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पााँचखपन नगरपालिका, संखवुासभा 

स्थानीय राजपत्र 
खण्डः  1   संखयाः 1   लिल ः 2078/10/28 

 

भाग-1 

पााँचखपन नगरपालिका 
 

 
 

पााँचखपन नगरपालिकाको संस्था द ाा ऐन, 2078 

नगर सभाबाट स्वीकृ  लिल ः 2078/10/21 

प्रिाणिकरि लिल ः2078/10/23 

प्रकाशन लिल ः2078/10/28 

प्रस् ावनाः पााँचखपन नगरपालिका स् रिा सािाणजक, धालिाक, साहिणययक, सााँस्कृल क, वैज्ञालनक, शैणिक, 

शारीररक, आलथाक, वौहिक, परोपकारी, वन वा ावरि, खानेपानी  था सरसफाई, क्िब, खेिकुद हवकास 
सलिल , िठ िणददर, गमु्बा संरिि सलिल , फिा, पानीका िूि द ाा, उपभोत्ता सलिल , प्रल ष्ठान, पसु् कािय, 

अध्ययन केदर, किा साहियय, शैणिक संस्था, अियकोष, सािूदाहयक हवकास कोष, सिूि, आवलसय 
हवद्यािय वा उल्िेणख  प्रकृल का संगठठ  संस्था द ाा गरी ययस् ा संस्थाको काि कारबािीिा प्रभावकारर ा 
ल्याउन अनगुिन  था लनयिन गने सम्बदधी कानूनी व्यवस्था गना वाञ्छनीय भएकोिे,  

  नेपािको संहवधानको धारा 226, अनसूुची 8  था स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन 2074 
को दफा 102 बिोणजि पााँचखपन नगरपालिकाको नगरसभािे यो ऐन बनाएको छ।  

१.  संणिप्त नाि र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाि "पााँचखपन नगरपालिकाको संस्था द ाा ऐन, २०७8”  
रिेको छ।  

(२) यो ऐन पााँचखपन नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्रिा प्रकाणश  भएपलछ िागू िनुेछ। 
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(३) यो ऐन पााँचखपन नगरपालिका िेत्रलभत्र िात्र िागू िनुेछ।  
२.  पररभाषाः हवषय र प्रसङ्गिे अको अथा निागेिा यस ऐनिा, 

(क) "नगरपालिका" भन्नािे पााँचखपन नगरपालिकािाई सम्झनपुछा।  
(ख) "कायासलिल ÷सलिल "  भन्नािे संस्थाका पदालधकारी  था सदस्य सिे िाई सम्झनपुछा।  
(ग) "कायापालिका" भन्नािे पााँचखपन नगर कायापालिकािाई सम्झनपुछा।  
(घ) "प्रिखु"  भन्नािे पााँचखपन नगरकायापालिकाको प्रिखुिाई सम्झनपुछा।  
(ङ) "प्रिखु प्रशासकीय अलधकृ " भन्नािे पााँचखपन नगर कायापालिकाको प्रिखु प्रशासकीय    
    अलधकृ िाई सम्झनपुछा । 

(च) " ोहकएको वा  ोहकए बिोणजि" भन्नािे यस ऐन अद गा  बनकेो लनयि÷कायाहवलधिा  ोहकएको   
    वा  ोहकए बिोणजि सम्झनपुछा।  
(छ) "द ाा अलधकारी" भन्नािे प्रिखु प्रशासकीय अलधकृ िाई सम्झनपुछा।  
(ज) "लनयि" भन्नािे यस ऐन बिोणजि बनाइने लनयििरुिाई सम्झनपुछा। 

३.  संस्था द ााः (१) कुनै पलन संस्था द ाा गदाा काया सलिल को गठन देिायको आधारिा िनुपुनेछ,- 
(क) कणम् िा  ेत्तीस प्रल श  िहििा िनुपुने। 

(ख) अध्यि,  सणचव र कोषाध्यि िध्ये कणम् िा एक पदिा िहििा अलनवाया िनुपुने।  
(ग) सिावेशी लसिाद  अविम्बन िनुपुने।  
(घ) काया सलिल को पदावधी  ीन वषासम्ि िनुपुने।  
(२) काया सलिल िा सा  देणख एघार जना सम्ि भएका व्यणििे देिायको हववरि खिुाई संस्थाको  
हवधान दईु प्रल  र  ोहकएको दस् रु सहि  नगरपालिकाको प्रिखु प्रशासकीय अलधकृ  सिि अनसूुची 
– १ को ढााँचािा लनवदेन ठदनपुनेछ,– 
(क) संस्थाको नाि, ठेगाना 
(ख) उद्दशे्यिरु 

