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स्थानीय तहकय उपकोथय सिस य गा,यउ�रचथलाय ्थयवीयस्थउाय

 म्सिनयहथीासयसन,य२०७६य

ldlynf ा रयहथीाउथसलहथहकय ब्गह्थायसयनही  यसिस य२०७^.)(.!* 

पिथसा यसिस य२०७६.)(.!*य

पस थयाथय

नेपालको संिवधान र स्ाननी सरकार ससञालन नन , २०७४ ले िनिदर्   रेको स्ाननी य को ोिधकार रे� ि्�को 

िवकास िनमार् ससविवध काीर संञालनको लाि  न रपािलकाले ाप्ोउा सिमिय  िन , प�रञालन य्ा वीवस्ापन  नर 

आवशीक दिेिखकोले    ldlynf न रपािलकाको प्ासकसी काीरिविध िनीिमय  न  नन २०७४ को दफा ४ को १ 

बमोिजम  ldlynf काीरपािलकाले ीो काीरिविध जारन  रेको ो छ  

उ�रच छ्े–य१य

पथरसमपह 
१.  ंस��याथियरयपथरमपम  (१) ीस काीरिविधको नाम ldlynf न रपािलकाको ाप्ोउा सिमिय  िन , प�रञालन य्ा 

वीवस्ापन काीरिविध, २०७६ र केो ो छ  

(२) ीो काीरिविध यतु वय पारस्  मनेो छ 

२.यउ�रपथषथम िवषी वा पसरस  ले ोकअ ो्र नला मेा ीस काीरिविधमा:–  

(क) “ोधीर” ्वनाले ाप्ोउा सिमियको ोधीरलाल सससनत पदरो छ   

(ि) “आीोजना” ्वनाले ldlynf  न रपािलका वा सो cGtu{tको वडावाट पू् र वा आिं्क ला य सासदेारनमा 

ससञािलय ीोजना वा काीररम वा आीोजना वा प�रीोजनालाल सससनत पोर  र ीसले ldlynf न रस्ाबाट सवनकक य 

्खको  रै सरकारन संघ सस्ा,  रै नाफामलूक संस्ा वा ोवी सामतदािीक संस्ाको आीोजना समयेलाल जनाानेोछ 

( ) “ाप्ोउा” ्वनाले आीोजनाबाट पपीर ला्ािववय  मने आीोजना ससञालन  मने रे� ि्�का वीिउलाल जनााो छ  

(घ) “ाप्ोउा सिमिय” ्वनाले आीोजनाको िनमार् , ससञालन, वीवस्ापन र ममरय सस्ार  नरको लाि  ाप्ोउाले 

आफू � मधीेबाट  िन  रेको सिमिय सससनत पदरो छ 

(र) “काीारली” ्वनाले ldlynf न रकाीरपािलकाको काीारलीलाल बतसाााो छ सो ् दले वडा काीारली समयेलाल 

बतसाानेो छ  

(ञ) “काीरपािलका” ्वनाले न र काीरपािलकालाल सससनत पदरो छ 

(ो) “िूला मिे्नरन य्ा ापकर् ” ्वनाले वायावर्लाल ोपीिधक कास पत ीाराने पकक ियका िूला मिे्नरन , ापकर् 

(बतलडोजर, खकसा्टेर जसया) र शममलूक पिविधलाल िवस्ािपय  न  िालका मिे्नरन य्ा ापकर् सससनत पदरो छ 

(ज) “पदािधकारन” ्वनाले ाप्ोउा सिमियका ोधीर, ापाधीर, सिञव र कोषाधीरलाल सससनत पदरो छ  

(स) “वडा” ्वनाले ldlynf न रपािलका ि्�का वडालाल सससनत पदरो छ  

(ञ) “वडा ोधीर” ्वनाले आीोजना ससञालन ्खको वडाको वडा ोधीरलाल सससनत पदरो छ 



(ट) “सदसी”्वनाले ाप्ोउा सिमियका सदसीलाल जनाानेो र सो ् दले ाप्ोउा सिमियका पदािधकारनलाल समये 

जनाानेो छ  

(ि) “सससझया” ्वनाले आीोजनाको िनमार् , ससञालन, वीवस्ापन र ममरय सस्ार  नरको लाि  काीारली र ाप्ोउा 

सिमियबनञ ्खको िलििय करारनामा वा कबतिलीयनामालाल जनाानेो छ  
३.यहथीासयसनहकयउथलाथय ानाउापम (१) न रपािलका ि्� काीारववीन  मने आीोजनाको िनमार् , ससञालन,ममरय सस्ार 

काीर  नरको लाि   िन  मने ाप्ोउा सिमियले पू् रु पमा ीो काीरिविधको पालना  नतर पन ो छ  

(२) कत ल ला य ु १ करोडससम ्खको य्ा स्ाननी सनप , शोय र साधन ापीो   मने र स्ाननी सयरमा काीर ससपवन  नर 

सकने आीोजनाको काीारववीन ाप्ोउा सिमिय माफर य  नर सिकनेो छ  
य

उ�रच छ्े–२य

 उपकोथय सिस हकय गायरय ञचथलाय

य
४.य उपकोथय सिस य गाय म्िननयवीयस्थम (१) ाप्ोउा सिमिय  िन द ेाी बमोिजम  नतर पन ो छ 

 

(क) आीोजनाबाट पपीर ला्ािववय ाप्ोउा ुको आम ्लेाबाट ोिधकयम स ्ाि यामा ससबिवधय आीोजना  

स्लमा नै सायदिेि खघार (७ दिेि ११ जना) सदसीनी ाप्ोउा सिमिय  िन  नतरपन ो छ 

(ि) सिमिय  िनको लाि  आम ्लेा  मने समी , िमिय, स्ान र ्लेाको िवषी  पीसयो ्लेा  मने िमियले किसयमा साय 

िदन (७ िदन) ो ाव ैसावरजिनक ुपमा जानकारन  राानत पन ो छ  

( ) आीोजना ससञालनको लाि  ाप्ोउा सिमियको  िन  दार ससविवधय वडाको वडा ोधीर वा वडा सदसी वा 

काीारलीले योकेको काीारलीको पियिनिधको रो वरमा  नतर पन ो छ 

(घ) ाप्ोउा सिमिय  िनको लाि  बोलालखको ्लेामा ीोजनाको संिर� िववर् र सिमियको संरञना सि यको 

