
दो ो नगरपिरषदवाट भएका िनणर्यह   
यस वेसीशहर नगरपािलकाको दो ो नगरपिरषदको वैठक आज िमित २०७१÷९÷२८ गतेका िदन 
यस वेसीशहर नगरपािलकाका प्रमुख तथा कायर्कारी अिधकृत ी युवराज अिधकारी यकूो 
अ यक्षतामा िन न उपि थितमा तपिसल अनसुारको िनणर्य गिरयो ।  

िनणर्य नं.◌ं १ ◌ः 
यस वेसीशहर नगरपािलकाको दो ो नगरपिरष का लािग एिककृत योजना तजुर्मा सिमितको 
वैठकवाट पेश भएको सुझाव सिहत आ.व २०७२÷७३ को नीित तथा कायर्क्रम वीकृत गन 
िनणर्य गिरयो ।  

िनणर्य नं. २ 

यस नगरपािलकाको  आ.व. २०७२÷०७३ को नीित तथा कायर्क्रम एवं एिककृत योजना तजुर्मा 
सिमितको वैठकवाट िसफािरस भई पेश भएका आयोजनाह  कायार् वयन गनर्का लािग  ७ 
करोड ४९ लाख ७० हजार को अनमुािनत आय िववरणको बजेट अनसूुची १ र  ७ करोड ४९ 
लाख ७० हजार यय िववरणको बजेट अनसुूची २  वीकृत गन िनणर्य गिरयो । 

िनणर्य नं. ३ ◌ः 
यस नगरपािलकाको आिथर्क चाल ुआ.व २०७१÷२०७२ को मंिसर मसा त स मको यथाथर् खचर्, 
चाल ुआ.व २०७१÷७२ को ससंोिधत अनमुान र आगमी आ.व २०७२÷७३ को लािग प्र तािवत 
खचर् अनमुान सलंग्न अनुसुची २  वमोिजमका आय एवं यय िववरण ि वकृत गन िनणर्य 
गिरयो ।  

िनणर्य नं. ४ ◌ः 
िमित २०७१ पौष १८ गते वसेको राज व परामशर् सिमितको वैठकवाट िसफािरस भइ आएका 
अनसुिुच ३ मा उलेिखत करका दरह  आगामी आ.व. २०७२÷०७३ देिख लागु हुने गरी ि वकृत 
गन िनणर्य गिरयो । 

िनणर्य नं. ५ ◌ः 
नगरपािलका समािहत भएका त कािलन गाउँ िवकास सिमितह  उदीपुर, गाउँशहर, वेसीशहर र 
च डी थान गा.िव.सका  आ.व २०६९÷७० को अि तम लेखा पिरक्षण प्रितवेदन उपर यस 
नगरपिरषदमा पेश भई दफावार छलफल हँुदा प्रितवेदनमा देिखएका पुराना पे की, वे जु 
िनयमानसुार फ यौट गराउन आव यक कारवाहीका लािग नगरपािलका वोडर्लाई अिधकार 
प्र यायोजन गद यस अि तम लेखा पिरक्षण प्रितवेदनह  पािरत गन िनणर्य गिरयो ।  

िनणर्य नं. ६ ◌ः  
यस नगरपािलकाको आ.व २०७०÷०७१ र आ.व. २०७१÷०७२ को अि तम लेखा पिरक्षण गनर् 



लेखा पिरक्षक िनयिूक्त गरी अि तम लेखा पिरक्षण गनर् र सोको पािर िमक समेत तोक्नका 
लािग नगरपािलका वोडर्लाई अिधकार प्र यायोजन गन िनणर्य गिरयो ।  

िनणर्य नं. ७ ◌ः  
यस नगरपािलकाको संगठन चाटर् र अनसुूची ४ मा उ लेख भए अनसुारको कमर्चारी दरव दी 
ि वकृत गन िनणर्य गिरयो ।  

िनणर्य नं. ८◌ः 
ि वकृत दरव दी अनसुार यस नगरपािलकामा िरक्त रहेका पदह  थायी पदपूतीर् गनर्का लािग 
पदह  तोकी पदपूतीर् सिमित माफर् त पदपूतीर् प्रकृया अगािड वढाउने अिधकार नगरपािलका 
वोडर्लाई प्र यायोजन गन िनणर्य गिरयो ।  

