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संवत २०७६ सालको नियमावली िं. २१ 
 

आकष्ममक कोष संचालि तथा व्यवस्थापि काययववनि, २०७६ 
 

प्रस्ताविा : 
स्थािीय सरकार संचालि ऐि २०७४ को पररच्छेद १० दफा ७० बमोष्िम यस कीनतयपरु िगर पानलकाको स्थािीय 
संष्चत कोषबाट केही  रकम ववनियोिि गरी आकष्स्मक कोषको स्थापिा र संचालि गियका लानग स्थािीय सरकार 
संचालि ऐि २०७४ तथा कीनतयपरु िगरपानलकाको प्रशासकीय काययववनि(नियनमत गिे) ऐि २०७६ को दफा ४ ले 
ददएको अनिकार प्रयोग गरी यस िगरपानलमा आकष्ममक रुपमा आइपिे ववनिन्न आपतकालीि अवस्था (हाल ववश्विर 
देष्िएको कोरोिा िाइरसको संक्रमणलगायत समय समयमा आकष्स्मक रुपमा आइपिे आपतकालीि अवस्था, 
महामारी र असहि पररष्स्थनत आददको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार आदद)मा यस िगरक्षेर  निर वसोवास गरररहेका 
कामदार, मिदरु, असहाय व्यष्ि, गररब, ववपन्न वगय,बावहरबाट आई िाडामा बस्िे रोिगार नबवहि ववद्याथीहरु, अत्यन्त्त 
न्त्यूि आनथयक ष्स्थनत िएका व्यष्िहरु र सीमान्त्तकृत समदुायका प्रिाववत व्यष्िहरुलाई िीवि रक्षाका लानग सहयोग 
परु् याउि तथाकोरोिाको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रण एवम ्राहत ववतरण गियका लानग आकष्ममक कोष स्थापिा गरी 
संचालि गिय वाञ्छिीय िएकोले िगर काययपानलकाले यो काययववनि स्वीकृत गरेको  छ ।  

पररच्छेद १ 
संष्क्षप्त िाम र प्रारम्ि 

 

१. संष्क्षप्त िाम र प्रारम्ि: 
 १.१ यस काययववनिको िाम “आकष्ममक कोष संचालि तथा व्यवस्थापि काययववनि २०७६” रहेको छ ।  
१.२ यो काययववनि िगरकाययपानलकाबाट स्वीकृत िएको नमनतबाट लाग ुहिेुछ ।  
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२. पररिाषा: ववषय वा प्रसंगले अको अथय  िलागेमा यस काययववनिमा  
(क) काययववनि िन्नाले “आकष्ममक कोष संचालि तथा व्यवस्थापि काययववनि २०७६” िने्न बझु्िपुछय ।  
(ि)“कोष”  िन्नाले आकष्ममक कोष िने्न बझु्िपुछय ।  
(ग)“काययपानलका”  िन्नाले कीनतयपरु िगरकाययपानलका िने्न बझु्िपुछय ।  
(घ)“आकष्ममक कायय”  िन्नाले यस िगरपानलमा आकष्ममक रुपमा आइपिे ववनिन्न आपतकालीि अवस्था (हाल 
ववश्विर देष्िएको कोरोिा िाइरसको संक्रमणलगायत समय समयमा आकष्ममक रुपमा आइपिे आपतकालीि अवस्था, 
महामारी र असहि पररष्स्थनत आददको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार )मा यस िगरक्षेर  निर वसोवास गरररहेका 
कामदार, मिदरु, असहाय व्यष्ि, गररब, नबपन्न वगय, बावहरबाट आई िाडामा बस्िे रोिगार नबवहिववद्याथीहरु, अत्यन्त्त 
न्त्यूि आनथयक ष्स्थनत िएका व्यष्िहरुर सीमान्त्तकृत समदुायका व्यष्िहरु मािव िीविमा असर पािेगरी अप्रत्याष्शत 
कारणबाट अचािक रुपमा सिृिा िएको ववशेष पररष्स्थनतबाट पीनडत र प्रिाववत व्यष्िहरुलाई िीवि रक्षाका लानग 
तत्काल सहयोग पयुायउिे  एबम राहत ववतरण गररिे  आकष्ममक कायय वा सहयोग बझु्िपुछय ।  
(ङ) “राहत” िन्नाले प्रिाववतर पीनडत व्यष्िलाईउपलब्िगराईिेिगद तथा वस्तगुत सहायतातथा सामग्रीसमेत सम्झनुपर्छ 
(च) “िगरपानलका”िन्नाले कीनतयपरु िगरपानलका सम्झिपुछय। 
(छ) “वडा कायायलय” िन्नाले कीनतयपरु िगरपानलकाका सबै वडा कायायलय सम्झिपुछय।  
(ि) “कायायलय” िन्नाले कीनतयपरु िगर काययपानलकाको कायायलय सम्झि ुपदयछ ।  
(झ) “प्रमिु” िन्नाले कीनतयपरु िगरपानलकाको प्रमिुलाई सम्झि ुपदयछ ।  
(ञ)“प्रदेश सरकार” िन्नाले बागमती प्रदेश सरकार सम्झि ुपदयछ ।  
(ट) “उपप्रमिु’” िन्नाले कीनतयपरु िगर काययपानलकाको उपप्रमिुलाई सम्झि ुपदयछ ।  
(ठ) “प्रमिु प्रशासकीय अनिकृत” िन्नाले कीनतयपरु िगर काययपानलकाको कायायलयको प्रमिु प्रशासकीय अनिकृतलाई 
सम्झि ुपदयछ ।  
(ड) “काययपानलका” िन्नाले कीनतयपरु िगर काययपानलकालाई सम्झि ुपदयछ । 
(ढ) “िगरसिा” िन्नाले संवविािको िारा २२३ को उपिारा १ बमोष्िम गदठत कीनतयपरु िगरपानलकाको 
िगरसिालाई सम्झि ुपदयछ । 
३. कोष स्थापिा : 