जानकारन काीारलीको पियिनिधले  राानत पन ो छ 

(र)  ाप्ोउा सिमिय  िन  दार समावे् न िससावयको ोवलसवन  नतर पन  ो छ सिमियमा किसयमा ये्नस पिय्य (३३%) 

मि ला सदसी  मनतपन ो छ सिमियको ोधीर , सिञव र कोषाधीरमधीे कसयनमा खकजना मि ला पदािधकारन 

 मनतपन ोछ 

(ञ) खक वीिउ खक्वदा ब न ाप्ोउा सिमियको सदसी  मन पााने ोैन छ सा्ै स ोलका प�रवारबाट खकजना ्वदा ब न 

वीिउ खाटै ाप्ोउा सिमियको सदसी  मन पापने ोैन छ 

(ो) ाप्ोउा सिमियको  िन सकेससम सवरससमय य�रकाले  नतरपन ो छ सवरससमय  मन नसकेमा ाप्ोउा ुको ब ममयबाट 

ाप्ोउा सिमियको  िन  �रने ो छ 

(ज) ाप्ोउा ुको ला य स ्ाि यामा ससञालन  मने आीोजना ु ाप्ोउा सिमियबाट काीारववीन  नर पा्िमकया 

िदलनेो छ 

(स) ाप्ोउा सिमियले सससझया बमोिजम  नतर पन  काम सिमिय आफआ ले  नतर  राानत पन ो छ ोवी कत नै िनमार् वीवसाीन वा 

ोवी वीिउ वा सस्ालाल िेककामा िदल  नर  राान पापने ोैन छ 

(ञ) काीारलीले आीोजना ससञालन खवमस काीारववीनमा संल न ाप्ोउा सिमियको दयार ोि्लेि ोनतसञून १  

बमोिजमको  ााञामा वीविस्य  नतर पन ो छ 



५.  उपकोथय सिस हथय ेसीहकयीकोी थम (१) ाप्ोउा सिमियका सदसीको ीो ीया द ेाी बमोिजम  मनत पन ो छ 

 (क) ससविवधय आीोजना रे�को स्ाीन बािसवदा 

 (ि) १८ वषर ामरे पतरा ्खको 

 ( ) फझजदारन ोि्ीो मा ोदालयबाट कसतरदार नि �रखको 

 (घ) सरकारन बााकस वकीझया वा पेशकस फ ीझट  नर बााकस नर केो 

 (र) ोवी ाप्ोउा सिमियमा सदसी नर केो 

(२) दफा १ मा जतनसतकै कत रा लेििखको ्खयापिन जनपियिनिध , राजननियक दलका पदािधकारन , ब ालवाला सरकारन 

कमरञारन र ि्रक ाप्ोउा सिमियको सदसीमा बसन पालने ोैन छ 
६.य य उपकोथय सिस हकयहथि ,यह ावीयरयअसनहथरम  ाप्ोउा सिमियको काम कयर वी र ोिधकार द ेाी बमोिजम 

 मनेोछ  

 (क) सससझया बमोिजमको काीर ससपादन  न , 

 (ि) ाप्ोउा ुलाल काीारलीबाट पा� सञूना य्ा मा रद्रनको जानकारन  रााने, 

( ) सससझया बमोिजम काीर ्तु   दार काीारलीबाट आवशीक िनद ् न पा�  नतर पन  ्ख पा�  रेर मा� ्तु   न , 

(घ) ाप्ोउा सिमियको काीर ससपादनलाल प्ावकारन बनाान सिमियका सदसी ुको काीर िव्ाजन र 

िजसमवेारन बााडफााड  न , 

 (र) ाप्ोउा सिमियका सदसी ुको रमया िवकास  न  छ 

(ञ) सससझया बमोिजमको कामको प�रमा्,  त् सयर, समी र ला यमा प�रवयरन  नतर पन   दिेिखमा 

काीारलीलाल ोनतरोध  न , 

 (ो) सससझया बमोिजमको समी, शोय  त् सयर र स ्ाि या आीोजना ससपवन  न  छ 

   (ज) आीोजनाको िद ो वीवस्ापन ससबवधन आवशीक ोवी काीर  न  छ 

 

उ�रच छ्ेय–य३य

हथीथाियीाय ्थयाीयस्थउाय
७.यआीकजाथयहथीथाियीाम  (१) काीारलीले आ.व. ्तु  ्खको १५ िदन ि्� ाप्ोउा सिमियबाट संञालन  मने 

आीोजना, प�रीोजना र काीररम ु पि ञान/ोनझट  रन काीारववीन ीोजना बनाानत पन ो छ ाप्ोउा सिमिय  िन प ाय 

आीोजनाको डलर, िडजालन र ला य ोनतमान ( ;Dej eP ;Dd g]kfnLdf gePdf cu|]hLdf ्ाषामा यीार  �रखको) 

सवनकक य  रन ाप्ोउा सिमियलाल ापल ध  राानत पन ो छ 

(२) आीोजनाको काीारववीनको लाि  ाप्ोउा सिमिय र काीरलीबनञ ोनतसञून २  बमोिजमको  ााञामा सससझया 

 नतरपन ो छ 

(३) आीोजनाको पकक िय  रेन काीारलीले ला य स ्ाि याको  ााञा र ोनतपाय (न द वा शमदान वा वसयत य) योकनत 

पन ो छ 
८.यआीकजाथय म्झ थहकयलथस यआयवीहयहथ जथ ततम  (१) ाप्ोउा सिमियले काीारलीसा  सससझया  दार 

यपि्लमा ािललििय का जाय ु पे्  नतरपन ो  

(क) ाप्ोउा सिमिय  िन  न  आम ्लेाको िन्रीको पियिलिप 

(ि) ाप्ोउा सिमियका सदसी ुको ना �रकयाको पियिलिप 



( ) आीोजनाको ला य ोनतमान िववर् 

(घ) ाप्ोउा सिमियबाट सससझयाको लाि  िजसमवेार पदािधकारन योिकखको ाप्ोउा सिमियको िन्री  

(र) आीोजनाको काीारववीनको काीर यािलका छ 

(ञ) िाया ससञालन  न  पदािधकारन योिकखको िन्री र िाया ससञालनको लाि  आवशीक का जाय ु छ 

