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   वीरगन्ज रजजत्र 

                        स्थानीय सरकार 

                   वीरगन्ज हाानगराािकका द्वारा प्रकािित 

    खण्ड (२) वीरगन्ज  मार्ग  हिाना २५ गते २०७५ साक संख्या ७ 

भाग− २ 

वीरगन्ज हाानगराािकका 

स्थजनीय सरकजर सञ्चारलन ऐन २०७४ को दफज १०२ को (२) बमोजजम वीरगन्ज महजनगरतजजिकजको नगर कजययतजजिकजिे 

बनजएको ति िेजिए बमोजजमको जनदजेिकज सवयसजधजरणको जजनकजरीको िजजग प्रकजिन गररएको छ ।  

२०७५ सजिको जनदजेिकज  नं – ७ 

िनर्देििकाको नाह – तािकह, गोष्ठी, काययिाका तथा अध्ययन भ्रहण खर्य सम्बन्धी िनर्देििका २०७५ 

प्रस्तावना 

वीरगन्ज महजनगरतजजिकजिे सञ्चजिन गने सजमजजजक जवकजस, वजतजवरण, तवूजयधजर, मजनव संिजधन िगजयत सबै महजिजिज, वडज 

कजयजयिय, महजनगरतजजिकजसंग आवद्ध सबै सरकजरी तथज गैर सरकजरी जनकजय एवम ्महजनगरतजजिकजकज मजतहतकज सबै कजययक्रम 

अन्तगयत सञ्चजिन हुने तजजिम, गोष्ठी, भ्रमण, कजययिजिज, अनगुमन, सतुररवेक्षण तथज सजवयजजनक तरीक्षण िगजयतकज कजययक्रम 

वीरगन्ज महजनगरतजजिकज आफैिे सञ्चजिन गदजय वज सजझेदजर संस्थजिे सञ्चजिन गदजय समेत िचय गनयकज िजजग एकरुततज कजयम 

गरी महजनगरतजजिकजकज सब ै योजनज तथज कजययक्रमको बजेट िचयमज एकरुततज कजयम गनय सजथै उक्त िचयको तजरदजियतज समेत 

कजयम गनयकज िजजग सीमज तयजर गनय बजन्छनीय भएकोिे नगर कजययतजजिकजको बैठकबजट तजररत गरी यो जनदजेिकज िजग ूगररएको छ 

।  

ाररच्छेर्द १ 

प्रारिम्भक 

१) संििप्त नाह र प्रारम्भः 

(क)  यो जनदजेिकजको नजम “वीरगन्ज महजनगरतजजिकजको तजजिम, गोष्ठी, कजययिजिज तथज अध्ययन भ्रमण िचय 

सम्बन्धी जनदजेिकज २०७५” रहने छ । 
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(ि)  यो जनदजेिकज वीरगन्ज महजनगरतजजिकजको नगर कजययतजजिकजको बैठकबजट तजररत भई प्रमजणीकरण भएको 

जमजत दजेि प्रजरम्भ हुनेछ । 

२) ाररभाषा 

जवषय वज प्रसंगिे अको अथय निजगमेज यस जनदजेिकजमज  

(क)  ‘‘ऐन” भन्नजिे स्थजनीय सरकजर सञ्चारलन  ऐन, २०७४ सम्झन ुतदयछ । 

(ि)  ‘‘जनयमजविी” भन्नजिे स्थजनीय सरकजर सञ्चारलन जनयमजविी िजई सम्झन ुतदयछ । 

(ग)  “आजथयक कजययजवजध जनयमजविी” भन्नजिे संघ, प्रदिे र यस महजनगरतजजिकजको आजथयक कजययजवजध 

जनयमजविीिजई  सम्झन ुतदयछ । 

(घ)  “नगरसभज” भन्नजिे वीरगन्ज महजनगरतजजिकजको नगरसभजिजई सम्झन ुतदयछ । 

(ङ)  “नगरतजजिकज” भन्नजिे वीरगन्ज महजनगरतजजिकजिजई सम्झन ुतदयछ । 

(च) “नगरप्रमिु” भन्नजिे वीरगन्ज महजनगरतजजिकजको नगर प्रमिु तदमज जनवजयजचत वहजिवजिज नगर प्रमिुिजइ 

सम्झन ुतदयछ । 

(छ)  “तदजजधकजरी” भन्नजिे नगर कजययतजजिकजको प्रमिु, उत-प्रमिु िगजयतकज सम्तणूय सदस्यहरुिजई जनजउछ । 

(झ)  “अनगुमनकतजय” भन्नजिे कुनै तजन कजययक्रम अनगुमन गनय नगरतजजिकज द्वजरज तोजकए बमोजजमको तदजजधकजरी, 

कमयचजरी वज अनगुमनकतजयिजई सम्झन ुतदयछ । 

(ञ)  “तोजकए बमोजजम” भन्नजिे नगरतजजिकजिे तोकी जदएकोिजई सम्झन ुतदयछ । 

३) उदे्दश्य  

यो जनदजेिकजको उद्दशे्य दहेजय अनसुजर रहकेो छः 

(क)  नगरतजजिकजमज प्रजप्त हुने स्रोतबजट सञ्चजिन हुने सजमजजजक, वजतजवरण, तवूजयधजर एवम ्मजनव संसजधन 

जवकजसकज कजययक्रमहरु सञ्चजिन गदजय तजरदिी र िचयको एकरूततज कजयम गनुय । 

(ि)  नगरतजजिकजको स्रोतबजट सञ्चजिन हुने तजजिम, गोष्ठी, कजययिजिज तथज सेजमनजर जस्तज कजययक्रमहरुमज 

गनय सजकने िचयको अजधकतम सीमज जनधजयरण गनुय । 

(ग)  नगरतजजिकजको स्रोतबजट आयोजनज गररने अध्ययन भ्रमणको िचयको अजधकतम सीमज जनधजयरण गनुय 

सजथै िचयमज तजरदजियतज कजयम गनुय । 

(घ)  नगरतजजिकजस्तरमज सञ्चजिन हुने क्षमतज जवकजस, सीत जवकजस िगजयतकज जवजभन्न कजययक्रममज स्रोत 

व्यजक्त, सहभजगी िगजयतको तजररश्रजमक तथज अन्य सेवज सजुवधजको जनधजयरण गनुय । 
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(ङ)  वडज तथज समदुजयस्तरमज सञ्चजिन हुने क्षमतज जवकजस, सीत जवकजस िगजयतकज जवजभन्न सजमजजजक 

