
 

 

 भहारेखाऩयीऺकको  
       वार्षिक प्रततवेदन  
            २०७८ 

 

                         ऩटेवाि सगुौरी गाउॉऩातरका 
                                      ऩसाि 

 

 

भहारेखाऩयीऺकको कामािरम 

काठभाडौं, नेऩार



 

 

Serving the Nation and the People 
 

 

 

जनर्हतका रातग जवापदेर्हता, ऩायदर्शिता य तनष्ठा प्रवर्द्िन गने र्वश्वसनीम सॊस्था हनु 
प्रमत्नशीर यहने । 

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

and integrity for the benefit of the people) 

 

 

सयोकायवाराराई साविजतनक कोषको दऺताऩूणि उऩमोग सम्फन्धभा आश्वस्त ऩानि स्वतन्र 
एवभ ्गणुस्तयीम रेखाऩयीऺण सेवा प्रदान गने । 

(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders that the 

public funds are efficiently used) 

 

तनष्ठा (Integrity) 
स्वतन्रता (Independence) 
व्मवसार्मकताf (Professionalism) 
ऩायदर्शिता (Transparency) 
जवापदेर्हता (Accountability) 
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 ऩर सख्मा : २०७८।७९            

 च.नॊ. : ९८                                                          तभतत्२०७८।५।४ 

 

श्री अध्मऺज्मू 

ऩटेवाि सगुौरी गाउॉऩातरका,  
गाउॉ कामिऩातरकाको कामािरम  
ऩटेवाि सगुौरी, । 

 

 

र्वषम्  रेखाऩयीऺण प्रततवेदन 

नेऩारको सॊर्वधानको धाया २४१ फभोर्जभ त्मस कामिऩातरकाको आतथिक वषि २०७ ६।७७ को रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न गयी 
रेखाऩयीऺण ऐन , २०७५ को दपा २०(२) फभोर्जभ मो प्रततवेदन जायी गरयएको छ । उक्त प्रततवेदन रेखाऩयीऺण ऐन , 
२०७५ को दपा २०(३) य दपा २२ प्रमोजनको रातग अनयुोध छ । 

 

                                                                           

                                                                         (नेर कुभाय खरी) 
                                                                     नामफ भहारेखाऩयीऺक 

 

 

 

भहारेखाऩयीऺकको कामािरम 
Office of the Auditor General 

फफयभहर, काठभाडौँ, नेऩार 
Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 



 

 

 

 

भहारेखाऩयीऺकको बनाइ 

नेऩारको सॊर्वधानको धाया २४१ भा सॊघ , प्रदेश य स्थानीम तहका सफै सयकायी कामािरमको रेखाऩयीऺण 
तनमतभतता, तभतव्मर्मता, कामिदऺता, प्रबावकारयता य और्चत्मको 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 सक्ने व्मवस्था छ । सोही 
व्मवस्थाफभोर्जभ स्थानीम तहको 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 तनदेर्शका , भहारेखाऩयीऺकको वार्षिक रेखाऩयीऺण 
मोजना य तनकामसॉग सम्फर्न्धत ऐन , तनमभको आधायभा सम्ऩन्न गरयएको छ । रेखाऩयीऺणको प्रभखु उदे्दश्महरुभा र्वत्तीम र्ववयणको 
शरु्द्ता, प्रचतरत कानूनको ऩारना , फजेट तथा मोजना तजुिभा एवॊ कामिक्रभ कामािन्वमन , खरयद ब्मवस्थाऩन , साविजतनक सम्ऩर्त्तको सॊयऺण य 
उऩमोग, र्जम्भेवायी य जवापदेर्हता एवॊ सेवा प्रवाहको अवस्था भूल्माङ्कन गनुि यहेको छ । त्मसैगयी स्रोत साधनको प्राति य उऩमोग 
सम्फन्धभा प्रचतरत कानूनको ऩारना बए नबएको र्वश्लषेण गयी र्वत्तीम 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 प्रायर्म्बक प्रततवेदन उऩय प्राि प्रततर्क्रमाका र्वषमहरु तभरान 
गयी कामभ यहेका व्महोया सभावेश गयेय याम सर्हतको अर्न्तभ प्रततवेदन ऩठाइएको छ । प्रततवेदनभा ददएका सझुावहरुको 
कामािन्वमनफाट स्थानीम तहभा यहेको सीतभत स्रोत साधनको उऩमोग गयी र्वकास तनभािण य सेवा प्रवाहभा तभतव्मर्मता , दऺता य 
प्रबावकारयता हातसर गनि सहमोग ऩगु्ने अऩेऺा गरयएको छ । परस्वरुऩ स्थानीम तहको कामिसम्ऩादनभा जवापदेर्हता य ऩायदर्शिता 
प्रफर्द्िन हनुे र्वश्वास तरइएको छ ।  

रेखाऩयीऺणफाट भूरत: आन्तरयक आम य याजस्व फाॉडपाॉटको प्रऺेऩण मथाथिऩयक नयहेको , आन्तरयक आम ठेक्का ब्मवस्थाऩनभा स्ऩष्ट 
कानूनी ब्मवस्था नबएको, आम सङ्करन न्मून यहेको, ऩमािि 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 , वषािन्तभा फढी खचि 
गयेको, खरयद कानून र्वऩयीत सोझै खरयद गयेको , अत्मतधक प्रशासतनक खचि गयेको , फचत अनदुान र्पताि नगयेको , र्वतयणभूखी खचिको 
फाहलु्मता यहेको जस्ता प्रवरृ्त्त देर्खएका छन ्। त्मसैगयी र्वकास तनभािणतपि  मोजना प्राथतभकीकयण नगयेको , साना तथा टुके्र आमोजनाको 
छनौट गयेको, जर्टर प्रकृततका कामिहरु सभेत उऩबोक्ता सतभततफाट गयाएको , तोर्कएफभोर्जभ जनसहबातगता नजटेुको, दीगो र्वकासका रक्ष्म 
अनरुुऩ मोजना य कामिक्रभ तजुिभा नगयेको, दीघिकारीन र्वकासको खाका तजुिभा नबएको जस्ता सभस्मा यहेका     छन ्।  

स्थानीम तहको आन्तरयक ब्मवस्थाऩनतपि  आवश्मक अनबुवी य दऺ जनशर्क्तको कभी यहेको , कभिचायी तनमरु्क्त तथा फढुवाभा प्रदेश 
रोकसेवा आमोगको ऩयाभशि नतरएको , सेवा प्रवाहभा अऩेर्ऺत सधुाय हनु नसकेको , स्रोत, साधन य सम्ऩर्त्तको दरुुस्त अतबरेख नयहेको , 

सञ्चातरत मोजना, कामिक्रभ, सेवा प्रवाहको अतबरेख नयाखेको, फैंक र्हसाफ र्ववयण तमाय गने नगयेको, रेखाङ्कन तथा सभग्र प्रततवेदन प्रणारी य 
आन्तरयक तनमन्रण कभजोय यहेको छ । साथै आन्तरयक रेखाऩयीऺण बयऩदो य प्रबावकायी नबएको ऩाइएको छ। स्थानीम तहभा रेखा 
सतभततको गठन , कामिऺ ेर, रेखाऩयीऺण प्रततवेदन उऩय छरपर य फेरुजू पर्छ्यौट सम्फन्धी स्ऩष्ट कामिर्वतध तजुिभा हनु फाॉकी यहेको 
ऩाइएको छ । रेखाऩयीऺणफाट औॊल्माएका व्महोयाहरु सधुाय गयी गत र्वगतका फेरुज ुउऩय अऩेर्ऺतरुऩभा आवश्मक कायवाही बए गयेको 
सभेत देर्खएन । 

सभम य जनशर्क्तको सीतभतताको फावजदु मथासम्बव स्थानीम तहको कामिस्थरभा नै उऩर्स्थत बइि रेखाऩयीऺण गरयएको तथमो । 
रेखाऩयीऺणको क्रभभा रेखाऩयीऺण टोरीरे स्थानीम तहका प्रभखु सर्हतका ऩदातधकायीहरुसॉग छरपर सभेत गयेको तथमो । रेखाऩयीऺण 
प्रततवेदनभा उल्रेख बएका ब्महोयाको कामािन्वमनफाट स्थानीम तहको र्वत्तीम व्मवस्थाऩन , बौततक ऩूवािधाय य सेवा प्रवाहभा सधुाय हनुे 
अऩेऺा गयेको छु । स्थानीम तहको रेखाऩयीऺणभा सहमोग ऩरु्रमािउने स्थानीम तहका सफै ऩदातधकायी तथा कभिचायीहरु य रेखाऩयीऺण 
तथा प्रततवेदन तमायीभा सॊरग्न मस कामािरमका कभिचायीहरु सफैराइि धन्मवाद ऻाऩन गदिछु ।  
 
 

            (टॊकभर्ण शभाि, दॊगार) 
२०७8 बाद्र ४  गते                                                          भहारेखाऩयीऺक  
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श्री अध्मऺज्मू,  

ऩटेवाि सगुौरी गाउॉऩातरका,  
गाउॉ कामिऩातरकाको कामािरम  
ऩटेवाि सगुौरी,ऩसाि। 

 

र्वषम्  रेखाऩयीऺण प्रततवेदन 
 

कैर्पमत सर्हतको याम 

हाभीरे ऩटेवाि सगुौरी  गाउॉऩातरकाको आतथिक वषि २०७६।७७ को तफत्तीम र्ववयण य त्मससॉग सम्फर्न्धत आम ब्मम 
तफफयण 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 सभाि बएको आतथिक वषि २०७६।७७ को तफत्तीम र्ववयण य त्मससॉग 
सम्फर्न्धत आम ब्मम तफफयणरे स्थानीम तहसॉग सम्फर्न्धत प्रचतरत कानून य ऩयम्ऩया फभोर्जभ सायबतू रुऩभा सही 
तथा मथाथि अवस्था र्चरण गदिछ ।  
कैर्पमत सर्हतको यामव्मक्त गने आधाय 

1. ऩातरकारे भहारेखाऩयीऺकफाट स्वीकृत नेऩार साफिजतनक ऺेर रेखाभानको ढाॉचा प्रमोग गयी तफत्तीम तफफयण 
तमाय गयेको छैन । 

2. रेखाऩयीऺणभा देर्खएका व्महोयाहरुका सम्फन्धभा तभतत २०७७।१२।०८ भा जायी गरयएको प्रायर्म्बक 
प्रततवेदन उऩय प्रततर्क्रमा प्राि बएन । अर्न्तभ प्रततवेदन ऩाना ३१ (एकतीस) मसैसाथ सॊरग्न छ । 

3. रेखाऩयीऺणफाट रु ६ कयोड ४८ राख ४१ हजाय फेरुजू देर्खएको छ । सोभध्मे असरु गनुिऩने रु ६२ 
राख ८२ हजाय, प्रभाण कागजात ऩेश गनुिऩने रु ३ कयोड ३० राख ४६ हजाय तनमतभत गनुिऩने रु २ 
कयोड १४ राख ३० हजाय ऩेश्की फाॉकी रु ४० राख ८३ हजाय यहेको छ ।   

4. आम्दानी तथा खचिको से्रस्ता नगदभा आधारयत रेखा प्रणारी अवरम्फन गयेकोरे ऩातरकाको ऩेश्की फाहेक 
सम्ऩर्त्त तथा दार्मत्व मकीन हनुे कुनै जानकायी खरुाएको छैन ।   

हाम्रो रेखाऩयीऺण कामि नेऩारको सॊर्वधान, रेखाऩयीऺण ऐन तथा भहारेखाऩयीऺकको कामािरमरे अवरम्वन गयेका 
नेऩार सयकायी रेखाऩयीऺणभान, भागिदशिन तथा रेखाऩयीऺणसॉग सम्फर्न्धत अन्म प्रचतरत कानून फभोर्जभ गरयएको 
छ । र्वत्तीम र्ववयण तमाय गने स्थानीम तहसॉग हाभी स्वतन्र छौं ।  त्मसका रातग स्वीकृत आचाय सॊर्हता 
अनसुाय हाभीरे काभ गयेका छौं । रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राि गयेका रेखाऩयीऺण प्रभाणहरु हाम्रो यामव्मक्त गने 
आधायका रातग ऩमािि य उऩमकु्त छन ्बन्न ेकुयाभा कामािरम र्वश्वस्त छ ।   
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Phone: 4258174,  4266034,   A.G. Fax: 977-1-4268309,    Fax: 977-1-4262798,    Post Box:13328 

     Email : aag.mgmt@oagnep.gov.np,Info@oag.gov.np Website : www.oagnep.gov.np 

      "जनर्हतका रातग जवापदेर्हता, ऩायदर्शिता य तनष्ठा प्रवर्द्िनभा र्वश्वसनीम रेखाऩयीऺण सॊस्था" 
 

 

 

 

 

र्वत्तीम र्ववयण उऩय व्मवस्थाऩन य रेखाउत्तयदामी अतधकृतको र्जम्भेवायी 
 

आतथिक कामितफतध तथा तफत्तीम उत्तयदार्मत्व ऐन २०७६ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ तथा अन्म प्रचतरत 
काननु फभोर्जभ सही य मथाथि हनुे गयी र्वत्तीम र्ववयण तमाय गने तथा जारसाजी वा अन्म गल्तीका कायण र्वत्तीम 
र्ववयण सायबतू रुऩभा गरत आॉकडा यर्हत स्वरुऩभा फन्ने गयी आवश्मक आन्तरयक तनमन्रण प्रणारी रागू गने 
र्जम्भेवायी ऩातरका व्मवस्थाऩनभा यहेको छ । गाउॉ कामिऩातरका, प्रभूख य प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत गाउॉऩातरकाको 
र्वत्तीम प्रततवेदन प्रकृमाको अनगुभनका रातग र्जम्भेवाय यहेका छन ्।   
 

र्वत्तीम र्ववयणको रेखाऩयीऺण उऩय रेखाऩयीऺकको र्जम्भेवायी 
 

र्वत्तीम प्रततवेदन सभग्रभा जारसाजी वा अन्म गल्ती सभेतका कायण सायबतू रुऩभा गरत आॉकडा यर्हत यहेको होस ्
बनी उर्चत आश्वस्तता प्राि गयी याम सर्हतको रेखाऩयीऺण प्रततवेदन जायी गनुि रेखाऩयीऺणको उद्देश्म हो । 
रेखाऩयीऺणभा उर्चत आश्वस्ततारे साभान्म स्तयको आश्वस्तता सम्भप्रदान गयेको हनु्छ, तय रेखाऩयीऺण ऐन तथा 
भहारेखाऩयीऺकको कामािरमरे अवरम्वन गयेका नेऩार सयकायी रेखाऩयीऺणभान, भागिदशिन तथा रेखाऩयीऺणसॉग 
सम्फर्न्धत अन्म प्रचतरत कानून फभोर्जभ गने रेखाऩयीऺण सम्ऩादन बएकै अवस्थाभा ऩतन सफै प्रकायका 
जारसाजीजन्म वा अन्म गल्ती ऩत्ता रगाउनसक्न ेतनर्श्चतता बन ेहदैुन । र्वत्तीम र्ववयणका उऩमोगकतािरे साभान्मतमा 
गने आतथिक तनणिमभा नै पयक ऩानिसक्न ेअवस्था देर्खएका एउटै वा सभग्रताभा हनु ेर्वषशे वा जारसाजीजन्म वा अन्म 
गल्तीराई सायबतूरुऩभा गरत आॉकडा भातनएको छ ।  
 

 

 

                                                                                 

 

                                                                       (नेर कुभाय खरी) 
                                                                         नामफ भहारेखाऩयीऺक 
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ऩटेवाि सगुौरी गाउॉऩातरका 
रेखाऩयीऺण प्रततवेदन  

२०७६।७७ 

 

ऩरयचम : स्थानीम नेततृ्वको र्वकास गदै स्थानीम शासन ऩद्घततराई सदुृढ गयी स्थानीम तहभा र्वधार्मकी, कामिकारयणी य न्मार्मक 
अभ्मासराई सॊस्थागत गनि य स्थानीम सयकायको सॊचारन गनि मस गाॉउऩातरकाको स्थाऩना बएको हो । स्थानीम सयकायरे 
सॊचारन गने हयेक कामिभा सहकारयता, सहअर्स्तत्व य सभन्वमराई प्रविर्द्न गनुि य स्थानीम सयकायका हयेक काभभा जनसहबातगता, 
उत्तयदार्मत्व, ऩायदर्शिता सतुनर्श्चत गयी नागरयकराई राबको र्वतयणभा सरुब य गणुस्तयीम सेवा प्रदान गनुि गाउॉऩातरकाको उद्देश्म 
यहेको छ । प्रदेश नॊ. 2 भा अवर्स्थत मो  गाउॉऩातरकाभा ५ वडा, २9 सबा सदस्म, 6४.२९ व.र्क.तभ. ऺेरपर य २3901  
जनसॊख्मा यहेको छ । 

 

स्थानीम सॊर्चतकोष : स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ६९ य ७२ फभोर्जभ गाउॉऩातरकारे प्राि गयेका आम,अनदुान 
तथा सहामता य स्थानीम सयकाय सॊचारन बएका आम व्मम र्हसावको आतथिक वषि २०७६।७७ को सभग्र सॊर्चत कोषको सॊर्ऺि 
अवस्था तनम्न फभोर्जभ यहेको छ । 

 

सॊर्चत कोषको आम व्मम र्ववयण 

l;=g+= 

आमतपि  
l;=g+= 

व्ममतपि  
र्ववयण यकभ यकभ र्ववयण यकभ यकभ 

 १ गतवषिकोभौज्दात   56770550.71  १ चार ुखचि   172,090,317.61  

  

फैकभौज्दात (सॊर्चत 
खाता) 19011989.08     

र्वत्तीम सभातनकयण 
सॊघीम सयकाय 

  
19,494,867.61    

  

फैकभौज्दात (ऩुॉजीगत 
खाता) 

  
25,890,031.00      

याजश्व फाॉडपाॉड सॊघीम 
सयकाय 

  
29,041,000.00    

  

फैक भौज्दात (चार ु
खचि खाता) 

  
11,868,530.63      

याजश्व फाॉडपाॉड 
प्रदेशसयकाय    7,889,000.00    

  

फैक भौज्दात (भभित 
सम्बाय खाता)       

आन्तरयक स्रोत 

  
17,116,200.00    

  

फैक भौज्दात 
(कभिचायी कोष       

सॊघीम सयकाय 
हस्तान्तरयत कामिक्रभ 

  
97,075,000.00    

  

फैक भौज्दात 
(आन्तरयक आम 
खाता)       

मतुनसेप      474,250.00    

 २ 

याजश्व  (आन्तयीक 
आम)   49439552.16 

  

ऩटेवाि सगुोरी गा ऩा 
अन्म अनदुान प्रदेश 
सयकाय    1,000,000.00    

  क) आन्तयीक याजश्व 

    
7,026,986.06    २  

अन्तय सयकायी 
अर्ख्तमायी   48471290.00 

  ख) याजश्व फाॊडपाॊड 

  
42,412,566.10      

उधोग ऩमिटन फन तथा 
वातावयण भन्रारम     

 ३ 

अन्तय सयकायी 
अर्ख्तमायी   48471290.00 

  

साभार्जक सयुऺा तथा 
सॊयऺण 

  
47,115,400.00    

  

यार्ष्डम ऩरयचमऩर 
तथा ऩॊर्जकयण 
र्वबाग चार ु

      
642,862.00      

स्थानीम ऩूवािधाय 
र्वकास साझेदायी 
कामिक्रभ      279,930.00    

  

यार्ष्डम ऩरयचमऩर 
तथा ऩॊर्जकयण 
र्वबाग ऩुॉजीगत 

      
104,098.00      

फहुऺ ेरीम ऩोषण 
कामिक्रभ      329,000.00    
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साभार्जक सयुऺा 
तथा सॊयऺण 

  
47,115,400.00      

यार्ष्डम ऩरयचमऩर तथा 
ऩॊर्जकयण र्वबाग चार ु      642,862.00    

  

स्थानीम ऩूवािधाय 
र्वकास साझेदायी 
कामिक्रभ 

      
279,930.00      

यार्ष्डम ऩरयचमऩर तथा 
ऩॊर्जकयण र्वबाग 
ऩुॉजीगत      104,098.00    

  

फहुऺ ेरीमऩोषण 
कामिक्रभ 

      
329,000.00     ३ ऩुॉजीगत खचि   

   
101,094,401.07  

 ४ र्वत्तीम हस्तानान्तयण   
   

203,899,500.00    

गा ऩा र्वत्तीम 
सभानीकयण सॊघीम 
सयकाय 

  
61,274,401.07    

  

क) र्वत्तीम 
सभानीकयण अनदुान 95000000.00     

गा ऩा याजश्व फाॉडपाॉड 
सॊघीम सयकाय 

  
16,897,000.00    

  
ख) सशति अनदुान 108899500.00     

गा ऩा याजश्व फाॉडपाॉड 
प्रदेश सयकाय    2,899,000.00    

५  

प्रदेश सयकायफाट 
प्राि अनदुान   

    
14,176,616.00    

सभऩूयक अनदुान प्रदेश 
सयकाय    2,899,000.00    

  

क) र्वत्तीम 
सभानीकयण अनदुान 6937000.00     

ऩटेवाि सगुोरी गा ऩा 
र्वत्तीम सभातनकयण 
प्रदेश सयकाय    6,867,000.00  

  

  
ख) सशति अनदुान 5000000.00     

सशति ऩुॉजीगत प्रदेश 
सयकाय    5,000,000.00    

  

ङ) प्रदेश याजश्व 
फाॊडपाॊड 1239616.00     

गा ऩा आन्तरयक स्रोत    5,258,000.00    

  

च) अन्मअनदुान 
याहत र्वतयण 1000000.00 

 
  

प्रदेश कामिक्रभ     

६  

र्वतबन्न कोष तपि को 
आम      ४ 

गत वषिको दार्मत्व 
दार्खरा 

  5420078.44 

  
फसऩाकि  अनदुान       

धयौटी र्पताि 2196721   

  

र्वषमगत तनकामफाट 
प्राि यकभ       

धयौटी फैक भौज्दात 3223357.44 
  

७  

फैक भौज्दात (धयौटी 
खाता)   1456804.00   

प्रकोऩ खचि 
    

८  

धयौटी आम 
  3963274.44 

  

कभिचायी कल्माणकोष 
खचि     

  

रगानीकोसाॊवा र्पताि 
    ५  भौज्दात   

    
53,156,601.19  

 ९ 

स्थानीम तथा प्रकोऩ 
व्मवस्थान खाता   228925.00 

  

सॊर्चत कोष 

  
36,911,098.35    

 १० मतुनसेप कामिक्रभ   474250.00 
  

आन्तरयक याजस्व 
खाता 6691196.55 

  

 ११ 

चेक सार्टन फाॉकी 
चेक ऩुॉजीगत   1336726.00 

  

याजश्व फाॉडपाॉड खाता 9325381.29 
  

 १२ 

चेक सार्टन फाॉकी 
चेक चार ु   15200.00   

स्थानीम तथा प्रकोऩ 
व्मवस्थाऩन खाता 228925.00 

  
  hDdf M    380232688.31   hDdf   380232688.31 



ऩटेवािसगुौरी गाउॉऩातरका, ऩसाि                                             आथिक वषि :२०७६।७७  

3 
 

दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाट देर्खएका व्महोया फेरुजू यकभ रु. 

