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भहारेखाऩयीऺकको कामािरम 
काठभाडौं 



Serving the Nation and the People 

दूयदृष्टि (Vision)  
 

जनष्टहतकारातग जवापदेष्टहता, ऩायदन्शिता य तनष्ठा प्रवर्द्िन गने ष्टवश्वसनीम सॊस्था हनु 
प्रमत्नशीर यहने । 

(We strive to be a credible institution in promoting accountability, 

transparency and integrity for the benefit of the people) 

 

गततव्म (Mission)  

 

सयोकायवाराराई साविजतनक कोषको दऺताऩूणि उऩमोग सम्फतधभा आश्वस्त ऩानि स्वततर 
एवॊ गणुस्तयीम रेखाऩयीऺण सेवा प्रदान गने ।  
(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders 

that the public funds are efficiently used) 

 

भूल्म भातमता (Core Values)  

 
 

तनष्ठा (Integrity) 

स्वततरता (Independence) 

व्मावसाष्टमकता (Professionalism) 

ऩायदन्शिता (Transparency) 

जवापदेष्टहता (Accountability) 

 

 
 

 



 

 

 

भहारेखाऩयीऺकको कामािरम 

Office of the Auditor General 
 

 

(फागभती य गण्डकी प्रदेश रेखाऩयीऺण भहा-तनदेशनारम) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

Fax: 977-1-4268309 
977-1-4262798 

Post Box: 13328 
फफयभहर, काठभाडौं, नेऩार 

 

ऩर सॊखमा् २०७८/७९  

च.नॊ.: २०८ तभतत् २०७८।०५।०४ 

 

 

श्री अध्मऺज्मू,  

 काठेखोरा गाउॉऩातरका, 
गाउॉकामिऩातरकाको कामािरम, 
तफहुॉकोट, फागरङु । 

  
ष्टवषम्- रेखाऩयीऺण प्रततवेदन । 

 

नेऩारको सॊष्टवधानको धाया २४१ फभोन्जभ त्मस ऩातरकाको आतथिक वषि २०७६।७७ को रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न 
गयी रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ को दपा २०(२) फभोन्जभ मो प्रततवेदन जायी गरयएको छ । उक्त प्रततवेदन 
रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ को दपा २०(३) य दपा २२ फभोन्जभ कायफाहीको रातग अनयुोध छ ।  

 

 

 

 

 

   

(इतर प्रसाद आचामि) 
नामव भहारेखाऩयीऺक 



 

 

भहारेखाऩयीऺकको बनाइ 

नेऩारको सॊष्टवधानको धाया २४१ भा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका सफै सयकायी कामािरमको 
रेखाऩयीऺण तनमतभतता, तभतव्मष्टमता, कामिदऺता, प्रबावकारयता य औन्चत्मको 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 व्मवस्थाफभोन्जभ स्थानीम तहको 2076।77 को आतथिक कायोफायको रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न 
गयी मो प्रततवेदन जायी गरयएको छ। 

स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण नऩेारको सॊष्टवधान, रेखाऩयीऺण ऐन, सयकायी रेखाऩयीऺण 
भानदण्ड, ष्टवत्तीम रेखाऩयीऺण भागिदशिन, स्थानीम तह रेखाऩयीऺण तनदेन्शका, भहारेखाऩयीऺकको वाष्टषिक 
रेखाऩयीऺण मोजना य तनकामसॉग सम्फन्तधत ऐन, तनमभको आधायभा सम्ऩन्न गरयएको छ । 
रेखाऩयीऺणको प्रभखु उदे्दश्महरुभा ष्टवत्तीम ष्टववयणको शरु्द्ता, प्रचतरत कानूनको ऩारना, फजेट तथा मोजना तजुिभा एवॊ कामिक्रभ कामाितवमन, 

खरयद ब्मवस्थाऩन, साविजतनक सम्ऩन्त्तको सॊयऺण य उऩमोग, न्जम्भेवायी य जवापदेष्टहता एवॊ सेवा प्रवाहको अवस्था भूल्माङ्कन गनुि यहेको छ 
। त्मसैगयी स्रोत साधनको प्राति य उऩमोग सम्फतधभा प्रचतरत कानूनको ऩारना बए नबएको ष्टवश्लषेण गयी ष्टवत्तीम ब्मवस्थाऩनभा सधुायका 
रातग सझुाव प्रस्ततु गयी सशुासन प्रफर्द्िनभा टेवा ऩ¥ुमाउन ुरेखाऩयीऺणको उदे्दश्म यहेको छ ।  

आतथिक वषि २०७६।७७ को रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न बएऩश्चात जायी गरयएको प्रायन्म्बक प्रततवेदनउऩय प्राि प्रततष्टक्रमाका ष्टवषमहरु 
तभरान गयी कामभ यहेका व्महोया सभावेश गयेय याम सष्टहतको अन्ततभ प्रततवेदन ऩठाइएको छ । प्रततवेदनभा ददएका सझुावहरुको 
कामाितवमनफाट स्थानीम तहभा यहेको सीतभत स्रोत साधनको उऩमोग गयी ष्टवकास तनभािण य सेवा प्रवाहभा तभतव्मष्टमता, दऺता य प्रबावकारयता 
हातसर गनि सहमोग ऩगु्न ेअऩेऺ ा गरयएको छ । परस्वरुऩ स्थानीम तहको कामिसम्ऩादनभा जवापदेष्टहता य ऩायदन्शिता प्रफर्द्िन हनुे ष्टवश्वास 
तरइएको छ ।  

रेखाऩयीऺणफाट भूरत: आततरयक आम य याजस्व फाॉडपाॉटको प्रऺऩेण मथाथिऩयक नयहेको, आततरयक आम ठेक्का ब्मवस्थाऩनभा 
स्ऩि कानूनी ब्मवस्था नबएको, आम सङ्करन तमून यहेको, ऩमािि आधाय फेगय याजस्व छुट ददएको, फक्मौता असरुीभा प्रबावकारयता नआएको, 
फजेट अनशुासन कभजोय यहेको, अफण्डा फजेट याखेको, खचि ऩश्चात फजेट तथा कामिक्रभ सॊशोधन गयी अनभुोदन गने गयेको, वषािततभा फढी 
खचि गयेको, खरयद कानून ष्टवऩयीत सोझै खरयद गयेको, अत्मतधक प्रशासतनक खचि गयेको, फचत अनदुान ष्टपताि नगयेको, ष्टवतयणभखुी खचिको 
फाहलु्मता यहेको जस्ता प्रवनृ्त्त देन्खएका छन ्। त्मसैगयी ष्टवकास तनभािणतपि  मोजना प्राथतभकीकयण नगयेको, साना तथा टुके्र आमोजनाको 
छनौट गयेको, जष्टटर प्रकृततका कामिहरु सभेत उऩबोक्ता सतभततफाट गयाएको, तोष्टकएफभोन्जभ जनसहबातगता नजटेुको, ददगो ष्टवकासका रक्ष्म 
अनरुुऩ मोजना य कामिक्रभ तजुिभा नगयेको, दीघिकारीन ष्टवकासको खाका तजुिभा नबएको जस्ता सभस्मा यहेका छन ्।  

स्थानीम तहको आततरयक ब्मवस्थाऩनतपि  आवश्मक अनबुवी य दऺ जनशन्क्तको कभी यहेको, कभिचायी तनमनु्क्त तथा फढुवाभा 
प्रदेश रोकसेवा आमोगको ऩयाभशि नतरएको, सेवा प्रवाहभा अऩेन्ऺत सधुाय हनु नसकेको, स्रोत, साधन य सम्ऩन्त्तको दरुुस्त अतबरेख नयहेको, 
सञ्चातरत मोजना, कामिक्रभ, सेवा प्रवाहको अतबरेख नयाखेको, फैंक ष्टहसाफ ष्टववयण तमाय गने नगयेको, रेखाङ्कन तथा सभग्र प्रततवेदन प्रणारी य 
आततरयक तनमतरण कभजोय यहेको छ । साथै आततरयक रेखाऩयीऺण बयऩदो य प्रबावकायी नबएको ऩाइएको छ। स्थानीम तहभा रेखा 
सतभततको गठन, कामिऺ ेर, रेखाऩयीऺण प्रततवेदनउऩय छरपर य फेरुज ुपर्छ्यौट सम्फतधी स्ऩि कामिष्टवतध तजुिभा हनु फाॉकी यहेको ऩाइएको 
छ । रेखाऩयीऺणफाट औॊल्माएका व्महोयाहरु सधुाय गयी गत ष्टवगतका फेरुजउुऩय अऩेन्ऺतरुऩभा आवश्मक कायवाही बए गयेको सभेत 
देन्खएन । 

सभम य जनशन्क्तको सीतभतताको फावजदु मथासम्बव स्थानीम तहको कामिस्थरभा नै उऩन्स्थत बइि रेखाऩयीऺण गरयएको तथमो । 
रेखाऩयीऺणको क्रभभा रेखाऩयीऺण टोरीरे स्थानीम तहका प्रभखु सष्टहतका ऩदातधकायीहरुसॉग छरपर सभेत गरयएको तथमो । रेखाऩयीऺण 
प्रततवेदनभा उल्रेख बएका ब्महोयाको कामाितवमनफाट स्थानीम तहको ष्टवत्तीम व्मवस्थाऩन, बौततक ऩूवािधाय य सेवा प्रवाहभा सधुाय हनु ेअऩेऺ ा 
गयेको छु । स्थानीम तहको रेखाऩयीऺणभा सहमोग ऩरु्रमािउन े स्थानीम तहका सफै ऩदातधकायी तथा कभिचायीहरु य रेखाऩयीऺण तथा 
प्रततवेदन तमायीभा सॊरग्न मस कामािरमका कभिचायीहरु सफैराइि धतमवाद ऻाऩन गदिछु ।  

 
 

 

                (टॊकभन्ण शभाि, दॊगार) 
२०७8 बार ४  गते                      भहारेखाऩयीऺक 

 



 

 

                    

 

भहारेखाऩयीऺकको कामािरम 

Office of the Auditor General 
 

 

(फागभती य गण्डकी प्रदेश रेखाऩयीऺण भहा-तनदेशनारम) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

Fax: 977-1-4268309 
977-1-4262798 

Post Box: 13328 
फफयभहर, काठभाडौं, नेऩार 

 

ऩर सॊखमा् २०७८/७९   च.नॊ.: १८४ तभतत् २०७८।०५।०४                                                                             
श्री अध्मऺज्मू,  

काठेखोरा गाॉऊऩातरका, 
तफहुॉकोट, फाग्रङु। 

ष्टवषम्  रेखाऩयीऺण प्रततवदेन । 

कैष्टपमत सष्टहतको याम 

हाभीरे काठेखोरा गाॉऊऩातरकाको आतथिक वषि २०७६।७७ को ष्टवत्तीम ष्टववयण य त्मससॉग सम्फन्तधत आम व्मम ष्टववयण तथा रेखा ष्टटप्ऩणीहरूको 
रेखाऩयीऺण गयेका छौं । 

हाम्रो यामभा, मस प्रततवेदनको कैष्टपमत सष्टहतको याम व्मक्त गने आधाय खण्डभा उल्रेख बएका ष्टवषमरे ऩाने असय फाहेक, ऩेश बएको २०७७ 
आषाढ 31 भा सभाि बएको आतथिक वषि २०७६।७७ को ष्टवत्तीम ष्टववयण य त्मससॉग सम्फन्तधत आम- व्मम ष्टववयणरे स्थानीम तहसॉग सम्फन्तधत प्रचतरत 
कानून य ऩयम्ऩया फभोन्जभ सायबतूरुऩभा सही तथा मथाथि अवस्था न्चरण गदिछ ।  
कैष्टपमत सष्टहतको यामव्मक्त गने आधाय 
१. ऩातरकारे भहारेखाऩयीऺकफाट स्वीकृत नेऩार साफिजतनक ऺेर रेखाभानको ढाॉचा प्रमोग गयी तफत्तीम तफफयण तमाय गयेको छैन । 

२. रेखाऩयीऺणफाट रु. १ कयोड ७१ राख ५६ हजाय फेरुजू देन्खएको छ । सोभध्मे असरु गनुिऩने रु. २ राख ६० हजाय, प्रभाण 
कागजात ऩेश गनुिऩने रु. ७१ राख ४९ हजाय, तनमतभत गनुिऩने रु. ३४ राख ११ हजाय य ऩेश्की फेरुज ुरु. ६३ राख ३६ हजाय  
यहेको छ ।   

३. रेखाऩयीऺणभा देन्खएका व्महोयाहरुका सम्फतधभा तभतत २०७7।1०।२५ भा जायी गरयएको प्रायन्म्बक प्रततवेदन उऩय प्राि प्रततष्टक्रमा 
सष्टहतका प्रभाण कागजातका आधायभा पछिमौट बएका दपाहरु हटाई कामभ व्महोयाको अन्ततभ प्रततवेदन ऩाना २५ (ऩन्चचस) मसैसाथ 
सॊरग्न छ । 

४. आम्दानी तथा खचिको से्रस्ता नगदभा आधारयत रेखा प्रणारी अवरम्फन गयेकोरे ऩातरकाको ऩेश्की फाहेक सम्ऩन्त्त तथा दाष्टमत्व मष्टकन हनेु 
जानकायी खरुाएको छैन ।   
हाम्रो रेखाऩयीऺण कामि नेऩारको सॊष्टवधान, रेखाऩयीऺण ऐन तथा भहारेखाऩयीऺकको कामािरमरे अवरम्वन गयेका नेऩार सयकायी रेखाऩयीऺणभान, 

भागिदशिन तथा रेखाऩयीऺणसॊग सम्फन्तधत अतम प्रचतरत कानून फभोन्जभ गरयएको छ । ष्टवत्तीम ष्टववयण तमाय गने स्थानीम तहसॊग हाभी स्वततर छौं । 
त्मसका रातग स्वीकृत आचाय सॊष्टहता अनसुाय हाभीरे काभ गयेका छौं । रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राि गयेका रेखाऩयीऺण प्रभाणहरू हाम्रो याम व्मक्त गने 
आधायका रातग ऩमािि य उऩमकु्त छन ्बन्ने कुयाभा कामािरम ष्टवश्वस्त छ ।   
ष्टवत्तीम ष्टववयणउऩय व्मवस्थाऩन य रेखाउत्तयदामी अतधकायीको न्जम्भेवायी 
आतथिक कामिष्टवतध तथा ष्टवत्तीम उत्तयदाष्टमत्व ऐन, २०७६ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ तथा अतम प्रचतरत कानून फभोन्जभ सही य मथाथि हनेु 
गयी ष्टवत्तीम ष्टववयण तमाय गने तथा जारसाजी वा अतम गन्ल्तका कायण ष्टवत्तीम ष्टववयण सायबतूरुऩभा गरत आॉकडा यष्टहत स्वरुऩभा फन्ने गयी आवश्मक 
आततरयक तनमतरण प्रणारी रागू गने न्जम्भेवायी ऩातरका व्मवस्थाऩनभा यहेको छ । गाउॉ कामिकारयणी, अध्मऺ य प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत ऩातरकाको 
ष्टवत्तीम प्रततवेदन प्रकृमाको अनगुभनका रातग न्जम्भेवाय यहेका छन ्।   
ष्टवत्तीम ष्टववयणको रेखाऩयीऺण उऩय रेखाऩयीऺकको न्जम्भेवायी 
ष्टवत्तीम प्रततवेदन सभग्रभा जारसाजी वा अतम गल्ती सभेतका कायण सायबतूरुऩभा गरत आॉकडायष्टहत यहेको होस ्बनी उन्चत आश्वस्तता प्राि गयी याम 
सष्टहतको रेखाऩयीऺण प्रततवेदन जायी गनुि रेखाऩयीऺणको उद्देश्म हो । रेखाऩयीऺणभा उन्चत आश्वस्ततारे साभातमस्तयको आश्वस्ततासम्भ प्रदान गयेको 
हतुछ, तय रेखाऩयीऺण ऐन तथा भहारेखाऩयीऺकको कामािरमरे अवरम्फन गयेका नेऩार सयकायी रेखाऩयीऺणभान, भागिदशिन तथा रेखाऩयीऺणसॉग 
सम्फन्तधत अतम प्रचतरत कानून फभोन्जभ गने रेखाऩयीऺण सम्ऩादन बएकै अवस्थाभा ऩतन सफै प्रकायका जारसाजीजतम वा अतम गल्ती ऩत्ता रगाउन सक्ने 
तनन्श्चतता बने हदैुन । ष्टवत्तीम ष्टववयणका उऩमोगकतािरे साभातमतमा गने आतथिक तनणिमभा नै पयक ऩानि सक्ने अवस्था देन्खएका एउटै वा सभग्रताभा हनेु 
ष्टवशेष वा जारसाजीजतम वा अतम गल्तीराई सायबतूरुऩभा गरत आॉकडा भातनएको छ । 

 

 

(इतर प्रसाद आचामि) 
नामव भहारेखाऩयीऺक 
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काठेखोरा गाउॉऩातरका 
रेखाऩयीऺण प्रततवेदन  

2076/77 

 

ऩरयचम :  स्थानीम नेततृ्वको ष्टवकास गदै स्थानीम शासन ऩर्द्ततराई सदुृढ गयी स्थानीम तहभा ष्टवधाष्टमकी, कामिकारयणी य 
तमाष्टमक अभ्मासराई सॊस्थागत गनि स्थानीम सयकायको सॊचारन गने उद्देश्मरे मस ऩातरकाको स्थाऩना बएको हो । स्थानीम 
सयकायरे सॊचारन गने कामिभा सहकारयता, सहअन्स्तत्व य सभतवमराई प्रवर्द्िन गनुि य स्थानीम सयकायका काभभा 
जनसहबातगता, उत्तयदाष्टमत्व, ऩायदन्शिता सतुनन्श्चत गयी नागरयकराई गणुस्तयीम सेवा प्रदान गनुि ऩातरकाको उद्देश्म यहेको छ । 
मस ऩातरका अततगित ८ वडा, ४४ सबा सदस्म, ८२.८८ वगि ष्टकरोतभटय ऺेरपर तथा २६ हजाय जनसॊखमा यहेको छ । 

