
  

सार्वजनिक परीक्षण फारामको ढााँचा पशे गरेको कार्ावलर्.......... 
१. आर्ोजिाको िामः      क) स्थलः 
 ख) लागत अिमुािः        ग) आर्ोजिा शरुू हिु ेनमनतः  घ) आर्ोजिा सम्पन्न हिु ेनमनतः  

२. उपभोक्ता सनमनत÷सामदुायर्क संस्थाको   क) िामः   

क) अध्र्क्षको िामः   ख) सदस्र् संखर्ाः      मयहलाः    परुूषः  

३. आम्दािी खचवको यर्र्रणः  

क) आम्दािीतफव  जम्माः 
आम्दािीको श्रोत (कहााँबाट कनत िगद तथा 

जजन्सी प्राप्त भर्ो खलुाउि)े 
रकम र्ा पररमाण 

कैयफर्त 

रकम र्ा पररमाण कैयफर्त 

 

   

   

ख) खचवतफव  
खचवको यर्र्रण दर पररमाण जम्मा 

१. सामाग्री (के के सामाग्री खररद भर्ो ?)    

२. ज्र्ाला (के मा कनत भकु्तािी भर्ो ?)    

    

    

३. श्रमदाि (कनत जिाले श्रमदाि गरे ?)               

    

    

४. व्र्र्स्थापि खचव (ढुर्ािी तथा अन्र् खचव)     

    
 

ग) मौज्दात  
 यर्र्रण  रकम र्ा पररमाण  कैयफर्त 

१ नगद   

बैंक   

व्यक्तिको क्िम्मा   

२ सामग्रीहरु   

घ) भकु्तािी ददि बााँकी 
यर्र्रण रकम र्ा पररमाण 

  

४. सम्पन्न आर्ोजिाको लक्ष्र् तथा प्रगनत यर्र्रण 
 

कामको यर्र्रण लक्ष्र् प्रगनत 
   

५. आर्ोजिाले प¥ुर्ाएको लाभ तथा प्रत्र्क्ष रूपमा लाभाजन्र्त जिसंखर्ा (आर्ोजिा सञ्चालि भएको स्थािका उपभोक्ताहरू) ।  
६. आर्ोजिा सञ्चालि गदाव आर्ोजक संस्थामा कामको जजम्मेर्ारी बााँडफााँड (कस कसले कस्तो कस्तो कामको जजम्मेर्ारी नलएका नथए < खलुाउि)े 
उपजस्थनतः 
१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

रोहर्रः िामथरः      पदः   नमनतः 
द्रष्टव्र्ः सार्वजनिक पररक्षण कार्वक्रममा उपजस्थत सरोकारर्ालाहरुको उपजस्थनत अनिर्ार्व रूपमा संलग्ि हिुपुिेछ । 



 

खचव सार्वजनिक सूचिा फाराम 

 

नमनतः २०  ।   ।   .  

१. आर्ोजिाको िामः—        २. आर्ोजिा स्थलः—  

३. यर्निर्ोजजत र्जेटः—    ४. आर्ोजिा जस्र्कृत भएको आ.र्ः—     ५. आर्ोजिा सम्झौता भएको नमनतः—  

६. काम सम्पन्न गिुव पिे नमनतः—        ७. काम सम्पन्न भएको नमनतः—  

८. उ.स. को बैठकले खचव स्र्ीकृत गरेको नमनतः—    

आम्दािी र खचवको यर्र्रण 

       

आम्दानी खर्च 

वििरण रकम रू वििरण रकम 

प्रथम ककस्िा  ज्याला  

दोश्रो ककस्िा  ननमाचण सामाग्री खररद  

िशे्रो ककस्िा  ढुिानी  

िनश्रमदान  भाडा  

िस्िुगि सहायिा  व्यिस्थापन खर्च  

लागि सहभागगिा    

    

    

 

उपर्ुवक्तािसुारको आम्दािी तथा खचव यर्र्रण र्थाथव हो । र्समा सबै आम्दािी तथा खचवहरु समारे्श गररएको छ । साथै 
उपभोक्ताहरुको प्रत्र्क्ष सहभानगतामा आर्ोजिा कार्ावन्र्र्ि गररएको छ । र्सको एक प्रनत र्डा कार्ावलर्मा समेत पेश 
गररएको छ ।  

 

  

 

कोषाध्र्क्ष     सजचर्      अध्र्क्ष   
  

 

  

  



 

उपभोक्ता सनमनतको भौनतक तथा यर्त्तीर् प्रगनत प्रनतरे्दि 

यर्र्रण पेश गरेको कार्ावलर्.................... 
 

१. आर्ोजिाको यर्र्रण  

आर्ोजिाको िामः     र्डा िं.M   टोल÷बस्तीः   उपभोक्ता सनमनतका अध्र्क्षः 
सजचर्ः  

२. आर्ोजिाको लागतः प्राप्त अिदुाि रकम रू. ............................  चन्दा रकम रू...................... 
जिसहभानगता रकम रू. ................................   जम्मा रकम रू. ............................. 

३. हालसम्मको खचव रू. ................ 
क. कार्ावलर्बाट प्राप्त रकम रू.............   

१. निमावण सामग्रीमा (नसमेन्ट, छड, काठ, ढंुगा र्ा फुर्ा, नगट्टी, उपकरण आदद) रू. .  

२. ज्र्ालाः–  दक्ष रूः–     अदक्ष रू.        जम्मा रू.  

३. मसलन्द सामाि (कयप, कलम, मसी, कागज आदद) रू.   ४. दैनिक भ्रमण भत्ता (सम्झौतामा स्र्ीकृत भए) रू.   

५. प्रायर्निक निरीक्षण बापत खचव (सम्झौतामा स्र्ीकृत भए) रू.     

६. अन्र्   

ख. जिसहभानगताबाट व्र्होररएको खचव रूः ................... श्रमको मूल्र् बराबर रकम रू. .......................  

जजन्सी सामाि मूल्र् बराबर रकम रू. .............   कूल जम्मा रू. .............  

४. प्रायर्निक प्रनतरे्दि बमोजजम मूल्र्ाकंि रकम रू. ............. 
५. उपभोक्ता समूहको निणवर् बमोजजम÷समीक्षाबाट खचव देजखएको रू. ............. 
६. कार्ावन्र्र्िमा देजखएका मखुर् समस्र्ाहरूः क. ख. ग.  

७. समािािका उपार्हरू  

क.  

ख. 
ग.  

८. कार्ावलर्बाट र अन्र् निकार्बाट अिगुमि भए अिगुमिको सझुार्ः  
 

 

९. हाल माग गरेको यकस्ता रकम रू.  

 १०. मखुर् खचव प्रर्ोजि  

 

११. प्राप्त रकम आर्ोजिा बाहेक अन्र् कार्वमा खचव गिे गराउि ेछैिौ ।   

 

 

 

.............    .............  .............  ............. 
तर्ार गिे    सजचर्    कोषाध्र्क्ष  अध्र्क्ष 

 


