
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्थानीय राजपत्र 

 

भिमाद नगरपाभिकाद्वारा प्रकाशित 

 

खण्ड 5)  भिमाद मंभिर 21 गते, २०७8 िाि (िंख्या 7 
िाग २ 

भिमाद नगरपाभिका 
स्थानीय िरकार िंचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बमोशजम भिमाद नगर काययपाभिकािे 
बनाएको ति िेशखए बमोशजमको काययविभि िियिािारणको जानकारीको िाभग प्रकािन गररएको छ । 

िम्बत ्२०७8 िािको काययविभि नं. 4  

भिमाद नगरपाभिकाको अनगुमन तथा िपुररिेक्षण िभमभतको काययिंचािन काययविभि, 2078 

प्रस्तािनााः भिमाद नगरपाभिकािाट िंचािन हनुे विकाि योजना तथा काययक्रमको प्रिािकारी कायायन्ियनका िाभग 
स्थानीय िरकार िंचािन ऐन, 2074 को दफा १६ को उपदफा (4) खण्ड (ख) मा िएको व्यिस्था िमोशजम 
गररने अनगुमन तथा िपुररिेक्षण काययिाई व्यिशस्थत र प्रिािकारी तलु्याउन िाञ्छनीय िएकोिे, 
भिमाद नगरपाभिकाको प्रिािकीय काययविभि (भनयभमत गने) ऐन, 2075 को दफा 4 िे ददएको अभिकार प्रयोग 
गरी नगरकाययपाभिकािे देहायको काययविभि िनाई िाग ुगरेको छ । 

पररच्छेद-1 

प्रारशम्िक 

1.  िंशक्षप्त नाम र प्रारम्िाः (1) यि काययविभिको नाम "भिमाद नगरपाभिकाको अनगुमन तथा िपुररिेक्षण 
िभमभतको काययिंचािन काययविभि, 2078" रहेको छ । 
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  (2) यो काययविभि भिमाद नगरपाभिकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन िएको भमभतदेशख प्रारम्ि हनुेछ । 

2.  पररिाषााः विषय िा प्रिङ्गिे अको अथय निागेमा यि काययविभिमा,- 

  (क) "प्रमखु" िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको प्रमखु िम्झन ुपदयछ । 

 (ख) "अनगुमन" िन्नािे नीभत, योजना, काययक्रम तथा आयोजनाहरुमा िगानी तथा िािनको प्रिाह उशचत 
ढङ्गिे िए निएको िा अपेशक्षत नभतजा हाभिि िए, निएको िम्िन्िमा यि काययविभि िमोशजम गररने 
भनरन्तर िा आिभिक रुपमा गररने भनगरानी, िूचना िंकिन, विश्लषेण तथा ििुारात्मक कायय िम्झन ुपदयछ। 

  (ग) "काययक्रम" िन्नािे भिमाद नगरपाभिकािाट िंचािन हनुे काययक्रम िम्झन ुपदयछ र िो िव्दिे भिमाद 
 नगरपाभिका  क्षेत्रभित्र िरकारी, गैर िरकारी िंस्था एिम ् िामदुावयक िंस्थािाट िंचाभित काययक्रम 
 िमेतिाई जनाउदछ । 

  (घ) "काययपाभिका" िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको नगर काययपाभिका िम्झन ुपदयछ । 

  (ङ) "नागररक िमाज" िन्नािे भिमाद नगरपाभिका क्षेत्रभित्र नागररक िमाजको रुपमा दताय िएका िा 
 निएका नागररक अभिकारका िाभग कृयाशिि िंस्था िा व्यशि िम्झन ुपदयछ । 

  (च) "प्रभतिेदन" िन्नािे यि काययविभि िमोशजम तयार गररने अनगुमन तथा िपुररिेक्षण काययको नभतजा 
 िमािेि गररएको दस्तािेज िम्झन ुपदयछ । 

  (छ) "योजना" िन्नािे भिमाद नगरपाभिकािाट िंचािन हनुे विकाि भनमायण कायय िम्झन ुपदयछ र िो 
 िव्दिे भिमाद  नगरपाभिका क्षेत्रभित्र िरकारी, गैर िरकारी िंस्था एिम ्िामदुावयक िंस्थािाट िंचाभित 
 विकाि भनमायण कायय िमेतिाई जनाउदछ । 

  (ज) "िभमभत" िन्नािे दफा 3 िमोशजमको िभमभत िम्झन ुपदयछ । 

 (झ) "िपुररिेक्षण" िन्नािे अपेशक्षत नभतजा हाभिि गनय यि काययविभि िमोशजम िभमभत िा िो कामको 
भनभमत्त शजम्मेिार कमयचारी िा पदाभिकारीिाट गररने स्थिगत भनरीक्षण िा चेकजााँच िा रेखदेख िम्िन्िी 
कायय िम्झन ुपदयछ। 

  (ञ) "िंयोजक" िन्नािे दफा ३ र ८ िमोशजमको िभमभतको िंयोजक िम्झन ुपदयछ ।  

  (ट) "नगरपाभिका" िन्नािे भिमाद नगरपाभिका िम्झन ुपदयछ । 

  (ठ) "िडा" िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको िडा िम्झन ुपदयछ । 

  (ड) "कायायिय" िन्नािे भिमाद नगरपाभिका नगरकाययपाभिकाको कायायिय िम्झन ुपदयछ । 
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पररच्छेद-2 

िभमभतको गठन तथा काम कतयव्य र अभिकार 

3.  अनगुमन तथा िपुररिेक्षण िभमभताः (1) योजना तथा काययक्रमको िागत, पररमाण, िमय िीमा र 
गणुस्तरीयताको आिारमा अनगुमन गरी पषृ्ठपोषण ददनका िाभग देहाय िमोशजमको अनगुमन तथा िपुररिेक्षण िभमभत 
रहनेछाः- 

  (क) नगरपाभिकाको उप प्रमखु       िंयोजक 

  (ख) काययपाभिकािे तोकेको एक जना मवहिा र एक जना िडा अध्यक्ष िवहत 2 जना काययपाभिका 
            िदस्य िदस्य 

