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भाग २ 

सिरीजङ्घा गााँउपासिका 
गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर् 

तेल्िोक, ताप्िेजङु, प्रदेि नं. १, नेपाि। 

सिरीजङ्घा गााँउपासिकाको गााँउ कार्यपासिकािे पाररत गरेको ति िेशिए बमोशजमको कार्यववसि 

िवयिािरणको जानकारीको िासग प्रकाशित गरीएको छ । 
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सिरीजङ्घा  गाउाँपासिकाको अनगुमन तथा िपुररवके्षण िसमसतको कार्यिञ्चािन 
कार्यववसि, २०७८ 

प्रमाणीकरण समसत : २०७८।०३।१२ 
 

प्रस्तावनााः गाउाँपासिकाबाट िञ्चािन हनुे ववकाि र्ोजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नका िासग स्थानीर् 
िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (४) िण्ड (ि) मा भएको ब्र्वस्था वमोशजम गररने अनगुमन 
तथा िपुररवेक्षण कार्यिाई ब्र्वशस्थत र प्रभावकारी तलु्र्ाउन वाञ्छनीर् भएकोिे, 

 सिरीजङ्घा  गाउाँपासिकाको प्रिािकीर् कार्यववसि सनर्समत गने ऐन, २०७७ को दफा ४ िे ददएको असिकार प्रर्ोग 
गरी कार्यपासिकािे देहार्को कार्यववसि बनाई िागू गरेको छ ।  

 

पररच्छेद– १ 

प्रारशम्भक 

१.  िंशक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्ि कार्यववसिको नाम “सिरीजङ्घा  गाउाँपासिकाको अनगुमन तथा िपुररवेक्षण 
िसमसतको कार्यिञ्चािन कार्यववसि, २०७८” रहेको छ ।  

  (२) र्ो कार्यववसि गाउाँपासिकाको स्थानीर् राजपत्रमा प्रकािन भएको समसतदेशि प्रारम्भ हनुेछ ।  

२.  पररभाषााः ववषर् वा प्रिङ्गिे अको अथय निागेमा र्ि कार्यववसिमा,– 

   (क)  “अध्र्क्ष” भन्नािे गाउाँपासिकाको अध्र्क्ष िम्झन ुपछय । 

   (ि)  “अनगुमन” भन्नािे नीसत, र्ोजना, कार्यक्रम तथा आर्ोजनाहरूमा िगानी तथा िािनको 
प्रवाह उशचत ढङ्गिे भए, नभएको वा अपेशक्षत नसतजा हासिि भए, नभएको िम्बन्िमा 
र्ि कार्यववसि बमोशजम गररने सनरन्तर वा आवसिक रुपमा गररने सनगरानी, िूचना 
िङ्किन, ववश्लषेण तथा ििुारात्मक कार्य िम्झन ुपछय । 

   (ग)  “कार्यक्रम” भन्नािे गाउाँपासिकाबाट िञ्चािन हनुे कार्यक्रम िम्झन ु पछय र िो िब्दिे 
गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्र गैर िरकारी िंस्था एबम ् िामदुावर्क िंस्थाबाट िञ्चासित 
कार्यक्रम िमेतिाई जनाउाँछ । 

   (घ)  “कार्यपासिका” भन्नािे गाउाँ कार्यपासिका िम्झन ुपछय । 

   (ङ)  “नागररक िमाज” भन्नािे गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्र नागररक िमाजको रुपमा दताय भएका वा 
नभएका नागररक असिकारका िासग कृर्ाशिि िंस्था वा व्र्शि िम्झन ुपछय ।  
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   (च)  “प्रसतवेदन” भन्नािे र्ि कार्यववसि बमोशजम तर्ार गररने अनगुमन तथा िपुररवेक्षण 
कार्यको नसतजा िमावेि गररएको दस्तावेज िम्झन ुपछय । 

   (छ)  “र्ोजना” भन्नािे गाउाँपासिकाबाट िञ्चािन हनुे ववकाि सनमायण कार्य िम्झन ुपछय र िो 
िब्दिे गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्र गैर िरकारी िंस्था एबम ्िामदुावर्क िंस्थाबाट िञ्चासित 
ववकाि सनमायण कार्य िमेतिाई जनाउाँछ ।  

   (ज)  “िसमसत” भन्नािे दफा ४ बमोशजमको िसमसत िम्झन ुपछय । 

   (झ)  “िपुररवेक्षण” भन्नािे अपेशक्षत नसतजा हासिि गनय र्ि कार्यववसि बमोशजम िसमसत वा िो 
कामको सनसमत्त शजम्मेवार कमयचारी वा पदासिकारीबाट गररने स्थिगत सनरीक्षण वा 
चेकजााँच वा रेिदेि िम्बन्िी कार्य िम्झन ुपछय । 

   (ञ)  “िंर्ोजक” भन्नािे िसमसतको िंर्ोजक िम्झन ुपछय । 

 

पररच्छेद– २ 

िसमसतको गठन तथा काम, कतयव्र् र असिकार 

३.  अनगुमन तथा िपुररवेक्षण िसमसताः (१) र्ोजना तथा कार्यक्रमको िागत, पररमाण, िमर् िीमा र गणुस्तरीर्ताको 
आिारमा अनगुमन गरी पषृ्ठपोषण ददनका िासग देहार् बमोशजमको अनगुमन तथा िपुररवेक्षण िसमसत रहनेछाः–  

   (क)  गाउाँपासिकाको उपाध्र्क्ष    – िंर्ोजक 

   (ि)  कार्यपासिकािे तोकेका एक जना मवहिा िवहत कार्यपासिकाका  

    िदस्र्हरु मध्रे्बाट दईु जना     – िदस्र् 

   (ग)  प्रमिु प्रिािकीर् असिकृत    – िदस्र् 

   (घ)  प्रमिु, र्ोजना तथा अनगुमन िािा    – िदस्र् िशचव 

 (२) उपदफा (१) बमोशजमको िसमसतमा आवश्र्कता अनिुार नागररक िमाजका प्रसतसनसि, िञ्चारकमी 
र िम्बशन्ित क्षेत्रका ववज्ञिाई आमन्त्रण गनय िवकनेछ ।  

