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मिमि २०७६ वैशाख ११ गिे बधुबार मबहान ११ बजे शशक्षा शाखाको बैठक हलिा यस कीमििपरु नगरपामलकाका 
नगर उप-प्रिखु िथा प्रवक्ता श्री सरस्विी ररजाल खड्का ज्यूद्वारा नगरपामलकाको आ.व. २०७५/०७६ चैत्र 
िहहनािा भए गरेका गमिहवमधहरु बारेिा हवमभन्न मिमियाहरु िार्ि ि साविजमनहककरण कायिक्रिको लामग ियार 
पाररएको प्रमिवेदन । 

१. सहकारी शाखा 

     िपशशल बिोशजिका हवषयहरुिा आवश्यक परािशि िथा सिन्वय भएका भएका छन ्। 

१) प्रारशभभक सहकारी संस्था दिािको मनणिय गरी प्रिाणपत्र उपलब्ध गराउन,े  

२) सहकारी संस्थाहरुको मबमनयि संशोधनको प्रस्िावलाई स्वीकृमि प्रदान गने , 

३) सहकारी संस्थाहरुको लेखापरीक्षण गनि लेखापरीक्षक मनयशुक्तको स्वीकृि प्रदान गने । 

४) सहकारी संस्थाहरुको मनरीक्षण गरी किी किजोरी वा कैर्ीयि सधुार गनि सझुाव,मनदेशन ददन े
लगायिका मनयिन जन्य कायि, 

५) गनुासा िथा उजरुीको सनुवुाई गरी सिस्या सिाधानको पहल गने, 

६) सहकारी संस्थाहरुको एकीकरण, हवभाजन, खारेजी िथा मलक्कीिेशन सभबशन्ध कायि गने, 

७) सहकारी संस्थाहरुलाई प्रचमलि मनयिानसुार छुट िथा अन्य सहुवधा उपलब्ध गराउने, 
८) िामलि िथा अन्य सचेिनािूलक कायिक्रििा सहभागी हनुे, साथै त्यस्िा काक्रि ि संचालनका हवषयिा 

परािशि ददन,े 

९) सहकारी प्रवर्द्िनिा टेवा परु ् याउन,े साथै कायि सभपादन हववरणलाई संख्यात्िक रुपिा यस प्रकार 
प्रस्ििु गररएको छ ।  

मस.नं. कायिक्रि/योजनाको नाि कायिक्रि/कािको उद्देश्य  कायिक्रिको 
प्रगमि  

कैहर्यि 

१ अ.द.ुअ.आ. िा परेको उजरुीका 
हवषयिा छानहवन उपरको हववरण 
प्रामि  

उजरुी उपरको छानमबन १ 
 

२ संस्थाहरुवाट हवमभन्न हववरण िाग 
गररएको  

अशख्ियार िथा िालकु प्रदेश 
नं ३ को िन्त्रालयवाट िाग 
भए विोशजि, उजरुी उपरको 
छानमबनका लामग  

२  

३ संस्थाको दिाि लगायिका 
कागजािका प्रमिमलहप उपलव्ध 
गराइएको 

सेवाग्राहीको मनवेदन विोशजि  १  

४ सहकारी अनगुिन संस्थाहरुको मनयिन १३  

५ संस्थाहरुको िामसक प्रमिवेदन प्रामि संस्थाहरुको मनयिन ४०  
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६ आमिथ्य ग्रहण, सहकारी संजाल र 
कीमििपरु व सहकारी 

संस्थाहरुको मनयिन १  

७ संस्थाहरुको साधारण सभाको 
प्रमिवेदन प्रामि 

संस्थाहरुको मनयिन १  

८ हवमनयि संशोधन िाग मनवेदन प्रामि संस्थाहरुको मनयिन २  

९ शशखरदीप सहकारीको दिाि, कारोवार, 

सदस्य, साधारण सभाको हववरण िाग 
गररएको 

सेवाकेन्रका हवषयिा गनुासो 
आएकोले जानकारी मलन । 

१  

१० आवश्यक कागजाि पठाइएको सेवाग्राहीको मनवेदन विोशजि  १  
१२ चार ददने सहकारी हवभागले आयोजना 

गरेको िामलििा सहभागी 
कोपोमिससंग सभवशन्धि १  

१३ सहकारी हवभागिा साहवकिा खारेज/ 
हवघटन भएका सहकारीहरुको 
हववरण िाग 

अमभलेख अद्यावमधक गनि । १  

१४ रासायमनक िलको अमधकृि 
हवके्रिाको इजाजिका लामग मसर्ाररस 

िलको सहज आपूमिि 
व्यवस्थाका लामग 

१  

१५ प्रगमि हववरण ियार गरी प्रस्ििु 
गरेको 

िामसक प्रगमि १  

१५ ऐन हवपररि रकि असलु गरेको 
हवषयिा कागजाि सहहि हववरण 
उपलब्ध गराउन िाग गररएको । 

सहकारी मनयिन  १  

१६ अशख्ियारलाइ हवमभन्न व्यशक्तहरुको 
नाििा वचि, ऋण र शेयर कारोबार 
नभएको जानकारी गराइएको 

छानमबनका लामग िाग भए 
अनरुुप 

१  

१७ हकवाला सभवन्धिा राय उपलव्ध 
गराइएको   

स्वशणिि सहकारीवाट िाग भए 
विाशजि  

१  

 

२. सािान्य प्रशासन शाखा 

प्रशासनको २०७५ साल िाघ २५ देशख र्ाल्गनु २६गिे सभि भएका र भैरहेका कािको प्रगमि प्रमिबेदन 

