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तनर्णम नं. १ संघीम रोकिान्त्रीक गर्िन्त्रात्भक शासन व्मवस्था स्थापऩि गने सन्त्दबणभा

स्थानीय तहको ननर्ाा चन प्रकृयामा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भई ननर्ाा चनलाई स्र्च्छ एंर्
ननष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गने काया मा संलग्न मख्ु य ननर्ाा चन अनधकृत, ननर्ाा चन अनधकृतहरु , प्रमख
ु
नजल्ला अनधकारी लगायत सरु क्षा ननकायहरु, कमा चारीहरु, राजनननतक दल र नतनका भातृ संगठनहरु
संचार कमीहरु , पया र्ेक्षक हरु एंर् आम मतदाताहरु प्रती धन्यर्ाद प्रस्तार् पाररत गररयो ।
ननणा य नं.२ नजल्लामा रहेका सातर्टा नगरपालीकाका र दईु र्टा गााँउपानलकाको प्रमख
ु / उप-प्रमख
ु ,
अध्यक्ष, र्डा अध्यक्ष एर्ं र्डा सदस्य र गाउ तथा नगर काया पालीकाको सदस्यमा ननर्ाा नचत सम्पूणा
गाउ तथा नगरसभाका सदस्यहरुलाई बधाई ज्ञापन गरी काया काल सफलताको लागी शभु कामना व्यक्त
गना प्रस्तार् पाररत गररयो
ननणा य नं. ३ नेपालको संनर्धान २०७२ को भाग- १७ धारा २२० को उपधारा (३) मा भएको
व्यर्स्था अनस
ु ार ९ (नौ) सदस्यीय नजल्ला समन्र्य सनमनत गठनका लागी ननर्ाा चन प्रकृया अगाडी
बढाउन ननर्ाा चन आयोगलाई अनरु ोध गने प्रस्तार् पाररत गररयो ।
पवमबन्त्न सभमका याजतनतिक आन्त्दोरनहरुभा सहादि प्राप्ि गननण हनने बफय शहहदहरु प्रति
उच्म सम्भान सहहि बावऩूर्ण

श्रद्धान्जली व्यक्त गदै घाईते हरुको स्र्ास््य लाभको कामना गने ।

तनर्णम नं. २ राभो अवधी सम्भ स्थानीम तनकामहरुको तनवाणचन हनन नसकेको कायर्
तनवाणचचि जनप्रतितनधी हरु

द्धारा नर्शेष नजम्मेर्ारी तोनकएका स्थानीय नर्कास अनधकारी हरुलाई
आ- आफ्नो काया कालमा ननजहरुले ननर्ाा ह गरेको समन्र्यात्मक भूनमका एर्ं थप नजम्मेर्ारीको लागी
धन्यर्ाद नदने ननणा य गररयो ।
ननणा य नं. ३ नेपालको संविधान २०७२ को भाग - १७ धारा २२० को उप-धारा ३ र ४ मा भएको
व्यिस्था अनस
ु ार नौ (९) सदस्यीय रहेको विल्ला समन्िय सवमवि गठन भै आिका वमवि मा पद
बहाली िथा विल्ला सभाको िर्फबाट गनफु पने सम्पूर्फ कायफ सम्पादन गनेगरी विम्मेिारी िहन
भएको व्यहोरा सम्िन्धीि वनकायहरुमा िानकारी गराउने वनर्फय गररयो ।

