
 
बैठक नं.१०१ 

आज मिमि २०७८ कामििक २८ गिे आईिबार दिनको २:०० बजे यस कीमििपरु नगरपामिकाका नगर 
प्रिखु श्री रिेश िहजिनज्यकुो अध्यक्षिािा, नगर कायिपामिकाको बैठक, नगरपामिकाको सभाकक्षिा िेहाय 
बिोजजिको उपजथिमििा बसी मनम्न बिोजजिका मनर्ियहरु गररयो। 

मस.न. पि नाि, िर िथिखि 

१ अध्यक्ष, प्रिखु श्री रिेश िहजिन  

२ सिथय, उपप्रिखु श्री  सरथविी ररजाि (खड्का)  

३ सिथय, अध्यक्ष वडा न. १ श्री हर्ि िहजिन  

४ सिथय, अध्यक्ष वडा न. २ श्री रिेशिान डंगोि  

५ सिथय, अध्यक्ष वडा न. ३ श्री राजेन्द्र िहजिन  

६ सिथय, अध्यक्ष वडा न. ४ श्री राजेन्द्र बामनयााँ  

७ सिथय, अध्यक्ष वडा न. ५ श्री राजेन्द्र कुिार िहजिन  

८ सिथय, अध्यक्ष वडा न. ६ श्री न्द्हचु्छे बहािरु िहजिन  

९ सिथय, का.अध्यक्ष वडा न. ७ श्री प्रकाश मसंह ि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 नन्द्ििेवी िहजिन  

१४ सिथय श्री राज ुमिजार  

१५ सिथय श्री राजेन्द्र िोिाङ्गे  

१६ सिथय श्री सरथविी पररयार  

१७ सिथय श्री सान ुमिजार  

१८ सिथय श्री सनुीिा नकिी  

१९ सिथय श्री सिुन पोखरेि  

२० सिथय श्री संमगिा शे्रष्ठ (उप्रिेी)  

२१ सजिव श्री कृष्र्प्रसाि सापकोटा  

आिजन्द्िि व्यवथिापन किििारीहरुुः 
१ िेखा अमिकृि श्री प्रववन कुिार शाही  

२ सजिवािय श्री संजजिा िािा  



 

मनर्िय नं.१ 

यस नगरपामिकाको वविायन समिमिबाट ियार भै नगर प्रिखुबाट नगरकायिपामिकािा पेश भएका िपजशिका 
कायिववमिहरु उपर छिफि गरी थवीकृि गने मनर्िय गररयो । 

१. कीमििपरु नगरपामिका नगर यवुा पररर्द् कायिववमि, २०७८ 

२. कीमििपरु नगरपामिका घर बहाि कर व्यवथिापन कायिववमि, २०७८ 

३. कीमििपरु नगरपामिका व्यवसाय कर सम्बन्द्िी कायिववमि, २०७८ 

मनर्िय नं.२ 

कीमििपरु नगरपामिकाको नगरकायिपामिकाका ववगिको मनर्ियहरु कायािन्द्वयनको समिक्षा गरी कायािन्द्वयन हनु 
बााँकी रहेका मनर्ियहरुिाई प्रभावकारी रुपिे कायािन्द्वयन गने गराउने मनर्िय गररयो ।सािै कीमििपरु 
नगरपामिकाको सेवा प्रवाह र ववकास व्यवथिापन सम्बन्द्िी कायिको सिीक्षा गरी आगािी दिनिा अझै सवि, 
सक्षि र प्रभावकारी रुपिा उपिब्ि गराउन सबै वडा कायाििय, ववर्यगि शाखाहरुिाई मनिेश गने मनर्िय 
गररयो । 

मनर्िय नं.३ 

िाि ुआ.व.२०७८/०८९ को योजना सम्झौिा एवं कायािन्द्वयन सम्बन्द्ििा कायिपामिकाको मनर्िय बिोजजि 
सियावमििा नै कायि सम्पन्न गनिका िामग वडा कायािियहरुिाई पनुुः िाकेिा गने मनर्िय गररयो । 

