
नमुना 

अनुसूची – २ 

प्रस्तावको ढााँचा 

(ननयम २४ को उपननयम (१) संग सम्बनधित) 

अनपनिमाल गाउाँपानलका 

गाउाँ काययपानलकाको कायायलय,खण्डेश्वरी 

दाचुयला निल्ला, सुदुरपनिम प्रदेश 

 

नवषय :– ................................................ । 

 

प्रस्ताव पेश गर्न अध्यक्षबाट स्वीकृतत प्राप्त तितत :– 

१. नवषयको संनिप्त व्यिोरा :–( तवषयबस्तुको पषृ्ठभिूीिा यसबारे पतिले कुर्ै तर्र्नय भएको भए सोको तवबरर्, 

प्रस्तातवत तर्र्नय कायानन्वयर् प्रकृया, सियावधी, कायनक्षेत्र, कायानन्वयर् गरे् तर्काय र लाग्रे् आतथनक दातयत्व भए सो 

सिेत उल्लेख गरी कुर्ै योजर्ाको तवषय भए सो बारे छोटकरी तवबरर् उल्लेख गर्े ।) 

२. प्राप्त परामशय तथा अधय साधदनभयक कुरा :–( “प्राप्त परािशन तथा अन्य सान्दतभनक कुरा” अन्तगनत कायनपातलका 

सतिततिरु र अन्य तर्काय तथा तवशेषज्ञिरुले कुरै् परािशन तदएको भए सो सिेत उल्लेख गर्े । साथै तवषयसंग 

सम्बतन्धत र्क्शा, तिजाइर् वा तित्र भए सो सिते सिावेश गर्े । कार्रू्ी परािशन तलएको भए प्रतततलपी सिेत सिाबेश 

गर्े ।) 

३. प्रस्ताव पेश गनुय पनायको कारण र सम्बनधित शाखाको रायः–(“प्रस्ताव पेश गर्ुन पर्ानको कारर् र सम्बतन्धत 

शाखाको राय” अन्तगनत सम्बतन्धत तवषयिा आई परेको कतिर्ाई र सिस्या, प्रस्तातवत तर्र्नयको औतित्य र 

आवश्यकता तथा त्यसबाट पर्न सक्र्े प्रभाव सिावेश गरे् ।) 

४. ननणयय िुनु पने व्यिोरा :–( “तर्र्नय िुर् ुपरे् व्यिोरा” अन्तगनत जरु् तबषयिा जे जस्तो तर्र्नय िुर् प्रस्ताव गररएको 

िो सोको स्पष्ट व्यिोरा राख्रे् ।) 
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नवषय :–  सुचना प्रनवनि सम्बधिी ३ नदने तानलम । 

 

प्रस्ताव पेश गर्न अध्यक्षबाट स्वीकृतत प्राप्त तितत :– 

१. नवषयको संनिप्त व्यिोरा :–  यस अतपतििाल गाउँपातलका आतथनक बषन २०७९/०८० को स्वकृत कायनक्रि 

अर्ुसार किनिारी तातलि तसषनक बाट “सिुर्ा प्रतवतध सम्बन्धी ३ तदरे् तातलि”को लातग िातिरे् आवस्यक बजेट 

प्रस्ताव अर्ुसार रु १,५०,०००।– (अक्षरुपी रु एक लाख पिास िजार िात्र) स्वकृत गर्ुन परे्। उक्त तातलि यस 

अतपतििाल गाउँपातलकाको सवै विािा कायनरत र्वतर्यकु्त किनिारीिरुलाई क्षिता अभवुतृद गर्न आवस्यक देतखएकोले 

उक्त तातलि तितत २०७९।११।१२ गते देतख ३ तदर् संिालर् िुर्ेछ। उक्त तातलि अतपतििाल गाउँपातलका सिुर्ा तथा 

प्रतवतध शाखा बाट संिालर् िुरे्छ। 

२. प्राप्त परामशय तथा अधय साधदनभयक कुरा :–  रे्पाल सरकार संिार तथा सूिर्ा प्रतवतध िन्त्रालय, रातरिय सिुर्ा 

प्रतवतध केन्र तसंिदरवार, काििािौं बाट प्राप्त यस गाउँपातलका शाखा तथा विा कायानलयिरुको आतधकारीक सरकारी 

इिेल संिालर् र प्रयोग सम्बतन्ध जार्कारी गरार् ुपरे् देतखएको । 

३. प्रस्ताव पेश गनुय पनायको कारण र सम्बनधित शाखाको रायः- यस अतपतििाल गाउँपातलकाका शाखािरु तथा 

विा कायानलयिरुबाट प्रवाि िुर्े सेवािरुलाई सिूर्ा प्रतवतधितैत्र बर्ाउर् र सेवाग्रातििरुलाई तवद्यतुतय ससुासर्को  

प्रत्याभतूत गराउर् सम्बतन्धत किनिारीिरुलाई सिूर्ा प्रतवतध सम्बतन्ध क्षिातातवकास गराउर् यस तालतिको आवश्यक्ता 

रिकेो छ। 

४. ननणयय िुनु पने व्यिोरा :-  सिुर्ा प्रतवतध सम्बतन्ध ३ तदर् तातलिको लातग किनिारी तातलि तशषनकबाट रु 

१,५०,०००- (अक्षरुपी रु एक लाख पिास िजार िात्र) भकू्तातर्िुर्े गरी कायनक्रि संिालर् को लातग स्वकृत गरे् । 

 

पेश गर्े  

र्ािेः प्रिोद तसंि िन्याल 

पदेः सिूर्ा प्रतवतध अतधकृत 

 