(ग) कायािेत्र 

(घ) सलिल का सदस्यको नाि, ठेगाना, सम्पका  नम्बर, पेशा नागररक ाको प्रल लिपी, 
(ङ) आलथाक स्रो  

(च) संस्थाको कायाािय रिने ठेगाना 
(झ) अदय आवश्यक हववरि 

(३) उपदफा (२) बिोणजिको लनवदेन प्राप्त भएपलछ संस्था द ाा गने अलधकारीिे आवश्यक छानहवन 
गरी संस्था द ाा गना उणच  ठानेिा संस्था द ाा गरी स्वीकृ  हवधान सहि  द ााको प्रिािपत्र अनसूुची–
२ बिोणजिको ढााँचािा ठदइनेछ।  
(४) द ाा अलधकारीिे कुनै संस्था द ाा गना नलिल्ने देखेिा सो को कारि सहि  आवश्यक कागजा  
पनुः पेश गने आदेश ठदन सक्नेछ।  

४. नवीकरि गनुापनेः (१) यस ऐन बिोणजि द ाा भएको संस्थािे प्रययेक आलथाक वषा सिाप्त भएको   
   लिल िे  ीन िहिनालभत्र रु. ५००।- दस् रु बझुाई नवीकरि गनुापनेछ।  
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(२) उपदफा (१) बिोणजिको म्याद सिाप्त भई नवीकरि िनु नसकेको िनालसव कारि देखाइ 
नवीकरिको िालग लनवदेन ठदन आएिा प्रिखु प्रशासकीय अलधकृ िे उपदफा (१) बिोणजि िाग्न े
दस् रुिा रु ५००।– थप दस् रु लिई सोिी आ.व.को असार िसाद  सम्िका िालग नवीकरि गरी ठदन 
सक्नेछ ।  
(3) संस्था द ााको प्रिािपत्र एक आलथाक वषा सम्ि बिाि रिनेछ।  
(४) उपदफा (१) र (२) िा जनुसकैु कुरा िेणखएको भए ापलन म्यादलभत्र नवीकरि नगराएका 
संस्थािरुिे द ााको प्रिािपत्र नवीकरि िनु नसकेको िनालसव कारि देखाई नवीकरिको िालग लनवेदन 
ठदएिा प्रययके आ.व.को िालग िाग्न ेनवीकरि दस् रुको अल ररि प्रययेक आ.व.को िालग एक िजार 
रुपैयााँका दरिे थप जररवाना सि े लिई  ीन आ.व. सम्िको प्रिखु प्रशासकीय अलधकृ िे ययस् ो 
द ााको प्रिाि–पत्र नवीकरि गररठदन सक्नेछ।  

५. संस्था द ाा गनुापनेः (१) कसैिे यस ऐन बिोणजि संस्था द ाा नगरी संस्था सञ्चािन गना गराउन   
   िुाँदैन। 

   (२) यो ऐन िागू िनु ु भददा पहििे सञ्चािनिा रिेको संस्थािे यस ऐन बिोणजिको प्रहिया परुा   
    गरी संस्था द ाा गरेर िात्र सञ्चािन गनुापनेछ। 

    (3) संस्था द ाा अलभिेख पणुस् काको निूना अनसूुची-3 बिोणजि िनुेछ। 

६. संगठठ  संस्था िालननेः (१) यस ऐन अद गा  द ाा भएका प्रययेक संस्था अहवणछछन्न   
    उत्तारालधकारीवािा स्वशालस  र संगठठ  संस्था िनुेछ। सो संस्थाको सबै कािको लनलित्त आफ्नो  
    एउटा छुटै्ट छाप िनुछे।  

(२) संस्थािे व्यणि सरि चि अचि सम्पणत्त प्राप्त गना, उपभोग गना र बेचहवखन गना सक्नेछ ।  
(३) संस्थािे व्यणि सरि आफ्नो नािबाट नालिस उजरु गना सक्नेछ र सो उपर पलन सोिी    नािबाट 
नालिस उजरु िाग्नछे।  

