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कीर्तिपरु नगरपार्िका
नगर कार्िपार्िकाको कार्ाििर्

कीर्तिपरु, काठमाण्डौ ।
वार्षिक प्रगर्ि समीक्षा गोष्ठी

आ.व. २०७६/०७७

आ व २०७७/७८ को अर्ि वार्षिक )

प्रगर्ि समीक्षा गोष्ठी

र्मर्ि : २०७७/१०/१५



नगर पररचय:



कीर्ििपरु नगरपार्िकाको पररचय

भौगोर्िक अवर्थिर्ि

नगरको कुि के्षत्रफि: १४.७६ वगि की.मी

परु्वि दशेान्िर: ८५º१०' पवुि दरे्ि ८५º३३'

उत्तरी अक्षाांश: २७१०' उत्तर दरे्ि २७४२'

उचाई: समनु्री सिहबाट १२२४ मी दरे्ि १५२४ मी

राजनैर्िक र्वभाजन

 प्रदशे नां. – ३

 र्जल्िा: काठमाण्डौ

 र्नवािचन: क्षेत्र नां. १०

 वडा सांखयााः- १०

जनसंख्या
र्समाना

पवुि: िर्ििपरु महानगरपार्िका

पर्िम: चन्रागीरर नगरपार्िका

उत्तर: काठमाण्डौ महानगरपार्िका

दर्क्षण: दर्क्षणकािी नगरपार्िका

र्ववरण रार्रिय जनगणना २०६८

जनसांखया

मर्हिा

परुुष

घरर्रुी

६५६०२

२९१२६

३६४७६

१९४४१



नगरपार्िकाको दीघिकािीन सोच (Vision ) ििा नारा

“साांस्कृर्तक र प्राकृर्तक सम्पदार्कु्त शैक्षिक एवां पर्िटकीर् शहर !
स्वच्छ, हराभरा, समावेशी तथा समनु्नत हाम्रो कीर्तिपरु नगर !!”

आ.व. २०७७/०७८ का प्रमखु नीर्तहरु
• आर्ोजना छनौट गदाि तत्काि प्रर्तफि प्राप्त हनुे र आगामी आर्थिक वर्िमा सम्पन्न हनुे र्ोजनाहरूिाई 

ववशेर् जोड ददने  
• आर्ोजनाहरू सम्पन्न गनि साविजर्नक, र्नजी सहकारी र सामदुावर्क िेत्रसँग साझेदारी गरी सञ्चािन गने 

प्रविर्ािाई अक्षि बढाइने ।
• आधारभतू स्वास््र् सेवामा सबै नागररकको पहुँच परु् र्ाई कोरोनाको असर कम गरी जनजीवन सहज 

तलु्र्ाई अथितन्त्त्रिाई पररचािन गररने । 
• र्ोजना कार्ािन्त्वर्न गदाि थप पारदशी जवाफदेहीता एवां नर्तजामखुी हनुे गरी प्रशासर्नक व्र्वस्था 

र्मिाइने ।
• र्ोजना पररचािन गदाि दोहररन नददन सांि, प्रदेश र स्थानीर् तह बीच समन्त्वर्ात्मक ढांगिे सेवा प्रवाह 

गनुिका साथै सरकारी तथा गैर सरकारी सांिसांस्थाहरूसँग समन्त्वर् गरी कार्ििम अगार्ड बढाइने ।  
• वडा गौरवको र्ोजनामा नगरबाट समेत उर्तकै रकम थप गररददने नीर्त अविम्बन गररने ।
• र्ोजना छनौट गदाि सम्भव भएसम्म स्थानीर् श्रोत र श्रममा आधाररत पररर्ोजनाहरूिाई प्राथर्मकता 

ददइने। 
• श्रम पररचािन गदाि कमजोर वगि िाभाक्षन्त्वत हनुे नीर्त अबिम्बन गररने । 
• ववगतका नगरसभाबाट पाररत नीर्त तथा कार्ििमहरूिाई र्थासम्भव र्नरन्त्तरता ददइने । 