 

स्थानीम सॊन्चतकोष् स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ६९ य ७२ वभोन्जभ नगयऩातरकारे प्राि गयेको 
आम, अनदुान तथा सहामता  य स्थानीम सयकाय सॊचारनभा बएका व्ममहरु सभावेश बएको आमव्मम ष्टहसाव सष्टहतको 
आतथिक वषि २०७6।०७7 को सॊन्चत कोषको सॊन्ऺि अवस्था तनम्न वभोन्जभ यहेको छ । 

प्रािी  बकु्तानी ष्टहसाफ 

आम व्मम 

तस. 
नॊ. ष्टववयण यकभ   

तस. 
नॊ. ष्टववयण यकभ यकभ 

1 फैंक भौज्दात यकभ 29974784 29974784 1 चार ुखचि जम्भा 62518197.74 62518197.74 

2 धयौटी भौज्दात 300309 300309         

3 ष्टवत्तीम हस्ताततयण   331292311         

  ष्टवत्तीम सभानीकयण 99100000   2 ऩूॉजीगत खचि 119269386 129853475 

  सशति अनदुान सॊघ 226432718   3 
सभऩूयक अनदुान सॊघीम 
सयकाय  

5900000   

  झोरङु्ग ेऩरु 4500000     
प्रदेश सशति अनदुान 
ऩूॉजीगततपि  

4684089   

  
प्रधानभतरी योजगाय 
कामिक्रभ  

1259593     सशति अनदुान खचि   225603961 

4 जम्भा प्रदेश अनदुान       सशति अनदुान खचि 219844368   

  
प्रदेश सभानीकयण 
अनदुान 

12360000 12360000 4 झोरङु्ग ेऩरु 4500000   

  
सशति अनदुान 
ऩूॉजीगत  प्रदेश 
सयकाय  

4684100 4684100 5 प्रधानभतरी योजगाय कामिक्रभ  1259593   

  
सभऩूयक अनदुान 
सॊघीम सयकाय  

6600000 6600000 6 
ज्मेष्ठ नागरयक य साभान्जक 
सयुऺा 

92060200 92060200 

  
तफशेष अनदुान सॊघीम 
सयकाय  

2500000 2500000 7 प्रदेश सशति तपि को खचि 0.00   

  साभान्जक सयुऺा 92060200 92060200   
प्रदेश सशति तपि को तनकासा 
ष्टपताि 

0.00   

5 

आततरयक आम, 

भारऩोत 
कामािरमफाट प्राि य 
ष्टवष्टवध आम्दानी 

3088413 3088413 8 
स्थानीम साझेदायी  ष्टवकास 
कामिक्रभ 

9992949 9992949 

6 याजश्व फाॉडपाॉड   53030706.74 9       

  याजश्व फाॉडपाॉड सॊघ 
50083706.7

4 
  10 

याष्टिम ऩरयचमऩर तथा 
ऩञ्जीकयण 

621323 621323 

  
याजश्व फाॉडपाॉड 
प्रदेश 

2947000   11 
प्रदेश न्शऺा ष्टवकास 
तनदेशानरम खचि 

2950000 2950000 
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प्रािी  बकु्तानी ष्टहसाफ 

आम व्मम 

तस. 
नॊ. ष्टववयण यकभ   

तस. 
नॊ. ष्टववयण यकभ यकभ 

7 
याष्टिम ऩरयचमऩर 
तथा ऩञ्जीकयण 

621323 621323 12 धयौटी  ष्टपताि 357102 357102 

 
        धयौटी भौज्दात  668700 668700 

८ 
स्थानीम साझेदायी 
ष्टवकास कामिक्रभ 

11638859 11638859 13 फैंक फाॉकी  यकभ    16594058 16594058 

९ 
प्रदेश न्शऺा ष्टवकास 
तनदेशानरम 

2950000 2950000   
फैंक फाॉकी भध्मे सशति 
अनदुान  तनकासा ष्टपताि 
7960514 

7960514 7960514 

1० धयौटी आम 725493 725493   
 

    

 
        

प्रकोऩ व्मवस्थाऩन कोष 
(कोतबड -१९) खचि  

4080392 4080392 

 ११
१ 

प्रकोऩ व्मवस्थाऩनको 
रातग अतम स्रोतफाट 
सहामता                  

4194078 4194078   
फैंक फाॉकी  प्रकोऩ 
ब्मफस्थाऩन कोष  

2759705 2759705 

  कूर जम्भा  556020576.74   कूर जम्भा  556020576.74 
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रेखाऩयीऺणफाट देन्खएका व्महोयाहरु 

दपा नॊ. बौ.नॊ., तभतत य ब्महोया फेरुजू यकभ 

1.  ष्टवत्तीम ष्टववयण :  स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७२ भा गाउॉऩातरका तथा 
नगयऩातरकारे प्रत्मेक वषिको साउन एक गतेदेन्ख आगाभी वषिको असाय भसाततसम्भको 
अवतधराई आतथिक वषि कामभ गयी आम य व्ममको ष्टहसाव याख्नऩुदिछ । सोही ऐनको दपा ६९ 
भा तोष्टकए अनसुाय गाउॉऩातरका तथा नगयऩातरकारे आफ्नो आतथिक कामि प्रणारीको व्मवस्थाऩन 
गनुिऩदिछ । मस सम्फतधभा देन्खएका व्महोया देहाम फभोन्जभ छन ्:- 

 स्थानीम तहरे सॊन्चत कोषभा गत ष्टवगतको फाॉकी मस वषि प्राि यकभ य सॊन्चत कोषवाट 
बएको खचि स्ऩि देन्खने गयी खाता याखेको छैन । 

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

 कततऩम सम्फन्तधत आतथिक कायोफायहरुको गोश्वया बौचय फजेट शीषिकगत फैक नगदी 
ष्टकताफभा नजनाएकारे तथा स्थानीम तहका सफै खाताहरुको एकभषु्ठ ष्टहसाव गदाि भौज्दात 
ऋणात्भक नयहेको । 

 स्थानीम कोषको सञ्चारन, व्मवस्थाऩन य प्रततवेदन प्रणारीभा एकरुऩता य शरु्द्ता कामभ गनि 
भहारेखा तनमतरक कामािरमरे उऩरब्ध गयाएको स्थानीम सॊन्चत कोष व्मवस्थाऩन प्रणारी 
(सूर)को प्रमोग ऩूणिरुऩभा ऩारना गयेको ऩाइएन ।  

 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को तनमभ ७२(२) भा नेऩार सयकायरे तनधाियण गये 
फभोन्जभको आम य व्ममको वगॉकयण तथा खचि शीषिक सम्फतधी व्मवस्था अवरम्फन गनुिऩने 
तथा तनमभ ७६(२) भा भहारेखाऩयीऺकफाट स्वीकृत बए फभोन्जभको ढाॉचाभा रेखा याख्नऩुने 
व्मवस्था गयेकोभा मस ऩातरकारे २०७६।२।१९ भा भहारेखाऩयीऺकफाट स्वीकृत बएको 
NEPSAS based ढाॉचाभा प्रततवेदन तथा रेखाङ्कन गयेको ऩाइएन । 

    त्मसैरे तोकेफभोन्जभका ष्टवत्तीम ष्टववयणहरु तथा खाताहरु अद्यावतधक गयी आम य 
व्ममको वास्तष्टवक न्स्थतत देन्खने गयी रेखाॊकन गनुिऩदिछ ।  

2.  फैक ष्टहसाफ तभरान नगयेको :  स्थानीम तह सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७६(२) 
फभोन्जभ स्थानीम तहरे आफ्नो कायोफायको रेखा भहारेखा तनमतरक कामािरमको तसपारयशभा 
भहारेखाऩयीऺकफाट स्वीकृत बएको ढाॉचाभा याख्नऩुने उल्रेख छ । सो फभोन्जभ भातसकरुऩभा 
से्रस्ता य फैक खाताको ष्टहसाफ तभरान ष्टवफयण तमाय गनुिऩनेभा स्थानीम तहरे सञ्चारन गयेको 
देहाम फभोन्जभको खाताको फैंक ष्टहसाफ तभरान ष्टववयण तमाय नगयेको कायण तनम्नानसुाय पयक 

ऩनि गएकोरे फैंक ष्टहसाफ तभरान ष्टववयण तमाय गयी मष्टकन गनुिऩदिछ ।  
 तस.नॊ. खाताको नाभ आषाढ भसाततसम्भ फैंक फाॉकी पयक 

१ सन्ञ्चतकोष २९४१०९९६.६७ १६५९४०५८.१९ १२८१६९३८.४८ 

२ चार ुखचि खाता १२४४५४२५.५२ २७२९७८०.५२ ९७१५६४५.०० 

३ सन्ञ्चतकोष ऩूॉजीगत ६१७५७००.०० २४०८६९१.०० ३७६७००९.०० 

४ धयौटी ६६८७००.०० ७०८६९१.०० ३९९९१.०० 

 जम्भा ४८७००८२२.१९ २२४४१२२०.७१ २६३३९५८३.४८   
3.  याजस्व फाॉडपाडभा फढी खचि : काठेखोरा गाउॉऩातरका कामािरमरे नेऩार सयकायको रु.  
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दपा नॊ. बौ.नॊ., तभतत य ब्महोया फेरुजू यकभ 

५००८३७०६।७४ य प्रदेश सयकायफाट रु.२९४७०००। याजस्व फाॉडपाॉडफाट प्राि यकभ 
रु.५,३०,३०,७०६।७४ भा खचि रु.५,६७,८०,४२६। बएकोभा रु.३७,४९,७१९।२६ फढी 
खचि बएको देन्खएको छ । 

तस.नॊ. फजेट श्रोत तनकासा खचि फढी खचि 
१ नेऩार सयकाय ५००८३७०६.७४ ५३७६६६०८.०० ३६८२९०१.२६ 

२ प्रदेश सयकाय २९४७०००. ०० ३०१३८१८. ०० ६६८१८. ०० 

 जम्भा ५३०३०७०६.७४ ५६७८०४२६.०० ३७४९७१९.२६  

 

 

 

 

4.  स्थानीम सॊन्चत कोष व्मवस्थाऩन प्रणारी (सूर) : स्थानीम कोषको सञ्चारन, व्मवस्थाऩन य 
प्रततवेदन प्रणारीभा एकरुऩता य शरु्द्ता कामभ गनि भहारेखा तनमतरक कामािरमरे उऩरब्ध 
गयाएको स्थानीम सॊन्चत कोष व्मवस्थाऩन प्रणारी (सूर) को प्रमोग गये ताऩतन तऩशीर 
फभेन्जभका शे्रस्ता सूरभा प्रष्टवि नगयी म्मानूअर खाता याखेकोरे ऩातरकाको ष्टहसाव मथाथिऩयक 
भान्न सष्टकएन । 

तस.नॊ. ष्टववयण तनकासा  खचि 
१ साभान्जक सयुऺा ९२०६०२०९ ९२०६०२०९ 

२ स्थानीम ऩूवािधाय ष्टवकास साझेदायी कामिक्रभ ११६३८८६८ ११६३८८६८ 

३ याष्टिम ऩरयचमऩर ६२१३२३ ६२१३२३ 

४ न्शऺा ष्टवकास तनदेशनारम २९५०००० २९५०००० 

 जम्भा १०७२७०४०० १०७२७०४००  

 

5.  सशतिको यकभ ष्टपताि : सॊघीम भातभरा तथा साभातम प्रशासन भतरारमको ऩ.स. ०७४।७५ 
च.नॊ.१०६४ तभतत २०७५।०३।०३ को सशति अनदुान यकभ ष्टपताि सम्वतधी ष्टवषमको ऩर 
अनसुाय ष्टवतबन्न तीन ष्टकस्ताभा स्थानीम तहभा हस्ताततयण बएको य सशति अनदुानभा भखुमतमा 
न्शऺा, स्वास््म य कृष्टष ऩश ु ऩॊऺी भतरारम रगामतवाट प्राि बएको यकभ २०७७ आषाढ 
भसाततसम्भ खचि हनु नसकेको यकभ सॊघीम सन्ञ्चत कोषभा दान्खरा गनुिऩने व्मवस्था बएकोभा 
सशति नेऩार सयकायको फाॉकी यकभ रु.४७,६०,५२५। भध्मे २०७७।६।१ भा 
रु.२७,३६,७२१। य तभतत २०७७।३।३१ भा रु.२०,२३,७९३। कोष तथा रेखा तनमतरक 
कामािरम ष्टपताि गयेको छ । ष्टवशेष अनदुानको यकभ रु. २५,००,०००। य सभऩूयकको यकभ 
रु.७,००,०००। सभेत रु.३२,००,०००। २०७७।३।३१ भा कोष तथा रेखा तनमतरक 
कामािरम ष्टपताि गयेको छ । साथै साभूदाष्टमक ऩूवािधाय ष्टवकास साझेदायी कामिक्रभको फाॉकी यकभ 
रु.१६,४६,०१९। कोतबड कोषभा ऩठाएको ऩाइमो ।   

तस.नॊ. शीषिक तनकासा खचि फाॉकी 
१ सशति नेऩार सयकाय २३५१२५००० २३०३६४४८४ ४७६०५२५ 

२ साभान्जक  सयुऺा ९२०६०२०९ ८९९७०८०९ २०८९४०० 

३ सभऩूयक  ६६००००० ५९००००० ७००००० 

४ ष्टवशेष अनदुान २५००००० ० २५००००० 

५ 
साभदुाष्टमक ऩूवािधाय 
ष्टवकास साझेदायी कामिक्रभ ११६३८८६८ ९९९२८४९ १६४६०१९ 

 जम्भा ३४७९२४०७७ ३३६२२८१४२ ११६९५९४४  

 

6.  आततरयक तनमतरण प्रणारी :  स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७८ वभोन्जभ 
आततरयक तनमतरण प्रणारी तमाय गयी रागू गनुिऩनेभा रागू गयेको ऩाइएन। मस सम्वतधभा 
देन्खएका अतम व्महोयाहरु तऩशीर वभोन्जभ यहेका छन ्।    
 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 2074 को दपा 11 अनसुाय आफ्नो ऺेरतबरको 

आधायबतू त्माॊक सॊकरन, अतबरेखाॊकन य व्मवस्थाऩन गनुिऩने सो गयेको ऩाइएन ।   
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 ऩातरकारे एक आतथिक वषिको अतत्मतबर बएको आफ्नो आतथिक कायोवायको अनसूुची 14 
वभोन्जभ ढाॉचाभा वाष्टषिक प्रततवेदन तमाय गयेको ऩाइएन ।  

 ऩातरकारे कामिक्रभगत तथा मोजनागत खाता याखेको ऩाइएन । साथै ऩातरकाफाट मस 
वषि सॊचातरत कामिक्रभ तथा मोजनाको कामाितवमन य सेवा प्रवाह सभेतको वाष्टषिक 
कामिक्रभ अनसुायको प्रगतत तमाय गयेको ऩाइएन ।  

 कामािरमको शे्रस्ता य वैक वीचको ष्टहसाव पयक ऩये वा नऩयेको सम्वतधभा वैक ष्टहसाव 
तभरान ष्टववयण तमाय नगयेको कायण ष्टहसाव तभरान बए नबएको सम्वतधभा मष्टकन गनि 
सष्टकएन । 

 स्थानीम कोषको सञ्चारन, व्मवस्थाऩन य प्रततवेदन प्रणारीभा एकरुऩता य शरु्द्ता कामभ 
गनि भहारेखा तनमतरक कामािरमरे उऩरब्ध गयाएको स्थानीम सॊन्चत कोष व्मवस्थाऩन 
प्रणारी (सूर) आॊन्शकरुऩभा प्रमोग गयेको ऩाइमो । 

 अततय सयकायी ष्टवत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा १७ फभोन्जभको भध्मकातरन खचि 
सॊयचना तमाय गनुिऩनेभा ऩातरकारे सो फभोन्जभ भध्मकातरन खचिको सॊयचना तमाय गयेको 
ऩाइएन ।  

 ष्टवषमगत ऺेरभा सॊचारन हनु ेकामिक्रभभा फैठक बत्ता, भ्रभण बत्ता, तातरभ, गोष्ठीतपि  फढी 
केन्तरत बई ष्टवतणभखुी यहेको ऩाइमो ।   

 ऩातरकारे न्जतसी साभानको एकीकृत ष्टववयण तथा सहामक न्जतसी खाता अध्मावतधक 
नगयी वडा कामािरम तथा ष्टवतबन्न सॊघ सॊस्थाराई ष्टवतयण गयेको ऩाइमो । 

 वडा कामािरमभा यहेका न्जतसी साभान सष्टहतको अतबरेख देन्खने गयी ऩातरकाको भूर 
न्जतसी खाता अध्मावतधक गयेको ऩाइएन । 

 न्जतसी तनयीऺण गयी प्रततवेदन ददए ऩतन प्रततवेदनभा ष्टवतबन्न भारसाभान भभित तथा तरराभ 
गनुि व्महोया उल्रेख गयेको ऩाइएन । 

 न्जतसी तनयीऺण प्रततवेदनभा उल्रेख बए अनसुाय ष्टवतबन्न भारसाभान भभित तथा तरराभ 
गनुिऩनेभा गयेको ऩाइएन ।  

 भूल्म अतबवषृ्टर्द् कय तनमभावरी, २०53 को तनमभ 6 क भा ठेक्का सम्झौता य कय 
बकु्तानीको जानाकायी सम्वन्तधत आततरयक याजस्व कामािरमराई नददई आतथिक वषिको 
अततभा भार ददइएको तथा इ टीतडएस नगयेको । 

