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मोजना सञ्चारन,अनगुभन तथा भूलमाॊकन सम्फन्धध कामयविधध,२०७६ 

  प्रथभ सॊशोधन धभधत् २०७९/०७/२८ 
प्रस्तािना् 
नेऩारको सॊविधान य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ रे धनर्दयष्ट गयेको स्थानीम तहको अधधकाय 
ऺेत्र धबत्रको विकास धनभायण सम्फन्धध कामय सञ्चारनको राधग मोजना तथा कामय्रमभहुकको सञ्चारन विॊ 
भूलमाॊकन कामयराई सहज विॊ प्रबािकायी फनाउन फफई गाउॉऩाधरका गाॉउकामयऩाधरकारे मो कामयविधध 
जारय गयेको छ ।  

 

ऩरयच्छेद - १ 

प्रायन्म्बक 

१.सॊन्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब्  
(१) मस कामयविधधको नाभ फफई गाउॉऩाधरका गाउॉऩाधरकाको मोजना सञ्चारन ,अनगुभन तथा  
    भूलमाॊकन कामयविधध, २०७६ यहेको छ ।   
(२) मो कामयविधध तुुकधत प्रायम्ब हनुेछ । 

 

२.ऩरयबाषा्— विषम िा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयविधधभा्   
(क) “ अध्मऺ ” बन्नारे फफई गाॉउऩाधरका गाॉउऩाधरकाको अध्मऺ सम्झन ुऩनेछ ।  
(ख) “आमोजना ” बन्नारे फफई गाउॉऩाधरका िा सो अधतगयतको िडाफाट ऩूणय िा आॊन्शक रागत  
    साझेदायीभा सञ्चाधरत मोजना,कामय्रमभ,आमोजना िा ऩरयमोजनाराई सम्झन ुऩनेछ । य मसरे  
    गाॉउसबाफाट स्िीकृत बवको गैय सयकायी सॊघ सॊस्था, गैय नापाभरुक सॊस्था िा अधम    
    साभदुावमक सॊस्थाको आमोजना सभेतराई फझुाउॉदछ । 

(ग)“उऩबोक्ता” बन्नारे आमोजनाफाट प्रत्मऺ राबान्धित हनुे आमोजना सञ्चारन हनुे ऺेत्र धबत्रका  
    व्मन्क्तराई जनाउॉछ ।  
 (घ)“उऩबोक्ता सधभधत” बन्नारे आमोजनाको धनभायण, सञ्चारन, व्मिस्थाऩन य भभयत सम्बाय गनयका  
     राधग उऩबोक्तारे आपूहुक भध्मेफाट गठन गयेको सधभधत सम्झन ुऩदयछ । सो सधभधत ५ देन्ख  
     ९ सदस्म सम्भको हनुेछ । 

(ङ)“कामायरम” बन्नारे फफई गाउॉकामयऩाधरकाको कामायरमराई फझुाउॉदछ ।सो शब्दरे िडा  
    कामायरम सभेतराई फझुाउॉदछ । 

(च) “कामयऩाधरका” बन्नारे गाउॉकामयऩाधरकाराई सम्झन ुऩदयछ ।  
(छ)“ठूरा भेधसनयी तथा उऩकयण” बन्नारे ठूरा उऩकयण(फरुडोजय, वक्साबेटय आर्द) य श्रभभूरक  
    प्रविधधराई विस्थावऩत गने खारका भेधसनयी तथा उऩकयण सम्झन ुऩदयछ । 

(ज)“ऩदाधधकायी” बन्नारे उऩबोक्ता सधभधतका अध्मऺ, सन्चि य कोषाध्मऺराई सम्झन ुऩदयछ     
(झ)“िडा” बन्नारे गाउॉऩाधरका धबत्रका िडाराई सम्झन ुऩदयछ ।  
(ञ)“िडा अध्मऺ” बन्नारे आमोजना सञ्चारन बवको िडाको िडा अध्मऺराई सम्झन ुऩदयछ ।  



