
मिमि २०७५ पौष २७ गिे शकु्रबार 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 पौष िहहनािा भए 
गरेका गमिहवमिहरु बारेिा हवमभन्न मिमियाहरु िार्ि ि साविजमनहककरण कायिक्रिको लामग ियार पाररएको प्रमिवेदन । 

१. िहहला िथा बालवामलका शाखा 

➢ जेष्ठ नागरीक पररचय पत्र हविरण 

िहहलााः- ८ जना  

परुुषाः- २३ जना 
जमिााः- ३१ जना 

➢ कीमििपरु नगरपामलकािा िहहला िथा बालबामलका लशक्षि शसिि कायिक्रि अन्िरगि विा नं. २ िा १० 
वटा सिहु गठन गररएको । उक्त कायिक्रििा ५० जनाको सहभामगिा रहेको मथयो ।  

➢ सिहु सदस्यहरुिध्ये ३० जनालाई ३ ददने अनशुशक्षण कायिक्रि समपन्न भयो । 

२. सहकारी शाखा 

कीमििपरु नगरपामलका सहकारी ऐन, २०७४ बिोजमिि हाल समि समपादन गरेका िखु्य कायिहरु  

➢ िपशशल बिोशजिका हवषयहरुिा आवश्यक परािशि िथा सिन्वय भएका हवषयहरुाः 

१) प्रारशमभक सहकारी संस्था दिािको मनणिय गरी प्रिाणपत्र उपलब्ि गराउने,  

२) सहकारी संस्थाहरुको मबमनयि संशोिनको प्रस्िावलाई स्वीकृमि प्रदान गने , 

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

४) सहकारी संस्थाहरुको मनरीक्षण गरी किी किजोरी वा कैर्ीयि सिुार गनि सझुाव,मनदेशन 

ददने लगायिका मनयिन जन्य कायि, 

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

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

७) सहकारी संस्थाहरुलाई प्रचमलि मनयिानसुार छुट िथा अन्य सहुविा उपलब्ि गराउने, 

८) िामलि िथा अन्य सचेिनािूलक कायिक्रििा सहभागी हनुे, साथै त्यस्िा काक्रि ि संचालनका 

हवषयिा परािशि ददने, 

९) सहकारी प्रवर्द्िनिा टेवा परु् याउने, 

➢ कायि समपादनको संख्यात्िक  हववरण  



मस.नं. कायिक्रि/योजनाको नाि कायिक्रि/कािको 
उदे्दश्य  

कायिक्रिको 
प्रगमि  

कैहर्यि 

१ अ.द.ुअ.आ. िा परेको उजरुीका 
हवषयिा छानहवन  

उजरुी उपरको 
छानमबन 

१८  

२ लेखा पररक्षक मनयशुक्त 
सहिमि/जानकारी 

संस्थाहरुको 
मनयिन 

१०  

३ सहकारी अनगुिन संस्थाहरुको 
मनयिन 

७  

४ िामसक प्रमिवेदन प्रामि संस्थाहरुको 
मनयिन 

२०  

५ प्रारशमभक सहकारीहरुको सािारण 
सभािा सहभागी 

संस्थाहरुको 
मनयिन 

१३  

६ सािारण सभाको प्रमिवेदन प्रामि संस्थाहरुको 
मनयिन 

५  

७ विा स्िरीय सहकारी भेला अनगुिनका 
लामग ियारी 
छलर्ल 

२ विा नं ५, 

६ 

८ सहकारी िथा गररबी समबन्िी 
ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली 
(COPOMIS) समवन्िी िामलि 
कायिक्रि  

सूचना प्रणाली 
कायािन्वयन 

१ कायिक्रि 
प्रस्िाव 
गररएको 

९ सहकारी कानून समवन्िी 
अनशुशक्षण कायिक्रि  

पररवमििि 
कानूनहरुका 
वारेिा छलर्ल 

१ कायिक्रि 
प्रस्िाव 
गररएको 

१० सहकारी िथा गररबी समबन्िी 
ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली 
(COPOMIS) सहकारी हवभाग 
िार्ि ि अद्यावमिक गररएको  

