
बैठक नं.१०३ 

आज मिमि २०७८ पषु २९ गिे मबहीबार 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 हषि िहजिन  

४ सिथय, अध्यक्ष वडा न. २ श्री रिेशिान डंगोि  

५ सिथय, अध्यक्ष वडा न. ३ श्री राजेन्द्र िहजिन  

६ सिथय, का.वा.अध्यक्ष वडा न. ४ श्री अमनि बाथकोटा  

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

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

९ सिथय, का.वा.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  



मस.न. पि नाि, िर िथिखि 

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 

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

 

मनर्िय नं.२ 

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

१. शवहि थिमृि व्यवथिापन समिमि अक्षय कोष थिापना कायिववमि, २०७८ 

२. िेवी प्याखाँ अक्षय कोष थिापना कायिववमि, २०७८ 
 

मनर्िय नं.३ 

आ.व २०७४/०७५ िेजख आ.व २०७७/०७८ सम्ििा िहािेखा पररक्षकको कायािियिे औल्याएका बेरुज ु
प्रमिवेिन अन्द्िगिि मनयमिि गनि मिल्ने खािका बेरुज ुउपर िेखा समिमििा छिफि गरी मनयमिि गनिका िामग 
आगािी नगरसभािा पेश गने मनर्िय गररयो । 

 मनर्िय नं.४ 

प्रिानिन्द्िी रोजगार कायिक्रि अन्द्िगिि यस आ.व.२०७८/०७९ को िामग यस नगरपामिकाको वावषिक कायिक्रििा 
सिावेश गररएको िपशीि बिोजजिका योजना ििा कायिक्रिहरु प्रिानिन्द्िी रोजगार कायिक्रि  सञ्चािन मनिेजशका, 
२०७५ बिोजजि कायािन्द्वयन गने मनर्िय गररयो । 



क्र.
सं 

वडा.
न 

योजनाको नाि कुि िागि 

ईवििेट 

प्रिानिन्द्िी 
रोजगार 

कायिक्रि वाट 

वडा. वाट जशषिक 

१ १ बाघभैरव िजन्द्िर पछाडी रहेको 
बाि उद्यान सरसफाई गरर बाि 
उद्यान मनिािन गने र ररटेमनङ 
वाि सवहि रेमिङ बार िगाऊने 

817999.89 444717.86 373282.03 आमििक ववकास 
अन्द्िगिि क्र.सं.२ 
बाघभैरव िजन्द्िर 
पछाडी रवहको बाि 

उद्यान रेमिङ राख्न े
र पाकि  व्यवथिापन 

२ २ आई.वप.मस. जिल्रेन पाकि  सिुार 
ििा सदुृविकरर् कायिक्रि। 

370796.99 359997.08 10799.91 वन वािावरर् ििा 
ववपद् व्यवथिापन 

३ ३  मबश्व राविय िा.वव.बाट 

सल्यानथिान बाटोको साइड रेन 
सरसफाई कायिक्रि। 

164530.14 159738.00 4792.14 वन वािावरर् ििा 
ववपद्  िफि को क्र.सं ३ 

आपिकामिन/्ववपद् 

४ ३ वपपिबोट िोक िेजख िीख ुजाने 
बाटो सरसफाई कायिक्रि। 

157450.95 152865 4585.95 " 

५ ३ सिि ट्याङ्की िेजख िीख ु
सम्िको बाटो र नािा सरसफाई 
कायिक्रि। 

76162.32 73944.00 2218.32 " 

    जम्िा 398143.41 386547.00 11596.41   

६ ४ प्रिखु सडक ििा सहायक 
सडकको िााँया बााँयाको झाडी 
फाडानी कायिक्रि। 

93738.24 91008.00 2730.24 सािान वडािा 
रहेको हुाँिा खररि 
गनुि नपने 

७ ४ खानेपानीको िहुान,् कुवा, 
इनार,् िगायि थिानिा 
सरसफाई कायिक्रि। 

5468.06 5308.80 159.26 " 

