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स्वमॊसेवक शिऺक व्मवस्थाऩन कामयववधध, 2075 



 

स्वमॊसेवक शिऺक व्मवस्थाऩन कामयववधध, 2075 
भहायाजगॊज नगयऩाधरका अन्तगयत सॊचाधरत साभदुावमक ववद्यारमहरुभा शिऺा दयवन्दी तथा उच्च 
शिऺक ववद्याथॉ अनऩुातराई भध्मनजय गयी अऩरयऩूतय शिऺकको भागराई ऩूधतय गनय स्वमॊसेवक 
शिऺक छनौटको भाऩदण्ड धनधाययण, ऩयीऺा सॊचारन, धनमकु्ती तथा ऩदस्थाऩनाराई व्मवशस्थत, 
भमायददत एवॊ स्तयीम फनाउन य मोग्म एवॊ सऺभ जनिक्तीको छनौट गयी शिऺाको गणुस्तय 
अधबववृि गनय स्वमॊसेवक शिऺक व्मवस्थाऩन कामयववधध, 2075 जायी गरयएको छ । 

 

ऩरयच्छेद – 1 

सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब 
1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब्  

(1) मो कामयववधधको नाभ "स्वमसेवक शिऺक व्मवस्थाऩन कामयववधध, 2075" यहेको छ य 
मो कामयववधध कामयऩाधरकारे ऩारयत गयेको धभधत देशि राग ुहनुेछ । 

2. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयववधधभा 
(क) "ऩूवय प्राथधभक ववद्यारम" बन्नारे चाय वषय उभेय ऩूया गयेका फारफाधरकाराई एक 

वषयको ऩूवय प्राथधभक शिऺा ददने ववद्यारम सम्झन ुऩदयछ । 

(ि) "कामयऩाधरका" बन्नारे भहायाजगॊज नगयऩाधरकाको नगय कामयऩाधरकाराई सम्झन ु
ऩदयछ । 

(ग) "नगयऩाधरका" बन्नारे नेऩारको सॊववधान फभोशजभ गठन बएको भहायाजगॊज 
नगयऩाधरकाराई सम्झन ुऩदयछ । 

(घ) "धाधभयक ववद्यारम" बन्नारे ऩयम्ऩयागत रुऩभा चधर आएको गोन्ऩा,गमु्फा, गरुुकुर, 
आश्रभ, भदयसा जस्ता धाधभयक ववद्यारमहरुराई जनाउॉदछ ।  

(ङ) "छनौट सधभधत" बन्नारे धनमभ 18 फभोशजभ गठन हनुे स्वमॊसेवक शिऺक छनौट 
सधभधतराई सम्झन ुऩदयछ । 

(च) "प्रधानाध्माऩक" बन्नारे शिऺा धनमभावरी, 2059 को धनमभ 93 फभोशजभ धनमकु्त 
ववद्यारमको प्रधानाध्माऩक सम्झन ुऩदयछ । 

(छ)"प्रभिु" बन्नारे नगयऩाधरकाको प्रभिुराई सम्झन ुऩदयछ । 

(ज)"प्रभिु प्रिासकीम अधधकृत" बन्नारे नगयऩाधरकाको प्रभिु प्रिासकीम अधधकृतराई 
सम्झन ुऩदयछ । 

(झ)"व्मस्थाऩन सधभधत" बन्नारे सॊघीम शिऺा ऐनको दपा 12 फभोशजभ गठन बएको 
ववद्यारम व्मवस्थाऩन सधभधत सम्झन ुऩदयछ । 



 

(ञ) "शिऺा अधधकृत" बन्नारे नगयऩाधरकाको शिऺा िािाको प्रभिु वा सो प्रभिुको 
काभकाज गनय तोवकएको कभयचायीराई सम्झन ुऩदयछ । 

(ट)"शिऺा िािा" बन्नारे नगयऩाधरकाभा यहेको शिऺा हेने ववबागराई सम्झन ुऩदयछ । 

(ठ)"शिऺा सेवा आमोग" बन्नारे सॊशघम कानून फभोशजभ गठन बएको शिऺकहरुको धनमकु्ती, 
धसपारयस आदी गने आमोग सम्झन ुऩदयछ । 