िनणर्य नं. ९ ◌ः  
यस नगरपािलकाको कायार्लयमा िरक्त रहेका पदह  थायी प्रकृया वारा पदपूतीर् गनर्का 
लािग पदपतूीर् सिमितको अ यक्ष िनयूिक्तका लािग नगरपािलका वोडर्लाई अिधकार प्र यायोजन 
गन िनणर्य गिरयो । 

िनणर्य नं. १० ◌ः 
वेसीशहर नगरपािलका वारा चालु आ.व २०७१÷०७२ मा िमित २०७१ ावण १ गतेदेिख 
हालस म भएका नगरपािलका वोडर् वैठक, प्रमखु तथा कायर्कारी अिधकृत, जाँचपास तथा 
फरफारक सिमित, िविभ न उपसिमितह ले गरेका स पूणर् िनणर्यह  अनमुोदन गन िनणर्य 
गिरयो ।    

िनणर्य नं. ११ 
राज व परामशर्, सिमितवाट एिककृत स पि करका लािग घर जग्गाको मु यांकनका स व धमा 
समयसापेक्ष प्रकृया पु¥याई समायोजन गनर्, प्रितवेदन तथा िसफािरस प्रा त भए बमोिजम 
मु यांकन तोक्नका लािग नगरपािलका वोडर्लाई अिधकार प्र यायोजन गन िनणर्य गिरयो ।  

िनणर्य नं.१२ ◌ः 
कुन ैपिन कायर्क्रम संचालनका लािग यस वेसीशहर नगरपािलकालाई आव यक परेको ख डमा 
ऋण िलने र कुन ैसंघ÷स थाको शेयर िलन ुपरेमा सो स व धमा िनणर्य गन अिधकार 
नगरपािलका वोडर्लाई प्र यायोजन गन िनणर्य गिरयो ।  

िनणर्य नं. १३ ◌ः 
वडामा संचालन हुने प्रव धना मक कायर्क्रम तथा योजनाह  स प न भए पिछ जाँचपास तथा 
फरपारकको स ब धमा वडा नागिरक म च वडा सिचवको िसफािरसमा जाँचपास तथा 



फरफारक गन सिमित गठन गरी कायर् गनर् नगरपािलका वोडर्लाई अिधकारी प्र यायोजन गन 
िनणर्य गिरयो ।  

िनणर्य नं. १४ 
यस नगरपािलकामा करार सेवामा िनयिुक्त भएका कमर्चारीह को िनयिुक्त स व धमा 
गिरएका िनणर्ह लाई अनमुोदन गन िनणर्य गिरयो ।  

िनणर्य नं. १५  
त कािलन गाउँ िवकास सिमितवाट थायी िनयिूक्त भई हाल यस वेसीशहर नगरपािलकामा 
समायोिजत िविभ न पदमा कायर्रत थायी कमर्चारीह लाई िनजको पद अनसुार थानीय 
िनकाय (आिथर्क प्रशासन) िनयमावली २०६४ मा तोिकए वमोिजम तहगत यव था रहने गरी 
सो तहको यनूतम पािर िमक सु  तलव केलमा नव ने गरी तलवमान कायम गन िनणर्य 
गिरयो ।  

िनणर्य नं. १६ ◌ः 
आ.व. २०७१÷०७२ को िज सी िनरीक्षण प्रितवेदनलाई अनमुोदन गद, िज सी िललाम िमनाहा 
गन कायर्का लािग नगरपािलका वोडर्लाई अिधकार प्र यायोजन गन िनणर्य गिरयो ।  
िनणर्य नं. १७ 

