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वीयगॊज भहानगयऩालरकाको दोस्रो नगय सबाभा ऩेश बएका प्रस्तावहरुभालथ 
फन्दसत्रभा गरयएको छरपरफाट बएका लनणणमहरु ्

१. नगय कामणऩालरकाफाट देहामफभोजजभका ववषमगत सलभलत भापण त ऩेश बएका नीलत तथा 
कामणक्रभहरुका साथै नगय उऩ –प्रभखुफाट ऩेश बएको फजेट नीलत तथा कामणक्रभ हरु सॊशोधन 
सवहत स्वीकृत गने लनणणम गरयमो । 

(क) सावणजलनक सेवा तथा ऺभता ववकास सलभलत 

(ख) आलथणक ववकास सलभलत  

(ग) साभाजजक ववकास सलभलत  

(घ) ऩूवाणधाय ववकास सलभलत  

(ङ) वातावयण तथा ववऩ द व्मवस्थाऩन सलभलत  
२. ववधेमक सलभलतफाट ऩेश बई आएको य कामणऩालरकाफाट स्वीकृलतको रालग ऩेश बएको आलथणक 

ववधेमक, २०७५ सॊशोधन सवहत स्वीकृत गने लनणणम गरयमो।  

३. ववधेमक सलभलतफाट ऩेश बई आएको य कामणऩालरकाफाट स्वीकृलतको रालग ऩेश बएको 
ववलनमोजन ववधेमक , २०७५  भा दपाफाय छरपर गयी सॊशोधन सवहत  स्वीकृत गने  लनणणम 
गरयमो। 

४. ववधेमक सलभलतफाट ऩेश बई आएको य कामणऩालरकाफाट स्वीकृलतको रालग ऩेश बएको 
प्रशासकीम कामणववलध लनमलभत गने ववधेमक , २०७५ भा दपाफाय छरपर गयी  स्वीकृत गने  
लनणणम गरयमो। 

५. ववधेमक सलभलतफाट ऩेश बई आएको य कामणऩालरकाफाट स्वीकृलतको रालग ऩेश बएको स्थानीम 
कृवष ब्मवसाम प्रवर्द्णन सम्वन्धभा ब्मवस्था गनण वनेको  ववधेमक , २०७५  भालथ दपावाय 
छरपर गयी सॊशोधन सवहत स्वीकृत गने लनणणम गरयमो। 

६. ववधेमक सलभलतफाट ऩेश बई आएको य कामणऩालरकाफाट स्वीकृलतको रालग ऩेश बएको सहकायी 
सम्वन्धभा ब्मवस्था गनण फनेको ववधेमक , २०७५  भा दपावाय छरपर बै सॊशोधन सवहत  
स्वीकृत गने लनणणम गरयमो।  

७. ववधेमक सलभलतफाट ऩेश बई आएको य कामणऩालरकाफाट स्वीकृलतको रालग ऩेश बएको स्वास््म 
तथा सयसपाई सेवा ववधेमक , २०७५ भा दपावाय छरपर बै सॊशोधन सवहत  स्वीकृत गने  
लनणणम गरयमो। 



2 
 

८. ववधेमक सलभलतफाट ऩेश बई आएको य कामणऩालरकाफाट स्वीकृलतको रालग ऩेश बएको  
न्मावमक सलभलत  (कामणववलध सम्वन्धभा ) ब्मवस्था गनण वनेको ववधेमक , २०७५ भा दपावाय 
छरपर बै सॊशोधन सवहत स्वीकृत गने लनणणम गरयमो। 

९. ववधेमक सलभलतफाट ऩेश बई आएको य कामणऩालरकाफाट स्वीकृलतको रालग ऩेश बएको  
पोहयभैरा ब्मवस्थाऩन सम्वन्धी ब्मवस्था गनण वनेको ववधेमक , २०७५ भा दपावाय छरपर बै 
सॊशोधन सवहत स्वीकृत गने लनणणम गरयमो। 

१०. ववधेमक सलभलतफाट ऩेश बई आएको य कामणऩालरकाफाट स्वीकृतको रालग ऩेश बएको स्थानीम  
एपएभ येलडमो सम्वन्धभा ब्मवस्था गनण वनेको ववधेमक,  २०७५ भा दपावाय छरपर बै 
सॊशोधन सवहत स्वीकृत गने लनणणम गरयमो। 

११. ववधेमक सलभलतफाट ऩेश बई आएको य कामणऩालरकाफाट स्वीकृतको रालग ऩेश बएको   
आलथणक कमणववलध लनमलभत तथा ब्मवजस्थत गनण फनेको  ववधेमक , २०७५  भा दपावाय 
छरपर बै सॊशोधन सवहत स्वीकृत गने लनणणम गरयमो। 

१२. ववधेमक सलभलतफाट ऩेश बई आएको य कामणऩालरकाफाट स्वीकृतको रालग ऩेश बएको   
सावणजलनक तथा लनजी साझेदायी सम्फन्धभा व्मवस्था गनण फनेको वव धेमक, २०७५ भा दपावाय 
छरपर बै सॊशोधन सवहत स्वीकृत गने लनणणम गरयमो। 

१३. जनप्रलतलनलधहरुको सेवा सवुवधा सम्फन्धभा प्रदेश सयकायरे तोके फभोजजभ सेवा सवुवधा उऩरब्ध 
गयाउन ेलनणणम गरयमो।  

