
बैठक नं.१०५ 

आज मिमि २०७८ फागनु ३० गिे सोिबार दिनको ४:०० बजे यस कीमििपरु नगरपामिकाका नगर प्रिखु 
श्री रिेश िहजिनज्यकुो अध्यक्षिािा, नगर कायिपामिकाको बैठक, नगरपामिकाको सभाकक्षिा िेहाय 
बिोजजिको उपजथिमििा बसी मनम्न बिोजजिका मनर्ियहरु गररयो। 

मस.न. पि नाि, िर िथिखि 

१ अध्यक्ष, प्रिखु श्री रिेश िहजिन  

२ सिथय, उपप्रिखु श्री  सरथविी ररजाि (खड्का)  

३ सिथय, अध्यक्ष वडा न. १ श्री हर्ि िहजिन  

४ सिथय, अध्यक्ष वडा न. २ श्री रिेशिान डंगोि  

५ सिथय, अध्यक्ष वडा न. ३ श्री राजेन्द्र िहजिन  

६ सिथय, अध्यक्ष वडा न. ४ श्री राजेन्द्र बााँमनया  

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

८ सिथय, अध्यक्ष वडा न. ६ श्री न्द्हचु्छे बहािरु िहजिन  

९ सिथय, का.वा.अध्यक्ष वडा न. ७ श्री राजकुिार िहजिन  

१० सिथय, अध्यक्ष वडा न. ८ श्री ववनोि िहजिन  

११ सिथय, अध्यक्ष वडा न. ९ श्री गंगाराि िहजिन  

१२ सिथय, अध्यक्ष वडा न. १० श्री अिन िहजिन  

१३ सिथय श्री नन्द्ििेवी िहजिन  

१४ सिथय श्री राज ुमिजार  

१५ सिथय श्री राजेन्द्र िोिाङ्गे  

१६ सिथय श्री सरथविी पररयार  

१७ सिथय श्री सान ुमिजार  

१८ सिथय श्री सनुीिा नकिी  

१९ सिथय श्री सिुन पोखरेि  

२० सिथय श्री संमगिा शे्रष्ठ (उप्रिेी)  



मस.न. पि नाि, िर िथिखि 

२१ सिथय सजिव श्री राजेन्द्र काकी  

आिजन्द्िि व्यवथिापन किििारीहरुुः 
१ िेखा अमिकृि श्री प्रववन कुिार शाही  

२ सजिवािय श्री संजजिा िािा  

मनर्िय नं.१ 

कीमििपरु नगरपामिकाको २५ औ ंनगरपामिका थिापना दिवस मिमि २०७८ िैि १४ गिे भव्यिाका 
साि िनाउने मनर्िय गररयो । 

मनर्िय नं.२ 

कीमििपरु नगरपामिका वडा नं.१ को मसट नं. 102-1181-20 वकत्ता नं. 240 क्षे.फ. 453.40 व.िी. 
िािपोि कायाििय, किंकीिा ििाि बााँकी रहेको वफल्डबकु उिारको जग्गािनी िहििा खािी जमनएको 
काठिाडौं जजल्िा, कीमििपरु न.पा. वडा नं. 1 जग्गािा साववक िेजख हािसम्ि पमन कीमििपरु न.पा. 1 नं. 
वडा कायािियको प्रशासमनक भवनको रुपिा संिािनन भईरहेको सािै हाि उक्त वडा कायाििय पररसरिा 
रहेको जग्गािा वडा कायािियको नयााँ प्रशासमनक भवन मनिािर् कायि भईरहेको हिुााँ उक्त जग्गाको जग्गािनी 
िहििा कीमििपरु नगरपामिका वडा नं.१ कायाििय राख्नका िामग िािपोि कायाििय, किंकीिाई  मसफाररस 
गने मनर्िय गररयो ।  
 

मनर्िय नं.३ 

मिमि २०७८ िैि १३ गिे यस नगरपामिकाको २५औ ंथिापना दिवस भव्यिाका िनाउनका िामग सोही 
उपिक्षिा नगरपामिकाको नवमनमििि प्रशासकीय भवन र हिको उद घाटन गने, कोमभड-१९ िे शृ्रजना 
गरेको ववर्ि ्पररजथिमििा आमििक ििा भौमिक रुपिा सहयोग गने संघ, संथिा एवं व्यजक्तहरुिाई सम्िान 
गने िगायि अन्द्य कायिक्रिहरु गरी िनाउनका िामग सम्पूर्ि कायिपामिकाका सिथयहरुको ििु सिारोह 
समिमि र अन्द्य व्यवथिापनका िामग िपशीि बिोजजिका व्यवथिापन समिमि गठन गरी कायिक्रि सम्पन्न 
गने मनर्िय गररयो । 

