
 
भाग १ 

प्रदेश सरकार 
आन्तररक माममऱा तथा काननू मन्राऱय 

 

नेऩारको सॊविधान फभोजजभ प्रदेश सबारे फनाएको देहाम फभोजजभको ऐन 
सिवसाधायणको जानकायीको रागग प्रकाशन गरयएको छ । 

 

सम्फत ्२०७५ सारको ऐन नॊ. २१  

फय, वऩऩर, सगभ य चौतायो सॊयऺण तथा व्मिस्थाऩन गनव फनकेो ऐन 

प्रस्तािना: सािवजगनक स्थरभा बएका प्राकृगतक, साॊस्कृगतक¸ ऐगतहागसक¸ ऩमावियणीम 

सॊयऺण एॊि प्राकृगतक प्रकोऩ न्मूनीकयणका वहसाफरे भहत्िऩूणव फय, वऩऩर, सगभ य चौतायो 

सॊयऺण सम्फन्धभा व्मिस्था गनव िान्छनीम बएकारे, 

 गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ  । 

 

ऩरयच्छेद – १ 

प्रायजम्बक 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ "फय, वऩऩर, सगभ य चौतायो सॊयऺण ऐन¸ 

२०७५" यहेको छ । 

(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

(३) मो ऐन गण्डकी प्रदेश बय रागू हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा: विषम िा प्रसॊगरे अको अथव नरागभेा मस ऐनभा,– 

(क) "भन्रारम" बन्नारे गण्डकी प्रदेशको उद्योग, ऩमवटन, िन तथा 

िाताियण भन्रारम सम्झन ुऩछव । 

(ख) "स्थानीम तह" बन्नारे नेऩारको सॊविधानको धाया ३०६ फभोजजभको 

स्थानीम तह सम्झन ुऩछव । 
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(ग) "फय, वऩऩर, सगभ य चौतायो " बन्नारे सािवजगनक िा गनजी िा जनुसकैु 

जग्गाभा योवऩएको िा हकेुको प्राकृगतक िा साॊस्कृगतक भहत्ि बएका 

फय, वऩऩर, सगभ¸ राकुयी¸ कदभ, आॉऩ आदद जस्ता रुख सॊयऺण 

सम्िर्द्वन गदै ससु्ताउने, आयाभ गने, गाउॉ िा टोरको बेरा गने 

उदे्दश्मरे फनाइएको चौतायो सम्झन ु ऩछव य सो शब्दरे फय, वऩऩर, 

सगभ य चौतायो सॉगै बएको कुिा, कुण्ड¸ ऩोखयी िा मस्तै अन्म 

प्राकृगतक िा साॊस्कृगतक िा ऐगतहागसक भहत्ि बएको स्थर 

सभेतराई जनाउॉछ। 

(घ) "मोजना" बन्नारे नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय िा स्थानीम तहको 

सयकायको प्राथगभकता प्राप्त मोजनाको रुऩभा स्िीकृत बएको सयकायी 

मोजना िा गनजित सभमािगध ऩगछ सयकायराई हस्तान्तयण हनु ेगयी 

गनजी ऺेरफाट िा सािवजगनक-गनजी साझेदायीभा गनभावण बएको 

ऩूिावधाय सम्फन्धी मोजना िा सािवजगनक उऩमोगको िस्त ु िा सेिा 

सम्फन्धी सडक, खानेऩानी, विद्यतु, खगनज जस्ता ऩूिावधाय सम्फन्धी 

मोजना िा याविम िा प्रादेजशक गौयिका मोजनाको रुऩभा तोकेका 

मोजना सम्झन ुऩछव । 

 

ऩरयच्छेद – २ 

फय, वऩऩर, सगभ य चौतायोको दताव य अगबरेख 

 

३. सयकायको सम्ऩजि हनुे: (१) सािवजगनक प्रमोगभा यहेको जनुसकैु स्थानको फय, वऩऩर, 

सगभ य चौतायो स्थानीम सयकायको सम्ऩजि हनुेछ । 

(२) आफ्नो ऺेरगबरको सफै फय, वऩऩर, सगभ य चौतायो सॊयऺण गने 

दावमत्ि स्थानीम तहको हनुेछ । 

(३) सािवजगनक प्रमोगभा यहेको गनजी स्िागभत्िको फय¸ वऩऩर, सगभ य 

चौतायो सॊयऺण गने दावमत्ि स्थानीम तह य स्िागभत्िभा यहनकेो हनुेछ । 
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४. दताव गनुव ऩने: (१) स्थानीम तहरे मस ऐन फभोजजभ आफ्नो ऺरेगबरका फय, वऩऩर, 

