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स्थयनी् रयजपत्र 

दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकयद्वयरय प्रकयशि  

खण्ड-५           सङख्याः ६        लमल ाः२०७९/०९/२६ 

भाग- २ 

दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकयको ्वुय  थय खेिकूि ववकयस कय्यववलि, २०७९ 

प्रस् यवनय 

    दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकय क्षेत्रलभत्र रहेकय ्वुयहरुको खेि क्षेत्रकय ववलभन्न ववियमय क्षम य 
ववकयस गरी ्वुयहरुियई खेिकूिको मयध््मबयट उद्यमी, स्वरोजगयर बनयई खेिकूि ववकयस लबस् यरमय 
सहभयगी गरयउन  थय अनिुयसन, ववकयस र गल शिि यको प्यय् को रुपमय रहेको खेिकूि क्षेत्रियई 
स्वस्थ, म्ययदि  र प्रल स्पिययत्मक  वरबयट सञ्चयिन गरी हयरजी ियई सहज रुपमय लिने परीपयटीको 
ववकयस गिै आपसी ववश्वयस, सहकय्य, समन्व् र एक यको मयध््मबयट सयमयशजक सद्भयव कय्म गिै 
रयवि् अन् रयवि् जग मय िेिको पवहचयन गरयउन, गनय वयञ्छनी् भएकोिे दिप्रङु चइुचमु्मय 
गयउँपयलिकयको गयउँ कय्यपयलिकयिे नेपयिको संववियनको ियरय २२६  थय स्थयनी् सरकयर सञ्चयिन 
ऐन, २०७४ को पररच्छेि १५ को िफय १०२ को उपिफय(१) को अलिनमय रही ्ो कय्यववलि जयरी 
गरेको छ । 

 

पररच्छेि-१ 

प्रयरशम्भक 

१. संशक्षप्त नयम, ववस् यर, प्रयरम्भाः (१) ्स कय्यववलिको नयम "दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकयको ्वुय 
 थय खेिकूि ववकयस कय्यववलि, २०७९" रहनेछ । 
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(२)  ्ो कय्यववलि गयउँ कय्यपयलिकयको बैठकबयट स्वीकृ  भएको लमल बयट ियगू हनुेछ । 

२. पररभयषयाः ववष् र प्रसंङ्गिे अको अथय नियगेमय ्स कय्यववलिमय, 
क. "खेिकूि" भन्नयिे दिप्रङु चइुचमु्मय लभत्र ियरररीक, मयनलसक  थय सयमयशजक  वरिे स्वस्थ 

बनयउनको ियलग आ्ोजनय वय स्वीकृल  वय सहमल  लिई खेियइने खेिकूि समे ियई 
सम्झन ुपछय । 

ख. "खेियडी" भन्नयिे लबलभन्न ववियकय रयवि्  थय अन् रयवि् खेियलडियई सम्झन ुपनेछ । 

ग. "खेिकूि सलमल " भन्नयिे ्ो कय्यववलि बमोशजम गदठ  दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकय 
खेिकूि ववकयस सलमल ियई सम्झन ुपछय । 

घ. "प्रोत्सयहन" भन्नयिे खेियडीियई दिईने नगि, शजन्सी  थय अन्् उपहयर, सम्मयन, परुस्कयरियई 
बझु्न ुपनेछ । 

ङ. "्वुय" भन्नयिे १८ वषय िेशख ४० वषय उमेर समहुकय ्वुयहरुियई सम्झन ुपियछ । 

च. "गयउँपयलिकय" भन्नयिे दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकय गयउँ कय्यपयलिकयको कय्ययि्ियई बझु्न ु
पनेछ । 

पररच्छेि-२ 

दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकयको खेिकूि ववकयस सलमल को गठन, कयम, क यव्् र अलिकयर 

३. दिप्रङु चइुचमु्मय खेिकूि ववकयस सलमल को गठनाः (१) िहय् बमोशजम दिप्रङु चइुचमु्मय 
गयउँपयलिकय खेिकूि ववकयस सलमल को गठन हनुेछ :- 