 कामािरमरे उद्देश्म प्रातिभा आइऩने सम्बाष्टवत जोन्खभहरु ऩष्टहचान गयी तनयाकयणको प्रमास 
गयेको अतबरेख नयाखेको । 

 कुनै यकभको बकु्तानी ददॉदा यीत ऩगुेको वा नऩगुेको जाॉच गयी यतसद ष्टवर बऩािइहरुभा 
तसरतसरेवाय नम्वय याखी कामािरम प्रभखुरे तोकेको कभिचायीरे बकु्तानी बएको जनाउने 
छाऩ सभेत रगाई दस्तखत गयी प्रभान्णत गनुिऩनेभा सो अनसुाय गयेको ऩाइएन । 

 साविजतनक खरयद तनमभावरी, 2064 को तनमभ 7 य 8 भा खरयदको गरुुमोजना य 
वाष्टषिक खरयद मोजना तमाय गनुिऩनेभा तमाय गयेको ऩाइएन। 

 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 2074 को दपा 13 वभोन्जभ आतथिक वषि शरुु हनुबुतदा 
ऩतर ददन अवागै ऩातरकारे आफ्नो ऺेरतबरको तनभािण साभग्री भूल्म, ज्मारा, बाडा तथा 
अतम भहशरुको स्थानीम तमूनतभ दययेट तोक्नऩुनेभा तोकेको ऩाइएन। 

 ठेक्काहरुको ष्टवस्ततृ ष्टववयण देन्खने गयी ठेक्का खाता य कन्तटतजेतसी खाता याखेको ऩाइएन। 

 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 2074 को दपा 74(2) अनसुाय साविजतनक खरयद 
तनमभावरी वनाई राग ुगनि सक्ने व्मवस्था बएकोभा वनाएको ऩाइएन । 
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 साविजतनक खरयद तनमभावरी, 2064 को तनमभ 97 अनसुाय मस वषि कामिसम्ऩन्न बएका 
आमोजना तथा कामिक्रभहरु उऩबोक्ता सतभततराई हस्ताततयण गनुिऩनेभा गयेको ऩाइएन । 

 सॊस्था दताि ऐन, २०३४ दपा ३ ऩातरकाफाट सॊचारन बएका ष्टवतबन्न मोजना तनभािण कामि 
गनि सम्झौता गठन गयेका उऩबोक्ता सतभतत ऐनको उक्त व्मवस्था अनसुाय भातमता प्राि 
हनुे गयी दताि गयेको ऩाइएन ।  

 सञ्चातरत मोजनाको सूचना ऩाटीभा आम–व्मम, अऩेन्ऺत य वास्तष्टवक राबका साथै 
उऩबोक्ताको मोगदान य कामिसम्ऩादन रगामतका ष्टवषमभा स्ऩि गयी सयोकायवारा 
सष्टहतको साविजतनक सनुवुाई य साविजतनक ऩयीऺणराई अतनवामि गनुि गयाउनऩुनेभा 
अतधकाॊशत् ऩारना बएको ऩाइएन। 

 वातावयणको सॊयऺणको एकीकृत दीघिकातरन मोजना तमाय गनुिऩनेभा ऩातरकारे ऐन य 
कामिष्टवतध फनाएकोभा आवतधक मोजना फनाएको ऩाइएन । 

 सशुासन व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन तनमभावरी, २०६५ अनसुाय नागरयक वडाऩरभा 
उल्रेन्खत सेवाहरुको कामाितवमन न्स्थतत अनगुभन गनि अनगुभन सॊमतर तम गयेको 
ऩाइएन। 

 तनजाभती सेवा ऐन, 2049 वभोन्जभ कामि ष्टववयण वनाई रागू गयेको ऩाइएन । 

 तनजाभती सेवा ऐन, 2049 को दपा 7 ख 2 वभोन्जभ तरवी प्रततवेदन ऩारयत गयाएय 
भार तरव बत्ता बकु्तानी गनुिऩनेभा कामािरमरे तरवी प्रततवेदन ऩारयत नगयी खचि रेखेको 
ऩाइमो । 

 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ११ फभोन्जभ प्रत्मेक गाउॉऩातरका य 
नगयऩातरकारे आफ्नो ऺेरतबरको श्रोत नक्साॊकन वा गाउॉऩातरकाको प्रोपाइर तमाय 
गनुिऩनेभा सो तमाय गयेको ऩाइएन ।  

 स्थानीम तह सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ११ वभोन्जभ गाउॉऩातरकारे आफ्नो ऺेर 
तबरको आधायबतू त्माकॊ  सॊकरन, अतबरेख य सोको व्मवस्थाऩन गनुिऩने व्मवस्था 
बएकोभा ऩातरकारे स्थानीम त्माङ्क य अतबरेख याखेको ऩाइएन ।  

 तनभािण कामिको ष्टवस्ततृ अतबरेखाङ्कनका रातग स्वीकृत ढाॊचाको नाऩी ष्टकताफ भ.रे.ऩ.पा.न. 
१७१ य नाऩी ष्टकताफ तनमतरण खाता भ.रे.ऩ.पा.नॊ.१७२ भा सभेत अतबरेख याखी 
स्वीकृत ढाॊचा फभोन्जभको नाऩी ष्टकताव प्रमोगभा ल्माइनऩुनेभा ल्माएको ऩाइएन । 

 सॊस्था दताि ऐन, २०३४ दपा ३ अनसुाय सॊस्था तफधान सष्टहत दताि नबएभा सॊस्थाराई 
कानूनी भातमता ददन तभल्ने देन्खदैन । कामािरमरे उऩबोक्ता सतभतत दताि नगयी तनभािण 
कामि गयाएकोभा सम्ऩन्न मोजनाहरु अरऩर बएभा न्जम्भेवाय फनाउन स्थामी सॊमतर भापि त 
काभ गने गयी उऩबोक्ता सतभतत दताि गनुिऩदिछ ।   

 साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ १२५(२) भा कुनै तनभािण कामि सम्ऩन्न 
बई रटुी सचमाउने दाष्टमत्वको अवतध सभाि बएऩतछ प्राष्टवतधक कभिचायीफाट जाॉचफझु गयाई 
कामि सम्ऩन्न प्रततवेदन तमाय गनुि व्मवस्था यहेकोभा सो गयेको ऩाइएन । 

 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७८ वभोन्जभ स्थानीम तहरे साविजतनक 
सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी, ददगो य बयऩदो वनाउन कामिक्रभको साभान्जक ऩयीऺण 
अततगित साविजतनक ऩयीऺण य साविजतनक सनुवुाई गनुिऩने व्मवस्था फभोन्जभ कामि बएको 
ऩाइएन ।  

 साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ११५(१) अनसुाय साविजतनक तनकामरे 
आऩूतति गयेका भारसाभान सम्झौताभा उल्रेन्खत प्राष्टवतधक स्ऩेन्शष्टपकेसन य गणुस्तय 



7 

 

दपा नॊ. बौ.नॊ., तभतत य ब्महोया फेरुजू यकभ 

वभोन्जभ बए नबएको तनयीऺण वा ऩयीऺण गनुि गयाउनऩुनेभा गणुस्तय ऩयीऺण गयेको 
ऩाइएन । 

 भ्रभण खचि तनमभावरी, २०६४ को तनमभ १८ (१) भा भ्रभणभा खष्टटने ऩदातधकायी वा 
कभिचायीहरुरे भ्रभण सभाि बएऩतछ तनमभानसुाय आफश्मक तफर बयऩाई सम्फन्तधत 
कामािरमभा ऩेश गनुिऩने य तनमभ २१ भा भ्रभणभा खष्टटने ऩदातधकायी वा कभिचायीरे भ्रभण 
प्रायम्ब गयेऩतछ सम्फन्तधत कामािरमरे अनसूुची-६ फभोन्जभको ढाॉचाभा भ्रभण अतबरेख 
याख्नऩुनेभा भ्रभण आदेश य भ्रभण ष्टवर अनसुाय खचि रेखेकोभा भ्रभण अतबरेख व्मवन्स्थत 
याखेको छैन । 

 भतरारमको तभतत 2073।12।25 को ऩरयऩर अनसुाय मस ऩातरकाभा सभाष्टहत बएका 
साष्टवकका गाउॉ ष्टवकास सतभततको नाभभा यहेका ऩेश्की तथा वेरुजूको रगत तमाय गयेको 
ऩाइएन ।  

     तसथि ऩातरकारे आततरयक तनमतरण प्रणारीराई तोष्टकए फभोन्जभ प्रबावकायी य ष्टवश्वसनीम 
फनाइ सेवाप्रवाह सदुृढ फनाउनतेपि  ध्मान ददनऩुने देन्खतछ ।  

  फजेट तथा कामिक्रभ   
7.  फजेट ऩेश, ऩारयत य अन्खतमायी : स्थानीम तह सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७१ भ स्थानीम 

तहरे आगाभी आतथिक वषिको याजश्व य व्ममको अनभुान कामिऩातरकाफाट स्वीकृत गयाई असाय 
१० गते तबर ऩेश गने य मसयी ऩेश बएको फजेट छरपर गयी असाय भसातततबर सबाफाट 
ऩारयत गनुिऩने व्मवस्था छ । सोही ऐनको दपा ७३ भा सबाफाट फजेट स्वीकृत बएको ७ 
ददनतबर स्थानीम तहका प्रभखुरे प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतराई फजेट खचि गने अन्खतमायी प्रदान 
गनुिऩने व्मवस्था छ । मस स्थानीम तहभा उऩाध्मऺ श्री अजुिनफहादयु खरीरे तभतत 
२०७६.३।१० गते रु.४३ कयोड ८४ राख ४२ हजायको फजेट सबा सभऺ ऩेश गयेकोभा 
तभतत २०७६।३।२५ भा ऩारयत बएको छ । मसैगयी स्थानीम तहका प्रभखुरे २०७६।४।५ 
भा प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतराई फजेट खचि गने अन्खतमायी प्रदान गयेको देन्खतछ । कानूनरे 
तोकेको सभमभा आम य व्ममको अनभुान ऩेश गयी ऩारयत गने य अन्खतमायी ददनेतपि  ध्मान 
ददनऩुदिछ ।   

8.  नीतत तथा कामिक्रभको कामाितवमन न्स्थतत : तनकामको आ.व. २०७६।७७ को नीतत तथा 
कामिक्रभभा उल्रेख बएका कामिक्रभ भध्मे कतत उरे्द्श्म ऩूया बमो वा प्रगतत प्राति बमो य कुन 
कुन कामिक्रभ ऩूया बएका छैनन बनी ष्टवश्लषेण गयेको छैन । नीतत तथा कामिक्रभ य वजेटभा 
उल्रेन्खत व्महोयाको कामाितवमन सम्फतधभा प्रततवेदन तमाय गनुिऩने देन्खतछ ।  

9.  मोजना य कामाितवमन:  स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा २४ फभोन्जभ स्थानीम 
तहरे मोजना फनाउॉदा सहबातगतभूरक, उत्ऩादनभूरक य प्रततपर प्राि मोजना छनौट गयी 
प्राथतभष्टककयण गनुिऩने व्मवस्था छ । साथै मोजना फनाउॉदा भध्मभ तथा दीघिकातरन प्रकृततका 
आमोजनाहरुको सूची सभेत तमाय गयी कामाितवमनभा ल्माउन ु ऩने व्मवस्था छ । कामािरमरे 
मोजना छनौट गदाि ऐनभा बएको व्मवस्था अनरुुऩ दीघिकातरन प्रकृततका ठुरा मोजना छनौट नगयी 
सानासाना य टुके्र मोजनाभा फजेट व्मवस्था गयेको छ । ठूरा मोजना छनौटराई प्राथतभकताभा 
यान्खन ुऩदिछ । 

मोजना य कामाितवमन 

क्र. सॊ. ष्टववयण मोजना सॊखमा यकभ 

१ रु. १ राख बतदा कभको मोजना ७७ ६६७७२५१ 

२ रु. एक राख एक देन्ख ऩाॉच राख सम्भका मोजना २३५ ६५०७९८७२  
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३ रु. ५ राख देन्ख १० राख सम्भका मोजना २२ १६३९४००० 

४ रु. दश राख एक देन्ख ५० राख सम्भा मोजना २० ३७४४१००० 

५ रु. ५० राख बतदा भातथका मोजनाहरु ० ० 

 

 जम्भा ३५४ 125592123  
10.  ऺरेगत फजेट य खचि - स्थानीम तहको एकीकृत, सभानऩुाततक य ददगो ष्टवकासका ऺेरगत रुऩभा 

सभानऩुाततक फजेट ष्टवतनमोजन गयी खचि गनुिऩने हतुछ । मस ऩातरकाको २०७६।७७ को 
ऺेरगत फजेट य खचिको न्स्थतत देहामअनसुाय यहेको देन्खतछ । 

भखुम ऺरे वाष्टषिक वजेट खचि यकभ कूर खचि भध्मे प्रततशत 

आतथिक ष्टवकास  26583000 25707856 ६.०८ 

साभान्जक ऺेर  279137800 259940503 ६१.४९ 

ऩूवािधाय ष्टवकास ऺेर 121447350 82816288 १९.५९ 

ष्टवत्तीम व्मवस्थाऩन य सशुासन 1100000 790000 १.१९ 

कामि सञ्चारन तथा प्रशासतनक खचि 58515850 49016519 ११.६५ 

जम्भा 494158000 422736158 १००%    
11.  खचि ष्टवश्लषेण् ऩातरकारे मस वषि कूर आततरयक आमफाट रु.३०,८८,४१३।०० याजस्व 

फाॉडपाॉडफाट रु.५३०,३०,७०६।७४ य अनदुानफाट रु.3५,४९,३६,४११।00 सभेत 
रु.४१,१०,५५,५३०।७४ आम्दानी बएकोभा चारतुपि  रु.२८,५८,५५,१७९। य ऩूॉजीगततपि  
रु.१३,६८,८०,९७९।०० सभेत रु.४२,२७,३६,१५८।00 खचि बएको छ । खचि भध्मे 
आततरयक आमको ष्टहस्सा ०.७4 प्रततशत यहेको छ । मस वषि ऩदातधकायी सषु्टवधाभा 
रु.५२,००,०००। खचि बएको छ जनु आततरयक आमको ५९.३९ प्रततशत यहेको छ । 
ऩातरकाराई प्राि बएको सफै अनदुान य याजस्व फाॉडपाॉडको यकभफाट ६७.६२ प्रततशत चार ुय 
३२.३८ प्रततशतभार ऩूॉजीगत तनभािणभा खचि बएको देन्खतछ । मसफाट ऩातरकाहरूरे ष्टवकास 
तनभािण प्रमोजनभा तमून खचि गयेको प्रशासतनक प्रमोजनभा फढी खचि बएको देन्खतछ । प्रशासतनक 
खचि तनमतरण गदै प्राि अनदुान य याजस्व फाॉडपाॉडको यकभ अतधक रुऩभा तफकास तनभािण 
प्रमोजनभा ऩरयचारन गरयनऩुदिछ ।   

12.  अफण्डा फजेट : स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ फभोन्जभ स्थानीम आतथिक अवस्था 
सभेतको आधायभा फजेट तथा कामिक्रभको प्राथतभकीकयणका आधाय तमाय गयी स्रोत अनभुान 
तथा सीभा तनधाियणका आधायभा अफण्डा नयाखी आम–व्ममको अनभुान ऩेश गनुिऩने व्मवस्था छ 
। मस स्थानीम तहरे मो फषि रु.५१ राख अफण्डा याखेको छ । उक्त अफण्डा यकभ 
ऩूॉजीगततपि  शीषिकभा रु.५१ राख फजेट व्मवस्था गयी खचि गयेको छ । फजेट अफण्डाभा याखी 
कामिऩातरकाको तनणिमफाट खचि गने प्रष्टक्रमाभा तनमतरण गनुिऩदिछ ।  

13.  चौभातसक ऩूॉजीगत खचि :  आतथिक कामिष्टवतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ  २३ फभोन्जभ 
स्वीकृत बएको कामिक्रभभा तनमभ २५ फभोन्जभ चौभातसक प्रगतत ष्टववयण वनाई ऩेश गनुिऩने य 
चौभातसक कामि रक्ष्म तथा कामिक्रभ फभोन्जभ कामिसम्ऩादन सम्ऩन्न गयी कामिक्रभ कामाितवमन 
गनुिऩने व्मवस्था छ । कामािरमरे उऩरव्ध गयाएको ष्टववयण अनसुाय चौभातसक ऩूॉजीगत खचिको 
न्स्थतत देहाम फभोन्जभ छ । वषािततभा हतायभा काभ गयाउॉदा काभको गणुस्तयभा असयऩने 
देन्खएकोरे तनमभभा बएको व्मवस्था अनरुुऩ आषाढभा खचि गने ऩरयऩाटीभा तनमतरण गनुिऩदिछ ।                
(रु हजायभा)  

 rf}dfl;s sfo{qmd ;~rfng÷k"FhLut vr{ ljj/0f 
क्र.सॊ.  फजेट उऩशीषिक कूर खचि 

चौभातसक खचि 
प्रथभ चौभातसक दोश्रो चौभातसक तेश्रो चौभातसक आषाढ भष्टहना 

१ सभानीकयण अनदुान ९९१०० १९५० २८५१० ६८६४० ४०८६० 
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२ याजस्व वाॉडपाॉड ५६७८० ७८०१ १९३९९ २९५८० १९७०३ 

३ सशति अनदुान ३२८४५७ ५२८९१ ८३६८२ १८१८८४ ६९१७४ 

  जम्भा ४८४३३७ ६२६४२ १३१५९१ २८०१०४ १२९७३७  
 उऩयोक्त ष्टववयण अनसुाय तफतबन्न व.उ.शी.नॊ. भा मस वषि रु ४८ कयोड ४३ राख ३७ हजाय 