सगभ य चौतायोको दताव वकताफ फनाई दताव गनुव ऩनेछ । 

(२) दताव गदाव फय, वऩऩर, सगभ य चौतायोको ऐगतहागसकता¸ ऩिा राग े

सम्भ गनभावण गने व्मजक्त िा सॊस्थाको नाभ, ठेगाना¸ फय, वऩऩर, सगभ य चौतायोको 

बौगोगरक सूचना प्रणारी फभोजजभको अिजस्थगत सवहतको विियण अगबरेख यान ुऩनेछ 

। 

(३) फय, वऩऩर, सगभ य चौतायोसॉगै कुण्ड, कुिा, ऩोखयी¸ भाने̧  भौरो¸ 

देउयारी¸ भजन्दय िा कुनै ऐगतहागसक िा ऩयुाताजत्िक भहत्िको स्थर बए चायवकल्रा 

ऺेरपर खलु्ने गयी सोको अगबरेख यान ुऩनेछ। 

(४) दताव वकताफको ढाॉचा अनसूुची-१ भा उल्रेख बए फभोजजभ हनुेछ । 

 

ऩरयच्छेद –३ 

फय, वऩऩर, सगभ य चौतायो सॊयऺण सम्फन्धी व्मिस्था 
 

५. सॊयऺण सम्फन्धी व्मिस्था: (१) स्थानीम तहरे प्राकृगतक तथा ऐगतहागसक भहत्िको 

कुनै फय, वऩऩर, सगभ य चौतायोराई गफगानव, भास्न िा हटाउन नऩाउने गयी तोक्न 

सक्नेछ ।  

(२) स्थानीम तहरे आफ्नो ऺेर गबरका फय, वऩऩर, सगभ य चौतायोको 

अिस्था हेयी हयेक िषव ऩयीऺण गयी काॉटछाॉट िा भभवत िा िैऻागनक व्मिस्थाऩन िा 

अन्म आिश्मक व्मिस्था गनुव ऩनेछ । 

(३) स्थानीम तहरे आफ्नो ऺरेगबर सािवजगनक सेिा प्रिाहभा िाधा 

ऩगुकेा िा ऩगु्न सक्न ेदेजखएका िा जोखीभमकु्त अिस्थाभा यहेका फय, वऩऩर, सगभ य 

चौतायोको आिश्मक काॉटछाॉट तथा व्मिस्थाऩन गनुव ऩनेछ। 

(४) स्थानीम तहरे फय, वऩऩर, सगभ य चौतायोसॉगै बएका कुिा, कुण्ड¸ 

ऩोखयीको सभेत ऩयम्ऩयागत शैरीभा सॊयऺण गनुव ऩनेछ ।  
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(५) कुनै व्मजक्त िा सॊस्थारे आफ्नै खचवभा सािवजगनक जग्गाभा फय, 

वऩऩर, सगभ योप्न िा चौतायो तथा ऩोखयी गनभावण गनव चाहेभा स्थानीम तहरे सोका 

रागग अनभुगत ददन सक्नेछ। 

(६) फय, वऩऩर, सगभ य चौतायो सॉगै कुण्ड, कुिा, ऩोखयी¸ भाने̧  भौरो¸ 

देउयारी¸ भजन्दय िा कुनै ऐगतहागसक िा ऩयुाताजत्िक भहत्िको सम्ऩदाको सॊयऺण सो 

सम्फन्धी प्रचगरत कानून फभोजजभ हनुेछ । 

 

६. फय, वऩऩर, सगभ य चौतायो नऩने गयी सम्बाव्मता अध्ममन गनुवऩने: (१) मोजनासॉग 

सम्फजन्धत प्रस्तािक िा आमोजनारे कुनै मोजनाको सम्बाव्मता अध्ममन गदाव सम्बि 

बएसम्भ फय, वऩऩर, सगभ य चौतायो नऩने गयी सम्बाव्मता य विकल्ऩहरुको अध्ममन 

गनुव ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ अध्ममन गदाव फय, वऩऩर, सगभ य चौतायो 

