
सूमोदम नगयऩालरकाको कम्प्मूटय तालरभ तथा कम्प्मूटय अनदुान सम्पफन्धी कामयविलध 
२०७६ 

प्रस्तािना 
 सॊघीम सहकायी ऐन २०७४ को दपा १४९ य दपा १५१ रे ददएको 
अलधकाय तथा सूमोदम नगयऩालरकाको सहकायी ऐन २०७५ को दपा १०० य १०१ 
रे प्रदान गयेको अलधकाय प्रमोग गदै सहकायी सॊ स्थाहरुराई सभम साऩेऺ प्रविलध भैत्री 
फनाउन िाञ्छनीम बएकोरे नेऩारको सॊविधानको धाया २२६ य स्थानीम सयकाय 
सॊचारन ऐन २०७४ को दपा १०२ को उऩदपा २ फभोजजभ "सूमोदम 
नगयऩालरकाको कम्प्मूटय तालरभ तथा कम्प्मूटय अनुदान सम्पफन्धी कामायविलध २०७६" 

तजुयभा गयी रागू गरयएको छ । 

ऩरयच्छेद १ 

प्रायम्पबीक 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्पब १. मी कामयविलधहरुको नाभ "सूमोदम नगयऩालरकाको 
कम्प्मूटय तालरभ तथा कम्प्मूटय अनदुान सम्पफन्धी कामायविलध २०७६" यहेको छ। 

२ . मो कामयविलध कामायऩालरकाफाट ऩारयत बइ याजऩत्रभा प्रकाशन बएऩलछ तरुुन्त 
रागू हनु ेछ। 

२. ऩरयबाषा - विषम िा प्रशॊगरे अको अथय नरागभेा मस कामयविलधभा  

क. "सहकायी सॊस्था" बन्नारे सहकायी ऐन २०४८ तथा सॊशोलधत ऐन २०७४ य 
सूमोदम नगयऩालरकाको सहकायी ऐन २०७५ फभोजजभ दताय बए का सहकायी 
सॊस्थाराई सम्पझन ुऩछय।  

ख. "तालरभ तथा कम्प्मूटय अनदुान " बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाफाट लनशलु्क 
अनदुानभा ददने कम्प्मूटय वप्रन्टय सवहत तालरभ सम्पझन ुऩछय । 

ग. "अनदुान" बन्नरे खान , भास्न नहनुे जगडेा कोषभा याखी वहसाि देखाउनु  ऩने 
सम्पऩलत तथा ऩूॉजी सम्पझन ुऩछय । 

घ. "नगयऩालरका" बन्नरे सूमोदम नगयऩालरका वपक्कर इराभ सम्पझन ुऩछय । 

ङ. "नगय प्रभखु" बन्नारे सूमोदम नगयऩालरका नगय प्रभखु सम्पझन ुऩछय । 

च. "प्रभखु प्रशासवकम अलधकृत" बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाका प्रभखु प्रशासवकम 
अलधकृत सम्पझन ुऩछय  

छ. "आलथयक विकास सॊमोजक " बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाको आलथयक विकास 
सलभलतका सॊमोजक सम्पझन ुऩछय । 

ज. "िडाध्मऺ" बन्नारे सूमोदम नगयऩालरका िडाका िडाध्मऺराई सम्पझन ुऩछय । 

झ. "आलथयक प्रशासन शाखा" बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाका रेखा प्रभखु सम्पझन ु

ऩछय। 



ञ. "प्रशासवकम अलधकृत " बन्नारे सूमोदम नगयऩा लरकाका प्रशासवकम अलधकृत 
सम्पझन ुऩछय । 

ट. "उद्योग, व्मिसाम प्रिद्धन , सहकायी तथा सॊघसॊस्था शाखा " बन्नारे सूमोदम 
नगयऩालरकाका उद्योग व्मिसाम प्रिद्धयन सहकायी तथा सॊघसॊस्था शाखा प्रभखुराई 
सम्पझन ुऩछय । 

ठ. "कृवष शाखा" बन्नारे सूमोदम नगयऩालरका कृवष शाखा प्रभखुराई सम्पझनऩुछय। 

ड. "िडा सजचि " बन्नारे सूमोदम नगयऩा लरकाका िडाका िडाभा कामययत िडा  

सजचिराई सम्पझनऩुछय । 

३. सहकायी सॊस्था सूमोदम नगयऩालरका लबत्र कामायरम याखी काभ गरययहेको 
हनुऩुनेछ। 

क. लनमलभत रुऩभा साधायण सबा गयेको लनमलभत रेखा प्ररयऺण गयेको 
कायोफायभा बाका ननाघेको उदे्दश्म अनसुायको कायोफाय गयेको हनु ु ऩनेछ । 

ख. सहकायी ऐन, लनमभ तथा प्रचलरत काननु अनसुायको सम्पफन्धीत लनकामहरुको 
लनमभको सभेत ऩारना गयेको हनुऩुनेछ । 

ग. सभदुामभा आधारयत य विलनमभको ऩारना गयेको हनुऩुनेछ । 

घ. लफधतु िा फैकजल्ऩक उजायको व्मिस्था बएको हनुऩुनेछ । 

ङ. कामायरम व्मिस्थऩन व्मिलथत य बयऩदो हनु ुऩनेछ । 

च . कम्प्मूटयफाट उऩरब्ध हनुे सेिा्कम्प्मू टयफाट सहकायी सॊस्थारे देहाम 
फभोजजभ कामय गनय सक्ने छ । 

अ. कोऩोलभस ( COPOMIS ) प्रमोग सम्पफन्धी कामयराई सपर फनाउन । 

आ. सॊस्थारे दैलनक काभहरुको अध्मिलधक विियण याख्न । 

इ. सॊस्थाको दैलनक चाय खाता अलबरेख याख्न । 

ई. भरखाद तथा विउविजनका खरयद विक्री विियण याख्न । 

उ. इन्टयनेट सेिा प्रमोग गनय । 

ऊ. सम्पऩूणय कामय कम्प्मूटय भापय त गरय सहकायीका सदस्महरुराई ऩायदजशयता 
ल्माउन । 

४. तालरभ तथा कम्प्मूटय अनदुान तथा अन्म अलधकाय प्रदान गनय सवकने्  
क. सूमोदम नगयऩालरकाको सहकायी ऐन २०७५ को दपा ७८ अनसुाय छुट 
सवुिधाको व्मिस्था अनसुाय सहकायी सॊस्था छनौट गयी छनौट गरयएका सहकायी 
सॊस्थाहरुराई तालरभ तथा कम्प्मूटय उऩरब्ध गयाउन सवकने छ ।   