८ ४ ४ वडा भररका साइड रेन 
सरसफाई कायिक्रि। 

58586.40 56880.00 1706.40 " 

९ ४ साबिजमनक ििा साथकृमिक 
सम्पिाको क्षेििा सरसफाई 
कायिक्रि। 

41661.44 40448.00 1213.44 " 



१
० 

४ पषु्प िाि पाकि  वरपर 
सरसफाई कायिक्रि 

520768.00 505600.00 15168.00 " 

१
१ 

४ साविजमनक एमिहामसक ििा 
परुािाजववक पोखररको 
जजन्द्रोिार साि संरक्षर् 
कायिक्रि। 

318970.40 309680.00 9290.40 " 

    जम्िा 1039192.54 1008924.8
0 

30267.74   

१
२ 

५  ईन्द्िगुााँउिा रहेको कुवा 
उत्खनन गरी संरक्षर् गने ििा 
िौिारािा पाकि  मनिािर्। 

292932.00 284400.00 8532.00 की.न.पा 

१
३ 

५  मबि गाउिा रहेको कुवा 
संरक्षर् कायिक्रि 

75967.03 73754.40 2212.63 की.न.पा 

१
४ 

५  वाडा भरीका नािा , राज कुिो 
ििा साईड रेन िििि ििा 
सासफाई कायिक्रि 

234345.60 227520.00 6825.60 की.न.पा 

    जम्िा 603244.63 585674.40 17570.23   

१
५ 

६  पििागि, पयिटकीय क्षेि ििा 
साविजमनक थििको िििि 
कायिक्रि। 

306602.16 297672.00 8930.16 की.न.पा 

१
६ 

६ मसाँिाईको िामग कुिो ििा 
पैनीको िििि सम्भार 

326619.18 317106 9513.18 की.न.पा 

१
७ 

६  पोखरी खोिा ििा पामनको ििु 

संरक्षर् एवं िििि ििा सम्भार 

419283.34 407071.2 12212.14 की.न.पा 

    जम्िा 1052504.68 1021849.2
0 

30655.48   

१
८ 

७ राजकुिार िािी थिमृि पाकि  सर 
सफाई ििा िििि कायिक्रि। 

195288.00 189600.00 5688.00 वन वािावरर् ििा 
ववपद् व्यवथिापन 

१
९ 

७  वडा नं. ७ जथिि िठ िजन्द्िर 

को सािै िखु्य िखु्य बाटोिा 
सर सफाई कायिक्रि। 

256478.24 249008 7470.24 " 

    जम्िा 451766.24 438608.00 13158.24   



२
० 

८ सम्परु्ि वडा मभिको साबिजमनक 
बाटो, पोखरी, साईड रेन र 
उद्यान पाकि को सरसफाई 
कायिक्रि। 

438177.45 425415.00 12762.45 वन वािावरर् र 
ववपद् िफि  क्र.सं. 
१ सरसपफाई 
कयिक्रि 

    जम्िा 438177.45 425415.00 12762.45   

२
१ 

९  छुगाउाँ, नगाउाँ, नगाउाँ िोबाटो, 
नयााँबजार आिी ठाउाँिा 
वृक्षारोपन गरर गोििेि एवं 
थयाहार ससुार गने 

225775.69 168847.20 56928.49 भौमिक पवुािार 
कायिक्षेिको  साईड 
रेन मनिािर्, िििि, 

वृक्षारोपन ििा 
संरक्षर् र 
वािावरर् ििा 
मबपद् 

२
२ 

९ नगाउाँ खाुःपखु ुएवं खलु्िा 
क्षेििा सर-सफाई गने सािाग्री 
व्यबथिापन गने। 

127588.16 123872.00 3716.16 " 

२
३ 

९ िोकासी टोि, सम्यक टोि, 

बावहररगाउाँिा सर-सफाई एवं 
भौमिक पवुािार िििि संम्भार 
गने। 

139552.64 135488.00 4064.64 " 

