
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िका 

गाउँ कार्िपार्िकाको कार्ाििर् 
सईुजीउिा,वाई,बाजरुा 

सदूुरपश्चिम प्रदेश,नेपाि 

 
 
 
 
 
 
 
 

र्ोजना पशु्चस्तका 
आर्थिक वर्ि: 

 

 

 

 

 

 

र्ोजनाको नाम:- 

र्ोजना स्थि:- 

वडा नं:-                                                वश्चस्त/टोि:- 

 
 
 



१.उपभोक्ता सर्मर्त गठन तथा अनगुमन सर्मर्त गठन सम्बन्धमा । 

आज र्मर्त         /  /    गते र्स स्वामीकार्तिक गाउँपार्िका वडा नं…...का वडा अध्र्क्ष/सदस्र् श्री   
...................................... को अध्र्क्षतामा वसेको र्स स्वामीकार्तिक गाउँपार्िका वडा 
नं…....श्चस्थत............................................र्नमािण/ममित र्ोजनाका तपश्चशि बमोश्चजमका 
उपभोक्ताहरुको भेिा भई र्नम्न प्रस्तावहरु मार्थ छिफि गरी र्नणिर् गररर्ो । 
 

तपश्चशि: 

क्र.सं. नाम थर ठेगाना र्िङ्ग हस्ताक्षर 

१     

२     

३     

४     

५     

६     

७     

८     

९     

१०     

११     

१२     

१३     

१४     

१५     

१६     

१७     

१८     

१९     

२०     

 
 
 



प्रस्तावहरु: 

१. सर्मर्त गठन सम्बन्धमा । 

२. अनगुमन सर्मर्त गठन सम्बन्धमा । 

३. सम्झौता सम्बन्धमा । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िका 

..........नं. वडा कार्ाििर् 
                                .................,बाजरुा            सदूुरपश्चिम प्रदेश,नेपाि 

 

प.सं:-                                                     र्मर्त:-…………./....../...... 
च.नं. :- 
 

र्बर्र्:-र्सफाररस सम्बन्धमा । 

 

श्री स्वामीकार्तिक गाउँकार्िपार्िकाको कार्ाििर्, 

सईुश्चजउिा,वाई,बाजरुा । 

 

उपरोक्त सम्बन्धमा र्स स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िकाको आ.व. …………………. को गाउँ 
सभा/कार्िपार्िका बाट स्वीकृत भई पार्िकास्तररर्/वडास्तररर् बजेटबाट रु……………………ववर्नर्ोजन 
भएको र्स स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िकाको वडा नं…..श्चस्थत………………………..…….र्नमािण/ममित 
र्ोजना सञ्चािन गरी सम्पन्न गनि तपश्चशि बमोश्चजमको उपभोक्ता सर्मर्त गठन भएकोिे उक्त 
उपभोक्ता सर्मर्त संग सम्झौता गररददन हनु र्सफाररसका साथ अनरुोध गररन्छ । 

तपश्चशि: 

१. श्री………………………………………………….अध्र्क्ष 

२. श्री………………………………………………….सश्चचव 

३. श्री………………………………………………….कोर्ाध्र्क्ष 

४. श्री…………………………………………………..सदस्र् 

५. श्री……………………………………………………सदस्र् 

६. श्री……………………………………………………सदस्र् 

७. श्री…………………………………………………...सदस्र् 

८. श्री……………………………………………………सदस्र् 

९. श्री……………………………………………………सदस्र् 

१०.श्री…………………………………………………..सदस्र् 

११.श्री…………………………………………………..सदस्र् 

 
……………………………………… 

 

                                                      वडा अध्र्क्ष 



 
 
 

श्री प्रमखु प्रशासकीर् अर्धकृत ज्रू्,                                                                             र्मर्त:- 

स्वामीकार्तिक खापर गाउँ कार्िपार्िकाको कार्ाििर्, 

सईुश्चजउिा,वाई,बाजरुा । 

 

र्बर्र्:- सम्झौता गरर खाता सञ्चािनको िार्ग र्सफाररस गरर ददने बारे । 

 

प्रस्ततु ववर्र्मा र्स स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िकाको आ.व. ……………….. को गाउँ 
सभा/कार्िपार्िकाको वैठक बाट स्वीकृत भई पार्िकास्तररर्/वडास्तररर् बजेटबाट 
रु……………………….अक्षेरेपी………………………………………………………………रुपैर्ाँ मात्र रकम ववर्नर्ोजन 
भएको र उक्त र्ोजना सञ्चािन गरर सम्पन्न गनि…………………………………………………………………को 
अध्र्क्षतामा उपभोक्ता सर्मर्त गठन भई सकेकोिे आवश्र्क काजजात र्सै र्नवेदन साथ संिग्न गरर 
सम्झौता गरर सम्झौता गरर ददनहनु अनरुोध गदिछौ । साथै उक्त र्ोजनाको आर्थिक करोवार 
सञ्चािन गनि…………………………………………………………………………………….र्ोजनाको नाममा उ.स. अध्र्क्ष 
श्री……………………………………………….,सश्चचव श्री…………………………………………….र कोर्ाध्र्क्ष 
श्री…………………………………………………….को संरू्क्त दस्तखतबाट खाता सञ्चािन हनुे गरर श्री 
वहमािर्न बैंक शाखा कार्ाििर् सईुश्चजउिा,वाई,बाजरुामा खाता सञ्चािनको िार्ग र्सफाररस गरर 
ददनहनु अनरुोध गररन्छ । 

 

                                         श्री……………………………………………..अध्र्क्ष 

                                        श्री……………………………………………..सश्चचव 

                                           श्री……………………………………………..कोर्ाध्र्क्ष 

             ……………………………………….उपभोक्ता सर्मर्त,  ……………………………………………बाजरुा। 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



१. उपभोक्ता सर्मर्त सगँको र्ोजना सम्झौता पत्र 

१.१ र्ोजना सम्बश्चन्ध वववरण 

र्ोजना नं. र्ोनानाको नाम:- 

र्ोजना सञ्चािन हनुे स्थानको वववरण:-  
श्चजल्िा:-बाजरुा गाउँपार्िका:- स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िका,सईुश्चजउिा,वाई,बाजरुा । 
वडा नं.:- टोि:- 

र्ोजनाको वकर्सम:-  

आर्थिक ववकास सामाश्चजक ववकास पूवािधार ववकास वातावरण तथा 
ववपद् व्र्वस्थापन 

संस्थागत 
ववकास,सेवा प्रवाह 
र सशुासन 

 
 
 
 
 

    

र्ोजनाको 
वर्गिकरण 

अन्तर पार्िका स्तरीर् गाउँपार्िका 
स्तरीर् 

वडा स्तरीर् 

र्ोजना स्वीकृत र्मर्त:- र्ोजना स्वीकृत गने र्नकार्:- स्वामीकार्तिक खापर गाँउपार्िका 
र्ोजना सरुु हनुे र्मर्त:- र्ोजना सम्पन्न हनुे र्मर्त:- 

र्ोजना सञ्चािनमा सहभार्ग वडाहरुको वववरण:- 
र्ोजनामा संिग्न सामदुावर्क संघ संस्था तथा संगठनहरुको 
वववरण 

१. 

