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श्री अध्मऺ ज्मू, 
उदमऩयुगढी गाउॉऩातरका, 
गाउॉ कामिऩातरकाको कामािरम,  

उदमऩयु। 

र्वषम् रेखाऩयीऺण प्रततवेदन । 

 

 नेऩारको सॊर्वधानको धाया २४१ फभोजजभ त्मस कामिऩातरकाको आतथिक वषि २०७६।७७ को रेखाऩयीऺण 

सम्ऩन्न गयी रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ को दपा २०(२) फभोजजभ मो प्रततवेदन जायी गरयएको छ । उक्त प्रततवेदन 

रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ को दपा २०(३) य दपा २२ प्रमोजनको रातग अनयुोध छ । 

 
 

 
                                                                        (नेत्र कुभाय खत्री) 

                                                                            नामव भहारेखाऩयीऺक



 

  
 

 

भहारेखाऩयीऺकको बनाइि 
नेऩारको सॊर्वधानको धाया २४१ भा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तह का सफै सयकायी कामािरमको 

रेखाऩयीऺण तनमतभतता, तभतव्ममीता, कामिदऺता, प्रबावकायीता य औजचत्मको आधायभा भहारेखाऩयीऺकफाट 
हनुे व्मवस्था छ । रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ को दपा २०(२) भा भहारेखाऩयीऺकरे प्रत्मेक गाउॉऩातरका 
य नगयऩातरकाको रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न गयी अरग अरग प्रततवेदन जायी गनि सक्न े व्मवस्था छ । सोही 
व्मवस्था फभोजजभ स्थानीम तहको आतथिक वषि 2076।77 को आतथिक कायोफायको रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न 
गयी मो प्रततवेदन जायी गरयएको छ । 

स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण नेऩारको सॊर्वधान, रेखाऩयीऺण ऐन, सयकायी रेखाऩयीऺण भानदण्ड, 
र्वत्तीम रेखाऩयीऺण भागिदशिन, स्थानीम तह रेखाऩयीऺण तनदेजशका, भहारेखाऩयीऺकको वार्षिक रेखाऩयीऺण 
मोजना य तनकामसॉग सम्फजधधत ऐन, तनमभको आधायभा सम्ऩन्न गरयएको छ । रेखाऩयीऺणको प्रभखु 
उद्देश्महरुभा र्वत्तीम र्ववयणको शदु्धता, प्रचतरत कानूनको ऩारना, फजेट तथा मोजना तजुिभा एवॊ कामिक्रभ कामािधवमन, खरयद व्मवस्थाऩन, 
साविजतनक सम्ऩजत्तको सॊयऺण य उऩमोग, जजम्भेवायी य जवापदेर्हता एवॊ सेवा प्रवाहको अवस्था भूल्माङ्कन गनुि यहेको छ । त्मसैगयी स्रोत 
साधनको प्राप्ती य उऩमोग सम्फधधभा प्रचतरत कानूनको ऩारना बए नबएको र्वश्लषेण गयी र्वत्तीम  व्मवस्थाऩनभा सधुायका रातग सझुाव प्रस्ततु 
गयी सशुासन प्रवद्धिनभा टेवा ऩरु् माउन ुरेखाऩयीऺणको उदे्दश्म यहेको छ ।  

आतथिक वषि २०७६।७७ को रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न बएऩश्चात जायी गरयएको प्रायजम्बक प्रततवेदन उऩय प्राप्त प्रततर्क्रमाका र्वषमहरु 
तभरान गयी कामभ यहेका व्महोया सभावेश गयेय याम सर्हतको अजधतभ प्रततवेदन ऩठाइएको छ । प्रततवेदनभा ददएका सझुावहरुको 
कामािधवमनफाट स्थानीम तहभा यहेको सीतभत स्रोत साधनको उऩमोग गयी र्वकास तनभािण य सेवा प्रवाहभा तभतव्ममीता, दऺता य प्रबावकारयता 
हातसर गनि सहमोग ऩगु्ने अऩेऺा गरयएको छ । परस्वरुऩ स्थानीम तहको कामिसम्ऩादनभा जवापदेर्हता य ऩायदशॉता प्रवद्धिन हनुे र्वश्वास 
तरइएको छ ।  

रेखाऩयीऺणफाट भूरत: आधतरयक आम य याजस्व फाॉडपाॉटको प्रऺऩेण मथाथिऩयक नयहेको, आधतरयक आम ठेक्का व्मवस्थाऩनभा स्ऩष्ट 
कानूनी व्मवस्था नबएको, आम सङ्करन धमून यहेको, ऩमािप्त आधाय फेगय याजस्व छुट ददएको, फक्मौता असरुीभा प्रबावकायीता नआएको, फजेट 
अनशुासन कभजोय यहेको, अफण्डा फजेट याखेको, खचि ऩश्चात फजेट तथा कामिक्रभ सॊशोधन गयी अनभुोदन गने गयेको, वषािधतभा फढी खचि 
गयेको, खरयद कानून र्वऩयीत सोझै खरयद गयेको, अत्मतधक प्रशासतनक खचि गयेको, फचत अनदुान र्पताि नगयेको, र्वतयणभखुी खचिको फाहलु्मता 
यहेको जस्ता प्रवजृत्त देजखएका छन ्। त्मसैगयी र्वकास तनभािणतपि  मोजना प्राथतभकीकयण नगयेको, साना तथा टुके्र आमोजनाको छनौट गयेको, 
जर्टर प्रकृततका कामिहरु सभेत उऩबोक्ता सतभततफाट गयाएको, तोर्कएफभोजजभ जनसहबातगता नजटेुको, दीगो र्वकासका रक्ष्म अनरुुऩ मोजना य 
कामिक्रभ तजुिभा नगयेको, दीघिकारीन र्वकासको खाका तजुिभा नबएको जस्ता सभस्मा यहेका छन ्।  

स्थानीम तहको आधतरयक व्मवस्थाऩनतपि  आवश्मक अनबुवी य दऺ जनशजक्तको कभी यहेको, कभिचायी तनमकु्ती तथा फढुवाभा प्रदेश 
रोकसेवा आमोगको ऩयाभशि नतरएको, सेवा प्रवाहभा अऩेजऺत सधुाय हनु नसकेको, स्रोत, साधन य सम्ऩजत्तको दरुुस्त अतबरेख नयहेको, सञ्चातरत 
मोजना, कामिक्रभ, सेवा प्रवाहको अतबरेख नयाखेको, फैंक र्हसाफ र्ववयण तमाय गने नगयेको, रेखाङ्कन तथा सभग्र प्रततवेदन प्रणारी य आधतरयक 
तनमधत्रण कभजोय यहेको छ । साथै आधतरयक रेखाऩयीऺण बयऩदो य प्रबावकायी नबएको ऩाइएको छ । स्थानीम तहभा रेखा सतभततको गठन, 
कामिऺ ेत्र, रेखाऩयीऺण प्रततवेदन उऩय छरपर य फेरुजू पर्छ्यौट सम्फधधी स्ऩष्ट कामिर्वतध तजुिभा हनु फाॉकी यहेको ऩाइएको छ । 
रेखाऩयीऺणफाट औॊल्माएका व्महोयाहरु सधुाय गयी गत र्वगतका फेरुजू उऩय अऩेजऺतरुऩभा आवश्मक कायवाही बए गयेको सभेत देजखएन । 

सभम य जनशजक्तको सीतभतताको फावजदु मथासम्बव स्थानीम तहको कामिस्थरभा नै उऩजस्थत बइि रेखाऩयीऺण गरयएको तथमो । 
रेखाऩयीऺणको क्रभभा रेखाऩयीऺण टोरीरे स्थानीम तह का प्रभखु सर्हतका ऩदातधकायीहरुसॉग छरपर सभेत गरयएको तथमो । रेखाऩयीऺण 
प्रततवेदनभा उल्रेख बएका व्महोयाको कामािधवमनफाट स्थानीम तह को र्वत्तीम व्मवस्थाऩन, बौततक ऩूवािधाय य सेवा प्रवाहभा सधुाय हनु ेअऩेऺा 
गयेको छु । स्थानीम तहको रेखाऩयीऺणभा सहमोग ऩरु् माउन ेस्थानीम तहका सफै ऩदातधकायी तथा कभिचायीहरु य रेखाऩयीऺण तथा प्रततवेदन 
तमायीभा सॊरग्न मस कामािरमका कभिचायीहरु सफैराइि धधमवाद ऻाऩन गदिछु ।  

  

 (टॊकभजण शभाि, दॊगार) 

२०७8 बाद्र ४ गते भहारेखाऩयीऺक 
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श्री अध्मऺज्मू,  

उदमऩयुगढी गाॉउऩातरका,  
गाउॉ कामिऩातरकाको कामािरम, 
उदमऩयु । 

र्वषम्  रेखाऩयीऺण प्रततवेदन । 

कैर्पमत सर्हतको याम 

हाभीरे उदमऩयुगढी गाॉउऩातरकाको आतथिक वषि २०७६।७७ को र्वत्तीम र्ववयण य त्मससॉग सम्फजधधत आमव्मम र्ववयण तथा रेखा र्टप्ऩणीहरुको रेखाऩयीऺण गयेका छौं 
।हाम्रो यामभा,  मस प्रततवेदनको कैर्पमत सर्हतको याम व्मक्त गने आधाय खण्डभा उल्रेख बएका र्वषमरे ऩाने असय फाहेक, ऩेश बएको २०७७ आषाढ ३१ भा सभाप्त 
बएको आतथिक वषि २०७६।७७ को र्वत्तीम  र्ववयण य त्मससॉग सम्फजधधत आमव्मम र्ववयणरे स्थानीम तहसॉग सम्फजधधत प्रचतरत कानून य ऩयम्ऩया फभोजजभ सायबतू 
रुऩभा सही तथा मथाथि अवस्था जचत्रण गदिछ ।  

कैर्पमत सर्हतको याम व्मक्त गने आधाय 

1. रेखाऩयीऺणभा देजखएका व्महोयाहरुका सम्फधधभा तभतत २०७७।१२।३१ भा जायी गरयएको प्रायजम्बक प्रततवेदन उऩय प्राप्त प्रततर्क्रमा सर्हतका प्रभाण 
कागजातका आधायभा पर्छ्यौट बएका दपाहरु हटाई कामभ व्महोयाको अजधतभ प्रततवेदन ऩाना २७ मसैसाथ सॊरग्न छ । 

2. रेखाऩयीऺणफाट रु. 98 राख 4 हजाय फेरुजू देजखएको छ । सोभध्मे असरु गनुिऩने रु. १० राख १8 हजाय, प्रभाण कागजात ऩेश गनुिऩने रु. १७ राख 
३9 हजाय, तनमतभत गनुि ऩने रु. ६9 राख ३३ हजाय य ऩेश्की फाॉकी १ राख १४ हजाय यहेको छ ।   

3. आम्दानी तथा खचिको से्रस्ता नगदभा आधारयत रेखा प्रणारी अवरम्फन गयेकोरे ऩातरकाको ऩेश्की फाहेक सम्ऩजत्त तथा दार्मत्व मर्कन हनेु कुनै जानकायी 
खरुाएको छैन ।   

हाम्रो रेखाऩयीऺण कामि नेऩारको सॊर्वधान, रेखाऩयीऺण ऐन तथा भहारेखाऩयीऺकको कामािरमरे अवरम्वन गयेका नेऩार सयकायी रेखाऩयीऺणभान, भागिदशिन तथा 
रेखाऩयीऺणसॉग सम्फजधधत अधम प्रचतरत कानून फभोजजभ गरयएको छ । र्वत्तीम र्ववयण तमाय गने स्थानीम तहसॉग हाभी स्वतधत्र छौं । त्मसका रातग स्वीकृत 
आचायसॊर्हता अनसुाय हाभीरे काभ गयेका छौं । रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राप्त गयेका रेखाऩयीऺण प्रभाणहरु हाम्रो याम व्मक्त गने आधायका रातग ऩमािप्त य उऩमकु्त छन ्
बन्ने कुयाभा कामािरम र्वश्वस्त छ ।   

र्वत्तीम र्ववयण उऩय व्मवस्थाऩन य रेखाउत्तयदामी अतधकृतको जजम्भेवायी 

आतथिक कामितफतध तथा र्वत्तीम  उत्तयदार्मत्व ऐन २०७६ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ तथा अधम प्रचतरत कानून फभोजजभ सही य मथाथि हनेु गयी र्वत्तीम 
र्ववयण तमाय गने तथा जारसाजी वा अधम गल्तीका कायण र्वत्तीम र्ववयण सायबतू रुऩभा गरत आॉकडा यर्हत स्वरुऩभा फन्न ेगयी आवश्मक आधतरयक तनमधत्रण प्रणारी 
राग ुगने जजम्भेवायी ऩातरका व्मवस्थाऩनभा यहेको छ । गाउॉ कामिऩातरका, अध्मऺ य प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत गाउॉऩातरकाको र्वत्तीम प्रततवेदन प्रकृमाको अनगुभनका 
रातग जजम्भेवाय यहेका छन ्।   

र्वत्तीम र्ववयणको रेखाऩयीऺण उऩय रेखाऩयीऺकको जजम्भेवायी 

र्वत्तीम प्रततवेदन सभग्रभा जारसाजी वा अधम गल्ती सभेतका कायण सायबतू रुऩभा गरत आॉकडा यर्हत यहेको होस ् बनी उजचत आश्वस्तता प्राप्त गयी याम सर्हतको 
रेखाऩयीऺण प्रततवेदन जायी गनुि रेखाऩयीऺणको उद्दशे्म हो । रेखाऩयीऺणभा उजचत आश्वस्ततारे साभाधम स्तयको आश्वस्ततासम्भ प्रदान गयेको हधुछ, तय रेखाऩयीऺण ऐन 
तथा भहारेखाऩयीऺकको कामािरमरे अवरम्वन गयेका नेऩार सयकायी रेखाऩयीऺणभान, भागिदशिन तथा रेखाऩयीऺणसॉग सम्फजधधत अधम प्रचतरत कानून फभोजजभ गने 
रेखाऩयीऺण सम्ऩादन बएकै अवस्थाभा ऩतन सफै प्रकायका जारसाजीजधम वा अधम गल्ती ऩत्ता रगाउने सक्ने तनजश्चतता बने हदैुन । र्वत्तीम र्ववयणका उऩमोगकतािरे 
साभाधमतमा गने आतथिक तनणिमभा नै पयक ऩानि सक्ने अवस्था देजखएका एउटै वा सभग्रताभा हनेु र्वशेष वा जारसाजीजधम वा अधम गल्तीराई सायबतू रुऩभा गरत 
आॉकडा भातनएको छ ।  

 
(नेत्र कुभाय खत्री) 

नामफ भहारेखाऩयीऺक
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रेखाऩयीऺण प्रततवेदन 

२०७६।७७ 

ऩरयचम – स्थानीम नेततृ्वको र्वकास गदै स्थानीम शासन ऩद्धततराई सदुृढ गयी स्थानीम तहभा र्वधार्मकी, कामिकारयणी य धमार्मक 
अभ्मासराई सॊस्थागत गनि स्थानीम सयकायको सञ्चारन गने उद्देश्मरे मस गाउॉऩातरकाको स्थाऩना बएको हो।स्थानीम सयकायरे 
सञ्चारन गने कामिभा सहकारयता, सह–अजस्तत्व य सभधवमराई प्रवद्धिन गनुि य स्थानीम सयकायका काभभा जनसहबातगता, 
उत्तयदार्मत्व, ऩायदजशिता सतुनजश्चत गयी नागरयकराई गणुस्तयीम सेवा प्रदान गनुि गाउॉऩातरकाको उद्देश्म यहेको छ।मस गाउॉऩातरका 
अधतगित ८ वडा, ४२ सबा सदस्म, २४१.८ वगि र्करोतभटय ऺेत्रपर तथा ३०७८० जनसॊखमा यहेको छ । 

स्थानीम सजञ्चत कोष – आतथिक वषि २०७६।७७ को स्थानीम सजञ्चत कोष आम व्मम  र्हसाफको सॊजऺप्त अवस्था तनम्न फभोजजभ 
यहेको छ । 

ऩातरकाराई एर्ककृत वार्षिक सॊकेत तथा वगॉकयण य व्माखमा २०७४ स्वीकृत बएको नेऩार साविजतनक ऺेत्र रेखाभान 

(NPSAS) फभोजजभका पायाभहरु सर्हतको प्रातप्त य बकु्तानीको एकीकृत वार्षिक प्रततवेदन (भ रे ऩ पा नॊ २७२) अनसुाय 
ऩातरकाको मस वषिको आम व्मम र्ववयण तनम्नानसुाय यहेको छ । 

आतथिक कायोफायको जस्थतत 

र्ववयण र्टप्ऩणी 
मस वषि रु. 

