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श्री अध्मऺज्मू, 
देवानगञ्ज गाउॉऩाङ्झरका, 
गाउॉ कामिऩाङ्झरकाको कामािरम,  

सङ्टनसयी । 

ङ्जवषम् रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन । 

 

 नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया २४१ फभोङ्ञजभ त्मस कामिऩाङ्झरकाको आङ्झथिक वषि २०७६।७७ को रेखाऩयीऺण 

सम्ऩङ्ङ गयी रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ को दपा २०(२) फभोङ्ञजभ मो प्रङ्झतवेदन जायी गङ्चयएको छ । उक्त प्रङ्झतवेदन 

रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ को दपा २०(३) य दपा २२  प्रमोजनको राङ्झग अनङ्टयोध छ । 

 
 

 
                                                                        (नेत्र कङ्ट भाय खत्री) 

                                                                            नामव भहारेखाऩयीऺक



 

  
 

 

भहारेखाऩयीऺकको बनाइि 
नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया २४१ भा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका सफै सयकायी कामािरमको 

रेखाऩयीऺण ङ्झनमङ्झभतता, ङ्झभतव्ममीता, कामिदऺता, प्रबावकायीता य औङ्ञचत्मको आधायभा भहारेखाऩयीऺकफाट 
हङ्टने व्मवस्था छ । रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ को दपा २०(२) भा भहारेखाऩयीऺकरे प्रत्मेक गाउॉऩाङ्झरका 
य नगयऩाङ्झरकाको रेखाऩयीऺण सम्ऩङ्ङ गयी अरग अरग प्रङ्झतवेदन जायी गनि सक्न े व्मवस्था छ । सोही 
व्मवस्था फभोङ्ञजभ स्थानीम तहको आङ्झथिक वषि 2076।77 को आङ्झथिक कायोफायको रेखाऩयीऺण सम्ऩङ्ङ 
गयी मो प्रङ्झतवेदन जायी गङ्चयएको छ । 

स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण नेऩारको सॊङ्जवधान, रेखाऩयीऺण ऐन, सयकायी रेखाऩयीऺण भानदण्ड, 
ङ्जवत्तीम रेखाऩयीऺण भागिदशिन, स्थानीम तह रेखाऩयीऺण ङ्झनदेङ्ञशका, भहारेखाऩयीऺकको वाङ्जषिक रेखाऩयीऺण 
मोजना य ङ्झनकामसॉग सम्फङ्ञधधत ऐन, ङ्झनमभको आधायभा सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ । रेखाऩयीऺणको प्रभङ्टख 
उदे्दश्महरुभा ङ्जवत्तीम ङ्जववयणको शङ्टद्धता, प्रचङ्झरत कानूनको ऩारना, फजेट तथा मोजना तजङ्टिभा एवॊ कामिक्रभ कामािधवमन, खङ्चयद व्मवस्थाऩन, 
साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको सॊयऺण य उऩमोग, ङ्ञजम्भेवायी य जवापदेङ्जहता एवॊ सेवा प्रवाहको अवस्था भूल्माङ्कन गनङ्टि यहेको छ । त्मसैगयी स्रोत 
साधनको प्राप्ती य उऩमोग सम्फधधभा प्रचङ्झरत कानूनको ऩारना बए नबएको ङ्जवश्लषेण गयी ङ्जवत्तीम  व्मवस्थाऩनभा सङ्टधायका राङ्झग सङ्टझाव प्रस्तङ्टत 
गयी सङ्टशासन प्रवद्धिनभा टेवा ऩङ्टर् माउनङ्ट रेखाऩयीऺणको उदे्दश्म यहेको छ ।  

आङ्झथिक वषि २०७६।७७ को रेखाऩयीऺण सम्ऩङ्ङ बएऩश्चात जायी गङ्चयएको प्रायङ्ञम्बक प्रङ्झतवेदन उऩय प्राप्त प्रङ्झतङ्जक्रमाका ङ्जवषमहरु 
ङ्झभरान गयी कामभ यहेका व्महोया सभावेश गयेय याम सङ्जहतको अङ्ञधतभ प्रङ्झतवेदन ऩठाइएको छ । प्रङ्झतवेदनभा ङ्छदएका सङ्टझावहरुको 
कामािधवमनफाट स्थानीम तहभा यहेको सीङ्झभत स्रोत साधनको उऩमोग गयी ङ्जवकास ङ्झनभािण य सेवा प्रवाहभा ङ्झभतव्ममीता, दऺता य प्रबावकाङ्चयता 
हाङ्झसर गनि सहमोग ऩङ्टग्ने अऩेऺा गङ्चयएको छ । परस्वरुऩ स्थानीम तहको कामिसम्ऩादनभा जवापदेङ्जहता य ऩायदशॉता प्रवद्धिन हङ्टने ङ्जवश्वास 
ङ्झरइएको छ ।  

रेखाऩयीऺणफाट भूरत: आधतङ्चयक आम य याजस्व फाॉडपाॉटको प्रऺेऩण मथाथिऩयक नयहेको, आधतङ्चयक आम ठेक्का व्मवस्थाऩनभा स्ऩष्ट 
कानूनी व्मवस्था नबएको, आम सङ्करन धमून यहेको, ऩमािप्त आधाय फेगय याजस्व छङ्टट ङ्छदएको, फक्मौता असङ्टरीभा प्रबावकायीता नआएको, फजेट 
अनङ्टशासन कभजोय यहेको, अफण्डा फजेट याखेको, खचि ऩश्चात फजेट तथा कामिक्रभ सॊशोधन गयी अनङ्टभोदन गने गयेको, वषािधतभा फढी खचि 
गयेको, खङ्चयद कानून ङ्जवऩयीत सोझै खङ्चयद गयेको, अत्मङ्झधक प्रशासङ्झनक खचि गयेको, फचत अनङ्टदान ङ्जपताि नगयेको, ङ्जवतयणभङ्टखी खचिको 
फाहङ्टल्मता यहेको जस्ता प्रवङृ्ञत्त देङ्ञखएका छन ्। त्मसैगयी ङ्जवकास ङ्झनभािणतपि  मोजना प्राथङ्झभकीकयण नगयेको, साना तथा टङ्टके्र आमोजनाको 
छनौट गयेको, जङ्जटर प्रकृङ्झतका कामिहरु सभेत उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतफाट गयाएको, तोङ्जकएफभोङ्ञजभ जनसहबाङ्झगता नजङ्टटेको, दीगो ङ्जवकासका रक्ष्म 
अनङ्टरुऩ मोजना य कामिक्रभ तजङ्टिभा नगयेको, दीघिकारीन ङ्जवकासको खाका तजङ्टिभा नबएको जस्ता सभस्मा यहेका छन ्।  

स्थानीम तहको आधतङ्चयक व्मवस्थाऩनतपि  आवश्मक अनङ्टबवी य दऺ जनशङ्ञक्तको कभी यहेको, कभिचायी ङ्झनमङ्टक्ती तथा फढङ्टवाभा प्रदेश 
रोकसेवा आमोगको ऩयाभशि नङ्झरएको, सेवा प्रवाहभा अऩेङ्ञऺत सङ्टधाय हङ्टन नसकेको, स्रोत, साधन य सम्ऩङ्ञत्तको दङ्टरुस्त अङ्झबरेख नयहेको, 
सञ्चाङ्झरत मोजना, कामिक्रभ, सेवा प्रवाहको अङ्झबरेख नयाखेको, फैंक ङ्जहसाफ ङ्जववयण तमाय गने नगयेको, रेखाङ्कन तथा सभग्र प्रङ्झतवेदन प्रणारी य 
आधतङ्चयक ङ्झनमधत्रण कभजोय यहेको छ । साथै आधतङ्चयक रेखाऩयीऺण बयऩदो य प्रबावकायी नबएको ऩाइएको छ । स्थानीम तहभा रेखा 
सङ्झभङ्झतको गठन, कामिऺ ेत्र, रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन उऩय छरपर य फेरुजू पर्छ्यौट सम्फधधी स्ऩष्ट कामिङ्जवङ्झध तजङ्टिभा हङ्टन फाॉकी यहेको ऩाइएको 
छ । रेखाऩयीऺणफाट औॊल्माएका व्महोयाहरु सङ्टधाय गयी गत ङ्जवगतका फेरुजू उऩय अऩेङ्ञऺतरुऩभा आवश्मक कायवाही बए गयेको सभेत 
देङ्ञखएन । 