  (ग) प्रमखु प्रिािकीय अभिकृत       िदस्य 

  (घ) इशन्जभनयर िा िि इशन्जभनयर       िदस्य 

  (ङ) प्रमखु, योजना िाखा       िदस्य िशचि 

  (2) उपदफा (1) िमोशजमको िभमभतमा आिश्यकता अनिुार नागररक िमाजका प्रभतभनभि, िंचारकमी र 
िम्िशन्ित क्षेत्रका विज्ञिाई आमन्त्रण गनय िवकनेछ । 

  (3) िभमभतिे आफ्नो कामिाई भछटोछररतो र प्रिािकारी िनाउन काययपाभिकािाट िभमभतमा प्रभतभनभित्ि 
गने िदस्य मध्येिाट िंयोजक रहने गरी विषयगत रुपमा अनगुमन टोिी गठन गरी शजम्मेिारी तोक्न 
िक्नेछ । 

  (4) यि दफा िमोशजम स्थिगत अनगुमन गदाय िम्िशन्ित योजना तथा काययक्रम कायायन्ियन िा 
िपुररिेक्षणमा िंिग्न कमयचारीिाई िहिागी गराउन िवकनछे । 

4.  िभमभतको काम, कतयव्य र अभिकाराः (1) योजना तथा काययक्रमिाट अपेक्षा गररएको नभतजा प्राभप्तका िाभग 
िहशजकरण गने अनगुमन तथा िपुररिेक्षण िभमभतको प्रमखु शजम्मेिारी हनुेछ । 

  (2) उपदफा (1) मा उल्िेशखत कामका अभतररि िभमभतका अन्य काम, कतयव्य र अभिकार देहाय 
  िमोशजम हनुेछाः- 

  (क) नगरपाभिकािाट िंचाभित योजना तथा काययक्रम अनगुमनका िाभग िावषयक काययताभिका तयार 
गरी काययपाभिकािाई जानकारी ददने, 

   (ख) काययताभिका अनिुार भनयभमत र आिश्यकता अनिुार आकशस्मक अनगुमन तथा भनरीक्षण गने, 
   (ग) अनगुमन तथा िपुररिेक्षण काययिाई प्रिािकारी िनाउन आिश्यकता अनिुार विज्ञिाई िंिग्न 
   गराउन िवकने, 
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  (घ) आिश्यकता अनिुार अनगुमन प्रभतिेदन काययपाभिकामा पेि गरी काययपाभिकाको िैठकमा 
छिफि गने/गराउने, 

   (ङ) अनगुमनको क्रममा देशखएका विषयमा ििुारका िाभग प्राविभिक तथा िम्िद्ध उपिोिा  
   िभमभत,परामियदाता एिम ्भनमायण व्यििायीिाई भनदेिन ददने, 
  (च) योजना तथा काययक्रम कायायन्ियनको िन्दियमा देखा परेका वििाद तथा िमस्याहरुको 

िमािानका िाभग िमन्िय र िहशजकरण गने, 
  (छ) योजना तथा काययक्रमको अनगुमन तथा िपुररिेक्षणको क्रममा कुनै वहनाभमना, अभनयभमतता 

िा तोवकएको गणुस्तर र पररमाण निएको यवकन हनु आएमा आिश्यक कारिाहीका िाभग 
काययपाभिकामा राय पेि गने, 

   (ज) अनगुमन काययको िावषयक प्रभतिेदन तयार गरी आभथयक िषयको अन्तमा काययपाभिका माफय त 
   नगर ििा िमक्ष पेि  गने, 
  (झ) िभमभतको िावषयक प्रभतिेदन प्रत्येक िषयको श्रािण मवहना भित्र कायायियको िेििाइट र अन्य 

उपयिु माध्यमिाट िाियजभनक गने व्यिस्था भमिाउने । 
पररच्छेद-3 

अनगुमन तथा िपुररिेक्षण िम्िन्िी व्यिस्था 
5.  योजना तथा काययक्रमको िगीकरणाः (1) अनगुमन तथा िपुररिेक्षणका िाभग योजना तथा काययक्रमिाई 

विषयगत क्षेत्रका आिारमा देहाय िमोशजम िगीकरण गररनेछाः- 

   (क) पूिायिार विकाि योजना, 
   (ख) चेतनामिुक, क्षमता अभििवृद्ध र िीप विकाि िम्िन्िी काययक्रम, 
   (ग) स्िरोजगार तथा उत्पादनमिुक र उद्यमशििता प्रिद्धयन गने योजना र काययक्रम । 

  (2) उपदफा (1) िमोशजम गररएको िगीकरण एिम ्योजना तथा काययक्रममा गररने िगानी िमेतका 
आिारमा िभमभतिे अनगुमनको प्राथभमकता भनिायरण गनय िक्नेछ । 

  (3) उपदफा (1) िमोशजम गररने अनगुमन तथा िपुरीिेक्षणको िाभग िेग्िािेग्िै ढााँचा र विभिको प्रयोग 
  गनय िवकनेछ ।  

6.  अनगुमन गदाय ध्यान ददनपुनेाः अनगुमन तथा िपुररिेक्षण िभमभतिे यि काययविभि िमोशजम योजना तथा 
काययक्रमहरुको अनगुमन गदाय देहायका विषयमा ध्यान ददनपुनेछाः- 

   (क) काययताभिका अनिुार काम िए निएको एवकन गने, 
   (ख) कामको तोवकएको पररमाण, िागत र गणुस्तर कायम गराउने, 
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  (ग) योजना तथा काययक्रमको भडजाइन िा कायायन्ियनको क्रममा िएका गल्ती िा कमजोरी तत्काि 
ििुार गरी िाियजभनक कोषको दरुुपयोग हनुिाट रोक्ने, 

  (घ) अनगुमन तथा िपुररिेक्षण काययिाई पारदिी र िहिाभगतामिुक िनाई नागररकमा 
नगरपाभिकािे गने विकाि भनमायण काययप्रभत िकारात्मक िािनाको विकाि गराउने । 

