
मिमि २०७५ िाघ २५ 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 िाघ िहहनािा भए गरेका गमिहवमिहरु बारेिा हवमभन्न मिमियाहरु िार्ि ि साविजमनहककरण 
कायिक्रिको लामग ियार पाररएको प्रमिवेदन । 

१. िहहला िथा बालवामलका शाखा 
िाघ िहहनाको प्रगमि 

➢ २०७५/०९/१८ देशख २० सम्ि विा नं. २ िा आशशवािद िहहला हवकास समिमिका सदस्यहरु (३० 
जनाको सहभामगिा) का लामग ३ ददने क्षििा हवकास सम्वशधि अनशुशक्षण िामलि 

➢ २०७५/१०/१४ देशख १८ सम्ि विा नं. २ को आशशवािद िहहला हवकास समिमिका सदस्यहरुका 
लामग ५ ददने नेितृ्व हवकास िामलि सम्पन्न  (२५ जनाको सहभामगिा) 

२. सहकारी शाखा 

कीमििपरु नगरपामलका सहकारी ऐन, २०७४ बिोजमिि िाघ िहहनािा भएका कायि/प्रगमिहरु 
िपशशल बिोशजिका हवषयहरुिा आवश्यक परािशि िथा सिधवय भएका हवषयहरुुः 

१) प्रारशम्भक 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 जधय कायि, 

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

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

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

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

हवषयिा परािशि ददने, 

९) सहकारी प्रवर्द्िनिा टेवा परु् याउने, 

 

 

 



➢ कायि सम्पादनको संख्यात्िक  हववरण  

सि.नं. कार्यक्रम/र्ोजनाको नाम कार्यक्रम/कामको 

उद्दशे्र्  

कार्यक्रमको 

प्रगसि  

कैफिर्ि 

१ अ.द.ुअ.आ. मा परेको उजुरीका सिषर्मा 

छानसिन उपरको सििरण प्रासि  

उजुरी उपरको 

छानसिन 

१९  

२ अ.द.ुअ.आ. मा परेको उजुरीका सिषर्मा 

छानसिन उपरको सििरण माग 

उजुरी उपरको 

छानसिन 

७५  

३ लेखा पररक्षक सनर्ुसि 

िहमसि/जानकारी 

िंस्थाहरुको सनर्मन ४  

४ िहकारी अनुगमन िंस्थाहरुको सनर्मन ३  

५ मासिक प्रसििेदन प्रासि िंस्थाहरुको सनर्मन २८  

६ प्रारसभिक िहकारीहरुको िाधारण 

ििामा िहिागी 

िंस्थाहरुको सनर्मन ४  

७ िाधारण ििाको प्रसििेदन प्रासि िंस्थाहरुको सनर्मन १५  

८ सिसनर्म िंशोधन माग सनिदेन   ५  

९ िहकारी कानून िभिन्धी 

अनुसशक्षणात्मक अन्िरफक्रर्ा कार्यक्रम  

पररिर्ियि 

कानूनहरुका िारेमा 

छलिल 

१ श्रीमान् 

प्रमुखज्रू्िाट 

शुिारभि 

गररएको 

१० िाधारण ििाका लासग भर्ाद थप पुष पछासि गनय  १  

११ प्ररसभिक िंस्थाको कार्ायलर्का लासग 

जग्गा खरीदको रसजष्ट्रशेन दस्िुर छुट 

सििाररि 

रसजष्ट्रशेन दस्िुर छुट 

िा िहुसलर्ि । 

३  

१२ रार् माग । काम कािायही िहजिा  १  

१३ १५ फदने िहकारी प्रसशक्षक प्रसशक्षण 

िासलममा िहिागी 

िासलममा िहिागी १  

१४ कार्ायलर् ठााँउ िारी िहमसि कार्ायलर् ठााँउ िारी 

गनय । 

१  

१४ चन्रासगरी न.पा.मा िाइल पठाएको िारे 

। 

िूलिश र्िा िमािेश 

रहकेो । 

१  

१५ कापोसमि एक चरण अद्यािसधक गरेको कोपोसमि लागु गनय 

िर्ारी 

  

१६ प्रगसि सििरण िर्ार गरी प्रस्िुि गरेको मासिक प्रगसि १  
 

३. सािाधय प्रशासन शाखा 

प्रशासनको २०७५ साल पौष २५ देशख िाघ २६गिे सम्ि भएका र भैरहेका कािको प्रगमि प्रमिबेदन 