 (३) िसमसतिे आफ्नो कामिाई सछटोछररतो र प्रभावकारी बनाउन कार्यपासिकाबाट िसमसतमा 
प्रसतसनसित्व गने िदस्र् मध्रे्बाट िंर्ोजक रहने गरी ववषर्गत रुपमा अनगुमन टोिी गठन गरी शजम्मेवारी 
तोक्न िक्नेछ ।   
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 (४) र्ि दफा बमोशजम स्थिगत अनगुमन गदाय िम्वशन्ित र्ोजना तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न वा 
िपुररवेक्षणमा िंिग्न कमयचारीिाई िहभागी गराउन ुपनेछ ।   

४. िसमसतको काम, कतयब्र् र असिकाराः (१) र्ोजना तथा कार्यक्रमबाट अपेक्षा गररएको नसतजा प्रासप्तका िासग 
िहजीकरण गने अनगुमन तथा िपुररवेक्षण िसमसतको प्रमिु शजम्मेवारी हनुेछ । 

            (२) उपदफा (१) मा उशल्िशित कामका असतररि िसमसतका अन्र् काम, कतयब्र् र असिकार 
देहार् बमोशजम हनुेछाः– 

    (क)  गाउाँपासिकाबाट िञ्चासित र्ोजना तथा कार्यक्रम अनगुमनका िासग वावषयक 
कार्यतासिका तर्ार गरी कार्यपासिकािाई जानकारी ददने, 

            (ि)  कार्यतासिका अनिुार सनर्समत र आवश्र्कता अनिुार आकशस्मक अनगुमन तथा 
सनरीक्षण गने, 

            (ग)  अनगुमन तथा िपुररवेक्षण कार्यिाई प्रभावकारी बनाउन आवश्र्कता अनिुार 
िसमसतका कृर्ाकिापहरुमा ववज्ञिाई िंिग्न गराउन,े 

          (घ)  अनगुमन िम्पन्न भएको िात ददनसभत्र िोको प्रसतवेदन कार्यपासिकामा पेि गरी 
कार्यपासिकाको बैठकमा छिफि गने गराउन,े 

          (ङ)  अनगुमनको क्रममा देशिएका ववषर्मा ििुारका िासग िम्बशन्ित प्राववसिक तथा 
िम्बद्ध उपभोिा िसमसत, परामियदाता एबम ्सनमायण व्र्बिार्ीिाई सनदेिन ददने, 

            (च)  र्ोजना तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्नको िन्दभयमा देिा परेका वववाद वा िमस्र्ाहरुको 
िमािानका िासग आवश्र्क िमन्वर् र िहजीकरण गने, 

          (छ)  र्ोजना तथा कार्यक्रमको अनगुमन तथा िपुररवेक्षणको क्रममा कुनै वहनासमना, 
असनर्समतता वा तोवकएको गणुस्तर र पररमाण नभएको व्र्होरा र्वकन हनु आएमा 
आवश्र्क कारबाहीको िासग रार्िवहत कार्यपासिकामा पेि गने,  

    (ज)  अनगुमन कार्यको वावषयक प्रसतवेदन तर्ारी गरी आसथयक वषयको अशन्तममा 
कार्यपासिकामा पेि गने, 

          (झ)  िसमसतको वावषयक प्रसतवेदन प्रत्रे्क वषयको श्रावण मवहनासभत्र कार्ायिर्को वेबिाइट 
र अन्र् उपर्िु माध्र्मबाट िावयजसनक गने ब्र्वस्था समिाउने ।  
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पररच्छेद– ३ 

अनगुमन तथा िपुररवेक्षण िम्बन्िी व्र्वस्था 

५. र्ोजना तथा कार्यक्रमको वगीकरणाः (१) अनगुमन तथा िपुरीवेक्षणका िासग र्ोजना तथा कार्यक्रमिाई 
ववषर्गत क्षेत्रका आिारमा देहार् वमोशजम वगीकरण गररनेछाः–  

    (क)  पूवायिार ववकाि र्ोजना,  

    (ि)  चेतनामूिक, क्षमता असभववृद्ध र िीप ववकाि िम्वन्िी कार्यक्रम,  

    (ग)  स्वरोजगार तथा उत्पादनमूिक र उद्यमिीिता प्रवद्धयन गने र्ोजना र कार्यक्रम । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम गररएको वगीकरण एवम ्र्ोजना तथा कार्यक्रममा गररने िगानी िमेतका 
आिारमा िसमसतिे अनगुमनको प्राथसमकता सनिायरण गनय िक्नछे ।  

 (३) उपदफा (१) बमोशजम गररने अनगुमन तथा िपुरीवेक्षणको िासग बेग्िाबेग्िै ढााँचा र ववसिको 
प्रर्ोग गनय िवकनेछ ।  

६. अनगुमन गदाय ध्र्ान ददनपुनेाः अनगुमन तथा िपुररवेक्षण िसमसतिे र्ि कार्यववसि बमोशजम र्ोजना तथा 
कार्यक्रमहरुको अनगुमन गदाय देहार्का ववषर्मा ध्र्ान ददन ुपनेछाः– 

    (क)  कार्यतासिका अनिुार काम भए नभएको एकीन गने, 

    (ि)  कामको तोवकएको पररमाण, िागत र गणुस्तर कार्म गराउने,  

          (ग)  र्ोजना वा कार्यक्रमको सडजाइन वा कार्ायन्वर्नको क्रममा भएका गल्ती वा 
कमजोरी तत्काि ििुार गरी िावयजसनक कोषको अपव्र्र् हनुबाट रोक्न,े  

           (घ)  अनगुमन तथा िपुररवेक्षण कार्यिाई पारदिी र िहभासगतामूिक बनाई नागररकमा 
गाउाँपासिकािे गने ववकाि सनमायण कार्यप्रसत िकारात्मक भावनाको ववकाि गराउने 
।  

७.  अनगुमन ववसिाः (१) िसमसतिे गाउाँपासिकाबाट िञ्चासित एबम ् गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्र गैर िरकारी िंस्थाबाट 
िञ्चासित र्ोजना तथा कार्यक्रमहरुको अनगुमन गनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोशजम अनगुमन तथा िपुररवेक्षण गदाय िसमसतिे देहार्का मध्रे् आवश्र्कता 
अनिुार कुनै वा िबै ववसिको प्रर्ोग गनय िक्नछेाः– 