िमशः
कर करिे होइन रहरिे र्तनिका िार्ग आवश्र्क कार्ििम 
ल्र्ाइनेछ ।
दधुपोखरी, र्सम, नौमिेु , राउते भीर िगार्तको जिाधार िेत्रको 
सांरिणका िार्ग तटवन्त्ध र्नमािण, विृारोपण, र्समसार िेत्र िोर्णा 
िगार्तका कार्ििम सञ्चािन गरी खानेपानीको समस्र्ा समाधान गनि 
जोड ददईनेछ ।
कीर्तिपरु नगर िेत्रका सम्पदा िेत्रहरुिाई जोड्ने नगर र्ातार्ात 
सेवाको सञ्चािन गररनेछ । 
साांस्कृर्तक र प्राकृर्तक पर्िटकीर् शहर बनाउन जोड ददइनेछ।
सगुर, प्रसेर िगार्तका िार्ग और्धी ववतरण कार्ििमिाई 
र्नरन्त्तरता ददईनेछ । 



िमशः
 एक वडा एक खेि स्थिको ववकास गरी ववर्भन्न िेत्रका खेिाडी 

उत्पादन गने समेत िक्ष्र्सवहत "मेर्र खेिकुद कार्ििम" सञ्चािन 
गररनेछ ।

 नगरवासीहरुको आधारभतू स्वास््र् सेवामा पहुँच परु् र्ाउने उदे्दश्र्िे 
ववशेर् प्राथर्मकताका साथ "स्वास््र् उपचार र्बमा कार्ििम"
सञ्चािन गररनेछ । 

 गणुस्तरीर् र प्राववर्धक क्षशिामा जोड ददईनेछ ।
 नमनुा सडक र्नमािणकार्ििाई र्नरन्त्तरता ददईनेछ ।
 नगर िेत्रका र्बरामीहरुिाई कीर्तिपरु अस्पताि माफि त डार्िार्ससको 

सवुवधा उपिब्ध गराईनेछ ।



वार्षिक र्वत्तीय प्रगर्ि
वार्षिक आय व्यय र्ववरण बजेट रु. हजारमा

विििण आ.ि. २०७६/०७७

शीर्षक बजेट खर्ष

समाननकिण अनदुान 203297 113740

ससतष अनदुान (शशक्षा, स्िस्थ, 
कृवर्, पश,ु आयिेुद)

251363 233170

िाजश्ि बांडफांड 72265 47085

आन्तरिक आय 577746 242333
अन्य अनदुान 64061 5600
कुल जम्मा 1168732 641928

 E-Tax, SuTRA, RIMS, e- Payment को सरुुवात गररएको ।
 वडाबाट अनिाईन राजश्व र्िने व्र्वस्था गररएको ।



आ.व. २०७७/०७८ को परु् मसान्त्तसम्मको प्रगती

र्स.न. िेत्र

चािु पकु्षजगत

ववर्नर्ोजन खचि खचि % ववर्नर्ोजन खचि खचि %

१ आर्थिक ववकास 21,662.50 1,688.10 7.79 10,380.00 1,919.10 12.71 

२ सामाक्षजक ववकास 240,002.00 88,620.30 36.92 85,507.50 5,741.80 6.70 

३ पवुािधार ववकास 9,297.40 714.20 7.68 523,405.10 138,896.40 26.54 

४

सूशासन तथा 
अन्त्तरसम्वक्षन्त्धत
िेत्र 30,495.00 1,076.40 3.53 36,589.10 3,670.80 10.02 

५
कार्ाििर् सञ्चािन 
तथा प्रशासर्नक 256,781.90 115,288.90 44.90 18,950.70 2,664.10 14.06 

जम्मा 558,238.80 207,388.10 37.15 674,832.40 152,892.20 22.66 

जम्मा बजेट 1,233,071.20 

खचि 60,280.30 
खचि % 29.2
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आन्तरिक आय तथा िाजश्व बााँडफााँडको अवस्था

वििरण

०७६ /७७ को कूल
अनुमाननत आय

(रु हजारमा)
यथाथथ आम्दानी

(रु हजारमा) प्रगनत (%)

