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गरेूवा गाउँपालिकाको  

अनगुमन तथा सपुरिवके्षण सममततको कार्यसञ्चािन कार्यतवधि, २०७८ 

प्रमाणणकिण ममतत : २०७८/०९/०७ 

 

प्रस्तावनााः गरेूवा गाउँपालिकाबाट सञ्चािन हुन ेतवकास र्ोजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकािी कार्ायन्वर्नका िातग 
स्थानीर् सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (४) खण्ड (ख) मा भएको ब्र्वस्था वमोणजम 
गरिन ेअनगुमन तथा सपुरिवके्षण कार्यिाई ब्र्वस्स्थत ि प्रभावकािी तलु्र्ाउन वाञ्छनीर् भएकोि,े 

गरेूवा गाउँपालिकाको प्रशासकीर् कार्यतवधि ननर्ममत गन ेऐन, २०७६ को दफा ४ ि ेददएको अधिकाि प्रर्ोग गिी 
कार्यपालिकाि ेदहेार्को कार्यतवधि बनाई िाग ूगिकेो छ ।  

 

परिच्छेद– १ 

प्रािस्भभक 

१.  संलक्षप्त नाम ि प्रािभभाः (१) र्स कार्यतवधिको नाम “गरेूवा गाउँपालिकाको अनगुमन तथा सपुरिवके्षण 
सममततको कार्यसञ्चािन कार्यतवधि, २०७८” िहकेो छ ।  

  (२) र्ो कार्यतवधि गाउँपालिकाको स्थानीर् िाजपत्रमा प्रकाशन भएको ममततदणेख प्रािभभ हुनछे 
।  

२.  परिभाषााः तवषर् वा प्रसङ्गि ेअको अथय निागमेा र्स कार्यतवधिमा,– 

   (क)  “अध्र्क्ष” भन्नाि ेगाउँपालिकाको अध्र्क्ष सभझन ुपछय । 

   (ख)  “अनगुमन” भन्नाि े नीतत, र्ोजना, कार्यक्रम तथा आर्ोजनाहरूमा िगानी तथा 
सािनको प्रवाह उधचत ढङ्गि े भए, नभएको वा अपलेक्षत नततजा हाधसि भए, 
नभएको सभबन्िमा र्स कार्यतवधि बमोणजम गरिन ेननिन्ति वा आवधिक रुपमा गरिन े
ननगिानी, सचूना सङ्किन, तवश्िषेण तथा सिुािात्मक कार्य सभझन ुपछय । 

   (ग)  “कार्यक्रम” भन्नाि े गाउँपालिकाबाट सञ्चािन हुन े कार्यक्रम सभझन ु पछय ि सो 
शब्दि े गाउँपालिका क्षते्रमभत्र गिै सिकािी संस्था एबम ् सामदुातर्क संस्थाबाट 
सञ्चालित कार्यक्रम समतेिाई जनाउँछ । 

   (घ)  “कार्यपालिका” भन्नाि ेगाउँ कार्यपालिका सभझन ुपछय । 

   (ङ)  “नागरिक समाज” भन्नाि ेगाउँपालिका क्षते्रमभत्र नागरिक समाजको रुपमा दताय भएका 
वा नभएका नागरिक अधिकािका िातग कृर्ामशि संस्था वा व्र्धि सभझन ुपछय ।  
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   (च)  “प्रततवदेन” भन्नाि ेर्स कार्यतवधि बमोणजम तर्ाि गरिन ेअनगुमन तथा सपुरिवके्षण 
कार्यको नततजा समावशे गरिएको दस्तावजे सभझन ुपछय । 

   (छ)  “र्ोजना” भन्नाि ेगाउँपालिकाबाट सञ्चािन हुन ेतवकास ननमायण कार्य सभझन ुपछय 
ि सो शब्दि ेगाउँपालिका क्षते्रमभत्र गिै सिकािी संस्था एबम ्सामदुातर्क संस्थाबाट 
सञ्चालित तवकास ननमायण कार्य समतेिाई जनाउँछ ।  

   (ज)  “सममतत” भन्नाि ेदफा ४ बमोणजमको सममतत सभझन ुपछय । 

   (झ)  “सपुरिवके्षण” भन्नाि ेअपलेक्षत नततजा हाधसि गनय र्स कार्यतवधि बमोणजम सममतत 
वा सो कामको ननममत्त णजभमवेाि कमयचािी वा पदाधिकािीबाट गरिन ेस्थिगत ननिीक्षण 
वा चकेजाँच वा िखेदखे सभबन्िी कार्य सभझन ुपछय । 

   (ञ)  “संर्ोजक” भन्नाि ेसममततको संर्ोजक सभझन ुपछय । 

 

परिच्छेद– २ 

सममततको गठन तथा काम, कतयव्र् ि अधिकाि 

३.  अनगुमन तथा सपुरिवके्षण सममतताः (१) र्ोजना तथा कार्यक्रमको िागत, परिमाण, समर् सीमा ि 
गणुस्तिीर्ताको आिािमा अनगुमन गिी पषृ्ठपोषण ददनका िातग दहेार् बमोणजमको अनगुमन तथा 
सपुरिवके्षण सममतत िहनछेाः–  

 (क)  गाउँपालिकाको उपाध्र्क्ष       – संर्ोजक 

 (ख)  कार्यपालिकाि ेतोकेका एक जना मनहिा सनहत कार्यपालिकाका  

  सदस्र्हरु मध्र्बेाट दईु जना        – सदस्र् 

 (ग)  प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृत       – सदस्र् 

 (घ) पवूायिाि शाखा प्रमखु       – सदस्र् 

 (ङ) प्रशासन शाखा प्रमखु       – सदस्र् 

 (च)  प्रमखु वा तोकीएको कमयचािी, र्ोजना शाखा     – सदस्र् सधचव 

(२) उपदफा (१) बमोणजमको सममततमा आवश्र्कता अनसुाि नागरिक समाजका प्रततननधि, सञ्चािकमी 
ि सभबस्न्ित क्षते्रका तवज्ञिाई आमन्त्रण गनय सनकनछे ।  
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(३) सममतति ेआफ्नो कामिाई नछटोछरितो ि प्रभावकािी बनाउन कार्यपालिकाबाट सममततमा प्रततननधित्व 
गन ेसदस्र् मध्र्बेाट संर्ोजक िहन ेगिी तवषर्गत रुपमा अनगुमन टोिी गठन गिी णजभमवेािी तोक्न सक्नछे 
।   

