मिमि २०७५ िंमिर २८ गिे शक्र
ु बार मिनको २ बजे मशक्षा शाखाको बैठक हलिा यि कीमििपरु नगरपामलकाका नगर उप-प्रिख
ु िथा प्रवक्ता श्री िरस्विी ररजाल खड्का
ज्यद्वू ारा नगरपामलकाका अमहले िम्िका गमिमवमिहरु बारे िा मवमिन्न मिमडयाहरु िार्ि ि िाविजमनमककरण कायिक्रिको लामग ियार पाररएको प्रमिवेिन ।
१. सामान्य प्रशासन शाखा
क. िैमनक रुपिा प्रशािमनक कायिहरु िहज र िरल ढंगबाट िम्पािन हुिै आएको छ ।
ख. कििचारीहरुको व्यमक्तगि मववरण (PIS) अध्यावमिक गने कायि िैरहेको छ ।
ग. अमिकांश िेवाहरु (राजश्व िंकलन कायि ििेि) वडा कायािलय िार्ि ि उपलब्ि गराउन शरुु गररएको छ ।
घ. आवश्यकिा अनिु ार ििान्य प्रशािन िमिमिको बैठक मनयमिि रुपिा हुिै आएको छ ।
ङ. कीमििपरु नगरपामलका बजार अनगु िन मनिेमशका, २०७५ को िर्ा(८) उपिर्ा (२) अनिु ार बजार अनगु िन टोली गठन िई अनगु िन कायिको थालनी
िएको र अनगु िन प्रमिवेिन ििेि बुझाई िमकएको छ ।
च. कीमििपरु नगरपामलका बजार अनगु िन मनिेमशका, २०७५ को िर्ा (४) अनिु ार उपिोक्ता महि िंरक्षण िमिमिको गठन िई मक्रयाशील रहेको छ ।
छ. आ.व २०७४/२०७५ को कििचारी र पिामिकारीहरुको िम्पमि मववरण िोमकएको म्याि मित्र अनलाईन प्रमवमि गने कायि िम्पन्न गरर िम्बमन्िि
मनकायिा पठाई िमकएको छ ।
ज. कििचारीहरुको िैमनक हामजर अध्यावमिक मनयमिि रुपिा गने गररएको छ ।
झ. िैमनक रुपिा आईपने िम्पणू ि प्रशािमनक कायिहरु िहज िररकाले िम्पािन गने गररएको छ ।
ञ. पशु मवकाि िेवा के न्र र कृ मि मवकाि िेवा के न्रलाई िामवक कायािलय रहेको स्थान वडा नं.३ पामलर्लबाट वडा न.ं ६ चोिार मस्थि चारघरे िा
स्थानान्िरण गररएको छ ।
ट. मशक्षा, स्वास््य र िहकारी व्यवस्थापन शाखाको उमचि प्रबन्ि गरर िेवा िचु ारु गररएको छ ।
ठ. नगरपामलका क्षेत्रमित्र िामवकिा मवष्णु िेवी अस्पिाल अन्िगिि रहेर आठ वटा स्वास््य चौकीहरु िञ्ं चालनिा रहेकोिा थप ३ वटा स्वास््य
मललमनकको व्यवस्था गरर िेवा मवस्िार गररएको छ ।
ड. वडा कायािलयबाट िाग िए अनुिार िौजिु ा जनशमक्त िध्येबाट ििान्य प्रशािन िमिमिको मिर्ाररि बिोमजि काि काज गनि खटाउने गररएको छ ।
ढ. आवश्यकिा अनिु ार मिमि २०७५ /०४/१० गिे बिेको कीमििपरु नगरपामलकाको िेस्रो नगर ििाको मनणिय अनुिार मिमि २०७५/०४/०१ िेमख लागु
