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मिमि २०७५ फाल्गनु २७ गिे सोिबार मबहान ११ बजे शिक्षा िाखाको बैठक हलिा यस कीमििपरु 
नगरपामलकाका नगर उप-प्रिखु िथा प्रवक्ता श्री सरस्विी ररजाल खड्का ज्यूद्वारा नगरपामलकाको आ.व. 
२०७५/०७६ फाल्गनु िहहनािा भए गरेका गमिहवमिहरु बारेिा हवमभन्न मिमियाहरु िाफि ि साविजमनहककरण 
कायिक्रिको लामग ियार पाररएको प्रमिवेदन । 

१. सहकारी िाखा 

यस सहकारी िाखाबाट चालू आ.व. ०७५/०७६ को िाघ २२ गिेदेशख फागनु २३ गिे सम्ि भए 

गरेका प्रगमि प्रमिवेदन िपशिल बिोशजि पठाएको ब्यहोरा जानकारीका लामग अनरुोि छ । 

       िपशिल बिोशजिका हवषयहरुिा आवश्यक पराििि िथा सि्वय भएका हवषयहरुः 
१) प्रारशम्भक सहकारी संस्था दिािको मनणिय गरी प्रिाणपत्र उपलब्ि गराउने,  

२) सहकारी संस्थाहरुको मबमनयि संिोिनको प्रस्िावलाई स्वीकृमि प्रदान गने , 

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

४) सहकारी संस्थाहरुको मनरीक्षण गरी किी किजोरी वा कैफीयि सिुार गनि सझुाव,मनदेिन 
ददने लगायिका मनयिन ज्य कायि, 

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

६) सहकारी संस्थाहरुको एकीकरण, हवभाजन, खारेजी िथा मलक्कीिेिन सम्बश्ि कायि गने, 

७) सहकारी संस्थाहरुलाई प्रचमलि मनयिानसुार छुट िथा अ्य सहुविा उपलब्ि गराउने, 
८) िामलि िथा अ्य सचेिनािूलक कायिक्रििा सहभागी हनुे, साथै त्यस्िा काक्रि ि संचालनका 

हवषयिा पराििि ददने, 
९) सहकारी प्रवर्द्िनिा टेवा परु ्याउने, 

  कायि सम्पादन हववरणलाई संख्यात्िक रुपिा यस प्रकार प्रस्ििु गररएको छ ।  

मस.नं. कायिक्रि/योजनाको नाि कायिक्रि/कािको उदे्दश्य  कायिक्रिको प्रगमि  कैहफयि 

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

उजरुी उपरको छानमबन १६  

२ िामसक प्रमिवेदन प्रामि संस्थाहरुको मनयिन २५  

३ सहकारी िथा गररवी मनवारण सम्ब्िी 
व्यवस्थापन सूचना प्रणाली - कोपोमिस 
(COPOMIS) सम्व्िी अनशुिक्षण कायिक्रि 

कोपोमिस (COPOMIS) वारे 
जानकारी गराउने । त्यसको 
पासविि वााँड्ने  

१  

४ अ.द.ुअ.आ. िा परेको उजरुीका हवषयिा 
छानहवन उपरको हववरण िाग 

उजरुी उपरको छानमबन २  

५ सािारण सभाको प्रमिवेदन प्रामि संस्थाहरुको मनयिन ५  

६ हवमनयि संिोिन िाग मनवेदन  संस्थाको कायि सहजिाका लामग । १  
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२. सािा्य प्रिासन िाखा 

प्रिासनको २०७५ साल िाघ २५ देशख फाल्गनु २६गिे सम्ि भएका र भैरहेका कािको प्रगमि प्रमिबेदन 

१) बजार के्षत्रिा भएको पटुपाथ अमिक्रिण सम्बश्िि विा कायािलय, नगर प्रहरी र  नेपाल प्रहरीको सहयोगिा 
हटाउने कायि मनयमिि रूपिा भैरहेको ।  

२) 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।  

३) दैमनक रूपिा प्रिासमनक कायिहरू सहज, सरल र पारदशििढंगबाट सम्पादन हदैु आएको छ । 

४) अमिकांि सेवाहरू (राजस्व संकलन कायि सिेि)  विा कयािलय िाफि ि सहज रूपिा उपलब्ि भैरहेको । 