(४) र्स दफा बमोणजम स्थिगत अनगुमन गदाय सभवस्न्ित र्ोजना तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न वा 
सपुरिवके्षणमा संिग्न कमयचािीिाई सहभागी गिाउन ुपनछे ।  

(५) सममततको वातष यक प्रततवदेन सदस्र्-सधचवि ेतर्ाि गिी प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृत माफय त गाउँसभामा 
पशे गनुय पनछे ।   

४. सममततको काम, कतयब्र् ि अधिकािाः (१) र्ोजना तथा कार्यक्रमबाट अपके्षा गरिएको नततजा प्रास्प्तका िातग 
सहजीकिण गन ेअनगुमन तथा सपुरिवके्षण सममततको प्रमखु णजभमवेािी हुनछे । 

(२) उपदफा (१) मा उस्ल्िणखत कामका अततरिि सममततका अन्र् काम, कतयब्र् ि अधिकाि दहेार् 
बमोणजम हुनछेाः– 

    (क)  गाउँपालिकाबाट सञ्चालित र्ोजना तथा कार्यक्रम अनगुमनका िातग वातष यक 
कार्यतालिका तर्ाि गिी कार्यपालिकािाई जानकािी ददन,े 

            (ख)  कार्यतालिका अनसुाि ननर्ममत ि आवश्र्कता अनसुाि आकस्स्मक अनगुमन तथा 
ननिीक्षण गन,े 

            (ग)  अनगुमन तथा सपुरिवके्षण कार्यिाई प्रभावकािी बनाउन आवश्र्कता अनसुाि 
सममततका कृर्ाकिापहरुमा तवज्ञिाई संिग्न गिाउन,े 

          (घ)  अनगुमन सभपन्न भएको सात ददनमभत्र सोको प्रततवदेन कार्यपालिकामा पशे गिी 
कार्यपालिकाको बठैकमा छिफि गन ेगिाउन,े 

          (ङ)  अनगुमनको क्रममा दणेखएका तवषर्मा सिुािका िातग सभबस्न्ित प्रातवधिक तथा 
सभबद्ध उपभोिा सममतत, पिामशयदाता एबम ्ननमायण व्र्बसार्ीिाई ननदशेन ददन,े 

            (च)  र्ोजना तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्नको सन्दभयमा दखेा पिकेा तववाद वा 
समस्र्ाहरुको समािानका िातग आवश्र्क समन्वर् ि सहजीकिण गन,े 

          (छ)  र्ोजना तथा कार्यक्रमको अनगुमन तथा सपुरिवके्षणको क्रममा कुन ै नहनाममना, 
अननर्ममतता वा तोनकएको गणुस्ति ि परिमाण नभएको व्र्होिा र्नकन हुन 
आएमा आवश्र्क कािबाहीको िातग िार्सनहत कार्यपालिकामा पशे गन,े  

    (ज)  अनगुमन कार्यको वातष यक प्रततवदेन तर्ािी गिी आतथयक वष यको अस्न्तममा 
कार्यपालिकामा पशे गन,े 
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          (झ)  सममततको वातष यक प्रततवदेन प्रत्र्के वष यको श्रावण मनहनामभत्र कार्ायिर्को 
वबेसाइट ि अन्र् उपर्िु माध्र्मबाट सावयजननक गन ेब्र्वस्था ममिाउन े।  

 

 

परिच्छेद– ३ 

अनगुमन तथा सपुरिवके्षण सभबन्िी व्र्वस्था 

५. र्ोजना तथा कार्यक्रमको वगीकिणाः (१) अनगुमन तथा सपुिीवके्षणका िातग र्ोजना तथा कार्यक्रमिाई 
तवषर्गत क्षते्रका आिािमा दहेार् वमोणजम वगीकिण गरिनछेाः–  

   (क)  पवूायिाि तवकास र्ोजना,  

   (ख)  चतेनामिूक, क्षमता अमभवनृद्ध ि सीप तवकास सभवन्िी कार्यक्रम,  

   (ग)  स्विोजगाि तथा उत्पादनमिूक ि उद्यमशीिता प्रवद्धयन गन ेर्ोजना ि कार्यक्रम । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम गरिएको वगीकिण एवम ् र्ोजना तथा कार्यक्रममा गरिन ेिगानी समतेका 
आिािमा सममतति ेअनगुमनको प्राथममकता ननिायिण गनय सक्नछे ।  

(३) उपदफा (१) बमोणजम गरिन ेअनगुमन तथा सपुिीवके्षणको िातग बगे्िाबगे्ि ैढाँचा ि तवधिको प्रर्ोग 
गनय सनकनछे ।  

६. अनगुमन गदाय ध्र्ान ददनपुनाेः अनगुमन तथा सपुरिवके्षण सममतति ेर्स कार्यतवधि बमोणजम र्ोजना तथा 
कार्यक्रमहरुको अनगुमन गदाय दहेार्का तवषर्मा ध्र्ान ददन ुपनछेाः– 

    (क)  कार्यतालिका अनसुाि काम भए नभएको एकीन गन,े 

    (ख)  कामको तोनकएको परिमाण, िागत ि गणुस्ति कार्म गिाउन,े  

          (ग)  र्ोजना वा कार्यक्रमको नडजाइन वा कार्ायन्वर्नको क्रममा भएका गल्ती वा 
कमजोिी तत्काि सिुाि गिी सावयजननक कोषको अपव्र्र् हुनबाट िोक्न,े  

           (घ)  अनगुमन तथा सपुरिवके्षण कार्यिाई पािदशी ि सहभातगतामिूक बनाई नागरिकमा 
गाउँपालिकाि े गन े तवकास ननमायण कार्यप्रतत सकािात्मक भावनाको तवकास 
गिाउन े।  

७.  अनगुमन तवधिाः (१) सममतति े गाउँपालिकाबाट सञ्चालित एबम ् गाउँपालिका क्षते्रमभत्र गिै सिकािी 
संस्थाबाट सञ्चालित र्ोजना तथा कार्यक्रमहरुको अनगुमन गनछे ।  
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(२) उपदफा (१) बमोणजम अनगुमन तथा सपुरिवके्षण गदाय सममतति ेदहेार्कामध्र् ेआवश्र्कता अनसुाि 
कुन ैवा सब ैतवधिको प्रर्ोग गनय सक्नछेाः– 