यस नगरपािलकाको सचंालनका लागी आव यक कायर्िविध, िविनयमावली एवं िनदिशकाह  
थानीय वाय  शासन ऐन २०५५ िनयमावली २०५६ को पिरिधिभत्र रही तजुर्मा गरी लागु 
गनर्को लािग नगरपािलका वोडर्लाई अिधकार प्र यायोजन गन िनणर्य गिरयो ।  
िनणर्य नं. १८ 
आ.व. २०७२÷७३ का लािग ि वकृत गिरएकाको अनमुािनत बजेटवाट संचालन गन कायर्क्रम 
तथा आयोजनाह को स व धमा आव यकता अनुसार उपल ध हुन सक्ने ोत साधनलाई 
म यनजर गद केही ससंोधन तथा फेरवदल गनुर्परेमा फेरवदल तथा संसोधन गनर् 
नगरपािलका वोडर्लाई अिधकार प्र यायोजन गन िनणर्य गिरयो ।  
िनणर्य नं. १९ ◌ः 
थानीय वय  शासन ऐन २०५५ तथा िनयमावली २०५६ वमोिजम यव था भएका 
नगरपािलकालाई आव यक पन देहायका कोषह  थापना गन िनणर्य गिरयो ।  
    क) दैिव प्रकोप उ धार िवशषे कोष 
    ख) ममर्त सभंार िवशेष कोष 
    ग) गिरवी िनवारण तथा सामािजक पिरचालन कोष  
    घ) मिहला तथा वालवािलका िहत प्रव धन िवशषे कोष 
    ङ) वा य सामुदायीक िवशषे कोष  



    च) वातावरणीय यव थापन िवशेष कोष  

    छ) कमर्चारी क याण कोष  

िनणर्य नं. २०◌ः 
यस वेसीशहर नगरपािलकामा आ.व २०७२÷०७३ वाट बत यलब ि◌ यगि म लन ऋयमभ 
(नेपाल राि ट्रय भवन िनमार्ण आचार संिहता) २०६० लागु गन र सोको लािग भवन तथा 
योजना मापद ड २०५८ वमोिजम िविनयम िनमार्ण गरी लागु गनर् नगरपािलका वोडर्लाई 
अिधकार प्र यायोजन गन िनणर्य गिरयो । साथै भवन िनमार्ण आचार संिहतालाई 
नगरपािलकाको भु–बनोट, आधिुनक शहरको यनतम आधार त भ र थानीय तरको 
आव यकता समेतलाई आधार मािन लागु गनर् नगरपािलका वोडर्लाई अिधकार प्र यायोजन गन 
िनणर्य गिरयो ।  

िनणर्य नं. २१ ◌ः 
सावर्जिनक िनजी साझेदारी अवधारण वमोिजम नगरपािलकावाट पािरत दररेटमा यवसाय कर 
असुली गन कायर्मा यस नगरपािलका कायार्लय र उ योग वािण य संघ लमजङु बीच सहकायर् 
गनर् नगरपािलका वाडर्लाई अिधकार प्र यायोजन गन िनणर्य गिरयो ।  

िनणर्य नं. २२ ◌ः 
चाल ुअ.वा. २०७१÷०७२ का लािग नगरपिरषदवाट वीकृत भएका योजनाह  अिख्तयारी 
थपघट भई आए प चात ससंोधन भएकोले सो बजेट, नीित तथा कायर्क्रम संसोिधत चाल ु
बजेटको हकमा यसै पिरषदको िनणर्य पुि तकामा पेश भएको संसोिधत बजेट अनसुार हुने 
गरी र पूँिजगत बजेट (सावर्जािनक िनमार्ण प्रकृित) को हकमा न.पा वोडर् बैठकको िमित 
२०७१÷७÷१६ गतेको िनणर्यनसुार हुने तथा पँुजीगत बजेट (सवारी साधन, मेसिनरी औजार तथा 
फिनर्चर) को हकमा बोडर् वैठकको िनणर्य अनुसार हुने गरी अनुमोदन गन िनणर्य गिरयो । 
साथ ैि वकृत गिरएको अनमुािनत बजेटवाट संचालन गन कायर्क्रम तथा आयोजनाह को 
स व धमा आव यकता अनसुार उपल ध हुन सक्ने ोत साधनलाई म यनजर गद केही 
ससंोधन तथा फेरवदल गनुर्परेमा फेरवदल तथा संसोधन गनर् नगरपािलका वोडर्लाई अिधकार 
प्र यायोजन गन िनणर्य गिरयो ।  