मनर्िय नं.४ 

नेपाििा प्रजािन्द्ि प्रामिको िामग गररएको २०४६ सािको ऐमिहामसक जन आन्द्िोिनका क्रििा मिमि २०४६ 
िैि २० गिे गोिी िागेर घाईिे हनुभुएका कीमििपरु नगरपामिका वडा नं.१० मनवासी श्री राइिान 
शाक्यको  आन्द्िोिनका क्रििा खटु्टािा िागेको गोिीका कारर् असहय पीडा भई िैमनक जीवन मनवािह गनि 
कदठन भइरहेको, जिवकत्सकबाट पनु शल्याक्रीया गनुिपने परािशि प्राि भएको िर घरको आमििक अवथिा 
किजोर भएको कारर् शल्यवक्रया गनि रकिको अभाव भएको,हुाँिा आमििक सहयोग पाउाँ भमन मनवेिन प्राि 
भएको हुाँिा मनज श्री राइिान शाक्यको योगिानको उच्ि िूल्यााँकन गिै उपिारका िामग रु. ८,००,०००।- 
(अक्षरुपी आठ िाख रुपैयााँ िाि) आगािी नगरसभाबाट अनिुोिन हनुे गरी आमििक सहयोग उपिब्ि गराउने 
मनर्िय गररयो । 

मनर्िय नं.५ 

िारवाडी सेवा फाउण्डेशनिे आि नागररकिाई िनुाफा रवहि, अन्द्िरािविय थिरको थवाथ्य सेवा उपिब्ि 
गराउन जिवकत्सक र किििारी आवासीय भवन, मबरािी कुरुवा भवन,  प्रशासकीय भवन,  ििेना गहृ र योग 
ध्यान ििा बैदिक जिवकत्सा सेवा सवहिको ३०० शैयाको Marwadi Multispeciality Hospital थिापना गनिको 
िामग नेपाि सरकारको नाििा कायि रहेको  काठिाडौं जजल्िा साववक िोभार भिुखेि गा.वव.स. वडा नं. 
3(ग) र 3(ङ) हािको कीमििपरु नगरपामिका वडा नं. 6 िा रहेको जग्गािा "सरकारी जग्गा ििाि ििा मिज 
सम्बन्द्िी कायिनीिी, २०७१"  बिोजजि  मिजिा मिनको िामग नपेाि सरकार सिक्ष मसफाररसका िामग दिएको 
मनवेिनका सम्बन्द्ििा उक्त मनकायको िाग बिोजजि नेपाि सरकार थवाथ्य िन्द्िािय, नेपाि सरकार भमूि 



व्यवथिा िन्द्िािय मसाँिहरवार,  जजल्िा प्रशासन कायाििय काठिाण्डौ र किङ्की िािपोि कायाििय 
काठिाण्डौिाई मसफाररस गने मनर्िय गररयो । 

मनर्िय नं.६ 

संजघय सरकारबाट थिानीय िहहरु िाफि ि आगािी आ.व. २०७९/०८० िा कायािन्द्वयन हनुे आयोजना/ 
कायिक्रिहरुको िामग सिपूरक ििा ववशेर् अनिुान िाग गनुि भमन सूिना प्रकशन भए पश्चाि िपजशि 
बिोजजिका आयोजना/कायिक्रिका िामग अनिुान िाग गने मनर्िय गररयो । 

िपजशिुः 

क्र.स योजनाको वववरर् कैवफयि 

१ पााँगा - िारघरे- पाण्डेछाप सडक सिुार योजना सिपरुक अनिुान 

२ याँिोुः – जनसेवा – िहन- भाजंगि सडक सिुार योजना सिपरुक अनिुान 

३ िहन- िारघरे - पाण्डेछाप सडक सिुार योजना सिपरुक अनिुान 

४ नयााँ बजार खेििैिान ववशेर् अनिुान 

 
मनर्िय नं.७ 
प्रिेश सरकारबाट थिानीय िहहरुबाट आगामि आ.व. २०७९/०८० िा कायािन्द्वयन हनुे आयोजना/ 
कायिक्रिहरुको िामग सिपूरक ििा ववशेर् अनिुान िाग गनुि भमन सूिना प्रकशन भए पश्चाि िपजशि 
बिोजजिका आयोजना/कायिक्रिका िामग अनिुान िाग गने मनर्िय गररयो । 