1.नगरकायिपामलकाको कायािलय र १० वटै विा कायािलयहरूको नागररक विापत्र अध्यावमधक गनिको 
लागी बररष्ठ लेखा अमधकृि श्री सानबुाब ु पररयारको संयोजकत्विा "नागररक विापत्र अध्यावमधक 
कायिदल" गठन गररएको । 
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2.संघीय िामिला िथा सािान्य प्रशासन िन्त्रालयको २०७५/११/२२ को पत्रानसुार सिायोजन भई 
आउन ुभएका ना.स.ु श्री केशव प्रसाद सवेुदीलाई मिमि २०७५/१२/१२ देशख २ नं. विाको विा 
सशचविा कािकाज िोहकएको । 

3.४ नं. विा शस्थि मसि क्षेत्रिा खानेपानीको िहुानिा असर पने गरी व्यशक्तले जग्गािा िोजर संचालन 
गरेको पाईएकोले ित्काल नगर प्रहरी खटाई सो कायि रोहकएको ।  

4.ना.स.ु वा सो सरह पदको लोक सेवा ियारी कक्षा संचालनका लागी सहभागीहरूको छनौटका लागी 
सबै विािा पत्राचार गरीएकोिा विाबाट छनौट भएका र नगरपामलकाबाट छनौट भएका सिेि सबैको 
लागी ियारी कक्षा कीमििपरु िा.मब. नगाउिा संचालन भैरहेको।  

5.दैमनक रूपिा प्रशासमनक कायिहरू सहज, सरल र पारदशशिढंगबाट सभपादन हदैु आएको छ । 

6.अमधकांश सेवाहरू (राजस्व संकलन कायि सिेि)  विा कयािलय िार्ि ि सहज रूपिा उपलब्ध भैरहेको। 

7.आवश्यकिा अनसुार सािान्य प्रशासन समिमिको बैठक मनयमिि रूपिा हदैु आएको छ । 

8.कििचारीहरूको दैमनक हाशजर अध्यावमधक मनयमिि रूपिा गने गररएको। 

9.मिमि २०७५/११/३० गिेका ददन कीमििपरु नगरपामलका, शशक्षा शाखा प्रिखु अवकास प्राि गनुि 
भएकोिा कीमििपरु नगरपामलकाबाट स-सभिान हवदाई गररएको ।  

10.मिमि २०७५/११/०६ गिे देशख लाग ुहनुे गरर अको आदेश नभएसभिका लामग मसनयर अहेव श्री 
सन्ििान िानन्धरलाई कीमििपरु नगरपामलका स्वास्थ्य शाखाको प्रिखुको शजभिेवारी ददईएको । 

11. दैमनक रूपिा आईपने सभपणुि प्रशासमनक कायिहरू सहज,सरल िररकाले सभपादन गने गररएको छ ।  

12. पााँङ्गा वालकुिारी स्वास्थ्य चौकीिा कायिरि जनस्वास्थ्य मनररक्षक श्री िहेन्र प्रकास शिािलाई 
२०७५/११/०६ देशख कीमििपरु नगरपामलका स्वास्थ्य शाखािा कािकाज गनि िोहकएको । 

13. विा नं. ४ िा साबिजमनक बाटोिा अबरोध हनुे गरी बाटोिा लगाईको िारबार नगर प्रहरीको 
संलग्निािा हटाउने कायि गरीएको । 

14.मबमभन्न मनकायिा नगरपामलकाले गरेका मनिािण कायि लगायिका काि कावािहीहरूका मबरूद्द परेका 
उजरुीहरू उपर  छानमबन प्रमिबेदन ियार गरी पठाईएको । 

15. नगरपामलकाको २३ औ ंस्थापना ददवसको अवसरिा हवमभन्न व्यशक्त िथा सस्थाहरूलाई मबमभन्न मबधािा 
सभिान गने कायिक्रि अनसुार ईच्छुक व्यशक्त िथा संघ/संस्थालाई मनबेदन ददन २०७५/१२/१२ 
गिेका ददन ३ ददनको साविजमनक सूचना जारी गररएको ।  

16."कीमििपरु नगरपामलका मबधमुिय नक्सापास कायािन्वयन आयोजना - १ (KMEBPSIP-I) का लागी 
जनशशक्त व्यबस्थापनका लामग साविजमनक सूचना जारी गरर दरखास्ि आव्हान गररएकोिा 
०२७५/११/२९ गिेको अन्िरवािािबाट मसर्ाररस भएका सर्ल उभिेदवारहरूलाई भनाि छनौट 
समिमिको मसर्ाररस र नगरकायिपामलकाको मनणियानसुार मनयशुक्त ददईएको । 

17.२०७४/६/२२ गिे देशख यस नगरकायिपामलकाको कायिपामलकाको प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि श्री 
मनरन्जन शे्रष्ठ अन्यत्र सरुवा भै जान ुभएकोले २०७५/१२/०३ गिेका ददन नगर प्रिखु र उप प्रिखु 
ज्यूको आमिथ्यिािा मबदाई कायिक्रि गरीयो । 
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18.संघीय िामिला िथा सािान्य प्रशासन िन्त्रालयको पत्रानसुार यस नगरकायिपामलकाको प्रिखु प्रशासकीय 
अमधकृि पदिा खहट आउन ुभएका श्री ध्रवुराज आचायिलाई नगर प्रिखु र उप प्रिखु ज्यूको आमिथ्यिािा 
स्वागि  कायिक्रि गरीयो । 

