
नगरपररषद् ननर्णय 

निर्णय िं १ 

 लेकवेशी िगरपललकाको लिनि २०७४ साल अषाढ २८ गि े बसेको िगरपाललका 
बोर्णको बार्णले लसफाररस गरेका िपलसलिा उल्लेखििज ऐि ववनियिावलीहरुलाई 
स्वीकृि गरर लागु गिे निर्णय गररयो ।  

 ववववयोजजि ऐि २००७४ 

 आर्थणक ऐि २००७४ 

 िगरपाललका कायणववभाजि नियिावली २००७४ 

 जिप्रनिनिर्िको आचार संहहिा २००७४ 

 स्थानिय िहको सेवा संचालि कायाणववर्ि २००७४ 

 

निर्णय िं २ 

 यस िगरपाललका िगर भवि नििाणर् िापदण्र् बिाई कायाणन्यि गिण निर्णय 
गररयो । 
निर्णय िं ३ 

 लेकवेशी िगरपाललका राजस्व परािशण सलिनिले लसफाररस गरेको 
कर,शलु्क,दस्िुरहरु लिनि २००७४ साल साउि १ गिे देखि लाग ुगिे निर्णय गररयो ।  

निर्णय िं ४  

 लेकवेशी िगरपाललका पहहलो िगरसभाको लिनि २००७४।०३। ३० को लसफाररस 
अिसुार लिनि २०७५ साल १ गिे देखि एकीकृि सम्पवि करलाई लागु गिे  निर्णय 
गररयो । 
निर्णय िं ५  

 यस लेकवेशी िगरपाललका लभत्र सञ्चालि हुिे ववकास नििाणर् आयोजिहरुिा 
स्थानिय निकाय श्रोि पररचालि िथा व्यवस्थापि कायणववर्ि २०६९ अिसुार ववनियोजजि 
बजेटको कुल ३ प्रनिशि हुि आउिे आयोजिा व्यवस्थापि िचण र ५ प्रनिशिले हुि 
आउिे पवूणिार ििणि संभार कोष वापि रकि कट्टी गिे र उि पवूणिार ििणि ववशषे 



कोषको रकि पवूणिारहरुिा ििणि गदै जािे र आयोजिा व्यवस्थापि िचणलाई आयोजिा 
िथा कायणक्रलिक रुपिा िचण गिे िगरपाललकाका कायाणलयलाई जजम्िेवारी प्रदाि गिे 
निर्णय गररयो । 
निर्णय िं ६ 

 यस लेकवेशी िगरपाललकािा कायणरि रहेका किणचारीहरु सहयोगी श्री कल्पिा 
िाराि, हटकाराि आचायण  वर्ा सर्चव िजे बहादरु रोकाय लाई परुस्कृि गिे निर्णय 
गररयो । निजहरुलाई परुस्कृि वापि जिही ५ हजारका दरले परुस्कृि गिे निर्णय 
गररयो । 
निर्णय िं ७ 

 यस लेकवेशी िगरपाललकालाई व्यवजस्थि बिाउि गुरुयोजिाको आवस्यकिा रहेको 
हुुँदा गुरुयोजिा ियार गिण आवश्यक बजेट ववियोजजि भइसकेकोले र प्राववर्िक सहयोग 
उपलब्ि गराई हदि लस.र्ी ििु र सिाज जागरर् केन्र स्याक सिेुिलाई अिरुोि गिे 
निर्णय गररयो । 
निर्णय िं ८  

 यस िगरपाललकारारा आ.व २००७२।०७३ सालिा संचालि भई सम्पन्ि भएका 
बिोजजिका योजिा िथा कायणिक्रिको जाुँचपास िथा फोरफारकलाई यस िगरसभािा 
पेश भइ छलफल भएकोले अििुोदि गिे निर्णय गररयो । 
निर्णय िं ९ 

 यस िगरपाललकाको चाल ुआ.व ०७३।०७४ को िररद योजिा िथा कायणसंचालि 
िाललका िगरपररषद्िा पेश भइ छलफल भयो । िररद योजिा िथा कायणसंचालि 
िाललका अिसुार भावव हदििा िगरपाललकाले आफ्िो क्रक्रयाकलापहरु अनि बढाउि 
निदेशि हदिे िथा आ.व ०७४।०७५ को िररद योजिा नििाणर् गिण िगरपाललकालाई 
जजम्िेवारी प्रदाि गिे निर्णय गररयो । 
निर्णय िं १०  

