्ले लामाटार खानेपानी आयोजना 200000 
1920

00 1 6   

2 काफ्लेपिरा तथा स्िास््य चौकी खानेपानी  200000 
1872

00 1 6   

जम्मा 400000 
3792

00       

जग्गा हिकाि 

कायि तथा 
खररि             

1 च्यामा स्िास््य चौकी जग्गा खररि 300000 
3000

00 - 6   

2 मिेन्र मा.हि., च्यामा जग्गा खररि 625000 
6250

00 - 6   

जम्मा 925000 
9250

00       

फर्निचर तथा मेर्िनरी िमान खररि 

1 

जचर्लङ भ्याट तथा र्मल्क एनालाईजर खररि 
अनिुान 250000 

2500
00 - 6   

ििारी िाधन खररि 

1 व्िील चेयर    
2499

8 1 6   

जोजखम तथा प्रकोप व्यिस्थापन 

1 र्तलक स्मरृ्त प्रर्तष्ठान िंरक्षण 1000000 
9600

00 - 6   

अन्य िाििजर्नक र्नमािण 

1 खेलकुि मैिान र्नमािण 800000 
7680

00 1 6   

2 गढी िंरक्षण (घेरािार) 800000 
7680

00 1 6   

3 मेलर्मलाप केन्र र्नमािण 115000 
1104

00 1 6   



जम्मा 1715000 
1646

400       

कुल जम्मा 
1038500

0 
9682

898       

िडा नं. 7 अन्तगितका पूजँजगत योजनािरु 

भिन र्नमािण 

1 िनुिुार िङग्रिालय र्नमािण 600000 
5760

00 1 7 

परुा िनु 
बाँकी 

2 महिला भिन थप र्नमािण तथा ममित 300000 
2880

00 1 7   

जम्मा 900000 
8640

00       

िडक तथा पलु र्नमािण एंि स्तरोन्नती 

1 

आिाल गैरागाउँ उन्यूचौर कालोपिरा िडक 
र्नमािण 500000 

4800
00 - 7   

2 आलसु्िारा-कार्मिारी जोर्गडाँडा िडक र्नमािण 500000 
4800

00 - 7   

3 कार्लका मा.हि.तल्लो िाँिा िडक स्तरोन्नती 1000000 
9600

00 - 7   

4 िाँिाका हिर्भन्न िडकिरुको स्तरोन्नती 925000 
8880

00 - 7   

5 बोिले लार्मडाँडा िडक र्नमािण 700000 
6720

00 - 7   

6 बतािे चौका िडक र्नमािण 500000 
4800

00 - 7   

7 उनेली माईथान िडक र्नमािण 1300000 
1248

000 - 7   

जम्मा 5425000 
5208

000       

र्िँचाई िंरचना र्नमािण तथा ममित 

1 िमाखरे नेपाने र्िँचाई आयोजना 500000 
4800

00 1 7   

खानपेानी िंरचना र्नमािण तथा ममित 

1 कामिारी जोर्गडाँडा खानेपानी आयोजना 400000 
3840

00 1 7   

जग्गा हिकाि कायि तथा खररि 

1 

िाँिा स्िास््य चौकी जग्गा खररि तथा हिकाि 
कायि 100000 

9972
0 - 7   

अन्य िाििजर्नक र्नमािण 

1 िनुिुार जनजाती थान र्नमािण 250000 
2400

00 1 7 

परुा िनु 
बाँकी 

2 िागिानी हिकाि  200000 
1037

80 1 7   



3 मेलर्मलाप केन्र र्नमािण 115000 
1104

00 1 7   

4 हपकर्नक स्पट र्नमािण 478000 
4428

40 1 7   

5 गमु्बा र्नमािण 1000000 
9600

00 1 7   

6 खेलकुि मैिान र्नमािण 500000 
3375

00 - 7   

जम्मा 2543000 
2194

520       

जशक्षा 

1 घेरािार र्नमािण (कार्लका मा.हि., िािा) 275000 
2640

00 - 7   

2 खेलमैिान िंरक्षण (कार्लका मा.हि., िािा) 400000 
3840

00 - 7   

3 

प्रयोगशाला व्यिस्थापन (कार्लका मा.हि., 
िािा) 275000 

2750
00 - 7   

जम्मा 950000 
9230

00       

स्िास््य 

6 िाँिा स्िास््य चौहक फर्निचर खररि   
5005

9 - 7   

कुल जम्मा 
1081800

0 
1020
3299       

       

       

       