५) आवश्यकिा अनसुार सािा्य प्रिासन समिमिको बैठक मनयमिि रूपिा हदैु आएको छ । 

६) कििचारीहरूको दैमनक हाशजर अध्यावमिक मनयमिि रूपिा गने गररएको । 

७) दैमनक रूपिा आईपने सम्पणुि प्रिासमनक कायिहरू सहज,सरल िररकाले सम्पादन गने गररएको छ  

८) अपाङगिा भएका व्यशक्तको पररचय-पत्र हविरण कायिहवमि, २०७५ भै कायिहवमिले व्यबस्था गरे बिोशजि 
स्थानीय सि्वय समिमिको बैठक मिमि २०७५ साल िाघ २७ गिे सम्पन्न गररएको ।  

९) नगर बामसहरुको बहृत्तर हहिको लागी स्वास््य पररक्षणलाई  के कसरी सविसलुभ गराउन सहक्छ भने्न 
उदेश्यका साथ उप प्रिखु श्री सरस्विी खड्का,स्वास््य समिमिका संयोजक श्री हषि िहजिन सहहिको हटि र 
लमलिपरु शस्थि नेपाल िेमिमसहट अस्पिाल व्यबस्थापनका िा. उपे्र िहिो सहहिको हटिसंग छलफल गरी 
नगरबासीहरूको स्वाश््य पररक्षणिा १० प्रमििि छुट ददने गरी दईु पशक्षय संझौिा गररयो ।  

१०) विा नं. ४ िा साबिजमनक बाटोिा अबरोि हनुे गरी बाटोिा लगाईको िारबार नगर प्रहरीको संलग्निािा 
हटाउने कायि गरीएको । 

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

१२)  अपाङगिा भएका व्यशक्तको पररचय-पत्र हविरण कायिहवमि, २०७५ अनसुार पररचय पत्र छपाईको कायि 
भैरहेको । 

 

३. स्वास््य िाखा 
!_ dlxnf :jf:Yo :jod ;]ljsf cw{aflif{s uf]i7L ;DkGg .     

@_ MMDP Programme :jf:Yo rf}sL k|d'v txsf] tflnd ;DkGg .  

#_ &) aif{ eGbf dflysf h]i7 gful/sx?sf] dw'd]x / pRr /Strfksf la/fdLx?nfO{ lgMz'Ns cf}iflw 

ljt/0f ;DalGw :jf:Yo rf}sL k|d'v / j8. cWoIf ;lxtsf] cled'lvs/0f sfo{qmd  ;DkGg . 

$_ d]/f]aif{ cleofg ! lbg] ;r]tgf sfo{s|d ^ j6f :jf:Yo ;:yfdf ;DkGg . 

%_ o; sLlt{k'/ gu/kflnsf cGtu{t /x]sf lai0f'b]aL c:ktfn, tyf nfos', lr6\7'laxf/, aflx/L ufFp, 

kfFufafns'df/L, rDkfb]aL, rf]ef/ / kfnLkmfn :jf:Yo rf}sL nufot # j6} zx/L :jf:Yo s]Gb|df g]kfn 

;/sf/åf/f ;+rflnt lgMz'Ns :jf:Yo ;]jf k|bfg ug{sf nflu pNn]lvt ;Dk'0f{ :jf:Yo ;+:yfx?nfO{  

cf}iflw ljt/0f ;DkGg . 
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४. सािाशजक हवकास िाखा 

@)&% kmfu'0f dlxgfdf ;fdflhs ljsf; zfvfaf6 ;Dkflbt sfo{x?sf] ljj/0f 

 d]o/ v]ns"b ljsf; sfo{s|d cGtu{t sLlt{k'/  gu/kflnsfsf !) j6f ;fd'bflos ljBfnosf 

5fq5fqfx?nfO{ km"6an, elnan, Jof8ldG6g, 6]jn 6]lg; / r]; u/L kfFr j6f v]n lawfdf 

k|lzIf0f sfo{s|dsf]  ldlt @)&%÷!!÷! df cf}krfl/s z'ef/De . 

 sLlt{k'/ Aof8ldG6g Snasf] cfof]hgfdf ldlt @)&%÷!)÷!(  b]lv @)&%÷!)÷@^ ;Dd 

sLlt{k'/, rGb|flu/L / blIf0fsfnL gu/kflnsf :t/Lo v'Nnf Aof8ldG6g k|ltof]lutf ;~rfngsf] 

nflu Snasf] tkm{af6 ;xof]u dfu e} cfPsf]df ;xof]ufy{ k|ls|of cufl8 a9fOPsf] . 

