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विदरु नगरपालिका खेिकुद सम्बन्धी कार्यविधध, २०७७ 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०२ ले ददएको अधिकार प्रयोग गरी विदरु नगर 
काययपाललकाको िैठकिाट पाररत भएको तल लेखिए िमोजिमको नीतत सियसािारणको िानकारीको 
लाधग प्रकाशन गरीएको छ । 

प्रस्तािनााः 

िेलकुदको  माध्यमबाट  समािमा  अनुशासन  कायम  राख्न,  स्िस्थ नागररक तयार गनय, बस्ती 
(समाि) सफा राख्न, िुम्रपान, मद्यपान र लाग ुपदाथय सेिन तथा छाडा संस्कृततबाट युिाहरूलाई 
बचाउन, देशको साियभौलमकता रक्षा गनय र स्िस्थ प्रततस्पिायको भािना िागतृ गरार्य पररश्रम र 
पररितयनप्रतत सचते नागररक बनाउन, राजरिय, अन्तरायजरिय क्षते्रमा ख्यातत कमाउने उद्देश्यका साथ 
विदरु नगरपाललकाले नगर िेलकुद विकास सलमतत माफय त विलभन्न गततविधिहरू गनयको लाधग 
आगमी ददनहरूमा अझ व्यिजस्थत रूपमा काययक्रम संचालन गनय आिश्यक नीतत तनयमको व्यिस्था 
गनय िाञ्छनीय भएको हुुँदा विदरु नगरपाललका नगर िेलकुद सम्बन्िी काययविधि २०७७ बनार्एको 
छ । 

पररच्छेद—१ 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ  

१.१ यो काययविधिको नाम “विदरु नगरपाललका, नगर िेलकुद सम्बन्िी काययविधि २०७७ रहनेछ । 

१.२ यो काययविधि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२.  पररभाषााः विषय िा प्रसंग्ले अको अथय नलागेमा यस काययविधिमा,— 

२.१ ‘‘काययविधि’’  भन्नाले“ विदरु नगरपाललका,  नगर िेलकुद सम्बजन्िको काययविधि २०७७”  भन्ने 
सम्झनुपछय । 

२.२  "प्रमुि" भन्नाले विदरु नगरपाललकाका नगर प्रमुिलार् सम्झनु पछय।  

२.३  "काययपाललका" भन्नाले विदरु नगरपाललकाको नगर काययपाललकालार् सम्झनुपछय । 

२.२  ‘‘िेलकुद सलमतत’’  भन्नाले  विदरु नगरपाललकािाट गदठत िेलकुद विकास सलमतत भन्ने 
सम्झनु पछय । 
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२.३ ‘‘नगर िेलकुद विकास सलमतत’’ भन्नाले विदरु नगरपाललकाबाट गदठत नगर िेलकुद विकास 
सलमतत भन्ने सम्झनु पछय । 

२.४  ‘‘दटम, क्लब, संघ, संस्था’’ भन्नाले विदरु नगरपाललकामा तोककए बमोजिम दताय भएका विदरु 
नगर क्षेत्र लभत्रका दटम, क्लि र  संघ संस्थाहरू भन्ने सम्झनु पछय । 

२.५  ‘‘िेलाडी’’ भन्नाले दटम, क्लि संघसंस्था सम्बद्ि िेलाडी भन्ने सम्झनु पछय ।  

२.६ ‘‘प्रलशक्षाथी’’ भन्नाले विदरु नगरपाललकाद्िारा संचाललत िेलकुद प्रलशक्षणमा सहभागी  िेलाडी,  
दटम,  क्लि  संघ  संस्थामा  सम्बद्ि लसकारू  िेलाडी भन्ने सम्झनु पछय । 

२.७ ‘‘प्रलशक्षक’’ भन्नाले विदरु नगरपाललकाद्िारा संचाललत िेलकुद प्रलशक्षणमा सहभागी प्रलशक्षक, 

दटम, क्लि संघ संस्था िेल प्रलशक्षण सलमततमा सम्बद्ि विषयगत िेलकुद प्रलशक्षक भन्ने 
सम्झनु पछय । 

२.८   ‘‘प्रलशक्षण सलमतत’’ भन्नाले नगर िेलकुद विकास सलमतत अन्तगयत विदरु नगरपाललका क्षेत्र 
लभत्र विषयगत िेल प्रलशक्षणका लागी गदठत सलमतत भन्ने सम्झनु पछय । 