७. संस्थाको उद्दशे्यिा िेरफेर गनेः (१) कुनै संस्थािे आफ्नो संस्थाको उद्देश्यिा िेरफेर गना  
    आवश्यक देखेिा ययस् ो संस्थाको काया उपर सलिल िे    ् सम्बदधी प्रस् ाव  यार गरी सो   
    प्रस् ाव उपर छिफि गना संस्थाको हवधान बिोणजि साधारि सभा बोिाउन सक्नेछ।  

 (२) एउटै उद्दशे्य भएका संस्था एक आपसिा गालभन चािेिा संस्थाको काया सलिल िे    ्   
 सम्बदधी प्रस् ाव  यार गरी सो प्रस् ाव उपर छिफि गना दवैु संस्थािे साधारि सभा छुट्टा छुटै्ट   
 बलस दईु ल िाईको छिफिबाट संस्था एक आपसिा गालभने लनिाय गना सक्नेछन।्  
 (३) उपदफा (२) बिोणजि भएको लनिाय द ाा गने अलधकारीबाट स्वीकृ  भएपलछ िात्र िागू   
  िनुेछ।  

८. संस्थाको सम्पणत्तः (१) कुनैपलन संस्थािे आफ्नो सम्पणत्त सम्बदधी हववरि दरुुस्  रुपिा   
    राख्नपुनेछ।  

(२) संस्थाको सदस्य वा किाचारी िगाय  कुनै व्यणििे संस्थाको सम्पणत्त दरुुपयोग गरेिा, कब्जा 
गरेिा वा रोक्का राखेिा संस्था द ाा गने अलधकारीिे प्रिरी प्रशासनको सियोग लिई ययस् ो सम्पणत्त 
दरुुपयोग गने, रोक्का राख्न ेर कब्जा गनेबाट लिई संस्थािाई हफ ाा बझुाईठदन सक्नछे ।  
(३) संस्थाको सम्पणत्त सम्बदधी व्यवस्था  ोहकए बिोणजि िनुेछ। 
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9. हववरि पठाउनपुनेः  कुनैपलन संस्थाको काया सलिल िे आफ्नो संस्थाको आलथाक कारोबारको   
 िेखापरीिि गराई उि िेखापरीििको प्रल वदेन प्रययेक आलथाक वषा सिाप्त भएको लिल िे  ीन  
 िहिना लभत्र पााँचखपन नगर कायापालिकाको कायााियिा पठाउनपुनेछ। 

10. संस्थाको हिसाब जााँच गनेः (1) संस्था द ाा अलधकारीिे आवश्यक देखेिा संस्थाको हिसाब आफु   
 िा ि का किाचारी पठाई जााँच गना सक्नछे। 

 (2) हिसाब जााँच गने किाचारीिे िागेको हववरि  था कागजपत्रिरु वा लनजिे िागेको जानकारी   
 ठदन ुसंस्थाको पदालधकारी, सदस्य  था किाचारीको क ाव्य िनुछे। 

(3) जााँच गने किाचारीिे ठदएको प्रल वेदनिा संस्थाका सदस्यिरुिे कुनै पलन आलथाक हिनालिना 
गरेको भने्न संस्था द ाा गने अलधकारीिाई िागेिा हिनालिना गने सदस्य, पदालधकारी  था 
किाचारीबाट असूि उपर गना द ाा अलधकारीिे काननु बिोणजि कारबािी चिाउन सक्नेछ। 

11. दण्ड सजायः (1) दफा (5) बिोणजि संस्था द ाा नगरी संचािन गरेिा काया सलिल का  
     सदस्यिाई द ाा अलधकारीिे जनिी दईुिजार रुपैयााँसम्ि जरीवाना गना सक्नेछ। 

  (2) दफा (10) बिोणजि हिसाब जााँच गने किाचारीिे िागेको हववरि  था कागजपत्र वा   
  सोधेको प्रश्नको जवाफ नठदने सम्बणदध  पदालधकारी, सदस्य वा किाचारीिाई द ाा अलधकारीिे   
  पााँचसय रुपैयााँसम्ि जरीवाना गना सक्नछे। 