7.  अनगुमन विभिाः (1) िभमभतिे नगरपाभिकािाट िंचाभित एिम ्नगरपाभिका क्षते्रभित्र गैर िरकारी िंस्थािाट 
िंचाभित योजना तथा काययक्रमहरुको अनगुमन गनेछ । 

  (2) उपदफा (1) िमोशजम अनगुमन तथा िपुररिेक्षण गदाय िभमभतिे देहायका मध्ये आिश्यकता अनिुार 
कुनै िा ििै विभिको प्रयोग गनय िक्नेछाः- 

   (क) कायायन्ियनमा िंिग्न व्यशि िमहु िा भनकायिाट भनयभमत प्रभतिेदन भिने, 
   (ख) स्थिगत अििोकन गने, 
   (ग) िािाशन्ित िगय तथा िरोकारिािाहरुिंग छिफि गने, 
   (घ) नागररक िमाजका िंस्था तथा आमिंचारका माध्यम पररचािन गने, 
   (ङ) िाियजभनक परीक्षण तथा िाियजभनक िनुिुाई आयोजना गने, 
   (च) योजनाको प्राविभिक परीक्षण गने, 
   (छ) िेिाग्राही िन्तषु्टी ििेक्षण तथा िभमभतिे उपयिु ठहर गरेका अन्य विभिहरु । 

  (3) उपदफा (2) मा उल्िेशखत विभिका अभतररि कुनै योजना िा काययक्रमको िम्िन्िमा अन्य तररकािाट 
पषृ्ठपोषण, प्रभतवक्रया िा िझुाि प्राप्त िएको अिस्थामा िभमभतिे त्यस्तो विषयको अभििेख राखी तथ्यगत 
विश्लषेणको आिारमा आिश्यक कारिाही अशघ िढाउन िक्नेछ । 

8.  िडास्तरीय अनगुमन िभमभताः (1) िडास्तरमा िंचािन गररने योजनाको िागत, पररमाण, िमयिीमा र 
गणुस्तरीयताका आिारमा अनगुमन गरी आिश्यक पषृ्ठपोषण ददनका िाभग देहाय िमोशजमको िडास्तरीय 
अनगुमन िभमभत रहनेछाः- 

   (क) िम्िशन्ित िडाको िडा अध्यक्ष िा काययिाहक िडा अध्यक्ष   िंयोजक 

   (ख) िडा िभमभतका िदस्यहरु मध्ये िडा िभमभतिे तोकेको एक जना   िदस्य 

   (ग) िम्िशन्ित िडाको िडा िशचि      िदस्य िशचि 

  तर िम्िशन्ित िडामा रही िडा िशचि काययरत निएको अिस्थामा िम्िशन्ित िडामा काययरत रहेका 
कमयचारीहरु मध्ये िडा िभमभतिे तोकेको कमयचारीिे िदस्य िशचिको रुपमा काम गनय िािा पने छैन ।   

  (2) िडा स्तरीय अनगुमन िभमभतिे आिश्यकता अनिुार िम्िशन्ित योजना हेने प्राविभिक कमयचारीिाई 
आमन्त्रण गनय िक्नेछ। 
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  (3) िडा स्तरीय अनगुमन िभमभतिे अनगुमनको क्रममा देशखएका विषयका िम्िन्िमा िडा िभमभतिाई 
भनयभमत रुपमा जानकारी गराउन ु पनेछ । िडा िभमभतिे ििुार गनुयपने देशखएको विषयमा िम्िशन्ित 
उपिोिा, प्राविभिक, भनमायण व्यििायी एिं िम्िद्ध पक्षिाई भनदेिन ददन िक्नेछ । 

    (4) 5 िाख िम्म बजेट िएको नगरस्तररय र िडास्तररय िा नगरपाभिकाको ५ िाख िम्म योगदान 
रहने कुन ैपभन योजना तथा काययक्रमको िाभग िडा स्तररय अनगुमन िभमभतको प्रभतिेदनिाई न ैअनगुमन 
प्रभतिेदन मानी ििुानीको अन्य प्रकृया अशघ बढाइनेछ । त्यस्तो योजनामा िभमभतको छुटै्ट प्रभतिेदन 
आिश्यक पने छैन ।    

9.  उपिोिा िभमभतिाट अनगुमन गनेाः (1) तोवकएको गणुस्तर तथा पररमाण कायम गरी भनिायररत िमयमा 
योजना िम्पन्न गनय उपिोिाहरुको िेिािाट कशम्तमा एक जना मवहिा िवहत न्यनुतम ३ देखी िवढमा ५ 
िदस्यीय अनगुमन िभमभत गठन गनुय पनेछ । 

  (2) उपदफा (1) िमोशजमको अनगुमन िभमभत गठन गने कायय उपिोिा िभमभत गठन गदायकै िमयमा 
  गनुयपनेछ । 

  (3) यि दफा िमोशजम गदठत अनगुमन िभमभतको काम, कतयव्य र अभिकार देहाय िमोशजम हनुेछाः- 

   (क) योजना कायायन्ियनमा देशखएका िािा, व्यििान र िमस्या िमािानका िाभग आिश्यक  
   िहशजकरण गने, 
  (ख) योजना कायायन्ियन तोवकएको पररमाण, गणुस्तर र काययताभिका अनिुार िए निएको एवकन 

गने र निएको अिस्थामा िम्िशन्ित पक्षिाई िचेत गराउने, 
  (ग) िभमभत र िडा स्तरीय अनगुमन िभमभतिाट गररने अनगुमन तथा िपुररिेक्षणमा आिश्यक 

िमन्िय र िहशजकरण गने, 
   (घ) योजनाको िफि कायायन्ियनका िाभग आिश्यक अन्य काययहरु गने । 

  (4) उपिोिा िभमभतिे योजनाको अशन्तम ििुानी माग गदाय यि दफा िमोशजमको अनगुमन िभमभतको 
प्रभतिेदन िंिग्न गनुयपनेछ 