२.९  ‘‘िेलकुद विकास कोष’’  भन्नाले  विदरु नगरपाललकाको िेलकुद विकास कोष भन्ने सम्झनु 
पछय । 

२.१० ‘‘िेलाडी वििरण’’ भन्नाले दटम, क्लब, संघ संस्थाहरूले आफ्नो दटम, क्लब, संघ संस्थामा आबद्ि 
भतन प्रमाखणत गरी नगरपाललकामा पेश गरेको वििरण भन्ने सम्झनु पछय । 

२.११. ‘‘िेलकुद पदाधिकारी’’ भन्नाले िेलकुद सम्बद्ि सलमतत, उपसलमततका पदाधिकारी भन्ने 
सम्झनु पछय । 
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पररच्छेद – २ 

नगर खेिकुद विकास सलमततका उद्देश्र्हरु 

३.१  नगरको कला, संस्कृतत र िेलकुदको विकास र प्रततरठा िदृ्िी िेलकुदको माध्यमले सहयेग 
पुयायउने, 

३.२  नगरलभत्रको िेलकुद प्रततयोधगता संचालन गनय तथा सम्बद्ि िेल प्रलशक्षण तनकायका बीच 
समन्िय गरी िेल विकास गनय सहयोग ्गन,े 

३.३  स्िस्थ प्रततस्पिायको भािना िागतृ गराई  देशभक्त, स्िालभमानी, समािप्रतत उत्तरदायी, 
अनुशालसत,  ररश्रमी, नैततकिान, िागरुक र पररितयन प्रतत सचते नागररक तयार गन,े 

३.४ टोल, गल्ली, चोक र सडक आददलाई स्िच्छ र सफा राख्न िेलकुद संघ संस्थालाई पररचालन 
गने । 

३.५  िेलकुदको माध्यमबाट नगरिासीहरुलाई नागररक भािनाप्रतत सचते गराउन,े  

३.६. िेलकुदमा मदहला सहभाधगता अलभिदृ्धि गनय प्रोत्साहन गन,े 

३.७  िेलकुद विकासको तनजम्त भौततक पूिायिारहरू तयार गनय विलभन्न सामाजिक संस्था, विद्यालय 
र सरकारी तनकायहरुलाई पतन सररक गराउने,  

३.८  िेलकुद गततविधिहरूलाई संस्थागत रूपमा विकास गदै लैिाने, 

३.९ बौद्धिक श्रम गने विद्याथी, लशक्षक र बुद्धििीिीहरुलाई समेत शारीररक व्यायाम िेलकुदको 
व्यिस्था गनय सहयोग पुयायउने, 

३.१० विदरु नगरपाललका लभत्रबाट राजरिय र अन्तरायजरिय क्षेत्रमा समेत  प्रततस्पिाय गनय सक्ने योग्य 
िेलाडीहरु उत्पादन गनुयका साथ ैअन्तरायजरिय  क्षेत्रमा समेत देशको प्रततरठा बढाउने, 

३.११ दटम, क्लब, संघ संस्था, विषयगत िेल लशक्षण सलमतत, िडास्तरीय िेलकुद उपसलमततहरूको 
व्यिस्थापन गने गराउने, 

३.१२ नगरपाललका अन्तगयतका शैक्षक्षक संस्थाहरुमा िेलकुद प्रलशक्षकहरूको व्यिस्था गनय प्रोत्साहन 
गने । 
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पररच्छेद – ३ 

नगर खेिकुद विकास सलमततको गठन र बैठक कार्यविधध 

४.  विदरु नगर लशक्षा सलमततको संरक्षकत्िमा विदरु नगरपाललकामा देहाय बमोजिमको पदाधिकारी 
रहने गरी एक नगर िेलकुद विकास सलमतत गठन गनय सककनेछ । 

४.१ काययपाललकाद्िारा मनोतनत कुन ैएक िेलवििाका प्रलशक्षक िा िेलकुद क्लबका अध्यक् िा िेल 
प्रेमी– संयोिक 

