
बैठक नं. ६२ 
आज मिमि २०७६ फागनु १ गिे मबहिबार दिउँसो ५:१५ बजे यस कीमििपरु नगरपामिकाका नगर 
प्रिखु श्री रिेश ििजिनज्यकुो अध्यक्षिािा, नगर कायिपामिकाको बैठक, वडा नं. १० स्थिि 
नगरपामिकाको सभाकक्षिा िेिाय बिोस्जिकोउपस्थिमििा बसी मनम्न बिोस्जिका मनर्ियिरु गररयो । 

मस.न. पि नाि, िर िथिखि 

१ अध्यक्ष, प्रिखु श्री रिेश ििजिन  

२ सिथय, उपप्रिखु श्री सरथविी ररजाि (खड्का)  

३ सस्िव श्री ध्रवुराज आिायि  

४ सिथय, अध्यक्ष वडा न. १ श्री िर्ि ििजिन  

५ सिथय, अध्यक्ष वडा न. २ श्री रिेशिान डंगोि  

६ सिथय, अध्यक्ष वडा न. ३ श्री राजेन्द्र ििजिन  

७ सिथय, अध्यक्ष वडा न. ४ श्री राजेन्द्र बामनया ँ  

८ सिथय, अध्यक्ष वडा न. ५ श्री राजेन्द्र कुिार ििजिन  

९ सिथय, अध्यक्ष वडा न. ६ श्री न्द्िचु्छे बिािरु ििजिन  

१० सिथय, अध्यक्ष वडा न. ७ श्री राजकुिार िािी  

११ सिथय, अध्यक्ष वडा न. ८ श्री हवनोि ििजिन  

१२ सिथय, अध्यक्ष वडा न. ९ श्री गंगाराि ििजिन  

१३ सिथय, अध्यक्ष वडा न. १० श्री अिन ििजिन  

१४ सिथय श्री नन्द्ििेवी ििजिन  

१५ सिथय श्री राज ुमिजार  

१६ सिथय श्री राजेन्द्र िोिाङ्ग े  

१७ सिथय श्री सरथविी पररयार  

१८ सिथय श्री सान ुमिजार  

१९ सिथय श्री सनुीिा नकिी  

२० सिथय श्री सिुन पोखरेि  

२१ सिथय श्री संमगिा शे्रष्ठ (उप्रेिी)  

२२ आिस्न्द्िि, ब.िे.अ. श्री सानबुाब ुपररयार  

२३ आिस्न्द्िि, िे.अ. श्री मिि प्रसाि स्िमिरे   

२४ आिस्न्द्िि, सूिना प्रहवमि अ. श्री परशरुाि िौिागाई  

एजेन्द्डािरुुः-  

१. छैठौ नगर सभा सम्वन्द्ििा  

२. हवहवि । 

 



 

 

 

 

 

मनर्िय नं.१ 

िाि ुआ.व २०७६/०७७ को थवीकृि बजेट योजना ििा कायिक्रििा संशोिनका िामग पेश िनु आएका नगर थिरीय 
ििा वडा थिरीय योजना ििा कायिक्रििरु उपर छिफि गरी थवीकृमिका िामग आगािी छैठौं नगरसभा बैठक सिक्ष 
पेश गने मनर्िय गररयो । 

मनर्िय नं.२ 

यस नगर क्षेिका परुाना िर नक्सा अमभिेखीकरर् ििा मनयमिि गने सम्बन्द्ििा थिानीय सरकार सञ्चािन 
ऐन, २०७४ को पररच्छेि ७ को िफा ४२ िा “नक्सा पास सम्बन्द्िी हवशेर् व्यवथिा” अन्द्िगिि यो ऐन 
प्रारम्भ िनुअुस्ि ित्काि प्रिमिि कानून बिोस्जि नक्सा पास गनुि पनेिा नक्सा पास नगरी वा पास भएको 
नक्सािा थवीकृमि बेगर िेरफेर गरी बनाएको भवनको िकिा भवन मनिािर् सम्बन्द्िी िापिण्ड र संहििा 
पािना भएको रिेछ भने नगरपामिकािे यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ एक पटकको िामग सम्बस्न्द्िि व्यस्ििाई 
पैिीस दिनको म्याि दिई प्रिार्साि िरखाथि दिनको िामग साविजमनक सूिना प्रकाशन गने” भन्ने व्यवथिा 
बिोस्जि आ.व. २०७४/०७५ िा सूिना प्रकास्शि गररएकोिा सो सिुना बिोस्जिको म्याि मभि सम्बस्न्द्िि 
सबैको आवेिन प्राप्त िनु नआएको ििा कमिपयिाई सो को जानकारी सिेि निुँिा उि सहुविाबाट थिानीय 
बामसन्द्िािरु बस्न्द्िि भएकािे पनु: सूिना गरी परुाना िर नक्सा अमभिेखीकरर् ििा मनयमिि गने भने्न 
थिानीयिरुको िागिाई सिेि ध्यानिा राखी पनु: सूिना प्रकास्शि गने / म्याि िप गने मबर्यिा आवश्यक 
मनर्ियका िामग आगािी छैठौं नगर सभािा पेश गने मनर्िय गररयो ।सािै मनयमिि र अमभिेखीकरर् गिाि 
िपशीि बिोस्जि गने गरी मनर्िय िनु नगर सभािा पेश गने मनर्िय गररयो । 