19.विा नं. १ शस्थि हहलटाउन िा.मब. केन्रिा संचालन भै रहेको कक्षा ८ को बाहषिक पररक्षाको नगर 
उप प्रिखु श्री सरस्विी ररजाल ज्यूको संयोजकत्विा खहटएको टोमलबाट अनगुिन गररयो । 

20.मिमि २०७५/१२/११ गिे प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि श्री ध्रवुराज आचायिलाईको अध्यक्षिा िथा 
नगर प्रिखु र उप प्रिखु ज्यूको आमिथ्यिािा शाखा/उपशाखा/इकाई प्रिखुहरूको बैठक सभपन्न ।  

21.मिमि २०७५/१२/११ गिे सभपन्न कििचारी बैठकको मनणिय कान्वियनका लामग सबै 
शाखा/उपशाखा/इकाई र विा कायािलयहरूिा उपलब्ध गराईएको । 

22.मिमि २०७५/१२/१८ गिे प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि श्री ध्रवुराज आचायिलाईको अध्यक्षिािा विा 
सशचवहरूको बैठक सभपन्न । 

23.िहानगरीय प्रहरी बिृ कीमििपरुका प्रहरी मनररक्षक श्री हरी शरण भट्टको नेितृ्विा रहेको प्रहरी 
टोमल,विाका जनप्रमिमनमध  र नगरपामलकाको पश ु सेवा शाखाका शाखा प्रिखु पश ु शचहकत्सक श्री 
राजेन्र मबष्ट सहहिको संयकु्त अनगुिन टोमलबाट मिमि २०७५/१२/२५ गिे कीमििपरु नगरपामलका 
क्षेत्रिा संचालनिा रहेका कुकुर पालन व्यवशाय र कुखरुा पालन व्यवशायको अनगुिन सभपन्न । 

24.संघीय िामिला िथा सािान्य प्रशासन िन्त्रालयबाट सिायोजन भै आउन ुभएका ना.स.ु श्री शान्िा 
पाठक र ना.स.ु श्री ददलिाया कुाँ वरलाई हाशजर गराई क्रिश: ९ नं. विा सशचव र १ नं. विा 
सशचवको शजभिेवारी िोहकएको । 

२.१ शजन्सी उपशाखा 

qm=;+= sfo{qmdsf] gfd p2]Zo pknAwL s}lkmot 

1 
gofF l6k/ vl/b k|lqmofdf 

ef]lts k"jf{wf/sf sfo{df 

;xof]u ug{ 1   

2 !) j6f j8f sfo{nfodf ;fj{hlgs 

;DklQsf] ljj/0f tYofË dfu 

lhNnf ;dGjo ;ldltdf 

tYofË kfpg 
2 xfn ;Dd 

k|fKt 

3 
/f]huf/ s]Gb| sf nflu cfjZos ;fdfgx? 

vl/b k|lqmof .  /f]huf/ s]Gb| :yfkgf 1   

4 CORE DREILL MACHINE 
vl/b 

;8s of]hgf ;DjGwL 

cg'udg sfo{df ;xh ug{ 1   

5 
d]nldnfk s]Gb| Joj:yf k|lqmofdf  

Gofos ;ldltsf nflu 

;xhtf Nofpg 

12 

:yfgdf   

6 lgMz'Ns cf}ifwL vl/b k|s[ofaf6 k|fKt 

cf}ifwL ljj/0f cg';f/sf] cg'udg  kf/b{lztf tyf r]s hfFr ug]{  

3 j^f 

kmd{   

7 
t]O;cf} gu/kflnsf lbj;sf] pknIodf 

;/;kmfO{ sfo{sf] nflu cfjZos ;/;fdfg 

vl/b . ;/;kmfO{ sfo{sf nflu 

25 j^f 

;d"x   
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8 
df}h'bf ;"rL btf{ clen]v /fVg] 

2 j^f 

kmd{ 

xfn ;Dd 

185 

9 
cfjZostf cg';f/ vl/b OsfO{sf] lgoldt 

a}7s .  

ljifout tyf cfly{s P]g 

lgod kl/lw leq /lx of]hgf 

tyf sfo{qmd ;+rfng ug{ .  

2 j^f 

a}}&s 
  

10 OGwg ljt/0f 
sd}rf/Lx?, hgk|ltlglw / 

of]hgf ;+rfng ug{ 

k]^«f]nM46

0ln, 

l*h]nM15

08ln, 

df]ljnM7 

ln .      

11 
gu/kflnsfsf] ;Dk"0f{ zfvfnfO{ cfjZos 

;/ ;dfgx? Vl/b tyf ljt/0f .       

 

३. प्रधानिन्त्री रोजगार कायिक्रि 

1) कीमििपरु नगरपामलकािा रहेको १ देशख १० वटै विाहरुको अवलोकन भ्रिणको साथै विा 

अध्यक्षहरु र सशचवहरुसगाँ पररचयात्िक कायिक्रि सिपन्न । 

2) श्रि, रोजगार िथा सिाशजक सरुक्षा िन्त्रालय, मसंहदरवारवाट प्रधानिन्त्री रोजगार कायिक्रि 

संचालन सभबशन्ध मनदेशशका र सचुना सािाग्री प्राि । 

3) २०७५ साल चैत्र १५-१६ गिे, प्रदेश नं. ३ को राजधानी हेटौिािा श्रि, रोजगार िथा 

सिाशजक सरुक्षा िन्त्रालयद्वारा आयोशजि प्रदेश स्िररय प्रधानिन्त्री रोजगार कायिक्रि संचालन 