सभम य जनशङ्ञक्तको सीङ्झभतताको फावजङ्टद मथासम्बव स्थानीम तहको कामिस्थरभा नै उऩङ्ञस्थत बइि रेखाऩयीऺण गङ्चयएको ङ्झथमो । 
रेखाऩयीऺणको क्रभभा रेखाऩयीऺण टोरीरे स्थानीम तहका प्रभङ्टख सङ्जहतका ऩदाङ्झधकायीहरुसॉग छरपर सभेत गङ्चयएको ङ्झथमो । रेखाऩयीऺण 
प्रङ्झतवेदनभा उल्रेख बएका व्महोयाको कामािधवमनफाट स्थानीम तहको ङ्जवत्तीम व्मवस्थाऩन, बौङ्झतक ऩूवािधाय य सेवा प्रवाहभा सङ्टधाय हङ्टन ेअऩेऺा 
गयेको छङ्ट । स्थानीम तहको रेखाऩयीऺणभा सहमोग ऩङ्टर् माउन ेस्थानीम तहका सफै ऩदाङ्झधकायी तथा कभिचायीहरु य रेखाऩयीऺण तथा प्रङ्झतवेदन 
तमायीभा सॊरग्न मस कामािरमका कभिचायीहरु सफैराइि धधमवाद ऻाऩन गदिछङ्ट  ।  

  

 (टॊकभङ्ञण शभाि, दॊगार) 

२०७8 बाद्र ४ गते भहारेखाऩयीऺक 
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श्री अध्मऺज्मू,  

देवानगञ्ज गाॉउऩाङ्झरका,  
गाॉउ कामिऩाङ्झरकाको कामािरम, 
सङ्टनसयी । 

 

ङ्जवषम्  रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवदेन । 

कैङ्जपमत सङ्जहतको याम 

हाभीरे देवानगञ्ज गाॉउऩाङ्झरकाको आङ्झथिक वषि २०७६।७७ को ङ्जवत्तीम ङ्जववयण य त्मससॉग सम्फङ्ञधधत आमव्मम ङ्जववयण तथा रेखा ङ्जटप्ऩणीहरुको रेखाऩयीऺण गयेका छौं 
।हाम्रो यामभा,  मस प्रङ्झतवेदनको कैङ्जपमत सङ्जहतको याम व्मक्त गने आधाय खण्डभा उल्रेख बएका ङ्जवषमरे ऩाने असय फाहेक, ऩेश बएको २०७७ आषाढ ३१ भा सभाप्त 
बएको आङ्झथिक वषि २०७६।७७ को ङ्जवत्तीम ङ्जववयण य त्मससॉग सम्फङ्ञधधत आमव्मम ङ्जववयणरे स्थानीम तहसॉग सम्फङ्ञधधत प्रचङ्झरत कानून य ऩयम्ऩया फभोङ्ञजभ सायबतू रुऩभा 
सही तथा मथाथि अवस्था ङ्ञचत्रण गदिछ ।  

कैङ्जपमत सङ्जहतको याम व्मक्त गने आधाय 

1. ऩाङ्झरकारे भहारेखाऩयीऺकफाट स्वीकृत नेऩार साफिजङ्झनक ऺते्र रेखाभानको ढाॉचा प्रमोग गयी ङ्जवत्तीम ङ्जववयण तमाय गयेको छैन । 

2. रेखाऩयीऺणभा देङ्ञखएका व्महोयाहरुका सम्फधधभा ङ्झभङ्झत २०७८।२।२२ भा जायी गङ्चयएको प्रायङ्ञम्बक प्रङ्झतवेदन उऩय प्राप्त प्रङ्झतङ्जक्रमा सङ्जहतका प्रभाण 
कागजातका आधायभा पर्छ्यौट बएका दपाहरु हटाई कामभ व्महोयाको अङ्ञधतभ प्रङ्झतवेदन ऩाना १५ मसैसाथ सॊरग्न छ । 

3. रेखाऩयीऺणफाट रु. १ कयोड १८ हजाय फेरुजू  छ । सोभध्मे असङ्टर गनङ्टिऩने रु. 10 राख 8२ हजाय,  प्रभाण कागजात ऩेश गनङ्टिऩने रु. ६५ राख, ङ्झनमङ्झभत 
गनङ्टि ऩने रु. 24 राख 36 हजाय यहेको छ ।  

4. आम्दानी तथा खचिको से्रस्ता नगदभा आधाङ्चयत रेखा प्रणारी अवरम्फन गयेकोरे ऩाङ्झरकाको ऩेश्की फाहेक सम्ऩङ्ञत्त तथा दाङ्जमत्व मङ्जकन हङ्टने कङ्ट नै जानकायी 
खङ्टराएको छैन ।   

हाम्रो रेखाऩयीऺण कामि नेऩारको सॊङ्जवधान, रेखाऩयीऺण ऐन तथा भहारेखाऩयीऺकको कामािरमरे अवरम्वन गयेका नेऩार सयकायी रेखाऩयीऺणभान, भागिदशिन तथा 
रेखाऩयीऺणसॉग सम्फङ्ञधधत अधम प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ गङ्चयएको छ । ङ्जवत्तीम ङ्जववयण तमाय गने स्थानीम तहसॉग हाभी स्वतधत्र छौं । त्मसका राङ्झग स्वीकृत 
आचायसॊङ्जहता अनङ्टसाय हाभीरे काभ गयेका छौं । रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राप्त गयेका रेखाऩयीऺण प्रभाणहरु हाम्रो याम व्मक्त गने आधायका राङ्झग ऩमािप्त य उऩमङ्टक्त छन ्
बङ्ङे कङ्ट याभा कामािरम ङ्जवश्वस्त छ ।   

ङ्जवत्तीम ङ्जववयण उऩय व्मवस्थाऩन य रेखाउत्तयदामी अङ्झधकृतको ङ्ञजम्भेवायी 

आङ्झथिक कामिङ्झफङ्झध तथा ङ्जवत्तीम उत्तयदाङ्जमत्व ऐन २०७६ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ तथा अधम प्रचङ्झरत कानून  फभोङ्ञजभ सही य मथाथि हङ्टने गयी ङ्जवत्तीम 
ङ्जववयण तमाय गने तथा जारसाजी वा अधम गल्तीका कायण ङ्जवत्तीम ङ्जववयण सायबतू रुऩभा गरत आॉकडा यङ्जहत स्वरुऩभा फङ्ङ ेगयी आवश्मक आधतङ्चयक ङ्झनमधत्रण प्रणारी 
रागङ्ट गने ङ्ञजम्भेवायी ऩाङ्झरका व्मवस्थाऩनभा यहेको छ । गाउॉ कामिऩाङ्झरका, अध्मऺ य प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवत्तीम प्रङ्झतवेदन प्रकृमाको अनङ्टगभनका 
राङ्झग ङ्ञजम्भेवाय यहेका छन ्।   

ङ्जवत्तीम ङ्जववयणको रेखाऩयीऺण उऩय रेखाऩयीऺकको ङ्ञजम्भेवायी 

ङ्जवत्तीम प्रङ्झतवेदन सभग्रभा जारसाजी वा अधम गल्ती सभेतका कायण सायबतू रुऩभा गरत आॉकडा यङ्जहत यहेको होस ् बनी उङ्ञचत आश्वस्तता प्राप्त गयी याम सङ्जहतको 
रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन जायी गनङ्टि रेखाऩयीऺणको उद्दशे्म हो । रेखाऩयीऺणभा उङ्ञचत आश्वस्ततारे साभाधमस्तयको आश्वस्ततासम्भ प्रदान गयेको हङ्टधछ, तय रेखाऩयीऺण ऐन 
तथा भहारेखाऩयीऺकको कामािरमरे अवरम्वन गयेका नेऩार सयकायी रेखाऩयीऺणभान, भागिदशिन तथा रेखाऩयीऺणसॉग सम्फङ्ञधधत अधम प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ गने 
रेखाऩयीऺण सम्ऩादन बएकै अवस्थाभा ऩङ्झन सफै प्रकायका जारसाजीजधम वा अधम गल्ती ऩत्ता रगाउने सक्ने ङ्झनङ्ञश्चतता बने हङ्टदैन । ङ्जवत्तीम ङ्जववयणका उऩमोगकतािरे 
साभाधमतमा गने आङ्झथिक ङ्झनणिमभा नै पयक ऩानि सक्ने अवस्था देङ्ञखएका एउटै वा सभग्रताभा हङ्टने ङ्जवशेष वा जारसाजीजधम वा अधम गल्तीराई सायबतू रुऩभा गरत 
आॉकडा भाङ्झनएको छ ।  

 
 (नेत्र कङ्ट भाय खत्री) 
नामफ भहारेखाऩयीऺक
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रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन 

