बैठक नं.१०६
आज मिमि २०७८ चैत्र १० गिे दिनको ५:०० बजे यस कीमििपरु नगरपामिकाका नगर प्रिुख
श्री रिेश िहजिनज्युको अध्यक्षिािा, नगर कायिपामिकाको बैठक, नगरपामिकाको सभाकक्षिा
िे हाय बिोजजिको उपजथिमििा बसी मनम्न बिोजजिका मनर्ियहरु गररयो।
मस.न.
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नाि, िर

१

अध्यक्ष, प्रिुख

श्री रिेश िहजिन

२
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३

सिथय, अध्यक्ष वडा न. १

श्री हर्ि िहजिन

४

सिथय, अध्यक्ष वडा न. २

श्री रिेशिान डं गोि

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 न्द्हुच्छे बहािुर ि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 नन्द्ििे वी िहजिन

१४

सिथय

श्री राजु मिजार

१५

सिथय

श्री राजेन्द्र िोिाङ्गे

१६

सिथय

श्री सरथविी पररयार

१७

सिथय

श्री सानु मिजार

१८

सिथय

श्री सुनीिा नकिी

१९

सिथय

श्री सुिन पोखरे ि

२०

सिथय

श्री सं मगिा श्रे ष्ठ (उप्रेिी)

२१

सिथय सजचव

श्री राजेन्द्र काकी

आिजन्द्त्रि व्यवथिापन कििचारीहरुुः
१

िे खा अमिकृि

श्री प्रववन कुिार शाही

२

सजचवािय

श्री सं जजिा िािा

िथिखि

मनर्िय नं.१
यस नगरपामिकाको २५औ ं थिापना दिवसको उपिक्षिा नगरपामिकाको नवमनमििि प्रशासकीय भवन नगर
प्रिुख श्री रिेश िहजिनबाट नै उदघाटन गने मनर्िय गररयो ।

मनर्िय नं.२
मिमि २०७८ असार २५ गिे कीमििपरु नगरपामिका वडा नं.४ मनवासी श्री इश्वर बथनेिको कीमििपरु
अथपिाििा उपचारका क्रििा असिावयक मनिन भएकोिा उपचारिा सं िग्न कीमििपरु अथपिाि, कीमििपरु
नगरपामिका र िृिकको पररवार बीच िृिकका िुई सन्द्िानिाई १२ कक्षा सम्िको अध्ययनको व्यवथिा
मििाउने र िृिकको श्रीििीिाई रोजगारी उपिब्ि गराउने भमन िृपजक्षय िौजखक सहििी भए बिोजजि
मनजका िुई सन्द्िानको १२ कक्षासम्ि अध्ययनको प्रवन्द्ि र िृिकको श्रीििीिाई नगरपामिकािा
रोजगारीको व्यवथिा मििाउने मनर्िय गररयो ।

मनर्िय नं.३
यस कीमििपरु नगरपामिका अन्द्िगिि थवाथ्य शाखािा कायिरि ५ जना कििचारीहरुिाई प्रोत्साहन भत्ता
वापि आफ्नो खाईपाई आएको ििवको १० प्रमिसि भत्ता उपिब्ि गराउनका िामग मनवेिन प्राप्त भई
नगरप्रिुख थिररय मनर्िय सिेि भएकोिा सो नगरप्रिुख थिररय मनर्िय कायािन्द्वयनका िामग िप अध्ययन
गनुप
ि ने मनर्िय गररयो ।

मनर्िय नं.४
यस नगरकायिपामिका कायािियिा मबमभन्न मिमििा "घ" वगिको मनिािर् व्यवसायी इजाजिपत्र िाग गरी पेश
हुन आएका मनवेिनहरु िध्ये "घ" वगिको व्यवसायी इजाजिपत्र सम्बन्द्िी समिमिबाट योग्यिा सम्बन्द्िी
कागजािहरु रुजु गरी ईजाजिपत्र दिनका िामग मसफाररस भै आएका मनम्न मनवेिक/फििहरुिाई "घ"
वगिको मनिार्ि व्यवसायी इजाजिपत्र प्रिान गने मनर्िय गररयो ।
क्र.स