िनणर्य नं. २३ ◌ः 
वेसिशहर नगरपािलकाको वडा नं. ८ देिख १२ िभत्र रहेका पथ, मागर्, सडक र ग लीह को 
नामांकरण स वि धत वडाको टोल एवं वडा भेलावाट छलफल भई वडा नागिरक म च माफर् त 
िसफािरसका साथ प्रा त भएको नामांकरणको िववरण नगरपािलकाको वोडर् वैठकको िसफािरस 
अनसुार सडक ÷ वाटोको नाम अनुसूची ६ मा भए अनसुार कायम हुने गरी अनमुोदन गन 
िनणर्य गिरयो ।  



िनणर्य नं. २४ ◌ः 
वेसीशहर नगरपािलकाको वडा नं. ८ देिख १२ स मका घरह मा मेट्रीक िस टम अनुसार घर 
न विरङ कायर् गन प्रकृया अगािड विढसकेकोले अ य आव यक िनणर्य गनुर् पन भएमा 
नगरपािलकाको वोडर् वैठकलाई अिधकार प्र यायोजन गन िनणर्य गिरयो ।   

िनणर्य नं. २५ ◌ः 
यस नगरपािलकामा हाल िविभ न पदमा करार सेवामा कायर्रत कमर्चारीह लाई नेपाल सरकार 
वारा तोिकएको यूनतम पािर िमक÷तलवमान (पदको प्रथम तरको शु  तलव केलमा 
नव ने गरी) करार स झौता गनर् सक्ने अिधकार प्रमुख एवं कायर्कारी अिधकृतलाई िदने 
िनणर्य गिरयो ।  

िनणर्य नं. २६ ◌ः  
आगामी आ.व २०७२÷०७३ का लािग पािरत पुँजीगत आयोजनाह वाट िनयमानसुार क टी हुने 
कि ट जे सी रकमवाट सलंग्न अनुसचूी ५ मा उ लेिखत कायर्क्रमह  संचालन गन गरी सो 
कायर्क्रम ि वकृत गन िनणर्य गिरयो । साथै आ.व. २०७१ ÷७२ का लािग पािरत पुँजीगत 
आयोजनाह वाट िनयमानुसार क टी हुने कि ट जे सी रकमवाट कायार्लयको आव यकता 
अनसुारका कायर्क्रमह  सचंालन गन गरी ि वकृत गन िनणर्य गिरयो । 

िनणर्य नं. २७ ◌ः 
    यस नगरपािलका िभत्र रहेका अनुसूची ७ मा संलग्न सडकह को सडक मापद ड तोकीए 
वमोिजम हुने गिर वीकृत गन िनणर्य गिरयो । साथ ैसमावेश हुन नसकेका अ य सडक एवं 
वाटोह को सडक मापद ड तय गिर वीकृत गन अिधकार न.पा. वोडर्लाई प्रदान गन िनणर्य 
गिरयो । 
िनणर्य नं. २८ ◌ः 
चाल ुआ.व २०७१÷०७२ को वीकृत वािषर्क कायर्क्रम , खिरद योजना तथा सो को कायर्सचंालन 
तािलका आव यकता र औिच य अनसुार ससंोधन गनुर्परेमा सोको ि वकृत गन अिधकार 
नगरपािलका वोडर्लाई प्र यायोजन गन िनणर्य गिरयो ।  

िनणर्य नं. २९ ◌ः 
यस नगरपािलकाको साधन र ोतवाट वजेट िविनयोजन नभई संवोधन हुन नसकेका सलंग्न 
अनसुूची (क) अ तगर्तका आयोजनाह  के द्रमा तथा अनसुूची (ख) अ तगर्तका 
आयोजनाह लाई िज ला तरी आयोजनाको पमा के द्र तथा िज लामा िसफािरसका साथ 
अनरुोध गन िनणर्य गिरयो ।  

िनणर्य नं. ३० ◌ः 
नगरपािलकामा आइ पनर् सक्ने अिग्नज य प्रकोप यव थापन गनर् वा ण य त्र   (दमकल) 