 यस िगरपाललकािा हाल जारर भएको िागररक वर्ापत्रिा आवश्यक संशोिि गरर 
पिु जारर गिण िगरपाललकालाई जजम्िेवारी प्रदाि गररयो ।  



निर्णय िं ११ 

 यस िगरपाललका कायाणलयिा आगालि  आ.व ०७५।०७६ देखि प्रोदभावव प्रर्ाली 
लाग ुगिे निर्णय गररयो ।  

निर्णय िं १२ 

 यस िगरपाललकाका कायाणलयिा ववलभन्ि लिनििा बसेको िाि बठैकका निर्णय, 
िगरपाललकारारा गहठि सलिनि उप सलिनिका बठैकका निर्णयहरुलाई अििुोदि गेिे 
निर्णय गररयो । साथ ैयस िगरपाललकािा कायणरि किणचारीहरुलाई आवश्यक प्रोत्सिहि 
भिा लगायिका अन्य सब ै सेवा सवुविा उपलब्ि गराउि आवश्यक भए जजम्िेवारी, 
उिरदानयत्व, कायणभार र और्चत्य, आन्िररक आम्दािी र जिलशविको अवस्था हेरी 
बजेटको परीर्िलभत्र रही उपलब्ि गराउि सम्परू्ण अर्िकार िगरपाललका बोर्णलाई हदिे 
निर्णय गररयो । 
निर्णय िं १३ 

 यस िगरपाललका अन्िगणिका साववकका गाववसहरुको आ.व २०७२।०७३ सालको 
अजन्िि लेिा पररक्षर्को प्रनिवेदि यस बठैकिा पेश भइ छलफल गररयो । उक्ि 
प्रनिवदेििा हदएका सझुावहरुको अिशुरर् गिे निर्णय गररयो । 
निर्णय िं १४  

 यस िगरपाललका कायाणलिा र वर्ा कायाणलयहरुिा कायणरि करार र दैनिक 
ज्यालादारर िफण का कचिणचारीहरुको म्याद सम्झौिा अिसुार अििुोदि गररयो । यस 
कायाणलय र वर्ा कायाणलयिा कायाणलय सरसफई लगायिका प्राववर्िक कािका लार्ग 
करार सेवाबाट आवश्यक जिशजक्ि प्राप्ि गिण िगरपाललका कायाणलयलाई जजम्िेवारी 
हदिे  निर्णय गररयो र करारिािा आवश्यकिा अिसुार प्रचललि काििु बिोजजि गिण 
निर्णय गररयो । 
निर्णय िं १५ 

 यस िगरपाललकाको यस आ.व २०७३।०७४ को िलवी प्रनिवेदि स्वीकृनि गिे 
निर्णय गररयो । 
निर्णय िं १६ 



 यस िगरपाललकािा कायणरि स्थानिय निकाय िफण का किणचारीहरुलाई सिेि 
दैनिक भ्रिर् भिा पररिाजजणि भ्रिर् िचण नियिावली अिसुार र िलब भिा िेपाल 
सकरकारका किणचारीहरुको अिसुार ि ैआ.व २०७४।०७५ बाट प्रदाि गिे निर्णय गररयो । 
निर्णय िं १७ 

 यस िगरपाललकािा बालितै्रत्र स्थानिय शासाि िथा वािावरर् ितै्रत्र स्थानिय 
शासाि कायणक्रि लाग ुगिे निर्णय गररयो । 
निर्णय िं १८ 

 यस आ.व िा िेपाल सरकार प्रदेश सरकार र स्थानिय ववकास िन्त्रालय िथा 
अन्य निकायबाट िगरपाललकािा बजेट प्राप्ि भएिा सो बाुँर्फाुँर् गिे अजतियार 
िगरकायणपाललकालाई हदिे निर्णय गररयो । 
निर्णय िं १९ 

 यस िगरक्षेत्र लभत्र रहेका जग्गहरुको क्रकिाकाट सम्बन्ििा लिनि २०७४ साल 
साउि १ गि े उप्रान्ि ६ लिटर भन्दा कि िोहर्ा भएका जग्गाहरुको क्रकिाकाट 
िगररहदि ुहुि िापीकायाणलय सिेुि र िापी कायाणलय िेहलकुिालाई अिरुोि गिे निर्णय 
गररयो । 
निर्णय िं २० 

