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efu–! 

b]jbx gu/kflnsf, ¿kGb]xL 
 

देवदह नगरपािलकाको �शासक�य काय�िविध िनयिमत गन� ऐन, २०७४ को 

दफा ४ बमोिजम देवदह नगरपािलकाको िवशेष नगर सभाल ेagfPsf] tn 

n]lvP adf]lhdsf] P]g ;j{;fw/0fsf] hfgsf/Lsf] nflu k|sfzg 
ul/Psf] 5 . 

 
 

P]gsf] gfd M b]jbx gu/kflnsfsf] gu/ k|x/L P]g, @)&^ sf] 
klxnf] ;+zf]wg–@)&* 

िवशेष नगरसभाबाट �वीकृतM @)&*÷)&÷!! 

देवदह नगरपािलकाको िमित २०७६/०३/२५ गतेको नगरसभावाट पा�रत 
भएको देवदह नगरपािलकाको नगर �हरी ऐन,२०७६ मा देवदह 
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नगरपािलकाको िमित २०७८/०७/११ मा भएको िवशेष नगरसभाबाट देहाय 

बमोिजम संशोधन भएको छ । 

भएको �यव	था संशोधन ह�नुपन� कारण 

प�र�छेद ४ को दफा ११ 

पदपिुत� सिमित 

(क) मा �मखु �शासक�य 

अिधकृतको सयंोजक�वमा 

तपिशल बमोिजमको पदपिुत� 

सिमित रहनेछ । 

�मखु �शासक�य अिधकृत- 

सयंोजक 

निजकको �हरी काया�लयको 

�हरी अिधकृत- सद#य 

नगर �हरी �मखु – सद#य 

�शासन शाखा �मखु – 

सद#य सिचव 

(ख) ख&ड (क) मा जनुसकैु 

कुरा लेिखएता पिन नगर �हरी 

�मखुको पद �र) भएको 

अव#थामा नगर �हरी 

कम�चारी पदपिुत� स,बि-ध 

काय� गन� बाधा प.ुने छैन । 

प�र�छेद ४ दफा ११ पदपिुत� 

सिमित 

(क) �मखु �शासक�य 

अिधकृतको सयंोजक�वमा 

तपिशल बमोिजमको पदपिुत� 

सिमित रहनेछ । 

�मखु �शासक�य अिधकृत – 

सयंोजक 

आिथ�क शाखा �मखु – 

सद#य 

�शासन शाखा �मखु – 

सद#य सिचव 

 

(ख) ख&ड (क) मा जनुसकैु 
कुरा लेिखएको भएता पिन 
पदपिुत� स,बि-ध कामको 

लािग िज2ला �हरी 
काया�लयको �हरी अिधकृत 
तथा नगर �हरी �मखुलाई  
िव4को 5पमा आम-6ण गन� 

बाधा प.ुने छैन । 

नगर �हरीको भना� 
छनौट �कृयालाई 

थप :यवि#थत र 
�भावकारी बनाउनु 

पन< भएकोले । 
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भएको �यव	था संशोधन ह�नुपन� कारण 

(ग) ख&ड (ख) मा जनुसकैु 

कुरा लेिखएता पिन नगर �हरी 

�मखुको पद �र) भएको 

अव#थामा नगर �हरी 

कम�चारी पदपिुत� स,बि-ध 

काय� गन� बाधा प.ुने छैन । 

 

k|dfl0fs/0f ldltM @)&*÷)&÷!! 
cf1fn] 

l8NnL/fh a]Naf;] 
k|d'v k|zf;sLo clws[t 