(ो) सवघो््ा प� पियवदेन ोनतसञून ३ बमोिजम छ 

 
९.य उपकोथय सिस हकय�ि थयसयहथ म  (१) काीारलीले आीोजनाको काीारववीन ो ाव ैाप्ोउा सिमियका 

पदािधकारन ुलाल िनसन िवषीमा ोि्मतििकर्  नतर पन ो 

(क) ाप्ोउा सिमियको काम, कयरवी र ोिधकार, 

(ि) ससपादन  नतर पन  कामको िववर्, काम ससपवन  नतरपन  ोविध, ला य र ाप्ोउाको ीो दान 

( ) िनमार् सामाानको  त् सयर र प�रमा् 

(घ) ि�रद, रकम िनकासा पकक ीा, िञरको लेिाकंन र ोि्लेि वीवस्ापन 

(र) काीारववीन र ोनत मन पकक ीा  

(ञ) सावरजिनक परनर्, ीोजनाको फरफारक र  सयावयर्  

(  ्)ययअिीयआयवीहयसयषीततय�१०
.यखथ थय ञचथलाम (१) ाप्ोउा सिमियको िाया काीारलीले योकेको बआकमा ससञालन  मनेो छ 

(२) सिमियको िाया ोधीर , कोषाधीर र सिञव  रन यनन जनाको संीतउ दसयियबाट ससञालन  मनेो छ िाया 

ससञालक ु मधीे किसयमा खकजना मि ला  मनत पन ो छ 
११.यपनोथानयपही ीथम (१) आीोजनाको ्तउानन िददंा ाप्ोउा सिमियको नाममा र केो बैक िायामाफर य िदनत पन ो छ 

ाप्ोउा सिमियले खक वीिउ वा संस्ालाल खकलाि ्वदा माि्को रकम ्तउानन  दार ञेक माफर य मा�  नतर पन ो छ  

(२) ाप्ोउा सिमियलाल सससझया बमोिजमको कामको पािविधक मलूीांकन , काीर ससपवन पियवदेन र ोवी आवशीक 

का जायको आधारमा िकसया य र ोिवयम ्तउानन िदलनेो छ  

(३) ाप्ोउा सिमियले ससपादन  रेको काम र ्खको िञरको िववर् सिमियको बैिकबाट िन्री  रन ्तउाननको लाि  

आवशीक का जाय सि य काीारलीमा पे्  नतरपन ो छ 

(४) आीोजनाको ोिवयम ्तउानन  मनत ्वदा ो ाव ैकाीारलीबाट ोनत मन  न  वीवस्ा िमलाानत पन ो    

(५) आीोजना ससपवन ्ल फरफारक  नतर ्वदा ो ाव ैाप्ोउा सिमियले ोिनवाीर ुपमा काीारलीको पियिनिध /जन 

पियिनिधको रो वरमा सावरजिनक परनर्  नतर पन ो छ सावरजिनक परनर् पियवदेनको  ााञा ोनतसञून ४ बमोिजम 

 मनेो छ  

(६) ाप्ोउा सिमियले आफूले पपीेक िकसयामा  रेको िञरको सञूना ोनतसञून ५ बमोिजमको  ााञामा सावरजिनक  नतर 

पन ो छ  

(७) आीोजनाको कत ल ला य ु ३ लाि ्वदा ब न ्खका आीोजना ुको  कमा ाप्ोउा सिमियले काम ्तु   नतर ्वदा 

ो ाव ैआीोजनाको नाम , ला य, ला य सासदेारनको ोवस्ा , काम ्तु  र ससपवन  नतर पन  ोविध समये दिेिने  रन 

यीार  �रखको ोनतसञून ६ बमोिजमको  ााञामा आीोजना सञूना पाटन आीोजना स्लमा राानत पन ोछ 

(८) ाप्ोउा सिमियलाल ससबिवधय काीारलीले डपरस  , िडजापन, ला य ोनतमान यीार  न , पािविधक सलला  िदने , 

जााञपास  न  ल ाीय ोवी पािविधक स ीो  ापल ध  राानेो छ आीोजना काीारववीनको समीमा कत नै कार्बाट 



काीारलीले पािविधक सेवा ापल ध  राान नसकेमा सससझयामा ाललेि  रन योिकखको िञरको सनमा ि्� र न 

ाप्ोउा सिमियले करारमा पािविधक िनीतउ  नर वा पािविधक सेवा िलन सकनेो छ यर  डपरस  , िडजापन, ला य 

ोनतमान, काीरससपवन पियवदेन र ्तउानन िसफा�रसको काीर काीारलीबाट नै  मनेो छ 

(९) ाप्ोउा सिमियबाट िनमार्  मने आीोजना �को  त् सयर काीम  न   रााने दािीपव र िजसमवेारन जनपियिनिध , 

ससबिवधय पािविधक कमरञारन, ाप्ोउा सिमिय र ोनत मन सिमियको  मनेो छ  

(१०) ोनतकर्नी काीर  न  ाप्ोउा सिमिय , पािविधक कमरञारन र ससबिवधय कमरञारनलाल स्ाको िन्री बमोिजम 

वािषरक �पमा ािञय पतरसकार पदान  नर सिकनेो छ 

(११) योिकखको समीमा ाप्ोउा सिमिय  िन  मन नसकेमा , सससझया  मन नसकेमा वा सससझयाको ्यर बमोिजम काीर 

ससपादन  मन नसकेमा काीारलीले ोवी पकक ीारारा काम  राान सकनेो छ   

(१२) आीोजनाको पकक िय, आवशीकया,  औिञपीया खव ंसससझयाका आधारमा  त् सयर पियवदेन पे्  न  छ 
१२.यसािथाायहथीाहकय नास रय नसासि  थय ानायउापम  ाप्ोउा सिमियबाट स सञालन  मने आीोजना  त् सयर सतिनि य 

 नतर ससविवधय ाप्ोउा सिमियको कयरवी  मनेो छ  त् सयर सतिनि यया  नरको लाि  ोवी कत रा ुको ोिय�रउ िनसन 

िवषी ु पू् र ुपमा पालना  नतर पन ो छ  

(क) िनमार् सामाानको  त् सयरस िनमार् सामाान डपर , िडजालन र सपे िसिफकेसन बमोिजमको  त् सयर काीम  नतर 

पन ो छ 

(ि) िनमार् िविध र पकक ीाको  त् सयरस िनमार् िविध र पकक ीा काीारलीसा  ्खको सससझया बमोिजम  नतर पन ो  

