
पूर्वाधवर वर्कवस तथव भर्न वनयमन शवखवआ.ब. २०७६/७७ को बववषाक

समीक्षव

गण्डकी

गवउँपवविकव

प्रसु्तति तितिप ख ाँण, ईन्जितियर



प्रसु्तवतकव वबषयहरु

 श ख को पररचय

 आ. ब. ०७६/७७ को भवि तिर् ाण इि िि िथ 

अतभिेखीकरण

 उले्लखिीय क याहरु

 सर्स्य हरु

 सर् ध िक उप यहरु



पूर्वाधवर वर्कवस तथव भर्न वनयमन शवखवको पररचय

३. बिपत ब्यिस्थापन 

यस शाखासंग सम्िबधित काययहरु :

१. भौबतक पूिायिार  बिकास ( सडक, खानेपानी, भिन, बसचाई, बिितु, लगाएत अधय पूिायिार  

बिकासका कामहरु )

२. भ-ुउपयोग तथा िबस्त बिकास, भिन संबहता एिम नक्सा पास 



पूर्वाधवर वर्कवस तथव भर्न वनयमन शवखवको पररचय

कमयचारी बििरण: 

१. ईबधिबनयर: २

२. सि- ईबधिबनयर: २

३. अ. सि- ईबधिबनयर:३

४. खा.पा.स.टे.:         १

िम्मा प्राबिबिक  कमयचारी सं्या:   ८

क्रमस...



आ. ब. ०७६/७७ को भर्न वनमवाण इजवजत तथव

अवभिेखीकरण

 घर अतभिेख संख्य : ५

 िय ाँ घर िक्स इि िि संख्य : २३



उले्लखनीय कवयाहरु

प्र तबतधक ििशन्ि पिपूतिा

बहु-बरे्ष आयोिि आग ति बढ इएको

वि िं. ५ र ६ को वि गौरवको योिि हरु यस

प तिक र् र्ौिुि ि िशन्ि र् र्ा ि Survey, Design 

गरर,  िय ाँ सुरुव ि गररएको



समस्यवहरु

क य ािय भवि

अतभिेख ब्यबस्थ पि

खररि तबतध र प्रकृय र् ऐि, तियर्को पूणा अिुसरण गिा िसतकएको

प तिक को तवतभन्न श ख हरु तबचर् सर्न्नयर् कतर्

योिि क यान्वयिर् अति तढि इ

ि गि अिुर् ि सर्यरै् िय र गिा िसतकएको

स इटर् प्र तबतधक सर्य सर्यर् पुग्न िसकेको



समस्यवहरु

उपभोि अतभरु्खीकरण पय ाप्त िभएको

उपभोि को ि गि सहभ तगि २० %

तिर् ाण स र्ग्री गुणस्तर पररक्षण

सव री स धिको कतर्

अिुगर्ि र रू्ल् ंकि प्रभ वक री िहुिु

योिि क यान्वयिर् वि स्तरको सेव र् कतर्

क्रर्स…

 भवि तिर् ाण इि िि िथ अतभिेखीकरणको क र् पूणा रुपर् ि गु िभएको

प्र य, ब्यबह रर् ि गु िभएको



क्रर्स…



समवधवनकव उपवयहरु

खररि तबतध र प्रकृय र् ऐि, तियर्को पूणा अिुसरण गिे/गर उिे

अतभिेख ब्यबस्थ पि चुस्त, िुरुस्त गिे/गर उिे

तवक स सबैको च हि हो िर तिगो तवक स

आिको आवस्यकि हो !