 यस लेकवेशी िगरपाललका लभत्रका कुि ैपनि ववकास नििाणर् योजिाहरुको लागि 
इस्टीिेट (Estimate) ियार गदाण सिेुि जजल्लाको दर‐रेट (Rate Analysis) लाई आिार  
िानि जजल्ला सिन्वय सलिनिको कायाणलय सिेुिले ियार गरेको अगािी वषण २०७४।०७५ 
को Analysis दर‐रेट अिसुार काि गिे िथा स्थानिय दर‐रेट राख्न पिे भएिा दर‐रेट 
राख्नु पिे अर्िकार िगरपाललकालाई हदिे निर्णय गररयो । 
निर्णय िं २१ 

 यस िगरपाललकाको भवि नििाणर् िापदण्र् सम्बन्ििा यस िगरपाललकाको 
पहहलो िगर सभा िगर भन्दा अगार्ी नििाणर् भएका भविहरुको सम्बन्ििा िपलसल 
बिोजजिको िापदण्र् लाग ु हुिे र अव नििाणर् हुिे भविहरुको सन्दभणिा पहहलो 
िगरसभाको निनि िथा संनिय िालिला िथा स्थानिय ववकास िन्त्रालयको लिनि 



२०७३।०६।१३ गि े देखि लाग ुभएको वस्िी ववकास िापदण्र्, भवि ऐि, राजरिय भवि 
नििाणर् आचारसंहहिा २०६४, अिसुार भवि नििाणर् गिे िगरवालशलाई अिरुोि गिे 
निर्णय गररयो । 

मिनि २०७४।०३।३० गिे भन्दा अगाडी ननिाणर् भएका भवन िथा संरचनाका लागी पालना गनण पन ेिापदण्ड 

 निि िला (११ लिटर) भन्दा कि उचाई भएको 
 सर्क ऐि अिुसारर् गरेको िथा सावणजनिक वा सहकारी जग्गा अनिक्रिर् िगरेको  

 ६ लिटर भन्दा बहढ चौर्ाईको सर्किा बिेका िरहरु 

 सेर्ा व्याक िछोर्ी नििाणर् गररएका िरहरुको हकिा सर्क ऐि लागु हुुँदा स्वि िरिनि 
जजम्िेवार हुिे गरर नियलिि दिाण प्रकृयाका लार्ग िस्सापास गिे । 

 वपहलो िगरसभा सम्पन्ि भन्दा पूवण क्रकिाकाट भएका जलिि वाहेक सो भन्दा पछाडर् िर 
बिाउदा जलििको िोहर्ा न्यूििि ६ लिटर हुिु पिे । 

 आिारभुि नििाणर् िापदण्र् लागु हुिु भन्दा पूवण नििाणर् भएका िरहरुलाई प्राववर्िक 
प्रनिवेदि सहहि निवेदि हदएिा स्थानिय स्थानिय निकायले प्रकृया पुयाणइ िक्सापास गिे । 

 पनछलो िगरसभा भन्दा पनछ िगरपाललकाको अिुिानिि िललई हुिे भवििा कुल राजस्वको 
थप पजचचस प्रनिशि जजरवािा लाग्िेछ । 

 पहहलो िगरसभा सम्पन्ि हुि भन्दापनछ ६ िहहिा सम्ि सबै िगरवासीले अनिवायण रुपिा 
आफ्िा भविहरुको िक्का पास गररसक्िु पिेछ । ६ िहहिा सम्ि िक्सा पास प्रक्रक्रयािा 
िआउिे िरिनिलाई थप २५ प्रनिशि (म्याद गुजारे पनछ िक्सा पास गिण) जररवािा हुिेछ । 
 

 

निर्णय िं २२ 

 यस िगरपाललकािा रहेका ववलभन्ि वर्ाहरुको लार्ग संचार िहसलु िालसक रु 
१००० ववववि िचण वापि िालसणक रु ४००० र भार्ा अर्िकत्ि रु ६००० हदिे निर्णय 
गररयो । 
निर्णय िं २३ 

 यस िगरके्षत्र लभत्र रहेका सािदुानयक िथा सहकारी वि के्षत्रबाट निकालस हुिे 
काठपािलाई िगरके्षत्र बाहहर निकालस हुिबाट रोक लगाउिे निर्णय गररयो । 
निर्णय िं २४ (राजस्व लशषणक) 