हटाउन ुऩने बएभा अगत आिश्मक य न्मूनतभ फय, वऩऩर, सगभ य चौतायो हटाउन ुऩने 

विकल्ऩको छनौट गनुव ऩनेछ । 

 

७. विकल्ऩ नबए भार हटाउन सवकन:े (१) मस ऐन फभोजजभ दताव बएका फय, वऩऩर, 

सगभ य चौतायो काट्न,ु भास्न ु िा हटाउन ु ऩूिव देहाम फभोजजभको अध्ममन तथा 

गसपारयस सगभगतको गसपारयसको आधायभा भार गनुव ऩनेछ - 

(क) स्थानीम तहको प्रभखु िा अध्मऺ िा गनजरे तोकेको िडा 

अध्मऺ     - सॊमोजक 

(ख) गडगबजनर िन अगधकृत िा गनजरे तोकेको अगधकृत प्रगतगनगध 

- सदस्म 

(ग) प्रभखु/अध्मऺरे तोकेको सम्फजन्धत िडाको िडा 

अध्मऺ/सदस्म     - सदस्म   

(घ) सम्फजन्धत आमोजनाको प्रभखु   - सदस्म  

(ङ) सम्फजन्धत स्थानीम तहको प्रभखु प्रशासकीम अगधकृत  

- सदस्म सजचि  
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(२) अध्ममन तथा गसपारयस सगभगतरे स्थरगत गनयीऺण िा अध्ममन 

गयी  प्रस्तावित स्थानीम तहको मोजनाभा कुनै कुया ऩरयभाजवन गनुवऩने बएभा सो 

व्महोया खरुाइव ऩनुविवचायका रागग सम्फजन्धत आमोजना प्रस्तािकराई रेखी ऩठाउन ु

ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩगन याविम तथा 

प्रादेजशक प्राथगभकता प्राप्त य याविम तथा प्रदेशका गौयफका आमोजनाभा सम्बाव्मता 

अध्ममन िा ड्रइॊग, गडजाइन ऩरयफतवन गने गरय अध्ममन तथा गसपारयस गरयने छैन 

। 

(४) मोजना कामावन्िमन गनव फय, वऩऩर, सगभ य चौतायो हटाउन स्िीकृगत 

ऩाएऩगछ आमोजनारे उक्त फय, वऩऩर, सगभ य चौतायो आफ्नै रागत खचवभा हटाई, 

फय, वऩऩर, सगभको कटान, भछुान य घाटगद्दी गयी सम्फजन्धत स्थानीम तहराई 

हस्तान्तयण गनुव ऩनेछ।  

(५) मोजना कामावन्िमन गदाव फय, वऩऩर, सगभ य चौतायो हटाउन ु ऩने 

बएभा सम्फजन्धत सॊस्था िा आमोजनारे स्थानीम तहरे तोकेको स्थानभा फय, वऩऩर, 

सगभ य चौतायो फनाई सम्फजन्धत स्थानीम तहराई हस्तान्तयण गनुव ऩनेछ। 

(६) भनुापा कभाउन े उदे्दश्मरे कामावन्िमन हनु े मोजनाको रागग फय, 

वऩऩर, सगभ हटाउन ु ऩने बएभा सोको ऩाॉच गणुाको दयरे नमाॉ फय, वऩऩर, सगभ 

रगाई ऩाॉच िषव सॊयऺण गयी हस्तान्तयण गनुव ऩनेछ । 

(७) स्थानीम तहरे सम्फजन्धत आमोजनासॉग फय, वऩऩर, सगभ य चौतायो 

हटाउॉदा ऩारना गनुव ऩने शतवहरु सभेत उल्रेख गयी सम्झौता गनुव ऩनेछ। 

(८) उऩदपा(७) फभोजजभको सम्झौताका व्मिस्था सम्फजन्धत आमोजनारे 

अगनिामव रुऩभा ऩारना गनुव ऩनेछ। 

(९) स्थानीम तहरे सम्झौताको ऩारना बए नबएको सम्फन्धभा अनगुभन 

गने िा गयाउनेछ । 



खण्ड ०१) अगतरयक्ताङ्क 14  प्रदेश याजऩर बाग १ गभगत २०७५।1०।27 

 