२. 

३. 

४. 

उपभोक्ता सर्मर्तको नाम:- 

उपभोक्ता सर्मर्त गठन र्मर्त:-  

१.२ :-उपभोक्ता सर्मतका पदार्धकारीको पद,नाम र ठेगाना । 
क्र.सं. पद नामथर ठेगाना 
१ अध्र्क्ष   
२ सश्चचव   

३ कोर्ाध्र्क्ष   

४ सदस्र्   

५ सदस्र्   

६ सदस्र्   



७ सदस्र्   

८ सदस्र्   

९ सदस्र्   

१.३ र्ोजनाबाट प्रत्र्क्ष रुपमा िाभाश्चन्वत हनु ेघरधरुी तथा जनसंख्र्ा 
वडा 
नं. 

टोिको नाम जनसंख्र्ा वववरण घरधरुी वववरण 

दर्ित जनजाती अन्र्  

जम्मा 
 

दर्ित 

 

जनजाती 
 

अन्र् 

 

जम्मा म. प.ु म. प.ु म. प.ु 
             

             

             

             

कुि जम्मा            
१.४ र्ोजनाको प्राववर्धक वववरण( र्स सम्झौता अन्तगित संचार्ित र्ोजनाको मात्र 
भनुिहोिा) र्ोजनाको वववरण 

र्ोजनाको नाम श्रोतको नाम सभाश्चन्वत टोि िाभाश्चन्वत घरधरुी र्ोजनाको प्रकृर्त 
नर्ाँ/ममित 

     
 

१.५ र्ोजनाको अनमुार्नत खचि व्र्होररन ेश्रोतहरु: 

श्रोतहरु व्र्होररने रकम(रु) प्रर्तशत 
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िकाको र्ोगदान   

अन्र् संस्था भए सो को नाम र ठेगाना   

जनसहभार्गता श्रम रु   

नगद रु   

सामाग्री रु   

कुि जनसहभार्गता   

कन्टेन्जेन्सी कट्टी नगद रु   

ममित सम्भार नगद रु   

वार्ो इश्चन्जर्नर्ररङ्ग/सवै    

िागत अनमुान बमोश्चजम रकम    

उपभोक्ता सर्मर्त माफि त भकू्तानी 
हनुे रकम 

नगद रु   

कुि जम्मा   



 

१.६ उपभोक्ता सर्मर्तिाई प्रदान गररन ेवकस्ताको वववरण 

वकस्ताको वववरण अनमुार्नत र्नकासा गररने र्मर्त नगद(रु) प्रर्तशत 
पवहिो    

दोस्रो    

अश्चन्तम    

जम्मा    

नोट:-उपभोक्ता सर्मर्तिे र्ोजना/संचािन गदाि र्नम्न नमनुा अनसुारको कार्िर्ोजना सवहतको कार्ि तार्िका बनाई पेश 
गनुि पने छ ।सोही अनसुार कार्ािन्वर्न गनुिपनेछ । 

१.७ कार्िर्ोजना:- 
 

क्र.सं. 
 

कामको वववरण 
काम  

श्चजम्मेवार व्र्श्चक्त समूह शरुु गने र्मर्त सम्पन्न गने र्मर्त 

१     

२     

३     

४     

सम्झौताका शतिहरु: 

उपभोक्ता सर्मर्तको श्चजम्मेवारी तथा पािना गररन ेशतिहरु: 

१. आर्ोजना र्मर्त ……………………. देखी शरुु गरी र्मर्त …………………. सम्ममा सम्पन्न गनुि 
पनेछ । 

२. प्राप्त रकम तथा र्नमािण सामाग्री सम्बश्चन्धत आर्ोजनाको उद्धेश्र्का िार्ग मात्र प्रर्ोग 
गनुिपनेछ । 

३. नगदी,श्चजन्सी सामानको प्राप्ती,खचि र बाँकी तथा आर्ोजनाको प्रगर्त वववरण राख्न ुपनेछ । 

४. आम्दानी खचिको वववरण र कार्िप्रगर्तको जानकारी उपभोक्ता समूहमा छिफि गरी अको 
वकस्ता माग गनुि पनेछ । 

५. आर्ोजनाको कुि िागत भन्दा घटी िागतमा आर्ोजना सम्पन्न भएको अवस्थामा सो 
मतुाववकनै अनदुान र श्रमदानको प्रर्तशत र्नधािरण गरी भकु्तानी र्िन ुपनेछ । 

६. उपभोक्ता सर्मर्तिे प्राववर्धकको रार्,परामशि,एवं र्नदेशन अनरुुप काम गनुि पनेछ । 

७. उपभोक्ता सर्मर्तिे आर्ोजनासंग सम्बश्चन्धत ववि,भरपाईहरु,डोर हाश्चजरी फारामहरु,श्चजन्सी 
नगदी खाताहरु,सर्मर्त/समूहको र्नणिर् पशु्चस्तका आदी कागजातहरु कार्ाििर्िे मागेको बखत 
उपिब्ध गराउन ुपनेछ र त्र्सको िेखापरीक्षण पर्न गराउन ुपनेछ । 

८. कुनै सामाग्री खररद गदाि आन्तररक राजश्व कार्ाििर्बाट स्थार्ी िेखा नम्बर र मलु्र् 
अर्भबवृद्ध कर दताि प्रमाण पत्र प्राप्त व्र्श्चक्त वा फमि संस्था वा कम्पनीबाट खररद गरी सोही 
अनसुारको ववि भरपाई आर्धकारीक व्र्श्चक्तबाट प्रमाश्चणत गरी पेश गनुि पनेछ । 