१४. लत्रबवुन याजऩथ अन्तयगत गण्डक देजख यक्सौर लभतेयी ऩरु सम्भ सडकको भखु्म केन्रफाट 
दाॉमा वाॉमा २५ लभटय कामभ यहेको भा उक्त सडक दवैु तपण  २५ लभटय चौडा वनाउका  रालग 
नेऩार सयकाय ब्माऩारयक भागण सडक ववस्ताय आमोजनाफाट सडकको दवैु तपण फाट २५ –२५ 
लभटय खारी गनण सहमोग गरयददन ुबनी अनयुोध बई आएको भा भखु्म सडक आसऩासको वजाय 
ऺेत्र मस अजघनै Built Up एरयमा घोषणा बइसकेको य ऩयवानीऩयु देजख ड्राइऩो ट सम्भ छ 
रेनको वाटो फनीयहेको  य गण्डक देजख यजतजमन्ती चोक सम्भ ऩलन छ रेन य गण्डक देजख 
यजत जमन्ती चोक सम्भ इनय वाईऩास सॊचारनभा आइसकेको अवस्थाभा याजभागणभा हनुे  
ट्रावपक रोड कभ बईसकेको रे गण्डक देजख लभतेयीऩरु सम्भको भखु्म सडक स्थानीम 
सयकायराई हस्तान्तयण गने बनी नेऩार सयकायको मस अजघनै लनणमण बएकोरे उक्त  सडकको 
दाॉमा वाॉमा १५ ÷१५ लभटय कामभगयी स्तयोन्नलत गनण य सोही अनसुाय काननु सॊशोधन गनण 
नेऩार सयकायराई अनयुोध गने  लनणणम गरयमो। मस प्रमोजनका रालग आवश्मक ऩने फजेट 
सभेत नेऩार सयकायसॉग भाग गने लनणणम गरयमो। 
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१५.भहानगयऩालरकाको आदणशनगय , घलडअवाण ऺेत्रलबत्र २०७५ भाघ १ गते देजख कुनैऩलन ढुवानी 
सेवा याख्न नऩाईने गयी ती ऺेत्रभा यहेको ढुवानी सेवा ( Transport) राई ६ भवहना लबत्र ऩूवणको 
ऩवहरो वाईऩास योडभा सानण सम्वजन्धत ढुवानी सेवा कम्ऩनीराई सजुचत गने  य सो को अवऻा 
गने ढुवानी सेवाराई उक्त ऺेत्रभा सञ्चारन गनण प्रलतवन्ध रगाउने लनणणम गरयमो। मसका साथै  
वीयगॊजको छऩकैमा देजख घण्टाघय सम्भ भखु्म सडकभा ववहान ६ वजे देजख याती १० वजे 
सम्भ कुनैऩलन बायी सवायी साधन आवत जावतभा लनषधे गने लनणणम सभेत गरयमो। 

१६. वीयगॊज भहानगयऩालरका लबत्र हनुे सवै वकलसभका ध्वनी प्रदषुण लनमन्त्रण गनण सॊघीम सयकायको 
काननु अनसुाय छुटै्ट कामणववलध वनाई कामाणन्वमनभा ल्माउन ेलनणणम गरयमो। 

१७. वीयगॊज भहानगयऩालरका , वडा कामाणरमहरु य भहानगयऩालरका अन्तयगतका ववषमगत 
कामाणरमहरु, शैजऺक सॊस्था , स्वास््म सॊस्थाहरुभा सतुॉजन्म वस्तु , ऩानभसरा, गटु्खा रगामतको 
सेवन य भददयाजन्म ऩदाथणको उऩबोगभा प्रलतवन्ध रगाउने य सो को प्रबावकायी कामाणन्वमनका 
रालग छुटै्ट कामणववलध वनाई राग ुगने लनणणम गरयमो।। 

१८. वीयगॊज भहानगयऩालरकाको फहृत ्गरुुमोजना (Master Plan) तमाय गयी (GMIS) प्रणारीफाट 
सावणजलनक अलबरेखको वैऻालनक ब्मवस्थाऩन य सेवा प्रवाहभा गणुस्तय कामभ गने लनणणम 
गरयमो।  

१९. नगयऩालरका य उऩबोक्ता सलभलतको न्मनुतभ रागत सहबालगताभा ऩवुाणधायका कामणहरु सञ्चारन 
गदाण सडक , नारा य पूटऩाथ  लनभाणणभा शहयी ऺेत्रभा नगयऩालरकाको ७० प्रलतशत य 
जनसहबालगताको ३० प्रलतशत तथा ग्राभीण ऺेत्रभा नगयऩालरकाफाट ८० प्रलतशत य 
जनसहबालगताभा २० प्रलतशत ,  लसॊचाई आमोजनाभा नगयऩालरकाको ९० प्रलतशत य 
जनसहबालगतफाट १० प्रलतशत य अन्मको हकभा न्मूनतभ ४० प्रलतशत रागत सहबालगता यहने 
गयी आमोजनाहरुको कामाणन्वमन गरयने  य  भालथ उजल्रजखत बन्दा वढी जनसहबालगताको 
प्रलतफर्द्ता सवहत ऩेश हनुे मोजनाराई प्राथलभकता ददई फजेट लफलनमोजन गने लनणणम गरयमो।   