       (5) उपिोिा िभमभतको फरफारक िम्बन्िी िैठकमा अनगुमन िभमभतका िदस्य िमेत िहिाभग िई 
आम्दानी तथा खचय अनमुोदन गरेमा उि योजनामा उपिोिा िभमभतको भनणययिाई अनगुमन िभमभतको 
िमेत भनणयय माभन उि िैठकको भनणययिाई नै अनगुमन िभमभतको प्रभतिेदन माभननेछ ।   

10. अनगुमन ताभिका तयार गनुय पनेाः (1) िभमभतिे योजना कायायन्ियन ताभिका अनिुार हनुे गरी िावषयक 
अनगुमन ताभिका तयार गनुयपनेछ । 
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  (2) उपदफा (1) िमोशजम तयार िएको ताभिकािाई िभमभतिाट भनणयय गराई काययपाभिका िमक्ष पेि 
  गनुयपनेछ । 

  (3) उपदफा (2) िमोशजम पेि हनु आएको ताभिका उपर आिश्यक छिफि गरी काययपाभिकािे 
आिश्यक पषृ्ठपोषण ददन िक्नेछ । 

11. अनगुमन काययको िाभग स्रोतको प्रिन्िाः (1) अनगुमन काययताभिका िमोशजम िभमभतको कायय शजम्मेिारी 
परुा गनय आिश्यक पने स्रोत िािनको प्रिन्ि काययपाभिकािे िावषयक िजेट तथा काययक्रममा िमािेि 
गनुयपनेछ । 

  (2) स्िीकृत िावषयक िजेटका आिारमा काययताभिका िमोशजम अनगुमन तथा िपुररिेक्षणको िाभग आिश्यक 
स्रोत िािनको व्यिस्थापन गने शजम्मेिारी प्रमखु प्रिािकीय अभिकृतको हनुेछ । 

  (3) अनगुमन तथा िपुररिेक्षण काययमा िंिग्न रहने िभमभतका पदाभिकारीहरुको ित्ता तथा अन्य िवुििा 
िम्िन्िी व्यिस्था प्रचभित कानूनको अभिनमा रही भिमाद नगरपाभिकाको खचयको मापदण्ड, 2076 मा 
उल्िेशखत िैठक ित्ताको दर िमोशजम हनुेछ । 

12. पूिायिार विकाि योजनाको अनगुमनाः (1) िभमभतिे पूिायिार विकाि िम्िन्िी योजनाको प्रकृभत र आकार 
हेरी िम्िि िए िम्म भनमायण कायय प्रारम्ि हनुपुूिय, भनमायणाभिन अिस्था र भनमायण िम्पन्न िएपभछ गरर भतन 
चरणमा अनगुमन गनुयपनेछ । 

  (2) उपदफा (1) िमोशजम भनमायण कायय प्रारम्ि हनु ुअशघ गररने अनगुमन देहायका विषयमा केशन्ित गरी 
अनिूुशच-1 को ढााँचामा गनुयपनेछाः- 

   (क) योजनाको स्िीकृत िागत र िागत व्यहोने स्रोत, 
   (ख) योजना कायायन्ियन गररने स्थान, 
   (ग) पााँच िाख िन्दा िवढ िागतका योजनाको हकमा योजना िूचना पाटी िए निएको, 
   (घ) िािग्राही िमदुायका िरोकारका विषयहरु, 
   (ङ) भनमायण गररने िंरचनाको वकभिम, आकार िा पररमाण, भडजाइन, गणुस्तर, 
   (च) आिश्यक पने भनमायण िामाग्री तथा जनिशिको आपूभतय स्रोत र िोको गणुस्तर, 
   (छ) स्िीकृत िागत अनमुान तथा भडजाइनमा आउन िक्ने िम्िावित पररितयन तथा जोशखम, 
  (3) िभमभतिे पूिायिार योजनाको भनमायणाभिन अिस्थामा देहायका विषयमा केशन्ित रही अनिूुशच -2 को 

ढााँचामा अनगुमन गनुय पनेछ । 

   (क) योजना कायायन्ियन तोवकएको गणुस्तर, िागत र िमय अनरुुप िए निएको, 
   (ख) योजना कायायन्ियनमा देशखएका िािा अिरोि, 
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   (ग) िम्झौताका ितयको पािना, 
   (घ) िभमभतिे आिश्यक देखेका अन्य विषयहरु । 

  (4) उपदफा (3) िमोशजमको अनगुमन गदाय त्यस्तो योजना िा काययक्रम कम्तीमा पचाि प्रभतित िन्दा 
िवढ भनमायण कायय िम्पन्न िै िकेको हनु ुपनेछ । 

  (5) िभमभतिे पूिायिार योजनाको भनमायण कायय िम्पन्न िएपभछ देहायका विषयमा केशन्ित रही अनिूुशच-3 
िमोशजमको ढााँचामा अनगुमन गनुयपनेछ । 

   (क) योजना स्िीकृत भडजाइन अनिुार िम्पन्न िए निएको, 
   (ख) स्िीकृत िागत अनमुान अनिुार काम िम्पन्न िए निएको, 
   (ग) भनमायण काययको गणुस्तर र िमय, 
   (घ) भडजाइन िा िागत पररितयन िएको िए िोको औशचत्य र स्िीकृभतको अिस्था, 
   (ङ) योजनािाट अपेशक्षत प्रभतफि प्राप्त हनु िक्ने अिस्था िए निएको, 
   (च) योजनामा तोवकए िमोशजमको िागत िहिाभगता र िम्झौताका ितयको पािना िए निएको, 
   (छ) योजनाको िमग्र उपिशव्िको अिस्था र विश्लषेण । 

13. चेतनामिुक, क्षमता अभििवृद्ध र िीप विकाि काययक्रमको अनगुमनाः िभमभतिे चेतनामिुक, क्षमता अभििवृद्ध 
र िीप विकाि िम्िन्िी काययक्रमको प्रगभत अनगुमन गदाय काययक्रम िागत, िहिाभगता, िमयािभि, 
भिकाइका विषयिस्त ुर िािग्राहीको पषृ्ठपोषण जस्ता विषय िमािेि गरी अनिूुशच-4 िमोशजमको ढााँचामा 
अनगुमन गनुयपनेछ । 

