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पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम 

मममि २०७९ मंमिर २३ गिे शकु्रबार  

कीमियपरु नगरपामिकाको बैठक कक्ष  

व्र्स्ििाका वावजिु पमन हाम्रो मनमन्त्त्रणािाई स्वीकारेर पाल्न ुभएका पत्रकार िामिहरु,  

बडाध्र्क्षज्रू्हरु  

र्ि कार्यक्रममा उपस्स्िि हनु ुभएका प्रमखु प्रशािकीर् अमिकृि िगार्ि िम्पूणय कमयचारी िामिहरु,  

उपस्स्िि अन्त्र् महानभुावहरु 

कीमियपरु नगरपामिकाका नगर प्रमखु श्री राजकुमार नकमीज्रू् अस्वस्ि भई हाि अस्पिािमा उपचाररि रहन ु
भएको हुुँदा िवयप्रिम म उहाुँको शीघ्र स्वास््र् िाभको कामना गदयछु िािै पत्रकारहरुिुँग भेटघाट नभएको 
िामो िमर् भैिकेको हुुँदा उहाुँको अनपुस्स्िमि रहेपमन आज हामीिे र्ो पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम आर्ोजना 
गरररहेका छौ ।   

र्ि आमियक वर्य २०७९/०८० को हाििम्मको प्रगमि वववरण र्ि प्रकार रहेको छ :  

१. कीमियपरु नगरपामिकाका स्िार्ी बामिन्त्दािाई स्वास््र् िेवा ििुभ र िहज बनाउने उद्देश्र्िे कीमियपरु 
िामदुावर्क अस्पिािमा उपचार गराउुँदा िाग्न ेखचयमा पचाि प्रमिशििम्म र मोडेि अस्पिािमा उपचार 
गराउुँदा िाग्ने खचयमा २५  प्रमिशि छुट ददने कार्यिाई मनरन्त्िरिा ददइएको छ । र्िका िामग 
आवश्र्क पने िहमुिर्ि काडयको वविरण िम्वस्न्त्िि वडा कार्ायिर्बाट हनुे व्र्वस्िा ममिाईएको छ ।  

२. कीमियपरु नगरपामिकाका स्िार्ी वामिन्त्दािाई आवश्र्किा परेको बखिमा नेपाि रेडक्रि िोिाइटी केन्त्रीर् 
रक्तिञ्चार केन्त्र मार्य ि मनिःशलु्क रगिको व्र्वस्िा ममिाईएको छ । र्िका िामग कीमियपरु 
नगरपामिकाका ववरामीका आर्न्त्ििे कीमियपरु नगरपामिकाको स्िार्ी बामिन्त्दा खलु्ने नागररकिा, मिदािा 
पररचर्पत्र, िवारी चािक अनमुमिपत्र, बिाईिराई, राविर् पररचर्पत्र वा र्स्िै िरकारी मनकार्बाट जारी 
प्रमाणपत्र नेपाि रेडक्रि िोिाईटीको केन्त्रीर् रक्तिञ्चार केन्त्र िोल्टीमोडमा पेश गरेमा त्र्हाुँबाट मनिःशलु्क 
रगि प्राप्त हनुेछ ।  
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३. कीमियपरु नगरपामिकामा डेंगी रोग रोकिाम र मनर्न्त्त्रणका िामग अमभमसु्खकरण कार्यक्रम िञ्चािन गनुयका 
िािै िवै वडाहरुमा िामखटेु्टको िाभाय नष्ट गने, माईवकङ ििा पोष्टर पम््िेट वविरण मार्य ि जनचेिना 
अमभवृवि गने र िवै ववद्यािर्हरुमा ववद्यािर् स्शक्षा कार्यक्रम िञ्चािन गररएको छ।  

४. कीमियपरु िामदुावर्क अस्पिाि मार्य ि नगरबािीिाई िहमुिर्ि दरमा हेमोडाईिाइमिि गने व्र्वस्िा 
ममिाईएको र आमा िरुक्षा कार्यक्रम िम्झौिा गरी कार्ायन्त्वर्न ल्र्ाईएको छ ।  

५. पाुँच वर्यमामिका िवै नागररकिाई कोमभड ववरुद्धको खोप िगाउने कार्य िम्पन्न गररएको छ।  