12. लनिम्बन र खारेजीः (1) यस ऐन बिोणजि द ाा भएका संस्थािे देिाएका काया गरेिा संस्था द ाा 
अलधकारीिे लनिम्बन गना सक्नेछ,- 
(क) संस्था द ाा अलधकारीिे िागेको हववरि उपिब्ध नगराएिा, 
(ख)  ोहकएको कायािेत्र भददा बाहिर गई काया गरे गराएिा, 
(ग) स्वीकृ  नलिई संस्थाका उद्देश्य िेरफेर गरी िागू गरेिा। 

(2) देिाएका कुनै काया गरेिा संस्था द ाा अलधकारीिे ययस् ो संस्थािाई खारेज/हवघटन गना    
सक्नेछ,- 
(क) अनिुल  नलिई अको संस्थािा गाभेिा, 
(ख) पााँचखपन नगर कायापालिकाको कायााियिे ठदएको लनदेशन बारम्बार उल्िङ्घन गरेिा, 
(ग) संस्थाको सम्पणत्त हिनालिना गरेिा, 
(घ) िगा ार  ीन वषासम्ि संस्था नवीकरि नगराएिा, 
(ङ)  ोहकए बिोणजि काया नगरेिा। 

(3) उपदफा (1) बिोणजि लनिम्बन गदाा वा उपदफा (2) बिोणजि खारेजी गनुाभददा पहििे ययस् ो 
संस्थािाई सफाइ पेश गने िौका ठदनपुनेछ। 

13. अनगुिन  था िलु्याङ्कनः (1) यस ऐन बिोणजि द ाा भएका संस्थािे  ोहकएका काया गरे  
    नगरेको सम्बदधिा अनगुिन  था िलु्याङ्कन गरी आवश्यक काि कारबािी गना देिाय बिोणजिको   
    सलिल  रिनछेः  



भागः १ संखयाः 6 लिल ः २०७८/१०/२८ 

5 
 

(क) नगरपालिकाको उपाध्यि- संयोजक 

(ख) प्रिखु प्रशासकीय अलधकृ -सदस्य 

(ग) सािाणजक हवकास शाखा प्रिखु-सदस्य 

(घ) आलथाक प्रशासन शाखा प्रिखु-सदस्य 

(ङ) सम्बणदध  हवषयको एकजना हवशेषज्ञ-सदस्य 

(च) संघ संस्था द ाा  था कानून शाखाको किाचारी-सदस्य सणचव 

    (2) उपदफा (1) िा जनुसकैु कुरा िेणखएको भए ापलन यस ऐन बिोणजि संस्था द ाा गने   

    अलधकारीिे आफू वा आफू िा ि का किाचारी खटाई जनुसकैु बेिा पलन लनयलि  लनरीिि,   

    अनगुिन  था िलु्याङ्कन गना बाधा पनेछैन। 

    (3) उपदफा (1) बिोणजिको सलिल िे संस्थािे यस ऐनिा  ोहकए बिोणजिका काया नगरेको   

    पाइएिा द ाा खारेज गना सम्बणदध  संस्था द ाा अलधकारीिाई िेखी पठाउनेछ। 

    (4) उपदफा (3) बिोणजि खारेजी गनुाभददा पहििे ययस् ो संस्थािाई सफाइ पेश गने उणच    

    िौका ठदनपुनेछ। 

14. लनदेशन ठदनेः (1) यस ऐन बिोणजि द ाा भएका संस्थािाई पााँचखपन नगर कायापालिकाको   

    कायााियिे सिय सियिा आवश्यक लनदेशन ठदनसक्नेछ। 

    (2) उपदफा (1) बिोणजि ठदएको लनदेशन पािना गनुा संस्थाको क ाव्य/दाहययव िनुेछ। 

15. संस्थाको हवद्यान सम्बदधी व्यवस्थाः (1) संस्था संचािन गना संस्थाको एक हवद्यान िनुेछ। 

    (2) हवद्यानिा देिाय बिोणजिका हवषयिरु उल्िेख गनुापनेछः 
    (क) संस्थाको कायािेत्र, 
    (ख) उद्देश्यिरु, 
    (ग) सदस्य ा शलु्क, 
    (घ) िेखापरीिि सम्बणदध व्यवस्था, 
    (ङ) साधारि सदस्य ा सम्बणदध व्यवस्था, 
    (च) काया सलिल का सदस्य ाको योग्य ा, 
    (छ) हवद्यान  संशोधन सम्बणदध व्यवस्था, 
    (ज) वैठक सम्बणदध व्यवस्था, 
    (झ) लनवााचन सम्बणदध व्यवस्था, 
    (ञ) आलथाक स्रो  सम्बणदध व्यवस्था, 
    (ट)  ोहकए बिोणजिको अदय व्यवस्था। 