(ड)"प्राथधभक स्वमॊसेवक शिऺक" बन्नारे नगयऩाधरकाद्वाया व्मवशस्थत कामयऩाधरकाफाट 
स्वीकृत अनदुान कोटाभा धनमकु्त बएको प्राथधभक तहभा अध्माऩन गने स्वमॊसेवक 
शिऺक सम्झन ुऩदयछ। 

(ढ)"धनम्न भाध्मधभक स्वमॊसेवक शिऺक" बन्नारे नगयऩाधरकाद्वाया व्मवशस्थत 
कामयऩाधरकाफाट स्वीकृत अनदुान कोटाभा धनमकु्त बएको आधायबतू तह कऺा 6-8 
भा अध्माऩन गने स्वमॊसेवक शिऺक सम्झन ुऩदयछ । 

(ण)"भाध्मधभक स्वमॊसेवक शिऺक" बन्नारे नगयऩाधरकाद्वाया व्मवशस्थत कामयऩाधरकाफाट 
स्वीकृत अनदुान कोटाभा धनमकु्त बएको भाध्मधभक तहभा अध्माऩन गने स्वमॊसेवक 
शिऺक सम्झन ुऩदयछ । 

(त) "ववषम वविेषऻ" बन्नारे स्वमॊसेवक शिऺक छनौट ऩयीऺा सॊचारनका राधग शिऺा 
ववकास सभन्वम इकाई वा नगयऩाधरकाफाट स्वीकृत बएका प्राथधभक, धनम्न 
भाध्मधभक य भाध्मधभक तहका शिऺकहरु य स्रोत व्मशक्तराई सभेत सम्झन ुऩदयछ । 

(थ) "नगय सबा" बन्नारे सॊघीम कानून फभोशजभ गठन बएको भहायाजगॊज नगयऩाधरकाको 
नगय सबाराई सम्झन ुऩदयछ । 

 

ऩरयच्छेद – 2 

3. स्वमॊसेवक शिऺकको अनदुान दयवन्दी शृ्रजना गनय सकने् 
(1)नगयसबाफाट स्वीकृत कामयक्रभ अनसुाय नगय कामयऩाधरकारे आधायबतू तह (प्राथधभक, 

धनम्न भाध्मधभक य भाध्मधभक)तहका स्वमॊसेवक शिऺकहरुको अनदुान कोटा (दयवन्दी) 
शृ्रजना गनय सकनेछ । 

(2) स्वमॊसेवक शिऺकको कोटा (दयवन्दी) ववतयण देहाम फभोशजभको भाऩदण्डको आधायभा 
ववतयण गरयनेछ । 

(1) िनु्म दयवन्दी बएका ववद्यारमहरुराई ऩवहरो प्राथधभकता ददन े

(2) एक जना भात्र शिऺक दयवन्दी बएको ववद्यारमराई थऩ गने 

(3) ववद्यारमभा सॊचाधरत कऺा तह य ववद्याथॉ सॊख्माराई आधाय धरई थऩ गदै जान े



 

(4) आधायबतू तह (6-8) य भाध्मधभक तह सॊचाधरत ववद्यारमहरुको हकभा ववषमगत 
दयवन्दीराई सभेत आधाय धरई ववतयण गरयनेछ । 

4. स्वमॊसेवक शिऺकको मोग्मता तथा ताधरभ सम्फन्धी व्मवस्था् 
धनमभ 3 फभोशजभ शृ्रजना बएका दयवन्दीभा धनमकु्त हनुे स्वमॊसेवक शिऺकको मोग्मता तथा 
ताधरभ देहाम फभोशजभ हनुेछ । 

(1) प्राथधभक तह  ्

क) भान्मता प्राप्त शिऺण सॊस्थाफाट प्रववणता प्रभाणऩत्र तह वा सो सयहको ऩयीऺा 
उत्तीणय गयेको, 

ि) शिऺा ववषमभा कशम्तभा 10 भवहने ताधरभ प्राप्त गयेको वा शिऺा िास्त्रभा प्रववणता 
प्रभाणऩत्र तह वा सो सयहको ऩयीऺाभा 200 ऩूणायङ्कको शिऺा ववषम धरई उत्तीणय 
गयेको, 

ग) स्थामी अध्माऩन अनभुधतऩत्र प्राप्त गयेको, 
घ) नेऩारी नागरयकता प्राप्त गयेको, 
 

(2) धनम्न भाध्मधभक तह ्

क) भान्मता प्राप्त शिऺण सॊस्थाफाट ऩयीऺा ददने ववषमभा प्रववणता प्रभाणऩत्र तह वा सो 
सयहको ऩयीऺा उत्तीणय गयेको, 