 गतवषि रु. 

    फजेट 

आपैरे गयेको 
प्रातप्त/बकु्तानी 

वस्तगुत/सोझै 
बकु्तानी जम्भा 

आपैरे गयेको 
प्रातप्त/बकु्तानी 

वस्तगुत/सोझै 
बकु्तानी जम्भा 

प्राप्ती (क+ख)   583937428 570238515.4 15324837 585563352.4       

क. प्रातप्त (सॊजचतकोषभा आम्दानी 
फाॉतधने)   479636428 461781229.9 15324837 477106066.9 0 0 0 

११००० कय 11 109587000 90630761.93 0 90630761.93 0 0 0 

१३००० अनदुान   368185237 369074199 15324837 384399036 0 0 0 

सॊघीम सयकाय 12 360942237 327288930 15324837 342613767 0 0 0 

प्रदेश सयकाय 12 7243000 39709000 0 39709000 0 0 0 

अधतरयक श्रोत   0 0 0 0 0 0 0 

१४००० अधम याजस्व   1864191 2076269 0 2076269 0 0 0 

३३००० दार्मत्व   0 0 0 0 0 0 0 

ख. अधम प्रातप्त   104301000 108457285.5 0 108457285.5       

र्वतयण गनि फाकी याजस्व   0 0 0 0 0 0 0 

प्रकोऩ व्मावस्थाऩन कोषहरु 15 10985000 10985000 0 10985000 0 0 0 

धयौटी 15 0 1515872.39 0 1515872.39 0 0 0 

सॊघीम, प्रदेश सयकाय वा अधम 
कामिक्रभ( को रे तन का फाट 
तनकाशा बएका यकभ) 16 93316000 95956413.1 0 95956413.1       

बकु्तानी (ग+घ)   667574400 586069355 9955458 596024813       

ग. बकु्तानी (सजञ्चत कोषफाट)   562501191 478510191.9 9955458 488465649.9 0     

   २१००० ऩारयश्रतभक / सरु्वधा 18 165101000 142778474.9 0 142778474.9 0 0 0 

   २२००० भारसाभान तथा 
सेवाको उऩमोग 18 185331891 131773961 5281809 137055770 0 0 0 

   २५००० सहामता (Subsidy) 18 170000 150000 0 150000 0 0 0 

   २६००० अनदुान 18 0 0 0 0 0 0 0 

   २७००० साभाजजक सयुऺा 18 0 0 0 0 0 0 0 

   २८००० अधम खचि 18 2650000 2335603 0 2335603 0 0 0 
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   ३१००० गैय र्वत्तीम सम्ऩत्ती / 

ऩूॉजीगत खचि 18 209248300 201778975.7 4673649 206452624.7 0 0 0 

कय कट्टी दाजखरा गनि फाकी     -306822.72   -306822.72 0 0 0 

घ. अधम बकू्तानी   105073209 107559163.1 0 107559163.1       

प्रकाऩ व्मावस्थाऩन कोषहरु   10985000 10920663 0 10920663 0 0 0 

धयौटी   0 917695 0 917695 0 0 0 

सॊघीम, प्रदेश सयकाय वा अधम 
कामिक्रभ( को रे तन का फाट 
तनकाशा बएका यकभ)   93316000 95184204.1   95184204.1       

सडक वोडि फाट प्राप्त   772209 772000 0 772000       

कट्टी यकभ बकु्तानी/दाजखरा गनि 
फाकी     -235399   -235399       

धयौटी खाताभा आम्दानी फाध्न 
फाकी     0           

प्रदेश सयकाय अनदुान र्पताि गनि 
फाकी यकभ                 

ङ. मो वषिको फचत (धमनु)     
-

15830839.58 5369379 -10461460.58       

च. गतवषिको जजम्भेवायी यकभ 
(अ.ल्मा)     103643345.8   103643345.8       

वषािधतको फाकी यकभ (ङ + च)   0 87812506.26 5369379 93181885.26       

फैंक तथा नगद फाकी 24   87812506.26   93181885.26     0 
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दपा रेखाऩयीऺणफाट देजखएका व्महोया फेरुज ुयकभ 
 रेखाऩयीऺण को दौयानभा देहाम फभोजजभ असरुी बएको बौचय ऩेश बएको छ । 

तस. नॊ. व्महोया यकभ सञ्चीत कोष 

१ गत फषिको र्पताि ५००००० प्रदेश सजञ्चत कोष 
 

 

 रेखाऩयीऺणको प्रायजम्बक प्रततवेदन जायी बए ऩश्चात रु. ४५४७५ असरु बई र्वतबन्न सजञ्चत कोषभा दाजखरा 
बएको छ । 

 

 र्वत्तीम र्ववयण र्वश्लषेण  

1.  र्वत्तीम र्ववयण – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७२ भा गाउॉऩातरकारे प्रत्मेक वषिको 
साउन एक गतेदेजख आगाभी वषिको असाय भसाधतसम्भको अवतधराई आतथिक वषि कामभ गयी आम य 
व्ममको र्हसाव याख्नऩुदिछ।सोही ऐनको दपा ६९ भा तोर्कए अनसुाय गाउॉऩातरकारे आफ्नो आतथिक कामि 
प्रणारीको व्मवस्थाऩन गनुिऩदिछ।मस सम्फधधभा देजखएका व्महोया देहाम फभोजजभ छन ् 

 स्थानीम तहरे सजञ्चत कोषभा गत र्वगतको फाॉकी मस वषि प्राप्त यकभ य सजञ्चत कोषवाट बएको खचि 
स्ऩष्ट देजखने गयी खाता याखेको छैन । 

 रेखाऩयीऺणका क्रभभा फैंक नगदी र्कताफ तथा ऩेश्की खाता अद्यावतधक नयहेको कायण स्थानीम 
तहरे ऩेश गयेको आम–व्मम र्ववयण मथाथि भान्न सक्ने अवस्था छैन । 

 कततऩम सम्फजधधत आतथिक कायोफायहरुको गोश्वया बौचय फजेट जशषिकगत फैंक नगदी र्कताफभा 
नजनाएकारे शे्रस्ता अनसुाय फैंक  भौज्दात ऋणात्भक यहेको तथा स्थानीम तहका सफै खाताहरुको 
एकभषु्ट र्हसाव गदाि भौज्दात ऋणात्भक ऩाइमो । 

    त्मसैरे तोके फभोजजभका र्वत्तीम र्ववयण तथा खाताहरु अद्यावतधक गयी आम य व्ममको 
वास्तर्वक जस्थतत देजखने गयी रेखाङ्कन  गनुिऩदिछ । 

 

2.  आतथिक कायोफाय – मस ऩातरकाभा मस वषि रु.५८५५६३३५२ आम बएकोभा २०७७ असाय भसाधत 
सम्भ रु ५९६०२४८१३ खचि बई रु.१०४६१४६०ऋणात्भक भौज्दात यहेको छ।गत वषिको भौज्दात 
सभेत फषािधतभा सजञ्चत कोष य अधम कोष रु.९३१८१८२२ भौज्दात यहेको देजखमो। 

 

3.  आधतरयक तनमधत्रण प्रणारी - स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा ७८ फभोजजभ आधतरयक 
तनमधत्रण प्रणारी तमाय गयी राग ु गनुिऩनेभा राग ु गयेको ऩाईएन। मस सम्वधधभा देजखएका अधम 
व्महोयाहरु तऩजशर फभोजजभ यहेका छन ।  

 आधतयीक रेखाऩयीऺण गयाएको देजखएन । 

 आतथिक सहामता य औषधी उऩचायको यकभ र्वतयण गदाि सो सम्फजधध कामिर्वतध फनाएय भात्र 
गनुि ऩनेभा गयेको देजखएन ।  

 वडाहरु य ऩातरका एकै प्रकृततका मोजना तथा कामिक्रभहरु सञ्चारन गदाि ( र्वउ र्वजन 
खयीद,औषधी खयीद, कृर्ष साभान खरयद ,ऩश ु खयीद सोराय खरयद,  पतनिचय खरयद य बौततक 
तनभािणसभेत )  र्वतबन्न अनगुभनकायी तनकामका तनदेशन ऩरयऩत्र य प्रततवेदन अनसुाय एकीकृत  
प्माकेज फनाई तभतव्ममी, प्रततस्ऩधॉ य दऺताऩूणि ढङ्गफाट कामािधवमन गनुिऩनेभा सो फभोजजभ 
गयेको देजखएन।  

 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन 2074 को दपा 11 अनसुाय आफ्नो ऺेत्रतबत्रको आधायबतू  
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तथमाॊक सॊकरन, अतबरेखाङ्कन  य व्मवस्थाऩन गनुिऩने सो गयेको ऩाईएन ।  

 ऩातरकारे एक आतथिक वषिको अधत्म तबत्र बएको आफ्नो आतथिक कायोवायको अनसुचुी 14 
फभोजजभ ढाॉचाभा वार्षिक प्रततवेदन तमाय गयेको ऩाईएन।  

 ऩातरकारे कामिक्रभगत तथा मोजनागत खाता याखेको ऩाईएन।साथै ऩातरकाफाट मस वषि 
सञ्चातरत कामिक्रभ तथा मोजनाको कामािधवमन य सेवा प्रवाह सभेतको वार्षिक कामिक्रभ 
अनसुायको प्रगतत तमाय गयेको ऩाईएन।  

 कामािरमको शे्रष्ता य वैक र्वचको र्हसाव पयक ऩये वा नऩयेको सम्वधधभा वैक र्हसाव तभरान 
र्ववयण तमाय नगयेको कायण र्हसाव तभरान बए नबएको सम्वधधभा एर्कन गनि सर्कएन । 

 अधतय सयकायी र्वत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा १७ फभोजजभको भध्मकारीन खचि 
सॊयचना तमाय गनुिऩनेभा ऩातरकारे सो फभोजजभ भध्मकारीन खचिको सॊयचना तमाय गयेको ऩाईएन 
।  

 स्थानीम तह सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ६५, ६६ य ६७ भा क्रभश् स्थानीम याजश्व ऩयाभशि 
सतभतत, स्रोत अनभुान य फजेट सीभा तनधाियण सतभतत य फजेट तथा कामिक्रभ तजुिभा सतभतत यहने 
व्मवस्था गयेकोभा ऩातरकारे उक्त सतभतत गठन गयेको ऩाईएन ।  

 र्वषमगत ऺेत्रभा सञ्चारन हनुे कामिक्रभभा फैठक बत्ता, भ्रभण बत्ता, तातरभ, गोष्ठीतपि  फढी 
केजधद्रत बई र्वतयणभजुख यहेको ऩाईमो।   

 ऩातरकारे जजधसी साभानको एकीकृत र्ववयण तथा सहामक जजधसी खाता अध्मावतधक नगयी वडा 
कामािरम तथा र्वतबन्न सॊघ सॊस्थाराई र्वतयण गयेको ऩाईमो  

 वडा कामािरमभा यहेका जजधसी सभान सर्हतको अतबरेख देजखने गयी ऩातरकाको भूर जजधसी 
खाता अध्मावतधक गयेको ऩाईएन । 

 जजधसी तनयीऺण प्रततवेदनभा उल्रेख बए अनसुाय र्वतबन्न भारसाभान भभित तथा तरराभ गनुि 
ऩनेभा गयेको ऩाईएन ।  

 भलु्म अतबवरृ्द्ध कय तनमभावरी २०53 को तनमभ 6 (क) भा ठेक्का सम्झौता य कय बकु्तानीको 
जानकायी सम्फजधधत आधतरयक याजस्व कामािरमराई नददई आतथिक वषिको अधतभा भात्र ददइएको 
तथा इ टीतडएस गयेको देजखएन । 

 कामािरमरे उद्देश्म प्रातप्तभा आइऩने सम्बार्वत जोजखभहरु ऩर्हचान गयी तनयाकयणको प्रमास गयेको 
अतबरेख नयाखेको ऩाइमो । 

 कुनै यकभको बकु्तानी ददॉदा रयत ऩगुेको वा नऩगुेको जाॉच गयी यतसद र्वर बऩािइहरुभा 
तसरतसरेवाय नम्वय याजख कामािरम प्रभखुरे तोकेको कभिचायीरे बकु्तानी बएको जनाउने छाऩ 
सभेत रगाई दस्तखत गयी प्रभाजणत गनुिऩनेभा से अनसुाय गयेको ऩाईएन । 

 साविजतनक खरयद तनमभावरी 2064 को तनमभ 7 य 8 भा खरयदको गरुुमोजना य वार्षिक 
खरयद मोजना तमाय गनुिऩनेभा तमाय गयेको ऩाईएन। 

 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन 2074 को दपा 13 फभोजजभ आतथिक वषि शरुु हनुबुधदा ऩधर 
ददन अगावै ऩातरकारे आफ्नो ऺेत्रतबत्रको तनभािण साभग्री  भूल्म, ज्मारा, बाडा तथा अधम 
भहशरुको स्थानीम धमनुतभ दययेट तोक्न ुऩनेभा तोकेको ऩाईएन। 

 ठेक्काहरुको र्वस्ततृ र्ववयण देजखने गयी ठेक्का खाता य कजधटधजेधसी खाता याखेको ऩाईएन। 

 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन 2074 को दपा 74(2) अनसुाय साविजतनक खरयद तनमभावरी 
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वनाई राग ुगनि सक्ने व्मवस्था बएकोभा वनाएको ऩाईएन ।  

 साविजतनक खरयद तनमभावरी 2064 को तनमभ 97 अनसुाय मस वषि कामिसम्ऩन्न बएका 
आमोजना तथा कामिक्रभहरु उऩबोक्ता सतभततराई हस्ताधतयण गनुिऩनेभा गयेको ऩाईएन । 

 सॊस्था दताि ऐन, २०३४ दपा ३ अनसुाय ऩातरकाफाट सञ्चारन बएका र्वतबन्न मोजना तनभािण 
कामि गनि गठन बएका उऩबोक्ता सतभततहरु सो ऐनको उक्त व्मवस्था अनसुाय भाधमता प्राप्त हनुे 
गयी दताि गयेको ऩाइएन ।  

 सञ्चातरत मोजनाको सूचना ऩाटीभा आम–व्मम, अऩेजऺत य वास्तर्वक राबका साथै उऩबोक्ताको 
मोगदान य कामिसम्ऩादन रगामतका र्वषमभा स्ऩष्ट गयी सयोकायवारा सर्हतको साविजतनक 
सनुवुाई य साविजतनक ऩयीऺणराई अतनवामि गनुि गयाउन ु ऩनेभा अतधकाॊशत् ऩारना बएको 
ऩाईएन। 

 वातावयण सॊयऺणको एकीकृत दीघिकारीन  मोजना तमाय गयेको देजखएन । 

 ऩातरकाको र्वकास तनभािण व्मवस्थाऩन तथा सेवा प्रवाहका रातग आवश्मक प्रार्वतधक तथा 
प्रशासतनक कभिचायीको अबाव यहेको ऩाईमो । 

 सशुासन व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन तनमभावरी २०६५ अनसुाय नागरयक वडाऩत्रभा उल्रेजखत 
सेवाहरुको कामािधवमन जस्थतत अनगुभन गनि अनगुभन सॊमधत्र तम गयेको ऩाईएन । 

 तनजाभती सेवा ऐन 2049 फभोजजभ कामि र्ववयण वनाई राग ुगयेको ऩाईएन । 

 ऩातरकारे र्वद्यारमभा यकभ तनकासा गदाि र्वद्यारमगत तनकासा प्रष्ट देजखने गयी खाता याखेको 
देजखएन 

 भधत्रारमको तभतत 2073।12।25 को ऩरयऩत्र अनसुाय मस ऩातरकाभा सभार्हत बएका 
सार्वकका गाॉउ र्वकास सतभतत को नाभभा यहेका ऩेश्की तथा वेरुजकुो रगत तमाय गयेको 
ऩाईएन ।  