14. स्िरोजगार तथा उत्पादनमिुक र उद्यमशििता प्रिद्धयन गने योजना र काययक्रमको अनगुमनाः िभमभतिे 
स्िरोजगार तथा उत्पादनमिुक र उद्यमशििता प्रिद्धयन गने योजना र काययक्रमको प्रगभत अनगुमन गदाय 
िािग्राही िमदुायिे नगरपाभिकािाट प्राप्त ऋण िा अनदुानको मात्रा, प्रदान गररएका यन्त्र औजार र 
उपकरण तथा प्राविभिक िहायताको प्रकृभत, प्राप्त िहायताको उपयोगको अिस्था, िािग्राहीको िंख्या, 
िहिागीिाई उपिव्ि गराइएको िहयोगको पयायप्तता जस्ता विषयमा केशन्ित रही अनिूुशच-5 िमोशजमको 
ढााँचामा अनगुमन गनुयपनेछ । 

15. अनगुमनको तयारीाः (1) िदस्य िशचििे िभमभतका पदाभिकारीिाई स्थिगत अनगुमनमा जान ु अशघ 
अनगमुगन गररने योजना तथा काययक्रम, जाने र फवकय ने िमय, भ्रमणको ििारी िािन िगायतका विषयमा 
जानकारी ददन ुपनेछ । 
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  (2) स्थिगत अनगुमन गदाय िभमभतिे योजना तथा काययक्रमिंग िम्िशन्ित िागत अनमुान, िम्झौता जस्ता 
कागजातहरु तथा अनगुमन स्थिको जानकारी भिन ेतशस्िर शखच्नको िाभग क्यामेरा िगायतका िािनको 
िमेत िभुनशितता गनुय पनेछ । 

  (3) िदस्य िशचििे अनगुमनको क्रममा योजना तथा काययक्रम कायायन्ियनमा िंिग्न उपिोिा िभमभत िा 
भनमायण व्यििायी, िािग्राही िमदुाय र अनगुमनको िाभग शजम्मेिारी तोवकएको कमयचारीिाई अनगुमन 
स्थिमा उपशस्थभतको िाभग पूिय िूचना गनुय पनेछ । 

  (4) िभमभतिे स्थिगत अनगुमन गदाय प्रमखुिाई िमेत अभग्रम जानकारी ददन ुपनेछ । 

  (5) िभमभतिे स्थिगत अनगुमनको क्रममा नगरपाभिका िा िडाको भनिायचनमा भनकटतम प्रभतद्धशन्द्ध रहेका 
उम्मेदिार िा दििंग आिद्ध व्यशि िा पदाभिकारीिाई िमेत िंिग्न गराइ पषृ्ठपोषण प्राप्त गनय िक्नेछ । 

पररच्छेद-4 

प्रभतिेदन िम्िन्िी व्यिस्था 
16. अनगुमन प्रभतिेदन पेि गनुय पनेाः (1) िभमभतिे अनगुमन िम्पन्न िए पिात िैठक ििी छिफि गने र 

िो छिफि तथा स्थिगत अनगुमनिाट िंकिन गररएका िूचना तथा वििरण िमेतका आिारमा तयार 
गररएको प्रभतिेदन िंयोजक माफय त छिफिका िाभग काययपाभिका िमक्ष पेि गनुय पनेछ । 

  (2) उपदफा (1) िमोशजमको प्रभतिेदनमा अनगुमनको क्रममा िम्िशन्ित योजना िा काययक्रमको अिस्था 
झशल्कने गरी भिइएका तशस्िर िमेत िंिग्न गनुय पनेछ । 

  (3) यि दफा िमोशजमको अनगुमन प्रभतिेदन िदस्य िशचििे तयार गनुय पनेछ । 

  (4) अनगुमन प्रभतिेदन िेगर िभमभतका पदाभिकारीिाई कुन ैवकभिमको ित्ता िा िवुििा उपिव्ि गराइने 
छैन । 

17. अनगुमन प्रभतिेदनमा िमािेि गनुयपने विषयाः (1) अनगुमन िभमभतिे दफा 16 िमोशजम तयार गररने 
अनगुमन प्रभतिेदनमा देहायका विषयहरु िमािेि गनुय पनेछ । 

   (क) स्रोत िािनको प्राभप्त र प्रयोगका क्रममा स्िीकृत िजेट र िमय ताभिका अनिुार िए  
   निएको, 
   (ख) अपेशक्षत प्रभतफिहरु िमयमै र िागत प्रिािकारी रुपमा हाभिि िए निएको, 
   (ग) कायायन्ियनकतायको काययदक्षता र तत्परता के कस्तो छ, 
  (घ) कायायन्ियनमा के कस्ता िमस्या र िािा अडचनहरु देशखएका छन ्र भतनको िमािानका 

भनभमत्त के कस्ता उपायहरु अििम्िन गनुय पदयछ । 
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18. प्रभतिेदन उपरको कारिाहीाः (1) िभमभतिे दफा १६ िमोशजम पेि गरेको प्रभतिेदन उपर काययपाभिकाको 
िैठकमा कशम्तमा दइु मवहनामा एक पटक छिफि गने व्यिस्था भमिाउन ुपनेछ । 

  (2) िभमभतको प्रभतिेदनको आिारमा काययपाभिकािे योजना कायायन्ियनमा देशखएका त्रवुटहरु िच्याउन तथा 
िमय र गणुस्तर कायम गनय उपिोिा िभमभत, भनमायण व्यििायी, परामियदाता तथा िम्िद्ध कमयचारीिाई 
आिश्यक भनदेिन ददन िक्नेछ । 

  (3) उपदफा (2) िमोशजम काययपाभिकािाट ददइएका भनदेिन पािना गनुय िम्िशन्ित पक्षको कतयव्य 
  हनुेछ। 