१) दैमनक रूपिा प्रशासमनक कायिहरू सहज, सरल र पारदशशिढंगबाट सम्पादन हदैु आएको छ  

२) बजार क्षेत्रिा भएको पटुपाथ अमिक्रिण सम्बशधिि विा कायािलय, नगर प्रहरी र  नेपाल प्रहरीको 
सहयोगिा हटाउने कायिको शरुुवाि गररएकोिा नगरबासीहरूबाट सकारात्िक प्रमिकृया प्राप्त भएको 
। 



३) ना.स.ुवा सो सरह पदको लोक सेवा ियारी कक्षा संचालनका लागी सहभागीहरूको छनौटका लागी 
सबै विािा पत्राचार गरीएको छ ।  

४) अमिकांश सेवाहरू (राजस्व संकलन कायि सिेि)  विा कयािलय िार्ि ि सहज रूपिा उपलब्ि 
भैरहेको । 

५) आवश्यकिा अनसुार सािाधय प्रशासन समिमिको बैठक मनयमिि रूपिा हदैु आएको छ । 

६) कीमििपरु नगरपामलका बजार अनगुिन मनदेशशका, २०७५ को दर्ा(४) अनसुार गदठि उपभोक्ता 
हहि संरक्षण समिमिको बैठक मिमि २०७५/१०/१४ गिे सोिबारका ददन सम्पन्न भयो । 

७) कििचारीहरूको दैमनक हाशजर अध्यावमिक मनयमिि रूपिा गने गररएको । 

८) दैमनक रूपिा आईपने सम्पणुि प्रशासमनक कायिहरू सहज र पारदशशिढंगबाट सम्पादन गने गररएको छ 
। 

९)  मिमि २०७५/१०/२१ गिे सोिबार प्रशासन समिमिका संयोजक श्री सरस्विी खड्काको 
सियोजकत्विा जनसेवा िा.मब. पाङ्गाको अनगुिन गररएको ।  

१०)  अपाङगिा भएका व्यशक्तको पररचय-पत्र हविरण कायिहवमि, २०७५ भै कायिहवमिले व्यबस्था गरे 
बिोशजि स्थानीय सिधवय समिमि गठन भएको र समिमिको पहहलो बैठकले मसर्ाररस गरेका समुनिा 
िहजिन-१, गोमबधद आचायि-१, र कृष्ण िहजिनलाई िनोनयन गरी समिमिलाई पूणििा ददएको । 

११)  नगर बामसहरुको बहृत्तर हहिको लागी स्वास््य पररक्षणलाई  के कसरी सविसलुभ गराउन सहकधछ 
भने्न उदेश्यका साथ मिमि २०७५/१०/२४ गिे उप प्रिखु श्री सरस्विी खड्का,स्वास््य समिमिका 
संयोजक श्री हषि िहजिन सहहिको हटि र लमलिपरु शस्थि नेपाल िेमिमसहट अस्पिाल व्यबस्थापनका 
िा. उपेधर िहिो सहहिको हटिसंग छलर्ल गरी नगरबासीहरूको स्वाश््य पररक्षणिा १० प्रमिशि 
छुट ददने गरी दईु पशक्षय संझौिा गररयो ।  

१२)  मिमि २०७५/१०/२३ गिे बिुबारका ददन प्रशासन समिमिका संयोजक श्री सरस्विी खड्काको 
सियोजकत्विा कीमििपरु नगरपामलका विा नं. २ शस्थि ईधरायणी प्रा.मब.को अनगुिन मनररक्षण 
भएको । 

४. शजधसी उपशाखा 

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

1 
!) j6f ;fd'bflos ljBfnodf ljB'lto 
xflh/L d]lzgvl/b lzIfsx?sf] ;'wf/ 10   

2 gu/kflnsfsf]] nflu !@% l;=l;= sf] df]6/ 

;fO{sn vl/b tyf oftoft ljefu 
sfof{nodf gfd;f/L k|lqmof /]x]sf] .   