ख. छनौट बएका सहकायी सॊस्था प्राप्त गने कम्प्मूटयको ऩयर भूल्मको २०% र 

सूमोदम नगयऩालरकाको ८०% को रागत साझेदायीभा कम्प्मूटय अनदुान प्राप्त गनय 
सक्ने छ । 

 



५. अनदुान छनौट सलभलत् 
क. सूमोदम नगयऩालरकाफाट अनदुान प्राप्त गयेका सहकायी सॊस्थारे सूमोदम 
नगयऩालरका स्तयभा देहामको एक छनौट सलभलत यहने छ । 

  सॊमोजक - प्रशासवकम अलधकृत 

सदस्म - आलथयक प्रशासन शाखा प्रभखु 

सदस्म - जजन्सी शाखा प्रभखु 

सदस्म-सजचि - सहकायी शाखा प्रभखु  

ख. तालरभ कम्प्मूटय अनदुान कामयविलध २०७६ को दपा ९ य १० भा बएको 
व्मिस्था फभोजजभको प्रकृमा ऩयुाई छनौट गरयएका सहकायी सॊस्थाराई तालरभ 
सवहत कम्प्मूटय वितयण गने प्रकृमा अगाडी फढाइने छ । 

ग. सलभलतको फैठक आिश्मकता अनसुाय फस्ने छ । 

घ . नगयस्तयीम सभन्िम सलभलतरे गयेको लनणयम कामायन्मनका रालग लनमभ ७ 
फभोजजभ नगयस्तयभा कम्प्मूटय व्मिस्थाऩन तथा अनगुभन सलभलत गठन हनुेछ । 

ङ. दपा ६ फभोजजभ गदठट अनदुान छनौट सलभ लतरे कम्प्मूटय अनदुान सम्पफन्धी 
१५ ददने साियजलनक सूचना प्रकाशन गयी आिेदन भाग गनुय ऩनेछ । 

च. कम्प्मूटय अनदुान सम्पफन्धी आिेदन गनय चाहाने सहकायी सॊस्थाहरुरे अनसूुची 
१ अनसुायको ढाॉचाभा सूमोदम नगयऩालरकाको उद्योग व्मिसाम प्रिद्धन सहकायी 
तथा सॊघसॊस्था शाखाभा आिेदन दताय गनुय ऩनेछ । 

६. अनदुान व्मिस्थाऩन तथा अनगुभन सलभलत, सूमोदम नगयऩालरकाफाट अनदुानभा 
कम्प्मूटय ऩाइ सहकायी सञ्चारन गने सहकायी सॊस्थाराई प्रदान गने अनदुानको 
कम्प्मूटय वितयण तथा त्मसको व्मिस्थाऩन य अनगुभनका रालग प्रत्मेक िडाभा 
देहाम फभोजजभको अनदुान व्मिस्थाऩन तथा अनगुभन सलभलत गठन गरयने छ । 

     िडाध्मऺ                 सॊमोजक 

     जजन्सी शाखा प्रभखु         सदस्म 

     िडा सजचि                सदस्म-सजचि 

७. अनदुान व्मिस्थाऩन तथा अनगुभन सलभलतको काभ, कतयव्म य अलधकाय् सहकायी 
अनदुान व्मिस्थाऩन तथा अनगुभन सलभलतको काभ, कतयव्म य अलधकाय देहाम 
फभोजजभ हनुेछ। 

क. अनदुान सॊचारन गने सहकायी सॊस्थाहरुको अनगुभन गने । 

ख. अनदुान सॊचारन गने सहकायी सॊस्थाराई आिश्मक सूझाि तथा लनदेशन 
ददने। 

ग. अनदुान सॊचारन गनय प्रिद्धनात्भक सहजीकयण कामय गने । 

घ. सॊघीम सयकायफाट, प्रदेश सयकायफाट सूमोदम नगयऩालरकाफाट प्रदान गरयने 
अनदुान यकभ बकु्तानी गने य उऩमोगको लनयीऺण गने । 



ङ. सभन्िम सलभलतफाट लनदेशन बएका अन्म कुयाहरु रागू गने । 

८. अनदुान सॊचारन गनय सक्ने सहकायीहरु । 

१. देहामभा उल्रेजखत सहकायी सॊस्थाहरुरे िा  सूमोदम नगयऩालरकाको तालरभ 
तथा कम्प्मूटय अनदुान सहमोग प्राप्त गनय सक्ने छ ।  

 क. लनमलभत चरेका सहकायी सॊस्थाहरु । 

ख . लनमलभत साधायण सबा , रेखा ऩयी ऺण, कय चकु्ताको विियण य अन्म 
विियण अलनिामय याखेको हनुऩुने छ । 

 ग. सहकायी ऐन लनमभािरी तथा प्रचलरत काननु अनसुाय सॊचारन बएको । 

घ. भवहराद्धाया सॊचालरत य प्राङगरयक उत्ऩादक सहकायी सॊस्था तथा नगयको 
प्राथलभकताभा ऩयेको 

 ङ. तालरभ य कम्प्मूटय आिश्मकता बएको सहकायी सॊस्था । 

९. स्थालनम सयकाय (सूमोदम नगयऩालरका ) फाट अनदुान प्राप्त  गनय ऩेश गनुयऩने 
कागजातहरु् स्थालनम सयकायफाट प्रदान हनुे अनदुानको जजन्सी प्राप्तीको रालग 
देहामका कागजातहरु ऩेश गनुय ऩनेछ । 

क. न्मूनतभ २ फषयदेखी लनमलभत य ब्मिजस्थत रुऩभा सञ्चारनभा यहेका सॊस्था 
दताय प्रभाण ऩत्रको  प्रलतलरऩी  

ख. सॊस्थाको विलनमभको प्रलतलरवऩ । 

ग. कम्प्मूटय अनदुान भाग गयी सॊचार न गने सम्पफन्धभा साधायण सबा िा 
सॊचारक सलभलतको लनणयम । 