क. अध््क्ष - गयउँपयलिकय अध््क्षिे  ोकेको खेिकूि सम्बन्िी ववज्ञ  १ जनय 
ख. उपयध््क्ष - गयउँपयलिकय अध््क्षिे  ोकेको व््शि  १ जनय 
ग. सिस्् - दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकयकय प्रहरी कय्ययि्कय प्रल लनलि   १ जनय 
घ. सिस्् - खेिकूिकय लबलभन्न ववियबयट सयमिुयव्क ववद्ययि्/ि यय भएकय खेि संस्थय  थय 

क्िवहरु मध््ेबयट प्रल लनलि -   ७ जनय 
ङ. सिस्् सशचव-                              शिक्षय, ्वुय  थय खेिकूि ियखय प्रमखु 

 
(२) सलमल को ११ सिस्् मध््े मनोलन  सिस््हरुमय ३३ प्रल ि  अलनवय्य रुपमय मवहिय 
सहभयगी य रहनेछ । 

(३) खेिकूिकय ववियहरुबयट च्न हनुे सलमल कय सिस््हरु सम्बशन्ि  लनकय्, क्िब वय संस्थयबयट 
लसफयररस गररएको हनु ुपियछ । 

(४) सलमल को बैठकमय आवश््क य अनसुयर अन्् ववज्ञ  थय व््शिहरुियई आमशन्त्र  गनय सवकनेछ 
। 
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(५) सलमल को अध््क्ष  थय सिस््हरुको सेवय सवुविय गयउँ कय्यपयलिकयिे  ोके बमोशजम हनुेछ । 

४. खेिकूि ववकयस सलमल को कयम, क यव्् र अलिकयराः (१) खेिकूि सलमल को कयम, क यव्् र 
अलिकयर िेहय् बमोशजम हनुेछ । 

क) गयउँपयलिकयिे  ोकेको बजेटको सीमय लभत्र रही खेिकूि संचयिन गने, 
ख) ववलभन्न ववियकय प्रल स्पिययत्मक खेि आ्ोजनय गने, 
ग) अन्् गयउँपयलिकय वय गयउँपयलिकयिे आ्ोजनय गरेकय खेिकूि कय्यक्रममय आमन्त्रण 

गररएमय दिप्रङु चइुचमु्मय क्षेत्र लभत्रकय खेियडी वटम वय क्िवियई आवश्क य र औशचत््कय 
आियरमय सहभयगी गरयउने, 

घ) लनजी क्षेत्रियई समे  खेिकूिमय सहभयगी र सयझेियर बनयउने, 
ङ) दिप्रङु चइुचमु्मयको सं्ोजनमय ववलभन्न ववियकय खेियडीहरुको पवहचयन र प्रोत्सयहन सम्बन्िी 

्ोजनय बनयई ियगू गने, 
च) खेिकूिको ववकयसकय ियलग संघी् सरकयर, प्रिेि सरकयर र अन् र स्थयनी् सरकयरसँग 

सम्पकय , समन्व् र सहकय्य गने, 
छ) गयउँपयलिकयको परयमियमय वयवषयक ्ोजनय बनयई पेि गने, 
ज) दिप्रङु चइुचमु्मयियई खेिकूिको मयध््मबयट उत्कृष्ट यको पररच् दिने, 
झ) खेिकूि ववकयसकय ियलग ्ोजनय बनयई गयउँपयलिकयको स्वीकृल मय खेिकूि कय्यक्रम 

सञ्चयिन गने, 
ञ) गयउँपयलिकयिे  ोकेको अन्् कय्य गने, 
ट) ७ िेशख ११ जनय सिस्् रहने गरी ववष्ग  गयउँपयलिकय खेिकूि ववकयस सलमल  गठन 