३.१ यस िगरपानलकाको िाममा “आकष्ममक कोष संचालि तथा व्यवस्थापि कोष” िाम गरेको एक कोषको 
स्थापिा गररिे छ ।  

३.२ कोषको आय रकम संकलि तथा व्यय रकम पररचालिका लानग िगरपानलकाको सष्ितकोष रहेको ववत्तीय 
संस्थामा एक छुटै्ट िाता िोनलिेछ। 

४.  आकष्स्मक कोषमा िम्मा गररएको रकम :  
४.१ िगरपानलकाको संष्चत कोषबाट पहीलो पटक रु ५०,००,०००।–(पचास लाि मार) ष्झकी त्यस्तो रकम 
आकष्ममक कोषमा िम्मा गररिेछ र आवश्यकतािसुार रकम थप गदै लनगिे छ । 

५.कोषको आम्दािी :(१) कोषमा प्रचनलत काििुको अनििमारही देहाय बमोष्िमका रकम आम्दािीको रूपमा िम्मा 
हिेुछ: 
(क) िगरपानलकाको निणयय तथा वावषयक बिेटमाफय त आकष्स्मक कोषमा िम्मा हिेु गरी स्वीकृत गरेको रकम, 
(ि) आकष्स्मक कोषमा िम्मा हिेु गरी अन्त्य स्थािीय तहबाट प्राप्त रकम,  
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(ग) यस कोषमा िम्मा हिेु गरी बागमती प्रदेश सरकार तथा िेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,  
(घ) िगरसिाबाट स्वीकृत आनथयक ऐिमा व्यवस्था गररएबमोष्िम यस कोषमा िम्मा हिेु गरी प्राप्त हिेु शलु्क तथा दस्तरु 
रकम,  
(ङ)िगर सिासदस्य, िगरकाययपानलका सदस्य तथा िगरपानलकाका कमयचारीहरूको स्वेष्च्छक निणययबाट प्राप्त हिेु रकम,  
(च) स्वदेशी ववनिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरू र त्यसमा काययरत कमयचारीहरू, उद्योगी, व्यवसायी, पेशाकमी, 
राििीनतकदल, िागररकसमाि, िानमयक तथा परोपकारी संघसंस्था र आम सवयसािारणबाट स्वेष्च्छक रूपमा प्राप्त हिेु रकम, 
(छ) गैर आवासीय िेपाली, वदेैष्शक सरकार तथा संघसंस्थाको तफय बाट प्रचनलत कािूिको अनििमा रही प्राप्त हिेु रकम,   
(ि) कोषको िाता सिालिमा रहेको ववत्तीय संस्थाले त्यस्तो कोषमा रहेको रकममा उपलब्ि गराएको ब्याि आय, 
(झ)  िगरकाययपानलका र काययपानलका कायायलयले निणयय गरी िम्मा गरेको कुिै रकम, 
(ञ) प्रचनलत कािूिको अनििमा रही कोषमा िम्मा हिेु गरी अन्त्य कुिै स्रोतबाट प्राप्त रकम । 
(२) उपनियम  (१) बमोष्िम कोषलाई उपलब्ि हिेु रकम सम्बष्न्त्ित व्यष्ि वा संस्थाले यस काययववनि बमोष्िमको 
कोषको बैंक िातामा नसिै िम्मा गररददि वा िगरपानलकाको रािश्व शािामा िगद िम्मा गिय सक्िेछ।त्यसरी िगद 
िम्मा हिु आएमा रािश्व शािाले सम्बष्न्त्ित व्यष्ि वा संस्थालाई सोको िपायई उपलब्ि गराउि ुपिेछ। 
(३) यस कोषमा रकम वृवि र संकलिका लानग िगरपानलकाले आबश्यकता अिसुार कारण र औष्चत्य सवहत 
साबयिनिक रुपमा आव्हाि समेत गिय सक्िे छ । 
 