    (क)  कार्ायन्वर्नमा िंिग्न व्र्शि िमूह वा सनकार्बाट सनर्समत प्रसतबेदन सिने, 

    (ि)  स्थिगत अविोकन गने, 
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    (ग)  िाभाशन्वत वगय तथा िरोकारवािाहरुिाँग छिफि गने, 

    (घ)  नागररक िमाजका िंस्था तथा आमिञ्चारका माध्र्म पररचािन गने, 

    (ङ)  िावयजसनक परीक्षण तथा िावयजसनक िनुवुाई आर्ोजना गने,  

    (च)  र्ोजनाको प्राववसिक परीक्षण गने, 

    (छ)  िेवाग्राही िन्तषु्टी िवेक्षण तथा िसमसतिे उपर्िु ठहर गरेका अन्र् ववसिहरु । 

 (३) उपदफा (२) मा उशल्िशित ववसिका असतररि कुनै र्ोजना वा कार्यक्रमको िम्बन्िमा अन्र् 
तररकाबाट पषृ्ठपोषण, प्रसतकृर्ा वा िझुाव प्राप्त भएको अवस्थामा िसमसतिे त्र्स्तो ववषर्को असभिेि रािी 
तथ्र्गत ववश्लषेणको आिारमा आवश्र्क कारवाही अशघ बढाउन िक्नेछ ।     

८.  वडास्तरीर् अनगुमन िसमसताः (१) वडास्तरमा िञ्चािन गररने र्ोजनाको िागत, पररमाण, िमर् िीमा र 
गणुस्तरीर्ताका आिारमा अनगुमन गरी आवश्र्क पषृ्ठपोषण ददनका िासग देहार् बमोशजमको वडास्तरीर् 
अनगुमन िसमसत रहनेछाः– 

    (क) िम्बशन्ित वडाको वडाध्र्क्ष   –िंर्ोजक 

    (ि) वडा िसमसतका िदस्र्हरु     –िदस्र्  

    (ग) वडा िशचव      –िदस्र् िशचव 

 (२) वडास्तरीर् अनगुमन िसमसतिे आवश्र्कता अनिुार िम्बशन्ित र्ोजना हेने प्राववसिक कमयचारीिाई 
बैठकमा आमन्त्रण गनय िक्नेछ । 

 (३) वडास्तरीर् अनगुमन िसमसतिे अनगुमनको क्रममा देशिएका ववषर्का िम्बन्िमा िसमसतिाई 
सनर्समत रुपमा जानकारी गराउन ुपनेछ ।  

९. उपभोिा िसमसतबाट अनगुमन गनेाः (१) तोवकएको गणुस्तर तथा पररमाण कार्म गरी सनिायररत िमर्मा र्ोजना 
िम्पन्न गनय उपभोिाहरुको भेिाबाट कम्तीमा एक जना मवहिा िवहत बढीमा पााँच िदस्र्ीर् अनगुमन िसमसत 
गठन गनुयपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजमको अनगुमन िसमसत गठन गने कार्य उपभोिा िसमसत गठन गदाय कै 
िमर्मा गनुयपनेछ ।   

 (३) र्ि दफा बमोशजम गदठत अनगुमन िसमसतको काम, कतयब्र् र असिकार देहार् बमोशजम हनुेछाः– 

                   (क)  र्ोजनाको कार्ायन्वर्नमा देशिएका वािा, व्र्विान र िमस्र्ा िमािानका िासग आवश्र्क 
िहजीकरण गने, 
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             (ि)  र्ोजना कार्ायन्वर्न तोवकएको पररमाण, गणुस्तर र कार्यतासिका अनिुार भए नभएको 
एकीन गने र नभएको अवस्थामा िम्बशन्ित पक्षिाइ िचेत गराउने, 

                   (ग)  िसमसत र वडास्तरीर् अनगुमन िसमसतबाट गररने अनगुमन तथा िपुरीवेक्षणमा आवश्र्क 
िमन्वर् र िहजीकरण गने, 

    (घ)  र्ोजनाको िफि कार्ायन्वर्नका िासग आवश्र्क अन्र् कार्यहरु गने ।  

 (४) उपभोिा िसमसतिे र्ोजनाको अशन्तम भिुानी माग गदाय र्ि दफा बमोशजमको अनगुमन 
िसमसतको प्रसतवेदन िंिग्न गनुयपनेछ ।   

१०.  अनगुमन तासिका तर्ार गनुयपने: (१) िसमसतिे र्ोजना कार्ायन्वर्न तासिका अनरुुप हनुे गरी वावषयक अनगुमन 
तासिका तर्ार गनुय पनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) वमोशजम तर्ार भएको तासिकािाई िसमसतबाट सनणयर् गराई कार्यपासिका िमक्ष 
पेि गनुय पनेछ ।  

 (३) उपदफा (२) बमोशजम पेि हनु आएको तासिका उपर आवश्र्क छिफि गरी कार्यपासिकािे 
आवश्र्क पषृ्ठपोषण ददन िक्नेछ ।  

 (४) र्ि दफा बमोशजम तर्ार भएको अनगुमन तासिका िम्बशन्ित उपभोिा िसमसत, सनमायण ब्र्विार्ी, 
आपूसतयकताय, िेवा प्रदार्क, िम्वशन्ित वडा िसमसत र िपुरीवेक्षणको िासग तोवकएको कमयचारीिाई असग्रम रुपमा 
उपिब्ि गराउन ुपनेछ ।  

११.  अनगुमन कार्यको िासग स्रोतको प्रबन्िाः (१) अनगुमन कार्यतासिका बमोशजम िसमसतको कार्यशजम्मेवारी परुा गनय 
आवश्र्क पने स्रोत िािनको प्रबन्ि कार्यपासिकािे वावषयक बजेट तथा कार्यक्रममा िमावेि गरी गनुयपनेछ ।     

 (२) स्वीकृत वावषयक बजेटका आिारमा कार्यतासिका वमोशजम अनगुमन तथा िपुररवेक्षणको िासग 
आवश्र्क स्रोत िािनको व्र्वस्थापन गने शजम्मेवारी प्रमिु प्रिािकीर् असिकृतको हनुेछ ।  