जवकजसकज कजययक्रमहरुमज स्रोत व्यजक्त, सहभजगी िगजयतको तजररश्रजमक तथज अन्य सेवज सजुवधज तथज 

अजधकतम एवम ्न्यनूतम िचयको सीमज जनधजयरण गनुय । 

 

ाररच्छेर्द २ 

तािकह, गोष्ठी, काययिाका, सेिहनार तथा अध्ययन भ्रहण सम्बन्धी खर्य व्यवस्था 

४) गोष्ठी, सेहीनार सम्हेकन तथा काययिाका सम्बन्धी व्यवस्थाः 

(क) गोष्ठी, सेमीनजर,सम्मिेन तथज कजययिजिजमज सहजकतजयिे अजनवजयय रुतमज कजययत्र तेि गनुयतने छ । कजययत्र तेि 

नगरेको अवस्थजमज कजययत्र वजततको तजररश्रजमक भकु्तजनी गररने छैन । 

(ि) गोष्ठी, सेमीनजर, सम्मिेन तथज कजययिजिजको तजररश्रजमक दहेजय बमोजजम हुनेछ । 

(अ) जजल्िज बजजहरबजट आउने प्रस्ततुकतजयको हकमज कजययत्र वजतत रु.२०००। र प्रवचन वज प्रस्तजुत वजतत 

रु.१४००। र सहजयक स्तरको िजजग कजययत्र वजतत रु.१७५०। र प्रवचन वज प्रस्ततुी वजतत 

रु.१०००।  

(आ) आन्तररक प्रस्ततुकतजयको हकमज कजययत्र  र प्रवचन प्रस्तजुत वजतत एकमषु्ट रुतमज रु 1,600/- 

(ग)  गोष्ठी, सेजमनजर, सम्मिेन तथज कजययिजिजको वजजहरी जटप्तणी कतजयिजई प्रजत कजययत्र रु.९००। तथज आन्तररक 

जटप्तणीकतजयिजई रु.७०० सजथै एउटज कजययत्रमज दईु जनज भन्दज जटप्तणीकतजय रजख्न तजइने  छैन ।  

 

स्ाष्टीकरणः 

 .कजययत्र कम्तीमज ७५० िब्दको हुनतुने छ ।  

 आन्तररक प्रस्ततुकतजय भन्नजिे वीरगन्ज महजनगरतजजिकजकज कमयचजरी वज तदजजधकजरी सम्झन ु तदयछ । 

सल्िजहकजरहरुिजई आन्तररक प्रस्ततुकतजय मजजनने छैन ।   

५. सीा िवकास तथा िहता िवकास तािकह सम्बन्धी व्यवस्थाः 

नगरतजजिकज आफैिे आयोजनज गने वज वडज तथज समदुजयमज आयोजनज गररने सीत जवकजस तथज क्षमतज जवकजस 

तजजिम सञ्चजिन गदजय दहेजय अनसुजर तजररश्रजमक भकु्तजनी गररने छ । 

क)कक्षजगत रुतमज कजययत्र र ह्यजण्ड्स आउट वजतत एकमषु्ट रुतमज रु. १६००।- उतिब्ध गरजउने ।  
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ि) आबजधक रुतमज सञ्चजिन हुने कजययक्रमको हकमज ३० कजययजदन सम्मको िजजग मखु्य प्रजिक्षक प्रजतजदन 

रु.१६००। तथज सहजयक प्रजिक्षक प्रजतजदन रु.१३००। 

ग) आवजधक रुतमज सञ्चजिन हुने कजययक्रम ३० कजययजदन भन्दज बढीको हकमज न्यनुतम ६० वटज कक्षज सञ्चजिन 

गनयकज िजजग मखु्य प्रजिक्षक मजजसक रु.१२०००। तथज सहजयक प्रजिक्षक मजजसक रु.८०००। 

स्ाष्टीकरणः 

 ७ कजययजदन सम्मको तजजिम कक्षजगत रुतमज र सोभन्दज बढीको तजजिममज आवजधक रुतमज श्रोत व्यजक्तको व्यवस्थज गनुय 

तदयछ । 

 आवजधक रुतमज स्रोत व्यजक्तको व्यवस्थज गदजय एउटज तजजिममज दईुजनज (आवश्यकतजनसुजर दवु ैमखु्य वज एकजनज मखु्य 

र एकजनज सहजयक) रजख्नतुदयछ र सीतस्तर (Skill level) कज आधजरमज स्थजनीय प्रचिन समतेको जवचजर गरी 

उल्िेजित अजधकतम सीमजजभ्र जतनीहरुको तजररश्रजमक तोक्नतुदयछ । 

 एउटज कक्षजको अवजध कम्तीमज १ घण्टज ३० जमनेट हुनतुदयछ । 

 कजययत्र भन्नजिे कम्तीमज ७५० िब्दको प्रबन्धत्र सम्झन ु तदयछ । तजरदियक तजनज, प्रस्तजुतकरण जटतोट वज 

प्रस्तजुतकरणको प्रयोजनकज िजजग तयजर तजररएको अरु त्यस्तै सजमग्रीको छजयजप्रजत कजययत्र हुुँदनै । 

 टोिस्तरकज कजययक्रमहरुकज हकमज अथय मन््रजियको कजयय सञ्चजिन जनदजेिकज बमोजजम हुने  छ । 

६) अन्य तािकह सम्बन्धी व्यवस्थाः 

अन्य सबै प्रकजरकज तजजिमकज स्रोत व्यजक्त र प्रजिक्षकको तजररश्रजमक ह्यजण्डसआउट र कक्षज सञ्चजिन वजतत 

रु.१६००।- हुनेछ । 

अ. एउटज कक्षजको अवजध कम्तीमज १ घण्टज ३० जमनेट हुनतुदयछ । 

आ.कजययत्र भन्नजिे कम्तीमज ७५० िब्दको प्रबन्ध सम्झन ुतदयछ । 

७) सहारोा उर्दघाटन, सहाान खाजा तथा खाना सम्बन्धी व्यवस्थाः 

समजरोह (बैठक, गोष्ठी, सेमीनजर, सम्मिेन, कजययिजिज, तजजिम अध्ययन आवद्धतज समेत ) को उद ् घजटन तथज 