    जम्िा 492916.49 428207.20 64709.29   

२
४ 

१०  यदु्ध पाकि  िििि ििा सरसफाई 
कायिक्रि। 

244302.83 237187.21 7115.62 वन वािावरर् र 
ववपद् िफि  क्र.सं. 
१. ववपद् कयिक्रि 

२
५ 

१०   ऐमिहामसक िठ िजन्द्िर, बहाववह 
र पाटी पौवा, िििि ििा 
सासफाई कायिक्रि।  

104153.60 101120 3033.60 " 

२
६ 

१०  ववमभन्न थिानको साइड रेन  

िििि ििा सरसफाई 
कायिक्रि। 

61593.84 59799.84 1794.00 " 

२
७ 

१०  िोकिाजन्द्िक िोक िेजख 

जिख्यो हिैु िोकासी सम्िको 
पयिटवकय पििागि सरसफाई 
कायिक्रि 

24476.10 23763.2 712.90 " 



२
८ 

१० पि पखु ुसंरक्षर् ििा सरसफाई 
कायिक्रि। 

674915.33 655257.33 17947 " 

    जम्िा 1109441.70 1077127.58 30603.12   

 

 

मनर्िय नं.५ 

यस नगरपामिकाको १०१ औ ंनगरकायिपामिका बैठकबाट थवीकृि " कीमििपरु नगरपामिका नगर यवुा पररषि 
कायिववमि, २०७८" ववदे्ययक समिमिबाट मसफाररस भई आए बिोजजि िपशीिको िीन िहिे सवहिको संशोिन 
उपर छिफि गरी पाररि गने मनर्िय गररयो । 
 

 

 

िपशीिुः 

क्र.स. भएको संसोिन कारर् 

1 
 नगर यवुा पररषद् कायिववमि, २०७८ 

 नगर यवुा पररषद् मनयिाविी, 
२०७८ 

  

२ 

पररच्छेि-3 को मनयि 5 उपमनयि (१) 
(ज) " जशक्षा, यवुा ििा खेिकुि शाखा 
प्रिखु –    सिथय सजिव " 

जशक्षा शाखा/ सािाजजक शाखा 
प्रिखु - सिथय सजिव 

शाखाको नाि नमििेको 

३ 

पररच्छेि-3 को उपमनयि (6) " िनोमनि 
सिथयको शैजक्षक योग्यिा िान्द्यिा प्राप्त 
जशक्षर् संथिाबाट कजम्ििा कक्षा १२ 
उजिर्ि भएको हनु ुपनेछ ।" 

उपमनयि (६) हटाउन े आवश्यक नभएको 

4 

पररच्छेि-3 को मनयि 5 

उपमनयि(१)(घ) " यवुा ववकासको 
क्षेििा योगिान गरेका िध्ये पररषद्िे 
िनोमनि गरेको कजम्ििा िईु जना 
िवहिा सिेि पााँि जना यवुा - सिथय " 

वडाहरुबाट मसफाररस भएर आएका 
कजम्ििा पााँि जना िवहिा सिेि 

िस जना यवुा - सिथय 

सबै वडाहरु सिावेश गनि 
पने भएकािे 



5 

पररच्छेि-3 को मनयि 5उपमनयि(१)(ङ) 
"वडा यवुा क्िबहरुबाट पररषद्िे 
िनोमनि गरेको एक जना िवहिा सिेि 
मिन जना   - सिथय" 

पररच्छेि-3 को मनयि 5 

उपमनयि(१)(घ) िा उल्िेजखि 
िस जना सिथय िध्ये िईु जना 
यवुा के्षििा योगिान गरेका र िईु 
जना वडा क्िवहरुिा आवद्ध 
भएका हनु ुपने   

6 

पररच्छेि-3 को मनयि 5उपमनयि(१)(छ) 
" ववशेष सििुायबाट पररषद्िे िनोमनि 
गरेको कजम्ििा िईुजना िवहिा सिेि 
पााँि जना -सिथय " 

ववशेष सििुायबाट पररषद्िे 
िनोमनि गरेको कजम्ििा एक जना 
िवहिा सिेि मिन जना सिथय 

  