घ. सॊस्थारे रगानी गने ऩूॉजी यकभ । 

ङ. दैलनक कामायरमभा उऩजस्थत हनुे कभयचायी । 

च. सॊस्थाको स्थामी रेखा नम्पफय लरएको हनुऩुने । 

छ. ऩलछल्रो आ.फ. को कय चकु्ता कागजात ऩेश गयेको हनुऩुने । 

ज. विधतु व्मिस्थाऩन िा फैकजल्ऩक उजायको व्मिस्था बएको हनुऩुने । 

झ. ऩलछल्रो आ.फ.को रेखा ऩयीऺण प्रलतिेदन ।  

ञ. अनसूुची २ अनसुायको कामयमोजना 
१०. अलबरेख याख्नऩुने्  

क. कम्प्मूटयभा सहकायी सॊस्थारे सहकायी लनमभािरी २०७५ को लनमभ २१ 
फभोजजभको अलबरेखहरुको अलतरयक्त देहामका अलबरेख याख्न ुऩदयछ । 

 अ. खरयद तथा विक्री खाता । 

 आ. खरयद विक्रीको दैलनक िही य नगदी िही । 

 इ. सहकायीका भूख्म खाताहरुको दैलनक अलबरेख । 

 ई. अन्म सहामक खाताहरु  



ख. सहकायी सॊस्थारे सॊस्था सम्पफन्धी कायोफायको रेखा  ऩायदशॉ ढॊगरे 
कम्प्मूटयभा याख्न ुऩने छ। 

ग. नगयऩालरका सहकायी शाखा तथा नगयऩालरकारे भागकेो सभमभा सॊस्थारे 
उक्त रेखा ऩेश गनुय ऩनेछ । 

११. छनौटका रालग लनिेदन ददन ुऩने । कम्प्मूटय अनदुानका रालग सॊस्थाहरुरे 
देहामको विियण खरुाई सम्पफजन्धत सहकायी शाखा भापय त लनिेदन ददन ुऩनेछ । 

क. सहकायी सॊस्थाको नाभ य ठेगाना । 

ख. सहकायी सॊस्थाको सॊचारकहरुको नाभ , थय ठेगाना सवहतको तीन ऩसु्ते 
विियण । 

ग. सहकायी सॊस्थारे कम्प्मूटयभा रगानी गने रागत साझेदायीको यकभ । 

घ. सहकायी सॊस्थाको दताय प्रभाण-ऩत्रको प्रलतलरवऩ । 

ङ. सहकायी सॊस्थाको विलनमभको प्रलतलरवऩ । 

च. कम्प्मूटय अनदुान सम्पफन्धभा साधायण सबा िा सॊचारक सलभलतफाट बएको 
लनणयमको प्रलतलरवऩ  

छ. सहकायी सॊस्थाको व्मिसामीक कामय मोजना । 

ज. अरुको बिन िहारभा लरइ सॊस्था सॊचारन गने बए भालसक रुऩभा लतने 
िहार यकभको विियण । 

१२. सॊशोधन् मस कामायविलधभा आिश्मकता अनसुाय नगय कामायऩालरकारे आिश्मक 
सॊशोधन गनय सक्ने छ । 

१३. फाधा अड्काउ पुकाउने्  मस कामायविलध कामाय न्मिनभा फाधा अड्काउ ऩयेभा 
सोको व्माख्मा गने  

    अलधकाय नगयकामय ऩालरकाराई नै हनुेछ । 

१४. खायेजी तथा फचाउ् मस कामयविलधभा बएको कुनै  ऩलन व्मिस्था नेऩारको  
सॊलफधान, प्रचलरत सॊघीम तथा प्रा देजशक काननु तथा सिो च्च अदारतफाट सभम 
सभमभा प्रलतऩाददत नजजय सॉग फाॉजझएभा फाॉजझएको हदसम्पभ फदय बागी हनुेछ ।   

 
 
 

  



अनसूुची १ 

( दपा ५ को उऩदपा (च) सॉग सम्पफन्धीत ) 

लनिेदनको ढाॉचा 
श्रीभान ्प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतज्मू 

सूमोदम नगयऩालरकाको कामायरम 

वपक्कर, इराभ 

   विषम - अनदुानको रालग लनिेदन ऩेश गयेको फाये । 

 त्मस नगयऩालरकाफाट लभलत ................. भा प्रकाजशत सूचना अनसुाय मस 
सहकायी सॊस्थारे स्थानीम सयकायको वित्तीम अनदुान सहमोग सभेतभा ................ 
सॊचारन गने लभलतको साधायण सबारे लनणयम गयेको हुॉदा त्महाॉफाट भाग गरयएका 
कागजात सॊरग्न याखी  मो लनिेदन ऩेश गरयएको छ । 

 
    

लनिेदक 

अध्मऺको ऩयुा नाभ्. 
.................................. ..   

ठेगाना्...........................  

सॊस्थाको छाऩ/सही 
 

अनसूुची २ 
दपा ९ (ञ) सॉग सम्पफन्धीत  

कम्प्मूटय अनदुान कामयमोजनाको सॊजऺप्त विियण 

१. सहकायी सॊस्थाको नाभ् ..............................................  

२. ठेगाना् इराभ जजल्रा, सूमोदम नगयऩालररका िडा नॊ..... टोर विकास सॊस्था 
३. सॊस्था दताय नॊ. .....................   दताय लभलत् .......................  

४. कामयमोजनाको नाभ ...........................  

५. कामयमोजनाको कुर रागत रु .....................  

६. सॊस्थाको चारऩूुॉजी रु .........................  

७. सॊस्थारे व्महोने रागत प्रलतशत ...................  

८. सॊस्थारे व्महोने रागत श्रोत् .......................................  

क. शेमय रु .....................  

ख. जगडेा कोष रु ......................  

ग. अन्म कोष रु ....................  