    (क)  कार्ायन्वर्नमा संिग्न व्र्धि समहू वा ननकार्बाट ननर्ममत प्रततबदेन लिन,े 

    (ख)  स्थिगत अविोकन गन,े 

    (ग)  िाभास्न्वत वगय तथा सिोकािवािाहरुसगँ छिफि गन,े 

    (घ)  नागरिक समाजका संस्था तथा आमसञ्चािका माध्र्म परिचािन गन,े 

    (ङ)  सावयजननक पिीक्षण तथा सावयजननक सनुवुाई आर्ोजना गन,े  

    (च)  र्ोजनाको प्रातवधिक पिीक्षण गन,े 

    (छ)  सवेाग्राही सन्तषु्टी सवके्षण तथा सममतति ेउपर्िु ठहि गिकेा अन्र् तवधिहरु । 

(३) उपदफा (२) मा उस्ल्िणखत तवधिका अततरिि कुन ैर्ोजना वा कार्यक्रमको सभबन्िमा अन्र् तरिकाबाट 
पषृ्ठपोषण, प्रततकृर्ा वा सझुाव प्राप्त भएको अवस्थामा सममतति ेत्र्स्तो तवषर्को अमभिखे िाखी त्र्गत 
तवश्िषेणको आिािमा आवश्र्क कािवाही अमघ बढाउन सक्नछे ।     

८.  वडास्तिीर् अनगुमन सममतताः (१) वडास्तिमा सञ्चािन गरिन ेर्ोजनाको िागत, परिमाण, समर् सीमा ि 
गणुस्तिीर्ताका आिािमा अनगुमन गिी आवश्र्क पषृ्ठपोषण ददनका िातग दहेार् बमोणजमको वडास्तिीर् 
अनगुमन सममतत िहनछेाः– 

    (क) सभबस्न्ित वडाको वडाध्र्क्ष   –संर्ोजक 

    (ख) वडा सममततका सदस्र्हरु     –सदस्र्  

    (ग) वडा सधचव      –सदस्र् सधचव 

(२) वडास्तिीर् अनगुमन सममतति ेआवश्र्कता अनसुाि सभबस्न्ित र्ोजना हने ेप्रातवधिक कमयचािीिाई 
बठैकमा आमन्त्रण गनय सक्नछे । 

(३) वडास्तिीर् अनगुमन सममतति ेअनगुमनको क्रममा दणेखएका तवषर्का सभबन्िमा सममततिाई ननर्ममत 
रुपमा जानकािी गिाउन ुपनछे ।  

९. उपभोिा सममततबाट अनगुमन गनाेः (१) तोनकएको गणुस्ति तथा परिमाण कार्म गिी ननिायरित समर्मा 
र्ोजना सभपन्न गनय उपभोिाहरुको भिेाबाट कभतीमा एक जना मनहिा सनहत बढीमा पाँच सदस्र्ीर् 
अनगुमन सममतत गठन गनुयपनछे । 

(२) उपदफा (१) बमोणजमको अनगुमन सममतत गठन गन ेकार्य उपभोिा सममतत गठन गदाय कै समर्मा 
गनुयपनछे ।   
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(३) र्स दफा बमोणजम गठठत अनगुमन सममततको काम, कतयब्र् ि अधिकाि दहेार् बमोणजम हुनछेाः– 

                   (क)  र्ोजनाको कार्ायन्वर्नमा दणेखएका वािा, व्र्विान ि समस्र्ा 
समािानका िातग आवश्र्क सहजीकिण गन,े 

             (ख)  र्ोजना कार्ायन्वर्न तोनकएको परिमाण, गणुस्ति ि कार्यतालिका अनसुाि 
भए नभएको एकीन गन ेि नभएको अवस्थामा सभबस्न्ित पक्षिाइ सचते गिाउन,े 

                   (ग)  सममतत ि वडास्तिीर् अनगुमन सममततबाट गरिन े अनगुमन तथा 
सपुिीवके्षणमा आवश्र्क समन्वर् ि सहजीकिण गन,े 

    (घ)  र्ोजनाको सफि कार्ायन्वर्नका िातग आवश्र्क अन्र् कार्यहरु गन े।  

(४) उपभोिा सममतति ेर्ोजनाको अस्न्तम भिुानी माग गदाय र्स दफा बमोणजमको अनगुमन सममततको 
प्रततवदेन संिग्न गनुयपनछे ।   

१०.  अनगुमन तालिका तर्ाि गनुयपन:े (१) सममतति े र्ोजना कार्ायन्वर्न तालिका अनरुुप हुन े गिी वातष यक 
अनगुमन तालिका तर्ाि गनुय पनछे ।  

(२) उपदफा (१) वमोणजम तर्ाि भएको तालिकािाई सममततबाट ननणयर् गिाई कार्यपालिका समक्ष पशे 
गनुय पनछे ।  

(३) उपदफा (२) बमोणजम पशे हुन आएको तालिका उपि आवश्र्क छिफि गिी कार्यपालिकाि ेआवश्र्क 
पषृ्ठपोषण ददन सक्नछे ।  

(४) र्स दफा बमोणजम तर्ाि भएको अनगुमन तालिका सभबस्न्ित उपभोिा सममतत, ननमायण ब्र्वसार्ी, 
आपतूतयकताय, सवेा प्रदार्क, सभवस्न्ित वडा सममतत ि सपुिीवके्षणको िातग तोनकएको कमयचािीिाई अतग्रम 
रुपमा उपिब्ि गिाउन ुपनछे ।  

११.  अनगुमन कार्यको िातग स्रोतको प्रबन्िाः (१) अनगुमन कार्यतालिका बमोणजम सममततको कार्यणजभमवेािी पिुा 
गनय आवश्र्क पन े स्रोत सािनको प्रबन्ि कार्यपालिकाि े वातष यक बजटे तथा कार्यक्रममा समावशे गिी 
गनुयपनछे ।     

(२) स्वीकृत वातष यक बजटेका आिािमा कार्यतालिका वमोणजम अनगुमन तथा सपुरिवके्षणको िातग आवश्र्क 
स्रोत सािनको व्र्वस्थापन गन ेणजभमवेािी प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृतको हुनछे ।  

