
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी 
ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोजिम सावविननक गररएको वववरण 

 

२०7८ बैशा, िेठ र असार मवहनासम्मको 

सम्पाददत प्रमखु वियाकलापहरुको वववरण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तामाकोशी गाउँ कायवपानलकाको कायावलाय 
िफे, बागमती प्रदेश दोलखा 



स्वत प्रकाशन 

(Proactive Disclosures) 

 

नेपालको संववधानको धारा २७ मा रहेको नागररकको सूचनाको हकको भावना बमोजिम 
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमावली, 
२०६५ को ननयम ३ बमोजिम प्रत्येक सावविननक ननकायले आफ्ना गनतववनधहरुको 
वववरण ३÷३ मवहनामा प्रकाजशत गनुवपने कानूनी व्यवस्था छ । यसका लानग ऐन र 
ननयमावलीमा गरी २० वटा शीर्वकहरु उल्लेख गररएका छन ् । सूचनाको हकको 
संरक्षण, सम्वर्द्वन र प्रचलन गराउन प्रनतबर्द् यस तामाकोशी गाउँपानलकाले २०७८ 
बैशाख–असारसम्मको अवनधमा सम्पाददत प्रमखु कायवहरुको संजक्षप्त वववरण प्रकाजशत 
गरेका छौँ ।  

यसरी २०७८ बैशाख–असारसम्मको अवनध सूचनाको हकको प्रचलनमा सन्दभवमा 
उल्लेखनीय रहेको छ । यसै िममा, यस गाउँपानलकाले आफ्नो ननयनमत वववरण 
प्रकाजशत गददै  आएको नसलनसलामा आ व  २०७७।०७८ सालको बैशाख, िेठ र 
असार मवहनासम्ममा सम्पाददत कामको वववरण तोवकएबमोजिम सम्पन्न भएको एक 
हप्तानभत्र प्रकाशन गरेको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नमनत: २०७८ साउन ६ गते बधुबार     तामाकोशी गाउँपानलका  



ववर्य सूची 

 

१  तामाकोशी गाउँपानलकाको स्वरुप र प्रकृनत       

२  तामाकोशी गाउँपानलकाको काम, कतवव्य र अनधकार      

३  गाउँपानलकामा रहन ेकमवचारी संख्या र कायव वववरण      

४  गाउँपानलकाबाट प्रदान गररन ेसेवा         

५  सेवा प्रदान गने ननकायको शाखा र जिम्मेवार अनधकारी,सम्बजन्धत  

   शाखा प्रमखु          

६  सेवा प्राप्त गनव ला्न ेदस्तरु र अवनध           

७  ननवेदन, उिरुी उपर ननणवय गने प्रविया र अनधकारी            

८  ननणवय उपर उिरुी सनु्न ेअनधकारी         

९  सम्पादन गरेको कामको वववरण        

१०  सूचना अनधकारी र प्रमखुको नाम र पद       

११  हालसम्म पास भएका ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदेजशकाको सूची         

१२  आम्दानी, खचव तथा आनथवक कारोबार सम्बन्धी अद्यावनधक वववरण      

१३  तोवकए बमोजिमका अन्य वववरण        

१४  अजिल्लो आ व मा सञ्चानलत कायविमहरु       

१५  स्थानीय तहको वेभसाइट         

१६  सूचना पररयोिनामा प्राप्त भएको वैदेजशक सहायता, ऋण, अनदुान  

     एवम ्सम्झौता म्बन्धी वववरण         

१७  सावविननक ननकायले सञ्चालन गरेको कायविम र सोको प्रनतवेदन   

१८  सावविननक ननकायले वगीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली  

१९  सावविननक ननकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सूचना 



     ददइएको ववर्य           

२०  सावविननक ननकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएको वा हनु ेभए  

सोको वववरण           



सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोजिम 
प्रकाजशत वववरण आ व  २०७७÷०७८(२०७८ बैशाखदेजख २०७८ असारसम्म) 

 

 

१   तामाकोशी गाउँपानलकाको स्वरूप र प्रकृनत  
क) गाउँपानलकाको दरुदृवि: सखुी तामाकोशीवासी, सम्बरृ्द् तामाकोशी गाउँपानलका ।     

   

ख) लक्ष्य: भौनतक पूवावधार एवं आनथवक, सामाजिक, सांस्कृनतक पक्षको समग्र ववकास 
तथा पानी–खानी–िवानीको उच्चतम ्उपयोग गददै  समान अवसरको प्रत्याभनुत गरी 
समता माफव त समानता कायम गददै  समरृ्द् तामाकोशी गाउँपानलका बनाउने एकमात्र 
लक्ष्य रहेको छ । 

 
ग) उद्दशे्य: स्थानीय स्रोत, साधन र िनशजिको उजचत पररचालन गरर समग्र 
गाउँपानलकाको आनथवक तथा सामाजिक सम्बवृर्द् हाँनसल गने । 

 

ि) रणनीनतक प्राथनमकताहरु: कृवर्, िनश्रोत, पयवटन, पूवावधार र उद्योग । 
 

२  तामाकोशी गाउँपानलकाको काम, कतवव्य र अनधकार 
(१) प्रशासननक कायव: दैननक गनतववनध, शाजन्त सरुक्षा, संि तथा प्रदेश समन्वय 

(२) आन्तररक रािश्व संकलन तथा आनथवक प्रशासन सम्बजन्ध कायव 
(३) भौनतक पवुावधार ववकास तथा वातावरजणय, परायावरजणय संरक्षण, प्रवर्द्न तथा 
व्यवस्थापन 

(४) आनथवक ववकास: कृवर्, उद्योग, रोिगार प्रवर्द्वन 

(५) सामाजिक ववकास: जशक्षा, स्वास््य खेलकुद, खानेपानी, सामाजिक सरुक्षा, 
संस्कृनत र पयवटनको ववकास 

(६) आवनधक योिना तिुवमा, कायावन्वयन तथा अनगुमन र मलु्यांकन 

(७) सूचना प्रववनधको ववकास तथा सशुासन प्रबर्द्न, िवाफदेवहता, पारदजशवता कायम 
गने । 

नीनतगत व्यवस्था तथा अनधकारके्षत्र 



(१) स्थानीय तहको कायवकाररणी अनधकार नेपालको संववधान र संिीय कानूनको 
अधीनमा रही गाउँ कायवपानलकामा ननवहत रहनेछ । 

(२) स्थानीय कायवकाररणी अनधकार संववधानको अनसूुची–८ र अनसूुची–९ 
बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हनुेछ । 

(३) यो संववधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही गाउँपानलकाको शासन व्यवस्थाको 
सामान्य ननदेशन, ननयन्त्रण र सञ्चालन गने अनभभारा गाउँ कायवपानलकाको हनुेछ । 

(४) गाउँपानलकाको कायवकाररणी कायव गाउँ कायवपानलकाको नाममा हनुेछ । 

(५) उपधारा (४) बमोजिम गाउँ कायवपानलकाको नाममा हनुे ननणवय वा आदेश र 
तत्सम्बन्धी अनधकारपत्रको प्रमाणीकरण स्थानीय कानून बमोजिम हनुेछ । 

 

३  गाउँपानलकामा रहन ेकमवचारी र कायववववरण 

यस तामाकोशी गाउँपानलकालाई आवश्यक पने कमवचारी नेपाल सरकारले व्यवस्था गने 
कानूनी प्रावधान रहेको छ । हाल गाउँपानलकामा अन्तररम रुपमा देहाय बमोजिमको 
जस्वकृत दरवन्दी अनसुारका कमवचारी कायवरत रहेका छन ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

यस तामाकोशी गाउँपानलकाको दरबन्दी तेररि ननम्नानसुार रहेको छ: 



 

Fig१: तामाकोशी गाउँपानलकाको दरबन्दी तेररि 

 



 

Fig२: तामाकोशी गाउँपानलकाकोदरबन्दी तेररि 

 

३ १ स्वीकृत कमवचारी दरवन्दी संख्या ७१ िना 



३ २ स्थायी कमवचारी दरबन्दी संख्या ४९ िना 
३ ३ करार सेवा कमवचारी ८६ िना 
स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण अनसुार यस गाउँपानलकामा ननम्न बमोजिम शाखाहरू 
रहेका छन:् 
१  प्रशासन, योिना तथा अनगुमन शाखा 
   १ १ प्रशासन इकाइ 

   १ २ आनथवक प्रशासन इकाइ 

   १ ३ रािश्व इकाइ 

   १ ४ योिना तथा अनगुम इकाइ 

   १ ५ काननुी मानमला इकाइ 

२ पूवाधार ववकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा 
   २ १ व्यवस्थापन शाखा 
   २ २ सडक तथा अन्य पूवावधार ववकास इकाइ 

   २ ३ भवन तथा मापदण्ड कायावन्वयन इकाइ 

   २ ४ वातावरण, सरसफाइ तथा ववपद व्यवस्थापन इकाइ 

३ सामाजिक तथा आनथवक ववकास शाखा 
   ३ १ सामाजिक सरुक्षा तथा पजिकरण इकाइ 

   ३ २ मवहला, बालबानलका तथा समािकल्याण इकाइ 

   ३ ३ स्वास््य इकाइ 

   ३ ४ कृवर् सेवा इकाइ 

   ३ ५ पश ुसेवा इकाइ 

   ३ ६ सचुना प्रववनध इकाइ 

   ३ ७ िरेल ुतथा साना उद्योग इकाइ 

४ जशक्षा, यवुा तथा खेलकुद शाखा 
   ४ १ जशक्षा प्रशासन इकाइ 

   ४ २ खेलकुद सनमनत 

   ४ ३ यवुा ववकास सनमनत 

   ४ ४ वालववकास केन्र 

५ आन्तररक लेखा पररक्षण एकाई 

 



४   गाउँपानलकाबाट प्रदान गररन ेसेवा 
यस गाउँपानलकाबाट िनतासँग सरोकार राख्न ेसम्पूणव ननयनमत सेवाहरूका अलावा ननम्नानसुारका 
सेवाहरू प्रदान गररन्छन:् 

तामाकोशी गाउँ कायवपानलकाको कायावलयको नागररक वडापत्र 
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 गराउिे 

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 अिुमािका 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 

गि े

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 

प्रमखु प्रशासनकर् 

अनधकृर् /इनधिनिर्र 

निशलु्क र्ोििाको 

प्रकृनर् र दरूी 

अिसुार ३ 



३) िौनर्क निमााण र्था पवूााधार 

शाखाबाट कार्ा सम्पधि प्रनर्वेदि 

प्राप्त गिे 

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  

(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 ।) 

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 

 

 उनल्लनखर् 

कागिार्  

पेश गरेको  

नमनर्ले ३ 

नदि नित्र  

 

  

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 

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  

अध्र्क्ष / प्रमखु 

प्रशासनकर् अनधकृर् 

/ स्थािीर् 

पनजिकानधकारी 

 



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  प्रमानणर् िागररकर्ा 

प्रमाणपत्रको प्रनर्नलपी । 

 

ग) जन्म स्थान सच्याउनु परेमा  

(१) नवदेशमा  िनधमएको बच्चाको  

िधमस्थाि  सच्र्ाउिु  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) 

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 ।  

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 

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 ।  

अध्र्क्ष / प्रमखु 

प्रशासनकर् अनधकृर् 

/ स्थािीर् 

पनजिकानधकारी 

  



(३) निवतृ्तिरण  प्रर्ोििको  लानग  

िएमा  पेधसि  नववरणमा उल्लेख 

िएको पाररवाररक नववरण । 

 

ख) मृत्यु वमवत सच्याउने सम्बन्धमा 

(१)  अस्पर्ालबाट  िारीमतृ्र् ु नमनर्  

उल्लेख  िएको  मतृ्र्ु प्रमाणपत्र  

वा  सरकारी  निकार्बाट  मतृ्र्ु  

नमनर्  प्रमानणर् गररएको नसफाररश 

(२) स्थािीर् र्हको प्रनर्निधीको 

रोहवरमा गररएको कम्र्ीमा ५ 

ििाको सिानमि मचुलु्का र 

सिानमि बस्िेको प्रमानणर् 

िागररकर्ा प्रमाणपत्र । 

५) निवेदकले र्ोनकएको शलु्क वडा 

कार्ाालर्मा बुझाउिे   

६) चलािी गरी निवेदकलाई 

प्रमाणपत्रको प्रनर्नलनप उपलब्ध 

गराउिे ।  

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 

(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। 

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 

  

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  

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  

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 मचुलु्का र्र्ार 

गरी नसफाररस र्र्ार गिे  

६) निवेदकले र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे  

७) चलािी गरी निवेदकलाई नसफाररस 

उपलब्ध गराउिे  

 

अध्र्क्ष / प्रमखु 

प्रशानसकर् अनधकृर्, 

सम्बनधधर् फााँटका 

कमाचारी 

 ७ नदिनित्र   

 

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  सेवा प्रदान गने ननकायको शाखा र जिम्मेवार अनधकारी, सम्बजन्धत शाखा प्रमखु
  

 

नस  नं  शाखा उपशाखा/इकाइ कमवचाररको नाम पद कायावलय प्रमखु 

१   

 

प्रशासन, योिना 
तथा अनगुमन 
शाखा 

प्रशासन शाखा सिृी केसी प्रशासन अनधकृत   

 

 

 

 

 

आनथवक प्रशासन शाखा नबिय लईुँटेल लेखा अनधकृत 

रािश्व इकाइ - - 

योिना तथा अनगुम शाखा - - 



जिन्सी फाँट राम बहादरु काकी लेखापाल  

 

 

 

 

 

 

ननमेर् नमश्र 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

काननुी मानमला इकाइ शारदा महत कानूनी सहिकताव 

२   

 

 

पूवाधार ववकास 
तथा वातावरण 
व्यवस्थापन शाखा 

व्यवस्थापन शाखा - - 

सडक तथा अन्य पूवावधार 
ववकास शाखा 

रािवकशोर यादब ईजन्िननयर (सातौँ) 

भवन तथा मापदण्ड 
कायावन्वयन इकाइ 

- - 

वातावरण सरसफाई तथा 
ववपद व्यवस्थापन शाखा 

- - 

३   

 

 

 

 

 

सामाजिक तथा 
आनथवक ववकास 
शाखा 

सामाजिक सरुक्षा तथा 
पजिकरण सेवा इकाइ 

पषु्कर महत एम आई एस 
अपरेटर 

मवहला वालबानलका तथा 
समाि कल्याण इकाइ  

सजचना न्यौपान े स म वव नन  

 

स्वास््य शाखा 
अरुण कुमार नमश्र नस अहेव 

कृवर् ववकास शाखा नबदरु प्रसाद 
नतनमल्सेना 

कृवर् अनधकृत 

पश ुववकास शाखा कुश बहादरु जिरेल पश ुजचवकत्सक 
(आठौँ) 

सचुना प्रववनध शाखा पवनराि फुयाल सूचना प्रववनध 
अनधकृत 

िरेल ुतथा साना उद्योग 
इकाइ 

- - 

४  जशक्षा शाखा  मेनकुा बास्कोटा जशक्षा अनधकृत 



जशक्षा, यवुा तथा 
खेलकुद शाखा  

खेलकुद सनमनत - - ननमेर् नमश्र 

यवुा ववकास सनमनत - - 

वालववकास केन्र - - 

५ आन्तररक लेखा 
पररक्षण एकाई 

केशव ओली आन्तररक लेखा 
पररक्षक (पाँचौ) 

- 

 

 

६  सेवा प्राप्त गनव ला्न ेदस्तरु र अवनध        

यस गाउँपानलकाबाट प्रदान गररने सेवाहरूमा गाउँपानलकाको आनथवक ऐनमा उल्लेख भएबमोजिम तथा 
बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको सेवा दस्तरु तथा सेवाको अवनध रहनेछ आनथवक ऐनमा उल्लेख 
नभएका सेवाहरूमा अन्य प्रचनलत कानून बमोजिम हनुेछ। 

 

७  ननवेदन, उिरुी उपर ननणवय गने प्रविया र अनधकारी 
   ७ १ सूचना माग गररएका ननवेदन, उिरुी उपर ननणवय गने प्रविया: 