 रेखाऩयीऺणको क्रभभा र्वर बयऩाई वेगय खचि गयेको रु.१२३०४४।००, कृषकको सहबातगता 
यकभ वैंक दार्खरा नगयी याखेको रु.98175।00 य ऩेश्की फाॉकी रु.300000।00 गयी 
रु.521219।00 असरुी बई दार्खरा बएको छ । 

 

 र्वत्तीम र्ववयण र्वश्लषेण  

1.  र्वत्तीम र्ववयण : स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७२ भा गाउॉऩातरकारे प्रत्मेक 
वषिको साउन एक गतेदेर्ख आगाभी वषिको असाय भसान्तसम्भको अवतधराई आतथिक वषि कामभ गयी 
आम य व्ममको र्हसाव याख्नऩुने व्मवस्था गयेको छ । सोही ऐनको दपा ६९ भा तोर्कए अनसुाय 
गाउॉऩातरकारे आफ्नो आतथिक कामि प्रणारीको व्मवस्थाऩन गनुिऩदिछ । मस सम्फन्धभा देर्खएका 
व्महोया देहाम फभोर्जभ छन। 

 

 स्थानीम तहरे सॊर्चत कोषभा गत र्वगतको फाॉकी मस वषि प्राि यकभ य सॊर्चत कोषवाट बएको 
खचि स्ऩष्ट देर्खने गयी खाता याखेको छैन । 

 स्थानीम तहरे फैंक सभामोजन र्हसाफ खाता याखेको छैन ।  
 रेखाऩयीऺणका क्रभभा फैंक नगदी र्कताफ तथा ऩेश्की खाता अद्यावतधक नयहेको कायण स्थानीम 

तहरे ऩेश गयेको आम–व्मम र्ववयण मथाथि भान्नसक्ने अवस्था छैन । 

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

 स्थानीम कोषको सञ्चारन, व्मवस्थाऩन य प्रततवेदन प्रणारीभा एकरुऩता य शरु्द्ता कामभ गनि 
भहारेखा तनमन्रक कामािरमरे उऩरब्ध गयाएको स्थानीम सॊर्चत कोष व्मवस्थाऩन प्रणारी 
(सूर) को प्रमोग गयी केही वजेट उऩशीषिक नम्फयको रेखाऩारन गयेको ऩाइएन । 

       त्मसैरे तोकेफभोर्जभका र्वत्तीम र्ववयणहरु तथा खाताहरु अद्यावतधक गयी आम य व्ममको    
वास्तर्वक र्स्थतत देर्खने गयी रेखाॊकन गनुिऩदिछ । 

 

2.  आन्तरयक तनमन्रण प्रणारी :  स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा ७८ वभोर्जभ 
आन्तरयक तनमन्रण प्रणारी तमाय गयी रागू गनुिऩने व्मवस्था छ । गाउॉऩातरकारे आन्तरयक 
तनमन्रण प्रणारी तमाय गयेको ऩाइएन। मस सम्वन्धभा देर्खएका अन्म व्महोयाहरु तऩतसर वभोर्जभ 
यहेका छन ।  
 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 2074 को दपा 11 अनसुाय आफ्नो ऺेरतबरको आधायबतू 

तथमाॊक सॊकरन, अतबरेखाॊकन य व्मवस्थाऩन गनुिऩनेभा गयेको ऩाइएन ।  
 गाउॉऩातरकारे २०७६।७७ को अवतधभा बएको आफ्नो आतथिक कायोवायको अनसूुची २११ 

वभोर्जभ ढाॉचाभा वार्षिक प्रततवेदन तमाय गयेको ऩाइएन । 

 गाउॉऩातरकारे कामिक्रभगत तथा मोजनागत खाता याखेको ऩाइएन । साथै ऩातरकाफाट मो वषि 
सॊचातरत कामिक्रभ तथा मोजनाको कामािन्मवमन य सेवा प्रवाह सभेतको वार्षिक कामिक्रभ 
अनसुायको प्रगतत तमाय गयेको ऩाइएन ।  

 कामािरमको शे्रस्ता य वैक फीचको र्हसाव पयक ऩये वा नऩयेको सम्वन्धभा वैक र्हसाव तभरान 
र्ववयण तमाय नगयेको कायण र्हसाव तभरान बए नबएको सम्वन्धभा मर्कन गनि सर्कएन । 

 सार्वकका ४ गार्वस सोनवषाि, गादी, ऩटेवा सगुौरी य तनचटुा तभरेय फनेको मो ऩातरकाभा 
गार्वसका सम्ऩततको एकीकृत अतबरेख नयाखेको, 

 सार्वकभा यहेका र्वषमगत कामािरमहरुको र्जम्भाभा यहेका साभानहरु हार गाउॉऩातरकाका 
शाखाभा एकीकृत नगयेको, ऩश ु सेवा शाखा रगामतका शाखाभा सार्वकभा खरयद गयेका 
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साभानहरुको एकीकृत अतबरेख याख्नऩुने, 

 याजस्व सॊकरन सम्फन्धभा सूचना प्रतफतधको प्रमोग गयी सफै कायोफाय फैर्कङ्ग प्रणारी भापि त गने 
गयेको देर्खएन । 

 सार्वकका ऩश ुसेवा केन्द्र-उऩकेन्द्र तथा कृर्ष सेवा केन्द्र उऩकेन्द्रका खप्ने भारसाभानको रगत 
अद्यावतधक नगयेको ।   

 कामि सॊचारन ऩतछ प्रततवेदन तरने व्मवस्था तभराउनऩुने, 
 सार्वकभा तसतडर्ऩ नाभक सॊस्थाफाट तमाय गयेको बतनएको गाउॉऩातरकाको प्रोपाइर कामािरमभा 

नयहेको, सहकायी सॊस्थाको तथमाॊक अद्यावतधक नगयेको, 
 ऩेश्की रेजय नयाखेको, र्जन्सी खाता अद्यावतधक य प्रभार्णत नगयेको, 
 सहामक र्जन्सी यर्जष्टय नयाखेको । 

 गाउॉऩातरकाको तेस्रो गाउॉसबाको दोस्रो वैठक २०७६।३।२४ भा फसी तनणिम नॊ. ९ भा 
सबाफाट तनणिम हनु नसकेका वा छुट बएका आवश्मक ऩने थऩ तनणिम गनुिऩयेभा 
कामिऩातरकाफाट तनणिम गयाई रागू गने तनणिम गयेको, 

 खरयद बएका साभानको गणुस्तयमकु्त सतुनर्श्चत गनुिऩने, 
 अन्तय सयकायी र्वत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा १७ फभोर्जभ भध्मकारीन खचि सॊयचना 

तमाय गनुिऩनेभा ऩातरकारे सो फभोर्जभ भध्मकारीन खचिको सॊयचना तमाय गयेको ऩाइएन ।  
 स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७१ भा गाउॉऩातरकारे आफ्नो अतधकाय 

ऺेरतबरका र्वषमभा स्थानीमस्तयको र्वकासका रातग आवतधक, वार्षिक, यणनीततगत र्वषम ऺेरगत 
भध्मकारीन तथा दीघिकारीन र्वकास मोजना तमाय गयी कामािन्वमनभा ल्माएको ऩाइएन । 

 स्थानीम तहरे आफ्नो ऺेरभा कामािन्वमन हनु ेआमोजनाको तफश्लषेण गयी सम्बाब्म आमोजनाको 
फैंक खडा गयेको देर्खएन । 

 ददगो तफकास मोजना (२०१५-३०) राई कामािन्वमन गने सन्दबिभा रक्ष्मराई आन्तरयकीकयण 
गने य भध्मकारीन रक्ष्महरु तोकी भलु्माङ्कन गने कामि बएको देर्खएन । 

 स्थानीम सयकाय सॊचारन 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 ऩाइएन ।  

 ऩातरकारे र्जन्सी साभानको एकीकृत र्ववयण तथा सहामक र्जन्सी खाता अद्यावतधक नगयी वडा 
कामािरम तथा र्वतबन्न सॊघ सॊस्थाराई र्वतयण गयेको ऩाइमो । 

 वडा कामािरमभा यहेका र्जन्सी साभान सर्हतको अतबरेख देर्खने गयी ऩातरकाको भूर र्जन्सी 
खाता अद्यावतधक नगयेको तथा र्जन्सी तनयीऺण प्रततवेदन तमाय नगयेको । 

 भूल्म अतबवरृ्र्द् कय तनमभावरी, २०53 को तनमभ (6)क भा ठेक्का सम्झौता य कय बकु्तानीको 
जानाकायी सम्वर्न्धत आन्तरयक याजस्व कामािरमराई नददएको तथा इ-टीतडएस नगयेको ऩाइमो। 

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

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

 गाउॉऩातरकारे सूचना अतधकायी सभेत तोकी ऩायदर्शिताभा प्रफिर्द्नभा ध्मान ददनऩुने । 

 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 2074 को दपा 13 वभोर्जभ आतथिक वषि शरुु हनुबुन्दा ऩन्र 
ददन अगाफै ऩातरकारे आफ्नो ऺेरतबरको तनभािण साभग्री भूल्म, ज्मारा, बाडा तथा अन्म 
भहशरुको स्थानीम न्मूनतभ दययेट तोक्नऩुनेभा तोकेको ऩाइएन। 
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 ठेक्काहरुको र्वस्ततृ र्ववयण देर्खने गयी ठेक्का अतबरेख खाता य कर्न्टन्जेन्सी खाता याखेको 

ऩाइएन। 

 स्थानीम तहरे तनभािण व्मवसामी तथा उऩबोक्ता सतभतत भापि त कामि गयाएकोभा तनभािण कामिभा 
प्रमोग हनुे साभानको गणुस्तय ऩयीऺण गयेको ऩाइएन । 

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

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

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

 गाउॉऩातरकारे आमोजना/कामिक्रभ छनौट गदाि उऩबोक्ता सतभततको तपि फाट नगद रागत 
सहबातगता जटु्न ेआमोजनाराई प्राथतभकता ददनऩुनेभा सो नगयेको य रागत सहबातगता सर्हतका 
रागत अनभुान तमाय गयेको देर्खएन । 

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

 वातावयणको सॊयऺणको एकीकृत दीघिकारीन मोजना तमाय गयेको ऩाइएन । शहयीकयण  
बैयहेका स्थानराई भध्मनजय याख्दै पोहोयभैरा ब्मफस्थाऩन स्थर ऩर्हचान एफॊ कामिमोजना तमाय 
गयेको ऩाइएन ।  

 तनजाभती सेवा ऐन, 2049 वभोर्जभ सभेत कभिचायीहरुको कामि र्ववयण वनाई रागू नगयेको, 
 तनजाभती सेवा ऐन, 2049 को दपा 7ख2 वभोर्जभ सभेत तरवी प्रततवेदन ऩारयत गयाएय भार 

तरव बत्ता बकु्तानी गनुिऩनेभा ऩारयत नगयी खचि रेखेको, 
 सॊघीम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमको 2073।12।25 को ऩरयऩर अनसुाय मस 

ऩातरकाभा सभार्हत बएका सार्वकका गाॉउ र्वकास सतभततको नाभभा यहेका ऩेश्की तथा वेरुजकुो 
रगत तमाय गयेको ऩाईएन ।  

 इ- हार्जयी प्रमोग नगयेको, फयफझुायथ गने नगयेको, 
 केही र्जन्सी साभानको आम्दानी फाॉध्दा भूल्म नखरुाएको, 
 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ अनसुाय स्थानीम तहहरुरे आफ्नो 

अतधकायऺेर तबरका र्वषमभा ऐन तथा सोको अतधनभा यही तनमभ तनदेर्शका, कामिर्वतध य 
भाऩदण्ड  फनाउनऩुनेभा मस ऩातरकारे हारसम्भ ऐन, तनमभावरी, कामिर्वतध, तनदेर्शका य नम्सि 
तमाय गयेको देर्खएन । ऐनरे तोके अनसुाय कानून तनभािण गनुिऩदिछ ।  

 गाउॉऩातरका कामािरम य वडा तहफाट सॊकरन गरयने याजश्व दठक भाराभा उदठयहेको सभमभा 
वैक दार्खरा बइयहको छ बन्ने सतुनर्श्चत हनुसक्ने प्रणारी प्रमोग बएको देर्खएन । प्रचतरत 
आतथिक कामिर्वतध ऐन तथा तनमभावरीरे व्मवस्था गये फभोर्जभ सॊकतरत याजश्व मथाशक्म चाॉडो 
वैंक दार्खरा गये नगयेको सम्फन्धभा साभर्मक अनगुभन गने गयेको ऩाइएन ।  

 यतसद तनमन्रण खाता अद्यावतधक गनुिऩने तथा कामािरम बवनको अबाव यहेको । 

 धयौटीको एर्ककृत य व्मर्क्तगत र्ववयण अद्यावतधक गयी धयौटी से्रस्ता प्रणारीराई ब्मवर्स्थत 
गनुिऩने । 

 खरयद प्रकृमाराई खरुा, ऩायदशॉ य प्रततस्ऩधाित्भक फनाउनऩुने । 
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 स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ रे स्थानीम तहको रेखाउत्तयदामी अतधकृतको बतूभका 

प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतराई तोकेको छ । गाउॉऩातरकाभा अतधकाॊश तनणिमहरु प्रशासकीम 
अतधकृतरे आफ्नो याम उल्रेख नगयी अध्मऺराई तनणिमाथि प्रस्ततु गयेको देर्खएको  छ । प्रभखु 
प्रशासकीम अतधकृतराई तोकेको र्जम्भेवायी तमायीका साथ ऩूया गनुिऩदिछ । 

   तसथि गाउॉऩातरकारे आन्तरयक तनमन्रण प्रणारीराई तोर्कए फभोर्जभ प्रबावकायी य 
र्वश्वशनीम फनाई सेवा प्रवाह सदुृढ फनाउन ेतपि  ध्मान ददनऩुने देर्खन्छ ।  

3.  ऺेरगत फजेट य खचि: स्थानीम तहको एकीकृत, सभानऩुाततक य ददगो र्वकासका ऺेरगत रुऩभा 
सभानऩुाततक फजेट र्वतनमोजन गयी खचि गनुिऩने व्मवस्था छ । मस गाउॉऩातरकाको २०७६।७७ 
को ऺेरगत फजेट य खचिको र्स्थतत देहामअनसुाय यहेको देर्खन्छ । 

 

 भखु्म ऺेर वार्षिक वजेट खचि यकभ कुर खचि भध्मे प्रततशत 
आतथिक र्वकास 22681000.00 18511188.08 81.61 

साभार्जक ऺेर  177905000.00 133108402.52 74.81 

ऩूवािधाय र्वकास ऺेर 83282000.00 69824873.79 83.84 

वातावयण तथा र्वऩद् व्मवस्थाऩन 4077000.00 3351252.00 82.19 

कामि सञ्चारन तथा प्रशासतनक खचि 69887500.00 42814753.29 61.26 

जम्भा 357832500.00 267610469.68 75.91 

रक्ष्मअनसुाय खचि गयी प्रगतत हातसर गनुिऩदिछ । 

4.  र्जम्भेवायी पयक ऩयेको : स्थानीम तहको सर्ञ्चत कोषभा गत र्वगतको फाॉकी , मो वषि प्राि य खचि 
बएको यकभ स्ऩष्ट देर्खने गयी र्हसाफ याख्न ेय र्जम्भेवायी एर्कन गनुिऩदिछ । तय स्थानीम तहको 
रेखाऩयीऺण प्रततवेदनअनसुाय गत वषिको अन्त्मभा रु  58121449।68 भौज्दात कामभ बएकोभा 
मो फषिको शरुुभा रु . 56770550।71  र्जम्भेवायी सायेको देर्खमो । जसअनसुाय रेखाऩयीऺण 
प्रततवेदनभा उल्रेख बएको बन्दा रु . 1350898।97 घटी र्जम्भेवायी सयेको सम्फन्धभा मर्कन 
गनुिऩने देर्खएको रु......... 1350898.97 

5.  फैंक भौज्दात : आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ८५ भा प्रत्मेक कामािरमरे भर्हना 
बकु्तान गयेको ७ ददन तबर खचिको पाॉटवायी, पस्मौट हनु फाॉकी ऩेश्कीको भास्केवायी य फैंक 
र्हसावको र्ववयण तमाय गयी कोष तथा रेखा तनमन्रक कामािरम य तारकु तनकामभा ऩठाउनऩुने 
व्मवस्था छ । गाउॉऩातरकारे फैंक र्हसाव र्ववयण तमाय नगयेको कायणरे फजेट खचि मथाथिऩयक 
देर्खएन । फैंकको स्टेटभेन्ट अनसुाय मो वषि रु.66082464।29 भौज्दात  देखाएकोभा शे्रस्ता 
अनसुाय रु.53156601।19 भौज्दात देर्खएकोरे शे्रस्ताभा बन्दा फैंकभा रु. 12925863।10 
फढी भौज्दात देर्खएको छ। मसयी शे्रस्ता य फैंक भौज्दातभा देर्खएको पयक सम्फन्धभा  शे्रस्ता य 
फैंक र्हसाव तभरान र्ववयण तमाय गनुिऩने रु.. 12925863.10 

6.  चौभातसक खचि : आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ  २३ फभोर्जभ स्वीकृत बएको 
कामिक्रभभा तनमभ २५ फभोर्जभ चौभातसक प्रगतत र्ववयण वनाई ऩेश गनुिऩने य चौभातसक कामि 
रक्ष्म तथा कामिक्रभ फभोर्जभ कामिसम्ऩादन गनुिऩने व्मवस्था छ । गाउॉऩातरकारे उऩरव्ध गयाएको 
र्ववयण अनसुाय चौभातसक ऩुॉजीगत खचिको र्स्थतत देहाम फभोर्जभ छ । गाउॉऩातरकारे कूर खचि 
भध्मे प्रथभ चौभातसकभा 1.07  प्रततशत, दोस्रो चौभातसकभा 35.02 प्रततशत  य तेस्रो  
चौभातसकभा 63.73 प्रततशत खचि गयेको छ ।आषाढ भर्हनाभा भार कूर खचिको 48.97 
प्रततशत खचि बएको छ । वषािन्तभा  हतायभा काभ गयाउॉदा काभको गणुस्तयभा असय ऩने 
देर्खएकोरे तनमभभा बएको व्मवस्था अनरुुऩ आषाढभा खचि गने ऩरयऩाटीभा तनमन्रण गनुिऩदिछ । 

 

 
 

तस.नॊ. ऩुॉजीगत खचि 
शीषिक 

कुर खचि चौभातसक खचि (रु.हजायभा) आषाढ भर्हनाको 
भार खचि 
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाट देर्खएका व्महोया फेरुजू यकभ रु. 