खचि बएको भध्मे तेस्रो चौभातसकभा भार ५७.८३ प्रततशत य आषाढभा २६.७९ प्रततशत खचि 
गयेको ऩाइमो । मसयी आतथिक वषिको अततततय भार अतधक भाराभा कामि सञ्चारन गदाि 
सञ्चातरत कामिक्रभ तथा तनतभित सॊयचनाको गणुस्तय तथा दीगोऩनाभा सभेत नकायात्भक असय गने 
न्स्थतत यहतछ । तसथि आतथिक वषिको अततततय भार अत्मतधक खचि गने प्रफनृ्त्तभा तनमतरण तथा 
सधुाय हनुऩुदिछ ।  

14.  रक्ष्म प्रगतत : आतथिक कामितफतध तनमभाफरी २०६४ को तनमभ २५ अनसुाय फजेट तथा 
कामिक्रभ गने प्रत्मेक कामािरमरे अनसूुची २ को ढाॉचाभा चौभातसक प्रगतत तफफयण तमाय गनुिऩने 
य तनमभ २६ फभोन्जभ तारकु तनकामरे त्मस्तो बौततक तथा ष्टवत्तीम प्रगततको सभीऺा गयी प्रगतत 
कभ हनुकुा कायण ऩष्टहचान गनुिऩने व्मवस्था छ । ऩातरकारे उऩयोक्त व्मफस्था अनसुाय आऩूmरे 
गयेको फाष्टषिक कामिक्रभको प्रगतत तफफयण तमाय गयेको देन्खएन । प्रगतत तफफयण तमाय नबएफाट 
सभग्र काभको भूल्माॉकन हनुसक्ने देन्खएन । तनमभावरीको व्मफस्था अनसुाय प्रगतत तफफयण तमाय 
गयी सम्ऩन्न काभको भूल्माॉकन गने व्मफस्था गनुिऩने देन्खतछ ।  

 सॊगठन तथा कभिचायी ब्मवस्थाऩन :  
15.  प्रशासकीम सॊगठन य कभिचायी व्मवस्थाऩन :  स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८३ 

फभोन्जभ स्थानीम तहको कामिफोझ, याजस्व ऺभता, खचिको आकाय य स्थानीम आवश्मकता 
सभेतराई ध्मानभा याखी कभिचायी सभामोजन बएऩतछ भार सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺणका 
आधायभा स्थानीम तहभा सॊगठन सॊयचना कामभ हनुे व्मवस्था छ । ऩातरकाभा प्रभखु प्रशासकीम 
अतधकृत सष्टहत २९ दयफतदी स्वीकृत यहेकोभा रेखाऩयीऺण अवतधसम्भ प्रभखु प्रशासकीम 
अतधकृत सष्टहत २६ जना ऩदऩूतति बएको देन्खतछ । रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राि ष्टववयण अनसुाय 
सवईन्तजनमय य खा.ऩा.स.टे. सष्टहत २ ऩदहरु रयक्त यहेका छन ्। दयफतदी फभोन्जभ जनशन्क्तको 
ऩूणिता नहुॉदा ष्टवषमगत कामिक्रभ सञ्चारन, सेवा प्रवाह तथा ऩातरकाको सभग्र कामि सम्ऩादनभा 
असय ऩयेको न्स्थतत छ । तसथि रयक्त ऩदहरु मथाशक्म तछटो ऩूतति गयी सेवा प्रवाह प्रबावकायी 
फनाउनऩुदिछ । 

 

16.  कभिचायी कयाय :  स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८३ भा स्थानीम तहरे आफ्नो 
अतधकाय ऺेर य कामिफोझको ष्टवश्लषेण गयी सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सबेऺणको आधायभा स्थामी 
प्रकृततको काभको रातग तथा सेवा कयायफाट तरईने कभिचायीको दयफतदी प्रस्ताव गनुिऩने य 
अस्थामी दयफतदी सजृना गनि नसष्टकने व्मवस्था छ । तय ऩातरकारे ष्टवतबन्न ऩदभा १७ जना 
कभिचायीहरु ऩातरकाभा कयायभा याखी रु.८९,४८,२१०। खचि रेखेको छ । त्मसै गयी सोही 
ऐनको २०७४ को दपा ८३(८) वभोन्जभ ऩातरकारे नगय प्रहयी, सवायी चारक, समश, कामािरम 
सहमोगी, प्रम्फय, इरेक्टीतसमन, चौष्टकदाय, भारी, फगैँचे रगामतका ऩदभा भार कयायवाट सेवा तरन 
सष्टकने व्मवस्था गयेको छ । स्थानीम तहरे भातथ उल्रेन्खत ऩद वाहेकको ष्टवतबन्न ऩदभा ११ 
जना सशतिका कयाय तनमनु्क्त गयी फषिबरयभा रु.२४,१८,०७०। सभेत रु.८९,४८,२१०। बकु्तानी 
गयेको तनमभ सम्भत देन्खएन। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 कयाय कभिचायीको ष्टववयण 

क्रॊ .सॊ. कभिचायीको ष्टववयण तरफ ऩोशाक बत्ता स्थानीम बत्ता जम्भा स्रोत कभिचायी सॊखमा 

१ गाउॉऩातरका आततरयक  ३३५२८२० ३०००० ३१३२० ३४१४१४० आततरयक १४ 
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२ स्वास््म शाखा  १९२४००० ० ० १९२४००० सशति १० 

३ एक गाउॉ एक प्राष्टवतधक  २७६६००० ८०००० ०  २८४६००० सशति ८ 

४ गाउॉऩातरका IT Officer(PLGSP) ४६७८७० १०००० १६२०० ४९४०७० 

सशति (७५% सॊघ 
२५% स्थानीम ) १ 

५ भात ृतथा नवन्शस ुकामिक्रभ २६०००० १०००० ०  २७०००० सशति १ 

  जम्भा  ८७७०६९० १३०००० ४७५२० ८९४८२१०   ३४ 
 

17.  कल्माण कोष :  स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ९१ फभोन्जभ स्थानीम तहरे 
स्थानीम सेवाका आफ्नो दयफतदीभा 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 ष्टवत्तीम सभानीकयणफाट कभिचायी कल्माण कोषभा 
यकभ ट्रातसपय गयेको छैन ।   

18.  बवन नक्सा ऩास : स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा २५ वभोन्जभ गाउॉऩातरका 
ऺेरभा नक्सा ऩास नगयाई घय तनभािण गनि नऩाइने व्मवस्था छ । गाउॉऩातरकाभा मस वषि कुनै 
ऩतन बवन तनभािण अनभुतत नददएको गाउॉऩातरकारे ऩेश गयेको ष्टववयणफाट देन्खतछ । 
गाउॉऩातरकारे ऺेर तबर यहेको घयहरुको नक्साङ्कन गने, नमाॉ तनभािणाधीन बवनहरुको तनगयानी य 
अनगुभन फढाई नक्सा ऩास गयाउन प्रोत्साष्टहत गयी गाउॉऩातरकाको याजस्व फषृ्टर्द् गनेतपि  
आवश्मक ऩहर गनुिऩदिछ।  

  कानून तनभािण एवॊ कामाितवमन  
19.  कानून य सञ्चारन न्स्थतत :  स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ अनसुाय 

स्थानीम तहहरुरे आफ्नो अतधकाय ऺेर तबरका ष्टवषमभा ऐन तथा सोको अतधनभा यही तनमभ 
तनदेन्शका, कामिष्टवतध य भाऩदण्ड फनाई कामाितवमनभा ल्माउन सक्ने व्मवस्था छ । जसअनसुाय 
स्थानीम तह सञ्चारनको रातग सॊघीम भातभरा तथा साभातम प्रशासन भतरारमफाट ३० नभूना 
कानूनहरु फनाई उऩरब्ध गयाएकोभा मस ऩातरकारे हारसम्भ २२ वटा ऐन कानून तनभािण गयी 
कामाितवमनभा ल्माएको छ । साथै ऩातरकारे २२ वटा कानूनहरु तनभािण गयी 
सबा।कामिऩातरकाफाट स्वीकृत गये ताऩतन उक्त कानूनहरु कामाितवमनभा ल्माउन ुऩदिछ।    

20.  तमाष्टमक सतभतत :  स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ४६ देन्ख ५३ सम्भ अतधकाय 
ऺेर तथा तमाम सम्ऩादन प्रष्टक्रमाको व्मवस्था गयेको छ । सतभततभा ऩयेको उजयुीभध्मे 
भेरतभराऩ प्रकृततका आधायभा ष्टववाद दताि बएको ३ भष्टहनातबर टुङ्गो रगाउने व्मवस्था छ । 
तय रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राि ष्टववयण अनसुाय मो फषि १२ ष्टववाद दताि बएकोभा १० वटा 
पछिमौट बई २ वटा फाॉकी देन्खतछ । तमाम सम्ऩादन प्रष्टक्रमाराई ऐनरे तोकेको म्मादतबर 
पछिमौट वा कायफाही ष्टकनाया गयी टुङ्गो रगाउनऩुदिछ ।  

21.  खाना तथा ष्टवष्टवध खचि :  स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७१ फभोन्जभ व्ममको 
फजेट अनभुान आततरयक आमको ऩरयतधतबर यही औन्चत्मताको आधायभा ष्टवष्टवध खचि गनुिऩने 
व्मवस्था छ । गाउॉऩातरकारे फैठक तथा अतम ष्टक्रमाकराऩ सॉचारनाथि तफतफध खचि रेखदा 
उऩन्स्थतत सॊखमा, कामिक्रभको ऩषु्ट्याई रगामतका तफफयण तथा फैठक कामिक्रभ सॊचारनको रातग 
रागत अनभुान तमाय गयी खचि रेख्नऩुदिछ । गाउॉऩातरकारे तफतफध फैठक तथा कामिक्रभ 
सॉचारनाथि खचि बएको उल्रेख गयी खचिको ऩषु्ट्याई फेगय केफर तफर बयऩाई भार सॉरग्न गयी 
तनम्नानसुाय तफतफध शीषिकफाट खाजाखाना फाऩतको खचि रेखेको छ । मसयी खचि रेखेफाट 
फास्ततफक रुऩभा खचि बएको हो होइन मष्टकन गने आधाय बएन  मस ष्टकतसभका खचि तनमतरण 
गनुि ऩदिछ । केही उदाहयणहरु : 
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बौ.नॊ. तभतत शीषिक खचि यकभ 

८=२०७६।०६।०६ अतततथ सत्काय २३८६३८ 
२०=२०७६।०७।०४ अतततथ सत्काय १५१४६० 
२७=२०७७।०७।१९ अतततथ सत्काय ७०००० 
५२=२०७६।०८।०४ ष्टवष्टवध खाद्य साभग्री तफर ५०११५ 
५४=२०७६।०८।०५ खाजा खाना वाऩत तफर २२१५० 
७०=२०७६।०८।२३ ष्टवतबन्न होटर तफर बऩािई १११८७० 
९७=२०७६।०९।२३ ष्टवतबन्न होटर तफर बऩािई २४८०० 
२०२=२०७६।११।२७ ष्टवतबन्न होटर तफर बऩािई ११२२२४ 
२०७.२०७७।०२।२६ ष्टवतबन्न होटर तफर बऩािई ४९८८० 
२११=२०७६।१२।०७ ष्टवतबन्न होटर तफर बऩािई १९७०० 
२२४=२०७७।०१।१० ष्टवतबन्न होटर तफर बऩािई ३९६५० 
२२९=२०७७।०१।२३ ष्टवतबन्न होटर तफर बऩािई १२००० 
२३१=२०७७।०१।२८ ष्टवतबन्न होटर तफर बऩािई २५२१० 

 

 

 

  अनदुान ष्टपताि, ष्टवतयण य उऩमोग  
22.  ष्टवशेष अनदुान - प्रदेश सयकाय य अततगितका भतरारमहरुरे ष्टवतबन्न तभततभा स्थानीम तहभा 

अन्खतमायी प्रदान बई अनदुान यकभ असाय भसाततसम्भ खचि हनु नसकेभा प्रदेश सन्ञ्चत कोषभा 
ष्टपताि गनुिऩदिछ । मस स्थानीम तहराई एकघय एकधाया कामिको रातग भा रु.५०,००,०००। 
ष्टवशेष अनदुान प्राि बएको रु.२५,००,०००। तनकासा तरई ष्टपताि गयेको ऩाइमो । क्रभागत 
मोजना यहेकोभा ठेक्का तरइ काभ नबएकोरे ष्टपताि गयेको गाउॉऩातरकारे जनाएको छ ।  

 

23.  योजगाय प्रवर्द्िन कामिक्रभ  स्थानीम तहहरु फीच सयुन्ऺत आप्रवासन साभी (Sufer Migration 

Project) ऩरयमोजनाको प्रबावकायी कामाितवमनका रातग फागरङु नगयऩातरका गल्कोट 
नगयऩातरका जैभनी नगयऩातरका य काठेखोरा गाउॉऩातरका फीच २०७६।५।२३ भा सभझदायी 
ऩर गयेकोभा मस सभझदायीरे ऩरयमोजनाफाट प्रदान गरयने सेवाको गणुस्तयभा वषृ्टर्द् गनि 
दोहोयोऩनाराई हटाउन प्रशासतनक झतझट य खचिराई तमूनीकयण गनि स्थानीम तहहरु फीच एक 
आऩसभा सहमोग सहकामि अतबवषृ्टर्द् गनि वैदेन्शक योजगायी जस्तो फहआुमातभक ष्टवषम तथा मसका 
सभस्माहरुराई सॊमकु्त रुऩभा कामिक्रभहरु सॊचारन गयी वैदेन्शक योजगायीफाट अतधकतभ राब 
तरनसक्ने य साभान्जक दषु्ट्प्रबावहरुराई घटाउने उद्देश्मरे सभझदायी गयेको ऩाइमो । मस 
गाउॉऩातरकारे तऩशीर फभोन्जभको यकभ रु.७,६२,४४९।५६ सेवा प्रदामक सॊस्थाराई बकु्तानी 
खचि रेखेको देन्खमो । सभझदायी ऩरको फूॉदा नॊ. ३.१६ भा सेवा प्रदामक सॊस्थाको सहमोग 
तरई चौभातसक अधिवाष्टषिक य वाष्टषिक प्रततवेदन तमाय गयी ऩरयमोजना व्मवस्थाऩन सतभतत तथा 
सम्फन्तधत भतरारमभा ऩेश गने फूॉदा नॊ. ३.१७ भा सेवा प्रदामक सॊस्थाको तनमतभत अनगुभन 
गयी सो सॊस्थारे प्रदान गयेको गणुस्तय कभिचायीको गततष्टवतध वाये सझुावहरु य तसपारयशहरु 
सम्फन्तधत तनकामराई उऩरव्ध गयाउने उल्रेख गयेकोभा सो फभोन्जभ बए गयेको ऩाइएन ।  

बौ.नॊ. तभतत ष्टववयण बकु्तानी यकभ 

५०-२०७६।१२।३० २०७६ ऩसु य भाघको बकु्तानी १३०९७३।६९ 
७२-२०७७।२।२९ २०७६ पागनु चैर य २०७७ फैशाख ३७९५८९।८७ 
९०-२०७७।३।१७ २०७७ जेष्ठ य आषाढ २३३५०९।०० 
१५७-२०७७।३।३० अनगुभन भूल्माङ्कन फैठक बत्ता १८३७७।०० 
 जम्भा  762449.56     

24.  तफतयणभखुी कामिक्रभ् स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को ऩरयचछेद ३ भा गाउॉऩातरका 
तथा नगयऩातरकाको काभ, कतिव्म य अतधकायको व्मस्था यहेका छ । गाउॊऩातरकारे उक्त सूची 
तथा ऐन फभोन्जभ ष्टक्रमाकराऩ तथा कामिक्रभहरु सॊचारन गनुिऩदिछ । स्थानीम सयकाय सॊचारन 
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ऐनको भभिअनरुुऩ गरयफी, ऩछौटेऩन, फेयोजगायी, गरयफी रगामतका साभान्जक ऩछौटेऩनहरुको 
तनरुऩणको रातग तफतबन्न अतबभखुीकयण तातरभ, सीऩ तफकास रगामतका कामिक्रभहरु सॊचारन 
गनुिऩने हतुछ । गाउॉऩातरकारे तफतबन्न सीऩ तफकास तथा अतबभखुीकयण तथा फनृ्त्त तफकासभा 
खचि गनुिऩने यकभहरु सो कामिभा खचि नगयी तफतयणभखुी ष्टक्रमाकराऩहरुभा खचि गयेको छ । 
आततरयक आम कभजोय यहेको अफस्थाभा आतथिक असभानता हटाई तफत्तीम सभानीकयण 
ल्माउनको रातग उऩरब्ध यकभ गाउॉऩातरकारे कामिऩातरकाको तनणिम अनसुाय तफतबन्न प्रमोजनको 
रातग तफतयण गयेको छ । मस्तो कामिभा तनमतरण हनुऩुदिछ । मसयी तफतयण गरयएका केही 
उदाहयणहरु :- 

बौ=नॊ= तभतत काभ ष्टववयण यकभ 

३६२=२०७७।०२।२५ पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन तथा जठेुल्ना तनभािण २०४०४५।२२ 
४७८=२०७७।०३।२९ कृष्टष प्रवर्द्िन तथा कृषक ऩष्टहचान कामिक्रभ ८०००००।०० 
३०२=२०७७।०२।२९ कोट ऩूजा बभेू ऩूजा ऩातन ऩूजा ६२५००।०० 

४३+ =२०७६।०८।०२ आतथिक सहामता २५०००।००  
25.  बौ=नॊ= ६६ तभतत २०७७।०२।२१ फाट मस ऩातरकाका कभिचायी होभ फहादयु थाऩा तयर 

नाईट्रोजन तथा तसभेन तरन ऩोखया जाॉदा भ्रभण आदेश २०७७।०२।०३ देन्ख 
२०७७।०२।०६ स्वीकृत यहेकोभा बकु्तानी हुॉदा फढी २ ददनको बकु्तानी बएकोरे तनजफाट 
रु=२४००। असरु गनुिऩने रु= २४०० 