 कामािरमरे तनजाभती सेवा ऐन २०४९ अनसुाय तरफी प्रततवेदन ऩारयत गयेय भात्र तरफ बत्ता 
बकु्तानी ददन ुऩनेभा सो गयेको देजखएन 

          तसथि ऩातरकारे आधतरयक तनमधत्रण प्रणारीराई तोर्कए फभोजजभ प्रबावकायी य र्वश्वाशनीम 
फनाई सेवा प्रवाह सदुृढ फनाउन ेतपि  ध्मान ददनऩुने देजखधछ ।  

4.  फजेट ऩेश, ऩारयत य अजखतमायी - स्थानीम तह सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७१ भ स्थानीम तहरे 
आगाभी आतथिक वषिको याजश्व य व्ममको अनभुान कामिऩातरकाफाट स्वीकृत गयाई असाय १० गते तबत्र 
ऩेश गने य मसयी ऩेश बएको फजेट छरपर गयी असाय भसाधततबत्र सबाफाट ऩारयत गनुिऩने व्मवस्था छ 
।सोही ऐनको दपा ७३ भा सबाफाट फजेट स्वीकृत बएको ७ ददनतबत्र स्थानीम तहका प्रभखुरे प्रभखु 
प्रशासकीम अतधकृतराई फजेट खचि गने अजखतमायी प्रदान गनुिऩने व्मवस्था छ।मस स्थानीम तहभा 
उऩाध्मऺ श्री सान ु कुभायी याउतरे तभतत २०७६।४।११ गते रु. ५६३६४८००० को फजेट सबा 
सभऺ ऩेश गयेकोभा तभतत २०७६।४।११ भा ऩारयत बएको छ । मसैगयी स्थानीम तहका प्रभखुरे 
२०७६।४।१६ भा प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतराई फजेट खचि गने अजखतमायी प्रदान गयेको देजखधछ । 
कानूनरे तोकेको सभमभा आम य व्ममको अनभुान ऩेश गयी ऩारयत गने य अजखतमायी ददनेतपि  ध्मान 
ददनऩुदिछ ।  

 



 

6 
 

5.  चौभातसक ऩुॉजीगत खचि - आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ  २३ फभोजजभ स्वीकृत बएको 
कामिक्रभभा तनमभ २५ फभोजजभ चौभातसक प्रगतत र्ववयण वनाई ऩेश गनुिऩने य चौभातसक कामिरक्ष्म तथा 
कामिक्रभ  फभोजजभ कामिसम्ऩादन सम्ऩन्न गयी कामिक्रभ  कामािधवमन गनुिऩने व्मवस्था छ।कामािरमरे 
उऩरव्ध गयाएको र्ववयण अनसुाय चौभातसक ऩुॉजीगत  खचिको जस्थतत देहाम फभोजजभ छ।वषािधतभा 
हतायभा काभ गयाउॉदा काभको गणुस्तयभा असय ऩने देजखएकोरे तनमभभा बएको व्मवस्था अनरुुऩ 
अषाढभा खचि गने ऩरयऩाटीभा तनमधत्रण गनुिऩदिछ ।                    

s'n vr{ 

rf}dfl;s vr{ 

k|yd rf}dfl;s bf;|f] rf}dfl;s t];|f] rf}dfl;s आषा9 dlxgf 

२०२२१६६८३ २८१६६७५८ ४१११६२३९ १३२९३३६८६ ७८४७०९३८ 

१०० प्रततशत १४ प्रततशत २० प्रततशत ६६ प्रततशत ३९ प्रततशत 
 

 

6.  खरयद मोजना – साविजतनक खरयद ऐन, २०६३ को दपा ६ फभोजजभ साविजतनक तनकामरे तोर्कए 
फभोजजभ खरयदको गरुुमोजना तथा वार्षिक खरयद मोजना तमाय गनुिऩने व्मवस्था छ।कामािरमरे सो अनरुुऩ 
खरयद मोजना तमाय नगयी रु.२०२२१६६८३ खचि गयेको छ।अत् ऐन तथा तनमभावरीभा तोर्कए 
फभोजजभ गरुु मोजना तथा वार्षिक खरयद मोजना फनाउने य सो फभोजजभ खरयद व्मवस्थाऩन गनेतपि  
कामािरमरे ध्मान ददनऩुदिछ। 

 

7.  खरयद सम्झौता – आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ २०(३) अनसुाय प्रथभ चौभातसक 
अफतधभा ठेक्का सम्झौता गनुिऩने स्ऩष्ट व्मवस्था बएकोभा देहाम अनसुाय तेश्रो चौभातसकभा २७६ वटा 
काभको रु. १०१५१२२५६ को ठेक्का सम्झौता गयेको य अषाढभा सभेत १२६ वटा काभको 
रु.४०३४०४४७ खचि गयेको ऩाइमो।कानूनभा उल्रेजखत व्मवस्थाको ऩारना बएको नदेजखएकोरे 
कानूनभा उल्रेजखत व्मवस्थाको ऩारना गनेतपि  गाॉउऩातरका व्मवस्थाऩन र्वशेष सतिक यहन ु ऩदिछ ।                                               
रु. हजायभा 

                                          खरयद सम्झौता 

जम्भा प्रथभ चौभातसक दोस्रो चौभातसक तेस्रो चौभातसक आषाढ भर्हनाको भात्र  

सॊखमा यकभ सॊखमा यकभ सॊखमा यकभ सॊखमा यकभ सॊखमा यकभ 

४०० १७५७२९ १५ २७७३६ १०९ ४६४०० २७६ १०१५१२ १२६ ४०३४० 

 

 

8.  आधतरयक ऋण – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ६८ फभोजजभ गाउॉऩातरकारे र्वत्त 
आमोगको तसपारयसभा सम्फजधधत सबावाट स्वीकृत गयी उत्ऩादनशीर, योजगायभूरक, आधतरयक आमवरृ्द्ध 
तथा ऩुॉजीगत कामिका रातग आधतरयक ऋण तरन सक्ने व्मवस्था छ ।मस गाउॉऩातरकारे मो वषि 
आधतरयक ऋण तरएको देजखएन । 

 

9.  मोजना छनौट – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा २४ को उऩदपा ४ अनसुाय 
ऩातरकाहरुरे आवतधक वार्षिक यणनीततगत र्वषमको मोजना फनाउदा भध्मकारीन तथा दीघिकारीन 
प्रकृततका आमोजनाहरुभा रगानी गनुिऩने व्मवस्था छ।त्मस्तै सोही ऐनको दपा २४ को उऩदपा १० 
अनसुाय ऩातरकारे स्थानीमस्तयका र्वकास आमोजनाको आवश्मक अध्ममन अनसुधधान तथा प्रबाव 
भूल्माङ्कन कामि गनि सक्नेछ व्मवस्था यहेको छ।तय ऩातरकारे २५४ वटा सानो प्रकृततका रु. ५००००० 
बधदा घटीका आमोजनाहरु अध्ममन अनसुधधान य प्रबाव भूल्माङ्कन  फेगय रु. ५४०८८००० को छनौट 
तथा कामािधवमन गयेको देजखमो।साना साना मोजना वडावाट छनौट गयी कामािधवमन गने गयेकोरे 
भध्मकारीन तथा दीघिकारीन मोजना वनाइ भध्मभ य ठुरा आमोजनाहरु तजुिभा गयी कामािधवमन गने तपि  
ध्मान जानऩुने देजखधछ । 
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10.  उऩबोक्ता सतभततको शे्रस्ता अनगुभन – साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ९७ भा उल्रेख 
बए फभोजजभ कामिक्रभको रेखा दरुुस्त याख्न ेदार्मत्व सम्फजधधत उऩबोक्ता सतभततका प्रभखु, कोषाध्मऺ य 
सदस्म सजचवको हनुे, रेखा दरुुस्त नयाखेको ऩाइएभा प्रचतरत कानून फभोजजभ कायफाही हनुे एवॊ बए 
गयेको काभराई नगयेको तथा नगयेको काभराई गयेको तसपारयस गने, नाऩजाॉच प्रार्वतधक सऩुरयवेऺण गने 
य अजधतभ भूल्माॊकन गने कभिचायीराई प्रचतरत कानून फभोजजभ कायफाही हनुे व्मवस्था छ।उऩबोक्ता 
सतभततरे याखेको रेखाको सम्फधधभा अनगुभन गयेको देजखएन।उऩबोक्ता सतभतत भापि त बकु्तानी गदाि 
आमकय ऐन, २०५८ फभोजजभ श्रोतभा अतग्रभ आमकय कट्टी गनुिऩने, स्थामी रेखा नम्फय य भूल्म अतबफरृ्द्ध 
कय दताि प्रभाणऩत्र बएकासॉग खरयद गनुिऩने व्मवस्थाको ऩारना बएको छैन। उऩबोक्ता सतभततफाट खरयद 
गरयएका र्वतबन्न जजधसी, तनभािण साभग्री य हेबी भेजशनको बकु्तानीभा अतग्रभ आमकय कट्टी गयेको सभेत 
देजखएन।उऩबोक्ता सतभततरे रेखा नयाख्न,े कामािरमफाट अनगुभन नहनुे अवस्थाभा आमकय ऐन, २०५८ 
अनसुाय राग्ने आमकय तथा बकु्तानीभा असरुी गरयने कय यकभ तनभािण व्मवसामी तथा आऩूततिकतािफाट 
छरी हनु सक्ने बएकोरे अनगुभन गनुिऩदिछ ।    

 

11.  नक्सा ऩास – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा २७(१) अनसुाय कसैरे ऩतन 
गाउॉऩातरकाफाट नक्सा ऩास नगयाई बवन तनभािण गनि नहनुे व्मवस्था छ।तय मो वषि गाउॉऩातरकाभा नक्सा 
ऩास सम्फजधध काभ कायफाही बएको छैन।त्मसैरे तोके फभोजजभ सॊयचना तनभािण गनुि ऩूवि गाउॉऩातरकाफाट 
नक्सा ऩास गने व्मवस्थाको कामािधवमनभा ध्मान ददनऩुदिछ । 

 

12.  प्रशासकीम सॊगठन य कभिचायी व्मवस्थाऩन – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८३ 
फभोजजभ स्थानीम तहको कामिफोझ, याजस्व ऺभता, खचिको आकाय य स्थानीम आवश्मकता सभेतराई 
ध्मानभा याखी कभिचायी सभामोजन बएऩतछ भात्र सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺणका आधायभा स्थानीम 
तहभा सॊगठन सॊयचना कामभ हनुे व्मवस्था छ।ऩातरकाभा प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत सर्हत ११० 
दयफधदी स्वीकृत यहेकोभा रेखाऩयीऺण अवतधसम्भ प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत सर्हत ९७ जना ऩदऩूतति  
बएको देजखधछ । रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राप्त र्ववयण अनसुाय कामि व्मवस्थाऩनका दृर्ष्टकोणरे भहत्वऩूणि 
भातनएका प्रशासकीम अतधकृत सर्हत १७ ऩदहरु रयक्त यहेका छन।्दयफधदी फभोजजभ जनशजक्तको ऩूणिता 
नहुॉदा र्वषमगत कामिक्रभ सञ्चारन, सेवा प्रवाह तथा ऩातरकाको सभग्र कामि सम्ऩादनभा असय ऩयेको जस्थतत 
छ । तसथि रयक्त ऩदहरु मथाशक्म तछटो ऩूतति गयी सेवा प्रवाह प्रबावकायी फनाउनऩुदिछ । 

 

13.  स्थानीम तथमाॊक य अतबरेख – स्थानीम तह सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ११ फभोजजभ गाउॉऩातरकारे 
आफ्नो ऺेत्र तबत्रको आधायबतू  तथमाॊक सॊकरन, अतबरेख य सोको व्मवस्थाऩन गनुिऩने व्मवस्था 
छ।ऩातरकारे स्थानीम तथमाॊक सम्फजधध नीतत, कानून य सोको भाऩदण्ड फनाएको देजखएन।स्थानीम तहका 
हयेक प्राथतभकीकयणका र्क्रमाकराऩ सञ्चारनभा तथमाॊकरे भहत्वऩूणि बतूभका खेल्ने हुॉदा सोको सॊकरन य 
अतबरेख याख्न े कामिभा बतूभका अगातड वढाउन आवश्मक छ।तथमाॊक फेगय प्राथतभकताभा याजखएका 
मोजना, वजेट, प्रर्क्रमा य कामािधवमनरे उजचत साथिकता नऩाउने हुॉदा मस तपि  गाउॉऩातरकारे अतबरेख 
व्मवस्थाऩन गनि जरुयी छ । 

 

14.  कल्माण कोष – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ९१ फभोजजभ स्थानीम तहरे स्थानीम 
सेवाका आफ्नो दयफधदीभा कामियत प्रत्मेक कभिचायीरे खाईऩाई आएको भातसक तरफफाट १० प्रततशत 
यकभ कट्टा गयी सो यकभ फयाफयरे हनु आउन ेयकभ थऩ गयी जम्भा गनुिऩने व्मवस्था छ।ऩातरकारे मस 
वषि र्वत्तीम सभानीकयणफाट कभिचायी कल्माण कोषभा ट्राधसपय गयेको छैन ।  

 
 
 
 

15.  कानून य सञ्चारन जस्थतत – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ अनसुाय स्थानीम 
तहहरुरे आफ्नो अतधकायऺेत्र तबत्रका र्वषमभा ऐन तथा सोको अतधनभा यही तनमभ तनदेजशका, कामिर्वतध य 
भाऩदण्ड फनाई कामािधवमनभा ल्माउन सक्न े व्मवस्था छ।जसअनसुाय स्थानीम तह सञ्चारनको रातग 
सॊघीम भातभरा तथा साभाधम प्रशासन भधत्रारमफाट ३० नभूना कानूनहरु फनाई उऩरब्ध गयाएकोभा मस 
ऩातरकारे हारसम्भ ६ वटा ऐन, ४ वटा तनमभावरी, रगामत २८ जटा कानून तनभािण गयी कामािधवमनभा 
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ल्माएको छ ।  

16.  नापाभूरक सॊस्थाराई अनदुान – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७६ भा र्वतयणभखुी 
खचिराई तनमधत्रण गदै सॊघ तथा प्रदेश सयकायफाट प्राप्त यकभराई स्थानीम ऩूवािधाय र्वकास तथा 
दीघिकारीन  ऩुॉजी तनभािण हनुे कामिभा खचि गनुिऩदिछ।जसफाट नापा कभाउने उद्देश्मरे स्थार्ऩत सॊस्थाराई 
अनदुान उऩरब्ध गयाउन तभल्दैन।तय ऩातरकारे देहामको नापाभरुक सॊस्थाहरुराई र्वतबन्न प्रमोजनको 
रागी अनदुान उऩरब्ध गयाएको अतनमतभत देजखएको रु. 

