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चलानी नं:-  मममि: २०७   ।     । 

श्रीमान ्

 यस कायाालयको ........................................................ कायाक्रम ऄन्िगाि डोटी मजल्ला के . अइ. मसंह 

गाईँपामलका वडा नं ....... ऄन्िगाि .................................................................................. योजनाका लामग 

अ.व..................... मा रु................................. मवमनयोजन गररएकोले प्रामवमधकबाट ईक्त योजनाको लागि आमिमटे 

रु............................................. को पेश भएको ह ँ दा बाँकी योजनाको काम ईपभोक्ता समममिले स्थानीय 

जनसहभामगिा जटुाइ मममि ..................... सम्म सम्पन्न गदाछौ भनी  ................................................... ई.भो.स. 

का ऄध्यक्ष श्री . ................................................. र यस कायाालय वीच मममि ............................... गिे सम्झौिा 

सम्पन्न भएको मथयो । 

 

 योजनाको काम शरुु गना गराईन  । संचालन भइरहकेो । काया सम्पन्न भइ सकेकोले  । पेश्की । प्रथम मकस्िा । दोश्रो 

मकस्िा । ऄमन्िम मकस्िाको रकम मनकासा  । भकु्तानी पाईँ भमन ई .भो.स.ले डोर हामजर , मवल भरपाइ समहि मममि 

........................मा मनवदेन मदन ुभएको छ ।  

 

 के.अइ.मसंह गाईँपामलका प्रामवमधक शाखाबाट ईक्त योजनामा हालसम्म स्वीकृि लागि ऄनमुानको दायरा मभतै्र 

रही जम्मा रु ......................................... वरावरको काम भएको प्रथम रमनङ्ग मवल  । दोश्रो रमनङ्ग मवल  । ऄमन्िम 

मवल, ठेक्का सम्बन्धी सव ैकागजाि , मवल भरपाइ , नापी मकिाव , काया सम्पन्न प्रमिवदेन को साथै ई .स.बाट सामामजक 

पररक्षण, वडाको काया सम्पन्न भएके भमन मदइएको मसफाररस । फोटो समहि जाँचपास, फरफारक समममिको मसफाररस समिे 

संलग्न ह न अएको छ ।  

 

िसथा जलश्रमदान समहि ऄमघल्लो मवलबाट भकु्तानी भएको रकम रु ......................................., यस मवलको 

जनश्रमदान वापिको रकम  रु . ........................... ............. र पेश्की रकम रु . .. ........................................ गरी 

जम्मा रकम रु . ...................................... कट्टा गरी बाँकी रकम रु  ...................................ऄक्षरुपी 

................................................................................. मात्र सो योजनाको वैंक खािामा जम्मा ह ने गरी पेश्की  । 

भकु्तानी ईपलब्ध गराईने सम्बन्धमा मनणायाथा यो मटप्पणी पेश गरेको छु । 

 

पेश गननेः    िेखा । प्रासवसधकेः    दर गननेः 

दस्िखि–    दस्िखि –    दस्िखि – 

नाम –     नामः–     नाम – 

पद –     पदः–     पद – 

मममि –     मममि –     मममि – 