 Plss[t zx/L ljsf; s]Gb|nfO{ "GIS based database of the streets in Kirtipur Municipality" 

sfo{s|d sfof{Gjogsf] nflu ;Demf}tf eP adf]lhd {  klxnf] ls:tf afkt ?=!,*),))).— lgsf;f              

 sLlt{k'/ gu/kflnsfsf hgk|ltlglwx? / sd{rf/Lx?sf] Ifdtf clej[l4 ug]{ p4]Zon] 

hgk|ltlglwx? / sd{rf/Lx?nfO{ Ps Ps lbg u/L hDdf b'O{ lbg] ;sf/fTds ;f]rdf cfwfl/t 

hg s]lGb|t ljsf; cjwf/0ff ljifos k|lzIf0f,  

 d]o/ v]ns"b ljsf; sfo{s|d cGtu{t k|lzIf0f sfo{sf] nflu cfjZos v]ns"b ;fdu|L  k|rlnt 

P]g adf]lhd vl/b k|s[of k'/f  

 sLlt{k'/  gu/kflnsfsf] cfof]hgf tyf Plss[t zx/L ljsf; s]Gb| (CIUD) sf] k|fljlws 

;xof]udf ldlt @)&%÷!!÷^  /  & ut] sLlt{k'/ gu/sf o"jfx?nfO{ nlIft u/L k|:tfj n]vg 

(Propsal Writing) tflnd ;DkÌ 

 # j6f ;F:yf btf{sf] nflu l;kmf/Lz 

 o'4 :d[lt pBfg lgdf{0ffYf{ # g+= k|b]zsf dfggLo ;f+;b s]zj :yflktHo"sf] g]Tf[Tjdf 

snfsf/x?sf] 6f]nL ;lxt lgdf{0f :ynsf] :ynut e|d0f  

 House Keeping tflndsf] nflu ;xefuLx?sf] gfdfjnL ;+sng 

 j8f g+= @ sf] cfof]hgfdf x'g] g;{/L tflndsf] nflu k|s[of z'? 

 ;kmntfsf] ;f/yL gfds ;F:yf dfkm{t @% hgf s[ifs tyf k'ik Joj;foLx?nfO{ km"n v]tL tflnd 

k|bfg  

 ldlt @)&%÷!!÷* df gu/kflnsfsf] cfof]hgf / l;ljg g]kfnsf] k|fljlws ;xof]udf afn 

;+/If0f ;ldltsf kbflwsf/L tyf ;/f]sf/jfnfx? aLr cGt{s[of sfo{s|d 

 PDa'n]G; ;~rfngfYf{ gofFahf/ SnanfO{ ;xof]u ug{sf] nflu k|s[of yfngL 

 gu/kflnsfsf\sf] cfof]hgf tyf /fli6«o ckfËtf k'g:yf{kg s]Gb| k|fljlws g]kfnsf] ;xof]udf  

j8f g+= & l:yt efh+ufndf l;=lj=cf/= ;DkÌ 

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

 d]o/ v]ns"b sfo{s|dsf] nflu k|lzIfsx?;+u cfjZostf cg';f/ a}7s 

 dlxnf nlIft sfo{s|d ;~rfngfy{ ;fdflhs ljsf; ;ldt / dlxnf hgKf|ltlglwx? aLr ;+o'Qm 

a}7s 

 sl/a %) hgf O{R5's ;xefuLx?nfO{ gf=;'= :t/sf] nf]s ;]jf tof/L sIff ;~rfngsf] nflu 

r}tGo Ps]8]dL g]kfn ;+u ;Demf}tf e} sIff z'? 

 cfufdL dlxgf cfof]hgf x'g] dlxnf dxf]T;j tof/L a}7s 
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 Tour guide training and preparation: 8 sessions 
 Meetings with various stakeholders: Himalayan Encounters, Nepal Tourism 

Board, Forget Me Not, Kirtipur Community Homestay, Homestay 
Association, our Kirtipur, Sabah Nepal 

 Completed AVI Assignment Plan 
 Completed draft grant application 
 Prepared and delivered proposal for Kirtipur tourism event with 

stakeholders (Anuj) 
 Completed research into tourism trends and data for Sales & Marketing 