आन्तरिक आय 72265 47085 65%

िाजश्ि बााँडफााँड 577746 242333 42%

कूल जम्मा 650011 289418

र्स.न. वववरण 2077 श्रावण १ गते देक्षख ०७७ असोज ३० गते
सम्मको सांकर्ित रकम

कैवफर्त

१ आ.व. ०७७/०७८ को िक्ष्र् 12 करोड
२ नगरपार्िका र वडा कार्ाििर्बाट सांकर्ित 

राजश्व दस्तरु
6,11,64,807।92



सञ्चार्िि आयोजनाको र्ववरण

11

योजना िडास्तिीय नगिस्तिीय संघ/
प्रदेशस्तिीय

जम्मा
संख्या

१-५ लाख सम्मका ५१ ७६ ३ १३०

५-१० लाख सम्म ८० १०० २ १८२

१०-५० लाख सम्म २० ९२ २२ १३२

५० लाख -१ किोड सम्म ० १५ ३ १८
१ किोड भन्दा माथथ

० ४ ५ ९
कूल जम्मा १५१ २८७ ३५ ४७३

आयोजना/योजनााः- ४२१

क्रमागि योजना सांखयााः- ५२



भौर्िक प्रगर्ि

l;=g+= If]q ;'rs OsfO ut cf=a ;Dd

1 ;8s

6«ofs vf]Ng] ls=ld= 0.6
u|fe]n ls=ld= 20
sfnf]kq] ls=ld= 3.2
9'Ëf÷Ans 5kfO{ ls=ld= 9.34
9nfg ls=ld= 15.09
km'6ky ls=ld= 5.83
l/6]lgË jfn ls=ld= 13.43
;8s :t/f]GgtL ls=ld= 20.2
dd{t ;+ef/ ls=ld= 8
;fO{8 8«]g ls=ld= 2.97
sNe6{ lgdf{0f j6f 1

2 vfg]kfgL 

vfg]kfgL of]hgf j6f 17
vfg]kfgL kfO{k -HDP, 

Hume_ lj:tf/ 
ls=ld= 21.53

l8k af]l/ª j6f 3



भौर्िक प्रगर्ि क्रमश...

l;=g+= If]q ;'rs OsfO ut cf=a ;Dd

3 l;+rfO{ l;+rfO{ s'nf] ls=ld= 0.93

4 ;Dkbf 

kf]v/L 

lh0ff]{4f/ 
j6f 22

k|j]zåf/ 

lgdf{0f
j6f 1

5 kmf]xf]/d}nf 9n lgsf; ls=ld= 2.98

6 jftfj/0f 

rf}tf/f lgdf{0f j6f 3

;fj{hlgs 

kfs{ 
j6f 8



भौर्िक प्रगर्ि क्रमश...

l;=g+= If]q ;'rs OsfO ut cf=a ;Dd

7 cfjf; tyf ejg 

ljBfno ejg lgdf{0f j6f 3

g=kf=÷j8f sfof{no 

ejg lgdf{0f 
j6f 3

jly{Ë ;]G6/÷zx/L 

:jf:Yo lSnlgs 
j6f 0

:jf:Yo s]Gb j6f 0
;fd'bflos ejg j6f 21
;8s jQL -phf{_ j6f 118
k':tsfno j6f 1
cGo -;fj{hlgs 

ejg, dlGb/ lh0ff]{4f/ 

/ kf6L_ 

j6f 89

8
v]ns'b / ;fj{hlgs 

lgdf{0f 

zf}rfno j6f 4
d}bfg lgdf{0f j6f 4
l;=l;=6L=eL= h8fg j6f 10



मेर्सनबाट ढिान पररिण 
गररदै

प्रमिु ठोस उपिर्व्र्हरू(सामार्जक र्वकास, भौर्िक पवूािर्ार र अन्य)

भौर्तक पूवािधार िेत्र
१) नगरका मखु्र् – मखु्र् सडकहरुमा अपाङ्गमैत्री सडक 

पेटी र्नमािण, 
२) खेिकुद मैदान र्नमािण, 
३) वहृत ढि र्नकास र्ोजनाको र्डवपआर सम्पन्न, 
४) तरकारी बजार र्नमािण, 
५) बसपाकि  र्नमािणका िार्ग पवुािधार तर्ार ।
६) सबै वडा र वडाको केन्त्रमा सडक सञ्जाि पहुँच ।

सामाक्षजक िेत्र
१) िक्षित वगिका िार्ग ववववध र्सपमिुक/आर्मिुक 

तार्िमा सञ्चािन ।
२) उच्च रक्तचाप र मधमेुह वपर्डत जेष्ठ नागररकहरुिाई 

और्धी उपचार खचि प्रदान ।
३) ववर्भन्न सामदुावर्क ववद्यािर्हरुमा स्वर्म ्सेवी 

क्षशिकहरुको व्र्वस्थाको र्नरन्त्तरता।



प्रमिु ठोस उपिर्व्र्हरू(सामार्जक र्वकास, भौर्िक पवूािर्ार र अन्य)