 (३) अनगुमन तथा िपुररवेक्षण कार्यमा िंिग्न रहने िसमसतका पदासिकारीको भत्ता तथा अन्र् िवुविा 
िम्बन्िी व्र्बस्था प्रचसित प्रदेि कानूनको अिीनमा रही कार्यपासिकािे तोकेबमोशजम हनुेछ ।  

१२.  पूवायिार ववकाि र्ोजनाको अनगुमनाः (१) िसमसतिे पूवायिार ववकाि िम्बन्िी र्ोजनाको प्रकृसत र आकार हेरी 
िम्भव भएिम्म सनमायण कार्य प्रारम्भ हनुपूुवय, सनमायणािीन अवस्था र सनमायण िम्पन्न भएपसछ गरी तीन चरणमा 
अनगुमन गनुय पनेछ।  

 (२) उपदफा (१) बमोशजम सनमायण कार्य प्रारम्भ हनु ुअशघ गररने अनगुमन देहार्का ववषर्मा केशन्ित 
रही अनिूुची १ को ढााँचामा गनुय पनेछाः  

     (क) र्ोजनाको स्वीकृत िागत र िागत व्र्होने स्रोत, 
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    (ि) र्ोजना कार्ायन्वर्न गररने स्थान, 

    (ग) िाभग्राही िमदुार्का िरोकारका ववषर्हरु, 

    (घ) सनमायण गररने िंरचनाको वकसिम, आकार वा पररमाण, सडजाइन, गणुस्तर, 

    (ङ) आवश्र्क पने सनमायण िामग्री तथा जनिशिको आपूती स्रोत र िोको गणुस्तर, 

              (च) स्वीकृत िागत अनमुान तथा सडजाइनमा आउन िक्न ेिंभाववत पररवतयन तथा जोशिम 
। 

 (३) िसमसतिे पूवायिार र्ोजनाको सनमायणिीन अवस्थामा देहार्का ववषर्मा केशन्ित रही अनिूुची २ को 
ढााँचामा अनगुमन गनुयपनेछाः–  

    (क) र्ोजना कार्ायन्वर्न तोवकएको गणुस्तर, िागत र िमर् अनरुुप भए नभएको,  

    (ि) र्ोजना कार्ायन्वर्नमा देशिएका बािा अवरोि,  

    (ग) िम्झौताका ितयको पािना, 

    (घ) िसमसतिे आवश्र्क देिेका अन्र् ववषर्हरु । 

 (४) उपदफा (३) बमोशजमको अनगुमन गदाय त्र्स्तो र्ोजना वा कार्यक्रम कम्तीमा पचाि प्रसतित 
भन्दा बढी सनमायण कार्य िम्पन्न भैिकेको हनु ुपनेछ ।  

 (५) िसमसतिे पूवायिार र्ोजनाको सनमायण कार्य िम्पन्न भएपसछ देहार्का ववषर्मा केशन्ित रही अनिूुची 
३ बमोशजमको ढााँचामा अनगुमन गनुयपनेछाः– 

    (क)  र्ोजना स्वीकृत सडजाइन अनिुार िम्पन्न भए नभएको, 

    (ि)  स्वीकृत िागत अनमुान अनिुार काम िम्पन्न भए नभएको, 

    (ग)  सनमायण कार्यको गणुस्तर र िमर्, 

             (घ)  सडजाइन वा िागतमा पररवतयन भएको भए िोको औशचत्र् र स्वीकृसतको अवस्था, 

    (ङ)  र्ोजनाबाट अपेशक्षत प्रसतफि प्राप्त हनु िक्ने अवस्था भए नभएको, 

         (च)  र्ोजनामा तोवकए बमोशजमको िागत िहभासगता र िम्झौताका ितयको पािना भए 
नभएको, 

    (छ) र्ोजनाको िमग्र उपिशब्िको अवस्था र दीगोपना । 
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१३. चेतनामूिक, क्षमता असभववृद्ध र िीप ववकाि कार्यक्रमको अनगुमनाः िसमसतिे चेतनामूिक, क्षमता असभववृद्ध र 
िीप ववकाि िम्वन्िी कार्यक्रमको प्रगसत अनगुमन गदाय कार्यक्रम िागत, िहभासगता, िमर्ावसि, सिकाइका 
ववषर्वस्त ुर िाभग्राहीको पषृ्ठपोषण जस्ता ववषर् िमावेि गरी अनिूुची ४ बमोशजमको ढााँचामा अनगुमन गनुय 
पनेछ ।  

१४. स्वरोजगार तथा उत्पादनमूिक र उद्यमिीिता प्रवद्धयन गने र्ोजना र कार्यक्रमको अनगुमनाः िसमसतिे स्वरोजगार 
तथा उत्पादनमूिक र उद्यमिीिता प्रवद्धयन गने र्ोजना र कार्यक्रमको प्रगसत अनगुमन गदाय िाभग्राही िमूदार्िे 
गाउाँपासिकाबाट प्राप्त ऋण वा अनदुानको मात्रा, प्रदान गररएका र्न्त्र औजार र उपकरण तथा प्राववसिक 
िहार्ताको प्रकृसत, प्राप्त िहार्ताको उपर्ोगको अवस्था, िाभग्राहीको िंख्र्ा, िहभासगिाई उपिब्ि गराइएको 
िहर्ोगको पर्ायप्तता जस्ता ववषर्मा केशन्ित रही अनिूुची ५ बमोशजमको ढााँचामा अनगुमन गनुय पनेछ ।    

१५.  अनगुमनको तर्ारीाः (१) िदस्र् िशचविे िसमसतका पदासिकारीिाई स्थिगत अनगुमनमा जानअुशघ अनगुमन 
गररने र्ोजना तथा कार्यक्रम, जाने र फवकय ने िमर्, भ्रमणको िवारी िािन िगार्तका ववषर्मा जानकारी ददन ु
पनेछ ।  

 (२) स्थिगत अनगुमन गदाय िसमसतिे र्ोजना तथा कार्यक्रमिाँग िम्बशन्ित िागत अनमुान, िम्झौता 
जस्ता कागजातहरु तथा अनमुन स्थिको जानकारी सिने तस्वीर शिच्नको िासग क्र्ामेरा िगार्तका िािनको 
िमेत िसुनशितता गनुय पनेछ । 