Plan  
 Preparation for SWOT analysis  
 Preparing baseline tourism measures for Sales & Marketing Plan (in 

progress) 
 Preparing draft Sales & Marketing Plan (in progress ) 

५. पि ुहवकास िाखा 
 

यस कीमििपरु नगरपामलकाको पि ुहवकास िाखाबाट कृषकहरुलाई प्रदान गररएको िंमसर िहहनाको प्रगमि हववरण  

 िेमिकल उपचार –१७४ 

 िाइनर सशजिकल –८ 

 िेजर सशजिकल –० 

 गाईनो –४ 

 छाला रोग पररक्षण –० 

 थनुेलो पररक्षण –३ 

 कृमिि गभाििान –6७ 

 भ्याक्सीनसेन (खोरेिो) –० 

 भ्याक्सीनसेन (रेहवज) – ० 

 हविा गररएको पि ुसंख्या – १० 

 बाख्रा पालन सम्ब्िी िामलि –० 

६. शिक्षा िाखा  

फाल्गनु िहहनाको प्रगिी 

 कक्षा ८ को आिारभिू िहको वाहषिक नगरस्िररय पररक्षा फारि भराउने काि सम्पन्न । 

 २ कक्षा थप, कक्षा संचालन सम्व्िी हवमभन्न हवद्यालयहरुको मनररक्षण र अनगुिन । 
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 ३ हवद्यालयहरुको लागी पाठ्यपसु्िक, भौमिक सहुविा, इ्टरनेट जिान, हररि हवद्यालय ियारी िथा 
कायिक्रि   कायि् वयन पसु्िकाको मनयमिि वजेट अनसुार मनकासा ियार गरी हक. न. पा. लेखा िाखािा 
पेि गररएको । 

 ४ हवमभन्न मनकायगि मसफाररस । 

 ५ कक्षा ८ को वाहषिक पररक्षको फारि अनलाइनवाट भराउन EMIS अमभिशुखकरण कायिक्रि । 

 ६ मनयमिि वजेट मनकासाको ियारी । 

 ७ कक्षा ८ को पररक्षा संचालन वैठक िथा आिारभिू मनणियहरु । 

 ८ संस्थागि िथा सािदुाहयक हवद्यालयहरुको अनगुिन । 

 ९ उज्ज्वल िाध्यामिक हवद्यालयिा संस्थागि हवद्यालयहरुको प्र. अ. हरुको वैठक सम्पन्न । 

 १० जनसेवा िाध्यामिक हवदयालयिा स्रोिके्र स्िररय वैठक । 

 ११ प्रश्नपत्र मनिािण अमभिशुखकरण कायिक्रि । 

 १२ प्रश्नपत्र पररिाजिन िथा ििुरेिन । 

 

७. आमथिक हवकास िाखा 

जम्िा बजेटः- 8303,00,000/- 
खचिः- २०,७४,५३,०००/- 
खचि प्रमिििः- २४.९८% 

 वाहषिक बजेट हालसम्िको खचि कैहफयि 
१.चाल ुखचि ३३,२३,००,०००                    

 ( ३३ करोि २३ 
लाख ) 

१२,०७,११,४३२.८६ ( १२ 
करोि ७ लाख ११ हजार ४ सय 
३२ रुपैयााँ ८६ पैसा िात्र) 

३६.३२ % 

१.१ पाररश्रमिक सहुविा  ९,९२,६०,५७०.६७  
१.२ िालसािान िथा 
सेवा उपभोग 

 ३९,४१,६६२.१९  

1.3 अनदुान  २0,00,000/-  
२.पुाँजीगि खचि ४९,८०,००,००० 

( ४९ करोि ८० 
लाख) 

८,६७,४२,५७४.०२ ( ८ करोि 
६७ लाख 4२ हजार ५ सय ७४ 
रुपैयााँ पैसा २८ िात्र) 

१७.४१% 

२.१ आमथिक हवकास 
क्षते्र 

४,३९,००,००० 

(४ करोि ३९ लाख) 
१९,९३,९४३/- ( १९ लाख 
९३ हजार ९सय मत्रचामलस रुपैंयााँ 
िात्र ) 

 

