
 

 

 

 

 

 

अजजनुधाया याजऩत्र 

अजजनुधाया नगयऩालरकाद्वाया प्रकाशित 

खण्ड ६, िलनश्चये, श्रावण १, २०७९, अलतरयक्ताङ्क 5  

बाग १ 

अजजनुधाया नगयऩालरका झाऩाको सूचना 
 

अजजनुधाया नगयऩालरकाको नगय सबाको लनमलभत एघायौँ अलधवेिनफाट ऩारयत तर रेशखए 
फभोशजभको अजजनुधाया नगयऩालरकाको भेरलभराऩ केन्द्र सञ्चारन ऩहहरो सॊिोधन ऐन, २०७९ 
सवसुाधायण सफैको जानकायीका रालग प्रकािन गरयएको छ। 

 

अजजनुधाया नगयऩालरकाको भेरलभराऩ केन्द्र सॊचारन सॊम्फन्द्धी कानजनराई सॊसोधन गन ुफनेको ऐन 

प्रस्तावना : अजजनुधाया नगयऩालरकाको भेरलभराऩ केन्द्र काम ुसॊचारन सॊम्फन्द्धी कानजनराई सॊसोधन 
गन ुवान्द्छलनम बएकोरे,  

अजजनुधाया नगयऩालरकाको एघायौँ नगय सबारे मो ऐन फनाएको छ। 

अजजनुधाया नगयऩालरकाको भेरलभराऩ केन्द्र कामसुॊचारन सॊम्फन्द्धी कामहुवलध,२०७८ को  

 प्रस्तावनाभा - अजजनुधाया नगयऩालरका न्द्माहमक सलभलत कामहुवलध सम्वन्द्धी व्मवस्था गन ु फनेको 
ऐन,२०८७ को दपा ८७ को सट्ठा दपा ९८ रे ददएको अलधकाय प्रमोग गयी अजजनुधाया 
नगयऩालरकाको भेरलभराऩ केन्द्र काम ुसॊचारन कामहुवलध, २०७८ जायी गयेको छ । 

१. दपा २ ऩरयबाषाको खण्ड "ढ" सॊमोजक बन्नारे वडास्तयीम  भेरलभराऩ केन्द्रको अलबरेख 
व्मवस्थाऩनका रागी भेरलभराऩकेन्द्र सॊचारन बएको वडाको सशचव वा लनजरे तोकेको 
कभचुायीराई सशम्झनज ऩदुछ बने्न व्मवस्था थऩ गयीएको छ । 

 

२. दपा १० को उऩदपा (३) भा हववादका ऩहहरो य दोस्रो ऩऺरे भेरलभराऩकताु छनोट गये 
ऩश्चात सॊमोजकरे छालनएका दजईजना भेरलभराऩकताुसॉगको सभन्द्वम गयी भेरलभराऩकताुको 
सूचीभा नाभ उल्रेख बएका अन्द्म भेरलभराऩकताु भध्मेफाट तेस्रो भेरलभराऩकताुको छनौट 
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गनज ु ऩने बने्नभा  न्द्माहमक सलभलतको सशचवारमरे न्द्माहमक सलभलतसदस्मसॊग सभन्द्वमगयी 
छालनएका दजईजना भेरलभराऩकताुसॉग ऩजन: सभन्द्वम गयी भेरलभराऩकताुको सूचीभा नाभ 
उल्रेख बएका अन्द्म भेरलभराऩकताु भध्मेफाट तेस्रो भेरलभराऩकताुको छनौट गनज ुऩनेछ बने्न 
व्मवस्था याशखएको छ। 

 

३. दपा १० को उऩदपा (५) भा ऩऺ हवऩऺफाट छनौट गयीएका भेरलभराऩकताुराई न्द्माहमक 
सलभलतको सशचवारमफाट अनजसजची "१३" वभोशजभको ढाॉचाभा भेरलभराऩकताु छनौट पायाभ 
बयी सम्वशन्द्धत वडा भेरलभराऩकेन्द्रभा ऩठाउने बने्न व्मवस्था थऩ गयीएको छ। 

 

४. दपा १८ को (ङ) भेरलभराऩकताुराई भेरलभराऩसत्र सम्भ आउने जाने मातामात वाऩत रु. 
७०० को सट्ठा १०००/ एकहजाय भात्र न्द्माहमक सलभलतको सशचवारमभापुत लनजहरूराई 
उऩरव्ध गयाउने बने्न व्मवस्था याशखएको छ।   

 
 
 

५. अनजसजची (१३) भा  भेरलभराऩकताु छनौट पायाभ थऩ गयीएको  

 

  



खण्ड ६ अलतरयक्ताङ्क 5        अजजनुधाया याजऩत्र बाग १      २079/04/01 

 

 

भेरलभराऩकता ुछनौट पायाभ 

 
 

ऩहहरो ऩऺरे योजेको भेरलभराऩकताुको                      दोस्रो ऩऺरे योजेको भेरलभराऩकताुको  

नाभ,थय, ठेगाना, सम्ऩकु नॊ.                                 नाभ,थय, ठेगाना, सम्ऩकु नॊ. 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

तेस्रो भेरलभराऩकताकुो 
नाभ,थय,ठेगाना,सम्ऩकु नॊ. 

 

 

 

 आऻारे, 
गीताकज भायी याई 

अजजनुधाया नगयऩालरका, नगय कामऩुारकाको 
कामाुरमका प्रभजख प्रिासकीम अलधकृत 

 