आ.ि. २०७४।७५ मा तामाकोशी गाउँपार्लकाबाट िम्पन्न योजना/कायििम 

िामाजजक िेिा तथा िमािेजशता प्रिर्द्िन 

िं िं. नाम 

हिनीयोजज
त रकम 

खचि 
रकम 

िं
ख्
या 

स्थान(ि
डा नं.) कैहफयत 

1 

जेष्ठ नागररक लजक्षत कायििम (ब्लाङकेट 
हितरण तथा अिल छोरा बिुारी िम्मान) 100000 

9993
9   1   

2 

महिला लजक्षत कायििम (फर्निचर खररि तथा 
िशजिकरण कायििम) 400000 

4000
00   1   

3 

िर्लत लजक्षत कायििम (िाद्यबाधन िमान 

खररि) 150000 
1500

00   1   

4 

बालबार्लका लजक्षत कायििम (स्टेश्नरी 
िमान/हफक्चिि तथा हिहिध कायििम) 200000 

1983
70   1   

5 िरिफाई प्रिर्द्िनको लार्ग डस्टहिन खररि 214286 

८००
००   १   



जम्मा 1064286 
9283

09       

िामाजजक िेिा तथा िमािेजशता प्रिर्द्िन 

1 

जेष्ठ नागररक लजक्षत कायििम (फाईिर 
र्िरक हितरण तथा अिल छोरा बिुारी 
िम्मान) 100000 

1000
00   2   

2 िर्लत लजक्षत कायििम (अर्थिङ जडान) 150000 
1500

00   2   

3 

बालबार्लका लजक्षत कायििम (कम्प्यटुर 

लगायतका िमान खररि) 200000 
1645

70   2   

4 िरिफाई प्रिर्द्िनको लार्ग डस्टहिन खररि 214286 

८००
००   २   

जम्मा 664286 
4945

70       

िामाजजक िेिा तथा िमािेजशता प्रिर्द्िन 

1 

जेष्ठ नागररक लजक्षत कायििम (झलु हितरण 
तथा अिल छोरा बिुारी िम्मान) 100000 

1000
00   3   

2 

महिला लजक्षत कायििम (िाते िोजजयारी 
तार्लम लगायत हिहिध) 400000 

3924
84   3   

3 

जनजार्त लजक्षत कायििम (पानी ट्याङकी 
हितरण) 200000 

2000
00   3   

4 

िर्लत लजक्षत कायििम (पानीको पाईप 

हितरण) 150000 
1500

00   3   

5 अपाङ्ग लजक्षत कायििम (चल्ला हितरण) 100000 
1000

00   3   

6 

बालबार्लका लजक्षत कायििम(अक्षय कोष 

स्थापना/हिहिध कायििम) 200000 
2000

00   3   

7 िरिफाई प्रिर्द्िनको लार्ग डस्टहिन खररि 214286 

८००
००   ३   

जम्मा 1364286 
1222

484       

िामाजजक िेिा तथा िमािेजशता प्रिर्द्िन 

1 

जेष्ठ नागररक लजक्षत कायििम (ब्लाङकेट 
हितरण ) 100000 

8500
0   4   

2 

महिला लजक्षत कायििम (र्िलाई कटाई 
तार्लम/िशजिकरण कायििम) 400000 

4000
00   4   

3 

बालबार्लका लजक्षत कायििम(अक्षय कोष 

स्थापना/हिहिध कायििम) 200000 
2000

00   4   

4 िरिफाई प्रिर्द्िनको लार्ग डस्टहिन खररि 214286     4   



जम्मा 914286 
6850

00       

िामाजजक िेिा तथा िमािेजशता प्रिर्द्िन 

1 

जेष्ठ नागररक लजक्षत कायििम (झलु हितरण 
तथा अिल छोरा बिुारी िम्मान) 100000 

1000
00   5   

2 

महिला लजक्षत कायििम (केरा खेर्त प्रजशक्षण 
तथा हिरुिा हितरण) 400000 

4000
00   5   

3 

जनजार्त लजक्षत कायििम (बाख्रा र बङगरु 
हितरण) 150000 

1350
00   5   

4 

िर्लत लजक्षत कायििम (िशजिकरण 

कायििम) 200000 
2000

00   5   

5 अपाङ्ग लजक्षत कायििम (ब्लाङकेट हितरण) 100000 
1000

00   5   

6 

बालबार्लका लजक्षत कायििम (हिर्भन्न 

कायििम सचंालन) 200000 
2000

00   5   

7 िरिफाई प्रिर्द्िनको लार्ग डस्टहिन खररि 214286 

८००
००   ५   

जम्मा 1364286 
1215

000       

िामाजजक िेिा तथा िमािेजशता प्रिर्द्िन 

25 

जेष्ठ नागररक लजक्षत कायििम (फाईिर 
र्िरक हितरण तथा अिल छोरा बिुारी 
िम्मान) 100000 