बौ. नॊ. य तभतत सॊस्थाको नाभ यकभ 

१२९।०७७।१।३० 
सभातनकयण ऩुॉजीगत 

ऩौवा रघ ु उद्यभी फचत तथा ऋण सहकायी 
सॊस्था तर 

१०००००० 

३५७।०७७।३।२४ 
सभातनकयण ऩुॉजीगत 

भहाबायत जतडफटुी सहकायी सॊस्था तरतभटेड ११००००० 

जम्भा  २१००००० 
 

 
 
 
 

२१००००० 
 

17.  धमार्मक सतभतत – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ४६ देजख ५३ सम्भ अतधकाय ऺेत्र 
तथा धमाम सम्ऩादन प्रर्क्रमाको व्मवस्था गयेको छ । सतभततभा ऩयेको उजयुी भध्मे भेरतभराऩ प्रकृततका 
आधायभा र्ववाद दताि बएको ३ भर्हनातबत्र टुङ्गो रगाउने व्मवस्था छ।तय रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राप्त 
र्ववयण अनसुाय मो फषि थऩ ७ र्ववाद दताि बएकोभा ६ वटा भात्र पछ मौट बई १ वटा फाॉकी 
देजखधछ।धमाम सम्ऩादन प्रर्क्रमाराई ऐनरे तोकेको म्मादतबत्र पछ मौट वा कायफाही र्कनाया गयी टुङ्गो 
रगाउनऩुदिछ। 

 

18.  व्मवसाम कय - स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ५८ भा ऩातरकारे आफ्नो कामिऺ ेत्र तबत्र 
यहेका र्वतबन्न व्मवसाम गने व्मजक्तफाट व्मवसाम कय उठाउनूऩने व्मवस्था यहेको छ । मस वषि 
गाउॉऩातरकारे व्मवसाम दताि तथा नवीकयण शलु्क वाऩत कुनै कय सॊकरन गयेको देजखएन ।तसथि 
ऩातरकारे आफ्नो ऺेत्र तबत्र सञ्चारनभा यहेका सम्ऩूणि व्मवसामीको अद्यावतधक अतबरेख याखी कयको 
दामयातबत्र ल्माउन ुऩदिछ । 

 

19.  याजश्व कायोफायको रेखा – आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ तनमभ ९२(१) भा प्रत्मेक 
कामािरमरे याजश्वको रेखा भहारेखाऩयीऺकको कामािरमवाट स्वीकृत ढाॉचाभा याख्नऩुने उल्रेख 
छ।कामािरमरे याजश्व आम्दानी तपि  भ.रे.ऩ.पा.नॊ. १०३ य १०८ प्रमोग नगयी आम्दानी गयेको 
छ।तनमभावरीको व्मवस्था अनसुाय भ.रे.ऩ.पा.नॊ. १०३ य भ.रे.ऩ.पा.नॊ. १०८ याखी याजश्व असरुी 
रेखा व्मवजस्थत गनुिऩदिछ।साथै असरुी यकभ असरु बएको बोतरऩल्ट दाजखरा गनुिऩनेभा वडा कामािरमरे 
भातसक÷तै्रभातसक रुऩभा दाजखरा गने गयेको देजखमो।असरुी यकभ तनमभानसुाय सभमभै दाजखरा 
गनुिऩदिछ।आम्दानी जस्तो सॊवेदनशीर र्वषमभा गम्बीय बई अतनवामि रूऩभा याख्नऩुने दैतनक आम्दानी एवॊ 
फैङ्क दाजखरा खाताहरूको प्रमोग गयी आधतरयक आमराई व्मवजस्थत फनाउन ुऩने देजखधछ। 

 

20.  सेवा प्रवाह - गाॉउऩातरकारे ऩेश गयेको सेवा प्रवाह सम्वजधध र्ववयण देहाम अनसुाय यहेको छ 
qm=;+= ljj/0f ;]jf k|flKtsf nflu lgj]bg ;+Vof l;kmfl/; ;+Vof 

1  
gful/stf l;kmfl/; ९७२ ९७२ 

2  
3/af6f] l;kmfl/; ४८७ ४८७ 

3  gftf प्रdfl0ft ५५४ ५५४ 

4  
hGd, d[To' btf{  २३०५ २३०५ 
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5  
cGo ० ० 

6  
 ४३१८ ४३१८ 

 
 आधतरयक याजश्व  

21.  आम्दानी एर्कन नबएको - स्थातनम सयकाय सॊचारन ऐन,२०७४ को दपा ७२(२) भा गाउॉऩतरकारे  
नेऩार सयकायरे तनधाियण गये फभोजजभको आम य व्मम वतगिकयण तथा खचि व्मवस्था अवरम्वन गनुिऩने 
उल्रेख छ ।मसवषि गाउॉऩातरकारे आधतरयक आम रु.२१७३१५५ प्राप्त गयेको देखाएको छ 
।आम्दानीका जशषिकहरु वतगिकयण गयी कोष खाताभा वडाको आम्दानी जनाई र्हसाव याखेको छ।तय 
कामािरमरे ऩेश गयेको यतसद तनमधत्रण खाता अनसुाय वडारे मस वषि फझेुको भारऩोत तथा नगदी यतसदभा 
उल्रेजखत नम्वय बधदा पयक नम्वय बएका यतसद प्रमोग गयेकोरे वडागत आम्दानीको मथाथि र्ववयण 
मर्कन गनि सर्कदैन। अत:मस वषि वडारे प्रमोग गयेका यतसदको छानर्वन गयी  वडावाट बएको 
आम्दानीको मथाथि र्ववयण तमाय ऩायी  आम्दानी  एर्कन गनुि ऩने देजखमो । 

 
 
 
 
 

22.  ऩुॉजीगत खचि र्वतध - ऩुॉजीगत खचि र्वतध कामािरमवाट ऩेश बएको र्ववयण अनसुाय ऩुॉजीगत खचि  देहाम 
अनसुाय गयेको ऩाइमो । 

lgdf{0f sfo{df ePsf] s'n vr{ s'n vr{ dWo] pkef]Qm ;ldlt dfkm{t 

ePsf] /sd 

lgdf{0f Joj;foLaf6 ePsf] /sd 

२०२२१६६८३ १८५४१६६८३ १६८००००० 

प्रततशत १०० ९२ ८ 

कुर खचि भध्मे ९२ प्रततशत उऩबोक्ता सतभततवाट खचि गयेकोरे प्रततस्ऩधाित्भक र्वतधवाट खरयद गनेतपि  
ऩातरकाको ध्मान ऩगु्न ुऩदिछ । 

 

23.  वन ऩैदावाय – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ६२ (ख) भा साभदुार्मक वन उऩबोक्ता 
सतभततरे वन ऩैदावाय तफक्री तथा उऩमोग सम्फजधध आफ्नो वार्षिक कामिमोजना फनाई गाउॉऩातरकाफाट 
स्वीकृत गयाउन ु ऩने य वन ऩैदावाय तफक्री फाऩत प्राप्त हनुे यकभको दश प्रततशत यकभ सम्फजधधत 
गाउॉऩातरकाको सजञ्चत कोषभा जम्भा गनुिऩने व्मवस्था छ।गाउॉऩातरकारे सो सम्फजधध अतबरेख तथा वन 
कामिमोजना स्वीकृत गयेको देजखएन।आफ्नो ऺेत्रतबत्र यहेका साभदुार्मक वनको अतबरेख याखी वन 
कामिमोजनाको स्वीकृतत तथा वन ऩैदावायको तफक्रीफाट प्राप्त हनुे यकभ आम्दानी गनि ऩहर गनुिऩने 
देजखधछ। 

 

 कय दस्तयु तथा भ.ुअ. कय  

24.  भूल्म अतबवरृ्द्ध कय कट्टी – १२४।०७७।१।२६ सभातनकयण ऩुॉजीगत आतथिक ऐन, २०७६ रे गयेको 
व्मवस्था अनसुाय सयकायी कामािरमरे २०७६।२।१६ देजखको ठेक्का वा कयाय अधतगितको बकु्तानीभा 
भू.अ.कय यकभको ५० प्रततशत सम्फधधीत याजस्व शीषिकभा य फाॉकी ५० प्रततशत सम्फधधीत पभिराई 
बकु्तानी ददनऩुने उल्रेख छ।तय ऩातरकारे काननु ईधटयप्राइजेजराइ रु.154785 भू.अ.कय बकु्तानी 
गयेकोभा तनमभानसुाय ५० प्रततशत यकभ रु. ७७३९२ कट्टी गयी याजस्व दाजखरा नगयी पभिराई नै 
बकु्तानी ददएकोरे कय सभामोजन प्रभाण ऩेश हनुऩुने रु. 

 
 
 
 
 

७७३९२ 

 सभानीकयण चार ु  

25.  बाधछा सहामक - गाउॉ तथा नगय सबाका सदस्महरुको सरु्वधा सम्वजधध ऐन, २०७५ अनसुाय गाउॉऩातरका 
अध्मऺको रागी बाधछा सहामकको व्मवस्था गयेको देजखदैन।कामािरमरे गाउॉऩातरका अध्मऺराई बाधसा 
सहामकको यकभ बनी रु.९८०३० बकु्तानी बएको छ।ऐनभा बएको बधदा पयक सरु्वधा बकु्तानी बएको 
यकभ अतनर्मभत देजखएको रु. 

 
 
 

९८०३० 
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26.  ऩदातधकायी सरु्वधा- गाउॉ तथा नगय सबाका सदस्महरुको सरु्वधा सम्वजधध ऐन, २०७५ दपा ३ को 
अनसूुजच १ अनसुाय गाउॉऩातरकाका अध्मऺ,  उऩाध्मऺ, वडाध्मऺ य कामिऩातरका सदस्म राई सवायी 
साधन उऩरव्ध नबएभा क्रभश १००००, १००००, ४००० य २५०० नगद ऩाउन े व्मवस्था छ । 
ऩदातधकायीरे कामािरमवाट भोटय साईकर प्रमोग गयेको ईधधनको र्वर तथा रगतसटवाट 
देजखमो।ऩदातधकायीरे कामािरमको सवायी साधन प्रमोग गयेको य भातसक मातामात खचि वाऩतको यकभ 
सभेतफजुझ तरएकोरे तनम्नानसुायको सवायी बत्ता दोहोयो यकभ असरु गनुिऩने रु. 

तस नॊ ऩदातधकायी बकु्तानी   

१ वडाध्मऺ वडा नॊ १ ४८००० 

२ वडाध्मऺ वडा नॊ ३ ४८००० 

३ वडाध्मऺ वडा नॊ ३ ४८००० 

४ वडाध्मऺ वडा नॊ ४ ४८००० 

५ वडाध्मऺ वडा नॊ ५ ४८००० 

६ वडाध्मऺ वडा नॊ ६ ४८००० 

७ वडाध्मऺ वडा नॊ ७ ४८००० 

८ वडाध्मऺ वडा नॊ ८ ४८००० 

 जम्भा ३८४००० 
 

 
 
 
 
 

३८४००० 

27.  ऩदातधकायी वैठक बत्ता - २५।२०७६।६।७ गाउॉ तथा ऩातरकासबाका सदस्महरुको सरु्वधा सम्वजधध 
ऐन, २०७५ दपा ३ को अनसूुजच १ अनसुाय ऩदातधकायीराई तोर्कएको दय बधदा पयक दय याखी 
कामिऩातरका वैठक बत्ता यकभ बकु्तानी बएकोरे वढी बकु्तानी बएको यकभ असरु गनुिऩने रु. 

 
 

138005 

 बौ नॊ तभतत ऩदातधकायीको नाभ बकु्तानी 
यकभ 

वैठक 
बत्ता दय   

वैठक सॊखमा 
भाइधमटु 
अनसुाय 

कय ऩतछको 
यकभ 

२४।०७६।६।
३ सभातनकयण 
चार ु

उऩाध्मऺ ८८०० १००० २ ५७८ 

वडाध्मऺ ८ जना ६४००० १००० २ ४०८०० 

का ऩा सदस्म 
६जना 

४८००० १००० २ ३०६०० 

यभेश कुभाय ऩाण्डे ६००० १००० २ ३४०० 

कल्ऩना याना १५०० १००० १ ४२५ 

यजन ऩोखयेर ४५०० १००० ३ २१७५ 
 

 

४३२।०७७।३
।३० सभातनकयण 
चार ु

उऩाध्मकष १२०० १००० ८ ३४०० 

वडाध्मऺ ९६००० १०० ८ २७२०० 

का ऩा सदस्म ७२००० १००० ८ २०४०० 

यभेश कुभाय ऩाण्डे ९००० १००० ६ २५५० 
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याजन ऩोखयेर ४५०० १००० ३ १२७५ 

जम्भा 138005 

28.  प्रजशऺण बत्ता फढी बकु्तानी -  खचि सम्फजधध तनदेजशका, २०७३ भा सवै प्रकायको तातरभ, गोष्ठी, सेतभनाय, 
कामिशारा सञ्चारन सम्फजधध खचिको भाऩदण्ड यहेको य स्थानीम तहभा आफ्नै तनदेजशका नबएको 
अवस्थाभा मसै फभोजजभ खचि गनुिऩने व्मफस्था छ।मस तनदेजशका फभोजजभ ऩातरका स्तयभा तातरभ 
सञ्चारन गदाि प्रजशऺकरे प्रतत सेसन कामिऩत्रवाऩत रु.८०० य प्रवचन वाऩत रु.७०० गयी जम्भा 
रु.१,५०० ऩाउने व्मफस्था यहेको छ।त्मस्तै आधतरयक व्मजक्तरे प्रजशऺण गये वाऩत अतधकृत स्तयरे 
कामिऩत्रको भात्र रु.१००० को दयरे य सहामकस्तयरे रु.८०० का दयरे बत्ता ऩाउनऩुने व्मवस्था 
छ।तय ऩातरकारे सञ्चारन गयेको देहामको कामिक्रभहरुभा तोर्कएको बधदा फढी बकु्तानी असरु गनुिऩने 
रु. 

बौ. नॊ. तभतत र्ववयण कऺा 
स
खमा 

बकु्तानी यकभ कय फाहेक 
फढी बकु्तानी 
यकभ 

३८२ 
।०७७।३।२५ 

भाधव सवेुदी ३ ४५०० १२७५ 

वारकृष्ण र्वक ८ १६००० ३४०० 

६।०७७।५।२५ गणुयाज शे्रष्ठ सॊमोजक १ ५००० ३८२५ 

जम्भा   ८५०० 
 

 
 
 
 
 
 
 

८५०० 
 
 
 

29.  तफर बयऩाई ऩेश नबएको – आतथिक कामिर्वतध तथा र्वत्तीम उत्तयदार्मत्व तनमभावरी २०७७ को तनमभ 
३९(५) भा खचि गदाि खचिको तफरबयऩाई सर्हत रेखा याख्नऩुने व्मवस्था छ।तय ऩातरकारे 
देहामअनसुायको बकु्तानीभा तफर बयऩाई नयाखी बकु्तानी गयेकोरे वास्तर्वक प्रभाणहरु ऩेश हनुऩुने रु. 

बौ. नॊ. तभतत र्ववयण यकभ 

सभातनकयण चार ु

३८८।०७७।३।२६ 

ऩातरकारे भनोज कुभाय काकीराई बकु्तानी गदाि 
र्वर र्वजक बधदा वर्ढ रु.५३३२१  

५३३२१ 

३६६।०७७।३।२६ 
सभातनकयण ऩुॉजीगत 

अनसूुमाि हाडिवमय एण्ड सप्रामसिराई बकु्तानी 
ददएकोभा खचि ऩरु्ष्ट गने प्रभाण  

४८३१६३ 

जम्भा  ५३६४८४ 
 

 
 

५३६४८४ 

30.  बकु्तानीभा कय – ७१।०७६।७।२७ सभातनकयण चार ु आमकय ऐन, २०५८ को दपा ८९ भा 
बकु्तानीभा अतग्रभ कय कट्टा गनुिऩने व्मवस्था छ।ऩातरकारे स्ऩेश इजधजतनमयीङ्गराइ रु.489252 बकु्तानी 
गदाि अतग्रभ आमकय वाऩत रु.6495 कट्टा नगयी बकु्तानी गयेकोरे कय यकभ असरु गयी सॊघीम सजञ्चत 
कोष दाजखरा हनुऩुने रु. 

 
 
 

६४९५ 

31.  तातरभ सॊचारक सॊस्थाको र्वजक ऩेश नबएको -  आमकय ऐन, २०५८ को दपा ८८ य ८९ भा 
बकु्तानीभा अतग्रभ कय कट्टा गनुिऩने व्मवस्था छ।कामािरमरे सॊस्था भापि त तातरभ कामिक्रभ सॊचारन 
गयेकोभा सॊम्वजधधत सॊस्थारे र्वजक जायी गयेको देजखएन।तसथि नेऩार ऩत्रकाय भहासॊघराई रु.300000 
को बकु्तानीभा १५ प्रततशत कय रु.45000 कट्टा गनुिऩनेभा रु.११८८२भात्र कट्टा गयेकोरे नऩगु 
रु.33118  असरु गयी सॊघीम सजञ्चत कोष दाजखरा हनुऩुने रु. 