( ) िनमार् काीरको िद ोपनास ाप्ोउा सिमियबाट काीारववीन ्खको ीोजनाको िद ोपनाको लाि  ससबिवधय 

ाप्ोउा सिमियले आवशीक वीवस्ा  नतर पन ो छ 

(घ)  त् सयर सतिनि य  न  िजसमवेारनस ाप्ोउा सिमिय माफर य  मने कामको िनधार�रय  त् सयर काीम  न  िजसमवेारन 

ससबिवधय काीरको लाि  काीारलीबाट ििटखका पािविधक कमरञारन र ाप्ोउा सिमियको  मनेो छ 

(र) ल य राानत पन स ाप्ोउा सिमियबाट  मने कामको सससझया बमोिजमको समी , ला य र  त् सयरमा ससपवन  मन 

नसकेमा ससबिवधय पािविधक कमरञारनलाल सञेय  रााने र पकक िय  रेन आवशीकया ोनतसार कारवा न  नर 

सकनेो छ पीसया ाप्ोउा सिमियको ल य रािन ाप्ोउा सिमियका पदािधकारनलाल िनि य समीससमको 

लाि  ोवी ाप्ोउा सिमियमा र न काम  नर िनषधे  न ो छ 

१३.अान िाय सिस हकयवीयस्थम (१) आीोजना योिकखको  त् सयर , प�रमा् र समीमा ससपवन  नर  राान ाप्ोउा 

सिमियले ससपादन  न  काीरको ोनत मन  रन आीोजनाको  त् सयर , प�रमा् सतिनि य  नर दफा ४ (१) (क) 

बमोिजमको ्लेाबाट किसयमा खक जना मि ला सि य ३ सदसीनी खक ोनत मन सिमिय  िन  नतर पन ो छ 

(२) ोनत मन सिमियको काम, कयरवी ोिधकार द ेाी बमोिजम  मनेोस 

(क) आीोजनाको काीारवव ीनमा स जनकर्  न  य्ा दिेिखका बाधा , वीवधान र समसीा समाधानका लाि  

आवशीक समववी  न ,  

(ि) आीोजनाको काीारववीन काीरयािलका ोनतसार काम ्ख न्खको ीकसन  न  र न रेको पापखमा ससबिवधय 

परलाल सञेय  रााने,    

( ) आवशीक ोवी काीर  न  छ 



 

उ�रच छ्े–य४य
सयसयनय

य

१४.यअिीय ंस्थ्थायहथीाय रथ ाय सहाछम यीस काीरिविध बमोिजम ाप्ोउा सिमियबाट  �रने काीर ला्ाा न सम ू , 

सामतदािीक संस्ा जसयै सामतदािीक वन , सामतदािीकसयरका स कारन संस्ा � , टोल िवकास संस्ा , आमा सम ू, 

कक िष सम ू , कानतन बमोिजम  िन ्खका ोवी सामतदािीक सं िन जसया संस्ा ुबाट स्ाननी ाप्ोउा ुको 

आम्लेाबाट िन्री ्ल आखमा ीसया संस्ा ुबाट ीस काीरिविध बमोिजम काीर संञालन  नर/ राान सिकने ो छ 
१५.य तसजहरायरय तीक य ानायउापमयाप्ोउा सिमियले आीोजनाको सतप�रवरे्, ोनत मन/िनरनर्  नर काीारलीबाट 

आखको ोनत मन सिमिय , पदािधकारन वा कमरञारनलाल आवशीक िववर् ापल  ध  रााने य्ा आीोजनास्ल 

ोनत मनको लाि  स िजकर् र स ीो   नतर पन ो छ 
१६.य उपकोथय सिस हकयेथसीतयम याप्ोउा सिमियले काीारलीसा  ्खको सससझया बमोिजमको काीर ससपादन  दार 

काीारलीले योकेका ्यर ुको ोिय�रउ िनसन दािीपव व न  नतर पन ो छ 

(क) आीोजनाको िद ो वीवस्ापनको लाि  ममरय सस्ार  न  ससबवधन आवशीक काीर, 

(ि) आीोजना काीारववीनबाट पनर सकने वायावर्नी सवयतलन काीम  न  ससबवधन काीर, 

( ) ोवी आीोजना ुसा  ोवयरससबवध काीम  नतरपन , 

(घ) ोसल ना �रकको आञर् पालना  नतरपन  छ 

(र) ाप्ोउा सिमियले आीोजनाको फरफारकको लाि  काीारलीमा का जाय पे्  दार ोनतसञून ६ बमोिजमको 

 ााञामा आीोजनाको ्झियक य्ा िवि्ी पियवदेन पे्  नतर पन ो छ  
१७.िथउेण्य्ाथ ाय साछमय (१) आीोजनाको  त् सयर सतिनि ययाको लाि  काीारलीले ोनत मन , मतलीारसकन  रन 

ससविवधय ाप्ोउा सिमियलाल सलला , सतसाव र आवशीकया ोनतसार िनद ् न िदने य्ा समववी  नतर पन ो . 

(२) ाप्ोउा सिमियबाट ससञालन  मने आीोजनाको पकक िय  रेन  त् सयर सतिनि यया  न  पीोजनको लाि  

काीारलीले ्प मापददड य्ा मा रद्रन बनाल ला त  नर सकनेो छ 

!*=afwf gkg]{ M  Ps cf=j=df ;+rfng ePsf] of]hgfsf] csf]{ cf=j=x?df lg/Gt/tf lbO{ sfo{ ug'{ kg]{ ePdf, 
lj:tf/ ug{' k/]df jf cl3Nnf] of]hgf ;DkGg u/]sf pkef]Qmf ;ldltsf] If]q leq csf]{ k|s[ltsf] of]hgf ;+rfng 
ug{ k/]df dd{t ;Def/ ug]{ bfloTj ePsf pkef]Qmf ;ldltaf6 ug{ .u/fpg afwf kg]{ 5}g .   

  



 

  

अनसूुची १ 

(कायर् �व�कक  दा ४ (१) ट संग सम्बि�्) 

उपभक�ा सवमव्कक  ्ार  ग् अवभ ल 'े 

ldlynf नगरपाव का 
        आ.�. 2076/077 

�.
स. 
 