;dodf g} sfo{ 

;DkGgtyfsd{rf/Lx?nfO{ 

Ifdtfclea[l4 / 

:ynutlgl/If0fsf nflu 

2 yfg 

  

3 
Nof08 k'ln+usf] l8=kL=cf/= sf nflu 

k/fdz{stf{sf] vl/b l8=kL=cf/ tof/ ug{ 1 hgf   

4 
gu/ ljsf; kl/ifbsfnflu OG6/g]6 h8fg kl/ifbsfo{ ;'+rfngdf ;xh ug]{  1 ;]^   

5 
gu/ ljsf; kl/ifbsfnflugofF6]lnkmf]g 

h8fg kl/ifbsfo{ ;'+rfngdf ;xh ug]{  2 ;]^   

6 
lgMz'Nscf}ifwLvl/b k|s[ofaf6 

k|fKtcf}ifwLljj/0f cg';f/sf] cg'udg kf/b{lztftyf r]s hfFr ug]{  3 j^fkmd{   



7 
lhG;Llgl/If0f ul/ sf]7fsf] ljj/0f tof/ / 

:6Ls/sf] Joj:yf ul/b} .  kf/b{lztftyflhG;L ;+/If0f ug]{  1000 k|lt   

8 
l;l; l6 le sf] s]jnnfO{g dd{t tyf 

cg'udg-j8f g++= ( / j8f g+= @ 

pdfdx]Zj/_ lg/Gt/ ;+rfng ug]{   
k|x/L a[Qaf^ 

k|ltj]bgk|fKt .  

9 
gu/kflnsfsf] zf}rfnodfgofFkfgLnfO{g 

h8fg / ;6/ vfkf dd{t tyf /Ë/f]ug 

sfo{        

10 
gu/kflnsfsf] ;Dk"0f{ zfvfnfO{ cfjZos 

;/ ;dfgx? Vl/b tyfljt/0f .       

11 
df}h'bf ;"rLbtf{ clen]v /fVg] 11 j^fkmd{ xfn ;Dd 157 

12 ufpF÷zx/ cfo\''a]{b lSnlgs 

;+rfngsfnflucfo'a]{b cf}ifwLvl/b 

j8f g+= ! df zx/L cfo'j]{b 

lSnlgs ;+rfng ug]{  .  1 :yfg   

13 
cfjZostfcg';f/ vl/b OsfO{ ;ldltsf] 

lgoldt a}7s .  

ljifouttyfcfly{s P]g lgod 

kl/lwleq /lx 

of]hgftyfsfo{qmd ;+rfng ug{ 

.  

4 j^f 

a}}&s 

  
 

५. स्वास््य शाखा 
िाघ िहहनाको प्रगमि 

➢ रारासहल िाउण्ििेनिाट मसहला स्िास््र् सशसिरमा िहिासग  

➢ औषसध खररद िप्लार्रिाट आउने क्रम जारर  

➢ Nepal Mendicity Hospital मा १० % छुट का लासग पहल िैरहकेो 

➢ स्िास््र्, िन, िािािरण िथा िोहरमैला व्यिस्थापन िसमसिको िैठक िसि कार्यर्ोजना िर्ार िथा 

कामको सजभमेिारर िााँििााँि । 

६. सािाशजक हवकास शाखा 
!_ # g+= k|b]z :t/Lo d]o/ sk af:s]6 an k|ltof]lutfsf] tof/L tyf ljBfno nlIft v]ns"b 

k|lzIf0f sfo{s|d tof/L clGtd r/0fdf 

@_ c:6«]lnofnL ;/sf/sf] ;xof]udf df ;~rflnt AVI Volunteer sfo{s|d cGtu{t ;"rgf 

k|ljlw :jo+;]js dfu u/] adf]lhd Online cGtjftf{ ;DkÌ e} k|s[of clGtd r/0fdf 

#_ j8f l:yt afn ;+/If0f ;ldltsf kbflwsf/Lx?sf] ljj/0f cBfjlwssf] nflu kqfrf/ 

$_ ;Dk"0f{ j8f sfof{nox?af6 dlxnf nlIft sfo{s|d ;+sng 

%_  GIS-based Metric Addressing System nfu" ug{sf] nflu tYofÍ ;+sng k|f/lDes sfo{sf] nflu 

Plss[t zx/L ljsf; s]Gb| CIUD ;+u ;dembf/L kqdf x:tfIf/ ;DkÌ 

^_ sLlt{k'/ kmf]6f]a's k|f]h]S6 sf] nflu ;]jf k|bfos larfM u'|k;+u ;dembf/L kqdf x:tfIf/ ;DkÌ 

&_  sLlt{k'/df  3/af; -xf]d:6_] k|a4{g ug{ ko{6g ;ldltsf kbflwsf/L, hg k|ltlglw, ;f] 