९. आर्ोजनाको प्राववर्धक सपुररवेक्षणका िार्ग कार्ाििर्को तफि बाट प्राववर्धक खटाईनछे । उपभोक्ता 
सर्मर्तबाट भएको कामको र्नर्र्मत सपुररवैक्षण गने श्चजम्मेवारी र्नज प्राववर्धकको हनुछे । 

१०. पेश्की र्िएर िामो समर्सम्म आर्ोजना संचािन नगने उपभोक्ता सर्मर्तिाई कार्ाििर्िे र्नर्म    

अनसुार कारवाही गनेछ । 

११. श्रममिुक प्रववर्धबाट कार्ि गराउने गरी िागत अनमुान स्वीकृत गराई सोही बमोश्चजम सम्झौता 
गरी मेश्चशनरी उपकरणको प्रर्ोगबाट कार्ि गरेको पाईएमा त्र्स्तो उपभोक्ता सर्मर्तसंग सम्झौता रद्ध गरी 
उपभोक्ता सर्मर्तिाई भकु्तानी गररएको रकम मलु्र्ाङकन गरी बढी भएको रकम सरकारी बाँकी सरह 
असिु उपर गररनेछ । 

१२. आर्ोजना सम्पन्न भएपर्छ कार्ाििर्बाट जाँच पास गरी फरफारक गनुि पनेछ । 

१३. आवश्र्क कागजात संिग्न गरी भकु्तानी उपिब्ध गराउन सम्बश्चन्धत उपभोक्ता सर्मर्तबाट अनरुोध 
भई आएपर्छ उपभोक्ता सर्मर्तको बैंक खातामा भकु्तानी ददन ुपनेछ । 

१४. र्समा उल्िेख नभएका कुराहरु प्रचर्ित कानून बमोश्चजम हनुेछ । 

१५. गाउँपार्िकािे सम्झौता पत्रमा उल्िेख भए भन्दा बढी रकम भकु्तानी ददन ेछैन । साथै उपभोक्ता 
सर्मर्त तथा र्नमिणा सर्मर्त माफि त सञ्चार्ित र्ोजनामा संिग्न कामदारहरुको ज्र्ािा सम्बश्चन्धत 
कामदारहरुको बैंक खातामा र र्नमािण सामाग्री तथा औजारको हकमा सम्बश्चन्धत र्नमािण 
व्र्वसार्ी/पसि/फमिको बैंक खातामा सोझै भकु्तानी ददनेछ । 

१६. र्समा उल्िेख नभएका कुराहरु स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ तथा प्रचर्ित काननु 
बमोश्चजम हनुेछ । 

१७. सम्झौताको अवर्धर्भत्र तोवकएको काम उत्कृष्ट र गणुस्तरीर् रुपमा सम्पन्न गने उपभोक्ता 
सर्मर्तहरुिाई गाउँपार्िकाको तफि बाट उश्चचत सम्मान तथा परुस्कृत गनिसक्नेछ । 

 

मार्थ उल्िेख भए बमोश्चजमका शतिहरु पािना गनि हामी र्नम्न पक्षहरु मन्जरु गदिछौ । 
 

उपभोक्ता सर्मर्तको तफि बाट                            गाउँपार्िकाको तफि बाट 

दस्तखत:                                                                                                दस्तखत: 

नाम थर:                                                                                                नाम थर:  

पद:                                                                                                         पद:  

                                                   ठेगाना: स्वामीकातिवक खापर गा.पा 
सम्पकि  नं: 

र्मर्त:                                                                                                      र्मर्त: 

छाँप:                                                                                                        छाँप: 

रोहबर: 

१. र्ोजना शाखा प्रमखु श्री  

२. ईश्चन्जर्नर्र/सव ईश्चन्जर्नर्र/अ.सव ईश्चन्जर्नर्र श्री  

 

 



                      स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िका 

गाउँ कार्िपार्िकाको कार्ाििर् 
सईुश्चजउिा,वाई,बाजरुा 

सदूुरपश्चिम प्रदेश,नेपाि 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

पत्र संख्र्ा:- 
चिानी नं. :-                                                      र्मर्त:- 

 

र्बर्र्:- कार्ि आदेश ददइएको बारे । 

 

अध्र्क्ष श्री…………………………………………., 

………………………………………………………….उपभोक्ता सर्मर्त । 

…………………………………….,बाजरुा । 

 
 

      उपरोक्त सम्बन्धमा र्स स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िकाको आ.व. २०७९।०८० मा 
स्वीकृत बावर्िक कार्िक्रम अनसुार र्सै स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िका वडा नं……..मा सञ्चािन 
हनुे………………………………………………………………………………………………आर्ोजनाको िागत स्टमेट र 
र्मर्त…………………………..सम्झौता अनसुार तोवकएको र्मर्त……………………………….र्भत्र कार्ि सम्पन्न 
गनिका िार्ग र्ो कार्िआदेश ददएको व्र्होरा जानकारी गराइन्छ ।साथै उक्त र्ोजनाको सम्पूणि कार्ि 
र्नर्मानसुार समर्मै सम्पन्न गनुि होिा । 

 
 
                                                     ……………………………………………... 

                                                       प्रमखु प्रशासकीर् अर्धकृत 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



कार्ाििर् प्रमखु/प्राववर्धक/र्ोजना शाखा/आगन्तकुको अर्भिेख,सल्िाह एवम ्सझुाव 

र्ोजना सँग सम्बश्चन्धत समदुार् कमिचारी तथा संघसंस्थाका प्रर्तर्नर्धबाट समेत वेिा वेिामा र्ोजना 
स्थिमा र्नरीक्षण अनगुमन हनुेछ ।त्र्सको अनगुमनको वववरण सवहत उपभोक्ता सर्मर्तिाई सल्िाह 
सझुाव प्रदान गररनेछ । उक्त वववरणमा ववशेर् गरी कामको गणुस्तर,नाप नक्सा आददका बारेमा 
उल्िेख गनुिका साथै उपभोक्ता सर्मर्तिाई ददनपुने आवश्र्क सझुावहरु समावेश हनुेछ ।र्सको 
अर्तररक्त रर्नङ ववि प्राप्त भएपर्छ सम्बश्चन्धत प्राववर्धकिे ददने र्नदेशन पर्न र्सै नोटमा समावेश 
गनुिपनेछ । 

नाम र पद:                                                                                                         र्मर्त: 

सझुाव/प्रर्तवक्रर्ा: 
१. 

