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मिमि २०७६ जेष्ठ १० 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 वैशाख 
िहहनािा भए गरेका गमिहवमिहरु बारेिा हवमभन्न मिमियाहरु िार्ि ि साविजमनहककरण कायिक्रिको लामग ियार 
पाररएको प्रमिवेदन । 

१. सहकारी शाखा 

     तपशिल बमोशिमका शिषयहरुमा आिश्यक परामिश तथा समन्िय भ एका भएका छन ्। 

१) प्रारशभभक सहकारी संस्था दताशको शनर्शय गरी प्रमार्पत्र उपलब्ध गराउने, 

२) सहकारी संस्थाहरुको शबशनयम संिोधनको प्रस्तािलाई स्िीकृशत प्रदान गने , 

३) सहकारी संस्थाहरुको लेखापरीक्षर् गनश लेखापरीक्षक शनयुशिको स्िीकृत प्रदान गने । 

४) सहकारी संस्थाहरुको शनरीक्षर् गरी कमी कमिोरी िा कैफीयत सुधार गनश सुझाि,शनदेिन ददन ेलगायतका शनयमन 

िन्य कायश, 

५) गुनासा तथा उिुरीको सुनुिाई गरी समस्या समाधानको पहल गने, 

६) सहकारी संस्थाहरुको एकीकरर्, शिभािन, खारेिी तथा शलक्कीडेिन सभबशन्ध कायश गने, 

७) सहकारी संस्थाहरुलाई प्रचशलत शनयमानुसार छुट तथा अन्य सुशिधा उपलब्ध गराउने, 

८) ताशलम तथा अन्य सचेतनामूलक कायशक्रममा सहभागी हुने, साथै त्यस्ता काक्रशम संचालनका शिषयमा परामिश ददने, 

९) सहकारी प्रिर्द्शनमा टेिा पुर् याउने, 

साथै कायश सभपादन शििरर्लाई संख्यात्मक रुपमा यस प्रकार प्रस्तुत गररएको छ ।  

शस.न.ं कायशक्रम/योिनाको नाम कायशक्रम/कामको उदे्दश्य  कायशक्रम

को प्रगशत  

कैदफयत 

१ अ.द.ुअ.आ. मा परेको उिुरीका शिषयमा छानशिन 

उपरको शििरर् प्राशि  

उिुरी उपरको छानशबन १  

२ संस्थाको पदाशधकारीको नागररकता तथा िग्गा धनी 

पुिाशको प्रशतशलशप माग 

सेिाग्राही ददपेि रत्न 

िाक्यको माग शनिेदन 

१  

३ सहकारी अनुगमन संस्थाहरुको शनयमन १३  

४ संस्थाहरुको माशसक प्रशतिेदन प्राशि संस्थाहरुको शनयमन २२  

५ संस्थाहरुको साधारर् सभाको प्रशतिेदन प्राशि संस्थाहरुको शनयमन २  

६ शिशनयम संिोधन माग शनिेदन प्राशि संस्थाहरुको शनयमन २  

७ सेिा केन्र रहकेो सहकारीको दताश, कारोिार, सदस्य, 

साधारर् सभाको शििरर् माग गररएको 

माग अनुसार सभबशन्धत 

शनकायबाट शििरर् 

उपलब्ध । 

१  

८ आिश्यक कागिात पठाइएको  सेिाग्राहीको शनिेदन 

िमोशिम  

१  

९ प्रगशत शििरर् तयार गरी प्रस्ततु गरेको माशसक प्रगशत १  

१० अशख्तयारलाइ शिशभन्न व्यशिहरुको नाममा िचत, 

ऋर् र िेयर कारोबार नभएको िानकारी गराइएको 

छानशबनका लाशग माग भए 

अनुरुप 

१  
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२. सािान्य प्रशासन शाखा 
 शमशत २०७६/१/९ गतेका ददन अपाङगता पररचय-पत्र शितरर् कायशशबशध ,२०७५ अनुसार स्थानीय समन्िय 

सशमशतको बैठक सभपन्न । 

 नगरकायशपाशलकाको कायाशलय र १० िटै िडा कायाशलयहरूको नागररक िडापत्र अध्यािशधक गनशको लागी बररष्ठ 

लेखा अशधकृत श्री सानुबाबु पररयारको संयोिकत्िमा "नागररक िडापत्र अध्यािशधक कायशदल" गठन भै कायश 

अगाडी बदिरहकेो । 

 दशैनक रूपमा प्रिासशनक कायशहरू सहि, सरल र पारदर्िशिंगबाट सभपादन हुद ैआएको छ । 

 अशधकांि सेिाहरू (रािस्ि संकलन कायश समेत)  िडा कयाशलय माफश त सहि रूपमा उपलब्ध भैरहकेो । 

 कमशचारीहरूको दशैनक हाशिर अध्यािशधक शनयशमत रूपमा गने गररएको । 

 आिश्यकता अनुसार सामान्य प्रिासन सशमशतको बैठक शनयशमत रूपमा हुद ैआएको छ । 

 दशैनक रूपमा आईपने सभपुर्श प्रिासशनक कायशहरू सहि,सरल तररकाल ेसभपादन गन ेगररएको छ ।  

