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स्थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बमोिजम 

बदर्घाट नगरपा�लकाको नगरकायर्पा�लकाले बनाएको बदर्घाट नगरपा�लकाको वारुणयन्तर् 

व्यवस्थापन तथा स�ालन कायर्�व�ध, २०७७ सवर्साधारणको जानकार�का ला�ग पर्काशन 

ग�रएको छ । 

     बदर्घाट नगरपा�लकाको वारुणयन्तर् व्यवस्थापन तथा स�ालन 

कायर्�व�ध, २०७७ 

 

पर्स्तावनाः आगलागी �नयन्तर्णको ला�ग वारुणयन्तर्को व्यवस्थापन तथा 

स�ालन गर� आम नाग�रकलाई �दगो, भरपद� र �व�सनीय सेवा पर्वाह 

:yfgLo /fhkq 
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गनर् वाञ्छनीय भएकोले, स्थानीय सरकार स�ालन ऐन, 20७४ को दफा 

१०२ बमोिजम बदर्घाट नगर कायर्पा�लकाले यो कायर्�व�ध बनाएको छ  

। 
  

प�रच्छेद – १ 

पर्ारिम्भक 

 
 

1 = संिक्ष� नाम र पर्ारम्भ: (१) यस कायर्�व�धको नाम "बदर्घाट 

नगरपा�लकाको वारुणयन्तर् व्यवस्थापन तथा स�ालन कायर्�व�ध, 

207७" रहेको छ ।  

(२) यो  कायर्�व�ध स्थानीय राजपतर्मा पर्कािशत भएप�छ पर्ारम्भ 

हनुेछ । साझेदार गाउँपा�लका/नगरपा�लकाको हकमा साझेदार 

गाउँ/नगर कायर्पा�लकाले अनमुोदन गरेप�छ लागू हनुेछ ।  

2= प�रभाषा: �वषय वा पर्स�ले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमा:-  

(क) "ऐन" भ�ाले स्थानीय सरकार स�ालन ऐन, 20७४ लाई 

सम्झन ुपछर्। 

(ख) "कायर्पा�लका" भ�ाले  बदर्घाट नगर कायर्पा�लका सम्झन ु

पछर् । र सो शब्दले साझेदार गाउँपा�लका/नगरपा�लकाको 

कायर्पा�लकालाई समेत सम्झन ुपछर् । 

(ग) "कायार्लय" भ�ाले बदर्घाट नगर कायर्पा�लकाको 

कायार्लयलाई सम्झन ु पछर् ।र सो शब्दले साझेदार 
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गाउँकायर्पा�लका/नगरकायर्पा�लकाको कायार्लय समेतलाई 

सम्झन ुपछर् । 

(घ) "स�म�त" भ�ाले यस कायर्�वधीको दफा ८ बमोिजमको 

स�म�तलाई सम्झन ुपछर् वा दफा १२ बमोिजमको स�म�तलाई 

सम्झन ुपछर् । 

(ङ) "स्थानीय पर्शासन" भ�ाले िजल्ला पर्शासन वा इलाका 

पर्शासन कायार्लयलाई सम्झन ुपछर् । 

(च) "सभा" भ�ाले बदर्घाट नगरपा�लकाको नगर सभा सम्झन ु

पछर् । 

(छ) "साझेदार नगरपा�लका" भ�ाले यस कायर्�व�ध बमोिजम 

वारुणयन्तर्को व्यवस्थापन तथा स�ालनमा साझेदार� गन� 

गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकालाई सम्झनपुछर् । 

 
 
 
 

प�रच्छेद – २ 

वारुणयन्तर्को व्यवस्था 

3= वारुणयन्तर्को पर्ा�� : गाउँपा�लका/नगरपा�लकामा देहाय बमोिजमका 

त�रकाबाट वारुण यन्तर् पर्ा� हनुे सक्नेछः- 

(क)  नेपाल सरकारबाट सहायता स्वरुप पर्ा�, 

(ख)  पर्देश सरकारबाट सहायता स्वरुप पर्ा�, 
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(ग)  गाउँपा�लका/नगरपा�लकाको आफ्नो सर्ोतबाट 

