
 
 

बैठक नं.१०२ 

आज मिमि २०७८ िंमिर १९ गिे आईिबार मबहान ८:०० बजे यि कीमििपरु नगरपामिकाका नगर 
प्रिखु श्री रिेश िहजिनज्यकुो अध्यक्षिािा, नगर कायिपामिकाको बैठक, नगरपामिकाको िभाकक्षिा देहाय 
बिोजजिको उपजथिमििा बिी मनम्न बिोजजिका मनर्ियहरु गररयो। 

मि.न. पद नाि, िर दथिखि 

१ अध्यक्ष, प्रिखु श्री रिेश िहजिन  

२ िदथय, उपप्रिखु श्री  िरथविी ररजाि (खड्का)  

३ िदथय, अध्यक्ष वडा न. १ श्री हर्ि िहजिन  

४ िदथय, अध्यक्ष वडा न. २ श्री रिेशिान डंगोि  

५ िदथय, अध्यक्ष वडा न. ३ श्री राजेन्द्र िहजिन  

६ िदथय, अध्यक्ष वडा न. ४ श्री राजेन्द्र बामनयााँ  

७ िदथय, अध्यक्ष वडा न. ५ श्री राजेन्द्र कुिार िहजिन  

८ िदथय, अध्यक्ष वडा न. ६ श्री न्द्हचु्छे बहादरु िहजिन  

९ िदथय, का.वा.अध्यक्ष वडा न. ७ श्री प्रकाश मिंह िहजिन  

१० िदथय, अध्यक्ष वडा न. ८ श्री ववनोद िहजिन  

११ िदथय, अध्यक्ष वडा न. ९ श्री गंगाराि िहजिन  

१२ िदथय, अध्यक्ष वडा न. १० श्री अिन िहजिन  

१३ िदथय श्री नन्द्ददेवी िहजिन  

१४ िदथय श्री राज ुमिजार  

१५ िदथय श्री राजेन्द्र िोिाङ्गे  

१६ िदथय श्री िरथविी पररयार  

१७ िदथय श्री िान ुमिजार  

१८ िदथय श्री िनुीिा नकिी  

१९ िदथय श्री ििुन पोखरेि  

२० िदथय श्री िंमगिा शे्रष्ठ (उप्रिेी)  

२१ िजिव श्री कृष्र्प्रिाद िापकोटा  

आिजन्द्िि व्यवथिापन किििारीहरुुः 
१ िेखा अमिकृि श्री प्रववन कुिार शाही  

२ िजिवािय श्री िंजजिा िािा  



 

 

मनर्िय नं.१ 

यि नगरपामिकाको वविायन िमिमिबाट ियार भै नगर प्रिखुबाट नगरकायिपामिकािा पेश भएका 
िपजशिका कायिववमि र िापदण्ड उपर छिफि गरी थवीकृि गने मनर्िय गररयो । 

१. कीमििपरु नगरपामिका अन्द्िरनगर िाझेदारी कायिक्रि ििा आयोजना िंिािन कायिववमि, २०७८ 

२. पिकाररिािंग िम्बजन्द्िि िंघ िंथिाहरुिाई अनदुान उपिब्ि गराउने िम्बन्द्िी िापदण्ड, 2078 

मनर्िय नं.२ 

 

कीमििपरु नगरपामिकाको नगरकायिपामिकाका ववगिको मनर्ियहरु कायािन्द्वयनको िमिक्षा गरी कायािन्द्वयन हनु 
बााँकी रहेका मनर्ियहरुिाई प्रभावकारी रुपिे कायािन्द्वयन गने गराउने मनर्िय गररयो । 

 

मनर्िय नं.३ 

कीमििपरु नगरपामिकाको िेवा प्रवाह र ववकाि व्यवथिापन अन्द्िगिि यि कीमििपरु नगरपामिकािा प्रिानिन्द्िी 
रोजगार कायिक्रि िाि ुआ.व.२०७८/०७९ िा िंिािनका िामग आवश्यक छिफि गरी प्रिानिन्द्िी 
रोजगार कायिक्रि िञ्चािन मनदेजशका, २०७५ बिोजजि नै कायिक्रि िंिािन गने मनर्िय गररयो । 