 (३) िदस्र् िशचविे अनगुमनको क्रममा र्ोजना तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा िंिग्न उपभोिा 
िसमसत वा सनमायण व्र्विार्ी, िाभग्राही िमहु र िपुररवेक्षणको िासग शजम्मेवारी तोवकएको कमयचारीिाई अनगुमन 
स्थिमा उपशस्थसतको िासग पूवयिूचना गनुय पनेछ ।   

 (४) िसमसतिे स्थिगत अनगुमन गदाय अध्र्क्षिाई िमेत असग्रम जानकारी ददन ुपनेछ ।   

 (५) िसमसतिे स्थिगत अनगुमनको क्रममा गाउाँपासिका वा वडाको सनवायचनमा सनकटतम प्रसतद्वन्द्वी 
रहेका उम्मेद्वार वा दििाँग आवद्ध व्र्शि वा पदासिकारीिाई िमेत िम्िग्न गराई पषृ्ठपोषण प्राप्त गनय िक्नेछ 
।  

 

 

पररच्छेद– ४ 

प्रसतवेदन िम्बन्िी व्र्वस्था 

१६.  अनगुमन प्रसतवेदन पेि गनुयपनेाः (१) िसमसतिे अनगुमन िम्पन्न भए पिात बैठक बिी छिफि गने र िो 
छिफि तथा स्थिगत अनगुमनबाट िङ्किन गररएका िूचना तथा वववरण िमेतका आिारमा प्रसतवेदन तर्ार 
गरी अनगुमन िम्पन्न भएको समसतिे िात ददनसभत्र कार्यपासिका िमक्ष पेि गनुय पनेछ ।   
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 (२) उपदफा (१) बमोशजमको प्रसतवेदनमा अनगुमनको क्रममा िम्वशन्ित र्ोजना वा कार्यक्रमको 
अवस्था झशल्कने गरी सिइएका तस्वीर िमेत िंिग्न गनुय पनेछ । 

 (३) र्ि दफा बमोशजमको अनगुमन प्रसतवेदन िदस्र् िशचविे तर्ार गनुय पनेछ ।  

 (४) र्ि दफा बमोशजम तर्ार भएको प्रसतवेदन िसमसतका िंर्ोजक माफय त छिफिको सनसमत्त 
कार्यपासिका वैठकमा प्रस्ततु गररनेछ ।  

 (५) अनगुमन प्रसतवेदन बेगर िसमसतका पदासिकारीिाई कुनै वकसिमको भत्ता वा िवुविा उपिब्ि 
गराइने छैन ।  

१७. अनगुमन प्रसतवेदनमा िमावेि गनुयपने ववषर्ाः (१) अनगुमन िसमसतिे दफा १६ बमोशजम तर्ार गररने अनगुमन 
प्रसतवेदनमा देहार्का ववषर्हरु िमावेि गनुय पनेछाः– 

    (क)  स्रोत िािनको प्रासप्त र प्रर्ोगका क्रममा स्वीकृत बजेट र िमर् तासिका अनिुार 
भए नभएको, 

    (ि)  अपेशक्षत प्रसतफिहरु िमर्मै र िागत प्रभावकारी रुपमा हासिि भए नभएको,  

    (ग)  कार्ायन्वर्नकतायको कार्यदक्षता र तत्परता के कस्तो छ, 

          (घ)  कार्ायन्वर्नमा के कस्ता िमस्र्ा र बािा व्र्बिानहरु देशिएका छन ् र सतनको 
िमािानका सनसमत्त के कस्ता उपार्हरु अविम्बन गनुय पछय । 

 (२) िसमसतिे दफा २२ को उपदफा (२) बमोशजम वडास्तरीर् अनगुमन िसमसतिे पेि गरेको 
प्रसतवेदनमा उल्िेि भएका ववषर्िाई िमेत आफ्नो प्रसतवेदनमा िमावेि गनय िक्नेछ ।  

१८. प्रसतवेदन उपरको कारवाहीाः (१) िसमसतिे  

दफा १६ बमोशजम पेि गरेको प्रसतवेदन उपर कार्यपासिकाको वैठकमा कम्तीमा दईु मवहनामा एक पटक छिफि गने 
व्र्बस्था समिाउन ुपनेछ ।  

 (२) िसमसतको प्रसतबेदनको आिारमा कार्यपासिकािे र्ोजना कार्ायन्वर्नमा देशिएका त्रटुीहरु िच्र्ाउन 
तथा िमर् र गणुस्तर कार्म गनय उपभोिा िसमसत, सनमायण व्र्बिार्ी, परामियदाता तथा िम्बद्ध कमयचारीिाई 
आवश्र्क सनदेिन ददन िक्नेछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोशजम कार्यपासिकाबाट ददइएका सनदेिन पािना गनुय िम्बशन्ित पक्षको कतयब्र् 
हनुेछ ।  
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१९.  भिुानी गदाय ध्र्ान ददनपुनेाः (१) कार्ायिर्िे र्ोजना वा कार्यक्रमको अशन्तम वकस्ता भिूानी गदाय िसमसत वा 
वडास्तरीर् अनगुमन िसमसत र उपभोिा िसमसत अन्तगयतको अनगुमन िसमसतिे पेि गरेको अनगुमन प्रसतवेदन 
िंिग्न गनुयपनेछ ।  

 (२) र्ोजना वा कार्यक्रमको अशन्तम वकस्ता भिूानी ददन ुअशघ अनगुमन प्रसतवेदनिे औल्र्ाएका गम्भीर 
प्रकृसतका ववषर्हरुमा आवश्र्क ििुार गरेको व्र्होरा िम्बशन्ित प्राववसिकबाट िसुनशित गररएको हनु ुपनेछ ।  

 

पररच्छेद – ५ 

ववववि 

२०.  अनगुमन गनयिक्नाेः (१) र्ि कार्यववसिमा अन्र्त्र जनुिुकैु कुरा िेशिएको भएता पसन कार्ायपासिका तथा 
अध्र्क्षिे गाउाँपासिकाबाट िञ्चासित र्ोजना तथा कार्यक्रमको आवश्र्कता अनिुार स्थिगत अनगुमन गनय 
िक्नेछ ।  