ख�रद, 

(घ)  दात ृ �नकायबाट नेपाल सरकार माफर् त सहायता 

स्वरुप पर्ा�, 

(ङ)  अन्य संघ/संस्था/व्यि�बाट सहायता स्वरुप 

पर्ा�। 

4 = वारुणयन्तर्को व्यवस्थापन तथा स�ालन:  (१) 

गाउँपा�लका/नगरपा�लकाले वारुणयन्तर् �नय�मत रुपमा व्यवस्थापन 

तथा स�ालनको व्यवस्था �मलाउनेछ ।  

(२) कायार्लयले आवागमनमा सहज हनुे गर� उपय�ु स्थानमा 

वारुणयन्तर् रा� ेव्यवस्था �मलाउनेछ ।  

(३) कायार्लयले वारुणयन्तर्को सेवा चौबीसै घण्टा उपलब्ध हनु े

व्यवस्था �मलाउनेछ । 

(४) नाग�रक वा सरुक्षा �नकायबाट खबर आएको पाँच �मनेट�भतर् 

सम्बिन्धत स्थानको ला�ग पर्स्थान ग�रसक्न ुपन�छ । 

(५) �वपद व्यवस्थापन शाखाले �नय�मत रुपमा वारुणयन्तर् 

व्यवस्थापन र स�ालन सम्बन्धी कायर् गन�छ । 

5 = वारुणयन्तर्को �नय�मत ममर्त सम्भार: (१) कायार्लयले वारुणयन्तर्को 

�नय�मत ममर्त सम्भारको आवश्यक व्यवस्था �मलाउनेछ ।  
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(२) कायार्लयले वारुणयन्तर्को �नय�मत व्यवस्थापन स�ालन र 

ममर्त सम्भारको ला�ग आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गन�छ ।  

(३) कायार्लयले वारुणयन्तर्को बीमा सम्बन्धी सम्पूणर् व्यवस्था 

�मलाउनेछ । 

 

प�रच्छेद-३ 

जनशि� व्यवस्थापन तथा सेवा स�ुवधा 

6 = जनशि� व्यवस्थापनः (१) वारुणयन्तर् व्यवस्थापन तथा स�ालनको 

ला�ग न्यूनतम रुपमा देहाय बमोिजमका जनशि� व्यवस्था ग�रनेछ:- 
 

(क) नायक (पाँचौ तह सरह) 

 १ जना 

(ख) वारुणयन्तर् चालक (चौथो तह 

सरह)   २ जना 

(ग) फायरम्यान  (चौथो तह सरह)        

४ जना 

(२) उपदफा (१) बमोिजमका कमर्चार� 

गाउँपा�लका/नगरपा�लकालाई द�घर्काल�न दा�यत्व सजृना नहनुे गर� 

कायार्लयले �नद�शक स�म�तको �सफा�रसमा सेवा करार माफर् त �लन ु

पन�छ । 
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तर यो कायर्�व�ध स्वीकृत हनुभुन्दा अगावै स्थायी वा करारमा 

�नयिु� भई आएका नगर पर्हर� तथा अन्य कमर्चार�लाई समेत दमकल 

व्यवस्थापनमा पर्योग गनर् स�कनेछ । 

(३) कायार्लयले उपदफा (१) बमोिजम �नय�ु हनु े

कमर्चार�हरुलाई सेवा पर्वेश ताल�म �दई काममा लगाउनेछ । 

(४) कायार्लयले कायर्रत जनशि�को क्षमता �वकासका ला�ग 

�नय�मत रुपमा ता�लमको व्यवस्था �मलाउने छ । 

(५) कायार्लयले उपदफा (१) बमोिजमका कमर्चार�हरुको पर्�त 

कमर्चार� न्यूनतम रू दशलाख सम्मको दघुर्टना बीमाको व्यवस्था 

�मलाउनेछ । 

(६) कायार्लयले आगलागी �नयन्तर्णका कर्ममा जनशि�को 

सरुक्षाको पयार्� व्यवस्था �मलाउनेछ ।  

(७) कायार्लयले आगलागी �नयन्तर्ण सम्बन्धी कायर् गदार् पर्योग 

गनुर्पन� सरुक्षा सम्बन्धी सबै सामगर्ीहरुको पर्बन्ध गन�छ । 

(८) वारुणयन्तर् स�ालनमा संलग्न हनुे कमर्चार�ले व्यि�गत 

सरुक्षा सम्बन्धी तो�कएको पोशाक तथा न्यूनतम उपकरणको व्यवस्था 

कायार्लयबाट ग�रनेछ । 

 (९) वारुणयन्तर् स�ालनमा कायर्रत कमर्चार�हरुले गाउँ/नगर 

कायर्पा�लकाले �नधार्रण गरेको पद�य मयार्दा, कतर्व्य तथा अनशुासनको 

पालना गनुर् पन�छ । 



v08 $              ;+VofM*               ldltM@)&&÷!@÷!) 
 