२०७६।७७ 

ऩङ्चयचम - स्थानीम नेततृ्वको ङ्जवकास गदै स्थानीम शासन ऩद्धङ्झतराई सङ्टदृढ गयी स्थानीम तहभा ङ्जवधाङ्जमकी, कामिकाङ्चयणी य 
धमाङ्जमक अभ्मासराई सॊस्थागत गनि स्थानीम सयकायको सञ्चारन गने उद्देश्मरे मस गाउॉऩाङ्झरकाको स्थाऩना बएको हो।स्थानीम 
सयकायरे सञ्चारन गने कामिभा सहकाङ्चयता, सह–अङ्ञस्तत्व य सभधवमराई प्रवद्धिन गनङ्टि य स्थानीम सयकायका काभभा 
जनसहबाङ्झगता, उत्तयदाङ्जमत्व, ऩायदङ्ञशिता सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गयी नागङ्चयकराई गङ्टणस्तयीम सेवा प्रदान गनङ्टि गाउॉऩाङ्झरकाको उद्देश्म यहेको 
छ।मस गाउॉऩाङ्झरका अधतगित  ७ वडा,  ३९ सबा सदस्म, ५३.५६ वगि ङ्जकरोङ्झभटय ऺेत्रपर तथा ३५०७३ जनसॊखमा यहेको 
छ । 

स्थानीम सङ्ञञ्चत कोष – आङ्झथिक वषि २०७६।७७ को स्थानीम सङ्ञञ्चत कोष आम व्मम  ङ्जहसाफको सॊङ्ञऺप्त अवस्था ङ्झनम्न 
फभोङ्ञजभ यहेको छ । 

आङ्झथिक कायोफायको ङ्ञस्थङ्झत 

2076.077 

प्राप्ती ङ्जववयण 

 

यकभ ब ङ्टक्तानी ङ्जववयण 

 

यकभ 

गतको नगद तथा भौज्दात   97329170.68 वजेट खचि   349474275.06 

फैङ्क भौज्दात 90031567.68   चारङ्ट 178160740.46   

धयौटी 2659401.0   ऩङ्टजीगत 171313534.60   

भभित कोष 4638202.0         

सयकायी अनङ्टदान सॊघ   270912567.87 

सॊघीम सयकाय प्रदेश 
सयकाय कामिक्रभ खचि   

15639388.00 

१३३११ सभाङ्झनकयण अनङ्टदान 119300000.0   साभाङ्ञजक सङ्टयऺा ङ्जपताि   0.00 

१३३१२ शसति अनङ्टदान चारङ्ट 137056567.87   साभाङ्ञजक सङ्टयऺा  60135600.00 60135600.00 

१३३१४ ङ्जवषशे अनङ्टदान चारङ्ट 2500000.0         

१३३१६ सभऩङ्टयक अनङ्टदान चारङ्ट 12056000.0   कोष खचि   10814026.00 

सयकायी अनङ्टदान प्रदेश   36235925.60 धयौटी ९६४,५२७.०० 

  

१३३११ सभाङ्झनकयण अनङ्टदान 
७,४४७,०००.०० 

  प्रकोऩ व्मवस्थाऩन कोष 8011916.0   

१३३१२ शसति अनङ्टदान चारङ्ट १३,४६९,०००.०० 

  कभिचायी कल्माण कोष 0   

१३३१४ ङ्जवषशे अनङ्टदान चारङ्ट १,०३०,१५१.६० 

  ङ्जवङ्जवध कोष खाता 330568.0   

१३३१६ सभऩङ्टयक अनङ्टदान चारङ्ट ४,२४०,७७४.०० 

  भभित कोष खाता 1507015.0   

प्रदेश ङ्झनवािचन ऺेत्र कामिक्रभ 
४९,०००.०० 

  अङ्ञधतभ भौज्दात   152255190.34 

सडक फोडि नेऩार 
१,०००,०००.०० 

        

सॊघीम सयकाय प्रदेश सयकाय 
कामिक्रभ खचि 

75774988.00 75774988.00 ऩङ्टजीगत 0.00   

जनसहबाङ्झगता   1857896.00 सङ्ञञ्चत कोष १२४२७४३३९.३९   

धयौटी   6760160.88 धयौटी 8438034.88   

प्रकोऩ व्मवस्थाऩन कोष   22504784.60 प्रकोऩ व्मवस्थाऩन कोष 14492868.6०   
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कभिचायी कल्माण कोष   0.00 भभित कोष 4846198.47   

आकङ्ञस्भक कोष   0.00 अधतयीक याजश्व खाता 97350.0०   

आधतङ्चयक याजस्व   5631523.25 ङ्जवङ्जवध कोष खाता 106399.00   

भूल्म अङ्झबफृङ्जद्ध कय सॊघ   56187342.05       

याजस्व वाडपाड प्रदेश   2484000.00       

ङ्ञजल्रा सभधवम सङ्झभङ्झत   0.00       

प्रदेश अनङ्टदान   0.00       

योमल्टी याङ्जष्डम वन   68380.00       

ङ्जवङ्जवध कोष    436967.00       

भभित कोष   6668792.47       

भारऩोतफाट प्राप्त यङ्ञजस्रेशन    5465981.00       

 जम्भा   588318479.40 जम्भा    588318479.40 
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दपा रेखाऩयीऺणफाट देङ्ञखएका व्महोया फेरुजू यकभ 

1.  ङ्जवत्तीम ङ्जववयण – स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७२ भा गाउॉऩाङ्झरकारे प्रत्मेक वषिको 
साउन एक गतेदेङ्ञख आगाभी वषिको असाय भसाधतसम्भको अवङ्झधराई आङ्झथिक वषि कामभ गयी आम य 
व्मवमको ङ्जहसाव याख्नङ्टऩदिछ। सोही ऐनको दपा ६९ भा तोकीए अनङ्टसाय गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो आङ्झथिक कामि 
प्रणरीको व्मवस्थाऩन गनङ्टिऩदिछ । मस सम्फधधभा देङ्ञखएका व्महोया देहाम फभोङ्ञजभ छन ्

•स्थानीम तहरे सॊङ्ञचत कोषभा गत ङ्जवगतको फाॉकी मस वषि प्राप्त यकभ य सॊङ्ञचत कोषवाट बएको खचि स्ऩष्ट 
देङ्ञखने गयी खाता याखेको छैन । 

•रेखाऩयीऺणका क्रभभा फैंक नगदी ङ्जकताफ तथा ऩेश्की खाता अद्यावङ्झधक नयहेको कायण स्थानीम तहरे ऩेश 
गयेको आम–व्मम ङ्जववयण मथाथि भाङ्ङ सक्ने अवस्था छैन । 

• कङ्झतऩम सम्फङ्ञधधत आङ्झथिक कायोफायहरुको गोश्वया बौचय फजेट ङ्ञशषिकगत फैक नगदी ङ्जकताफभा 
नजनाएकारे शे्रस्ता अनङ्टसाय फैक भैज्दात ऋणत्भक यहेको तथा स्थानीम तहका सफै खाताहरुको एकभङ्टष्ट 
ङ्जहसाव गदाि भौज्दात ऋणात्भक नयहेको । 

•स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को ङ्झनमभ ७२(२) भा नेऩार सयकायरे ङ्झनधाियण गये फभोङ्ञजभको 
आम य व्ममको वगॉकयण तथा खचि शीषिक सम्फधधी व्मवस्था अवरम्फन गनङ्टिऩने तथा ङ्झनमभ ७६(२) भा 
भहारेखा ऩयीऺकफाट स्वीकृत बए फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा रेखा याख्नङ्टऩने व्मवस्था गयेकोभा मस ऩाङ्झरकारे 
२०७६।२।१९ भा भहारेखाऩयीऺकफाट स्वीकृत बएको NPSAS based ढाॉचाभा प्रङ्झतवेदन तथा रेखाङ्कन 
गयेको ऩाईएन ।मसयी प्रङ्झतवेदन तमाय नगने कभिचायी, कामिऩाङ्झरका य सबाराइ सयोकायवारा ङ्झनकामरे 
ङ्ञजम्भेवाय वनाउनङ्ट ऩदिछ । 

    त्मसैरे तोके फभोङ्ञजभका ङ्जवत्तीम ङ्जववयण तथा खाताहरु अद्यावङ्झधक गयी आम य व्ममको वास्तङ्जवक 
ङ्ञस्थङ्झत देङ्ञखने गयी रेखाॊकन गनङ्टिऩदिछ । 

 

2.  आङ्झथिक कायोफाय - मस ऩाङ्झरकाभा मस वषि रु.४९०९८९३०९ आम बएकोभा २०७७ असाय भसाधत सम्भ  
रु.४३६०६३२८९ खचि बई रु.५४९२६०२० भौज्दात यहेको छ। गत वषिको भौज्दात सभेत वषािधतभा 
स्थानीम कोष य अधम कोष  रु. १५२२५५१९० भौज्दात यहेको देङ्ञखमो । 