 
 

प्रथभ  दोस्रो  तेस्रो 
1.  गाउॉऩातरका 

ऩुॉजीगत 101094401.07 1085008.00 35405652.64 64603740.43 49510344.75 

7.  कर्न्टजेन्सी खचि :  आमोजना सञ्चारनभा उऩबोक्ता सतभततराई जानऩुने यकभभध्मे ३ प्रततशत 
कर्न्टन्जेन्सी कर्ि गयी बकु्तानी गने व्मवस्था गाउॉसबाफाट ऩारयत गयेको  छ । आतथिक वषि 
२०७6।७7 भा कामािरमरे कर्न्टन्जेन्सीको छुिै खाता व्मवर्स्थत नगयेफाट कर्न्टन्जेन्सी आम्दानी 
तथा खचि यकभ मर्कन तथा तबडान  गनि सर्कएन । कर्न्टन्जेन्सी खाताको अतबरेख व्मवर्स्थत 
गनुिऩदिछ । 

 

8.  र्पताि दार्खरा : आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ३३ भा प्रत्मेक वषि भहारेखा 
तनमन्रक कामािरमरे र्िज नहनुे खाता तोर्कददने य सो फाहेकका र्िज हनुे खाताहरुको यकभ सार 
तभाभ हनुबुन्दा कम्तीभा ७ ददन अगावै खाता फन्द गयी खचिको रेखा अद्यावतधक गयी फाॉकी यहेको 
यकभ सम्फर्न्धत कोष तथा रेखा तनमन्रक कामािरमभा र्पताि गनुिऩने व्मवस्था छ । सॊघीम एवॊ 
प्रदेश सयकायको कानून एवॊ कामिर्वतध फभोर्जभ ती तनकामफाट स्थानीम तहभा प्राि हनुे सभा नीकयण 
वाहेकका अनदुान वषिबयी खचि नबई फाॉकी यहेको अवस्थाभा सम्फर्न्धत तनकामभा र्पताि गनुिऩने 
व्मवस्था यहेको छ । गाउॉऩातरकारे सशति अनदुान तपि  खचि बइि फाॉकी यहेको यकभ सॊघीम सशति 
अनदुान तपि  2077/6/21 भा रु.11823181।75 तनकासा र्पताि गयेको छ । 
गाउॉऩातरकारे सभमभै तनकासा र्पताि गनि ध्मान ददनऩुदिछ । 

 

9.  न्मार्मक सतभतत : स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ४६ देर्ख ५३ सम्भ अतधकाय 
ऺेर तथा न्माम सम्ऩादन प्रर्क्रमाको व्मवस्था गयेको छ । सतभततभा ऩयेको उजयुीभध्मे भेरतभराऩ 
प्रकृततका आधायभा र्ववाद ददताि बएको  ३ भर्हनातबर टुङ्गो रगाउने व्मवस्था छ । तय 
ऩयीऺणको क्रभभा प्राि र्ववयण अनसुाय गतफषि पस्मौट वा कायफाही र्कनाया गयी टुङ्गो रगाउन 
फाॉकी 15 य मो फषि थऩ बएको 38 गयी कूर 53 र्ववाद दताि बएकोभा 34 पस्मौट बई 19 
फाॉकी देर्खन्छ । न्माम सम्ऩादन प्रर्क्रमाराई ऐनरे तोकेको म्मादतबर पस्मौट वा कायफाही 
र्कनाया गयी टुङ्गो रगाउनऩुदिछ । 

 

 मोजना तजुिभा, फजेट तथा कामिक्रभ   

10.  तसपारयस दस्तयु : : स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ रे आन्तरयक आम वरृ्र्द् गनि र्वतबन्न सेवा 
शलु्क असरु गनुिऩने व्मवस्था छ । गाउॉ कामिऩातरकाको २०७६।९।६ को तनणिमरे वडा 
कामािरमफाट प्रदान गने सेवाहरु तन:शलु्क गने तनणिम गयी तसपारयस दस्तयु असरु गयेको देर्खएन । 
गाउॉसबाको तनणिम फेगय गयेको तनणिमरे आन्तरयक आम सॊकरन घट्न गएको छ । ऐनभा बएको 
व्मवस्था अनसुाय दस्तयु सॊकरन गनुिऩदिछ । 

 

11.  फजेट ऩेश, ऩारयत य अर्ख्तमायी : स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७१ भा 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 भसान्ततबर 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 अर्ख्तमायी प्रदान गनुिऩने 
व्मवस्था छ । मस स्थानीम तहभा उऩ प्रभखु श्री भभता भहतोरे २०७६।3।२४ गते रु. 3४ 
कयोड १६ राख 71 हजायको फजेट सबा सभऺ ऩेश गयेकोभा २०७६।५।२५ भा ऩारयत बएको 
छ । मसैगयी गाउॉऩातरका अध्मऺरे २०७६।6।१ भा प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतराई फजेट खचि 
गने अर्ख्तमायी प्रदान गयेको देर्खन्छ । तनमभानसुाय सभमभा वजेट ऩेश गयी ऩारयत गनुिऩदिछ ।  

 

12.  आन्तरयक रेखाऩयीऺण : स्थानीम तह सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७७ (२) भा स्थानीम तहरे 
आतथिक कायोफायको तनमतभतता, तभतव्मर्मता, कामिदऺता य प्रबावकारयताको आधायभा प्रत्मेक 
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाट देर्खएका व्महोया फेरुजू यकभ रु. 
चौभातसक सभाि बएको एक भर्हना तबर आन्तरयक रेखाऩयीऺण गयाउनऩुने उल्रेख छ । 
गाउॉऩातरकारे २०७६।७७ को आतथिक कायोफायको आन्तरयक रेखाऩयीऺण गयाएको छैन । 
तसथि, कानूनभा तोर्कए फभोर्जभ आतथिक कायोफायको आन्तरयक रेखाऩयीऺण गयाई आन्तरयक 
तनमन्रण प्रणारीराई प्रबावकायी फनाउन ेतपि  ध्मान ददनऩुदिछ । 

13.  स्टोय सॊयचनाको खचि : साविजतनक खचिभा तभतव्मर्मता तथा कामिदऺता कामभ गने नीततगत 
भागिदशिन २०७५ रे सयकायी खचिभा तभतव्मर्मता य कामिदऺता कामभ गनुिऩने व्मवस्था गयेको छ 
। गाउॉऩातरकारे वडा नॊ. ४ भा यहेको बाडाको घयभा स्टोय तमाय गयेको जनाई स्वास्थम शाखा 
सहसॊमोजक श्री जगन्नाथ साह भापि त अभानतफाट रु. 99898।०० खचि गयेको छ । सयकायी 
खचिरे व्मर्क्तगत जग्गाभा सॊयचना तनभािण गयेको तनमतभत नदेर्खएकोरे उक्त खचिराई घयबाडाभा 
तभरान गयी तनमतभत गनुिऩने रु... 99898.00 

14.  जग्गा एकीन नगदाि बएको खचि : साविजतनक खचिभा तभतव्मर्मता तथा कामिदऺता कामभ गने 
नीततगत भागिदशिन २०७५ रे सयकायी खचिभा तभतव्मर्मता य कामिदऺता कामभ गनुिऩने व्मवस्था 
गयेको छ । गाउॉऩातरकारे तरऩातरका करेज तनभािणका रातग रु. 700000।00 को वजेट 
व्मवस्था गयी खचि गयेको छ । जग्गाको स्वातभत्व एकीन नगयी खचि गनेराई र्जम्भेफाय फनाई 
तनमतभत गनुिऩने रु... 700000.00 

15.  अभानतफाट कामि : साविजतनक खरयद ऐन, 2063 य तनमभावरी 2064 रे प्रततस्ऩधाि गयाई अथवा 
राबग्राही उऩबोक्ताफाट तनभािण कामि गनुिऩने व्महोया सझुाएको छ । गाउॉऩातरकारे देहामअनसुाय 
प्रततस्ऩधाि नगयी गाउॉऩातरकाकै कभिचायी, वडा सर्चव रगामतको व्मर्क्तफाट तनभािण गयाई रु.  
2752134।00 खचि रेखेको छ। मस्तो कामिभा तनमन्रण गयी तनमभानसुाय नबएको खचि 
तनमतभत गनुिऩने रु..... 2752134.00 

 
   

गोबौ तभतत प्रमोजन अभानतफाट काभ गयाउनेको नाभ खचि रु. 
37।076।10।15 भूरफाटो सडक भभित वडा नॊ. ५ नास ुयाजकुभाय प्रसाद भहतो 83140.00 
32।076।10।15 सडक ग्राबेर  वडा सर्चव जमनायामण भहतो 91663.00 
 भाटो ऩयुी ग्राबेर वडा नॊ. 1  वडा सर्चव अब्दरु काददय अन्सायी  72713.00 
 तभटय जडान तथा र्वद्यतुतम ऩॊखा खरयद वडा सर्चव अब्दरु काददय अन्सायी  57842.00 
 शौचारम तनभािण तथा भभित वडा नॊ. 

1 स्वा.चौ. 
सोरेन्द्र ऩॊर्जमाय 56824.00 

 भर्न्दय भभित 
वडासर्चव उभेशप्रसाद याउत वडा नॊ. २  96968.00 

 यॊगऩयु भर्स्जदभा यङयोगन य सयसपाई  वडासर्चव उभेशप्रसाद याउत वडा नॊ. २  75700.00 
 ने.या.आ.र्वद्यारम बवन प्रास्टय वडा 

नॊ. 2 
प्र.अ. द्वारयका प्र. उऩाध्माम 89847.00 

 तसॊचाइका रातग भभित सॊबाय वडासर्चव उभेशप्रसाद याउत वडा नॊ. २  47047.00 
 पोहोय व्मवस्थाऩन तथा जनचेतना  वडाध्मऺ र्वजम गैये 73520.00 
 सडक ग्राबेर वडा नॊ. 3   सहामक ऩाॉचौ याजकुभाय प्रसाद भहतो 96858.00 
 धाया खरयद वडा नॊ. 3   वडासर्चव उभेशप्रसाद याउत वडा नॊ. 3 96954.00 
 शौचारम तनभािण वडा नॊ. 3  वडा सर्चव उभेश प्रसाद याउत वडा नॊ. 3  96684.00 
 भाटो ऩयुी ग्रबेर वडा नॊ 3  वडा सर्चव उभेश प्रसाद याउत वडा नॊ. 3  96593.00 
 भाटो ऩयुी ग्रबेर वडा नॊ 3  वडा सर्चव उभेश प्रसाद याउत वडा नॊ. 3  95894.00 
 गाददभाई भर्न्दयभा यङयोगन वडा नॊ. 3 सहामक ऩाॉचौ याजकुभाय प्रसाद भहतो 51003.00 
 सडक ग्रबेर वडा नॊ. 3 सहामक ऩाॉचौ याजकुभाय प्रसाद भहतो 96640.00 
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 गाददभाई आ.र्व.को छानव भभित वडा नॊ.3  प्र.अ. श्री याजेन्द्र प्रसाद दास  96779.00 
 सडक भभित वडा नॊ. 4  सहामक ऩाॉचौ याजकुभाय प्रसाद भहतो 90028.00 
 धनदेवी आ.र्व. बतौडाभा फोरयङ वडानॊ. 4  प्र.अ. सबुास प्रसाद दास  48377.00 
 नेयाप्रार्व आकवाभा शौचारम वडा नॊ.4  प्र.अ.याभर्कशोय याउत 48047.00 
 नेयाप्रार्व आकवाभा वामरयङ वडा नॊ.4  प्र.अ.याभर्कशोय याउत 48470.00 
 जनता आ.र्व. ऩथयैमाभा वडा 4 प्र.अ रक्ष्भी नायामण ओझैमा  77040.00 
 नेयाप्रार्व पयादवाभा झ्मारढोका भभित वडा ४ प्र.अ. भोहन चौधयी  48285.00 
 नेयाप्रार्व पयादवाभा वामरयङ ऩॊखा जडान  प्र.अ. भोहन चौधयी  48310.00 
 दर्ऺण सगुौरी स्टोय भभित वडा 4  तस.अ.हे.व. जगन्नाथ साह 96899.00 
 नेया प्रार्व ऩटवािभा बवन भभित 4 वडा सर्चव नायामण आचामि  96279.00 
 सडक भभित वडा ४ सहामक ऩाॉचौ याजकुभाय प्रसाद भहतो 96260.00 
 सडक भभित वडा ४ सहामक ऩाॉचौ याजकुभाय प्रसाद भहतो 97565.00 
 सडक ढरान वडा ५ वडासर्चफ जमनायामणप्रसाद भहतो वडा ५ 97040.00 
 करबटि तनभािण वडा 5 वड सर्चफ जमनायामणप्रसाद भहतो वडा ५ 96835.00 
 बेटनयी घयको झ्मार ढोका भभित सहामक चौथो ऩथृवीनायमण साह 96604.00 
 स्वा.चौ. तनचटुा भभित सॊबाय वडा ५ वडा सर्चव श्माभ सनु्दय चौधयी  96349.00 
 भाटो ऩनेु कामि केदायनाथ भर्न्दय  वडा सर्चव जमनायामण प्रसाद भहतो   97077.00 

 

 जम्भा 2752134.00 

 
 
 

15.1.  गाउॉऩातरकारे तनमभअनसुाय प्रततस्ऩधाि गयाई प्राि गनुिऩने साभग्री, सेवा तथा तातरभ व्मर्क्त भापि त 
सम्ऩन्न गयाई रु. 1148859।00 खचि रेखेको छ । तनमभानसुाय नबएको मस्तो खचि तनमतभत 
गनुिऩने रु.... 1148859.00 

    

क्र.सॊ. प्रमोजन काभ गयाउनेको नाभ खचि रु. कैर्पमत 

1.  चौर्कदायको ऩोशाक, टचि छाता, जतुा सहामक ऩाचौ याजकुभाय प्रसाद भहतो  199984.00  

2.  आम्भतुनमभ पेतिकेटय तातरभ सहामक चौथो र्वयेन्द्र चौधयी 400000.00  

3.  नेततृ्व तथा सॊस्थागत र्वकास तातरभ सहामक चौथो र्वयेन्द्र चौधयी 149375.00  

4.  डकभॉ तातरभ सहामक ऩाॉचौ याजकुभाय प्रसाद भहतो  399500.00  

 जम्भा  1148859.00  
 
 

16.  नभिस बन्दा वढी खचि :  साविजतनक खरयद तनमभावरी 2064 को तनमभ 123 भा प्रार्वतधक  
ऩषु्ट्याइका आधायभा खचि रेख्नऩुने व्मवस्था छ ।  गाउॉऩातरकारे देहाम अनसुाय ग्मार्वन फक्सको 
रागत अनभुान तमाय गदाि ज्मारा खचि रु. 793।80 को ३% रे हनुे रु. 23।81 टुल्स एण्ड 
इर्क्वऩभेण्ट खचि याख्नऩुनेभा ज्मारा य भेटेरयमर रु. 5466।17 को ३% रे हनुे रु. 163।99 
खचि याखी उऩबोक्ता सतभततसॉग सॊझौता गयी खचि रेखेको छ । मसयी बकु्तानी गदाि नभिस ्बन्दा वढी 
ऩयेको खचि असरु गनुिऩने रु...... 57041.00 

 
 

  

गोबौ तभतत 
तनभािण कामि गनेको 

नाभ 

ऩरयभाण 
(घतभ) 

दय 
जम्भा बकु्तानी 

बएको 
बकु्तानी हनुऩुने वढी 

 जमभहाफीय तनभािण 238.90 163.99 23.81 140.18 33490.00 
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सेवा 

१७।०७६।८।२९ र्वकास कन्स्रक्सन 168 163.99 23.81 140.18 23551.00 

 जम्भा     57041.00 
 
 

 कय दस्तयु एवॊ आन्तरयक आम  

17.  असरुी गनि फाॉकी आन्तरयक आम :  स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को ऩरयच्छेद ९ र्वत्तीम 
असरुी गने अतधकाय ऺेर अन्तगित र्वतबन्न कय तथा शलु्क रगाउने य आम ठेक्काको फक्मौता यकभ 
सभेत असरुी गने व्मवस्था छ । मस सम्फन्धभा देर्खएका व्महोया देहाम अनसुाय छन ।  

17.1.  ब्माकहोरोडय (गाडी नॊ. 187, चारक अतनर गौयो) को आम्दानी रु.1700।00 प्रततघण्टाका 
दयरे असरु गनुिऩने व्मवस्था गाउॉसबाको तनणिमरे गयेकोभा ब्माकहोरोडय प्रमोग गयेको देर्खने 
रगतसट अनसुायको यकभ खरुाई अतबरेख अद्यावतधक गयेको छैन । रेखाऩयीऺणको क्रभभा 
तनयीऺण गदाि २०७७।१२।२ सम्भ 2610.1 र्कतभ रोडय चरेकोभा गतवषि चरेको 618 र्कतभ 
घटाउॉदा हनुे 1992.1 र्कतभको रु. 1700।०० का दयरे हनुे आम्दानी रु. 3386570।०० 
दार्खरा गयेको देर्खएन । वास्तर्वकता ऩर्हल्माई रु. 3386570।०० दार्खरा गनुिऩने रु.. 3386570.00 

17.2.  कामािरम सहमोगी श्री प्रमाग भहतोरे फगडाडोफ ऩोखयी वडा नॊ. ४ फाट सॊकरन गयेको रु. 
1065000।०० दार्खरा गयेको देर्खएन । उक्त यकभ दार्खरा गनुिऩने रु.... 1065000.00 

17.3.  बरवुाही खोराफाट नदीजन्म ऩदाथि उत्खनन ्तथा तनकासीको यकभ फाॉडपाॉडका रातग तभतत 
२०७५।१०।२३ भा र्जयाबवानी गाउॉऩातरका तथा ऩटेवाि सगुौरी गाउॉऩातरका फीच बएको 
सॊझौताको फुॊदा नॊ. ५ भा ५०/५०% दवैु गाउॉऩातरकारे प्राि गने उल्रेख छ । मस 
गाउॉऩातरकाफाट गरयएको ठेक्काफाट प्राि आम रु. 9899101।०० भध्मे ४०% प्रदेश सॊर्चत 
कोषभा रु. 3959460।40 कर्ि गयी फाॉकी ६०% को ५०% रे हनुे रु. 2969730।30 
र्जयाबवानी गाउॉऩातरकाराई ऩठाएको देर्खएन । उक्त यकभ तनमभानसुाय ऩठाउनऩुने रु...... 2969730.30 

17.4.  वडा नॊ. २ भा यहेको जभतुनमा खोराको आम ठेक्का रगाएको ऩाइएन । सभमभा तमायी गयी ठेक्का 
रगाई आन्तरयक आम वरृ्र्द् गनुिऩदिछ ।    

17.5.  गादीखोराको रु. ५००००००।०० आम ठेक्का एनके इन्टयनेसनर कन्स्रक्सन प्रातर बयतऩयु- ६, 
र्चतवनरे २०७६।८।११ भा  सकाय गयेको छ । सॊझौता यकभको १.५% रे हनुे अग्रीभ कय 
रु. 75000।00 दार्खरा गयेको ऩाइएन । उक्त यकभ दार्खरा गनुिऩने रु...  75000.00 

17.6.  गाउॉऩातरकारे वडा नॊ. १ य ३ का सर्चवरे सॊकरन गयेको भारऩोत य तसपारयस दस्तयु यकभ 
गाउॉऩातरकारे एकीन गयी दार्खरा गनुिऩदिछ ।   

17.7.  गाउॉऩातरकाभा सॊकतरत देहाम अनसुायको आम दार्खरा नगयेकोरे वार्षिक १० प्रततशतरे हनु ेसदु 
सर्हत असरु गनुिऩने रु.... 229496।00 