पररच्छेद २  
कोषको अविारणा, लक्ष्य, उद्दशे्य र िीनत 

 

६. कोषको अविारणा : यस िगरपानलमा आकष्ममक रुपमा आइपिे ववनिन्न आपतकालीि अवस्था (हाल ववश्विर 
देष्िएको कोरोिा िाइरसको संक्रमणलगायत समय समयमा आकष्ममक रुपमा आइपिे आपतकालीि अवस्था, महामारी 
र असहि पररष्स्थनत आदद) मा यस िगरक्षेर  निर वसोवास गरररहेका कामदार, मिदरु, असहाय व्यष्ि, गररब, 
नबपन्न वगय, बावहरबाट आई िाडामा बस्िे रोिगार नबवहि नबद्द्द्यानथयहरु, अत्यन्त्त न्त्यूि आनथयक ष्स्थनत िएका व्यष्िहरु, 
द्वन्त्द्व पीनडत, एकल मवहला र सीमान्त्तकृत समदुायका व्यष्िहरु लगायत प्रिाववत व्यष्िहरुको पवहचाि गरी 
उिीहरुको िीवि रक्षाका लानग िगरपानलकाको तफय बाट सहयोग गिुय यस कोषको अविारणाहो ।  
७. कोषको लक्ष्य:हालको कोरोिा रोगको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रण गिय तथा अत्यन्त्त न्त्यूि आनथयक ष्स्थनत िएका 
र कमािोर तथा असहाय व्यष्ि एबम आकष्ममक अबस्थाबाट पीनडत तथा प्रिाववत व्यष्िहरुलाई तत्काल राहत तथा 
सहयोग उपलब्ि गराई मािवीय क्षनतमा कमी ल्याउििैु कोषको लक्ष्य रहेको छ ।  
७.१ आकष्ममक एबम असहि पररष्स्थनतबाट  पीनडत र प्रिाववत व्यष्िहरुलाई तात्कल सहयोग उपलब्ि गराउिे,  
७.२ आकष्स्मक वा अप्रत्याष्शत कारणबाट सिृिा िएको ववशेष पररष्स्थनतमा तात्काल आकष्ममक सहयोग गराउिे,  
७.३ कोरोिाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई प्रिावकारी बिाउिे । 
  