 

3.  आधतङ्चयक ङ्झनमधत्रण प्रणारी - स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७८ फभोङ्ञजभ आधतङ्चयक 
ङ्झनमधत्रण प्रणारी तमाय गयी रागङ्ट गयेको ऩाईएन। मस सम्फधधभा देङ्ञखएका अधम व्महोयाहरु तऩङ्ञशर 
फभोङ्ञजभ यहेका छन ।  

 आङ्झथिक सहामता य औषधी उऩचायको यकभ ङ्जवतयण गदाि सो सम्फङ्ञधध कामिङ्जवङ्झध फनाएय भात्र गनङ्टि 
ऩनेभा गयेको देङ्ञखएन ।  

 वडाहरु य गाउऩाङ्झरकाका एकै प्रकृङ्झतका मोजना तथा कामिक्रभहरु सञ्चारन गदाि ( ङ्जवउ ङ्जवजन 
खयीद, ऩाडा सङ्टगङ्टय, गाइ खयीद,कृङ्जष साभान खङ्चयद ,सोराय खङ्चयद,  पङ्झनिचय खङ्चयद य सडक 
ऩङ्टवािधाय )  ङ्जवङ्झबङ्ङ अनङ्टगभनकायी ङ्झनकामका ङ्झनदेशन ऩङ्चयऩत्र य प्रङ्झतवेदन अनङ्टसाय एकीकृत  प्माकेज 
फनाई ङ्झभतव्ममी, प्रङ्झतस्ऩधॉ य दऺताऩूणि ढङ्गफाट कामािधवमन गनङ्टिऩनेभा सो फभोङ्ञजभ गयेको देङ्ञखएन 
। 

 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 2074 को दपा 11 अनङ्टसाय आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्रको आधायबतू  
तथ्माङ्क सङ्करन, अङ्झबरेखाॊकन य व्मवस्थाऩन गनङ्टिऩने सो गयेको ऩाईएन ।  

 ऩाङ्झरकारे एक आङ्झथिक वषिको अधत्म ङ्झबत्र बएको आफ्नो आङ्झथिक कायोवायको अनङ्टसङ्टची 14 
फभोङ्ञजभ ढाॉचाभा वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन तमाय गयेको ऩाईएन ।  

 ऩाङ्झरकारे कामिक्रभगत तथा मोजनागत खाता याखेको ऩाईएन । साथै ऩाङ्झरकाफाट मस वषि 
सञ्चाङ्झरत कामिक्रभ तथा मोजनाको कामािधवमन य सेवा प्रवाह सभेतको वाङ्जषिक कामिक्रभ अनङ्टसायको 
प्रगङ्झत तमाय गयेको ऩाईएन।  

 अधतय सयकायी ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा १७ फभोङ्ञजभको भध्मकाङ्झरन खचि सॊयचना 
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तमाय गनङ्टिऩनेभा ऩाङ्झरकारे सो फभोङ्ञजभ भध्मकारीन खचिको सॊयचना तमाय गयेको ऩाईएन ।  

 ङ्जवषमगत ऺेत्रभा सञ्चारन हङ्टने कामिक्रभभा फैठक बत्ता, भ्रभण बत्ता, ताङ्झरभ, गोष्ठीतपि  फढी केधद्रीत 
बई ङ्जवतयणभङ्टखी यहेको ऩाईमो।   

 ऩाङ्झरकारे ङ्ञजधसी साभानको एकीकृत ङ्जववयण तथा सहामक ङ्ञजधसी खाता अद्यावङ्झधक नगयी वडा 
कामािरम तथा ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊघ सॊस्थाराई ङ्जवतयण गयेको ऩाईमो । 

 वडा कामािरमभा यहेका ङ्ञजधसी साभान सङ्जहतको अङ्झबरेख देङ्ञखने गयी ऩाङ्झरकाको भूर ङ्ञजधसी खाता 
अद्यावङ्झधक गयेको ऩाईएन । 

 ङ्ञजधसी ङ्झनयीऺण प्रङ्झतवेदनभा उल्रेख बए अनङ्टसाय ङ्जवङ्झबङ्ङ भारसाभान भभित तथा ङ्झरराभ गनङ्टि ऩनेभा 
गयेको ऩाईएन ।  

 भूल्म अङ्झबवङृ्जद्ध कय ङ्झनमभावरी, २०53 को ङ्झनमभ 6 (क) भा ठेक्का सम्झौता य कय ब ङ्टक्तानीको 
जानाकायी सम्फङ्ञधधत आधतङ्चयक याजस्व कामािरमराई नङ्छदई आङ्झथिक वषिको अधतभा भात्र ङ्छदइएको 
तथा इ-टी ङ्झड एस गयेको देङ्ञखएन । 

 कामािरमरे उद्देश्म प्राङ्झप्तभा आइऩने सम्बाङ्जवत जोङ्ञखभहरु ऩङ्जहचान गयी ङ्झनयाकयणको प्रमास गयेको 
अङ्झबरेख याखेको  देङ्ञखएन । 

 कङ्ट नै यकभको ब ङ्टक्तानी ङ्छदॉदा ङ्चयत ऩङ्टगेको वा नऩङ्टगेको जाॉच गयी यङ्झसद ङ्झफर बऩािइहरुभा ङ्झसरङ्झसरेवाय 
नम्वय याखी कामािरम प्रभङ्टखरे तोकेको कभिचायीरे ब ङ्टक्तानी बएको जनाउने छाऩ सभेत रगाई 
दस्तखत गयी प्रभाङ्ञणत गनङ्टिऩनेभा सो अनङ्टसाय गयेको ऩाईएन । 

 ठेक्काहरुको ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण देङ्ञखने गयी ठेक्का खाता य कङ्ञधटधजेधसी खाता याखेको ऩाईएन। 

 साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी, 2064 को ङ्झनमभ 97 अनङ्टसाय मस वषि कामिसम्ऩङ्ङ बएका 
आमोजना तथा कामिक्रभहरु उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई हस्ताधतयण गनङ्टिऩनेभा गयेको ऩाईएन । 

 सॊस्था दताि ऐन, २०३४ को दपा ३ फभोङ्ञजभ ऩाङ्झरकाफाट सञ्चारन बएका ङ्जवङ्झबङ्ङ मोजनाको 
ङ्झनभािण कामि गनि गठन बएका उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतहरु ऐनको उक्त व्मवस्था अनङ्टसाय भाधमता प्राप्त हङ्टने 
गयी दताि बएको ऩाइएन ।  

 सञ्चाङ्झरत मोजनाको सूचना ऩाटीभा आम–व्मम, अऩेङ्ञऺत य वास्तङ्जवक राबका साथै उऩबोक्ताको 
मोगदान य कामिसम्ऩादन रगामतका ङ्जवषमभा स्ऩष्ट गयी सयोकायवारा सङ्जहतको साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाई 
य साविजङ्झनक ऩयीऺणराई अङ्झनवामि गनङ्टि गयाउनङ्ट ऩनेभा आॊङ्ञशक ऩारना बएको ऩाइमो । 

 वातावयणको सॊयऺणको एकीकृत  दीघिकारीन  मोजना तमाय गयेको  देङ्ञखएन । 

 ऩाङ्झरकाको ङ्जवकास ङ्झनभािण व्मवस्थाऩन तथा सेवा प्रवाहका राङ्झग आवश्मक प्राङ्जवङ्झधक तथा 
प्रशासङ्झनक कभिचायीको अबाव यहेको ऩाईमो । 

 सङ्टशासन व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन ङ्झनमभावरी २०६५ अनङ्टसाय नागयीक वडाऩत्रभा उल्रेङ्ञखत 
सेवाहरुको कामािधवमन ङ्ञस्थङ्झत अनङ्टगभन गनि अनङ्टगभन सॊमधत्र तमाय गयेको ऩाइएन । 

          तसथि, ऩाङ्झरकारे आधतङ्चयक ङ्झनमधत्रण प्रणारीराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभ प्रबावकायी य ङ्जवश्वाशनीम 
फनाई सेवा प्रवाह सङ्टदृढ फनाउनतेपि  ध्मान ङ्छदनङ्टऩने देङ्ञखधछ ।  