४.२ नगर प्रमुिद्िारा मनोतनत गरेको नगरिासी िेलप्रेमी – सह-संयोिक 

४.३ िेलकुदको क्षेत्रमा सकक्रय व्यजक्त, सामाजिक काममा सकक्रय समािसेिी नगरिासी मध्ये नगर 
प्रमुििाट मनोतनत १ िना मदहला सदहत ४ िना – सदस्य 

४.४ नगरपाललकाको लशक्षा युिा तथा िेलकुद शािाका शािा प्रमुि – सदस्य सधचि 

५.  नगर िेलकुद विकास सलमततको पदािधि गठन भएको लमततले ३ िषयको हुनेछ । 

६.  नगर िेलकुद विकास सलमततको बैठक कजम्तमा ३ मदहनाको एक पटक बस्नेछ । आिश्यकता 
अनुसार थप बैठक बस्न सक्नेछ । 

७.  बैठकको संयोिकता, तनणयय कायायन्ियनको मुख्य उत्तरदातयत्ि संयोिकको हुनेछ । 

८.  सदस्य सधचिले  पत्राचार  गने,  अलभलेि  राख्न,े  तनणयय  ककताबको  सुरक्षा  गने र संयोिकको 
आदेशानुसार बैठकको लाधग आिश्यक विषय सूची र सामाग्री िुटाउने छ । 

९.  बैठक संचालन सम्बन्िी आिश्यक काम गने सदस्य सधचिको मुख्य जिम्मेिारी हुनेछ । 

१० सहसंयोिकले काययकाररखण काययको लाधग संयोिकलाई प्रत्यक्षरुपमा सघाउने छन । 

१० आिश्यकता अनुसार विलभन्न िेलकुदमा िानकार व्यजक्तहरुलाई िैठकमा आमन्त्रण गनय सककने 
छ । 
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पररच्छेद – ४ 

खेिकुद प्रततर्ोधगता व्र्िस्थापन 

१०.  नगर िेलकुद विकास सलमतत आफैले िा नगरपाललकामा दताय भएका टीम, क्लिहरू माफय त 
विलभन्न िेलकुद प्रततयोधगता संचालन गनय िा गराउन सक्ने छ । 

११.  नगर िेलकुद विकास सलमतत आफै िा नगरलभत्रका टीम, क्लि माफय त राजरिय र अन्तरायजरिय 
टीमसंग ्मैत्रीपुणय िेलकुदको आयोिना गने, गराउन सक्नेछ । 

१२.  नगर िेलकुद विकास सलमततले आिश्यकता अनुसार विज्ञसुँग सल्लाह गनय सक्नेछ । 

१३. नगर िेलकुद विकास सलमतत अन्तगयतका प्रलशक्षकहरुलाई स्तरीकरण गने ताललमको व्यिस्था 
गनय सक्नेछ । 

 

पररच्छेद – ५ 

नगर िेत्रलभत्रका टीम, क्िि र संघ संस्थाहको दताय र व्र्िस्थापन 

१४.  विदरु नगरपाललका लभत्रका टीम, क्लि, सलमतत र संस्था आददले नगर िेलकुद विकास सलमततको 
उद्देश्य नीतत, तनयमलाई पालना गरी िेलकुद विकास गनय चाहेमा तोककएको शुल्क िुझार् 
आिद्ि हुनु पनेछ । साथ ैहरेक आधथयक िषयको पदहलो मदहनामा आिद्िता अध्यािधिक 
समेत गनुयपनेछ । िेलकुद विकास सलमततको िैठकले आिद्िता शुल्क लसफाररस गनेछ । 
उक्त शुल्क नगर काययपाललकाको तनणययानुसार लागु हुने छ । तर कुन ैिेल विशषेको लाधग 
सलमततले तोक्न सक्ने छ । 

१५.  आिद्ि भएका टीम, क्लि, पुस्तकालयले िुनसुकै प्रततयोधगता गनुय भन्दा अगाडड नगर िेलकुद 
विकास सलमततबाट स्िीकृतत ललनु पनेछ । 

१६.  आिद्िता गनुय भन्दा पदहले नगर िेलकुद विकास सलमततबाट सम्बजन्ित ठाुँउमा तनरीक्षण 
गनय सक्नेछ । 

