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स्थयनी् रयजपत्र 

दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकयद्वयरय प्रकयशि  

खण्ड-५           सङख्याः ४        लमल ाः२०७९/०५/०७ 

भयग- २ 

दिप्रङु चइुचमु्मय  गयउँपयलिकयको अनगुमन  थय सपुरiवेक्षण सलमल को कय्यसञ्चयिन कय्यववलि, २०७९  
प्रस् यवनयाः  

गयउँपयलिकयबयट सञ्चयिन हनुे ववकयस ्ोजनय  थय कय्यक्रमको प्रभयवकयरी कय्ययन्व्नकय ियलग 
स्थयनी् सरकयर सञ्चयिन ऐन, २०७४ को िफय १६ को उपिफय (४) खण्ड (ख) मय भएको 
ब््वस्थय वमोशजम गररने अनगुमन  थय सपुररवेक्षण कय्यियई ब््वशस्थ  र प्रभयवकयरी  लु््यउन 
वयञ्छनी् भएकोिे, 

दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकयको प्रियसकी् कय्यववलि लन्लम  गने ऐन, २०७४ को िफय ४ िे 
दिएको अलिकयर प्र्ोग गरी कय्यपयलिकयिे िेहय्को कय्यववलि बनयई ियगू गरेको छ ।  

पररच्छेि-१ 
प्रयरशम्भक 

१.  संशक्षप्त नयम र प्रयरम्भाः (१) ्स कय्यववलिको नयम “दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकयको अनगुमन 
 थय सपुररवेक्षण सलमल को कय्यसञ्चयिन कय्यववलि, २०७९” रहेको छ ।  
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  (२) ्ो कय्यववलि गयउँपयलिकयको स्थयनी् रयजपत्रमय प्रकयिन भएको लमल िेशख 
प्रयरम्भ हनुेछ ।  

२.  पररभयषयाः ववष् वय प्रसङ्गिे अको अथय नियगेमय ्स कय्यववलिमय,– 

   (क)  “अध््क्ष” भन्नयिे गयउँ कय्यपयलिकयको अध््क्ष सम्झन ुपछय । 

   (ख)  “अनगुमन” भन्नयिे नील , ्ोजनय, कय्यक्रम  थय आ्ोजनयहरूमय िगयनी 
 थय सयिनको प्रवयह उशच  ढङ्गिे भए, नभएको वय अपेशक्ष  नल जय 
हयलसि भए, नभएको सम्बन्िमय ्स कय्यववलि बमोशजम गररने लनरन् र 
वय आवलिक रुपमय गररने लनगरयनी, सूचनय सङ्किन, ववश्लषेण  थय 
सिुयरयत्मक कय्य सम्झन ुपछय । 

   (ग)  “कय्यक्रम” भन्नयिे गयउँपयलिकयबयट सञ्चयिन हनुे कय्यक्रम सम्झन ुपछय र 
सो िब्ििे गयउँपयलिकयको क्षेत्रलभत्र गैर सरकयरी संस्थय एबम ्सयमिुयव्क 
संस्थयबयट सञ्चयलि  कय्यक्रम समे ियई जनयउँछ । 

   (घ)  “कय्यपयलिकय” भन्नयिे गयउँ कय्यपयलिकय सम्झन ुपछय । 

   (ङ)  “नयगररक समयज” भन्नयिे गयउँपयलिकय क्षेत्रलभत्र नयगररक समयजको रुपमय 
ि यय भएकय वय नभएकय नयगररक अलिकयरकय ियलग कृ्यशिि संस्थय वय 
व््शि सम्झन ुपछय ।  

   (च)  “प्रल वेिन” भन्नयिे ्स कय्यववलि बमोशजम  ्यर गररने अनगुमन  थय 
सपुररवेक्षण कय्यको नल जय समयवेि गररएको िस् यवेज सम्झन ुपछय । 

   (छ)  “्ोजनय” भन्नयिे गयउँपयलिकयबयट सञ्चयिन हनु े ववकयस लनमययण कय्य 
सम्झन ुपछय र सो िब्ििे गयउँपयलिकय क्षेत्रलभत्र गैर सरकयरी संस्थय एबम ्
सयमिुयव्क संस्थयबयट सञ्चयलि  ववकयस लनमययण कय्य समे ियई जनयउँछ।  

   (ज)  “सलमल ” भन्नयिे िफय ४ बमोशजमको सलमल  सम्झन ुपछय । 

   (झ)  “सपुररवेक्षण” भन्नयिे अपेशक्ष  नल जय हयलसि गनय ्स कय्यववलि बमोशजम 
सलमल  वय सो कयमको लनलमत्त शजम्मेवयर कमयचयरी वय पियलिकयरीबयट 
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गररने स्थिग  लनरीक्षण वय चेकजयँच वय रेखिेख सम्बन्िी कय्य सम्झन ु
पछय । 

   (ञ)  “सं्ोजक” भन्नयिे सलमल को सं्ोजक सम्झन ुपछय । 

 

पररच्छेि-२ 

सलमल को गठन  थय कयम, क यव्् र अलिकयर 

३.  अनगुमन  थय सपुररवेक्षण सलमल ाः (१) ्ोजनय  थय कय्यक्रमको ियग , पररमयण, सम् 
सीमय र गणुस् री् यको आियरमय अनगुमन गरी पषृ्ठपोषण दिनकय ियलग िेहय् बमोशजमको 
अनगुमन  थय सपुररवेक्षण सलमल  रहनेछाः- 

   (क)  गयउँपयलिकयको उपयध््क्ष                     -
सं्ोजक 

   (ख)  कय्यपयलिकयिे  ोकेकय एक जनय मवहिय सवह   

कय्यपयलिकयकय सिस््हरु मध््ेबयट िईु जनय     -सिस्् 

   (ग)  प्रमखु प्रियसकी् अलिकृ                 -सिस्् 

   (घ)  प्रमखु, प्रियसन, ्ोजनय  थय अनगुमन ियखय     -सिस्् सशचव 

 (२) उपिफय (१) बमोशजमको सलमल मय आवश््क य अनसुयर नयगररक समयजकय 
प्रल लनलि, सञ्चयरकमी र सम्बशन्ि  क्षेत्रकय ववज्ञियई आमन्त्रण गनय सवकनेछ ।  