गनय सक्ने, 
ठ) ७ िेशख ९ जनय सिस्् रहने गरी वडय स् री् खेिकूि सलमल  गठन गनय सक्ने, 
ड) खेिकूिकय कय्यक्रमहरुमय िोहोरोपन अउन नदिनको ियलग कय्य गने, 
ण) खेिमैियन  थय खेिक्षते्र संरक्षण  थय लनमययण सम्बन्िी कय्य ्ोजनय बनयई पेि गने, 
 ) बयि ववकयस समहु, जेष्ठ नयगररकियई समे  खेिको मयध््मबयट स्वस्थ  थय  न्िरुुस्  

गरयउने कय्यहरु गने, 
थ) खेिकूि व््वस्थयपन सम्बन्िी कय्यहरु गने, 

(२) खेिकूि सलमल िे आफ्नय छुटै्ट कोषको व््वस्थय गरी संचयिन गनय पयउने छ । 

५. खेिकूि ववकयस सलमल को कय्यकयिाः 
खेिकूि सलमल को कय्यकयि ५ वषयको हनुेछ । गयउँ कय्यपयलिकयिे उशच  ठयनेमय अको एक 
कय्यकयि थप गनय सक्नेछ ।  
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 र िफय ४(१) बमोशजमको सलमल मय जनप्रल लनलिहरु  ोवकएको भए लनजको पियवलि समयप्त भएमय 
सलमल मय पलन स्व ाः पियविी समयप्त हनुेछ । 

६. प्रल वेिन पेि गनेाः 
क) सम्पन्न भई सकेकय खेिकूि, हनु बयँकी खेिकूि  थय खेिकूि सम्बन्िी ्ोजनयहरुको प्रल वेिन 
गयउँपयलिकयमय अलनवय्य रुपमय पेि गनुय पनेछ । 

ख) प्रल वेिनमय आएकय ववष्हरुियई गयउँपयलिकयिे ववद्यलु ् मयध््मबयट सयवयजलनक गनेछ । 

७. खेिकूिको संरक्षण, सम्वर्द्यन र प्रवर्द्यनाः 
क) समग्र ववियको खेिकूिको संरक्षण, सम्बियन, प्रवियन र ववकयस गने ियव्त्व गयउँपयलिकयको हनुेछ 
। 

ख) खेिकूि सम्बन्िी सम्पूणय कयम र गल ववलि गररने कय्य ्सै कय्यववलि बमोशजम गदठ  सलमल िे 
गनेछ । सो कय्यकय ियलग गयउँपयलिकयिे अवश््क बजेट व््वस्थयपन गनेछ । 

८. खेिकूि ववकयस संरक्षण सलमल ाः 
क) खेिकूिको संरक्षण, सम्बियन र प्रवर्द्यन गने मखु् शजम्मेवयरी लनम्न पियलिकयरीको हनुेछाः- 

संरक्षक- गयउँपयलिकय अध््क्ष  १ जनय 
सिस््- सयमयशजक ववकयस सलमल को सं्ोजक  १ जनय 
सिस््- कय्यपयलिकय सिस््हरु मध््ेबयट २ जनय मध््े १ जनय मवहियसवह   २ जनय 
सिस््- गयउँ प्रहरी प्रमखु   १ जनय 
सिस््- गयउँ कय्यपयलिकयिे  ोकेको खेिकूि क्षेत्रमय ्ोगियन परु् ् यएकय  

        ववशिष्ठ व््शि     १ जनय 
सिस्् सशचव- प्रमखु प्रियसकी् अलिकृ   १ जनय 

ख) खेिकूि ववकयस संरक्षण सलमल िे खेिकूि ववकयस सलमल ियई लनिेिन दिन सक्नेछ । उि 
लनिेिनियई पयिनय गनुय खेिकूि ववकयस सलमल को क यव्् हनुेछ । 

 