 फजेट तथा कामिक्रभ  

4.  फजेट ऩेश, ऩाङ्चयत य अङ्ञखतमायी - स्थानीम तह सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७१ भ स्थानीम तहरे आगाभी 
आङ्झथिक वषिको याजश्व य व्ममको अनङ्टभान कामिऩाङ्झरकाफाट स्वीकृत गयाई असाय १० गते ङ्झबत्र ऩेश गने य 
मसयी ऩेश बएको फजेट छरपर गयी असाय भसाधतङ्झबत्र सबाफाट ऩाङ्चयत गनङ्टिऩने व्मवस्था छ । सोही ऐनको 
दपा ७३ भा सबाफाट फजेट स्वीकृत बएको ७ ङ्छदनङ्झबत्र स्थानीम तहका प्रभङ्टखरे प्रभङ्टख प्रशासकीम 
अङ्झधकृतराई फजेट खचि गने अङ्ञखतमायी प्रदान गनङ्टिऩने व्मवस्था छ । मस स्थानीम तहभा उऩाध्मऺ  श्री            
ऩङ्टङ्झनता देवी मादवरे ङ्झभङ्झत २०७६।३।१० गते रु.४४८००३०७७ को फजेट सबा सभऺ ऩेश गयेकोभा 
ङ्झभङ्झत २०७६।३।१० भा ऩाङ्चयत बएको छ । मसैगयी स्थानीम तहका प्रभङ्टखरे २०७७।४।७ भा प्रभङ्टख 
प्रशासकीम अङ्झधकृतराई फजेट खचि गने अङ्ञखतमायी प्रदान गयेको देङ्ञखधछ।कानूनभा उल्रेख बए वभोङ्ञजभको 
सभमभा फजेट अनङ्टभान ऩेश गयी ऩाङ्चयत गयाई अङ्ञखतमायी प्रदान गयेको देङ्ञखएन । 
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5.  चौभाङ्झसक ऩङ्टॉजीगत  खचि - आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ  २३ फभोङ्ञजभ स्वीकृत बएको 
कामिक्रभभा ङ्झनमभ २५ फभोङ्ञजभ चौभाङ्झसक प्रगङ्झत ङ्जववयण फनाई ऩेश गनङ्टिऩने य चौभाङ्झसक कामि रक्ष्म तथा 
कामिक्रभ फभोङ्ञजभ कामिसम्ऩादन सम्ऩङ्ङ गयी कामिक्रभ कामािधवमन गनङ्टिऩने व्मवस्था छ।कामािरमरे उऩरव्ध 
गयाएको ङ्जववयण अनङ्टसाय चौभाङ्झसक ऩङ्टॉजीगत खचिको ङ्ञस्थङ्झत देहाम फभोङ्ञजभ छ।वषािधतभा हतायभा काभ 
गयाउॉदा काभको गङ्टणस्तयभा असय ऩने देङ्ञखएकोरे ङ्झनमभभा बएको व्मवस्था अनङ्टरुऩ आषाढभा खचि गने 
ऩङ्चयऩाटीभा ङ्झनमधत्रण गनङ्टिऩदिछ। 

s'n vr{ 
rf}dfl;s vr{ 

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

177800303 21411673 37201054 119187576 
प्रङ्झतशत १०० १२ २० ६८  

 

6.  ऩङ्टॉजीगत खचि ङ्जवङ्झध - कामािरमवाट ऩेश बएको ङ्जववयण अनङ्टसाय ऩङ्टॉजीगत खचि  देहाम अनङ्टसाय गयेको ऩाइमो । 
l;=g+= sfo{qmdsf] gfd lgdf{0f sfo{df ePsf] 

s'n vr{ 

s'n vr{ dWo] pkef]Qf ;ldlt dfkm{t 

ePsf] /sd 

lgdf{0f Joj;fमLaf6 ePsf] 

/sd 

१ ऩङ्टवािधाय 
ङ्जवकास 

२६२४५२८९२ १०४४०१९०९ १५८०५०९८३ 

 प्रङ्झतशतभा १०० ४० ६० 

कूर खचि भध्मे उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतवाट ४० प्रङ्झतशत खचि गयेकोरे प्रङ्झतस्ऩधाित्भक ङ्जवङ्झधवाट खङ्चयद गने तपि  
ऩाङ्झरकाको ध्मान ऩङ्टग्नङ्ट ऩदिछ । 

 

7.  खङ्चयद सम्झौता – आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ २०(३) अनङ्टसाय प्रथभ चौभाङ्झसक 
अफङ्झधभा ठेक्का सम्झौता गनङ्टिऩने स्ऩष्ट व्मवस्था बएकोभा देहाम अनङ्टसाय तेश्रो चौभाङ्झसकभा २२ वटा काभको 
रु.५०७६५७६७ को ठेक्का सम्झौता गयेको य आषाढभा सभेत २२ वटा काभको रु.५०७६५७६७ खचि 
गयेको ऩाइमो । कानूनभा उल्रेङ्ञखत व्मवस्थाको ऩारना बएको नदेङ्ञखएकोरे कानूनभा उल्रेङ्ञखत व्मवस्थाको 
ऩारना गनेतपि  गाउॉऩाङ्झरका व्मवस्थाऩन ङ्जवशेष सतिक यहनङ्ट ऩदिछ ।              रु हजायभा 

क्र सॊ  
कामिक्रभको 

नाभ 

खङ्चयद सम्झौता 

जम्भा प्रथभ चौभाङ्झसक दोस्रो चौभाङ्झसक तेस्रो चौभाङ्झसक 
आषाढ भङ्जहनाको 

भात्र  
स

ङ्खखमा 
यकभ 

स
ङ्खखमा 

यकभ 
स

ङ्खखमा 
यकभ 

स
ङ्खखमा 

यकभ 
स

ङ्खखमा 
यकभ 

१ ऩङ्टजीगत 6६ 
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8.  आधतङ्चयक ऋण - स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ६८ फभोङ्ञजभ गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्जवत्त 
आमोगको ङ्झसपाङ्चयसभा सम्फङ्ञधधत सबावाट स्वीकृत गयी उत्ऩादनशीर, योजगायभूरक, आधतङ्चयक आमवङृ्जद्ध तथा 
ऩङ्टॉजीगत  कामिका राङ्झग आधतङ्चयक ऋण ङ्झरन सक्ने व्मवस्था छ । मस गाउॉऩाङ्झरकारे मो वषि आधतङ्चयक 
ऋण ङ्झरएको देङ्ञखएन । 

 

9.  मोजना छनौट - स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा २४ को उऩदपा ४ अनङ्टसाय ऩाङ्झरकाहरुरे 
आवङ्झद्यक वाङ्जषिक यणनीङ्झतगत ङ्जवषमको मोजना फनाउदा भध्मकारीन तथा दीघिकारीन  प्रकृङ्झतका 
आमोजनाहरुभा रगानी गनङ्टिऩने व्मवस्था छ । त्मस्तै सोही ऐनको दपा २४ को उऩदपा १० अनङ्टसाय 
ऩाङ्झरकारे स्थानीमस्तयका ङ्जवकास आमोजनाको आवश्मक अध्ममन अनङ्टसधधान तथा प्रबाव भूल्माङ्कन कामि 
गनि सक्नेछ बनी व्मवस्था यहेको छ।तय ऩाङ्झरकारे १४० वटा सानो प्रकृङ्झतका रु.५००००० बधदा घटीका 
मोजनाहरु अध्ममन अनङ्टसधधान य प्रबाव भूल्माङ्कन फेगय रु. २२४९६००० को छनौट तथा कामािधवमन 
गयेको देङ्ञखमो।साना साना मोजना वडावाट छनौट गयी कामािधवमन गने गयेकोरे भध्मकारीन तथा 
दीघिकारीन प्रकृङ्झतका भध्मभ य ठङ्टरा आमोजनाहरु तजङ्टिभा य छनौट गयी कामािधवमन गने तपि  ध्मान जानङ्टऩने 
देङ्ञखधछ ।  
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10.  उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको शे्रस्ता अनङ्टगभन – साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ९७ फभोङ्ञजभ 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतवाट सञ्चाङ्झरत कामिक्रभको रेखा दङ्टरुस्त याख्न ेदाङ्जमत्व सम्फङ्ञधधत उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतका प्रभङ्टख, 