समजतन कजययक्रमकज िजजग िजजज तथज िजनजको िजजग दहेजय अनसुजर हुने छ । 

क) िजजज िचयः  रु.२००।- 

स्ाष्टीकरण 

 संयोजक, श्रोत व्यजक्त, प्रजतवदेक र सहयोगी कमयचजरी तथज अन्य आमजन््रतिजई समते िजजज िवुजइने छ । 

ि) िजनज िचयः रु.५००।- 
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ग) जवजिष्ट व्यजक्तहरुिजई समजरोहमज आमन््रण गररएको अवस्थजमज िजजज िजनज वजतत बढीमज एक जदनको रु.१०००।- 

सम्म िचय गनय सजकने छ । तर जवजिष्ट व्यजक्तहरुको उतजस्थजत प्रमजजणत हुनतुने छ । 

स्ाष्टीकरण 

 संयोजक, श्रोत व्यजक्त, प्रजतवदेक र सहयोगी कमयचजरीिजई िजनज िचय जदईने छ । 

 

८) साभागीारुको भ्रहण खर्य (यातायात खर्य) सम्बन्धी व्यवस्थाः 

कुनै तजन कजययक्रमको सहभजगीहरुको िजजग यजतजयजत िचय देहजय अनसुजर हुनेछ :- 

क) रु.२००।०० वीरगन्ज महजनगरतजजिकज वडज नं. १ दजेि  १६  सम्म  

ि) रु.३००।०० वीरगन्ज महजनगरतजजिकज वडज नं.  १७ दजेि   २६ सम्म  

ग) रु.४००।०० वीरगन्ज महजनगरतजजिकज वडज नं.  २६ दजेि ३२  सम्म 

 

९)  हसकन्र्द खर्य सम्बन्धी व्यवस्थाः 

कुनै तजन कजययक्रमको िजजग देहजय अनसुजरको मसिन्द िचय जदइने छ :- 

क) गोष्ठी, सेजमनजर, अनजुिक्षण, सम्मिेन तथज कजययिजिजकज िजजग प्रजत सहभजगी रु.1००। तथज प्रजिक्षण कजययकज 

िजजग प्रजत कजययक्रम कजययप्रजत सजहत रु.१६००। 

ि) सीत जवकजस तथज अन्य तजजिम कजययक्रमको िजजग दहेजय अनसुजर हुने छ । 

अ) सहभजगीकज िजजग (७ कजययजदन सम्म प्रजत सहभजगी) रु.१००। 

आ) सहभजगीकज िजजग (७ कजयय जदनभन्दज बढी प्रजत सहभजगी) रु.१७५। 

इ) प्रजिक्षण कजययकज िजजग (७ कजययजदन सम्म प्रजत कजययक्रम) रु.१५००। 

ई) प्रजिक्षण कजययकज िजजग (३० कजययजदन सम्म वज ३० कजयय जदनभन्दज बजढसम्म प्रजत कजययक्रम रु.२०००। 

स्ाष्टीकरण 

 प्रजिक्षण कजययको मसिन्द अन्तगयत वोडयमजकय र, तजरदियक तजनज, कजययत्रको छजयजप्रजत, मटेजकजडय, मजजस्कंग टेत इत्यजजद 

। 
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 प्रजिक्षजथी मसिन्द अन्तगयत डजयरी वज कती तथज किम तदयछ । 

 मजजसक कजययक्रम गरजउुँदज १ घण्टज ३० जमनटदजेि २ घण्टज सम्मको कक्षज सञ्चारलन  गररनतुदयछ । जनयमजनसुजर िज्ने कर 

कट्टी गनुयतने छ । 

१०) संयोजक तथा सायोगी भत्ता सम्बन्धी व्यवस्थाः 

कुन ैतजन कजययक्रमको िजजग संयोजक तथज सहयोगी भत्तज दहेजय अनसुजर हुनेछ । 

क) संयोजक भतज 

अ) ७ कजययजदन सम्म प्रजत कजययक्रमको िजजग प्रजतजदन रु.४००। 

आ) ३० कजययजदन वज सो भन्दज बढी प्रजत कजययक्रमको िजजग रु.४७५। 

ि) सहयोगी भतज 

अ) ७ कजययजदन सम्म प्रजत कजययक्रमको िजजग प्रत्येक जदन रु.१५०। 

आ) १५ कजययजदन वज सो भन्दज बढीको प्रजत जदनकज िजजग रु.२००। 

स्ाष्टीकरण 

 एक कजययक्रममज एक जनज संयोजकिजई कजययक्रमको र दईु जनजसम्म सहयोगीिजई प्रजतवदेन बझुजएतजछ भत्तज जदन 

सजकने छ ।  

 संयोजक तजजिम अवजधमज जबदज बसेमज भत्तज तजउने छैन र संयोजकको कजम सहयोगीिे गरे वजतत संयोजकिे तजउने 

भत्तज सहयोगीिे तजउने छैन । 

११) िविवध खर्य सम्बन्धी व्यवस्थाः 

कुनै तजन कजययक्रमको िजजग जवजवध िचय दहेजय अनसुजर हुने छ :- 

क) प्रमजण त्र तजनी, सरसफजई, तिु इत्यजजदको िजजग 

अ) ७ कजयय जदन सम्मको प्रजत कजययक्रम रु.१०००। 

आ) ३० कजयय जदन सम्मको प्रजत कजययक्रम रु.१५००। 

इ) ३० जदन भन्दज बढी कजयय जदन भन्दज बढी प्रजत कजययक्रम रु.२०००। 

१२) अन्य खर्य सम्बन्धी व्यबस्थाः 

कुनै तजन कजययक्रमकज िजजग हि तथज कजययक्रम सजमग्री सम्बन्ध दहेजय अनसुजर हुने छ :- 
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क) तजजिम सजुवधज (तजजिम कक्षज तथज भजडजमज जिनतुने उतकरणको भजडज) प्रचजित बजजरदर अनसुजर हुने छ र 

जनयमजनसुजर कट्टज गनुयतने कर कट्टी गनुयतने छ । 

ि) तजजिम सजमग्री (कच्चज तदजथय, नमनुज इन्धन, तोकजबजन्दकज सजमजन, िररद गनुयतने सजनजजतनज औजजर आजद) 

प्रचजित बजजर दर अनसुजर हुने छ । 

 

 