ि) साभाशजक अध्ममन ववषमको हकभा प्रभाणऩत्र तह वा सो सयह उत्तीणय गयेको, 
ग) गशणत- ववऻान ववषमको हकभा गशणत य ववऻान दवैु ववषम धरई प्रभाणऩत्र तह वा 
सो सयहको ऩयीऺा उत्तीणय गयेको, 
घ) शिऺा ववषमभा कशम्तभा 10 भवहने ताधरभ प्राप्त गयेकोवा शिऺा िास्त्रभा प्रववणता 
प्रभाणऩत्र तह वा सो सयहको ऩयीऺाभा 200 ऩूणायङ्कको शिऺा ववषम धरई उत्तीणय 
गयेको, 
ङ) स्थामी अध्माऩन अनभुधतऩत्र प्राप्त गयेको, 
च) नेऩारी नागरयकता प्राप्त गयेको, 

(3) भाध्मधभक तह  ्

क) भान्मता प्राप्त शिऺण सॊस्थाफाट ऩयीऺा ददने ववषमभा स्नातक तह वा सो सयहको 
ऩयीऺा उत्तीणय गयेको, 
ि) साभाशजक अध्ममन ववषमको हकभा स्नातक तह वा सो सयह उत्तीणय गयेको, 



 

ग) स्वास््म शिऺा, जनसॊख्मा शिऺा, स्वास््म जनसॊख्मा य वातावयण शिऺा तथा 
स्वास््म य िायीरयक शिऺा ववषमका राधग स्वास््म शिऺा , जनसॊख्मा शिऺा, 
स्वास््म जनसॊख्मा य वातावयण शिऺा तथा स्वास््म य िायीरयक शिऺा ववषम भध्मे 
कुनै एक भूर ववषम धरई स्नातक तह वा सो सयह उत्तीणय गयेको, 

घ) शिऺा ववषमभा कशम्तभा 10 भवहने ताधरभ प्राप्त गयेकोवा शिऺा िास्त्रभा कशम्तभा 
स्नातक तह उत्तीणय गयेको, 

ङ) स्थामी अध्माऩन अनभुधतऩत्र प्राप्त गयेको, 
च) नेऩारी नागरयकता प्राप्त गयेको, 
 

5. उम्भेदवायका राधग मोग्मता्  
देहामका व्मशक्तहरु स्वमॊसेवक शिऺक अनदुान ऩदभा उम्भेदवाय हनुको राधग मोग्म हनु 
सकने छैनन:् 
क) गैह्र नेऩारी नागरयक, 
ि) १८ वषय उभेय नऩगेुको नागरयक, 
ग) 40 वषय उभेय ऩयुा बएको, 
घ) भगज धफग्रकेो, 
ङ) नैधतक ऩतन देशिने पौजदायी अधबमोगभा अदारतफाट कसयुदाय ठहरयएको, बववष्मभा 

सयकायी नोकयी वा शिऺा सेवाको राधग अमोग्म ठहरयने गयी सेवाफाट वयिास्त 
गरयएको। 

च) अध्माऩन अनभुधत ऩत्र नधरएको, 
छ) ताधरभ नधरएको, 
ज) िण्ड ग) भा जनुसकैु कुया उल्रेि बएता ऩधन साभदुावमक ववद्यारमभा कामययत 

शिऺकहरुका राधग उभेयको हद राग्ने छैन । 

 

6. ऩाठ्यक्रभ, ऩयीऺण प्रणारी तथा भूल्माङ्कन प्रवक्रमा् 
ऩयीऺाको ऩाठ्यक्रभ, ऩयीऺण प्रणारी तथा भूल्माङ्कन प्रवक्रमा शिऺा सेवा आमोगरे तोके 
फभोशजभ हनुेछ । 

7. स्वमॊसेवक शिऺकको ऩदऩूधतय देहाम फभोशजभ गरयनेछ् 
1) भहायाजगॊज नगयऩाधरका अन्तगयतका साभदुावमक ववद्यारमहरुभा धनजी स्रोतफाट तरव 