पररच्छेि-३ 

आचयरसंवह य 
९. आचयरसंवह याः खेि सम्बन्िी ववष्कय खेियडी सलमल  अध््क्ष  थय सिस््, कमयचयरी, गयउँ 
कय्यपयलिकय र सभयसििे िेहय् बमोशजमको आचयरसंवह य पयिनय गनुय पनेछ । 

क) खेिकय लनणयय्क, खेियडी, िियक, आ्ोजक कसैिे पलन खेि सञ्चयिनको सम्मय कुनै पलन 
प्रल बशन्ि  ियगू औषि र मयिक पियथय सेवन गनय पयईने छैन । 
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ख) खेियडी वटमिे वविेिी नयगररक समयवेि गरेर स्विेिको खेियडी वटम बनयउन पयइने छैन । 
 र वविेिी खेियडी समे ियई आमन्त्रण गररिय गैर नेपयिी वटमियई मयन्् य दिइनेछ । 

ग) प्रल स्पिययत्मक खेि सञ्चयिन गियय ि ययवयिय वटमियई मयत्र मयन्् य दिइनेछ ।  र प्रशिक्षण 
कक्षय सञ्चयिन गनय ि यय नभएकय वटमियई सयमेि गरयउन सवकनेछ । 

घ) नैल क प न हनुे फौजियरी अपरयिमय िोषी ठहररएको खेियडीियई खेिको वटमबयट हटयइनेछ 
। सयथै खेिमय सहभयगी समे  गरयइने छैन । 

ङ) खेिको ववज् पश्चय  पयउने शिल्ड, ट्रवफ कवहँ क ै बेच्ने िरौटी रयख्न वय उपहयर दिन पयइने 
छैन ।  र कुनै ि ययवयिय क्िब ववघटन हनु गई उि क्िविे प्रयप्त गरेकय शिल्ड, ट्रवफ 
गयउँपयलिकयको स्वीकृल मय अको ि ययवयि क्िवियई उपहयर दिन भने वयिय पनेछैन । 

च) कुनै खेिमय व््शिियई दिएको उपहयर बयहेक वटमिे पयएको उपहयर ब््शिको अलिनमय 
रयख्न पयइने छैन ।  र संरक्षण गनय वयिय पनेछैन । 

छ) खेिको लनणयय् क रयखिय  यलिम प्रयप्त आलिकयररक व््शि बयहेक अरुियई रयख्न पयइने छैन 
। 

ज) खेियडीहरुिे आपसमय प्रल स्पियय गियय आफ्नो वटमको पक्ष लिई क्ल््यवपङ्ग, हवुटङ्ग, अनहुयर 
मेकअप र शचत्र प्रियिन गनय पयउनेछन ् र ववपक्षी वटमकय व््शिहरु वय वटमियई इंलग  
गरी कयटूयन, शचत्रकयरी य, हवुटङ्ग व््शिग  वय संस्थयग  नयमबयट अशिि िब्ि वय अभद्र 
ब््वहयर गनय पयईने छैन । 

झ) खेिको प्रल स्पिययकय लनशम्  गयउँपयलिकयको स्वीकृल  र इजयज लबनय आफ्नो वटमको नयममय 
जबरजस्  चन्िय उठयउन पयइने छैन । 

ञ) गयउँपयलिकयको स्वीकृल  वय इजयज  लिई उठयएको चन्िय संस्थयको अम्ियनी खय यमय आ् 
जनयई सम्बशन्ि  क्िवबयट पयरर  गरयएर मयत्र खचय गनय पयइनेछ । 

ट) ्स अशघनै अन््त्र ि यय भएकय वय गयउँपयलिकयमय सचुीकृ  भएकय संस्थयहरुिे गयउँपयलिकयमय 
लिशख  जयनकयरर दिएर मयत्र स्व न्त्र ढंगिे खेि संचयिन गनय पयउनेछन ्। 

 

