
बैठक नं.१०७ 

आज मिमि २०७९ बैशाख  ०८ गिे विहान ८:०० बजे यस कीमििपरु नगरपामिकाका नगर प्रिखु 
श्री रिेश िहजिनज्यकुो अध्यक्षिािा, नगर कायिपामिकाको बैठक, नगरपामिकाको सभाकक्षिा 
देहाय बिोजजिको उपजथिमििा बसी मनम्न बिोजजिका मनर्ियहरु गररयो। 

मस.न. पद नाि, िर दथिखि 

१ अध्यक्ष, प्रिखु श्री रिेश िहजिन  

२ सदथय, उपप्रिखु श्री  सरथििी ररजाि (खड्का)  

३ सदथय, अध्यक्ष िडा न. १ श्री हर्ि िहजिन  

४ सदथय, अध्यक्ष िडा न. २ श्री रिेशिान डंगोि  

५ सदथय, अध्यक्ष िडा न. ३ श्री राजेन्द्र िहजिन  

६ सदथय, अध्यक्ष िडा न. ४ श्री राजेन्द्र बााँमनया  

७ सदथय, अध्यक्ष िडा न. ५ श्री राजेन्द्र कुिार िहजिन  

८ सदथय, अध्यक्ष िडा न. ६ श्री न्द्हचु्छे बहादरु िहजिन  

९ सदथय, का.िा.अध्यक्ष िडा न. ७ श्री राजकुिार िहजिन  

१० सदथय, अध्यक्ष िडा न. ८ श्री विनोद िहजिन  

११ सदथय, अध्यक्ष िडा न. ९ श्री गंगाराि िहजिन  

१२ सदथय, अध्यक्ष िडा न. १० श्री अिन िहजिन  

१३ सदथय श्री नन्द्ददेिी िहजिन  

१४ सदथय श्री राज ुमिजार  

१५ सदथय श्री राजेन्द्र िोिाङ्गे  

१६ सदथय श्री सरथििी पररयार  

१७ सदथय श्री सान ुमिजार  

१८ सदथय श्री सनुीिा नकिी  

१९ सदथय श्री सिुन पोखरेि  

२० सदथय श्री संमगिा शे्रष्ठ (उप्रिेी)  

२१ सदथय सजिि श्री राजेन्द्र काकी  

आिजन्द्िि व्यिथिापन किििारीहरुुः 
१ िेखा अमिकृि श्री प्रविन कुिार शाही  

२ िररष्ठ अमिकृि श्री जनक िापा  

३ सजििािय श्री संजजिा िािा  



 

मनर्िय नं.१ 

कीमििपरु नगरपामिकाको हाि प्रयोगिा भईरहेको नक्सा बिोजजिको सिेक्षर् गदाि भौगोमिक 
अिथिा र प्रयोगिा आएको नक्सा नमिल्न ेभएको हदुााँ भौगोमिकिा अनसुारको  िपशीि 
बिोजजिको नक्सा प्रयोगिा ल्याउन आिश्यक प्रकृया अगाडी बढाउनका िामग संजिय िामििा 
ििा सािान्द्य प्रशासन िन्द्िािय िगायि सम्पूर्ि सम्बजन्द्िि कायािियहरुिाई अनरुोि गने 
मनर्िय गररयो । 

 

 

 

 



मनर्िय नं.२ 

कीमििपरु नगरपामिकािा मिमि २०७४ बैशाख ३१ गिे को मनिाििनबाट मनिािजिि भई मिमि 
२०७४ जेष्ठ ०८ गिे नगरपामिकािा पदबाहािी गरेका जनप्रमिमनमिहरुिध्ये मिमि २०७९ 
बैशाख ३० गिेको थिानीय िहको मनिाििनका िामग आफ्नो पदबाट राजजनािा गरेिा बााँकी 
कायि भएका जनप्रमिमनमिहरु रहेका विमभन्न समिमिहरुिाई पूर्ि समिमि िानी आिश्यक 
काि कािािहीहरुिाई अगाडी बढाउने र कोवह पमन बााँकी नरहेको अिथिािा प्रिखु प्रशासकीय 
अमिकृिबाट नै काि कािािहीहरुिाई अगाडी बढाउन ेमनर्िय गररयो ।  

मनर्िय नं.३ 

कीमििपरु नगरपामिकािा मिमि २०७४ बैशाख ३१ गिेको थिानीय िहको मनिाििनबाट 
मनिािजिि भई मिमि २०७४ जेष्ठ ०८ गिे िडा कायािियिा पदबाहािी गरेका 
जनप्रमिमनमिहरुिध्ये मिमि २०७९ बैशाख ३० गिेको थिानीय िहको मनिाििनका िामग 
आफ्नो पदबाट राजजनािा गरेिा बााँकी कायि भएका जनप्रमिमनमििध्ये जेष्ठबाट, विविि 
कारर्िस जेष्ठबाट सम्पदान हनु नसक्ने आिथिा आएिा अको जेष्ठ जनप्रमिमनमिबाट िडा 
अध्यक्षिे गनुिपने भमन िोवकएका सम्पूर्ि कािहरु गने, एक जना िाि बााँकी कायि रहेिा 
मनजिे नै गने र सबैजनािे राजजनािा ददई खािी भएको अिथिािा सम्बजन्द्िि िडाको िडा 
सजिििे नै उक्त कायिहरु गने गराउने मनर्िय गररयो । 

मनर्िय नं.४ 

कीमििपरु नगरपामिका अन्द्िगिि संिामिि श्री थटार थकुििे पेश गरेको शैजक्षक नीजज गठुी 
वििान नगर जशक्षा समिमिको मिमि २०७८/११/११ को बैठकबाट मसफाररस भई 
अनिुोदनका िामग यस कायािपामिका बैठकिा पेश भएको हदुााँ उक्त " थटार थकुि शैजक्षक 
मनजी गठुीको वििान- २०७७" अनिुोदन गने मनर्िय गररयो । 

 