१७. नगरपाललकाले नगर िेलकुद विकास सलमततमा आिद्ि भएका टीम, क्लि, संघ, संस्थाहरूले 
नगर िेलकुद विकास सलमततको उद्देश्य अनुसार िेलकुद प्रततयोधगता संचालन गनय सहयोग 
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माग गरेको िण्डमा आयोिक सलमततलाई १५ हिारसम्म आधथयक सहयोगको लाधग 
नगरपाललकामा लसफाररस गनय सक्नेछ । 

१७.१ नगर िेलकुद विकास सलमतत अन्तगयत प्रत्येक िडामा िेलकुद उपसलमतत गठन गनय प्राथलमकता 
ददर्ने छ । 

१७.१.१ िडा स्तरीय िेलकुद उपसलमततको देहाय बमोजिमका पदाधिकारीहरू रहने गरी गठन 
हुनुपनेछ ।  

  (क) िडा सलमततबाट मनोतनत िडा सदस्य मध्येबाट –िडा संयोिक  

 (ि) िेलकुदको क्षेत्रमा सकक्रय व्यजक्त, सामाजिक काममा सकक्रय समािसेिी िडािासी मध्ये 
िडा सलमततिाट मनोतनत १ िना मदहला सदहत ३ िना – सदस्य  

 (ग) िडा सधचि - सदस्य सधचि  

 यस उपसलमततको पदाििी नगर िेलकुद विकास सलमतत समाप्त भए पश्चात स्िताः समाप्त 
हुनेछ र अको नगर िेलकुद विकास सलमतत गठन भएपतछ पुनाः गठन गनुयपनेछ ।  

६.  िडा िेलकुद उप सलमततको बैठक आिश्यकता अनुसार बस्न सक्नेछ । बैठकमा नगर 
िेलकुद विकास सलमततको कजम्तमा एक िना पदाधिकारी÷सदस्यको अतनिायय उपजस्थतत 
हुनुपनेछ ।  

७.  बैठकको संयोिकता, तनणयय कायायन्ियनको मुख्य उत्तरदातयत्ि संयोिकको हुनेछ । 

८.  सदस्य सधचिले  पत्राचार  गन,े  अलभलेि  राख्न,े  तनणयय  ककताबको  सुरक्षा  गने र 
संयोिकको आदेशानुसार बैठकको लाधग आिश्यक विषय सूची र सामाग्री िुटाउने छ । 

९.  बैठक संचालन सम्बन्िी आिश्यक काम गने सदस्य सधचिको मुख्य जिम्मेिारी हुनेछ 
। 

१० बैठकमा आमजन्त्रत नगर िेलकुद विकास सलमततका पदाधिकारी/सदस्यले उपसलमततको 
बैठकलाई प्रत्यक्षरुपमा सहजिकरण गनेछन । 

१० आिश्यकता अनुसार विलभन्न िेलकुदमा िानकार व्यजक्तहरुलाई िैठकमा आमन्त्रण गनय 
सककने छ । 
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पररच्छेद – ६ 

खेिकुद गेष्ठी, सभा, कार्यक्रम व्र्िस्थापन 

१८. नगरपाललकाले राजरिय, अन्तरायजरिय िेलाडी, प्रलशक्षक र दटमहरूलार्य स्िागत काययक्रम गनय 
सक्नेछ । 

१९. िेलकुद विकासको लाधग सभा, सम्मेलन, गोरठी गने िा गराउन सक्नेछ । 

२०. राजरिय तथा अन्तरायजरिय प्रततयोधगताहरुमा पदक तथा पुरस्कार प्राप्त गनय सफल एि ं
अन्तराजरिय प्रततयोधगताहरूमा सहभागी भएका िेलाडी िा प्रलशक्षकको सम्मानमा बिाई तथा 
अलभनन्दन काययक्रम आयोिना गनय  सक्नेछ । 

२१. विदरु नगरको कला, संस्कृतत र िेलकुद विकासको लाधग आिश्यकता अनुसार टीम, क्लि, संघ 
संस्थाका प्रतततनधिहरुको यायली िा बैठक बोलाउन सक्नेछ । 

 

पररच्छेद – ७ 

खेिकुद प्रततर्ोधगतामा व्र्िस्थापन 

२२. अन्तर नगरपाललका लगायत विलभन्न प्रादेलशक, राजरिय, अन्तरायजरिय प्रततयोधगताहरूमा विदरु 
नगरपाललका टीम, क्लब, संघ संस्था िा विद्यालय कलेिलाई सहभागी गराउन सक्नेछ । 