 यस गाउँ कायवपानलकाको कायावलयमा सूचना माग गररएको सम्बन्धमा प्राप्त हनुे ननवेदन र 
उिरुी उपर ननणवय गने प्रकृया सूचनाको हक सम्बजन्ध ऐन 2064 तथा ननयमावनल 2065 
बमोजिम हनुेछ । 

   ७ २ माग गररएका सूचना उपलब्ध नगराईएमा: 
 नागररकले माग गरेको सूचना १५ ददननभत्र पनन सूचना अनधकारीले उपलब्ध नगराए 

नागररकसूचना अनधकारी ववरुद्व उिरुी गनव कायावलय प्रमखु समक्ष िानपुनेछ । 

 कायावलय प्रमखु समक्ष उिरुी परेको ७ ददननभत्र कायावलय प्रमखुले सूचना अनधकारीमाफव त ्वा 
आफैं  नागररकलाई सूचना उपलब्ध गराउनपुछव ।  

 ७ ददननभत्र कायावलय प्रमखुले पनन नागररकलाई सूचना उपलब्ध नगराए नागररकले त्यसको 
३५ ददननभत्र सूचना अनधकारी र कायावलय प्रमखु ववरुद्व राविय सूचना आयोगमा पनुरावेदन 

गनव सक्नेछन ्। 

७ ३ ननणवय गने अनधकार 
 गाउँपानलका अध्यक्षले तोवकएबमोजिम र प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत । 

 

८  ननणवय उपर उिरुी सनेु्न अनधकारी 



 प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत श्री ननमेर् नमश्र । 

 

९  सम्पादन गरेको कामको वववरण (२०७८ -असारसम्म) 
यस गाउँपानलकाले यस अवनधमा ववनभन्न ननयनमत सावविननक प्रवाहका गनतववनधहरूका साथसाथै ननन्न 
प्रमखु कायवहरू सम्पन्न गरेको छ:- 
(१) ननयनमत रािश्व संकलन । 

(२) कोनभड १९ पररक्षण तथा िरदैलो और्नध ववतरण कायविम । 

(३) ५ शैया कोनभड १९ हजस्पटलबाट कोनभड १९ संिनमत ववरामीहरुको उपचार सेवा सञ्चालन 
। 

(४) उपभोिा सनमनतहरू गठन, योिना सम्झौता तथा कायावन्वयन, अनमुन तथा मलु्यांकन । 

(५) उपभोिा सनमनत माफव त भएका योिनाहरुको अजन्तम अनगुमन तथा मलु्यांकन 

(६) सबै वडामा इन्टरनेट िडान तथा ममवत ।  

(७) कोनभड १९ रोकथाम तथा ननयन्त्रणको लानग ववनभन्न कायविम सञ्चालन । 

(८) पानलका स्तरीय १० शैय्याको हजस्पटलको भवन ननमावणको लानग टेन्डर आव्हान । 

(९) कोनभड १९ ववरुर्द्को भ्याजक्सनेस कायविम सञ्चालन । 

(१०) रािपनत शैजक्षक सधुार कायविम माफव त भएका ववनभन्न कायविमहरु कायावन्वयन तथा 
अनगुमन मलु्यांकन सम्पन्न । 

(११) माटो पररक्षणका लानग नमननल्याब स्थापना कायव अगानड बढेको । 

(१२) रोिगार सेवा केन्र अन्तगवत प्रधानमन्त्री रोिगार कायविम माफव त ३५८ िना सूचीकृत 
बेरोिगारहरुले रोिगार प्राप्त गरी ववनभन्न योिनाहरु सञ्चालन तथा सम्पन्न । 

 

नोवटस वोडव सेवा: १६१८०७०७०४९४९ मा सम्पकव  गरी यस गाउँपानलकाबाट भईरहेको 
कामकारवाहीको सूचना प्राप्त गनव सवकनेछ । 

 

ववनभन्न शाखा माफव त भएका अन्य प्रमखु सम्पाददत कायविमहरु 

९ १ प्रशासन शाखा 
    

आ व २०७७/०७८ को चौथो तै्रमानसकसम्म दताव तथा चलानी भएका पत्रको संख्या 
    

ि सं  चलानी संख्या दताव संख्या कैवफयत  

१   चौथो तै्रमानसक 

    



कमवचारी वववरणः 

ि सं  
स्वीकृत कमवचारी दरवन्दी 

संख्या 
स्थायी कमवचारी 

संख्या सेवा करार अन्तगवतका कमवचारी संख्या 
१    

    

आ व  २०७७/०७८ को  चौथो तै्रमानसकमा प्रकाजशत भएका सूचनाहरुको संख्या 
    

 
सूचना प्रकाशन संख्या   

 
चौथो तै्रमानसक    

    
 

९ २ सूचना तथा प्रववनध शाखा 
कर्मचारी वििरणः 

क्र.सं. नार् थर पद सेिा कैफियत 

१. पवन राज फुयाल सूचना प्रववधि अधिकृत करार  

     

 

  ९ २ १  तामाकोशी गाउँपानलका सबै वडामा इन्टरनेट िडान । 

  ९ २ १  तामाकोशी गाउँपानलका वडा नं  ५, सहरेमा नसनसक्यामेरा िडान । 

  ९ २ ३  ववनभन्न कायावलयमा प्राववनधक अनगुमन तथा ममवत लगायत कायविम सञ्चालन । 

  ९ २ ४  साल २०७८ को वावर्वक नभत्तपात्रो प्रकाशन । 

  ९ २ ५  गाउँपानलकाको कायावलयमा सभवर िडान । 

  ९ २ ६  ववनभन्न ववद्यालय र कायावलयहरुमा हाजिर मेनसन िडान । 

  ९ २ ७  साल २०७८।७९ को वावर्वक नीनत कायविम तथा बिेट ननमावणका लानग सहयोग। 

 

९ ३ कृवर् शाखा 
 

तार्ाकोशी गाउँपालिका 
कृवि विकास शाखा 

 

कर्मचारी वििरणः 
क्र.सं. नार् थर पद सेिा कैफियत 

१. ववदरु प्रसाद ततमल्सेना कृवि अधिकृत करार  

२. पववत्रा जजरेल ना.प्रा.स करार  

 

 



आ.ि. २०७७।०७८ को चौथो त्ररै्ालसकर्ा सम्पन्न भएका कायमक्रर्हरः 

सस.नं. काययक्रमको नाम वजेट खचय भएको रकम सञ्चालन गररएको 
कृयाकलापहरु 

कैफफयत 

१. फकवी खेती ववस्तार, T- 

वार ववतरण 
१०,००,०००। ४,९९,८००। T- वार खररद गरर 

ववतरण गररएको। 
 

२. कृवि ववउववजन उत्पादन 
आयोजना तामाकोशी – ०५, 
गोबियनटार 

२५,००,०००। 
(प्रदेश सरकार) 

१२,५०,०००। ५०% रकमको प्रगतत 
प्रततवेदनको आिारमा 
बााँकी रकम भुक्तानी 
गररएको।  

 

३. आकजस्मक औििी कोि ३,००,०००। २,४९,४००। मकैमा लाग्ने फौजी फकरा 
तथा अन्य वविािी खररद 
तथा ववतरण। 

 

४. लागत सहभाधगतामा कृवि 
उपज संकलन केन्र तथा 
वजार पूबयिार तनमायण 

२०,००,०००। (श-
सतय) 
१०,००,०००। 
(गाउपासलका) 

३०,००,०००। आलुको लाधग रजटटक घर 
तनमायण 

 

४. कृवि तथ्याङ्क काययक्रम १,००,००० (शसतय) 
१,००,००० 
(गा.पा.) 

१,०९,९३८। तथ्याङ्क संकलन, 
स्टेसनरी, तथा 
प्रववजटटकरण काययमा 
खचय गररएको 

 

५. मौरीपालन कृिकलाई घार 
ववतरण 

३,००,००० २,९०,१७५। मैरीको घार खररद गरर 
ववतरण गररएको 

 

६. साना व्यवसातयक कृवि 
उत्पादन (पकेट) क्षेत्र 
तनमायण 

२४,००,००० 
(शसतय) 
१२,००,००० 

(गा.पा) 

२०,९५,८७९। ववसभन ्वाली वस्तुको ९ 
वटा पकेट सञ्चालनमा 
खचय गररएको। 

 

७. कृवि औजार तथा ववसभन्न 
वविािी खररद 

६,००,०००। २,९८,४६०। कृवि काययमा प्रयोग हुने 
बबसभन्न औजार तथा 
वविािी खररद गरर 
ववतरण गररएको। 

 

७. कोदो कुट्ने मेससन खररद ५,००,०००। ४,९५,०००।   

८. िान, गहूाँ झाने मेससन 
खररद 

५,००,०००। ४,९९,२००।   

९. नसयरी व्यवस्थापन 
तनरन्तरता 

४,००,०००। ३,५०,०००।   

१०. प्लाजटटक टनेल तथा 
प्लाजटटक पोखरर ववतरण 

१०,००,०००। ४,९६,६२५। प्लाजटटक टनेल खररद 
गरी ववतरण गररएको। 

 



११. भकारो सुिार काययक्रम ४,२०,०००। ३,४०,०००।   

१२. मकौ छोडाउने मेससन ३,००,०००। २,९७,५००।   

१३. समतनट्रिलर खररद ३०,५०,०००। २०,७८,६००।   

 

९ ४ रोिगार सेवा केन्र 

 

प्रधानर्न्त्री रोजगार कायमक्रर्को वििरण 

हाल शाखामा काययरत कमयचाररको ववववरण  

क्र स  कमयचाररको वववरण कैफफयत  

१ रोजगार संयोजक   

२ प्राववधिक सहायक   

  

प्रिानमन्त्री रोजगार काययक्रम अन्तगयत आधथयक बिय २०७७।७८ मा ववसभन्न योजनाहरुमा रोजगारर सजृना 
भइ ज्यालामा खचय हुने गरर प्राप्त भएको रकम  

क्र स  योजना  प्राप्त रकम  

१ युवा रोजगाररका लाधग युवा रुपान्तरण पहल योजना ५१७५००० 

२ कामका लाधग पाररश्रसमकमा आिाररत योजना  १३१८४००० 

 जम्मा रकम १८३५९००० 
 

आगासम आधथयक विय २०७८/७९ को लाधग सुचीकृत बेरोजगार व्यजक्त संख्या १५६१ 

मट्रहला संख्या ५८० 

पुरुि संख्या ९८१ 

 

आधथयक विय २०७७ मा सचूीकृत बेरोजगारहरुको वववरण 

                   जम्र्ा १४७६ जसर्ध्ये   र्हहिा : ४७९    परुि : ९९७  

सधुचकृत बेरोजगारहरु मध्ये १०० को रोजगारमा सलंग्न व्यजक्तको सख्या 

आ ब २०७७।०७८ मा जम्मा सधुचकृत बेरोजगार व्यजक्तहरु मध्ये चौथो त्रमैाससकमा जम्मा ३५८ जनाले           
१०० ट्रदन बराबरको रोजगाररमा सलंग्न भएको     

खचयको वववरण 

कामका लानग पाररश्रनमकमा आधाररत आयोिना र यवुा रोिगारीका लानग यवुा रुपान्तरण पहल आयोिनामा िम्मा ववननयोजित रकम रु 
१८३५९००० 



यस तामाकोशी गाउँपानलकाको कायावलयबाट आनथवक बर्व 2077/2078 सालमा प्रधानमन्त्री रोिगार कायविमबाट सञ्चानलत योिनाहरुको 
बावर्वक प्रगनत प्रनतवेदन । 

ि स  योिनाको नाम कायविम 
वडा 
नं  

 रोिगारी 
सख्या 

रोिगारी 
ददन  

बिेट खचव रकम 

1 

कन्तारे असारे काबे्रपानी 
सडक सोनलङ तथा नाला 
ननमावण ।   

कामका लानग 
पाररश्रनमकमा आधाररत 
सामदुावयक आयोिना । 1 १९ १०० ९८२३०० 

 डढुवा राउतगाँउ सडक 
सोनलङ तथा नाला ननमावण ।  1 २० १०० १०३४००० 

ग्रामीण सडक ममवत योिना 
अन्तगवत (नभरकोट-साउने 
पंधेरो वडा कायावलय सडक) 
।    

यवुा रोिगारीका लानग यवुा 
रुपान्तरण पहल आयोिना 
। 

1 २४ 

६५ 

८०६५२० 

    
  

  ६३ 
  

२८२२८२० 

२ 

मनसबारी कागते सडकमा 
सोनलङ्ग तथा नाला ननमावण । 

कामका लानग 
पाररश्रनमकमा आधाररत 

सामदुावयक आयोिना । 
2 १४ १०० ७२३८०० 

साउनेखोला िोर चौतारा 
सडकमा सोनलङ तथा नाला 
ननमावण कायव ।  2 १९ १०० ९८२३०० 

मानसबारर कागते सडक 
सोनलङ योिना 

यवुा रोिगारीका लानग यवुा 
रुपान्तरण पहल आयोिना २ ० ० ३१९६०० 

मनसबारी कागते सडकमा 
सोनलङ्ग तथा नाला ननमावण ।   

यवुा रोिगारीका लानग यवुा 
रुपान्तरण पहल आयोिना 2 १२ १०० ३००८०० 

  
  

  

  ४५   २३२६५०० 

३ 

कुमाले-ढाँडगाउँ-डाँडागाउँ-
कालापानी सडकमा नाला 
तथा सोनलङ योिना ।   

कामका लानग 
पाररश्रनमकमा आधाररत 

सामदुावयक आयोिना । 3 १३ १०० ६७२१०० 

गोगन डाँडा कालीपोखरी 
ओखरबोटे तोररश्वारा सडक 
ममवत तथा स्तरोन्नती । 3 ११ १०० ५६८७०० 

लप्से धोिेबारी कालापानी 
बोजझनीछाप िोड्ने सडक 
ममवत तथा स्तरोन्नती ।  3 १८ १०० ९३०६०० 



ढोनलखोला करङ्गे रुप्से ढाँडे 
जशल्ताकी कृर्ी नसँचाई ममवत 
सम्भार योिना ।   

यवुा रोिगारीका लानग यवुा 
रुपान्तरण पहल आयोिना 

3 २० १०० १०१७४५६ 

  
  

  

  ६२   ३१८८८५६ 

४ 

िोगीगाउँ नररश्वाँरा सडकमा 
सोनलङ तथा नाला ननमावण 
कायव ।  

कामका लानग 
पाररश्रनमकमा आधाररत 

सामदुावयक आयोिना । 4 १५ १०० ७५९७५० 

मालूखोला डाँडागाउँ फ्यातल 
छौँडे सडक ननमावण कायव ।  4 २५ १०० १२९२५०० 

िोगीगाउँ नभरखकव  मानथल्लो 
नमिार बस्ती सडकमा सोनलङ 
तथा नाला ननमावण कायव ।   

यवुा रोिगारीका लानग यवुा 
रुपान्तरण पहल आयोिना 

4 ८ १०० ४१३६०० 

फसेखोला मगरछाप 
रातामाटा सडकमा सोनलङ 
तथा नाला ननमावण कायव । 4 ९ १०० ४६५३०० 

  
  

  

  ५७   २९३११५० 

५ 

गोबधवनटार सेतो पवहरो गोरेटो 
बाटो ननमावण ।      

कामका लानग 
पाररश्रनमकमा आधाररत 

सामदुावयक आयोिना । 
5 १० १०० ५१७००० 

भष्मे मालूडाँडा गोरेटो बाटो 
ननमावण ।    5 ८ १०० ४१३६०० 

ढािेबास भोटेछाप 
गोबधवनटार भोले सडक नाला 
तथा सोनलङ  ।   5 १५ १०० ७७५५०० 

 ररठ्ठाबोट शहरेटार वकनेटार 
सडकमा नाला तथा सोनलङ  

।  

यवुा रोिगारीका लानग यवुा 
रुपान्तरण पहल आयोिना 

5 १२ १०० ५११८३० 

  
  

  

  ४५   २२१७९३० 

६ 

नतलक स्मतृी पताले सडकमा 
सोनलङ तथा नाला ननमावण 
कायव ।  

कामका लानग 
पाररश्रनमकमा आधाररत 

सामदुावयक आयोिना । 6 १५ १०० ७७५५०० 

नेपन्टार खवुाँचौर पदमागव 
ननमावण ।         6 १८ १०० ९३०६०० 

देउराली भाङ्िा पदमागव 
ननमावण ।     

यवुा रोिगारीका लानग यवुा 
रुपान्तरण पहल आयोिना 6 १२ १०० ६२०४०० 

  
  