१०. सौजन्् याः ि ययवयिय संस्थयहरुिे कसैको सौजन््मय कुनै खेि संचयिन गनय गयउँपयलिकयको पूवय 
स्वीकृल  लिनपुनेछ ।  र गयउँपयलिकयिे स्वीकृल  नदिएको खण्डमय भने व््शि वय संस्थयको 
सौजन्् यबयट प्रयप्त नगिी, शजन्सी वय अन्् सह्ोगियई सयवयजलनक गरी खेि संचयिन गनय बयिय पने 
छैन । 
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पररच्छेि-४ 

११. ि यय, नववकरण र ववघटन 

क) गयउँपयलिकय लभत्र गदठ  कुनै पलन संघ संस्थय वय क्िव वय खेिकूिसँग सम्बशन्ि  संस्थय 
गयउँपयलिकयमय ि यय गनुय पनेछ । खेिकूिसँग सम्बशन्ि  ि यय नभएकय संस्थय वय क्िव 
संचयिन गनय गयउँपयलिकयिे स्वीकृल  दिने छैन । 

ख) संस्थय ि यय र ववियन स्वीकृल को ियलग अनसूुची-१ को ढयँचयमय लनवेिन दिन ुपनेछ । 

ग) संस्थय ि यय र ववियन स्वीकृल को ियलग लनवेिन पनय अएमय गयउँपयलिकयिे ववियन स्वीकृ  गरी 
संस्थय ि यय गरी अनसूुची-२ को ढयँचयमय प्रमयणपत्र दिन ुपनेछ । सोही प्रमयण पत्रमय हरेक वषय 
नववकरण भएको वववरण उल्िेख गरी सम्बशन्ि  कमयचयररिे िस् ख  गरी नववकरण गनुयपनेछ 
। 

घ) पवहिे नै ि यय भइसकेको संस्थय भए गयउँपयलिकयमय सशुचकृ को ियलग अनसूुची-३ को ढयँचयमय 
लिशख  लनवेिन दिन ुपनेछ । 

ङ) सूचीकृ  भएकय संस्थयहरुियई अनसूुची-४ बमोशजम प्रमयणपत्र दिईनेछ । सोही प्रमयणपत्रमय 
हरेक वषय नववकरण भएको वववरण उल्िेख गरी सम्बशन्ि  कमयचयरीिे सवह गरी नववकरण 
गनुयपनेछ । 

च) प्रत््ेक वषयको श्रयवण मसयन् लभत्र सबै ि ययवयिय वय सूचीकृ  संस्थयहरुिे गयउँपयलिकयमय 
अलनवय्य नववकरण गरयउन ुपनेछ । 

छ) गयउँपयलिकयमय ि यय वय सूचीकृ  गियय आवेिन फयरम िूल्क स्वीकृ  आलथयक ऐन बमोशजम 
हनुेछ । 

 

१२. जररवयनयाः ि यय भएकय खेिकूि सम्बन्िी संस्थयहरुिे नववकरण नगरयएमय गयउँपयलिकयको 
स्वीकृ  आलथयक ऐन बमोशजम जररवयनय गररनेछ । 

१३. पयँच वषय भन्िय बढी सम्सम्म वपन नववकरण नगने संस्थयियई सूचीबयट हटयइनेछ । ्सरर 
सम्मै नववकरण नगरी ि ययको सूचीबयट हवटसकेको संस्थयमय संिग्न कय्यकयरी सलमल कय 
व््शिहरुको अकै संस्थय ि यय गररने छैन । 

१४. सम्मै नववकरण नगने संस्थयिे आफ्नो कोषबयट जररवयनय बझुयउन ुपनेछ । 

१५. संस्थयको ववघटनाः ि यय भएको खेिकूिकय संस्थयहरु िेहय्को अवस्थयमय ववघटन हनु सक्ने 
छनाः- 

क) संस्थयकय िईु ल हयई बहमु िे संस्थय ववघटन गने भनी लनणय्  गरेमय, 
ख) िगय यर ५ वषय सम्म संस्थय नववकरण नगरेमय, 
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ग) संस्थयकय पियलिकयरी लनष्कृ् भएमय वय वेपत्तय भएमय, 
घ) प्रयकृल क ववपशत्तको कयरणबयट संस्थय क्ष -ववक्ष  भएमय । 