7 

पररच्छेि- 4 को मनयि 8 उपमनयि (2) 

(ख) " नगरपामिकािे िोकेको सािाजजक 
के्षि हेने वररष्ठिि किििारी- सिथय  

नगरपामिकािे िोकेको अमिकृि 
थिरको किििारी - सिथय 

आवश्यक नभएको 

8 

पररच्छेि-4 को मनयि 8 उपमनयि (2) 

(ग) " पररषद्का पिेन सिथय बाहेकका 
सिथयहरु िध्येबाट कम्िीिा एकजना 
िवहिा रहने गरी पररषद्िे िनोनीि 
गरेका िईुजना  -सिथय 

पररषद्का पिेन सिथय बाहेकका 
सिथयहरु िध्येबाट कजम्ििा एक 
जना िवहिा रहने गरी पररषििे 
िनोनीि गरेका मिन जना - 
सिथय   

9 

पररच्छेि- 4 को मनयि 8 उपमनयि (2) 

(घ) "नगरपामिकाको जशक्षा यवुा ििा 
खेिकुि प्रिखु- सिथय " 

नगरपामिकाको जशक्षा शाखा/ 
सािाजजक शाखा प्रिखु - सिथय 

शाखाको नाि नमििेको 

10 

पररच्छेि-5 को मनयि 11 उपमनयि(2) " 

उपमनयि (१) बिोजजि गठन हनुे यवुा 
क्िबिा सम्बजन्द्िि वडामभिका यवुा 
उिेर सिहुका २४ वषि सम्िका सम्पूर्ि  
यवुाहरु यवुाक्िबका सािारर् सिथय हनु 
सक्नेछन ्।" 

उपमनयि (१) बिोजजि गठन हनुे 
यवुा क्िबिा सम्बजन्द्िि 
वडामभिका यवुा उिेर सिहुका 
३० वषि सम्िका सम्पूर्ि  यवुाहरु 
यवुाक्िबका सािारर् सिथय हनु 
सक्नेछन ्।" 

उिेर सिूह बिाउन 
आवश्यक भएको 
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पररच्छेि-7 को मनयि 17 उपमनयि (2) 

" उपिफा (१) बिोजजि संगठन संरिना 
र स्रोि ब्यवथिा नभएसम्ि पररषद्को 
कायाििय जशक्षा यवुा ििा खेिकुि 
शाखा र सो शाखािा कायिरि 
किििारीका सािै नगरपामिकािे यवुा 
पररषििा काि गनि िोकेको आफ्नो 
संरिना मभि रहेका अन्द्य किििारी नै 
यस पररषद्का किििारी हनुछेन ्।" 

उपमनयि (१) बिोजजि संगठन 
संरिना र स्रोि ब्यवथिा 
नभएसम्ि पररषद्को कायाििय 
जशक्षा/ सािाजजक शाखािा 
कायिरि किििारीका सािै 
नगरपामिकािे यवुा पररषििा काि 
गनि िोकेको आफ्नो संरिना मभि 
रहेका अन्द्य किििारी नै यस 
पररषद्का किििारी हनुेछन ्। 

शाखाको नाि नमििेको 

 

मनर्िय नं.६ 

थिानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को िफा १९ बिोजजि बजेट, योजना ििा कायिक्रि संशोिन, 
अत्यावश्यक ऐन काननुहरु मनिािर् िगायिका ववषयबथिहुरुिा छिफि गनिका िामग यस कीमििपरु 
नगरपामिकाको िशौं नगरसभाको बैठक मिमि २०७८ िाघ २६ गिे आह्वान गने मनर्िय गररयो ।  

मनर्िय नं.७ 

शासन सञ्चािनिा पारिजशििा, नेितृ्विा जवाफिेवहिा र साविजमनक िासोका मबषयिा आि नागररकहरूको 
सूिनािा पहुाँििाई िजबिु बनाउनकुा सािै साविजमनक सेवा, वथि ु र मनर्यि प्रकृयािा आि नागररकको 
सहभामगिािाई प्रवद्धिन गनिका िामग यस कीमििपरु नगरपामिकाको साविजमनक सनुवुाई कायिक्रि मिमि २०७८ 
फागनु िवहनािा गने मनर्िय गररयो । 