खिरद गन र सो दमकल सचंालनको लािग आव यक यव था स व धमा नगरपािलका 
वोडर्लाई अिधकार प्र यायोजन गन िनणर्य गिरयो । 
िनणर्य नं. ३१ ◌ः  
यस कायार्लयका ि वकृत कायर्क्रमह  अनसुार सो कायर्क्रमह  सचंालन गनर् एक पता कायम 
गनर्को लािग कायर्क्रम संचालन दायरा ९ यचmक० तयार गरी कायार् वयन गनर् नगरपािलका 
वोडर्लाई अिधकार प्र यायोजन गन िनणर्य गिरयो ।  

िनणर्य नं. ३२ ◌ः 
यस कायार्लयवाट सचंािलत योजना तथा कायर्क्रम एवं नगरपािलकावाट प्रदान गिरने सेवा 
प्रवाह समेतका िवषयमा गिरएको सावर्जिनक सनुुवाई २०७१ र सामािजक पिरक्षण २०७१ को 
प्रितवेदन अनमुोदन गन िनणर्य गिरयो ।  

िनणर्य नं. ३३ ◌ः 
थानीय वय  शासन ऐन २०५५ तथा िनयमावली २०५६ को दफा २७३ को दफा  २७३ (क) 
वमोिजम  सावर्जिनक नीिज साझेदारी प्रव धन सिमितलाई िक्रयािशल तु याउने िनणर्य गिरयो 
।  

िनणर्य नं. ३४ ◌ः  
नगरपािलकामा सेवा ग्रहणका लािग आउने सेवाग्राहीको सहजता एवं सशुासन यव थापनका 
लािग तयार गिरएको नागिरक वडापत्रलाई अनुमोदन गरी आगामी आ.व २०७२÷०७३ क्षेतीपूतीर् 
सिहतको नागिरक वडापत्र लागु गन यव था िमलाउने िनणर्य गिरयो ।  

िनणर्य नं. ३५◌ः  
नगरपािलकामा वालमतै्री थानीय शासन कायर्क्रमलाई प्रवर् धन गरी सोमा िनर तरता िददैं 
नगरलाई वालमैत्री नगर घोषणा गनर्का लािग थप पूवार्धार तयार गद जाने िनणर्य गिरयो ।  

िनणर्य नं. ३६ ◌ः 
यस नगरपािलकाको अिथर्क, सामािजक, ऐितहािसक, धािमर्क, सां कृितक, प्राकृितक एवं पयर्टकीय 
ोत साधनको स भा यताको आधारमा नगरको फरक पिहचान कायम गनर्को लािग “ 

पयर्टकीय ऐितहािसक यवसाियक कृिष नगर,  व छ   समृ ध हराभरा हाम्रो वेसीशहर” भ ने 
नारा मुल नीितको पमा कायम गरी सो अनसुार  नगरको समग्र िवकासको अवधारणा अगािड 
वढाउने िनणर्य गिरयो ।   

िनणर्य नं. ३७ ◌ः  
यस नगरपािलकाको वडा न.ं ९ मा कृिष सामग्री सं थानको नाउँमा रहेको किरव ८ रोपनी 
जग्गा हाल प्रयोग िवहीन अव थामा रहेको र सो जग्गा नगरपािलकाका लािग आव यक 



पूवार्धारह  िनमार्ण गनर्का लािग अ याव यक भएको हँुदा सोको वािम व ह तानतरण 
नगरपािलकालाई गनर् स वि धत िनकायमा अनुरोध गन िनणर्य गिरयो ।  

िनणर्य नं. ३८ ◌ः   
यस नगरपािलकाको वडा न.ं  ६ मा अव थीत नेपालको ऐितहासीक लमजङु दरवारको संरक्षण, 
प्रचार प्रसार, प्रव धन र यथोिचत िवकास गरी ऐितहासीक पयर्टकीय ग त य थलको पमा 
थापना गनर्को लािग आव यक प्रकृया अगािड वढाउन स वि धत िनकायसँग माग गन 
िनणर्य गिरयो । 

िनणर्य नं. ३९ ◌ः 
यस नगरपािलका क्षेत्रिभत्र उिचत जग्गा पिहचान गरी यवि थत पशु वधशाला िनमार्ण गनर्का 
लािग आव यक प्रकृया अगािड वढाउन िज ला पशु सेवा कायार्लय, लमजङुलाई अनरुोध गन 
िनणर्य गिरयो ।    

