
 

मिमि २०७६ िंमिर ११ गिे िंगलबार बैठक नं. ५७  िा नगर कार्यपामलकाको मनर्यर्हरु 

मनर्यर् नं. १ 

नेपाल िरकारले स्थानीर् िह (िाविक स्थानीर् मनकार्) िा कार्यरि कियचारीहरुको िढुिा िथा ितृ्ति 
विकाि र ििकक्षिा मनर्ायरर् िवहि ििार्ोजन गने कार्यकालामग कियचारी ििार्ोजन अध्र्ादेश, 
२०७५ को दफा ६ को उप दफा ४ बिोत्तजि ििार्ोजन गने िन्दर्यिा र्ि नगरपामलकािा कार्यरि 
िाविक स्थानीर् मनकार् हाल स्थानीर् िहिा कार्यरि स्थार्ी कियचारीहरुलाई पमन कियचारी ििार्ोजन 
अध्र्ादेश, २०७५ को दफा ७ को उप दफा २ र ४ िा र्एको व्र्बस्था र िापदण्ड बिोत्तजि हनेु 
गरी र्ि नगरपामलकाको गि २०७५ फागनु ४ गिे िम्पन्न चौथो नगरिर्ाको मनर्यर् न. १० का 
आर्ारिा र्ि नगरपामलकाको स्िीकृि स्थार्ी दरिन्दीिा कार्यरि कियचारीहरुलाई िंघ, प्रदेश र स्थानीर् 
िहिा कियचारी ििार्ोजन गनयबनेको “कियचारी ििार्ोजन अध्र्ादेश, २०७५” ले िोकेको मिमि देत्ति 
नै लाग ुहनेु गरी स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ बिोत्तजि ििार्ोजन पत्र ददई श्री िङ्घीर् 
िामिला िथा िािान्र् प्रशािन िन्त्रालर्लाई जानकारी गराउने मिमि २०७५/१२/१ िा बिेको 
नगरकार्यपामलकाको ४४ औ ंबैठकको मनर्यर् नं. २ हालिम्ि कार्ायन्िर्न नर्एको र उक्त मनर्यर् 
कार्ायन्िर्नका लामग मिमि २०७६/०७/२२ िा िम्बत्तन्र्ि कियचारीहरुबाट पेश हनु आएको िािवुहक 
िाग मनिेदन उपर छलफल गरर िम्ित्तन्र्ि िम्परु्य कियचारीहरुको मनर्तु्तक्त, बढुिा, कार्यिम्पादन 
िलुर्ांकन, उललेत्तिि काननुहरु ििेिको विश्लेषर्ात्िक अध्र्र्न गरर रार् िझुाि िवहि आगािी बैठकिा 
प्रमििेदन पेश गनयका लामग देहार् अनिुार "प्रशािनिरु्ार मिफाररि िमिमि" गठन गने मनर्यर् गररर्ो ।  
िपत्तशल 

क) उप – प्रििु श्री िरस्ििी ररजाल (िड्का)   - िंर्ोजक 

ि) िडा अध्र्क्ष, िडा नं. ६ श्री न्हचु्छे बहादरु िहजयन - िदस्र्   

ग) िडा अध्र्क्ष, िडा नं. ८ श्री मबनोद िहजयन  - िदस्र् 

घ) कार्यपामलका िदस्र्, श्री ििुन पोिरेल  - िदस्र् 

ङ) उप-ित्तचि, श्री टंकलाल गैरे    -  िदस्र् ित्तचि 

िललाहकारिा काननुी िललाहाकार श्री कृष्र्हरर िमििडा ।  

मनर्यर् नं. २ 

र्ि नगर क्षेत्रका स्िास््र् वििा गने विमिि नगरबािीहरुलाई प्रमिव्र्ात्तक्त रु. २०० (दईु िर् िात्र) 
का दरले नगरपामलकाको िफय बाट मबिा िहर्ोग उपलब्र् गराउने मनर्यर् गररर्ो । 

मनर्यर् नं. ३  



कीमियपरु नगरपामलका, नगर कार्यपामलका (कार्यिम्पादन) मनर्िािली, २०७४ को  अनिूुची – १ 
(मनर्ि ७ को उपमनर्ि (३) िँग िम्ित्तन्र्ि) को बुदँा नं. १४ बिोत्तजिको प्रस्िाि उपर छलफल 
हुँदा र्ि नगरक्षेत्रिा पराम्परागि रुपिा िनाउदै आएको िािगाँउले (न्हेगा)ँ जात्रा अन्िरगि कीमियपरुको 
ईन्रार्र्ी जात्रा र्वह मिमि २०७६ िाल िंमिर २० गिे शकु्रबार हनेु र्एकोले िम्परु्य नगरबािीहरुिा 
ििु, ििवृि, ि-ुस्िास््र् र ददघायर्कुो कािना िवहि िो ददन र्ि नगर क्षेत्रिा स्थानीर् िाियजमनक 
विदा ददने मनर्यर् गररर्ो । 

