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प्रदेश आमोजनाको फहवुषीम ठेक्का सम्फन्धी भाऩदण्ड, २०७8  

प्रदेश याजऩरभा प्रकाशशत मभमत 

     २०७८।१०।२७ 

प्रस्तावना: फागभती प्रदेश सयकायका भन्रारम एवॊ भातहत सञ्चामरत 
ववमबन्न फहवुषीम आमोजनाको सभशुचत व्मवस्थाऩन गनन य स्रोतको 
व्मवस्थाऩनराई व्मवहारयक फनाउन वाञ्छनीम बएकोरे ववमनमोजन ऐन, 
२०७8 को दपा 10 को उऩदपा (१) रे ददएको अमधकाय प्रमोग गयी 
फागभती प्रदेश सयकायरे मो भाऩदण्ड फनाएको छ । 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१)  मो भाऩदण्डको नाभ “प्रदेश आमोजनाको 
 फहवुषीम ठेक्का सम्फन्धी भाऩदण्ड, २०७8” यहेको छ । 

(२) मो भाऩदण्ड तरुुन्त रागू हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस भाऩदण्डभा,-  

(क) "आमोजना" बन्नारे  फागभती प्रदेश सयकाय अन्तगनतका 
मनकाम वा कामानरमफाट सञ्चामरत आमोजना वा त्मस 
मबर सभावेश खण्ड वा उऩखण्डराई सभेत सम्झन ुऩछन 
य सो शब्दरे प्रदेश सयकायफाट प्रदेश य स्थानीम तहभा 
हस्तान्तयण हनुे सह-रगानीका आमोजना सभेतराई 
जनाउॉछ। 

(ख) "प्रदेश" बन्नारे फागभती प्रदेश सम्झन ुऩछन । 

(ग) "फहवुषीम ठेक्का" बन्नारे दईु वषन बन्दा फढी सभम 
राग्ने ठेक्का सम्झन ुऩछन । 

(घ) "सम्फशन्धत भन्रारम" बन्नारे फहवुषीम ठेक्का 
व्मवस्थाऩन गने प्रदेश सयकायको भन्रारम सम्झन ु

ऩछन। 
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३. फहवुषीम ठेक्का सहभमत सीभा: (१) देहामका ऺरेभा कामानन्वमन 
 हनुे सयकायी बवन मनभानण य सेवा खरयद आमोजनाको हकभा कुर 
 रागत अनभुान दश कयोड रुऩैमाॉ य अन्मको हकभा कुर रागत 
 अनभुान फीस कयोड रुऩैमाॉ बन्दा फढीको आमोजनाराई फहवुषीम 
 ठेक्का कामानन्वमन गनन स्रोतको सहभमत ददन सवकनेछ:-  

(क) सडक, येर, जर मातामात, यज्जभुागन, सरुुङ 
भागन तथा अन्म मातामात  ऩूवानधाय, 

(ख) ऊजान, मसॉचाई, तथा जरस्रोत, 

(ग) सूचना प्रववमध तथा सञ्चाय,  

(घ) आवास, बवन तथा सहयी ववकास, 

(ङ) कृवष, औद्योमगक तथा व्माऩायजन्म ऩूवानधाय,  

(च) खानेऩानी य सयसपाइ, 

(छ) ब ूतथा जराधाय व्मवस्थाऩन य नदी मनमन्रण 

(ज) खेरकुद ऩूवानधाय, 

(झ) शशऺा, स्वास््म, ववऻान तथा प्रववमध ऩूवानधाय, 

(ञ) साॊस्कृमतक, धामभनक, ऩयुाताशववक तथा ऩमनटन 
ऩूवानधाय सॊयऺण, 

(ट) ववऩद् व्मवस्थाऩन, प्रमतकामन तथा ऩनुस्थानऩना। 

(2) उऩदपा (1) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩमन 
सडक ऩरुको हकभा यकभको सीभा रागू हनुे छैन । 

४. फहवुषीम ठेक्का आमोजना स्वीकृमतका आधाय: (१) कुनै 
 आमोजनाराई फहवुषीम आमोजनाको रूऩभा स्वीकृत गनन आमोजना 
 प्रस्ताव गने सम्फशन्धत भन्रारमरे देहामका भाऩदण्ड तथा 
 आधायहरू अवरम्फन गनुन ऩनेछ:- 