 
 
 
 

३३११८ 
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 सॊघ शसति अनदुान  

32.  जशऺक दयफधदी – गाॉउऩातरकारे ऩेश गयेको जशऺक दयवधदी य ऩदऩूतति  देहाम अनसुाय यहेको छ । 

तस न र्वद्यारमको नाभ 

जशऺक 
दयवधदी 

ऩदऩूतॉ 
ऩदऩूतति भध्मे 
कयाय 

र्वद्यातथि 
सॊखमा 

१ आ.र्व. राभादद वये २ २ १ ८२ 

२ जनता प्रा.र्व.तसधकौरे ३ ३ २ ३६ 

३ भा.र्व. वये ११ १० २ १७० 

४ ऩधचकधमा प्रा.र्व.सानोढुङ्ग्ग्र े १ १ ० २४ 

५ 
सयस्वतत प्रा.र्व आहारडाॉडा 
अग्राखे 

३ ३ १ ७० 

६ 
जनता आधायबतू र्वद्यारम 
यैततभा 

५ ५ ० १०६ 

७ भा.र्व. याताभाटे ८ ८ २ ३२५ 

८ ऩञ्चावतत आ.र्व साइऩा ३ ३ १ ४७ 

९ भहाकारी प्रा.र्व यत्नबञ्ज्माङ्ग १ १ १ ५४ 

१० जनशजक्त प्रा.र्व फये ० ० ० ६४ 

११ नभनुादेतफ प्रा.र्व भाजधसधटाय ० ० ० ३० 

१२ प्रा.र्व ढुङ्ग्ग्र ेडमु्र े ३ ० ० ३१ 

१३ 
जनप्रभेी प्रा.र्व. भझवुा फेततनी 
डमु्र े

३ ३ १ २७ 

१४ प्रा.र्व साजफोटे ३ ३ १ २१ 

१५ भा.र्व. जजल्कनी १० १० ० २४२ 

१६ जनता भा.र्व. डमु्र े ४ ४ ० २५३ 

१७ आ.र्व. गोगन े ३ ३ ० ४८ 

१८ फैजनाथ फैजनी  १ १ १ ३५ 

१९ गैह्रीधाया प्रा.र्व फाहतुनटाय ० ० ० ३३ 

२० आधायबतू र्वद्यारम केउयनी ५ ५ ० १०६ 

२१ ककनी प्रा र्व चरुाढुङ्गा ३ ३ १ ४२ 

२२ जनता प्रा र्व कुयकुनटाय २ २ ० १०४ 

२३ भा र्व बभुये ७ ७ ० १२० 

२४ भा र्व फोहोरयफोट ६ ६ ० १४३ 
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२५ भा र्व नेऩारटाय १४ १४ ० ४०४ 

२६ फागेश्वयी प्रा र्व गोर्हमा ३ ३ ० ५५ 

२७ ऩञ्चावतत भा र्व  १४ १४ १ २८६ 

२८ जनऩञ्च तन भा र्व भौभासी ४ ४ ० ९६ 

२९ फारज्मोतत प्रा र्व कुसभुफोट ३ ३ ० ३० 

३० जनकल्माण भा र्व रुम्जाटाय ६ ६ ० १५९ 

३१ जनता प्रा र्व ननुथरा धप्ऩय ३ ३ ० ६० 

३२ कातरका प्रा र्व डमु्रीटाय २ २ ० ५३ 

३३ ऩञ्चकधमा प्रा र्व ऩरासे १ १ ० ५७ 

३४ कर्ऩरेश्वय प्रा र्व सोतरढुङ्गा १ १ ० ७१ 

३५ धवुाजन भा र्व फाहतुनटाय १३ १२ ३ ५६३ 

३६ आधायबतू र्वद्यारम सगिवास ४ ४ ० १२३ 

३७ प्रा र्व थाक्रे ३ ३ १ ६३ 

३८ आधायबतू र्वद्यारम गेखे ३ ३ ० १७९ 

३९ आधायबतू र्वद्यारम भभेु ६ ६ १ २०४ 

४० जनाता प्रा र्व हरुाक बञ्ज्माङ्ग ० ० ० ४७ 

४१ जनता प्रा र्व जशखयऩयु  ० ० ० ८४ 

४२ आधायबतू र्वद्यारम नाङ्रयाङे ३ ३ ० ७७ 

४३ सत्मवतत प्रा र्व घ्माम्ऩे २ २ ० ३१ 

४४ जनाता आधायबतू  र्व तसत्तरे ५ ५ ० १११ 

४५ भहेधद्र प्रा र्व जचमाफायी ३ ३ ० २१ 

४६ भा र्व बरामडाॉडा १४ १४ २ ६६० 

४७ आधायबतू र्वद्यारम नयेटाय ४ ४ ० १३८ 

४८ 
ककनी आधायबतू र्वद्यारम 
र्वयातरटाय 

२ २ ० १३२ 

४९ 
याजश्री आधायबतू र्वद्यारम 
कोल्टे 

४ ४ ० ९३ 

५० आधायबतू र्वद्यारम चरुुम्पा ५ ५ ० १८९ 

५१ भाहादेव आधायबतू र्वद्यारम  ४ ४ १ ८६ 

५२ 
फरान आधायबतू र्वद्यारम 
कऩासे 

३ ३ १ १५९ 
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५३ भा र्व हाडेवास १० १० ० २५३ 

५४ जनता प्रा र्व ध्वाॉसे १ १ ० ४६ 

५५ ऩञ्चकधमा प्रा र्व खोल्भे १ १ ० ५३ 

५६ जनता प्रा र्व तसदन ० ० ० २६ 

५७ ऩातथबया प्रा र्व अजजङ्गये ० ० ० ३१ 

५८ भनुार प्रा र्व तल्रो ध्वाॉसे ० ० ० २८ 

५९ जनता प्रा र्व गोठडाॉडा ० ० ० २४ 

६० र्वश्वकञ्चन प्रा र्व अधेयी १ १ ० ३९ 

                जम्भा  २२९ २२४ २४ ६९४४ 

उऩयोक्त जशऺक दयफधदी य ऩदऩतुति एवभ ् र्वधाथॉ सङखमा र्वश्लषेण गदाि प्रतत जशऺक औषतभा ३१ जना 
र्वद्याथॉ ऩढाउन ुऩने अवस्था देजखएको, र्वद्याथॉ सॊखमाको तरुनाभा जशऺक दयफधदी फढी बएको देजखदा 
गाॉउऩातरकारे जशऺक दयवधदी तभरानको कामि मथाजशघ्र अगातड फढाउन ुऩने देजखधछ । 

33.  सोझै खरयद – साविजतनक खरयद ऐन, २०६३ को दपा ८ (२) भा खरयद गदाि प्रततस्ऩधाि तसतभत हनुे गयी 
टुक्रा–टुक्रा ऩायी खरयद गनुि हुॉदैन बन्ने व्मवस्था यहेकोभा ऩातरकारे मो वषि  वस्त ुवा सेवा खरयद गदाि 
प्रततस्ऩधाित्भक र्वतध नअऩनाएको रागत अनभुान  नफनाएको,र्वद्यारमभा सो सभानहरु जजधसी दाजखरा 
बएको नदेजखएकोरे अतनमतभत देजखएको रु. 

बौ. नॊ. य तभतत खरयदको र्ववयण यकभ 

१५४।२०७७।३।२८ 
सशति  

स्भायट तरतबङ्ग टेक्नोसफाट स्मातनटयी प्माड खरयद ४९३७९५ 

१५५।२०७७।३।२८ 
सशति  

सशु्रीत इधटयप्राइजेजफाट स्मातनटयी प्माड खरयद ४८९९६८ 

१५६।२०७७।३।२८ 
सशति  

एस ऩी टे्रड एण्ड सप्रामसिफाट स्मातनटयी प्माड 
खरयद 

४८२३१२ 

१५७।२०७७।३।२८ 
सशति  

र्वमोनड द वार टे्रतडङ्ग प्रातरफाट स्मातनटयी प्माड 
खरयद 

२२९६७२ 

 जम्भा १६९५७४७ 
 

 
 
 

१६९५७४७ 

34.  नम्सि बधदा फढी खचि – सॊघ सशति ८।२०७६।६।६ स्वास्थम भधत्रारमफाट जायी कामिक्रभ कामािधवमन 
ऩजुस्तका २०६७।०७७ अनसुाय धमानो झोरा खरयद गदाि रु. 9०० बधदा फढी नाघ्न नऩाईने व्मवस्था 
यहेकोभा रु.१०१७ भ्माट सर्हत प्रतत प्माकेटको दयरे खरयद गयेकोरे तनदेजशकारे तोकेबधदा फढी खचि 
रेखेको रु. २९२५० सम्फजधधत कभिचायीफाट असरु गनुि ऩने रु. 

 
 
 

२९२५० 

35.  फढी बकु्तानी – सॊघ सशति ९।२०७६।६।९ भात ृतथा नवजशश ुकामिक्रभ, आभा सयुऺा सञ्चारन गनि 
ऩातरकारे भातहतका र्वतबन्न स्वास्थम सॊस्थाहरुभा कामियत कभिचायीराई ऩेश्की ददने तथा सतु्केयीको 
ईकाइगत खचिको आधायभा  ऩेश्की पछ मौट गने गयेकोभा र्वश्वनाथ ठाकुयको २१ वटा डेतरबयीको सफै 
केश अध्ममन गदाि रु. 798०० बकु्तानी गनुिऩनेभा रु. ८३८०० बकु्तानी गयेकोरे रु.४००० असरु 
गनुिऩने रु. 

 
 
 
 

४००० 
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36.  सयुजऺत भाततृ्व कामिक्रभ ऩेश्की - देहामका कभिचायीराई कामािरमरे आभा सयुऺा कामिक्रभफाऩत ददएको 
ऩेश्की यकभभध्मे स्वास्थम सॊस्थाको ईकाईगत खचि वाऩतको यकभ स्वास्थम सॊस्थाभा आम्दानी फाॉधेको 
नदेजखएकोरे उक्त यकभ स्वास्थम सॊस्थाको खाताभा जम्भा गयेको प्रभाण ऩेश गनुि ऩने रु.  

बौ. नॊ. य तभतत ऩेश्की   यकभ 

९।२०७६।६।९ सशति स्वास्थम चौकीभा कामियत र्वश्वनाथ ठाकुयरे २१ 
वटा डेतरबयीको ७०० का दयरे 

१४७०० 

६९।२०७७।२।६ सशति स्वास्थम चौकी बरामाडाॉडाका ददवाकय काकीरे ३० 
वटा डेतरबयीको ७०० का दयरे 

२१००० 

११७।२०७७।३।१६ सशति स्वास्थम चौकी तावाश्रीका देवकाधत कुभाय शभािरे 
२९ वटा डेतरबयीको ७०० का दयरे 

२०३०० 

जम्भा  ५६००० 
 

 
 

५६००० 

37.  कय कट्टी - १४२।२०७७।३।१६  देहामका कभिचायीराई कामािरमरे आभा सयुऺा कामिक्रभफाऩत 
ददएको ऩेश्की यकभ पर्छ्यौट गदाि सेवाप्रदामक बत्ताभा राग्ने कय  याजश्व खाताभा जम्भा गयेको प्रभाण 
ऩेश गनुि ऩने रु.  

बौ. नॊ. य तभतत ऩेश्की   यकभ 

९।२०७६।६।९ सशति स्वास्थम चौकीभा कामियत र्वश्वनाथ ठाकुयरे २१ 
वटा डेतरबयीको ४५ का दयरे 

९४५ 

६९।२०७७।२।६ सशति स्वास्थम चौकी बरामाडाॉडाका ददवाकय काकीरे ३० 
वटा डेतरबयीको ४५ का दयरे 

१३५० 

 

११७।२०७७।३।१६ सशति स्वास्थम चौकी तावाश्रीका देवकाधत कुभाय शभािरे 
२९ वटा डेतरबयीको ४५ का दयरे 

१३०५ 

जम्भा  ३६०० 
 

 
 

३६०० 

38.  खचि बधदा फढी यकभ बकु्तानी – आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी २०६४ को तनमभ ३६(३) भा खचि गदाि 
खचिको तफरबयऩाई सर्हत रेखा याख्नऩुने व्मवस्था छ। तय ऩातरकारे देहामको बकु्तानी गदाि खचिको ऩरु्ष्ट 
गने प्रभाण सॊरग्न नगयी रु.३०५८३ फढी बकु्तानी गयेकोरे असरु गयी स्थानीम सजञ्चत कोषभा दाजखरा 
गनुिऩने रु. 

बौ. नॊ.तभतत र्ववयण फढी बकु्तानी  

२८।२०७६।९।२८ 
सशति चार ु

यैताने र्कत्ता तसचाई जर उ स वडा नॊ २ राई प्रोतबजनर 
सभ इधसयेुधसफाऩतको यकभ बकु्तानी गदाि रु. २२०९१ को 
भात्र र्वजक ऩेश बएकोभा ५१६७४ बकु्तानी बएको 

२९५८३ 

९०।२०७७।२।३१ 
सशति चार ु

ऩरयवाय मोजना तथा प्रजनन स्वास्थम कामिक्रभभा ५५००० 
बकु्तानी ५४००० खचि 

१००० 

 जम्भा ३०५८३ 
 

 
 
 

३०५८३ 

39.  नम्सि बधदा फढी दयको प्रमोग – २८।२०७६।९।२८ सशति चार ुMinistry of Physical infrastructure 

and Transportation  को स्वीकृत नम्सि अनसुाय स्थानीम काठ धमूनतभ ६ ऩटक प्रमोग गने गयी दय 
कामभ गयी रागत अनभुान तमाय गनुि ऩदिछ।ऩातरकारे यैताने र्कत्ता तसॊचाई जर उ स वडा नॊ २भा 
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पभािको काभभा प्रतत वगि तभ रु.५४५ हनुेभा रु.६०८ रे बकु्तानी गयेकोरे ६१२ वगि तभ.को रु.६३ रे 
रु.३८५५६ फढी बकु्तानी स्थानीम सजञ्चत कोषभा दाजखरा गनुिऩने रु. 

 
३८५५६ 

40.  जशऺकको तरफ बत्ता - जशऺा तनमभावरी, २०५९ को तनमभ १७९ भा कुनै काभको रातग 
आफश्मकबधदा फढी यकभ भाग गने य तनकासा ददने ऩदातधकायीराई कानून फभोजजभ कायफाही गयी फढी 
तनकासा वा खचि बएको यकभ असरु उऩय गरयन ेउल्रेख छ।तय ऩातरकारे भातहतका र्वद्यारमहरुको 
तरफ बत्ता तनकाशा गदाि भाध्मतभक र्वद्यारम तछदद्रङ्ग खोराको जशऺक कभिचायीको तरव,दशैं य ऩोशाक 
साउन, बदौ, अशोज, काततिक, भाघ, पागनु, चैत्र, फैशाख, जेठ, असायको रातग कोयाना कोषभा ऩठाएको 
रु.३७२६३ सभेत रु.३९६२८३९ तनकासा गयेको छ।उक्त  र्वद्यारमरे भाग गयेको रु.३८७७६४२ 
बधदा गणना पयकऩायी रु. ८५१९७ फढी तनकासा गयेको छ।भाग पायाभ बधदा फढी तनकासा बएको रु. 
८५१९७ असरु गनुि ऩने रु. 

बौ नॊ.तभतत र्वद्यारम भर्हना भाग तनकासा  फढी 

४९-२०७६/११/१६ भाध्मतभक 
र्वद्यारम 
तछदद्रङ्गखोरा 

भाघ 
पागनु 
चैत्र 

१११६५४३ १११८६५७ २११४ 

१४७-२०७७/३/२६ भाध्मतभक 
र्वद्यारम 
तछदद्रङ्गखोरा 

फैशाख 
जेठ 
असाय 

१२५४६८६ १२७७७७७ २३०९१ 

जम्भा २३७१२२९ २३९६४३४ २५२०५ 
 

 
 
 
 
 
 
 

२५२०५ 

41.  कामािधवमन ऩजुस्तकाको ऩारना नबएको - कामिक्रभ कामािधवमन ऩजुस्तका २०७६.७७ अनसुाय कधटेधजेधसी 
कट्टा नगयी र्वद्यारमको खाताभा तनकासा गनुि ऩनेभा ऩातरकारे रु.१३३००००० को ४ प्रततशतरे रु. 
५३२००० कट्टा गयेकोरे कामिक्रभ कामािधवमन ऩजुस्तकाको ऩारना बएको नऩाइएकोरे अतनमतभत 
देजखएको रु.  