(ट)“सदस्म”बन्नारे उऩबोक्ता सधभधतका सदस्मराई जनाउनेछ य सो शब्दरे उऩबोक्ता सधभधतका  
    ऩदाधधकायीराई सभेत जनाउनछे । 

 (ठ)“सम्झौता” बन्नारे आमोजनाको धनभायण, सञ्चारन, व्मिस्थाऩन य भभयत सम्बाय गनयको राधग  
    कामायरम य उऩबोक्ता सधभधत धफच बवको धरन्खत कयायनाभा िा कफधुरमतनाभाराई  
    जनाउनेछ।  
(ड)“अध्मऺ” बन्नारे उऩबोक्ता सधभधतका अध्मऺराई सम्झन ुऩदयछ ।  
(ढ)“प्रभखु प्रशासकयम अधधकृत” बन्नारे फफई गाउॉऩाधरका गाॉउऩाधरकाको प्रशासकयम प्रभखुको  
    ुकऩभा काभकाज गनय तोवकवको कभयचायीराई जनाउनेछ । 

 

३.कामयविधधको ऩारना गनुयऩने्  
  (१) गाउॉऩाधरका धबत्र कामायधिमन हनुे आमोजनाको धनभायण, सञ्चारन, अनगुभन तथा भूलमाॊकन विॊ  
      मोजना पयपायक गने कामयभा सॊरग्न मस कामयविधधभा तोवकवका ऩदाधधकायीहुक, कभयचायीहुक  
      तथा गाॉउऩाधरका कामायरमरे ऩूणय ुकऩभा मो कामयविधधको ऩारना गनुयऩनेछ।  

 

 

ऩरयच्छेद - २ 

उऩबोक्ता सधभधतको गठन य सञ्चारन 

 

४.उऩबोक्ता सधभधत गठन सम्फन्धध व्मिस्था् उऩबोक्ता सधभधत गठन य सञ्चारन गाउॉऩाधरकाफाट स्िीकृत  
  उऩबोक्ता सधभधत गठन, ऩरयचारन तथा व्मिस्थाऩन कामयविधध, २०७६ फभोन्जभ हनुेछ ।  
 

५.कामायदेश विना कामय सुुक गनय नहनुे्— 
  (१) उऩबोक्ता सधभधतरे आमोजनाको कामय शुुक गनुय बधदा अन्घ  
      गाॉउऩाधरकासॉग उऩबोक्ता सधभधत गठन,ऩरयचारन तथा व्मिस्थाऩन कामयविधध,२०७६ फभोन्जभ  
      सम्झौता गयी कामायदेश धरनऩुनेछ ।  
  (२) उऩदपा (२)  फभोन्जभ सम्झौता नगयी काभ गयेभा कामायरमरे सो फाऩत बवको खचयको बकु्तानी  
      र्दने छैन ।  
 

ऩरयच्छेद - ३ 

अनगुभन सधभधतको व्मिस्था 
६.िडा स्तयीम अनगुभन सधभधत्— 
   (१) गाॉउऩाधरकाका प्रत्मेक िडाभा िडाध्मऺको सॊमोजकत्िभा देहाम फभोन्जभको वक अनगुभन  
       सधभधत यहनेछ ।  

