बैठक नं. ६३

आज मिमि २०७६ फाल्गुन ०४ गिे आईिबार दिउँसो १२:३० बजे यस कीमििपरु
नगरपामिकाका नगर प्रिुख श्री रिेश िहजिनज्युको अध्यक्षिािा, नगर कायिपामिकाको बैठक,
वडा नं. १० स्थिि नगरपामिकाको सभाकक्षिा िे हाय बिोस्जिको उपस्थिमििा बसी मनम्न
बिोस्जिका मनर्ियहरु गररयो ।
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मनर्िय -१
यस नगरपामिकाको वविायन समिमिबाट ियार भै नगरकायिपामिकािा पेश भएका िपस्शिका ऐन,
कायिववमि एंव िापिण्डहरु उपर छिफि गरी थवीकृिका िामग आगािी छै ठौं नगर सभािा पेश गने
मनर्िय गररयो ।

(क) कीमििपरु नगरपामिकाको आमििक ऐन, २०७६ को सं शोिन
(ख) कीमििपरु नगरपामिकाको ववमनयोजन ऐन, २०७६ को सं शोिन
(ग) कीमििपरु नगरपामिकाको स्शक्षा ऐन, २०७६ को सं शोिन
(घ) कीमििपरु नगरपामिकाको न्द्यावयक समिमि (कायिववमि सम्बन्द्िी) ऐन, २०७४ को सं शोिन
(ङ) कीमििपरु नगरपामिकाको शहरी योजना ििा भवन मनिािर् िापिण्ड, २०७६ को सं शोिन
मनर्िय २
थिामनय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को िफा २२ बिोस्जि िे हाय बिोस्जिका २ वटा समिमिहरु
गठन गनिका िामग छै ठौं नगरसभािा पेश गने मनर्िय गररयो ।
१. िेखा समिमि
२. सुशासन समिमि
मनर्िय ३
नेपाि सरकारिे घोर्र्ा गरे को नेपाि भ्रिर् वर्ि, २०२० िार्ि सफि पाने उद्शयिे आगािी २०७७
साि बैशाख १६ गिेिेस्ख २० गिे सम्ि यस नगरक्षेिको ऐमिहामसक, िामििक, सांथकृमिक र िौमिक
पवहिान झल्कने गरी पयिटन प्रवर्द्िन गने िक्ष्यका साि ֞कीमििपरु िहोत्सव २०२०"֕ आयोजना गने र
सो.को सिुद्गघाटन सिारोहको प्रिुख अमिथ्यिाका िामग सम्िाननीय उप-राष्ट्रपमि नन्द्ि बहािुर
पूनज्यूिार्ि हादििक आिन्द्िर् गने सािै उक्त कायिक्रििार्ि भव्यिाकासाि सफि पानिका िामग नगर
प्रिुख श्री रिेश िहजिनको सं योजकत्विा यस नगरपामिकाका सबै जनप्रमिमनमिहरु, सरोकारवािा एंव
सविपस्क्षय प्रामिमनमित्व रहने गरी १५१ सिथयीय ֞कीमििपरु िहोत्सव िूि सिारोह समिमि२०२०֞" गठन
गरी नगर िहोत्सव आयोजना गरी भव्यिा साि सम्पन्न गनिका िामग प्रथिाव पाररि गनिका िामग छै ठौं
नगरसभािा पेश गने मनर्िय गररयो ।

मनर्िय -४
हािसम्ि यस नगर कायिपामिका, नगर प्रिुख र नगर कायिपामिका कायािियबाट भएका मनर्ियहरु
अनुिोिनका िामग आगािी छै ठौं नगर सभािा पेश गने मनर्िय गररयो ।
मनर्िय- ५
यस नगरपामिकाको थिानीय राजश्व परािशि समिमििे, से वा शुल्क, कर िथिुर, सं शोमिि आमििक ऐन
२०७६ आगािी आ.व. २०७७/७८ का िामग आन्द्िररक श्रोि िफिको राजश्व प्रक्षेपर् िगायिका
ववर्यिा गरे को मनर्ियहरुको अनुिोिनका िामग छै ठौं नगरसभािा पेश गने मनर्िय गररयो ।
मनर्िय-६
िािी उल्िेस्खि मनर्िय २ बिोस्जिको िेखा समिमि र सुशासन समिमिको कायिप्रर्ािीिार्ि व्यवस्थिि र
प्रभावकारी बनाउनका िामग ियार भएको मनम्न मनयिाविीहरु थवीकृिीका िामग आगािी छै ठौ नगर
सभािा पेश गने मनर्िय गररयो ।
क) िेखा समिमि सं िािन र व्यवथिापन मनयिाविी, २०७६
ख) सुशासन समििी सं िािन र व्यवथिापन

मनयिाविी, २०७६

मनर्िय-७
यस नगर क्षेििा वैकस्ल्पक उजाि उत्पािन गरी यस नगरपामिका अन्द्िगििका वडा कायािियहरु िगायि
सािुिावयक भवनहरुिा सौयि प्यानि जडान र नगर क्षेिका िहत्वपूर् ि थिानहरुिा सौयि बस्ि जडान
गनिका िामग आवश्यक मनर्ियका िामग आगािी छै ठौं नगरसभािा पेश गने मनर्िय गररयो ।
मनर्िय-८
֞कीमििपरु नगरपामिका ववद्युमिय नक्सापास कायािन्द्वयन आयोजना (KMEBPSIP-1)" पररयोजना र सो
पररयोजना अन्द्िगिि कायिरि किििारीहरुिार्ि िािु आ.व २०७६/०७७ को असार िसान्द्ि सम्िका
िामग मनरन्द्िरिाका िामग उस्िि मनर्ियािि आगािी छै ठौं नगर सभािा पेश गने मनर्िय गररयो ।

मनर्िय-९
िािु आ.व २०७६/७७ का िामग थवीकृि योजना ििा कायिक्रिहरु सं िािन र कायािन्द्वयन गिाि
िोवकएको बजेट शीर्िकिा खिि नभर्

वा घवट बजे टिा काि सम्पन्द्न भै सो रकि बिि हुन आएको

अवथिािा "कीमििपरु िहोत्सव २०२०" का िामग थवीकृि बजेटिे नपुग हुने अवथिािा सो स्शर्िकिा
िप गनि र अन्द्य अत्यावश्यक र उपयुक्त योजना ििा कायिक्रि छनौट गरी कायािन्द्वयनका िामग
आवश्यक मनर्ियका िामग आगािी

छै ठौं नगर सभािा पेश गने मनर्िय गररयो ।

मनर्िय -१०
मछिेकी मििराष्ट्र िीनको हुबेई प्रान्द्िको उहान िहानगरपामिका क्षेििा गि िुर्ि िवहनािे स्ख कोरोना
भार्रसका कारर् मसस्जिि सिथया प्रमि नगरपामिकाको िफिबाट िुुःख प्रकट गिै सो सं क्रिर्बाट ग्रमसि
मबरािीहरुको शीघ्र थवाथथ्यिाभ र मनिन भएकाहरुको आत्िाको िीरशास्न्द्ि ििा कोरोना भार्रस
सं क्रिर्को सिथया मछट्टै मनयन्द्िर्िा आउन सकोस् भन्ने

कािना गने मनर्िय गररयो ।