16. हवघटनको पररिािः यो ऐन बिोणजि संस्था हवघटन भएिा ययस् ो संस्थाको चि अचि सम्पणत्त र  
कायार  किाचारी िालथको दाहययव र अलधकार नगरपालिकािा स्व ः सनेछ। 

17. लनयि बनाउन सक्नेः (1) यस ऐनको कायाादवयनको िालग कायापालिकािे आवश्यक लनयििरु 
बनाउन सक्नछे। 

    (2) उपदफा (1) बिोणजिको लनयि  बिोणजि आवश्यक कायाहवलध  था लनदेणशका बनाउन सक्नछे 
। 
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18. स्व-घोषिा र अलधकार प्रययायोजनः (1) संस्थाका काया सलिल का सबै सदस्यिरुिे अनसूुची-4   

     बिोणजिको  स्व-घोषिा पत्र  यार गरी द ाा अलधकारीिाई सिि पेश गनुापनेछ। 

     (2) काया सलिल का सबै पदालधकारी संस्था द ाा गना उपणस्थ  िनु नसक्ने अवस्था आएिा   

     अनसूुची-5 बिोणजिको अलधकार प्रययायोजन  यार गरी द ाा अलधकारी सिि पेश गनुापनेछ। 

19. खारेजी र बचाउः (1) यो ऐन प्रारम्भ िनुभुददा अगाबै नगर कायापालिकाको कायााियद्वारा भए गरेका 
सबै काि कारबािी यसै बिोणजि भए गरेको िालननछे । 
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अनसूुची-1 

(दफा ३ को उपदफा (2) साँग सम्बणदध ) 

लनवेदन पत्रको ढााँचा 
 

श्रीिान ्प्रिखु प्रशासकीय अलधकृ ज्यू, 
पााँचखपन नगरपालिका, नगर कायापालिकाको कायाािय,  

वाना, संखवुासभा। 

 

हवषयः संस्था द ाा सम्बदधिा। 

ििोदय, 

 प्रस्  ु हवषयिा यस पााँचखपन नगरपालिकाको संस्था द ाा ऐन, 2078 बिोणजि संस्था द ाा गनाको 
िालग देिायको हववरि खोिी लनवदेन  था प्रस् ाहव  संस्थाको हवद्यान दईु प्रल  यसै साथ संिग्न राखी पेश 
गररएको बेिोरा अनरुोध छ। 

हववरि 

1. संस्थाको नािः- 

2. संस्थाको ठेगानाः 

3. संस्थाको कायािेत्रः 

4. काया सलिल का सदस्यिरुको हववरिः 

    नाि     ठेगाना    पेशा 

क. .... 
ख. ...... 
ग. ......... 
घ. .......... 

 

 

                                           ................... 

                                             (.........................)                       

                                               अध्यि 
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अनसूुची-2 

(दफा ३ को उपदफा (3) साँग सम्बणदध ) 

प्रिाि-पत्रको ढााँचा 
 

पााँचखपन नगरपालिका 
नगर कायापालिकाको कायाािय 

वाना, संखवुासभा 
प्रदेश नं. 1, नेपाि 

 

द ाा नं………………… 
द ाा लिल ः ………………………. 

 

पााँचखपन नगरपालिकाको संस्था द ाा ऐन, 2078 को दफा 3 को उपदफा (3) 
बिोणजि णजल्िा संखवुासभा पााँचखपन नगरपालिका वडा नं.-...., िा रिेको 
………………………..िाई यस कायााियको अलभिेखिा द ाा गरी स्वीकृ  हवद्यान सहि  
यो प्रिाि-पत्र प्रदान गररएको छ। 

    िणिराि खल वडा 
 प्रिखु प्रशासकीय 
अलधकृ  

 

 

 

 

      

  

संस्था द ाा प्रिाि पत्र 
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अनसूुची-3 

(दफा 5 को उपदफा (3) साँग सम्बणदध ) 