9. कामयमोजना स्थरको ऩूिायधायको जस्थलत (+ जचन्ह रगाउन ुहोस ) 
क. विजरुी 



ख. ऩानी 
ग. ऩक्की सडक 

घ. कच्ची सडक 

१0. कम्प्मूटय सॊचारनको रालग घयको अिस्था ( + जचन्ह रगाउन ुहोस ) 
क. लनभायण बएको अिस्था बए के के लनभायण बएको छ  ्

ख. लनभायणालधन अिस्था बए केके लनभायणालधन के के लनभायण बएको छ्  छ  ्

१1. कामायरमको बौलतक अिस्था ( + जचन्ह रगाउन ुहोस ्) 

क. आफ्नै स्िालभत्िको बिन 

ख. बाडाको बिन 

१2. सॊस्थागत सशुासनको अिस्था् 
क. सॊचारक सलभलतको फैठक लनमलभत छ/छैन  

ख. फावषयक साधायणसबा लनमलभत छ/ छैन 

ग. रेखाऩरयऺण लनमलभत छ / छैन 

घ. कामयसम्पऩादन लनमभािरी छ / छैन  

ङ. छ बने कुनकुन लनमभािरी तमाय बएको छ नाभ ददनहुोस  ्

च. कामयमोजनाको सम्पबाव्मता अध्ममन बएको छ / छैन 

छ. सम्पबाव्मता अध्ममन बएको छ बने फावषयक भनुापा दय कलत छ  ्

13. अन्म कुनै व्महोया बए खरुाउने् .....................................  

                                               
अध्मऺको हस्ताऺय 

नाभ/ थय  

सम्पऩकय  नॊ.     

सॊस्थाको नाभ य ठेगाना  

सॊस्थाको छाऩ 



अनसूुची ३ 

(अनसूुची १य२सॉग सम्पफन्धीत ) 

प्रायजम्पबक जाॉचसूची 
१. सूचनाको म्पमाद लबत्र दयखास्त दताय बएको / नबएको ........... 
२. सूचनाभा तोवकएका सिै कागजात सॊरग्न बएको / नबएको ........ 
३. लनमलभत रुऩभा फावषयक साधायणसबा सम्पऩन्न बएको / नबएको ........ 
४. लनमलभत रुऩभा रेखाऩयीऺण सम्पऩन्न बएको / नबएको ........ 
५. लनधायरयत सभमभा सॊचारक सलभलत तथा रेखा सलभलतको लनिायचन बएको / नबएको 
........ 
६. मस अगाडी अनदुान ऩाएको बए सदऩुमोग बएको / नबएको ........ 
७. कामयऺ ेत्र फावहय कायोफाय सॊचारन बएको / नबएको ........ 
८. लनमभानसुाय कय चकु्ता बएको / नबएको ........ 
९. सॊस्था सॊचारनभा आएको २ फषय ऩूया बएको / नबएको ........ 
१०. सॊचारक सलभलतको फैठक लनमलभत बएको / नबएको ........ 
११. रेखा तथा सऩुयीिेऺण सलभलत सवक्रमा बएको / नबएको ........ 
१२. अनदुान लरन चाहने सॊस्थाको भखु्म कायोफाय फचत तथा ऋण बएको / नबएको 
........ 
 

रुजू गने कभयचायीको्                                           प्रभाजणत गने कामयकायी प्रभखु 

नाभ/थय्                                           नाभ/थय् 
दस्तखत्                                         दस्तखत् 
ऩद्                                             ऩद् 
लभलत्                                              लभलत् 
 
 
 

***** 

 
  



सूमोदम नगयऩालरकाको सऩुथ भूल्मका सहकायी ऩसर सञ्चारन कामयलफलध २०७६ 

प्रस्तािना् 
 सॊघीम सहकायी ऐन २०७४ को दपा १४९ य दपा १५१ रे ददएको 
अलधकाय तथा सूमोदम नगयऩालरकाको सहकायी ऐन २०७५ को दपा १०० य १०१ 
रे प्रदान गयेको अलधकाय प्रमोग गदै सियसाधयणराई आिश्मक ऩने दैलनक उऩबोग्म 
फस्तहुरु दार,जचनी, चाभर, तेर, ननु रगामतका साभानहरु सियसरुब तथा गणु स्तयीम 
आऩूतॉ गनय गयाउन िाञ्छनीम बएकोरे नेऩारको सॊलफधानको धाया २२६ य स्थानीम 
सयकाय सञ्चारन ऐन , २०७४ को दपा १०२ को उऩदपा २ फभोजजभ "सूमोदम 
नगयऩालरकाको सऩुथ भूल्मका सहकायी ऩसर सञ्चारन कामयलफलध २०७६" तजुयभा गयी 
रागू गयीएको छ।  

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायजम्पबक 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रा यम्पब्(क) मो कामयलफलधको नाभ "सूमोदम नगयऩालरकाको सऩुथ 
भूल्मका सहकायी ऩसर सञ्चारन कामयलफलध,२०७६" यहेको छ । 

(ख) मो कामयलफलध कामयऩालरकाफाट ऩारयत बई याजऩत्रभा प्रकाशन बएऩलछ तरुुन्त 
रागू हनुेछ । 

(ग) मो कामयलफलध स्थानीम तह अन्तगयत सूमोदम नगयऩालरका, इराभ, प्रदेश नॊ १ 
भा रागू हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा  ्लफषम िा प्रसॊगरे अको अथय नरागभेा मस कामयलफलधभा 
(क) "सहकायी सॊस्था" बन्नारे सहकायी ऐन,२०४८ तथा सॊशोलधत ऐन, २०७४ य 

सूमोदम नगयऩालरकाको सहकायी ऐन, २०७५ फभोजजभ दताय बएका सहकायी 
सॊस्थाराई सम्पझन ुऩछय ।  

(ख) "ऩसर" बन्नारे सूऩथ भूल्मका सहकायी ऩसर सम्पझन ुऩछय । 

(ग) "अत्मािश्मक फस्तु" बन्नारे दैलनक जीिनभा उऩमोग हनुे खाद्यान्म रगामत 
अन्म फस्त ुसम्पझन ुऩछय।  

(घ) "नगयऩालरका" बन्नारे सूमोदम नगयऩालरका वपक्कर इराभ सम्पझन ुऩछय । 

(ङ) "नगय प्रभखु" बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाका नगय प्रभखु सम्पझन ुऩछय । 

(च) "प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत " बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाका प्रभखु 
प्रशासकीम अलधकृत सम्पझन ुऩदयछ। 

(छ) "आलथयक प्रशासन शाखा " बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाको रेखा प्रभखुराई 
सम्पझन ुऩछय । 