अन्त्र्
१) न्त्र्ावर्क सर्मर्त माफि त वववादहरु र्मिान गररएको ।
२) व्र्ाक्षक्तगत िटना दताि अनिाईमाफि त गररएको तथा सामाक्षजक सरुिा भत्ता बैकमाफि त 

ववतरण गररएको ।
३) राजश्व िगार्त नक्सा पास प्रकृर्ा अनिाईन गरी वडामाफि त समेत सो सेवा सञ्चािन 

गररएको ।
४) र्डक्षजटि हस्तािरको सरुुवात (नक्सा शाखा EBPS सफ्टवेर्रमा ईक्षन्त्टग्रेसेन गरी)
५) CCTV जडान, वार्रिेस ए.पी. जडान र नगर िेत्रमा अक्षटटकि फाईबर कनेक्सन गरर 

नगरिाई थप प्रववर्धमैत्री बनाउन र ववर्भन्न स्थानमा Free WiFi राख्नका िार्ग टेन्त्डर 
सूचना जारी गररएको 



साविजर्नक, ऐिार्न तथा प्रर्त जग्गाको वववरण सांकिन र सांरिणका िार्ग गररएका  मखु्र् 
कार्िहरु

१. नगरपार्िका र्भत्रको सबै पती जग्गाको वववरण सांकिन गररसकेको ।
२. जग्गा सांरिणका िार्ग बजेट ववर्नर्ोजन गरी ठाँउ – ठाँउमा जग्गा सांरिण गररएको ।
३. आ.व. २०७६/०७७ मा रु. १५ िाख बजेट ववर्नर्ोजन गरर कार्ािन्त्वर्न गररएको 

।

स्थानीर् राजश्व प्रवर्द्िनको कार्ि र्ोजना राजश्व चहुावट र्नर्न्त्त्रण सम्बन्त्धी तर्ार गररएका 
काननु र मापदण्ड

१. बहाि/ववटौरी कर असिुी सम्वन्त्धी र्नदेक्षशका, २०७५
२. िर बहाि कर कार्िववधी, २०७६
३. कीर्तिपरु नगरपार्िकाको कर तथा गैर कर राजश्व ऐन, २०७६
४. राजश्व सधुार कार्िर्ोजना, २०७६-२०७९
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/fli6«o ejg ;+lxtf / ejg lgdf{0f dfkb08 kl/kfngfsf] cj:yf tyf

zx/L / ;'/lIft j:tL ljsf; ;DaGwL gLlt tyf of]hgf

१. र्स नगरपार्िकामा Electronic Building Permit System (EBPS) िाग ुगरी राविर् भवन 
सांवहता र भवन मापदण्ड पणुिरुपमा पररपािन गररएको ।
 र्मर्त २०७३ साि साउनबाट िाग ुगररएको ।
 र्डवपर्स – ३०६४, सपुर स्रक्चर – २८१६, र्नमािण सम्पन्न – १५७२ । (हािसम्म)

२. भवन तथा वाटो सम्वन्त्धी (सांशोर्धत) मापदण्ड, २०७६ तर्ार गरी िागु गररएको ।
ljkb\ hf]lvd Go"lgs/0f / Joj:yfkgsf If]qdf ul/Psf gd'gf sfo{x?

!. नेपाि सरकारको र्नणिर्ानसुारका नगर र वडास्तरमा Disaster Management 

Committee गठन गरी कृर्ाक्षशि रहेको ।
२. कोरोना (CORONA) ल्र्ाब स्थापना गरी सञ्चािन गररएको ।
३. सबै वडा र नगरस्तरमा ववपद् व्र्वस्थापन कोर् स्थापना र सञ्चािन ।
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अपाङ्ग ददवस 2077-08-17 िैंर्गक वहांसा ववरूद्ध अर्भर्ान प्रक्षशिण 
2076-08-23