६. गम्भीर रोग िागेका ववपन्न नगरबािीिाई रु २५,०००/- िम्म आमियक िहर्ोग गने, कीमियपरु 
नगरबािीिाई जन्त्म उपहार स्वरुप रु. ३,०००/-  र मतृ्र् ुिंस्कारमा रु. १०,०००/- आमियक िहर्ोग 
गने कार्यक्रम र गभयविी ििा ितु्केरी मवहिािाई मनिःशलु्क क्र्ास्ल्िर्म र आइरन चक्की वविरण गने 
कार्यिाई मनरन्त्िरिा ददईएको छ । 

७. कीमियपरु नगरबािीहरुिाई मनिःशलु्क एम्विेुन्त्ि ििा शव वहानको िवुविा प्रदान गररएको छ ।  

८. र्ि नगरबाटै हाििम्म १० हजार भन्त्दा वढी नागररकिे राविर् पररचर्पत्रको आवेदन र्ाराम भररिकेको 
र हाि पररचर्पत्र वनाउन आउन े िेवाग्राहीको िंख्र्ा न्त्रू्न प्रार्िः रहेको हुुँदा आगामी पौर् मिान्त्ििम्म 
मात्र राविर् पररचर्पत्र वविरण कार्यिाई मनरन्त्िरिा ददने र्ोजना रहेको छ। 

९. गि वर्य अ. ल्र्ा. भएर आएका २२५ वटा र्ोजनाहरुको काम हाििम्म िम्पन्न भैिकेको । र्ि वर्य ११ 
वटा र्ोजनाहरु टेण्डरको प्रकृर्ामा गैिकेको छ र र्िै मवहनामभत्र िम्झौिा भइ कार्ायन्त्वर्नको चरणमा 
जाने अवस्िा रहेको छ । 

१०. नगरस्िरीर् र्ोजनाहरु मध्रे् २१ वटा र्ोजनाहरु र ४४ वटा वडास्िरीर् र्ोजनाहरुको काम उपभोक्ता 
िमममिहरु मार्य ि िञ्चािन भैरहेको छ िािै बाुँकी र्ोजनाहरुको िमेि िागि इवष्टमेट बनाउन ेर िम्झौिा 
गने कार्यहरु मनरन्त्िर भैरहेको छ । र्िै आ. व. को चैत्र मिान्त्िमभत्र िवै र्ोजनाहरुको िम्झौिा गरी 
आमियक वर्य िमाप्त हनु ुभन्त्दा केही मवहना अगावै काम िम्पन्न गने िक्ष्र् नगरपामिकाको रहेको छ । 

११. ववपद् व्र्वस्िापन िर्य  नगरस्िरीर् ववपद् व्र्वस्िापन िमममिको बैठक दईु पटकिम्म विी ववप्का 
ववमभन्न चरणहरुमा प्रभावकारी रुपिे व्र्वस्िापन गनय आवश्र्क पने नीमि ििा कार्यववमि िर्ार गने, 
आगामी माघ २ गिे हनुे राविर् भकूम्प िरुक्षा ददवि मनाउने र ववप्को क्षमि न्त्रू्नीकरणका िामग ६ 
वटा पूवायिार मनमायणका कार्यहरुको अनमुोदन गने जस्िा महत्वपूणय ववर्र्हरुमा मनणयर् भएको छ ।  
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१२. कीमियपरु नगरपामिकाको र्ोहोरमैिा व्र्वस्िापनको िामग I-cycle िगार्ि ववमभन्न स्वदेशी ििा ववदेशी 
िंस्िाहरुिुँग छिर्ि र परामशय भैरहेको छ । िािै िामो िमर्देस्ख स्वास््र् िंस्िाहरुमा रहेको 
और्मिजन्त्र् र्ोहोरमैिािाई हाि १० नं वडामा रहेको र्ोहोर प्रशोिन गने स्िानको नस्जकै प्रशोिन गरी 
व्र्वस्िापन गने कार्य अस्घ वढाईएको छ ।  

१३. कीमियपरु नगरपामिकामभत्र रहेका िाुँस्कृमिक जात्रा पवय एवं िम्पदाहरुको िंरक्षण गने िम्वन्त्िमा 
मनर्माविीको मस्र्ौदा िर्ार भैिकेको र मछटै्ट नै कार्ायन्त्वर्नमा ल्र्ाइने छ । िािै हाििम्म ८ वटा 
चाडपवय र जात्राहरुिाई आमियक िहर्ोग प्रदान गररएको छ ।    