7 
 

(१०) कायार्लयले उपदफा (९) बमोिजमको कतर्व्य र अनशुासन 

पालना नगन� कमर्चार�को सेवा करार सम्झौता तत्काल खारेज गनर् 

सक्नेछ । 

7 = जनशि�को सेवा स�ुवधाः (१) यस कायर्�व�ध बमोिजम �नय�ु हनु े

कमर्चार�ले सेवा करार सम्झौता बमोिजमको सेवा स�ुवधा पाउने छन ्

। 

  (२) यस कायर्�व�ध बमोिजमका कमर्चार�लाई एक �दनमा आठ 

घण्टा बराबरको कायर् समय पन� गर� �सफ्टमा काममा लगाइने छ । 

तर जनशि� अभावका कारण दै�नक आठ घण्टा भन्दा बढ� 

काममा लगाउन ु परेमा कायार्लयले �नयमानसुार अ�त�र� स�ुवधा 

उपलब्ध गराउन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम समय ता�लका कायम गदार् कुनैप�न 

समय खाल� नरहने गर� जनशि� व्यवस्थापन गनुर् पन�छ । 

(४) कायार्लयले यस कायर्�व�ध बमोिजम �नय�ु हनु े

कमर्चार�हरुलाई आगलागी �नयन्तर्णका ला�ग कायर्क्षेतर्मा ख�टएको 

समयमा कायर्पा�लकाको �नणर्य बमोिजम जोिखम भ�ा तथा आवश्यक 

परेमा खाजा भ�ा समेत उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।  

(५) वारुणयन्तर् स�ालनमा संलग्न कमर्चार� कायार्लयपर्�त 

उ�रदायी हनुपुन�छ । 

 

प�रच्छेद-४ 
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�नद�शक स�म�त सम्बन्धी व्यवस्था 
 

8= �नद�शक स�म�तः (१) आगलागी �नयन्तर्णको ला�ग वारुणयन्तर्को 

व्यविस्थत, �व�सनीय र पर्भावकार� स�ालनको व्यवस्था �मलाउन 

देहाय बमोिजमको �नद�शक स�म�त रहनेछः- 

(क) गाउँपा�लका/नगरपा�लकाको अध्यक्ष/पर्मखु            

 संयोजक 

(ख) गाउँपा�लका/नगरपा�लकाको उपाध्यक्ष/उपपर्मखु            

 सदस्य 

(ग) संयोजकले तोकेको कायर्पा�लकाको सदस्य मध्ये १ 

जना       सदस्य 

(घ) पर्मखु पर्शासक�य अ�धकृत                      

  सदस्य 

(ङ) �वपद् तथा वातावरण हेन� सम्बिन्धत शाखाको पर्मखु     

सदस्य-सिचव 

(२) स�म�तले स्थानीय पर्शासनका अ�धकृत पर्�त�न�ध, स्थानीय 

स्तरमा रहेको नेपाल पर्हर�, सश� पर्हर� वल, नेपाल,  नेपाल� सेनाका 

पर्�त�न�ध, तथा �वपद्को क्षेतर्मा कायर् गन� संघ संस्थाका पर्�त�न�धलाई 

बैठकमा आमन्तर्ण गनर् सक्नेछ । 

(३) स�म�तको बैठक वषर्मा किम्तमा ३ पटक बस्नेछ । 
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(४) स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहायमा बमोिजम 