सकुुमबासी जग्गा दताि बैठक 
2076-08-25

वडा नां ८ सडक ढिान 
2076-08-27



२२ औां भकुम्प सरुिा ददवस ववपद व्र्वस्थापन तार्िम 2077-
10-07

कृवर् सामार्ग्रे 2076-10-23 साविजर्नक सनुवुाई 2076-
10-23



कृवर् शाखा वोडि 2076-11-
05

पञ्जीकरण ववभाग बैठक 
2076-11-05

साविजर्नक शौचािर् बहस 
2076-11-23

मवहिा सशक्षक्तकरण 2076-
11-13



बजार र्नरीिण 2076-12-
04

PPE हस्तान्त्तरण 2076-
12-21

Kathmandu CDO visit 

Aayurbedik Research 

Centre for Corona 
treatment) 

Kathmandu CDO visit 

Aayurbedik Research 

Centre for Corona 
treatment) 



राहत ववतरण अनगुमन 
2076-12-27

PPE प्रक्षशिण र वडा नां २ मा
राहत ववतरण

वडा नां 4 वडा ढिान 
2077-01-30

PCR उद्घाटन 2077-03-
20



विृा-रोपण राधाश्वामी सतसङ्ग 
2077-04-03

पाङ्गा रोड अनगुमन 2077-
04-13

वडा नां ७ र्नरीिण भ्रमण मास्क तार्िम नगन वडा नां २ 
2077-07-23



ि.स. िाभग्रेाहीको प्रकार
िाभग्रेाहीको

सांख्र्ा
िाभग्रेाहीिे भकु्तानी पाएको रकम 

बैंकस्टेटमेन्त्ट अनसुार
१ जे.ना. अन्त्र् 1625 12981000
२ जे.ना. दर्ित 35 256000
३ एकि मवहिा 36 288000
४ ववधवुा 972 7776000
५ पणुि अशक्त अपाांग 74 888000
६ अर्त अशक्त अपाांग 91 576000
७ िोपोन्त्मखु आददवासी 0 0
८ बािबार्िका 26 40400
९ और्र्ध उपचार खचि 1830 7320000

जम्मा 30125400

सामाजजक सिुक्षा वितिणको विििण



क) बेरुजकुो वववरण (रकम रु. हजारमा)

र्स.
न बेरुजु वववरण आ.व २०७३/०७४ 

आ.व. २०७४
/०७५

आ.व. २०७५
/०७६

कैवफर्त

१. असिु गनुिपने १७,२२,८७९।५२ ६५,५५,०००। २०,९२,०००।
 आ.व 

२०७६/७७ 
देक्षख आ.िे.प 
शाखा स्थापना
।

 आ.व.२०७६/७
७ को आ.िे.प 
हदैु गरेको र 
अक्षन्त्तम 
िेखापरीिण
म.िे.प. बाट हनु 
बाँवक ।

२. र्नर्र्मत गनुिपने २,७१,३६,६५५।९९ ८६,६४,०००। २,९०,६९,०००।

३.
प्रमाण 
कागजात पेश
गनुिपने

११,३१,३९,७२६।६५ २५०००००। २,१७,०३,०००।

४. पेश्की बेरुजु ७१,८१,३६२।५० ८,३९,८३,०००। ६,३४,१८,०००।

जम्मा १४,९१,८०,६२४।६६ १०,१७,०२,०००। ११,६२,८२,०००।



गनुासो फर्छ्यौटको र्थिर्ि

वववरण सांख्र्ा कारवाही 
सांख्र्ा सम्बोधन (फर्छ्यौट)

अ.द.ुअ.आ उजरुीहरु १२ १२ ०
हेिो सरकारको उजरुीहरु २ २ ०
सतकि ता केन्त्रको उजरुीहरु २ २ ०
सांि, प्रदेश मन्त्त्रािर्, ववभाग र 
अन्त्र् र्नकार्हरुवाट प्राप्त - - -
कूि १६ १६ -

उजुिी/गुनासो फर्छषयौटको अिस्था



सेवा प्रवाह/सशुासनको िार्ग गररएको उल्िेखर्नर् 
प्रर्ासहरुः

१. प्रत्रे्क वडा- वडाबाट नै नगदी तथा सम्पत्ती कर ववद्यरु्तर् प्रणािीबाट र्िने
कार्ि जारी रहेको ।

२. सामाक्षजक सरुिा भत्ता र्नवेदन तथा व्र्क्षक्तगत िटना दताि कार्ि वडा -
वडामा नै सञ्चािन भैरहेको ।