१४. कीमियपरु नगरपामिकामभत्र रहेका परुािास्त्वक पौरास्णक िम्पदाहरुिाई ववश्व िम्पदा िूस्चमा िमावेश 
गनयका िामग कुटनीमिक मनर्ोगहरुिुँग ववशरे् पहिकदमी गररएको छ ।  

१५. नगर खेिकूद ववकाि िमममिको बैठक बिी नगर के्षत्रमा िमग्र खेिकूद ववकािका कार्यक्रमहरु अगामड 
वढाउन छिर्ि भैरहेको र हाििम्म ६ वटा खेिकूद प्रमिर्ोमगिाहरुमा नगरपामिकाबाट आमियक िहर्ोग 
उपिब्ि गराईएको छ ।  

१६. हाििम्म ७ वटा स्िानीर् गैरिरकारी िंस्िाहरु दिाय, २८ वटा गैर िरकारी िंस्िाको दिाय वा 
नवीकरणका िामग स्िानीर् प्रशािनमा मिर्ाररि र ५ वटा िंस्िाहरुिाई नगरपामिकामभत्र कार्य िञ्चािन 
गनय अनमुमि ददने काम भएको छ ।  

१७. नगरस्िरीर् उद्यम ववकाि िमममि गठन गरी हाििम्म ववमभन्न मििाई कटाई र कृवर्का िामिम िञ्चािन 
गने, प्रववमि हस्िान्त्िरण गने, श्रावण २१ देस्ख ३१ िम्म शृ्रजनशीि उद्यमी िामिम िञ्चािन गने, 
पनुिःिाजगी िामिम िञ्चािन गने, मेडपा कार्यक्रम स्वीकृि गने जस्िा कार्यहरु भैिकेको िािै हाििम्म 
वडा १ देस्ख ५ िम्म ग्राममण िेखाजोखा कार्यक्रम िञ्चािनको िामग अध्र्र्न कार्य भैरहेको छ । 

१८. र्ि आ.व.को मंमिर २० गिेिम्म नगरपामिका र १० वटै वडा कार्ायिर्हरुमा गरी ववमभन्न ५३ वटा 
शीर्यकमा ५ करोड ३३ िाख ९२ हजार ४१४ रुपैर्ा आस्न्त्िरक राजश्व िंकिन भएको छ । िक्ष्र् 
अनरुुपको आन्त्िररक राजश्व िंकिन गनय राजश्व चहुावटका के्षत्रहरुको पवहचान गने र पवहिो चरणमा 
घरदैिो कार्यक्रम गरी कीमियपरु नगरपामिकामभत्र िञ्चािनमा रहेका व्र्विार्हरुिाई करको दार्रामा 
ल्र्ाउने र क्रमशिः अन्त्र् राजश्वका के्षत्रहरुिाई िमेि िमेटदै िैजाने कार्यक्रम िञ्चािन गररनेछ ।  

१९. नगरपामिकामभत्र रहेका िहकारी िंस्िाहरुको प्रवद्धयन र मनर्मन गने, िेखा परीक्षकको मनर्सु्क्तको 
जानकारी ददन ेर  प्राप्त गनुािा ििा उजूरीहरुको िम्वोिन गने कार्य भैरहेको छ ।  
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२०. र्ि आ. व. मा हाििम्म नगरपामिकामा रहेका १०० परुुर् ८४ मवहिा गरी जम्मा १८४ जना जेष्ठ 
नागररकहरुिाई जेष्ठ नागररक पररचर्पत्र र २० जना अपाङ्गिा भएका व्र्स्क्तहरुिाई अपाङ्ग पररचर्पत्र 
वविरण गररएको छ । 