२०. वीयगॊज भहानगयऩालरका ऺेत्रलबत्र गण्डक देजख यक्सौर लभतेयीऩरु सम्भको  लत्रबवुन याजऩथसॉग 
जोलडएका लबत्री सडकहरुको दाॉमा य वाॉमा कम्तीभा १० लभटय , सहामक सडकभा ८ लभटय य 
सहामक सडकसॉग जोलडएको सडकसॉग ६ लभटय  चौडाई कामभ गने तथा नमाॉ प्रवटङ गरयएको 
ऺेत्रभा भेनयोडसॉग जोलडएको सडकको हकभा १५ लभटय , सहामक सडकको १० लभटय य लबत्री 
सडकको ६ लभटय दाॉमा य फाॉमा कामभ गने  लनणणम गरयमो । धेयै ऩयुाना सडकहरुको चौडाई 
सम्फन्धभा कुनै वववाद आएभा कामणऩालरकारे लफ .सॊ २०२१ /२२ को नक्साराई आधाय लरई 
आवश्मक लनणणम लरन सक्नेछ। 
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२१. स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ वभोजजभ भहानगयऩालरका लबत्र यहेका ववद्यारम, करेज, 

भठ, भजन्दय, गमु्वा, चचण, मलतभखाना, भजस्जद, भदयसा, कब्रस्तान, धभणशारा रगा मत सावणजलनक 
ऐरानी, ऩतॉ, फटु्यान जग्गाहरु तथा वाटोघाटो, कुरो, नदी, नारा, ऩोखयी आदद येखदेख, सॊयऺणको 
जजम्भा भहानगयऩालरकाको बएकोरे वडा नॊ. १ देजख  वडा नॊ. ३२ लबत्र का जग्गाहरुका 
सम्वन्धभा तत्कारीन नेऩार सयकायद्वाया वव.स. २०२१ ÷०२२ सारभा नाऩ नक्सा बएका 
नम्वयी य स्ववासी जग्गाहरु वाहेक  भालथ उजल्रजखत प्रकृलतका  जग्गा  तथा लनभाणण हरु कुनै 
ब्मजक्त, सॊघ सॊस्था वा लनकामको नाउॉभा  नमाॉ नाऩी बएको बएताऩलन कुनै प्रकायरे लसपारयस वा 
अन्म प्रकृमाफाट हार आवादीको नाउॉभा जग्गा दताण नगनण नगयाउन सम्वजन्धत सवै लनकामराई 
जानकायी गयाउने य गैयकाननुी तवयफाट त्मस्ता जग्गाहरु कसैको नाउॉभा दताण बएको बए सो 
सभेत वदय गयी सावणजलनक कामभ ग ने य  त्मस्ता जग्गाहरु भा बएको अलतक्रभण हटाई ती 
जग्गाहरुको सॊयऺण भहानगयऩालरकारे गने लनणणम गरयमो। 

२२. वीयगॊज भहानगयऩारीका वडा नॊ १२ भडुरीचोक देखी नमाॉयोड हदैु वाइऩासभा यहेको नेऩार 
आमर लनगभको कामाणरमसम्भ सडकको दाॉमावामाॉ ५ ÷५ लभटय कामभ गयी १० लभटयको 
सडक कामभ गयी सडक लनभाणण गने लनणणम गरयमो।  

२३. बलूभगत ऩानीको स्रोतराई सन्तलुरत वनाई याख्न (Water Recharge)को रालग  सयकायी  
बवनहरु, तीन तल्रा बन्दा फढी अग्रा लनजी आवासहरु तथा अऩाटणभेन्टहरु  वनाउॉदा अलनवामण 
रुऩभा छतभा ऩानी सॊकरन गयी ऩाइऩ भापण त जभीन लबत्र ऩठाउन ुऩने य  मसका रालग  नगय 
कामणऩालरकारे छुटै्ट कामणववलध वना ई कामाणन्वमनभा ल्माउन ेतथा बलूभगत खानेऩानी य लसॊचाईको 
रालग भोटय जडान गयी ऩानी प्रमोग गने उऩबोक्ताको रालग  नगय कामणऩालरकारे छुटै्ट कामणववलध 
वनाई रागू गने लनणणम गरयमो । 

२४.  भहानगयऩालरका ऺेत्रलबत्रका देहाम फभोजजभका ठूरा मोजनाहरुको कामाणन्वमनका रालग नेऩार 
सयकाय प्रदेश सयकाय सम्बाव्म ववकास साझेदायहरुसभऺ अनयुोध गने लनणणम गरयमो् 

(क) वाग्भलत करयडोयजस्तै लसलसणमा करयडोयको लनभाणण गने। 

(ख) घण्टाघयको जग्गाभा सबागहृ तथा ऩाकण , ऩे ऩावकण ङ्ग तथा खरुाभञ्च लनभाणण गने। 

(ग) ऩयवानीऩयुजस्थत छ रेन सडकभा यहेको ऐरानी ऩतॉ जग्गाभा ५०० शैमा सम्भको जशऺण 
अस्ऩत्तार लनभाणण गने। 

(घ) वीयगञ्जको मातामात व्मवसामराई व्मवजस्थत गनणका रालग ऩयवानीऩयु वा ६ रेन सडक 
नजजकै छुटै्ट ट्रान्सऩोटण नगयको लनभाणण गने। 

(ङ) ऩयुानो  फसऩाकण भा BOOT System  भा उऩमकु्त सॊयचनाको लनभाणण गने। 
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(च) फौगीखोराभा BOOT System मा कृवष ऩमणटन सवहतको भनोयञ्जन ऩाकण  य याभ फनभा 
वऩकलनक स्ऩटको लनभाणणका रालग ववस्ततृ ऩरयमोजना प्रलतवेदन तमाय गने। 

(छ) ववलबन्न सावणजलनक ऩोखयीहरु (भाइददमा, नगवा, भरुॊ, बवुनेश्वयनाथ भहादेव ऩोखयी, अरौ 
फगही, इवटमाही रगामत ) को सौन्दमॉकयण गने। 