१३) स्थकगत प्रािविधक ाराहियर्दाताको खर्य सम्बन्धी व्यवस्थाः 

कुनै तजन कजययक्रमकज िजजग स्थिगत प्रजजवजधक तरजमियदजतजको िचय दहेजय अनसुजर हुने छ । 

क)  नेतजि सरकजरको कमयचजरीको हकमज जनयमजनसुजर हुने । 

ि)  अन्यको हकमज रु.५००। प्रजतजदन 

स्ाष्टीकरण 

 जनयमजनसुजर भन्नजिे भ्रमण िचय जनयमजविी, २०६४ र आजथयक कजययजवजध जनयमजविी २०६४ सम्झन ुतदयछ ।  

१४) प्रितवेर्दन तथा प्रितवेर्दकको ााररश्रिहक सम्बन्धी व्यवस्थाः 

कुनै तजन कजययक्रमकज िजजग प्रजतवदेन तथज प्रजतवदेकको तजररश्रजमक दहेजय अनसुजर हुनेछ :- 

क)  प्रजतवदेकको तजररश्रजमक (सम्मेिन, तजजिम, गोष्ठी र कजययिजिज) एकमषु्ठ रु.१०००।  

ि)  िजनज, आवजस तथज दजैनक भ्रमण भत्तज जनयमजनसुजर हुनेछ । 

स्ाष्टीकरण 

 प्रजतवदेकको तजररश्रजमक प्रजतवदेन बझुजएतजछ मज्र जदन ुतदयछ । प्रजत कजययक्रम रु.१०००।- भन्दज बढी हुन ुहुुँदनै ।  

 कुनै एउटज संस्थजिे एक तटक सम्झौतज गरी जिएको रकमबजट एकभन्दज बढी कजययक्रमहरु सञ्चारलन गरेमज तजन 

प्रजतवदेन एकमषु्ठ तेि गनुय तने छ । 

१५)  अध्ययन अवकोकन भ्रहण तथा आवासीय तािकह खर्य सम्बन्धी व्यवस्थाः 

कुनै तजन अध्ययन अविोकन भ्रमण तथज आवजसीय तजजिम कजययक्रमकज िजजग िचय व्यवस्थज दहेजय 

अनसुजर हुन ेछ :- 

क)  भ्रमण सजधन बस तथज जमजन बस वज अन्यको ररजभय भजडज प्रचजित बजजर दर अनसुजर हुने छ । 
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ि) िजनज प्रजत व्यजक्त प्रजत छजक रु.५००। 

ग) िजजज प्रजत व्यजक्त रु.२००। 

घ) आवजस प्रजत व्यजक्त दजैनक भ्रमण भतजको २५प्रजतित 

ङ) संयोजक भत्तज प्रजत जदन रु.४००। 

च) सहयोगी भतज प्रजत जदन रु.१५०। एउटज कजययक्रममज बढीमज २ जनज सम्म सहयोगी रजख्न सजकने छ । 

छ) मसिन्द, स्टेिनरी िचय प्रजत व्यजक्त रु.१००। 

ज) जवजवधः व्यजनर, तस्वीर, टेजिफोन, फोटोकती, औषधी इत्यजजद प्रजत कजययक्रम रु.२५००/- 

द्रष्टव्यः  आवजसीय तजजिममज यसमज उल्िेि भएदजेि बजहकेकज िचय अन्य तजजिममज उल्िेजित िचय िीषयक 

बमोजजम नै हुनेछ । सहभजगीिजई दजैनक भत्तज रु.५००।– जदईने छ । कुनै तजन आवजसीय तजजिम एकतटकमज सजत 

कजययजदन भन्दज बढीको हुने छैन । 

१६. अनुगहन, सुाररवेिण तथा सावयजिनक सुनुवाइ भत्ता सम्बन्धी व्यवस्था  

अनगुमन, सतुररवके्षण तथज सजवयजजनक सनुवुजईकज िजजग तोजकएको व्यजक्तिे प्रजप्त गने भत्तज दहेजय अनसुजर हुनेछ :- 

क) कजययक्रम अनगुमन भत्तज प्रजत व्यजक्त प्रजत तटक रु.१०००। 

स्तष्टीकरण 

 अनगुमन भन्नजिे नगरतजजिकजको कुनै कजययक्रम वज कुनै संस्थज मजफय त संचजिन गदजय नगरतजजिकजबजट गररन े

कजययक्रमिजई बझु्नतुदयछ । 

 कजयजयियिे तोकी िटजएको कमयचजरी, तदजजधकजरी, अन्य कमयचजरी तथज अनुगमन सजमजतकज तदजजधकजरीिजई 

अनगुमनकतजय भजन बजुझन्छ । 

 अनगुमन तश्चजत अनगुमनकतजयिे प्रजतवदेन बझुजउन ु तने छ । प्रजतवदेन सम्बजन्धत िजिजमज बझुजएतजछ मज्र 

अनगुमनकतजयिे भतज जिन सक्ने छ । प्रजतवदेन जवनज भत्तज जदइने छैन ।  

ि) सजवयजजनक तरीक्षण, सजवयजजनक सनुवुजई तथज वडज भिेजकज िजजग तोजकएको तदजजधकजरीको हकमज रु.१०००। र 

कमयचजरीको हकमज प्रजत व्यजक्त प्रजत कजययक्रम रु.७५०। 

 

स्तष्टीकरण 

 कजयजयियिे तोकी िटजएको कमयचजरी तदजजधकजरी तथज अन्य कमयचजरी ।  
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 सजवयजजनक तरीक्षण तथज वडज भिेज तश्चजत सजवयजजनक तरीक्षण वज वडज भेिजको प्रजतवदेन बझुजउन ुतने छ । प्रजतवदेन 

सम्बजन्धत िजिजमज बुझजएतजछ मज्र अनगुमनकतजयिे भत्तज जिन सक्ने छ । 

१७) तयारीका कािग खर्य सम्बन्धी व्यवस्थाः 

कुनै तजन कजययक्रम सञ्चजिन गनयकज िजजग सजत कजययजदन सम्मको कजययक्रमकज िजजग एक जदन तथज सजत कजययजदन भन्दज 

बढीको कजययक्रमकज िजजग दईु जदनको मखु्य तथज सहजयक सहजकतजय तजररश्रजमक उतिब्ध गरजइने छ । 

१८) श्रोत व्यििकाई भौितक साहग्री, उााार िर्दन रोक कगाउने सम्बन्धी व्यवस्थाः 

कुनै तजन तजजिम, गोष्ठी, कजययिजिज वज सेजमनजरमज श्रोत व्यजक्त, प्रजिक्षक वज कजययत्र प्रस्तोतजिजई कुनै तजन प्रकजरको 