२१. जेष्ठ नागररक भेटघाट, शभुकामना आदानप्रदान, प्रवचन जस्िा ववमभन्न कार्यक्रमहरु गरी ३२ औ जेष्ठ 
नागररक ददवि भव्र् रुपमा मनाइएको छ िािै िभ्र् िमाजको पवहचान िैङ्गीक वहंिा ववरुद्धको अमभर्ान 
भने्न मूि नाराका िाि प्रभािरे्री कार्यक्रम, ववद्यािर्स्िरीर् वस्क्तत्वकिा प्रमिर्ोमगिा जस्िा कार्यक्रमहरु 
गरी िैङ्गीक वहंिा ववरुद्धको १६ ददने अमभर्ान मनाउने कार्य जारी रहेको छ ।  

२२. गि आ.व.का ६ वटा मदु्दा िवहि र्ि आ.व. मा न्त्र्ावर्क िमममिमा रहेका १७ वटा मदु्दा मध्रे् ५ वटा 
मदु्दाहरु र्र्छ्यौट भएको र बाुँकी १२ वटा मदु्दाहरु र्छयर्ौट हनु बाुँकी रहेका छन । र्ि आ.व.मा ५ 
वटा मदु्दाको कानूनी रार् ददने, २ वटा मदु्दाको मेिममिाप भएको र २ वटा मदु्दाहरु मेिममिापको चरणमा 
रहेको छन ।  

२३. र्ि नगरपामिकामा स्िार्ी विोबाि गरेका ववद्यािीिाई उच्च स्शक्षामा पहुुँच परु्ायउने उद्देश्र् िवहि 
िञ्चामिि एक घर एक स्नािक छात्रबसृ्ि कार्यक्रमका िामग र्ि नगरपामिकामभत्र ३ वटा िामदुावर्क 
क्र्ाम्पि (मंगि बहमुखुी क्र्ाम्पि, शहीद स्मारक किेज, जनािार क्र्ाम्पि)िुँग नगरपामिकािे ६० र 
क्र्ाम्पििे ४० प्रमिशि शलु्क व्र्होने गरी िम्झौिा भएको र िोही बमोस्जम कार्ायन्त्वर्न िमेि भैरहेको 
छ । 

२४. कक्षा १ देस्ख ३ िम्मको स्िानीर् नेपाि भार्ाको पाठ्यक्रम कार्ायन्त्वर्न भैरहेकोमा र्ि वर्य कक्षा ४ र 
५ मा िमेि स्िानीर् नेपाि भार्ाको पाठ्यक्रम कार्ायन्त्वर्नमा ल्र्ाउन ४ िदस्र्ीर् पाठ्यपसु्िक िेखन 
कार्यदि गठन गररएको र िो कार्यदििे िेखन कार्यको िािनी िमेि गरेको ।  

२५. कीमियपरु नगरपामिकामा वहपु्राववमिक स्शक्षािर् स्िापना गनयका िामग आवश्र्क पहि भैरहेको ।  

२५. ववद्यािर्को िघन अनगुमनका िामग नगरपामिकामा ४ वटा टोमि गठन गरी अनगुमन कार्य भैरहेको ।  

२६. नगरपामिका क्षेत्रिाई िर्ा राख्नका िामग ६ जना िर्ाईकमी र ४ जना ढि नािा िर्ाईकमी गरी 
१० जना िर्ाईकमी िप गरी नगरपामिकामभत्रका बजार क्षेत्र र िम्पदा क्षेत्रहरुमा मनर्ममि रुपमा 
िरिर्ाईको काममा िगाईएको छ िािै नगरको िरुक्षा व्र्वस्िा प्रभावकारी वनाउन िप ६ जना नगर 
प्रहरी मनर्सु्क्तको चरणमा रहेको छ ।  
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२७. िम्वि ्२०७४ अिोज २९ गिेिम्म मनमायण िम्पन्न भएका भवन िंरचनाको मनर्ममि/अमभिेस्खकरण गने 
िम्वन्त्िमा कोमभड िगार्ि ववववि कारणिे मनर्ममि हनु छुट भएको भनी व्र्ापक मात्रामा जनगनुािो 
प्राप्त भएकोिे प्रचमिि मापदण्ड बमोस्जम रािो घेरा िगाई प्रचमिि दररेटमा िप २०० प्रमिशि जररवाना 
र िम्पस्ि कर िमेि मिई अस्न्त्िम पटकिाई मममि २०७७ कामियक २४ गिेको िूचनािाई २०७९ पौर् 
मिान्त्ििम्म मनरन्त्िरिा ददने गरर िो कार्यिाई अस्घ वढाउन िर्ारी भैरहेकोछ । 