संस्था द ाा अलभिेख पणुस् काको ढााँचा 
 

ि.स. द ाा नं. द ाा लिल  संस्थाको नाि ठेगाना 
सम्पका  व्यणि र 
सम्पका  नंम्बर 

प्रिाणि  गनेको 
दस् ख  

प्रिािपत्र 
बणुझलिनेको 
दस् ख  

कैहफय  
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द अनसूुची-4 
(दफा 18 को उपदफा (1) साँग सम्बणदध ) 

स्व-घोषिा पत्रको ढााँचा 

स्व-घोषिा पत्र 
 प्रस् हव  श्री..................संस्था द ाा गना दरखास्  ठदने िािी  पलसि बिोणजिका काया सलि का सदस्यिरुिे 
प्रचलि  कानूनसम्ि  संस्था स्थापना गरी आफ्नो आलथाक-सािाणजक उयथान गने कायाकारि बािेक अदय कुनै 
कायाकारि नभएको र देिायिा उल्िेणख  कुराका साथै अदय कुनै कुरािे संस्थाको सदस्य ा प्राप्त गरी सेवा उपयोग 
गना अयोग्य नभएको स्व-घोषिा गदाछौः 
 

िािी आदेदकिरु कोिी पलन- 
• यिी प्रकृल को अदय संस्थाको सदस्य छौनौँ, 
• बैङ् क हवत्तीय संस्था, अदाि  वा अदय कुनै संस्था/संघ/राहिय कानूनबिोणजि कािो सूचीिा परेका व्यणि 

िैनौँ, 
• यस अणघ संस्था खोिी सदस्यिरुको रकि हिनालिना गरी कारबािीिा परेका वा फरार रिेका व्यणि िैनौँ, 
• सम्पत्ती शहुिकरिसम्बदधी कसरुिा सजाय पाएका व्यणि िैनौँ र संस्था द ाा ऐन  था कानूनबिोणजि 

स्वाविम्बन र पारस्पाररक ाको भावनाबाट आफ्नो बिआुयालिक हवकासका िालग यस संस्थाको संचािन गना 
िञ् जरु छौँ, 

• कानून बिोणजि िाम्रो नाउाँिा कुनैपलन प्रकारको बेरुज ुल ना बााँकी रिेको छैन। 

 

उपयुाि बेिोरा ठीक सााँचो िो। झठु्ठा ठिरे कानून बिोणजि सिुाँिा बझुााँउिा भनी सिीछाप गने- 

लस.नं.      सदस्यको नाि, थर ठेगाना 
नागररक ा नं. र 
लिएको णजल्िा 

सम्पका  नम्बर सिीछाप 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

 

 ाा  
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अनसूुची-5 

(दफा 18 को उपदफा (2) साँग सम्बणदध ) 

अलधकार प्रययायोजनको ढााँचा 

लिल ः...................... 
श्री प्रिखु प्रशासकीय अलधकृ ज्यू, 
पााँचखपन नगर कायापालिकाको कायाािय 

वाना, संखवुासभा। 

हवषयः अलधकार प्रययायोजन सम्बदधिा। 

ििोदय, 
 यस प्रस् ाहव  श्री............................संस्थाको लिल ....................िा बसेको दोस्रो प्रारणम्भक भेिािे 
गरेको लनिायानसुार संस्था द ाा गने िििा प्रचलि  कानूनबिोणजि प्रहकया पूरा गने लसिलसिािा िाम्रो फा बाट हवधानिा 
सािादय थपघट गरी प्रिािीकरि िगाय का आवश्यक काि-कारबािी गना लनम्न दस् ख  निनुा भएको  दथा संचािक 
सलिल का अध्यि श्री.............सणचव श्री.......................र कोषाध्यि श्री ...................सिे िाई अलधकार 
प्रययायोजन गररएको बेिोरा अनरुोध गदाछौँ। लनजिरुिे िाम्रो प्रल लनलधको रुपिा गरेका सम्पूिा कािको णजम्िेवारी लिने 
गरी िािी िञ् जरु छौं। 

अलधकार प्रययायोजन गररएका व्यणिको 
लस.नं. नाि, थर ठेगाना पद दस् ख  निनुा 
1     

2     

3     

 

लस.नं. सदस्यिरुको नाि, थर ठेगाना सिीछाप 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 

 

 

 आज्ञािे, 
िणिराि खल वडा 

प्रिखु प्रशासकीय अलधकृ  