(ज) अत्मावश्मक  ठूरा तथा साना गयी १० वटा ऩरुहरु, ठूरो रगानीका सडकहरु तथा 
वीयगञ्ज चक्रऩथको लनभाणण हनु फाॉकी खण्ड लनभाणण गने। 

(झ) भहानगयऩालरकालबत्र ववलबन्न ठूरा खानेऩानी तथा लसॊचाई मोजना सञ्चारन गने।  
(ञ) ऺेत्रीम शहयी ववकास आमोजना (तेस्रो) भाग गने  
(ट) वीयगञ्ज भहानगयऩालरका य जजतऩयु लसभया उऩभहानगयऩालरकाको सभन्वमभा लभरनचौक 

देजख भालथल्रो लसभया लनस्कने गयी सडक लनभाणण गने। 

(ठ) लभतेयी ऩरुदेजख शॊकयाचामण गेटसम्भको ऺेत्रको सौन्दमॉकयण तथा ऩमणटन सूचना केन्रको 
स्थाऩना गने। 

(ड) वडा नॊ १५ रक्ष्भणवाभा वार उद्यानको लनभाणण य लबस्वा स्तऩु ऩरयसय सॊयऺण य 
सौन्दमणकयण गने। 

 

२५.वीयगॊज भहानगयऩालरका वडा नॊ ३१ इस्राभऩयुभा गठुीको नाउॉभा यहेको करयव ऩाॉच सम ववघा 
जग्गाभा औद्योलगक ऺेत्र स्थाऩना गनणको रालग जग्गा प्रालिको प्रवक्रमा उऩमकु्त भोडेरभा अगाडी 
फढाउन ेलनणणम गरयमो।  

२६.वीयगॊज भहानगयऩालरका वडा नॊ. ३२ जस्थत याभवन देजख टेढा भसु्रीभ टोरसम्भ साववकको 
कुरो (ऩैनी) अलतक्रभण गयी घयटहया वनाईएकोभा २०२१ ÷०२२ सारको नाऩीको आधायभा 
येखाॊकन गयी अनालधकृत रुऩरे लरएको रारऩूजाण वदय गनण य अनालधकृत रुऩभा वनाइएको घय 
टहया हटाउन आवश्मक काननुी प्रकृमा अगाडी वढाउने लनणणम गरयमो। 

२७.भहानगयऩालरकारे तजुणभा गयी याजऩत्रभा सूचना प्रकाजशत बएका  ऐन , लनमभ , कामणववलध  य 
लनदेजशकाहरुको हकभा सोही फभोजजभ य ती ऐन , लनमभ , कामणववलध वा लनदेजशकाहरुरे सम्फोधन 
गनण नसकेका लफषमको हकभा सॊघीम य प्रदेश सयकायको कानून  वभोजजभ हनुे गयी अत्मावश्मक 
ववषमभा लनमभ, कामणववलध वा लनदेजशकाहरु  वना ई जायी गनण नगय कामणऩालरकाराई अलधकाय 
ददने लनणणम गरयमो। 

२८. भहानगयऩालरकाको आन्तरयक आम सॊकरन गने क्रभभा भहानगयऩालरकारे कानून लनभाणण गयी 
याजऩत्रभा सूचना प्रकाजशत बएकोभा कय तथा शलु्कको हकभा सोही  काननु अनसुाय य  
भहानगयरे जायी गयेको काननु नबएको हकभा सॊघीम य प्रदेश सयकायको कानून वभोजजभ कय , 
शलु्क, सेवा शलु्क, दस्तयु तथा अन्म याजस्व असूर गने लनणणम गरयमो। 
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२९. स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ रे ददएको अलधकाय प्रमोग  गयी एकीकृत सम्ऩजत्त कय 
फझुाउने कयदाताराई २०७५ साउन १ गते देजख असोज भसान्त सम्भ कय फझुाएभा ५ 
प्रलतशत छूट ददने य कालतणक १ गते देजख ऩषु भसान्त सम्भ फझुाएभा छुट नददने, भाघ १ गते 
देजख चैत भसान्त सम्भ फझुाएभा ५ प्रलतशत  थऩ शलु्क  य वैशाख देजख असाय भसान्त सम्भ 
फझुाएभा १० प्रलतशत थऩ शलु्क रगाउने तथा एक फषण वा सो बन्दा वढी सभमभा कय वा 
शलु्क नवझुाएकाको हकभा कानून वभोजजभ हनुे व्मवस्था आलथणक ऐनभा गने लनणणम गरयमो। 

३०. भहानगयऩालरकाको प्रमोजनका रालग  चेन बएको स्क्माबेटय फैक ऋणफाट खरयद गनण नगय 
कामणऩालरकाराई स्वीकृलत ददने लनणणम गरयमो।  