(३) अनगुमन तथा सपुरिवके्षण कार्यमा संिग्न िहन ेसममततका पदाधिकािीको भत्ता तथा अन्र् सतुविा 
सभबन्िी व्र्बस्था तपमशि बमोणजम हुनछे ।  

 क. गाउँपालिकास्तिीर्/वडास्तिीर् सममतत : प्रतत र्ोजना रू. १,०००/- 
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 अध्र्क्ष, प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृत वा ननजि े तोकेको अन्र् कमयचािीि े अनगुमन तथा 
 मलू्र्ांकनमा जाँदा उपदफा ३(क) बमोणजम सतुविा प्राप्त गनछेन ।  

१२.  पवूायिाि तवकास र्ोजनाको अनगुमनाः (१) सममतति ेपवूायिाि तवकास सभबन्िी र्ोजनाको प्रकृतत ि आकाि 
हिेी सभभव भएसभम ननमायण कार्य प्रािभभ हुनपुवू य, ननमायणािीन अवस्था ि ननमायण सभपन्न भएपनछ गिी 
तीन चिणमा अनगुमन गनुय पनछे।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम ननमायण कार्य प्रािभभ हुन ुअमघ गरिन ेअनगुमन दहेार्का तवषर्मा केस्न्ित िही 
अनसुचूी १ को ढाँचामा गनुय पनछेाः  

     (क) र्ोजनाको स्वीकृत िागत ि िागत व्र्होन ेस्रोत, 

    (ख) र्ोजना कार्ायन्वर्न गरिन ेस्थान, 

    (ग) िाभग्राही समदुार्का सिोकािका तवषर्हरु, 

    (घ) ननमायण गरिन ेसंिचनाको नकधसम, आकाि वा परिमाण, नडजाइन, गणुस्ति, 

    (ङ) आवश्र्क पन ेननमायण सामग्री तथा जनशधिको आपतूी स्रोत ि सोको गणुस्ति, 

             (च) स्वीकृत िागत अनमुान तथा नडजाइनमा आउन सक्न े संभातवत परिवतयन तथा 
जोणखम । 

(३) सममतति ेपवूायिाि र्ोजनाको ननमायणिीन अवस्थामा दहेार्का तवषर्मा केस्न्ित िही अनसुचूी २ को 
ढाँचामा अनगुमन गनुयपनछेाः–  

    (क) र्ोजना कार्ायन्वर्न तोनकएको गणुस्ति, िागत ि समर् अनरुुप भए नभएको,  

    (ख) र्ोजना कार्ायन्वर्नमा दणेखएका बािा अविोि,  

    (ग) सभझौताका शतयको पािना, 

    (घ) सममतति ेआवश्र्क दखेकेा अन्र् तवषर्हरु । 

(४) उपदफा (३) बमोणजमको अनगुमन गदाय त्र्स्तो र्ोजना वा कार्यक्रम कभतीमा पचास प्रततशत भन्दा 
बढी ननमायणकार्य सभपन्न भसैकेको हुन ुपनछे ।  

(५) सममतति ेपवूायिाि र्ोजनाको ननमायण कार्य सभपन्न भएपनछ दहेार्का तवषर्मा केस्न्ित िही अनसुचूी ३ 
बमोणजमको ढाँचामा अनगुमन गनुयपनछेाः– 

    (क)  र्ोजना स्वीकृत नडजाइन अनसुाि सभपन्न भए नभएको, 

    (ख)  स्वीकृत िागत अनमुान अनसुाि काम सभपन्न भए नभएको, 
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    (ग)  ननमायण कार्यको गणुस्ति ि समर्, 

             (घ)  नडजाइन वा िागतमा परिवतयन भएको भए सोको औधचत्र् ि स्वीकृततको 
अवस्था, 

    (ङ)  र्ोजनाबाट अपलेक्षत प्रततफि प्राप्त हुन सक्न ेअवस्था भए नभएको, 

         (च)  र्ोजनामा तोनकए बमोणजमको िागत सहभातगता ि सभझौताका शतयको पािना 
भए नभएको, 

    (छ) र्ोजनाको समग्र उपिस्ब्िको अवस्था ि दीगोपना । 

१३. चतेनामिूक, क्षमता अमभवनृद्ध ि सीप तवकास कार्यक्रमको अनगुमनाः सममतति ेचतेनामिूक, क्षमता अमभवनृद्ध 
ि सीप तवकास सभवन्िी कार्यक्रमको प्रगतत अनगुमन गदाय कार्यक्रम िागत, सहभातगता, समर्ावधि, 
धसकाइका तवषर्वस्त ुि िाभग्राहीको पषृ्ठपोषण जस्ता तवषर् समावशे गिी अनसुचूी ४ बमोणजमको ढाँचामा 
अनगुमन गनुय पनछे ।  

१४. स्विोजगाि तथा उत्पादनमिूक ि उद्यमशीिता प्रवद्धयन गन े र्ोजना ि कार्यक्रमको अनगुमनाः सममतति े
स्विोजगाि तथा उत्पादनमिूक ि उद्यमशीिता प्रवद्धयन गन ेर्ोजना ि कार्यक्रमको प्रगतत अनगुमन गदाय 
िाभग्राही समदूार्ि े गाउँपालिकाबाट प्राप्त ऋण वा अनदुानको मात्रा, प्रदान गरिएका र्न्त्र औजाि ि 
उपकिण तथा प्रातवधिक सहार्ताको प्रकृतत, प्राप्त सहार्ताको उपर्ोगको अवस्था, िाभग्राहीको संख्र्ा, 
सहभातगिाई उपिब्ि गिाइएको सहर्ोगको पर्ायप्तता जस्ता तवषर्मा केस्न्ित िही अनसुचूी ५ बमोणजमको 
ढाँचामा अनगुमन गनुय पनछे ।    

१५.  अनगुमनको तर्ािीाः (१) सदस्र् सधचवि ेसममततका पदाधिकािीिाई स्थिगत अनगुमनमा जानअुमघ अनगुमन 
गरिन ेर्ोजना तथा कार्यक्रम, जान ेि फनकयन ेसमर्, भ्रमणको सवािी सािन िगार्तका तवषर्मा जानकािी 
ददन ुपनछे ।  