३. नक्सा पास प्रकृर्ा अनिाईन गरर र्डक्षजटि हस्तािरमा िर्गएको ।
४. ई-र्बर्डङ्ग माफि त र्नमािण कार्िको खररद गने कार्ि भइरहेको ।
५. वडाको नागररक वडापत्र तर्ार गरी कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाईएको र नगरमा स्माटि

र्डक्षजटि नागररक बडापत्र राक्षख सञ्चािनमा आएको ।
६. गनुासो सनु्ने अर्धकारी, सूचना अर्धकारी र सबै वडा सक्षचविाई सहार्क

सूचना अर्धकारी तोकी क्षजम्मेवारी ददईएको ।
७. कार्िपार्िकाबाट सामान्त्र् प्रशासन सर्मर्त गठन गरी विर्ाशीि बनाईएको ।
८. र्नर्र्मत अनगुमन(बजार तथा र्ोजना) र ढिान कटर मेर्सनको प्रर्ोग ।



नवीनिम कायि (Module Work)

ववद्यरु्तर् हस्तािर प्रणािी कार्िन्त्वर्नको तर्ारी भईरहेको ।
र्स नगरपार्िका शाखा इकाई तथा वडा कार्ाििर्हरूमा ववद्यरु्तर् हाक्षजरी E-हाक्षजरी     
सञ्चािनमा ल्र्ाइएको । 
र्डक्षजटि वडापत्र सूचारु गररएको ।

पर्िटकीर् वेवसाईट Visitkirtipur.com स्थापना गरर सञ्चािनमा ल्र्ाईएको  



निीजाहरु
वडा नं. ९ स्थित नयााँबजार मखु्य सडक पटेी

आयोजना
शुरुहुनुभन्दा
पूिषको अिस्था

आयोजना
सम्पन्न
भएपश्र्ात ्को
अिस्था

आयोजना ननमाषण
र्िणको अिस्था



निीजाहरु
नगरपास्िकाको नयााँ भवन स्नमााण, वडा नं. १०, नयााँबजार

आयोजना शुरुहुनुभन्दा
पूिषको अिस्था

आयोजना सम्पन्न
भएपश्र्ात ्को अिस्था

आयोजना ननमाषण र्िणको
अिस्था



जनशर्ि व्यवथिापनाः 

समायोजन पवुि, समायोजन प्रयोजन, समयोजन पिाि र हाि O&M 

को कायय अन्न्तम चिणमा पुगेको ।



cf=j= २०७७/०७८ df th'{df ul/Psf P]g, lgod, gLlt, 

sfo{qmd, sfo{ljlwx?

र्स.न. नाम कैवफर्त

ऐनहरु

१ कीर्तिपरु नगरपार्िकाको आर्थिक ऐन २०७७

२ कीर्तिपरु नगरपार्िकाको र्बर्नर्ोजन ऐन, २०७७

३ कीर्तिपरु नगरपार्िकाको कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्त्धी ऐन, २०७६

४ नगर ववपद् जोक्षखम न्त्रू्नीकरण तथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७६

५ प्रशासकीर् कार्िववर्ध र्नर्र्मत गने ऐन राजपत्र, २०७६

कार्िववर्धहरु

१
कीर्तिपरु नगरपार्िकामा करारमा प्राववर्धक तथा पररर्ोजनामा कमिचारी र सामाक्षजक पररचािक 
व्र्वस्थापन गने सम्बन्त्धी कार्िववर्ध, २०७६

२ शैक्षिक-ऋण-सम्बन्त्धी-कार्िववर्ध, २०७६



cf=j= २०७७/०७८ df th'{df ul/Psf P]g, lgod, gLlt, 

sfo{qmd, sfo{ljlwx?