सूचना प्रणाली 
(COPOMIS) 
का िामलिका 
लामग ियारी 

१  

११ प्रगमि हववरण ियार गरी प्रस्ििु 
गरेको 

चालू आ व को 
िंसीर २४ 
समिको 

१  

 

 

  



३. सािान्य प्रशासन शाखा 

➢ दैमनक रूपिा प्रशासमनक कायिहरू सहज र सरल ढंगबाट समपादन हदैु आएको छ । 

➢ बजार क्षेत्रिा भएको पटुपाथ अमिक्रिण समबशन्िि विा कायािलय, नगर प्रहरी र  नेपाल 
प्रहरीको सहयोगिा हटाउने गररएको । 

➢ कििचारीहरूको व्यशक्तगि हववरण (PIS) अध्यावमिक गने काि भैरहेको छ । 

➢ अमिकांश सेवाहरू (राजस्व संकलन कायि सिेि)  विा कयािलय िार्ि ि उपलब्ि गराउन शरुू 
गररएको। 

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

➢ कीमििपरु नगरपामलका बजार अनगुिन मनदेशशका, २०७५ को दर्ा(४) अनसुार उपभोक्ता हहि 
संरक्षण समिमिको गठन भै हक्रयाशशल रहेको छ । 

➢ कििचारीहरूको दैमनक हाशजर अध्यावमिक मनयमिि रूपिा गने गररएको । 

➢ दैमनक रूपिा आईपने समपणुि प्रशासमनक कायिहरू सहज िररकाले समपादन गने गररएको छ । 

➢  मिमि २०७५/०९/१७ गिे प्रशासन समिमिका संयोजक श्री सरस्विी खड्काको 
सियोजकत्विा स्वास््य संस्थाहरूको आकशस्िक छड्के मनररक्षण गररएको ।  

➢  मिमि २०७५ साल पौष १२ गिे विा नं. ६ आददनाथ िंददर नशजक साविजमनक बाटो 
अमिकं्रण गरर बनाएको सेशटट टैंक हटाईएको । 

➢  मिमि २०७५ साल पौष १६ गिे विा नं. ४ िल्लो गामचािा साविजमनक बाटो अमिकं्रण गरर 
बनाएको िारबार हटाईएको । 

➢  मिमि २०७५ साल पौष १७ गिे विा नं. ४ ढल्पािा साविजमनक आवागिनिा वािा पनिर गरर 
र यत्रित्र टलाहिकजन्य र्ोहोर बनाएकोले सो स्थानबाट हटाईएको । 

➢ अपाङगिा भएका व्यशक्तको पररचय-पत्र हविरण कायिहवमि,२०७५ भै कायिहवमिले व्यबस्था गरे 
बिोशजि स्थानीय सिन्वय समिमि गठन भएको । 

➢  अपाङगिा भएका व्यशक्तको पररचय-पत्र हविरण कायिहवमि,२०७५ अनसुार गदठि स्थानीय 
सिन्वय समिमिको पहहलो बैठक मिमि २०७५/०९/२२ गिे बमस दर्ा ५ (१छ) बिोशजि 
समबशन्िि क्षेत्रिा संलग्न श्री समुनिा िहजिन की.न.पा.९, श्री गोमबन्द आचायि की.न.पा.१० र 
श्री कृष्ण िहजिन की.न.पा.८ लाई िनोनयन मसर्ाररस गरेको । 



➢  नगर बामसहरुको बहृत्तर हहिको लागी स्वास््य पररक्षणलाई  के कसरी सविसलुभ गराउन 
सहकन्छ भने्न उदेश्यका साथ मिमि २०७५/०९/२४ गिे उप प्रिखु श्री सरस्विी खड्का, 
स्वास््य समिमिका संयोजक श्री हषि िहजिन सहहिको हटि र लमलिपरु शस्थि नेपाल िेमिमसहट 
अस्पिाल व्यबस्थापनका िा. उपेन्र िहिो सहहिको हटिसंग छलर्ल गरी अस्पिाको अवलोकन 
गररयो ।  