िपजशिुः 

क्र.स योजनाको वववरर् कैवफयि 

१ पााँगा - िारघरे- पाण्डेछाप सडक सिुार योजना सिपरुक अनिुान 

२ याँिोुः – जनसेवा – िहन- भाजंगि सडक सिुार योजना सिपरुक अनिुान 

३ िहन- िारघरे - पाण्डेछाप सडक सिुार योजना सिपरुक अनिुान 

४ नयााँबजार खेििैिान ववशेर् अनिुान 

 

 

मनर्िय नं.८ 

यस कीमििपरु नगरपामिकाको सिग्र ववकासका िामग िहत्वपूर्ि रही नगरपामिकाको प्रािमिकिािा परेका िर 
न.पा.को स्रोििे िाि कायािन्द्वयन हनु नसकेका नगरथिरीय ििा वडाबाट मसफाररस भएका िपजशिका योजना 



ििा कायिक्रिहरुका िामग बजेट ववमनयोजन गररदिन नेपाि सरकार ििा प्रिेश सरकारिा अनरुोि गने मनर्िय 
गररयो । 

मस.न. योजनाको नाि योजना थिान कैवफयि 

१ झिुपोखरी - सल्यानथिान - गाम्िा िौर सडक  की.न.पा -४  

२ ढल्पा ििि - फ्यखाुः नगर - गाम्िा िौर सडक की.न.पा - ९ र ४  

३ बोसन खोिा पयािपयिटन सडक की.न.पा - ६ र ४  

४ बाघ भैरव िा.वव - बोसन सडक की.न.पा - ४  

५ छुगााँऊ - अमिकारी गााँऊ सडक की.न.पा - ५  

 

 

मनर्िय नं.९ 

कीमििपरु नगरपामिका अन्द्िगििका वडा नं.२,४,३ र.९ को वडा कायािियको प्रशासकीय भवनिाई  नगरको 
परुािाजत्वक, सााँथकृमिक ििा ऐमिहामसक पक्ष झजल्कने गरी प्रशासकीय भवन िागि सहभामगिािा मनिािर् 
गनिका िामग जजल्िा सिन्द्वय समिमि, काठिाडौंिाई आवश्यक बजेट ववमनयोजनका िामग अनरुोि सवहि 
पिािार गने मनर्िय गररयो । 

 

मनर्िय नं.१० 

कीमििपरु नगरपामिकािा रहेका सम्पूर्ि बेरुज ुफर्छ्यौट सम्बन्द्ििा िेहाय बिोजजि गने मनर्िय गररयो । 

 कीमििपरु नगरपामिकािा कायि भएको हािसम्िको बेरुज ुफर्छ्यौट सम्बन्द्िी कािकाज गनि राजपिावङ्कि 
िमृिय शे्रर्ी वा सो भन्द्िा िामिल्िो पिबाट अबकाश प्राि मनजािमि किििारीिाई सेवा परािशििा मिई 
बेरुज ुफर्छ्यौटको काििाई अगाडी बढाउने । मनजिाई िामसक रुपिा रा.प.िमृिय शे्रर्ीिे पाउन े
ििब थकेि बराबरको रकि उपिब्ि गराउने । मनजको TOR नगरपामिकािे िोक्ने । 

 बेरुज ुिेजखएका व्यजक्त,संथिा र मनकायिाई फर्छ्यौटका िामग पिािार गने । 

 बेरुज ुफर्छ्यौटका िामग अपनाउन ुपने अन्द्य उपायहरु क्रिवद्ध रुपिा कायािियिे सम्पािन गिै जाने 
। 

 

 