   
तस.नॊ. सॊकरकको नाभ सॊकतरत यकभ दार्खरा यकभ फाॉकी यकभ 

1.  वडा सर्चव जमनायामण प्रसाद भहतो (भारऩोत) 43856.00 32669.00 11187.00 

2.  वडा सर्चव जमनायामण प्रसाद भहतो (तसपारयस) 18311.00 9561.00 8750.00 
3.  वडा सर्चव श्माभसनु्दय चौधयी  368217.00 278217.00 90000.00 
4.  वडा सर्चव उभेश प्रसाद याउत 74700.00 45416.00 29284.00 
 जम्भा 505084.00 365863.00 229496.00 

 
 
 

18.  कय तथा शलु्क असरुी : स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ५५, ५७, ५८ य ५९ 
भा एकीकृत सम्ऩर्त्त कय य घयजग्गा कय, घयजग्गा वहार कय, व्मवसाम कय य वहार र्वयौटी 
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शलु्क उठाउन ेव्मवस्था यहेको छ । ती आम शीषिकभा आम अनभुान य असरुी र्स्थतत तनम्नानसुाय 
यहेको देर्खन्छ । 

 आम शीषिक अनभुान असरुी असरुी प्रततशत 
एकीकृत सम्ऩर्त्त कय य घयजग्गा कय 1000000.00 722698/06 72.27 
व्मवसाम कय 0 0 0 
जम्भा 1000000.00 722698/06 72.27 

 
 

 गाउॉऩातरका तबर यहेका कयदाताहरुको अतबरेख व्मवर्स्थत नयहेको एवॊ फझुाउन ल्माएको अवस्थाभा 
भार कय एवॊ शलु्क फझु्ने ऩरयऩाटी यहेको ऩाइमो । गाउॉऩातरकारे सॊकरन गयेको आमको अतबरेख 
एकीकृत गयेको ऩाइएन । गाउॉऩातरकारे आफ्नो ऺेरतबरका कयदाताको अतबरेख अद्यावतधक गयी 
कयको दामयाभा ल्माउनऩुदिछ । 

 

19.  अधूया आमोजना : आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ २६ अनसुाय मोजनाहरुको 
बौततक य र्वत्तीम ऩऺको साभूर्हक सतभऺा गनुिऩने य मसयी गरयन ेसभीऺाभा प्रगतत कभ हनुकुा प्रभखु 
कायणहरु य सोको तनतभत्त र्जम्भेवाय व्मर्क्तको ऩर्हचान गनुिऩने, त्मस्तो सतभऺाभा सधुायका रातग 
चाल्नऩुने कदभहरु य र्जम्भेवाय व्मर्क्त उऩय गनुिऩने कायफाही सभेत उल्रेख गनुिऩने व्मवस्था छ । 
ऩातरकारे मोजनाको कामि सम्ऩन्न हनु नसकी र्जम्भेवायी सायेको छ । मसप्रकायको दार्मत्व तफगत 
वषिहरुको सभेत सादै आएको छ । मसयी कानून र्वऩयीत सम्झौता गयी फषौसम्भ ऩतन सम्ऩन्न नगयी 
अधूयो यहन गएको उऩमकु्त देर्खएन । गाउॉऩातरकारे तोर्कएका आमोजना ऩूया गनुिऩदिछ । 

 

20.  कामि सम्ऩन्न : साफिजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ 125 भा प्रार्वधक ऩषु्ट्याई याखी 
मोजनाको कामिसम्ऩन्न  प्रततवेदन तमाय गनुिऩने  व्मवस्था छ । गाउॉऩातरकारे कॊ चन ऩश ुतथा 
ऩॊऺीऩारन सहकायी सॊस्था वडा नॊ. ५ तनचटुाराई भाछाऩारनको रातग ऩोखयी तनभािण गनि रु. 
200000।00 उऩरव्ध गयाएको छ । कामिसम्ऩन्न प्रततवेदन तमाय गनुिऩने रु.... 200000.00 

20.1.  (३६।०७६।१०।१५) ने.या.प्रा.र्व. सगुौरी, दाऩ वडा नॊ 4 राई ऩॊखा, वत्ती य वामरयङका रातग 
रु.290000।00 उऩरब्ध गयाएको छ । उक्त यकभको कामिसम्ऩन्न प्रततवेदन तमाय गनुिऩने रु. 290000.00 

21.  र्जन्सी उऩमोग : आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी, 20६4 को तनमभ ५० अनसुाय र्जन्सी अतबरेख 
व्मवर्स्थत गनुिऩने उल्रेख छ ।गाउॉऩातरकारे कातरका पतनिचसिफाट रु.7600।०० का दयरे 
खरयद गयेका १०९ थान डेस्क फेन्च, रु. १३१३५।०० दयरे खरयद बएका काठको र्रमािक ८ 
थान, फकु केस (रु. १३१२५।०० का दयरे) 8 थान सभेत ७ प्रकायका पतनिचय रु. 
1494538।०० भा खरयद गयेकोभा उऩमोग अवस्था खरेुको देर्खएन । उऩमोग य हस्तान्तयण 
अवस्था खलु्ने र्ववयण तमाय गनुिऩने रु.... 1494538.00 

22.  यकभ र्ढरा दार्खरा गने : आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी २०६४ को तनमभ ९(६) फभोर्जभ नगद 
प्राि हनुे यकभ दैतनकरुऩभा दार्खरा गनुिऩने य दैतनक रुऩभा फैंक दार्खरा गनि नसर्कने बएभा 
कामािरम प्रभखुरे कायण उल्रेख गयी सात ददन तबर फैंक दार्खरा गनुि ऩने व्मवस्था छ । स्थानीम 
तह अन्तगितका वडाहरुरे भातसक रुऩभा दार्खरा गने नगयेकोरे सभमभै दार्खरा गने तपि  
सम्फर्न्धत ऩऺको ध्मान जानऩुदिछ ।  

 

 र्वऩद् व्मवस्थाऩन  

23.  सतभतत गठन : र्वऩद् जोर्खभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा १७(१) भा 
प्रत्मेक स्थानीम तहरे अध्मऺ तथा प्रभखुको अध्मऺताभा फढीभा १५ जना सदस्म यहेको स्थानीम 
र्वऩद् व्मवस्थाऩन सतभतत गठन गनुिऩने व्मवस्था छ । गाउॉ ऩातरकारे ऐनभा तोर्कएफभोर्जभको 
सतभतत गठन गयेको/सतभतत गठन बएताऩतन फैठक फस्ने फाहेक अन्म कामि गयेको ऩाइएन । ऐनभा 
तोर्कएफभोर्जभ सतभतत गठन गयी तोर्कएको काभ, कतिव्म य अतधकायभा सर्क्रम फनाउनऩुदिछ । 
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24.  कामि मोजना : र्वऩद् जोर्खभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा १७(२) तथा 
र्वऩद् जोर्खभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन तनमभावरी, २०७६ को तनमभ (८) भा स्थानीम र्वऩद् 
व्मवस्थाऩन सतभततको काभ, कतिव्म य अतधकायभा ऩरयषद्/कामिकायी/प्रदेश र्वऩद् व्मवस्थाऩन 
कामिकायी सतभततफाट स्वीकृत एकीकृत ऺेरगत नीतत तथा कामिक्रभ अनरुुऩ हनुे गयी स्थानीम र्वऩद् 
व्मवस्थाऩन मोजना तजुिभा गयी कामािन्वमन गने, फजेट र्वतनमोजन गनि रगाउने, सफै ऩऺको सभन्वम 
य सॊरग्न गयाउन,े र्वऩद् ऩूवि तमायी तथा प्रततकामि सतभतत गठन गने, प्रबार्वत ऺेरभा उद्दाय य याहत 
व्मवस्था गने, ऐन फभोर्जभ कामि गये/नगयेको अनगुभन गने, र्वऩद् सूचना प्रणारी र्वकास य 
सञ् चारन, तथमाङ्क अद्यावतधक गने, र्वऩद् घयऩरयवायको ऩर्हचान गने, कभिचायी ऺभता अतबवरृ्र्द्को 
व्मवस्था य कामिक्रभ सर्हतको कामिमोजना तमायी गयी रागू गने/गयाउन सम्फन्धी व्मवस्था छ । 
गाउॉऩातरकारे ऐन तथा तनमभावरीभा तोर्कएका कामिहरू गयेको ऩाइएन । ऐन तथा तनमभावरीको 
ऩारना गनुि/गयाउनऩुदिछ ।  

 

25.  वार्षिक प्रततवेदन : र्वऩद् जोर्खभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा ४५ भा 
स्थानीम र्वऩद् व्मवस्थाऩन सतभततरे प्रत्मेक आतथिक वषिभा गयेको काभको र्ववयण सर्हतको वार्षिक 
प्रततवेदन तमाय गयी र्जल्रा र्वऩद् व्मवस्थाऩन सतभतत तथा प्रदेश र्वऩद् व्मवस्थाऩन कामिकायी सतभतत 
सभऺ ऩेश गनुिऩने व्मवस्था छ । ऩातरकारे काभको र्ववयण सर्हतको वार्षिक प्रततवेदन तमाय गयी 
सम्फर्न्धत सतभततभा ऩेश गयेको ऩाइएन । ऐनभा बएको व्मवस्थाको ऩूणि ऩारना हनुऩुदिछ । 

 

26.  सयकायी तथा साविजतनक जग्गा सॊयऺण, उऩमोग तथा हक हस्तान्तयण: स्थानीम सयकाय सञ् चारन 
ऐन, २०७४ को दपा ९७ भा गाउॉऩातरकारे आफ्नो ऺेरतबरको सयकायी साभदुार्मक तथा 
साविजतनक सम्ऩर्त्तको येखदेख, भभित सम्बाय य सॊयऺण गनुिऩने व्मवस्था छ । गाउॉऩातरकारे आफ्नो 
ऺेरतबरको साविजतनक सम्ऩततको भभित सम्बाय एवॊ सॊयऺण गयेको/अतबरेख याखेको ऩाइएन । 
गाउॉऩातरकारे आफ्नो ऺेरतबरको सम्ऩततको येखदेख भभित सम्बाय एवॊ सॊयऺण 
गनुि/गयाउन/ुअतबरेख याख्नऩुदिछ । 

 

26.1.  बवनको उऩमोग :  गाउॉऩातरकाको वडा नॊ. १ को कामािरम हार बाडाभा यही भातसक रु. 
14000।00 घयबाडा बकु्तानी हनुे गयेको छ । वडा नॊ.३ भा यहेको नेयाप्रार्व कॊ चनऩयु वैरयमाको 
रातग वडा नॊ. १ भा फनाएको २ कोठे बवन उऩमोग गयेको देर्खएन , झ्मार ढोका याखी प्रमोग 
गनि सर्कने अवस्थाको सोही स्थानभा अको २ कोठे बवन तमाय बएकोरे उऩमोग गनि सर्कने 
देर्खएको छ । सयकायी यकभ खचि गयी फनाएका सॊयचनाको उऩमोग गयी घयबाडा खचि 
घटाउनऩुने/हटाउनऩुने रु.... 168000.00 

27.  र्जन्सी : आतथिक कामिर्वतध तनमभाफरी, २०६४ को तनमभ ४७ भा खरयद गयी वा नगयी, हस्तान्तयण 
बई वा फस्तगुत सहामताभा प्राि भारसाभान ७ ददन तबर भूल्म य स्ऩेतसर्पकेसन खरुाई र्जन्सी 
दार्खरा गयी रगत अद्यावतधक गनुिऩने व्मवस्था छ । गाउॉऩातरकारे  कततऩम खप्ने साभान तथा 
नख्ऩने साभानको सभमभै दार्खरा नगयेको य दार्खरा गदाि स्ऩेतसर्पकेसन य भूल्म नखरुाइि दार्खरा 
गयेको छ। मसयी स्ऩेतसर्पकेसन य भूल्म नखरुाइि दार्खरा गदाि र्जन्सी साभानको वास्तर्वक अवस्था 
नखलु्ने हनुारे गाउॉऩातरकारे र्जन्सी साभानको स्ऩेतसर्पकेसन य भूल्म खरुाइि दार्खरा गयी र्जन्सी 
अद्यावतधक गयी याख्नऩुदिछ। 

 

28.  सहामक र्जन्सी खाता : कामािरमको खप्ने र्जन्सी साभान कुनै कभिचायी तथा ऩदातधकायीराइि प्रमोग 
गनि प्रदान गदाि सहामक र्जन्सी खाताभा साभानको भूल्म य स्ऩेतसर्पकेसन प्रष्ट रुऩभा खरुाइि याख्नऩुने 
व्मवस्था छ। गाउॉऩातरकारे सहामक र्जन्सी खाता याखेको छैन । मसयी सहामक र्जन्सी खाता 
नयाखी  स्ऩेतसर्पकेसन नखरुाइि साभान फझुाउॉदा साभानको र्हनातभना हनुसक्ने बएकोरे मस्ता साभान 
वझुाउॉदा अतनवामि रुऩभा सहामक र्जन्सी खाताभा प्रर्वष्टी गनुिऩदिछ । कामािरमभा मो आतथिक फषिभा 
खरयद गयी प्रमोगका रातग ददएको तनम्नानसुाय रु 371873।96 को साभानको भूल्म य 
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स्ऩेतसर्पकेसन खरुाइि सहामक र्जन्सीभा अतबरेख गयी याख्नऩुने रु..  371873.96 

 गो.बौ.नॊ. तभतत र्ववयण  ऩरयभाण  यकभ 

37।076/9/15 डेर आइ पाइब र्स्क्रनटच ल्माऩटऩ 2 थान 252997.96 

212।077/3/23 डेर ल्माऩटऩ  1 थान 118876.00 

जम्भा 371873.96 
 

 

 

29.  सवायी साधन खरयद :  आतथिक कामिर्वतध तनमभाफरी, २०६४ को तनमभ १२३ भा नेऩार 
सयकायराई दीघिकारीन रुऩभा दार्मत्व सजृना हनु ेसवायी साधन खरयद गनुि ऩूवि अथि भन्रारमको 
स्वीकृतत तरई खरयद गनुिऩने व्मवस्था छ । गाॉउऩातरकारे मो फषि 2 थान भोटयसाइकर रु 
508800।00 भा  खरयद गयेको छ । मस्तो खचिभा तभतव्मर्मता अऩनाउनऩुदिछ । 

 

30.  तफद्यारमगत तनकासा खाता : कामािरमरे प्रत्मेक र्वद्यारमको स्थामी य अस्थामी दयफन्दी य याहतकोटाभा 
कामियत र्शऺकहरुको नाभ, तनमरु्क्त तभतत, तरफ ग्रडे य तफद्यारमराई तनकासा जाने सफै यकभहरु देर्खन े
गयी र्वद्यारामगत तनकासा खाता अद्याफतधक गयी याख्नऩुने व्मवस्था छ । गाउॉऩातरकारे तनकासा खाता 
तमाय गयेको देर्खएन । तनकासा खाता तमाय नगये का कायण र्वद्यारमभा जाने तरव, बत्ता य तफतबन्न 

अनदुान यकभहरुको र्वद्यारामगत र्स्थतत  स्ऩष्ट तथा तबडान हनु सकेन। अत: तफद्यारमराई जाने सफै 

यकभहरु देर्खने गयी तफद्यारमगत यकभ तनकासाको एकीकृत अतबरेख तमाय गरयनऩुदिछ। 

 

31.  अनगुभन य कामिसम्ऩन्न प्रततवेदन : आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ३६(३) अनसुाय 
खचि गदाि खचिको ऩषु्ट्याई याख्नऩुने तथा साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को नमभ १२५ भा 
कामिसम्ऩन्न प्रततवेदन तमारु गनुिऩने व्मवस्था छ।गाउॉऩातरकारे स्वीकृत फजेट अनसुाय तनम्नअनसुायका 
४ र्वद्यारमराई शैर्ऺक गणुस्तय सदुृर्ढकयणको  कामि  गनि रु.1550000।00 अनदुान ददएको 
देर्खमो।मसयी ददएको अनदुान यकभफाट तोर्कएको कामि बए नबएको अनगुभन  गयी गयाई प्रततफेदन 
तरएको देर्खएन । कामािरमरे  ददएको अनदुान यकभफाट तोर्कएको कामि सम्ऩन्न बएको देर्खने 
अनगुभन य कामिसम्ऩन्न प्रततवेदन तमाय गनुिऩने रु... 1550000.00 

 गो.बौ.नॊ. तभतत र्वद्यारमको नाभ अनदुान यकभ 

137।077/3/26 श्री ने.या.भा.र्व. सगुौरी दा.ऩ. 650000.00 

 श्री ने.या.भा.र्व. यॊगऩयु 650000.00 
 श्री ने.या.भा.र्व. तनचतुा 200000.00 
 श्री ने.या.भा.र्व. रक्ष्भीऩयु गादी 50000.00 
 जम्भा 1550000.00 

 

 
 

32.  र्शऺक दयवन्दी य ऩदऩूतति  :  स्थानीम तह अन्तगित यहेका साभदुार्मक र्वद्यारमहरुभा दयफन्दी 
अनसुाय र्शऺकको ऩदऩूतति बई तनमतभत ऩठनऩाठनको व्मवस्था हनुऩुदिछ । गाउॉऩातरका अन्तगित 
र्वतबन्न तहका 24 साभदुार्मक र्वद्यारमको र्शऺक दयवन्दी य ऩदऩूततिको अवस्था एवॊ र्वद्याथॉको 
सॊख्मा तनम्नानसुाय यहेको देर्खन्छ ।  दयफन्दी अनसुाय र्शऺकको व्मवस्था गयी र्वद्याथॉ सॊख्माको 
आधायभा र्वद्यारम एकआऩसभा गाबी दयफन्दी अनसुाय र्शऺकको ऩदऩूतति गनुिऩदिछ । 

 

 तस.नॊ. र्वद्यारमको नाभ र्शऺक दयफन्दी  ऩदऩूतति ऩदऩूतति भध्मे कयाय र्वद्याथॉ सॊख्मा 
1.  श्री ने.या.भा.र्व. सगुौरी दा.ऩा. 19 16 14 811 

2.  श्री ने.या.आ.र्व. वेरवा 6 5 4 340 

3.  श्री ने.या.भा.र्व. यॊगऩयु टाडी 16 8 8 766 

4.  श्री ने.या.आ.र्व. देउयीमा 7 6 3 216 

5.  श्री ने.या.आ.र्व. भतनहवाि 5 4 1 182 

6.  श्री ने.या.आ.र्व.पयदवा 4 4 2 87 
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7.  श्री ने.या.भा.र्व तनचतुा 16 8 8 804 

8.  श्री ने.या.आ.र्व. फैजनाथऩयु थयघटी 5 5 2 117 

9.  श्री ने.या.आ.र्व. रक्ष्भीऩयु 7 5 4 260 

10.  श्री ने.या.आ.र्व. उतयवायी सगुौरी 6 6 5 113 

11.  श्री ने.या.आ.र्व.अकवा 4 3 2 107 

12.  श्री ने.या.आ.र्व.याभऩयु 3 2 1 172 

13.  श्री ने.या.आ.र्व.ऩथयैमा 7 7 5 169 

14.  श्री फनदेवी आ.र्व बतौया 3 3 2 263 

15.  श्री ने.या.आ.र्व.कन्चनऩयु फैंयीमा 7 5 4 333 

16.  श्री ने.या.आ.र्व.याभबौयीबाटा 3 3 2 157 

17.  श्री ने.या.आ.र्व.ऩटेवाि 11 10 8 274 

18.  श्री ने.या.आ.र्व.थयकिी चापी 2 2 2 97 

19.  श्री ने.या.आ.र्व.अनयुोदम कोर्ऩरा चापी 2 2 2 80 

20.  भदयसा सरेुभातनमा दारुर उरभु सोनवसाि 1 1 1 299 

21.  श्री गढीभाइि आ.र्व. ऩर्श्चभ देउकुरी 1 1 0 125 

22.  श्री जम दगेु आ.र्व. भोयटोर 2 1 1 194 

23.  श्री ने.या.आ.र्व.र्वश्राभऩयु 2 2 2 133 

24.  श्री ने.या.आ.र्व.ऩूवि देउकुरी 0 0 0 92 

 
 