सभबशन्ध अमभिशुखकरण कायिक्रििा  प्रिखु प्रसाशहकय अमधकृिको साथिा सहभागी  । 

4) सभपणुि विाहरुिा  प्रधानिन्त्री रोजगार कायिक्रि संचालन सभबशन्ध मनदेशशका, २०७५, 

सचुना सािाग्री र बेरोजगार दिाि लामग ददने मनवेदन र्ारि हविरण । 

5) २०७५ साल चैत्र २६ गिे, कीमििपरु नगरपामलकाको नगर प्रिखु रिेश िहिजन ज्यूको 

अध्यक्षिािा सभपणुि कायिपामलका सदस्यहरु, हवषयगि शाखा प्रिखु र १-१० विाका विा 

सशचवहरुलाई प्रधानिन्त्री रोजगार कायिक्रि संचालन सभबशन्ध १ ददने अमभिशुखकरण 

कायिक्रि, हकमििपरु हशस्पटलको सभा हलिा सभपन्न । 
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6) २०७६ साल बैशाख ५ गिे, विा नं. २ द्वारा आयोशजि अमभिशुखकरण कायिक्रििा  हवमभन्न 

सिहु, क्लब र नागररक सिाजबाट पाल्नभुएका सदस्यहरुलाई प्रधानिन्त्री रोजगार कायिक्रि 

र बेरोजगार दिाि लामग ददने मनवेदन र्ाराि भने प्रहक्रया सभबशन्ध जानकारी प्रदान । 

४. स्वास्थ्य शाखा 

१)  सगुर प्रसेर औषधी ११ वटै स्वास्थ्य संस्था र्द्ारा हविरण आरभभ । 

२) MMDP(Morbidity Management & Disability Prevention Programme)को ि.स्वा.स्व.से. 
िहको Orientation Programme  सभपन्न गरी मबरािीहरूको  िथ्याङक संकलन कायि सभपन्न । 

३)राहिय मभटामिन 'ए' कायिक्रिको लामग आवश्यक मभटामिन 'ए' क्यापसलु र जकुाको औषधी ११ वटै 
स्वास्थ्य संस्थािा हविरण गरर कायिक्रि सभपन्न । 

४) मनयमिि रुपिा िामसक कििचारी बैठक सभपन्न । 

५) िमुििकला कायिशाला अवधीभर प्राथमिक उपचारको लामग आवश्यक औषधी र जनशशक्त व्यवस्थापन 
गरीयो । 

६) मनिःशलु्क औषधी हविरणको लामग आवश्यक औषधीहरू सभपणुि संस्थाहरूिा हविरण गने कायि सभपन्न 
।                                                   

५. सािाशजक हवकास शाखा 

!_ sLlt{k'/ gu/kflnsfsf] @# cf}+ :yfkgf lbj;sf] cj;/df o; g=kf= j8f g+= !,@, / !) l:yt af3e}/a dlGb/ 

d'gL pQ/ tkm{ /x]sf] hUufdf cfof]lht d"lt{snf sfo{zfnf, dlxnf dxf]T;j, o"jf sfo{zfnf uf]i7Lsf] nflu 

cfjZos k|;fzlgs tyf cGo Joj:yfksLo sfo{df ;dGjo 

@_ d]o/ v]ns'b ljsf; sfo{s|d 

;fd'bflos ljBfnosf 5fq 5fqfx?nfO{-km'6an, elnan, Jof8ldG6g, 6]jn 6]lg; / r];_  k|lzIf0f sfo{s|dsf] 

nflu cfjZos v]ns"b ;fdu|L vl/b Kf|ls|of clGtd r/0fdf 

 

#_ efiff, ;Dkbf,;F:s[lt, nlntsnf Pj+ ko{6g ;ldlt / ;fdflhs ljsf; ;ldltsf]] lgoldt a}7s 

 

$_u}Å ;/sf/L ;F:yfx? gljs/0f / btf{sf] nflu lhNnf k|zf;g sfof{nodf l;kmf/Lz 
btf{ l;kmf/Lz M ) 

gljs/0f l;kmf/Lz M $ 

 

%_sLlt{k'/ gu/kflnsf j8f g+= @ l:yt blnt dlxnf ;~hfn;+u sLlt{k'/ gu/kflnsfsfdf blnt pTyfg / 

ljsf;sf nflu cfly{s tyf ;fdflhs ;zlQms/0f sfo{s|d cGtu{t 5fqj[lt ljt/0f tyf Bridge Course 

;~rfng sfo{sf nflu ;Demf}tf ;DkÌ 

^_ sLlt{k'/ kmf]6f]a's k|f]h]S6 sfo{ ;DkÌ x'g] s|ddf 

 

&_ 3/af; k|a4gfy{ sLlt{k'/ ;fd'bflos xf]d:6] k|a4{g 
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*_ gf=;'=:t/sf] nf]s ;]jf tof/L sIff ;~rfng e} ;dfkgsf] s|ddf   

 

(_sLlt{k'/ gu/kflnsfsf] @# cf}+ :yfkgf lbj;sf] cj;/df gf;M k"rM ;+usf] ;+o'Qm cfof]hgfdf /Qmbfg sfo{s|d 

!)_ dlxnf dxf]T;j tyf o"jf dxf]T;jsf] nflu tof/L a}7s  

 

!!_ Touurism Marketing Plan ;DalGw d:of}bfdf gu/ k|d'v;+u 5nkmn sfo{s|d 

 

!@_ /fli6«o dlxnf cfof]u tyf gu/kflnsfsf] Joj:yfkgdf dlxnfsf ljifo tyf ;jfndf ;fj{hlgs ;'g'jfO{ 

sfo{s|d 

 

!#_ o"jf tyf afnaflnsfsf ljifodf ;Dk"0f{ j8fdf j8f :t/Lo / gu/ :t/df cled'lvs/0f tyf sfo{zfnfsf] 

nflu o"jfno gfds ;F:yfnfO{ lgb]{zfg';f/ l:js[lt k|bfg 

 

!$_ dfofsf] 3/ gfds ;F:yfsf] a:t'l:yt a'em\gsf] nflu kqfrf/  

 

!%_ @)&% r}q @) ut] :yfgLo zlxb lbj; dgfpgsf] nflu cfjZos tof/L sfo{ 

 

६. पश ुहवकास शाखा 

क्र.
सं. 