भौजतक सजमग्री उतहजर जदइने छैन । 

१९) बैठक खर्य सम्बन्धी व्यवस्थाः 

महजनगर कजययतजजिकज बैठक, नगरसभजको बैठक भत्तज रु.१५००।- जवजभन्न जवषयगत वज क्षे्रगत सजमजत, 

उतसजमजतको बैठक भत्तज रु.१०००।– हुने छ । अन्य सजमग्री, िजजज वज स्टेिनरीको हकमज स्तर र प्रकृजत अनसुजरको 

तजजिम िचयकै दररेटमज गररने छ । 

२०) सरकारी वा सरकारी स्वािहत्वका संस्थाकाई प्राथिहकता िर्दनेः 

यस जनदजेिकज बमोजजमको कजययक्रम सञ्चजिन गनय गरजउने सम्भव भए सम्म सरकजरी वज सरकजरी स्वजजमत्वकज सेवज 

प्रदजयक संस्थजहरुिजई प्रजथजमकतज जदइने छ । सजथै सरकजरी वज सरकजरी स्वजजमत्वकज तजजिम केन्द्रहरुमज कजययक्रम 

सञ्चजिन गनय प्रजथजमकतज जदइने छ । 

२१) जानकारी गराउनु ाने 

वीरगन्ज महजनगरतजजिकज वज अन्य कुनै सरकजरी कजयजयियमज कजययरत कमयचजरी कजयजयिय समय जभ्र कुनै तजजिम, 

गोष्ठी, कजययिजिज वज सेजमनजरमज सहजकतजय, श्रोतव्यजक्त वज कजययत्र प्रस्तोतज बन्न ु तने भएमज आफू कजययरत 

कजयजयियको प्रिजसन प्रमिुिजई सम्भव भएसम्म ३ जदन अगजव ैजजनकजरी गरजउन ुतने छ । 

 

ाररच्छेर्द ३ 

िविवध 

२२) काययिविध अनुसारको खर्य व्याोने स्रोतः 
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यस जनदजेिकज बमोजजमको िचय कजययक्रम प्रस्तजव गदजयकज बितमज नै प्रस्तजव गनुयतने छ । कजययक्रम सञ्चजिन गने 

संस्थज, व्यजक्त वज जनकजयिे नै सम्तणूय िचय कजययक्रमबजट नै गनुय गरजउन ु तने छ । महजनगरतजजिकजिे यस जनदजेिकज 

बमोजजमको रकम छुटै्ट भकु्तजनी गने छैन । 

 

२३) काययक्रह प्रस्ताव ाेि गनुयानेः 

महजनगरतजजिकजको स्रोतबजट सञ्चजिन गररने सजमजजजक, आजथयक तथज संस्थजगत वज वजतजवरण जवषयक कजययक्रम 

सजझदेजर वज सेवज प्रदजयक संस्थज वज नगरतजजिकज आफैिे सञ्चजिन गनयकज िजजग सेवज प्रदजयक संस्थज वज सम्बजन्धत 

िजिजिे कजययक्रम प्रस्तजव तयजरी गरी तेि गनुय तने छ । कजययक्रम प्रस्तजव अनसुजुच १ मज उल्िेि भए बमोजजम हुने छ । 

 

२४) काययक्रहको स्वीकृितः 

नगरतजजिकजमज तनय आएको प्रस्तजवहरुको सम्बन्धमज आवश्यक रजय सजहत जनणययकज िजजग सम्बजन्धत िजिजबजट 

सम्बजन्धत महजिजिजमज अनुसजुच २ बमोजजम जटप्तणी तेि गनुयतने छ । महजिजिजिे आफ्नो रजयसजहत प्रमिु 

प्रिजसकीय अजधकृत समक्ष स्वीकृजतकज िजजग जसफजररस गनुयतने छ ।  

 

२५) काययक्रह सम्झौौता सम्बन्धी व्यवस्थाः 

जनयम २४ बमोजजम कजययक्रम स्वीकृजत भए तश्चजत सजझदेजर वज सेवज प्रदजयक संस्थजबजट कजययक्रम सञ्चजिन हुने सेवज 

प्रदजयक संस्थज तथज महजनगरतजजिकजकज बीचमज सम्झौतज गरी सम्झौतज तश्चजत मज्र कजययक्रम सञ्चजिन गनुय गरजउन ुतने 

छ । सम्झौतज बेगर सञ्चजिन गररएको कजययक्रमको भकु्तजनी जदन महजनगरतजजिकज बजध्य हुने  छैन । कजययक्रम 

सम्झौतजको नमनूज अनसुजुच ३ मज रहकेो छ । तर कजयजयियबजटै सञ्चजिन हुने कजययक्रमको हकमज कजययक्रम स्वीकृत 

भई सके तजछ कजययक्रम सञ्चजिनकज िजजग सम्बजन्धत िजिजको कमयचजरीिजई जजम्मेवजरी सजहत कजयजयदिे जदइने छ । 

२६) भुिानी सम्बन्धी व्यवस्थाः 

यस जनदजेिकज बमोजजम सम्झौतज भई सञ्चजिन हुने कजययक्रम वज कजयजयियबजटै सञ्चजिन हुने कजययक्रमको भकु्तजनीकज 

िजजग कजययक्रम स्वीकृती, सम्झौतज वज कजयजयदिे सजहत आजथयक प्रिजसन िजिजिजई भकु्तजनी जदनकज िजजग सम्बजन्धत 

िजिजबजट त्रजचजर भए तश्चजत मज्र भकु्तजनी जदइने छ । भकु्तजनी त्रको नमनूज अनसुजुच ४ बमोजजमको हुने छ ।  

२७) स्थानीय स्रोत साधनको उायोिगता र िहतव्यियताः 

यस जनदजेिकज बमोजजम तजजिम, गोष्ठी, कजययिजिज आजद सञ्चारलन गदजय स्थजनीय स्तरमज उतिब्ध स्रोत सजधनको 

अजधकतम उतयोग गरी अजधकतम जमतव्यजयतजको जसद्धजन्त अविम्बन गररने छ । 
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२८) सवजरी सजधन भजडजमज जिनतुने अवस्थज भएमज प्रचजित वजजरदर अनसुजर मलू्यजङ्कन गरी सोको जनणयय समते गरजइ 