उपभक�ा सवमव्कक 
नाम र ठल गाना 

प ाव�कार�कक नाम र समपकर  नं. गठन 
वमव् 

�्ककक नाम ेा्ा नं. 
अध्य� उपाध्य स�चव कोषाध्य 

        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
 

 

 

  



 

अनसूुची २ 

कायर् �व�कक  दा ७(२) सँग सम�बि�्) 

ldlynf नगरपाव का 

9Ns]a/, wg'iff 

यकजना सम्झ्ा दाराम 

 
द ेाीका ्यरका ोिधनमा र न द ेाीको काीर  नर  राान मवजतर ्ल सससझया  न  पर ु : 

१ . सम्झौा गन� पयय र आ्ोजनाय

प्ह क पक  क�क पक 

ldlynf नगर कायरपाव काकक कायार य 

9Ns]a/, wg'iff 

 

 

२ . आ्ोजनाको �ववरणय

आयकजनाकक नाम  

आयकजनाकक कलष  

आयकजनाकक उ�लशय  

वनणरय नं ) .पाना  न(.  

ेचरकक �क्  

 ाभाबि�् प�र�ार संखया- म्ह ा: परुु: 
आयकजनाकक सम्झ्ा वमव्  

आयकजना समपप हनुल वमव्  

मया  थप वमव्  

३ . आ्ोजनाको लागौ सम्बिन �ववरणय
 
 

 ाग् वयकहनन �क् 

नगरपाव का्ाट स�ीकक ् अन ुान रकम  -र.  

उपभक�ा सवम्ी्ाट नग  सा ल् ार� रकम  -र.  

 

जममा रकम  -र.   

४  .आयकजना कायारि�यन य

१. उपभक�ा सवमव् गठन गनन वनकाय   ....�डा  कायर य ,ldlynf न .पा  
२. रकह�रमा  

३. उपभक�ा सवमव् गठन भएकक वमव  ्  

४. आयकजना  ्ार नं.  



 

५ . उपभो�ा स�मौीमा आ्� पदा�नकार�हरय
वस .नं. य नाम थरय प य ना .�.नं. य जार� वमव य् जार� बजल ाय समपकर  नं.य
१  अधयक     

२  ककुाधयक     

३  सबच�     

४  स सय     

५  स सय     

६  स सय     

७  स सय     

८  स सय     

९  स सय     

१०  स सय     

११  स सय     

६ .अनुगमन स�मौी ) ३ देबख ५  जना(य
वस .नं. य नाम थरय प य ना .�.नं. य जार� वमव य् जार� बजल ाय समपकर  नं.य
१  संयकजक     

२  स सय     

३  स सय     

४  स सय     

५  स सय     

य

७ . आ्ोजना ममरौ संभार सम्बिन व्ववसाय
आयकजना ममर्  संभारकक बजममा व नल सवमव् / संसथाकक नाम-:  

ममर्  संभारकक समभा्�् �क् छ / छैन े ुाउनल-: 
जन�म ान )नग  सहभावग्ा ( - उ.स.  ्ाट 

सल�ा शलुक-: 
 स्रु ,चि ा्ाट-:  
अिय कल ्ह भए -: 

८ . सम्झौा शौरहरय

क. उपभक�ा सवमव् ल पा ना गनुर पनन कुराहर:य

१. ाप्ोउा सिमियले ला य ोनतमान , पािविधक ड प ं, िडजापन , सपेिसफकेसन य्ा  पािविधक िनद ् न खव ं
सवनकक य काीरिविध बमोिजम काम  नतर पन ो छ 

२. ाप्ोउा सिमियले ला य ोनतमानमा ाललेििय आपटम ्वदा कम काम  रेमा मतलीांकन ोनतसार र ब न काम 
 रेमा सवनकक य ला य ोनतमान बराबर मा� ्तउानन  मनेो छ 

३. सससझया बमोिजमको काीर ाप्ोउा सिमियले न रन िनमार् वीव साीनलाल िेकका िदखमा ीस काीारलीबाट 
 �रखको सससझया ् ं  �र कानतन बमोिजम काीरवा न  मनेोछ 



४. ाप्ोउा सिमियले काीारलीबाट ्तउानन ्खको रकम दतु पीो   रेको पापखमा संल न पदािधकारनबाट सरकारन 
बााकस सर  ोसतल ापर  �रनोे छ 

५. िव्षे कार् िसजरना ्ल ाप्ोउा सिमियले योिकखको समीमा काम  नर नसकेको िदडमा काम ससपवन  नतर 
पन  समी ्वदा ७ िदन ो ाव ैकार् सि य सीाद ्पका लाि  सससझया  �रखको काीारलमा िनवदेन िदनत पन ोछ 
िव्षे कार् िसजरना न्लाप्ोउा सिमियले योिकखको समीमा काम ससपवन  नर  नर नसकेको ोवस्ामा सो 
कामका लाि  सीाद ्प  नर काीारली बाधी  मने ोैन छ 

६. ाप्ोउा सिमियबाट संञालन  मने िनमार् काीर मा रोलर, सका्टेर, डोजर जसया  े् न ापकर् ु काीारलीले 
पीो   न  पजाजय िदखको िदडमा मा�ै काीारलीका पािविधक ुको िनद ् नमा पीो   नर पापनेो छ 

७. ाप्ोउा सिमियले ससपािदय काीरको लाि  ्तउानन मा   दार पािविधक मतलीांकन, सककलै िबल ्र पाल, 
िञरलाल पमाि्य  न  का जाय, िञर सावरजिनक  रको िववर्, ोनत मन सिमियले पे्  रेको पियवदेन र 
ाप्ोउा सिमियले िञर ोनतमोदन  रेको िन्रीको पियिलिप पे्  नतर पन ो छ 

८. ाप्ोउा सिमियले काीारलीबाट ापल ध  राखको िववर् सप् दिेिने  �र आीोजना स्लमा  ोिडररस   बोडर 
राानत पन ो छ  ) ु  ३ लाि ्वदा ब नका आीोजनाको  कमा( 

९. ोनत मन सिमिय , जनपियिनिध  य्ा ोवी  िनीमनकारन िनकाीबाट   मने ोनत मनमा आीोजनाको स्ल य 
काम य्ा िञर ससबिवध िववर् दिेााने िजसमवेारन सवीम ाप्ोउा सिमियले िलनत पन ो छ 

१०. ाप्ोउा सिमियले बआक िाया िोिल सोि  िाया माफर य आि्रक कारोबार संञालन  नतर पन ो छ  