 
 
 

५३२००० 
 सभानीकयण ऩुॉजीगत  

42.   नाऩी र्कतावको आधायभा बकु्तानी –आतथिक कामिर्वतध तथा र्वत्तीम उत्तयदार्मत्व तनमभावरी २०७७ को 
तनमभ ३९ भा खचिको रेखा याखदा र्वर बयऩाई य खचिको ऩरु्ष्ट हनुे प्रभाण सॊरग्न गयी याख्नऩुने व्मवस्था 
यहेको छ।तय देहामका मोजनाहरुको बकु्तानी गदाि कामिसम्ऩन्न प्रततवेदन, नाऩी र्कताव य इजधजतनमयीङ्ग 
र्वरको आधायभा  बकु्तानी गयेको ऩाइमो ।   

बौ.नॊ. य तभतत मोजनाको नाभ बकु्तानी  
यकभ 

२१।०७६।९।२३ सभातनकयण 
ऩूॉजीगत 

सगिवास फजस्तऩयु ओखरे जोड्ने सडक २०९८८३ 

२२।०७६।९।२४ सभातनकयण 
ऩूॉजीगत 

जरुवा हाजत्तटाय काउतर खोल्सा हदैु डमु्र े
जोड्ने सडक 

४२५१६३ 

२३।०७६।९।२४ सभातनकयण 
ऩूॉजीगत 

उदमऩयुगढी जल्पेनी दवुाये बञ्ज्माङ सडक ३३९८६५ 

६३।०७६।१०।२५ सभातनकयण 
ऩूॉजीगत 

नेऩारटाय साधधम्ने काभ्रऩेानी जोड्ने सडक  ३७१९२२ 
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७०।०७६।१०।२४ सभातनकयण 
ऩूॉजीगत 

ऩाडेबञ्ज्माङ भजवुा हदैु चैते खोरा तसरयसे 
चरुुम्का सडक 

१७३६८२ 

८३।०७६।११।६ सभातनकयण 
ऩूॉजीगत 

नागवेरी रुम्जाटाय हदैु र्ऩतडवास सडक ११८२०१ 

८४।०७६।११।६ सभातनकयण 
ऩूॉजीगत 

वरुराटाय तसम्रे सडक २३५५७९ 

८५।०७६।११।७ सभातनकयण 
ऩूॉजीगत 

वडा तबत्र यहेका सम्ऩूणि सडक ३११५०१ 

८६।०७६।११।६ सभातनकयण 
ऩूॉजीगत 

जस्वा राभाढी सडक २०६३२१ 

१३०।०७७।१।३१सभातनकयण 
ऩूॉजीगत 

ऩरासे भौवासी उदमऩयुगढी सडक १४८७८८ 

१३३।०७७।२ऽ१ सभातनकयण 
ऩूॉजीगत 

आहारे देउयारी केशे बञ्ज्माङ सडक ३४३९९२ 

१३५।०७७।२।२ सभातनकयण 
ऩूॉजीगत 

डाडा टोर ऩयुानो गढी सडक ८७६२६ 

१४९।०७७।२।८ सभातनकयण 
ऩूॉजीगत 

हरुाक बञ्ज्माङ फढुाफढुी सडक ३४१४७६ 

१७६।०७७।२।२१ सभातनकयण 
ऩूॉजीगत 

भाङसीङटाय घट्टा गेखे बञ्ज्माङ  ४८८८१६ 

१९६।०७७।२।२२सभातनकयण 
ऩूॉजीगत 

यातभाटे तसक्कौरे भारुखकि  जोड्ने सडक ५७०३९५ 

२२४।०७७।२।३२ सभातनकयण 
ऩूॉजीगत 

चायघये साइऩा ऩयेवा झयना सडक ३७४२१४ 

२६३।०७७।३।९ सभातनकयण 
ऩूॉजीगत 

भाङ्गसीङ्गटाय भरुवा चरुाढुङ्गा सडक २९४२२९ 

जम्भा  ५०४१६५३ 
 

 उऩबोक्ता सतभतत भापि त कामि  

43.  रागत सहबातगता — ऩातरकारे आमोजना तथा कामिक्रभ छनौट गदाि उऩबोक्ता सतभततको तऩिmफाट नगद 
रागत सहबातगता जटु्ने आमोजनाराई प्राथतभकता ददनऩुने, नगद सहबातगता तोर्कएको अवस्थाभा 
सहबातगता वाऩतको यकभ सम्फजधधत स्थानीम तहको खाताभा दाजखरा गयी सो को बौचय प्राप्त बएऩतछ 
भात्र उऩबोक्ता सतभततसॉग मोजना सम्झौता गनुिऩदिछ।तय ऩातरकारे रागत सहबातगता सर्हतका रागत 
अनभुान तमाय गयेको देजखएन ्। अत् नगद रागत सहबातगता जटु्ने आमोजनाराई प्राथतभकता ददनऩुदिछ 
। 

 

44.  तनभािण व्मवसामीफाट काभ गयाएको — साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ९७.१३(क) भा 
उऩबोक्ता सतभततरे प्राप्त गयेको कुनै काभ तनभािण व्मवसामीफाट गयाएको ऩाइएभा साविजतनक तनकामरे 
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उऩबोक्ता सतभततसॉगको सम्झौता यद्द गयी त्मस्तो सतभततराई बर्वष्मभा कुनै र्कतसभको काभ गनि नददन े
अतबरेख याखी तनभािण व्मवसामीराई कारो सूचीभा याख्न साविजतनक खरयद अनगुभन कामािरमभा तसपारयस 
गनुिऩने उल्रेख छ।ग्राभीण सडक तनभािण गनि सम्झौता गयेका उऩबोक्ता सतभततहरुरे सडक तनभािणको 
काभ तनभािण व्मवसामीराई ददई तनभािण व्मवसामीरे सडक तनभािण गयेको उल्रेख गयी जायी गयेको र्वजक 
कामािरमभा ऩेश गयेको आधायभा उऩबोक्ता सतभततराई बकु्तानी गयेको ऩाइमो । 

बौ.नॊ. य तभतत मोजनाको नाभ र्ववयण यकभ 

४।०७७।२।२२ 
प्रदेश हस्ताधतयीत 
ऩुॉजीगत 

जरुवा जचसाऩानी सडक 
भभित 

उऩबोक्ता सतभततराई ददएको 
याजेश एण्ड र्वशार तनभािण 
सेवा प्रा तर भापि त गयाएको 

२९७०००० 

७।०७७।२।३२ 
प्रदेश हस्ताधतयीत 
ऩुॉजीगत 

तफतािगाउॉ फाहनुीटाय 
स्कुर देजख ठकुयीऩाखा 
खकि  हुॉदै चरुुम्पा 
जोड्ने सडक 

उऩबोक्ता सतभततराई ददएको 
अनभोर ईधटयप्राईजेज प्रा तर 
भापि त गयाएको 

१४८५००० 

१।०७७।३।२५ 
प्रदेश ससति अनदुान 
ऩुॉजीगत 

जरुवा रुधचे बञ्ज्माङ्ग 
सडक  

उऩबोक्ता सतभततराई ददएको 
नतफता एण्ड रोप्चन 
कधस्ट्रक्सन प्रा तर भापि त 
गयाएको 

३६२०१५२ 

२१।०७६।९।२३       
सभानीकयण ऩुॉजीगत 

सॊडावास वजस्तऩयु 
ओखरे जोड्ने सडक 

उऩबोक्ता सतभततराई ददएको 
कामि आय आय के 
कधस्ट्रक्सन य थाऩा तनभािण 
सेवा भापि त गयाएको 

११९९००० 

२२।०७६।९।२४ 
सभातनकयण ऩूॉजीगत 

वरुवा हाजत्तटाय 
कापतर खोल्सा हदैु 
डमु्र ेजोड्ने सडक 

उऩबोक्ता सतभततराई ददएको 
कामि नर्वता एण्ड रोप्चन 
कधस्ट्रक्सन प्रा तर भापि त 
गयाएको 

१६९८१५६ 

२३।०७६।९।२४ 
सभातनकयण ऩूॉजीगत 

उदमऩयुगढी जल्पेनी 
दवुाये बञ्ज्माङ 

उऩबोक्ता सतभततराई ददएको 
कामि नर्वता एण्ड रोप्चन 
कधस्ट्रक्सन प्रा तर भापि त 
गयाएको 

१३६०६६१ 

१३३।०७७।२।१ 
सभातनकयण ऩूॉजीगत 

आहारे देउयारी केशे 
बञ्ज्माङ सडक 

उऩबोक्ता सतभततराई ददएको 
कामि नर्वता एण्ड रोप्चन 
कधस्ट्रक्सन प्रा तर भापि त 
गयाएको 

१३७४६७० 

१४९।०७७।२।८ 
सभातनकयण ऩूॉजीगत 

हरुाक बञ्ज्माङ 
फढुाफढुी सडक  

उऩबोक्ता सतभततराई ददएको 
कामि थाऩा तनभािण सेवा 
भापि त गयाएको 

१३६६०६३ 

१७६।०७७।२।२१
सभातनकयण ऩूॉजीगत 

भाङददङटाय घट्टा डोखे 
बञ्ज्माङ सडक 

उऩबोक्ता सतभततराई ददएको 
कामि आय आय के 

२०६७७३३ 
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कधस्ट्रक्सन भापि त गयाएको 

१९६।०७७।२।२२ 
सभातनकयण ऩूॉजीगत 

यातभाटे तसक्कौरे 
भारुखकि  सडक 

उऩबोक्ता सतभततराई ददएको 
कामि थाऩा तनभािण सेवा 
भापि त गयाएको 

२३३७००० 

२२४।०७७।२।३२ 
सभातनकयण ऩूॉजीगत 

चायघये साइऩा ऩयेवा 
झयना सडक 

उऩबोक्ता सतभततराई ददएको 
कामि नर्वता एण्ड रोप्चन 
कधस्ट्रक्सन प्रा तर भापि त 
गयाएको 

१५३९६४३ 

२६३।०७७।३।९ 
सभातनकयण ऩूॉजीगत 

भाङ्गगसीटाय भझवुा 
चरुाढुङ्गा सडक 

उऩबोक्ता सतभततराई ददएको 
कामि नर्वता एण्ड रोप्चन 
कधस्ट्रक्सन प्रा तर भापि त 
गयाएको 

११७६००० 

जम्भा १४१८८९२६ 
 

45.  हेबी इजक्वऩभेण्टको प्रमोग — साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ९७ को उऩतनमभ (९) भा 
उऩबोक्ता सतभतत वा राबग्राही सभदुामफाट सञ्चातरत हनु े तनभािण कामिभा डोजय, एक्साबेटय, रोडय, योरय, 
ग्रडेय जस्ता हेबी भेजशनयी प्रमोग गनि नतभल्न ेव्मवस्था छ । सो तनमभावरीको प्रततफधधात्भक वाक्माॊशभा 
रागत अनभुान तमाय गदािको सभमभा हेबी भेजशन प्रमोग गनुिऩने जर्टर प्रकृततको कामि बनी उल्रेख 
बएको यहेछ बने सम्फजधधत प्रार्वतधकको तसपारयशभा साविजतनक तनकामफाट सहभतत तरई त्मस्ता भेजशन 
प्रमोग गनि सर्कन ेउल्रेख छ । ऩातरका अधतगित सञ्चातरत अतधकाॊश सडक तनभािण तथा स्तयोन्नततसॉग 
सम्फजधधत मोजनाका उऩबोक्ता सतभततहरुरे डोजय, एक्साबेटय रगामतका हेबी भेजशन प्रमोग गने गयेको 
ऩाइए ताऩतन तनमभावरीको व्मवस्था फभोजजभ सम्फजधधत प्रार्वतधकको तसपारयश गयाई गाउॉ 
कामिऩातरकाको कामािरमफाट सहभतत तरएको देजखएन । 

बौ.नॊ. य तभतत मोजनाको नाभ यकभ 

१७।०७६।९।६ 
सभानीकयण ऩुॉजीगत 

जयेटाय नाङगयाङ्गे हतडिमा अधेयी सडक ३००००० 

१८।०७६।९।६ 
सभातनकयण ऩुॉजीगत 

कोल्टे बैनाटाय हदैु फाघखोय सडक ३००००० 

२४।०७६।९।२४ 
सभातनकयण ऩुॉजीगत 

तेरे तेरे कुसमु्फोट देउयारी सडक भभित १५००००० 

३१।०७६।१०।६ 
सभातनकयण ऩुॉजीगत 

आम्फोटे गौयी बञ्ज्माङ सोंगयुी सडक १५००००० 

४०।०७६।१०।८ 
सभातनकयण ऩुॉजीगत 

थतरमाटाय हाडेटाय उदमऩयुगढी  ५००००० 

४६।०७६।१०।१० 
सभातनकयण ऩुॉजीगत 

यातभाटे ऩानीघटा सडक भभित ५००००० 

४७।०७६।१०।१० 
सभातनकयण ऩुॉजीगत 

जरुवा ताभाडाडा कारेबञ्ज्माङ जचसाऩानी ५००००० 
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५७।०७६।१०।१२ 
सभातनकयण ऩुॉजीगत 

नयेटाय देजख दायेगौडा सडक ६५०००० 

६०।०७६।१०।२३ 
सभातनकयण ऩुॉजीगत 

खोल्भे गैडाखोय सडक भभित ४९७८१४ 

१८६।०७७।२।२२ 
सभातनकयण ऩुॉजीगत 

आऩडाडा यानाटोर गेखे सडक ९४२११८ 

१८९।०७७।२।२२ 
सभातनकयण ऩुॉजीगत 

यौततभा सानो दगु्र ेसडक ९२८५०० 

३२९।०७७।३।१९ 
सभातनकयण ऩुॉजीगत 

घट्टा तभरडाडा भा र्व फये तोयी बञ्ज्माङ 
जचसाऩानी  

१८५०००० 

३५२।०७६।३।२४ 
सभातनकयण ऩुॉजीगत 

आहारे हाजत्तसाय थाक्रे फस्तीऩयु गेखे 
बञ्ज्माङ 

१५००००० 

 जम्भा ११४६८४३२ 
 

46.  दययेट र्वश्लषेणभा फढी भलु्माङ्कन याखेको –  साविजजनक खरयद तनमभावरी २०६४ को दपा १० य ११ 
भा साविजतनक तनकामरे तनभािण कामि य भारसाभान खरयद गनुि अजघ जस्वकृत नम्सिको प्रमोग गयी रागत 
अनभुान तमाय गनुिऩने व्मवस्था छ।त्मस्तै सोही तनमभावरीको दपा १२३ भा खरयद कामि ऩछी तफर 
बयऩाईको बकु्तानी दददा प्रार्वतधक नाऩजाचॉ य वास्तर्वक कामिसम्ऩादनको आधायभा बकु्तानी ददनऩुने 
व्मवस्था छ । साविजतनक तनकामरे सम्बव बए सम्भ कभ रागतभा गणुस्तयीम कामि सम्ऩन्न हनुे गयी 
रागत अनभुात फनाई कामि सम्ऩन्न गयी सयकायी स्रोतको अतधकतभ सदऩुमोग गनुिऩने  दार्मत्व 
कामािरमको यहेको हधुछ । तय ऩातरकारे मस वषि सडक तनभािणभा भाटो कर्टङ तपि  सफ्ट यक तथा 
हाडि यक को कामिको येट ऐनेराइतसस गदाि भेजशनरे भात्र गयी सम्ऩन्न गनि सक्न ेकामिभा २० प्रततशत 
भेधमवुर येट याखी फढी दय तनधाियण गयी रागत अनभुान फनाएको य सोही का आधायभा कामिसम्ऩन्न 
प्रततवेदन फनाई बकु्तानी ददएको देजखधछ।मसयी उऩबोक्ता सतभततवाट खरयद गरयएको सडक तनभािणको 
कामिहरु भध्मे नभनुाको रुऩभा ऩयीऺण गदाि देहामको मोजनाहरुभा फढी दयवाट बकु्तानी गयी फढी 
व्ममबाय ऩायेको अतनमतभत देजखएको रु. 