(ज) "प्रशासकीम अलधकृत " बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाका प्रशासकीम 
अलधकृतराई सम्पझन ुऩछय । 



(झ) "उद्योग व्मिसाम प्रफधयन प्रभखु " बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाका उद्योग 
व्मिसाम प्रफधयन शाखा प्रभखुराई सम्पझन ुऩछय । 

(ञ) " सहकायी तथा सॊघसॊस्था प्रभखु" बन्नारे सूमोदम नगयऩालरका को सहकायी 
तथा सॊघसॊस्था उऩशाखा प्रभखुराई सम्पझन ुऩछय । 

(ट) "कृवष शाखा प्रभखु " बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाका कृवष शाखा प्रभखुराई 
सम्पझन ुऩछय । 

(ठ) "नगय सहकायी सॊघ " बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाभा दताय  बएको नगय 
सहकायी सॊघराई सम्पझन ुऩछय। 

(ड) "िडा अध्मऺ " बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाका िडाका िडा अध्मऺराइ 
सम्पझन ुऩछय । 

(ढ) "िडा सजचि" बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाका िडाभा कामययत िडा सजचिराई 
सम्पझन ुऩछय । 

(ण) "आलथयक लफकास सलभलतका सॊमोजक" बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाको आलथयक 
लफकास सलभलतका सॊमोजकराई सम्पझन ुऩछय । 

(त) "अनदुान " बन्नारे सऩुथ सहकायी ऩसर सञ्चारन गनय सहकायी सॊस्थाहरुराई 
ऩलछ वपताय गने गयी ददइएको लफउ ऩूॉजी सम्पझन ुऩछय । 

ऩरयच्छेद-२ 

सऩुथ भूल्मको सहकायी ऩसर स्थाऩना 
३. सऩुथ भूल्मको सहकायी ऩसर सञ्चारन तथा स्थाऩना  ्

(क) सूमोदम नगयऩालरकाको प्रत्मेक िडाभा एक एक ओटा सऩुथ ऩसर सञ्चारन 
गने गयी छनोट गरय एका सहकायी सॊस्थाहरुराई आलथयक अनदुान कोषको रुऩभा 
३ फषयऩलछ वपताय गने गयी रु .५,००,०००।– (अऺयेऩी ऩाॉच राख ) सम्पभ लफउ 
ऩूॉजीको रुऩभा उऩरब्ध गयाउन सवकन्छ। 

(ख) नेऩार सयकायको स्िालभत्िभा यहेका साियजलनक सॊस्थानहरुरे उत्ऩादन तथा 
विक्री लफतयण गने गयी फस्तकुो लडरयलसऩ िा नगयऩालरका ऺे त्रलबत्र लफतयणको 
एकालधकाय ऩसरराई ददनऩुनेछ । 

(ग) रजऺत सभूह् ऩसरका आफ्ना सदस्मफाहेक सऩुथ भूल्मभा ऩसर सञ्चारन 
गने सहकायी सॊस्थाका रजऺत सभूह  

    देहाम फभोजजभ हनुेछन ्। 

(अ) दलरत तथा आलथयक रुऩभा लफऩन्न फगय । 

(आ) वऩछलडएका आददिासी जनजालत , भवहरा, सकुुम्पफासी, द्वन्द वऩलडत , 
एकर भवहरा । 

(इ) बभूीवहन । 



४. ऩसरफाट उऩरब्ध हनुे सेिा य फस्तु्  सहकायी सॊस्थारे देहामफभोजजभ कामय गनय 
सक्नेछ् 
(क) दार, जचनी, चाभर रगामतका दैलनक उऩबोग्म फस्तहुरु । 

(ख) स-साना कृवष माजन्त्रक उऩकयण य लतनका ऩाटयऩूजाय । 

(ग) भरखाद तथा लफउलफजन । 

(घ) साियजलनक सॊस्था िा सहकायी कामायरमरे फे चलफखनका रालग उऩरब्ध 
गयाएका अन्म फस्त ुतथा सेिाहरु । 

(ङ) सञ्चाय तथा इन्टयनेट सेिा । 

(च) जचवकत्सकीम प्रशे्कृ्शन आिश्मक नऩने औषधीहरु , घयामसी सयसपाई का 
साभग्रीहरु । 

(छ) शैजऺक साभग्रीहरु । 

(ज) सॊस्थारे आिश्मक ठानेको अन्म फस्त ुिा सेिाको कायोिायहरु । 

५. सऩुथ भूल्मको ऩसर छनोट सञ्चारन तथा ब्मिस्थाऩन सलभलत्  (१) सूमोदम 
नगयऩालरकाफाट अनदुान प्राप्त गयेका सहकायी सॊस्थारे विक्री गने अत्मािश्मक 
दैलनक उऩबोग्म फस्तकुो सहज आऩूतॉ लभराउन सूमोदम नगयऩालरका स्तयभा 
देहामको एक सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन सलभलत यहनेछ । 

(क) प्रशासकीम अलधकृत          - सॊमोजक 

(ख) आलथयक प्रशासन शाखा प्रभखु   -  सदस्म 

(ग) कृवष सेिा शाखा प्रभखु   - सदस्म 

(घ) नगय उद्योग िाजणज्म सॊघ अध्मऺ          -       सदस्म 

(ङ) सहकायी तथा सॊघ सॊस्था उऩशाखा प्रभखु   -   सदस्म सजचि 

(२) भालथ दपा ५ भा गदठत सलभलतरे सहकायी सॊस्थाहरुफाट प्राप्त प्रस्ताफहरुको 
आधायभा सऩुथ भूल्मको सहकायी ऩसर छनोट गनुयऩनेछ । 

(३) ऩसररे सियसाधयण जनताभा ऩायेको प्रबाि अत्मािश्मक उऩबोग्म फस्तु को 
आऩूतॉ य ऩसर सञ्चारनभा देजख एका कदठनाइ उऩय छरपर गयी सलभलतरे 
लनयाकयणको उऩामहरु ऩवहचान गनुयऩनेछ । 

(४) सलभलतको फैठक आिश्मकता अनसुाय फस्नेछ। 

६. सऩुथ भूल्मको ऩसर छनोट सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन सलभलतरे सऩुथ भूल्म को 
सहकायी ऩसर सञ्चारन गनय चाह ने सहकायी सॊस्थाफाट प्रस्ताि आह्वानका रालग 
१५ ददनको साियजलनक सूचना प्रकाशन गनुयऩनेछ। 

