
 

खचच सार्चजननक सूचना फाराम (क) 

नमनतः 

श्री खुम्बु पासाङल्हामु गाईँपानिका, चौंरीखकच , सोिुखुम्बु । 

१. िाभग्राही समुदाय/सँस्थाको नामः 

१. अयोजनाको नामः    

२. अयोजनाको स्थिः 

३. नर्ननयोनजत र्जेटः 

४. अयोजना नस्र्कृत भएको अ.र्ः 

५. अयोजना सम्झौता भएको नमनतः 

६. काम सम्पन्न गनुचपने नमनतः 

७. काम सम्पन्न भएको नमनतः 

८. िाभग्राही समुदाय को बैठकिे खचच स्र्ीकृत गरेको नमनतः 

 

खचच नर्र्रण 

ऄनुदान तफच  श्रमदान तफच  

क) ननमाचण सामग्री 

अयात गनुच पने सामान स्थानीय सामाग्री 

  

  

  

  

  

ख) कामदार नर्र्रण 

ऄनुदान तफच  श्रमदान तफच  

दक्ष कामदार ददन सँख्या: दक्ष कामदार ददन सँख्या: 



ऄधच दक्ष कामदार ददन सँख्या: ऄधच दक्ष कामदार ददन सँख्या: 

ज्यामी ददन ज्यामी ददन: 

ग) दरु्ानी नर्र्रण 

ऄनुदान तफच  श्रमदान तफच  

ट्रक/ट्रेक्टर भाडा: ट्रक/ट्रेक्टर भाडा: 

माननस द्वारा ढुर्ानी: माननस द्वारा ढुर्ानी: 

मेनिन तथा औजार  

ऄनुदान तफच  श्रमदान तफच  

  

  

  

  

ईल्िेख भए बमोनजम खचच सार्चजननक भएको ठीक साँचो हो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िाभग्राही समुदायका तफच बाट 

ऄध्यक्षः 

सनचर्ः 

कोषाध्यक्षः 

ऄनुगमन तथा सहजीकरण 

सनमनतका तफच बाट 

दस्तखतः 

नामः 

पदः 

जनप्रनतनननधका तफच बाट 

दस्तखतः 

नामः 

पदः 



खचच सार्चजननक सूचना फाराम (ख) 

अयोजनाको िागत रः ……………. 

प्राप्त ऄनुदान रकम र …………..     चन्दा रकम रः 

जनसहभानगता रकम रः                   जम्मा रकम रः 

हािसम्मको खचच रः 

गाईँपानिका बाट प्राप्त रकम रः 

ननमाचण सामग्री( नसमेन्ट, छड, काठ, ढँुगा र्ा फुर्ा, नगट्टी, ईपकरण अदद) र 

ज्यािाः 

दक्ष र  ……… ऄदक्ष र  …… जम्मा र …… 

 

मसिन्द सामान(कनप,किम,मसी,कागज अदद) र …… 

दनैनक भ्रमण भत्ता(सम्झौतामा स्र्ीकृत भए ) र ……. 

प्रानर्नधक ननरीक्षण बापत खचच(सम्झौतामा स्र्ीकृत भए ) र …. 

 

ऄन्य 

जनसहभानगता बाट व्यहोररएको खचच रः 

श्रमको मूल्य बराबर रकम रः 

नजन्सी सामान मूल्य बराबर रकम रः 

कुि जम्मा र 

 

प्रानर्नधक प्रनतरे्दन बमोनजम मूल्याँकन रकम रः 

िाभग्राही समुदायको ननणचय बमोनजम/ समीक्षाबाट खचच दनेखएको रः 

 

कायाचन्र्यनमा दनेखएका मुख्य समस्याहरः 



क) 

ख) 

ग) 

समाधानका ईपायहर 

क) 

ख) 

ग) 

हाि माग गरेको दकस्ता रकम रः 

मुख्य खचच प्रयोजन 

प्राप्त रकम अयोजना बाहके ऄन्य कायचमा खचच गने गराईने छैनौं । 



खचच सार्चजननक हदँाको ईपनस्थनत 

१. ईपभोक्ता सनमनत/ समूहका पदानधकारीहर २. स्थानीय सामानजक संघ सँस्थातफच  

क्र.स नाम र ठेगाना दस्तखत क्र.स नाम र ठेगाना दस्तखत 

१   १   

२   २   

३   ३   

४   ४   

५   ५   

६   ६   

७   ७   

८   ८   

९   ९   

१०   १०   

११   ११   



१२   १२   

१३   १३   

१४   १४   

१५   १५   

१६   १६   

१७   १७   

१८   १८   

१९   १९   

२०   २०   

२१   २१   

२२   २२   

२३   २३   

२४   २४   



२५   २५   

२६   २६   

२७   २७   

२८   २८   

२९   २९   

३०   ३०   

३१   ३१   

३२   ३२   

३३   ३३   

३४   ३४   

३५   ३५   

३६   ३६   



 