(क) फहवुषीम ठेक्काका रामग प्रस्ताववत आमोजनाको 
मनभानण सम्ऩन्न हनु े अवमध तीन वषनसम्भको 
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बएभा रागत अनभुानको कम्तीभा ऩच्चीस 
प्रमतशत, चाय वषनसम्भ बएभा रागत अनभुानको 
फीस प्रमतशत य ऩाॉच वषनसम्भ य सो बन्दा फढी 
बएभा रागत अनभुानको ऩन्र प्रमतशत फजेट 
चारू आमथनक वषनभा ववमनमोजन बएको, 

  तय आमथनक भामभरा तथा मोजना 
भन्रारमको सहभमतभा प्रदेश सयकाय, 
भशन्रऩरयषद्को मनणनमफाट सञ्चारन हनु े
प्रादेशशक गौयवको आमोजनाको हकभा 
फहवुषीम ठेक्काको सहभमत वा स्वीकृमत ददॉदा मो 
सीभा रागू हनुे छैन।    

(ख) ववषमगत भन्रारम वा कामानन्वमन गने 
मनकामफाट ववस्ततृ आमोजना प्रमतवेदन,  ववस्ततृ 
सबे इशन्जमनमरयङ प्रमतवेदन, ववस्ततृ इशन्जमनमरयङ 
मडजाइन (मडटेल्ड प्रोजेक्ट रयऩोटन- मडवऩआय, 
मडटेल्ड सवे इशन्जमनमरयङ रयऩोटन, मडटेर 
इशन्जमनमरयङ मडजाइन) स्वीकृत बएको,  

(ग) मडजाइन य मनभानण ठेक्का सम्झौता (मडजाईन 
एण्ड मफल्ट भोड अप कन्रमाक्ट), ई.वऩ.मस. 
(इशन्जमनमरयङ प्रोक्मयुभेन्ट कन्रमाक्ट) फाहेक 
अन्म  ठेक्काको हकभा आमोजनाको वातावयणीम 
प्रबाव भूल्माङ्कन (ईन्बायोभेन्ट ईम््माक्ट 
एसेसभेन्ट), प्रायशम्बक वातावयणीम ऩयीऺण 
(ईमनमसमर ईन्बायोभेन्ट एक्जामभनेशन) य सॊशऺप्त 
वातावयणीम अध्ममन सम्ऩन्न बएको,  



 

5 

  तय ववशषे प्रकायको आमोजनाको हकभा 
एस.ई.ए. (स्रमाटेशजक इन्बायभेन्टर 
ऐसेसभेन्ट) सम्ऩन्न बएको, 

(घ) आमोजनाको रामग अमधग्रहण गनुन ऩने वा प्रामप्त 
गनुन ऩने जग्गा अमधग्रहण वा प्रामप्तको कानूनी  
प्रकृमा टुॊ मगएको तथा कानून फभोशजभ ददनऩुने 
ऺमतऩूमतनको काभ सम्ऩन्न बई सकेको,  

(ङ) भध्मभकारीन खचन सॊयचनाभा उल्रेख बए 
अनरुूऩ स्रोत समुनशितता बएको,  

(च) खरयद गरुुमोजना, कामानन्वमन कामनमोजना, 
अनगुभन तथा भूल्माङ्कन मोजना य वावषनक 
खरयद मोजना तमाय बएको, 

(छ) प्रदेश सयकाय य स्थानीम तह रागत 
साझेदायीभा वा सह-रगानीभा सञ्चारन हनु े
आमोजना बए साझेदायीको प्रकृमत य राब-
रागत अनऩुात समुनशित बएको तथा स्रोत 
सहभमत प्राप्त बएको, 

(ज) वैदेशशक सहामता सॊरग्न बएको आमोजनाका 
हकभा दात ृ मनकामसॉग सम्झौता बई श्रोत 
समुनशितता बएको,  

(झ) प्रदेश नीमत तथा मोजना आमोगको “वावषनक 
आमोजना छनोट कामनववमध, २०७८” फभोशजभ 
आमोजनाको प्राथमभकीकयणभा P1 भा ऩयेको,  