७. सऩुथ भूल्मको सहकायी ऩसर सञ्चारन गनय चाहाने सहकायी सॊस्थाहरुरे अनसूुजच १ 
फभोजजभको ढाॉचाभा सूमोदम नगयऩालरकाको सहकायी शाखाभा प्रस्ताि ऩेश 
गनुयऩनेछ । 

८. सऩुथ भूल्मको सहकायी सॊस्था छनोटका आधायहरु् 



(क) अनदुान प्राप्त गने सहकायी ऩसरको छनोट गदाय उल्रेखीत  सहकायी 
सॊस्थाहरु भध्मे भजदयु /वकसान/भवहरा/दलरत, आददफसी जनजालत , सीभान्तकृत 
तथा वऩछलडएको फगयद्वाया सञ्चालरत सहकायी सॊस्थाहरुराई प्राथलभकता ददइनेछ। 

(ख) न्मूनतभ २ फषयदेखी लनमलभत य ब्मिजस्थत रुऩभा सञ्चारनभा यहेका सॊस्था 
दताय प्रभाण ऩत्रको प्रलतलरवऩ । 

(ग) सॊस्थाको लफलनमभको प्रलतलरवऩ । 

(घ) सऩुथ भूल्मको ऩसर सञ्चारन गनय उऩमूक्त य ऩमायप्त स्थान बएको हनुऩुनेछ। 

(ङ) उऩबोक्ता ऩसर सञ्चारन गने सम्पफन्धभा साधायण सबा िा सञ्चारक 
सलभलतको लनणयम । 

(च) सञ्चारकहरुको पोटोसवहतको लतन ऩसु्ते विियण । 

(छ) व्मिसावमक कामयमोजना अनसूुजच २ अनसुाय ऩेश गनुयऩने । 
(ज) सॊस्थारे रगानी गने ऩूॉजी यकभ । 

(झ) प्रस्तालफत ऩसरको प्रबाि ऺेत्रको अनभुालनत उऩबोक्ता सॊख्मा । 

(ञ) लनमलभतर साधायण सबा गयेको, लनमलभत रेखा ऩयीऺण गयेको य स्थामी 
रेखा नम्पफय बएको । 

(ट) सम्पिजन्धत सॊस्था सूमोदम नगयऩालरकाको कामयऺ ेत्रलबत्र सञ्चारनभा यहेको 
हनुऩुनेछ । 

(ठ) सम्पिजन्धत िडा कामायरमको लसपारयस हनुऩुनेछ । 

ऩरयच्छेद-३ 

सऩुथ भूल्मको सहकायी ऩसर अनगुभन तथा सहजजकयण व्मिस्था 

९. सऩुथ भूल्मको सहकायी ऩसर व्मिस्थाऩन तथा अनगुभन सलभलत्  सूमोदम 
नगयऩालरकाफाट ऩस र सञ्चारन गने सहकायी सॊस्थारा ई प्रदान गने सहमोग 
यकभको वितयण तथा त्मसको व्मिस्थाऩन य अनगुभनका रालग उऩमूक्त सहकायी 
सॊस्थाको छनोट गनय प्रत्मेक िडाभा देहाम  फभोजजभको ऩसर व्म िस्थाऩन तथा 
अनगुभन सलभलत गठन गरयनेछ  

(क) सम्पिजन्धत िडाका िडाअध्मऺ -  सॊमोजक 

(ख) प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे तोकेको अलधकृत स्तयको कभयचायी - सदस्म 

(ग) उद्योग व्मिसाम प्रफधयन शाखा प्रभखु -   सदस्म 

(घ) नगय जस्थत उद्योग िाजणज्म सॊघको अध्मऺ -  सदस्म 

(ङ) सम्पिजन्धत िडाका सजचि -   सदस्म सजचि 
१०. ऩसर व्मिस्थाऩन तथा अनगुभन सलभलतको काभ कतयब्म य अलधकाय् सहकायी 

उऩबोक्ता ऩसर व्मिस्थान तथा अनगुभन सलभतको काभ कतयव्म य अलधकाय 
देहाम फभोजजभ हनुेछ् 



(क) सूमोदम नगयऩालरकाको प्रत्मेक िडाको रालग एउटा य प्रत्मेक नगयऩालरका 
ऺेत्रको प्रत्मेक ५००० जनसॊख्माको लफचभा ऩने गयी एउटाको दयरे ऩसर 
सञ्चारन गने सहकायी सॊस्थाको छनोट गने। 

११. ऩसर सॊचारन गनय सहकायीहरु: 
देहामभा उजल्रजखत सहकायी सॊस्थाहरुरे सूमोदम नगयऩालरकाको सहमोग प्राप्त 
गयी उऩबोक्ता ऩसर सॊचारन गनय सक्नेछन:् 

क) उऩबोक्ता सहकायी सॊस्थाहरु 

ख) उऩबोक्ता सहकायी सॊस्था नबएको स्थानभा कामभ यहेका फहउुदे्दश्मीम 
सहकायी सॊस्थाहरु । 

ग) फहउुदे्दश्मीम सहकायी सॊस्था नबए अन्म विषमगत सहकायी सॊस्थाहरु 

१२) सूमोदम नगयऩालरकाफाट अनदुान प्राप्त गनय ऩेश गनुयऩने कागजातहरु: 
   स्थानीम सयकायफाट प्रदान हनुे अनदुानको यकभ प्राप्तीको रालग देहामका 

कागजातहरु ऩेश गनुयऩनेछ । 

क) सॊस्था दताय प्रभाण ऩत्र प्रलतलरवऩ 

ख) सॊस्थाको विलनमभको प्रलतलरवऩ 

ग) उऩबोक्ता ऩसर सॊचारन गने सम्पफन्धभा साधायण सबा िा सञ्चारक सलभलतको 
लनणयम 

घ) सञ्चारकहरुको तीन ऩसु्ते विियण 

 ङ) व्मिसावमक कामय मोजना  

च) प्रस्तावित ऩसरको प्रबाि ऺेत्रको अनभुालनत उऩबोक्ता सॊख्मा 
१३) उऩबोक्ता काडय् उऩरब्ध बए सम्पभ सहकायी सॊस्थाको गरयिीको येखाभूलन यहेका 