19. ििुानी गदाय ध्यान ददन ुपनेाः (1) कायायियिे योजना तथा काययक्रमको अशन्तम वकस्ता ििुानी गदाय िभमभत 
िा िडास्तरीय अनगुमन िभमभत र उपिोिा िभमभत अन्तरगतको अनगुमन िभमभतिे पेि गरेको अनगुमन 
िभमभतको प्रभतिेदन िंिग्न गनुय पनेछ। 

  (2) योजना िा काययक्रमको अशन्तम वकस्ता ििुानी ददन ुअशघ अनगुमन प्रभतिेदनिे औलं्याएका गशम्िर 
प्रकृभतका विषयहरुमा आिश्यक ििुार गरेको व्यहोरा िम्िशन्ित प्राविभिकिाट िभुनशित गररएको हनु ुपनेछ।  

       (३) अनगुमन िभमभतको प्रभतिेदनमा औलं्याइएका गशम्िर प्रकृभतका भबषयहरु ििुार निएको अिस्थामा 
प्राविभिक कायय स्िीकार प्रभतिेदन, ििुानी भबि, प्राविभिक मलु्यांकन, नावप वकताब तयार हनुे छैन । 
प्राविभिक मलु्यांकन तथा कायय स्िीकार प्रभतिेदन तयार िैिकेको अिस्थामा उि योजनामा अनगुमन 
िभमभतिे औल्याएका गशम्िर प्रकृभतका त्रवुटहरु ििुार िएको माभन ििुानी गनय बािा पने छैन ।  

पररच्छेद-5 

विविि 

20. अनगुमन गनय िक्नेाः (1) यि काययविभिमा अन्यत्र जनुिकैु कुरा िेशखएको िएता पभन काययपाभिका तथा 
प्रमखुिे नगरपाभिकािाट िंचाभित योजना तथा काययक्रमको आिश्यकता अनिुार स्थिगत अनगुमन गनय 
िक्नेछ । 

  (2) िभमभतिे िडा स्तरीय अनगुमन िभमभतिाट दफा 8 िमोशजम अनगुमन गररने योजना तथा काययक्रमको 
िमेत आिश्यकता अनिुार अनगुमन गनय िक्नेछ । 

21. कायायियिे यि काययविभि िमोशजम गररने अनगुमन तथा िपुररिेक्षण िम्िन्िी काययको िमन्िय, िहजीकरण, 
कायायन्ियन र अभििेख व्यिस्थापन िम्िन्िी काययका िाभग िम्िशन्ित िाखािाई शजम्मेिारी तोक्न ुपनेछ। 

  (2) उपदफा (1) मा जनुिकैु कुरा िेशखएको िएता पभन नगरपाभिकामा अनगुमन िम्िन्िी कामका िाभग 
िेग्िै िाखा िा एकाइ रहेको अिस्थामा उपदफा (1) िमोशजमको कायय शजम्मेिारी िोही िाखा िा एकाइको 
हनुेछ । 
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22. काययविभिको पािना गनुय पनेाः (1) िडा स्तरीय अनगुमन िभमभतिाट गररने अनगुमनमा िमेत यि काययविभिमा 
िएका व्यिस्थािाई पािना गनुय पनेछ । 

  (2) िडा स्तरीय अनगुमन िभमभतिे अनगुमन गरी तयार गरेको प्रभतिेदनको एक प्रभत िभमभत िमक्ष पेि 
गनुय पनेछ । 

23. चेकभिष्ट तयार गनय िक्नेाः िभमभतिे योजना तथा काययक्रमको स्थिगत अनगुमन गदाय यि काययविभिमा 
िएको व्यिस्था अनरुुप वििरण िंकिनका िाभग अिग्गै चेकभिष्ट तयार गरर िाग ुगनय िक्नेछ । 

24. िंिोिन िा हेरफेराः काययपाभिकािे िभमभतिंगको परामियमा यि काययविभिमा आिश्यकता अनिुार िंिोिन 
िा हेरफेर गनय िक्नेछ । 

25. यिै िमोशजम िएको माभननेाः हाििम्म नगरपाभिका तथा िडािाट िएका अनगुमनहरु यिै काययविभि 
िमोशजम िएको माभननेछ।  

26. िािा अड्काउ फुकाउाः यि काययविभि कायायन्ियनको क्रममा कुनै िािा उत्पन्न िएमा काययपाभिकािे िािा 
अड्काउ फुकाउन िक्नेछ । 
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अनिूुशच-1 

दफा 12 को उपदफा (2) िंग िम्िशन्ित 

पूिायिार विकाि िम्िन्िी योजनाको कायय प्रारम्ि हनु ुपूिय गररने अनगुमनमा प्रयोग गररने फारामको ढााँचा 
क्र.ि शिषयक वििरण 

1. अनगुमन गररने योजनाको नाम  
2. योजनास्थि/ठेगाना  
3. योजनाको स्िीकृत िागत अनमुान रु.  
4. िम्झौता रकम रु. कुि िम्झौता रकम रु. 

जनिहिाभगता/िागत िहिाभगताको रकम रु. 
5. िहिुषीय योजनाको हकमा कुि िागत रु......चाि ुआ.ि.को विभनयोजन रु 
6. योजना िम्झौता भमभत  
7. योजना िरुु तथा िम्पन्न हनुे भमभत िरुु हनुे भमभत...............िम्पन्न हनुे भमभत...... 
8. िािाशन्ित जनिंख्या  
9. कायायन्ियन गने भनकायको नाम र िम्पकय  व्यशि/नम्िर  
10. पााँच िाख िन्दा िवढ िागत िएका योजनाको हकमा योजना िूचना 

पाटी िए निएको 
 

11. भनमायण गररने िंरचनाको वकभिम/आकार/पररमाण  
12. िंरचना भनमायण िए भडजाइन अनिुारको फाउन्डेिन िए/निएको  
13. आिश्यक पने भनमायण िामाग्री तथा जनिशि आपूभतयको स्रोत र गणुस्तर  
14. िौगोभिक एिं िातािरणीय जोशखम  
15. स्िीकृत िागत अनमुान तथा भडजाइनमा आउन िक्ने िंिावित 