१६. ववघवट  संस्थयपक सम्पशत्ताः ववघवट  भएको संस्थयको सम्पशत्त गयउँपयलिकयकय मय ह मय 
रहनेछन । 

१७. खयरेजी र बचयउाः ्स अशघ प्रचलि  खेिकूि सम्बशन्ि  लनणय्  र नील  लन्महरु खयरेज 
हनुेछ । ्स अशघ भएकय खेिकूिकय गल ववलिहरु ्सै कय्यववलि बमोशजम भएको मयलननेछ । 
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अनसूुची-१ 

 (िफय ११ को उपिफय ख सँग सम्बशन्ि ) 
 

लमल ाः.............................. 
श्री प्रमखु प्रियसकी् अलिकृ ज््ू, 
दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकय, 

      गयउँ कय्यपयलिकयको कय्ययि्, 
्यङसोियटयर, खोटयङ । 

 

ववष्ाः संस्थय ि यय सम्बन्िमय । 

 

प्रस्  ु ववष्मय, म/हयमीिे  पलसिमय उशल्िशख  लबवरण अनसुयरको खेिकूि सम्बन्िी संस्थय 
ि यय गने मनसय्िे इच्छुक व््शिहरुको भेियबयट गदठ   िथय सलमल िे संस्थयको ववियन 
समे   ्यर गरी सकेकोिे एक प्रल  ववियन ्सै लनवेिन सयथ संिग्न रयखी ववियन स्वीकृ ी र 
संस्थय ि ययकय ियलग आवेिन गरेको छु/छौँ । लन्मयनसुयर संस्थय ि यय गररदिन ु हनु सयिर 
अनरुोि छ । 

 

संस्थयको नयमाः....................................................... 

संस्थयको कय्ययि् रहने स्थयनाः दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकय वडय नं......... 

टोिको नयमाः.......................................................... 

सशचव अध््क्ष 

नयमाः.......................................  नयमाः........................................ 
 

लमल ाः...................................... लमल ाः...................................... 
 

लनवेिन सयथ पेि गनुय पने कयगजय हरुाः 
क) संस्थयको ववियनको मस््ौिय, 
ख) आवेिन र सलमल कय पियलिकयरीहरुको नेपयिी नयलगरक यको प्रल लिपी, 
ग) संस्थयको छयपको नमूनय 
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अनसूुची -२ 
(िफय ११ को उपिफय 'ग' सँग सम्बशन्ि ) 

 

दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकय, 

गयउँ कय्यपयलिकयको कय्ययि् 
्यङसोियटयर, खोटयङ । 

 
 

संस्थय ि यय प्रमयण-पत्र 
 

संस्थयको नयमाः................................................. 

ठेगयनयाः........................................................... 

ि यय हुँियको सम्मय रहन ुभएकय सलमल को पियलिकयरी र सिस्् संख्याः 
 

ि यय हुँियको सम्मय रहन ुभएको अध््क्षको नयमाः 
 

मयलथ उशल्िशख  लबवरण भएको संस्थयको ववियन स्वीकृ  गरी संस्थय ि ययको प्रमयण-पत्र प्रियन गररएको 
छ । दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकय खेिकूि ववकयस कय्यववलि, २०७९ को अलिनमय रही खेिकूि 
सम्बशन्ि गल ववलिहरु गने अनमुल  दिइएको छ । 

 
 
 
 

  

…………………………………………………. 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 
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अनसूुची -३ 
(िफय ११ को उपिफय 'घ' सँग सम्बशन्ि ) 

 

श्री प्रमखु प्रियसकी् अलिकृ ज््ू, 
दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकय, 
्यङसोियटयर, खोटयङ । 

 

ववष्ाः संस्थय सूचीकृ  गररदिन ुहनु । 

 