र्स.न. नाम कैवफर्त
३ स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापन कोर् सञ्चािन कार्िववर्ध, २०७६ 
४ कीर्तिपरु नगरपार्िकाको िर बहाि कर कार्िववर्ध, २०७६
५ अपाङ्गता भएका व्र्क्षक्तको पररचर्-पत्र ववतरण कार्िववर्ध (सांशोधन सवहत), २०७५

६
सांस्था दताि सम्बक्षन्त्ध कार्िववर्ध, २०७६

७ कन्त्टेन्त्जेन्त्सी कार्िववर्ध,२०७७ 
८ आकक्षस्मक कोर् सांचािन कार्िववर्ध, २०७७

र्नर्माविीहरु
१ िेखा सर्मर्त कार्ि सञ्चािन र्नर्माविी, २०७६
२ सशुासन सर्मर्त कार्िसञ्चािन र्नर्माविी, २०७६

र्नदेक्षशकाहरु
१ जेष्ठ नागररक पररचर् पत्र ववतरण र्नदेक्षशका, २०७६

वववरण सांख्र्ा
ऐनहरु 5
र्नर्माविीहरु 2
कार्िववर्धहरु 8
र्नदेक्षशकाहरु 1



Goflos ;ldltsf] u7g, ph'/Lx? / km/kmf/ssf] 

cj:yf

न्त्र्ावर्क सर्मर्तको गठनः- उप प्रमखुको सांर्ोजकत्वमा ३ सदस्र्ीर्

१. उप प्रमखु श्री सरस्वती खड्का  सांर्ोजक
२. न.स.स. श्री र्मिन महजिन  सदस्र्
३. न.स.स. श्री सरु्नता नकमी  सदस्र्

उजरुीको
सांख्र्ा

फरफारक भएका 
उजरुीहरुको सांख्र्ा

कारवाहीमा 
रहेको उजरुी 

सांख्र्ा

तामेिी
भएका उजरुी

सांख्र्ा

कैवफर्त

र्नणिर् र्मिापत्र
५४ ३ २८ ४ ६ आ.व. 

२०७६/०७७
मा 



समस्र्ाहरु
१) ववर्र् िेत्रगत कमिचारीहरुको (काननु, प्राववर्धक िगार्त) न्त्र्नुता ।

२) स्थानीर् तहमा कार्िरत वढुवा र्ोग्र् कमिचारीहरुको वतृ्ती ववकास हनु नसकेको।

३) अव्र्वक्षस्थत शहरीकरण ।

४) आन्त्तररक श्रोतसाधनको न्त्र्नुता ।

५) भौर्तक पवुािधारको न्त्र्नुता (वडा कार्ििर् भवन, सडक, ढि, पर्िटन पवुािधार आदद) ।

६) आम जनतामा अर्धकार प्रर्त सचेतता र जागरण बढेपर्न राज्र्प्रर्तको कतिव्र् र दावर्त्त्व 
बोध नहदुाँ करको दार्रामा आउन नखोज्न ुर नगरपार्िकाको काममा समथिन भन्त्दा 
ववरोध बढी हनु ु।



gu/kflnsfsf k|d'v r'gf}tLx? -a9Ldf % j6f_

• र्सर्मत स्रोत साधनबाट बढ्दो जनअपेिा र आकाांिा परुा गने 

• र्ोजनामा जनसहभार्गता र अपनत्व बढाउने 

• बाडी, पवहरो िगार्तका ववपद् जन्त्र् िटनाको समर्मा नै व्र्वस्थापन गने

• फोहोर मैिा व्र्वस्थापन सवहतको व्र्वक्षस्थत र र्ोजनावद्ध शहरीकरण गने 

• सामदुावर्क चौपार्ा (गाई, गोरु, कुकुर आदद) व्र्वस्थापन गने 



;+3÷k|b]z÷cGo lgsfo;+usf] ck]Iff -% j'Fbfdf_

१) ठुिा भौर्तक पवुािधार र्नमािणमा सहर्ोग र सहकार्ि गनुिपने ।

२) सांि र प्रदेशबाट पर्ािप्त अनदुानको व्र्वस्था हनुपुने ।

३) ठुिा तथा ददििकार्िन र्ोजनाहरुको र्ड.वप.आर. तथा र्नमािण कार्िमा सहर्ोग हनुपुने ।

४) स्थानीर् सरकार सञ्चािनसँग सम्वक्षन्त्धत ववभीन्न ऐन, काननु, कार्िववर्ध र्नमािणमा सहर्ोग 
र सहजीकरण हनुपुने । 

५) स्थानीर् तहका कमिचारीहरूको सेवा सति सम्बन्त्धी काननु र्छटो पररत गरी वरृ्त ववकास 
िगार्तका सेवा सतिको सरुिाको सरु्नश्चतता गनुिपने ।



समन्िय ि सहकायषबाट नै सफलता सम्भि
छ ...

39



िन्यिाद

40


