
बैठक नं.१०४ 

आज मिमि २०७८ िाघ २४ गिे सोिबार 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 बााँमनया  

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 राजकुिार ि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  



मस.न. पि नाि, िर िथिखि 

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 

िाि ुआ.व २०७८/०७९ को िशौं (वहउाँिे) नगरसभाको बैठक यवह मिमि २०७८ िाघ २६ गिे  
बिुबार दिनको १:०० बजे की.न.पा-६, टौिह जथिि वकपू िरबार पाटी भेन्द्यूको सभाहििा िपजशि 
बिोजजिको कायिसूिी अनसुार बैठक बथने मनर्िय गररयो । 

क्र.स वववरर् प्रथििुकिाि सिय 
१ नगर सभा सिथयहरुको आगिन, नािििाि ििा खाजा  १:००–१:३५ 
२ नगर उप-प्रिखु ज्यूको आगिन  १:३५ बजे 
३ नगर प्रिखु ििा सभाअध्यक्ष ज्यूको आगिन  १:४० बजे 
४ रावियगान  १:४५ बजे 
५ शवहिहरुको सम्िान र सम्झनािा १ मिनेट िौनिारर्  

 १:५० बजे 

६ पानसिा बजि बािेर सभाको उद घाटन सभाअध्यक्षज्यू  १:५३ बजे 

७ थवागि िन्द्िव्य  उप-प्रिखुज्यू १:५८ बजे 

८ सभा शरुु भएको घोर्र्ा सभाअध्यक्षज्यू २:०५ बजे 

९ बैठकको कायिसूिी वािन सभाका सजिव २:१० बजे 

१० सशुासन समिमिको प्रमिवेिन पेश  समिमिका संयोजकज्यू २:२० बजे 

११ िेखा समिमिको प्रमिवेिन पेश समिमिका संयोजकज्यू २:३० बजे 



१२ न्द्यावयक समिमिको प्रमिवेिन पेश समिमिका सिथयज्यू २:४० बजे 

१३ वविेयक समिमिको प्रमिवेिन सवहि पाररि गनुिपने 
ववदे्ययकहरुको प्रथिाव पेश 

नगर उप-प्रिखु ििा वविेयक 
समिमि संयोजकज्यू 

२:५० बजे 

१४ िाि ुआ.व. २०७६/०७७ को आयव्यय, योजना 
ििा कायिक्रिहरुको प्रगमि समिक्षा पेश 

उप – प्रिखुज्यू ३:०० बजे 

१५ आ.व. २०७८/०७९ को वडागि प्रगमि समिक्षा 
पेश 

वडा अध्यक्षहरुवाट क्रिशुः ३:३० बजे 

१६ संशोमिि योजना, कायिक्रि बजेट ििा  नीमिगि 
मनर्ियहरु थवीकृिको प्रथिाव पेश 

बजेट ििा कायिक्रि िजुििा 
समिमिका संयोजक एवं उप-
प्रिखुज्यू 

५:१० बजे 

१७ नगरसभा सिथयहरुबाट आ-आफ्नो िारर्ा प्रकट  नगर सभा सिथयहरु ५:३० बजे 
१८ मनर्िय थवीकृिीको प्रकृया र थवीकृमिको घोर्र्ा सभाअध्यक्षज्यू ६:१० बजे 

१९ सभाको औपिाररक सिापनुः  सभाअध्यक्षज्यू ६:२० बजे 

२०  खाना   ६:३० बजे 

 

 

मनर्िय नं.२ 

यस नगरपामिकाको िाि ुआ.व.२०७८/७९ को बजेट, योजना ििा कायिक्रि संशोिनका िामग " 
कीमििपरु नगरपामिकाको ववमनयोजन ऐन, २०७८" को संशोिन थवीकृिका िामग आगािी िशौं नगर 
सभािा पेश गने मनर्िय गररयो । 
 

मनर्िय नं.३ 

यस नगरपामिकाको वविायन समिमिबाट ियार भै नगर प्रिखुबाट नगरकायिपामिकािा पेश भएको   
"कीमििपरु नगरपामिकाको टोि ववकास संथिा सञ्जाि गठन र सन्द्िािन सम्बन्द्िी वविेयक,२०७८" को 
िथयौिा उपर छिफि गरी थवीकृिीका िामग आगािी नगरसभािा पेश गने मनर्िय गररयो । 
 