26.  सरुवा भ्रभण खचि : फागरङु्ग नगयऩातरकाफाट मस गाउॉऩातरकाभा सरुवा बई आएका सोभयाज 
ऩाण्डे य ष्टटकायाभ शभािरे ऩरयवाय भ्रभण खचि फनु्झतरॊदा अतधक ददनको फनु्झतरनकुा साथै हान्जय 
बएको ददनको एक चौथाई फझु्नऩुनेभा ऩूया बकु्तानी बएकोरे सम्फन्तधत कभिचायीराई न्जम्भेवाय 
फनाई असरु गनुिऩने रु= 

बौ.नॊ. तभतत बकु्तानी बएको बकु्तानी हनुऩुने फढी बकु्तानी बएको 
१६८=२०७७।०३।३० १७००० ११००० ६००० 

१६८=२०७७।०३।३० १३२०० ८५०० ४७०० 

 जम्भा ११७००  

 

 

 

 

११७०० 

27.  अतम व्मन्क्त सॊस्था वा सभूहको बकु्तानी : आतथिक कामितफतध तनमभाफरी, २०६४ को तनमभ 
३५(२) भा खचि गने वा खचिको तनकासा ददने अतधकायीरे खचि गनुि ऩूफि उक्त आमोजना आफ्नो 
कामि ऺेरतबरको हो होईन मष्टकन गयेय भार बकु्तानी ददनऩुने व्मवस्था छ । गाउॉऩातरकारे खचि 
गदाि गणुात्भक प्रततपर आउन े कृमाकऩारहरुभा खचि गनि अग्रसय हनुऩुदिछ । मस 
गाउॉऩातरकारे सो कुया तफचाय नगयी धौरातगयी अञ्चर अस्ऩतार व्मवस्थाऩनका रातग मस 
अस्ऩताररे रु=७,००,०००। य उऩबोक्ता सतभततरे रु=३,००,०००। व्महोने गयी सम्झौता गयी 
सोही फभोन्जभ बौ=नॊ १८७ तभतत २०७६।११।२० फाट बकु्तानी ददएको ऩाइमो । उक्त 
कामिक्रभ अततगित गरयएको खरयद ष्टवतबन्न सप्रामिसफाट कोटेसन प्रस्ताव भाग गयी खरयद 
गनुिऩनेभा सोझै रु=७,००,०००। खरयद गरयएकोरे तनमतभत नदेन्खएको रु= 

सप्रामिसको नाभ खरयद गरयएको साभग्री यकभ 

गौतभ फरु्द् टे्रडसि ष्टवष्टवध भेतडकर साभग्री ४९९६१२ 

योजी भेतडको सप्रामिस ष्टवष्टवध भेतडकर साभग्री २१०००० 

ओभ सन्जिकर कतसनि ष्टवष्टवध भेतडकर साभग्री ३०२४४७=८९  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

७००००० 

28.  बौ=नॊ २८ तभतत २०७६।०७।२० ष्टवष्टवध खचि शीषिकफाट रु=१२,०००। खचि रेन्खएको य सो 
खचिराई ऩषु्ट्माई गने तफर बऩािई सॊरग्न नयहेकोरे ष्टवर बयऩाई ऩेश गनुिऩने अतमथा 
सम्फन्तधतफाट असरु गनुिऩने रु= १२००० 

29.  जनता आवास कामिक्रभ: बौं=नॊ. २७८ तभतत २०७७।०१।२९ फाट मस ऩातरकारे वाष्टषिक   
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स्वीकृत कामिक्रभ फभोन्जभ जनता आवास कामिक्रभ अततगित १० ष्टपटे  यष्टङ्गन जस्ताऩाता 
११६९ गोटा य ९ ष्टपटे यष्टङ्कन जस्ताऩाता १२०० गोटा गयी कुर जम्भा २३६९ जस्ताऩाता 
टेतडय प्रष्टक्रमाफाट खिरयद गयी रु=२४,०८,२१७। बकु्तानी  गरयएको ऩाइमो । जनता आवास 
कामिक्रभ सम्फतधी मस ऩातरकारे कामिष्टवतध नफनाएको ऩाइमो । साथै जस्ताऩाता ष्टवतयण 
गरयएको ७ वटा वडा अध्मऺरे एकभषु्ठ फनु्झतरएको बऩािई सॊरग्न यहेको तय कतत घयको रातग 
ष्टवतयण गयेको हो य मसयी ष्टवतयण बएको जस्ताऩाता प्रमोगभा आए नआएको सम्फतधभा अनगुभन 
गयी प्रततवेदन ऩेश गनुिऩने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२४०८२१७ 

30.  भभित सम्बाय कोष : ऩातरकारे भभित सम्बाय कोषभा रु.२०,८३,९०७। ष्टवतनमोजन गयी 
वषािमाभभा ऩष्टहयो ऩतछाउने कामिभा खचि गयेको छ । ऩष्टहयो ऩतछाउने काभभा ऩष्टहयो गएको 
तथमो वा तथएन मष्टकन गनिसक्ने अनगुभन तनयीऺण प्रततवेदन वा अतम कुनै प्रभाण सॊरग्न नयाखी 
ऩष्टहयो ऩतछाउने सम्फतधी तफस्ततृ प्राष्टवतधक ईन्स्टभेट तथा काभ सम्ऩन्न ऩश्चात कामि सम्ऩन्न 
प्रततवेदन ष्टवना बकु्तानी ददएको ऩाइमो । सो कामि ष्टवतबन्न उऩबोक्ता सतभतत तथा तनभािण 
कम्ऩनीराई ष्टवना प्रततस्ऩधाि ददएको हुॉदा तभतव्ममी नबएको ऩाइमो ।  

31.  फढी  बकु्तानी: साविजातनक खरयद तनमभावरी 2064 को तनमभ 97 को 10 भा स्वीकृत नभिस 
अनसुाय रागत अनभुान तमाय गनुिऩने व्मवस्था छ य सोही तनमभावरीको उऩतनमभ 11 भा 
उऩबोक्ता सतभततरे तनभािण कामि सम्ऩन्न गयी सकेऩतछ साविजतनक तनकामरे खटाएको प्राष्टवतधक 
कभिचायीफाट त्मस काभको जाॉचऩास गयाएय सोही फभोन्झभ बकु्तानी ददनऩुने व्मवस्था गयेको छ 
। ऩातरकारे देहामको बकु्तानी गदाि प्राष्टवतधक भूल्माङ्कन बतदा फढी बकु्तानी गयेकोरे सो यकभ 
असरु गनुिऩने रु. 

बौ.नॊ. उऩबोक्ता सतभतत रागत 
अनभुान 

प्राष्टवतधक 
भूल्माङ्कन 

बकु्तानी 
यकभ 

फढी बकु्तानी 

288 सभसानघाट सडक 
तनभािण उ.स 400000 399388.88 400000 611.12 

339 ऩधेया डाडा आरुघाट 
बतूभचौय भो.वा 350000 266000 298459 32459 

341 भूरडाडा स्वाॉया खा.ऩा 
याङ्गकी तनभािण 200000 195670 200000 4330 

471 वडा कामािरम सडक 
तथा बवन तनभािण 700000 515881 579217 63336 

478 कृष्टष प्रवर्द्न कामिक्रभ 
अततगित तसॊचाई ऩाइऩ 
खरयद  २००००० १५७९४६=०३ २००००० ४२०५३=९७ 

जम्भा    142790  

 

 

 

 

 

 

142790 

32.  कामिक्रभ पयक ऩायी खचि : आतथिक कामितफतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ३५ भा खचि 
यकभ स्वीकृत फजेट तबर ऩदिछ य खचि गनि फाॉकी छ बने अतधकाय प्राि अतधकायीरे खचि गनि 
तनकासा ददनऩुने व्मफस्था यहेको छ । गाउॉऩातरको बौ.नॊ ४८५, तभतत २०७६।०३।२९ फाट 
अभय भा=ष्टव व्मवस्थाऩनको रु=२,५०,०००। वाष्टषिक स्वीकृत कामिक्रभ फभोन्जभ अभय भा=ष्टव= 
व्मवस्थाऩन अततगित ७३ सेट टेफर कुसॉ तमाय कामिको रातग रु=२८,१५०।३६ उऩबोक्ता 
मोगदान सष्टहत रु=२,७८,१५०।३६ रागत अनभुान तमाय बएकोभा १४७ सेट टेफर कुसॉ 
तमाय बएको नाऩी ष्टकताफ एफॊ कामिसम्ऩन्न प्रततवेदनभा प्रतफिी गयी अभय भा=ष्टव= खानेऩानी ष्टपल्टय 
याङ्की तनभािणको रु=२,५०,०००। यकभ पतनिचय व्मफस्थाऩनभा खचि रेन्खएको ऩाइमो । रागत 
अनभुानभा पयक ऩायी एवॊ स्वीकृत कामिक्रभभा खचि नगयी अतम कामिक्रभभा खचि गने ५००००० 
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ऩरयऩाटीभा तनमतरण हनुऩुने देन्खएको रु= 

33.  बऩािई फेगय फैठक बत्ता : मस ऩातरकाको स्वास््म सम्फतधी भातसक सतभऺा फैठक तथा 
Coherent Analysis कामिक्रभभा तऩशीर फभोन्जभका ऩदातधकायी तथा कभिचायीरे बौ.नॊ १५ तभतत 
२०७६।०८।११ फाट बत्ता फझेुको बऩािई फेगय खचि रेखेकोरे सम्फन्तधत फाट असरु गनुिऩने 
रु 

ऩदातधकायी वा 
कभिचायीको नाभ फैठक सॊखमा फैठक बत्ता कय कट्टी फनु्झतरएको यकभ 

अम्भय फहादयु थाऩा २ २००० ३०० १७०० 

न्खभ फहादयु तफक २ २००० ३०० १७०० 

भाधव शभाि  १ १००० १५० ८५० 

रोक फहादयु थाऩा १ १००० १५० ८५० 
ष्टवद्याऩतत शभाि १ १००० १५० ८५० 
देवीभामा बण्डायी १ १००० १५० ८५० 

  जम्भा ६८०० 
 

 

 

 

 

 

६८०० 

34.  ईतधन रगफकु : कामािरमरे ईतधन खचि रेखदा तनमभानसुाय सफायी रगफकु तमाय गयी याख्न ु
ऩदिछ । नगयऩातरकारे मसफषि ईतधनफाऩत खचि रेखदा स्ऩि अतबरेख तथा रगवकु तमाय नगयी 
केफर ईतधन खरयदको तफरभार सॉरग्न गयी एकभषु्ठ रुऩभा ईतधन खचि रेख्न ेगयेको ऩाइमो । 
कामािरमभा यहेका गाडी तथा भोटयसाईकर प्रमोगको भाऩदण्ड तमाय नगयी खचि रेखेको ऩाइमो 
। सफायी साधनराई ईतधन उऩरब्ध गयाउॉदा कोटा प्रणारी एफॊ रगफकु अनसुाय उऩरब्ध 
गयाउनऩुदिछ । केही व्महोयाहरु: 

बौ.नॊ. तभतत बकु्तानी तरन ेव्मन्क्त वा पभि यकभ 
२८.२०७६।०७।२० ष्टवतबन्न ईतधन तफर १३४४५ 
२०.२०७७।०७।०४ ष्टवतबन्न ईतधन तफर ३४७४६ 
५८.२०७६।०८।०६ ष्टवतबन्न ईतधन तफर ३५६१७ 
७५.२०७६।०९।०१ ष्टवतबन्न ईतधन तफर ३६०३१ 
१६२.२०७६।१०।२८ ष्टवतबन्न ईतधन तफर ३००००   

35.  सोझै खरयद : साविजतनक खरयद तनमाभवरी, २०६४ को तनमभ ८५ फभोन्जभ साविजतनक 
तनकामरे रु.५ राखसम्भको भारसाभान सोझै खरयद गनिसक्ने य तनमभ ८४ फभोन्जभ रु.५ 
राखबतदा भातथ रु.२० राखसम्भको खरयद तसरफतदी दयबाउऩरको भाध्मभफाट गनुिऩने व्मवस्था 
छ। कामािरमरे तसरफतदी दयबाउऩरको आधायभा खरयद कामि गनि सष्टकनेभा ऩटक ऩटक टुक्रा 
टुक्रा गयी बकु्तानी गयेकोरे खरयद कामि तभतव्ममी एवॊ प्रततस्ऩधॉ नबएको देन्खतछ। केही 
उदाहयणहरु: 

बौ.नॊ. तभतत पभिको नाभ 
खरयद गरयएको 

साभग्री यकभ 

५६.२०७७।०३।२२ श्री कृष्ट्ण भेतडको पभाि औषतध खरयद ३९११४० 

१२१.२०७७।०३।२६ श्री कृष्ट्ण भेतडको पभाि औषतध खरयद ८३७२५ 

१२७.२०७७।०३।२६ जनभनु्क्त हेल्थ क्रव तमानो झोरा खरयद १३४४१३ 

१६७.२०७७।०३।२३ ष्टवभबु भेतडको पभाि औषतध खरयद ४४९७६० 
१७३.२०७७।०३।३१ धौरागयी अपसेट  भसरतद साभग्री ९४२९५ 

१७३.२०७७।०३।३१ अष्टपस साभान सप्राई  भसरतद साभग्री ९७४५१ 

१६०.२०७७।३०।३० धौरागयी अपसेट  भसरतद साभग्री ३३५३६३ 

१६०.२०७७।३०।३० तमू कम्प्मूटय फजाय  ष्टवष्टवध साभग्री ९६२०५ 

३४.२०७६।११।१९ तसष्टर्द् गणेश आमूवेद   आमूवेद  औषतध ३३००६४ 
८०.२०७७।०३।१० काठभाडौ आमूवेद   आमूवेद  औषतध ३०००००  
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८२.२०७७।०३।१४ तफनोद आमूवेद   आमूवेद  औषतध ५००००० 
८५.२०७७।०३।१६ धौरागयी अपसेट  भसरतद साभग्री ९६७१६ 

८९.२०७७।०३।१७ प्रोपेसनर कम्प्मटुय IT  साभग्री ८०००० 
६५.२०७७।०२।०८ धवरातगयी बेट सेतटय बेट साभग्री २०५००० 
६८.२०७७।०२।२३ धौरातगयी तफउ बण्डाय तफउ खरयद १९७००० 
१४०.२०७६।१०।२१ अष्टपस साभान सप्राई  भसरतद साभग्री ३७७८९४  

36.  कय दान्खरा नबएको: आमकय ऐन 2058 को दपा 87 भा ऩारयश्रतभक आमकय, दपा 88 
भा ढुवानी कय, दपा 89 भा अतग्रभ आमकय तथा तनमभानसुायको बत्ता यकभभा ऩारयश्रतभक कय 
कट्टी गनुिऩने व्मवस्था यहेको छ । गाॉऊऩातरकारे ष्टवतबत न कामिक्रभ सॊचारन फाऩत कट्टा गनुिऩने 
कय यकभ कट्टा नगयेको देन्खएकोरे सम्फन्तधतफाट असरु गयी याजस्व खाताभा दान्खरा गनुिऩने 
रु. 

बौ.नॊ. तभतत कय ष्टववयण छुटेको कय यकभ 

168 2076/10/28 अतग्रभ आमकय 1150 
169 2076/10/28  अतग्रभ आमकय 514 
284 2077/02/06 अतग्रभ आमकय 1957 
354 2077/2/23 अतग्रभ आमकय 1260 
407 2077/3/07 अतग्रभ आमकय 1236 
405  2077/03/08 अतग्रभ आमकय 4286 
500 2077/3/30 फाहार कय 6750 
117 2077/03/26 अतग्रभ आमकय 5400 
419 2077/03/30 ऩारयश्रतभक कय 3600 
419 2077/03/30 अतग्रभ आमकय 5400 
203 2077/03/30 अतग्रभ आमकय 2250 
137 2076/10/20 ऩारयश्रतभक कय 4200 
  जम्भा 38003  

 
 
 
 

38003 

 

37.  प्रभाण ऩेश गनुिऩने : आतथिक कामिष्टवतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ३६ को उऩतनमभ ३ 
अनसुाय खचि गदाि खचिको फीर बऩािई तथा यीत ऩगुे नऩगुेको जाॉच गयी रेखा याख्नऩुने उल्रेख छ 

। मस ऩातरकारे तऩशीरको  बकु्तानी ददॊदा आवश्मक तफर बऩािई सॊरग्न नयहेकोरे प्रभाण ऩेश 
गनुिऩने रु.  