 (२) िसमसतिे वडास्तरीर् अनगुमन िसमसतबाट दफा ८ बमोशजम अनगुमन गररने र्ोजना तथा 
कार्यक्रमको िमेत आवश्र्कता अनिुार अनगुमन गनय िक्नेछ ।  

२१. शजम्मेवारी तोक्नपुनेाः (१) कार्ायिर्िे र्ि कार्यववसि बमोशजम गररने अनगुमन तथा िपुररवेक्षण िम्वन्िी कार्यको 
िमन्वर्, िहजीकरण, कार्ायन्वर्न र असभिेि व्र्वस्थापन िम्बन्िी कार्यका िासग र्ोजना तथा अनगुमन 
िािािाई शजम्मेवारी तोक्न ुपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) मा जनुिकैु कुरा िेशिएको भएता पसन गाउाँपासिकामा अनगुमन िम्बन्िी कामका 
िासग बेग्िै िािा वा एकाइ रहेको अवस्थामा उपदफा (१) बमोशजमको कार्य शजम्मेवारी िोही िािा वा 
एकाइको हनुेछ ।  

२२. कार्यववसिको पािना गनुयपनेाः (१) वडास्तरीर् अनगुमन िसमसतबाट गररने अनगुमनमा िमेत र्ि कार्यववसिमा 
भएका व्र्बस्थािाई पािना गनुयपनेछ । 

 (२) वडास्तरीर् अनगुमन िसमसतिे अनगुमन गरी तर्ार गरेको प्रसतवेदनको एक प्रसत अनगुमन िम्पन्न 
भएको िात ददनसभत्र िसमसत िमक्ष पेि गनुयपनेछ ।  

२३. चेकसिष्ट तर्ार गनय िक्नाेः िसमसतिे र्ोजना तथा कार्यक्रमको स्थिगत अनगुमन गदाय र्ि कार्यववसिमा भएको 
व्र्बस्था अनरुुप वववरण िंकिनका िासग अिग्गै चेकसिष्ट तर्ार गरी िागू गनय िक्नेछ । 

२४. िंिोिन वा हेरफेराः कार्यपासिकािे िसमसतिाँगको परामियमा र्ि कार्यववसिमा आवश्र्कता अनिुार िंिोिन वा 
हेरफेर गनय िक्नेछ । 

२५. बािा अड्काउ फुकाउाः र्ि कार्यववसि कार्ायन्वर्नको क्रममा कुनै वािा उत्पन्न भएमा कार्यपासिकािे वािा 
अड्काउ फुकाउन िक्नेछ ।   
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अनिूुची– १ 

(दफा १२ को उपदफा (२) िाँग िम्बशन्ित) 

पूवायिार ववकाि िम्बन्िी र्ोजनाको कार्य प्रारम्भ हनु ुपूवय गररन ेअनगुमनमा प्रर्ोग गररन ेढााँचा 
 

क्र.िं. शिषयक वववरण 

1.  अनगुमन गररन ेर्ोजनाको नाम   

2.  र्ोजना स्थि/ठेगाना  

3.  र्ोजनाको स्वीकृत िागत अनमुान रु.  

4.  िम्झौता रकम रु. कुि िम्झौता रकम रु. ..... 

जनिहभासगता/ िागत िहभासगताको रकम रु. ........... 
5.  बहवुषीर् र्ोजनाको हकमा कुि िागताः ...........चाि ुआ.व.को ववसनर्ोजन .......... 

6.  र्ोजना िम्झौता समसताः  

7.  र्ोजना िरुु तथा िम्पन्न हनुे समसत िरुु हनुे समसताः ............ िम्पन्न हनुे समसताः ....... 

8.  िाभाशन्वत जनिंख्र्ा  

9.  कार्ायन्वर्न गने सनकार्को नाम र िम्पकय  
व्र्शि र िम्पकय  नम्बर 

 

10.  सनमायण गररने िंरचनाको वकसिम, आकार 
वा पररमाण 

 

11.  िंरचना सनमायण भए सडजाइन अनिुारको 
फाउण्डेिन भए नभएको 

 

12.  आवश्र्क पने सनमायण िामग्री तथा 
जनिशि आपूतीको स्रोत र िोको 
गणुस्तर 

 

13.  भौगोसिक एवं वातावरणीर् जोशिम  

14.  स्वीकृत िागत अनमुान तथा सडजाइनमा  
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क्र.िं. शिषयक वववरण 

आउन िक्ने िंभाववत पररवतयन तथा 
जोशिम 

15.  िाभग्राही िमदुार्को िरोकारको ववषर्, 

िारणा र िझुाव 

 

 

16.  िंिग्न प्राववसिकको िारणा  

 

17.  नागररक िमाज र राजनैसतक दिका 
प्रसतसनसिको िारणा   

 

 

18.  िसमसत/ अनगुमनकतायको वटप्पणी र िझुाव
  

 

 

 

 

 

नोटाः  

१.  क्र.िं. ९ मा  उपभोिा िसमसतबाट कार्ायन्वर्न भएको र्ोजना भए उपभोिा िसमसतको अध्र्क्षको नाम र 
िम्पकय  नम्बर राख्न,े गैरिरकारी िंस्था/िामदुावर्क िंस्थाबाट कार्ायन्वर्न भएको र्ोजना भए  िम्बशन्ित िंस्थाको 
तफय बाट तोवकएको िम्पकय  व्र्शिको नाम र िम्पकय  नम्बर र सनमायण व्र्विार्ीबाट कार्ायन्वर्नको भएको र्ोजना 
भए िम्बशन्ित सनमायण व्र्विार्ीको तफय बाट तोवकएको िम्पकय  व्र्शिको नाम र िम्पकय  नम्बर उल्िेि गने ।  

२. क्र.िं. १३ वातावरणीर् मूल्र्ाङ्कन गनुयपने र्ोजना भए िो बमोशजम मूल्र्ाङ्कन भए नभएको र र्ोजनाबाट अन्र् 
सिंचाई, िानेपानी, िडक जस्ता स्थानीर् िावयजसनक पूवायिार तथा सनजी भौसतक पूवायिारमा क्षती पगु्न िक्ने 
अवस्था भए नभएको उल्िेि गने ।   
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अनिूुची– २ 

( दफा १२ को उपदफा (३) िाँग िम्बशन्ित) 

पूवायिार र्ोजनाको सनमायणिीन अवस्थामा गररन ेअनगुमनको क्रममा प्रर्ोग गररन ेढााँचा 

अनगुमन गरेको समसताः ........... 