मनर्यर् नं. ४ 

र्ि नगरक्षेत्रमर्त्र र्िन िथा बाटो िम्ित्तन्र् िापदण्ड लगार्िका िन्दर्यिा आईपने मबबाददि 
मबषर्बस्ििुा स्थलगि अध्र्र्न, रार्, िललाह, िझुाििवहि मिफाररि गनयका लामग देहार् अनिुारको 
प्राविमर्क िमिमि गठन गने मनर्यर् गररर्ो । 

िपत्तशल 

क) र्ोजना िथा प्रा. शािा प्रििु, ब.ई. श्री बालकृष्र् िहजयन  - िंर्ोजक 

ि) िम्ित्तन्र्ि िडाका िडा अध्र्क्ष    - िदस्र् 

ग) नक्िा शािा प्रििु ई. श्री िरुज ओझा    - िदस्र्   

घ) िम्ित्तन्र्ि िडाका िडाका प्राविमर्क    - िदस्र् 

ङ) काननु शािा प्रििु, शा.अ. श्री ितु्तजन्र िहजयन  - िदस्र् ित्तचि 

मनर्यर् नं. ५ 

१६ औ ंराविर् ज्र्ाप ुददिि ििारोह िमिमि, ११४० को मिमि २०७६/०८/०८ को पत्रानिुार र्वह 
२०७६/०८/२६ गिे हनेु िाईकल र् र्ालीको र्ि नगरपामलका िडा नं. ५ त्तस्थि पाँगा देउिेलिा 
ििापन हनेु हुँदा िो िा िहर्ामग हनेु कररब ४०० जना िहर्ागीहरुलाई नगरपामलकाको िफय बाट रु. 
एक लािको मििा मर्त्र रहने गरी नेिारी र्ोजको व्र्िस्था गने मनर्यर् गररर्ो ।   

मनर्यर् नं. ६ 

र्ि नगर क्षेत्रिा विमर्न्न िािात्तजक िंघिंस्थाहरुले रक्तदान कार्यक्रि आर्ोजना गरी र्ि 
नगरपामलकािा आमथयक िहर्ोगका लामग िाग गरेिा प्रमिव्र्त्तक्त रक्तदािा रु. १५०/- का दरले हनेु 
रकि प्रगिी प्रमििेदनका आर्ारिा आमथयक िहर्ोग उपलब्र् गराउने मनर्यर् गररर्ो। 

मनर्यर् नं.७  



र्ि नगरकार्यपामलका कार्ायलर्िा मबमर्न्न मिमििा "घ" िगयको मनिायर् व्र्ििार्ी इजाजिपत्र िाग गरी 
पेशहनु आएका मनिेदनहरु िध्रे् "घ" िगयको व्र्ििार्ी इजाजिपत्र िंम्बत्तन्र् िमिमिबाट र्ोग्र्िा 
िम्बत्तन्र् कागजािहरु रुज ु गरी ईजाजिपत्र ददनका लामग मिफाररि रै् आएका मनम्न 
मनिेदक/फियहरुलाई "घ" िगयको मनिार्य व्र्ििार्ी इजाजिपत्र प्रदान गने मनर्यर् गररर्ो । 

मि.न. फियको नाि ठेगाना, रप्रोपाईटरको नाि 

१ मडजाईन टु विलड  कीमियपरु १, िमिबजार, रािकृष्र् लटौला 

२ 
एलाईन्ि ईत्तन्जमनर्ररङ्ग एण्ड कन्रक्िन 
प्रा.मल. 

कीमियपरु ६, चोर्ार, श्री मर्रेन्र कुिार र्ादि 
र श्री नविन कुिार िाह  

 

मनर्यर् नं. ८  

र्ि कीमियपरु नगरपामलका िडा नं.६,जलमबनार्क  त्तस्थि ( िामबक चोर्ार र्िूिेल ४ ग वकिा नं.९ 
प्र ११) को जग्गािा विगि पंचार्िकालदेत्ति नै िडा कार्ायलर् र्िन िाफय ि िेिा प्रिाह गदै आइरहेको 
र द्वन्दकालिा विस्फोटन र्ई र्िन पूर्य क्षमिग्रस्ि र्एकोले िेिा प्रिाह िंचालन गनय कदठनाई र्एको 
हुँदा िोही स्थानिा नर्ाँ िडा कार्ायलर् र्िन मनिायर् गने मनर्यर् गररर्ो । 

 