बत्ता िाने गयी धनमकु्त बएका धनजी स्रोतभा 2075 सार असाय भसान्त सम्भ कामययत 



 

तोवकएको मोग्मता ऩगेुका शिऺकहरुका राधग स्वीकृत (स्वमॊसेवक) शिऺक कोटा 
(दयवनदी) को 25% ऩद छुट्याई सोही सभूह फीच भात्र प्रधतस्ऩधाय गयाईनेछ । 

2) उऩधनमभ 1 फभोशजभ फाहेकको 75% ऩदभा तोवकएको मोग्मता ऩगेुका उम्भेदवायहरु 
फीच िरुा प्रधतमोधगतात्भक ऩयीऺाद्वाया ऩद ऩूधतय गरयनेछ । 

8. स्वमॊसेवक शिऺकको छनौट सम्फन्धी व्मवस्था 
स्वमॊसेवक शिऺकको छनौट सम्फन्धी व्मवस्था देहाम फभोशजभ हनुेछ् 
1) स्वमॊसेवक शिऺक छनौट गनय कशम्तभा 15 ददनको म्माद ददई याविम दैधनक ऩधत्रकाभा 

नगयऩाधरकारे सूचना प्रकािन गयी स्थानीम सॊचाय भाध्मभ, नगयऩाधरका, वडा 
कामायरमहरु तथा स्रोत केन्रहरुभा टाॉस गरयनेछ । 

2) स्वमॊसेवक शिऺक धनमशुक्तका राधग सूचीकृत ववषमववऻहरुफाट प्रश्न ऩत्रहरु धनभायण गयी 
नगयऩाधरकारे सयुशऺत य गोप्मताका साथ याख्नछे । 

3) मोग्मता ऩगेुका ईच्छुक उम्भेदवायरे तोवकएको ढाॉचाभा पायाभ बयी नगयऩाधरकाभा 
तोकेको म्माद धबत्र फझुाउन ुऩनेछ । 

4) शिऺक सेवा आमोगरे प्राथधभक, धनम्न भाध्मधभक य भाध्मधभक तहको िरुा 
प्रधतमोधगतात्भक ऩयीऺाका राधग धनधाययण गयेको धरशित य भौशिक ऩयीऺा ऩिधत 
अनरुुऩ स्वमॊसेवक शिऺकहरुको छनौट हनुेछ । 

5) स्वमॊसेवक शिऺकको ऩयीऺा एउटा तहको एउटै धभधत य स्थानभा सॊचारन गरयनेछ । 

9. स्वीकृत नाभावरीको सूची टाॉस गनुयऩने 
नगयऩाधरकाभा दयिास्त ददने अशन्तभ म्माद सभाप्त बएऩधछ दयिास्त स्वीकृत बएका सफै 
उम्भेदवायको नाभावरीको सूची तमाय गयी सूचना ऩाटीभा टाॉस गनुय ऩनेछ । 

10. ऩयीऺा हनुे धभधत, सभम य केन्र ्
नगयऩाधरकारे तोकेको धभधत, सभम य केन्रभा ऩयीऺा सॊचारन हनुेछ । 

11. ऩयीऺाको दस्तयु ्
आधायबतु तहको राधग रु.1000/-, 
भा.वव. तहको राधग रु.1500/- 

12. ऩयीऺाको ऩूणायङ्क य उत्तीणायङ्क ्
1) नगयऩाधरकाफाट धरइने प्रधतमोधगतात्भक ऩयीऺाको ऩूणायङ्क देहाम फभोशजभ हनुेछ् 
  क) धरशित ऩयीऺाको ऩूणायङ्क: 100 य उत्तीणायङ्क: 40  

  ि) अन्तवायतायको ऩूणायङ्क् 25  

 



 

13. सपर उम्भेदवायको सूची प्रकािन गने ्
धरशित ऩयीऺा धरइएकोभा सो ऩयीऺा सभेतफाट उत्तीणय बई सफै बन्दा फढी अङ्क प्राप्त गने 
उम्भेदवायहरु भध्मेफाट आवश्मक ऩद सॊख्मा शिऺक सेवा आमोगरे तोके फभोशजभको 
अनऩुातभा उत्तीणय उम्भेदवायहरु थऩ गयी अन्तवायतायको राधग उम्भेदवायको नाभ वणायनकु्रभ 
अनसुाय प्रकािन गरयनेछ । 