33.  प्रधानभन्री योजगाय कामिक्रभ : स्थानीम तहभा सूचीकृत फेयोजगाय व्मर्क्तराई न्मूनतभ योजगायी 
प्रत्माबतू गयाउन एवभ ्साभूदार्मक ऩूवािधायहरुको र्वकास भापि त नागरयकको जीवनमाऩनभा सधुाय 
ल्माउन े उद्देश्मरे स्थानीमतहतबर प्रधानभन्री योजगाय कामिक्रभ सञ्चारनभा यहेको छ । मस 
कामिक्रभ अन्तगित स्थानीम तहतबरका वडाहरुभा फाटो भभित तथा सयसपाइि तनभािण कामि रगामतका 
कामिक्रभ सञ्चारन गयी मो वषि 700 जनाराई योजगायी उऩरव्ध गयाई रु 1527539।00 खचि  
गयेको छ । रर्ऺत वगिराई 15 ददनदेर्ख 30 ददनसम्भ योजगायी उऩरब्ध गयाई श्रतभक ज्मारा, 
प्रशासतनक य कामिक्रभ खचिको सभेत बकु्तानी बएको छ । उक्त खचिवाट रर्ऺत वगिभा अल्ऩकारीन 
योजगायी सजृना बएताऩतन काभको दीगोऩना तथा दीघिकारीन योजगायी तसजिना बएको देर्खॊदैन 
।स्वयोजगायी तसजिना गयी आम आजिन गयाउने तपि  गाउॉऩातरकारे ध्मान ददनऩुदिछ ।   

 

34.  र्वतयणभखुी खचि : सयकायी खचिभा तभतव्मर्मता तथा प्रबावकारयता कामभ गने नीततगत भागिदशिन 
2075 रे र्वतयणभखुी कामिभा खचि गदाि प्रमाि तमायी गयी न्मूनतभ खचि गनुिऩने व्मवस्था छ।  
गाउॉऩातरकारे तनम्नानसुाय रु. 294930।00 को र्वतयणभखुी साभान खरयद गयी कामािरमका 
कभिचायीहरुराइि र्वतयण गयेको छ। मस्तो र्वतयणभखुी कामिभा तनमन्रण गनुिऩदिछ । 

 

  

गो.बौ.नॊ. तभतत र्ववयण  ऩरयभाण  खचि रु. 
26-2076/9/11 व्माग खरयद 50 थान 98875.00 

56-2076/11/24 कम्वर खरयद 11 थान 99440.00 
63-2076/11/08 व्माग खरयद 45 थान 96615.00 

जम्भा 294930.00 
 
 

 

 

35.  औषधी खरयद : साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ८५ को उऩतनमभ १(क) भा फीस 
राख रुऩैमाॉसम्भको औषतधजन्म भारसाभान उत्ऩादकरे यार्ष्डमस्तयको सभाचाय ऩरभा सूचना प्रकाशन 
गयी तोकेको तफक्री भूल्मभा सोझै खरयद गनि सर्कने व्मवस्था छ । गाउॉऩातरकारे उक्त प्रर्क्रमावेगय 
रु 997798।00 का औषतध सोझै खरयद गयेको छ । मस सम्फन्धी देर्खएको व्महोयाहरु 
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तनम्नानसुाय छन् 

गो.बौ.नॊ. तभतत खरयद गयको पभिको नाभ यकभ 

68-2076/11/11 अभन पभाि वीयगॊज 852798.00 

103-2077/3/16 रक्ष्भी बेटनयी सप्रासि 145000.00 

जम्भा 997798.00 

 

 

35.1.  खरयद गयेका उक्त औषतध कुन कम्ऩनीफाट उत्ऩादन बएको हो य सोको भूल्म यार्ष्डम ऩरऩतरकाभा 
प्रकाशन सभेत बएको नदेर्खएको, 

 

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

 

35.3.  आऩूतति बएका औषतध एॊवभ सर्जिकर साभान स्टोय दार्खरा हनुअुर्घ स्ऩेतसर्पकेसन अनसुाय 
बए/नबएको नखरुाएको कायण औषतधको गणुस्तय य म्माद सम्फन्धभा मकीन गनि सर्कएन । 

 

35.4.  औषतधको र्जन्सी र्कतावभा आम्दानी फाॉध्दा खरयद गयेको य र्जल्राफाट हस्तान्तयण बई आएको 
खलु्न ेगयी व्मवर्स्थत रुऩभा आम्दानी फाॉध्न ेनगयेको, 

 

35.5.  औषतधको खचि घटाउॉदा भागपायाभको आधायभा घटाउनऩुनेभा एकभषु्ट घटाउने गयेको ।  

35.6.  तसथि औषतधको खरयद, आऩूतति, दार्खरा तथा खचिको र्ववयण अद्यावतधक हनु ेगयी अतबरेख याख्न,े 

तोर्कएको गणुस्तय अनसुायकै औषतध प्राि बए, नबएको एकीन गयी हस्तान्तयण तथा खरयद गरयएको 
औषतधको र्ववयण खलु्ने गयी अतबरेख याख्न ेतथा आतथिक वषिको अन्त्मभा फाॉकी यहेको औषतधहरु 
र्जम्भेवायी र्जन्सी अतबरेख व्मवर्स्थत गनेतपि  ध्मान ददनऩुदिछ । 

 

36.  र्पताि दार्खरा (124-2077/3/24) : आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी २०६४ को तनमभ ३६ भा 
तोर्कएको शीषिकको ऩरयतध तबर यही खचि गनुिऩने व्मवस्था छ । उत्तय सगुौरी गादी खोरा भोयटोर 
झोरङु्गेऩरु तनभािण कामिको रागत अनभुान रु. 2212983।21 भा गाउॉऩातरकाफाट 15 प्रततशत, 
उऩबोक्ता सतभततफाट 5 प्रततशत य सॊघीम सयकाय सशति अनदुानफाट 80 प्रततशत व्महोने गयी 
उऩबोक्ता सतभततसॉग सम्झौता बएको छ । गाउॉऩातरकारे तनम्नानसुायको बौचयफाट उक्त कामिको 
बकु्तानी गदाि गाउॉऩातरकाफाट व्महोनुिऩने यकभ ऩतन सॊघीम सयकाय सशति अनदुान शीषिकफाट रु 
343425।00 वढी खचि रेखेको छ । गाउॉऩातरकारे गनुिऩने मोगदान नगयेकोरे सॊघीम 
सशतिफाट बएको फढी खचि सॊघीम कोषभा र्पताि दार्खरा गनुिऩने रु... 343425.00 

 गो.बौ.न. र्ववयण बकु्तानी यकभ गाउॉऩातरका मोगदान  

124-2077/3/24 उत्तय सगुौरी गाढी खोरा झो.ऩ.ु दोश्रो यतनङ्ग 
र्वर बकु्तानी 

238114.29 35717.00 

125-2077/3/24 उत्तय सगुौरी गाढी खोरा झो.ऩ.ु को 
कन्सरटेन्ट सतबिसको आदशि जनसेवा मूवा 
क्रवराइि बकु्तानी  

281560.00 42237.00 

144-2077/3/29 गाढी बोरङु्गेऩरुको रातग फ्मार्िकेशन ऩाटिस 
खरयद 

1769808.89 265471.00 

जम्भा 519674.29 343425.00 
 
 

37.  खचिको ऩषु्ट्याईँ  (127-2077/3/2८) : आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी 2064 को तनमभ 
36(3) भा खचिको ऩषु्टमाइि सर्हतको रेखा याख्नऩुने व्मवस्था छ । गाउॉऩातरकारे तनम्नानसुायको 
व्मर्क्त तथा सॊस्थाको नाभभा चेक जायी गयी रु 328802।50 खचि रेखेको छ। उक्त खचिको 328802.50 
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ऩषु्ट्याई  सॊरग्न गयेको छैन । मसयी रेखेको खचिको ऩषु्टमाइि प्रभाण ऩेश गनुिऩने अन्मथा असरु 
गनुिऩने रु... 

  

क्र.स. नाभ खचि रु. 
1.  जागेश्वय साह 77200.00 

2.  प्रभोद कुभाय कणि 115920.00 

3.  सॊतोष चौधयी 115920.00 

4.  सातनभा फैंक 19762.50 

जम्भा 328802.50 
 

 
 

37.1.  132-2077/3/26: योजगाय सॊमोजक श्री सॊतोष साहरे रु 15180।00 को र्वर ऩेश गयी 
बकु्तानी भाग गयेकोभा गाउॉऩातरकाफाट रु 65180।00 बकु्तानी गयेको छ । भाग बन्दा फढी 
बकु्तानी रु 50000।00 सम्फर्न्धतफाट असरु गनुिऩने रु... 50000.00 

37.2.  गाउॉऩातरकारे बकायो सधुाय कामिक्रभ अन्तगित 19 जना कृषकराइि रु 14550।00 का दयरे रु 
276450।00 खचि रेखेको छ। गाउॉऩातरकारे १९ कृषकको यकभ खचि रेखेकोभा 18 जना 
कृषक भार यकभ फझेुको देर्खएकोरे एक जनाको रु 14550।00 र्पताि दार्खरा गनुिऩने रु..  14550.00 

37.3.  गाउॉऩातरकारे १८ कृषकराई उऩरव्ध गयाएको रु.261900।00 फाट सम्फर्न्धत कृषकरे 
बकायो सधुायको कामि गये नगयेको खरेुको छैन । गाउॉऩातरकारे अनगुभन गयी गयाइि बएको 
काभको कामिसम्ऩन्न प्रततवेदन तमाय गनुिऩने रु...  261900.00 

38.  र्जन्सी दार्खरा : आतथिक कामितफतध तनमभाफरी, २०६४ को तनमभ ४६ य ४७ भा कामािरमरे खरयद 
गयी वा अन्म कुनै प्रकायरे प्राि गयेको र्जन्सी भारसाभान एक वषि बन्दा वढी खप्ने प्रकृततको बए 

भ.रे.ऩ.पायभ नॊ. ४७ खप्ने र्जन्सी खाताभा आम्दानी जनाई अतबरेख याख्नऩुने व्मवस्था छ । 
गाउॉऩातरकारे रेखाऩयीऺणभा र्जन्सी यर्जष्टय उऩरव्ध गयाएको छैन । गाउॉऩातरकारे खरयद गयेका 
देहामअनसुायको रु 1781880।00 को र्जन्सी साभानको र्जन्सी खाताभा दार्खरा गयेको देर्खएन 
। उक्त साभानको उऩमोग अवस्था सभेत खरेु खरुाएको छैन ।खरयद गयेको साभानको हस्तान्तयण 
पायभ तथा उऩमोग अवस्था खलु्ने प्रभाण सर्हत र्जन्सी दार्खरा प्रततवेदन तमाय गनुिऩने रु... 1781880.00 

  

गो.बौ.नॊ. य तभतत आऩतुिकको नाभ साभानको र्ववयण खचि रु. कैर्पमत 
132।077/3/26 तग्रन इनजॉ नेऩार सोराय र्ऩतब भोडरु १ 99120.00  

सोराय टमावरुय व्मार्र ४ थान 1160000.00 
४ केतब सोराय इनबटय १ 132000.00 

136।077/3/26 तग्रन इनजॉ इरेर्क्रकर सोराय र्ऩतब भोडरु १ 95760.00 
 

सोराय टमावरुय व्मार्र ४ थान 120000.00 
 

४ केतब सोराय इनबटय १ 83000.00  
154।077/3/31 तग्रन इनजॉ नेऩार नाइरोजन  कन्टेनय  १ थान 92000.00  

जम्भा 1781880.00  
 
 

39.  यीतऩूफिकको कय तफजक : भूल्म अतबवरृ्र्द् कय ऐन, २०५२ को दपा १४ फभोर्जभ भूल्म अतबवरृ्र्द् 
कयभा दताि बएका पभिसॉग तोर्कएको ढाॉचाको कय र्वजक तरई खरयद गनुिऩने व्मवस्था छ । 
गाउॉऩातरकारे यीत ऩूकि कको कय वीजक फेगय देहामका सप्रामसि तथा तनभािण व्मफसामीफाट 
भू.अ.कय रु.128413।00 सभेत  रु.1116204।96 को साभान  तथा तनभािण सेवा खरयद 
गयेको छ । देहामका सप्रामसि तथा तनभािण व्मवसासमीरे यीतऩूविकको कय तफजक वेगय 
गाउॉऩातरकाफाट बकु्तानी तरएको भू.अ.कय सभामोजन गयेको प्रभाण ऩेश गनुिऩने अन्मथा असरु 
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गनुिऩने रु...... 128413.00 

 गोबौनॊ./तभतत बकु्तानी ऩाउनेको नाभ स्थामी रेखा 
नम्फय 

कय वीजकको 
अवस्था 

बकु्तानी यकभ भूअकय कय 
यकभ 

13५।077/3/26 तग्रन इनजॉ नेऩार 30561238
4 

र्वजक न. उल्रेख 
नबएको 

474845.00 54628.00 

136।077/3/26 तग्रन इनजॉ इरेर्क्रकर 606175690 सक्कर र्वजक 
नबएको 

466400.00 53657.00 

138।077/3/26 एस के इन्टयनेशनर 
वीयगॊज 

 सक्कर र्वजक 
नबएको 

174959.96 20128.00 

 जम्भा   1116204.96 128413.00 

 
 

40.  भूल्म अतबवृर्र्द् कय कर्ि: आतथिक ऐन, २०७६ रे गयेको व्मवस्था अनसुाय सयकायी कामािरमरे 
२०७7।२।१६ देर्खको ठेक्का वा कयाय अन्तगितको बकु्तानीभा भू.अ.कय यकभको ५० प्रततशत 
सम्फर्न्धत याजस्व शीषिकभा य फाॉकी ५० प्रततशत सम्फर्न्धत पभिराई बकु्तानी ददनऩुने उल्रेख छ । 
गाउॉऩातरकारे देहामको बकु्तानीभा तनमभानसुाय ५० प्रततशतरे हनुे रु 1272531।74  कर्ि गयी 
याजस्व दार्खरा नगयी पभिराई नै बकु्तानी ददएको देर्खन्छ । तसथि उक्त यकभको कय सभामोजन 
प्रभाण ऩेश हनुऩुने अन्मथा असरु गनुिऩने रु. 1186562.74 

 गो.बौ.नॊ. तभतत आऩूतिकको नाभ स्थामी रेखा नम्फय र्वर यकभ भू.अ. कय यकभ ५०% भू.अ.कय 
144-2077/3/26 एस के इर्न्जतनमरयङ्ग 

इन्डर्स्रज वटुवर 

300031043 1769808.89 203606.33 1018032.17 

240-2077/3/23 र्व.के.कन्सरक्सन 304511668 768604.28 87848.28 43924.14 

239-2077/3/21 सातोभाइि कन्सरक्सन 607608702 671696.86 77274.86 38637.43 
220।०७७।३।२६ कातरका पतनिचसि 604847801 1322600.00 171938.00 85969.00 

जम्भा   1186562.74 

 
 
 

41.  फढी बकु्तानी : साविजतनक खरयद तनमभावरी 2064 को तनमभ 123 भा यतनङ्ग र्वर वा अन्म कुनै 
र्वरको बकु्तानी गदाि प्रार्वतधक भूल्माॊकन अनसुाय बकु्तानी गनुिऩने व्मवस्था छ । श्री ने.या.आ.र्व. 
कन्चनऩयु बवन तनभािण कामिको रु 2415717।00 बकु्तानी  गयेको छ । प्रार्वतधकरे नगयेको 
काभको भूल्माॊकन नाऩी र्कतावभा चढाई तनम्नानसुायको काभको रु 80911।72 फढी बकु्तानी 
बएको छ। प्रार्वतधक भूल्माॊकन अनसुाय कामािरमफाट फढी बकु्तानी बएको यकभ सम्फर्न्धतराई 
र्जम्भेफाय फनाई असरु गनुिऩने रु ... 80912.00 

 क्र.स. काभ र्ववयण हनुऩुने 
ऩरयभाण  

भूल्माॊकन 
बएको 
ऩरयभाण 

फढी 
ऩरयभाण 

दय  फढी भूल्माॊकन 

1 १ नॊ. इिाको 
काभ ( First 

class Brick 

Work) 

सटि टाइिर्वभ   भातथ 
२ वटा  वार 
(26.41 तभटय 
राभो ) हनुऩुनेभा 4 
वटा वारको 
भूल्माॊकन बएको 

36.07 41.75 5.68 
घन तभटय 

12967.3
8 

73654.72 

2 पभिवकि  
(Form Wok) 

बमािङ्ग एरयमाको 
घटाउनऩुने 12.89 

451.75 464.55 12.89 
वगि तभटय 

567.69 7257. 
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाट देर्खएका व्महोया फेरुजू यकभ रु. 
वगि तभटय नघटाएको 

जम्भा     80911.72  
42.  स्मानेटयी प्माड : ( 145-2077/3/29) आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी 2064 को तनमभ 33 

भा सशति अनदुानको यकभ सारतभाभ हनु ुबन्दा 7 ददन अगातड नै आतथिक कायोवाय फन्द गयी 
तनकासा य खचिको रेखा अद्यावतधक गयी फाॉकी यकभ कोष तथा रेखा तनमन्रण कामािरमभा र्पताि 
दार्खरा गनुिऩने व्मवस्था यहेको छ। गाउॉऩातरकाका तस.अ.हे.व. श्री जगन्नाथ साहरे 
2077/3/29 भा जगतायण रेडसिफाट रु 748512।00 को स्मान्टयी प्माड सोझै (दययेट भाग 
गयी) खरयद गयेको छ । गाउॉऩातरकारे वषिको अन्तभा सशति अनदुान फजेटफाट मस्तो र्वतयण गने 
साभान खरयद गनुिऩने ऩमािि र्वश्लषेण य आधाय फेगय र्वद्यारम फन्द यहेको अवस्थाभा खरयद गयेको 
उऩमकु्त देर्खएन । उक्त यकभ सम्फर्न्धतराई र्जम्भेवाय फनाइि असरु गनुिऩने रु... 748512.00 

43.  फढी बकु्तानी (275-2077/3/31) साविजतनक खरयद तनमभावरी 2064 को तनमभ 123 भा 
यतनङ्ग र्वर वा अन्म कुनै र्वरको बकु्तानी गदाि प्रार्वतधक भूल्माॊकन अनसुाय बकु्तानी गनुिऩने व्मवस्था 
छ । गाउॉऩातरकाको वडा नॊ. ५ भतनहयवा ऩरु नर्जक तटफन्ध कामिको कामिसम्ऩन्न अॊक रु. 
481572।10 को रु. 401572।00 बकु्तानी गयको छ । प्रार्वतधक दययेट र्वश्लषेणभा 
ग्मार्वन बने कामिको दययेट र्वश्लषेणभा प्राण्ट एण्ड इक्मऩुभेन्ट जम्भा रेवय खचिको 3 प्रततशतरे 
प्रतत घनतभटय रु 23।81 हनुऩुनेभा भेटेरयमर सर्हतको जम्भा भूल्मभा 3 प्रततशतरे रु 163।99 
बएको छ। प्रतत घन तभटय रु 140।18 वढीको दयरे 54 घनतभटय काभ बएकोभा रु 
8५५४।00 फढी बकु्तानी बएको छ। फढी बकु्तानी यकभ असरु गनुिऩने रु.. 8554.00 

44.  नभिस बन्दा फढी बक्तानी : (५-२०७६।७।२८) आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी २ 0६४ को तनमभ 
३६ अनसुाय ऩमािि ऩषु्ट्याई याखी नभिस अनसुायको दठक बए नबएको मर्कन गयी भार बकु्तानी 
गनुिऩने व्मवस्था छ ।  गाउॉऩातरकारे र्ऩ.तस.तस. १:२:४ कामिको बकु्तानी गदाि फाटो तथा नाराको 
कामिभा पाउण्डेसन कामिको नभिस अनसुाय प्रतत घनतभटय रु. 10096।69 बकु्तानी गनुिऩनेभा सऩुय 
स्टक्चयको नभिस अनसुायको प्रतत घन तभटय रु 10694।09 का दयरे बकु्तानी गयेको छ । 
मसयी नभिस अनसुाय प्रतत घन तभटय रु. 597।40 वढीका दयरे तनम्नानसुायको मोजनाभा रु 
66617।00 फढी बकु्तानी गयेको असरु गनुिऩने रु... 66617.00 

 गो.बौ.न.  र्ववयण  जम्भा बकु्तानी काभ बएको 
ऩरयभाण(घन तभटय) 

फढी दय प्रतत 
घन तभटय 

नभिस ्बन्दा फढी 
बकु्तानी 

251।077/3/28 वडा न. 2 भा कयवोरा टायी 
फेरवाभा ऩखािर तनभािण कामि 

629819.00 18.20 597.40 10873.00 

208।077/3/23 वडा न.4 वासदेुव चौधयीको 
घयदेर्ख दोभततमा देवीको घयसम्भ 
सडक ढरान कामि 

485000.00 32.89 597.40 19649.00 

178।077/3/19 वडा न.२ फरु्द्ी सवुदेीको घयदेर्ख 
भकवानी जाने फाटो ढरान कामि 

968767.00 60.42 597.40 36095.00 

जम्भा 66617.00 
 
 

45.  सॊघीम इकाइभा बवन तनभािण : स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ अनसुाय सॊघीम कामािरमभा 
खचि गनि तभल्ने व्मवस्था यहेको देर्खॊदैन । गाउॉऩातरकारे प्रहयी चौकी, यॊगऩयुको बवन तनभािण गनि 
रु. 970000।०० उऩरव्ध गयाएको ऩाइमो । मस्ता खचिभा तनमन्रण गनुिऩदिछ ।    

 

46.  भोटय र्वतयण (222-2077/3/24) : आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी 2064 को तनमभ ४१ भा 
अनदुान यकभ तफतयण गने तरयका सझुाइएको छ । गाउॉऩातरकारे अतनर कुभाय सप्रामसिफाट 15 
थान भोटय रु 345000।00 भा खरयद गयी १००% अनदुानभा वडा नॊ.4 का कृषकराई र्वतयण 
गयेको छ । गाउॉऩातरकारे ऩनु: 17 थान  भोटय रु. 392700।00 भा खरयद गयी वडा नॊ.3 
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का १७ कृषकफाट 25 प्रततशत अनदुान नगद तरइि र्वतयण गयेको छ । एउटै ऩातरकाभा 
सेवाग्राहीसॉग र्वबेदऩूणि कामि गनि नहनुे य कृषकराइि कम्तीभा 25 प्रततशत अनदुान तरनऩुनेभा 
नतरएको कामि तनमभसम्भत नदेर्खएको रु... 