ऩरयिायराई भवहरा िारिालरकाका शाखाफाट वितयण गरयएको काडयको आधायभा 
अत्मािश्मक दैलनक फस्त ुसऩुथ भूल्मभा उऩरब्ध गयाउने छ ।  

ऩरयच्छेद् ४ 

सऩुथ भूल्मको सहकायी ऩसर सॊचारन गने सहकायी सॊस्थाको जजम्पभेिायी 
१४. ऩसरको सॊचारन सम्पिजन्ध कामयविलध  ्

क) ऩसरको सॊचारन य व्मिस्थाऩन सम्पिजन्धत सहकायी सॊस्थाको सॊचारक 
सलभलतरे गनेछ । सहकायी सॊस्थाको सॊचारक सलभलतरे ऩसरको सॊचारन य 
व्मिस्थाऩनको रालग आिश्मक कामयविलध आपै फनाउने छ । 

ख) सहकायी सॊस्थारे ऩसर सॊचारन दैलनक सभम उऩबोक्ताको सवुिधाराई 
ध्मानभा याखी आपै लनधाययण गनय सक्नेछ । 

ग) सहकायी सॊस्थाको सॊचारक सलभलतरे ऩसर सॊचारनको रालग आिश्मक ऩने 
कभयचायीको लनमजुक्त गने लनजको ऩारयश्रलभक तथा अन्म सवुिधा सॊस्थाको 
विलनमभको अलधनभा यही तोक्न सक्नेछ । 



घ) ऩसर सॊचारन गने सहकायी सॊस्थारे सहकायी लनमभािरी २०७५ को लनमभ 
२१ फभोजजभको अलबरेखहरुको अलतरयक्त देहामका अलबरेख याख्नऩुदयछ । 

क) खरयद तथा विक्री खाता 
ख) खरयद विक्रीको दैलनक िही य नगदी िही  

ङ) सहकायी सॊस्थारे ऩसर सॊचारन सम्पिजन्ध कायोफायको रेखा ऩायदशॉ ढॊगरे 
याख्नऩुनेछ । सम्पिजन्धत नगयऩालरका सहकायी शाखा तथा नगयऩालरकारे भागकेो 
सभमभा सॊस्थारे उक्त रेखा ऩेश गनुयऩने छ । 

च) सूऩथ भूल्मको सहकायी ऩसर सॊचारन गने सॊस्थारे सियसाधायणरे देखीने गयी 
दैलनक उऩबोग्म फस्तहुरुको भूल्मसूची अलनिामयरुऩभा याख्नऩुदयछ। 

१५) भूल्म लनधाययण्  
क) नेऩार सयकायको स्िालभत्ि प्राप्त साियजलनक िा कम्पऩनीफाट आऩूलतय हनुे 
अत्मािश्मक दैलनक उऩबोग्म फस्तहुरुको विक्री भूल्म त्मस्ता साियजलनक सॊस्थान 
िा कम्पऩनीरे तोकी ददए फभोजजभ हनुेछ । 

ख) साियजलनक सॊस्थान िा कम्पऩनीरे मस्ता सहकायी सॊस्थाराई सो साभान विक्री 
गये िाऩत अन्म व्माऩारयक सॊस्थाराई ददएको बन्दा थऩ कलभशन ददन ुऩनेछ । 

ग) अन्म उऩबोग्म फस्तहुरुको विक्री भूल्म प्रचलरत फजाय बाउ बन्दा फढी नहनुे 
गयी सम्पिजन्धत सहकायी सॊस्थारे आपै तोक्न सक्ने छ । 

१६) सॊस्था दताय गयाउने ऩने्  
क) ऩसर सॊचारन गनय चाहाने सहकायी सॊस्थारे िडा कामायरमभा व्मिसामको 
अलनिामय दताय गयाउनऩुने छ। 

ख) उऩलनमभ (क) फभोजजभको व्मिसाम प्रभाण-ऩत्रको आधायभा उऩबोक्ता ऩसर 
सॊचारन गनुयऩने छ। 

१७) सॊशोधन् मस कामायविलधभा आिश्मकता अनसुाय नगय कामायऩालरकारे आिश्मक 
सॊशोधन गनय सक्ने छ। 

१८) फाधा अड्काउ पुकाउने् मस कामयविलध कामायन्िमनभा फाधा अड्काउ ऩयेभा फाधा 
अड्काउ पुकाउने तथा व्माख्मा गने अलधकाय कामायऩालरकाराई हनुेछ । 

१९) खायेजी तथा फचाउ् मस कामयविलधभा बएको कुनै ऩलन व्मिस्था नेऩारको 
सॊविधान, प्रचलरत सॊघीम तथा प्रादेजशक कानूनसॉग फाजझएभा फाजझएको हदसम्पभ 
फदयबागी हनुेछन ्। 

 
 

सभाप्त 

 
 
 
 



अनसूुजच १ 

( दपा ७ सॉग सम्पिजन्धत ) 

सूऩथ भूल्म ऩसर अनदुानको लनिेदन ढाॉचा 
लभलत् २०७६/   / 

श्रीभान ्प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत ज्मू 

सूमोदम नगयऩालरकाको कामायरम 

वपक्कर, इराभ 

          

           विषम - अनदुानको रालग लनिेदन ऩेश गयेको फाये । 

 

 त्मस नगयऩालरकाफाट लभलत ................. भा प्रकाजशत सूचना अनसुाय मस 
सहकायी सॊस्थारे स्थानीम सयकायको वित्तीम अनदुान सहमोग सभेतभा 
..................... सॊचारन गने लभलतको साधायण सबारे लनणयम गयेको हुॉदा त्महाॉफाट 
भाग गरयएका कागजात सॊरग्न याखी  मो लनिेदन ऩेश गरयएको छ । 

 
 

लनिेदक                                                              
अध्मऺको ऩूया नाभ्............................      

ठेगाना्....................  

सॊस्थाको छाऩ/सही 
 
 
 

  



अनसूुजच २ 
( दपा  ८ ( छ ) सॉग सम्पिजन्धत ) 

व्मिसावमक कामयमोजना सॊजऺप्त विियण 

१. सहकायी सॊस्थाको नाभ् ..................................  