२८. र्ि आ. व. मा हाििम्म १११ वटा भवनको अस्िार्ी इजाजि पत्र, १३६ वटाको स्िार्ी इजाजिपत्र, 
१४ वटाको िंशोमिि स्िार्ी इजाजिपत्र, १२४ वटाको मनमायण िम्पन्न र ३८ वटाको िंशोमिि मनमायण 
िम्पन्न िम्वन्त्िी कार्यहरु भएको छ ।  

२९. र्ि आ.व. २०७९/०८० को कूि बजेट १ अवय ५५ करोड मध्रे् चाि ुिर्य को खचय २० करोड ३० 
िाख र पुुँजीगि िर्य को खचय ९ करोड ८३ िाख गरी जम्मा खचय ३० करोड १४ िाख खचय भएको छ 
जनु और्िमा १९.४४ प्रमिशि हो ।  

३०. कृवर् ववकाििर्य  ८०० जना कृर्कहरुिाई खाद्यबािी ििा िरकारीको मिजनि बीउ र मममनवकट 
वविरण गने, २० जना कृवर् पेशामा िंिग्न र्वुा कृर्कहरुिाई क्षमिा अमभवृवद्ध िामिम र उत्पादन ििा 
उत्पादकत्व बवृद्धका िामग प्रववमि हस्िान्त्िरण कार्यक्रम र २५ जना कृर्किाई बेमौिमी िरकारी खेमिको 
िामिम ददने र ४० जना कृर्किाई कौशी खेमि िामिम ििा कौशी खेमि प्रववमि हस्िान्त्िरण कार्यक्रम 
िम्पन्न गररएको िािै नर्ाुँ िरकारी वािी पकेट ववकाि कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नमा रहेको छ ।  

३१. पशिेुवा िर्य  र्ि आ. व. मा हाििम्म १६२० पशहुरुको उपचार भएको, २०० पशकुो भ्र्ास्क्िनेशन 
वपवपआर गररएको, ७९० पशहुरुको कृमत्रम गभायिान गराईएको, ३८ पशिुाई रेववजको भ्र्ास्क्िन िगाउन े
काम भएको र ३ वटा पशहुरुिाई खोरेिको भ्र्ास्क्िन िगाईएको छ । त्र्िैगरी कीमियपरु 
नगरपामिकामा एउटा ममटमाटय स्िापना गनयको िामग िो िम्वन्त्िी कार्यववमि िर्ारीको चरणमा रहेको छ 
।  

३२. िंघीर् िोकिास्न्त्त्रक गणिन्त्त्रको कार्ायन्त्वर्न पश्चाि भएको स्िानीर् िहको दोश्रो मनवायचनको माध्र्मबाट 
अपार जनववश्वािका िाि कीमियपरु नगरपामिका िञ्चािनको स्जम्मेवारी नगरप्रमखु राजकुमार नकमीज्रू्को 
नेितृ्वको अवहिेको वटमिाई प्राप्त भएको छ । आजको र्ि घमडमा मनवायचनका दौरानमा िमग्र वटमका 
िर्य बाट आम मिदािा िमक्ष नगरपामिकाको ववकाि र नगरवािीको िमवृद्धका िामग जनाइएका 
प्रमिवद्धिा कार्ायन्त्वर्नमा हामी दृढ रहेको ि्र् स्मरण गराउन चाहानछौं ।  
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३३. मनवायचन िगिै कार्ायिर् व्र्वस्िापन र िेवा प्रवाहमा व्र्ापक ििुार गरी जनमि बमोस्जम ववकाि 
मनमायणका र्ोजनाहरुिाई रिू गमिमा कार्ायन्त्वर्नमा िाने िवािमा हामी िोचे अनरुुप अगामड वढन िकेनौं 
। हाम्रा अमभभावक एवं नगरपामिकाका प्रमखुज्रू्को स्वास््र्मा आएको िमस्र्ाका कारण पमन हामी िोरै 
अिममिर्ौं । पनुिः वहाुँको शीघ्र स्वास््र् िाभको कामना िमेि गदयछु ।  

 

उपप्रमखु शभुिक्ष्मी शाक्र् प्रवक्ता कीमियपरु नगरपामिका 