 

२. 

नाम र पद:                                                                                                         र्मर्त: 

सझुाव/प्रर्तवक्रर्ा: 
१. 

 

२. 

नाम र पद:                                                                                                         र्मर्त: 

सझुाव/प्रर्तवक्रर्ा: 
१. 

 

२. 

नाम र पद:                                                                                                         र्मर्त: 

सझुाव/प्रर्तवक्रर्ा: 
१. 

 

२. 

नाम र पद:                                                                                                         र्मर्त: 

सझुाव/प्रर्तवक्रर्ा: 
१. 

 

२. 

 
 
 

 



उपभोक्ता सर्मर्तको बैठकका र्नणिर्हरु 

आज र्मर्त…………………………….का ददन तपश्चशि बमोश्चजमका पदार्धकारीहरुको उपश्चस्थर्तमा उपभोक्ता 
सर्मर्तको बैठक बसी र्नम्न अनसुारको प्रस्ताव उपर छिफि गरी र्नणिर्हरु गररर्ो । 

क्र.सं. पदार्धकारीहरुको नाम पद हस्ताक्षर 

१  अध्र्क्ष  

२  उपाध्र्क्ष  

३  सश्चचव  

४  कोर्ाध्र्क्ष  

५  सदस्र्  

६  सदस्र्  

७  सदस्र्  

८  सदस्र्  

९  सदस्र्  

प्रस्तावहरु:- 

१. 

 
 
 
 

र्नणिर्हरु: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



श्री प्रमखु प्रशासकीर् अर्धकृत ज्रू्,                                                                                   र्मर्त:- 

स्वामीकार्तिक खापर गाउँ कार्िपार्िकाको कार्ाििर्, 
सईुश्चजउिा,वाई,बाजरुा । 

 

र्बर्र्:- म्र्ाद थप गररददन ेसम्बन्धमा । 

 

 प्रस्ततु र्बर्र्मा स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िका वडा नं…..…मा 
सञ्चार्ित…………………………………………………….आर्ोजना…………………………………………………………………….

कारणिे तोवकएको समर्मा सम्पन्न नभएकोिे उपभोक्ता सर्मर्तको र्मर्त………………..………..को 
बैठकमा म्र्ाद थप गने र्नणिर् भए अनसुार र्मर्त………………………सम्मका िार्ग म्र्ाद थप गनिहनु 
र्बनम्र अनरुोध गदिछौ । 
                                                                                                              उपभोक्ता सर्मतका तफि बाट: 

                                                                                                              नाम: 

                                                       पद: 

                                                                दस्तखत: 

प्राववर्धक 
कमिचारीको 
र्सफाररस 

श्री प्रमखु प्रशासकीर् अर्धकृतज्रू्, 

उल्िेश्चखत र्ोजनाको उपभोक्ता सर्मर्तको र्नणिर्,र्नवेदन र प्राववर्धक अनगुमन 
गदाि………………………………………………………………………….……………………कारणिे गदाि 
र्मर्त………………..……देखी……………..………सम्मको िार्ग म्र्ाद थप गनि उपर्कु्त 
देश्चखएको र्सफाररस गदिछु । 

 
                                                                                                          …………………………. 

र्ोजना शाखाको 
र्सफाररस 

श्री प्रमख प्रमखु प्रशासकीर् अर्धकृतज्रू्, 

उल्िेश्चखत र्ोजनाको उपभोक्ता सर्मर्तको र्नणिर्,र्नवेदन र प्राववधक कमिचारीको 
र्सफाररस बमोश्चजम गदाि र्मर्त……………..………देखी….…………..………सम्मको िार्ग 
म्र्ाद थप गनि उपर्कु्त देश्चखएको र्सफाररस गदिछु । 

 
                                                                                                          …………………………. 

कार्ाििर् 
प्रमखुको 
स्वीकृती 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

२. उपभोक्ता सर्मर्तको अध्र्क्षतामा र वडाका जनप्रर्तर्नर्धको उपश्चस्थर्तमा वसेको काम सम्मपन्न 
सम्बश्चन्ध उपभोक्ताहरुको आम भेिाको र्नणिर्: 

     आज र्मर्त….………साि…………….मवहना……..गते र्स स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िका वडा 
नं…...श्चस्थत……………………………………………………………र्नमािण/ममित र्ोजना उपभोक्ता सर्मर्तका अध्र्क्ष 
श्री………………………………………...को अध्र्क्षता र र्स वडाका वडा अध्र्क्ष/सदस्र् 
श्री……………………………को र्बशेर् उपश्चस्थर्तमा वसेको उ.स. पदार्धकारी र उपभोक्ताहरुको बैठकबाट 
र्नम्न प्रस्तावहरुमा छिफि गरी र्नणिर्हरु गररर्ो । 

उपश्चस्थर्त: 

श्री…………………………………….उ.स. अध्र्क्ष 

श्री…………………………………….उ.स. सदस्र् 

श्री…………………………………….उ.स. सदस्र् 

श्री…………………………………….उ.स. सदस्र् 

श्री…………………………………….उ.स. सदस्र् 

श्री…………………………………….उ.स. सदस्र् 

श्री…………………………………….उ.स. सदस्र् 

श्री…………………………………….उ.स. सदस्र् 

श्री…………………………………….उ.स. सदस्र् 

 

अन्र् उपश्चस्थर्तहरु: 

श्री…………………………………….. 

श्री…………………………………….. 

श्री…………………………………….. 

श्री……………………………………. 

श्री…………………………………….. 

श्री…………………………………….. 

श्री…………………………………….. 

श्री…………………………………….. 

 



प्रस्तावहरु: 

१. काम सम्पन्न सम्बन्धमा । 

२.  