  

  ४५   २३२६५०० 



७ 

आरुश्वाँरा सडक योिना ।  

कामका लानग 
पाररश्रनमकमा आधाररत 

सामदुावयक आयोिना । 
7 १५ ७० ५४२८५० 

कुलाचौर तल्लो हाँवा 
सडकमा सोनलङ तथा नाला 
ननमावण कायव ।    7 १५ ७० ५४२८५० 

कुलाचौर तल्लो हाँवा 
सडकमा सोनलङ तथा नाला 
ननमावण कायव ।  

यवुा रोिगारीका लानग यवुा 
रुपान्तरण पहल आयोिना 

7 ११ १०० ५६८७०० 

कुलाचौर तल्लो हाँवा 
सडकमा सोनलङ तथा नाला 
ननमावण कायव ।  ७ ० ३० २३२६५० 

आरुस्वारा सडक सोनलङ 
तथा नाला योिना ७ ० ३० २३२६५० 

    
  

  ४१   २११९७०० 

    िम्मा ३५८   १७९३३४५६ 

 

आनथवक वर्व २०७७।७८ को प्रगनत वववरण 

प्रधानमन्त्री रोिगार कायविम अन्गगवत ०७७।०७८ यस तामाकोशी गा पा मा ववननयोजित बिेट  

ि 
स  वियाकलापको नाम  

ववननयोजित 
रकम खचव रकम 

ववननयोजित बाँकी 
रकम 

१ यवुा रोिगारीका लानग यवुा रुपान्तरण पहल आयोिना  ५१७०००० ५१६९९०६ ९४ 

२ ववपन्न श्रनमकको ज्याला रकम नेपाल सरकार  ५००० ० ५००० 

३ कामका लानग पाररश्रनमकमा आधाररत आयोिना ADBL १३१८४००० १२७६३५५० ४२०४५० 

  िम्मा रकम  १८३५९००० १७९३३४५६ ४२५५४४ 

         

  

ववननयोजित बिेटबाट 
खचव प्रगनत प्रनतशत    

ि 
स कायविमको नाम प्रगनत प्रनतशत 

१ यवुा रोिगारीका लानग यवुा रुपान्तरण पहल आयोिना  १०० 

२ कामका लानग पाररश्रनमकमा आधाररत आयोिना ADBL ९६ ८१ 

वडागत खचव वववरण र रोिगार प्राप्त व्यजिको वववरण 

िस  वडा वडागत िम्मा खचव 
रोिगार प्राप्त 
संख्या 

रोिगार ददन 
संख्या कैवफयत 

१ १ २८२२८२० ६३ १००   



२ २ २३२६५०० ४५ १००   

३ ३ ३१८८८५६ ६२ १००   

४ ४ २९३११५० ५७ १००   

५ ५ २२१७९३० ४५ १००   

६ ६ २३२६५०० ४५ १००   

७ ७ २११९७०० ४१ १००   

िम्मा १७९३३४५६ ३५८     

 

 

कामका लानग पाररश्रनमकमा आधाररत आयोिना र यवुा रोिगारीका लानग यवुा रुपान्तरण पहल आयोिनामा िम्मा ववननयोजित रकम रु 
१८३५९००० 

यस तामाकोशी गाउँपानलकाको कायावलयबाट आनथवक बर्व 2077/2078 सालमा प्रधानमन्त्री रोिगार कायविमबाट सञ्चानलत योिनाहरुको बावर्वक 
प्रगनत प्रनतवेदन । 

ि स  योिनाको नाम कायविम 
वडा 
नं  

 रोिगारी 
सख्या 

खचव रकम 
रोिगारी 

ददन  

बिेट खचव रकम 
िम्मा  

1 

कन्तारे असारे काबे्रपानी सडक 
सोनलङ तथा नाला ननमावण ।   

कामका लानग 
पाररश्रनमकमा आधाररत 
सामदुावयक आयोिना 

। 

1 १९ ९८२३०० १०० ९८२३०० 

 डढुवा राउतगाँउ सडक 
सोनलङ तथा नाला ननमावण ।  1 २० १०३४००० १०० १०३४००० 

ग्रामीण सडक ममवत योिना 
अन्तगवत (नभरकोट-साउने 
पंधेरो वडा कायावलय सडक) 
।    

यवुा रोिगारीका लानग 
यवुा रुपान्तरण पहल 
आयोिना । 

1 २४ ८०६५२० 

६५ 

८०६५२० 

        ६३ २८२२८२०   २८२२८२० 

२ 

मनसबारी कागते सडकमा 
सोनलङ्ग तथा नाला ननमावण । 

कामका लानग 
पाररश्रनमकमा आधाररत 
सामदुावयक आयोिना 

। 

2 १४ ७२३८०० १०० ७२३८०० 

साउनेखोला िोर चौतारा 
सडकमा सोनलङ तथा नाला 
ननमावण कायव ।  2 १९ ९८२३०० १०० ९८२३०० 

मानसबारर कागते सडक 
सोनलङ योिना 

यवुा रोिगारीका लानग 
यवुा रुपान्तरण पहल 
आयोिना २ ० ३१९६०० ० ३१९६०० 



मनसबारी कागते सडकमा 
सोनलङ्ग तथा नाला ननमावण ।   

यवुा रोिगारीका लानग 
यवुा रुपान्तरण पहल 
आयोिना 2 १२ ३००८०० १०० ३००८०० 

  
  

  

  ४५ २३२६५००   २३२६५०० 

३ 

कुमाले-ढाँडगाउँ-डाँडागाउँ-
कालापानी सडकमा नाला 
तथा सोनलङ योिना ।   

कामका लानग 
पाररश्रनमकमा आधाररत 
सामदुावयक आयोिना 

। 

3 १३ ६७२१०० १०० ६७२१०० 

गोगन डाँडा कालीपोखरी 
ओखरबोटे तोररश्वारा सडक 
ममवत तथा स्तरोन्नती । 3 ११ ५६८७०० १०० ५६८७०० 

लप्से धोिेबारी कालापानी 
बोजझनीछाप िोड्ने सडक 
ममवत तथा स्तरोन्नती ।  3 १८ ९३०६०० १०० ९३०६०० 

ढोनलखोला करङ्गे रुप्से ढाँडे 
जशल्ताकी कृर्ी नसँचाई ममवत 
सम्भार योिना ।   

यवुा रोिगारीका लानग 
यवुा रुपान्तरण पहल 
आयोिना 3 २० १०१७४५६ १०० १०१७४५६ 

  
  

  
  ६२ ३१८८८५६   ३१८८८५६ 

४ 

िोगीगाउँ नररश्वाँरा सडकमा 
सोनलङ तथा नाला ननमावण 
कायव ।  

कामका लानग 
पाररश्रनमकमा आधाररत 
सामदुावयक आयोिना 

। 

4 १५ ७५९७५० १०० ७५९७५० 

मालूखोला डाँडागाउँ फ्यातल 
छौँडे सडक ननमावण कायव ।  4 २५ १२९२५०० १०० १२९२५०० 

िोगीगाउँ नभरखकव  मानथल्लो 
नमिार बस्ती सडकमा सोनलङ 
तथा नाला ननमावण कायव ।   

यवुा रोिगारीका लानग 
यवुा रुपान्तरण पहल 

आयोिना 4 ८ ४१३६०० १०० ४१३६०० 

फसेखोला मगरछाप रातामाटा 
सडकमा सोनलङ तथा नाला 
ननमावण कायव । 4 ९ ४६५३०० १०० ४६५३०० 

  
  

  
  ५७ २९३११५०   २९३११५० 

५ 

गोबधवनटार सेतो पवहरो गोरेटो 
बाटो ननमावण ।      

कामका लानग 
पाररश्रनमकमा आधाररत 
सामदुावयक आयोिना 

। 

5 १० ५१७००० १०० ५१७००० 

भष्मे मालूडाँडा गोरेटो बाटो 
ननमावण ।    5 ८ ४१३६०० १०० ४१३६०० 

ढािेबास भोटेछाप 
गोबधवनटार भोले सडक नाला 
तथा सोनलङ  ।   5 १५ ७७५५०० १०० ७७५५०० 



 ररठ्ठाबोट शहरेटार वकनेटार 
सडकमा नाला तथा सोनलङ  ।  

यवुा रोिगारीका लानग 
यवुा रुपान्तरण पहल 
आयोिना 5 १२ ५११८३० १०० ५११८३० 

    
  

  ४५ २२१७९३०   २२१७९३० 

६ 

नतलक स्मतृी पताले सडकमा 
सोनलङ तथा नाला ननमावण 
कायव ।  

कामका लानग 
पाररश्रनमकमा आधाररत 
सामदुावयक आयोिना 

। 

6 १५ ७७५५०० १०० ७७५५०० 

नेपन्टार खवुाँचौर पदमागव 
ननमावण ।         6 १८ ९३०६०० १०० ९३०६०० 

देउराली भाङ्िा पदमागव 
ननमावण ।     

यवुा रोिगारीका लानग 
यवुा रुपान्तरण पहल 
आयोिना 6 १२ ६२०४०० १०० ६२०४०० 

    
  

  ४५ २३२६५००   २३२६५०० 

७ 

आरुश्वाँरा सडक योिना ।  

कामका लानग 
पाररश्रनमकमा आधाररत 
सामदुावयक आयोिना 

। 

7 १५ ५४२८५० ७० ५४२८५० 

कुलाचौर तल्लो हाँवा सडकमा 
सोनलङ तथा नाला ननमावण 
कायव ।    7 १५ ५४२८५० ७० ५४२८५० 

कुलाचौर तल्लो हाँवा सडकमा 
सोनलङ तथा नाला ननमावण 
कायव ।  

यवुा रोिगारीका लानग 
यवुा रुपान्तरण पहल 

आयोिना 7 ११ ३९८०९० १०० ५६८७०० 

कुलाचौर तल्लो हाँवा सडकमा 
सोनलङ तथा नाला ननमावण 
कायव ।  ७ ० ० ३० २३२६५० 

आरुस्वारा सडक सोनलङ तथा 
नाला योिना ७ ० ० ३० २३२६५० 

    
  

  ४१ १४८३७९०   २११९७०० 

    िम्मा ३५८ १७२९७५४६   १७९३३४५६ 

 

 

९ ५ पश ुववकास शाखा 
tfdfsf]zL ufpFkflnsf 

kz' ljsf; zfvf 

                                                                                   
 sd{rf/L ;+Vof M ^ hgf  

 zfvfdf # hgf -:yfoL_ 

 lkmN8df  # hgf -s/f/_ 

 



cf=j= @)&&÷)&* sf] rf}yf] t|}dfl;ssf] k|ult k|ltj]bg ljj/0f M 

 

l;=g+

= 

sfo{qmdsf] gfd ah]6 vr{ ePsf] 

/sd 

;~rfng ulPsf] lqmofsnkx? s}lkmot 

! k|of]uzfnf sfo{qmd !,%),))). !,$),))). k|of]uzfnf ;DalGw ;fdfu|L vl/b ul/Psf] .  

@ cfktsflng pkrf/ sf]if !,)),))). !,)),))). cf}ifwL vl/b ul/Psf] /  /f]usf] k|s[lt / Nofjsf] 

cfwf/df s[ifsx?sf] kz'kG5Lx?df pkrf/ tyf 

/f]uyfd ug{] .   

 

# jx'jif]{ 3fF;- ;]6\;_ ljt/0f @,)),))). @,)),))). kz'kfns s[ifsx?nfO{ lgMz'Ns ljt/0f ul/Psf]   

$ s[lqd uef{wfg ;]jf !,)),))). !,)),))). t/n gfO{6«f]hg / l;d]g vl/b tyf 9'jfgL ul/ 

gZn ;'wf/sf] nflu s[ifsx?sf] ufO{÷e};Lx?df 

s[lqd uef{wfg ;]jf k'¥ofPsf] .  

 

% uf]7÷vf]/ ;'wf/ sfo{qmd 

-ufO{÷e};L, afv|f / aFu'/_  

(,)),))). &,*),))). j8f g+= ^ df ufO{÷e};L / j8f g+= $ df 

e]8f÷afv|fsf] uf]7 tyf vf]/ ;'wf/  afx]s cGo 

j8fx?df ;Demf}tf cg';f/ sfo{qmd ;DkGg ePsf] 

.  

 

^ ks]6 ljsf; sfo{qmd 

-ufO{÷e};L, afv|f / aFu'/_  

!&))))). !$,&&,%)). j8f g+= !, # / $ df ufO{÷e};L, j8f g+= @ / % 

df afv|f / j8f g++ & df a+u'/ ks]6 sfo{qmd 

;Demf}tf cg';f/ sfo{qmd ;DkGg ePsf] .  

 

& b'w pTkfbs s[ifsx?nfO{ 

k|lt ln6/ b'wdf cg'bfg 

$,)),))). $,*&,&(). ut jif{sf] ?= @,$%,)!!. o; cf=j=df e'QmfgL 

ePsf] . 

 

 

 

९ ६ एम आई एस शाखा 
हाल शाखामा काययरत कमयचाररको ववववरण  

क्र स  कमयचाररको वववरण कैफफयत  

१ एम आई एस अपरेटर -१   

२ फफल्ड सहायक -२   

  

तामाकोशी गाउाँपासलका 
गाउँ कायामपालिकाको कायामिय 

जफे दोलखा 
सार्ाजजक सरुक्षा तथा पजजजकरण सेिा एकाई 

     

२०७७/०७८ को चौथो तै्रमानसक कायव वववरण 
     

ि स  कायविमको नाम बिेट 

खचव भएको 
रकम कैवफयत 

1 नडजिटाइिेशन तथा दताव जशववर सञ्चालनाथव सूचना प्रकाशन 25000 25000 काम सम्पन्न 

2 दताव जशववर कायविम 521000 519850 काम सम्पन्न 



3 व्यजिगत िटना दताव वकतावहरुको नडजिटाइिेशन कायविम 333000 

पेश्की फछौट गनव बाँकी 
रहेको 

4 दताव जशववर प्रचारप्रसार छपाई सामग्री 89000 88900 काम सम्पन्न 

5 

ववववध खचव प्राप्त सशतव अनदुानहरुको खचव सम्बन्धमा 
तोवकएको मापदण्ड अनसुार खचव गररएको       

 

९ ७ योिना शाखा 
हाल शाखामा काययरत कमयचाररको ववववरण  

क्र स  कमयचाररको वववरण कैफफयत  

१ कोट्रह पतन कमयचारी नरहेको  प्रशासन शाखा र कानूनी सहजकतायले 
काम हेरररहेको 

   

  

 

९ ८ पूवावधार ववकास शाखा  
हाल शाखामा काययरत कमयचाररको ववववरण  

तामाकोशी गाउँपानलका 
प्राववनधक शाखा 

कमवचारी वववरण    

ि स  नाम,थर पद सेवा कैवफयत 

१ राि वकशोर यादव ईजिननयर (सातौ) स्थायी   

२ सबुोध कुमार चापागाँई ईजिननयर करार   

३ जिना सवुाल सब-ईजिननयर स्थायी   

४ राधा साँध सब-ईजिननयर स्थायी   

५ प्रददप शे्रष्ठ खा पा स टे  स्थायी   

६ उबरार् शाह अ सब-ईजिननयर स्थायी   

७ तारा पनु मगर अ सब-ईजिननयर स्थायी   

८ सनमर कल्याण माझी अ सब-ईजिननयर स्थायी   

९ मनोि कुमार जिरेल अ सब-ईजिननयर स्थायी   

  

 



आ व २०७७/०७८ को ववननयोजित रकम तथा भक्त्तनी 
  
  

सडक तफव  
  
  