३१. प्रथभ नगय सबाको लनणणम नॊ. १२ अनसुाय कय , शलु्क य याज स्व वक्मौता असूरी गनण लभलत 
२०७५ जेठ २१ गतेको नगय कामणऩालरकाको लनणणम अनसुाय गदठत सलभलतरे लभलत २०७५ 
असाय ८ गते नेशनर भेलडकर करेजको वक्मौता घय जग्गा कय एवॊ एकीकृत सम्ऩ जत्त कय 
सम्फन्धी ददएको प्रलतवेदनका  सम्वन्धभा लभलत २०७५ जेठ ५ गते नेशनर भेलडकर करेजरे 
सम्ऩजत्त वववयण सवहत ऩेश गयेको  कय सम्फन्धी स्वघोषणा  पायाभ य लनजरे गयेको प्रलतवर्द्ता 
सवहत ऩेश गयेको कागजातहरुको आधायभा गणना गयी याजस्व प्रशासन भहाशाखाफाट प्रचलरत 
कानून फभोजजभ ऩनु् कय लनधाणयण गदाण हनु आएको आलथणक फषण २०७४÷०७५ सम्भको यकभ 
रु ४ ,९४,७८,२६९÷४२ (अऺेयेऩी चाय कयोड चौयानब्वे राख अठहत्तय हजाय दईु सम 
उन्सत्तयी रुवऩमाॉ वमालरस ऩैसा भात्र) असूर उऩय गनण स्वीकृलत ददने , अन्म लनकामफाट अन्मथा 
मकीन बै आएभा सोही फभोजजभ असूर उऩय गरयने य केही नीलतगत स्ऩष्टताका रालग सॊघीम 
भालभरा तथा स्थानीम ववकास भन्त्रारमभापण त अथण भन्त्रारमभा रेखी ऩठाउने तथा अजख्तमाय 
दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगराई सो को फोधाथण सभेत ददने गयी गरयएको  लनणणमराई अनभुोदन 
गरयमो। 

३२.  भहानगयऩालरका ऺेत्र लबत्रका सावणजलनक, ऩतॉ, ऐरानी जग्गाहरुको सॊयऺण गदै भहानगयको बू–
उऩमोग मोजना (Land Use Plan) नीलत तजुणभा गयी राग ुगने लनणणम गरयमो । 

३३. नगय ऺेत्रभा जग्गा ववकास कामणक्रभ (Land Pooling) सॊचारन गनण सॊघ तथा प्रदेश सयकाय य 
एजशमारी ववकास फैंक रगामतका ववकास साझेदायहरुफाट आलथणक तथा प्राववलधक सहमोग भाग 
गने लनणणम गरयमो।   

३४.साभदुावमक ववद्यारमभा कामणयत जशऺक तथा कभणचायीहरुराई याजनैलतक ऺेत्रफाट भकु्त गनण छुटै्ट 
आचायसॊवहता तमाय गयी रागू गने लनणणम गरयमो। 
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३५. भहानगयऩालरकाफाट सॊचालरत जनजालत स्कूरको नाभ पेरय ''भहानगयऩालरका आधायबतू 
ववद्यारम'' याख्न ेनगय कामणऩालरकाको प्रस्ताव स्वीकृत गने  य कामणऩालरकारे जशऺा लनमभावरीभा 
व्मवस्था बए फभोजजभ व्मवस्थाऩन सलभलत गठन गने व्मवस्था गने लनणणम गरयमो। 

३६. भेमय कल्माणकायी कोषभा साभाजजक उत्तयदावमत्वको रालग कानून वभोजजभ छुट्टाउन ुऩने 
अलनवामण खचण भध्मेको न्मूनतभ ऩचास प्रलतशत यकभ जम्भा गयाउने कामण प्रबावकायी रुऩरे 
कामाणन्वमनभा ल्माउन नगय कामणऩालरकाराई लनदेशन ददने लनणणम गरयमो। 

३७.नगयऩालरकाको नीलत तथा कामणक्रभसॉग भेर नखाने , कामणक्रभ सञ्चारनको ऩूवण स्वीकृलत नलरएका 
तथा नगयऩालरकासॉग सभन्वम  नै  नगयी कामणक्रभ सञ्चारन गने गैय सयकायी सॊस्थाराई 
नगयऺेत्रभा काभ गनण ऩूणण रुऩभा योक रगाउने य भहानगयऩालरका लबत्र कामणऺ ेत्र फनाएय काभ 
गने यावष्डम तथा अन्तयाणवष्डम गैह्रसयकायी सॊस्थाहरुराई नगयऩालरकाको छाता लबत्र एकीकृत गयी 
अलनवामण दताण गने व्मवस्था नगय कामणऩालरकारे कामाणन्वमनभा ल्माउने लनणणम गरयमो। 

३८. भहानगयऩालरका ऺेत्रलबत्र भनालसव कायण लफना प्रमोगववहीन बई खारी यहेका जनुसकैु प्रकृलतका 
जग्गाहरुभा लरइदै आएको कयका दयराई दोव्वय वनाई कय असूरी गने गयी आलथणक ऐनभा 
व्मवस्था गने लनणणम गरयमो।  

३९. ववलबन्न उद्योग प्रलतष्ठानहरुरे कजम्तभा ८० प्रलतशत नेऩारी काभदायहरुराई सहबागी गयाएको 
खण्डभा सहलुरमत स्वरुऩ एकीकृत सम्ऩजत्त कय ( IPT) भा २० प्रलतशत छुट ददन ेय नमाॉ 
उद्योग धन्दा , भर, सवऩङ्ग कप्रेक्स तथा ऩजब्रक लफजल्डङ्ग , अस्ऩतार, ववद्यारम स्थाऩना गनणका 
रालग प्रोत्साहन स्वरुऩ एकीकृत सम्ऩजत्त कयभा सरुुको ५ वषण २० देजख ५० प्रलतशतसम्भ छुट 
ददने गयी आलथणक ऐनभा व्मवस्था गने लनणणम गरयमो।   

४०. कृवष तथा नीजज वनभा जग्गा प्रमोग गयेभा एकीकृत सम्ऩजत्त कय ( IPT) भा ९० प्रलतशत छुट 
ददने य कुनै ऩलन उद्योग , धन्दा, भर, सवऩङ्ग कप्रेक्स तथा ऩजब्रक लफजल्डङ्ग , अस्ऩतार, 

ववद्यारमहरुको खारी  जग्गाभा वृऺ ायोऩण गयेभा फढीभा १० प्रलतशत सम्भ एकीकृत सम्ऩजत्त 
कयभा छुट ददने व्मस्था आलथणक ऐनभा गने लनणणम गरयमो।  