 (३) सलमल िे आफ्नो कयमियई लछटोछरर ो र प्रभयवकयरी बनयउन कय्यपयलिकयबयट 
सलमल मय प्रल लनलित्व गने सिस्् मध््ेबयट सं्ोजक रहन े गरी ववष्ग  रुपमय अनगुमन 
टोिी गठन गरी शजम्मेवयरी  ोक्न सक्नेछ ।   

 (४) ्स िफय बमोशजम स्थिग  अनगुमन गियय सम्वशन्ि  ्ोजनय  थय कय्यक्रम 
कय्ययन्व्न वय सपुररवेक्षणमय संिग्न कमयचयरीियई सहभयगी गरयउन ुपनेछ ।   
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४. सलमल को कयम, क यब्् र अलिकयराः (१) ्ोजनय  थय कय्यक्रमबयट अपेक्षय गररएको नल जय 
प्रयलप्तकय ियलग सहजीकरण गने अनगुमन  थय सपुररवेक्षण सलमल को प्रमखु शजम्मेवयरी हनुेछ। 

     २) उपिफय (१) मय उशल्िशख  कयमकय अल ररि सलमल कय अन्् कयम, क यव्् र 
अलिकयर िेहय् बमोशजम हनुेछाः– 

    (क) गयउँपयलिकयबयट सञ्चयलि  ्ोजनय  थय कय्यक्रम अनगुमनकय ियलग 
वयवषयक कय्य यलिकय  ्यर गरी कय्यपयलिकयियई जयनकयरी दिने, 

           (ख)  कय्य यलिकय अनसुयर लन्लम  र आवश््क य अनसुयर आकशस्मक 
अनगुमन  थय लनरीक्षण गने, 

           (ग)  अनगुमन  थय सपुररवेक्षण कय्यियई प्रभयवकयरी बनयउन आवश््क य 
अनसुयर सलमल कय कृ्यकियपहरुमय ववज्ञियई संिग्न गरयउने, 

         (घ)  अनगुमन सम्पन्न भएको सय  दिनलभत्र सोको प्रल वेिन 
कय्यपयलिकयमय पेि गरी कय्यपयलिकयको बैठकमय छिफि गने 
गरयउने, 

         (ङ)  अनगुमनको क्रममय िेशखएकय ववष्मय सिुयरकय ियलग सम्बशन्ि  
प्रयववलिक  थय सम्बद्ध उपभोिय सलमल , परयमियिय य एबम ्लनमययण 
व््बसय्ीियई लनिेिन दिन,े 

           (च)  ्ोजनय  थय कय्यक्रम कय्ययन्व्नको सन्िभयमय िेखय परेकय वववयि 
वय समस््यहरुको समयियनकय ियलग आवश््क समन्व् र 
सहजीकरण गने, 

          (छ)  ्ोजनय  थय कय्यक्रमको अनगुमन  थय सपुररवेक्षणको क्रममय कुनै 
वहनयलमनय, अलन्लम  य वय  ोवकएको गणुस् र र पररमयण नभएको 
व््होरय ्वकन हनु आएमय आवश््क कयरबयहीको ियलग रय्सवह  
कय्यपयलिकयमय पेि गने,  
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    (ज)  अनगुमन कय्यको वयवषयक प्रल वेिन  ्यरी गरी आलथयक वषयको 
अशन् ममय कय्यपयलिकयमय पेि गने, 

          (झ)  सलमल को वयवषयक प्रल वेिन प्रत््ेक वषयको श्रयवण मवहनयलभत्र 
कय्ययि्को वेबसयइट र अन्् उप्िु मयध््मबयट सयवयजलनक गने 
ब््वस्थय लमियउन े।  

 

पररच्छेि-३ 

अनगुमन  थय सपुररवेक्षण सम्बन्िी व््वस्थय 

५. ्ोजनय  थय कय्यक्रमको वगीकरणाः (१) अनगुमन  थय सपुरीवेक्षणकय ियलग ्ोजनय  थय 
कय्यक्रमियई ववष्ग  क्षते्रकय आियरमय िेहय् वमोशजम वगीकरण गररनछेाः–  

    (क)  पूवययियर ववकयस ्ोजनय,  

    (ख)  चे नयमूिक, क्षम य अलभववृद्ध र सीप ववकयस सम्बन्िी 
कय्यक्रम,  

    (ग)  स्वरोजगयर  थय उत्पयिनमूिक र उद्यमिीि य प्रवद्धयन गने 
्ोजनय र कय्यक्रम । 

 (२) उपिफय (१) बमोशजम गररएको वगीकरण एवम ््ोजनय  थय कय्यक्रममय गररन े
िगयनी समे कय आियरमय सलमल िे अनगुमनको प्रयथलमक य लनिययरण गनय सक्नेछ ।  

 (३) उपिफय (१) बमोशजम गररने अनगुमन  थय सपुरीवेक्षणको ियलग बेग्ियबेग्िै 
ढयँचय र ववलिको प्र्ोग गनय सवकनेछ ।  

६. अनगुमन गियय ध््यन दिनपुनेाः अनगुमन  थय सपुररवेक्षण सलमल िे ्स कय्यववलि बमोशजम 
्ोजनय  थय कय्यक्रमहरुको अनगुमन गियय िेहय्कय ववष्मय ध््यन दिन ुपनेछाः– 

    (क)  कय्य यलिकय अनसुयर कयम भए नभएको एकीन गने, 

    (ख)  कयमको  ोवकएको पररमयण, ियग  र गणुस् र कय्म 
गरयउन,े  
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         (ग)  ्ोजनय वय कय्यक्रमको लडजयइन वय कय्ययन्व्नको क्रममय 
भएकय गल् ी वय कमजोरी  त्कयि सिुयर गरी सयवयजलनक 
कोषको अपव््् हनुबयट रोक्न,े  

          (घ)  अनगुमन  थय सपुररवेक्षण कय्यियई पयरििी र 
सहभयलग यमूिक बनयई नयगररकमय गयउँपयलिकयिे गने ववकयस 
लनमययण कय्यप्रल  सकयरयत्मक भयवनयको ववकयस गरयउने ।  

७.  अनगुमन ववलिाः (१) सलमल िे गयउँपयलिकयबयट सञ्चयलि  एवम ् गयउँपयलिकय क्षेत्रलभत्र गैर 
सरकयरी संस्थयबयट सञ्चयलि  ्ोजनय  थय कय्यक्रमहरुको अनगुमन गनेछ ।  