फिि/कम्पनीको नाि

सं चािकको नाि

वडा नं, ठे गाना

१

मसवि गर्पिी मनिािर् सेवा

श्री सुरज श्रे ष्ठ

की.न.पा-९, नयााँबजार

२

ग्यािेक्सी मबल्डसि एण्ड सप्िायसि प्रा.मि

श्री बरुर् के.सी

की.न.पा-५, जााँखा

कैवफयि

मनर्िय नं.६
मिमि २०७८ चैत्र ०२ गिे शहरी योजना ििा भवन िापिण्ड २०७६, पररच्छे ि ३३ को ३५.५ अनुसार
नगर प्रिुखको सं योजकत्त्विा गदठि बािा अड्काउ फुकाउ समिमिको बैठकबाट गररएको िपशीिका
मनर्ियहरुिाई अनुिोिन गने मनर्िय गररयो ।
िपजशिुः
१. यस नगरक्षेत्रिा नया मनिािर् हुने र थवीकृमि मिई मनिािर् भइसकेका

Residential भवनहरु, नेपाि

राविय भवन सं वहिा अनुरूप, व्यापाररक भवन मनिािर् गनि चाहे िा मडजाईनरको घर सुरजक्षि हुने
प्राववमिक प्रमिवेिन (Structure

analysis)

मिई, व्यापाररक भवनको FAR र

Ground Coverage

सरह िोवकएको राजश्व मिई, वगि पररवििन गनि सवकने गरर मनिािर् गनि दिने मनर्िय गररयो ।
२. यस नगरक्षेत्रिा यस अजघ मनिािर् भएका र पमछ मनिािर् हुने सबै प्रकृमि (वगि) का घरहरुिा
प्रत्येक िल्िाको भयािङ्गिे ओगटे को भाग FAR िा गर्ना नगरी मनिािर् अनुिमि दिने मनर्िय गररयो
।
३. यस नगर मभत्र कोर एरीया क्षेत्रिा ४५ वफट को उचाईिा नबढ्ने गरर अगामडको भागको

Elevation

िा फरक नपने गरी, िामिल्िो िल्िाको कुि क्षेत्रफिको बवििा िुई मिहाई क्षेत्रफि सम्ि मनिािर्
सम्पन्न दिने मनर्िय गररयो ।
४. यो मनर्िय भएको मिमि अजघ ििाि भएका सबै प्रकृमि/वगिका वफल्डिा बमनसकेका घरहरुिाई
ईजाजि भन्द्िा बवि मनिािर् गरे को क्षेत्रफिको ३०० प्रमिशि जररवाना मिई घर मनिािर् सम्पन्न
दिने मनर्िय गरीयो ।
५. यस कीमििपरु नगरक्षेत्र मभत्र बन्ने घरको बाटोको िापिण्ड सम्बन्द्ििा िोश्रो नगर सभा (२०७४
ाँ ािा मनर्िय भएको र शहरी
िाघ २९) बाट सं शोमिि मनर्िय न. १ को क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज बुि
ाँ ाको मनर्िय उल्िे ख
योजना ििा भवन मनिािर् िापिण्ड, २०७६ को थिानीय राजपत्रिा सो बुि
नभएकोिे यस अजघ भवन नक्सा पास भएका र पमछ मनिािर् हुने घर/सं रचनािाई सोवह िापिण्ड
अनुसार मनिािर् जथवकृिी दिने मनर्िय गररयो ।

६. यस नगर क्षेत्र मभत्र मनयिानुसार घर मनिािर् नभएकाको हकिा मनम्नानुसार जररवान, नववकरर्,
नािसारी िथिुर मिने र सो सम्बन्द्ििा यस अजघ मिएका र पमछ पमन सोवह बिोजजि नै मिने मनर्िय
गररयो ।
जररवाना सम्बन्द्ििा:
क. मनिािर् सम्पन्न मिई ववना अनुििी िल्िा िप गरे िा पुरै क्षेत्रफिको ३००% जररवाना।
ख. जप्िन्द्ि िेभिसम्िको जथवकृिी ववना मनिािर् गरे िा नक्सा पास िथिुरको २५%
ग. जप्िन्द्ि िे भिसम्ि जथवकृिी मिई सो भन्द्िा बिी मनिािर् गरे को कुि नक्सा पास िथिुरको
५०%
घ. कुनै जथवकृिी ववना जप्िन्द्ि िे भि भन्द्िा िामि मनिािर् कायि गरे िा १००% िप
ङ. विे को क्षेत्रफिको रकि र सं सोिन िथिुर ५%
नववकरर्:
i. २ वर्ि मभत्र – ५%
ii. २-३ बर्ि मभत्र – २०%
iii. ३-४ बर्ि मभत्र – ३०%
iv. ४ बर्ि नाघेको – १००%
नािसारी :
i. अशंवण्डा वा एकापररवार मभत्रको हकिा रु ११०/ii. अन्द्यको हकिा पुरा क्षेत्रफिको प्रचमिि िथिुरिा कुि राजश्वको २५%