निर्णय िं २५ 

 यस िगरपाललकािा बसोबास गिे िगरवालसहरुको जिस्वास््य प्रवद्िि गिण 
िपलसलका क्रक्रयाकलापहरु सञ्चालि गिण निर्णय गररयो । 

 रेववज नियन्त्रर् कायणक्रि 

 Post-Pdf सम्बजन्ि क्रक्रयाकलाप 

 HIV नियन्त्रर् सम्बजन्ि क्रक्रयाकलाप 

 फोहरिैला व्यस्थापि सम्बजन्ि क्रक्रयाकलाप 

निर्णय िं २६ 

 यस िगरके्षत्र जलवाय ु पररविणि न्यनूिकरर् गिण िपलसल बिोजजि अिकुुलि 
कायणक्रि सञ्चालि गिे निर्णय गररयो । 

 िवुाुँ रहहि चलु्हो नििाणर् अलभयाि  

 सावणजनिक जग्गा वकृ्षारोपर् कायणक्रि 

 प्लाजरटक झोला र लससा नियन्त्रर् अलभयाि 

 कम्पोरट िल र जवैवक प्रववर्िबाट रोग क्रकरा नियन्त्रर् कायणक्रि 

निर्णय िं २७ 

 यस िगरके्षत्रको फोहोरिलैा व्यवजस्थि रुपिा ववसणजि गिण साववकको दशरथपरुको 
वि कायाणलय निजकको जंगल के्षत्रलाई िोक्ि निर्णय गररयो र बाुँक्रक के्षत्रको लार्ग 
पाईक पिे स्थाििा फोहोरको वर्गणकरर्का आिारिा फोहोर ववसणजि केन्र िोक्ि निर्णय 
गररयो । 

निर्णय िं २८ 

 यस िगरपाललकाको किणचारी कल्यार्कोष सञ्चालि सम्बजन्ि निदेशका २०७२ 
जस्वकृि भई २०७२।०८।०३ गि ेदेखि  परु्ण रुपिा लाग ुगिे निर्णय गररयो । 

निर्णय िं २९ 



 संिीय िालिला िथा स्थानिय ववकास िन्त्रालयले यस िगरपाललकाका उपलब्ि 
गराएको दरबजन्द वववरर्लाई हुकहु जस्वकृि गिण निर्णय गररयो र यस िगरपाललकाका 
लार्ग आक्रकण टेक्चरल ईजन्जनियरको दरबन्दी वववरर् थप गिण िन्त्रालयलाई अिरुोि गिे 
निर्णय गररयो । 

निर्णय िं ३०  

 यस िगरपाललकािा अव नििाणर् हुिे सर्कहरुको न्यिूिि िापदण्र् पहार्ी 
इलकािा ६ लिटर र अन्य के्षत्रिा ८ लिटर हुि ुपिे र बाुँक्रक सर्कहरु सर्क ऐि अिसुार 
हुिे निर्णय गररयो । 

निर्णय िं ३१ 

 यस िगरपाललकािा आ.व २०७४।०७५ सालिा संचालललि पूुँजीगि योजिाहरुबाट 
प्राप्ि हुिे कन्टेन्जेजन्स रकिबाट िगरपाललकािा ववलभन्ि वर्ाहरुिा क्रक्रयालसल 
िेललिलाप केन्रहरुलाई वावषणक ६००००। साहठ हजार कायणक्रि िच े लशषणकबाट हदिे 
निर्णय गररयो ।  

निर्णय िं ३२ 

 यस िगरपाललका ग्वलोवल एक्सि िेपालले बनैिलशक्षािा लार्ग हदहद कायणक्रि 
संचालि गिणको अििुनि हदिे निर्णय गररयो । 

निर्णय िं ३३ 

 यस िगरपाललका वर्ा ि ं७ िा रेहेको लविा गोलिाल्टा सािले िेटा जोड्िे सर्क 
र साववक िेटा िार्थल्लो लभरगाुँउ लसरानि वेस्िर्ा कृवष सर्क र वर्ा िं ६ को 
कल्पिाचोक रािागाुँउ सर्कलाई अब िगरपाललकािा प्राप्ि हुिे वा वचि हुिे जिुसकैु 
श्रोिबाट पनि योजिा संचालि गिण पहहलो प्राथालिकिािा राख्न ेनिर्णय गररयो  । 