ि स योिनाको नाम ववननयोजित रकम भिुानी रकम 
ववजत्तय प्रगनत 

(%) 
भौनतक प्रगनत कैवफयत 

१ 
देउराली-बािखोर-िगँारे र देउराली 
लामीडाडाँ दमु्सीझाङ सडक 
स्तरउन्ननतको काम 

        5,029,440.40          3,963,613.93  78.81 
सम्पन्न   

२ 
मालखुोला- डाडाँगाउँ फ्यातल र 
मानेडाडाँ छौडेँ सडक ननमावण  

        5,778,418.90          5,676,852.36  98.24 
सम्पन्न   

३ 
मालखुोला डाडाँ फ्यातल र मानेडाडाँ 
छौडेँ सडक स्तरउन्ननत  

        4,825,871.89          2,812,993.58  58.29 
सम्पन्न   

४ 
भोलै ढािेबास सडक र रंगशाला 
ननमावण   

        4,705,218.58          4,697,829.52  99.84 
सम्पन्न   

५ नभरकोट झलेु सडक ननमावण          4,743,336.77          3,445,979.93  72.65 
सम्पन्न   

६ 
मालखुोला डाडाँ फ्यातल र मानेडाडाँ 
छौडेँ सडक स्तरउन्ननत  

        4,825,871.89          1,995,129.92  41.34 
सम्पन्न   

७ जचलाउन ेटोल भमेुथान सडक            330,000.00            303,600.00  92 
सम्पन्न   

८ मगर छाप लामाटार सडक           450,000.00            414,000.00  92 
सम्पन्न   

९ मगरछाप सतमाता सहरेतार सडक           450,000.00            414,000.00  92 
सम्पन्न   

१० वडा हजस्पटल िाने बाटो            700,000.00            644,000.00  92 
सम्पन्न   

११ गफु्ले लामाटार सडक ननमावण           200,000.00            184,000.00  92 
सम्पन्न   

१२ 
साउन ेखोला वव क  टोल ढुङ्गेवर 
सडक 

          200,000.00            183,996.51  92.00 
सम्पन्न   

१३ 
ढुङ्गेश्वर नसर्द्ाथान नाला तथा सोनलङ्ग 
सडक  

          400,000.00            368,000.00  92 
सम्पन्न   



१४ सावकव को बारी पाताल सडक            200,000.00            184,000.00  92 
सम्पन्न   

१५ ढोलीखोला ठाडािर नयाँज्योनत सडक            400,000.00            368,000.00  92 
सम्पन्न   

१६ 
िनता आ वव  सेतापहरा खोस्मरे थाम 
डाडाँ सडक 

          500,000.00            460,000.00  92 
सम्पन्न   

१७ िनता आ वव नाला तथा सोनलङ्ग सडक           200,000.00            184,000.00  92 
सम्पन्न   

१८ गैरीगाउँ-फेदद सडक           780,000.00            716,350.80  91.84 
सम्पन्न   

१९ 
ठोट्नेरी नसमबारी सडक ननमावण 
योिना 

          300,000.00            276,000.00  92 
सम्पन्न   

२० तसु्पे-देउराली सडक योिना           700,000.00            644,000.00  92 
सम्पन्न   

२१ कानलका तसु्करे किवे योिना            600,000.00            552,000.00  92 
सम्पन्न   

२२ हावाँ सडक सरसफाई योिना            700,000.00            628,836.54  89.83 
सम्पन्न   

२३ 
सडक अवरोध हटाउने तथा सडक 
सरसफाई  

          700,000.00            533,293.18  76.18 
सम्पन्न   

२४ 
सडक अवरोध हटाउने तथा सडक 
सरसफाई योिना  

          700,000.00            619,386.68  88.48 
सम्पन्न   

२५ भातेखोला किवे(तल-मानथ)           300,000.00            276,000.00  92 
सम्पन्न   

२६ 
वपप्ले नसल्ताकी बासँबोटे सडक 
योिना  

          300,000.00            276,000.00  92 
सम्पन्न   

२७ 
शहरे सडक सरसफाई तथा अवरोध 
हटाउने 

          700,000.00            570,141.10  81.45 
सम्पन्न   

२८ डुडे तामाकोशी महतिाट सडक           300,000.00            276,000.00  92 
सम्पन्न   

२९ 
सडक अवरोध हटाउने तथा सरसफाई 
योिना  

          700,000.00            534,000.25  76.29 
सम्पन्न   



३० ईरावनतथान पदमागव            400,000.00            368,000.00  92 
सम्पन्न   

३१ 
िोगीगाउँ कावे्रबारी भलुभलेु वनगाउँ 
सडक  

          300,000.00            276,000.00  92 
सम्पन्न   

३२ 
िोगीगाउँ नभरखकव  मानथल्लो नमिार 
टोल सडक 

          400,000.00            368,000.00  92 
सम्पन्न   

३३ कानलका  नररस्वाँरा सडक           500,000.00             46,000.00  9.2 
सम्पन्न   

३४ 
धारापारी-वपपलबोट रैकर ढाँडबारी 
सडक 

          400,000.00            368,000.00  92 
सम्पन्न   

३५ 
बाँसबोटे बस्ती र सडक संरक्षण 
योिना 

          450,000.00            414,000.00  92 
सम्पन्न   

३६ 
वडा कायावलय हेल्यपोि ढोलीखोला 
सडक 

          900,000.00            821,036.68  91.23 
सम्पन्न   

३७ 
चौतारो नसमपानी भञ्याङ सडक 
ननमावण 

          240,000.00            220,800.00  92 
सम्पन्न   

३८ बािखोर भत्तरे सडक ननमावण           240,000.00            220,800.00  92 
सम्पन्न   

३९ अधेरी खोला किवे ननमावण           600,000.00            552,000.00  92 
सम्पन्न   

४० नागी डाडा ँछौडेँ सडक           500,000.00            460,000.00  92 
सम्पन्न   

४१ वकनेँवेशी मानथल्लो वकनेँ सडक            500,000.00            460,000.00  92 
सम्पन्न   

४२ 
कोट गाउँ देउराली रैकर सडक तथा 
गोल्मेश्वर पदमागव 

          500,000.00            460,000.00  92 
सम्पन्न   

४३ साउने-पधेँरो-टावर डाडाँ सडक ममवत         1,000,000.00            920,000.00  92 
सम्पन्न   

४४ मगरछाप सुँगरेु सडक           400,000.00            368,000.00  92 
सम्पन्न   

४५ 
िकेुपानी बकाइने डाडाँ नसतापाइला 
ठूलोखोला सडक 

          680,000.00            625,600.00  92 
सम्पन्न   



४६ 
जिरीबारी-ऐरामे-राम्चे सडक ननमावण 
योिना 

        1,300,000.00          1,171,372.88  90.11 
सम्पन्न   

४७ 
िकेुपानी-नेपनटार सडक ममवत 
योिना 

          400,000.00            368,000.00  92 
सम्पन्न   

४८ 
मनसना चौर नसस्नेगाउँ सडक ननमावण 
योिना 

          800,000.00            736,000.00  92 
सम्पन्न   

४९ 
वडा कायावलय फेवाताल सडक ननमावण 
योिना 

          280,000.00            227,695.72  81.32 
सम्पन्न   

५० नसर्द्ाथान-िोरनागी पदमागव         1,000,000.00            920,000.00  92 
सम्पन्न   

५१ फसेखोला ककव ले सडक पदमागव           500,000.00            460,000.00  92 
सम्पन्न   

५२ माल ुकल्लेरी सडक           500,000.00            460,000.00  92 
सम्पन्न   

५३ उकाली भस्मे सडक            500,000.00            460,000.00  92 
सम्पन्न   

५४ 
मानथल्लो कल्लेरी-मसुरेु -नडवहगाउँ 
सडक 

          500,000.00            460,000.00  92 
सम्पन्न   

५५ भस्मे ठूलोखोररया सल्ले सडक            400,000.00            368,000.00  92 
सम्पन्न   

५६ 
ददयालपिेु गैरागाउँ नसमपाखा बडारे 
तल्लो मानथल्लो सडक 

          400,000.00            368,000.00  92 
सम्पन्न   

५७ 
रयाले- डाडाँगाउँ कालापानन रैकर 
सडक  

          500,000.00            414,342.39  82.87 
सम्पन्न   

५८ 
नभरकोट गैररमदुद छौडे सडक 
तामाकोशी  

        2,000,000.00          1,840,000.00  92 
सम्पन्न   

५९ 
मलुिर मूल्याङयाङ सडक तथा 
प्राङगण ननमावण  

          175,000.00            161,000.00  92 
सम्पन्न   

६० छौडे बस्नेत गाउँ वजिननखोला सडक            300,000.00            276,000.00  92 
सम्पन्न   

६१ ढािेबास भोले सडक         1,600,000.00          1,356,825.40  84.80 
सम्पन्न   



६२ िाल्प्रादेवव गोबरदानटार सडक         3,000,000.00          2,400,000.00  80 
सम्पन्न   

६३ वपपलडाडा ँकल्लेरी गोवनटार सडक            580,000.00            533,600.00  92 
सम्पन्न   

६४ 
कानलका मा वव  देउराली छौडे 
स्तरउन्ननत सडक  

        8,112,069.74          4,077,036.99  50.26 
सम्पन्न   

६५ 
कनडनी मूलखानेपानी िवर् सडक 
योिना 

        4,000,000.00          2,868,054.75  71.70 
सम्पन्न   

६६ डडवुा राउत गाँउ सडक            500,000.00            486,590.75  97.32 
सम्पन्न   

६७ असारे पात्लेबास सडक ननमावण           300,000.00            276,000.00  92 
सम्पन्न   

  िम्मा=      76,375,228.17       59,838,759.86    

    

भवन तफव  
  
  

ि स  योिनाको नाम  ववननयोिन रकम भिुानी रकम ववजत्तय प्रगनत भौनतक प्रगनत कैवफयत 

१ शहरे वडा कायावलय भवन         4,966,975.81          4,874,767.37  98.14 
सम्पन्न   

2 शहरे स्वास््य चौकी भवन ननमावण          4,478,131.99          4,407,429.83  98.42 
सम्पन्न   

३ 

Remaining construction works of 
sahare word office building          1,051,046.97          1,027,502.99  97.76 

सम्पन्न   

4 

Remaining construction works of 
sahare health post buiding           875,114.92            862,521.99  98.56 

सम्पन्न   

५ 
कृवर् उपि संकलन तथा जचस्यान 
केन्र वफननसङ्ग योिना 

          800,000.00            736,000.00  92 
सम्पन्न   

6 तसु्पे मण्डली ननमावण योिना           400,000.00            368,000.00  92 
सम्पन्न   

७ सनुवुार संग्रालय           450,000.00            414,000.00  92 
सम्पन्न   



8 इन्रवनत प्रा वव शौचालय ननमावण           700,000.00            669,831.47  95.69 
सम्पन्न   

९ छौडे सावविाननक शौचालय ममवत             65,000.00             55,200.00  84.92 
सम्पन्न   

10 
िल्पादेवव साना वकसान सहकारी 
संकलन केन्र 

        1,000,000.00            920,000.00  92 
सम्पन्न   

११ सभाहल ननमावण िफे         1,500,000.00          1,297,151.21  86.48 
सम्पन्न   

12 
लागत साझेदारीमा सहकारी भवन 
तथा िेराबार 
ननमावण(11/TRM/NCB/WORKS/2077-

078)  

        6,000,000.00          3,005,444.05  50.09 
सम्पन्न   

१३ 
वडा कायावलय 

झलेु(01/TRM/NCB/WORKS/B/2077-

078) 

        7,043,986.52          3,324,401.56  47.19 
सम्पन्न   

14 
तामाङ संग्रालय 

झलेु(02/TRM/NCB/B/2077-078) 
        3,294,555.72          2,651,140.65  80.47 

सम्पन्न   

  डडवुा समदुावयक भवन नभरकोट           440,000.00            440,000.00  100 
सम्पन्न   

  नभरकोट स्वास््य चौकी भवन ननमावण         6,269,606.36      

  

 भिुानी 
रकम नलन 

बाँकी  

  िम्मा=    39,334,418.29  25053391.12   
    

          

    

नसंचाई तफव  
  
  

ि स  योिनाको नाम  ववननयोिन रकम भिुानी रकम ववजत्तय प्रगनत भौनतक प्रगनत कैवफयत 

१ चंढारे-नसम्ले नसचाई योिना           500,000.00            459,307.53  91.86 
सम्पन्न   

२ छापाखोला ऐरामे नसँचाई योिना           200,000.00            184,000.00  92 
सम्पन्न   

३ वपपलडाडाँ-लहरेटोल नसँचाई योिना           300,000.00             27,600.00  9.2 
सम्पन्न   



४ 
महादेव खोला-देववथान जचउनडडाडाँ 
नसँचाई 

          150,000.00            116,672.50  77.78 
सम्पन्न   

५ महददवथान िोगीथान नसचँाई           150,000.00            138,000.00  92 
सम्पन्न   

६ मालखुोला बसेरर नसचँाई योिना           150,000.00            138,000.00  92 
सम्पन्न   

७ मैदान ेमानडेाडाँ-पाखाँिर नसँचाई           150,000.00            138,000.00  92 
सम्पन्न   

८ ओडारे-दमारे नसँचाई योिना            700,000.00            644,000.00  92 
सम्पन्न   

९ 
कालापहरा ननबवुाबारी टारी नसँचाई 
योिना 

        1,000,000.00            920,000.00  92 
सम्पन्न   

१० डुँडेखोला बगरखोला नसचँाई योिना           100,000.00             96,000.00  96 
सम्पन्न   

११ कागनुे भतेु पाखाबारी नसँचाई योिना           200,000.00            184,000.00  92 
सम्पन्न   

१२ लोलामे राम्चे नसचँाई योिना           300,000.00            276,000.00  92 
सम्पन्न   

१३ 
ठूलोखोला बोचाली बारी नसचँाई 
योिना 

          100,000.00             92,000.00  92 
सम्पन्न   

१४ 
साववक वडा नं १ भोटेको बारी 
द्वारको ढुङ्गा नडलमनुी नसचँाई 

          300,000.00            276,000.00  92 
सम्पन्न   

१६ 
बेठी खोला-खोल्सीखोला खरानी डाडा ँ
नसँचाई 

          500,000.00            460,000.00  92 
सम्पन्न   

१७ 
ढोनलखोला ढाडे नसल्ताकी करङ्गे 
नसँचाई योिना 

          200,000.00            184,000.00  92 
सम्पन्न   

१८ 
साववक वडा नं ३ खानत नमिारटोल 
पोखरी नसचँाई योिना 

          150,000.00            138,000.00  92 
सम्पन्न   

१९ ठोट्नेरी पोखरी ननमावण योिना           500,000.00             46,000.00  9.2 
सम्पन्न   

२० ओखरबोट बस्नेतटोल नसचँाई योिना           150,000.00            138,000.00  92 
सम्पन्न   



२१ 
केउररनी भेडेखोला बगुवुा नसचँाइ 
योिना 

          100,000.00             92,000.00  92 
सम्पन्न   

२२ िते गहते नसँचाई योिना           150,000.00            138,000.00  92 
सम्पन्न   

२३ िाउले भते्तरे नसँचाई योिना           150,000.00            136,453.27  90.97 
सम्पन्न   

२४ बढुाको नसम-टाहार नसँचाई           300,000.00            276,000.00  92 
सम्पन्न   

२५ नभरकोट सेज्िल बेनस नसचँाई             50,000.00             44,776.36  89.55 
सम्पन्न   

२६ फ्यातल पोखरी नसचँाई            200,000.00            184,000.00  92 
सम्पन्न   

२७ 
गयुली खोल्सा  ठूलो खोला न्यौपाने 
नसँचाई योिना 

          200,000.00            183,326.57  91.66 
सम्पन्न   

२८ धोिेबारी नसँचाई योिना              50,000.00             45,003.56  90.01 
सम्पन्न   

२९ 
कानलदह सनु्तलाबारी रयले रूप्से 
नसँचाई योिना 

          200,000.00            184,000.00  92 
सम्पन्न   

३० 
ठूलोखोला बाइसेखोला साउनखेोला 
सनु्तलाबारी नसचँाई योिना 

          200,000.00            184,000.00  92 
सम्पन्न   

३१ ठूलोधारा ठूलो नसम ढुङ्गशे्चरा नसँचाई         1,000,000.00            920,000.00  92 
सम्पन्न   

३२ बोहोरे नभरकोट नसचँाई             50,000.00             46,000.00  92 
सम्पन्न   

३३ महादेव खोला नसँचाई ममवत              50,000.00             50,000.00  100 
सम्पन्न   