कोषाध्मऺ य सदस्म सङ्ञचवको हङ्टने, रेखा दङ्टरुस्त नयाखेको ऩाइएभा प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ कायफाही हङ्टने एवॊ 
बए गयेको काभराई नगयेको तथा नगयेको काभराई गयेको ङ्झसपाङ्चयस गने, नाऩजाॉच प्राङ्जवङ्झधक सङ्टऩयीवेऺण 
गने य अङ्ञधतभ भूल्माङ्कन गने कभिचायीराई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कायफाही हङ्टने व्मवस्था छ।उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झतरे याखेको रेखाको सम्फधधभा अनङ्टगभन गयेको देङ्ञखएन।उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतभापि त ्ब ङ्टक्तानी गदाि आमकय 
ऐन, २०५८ फभोङ्ञजभ श्रोतभा अङ्झग्रभ आमकय कट्टी गनङ्टिऩने, स्थामी रेखा नम्फय य भूल्म अङ्झबफङृ्जद्ध कय दताि 
प्रभाणऩत्र बएकासॉग खङ्चयद गनङ्टिऩने व्मवस्थाको ऩारना बएको छैन । उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतफाट खङ्चयद गङ्चयएका 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्ञजधसी, ङ्झनभािण साभग्री य हेबी भेङ्ञशनको ब ङ्टक्तानीभा अङ्झग्रभ आमकय कट्टी गयेकोसभेत देङ्ञखएन । 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतरे रेखा नयाख्न,े कामािरमफाट अनङ्टगभन नहङ्टने अवस्थाभा आमकय ऐन, २०५८ अनङ्टसाय राग्ने 
आमकय तथा ब ङ्टक्तानीभा असङ्टरी गङ्चयने कय यकभ ङ्झनभािण व्मवसामी तथा आऩूङ्झतिकतािफाट छरी हङ्टन सक्न े
बएकोरे अनङ्टगभन गनङ्टिऩदिछ ।    

 

11.  नक्सा ऩास - स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा २७(१) अनङ्टसाय कसैरे ऩङ्झन गाउॉऩाङ्झरकाफाट 
नक्सा ऩास नगयाई बवन ङ्झनभािण गनि नहङ्टने व्मवस्था छ।तय मो वषि गाउॉऩाङ्झरकाभा नक्सा ऩाससम्फङ्ञधध 
देहाम अनङ्टसायको काभ कायफाही बएको देङ्ञखधछ।त्मसैरे तोकेफभोङ्ञजभ सॊयचना ङ्झनभािण गनङ्टि ऩूवि 
गाउॉऩाङ्झरकाफाट नक्साऩास गने व्मवस्थाको कामािधवमनभा ध्मान ङ्छदनङ्टऩदिछ । 

qm=;+= 

3/gSzf 

kf;sf] 

lgj]bg ;+Vof 

c:yfoL 

cg'dlt 

sfo{;DkGg ;Vof 

s}lkmot 

ut ljut jif{ cg'dlt 

lnPsf dWo] 

of] jif{ cg'dlt 

lnPsf dWo] 

hDdf 

१ !#& ) @!* !%* #&^  

 

 

12.  सेवा प्रवाह – गाउॉऩाङ्झरकारे ऩेश गयेको सेवा प्रवाह सम्फङ्ञधध ङ्जववयण देहाम अनङ्टसाय यहेको छ । 
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 प्रशासकीम सङ्गठन य कभिचायी व्मवस्थाऩन  

13.  प्रशासकीम सङ्गठन य कभिचायी व्मवस्थाऩन – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८३ फभोङ्ञजभ 
स्थानीम तहको कामिफोझ, याजस्व ऺभता, खचिको आकाय य स्थानीम आवश्मकता सभेतराई ध्मानभा याखी 
कभिचायी सभामोजन बएऩङ्झछ भात्र सङ्गठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺणका आधायभा स्थानीम तहभा सङ्गठन 
सॊयचना कामभ हङ्टने व्मवस्था छ।ऩाङ्झरकाभा प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत सङ्जहत ३४ दयफधदी स्वीकृत यहेकोभा 
रेखाऩयीऺण अवङ्झधसम्भ प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत सङ्जहत २६ जना ऩदऩूङ्झति बएको देङ्ञखधछ। 
रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राप्त ङ्जववयण अनङ्टसाय कामि व्मवस्थाऩनका दृङ्जष्टकोणरे भहत्वऩूणि भाङ्झनएका अङ्झधकृत  
इङ्ञधजङ्झनमय, जनस्वास्थ्म अङ्झधकृत सङ्जहत ८ ऩदहरु ङ्चयक्त यहेका छन ्। दयफधदी फभोङ्ञजभ जनशङ्ञक्तको ऩूणिता 
नहङ्टॉदा ङ्जवषमगत कामिक्रभ सञ्चारन, सेवा प्रवाह तथा ऩाङ्झरकाको सभग्र कामि सम्ऩादनभा असय ऩयेको ङ्ञस्थङ्झत 
छ । तसथि ङ्चयक्त ऩदहरु मथाशक्म ङ्झछटो ऩूङ्झति गयी सेवा प्रवाह प्रबावकायी फनाउनङ्टऩदिछ । 

 

14.  स्थानीम तथ्माङ्क य अङ्झबरेख - स्थानीम तह सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ११ फभोङ्ञजभ गाउॉऩाङ्झरकारे 
आफ्नो ऺेत्र ङ्झबत्रको आधायबतू तथ्माङ्क सङ्करन, अङ्झबरेख य सोको व्मवस्थाऩन गनङ्टिऩने व्मवस्था छ। 
गाउॉऩाङ्झरकारे स्थानीम तथ्माङ्क सम्फङ्ञधध नीङ्झत, कानून य सोको भाऩदण्ड फनाएको देङ्ञखएन।स्थानीम तहका 
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हयेक प्राथङ्झभकीकयणका ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारनभा तथ्माङ्करे भहत्वऩङ्टणि बङू्झभका खेल्ने हङ्टॉदा सोको सङ्करन य 
अङ्झबरेख याख्न ेकामिभा बङू्झभका अगाङ्झड वढाउन आवश्मक छ।तथ्माङ्क फेगय प्राथङ्झभकताभा याङ्ञखएका मोजना, 
फजेट, प्रङ्जक्रमा य कामािधवमनरे उङ्ञचत साथिकता नऩाउने हङ्टॉदा मस तपि  गाउॉऩाङ्झरकारे अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन 
गनि जरुयी छ । 

 कानून ङ्झनभािण य कामािधवमन  

15.  कानून य सञ्चारन ङ्ञस्थङ्झत – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ अनङ्टसाय स्थानीम तहहरुरे 
आफ्नो अङ्झधकायऺेत्र ङ्झबत्रका ङ्जवषमभा ऐन तथा सोको अधीनभा यही ङ्झनमभ ङ्झनदेङ्ञशका, कामिङ्जवङ्झध य भाऩदण्ड 
फनाई कामािधवमनभा ल्माउन सक्ने व्मवस्था छ।जसअनङ्टसाय स्थानीम तह सञ्चारनको राङ्झग सङ्घीम भाङ्झभरा 
तथा साभाधम प्रशासन भधत्रारमफाट ३० नभङ्टना कानूनहरु फनाई उऩरब्ध गयाएकोभा मस ऩाङ्झरकारे 
हारसम्भ ७ वटा ऐन, ५ वटा ङ्झनमभावरी, २४ कामिङ्जवङ्झध रगामत ४३ जटा कानून ङ्झनभािण गयी 
कामािधवमनभा ल्माएको छ ।  

 

16.  धमाङ्जमक सङ्झभङ्झत – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ४६ देङ्ञख ५३ सम्भ अङ्झधकाय ऺेत्र तथा 
धमाम सम्ऩादन प्रङ्जक्रमाको व्मवस्था गयेको छ । सङ्झभङ्झतभा ऩयेको उजङ्टयीभध्मे भेरङ्झभराऩ प्रकृङ्झतका आधायभा 
ङ्जववाद दताि बएको ३ भङ्जहनाङ्झबत्र टङ्टङ्गो रगाउने व्मवस्था छ।तय रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राप्त ङ्जववयण 
अनङ्टसाय गतवषि पछ मौट वा कायफाही ङ्जकनाया गयी टङ्टङ्गो रगाउन फाॉकी ११५ य मो फषि थऩ बएको ५२ 
गयी कूर १६६ ङ्जववाद दताि बएकोभा २३ वटा भात्र पछ मौट बई १४३ फाॉकी देङ्ञखधछ।धमाम सम्ऩादन 
प्रङ्जक्रमाराई ऐनरे तोकेको म्मादङ्झबत्र पछ मौट वा कायफाही ङ्जकनाया गयी टङ्टङ्गो रगाउनङ्टऩदिछ । 

 

17.  कल्माण कोष – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ९१ फभोङ्ञजभ स्थानीम तहरे स्थानीम 
सेवाका आफ्नो दयफधदीभा कामियत प्रत्मेक कभिचायीरे खाईऩाई आएको भाङ्झसक तरफफाट १० प्रङ्झतशत 
यकभ कट्टा गयी सो यकभ फयाफयरे हङ्टन आउन ेयकभ थऩ गयी जम्भा गनङ्टिऩने व्मवस्था छ।ऩाङ्झरकारे मस 
वषि ङ्जवत्तीम सभानीकयणफाट कभिचायी कल्माण कोषभा यकभ  राधसपय गयेको ऩाइएन।  