मनर्िय नं.८ 

यस नगरकायिपामिका कायािियिा ववमभन्न मिमििा "घ" वगिको मनिािर् व्यवसायी इजाजिपि िाग गरी  पेश हनु 
आएका मनवेिनहरु िध्ये "घ" वगिको व्यवसायी इजाजिपि सम्बन्द्िी समिमिबाट योग्यिा सम्बन्द्िी कागजािहरु 
रुज ु गरी ईजाजिपि दिनका िामग मसफाररस भई आएको मनम्न मनवेिक/फिििाई "घ" वगिको मनिार्ि 
व्यवसायी इजाजिपि प्रिान गने मनर्िय गररयो । 

क्र.स फिि/कम्पनीको नाि संिािकको नाि  वडा नं, ठेगाना कैवफयि 

१ िािा कन्द्थरक्सन प्रा.मि. श्री राि सोगारि साह की.न.पा-६, िोभार 
 



मनर्िय नं.९ 

यस नगरपामिकािा साववक थिानीय मनकाय िेजख हाि सम्ि मनरन्द्िर कायिरि रहेका िपजशिका थिायी 
किििारीहरुको " कीमििपरु नगरपामिकािा कायिरि किििारीहरुको सिायोजन सम्बन्द्ििा व्यवथिा गनि बनकेो 
ऐन, २०७७" बिोजजि मिमि २०७८/१०/०१ गिे िेजख िागू हनुे गरी थिरववृद्ध सवहि सिायोजन गरी श्री 
सङ्घीय िामििा ििा सािान्द्य प्रशासन िन्द्िािय र बागििी प्रिेश िोकसेवा आयोगिाई जानकारी गराउने 
मनर्िय गररयो । 

िपजशिुः 

क्र
.स 

किििारीको नाििर हािको पि शे्रर्ी/िह हािको पििा 
मनयजुि मिमि 

थिरववृद्ध 
भएको िह 

कैवफयि 

१ श्री बािकृष्र् िहजिन ब.ईजन्द्जमनयर सािौं िह २०७३/०६/०९ आठौं िह 
 

२ श्री बािकृष्र् बाथकोटा ना.स ु पााँिौ िह २०७३/०६/०९ छैठौं िह 
 

३ श्री ज्ञानबज्र िहजिन ना.स ु पााँिौ िह २०७३/०६/०९ छैठौं िह  

४ श्री काजजराि िािाकार ना.स ु पााँिौ िह २०७३/०६/०९ छैठौं िह  

 

मनर्िय नं.१० 

आगािी आ.व २०७८/०७९ को िामग आन्द्िररक आय, राजथव बााँडफााँडबाट प्राप्त हनुे आय, नेपाि सरकार 
ििा प्रिेशसरकारबाट प्राप्त हनुे वविीय हथिान्द्िरर् ििा अन्द्यआयको प्रक्षेपर् स्रोि अनिुान ििा बजेट सीिा 
मनिािरर् समिमिबाट गरी पषु िसान्द्ि मभििा अिि िन्द्िाियिा पठाउन ेमनर्िय गररयो । 

मनर्िय नं.११ 

कीमििपरु नगरपािकािे गि आ.ब २०७७/०७८ िा, थिानीय िह संथिागि क्षििा थविूल्याङ्कन कायिववमि, 

२०७७ बिोजजि ववषयगि क्षेिका सूिकगि रुपिा प्राप्त नमिजा समिमिद्वारा ियार गरी प्रिखु प्रशासकीय 
अमिकृि िाफि ि कायिपामिकािा पेश भएको प्रारजम्भक नमिजािा कूि प्राप्तङ्क ६२.७५ (बैसठ्ठी िशििव साि 
पााँि) िाई अजन्द्िि नमिजाको प्राप्ताङ्क मनिािरर् गने र सो को अनिुोिन गने मनर्िय गररयो ।  

 