भजडजमज जिन सजकने छ । 

 

२९) खारेजी तथा बर्ाउः 

क) स्थजनीय स्तरमज सञ्चजिन गररने बजहके महजनगरतजजिकजिे वज अन्य सजझदेजर जनकजयिे केन्द्रीय स्तरबजट सहजकतजयको 

व्यवस्थज गनुयतने वज स्थजनीय स्तर भन्दज अन्य्र कजययक्रम सञ्चजिन गनुयतने भएमज महजनगरतजजिकजिे तोजकजदए बमोजजम 

वज सम्झौतजमज उल्िेि भए बमोजजम हुने छ । 

ि) यो जनदजेिकज जजरी हुन ुभन्दज अजघ भए गरेकज कजययहरु यसै बमोजजम भए गरेको मजजनने छ । 

ग) यो जनदजेिकजमज उल्िेि भए जजत कुरज यसै बमोजजम हुने छ । अन्यको हकमज प्रचजित कजननु बमोजजम हुने छ ।  
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अनुसिूर् १ 

िनयह २३ सगँ सम्बिन्धत 

कजययक्रम प्रस्तजवः 

कजययक्रम िीषयकः 

जवषय सजूचः 

१.तषृ्ठभजूम 

२.औजचत्य 

३. िक्ष्य  

४.उद्दशे्यहरु 

५.रणनीजतहरु 

६.िजक्षत वगय 

७.मखु्य जक्रयजकिजतहरु 

८.सहभजगी (जजती, वगय, जिंग आजद जववरण िोिी संख्यजमज उल्िेि गररनतुने) 

९.कजययक्रम सञ्चारलन जवजध 

१०.अतेजक्षत उतिजब्ध 

११.बजटे 

१२.जनष्कषय 

अनसुजूच 

नोटः अनसुजूचमज बजटेको जवस्ततृ जववरण तथज कजयय योजनज समजविे गनुय तने छ । 
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अनुसिूर् २ 

िनयह २४ सगँ सम्बिन्धत 

जनणययको नमनूज 

वीरगन्ज महजनगरतजजिकज 

नगर कजययतजजिकजको कजयजयिय 

प्रदिे न.ं२, नेतजि 

वीरगन्ज, तसजय 

जटप्तणी आदिे जमजत........ 

जवषयः कजययक्रम सञ्चारलन बजरे । 

अनदुजन िीषयकः ...................... 

१) योजनजको नजमः– 

२) कजययक्रम सञ्चजिन गररने क्षे्र– 

३) सञ्चारलन हुने स्थजनः– 

४) िजगत अनुमजन रु..................। जनधजयररत नगरतजजिकजिे व्यहोने रकम रु...........।– उक्त योजनजको िजगत 

रु................। को िचय प्रस्तजव सजहतको कजययक्रम प्रस्तजव यसै सजथ संि्न रजिी कजययक्रम सञ्चजिनजथय तेि  गदयछु । 

 

अनदुजन बजहके िचय व्यहोने श्रोत र रकमः 

१).................बजट अन्य सबै रकम व्यहोररने उक्त योजनज सञ्चारलन गनय ..............सजि ..............मजहनज सम्म 

िज्ने र नगरतजजिकजको स्वीकृत नीजत अनरुुत भकु्तजनी व्यवस्थज जमिजन गरी कजययक्रम सञ्चजिन गनय उतयकु्त हुने हुदजुँ 

जनणययजथय तेि गदयछु । 

नगरतजजिकजिे उतिब्ध गरजउने रकम रु  …………………………… 
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तेि गने             जिफजररस गने      स्वीकृत गने  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसिूर् ३ 

िनयह २५ सगँ सम्बिन्धत 

वीरगन्ज महजनगरतजजिकज कजयजयिय र ................वज प्रदजयक संस्थज बीच.............कजययक्रम सञ्चजिनको िजजग गररएको 

सम्झौतज त्र 
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जिजितम जजल्िज तसजय वीरगन्ज महजनगरतजजिकज वडज नं......….मज प्रिजसजनक कजयजयिय रहकेो वीरगन्ज 

महजनगरतजजिकजको नगरकजययतजजिकजको कजयजयिय (यस तजछ यस सम्झौतजमज तजहिो तक्ष भजनएको) आग ेजजल्िज तसजय 

वीरगन्ज महजनगरतजजिकज वडज नं.............. जस्थत ………मज रहकेो ……….टोि जवकजस संस्थजकज अध्यक्ष 

………..................(यस सम्झौतजमज यस तजछ दोस्रो तक्ष भजनएको) बीच वीरगन्ज महजनगरतजजिकजको आ.व. 

.............को बजटे िचय िीषयक नं........को ........कजययक्रमकज िजजग जवजनयोजजत रकम मध्येबजट................कजययक्रम 

सञ्चजिन, सहजीकरण र व्यवस्थजतन गनयकज िजजग स्थजनीय सजझदेजर (Local service provider) को रुतमज 

दहेजयकज ितय बन्दजेमज कजयय गनय गरजउनकज िजजग हजमी दबैु तक्ष मञ्जरु रहकेोिे यो सम्झौतज त्रमज हस्तजक्षर गरी एक एक 

प्रजत जियौ ुँ जदयौ ुँ.....................। 

१)  तजहिो तक्षको तफय बजट सम्तकय  अजधकजरी रुतमज श्री...........................िजई तोजकएको छ । अत यो कजययक्रमको 

सम्बन्धमज तजहिो तक्षसुँग दोस्रो तक्षिे सम्तकय  र समन्वय गनुय तदजय सम्तकय  अजधकजरी मजफय त नै गनुयतने छ ।  

२)  यो कजययक्रम सञ्चजिन गररने क्षे्र वीरगन्ज महजनगरतजजिकजको.....................रहन ेछ । 

३)  यस सम्झौतज अनसुजरको कजययक्रमकज िजजग दहेजय अनसुजरको कजययक्रममज दहेजय अनसुजरको कुि िजगत िज्ने 

अनमुजन गररएको छ । 

 कजययक्रम      िजगत 

 क)       रु................ 

 ि)       रु................ 

 ग)       रु................ 