२३. नगरपाललकाले तनणयय गरे बमोजिम सहभागी हुन िाने टीमका िेलाडी, प्रलशक्षक र 
व्यिस्थापकलाई सुवििाकोलाधग लसफाररस गनय सक्नेछ ।  

२४. िेल पययटक अलभबदृ्िीको साथ ैनगरको पदहचान बढाउन नगर लभत्र हुने रारिपतत रतनङ 
लशल्ड लगायत विभन्न िेलकुदको आयोिना एिं संयोिन गनेछ । 

 

 

पररच्छेद – ८ 

तालिम तथा प्रलििण व्र्िस्थापन 
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२४. विदरु नगरपाललकाले िेलकुद विकास र िेलाडीको स्तरिदृ्धि गनयको  लाधग आिश्यकता अनुसार 
विलभन्न िेलहरूको ताललम र प्रलशक्षण ददनेछ । 

२५.  प्रलशक्षाथीहरु प्रलशक्षणमा समािेश हुन नगर िेलकुद विकास सलमततका  प्रतततनधि  र 
िडाध्यक्षको लसफाररस सदहत आिेदन ददनु पनेछ । 

 

पररच्छेद – ९ 

नगर खेिकुद विकास कोषको व्र्िस्था 

३६. िेलकुद सम्बन्िी ताललम, प्रलशक्षण, प्रततयोधगता लगायतका कक्रयाकलापका लाधग विदरु 
नगरपाललकामा नगर िेलकुद विकास कोषको व्यिस्था गररनेछ । 

३७.  कोषका श्रोतहरू देहाय बमोजिम हुनेछन ्। 

३७.१ नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, राजरिय िेलकुद पररषद, जिल्ला िेलकुद विकास सलमतत र 
राजरिय/अन्तरायजरिय संस्था िा कुन ैव्यजक्त/संस्थाबाट प्राप्त हुन सक्ने रकम, 

३७.२ विलभन्न प्रततयोधगता िा काययक्रम आयोिना गरी संकलन भएको रकम,  

३७.३. िेल प्रलशक्षण अिधिभर उठेको आिेदन शुल्क, मालसक प्रलशक्षण शुल्क र भनाय रकम, 

३७.४ नगरलभत्रका टीम,  क्लि आिद्िता आिेदन शुल्क, अध्यािधिक शुल्क, फाराम शुल्क, 

३७.५  नगरपाललकाले िेलकुदको लाधग वितनयोिन गरेको रकम । 

३८.  यस कोषको संचालन नगर िेलकुद विकास सलमततद्िारा तयार गरी विदरु नगर 
काययपाललकाद्िारा अनुमोदन गरे बमोजिम हुनेछ । 

 

 

 

पररच्छेद – १० 

तनमायण तथा ममयत 
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४०. कुनै िेल प्रलशक्षणमा प्रयोग हुने सामानहरूको सामान्य िडान तथा ममयत गनय सम्बजन्ित 
प्रलशक्षकले नै व्यिस्था गनुय पनेछ । 

४१. विशषे तररकाले ममयत गनय सम्बजन्ित प्राविधिक कहाुँ लानु पने भएमा नगर िेलकुद विकास 
सलमततको सदस्य-सधचिको माग अनुसार सलमततको लसफाररसमा नगरपाललकाले ममयत संभार 
गनछे । 

४२. िेलकुद भिन, मैदान आददको व्यिस्था गनय िडा िेलकुद उपसलमततले नगर िेलकुद विकास 
सलमतत माफय त विदरु नगरपाललकालाई अनुरोि गनेछ । 

 

पररच्छेद – ११ 

विषर्गत खेि प्रलििण सलमततको व्र्िस्था 

४३. नगर लशक्षा सलमतत अन्तगयत नगर िेलकुद विकास सलमततको मातहतमा रहने गरी िेल 
प्रलशक्षण, सैद्िाजन्तक कक्षा संचालन र दक्ष अनुशालसत िेलाडी तयार गने काययमा सम्बजन्ित 
िेल प्रलशक्षकहरुलाई आिश्यक तनदेशन, सल्लाह र सहयोग ्गनय आिश्यकता अनुसार विषयगत 
िेल प्रलशक्षण सलमतत गठन गनय सककने छ ।  