(क) िडा अध्मऺ               – सॊमोजक 

(ख) िडा सदस्महुक             – सदस्म 

(ग) सम्फन्धधत प्राविधधक कभयचायी  - सदस्म 

(घ) िडा सन्चि                – सदस्म सन्चि 



   (२) िडा स्तयीम अनगुभन सधभधतको काभ कतयव्म य अधधकाय देहाम फभोन्जभ हनुेछ ।  
क.गाउॉसबा तथा गाउॉकामयऩाधरकाफाट स्िीकृत िडा स्तयीम मोजना÷आमोजनाहुकको  
  कामायधिमनका राधग कामय मोजना धनभायणभा कामायरमराई सहमोग विॊ सहजीकयण गने ।  
ख.आमोजनाको कामायधिमनभा सहजीकयण गने तथा कामायधिमनका ्रमभभा देन्खवका िाधा  
  व्मिधान य सभस्मा सभाधानभा सभधिम गने तथा आिश्मक धनदेशन र्दने ।  
ग.आमोजनाको कामायधिमन ऩूिय धनधायरयत कामयताधरका अनसुाय बव नबवको मवकन गने तथा  
  नबवको ऩाईवभा सम्फन्धधत ऩऺराई सलराह सझुाि र्दने ।  
घ.स्िीकृत रागत स्टभेट तथा भाऩदण्ड फभोन्जभ काभ बव नबवको हेने तथा सो फभोन्जभ  
  नबवभा सम्फन्धधत ऩऺराइ सचेत गयाउने ।  
ङ.आफ्नो िडाभा विषमगत शाखाहुक, विधबन्न सयकायी धनकामहुक, गैय सयकायी धनकामहुक,विकास  
  साझेदायहुक, सहकायी सॊस्थाहुक, साभदुावमक िन उऩबोक्ता सधभधतहुक, जरश्रोत उऩबोक्ता  
  सधभधतहुक आर्दरे गयेका विकास कामय्रमभहुकको अनगुभन, सऩुरयिेऺण तथा भूलमाॊकन गयी  
  प्रधतिेदन र्दने ।  
च.गाउॉसबा तथा गाउॉकामयऩाधरकाफाट स्िीकृत िडा स्तयीम मोजनाको कामय सम्ऩन्न बवऩश्चात  
  अनगुभन गयी सम्झौता फभोन्जभ बवकोभा बकु्तानीका राधग धसपारयस गने ।  
छ.िडास्तयीम अनगुभन सधभधतरे अनगुभन गयेको प्रधतिेदन अनसुचुी - २ को ढाॉचाभा  
  गाउॉऩाधरकाभा ऩेश गनुय ऩने छ । 

 

७.गाउॉऩाधरकास्तयीम अनगुभन सधभधत्— 
   (१) गाॉउऩाधरका धबत्र सञ्चाधरत साभान्जक तथा बौधतक विकासका कामय्रमभ तथा आमोजनाहुकको  
       अनगुभन गनय देहाम फभोन्जभको वक गाउॉऩाधरका स्तयीम अनगुभन सधभधत यहने छ् 

क. गाउॉऩाधरका उऩाध्मऺ                               – सॊमोजक  
ख. गाउॉऩाधरकाको ऩिुायधाय शाखाको ईंन्िधनमय               – सदस्म  
ग. सम्फन्धधत िडाको िडा अध्मऺ                         - सदस्म  
घ. सम्फन्धधत विषमगत ऺेत्रको सॊमोजक                      – सदस्म 

ङ. गाउॉऩाधरका अध्मऺरे तोकेको १ जना कामयऩाधरका सदस्म    - सदस्म 

च. गाॉउऩाधरकाको सम्फन्धधत विषम हेने कभयचायी              –  सदस्म  
छ. गाउॉकामयऩाधरका कामायरमको मोजना शाखा प्रभखु            – सदस्म सन्चि 

 
 

 

फफई गाउॉऩाधरका अध्मऺ तथा प्रभखु प्रशासकयम अधधकृत मस अनगुभन सधभधतका स्थामी आभन्धत्रत 
सदस्म यहनेछन ् 

(२) गाउॉऩाधरका स्तरयम अनगुभन सधभधतको काभ,कतयव्म य अधधकाय देहाम फभोन्जभ यहनेछ्  
क. गाउॉसबा तथा गाउॉकामयऩाधरकाफाट स्िीकृत मोजना÷आमोजनाहुकको कामायधिमनका राधग  
    सहमोगत विॊ सहजीकयण गने ।  