२. ठेगाना् इराभ जजल्रा सूमोदम नगयऩालररका िडा नॊ. .../.... टोर विकास सॊस्था 
३. सॊस्था दताय नॊ. .....................   दताय लभलत् .......................  

४. व्मिसामको नाभ् .........................  

५. व्मिसावमक मोजनाको ठेगाना् ................  
६. व्मिसामको प्रायम्पब लभलत् ....................  

७. व्मिसामको सम्पऩन्न हनुे लभलत् .........................  

८. व्मिसामको कुर रागत् रु .....................  
८.१ जस्थयऩूॉजी रु  

क. भेशीनयी ........     ख. जग्गा ........ ग. बिन ........  

घ. ऩशऩुऺी खरयद् ......... ङ. अन्म ( खरुाउने ) ............. 
८.२ चारऩूुॉजी रु .........................  

९. सॊस्थारे व्महोने रागत प्रलतशत ...................  

१०. सॊस्थारे व्महोने रागत श्रोत् ............. क. शेमय रु ......... ख. 
जगडेा कोष रु ............ग. अन्म कोष रु ............... 
११. अन्म स्रोत िा लनकामफाट विजत्तम सहमोग प्राप्त गयेको बए खरुाउने  

१२. सदस्म सहबालगताको अिस्था् 
 साधायण 

सदस्मता 
सॊचारक सलभलत ऩसर सॊचारनफाट प्रत्मऺ 

राबाजन्ित हनुेभा  

सॊख्मा प्रलतशत सॊख्मा प्रलतशत सॊख्मा प्रलतशत 

जम्पभा       

भवहरा       

अऩाङ्ग       

दलरत       

सीभान्तकृत य वऩछलडएको जातजालत       

अन्म       

१३. सॊस्थाको व्मिसावमक सेिाभा सदस्म केजन्िमता् 
विियण हारको अिस्था व्मिसाम ऩलछको अिस्था 

रु हजाय प्रलतशत रु हजाय प्रलतशत 

उत्ऩाददत 
फस्तकुो खरयद 

सदस्मको उत्ऩादन     

गैय सदस्मको उत्ऩादन     



जम्पभा     

उत्ऩादनसाभग्री य 
उऩबोग्म फस्तकुो विक्री 

सदस्मराई     

गैय सदस्मराई     

जम्पभा     

१४. योजगायी सजृना् 
स्ियोजगायी हारको अिस्था व्मिसाम ऩलछ अिस्था 
 सदस्म 

सॊख्मा 
गैयसदस्म सॊख्मा जम्पभा सदस्मको 

प्रलतशत 

सदस्म 
सॊख्मा 

गैयसदस्म 
सॊख्मा 

जम्पभा सदस्मको 
प्रलतशत 

प्रत्मऺ         

अप्रत्मऺ         

जम्पभा         

नोट् फषयभा २०८० घण्टा काभ ऩाउने बए एक जना भानी सॊख्मा लनधाययण गने । 

१५. व्मिसाम स्थरभा ऩूिायधायको जस्थलत (+ जचन्ह रगाउन ुहोस ) 
क. विजरुी ख. ऩानी  ग. ऩक्की सडक    घ. कच्ची सडक 

१६. व्मिसाम सॊचारनको रालग घय/ सेड/गोठ/ खोय/टहया आददको अिस्था 
(+जचन्ह रगाउन ुहोस ) 

क. लनभायण बएको अिस्था बए के के लनभायण बएको छ  ्

ख. लनभायणालधन अिस्था बए केके लनभायणालधन के के लनभायण बएको छ्  छैन 

१७. कामायरमको बौलतक अिस्था (+ जचन्ह रगाउन ुहोस ्) 
क. आफ्नै स्िालभत्िको बिन   ख. बाडाको बिन 

१८. सॊस्थागत सशुासनको अिस्था् 
क. सॊचारक सलभलतको फैठक लनमलभत छ/छैन   

ख. फावषयक साधायणसबा लनमलभत छ/ छैन 

ग. रेखाऩयीऺण लनमलभत छ/छैन       घ. कामयसम्पऩादन लनमभािरी छ/छैन  

ङ. छ बने कुनकुन लनमभािरी तमाय बएको छ नाभ ददनहुोस  ्

च. व्मिसामको सम्पबाव्मता अध्ममन बएको छ / छैन 

छ. सम्पबाव्मता अध्ममन बएको छ बने फावषयक भनुापा दय कलत छ  ्

१९. उत्ऩाददत फस्तकुो फजाय ऩहुॉचको सम्पबािना् 
क. अन्तयायविम फजायको ऩहुॉच छ/छैन्      ख. याविम फजायको ऩहुॉच छ/छैन् 
ग. स्थानीम फजायको ऩहुॉच छ / छैन् 

२०. सभूह व्मिस्थाऩनभा सॊचारन हनुे / नहनुे् 
२१. उत्ऩादकत्िभा सधुाय गनय नमाॉ प्रविलध िा निप्रिद्धयनको प्रमोग हनुे / नहनु े

२२. भूल्म शृ्रङ्खरा अिरम्पिनफाट भूल्म अलबफवृद्ध हनु/े नहनु े

२३. फजायीकयण् 



विियण हारको अिस्था व्मिसाम ऩलछको अिस्था 
 रु  प्रलतशत रु प्रलतशत 

स्िदेशभा विक्री     

विदेशभा विक्री     

जम्पभा विक्री     

२४. िाताियणीम सयोकाय् 
क. प्राकृलतक स्रोतको जगनेाय हनु/ेनहनुे    ख. जैविक विविधताका फढोत्तयी हनु/ेनहनु े

ग. स्थानीम स्रोतको सॊयऺण हनुे / नहनुे    घ. प्रदषुणको योकथाभ हनुे / नहनु े

ङ. प्राॊगारयक खेतीऩानी हनुे / नहनुे् 
२५. अन्म कुनै व्महोया बए खरुाउने  ्
 
 

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

अध्मऺको हस्ताऺय 

भ/ थय-.....................  

सम्पऩकय  नॊ. ............................ 
ठेगाना ..................................  

 
 

सॊस्थाको छाऩ 

*** 
 
 

 
 
 

आऻारे  

प्रकाशयाज ऩौडेर  

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत  

 
 
 
 