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

२. र्ोजना सनमायणस्थिाः ....................     

३. र्ोजना सनमायण िरुु समसताः ............... ४. र्ोजना िम्पन्न हनुपुने समसताः ................. 

५. भौसतक प्रगसताः ................ प्रसतित ५. ववत्तीर् प्रगसत ................ प्रसतिताः  

६. िम्झौता रकमाः .................. हाििम्म भिुानी रकमाः ................... भिुानी बााँकी रकमाः ............ 

७. र्ोजना कार्ायन्वर्न तोवकएको गणुस्तर, िागत र िमर् अनरुुपाः (क) भएको (ि) नभएको 

८. सनमायण कार्यको अवस्थााः  

 (क) सनमायणस्थिमा आवश्र्क सनमायण िामग्रीको उपिब्िता भए नभएको 

 (ि) उपिब्ि सनमायण िामग्री तोवकएको गणुस्तर बमोशजम भए नभएको  

 (ग)  गणुस्तर परीक्षण भए नभएको र भएको भए िोको नसतजा   

 (घ) आवश्र्क जनिशिको पर्ायप्तता भए नभएको  

 (ङ) मेिीनरी औजार र उपकरण व्र्वस्थापनको अवस्था 

९.   र्ोजना कार्ायन्वर्नमा देशिएका बािा अवरोिाः ................................. 

 

१०.  र्ोजना कार्ायन्वर्नमा िम्झौताका ितयको पािनााः (क) भएको (ि) नभएको 

  (ग) नभएको भए पािना नभएको ववषर् र िोको कारणाः ......................... 

 

११.  कार्ायन्वर्न गने सनकार्को आसिकाररक प्रसतसनसिको िारणा र प्रसतबद्धतााः ................ 

 

 

१२.  स्थानीर् उपभोिा/नागररकहरुको िारणा वा प्रसतकृर्ााः ...................... 
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१३.  िंिग्न प्राववसिकको िारणा र प्रसतबद्धतााः ....................... 

 

१४.  अशघल्िो अनगुमनको क्रममा ददइएका िझुाव कार्ायन्वर्नको अवस्थााः ........................  

 

१५.  िसमसत/अनगुमनकतायको वटप्पणी, िझुाव र सनदेिनाः .................................... 

 

 

अनगुमन गने पदासिकारीहरु 

क. नामाः ..........................  पदाः ................    दस्तिताः ............... 

ि. नामाः .......................  पदाः .............   दस्तिताः ............... 

ग. नामाः ..........................  पदाः ................   दस्तिताः ............... 

घ. नामाः .......................  पदाः .............   दस्तिताः ............... 

ङ. नामाः ..........................  पदाः ................   दस्तिताः ............... 
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16 | सिरीजङ्घा गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर्,तेल्िोक, ताप्िेजङुद्धारा प्रकाशित ।  

 

अनिूुची– ३ 

(दफा १२ को उपदफा (५) िाँग िम्बशन्ित) 

र्ोजनाको सनमायण कार्य िम्पन्न भएपसछ गररन ेअशन्तम अनगुमनको क्रममा प्रर्ोग गररन ेअनगुमनको ढााँचा 

अनगुमन गरेको समसताः ........... 

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

२. र्ोजना सनमायणस्थिाः वडा नं. ......  स्थानाः .................. 

३. र्ोजना सनमायण िरुु समसताः ................  ४. र्ोजना िम्पन्न भएको समसताः ................. 

५. िम्झौता रकम रु. ...............  हाििम्मको भिुानी रु. ............  

६. भौसतक प्रगसताः ................ प्रसतित     

७.  र्ोजना कार्ायन्वर्न तोवकएको गणुस्तर, िागत र िमर् अनरुुप िम्पन्न भए नभएको 

८.  र्ोजना कार्ायन्वर्नमा गररएका िम्झौताका ितयको पािना भए नभएको 

९. उपभोिाहरुको िागत िहभासगताको अवस्थााः  

१०.  सडजाइन वा िागतमा पररवतयन भएको भए िोको औशचत्र् र स्वीकृसतको अवस्थााः ..................... 

११.  र्ोजनाबाट अपेशक्षत प्रसतफि प्राप्त हनु िक्ने अवस्था भए नभएकोाः ............................ 

 

१२.  र्ोजनाको िमग्र उपिशब्िको अवस्था र दीगोपना  ........................................ 

 

१३.  िावयजसनक िनुवुाई तथा िावयजसनक परीक्षण गरे नगरेको  

१४.  उपभोिा िसमसत अन्तगयत रहेको अनगुमन िसमसतको सनणयर् तथा िझुाव  

 

 

१५. कार्ायन्वर्न गने सनकार्को आसिकाररक प्रसतसनसिको िारणा र प्रसतबद्धतााः ....................... 

 

१६. स्थानीर् उपभोिा/नागररकहरुको िारणा वा प्रसतकृर्ााः ...................... 

 

१७.  अशघल्िो अनगुमनको क्रममा ददइएका िझुावको कार्ायन्वर्नको अवस्थााः  



िण्ड ३, िंख्र्ा ४, सिरीजङ्घा राजपत्र, भाग २, समसत २०७८.०३.१३ 

 

17 | सिरीजङ्घा गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर्,तेल्िोक, ताप्िेजङुद्धारा प्रकाशित ।  

 

१८. िंिग्न प्राववसिकको िारणा र प्रसतबद्धतााः ....................... 

 

 

१९. िसमसत/अनगुमनकतायको वटप्पणी, िझुाव र सनदेिनाः .................................... 

 

 

 

अनगुमन गने पदासिकारीहरु 

क. नामाः ..........................    पदाः ................ दस्तिताः ............... 

ि. नामाः .......................    पदाः .............  दस्तिताः ............... 

ग. नामाः ..........................    पदाः ................ दस्तिताः ............... 

घ. नामाः .......................    पदाः .............  दस्तिताः ............... 