२.२ सािाशजक हवकास 
क्षते्र 

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

७२,७४,८३०.२६ (७२ लाख 
७४ हजार ८ सय ३० रुपैयााँ २6 
पैसा ) 

 

२.३ पूवाििार  हवकास २१,१३,४५,००० ५,६९,६३,४९१.५७  
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क्षते्र ( २१ करोि १३ 
लाख ४५ हजार) 

( ५ करोि ६९ लाख ६३ हजार 
४ सय ९१रुपैयााँ पैसा ५७ िात्र ) 

२.४ वािावरण हवपद् 
व्यवस्थापन 

२,०५,००,००० 

 ( २ करोि ५ लाख) 
४,२१,५०९ /- (४ लाख २१ 
हजार ५ सय ९ रुपैयााँ िात्र ) 

 

२.५ संस्थागि हवकास 
िथा सेवा प्रवाह के्षत्र 

३,९८,००,००० 

( ३ करोि ९८ लाख 
) 

९६,६०,९८१.५६ (९६ लाख 
६० हजार ९ सय ८१ रुपैयााँ पैसा 
५६ िात्र ) 

 

 

८. राजश्व िाखा (आ.व २०७५/०७६) 
 

 

 

 

 

 

१०.      योजना िथा प्राहवमिक िाखा 

१०.१योजना िाखा 
 नगर स्िरीय योजनाहरुको हववरण 

 

sLlt{k'/ gu/kflnsf 

 cfly{s aif{ @)&%÷)&^ sf] k"FhLut vr{ -of]hgf tyf sfo{qmd_  

 @)&% ;fn kmfu'g @@ ut];Ddsf] ljj/0f 

l;=g+

= of]hgfsf] gfd  

ljlgof]lht ah]6 -?_ 
;Demf}tf 

ldlt 

;DkGg 

ug'{ kg]{ 

ldlt 

lgsf;f 

/sd 
s}lkmot 

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

1 hfvf – O{rfv]n – emf}sf] 6f]n 9n 

lgdf{0f 
355000 318000 137000 

2075-11-
05 

2076-
02-15 

100000 
  

2 O{Gb«fo0fL v]n d}bfg lgdf{0f tyf 

:t/f]GgtL j8f g+= @ 
3365400 3000000 365400 

2075-11-
22 

2076-
02-15 

100000
0   

3 kfFuf 9f]sf;L km'6kfy lgdf{0f 2400000.00 1920000.00 480000 
2075-11-

09 
2076-
02-15 

633600 
  

4 /d]zsf] k;nb]lv yfkf ufpF xF'b} 

rG›flu/L gkf hf]8 \g] ;8s 
2859346 200000 859346 2075-11-

10 
2076-
02-15 

650000 
  

5 9'+Ë]3/af6 g]kfn6f]n ;8s  1000000 700000 300900 2075-       

6 k'iknfn kfs{ af];g ;8s  6267234.51 5000000 1267234.51 
2075-11-

07 
2076-
02-15 

165000
0   

मस.न. हववरण रकि कैहफयि 
१ १० वटा विा कायािलयबाट संकमलि राजश्व 

/आम्दानी  

३९,६९,५३६।५८  

२ नगरपामलकाबाट संकमलि नक्सा पास नािसारी 
दस्िरु 

४५,३८,०३३।०४  

३ व्यवसाय दिाि  २३ वटा  

४ घ वगि ईजाजि पत्र  १ वटा  
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7 ;f]{xv'§] kf6L / kfs{ lgdf{0f, j8f g+ 

( 
2204000 1990000 214000 

2075-11-
08 

2076-
02-15 

656700   

8 rf]ef/ s6'jfn ufpF ;8s d~h'>L 

kfs{, j8f g+ ^ 
2859400 1990000 869400 

2075-11-
19 

2076-
02-15 

660000 
  

9 tfdfË ufpFdf vfg]kfgL 6\ofÍL 

lgdf{0f 
1675700 

      
  

  
6]G8/ 

k|lqmofdf 

10 yfkf ufpFdf vfg]kfgL 6\ofÍL 

lgdf{0f 
1675700 

    
      

6]G8/ 

k|lqmofdf 

11 e"sDkaf6 Iflt u|:t kfFuf df=lj= 

k'glgdf{0f cg'bfg 
586000 400000 186000 

2075-10-
10 

2075-
12-15 

  
  

