बैठक नं. ६१

आज मिमि २०७६ िाघ २६ गिे आईिबार दिउँसो ५:१५ बजे यस कीमििपरु नगरपामिकाका
नगर प्रिुख श्री रिेश िहजिनज्युको अध्यक्षिािा, नगर कायिपामिकाको बैठक, वडा नं. १० स्थिि

नगरपामिकाको सभाकक्षिा िे हाय बिोस्जिकोउपस्थिमििा बसी मनम्न बिोस्जिका मनर्ियहरु गररयो
।
मस.न.

पि

नाि, िर

१

अध्यक्ष, प्रिुख

श्री रिेश िहजिन

२

सिथय, उपप्रिुख

श्री सरथविी ररजाि (खड्का)

३

सस्िव

श्री ध्रवराज
आिायि
ु

४

सिथय, अध्यक्ष वडा न. १

श्री हर्ि िहजिन

५

सिथय, अध्यक्ष वडा न. २

श्री रिेशिान डं गोि

६

सिथय, अध्यक्ष वडा न. ३

श्री राजेन्द्र िहजिन

७

सिथय, अध्यक्ष वडा न. ४

श्री राजेन्द्र बामनयाँ

८

सिथय, अध्यक्ष वडा न. ५

श्री राजेन्द्र कुिार िहजिन

९

सिथय, अध्यक्ष वडा न. ६

श्री न्द्हुच्छे बहािुर िहजिन

१०

सिथय, अध्यक्ष वडा न. ७

श्री राजकुिार िािी

११

सिथय, अध्यक्ष वडा न. ८

श्री ववनोि िहजिन

१२

सिथय, अध्यक्ष वडा न. ९

श्री गंगाराि िहजिन

१३

सिथय, अध्यक्ष वडा न. १०

श्री अिन िहजिन

१४

सिथय

श्री नन्द्ििे वी िहजिन

१५

सिथय

श्री राजु मिजार

१६

सिथय

श्री राजेन्द्र िोिाङ्गे

१७

सिथय

श्री सरथविी पररयार

१८

सिथय

श्री सानु मिजार

१९

सिथय

श्री सुनीिा नकिी

२०

सिथय

श्री सुिन पोखरे ि

२१

सिथय

श्री सं मगिा श्रे ष्ठ (उप्रेिी)

२२

आिस्न्द्िि, ब.िे.अ.

श्री सानुबाबु पररयार

२३

आिस्न्द्िि, िे.अ.

श्री मिि प्रसाि स्घमिरे

२४

आिस्न्द्िि, सू िना प्रववमि अ.

श्री परशुराि िौिागाई

िथिखि

मनर्िय नं. १
यस नगरपामिकाको अगािी छै ठौं नगर सभा ियारी सम्बन्द्ििा हाि सम्ि भैरहे को प्रगमि सम्बन्द्िी
जानकारी बैठकिा प्रथिुि भै नगरसभािा पेश गनिका िामग िे हाय अनुसार गने मनर्िय गरीयो ।
क) नगर थिरीय ििा वडा थिरीय योजना कायिक्रि सं सोिन गनुप
ि ने अवथिािा मिनिहिे फारि सवहि

सं सोिन प्रथिाव ियार गने ।
ख) गि आमििक वर्ि २०७५/७६ िा थवीकृि योजना िािु आ.व २०७६/७७ िा अल्या(स्जम्िेवारी

साररएका) भएकोिा सोही शीर्िकिा खिि गने ।
मनर्िय नं. २
िािु आ.ब. २०७५/०७६ का िामग थवीकृि आमििक ऐन अनुसार अनुिान गररएको राजथविा िपघ
फेरबिि भएको अवथिािा
अनुिामनि रकििा िपघ

आन्द्िररक राजश्व अनुिान िफि से वा शुल्क, कर, िथिुरिा िप थपष्ट गनुप
ि ने र
गनुप
ि ने भएिा पुष्ट्याई सवहि सं सोिन गने मनर्िय गररयो ।