िनणर्य नं. ४० ◌ः 
यस नगरपािलका िभत्र रहेका वजार के द्रह लाई यव थीत गरी तरकारी तथा फलफुल बजार 
यव थापन गनर्को लागी सरोकारवाला िनकायह सँग सम वय गरी यवि थत गन िनणर्य 
गिरयो ।  

िनणर्य नं. ४१ ◌ः 
यस नगरपािलका िभत्र रहेका सडक एवं वाटोह को लगत क टा गनर् मालपोत तथा नापी 
कायार्लयह सँग सम वय गरी कायार् वयन गनर् नगरपािलका वोडर्लाई अिधकार प्र यायोजन 
गन िनणर्य गिरयो ।  

िनणर्य नं. ४२ ◌ः 
यस नगरपािलका क्षेत्र िभत्रका सवै वडाह लाई समेटी वािहरी चक्रपथ िनमार्ण गनर्को लागी 
सघंीय मािमला तथा थानीय िवकास म त्रालय र स वि धत िनकायमा माग गन िनणर्य 
गिरयो । 

िनणर्य नं. ४३ ◌ः 
थानीय वय  शासन िनयमावली २०५६ को िनयम १३९ मा यव था भए वमोिजम नगर 
क्षेत्रमा संचािलत आयोजना तथा कायर्क्रमह को िनयिमत सपुिरवेक्षण तथा अनगुमन गरी 
जाँचपासका लािग सिमित गठन गनर् नगरपािलका वोडर्लाई अिधकार प्र यायोजन गन िनणर्य 
गिरयो । 



िनणर्य नं. ४४ ◌ः 
वडा भेला तथा वडा नागिरक मचंको िसफािरसमा समावेश नभएका तर प्र यक्ष पमा 
सकारा मक प्रभाव पन खालका आयोजनह  जन तरवाट माग भएमा य ता खालका 
आयोजनाह  छनौट गरी संचालन गनर्का लािग नगरपािलका वोडर्लाई अिधकार प्र यायोजन 
गन िनणर्य गिरयो । 

िनणर्य नं. ४५ ◌ः 
फोहरमलैा यव थापन तथा वातावरण सरंक्षण स व धमा हाल भईरहेको प्रयासलाई 
िनर तरता िददै फोहरमैला यव थापन नीिज क्षेत्रको सहभािगता बृ िध गरी सफा, व छ, 
समृ ध र हरावरा नगर तु याउने  

िनणर्य गिरयो ।   

िनणर्य नं. ४६ ◌ः 
यस नगरपािलकावाट संचालन भएका आयोजनाह मा उ कृ ट काम गन उपभोक्ता सिमित, 
सवै भ दा वढी यवशाय कर ितन यवसायी, सवै भ दा वढी एकीकृत स प ी कर ितन 
करदाता, उ कृ ट काम गन कमर्चारी, व छ एवं नमुना टोल÷व ती, उ कृ ट यवसाियक कृषक 
, उ कृ ट पयर्टन यवसायी , नगरपािलकाले गरेका राम्रा कामह लाई संचार मा यममा 
प्रभावकारी ढंगले प्रकाशन÷प्रशारण गन सं था एवं पत्रकारलाई प्रो साहन व प नगरपिरषदको 
अवसरमा वािषर्क मु यांकनको आधारमा पुर कृत गन िनणर्य गिरयो ।  

िनणर्य नं. ४७ ◌ः 
यस वेसीशहर नगरपािलकाको दो ो नगरपिरषद स प न गनर् सहयोग गनुर्हुने स पुणर् 
वु िधजीवी, समाजसेवी, वडा नागिरक म चका पदािधकारीह , एिककृत योजना तजुर्मा 
सिमितका पदािधकारीह , राजनतैीक दलका प्रितिनिधह , नागिरक समाज, उ यमी, यवशायी, 
नगरवासी, सचंारकमीर् र पिरषदका लािग ख ने स पुणर् कमर्चारीह मा ध यवाद ज्ञापन गन 
िनणर्य गिरयो ।   

 