(२) स्थिगत अनगुमन गदाय सममतति ेर्ोजना तथा कार्यक्रमसगँ सभबस्न्ित िागत अनमुान, सभझौता जस्ता 
कागजातहरु तथा अनमुन स्थिको जानकािी लिन ेतस्वीि णखच्नको िातग क्र्ामिेा िगार्तका सािनको 
समते सनुनस्श्चतता गनुय पनछे । 

(३) सदस्र् सधचवि ेअनगुमनको क्रममा र्ोजना तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा संिग्न उपभोिा सममतत वा 
ननमायण व्र्वसार्ी, िाभग्राही समहु ि सपुरिवके्षणको िातग णजभमवेािी तोनकएको कमयचािीिाई अनगुमन 
स्थिमा उपस्स्थततको िातग पवूयसचूना गनुय पनछे ।   

(४) सममतति ेस्थिगत अनगुमन गदाय अध्र्क्षिाई समते अतग्रम जानकािी ददन ुपनछे ।   
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(५) सममतति ेस्थिगत अनगुमनको क्रममा गाउँपालिका वा वडाको ननवायचनमा ननकटतम प्रततद्वन्द्वी िहकेा 
उभमदे्वाि वा दिसगँ आवद्ध व्र्धि वा पदाधिकािीिाई समते सभिग्न गिाई पषृ्ठपोषण प्राप्त गनय सक्नछे 
।  

परिच्छेद– ४ 

प्रततवदेन सभबन्िी व्र्वस्था 

१६.  अनगुमन प्रततवदेन पशे गनुयपनाेः (१) सममतति ेअनगुमन सभपन्न भएपश्चात बठैक बसी छिफि गन ेि सो 
छिफि तथा स्थिगत अनगुमनबाट सङ्किन गरिएका सचूना तथा तवविण समतेका आिािमा प्रततवदेन 
तर्ाि गिी अनगुमन सभपन्न भएको ममतति ेसात ददनमभत्र कार्यपालिका समक्ष पशे गनुय पनछे ।   

 (२) उपदफा (१) बमोणजमको प्रततवदेनमा अनगुमनको क्रममा सभवस्न्ित र्ोजना वा कार्यक्रमको 
अवस्था झस्ल्कन ेगिी लिइएका तस्वीि समते संिग्न गनुय पनछे । 

 (३) र्स दफा बमोणजमको अनगुमन प्रततवदेन सदस्र् सधचवि ेतर्ाि गनुय पनछे ।  

 (४) र्स दफा बमोणजम तर्ाि भएको प्रततवदेन सममततका संर्ोजक माफय त छिफिको ननममत्त 
कार्यपालिका वठैकमा प्रस्ततु गरिनछे ।  

 (५) अनगुमन प्रततवदेन बगेि सममततका पदाधिकािीिाई कुन ैनकधसमको भत्ता वा सतुविा उपिब्ि 
गिाइन ेछैन ।  

१७. अनगुमन प्रततवदेनमा समावशे गनुयपन े तवषर्ाः (१) अनगुमन सममतति े दफा १६ बमोणजम तर्ाि गरिन े
अनगुमन प्रततवदेनमा दहेार्का तवषर्हरु समावशे गनुय पनछेाः– 

    (क)  स्रोत सािनको प्रास्प्त ि प्रर्ोगका क्रममा स्वीकृत बजटे ि समर् तालिका अनसुाि 
भए नभएको, 

    (ख)  अपलेक्षत प्रततफिहरु समर्म ैि िागत प्रभावकािी रुपमा हाधसि भए नभएको,  

    (ग)  कार्ायन्वर्नकतायको कार्यदक्षता ि तत्पिता के कस्तो छ, 

          (घ)  कार्ायन्वर्नमा के कस्ता समस्र्ा ि बािा व्र्बिानहरु दणेखएका छन ्ि ततनको 
समािानका ननममत्त के कस्ता उपार्हरु अविभबन गनुय पछय । 

(२) सममतति ेदफा २२ को उपदफा (२) बमोणजम वडास्तिीर् अनगुमन सममतति ेपशे गिकेो प्रततवदेनमा 
उल्िखे भएका तवषर्िाई समते आफ्नो प्रततवदेनमा समावशे गनय सक्नछे ।  

१८. प्रततवदेन उपिको कािवाहीाः (१) सममतति ेदफा १६ बमोणजम पशे गिकेो प्रततवदेन उपि कार्यपालिकाको 
वठैकमा कभतीमा दईु मनहनामा एक पटक छिफि गन ेव्र्बस्था ममिाउन ुपनछे ।  
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 (२) सममततको प्रततबदेनको आिािमा कार्यपालिकाि े र्ोजना कार्ायन्वर्नमा दणेखएका त्रटुीहरु 
सच्र्ाउन तथा समर् ि गणुस्ति कार्म गनय उपभोिा सममतत, ननमायण व्र्बसार्ी, पिामशयदाता तथा सभबद्ध 
कमयचािीिाई आवश्र्क ननदशेन ददन सक्नछे । 

 (३) उपदफा (२) बमोणजम कार्यपालिकाबाट ददइएका ननदशेन पािना गनुय सभबस्न्ित पक्षको 
कतयब्र् हुनछे ।  

१९.  भिुानी गदाय ध्र्ान ददनपुनाेः (१) कार्ायिर्ि ेर्ोजना वा कार्यक्रमको अस्न्तम नकस्ता भिूानी गदाय सममतत 
वा वडास्तिीर् अनगुमन सममतत ि उपभोिा सममतत अन्तगयतको अनगुमन सममतति ेपशे गिकेो अनगुमन 
प्रततवदेन संिग्न गनुयपनछे ।  

 (२) र्ोजना वा कार्यक्रमको अस्न्तम नकस्ता भिूानी ददनअुमघ अनगुमन प्रततवदेनि ेऔल्र्ाएका 
गभभीि प्रकृततका तवषर्हरुमा आवश्र्क सिुाि गिकेो व्र्होिा सभबस्न्ित प्रातवधिकबाट सनुनस्श्चत गरिएको 
हुन ुपनछे ।  

 

परिच्छेद – ५ 

तवतवि 

२०.  अनगुमन गनयसक्नाेः (१) र्स कार्यतवधिमा अन्र्त्र जनुसुकैु कुिा िणेखएको भएता पनन कार्यपालिका तथा 
अध्र्क्षि ेगाउँपालिकाबाट सञ्चालित र्ोजना तथा कार्यक्रमको आवश्र्कता अनसुाि स्थिगत अनगुमन गनय 
सक्नछे ।  