पररितयन/जोशखम 
 

16. िािग्राही िमदुायको िरोकारको विषय/िारणा/िझुाि  
17. िंिग्न प्राविभिकको राय  
18. नागररक िमाज/राजनैभतक दिका प्रभतभनभिको िारणा  
19. िभमभत/अनगुमनकतायको वटप्पणी र िझुाि  

नोटाः 
1. क्र.ि. ९ मा उपिोिा िभमभतिाट कायायन्ियन िएको योजना िए उपिोिा िभमभतको अध्यक्षको नाम र 
िम्पकय  राख्न,े गैर िरकारी/िामदुावयक िंस्थािाट कायायन्ियन िएको िए िंस्थाको तफय िाट तोवकएको िम्पकय  
व्यशिको नाम र िम्पकय  राख्न ेर भनमायण व्यििायीिाट कायायन्ियन िएको योजना िए िम्िशन्ित भनमायण व्यििायीको 
तफय िाट तोवकएको िम्पकय  व्यशिको नाम र िम्पकय  उल्िेख गने । 

2. क्र.ि. 13 मा िातािरणीय मलु्याङ्कन गनुयपने योजना िए िो िमोशजम मलु्यांकन िए निएको र योजनािाट 
अन्य भिंचाई, खानेपानी, िडक जस्ता स्थानीय िाियजभनक पूिायिार तथा भनजी िौभतक पूिायिारमा क्षभत हनु िक्ने 
अिस्था िए निएको उल्िेख गने । 
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अनिूुशच-2 

दफा 12 को उपदफा (3) िंग िम्िशन्ित 

पूिायिार योजनाको भनमायणाभिन अिस्थामा गररने अनगुमनको क्रममा प्रयोग गररने फारामको ढााँचा 
अनगुमन गरेको भमभताः…………………………………………… 

1. योजनाको नामाः……………………….    2. योजना भनमायणस्थिाः………………………. 

3. योजना भनमायण िरुु भमभताः……………………….   4. योजना िम्पन्न हनुपुने भमभताः………………………. 

5. िौभतक प्रगभताः.......प्रभतित / वित्तीय प्रगभताः...............प्रभतित 

6. िम्झौता रकमाः………………हाििम्म ििुानी रकम………………….ििुानी िाकी रकम………………………. 

7. योजना कायायन्ियनमा तोवकएको गणुस्तर, िागत र िमय अनरुुपाः क. िएको ख. निएको 
8. भनमायण काययको अिस्थााः 
 (क) भनमायणस्थिमा आिश्यक भनमायण िामाग्रीको उपिव्िता िए/निएको 
 (ख) उपिव्ि भनमायण िामाग्री तोवकएको गणुस्तर िमोशजम िए/निएको 
 (ग) गणुस्तर परीक्षण िए/निएको र िएको िए िोको नभतजा 
 (घ) आिश्यक जनिशिको पयायप्तता िए निएको 
 (ङ) मेशिनरी औजार र उपकरण व्यिस्थापनको अिस्था 
 (च) पााँच िाख िन्दा िवढ िागत िएका योजनाको िूचना पाटी िए निएको 
9. योजना कायायन्ियनमा देशखएका िािा अिरोिाः………………………………………………………………………………… 

10. योजना कायायन्ियनमा िम्झौताका ितयको पािनााः क. िएको ख. निएको  

 ग. निएको िए पािना निएको विषय र कारण…………………………………………..  

11. कायायन्ियन गने भनकायको आभिकाररक प्रभतभनभिको िारणा र प्रभतिद्धतााः…………………………………………… 

12. स्थानीय उपिोिा/नागररकहरुको िारणा/प्रभतकृयााः……………………………………………… 

13. िंिग्न प्राविभिकको िारणा र प्रभतिद्धतााः…………………………………….. 

14. अशघल्िो अनगुमनको क्रममा ददइएका िझुाि कायायन्ियनको अिस्थााः……………………………………………… 

15. उपिब्ि रभनङ्ग भबि बमोशजमको रकम ििुानी गनय:- (क) दठक छ   (ख) दठक छैन ।  
16. िभमभत/अनगुमनकतायको वटप्पणी, िझुाि र भनदेिनाः……………………………………………………………… 

अनगुमन गने पदाभिकारीहरु 

क. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 

ख. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 

ग. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 

घ. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 

ङ. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 
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अनिूुशच-3 

दफा १२ को उपदफा (5) िंग िम्िशन्ित 

योजनाको भनमायण कायय िम्पन्न िएपभछ गररने अशन्तम अनगुमनका क्रममा प्रयोग गररने फारामको ढााँचा 
अनगुमन गरेको भमभताः………………………………………….. 

1. योजनाको नामाः……………………….    2. योजना भनमायणस्थि िडा 
नं………………स्थान…………… 

3. योजना भनमायण िरुु भमभताः……………………….   4. योजना िम्पन्न िएको भमभताः………………………. 

5. िम्झौता रकमाः………………हाििम्म ििुानी रकम…………………. ६. िौभतक प्रगभताः ……………….प्रभतित 
7. योजना कायायन्ियनमा तोवकएको गणुस्तर, िागत र िमय अनरुुप िम्पन्न िए निएकोाः 
8. योजना कायायन्ियनमा गररएका िम्झौताका ितयको पािना िए निएकोाः 
9. उपिोिाहरुको िागत िहिाभगताको अिस्थााः 
10. भडजाइन िा िागतमा पररितयन िएको िए िोको औशचत्य र स्िीकृभतको अिस्थााः 
11. योजनािाट अपेशक्षत प्रभतफि प्राप्त हनु िक्ने अिस्था िए निएकोाः 
12. योजनाको िमग्र उपिशव्िको अिस्था र ददगोपनााः 
13. िाियजभनक िनुिुाइ तथा िाियजभनक पररक्षण गरे नगरेकोाः 
14. उपिोिा िभमभत अन्तरगत रहेको अनगुमन िभमभतको भनणयय र िझुािाः 
15. कायायन्ियन गने भनकायको आभिकाररक प्रभतभनभिको िारणा र प्रभतिद्धतााः 
16. स्थानीय उपिोिा/नागररकको िारणा िा प्रभतकृयााः 
17. अशघल्िो अनगुमनको क्रममा ददइएका िझुािको कायायन्ियनको अिस्थााः 
18. िंिग्न प्राविभिकको िारणा र प्रभतिद्धतााः 
19. अशन्तम मलु्यांकन तथा प्राविभिक भबि बमोशजमको रकम ििुानी गनय:- (क) दठक छ  (ख) दठक छैन । 