  



मनर्िय नं.४ 

यस नगर कायिपामिका, नगर प्रिखु र नगर कायिपामिका कायािियबाट हािसम्ि भएका मनर्ियहरु 
अनिुोिनका िामग आगािी िशौं नगर सभािा पेश गने मनर्िय गररयो । 

मनर्िय नं.५ 

यस नगरपामिकाको थिानीय राजश् व परािशि समिमििे, सेवा शलु्क, कर िथिरु आगािी आ.व. 
२०७९/८० का िामग आन्द्िररक श्रोि िफि को राजश् व प्रक्षेपर् िगायिका ववर्यिा भएका मनर्ियहरुको 
अनिुोिनका िामग िशौं नगरसभािा पेश गने मनर्िय गररयो । 

मनर्िय नं.६ 

यस नगरपामिकाको िाि ुआ.व. २०७८/७९ को थवीकृि वावर्िक बजेट ििा कायिक्रि र योजनाहरु 
मनिािररि सियिै गरु्थिरीय रुपिा सम्पन्न गनिका िामग आवश्यक मनर्ियािि आगािी िशौं नगर सभािा 
पेश गने मनर्िय गररयो । 

मनर्िय नं.७ 

कीमििपरु नगरपामिका वडा नं. ५ (साववक वडा न. १२) को मसट नंं १०२-१२२१-१५ र १०२-
१२२१-२० को गााँउ ब्िक मभिको ३३ वकिा जग्गाको नापनक्साङ्कनका िामग सूिना प्रकाजशि भई 
ििाि गने प्रकृयािा रहेको, परापूविकाि िेजख हकभोग भई आवाि ििा बसोबास गरी आएको, साविजमनक 

ऐिानी ििा वन मसिाना मभिको जग्गा नभएको, उजल्िजखि मसट नंं िा छुट भएको जग्गा ििाि गरी 
ज.ि प्रिार् पि वविरर्को िागजं िपशीिका जग्गावािाहरुको नाििा ििाि गरी जग्गािनी प्रिार् 
पि उपिब्ि गराईदिन ुभने्न व्यहोराको ५ नं. वडा कायािियको मसफाररस पि सिेिको आिारिा नापी 
कायाििय, किंकीिाई मसफाररस गने मनर्िय गररयो । 
िपशीिुः 