८. उदे्दश्य: 
८.१ यस िगरपानलमा आकष्ममक रुपमा आइपिे ववनिन्न आपतकालीि अवस्था (हाल ववश्विर देष्िएको कोरोिा 
िाइरसको संक्रमणलगायत समय समयमा आकष्ममक रुपमा आइपिे आपतकालीि अवस्था, महामारी र असहि 
पररष्स्थनत आदद) मा यस िगरक्षेर  निर वसोवास गरररहेका कामदार, मिदरु, असहाय व्यष्ि, गररब, नबपन्न वगय , 
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अत्यन्त्त न्त्यूि आनथयक ष्स्थनत िएका व्यष्िहरु, सीमान्त्तकृत समदुायका व्यष्िहरुलाई िीवि रक्षाका लानग तत्काल 
सहयोग पयुायउिे  एबम राहत ववतरण गिे  ।  
८.२ आकष्स्मक पररष्स्थनतमा मािवीय  सहयोग पयुायउिे । 
८.३ अप्ठेरोमा परेकाहरुलाई स्थािीय सरकारको अििुनूत गराउिे। 
८.४ कोरोिाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई प्रिावकारी बिाउिे। 
९. िीनत: 
९.१ यस िगरपानलमा आकष्ममक रुपमा आइपिे ववनिन्न आपतकालीि अवस्था (हाल ववश्विर देष्िएको कोरोिा 
िाइरसको संक्रमणलगायत समय समयमा आकष्ममक रुपमा आइपिे आपतकालीि अवस्था, महामारी र असहि 
पररष्स्थनत आदद) मा यस िगरक्षेर  निर वसोवास गरररहेका कामदार, मिदरु, असहाय व्यष्ि, गररब, नबपन्न वगय, 
अत्यन्त्त न्त्यूि आनथयक ष्स्थनत िएका व्यष्िहरु र सीमान्त्तकृत समदुायका व्यष्िहरुलाई िीवि रक्षाका लानग तत्काल 
सहयोग पयुायउिे  एबम राहत ववतरण गिे  ।  
९.२ आकष्स्मक पररष्स्थनतमा मािवीय  सहयोग पयुायउिे । 
९.३ अप्ठेरोमा परेकाहरुलाई स्थािीय सरकारको अििुनूत गराउिे । 
९.४ कोरोिाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई प्रिावकारी बिाउिे। 
 
 

पररच्छेद ३ 
आकष्स्मक कोषबाट गररिे सहयोगको मापदण्ड तथा क्षरेहरु 

 

१०.राहत तथा सहयोगको मापदण्ड र क्षेर  
१०.१ यस कोषबाट सहयोग र राहत ववतरण गदाय िगरपानलकाले निष्ित मापदण्डका आिारमा गिुयपिे छ ।यसरी 
राहत ववतरण गदाय  
(क) िेपाल सरकारले तयार गरेको राहत ववतरण सम्बन्त्िी मापदण्ड,  
(ि) बागमती प्रदेश सरकारले तयार गरेको राहत ववतरण सम्बन्त्िी मापदण्ड, 
(ग) कीनतयपरु िगरपानलकाको निणयय अिसुार तयार िएको मापदण्ड समेतका आिारमा आवस्यकता र औष्चत्यता 
समेतको ववचार गरी ववतरण गिुय पिे छ । 
१०.२ राहत ववतरणको कुिै मापदण्ड तयार िहदैु राहत ववतरण गिुयपरेमा िगर काययपानलकाको निणयय अिसुार हिेु 
छ । 
१०.३ राहत र सहयोगका क्षेरहरु : 
(क) आकष्स्मक र असहि पररष्स्थनतमा परेका तोवकएबमोष्िमक  व्यष्ि तथा पररवारलाई िीवि रक्षाका लानग 
िािवपिको व्यवस्था, औषिोपचारको व्यवस्था, तथा अन्त्य आवस्यक मािवीय सहायता, 
(ि) बावहरबाट आई िाडामा बस्िे रोिगार नबवहि नबद्द्द्यानथयहरु तथा अन्त्य व्यष्िहरुलाई सहयोग र राहत, 
(घ)कीनतयपरु िगरपानलकको  निणयय अिसुार गररिेअन्त्य आवस्यक सहायता । 
(ङ) कोरोिाको तथा अन्त्य ििस्वास््यिन्त्य महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लानग औषिी, उपकरण 
िररद,  
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(च) PCR प्रयोगशाला स्थापिा, प्रयोगशाला कक्ष निमायण तथा व्यबस्थापि, प्रयोगशाला संचालि तथा व्यबस्थापि 
आददसँग सम्बष्न्त्ित िचय, (केनमकल, ररएिेन्त्ट लगायतका ल्याब सामाग्री, मेनडकल तथा सष्ियकल सामग्री िररद । 
(छ) आईसोलेसि तथा क्वारेन्त्टाईि निमायण, सोसगँ सम्बष्न्त्ित सामग्री िररद, आईसोलेसि तथा क्वारेन्त्टाईि संचालि 
एवं व्यवस्थापि िचय र आईसोलेसि तथा क्वारेन्त्टाईिमा रष्िएका व्यष्िहरुको िािा/िािा िचय, आदद । 
(ि) ववतरण गिुयपिे राहत सामग्री िररद, ढुवािी, लोड, अिलोड लगायतका राहत सामग्री िररद तथा व्यबस्थापि 
िचय,  
१०.४ यस काययववनि अिसुार राहत र सहायता ववतरण गदाय सम्बष्न्त्ित वडाको नसफाररस, अनिकाररक त्यांक तथा 
प्रमाणका आिारमा मार गररिे छ । 
 