 ५ न.ं िडा अन्तरगतको सेरा बशस्तमा तोदकएको बाटोको मापदर्ड शिपररत गैर काननूी िंगले लगाएको पखाशल 

भत्काउन िडा कायाशलय र नगर प्रहरीलाई शनदिेन ददएको । 

 शमशत २०७६/१/६ गतेका ददन िाखा प्रमुखहरू र िडा सशचिहरूको बैठक सभपन्न । 

 शमशत २०७६/१/८ गतेका ददन कमशचारी  बैठक सभपन्न । 

 शमशत २०७६/१/६ गतेका ददन उपभोिा शहत संरक्षर् सशमशतको  बैठक सभपन्न । 

  शमशत २०७८/१/२७ गत े१० नं. िडा अन्तगशतको शिफागलमा  छल्कुमाया महिशनल ेशनयम शिपररत बनाएको 

घर पखाशल नगर प्रमुख ज्युको शनर्शयानुसार नगर प्रहरी पररचालन गरी भत्काईएको । 

  कमशचारीहरुको क्षमता अशभबृदद सभबशन्ध ३ ददने ताशलम कायशक्रम शस्िकृत भै कायशक्रम सभपन्न भएको । 

२.१ शजन्सी उपशाखा 

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

1 
gofF l6k/ vl/b ;"rgf k|sflzt 

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

;xof]u ug{ 1   

2 
lzIff zfvfsf] nflu gofF :s'6/ vl/b 

ljBfno lgl/If0f sfo{nfO{ 

lg/Gt/tf lbg] .  
1 

  

3 dlxnf nlIft sfo{qmdsf nflu !^ yfg 

l;nfO{ d]lzg vl/b 

nlIft jif{af6 cfocfh{gsf 

sfo{ ug{ .  1   

4 Bachholoder  vl/bdf 9n vGgsf 

nflu !% OGrsf] as]6 vl/b 

;8s sd Iflt k'Ug] / 

sfddf ;xhtf Nofpg 1   

5 
a]/f]huf/ ;]jf s]Gb}sf] sfof{no Joj:yfsf 

nflu cfjZos kmlg{r/ vl/b sfdsf] jftfj/0f tof/ ug{ 

12 

:yfgdf   

6 w'd|kfg lbj;sf] pknIodf hgr]tgfd'ns 

¥ofnL sfo{qmddf vfhf / ;Gb]zd'ns 

xf]l8Ëaf]8{sf] Joj:yf .  hgr]tgf hufpg 

12 j^f 

xf]l*af]*{, 

300 hgf 

;xefuL   

7 gofF PDa'n]G; / zxjxfgsf nflu cfjZos 

k|lqmofsf e}/x]sf] .  

gu/af;LnfO{ yk ;]jf 

k'¥ofpg .  1 yfg   

8 
d]o/ v]ns'b sfo{qmd cGt{ut ljleGg 

v]nx?sf] k|lIf0fsf nflu v]ns'b ;fdfu|Lx? 

vl/b .  

sfo{qmd ;+rfng ug{sf 

nflu ;xh ug]{ .  k'/f   
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qm=;+= sfo{qmdsf] gfd p2]Zo pknAwL s}lkmot 

9 
gu/kflnsf nufot !) j6f j8fx?df 

kl~hs/0f tyf /fli«o kl/ro kqsf] 5fk 

Joj:yf  kl/kqsf] sfof{Gjog ug{ 

;a} 

j*fdf 

nfu'   

10 
gu/kflnsfdf ePsf] k'/fgf] ;fdfgx?nfO{ 

;'/Iff ug]{ p2]Zon] lni6cfp6 u/L gofF 

ejgdf ;fg]{ sfo{ ul/of] .  ;fdfgsf] ;'/Iff ug]{ .  

PDa'n]G; 

zfvfsf] 

dfq    

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

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

12 
df}h'bf ;"rL btf{ clen]v /fVg] 

19 j^f 

kmd{ 

xfn ;Dd 

205 

13 
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{ .  

4 j^f 

a}}&s 
  

३. प्रिानिन्री रोजगार कायिक्रि 

 प्रिानिन्री रोजगार कायिक्रिको वेभसाईट बाट प्राप्त पर अनसुारको प्रिानिन्री रोजगार कायिक्रििा संलग्न 
हनुे चाहने इच्छुक व्यशक्तहरुको  लामग थप गररएको आवेदन  सियको बारेिा  सम्पूणि विाहरुिा जानकारी 
प्रदान गररयो । 

 हवमभन्न विाहरुको अनगुिन गरर त्यहााँ भई रहेको मनवेदन संकलन सम्बशन्ि कायिको जानकारी मलईयो । 

 प्रिानिन्री रोजगार कायिक्रिको वेभसाईट बाट प्राप्त बेरोजगार व्यशक्तहरुको दिाि प्रहक्रयाको सचुना  सम्पूणि 
विाहरुिा शचठठ िार्ि ि जानकारी गराइयो । 

 कािका लामग पाररश्रमिक कायिक्रिको कायिहवमि र  कीमििपरु नगरपामलका उपलब्ि गराइएको ससिशि 
पूजीीँगि अनदुानको बारेिा नगर प्रिखु, उप- प्रिखु, प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि, बररष्ठ लेखा अमिकृि र 
योजन शाखाको प्रिखु ज्यूलाई जानकारी प्रदान गररयो ।  