क्र.सं नाि।िर मसट नं. वकिा नं क्षिेफि कैवफयि 

१ िजन्द्जिा डंगोि १०२-१२२१-१५ १०८ ६५.८३  



२ हरर गोमबन्द्ि िहजिन १०२-१२२१-१५ १०९ ६७.७२ ओि प्रकाश िहजिन र 
जंग बहािरु िहजिन 

३ पावििी िहजिन १०२-१२२१-१५ ११० ७५.४९  

४ ववष्र् ुिहजिन १०२-१२२१-१५ १११ ५७.००  

५ रत्न िाि िहजिन १०२-१२२१-१५ ११२ ४१.४२  

६ प्रिे बहािरु शे्रष्ठ १०२-१२२१-१५ ११३ ८३.३२  रिेश शे्रष्ठ 

७ अशोक िाि शे्रष्ठ १०२-१२२१-१५ ११४ ७९.३१  

८ करि कुिारी नावपि १०२-१२२१-१५ ११५ २५.७५  

९ मबष्र् ुनारायर् नावपि १०२-१२२१-१५ ११६ २५.५५  

१० गिु कुिारी िहजिन १०२-१२२१-१५ ११७ २९.५५ बिु कुिारी िहजिन 

११ सिुन िहजिन १०२-१२२१-१५ ११८ ४०.९०  

१२ िन्द्र बहािरु िहजिन १०२-१२२१-१५ १०७ ५३.५५  

१३ ववष्र् ुहरर िहजिन १०२-१२२१-१५ १०६ ६७.६२  

१४ राि हरर िहजिन १०२-१२२१-१५ १०५ ४५.१३ मििन िहजिन 

१५ राि कुिार शे्रष्ठ १०२-१२२१-१५ १०४ २८.००  

१६ ओि प्रकाश िहजिन १०२-१२२१-१५ १०२ ४७.२६  

१७ सिुा िहजिन १०२-१२२१-१५ १०३ २६.२६  

१८ पञ्च िाया िहजिन १०२-१२२१-१५ १८ ३८.११  

१९ पञ्च िाया िहजिन १०२-१२२१-१५ १७ १०५.१८  

२० रिेश िहजिन १०२-१२२१-१५ १४,१५ ६२.७७,७८.३८  



२१ राज ुिहजिन १०२-१२२१-१५ १० ३१.१०  

२२ ववजय िहजिन १०२-१२२१-१५ ९ ३५.४०  

२३ मनपेन िान डंगोि १०२-१२२१-१५ १३ १९४.२८ िध्ये  

२४ नारायर् भक्त िहजिन १०२-१२२१-१५ १९ ८८.४७  

२५ छोि ुिहजिन १०२-१२२१-१५ १२ ५७.००  

२६ राि शरर् िहजिन १०२-१२२१-१५ २२ ४७.३९  

२७ बसन्द्ि कुिार िहजिन १०२-१२२१-१५ २१,२३,२४ ६२.०५,१५.७२,४४.
८२ 

 

२८ कववर कुिार िहजिन १०२-१२२१-१५ २५ १८.४३  

२९ िन्द्ज ुिहजिन १०२-१२२१-१५ ११ ५३.७०  

३० िन बहािरु िहजिन १०२-१२२१-१५ २० ४२.६४ िध्ये  

३१ ववकास िहजिन १०२-१२२१-१५ १६ १०१.९७  

३२ ववुि बहािरु िहजिन १०२-१२२१-१५ १३ १९४.२८ िध्ये  

३३ वेखा िाि िहजिन १०२-१२२१-१५ २० ४२.६४ िध्ये  

 

मनर्िय नं.८ 

की.न.पा-६ वडा कायािियको मिमि २०७८/१०/०४ को प.सं.२०७८/०७९, ि.नं.१५४३ को 
प्राप्त पिानसुार की.न.पा-६ वडा कायािियिा कायिरि का.स(रािी गाडि) श्री भाईराि िहजिनको आमििक 
जथिमि मनकै किजोर र भकुम्पिे गिाि घर बनाउिा नसक्ने जथिमि सािै मनजको थवाथ्य जथिमि पमन 
गजम्भर अवथिा भएको हुाँिा कीमििपरु नगरपामिका वडा नं.६ कायािियिा रहेका परुाना सािानहरु 
डण्डी, जथिा र काठका परुाना सािानहरु भाईराि िहजिनिाई उपिब्ि गराउने सम्बन्द्ििा वडा 
समिमििे मनर्िय सिेि गरी मसफाररस भई आएको हुाँिा वडा कायािियिे अमभिेख राखी मनज भाईराि 
िहजिनिाई उक्त परुाना सािानहरु प्रयोग गनि दिने मनर्िय गररयो ।   



मनर्िय नं.९ 

 

मिमि 207८ िाघ १३ यस नगरपामिकाको प्रशासमनक भवनको पािौं िल्िािा रहेको हि मनिािर्का 
िामग रङ्गरोगन गने कायिका िामग खवटएका थिायी ठेगाना िन्द्ििी नगरपामिका, वडा नं.१२ भई हाि 
की.न.पा-१० नगरपामिकाको प्रशासमनक भवनिा नै बसेका मििक बहािरु खिी, नािको काििारको 
असिावहक मनिन हनु गएकोिे कायिपामिकाको बैठक बाट हादििक सिवेिना व्यक्त गिै मनजको 
पाररवाररक अवथिा अत्यन्द्िै नाजकु रहेकोिे नगरपामिकाबाट आमििक सहयोग वापि अन्द्य सािाजजक 
सरुक्षा जशर्िकबाट रु १ िाख रकि मनज ििृककी श्रीििीिाई उपिब्ि गराउने मनर्िय गररयो । 

 