हनुेछः- 

(क) वारुणयन्तर् व्यवस्थापन तथा स�ालनको ला�ग 

कायार्लयलाई नी�तगत �नद�शन गन�, 

(ख) वारुणयन्तर्को समिुचत र व्यविस्थत पर्योग गन� 

व्यवस्था �मलाउने, 

(ग)  वारुणयन्तर् स�ालन सम्बन्धमा 

आवश्यकतानसुार स्थानीय पर्शासन वा सरुक्षा 

�नकायसँग समन्वय गन�, 

(घ) आपतका�लन कायर् स�ालन केन्दर्को पूवार्धार 

�नमार्ण र स�ालन गनर् आवश्यक पर्बन्ध गन�,  

(ङ) वारुणयन्तर् स�ालनको ला�ग आवश्यकता अनसुार 

अन्य गाउँपा�लका/नगरपा�लका तथा संघसंस्थासँग 

समन्वय गन� । 

9 = कोष व्यवस्थापनः (१) वारुणयन्तर् व्यवस्थापन तथा स�ालनका ला�ग 

कायार्लयमा एक कोष रहनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा देहाय बमोिजमका रकम 

जम्मा ग�रनेछः- 

(क) नेपाल सरकारबाट वारुणयन्तर् स�ालनका ला�ग 

उपलब्ध हनुे अनदुान, 
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(ख) पर्देश सरकारबाट वारुणयन्तर् स�ालनका 

उपलब्ध हनुे अनदुान, 

(ग)  वा�षर्क कायर्कर्मबाट वारुणयन्तर् स�ालनका ला�ग 

�व�नयोिजत रकम, 

(घ) अन्य गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाबाट 

वारुणयन्तर् स�ालनका ला�ग पर्ा� हनुे रकम, 

(ङ)  संघ संस्था तथा �नजी क्षेतर्बाट सहयोग स्वरुप 

पर्ा� रकम, 

(च) वारुणयन्तर् व्यवस्थापन तथा स�ालनका ला�ग 

अन्य सर्ोतबाट पर्ा� रकम । 

(३) यस दफा बमोिजमको कोषको खाता स�ालन पर्च�लत कानून 

बमोिजम हनुेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोिजमको कोष स�ालन गनर् कोषमा भएको 

आम्दानी, खचर् र लेखा सम्बन्धी कायर् पर्च�लत कानून बमोिजम हनुेछ 

। 

 (५) उपदफा (१) बमोिजमको कोषबाट वारुणयन्तर् व्यवस्थापन 

तथा स�ालन, �नय�मत ममर्त/सम्भार, वारुणयन्तर् सेवा तफर्  कायर्रत 

कमर्चार�को तलब, भ�ा तथा अन्य स�ुवधा, कायर्�व�ध वमोिजम गनुर्पन� 

बीमा र आगलागी �नयन्तर्णका ला�ग आवश्यक अन्य सामगर्ीहरु 
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(पोशाक र उपकरण समेत) खर�द तथा ममर्त सम्भारमा मातर् खचर् 

गनर् स�कनेछ। 

1 0 = लेखा पर�क्षणः वारुणयन्तर् व्यवस्थापन तथा स�ालन कोषको आन्त�रक 

तथा अन्तीम लेखा पर�क्षण पर्च�लत कानून बमोिजम हनुेछ। 

प�रच्छेद – ५ 

साझेदार�मा वारुणयन्तर्को व्यवस्थापन तथा स�ालन सम्बन्धी व्यवस्था 
 

1 1 = साझेदार�मा वारुणयन्तर्को व्यवस्थापन तथा स�ालनः (१) दईु वा सो 

भन्दा बढ� गाउँपा�लका/नगरपा�लकाको साझेदार�मा वारुणयन्तर् 

व्यवस्थापन तथा स�ालन गनर् स�कनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम वारुणयन्तर्को व्यवस्थापन र स�ालन 

गदार् अनसूुची-१ बमोिजमको ढाँचामा सम्झौता गनुर्पन�छ । 

(३) साझेदार�मा वारुणयन्तर्को व्यवस्थापन र स�ालनको ला�ग 

सम्बिन्धत गाउँपा�लका/नगरपा�लकाले सम्झौता बमोिजमको �व�ीय 

दा�यत्व व्यहोनुर्पन�छ । 

1 2= �नद�शक स�म�तः (१) आगलागी �नयन्तर्णको ला�ग वारुणयन्तर्को 

व्यविस्थत, �व�सनीय र पर्भावकार� स�ालनको व्यवस्था �मलाउन 

देहाय बमोिजमको �नद�शक स�म�त रहनेछः- 

(क) वारुणयन्तर् रहने गाउँपा�लका/नगरपा�लकाको 

अध्यक्ष/पर्मखु          -संयोजक 
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(ख) साझेदार गाउँपा�लका/नगरपा�लकाको 