४३.२ यस सलमततले विषयगत िेल प्रलशक्षण, संचालन,  रेिदेि, तनरीक्षण, तनयन्त्रण र व्यिस्थापन 
गनेछ । 

४३.३ यस सलमततले सम्बजन्ित िेलकुद प्रतत िनमानसको आकषयण बढाउने कायय गनेछ । 

४३.४ प्रलशक्षणको लाधग आिश्यक तनमाणयका लागी भौततक एिं आधथयक सहयोग िुटाउन मद्दत 
गनेछ । 

४३.५ प्रलशक्षण केन्रबाट संचालन हुने प्रततयोधगता, गोरठी र कक्षा संचालनमा सहयोग गनेछ । 

 

 

पररच्छेद – १२ 

अनुिासनको कािायही,  दण्ड, सजार् र पुरस्कार 
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४४.  अनुशासनको कािायही िेलाडी, प्रलशक्षक, प्रलशक्षाथी, व्यिस्थापक समेतले विषयगत िेलको 
आचारसंदहता लगायत िेल अनुशासनमा रहन ुपनेछ । कसैले अनुशासन र आचारसंदहताको 
उलंघन गरेमा, देहाय बमोजिमको आचरण िा कायय गरेमा प्रलशक्षण सलमततको तनणयय अनुसार 
अनुशासनको कािायही गनयसक्नेछ । 

४४.१ नगर िेलकुद विकास सलमतत र त्यस अन्तगयतका सलमतत, उपसलमततको बदनाम (अदहत) 
हुने कायय गरेमा । 

४४.२ सलमततको नीतत, तनयम, तनदेशन र तनणयय विपररत कायय गरेमा । 

४४.३ गोप्यता भंग गरेमा । 

४४.४ अनैततक काययमा संलग्न रहेको िानकारी पाएमा । 

४४.५ अनुमतत विना अन्य संस्थासुँग संलग्न रही िेलकुद कृयाकलाप गरेमा ।  

 

पररच्छेद – १३ 

विविध 

४५. नगर िेलकुद विकास सलमततबाट प्रलशक्षण र प्रततयोधगता संचालन गनय कुनै विशषे सामान, 

भिन र िग्गा भाडामा ललन सक्नेछ । तर सो भाडाको लाग्ने रकम सुतनजश्चत भएको हुनु 
पन ेछ । 

४६. प्रलशक्षक र प्रततयोधगता समयमा कुन ै िेलाडीलाई सामान्य चोटपटक भएमा नगर िेलकुद 
विकास सलमततको कोषबाट िचय गररनेछ । तर सख्त बबरामी, चोटपटक भएमा नगर 
काययपाललकाको तनणयय अनुसार औषिी उपचार गरार्यने छ । तनणययभन्दा बढी रकम िचय 
गनुयपरेमा िेलाडी स्ियं जिम्मेिारी हुनेछ ।  

४७. कुन ैपतन नीतत तनयम िा यस अन्तरगत आधथयक सहयोग,् सुवििा तथा शुल्कको सिालमा 
समय र पररजस्थतत अनुसार थपघट िा संसोिन गनुय परेमा नगर लशक्षा सलमततको लसफाररसमा 
नगर काययपाललकाको िैठकले आिश्यक तनणयय गनय सककनेछ । 
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४८. िेलकुद प्रततयोधगताको लसललसलामा कुनै िेलाडी प्रलशक्षक िा व्यिस्थापक घार्ते भई शरीरको 
कुन ैअङ्ग अपाङ्ग भएमा िा त्यस्ता व्यजक्तको पररिारलाई प्रोत्साहन स्िरुप आधथयक सहयोग ्
गनय नगर काययपाललकामा लसफाररस गनेछ । िेलकुद प्रततयोधगतामा भाग ललने प्रलशक्षक, िेलाडी 
र व्यिस्थापकको आिधिक विमाको व्यिस्था नगर िेलकुद विकास सलमततले आफ्नै कोष 
माफय त समेत गने सक्नछे । 

४९. यस काययविधिलार् आिश्यकता अनुसार नगर काययपाललकाले संशोिन गनय सक्नेछ । 

 

 

प्रमाखणकरण लमतताः २०७७।०९।०५               आज्ञाले 

             ददिाकर चापागाई 

        प्रमुि प्रशासकीय अधिकृत 