 (२) उपिफय (१) बमोशजम अनगुमन  थय सपुररवेक्षण गियय सलमल िे िेहय्कयमध््े 
आवश््क य अनसुयर कुनै वय सबै ववलिको प्र्ोग गनय सक्नेछाः– 

    (क)  कय्ययन्व्नमय संिग्न व््शि समूह वय लनकय्बयट लन्लम  
प्रल वेिन लिन,े 

    (ख)  स्थिग  अविोकन गने, 

    (ग)  ियभयशन्व  वगय  थय सरोकयरवयियहरुसँग छिफि गने, 

    (घ) नयगररक समयजकय संस्थय  थय आमसञ्चयरकय मयध््म पररचयिन गने, 

    (ङ) सयवयजलनक परीक्षण  थय सयवयजलनक सनुवुयई आ्ोजनय गने,  

    (च)  आ्ोजनयको प्रयववलिक परीक्षण गने, 

    (छ) सेवयग्रयही सन् षु्टी सवेक्षण  थय सलमल िे उप्िु ठहर गरेकय अन्् 
ववलिहरु । 

 (३) उपिफय (२) मय उशल्िशख  ववलिकय अल ररि कुनै ्ोजनय वय कय्यक्रमको 
सम्बन्िमय अन््  ररकयबयट पषृ्ठपोषण, प्रल कृ्य वय सझुयव प्रयप्त भएको अवस्थयमय सलमल िे 
त््स् ो ववष्को अलभिेख रयखी  थ््ग  ववश्लषेणको आियरमय आवश््क कयरबयही अशघ 
बढयउन सक्नेछ ।     
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८.  वडयस् री् अनगुमन सलमल ाः (१) वडयस् रमय सञ्चयिन गररन े ्ोजनयको ियग , पररमयण, 
सम् सीमय र गणुस् री् यकय आियरमय अनगुमन गरी आवश््क पषृ्ठपोषण दिनकय ियलग 
िेहय् बमोशजमको वडयस् री् अनगुमन सलमल  रहनछेाः- 

    (क) सम्बशन्ि  वडयको वडयध््क्ष   -सं्ोजक 

    (ख) वडय सलमल कय सिस््हरु    -सिस््  

    (ग) वडय सशचव      -सिस्् सशचव 

 (२) वडयस् री् अनगुमन सलमल िे आवश््क य अनसुयर सम्बशन्ि  ्ोजनय हेने 
प्रयववलिक कमयचयरीियई बैठकमय आमन्त्रण गनय सक्नेछ । 

 (३) वडयस् री् अनगुमन सलमल िे अनगुमनको क्रममय िेशखएकय ववष्कय सम्बन्िमय 
सलमल ियई लन्लम  रुपमय जयनकयरी गरयउन ुपनेछ ।  

९. उपभोिय सलमल बयट अनगुमन गनेाः (१)  ोवकएको गणुस् र  थय पररमयण कय्म गरी 
लनिययरर  सम्मय ्ोजनय सम्पन्न गनय उपभोियहरुको भेियबयट कम् ीमय एक जनय मवहिय 
सवह  बढीमय पयँच सिस््ी् अनगुमन सलमल  गठन गनुयपनेछ । 

 (२) उपिफय (१) बमोशजमको अनगुमन सलमल  गने कय्य उपभोिय सलमल  गठन 
गियय कै सम्मय गनुयपनेछ ।   

 (३) ्स िफय बमोशजम गदठ  अनगुमन सलमल को कयम, क यव्् र अलिकयर िेहय् 
बमोशजम हनुेछाः– 

             (क)  ्ोजनयको कय्ययन्व्नमय िेशखएकय बयिय, व््वियन र समस््य 
समयियनकय ियलग आवश््क सहजीकरण गने, 

              (ख)  ्ोजनय कय्ययन्व्न  ोवकएको पररमयण, गणुस् र र कय्य यलिकय 
अनसुयर भए नभएको एकीन गने र नभएको अवस्थयमय सम्बशन्ि  
पक्षियइ सचे  गरयउन,े 

              (ग)  सलमल  र वडयस् री् अनगुमन सलमल बयट गररने अनगुमन  थय 
सपुरीवेक्षणमय आवश््क समन्व् र सहजीकरण गने, 
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    (घ)  ् ोजनयको सफि कय्ययन्व्नकय ियलग आवश््क अन्् कय्यहरु गने।  

 (४) उपभोिय सलमल िे ्ोजनयको अशन् म भिुयनी मयग गियय ्स िफय बमोशजमको 
अनगुमन सलमल को प्रल वेिन संिग्न गनुयपनेछ ।   

१०.  अनगुमन  यलिकय  ्यर गनुयपने: (१) सलमल िे ्ोजनय कय्ययन्व्न  यलिकय अनरुुप हनुे गरी 
वयवषयक अनगुमन  यलिकय  ्यर गनुय पनेछ ।  

 (२) उपिफय (१) वमोशजम  ्यर भएको  यलिकयियई सलमल बयट लनणय्  गरयई 
कय्यपयलिकय समक्ष पेि गनुय पनेछ ।  

 (३) उपिफय (२) बमोशजम पेि हनु आएको  यलिकय उपर आवश््क छिफि गरी 
कय्यपयलिकयिे आवश््क पषृ्ठपोषण दिन सक्नेछ ।  

 (४) ्स िफय बमोशजम  ्यर भएको अनगुमन  यलिकय सम्बशन्ि  उपभोिय सलमल , 
लनमययण ब््वसय्ी, आपूल यक यय, सेवय प्रिय्क, सम्वशन्ि  वडय सलमल  र सपुरीवेक्षणको ियलग 
 ोवकएको कमयचयरीियई अलग्रम रुपमय उपिब्ि गरयउन ुपनेछ ।  

११.  अनगुमन कय्यको ियलग स्रो को प्रबन्िाः (१) अनगुमन कय्य यलिकय बमोशजम सलमल को 
कय्यशजम्मेवयरी परुय गनय आवश््क पने स्रो  सयिनको प्रबन्ि कय्यपयलिकयिे वयवषयक बजेट 
 थय कय्यक्रममय समयवेि गनुयपनेछ ।     

 (२) स्वीकृ  वयवषयक बजेटकय आियरमय कय्य यलिकय बमोशजम अनगुमन  थय 
सपुररवेक्षणको ियलग आवश््क स्रो  सयिनको व््वस्थयपन गने शजम्मेवयरी प्रमखु प्रियसकी् 
अलिकृ को हनुेछ ।  