४१. नगयऩालरकाको शाजन्त, सवु्मवस्था, ववकास लनभाणण, सयसपाई, ऩमणटन प्रवर्द्णन तथा सेवा प्रवाहराई 
सहज रुऩभा जनताभाझ ऩुमाणतउन नगयऩालरका भातहतभा छुटै्ट नगय प्रहयी सेवा गठन गयी नगय 
प्रहयीको काभ, कतणव्म य अलधकायका अलतरयक्त सेवा तथा शतण सम्फन्धी ववषमभा छुटै्ट कामणववलध 
फनाई राग ुगनण कामणऩालरकाराई स्वीकृलत ददने लनणणम गरयमो।  
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४२. भहानगयऩालरकाको कामण सम्ऩादन गनण हार बईयहेको दयवन्दीरे नऩगु देजखएको हुॉदा भानव  
सॊशाधनराई ब्मवस्थाऩन गनण  नगय कामणऩालरकाफाट ऩेश बए  वभोजजभको थऩ दयवन्दी लसजणना 
गनण स्वीकृलत ददने लनणणम गरयमो।  

४३. वीयगॊज भहानगयऩालरकाको आलथणक वषण ०७५÷०७६ को रालग फावषणक तरफी वववयण ऩारयत 
गने लनणणम गरयमो।  

४४. भझौरा सहय एकीकृत शहयी वातावयण सधुाय आमोजना य ऺेत्रीम शहयी ववकास आमोजनाका 
साथै वीयगॊज भहानगयऩालरकाको आ.व. ०७४ ÷७५ को हारसम्भको कामणऩालरकाफाट बएको 
सम्ऩूणण लनणणमहरु य आम्दानी तथा खचण अनभुोदन गने  लनणणम गरयमो । भझौरा सहय एकीकृत 
शहयी वातावयण सधुाय आमोजना अन्तगणत प्माकेज -1, Sewerage/Drainage/Road WWTP  को 
लनभाणण सम्ऩन्न कामणअवलध २४ भाचण २०१८ भा सभाि बएताऩलन Contract Clause 10.1, 10.2 भा 
ब्मवस्था बए फभोजजभ केही फाॉकी यहेका लनभाणण कामण underground water supply, line leakage 

लनमन्त्रण गनण नसवकएकोरे  DNP अफलधभा ऩलन गनण सवकने हुॉदा हारराई  package 2, ISWM 

(Landfill site) अजन्तभ लनभाणण सम्ऩन्न अवलध अथाणत १९ जरुाई २०१८ सम्भको  package-1 को 
लनभाणण कामणको सऩुरयवेऺण कामण  consultant ववशेषऻफाट ऩेश हनु आएको  V-O-4 को यकभभा 
भहानगयऩालरकाको आलथणक बाय नऩने हुॉदा एजशमारी ववकास फैङ्कफाट मस आमोजनाको रालग  

Loan Closing Date (31 December, 2018 ) सम्भ हनुे बएकोरे सो अवलधबय सऩुरयवेऺण कामणको 
रालग ऩेश हनु आउने यकभ स्वीकृत गयी सोही सऩुयीवेऺण जनशजक्त मथावत याखी लनभाणण 
कामणराई लनयन्तयता ददने प्रस्ताव स्वीकृत गरयमो।साथै प्रथभ नगय ऩरयषद्को लनणणम नॊ १३ 
फभोजजको सलभलतरे गयेका लनणणमहरु सभेत अनभुोदन गने लनणणम गरयमो। 

४५. वीयगॊज भहानगयऩालरकाका दभकर रगामत जोजखभऩूणण काभभा सॊरग्न हनुऩुने  कभणचायीहरुको  
थऩ फीभा गयाउने गयी फजेट व्मवस्था गनण नगय कामणऩालरकाराई लनदेशन ददने लनणणम गरयमो।  

४६.वीयगॊज भहानगयऩालरकाका सम्ऩूणण कभणचायीहरुराई नेऩार सयकायफाट रागू गरयएको स्वास््म 
जीवन ववभा गयाउन आवश्मक यकभको फजेट व्मवस्था गनण नगय कामणऩालरकाराई लनदेशन ददने 
लनणणम गरयमो ।  

४७. साभाजजक शाखाफाट गरयने साभाजजक ववकासका कामणक्रभहरु कामाणन्वमन बैसकेऩलछ  अजन्तभ 
वकस्ता दावी गनुण अजघ सावणजलनक रेखाऩरयऺ ण नगयाएको बए २० प्रलतशत यकभ यो क्का याखी 
सम्वजन्धत सॊस्थारे सावणजलनक रेखाऩरयऺ ण गयेको प्रलतवेदन ऩेश गयेऩलछ  भात्र वाॉकी यहेको 
यकभको बकु्तानी गने  व्मवस्था लभराउन  सम्फजन्धत ऩऺसॉग गरयने ऩरयमोजना कामाणन्वमन 
सम्फन्धी सम्झौताभा सभावेश गने व्मवस्था लभराउने लनणणम गरयमो।  



9 
 

४८. वीयगॊज भहानगयऩालरका ऺेत्र लबत्र यहेका सावणजलनक ऩोखयीहरुफाट (साववकभा 
भहानगयऩालरकाभा गालबन ुबन्दा अगाडी) प्राि सफै आम्दानी ववगतभा स्थानीम ववद्यारम तथा 
भठ भजन्दयको ऩूजाआजाको काभभा खचण बैयहेकोभा अफ उऩयान्त त्मस्ता ऩोखयीको आमफाट 
फढीभा २५ प्रलतशतसम्भ स्कूर तथा भठ भजन्दय सॊचारन गनण सम्फजन्धत वडा भापण त ्उऩरब्ध 
गयाउन ेव्मवस्था लभराउने लनणणम गरयमो।  