If]q;+u ;DalGwt tflnd k|fKt JolQm tyf ;/f]sf/jfnfx? / sd{rf/L u/L sl/a $@ hgf 

;xefuL ;lxt @)&% df3 !^ b]lv !* ut];Dd uf]/vf, ndh'Ësf] sfpn]kfgL xf]d:6] tyf 

tgx'sf] alGbk'/sf] cWoog cjnf]sg  e|d0f 



*_ PDan]G; tyf zj afxg ;~rfngsf] nflu sfo{ e}/x]sf] 

(_g]jfM b]o\ ba'af6 ;Dk"0f{ g]jf/x?nfO{ eflifs, ;fF:s[lts, cfly{s Pj+ z}lIfs ?kdf r]tgzLn 

agfpg Psh'6 x'g'kg]{ ;Gb]z k|jfx ug]{ p4]Zon] ljutdf em} o; jif{ @)&% df3 ! ut] gjf}+ 

g]jfM Pstf lbj; eJotfk"j{s dgfpg ;xof]u  

(_sLlt{k'/ gu/sf] bL3{sflng /0fgLlts ko{6sLo u'?of]hgf clGtd r/0fdf cf;Ì gu/ ;efaf6 

kfl/t ug{sf] nflu cfjZos tof/L 

!)_ 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 & 

 

७. पश ुहवकास शाखा 
 

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

➢ िेमिकल उपचार –5९ 

➢ िाइनर सशजिकल –६ 

➢ िेजर सशजिकल –० 

➢ गाईनो –४ 

➢ छाला रोग पररक्षण –८ 

➢ थनुेलो पररक्षण –२ 

➢ कृमिि गभाििान –6७ 

➢ भ्याक्सीनसेन (खोरेिो) – ३९ 

➢ भ्याक्सीनसेन (रेहवज) – १३ 

➢ कृषक सिहु गठन – ३ वटा 
➢ पशपुधछी हविा गोष्ठी – २ पटक 

➢ हविा गररएको पश ुसंख्या – २८ 

➢ बाख्रा पालन सम्बधिी िामलि – १ पटक 

८. कृहष हवकास शाखा 
➢ कृषक, कृषक सिूह, कृहष र्ािििा हर्ल्िस्िरिा भेटघाट, कृहष सम्बधिी सल्लाह िथा परािशि ददने 

काि भैरहेको , 
➢ चाल ुिथा  आगािी चौिामसक कृहष बालीहरुको मसजन, लगाउन ेबाली सम्बधिी जानकारी ददने 

गरेको, 
➢ कायािलयिा आउने दैमनक सेवाग्राहीलाई आवश्यकिा अनसुार प्राहवमिक सल्लाह िथा परािशि ददने 

गरेको, 



➢ घमु्िी कृषकस्िर स्थकगि िामलिका लामग कृषक िथा कृषक सिूह छनोट कायि भईरहेको, 
➢ िामसक िथा चौिामसक कृहष हवकास के्षत्र हवकास सम्बधिी कायियोजना ियार गदै गरेको, 
➢ कृहष आवश्यकिा पहहचान िथा हवश्लषेण कायि हदैु गरेको, 
➢ कृहष हवकासका लामग सम्बधिीि मनकायहरु सँग सिधवय िथा सम्बधि हवस्िार गदै आएको, 
➢ आकशस्िक बाली संरक्षण सेवा प्रवाह भईरहेको, 
➢ यस नगरपामलकाको के्षत्रिा कृहष हवकासका लामग वाहषिक िथा पञ्चवहषिय कृहष गरुु योजना मनिािणका 

लामग हर्ल्ि अध्ययन, अनगुिन िथा मनररक्षण कायि भईरहेको, 
➢ कृहष औजार उपकरण हविरण ५०% अनदुानका लामग िाग संकलन भईरहेको । 

 

९. शशक्षा शाखा  

➢ स्थानीय पाठ्यक्रि हवषयवस्ि ुमनिािरण िथा कायि हस्िाण्िरण 

➢ कक्षा थप, कक्षा सञ्चालन सम्वशधि सूचना संप्रषेण 

➢ हवद्यालयहरुको मनकासा ियारी 
➢ हवमभन्न मनकायगि मसर्ाररस 

➢ परीक्षा अनगुिन 

➢ मनयमिि बजेट मनकासाको ियारी 
➢ कक्षा  ८ को परीक्षा सञ्चालन वैठक िथा आिारभिु मनणिय 

➢ जनसेवा सािदुाहयक हवद्यालयको सघन अनगुिन 

 

१०. आमथिक हवकास शाखा 

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

 ( ५१ करोि ६२ 
लाख ) 