ईपयुचक्त खचच नर्र्रण ईपभोक्ता भेिा तथा बैठकमा ननणचय गरी जानकारीका िानग तयार 

गररएको व्यहोरा प्रमानणत गररएको छ । साथै ईपभोक्ता तथा स्थानीय सामानजक संघ सँस्थाको 

रोहर्रमा सम्पन्न अयोजनाको ननमाचण कायच सम्पन्न भएको र सो अयोजना बारे सार्चजननक 

जानकारी सरै् सरोकारर्ािाहरिाइ यस सूचना सार्चजननक स्थिको सूचना पाटीमा टाँस 

गररएको छ । 

रोहर्र 

 

 

 

 

 

 

द्रष्टव्यः खचच सार्चजननक कायचक्रममा ईपनस्थत सरोकारर्ािाको ईपनस्थनत ऄननर्ायच रपमा संिग्न 

हनु पनेछ । 

 

 

 

 

 

िाभग्राही समुदायको सनचर् 

नामः 

........................ 

हस्ताक्षर 

िाभग्राही समुदायको ऄध्यक्ष 

नामः 

........................ 

हस्ताक्षर 

र्डा ऄध्यक्ष र्ा ननजिे तोकेको र्डा 

सदस्य 

नामः 

........................ 

हस्ताक्षर 



प्रानर्नधक / अगन्तकुको ऄनभिखे र सल्िाह/सुझार् 

योजनासँग सम्बनन्धत समुदाय, कमचचारी तथा संघ संस्थाका प्रनतनननधबाट समेत बेिाबेिामा 

योजनास्थिको ननरीक्षण ऄनुगमन हनेछ । त्यसको ऄनुगमनको नर्र्रण सनहत िाभग्राही 

समुदायिाइ सल्िाह, सुझार् प्रदान गररनेछ । ईक्त नर्र्रणमा नर्िेष गरी कामको गुणस्तर, 

नापी , नक्िा अददका बारेमा ईल्िेख गनुचका साथै िाभग्राही समुदायिाइ ददआनु पने अर्श्यक 

सुझार्हर समारे्ि हनेछ । यसको ऄनतररक्त रननङ नबि प्राप्त भए पनछ सम्बनन्धत प्रानर्नधकिे 

ददने ननदिेन पनन यसै नोटमा समारे्ि गनुचपनेछ । 

१. नाम र पदः                               नमनतः 

सुझार्/ प्रनतदक्रया 

 

 

२. नाम र पदः                               नमनतः 

सुझार्/ प्रनतदक्रया 

 

 

१. नाम र पदः                               नमनतः 

सुझार्/ प्रनतदक्रया 

 

 

१. नाम र पदः                               नमनतः 

सुझार्/ प्रनतदक्रया 



ऄनुगमन तथा सहजीकरण सनमनतको बैठक 

बैठक सँख्या    बैठक नमनतः 

ऄनगुमन तथा सहजीकरण सनमनतका सदस्यहरको ईपनस्थनत 

नस.नं पदानधकारीको नाम निङ्ग पद मोर्ाआि नं हस्ताक्षर 

१      

२      

३      

४      

५      

प्रस्तार्, छिफि र ननणचयहरः 

सनमनतको बैठकमा छिफि गररएका प्रस्तार्/ नर्षय 

१. 

२. 

३. 

४. 

५. 

ननणचयहरः 

 

 

 

 

सूचना पाटीको नमूना 



सूचना पाटीको नमनुा अकार (३ दफट * ४ दफट ) 

खुम्बु पासाङल्हामु गाईँपानिका 

अयोजनाको नामः 

र्डा नं :  

िाभग्राही समुदाय/सँस्थाको नामः 

 

िा.स को ऄध्यक्षको नामः 

अयोजना िुर हने नमनतः 

 

 

बजेट श्रोतः 

१. गाईँपानिकाः 

२. नज.स.सः 

३. प्रदिेः 

४. ऄन्यः 

क. जनश्रमदानः 

ख. नजन्सी सहयोगः 

ग. प्रानर्नधक सहयोगः 

घ. नननज सहयोगः 

ङ. ऄन्य ननकायको सहयोग( नाम ईल्िेख गने): 

५. कुि िागतः 

अयोजना सम्पन्न हने नमनतः                              अयोजना सम्पन्न भएको नमनतः 

 