४. स्वास््य शाखा 
➢ विा नं. ६ शभुकािना एकेिेिीिा पाठेघरको िखुको क्यान्सरको परीक्षण िथा स्त्री रोग शशहवरिा 

२५६ जनाको परीक्षण र १ जना पोजेहटभ भएको । 

➢ पााँगा बालकुिारी स्वास््य चौकी, भाजंगल शहरी स्वास््य केन्र आयवेुद औषिालय अनगुिन । 

➢ कीमििपरु अस्पिालिा मनाःशलु्क एच.आई.मभ. परीक्षण (गभिविी िहहलाहरुलाई) कायिक्रििा 
िन्त्रालयबाट अमभिशुखकरण । 

➢ स्वास््य संयोजक, सह संयोजक लाई प्रदेश स्थानीय शसिि कायिक्रि/जनसंख्या कायिक्रि समवशन्ि 
िामलि ३ नं. प्रदेशको सािाशजक हवकास िन्त्रालय स्वास््य मनदेशनालयवाट आयोशजि कायिक्रििा 
सहभामग भएको । 

५. सािाशजक हवकास शाखा 
➢ जीहवकोपाजिन िथा र्ोहरिैला व्यवस्थापनिा कायिरि १ साँस्थालाई पररयोजना सञ्चालन अनिुमि 

➢ स्वास्थ बालबालबामलका र िहहला पररयोजनाको लामग कायिरि साँस्थालाई गि वषि नगरपामलकासाँग 
प्रारशमभक सहिमि भै  कायि भैरहेकोिा मनिािररि सियावमि मभत्र समपत्र गनि नसकेको थप कायिक्रि 
सञ्चालन गनि सियावमि  

➢ राराहहल र्ाउण्िेशन नािक साँस्थाले हवदेशी दाि ृसाँस्था र्ोण्िाशजयोने सेञ्जा र्ोन््ेेरे ईटलीको सहयोगिा 
मबपत्र बालबामलका शैशक्षक सहयोग कायिक्रि सञ्चालनको लामग नगरपामलकासाँग प्रारशमभक सहिमि।  

➢ कीमििपरु नगरको दीघिकामलन रणनीमिक पयिटकीय गरुुयोजनाको िस्यौदा समबशन्िि परािशिदािाबाट 
नगरपामलकािा पेश 

➢ स्थानीय पथ प्रदशिकहरुलाई मनयमिि रुपिा पयिटकीय स्थल िथा न.पा. बैठक कक्षिा प्रत्येक शकु्रबार 
मनयमिि क्षििा अमभवृहर्द् अमभिशुखकरण 

➢ कीमििपरु र्ोटोबकु प्रोजेक्ट कायि थालनी 
➢ घरबास प्रबर्द्नाथि कीमििपरु सािदुाहयक होिस्टेसंग अध्ययन भ्रिण ियारी बैठक 

➢ गैहृ सरकारी साँस्थाहरु नहवकरण र दिािको लामग शजल्ला प्रशासन कायािलयिा मसर्ारीश 

➢ दिाि मसर्ारीसाः- ५ 

➢ नहवकरण मसर्ारीशाः- २० 

➢ हवमभत्र परामपरागि सााँस्कृमिक संघसाँस्थाबाट िाग भै आएका सााँस्कृमिक बाजागाजा सहयोगको लामग 
कायि भएको 



➢ िेयर खेलकूद हवकास कायिक्रि ियारी 
➢ Meeting with Nepal Tourism Board, tourism officer from Budhanilkhanta Municipality and 

homestay association representatives to discuss how the board and municipalities can work 

together to grow tourism 

➢ Meeting with Himalayan Encounters, largest international tour operator in Nepal, to identify 

opportunities to work together 

➢ Preparing draft Sales & Marketing plan to promote Kirtipur Municipality to domestic and 

international tourists (or maybe that's better to include next month when the draft is 

finished?) 