निर्णय िं ३४ 



 यस िगरपाललकािा हाल सम्ि एउटा वपि अस्पिाल िरहेकाले िगरपाललका वर्ा 
िं ४ िा दशरिपरु प्राथालिक स्वास््य उपचार केन्र रहेको र उक्ि प्रार्थलिक स्वास््य 
केन्रलाई ५० सयैाको अस्पिालको रुपिा ववकास गरर हदिहुि िेपाल सरकार स्वास््य 
िन्त्रालय सुँग अिरुोि गिे निर्णय गररयो र यस प्राथलिक स्वास््य केन्रिा दईु जिा 
एि वव वव एस र्ाक्टर साथ ै प्राथलिक स्वास््य केन्रका लार्ग आवश्यक पिे 
जिशजक्िका लार्ग चाहहिे आवश्यक एक्सरे िेलशि थाि एक लगायिका स्वास््य 
सम्बजन्ि आिनुिक उपकरर् िभएकोले उल्लेखिि उपकरर्हरु उपलब्ि गराईहदिहुुि 
िेपाल सरकार स्वास्थय िन्त्रालयसुँग अिरुोि गिे निर्णय गररयो । 

निर्णि िं ३५ 

 यो िगरपाललका भौगोललक रुपिा रहेका सब ैवर्ाहरुिा सर्कको पहुुँच रहेको िर 
एक वर्ा बाट अको वर्ािा हहर्रे जाि सिेि िजुस्कल रहेकोले एक थाि कायाणलय 
प्रयोजिका लार्ग सवारी सािि उपलब्ि गराई हदिहुुि संनिय िालिला िथा स्थानिय 
ववकास िन्त्रालय सुँग अिरुोि गिे र यस कायाणलयका लार्ग दिकल थाि १ र 
दशरिपरु प्राथालिक स्वास््य केन्रका लार्ग एम्बलेुन्स उपलब्ि गराइहदिहुुि भारिीय 
राजदिुावास सुँग अिरुोि गिे निर्णय गररयो । 

निर्णय िं ३६ 

 यस िगरपाललिा िपलसलिा उल्लेखिि पदििाकारीहरु रहिे गरर योजिा 
अिगुिि िथा िलु्याकंि सहहि गठि गिे निर्णय गररयो । 

िगर प्रििु       संयोजक 

िगरकायणपललकाका सदस्य िध्ये ३ जिा  सदस्य 

योजिा र प्राववर्िक शािा प्रििु ११ जिा  सदस्य 

उद्योग वाखर्ज्य संि भेरीको प्रनिनिर्ि १ जिा सदस्य 

कायणपाललका कायणकारी अर्िकृि १ जिा  सदस्य 

निर्णय िं ३७ 



 यस िगरपाललकािा नििाणर्र्िि सभा हाल र िगर प्रििुको भविको नििाणर् 
कायण आ.व २०७३।०७४ सालिा नििाणर् सम्पन्ि हुि िसेकेकोिा उक्ि भविको हुि 
बाुँक्रक रकि प्राववर्िक िलु्याङ्कि अिसुार अवबाट अल्या भएको पूुँजजगि रकिबाट 
भिुािी हदि िगरपाललकालाई जजम्िा हदिे निर्णय गररयो । 

निर्णय िं ३८ 

 यस िगरपाललकािा हालसम्ि क्रसर र श. लिल लगाियिका अत्याआवश्यक 
उद्ययोगहरु िभएका कारर् नििाणर् सािाग्रीहरु अभाव हुिे र नििाणर् कायण िहंगो हुिे 
भएकाले उपयकु्ि स्थािहरुिा प्रचललि काििु बिोजजिको प्रनिकुल िहुिे गरर क्रसर 
उद्ययोग स्थापिा गिण निजज के्षत्रलाई अिरुोि गिे निर्णय गररयो । 

निर्णय िं ३९ 

 यस िगरपाललकालाई िििुा िगरपाललका बिाउि सहयोग गिण सब ै
िहािभुावहरुलाई िन्यवाद हदिे निर्णय गररयो । 

निर्णय िं ४० 

 यस िगरपाललकािा आन्िररक लेिा पररक्षर् शािा गठि गिे निर्णय गररयो 
अको व्यवस्था िभएसम्िका लार्ग आन्िररक लेिा पररक्षर् शािा प्रििुिा प्रशासि 
शािा प्रििुलाई ि ैजजम्िेवारी हदिे निर्णय गररयो ।  

िन्यवाद 

 

  

  

 
  



 

   
 

  