३४ असारे धारा प्लाजस्टक पोखरी ननमावण             50,000.00             50,000.00  100 
सम्पन्न   

३५ िोनगथान महादेवथान नसचाँइ           150,000.00            138,000.00  92 
सम्पन्न   

  िम्मा=       8,700,000.00  7327139.79   

    



          

    

खानेपानी तफव  
  
  

ि स  योिनाको नाम  ववननयोिन रकम भिुानी रकम ववजत्तय प्रगनत भौनतक प्रगनत कैवफयत 

१ उलेनन खानेपानी योिना           100,000.00             92,000.00  92 
सम्पन्न   

२ चनौटे तसु्पे खानेपानी ननमावण योिना           200,000.00            184,000.00  92 
सम्पन्न   

३ आरूस्वारा खानेपानी योिना           400,000.00            368,000.00  92 
सम्पन्न   

४ रातािर नानगगाउँ नभरमाथी खानेपानी            200,000.00            184,000.00  92 
सम्पन्न   

५ उलेनन खानेपानी योिना           350,000.00            321,988.37  92.00 
सम्पन्न   

६ 
महादेवखोला डाडाँगाउँ कावकव टोल 
खानेपानी ममवत 

          100,000.00             92,000.00  92 
सम्पन्न   

७ लालेपोले िाउले भतेरे खानेपानी ममवत           200,000.00            184,000.00  92 
सम्पन्न   

८ िोनगगाउँ खानेपानी           150,000.00            138,000.00  92 
सम्पन्न   

९ 
सदुारबारी नभरखकव  नमिारटोल 
खानेपानी 

          150,000.00            138,000.00  92 
सम्पन्न   

१० अधेँरीखोला बािखोर खानेपानी ननमावण           100,000.00             92,000.00  92 
सम्पन्न   

११ 
एकराते- कावकव टोल खानेपानी ममवत 
योिना 

        1,500,000.00            138,000.00  9.2 
सम्पन्न   

१२ गेरैगाउँ खानेपानी योिना           350,000.00            138,000.00  39.43 
सम्पन्न   

१३ 
ठूलोखोला नसमबारी िरुावबारी 
खानेपानी योिना 

          200,000.00            184,000.00  92 
सम्पन्न   



१४ 
धवुाडाडाँ नतखातँरर वटलमनडलनन 
खानेपानी 

          300,000.00            276,000.00  92 
सम्पन्न   

१५ तल्लो हाँवा खानेपानी योिना           200,000.00            184,000.00  92 
सम्पन्न   

१६ 
सेतामहुान-पाखाबारी छापश्रारा 
खानेपानी ममवत 

          100,000.00             92,000.00  92 
सम्पन्न   

१७ रातोढुङ्गा- गैररदेनस खानेपानी योिना           300,000.00            275,408.88  91.80 
सम्पन्न   

१८ नसरखकव  नलजफ्टङ्ग खानेपानी योिना           200,000.00            173,517.75  86.76 
सम्पन्न   

१९ सौरेनी खानेपानी दजुम्सझाङ योिना           350,000.00            322,000.00  92 
सम्पन्न   

२० 
साववक वडा नं ७ एक िर एक धारा 
कायविम योिना 

          300,000.00            276,000.00  92 
सम्पन्न   

२१ 
नसस्नेबारी पोखलबारी पधेँराबारी 
खानोपानी 

          300,000.00            275,290.93  91.76 
सम्पन्न   

२२ डुडे मूल खानेपानी संरक्षण           100,000.00             92,000.00  92 
सम्पन्न   

२३ माझगाउँ खानेपानी ममवत             50,000.00             46,000.00  92 
सम्पन्न   

२४ 
साववक वडा नं २ साउन ेखोला मूहान 
ममवत योिना 

          250,000.00            230,000.00  92 
सम्पन्न   

२५ 
जशलतामे तल्लो राम्चे खानेपानी 
ननमावण योिना 

            50,000.00             45,758.00  91.52 
सम्पन्न   

२६ चौजक्टखेत खानेपानी ममवत           300,000.00            270,599.33  90.20 
सम्पन्न   

२७ धतेँ नमिार बढुाथोकी वटलखानेपानी            100,000.00             92,000.00  92 
सम्पन्न   

२८ धतेँ गहते खानेपानी            150,000.00            138,000.00  92 
सम्पन्न   

२९ नभरखकव  खानेपानी योिना           300,000.00            275,033.74  91.68 
सम्पन्न   



३० आगे खानेपानी ममवत              95,000.00             88,000.00  92.63 
सम्पन्न   

३१ महादेव टोल खानेपानी            250,000.00            230,000.00  92 
सम्पन्न   

३२ आहाले टोल खानेपानी           100,000.00             92,000.00  92 
सम्पन्न   

३३ 
पाखाबारी महुान-मूलिरटोल-िनप्रभात 
मा वव   

          150,000.00            138,000.00  92 
सम्पन्न   

३४ मानथल्लो माजझगाउँ खानेपानी ममवत             50,000.00             46,000.00  92 
सम्पन्न   

३५ डडवुा खानेपानी योिना              45,000.00             41,200.00  91.56 
सम्पन्न   

३६ गौरर चौर खानेपानी योिना              58,000.00             53,360.00  92 
सम्पन्न   

३७ वहले दनलत टोल खानेपानी ममवत            100,000.00             92,000.00  92 
सम्पन्न   

३८ पचु्छरटोल पाण्डेटोल खानेपानी योिना             80,000.00             73,600.00  92 
सम्पन्न   

३९ बोहरे खानेपानी योिना             20,000.00             18,400.00  92 
सम्पन्न   

४० मालखुोला बजस्त खानेपानी           100,000.00             92,000.00  92 
सम्पन्न   

४१ सानबक वडा नं  ५ अमले खानेपानी           150,000.00            138,000.00  92 
सम्पन्न   

४२ महादेवथान टोल खानेपानी           250,000.00            230,000.00  92 
सम्पन्न   

४३ शहरे खानेपानी योिना           400,000.00            325,339.45  81.33 
सम्पन्न   

४४ बडारे-परुानोगाउँ खानेपानी ममवत             50,000.00             46,000.00  92 
सम्पन्न   

४५ 
दशमरेु मगर छाप िामनुे नसम्बारी 
खानेपानी ननमावण 

          400,000.00            365,275.71  91.32 
सम्पन्न   



४६ टाहार पाण्डे टोल कानलदह खानेपानी           100,000.00             92,000.00  92 
सम्पन्न   

४७ मानथल्लो नमिारटोल खानेपानी             50,000.00             46,000.00  92 
सम्पन्न   

४८ भतेु पाखाबारी खानेपानी योिना           100,000.00             46,769.64  46.77 
सम्पन्न   

४९ कोदार खानेपानी योिना           100,000.00             78,772.91  78.77 
सम्पन्न   

५० 
िोरनागी पोखरी तथा खानेपानी 
ननमावण योिना 

        2,000,000.00          1,834,735.58  91.74 
सम्पन्न   

५१ ववनभन्न स्थानमा खानेपानी              95,000.00             87,400.00  92 
सम्पन्न   

५२ साउनेपधेँरो नभरकोट खानेपानी योिना           115,000.00            105,800.00  92 
सम्पन्न   

५४ 
शहरे वृहत खानेपानी योिना सपभोिा 
सनमनत 

        4,000,000.00          3,680,000.00  92 
सम्पन्न   

  िम्मा=      16,208,000.00       13,358,250.29    

    

          

    

खेल मैदान वपजक्नक  पाकव  तफव  
  
  

ि स  योिनाको नाम  ववननयोिन रकम भिुानी रकम ववजत्तय प्रगनत भौनतक प्रगनत कैवफयत 

१ लामाचौर खेल मैदान            450,000.00            412,900.64  91.76 
सम्पन्न   

२ च्यामा खेलकुद मैदान योिना         1,100,000.00          1,012,000.00  92 
सम्पन्न   

३ भरत आनसम स्मनृत-डाङडुङ्गे खेलमैदान           900,000.00            828,000.00  92 
सम्पन्न   

४ साववक वडा नं ८ र ९ खेलमैदान            530,000.00            487,600.00  92 
सम्पन्न   



५ नसर्द्ेश्वर मा वव  खेलमैदान            540,000.00            496,800.00  92 
सम्पन्न   

६ 
नभमेश्वर आ वव  खेलकुद मैदान 
ननमावण 

          235,000.00            215,899.00  91.87 
सम्पन्न   

७ नभरकोट खेलकुद मैदान ननमावण         1,065,000.00            979,800.00  92 
सम्पन्न   

८ नडवहरखोला खेलमैदान             50,000.00             46,000.00  92 
सम्पन्न   

९ आहाले खेलमैदान           550,000.00            576,000.00  104.73 
सम्पन्न   

१० िनिागूनत मा वव  खेलमैदान           450,000.00            414,000.00  92 
सम्पन्न   

११ नभरकुना खेलमैदान योिना           300,000.00            276,000.00  92 
सम्पन्न   

१२ भते्तचौर खेलमैदान           600,000.00            552,000.00  92 
सम्पन्न   

१४ वपपलबोट खेलमैदान तारिाली           300,000.00            264,910.98  88.30 
सम्पन्न   

१५ छौँडे खेल मैदान           550,000.00            506,000.00  92 
सम्पन्न   

१६ वफरवफरे खेल मैदान            500,000.00            459,791.29  91.96 
सम्पन्न   

१७ गफु्ले खेलमैदान            500,000.00            460,000.00  92 
सम्पन्न   

२० छापाडाडा ँवपजक्नक पाकव            300,000.00            276,000.00  92 
सम्पन्न   

२१ 
गोल्मेश्वर खेलमैदान तथा प्यारावफट 
ननमावण 

          530,000.00            487,600.00  92.00 
सम्पन्न   

  िम्मा=       9,450,000.00        8,751,301.91    

    

          

    



बस्ती संरक्षण, पवहरो ननयन्त्रण, पलु 
  
  

ि स  योिनाको नाम  ववननयोिन रकम भिुानी रकम ववजत्तय प्रगनत भौनतक प्रगनत कैवफयत 

१ फले िर पवहरो ननयन्त्रण योिना           100,000.00             92,000.00  92 
सम्पन्न   

२ 
साववक वडा नं ७ गैराबारी पवहरो 
ननयन्त्रण  

          200,000.00            184,000.00  92 
सम्पन्न   

३ चचेु ढुङ्गा पवहरो ननयन्त्रण योिना           200,000.00            184,000.00  92 
सम्पन्न   

४ भस्मे दनलत टोल पवहरो ननयन्त्रण           300,000.00            276,000.00  92 
सम्पन्न   

५ 
साववक वडा नं ७ तेसे दनलत टोल 
पवहरो ननयन्त्रण योिना 

          300,000.00            276,000.00  92 
सम्पन्न   

९ वडा कायावलय वररपरी ममवत संभार           100,000.00             92,000.00  92 
सम्पन्न   

११ 
कानलका मा वव  पवहरो ननयन्त्रण  

योिना 
          700,000.00            644,000.00  92 

सम्पन्न   

१३ नागथान पवहरो ननयन्त्रण           200,000.00            184,000.00  92 
सम्पन्न   

१७ िगदजम्बका मजन्दर संरक्षण           150,000.00            138,000.00  92 
सम्पन्न   

१९ गपेु्तशृ्रर मा वव  संरक्षण           150,000.00            138,000.00  92 
सम्पन्न   

२१ शहरे पवहरो ननयन्त्रण            300,000.00            276,000.00  92 
सम्पन्न   

२३ डाडा ँगाउँ फुलचोकी संरक्षण            100,000.00             90,521.10  90.52 
सम्पन्न   

२५ िेष्ठ नागररक केन्र संरक्षण माल ु           620,000.00            570,400.00  92 
सम्पन्न   

२७ नमलनचैर संरक्षण           100,000.00             91,667.29  91.67 
सम्पन्न   



२९ माँजझ सङग्रालय            132,000.00            121,440.00  92 
सम्पन्न   

३१ माल ुसभाहल ननमावण           150,000.00            138,000.00  92 
सम्पन्न   

३३ कानलका देवव मजन्दर संरक्षण           150,000.00            138,000.00  92 
सम्पन्न   

  िम्मा=       3,952,000.00        3,634,028.39    

    

          

    

मजन्दर तथा गमु्बा 

ि स  योिनाको नाम  ववननयोिन रकम भिुानी रकम ववजत्तय प्रगनत भौनतक प्रगनत कैवफयत 

१ ङोडुप-ु छयोनलङग गमु्बा         1,000,000.00            919,637.15  91.96 
सम्पन्न   

२ िोरमान ेगिरु योिना           150,000.00            137,484.75  91.66 
सम्पन्न   

३ नसर्द् महादेवथान संरक्षण           100,000.00             92,000.00  92 
सम्पन्न   

४ ङोडुप-ु छयोनलङग गमु्बा         1,500,000.00          1,380,000.00  92 
सम्पन्न   

५ गहते डाडाँ गमु्बा            800,000.00            736,000.00  92 
सम्पन्न   

६ 
देउरालीगवढमाई मजन्दर ननमावण 
योिना 

        1,500,000.00          1,380,000.00  92 
सम्पन्न   

७ 
देउरालीगवढमाई मजन्दर ननमावण 
योिना(प्रदेश तफव को) 

          500,000.00            460,000.00  92 
सम्पन्न   

८ कालीकादेवी मजन्दर ननमावण            350,000.00            322,000.00  92 
सम्पन्न   

९ खोराङदेवव मजन्दर ननमावण           500,000.00            460,000.00  92 
सम्पन्न   



१० कानलका मजन्दर ननमावण            150,000.00            138,000.00  92 
सम्पन्न   

११ नभम्सेन थान ननमावण योिना             50,000.00             46,000.00  92 
सम्पन्न   

१२ चारधाम मजन्दर ननमावण         3,000,000.00          2,870,717.52  95.69 
सम्पन्न   

  िम्मा=       9,600,000.00        8,941,839.42    

    

          

    

ववधालय िेराबार गेट ननमावण प्रयोगशाला फननवचर तफव  

ि स  योिनाको नाम  ववननयोिन रकम भिुानी रकम ववजत्तय प्रगनत भौनतक प्रगनत कैवफयत 

2 
नारायणीमा वव  िेराबार तथा प्रवेश 
र्द्ारा ननमावण 

          503,924.00            463,610.08  92 
सम्पन्न   

3 
चनौटे आ वव  िेरा बार तथा प्रदेश 
र्द्ार ननमावण 

          695,924.00            640,025.08  91.97 
सम्पन्न   

4 लटे्टश्वर प्रा वव तार िेराबार           195,393.00            179,761.53  92.00 
सम्पन्न   

5 िागनृत आ वव  िेराबार           350,924.00            306,495.22  87.34 
सम्पन्न   

6 शंखेश्वर आ वव प्रवेशर्द्ार तथा िेराबार             95,924.00             88,250.08  92 
सम्पन्न   

7 सेनतदेवव प्रा  वव  माल ु           449,924.00            413,930.08  92 
सम्पन्न   

8 
दजुम्सझाङ्ग स्वास््य इकाई िेराबाट 
योिना 

          200,000.00            184,000.00  92 
सम्पन्न   

9 
नत्रकुटेश्वर मा वव  प्रदेशद्वार तथा 
िेराबार 

          195,924.00            180,250.08  92 
सम्पन्न   

10 
िल्पादेवव प्रा वव  प्रवेशद्वार तथा 
िेराबार 

            55,924.00             51,450.08  92 
सम्पन्न   



11 िनिागनृत आ वव  प्रवेशद्वार योिना             55,924.00             50,543.28  90.38 
सम्पन्न   

12 
िनज्योनत आ वव  िेराबार ननमावण 
योिना 

          606,485.00            557,966.20  92 
सम्पन्न   

13 
सूयावदय प्रा वव  च्यामा िेराबार ननमावण 
योिना  

          350,924.00            322,850.08  92 
सम्पन्न   

14 
दजुम्सझ्याङ आवव  मजन्दर छानो र 
प्रवेशद्वार 

          546,882.00            503,131.44  92 
सम्पन्न   

  िम्मा=       4,304,076.00        3,942,263.23    

    