पररच्छेद ४ 
कोषको व्यवस्थापि तथा संचालि सम्बन्त्िी व्यवस्था 

 

११. कोषको व्यवस्थापि तथा संचालि सम्बन्त्िी व्यवस्था: 
 ११.१ कोषको लक्ष्य तथा उदे्दश्यहरु प्रानप्तको लानग कीनतयपरु िगरपानलकाले  स्वयम ्व्यवस्थापि गिेछ ।  
११.२ अप्रत्याष्शत घटिाबाट अचािक रुपमा सिृिा िएको ववशेष परीष्स्थनतबाट पीनडत र प्रिानित  व्यष्िहरुलाई, 
सहयोग गिुय पिे िएमा ववशेष पररष्स्थनत मािी काययपानलकाको निणयय अिसुार कोष बाट रकम िचय गिय सवकिे छ ।  
११.३ कोष प्रयोगगियिपाईिे:  यस काययववनिमा अन्त्यर ििुसकैु कुरा लेष्िएको िएतापनि देहायको प्रयोििका लानग 
कोषमा िम्मा िएको रकम िचय गिय पाईिे छैिः 
(क) नियनमत प्रशासनिक काययको लानग िचय गिय, 
(ि) कुिै सरकारी वा गैर सरकारी पदानिकारी वा कमयचारीलाई नियनमत रूपमा तलब,  ित्ता वा अन्त्य सवुविा 
उपलब्ि गराउि,   
(ग) कुिै सरकारी वा गैरसरकारी पदानिकारी वा कमयचारीलाई भ्रमण िचय वा अन्त्य त्यस्तै प्रकारको िचय उपलब्ि 
गराउि,  
(घ) पीनडत र प्रिाववतलाई ददईिे तोवकए बमोष्िमको राहत र सहयोग बाहेक अन्त्य कुिै पनि वकनसमको चन्त्दा,  
परुस्कार, उपहार वा आनथयक सहायता उपलब्ि गराउि,  
(ङ) कुिै पनि वकनसमको गोवि, अन्त्तरवक्रया वा सिा सम्मेलि सिालि गिय गराउि, 
(च) काययववनिको बदुा िं. २ (घ) मा पररिावषत आकष्स्मक काययमा यस कोष बाट रकम िचय गिय सवकिे छ  ।  

पररच्छेद ५ 
कोषको आनथयक तथा प्रशासनिक व्यवस्था र नियन्त्रण  

 