50 
 

(१०) फय, वऩऩर, सगभ य चौतायो हटाई नमाॉ गनभावण गये, नगयेको गफषमभा 

भन्रारमरे स्थानीम तहसॉग सभन्िम गयी अनगुभन गनव य सधुायका रागग आिश्मक 

सझुाि ददन सक्नेछ। 

(११) उऩदपा (१०) फभोजजभ ददएको सझुािको ऩारना गनुव त्मस्तो 

आमोजनाको कतवव्म हनुेछ। 

(१२) मस दपाभा अन्मर जनुसकैु कुया रेजखएको बएताऩगन याविम 

प्राथगभकता प्राप्त ऩूिावधाय गनभावणका आमोजना कामावन्िमन गनव फय, वऩऩर, सगभ य 

चौतायो हटाउन ुऩने बएभा आमोजनारे आफ्नै खचवभा हटाउन सक्नछे ।   
 

८. उद्यान गनभावण गनव सवकन:े (१) स्थानीम तहरे फय, वऩऩर, सगभ य चौतायोको सॊयऺण य 

विकासका रागग सो स्थानभा उद्यान गनभावण गनव िा उद्यान गनभावण गयी फय¸ वऩऩर, 

सगभ तथा ऩोखयी सवहतको चौतायोको गनभावण गनव सक्नेछ । 

(२) स्थानीम तहरे उऩदपा (१) अनसुायको उद्यान गनभावण गनवका रागग 

इच्छुक कुनै व्मजक्त िा सॊस्थाराइव अनभुगत ददन सक्नेछ ।  

(३) स्थानीम तहरे मस दपा फभोजजभ स्थावऩत उद्यानभा सिवसाधयण 

सफैरे प्रिेश गनव ऩाउने गयी आिश्मक व्मिस्था गभराउन ुऩनेछ ।  

९. फय, वऩऩर, सगभ य चौतायो सॊयऺण सगभगत: (१) प्रत्मेक स्थानीम तहभा फय, वऩऩर, सगभ 

य चौतायो सॊयऺणको व्मिस्था गभराउन एक फय, वऩऩर, सगभ य चौतायो सॊयऺण सगभगत 

यहनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको सगभगतको गठन देहाम फभोजजभ हनुेछ्- 

(क) स्थानीम तहको प्रभखु िा अध्मऺ          - सॊमोजक  

(ख) स्थानीम तहको प्रभखु िा अध्मऺरे तोकेका एक जना भवहरा 

सवहत दईुजना िडा अध्मऺ/सदस्म     - सदस्म  

(ग) स्थानीम सभाजसेिीफाट एक जना भवहरा सवहत दइुव जना  

- सदस्म  

(घ) स्थानीम तहको प्रभखु प्रशासकीम अगधकृत    -सदस्म सजचि  
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(३) सगभगतरे आफ्नो कामवविगध आपै तमाय गनेछ । 

(४) फय, वऩऩर, सगभ य चौतायो सॊयऺण सगभगतको काभ, कतवव्म य 

अगधकाय देहाम फभोजजभ हनुेछ्- 

(क) साफवजगनक उदे्दश्म िा ऩूिावधाय गनभावणका आमोजनाभा प्रमोग 

गने फाहेक व्मजक्तगत प्रमोजनका रागग सागफकदेजख यही आएका 

फय, वऩऩर, सगभ य चौतायो भास्न, नास्न िा गफगानव नऩाइने, 

(ख) सॊयऺणको उजचत व्मिस्था गभराउने, 

(ग) फय, वऩऩर, सगभ फूढो, ऩयुानो बएय जोजखभऩूणव बएभा हाॉगा 

काट्न,े गभराउने िा अन्म व्मिस्था गभराउन,े 

(घ) फय, वऩऩर, सगभ य चौतायोको आसऩासका ऺेरभा गनमगभत 

सयसपाईको प्रफन्ध गभराउन,े 

(ङ) सािवजगनक स्थरभा फय, वऩऩर, सगभको रुख योप्न िा चौतायो 

फनाउन प्रिर्द्वनात्भक कामव गने, 

(च) सॊयऺण य व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा भन्रारमराई याम, सल्राह, 