 कजययक्रमको कुि िजगत रु......................। अक्षरुती रुतैयज .......................मज्र । 

४)  कजययक्रमको कुि िजगतमज सजझदेजर जनकजयहरुिे दहेजय अनसुजरको िजगत व्यहोने छन ्। 

 क) तजहिो तक्ष – नगरतजजिकज नगद रु..................। र जजन्सी रु............बरजबर 

 ि) दोस्रो तक्ष सेवज प्रदजयक सजझदेजर संस्थज नगद रु..............। र जजन्सी रु........बरजबर 

 ग) सहभजगीहरुबजट नगद रु...............। र जजन्सी रु..........बरजबर  

 घ) अन्य जनकजयबजट नगद रु.............। र जजन्सी रु...........बरजबर 
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नगरतजजिकजबजट उतिब्ध गरजउने रकमबजट जवतद ् व्यवस्थजतन कोषकज िजजग क्रमि १/१ प्रजतितिे जम्मज २ 

प्रजतित रकम कट्टज गररने छ । 

५)  तजहिो तक्षिे उतिब्ध गरजउने नगद रकम दोस्रो तक्षको बैंक िजतजबजट एकजउण्ट तेइ चेक मजफय त उतिब्ध गरजउने 

छ । 

६) यो सम्झौतजको मजन्य अवजध जमजत.............सजि...........मजहनज...........गते 

दजेि............सजि...........मजहनज..............गतेसम्म हुनेछ । 

७)  वीरगन्ज महजनगरतजजिकजको चजि ुआ.व. को िजजग स्वीकृत सजमजजजक जवकजस कजययक्रमहरु सञ्चजिन गने सेवज 

प्रदजयक जनकजय दोस्रो तक्षिे चजि ुआ.व. को अषजढ २५ गते जभ्र कजययक्रम सकी तजहिो तक्षसुँग भकु्तजनी तजउने 

रकम भकु्तजनी िजग सकेको हुन ु तने छ । अन्यथज सो भन्दज तजछ यस सम्झौतज बमोजजमको रकम भकु्तजनी जदन 

तजहिो तक्ष बजध्य हुने छैन । 

८)  यस कजययक्रमबजट दहेजय अनसुजरको उतिजब्ध हजजसि गने गरी दोस्रो तक्षिे प्रस्तजव गरेको आधजरमज यस 

कजययक्रमबजट दहेजय अनसुजरको उतिजब्धहरु प्रजप्त हुने िक्ष्य जिइएको छ । 

 क) 

 ि) 

 ग) 

 यस कजययक्रमबजट प्रत्यक्ष िजभ तजउनेको संख्यज  

 मजहिज :     तरुुष : 

 दजित :      आजदवजसी/जनजजजत : 

 अन्य       जवतन्न : 

९)  यस सम्झौतज बमोजजमको कजययक्रमको उदशे्य हजजसि गनयकज िजजग गररने जक्रयजकिजतहरु दोस्रो तक्षिे तजहिो 

तक्षको सजमदुजजयक जवकजस िजिजसुँग समन्वय गरी सञ्चजिन गने छ । 

१०)  नगरतजजिकजको सहकजययमज कजययक्रम सञ्चजिन गनय चजहने सेवज प्रदजयक सजझदेजर संस्थजिे तजहिो तक्षद्वजरज 

तोजकएको सजझदेजरीतजको रकम वीरगन्ज महजनगरतजजिकजमज दजजििज गरेको अवस्थजमज मज्र कुि िजगतको ५० 

प्रजतित रकम तेश्की स्वरुत दोस्रो तक्षिजई तजहिो जकस्तजमज उतिब्ध गरजईने छ । अन्यथज सम्झौतज सम्तन्न भए 
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तजछ दोस्रो तक्षिे सम्झौतज बमोजजमको कजययक्रम सम्तन्न गरी सम्झौतज बमोजजमको रकम तजहिो तक्षसुँग िोध 

भनजय मजग भए तश्चजत मज्र सम्झौतजमज उल्िेि भए अनुसजर दोस्रो तक्षिजई भकु्तजनी जदइने छ । 

११)  कजययक्रमको अनुगमनकज िजजग तजहिो तक्षिे अनगुमन अजधकजरी जनयकु्त गने छ । यसरी जनयकु्त अनगुमन 

अजधकजरीको प्रजतवदेन भकु्तजनीकज िजजग अजनवजयय हुने छ । अन्यथज भकु्तजनी रोक्कज गनय सजकने छ । 

१२)  यस कजययक्रमको जनरीक्षक र अनगुमनकतजयको रुतमज वीरगन्ज महजनगरतजजिकजकज श्री......................मोबजईि 

नम्बर................भएकजिजई  तोजकएको छ । जनजिे कजययक्रमको जनरीक्षण र अनगुमन गरी तोजकए अनसुजरको 

प्रजतवदेन उतिब्ध गरजउन ुतन ेछ । अनगुमनकज िजजग आवश्यक बजटे यसै कजययक्रममज समजविे गरी कजययक्रम 

मजफय त सेवज प्रदजयकिे नै व्यहोनुय तने छ । 

१३)  कजययक्रममज भएको िचयहरुको जबि रु.२०,०००। भन्दज कम िचयको जबि भएमज तजन नं. मज दतजयवजि फमय र 

रु.२०,०००। भन्दज बढीको जवि भएमज VAT मज दतजय भएको दतजयवजि फमयको जवि मज्र मजन्य हुने छ । 

१४)  भत्तज, तजररश्रजमक िगजयत अन्य कर यो्य भकु्तजनी गदजय अजनवजयय रुतमज १५ प्रजतित आय कर कट्टज गररएको 

हुनतुने छ । र भजडज तथज ढुवजनीमज (भ्यजट जवि संि्न नभएकोमज) १० प्रजतित कट्टज गनुयतने छ । 

१५)  कुि िजगत र तजहिो तक्षको स्रोतबजट गने िचयको अनतुजत अनसुजरको जवि भरतजई र अन्य आवश्यक जववरण 

तेि भए तजछ मज्र भकु्तजनी हुने छ । संस्थज र अन्य श्रोतबजट प्रजप्त हुने कुि िचयको रकम कम प्रजप्त भएमज सोही 

अनतुजतमज मज्र तजहिो तक्षिे रकम भकु्तजनी गने छ । 

१६)  स्वीकृत कजययक्रम अन्तगयत हुने जक्रयजकिजतहरु र कजयययोजनज जवस्ततृ रुतमज उल्िेि गनुय तने छ । 

१७)  नगरतजजिकज कजयजयियको स्वीकृत तजजिम गोष्ठी सञ्चजिन िचय सम्बन्धी जनदजेिकज २०७२ अनसुजर िचयहरु 