हयमीिे  पलसिको वववरण अनसुयरको संस्थय गठन गरी सञ्चयिन गिै आएकय छौँ । गयउँपयलिकयको 
लन्मयनसुयर संस्थय सचुीकृ  गनुयपने भएकोिे लन्म अनसुयर गरयइदिन ुहनु अनरुोि गियछौं । 

 

      संिग्न कयगजय हरु 

क) ि यय प्रमयण-पत्र 

ख) संस्थयको ववियन 

ग) ग  आ.व. को िेखय परीक्षण प्रल वेिन 

घ) कर चिुय प्रमयणपत्र 

ङ) सलमल को लनणय्  

 
सशचव अध््क्ष 

नयमाः........................................... नयमाः........................................... 
हस् यक्षराः.................................... हस् यक्षराः...................................... 
लमल ाः........................................ लमल ाः.......................................... 
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अनसूुची -४ 

 (िफय ११ को उपिफय 'ङ' सँग सम्बशन्ि ) 
 

श्री दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकय 
गयउँ कय्यपयलिकयको कय्ययि् 

्यङसोियटयर, खोटयङ । 

 

संस्थय सूचीकृ  प्रमयण-पत्र 

 
 

संस्थयको नयमाः............................................................ 
ठेगयनयाः...................................................................... 

 

ि यय हुँियको सम्मय रहन ुभएकय सलमल को पियलिकयरी र सिस्् संख्याः 
 

ि यय हुँियको सम्मय रहन ुभएको अध््क्षको नयमाः 
 

मयलथ उशल्िशख  वववरण भएको संस्थय सशुचकृ  गरी प्रमयणपत्र प्रियन गररएको छ ।दिप्रङु 
चइुचमु्मय गयँउपयलिकय खेिकूि कय्यववलि र ववियनको अलिनमय रही खेिकूि सम्बशन्ि 
गल ववलिहरु संचयिन गनय दिइएको  व््होरय अनरुोि छ । 

 
 
 

  …………………………………………………. 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 



 

खण्ड-५   सङख्याः ६    दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकय,  स्थयनी् रयजपत्र,   भयग-२  लमल ाः २०७९/०९/२६ 

 

 

दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकय 

 
12 

अनसूुची -५ 
(िफय ११ को उपिफय 'च' सँग सम्बशन्ि ) 

 

लमल ाः.............................................. 

श्री प्रमखु प्रियसकी् अलिकृ ज््ू, 
दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकय, 
गयउँ कय्यपयलिकयको कय्ययि्, 
्यङसोियटयर, खोटयङ । 

 
 

ववष्ाः संस्थय नववकरण गरी पयउँ । 
 

दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकय वडय नं........... शस्थ  ........................................नयमक संस्थय ्स 
गयउँपयलिकयमय ि यय/सूचीकृ  भई खेिकूि सम्बन्िी गल ववलिहरु संचयिन गरी रहेको हुँिय  पलसि 
बमोशजमकय कयगज पत्र संिग्न रयखी नववकरण गरी पयउँ भनी लनवेिन गनय आएको छु/छौं । 

 

आलथयक वषय.......................को संस्थय नवीकरण भएको प्रमयणपत्र सयथ आवेिन गरेको छ। 

 

लनवेिन सयथ पेि गनुय पने कयगजय हरुाः 

क. आलथयक वषय..............को िेखयपरीक्षण प्रल वेिन, 

ख. संस्थयको वयवषयक गल ववलि, भयवी ्ोजनय र बजेट । 

 
 
 

संस्थय नवीकरणको वववरण 

क्र.स. संस्थयको नयम नवीकरण भएको 
लमल  

नवीकरण िस् रु नवीकरण गने 
कमयचयरीको सही 

गय.पय.को छयप 

      

      

…………………………………………. 

धिवेदक 
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आज्ञयिे, 
िोकेन्द्र बहयिरु रयई 

प्रमखु प्रियसकी् अलिकृ  

 