 

र्नणिर्हरु: 

१. प्रस्ताव नं. १ मार्थ छिफि गदाि र्स स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िका वडा 
नं….….श्चस्थत………………………………..…..……………………………………..र्ोजनाको र्नमािण/ममित कार्ि 
कार्ाििर्को अनदुान रकम रु………………………..र जनश्रमदान रकम रु…………………………गरी 
जम्मा रकम रु………………….………बाट सञ्चािन गरर सम्पन्न भएकोिे उक्त रकम भकु्तानीको 
िार्ग स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िकाको कार्ाििर्, बाजरुामा भकु्तानी माग गने र्नणिर् 
सविसम्मत पाररत गररर्ो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनगुमन तथा सहश्चजकरण सर्मर्तको र्नणिर्हरु: 

आज र्मर्त……..……साि……..मवहना….….गते र्स स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िका वडा 
नं…...श्चस्थत……………………………………….………………………..र्नमािण/ममित र्ोजनाको र्ोजना अनगुमन 
तथा सहश्चजकरण सर्मर्तको बैठक बर्स र्नम्न प्रस्तावहरुमा छिफि गरर र्नम्न र्नणिर्हरु 
सविसम्मर्तिे पाररत गररर्ो । 

उपश्चस्थर्त: 

श्री……………………………………………सदस्र् 

श्री…………………………………………….सदस्र् 

 

प्रस्तावहरु: 

१. काम सम्पन्न सम्बन्धमा । 

२. भकु्तानीको र्सफाररस सम्बन्धमा । 

र्नणिर्हरु: 

१. प्रस्ताव नं. १ मार्थ आवश्र्क छिफि गदाि र्स स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िकाको आ.व. 
…………………….को गाउँ सभाबाट स्वीकृत भई रु………………………….……र्बर्नर्ोजन 
भएको……………………………………………………र्ोजनाको काम प्राववर्धक िागत अनमुान अनसुार 
अनदुान रकम र तोवकएको जनश्रमदान बमोश्चजम र्नमािण/ममित कार्ि सञ्चािन गरी सम्पन्न 
गरेकोिे अनमुोदन गने र्नणिर् पाररत गररर्ो । 

 

२. प्रस्ताव नं. २ मार्थ आवश्र्क छिफि गदाि र्स स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िका वडा 
नं…...श्चस्थत……………………….………………………………….र्ोजनाको र्नमािण/ममित कार्ि अनदुान 
रकम र तोवकएको जनश्रमदान बमोश्चजम सञ्चािन गरी सम्पन्न गरेकोिे उक्त र्ोजना 
भकु्तानीको िार्ग स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िकाको कार्ाििर्मा र्सफाररस गने र्नणिर् 
पाररत गररर्ो । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

साविजर्नक परीक्षण फाराम 

१. आर्ोजनाको नाम:- 

       क ) स्थि:-                                                                   ख ) िागत अनमुान:- 

       ग ) आर्ोजना शरुु हनु ेर्मर्त:-                                    घ ) आर्ोजना सम्पन्न हनुे र्मर्त:- 

२. उपभोक्ता सर्मर्त/सामदुावर्क संस्थाको नाम: 

       क ) अध्र्क्षको नाम:-                                       ख ) सदस्र् संख्र्ा:-            मवहिा:-      परुुर्:- 

३. आम्दानी खचिको वववरण:- 

क ) आम्दानीतफि  जम्मा: 
आम्दानीको श्रोत(कहाँबाट कर्त नगद तथा श्चजन्सी प्राप्त भर्ो 
खिुाउने कम वा पररमाण कैवफर्त) 

रकम वा पररमाण कैवफर्त 

   

   

 

ख ) खचि तफि : 
खचिको वववरण दर पररमाण जम्मा 

१. सामग्री-के के सामाग्री खररद गररर्ो    

    

    

    

    

२. ज्र्ािा(के कर्त ज्र्ािा भकु्तानी भर्ो)    

    

    

श्रमदान-(कर्त जनािे श्रमदान गरे)    

    

    

व्र्वस्थापन खचि(ढुवानी तथा अन्र् खचि)    

 
 
 
 
 



खचि साविजर्नक सूचना फाराम 

                                                                                                           र्मर्त:- 

१. आर्ोजनाको नाम:- 

२. आर्ोजना स्थि:- 

३. ववर्नर्ोजन बजेट:- 

४. आर्ोजना स्वीकृत भएको  आ.व:- 

५. आर्ोजना सम्झौता भएको र्मर्त:- 

६. काम सम्पन्न गनुि पने र्मर्त:- 

७. काम सम्पन्न भएको र्मर्त:- 

८. उ.स. को बैठकिे खचि स्वीकृत गरेको र्मर्त:- 

 

आम्दानी र खचिको वववरण 

आम्दानी खचि 
वववरण रकम रु वववरण रकम 

प्रथम वकस्ता  ज्र्ािा  

दोस्रो वकस्ता  र्नमािण सामाग्री खररद  

अश्चन्तम वकस्ता  ढुवानी  

जनश्रमदान  भाडा  

वस्तगुत सहार्ता  व्र्वस्थापन खचि  

िागत सहभार्गता    

    

    

उपर्ुिक्तानसुारको आम्दानी तथा खचि वववरण र्थाथि हो । र्समा सबै आम्दानी तथा खचिहरु 
समावेश गररएको छ । साथै उपभोक्ताहरुको प्रत्र्क्ष सहभार्गतामा आर्ोजना कार्ािन्वर्न 
गररएको छ । र्सको एक प्रर्त वडा कार्ाििर्मा समेत पेश गररएको छ । 

 
 
……………………………..                      ………………………………..                            ………………………………… 

 उपभोक्ता सर्मर्तको            उपभोक्ता सर्मर्तको               उपभोक्ता सर्मर्तको 
   कोर्ाध्र्क्ष                       सश्चचव                        अध्र्क्ष 

 
 

 



र्ोजनाको सूचना पाटी (Hoarding Board) 

                          स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िका 

गाउँ कार्िपार्िकाको कार्ाििर् 

सईुश्चजउिा,वाई,बाजरुा 

र्ोजनाको नाम:- 

वडा नं:- 

टोि:- 

उपभोक्ता सर्मर्तको नाम:- 

उपभोक्ता सर्मर्तको अध्र्क्षको नाम:- 

जम्मा सदस्र् संख्र्ा:- 
मवहिा सदस्र् संख्र्ा:- 
र्ोजना शरुु हनुे र्मर्त:- 

िाभाश्चन्वत घरधरुी:- 
िाभाश्चन्वतथ जनसंख्र्ा:- 

गाउँपार्िकाको अनदुान:- 

अन्र् संस्थाको अनदुान:- 

उपभोक्ताको िगानी:- 
क) श्रमदान:- 

ख ) नगद:- 

ग ) सामाग्री:- 
कूि िागत:- 

र्ोजना सम्पन्न हनुे र्मर्त:- र्ोजना सम्पन्न भएको र्मर्त:- 

नोट: 