११. कामको पकक ियको आधारमा द ेाीका करकटन  �र बााकस रकम मा� ्तउानन िदलनेो छ  

क. VAT िबलमा १.५% ोिाम आी कर कटा  �रनेो छ  
ि .  तवानन िबलमा १०%  तवानन ब ाल कर कटन  मने छ (डोजर, रोलर, घर ्ाडा, मिेसन पीो ,  तवानन र समान 

्ाडाको  कमा )  आीोजनाको कवटेनजसेन बापय कत ल बजे टको ३% रकम  कटा  �रनेो (सफटवीेर 
काीररम बा के ) 

                .   k|To]s cf=j=df ;DkGg ePsf, cw'/f] /x]sf / qmdfut ?kdf /x]sf of]hgfx?sf] dd{t ;Def/ sfo{sf] 

nflu gu/kflnsfsf] tkm{af6 dd{t ;Def/ sf]ifsf] Joj:yf ug{ ;lsg]5 . 
१२ .काीारलीबाट ला य ोनतमान यीार  दार समाानमा नै मलूी ोि्वकिस कर जोडन सोि  ोनतसार ला य ोनतमान 

यीार ्खको  कमा पीसया सामान ि�रद  दार ाप्ोउा सिमियले ोिनवाीर ुपमा मलूी ोि्वकिस  कर 
(VAT) दयार ्खका फमरबाट मा� ि�रद  नतर पन ो छ 

१३. ाप्ोउा सिमियले न रपािलकामा ्तउाननका लाि  द ेाी बमोिजमका का जाय संल न राानत पन ो छ  

क. पमाि्य िबल ्रपाल 

ि. मतलीांकन पियवदेन/काीर ससपवन पियवदेन र नापन िकयाब 

 . ाप्ोउा सिमियको िन्री 

घ. स्ाननी ाप्ोउा, स्ाननी ोनत मन सिमियको िन्री (आी वीी ोनतमोदन सि य) 

र. hg3gTj x]/L ;j} If]q ;d]l6g] u/L ;/f]sf/jfnfx? ापिस्िय ्खको सावरजिनक प�रर् पियवदेन 

ञ.  ोिडररस   बोडरको फोटो ( ३ लाि ्वदा माि्को ीोजनाको  कमा) 

ो. काम सतु   नतर पतवर, काम  मद ै दारको र काीर ससपवन ्खपिोको (खकै स्ानको) घटनमा ३ वटा फोटो 

ज. वडाधीर/वडा सिमियको काीर ससपवन ्खको िकटानन र ्तउानन िदने िसफा�रस 



१४.आीोजना ससपवन ्खपिो काीारलीबाट जााञपास  �र फरफारकको पमा् प� िलनत पन ो छसा्ै आीोजनाको 
आवशीक ममरय सस्ारको वीवस्ा ससबिवधय ाप्ोउा ुले नै  नतर पन ो छ 

१५. ाप्ोउा सिमियले आीोजना संञालन  न  रममा कत नै िपने िजवसन ि�रद  रेको ्खमा ीस काीारलीमा वा 
वडा काीरलीमा दाििला  �र सो पमाि्य का जाय न रपािलकामा पे्  नतर पन ो छ 

ख.यहथीथालीहकयसजमिछयथरनय ्थयश ातत:य
१. आीोजनाको बजटे,  ाफोउा सिमियको काम, कयरवी र ोिधकार, ि�रद, लेिांकन, पियवदेन आिद िवषीमा 

ाप्ोउा सिमियका पदािधकारन ुलाल ोनति्र् काीररम संञालन  न ो छ 

२. आीोजनामा आवशीक पािविधक स ीो  काीारलीबाट ापलवध  राान सिकने ोवस्ामा   रालनोे र 
नसिकने ोवस्ा ्खमा ाप्ोउा सिमियले बाा बजारबाट सेवा पराम्र ोवय रय सेवा िलन सकनेो छ 

३. आीोजनाको पािविधक सतप�रवरे्का लाि  काीारलीको यफर बाट पािविधक िटालनेो छ ाप्ोउा सिमियबाट 
्खको कामको िनीिमय सतप�रवरे्  न  िजसमवेारन िनज पािविधकको  मनेो छ 

४. पेशकस िलखर लामो समीससम आीोजना संञालन न न  ाप्ोउा सिमियलाल  काीारलीले िनीम ोनतसार 
कारवा न  न ो छ 

५. शम मतलक पिविधबाट काीर  रााने  रन ला य ोनतमान सवनकक य  राल सो न बमोिजम  सससझया  रन मिे्नरन 
ापकर्को पीो बाट काीर  रेको पालखमा पीसयो ाप्ोउा  सिमियसं  सससझया रस  रन ाप्ोउा सिमियलाल 
्तउानन  �रखको रकम मतलीांकन  रन ब न ्खको रकम सरकारन बााकस सर  ोसतल ापर  �रनेोछ 

६. आीोजना ससपवन ्खपिो काीारलीबाट जााञ पास  रन फरफारक  नतर पन ो छ 

७. आवशीक का जाय संल न  रन ्तउानन ापलवध  राान ससविवधय ाप्ोउा सिमियबाट ोनतरोध ्ल आखपिो 
ाप्ोउा सिमियको बआक िायामा ्तउानन िदनत पन ो छ 

८. ीसमा ाललेि न्खका कत रा ु पञिलय काननू वमोिजम  मनेो छ माि् ाललेि ्ख बमोिजमका ्यर ु पालना 
 नर  ामन िनसन पर ु मवजतर  दरोछ छ 

९. ीसमा ाललेि न्खका कत रा ु पञिलय काननू वमोिजम  मनेो छ 

 माि् ाललेि ्ख बमोिजमका ्यर ु पालना  नर  ामन िनसन पर ु मवजतर  दरोछ छ 

दोशो परको यफर बाट  प्म परको यफर बाट 
 सयारर  ...................   सयारर  ...................  
नाम ्र  नाम ्र  
पद  पद  
ldlt  ldlt  

;fIfLx? 
ाप्ोउा सिमिय/समत को यफर बाट    काीारलीको यफर बाट 

दसयिय.........................    दसयिय............. ....... 
नाम ्र-: ........................    नाम ्र -: .................. 
पद-: ..............................    पद -: ........................ 
िे ाना-: ..........................    िे ाना -: .................... 
ससपकर  नं.-: ......................    ससपकर  नं. -: ................ 
िमिय-: ............................    िमिय -: ...................... 
  