१२. कोषको ववत्तीय व्यवस्थापि: 
 १२.१ कोषमा देहायका रकमहरु रहिे छिः्  
क) िगरसिा बाट आकष्स्मक कोषका लानग वावषयक रुपमा ववनियोिि हिेु रकम,  
ि) दात ृनिकाय, गैर सरकारी संस्था, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, सहयोगी व्यष्ि तथा संस्था, निवायष्चत प्रनतनिनि 
तथा कमयचारी, र अन्त्य ििुसकैु स्रोतहरु बाट कोषलाई प्राप्त हिेु रकम,  
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१३. कोषको आनथयक व्यवस्था:कोषको आनथयक व्यवस्थापि स्थािीय तहको आनथयक प्रशासि सम्बन्त्िी प्रचनलत काििु 
वमोष्िम हिेुछ ।  
१४. प्रशासनिक व्यवस्था: कोषको प्रशासनिक तथा आनथयक कारोबार संचालि तथा व्यवस्थापि िगर काययपानलकाको 
प्रमिु प्रसासकीय अनिकृत र आनथयक प्रसासि शािा प्रमिुबाट संचालि गररिेछ । 
१५. कोषको आयव्ययकोलेिातथासोकोसावयिनिकरण : (क) कोषको आय व्ययको लेिा प्रचनलत कािूि बमोष्िम 
राष्ििेछ ।  
(ि) कोषको  काययपानलकाले तोकेबमोष्िम आन्त्तररक नियन्त्रण प्रणाली कायम गिुय पिेछ। 
(ग) कोषकोआम्दािीरिचयकोवववरणनियनमत रुपमा सावयिनिक गिुयपिेछ। 
(घ) आनथयक वषय समाप्त िएको नमनतले तीि मवहिानिर िगरपानलकाले  कोषको वावषयक आय व्ययको वववरण 
समेतिलु्िेवावषयक प्रनतवेदि तयार गरी काययपानलका माफय त िगर सिा समक्ष पेश गिुय पिेछ । 
१६.लेिा परीक्षण : (क) कोषको आन्त्तररक लेिापरीक्षण िगरपानलकाको आन्त्तररक लेिा परीक्षण शािाबाट हिेुछ 
। 
(ि) कोषको अष्न्त्तम लेिापरीक्षण महालेिा परीक्षकबाट हिेुछ । 
(ग) िगर काययपानलकाले चाहेमा ििुसकैु बित कोषको वहसाबवकताब िाचँ्ि वा िाचँ गराउि सक्िेछ । 
 

पररच्छेद ६ 
ववववि 

 

१७. आकष्स्मक कोषको रकम बृवि गिय सक्िे: िगरपानलकाले िगरसिाबाट स्वीकृत गराई आकष्ममक कोषमा रहिे 
रकममा आवश्यकता अिसुार बृवि गराउि सक्िेछ ।  
१८.परामशय नलि सक्िे : िगरपानलकाले  यस काययववनि बमोष्िमको कायय उपयिु तररकाले सम्पादि गिय कुिै  
ववज्ञव्यष्ि वा सस्थासगँ आवश्यक परामशय नलि सक्िेछ । 
 

१९. िाँच पास तथा फरफारक: कोष बाट िचय िएको रकमको िाँच पास तथा फरफारक प्रचनलत कािूि बमोष्िम 
िगरपानलकाको अिगुमि सनमनत र िगर काययपानलकाको निणयय अिसुार हिेुछ ।  
२०. काययववनिको संशोिि: यस काययववनिलाई िगरकाययपानलकाले आवश्यक देिेमा संशोिि गिय सक्िे छ । 
२१. बचाउ र िारेिी: 
क) यस काययववनिमा व्यवस्था िएका कुराहरुको हकमा स्थािीय सरकार संचालि ऐि २०७४, स्थािीय तहको 
आनथयक प्रशासि सम्बन्त्िी प्रचनलत काििुसँग बाष्झि गएमा बाष्झएको हकमा स्वत िारेि िएको मानििेछ ।  
ि) कुिै कारण बाट कोष संचालि हिु िसकेमा िगरकाययपानलकाले यो काययववनि र  कोषलाई िारेि गिय सक्िेछ ।  
ग) कोष िारेि िएमा कोषमा रहेको सम्पष्त्त तथा दावयत्व िगरकाययपानलकाको कायायलयमा स्वत: सिेछ ।  

 

२2. प्रचनलत कािूि बमोष्िम हुिे: यस काययववनिमा उल्लेि िएका प्राविािहरू यसै काययववनि बमोष्िम हुिे र 
यसमा उल्लेि ििएका ववषयको हकमा प्रचनलत कािूि बमोष्िम हुिेछ । 
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२3. बािा अड्काउ फुकाउ: यस काययववनि कायायन्त्वयिमा कुिै वािा अड्चि आएमा काययपानलकाको निणयय 
बमोष्िम हुिेछ ।  

 

२4. संशोिि तथा िारेिी: यो काययववनिको संशोिि वा कुिै नियम िारेिी गिुय परेमा काययपानलकाले निणयय 
गरी आवश्यक संशोिि गिय सक्िेछ । 
 

प्रमाणिकरि णमण िः- २०७६/१२/२२ 

आज्ञाले 

(ध्रवुराज आचार्छ) 

प्रमखु प्रशासकीर् अणिकृ  