  विा कायिलाय बाट प्राप्त प्रिानिन्री रोजगार कायिक्रििा संलग्न हनुे चाहने इच्छुक बेरोजगार  व्यशक्तहरुको 
आवेदन कम््यटुर प्रहवहि गने कायि हदैु छ ।  

 

४. स्वास््य शाखा 
 मनयमिि बैठक सिपन्न गरीयो, 
 ७० बर्ि िामथका बदृ्धा बदृ्धाहरूलाई िििेुह र उच्च रक्तचापका और्िी मनशलु्क हविरण कायिक्रि 

मनरन्िरिा, 
 नेपाल िेमिमसटी अस्पिालको आयोजनािा कीमििपरु न.पा. विा नं. १ र विा नं. १० िा मनशलु्क 

स्वास््य शशहवर संचालन, 

 हर्ल्ििा कायिरि कििचारीहरूलाई गााँउघर शललमनक/ खोप शललमनक संचालन गरे वापि मनयिानसुार 
हर्ल्ि भत्ता हविरण, 
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 भ्याशलसन/ औजार/ उपकरण स्वास््य संस्थाहरुिा ढुवानी गरे वापि भकु्तानी ठदने काि सम्पन्न, 

 लवान्टीहर्केसन र ब्रोिकाशस्टङ सम्बन्िी कायिक्रििा की.न.पा. स्वास््य शाखाबाट प्रमिनीमित्व गरीयो, 
 पररवार मनयोजन बन््याकरण शशहवर अगावै ि. स्वा.स्व.सेहवकाहरू संग गरीने छलर्ल कायिक्रिको 

ियारी गरी की.न.पा िा पठाउने कायि सम्पन्न, 

 राहिय मभटामिन 'ए' कायिक्रि वैशाख ६ र ७ गिे ६ िहहना देशख ५ वर्ि सम्िका बालबामलकाहरूलाई 
मभटामिन 'ए', जकुाको और्िी र बालमभटा हविरण गने कायि सम्पन्न, 

 वैशाख िहहनालाई खोप िहहनाको रूपिा िनाईयो, 
 की.न.पा. मभर संचामलि १० वटा स्वास््य संस्था र अस्पिालिा नेपाल सरकारबाट मनशलु्क हविरण 

गरीने और्िीहरू ढुवानी गरी संस्थाहरूिा पठाउने कायि सम्पन्न, 
 आिा सरुूक्षा कायिक्रि सेवा प्रदान सोि भनाि िथा यािायाि खचि िर्ि  कीमििपरु अस्पिाल(Fect)लाई 

िपशशल अनसुारको रकि भकु्तानी कायि सम्पन्न। 

तपशसल 

 सेिाग्राहीलाई यातायात खचश िापत रू. ६,८२,०००।– 

 सामान्य प्रसूशत सेिा िापत रू. १,३२,०००।– 

 िल्यकृया सेिा िापत रू. १३,३७,०००।– 

 िरटलता युि प्रसूशत सेिा िापत रू. ५४,०००।– 

 Anti D शबल पेस रू. ६१००।– गरी िभमा रू. २२,११,१००।– अक्षरूपी बाइस लाख एघार 

हिार एक सय रकम भिुानी ददने काम सभपन्न । 
 

५. सािाशजक हवकास शाखा 
 Midterm assignment review of Australian volunteer sustainable tourism officer 

Ms. Nari Blackett  

 Marketing Plan, 2019-2020 Kirtipur Municipality finalized 

 Digital Marketing sf nflu Digital Gurkha ;+u ldlt @)&^÷!÷!^ df tof/L a}7s 

 sLlt{k'/ gu/kflnsfsf] @# cf}+ :yfkgf lbj;sf] cj;/df ldlt @)&^÷!÷& ut] zlgjf/ kfËf l:yt nf5Ldf 

wfM dxf]T;j ;DkÌ 

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

sfo{s|dsf] nflu ;xof]u 

 sLlt{k'/ gu/kflnsfsfdf blnt pTyfg / ljsf;sf nflu cfly{s tyf ;fdflhs ;zlQms/0f 5fqj[lt sfo{s|d 

cGtu{t nlIft afnaflnsfnfO{ z}lIfs ;fdu|L ljt/0f 

 d}lqgu/ Aof8ldG6g SnaNffO{ k|ltof]lutf ;~rfng ;xof]u 

 uMrf r}To ;+/If0f ;ldltnfO{ r}To ;+/If0ffy{ ;xof]u 

 k|fs[lts lj1fg ;+u|xfnonfO{ ljBfnodf k|fs[lts lj1fg ;DaGwL ;r]tgf sfo{s|d ;~rfngfy{ 

;xof]u 

 j8f g+= ^ rf]ef/nfO{  r}t] bz}+ k"hf ;~rfng ;xof]u 
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 cef}lts cEof; rof{ uLt g[To k|lzIf0fsf] nflu k|s[of z'? 

 dvdn h'Qf tflnd ;DalGw ;"rgf !) j6} j8fx?df ;Dk|]l;t . 