हुने गरी आ.व २०७५/०७६ को मस्वकृ ि "नगर मवकाि स्वयंिेवी स्कीि" (MDVS) कायिक्रि अन्िगिि १० वटा वडा कायािलयिा १० जना स्वयंिेवी
र नगरपामलकािा ९ जना स्वयंिेवीहरुलाई २०७६ अिार ििान्ि िम्िलाई मनयुमक्त मिईएको छ ।
ण. कीमििपरु नगरपामलका कििचारीहरुको कायििम्पािन प्रोत्िाहन (िुमबिा) िम्बन्िी िापिण्ड, २०७५ ियार गरर पेश गररएको छ ।
२. स्वास््य शाखा
१. िििु ेह र उच्च रक्तचाप िम्बन्िी वडा कायािलय िार्ि ि ि्यांङ िंकलन गररयो ।
२. कीमििपरु नगरपामलका अन्िगििका िरकारी िथा िििु ामयक िंघ िंस्था, अस्पिाल, स्वास््य चौकी, शहरी स्वास््य के न्रहरुको गि वििको प्रगिी िमिक्षा
गररयो ।
३. यवु ा नेत्र िेवाद्धारा श्री कीमिि मबहारिा मन:शल्ु क िोमि मबन्िु शल्यमक्रया मशमबर कायिक्रि िंचालन गरीयो ।
४. िम्पणु ि शहरी स्वास््य के न्रहरुिा, मबष्णु िेवी अस्पिाल र ७ वटा स्वास््य चौकीहरुिा कम््यटु र (डेस्कटप) र मप्रन्टर मबिरण गरर ईन्टरनेट जडान गररयो ।
५. मबष्णु िेवी अस्पिाल, ७ वटा स्वास््य चौकी र ३ वटा शहरी स्वास््य के न्रहरुिा Implant Insertion & Removal Sets, IUCD: Insertion &
Removal Sets र मबष्णु िेवी अस्पिालिा थप Minilaprotomy sets, Uterline Elevator Instruments Sets, NSV Sets मविरण गरीयो ।
६. स्वास््य चौकीहरुिा Condom, Depo Vail, Depo syringe मबिरण गरीयो ।
७. मबष्णु िेवी अस्पिाल, ७ वटा स्वास््य चौकी र ३ वटा शहरी स्वास््य के न्रहरुिा Glucometer with50 strips, Dopler Machine मबिरण गरीयो
।
८. मबष्णिु ेवी अस्पिाल, पामलर्ल स्वा.चौ., चम्पािेवी स्वा.चौ., चोिार स्वा.चौ., पांगा बालकुिारी स्वा.चौकीहरुिा BMI Machine मबिरण गरीयो ।
९. िमहला स्वास््य स्वयं िेमवकाहरु िार्ि ि िंचालनिा रहेको ग्लक
ु ोमिटर बाट िगु र जााँच िथा रक्तचाप जााँच कायिक्रिको मनरन्िरिा िईरहेको छ ।
१०. की.न.पा ४ गाम्चािा िमहलाहरुको पाठे घरको िख
ु को लयान्िरको िथा स्त्री रोगको जााँच मशमवर २५६ जनालाई िेवा प्रिान गररयो ।
११. १५ औ िमहला स्वास््य स्वयं िेमवका मिवि िब्यिाका िाथ िनाइयो । िाथै हरे क वाडि बाट ३ जनाका िरले ३० जना उत्कृ ि िमहला स्वास््य स्वयं
िेमवकाहरुलाई परु स्कार स्वरुप नगि रु.१००० र फ्रेि िमहि प्रिाणपत्र मिई िम्िान गररयो र ६० बिि पगु ेका ५ जना िमहला स्वास््य स्वयं िेमवकाहरुलाई
नगि रु.३०,००० र फ्रेि िमहि प्रिाणपत्र मिइ िम्िानपवु िक मबिाई गररयो ।