(२) सममतति ेवडास्तिीर् अनगुमन सममततबाट दफा ८ बमोणजम अनगुमन गरिन ेर्ोजना तथा कार्यक्रमको 
समते आवश्र्कता अनसुाि अनगुमन गनय सक्नछे ।  

२१. णजभमवेािी तोक्नपुनाेः (१) कार्ायिर्ि ेर्स कार्यतवधि बमोणजम गरिन ेअनगुमन तथा सपुरिवके्षण सभवन्िी 
कार्यको समन्वर्, सहजीकिण, कार्ायन्वर्न ि अमभिखे व्र्वस्थापन सभबन्िी कार्यका िातग र्ोजना शाखािाई 
णजभमवेािी तोक्न ुपनछे । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा िणेखएको भएता पनन गाउँपालिकामा अनगुमन सभबन्िी कामका िातग 
बगे्ि ैशाखा वा एकाइ िहकेो अवस्थामा उपदफा (१) बमोणजमको कार्य णजभमवेािी सोही शाखा वा एकाइको 
हुनछे ।  

२२. कार्यतवधिको पािना गनुयपनाेः (१) वडास्तिीर् अनगुमन सममततबाट गरिन ेअनगुमनमा समते र्स कार्यतवधिमा 
भएका व्र्बस्थािाई पािना गनुयपनछे । 

(२) वडास्तिीर् अनगुमन सममतति ेअनगुमन गिी तर्ाि गिकेो प्रततवदेनको एक प्रतत अनगुमन सभपन्न 
भएको सात ददनमभत्र सममतत समक्ष पशे गनुयपनछे ।  
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२३. चकेलिष्ट तर्ाि गनय सक्नाेः सममतति ेर्ोजना तथा कार्यक्रमको स्थिगत अनगुमन गदाय र्स कार्यतवधिमा 
भएको व्र्बस्था अनरुुप तवविण संकिनका िातग अिग्ग ैचकेलिष्ट तर्ाि गिी िाग ूगन य सक्नछे । 

२४. संशोिन वा हिेफेिाः कार्यपालिकाि ेसममततसगँको पिामशयमा र्स कार्यतवधिमा आवश्र्कता अनसुाि संशोिन 
वा हिेफेि गनय सक्नछे । 

२५. बािा अड्काउ फुकाउाः र्स कार्यतवधि कार्ायन्वर्नको क्रममा कुन ैवािा उत्पन्न भएमा कार्यपालिकाि ेवािा 
अड्काउ फुकाउन सक्नछे ।   

२७. खािजेी : गरेूवा गाउँपालिकाको गरेूवा अनगुमन तथा मलू्र्ाकंन कार्यतवधि, २०७६ खािजे गरिएको छ। 

२८.  बचाउ : र्ो कार्यतवधि जािी हुन ुभन्दा पनहि ेभए, गिकेा कार्यहरू तथा प्रदान गरिएका सवेा तथा सतुविाहरू 
र्स ैकार्यतवधि बमोणजम भएको मानननछे ।    
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अनसुचूी– १ 

(दफा १२ को उपदफा (२) सगँ सभबस्न्ित) 
पवूायिाि तवकास सभबन्िी र्ोजनाको कार्य प्रािभभ हुन ुपवू य गरिन ेअनगुमनमा प्रर्ोग गरिन ेढाँचा 

 
क्र.सं. मशष यक तवविण 
1.  अनगुमन गरिन ेर्ोजनाको नाम   

2.  र्ोजनास्थि/ठगेाना  

3.  र्ोजनाको स्वीकृत िागत अनमुान रु.  

4.  सभझौता िकम रु. कुि सभझौता िकम रु. ..... 

जनसहभातगता/िागत सहभातगताको िकम रु. ........... 
5.  बहुवषीर् र्ोजनाको हकमा कुि िागताः ...........चाि ुआ.व.को तवननर्ोजन .......... 

6.  र्ोजना सभझौता ममतताः  

7.  र्ोजना शरुु तथा सभपन्न हुन ेममतत शरुु हुन ेममतताः ............ सभपन्न हुन ेममतताः ....... 

8.  िाभास्न्वत जनसंख्र्ा  

9.  कार्ायन्वर्न गन ेननकार्को नाम ि सभपकय 
व्र्धि ि सभपकय नभबि 

 

10.  ननमायण गरिन ेसंिचनाको नकधसम, आकाि 
वा परिमाण 

 

11.  संिचना ननमायण भए नडजाइन अनसुािको 
फाउण्डशेन भए नभएको 

 

12.  आवश्र्क पन े ननमायण सामग्री तथा 
जनशधि आपतूीको स्रोत ि सोको 
गणुस्ति 

 

13.  भौगोलिक एवं वाताविणीर् जोणखम  
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क्र.सं. मशष यक तवविण 
14.  स्वीकृत िागत अनमुान तथा नडजाइनमा 

आउन सक्न े संभातवत परिवतयन तथा 
जोणखम 

 

15.  िाभग्राही समदुार्को सिोकािको तवषर्, 
िािणा ि सझुाव 

 

 

16.  संिग्न प्रातवधिकको िािणा  

 

17.  नागरिक समाज ि िाजनतैतक दिका 
प्रततननधिको िािणा   

 

 

18.  सममतत/अनगुमनकतायको नटप्पणी ि 
सझुाव  

 

 

 

 

 

नोटाः  

१.  क्र.सं. ९ मा  उपभोिा सममततबाट कार्ायन्वर्न भएको र्ोजना भए उपभोिा सममततको अध्र्क्षको नाम ि 
सभपकय नभबि िाख्न,े गिैसिकािी संस्था/सामदुातर्क संस्थाबाट कार्ायन्वर्न भएको र्ोजना भए  सभबस्न्ित 
संस्थाको तफय बाट तोनकएको सभपकय व्र्धिको नाम ि सभपकय नभबि ि ननमायण व्र्वसार्ीबाट कार्ायन्वर्नको 
भएको र्ोजना भए सभबस्न्ित ननमायण व्र्वसार्ीको तफय बाट तोनकएको सभपकय व्र्धिको नाम ि सभपकय 
नभबि उल्िखे गन े।  

२. क्र.सं. १३ वाताविणीर् मलू्र्ाङ्कन गनुयपन ेर्ोजना भए सो बमोणजम मलू्र्ाङ्कन भए नभएको ि र्ोजनाबाट अन्र् 
धसंचाई, खानपेानी, सडक जस्ता स्थानीर् सावयजननक पवूायिाि तथा ननजी भौततक पवूायिािमा क्षती पगु्न सक्न े
अवस्था भए नभएको उल्िखे गन े।   
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अनसुचूी– २ 

( दफा १२ को उपदफा (३) सगँ सभबस्न्ित) 

पवूायिाि र्ोजनाको ननमायणिीन अवस्थामा गरिन ेअनगुमनको क्रममा प्रर्ोग गरिन ेढाँचा 

अनगुमन गिकेो ममतताः ........... 