बौ.नॊ. य  तभतत 
बकु्तानी 

ऩाउनकेो नाभ 
ष्टववयण यकभ 

४४३-2077/3/31 सषृ्टि हाडिवमेय ऩाइऩ खरयदको भागपायाभ तथा न्जतसी 
दान्खरा य हस्ताततयण पायाभ ऩेश 
नबएको 

606057  

449-2077/03/24 नमाॉ ऩतरका 
दैतनक 

ष्टवऻाऩन वाऩत बकु्तानीभा सक्कर ष्टवर 
ऩेश नबएको 

493594 

  जम्भा १०९९६५१  

 

 

 

 

१०९९६५१ 

  उऩबोक्ता सतभतत भापि त कामि  
38.  रागत सहबातगता :  ऩातरकारे आमोजना।कामिक्रभ छनौट गदाि उऩबोक्ता सतभततको तऩिmफाट 

नगद रागत सहबातगता जटु्न े आमोजनाराई प्राथतभकता ददनऩुने, नगद सहबातगता तोष्टकएको 
अवस्थाभा सहबातगता वाऩतको यकभ सम्फन्तधत स्थानीम तहको खाताभा दान्खरा गयी सोको 
बौचय प्राि बएऩतछ भार उऩबोक्ता सतभततसॉग मोजना सम्झौता गनुिऩने गनुिऩदिछ । तय ऩातरकारे 
रागत सहबातगता सष्टहतका रागत अनभुान तमाय गयेको देन्खएन ् । अत् नगद रागत 
सहबातगता जटु्ने आमोजनाराई प्राथतभकता ददनऩुदिछ ।  
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39.  हेबी इन्क्वऩभेण्टको प्रमोग :  साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ९७ को तनमभ 
उऩतनमभ (९) भा उऩबोक्ता सतभतत वा राबग्राही सभदुामफाट सञ्चातरत हनुे तनभािण कामिभा 
डोजय, एक्साबेटय, रोडय, योरय, ग्रडेय जस्ता हेबी भेन्शनयी प्रमोग गनि नतभल्ने व्मवस्था छ । सो 
तनमभावरीको प्रततफतधात्भक वाक्माॊशभा रागत अनभुान तमाय गदािको सभमभा हेबी भेन्शन प्रमोग 
गनुिऩने जष्टटर प्रकृततको कामि बनी उल्रेख बएको यहेछ बने सम्फन्तधत प्राष्टवतधकको तसपारयशभा 
साविजतनक तनकामफाट सहभतत तरई त्मस्ता भेन्शन प्रमोग गनि सष्टकने उल्रेख छ । ऩातरका 
अततगित सञ्चातरत अतधकाॊश सडक तनभािण तथा स्तयोन्नततसॉग सम्फन्तधत मोजनाका उऩबोक्ता 
सतभततहरुरे डोजय, एक्साबेटय रगामतका हेबी भेन्शन प्रमोग गने गयेको ऩाइए ताऩतन 
तनमभावरीको व्मवस्था फभोन्जभ सम्फन्तधत प्राष्टवतधकको तसपारयश गयाई गाउॉ कामिऩातरकाको 
कामािरमफाट सहभतत तरएको ऩाइएन ।   

40.  जष्टटर सॊयचना तनभािण :  साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ९७अनसुाय उऩबोक्ता 
सतभततहरुराई भेन्शन, औजाय उऩकयणहरुको आवश्मक नऩने, श्रभभूरक कामिको न्जम्भेवायी 
ददनऩुने व्मवस्था यहेको छ । ऩातरकारे आय.तस.सी. फे्रभ स्ट्रक्चय सष्टहतका बवन, ऩरु, कल्बटि, 
ओबयहेड टॊकी, तनभािण, ग्रातभण ष्टवद्यतुीकयण रगामतका जष्टटर प्राष्टवतधक ऩऺ सभावेश हनुे 
ऩूवािधाय सॊयचना तनभािण कामि सभेत उऩबोक्ता सतभततहरु भापि त ्गयाउने गयेको देन्खमो । मस्ता 
कामि व्मावसाष्टमक य अनबुवी तनभािण व्मवसामी पभिफाट फोरऩर प्रततस्ऩधाि भापि त गयाउन 
उऩमकु्त हनुे देन्खतछ ।   

41.  उऩबोक्ता सतभततको मोगदान: गो.बौ. २५५ तभतत:०७६।१२।३ साविजतनक खरयद तनमभावरी, 
२०६४ को तनमभ ९७(४) भा उऩबोक्ता सतभतत वा राबग्राही सभदुामराई तनभािण कामि तफर 
बकु्तानी ददॉदा रागत अनभुानभा यहेको भूल्म अतबफषृ्टर्द् कय, ओबयहेड कन्तटतजेतसी यकभ य 
जनसहबातगताको अॊश कट्टा गयेय भार बकु्तानी ददनऩुने व्मवस्था छ ।  जस अनसुाय 
गाऊॉ ऩातरकारे वडा कामािरम बवन यङ्गयोगन तथा बर्र माङ तनभािणको तभतत २०७६।०८।२४ 
भा अनभुान रु.५,६०,९४३।- भध्मे ऩातरकाफाट रु.५,००,०००।- य उऩबोक्ता सतभततफाट रु 
६०९४३।- फेहोने गयी सझौता बएको देन्खतछ। तय उऩबोक्ता सतभततफाट 
रु.५,५२,४६९।९७ (रागत अनभुान बतदा घटी भूल्माॊकन बएको अवस्था) को भार कामि 
सम्ऩन्न बएको अवस्थाभा गाउॉऩातरकारे सम्झौता फभोन्जभ अनऩुाततक कट्टी गयी 
रु.४,८३,५३३।- भार बकु्तानी ददनऩुनेभा रु.५,००,०००।- नै बकु्तानी गयेको छ । जस 
अनसुाय फढी बकु्तानी बएको यकभ असरु गनुिऩने देन्खएको रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

७५५२ 

42.  ऩचास प्रततशत भू.अ.कय : भूल्म अतबफषृ्टर्द् कय तनभमावरी, २०५३ (एक्काइसौँ सॊशोधन सभेत) 
२०७६ जेष्ठ १५ गतेदेन्ख सयकायी तनकामरे ठेक्का सम्झौता वा कयाय अततगित आऩूतति हनुे वस्त ु
वा सेवा फाऩतको यकभ सम्फन्तधत ठेकेदाय वा आऩूततिकताि राई बकु्तानी गदाि तनजराई बकु्तानी 
गने भू.अ.कय यकभको ऩचास प्रततशतरे हनु आउने यकभ तनजको नाभफाट सम्फन्तधत आततरयक 
याजस्व शीषिकभा जम्भा गयी फाॉकी यहने कय वाऩतको यकभ भार व्मवसामीराई बकु्तानी गनुिऩने 
उल्रेख गयेको छ । तय कामािरमरे देहामको ठेक्काभा ५०% भ्माट कट्टा नगयी ऩूयै बकु्तानी 
ददएकोरे कय सभामोजन ऩेश गनुिऩने अतमथा असरु गनुिऩने रु. 
 

बौ.नॊ. कामिक्रभ पभिको नाभ भू.अ.कय ५०% भू.अ.कय 
३७२- 

२०७७/२/२९ 

ठेक्काद्वाया भोटयसाइकर खरयद मादव ब्रदसि २२१०५७ ११०५२८।६० 

 

 

 

 

 

 

 

110528.60 

43.  उऩबोक्ता सतभततराइि आमोजना व्मवस्थाऩन खचि : गाॉऊऩातरकाका मोजना तथा कामिक्रभहरुराइि 
व्मवन्स्थत गनि मोजना कामाितवमनभा राग्ने व्मवस्थाऩन खचि सम्फतधभा रु.तीन राखसम्भको 
रागत अनभुानभा रु.३,०००। तीन बतदा भातथ १५ राखसम्भको रागत अनभुान बएको 
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मोजनाराइि रु.५,०००। य १५ राख बतदा फढी रागत अनभुान बएको मोजनाहरुराइि 
रु.७,०००। को दयरे मोजना व्मवस्थाऩन खचि शीषिकभा रागत अनभुानभा सॊरग्ग गयी बकु्तानी 
गने गयी तभतत २०७५।५।११ भा गाऊॉ कामिऩातरकाफाट तनणिम बएको देन्खतछ । तय 
ऩातरकारे देहामको मोजनाभा उऩयोक्त तनणिम ष्टवऩयीत वढी व्मवस्थाऩन खचि बकु्तानी गयेको यकभ 
असरु गनुिऩने रु.  

 

 

 

 

4000 
 बौ.नॊ. 

तभतत 

उऩबोक्ता सतभतत 

रागत 
अनभुान 

बकु्तानी आमोजना 
व्मवस्थाऩन खचि 

बकु्तानी हनुऩुने वढी बकु्तानी 

२४७ येश नतुधरा भा.तफ कम्ऩाउण्ड तथा 
न्शरारेख तनभािण उ.स 

९०४७४४ ७००० ५००० २००० 

४५४ ऩयऩेश्वय याभभन्तदय तनभािण उ.स १३९४४३७ ७००० ५००० २००० 
 

44.  शेमय खरयद : बौ.नॊ. ५०६ तभतत: २०७७।०।३१ ऩूॉजीगत खचि शीषिकफाट ऩातरकारे याष्टिम 
सहकायी ष्टवकास फैंकको शेमय खरयद गयेको बनी खचि रेखेको ऩाइमो । तय उक्त शेमय के 
कसको नाऊॉ भा कतत ष्टकत्ता खरयद गयेको हो य कतत ष्टकत्ता शेमय ऩर्र मो बत न े ष्टवषमभा कुनै 
ष्टववयण ऩेश बएन । उक्त शेमय के कतत कसका नाउॉभा खरयद गरयएको हो प्रभाण ऩेश नबएको 
रु. 

 

 

 

२००५०० 
45.  रागत अनभुान य कामि सम्ऩत न नबएको :  बौ नॊ २७३ तभतत २०७७।११।२९ गाॉऊऩातरकारे 

स्वीकृत वाष्टषिक कामिक्रभ फभोन्जभ तनजी तथा साभदुाष्टमक जतभनभा सतुतरा ऩकेट ऺेर फनाई 
सतुतरा योप्नको रातग उक्त स्थानभा रुख पडानी, कृष्टष साभग्री (ष्टवरुवा, भर, बमािङ्ग, तसकेचय 
आदद) ष्टवतयण, सतुतरा खेती सम्फतधी तातरभ तथा ऩोखयी तनभािण य तसॉचाइि साभग्री ष्टवतयण 
सभेतका कामिक्रभहरुको रागत अनभुान रु.४५,७६,०००। स्वीकृत बएको य उक्त रागतभा 
रु.३,११,५००। गाॉऊऩातरकाफाट य फाॉकी रु.१४,६०,०००। ष्टवउकोट व्मवसाष्टमक कृष्टष 
सहकायी उऩबोक्ता सतभततफाट व्महोने गयी सॊझौता बएको देन्खतछ य सॊरग्न तफरबयऩाइको 
आधायभा सम्झौता फभोन्जभ बकु्तानी बएको देन्खतछ । तय उक्त कामिभा गाॉऊऩातरकाफाट कृष्टष 
प्राष्टवतधक हुॉदा हुॉदै ऩश ु प्राष्टवतधकरे अनगुभन गयेको ऩाइमो । रागत अनभुान फभोन्जभको 
कामिसम्त न प्रततवेदन ऩेश नबएकारे सम्झौता फभोन्जभ कामि बएको नबएकोरे मष्टकन गनि सष्टकएन 
। सम्झौता फभोन्जभ खाल्टो खतन प्रान्स्टक ष्टवचर्छ्याइ तसॉचाइको रातग ऩोखयी तनभािण कामिभा 
रु.८,००,०००। को प्रान्स्टक तफतयण गयेको बयऩाई फभोन्जभ बकु्तानी बएको देन्खतछ । तय 
उक्त प्रान्स्टक प्रमोग गने खाल्टो खनेको बत ने कामि सम्ऩत न प्रततवेदन ऩेश बएन । अनगुभन 
भूल्माङ्कन सतभततरे सभेत अनगुभनका क्रभभा कततओटा ऩोखयी तनभािण सम्ऩत न बएको हो उल्रेख 
गयेको नदेन्खॊदा सम्झौता फभोन्जभ कामिसम् ऩन्न बमो बनी मष्टकन नबएकोरे ऩोखयी तनभािण बएको 
प्रभाण ऩेश गनुिऩने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

८००००० 
46.  प्राष्टिक टनरेको बयऩाई नबएको  :  गो बौ नॊ ४५३ तभतत २०७७।३।२५ फाट कामािरमरे 

कृषकहरुको प्रान्स्टक टनेर तनभािण तथा कृष्टष अनदुान कामिक्रभतपि  रागत अनभुान 
रु.१४,९१,१५९।२५ स्वीकृत बइि गाॉऊऩातरकाफाट रु.१२,७४,०००। व्महोने गयी 
२०७६।१२।०१ भा सम्झौता बएको देन्खतछ । सम्झौता फभोन्जभ नै कामिसम्ऩन्न प्रततवेदन 
ऩेश बई बकु्तानी बएको मस मोजनाभा प्रान्स्टक टनेर तनभािणको रातग फाॉस, पराभ तथा 
प्रान्स्टक ढुवानीको ष्टवर बयऩाई ऩेश बएको देन्खतछ । तय उक्त टनेरहरु कुन कुन स्थानभा 
फनेको हो य कतत जना कृषकहरु राबान्तवत बए बत ने ष्टववयण खरुाएको ऩाइएन । कृषकहरुरे 
उक्त प्रान्स्टक टनेरहरु फझेुको बयऩाई ऩेश बएको नदखन्खदा सम्झौता फभोन्जभ कामि सम्ऩत न 
बएको  मष्टकन गनि नसष्टकएको रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

१२७४००० 
 न्शऺातपि :  
47.  न्शऺा तनमभावरी :  न्शऺा तनमभावरी, २०५९ को ऩयीचछेद ३ तनमभ १६(झ) भा न्शऺा सेवा 

आमोगफाट तनमनु्क्त फा फढुफाको रातग तसपारयश बई आएका न्शऺकराई तनमकु्त गने, साभदुाष्टमक 
तथा सयकायी तफद्यारमभा कामियत न्शऺकको नोकयी तथा अतम तफफयण अतबरेख अद्याफतधक गयी  
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याख्नऩुने व्मफस्था यहेको छ । गाउॉऩातरका कामािरमरे तनमभाफरीभा व्मवस्था बए फभोन्जभको 
न्शऺकको दयफतदी अतबरेख, काजभा आएका, काजभा गएका, सरुवा बई आएका तथा गएका, 
सेवातनफतृ बएका, तफदाभा यहेका, नमाॉ तनमकु्त बएका न्शऺक सम्फतधी तफफयण तमाय गनुिऩने हतुछ 
। तफद्यारमस्तयभा सॉचारन हनुे कामिक्रभ कामाितवमन सहजीकयण ऩनु्स्तका, २०७६ अनसुाय 
स्थानीम तहरे हार कामियत न्शऺकको तरफ बत्ता सम्फतधी मष्टकन गयी सोही अनसुाय खचि 
रेख्नऩुने व्मफस्था यहेको छ । मसयी अतबरेख नयान्खॉदा दोहोयो तनकासा हनुसक्ने, दयफतदी अनसुाय 
ऩदऩूतति नहनुे तथा न्शऺकहरुको सभग्र व्मवस्थाऩन गनि कदठन हनु जातछ । तसथि तनमभावरीको 
ऩरयऩारना गयी न्शऺक सम्फतधी अतबरेखको उन्चत व्मफस्थाऩनभा ध्मान जानऩुने देन्खतछ । 

48.  ऩाठ्यऩसु्तकको ष्टवतयण बयऩाई : ऩातरकारे ष्टवद्यारमहरुराइि ऩाठ्यऩसु्तकको यकभ तनकासा गदाि 
अन्घल्रो आतथिक वषि अततको ष्टवद्याथॉ सॊखमाको आधयभा ७५ % य नऩगु बएभा ष्टवद्यारमको 
भागपायभको आधायभा २५% तनकासा गनुिऩनेभा एकैऩटक ऩूयै सम प्रततशत यकभ तनकासा गयेको 
देन्खतछ । गाॉऊऩातरकारे मस वषि आफ्नो ऺेरतबर यहेका ५६ ओटा ष्टवद्यारमहरुराइि 
रु.२०,४७,६९५। ऩाठ्यऩसु्तक फाऩत तनकासा गयेको छ । ऩाठ्यऩसु्तक वाऩत तनकासा गरयएका 
ष्टवद्यारमका कतत ष्टवद्याथॉरे प्राि गये गयेनन ्बत ने ष्टवषमभा ऩातरकारे अनगुभन तनयीऺण गयेको 
ऩाइएन ।  

49.  शैन्ऺक उत्प्रयेणा कामिक्रभ: बौ=नॊ= ६१ य ६२ तभतत २०७६।०८।०९ फाट शैन्ऺक उत्प्रयेणा 
कामिक्रभभा सहन्जकयण तथा व्मवस्थाऩन फाऩत रु=२,७१,१०० याईन्जङ् नेऩार प्रा=तर राई 
बकु्तानी ददइएको ऩाइमो । उक्त सॊस्थार्द्ाया ऩेश बएको प्रस्तावभा कामिक्रभ रागत शीषिकभा 
प्रन्शऺण शलु्क वाऩत रु=३०,०००। भार उल्रेख बएको य सॊरग्न तफर बऩािईभा सो 
बकु्तानीराई ऩषु्टि गने प्रभाण नयहेको ऩाइमो य कुन कुन शीषिकभा के कस्तो खचि बएको हो 
मष्टकन गने आधाय बएन । साथै बौ.नॊ. १७३ तभतत २०७६।११।०५ य बौ न १७४ तभतत 
२०७७।११।०६ फाट सोही कामिक्रभको खाजा खाना वाऩतको रु=३५,६६०। बकु्तानी गयेको 
ऩाइमो । मसयी मस ऩातरकाभा ऩमािि जनशन्क्त हुॉदाहुॉदै सहजीकयण य व्मवस्थाऩन वाऩत प्राईबेट 
पभिराई ऩषु्ट्याई गने प्रभाण एवॊ आधाय फेगय बकु्तानी ददएको अतनमतभत देन्खतछ । सो 
सम्फतधभा प्रभाण ऩेश गनुिऩने रु=   २७११०० 

50.  स्भाटि ष्टवद्यारम कामिक्रभ : बौ.नॊ २९८ तभतत २०७७।०२।२६ फाट स्भाटि ष्टवद्यारम कामिक्रभ 
अततगित रु.४,००,०००। य रक्ष्भी भा.ष्टव. ब्माकअऩ शीषिकफाट रु.१,००,०००। गयी जम्भा 
रु.५,००,०००। खचि रेन्खएको छ । उक्त कामिक्रभ अततगित ष्टवष्टवध साभग्री खरयद य 
हस्तरेखन कामिक्रभ सॊचारन बएको सॊरग्न तफर बऩािई फाट स्ऩि हतुछ । सो प्रमोजनको रातग 
स्वीकृत स्ऩेतसष्टपकेशन, खरयद आदेश, साभग्री खरयद प्रततवेदन, अनगुभन तथा दान्खरा प्रततवेदन 

रगामत अतम प्रभाण सॊरग्न नयाखी बकु्तानी ददइएको यकभ रु.५,००,०००। को प्रभाण ऩेश 
गनुिऩने रु.   