 
 

86250.00 

47.  सोझै खरयद : साविजतनक खरयद ऐन, २०६३ को दपा ८ फभोर्जभ प्रततस्ऩधाि सीतभत नहनुे गयी 
खरयद गनुिऩने तथा सोझै खरयद कामि गदाि एक आतथिक वषिभा सीभाबन्दा फढीको खरयद गनि नहनु े
एवॊ एउटा आऩूततिकतािसॉग एक ऩटकबन्दा फढी सोझै खरयद गनि नहनुे उल्रेख छ । गाउॉऩातरकारे 
मो वषि ऩुॉजीगत तथा चार ु वजेट उऩशीषिकफाट वस्त ु वा सेवा खरयद गदाि प्रततस्ऩधाित्भक र्वतध 
नऩनाई तनम्नानसुाय रु. 4245730।26 को साभान तथा सेवा सोझै खरयद गयेको छ । 
तनमभानसुाय नबएको खचि तनमतभत गनुिऩने रु..... 4245730.26 

  

गोबौ तभतत र्ववयण पभिको नाभ खचि रु. 
267-2077/3/29 वडा नॊ. 4 य 5 भा र्वतबन्न सडक भभित फनदेवी तनभािण सेवा 494195.00 
216-2077/3/29 वडा नॊ.1,2 य 3 भा र्वतबन्न सडक भभित अजुिन तनभािण सेवा 495148.49 

265-2077/3/29 वडा नॊ.1,3 य 4 भा र्वतबन्न सडक भभित अतनष कन्स्रक्सन 493558.25 

262-2077/3/29  वडा नॊ. 4 बइुमा फाफाको भर्न्दय तनभािण अतभत एण्ड सन्स 
तनभािण सेवा 

170847.40 

235-2077/3/26 वडा नॊ. 4 िम्हफाफा भर्न्दयभा गेट तथा वार 
तनभािण 

अतभत एण्ड सन्स 
तनभािण सेवा 

192276.00 

242-2077/3/27 वडा नॊ. 3 भा नारा तनभािण र्शवदानी कन्सरक्सन 192320.29 

244-2077/3/27 वडा न. 4 भा सडक तथा नारा तनभािण अतभत कन्स्रक्सन 
ऩोखरयमा 

483924.00 

247-2077/3/27 वडा नॊ. 2 याभयाजको घयदेर्ख सखुाभाको 
घयसम्भ ढरान कामि 

अभन कन्स्रक्सन 480043.82 

248-2077/3/28 वडा नॊ. 2 कल्बटि तनभािण एस.एभ.एस. तनभािण 
सेवा 

283993.76 

253-2077/3/28 वडा नॊ. 2 हेल्थऩोष्टको अधयुो भर्न्दय तनभािण अॊर्कत तनभािण सेवा 477997.00 
229-2077/3-26 श्री जम भाॉ दगुाि दतरत प्रा.र्व. भोयटोरभा 

झ्मार तथा ढोका भभित कामि  
सपर तनभािण सेवा 481426.25 

जम्भा 4245730.26 

 
 

48.  सोझै खरयद: साविजतनक खरयद ऐन, २०६३ को दपा ८ फभोर्जभ प्रततस्ऩधाि सीतभत नहनु ेगयी खरयद 
गनुिऩने व्मवस्था छ। त्मस्तै साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ ८५ भा  ऩाॉच राख 
सम्भको खरयद कामि सोझै गनि सर्कने, ऩाॉच राख बन्दाभातथ वीस राखसम्भ तसरफन्दी दयबाउऩरफाट 
य सो बन्दा भातथ फोरऩरको भाध्मभफाट खरयद गने व्मवस्था छ । गाउॉ ऩातरकारे मो वषि ऩुॉजीगत 
तथा चार ुवजेट उऩशीषिकफाट वस्त ुवा सेवा खरयद गदाि प्रततस्ऩधाित्भक र्वतध नअऩनाई तनम्नानसुाय 
रु. 2433412।00 सोझै खरयद गयेको छ । तनमभानसुाय नबएको खचि तनमतभत गनुिऩने रु.... 2433412.00 

 
गो.बौ.नॊ. तभतत आऩतुिकको नाभ र्ववयण बकु्तानी रु. 
215/076/11/8 ॐ तसर्र्द् र्वनामक 

सप्रामसि 
भसरन्द साभान खरयद 142921.00 

268/077/12/09 नेऩार म्मरु्जक सेन्टय  भसरन्द साभान खरयद 132549.00 
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503/077/3/27 प्राइभ ग्रोवर रेड 
तरतभटेड 

कृर्ष भोटय खरयद 489999.00 

531/077/3/29 ल्मावको साभग्री खरयद नायामणी हाइग्रोर्स्टक सेन्टय 99993.00 
530/077/3/29 ल्मावको साभग्री खरयद बयतऩयु सर्जिकर 99950.00 
550/077/3/31 खसु्फ ुएग्रो इन्टयप्राइजेज र्जॊक तथा जैर्वक भर 100000.00 
542/077/3/30 कुशवाहा ऩशऩुारन पभि उन्नत जातको फाख्रा खरयद 160000.00 
498/077/3/26 तसभरथरी उन्ननत फाख्रा 

उत्ऩादन पभि 
उन्नत जातको फाख्रा खरयद 200000.00 

248/076/11/19 रयऩ ुएग्रो तसड सेन्टय कृर्ष र्वषादी खरयद 150000.00 
286/077/1/8 भहतो एग्रो तसड एण्ड 

सेन्टय 
कृर्ष र्वषादी खरयद 200000.00 

285/077/1/8 खसु्फ ुएग्रो इन्टयप्राइजेज कृर्ष र्वषादी खरयद 100000.00 
279/077/1/8 भहतो एग्रो तसड एण्ड 

सेन्टय 
कृर्ष र्वषादी खरयद 75000.00 

374/077/3/1 आयब एण्ड र्वष्ट्ण ु
सप्रामसि 

कृर्ष भोटय खरयद 483000.00 

 जम्भा  2433412.00 

49.  सभानीकयण अनदुानफाट र्शऺकको तरफ बत्ता : अन्तय सयकायी र्वत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ को 
दपा ९ रे स्थानीम तहराई स्वीकृत दयफन्दी तबरका र्शऺकको तरफ बत्ता सशति अनदुान 
शीषिकफाट उऩरब्ध  गयाउने व्मवस्था छ । गाउॉऩातरकारे  स्वीकृत दयफन्दीतबर नऩयेका एवॊ 
र्वद्यारमरे गतर्वगतदेर्ख नै आन्तरयक स्रोतफाट तरफ बत्ता व्महोयेका र्शऺकराई र्वत्तीम 
सभानीकयण अनदुानफाट रु. 6634000।00 तरफ  बत्ता बकु्तानी गयेको ऩाईमो । मस्तो खचि 
तनमतभत नदेर्खएको रु... 6634000.00 

 गो.बौ.नॊ. य तभतत र्वद्यारम र्ववयण प्रमोजन यकभ रु. 
33/076/7/7 २० र्वद्यारम +२ सॊचारन गनि तथा फारर्वकास 

केन्द्रका र्शर्ऺकाहरुराई बत्ता 
2016000.00 

220/076/11/08 २२ र्वद्यारम +२ सॊचारन गनि तथा फारर्वकास 
केन्द्रका र्शर्ऺकाहरुराई बत्ता 

2224000.00 

336/077/2/17 1२ र्वद्यारम तनजी स्रोतका र्शऺकहरुको तरव 
बत्ता  

2170000.00 

377/077/3/2 २१ र्वद्यारम फारर्वकास केन्द्रका र्शर्ऺकाराई 
तरव बत्ता 

224000.00 

  जम्भा रु. 6634000.00   

50.  खचि ऩषु्ट्याई : आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ३६ भा प्रभाण कागजात तथा 
र्वर बयऩाई सर्हत ऩमािि ऩषु्ट्याई याखी खचि रेख्नऩुने व्मवस्था छ । गाउॉऩातरकारे तनम्नानसुायको 
रु. 4021009।00 बकु्तानी गदाि खचि ऩषु्ट्याई हनुे आवश्मक प्रभाण कागजात सॊरग्न गयेको 
ऩाइएन । खचिको ऩषु्ट्याई ऩेश हनुऩुने अन्मथा असरु गनुिऩने रु ....... 4021009.00 

  

गो.बौ नॊ तभतत  बकु्तानी ऩाउन े प्रमोजन  नऩगु कागजात  बकु्तानी यकभ  कैर्पमत 
163/077/3/15 ऋर्र्द्- तसर्र्द् 

र्वनामक 
सप्रामसि 

कृर्ष चनुा (200 
फोया) खरयद 

र्वतयण बयऩाई 

80000.00 

 

ऩुॉजीगत 
खचितपि  

155/077/3/10 ऩल्रवी रेड र्वद्यारमराई र्वतयण बयऩाई 447480.00 
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सप्रामसि साइकर र्वतयण 

143/076/10/2 प्रह्लाद बेट एण्ड 
पभाि 

ऩश ुऔषतध खरयद दार्खरा प्रततवेदन 
44993.00 

 

467/077/3/23 ऩल्रवी रेड ब्माग खरयद र्वतयण बयऩाई 196620.00  
469/077/3/23 तगता सप्रामसि भास ुऩसरका रातग 

साभान खरयद 
र्वतयण बयऩाई 

249926.00 
 

493/077/3/26 

 
नभस्काय 
सप्रामसि 

बाडाकुडा खरयद 
(भरु्स्रभको रातग) 

र्वतयण बयऩाई 
299450.00 

 

424/077/3/29 यभेश चौधयी 
को ऩेश्की 
पस्मौट 

फॊगयुको ऩाठा 
र्वतयण 

र्वतयण बयऩाई 

200000.00 

 

557/077/3/31 वडा सर्चव 
नायामण प्रसाद 
आचामि ऩेश्की 
पस्मौट 

छर्टघाट भभित 
तथा सजावट 

प्रार्वतधक इर्ष्टभेट तथा 
कामिसम्ऩन्न प्रततवेदन 

399300.00 

 

523/077/3/29 उभेश प्रसाद 
याउतको ऩेश्की 
पस्मौट 

छर्टघाट भभित 
तथा सजावट 

प्रार्वतधक इर्ष्टभेट तथा 
कामिसम्ऩन्न प्रततवेदन 

198000.00 

 

553/077/3/31 जमनायामण 
प्रसाद भहतो 
ऩेश्की पस्मौट 

पतनिचय तथा 
भेर्शनयी 

दार्खरा प्रततवेदन 

499900.00 

 

298/077/1/19 एतनभर बेट 
केमय सेन्टय 

औषतध खरयद दार्खरा प्रततवेदन 

200000.00 
 

278/077/1/8 ॐतसर्र्द्र्वनामक 
सप्रामसि 

तडर्जटर एचतड 
तरड 

दार्खरा प्रततवेदन 

384426.00 
 

402/077/3/10 तगता र्स्टर 
पतनिचय 

बादा र्वद्यारमराई 
पतनिचय 

हस्तान्तयण प्रभाण 
99993.00 

 

400/077/3/10 नन्दनी एण्ड 
खतुस रेडसि 

र्वद्यारमको रातग 
ऩॊखा खरयद 

र्वतयण बयऩाई तथा 
दार्खरा प्रततवेदन 175000.00 

 

398/077/3/10 ॐ तसर्र्द् 
र्वनामक 
सप्रामसि 

खेर साभग्री खरयद र्वतयण बयऩाई तथा 
दार्खरा प्रततवेदन 

200000.00 

 

427/077/3/16 ॐ तसर्र्द् 
र्वनामक 
सप्रामसि 

खेर साभग्री खरयद र्वतयण बयऩाई तथा 
दार्खरा प्रततवेदन 

50000.00 

 

427/077/3/16 चौयातसमा 
ऩषु्ट्तक बण्डाय 

र्वद्यारमको  रातग 
शैर्ऺक साभग्री  

र्वतयण बयऩाई तथा 
दार्खरा प्रततवेदन 99321.00 

 

108/076/8/29 वडा अध्मऺ 
र्वजम गैये 

ऩारयवारयक सवेऺण 
तथा अतबरेर्खकयण  

सवेऺणफाट प्राि 
र्ववयण  96600.00 

 

59/076/8/3 वडा अध्मऺ 
र्वजम गैये 

छर्टघाट भभित 
तथा यङ्गयोगन 

प्रार्वतधक इर्ष्टभेट तथा 
कामिसम्ऩन्न प्रततवेदन 100000.00 

 

जम्भा    4021009.00  
 
 
 

51.  सॊघीम कामािरमराई अनदुान : सॊघीम कामािरम भातहतका इकाईराई स्थानीम तहरे अनदुान ददने 
व्मवस्था छैन । गाउॉऩातरकारे  इराका प्रहयी कामािरम ऩटेवािराई सवायी साधन भभित खचि  
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रु.38678।00 बकु्तानी ददएको छ । सॊघीम कामािरमफाट फजेट प्राि गने इकाईराई 
गाउॉऩातरकारे फजेट ददने कामि तनमन्रण गनुिऩदिछ ।    

52.  वैदेर्शक भ्रभण :  दैतनक भ्रभण बत्ता तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ३(५) अनसुाय अन्मर जनुसकैु 
कुया रेर्खएको बए ऩतन ऩदातधकायी वा कभिचायीरे र्वदेश भ्रभण गनुिऩदाि नेऩार सयकाय 
भर्न्रऩरयषद्रे तनणिम गनुिऩने व्मवस्था छ ।  गाउॉऩातरकाका ९ ऩदातधकायी तथा 6 कभिचायी   
तसॊगाऩयु, थाइल्माण्ड य कम्वोतडमाको  फैदेर्शक भ्रभणभा गई  रु. 1000000।00  खचि रेखेको 
छ।मसयी वैदेर्शक भ्रभाणभा खटाउॉदा तनमभ उर्ल्रर्खत व्मवस्थाअनसुाय  नेऩार सयकायको स्वीकृत 
तरएको देर्खएन । स्वीकृत तरएय तभतव्ममी ढॊगरे वैदेर्शक भ्रभण खचि गनुिऩदिछ ।   

53.  अनगुभन बत्ता (507/077/3/28) : स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ तथा अन्म प्रचतरत 
ऐन तनमभभा तोर्कए फभोर्जभ भार अनगुभन बत्ता खचि रेख्न ेव्मवस्था छ । गाउॉऩातरका रे ४ 
जनप्रतततनतध तथा ९ कभिचायीराइि अनगुभन बत्ता  रु . 561000।00 बकु्तानी गयेको छ । उक्त 
खचि फषिबयीको एकै ऩटक बकु्तानी गयेकोभा अनगुभन ग येको स्थान  तथा अवतध खरेु को छैन । 
अनगुभन प्रततवेदन सभेत सॊरग्न नगयी बकु्तानी गयेको अनगुभन बत्ता तनमभसम्भत देर्खएन । ऩाउने 
आधाय बए ऩेश गने अन्मथा असरु गनुिऩने रु... 561000.00 

54.  सूचना प्रकाशनभा छुट : साविजतनक खचिभा प्रबाकारयता तथा तभतव्मर्मता कामभ गने नीततगत 
भागिदशिन, 2075  रे सयकायी खचिराई तभतव्ममी फनाउन ेउल्रेख गयेको छ । ऩातरकारे सूचना 
प्रकाशनभा रु.1500000।00 खचि गयेको छ । तनमभानसुाय ऩाउने छुट सभेत तरई मस्तो 
खचिभा तनमन्रण गनुिऩदिछ ।  

55.  र्वद्यतु जरयवाना (545/077/3/30) : साविजतनक खचिभा प्रबाकारयता तथा तभतव्मर्मता कामभ 
गने नीततगत भागिदशिन, 2075  रे सयकायी खचिराई तभतव्ममी फनाउन े उल्रेख गयेको छ। 
गाउॉऩातरकारे र्वद्यतु उऩबोक्ता सतभतत  गादीराई रु.29149।०० तफद्यतु भहशरु बकु्तानी गदाि रु 
3657।00 र्वद्यतु जरयवाना खचि रेखेको छ। सभमभै र्वद्यतु भहशरु फझुाइि छुट तरने तपि  
कामािरमरे ध्मान ददनऩुने रू... 3657.00 

56.  अनतु्ऩादक खचि : साफिजतनक श्रोतको उऩमोग गदाि अतधकतभ प्रततपर सतुनर्श्चत हनुे गयी खचि गनुिऩने 
व्मवस्था छ । गाउॉऩातरकारे देहाम फभोर्जभका अनतु्ऩादक प्रमोजनभा रु .759114।00 खचि  
गयेको देर्खन्छ ।मस्तो खचिभा तभतव्मर्मता कामभ गनुिऩदिछ ।  

  

गो.बौ. तथा तभतत बकु्तानी ऩाउने सॊस्थाको नाभ प्रमोजन यकभ 

521/077/3/29 र्वतबन्न आऩतुिकहरु अतत र्वऩन्नराई चाडऩवि भनाउन साडी र्वतयण 160000.00 

399/077/3/10 अम्फे बवानी सप्रामसि ग्मास चलु्हो र्वतयण 499114.00 

413/076/3/12 गोमन्का इम्ऩेक्स कम्भर र्वतयण 100000.00 
  जम्भा 759114.00 

 
 

57.  कभिचायी प्रोत्साहन बत्ता: स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ८६ (१) फभोर्जभ स्थानीम 
सेवा गठन, सॊचारन व्मवस्थाऩन, सेवाका शति तथा सरु्वधा सम्फन्धी आधायबतू तसर्द्ान्त य भाऩदण्ड 
सॊघीम कानून फभोर्जभ हनुे, दपा ८६ ( २) फभोर्जभ स्थानीम सेवाको गठन, सॊचारन तथा 
व्मवस्थाऩन सेवाको शति तथा सतुफधा सम्फन्धी अन्म व्मवस्था स्थानीम तहरे फनाएको कानून 
फभोर्जभ हनुे व्मवस्था छ । स्थानीम तहरे कानून नफनाई मो फषि गाउॉऩातरकाका देहामका 
कभिचायीहरुराई ५० प्रततशतका दयरे रु. 1544376।80 प्रोत्साहन  बत्ता खचि गयेको कायण 
आतथिक व्ममबाय फढ्न गएको रु... 1544376.80 

  

गो.बौ. य तभतत बकु्तानी ऩाउन े अवतध यकभ रु. 
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252/076/11/21  ९ जना कभिचायी 2076 श्रावणदेर्ख पागनुसम्भ 1144596.80 

373/077/3/1 शभ्ब ुप्रसाद साह 2076 श्रावणदेर्ख पागनुसम्भ 143960.00 

508/076/3/28 ४ जना कभिचायी 2076 चैरदेर्ख 2077 
आषाढसम्भ 

255820.00 

  जम्भा 1544376.80 
 
 
 

58.  ऩारयश्रतभक कय (444/077/3/19) : आमकय ऐन, 2064 को दपा ८८ भा ऩारयश्रतभक 
बकु्तानीभा १५% आमकय कर्ि गनुिऩने व्मवस्था छ । साभदुार्मक र्वद्यारमभा प्रधानाध्माऩक तथा 
रेखाऩारको रातग तातरभ सॊचारन गनि वडा अध्मऺ श्री र्वजम गैयेरे तरएको ऩेश्की रु. 
1000०0।00 पस्मौट गदाि देहामका प्रर्शऺकहरुराई रु.18000।00 ऩारयश्रतभक बकु्तानी 
गदाि तनमभानसुाय ऩारयर्श्रभक कय रु. 2700।०० कर्ि गयेको छ । ऩारयश्रतभक कय रु. 
2700।00 असरु हनुऩुने रु.... 2700.00 