12 rf]ef/ – efFh+un jf6f] lj:tf/ 5000000 4000000 1000000 
2075-11-

08 
2076-
02-15 

132000
0   

13 oFrf] – efh+un jfsL v08 -

qmdfut_ 
7845000 5491500 2353500 

2075-11-
08 

2076-
02-15 

180000
0   

14 ljZj/fi6« df=la= x'Fb} 5'ufpF bf]jf6f] 

;Ddsf] af6f] lj:tf/ tyf :t/f]GgtL 
20000000     

    
  6]G8/ 

k|lqmofdf 

 

hDdf 58092781 25009500 8032781 
     

 विा स्िरीय योजनाहरुको हववरण 

विा नं चाल ुयोजना सम्पन्न योजना जम्िा 
१ ३ ० ३ 
२ ४ ० ४ 
३ ० ० ० 
४ ४ ० ४ 
५ १ ० १ 
६ ० ० ० 
७ ० ० ० 
८ ३ ० ३ 
९ २ ० ० 
१० १ ० १ 
जम्िा १८ ० १८ 
१०.२ नक्सा उप-िाखा 

आ.व २०७५/०७६ को मिमि २०७५/०९/२४ देशख २०७५/१०/२३ सम्ि नक्सा पास भएको हववरणः 

१.  मि.हप.सी – ५७ थान 

२. भवन मनिािण ईजाजि प्रिाण पत्र –५४ थान 

३. भवन मनिािण सम्पन्न प्रिाण पत्र –८० थान 

४. नयााँ दिाि –५६ थान  
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१०.३ सूचना प्रहवमि उप-िाखा 

फागनु िहहनाको प्रगमि 

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

 दोस्रो चौिामसकको सािाशजक सरुक्षा भत्ता हविरणको लामग रकि मनकासा गरी, लाभग्राहहको हववरण बैकिा 
उपलव्ि गराएको र हविरणको प्रहक्रया िरुु भएको । 

 ढल्पा सल्यानस्थान जग्गा एकीकरण योजना (DPLPR) को EOI को अनलाईन ई-बोलपत्रहरु आह्वान गरी प्राि 
भएका प्रस्िावहरुको िलु्यांकन भैरहेको । 

 ढल्पा – छुगााँउ सिक फराहकलो र फुटपाथ मनिािणको लामग मिमि २०७५/११/२३ िा ई-बोलपत्र आह्वान 
गररएको । 

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

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

 िािांग गाउ र थापागााँउिा खानेपानी ट्ांकी मनिािणको लागी बोलपत्र आह्वान गररएको । 

११. काननु िाखा 

 (२०७५/१०/२५ देशख २०७५/११/२३ सम्िको प्रगमि हववरण 
मस.न.      मनबेदक/प्रमिबादी/विानं. िरु्द्ा कैहफयि 

१ नपेृ्र बस्नेि सिेि मबिल बस्नेि-४ मनिािण कायि सम्पन       अशघ 
बढाऊने। 

मनणिय भई मिमसल नक्िा िाखािा । 

२ समलसा िहजिन/सरोज िहजिन-१ ज्ि दिाि गरी पाऊ आदेि भई मिमसल विािा   
३ बाबरुाजा िहजिन सिेि-५ िे.ब.दा.खा.को लामग मसफाररस 

पाऊं । 

मनणिय भई कारबाहहको लामग राय 
सहहिविािा चलानी। 

४ मबनोद पाण्दे/ददपक थापा सिेि-६ जग्गाको भोग चलन मबबाद 
सिािन गररपाऊ । 

आदेिानसुार मबपक्षीहरु लाई म्याद 
सूचना जारी। 

५ राजन लािा/बसु् िरा दििणिारी सिेि-३ भत्काई पाऊ । मबपक्षीलाई म्याद जारी र 
प्रमिबेदनकोलामग नक्िािा 

६ परुुषोिि मसग्देल सिेि/राजे्र थापा-४ कम्पाउण्िवाल रोक्का गररपाऊ। प्रामबमिक प्रमिबेदनको लामगप्रामबमिक 
िाखािा। 