खररद

मालसामान बनमायण कायय िा अधय सेिा खररद गनुयपदाय

१. अधतराबरिय स्तरमा खलु्ला िोलपत्र आह्वानगरी

२. राबरिय स्तरमा खलु्ला िोलपत्र आह्वानगरी

३. बसलिधदी दरभाउपत्र आह्वानगरी

४. सोझै खररद गरी

५. उपभोक्ता सबमबत िा लाभग्राही समदुायलाई सहभागी गराई

६. अमानतिाट

७. एकमषु्ट दर बिबििाट

८. क्याटलग सबपङ्ग बिबििाट

९. बलबमटेड टेण्डररङ्ग बिबििाट

१०. िाइ ब्याक मथेड बिबििाट

क्रर्स…

बिबि



आयोिना कायायधियन

 योिना कायायधियन कायययोिनाको स्िीकृती

 ििेटको एकीन

 बस्टमेट तथा बडिाइन तयारी

 लागत अनमुान स्िीकृबत

 खररद बिबिको छनोट

 सम्झौता गने

 कायययोिना पेश गनय लगाउने

 कायायदशे बदने

क्रर्स…

प्रकृया



आयोजना कायाान्वयनको जजम्मेवारी
पदाबिकारी बिम्मेिारी

अध्यक्ष िा प्रमखु ििेट खचय गने अब्तयारी बदने, समधिय गने, कुनै समस्याको समािान 

गने ।

उपाध्यक्ष िा उपप्रमखु अनुगमन गने, अनुगमन प्रबतिेदन काययपाबलकाको िैठकमा छलफल गने 

।

प्रमखु प्रशासकीय अबिकृत कायययोिना तयार गने, शाखा तथा िडालाई बिम्मेिारी बदने, खररद 

बिबिको छनोट गने, अनुगमन गने, भकु्तानी बदने ।

योिना  शाखा  उपभोक्ता सबमबतको गठन गराउने, अबभलेख रा्ने, अनुगमन सबमबतको 

सदस्य सबचि भई कायय गने, भकु्तानीको लाबग बसफाररस गने ।

क्रर्स…



आयोजना कायाान्वयनको जजम्मेवारी
पदाबिकारी बिम्मेिारी

प्राबिबिक (पूिायिार) कमयचारी पूिायिार सम्िधिी काययको सिेक्षण गने, बडिाइन गने, लागत अनुमान तयारी

गने, अनुगमन गने, सम्झौता गने पक्षलाई आिश्यक सहयोग र बनदशेन बदने ।

िडास्तरीय योिनाको हकमा 

सम्िबधित िडाध्यक्ष

उपभोक्ता सबमबत गठन गने, िडास्तरीय योिनाको अनुगमन गने, गापा नपा 

स्तरीय योिनाको भकु्तानी बसफाररस गने ।

सम्झौता गने पक्ष बडिाइन तथा बस्टमेट तयार गनय सहयोग गने, बस्टमेट अनुसारको काम सम्पधन 

गने, साियबिनक परीक्षण गने, अनुगमनको समधिय गने ।

बिषयगत सबमबतका सदस्यहरु अनुगमन गने कायायधियनको क्रममा दबेखएका समस्या समािानको लाबग 

समधिय गने ।

क्रर्स…



समवधवनकव उपवयहरु
क्रर्स…

योिि क यान्वयिर् ि तिक अिुसरण गिे/गर उिे

उपभोि अतभरु्खीकरणर् िोि

गुणस्तर पररक्षणको ि तग आफ्िै प्रयोगश ि तिर् ाण

प्र तबतधक पुस्तक िय स्थ पि 

अिुगर्ि र रू्ल् ंकि प्रभ वक री रुपर् गिे

उतचि प्र तवतधक प्रोत्स हिको ब्यबस्थ 

उपभोि को ि गि सहभ तगि यथ थापरक बि उिे



अनगुमन तथा मलू्याङ्कन

लगानी नबतिा उपलबब्ि प्रभाि

ििेट, िनशबक्त बसंचाइ कुलो २ बकबम
बसंचाइ सुबििा तरकारी खेतीका कारण 

गररिी धयनूीकरण

अिुगर्ि रू्ल् ङ्कि

क्रर्स…



क्रर्स…



र अन्त्यमव........... 
क्रर्स…



समवधवनकव उपवयहरु

क्रर्स…



िधयिाद !