ख.आमोजनाको कामायधिमन ऩूिय धनधायरयत कामयताधरका, भाऩदण्ड तथा रगत स्टभेट अनसुाय बव  
   नबवको मवकन गने तथा नबवको ऩाईवभा सम्फन्धधत ऩऺराई धनदेशन र्दने ।  
ग. गाउॉ ऺेत्र धबत्र सयकायी गैयसयकायी िा अधम धनकामहुककफाट सञ्चाधरत साभान्जक विॊ  
   बौधतक विकासका कामयहुकको अनगुभन भूलमाॊकन गयी सझुाि सलराह र्दने ।  
घ. गाउॉ सबा तथा गाउॉकामयऩाधरकाफाट स्िीकृत मोजनाहुकको अनगुभन गयी पयपायकका    
   राधग धसपारयस गने ।  
ङ.गाउॉऩाधरका स्तयीम अनगुभन सधभधतरे आिश्मकता अनसुाय अधम सयकायी िा गैयसयकायी  
  धनकामका कभयचायी िा ऩदाधधकायी,सयोकायिाराहुक तथा ऩत्रकायहुकराई अनगुभनका राधग  
  आभधत्रण गनय सक्नछे ।  
च.गाउॉऩाधरका स्तयीम अनगुभन सधभधतरे अनगुभन गयेको प्रधतिेदन अनसुचुी - ३ को ढाॉचाभा  
  गाउॉऩाधरकाभा ऩेश गनुय ऩने छ । 

 

 

 

ऩरयच्छेद ४ 

मोजना कामायधिमन,अनगुभन तथा पयपायक 

 

 ८.आमोजनाको सञ्चारन ऩद्धती, ड्रइङ, धडजाईन य रागत अनभुान्  
(क) कामायरमरे आधथयक िषय सुुक बवको वक भवहना धबत्रभा नगय सबाफाट स्िीकृत सम्ऩूणय  
     मोजनाहुकको सञ्चारन ऩद्धधत (Modality) तमाय गयी गाउॉकामयऩाधरकाफाट स्िीकृत गयाउनेछ ।  
     स्ऩवष्टकयण् मस दपाको प्रमोजनका राधग सञ्चारन ऩद्धती बन्नारे मोजना सञ्चारन उऩबोक्ता  
     सधभधत भापय त िा ठेक्का प्रव्रममा िा सेिा प्रदामकफाट िा अभानतफाट सञ्चारन गने बने्न  
     जनाउॉदछ।  
(ख) उऩबोक्ता सधभधत भापय त सञ्चारन हनुे आमोजनाको ड्रइङ, धडजाइन य रागत अनभुान उऩबोक्ता   
     सधभधतरे फझु्ने गयी नेऩारी बाषाभा तमाय हनु ुऩनेछ ।तय, नेऩारी बाषाभा तमाय गदाय कुनै अॊग्रजेी  
     प्राविधधक शब्दको ठेट नेऩारी ुकऩाधतयण नबवका िा नेवटवभा सो शब्दको अथयसॉग धभलदो नेऩारी  
     शब्द याखी अॊग्रजेी शब्दराई कोष्ठभा याख्न सवकनछे ।  

 

    ड्रइङ, धडजाइन य रागत अनभुानको वक प्रधत आमोजना सञ्चारन हनुे िडा कामायरमभा ऩठाउन ुऩने् 
(१) कामायरमको सम्फन्धधत शाखारे आमोजनाको ड्रइङ, धडजाइन य रागत अनभुानको वक प्रधत  
      आमोजना सञ्चारन हनु ेिडा कामायरमभा ऩठाउन ुऩनेछ ।  
(२) िडा स्तयीम अनगुभन सधभधतरे सोही ड्रइङ,धडजाइन य रागत अनभुानको आधायभा अनगुभन     
      गनेछ ।  

 