 gLn M ;f+:s[lts k'rM nfO{ ;fF:s[lts sfo{s|d ;~rfng ;xof]u 

 sLlt{k'/ cef}lts snf ;F:s[lt ;DalGw cWoog z'?                        

 kfFuf t M s] x] k'r M nfO{ ;xof]u 

 g]kfn ;':t >j0f ;+3af6 ;':t >j0f ePsfx?nfO{ sfo{ ug{ k]z ePsf] k|:tfjsf] k|s[of z'? xln 

g]jfMuM5] u'7L af6 cfof]lht g]kfn efiff ;flxTo uf]i7LnfO{ ;xof]u 

 kfgLhGo /f]ux? s;/L ;b{5 / cGo r]tgf d"ns k|:t'tL sfo{s|dsf nflu cg'dlt kq lbPsf] . 

 kirtipur photo book project (Bicha Group) b|f];|f] ls:tf e'QmfgLsf k|s[of 

 cGw ckfÍ tyf ;Lk ljsf; s]Gb|;+u tLg dlxg] ;+uLt k|lzIf0f ;~rfngsf nflu ;Demf}tf ul/ 

 sLlt{k'/ g=kfsf] @# cf}+ :yfkgf lbj;sf] cj;/df dlxnf dxf]T;j ;DkGg ug{ cfjZos ;xof]u 

sf] nflu Hof]tL ljsf; a}+s, uf]/vf a|'c/L  Unf]an IME a}+snfO{ kqfrf/ . 

 ;~rf/ ;zlQms/0f tflnd ;~rfngsf] nflu k|s[of z'? 

 nf]s ;]jf tof/L sIff -r}tGo Ps]8]dL_ ;Fu sIff ;~rfng afktsf] ;Demf}tf adf]lhdsf] /sd 

e'QmfgL 

 first step community development Nepal ¢f/f k|:tfljt Ao"l6l;og tflnd sf] 

k|s[of z'? 

 sLlt{k'/ o"jf ;Dd]ng ;DalGw kmfO{n ;lrjfnodf ljsf; bfO{nfO{ lbPsf]  

 r]tgf d"ns af]l;of v]n k|lzIf0f Pj+ k|lQof]lutf ;DaGwdf -CRDP_ / ckfËtf ePsf JolQmsf 

xs clwsf/sf af/]df ;r]tgf sfo{s|d ;~rfngfy{ l6Kk0fL pTyfg 

 -#_ dlxnf ;zlQms/0fs]Gb| ;+u æs'zg tyf s'zg se/ agfpg] ;DalGw tflnd,sf] nflu 

;Demf}tf 

 dlxnf pb\3f]if0f tflnd, sL=g=kf – !,cd[tgu/sf] kmfO{n km/jf8{ . lzif{s M                                 

ah]6 M  

 free walking tour ;DaGwL  local tour guide x?;+u b'O{ r/0fdf 5nkmn . 

 ;u/dfyf k|lti7fg g]kfnåf/f sL=g=kf , ^,rf]ef/df ;~rflnt afn u[x  cg'udg . 

 )&^÷)!÷@^ …l6Kk0fLÚhDdfÖ$ j6f 

 …rDkfb]jL s]ansf/ ;DefJotf cWoogÚ,k/fdz{bftf 5gf}6  k|ls|of cufl8 a9]sf] .  

 ax'p2]zoLo ;efsIfdf cfjZos ;fdu|L tyf pks/0f h8fgsf nflu  -lxn–6fpg 

df=lj,sL=g=kf–!;+u ;Demf}tf 

 …/]l8of] sfo{s|d ;~rfngfy{ -g]jf PkmPd !)^=^ d]ufxh{_  . 

 …PDa'n]G; tyf Zfjafxg ;~rfngfy{ gofFahf/ SnanfO{  
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 @_ Resurge Inernational, BI–Annual Progress Report ;DalGw sLlt{k'/ c:ktfn 

af6 k|fKt kq pk/ 5nkmn . 