िपशीिुः 

१. सम्िान ििा अमभनन्द्िन उप-समिमि 



क्र.स नाि पि 

१ वडा नं.९ वडा अध्यक्ष श्री गंगाराि िहजिन संयोजक 

२ कायिपामिका सिथय श्री संगीिा उप्रिेी सिथय 

३ थवाथ्य शाखा प्रिखु श्री सन्द्ििान िानन्द्िर सिथय 

 

 

२. थवागि सत्कार उप-समिमि 

क्र.स नाि पि 

१ वडा नं.१ वडा अध्यक्ष श्री हर्ि िहजिन संयोजक 

२ कायिपामिका सिथय श्री सरथविी पररयार सिथय 

३ उद्यि ववकास सहजकिाि श्री नानी िहजिन सिथय 

 

३. खाद्य व्यवथिापन उप-समिमि 

क्र.स नाि पि 

१ कायिपामिका सिथय श्री समुनिा नकिी संयोजक 

२ कायिपामिका सिथय श्री सिनु पोखरेि सिथय 

३ कायिपामिका सिथय श्री नन्द्ििेवी िहजिन सिथय 

 

४. सजावट ििा िञ्च व्यवथिापन उप-समिमि 

क्र.स नाि पि 

१ वडा नं.८ वडा अध्यक्ष श्री ववनोि िहजिन संयोजक 

२ वडा नं.१० वडा अध्यक्ष श्री अिन िहजिन सिथय 

३ आ.प्र शाखा प्रिखु श्री प्रववन कुिार शाही सिथय 

 

५. सााँथकृमिक झााँकी सवहि कायिक्रि व्यवथिापन उप-समिमि 

क्र.स नाि पि 

१ वडा नं.२ वडा अध्यक्ष श्री रिेशिान डंगोि संयोजक 

२ वडा नं.७ का.वा.वडा अध्यक्ष श्री राजकुिार िहजिन सिथय 

३ सािाजजक ववकास शाखा प्रिखु श्री अनजु प्रिान सिथय 



 

६. सर-सफाई उप-समिमि 

क्र.स नाि पि 

१ प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि श्री राजेन्द्र काकी संयोजक 

२ वािावरर् उप-शाखा प्रिखु श्री ज्ञानबज्र िहजिन सिथय 

३ जजन्द्सी उप-शाखा प्रिखु श्री अजुिन सवेुदि सिथय 

७. प्रिार प्रसार उप-समिमि 

क्र.स नाि पि 

१ उप-प्रिखु श्री सरथविी ररजाि खड्का संयोजक 

२ वडा नं.३ वडा अध्यक्ष श्री राजेन्द्र िहजिन सिथय 

३ वडा नं.४ वडा अध्यक्ष श्री राजेन्द्र बााँमनया सिथय 

४ वडा नं.५ वडा अध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुिार िहजिन सिथय 

५ वडा नं.६ वडा अध्यक्ष श्री न्द्हचु्छे बहािरु िहजिन सिथय 

६ सिुना अमिकारी श्री परशरुाि िौिागाई सिथय 

७ नगर सन्द्िेश उपसम्पािक श्री ज्ञान कुिार िहजिन सिथय 

 

मनर्िय नं.४ 

नेपाि सरकार संथकृमि, पयिटन ििा नागररक उड डयन िन्द्िाियको मिमि २०७८/११/२६ गिेको 
प.सं.०७८/०७९, ि.नं.२८८ को पिानसुार राविय साथकृमिक संग्रहाियको DPR सम्बन्द्िको गदठि 
समिमिको मनर्ियानसुार हािसम्ि परुाित्व ववभाग िाफि ि परािशििािािे ियार गरररहेको DPR को सन्द्िभििा 
कीमििपरु नगरपामिका  िम्पािेवीजथिि राविय सााँथकृमिक संग्राहियको िामग २४८ रोपनी जग्गा प्रयोग गनि 
र सो जग्गा राविय सााँथकृमिक संग्राहिय कीमििपरुको नािाि ल्याउनका िामग संथकृमि, पयिटन ििा नागररक 
उड डयन िन्द्िाियिाई मसफाररस गने मनर्िय गररयो । 

 