 गाउँपार्िकामा संचार्ित सम्पूणि र्नमािण र्ोजनाहरुमा उपरोक्त बमोश्चजमको सूचना पाटी 
र्ोजना स्थिमा राख्न अर्नवार्ि गररएको छ । 

 सूचना पाटी सबैिे देख्न ेठाँउमा हावाहरुीिे फाल्न नसक्ने गरी र्बिर्ोसंग राख्न ुपदिछ। 

 कर्तपर् स्थानमा चन्दा आददको कारण देखाई सूचना पाटी नराखेको देश्चखन्छ । सूचना पाटी 
नराखेमा गाउँपार्िकािाई मान्र् हनुेछैन । सो कारणिे ववर्नर्ोश्चजत बजेट रोवकन पर्न 
सक्नेछ । 

 र्ोजनाको न्रू्नतम २ पटक सामाश्चजक परीक्षण गनुि पदिछ । त्र्स्तो सामाश्चजक परीक्षण गने 
बैठकमा उपभोक्ता/समूहको कूि सदस्र् संख्र्ाको कश्चम्तमा ८० प्रर्तशत (घरधरुी,उपभोक्ता 
सर्मर्तका सबै पदार्धकारीहरु,जनप्रर्तर्नर्ध,गाउँपार्िकाका कमिचारी तथा प्राववर्धकहरु) आदी 
गरी उपश्चस्थर्तमा हनु ु पदिछ । र्स्तो बैठकमा र्ोजनासंग सम्बश्चन्धत कार्ि प्रगर्त,आम्दानी 
खचि तथा अन्र् सफिता तथा समस्र्ाका र्बर्र्हरुमा छिफि हनु ुपदिछ । 

 सामाश्चजक परीक्षणहरुको अर्भिेख राख्न सश्चजिो होस भने्न उदे्दश्र्िे प्रत्रे्क परीक्षणको िार्ग 
छुट्टाछुटै्ट फारामहरु राश्चखएका छन ् ।प्रत्रे्क परीक्षण पर्छको र्नणिर् तथा अन्र् वववरण 
सम्बश्चन्धत फाराममा अर्नवार्ि रुपमा भनुिपनेछ । 

 



उपभोक्ता सर्मर्तको भौर्तक तथा ववश्चिर् प्रगर्त प्रर्तवेदन 

वववरण पेश गरेको कार्ाििर्: स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िकाको कार्ाििर्,सईुश्चजउिा,वाई,बाजरुा । 

१. आर्ोजनाको वववरण 

   आर्ोजनाको नाम: -                                                                   वडा नं. :-       टोि/बस्ती:- 
      उपभोक्ता सर्मर्तका अध्र्क्ष:-                                                   सश्चचव:- 

२. आर्ोजनाको िागत:- प्राप्त अनदुान रकम रु………………………………चन्दा रकम……………………………. 

       जनसहभार्गता रकम रु……………………………                                    जम्मा रकम रु………………………… 

३. हािसम्मको खचि रु………………………………… 

    क. कार्ाििर्बाट प्राप्त रकम रु………………………………… 

        १.  र्नमािण सामाग्रीमा ( र्समेन्ट,छड,काठ,ढंुगा वा फुवा,र्गट्टी,उपकरण आदी) रु………………………..... 

        २. ज्र्ािा:-  दक्ष रु:-                                 अध्र्क्ष  रु:-                             जम्मा रु :- 

        ३. मसिन्द सामान(कवप,किम,मसी,कागज आदी) रु:- 

        ४. दैर्नक भ्रमण भिा ( सम्झौतामा स्वीकृत भए ) रु :- 

        ५. प्राववर्धक र्नरीक्षण बापत खचि ( सम्झौतामा स्वीकृत भए ) रु :- 

        ६. अन्र् 

  ख. जनसहभार्गताबाट व्र्होररएको खचि रु……………………….श्रमको मूल्र् बराबर रकम रु…………… 

           श्चजन्सी सामान मूल्र् बराबर रकम रु………………………….कुि जम्मा रु…………………………………… 

४. प्राववर्धक प्रर्तवेदन बमोश्चजम मूल्र्ांकन रकम रु…………………………………….. 

५. उपभोक्ता समूहको र्नणिर् बमोश्चजम/समीक्षाबाट खचि देश्चखएको रु………………………………….. 

६. कार्ािन्वर्नमा देश्चखएका मखु्र् समस्र्ाहरु:- 

        क. 

        ख. 

        ग. 

७. समाधानका उपार्हरु 

    क. 

    ख. 

         ग. 

८. कार्ाििर्बाट र अन्र् र्नकार्बाट अनगुमन भए अनगुमनको सझुाव: 

९. हाि माग गरेको वकस्ता रकम रु. 

१०. मखु्र् खचि प्रर्ोजन:- 

११. प्राप्त रकम आर्ोजना बाहेक अन्र् कार्िमा खचि गने गराउने छैनौ । 

 
…………………….                   ……………………..                 ………………………….. 

   सश्चचव                                                        कोर्ाध्र्क्ष                         अध्र्क्ष 



वडा अनगुमन सर्मर्तको प्रर्तवेदन 

स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िकाको गाउँ सभाबाट पाररत गरेको तपश्चशि बमोश्चजमको र्ोजना 
सञ्चािन पिात फरफारक गनुिपूवि आम भेिाबाट गदठत वडा स्तरीर् अनगुमन सर्मर्तिे र्ोजनाको 
अनगुमन गरर पेश गरेको प्रर्तवेदन । 

र्ोजनाको नाम:-                                                                                   अनगुमन र्मर्त:- 

ववर्नर्ोश्चजत रकम:- 

अनगुमन सर्मर्तका पदार्धकारीको वववरण 

क्र.सं. नामथर पद दस्तखत कै. 

     
     

     

     

     
 

अनगुमनमा देश्चखएको व्र्होरा 
क्र.सं. व्र्होरा स्वीकृत 

ि.ई. रकम 
भएको काम 
रकम 

कै. 

