
 

बैठक नं. ६४ 
आज मिमि २०७६ फाल्गनु ११ गिे आईिबार दिनको ०५:३० बजे यस कीमििपरु 
नगरपामिकाका नगर प्रिखु श्री रिेश िहजिनज्यकुो अध्यक्षिािा, नगर कायिपामिकाको बैठक, 
वडा नं. १० स्थिि नगरपामिकाको सभाकक्षिा िेहाय बिोस्जिको उपस्थिमििा बसी मनम्न 
बिोस्जिका मनर्ियहरु गररयो । 

मस.न. पि नाि, िर िथिखि 

१ अध्यक्ष, प्रिखु श्री रिेश िहजिन  

२ सिथय, उपप्रिखु श्री सरथविी ररजाि (खड्का)  

३ सस्िव श्री ध्रवुराज आिायि  

४ सिथय, अध्यक्ष वडा न. १ श्री हर्ि िहजिन  

५ सिथय, अध्यक्ष वडा न. २ श्री रिेशिान डंगोि  

६ सिथय, अध्यक्ष वडा न. ३ श्री राजेन्द्र िहजिन  

७ सिथय, अध्यक्ष वडा न. ४ श्री राजेन्द्र बामनयााँ  

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

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

१० सिथय, अध्यक्ष वडा न. ७ श्री राजकुिार िािी  

११ सिथय, अध्यक्ष वडा न. ८ श्री ववनोि िहजिन  

१२ सिथय, अध्यक्ष वडा न. ९ श्री गंगाराि िहजिन  

१३ सिथय, अध्यक्ष वडा न. १० श्री अिन िहजिन  

१४ सिथय श्री नन्द्ििेवी िहजिन  

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, िेखा अमिकृि श्री मिि प्रसाि मिमिरे  

२३ आिस्न्द्िि,सू.प्र.अ श्री परशरुाि िौिागाई  

२४ आिस्न्द्िि, सस्िवािय श्री संस्जिा िािा  



 

मनर्िय नं.१ 

कीमििपरु नगरपामिकाको काि कारबाहीिाई सरि, सहज र प्रभावकारी बनाउनका िामग थिानीय 
सरकार संिािन ऐन, २०७४ को िफा ११ (ठ) र कीमििपरु नगरपामिकाका प्रशासकीय कायिववमि 
(मनयमिि गने) ऐन, २०७५ को िफा ४ को अमिकार प्रयोग गरी वविेयक समिमििाफि ि ियार भई पेश 
हनु आएको "कीमििपरु नगरपामिका संथिा ििाि ििा नववकरर् कायिववमि, २०७६" उपर वहृि छिफि 
गरी थवीकृि गने मनर्िय गररयो । 

मनर्िय नं.२ 

" कीमििपरु िहोत्सव, २०२०" भव्यिाका साि सफि पानिका िामग नगरप्रिखु श्री रिेश िहजिनको 
संयोजकत्विा यस नगरपामिकाका सबै जनप्रमिमनमिहरु, सरोकारवािा एवं सविपक्षीय प्रमिमनमित्व रहने 
गरी १५१ सिथयीय "कीमििपरु िहोत्सब िूि सिारोह समिमि २०२०" गठन गररएकोिा उक्त 
समिमििाई प्रशासमनक रुपिा सहयोग ििा व्यवथिापन गनिका िामग िपस्शि बिोस्जिको ३ जना 
किििारी रहने गरी सस्िवािय गठन गरी संिािन गनिका िामग नगर प्रिखुिाई स्जम्िेवारी दिने मनर्िय 
गररयो । 

क्र.स पि/शे्रर्ी संख्या सेवा/सवुविा कैवफयि 

१ सस्िवािय संयोजक १ प्रमि दिन रू.११५०।–  िैमनक ज्यािािारीिा 
डोर हास्जर गराई 
ििब भकु्तानी गने 
गरी 

२ सहायक पााँिौं िह १ पााँिौं िह सरहको शरुुको ििब 
थकेिका आिारिा 

३ सहायक िौिो िह १ िौिो िह सरहको शरुुको ििब 
थकेिका आिारिा 

 