 क्र सॊ. प्रर्शऺकको नाभथय बकु्तानी यकभ ऩारयश्रतभक कय रु. 
1.  ददनानाथ प्रसाद यौतनमाय  9000.00 1350.00 
2.  याजेन्द्रभान तसॊह 6000.00 900.00 
3.  सम्ब ुप्रसाद साह 3000.00 450.00 

 जम्भा 18000.00 2700.00 
 
 

59.  आतथिक सहमोग : साविजतनक खचिभा प्रबावकारयता य तभतव्मर्मता कामभ गने नीततगत भागिदशिन, 
२०७५ रे सयकायी खचि र्कपामती गने तरयका सझुाएको छ ।  गाउॉऩातरकारे तनम्नानसुाय रु. 
200000।00 आतथिक सहमोग गयेको ऩाइमो । आन्तरयक आम्दानी न्मून यहेको कायण मस्तो 
खचिभा तभतव्मर्मता अऩनाई र्वतध, भाऩदण्ड प्रर्क्रमा तोकी ऩायदशॉ गनुिऩदिछ ।   

  

क्र सॊ. बौ.नॊ. तभतत राबग्राहीको नाभ प्रमोजन सहमोग यकभ 
1.  223/076/11/11 फतरयाभ दास थारु उऩचाय खचि 10000.00 

2.  236/076/11/18 र्जत फहादयु गरुुङ उऩचाय खचि 10000.00 

3.  329/077/2/16 रक्ष्भी चौधयी  उऩचाय खचि 10000.00 

4.  338/077/2/20 याभार्शस ओबैमा थारु उऩचाय खचि 10000.00 

5.  338/077/2/20 हेभ नायामण चौधयी उऩचाय खचि 10000.00 

6.  381/077/3/5 तभनादेवी उऩचाय खचि 10000.00 

7.  382/077/3/8 हरयचयण हजया उऩचाय खचि 10000.00 

8.  396/077/3/10 बोरा र्वश्वास उऩचाय खचि 10000.00 

9.  509/077/03/28 चर्न्द्रका सहनी उऩचाय खचि 10000.00 

10.  509/077/03/28 जग फहादयु भसुहय उऩचाय खचि 10000.00 

11.  551/077/3/31 प्रकाश थारु पाउन्डेसन भाघी ऩवि भनाउन 100000.00 

जम्भा  200000.00 

 
 

60.  तरवी प्रततवेदन : कभिचायीराइि तरव बत्ता बकु्तानी गदाि अतनवामि रुऩभा प्रत्मेक वषिको तरवी 
प्रततवेदन ऩा रयत गयाइि भार खचि रेख्नऩुने व्मवस्था तनजाभती सेवा ऐन , २०४९ सभेत भा छ। 
गाउॉऩातरकारे मो  आतथिक फषि भा रु.5268665।30  तरव बत्ता बकु्तानी गदाि तरवी प्रततवेदन 
ऩारयत नगयाएकोरे बकु्तानी बएको तरव तथा ग्रडे तबडान गनि सर्कएन।  गाउॉऩातरकारे अतनवामि 
रुऩभा तरवी प्रततवेदन ऩारयत गयाइि भार तरव बत्ता खचि रेख्नऩुदिछ ।  
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61.  कयाय सेवा शलु्क: स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८३ भा स्थानीम तहरे आफ्नो 
अतधकाय ऺेर य कामिफोझको र्वश्लषेण गयी सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सबेऺणको आधायभा स्थामी 
प्रकृततको काभको रातग तथा सेवा कयायफाट तरइने कभिचायीको दयफन्दी प्रस्ताव गनुिऩने य अस्थामी 
दयफन्दी सजृना गनि नसर्कने व्मवस्था छ । तय ऩातरकारे र्वतबन्न 13 ऩदभा 58 जना कभिचायीहरु 
कयायभा याखी रु.9900000।00 खचि रेखेको छ ।  
      त्मसैगयी सोही ऐनको २०७४  को दपा ८३(८) वभोर्जभ ऩातरकारे गाउॉ प्रहयी, सवायी 
चारक, समश, कामािरम सहमोगी, प्रम्वय, इरेर्क्रतसमन, चौर्कदाय, भारी, फगैँचे रगामतका ऩदभा भार 
कयायवाट सेवा तरन सर्कने व्मवस्था गयेको छ । स्थानीम तहरे भातथ  उल्रेर्खत ऩद वाहेकको 
र्वतबन्न 8 ऩदभा 11 जना कयाय तनमरु्क्त गयी फषिबयीभा रु .4030880।00 बकु्तानी गयेको छ 
। मस्तो खचिराई प्रबावकायी फनाउनऩुदिछ । रु.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4030880.00 

62.  खाना तथा र्वर्वध खचि :  स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७१ फभोर्जभ व्ममको 
फजेट अनभुान आन्तरयक आमको ऩरयतधतबर यही और्चत्मताको आधायभा र्वर्वध खचि गनुिऩने 
व्मवस्था छ । मस स्थानीम तहरे मो  वषि खाना तथा र्वर्वधतपि  भार रु. 1000000।00 खचि 
गयेको छ । मस्तो खचिभा तभतव्मर्मता कामभ गनुिऩदिछ ।  

63.  कभिचायीको नाभभा चेक : साविजतनक खरयद तनमभावरी 206४ को तनमभ १२३ (8) भा र्वर 
र्वजकको बकु्तानी गदाि आऩतुतिकताि, तनभािण व्मवसामी, सेवा प्रदामक वा ऩयाभशिदाताराइि ऩच्चीस 
हजाय रुऩैमाबन्दा फढी यकभ बकु्तानी गदाि एकाउन्टऩेमी चेकको भाध्मभफाट बकु्तानी गनुिऩने व्मवस्था 
छ । गाउॉऩातरकारे तनम्नानसुायको पभिफाट रु 543822।00 को र्वतबन्न साभान तथा सेवा 
खरयद गदाि पभिराइि बकु्तानी नगयी व्मर्क्तगत नाभभा गयेको छ । बकु्तानी बएको यकभ सम्फर्न्धत 
पभि तथा आऩतुतिकतािरे फझेुको बयऩाई सॊरग्न नगयी व्मर्क्तगत नाभभा बकु्तानी गयेको कामि 
तनमभसम्भत नबएको रु... 543822.00 

  

बौ.न य तभतत र्ववयण आऩतुिक/बकु्तानी ददनऩुनेको 
नाभ  

चेक जायी बएको 
कभिचायी/जनप्रतततनतध  

यकभ 

58/076/8/3 भरसरन्द तथा भेतसनयी खरयद मस रेडसि, वनृ्दावन 
सप्रामसि य सतुभरा रेड 

वडाध्मऺ र्वजम गैये 
140952.00 

248/076/10/19 कृर्ष र्कयाको र्वषादी खरयद रयऩ ुएग्रो तसड सेन्टय गोर्वन्द बैमा थारु 150000.00 
286/077/1/08 कृर्ष र्कयाको र्वषादी खरयद खसु्फ ुएग्रो इन्टयप्राइजेज गोर्वन्द बैमा थारु 200000.00 
422/077/3/15 सवायी साधन भभित तभचटुा भोटयसाइकर  जगन्नाथ साह 52870.00 

जम्भा 543822.00 
 
 

64.  इन्धन खचि : सयकायी खचिभा प्रबावकारयता तथा तभतव्मर्मता कामभ गने भागिदशिन, 2075 अनसुाय 
सयकायी खचिराई र्कपामती ढॊगरे खचि गने तरयका सझुाएको छ । गाउॉऩातरकारे मो वषि इन्धन 
खचि रु.1234100।०० रेखेको छ । व्मवर्स्थत ढॊगरे कुऩन तथा रगफकुको प्रमोग गयी 
आन्तरयक आमराई भध्मनजय गदै खचिभा तभतव्मर्मता अऩनाउनऩुदिछ ।   

65.  अनऩुर्स्थतराई वैठक बता (307/077/1/19) :  आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी, २०६४ को 
तनमभ ३६ भा सयकायी यकभ खचि गदाि उऩर्स्थततका आधायभा खचि गनुिऩने व्मवस्था छ । 
गाउॉऩातरकारे तभतत 2076/6/24, 7/28, 8/2, 9/24, 9/25, 10/19, 10/22, 
11/16, 12/2 य 12/22 भा फसेको कामिऩातरकाको वैठकभा अनऩुर्स्थत देहाएफभोर्जभका  
कभिचायी/ऩदातधकायीराई रु.49725।00 वैठक बत्ता खचि रेखेको छ । उक्त यकभ असरु गयी 
सम्फर्न्धत खाताभा दार्खरा गनुिऩने रु... 49725.00 

  

क्र. ऩदातधकयीको नाभ ऩद अनऩुर्स्थत बताको दय फढी बकु्तानी कयकर्ि ऩतछ 
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सॊ. वैठक सॊख्मा बएको यकभ असरु हनुऩुने रु. 

1.  भभता भहतो उऩाध्मऺ 2 1500.00 3000.00 2550.00 
2.  पयभान तभमा वडा अध्मऺ 2 1500.00 3000.00 2550.00 
3.  भोततरार साह तेरी वडा अध्मऺ 3 1500.00 4500.00 3825.00 
4.  भाधव प्रसाद याउत वडा अध्मऺ 1 1500.00 1500.00 1275.00 
5.  र्वजम गैये वडा अध्मऺ 3 1500.00 4500.00 3825.00 
6.  कहरी देवी भसुहरयन सदस्म 4 1500.00 6000.00 5100.00 
7.  नमन देवी थरुनी सदस्म 3 1500.00 4500.00 3825.00 
8.  प्रभेर्शरा देवी सदस्म 1 1500.00 1500.00 1275.00 
9.  ददऩक कुभाय यसइरी सदस्म 6 1500.00 6000.00 5100.00 
10.  भानवती देवी सदस्म 1 1500.00 1500.00 1275.00 
11.  शम्ब ुप्रसाद साह शाखा अतधकृत 5 1500.00 7500.00 6375.00 
12.  र्वयेन्द्र साह रेखाऩार 5 1500.00 7500.00 6375.00 
13.  याजकुभाय प्रसाद भहतो नास ु 5 1500.00 7500.00 6375.00 

  जम्भा   58500.00 49725.00 
  
 

66.  गाउॉऩातरकारे तभतत 2076/5/19, 6/9, 6/23, 8/10, 8/२२, 9/3, 9/6, 10/6, 
10/23, 11/12, 11/29 य 12/12  फसेको न्मार्मक सतभततको १२ वैठकभा अनऩुर्स्थत 
उजयुी प्रशासक श्री नन्द र्कशोय प्रसादराई प्रततवैठक रु.1500।00 का दयरे रु. 18000।00  
बकु्तानी गयेको छ । ऩारयश्रतभक कय कर्ि ऩतछ हनुे रु. 15300।00 असरु हनुऩुने रु... 15300.00 

67.  अग्रीभ आमकय: आमकय ऐन, 2058 को दपा ८९ भा र्वर बयऩाईको यकभ बकु्तानी  गदाि 
अग्रीभ आमकय (1.5%) कर्ि गनुिऩने व्मवस्था छ ।  गाउॉऩातरकारे देहामको यकभ बकु्तानी गदाि 
अग्रीभ आमकय कर्ि गयेको ऩाइएन । अत: अग्रीभ आमकय रु.40192।00 असरु गनुिऩने रु... 40192.00 

  

गो.बौ. य तभतत आऩतुिकको नाभ र्ववयण बकु्तानी यकभ कय यकभ 
268/076/109 नेऩार म्मरु्जक हर  खेरकुद साभग्री खरयद (याजकुभाय 

भहतोको ऩेश्की पस्मौट) 
200000.00 3000.00 

311/077/1/27 अनऩु ब्माग प्रोडक्सन  ल्माऩटऩ ब्माग खरयद (र्वयेन्द्र 
प्रसाद चौधयीको ऩेश्की पस्मौट) 

338125.00 5072.00 

ऩसाि प्रकाशन अपसेट 
तथा शबुराब कन्सनि 

स्टेशनयी खरयद (र्वयेन्द्र प्रसाद 
चौधयीको ऩेश्की पस्मौट) 

136875.00 20555.00 

218/076/11/8 श्री गणेश रेड एण्ड 
सेन्टय 

चौर्कदायहरुको ऩोषाक खरयद 199984.00 3000.00 

286/077/1/8 भहतो एग्रो तसड कृर्ष र्वषादी खरयद 200000.00 3000.00 
285/077/1/8 खसु्फ ुएग्रो इन्टयप्राइजेज कृर्ष र्वषादी खरयद 100000.00 1500.00 
255/076/1१/१९ रयऩ ुएग्रो तसड सेन्टय कृर्ष र्वषादी खरयद 150910.00 2265.00 
255/076/12/2 रयऩ ुएग्रो तसड सेन्टय तयकायीको र्कट र्वतयण 120000.00 1800.00 
 जम्भा   40192.00 

 
 
 

68.  खचिको ऩषु्ट्याईँ (496/077/3/26) : आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ३६ 
भा सयकायी यकभ खचि गदाि र्वर बयऩाइको आधायभा खचि रेख्नऩुने व्मवस्था छ । गाउॉऩातरकारे 
५ नॊ. वडाका सवै र्वद्यारमका र्वद्याथॉहरुराई ब्माग र्वतयण गनि ग्राभीण स्वयोजगाय तातरभ तथा  
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाट देर्खएका व्महोया फेरुजू यकभ रु. 
ऩयाभशि केन्द्र प्रा.तर. को सहकामिभा आरुसी रेड एण्ड सप्रामसिफाट रु. 800।00 का दयरे 
३०० थान ब्माग  रु.240000।00 भा खरयद गयेको छ । उक्त यकभ खचि गदाि देर्खएका 
व्महोया देहाम अनसुाय छन ्।   

68.1.  गाउॉऩातरकारे टुक्रा टुक्रा गयी १२ थान र्वरफाट यकभ बकु्तानी गयेको छ । मस्तो खचिभा 
तनमन्रण हनुऩुदिछ ।   

68.2.  उक्त 300 थान ब्माग भध्मे 240 थानको भार र्वतयण बयऩाई ऩेश बएको छ । फाॉकी ६० थान 
र्वरको रु.800।00 हनुे रु.48000।00 को र्वतयण बयऩाई ऩेश हनुऩुने अन्मथा असरु हनुऩुने 
रु...  48000.00 

68.3.  219/076/11/8 : आल्भतुनमभ पेतिकेटय तातरभको रातग र्वयेन्द्र प्रसाद चौधयीराई ददएको रु. 
400000।00 ऩेश्की पस्मौट गदाि कामिक्रभको रागत अनभुान प्रस्ताव तथा सहबागीहरुको 
उऩर्स्थतत सॊरग्न नबएको तथा तातरभ सॊचारन बएको अवतध खरेुको छैन । प्रततवेदन रेखन खचि 
रु.10000।00 भान ुशे्रष्ठराई बकु्तानी ददएकोभा प्रततवेदन सॊरग्न छैन । खचिको ऩषु्ट्याईँ ऩगु्ने 
प्रभाण कागजात ऩेश हनुऩुने अन्मथा असरु हनुऩुने रु.. 400000.00 

68.4.  265/076/12/9 : ग्राभीण प्रर्वतध केन्द्र प्रा.तर. राई हेर्न्डक्राफ्ट फनाउने तातरभ सॊचारन खचि 
रु.397992।00 बकु्तानी गयेको छ । उक्त कामिक्रभभा 22 सहबागीहरुराई १३ ददनको 
रु.300।00 का दयरे मातामात खचि रु.85800।00 बकु्तानी गयेको छ । ऩनु: उक्त २२ 
सहबागीहरुराई नै प्रमोजन उल्रेख नबएको खचि रु.1725।00 का दयरे हनुे रु.37950।00 
बकु्तानी गयेको छ । प्रमोजन नखरुाई गयेको खचि वास्तर्वकता ऩर्हल्माई असरु हनुऩुने रु... 37950.00 

69.  तातरभ तथा अनरु्शऺण : साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ भा तातरभ तथा अनरु्शऺण गयाउॉदा 
ऩमुािउनऩुने र्वतध उल्रेख छ । गाउॉऩातरकारे  मवुा,  वारवातरका , तेश्रो तरङ्गी, वार र्हॊसा, भर्हरा 
र्हॊसा, सयसपाई, दतरत, साभदुार्मक र्वकास, सौन्दमि, सयसपाई जस्ता ऺेरभा देहाम अनसुायका गैय 
सयकायी सॊस्थाफाट रु 3833074।00 को तातरभ, अतबभरु्खकयण तथा जनचेतनाभूरक कामिक्रभ 
सञ्चारन गयेको बयऩाइका आधायभा ती सॊस्थाराई बकु्तानी गयेको देर्खमो । तीन वटा कोटेशन तरई 
प्रततस्ऩधािको आधायभा सॊस्था छनौट गनुिऩनेभा नगयेको य एउटै सभूहका सेवा प्रदामकफाट ऩारोऩारो 
कामि गयाएको कायणवाट वास्तर्वकरुऩभा प्रततस्ऩधाि य ऺभताका आधायभा सॊस्था छनौट गने बन्दा 
सरु्वधाका आधायभा एउटै सभूहका सॊस्था आरोऩारो गयी छनौट गयेको देर्खन्छ । र्वशेषऻ 
प्रर्शऺकको आवश्मकता ऩने प्रर्शऺण कामिक्रभ गैय सयकायी सॊस्था भापि त गयाउॉदा गणुस्तयीम 
तातरभ हनु सके, नसकेको भूल्माॊकन गयेको देर्खएन । वषाितको सभमभा ग्राभीण बेगभा गई 
कामिक्रभ गयेको देखाई बकु्तानी ददएकोभा कामिक्रभ सञ्चारनको अनगुभन तथा खचिको  
साविजतनर्ककयण सभेत नगयेको कामिक्रभवाट रर्ऺत वगिरे राब प्राि गनि सके नसकेको मर्कन गनि 
सर्कएन । सोझै गैय सयकायी सॊस्थाफाट गयाएको काभको प्रबावकारयता सतुनर्श्चत गनुिऩदिछ ।  

  

गो.बौ. य तभतत कामिक्रभको नाभ कामिक्रभ गनेको नाभ खचि यकभ 

144/076/10/2 सीऩभूरक तथा जनचेतनाभूरक सडक नाटक सनुौरो नेऩार, ऩसाि 248500.00 

169/076/10/19 फोका र्वतयण ऩश ुप्रार्वतधक याभ प्रसाद मादव 200000.00 
170/076/10/19 ब्रड डोनेसन कामिक्रभ वनशर्क्त मवुा क्रव सोनवषाि 75000.00 

212/076/11/8 डकभॉको रातग तातरभ याजकुभाय प्रसाद भहतो 399700.00 
243/076/11/19 आॉखा र्शर्वय नेऩार ऩोष्ट तभतडमा प्रा.तर. 149554.00 
248/076/11/19 फारी र्कया र्वषादद छने कामिक्रभ कृर्ष सॊमोजक गोर्वन्द बैमा थारु 150000.00 
259/076/12/2 फॊगयुऩारन य ऩाठा र्वतयण ऩश ुप्रार्वतधक कृष्ट्ण थाऩा 180000.00 
265/076/12/9 हस्तकरा सीऩभूरक तातरभ  ग्रातभण प्रर्वतध केन्द्र प्रा.तर. 397992.00 
268/076/12/9 खेरकुदका रातग खेर साभग्री र्वतयण याजकुभाय प्रसाद भहतो 200000.00 
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाट देर्खएका व्महोया फेरुजू यकभ रु. 
353/077/2/26 जनचेतनाभूरक कामिक्रभ सभाज सेवा मवुा क्रव 199000.00 
367/077/2/30 हाउस वाइरयङ तातरभ सजृनशीर र्शऺा र्वकास केन्द्र प्रा.तर. 399455.00 
480/077/3/24 पोहोयको उर्चत व्मवस्थाऩन िेस नेऩार प्रा.तर. 198993.00 
528/077/3/29 भोटयसाइकर रयऩेमरयङ तातरभ साभदुार्मक तातरभ केन्द्र प्रा.तर. 384980.00 
526/077/3/29 बाथाधाभ ऩमिटन ऺेर घोषणा कामिक्रभ तनभिर कुभाय तसॊ  150000.00 
553/077/3/31 रर्ऺत सभूह कामिक्रभ जमनायामण प्रसाद भहतो 499900.00 
  जम्भा 3833074.00 