अध्यक्ष/पर्मखु         -सह-संयोजक             

(ग) साझेदार गाउँपा�लका/नगरपा�लकाको पर्मखु 

पर्शासक�य अ�धकृत          -सदस्य 

(घ) वारुणयन्तर् रहने गाउँपा�लका/नगरपा�लकाको �वपद् 

तथा वातावरण 

     हेन� सम्बिन्धत शाखाको पर्मखु    

            -सदस्य सिचव 

(२) स�म�तले स्थानीय पर्शासनका अ�धकृत पर्�त�न�ध, स्थानीय 

स्तरमा रहेको नेपाल पर्हर�, सश� पर्हर� वल, नेपाल,  नेपाल� सेनाका 

पर्�त�न�ध, तथा �वपद्को क्षेतर्मा कायर् गन� संघ संस्थाका पर्�त�न�धलाई 

बैठकमा आमन्तर्ण गनर् सक्नेछ । 

(३) स�म�तको बैठक वषर्मा किम्तमा २ पटक बस्नेछ । 

(४) यस दफा बमोिजमको �नद�शक स�म�तको काम, कतर्व्य र 

अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछ । 

(क) वारुणयन्तर् रहने स्थान एक�न गन� । 

(ख) लागत साझेदार�को ढाँचा र अनपुात एक�न गन� । 

(ग) जनसंख्या, भौगो�लक क्षेतर्फल र सडकको घनत्व 

जस्ता आधारमा गाउँपा�लका/नगरपा�लकाले 

व्यहोनुर्पन� �व�ीय दा�यत्व �नधार्रण गन� । 
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(घ) वा�षर्क बजेट तथा कायर्कर्म तजुर्मा गर� स्वीकृ�तका 

ला�ग �सफा�रस गन� । 

(ङ) वा�षर्क खचर्को समीक्षा गन� । 

(च) वारुणयन्तर् व्यवस्थापन तथा स�ालनका सम्बन्धमा 

गाउँपा�लका वा नगरपा�लका बीचमा उत्प� हनु सक्ने 

�ववाद समाधान  गन� 

(छ) स�म�तका अन्य काम, कतर्व्य र अ�धकार दफा ८ 

को उपदफा (४) बमोिजम हनुेछ। 

1 3= कोष व्यवस्थापनः (१) साझेदार�मा वारुणयन्तर् व्यवस्थापन तथा 

स�ालनका ला�ग वारुणयन्तर् रहने गाउँपा�लका/नगरपा�लकाको 

कायार्लयमा एक कोष रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा दफा ९ को उपदफा (२) 

बमोिजमको रकम जम्मा ग�रनेछ । 

(३) गाउँपा�लका/नगरपा�लकाले साझेदार� सम्झौता बमोिजमको 

रकम उ� कोषमा वा�षर्क रुपमा आि�न मसान्त �भतर् जम्मा गनुर्पन�छ 

।  

(४) यस दफा बमोिजमको कोषको खाता स�ालन तथा लेखा 

पर�क्षण वारुणयन्तर् रहन ेकायार्लयले पर्च�लत कानून बमोिजम हनुेछ 

। 
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(५) उपदफा (१) बमोिजमको कोष स�ालन गनर् कोषमा भएको 

आम्दानी, खचर् र लेखा सम्बन्धी कायर् पर्च�लत कानून बमोिजम हनुेछ 

। 

 
 

  
प�रच्छेद – ४ 

�व�वध 

 