(ञ) ववषमगत भन्रारमफाट अनसूुची-1 फभोशजभको 
आमोजनाको वववयण  एवभ ् अनसुचुी-2 
फभोशजभको फहवुषीम ठेक्का ऩूवन स्वीकृमत 



 

6 

सम्फन्धभा आवश्मक आधाय ऩयुा गयेको 
चेकमरष्ट सभेत बयेय प्रदेश नीमत तथा मोजना 
आमोगभा ऩेश बएको य प्रदेश नीमत तथा 
मोजना आमोगको फैठकफाट मसपारयस प्राप्त बई 
आएको।  

(२) फहवुषीम ठेक्काका रामग चार ुआमथनक वषनको प्रथभ 
चौभामसक मबर स्वीकृमत मरई सक्न ुऩनेछ। 

तय आमथनक वषन २०७८/७९ को हकभा मो भाऩदण्ड 
स्वीकृत बएको मभमतरे २ भवहनामबर स्वीकृमत मरई सक्न ुऩनेछ। 

(3) आमोजनाको अवमध २ वषन बन्दा कभ, रागत 
अनभुान फीस कयोड बन्दा कभ य सयकायी बवन मनभानण तथा 
सेवा खरयदको हकभा रागत अनभुान दश कयोड बन्दा कभ 
बएका आमोजनाको हकभा ववमनमोशजत यकभ बन्दा फढी अङ्कको 
ठेक्का प्रकृमा अगामड फढाउन स्रोतको सहभमत भाग गदान फहवुषीम 
ठेक्का आमोजना स्वीकृमत प्रकृमा ऩयुा गनुन ऩने छैन तय चारू 
आमथनक वषनभा उक्त आमोजनाको रामग कुर रागतको कम्तीभा 
एक मतहाइ फजेट ववमनमोजन बएको हनु ुऩनेछ। 

५. आमोजनाको स्वीकृमत: (1) दपा ४ फभोशजभको आधायहरू ऩयुा 
 बएका आमोजनाहरू भध्मे फहवुषीम आमोजनाको रूऩभा सञ्चारन 
 गरयने आमोजना  सम्फशन्धत भन्रारमरे स्रोतको सहभमतको रामग 
 आमथनक भामभरा तथा मोजना भन्रारमभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोशजभ आमोजनाको स्रोतको 
सहभमतको रामग प्रस्ताव प्राप्त बएभा आमथनक भामभरा तथा मोजना 
भन्रारमरे फजेट स्रोतको अवस्था य सम्फशन्धत भन्रारम वा 
अन्तगनतको फजेटको अवस्थाको ऩूवाननभुान गयी प्रस्ताव प्राप्त बएको 
मभमतरे ७ ददनमबर फहवुषीम ठेक्का सम्फन्धी स्रोतको सहभमत प्रदान 
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गनन सवकन े नसवकन े सम्फन्धभा मनणनम गयी सोको जानकायी 
सम्फशन्धत भन्रारमराई ददन ुऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ स्रोतको सहभमत प्राप्त बए 

ऩिात ् सम्फशन्धत भन्रारमरे फहवुषीम आमोजना स्वीकृत गनन 
सक्नेछ। 

६. कामानन्वमन गने मनकाम य शजम्भेवायी: (१)  फहवुषीम आमोजना 
 स्वीकृत बए ऩमछ भार सम्फशन्धत भन्रारम वा मनकामरे फहवुषीम 
 ठेक्का कामानन्वमन गनेछ ।  

(२) फहवुषीम आमोजनाहरूको सञ्चारन गने शजम्भेवायी 
सम्फशन्धत भन्रारम वा भातहत मनकामको हनुेछ ।   

(३) फहवुषीम ठेक्का सहभमत ददइएका आमोजनाको रामग 
ऩमछल्रा वषनहरूभा मसजनना हनुे दावमत्व फजेट तजुनभाका क्रभभा 
प्राप्त फजेट सीभामबर यही ववमनमोजन प्रस्ताव गनुन ऩनेछ। 

(4)  भन्रारमरे प्रत्मेक वषनको चैर भसान्तमबर अनसूुची-
3 को ढाॉचाभा फहवुषीम ठेक्काको अद्यावमधक वववयण य अनसूुची-4 
को ढाॉचाभा भध्मभकारीन खचन सॊयचना तमाय गयी आमथनक 
भामभरा तथा मोजना भन्रारमभा ऩेश गनुन ऩनेछ । 