 afnaflnsfsf] l:ylt ljj/0f (Status Report of Children) tof/L ;DaGwdf l;ljg 

g]kfn;Fu k|f/lDes a}7s 

 gu/kflnsfåf/f cfof]lht tLg lbg] sd{rf/Lx?sf] Ifdtf clej[l4 tflnddf ;xeflutf 

६. पश ुहवकास शाखा 

क्र.सं. 
कायिक्रि इकाई 

यस िहहना 
सम्िको प्रगमि 

गि िहहना 
सम्िको प्रगमि 

हाल सम्िको 
प्रगमि 

कैहर्यि 

१ िेमिकल उपचार वटा 114 677 791   

२ िाइनर सशजिकल वटा 9 60 69   

३ िेजर सशजिकल वटा 0 0 0   

४ गाईनो वटा 5 21 26   

५ गोबर परीक्षण वटा 0 5 5   

६ हपसाब परीक्षण वटा 0 0 0   

७ छाला रोग पररक्षण वटा 4 11 15   

८ थनुेलो परीक्षण वटा 9 45 54   

९ रगि परीक्षण वटा 0 0 0   

१० कृमिि गभाििान वटा 70 415 485   

११ भ्यालसीनेसन (रेहवज) वटा 11 24 35   

१२ भ्यालसीनेसन (खोरेि,भ्यागिेु,चरचरे) वटा 200 997 1197   

१३ हप.हप.आर.(बाख्रािा) गोटा 218 150 368   

१४ 

कुखरुापालक कृर्कहरुसंग अन्िरहक्रया 
गोष्ठी 

पटक 
0 1 1   

१५ पशपुन्छी मबिा गोष्ठी पटक 0 2 2   

१६ बाख्रापालन सम्बन्िी िामलि वटा 0 1 1   

१७ मबिा गररएको पश ुसंख्या वटा 0 102 102   

१८ कृर्क सिूह गठन िथा पररचालन वटा 0 3 3   

१९ 

व्यावसाहयक कुखरुा र्िि,गाई र्िि, 
बंगरु र्िि,कुकुर र्ििहरुको अनगुिन 
िथा मनरीक्षण(नगरपामलका 
प्रमिमनमि,जनप्रमिमनमि, सरुक्षा मनकायको 
सहभामगिािा संयकु्त अनगुिन) 

पटक 0 5 5   

२० हटयोसेन्टी घााँसको मबउ हविरण      
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७. शशक्षा शाखा 
 हवमभन्न मनकायगि मसर्ाररसहरु । 

 हवशेर् शशक्षा र स्यिंसेवक शशक्षकहरुको  िलव मनकासा । 

 सािदुाहयक हवद्यालयहरुिा कायिरि शशक्षकहरुको िेस्रो रैिामसक िलव मनकासा । 

 शशक्षा समिमिको वैठक सम्पन्न । 

 वालकुिारी िा हव िा स्रोि केन्रस्िरीय प्र अ हरुको वैठक सम्पन्न । 

 प्रश्नपर मनिाणि, कहप पररक्षण, ििुरेशनको भकू्तामन ठदएको । 

 २०७६ सालको शैशक्षक लयामलन्िर वनाई सवै हवद्यालयहरुलाई हविरण गरेको । 

 सािदुाहयक हवद्यालयहरुको मनररक्षण र अनगुिन । 

 शैशक्षक सर २०७६ को छारवृमि सम्वन्िी सूचना सम्प्रशेण । 

 

८. आमथिक हवकास शाखा 

जम्िा बजेटः- 8303,00,000/- 
खचिः-  ३०,८७,६८,४८०.२५ 

खचि प्रमिशिः- 3७.१८% 
 वाहर्िक बजेट हालसम्िको खचि कैहर्यि 
१.चाल ुखचि ३३,२३,००,०००/-                    

 ( ३३ करोि २३ 
लाख ) 

१७,३८,५२,७१४.२३ ( १७ 
करोि ३८ लाख ५२ हजार ७ 
सय १४ रुपैयााँ २३ पैसा िार) 

52.381 % 

१.१ पाररश्रमिक सहुविा  १५,०७,३१,७१७.९४  
१.२ िालसािान िथा 
सेवा उपभोग 

 ५४,६१,७९६.२९  

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) 

1३,४९,१५,७६६.०२ (1३ 
करोि ४९ लाख १५ हजार ७ 
सय ६६ रुपैयााँ पैसा १३ िार) 

2७.०9% 

२.१ आमथिक हवकास 
क्षरे 

४,३९,००,०००/- 
(४ करोि ३९ लाख) 

8९,८६,५२१.52/- ( 8९ 
लाख ८६ हजार ५ सय २१ 
रुपैंयााँ ५२ पैसा िार ) 

 

२.२ सािाशजक हवकास 
क्षरे 

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

1,५४,३२,1२९.०7 (१ करोि 
५४ लाख ३२ हजार १ सय २९ 
रुपैयााँ ७ पैसा) 
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२.३ पूवाििार  हवकास 
क्षरे 

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

८,७४,४०,९३७.99 (८ करोि 
७४ लाख ४० हजार ९ सय ३७ 
रुपैयााँ पैसा 99 िार ) 

 

२.४ वािावरण हवपद् 
व्यवस्थापन 

२,०५,००,०००/- 
 ( २ करोि ५ लाख) 

३८,5८,५६३.६० (३८ लाख 
5८ हजार ५ सय ६३ रुपैयााँ  
६० पैसा िार ) 

 

२.५ संस्थागि हवकास 
िथा सेवा प्रवाह के्षर 

३,९८,००,००० 

( ३ करोि ९८ लाख 
) 

७८,७३,३२२.५६ (७8 लाख 
७३ हजार ३ सय 22 रुपैयााँ 
पैसा ५६ िार ) 

 

 

९. राजश्व शाखा (आ.व २०७५/०७६) 

१०.     योजना िथा प्राहवमिक शाखा 
१०.१योजना शाखा 
 नगर स्िरीय योजनाहरुको हववरण 

sLlt{k'/ gu/kflnsf 

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

 @)&^ ;fn h]7 )* 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 r'gb]lj ejgdf 6«; 

lgdf{0f 
1300000 1170000 130000 2/6/2076 3/15/2076 386000 

  