हाडि यक तपि  

बौचय नॊ य तभतत बकु्तानी दय भेजशनको भात्र 
दय 

फढी बएको 
दय 

ऩरयभाण जम्भा फढी 
खचि बएको 

२२।०७६।९।२४ १४०९ ९५ १३१३ ५४३ ७१२९५९ 

१३३।०७७।२।१ १४०९ ९५ १३१३ २८६ ३७५५१८ 

१४९।०७७।२।८ १४०९ ९५ १३१३ २८४ ३७२८९२ 

सफ्ट यक तपि   

२२।०७६।९।२४ २३४ ६४ १६९ १३५८ २२९५०२ 

२३।०७७।९।२४ २३४ ६४ १६९ ९६६ १६३२५४ 

२९।०७६।९।२८ २३४ ६४ १६९ ८३४ १४०९४६ 

३०।०७६।९।२८ २३४ ६४ १६९ ३५७ २२५०२ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

२५०७६६० 
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३१।०७६।१०।६ २३४ ६४ १६९ २१६३ ३६५५४७ 

३८।०७६।१०।७ २३४ ६४ १६९ २८५ ४८१६५ 

स्थातनम ऩवुािधाय 
५।०७७।।२८ 

२९९ ६४ २३५ ३२५ ७६३७५ 

जम्भा     २५०७६६० 
 

47.  फढी भलु्म बकु्तानी बएको - साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ १० भा साविजतनक 
तनमकामरे स्वीकृत नम्सिको आधायभा तनभािण कामिको रागत अनभुान तमाय गनुिऩने व्मवस्था छ।त्मस्तै 
सोही तनमभावरीको तनमभ १२३ भा तफर तफजको बकु्तानी दददाॉ वास्तर्वक कामिसम्ऩादनको आधायभा 
बकु्तानी ददनऩुने व्मवस्था ।तय ऩातरकारे देहामको उऩबोक्ता सतभततराई दययेट र्वश्लषेण गदाि साभानको 
दय याखदा फढी याखी रागत अनभुान वनाइ कामि गयेता ऩतन ऩेश बएको तफजक हेदाि साभानको भलु्म कभ 
देजखएको हदुा फढी भलु्माङ्कन बई बकु्तानी बएको देजखएको यकभ असरु गयी स्थानीम सजञ्चत कोषभा 
दाजखरा गनुिऩने रु. 

बौचय नॊ य तभतत 

 उऩबोक्ता 
सतभततको नाभ 

साभानको 
नाभ य 
ऩरयभाण 

दययेट भा 
याजखएको भलु्म 

खरयद 
भलु्म 

फढी 
बएको 
यकभ 

१५।०७६।६।२८ 
सभातनकयण ऩुॉजीगत 

भर्हरा सहकायी 
बवन भभित 

११५ फोया 
तसभेधट 

९४३ ८२४ १३५७० 

२७।०७६।९।२५ 
सभातनकयण ऩुॉजीगत 

सॊगभ कुरो 
कभेये र्वच कुरो 

३६५ फोया 
तसभेधट  

९४३ ८१९ ४५२६० 

४२।०७६।१०।८ 
सभातनकयण ऩुॉजीगत 

वडा कामािरम 
घेयाफाया 

१२० फोया 
तसभधट 

९४३ ८०४ १६६१२ 

१८५।०७७।२।२
१ सभातनकयण 
ऩुॉजीगत 

के्रउयोनी 
सभदुार्मक बवन 

१५० फोया 
तसभेधट 

९४३ ७९१ २२८०० 

जम्भा     ९८२४२ 
 

 
 
 
 
 
 

९८२४२ 
 
 

48. अ अतधकतभ भूल्म बधदा फढी बकु्तानी - ३।२०७७।२।२१ प्रदेश तनवािचन ऺेत्र र्वकाश कामिकभ अधतगित 
चधदेटाय खानेऩानी उऩबोक्ता सतभततराई रु.९९०००० बकु्तानी गदाि धयान प्रार्ष्टक कम्ऩनीरे तनधाियण 
गयेको येट बधदा र्वतबन्न प्रकायका एच डी ऩी ऩाईऩ खरयद गदाि रु.१११२६० फढी बकु्तानी गयेको 
देजखएकोरे सो यकभ असूर गयी प्रदेश सॊजचत कोषभा दाजखरा गनुि ऩने रु. 

 
 
 

१११२६० 

49.  औषधी खरयद – साविजतनक खरयद ऐन, २०६३ को दपा ८ (२) भा खरयद गदाि प्रततस्ऩधाि तसतभत हनुे गयी 
टुक्रा–टुक्रा ऩायी खरयद गनुि हदैुन बन्ने व्मवस्था यहेकोभा तय ऩातरकारे उक्त प्रर्क्रमा फेगय ऩटक ऩटक 
औषतध सोझै खरयद गयेको छ।मस सम्फधधी देजखएको व्महोयाहरु तनम्न अनसुाय छन। 

 

49.1.  औषधी तथा औषधीजधम साभग्री खरयद गनुि ऩूवि सम्फजधधत खचि हनुे इकाईहरु जस्तै स्वास्थम चौकी, 
प्राथतभक स्वास्थम केधद्र आददको भौज्दात ऩरयभाण एर्कन गयी आवश्मक भात्राभा भाग पायभ तमाय गनि 
रगाउने य त्मसैको आधायभा फार्षिक खऩत ऩरयभाण तनधाियण गयी रागत अनभुान तमाय गनुि ऩनेभा सो 
गयेको देजखएन । 

 

49.2.  खरयद गयेका उक्त औषतध कुन औषतध कम्ऩनीफाट उत्ऩादन बएको हो य सोको भूल्म यार्ष्डम ऩत्रऩतत्रकाभा  
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प्रकाशन सभेत बएको नदेजखएको, 

49.3.  आऩूतति हनुे औषतध डव्र.ुएच.ओ. सटॊपाइड हनुऩुने औषतधको उत्ऩादन तभतत, ब्माच नॊ य म्माद सभाप्त 
तभतत उल्रेख गयी सम्फजधधत र्वषम र्वऻफाट भचुलु्का उठाई याख्न ेनगयेको तथा उक्त औषतध तफक्रीको 
रातग होइन खरुाएको प्रभाण सभावेश नबएको, 

 

49.4.  आऩूतति बएका औषधी एॊवभ सजजिकर सभान स्टोय दाजखरा हनुअुजघ स्ऩेशीर्पकेशन अनसुाय बए/नबएको 
नखरुाएको कायण औषतधको गणुस्तय य म्माद सम्फधधभा मर्कन गनि सर्कएन । 

 

49.5.  औषतधको जजधसी र्कतावभा आम्दानी फाॉध्दा खरयद गयेको य जजल्राफाट हस्ताधतयण बई आएको खलु्न ेगयी 
व्मवजस्थत रुऩभा आम्दानी फाॉध्ने नगयेको, 

 

49.6.  औषतधको खचि घटाउदा भाग पायाभको आधायभा घटाउन ुऩनेभा एकभषु्ट घटाउने गयेको ऩाइमो ।  

49.7.         तसथि,  औषतधको खरयद, आऩूतॉ, दाजखरा तथा खचिको र्ववयण अद्यावतधक हनुे गयी अतबरेख याख्न,े 

तोर्कएको गणुस्तय अनसुायकै औषतध प्राप्त बएको नबएको एकीन गयी हस्ताधतयण तथा खरयद गरयएको 
औषतधको र्ववयण खलु्ने गयी अतबरेख याख्न े तथा आतथिक वषिको अधत्मभा फाॊकी यहेको औषतधहरुको 
जजम्भेवायी सायी जजधसी अतबरेख व्मवजस्थत गनेतपि  ध्मान ददनऩुदिछ । 

 

50.  प्रधानभधत्री योजगाय कामिक्रभ – स्थानीम तहभा सूचीकृत फेयोजगाय व्मजक्तराई धमूनतभ योजगायी प्रत्माबतू 
गयाउन एवभ ्साभूदार्मक ऩूवािधायहरुको र्वकास भापि त नागरयकको जीवनमाऩनभा सधुाय ल्माउन ेउद्देश्मरे 
स्थानीमतहतबत्र प्रधानभधत्री योजगाय कामिक्रभ सञ्चारनभा यहेको छ । मस कामिक्रभ अधतगित स्थानीम 
तहतबत्रका वडाहरुभा सडक नारा, भोटय फाटो तनभािण कामि रगामतका कामिक्रभ सञ्चारन गयी मस वषि   
१४३ जनाराई योजगायी उऩरव्ध गयाई रु. ९६४४४० फयाफय यकभ खचि गयेको छ । रजऺत वगिराई 
१६९६ ददनसम्भ योजगायी उऩरब्ध गयाई श्रतभक ज्मारा, प्रशासतनक य कामिक्रभ खचि सभेत खचि रेखेका 
छन ् । उक्त खचिवाट रजऺत वगिभा अल्ऩकारीन योजगायी तसजिना बए ताऩतन काभको दीगोऩना तथा 
दीघिकारीन योजगायी तसजिना बएको देजखदैन । 

 

51.  डीऩीआय खचि – फजेट व्मवस्था बई कामािधवमन हनुे आमोजनाको भात्र गरुुमोजना डीऩीआय रगामतको 
अध्ममन गयी प्रततवेदन तमाय गनुि ऩदिछ।मस स्थानीम तहरे मो फषि स्वीकृत फार्षिक कामिक्रभ अनसुाय 
देहामफभोजजभको कामि ऩयाभशिदाताफाट गयाई प्रततवेदन प्राप्त गयको छ । 

qm=;+= sfo{qmdsf] gfd k/fdz{bftf :jLs[t ah]6 

vr{ /sd cWoogaf6 lgwf{/0f 

ePsf cfof]hgfsf] 

nfut 

१. २,३,४ न वडाभा 
water and irrigation 

supply को रातग तड र्ऩ 
आय  

स्ऩेश इजधजतनमरयङ 
सतबिस प्रा तर 

१५००००० १५००००० ७४८१३३७८ 

२. वडामा Water & 

Irrigation Supply को 
रातग तड र्ऩ आय  

ओझा ईजधजतनमरयङ 
सतबिसेज प्रा तर 

२०००००० १९८८८०० ८७१९७१३३ 

३. वकुवा खोरा 
सडकऩरु को रातग 
तड र्ऩ आय  

:sfO{ :6f/ ईजधजतनमरयङ 
सतबिसेज प्रा तर 

९००००० ८९७७८५ ५०३९२०९७ 

४. गखेेखोरा सडकऩरु 
को रातग तड र्ऩ आय 

:sfO{ :6f/ ईजधजतनमरयङ 
सतबिस प्रा तर 

९००००० ८९७७८५ ५५४५०२२९ 

जम्भा ५३००००० ५२८४३७० २६७८५२८३७ 
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डी.ऩी.आय.तमाय गदाि गाऊॉ ऩातरकाको प्रार्वतधक जनशजक्त प्रमोग नगनािको कायण स्ऩष्ट गदै आगाभी ददनभा 
गाऊॉ ऩातरकाको प्रार्वतधक जनशजक्तफाट मस्तो कामि गयाउन ु ऩदिछ।साथै मसयी अध्ममन प्रततवेदन तमाय 
बएका आमोजनाहरु कामािधवमनभा गएको देजखएन । 

52.  साविजतनक ऩयीऺण - स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७८ फभोजजभ स्थानीम तहरे 
साविजतनक सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी, ददगो य बयऩदो वनाउन कामिक्रभको साभाजजक ऩयीऺण अधतयगत 
साविजतनक ऩयीऺण य साविजतनक सनुवुाई गनुिऩने व्मवस्था फभोजजभको कामि बएको ऩाइएन।साविजतनक 
ऩयीऺणको अबावभा आतथिक कायोफायभा जवपदेर्हता य ऩायदिजशताको प्रवद्धिन गने कामिभा फाधा ऩने 
देजखधछ ।  

 

53.  अधयुा आमोजना – आतथिक कामिर्वतध तथा र्वत्तीम उत्तयदार्मत्व तनमभावरी , २०७७ को तनमभ ३६ 
अनसुाय मोजनाहरुको बौततक य र्वत्तीम ऩऺको साभरु्हक सभीऺा गनुिऩने य मसयी गरयन ेसभीऺाभा प्रगतत 
कभ हनुकुा प्रभखु कायणहरु य सोको तनतभत्त जजम्भेवाय व्मजक्तको ऩर्हचान गनुिऩने, त्मस्तो सभीऺाभा 
सधुायका रातग चाल्न ु ऩने कदभहरु य जजम्भेवाय व्मजक्त उऩय गनुिऩने कायफाही सभेत उल्रेख गनुिऩने 
व्मवस्था छ।मस कामािरमरे मो वषि देहामअनसुाय रु.३८०१२९३  खचि बएको एक मोजनाको कामि 
सम्ऩन्न हनु नसर्क जजम्भेवायी सायेको छ।मस प्रकायको दार्मत्व तफगत वषिहरुको सभेत सादै आएको 
छ।मसयी कानून र्वऩयीत सम्झौता गयी फषौसम्भ ऩतन सम्ऩन्न नगयी अधयुो यहन गएको उऩमकु्त देजखएन 
। 

lgdf{0f sfo{ lgdf{0f Joj;foL ;+emf}tf ldlt 
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र्वत्तीम 

प्रगतत 

जनप्रतततनधी य 
कभिचायी आवास 

र्प्रधस 
कधस्ट्रक्सन 

२०७७।२।१
९ 

२०७८।३।
१५ 

२८,०१,२
९३ 
 

३२% 

स्वास्थम चौकी 
वडा नॊ २  

गल्रान 
कधस्ट्रक्सन 

२०७७।२।
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२०७८।१।
२५ 

११०००
०० 
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 साभाजजक सयुऺा कामिक्रभ तपि    

54.  साभाजजक सयुऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिर्वतध, २०७५ रे राबग्राहीको नाभ दताि य नवीकयण,  रगतकट्टा 
तथा बत्ता र्वतयण रगामत मससॉग सम्फजधधत र्वर्वध व्मवस्थाहरु गयेको छ।मस फषि ऩातरकारे 
रु.७५५२९२०० साभाजजक सयुऺा बत्ता र्वतयण गयेकोभा देजखएका व्महोयाहरु देहाम फभोजजभ छन।् 

 

54.1.  र्वतयण व्मवस्था -साभाजजक सयुऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिर्वतध, २०७५ को दपा १६ भा ऩातरकारे 
प्रथभ चौभातसक बत्ता असोज १ गतेफाट दोश्रो हप्तातबत्र, दोश्रो चौभातसक भाघको १ गतेफाट दोश्रो हप्तातबत्र 
य तेश्रो चौभातसक जेठको १ गतेफाट दोश्रो हप्तातबत्र बकू्तानी गयी सक्नऩुने व्मवस्था बएकोभा ऩातरकारे 
मस वषि प्रथभ चौभातसकको यकभ असोज १०, दोश्रो चैत्र १० य तेश्रो असाय १४ गते तनकाशा गयेको 
देजखमो।कामािर्वतधरे तोकेको सभमभा नै राबग्राहीराई बत्ता र्वतयण गनुिऩदिछ । 

 

54.2.  तनयीऺण तथा अनगुभन -साभाजजक सयुऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिर्वतध, २०७५ को दपा २७ फभोजजभ 
नेऩार सयकायको सॊघीम भाभीरा तथा साभाधम प्रशासन भधत्रारमरे तनमतभत, केधद्रीम ऩञ्जीकयण र्वबागरे 
तफशेष सूचक फनाइ तथा जजल्रा सभधवम सतभततको कामािरमरे बत्ता र्वतयण कामि प्रर्क्रमाको तनयीऺण 
तथा अनगुभन गनुिऩने व्मवस्था बएताऩतन मस वषि सम्फजधधत तनकामरे कामिर्वतध अनसुाय अनगुभन तथा 
तनयीऺण गयेको ऩाइएन। 

 

54.3.  साविजतनक सनुवुाई -साभाजजक सयुऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिर्वतध, २०७५ को दपा ३५ फभोजजभ वडा 
सतभततरे प्रत्मेक चौभातसकभा कम्तीभा एक ऩटक साभाजजक सयुऺा कामिक्रभ सम्फधधभा साविजतनक 
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सनुवुाई गनुिऩने उल्रेख बएताऩतन साविजतनक सनुवुाई गयी जनगनुासो सम्फोधन गयेको छैन । कामिर्वतधरे 
तोकेको सभमभा साविजतनक सनुवुाई गनुि ऩदिछ। 

54.4.  साभाजजक सयुऺा दोहोयो बकु्तानी - साभाजजक सयुऺा सञ्चारन कामिर्वतध, २०७५ वभोजजभ केजधद्रकृत सचुना 
प्रणारीभा प्रर्वष्टी गरय अधावतद्यक गने जजम्भेवायी साभाजजक सयुऺाको अजखतमायी ऩाउने सम्वजधधत स्थानीम 
तनकामको हनुे व्मवस्था बएऩतन एउटै चौभातसकभा एकै व्मजक्तको नाभभा दोहोयो तनकासा हनु े गयेको 
देजखधछ।नभनुा ऩरयऺण गदाि मस गाॉउऩातरकाका तऩतसरका वडाहरुभा एउटै चौभातसकभा एकै व्मजक्तको 
नाभभा दोहोयो बकु्तानी बएकोरे फढी बकु्तानी बएको असरु गनऩुने रु. 