14. अन्तवायताय सम्फन्धी व्मवस्था ्
धनमभ 13 फभोशजभ प्रकाशित सूचनाभा उल्रेशित उम्भेदवायको अन्तवायताय धरनका राधग 
छनौट सधभधतका सॊमोजकको अध्मऺताभा अन्तवायताय सधभधत गठन गने य आवश्मक ऩयेभा 
सधभधतको कुनै सदस्मको सॊमोजकत्वभा ३ सदस्मीम अन्तवायताय उऩ सधभधत गठन गनय 
सकनेछ । 

15. अन्तवायतायको अङ्क  ्

अन्तवायतायको राधग छुट्याइएको 25 अङ्क देहाम फभोशजभ ददइनेछ् 
क) अनबुव वाऩत सोही तहको अस्थामी, याहत अनदुान कोटा वा ववद्यारमरे धनमकु्त 

गयेका धनजी स्रोत अन्तगयतको शिऺकको रुऩभा काभ गये वाऩत प्रत्मेक वषयको 1 
अङ्कका दयरे फढीभा 8 अङ्क, 

ि) िैशऺक मोग्मता वाऩत सेवा प्रवेिको राधग तोवकएको िैशऺक मोग्मताको प्रथभ 
शे्रणीको बए तीन, दद्वतीम शे्रणीको बए दईु य ततृीम शे्रणीको बए एक अङ्कका दयरे 
फढीभा तीन अङ्क, 

ग) अन्तवायताय वाऩत फढीभा दि अङ्क, तय अन्तवायतायको अङ्क ददॉदा कुनै उम्भेदवायराई 70 
% बन्दा फढी य 35 % बन्दा कभ ददन ुऩने बएभा त्मस्तो अङ्क ददनऩुने स्ऩष्ट कायण 
िरुाउनऩुनेछ । 

घ) भहायाजगॊज नगयऩाधरका अन्तगयतको स्थामी फाधसन्दा बएभा चाय अङ्क । 

16. मोग्मताक्रभ प्रकाशित गने ्
1) धरशित य प्रमोगात्भक ऩयीऺा धरएको बए सो ऩयीऺाभा सपर बएका उम्भेदवायरे 

अन्तवायतायभा प्राप्त गयेको अङ्क जोडी सफै ऩयीऺाफाट सपर बएका उम्भेदवायको नाभ 
धनमशुक्तको राधग धसपारयस सवहत मोग्मताक्रभ प्रकाशित गनुयऩनेछ । त्मसयी धसपारयस 
गदाय उऩरब्ध बएसम्भ रयक्त ऩद सॊख्माको 10% रे हनुे सॊख्मा उम्भेदवायको नाभ 
वैकशल्ऩक सूचीभा याख्नऩुनेछ । 

2) एक बन्दा फढी तहभा सपर हनुे उम्भेदवायराई भाधथल्रो तहको राधग भात्र 
धसपारयस गरयनेछ । 



 

17. धनमशुक्त ददने  ्
धसपारयस गरयएको उम्भेदवायरे नगय कामयऩाधरकाफाट धनमशुक्तको राधग सावयजधनक सूचना 
प्रकाशित गयेको धभधतरे सात ददन धबत्र धनमशुक्त धरन ुऩनेछ । कुनै भरु उम्भेदवायरे 
धनमशुक्त नधरएभा, वैकशल्ऩक उम्भेदवायराई धनमशुक्त गरयनेछ । 

18. स्वमॊसेवक शिऺक छनौट सधभधत ्
स्वमॊसेवक शिऺक धनमशुक्तका राधग धसपारयस गनय नगयऩाधरकाभा देहाम फभोशजभको एक 
छनौट सधभधत यहनेछ् 

 क) प्रभिु प्रिासकीम अधधकृत      - सॊमोजक 

 ि) नगयऩाधरकाको अधधकृत स्तयको प्रधतधनधध    - सदस्म 
 ग) सूचीकृत भध्मेफाट नगय प्रभिुरे तोकेको ववषम वविेषऻ ३ जना  - सदस्म  

 घ) शिऺा िािा प्रभिु       - सदस्म सशचव 
19. छनौट सधभधतको काभ, कतयव्म य अधधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ् 
 क) दयिास्त पायाभहरु दताय तथा सॊकरन गने/गयाउन े

