
 

बैठक नं.१०० 

आज मिमि २०७८ असोज २४ गिे आईिबार दिनको ४:०० 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 िहेश्वरी िािी  

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 भएको " 
थवाथ्य संथिा संिािन थवीकृमि र नववकरर्को िापिण्ड ििा प्रकृया सम्बजन्द्ि मनिेजशका, २०७८" 
थवीकृि गररयो । 

मनर्िय नं.२ 

कीमििपरु नगरपामिकाको ववगि कायिपामिकाका मनर्ियहरु कायािन्द्वयनको समिक्षा गरी कायािन्द्वयन हनु 
बााँकी रहेका मनर्ियहरुिाई प्रभावकारी रुपिे कायािन्द्वयन गने गराउने मनर्िय गररयो । 

 

मनर्िय नं.३ 

थिानीय िह संथिागि क्षििा थविूल्याङ्कन कायिववमि, २०७७ अनसुार सबै वडा 
कायाििय/शाखा/ईकाईहरुबाट सम्पािन भएका कािहरुको कायिववमि अनसुार अमभिेजखकरर् गने र 
उजल्िजखि कायिववमििाई केन्द्रववन्द्ििुा राखी कायि सम्पािन गने/गराउने मनर्िय गररयो ।  

मनर्िय नं.४ 

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.५ 

कीमििपरु नगरपामिकािा रहेका सम्पूर्ि बेरुजहुरु फछौटका िामग नगरपामिका कायािियका प्रिखु 
प्रशासकीय अमिकृि र िेखा अमिकृिद्वारा संयकु्त रुपिा बेरुज ुफछौट कायियोजना ियार गरी आगािी 
कायिपामिका बैठकिा पेश गनि मनिेशन दिने मनर्िय गररयो । 

मनर्िय नं.६ 
िाि ुआ.व.२०७८/०८९ को योजना सम्झौिा एवं कायािन्द्वयन सम्बन्द्ििा अजिल्िो कायिपामिकाको 
मनर्िय कायािन्द्वयनका िामग वडा कायािियहरुिाई पनुुः िाकेिाका िामग पिािार गने मनर्िय गररयो । 

 

मनर्िय नं.७ 

िाि ुआ.व.२०७८/०७९ को िामग आमििक ऐन २०७८ को थिानीय राजपि प्रिाजर्ि गिाि अनसूुिी 
१० (िफा १२ साँग सम्बजन्द्िि) अन्द्य िथिरु ििा शलु्कको मस.नं.१२ िा "आमििक कारोबारको मिखि 
प्रिाजर्ि/रोहबर (बैना, सापटी) कारोवार रकििा ०.२५% राजश्व" उल्िेख भएकोिा नेपाि सरकार 
संजियबाट प्रिाजर्ि "ििुकुी िेवानी कायिववमि संवहिा, २०७४" को िफा ३६ को(४) उपिफा (३)  

 

 

 

 

 



 

बिोजजि "मिखि प्रिाजर्ि गिाि थिानीय िह वा थिानीय िहको वडा समिमिको कायािियिे बढीिा 
िईु सय रुपैया सम्ि िथिरु मिन सक्ने छ ।" भनी उल्िेख गरेको हिुााँ अब उप्रान्द्ि उक्त कायिको 
िामग "ििुकुी िेवानी कायिववमि संवहिा, २०७४" अनसुार शलु्क/िथिरु मिने मनर्िय गरी आगािी 
नगरसभाबाट अनिुोिन गने मनर्िय गररयो ।  
 

मनर्िय नं.७ 

कीमििपरु नगरपामिका मनवासी वािपन्द्िी आन्द्िोिनका अग्रज एवं सिाजसेवी श्री वटकाराि िहजिनको 
मिमि २०७८ असोज २४ गिे ८७ वर्िको उिेरिा मनिन भएको हुाँिा दिवंगि प्रमि हादििक श्रद्धान्द्जिी 
अपिर् गिै शोक सन्द्िप्त पररवारिा नगरपामिकाको िफि बाट हादििक सिवेिना प्रकट गिै शोक प्रथिाव 
पाररि गने मनर्िय गररयो   ।  

 

 

 