9,75,80,445.56 

( ९ करोि ७५ लाख ८० हजार 
४ सय ४५ रुपैयाँ पैसा ५६ िात्र) 

 

१.१ पाररश्रमिक सहुविा ४३,३०,४०,०००/- 9,31,42,504.37 (९ करोि, 
३१ लाख ४२ हजार ५ सय ४ 
रुपैया पैसा ३७ िात्र) 

 

१.२ िालसािान िथा 
सेवा उपभोग 

१,८२,६०,०००/- 34,37,941.19 (३४ लाख 
३७ हजार ९ सय ४१ रुपैया पैदा 
१९ िात्र) 

 

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

( ४१ करोि ५२ 
लाख १९ हजार) 

6,67,13,123.17 

( 6 करोि 67 लाख 13 हजार 
१ सय २३ रुपैयाँ पैसा १७ िात्र) 

 

२.१ आमथिक हवकास २,३१,००,००० १6,99,5०० ( १6 लाख 99  



क्षते्र (२ करोि ३१ लाख) हजार पाँच सय िात्र ) 

२.२ सािाशजक हवकास 
क्षते्र 

९,०१,१९,००० (९ 
करोि १ लाख १९ 
हजार) 

52,12,431.01 

 (52 लाख 12 हजार 4 सय 
31 रुपैयाँ 1 पैसा ) 

 

२.३ पूवाििार  हवकास 
क्षते्र 

२२,७२,००,००० 

( २२ करोि ७२ 
लाख ) 

4,58,04,362।57 

( ४ करोि ५8 लाख 4 हजार ३ 
सय ६२ रुपैयाँ पैसा ५७ िात्र ) 

 

२.४ वािावरण हवपद् 
व्यवस्थापन 

२,१५,००,००० 

 ( २ करोि १५ 
लाख) 

२,८७,३0० 

 (२ लाख ८७ हजार ३ सय िात्र 
) 

 

२.५ संस्थागि हवकास 
िथा सेवा प्रवाह के्षत्र 

५,३३,००,००० 

( ५ करोि ३३ लाख 
) 

८०,३१,३०४.८4 

 (८० लाख ३१ हजार ३ सय ४ 
रुपैयाँ पैसा ८४ िात्र ) 

 

 

११. राजश्व शाखा (आ.व २०७५/०७६) 

 

 

 

 

 

 

१०.      योजना िथा प्राहवमिक शाखा 

१०.१योजना शाखा 
➢ नगर स्िरीय योजनाहरुको हववरण 

िाघ िहहनाको प्रगिी 

sLlt{k'/ gu/kflnsf 

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

 @)&% ;fn df3 @# ut];Ddsf] ljj/0f 

l;

=g+

= of]hgfsf] gfd  

ljlgof]lht ah]6 -?_ 

;Demf}tf ldlt 
;DkGg ug'{ 

kg]{ ldlt 
lgsf;f /sd 

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

  gu/:t/Lo             

1 
eujfg:yfg km'6jn d}bfgdf 

/x]sf] tf/hfnL /Ë /f]ug tyf 

l/6]lgË jfn lgdf{0f 

201400 141000 60400 

2075-09-30 2075-12-30 

46000 

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

/आम्दानी  

३८,३७,७७९.०० 
 

२ नगरपामलकाबाट संकमलि नक्सा पास नािसारी 
दस्िरु 

२,२०,७३,१२८.४४  

३ व्यवसाय दिाि  ३९ वटा  

४ घ वगि ईजाजि पत्र  ३ वटा  



2 el/ofFk'v' k"glg{df{0f 947700 758000 189700 2075-09-24 2075-12-30 250000 

3 
;Nofg:yfgaf6 lai0f'b]jL hfg] 

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

9nfg 

2503800 2000000 503800 
2075-09-24 2076-02-15 

660000 

4 ltgwf/ 6f]naf6 k'iknfn kfs{ 

hfg] af6f] 9nfg 
2816700 2250000 566000 

2075-09-29 2076-02-15 
740000 

5 5'ufpF – ufDrf 1252300 1000000 252300 2075-09-30 2075-12-30 330000 

6 rf/wf/f – rf/3/] af6f] lj:tf/ 

;'wf/ 
2858000 2000000 858000 2075-09-25 2076-02-15 660000 

    10579900           

  ;f+;b sf]ifsf of]hgfx?             