ि) धरशित ऩयीऺाका राधग धनभायण गरयएको प्रश्नऩत्रको गोप्मता कामभ याख्न े

ग) धरशित ऩयीऺा सॊचारन गनय आवश्मक ऩयीऺा केन्र य जनिशक्तको व्मवस्था गने 
घ) भमायददत ढॊगरे धरशित ऩयीऺा सॊचारन गने/गयाउन े
ङ) धरशित ऩयीऺाको उत्तय ऩशुस्तका शिऺा सेवा आमोगको ऩयीऺण ववधध अनसुाय 

ऩयीऺण गयाउने 
च) धरशित ऩयीऺाको नधतजा प्रकाित गने 
छ) अन्तवायतायको कामयक्रभ प्रकािन गने तथा अन्तवायताय धरन े
ज) धरशित य अन्तवायतायको अशन्तभ नधतजा प्रकािन गने 
झ) धनमशुक्तका राधग धसपारयस गने 
ञ) छनौट प्रवक्रमाभा कुनै दद्वववधा उत्ऩन्न बएभा शिऺक सेवा आमोग कामयववधधको 

अवरम्वन गने 
20. स्वमॊसेवक शिऺकको ऩदस्थाऩना ्

उम्भेदवायको धनमशुक्त धसपारयसको मोग्मताक्रभ, अनबुव, िैशऺक मोग्मता, ववद्यारमको 
आवश्मकता तथा ववशिष्टताका आधायभा तोवकएको कामय ऺेत्रभा नगय कामयऩाधरकाको 
धनणयम फभोशजभ स्वमॊसेवक शिऺकको ऩदस्थाऩना गरयनेछ । 

 

 



 

21. प्रोत्साहन बत्ता उऩरब्ध गयाईने ्
1) भहायाजगॊज नगय सबारे ववधनमोजन गयेको शिऺक अनदुान शिषयकको अधधनभा यवह 

ऩदस्थाऩना गरयएको स्वमॊसेवक शिऺकहरुको राधग प्रोत्साहन बत्ता स्वरुऩ भाधसक रु. 
1000/- का दयरे ववद्यारमभा अनदुान स्वरुऩ उऩरब्ध गयाईनेछ य ववद्यारमरे सो 
यकभफाट स्वमॊसेवक शिऺकको प्रोत्साहन बत्ता फाहेक अन्म ऺेत्रभा िचयभा गनय ऩाइने 
छैन। 

2) स्वमॊसेवक शिऺकको धनमशुक्त प्रवक्रमा सम्फन्धी िचय स्वमॊसेवक शिऺकको प्रोत्साहन 
अनदुान अन्तगयत ववधनमोशजत शिषयकफाट शिऺक सेवा आमोगको स्वीकृत नम्सयको 
फभोशजभ िचय गरयनेछ । 

22. धाधभयक तथा ऩूवय प्राथधभक ववद्यारमराई कामयऩाधरकारे तोके फभोशजभ शिऺण सहमोग 
अनदुान एकभषु्ट उऩरब्ध गयाउन सकनेछ । 

 

ऩरयच्छेद – 3 

ववववध 

23. स्वमॊसेवक शिऺक अनदुान थऩघट वा िायेज गनय सवकने् 
सॊशघम सयकाय तथा प्रदेि सयकायफाट शिऺक दयवन्दी प्राप्त बएभा वा ववद्यारमभा ऩमायप्त 
शिऺक बएभा शिऺक ववद्याथॉ अनऩुातको आधायभा नगयसबारे स्वमॊसेवक शिऺक अनदुान 
थऩघट वा िायेज गनय सकनेछ । 

24. प्रचधरत कानून रागू हनुे ्
प्रचधरत कानूनभा व्मवस्था बएभा ववषमहरुभा सम्फन्धभा सोही फभोशजभ हनुेछ । 

25. अशन्तभ व्माख्मा  ्
मस कामयववधधको कामायन्वमनभा कुनै दद्वववधा हनु गएभा नगय कामयऩाधरकारे गयेको व्माख्मा 
अशन्तभ हनुेछ । 

26. िायेजी  ्
नगय सबारे मो कामयववधध जनुसकैु फित िायेज गनय सकनेछ । 

 

प्रभाणीकयण धभधत् 2075/08/24 
                                                           अब्दरु कराभ 

                                                           (नगय प्रभिु) 
 