20. िभमभत/अनगुमनकतायको वटप्पणी, िझुाि र भनदेिनाः 
अनगुमन गने पदाभिकारीहरु 

क. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 

ख. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 

ग. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 

घ. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 

ङ. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 
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अनिूुशच-4 

दफा १३ िंग िम्िशन्ित 

चेतनामिुक, क्षमता अभििवृद्ध र िीप विकाि काययक्रमको अनगुमनको क्रममा प्रयोग गररने फारामको ढााँचा 
अनगुमन गरेको भमभताः…………………………. 

1. काययक्रमको नामाः……………………….  2. काययक्रम िंचािन स्थानाः िडा नं. ……….स्थान……………….. 

3. काययक्रम िरुु भमभताः……………………….  िम्पन्न गनुयपने भमभताः………………………. 

4. काययक्रमको प्रकृभताः क. चेतनामिुक ख. क्षमता अभििवृद्ध ग. िीप विकाि 

५. काययक्रमको कुि िागत रु………………काययक्रमिाट उपिव्ि हनुे रकम रु………………………….कायायन्ियन गने 
भनकायको िागत िहिाभगता रु…………………………….अन्य भनकायिाट प्राप्त िहयोग रु………………….िािग्राहीको 
िहिाभगता रु………………….. 

6. जम्मा िािग्राही िंख्यााः 
मवहिा परुुष जम्मा दभित जनजाभत व्राम्हण/क्षेत्री मिेिी मशुस्िम/अल्पिंख्यक अपाङ्गता 

िएको 
         
7. िािग्राहीहरुको भनयभमत उपशस्थभत िए निएको 
8. काययक्रम कायायन्ियनमा गररएका िम्झौताका ितयको पािना िए निएको 
9. काययक्रमको खाका (िािग्राही, कायायन्ियन तररका, िमय र िागत) मा पररितयन िएको िए िोको औशचत्य 
र स्िीकृभतको अिस्थााः………………………………………………….. 

10. काययक्रमिाट अपेशक्षत प्रभतफि प्राप्त हनु िक्ने अिस्थााः 
11.  काययक्रममा तोवकए िमोशजमको िागत िहिाभगता र िम्झौताका ितयको पािना िए निएकोाः- 

12. काययक्रमको िमग्र उपिशव्िको अिस्था र ददगोपनााः 
13. िािग्राही/नागररकको िारणा िा प्रभतकृयााः 
14. कायायन्ियन गने भनकायको आभिकाररक प्रभतभनभिको िारणा र प्रभतिद्धतााः 
15. िडा िभमभत िा िडा स्तरीय अनगुमन िभमभतको प्रभतवक्रया िएाः 
16. अनगुमनकतायको वटप्पणी, िझुाि र भनदेिनाः 
अनगुमन गने पदाभिकारीहरु 

क. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 

ख. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 

ग. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 

घ. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 

ङ. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत…………………………………….  
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अनिूुशच-5 

दफा १४ िंग िम्िशन्ित 

स्िरोजगार तथा उत्पादनमिुक र उद्यमशििता प्रिद्धयन गने योजना र काययक्रमको अनगुमन फारामको ढााँचा 
1. काययक्रमको नामाः……………………….  २. काययक्रम िंचािन स्थानाः िडा नं………………..स्थानाः……….. 

3. काययक्रम िरुु भमभताः……………………….   िम्पन्न गनुयपने भमभताः………………………. 

4. काययक्रमको प्रकृभत क. स्िरोजगार तथा उत्पादनमिुक ख. उद्यमशििता प्रिद्धयन गने 

5. काययक्रमको कुि िागत रु……………कायायियिाट उपिव्ि हनुे रकम रु………….कायायन्ियन गने भनकायको 
िागत िहिाभगता रु………………… अन्य भनकायिाट प्राप्त िहयोग रु………..िािग्राहीको िहिाभगता रु………………….. 

६. जम्मा िािग्राही िंख्यााः 
मवहिा परुुष जम्मा दभित जनजाभत व्राम्हण/क्षेत्री मिेिी मशुस्िम/अल्पिंख्यक अपाङ्गता 

िएको 
         
७. कायायियिाट िामाग्री उपिव्ि गराइएको िएमा 
िामाग्रीको वििरण पररमाण उपयोगको अिस्था कैवफयत 

    
    
    
8. काययक्रम कायायन्ियनमा गररएका िम्झौताका ितयको पािना िए निएकोाः 
9. काययक्रमिाट अपेशक्षत प्रभतफि प्राप्त हनु िक्ने अिस्था िए निएकोाः 
10. काययक्रममा तोवकए िमोशजमको िागत िहिाभगता र िम्झौताका ितयको पािना िए निएकोाः 
11. काययक्रमको िमग्र उपिशव्िको अिस्था र ददगोपनााः 
12. िािग्राही/नागररकको िारणा िा प्रभतकृयााः 
13. कायायन्ियन गने भनकायको आभिकाररक प्रभतभनभिको िारणा िा प्रभतकृयााः 
14. िडा िभमभत िा िडा स्तरीय अनगुमन िभमभतको प्रभतकृया िएाः 
15. अनगुमनकतायको वटप्पणी, िझुाि र भनदेिनाः 
अनगुमन गने पदाभिकारीहरु 

क. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 

ख. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 

ग. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 

घ. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 

ङ. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 
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प्रमाणीकरण भमभताः २०७8/०8/21 

आज्ञािे, 

थमन भिंह थापा 
प्रमखु प्रिािकीय अभिकृत 

 
 

िूचना तथा अभििेख केन्ि, भिमाद मदुित । मूल्य रु. 80।- 
 