1 
j|Dxf s'df/L /fhof]u ejg -pmF 

zfGtL_ ejg lgdf{0f 1113255 1000000 113255 2075-09-26 2075-12-30   

2 ejd'Qm]Zj/ dlGb/ k'glg{df{0f 1052800 1000000 52800 2075-09-29 2075-12-30   

3 

h]i7 gfu/Ls ;]jf s]Gb« ejg / 

ejg hfg] hfvf x'Fb} 

eTs]sf]kf6L;Ddsf] jf6f] ;'wf/ 7500000 6950000 550000 2075-10-15 2076-02-15   

  9666055      

 

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

of]hgf       

1 sLlt{k'/ l/ª/f]8 2500000    6]G8/ k|lqmofdf 

2 kfFuf bf]jf6f] – 9f]sf;L 1000000    6]G8/ k|lqmofdf 

3 6\of+nf /fhkmlg{r/ cufl8sf] jf6f] 1000000    6]G8/ k|lqmofdf 

4 d}qLgu/ If]qsf] ;8sx? 1000000    6]G8/ k|lqmofdf 

5 cd[t gu/ If]qsf] ;8sx? 1000000    6]G8/ k|lqmofdf 

6 5'ufpF – ufDrf ;8s 1000000    6]G8/ k|lqmofdf 

7 gofFahf/ d'Vo ;8s :t/ pGgtL 2500000    6]G8/ k|lqmofdf 

8 b]j9f]sf ;8s 600000    6]G8/ k|lqmofdf 

  10600000      
 

➢ विा स्िरीय योजनाहरुको हववरण 

विा नं चाल ुयोजना सम्पन्न योजना जम्िा 
१ ३ ० ३ 
२ ४ ० ४ 
३ ३ ४ ७ 
४ ५ २ ७ 
५ ९ ५ १४ 
६ ० ० ० 
७ ८ ० ८ 
८ ६ ० ६ 
९ ४ ३ ७ 
१० ६ १ ७ 
जम्िा ४८ १५ ६३ 



१०.२  नक्सा उप-शाखा 

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

१.  मि.हप.सी –६७ थान 

२. भवन मनिािण ईजाजि प्रिाण पत्र –८७ थान 

३. भवन मनिािण सम्पन्न प्रिाण पत्र –८० थान 

४. नयाँ दिाि –९५ थान  

१०.३ सूचना प्रहवमि उप-शाखा 

➢ विा शस्थि स्वास््य केधर/चौकीहरुिा ईधटरनेट जिानको प्रकृया सम्पन्न भएको । 

➢ सािदुाहयक हवद्यालयहरुिा ई-हाशजरी राख्न ेप्रहक्रया परुा भएको र Installation कायि 
भैरहेको। 

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

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

➢ वेवसाईटिा विा प्रोर्ाईल ियार गररएको । 

➢ दोस्रो चौिामसकको सािाशजक सरुक्षा भत्ता हविरण गनिका लामग िाटा अपिेट गरी सो 
को हववरण ियार गरेको । 

११. काननु शाखा 

आ.व २०७५/०७६ को मिमि २०७५ पषु २५ गिे देशख मिमि २०७५ िाघ २४ गिे सम्िको काननु 
शाखािा मनवेदन परेका उजरुीहरुको हववरणुः 

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

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

िापदण्ि मबपररिको 
मनिािण रोक्का । 

मबपक्षी शझकाई िारेखिा 
राशख कारबाहीिा । 

२ सधुदरीघाट शचहान संरक्षण सिाज विा नं-
६,७,१० 

मनिािण रोक्का गरी 
कारबाही गरी ददने । 

कारबाहीको प्रकृयािा । 

३ मबनोद िलुािर/बलराि परुी सिेि विा नं-४ घर टहरा भत्काई 
पाऊं । 

म्याद िािेलको लामग विािा 
चलानी । 

४ मनपेधर बस्नेि विा नं-४ मनिािण कायि सम्पनको जांचबझुको लामग नक्शा  

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


प्रक्रया अशघ बढाई 
पाऊ । 

शाखािा । 

५ िोहन कुिार िहजिन सिेि/सुःसुः रेस्टुरेधट 
विा नं-३  

लापारबाहहिा काबािही 
गरी पाऊ । 

मबपक्षी शझकाई कारबाहीिा 
। 

६ रमििा िहजिन/राजकुिार िहजिन ५ नं विा 
िार्ि ि  

मनिािण रोक्का । प्रामबमिक प्रमिबेदन प्राप्त भई 
कारबाहीिा । 

  

 