 (३) अनगुमन  थय सपुररवेक्षण कय्यमय संिग्न रहन ेसलमल कय पियलिकयरीको भत्तय 
 थय अन्् सवुविय सम्बन्िी व््वस्थय प्रचलि  प्रिेि कयनूनको अिीनमय रही कय्यपयलिकयिे 
 ोकेबमोशजम हनुेछ ।  

१२.  पूवययियर ववकयस ्ोजनयको अनगुमनाः (१) सलमल िे पूवययियर ववकयस सम्बन्िी ्ोजनयको 
प्रकृल  र आकयर हेरी सम्भव भएसम्म लनमययण कय्य प्रयरम्भ हनु ुपूवय, लनमययणयिीन अवस्थय र 
लनमययण सम्पन्न भएपलछ गरी  ीन चरणमय अनगुमन गनुय पनेछ।  
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 (२) उपिफय (१) बमोशजम लनमययण कय्य प्रयरम्भ हनु ुअशघ गररन ेअनगुमन िेहय्कय 
ववष्मय केशन्ि  रही अनसूुची १ को ढयँचयमय गनुय पनेछाः  

     (क) ्ोजनयको स्वीकृ  ियग  र ियग  व््होने स्रो , 

    (ख) ्ोजनय कय्ययन्व्न गररन ेस्थयन, 

    (ग) ियभग्रयही समिुय्कय सरोकयरकय ववष्हरु, 

    (घ) लनमययण गररने संरचनयको वकलसम, आकयर वय पररमयण, लडजयइन, 
गणुस् र, 

    (ङ) आवश््क पने लनमययण सयमग्री  थय जनिशिको आपू ी स्रो  र सोको 
गणुस् र, 

              (च) स्वीकृ  ियग  अनमुयन  थय लडजयइनमय आउन सक्ने संभयवव  
पररव यन  थय जोशखम । 

 (३) सलमल िे पूवययियर ्ोजनयको लनमययणिीन अवस्थयमय िेहय्कय ववष्मय केशन्ि  
रही अनसूुची २ को ढयँचयमय अनगुमन गनुयपनेछाः–  

    (क) ्ोजनय कय्ययन्व्न  ोवकएको गणुस् र, ियग  र सम् अनरुुप भए 
नभएको,  

    (ख) ्ोजनय कय्ययन्व्नमय िेशखएकय बयिय अवरोि,  

    (ग) सम्झौ यकय ि यको पयिनय, 

    (घ) सलमल िे आवश््क िेखेकय अन्् ववष्हरु । 

 (४) उपिफय (३) बमोशजमको अनगुमन गियय त््स् ो ्ोजनय वय कय्यक्रम कम् ीमय 
पचयस प्रल ि  भन्िय बढी लनमययणकय्य सम्पन्न भैसकेको हनु ुपनेछ ।  

 (५) सलमल िे पूवययियर ्ोजनयको लनमययण कय्य सम्पन्न भएपलछ िेहय्कय ववष्मय 
केशन्ि  रही अनसूुची ३ को ढयँचयमय अनगुमन गनुयपनेछाः– 

    (क)  ् ोजनय स्वीकृ  लडजयइन अनसुयर सम्पन्न भए नभएको, 
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    (ख)  स्वीकृ  ियग  अनमुयन अनसुयर कयम सम्पन्न भए नभएको, 

    (ग)  लनमययण कय्यको गणुस् र र सम्, 

         (घ)  लडजयइन वय ियग मय पररव यन भएको भए सोको औशचत्् र 
स्वीकृल को अवस्थय, 

    (ङ)  ्ोजनयबयट अपेशक्ष  प्रल फि प्रयप्त हनु सक्न े अवस्थय भए 
नभएको, 

         (च)  ्ोजनयमय  ोवकए बमोशजमको ियग  सहभयलग य र सम्झौ यकय 
ि यको पयिनय भए नभएको, 

    (छ) ्ोजनयको समग्र उपिशब्िको अवस्थय र िीगोपनय । 

१३. चे नयमूिक, क्षम य अलभववृद्ध र सीप ववकयस कय्यक्रमको अनगुमनाः सलमल िे चे नयमूिक, 
क्षम य अलभववृद्ध र सीप ववकयस सम्वन्िी कय्यक्रमको प्रगल  अनगुमन गियय कय्यक्रम ियग , 
सहभयलग य, सम्यवलि, लसकयइकय ववष्वस्  ुर ियभग्रयहीको पषृ्ठपोषण जस् य ववष् समयवेि 
गरी अनसूुची ४ बमोशजमको ढयँचयमय अनगुमन गनुय पनेछ ।  

१४. स्वरोजगयर  थय उत्पयिनमूिक र उद्यमिीि य प्रवद्धयन गने ्ोजनय र कय्यक्रमको अनगुमनाः 
सलमल िे स्वरोजगयर  थय उत्पयिनमूिक र उद्यमिीि य प्रवद्धयन गने ्ोजनय र कय्यक्रमको 
प्रगल  अनगुमन गियय ियभग्रयही समूिय्िे गयउँपयलिकयबयट प्रयप्त ऋण वय अनिुयनको मयत्रय, 
प्रियन गररएकय ्न्त्र औजयर र उपकरण  थय प्रयववलिक सहय् यको प्रकृल , प्रयप्त सहय् यको 
उप्ोगको अवस्थय, ियभग्रयहीको संख्य, सहभयगीियई उपिब्ि गरयइएको सह्ोगको प्ययप्त य 
जस् य ववष्मय केशन्ि  रही अनसूुची ५ बमोशजमको ढयँचयमय अनगुमन गनुय पनेछ ।    

१५.  अनगुमनको  ्यरीाः (१) सिस्् सशचविे सलमल कय पियलिकयरीियई स्थिग  अनगुमनमय 
जयनअुशघ अनगुमन गररने ्ोजनय  थय कय्यक्रम, जयने र फवकय ने सम्, भ्रमणको सवयरी 
सयिन िगय् कय ववष्मय जयनकयरी दिन ुपनेछ ।  
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 (२) स्थिग  अनगुमन गियय सलमल िे ्ोजनय  थय कय्यक्रमसँग सम्बशन्ि  ियग  
अनमुयन, सम्झौ य जस् य कयगजय हरु  थय अनमुन स्थिको जयनकयरी लिने  स्वीर शखच्नको 
ियलग क््यमेरय िगय् कय सयिनको समे  सलुनशि  य गनुय पनेछ । 