१ स्वीकृत िागत बमोश्चजमको कार्ि    

२ उपभोक्ता सर्मर्तको तफि बाट जनश्रमदान    

३ साविजर्नक परीक्षण(साविजर्नक िेखापरीक्षण)    

 
 
 
 

अनगुमन सर्मर्तद्वारा र्स र्ोजनाको अनगुमन गदाि ि.ई. र सम्झौता अनसुार 
उ.स./ठेकेदारबाट……………………………………………….काम भएको,उ.स.को तफि बाट जनश्रमदान 
भएको/नभएको साथै व्र्वस्थापवकर् पक्ष……………………………………………………भएको पाईएकोिे र्ोजना 
फरफारक गरी भकु्तानीको िार्ग गाउँपार्िकािाई र्सफाररस गने/नगने र्नणिर् गररर्ो । 

 
 
 
 
 
 
 



स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िका 

…………नं. वडा कार्ाििर् 
……………………..,बाजरुा । 

सदूुरपश्चिम प्रदेश,नेपाि 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

प.सं:-                                                                                                                                 र्मर्त:- 

च.नं. :- 

 

र्बर्र्:- र्सफाररस सम्बन्धमा । 

 

श्री स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िका, 
गाउँ कार्िपार्िकाको कार्ाििर्, 
सईुश्चजउिा,वाई,बाजरुा । 

 
 

उपरोक्त सम्बन्धमा र्स स्वामीकार्तिका खापर गाउँपार्िकाको आ.व. ……………… को गाउँ सभाबाट 
स्वीकृत भई पार्िकास्तरीर्/वडास्तरीर् बजेटबाट रु…………………………..ववर्नर्ोजन भएको, बावर्िक 

बजेट तथा कार्िक्रम पशु्चस्तकामा उल्िेख भएको वडा नं………श्चस्थत…………….……………..र्नमािण/ममित 
र्ोजनाको र्नमािण/ममित कार्ि गाउँपार्िका अनदुान र तोवकएको जनश्रमदान बमोश्चजम कार्ि सम्पन्न 
भएकोिे सम्बश्चन्धत उ.स. िाई ववर्नर्ोश्चजत रकम र्नर्मानसुार भकु्तानी गररददन हनु र्सफाररसका साथ 
अनरुोध गररन्छ । 

 
 

………………………………… 

                                                            वडा अध्र्क्ष 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िकाको कार्ाििर् 

सईुश्चजउिा,वाई,बाजरुा 
 

गाउँपार्िका स्तरीर् अनगुमन सर्मर्तको प्रर्तवेदन 

स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िकाको गाउँ सभाबाट पाररत गरेको तपश्चशि बमोश्चजमको र्ोजना 
सञ्चािन पिात फरफारक गनुिपूवि आम भेिाबाट गदठत गाउँपार्िका स्तरीर् अनगुमन सर्मर्तिे 
र्ोजनाको अनगुमन गरर पेश गरेको प्रर्तवेदन । 

 

र्ोजनाको नाम:-                                                                                                  अनगुमन र्मर्त:- 

ववर्नर्ोश्चजत रकम:-           

अनगुमन सर्मर्तका पदार्धकारीको वववरण 

क्र.सं. नामथर पद दस्तखत कै. 

     

     
     

     

     
 

अनगुमनमा देश्चखएको व्र्होरा 
क्र.सं. व्र्होरा स्वीकृत 

ि.ई. रकम 
भएको काम 
रकम 

कै. 

१ स्वीकृत िागत बमोश्चजमको कार्ि    

२ उपभोक्ता सर्मर्तको तफि बाट जनश्रमदान    

३ साविजर्नक परीक्षण(साविजर्नक िेखापरीक्षण)    

 
 
 
 

अनगुमन सर्मर्तद्वारा र्स र्ोजनाक अनगुमन गदाि ि.ई. र सम्झौता अनसुार 
उ.स./ठेकेदारबाट……………………………………………….काम भएको,उ.स.को तफि बाट जनश्रमदान 
भएको/नभएको साथै व्र्वस्थापवकर् पक्ष……………………………………………………भएको पाईएकोिे र्ोजना 
फरफारक गरी भकु्तानीको िार्ग गाउँपार्िकािाई र्सफाररस गने/नगने र्नणिर् गररर्ो । 

 
 
 



श्री प्रमखु प्रशासकीर् अर्धकृतज्रू्,                                                                                      र्मर्त:- 

स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िकाको कार्ाििर्, 

सईुश्चजउिा,वाई,बाजरुा । 

 
 

र्बर्र्:-भकु्तानी सम्बन्धमा । 

 
 

प्रस्ततु ववर्र्माका सम्बन्धमा र्स स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िकाको आ.व. ………….. को गाउँ 
सभाबाट स्वीकृत भई पार्िकास्तरीर्/वडास्तरीर् बजेटबाट ……………………………………………र्नमािण/ममित 
र्ोजनाका िार्ग रु……………………………अक्षेरेपी…………………………………………………………………..रुपैर्ाँ 
मात्र रकम ववर्नर्ोजन भएको र हाि उक्त र्ोजना स्वीकृत बजेट र तोवकएको जनश्रमदानबाट 
सम्पन्न गरेकोिे भकु्तानीको िार्ग आवश्र्क कागजात र्सैसाथ संिग्न गरी र्नवेदन पेश गरेको 
व्र्होरा अनरुोध छ । 

 
 

                                       श्री…………………………………………………अध्र्क्ष 

                                      श्री………………………………………………….सश्चचव 

श्री………………………………………………….कोर्ाध्र्क्ष 

                                 ……………………..उपभोक्ता सर्मर्त……………………………बाजरुा 
संिग्न आवश्र्क कागजातहरु: 

१. 
२. 
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
८. 
९. 
१०. 
 
 
 
 
 



स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िका 
गाउँ कार्िपार्िकाको कार्ििर् 

सईुश्चजउिा,वाई,बाजरुा 
सदूुरपश्चिम प्रदेश,नेपाि 

………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

प.सं:-                                                                                                                                 र्मर्त:- 

च.नं. :- 

 

र्बर्र्:- साविजर्नक सूचना प्रकाशन गररएको सम्बन्धमा । 

 
 