 

६. पश ुहवकास शाखा 
 

यस कीमििपरु नगरपामलकाको पश ुहवकास शाखाबाट कृषकहरुलाई प्रदान गररएको िंमसर िहहनाको प्रगमि हववरण  

➢ िेमिकल उपचार – 54  

➢ िाइनर सशजिकल – 8  

➢ िेजर सशजिकल – 1 

➢ गाईनो – 3 

➢ छाला रोग पररक्षण – 2 

➢ थनुेलो पररक्षण – 6 

➢ कृमिि गभाििान – 65 

➢ भ्याक्सीनसेन (खोरेिो) – 100 

➢ पश ुपंक्षीहरुको ि्याङ्क संकलन – कायि भैरहेको 
➢ पशपुन्छी हविा गोष्ठी – 1 पटक 

➢ जै घााँसको हवउ हविरण - १ पटक 

➢ िास ुपसल र्िि िथा िेरी अनगुिन – १ पटक 

➢ रोग समभिलेन्स – २ पटक 

➢ कृषक सिहु गठन – २ वटा 
 

७. शशक्षा शाखा  

➢ कीमििपरु नगरपामलका अन्िगििका सािदुाहयक हवद्यालयहरुको मनयमिि अनगुिन । 

➢ श्री आदीनाथ िाध्यामिक हवद्यालयिा सबै  प्राध्यापकहरुको उपशस्थमििा सािादाहयक हवद्यालयिा 
पठनपाठन समवशन्ि छलर्ल । 

➢ सामिदाहयक हवद्यालयहरुको हवद्याथीहरुको ि्यांक संकलन िथा अद्यावमिक । 

➢ शशक्षा समिमिको बैठक आयोजना । 

➢ सािदुाहयक हवद्यालयहरुलाई राहिय वाशणज्य बैकिा खािा सञ्चालन व्यवस्थापन भैरहेको । 

➢ हवद्यालयहरुिा हवद्यालय व्यवस्थापन समिमि गठन प्रकृया अगामि वढेको । 



➢ दोस्रो तै्रिामसक िलव मनकासा समवन्ििा ियारी िथा लेखा शाखािा पेश गररएको । 

➢ पाठ्यपसु्िकहरु व्यवस्थापनको लामग सािदुाहयक हवद्यालयहरुलाई रकि मनकासा िथा हवमभन्न अनदुान 
मनकासाको लेजर ियारी । 

➢ नयााँ हवद्यालय खोल्न, कक्षा अपग्रिे गनि सूचना प्रकाशन । 

 

 

८. आमथिक हवकास शाखा 

 वाहषिक बजेट पौष समिको खचि कैहर्यि 
१.चाल ुखचि ५१,६२,००,०००                    

 ( ५१ करोि ६२ 
लाख ) 

६,५4,03,९28.38 

( ६ करोि ५४ लाख ३ हजार ९ 
सय २८ रुपैयााँ पैसा ३८ िात्र) 

 

१.१ पाररश्रमिक सहुविा ४३,३०,४०,०००/- 6,17,97,755.13  
१.२ िालसािान िथा 
सेवा उपभोग 

१,८२,६०,०००/- 26,06,173.25  

1.3 अनदुान 30,00,000/- 10,00,000/-  
२.पुाँजीगि खचि ४१,५२,१९,००० 

( ४१ करोि ५२ 
लाख १९ हजार) 

४,41,4३,045.28 

( 4 करोि 41 लाख 4३ हजार 
45 रुपैयााँ पैसा २८ िात्र) 

 

२.१ आमथिक हवकास 
क्षते्र 

२,३१,००,००० 

(२ करोि ३१ लाख) 

१4,२4,5०० ( १4 लाख २4 
हजार पााँच सय िात्र ) 

 

२.२ सािाशजक हवकास 
क्षते्र 

९,०१,१९,००० (९ 
करोि १ लाख १९ 
हजार) 

44,56,452.26 

 (44 लाख 56 हजार 4 सय 
52 रुपैयााँ २6 पैसा ) 

 

२.३ पूवाििार  हवकास 
क्षते्र 

२२,७२,००,००० 

( २२ करोि ७२ 
लाख ) 

3,08,54,०८९।४८ 

( 3 करोि 8 लाख 54 हजार 
८९ रुपैयााँ पैसा ४८ ) 

 