९. होधडयङ्ग फोडय य पोटोको व्मिस्था्  
(१) धनभायण कामयभा सॊरग्न उऩबोक्ता सधभधत तथा धनभायण व्मिसामीरे अनसुनु्च - १ फभोन्जभको  
      ढाॉचाभा धनभायण स्थरभा सियसाधायणरे देख्न ेगयी होधडयङ्ग फोडय याख्नऩुनेछ ।   



(२) उऩबोक्ता सधभधतरे धनभायण कामय शुुक हनु ुबधदा अगाधडको तन्स्िय तथा धनभायण कामय सम्ऩन्न    
      बव ऩश्चातका तन्स्िय कामायरमभा ऩेश गनुय ऩनेछ ।मसका साथै उऩदपा (१) फभोन्जभको  
    होधडयङ्ग फोडय याखेको तन्स्िय सभेत मोजना पयपायक गदाय ऩेश गनुयऩनेछ । 

 (३)कामायरमरे दपा ७ फभोन्जभको रगत अनभुान तमाय गदाय होधडयङ्ग फोडय य पोटो फाऩतको यकभ  
     घटावय तमाय गनेछ ।  

 

१०. साइट इधचाजय्   
      (१) कामायरमरे प्रत्मेक मोजनाको राधग वक जना साइट इधचाजय तोक्नेछ ।  
 

११. अनगुभन गनुय गयाउनऩुने्  
(१) अनगुभन सधभधतहुकरे मोजना शुुक हनु ुबधदा अगाधड नै ,मोजनाको कामय बैयहॉदा य कामय सभाप्त  
      बव ऩश्चात अनगुभन गनुयऩनेछ ।  
(२) उऩबोक्ता सधभधतरे साइट इधचाजय भापय त िा सोझै अनगुभन सधभधत अध्मऺ िा सदस्म भापय त  
      अनगुभनका राधग अनयुोध गनय सक्नेछ ।  

 

१२. मोजना पयपायक्— 
(१) कामायरमफाट मोजना पयपायक हनुका राधग कामयविधधभा उलरेन्खत कुयाहुकको अधतरयक्त  
   देहाम फभोन्जभ हनुऩुनेछ्  

क. दपा ९ को उऩदपा २ फभोन्जभका तन्स्ियहुक  
ख. अनगुभन सधभधतको धसपारयस  
 ुक ३ राख सम्भको िडास्तयीम मोजनाको हकभा िडास्तयीम मोजना अनगुभन सधभधतको 

धसपारयस  
 गाउॉऩाधरकास्तयीम मोजनाहुक तथा ुक ३ राख बधदा भाधथका िडास्तयीम मोजनाहुकको 

हकभा गाउॉस्तयीम अनगुभन सधभधतको धसपारयस  
(२) अनगुभन सधभधतरे धसपारयस र्दॉदा अधम आिश्मक देन्खवका विषमका अधतरयक्त धसपारयस  
    गरयवका मोजना ऩूिय धनधायरयत भाऩदण्ड तथा स्िीकृत रगत अनभुान फभोन्जभ कामय सम्ऩन्न  
    बवको तथा बकु्तानी र्दई मोजना पयपायक गरयर्दन ेसम्फन्धध स्ऩष्ट रेन्खवको हनुऩुनेछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनसूुची - १ 

(कामयविधधको दपा ९ (१) सॉग सम्फन्धधत ) 
आमोजना सूचना ऩाटीको नभूना 

 

 

 

१.आमोजनाको नाभ्  
 

२.आमोजना सञ्चारन गने कामायरम÷कामय्रमभको नाभ्  
 

३.उऩबोक्ता सधभधतको अध्मऺको नाभ य सम्ऩकय  नॊ:   
 

४.आमोजनाको कुर रागत यकभ्  
 

४.१ आमोजनाभा कामायरमफाट व्महोने रागत यकभ ुक्   
 

४.२ जनसहबाधगताफाट व्महोने रागत यकभ ुक्   
 

४.३आमोजनाभा रगानी गने अधम धनकामको नाभ य व्महोने यकभ ुक् 
 

५.आमोजना सम्झौता धभधत्  
 

६.आमोजना सम्ऩन्न गने धभधत्  
 

७.आमोजनाफाट राबान्धित जनसॊखमा्     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुन्च २ 