७. आवश्मक व्मवस्था गनन सक्न:े मस भाऩदण्डभा उल्रेख 
 गरयएको ववषमभा कुनै दिववधा बएभा आमथनक भामभरा तथा मोजना 
 भन्रारमरे आवश्मक व्माख्मा व्मवस्था गये फभोशजभ हनुेछ। 
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अनसूुची -१ 

(दपा 4 को उऩदपा (१) को खण्ड (ञ) सॉग सम्फशन्धत) 

फहवुषीम ठेक्का फन्दोफस्तका रामग प्रस्ताववत आमोजनाको वववयण ढाॉचा 
फागभती प्रदेश सयकाय 

..............भन्रारम 

आमोजना प्रस्ताव पायाभ 
खण्ड (क) : आमोजनको आधायबतू वववयण 

1. आमोजनको नाभ :   
2. आमोजनाको रक्ष्म :  

3. आमोजनाको उदे्दश्म M 

4. आमोजनको प्रमतपर M 
5. आमोजनाको वकमसभ: 
 सेवा प्रधान   अनसुन्धान  प्रधान   उत्ऩादन प्रधान  
 मनभानण प्रधान             सशुासन  
6. आमोजनाफाट राबाशन्वत हनुे जनसङ्खख्मा : 
7. आमोजना कामानन्वमन हनु ेऺेर य छनोट गदान अऩनाइएका आधायहरू M 

 (क) कामानन्वमन ऺेर : शजल्रा  प्रादेशशक मनवानचन ऺेर   न.ऩा./गा.ऩा. 
 (ख) छनोटका आधायहरू : 

8. आमोजनाको कुर रागत : 
9. आमोजनाको अवमध (प्रस्ताववत जम्भा वषन) M  

(क) सरुु हनु ेमभमत :     (ख) सम्ऩन्न हनुे मभमत :  
10. आमोजना कामानन्वमन गने मनकाम : 
खण्ड (ख) : आमोजनको ववत्तीम/आमथनक वववयण : 
11. आमोजनाको कुर रागत य स्रोतको वववयण (रु. हजायभा) 

स्रोतको वववयण 
बकु्तानी 
प्रकाय 

आन्तरयक स्रोत वैदेशशक स्रोत 

फागभती 
प्रदेश 
सयकाय 

स्थानीम 

सयकाय 
अनदुान ऋण 

प्राववमधक 

सहामता 

प्रदेश सयकाय             

दात ृमनकाम              

आन्तरयक/फाह्य             

प्राववमधक 

सहामता             

स्रोतगत जम्भा             

कुर रागत             
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12. आमोजनको कूर यकभको अनभुामनत वावषनक फाॉडपाॉट (रु. हजायभा) 
आमथनक वषन फाॉडपाॉट कामन ऩरयभाण 

   

   

   

 

13. ऩयाभशनदाता सम्फन्धी वववयण: 
(क) आमोजनाभा यहन ेकुर ऩयाभशनदाताको सङ्खख्मा: 

स्वदेशी: 
ववदेशी: 

(ख) आमोजनाभा यहन ेकुर ऩयाभशनदाताको वावषनक फाॉडपाॉट यकभ (रु. हजायभा)M 

आमथनक वषन 
अनभुामनत खचन 

स्वदेशी ववदेशी 
   

   

जम्भा  
 

 

14. आमोजनको ठेक्का सॊख्मा य यकभ : 
आमोजना अवमधको 

सॊख्मा यकभ 

  

 

15. आमोजनाको सम्बाव्मता अध्ममन:  
(क) आमथनक य प्राववमधक सम्बाव्मता अध्ममन बएको छ, छैन ? नबएको बए हनु ुनऩने कायण :  
(ख) आमथनक य प्राववमधक सम्बाव्मता अध्ममन बएको वषन :  
(ग) आमथनक य प्राववमधक सम्बाव्मता अध्ममनको मनष्कषन :  