२.४ वािावरण हवपद् 
व्यवस्थापन 

२,१५,००,००० 

 ( २ करोि १५ 
लाख) 

१,32,80० 

 (१ लाख 32 हजार 8 सय िात्र 
) 

 

२.५ संस्थागि हवकास 
िथा सेवा प्रवाह के्षत्र 

५,३३,००,००० 

( ५ करोि ३३ लाख 
) 

72,75,2०३.54  

 (72 लाख 75 हजार 2 सय ३ 
रुपैयााँ पैसा ५४ िात्र ) 

 

 

 

 

 



९. राजश्व शाखा (आ.व २०७५/०७६) 

 

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

/आमदानी  

४४,६८,७२९.०० 
 

२ नगरपामलकाबाट संकमलि नक्सा पास नािसारी दस्िरु २९,२६,७३८.५५  

३ व्यवसाय दिाि  १५६ वटा  

४ घ वगि ईजाजि पत्र  २७ वटा  

 

१०.योजना िथा प्राहवमिक शाखा 

१०.१  योजना शाखा 
आ.व २०७५/०७६ को मिमि २०७५/०८/२४ देशख २०७५/०९/२४ समि समपन्न भएका र चाल ु
भईरहेका विास्िररय िथा नगरस्िररय योजनाको हववरणाः 

➢ नगर स्िरीय योजनाहरुको हववरण 

of]hgfsf] ljj/f0f n=O= g=kf= p=;= 
;Demf}tf 

ldlt 
e'QmfgL s}lkmot 

9Nkfdf vfg]kfgL kfO{k nfO{g 

lj:tf/  
227000 181500 45500 

2075-09-15 
60000 k|yd ls:tf 

e'QmfgL  

l8O{v' – dle+ k'v'' vfg]kfgL 

kfO{k nfO{g lj:tf/  
695500 626000 69500 

2075-09-17 
200000 k|yd ls:tf 

e'QmfgL  

sfsL{ ufpFb]lv gj/fh 

kf]v/]nsf] 3/;Ddsf] 9n 

lgsf; dd{t  

354000 283000 71000 

2075-08-11 

283000 ;DkGg 

nfos' If]qdf /Ë/f]ug ug]{  337461 337305   2075-08-20 336077.02 ;DkGg 

el/ofFk'v' k"glg{df{0f 947700 758000 189700 
2075-09-24 

250000 k|yd ls:tf 

e'QmfgL  

;Nofg:yfgaf6 lai0f'b]jL hfg] 

af6f] / vgfn 6f]n hfg] af6f] 

9nfg 

2503800 2000000 503800 

2075-09-24 

660000 k|yd ls:tf 

e'QmfgL  

5"Fufp – 6f}bx ;8s -

qmdfut_ 
8107000 6000000 2107000 

2075-09-11 
2000000 k|yd ls:tf 

e'QmfgL  

gufFp bf]af6f] – eTs]kf6L  x'b} 

k'iknfn kfs{ ;8s ;'wf/ 

sfo{qmd 

8824000 7059000 1765000 

2075-09-08 

2350000 k|yd ls:tf 

e'QmfgL  

zz:q rf}sL rf]ef/ 4286500 3000000 1286500 
2075-09-18 

1000000 k|yd ls:tf 

e'QmfgL  

;fun – lxl6km – d'nv'zL 5986415.42 3868675.06 
      

k|yd ls:tf 

e'QmfgL  

kfFufjf6 rf/3/] ;Ddsf] ;8s 

lj:tf/ 
2858000 2000000 858000 

2075-09-22 
660000 k|yd ls:tf 

e'QmfgL  



rfkmnb]lv s'6'emf]n x'Fb} vf;L 

ahf/;Dd 9n lgsf; tyf 

dd{t 

2142900 1500000 642900 

2075-03-07 

1500000 
;DkGg -

j8f:t/Lo rfn' 

of]hgf_ 

aflx/LufpF :jf:Yo rf}sL /x]sf] 