 
 

 साभार्जक सयुऺा कामिक्रभ तपि  

70.  साभार्जक सयुऺा बत्ता र्वतयण :  साभार्जक सयुऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिर्वतध, २०७५ रे 
राबग्राहीको नाभ दताि य नवीकयण, रगत किा तोर्कएको तभतत तबरै ऩरयचमऩर अतनवामिरुऩभा 
नवीकयण गयी साभार्जक सयुऺा बत्ता र्वतयण गनुिऩने, प्रत्मेक फषि रगत अध्मावतधक गयी 
राबग्राहीको सॊख्मा एर्कन गनुिऩने, बत्ता र्वतयण गदाि फैंक भापि त बत्ता र्वतयण गनुिऩने, साभार्जक 
सयुऺा कामिक्रभराई प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारन गनि तनमतभत रुऩभा अनगुभन गनुिऩने,  केन्द्रीकृत 
सूचना प्रणारीभा प्रर्वर्ष्ट गयी अद्यावतद्यक गने र्जम्भेवायी साभार्जक सयुऺाको अर्ख्तमायी ऩाउन े
सम्वर्न्धत स्थानीम तहको हनुे व्मवस्था गयेको छ । गाउॉऩातरकारे मो वषि साभार्जक सयुऺाभा 
रु.47115400।00 खचि गयेको छ । मसभा देर्खएका व्महोया तनम्नानसुाय छन ।  

 

 

 

 

 

 

 

70.1.  साभार्जक सयुऺा बता वैर्कङ प्रणारी भापि त र्वतयण गयेको छैन । गाउॉऩातरकारे एभ.आइ.एस. 
सफ्टवेमय प्रमोग भापि त रगत अद्यावतधक गयेको ऩाइएन । रगत अद्यावतधक गयी साभार्जक सयुऺा 
बत्ता र्वतयण गनुिऩदिछ ।  

 

 

 

70.2.  शे्रस्ताभा साभार्जक सयुऺा शीषिकभा मो वषि तरएको ऩेश्की बन्दा रु.11508800।00 फढी ऩेश्की 
पस्मौट बएको देर्खएको छ। फढी ऩेश्की पस्मौट गयेको सम्फन्धभा गाउॉऩातरकारे मर्कन 
गनुिऩदिछ।   

70.3.  गाउॉऩातरकाको वडा नॊ. 4 य 5 को साभार्जक सयुऺा बत्ता ऩयीऺण गदाि  राबग्राहीको रगत 
ऩॊर्जकयण प्रणारीभा व्मवर्स्थत गयी अद्यावतधक  गयेको छैन ।  वडा नॊ. ४ भा देहामका जेष्ठ 
नागरयकको साभार्जक सयुऺा बत्ता र्वतयण बयऩाईभा जन्भतभतत तथा नाभनाभेसी सच्माएय 
रु.84000।00 खचि रेखेको छ । मस्तो खचिको वास्तर्वकता ऩर्हल्माई तनमतभत गनुिऩने रु.. 84000.00 

  

क्र.स. राबग्राहीको नाभ/थय सच्माएको व्महोया बकु्तानी यकभ रु. 
1.  चम्ऩादेवी थरुनी  फाफकुो नाभ ऩरयवतिन गयेको  12000.00 

2.  फानमा देवी भसुहेरयन उभेय सच्माएको  12000.00 

3.  ऩाविती देवी भसुहेरयन नाभ सच्माएको 12000.00 

4.  याभन भार्झ भसुहय नाभ सच्माएको 12000.00 

5.  धयुी चौधयी  नाभ सच्माएको 12000.00 
6.  बटुनी देर्व भसुहेरयन थय सच्माएको 12000.00 
7.  योअन भसुहय नाभ थय सच्माएको 12000.00 

  जम्भा 84000.00 
 

 
 

 धयौटी तपि   

71.  कामिसम्ऩन्न तथा भूअकय सभामोजन :  आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ 68 भा 
धयौटी से्रस्ताको अतबरेख याखी कामिसम्ऩन्न प्रततवेदन य भूल्म अतबवरृ्र्द् कय सभामोजनको प्रभाण 
याखी धयौटी र्पताि गनुिऩने व्मवस्था छ । गाउॉऩातरकारे मो वषि रु. 2196721।00 धयौटी 2196721.00 
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाट देर्खएका व्महोया फेरुजू यकभ रु. 
र्पताि गदाि से्रस्तासाथ कय सभामोजन ऩर तथा कामिसम्ऩन्न प्रततवेदन सभावेश गयेको छैन । 
कामिसम्ऩन्न प्रततवेदन तथा भू.अ.कय सभामोजन प्रभाण ऩेश गनुिऩने रु... 

71.1.  गाउॉऩातरकाको धयौटी खाताभा रु. 3265947/44 फाॉकी देर्खएको य फैंक अनसुाय रु. 
3991477।44 फाॉकी देर्खएको छ । मसयी पयक ऩनि गएको रु.725530।00 आम्दानी 
फाॉध्नऩुने रु..  725530.00 

72.  धयौटी खाताभा कर्न्टन्जेन्सी यकभ (6/076/8/3) : अन्तय सयकायी र्वत्तीम हस्तान्तयण ऐन, 
2074 अनसुाय सॊघीम सशति कोषको अनदुान खचि हनु नसकेभा र्पताि गनुिऩने व्मवस्था छ । 
गाउॉऩातरकारे सॊसदीम र्वकास कोषको सोराय वत्ती जडानभा रु. 4000000।00 खचि गदाि 
रु.120000।00 कर्न्टन्जेन्सी कर्ि गयी उक्त यकभ धयौटी खाताभा आम्दानी फाॉधेको छ । 
सॊघीम सशति कोषको अनदुानको रुऩभा प्राि उक्त यकभ र्पताि गनुिऩने रु...  120000.00 

73.  फढी बकु्तानी (40/076/7/25) : आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी, 2064 को तनमभ 36(3) 
अनसुाय र्वर बयऩाईको आधायभा भार खचि रेख्नऩुने व्मवस्था छ । गाउॉऩातरकारे र्वतबन्न धभि 
सॊस्कृतत प्रफर्द्िन शीषिकफाट रु.273499।00 खचि गयेको छ । उक्त यकभ खचि गदाि श्री गणेश 
रेड सेन्टयको साडी सर्हतको साभान खरयदको र्वर रु. 26३499।00 को भार सभावेश गयी श्री 
र्वयेन्द्र प्रसाद चौधयीराई रु. 273499।00 बकु्तानी गयेको छ । र्वर बयऩाई बन्दा 
रु.10000।00 फढी बकु्तानी बएको  छ ।उक्त यकभ असरु गनुिऩने रु.. 10000.00 

73.1.  उक्त यकभ खचि गयी 154 थान साडी रु.635।00 को दयरे खरयद गयको छ । तय १४५ 
थानभार र्वतयण गयेको बयऩाई ऩेश बएकोरे फाॉकी ९ थान साडी र्वतयण गयेको बयऩाई ऩेश हनुऩुने 
अन्मथा ९ थान साडीको रु.635।00 रे हनुे रु. 5715।00 असूर हनुऩुने रु.. 5715.00 

74.  कोतबड खचितपि  : गाउॉऩातरकाको कोतबड तपि को आमव्मम देहाम अनसुाय यहेको छ ।  मस 
सम्फन्धभा देर्खएका व्महोया देहाम अनसुाय छ । 

 

 कोतबड तपि को  आमव्मम 

क्र.सॊ.  आम्दानीको स्रोत आम रु. खचि शीषिक व्मम रु. 
१ सॊघीम सॊर्चत कोष  1213925.00 क्वायेन्टाइन होर्ल्डङ सेन्टय 

व्मवस्थाऩन तथा आइसोरेसन तनभािण  
1203890.00 

२ प्रदेश सॊर्चत कोष  याहत र्वतयण  5745905.00 
३ स्थानीम तहको आफ्नै 

फजेटफाट र्वतनमोजन 
बएको  

7736890 औषतध एवॊ स्वास्थम उऩकयण तथा 
साभग्री तनभािण  

1017020.00 

अन्म शीषिकभा बएको खचि  0.00 
औषतध एवॊ स्वास्थम उऩकयण तथा 
साभग्री तनभािण  

0.00 

4 अन्म सॊस्था अनदुान 15000.00 जोर्खभ बत्ता 990000.00 
 जम्भा 8956815.00 जम्भा 8956815.00  

74.1.  याहत र्वतयण :  कामािरमरे कोतबडको वेरा 3315 घयऩरयवायराइि रु.5745905।00 को 
याहत साभग्री सैःझै खरयद गयी र्वतयण गयेको छ ।  

 

74.2.  जोर्खभ बत्ता : कामािरमरे कोतबडको वेरा 29 जना स्वास्थमका कभिचायीराइि 100 प्रततशत 
जोर्खभ बत्ता रु.990000।00 खचि रेखेको छ। िन्टराइनभा खर्टनेराइि भार 100 प्रततशत 
बत्ता ददने व्मवस्था बउकोरे सवै कभिचायीराइि 100 प्रततशत बत्ता र्वतयण गने कामि तनमभसम्भत 
नदेर्खएको रु... 990000.00 

74.3.  खाना खाजा खचि : गाउॉऩातरकारे कोतबडको वेरा खाना खाजा खचि रु 764000।00 रेखेको छ  
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाट देर्खएका व्महोया फेरुजू यकभ रु. 
। उक्त यकभफाट खाना खाजा खाने ब्मर्क्त य अवतध खरेुको छैन । र्वर बयऩाइिको बयभा भार 
रु. 764000।00 खचि रेखेको छ ।ऩमािि ऩषु्टमाइि सर्हत सहबागी य अवतध खरुाउनऩुदिछ ।  

74.4.  क्वायेन्टीनभा 10 वटा र्स्टरको वेड रु 123890।00 भा खरयद गयेको छ। खरयद गयेको 
र्स्टरको वेड गाउॉऩारकाभा र्जन्सी दार्खरा गयेको देर्खएन । र्जन्सी दार्खरा गनुिऩने रु.. 123890.00 

75.  स्थरगत तनयीऺण : गाउॉऩातरकाफाट सॊचातरत मोजना तथा कामिक्रभ तनयीऺण गदाि देर्खएका व्महोया 
देहाम अनसुाय छन । गाउॉऩातरकारे मी व्महोयाराई कामािन्वमन गनुिऩदिछ । 

 तनचटुा उभार्व रगामतभा अधूया बवन तथा सॊयचनाहरु ऩूया गयी उऩमोग गनुिऩदिछ । 

 फस्ती व्मवस्थाऩनभा ध्मान ददई फाटोको चौडाई वरृ्र्द् गनुिऩने ।  
 जग्गाको स्वातभत्व एकीन गयेय भार बवन रगामतका सॊयचना तनभािण गनुिऩने ।  
 साविजतनक तथा ऩतति जग्गाको रगत अद्यावतधक गयी सॊयऺण गनुिऩने ।  

  

76.  ऩेश्की : आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ७९ फभोर्जभ आतथिक वषि तबरै ऩेश्की 
पस्मौट गनुिऩने व्मवस्था छ । गाउॉऩातरकारे मस वषि रु 4083100।00 ऩेश्की पस्मौट गयेको 
देर्खएन । तनमभानसुाय ऩेश्की यकभ असूर पस्मौट गनुिऩने रु..... 4083100.00 

 
 

 

तस नॊ फ.उ.शी.नॊ. गो बौ नॊ तभतत ऩेश्की तरनेको नाभ ऩेश्की प्रमोजन ऩेश्की यकभ 

1.  गाउॉऩातरका चार ु 27-2076/7/5 तस.अ.हे.व.जगन्नाथ साह अतबभरु्खकयण कामिक्रभ 25000.00 

2.   62-2076/8/8 प्रददऩ चौयतसमा कभिचायी फैठक बत्ता 72000.00 
3.   69-2076/8/11 तस.अ.हे.व.जगन्नाथ साह सनुौरो हजाय ददनका 

आभाहरुराइि अतबभरु्खकयण  
40000.00 

4.   69-2076/8/11 तस.अ.हे.व.जगन्नाथ साह र्वद्यारम र्शऺा तथा 
तडवतभिन कामिक्रभ 

30000.00 

5.   69-2076/8/11 तस.अ.हे.व.जगन्नाथ साह र्कशोयीहरुको ऩोषण 
सम्फन्धी तातरभ 

40000.00 

6.   69-2077/8/11 तस.अ.हे.व.जगन्नाथ साह गबिवती तथा सतु्केयी 
अवस्थाभा देखाऩने सभस्मा 
वाये अतबभरु्खकयण कामिक्रभ 

25000.00 

7.   70-2076/8/11 तस.अ.हे.व.जगन्नाथ साह र्कशोयीहरुराइि मौन र्शऺा 
प्रजनन स्वास्थम फाये 
अतबभरु्खकयण कामिक्रभ 

30000.00 

8.   70-2076/8/11 तस.अ.हे.व.जगन्नाथ साह फच्चाहरुराइि कुऩोषणफाट 
फचाउन ऩाखयुाको भाऩन 

35000.00 

9.   70-2076/8/11 तस.अ.हे.व.जगन्नाथ साह रागू औषतध सम्फन्धी 
अतबभरु्खकयण कामिक्रभ 

30000.00 

10.   70-2076/8/11 तस.अ.हे.व.जगन्नाथ साह सयसपाइि सम्फन्धी तातरभ 40000.00 
11.   70-2076/8/11 तस.अ.हे.व.जगन्नाथ साह सने तथा नसने योग 

सम्फन्धी अतबभरु्खकयण  
30000.00 

12.   78-2076/8/13 तस.अ.हे.व.जगन्नाथ साह फहुऺ ेरीम ऩोषण कामिक्रभ 150000.00 
13.   110।076/9/16 र्वयेन्द्र प्रसाद चौयतसमा र्वऩद व्मवस्थाऩन 500000.00 
14.   112-

2076/9/16 
अब्फदरु काददय अॊसायी जेष्ठ नागरयकको सभान 

कामिक्रभ कम्वर र्वतयण 
250000.00 

15.   112-
2076/9/16 

अब्फदरु काददय अॊसायी दतरतहरुराइि न्मानो कऩडा 
र्वतयण 

200000.00 

16.   152।076/10/2 गोतफन्द बैमा थारु र्वषादी खरयद 50000.00 
17.   168- अब्फदरु काददय अॊसायी साभार्जक र्वकृतत र्वरुर्द् 98500.00 
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाट देर्खएका व्महोया फेरुजू यकभ रु. 
2076//10/19 तातरभ 

18.   168-
2076/10/19 

अब्फदरु काददय अॊसायी साभार्जक कृतत र्वरुर्द् 
तातरभ 

98500.00 

19.   273-2077/1/8 तस.अ.हे.व.जगन्नाथ साह र्वऩद व्मवस्थाऩन तथा 
उर्द्ाय याहत 

589750.00 

20.   424।077/3/15 र्वयेन्द्र प्रसाद चौधयी रर्ऺत सभूह अऩाङ्ग जेष्ठ 
नागरयक दतरत र्ऩछडा वगि 

700000.00 

21.  सॊघीम सशति हस्तान्तरयत 
कामिक्रभ 

15-2077/7/15 तस.अ.हे.व.जगन्नाथ साह औषतध ढुवानी  100000.00 

22.   15-2076/7/05 तस.अ.हे.व.जगन्नाथ साह चौभातसक सतभऺा कामिक्रभ 20000.00 
23.   15-2076/7/05 तस.अ.हे.व.जगन्नाथ साह र्वतबन्न कामिक्रभ 27400.00 
24.   15-2076/7/05 तस.अ.हे.व.जगन्नाथ साह कुष्ठयोग ऩत्ता रगाउन 

चभियोग र्शर्वय 
200000.00 

25.   46।2076/10/15 तस.अ.हे.व.जगन्नाथ साह प्रजनन स्वास्थम कामिक्रभ 196000.00 
26.   47।2076/10/15 तस.अ.हे.व.जगन्नाथ साह प्रजनन स्वास्थम कामिक्रभ 84950.00 
27.   48।2076/10/15 तस.अ.हे.व.जगन्नाथ साह ऩोषण कामिक्रभ 100000.00 
28.   54।2076/10/23 तस.अ.हे.व.जगन्नाथ साह अनगुभन तथा भूल्माॊकन  100000.00 
29.   54।2076/10/23 तस.अ.हे.व.जगन्नाथ साह अतबभरु्खकयण कामिक्रभ 125000.00 
30.  फहुऺ ेरीम ऩोषण  3-2076/8/12 तस.अ.हे.व.जगन्नाथ साह फहुऺ ेरीम ऩोषण कामिक्रभ 96000.00 

जम्भा 4083100.00 
 
 

77.  अनगुभन तथा सम्ऩयीऺण : स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ८४ भा फेरुजू पस्मौट 
गने व्मवस्था यहेको छ ।सोही एनको दपा ८४ (२)(घ) भा फेरुजू पस्मौट गने गयाउने काभ 
कतिव्म प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतको हनुे व्मवस्था छ ।  रेखाऩयीऺणको क्रभभा गाउॉऩातरकारे 
सम्ऩयीऺणको रातग अनयुोध गयेको छैन । फाॉकी फेरुज ुतनमभानसुाय असरु पस्मौट गनुिऩदिछ । 

 

78.  सॊर्चतकोष य फेरुजकुो र्स्थतत : स्थानीम सॊर्चतकोषको र्ववयण, फेरुज ुवगॉकयण (र्वतनमोजन, याजस्व, 
धयौटी य अन्मकायोफाय)  य अद्यावतधक फेरुज ुर्स्थतत  क्रभश : अनसूुची १ , अनसूुची २ य अनसूुची 
३ भा सभावेश छ । 
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           स्थानीम सॊर्चतकोष र्ववयण       अनसूुची 1 
                                                                          2076/77 (रु हजायभा) 

तस.न.  स्थानीम तह र्जल्रा 

आम 
 

व्मम 
 

रेखाऩयीऺण 
यकभ 

फेरुज ु
यकभ 

फेरुज ु
प्रततशत 

गत वषिको 
र्जम्भेवायी 

सॊघ तथा 
प्रदेश 
अनदुान 

याजस्व 
वाॉडपाॉड 
यकभ 

आन्तरयक 
आम 

अन्म 
आम 

जम्भा आम 
चार ुखचि 

ऩुॉजीगत 
खचि अन्म खचि जम्भा खचि 

भौज्दात 

1 2 3 4 5 6=(2+3+4+5) 7 8 9 10(7+8+9) 11(1+6-10) 

1 
ऩटेवाि सगुौरी 
गाउॉऩातरका 

ऩसाि 650536 64841 9.97 56771 274022 42413 7027 0 323462 172090 101093 53891 327074 53159 

                                                                     
                                                     फेरुज ुवगॉकयण (र्वतनमोजन, याजस्व, धयौटी य अन्मकायोफाय)                                                  अनसूुची-2 
                                                                    2076/ 77                                                                      (रु हजायभा) 

तस.न. स्थानीमतह र्जल्रा 

प्रायर्म्बक फेरुज ु प्रततर्क्रमाफाट पर्छ्यौट फाॉकी फेरुज ु फाॉकी फेरुज ु
दपा सॊख्मा 

यकभ 

दपा सॊख्मा 

यकभ 

दपा सॊख्मा 

यकभ 
असरु 
गनुिऩने 

तनमतभत गनुिऩने ऩेश्की 

सैर्द्ार्न्तक रगती सैर्द्ार्न्तक रगती सैर्द्ार्न्तक रगती 
अतनमतभत 
बएको 

प्रभाण 
कागजात 
ऩेश 
नबएको 

याजस्व 
रगत 
र्जम्भेवायी 
नसायेको 

सोधबनाि 
नतरएको जम्भा कभिचायी अन्म  जम्भा 

1 
ऩटेवाि सगुौरी 
गाउॉऩातरका 

ऩसाि 55 55 64841 0 0 0 55 55 64841 6282 21430 33046 0 0 54476 4083 0 4083 

                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

                                                                अद्यावतधक फेरुज ुर्स्थतत                                                          अनसूुची-3 
                                                                      2076/77                                                             (रु हजायभा) 

 

क्र.स. 
स्थानीम तहको नाभ 

र्जल्रा 
गतफषिसम्भको 

फाॉकी सभामोजन 

गतफषिसम्भको 
मथाथि वाॉकी 

वेरुज ु

सॊ.ऩ.को रातग 
अनयुोध बइि 
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 

1 
ऩटेवाि सगुौरी 
गाउॉऩातरका 

ऩसाि 55728 0 55728 0 0 0 0 55728 64841 १२०५६९ 9790 