सझुाि ददन,े 

(छ) फय, वऩऩर, सगभ योप्न ेतथा चौतायो¸ ऩोखयी गनभावणभा भहत्िऩूणव 

बगूभका गनिावह गने व्मजक्तको नाभ उल्रेख गयी यान अनभुगत 

ददन,े 

(ज) व्मजक्त, सॊस्था िा आमोजनासॉग सॊयऺण सम्फन्धभा आिश्मक 

सभन्िम गने, 

(झ) चौतायो िा िृऺ को ऐगतहागसकता य िैऻागनक नाभ सवहतको 

विियण सािवजगनक गने, 

(ञ) भन्रारमरे तोकेका अन्म कामवहरु गने। 

 

१०. फय, वऩऩर, सगभ य चौतायो सॊयऺण कोष: (१) फय, वऩऩर, सगभ य चौतायो तथा 
ऩोखयीको सॊयऺणको रागग प्रत्मेक स्थानीम तहभा एक सॊयऺण कोष स्थाऩना गनव 
सवकनेछ ।  
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(२) उऩदपा (१) फभोजजभको कोषभा देहाम फभोजजभको यकभ यहनछे्- 
(क) नेऩार सयकाय¸ प्रदेश सयकाय, स्थानीम तहफाट प्राप्त यकभ, 
(ख) स्िदेशी िा विदेशी व्मजक्त िा सॊघ, सॊस्थाफाट प्राप्त यकभ, 

तय विदेशी व्मजक्त िा सॊघ, सॊस्थाफाट यकभ प्राप्त गनवको रागग प्रचगरत 
कानून फभोजजभ अनभुगत गरनऩुनेछ। 

(ग) फय, वऩऩर, सगभ य चौतायोफाट प्राप्त आम्दानी । 
(३) कोषको यकभ देहामको काभको रागग उऩमोग गरयनेछ:- 

(क) फय, वऩऩर, सगभ योप्न, 
 (ख) चौतायो गनभावण गनव, 
(ग) फय, वऩऩर, सगभ य चौतायोको िरयऩयी कुिा¸ कुण्ड¸ ऩोखयी 

गनभावण गनव, 
  (घ) जीणव अिस्थाभा यहेको चौतायो तथा कुिा¸ कुण्ड¸ ऩोखयी भभवत 

सॊबाय गनव, 
(४) कोषको यकभ उऩदपा (३) भा उल्रेख बए फाहेकक अन्म काभभा 

उऩमोग गनव सवकने छैन ।  
११. जग्गा स्िीकाय गनव सवकन:े (१) कुनै व्मजक्त िा सॊस्थारे फय, वऩऩर, सगभ योप्न िा 

चौतायो तथा ऩोखयी गनभावण गनव आफ्नो हक, बोगको जग्गा दान गनव िा अन्म कुनै 
वकगसभरे स्थानीम तहराइव हस्तान्तयण गनव सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ स्थानीम तहभा प्राप्त बएको जग्गा स्थानीम 
तहरे फय, वऩऩर, सगभ योप्न िा चौतायो तथा ऩोखयी गनभावण गने फाहेक अन्म 
प्रमोजनका रागग उऩमोग गनव ऩाउने छैन । 

ऩरयच्छेद – ४ 

विविध  

१२. दण्ड सजाम: (१) मस ऐन विऩरयतको काभ कायिाही गने व्मजक्त िा सॊस्थाराई 

प्रचगरत कानून फभोजजभ सजाम हनुछे ।   
 

१३. सूचना तथा प्रगतिेदन: (१) मस ऐन फभोजजभ दताव गरयएका फय, वऩऩर, सगभ य 

चौतायोको अद्यािगधक विियण आगथवक िषव सभाप्त बएको एक भवहना गबर 

स्थानीम तहरे भन्रारमभा ऩठाउन ुऩनेछ । 
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(२) भन्रारमरे सभम सभमभा अगधकृत सवहतको टोरी खटाई मस ऐन 

फभोजजभ दताव बएका फय, वऩऩर, सगभ य चौतायोको गनयीऺण तथा सॊयऺणको 

व्मिस्था सम्फन्धभा अनगुभन गनव सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ खवटएको टोरीफाट प्राप्त प्रगतिेदनभा 