ङ. नामाः ..........................    पदाः ................ दस्तिताः ............... 
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18 | सिरीजङ्घा गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर्,तेल्िोक, ताप्िेजङुद्धारा प्रकाशित ।  

 

अनिूुची –४ 

(दफा १३ िाँग िम्बशन्ित) 

चेतनामूिक, क्षमता असभववृद्ध र िीप ववकाि कार्यक्रमको अनगुमनको क्रममा प्रर्ोग गररन ेढााँचा 

अनगुमन गरेको समसताः ........................ 

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

२. कार्यक्रम िञ्चािन स्थानाः वडा नं. ................. स्थानाः ................ 

३. कार्यक्रम िरुु समसताः ............   िम्पन्न गनुयपने समसताः ........................... 

४. कार्यक्रमको प्रकृसताः  क. चेतनामूिक,  ि. क्षमता असभववृद्ध  ग. िीप ववकाि   

५. कार्यक्रमको कुि िागताः रु. ................. कार्ायिर्बाट उपिब्ि हनुे रकम रु. ..............  

 कार्ायन्वर्न गने सनकार्को िागत िहभासगता रु ......  

अन्र् सनकार्बाट प्राप्त िहर्ोग रु.................. िाभग्राहीको िहभासगतााः रु ............... . 

६. जम्मा िाभग्राही िंख्र्ााः  

मवहिा परुुष जम्मा दसित
  

जनजासत ब्राम्हण÷क्षेत्री मिेिी
  

मशुस्िम÷ 

अल्पिंख्र्क 

अपाङ्गता 
भएको 

         

७.  िाभग्राहीहरुको सनर्समत उपशस्थती भए नभएको  

८.  कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा गररएका िम्झौताका ितयको पािनााः भएको नभएको 

९. कार्यक्रमको िाका (िाभग्राही, कार्ायन्वर्न तररका, िमर् र िागत) मा पररवतयन भएको भए िोको औशचत्र् र 
स्वीकृसतको अवस्थााः ..................... 

१०.  कार्यक्रमबाट अपेशक्षत प्रसतफि प्राप्त हनु िक्ने अवस्थााः ......................... 

११.  कार्यक्रममा तोवकए बमोशजमको िागत िहभासगता र िम्झौताका ितयको पािना भए नभएको 

१२.  र्ोजनाको िमग्र उपिशब्िको अवस्था र दीगोपनााःाः ........................................ 

 

१३.  िाभग्राही/नागररकको िारणा वा प्रसतकृर्ा  
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१४. कार्ायन्वर्न गने सनकार्को आसिकाररक प्रसतसनसिको िारणा र प्रसतबद्धतााः ....................... 

 

 

१५.  वडा िसमसत वा वडास्तरीर् अनगुमन िसमसतको प्रसतकृर्ा भएाः .................... 

 

 

१६. अनगुमनकतायको वटप्पणी, िझुाव र सनदेिनाः .................................... 

 

 

अनगुमन गने पदासिकारीहरु 

क. नामाः ..........................    पदाः ................ दस्तिताः ............... 

ि. नामाः .......................    पदाः .............  दस्तिताः ............... 

ग. नामाः ..........................    पदाः ................ दस्तिताः ............... 

घ. नामाः .......................    पदाः .............  दस्तिताः ............... 

ङ. नामाः ..........................    पदाः ................ दस्तिताः ............... 
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20 | सिरीजङ्घा गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर्,तेल्िोक, ताप्िेजङुद्धारा प्रकाशित ।  

 

अनिूुची– ५ 

(दफा १४ िाँग िम्बशन्ित) 

स्वरोजगार तथा उत्पादनमूिक र उद्यमिीिता प्रवद्धन गने र्ोजना र कार्यक्रमको अनगुमन ढााँचा 

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

२. कार्यक्रम िञ्चािन स्थानाः वडा नं. ................. स्थानाः ................ 

३. कार्यक्रम िरुु समसताः ............   िम्पन्न गनुयपने समसताः ........................... 

४. कार्यक्रमको प्रकृसताः  क. स्वरोजगार तथा उत्पादनमूिक  ि. उद्यमिीिता प्रबद्धयन गने  

५. कार्यक्रमको कुि िागताः रु. ................. कार्ायिर्बाट उपिब्ि हनुे रकम रु. ..............  

 कार्ायन्वर्न गने सनकार्को िागत िहभासगता रु ......   

अन्र् सनकार्बाट प्राप्त िहर्ोग रु.................. िाभग्राहीको िहभासगतााः रु ............... . 

६. जम्मा िाभग्राही िंख्र्ा 

मवहिा परुुष जम्मा दसित जनजासत ब्राम्हण/क्षेत्री मिेिी मशुस्िम/अल्पिंख्र्क अपाङ्गता 
भएको 

         

७.  कार्ायिर्बाट िामग्री उपिब्ि गराइएको भएमा    

िामग्रीको वववरण पररमाण उपर्ोगको अवस्था कैवफर्त 

    

    

    

    

८.  कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा गररएका िम्झौताका ितयको पािना भए/नभएको 

९.  कार्यक्रमबाट अपेशक्षत प्रसतफि प्राप्त हनु िक्ने अवस्थााः भए/नभएको 

१०.  कार्यक्रममा तोवकए बमोशजमको िागत िहभासगता र िम्झौताका ितयको पािनााः भए/नभएको 

११.  र्ोजनाको िमग्र उपिशब्िको अवस्था र दीगोपनााः ........................................ 
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१२.  िाभग्राही/नागररकको िारणा वा प्रसतकृर्ा  

 

 

१३. कार्ायन्वर्न गने सनकार्को आसिकाररक प्रसतसनसिको िारणा र प्रसतबद्धतााः ....................... 

 

 

१४.  वडा िसमसत वा वडास्तरीर् अनगुमन िसमसतको प्रसतकृर्ा भएाः .................... 

 

 

१५. अनगुमनकतायको वटप्पणी, िझुाव र सनदेिनाः .................................... 

 

 

अनगुमन गने पदासिकारीहरु 

क. नामाः ..........................   पदाः ................ दस्तिताः ............... 

ि. नामाः .......................   पदाः .............  दस्तिताः ............... 

ग. नामाः ..........................   पदाः ................ दस्तिताः ............... 

घ. नामाः .......................   पदाः .............  दस्तिताः ............... 

ङ. नामाः ..........................   पदाः ................ दस्तिताः...............  
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