(कामयविधधको दपा ६(२छ)सॉग सम्फन्धधत) 
िडा स्तयीम अनगुभन सधभधतको प्रधतिेदन  

 

 आज धभधत ................................ गतेका र्दन आ.ि ...................... भा फफई गाउॉऩाधरका 
गाउॉकामयऩाधरकाको कामायरम अधतगयत सधचारन गरयवका ुक.३ तीन राख सम्भ स्िीकृत बई सम्झौता 
/कामायदेश/शोधबनाय हनुे कामय्रमभ, मोजनाहुकको अनगुभन तथा  सऩुरयिेऺण गयी जाॉचऩास, पयपायक 
स्िीकृती तथा धसपारयस प्रमोजनका राधग कामयऩाधरकाफाट गर्ठत िडा मोजना अनगुभन सधभधतका सॊमोजक 
श्री .....................................को सॊमोजकत्िभा देहाम फभोन्जभका ऩदाधधकायीहुकको उऩन्स्थधतभा 
सधभधतको फैठक फसी तऩसीर फभोन्जभ धनणयम गरयमो । 

 

उऩन्स्थधत् 
श्री ........................................            सॊमोजक (िडा अध्मऺ) 
 

श्री ........................................            सदस्म सन्चि  (िडा सन्चि) 
 

श्री ........................................            सदस्म (िडा सदस्म) 
 

श्री ........................................            सदस्म (िडा सदस्म) 
 

श्री ........................................            सदस्म (िडा सदस्म) 
 

श्री ........................................            सदस्म (िडा सदस्म) 
 

श्री ........................................            सदस्म (सम्फन्धधत मोजनाको प्राविधधक कभयचायी) 
 

प्रस्ताि नॊ १ 

मोजना तथा कामय्रमभको जाॉचऩास पयपायक तथा यकभ बकु्तानी सम्फधधभा । 

धनणयम नॊ १ 

प्रस्ताि नॊ १ भा छरपर गदाय फफई गाउॉऩाधरकाको आ.ि ......................... का राधग स्िीकृत िावषयक 
फजेट तथा कामय्रमभ अधतगयतको तऩधसर फभोन्जभका मोजनाहुकको कामय सम्ऩन्न बै प्राविधधकफाट भलुमाॊकन 
ऩश्चात ऩेश बवको कामय   सम्ऩन्न प्रधतिेदन फभोन्जभ मोजनाहुकको स्थरगत जाॉचऩास तथा धनयीऺण गदाय कामय 



सम्ऩन्न बवका मोजनाहुक रागत अनभुान तथा मोजना भतुाविक सम्ऩन्न बवकोरे उक्त मोजनाहुकको यकभ 
बकु्तानी गनय उऩमुयक्त देन्खवकोरे फफई गाउॉऩाधरका गाउॉकामयऩाधरकाको कामायरमको कामायरमफाट यकभ 
बकु्तानीका राधग स्िीकृती तथा धसपारयस गने धनणयम गरयमो । 

 

 

तऩसीर 

्रम.स आमोजनाको नाभ िडा 
नॊ 

सम्ऩन्न बवको 
काभको विियण 
(रम्फाई,चौडाई,उ
चाई िा अधम) 

रागत 
अनभुान 

ुक 

अनदुानय ुक. 
फफई गा.ऩा 
/िडा 
कामायरम 

कामय 
सम्ऩन्न 

भलुमाॊकन  

ुक. 

