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(स्थानीय रथाजपत्र)

खण्ड १      बर्ष ५         अंक १३               मिमि ः भदथाै २२ गिे २०७८

बुद्धभूमि नगरपथामिकथाकथाे रथाजपत्र प्रकथाशन समबन्ी कथाय्षमिम् २०७४ कथाे अनुसचूी -२
दफथा ४ ि्था अनुसचूी १ को भथाग २ सगँ समबमन्ि

स्थानीय सरकथार सञचथािन ऐन, २०७४ को दफथा १०२ को उपदफथा (२) बिोमजि 
बुद्धभूमि नगरपथामिकथािे बनथाएको िि उलिेमखि बिोमजिको कथाय्षमि्ी, 

मनददेमशकथा सि्षसथा्थारणको जथानकथारीकथा िथामग प्रकथाशन गररएको छ ।

भथाग -२
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नगर प्रहरी छनौट, सञचथािन ि्था वयिस्थापन कथाय्षमिम् - २०७७ को 
दफथा ७ ि्था दफथा १० (१) सशंो्न समबन्िथा

 

कार्यपालिका लिर्यर लिलिः २०७८।५।२१ गिे

बुद्धभूमि नगरपथामिकथाको नगर प्रहरी छनौट, सञचथािन ि्था बयिस्थापन समबन्ी 
कथाय्षमिम्, २०७७ को दफथा ७ ि्था दफथा १० (१)  छनौट समिमिको गठनिथा सरुक्था 
मनकथायकथा प्रिुखिथाई छनौट समिमििथा रथाखेर कथाि अगथा्डी ब्डथाउनको िथामग पत्रथाचथार 
गदथा्ष उक्त मनकथायको िथाम्लिो िहिथाट मसफथाररस गरी पठथाउनु पनदे र पटक पटकको 
सरुिथािे पदपुमि्ष गन्ष कमठनथाई हुनसकने हुदथा िपमशि बिोमजि छनौट समिमि हुने गरी 
सशंो्न गरी रथाजपत्रिथा सचूनथा प्रकथाशन गनदे । सथा्ै दफथा १० (१) िथा शथारीररक ि्था 
िनदुरूष्ी परीक्णिथा सिथास्थय किमीकथाे सिंगनिथा जरूरी देमखएकथाेिे देहथाय अनुरूप 
सशंथाे्न गनदे ।

िपमशिः
क. प्रिुख प्रशथासकीय अम्कृि िथा मनजिे िोकेको बररष्ठ अम्कृि – सयंोजक
ख. नगर प्रिुखिे िोकेको मजलिथा मस्ि कथायथा्षियको अम्कृि प्रमिमन्ी – सदसय
ग. प्रशथासन शथाखथा प्रिुख – सदसय समचि
सथा्ै छनौट समिमििे आशयकिथा अनुसथार सरुक्था मनकथायकथा प्रमिमनम्िथाई मिशेर 

आिमनत्रि सदसयको रुपिथा बोिथाउन सकने छ ।
२. बुद्धभूमि नगरपथामिकथाको नगर प्रहरी छनौट, सञचथािन ि्था बयिस्थापन 

समिन्ी कथाय्षमिम्, २०७७ को दफथा १० (१) िथा देहथाय अनुरुप हुने गरी िूि कथाय्षमिम्िथा 
सशंो्न गरी रथाजपत्रिथा प्रकथाशन गनदे ।

िपमशि 
क. बुद्धभूमि नगरपथामिकथा सिथास्थय शथाखथा प्रिुख
ख. ईिथाकथा प्रहरी कथायथा्षिय गोरुमसगेंकथा प्रमिमन्ी एक जनथा
ग. शसस्त्र प्रहरी िेश कयथामप चौरीकथा प्रमिमन्ी एक जनथा

 अथाज्थािे
 अमनि पथाै्ेडि
 प्रिुख प्रशथासकीय अम्कृि