 (३) सिस्् सशचविे अनगुमनको क्रममय ्ोजनय  थय कय्यक्रम कय्ययन्व्नमय 
संिग्न उपभोिय सलमल  वय लनमययण व््वसय्ी, ियभग्रयही समहु र सपुररवेक्षणको ियलग 
शजम्मेवयरी  ोवकएको कमयचयरीियई अनगुमन स्थिमय उपशस्थल को ियलग पूवयसूचनय गनुय पनेछ 
।   

 (४) सलमल िे स्थिग  अनगुमन गियय अध््क्षियई समे  अलग्रम जयनकयरी दिन ुपनेछ 
।   

 (५) सलमल िे स्थिग  अनगुमनको क्रममय गयउँपयलिकय वय वडयको लनवययचनमय 
लनकट म प्रल द्वन्द्वी रहेकय उम्मेद्वयर वय ििसँग आवद्ध व््शि वय पियलिकयरीियई समे  
सम्िग्न गरयई पषृ्ठपोषण प्रयप्त गनय सक्नेछ ।  

 

पररच्छेि– ४ 

प्रल वेिन सम्बन्िी व््वस्थय 

१६.  अनगुमन प्रल वेिन पेि गनुयपनेाः (१) सलमल िे अनगुमन सम्पन्न भएपिय  बैठक बसी 
छिफि गने र सो छिफि  थय स्थिग  अनगुमनबयट सङ्किन गररएकय सूचनय  थय 
वववरण समे कय आियरमय प्रल वेिन  ्यर गरी अनगुमन सम्पन्न भएको लमल िे सय  दिनलभत्र 
कय्यपयलिकय समक्ष पेि गनुय पनेछ ।   

 (२) उपिफय (१) बमोशजमको प्रल वेिनमय अनगुमनको क्रममय सम्वशन्ि  ्ोजनय वय 
कय्यक्रमको अवस्थय झशल्कने गरी लिइएकय  स्वीर समे  संिग्न गनुय पनेछ । 

 (३) ्स िफय बमोशजमको अनगुमन प्रल वेिन सिस्् सशचविे  ्यर गनुय पनेछ ।  

 (४) ्स िफय बमोशजम  ्यर भएको प्रल वेिन सलमल कय सं्ोजक मयफय   
छिफिको लनलमत्त कय्यपयलिकय वैठकमय प्रस्  ु गररनेछ ।  
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 (५) अनगुमन प्रल वेिन बेगर सलमल कय पियलिकयरीियई कुनै वकलसमको भत्तय वय 
सवुविय उपिब्ि गरयइने छैन ।  

१७. अनगुमन प्रल वेिनमय समयवेि गनुयपने ववष्ाः (१) अनगुमन सलमल िे िफय १६ बमोशजम 
 ्यर गररने अनगुमन प्रल वेिनमय िेहय्कय ववष्हरु समयवेि गनुय पनेछाः– 

    (क)  स्रो  सयिनको प्रयलप्त र प्र्ोगकय क्रममय स्वीकृ  बजेट र 
सम्  यलिकय अनसुयर भए नभएको, 

    (ख)  अपेशक्ष  प्रल फिहरु सम्मै र ियग  प्रभयवकयरी रुपमय 
हयलसि भए नभएको,  

    (ग)  कय्ययन्व्नक ययको कय्यिक्ष य र  त्पर य के कस् ो छ, 

         (घ)  कय्ययन्व्नमय के कस् य समस््य र बयिय व््बियनहरु 
िेशखएकय छन ् र ल नको समयियनकय लनलमत्त के कस् य 
उपय्हरु अविम्बन गनुय पछय । 

 (२) सलमल िे िफय २२ को उपिफय (२) बमोशजम वडयस् री् अनगुमन सलमल िे 
पेि गरेको प्रल वेिनमय उल्िेख भएकय ववष्ियई समे  आफ्नो प्रल वेिनमय समयवेि गनय 
सक्नेछ ।  

१८. प्रल वेिन उपरको कयरबयहीाः (१) सलमल िे िफय १६ बमोशजम पेि गरेको प्रल वेिन उपर 
कय्यपयलिकयको वैठकमय कम् ीमय िईु मवहनयमय एक पटक छिफि गने व््वस्थय लमियउन ु
पनेछ ।  

 (२) सलमल को प्रल वेिनको आियरमय कय्यपयलिकयिे ्ोजनय कय्ययन्व्नमय िेशखएकय 
त्रटुीहरु सच््यउन  थय सम् र गणुस् र कय्म गनय उपभोिय सलमल , लनमययण व््वसय्ी, 
परयमियिय य  थय सम्बद्ध कमयचयरीियई आवश््क लनिेिन दिन सक्नेछ । 

 (३) उपिफय (२) बमोशजम कय्यपयलिकयबयट दिइएकय लनिेिन पयिनय गनुय सम्बशन्ि  
पक्षको क यव्् हनुेछ ।  



 

खण्ड-५   सङख्याः ४    दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकय,  स्थयनी् रयजपत्र,   भयग-२  लमल ाः २०७९/०५/०७ 
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१९.  भिुयनी गियय ध््यन दिनपुनेाः (१) कय्ययि्िे ्ोजनय वय कय्यक्रमको अशन् म वकस् य भिूयनी 
गियय सलमल  वय वडयस् री् अनगुमन सलमल  र उपभोिय सलमल  अन् गय को अनगुमन 
सलमल िे पेि गरेको अनगुमन प्रल वेिन संिग्न गनुयपनेछ ।  

 (२) ्ोजनय वय कय्यक्रमको अशन् म वकस् य भिूयनी दिनअुशघ अनगुमन प्रल वेिनिे 
औल््यएकय गम्भीर प्रकृल कय ववष्हरुमय आवश््क सिुयर गरेको व््होरय सम्बशन्ि  
प्रयववलिकबयट सलुनशि  गररएको हनु ुपनेछ ।  

 

पररच्छेि – ५ 

ववववि 

२०.  अनगुमन गनयसक्नाेः (१) ्स कय्यववलिमय अन््त्र जनुसुकैु कुरय िेशखएको भए य पलन 
कय्ययपयलिकय  थय अध््क्षिे गयउँपयलिकयबयट सञ्चयलि  आ्ोजनय  थय कय्यक्रमको 
आवश््क य अनसुयर स्थिग  अनगुमन गनय सक्नेछ ।  