कायिक्रि बाहषिक लक्ष्य 

चौिा
मसक 
लक्ष्य 

इकाई 

यस 
िहहना 
सभि
को 
प्रगमि 

गि 
िहहना 
सभि
को 
प्रगमि 

हाल 
सभि
को 
प्रगमि 

कैहर्य
ि 

१ िेमिकल उपचार 

आबस्यकिा 
अनसुार   

वटा २९८ 379 ६७७   

२ िाइनर सशजिकल     वटा १० 50 ६०   

३ िेजर सशजिकल     वटा 0   ०   

४ गाईनो     वटा ५ 16 २१   

५ गोबर परीक्षण     वटा 5   ५   

६ हपसाब परीक्षण     वटा     ०   

७ छाला रोग पररक्षण     वटा 3 8 ११   

८ थनुेलो परीक्षण     वटा १९ 26 ४५   

९ रगि परीक्षण     वटा     ०   

१० कृमिि गभािधान     वटा ७० 345 ४१५   

११ भ्याक्सीनसेन (रेहवज)     वटा 11 13 २४   

१२ भ्याक्सीनसेन (खोरेि,भ्यागिेु,चरचरे)     वटा २५८ 739 ९९७   

१३ हप.हप.आर.(बाख्रािा)     गोटा १५० 0 १५०   

१४ 

कुखरुापालक कृषकहरुसंग 
अन्िरहक्रया गोष्ठी     

पटक १ 0 १   
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१५ पशपुन्छी मबिा गोष्ठी 2 2 पटक   2 २   

१६ बाख्रापालन सभबन्धी िामलि     वटा   1 १   

१७ मबिा गररएको पश ुसंख्या     वटा 10 92 १०२   

१८ कृषक सिूह गठन िथा पररचालन     वटा   3 ३   

१९ 

व्यावसाहयक कुखरुा र्िि,गाई र्िि, 
बंगरु र्िि,कुकुर र्ििहरुको 
अनगुिन िथा मनरीक्षण(नगरपामलका 
प्रमिमनमध,जनप्रमिमनमध, सरुक्षा 
मनकायको सहभामगिािा संयकु्त 

अनगुिन) 

    पटक 5 0 ५   

 

 

७. शशक्षा शाखा  

शशक्षा शाखाको प्रगिी (चैत्र िहहनाको) 
1.कक्षा ८ को आधारभिू िहको वाहषिक पररक्षा सभवन्धिा हवमभन्न मनणियहरु । 

2.कक्षा थप, कक्षा संचालन सभवन्धी हवमभन्न हवद्यालयहरुको मनररक्षण र अनगुिन । 

3.सािदुाहयक हवद्यालयहरुिा कायिरि शशक्षकहरुको िेस्रो तै्रिामसक िलव मनकासा । 

4.हवमभन्न मनकायगि मसर्ाररस । 

5.वालकुिारी िा हव िा स्रोि केन्रस्िरीय प्र अ हरुको वैठक सभपन्न । 

6.मनयमिि वजेट मनकासा हवमभन्न सािदुाहयक हवद्यालयहरुलाई । 

7.कक्षा ८ को पररक्षा संचालन वैठक िथा आधारभिू मनणियहरु । 

8.प्रश्नपत्र र कहपको ियारी  

9.संस्थागि िथा सािदुाहयक हवद्यालयहरुको अनगुिन । 

10.कक्षा ८ को वाहषिक परीक्षा संचालन । 

11.उिरपशुस्िका परीक्षण । 

12.पररक्षा केन्रहरुको अनगुिन । 

13.शशक्षा समिमिको वैठक सभपन्न । 

14.सािदुाहयक हवद्यालयहरुका प्र अ हरुसंग िेयर ज्यू को उपशस्थमििा वैठक । 

15.कक्षा ८ को आधारभिूिहको वाहषिक पररक्षाको नमिजा प्रकाशशि । 

८. आमथिक हवकास शाखा 

जभिा बजेटिः- 8303,00,000/- 
खचििः-  २७,३३,९४,११४ 
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खचि प्रमिशििः- 32.९2% 
 वाहषिक बजेट हालसभिको खचि कैहर्यि 
१.चाल ुखचि ३३,२३,००,०००/-                    

 ( ३३ करोि २३ 
लाख ) 

१६,७३,५७,१३६.११ ( १६ 
करोि ७३ लाख ५७ हजार १ 
सय ३६ रुपैयााँ ११ पैसा िात्र) 

50.36 % 

१.१ पाररश्रमिक सहुवधा  14,45,82,079.67  
१.२ िालसािान िथा 
सेवा उपभोग 

 51,15,856.44  

1.3 अनदुान  २0,00,000/-  
१.४ सािाशजक सरुक्षा 
अनदुान 

5,75,00,000/- 1,55,09,200/-  

२.पुाँजीगि खचि ४९,८०,००,०००/- 
(४९ करोि ८० 
लाख) 