४९. वीयगॊज भहानगयऩालरका वडा नॊ. ४ जस्थत भनोयञ्जन ऩाकण  (Recreation Park) को प्रवेश शलु्क 
घलडअवाण ऩोखयी ऩरयसयको प्रवेश शलु्क सयह नै कामभ गने लनणणम गरयमो।  

५०. आलथणक वषण २०७४÷०७५ सम्भ वीयगॊज भहानगयऩालरकाराई लतन ुऩने ऩयुानो फक्मौता कय 
तथा शलु्कहरु २०७५ असोज भसान्त लबत्र फझुाउन आएभा एक ऩटकको रालग भात्र राग्ने 
दण्ड य जरयवाना लभनाहा गने  व्मवस्था आलथणक ऐनभा गने लनणणम गरयमो ।साथै नक्सा ऩासभा 
राग्दै आएको जरयवानाका हकभा प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतको लनणणमरे लभलत 
२०७५।०३।२० सम्भ लरइएको जरयवानाको प्रलतशत तथा यकभराई अनभुोदन गयी वडा नॊ 
१ देजख १६ को हकभा आ.फ. २०७५।७६ देजख रागू हनुे गयी स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन 
२०७४ भा व्मवस्था बए फभोजजभ नै जरयवाना लरने तथा वडा नॊ १७ देजख ३२ को हकभा 
आ.फ. २०७५।७६ सम्भका रालग ववगतभा बएको सम्झौता अनसुाय गने य त्महाॉ यहेका 
उद्योग, करकायखाना, व्मवसाम तथा नमाॉ लनभाणण हनुे सफै वकलसभका सॊयचनाहरुको नक्सा  ऩास 
दताण गनण आएभा कुनै वकलसभको थऩ जरयवाना नलरई ऩास गरयददने लनणणम  गरयमो।  

५१.फहुऺ ेत्रीम ऩोषण मोजनाराई प्राथलभकताका साथ अगाढी फढाई चाय वषण लबत्र भहानगयराई 
कुऩोषण भकु्त फनाउने गयी फजेट तथा कामणक्रभभा सभावेश गने लनणणम  गरयमो ।  

५२. वीयगॊज भहानगयऩालरका ऺेत्र लबत्रको ट्रावपक व्मवस्थाऩनको रालग  कामणववलध फनाई राग ुगने 
लनणणम  गरयमो ।साथै प्रचलरत कानून फभोजजभ ट्रावपक लनमभ उल्रॊघनकताणफाट ट्रावपक /नगय 
प्रहयीरे असूर उऩय गरयने जरयवाना यकभ भहानगयऩालरकाको याजस्व खाताभा दाजखरा गने य 
असूर बएको जरयवानाको २५ प्रलतशत यकभ सॊकरनकताण ट्रावपक /नगय प्रहयीराई 
प्रोत्साहनस्वरुऩ उऩरब्ध गयाउने लनणणम गरयमो।  

५३. न्मावमक सलभलतको  ऩनुगणठन सम्फन्धभा नगय उऩ–प्रभखुको प्रस्ताव भा देहाम फभोजजभका 
व्मजक्तहरु भतदान प्रकृमाफाट लनवाणजचत बै आएकोरे न्मावमक सलभलत सदस्म ऩदको जजम्भेवायी 
ददने लनणणम गरयमो् 

 सदस्म् वैजजन्त भारा देवी  

 सदस्म् तपैुर अख्तय  



10 
 

५४. नगय सबाको फैठक नबएको अवस्थाभा  अको  नगय सबा  नबएसम्भका रालग  तत्कार लनणणम 
लरन ुऩने बएभा कामणऩालरकारे आवश्मक लनणणम लरई त्मसऩलछ फस्ने नगय सबाफाट अनभुोदन 
गयाउन सक्ने गयी अजख्तमायी प्रदान गने तथा भहानगय ऺेत्रलबत्र आकजस्भक रुऩरे सम्फोधन 
गनुणऩने लफषमभा मोजना छनोट तथा कामाणन्वमन गनण नगय प्रभखु , प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत य 
मोजना भहाशाखा प्रभखु  यहेको तीन सदस्मीम सलभलतद्वाया गयाउने सवकने गयी अजख्तमायी ददने 
लनणणम गरयमो।  

५५.  ववलबन्न स्वास््म सॊस्थाभा कामणयत लस.अ.हे.व.हरुरे  हे.अ. य लस.अ.हे.फ. फीच ववबेद नगयी 
वरयष्ठताका आधायभा तहगत प्रणारी अऩनाई कामाणरम प्रभखु तोकी ऩाउन गयेको अनयुोधका 
सम्फन्धभा वीयगञ्ज भहानगयऩालरकाको स्वास््म तथा सयसपाई सेवा ऐन , २०७५ फभोजजभ हनुे 
गयी व्मवस्था गने लनणणम गरयमो। 

५६. कामाणरमभा नेऩार सयकायको दयवन्दी फभोजजभ कभणचायी तत्कार आऩलुतण हनुे जानकायी प्राि 
बएको तय कामाणरमभा कामणस्थरको अबाव यहेकोरे उऩमकु्त खचण शीषणकफाट सावणजलनक लनभाणण 
शीषणकभा आवश्मकतानसुाय फढीभा  रु. ३० राख  सम्भ  यकभान्तय गयी उऩमकु्त प्रवक्रमाफाट 
खरयद गनण प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतराई अजख्तमायी ददन ेलनणणम गरयमो। 