मनर्िय नं.४ 

यि नगरपामिकाको १०१ औ ंनगरकायिपामिका बैठकबाट थवीकृि " कीमििपरु नगरपामिका नगर यवुा पररर्द 
कायिववमि, २०७८" को पररच्छेद-३ को दफा ५ (ग) बिोजजि नगरकायिपामिकािे नगर यवुा पररर्द्को 
उपाध्यक्ष िनोनयन गनुिपने भएको हदुााँ की.न.पा-१० का थिायी बामिन्द्दा श्री प्रववन िहजिनिाई नगर यवुा 
पररर्द्को उपाध्यक्षको पदिा मनयजुि गने मनर्िय गररयो ।  

 

मनर्िय नं.५ 

यि नगरकायिपामिका कायािियिा मबमभन्न मिमििा "घ" वगिको मनिािर् व्यविायी इजाजिपि िाग गरी  पेश 

हनु आएका मनवेदनहरु िध्ये "घ" वगिको व्यविायी इजाजिपि िम्बन्द्िी िमिमिबाट योग्यिा िम्बन्द्िी 
कागजािहरु रुज ुगरी ईजाजिपि ददनका िामग मिफाररि भै आएको मनम्न मनवेदक/फििहरुिाई "घ" वगिको 
मनिार्ि व्यविायी इजाजिपि प्रदान गने मनर्िय गररयो । 

क्र.ि फिि/कम्पनीको नाि िंिािकको नाि  वडा नं, ठेगाना कैवफयि 

१ दक्ष ईजन्द्जमनयररङ्ग कन्द्थरक्िन प्रा.मि. श्री िन्द्िोर् शे्रष्ठ की.न.पा-२, िैिीनगर 
 

 

  



मनर्िय नं.५ 

िािौं नगरिभाको मनर्िय नं.१६ बिोजजि यि नगर कायिपामिका कायािियको केन्द्र र वडा कायािियिा 
कायिरि रहेका किििारीहरुिे िाववक देजख नै िामिक रुपिा १० प्रमिशि प्रोत्िाहन िवुविा खाईपाई 
आइरहकोिा िो िमुबिा नगर कायिपामिका कायाििय र वडा कायािियिा कायिरि दरबन्द्दी िंरिना मभिका  
किििारीिाई उपिब्ि गराउने ििा कमिपय किििारीको ििुनात्िक रुपिा कायिबोझ बढी भएकािे 
मनजहरुिाई िम्बजन्द्िि शाखाको मिफाररििा िप काि गरेको पषु्याई र प्रिार्का आिारिा िप िमुबिा 
बढीिा िामिक १० प्रमिशि उपिब्ि गराउन नगर प्रिखुिाई अजतियारी ददने मनर्ियिाई आिारिानी 
नगरपामिका अन्द्िरगिका थवाथ्य िंथिािा कायिरि किििारी िगायि अन्द्य किििारीहरुिे ििेि िप िवुविाको 
िामग िाग भई आएकोिा िाि ुआ.व.२०७८/०७९ िा िाववकका थिानीय किििारीहरुका िामग िप िवुविा 
उपिब्ि गराउनका िामग िाि बजेट ववमनयोजन गररएको हुाँदा िाि ु आ.व.२०७८/०७९ िा अन्द्य 
किििारीहरुिाई िप िवुविा उपिब्ि गराउन अिििि भएको अवथिािा हाििाई िाग भई आएका 
कािििारीहरुका िामग िप िवुविा उपिब्ि नगराउने मनर्िय गररयो । 

मनर्िय नं.६ 

मिमि २०७८/०८/०७ गिे देजख कायाििय िरुु हनुे ििय ठीक १०:०० बजे कायािियिा उपजथिि भई 
राविय गानिा िररक भई कायािियको दैमनक काििा िाग्ने अभ्यािको िािनी गररएको हुाँदा िोही राविय 
गानिाँगिाँगै नेपाि िण्डिको गान पमन गाउने मनर्िय गररयो । 

 

 

  

 