ख) फोहरमैला व्यवस्थापन
१)
२)
३)
४)
५)
६)
७)
९)
१०)
११)
१२)
१३)
१४)
१५)
१६)

र्ोहरिैला व्यवस्थापन िम्बमन्ि अन्िरमक्रया कायिक्रि गरीयो ।
र्ोहरिैला व्यवस्थापन कायििा िलंग्न मनजी िघं िस्ंथािद्धारा कपडाको झोला मबिरण कायिक्रि मनरन्िर िईरहेको छ ।
अिल मछिेकी नेपाल र वल्र्ड मिजन नेपालको िहकायििा ्लामिक िथा कागज प्रयोग गरी झोला िथा मबमिन्न िजावटका िािाग्री बनाउनको लागी
हरे क वाडिका ३ जना िमहलालाई १० मिने मिप िल
ु क िामलि िंचालन गरीयो ।
अिल मछिेकी नेपाल र वल्र्ड मिजन नेपालको िहकायििा स्वच्छ कीमििपरु प्रवर्घन िेला कायिक्रि िंचालन गरीयो ।
कम्पोि िल उत्पािन िथा प्रशोिन के न्र स्थापना िथा िंचालन कायिका लामग कीमििपरु र्ोहर व्यवस्थान िेवा प्रा.मल. िंग MOU कायि िम्पन्न गरीयो ।
मबश्व पयिटन मिविको उपलक्ष्यिा स्वच्छ कीमििपरु िहाअमियान अन्र्िगि िरिर्ाई कायिक्रि िंचालन गरीयो ।
र्ाहोरिैला व्यवस्थापन िम्वन्ििा िनकुटा, ईलाि नगरपामलकाको अध्ययन भ्रिणका मिकाईहरुका मवियिा छलर्ल गरी कीमििपरु को कायि योजनािा
किरी ििेट्ने िन्ने मवियिा छलर्ल गररयो ।
र्ोहोरिैला िथा वािावरण िरं क्षण कोिको स्थापना गरी यिको िचं ालन शरुु वाि गररयो ।
र्ोहोरिैला व्यवस्थापन कायििा िल
ं ग्न चार वटा िस्ं था िार्ि ि िेवा प्रिि घरिरु ी÷ििस्यहरुको मववरण अद्यावमिक गररयो ।
पशु विशाला मनिािणका िम्वन्ििा िम्वन्िीि व्याविायी िथा व्याविायीहरुको िघं िाँग मनरन्िर िवं ाििा रहेको ।
िमन्िर लगायिका मवमिन्न िाविजमनक स्थानहरुिा कुमहने, नमकुमहने र्ोहोर छुट्टयाएर िम्वन्िीि िस्ं थाहरु िार्ि ि िक
ं लन गने गरी िम्वन्िीि वडा
कायािलयहरु िार्ि ि मबन मविरण कायि िएको ।
गि िालको मवश्व वािावरण मिविका अविरिा थालनी गररएको िडक मकनार िथा िाविजमनक स्थलहरुिा हुकेका मवरुवा, र्लर्ूलका मवरुवा रो्ने
कायिक्रिलाई वृहि रुपिा अगामड वढाउने ियारी िई रहेको ।
र्ोहरिैला व्यवस्थापनिा िल
ं ग्न मनजी िंघ िस्ं थाबाट उनीहरु िगं गरीएको िम्झौिा अनिु ार जम्िा आम्िानीको २ प्रमिशि रकि न. पा.अन्र्िगिको
स्वास््व वन वािावरण िथा र्ोहरिैला व्यवस्थापन िमिमििा िक
ं लन गरीयो ।
िाि गाउले (इन्रायणी) जात्राको पवु ि िन्ध्यािा वृहि िरिर्ाई अमियान िचं ालन, िमहला ििहु हरुलाई िरिर्ाई िािाग्री प्रिान गरीयो ।
एक मबद्यालय एक िम्पिा िरिर्ाई कायिक्रिको शरुु वाि पमहलो चरणिा ४ ठाउाँ िा िम्पन्न र हाल अन्य ठाउाँिा मनरन्िर िई रहेको छ ।

३. सहकारी शाखा
कीमििपरु नगरपामलका िहकारी ऐन, २०७४ बिोजमिि हाल िम्ि िम्पािन गरे का िख्ु य कायिहरु यि प्रकार छन् ।
१) िहकारी मविाग, मडमिजन िहकारी कायािलय िार्ि ि प्राप्त ७९ (शरुु िा ७४ त्यिपमछ ५) वटा प्रारमम्िक िहकारी िंस्थाहरुको मिमिल नगरकायिपामलका
कायािलयको के मन्रय स्टोरिा रहेकोिा िहकारी शाखा स्थापना गरी अमिलेख ब्यवस्थापन गरी िेवा प्रारम्ि गरे को ।
२) िपमशल बिोमजिका मवियहरुिा परािशि िथा ििन्वय गने मवियहरुुः
१) प्रारमम्िक िहकारी िंस्था ििािको मनणिय गरी प्रिाणपत्र उपलब्ि गराउने,
२) िहकारी िंस्थाहरुको मबमनयि िंशोिनको प्रस्िावलाई स्वीकृ मि प्रिान गने ,
३) िहकारी िंस्थाहरुको लेखापरीक्षण गनि लेखापरीक्षक मनयुमक्तको स्वीकृ ि प्रिान गने ।
४) िहकारी िस्ं थाहरुको मनरीक्षण गरी किी किजोरी वा कै मर्यि ििु ार गनि िझु ाव,मनिेशन मिने लगायिका मनयिन जन्य कायि,
५) गनु ािा िथा उजरु ीको िनु वु ाई गरी ििस्या ििािानको पहल गने,
६) िहकारी िंस्थाहरुको एकीकरण, मविाजन, खारे जी िथा मलमलवडेशन िम्बमन्ि कायि गने,
७) िहकारी िंस्थाहरुलाई प्रचमलि मनयिानुिार छुट िथा अन्य िमु विा उपलब्ि गराउने,
८) िामलि िथा अन्य िचेिनािल
ू क कायिक्रििा िहिागी हुने, िाथै त्यस्िा कायिक्रि िंचालनका मवियिा परािशि मिने,
९) िहकारी प्रवद्धिनिा टेवा पयु ािउने,

िाथै कायि िम्पािन मववरणलाई िंख्यात्िक रुपिा यि प्रकार प्रस्िुि गरीएको छ ।
मि.नं.
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४. सामाजिक जवकास शाखा
आ.ब. २०७५/०७६ िा िािामजक मवकाि शाखाबाट िम्पामिि कािहरुको मववरण
१)
मिमि २०७५/३/३२ िेमख २०७५/४/१२ िम्ि नेपाल पयिटन िथा होटेल व्यवस्थापन प्रमिष्ठानको प्रामवमिक िहयोगिा ३१ जनालाई स्थानीय पथ
प्रिशिक िामलि
२)
२०७५ अिार ५ गिे मिमथ नखुः का मिन कीमििपरु नगरपामलका वडा नं.१ मस्थि लायकुिा िार्ा बाजा प्रिशिन कायिक्रि ।
३)