 
 
 
 

 कय दस्तङ्टय एवॊ आधतङ्चयक आम  

18.  याजश्व कायोफायको रेखा - आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ङ्झनमभ ९२(१) भा प्रत्मेक 
कामािरमरे याजश्वको रेखा भहारेखाऩयीऺकको कामािरमवाट स्वीकृत ढाॉचाभा याख्नङ्टऩने उल्रेख छ। 
कामािरमरे याजश्व आम्दानी तपि  भ.रे.ऩ.पा.नॊ.१०३ य १०८ प्रमोग नगयी आम्दानी गयेको छ। 
ङ्झनमभावरीको व्मवस्था अनङ्टसाय भ.रे.ऩ.पा.नॊ.१०३ य १०८ याखी याजश्व असङ्टरी रेखा व्मवङ्ञस्थत गनङ्टिऩदिछ 
।साथै असङ्टरी यकभ असङ्टर बएको बोरीऩल्ट दाङ्ञखरा गनङ्टिऩनेभा वडा कामािरमरे भाङ्झसक÷तै्रभाङ्झसक रुऩभा 
दाङ्ञखरा गने गयेको देङ्ञखमो।असङ्टरी यकभ ङ्झनमभानङ्टसाय सभमभै दाङ्ञखरा गनङ्टिऩदिछ।आम्दानी जस्तो 
सॊवेदनशीर ङ्जवषमभा गम्बीय बई अङ्झनवामि रूऩभा याख्नङ्टऩने दैङ्झनक आम्दानी एवॊ फैङ्क दाङ्ञखरा खाताहरूको 
प्रमोग गयी आधतङ्चयक आमराई व्मवङ्ञस्थत फनाउनङ्ट ऩने देङ्ञखधछ। 

 

19.  ङ्जवऻाऩन कय – प्रदेश नॊ १ को आङ्झथिक ऐन, २०७६ को दपा ५ भा प्रदेश ङ्झबत्र याङ्ञखने होङ्झडङ फोडि, साईन 
फोडि, व्मानय, राई ङ्झबजन फोडि, ग्रो फोडि, स्टर, ङ्झडङ्ञजटर फोडि, धात ङ्टको फे्रभ वा कङ्ट नै स्थानभा रागाउन,े रेख्न ेवा 
ङ्जवद्यङ्टतीम तयॊगको प्रमोग गयी गङ्चयएको प्रचायको राङ्झग याङ्ञखने वस्तङ्ट वा साभग्रीभा गङ्चयन ेङ्जवऻाऩनभा कय रगाई 
कङ्ट नै यकभ असङ्टर गयेको छैन । तसथि ऩाङ्झरकारे मस सम्फङ्ञधध नीङ्झत ङ्झनधाियण गयी यकभ असङ्टर गनङ्टिऩदिछ। 

 

 सभानीकयण चारङ्ट  

20.  भहोत्सव तथा अधम खचि -  स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ रे सॊस्था, सभूह, ऩवि, जात्रा, मात्रा, ङ्जवयाभी, 
सॊस्कृङ्झत रगामतभा आङ्झथिक सहामता ङ्छदन सक्ने कानूनी व्मवस्था गयेको देङ्ञखदैन।तय गाउॉऩाङ्झरकारे मस वषि 
उत्सव भहोत्सव,  धाङ्झभिक, साभाङ्ञजक, साॉस्कृङ्झतक प्रकृङ्झतका कामिभा रु. १७५९५०० खचि गयेको ऩाइमो । 

ङ्जववयण यकभ 

धाङ्झभिक सहामता १५२५००० 

आङ्झथिक सहामता १५२५०० 
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ऩवि ८२००० 
जम्भा १७५९५००  

21.  ऩदाङ्झधकायी इधधन - कामिऩाङ्झरकाको २०७५।६।२१ को ङ्झनणिम अनङ्टसाय वडाध्मऺ ६राइ रु.५७६०००, 
का ऩा सदस्म ४ राइ २४०००० य वडा सदस्म २७ राइ रु १६२०००० सभेत रु.२४३६००० खचि 
रेखेको छ।गाउॉ तथा नगय सदस्महरुको सङ्टङ्जवधा सम्फधधी ऐन,२०७५ दपा ३ भा गाउॉऩाङ्झरकको 
अध्मऺ÷प्रभङ्टख उऩाध्मऺ÷उऩप्रभङ्टख, वडाध्मऺ, कामिऩाङ्झरका सदस्म य वडा सदस्मराइ  इधधन सङ्टङ्जवधा ङ्छदन े
प्रावधान नबएकोभा सबा य कामिऩाङ्झरकाको ङ्झनणिम अनङ्टसाय थऩ सङ्टङ्जवधा प्रदान गयेको अङ्झनमङ्झभत देङ्ञखएको रु. 
ङ्झस नॊ  ऩदाङ्झधकायीको नाभ ब ङ्टक्तानी यकभ 

१ वडाध्मऺ ६ ५७६००० 

२ का ऩा सदस्म ४ जना २४०००० 

३ वड सदस्म २७ १६२०००० 

जम्भा २४३६००० 

 

 
 
 
 

२४३६००० 

22.  अनङ्टऩङ्ञस्थत ऩदाङ्झधकायी वैठक बत्ता - गाउॉ तथा ऩाङ्झरकासबाका सदस्महरुको सङ्टङ्जवधा सम्वङ्ञधध ऐन, २०७५ 
दपा ३ को अनङ्टसूङ्ञच १ अनङ्टसाय ऩदाङ्झधकायीराई गाउॉऩाङ्झरका सबा वैठक प्रङ्झत वैठक रु.१००० का दयरे 
वैठक बत्ता व्मवस्था गयेको छ।कामािरमरे वैठकभा अनङ्टऩङ्ञस्थत सदस्मराई वैठक बत्ता ब ङ्टक्तानी गयेकोरे 
वढी ब ङ्टक्तानी यकभ रु.२८०५० असङ्टर गयी स्थानीम सङ्ञञ्चत कोष दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने रु. 
बौ नॊ ङ्झभङ्झत ऩदाङ्झधकायीको नाभ वढी ब ङ्टक्तानी यकभ 

१८२।०७७।७।२७ सभाङ्झनकयण चारङ्ट अशोक मादव ८५० 

१८२।०७७।७।२७ सभाङ्झनकयण चारङ्ट ऩङ्टङ्झनत देवी मादव ८५० 

१८२।०७७।७।२७ सभाङ्झनकयण चारङ्ट सङ्टमिनायामण ऩार ८५० 

१८२।०७७।७।२७ सभाङ्झनकयण चारङ्ट चधदेश्वय प्र भेहता २५५० 

१८२।०७७।७।२७ सभाङ्झनकयण चारङ्ट वद्री प्रसाद मादव ८५० 

१८२।०७७।७।२७ सभाङ्झनकयण चारङ्ट नयेश शभाि ८५० 

१८२।०७७।७।२७ सभाङ्झनकयण चारङ्ट भहानधद ऩार ८५० 

१८२।०७७।७।२७ सभाङ्झनकयण चारङ्ट भजरङ्टभ ङ्झभमा ८५० 

५७०।०७७।२।१४ सभाङ्झनकयण चारङ्ट ऩङ्टङ्झनता देवी मादव १७०० 

५७०।०७७।२।१४ सभाङ्झनकयण चारङ्ट सानी देवी मादव ८५० 

५७०।०७७।२।१४ सभाङ्झनकयण चारङ्ट भजरङ्टभ ङ्झभमा ३४०० 

५७०।०७७।२।१४ सभाङ्झनकयण चारङ्ट येखादेवी सयदाय ८५० 

५७०।०७७।२।१४ सभाङ्झनकयण चारङ्ट सङ्टमिनायामण ऩार ८५० 

५७०।०७७।२।१४ सभाङ्झनकयण चारङ्ट फङ्छद्र प्रसाद मादव ८५० 

५७०।०७७।२।१४ सभाङ्झनकयण चारङ्ट चधद्र करा देवी दास ८५० 

५७०।०७७।२।१४ सभाङ्झनकयण चारङ्ट अङ्झनर कङ्ट भाय बगत ८५० 

५७०।०७७।२।१४ सभाङ्झनकयण चारङ्ट याज कङ्ट भायी साह  १७०० 

५७०।०७७।२।१४ सभाङ्झनकयण चारङ्ट नयेश शभाि १७०० 

७१८।०७७।३।२२ सभाङ्झनकयण चारङ्ट अशोक मादव ८५० 

७१८।०७७।३।२२ सभाङ्झनकयण चारङ्ट देव नायामण भेहता २५५० 

७१८।०७७।३।२२ सभाङ्झनकयण चारङ्ट सङ्टमि नायामण ऩार २५५० 

जम्भा २८०५०  

 
 
 

२८०५० 

23.  कय यकभ- कामािरमरे बौचय नॊ ८०४ वाट काटेको कय यकभ रु.१०३५००  सॊङ्ञघम सॊङ्ञचत कोष दाङ्ञखरा 
गनङ्टिऩनेभा स्थानीम सङ्ञञ्चत कोष दाङ्ञखरा गयेकोरे सॊघीम  सङ्ञञ्चत  कोष दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने रु. 