16. आमोजनको आमथनक तथा ववत्तीम ववश्लषेण :  
(क) रागत वपतान अवमध (Pay-back Period) 
(ख) राब-रागत अनऩुात (Benefit cost Ratio) 
(ग) ववत्तीम प्रमतपर दय (Financial Internal Rate of Return –FIRR) 
(घ) आमथनक प्रमतपर दय (Economic Internal Rate of Return – EIRR) 
(ङ) खदु वतनभान भूल्म (Net Present Value – NPV) 
(च) रागत प्रबावकारयता अध्ममन (Cost Effectiveness Analysis) 
(छ) सम्बाव्मता अध्ममन गने मनकामM 

17. वातावयणीम अध्ममनको सॊशऺप्त वववयण (नबएको बए कायण उल्रेख गने) :  
 

खण्ड (ग) : प्रशासमनक तथा व्मवस्थाऩकीम वववयण : 
18. आमोजनाको रामग जग्गा प्रामप्तको अवस्था 

(क) आवश्मक जग्गा: 
(ख) जग्गा प्राप्त बएको/नबएको: 
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(ग) जग्गाको प्रकाय: 
(घ) प्राप्त बएको जग्गाको स्थान, ऺेरपर य वकत्ता नॊ.: 
(ङ) जग्गा प्रामप्तको भाध्मभ: 

19. आमोजनाको अनगुभन तथा भूल्माङ्कन गने सॊस्थागत व्मवस्था :  
(क) अनगुभन तथा भूल्माङ्कनका रामग छुट माइएको यकभ : 
(ख) प्रदेश सयकायफाट गरयने अनगुभन तथा भूल्माङ्कनको वववयण :  
(ग) आमोजनाको प्रमतपर य प्रबाव हेने सूचक वववयण :   

20. भध्मभकारीन खचन सॊयचना (Medium Term Expenditure Framework –MTEF) 
अनरुूऩ आमोजनाको प्राथमभकताक्रभ : ऩवहरो प्राथमभकता         दोस्रो प्राथमभकता 
  

21. आमोजनको ददगोऩना य सम्ऩन्न बएऩमछ सञ्चारन (Phase-out Plan) सम्फन्धी व्मवस्था: 
 

 

.................. 
प्रभाशणत गने 

सशचव 

....... भन्रारम 
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अनसूुची-2 
(दपा 4 को उऩदपा (१) को खण्ड (ञ) सॉग सम्फशन्धत) 

आमोजनाको रामग फहवुषीम ठेक्का ऩूवन स्वीकृत सम्फन्धभा आवश्मक आधाय ऩयुा 
गयेको चेकमरष्ट 

क्र.सॊ. वववयण बएको नबएको कैवपमत 

1. कुर रागत अनभुान फीस कयोड रुऩैमाॉ बन्दा फढी 
वा सयकायी बवन मनभानण य सेवा खरयद 
आमोजनाको हकभा दश कयोड रुऩैमाॉ बन्दा फढी 
बएको। 

   

2. प्रदेश नीमत मोजना आमोग फागभती प्रदेशको 
वावषनक आमोजना छनोट कामनववमध, २०७८ 
फभोशजभ आमोजनाको प्रथमभवकयणभा P1 भा 
ऩयेको। 

   

३. प्रादेशशक गौयवका आमोजनाको हकभा फाहेक 
वहवुषीम ठेक्काका रामग प्रस्ताववत आमोजनाको 
मनभानण सम्ऩन्न हनु ेअवमध तीन वषनसम्भको बएभा 
रागत अनभुानको 25%,चाय वषनसम्भ बएभा 
रागत अनभुानको 20% य ऩाॉच वषनसम्भ य सो 

बन्दा फढी बएभा रागत अनभुानको 15% फजेट 
चार ुआमथनक वषनभा ववमनमोजन बएको। 

   

४. फहवुषीम ठेक्काभा जाने आमोजनाको ठेक्काको सभम 
सीभा दईु वषन बन्दा फढी बएको। 

   

५. ववषमगत भन्रारम वा कामानन्वमन मनकामफाट 
ववस्ततृ आमोजना प्रमतवदेन,  ववस्ततृ सबे 
इशन्जमनमरयङ प्रमतवदेन, ववस्ततृ इशन्जमनमरयङ 
मडजाइन (मडटेल्ड प्रोजेक्ट रयऩोटन- मडवऩआय, मडटेल्ड 
सवे ईशिमनमरयङ्ग रयऩोटन, मडटेर इशन्जमनमरयङ 
मडजाइन) स्वीकृत बएको। 