2 
hnlagfos k|f=la= 

/]6«f]lkml6Ë tyf dd{t 

j8f g+= ^ 

1240000 990000 250000 
1/12/2075 2/15/2075 

325000 
  

3 

lxn6fpg df=la=sf] 

nflu d]r, ldl6Ë 6]jn, 

k|fh]S6/, ;fp08 

l;:6d, :df6{ l6=le= 

tyf nfO{6 l;:6d 

vl/b  

745000 596000 149000 

1/29/2075 2/15/2075 

  

  

मस.न. हववरण वैशाख िहहनािा 
संकमलि रकि 

जम्िा रकि आ.व. 
२०७५/०७६ 

कैहर्यि 

१ १० वटा विा कायािलयबाट संकमलि 
राजश्व /आम्दानी  

38,69,117।96   

२ नगरपामलकाबाट संकमलि नलसा पास 
नािसारी दस्िरु 

38,79,114।40 3,58,65,088.88  

३ व्यवसाय दिाि  28 वटा 277 वटा  

४ घ वगि ईजाजि पर  0 वटा 32 वटा  
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4 tfdfË ufpFdf vfg]kfgL 

6\ofÍL lgdf{0f 
1893583 1870569   

1/25/2075 3/15/2075 
  

  

5 yfkf ufpFdf vfg]kfgL 

6\ofÍL lgdf{0f 
1893583 1835449   1/20/2075 3/15/2075   

  

6 
O{Gb«fo0fL -b]j9f]sf_ 

If]qdf 9n lgsf; 

lgdf{0f  

832000 665000 167000 
2/5/2075 3/15/2076 

219000 
  

7 gf}d'n] sLlt{k'/ vfg]kfgL 

of]hgf 
5322638 2912592   

2/5/2076 3/15/2076 
  

  

8 afns'df/L ;fd'bflos 

u'7L ejg lgdf{0f 
611600 489000 122600 1/15/2076 2/15/2076 160000 

  

9 k|flrg af3e}/a dlGb/ 

k'glg{df{0f 
1073000 1000000 73000 

1/25/2076 3/15/2076 
330000 

  

10 
pdfdx]Zj/ dlGb/ 

kl/;/df t]lnof O6f 

5kfO{ 

1952556 1260097   
2/1/2076 3/15/2076 

  
  

11 nfef k'v' -kf]v/L_ 

;'wf/ tyf :t/f]GgtL  
6250000 5000000 1250000 1/23/2076 3/15/2076 1650000 

  

12 
l;d If]qdf a[Iff/f]k0f 

u/]sf] 7fpFdf tf/ hfln 

nufpg] 

625000 437000 188000 
1/26/2076 3/15/2076 

140000 
  

13 lbO{v'df v'8\lsnf 

lgdf{0f 
2500000 1561917   2/5/2076 3/15/2076   

  

14 

;fd'bflos ;]jf s]Gb« 

ejg glhs l/6]lgË 

jfn hf]ufpgsf] nflu 

af6f] 9nfg 

215000 150000 65000 

1/25/2076 2076-02-32 

50000 

  

15 l6«k/ vl/b 3500000 
          

6]G8/ 

k|lqmofdf 

16 

ljZj/fi6« df=la= x'Fb} 

5'ufpF bf]jf6f] ;Ddsf] 

af6f] lj:tf/ tyf 

:t/f]GgtL 

19622554 10690371   

1/30/2076 3/15/2076 

  

  

17 kfO{k nfO{g af6f] 

l/6]lgË jfn lgdf{0f 
1500000 1050000 450000 1/12/2076 2/15/2076 345000 

  

18 

g=kf= sfof{no 

ejgb]lv s'df/L dlGb/ 

x'Fb} sLlt{k'/ 

c:ktfn;Ddsf] ;8s 

lj:tf/ tyf ;'wf/ 

2371000 1660000 711000 

1/17/2076 

2076-02-32 547000 

  

19 ;Nofg:yfg hfg] af6f] 

KoflrË ug]{ 
1257000 1130000 127000 1/16/2076 64359 370000 

  

20 s'6';fn 6f]nsf] af6f]df 

Ans 5kfO{  
1251000 1000000 251000 

1/25/2076 3/15/2076 
330000 

  

21 

afUdtL sf]l/8f]/ 6«ofs 

-a/fx3f6 hfg] af6f]df 

l/6]lgË jfn tyf ;fO{8 

8«]g lgdf{0f_ 

1439000 1000000 439000 

1/11/2076 2/15/2076 

330000 

  

22 
rf/wf/fb]lv rf/3/] 

;Ddsf] ;8sdf l/6]lgË 

jfn lgdf{0f 

2858000 2000000 858000 
1/17/2076 2076-02-32 

660000 
  

  hDdf 60252514 38467995 5230600         
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 विा स्िरीय प्रगिी हववरण 