 अनसूुची ३ 

(कायर् �व�कक  दा ८ (६) सँग सम�बि�्) 

:j–3f]if0ff–kq  

lnlvtd lhNnf wg'iff ldlynf gu/kflnsf j8f g+= ====== sf] cf= j= @)&^÷)&& df ;+rfng x'g] 
======================================================= of]hgfsf] nflu of]hgf ;+rfng ug{ ldlt 
@)&^÷=====÷======== df u7g ePsf] ===================================================================== pkef]Qmf 
;ldltsf xfdL tkl;nsf kbflwsf/Lx?n] tkl;ndf pNn]v ePsf] a'bfx?sf] ljkl/t sfo{ ug]{ 5}gf}, 
pQm a'bf tyf k|rlnt P]g sfg"gsf] alv{nfk x'g] u/L sfo{ u/]df k|rlnt P]g sfg"g adf]lhd tyf 
gu/kflnsfsf] lg0f{o adf]lhd b08 ;hfosf] eflubf/ x'g d~h'/ 5f} egL of] :j–3f]if0ff kqdf xfd|f] 
/flhv';L ;fy ;xL5fk ul/ bof} . O{lt ;Djt @)&^ ;fn======= dlxgf ====== ut] /f]h ======== . 

tkl;n M 

!= of] pkef]Qmf ;ldlt u7g x'bf af:tljs ;/f]sf/jfnf pkef]Qmfx?sf] e]nfaf6 j8fsf] hgk|ltlglwsf] /f]xj/df 
k|rlnt sfg"g adf]lhd of]Uo JolQmx?af6 ;ldlt u7g ul/Psf] 5 . 

@= o; pkef]Qmf ;ldltdf Ps} ;dodf Ps JolQm Ps eGbf a9L pkef]Qmf ;ldltdf ;b:o ePsf] 5}g ;fy} Ps 
eGbf a9L of]hgf ;~rfng u/]sf] 5}g .  

#= o; pkef]Qmf ;ldltn] >ldssf]  Hofnf e'StfgL 8f]/ xflh/L agfO{ sfd x]eL O{SjLkd]G6x?sf] k|of]u u/]/ ug]{ 
5}g ;fy} uk'r'k tl/sfn]  cGo lgdf{0f Jofj;foLnfO{ 7]Ssf lbO{ of]hgf ;+rfng ug]{ 5}g .  

$= of] of]hgf ;+rfng ubf{ Pp6} sfdnfO{ bf]xf]/f] b]vfO{ em'7f ljn e/kfO{ Pj+ ljj/0f agfO{ bf]xf]/f] e'QmfgL lng]  
   5}g .  
%= of] of]hgf sfof{Gjog ubf{ ;fj{hlgs vl/b P]g, @)^#, ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL, s]Gb| tyf k|b]z ;/sf/sf] 

gLlt lgb]{zgdf pNn]lvt dfu{bz{g tyf zt{x? ;d]t kfngf u/L vr{ ul/g]5 .  
^= ;fj{hlgs vl/b lgodfjnLsf] pkef]Qmf ;ldlt jf nfeu|fxL ;d'bfoaf6 sfd u/fpg] sfo{ljlw adf]lhd o; 

;ldltn] lgdf{0f ;DkGg u/]sf] of]hgfsf] dd{t ;Dxf/ tyf /]vb]vsf] lhDd]jf/L :jodn] lng] 5 .  
&= cfof]hgf ;+rfng ubf{ tf]lsP adf]lhdsf] u'0f:t/ sfod ug]{ 5 . u'0f:t/ k/LIf0f u/fpg' kg]]{ sfdsf] u'0f:t/ 

k/LIf0f u/fO{ e'QmfgL dfu ul/g]5 . 
*= o; pkef]Qmf ;ldltn] vr{sf] ;fj{hlgs kl/If0f ubf{ cg';"rL–$_  vr{ ;fj{hlgs ubf{   -cg';"rL– %_ / tof/ 

ubf{ of]hgfaf6 k|ToIf nfeflGjt ;/f]sf/jfnfx?sf] e]nf u/fO{ ;Dk"0f{ ljj/0f k|:t't u/L tof/ ug]{ 5 . 

:j–3f]if0ffdf ;lx5fk ug]{ M 
cWoIf >L ======================================         b:tvt M ====================================== 

;lrj >L ======================================         b:tvt M ====================================== 

sf]ifWoIf >L ====================================        b:tvt M ========================================= 

ldlt M @)&^÷======÷====== 

=========================================pkef]Qmf ;ldlt ldlynf=g=kf= j8f g+= ================================ 

/f]xj/ M 

=============================== 

of]hgf pkzfvf 

ldlynf gu/kflnsf 



अनसूुची ४ 

(कायर् �व�कक  दा ११ (५) सँग सम�बि�्) 

;fj{hlgs k/LIf0f kmf/fd 

सा�रजवनक पर�कण दारामकक काँचा पलश गरलकक कायार य.......... 
 

(क) आ्ोजना सम्िनी �ववरण : 

१) आयकजनाकक नाम :- 

२) आयकजना स�ा न सथ  :- 

३) सम्झ्ा मूलय :- 

४) उपभक�ा/सामू ायीक संखया :- 

५) आयकजना सम्झ्ा वमव् :- 

६) आयकजना सरु वमव् :- 

७) आयकजना समपप भएकक वमव् :- 

८) अधयककक नाम :- 

९) अधयककक समपकर  नं. :- 

१०) सवमव् स सय संखया :- म पु  

११) रकह�र (जन�व्वनव�) :- 

(ख) आ्ोजना शोौ (आमदानी) : 

१) नगरपाव का्ाट र. 

२) सा ल् ार वनकाय्ाट र. 

३) उ.स/सामू ा्यक संसथा्ाट र. 

४) अिय्ाट र.                                  ् 

कु  आम ानी र. 

(ग) खचरको �ववरण : 

१) सामा�ीकक ्��रण : 

 १) इटा  

 २) कु�ा  

 ३) वग�ी  

 ४) भरझट  

 ५) माटक  

 ६) ्ास  

 ७) छड  

 ८) वसमलिट  

 ९) ्ा �ुा  

 १०) ्करा  

 ११) काठ  

 १२) प ाा  

 १३) द ाम  

 १४) डलकस  

 १५) ल्िच  

 १६) कूस�  

 १७) ्कडर  



२) जया ा 

वस. नं. ्��रण  र � न जममा कै्दय् 

१ वम�ी ( क)     

२ वम�ी (अ�र  क)     

३  ल�र     

४ अिय     

३) �म ान : 

४) वय�सथापन ेचर : 

 कु�ानी  

 अिय  

५) .................. उपकरण भाडा :- 

घ) मझजदाौ �ववरण :- 

 नग  र.  