काभको ष्टववयण बकु्तानी तरन ेपभि वा 
व्मन्क्त 

यकभ कैष्टपमत 

आई.टी.साभग्री खरयद प्रोपेसनर कम्प्मूटय 
सोरसुन 

१८६०० खरयद आदेश तथा न्जतसी दान्खरा छैन 

आई.टी.साभग्री खरयद प्रोपेसनर कम्प्मूटय 
ईन्तस्टचमूट 

३०३००० सोझै खरयद,  खरयद आदेश तथा न्जतसी 
दान्खरा छैन 

पतनिचय खरयद साऩकोटा पतनिचय ३२००२ खरयद आदेश तथा न्जतसी दान्खरा छैन 
स्टेसनयी खरयद नभूना स्टेसनयी ३६०० खरयद आदेश तथा न्जतसी दान्खरा छैन 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५००००० 
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हस्तरेखन तातरभ 
प्रन्शऺक खचि 

वाभदेफ मोगी २०००० स्ऩि आधाय एवॊ प्रभाण सरग्न छैन 

३ थान ब्माट्री खरयद प्रोपेसनर कम्प्मूटय 
ईन्तस्टचमूट 

१००००० खरयद आदेश तथा न्जतसी दान्खरा छैन 

 
51.  ष्टवऻान प्रमोगशारा :  गाउॉऩातरकारे ष्टवऻान प्रमोगशारा व्मवस्थाऩन वाऩत जनजीवयाज सनु्शरा 

भा.ष्टव.राई रु.७,४३,८६५.६७ बकु्तानी गयेको ऩाइमो । सॊरग्न तफर बऩािई अनसुाय ष्टवद्यारमरे 
प्रमोगशारा व्मवस्थाऩनका रातग आवश्मक ल्माफ साभग्री तथा कम्प्मूटय खरयद गरयएको ऩाइमो । 
सो वाऩत स्ऩेतसष्टपकेशन, खरयद आदेश, साभग्री खरयद प्रततवेदन, अनगुभन तथा दान्खरा प्रततवेदन 

सॊरग्न नयाखी रु.७,४३,८६५।६७ बकु्तानी ददइएकोरे प्रभाण ऩेश गनुिऩने रु. 
बौ.नॊ. तभतत काभको तफवयण बकु्तानी तरन ेपभि यकभ 

१५६-२०७६।११।०६ कम्प्मूटय खरयद सगयभाथा ईङ्क हाउस एण्ड 
कम्प्मूटस सोरसुन 

२५४५३०.४० 

१५६-२०७६।११।०६ पतनिचय खरयद ग्मारेक्सी पतनिचय ७३४९५ 
१८६-२०७६।११।०६ ल्माफ साभग्री खरयद श्री फाराजी साईतस हाउस ३४६१४३ 
१८६-२०७६।११।०६ पतनिचय खरयद ग्मारेक्सी पतनिचय ६९६९७.२७  
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52.  साभान्जक सयुऺा : साभान्जक सयुऺा कामिक्रभ सॊचारन कामितफतध, २०७२ को दपा ९ अनसुाय 
गाउॉऩातरका वा नगयऩातरकारे बत्ता ऩाउने राबग्राहीहरुको पोटो सष्टहत अनसूुची ५ फभोन्जभको 
भूर अतबरेख अद्याफतधक गयी याख्नऩुने व्मवस्था छ । साभान्जक सयुऺा ऩाउने व्मन्क्तको 
नाभनाभेसी, नागरयकता नॊ., ऩरयचम ऩर नॊ., पोटो आदद ष्टववयण अद्यावतधक याखी भूर अतबरेख 
खाता व्मवन्स्थत गयी सोही प्रभाणका आधायभा ष्टवत्तीम सूचना प्रणारी MIS भा डाटा अऩरोड गदै 
दोहोयो नऩने गयी अतबरेख तबडान हनुे गयी याख्नऩुनेभा त्मसो नगयेको ऩाइमो । साभान्जक सयुऺा 
कामिक्रभ सॊचारन कामिष्टवतध, २०७२ को दपा २२ फभोन्जभ साभान्जक सयुऺा बत्ता यकभ 
ऩातरकाभा फैंष्टकङ्ग सषु्टवधा बए फैंक भापि त बत्ता ष्टवतयण गरयने व्मवस्था तभराउने उल्रेख छ । 
मस ऩातरकारे फैष्टकङ्क प्रणारीफाट साभान्जक सयुऺा बत्ता ष्टवतयण गयेको ऩाइमो। मस वषि फैंकरे 
ष्टवगतका वषिहरुको फैंक भौज्दात यहेको साभान्जक सयऺा बत्ताको यकभ दईुऩटक 
रु.१,७७,८००। य रु.८०,८००। गयी जम्भा रु.२,५८,६००। मस वषि ष्टपताि गयेको ऩाइमो 
। मसफाट साभान्जक सयुऺा कामिक्रभ सॊचारन कामितफतध, २०७२ को अनसूुची ८ भा बएको 
गाउॉऩातरकाफाट प्राि यकभ राबग्राहीको खाताभा फैँकरे १५ ददनतबर जम्भा गयी प्रत्मेक खाताभा 
जम्भा बएको ष्टववयण सष्टहत फाॉकी यकभ बए सोको सभेत गाउॉऩातरकाराई उऩरब्ध गयाउनेछ 
बन्न ेव्मवस्था प्रततकूर बहेको ऩाइमो य मस सम्फतधभा फैकराई न्जम्भेवाय फनाउनऩुने देन्खतछ ।   

53.  औषतध खरयद : साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ८५ को उऩतनमभ १(क) भा 
फीसराख रुऩैमाॉसम्भको औषतधजतम भारसाभान उत्ऩादकरे याष्टिमस्तयको सभाचाय ऩरभा सूचना 
प्रकाशन गयी तोकेको तफक्री भूल्मभा सोझै खरयद गनि सष्टकने व्मवस्था छ । तय स्थानीम तहरे 
उक्त प्रष्टक्रमा वेगय चार ु खचि सशति तथा तनशतिभा रु.८,५०,०००। का औषतध सोझै खरयद 
गयेको छ । मस सम्फतधी देन्खएको व्महोयाहरु तनम्नानसुाय छन्  

53.1.  खरयद गयेका उक्त औषतध कुन औषतध कम्ऩनीफाट उत्ऩादन बएको हो य सोको भूल्म याष्टिम 
ऩरऩतरकाभा प्रकाशन सभेत बएको नदेन्खएको,  

53.2.  आऩूतति हनुे औषतध डव्र.ुएच.ओ. सष्टटिपाइड हनुऩुने औषतधको उत्ऩादन तभतत, ब्माच नॊ य म्माद 
सभाि तभतत उल्रेख गयी सम्फन्तधत ष्टवषम ष्टवऻफाट भचुलु्का उठाई याख्न े नगयेको तथा उक्त 
औषतध तफक्रीको रातग होइन खरुाएको प्रभाण सभावेश नबएको,  

53.3.  आऩूतति बएका औषतध एॊव सन्जिकर सभान स्टोय दान्खरा हनुअुन्घ स्ऩेशीष्टपकेशन अनसुाय  
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बए/नबएको नखरुाएको कायण औषतधको गणुस्तय य म्माद सम्फतधभा मष्टकन गनि सष्टकएन । 
53.4.  औषतधको न्जतसी ष्टकतावभा आम्दानी फाॉध्दा खरयद गयेको य न्जल्राफाट हस्ताततयण बई आएको 

खलु्ने गयी व्मवन्स्थत रुऩभा आम्दानी फाॉध्ने नगयेको,  
53.5.  औषतधको खचि घटाउदा भागपायाभको आधायभा घटाउन ुऩने एकभिु घटाउने गयेको । 

तसथि औषतधको खरयद, आऩूतति, दान्खरा तथा खचिको ष्टववयण अद्यावतधक हनु ेगयी अतबरेख याख्न,े 

तोष्टकएको गणुस्तय अनसुायकै औषतध प्राि बएको नबएको मष्टकन गयी हस्ताततयण तथा खरयद 
गरयएको औषतधको ष्टववयण खलु्ने गयी अतबरेख याख्न ेतथा आतथिक वषिको अतत्मभा फाॊकी यहेको 
औषतधहरु न्जम्भेवायी न्जतसी अतबरेख व्मवन्स्थत गनेतपि  ध्मान ददनऩुदिछ ।  

54.  प्रधानभतरी योजगाय कामिक्रभ – स्थानीम तहभा सूचीकृत फेयोजगाय व्मन्क्तराई तमूनतभ योजगायी 
प्रत्माबतू गयाउन एवभ ्साभूदाष्टमक ऩूवािधायहरुको ष्टवकास भापि त नागरयकको जीवनमाऩनभा सधुाय 
ल्माउन े उद्देश्मरे स्थानीम तहतबर प्रधानभतरी योजगाय कामिक्रभ सञ्चारनभा यहेको छ । मस 
कामिक्रभ अततगित स्थानीम तहतबरका वडाहरुभा सडक नारा, भोटय फाटो, इनाय, प्रततऺारम 
तनभािण कामि रगामतका कामिक्रभ सञ्चारन गयी मस वषि ९५ जनाराई योजगायी उऩरव्ध गयाई 
रु.११,३४,६०२।५० खचि गयेको छ । रन्ऺत वगिराई ७ ददनदेन्ख १९ ददनसम्भ योजगायी 
उऩरब्ध गयाई श्रतभक ज्मारा, प्रशासतनक य कामिक्रभ खचि सभेत खचि रेखेका छन ् । उक्त 
खचिवाट रन्ऺत वगिभा अल्ऩकातरन योजगायी सजृना बए ताऩतन काभको दीगोऩना तथा दीघिकातरन 
योजगायी सजृिना बएको देन्खॊदैन ।  

 प्रधानभतरी योजगाय कामिक्रभ 

क्र.सॊ. आमोजनाको नाभ काभको ष्टववयण स्थान 
योजगायीको 
ददन सॊखमा खचि यकभ रु 

१ काठेखोरा ऩरु देन्ख देउयारी 
हदैु चनौटे जोड्न ेऩदभागि 

ऩदभागि तनभािण  काठेखोरा गा.ऩा १  १२ जना 
१२३७८९.०७ 

२ ऩारा साभदुाष्टमक बवन 
ग्माष्टवन जारी  

जारी तनभािण तथा 
ऩष्टहयो तनमतरण  

काठेखोरा गा.ऩा १  ४ जना 
५०००० 

३ न्झभन्झभखेत देउयारी हुॉदै 
आयन टोर जोड्न ेऩदभागि 

ऩदभागि तनभािण काठेखोरा गा.ऩा १  १० जना 
१०००६२.३१ 

४ नागेडाडाॊ छाऩा ऩमिटन ऩदभागि ऩदभागि तनभािण  काठेखोरा गा.ऩा १  ८ जना १००००० 

५ दऩासा चाऩेको डाॊडादेन्ख 
भछाइन ेजोड्न ेऩदभागि 

ऩदभागि तनभािण  काठेखोरा गा.ऩा २ १३ जना 
२२०२०७.२८ 

६ खातत डाॊडादेन्ख सराभ जाने 
ऩदभागि  

ऩदभागि तनभािण  काठेखोरा गा.ऩा २  १२ जना 
२२१०७५.७६ 

७ बायऩोख ष्टहरे ऩदभागि ऩदभागि तनभािण  काठेखोरा गा.ऩा ३ २५ जना १३४०५५.६६ 

८ सामकटेया वडा कामािरम हदैु 
असौजे जान ेफाटो  

सडक भभित तथा 
ऩदभागि तनभािण  

काठेखोरा गा.ऩा ३ ११ जना 
१८५४१२.४२ 

   जम्भा  ११३४६०२।५० 
 जम्भा सॊखमा जना ९५   
 कूर योजगायी ददन  ११४०   
 कूर आमोजना सॊखमा  ८   

55.  डीऩीआय खचि : फजेट व्मवस्था बई कामाितवमन हनुे आमोजनाको भार गरुुमोजना डीऩीआय 
रगामतको अध्ममत गयी प्रततवेदन तमाय गनुि ऩदिछ । मस स्थानीम तहरे मो फषि स्वीकृत फाष्टषिक 
कामिक्रभ अनसुाय देहाम फभोन्जभको कामि ऩयाभशिदाताफाट गयाई प्रततवेदन प्राि गयेको छ ।  

 तडष्टऩआय खचि सम्फतधी ष्टववयण      -?= xhf/df_ 

क्र सॊ  कामिक्रभको नाभ ऩयाभशिदाता स्वीकृत फजेट 
खचि यकभ 
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१ 

गाउॉऩातरका अततगितका 
सडकहरुको डीऩीआय गने कामि 

एनकेए इतजीतनमरयङ्ग 
कतसल्ट्ण्ट प्रा तर  

१९८८८०० १९८८८०० 

 
 मस्तो अध्ममन कामि गयाउॉदा राग्ने खचिको रागत अनभुान तमाय गदाि कुनै आधाय नतरई 

स्वीकृत फजेट फभोन्जभकै यकभ खचि गयेको उऩमकु्त देन्खएन । डी .ऩी.आय.  तमाय गदाि 
गाऊॉ ऩातरकाको प्राष्टवतधक जनशन्क्त प्रमोग नगनािको कायण स्ऩि गदै आगाभी ददनभा आगाभी 
ददनभा गाऊॉ ऩातरकाको प्राष्टवतधक जनशन्क्तफाट मस्तो कामि गयाउन ुऩदिछ । साथै मसयी अध्ममन 
प्रततवेदन तमाय बएका आमोजनाहरु कामाितवमनभा गएको सभेत नदेन्खएकोरे खचिको साथिकता 
सभेत देन्खएन ।  

56.  सफ्वेमय खरयद : नेऩार सयकायको सूचना प्रष्टवतध प्रणारी (व्मफस्थाऩन तथा सञ्चारन) तनदेन्शका, 
२०७१ को फुॉदा नॊ.४.१ भा कुनै सयकायी तनकामरे आफ्नो कामि ष्टवद्यतुीम भाध्मभफाट सञ्चारन 
गनिका रातग प्रमोग गने सूचना प्रष्टवतध प्रणारीको तनभािण गदाि त्मस्तो प्रणारी सम्फतधी कागजात 
तमाय गयी भानक अनरुुऩ बए नबएको तनधाियण गनि सूचना प्रष्टवतध ष्टवबागफाट स्वीकृत गयाउन ऩने 
व्मफस्था यहेको छ । स्थानीम तहरे सम्फतधी सफ्टवेमय खरयद गयी रु.२,०६,८०५। खचि 
गयेकोभा खरयद बएका सफ्टवेमयको सूचना तथा प्रष्टवतध ष्टवबागफाट स्वीकृत तरएको देन्खएन । 
मस्ता सफ्वेमय स्वीकृतत तरई प्रमोग गनुिऩदिछ । मोजनाको रातग खरयद बएकोभा हार सॊचारनभा 
यहे ]को कामािरमरे जनाएको छ ।  

 याजस्वतपि :  
57.  यतसद तनमतरण खाता :  आतथिक कामािष्टवतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ९२ भा कामािरमरे 

स्वीकृत ढाॉचाभा आम्दानी खचिको रेखा याख्नऩुने व्मवस्था छ । कामािरमरे मो वषि याजस्वतपि  
प्रमोग बएको यसीदहरुको स्वीकृत ढाॉचाभा तनमतरण खाता याखेको छैन । यतसद तनमतरण खाता 
नयाखेकोरे गत फषि यतसद प्रमोग गयी फाॉकी कतत यहेको तथमो मस फषि कतत छऩाइ गयी खचि 
गरयमो य फाॉकी यहेको छ सो स्ऩि देन्खने गयी अतबरेख नयाखेको कायण अम्दानी मष्टकन गनि 
सष्टकएन । तसथि तनमभावरीरे तोकेको ढाॉचाभा यतसद तनमतरण खाता तथा नगदी यतसदतपि को 
आतथिक ष्टववयण तमाय गयी याख्नऩुदिछ ।  

58.  यकभ ष्टढरा दान्खरा : आतथिक कामितफतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ९ (६) फभोन्जभ नगद 
प्राि हनुे यकभ दैतनकरुऩभा दान्खरा गनुिऩने य दैतनकरुऩभा फैंक दान्खरा गनि नसष्टकने बएभा 
कामािरम प्रभखुरे कायण उल्रेख गयी सात ददनतबर फैंक दान्खरा गनुिऩने व्मवस्था छ । स्थानीम 
तह अततयगतका वडाहरुरे फषािततभा भार दान्खरा गने गयेकोरे सभमभै दान्खरा गनेतपि  
सम्फन्तधत ऩऺको ध्मान जानऩुदिछ ।   

59.  कय तथा शलु्क असरुी :  स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, 2074 को दपा 55, 58, 59 य 
57 भा एकीकृत सम्ऩन्त्त कय य घयजग्गा वहार कय, व्मवसाम कय य वहार ष्टवयौटी शलु्क 
उठाउन े व्मवस्था यहेको छ । मस वषि गाऊॉ ऩातरकारे उल्रेन्खत कय तथा शलु्कफाऩत 
रु.२६,९४,६०९।३४ आम्दानी बएको ष्टववयण ऩेश गयेकोभा कुन शीषिक फाऩत कतत यकभ 
उठेको हो मष्टकन गयी आम्दानी फाॉधेको ऩाइएन ।  