          

    

अन्य तफव  

ि स  योिनाको नाम  ववननयोिन रकम भिुानी रकम ववजत्तय प्रगनत भौनतक प्रगनत कैवफयत 

१ नभरकोट डडवुा स्वास््य ईकाइ           360,000.00            331,200.00  92 
सम्पन्न   

२ 
लागत सहभानगता कृवर् उपि संकलन 
तथा बिार पूववधार ननमावण 

        3,000,000.00          2,760,000.00  92 
सम्पन्न   

३ 
सनुवुार संग्रालय व्यवस्थापनको लानग 
सामान संकलन तथा खररद गने 

          565,000.00            519,800.00  92 
सम्पन्न   

  िम्मा=       3,925,000.00        3,611,000.00    

    

 

 

 

 

९ 9 न्यावयक सनमनतले सम्पादन गरेका कायवहरु 

हाल शाखामा काययरत कमयचाररको ववववरण  

तामाकोशी गाउँपानलका 
न्यावयक सनमनत 



 

कमवचारी वववरणः 
ि सं नाम थर पद सेवा कैवफयत 

१ शारदा महत कानूनी सहिकताव करार  

 

 

आ  व 2077/078 मा न्यावयक सनमनतको प्रथम ,दिनतय,तनृतय तथा चौथो तै्रमानसक वववरण  

 
तै्रमानसक  दताव भएको वववादको संख्या समाधान भएका संख्या 
पवहलो तै्रमानसक 10 6 

दोस्रो तै्रमानसक 5 2 

तेस्रो तै्रमानसक 2 4 

चौथो तै्रमानसक 0 0 

िम्मा १७ १२ वटा समाधान भएको र 5 वटा 
प्रवियामा रहेको 

 

९ १० स्वास््य शाखा 
हाल शाखामा काययरत कमयचाररको ववववरण  

 

कमवचारी वववरण पवहलो तै्रमानसक  

कमवचारी संख्या  
कैवफयत  स्थायी कमवचारी संख्या सेवा करार कमवचारी संख्या  िम्मा कमवचारी संख्या  

१९ ४७ ६६ 

 १ िना स्थायी 
समायोिन भई गएको 

 

चौथो तै्रमानसक 

नस
 नं
  कायविमको नाम बिेट 

खचव 
भएको 
रकम सञ्चालन गररएको वियाकलापहरु  

कै
वफय
त  

१ क्षयरोग कायविम 

१३६००
०।- 

१०३८१
४।- 

आ व  ०७६/०७७ चौथो चौमानसकको 
कोहटव ववष्लेर्ण तथा ई वट नब रजििार 

अद्यावनधक कायविम   

२ क्षयरोग कायविम 

५०,००
०।- 

४५४९०
।- 

िोजखमयिु स्थानमा नसववर सञ्चालन 
(क्षयरोग पत्ता लगाउन)   



३ 

स्वास््य चौकीहरुको 
न्यूनतम सेवा मापदण्ड 
कायविम 

२००००
०।- 

५६५००
।- 

स्वास््य चौकीहरुको गणुस्तर पवहचानको 
लानग सामान खररद   

४ अनगुमन 

७५०००
।- 

६२३५०
।- 

स्वास््य चौकीहरुमा और्धी उपभोग 
सम्बन्धी अनगुमन   

५ पोर्ण कायविम 

४५६५५
०।- 

३७३७५
०।- 

वकशोरीहरुलाई आईरन चक्की खवुाउने 
कायविमको ववद्यालयको जशक्षकहरुलाई 
अनभमजुखकरण कायविम तथा FCHV 

हरुलाई नभटानमन ए खवुाएवापत 

पाररश्रनमक ववतरण   

६ सरुजक्षत माततृ्व कायविम 

६५५५०
०।- 

४०९६८
२।- 

स्वास््य चौकीहरुमा सतु्केरीहरुलाई 
ववतरण गररएको साथै न्यानो झोला खररद    

७ और्धी खररद  

३०२५०
००।- 

९८६००
१।- 

स्वास््य चौकीहरुको लानग टेन्डर 
प्रवियाबाट और्धी खररद    

८ ओ वप नड  वटकट छपाई  

१००००
०।- 

९८८७५
।- 

स्वास््य चौकीहरुलाई काववन कवप 
सवहतको ओवपनड वटकट छपाई    

९ 

खोप कायविम (वाह्य 
खोप केन्र व्यवस्थापन) 

४००००
।- 

४००००
।- वाह्य खोप केन्र व्यवस्थापन   

१
० 

मवहला स्वास््य स्वयम 
सेववका कायविम  

२४२००
००।- 

१०४३१
००।- 

मवहला स्वास््य स्वयम सेववकाहरुलाई 
सनमक्षा यातायात खचव तथा ददवस खचव र 
वावर्वक सनमक्षा   

१
१ 

२४ िण्टे प्रसतुी सेवा 
सञ्चालन 

४००००
०।- 

५८०००
।- 

सतु्केरी मवहलाहरुलाई पोर्ण खानाको 
लानग ववतरण   

१
२ प्रयोगशाला व्यवस्थापन 

१२०००
००।- 

४९०३८
८।- 

स्वास््य चौकीमा प्रयोगशाला व्यवस्थापनमा 
खचव    

१
३ 

नागररक उपचार 
स्वास््य सहायता कोर् 

८००००
०।- 

२००००
०।- 

िवटल प्रकृनतका रोगहरुलाई ववपन्न 
नागररक सहयोग कायविम    

१
४ 

एक ववद्यालय एक नसव 
कायविम 

१५६५०
००।- 

८६४३१
४।- 

एक ववद्यालय एक नसव कायविमअन्तगवत 
२ वटा ववद्यालयहरुमा नया ँव्यवस्थापन र 
१ परुानो व्यवस्थापन     

१
५ सामाजिक लेखा परीक्षण 

२००००
०।- 

१९९९९
०।- 

सातवटा स्वास््य चौवक र कोनभड 
हजस्पटलमा गररएको   

१
६ महामारी रोग ननयन्त्रण 

२००००
।- 

२००००
।- सचेतना कायविम सञ्चालन   

१
७ महामारी रोग ननयन्त्रण 

११५००
०।- 

१०८६१
०।- 

ववनभन्न ददवस तथा स्वास््यकमीहरुलाई 
नसरने रोग सम्बन्धी तानलम सञ्चालन   



१
८ 

राविय स्वास््य जशक्षा, 
सूचना तथा सञ्चार 
कायविम सञ्चालन 

१००००
०।- 

९९०८०
।- 

सामाजिक व्यवहार पररवतवन प्रवर्द्न 
अनभयान अन्तरगत आमा समूहहरुलाई 

अनभमूखीकरण कायविम   

१
९ 

उपचारात्मक सेवा 
कायविम 

१००००
०।- 

६७०५०
।- 

आखँा, नाक, कान, िाँटी तथा मखु सम्बन्धी 
स्वास्थकमीहरुलाई तानलम कायविम   

२
० 

कोनभड १९ ननयन्त्रण 
तथा रोकथाम कोर् 

२५०००
००।- 

२५०००
००।- 

कोनभड ननयन्त्रण अन्तगवत ववनभन्न 
वियाकलाप   

२
१ मानसक समीक्षा  

२००००
०।- 

९६९००
।- 

पानलकास्तरीय स्वास््य संस्थाहरुको सूचना 
संकलन तथा चौमानसक सनमक्षा वापत   

२
२ बहजुक्षय पोर्ण कायविम 

२१४९५
०००।- 

११४६०
१०।- 

खाद्य तथा पोर्ण सरुक्षा सनमनतले गरेको 
ननणवय अनसुार कायविम सञ्चालन   

२
३ MSS कायविम 

३५०००
०।- 

३५०००
०।- 

स्वास््य संस्थाहरुको सढृुढीकरण 
कायविमको लानग ५०/५० हिार नगद 

अनदुान   

२
४ 

गभववती, सतु्केरीलाई 
प्ररे्ण कायविम 

२००००
०।- 

४५४००
।- 

िवटलता भएको गभववती र सतु्केरीलाई 
प्ररे्ण गदाव यातायात खचव   

२
५ 

क्षमता अनभवृवर्द् 
कायविम 

१००००
००।- 

८३२००
।- 

स्वास््यकमीहरुको क्षमता अनभवृवर्द् 
कायविम अन्तरगत तानलम कायविम 
सञ्चालन   

 

कायावलय सम्बन्धी अन्य ननयनमत कामकाि । 

 

९ ११ जशक्षा शाखा 
हाल शाखामा काययरत कमयचाररको ववववरण  

क्र 
स  

कमयचाररको वववरण पद सेवा कैफफयत  

१ मेनुका बास्कोटा सशक्षा अधिकृत स्थायी  

२ गोववन्द डडसी प्राववधिक सहायक स्थायी  

३ राम शे्रटठ प्रशासन सहायक स्थायी  

 

आ व २०७७/०७८ चौथो तै्रमानसक प्रगनत प्रनतवेदन (सशतव) 
  

नस न  वियाकलाप वियाकलापको नाम 
ववननयोजित 

रकम 
खचव भएको रकम 

ववजत्तय प्रगनत 

भौनतक 

लक्ष्य भौनतक प्रगती 

1 1.1.3.3 
आधारभतू तहका स्वीकृत 
दरबन्दीका जशक्षक, राहत 

८४९००००
० ०० 

३९५७८२५९ ०
० 

46.62     



,अनदुानका जशक्षक लानग तलब 
भत्ता अनदुान (ववशेर् जशक्षा 
पररर्द अन्तगवतका 
जशक्षक/कमवचारी समेत) 

2 1.1.3.4 

माध्यनमक तहका स्वीकृत 
दरबन्दीका जशक्षक, राहत 
अनदुान, जशक्षक लानग तलब भत्ता 
अनदुान (ववशेर् जशक्षा पररर्द 
अन्तगवतका 
जशक्षक/कमवचारी/प्राववनधक 

धारका प्रजशक्षक समेत) 

३०१००००
० ०० 

२९२५२४० ०० 9.72     

3 1.1.4.1 

प्रारजम्भक वाल ववकास 
सहिकतावहरुको लानग 
पाररश्रनमक तथा ववद्यालय 

कमवचारी व्यवस्थापन अनदुान 

8550000.00 8035500.00 93.98     

4 11.1.2.1 ववद्यालय भौनतक पूवावधार अनदुान 1400000.00 1400000.00 100.00 
  

  

5 2.4.6.1 

सावविननक ववद्यालयका 
ववद्याथीहरु लानग ननशलु्क 
पाठ्यपसु्तक अनदुान 

2208000.00 2208000.00 100.00 

  

  

6 2.7.13.10 
ववद्यालय सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन अनदुान 

1914000.00 1186000.00 61.96 
  

  

7 2.7.13.11 

शैजक्षक पहुँच सनुनजश्चतता 
अनौपचाररक तथा वैकजल्पक 
जशक्षा कायविम(परम्परागत 
ववद्यालय बैकजल्पक ववद्यालय 
साक्षरता र ननरन्तरता जशक्षाका 
कायविम समेत 

800000.00 800000.00 100.00 

  

  

8 2.7.13.13 

ववद्यालय शैजक्षक सधुार गणुस्तर 
सदुृवढकरण एंव कायव सम्पादनमा 
आधाररत प्रोत्साहन अनदुान 

5346000.00 5300000.00 99.14 

  

  

9 2.7.13.3 

प्रनत ववद्याथी लागतका आधारमा 
जशक्षण नसकाई सामाग्री एंव कक्षा 
८ को परीक्षा व्यवस्थापन 
अनदुान 

1104000.00 1104000.00 100.00 

  

  

10 7.2.1.1 

सावविननक ववद्यालयमा अध्यनरत 
ववद्याथीका लानग छात्रवनृत 
आवासीय तथा गैर आवासीय 

753000.00 666000.00 88.45 

  

  

11 2.7.11.1 

तोवकएका ववद्याथीको ददवा 
खािाका लानग ववद्याथीलाई 
अनदुान 

2890000.00 2790450.00 96.56 

  

  



12 2.7.13.23 

सामदुावयक ववद्यालयका 
छात्राहरुलाइ ननशलु्क सेननटरी 
प्याड व्यवस्थापन  

998000.00 998000.00 100.00 

  

  

13   
रािपनत रननङ् जशल्ड प्रनतयोनगता 
(स्थाननय तहस्तरीय) 

100000.00 100000.00 100.00 
  

  

14 २६३३२ 

कोनभड-१९ का कारण उत्पन्न 
पररजस्थनतमा नसकाई 
सहजिकरणका लानग शैजक्षक 
कायविम 

2657000.00 2657000.00 100.00 

  

  

15 २६३३२ 
अंग्रिेी,गजणत र ववज्ञान ववर्यमा 
जशक्षण सहयोग अनदुान 

3240000.00 307920.00 9.50 
  

  

15 2.7.13.9 सवहद स्मनृत ववद्यालय अनदुान       
  

  

कुल िम्मा 146960000.0
0 

70056369.00 47.67 
  

  

आ व  २०७७/०७८  गाउँपानलकाको स्वीकृत कायविम अनसुार सम्पन्न भएका कायविमको प्रगनत प्रनतवेदन 

१ शीर्वक कायविम 
ववननयोजित 

रकम 
खचव भएको रकम ववजत्तय प्रगनत 

  
  

२ 
ववद्यालय अनदुान 

कायविम 
जशक्षक अनदुान त भ  4650000.00 4650000.00 100.00 

  
  

३ छात्तवतृी कोर् 
गररव तथा िेहेन्दार ववद्वयाथीलाई 

छात्रवतृ्ती ववतरण 
500000.00 500000.00 100.00 

  
  

४ 

अनत ववपन्न 

ववद्याथी पोशाक 
ववतरण 

अनत ववपन्न ववद्याथी पोशाक 
ववतरण 

525000.00 525000.00 100.00 

  

  

५ 
खेलकुद कायविम 

संचालन 

रािपनत रननङ् जशल्ड प्रनतयोनगता 
(स्थाननय तहस्तरीय) 

1000000.00 775000.00 77.50 
  

  

६ 
पवुावधार ववकास 

तथा व्यवस्थापन 

ववद्यालयमा िेरावार तथा 
प्रवेशद्वार ननमावण 

6700000.00 6700000.00 100.00 
  

  

७ 

वाल 

ववकास,वव सहायक 
र सहयोगीलाई 

प्रोत्साहन 

  1000000.00 8200000.00 820.00 

  

  

८ फननवचर ववतरण   2000000.00 2000000.00 100.00 
  

  

९ 
आधारभतू तह 

परीक्षा संचालन 
  1200000.00 33900.00 2.83 

  
  

१० 
अनगुमन तथा 

ववववध 
  300000.00   0.00 

  
  

११ तानलम संचालन   1000000.00 82000.00 8.20 
  

लेखा तानलम 
मा वव तह 



१२ 
स्थाननय पाठ्यिम 

ननमावण 
  480000.00 0.00 0.00 

  

ननरन्तर काम 
भैरहेको 

१० परीक्षा संचालन जशक्षक छनौट परीक्षा संचालन 200000.00 200000.00 100.00 
  

आवश्यकता 
अनसुार 

शाखाबाट सम्पाददत मखु्य कामहरु 

१ ववद्यालयमा स्वास््य सरुक्षा सामग्री वववतरण     
सबै 

ववद्यालयहरुमा   
  

२ 
पाठ्यिम प्रबोधीकरण(कक्षा १-३) समन्वय 
इकाईको सहयोगमा 

      

सबै ववद्यालयबाट १िना 
जशक्षक सहभानगता भै 

सम्पन्न 

३ यवुा प्रनतभा पवहचान       

  

पानलकास्तरीय 

प्रनतयोनगता 
सम्पन्न 

४ ववद्यालय अनगुमन तथा ननररक्षण       ३६ ३३ 

५ करार जशक्षक ननयजुि         १६ िना 
६ जशक्षा सनमनत बैठक         ३ वटा सम्पन्न 

७ प्र अ  बैठक         ३ वटा सम्पन्न 

८ 

अनतररि 
वियाकलाप( 

बिृत्वकला 
प्रनतयोनगता) 
संचालन 

  

        १ वटा 
 

 

 

 

 

 

 