 (२) सलमल िे वडयस् री् अनगुमन सलमल बयट िफय ८ बमोशजम अनगुमन गररन े
्ोजनय  थय कय्यक्रमको समे  आवश््क य अनसुयर अनगुमन गनय सक्नेछ ।  

२१. शजम्मेवयरी  ोक्नपुनेाः (१) कय्ययि्िे ्स कय्यववलि बमोशजम गररने अनगुमन  थय 
सपुररवेक्षण सम्वन्िी कय्यको समन्व्, सहजीकरण, कय्ययन्व्न र अलभिेख व््वस्थयपन 
सम्बन्िी कय्यकय ियलग ्ोजनय ियखय/उपियखयियई शजम्मेवयरी  ोक्न ुपनेछ । 

 (२) उपिफय (१) मय जनुसकैु कुरय िेशखएको भए य पलन गयउँपयलिकयमय अनगुमन 
सम्बन्िी कयमकय ियलग बेग्िै ियखय वय एकयइ रहेको अवस्थयमय उपिफय (१) बमोशजमको 
कय्य शजम्मेवयरी सोही ियखय वय एकयइको हनुेछ ।  

२२. कय्यववलिको पयिनय गनुयपनेाः (१) वडयस् री् अनगुमन सलमल बयट गररन ेअनगुमनमय समे  
्स कय्यववलिमय भएकय व््बस्थयियई पयिनय गनुयपनेछ । 

 (२) वडयस् री् अनगुमन सलमल िे अनगुमन गरी  ्यर गरेको प्रल वेिनको एक प्रल  
अनगुमन सम्पन्न भएको सय  दिनलभत्र सलमल  समक्ष पेि गनुयपनेछ ।  



 

खण्ड-५   सङख्याः ४    दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकय,  स्थयनी् रयजपत्र,   भयग-२  लमल ाः २०७९/०५/०७ 
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२३. चेकलिष्ट  ्यर गनय सक्नाेः सलमल िे ्ोजनय  थय कय्यक्रमको स्थिग  अनगुमन गियय ्स 
कय्यववलिमय भएको व््बस्थय अनरुुप वववरण संकिनकय ियलग अिग्गै चेकलिष्ट  ्यर गरी 
ियगू गनय सक्नेछ । 

२४. संिोिन वय हेरफेराः कय्यपयलिकयिे सलमल सँगको परयमियमय ्स कय्यववलिमय आवश््क य 
अनसुयर संिोिन वय हेरफेर गनय सक्नेछ । 

२५. बयिय अड्कयउ फुकयउाः ्स कय्यववलि कय्ययन्व्नको क्रममय कुनै वयिय उत्पन्न भएमय 
कय्यपयलिकयिे वयिय अड्कयउ फुकयउन सक्नेछ ।   



 

खण्ड-५   सङख्याः ४    दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकय,  स्थयनी् रयजपत्र,   भयग-२  लमल ाः २०७९/०५/०७ 
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अनसूुची-१ 
(िफय १२ को उपिफय (२) सँग सम्बशन्ि ) 

पूवययियर ववकयस सम्बन्िी ्ोजनयको कय्य प्रयरम्भ हनु ुपूवय गररन ेअनगुमनमय प्र्ोग गररन ेढयचँय 
 

क्र.सं. शिषयक वववरण 

1.  अनगुमन गररने ्ोजनयको नयम   

2.  ् ोजनय स्थि/ठेगयनय  

3.  ् ोजनयको स्वीकृ  ियग  अनमुयन रु.  

4.  सम्झौ य रकम रु. कुि सम्झौ य रकम रु. ..... 

जनसहभयलग य/ ियग  सहभयलग यको  

रकम रु. ........... 

5.  बहवुषी् ्ोजनयको हकमय कुि ियग ाः ........... 

चयि ुआ.व.को ववलन्ोजन .......... 

6.  ् ोजनय सम्झौ य लमल ाः  

7.  ् ोजनय िरुु  थय सम्पन्न हनु ेलमल  िरुु हनु ेलमल ाः ......... सम्पन्न हनुे लमल ाः ....... 

8.  ियभयशन्व  जनसंख्य  

9.  कय्ययन्व्न गने लनकय्को नयम र 
सम्पकय  व््शि र सम्पकय  नम्बर 

 

10.  लनमययण गररने संरचनयको वकलसम, 
आकयर वय पररमयण 

 

11.  संरचनय लनमययण भए लडजयइन 
अनसुयरको फयउण्डेिन भए नभएको 

 

12.  आवश््क पने लनमययण सयमग्री  थय  



 

खण्ड-५   सङख्याः ४    दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकय,  स्थयनी् रयजपत्र,   भयग-२  लमल ाः २०७९/०५/०७ 
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क्र.सं. शिषयक वववरण 
जनिशि आपू ीको स्रो  र सोको 
गणुस् र 

13.  भौगोलिक एवं वय यवरणी् जोशखम  

14.  स्वीकृ  ियग  अनमुयन  थय 
लडजयइनमय आउन सक्ने संभयवव  
पररव यन  थय जोशखम 

 

15.  ियभग्रयही समिुय्को सरोकयरको 
ववष्, ियरणय र सझुयव 

 

 

16.  संिग्न प्रयववलिकको ियरणय  

17.  नयगररक समयज र रयजनैल क ििकय 
प्रल लनलिको ियरणय   

 

 

18.  सलमल ÷ अनगुमनक ययको वटप्पणी र 
सझुयव  

 



 

खण्ड-५   सङख्याः ४    दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकय,  स्थयनी् रयजपत्र,   भयग-२  लमल ाः २०७९/०५/०७ 

 

 

दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकय 

 
17 

अनसूुची-२ 

( िफय १२ को उपिफय (३) सँग सम्बशन्ि ) 

पूवययियर ्ोजनयको लनमययणिीन अवस्थयमय गररन ेअनगुमनको क्रममय प्र्ोग गररन ेढयचँय 

अनगुमन गरेको लमल ाः ........... 

१. ्ोजनयको नयमाः ........................... 

२. ्ोजनय लनमययणस्थिाः ....................     