60.  याजस्वको अतबरेख  :  स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७६(२) भा स्थानीम 
तहरे आफ्नो कायोवायको रेखा भहारेखा तनमतरक कामािरमको तसपारयशभा भहारेखाऩयीऺकफाट 
स्वीकृत बए फभोन्जभको ढाॉचाभा याख्नऩुने उल्रेख छ । कामािरमरे मस वषि याजस्व आम्दानीतपि  
भ.रे.ऩ.पा.नॊ. १०८, १०८क य २३ का खाताहरू याखेको छैन । गाॉऊऩातरकाको याजस्व 
असरुी य दान्खरातपि  देन्खएका व्महोयाहरु तनम्नानसुाय छन।्  

60.1.  गाउॉऩातरका तथा वडा कामािरमको आम्दानीभा आततरयक आमभा प्रमोग हनुे यतसदको छऩाई,  
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आम्दानी, खचि य फाॉकीको अतबरेख देन्खने यतसद तनमतरण खाता व्मवन्स्थत गयी याखेको देन्खएन, 
ऩातरकारे अन्घल्रो आ=फ भा प्रमोग बइ फाॉकी यहेका यतसदका ठेतरहरु मस आतथिक वषिभा 
आम्दानी फाॉधी ऩनु:प्रमोग गनुिऩनेभा त्मसो गरयएको ऩाइएन। मस आतथिक वषिभा वडाहरुरे यतसद 
ठेरी रैजादा फझेुय राने गयेको देन्खएन। वडाराई फझुाएको सम्ऩणुि यतसदहरु भध्मे केही 
यतसदहरु हारसम्भ ऩतन ष्टपताि प्राि तरई आम्दानी मष्टकन नगयेको, याजश्व असरुीको दैतनक 
अतबरेख ष्टकताफ भ=रे=ऩ=पा=नॊ=१०८ भा तफवयणहरु व्मवन्स्थत रुऩभा उल्रेख गयी नयाखेको, 
वडाराई फझुाएको यतसदको अतबरेख अनसुाय तबडान गनि नसष्टकएकोरे सो अनसुाय आम्दानी 
तफवयण ऩेश नबएकोरे कुन शीषिकभा कतत आम्दानी बमो बत ने मष्टकन गनि सष्टकएन । 
कामािरमरे अतबरेख व्मवन्स्थत गयी आम्दानी मष्टकन गनुिऩदिछ । 

60.2.  कामािरमरे मस आतथिक फषिभा याजस्व व्मवस्थाऩनको सफ्टवेमय सभेत रागू गयेको ऩाइमो । 
नगदी यतसदको रागी सवै वडाहरुरे सफ्टवेमय प्रमोग गयेको बनी कामािरमरे जनाएको छ । तय 
वडा नॊ ५ रे य=नॊ= ८५१ देन्ख ९५० सम्भ २ ठेरी य वडा नॊ ६ रे य.=नॊ. ९५१ देन्ख १००० 
सम्भ १ ठेरी नगदी यतसद ऩतन फझेुय रगेको देन्खतछ । उक्त यतसदहरु रेखाऩयीऺणको क्रभभा 
ऩेश हनु आएन। यतसद ऩतन प्रमोग हनुे य सफ्टवेमयफाट ऩतन यतसद काष्टटॊदा दोहोयो ष्टहसाफ बएको 
नबएको मष्टकन गनि सष्टकएन । कामािरमरे उक्त यतसद ठेरीहरु सम्फन्तधत वडा कामािरमफाट 
फनु्झतरइि आम्दानी मष्टकन गनुिऩने देन्खतछ ।  

60.3.  वडारे फनु्झरगेका य हारसम्भ ष्टपताि नआएका य रेखाऩयीऺको क्रभभा ऩेश नबएका देहामका 
यतसदहरुफाट के कतत आम्दानी बमो य दान्खरा बमो बत ने मष्टकन गनि सष्टकएन । कामािरमरे 
वडाफाट यतसद ष्टपताि भाग गयी आम्दानी मष्टकन गयी दान्खरा गनुिऩदिछ ।  

तस.नॊ. वडा नॊ. यतसद 
देन्ख सम्भ 

१ ४ ३०५१ ३१०० 

२  ३१५१  ३२०० 
३ ८ ७०१ ८०० 

रेखाऩयीऺणका क्रभभा ऩेश बएका यतसदहरुभा जोडजम्भा तथा शीषिक वसातर ष्टहसाफ याखेको छैन 
। उक्त यतसदहरुफाट शीषिकगत के कतत आम्दानी बएको हो मष्टकन गनि सष्टकएन। अत: 
ऩातरकारे आम्दानी रुजू गयी ऐनको व्मवस्था अनसुाय भ.रे.ऩ.पा.नॊ. १०८, १०८क य 
भ.रे.ऩ.पा.नॊ. २३ का नमाॉ सॊशोतधत पायाभभा प्रष्टवि गयी याजस्व असरुी रेखा व्मवन्स्थत 
गनुिऩदिछ ।  

60.4.  यकभ दान्खरा नगयेको: आतथिक कामिष्टवतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ९(६) फभोन्जभ नगद 
प्राि हनुे यकभ दैतनक रुऩभा दान्खरा गनुिऩने य दैतनक रुऩभा फैङ्क दान्खरा गनि नसष्टकने बएभा 
कामािरम प्रभखुरे कायण उल्रेख गयी सात ददनतबर फैङ्क दान्खरा गनुिऩने व्मवस्था छ । 
रेखाऩयीऺणको क्रभभा ऩेश बएका नगदी य भारऩोत यतसद ऩयीऺण गदाि देहामका वडा नॊ ४ रे 
फनु्झरगेको नगदी यतसद ठेरी य भारऩोतको अनराइन इतट्रीको जोडजम्भा सभेत गयी 
रु.२,३९,४६५। आम्दानी बएको देन्खतछ । रेखाऩयीऺणको क्रभभा ऩेश बएको दान्खरा 
बौचयफाट रु.२,०१,०५५। भार दान्खरा बई फाॉकी रु. ३८,४१०। रुऩैमाॉ याजस्व दान्खराको 
बौचय ऩेश बएन । उक्त यकभ फयायफको याजस्व दान्खराको बौचय ऩेश गनुिऩने अतमथा यतसद 
काट्ने कभिचायीराइि न्जम्भेवाय फनाइ असरु गनुिऩने रु. 

आम्दानी 
दान्खरा ष्टववयण यकभ 

यतसद नॊ यकभ 
२९०१-२९५० ६९२० २०७६।१०।२ ९०००० 

 

 

 

 

 

 

 

 

४६२५० 
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३८५१-३९०० ९७३५ २०७६।१०।३ १४२०० 
२४५१-२५०० ५८६५ २०७७।०३।३० ७९८८५ 
३००१-३०५० ४३८५ २०७६।११।३० १७००० 
३०५१-३१०० ७८७०   
अनराइिन इतट्रीफाट २१२५६०   

जम्भा  २४७३३५ जम्भा  २०१०८५  
61.  स्थानीम ऩूवािधाय ष्टवकास साझेदायी कामिक्रभ - स्थानीम ऩूवािधाय ष्टवकास साझेदायी कामिक्रभ 

(सञ्चारन कामिष्टवतध) तनमभावरी, २०७६ फभोन्जभ कामाितवमन हनुे स्थानीम ऩूवािधाय ष्टवकास 
साझेदायी कामिक्रभको रातग मस स्थानीम तहराई देहाम अनसुाय २ ऩरयमोजना सञ्चारन गनि 
रु.१,२३,६५,०००।- फजेट प्राि बएकोभा मस कामिक्रभभा रु.९९,९२,९४९।- य फाॉकी यहेको 
रु.१६,४६,०१९।- कोतबड कोषभा ऩठाएको सभेत रु.१,१६,३८,८६८। खचि बई ८०.८१ 
प्रततशत बौततक प्रगतत प्राि बएको देन्खतछ ।  

 आमोजनाको 
प्रकाय 

आमोजनाको 
सॊखमा फजेट यकभ खचि यकभ 

कोतबड कोषभा 
ऩठाएको 

ष्टवत्तीम प्रगतत 
प्रततशत 

बौततक प्रगतत 
प्रततशत 

सडक तनभािण २ १२३६५००० ९९९२९४९ १६४६०१९ ८०।८१% 100%  
62.  अध्मऺकऩ खेरकुद तथा साॊस्कृततक कामिक्रभ:  बौ नॊ 253-2076/12/03 फाट 

गाॉऊऩातरकारे मस शीषिक अततगित वाष्टषिक फजेटफाट रु.15,00,000/- तफतनमोजन गयी 
अध्मऺकऩ खेरकुद तथा सास्कृततक कामिक्रभभा खचि गयेको य अऩगु यकभ सोही बौचय नॊ य 
तभततफाट ष्टवर बयऩाइको आधायभा आततरयक आम तथा ष्टवष्टवध खचि शीषिकफाट रु.4,39,741 
गयी जम्भा 19,39,741/ खचि रेखेको देन्खतछ । नेऩार सयकायको प्रचतरत कुनै ऩतन 
नभिसको ऩरयतधतबर नयही ष्टवतबत न ष्टक्रमाकराऩहरु जस्तै भेस व्मवस्थाऩन, खाना तथा आवस, नतृ्व 
प्रततमोतगताका तनणािमक, वक् ततृ्वकारा तनणािमक ऩारयश्रतभक सभेत अतम  ष्टवष्टवध शीषिकभा गयेको 
खचि स्वबाष्टवक देन्खॉदैन । कामािरमरे आफ्नो आततरयक आम्दानीराइि सभेत ध्मान ददॉदै मस्ता 
प्रकृततका खचिभा तनमतरण गनुिऩनेभा नगयेकोरे तनमतभत नदेन्खएको रु १९३९७४१ 

63.  ष्टवऩद व्मफस्थाऩन तथा कोयोना कोष : ष्टवश्वभा चरेको कोयोना भहाभायीको तनमतरण तथा 
व्मवस्थाऩनको रातग ऩातरकारे ष्टवऩद व्मवस्थाऩन तथा कोयोना कोष खडा गयेको ऩाइमो । उक्त 
कोषभा सॊघीम सयकायफाट रु=२,९३,५५०। प्रदेश सॊन्चत कोषफाट रु=३,७५,०००।, स्थानीम 
तहको फजेट यकभाततय गयी रु=१०,००,०००।, तनवािचन ऺेर ष्टवकास कामिक्रभफाट 
रु=१६,४६,०१९।, प्रदेश कोतबड कोषफाट रु=५,००,०००, अतम सॊघसस्थाफाट सहमोग फाऩत 
रु=३०,३५,५२८। गयी जम्भा रु=६८,४०,०९७। आम्दानी बएकोभा मस गाउॉऩातरकाभा कोयोना 
याहत हेल्ऩडेस्क सञ्चारन, क्वायेन्ण्टन तनभािण, आइसोरेशन तनभािण, स्वास््म साभग्री खरयद सभेत 
रु=४०,८०,३९२। खचि बएको देन्खतछ ।  

 आम व्मम 

ष्टववयण यकभ ष्टववयण यकभ 

सॊघीम सन्ञ्चत कोषवाट 293550 याहत ष्टवतयण 1455240 

प्रदेश सन्ञ्चत कोषवाट 375000 क्वायेन्तटन होन्ल्डङ सेतटय तनभािण व्मवस्थाऩन खाना खाजा 
खचि सष्टहत  

1811207 

स्थानीम तहको आफ्नै फजेटफाट 
तफतनमोजन बएको 

1000000 आईशोरेसन केतर तनभािण व्मवस्थाऩन तथा हेन्ल्डङ सेतटय 
ब्मफस्थाऩनको रातग फाग्रङु नगयऩातरकाराई ददएको  

200000 
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सॊघीम कोतबड कोषफाट तनफािचन 
ऺेर तफकास कामिक्रभफाट 

1646019 जनशन्क्त ऩरयचारन 103212 

प्रदेश कोतबड कोषफाट 500000 औषतध एवॊ स्वास््म उऩकयण तथा साभग्री खरयद 299233 

अतम स्रोतफाट प्राि तफतबन्न सॊघ 
सॊस्थाहरुफाट प्राि  बएको 

3025528 स्वास््म ऩूवािधाय तनभािण   

   अतम शीषिकभा बएको खचि  गाडी बाडा खचि 211500 

  फाॉकी 2759705 

जम्भा 6840097 जम्भा 6840097 

 

64.  ऩेश्की फाॉकी :  साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ११३ को उऩतनमभ (५) 
फभोन्जभ ददएको ऩेश्की खरयद सम्झौताभा उल्रेख बए फभोन्जभ प्रत्मेक यतनङ्ग ष्टवर वा अतम ष्टवर 
ष्टवजकफाट कट्टा गनुिऩने व्मवस्था छ । कामािरमरे तऩशीर अनसुाय सस्था तथा तनभािण 
व्मवसामीहरूराई बकु्तानी ददएको भोष्टवराईजेशन ऩेश्की पर्छ्यौट हनु फाॉकी देन्खएकोरे सम्झौता 
अनसुाय पछमौट हनुऩुने रु. 
बौ.नॊ. य तभतत ऩेश्कीको ष्टववयण ऩेश्की तरनकेो नाभ ऩेश्की यकभ 

11-077/3/2 एकऩाटा फौय सडक 
आमोजना 

जोशी तनशान आचामि 
जेबी 

5900000 

4-076/9/14 जनता खोरा फेच, 
न्चप्रेचौय घाट झो.ऩ ु 

न्चप्रेचौय घाट झो.ऩ ु
उऩबोक्ता सतभतत 

436486 

जम्भा 6336486 
 

 
 
 
 

6336486 

65.  अनगुभन तथा सम्ऩयीऺण – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८४ भा फेरुजू 
पर्छ्यौट गने व्मवस्था यहेको छ । सोही ऐनको दपा ८४(२)(घ) भा फेरुजू पर्छ्यौट गने 
गयाउने काभ कतिव्म प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतको हनुे व्मवस्था छ । ऩातरकाफाट गत ष्टवगत 
वषिको फेरुजू पर्छ्यौटको तथा अध्मावतधक फेरुजूको न्स्थतत तनम्नानसुाय देन्खएको छ ।                           
(रु.हजायभा)                                
गत वषिसम्भको 
फाॉकी फेरुजू 

(A) 

मो वषि सम्ऩयीऺण 
गरयएको फेरुजू 

(B) 

मो वषि कामभ 
फेरुजू (C) 

सम्ऩयीऺणफाट 
कामभ फेरुजू 

(D) 

अध्माष्टवधक फाॉकी 
फेरुजू   

(E=A-B+C+D) 

२८४३३ ० १७१५६ ० ९३९९०  

 



1 

 

                          काठेखोरा गाउॉऩातरकाको सॊन्चतकोष ष्टववयण                        
                                              २०७६।०७७                                                                           

प्रदेश् गण्डकी                                                                                   
क्र. 
सॊ. 
 

 

 

स्थानीम तह 

 

 

 

न्जल्रा 
 

 आम 
 

 

जम्भा आम 

  

 

भौज्दात 
गत वषिको 
न्जम्भेवायी 

सॊघ तथा प्रदेश 
अनदुान 

याजस्व वाॉडपाट आततरयक 
आम 

अतम आम चार ुखचि ऩूॉजीगत खचि अतम खचि जम्भा खचि 

१ २ ३ ४ ५ ६ (२+३+४+५) ७ ८ ९ १० (७+८+९) ११ (१+६-

१०) 

१ काठेखोरा 
गाउॉऩातरका 

फागरङु ३०२७५ ३४३६५२ ५३०३१ ३०८८ १२५९७५ ५२५७४६ ६२५१८ १२९८५३ ३४३६२८ ५३५९९९ २००२२ 

 

                                          फेरुजू फगॉकयण (ष्टवतनमोजन, याजस्व, धयौटी  य अतम कायोफाय)                     

                                                           २०७६।०७७     

तस.. 
नॊ. न्जल्रा 

स्थानीम 
तहको 
नाभ 

प्रायन्म्बक वरेुज ु प्रततष्टक्रमावाट पछिमौट वाॉकी वरेुज ु वाॉकी वरेुज ु

दपा सॊखमा 

यकभ 

दपा सॊखमा 

यकभ 

दपा सॊखमा 

यकभ 

असरु 
गनुिऩने 

तनमतभत गनुिऩने ऩेश्की 

सैर्द्ा
न्तत
क  

रगतत 

सैर्द्ान्तत
क   

रग
तत 

सैर्द्ा
न्ततक 

रग
तत 

अतनमतभ
त बएको 

प्रभाण 
कागजा
त ऩेश 
नबएको 

याजस्व 
रगत 

न्जम्भेवायी 
नसायेको 

सोधबनाि 
नतरएको 

जम्भा कभि
चायी 

अतम जम्भा 

१ 

फागरङु काठेखोरा 
गाउॉऩातरका 

५० २३ २६१०
४ 

० ० ८९४८ ५१ २२ १७१
५६ 

२६० ३४११ ७१४९ ० ० १०५
६० 

० ६३३६ ६३३६ 

 

                                
                    

                                अद्यावतधक वेरुज ुन्स्थतत 

क्र.सॊ. स्थानीम तह न्जल्रा 

गत फषि 
सम्भको 
फाॉकी 

सभामोजन सं.प. राई 
अनयुोध बइ 
आएको 

सम्ऩयीऺण 
बएको  

सम्ऩयीऺण 
गनि 

नतभरेको 

कायवाही 
गनि फाॉकी 

गत फषि 
सम्भको फाॉकी 

मो वषिको 
थऩ यकभ 

५८ औ ँ
प्रततवदेन 
सम्भको 

वाॉकी वरेुज ु

मो फषि स.ंप. 
फाट कामभ 

फेरुज ु

कूर 
फाॉकी 
फेरुजू 

५८ औ ँ
प्रततवदेन सम्भको 

वाॉकी वरेुज ु
भध्मे ऩेश्की 

१ काठेखोरा गाॉऊऩातरका फाग्रङु्ग 28433 0 0 0 0 0 28433 17156 45589 ० 45589 6787 
 

          अनसूुची १ 

-रु हजायभा_ 
 

          अनसूुची २ 

-रु हजायभा_ 
 

          अनसूुची ३ 

-रु हजायभा_ 
 