 
वडा कायावलय तफव को प्रगनत वववरण 

 

९ ११ वडा नं  १, नभरकोट 

हाल वडामा काययरत कमयचाररको ववववरण  

क्र स  कमयचाररको वववरण पद सेवा कैफफयत  

१ प्रकाश खनाल सहायक चौथो स्थायी  

२ महेश कुमार तघसमरे कायायलय सहायक करार  

३ रमेश काफ्ले पशु प्राववधिक करार  

४ रािा केसी कायायलय सहयोगी करार  



 

आ  व  २०७७/७८ को चौथो तै्रमानसकसम्मको प्रनतवेदन तथा प्रगनत वववरण 

आ व  २०७७/७८ को चौथो तै्रमानसकमा सम्पन्न भएका तपनसलका वववरणहरुः 

ि सं  पत्र दताव 
संख्या 

चलानी 
संख्या 

िटना 
दताव 
संख्या 

योिना 
संझौता 
संख्या 

योिना 
भिुानी 
नसफाररस 
संख्या 

सम्झौता 
हनु 
बाँवक 
योिना 
संख्या 

अन्य कैवफयत 

१ २ २०१ १३ १८ ३० ० ०  

         

         

सेवा प्रबाह सम्बन्धी वववरण 

ि सं  वववरण सेवा प्रानप्तका लानग ननवेदन 
संख्या 

नसफाररस संख्या कैवफयत 

१ नागररकता नसफाररस  ९  

२ िरबाटो नसफाररस  ०  

३ नाता प्रमाजणत  ४  

४ िन्म, मतृ्य ुदताव  ८/५  

५ अन्य    

 

यस तै्रमानसकमा उपभोिा सनमनत गठन गरी सम्झौताका लानग नसफाररस भएका योिना सम्बन्धी वववरण 

ि सं  योिनाको नाम प्रकास/क्षेत्र/जशर्वक कैवफयत 

१ 

 

भीमेश्वर अाावव खेलमैदान ननमावण    

२ इन्रावती प्रावी शौचालय ननमावण    

३ मगरछाप सगुरेु सडक   

४ भीरकोट खेलकुद मैदान ननमावण    

५ भीरकोट गैरीमदुी छौडे सडक   

६ गैरीचौर खानेपानी   

७ दशमरेु मगरछाप िामनुे नसम्वारी खानेपानी   

८ बोहोरे खानेपानी योिना   

९ बोहोरे भीरकोट नसंचाइ योिना   

१० पछुारटोल पाण्डेटोल खानेपानी योिना   

११ िाउले भते्तरे नसंचाई    

१२ माझगाउ खानेपानी ममवत योिना   

१३ भीरकोट खेलकुद मैदान    

१४ मगरछाप सगुरेु सडक   

१५ भीमेश्वर अाावव खेलमैदान    

१६ भीरकोट सेज्िल बेशी जासचाइ   

१७ डडवुा खानेपानी योिना   

१८ माझी संग्रहालय   

 



यस तै्रमानसकमा योिना सम्पन्न भई भिुानीको लानग नसफाररस भएका योिना सम्बन्धी वववरण 

ि.स योिनाको नाम प्रकास क्षेत्र जशर्वक  कैवफयत 

१ िाउले भते्तरे नसंचाइ    

२ पछुारटोल पाण्डेटोल खानेपानी   

3 वहले दनलत टोल खानेपानी   

4 टाहार पाण्डेटोल कानलदह खानेपानी   

5 माझी संग्रहालय    

6 दशमरेु मगरछाप िामनुे नसम्वारी खानेपानी   

7 वडारे परुानागाउ खानेपानी   

8 बोहोरे  भीरकोट नसचाई    

9 बोहोरे खानेपानी योिना   

10 चोक्टी खेत खानेपानी ममवत योिना   

11 माझी समदुाय चैत्यिाट कोशी पिुा ट्रस्ट ननमावण    

12 अाोखर बोट बस्नेत टोल नसंचाई   

13 ईन्रावती प्रावी शौचालय ननमावण    

14 मानथल्लो माझीगाउ खानेपानीममवत   

15 बूढाको नसम टाहार नसंचाइ    

16 माझगाउ खानेपानी ममवत   

17 नारायणी मावव िेरावार तथा प्रवेशद्वार ननमावण    

18 असारे धारा प्लाजस्टक पोखरी   

19 साउन ेपधेरो टावरडाडाँ सडक ममवत   

20 नभरकोट खेलकुद मैदान   

21 मगरछाप सगुरेु सडक    

22 नभमेश्वर अाावव खेलकुद मैदान ननमावण    

23 साउन ेपधेरो भीरकोट खानेपानी   

24 भीरकोट सेज्िल बेशी नसचाई   

25 भीरकोट डडवुा स्वास््य ईकाइ   

26 डडवुा खानेपानी योिना   

27 भीरकोट वपपलबोट खेलमैदान तारिाली   

28 गौरीचौर खानेपानी योिना   

29 चारधाम भीरकोट   

30 भीरकोट गौरीमदुी छौडे सडक   

 

यस तै्रमानसकसम्ममा उपभोिा सनमनत गठन हनु बाँवक भएका योिना सम्बन्धी वववरण 

ि सं  योिनाको नाम प्रकास/क्षेत्र/जशर्वक कैवफयत 

    

    

    

 

मालपोत – रु ५०७० 

नगदी – रु २०९३५ 

उपभोिा सनमनत गठन संख्या – १८ 



उपभोिा सनमनत गठन हनु वाँकी योिना संख्या - ० 

सम्पन्न योिना संख्या -  ३० 

 

 

९ १२ वडा नं  २, झलेु 

हाल वडामा काययरत कमयचाररको ववववरण  

क्र स  कमयचाररको वववरण पद सेवा कैफफयत  

१ वविान आचायय प्रशासन पााँचौ स्थायी  

२ गीता काकी सामाजजक पररचालक करार  

३ कृटण बहादरु काकी कायायलय सहयोगी करार  

 

आ  व  २०७७/७८ को तेस्रो तै्रमानसकसम्मको प्रनतवेदन तथा प्रगनत वववरण 

आ व  २०७७/७८ को तेस्रो तै्रमानसकमा सम्पन्न भएका तपनसलका वववरणहरुः 

ि सं  पत्र दताव 
संख्या 

चलानी 
संख्या 

िटना दताव 
संख्या 

योिना 
संझौता संख्या 

योिना 
भिुानी 
नसफाररस 
संख्या 

अन्य कैवफयत 

१ ४ १५४ २३ ३४ ३४   

        

        

सेवा प्रबाह सम्बन्धी वववरण 

ि सं  वववरण सेवा प्रानप्तका लानग ननवेदन 
संख्या 

नसफाररस संख्या कैवफयत 

१ नागररकता नसफाररस २ २  

२ िरबाटो नसफाररस १ १  

३ नाता प्रमाजणत ८ ८  

४ िन्म, मतृ्य ुदताव २३ २३  

५ अन्य १४३ १४३  

मालपोत – ३०५० 

नगदी –  ७५२५ 

उपभोिा सनमनत गठन संख्या – ८ 

उपभोिा सनमनत गठन हनु वाँकी योिना संख्या - ० 

सम्पन्न योिना संख्या – ४२ 

 



९ १३ वडा नं  ३, िफे 

हाल वडामा काययरत कमयचाररको ववववरण  

क्र स  कमयचाररको वववरण पद सेवा कैफफयत  

१ मञ्जु आचायय प्रशासन पााँचौ स्थायी  

२ इराजन पोखरेल कायायलय सहयोगी करार  

३ रसमला काकी कायायलय सहयोगी करार  

 

आ  व  २०७७/७८ को चौथो तै्रमानसकसम्मको प्रनतवेदन तथा प्रगनत वववरण 

आ व  २०७७/७८ को चौथो तै्रमानसकमा सम्पन्न भएका तपनसलका वववरणहरुः 

ि सं  पत्र दताव 
संख्या 

चलानी 
संख्या 

िटना दताव 
संख्या 

योिना 
संझौता संख्या 

योिना 
भिुानी 
नसफाररस 
संख्या 

अन्य कैवफयत 

१ ० २९३ २८ २५ ३५   

        

        

सेवा प्रबाह सम्बन्धी वववरण 

ि सं  वववरण सेवा प्रानप्तका लानग ननवेदन 
संख्या 

नसफाररस संख्या कैवफयत 

१ नागररकता नसफाररस ७ ७  

२ िरबाटो नसफाररस ५ ५  

३ नाता प्रमाजणत ८ ८  

४ िन्म, मतृ्य ुदताव १६ १६  

५ अन्य    

मालपोत – ८,१३७ 

नगदी –  १०५२०५ 

उपभोिा सनमनत गठन संख्या – ८ 

उपभोिा सनमनत गठन हनु वाँकी योिना संख्या - ० 

सम्पन्न योिना संख्या – ४२ 

 

९ १४ वडा नं  ४, माल ु

हाल वडामा काययरत कमयचाररको ववववरण  

क्र स  कमयचाररको वववरण पद सेवा कैफफयत  



१ हरर केसी वडा सधचव स्थायी  

२ पावयती तघसमरे कायायलय सहायक करार  

३ टंक प्रसाद पोखरेल कायायलय सहयोगी करार  

 

आ  व  २०७७/७८ को तेस्रो तै्रमानसकसम्मको प्रनतवेदन तथा प्रगनत वववरण 

आ व  २०७७/७८ को तेस्रो तै्रमानसकमा सम्पन्न भएका तपनसलका वववरणहरुः 

 

 

 

९ १५ वडा नं  ५, सहरे 
हाल वडामा कायवरत कमवचाररको ववववरण  

ि 
स  

कमवचाररको वववरण पद सेवा कैवफयत  

१ ररतु शे्रटठ सहायक चौथो स्थायी  

२ लोक बहादरु फुयाल कायावलय सहयोगी स्थायी  

 

आ व  २०७७/७८ को चौथो तै्रमानसकमा सम्पन्न भएका तपनसलका वववरणहरुः 

ि सं  पत्र दताव 
संख्या 

चलानी 
संख्या 

िटना दताव 
संख्या 

योिना 
संझौता 
संख्या 

योिना 
भिुानी 
नसफाररस 
संख्या 

सम्झौता 
हनु 
बाँवक 
योिना 
संख्या 

अन्य कैवफयत 

१ २४ २३९ २४ १ २० १ ०  

         

         

सेवा प्रबाह सम्बन्धी वववरण 

ि सं  वववरण सेवा प्रानप्तका लानग ननवेदन 
संख्या 

नसफाररस संख्या कैवफयत 

१ नागररकता नसफाररस ५ १५  

२ िरबाटो नसफाररस २   

३ नाता प्रमाजणत १   

४ िन्म, मतृ्य ुदताव १४/५   

५ अन्य    

 

यस तै्रमानसकमा उपभोिा सनमनत गठन गरी सम्झौताका लानग नसफाररस भएका योिना सम्बन्धी वववरण 



ि सं  योिनाको नाम प्रकास/क्षेत्र/जशर्वक कैवफयत 

१ बत्रकुटेश्वर मा.बब. प्रवेशद्वार 
तथा घेराबार 

  

२ ढाके्रबास भोले सडक   

३ जाल्पादेवी प्रा.वव. प्रवेशद्वार 
तथा घेराबार 

  

४ जाल्पादेवी गोबियनटार सडक   

५ कल्लेरी पट्रहरो तनयन्त्रण   

६ शहरे पट्रहरो तनयन्त्रण   

७ बहृत खानेपानी योजना   

 

यस तै्रमानसकमा योिना सम्पन्न भई भिुानीको लानग नसफाररस भएका योिना सम्बन्धी वववरण 

ि सं  योिनाको नाम प्रकास/क्षेत्र/जशर्वक कैवफयत 

१ उकाली भटमे सडक   

२ नागी डााँडा छौड ेसडक   

३ लामाचौर  खेल मैदान तनमायण   

४ फकनेटार माधथल्लो फकने सडक   

५ खहरे खोला पट्रहरो तनयन्त्रण   

६ खखम्ती खोला बाढी तनयन्त्रण   

७ सभरखकय  खानेपानी योजना   

८ शहरे पट्रहरो तनयन्त्रण   

९ बहृत खानेपानी योजना   

१० जाल्पादेवी गोबियनटार सडक   

११ जाल्पादेवी प्रा.वव. प्रवेशद्वार तथा 
घेराबार 

  

१२ ढाके्रबास भोले सडक   

१३ बत्रकुटेश्वर मा.बब. प्रवेशद्वार तथा 
घेराबार 

  

१४ मालुडााँडा कल्लेरी सडक   

१५ शंखेश्वर आ. वव. प्रवेशद्वार   

१६ शहरे खानेपानी   

१७ माधथल्लो कल्लेरी मुसुरे डडहीीँगाउाँ   

१८ वपपलडााँडा कल्लेरी सडक   

१९ कासलका नररस्वारा सडक   

२० जनजागतृी खेलमैदान तथा 
प्रवेशद्वार 

  

 

यस तै्रमानसकसम्ममा उपभोिा सनमनत गठन हनु बाँवक भएका योिना सम्बन्धी वववरण 



ि सं  योिनाको नाम प्रकास/क्षेत्र/जशर्वक कैवफयत 

    

    

    

 

मालपोत – ६१५६ 

नगदी – ८२६५ 

उपभोिा सनमनत गठन संख्या – १ 

उपभोिा सनमनत गठन हनु वाँकी योिना संख्या - ० 

सम्पन्न योिना संख्या -  २० 

 

 

९ १६ वडा नं  ६, च्यामा 
हाल वडामा काययरत कमयचाररको ववववरण  

क्र स  कमयचाररको वववरण पद सेवा कैफफयत  

१ तजेमाया सुवेदी पोखरेल वडा सधचव स्थायी  

२ टंक बहादरु फयल कायायलय सहयोगी स्थायी  

३ नारायण पाखिन कायायलय सहयोगी करार  

 

आ  व  २०७७/७८ को चौथो तै्रमानसकसम्मको प्रनतवेदन तथा प्रगनत वववरण 

आ व  २०७७/७८ को चौथो तै्रमानसकमा सम्पन्न भएका तपनसलका वववरणहरुः 

ि सं  पत्र दताव 
संख्या 

चलानी संख्या िटना दताव 
संख्या 

योिना संझौता 
संख्या 

योिना 
भिुानी 
नसफाररस 
संख्या 

अन्य कैवफयत 

१ ९ १६८ ८ ४४ ४४   

        

        

सेवा प्रबाह सम्बन्धी वववरण 

ि सं  वववरण सेवा प्रानप्तका लानग ननवेदन 
संख्या 

नसफाररस संख्या कैवफयत 

१ नागररकता नसफाररस २ २  

२ िरबाटो नसफाररस २ २  

३ नाता प्रमाजणत २ २  



४ िन्म ५ ५  

५ मतृ्य ुदताव ३ ३  

५ वववाह दताव  ० ०  

६ बसाइसराई दताव ० ०  

७ सम्बन्ध ववच्छेद ० ०  

मालपोत – १२९४० 

नगदी – ९६३ 

उपभोिा सनमनत गठन संख्या – ४४ 

उपभोिा सनमनत गठन हनु वाँकी योिना संख्या - ० 

सम्पन्न योिना संख्या - ४४ 

 

 

९ १७ वडा नं  ७, हावँा 
हाल वडामा कायवरत कमवचाररको ववववरण  

ि 
स  

कमवचाररको वववरण पद सेवा कैवफयत  

१ टंक बहादरु सनुवुार सहायक चौथो स्थायी  

२ कमल बहादरु सनुवुार कायावलय सहयोगी स्थायी  

 

आ व  २०७७/७८ को चौथो तै्रमानसकमा सम्पन्न भएका तपनसलका वववरणहरुः 

ि सं  पत्र दताव 
संख्या 

चलानी 
संख्या 

िटना दताव 
संख्या 

योिना 
संझौता 
संख्या 

योिना 
भिुानी 
नसफाररस 
संख्या 

सम्झौता 
हनु 
बाँवक 
योिना 
संख्या 

अन्य कैवफयत 

१ ३ २०८ २० ३ १८ ० ०  

         

         