10,60,36,978.44 (10 
करोि 60 लाख 36 हजार 9 
सय ७8 रुपैयााँ पैसा 44 िात्र) 

21.29% 

२.१ आमथिक हवकास 
क्षते्र 

४,३९,००,०००/- 
(४ करोि ३९ लाख) 

82,43,286.52/- ( 82 
लाख 4३ हजार 2 सय 86 
रुपैंयााँ िात्र ) 

 

२.२ सािाशजक हवकास 
क्षते्र 

९,१४,५५,०००/- 
(९ करोि १४ लाख 
५५ हजार) 

1,२3,22,150.74 (१ करोि 
२३ लाख २२ हजार १ सय 5० 
रुपैयााँ ७४ पैसा) 

 

२.३ पूवािधार  हवकास 
क्षते्र 

२१,१३,४५,०००/- 
(२१ करोि १३ लाख 
४५ हजार) 

6,६2,81,120.99 (6 करोि 
६2 लाख 81 हजार 1 सय 20 
रुपैयााँ पैसा 99 िात्र ) 

 

२.४ वािावरण हवपद् 
व्यवस्थापन 

२,०५,००,०००/- 
 ( २ करोि ५ लाख) 

12,5१,47९ /- (12 लाख 
5१ हजार 4 सय 7९ रुपैयााँ 
िात्र ) 

 

२.५ संस्थागि हवकास 
िथा सेवा प्रवाह के्षत्र 

३,९८,००,००० 

( ३ करोि ९८ लाख 
) 

६8,95,122.५६ (६8 लाख 
95 हजार 1 सय 22 रुपैयााँ 
पैसा ५६ िात्र ) 

 

 

९. राजश्व शाखा (आ.व २०७५/०७६) 

 

मस.न. हववरण चैत्र िहहनािा 
संकमलि रकि 

जभिा रकि आ.व. 
२०७५/०७६ 

कैहर्यि 

१ १० वटा विा कायािलयबाट संकमलि 
राजश्व /आभदानी  

43,61,828।00   
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१०.     योजना िथा प्राहवमधक शाखा 

१०.१योजना शाखा 
 नगर स्िरीय योजनाहरुको हववरण 

l;=g+= of]hgfsf] gfd  

ljlgof]lht ah]6 -?_ lgsf;f 

/sd 
s}lkmot 

n=O{= g=kf= p=;=  

  ;8s af]8{ g]kfn cGtu{tsf sfo{qmd           

1 sLlt{k'/ l/ª/f]8 2,439,415.18 1,369,846.74     
;Demf}tf 

;DkGg 

2 kfFuf bf]jf6f] – 9f]sf;L 975,610.00 697,684.60     
;Demf}tf 

;DkGg 

3 6\of+nf /fhkmlg{r/ cufl8sf] jf6f] 975,630.47 681,351.58     
;Demf}tf 

;DkGg 

4 d}qLgu/ If]qsf] ;8sx? 975,674.78 682,949.40     
;Demf}tf 

;DkGg 

5 cd[t gu/ If]qsf] ;8sx? 975,610.48 697,684.60     
;Demf}tf 

;DkGg 

6 5'ufpF – ufDrf ;8s 975,644.81 709,383.90     
;Demf}tf 

;DkGg 

7 gofFahf/ d'Vo ;8s :t/ pGgtL 2,439,278.56 1,429,770.84     
;Demf}tf 

;DkGg 

8 b]j9f]sf ;8s ;'wf/ 697,886.40 511,794.54     
;Demf}tf 

;DkGg 

 

:yfgLo k"jf{wf/ ljsf; ;fem]bf/L 

sfo{qmd      

9 ;femf ejg lh0ff]{4f/ tyf 6«; lgdf{0f, 

j8f g+ # 
1226000 981000 245000 327000 ;Demf}tf 

;DkGg 

10 tM ggL bfkmf vnM ;fj{hlgs ejg 

lgdf{0f, j8f g+ !) 
1257000 100000 257000 330000 ;Demf}tf 

;DkGg 

11 8Lk jf]l/ª 6\of+sL lgdf{0f, j8f g+ * 2027000 1824000 203000 600000 ;Demf}tf 

;DkGg 

12 u5] bfkmf vnM ejg lgdf{0f, j8f g+ @ 1053000 1000000 53000 330000 ;Demf}tf 

;DkGg 

13 j8f g+= !) j8f sfof{no ejg lgdf{0f 5000000 4750000 250000 1580000 ;Demf}tf 

;DkGg 

14 o'4:df/s kfs{ lgdf{0f j8f g+= !,@ / 

!) 
8941000 6259000 2682000 2080000 ;Demf}tf 

;DkGg 

  k"jf{wf/ ljsf; If]q           

15 tfFNrf – sLlt{k'/ u]6 ;8s sfnf]kq ug]{ 2088317 1984000 104317 654000 ;Demf}tf 

;DkGg 

२ नगरपामलकाबाट संकमलि नक्सा पास 
नािसारी दस्िरु 

3४,५0,750।80 3,19,85,974.48  

३ व्यवसाय दिाि  31 वटा 249 वटा  

४ घ वगि ईजाजि पत्र  १ वटा 32 वटा  
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16 k'iknfn klZrd vf]nf ;8s  1445000 1000000 445000 330000 ;Demf}tf 