५७ लफववध् 
(क) आलथणक फषणको केही भवहना व्मलतत बैसकेऩलछ भात्र स्थानीम तहको लनवाणचन बएको, मोजना 

छनौट प्रकृमा नै ढीरो बएको , सूत्र  (sub-national treasury accounting) भा तालरभप्राि 
जनशजक्तको अऩमाणिता तथा भहानगयऩालरकाभा प्राववलधक जनशजक्त न्मून यहेको कायणरे 
मोजना कामाणन्वमनभा बएको ढीराईराई भध्मनजय गयी मोजनाको अवस्था हेयी २०७५ 
आषाढ १५ गते सम्भ कामाणदेश ददने अजख्तमायी प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतराई ददने लनणणम 
गरयमो। 

(ख) नगय सबा सदस्महरुफाट सात फुॉदे ववऻलि प्राि बएकोभा सोभा उजल्रजखत लफषमहरुभा 
छरपर गदाण अन्म लफषमभा कानूनभै व्मवस्था बएको तय फूॉदा नॊ ३ को हकभा प्रदेश 
सयकायफाट तोवकई आउने तरफ फाहेक खाइऩाई आएको फढीभा ५ वटा फैठक बत्ता सभेत 
भाग बएकोभा सम्फजन्धत लनकामभा सोधनी गयी लनदेशन प्राि बए अनसुाय गने लनणणम 
गरयमो। 

(ग) चारू आलथणक फषणको फजेट तथा कामणक्रभभा सभावेश बै आॊजशक कामाणन्वमन बएका तय  
सम्ऩन्न हनु नसकेका आमोजनाहरुको फाॉकी अॊश आगाभी आलथणक फषणभा कामाणन्वमन गने 
गयी फजेटभा तथा कामणक्रभभा सभावेश गयी जजम्भेवायी साने लनणणम गरयमो। 

(घ) फजाय व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा व्मवस्था गनण फनेको ववधेमक , २०७५ स्वीकृत गने लनणणम 
गरयमो। 
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 (ङ) वीयगञ्ज भहानगयऩालरकाको आलथणक ऐन , २०७५ भा उजल्रजखत भहानगयको आन्तरयक 
आमका रालग रगाइएका ववलबन्न कय , शलु्क , भहसूर तथा दस्तयुहरुको सॊकरन गनण खरुा 
फोरऩत्र आह्वान गयी ठेक्का प्रकृमा सम्ऩन्न गनण केही सभम राग्ने बएकोरे ठेक्का प्रकृमाफाट 
अको व्मवस्था नबएसम्भका रालग आफ २०७४।७५ भा त्मस्ता प्रकृलतका कय , शलु्क , 
भहसूर तथा दस्तयु सङ्करनको ठेक्का सकाय गयी  कय , शलु्क , भहसूर तथा दस्तयु सङ्करन 
गरययहेका य सन्तोषजनक कामणसम्ऩादन यहेका ठेकेदायहरुभध्मेफाटै आ .फ. २०७५।७६ भा 
तत्तत ्कय, शलु्क, भहसूर तथा दस्तयु सङ्करनका रालग आह्वान गरयएको फोरऩत्रको न्मूनतभ 
अङ्कभा नघट्ने गयी आनऩुालतक रुऩरे हनु आउने यकभ सङ्करन गयी फझुाउने गयी 
सम्झौताको म्माद थऩ गनण प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतराई अलधकाय ददने। 

 नमाॉ प्रस्ताव गरयएको प्रदषुण तथा वातावयणीम शलु्कका हकभा तोवकएको दययेटफाट उठ्ने 
कूर यकभको फढीभा ५ प्रलतशतसम्भ व्मवस्थाऩन रागत उऩरब्ध गयाउने गयी हार सवायी 
साधन कय सङ्करन गयेकै पभणसॉग वाताण सम्झौता गयी सङ्करनको जजम्भा ददन प्रभखु 
प्रशासकीम अलधकृतराई अजख्तमायी ददने। तीन भवहनाको सङ्करनको अवस्था हेयी उक्त 
शलु्कको प्रबावकायी सॊकरन बएनबएको सभीऺा नगय कामणऩालरका फोडण फैठकरे गयी 
त्मसको लनयन्तयता वा खरुा फोरऩत्र आह्वान गयी सङ्करनको नमाॉ ठेक्का प्रकृमाभा जाने लनणणम 
फोडण फैठकरे गने। 

(च) सॊघ वा प्रदेश कानून फभोजजभ लनधाणयण बै स्थानीम तहरे सङ्करन गने बनी नेऩारको 
सॊववधान, स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन , २०७४ य अन्तय सयकायी ववत्त व्मवस्थाऩन ऐन , 
२०७४ भा उजल्रजखत कय , शलु्क , भहसूर तथा दस्तयुहरुसॉग सम्फजन्धत कानून तजुणभा बै 
प्रभाजणकयण बै नआएको हकभा वीयगञ्ज भहानगयऩालरकाको आलथणक ऐन , २०७५ फभोजजभ 
य उक्त ऐनरे सम्फोधन नगयेका लफषमको हकभा नेऩारको सॊववधान २०७२ , जायी हनु ु
अगावै नेऩार सयकायरे जायी गयेका ऐन , लनमभ , लनमभावरी , ववलनमभ , लनदेजशका वा 
कामणववलध फभोजजभ नै गने अलधकाय नगय कामणऩालरकाराई ददने। 