िन् २०१८ िे्टेम्बर २७ िद्निु ार २०७५ अिोज ११ गिेका मिन TOURISM AND THE DIGITAL

TRANSFORMATION िन्ने िल
ू नाराका िाथ मवश्व पयिटन मिवि िम्पिा यात्रा ,मचत्रकला, िांस्कृ मिक बाजागाजाहरुको िौमलक
प्रस्िुिीकरण िथा नौका मवहार लगायिका कायिक्रि िमहि उत्िव आयोजना
४)
कीमििपरु नगरको िीघिकामलन रणनीमिक पयिटकीय गुरुयोजना अमन्िि चरणिा
५)
गैहृ िरकारी िाँस्थाहरु नमवकरण र ििािको लामग मजल्ला प्रशािन कायािलयिा मिर्ारीश
ििाि मिर्ारीश : ९
नमवकरण मिर्ारीश : ५१
५. पशु जवकास शाखा
यि कीमििपरु नगरपामलकाको पशु मवकाि शाखाबाट कृ िकहरुलाई प्रिान गररएको हाल िम्िका िेवाहरु मनम्ि प्रकारका छन् ।
१. िेमडकल उपचार – १९१
२. िाइनर िमजिकल – १५
३. िेजर िमजिकल – १
४. गाईनो – ७
५. छाला रोग पररक्षण – ३
६. थनु ेलो पररक्षण – १५
७. कृ मिि गिाििान – १४३
८. भ्यालिीनेिन (खोरे िो) – १५०
९. पशु पक्ष
ं ीहरुको ि्याङ्क िक
ं लन – १ पटक िैरहेको

१०. पशु पालक कृ िकिाँग अन्िरमक्रया – १ पटक
११. िािु पिल र्िि िथा डेरी अनगु िन – ४ पटक
१२. रोग िमििलेन्ि – ८ पटक

६. जशक्षा शाखा
१. िान्यिा प्राप्त लेखापररक्षकहरुको मनयमु क्त ।
२. ३९ वटा मवद्यालयहरुको मनयमिि अनगु िन ।
३. EMIS अपडेट र अपलोड िम्बन्िी मवद्यालयहरुलाई िहमजकरण ।
४. १२ वटा िाििु ामयक मवद्यालयहरुको मवद्यालय व्यवस्थापन िमिमि पनु ुःगठन ।
५. िंस्थागि मवद्यालयहरुिा १० % छात्रावृमि कायािन्वयन कायि गनि िचु ना प्रकाशन गरी मिर्ाररि गररयो ।
६. िन्ु य मवद्याथी िएको मवद्यालय बन्ि था िििु ायिा आिाररि बाल मवकाि के न्रलाई मवद्यालयिा िजि गरे को ।
७. बन्ि िथा िजि िएका मवद्यालयहरुका मशक्षकहरुको व्यवस्थापन गरे को ।
८. िाििु ामयक मवद्यालयका मशक्षकहरुको िरुवा िथा काज िम्बन्िी कायिमवमिको ड्राफ्ट मनिािण गररयो ।
९. नगर मशक्षा मवकाि कोि िंचालन िम्बन्िी कायिमवमि, २०७५ को ड्राफ्ट मनिािण गररयो ।
१०. कीमििपरु नगरस्िरीय िेयर खेलकुि मवकाि कायिक्रिको लामग िाििु ामयक मवद्यालयका प्र.अ हरुिाँग बैठक बिी िबै मवद्यालयहरुिाँग खेलकुिका लामग
प्रमशक्षक िाग गने ५ वटा मवद्यालयहरुिा िाग िंकलन गररयो ।
११. िाविजमनक पस्ु िकालय खोल्न प्राप्त मनवेिनहरुको लामग स्थलगि मनररक्षण गरर २ वटा िाविजमनक पस्ु िकालय िंचालन गनि अनुिमि प्रिान गररयो ।
७. मजहला जवकास उप-शाखा
मिमि २०७५ कामििक ििान्ि िम्ििि कीमििपरु नगरपामलकाका मवमिन्न वडािा जारी गररएको ज्येष्ठ नागररक पररचय पत्रको रे कड मनम्ि बिोमजि छ ।
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१०.१ नक्सा उप-शाखा
आ.व २०७५/०७६ को मिमि २०७५/४/०१ िेमख २०७५/०८/२४ िम्ि नलिा पाि िएको मववरणुः
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सख्ं या
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