१. र्ोजनाको नामाः ........................... 

२. र्ोजना ननमायणस्थिाः ....................     

३. र्ोजना ननमायण शरुु ममतताः ............... ४. र्ोजना सभपन्न हुनपुन ेममतताः ................. 

५. भौततक प्रगतताः ................ प्रततशत ५. तवत्तीर् प्रगतत ................ प्रततशताः  

६. सभझौता िकमाः .................. हािसभम भिुानी िकमाः ................... भिुानी बाँकी िकमाः ............ 

७. र्ोजना कार्ायन्वर्न तोनकएको गणुस्ति, िागत ि समर् अनरुुपाः (क) भएको (ख) नभएको 

८. ननमायण कार्यको अवस्थााः  

 (क) ननमायणस्थिमा आवश्र्क ननमायण सामग्रीको उपिब्िता भए नभएको 

 (ख) उपिब्ि ननमायण सामग्री तोनकएको गणुस्ति बमोणजम भए नभएको  

 (ग)  गणुस्ति पिीक्षण भए नभएको ि भएको भए सोको नततजा   

 (घ) आवश्र्क जनशधिको पर्ायप्तता भए नभएको  

 (ङ) मशेीनिी औजाि ि उपकिण व्र्वस्थापनको अवस्था 

९.   र्ोजना कार्ायन्वर्नमा दणेखएका बािा अविोिाः ................................. 

 

१०.  र्ोजना कार्ायन्वर्नमा सभझौताका शतयको पािनााः (क) भएको (ख) नभएको 

  (ग) नभएको भए पािना नभएको तवषर् ि सोको कािणाः ......................... 

 

११.  कार्ायन्वर्न गन ेननकार्को आधिकारिक प्रततननधिको िािणा ि प्रततबद्धतााः ................ 

 

 

१२.  स्थानीर् उपभोिा/नागरिकहरुको िािणा वा प्रततकृर्ााः ...................... 
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१३.  संिग्न प्रातवधिकको िािणा ि प्रततबद्धतााः ....................... 

 

१४.  अमघल्िो अनगुमनको क्रममा ददइएका सझुाव कार्ायन्वर्नको अवस्थााः ........................  

 

१५.  सममतत/अनगुमनकतायको नटप्पणी, सझुाव ि ननदशेनाः .................................... 

 

 

अनगुमन गन ेपदाधिकािीहरु 

क. नामाः ..........................  पदाः ................    दस्तखताः ............... 

ख. नामाः .......................  पदाः .............   दस्तखताः ............... 

ग. नामाः ..........................  पदाः ................   दस्तखताः ............... 

घ. नामाः .......................  पदाः .............   दस्तखताः ............... 

ङ. नामाः ..........................  पदाः ................   दस्तखताः ............... 
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अनसुचूी– ३ 

(दफा १२ को उपदफा (५) सगँ सभबस्न्ित) 

र्ोजनाको ननमायण कार्य सभपन्न भएपनछ गरिन ेअस्न्तम अनगुमनको क्रममा प्रर्ोग गरिन ेअनगुमनको ढाँचा 

अनगुमन गिकेो ममतताः ........... 

१. र्ोजनाको नामाः ........................... 

२. र्ोजना ननमायणस्थिाः वडा नं. ......  स्थानाः .................. 

३. र्ोजना ननमायण शरुु ममतताः ................  ४. र्ोजना सभपन्न भएको ममतताः ................. 

५. सभझौता िकम रु. ...............  हािसभमको भिुानी रु. ............  

६. भौततक प्रगतताः ................ प्रततशत     

७.  र्ोजना कार्ायन्वर्न तोनकएको गणुस्ति, िागत ि समर् अनरुुप सभपन्न भए नभएको 

८.  र्ोजना कार्ायन्वर्नमा गरिएका सभझौताका शतयको पािना भए नभएको 

९. उपभोिाहरुको िागत सहभातगताको अवस्थााः  

१०.  नडजाइन वा िागतमा परिवतयन भएको भए सोको औधचत्र् ि स्वीकृततको अवस्थााः ..................... 

११.  र्ोजनाबाट अपलेक्षत प्रततफि प्राप्त हुन सक्न ेअवस्था भए नभएकोाः ............................ 

 

१२.  र्ोजनाको समग्र उपिस्ब्िको अवस्था ि दीगोपना  ........................................ 

 

१३.  सावयजननक सनुवुाई तथा सावयजननक पिीक्षण गि ेनगिकेो  

१४.  उपभोिा सममतत अन्तगयत िहकेो अनगुमन सममततको ननणयर् तथा सझुाव  

 

 

१५. कार्ायन्वर्न गन ेननकार्को आधिकारिक प्रततननधिको िािणा ि प्रततबद्धतााः ....................... 

 

१६. स्थानीर् उपभोिा/नागरिकहरुको िािणा वा प्रततकृर्ााः ...................... 

 

१७.  अमघल्िो अनगुमनको क्रममा ददइएका सझुावको कार्ायन्वर्नको अवस्थााः  
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१८. संिग्न प्रातवधिकको िािणा ि प्रततबद्धतााः ....................... 

 

 

१९. सममतत/अनगुमनकतायको नटप्पणी, सझुाव ि ननदशेनाः .................................... 

 

 

 

अनगुमन गन ेपदाधिकािीहरु 

क. नामाः ..........................    पदाः ................  दस्तखताः ............... 

ख. नामाः .......................    पदाः .............  दस्तखताः ............... 

ग. नामाः ..........................    पदाः ................  दस्तखताः ............... 

घ. नामाः .......................    पदाः .............  दस्तखताः ............... 