३. ्ोजनय लनमययण िरुु लमल ाः ............... ४. ्ोजनय सम्पन्न हनुपुने लमल ाः ................. 

५. भौल क प्रगल ाः ................ प्रल ि  ५. ववत्ती् प्रगल  ................ प्रल ि ाः  

६. सम्झौ य रकमाः .................. हयिसम्म भिुयनी रकमाः ................... 

 भिुयनी बयँकी रकमाः ............ 

७. ्ोजनय कय्ययन्व्न  ोवकएको गणुस् र, ियग  र सम् अनरुुपाः (क) भएको (ख) नभएको 

८. लनमययण कय्यको अवस्थयाः  

 (क) लनमययणस्थिमय आवश््क लनमययण सयमग्रीको उपिब्ि य भए नभएको 

 (ख) उपिब्ि लनमययण सयमग्री  ोवकएको गणुस् र बमोशजम भए नभएको  

 (ग)  गणुस् र परीक्षण भए नभएको र भएको भए सोको नल जय   

 (घ) आवश््क जनिशिको प्ययप्त य भए नभएको  

 (ङ) मेिीनरी औजयर र उपकरण व््वस्थयपनको अवस्थय 

९.   ् ोजनय कय्ययन्व्नमय िेशखएकय बयिय अवरोिाः ................................. 

१०.  ् ोजनय कय्ययन्व्नमय सम्झौ यकय ि यको पयिनयाः (क) भएको (ख) नभएको 

  (ग) नभएको भए पयिनय नभएको ववष् र सोको कयरणाः ......................... 

११.  कय्ययन्व्न गने लनकय्को आलिकयररक प्रल लनलिको ियरणय र प्रल बद्ध याः ................ 

१२.  स्थयनी् उपभोिय/ नयगररकहरुको ियरणय वय प्रल वक्र्याः ...................... 



 

खण्ड-५   सङख्याः ४    दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकय,  स्थयनी् रयजपत्र,   भयग-२  लमल ाः २०७९/०५/०७ 

 

 

दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकय 

 
18 

१३.  संिग्न प्रयववलिकको ियरणय र प्रल बद्ध याः ....................... 

१४.  अशघल्िो अनगुमनको क्रममय दिइएकय सझुयव कय्ययन्व्नको अवस्थयाः ........................  

१५. सलमल ÷अनगुमनक ययको वटप्पणी, सझुयव र लनिेिनाः .................................... 

 

 

अनगुमन गने पियलिकयरीहरु 

क. नयमाः .......................... पिाः ................    िस् ख ाः ............... 

ख. नयमाः .......................  पिाः .............   िस् ख ाः ............... 

ग. नयमाः .......................... पिाः ................   िस् ख ाः ............... 

घ. नयमाः ....................... पिाः .............   िस् ख ाः ............... 

ङ. नयमाः .......................... पिाः ................   िस् ख ाः ............... 

 



 

खण्ड-५   सङख्याः ४    दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकय,  स्थयनी् रयजपत्र,   भयग-२  लमल ाः २०७९/०५/०७ 
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अनसूुची-३ 

(िफय १२ को उपिफय (५) सँग सम्बशन्ि ) 

्ोजनयको लनमययण कय्य सम्पन्न भएपलछ गररन ेअशन् म अनगुमनको क्रममय प्र्ोग गररन ेअनगुमनको 
ढयचँय 

अनगुमन गरेको लमल ाः ........... 

१. ्ोजनयको नयमाः ........................... 

२. ्ोजनय लनमययणस्थिाः वडय नं. ......    स्थयनाः .................. 

३. ्ोजनय लनमययण िरुु लमल ाः ................   ४. ्ोजनय सम्पन्न भएको लमल ाः ................. 

५. सम्झौ य रकम रु. ...............  हयिसम्मको भिुयनी रु. ............  

६. भौल क प्रगल ाः ................ प्रल ि      

७.  ्ोजनय कय्ययन्व्न  ोवकएको गणुस् र, ियग  र सम् अनरुुप सम्पन्न भए नभएको 

८.  ्ोजनय कय्ययन्व्नमय गररएकय सम्झौ यकय ि यको पयिनय भए नभएको 

९. उपभोियहरुको ियग  सहभयलग यको अवस्थयाः  

१०.  लडजयइन वय ियग मय पररव यन भएको भए सोको औशचत्् र स्वीकृल को 
अवस्थयाः..................... 

११.  ् ोजनयबयट अपेशक्ष  प्रल फि प्रयप्त हनु सक्न ेअवस्थय भए नभएकोाः .................... 

१२.  ् ोजनयको समग्र उपिशब्िको अवस्थय र दिगोपनय  ........................................ 

१३.  सयवयजलनक सनुवुयई  थय सयवयजलनक परीक्षण गरे/नगरेको  

१४.  उपभोिय सलमल  अन् गय  रहेको अनगुमन सलमल को लनणय्   थय सझुयव  

१५. कय्ययन्व्न गने लनकय्को आलिकयररक प्रल लनलिको ियरणय र प्रल बद्ध याः ....................... 

१६. स्थयनी् उपभोिय/नयगररकहरुको ियरणय वय प्रल वक्र्याः ...................... 

१७.  अशघल्िो अनगुमनको क्रममय दिइएकय सझुयवको कय्ययन्व्नको अवस्थयाः  



 

खण्ड-५   सङख्याः ४    दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकय,  स्थयनी् रयजपत्र,   भयग-२  लमल ाः २०७९/०५/०७ 
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१८. संिग्न प्रयववलिकको ियरणय र प्रल बद्ध याः ....................... 

१९. सलमल /अनगुमनक ययको वटप्पणी, सझुयव र लनिेिनाः .................................... 

 

 

अनगुमन गने पियलिकयरीहरु 

क. नयमाः .......................... पिाः ................  िस् ख ाः ............... 

ख. नयमाः .......................  पिाः .............  िस् ख ाः ............... 

ग. नयमाः ..........................  पिाः ................  िस् ख ाः ............... 

घ. नयमाः .......................  पिाः .............  िस् ख ाः ............... 

ङ. नयमाः ..........................  पिाः ................  िस् ख ाः ............... 
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अनसूुची -४ 

(िफय १३ सँग सम्बशन्ि ) 

चे नयमूिक, क्षम य अलभववृद्ध र सीप ववकयस कय्यक्रमको अनगुमनको क्रममय प्र्ोग गररन ेढयचँय 

                                           अनगुमन गरेको लमल ाः ........................ 