िपस्शिुः 

क. हव.स. २०७२ साि अगामड िर बनाइएको र िापिण्ड हवपरीि िर मनिािर् भएको िकिा सम्बस्न्द्िि 
वडा कायािियबाट थििगि सजिमिन र प्राहवमिक प्रमिवेिनका आिारिा िापिण्ड एहकन गरी िापिण्ड 
बिोस्जि रािो स्िन्द्ि ( Red Line) कोरी परैु क्षेिफिको प्रिमिि िरिा िेब्बर राजश्व मिई 
मनयमिि/अमभिेखीकरर् गरी नक्सा पास गररदिने । 

ख. हव.स.२०७२ साि अस्ि नक्सा पास नगरी िर मनिािर् भएको िकिा सम्बस्न्द्िि वडा कायािियबाट 
थििगि सजिमिन र प्राहवमिक प्रमिवेिनका आिारिा ित्कामिन िापिण्ड एकीन गरी िापिण्ड अनरुुप बनेको 
छ भने प्रिमिि िररेटिा  १००% जररवाना मिई मनयमिि/ अमभिेखीकरर् गने । 

ग. कीमििपरु नगरपामिका गठन िनु ु भन्द्िा अगामड िर बनाइएको र िापिण्ड हवपरीि िर मनिािर् भएको 
िकिा सम्बस्न्द्िि वडा कायािियबाट थििगि सजिमिन र प्राहवमिक प्रमिवेिनका आिारिा िापिण्ड एहकन 
गरी िापिण्ड बिोस्जि रािो स्िन्द्ि (Red Line) कोरी परैु क्षेिफिको प्रमि वगि हफट रू.१० को िरिा राजश्व 
मिई मनयमिि/अमभिेखीकरर् गररदिने । 



 

 

 

ि. हव.स. २०७२ साि पछामड िर बनाइएको र िापिण्ड हवपरीि िर मनिािर् भएको िकिा सम्बस्न्द्िि वडा 
कायािियबाट थििगि सजिमिन र प्राहवमिक ररपोटिका आिारिा िापिण्ड एहकन गरी िापिण्ड बिोस्जि रािो 
स्िन्द्ि (Red Line) कोरी परैु क्षेिफिको प्रिमिि िरिा िेब्बर राजश्व मिई मनयमिि/अमभिेखीकरर् गररदिने । 

मनर्िय नं.३ 

" कीमििपरु ििोत्सव, २०२०" भव्य रुपिा सफि गनिका िामग रु.१ करोड बजेट हवमनयोजनका िामग 
हवमनयोजन ऐन, २०७६ संशोिनका िामग आगािी नगर सभाको बैठक सिक्ष पेश गने मनर्िय गररयो । 

मनर्िय नं.४ 

यस नगरक्षेििा मनिािर् िनेु भवन एवं बाटोिाई िापिण्डिा आिाररि बनाई अझ व्यवस्थिि र प्रभावकारी 
बनाउनका िामग प्राहवमिक ििा िरनक्सा शाखाबाट प्रथिाव भएको सिरी योजना ििा भवन मनिािर् िापिण्ड, 
२०७६ (संशोिन सहिि) थवीकृमिका िामग आगािी छेठौं नगर सभा बैठकिा पेश गने मनर्िय गररयो । 

मनर्िय नं.५ 

यस नगर क्षेििा बाटो मनिािर् गने क्रििा सो बाटोिा पने नगरवासीिरुको नम्बरी ज्गाको िगि क्ा ििा 
सम्पस्िकर मिन्द्िा सम्बन्द्ििा थिानीय राजश्व परािशि समिमििा छिफि एवं थिानीय िािपोि कायाििय र 
नापी कायािियिा सिन्द्वय गने मनर्िय गररयो । 

मनर्िय नं.६ 

यस नगरिाई बाििैिी नगर िोर्र्ा गने नगरपामिकाको योजना रिेकोिा यसै आ.व २०७६/०७७ िा वडा 
नं.७ िाई निूनाको रुपिा बाििैिी वडा िोर्र्ा गनिका िामग आवश्यक मनर्ियका िामग आगािी छैठौं नगर 
सभािा पेश गने मनर्िय गररयो । 

 