 �्कमा र.  

 वयब�ग् ..... र.  

 सामा�ीहर :-  

•  

•  

•  

ङ) भ�ुानी ्ांक� �ववरण 

•  

•  

च) समपिन आ्ोजनाको पग�ौ फाराम :- 
 ्�ब�य भझव्क अ�सथा कै्दय् 

 �य     

�गव्     

छ) मावथ उल लबे् ्��रण स्ह्का ्�ुयमा उपभक�ा/सामू ा्यक सवमव् ल हामी ्पवस का उपभक�ा/ 

सरककार�ा ाहरका व्च राा ुभयको उल लबे् ्��रणमा हाहक बच� ्ु् ी सम्ि�ी् वनकायमा पलश गनन �यकजनाथर समल् 

स�इइछा ल राजीेसुीसाथ स्ह छाप गर�� � ो 

 १)  

 २)  

 ३)  

 ४)  

 ५)  

 ६)  

 ७)  

 ८)  

 ९)  

 १०)   



अनसूुची ५ 

-कायर् �व�कक  दा ११ (६) सँग सम�बि�्) 

ेचर सा�रजवनक सूचना दाराम 

 

वमव्ः २०  ो   ो   .  

१. आयकजनाकक नामः—         २. आयकजना सथ ः—  

३. ्�वनयकबज् �जलटः—   ४. आयकजना बस�कक ् भएकक आ.�ः—   ५. आयकजना सम्झ्ा भएकक वमव्ः—  

६. काम समपप गनुर पनन वमव्ः—       ७. काम समपप भएकक वमव्ः—  

८. उ.स. कक ्ैठक ल ेचर स�ीकक ् गरलकक वमव्ः—    

आम ानी र ेचरकक ्��रण 

       

आमदानी खचर 
�ववरण रकम�र �ववरण रकम 

पसम�मकवौा  ज्ाला  
दोशो�मकवौा  �नमारण�सामााी�खीरद  
ौेशो�मकवौा  ढुवानी  
जनशमदान  भाडा  
ववौुगौ�सहा्ौा  व्ववसापन�खचर  
लागौ�सहभा�गौा    
    
    
 
उपयुर�ानसुारकक आम ानी ्था ेचर ्��रण यथाथर हक ो यसमा स्ै आम ानी ्था ेचरहर समा�लश ग�रएकक छ ो 

साथै उपभक�ाहरकक ��यक सहभावग्ामा आयकजना कायारि�यन ग�रएकक छ ो यसकक एक �व् �डा कायार यमा समल् 

पलश ग�रएकक छ ो  

 

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

ककुाधयक          सबच�         अधयक   

 
  
 

 
  



अनसूुची ६ 

-कायर् �व�कक  दा ११(७) संग सम�बि�्) 

आयकजना सूचना पाट�कक नमूना 

१. आयकजनाकक नामः 

२. आयकजना संचा न गनन कायार य/कायर�मकक नामः 

३. उपभक�ा सवमव्कक अधयककक नाम र समपकर  नं.M 

४. आयकजनाकक कु   ाग् रकम रः 

 ४.१. आयकजनामा कायार य्ाट वयहकनन  ाग् रः 

 ४.२. जनसहभावग्ा्ाट वयहकनन  ाग् रकम रः 

 ४.३. आयकजनामा  गानी गनन अिय वनकायकक नाम  र वयहकनन  ाग् रकम रः 

५. आयकजना सम्झ्ा वमव्ः 

६. आयकजना समपप गनन वमव्ः 

७. आयकजना्ाट  ाभाबि�् जनसंखयाः 

  



 

अनसूुची ७ 

-कायर् �व�कक  दा १६(ङ) सँग सम�बि�्) 

उपभक�ा सवमव्कक भझव्क ्था ्��ीय �गव् �व्�ल न 

्��रण पलश गरलकक कायार य.................... 
 

१. आयकजनाकक ्��रण  

आयकजनाकक नामः     �डा नं.M टक ÷्स्ीः   उपभक�ा सवमव्का अधयकः सबच�ः  

२. आयकजनाकक  ाग्ः �ा� अन ुान रकम र. ............................  चि ा रकम र...................... 

जनसहभावग्ा रकम र. ==============   जममा रकम र. ............................. 

३. हा सममकक ेचर र. ============== 

क. कायार य्ाट �ा� रकम र............. 

१. वनमारण साम�ीमा (वसमलिट, छड, काठ, कंुगा �ा दु�ा, वग�ी, उपकरण आ� ) र. .  

२. जया ाः–   क रः–     अ क र.        जममा र.  

३. मस ि  सामान (क्प, क म, मसी, कागज आ� ) र.   ४.  ैवनक �मण भ�ा (सम्झ्ामा स�ीकक ् भए) र.   

५. �ा्�व�क वनर�कण ्ाप् ेचर (सम्झ्ामा स�ीकक ् भए) र.     

६. अिय   

े. जनसहभावग्ा्ाट वयहक�रएकक ेचर रः ................... �मकक मूलय ्रा्र रकम र. .......................  

बजिसी सामान मूलय ्रा्र रकम र. .............   कू  जममा र. .............  

४. �ा्�व�क �व्�ल न ्मकबजम मूलयांकन रकम र. ............. 

५. उपभक�ा समूहकक वनणरय ्मकबजम÷समीका्ाट ेचर  लबेएकक र. ............. 

६. कायारि�यनमा  लबेएका मखुय समसयाहरः क. े. ग.  

७. समा�ानका उपायहर  

क.  

े. 

ग.  

८. कायार य्ाट र अिय वनकाय्ाट अनगुमन भए अनगुमनकक सु् ा�ः  
 
 

९. हा  माग गरलकक ्कस्ा रकम र.  

१०. मखुय ेचर �यकजन  
 

११. �ा� रकम आयकजना ्ाहलक अिय कायरमा ेचर गनन गराउनल छैनझ ो   
 

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

  ्यार गनन    सबच�           ककुाधयक           अधयक  
 

 

 