सेवा प्रबाह सम्बन्धी वववरण 

ि सं  वववरण सेवा प्रानप्तका लानग ननवेदन 
संख्या 

नसफाररस संख्या कैवफयत 

१ नागररकता नसफाररस ३ २०८  

२ िरबाटो नसफाररस २   

३ नाता प्रमाजणत ४   

४ िन्म, मतृ्य ुनबबाह दताव ९/८/३   



५ अन्य    

 

यस तै्रमानसकमा उपभोिा सनमनत गठन गरी सम्झौताका लानग नसफाररस भएका योिना सम्बन्धी वववरण 

ि सं  योिनाको नाम प्रकास/क्षेत्र/जशर्वक कैवफयत 

१ सनुवुार संग्राहलय ब्यवस्थापन 
तथा सामान खररद योिना 

लजक्षत/आददवानस  

२ तसु्पे मण्डनल ननमावण योिना वडापवुावधार ववकास  

    

३ लागत सहभानगतामा कृर्ी उपि 
तता बिार पवुावधार ननमावण 
योिना 

संजिय 
सरकार/गाउवपानलका 

 

 

यस तै्रमानसकमा योिना सम्पन्न भई भिुानीको लानग नसफाररस भएका योिना सम्बन्धी वववरण 

ि सं  योिनाको नाम प्रकास/क्षेत्र/जशर्वक कैवफयत 

१ पाननचौर वडाकायावलय सडक 
ननमावण योिना 

पवुावधार नबकास  

२ दजुम्सझाङ आ नब मजन्दर छानो र 
प्रवेसद्वार ननमावण 

पवुावधार नबकास  

३ तसु्पे मण्डनल ननमावण योिना  वडापवुावधार नबकास  

४ तल्लो हाँबा खा पा स्रोत थप 
योिना 

खानेपानन  

५ कालपाहारा ननववुाबारी टारी  
नसंचाई योिना 

नसंचाई  

६ ङोडपुछ्योनल गमु्बा  ननमावण प्रदेश पवुावधारनबकास   

७ सौरेनन खा पा  दजुम्सझाङ 
नन योिना 

खानेपानन  

८ कानलका मा नब  पवहरो ननयन्त्रन 
योिना 

  

९ दजुम्सझाङ सामदुावयक स्वास््य 
ईकाइ िेराबार 

  

१० आरुस्वारा सडक सोनलङ योिना प्रधानमजन्त्र 
स्वरोिगार 

 

११ ओडारे दामाखारे नसंचाई योिना नसंचाई  

१२ कुलचौर तल्लो हाँबा सडक 
सोनलङ तथा नाला ननमावण 

प्रधानमजन्त्र 
स्वरोिगार 

 

१३ कुलाचौर तल्लो हाँबा सडक 
सोनलङ तथा नाला ननमावण 

यवुा रुपान्तरण  



१५ कानलका तसु्केर किवे तता 
हेमपाईप ननमावण योिना 

पवुावधार नबकास  

१६ सनुवुार संग्राहलय ब्यवस्थापन 
तथा सामान खररद योिना 

लजक्षत तफव को 
आददवानस 

 

१७ वडाकायावलय वररपरर सम्माउने वडापवुावधार नबकास  

१८ लागतसहभानगतामा कृर्ी उपि 
तथा बिार पवुावधार ननमावण 

संजिय 
सरकार/गाउवपानलका 

 

 

यस तै्रमानसकसम्ममा उपभोिा सनमनत गठन हनु बाँवक भएका योिना सम्बन्धी वववरण 

ि सं  योिनाको नाम प्रकास/क्षेत्र/जशर्वक कैवफयत 

    

    

    

 

मालपोत – ३४८५/- 

नगदी -१८२६३/- 

उपभोिा सनमनत गठन संख्या – ० 

उपभोिा सनमनत गठन हनु वाँकी योिना संख्या - ० 

सम्पन्न योिना संख्या -  १८  

 

१०  सूचना अनधकारी र प्रमखुको नाम र पद 

१  कायावलय प्रमखु प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत श्री ननमेर् नमश्र: 9851249204 

२  सूचना अनधकारी श्री पवनराि फुयाल: 9851205684 

 

११  ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदेजशकाको सूची 

 आ व  2073/074 मा पाररत गरेका कानूनहरू: 

 १   तामाकोशी गाउँपानलकाका पदानधकारीहरूको आचारसंवहता  ,2074  

 २  तामाकोशी गाउँपानलकाको आनथवक ऐन ,2074  

 ३   तामाकोशी गाउँ कायवपानलका )कायवसम्पादन (ननयमावली ,2074  

 ४   गाउँ कायवपानलका )कायव ववभािन (ननयमावली ,2074  

 ५   तामाकोशी गाउँ कायवपानलका को ननणवय वा आदेश र अनधकारपत्रको प्रमाणीकरण )कायवववनध (
ननयमावली ,2074  



 ६   गाउँ कायवपानलकाको बैठक संचालन सम्बजन्ध कायवववनध ,2074  

 ७   ताम ााकोशी गाउँपानलकाको ववननयोिन ऐन  ,2074  

 ८   तामकोशी गाउँपानलकाको गाउँसभा संचालन कायवववनध ,2074  

 तामाकोशी गाउँपानलकाले आ व  207४/07५ मा पाररत गरेका ऐनहरू:- 

१  कृवर् तथा पशपुालनलाई व्यवजस्थत गनव बनकेो ऐन, २०७५ 

२  न्यावयक सनमनतको कायवववनध ऐन, २०७५ 

३  पूवावधार व्यवस्थापन ऐन, २०७५ 

४  प्रशासकीय कायवववनध ननयनमत गने ऐन २०७५ 

५  जशक्षा ऐन, २०७५ 

६  सहकारी ऐन, २०७५ 

७  स्वास््य तथा सरसफाई ऐन, २०७५ 

८  ननवावजचत पदानधकारी तथा सदस्यले पाउन ेसवुवधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनकेो ऐन, २०७५ 

 तामाकोशी गाउँपानलकाले आ व  207७/07८ मा पाररत गरेका ऐनहरू:- 

१ तामाकोशी खेलकुद ववकास ऐन, २०७८ 

२ तामाकोशी संस्था दताव ऐन, २०७७ 

३ स्थानीय वातावरण तथा प्राकृनतक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ 

४ तामाकोशी गाउँपानलका ववपद् िोजखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७८ 

५ जशक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गनव बनेको ऐन, २०७८ 

११ १ तामाकोशी गाउँपानलकाले हालसम्म पाररत गरेका कायवववनधहरू:- 

१   अनगुमन मलु्याङ्कन सम्बन्धी कायवववधी, २०७५ 

२   आधारभतू तहको अजन्तम परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा ननयमन सम्बन्धी     कायवववनध, २०७५ 

३   ि वगवको ननमावण व्यवसायी इिाितपत्र सम्बन्धी कायवववनध, २०७५ 

४   ममवत सम्भार तथा व्यवस्थापन कोर् सञ्चालन कायवववनध, २०७५ 

५   लि ुउद्यम, कृवर् िन्य उत्पादन प्रोत्साहन र ऋण सहायता कोर् सञ्चालन कायवववनध, २०७५ 

६   सेवा करारमा प्राववनधक िनशजि व्यवस्थापन कायवववनध, २०७५ 

७   स्थानीय तहको उपभोिा सनमनत गठन, पररचालन तथा व्यवस्थापन कायवववनध, २०७५ 

८   स्थानीय रािपत्र प्रकाशन सम्बजन्ध कायवववनध, २०७५ 

 

तामाकोशी गाउँपानलकाले आ व  २०७७/७८ मा पाररत गरेका कायवववनधहरू :-  

१ ववपद् व्यवस्थापन कोर् (सञ्चालन) कायवववनध, २०७८ 

२ स्वास््य बीमा कायविम सञ्चालन सम्बन्धी कायवववनध ,२०७८  

३ तामाकोशी गाउँपानलकाको आन्तररक ववद्याथी मूल्याङ्कन कायवववनध, २०७८ 

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%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%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
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%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%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


४ लैवङ्गक वहंसा ननवारण कोर् (सञ्चालन) कायवववनध,२०७८ 

 

 

१२  आनथवक वववरण 
चाल ुआनथवक वर्वको असार मवहनासम्मको खचवको फाँटवारी यसप्रकार छ:- 

 

र्ामाकोशी गाउाँपानलका 

गाउाँ कार्ापानलकाको कार्ाालर्, दोलखा 

कार्ाालर्को कोड : ८०३२३५०३३०० 
 

AG Form 210 

Expenditure sheet 

२०७७ साल असार मनहिा 

 रु. हिारमा 

 आ.व. : २०७७/७८  मनहिा : असार  

नस.िं. 

खचा संकेर् 

िं. 

खचा शीर्ाक अनधर्म 

बिेट 

र्स मनहिा 

सम्मको 

निकासा 

गर् मनहिा 

सम्मको खचा 

र्स 

मनहिाको 

खचा 

र्स मनहिा 

सम्मको खचा 
पेश्की 

पेश्की कटाई 

बााँकी खचा 
बिेट बााँकी 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८=(६+७) ९ १०=(८-९) ११=(४-८) 

१ 

िेपाल सरकार - समानिकरण अिदुाि : िेपाल 

सरकार - िगद अिदुाि 

११,९५,००

,००० 

६,८८,५८,०९

७ 

२,६१,४६,०४

३ 

४,२७,१२,०

५४ 

६,८८,५८,०

९७ 

११,२९,

००० 

६,७७,२९,०

९७ ५,०६,४१,९०३ 

१ २११२३ और्धीउपचार खचा ५,००,००० ५,००,००० ५,००,००० ० ५,००,००० ० ५,००,००० ० 

२ २११३५ कमाचारी प्रोत्साहि र्था परुस्कार 

१६,००,००

० ८,२०,००० ० ८,२०,००० ८,२०,००० ० ८,२०,००० ७,८०,००० 

३ २११३९ अधर् ित्ता 

१२,१२,००

० ७,५९,४०० ४५,४०० ७,१४,००० ७,५९,४०० ० ७,५९,४०० ४,५२,६०० 

४ २२३१२ पशपंुक्षीहरूको आहार ६,००,००० ६,००,००० ४,००,००० २,००,००० ६,००,००० 

२,००,०

०० ४,००,००० ० 

५ २२३१५ 

पत्रपनत्रका, छपाई र्था सूचिा 

प्रकाशि खचा १,००,००० ५०,००० ० ५०,००० ५०,००० ० ५०,००० ५०,००० 

६ २२४११ सेवा र परामशा खचा ४,००,००० ० ० ० ० ० ० ४,००,००० 

७ २२४१३ करार सेवा शलु्क 

५८,६७,२०

० ३४,७८,५२९ २६,०७,६३७ ८,७०,८९२ 

३४,७८,५२

९ ० 

३४,७८,५२

९ २३,८८,६७१ 

८ २२५१२ 

सीप नवकास र्था ििचेर्िा 

र्ानलम र्था गोष्ठी सम्बधधी खचा 

४९,३०,००

० ३,७७,५३० २,६७,९५० १,०९,५८० ३,७७,५३० ० ३,७७,५३० ४५,५२,४७० 

९ २२५२२ कार्ाक्रम खचा 

१,७१,१२,

००० ८६,८८,१२९ ४५,००,०२९ 

४१,८८,१०

० 

८६,८८,१२

९ ९२,००० 

८५,९६,१२

९ ८४,२३,८७१ 

१० २२५२९ नवनवध कार्ाक्रम खचा 

१,६८,५५,

००० ८०,६४,५८० ३३,२७,४५२ 

४७,३७,१२

८ 

८०,६४,५८

० 

१,००,०

०० 

७९,६४,५८

० ८७,९०,४२० 

११ २२६११ अिगुमि, मलू्र्ांकि खचा ४,००,००० २,२०,९०० ५८,१०० १,६२,८०० २,२०,९०० ० २,२०,९०० १,७९,१०० 

१२ २७२१२ उद्दार, राहर् र्था पिुस्थाापिा खचा 

२५,००,००

० २५,००,००० २५,००,००० ० 

२५,००,००

० ० 

२५,००,००

० ० 

१३ २७२१३ और्धीखररद खचा 

२७,००,००

० २४,९७,५२५ १३,८२,९८५ 

११,१४,५४

० 

२४,९७,५२

५ ० 

२४,९७,५२

५ २,०२,४७५ 

१४ ३११२२ मेनशिरी र्था औिार 

१,००,५०,

००० ५३,२५,७८३ ६,८९,२९३ 

४६,३६,४९

० 

५३,२५,७८

३ ० 

५३,२५,७८

३ ४७,२४,२१७ 

१५ ३११२३ फनिाचर र्था नफक्चसा 

२८,३५,००

० २३,२९,८१४ ६,२४,९३९ 

१७,०४,८७

५ 

२३,२९,८१

४ ० 

२३,२९,८१

४ ५,०५,१८६ 



१६ ३११५१ सडक र्था पलू निमााण 

१४,००,००

० १३,९८,०४७ ४,००,००० ९,९८,०४७ 

१३,९८,०४

७ ० 

१३,९८,०४

७ १,९५३ 

१७ ३११५५ नसंचाइा संरचिा निमााण 

२,५०,००,

००० 

१,१९,१६,८५

० ५७,२७,९९० 

६१,८८,८६

० 

१,१९,१६,८

५० 

७,३७,०

०० 

१,११,७९,८

५० १,३०,८३,१५० 

१८ ३११५६ खािेपािी संरचिा निमााण 

१,५७,००,

००० ९९,३७,८४८ ३१,१४,२६८ 

६८,२३,५८

० 

९९,३७,८४

८ ० 

९९,३७,८४

८ ५७,६२,१५२ 

१९ ३११५९ अधर् सावािनिक निमााण 

५२,३८,८०

० ५०,८८,८०० ० 

५०,८८,८०

० 

५०,८८,८०

० ० 

५०,८८,८०

० १,५०,००० 

२० ३११६१ 

निनमार् िविको संरचिात्मक 

सुधार खचा 

४५,००,००

० ४३,०४,३६२ ० 

४३,०४,३६

२ 

४३,०४,३६

२ ० 

४३,०४,३६

२ १,९५,६३८ 
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१३  तोवकए बमोजिमका अन्य वववरण: 
  
१४  अजिल्लो आ व मा संचानलत कायविमहरूः 



आ व  २०७७।०७८ मा यस तामाकोशी गाउँपानलकाबाट सञ्चानलत कायविमबाट प्राप्त उपलब्धीको 
वववरण: 

 

१५  सावविननक ननकायको वेवसाइट: 

यस तामाकोशी गाँउपानलकाको वेबसाइट http://tamakoshimun.gov.np/ रहेको छ । 

१६  सूचना पररयोिनाले प्राप्त गरेको वैदेजशक सहायता, ऋण, अनदुान एवम ्
सम्झौता सम्बजन्ध वववरणः 
यस गाउँपानलकाले हालसम्म कुनै बैदेजशक सहायता प्राप्त नगरेको । 

 

१७  सावविननक ननकायले सञ्चालन गरेको कायविम र सोको प्रनतवेदन 

यस तामाकोशी गाउँपालवककाले चाल ुआ व  207७/07८ मा सञ्चालन गने 
कायविमहरू कायावन्वयनको िममा रहेका तथा  केवह आयोिना तथा चाल ुप्रकृनतका 
कायवहरू ननयनमत भईरहेका छन ्। 

 

१८  सावविननक ननकायले वगीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली 
यस गाउँपानलकाले वगीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली प्रकाशन गने 
िममा रहेको छ । सबै सूचना खलु्ला रहेको । 

 

१९  सावविननक ननकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सूचना 
ददइएको ववर्य 

हालसम्म ववनभन्न नलजखत तथा मौजखक सूचनाहरू ननयनमत रूपमा ददने गररएको । 

 

२०  सावविननक ननकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएको वा हनेु भए  

सोको वववरण 

यस तामाकोशी गाउँपानलकाले आफ्ना ननयनमत सूचनाहरू गाउँपानलकाको वेबसाईट 
(http://tamakoshimun.gov.np) मा प्रकाशन गने गरेको साथै ववनभन्न राविय / 

http://tamakoshimun.gov.np/
http://tamakoshimun.gov.np/


स्थानीय दैननक पत्रपनत्रका तथा एफएम रेनडयोहरू माफव त प्रकाशन / प्रशारण गने 
गररएको । 