बकु्तानी 
हनुऩुने 

यकभ ुक 

१        

२        

३        

४        

        

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुन्च ३ 

(कामयविधधको दपा ७(२च)सॉग सम्फन्धधत) 
ऩाधरका स्तयीम अनगुभन सधभधतको प्रधतिेदन  

 

 आज धभधत ................................ गतेका र्दन आ.ि ......................... भा फफई गाउॉऩाधरका 
गाउॉकामयऩाधरकाको कामायरम अधतगयत सधचारन गरयवका विशेषत विधनमोन्जत यकभ ुक.३ तीन राख बधदा 
फवढको मोजना स्िीकृत बई सम्झौता /कामायदेश/शोधबनाय हनुे आमोजनाहुकको अनगुभन तथा  सऩुरयिेऺण 
गयी जाॉचऩास, पयपायक स्िीकृती तथा धसपारयस प्रमोजनका राधग कामयऩाधरकाफाट गर्ठत मोजना अनगुभन, 
सऩुरयिेऺण, जाॉचऩास तथा पयपायक सधभधतका सॊमोजक श्री सावित्रा विश्वकभायको सॊमोजकत्िभा देहाम 
फभोन्जभका ऩदाधधकायीहुकको उऩन्स्थधतभा सधभधतको फैठक फसी तऩसीर फभोन्जभ धनणयम गरयमो । 

 

उऩन्स्थधत् 
 

श्री ♦ ........................................           सॊमोजक (गाउॉऩाधरका उऩाध्मऺ) 
 

श्री ♦ ........................................           सदस्म  (ऩूिायधाय शाखाको इन्धजधनमय) 
 

श्री ........................................             सदस्म (सम्फन्धधत िडा अध्मऺ) 
 

श्री ♦ ........................................                        सदस्म (सम्िन्धधत विषमषगत ऺेत्रको सॊमोजक) 
 

श्री ♦ ........................................                     सदस्म (गाउॉऩाधरका अध्मऺरे तोकेको का.ऩा. सदस्म) 
 

श्री ........................................            सदस्म ( गा.ऩा को सम्िन्धधत विषम हेने कभयचायी) 
 

श्री ........................................            सदस्म सन्चि (मोजना शाखा प्रभखु) 
 

 

प्रस्ताि नॊ १ 

मोजना तथा कामय्रमभको जाॉचऩास पयपायक तथा यकभ बकु्तानी सम्फधधभा । 

 

 

♦  प्रथभ सॊशोधन द्वाया न्झवकवको । 



धनणयम नॊ १ 

प्रस्ताि नॊ १ भा छरपर गदाय फफई गाउॉऩाधरकाको आ.ि ........................ का राधग स्िीकृत िावषयक 
फजेट तथा कामय्रमभ अधतगयतको तऩधसर फभोन्जभका मोजनाहुकको कामय सम्ऩन्न बै प्राविधधकफाट भलुमाॊकन 
ऩश्चात ऩेश बवको कामय सम्ऩन्न प्रधतिेदन फभोन्जभ मोजनाहुकको स्थरगत जाॉचऩास तथा धनयीऺण गदाय कामय 
सम्ऩन्न बवका मोजनाहुक रागत अनभुान तथा मोजना भतुाविक सम्ऩन्न बवकोरे उक्त मोजनाहुकको यकभ 
बकु्तानी गनय उऩमुयक्त देन्खवकोरे फफई गाउॉऩाधरका गाउॉकामयऩाधरकाको कामायरमको कामायरमराई यकभ 
बकु्तानीका राधग स्िीकृती तथा धसपारयस गने धनणयम गरयमो । 

तऩसीर 

्रम.स आमोजनाको नाभ िडा 
नॊ 

सम्ऩन्न बवको 
काभको विियण 
(रम्फाई,चौडाई,उ
चाई िा अधम) 

रागत 
अनभुान 

ुक 

अनदुानय ुक. 
फफई गा.ऩा 
/िडा 
कामायरम 

कामय 
सम्ऩन्न 

भलुमाॊकन  

ुक. 

बकु्तानी 
हनुऩुने 

यकभ ुक 

१        

२        

३        

४        

        

 

  

 

 

 

 

आऻारे  
बीष्भ कुभाय भलर 

प्रभखु प्रशासकयम अधधकृत 

 