ङ. नामाः ..........................    पदाः ................  दस्तखताः ............... 
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अनसुचूी –४ 

(दफा १३ सगँ सभबस्न्ित) 

चतेनामिूक, क्षमता अमभवनृद्ध ि सीप तवकास कार्यक्रमको अनगुमनको क्रममा प्रर्ोग गरिन ेढाँचा 

अनगुमन गिकेो ममतताः ........................ 

१. कार्यक्रमको नामाः ................ 

२. कार्यक्रम सञ्चािन स्थानाः वडा नं. ................. स्थानाः ................ 

३. कार्यक्रम शरुु ममतताः ............   सभपन्न गनुयपन ेममतताः ........................... 

४. कार्यक्रमको प्रकृतताः  क. चतेनामिूक,  ख. क्षमता अमभवनृद्ध  ग. सीप तवकास   

५. कार्यक्रमको कुि िागताः रु. ................. कार्ायिर्बाट उपिब्ि हुन ेिकम रु. ..............  

 कार्ायन्वर्न गन ेननकार्को िागत सहभातगता रु ......  

अन्र् ननकार्बाट प्राप्त सहर्ोग रु.................. िाभग्राहीको सहभातगतााः रु ............... . 

६. जभमा िाभग्राही संख्र्ााः  

मनहिा परुुष जभमा दलित
  

जनजातत ब्राभहण÷क्षते्री मिशेी
  

मसु्स्िम÷ 
अल्पसंख्र्क 

अपाङ्गता 
भएको 

         

७.  िाभग्राहीहरुको ननर्ममत उपस्स्थती भए नभएको  

८.  कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा गरिएका सभझौताका शतयको पािनााः भएको नभएको 

९. कार्यक्रमको खाका (िाभग्राही, कार्ायन्वर्न तरिका, समर् ि िागत) मा परिवतयन भएको भए सोको औधचत्र् 
ि स्वीकृततको अवस्थााः ..................... 

१०.  कार्यक्रमबाट अपलेक्षत प्रततफि प्राप्त हुन सक्न ेअवस्थााः ......................... 

११.  कार्यक्रममा तोनकएबमोणजमको िागत सहभातगता ि सभझौताका शतयको पािना भए नभएको 

१२.  र्ोजनाको समग्र उपिस्ब्िको अवस्था ि दीगोपनााःाः ........................................ 

 

१३.  िाभग्राही/नागरिकको िािणा वा प्रततकृर्ा  
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१४. कार्ायन्वर्न गन ेननकार्को आधिकारिक प्रततननधिको िािणा ि प्रततबद्धतााः ....................... 

 

 

१५.  वडा सममतत वा वडास्तिीर् अनगुमन सममततको प्रततकृर्ा भएाः .................... 

 

 

१६. अनगुमनकतायको नटप्पणी, सझुाव ि ननदशेनाः .................................... 

 

 

अनगुमन गन ेपदाधिकािीहरु 

क. नामाः ..........................    पदाः ................  दस्तखताः ............... 

ख. नामाः .......................    पदाः .............  दस्तखताः ............... 

ग. नामाः ..........................    पदाः ................  दस्तखताः ............... 

घ. नामाः .......................    पदाः .............  दस्तखताः ............... 

ङ. नामाः ..........................    पदाः ................  दस्तखताः ............... 
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अनसुचूी– ५ 

(दफा १४ सगँ सभबस्न्ित) 

स्विोजगाि तथा उत्पादनमिूक ि उद्यमशीिता प्रवद्धन गन ेर्ोजना ि कार्यक्रमको अनगुमन ढाँचा 

१. कार्यक्रमको नामाः ................ 

२. कार्यक्रम सञ्चािन स्थानाः वडा नं. ................. स्थानाः ................ 

३. कार्यक्रम शरुु ममतताः ............   सभपन्न गनुयपन ेममतताः ........................... 

४. कार्यक्रमको प्रकृतताः  क. स्विोजगाि तथा उत्पादनमिूक  ख. उद्यमशीिता प्रबद्धयन गन े 

५. कार्यक्रमको कुि िागताः रु. ................. कार्ायिर्बाट उपिब्ि हुन ेिकम रु. ..............  

 कार्ायन्वर्न गन ेननकार्को िागत सहभातगता रु ......   

अन्र् ननकार्बाट प्राप्त सहर्ोग रु.................. िाभग्राहीको सहभातगतााः रु ............... . 

६. जभमा िाभग्राही संख्र्ा 

मनहिा परुुष जभमा दलित जनजातत ब्राभहण/क्ष े
त्री 

मिशेी मसु्स्िम/अल्पसंख्र्क अपाङ्गता 
भएको 

         

७.  कार्ायिर्बाट सामग्री उपिब्ि गिाइएको भएमा    

सामग्रीको तवविण परिमाण उपर्ोगको अवस्था कैनफर्त 

    

    

    

    

८.  कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा गरिएका सभझौताका शतयको पािना भए/नभएको 

९.  कार्यक्रमबाट अपलेक्षत प्रततफि प्राप्त हुन सक्न ेअवस्थााः भए/नभएको 

१०.  कार्यक्रममा तोनकए बमोणजमको िागत सहभातगता ि सभझौताका शतयको पािनााः भए/नभएको 
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११.  र्ोजनाको समग्र उपिस्ब्िको अवस्था ि दीगोपनााः ........................................ 

 

१२.  िाभग्राही/नागरिकको िािणा वा प्रततकृर्ा  

 

 

१३. कार्ायन्वर्न गन ेननकार्को आधिकारिक प्रततननधिको िािणा ि प्रततबद्धतााः ....................... 

 

 

१४.  वडा सममतत वा वडास्तिीर् अनगुमन सममततको प्रततकृर्ा भएाः .................... 

 

 

१५. अनगुमनकतायको नटप्पणी, सझुाव ि ननदशेनाः .................................... 

 

 

अनगुमन गन ेपदाधिकािीहरु 

क. नामाः ..........................   पदाः ................  दस्तखताः ............... 

ख. नामाः .......................   पदाः .............  दस्तखताः ............... 

ग. नामाः ..........................   पदाः ................  दस्तखताः ............... 

घ. नामाः .......................   पदाः .............  दस्तखताः ............... 

ङ. नामाः ..........................   पदाः ................  दस्तखताः...............  
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