मनर्िय नं. ३
िामि उल्िेस्खि मनर्िय नं . ३ अनुसार िािु आ.व.को थवीकृि आमििक ऐन, २०७६ िा सं सोिन भई वजे
रकििा मभन्निा आउने अवथिािा सोही अनुसार ववमनयोजन ऐन, २०७६ िा सिेि सं शोिन गने मनर्िय
गररयो ।
मनर्िय नं. ४
नेपाि सरकारिे घोर्र्ा गरे को नेपाि भ्रिर् वर्ि २०२० िाई सफि पाने उद्वेश्यिे आगािी २०७७
साि बैसाख १६ गिेिेस्ख २० गिे सम्ि यस नगर क्षेिको ऐमिहामसक, िामििक, साँथकृमिक र िौमिक
पवहिान झस्ल्कने गरी पयि न प्रवर्द्िन गने िक्ष्यका साि "कीमििपरु िहोत्सब २०२०" आयोजना गने र सो
को प्रिि दिनको सिुद्घा न कायिक्रिको प्रिुख आमियतयिाका िामग सम्िाननीय उप-राष्ट्रपमि नन्द्ि बहािुर
पुनज्यूिाई हादििक आिन्द्िर् गने सािै उक्त कायिक्रििाई भव्यिाका साि सफि पानिका िामग नगरप्रिुख
श्री रिेश िहजिनको सं योजकत्विा यस नगरपामिकाका सबै जनप्रमिमनमिहरु, सरोकारवािा एवं सविपक्षीय
प्रमिमनमित्व रहने गरी १५१ सिथयीय "कीमििपरु िहोत्सब िूि सिारोह समिमि २०२०" गठन गने मनर्िय
गररयो ।

मनर्िय नं. ५
कीमििपरु बाथके बि एकेडेमिको आयोजनािा यही २०७६ फागुन १० गिेिेस्ख १७ गिे सम्ि वडा नं .
१० यस स्थिि कबडिहििा आयोजना हुन गैरहे को ९ औं अन्द्िर वडा बाथके वि प्रमियोमगिा, २०७६
का िामग उक्त एकेडेिीिे िाग गरे को अनुिामनि रु. 2,87,000/- को िागन अनुिान िध्ये यस
नगरपामिकाको िफिबा
शीर्िकबा

रू १,२०,००० ।- ( रु. एक िाख बीस हजार िाि)

नगर खे िकुि प्रवर्द्िन

सहयोग उपिब्ि गराउने मनर्िय गररयो ।

मनर्िय नं. ६
यस नगरपामिकािा ववगि ३ वर्ििेस्ख

थवाथयतय शाखािा कायिरि भै गि १ वर्ििेस्ख थवथयतय शाखा

सं योजकको रुपिा ईिान्द्िारी एबं िगनस्शििाका साि कायिरि थिानीय, अनुभवी, मस.अ.हे .व. श्री सन्द्ििान
िानन्द्िरिाई यसै कायािियिा सिायोजन गरी मनरन्द्िरिा दिनका िामग नेपाि सरकार, थवाथयतय ििा
जनसं ख्या िन्द्िाियिाई मसफाररस साि अनुरोि गने मनर्िय गररयो ।
मनर्िय नं. ७
यस नगर क्षेििा हाि कररब ५०-५५ जना िृगौिा सम्बस्न्द्ि सिथयाका मबरािीहरुिे मनयमिि डायिामसस्
गराउन पने भै यस नगरपामिकाको िफिबा
न.पा.को िफिबा

कीमििप ुर अथपिाििाई हे िोडायिामसस युमन

थिापनािि यस

सहयोग उपिब्ि गराईएकोिा हाि सो अथपिाििे २ (िुई) िान डायिामसस् िेमसन

जडान गरी सकेकोिा सो से वा सं िािनका िामग न्द्यूनिि ५(पाँि) िान िेमसन जडान हुनपु ने थवाथयतय ििा
जनसं ख्या िन्द्िाियबा

जानकारी प्राप्त हुन आएको र िृगौिा सम्बस्न्द्ि सिथयाका मबरािीहरुको राि,

साँझ, मबहान काठिाडौं, िमििपुर, भक्तपुर सिेििा गै डायिामसस् गराउनु पिाि मनकै कदठनाई भोग्नु
परररहे को ियतयिाई हृियं गि गरी िप ३ (िीन) िान डायािामसस िेमसन जडानका िामग यस
नगरपामिकाका िफिबा

बजे

उपिब्ि गराउनका िामग सं सोमिि बजे िा सिावेश गनि आगािी

नगर

सभा बैठकिा प्रथिाव पेश गनि मनर्िय गररयो ।
मनर्िय नं.८
वडा नं ४ गाम्िा स्थिि डोको बुन्ने पेसा गरी जीवन गुजारा गरररहे का ववपन्न वगिका ५/६ सम्ि
घरपररवारहरुिाई घर मनिािर्का िामग रु. ३५,००,०००/- (पैमिस िाख) रकि व्यवथिा गनिका िामग
िािु २०७६/०७७ को सं सोमिि बजे िा सिावेश गनि र यसबा
गरी आगािी नगर सभा बैठकिा प्रथिाव पेश गने मनर्िय गररयो ।

बिेको रकि अन्द्य वडािा प्रयोग गने