वडा नॊ नाभ र्कतसभ नागरयता नॊ र्कस्ता यकभ 

३ धन कुभायी 
ताभाङ 

जेष्ठ नागरयक १४३०२६।
८० 

सफै ३६००० 

    जम्भा ३६००० 
 

 
 
 
 

३६००० 

54.5.  छानर्वन गयी प्रभाण ऩेश गनुिऩने - साभाजजक सयुऺा सञ्चारन कामिर्वतध, २०७५ वभोजजभ केजधद्रकृत सचुना 
प्रणारीभा प्रर्वष्टी गरय अधावतद्यक गने जजम्भेवायी साभाजजक सयुऺाको अजखतमायी ऩाउने सम्वजधधत स्थानीम 
तनकामको हनुे व्मवस्था । साथै सोही कामिर्वतधको को दपा १० फभोजजभ स्थानीम तहरे बत्ता ऩाउन े
राबग्राहीहरुको अनसुचुी ५ फभोजजभको भूर अतबरेख अद्यावतधक गयी प्रत्मेक वडा कामािरमभा याख्नऩुने 
व्मवस्था छ । तय ऩातरकारे देहाम अनसुायको वडाहरुभा तनम्नानसुायको सॊखमाभा राबग्राहीहरुको 
नागरयकता नम्फय उल्रेख नगयी प्रर्वर्ष्ट गयी सफै र्कस्ताको बत्ता र्वतयण गयेको हदुा बयऩाईभा नाभ एउटै 
बए ऩतन नाभ दोहोयो ऩयेको हो होईन य तनज वास्तर्वक राबग्राही हो होईन बनी बन्न सक्ने अवस्था 
यहेन।तसथि उक्त राबग्राहीहरु वास्तर्वक राबग्राही हो होईन बनी छानर्वन गयी राबग्राही बएभा प्रभाण 
ऩेश हनुऩुने देजखएको रु. 

वडा नॊ वगि दय सॊखमा यकभ 

२ जे ना अ १२००० ९ ३२४००० 

२ र्वधवा  ८००० ६ १४४००० 

५ जे ना अ  १२००० ९ ३२४००० 

५ र्वधवा ८००० २ ४८००० 

३ जेष्ठ नागरयक अधम १२००० ७ २५२००० 

३ र्वधवा ८००० २ ४८००० 

 जम्भा  ३५ ११४०००० 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

११४०००० 
 
 
 

54.6.  साभाजजक सयुऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिर्वतध, २०७५ को दपा २५(क) फभोजजभ फैंकरे राबग्राहीको 
खाताभा यकभ जम्भा बएको स्ऩष्ट देजखने गयी राबग्राहीको नाभ, फैंक खाता नॊ. य जम्भा बएको यकभ 
सर्हतको र्ववयण चौभातसक रुऩभा सम्फजधधत स्थानीम तहराई र्वद्यतुीम भाध्मभभा अतनवामि रुऩभा 
ऩठाउनऩुनेभा मो आ.व.भा फैंक भापि त कायोवाय नै गयेको ऩाइएन । 

 

54.7.  साभाजजक सयुऺा कामिक्रभ सञ्चारन तनदेजशका २०७५ को दपा ९ भा साभाजजक सयुऺा कामिक्रभराई 
प्रबावकायी रुऩभा सञ्चरान गनि तनमतभत रुऩभा अनगुभनको व्मवस्था गयेको छ।सो फभोजजभ ऩातरकारे 
कसैरे  दोहोयो हनुेगयी य सयकायी सतुफधा तरने ब्माजक्तरे बत्ता  तरए नतरएको सम्फधधभा अनगुभन गयी 
प्रततवेदन ददएको देजखएन।साभाजजक सयुऺा बत्ताको दरुुऩमोग हनु नददन ऩातरका स्तयीम अनगुभन 
सॊमत्रराई प्रबावकायी फनाउॉदै तोर्कए फभोजजभ बत्ता र्वतयण य रगत अद्यावतधक गने कामिभा र्वशेष ध्मान 
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ददनऩुने देजखधछ । 

55.  कोयोना कोष तपि  —कोबीड १९ को व्मवस्थाऩन गनि रु.१०९८५००० आम्दानी गयेकोभा र्वतबन्न कामिभा 
रु. १०९२०६६३ खचि बई रु.६४३३७ भौज्दात यहेको ऩाइमो।कोयोना योकथाभ तथा उऩचायभा खचि 
गदाि प्रचतरत साविजतनक खरयद ऐन, २०६३ य तनमभावरी, २०६४ऩारना गयी खचि गनेतपि  ऩातरका 
सम्फद्ध सफै ऩऺको ध्मान जान ुआवश्मक देजखमो। 

 

56.  ऩेश्की फाॉकी - आतथिक कामिर्वतध तथा र्वजत्तम उत्तयदार्मत्व तनमभावरी २०७७ को तनमभ ४७ भा 
तनमभानसुाय ऩेश्की पर्छ्यौट गनुिऩने व्मवस्था छ।सो व्मवस्था अनसुाय देहाम अनसुायको ऩेश्की पर्छ्यौट 
गनुिऩने देजखएको रु. 

ऩेश्की तरनेको नाभ यकभ 

स्वास्थम चौकी उदमऩयुगढी 100000 

जम नायामणा मादव 32000 

देवकाधत कुभाय शभाि 12000 

जम्भा १४४००० 

 

 
 

११४००० 
 

57.  कजधटधजेधसी खचि – साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ १० अनसूुची १ अनसुाय 
कजधटधजेधसी खचिको व्मवस्था गयेको छ।तभतत २०७०।१।१५ को नेऩार सयकायको तनणिम अनसुाय 
कजधटधजेधसीभध्मे ६०% चार ुप्रकृततको य ४०% ऩुॉजीगत प्रकृततको खचि गनुिऩने व्मवस्था छ।कामािरमरे 
कजधटधजेधसी खचिको रगत याखी नगयी नहनुे खचिभा भात्र कजधटधजेधसीफाट खचि गनुिऩने व्मवस्था 
तभराउनऩुदिछ। 

 

58.  सम्ऩयीऺण – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८४(२) (घ) य आतथिक कामिर्वतध तथा 
र्वत्तीम उत्तयदार्मत्व ऐन, २०७६ को दपा ३९ य ४० अनसुाय फेरुजकुो रगत याख्न े य पछ मौट गयी 
सम्ऩयीऺण गने दार्मत्व जजम्भेवाय व्मजक्तको हनुे व्मवस्था छ । गाॉउऩातरकारे फाॉकी फेरुज ुभध्मे डोय 
सभऺ सम्ऩयीऺणको रातग रु ८३६२८७५३  ऩेश बएकोभा रु. ८३६२८७५३ सम्ऩयीऺण गयी 
जानकायी ददईएको छ । डोयभा सम्ऩयीऺण बएको फेरुज ुपछ मौट को र्ववयण देहाम फभोजजभ छ । 

तस.नॊ. आतथिक वषि दपा नॊ. पर्छ्यौटको सॊजऺप्त व्महोया यकभ 

१ ०७४।७५ १४ 
रेखा सतभतत, कामिऩातरका य सबाफाट तनमतभत बई 
पर्छ्यौट  

१८८११०० 

२ 

०७४।७५ 

१६ 
रेखा सतभतत, कामिऩातरका य सबाफाट तनमतभत बई 
पर्छ्यौट  

७४७५३६ 

३ 

०७४।७५ 

१८.१ 
रेखा सतभतत, कामिऩातरका य सबाफाट तनमतभत बई 
पर्छ्यौट  

२१३८४४५ 

४ 

०७४।७५ 

१८.३ 
रेखा सतभतत, कामिऩातरका य सबाफाट तनमतभत बई 
पर्छ्यौट  

८०७३९ 

५ 

०७४।७५ 

२२.२ 
रेखा सतभतत, कामिऩातरका य सबाफाट तनमतभत बई 
पर्छ्यौट  

४२०२३८८१ 

६ 
०७४।७५ 

२६ 
रेखा सतभतत, कामिऩातरका य सबाफाट तनमतभत बई 
पर्छ्यौट  

८५१९०७ 

७ ०७४।७५ ३३ रेखा सतभतत, कामिऩातरका य सबाफाट तनमतभत बई ६३७८०६३ 
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पर्छ्यौट  

८ 
०७४।७५ 

३४ 
रेखा सतभतत, कामिऩातरका य सबाफाट तनमतभत बई 
पर्छ्यौट  

३२२२७६ 

९ ०७४।७५ ४५ जजधसी दाजखराको प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट  ६७७३१३ 

१० ०७४।७५ ४६ याजश्व दाजखरा बई पर्छ्यौट  ९६८२ 

११ ०७४।७५ ४७ 
रेखा सतभतत, कामिऩातरका य सबाफाट तनमतभत बई 
पर्छ्यौट  

१०८८३८.७५ 

१२ ०७४।७५ ४९ प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट ३३३३६० 

१३ ०७४।७५ ५३ प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट ५२५००० 

१४ ०७४।७५ ५४ प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट ४४४००० 

१५ ०७४।७५ ५६ प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट २६१५०० 

१६ ०७४।७५ ५८ प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट ४५००० 

१७ ०७४।७५ ५९ प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट ५०००० 

१८ ०७४।७५ ६८.१ प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट ४८००० 

१९ ०७४।७५ ६८.२ प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट १०८६४९.५० 

२० ०७४।७५ ७१ प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट १८१४४३ 

२१ ०७४।७५ ७३ 
रेखा सतभतत, कामिऩातरका य सबाफाट तनमतभत बई 
पर्छ्यौट  

२४०००० 

२२ ०७४।७५ ७४ 
रेखा सतभतत, कामिऩातरका य सबाफाट तनमतभत बई 
पर्छ्यौट  

४५००० 

२३ ०७४।७५ ७८.१ 
रेखा सतभतत, कामिऩातरका य सबाफाट तनमतभत बई 
पर्छ्यौट  

७३९८१० 

२४ ०७४।७५ ८६ 
रेखा सतभतत, कामिऩातरका य सबाफाट तनमतभत बई 
पर्छ्यौट  

९६९९०० 

२५ ०७४।७५ ९१.१ 
रेखा सतभतत, कामिऩातरका य सबाफाट तनमतभत बई 
पर्छ्यौट  

४०४९६०० 

२६ ०७४।७५ १०४ 
रेखा सतभतत, कामिऩातरका य सबाफाट तनमतभत बई 
पर्छ्यौट  

४८८१६० 

२७ ०७४।७५ १०५ 
रेखा सतभतत, कामिऩातरका य सबाफाट तनमतभत बई 
पर्छ्यौट  

५९६४२५ 

२८ ०७५।७६ १४ 
रेखा सतभतत, कामिऩातरका य सबाफाट तनमतभत बई 
पर्छ्यौट  

१४५६४१८ 
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रेखा सतभतत, कामिऩातरका य सबाफाट तनमतभत बई 
पर्छ्यौट  

३५०००० 

३१ ०७५।७६ ३५ 
रेखा सतभतत, कामिऩातरका य सबाफाट तनमतभत बई 
पर्छ्यौट  

५५६०३ 
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३३ ०७५।७६ ३६.२ 
रेखा सतभतत, कामिऩातरका य सबाफाट तनमतभत बई 
पर्छ्यौट  
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४७ ०७५।७६ ४२ जजधसी दाजखरा प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट ४५५०००० 
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59.  अनगुभन – गत वषिको प्रततवेदनभा आमोजना कामािधवमन, सोझै खरयद, तफर बयऩाई, से्रस्ता ऩेस नबएको, फैङ्क 

सभामोजन, अतग्रभ कय, फढी बकु्तानी, अधयुो तनभािण, नबएको काभको बकु्तानी, कय र्वजक, सवायी साधन 
खरयद य ठेक्का स्वीकृतत रगामतका व्महोया औॊल्माइएकोभा मो वषि ऩतन सधुाय गयेको ऩाइएन।फेरुज ु
व्महोया ऩनुयावजृत्त नहनुे गयी कामिसम्ऩादन गनुिऩने देजखधछ । 

 

60.  सजञ्चत कोष य फेरुजकुो अद्यावतधक जस्थतत – ऩातरकाको सजञ्चत कोषको जस्थतत, फेरुज ुवगॉकयण य फेरुजकुो 
अद्यावतधक जस्थतत क्रभश अनसुचुी १, २ य ३ भा यहेको छ ।  

 



 

 
 

     उदमऩयुगढी गाउॉऩातरका, उदमऩयु को सजञ्चत कोष र्ववयण                                              अनसुचुी 1 

                                                                            2076।77                                          (रु.हजायभा) 

स्थानीम तह जजल्रा 
रेखाऩयीऺण 

यकभ 

फेरुजू 
यकभ 

प्रततशत 

आम व्मम 

भौज्दात 
फाॉकी गतवषिको 

जजम्भेवायी 
सॊघ तथा 

प्रदेश अनदुान 

याजस्व 

वाॉडपाॉट 
यकभ 

आधतरयक 

आम 

अधम 

आम 

जम्भा 
आम 

चार ु

खचि 
ऩूॊजीगत 

खचि 
अधम 

खचि 
जम्भा 
खचि 

उदमऩयुगढी गा ऩा बोजऩयु 1181587 9804 0.83 103643 382323 70551 2076 130613 585563 282012 206453 107559 596024 93182 

                                               फेरुज ुवतगिकयण (र्वतनमोजन, याजश्व, धयौटी य अधम कायोफाय)                                                       अनसुचुी 2  

     2076।77                          (रु.हजायभा) 

स्थानीम 
तह 

जजल्रा 

प्रायजम्बक फेरुजू प्रततर्क्रमाफाट पछ्र्मौट फाॉकी फेरुजू वाॉकी फेरुजू 

दपा सॊखमा 

यकभ 

दपा सॊखमा 

यकभ 

दपा सॊखमा 

यकभ 
असरु 

गनुिऩने 

तनमतभत गनुिऩने ऩेश्की 

सैद्धाजधतक रगती सैद्धाजधतक रगती सैद्धाजधतक रगती 
अतनमतभत 

बएको 

प्रभाण 

कागजात 
ऩेश 

नबएको 

याजश्व 

रगत 
जजम्भेवायी 
नसायेको 

सोधबनाि 
नतरएको 

जम्भा कभिचायी अधम 
ज
म्भा 

उदमऩयुगढी 
गा ऩा 

बोजऩयु 36 31 40590 1 8 30786 35 23 9804 1018 6933 1739 0 0 8672 14 100 114 

                                                                                     अद्यावतधक फेरुज ुजस्थतत                                                      अनसुचुी 3 

        2076।77                            (रु.हजायभा) 

स्थानीम तह जजल्रा 
गत वषिको 
अनसूुचीवाट 

सभामोजन 

गत फषि 
सम्भको वाॉकी 

वेरुज ु

सॊ.ऩ.को रातग 

अनयुोध बइ 
आएको यकभ 

सॊऩयीऺण 
बएको यकभ 

सॊऩयीऺण 
गनि 

नतभरेको 
यकभ 

कायवाही 
गनि फाॉकी 
यकभ 

गत 
वषिसम्भको 
वाॉकी यकभ 

मो वषिको 
थऩ यकभ 

५८ औ ँप्रततवेदन 

सम्भको वाॉकी 
वेरुज ु

५८ औ ँ
प्रततवेदन सम्भको 
वाॉकी वेरुज ु
भध्मे ऩेश्की 

उदमऩयुगढी उदमऩयु 101036 1 101037 83628 83628 0 0 १७४०९ 9804 २७२१३ 403 
 