ejg dd{t 
374000 355000 19000 

2075-09-16 

117000 k|yd ls:tf 

e'QmfgL  

;fun – lxl6km – d'nv'zL 5986415.42 3868675.06       ;Demf}tf ;DkGg 

➢ विा स्िरीय योजनाहरुको हववरण 

विा नं चाल ुयोजना समपन्न योजना 
१ ० ० 

२ १ ० 

३ ४ ३ 

४ १ ० 

५ ६ ६ 

६ ० ० 

७ ५ ० 

८ ५ ० 

९ १ २ 

१० १ १ 

जमिा २४ १२ 
१०.२  नक्सा उप-शाखा 

आ.व २०७५/०७६ को मिमि २०७५/०८/०६ देशख २०७५/०९/२३ समि नक्सा पास भएको हववरणाः 

१.  मि.हप.सी – ५२ थान 

२. भवन मनिािण ईजाजि प्रिाण पत्र – ४५ थान 

३. भवन मनिािण समपन्न प्रिाण पत्र – ७४ थान 

४. नयााँ दिाि – ११९ थान  

१०.३ सूचना प्रहवमि उप-शाखा 

➢ दैमनक भए गरेका कायिहरु, सूचनाहरु, प्रगमि हववरण FM िार्ि ि सािाहहक रुपिा 
सञ्चालन भैरहेको । 

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

➢ कीमििपरु नगरपामलकाको लोगो Website िार्ि ि साविजमनक गररएको । 

http://www.kirtipurmun.gov.np/


➢ नगर कायिपामलकावाट स्वीकृि भएका मनयिावली, कायिहवमिहरु राजपत्रिा प्रकाशन 
गररएको साथै वेवसाईटिा सिेि राशखएको । 

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

➢ प्रथि चौिामसकको सािाशजक सरुक्षा भत्ता हविरण गरी प्रगमि हववरण ियार गरेको र 
दोस्रो चौिामसकको लागी मनकासा िाग गररएको । 

➢ वेवसाईटिा विा प्रोर्ाईल ियार गनिका लागी हववरण संकलन भईरहेको । 

११. काननु शाखा 

आ.व २०७५/०७६ को मिमि २०७५ िंमसर २० गिे देशख मिमि पौष २४ गिे समिको काननु शाखािा 
मनवेदन परेका उजरुीहरुको हववरणाः                             

मस.न.          बादी/प्रमिबादी              िरु्द्ा       कैहर्यि    

१  ध्याक्वे िैया िहजिन सिेि विा नं-५ मसर्ाररस पाऊं ५ नं विािा पठाएको 
२ हहिाल काकी सिेि विा नं-५ छानमबन गरर पाऊ कारबाहहिा 
३ नगर प्रहरी/राज भाई िहजिन विा नं-६ सेर्टी टयाङकी 

मनिािण बन्द 

४ ददन मभत्र हटाउन ेसहिमि 
। 

४ रिा थापा/राकेश गभुाज ुविा नं-६ जग्गा मिशच बनाएको 
घर भत्काई पाऊ । 

स्थलगि जांचबझुको लामग 
प्रामबमिक शाखािा 

५ िहानगररय प्रहरर बिृ कीमििपरुबाट  िामनस िथा कागजाि 
पठाएको बारे । 

कागजाि हर्िािको प्रकृयािा 
मलन नआएको। 

६ कीमििपरु बशस्ि मबकास प्रा.मल. विा नं-९ दोजर रोहक पाऊ कारबाहहिा रहेको 
७ संशञ्जि िंगोल विा नं-९ शाशन्ि शरुक्षा गरी 

पाऊ । 

कारबाहहिा रहेको 

८ सिुन िहजिन/रेशजना िहजिन विा नं-९  छलर्ल गरी 
पाऊ।(समबन्ि) 

मबपक्षी लाई मयाद जारी । 

९ समलसा िहजिन विा नं-१ जन्ि दिाि गरर पाऊ 
।   

कारबाहहिा रहेको 

१० लक्ष्िण कुिार खनाल/ िािब प्रसाद खनाल 
विा नं-४ 

बाटोको अबरोि 
हटाउन ेबारे । 

बाटोको अबरोि हटाउन े
काि समपन्न । 
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