उपरोक्त सम्बन्धमा र्स स्वामीकार्तिक खापर गाउँपािकाको वडा नं…….श्चस्थत आ.व. …………. को 
गाउँ सभाबाट स्वीकृत………………………………………………………………………..श्चशर्िक र्ोजनाको कार्ि 
सम्पन्न भई अश्चन्तम भकु्तानीका िार्ग र्स कार्ाििर्मा पेश गरेका सम्पूणि कागजात अनसुार भकु्तानी 
गनुि पने भएकोिे उक्त र्ोजना सम्बश्चन्ध र्ोजनाको र्नमािण,गणुस्तर एवं अन्र् कुनै वकर्समको आर्थिक 
कामकाज सम्बश्चन्ध गनुासो भए रकम भकु्तानी हनु नपनेको कारण सवहत सूचना प्रकाश्चशत भएको 
र्मर्तिे ३(र्तन) ददन र्भत्र र्स कार्ाििर्मा र्िश्चखत जानकारी ददन ुहनु सम्बश्चन्धत सवैमा अनरुोध छ 
। साथै सूचना/जानकारी ददने व्र्श्चक्त तथा संस्थाको नाम ठेगाना गोप्र् राश्चखने छ । अन्र्था 
र्नर्मानसुार रकम भकु्तानी भई जाने व्र्होरा समेत सम्बश्चन्धत सवैमा जानकारीको िागी अनरुोध 
गररन्छ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िका 
………वडा कार्ाििर् 

………………………,बाजरुा 
सदूुरपश्चिम प्रदेश,नेपाि 

………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

प.सं:-                                                                                                                                 र्मर्त:- 

च.नं. :- 

 

र्बर्र्:- सूचना टासँको जानकारी सम्बन्धमा । 

 
 

श्री स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िका, 
गाउँ कार्िपार्िकाको कार्ाििर्, 

सईुश्चजउिा,वाई,बाजरुा । 

 
 

उपरोक्त सम्बन्धमा तहाँ कार्ाििर्को र्मर्त………………………….च.नं………….को प्राप्त 
पत्रानसुार……………………………………………….………………………र्ोजनाको भकु्तानी सम्बन्धमा प्राप्त 
साविजर्नक सूचना र्स वडाको सूचना पाटीमा टाँस गररएको व्र्होरा जानकारीको िार्ग 
अनरुोध गररन्छ । 
 
 

…………………………………… 

                                                            वडा अध्र्क्ष 



र्ोजना र्नमािण/ममित कबरु्िर्तनामा 
 

र्ोजना/कार्िक्रम भएको आ.व. :-                                                                  र्नमािण ववर्ध:- 

र्ोजना/कार्िक्रमको श्चशर्िक नं. :-                                                                   सम्झौता र्मर्त:- 

ववर्नर्ोश्चजत बजेट:-                                                                                             सम्पन्न हनुे र्मर्त:- 

काम सम्पन्न भएको र्मर्त:-                                                                                भकु्तानी रकम:- 

म्र्ाद थप:- 

 

……………………………………………………………………….र्नमािण/ममित र्ोजना वडा नं……….को िार्ग र्स 
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िका र र्नमािण उ.सं. र्बच भएको सम्झौता,िागत,र्डजाइन 
इश्चस्टमेट,स्पेर्सवफकेसन बमोश्चजम उक्त र्ोजना र्नमािण/ममित कार्ि सम्पन्न गरेका छौँ । र्ोजना 
सम्बन्धमा कुनै वकर्समको वदर्नर्तिे कुनै कमजोरी,वहनार्मना गरेको छैनौ,र्ोजनाको र्नमािणको िार्ग 
कुनै व्र्श्चक्त संघ संस्था वा अन्र् कुनै कार्ाििर्बाट कुनै पर्न वकर्समको आर्थिक सहर्ोग वा कामको 
िार्ग दोहोरो पने कुनै पर्न सहर्ोग र्िएका छैनौ,स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िकाबाट प्राप्त अनदुान 
र उपभोक्ता सर्मर्तको तफि बाट श्रमदान गरर सम्पन्न गरेका छौ ।र्ोजनाको सफि पक्षको िागी 
हामी पूणि श्चजम्मेवार छौ र र्ोजनाको ममित संभार एवं रेखदेख िगाएत सम्पूणि श्चजम्मेवारी हामी 
आफैिे गनेछौ, कुनै वकर्समको कमजोरी भएमा प्रचर्ित काननु बमोश्चजम सहने बझुाउने छौ भर्न 
सवहछाप गरर स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िका गाउँ कार्िपार्िकाको कार्ाििर्मा बझुाई ददर्ौँ । 

 
 

                                                                        श्री…………………………….………………………… उ.स.अध्र्क्ष 

                                                                    श्री………………………………………………………..उ.स.सश्चचव 

श्री…………………………………………………………उ.स.कोर्ाध्र्क्ष 

 

                  ……………………………………………………उपभोक्ता सर्मर्त,…………………….,बाजरुा । 

 
 

इर्त  सम्बत …………..साि………………..मवहना…………..गते …………रोज शभुम ्।



स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िका 

गाउँ कार्िपार्िकाको कार्ििर् 
सईुश्चजउिा,वाई,बाजरुा 
सदूुरपश्चिम प्रदेश,नेपाि 

आर्ोजना हस्तान्तरण फारम 
र्स कार्ाििर्को तपश्चशिको र्ोजना हस्तान्तरण गररएको छ । 

आर्ोजना हस्तान्तरण गने र्नणिर् र्मर्त:- 

आर्ोजना हस्तान्तरण गररएको कार्ाििर् वा सर्मर्तको नाम:- 

क्र.

सं. 

आर्ोजना खचि 
गने संकेत नं. 

आर्ोजनाको नाम आर्ोजना 
सम्झौता 
गररएको 
र्मर्त 

आर्ोजना 
सम्पन्न हनुे 
र्मर्त 

जम्मा 
ववर्नर्ोश्चजत 
रकम 

उ.स.िे 
व्र्होने 
रकम 

कुि रकम भकु्तानी हनुे 
रकम(कर 
सवहत) 

प्रगर्त वववरण कै 

           
 
 
 
 
 

आर्ोजना हस्तान्तरण कार्ाििर्िे भने  

आर्ोजना /कार्िक्रम हस्तानतरण पछी र्ोजना कार्िक्रमको ममित रेखदेख सम्पूणि श्चजम्मा र्िनेछौँ भर्न हामी उ.स.का पदार्धकारीहरुिे सवहछाँप 
गररददर्ौँ । 

आर्ोजना हस्तान्तरण गने कार्ाििर् प्रमखुको                         रोहवर                              आर्ोजना बशु्चझर्िनकेो 
नाम थर:                                                                             नाम थर:                                                                             नाम थर:                                                                                                                                                                          

पद:                                                                                   पद:                                                                                     पद: 

हस्तक्षार:                                                                                                         हस्तक्षार:                                  हस्ताक्षर: 

र्मर्त:                                                                                                                र्मर्त:                                                                                   र्मर्त: 

 