७ ४ नंविा /लक्ष्िी प्रसाद पोखरेल सिेि-४ 

 
पखािल मनिािण रोक्का।  प्रामबमिक प्रमिबेदनको लामग प्रामबमिक 

िाखािा। 
८ स्वशणिि सौगाि बचि ऋण सहकारी सस्था 

मल.- 
राय सझुाब उपलब्ि गराई पाऊ 
। 

रायको लागी कानून सल्लाकारिा । 

http://www.kirtipurmun.gov.np/
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९ अमिर देऊला-९ राय उपलब्ि गराई पाऊ । रायको लागी कानून सल्लाकारिा । 
१० ई्रिाया िण्दकुार/मभिसेन राईस मिल-२ घर शखचोला घरजग्गा मिरोको दिाि शे्रस्िा 

का.शज.अ.पठाईएको 
११ अशख्ियार द.ुअ.आयोग मनणिय कायाि्वयन ४ नं विाबाट बशुझ पठाइएको । 
१२ िािब प्र. खनाल/लक्ष्िण प्र. खनाल-४ पूरा बाटो खलुाई पाऊ । दिाि भई कारबाहहिा । 
१३ ७ नं विा/शजिे्र िहजिन-७ िापदण्ि मबपररिको घर मनिािण 

रोक्का। 
टप भत्काउने मनणिय भई मबपक्षीलाई 
पनुराबेदन म्याद जारी ।  

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

मनिािण रोक्का गनि मबपक्षीलाई म्याद जारी 
। 

१५ िभुरत्न बज्राचायि/मलला िहजिन-१० मनिािण कायि रोक्का मनिािण रोक्का गनि मबपक्षीलाई म्याद जारी 
। 

१६ जीिनारायण शे्रष्ठ/कीमििपरु न.पा.सिेि  मनषिेाज्ञा छलफलको लागी उच्च अदालि 
पाटनिा हाशजर। 

जम्िा-१६मनणिय-५           चालू-११ 

१२. पनुमनिािण िाखा 

 

विा नं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुल संख्या 
लाभग्राहह संख्या 112 88 206 509 254 757 118 258 120 239 2661 

सम्झौिा सम्पन्न 106 77 94 116 128 62 182 205 127 123 1220 

गनुासो फर्छ्यौट पमछको लाभग्राहह 
संख्या  2 5 

  
4 2 

  
14 13 40 

गनुासो फर्छ्यौट पमछ सम्झौिा 
सम्पन्न 1 2 

  
4 1 

  
14 13 35 

जम्िा लाभग्राहह संख्या 114 93 212 517 317 823 129 285 140 239 2869 

सम्झौिा सम्पन्न 107 79 195 444 280 730 103 277 118 211 2544 

पहहलो हकस्िा मबिरण भएको संख्या 103 71 188 434 211 674 96 217 96 199 2289 

गनुासो फर्छ्यौट पमछ पहहलो हकस्िा 
मबिरण भएको संख्या 1 2 5 6 58 54 10 26 7 0 169 

जम्िा पहहलो हकस्िा मबिरण भएको 
संख्या 104 73 193 440 269 728 106 243 103 199 2458 

दोस्रो हकस्िा िाग भएको संख्या 49 27 62 208 103 232 47 103 57 60 948 

दोस्रो हकस्िाको लामग मनररक्षण 
भएको संख्या 49 27 61 204 104 232 46 103 57 60 943 

दोस्रो हकस्िाको लामग मसफाररस 
भएको संख्या 47 27 59 203 104 232 46 102 57 60 937 

दोस्रो हकस्िा मसफाररस हनु नसक्ने 
भएको संख्या 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 6 
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दोस्रो हकस्िा रकि हविरण भएको 
संख्या 45 22 57 192 96 213 46 95 55 57 878 

िेस्रो हकस्िा िाग भएको संख्या 41 21 55 187 93 195 44 82 47 48 813 

िेस्रो हकस्िाको लामग मनररक्षण 
भएको संख्या 41 20 55 183 93 193 42 83 45 48 803 

िेस्रो हकस्िाको लामग मसफाररस 
भएको संख्या 39 16 51 180 90 186 39 78 42 46 767 

िेस्रो हकस्िा मसफाररस हनु नसक्ने 
भएको संख्या 2 4 4 3 3 7 3 5 3 2 36 

िेस्रो हकस्िा रकि हविरण भएको 
संख्या 34 15 45 164 83 186 37 70 41 35 710 

आफुखिुी मनिािण भएका घरिनीले 
रकि िाग गरेको संख्या  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 गनुासो 51 48 78 162 152 177 102 246 65 110 1191 

 