भकु्तजनी हुनतुने छ । 

१८)  सजमजन्यतयज यस सम्झौतज बमोजजमको कजययक्रम सञ्चजिन गनयकज िजजग तेश्की रकम उतिब्ध गरजइने छैन । तर 

तेश्की उतिब्ध नगरजइएको अवस्थजमज कजययक्रम सञ्चजिन गनय कजठन हुने र त्यस्तज कजययक्रम सजमजजजक 

जवकजसकज िजजग गनै तने भएमज नगरतजजिकजिे जनणययजनसुजर गररने छ । 

१९)  कजययक्रम सम्तन्न भएको जमजतिे ३५ जदनजभ्र जवि भरतजई र प्रजतवदेन सजहत दोस्रो तक्षिे तजहिो तक्ष समक्ष रकम 

मजग गरी सक्नतुने छ । अन्यथज तजहिो तक्ष रकम भकु्तजनी गनय बजध्य हुने छैन । 
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२०)  कजययक्रममज भएको िचयको जवि भरतजई सजहछजत सजहत प्रमजजणत गरी तेि गनुयतने जजम्मवेजरी सम्झौतजमज दस्तित 

गने दोस्रो तक्षको तदजजधकजरीमज रहने छ । यसरी प्रमजजणत गरी तेि गनुयतने जवि भरतजई प्रमजजणत नभई तेि भएमज 

स्वतः अमजन्य भई भकु्तजनी रोक्कज गररने छ । 

२१)  कजययक्रममज भएको िचयको सम्तणूय जवि भरतजईहरु A4 सजईजको सजदज कजगजमज टजुँसी तेि गनुय तनेछ । 

२२)  सम्झौतज गने दोस्रो तक्षको जवस्ततृ जववरण 

 सेवज प्रदजयक संस्थजको तरूज नजमः 

 प्रचजित नजमः 

 अगं्रेजी नजमः 

 कजयजयिय ठेगजनजः 

 टोिः 

 मखु्य जजम्मवेजर व्यजक्तको नजमः 

 स्थजयी ठेगजनजः 

 फोन नः 

 तदः 

 नजगररकतज नः      जमजतः 

 बजबकुो नजमः 

 बजजकेो नजमः 

 तजत/तत्नीको नजमः 

२३)  प्रस्तजव गदजयकज बितमज कजययक्रम सञ्चजिन गने र अजन्तम भकु्तजनीकज िजजग कजययक्रम सम्तन्न भएको, सजवयजजनक 

तरीक्षण समते गररएको संस्थजको जनणययको प्रजतजिजत, कजययक्रमको कम्तीमज चजर वटज फोटो तथज तज्रकजमज 

कजययक्रमको जवषयमज समजचजर प्रकजजित भएको सोको प्रजत समते अजनवजयय तेि गनुयतने छ । 

२४)  यस सम्झौतजमज भएकज ितयहरुमज हरेफेर गनुयतने भएमज दवु ैतक्षको समझदजरीमज हरेफेर गनय सजकने छ । 
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२५)  यस सम्झौतजमज उल्िेि भएको बदुजुँहरुमज यसै बमोजजम हुने छन ्अन्य कुरजको हकमज स्थजनीय स्वजयत्त िजसन ऐन 

र जनयमजविी बमोजजम हुने छ । अन्य कुरजको हकमज प्रचजित कजननु बमोजजम नगरतजजिकजको जनणयय सबैकज 

िजजग मजन्य र अजन्तम हुने छ । 

२६)  यस सम्झौतज त्रमज उल्िेजित ितयहरुको अजधनमज रही दोस्रो तक्षिे कजययक्रम सञ्चारलन गदजय वीरगन्ज 

महजनगरतजजिकजद्वजरज जजरी गररएको तजजिम, गोष्ठी, कजययिजिज तथज अध्ययन भ्रमण िचय सम्बन्धी जनदजेिकज, 

२०७५ िजई मजगयदियनको रुतमज जिन ुतने छ । 

सम्झौतजकज सबै ितयहरु हरेी तढी बजुँची सनुी सनुजइ तजइ वीरगन्ज महजनगरतजजिकजको कजयजयियमज हस्तजक्षर 

सहीछजत गयय ुँ । 

 तजहिो तक्ष       दोस्रो तक्ष 

 दस्तित......................      दस्तित…………… 

 नजमः.......................      नजम……………..... 

 तदः  प्रमिु प्रिजसकीय अजधकृत     तद………............. 

 जमजतः.....................      जमजत……............... 

 कजयजयियको छजतः      संस्थजको छजतः 

इजत सम्बत.्.......सजि......मजहनज........गते रोज........िभुम.्.................... 

 

 

 

अनुसिुर् ४ 

िनयह २६ सगँ सम्बिन्धत 

वीरगन्ज महजनगरतजजिकज कजयजयिय वीरगन्ज, तसजय 

भकु्तजनी त्र 

श्री िेिज िजिज 

वीरगन्ज महजनगरतजजिकज कजयजयिय 
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जवषयः भकु्तजनी जदने सम्बन्धमज । 

प्रस्ततु जवषयमज....................................सुँग.......................................कजययक्रम सञ्चजिन गनयकज िजजग 

रु...................। नगरतजजिकजिे उतिब्ध गरजउने गरी भएको सम्झौतज बमोजजम...........................िे कजययक्रम सम्तन्न 

गरी सो को जवि भरतजई र प्रजतवदेन समते हुन आएकोिे..............................िजई सम्झौतज बमोजजम नगरतजजिकजि े

उतिब्ध गरजउने रकम रु.........................। अक्षरेती रुतैयज..................मज्र बजटे िचय िीषयक 

न.ं.......................अन्तगयत ................................... िीषयकबजट जवतद ् व्यवस्थजतन कोषमज क्रमि १/१ प्रजतित गरी 

कुि २ प्रजतितिे हुने रकम कट्टज गरी िोधभनजय भकु्तजनी जदनकज िजजग जजनकजरी गरजइन्छ । 

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

  प्रमिु प्रिजसकीय अजधकृत 

 

 

कार्गपालिकाबाट स्वीकृत जमजतः २०७५।०८।१८ 

प्रमाणीकरण जमजतः२०७५।०८।२५   आज्ञजि,े 

   डज. भीष्मकुमजर भसूजि 

  प्रमिु प्रिजसकीय अजधकृत 

 