;DkGg 

  vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{            

17 uN5]+ bf]kfrfb]lv lx/fsfhLsf] 3/;Dd 

9n lgsf; lgdf{0f 
811000 648000 163000 216000 ;Demf}tf 

;DkGg 

  hn pTkGg k|sf]k lgoGq0f           

18 afUdtL glb lgoGq0f sfo{qmd 1448000 1000000 448000 330000 ;Demf}tf 

;DkGg 

 

 विा स्िरीय योजनाहरुको हववरण 

विा नं 

हववरण  

१ २ ३ ४ ५ ६ (आ.व. 
२०७५/
०७६) 

७ (आ.व. 
२०७५/०
७६) 

८ ९ (आ.व. 
२०७५/०
७६) 

१० 

मनवेदन दिाि ४०  ६६ ३०१ ११९    899 १०० 

सभपशि कर ४२  ४४ १४९ ८३     ४० 

घरबाटो ३ 2 १२ ५५ ४१ 327 53 ३ 75 ४ 

चार हकल्ला ४ 11 ३ २३ १७ 168 38 ३ 63 ३ 

बैदेशशक 
प्रयोजनको 
मसर्ाररस 

४ - १० ३७ १५ 117 68   ४ 

अन्य 
मसर्ाररस 

१४ 96  १२२  693 292  162  

व्यशक्तगि 
घटना दिाि 

६ 8 ११ २५ २० 209 67 १३ ८७ १८ 

नक्सा स .िु  ० 1 ५ १४ ७  17 ३ 48 ० 

सजिमिन नािा 
प्रिाशणि 

१ 5 १ ५  28 12 २ 30 ० 

नागररकिा 
मसर्ाररस 

३ 5 ३ १४ १३ 133 ३७ ३ 74 ८ 

योजना 
सभझौिा 

३  २ ४    २ 26 २ 
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१०.२ नक्सा उप-शाखा 

आ.व २०७५/०७६ को मिमि २०७५/11/२3 देशख २०७6/१/04 सभि नक्सा पास भएको हववरणिः 

१.  मि.हप.सी – 74 थान 

२. भवन मनिािण ईजाजि प्रिाण पत्र –80 थान 

३. भवन मनिािण सभपन्न प्रिाण पत्र –7० थान 

४. नयााँ दिाि –101 थान  

 

१०.३ सूचना प्रहवमध उप-शाखा 

र्ागनु िहहनाको प्रगमि 

 सािदुाहयक हवद्यालयहरु (१० वटा) िा ई-हाशजरी राशख सञ्चालनिा आएको । 

 दोस्रो चौिामसकको सािाशजक सरुक्षा भिा हविरण अशन्िि चरणिा पगुेको र प्रमिवेदनको ियारीिा रहेको ।  

 ढल्पा सल्यानस्थान जग्गा एकीकरण योजना (DPLPR) को EOI को RFP िाग गररएको । 

 # 3g dL6/ Ifdtfsf] l6«k/ vl/bsf] l;naGbL af]nkq cfXjfg ;DaGwL ;"rgf िाग गररएको । 

 u|fe]n vl/b ;DjGwL l;naGbL b/efpkq cfXjfgsf] ;"rgf िाग गररएको । 

  

 अनगुिनका िशस्वरहरु, कायिप्रगमिहरुको हववरण, नगर कायिपामलकाका मनणियहरु वेवसाईट 
(www.kirtipurmun.gov.np), Facebook Page (facebook.com/kirtipurmun) आदी िार्ि ि साविजमनक 
गरररहेको । 

 पशिकरण िथा सािाशजक सरुक्षा प्रणामल (VERSP-MIS), सभपशि कर प्रणाली, नक्सा पास प्रणालीिा आएका 
Bug हरु सिाधान गरर मनयमिि रुपिा सञ्चालन भैरहेको । 

 नयााँ विा सशचविा मनयकु्त विा सशचवहरुको अनलाईन पोटिलिा नाि पररवििन लगायि कायि गरेको । 

११. काननु शाखा 

 (२०७५/११/२५ देशख २०७६/0१/09 सभिको प्रगमि हववरण 

मस.न.       मनबेदक/प्रमिबादी/ विा  नं.             िरु्द्ा        कैहर्यि    

१  गोपाल बहादरु काकी/कृष्ण बहादरु काकी-
६ 

घर बनाउन नक्शा पास 
गररपाऊ । 

पक्ष,मबपक्षी शझकाई 
कारबाहहिा । 

२ िंन्जरी पौियाल ज्ञानिान िहजिन सिेि-५ बैनापत्र बिोजीि 
परीपालना गरीपाऊ। 

दिाि भई कारबाहहिा। 

३ ससु्िा नगरकोटी/मिथिलाल िहजिन-३ मबबाह,नागरीकिा,जन्ि 
दिाि गरी पाऊं । 

न्यायीक समिमिको मनणियले 
कारबाहहको लागी सक्कल 
मिमसल विािा चलानी। 

http://www.kirtipurmun.gov.np/
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४ बहुर्द् बहादरु िहजिन/िचा भाई िहजिनन-३ रकि असूल उपर गरर  
पाऊ । 

न्यायीक समिमिको मनणियले 
सभबन्धीि मनकायिा जाने 
। 

५ ईशन्दरा पराजलुी सिेि-५  भौमिकसंरचना,ईजाजि   
रोकी पाऊ । 

आबश्यक कारबाहहको 
लागी नक्शा शाखािा 
चलानी । 

६ जजुभुाई िाली/भाईचा िहजिन-४  घर भत्काई पाऊ। मबपक्षीलाई भयाद सचुना 
जारी । 

७ रेणकुुिारी मबश्वकिाि सिेि /राि बहादरु 
सापकोटा-४ 

 