1 4 = समीक्षा एवं पर्गती पर्�तवेदनः  (१) �नद�शक स�म�तले वारुणयन्तर् 

व्यवस्थापन तथा स�ालन सम्बन्धी �कर्याकलापको वा�षर्क रुपमा 

समीक्षा गर� कायर्पा�लका समक्ष पर्�तवेदन पेश गनुर् पन�छ । 

(२) साझेदार�मा वारुणयन्तर् स�ालन हनुे अवस्थामा दफा १२ 

बमोिजमको �नद�शक स�म�तले वारुणयन्तर् व्यवस्थापन तथा स�ालन 

सम्बन्धी �कर्याकलापको वा�षर्क रुपमा समीक्षा गर� सम्बिन्धत 

कायर्पा�लका समक्ष पर्�तवेदन पेश गनुर् पन�छ । 

1 5 = संशोधनः (१) यस कायर्�व�धमा संशोधन गनुर्पन� भएमा स�म�तको 

�सफा�रसमा कायर्पा�लकाले आवश्यक संशोधन गनर् सक्नेछ।  

(२) साझेदार�मा वारुणयन्तर् स�ालन हनुे अवस्थामा दफा १२ 

बमोिजमको �नद�शक स�म�तको �सफा�रसमा वारुणयन्तर् रहने 

गाउँपा�लका/नगरपा�लकाको कायर्पा�लकाले आवश्यक संशोधन गनर् 

सक्नेछ।  
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1 6 = यसै �नद� िशका बमोिजम भएको मा�ननेः यस कायर्�व�ध पा�रत हनुभुन्दा 

अगावै वारुणयन्तर् सम्बन्धमा गाउँपा�लका/नगरपा�लकाबाट भए गरेका 

कायर् यसै कायर्�व�ध बमोिजम भएको मा�ननेछ । 

1 7 = बाधा अडकाउ फुकाउनेः (१) यस कायर्�व�धको कायार्न्वयनका कर्ममा 

कुनै बाधा अवरोध आएमा स�म�तले बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ 

। 
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अनसूुची-१ 

(दफा ११ को उपदफा (२) सँग सम्बिन्धत) 

साझेदार�मा वारुणयन्तर् व्यवस्थापन तथा स�ालन सम्झौता 
 

तप�सलका गाउँपा�लका तथा नगरपा�लका बीचमा साझेदार�मा 

वारुणयन्तर् व्यवस्थापन तथा स�ालनका ला�ग गाउँपा�लका तथा 

नगरपा�लकाको अध्यक्ष/पर्मखुले वारुणयन्तर् व्यवस्थापन तथा स�ालन 

कायर्�व�ध, 2076 बमोिजम देहाय अनसुारको लागत साझेदार� गन� 

तथा देहायका शतर् पालना गन� गर� यो सम्झौता गरेका छ� । 

शतर्हरुः 

१. यस कायर्�व�धको पूणर् पालना गन� ।  
२. वारुणयन्तर् तथा यसका ला�ग आवश्यक जनशि� र अन्य 

उपकरण एकै स्थानमा राखी वारुणयन्तर् व्यवस्थापन र स�ालन 

गन� । 
३. वारुणयन्तर् व्यवस्थापन र स�ालनका ला�ग लाग्ने खचर् 

�नम्नानसुार व्यहोन� 
(क) बदर्घाट नगरपा�लका वा�षर्क रुपमा रु......................। 

(ख) सरावल गाउँपा�लका वा�षर्क रुपमा रु......................। 

(ग) पर्तापपरु गाउँपा�लका वा�षर्क रुपमा रु......................। 

(घ) ससु्ता गाउँपा�लका वा�षर्क रुपमा रु......................। 

४. वारुणयन्तर् ...............स्थानमा रहने । 
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५. ............. गाउँपा�लका/नगरपा�लकाको कायार्लयले आवश्यक 

जनशि�, वारुणयन्तर् र अन्य उपकरण ख�रद, �नय�मत ममर्त 

संभार र व्यवस्थापन गन� । 
 

साम्झौता गन�ः 
 
 
 
 
 

 

 

साक्षीहरुः 

  

हस्ताक्षरः................... 

नामः 

पदः 

बदर्घाट नगरपा�लका 

हस्ताक्षरः................... 

नामः 

पदः 

सरावल गाउँपा�लका 

हस्ताक्षरः................... 

नामः 

पदः 

पर्तापपरु गाउँपा�लका 

हस्ताक्षरः................... 

नामः 

पदः पर्मखु पर्शासक�य अ�धकृत 

गाउँपा�लका/नगरपा�लका 
 

हस्ताक्षरः................... 

नामः 

पदःपर्मखु पर्शासक�य अ�धकृत 

गाउँपा�लका/नगरपा�लका 
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पर्माणीकरण �म�त २०७७।१२।१० 
 
 
 

आज्ञाले 

(मेघनाथ पाध्या) 

पर्मखु पर्शासक�य अ�धकृत 

 

 