१. कय्यक्रमको नयमाः ................ 

२. कय्यक्रम सञ्चयिन स्थयनाः वडय नं. ................. स्थयनाः ................ 

३. कय्यक्रम िरुु लमल ाः ............   सम्पन्न गनुयपने लमल ाः ........................... 

४. कय्यक्रमको प्रकृल ाः  क. चे नयमूिक,  ख. क्षम य अलभववृद्ध  ग. सीप ववकयस   

५. कय्यक्रमको कुि ियग ाः रु. ............कय्ययि्बयट उपिब्ि हनुे रकम रु. ..............  

 कय्ययन्व्न गने लनकय्को ियग  सहभयलग य रु ......  

अन्् लनकय्बयट प्रयप्त सह्ोग रु.................. ियभग्रयहीको सहभयलग याः रु ............... . 

६. जम्मय ियभग्रयही संख्याः  
मवहिय परुुष जम्मय िलि 

  
जनजयल  ब्रयम्हण÷क्षेत्री मिेिी

  
मशुस्िम÷ 
अल्पसंख्क 

अपयङ्ग य 
भएको 

         

७.  ियभग्रयहीहरुको लन्लम  उपशस्थ ी भए नभएको  

८.  कय्यक्रम कय्ययन्व्नमय गररएकय सम्झौ यकय ि यको पयिनयाः भएको नभएको 

९. कय्यक्रमको खयकय (ियभग्रयही, कय्ययन्व्न  ररकय, सम् र ियग ) मय पररव यन भएको भए 
सोको औशचत्् र स्वीकृल को अवस्थयाः ..................... 

१०.  कय्यक्रमबयट अपेशक्ष  प्रल फि प्रयप्त हनु सक्न ेअवस्थयाः ......................... 

११.  कय्यक्रममय  ोवकएबमोशजमको ियग  सहभयलग य र सम्झौ यकय ि यको पयिनय भए नभएको 

१२.  ्ोजनयको समग्र उपिशब्िको अवस्थय र दिगोपनयाः ........................................ 

१३.  ियभग्रयही/नयगररकको ियरणय वय प्रल वक्र्य  
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१४. कय्ययन्व्न गने लनकय्को आलिकयररक प्रल लनलिको ियरणय र प्रल बद्ध याः....................... 

१५.  वडय सलमल  वय वडयस् री् अनगुमन सलमल को प्रल कृ्य भएाः .................... 

१६. अनगुमनक ययको वटप्पणी, सझुयव र लनिेिनाः .................................... 

 

अनगुमन गने पियलिकयरीहरु 

क. नयमाः .......................... पिाः ................  िस् ख ाः ............... 

ख. नयमाः .......................  पिाः .............  िस् ख ाः ............... 

ग. नयमाः ..........................  पिाः ................  िस् ख ाः ............... 

घ. नयमाः .......................  पिाः .............  िस् ख ाः ............... 

ङ. नयमाः ..........................  पिाः ................  िस् ख ाः ............... 
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अनसूुची-५ 

(िफय १४ सँग सम्बशन्ि ) 

स्वरोजगयर  थय उत्पयिनमूिक र उद्यमिीि य प्रवद्धन गने ्ोजनय र कय्यक्रमको अनगुमन ढयचँय 

                                           अनगुमन गरेको लमल ाः ........................ 

१. कय्यक्रमको नयमाः ................ 

२. कय्यक्रम सञ्चयिन स्थयनाः वडय नं. ................. स्थयनाः ................ 

३. कय्यक्रम िरुु लमल ाः .................       सम्पन्न गनुयपने लमल ाः ........................... 

४. कय्यक्रमको प्रकृल ाः  क. स्वरोजगयर  थय उत्पयिनमूिक  ख. उद्यमिीि य प्रबद्धयन गने  

५. कय्यक्रमको कुि ियग ाः रु. ..............कय्ययि्बयट उपिब्ि हनुे रकम रु. ..............  

 कय्ययन्व्न गने लनकय्को ियग  सहभयलग य रु ......   

अन्् लनकय्बयट प्रयप्त सह्ोग रु.................. ियभग्रयहीको सहभयलग याः रु ............... . 

६. जम्मय ियभग्रयही संख्य 
मवहिय परुुष जम्मय िलि  जनजयल  ब्रयम्हण/क्षे

त्री 
मिे
िी 

मशुस्िम/अल्पसंख्
क 

अपयङ्ग य 
भएको 

         

७.  कय्ययि्बयट सयमग्री उपिब्ि गरयइएको भएमय    

सयमग्रीको वववरण पररमयण उप्ोगको अवस्थय कैवफ्  

    

    

    

    

८.  कय्यक्रम कय्ययन्व्नमय गररएकय सम्झौ यकय ि यको पयिनय भए/नभएको 
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९.  कय्यक्रमबयट अपेशक्ष  प्रल फि प्रयप्त हनु सक्न ेअवस्थयाः भए/नभएको 

१०.  कय्यक्रममय  ोवकए बमोशजमको ियग  सहभयलग य र सम्झौ यकय ि यको पयिनयाः भए/नभएको 

११.  ्ोजनयको समग्र उपिशब्िको अवस्थय र दिगोपनयाः ........................................ 

१२.  ियभग्रयही/नयगररकको ियरणय वय प्रल वक्र्य  

१३. कय्ययन्व्न गने लनकय्को आलिकयररक प्रल लनलिको ियरणय र प्रल बद्ध याः................. 

१४.  वडय सलमल  वय वडयस् री् अनगुमन सलमल को प्रल कृ्य भएाः .................... 

१५. अनगुमनक ययको वटप्पणी, सझुयव र लनिेिनाः .................................... 

 

अनगुमन गने पियलिकयरीहरु 

क. नयमाः .......................... पिाः ................  िस् ख ाः ............... 

ख. नयमाः .......................  पिाः .............  िस् ख ाः ............... 

ग. नयमाः ..........................  पिाः ................  िस् ख ाः ............... 

घ. नयमाः .......................  पिाः .............  िस् ख ाः ............... 

ङ. नयमाः ..........................  पिाः ................  िस् ख ाः...............  

 

 

 प्रमयशणकरण लमल  २०७९/०५/०८ 
                  आज्ञयिे, 

िोकेन्ि बहयिरु रयई 

प्रमखु प्रियसकी् अलिकृ  

 