सामबक नक्शािा भएको 
बाटो लाई जग्गािा 
बाटोिा खलुाई पाऊ ।  

मबपक्षीलाई भयाद सचुना 
जारी । 

८ स्वशणिि सौगाि बचि ऋण सहकारी सस्था 
मल.- 

राय सझुाब उपलब्ध 
गराई पाऊ । 

िाग बिोजीि राय सहहि 
सहकारी शाखािा । 

९ अमिर देऊला-९ राय उपलब्ध गराई पाऊ 
। 

िाग बिोजीि राय सहहि 
९ नं विािा चलानी। 

१० चभपादेबी न्यौपानी/राि गोमबन्द िहजिन 
सिेि-४ 

सााँध कील्ला लोप गरी 
जग्गा शखचोला गरेको। 

मबपक्षीलाई भयाद सचुना 
जारी । 

११ नारायण भक्त शे्रष्ठ सिेि/परुुषोिि िहजिन 
विा नं-५ 

िापदण्ि मबपररिको 
मनिािण रोक्का । 

पनु;प्रमिबेदनको लागी 
प्रामबधीक शाखािा । 

१२ िाधब प्र. खनाल/लक्ष्िण प्र. खनाल-४ पूरा बाटो खलुाई पाऊ 
। 

कारबाहहको लागी प्रामबधीक 
शाखािा । 

१३ शजल्ला प्रशासन/अशख्ियार द.ुअ.आयोग विा ४ को साबिजमनक 
बाटो अमिक्रिन बारे । 

२०७५/१२/१७िा िाग 
बिोशजि जानकारी । 

१४ कृष्ण कुिारी िहजिन/गोरी िहजिन-५ साबिजमनक जग्गा  मिशच 
बनाएको मनिािण कायि 
रोक्का  

थप कारबाहहको लागी 
जाचबझु गनि प्रामबमधक 
शाखािा । 

१५ छल्कुिाया िहजिन-१० संरचना भत्काउने बारे  नगर प्रिखुको आदेशले 
छल्कुिायालाई पत्राचार। 

१६ ज्ञान ब.िहजिन/कीमििपरु न.पा.सिेि मनषेधाज्ञा/अपहेलना िदु्दा मलशखि जवार् सहहि उच्च 
अदालि पाटनिा हाशजर। 

१७ बाबकृुष्ण िहजिन-१ मनिािण कायि रोक्का । मबपक्षीलाई भयाद िािेल 
१८ मबनोद िलुाधर/बलराि परुी सिेि-४ अनामधकृि  मनिािण रोक्का 

। 
न्यायीक समिमिको मनणियले 
हाल िािेली। 

जम्मा १८                 निर्णय ७                       चाल ू११                                                                
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१२. पनुमनिािण शाखा 

२०७५ चैत्र िहहनासभिको प्रगिी 

वडा ि ं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुल संख्या 

लाभग्रानि संख्या 112 88 206 509 254 757 118 258 120 239 2661 

सम्झौता सम्पन्न 106 77 94 116 128 62 182 205 127 123 1220 
गुिासो फर्छ्यौट पनिको लाभग्रानि 

संख्या  
2 5     4 2     14 13 40 

गुिासो फर्छ्यौट पनि सम्झौता 

सम्पन्न 
1 2     4 1     14 13 35 

जम्मा लाभग्रानि संख्या 114 93 212 517 317 823 129 285 140 239 2869 
सम्झौता सम्पन्न 107 79 195 444 280 730 103 277 118 211 2544 
पनिलो ककस्ता नितरर् भएको संख्या 103 71 188 434 211 676 99 220 100 199 2301 
गुिासो फर्छ्यौट पनि पनिलो ककस्ता 

नितरर् भएको संख्या 
1 2 5 6 58 54 10 26 7 0 169 

जम्मा पनिलो ककस्ता नितरर् भएको 

संख्या 
104 73 193 440 269 730 109 246 107 199 2470 

दोस्रो ककस्ता माग भएको संख्या 50 27 65 210 107 246 48 104 62 62 981 
दोस्रो ककस्ताको लानग निररक्षर् 

भएको संख्या 
49 27 64 206 106 238 48 103 58 61 960 

दोस्रो ककस्ताको लानग नसफाररस 

भएको संख्या 
47 27 63 206 106 237 48 102 58 61 955 

दोस्रो ककस्ता नसफाररस हुि िसके्न 

भएको संख्या 
2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 5 

दोस्रो ककस्ता रकम नवतरर् भएको 

संख्या 
46 23 61 199 102 219 47 96 56 60 909 

तेस्रो ककस्ता माग भएको संख्या 41 22 55 192 94 205 44 85 51 51 840 
तेस्रो ककस्ताको लानग निररक्षर् 

भएको संख्या 
41 22 54 188 95 201 44 85 48 50 828 

तेस्रो ककस्ताको लानग नसफाररस 

भएको संख्या 
39 18 52 184 94 187 40 78 45 48 785 

तेस्रो ककस्ता नसफाररस हुि िसके्न 

भएको संख्या 
2 4 2 4 1 14 4 7 3 2 43 

तेस्रो ककस्ता रकम नवतरर् भएको 

संख्या 
34 15 50 165 85 187 37 71 41 39 724 

आफुखुशी निमाणर् भएका घरधिीले 

रकम माग गरेको संख्या  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

गुिासो 51 48 78 162 152 177 102 246 65 110 1191 
गुिासो (एि. आर. ए) 14 14 28 58 25 50 33 2 25 17 266 

 