विा नं 

हववरण  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 

मनवेदन दिाि ७३  ९८ २७९ १४४ ३२४   १२४ १६९ 

सम्पशत्त कर   ४२ १३२ ६०   ६९  ४४ 

घरबाटो १ १२ ९ ५० ३४ ४६ 5 ५ ८ २ 

चार हकल्ला ८ २ ८ ३१ २३ २५ 6 २ ८ ५ 

बैदेशशक प्रयोजनको 
मसर्ाररस 

५  ९ ११ ९  5 ०  १० 

अन्य मसर्ाररस ६६ ९१ ६३ १३५ ५७ ११५ 56 १६४ ८५ ७३ 

व्यशक्तगि घटना 
दिाि 

१५ ९ २० ३५ १९ 9  ६ ९ २० 

नलसा स .िु  ० ७  ८ १३  4 ४ ३ ३ 

सजिमिन नािा 
प्रिाशणि 

१ ३ ० १ ७ २ 1 २  १ 

नागररकिा मसर्ाररस ३ ६ ६ १० २ २३ 5 ९ ८ ११ 

योजना सम्झौिा २  २ ४    २ ४ २ 

 

विास्िररय योजना िथा कायिक्रिहरुको हववरण 

विा नं. योजना संख्या प्रथि हकस्िा दोस्रो हकस्िा 
१ ४ ३ १ 

२ 6 4 2 

३ 5 4 1 

४ 5 5 0 

५ 5 5 3 

६ 1 1 0 

७ 2 2 1 

८ 4 4 4 

९ 2 2 0 

१० 5 5 3 
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१०.२ नलसा उप-शाखा 

आ.व २०७५/०७६ को मिमि २०७६/०१/०५ देशख २०७6/०२/0५ सम्ि नलसा पास भएको हववरणः 

१.  मि.हप.सी – ४९ थान 

२. भवन मनिािण ईजाजि प्रिाण पर –8६ थान 

३. भवन मनिािण सम्पन्न प्रिाण पर –५१ थान 

४. नयााँ दिाि –६९ थान  

१०.३ सूचना प्रहवमि उप-शाखा 

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

 ढल्पा सल्यानस्थान जग्गा एकीकरण योजना (DPLPR) को EOI को RFP िकुिेन्ट प्राप्त भई िलु्यांकन 
भैरहेको ।  

 विागि रुपिा कायािलय प्रयोजनका लामग ईिेल ियार गरी विा सशचवहरुलाई प्रदान गररएको । 

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

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

 २०७६ वैशाख १८ गिे ई-पसु्िकालय सम्वन्िीि हवज्ञहरुको सहभामगिािा ई-पसु्िकालय कायिशाला गोष्ठी 
सम्पन्न गररएको । 

 सचुना प्रहवमि ठदवस २०७६ को अवसरिा वैशाख १९ गिे सम्पणुि जनप्रमिमनमि र शाखा प्रिखुहरुलाई सूचना 
प्रहवमि सम्वशन्ि अमभिशुखकरण कायिक्रि सम्पन्न गररएको । 

पशिकरण उपशाखा अन्िरगि 

#^gf btf tkm{{M  

 laafx btf{ k|ltlnlk l;kmfl/;M 4 j^f 

 hGd btf{ k|ltlnlk l;kmfl/;M 5 j^f 

 d[To' ;Rofpg] lgj]bgM 1 j^f  -;f] sf] sfd sf/jfxL x'g g;Sg] hjfkm lbPsf]_ 

 

 ;fdflhs ;'/Iff tkm{M 

 a}+sx?;+usf] a}&sM   -a}zfv 22 ut]_ ;fdflhs ;'/Iff eQf ljt/)f cj:yf / 

;fdflhs pQ/bfoL sfdsf af/]df hfgsf/L Pj+ %nkmn । 

 ;fdflhs ;'/Iff eQf ljt/)f cj:yfM  

http://www.kirtipurmun.gov.np/
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दोस्रो चौमाशसकः-  

मस .न.  बैकको नाि मनकासा ठदएको रकि खचि रकि बााँकी रकि कैहर्यि 

१ कृहर् हवकास बैक ३,०४४,८०० ३,०१७,६०० २७,२००   

२ एन .आई.सी.  बैक ३,९१५,६००     Report आउन 
बाकी  

३ एभरेि बैक ४,४६९,६०० ४,३०१,२०० १६८,४००   

४ नेपाल ईन्भेििेन्ट बैक २,३१८,४०० २,२८६,४०० ३२,०००   

५ मसमभल बैक ४,८०५,६०० ४,७३३,६०० ७२,०००   

  जम्िा १,८५,५४,००० १,४३,३८,८०० २,९९,६००   
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११. काननु शाखा  

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

१  ईशन्दरा देमब शिाि/कििलाल िहजिन-५ पखािल मनिािण रोक्का मबपक्षी लाई म्याद जारी भै कारबाहहिा । 

२ मबदरु बहादरु बस्नेि सिेि/मलला नाथ 
शघमिरे-५ 

मनिािण कायि रोक्का गरीपाऊ। प्रा.प्रमिबेदन सहहि मिमसल नलशा 
शाखािा। 

३ शजि नारायण शे्रष्ठ/समुिरा प्रिान सिेि -
१ 

रोक्का सम्बन्ििा । मनबेदन दिाि भै कारबाहहिा। 

४ कान्छी िहजिन/दगुाि िहजिन -९ सेर्टी टयााँकी चहुावि रोक्का 
गरर  पाऊ । 

मबपक्षी शझकाई,नगर प्रहरीको प्रमिबेदन 
प्राप्त     

५ नारायण भक्त शे्रष्ठ सिेि/परुुर्ोिि 
िहजिन विा नं-५ 

िापदण्ि मबपररिको मनिािण 
रोक्का । 

प्रामबमिक प्रमिबेदन प्राप्त भै कारबाहहिा। 

६ जजुभुाई िाली/भाईचा िहजिन-४  घर भत्काई पाऊ। मबपक्षीलाई उपशस्थि गराई िारेखिा । 
७ रेणकुुिारी मबश्वकिाि सिेि /राि बहादरु 