औॊल्माइएका सझुािहरु कामावन्िमन गनव भन्रारमरे स्थानीम तहभा ऩठाउन 

सक्नेछ। 

 

१४. कयाय सम्फन्धी व्मिस्था: स्थानीम तहरे फय, वऩऩर, सगभ योप्न िा चौतायो, ऩोखयी 

गनभावण गनव िा फय, वऩऩर, सगभ य चौतायोको सॊयऺण गनव कुनै व्मजक्त िा सॊस्थासॉग 

कयाय गयी आिश्मक व्मिस्था गभराउन सक्नेछ । 

 

१५. गनमभ फनाउन े अगधकाय: मो ऐनको उदे्दश्म कामवन्िमन गनव प्रदेश सयकायरे 

आिश्मक गनमभ फनाउन सक्नेछ । 
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अनसुजुच-१ 

(दपा ४ को उऩदपा (४) सॉग सम्फजन्धत) 
दताव वकताफको ढाॉचा 

 

 
फय, वऩऩर, सगभ य चौतायो दताव वकताफ 

दताव 
नॊ. 

नाभ ठेगाना 
वक
िा 
नॊ. 

फय, वऩऩर, सगभ य चौतायो िगगवकयण 
सॊकेत योऩण / 

गनभावणकताव 
सम्ऩकव  

स्थाऩना 
गभगत 

कैवप
मत आकाय 

सॊकेत 
नॊ. 

प्रकाय 
सॊकेत 
नॊ. 

सॊस्काय 
सॊकेत 
नॊ. 

योऩण/ 
गनभावणकताव 
सम्ऩकव  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

           

 

नोट् 
भहर १ :  जजल्रा, स्थानीम तह य िडा खलु्न ेगयी दताव नॊ. प्रदान गने 

भहर २ :  चरनचल्तीको नाभ उल्रेख गने । अन्म नाभ बए सो सभेत उल्रेख गने 
। 

भहर ३ :  जजल्रा, स्थानीम तह, िडा नॊ. य ठाउॉको नाभ उल्रेख गने । साथै 
बौगोगरक सूचना प्रणारी अनसुाय अऺाॊश, देशान्तय य उचाई (गभ.) 
उल्रेख गने । 

भहर ४ :  सम्फजन्धत जग्गाको वकिा नम्फय उल्रेख गने । 
 

भहर ५ :  आकाय्  
 क) ऩाटो १. चायकुन ेचौतायी, २. ििृाकाय चौतायी, ३. अन्म (उल्रेख 

गने) 
  ख) ऩटेी १. एक ऩेटी, २. दईु ऩटेी, ३. तीन ऩेटी, ४. अन्म (उल्रेख 

गने) 
भहर ६ :  १. फय/वऩऩर/सभी/नायेश्वय/राकयी/कदभ/धऩुी िा आदी भार बएको, 

२. फय य वऩऩर बएको,   
 ३. फय, वऩऩर य सभी िा फय, वऩऩर य नोश्वय िा मस्तै बएको,   

 ४. िृऺ , चौतायी, ऩोखयी य ऩौिा बएको,     

 ५. अन्म (उल्रेख गने) 
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भहर ७ :  सॊस्काय्  
 १. साॊस्कृगतक उदे्दश्मरे (कल्ऩ/बाकर),  
 २. साभाजजक उदे्दश्मरे (विश्राभ÷कचहयी),  
 ३. कृगत स्भायक ध्मेमरे (चौतायी, ऩौिा य ऩोखयी),  
 ४. अन्म (उल्रेख गने ।) 
भहर ८ :  योऩण/गनभाणवकताव्  
 १. एकर ऩारयिारयक प्रमासभा,  
 २. साभाजजक प्रमासभा,  
 ३. याजकीम प्रमासभा,  
 ४. अन्म (उल्रेख गने) । 

 

 

 

प्रभाजणकयण गभगत्  २०७५/१०/२७ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

भदु्रक : आन्तरयक भागभरा तथा कानून भन्रारम, प्रदेश सयकाय, गण्डकी  प्रदेश । भलु्म रु.१००।- 

आऻारे¸ 

भजण ऩो पजणन्द्र खयेर 

प्रदेश सयकायको सजचि 