1000
00   6   

26 

जनजार्त लजक्षत कायििम (पानी ट्याङकी 
हितरण) 150000 

1440
00   6   

27 

िर्लत लजक्षत कायििम (पार्न ट्याङकी 
हितरण) 200000 

1920
00   6   

28 

बालबार्लका लजक्षत कायििम (अक्षय कोष 

स्थापना/हिहिध कायििम) 200000 
2000

00   6   

39 िरिफाई प्रिर्द्िनको लार्ग डस्टहिन खररि 214286 

६४६
७५   ७   

जम्मा 864286 
7006

75       

िामाजजक िेिा तथा िमािेजशता प्रिर्द्िन 

29 

जेष्ठ नागररक लजक्षत कायििम (फाईिर 
र्िरक हितरण तथा अिल छोरा बिुारी 
िम्मान) 100000 

1000
00   7   

30 महिला लजक्षत कायििम (हिहिध कायििम) 100000 
9000

0   7   



31 

िर्लत लजक्षत कायििम (बङगरुको पाठा र 

खोर हितरण) 100000 
1000

00   7   

32 

अपाङ्ग लजक्षत कायििम (लोकल कुखरुा 
हितरण) 100000 

9998
0   7   

33 

बालबार्लका लजक्षत कायििम(कमप्यटुर 

खररि) 200000 
2000

00   7   

39 िरिफाई प्रिर्द्िनको लार्ग डस्टहिन खररि 
214286 

६४६
७५   ७   

जम्मा 814286 
6546

55       

कुल जम्मा 7050002 
5900

693       

 

१५. िाििजर्नक र्नकायको िेििाइट: 

यि तामाकोशी गाँउपार्लकाको िेबिाइट http://tamakoshimun.gov.np/ रिेको छ 
। 

१६. िूचना पररयोजनाले प्राप्त गरेको िैिेजशक ििायता, ऋण, अनिुान एिम ्िम्झौता 
िम्बजन्ध हििरणूः 

यि गाउँपार्लकाले िालिम्म कुनै बैिेजशक ििायता प्राप्त नगरेको । 

१७. िाििजर्नक र्नकायले िञ्चालन गरेको कायििम र िोको प्रर्तिेिन 

यि तामाकोशी गाउँपालहककाले चाल ु आ.ि. 2075/076 मा िञ्चालन गने 
कायििमिरू कायािन्ियनको िममा रिेका तथा  केहि आयोजना तथा चाल ुप्रकृर्तका 
कायििरू र्नयर्मत भईरिेका छन ्। 

पनु.र्नमािण िम्बजन्ध बिि तथा िाििजर्नक िनुिुाई लगायतका कायििमिरु आयोजना 
भएका छन ्। 

 

१८. िाििजर्नक र्नकायले िगीकरण तथा िंरक्षण गरेको िूचनाको नामािली 

http://tamakoshimun.gov.np/


यि गाउँपार्लकाले िगीकरण तथा िंरक्षण गरेको िूचनाको नामािली प्रकाशन गने 
िममा रिेको छ । िबै िूचना खलु्ला रिेको । 

 

१९. िाििजर्नक र्नकायमा परेको िूचना माग िम्बन्धी र्निेिन र िूचना 
दिइएको हिषय 

िूचना आयोगको प.िं. 2074/075, र्मर्त 2074/11/18 च.नं. 1638 माफि त 
िो िम्बन्धमा हिडम फोरम, थापाथली, काठ्माण्डौले यि तामाकोशी गाउँपार्लकाको 
अद्यािर्धक िूचना हििरण प.िं. 2074/075, र्मर्त 2074/10/26 च.नं. 322 
अनिुार माग गरेको िूचना उपलब्ध गराईको । तत्पश्चात िालिम्म हिर्भन्न र्लजखत तथा 
मौजखक िूचनािरू र्नयर्मत रूपमा दिन ेगररएको । 

 

२०. िाििजर्नक र्नकायका िूचनािरु अन्यत्र प्रकाशन भएको िा िनेु भए  
िोको हििरण 

यि तामाकोशी गाउँपार्लकाले आफ्ना र्नयर्मत िूचनािरू गाउँपार्लकाको िेबिाईट 
(http://tamakoshimun.gov.np) मा प्रकाशन गने गरेको िाथै हिर्भन्न राहिय / 
स्थानीय िैर्नक पत्रपर्त्रका तथा एफएम रेर्डयोिरू माफि त प्रकाशन / प्रशारण गने 
गररएको । 
 
तयार गने         प्रमाजणत गने 
(पिन राज फँुयाल)        (िीपेश कटे्टल) 
िूचना प्रहिर्ध अर्धकृत        प्रमखु प्रशािकीय अर्धकृत 

http://tamakoshimun.gov.np/