सापकोटा-४ 

 

सामबक नलशािा भएको बाटो 
लाई जग्गािा बाटोिा खलुाई 
पाऊ ।  

मबपक्षीलाई उपशस्थि गराई िारेखिा । 

८ चम्पादेबी न्यौपानी/राि गोमबन्द िहजिन 
सिेि-४ 

सााँि कील्ला लोप गरी जग्गा 
शखचोला गरेको। 

मबपक्षीहरुलाई पनु;म्याद जारी । 

९ बाबकृुष्ण िहजिन-१ मनिािण कायि रोक्का । मबपक्षीलाई उपशस्थि गराई िारेखिा । 
१० मनल बहादरु राना/सरेुन्र बहादरु बस्नेि 

सिेि-६ । 
टहरा भत्काई पाऊ । मबपक्षीलाई उपशस्थि गराई िारेखिा । 

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

प्रमिबेदनको लामग नलशा/प्रामबमिक 
शाखा। 

१२ राज ुअिात्य/ठदपक बस्नेि-६ मनिािण कायि रोक्का । रु्कुवाको मनबेदन सहहि नलशा शाखािा 
। 

१३ शभुरत्न बज्राचायि/मलला िहजिन-१० मनिािण कायि रोक्का । प्रामबमिक प्रमिबेदन मलई कारबाहहको लामग 
मिमसल नलशाशाखािा। 

१४ लक्ष्िण प्र.खनाल/िािब प्र.खनाल-४ बाटोको अबरोि हटाई 
रेखाङकन गरी बाटो खलुाई 
पाऊ । 

दिाि भई कारबाहहिा । 

१५ रिा थापा/राकेश गभुाज-ु६ घर हटाई/भत्काई पाऊ  प्रामबमिक प्रमिबेदन प्राप्त भै कारबाहहिा। 
१६ विा िार्ि ि रािेश्वर बढाथोकी सिेि-४  बाटो मनिािण कायि रोक्का । दिाि भै कारबाहहिा । 
१७ ६ नं विा कायािलयको जानकारी आबश्यक कारबाही गने 

सम्बन्ििा । 
दिाि भै कारबाहहिा । 

१८ िािब बस्नेि/भाई सान ुबस्नेि सिेि-४ छानमबन गररपाऊ । दिाि भै कारबाहहिा । 
१९ विा िार्ि ि रोसन बस्नेि सिेि/हररश 

चन्र बस्नेि-४ 
घर मनिािण कायि रोक्का । दिाि भै कारबाहहिा । 

२० नगरपामलका पक्ष,मबपक्षी िदु्धा भई मबमभन्न 
अड्डा अदालिहरुिा हाशजर   
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१२. पनुमनिािण शाखा (२०७५ वैशाख िहहनासम्िको प्रगिी) 

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 र्र्छ्यौट पमछको लाभग्राहह 
संख्या  2 5     4 2     14 13 40 
गनुासो र्र्छ्यौट 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 
44
4 280 730 103 277 118 211 2544 

पहहलो हकस्िा मबिरण भएको संख्या 103 71 188 434 211 676 99 220 100 199 2301 
गनुासो र्र्छ्यौट 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 

44
0 269 730 109 246 107 199 2470 

दोस्रो हकस्िा िाग भएको संख्या 50 27 66 211 108 250 50 106 62 62 992 
दोस्रो हकस्िाको लामग मनररक्षण भएको 
संख्या 49 27 66 208 108 248 49 103 60 62 980 
दोस्रो हकस्िाको लामग मसर्ाररस भएको 
संख्या 47 27 65 208 108 246 49 103 60 62 975 
दोस्रो हकस्िा मसर्ाररस हनु नसलने 
भएको संख्या 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 5 
दोस्रो हकस्िा रकि हविरण भएको 
संख्या 46 23 61 199 102 220 47 96 56 60 910 
िेस्रो हकस्िा िाग भएको संख्या 43 22 55 192 96 211 44 85 52 52 852 
िेस्रो हकस्िाको लामग मनररक्षण भएको 
संख्या 41 22 54 188 95 205 44 85 48 50 832 
िेस्रो हकस्िाको लामग मसर्ाररस भएको 
संख्या 39 18 52 184 94 192 40 78 45 48 790 
िेस्रो हकस्िा मसर्ाररस हनु नसलने 
भएको संख्या 2 4 2 4 1 12 4 7 3 2 41 
िेस्रो हकस्िा रकि हविरण भएको 
संख्या 35 16 50 176 88 188 37 72 43 40 745 
आरु्खशुी 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 
गनुासो (एन. आर. ए) 14 14 28 58 25 50 33 2 25 17 266 

 