   

६. आमोजनाको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन 
(ईन्बायोभेन्ट ईम््माक्ट एसेसभेन्ट), प्रायशम्बक 
वातावयणीम ऩयीऺण (ईमनमसमर ईन्बायोभेन्ट 
एक्जामभनेशन) य सॊशऺप्त वातावयणीम अध्ममन 
सम्ऩन्न बएको। 
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७. आमोजनाको रामग अमधग्रहण गनुन ऩने वा प्रामप्त गनुन 
ऩने जग्गा अमधग्रहण वा प्रामप्तको कानूनी   प्रकृमा 
टुॊ मगएको। 

   

८. भध्मभकारीन खचन सॊयचनाभा उल्रेख बए अनरुुऩ 
स्रोत समुनशितता बएको। 

   

९. फैदेशशक सहामता सॊरग्न बएको आमोजनाका 
हकभा दात ृ मनकामसॊग सम्झौता बई श्रोत 
समुनशितता बएको । 

   

1०. खरयद गरुुमोजना, कामानन्वमन कामनमोजना, अनगुभन 
तथा भूल्माङ्कन मोजना य वावषनक खरयद मोजना 
तमाय बएको। 

   

1१. प्रदेश सयकाय य स्थानीम तह रागत साझेदायीभा 
वा सह-रगानीभा सञ्चारन हनु े आमोजना बए 
साझेदायीको प्रकृमत य राब-रागत अनऩुात समुनशित 
बएको तथा स्रोत सहभमत प्राप्त बएको। 

   

1२. फहवुषीम ठेक्काका स्वीकृमतको रामग चार ुआमथनक 
वषनको प्रथभ चौभामसक मबर ऩेश गयेको। 

   

 

 

 

 

  
 
 
 
  

 

तमाय गने: 
नाभ, थय: 
ऩद: 

 

ऩेश गने: 
नाभ, थय: 
ऩद: 

 

स्वीकृत गने: 
नाभ, थय: 
ऩद: 
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अनसूुची-3 

(दपा 6 को उऩदपा (४) सॉग सम्फशन्धत) 
फहवुषीम ठेक्काभा सञ्चामरत आमोजनाको वववयण 

 
 

.................. 
प्रभाशणत गने 

सशचव 

....... भन्रारम 
 

 
 

क्र.सॊ. 

 

आमोजनाको नाभ 
 

ठेक्का 
सम्झौता 
बएको 
मभमत 

ठेक्का 
सम्झौता 
सम्ऩन्न 
हनेु 
मभमत 

 

कुर 
रागत 
यकभ 

फहवुषीम 
ठेक्काका 
रामग 

आमोगफाट 
स्वीकृमत 
ददएको 
मभमत 

आमथनक 
भामभरा तथा 

मोजना 
भन्रारमरे 

स्रोत 
समुनशितताका 
रामग सहभमत 
ददएको मभमत 

आमथनक वषन अनसुाय खचन य मसशजनत दावमत्व 
(प्रत्मेक आ.व.को) 

 
 

कैवपमत फ.उ.शश.नॊ. 
खण्ड 

(Section/ 

Component) 

उऩखण्ड 

(Sub-

project) 
आ.व. 

ववमनमोशजत 
फजेट 

खचन 
यकभ 

फाॉकी 
दावमत्व 

१              
२              
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अनसूुची-4 

(दपा 6 को उऩदपा (4) सॉग सम्फशन्धत) 
भध्मभकारीन खचन सॊयचना सम्फन्धी वववयण 

 

क्र. 
सॊ. 

आमोजनाको 
नाभ 

चार ु
आ.व. 
सम्भको 
वास्तववक 
उऩरशब्ध 

आगाभी 
आ.व. 
सम्भको 
अनभुामनत 
उऩरशब्ध 

 

भध्मभकारीन रक्ष्म 

 

कैवपमत 

आगाभी 
आ.व. 
(ऩवहरो 
वषन) 

दोस्रो 
वषन 

तेस्रो 
वषन 

        
        
        
        
        
        

 

.................. 
प्रभाशणत गने 

सशचव 

....... भन्रारम 

 

 

 

  