 
१०३५०० 
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24.  ब ङ्टक्तानीभा कय – आमकय ऐन, २०५८ को दपा  ८९ भा ब ङ्टक्तानीभा १.५ प्रङ्झतशत अङ्झग्रभ कय कट्टा गनङ्टिऩने 
व्मवस्था छ । ऩाङ्झरकारे देहामको ब ङ्टक्तानीहरु गदाि अङ्झग्रभ आमकय वाऩतको यकभ कट्टा नगयी ब ङ्टक्तानी 
गयेको हङ्टदा ङ्झनम्नानङ्टसायको यकभ असङ्टर गयी सॊघीम  सङ्ञञ्चत  कोष दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने हङ्टन ङ्टऩने रु. 
बौ नॊ ङ्झभङ्झत ब ङ्टक्तानी ऩाउन े ब ङ्टक्तानी यकभ नऩङ्टग / कय यकभ 

६।०७७।११।१९ कङ्ट शवाहा खाद्य ङ्जवज बण्डाय ५७२३०० ८५८५ 

जम्भा ८५८५ 
 

 
 

८५८५ 

25.  भ्रभण बत्ता – गाॉउ तथा नगयऩाङ्झरका सबाका सदस्महरुको सङ्टङ्जवधा सम्वधधी ऐन, २०७५ को दपा ८ 
अनङ्टसाय ऩाङ्झरका कामिऩाङ्झरकाका अध्मऺ य उऩाध्मऺ तथा सदस्मरे  ऩाङ्झरकाको ऺेत्र वाङ्जहय वास वस्न 
ऩयेभा क्रभश ३ ङ्छदन २ ङ्छदन सम्भको भ्रभण आदेश अध्मऺ य उऩाध्मऺ स्वमॊरे स्वीकृत गनिसक्न े य सो 
बधदा फढी ङ्छदनको भ्रभण आदेशको राङ्झग कामिऩाङ्झरकाको फैठकफाट स्वीकृत वा अनङ्टभोदन गनङ्टि ऩने व्मफस्था 
यहेकोछ । मसै गयी दपा ८ अनङ्टसाय भ्रभण गदाि स्वीकृत भ्रभण आदेशभा भ्रभणको उदे्धश्म कायण य 
भ्रभणवाट प्राप्त हङ्टने सम्बाङ्जवत प्रङ्झतपर सभेत उल्रेख गनङ्टि ऩने य भ्रभणफाट पङ्जकि एको तीन ङ्छदनङ्झबत्र भ्रभण 
फाट प्राप्त उऩरव्धीको व्महोया सङ्जहतको भ्रभण प्रङ्झतफेदन सभेत कामािरमभा ऩेश गनङ्टि ऩने व्मफस्था यहेको छ 
।मसैगयी भ्रभण खचि ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ २१ अनङ्टसाय भ्रभणभा खङ्जटने कभिचायी वा ऩदाङ्झधकायीरे 
भ्रभण प्रायम्ब गयेऩङ्झछ तोङ्जकएको ढाॉचाभा भ्रभण अङ्झबरेख याख्नङ्ट ऩने व्मफस्था यहेको छ ।मस फषि ऩाङ्झरकाका 
ऩदाङ्झधकायी तथा कभिचायीराई भ्रभणबत्ता खचि रेखेको देङ्ञखमो ।  
ऩदाङ्झधकायीहरुको ऐनरे तोकेको अवङ्झधबधदा फढी अफङ्झधको भ्रभण आदेश आपैरे स्वीकृती गयेको 
कामिऩाङ्झरकाको फैठक फाट अनङ्टभोदन नगयेको, भ्रभणको उद्दशे्म स्ऩष्ट उल्रेख नगयेको, भ्रभण प्रङ्झतफेदन ङ्छदने 
नगयेको य ङ्झनमभानङ्टसाय भ्रभण अङ्झबरेख याख्न ेगयेको देङ्ञखएन ।कानूनभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको प्रङ्जक्रमा ऩारना 
गनङ्टि ऩदिछ । 

 

 धमाङ्जमक सङ्झभङ्झत चारङ्टतपि   
26.  कय कट्टी दाङ्ञखरा - गो॰बौ॰नॊ॰ २/२०७७।३।२६, आमकय ऐन २०५८ को दपा ९०(२) भा अङ्झग्रभ 

कयकट्टी गने व्मङ्ञक्तरे कट्टी गङ्चयएको कय वा कट्टी गयेको भाङ्झनएको यकभ प्रत्मेक भङ्जहना सभाप्त बएको 
ऩच्चीस ङ्छदनङ्झबत्र आधतयीक याजश्व ङ्जवबागभा दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने व्मवस्था छ।ऩाङ्झरकारे धमाङ्जमक सङ्झभङ्झतको 
फैठक बत्ता फाऩत ब ङ्टक्तानीभा कट्टी गयेको कय यकभ दाङ्ञखरा नगयेकोरे सो यकभ असङ्टर गयी सॊघीम  सङ्ञञ्चत  
कोष दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने हङ्टन ङ्टऩने रु.  १४५२० 

 गाउॉऩाङ्झरका ऩशङ्ट चारङ्टतपि   
27.  कामिसम्ऩादन जभानत जपत – आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ ६५(१) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै 

काभ गनि धयौटी वा जभानत याख्नङ्ट ऩने बइि याङ्ञखएको धयौटी वा जभानत त्मस्तो काभ ऩूया नगयेको कायणरे 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ वा कयायको शतिनाभा फभोङ्ञजभ जपत गनङ्टिऩने बएभा कामािरम प्रभङ्टखरे ङ्झनणिम गयी 
त्मस्तो धयौटी वा जभानतको यकभ जपत गनङ्टिऩने व्मवस्था छ । ऩाङ्झरकारे ङ्जव. एण्ड ङ्जव. बेट्स बभाि 
ङ्जवयाटगाउॉऩाङ्झरका-७ सॊग ङ्झभङ्झत २०७७।३।४ गतेका ङ्छदन F.M.D भ्माङ्ञक्सन १५००० डोज सङ्जहत अधम 
साभान ऩाङ्झरकाराइि उऩरब्ध गयाउने गयी सम्झौता बएकोभा उक्त आऩङ्टङ्झतिकतािरे F.M.D भ्माङ्ञक्सन ७००० 
थान भात्र उऩरब्ध गयाइि सम्झौता फभोङ्ञजभ काभ ऩङ्टया नगयेकोरे सो कामिका राङ्झग याखेको कामिसम्ऩादन 
जभानत यकभ जपत गयी स्थानीम सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने रु.     ३२४६५ 

 सॊघीम शसति   

28.  घटी कय कट्टा – आमकय ऐन २०५८ को दपा ८७ अनङ्टसाय योजगायीको आम गणना गयी अनङ्टसूचीभा 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ कयको गणना गयी कय कट्टा गयी सके ऩश्चात ऩाङ्चयश्रङ्झभक ब ङ्टक्तानी गनङ्टि ऩने व्मवस्था छ । 
तय देहामका कभिचायीहरुराई आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा ऩाङ्चयश्रङ्झभक ब ङ्टक्तानी गदाि १ प्रङ्झतशत भात्र कय 
कट्टी गयी ऩाङ्चयश्रङ्झभक ब ङ्टक्तानी गयेको देङ्ञखएकोरे नऩङ्टग कय १० प्रङ्झतशत यकभ ङ्झनजहरुवाट असङ्टर गयी 
सॊघीम सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने रु. 

 
 
 
 

५४००२ 
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कभिचायी कयमोग्म आम कय दाङ्जमत्व कय कट्टा कय फाॉकी 

ङ्ञजवछ कङ्ट भाय ऩॊङ्ञजमाय, छैटौं तह ५४५०८६ ९५०८ ५४५० ८५५८ 

सङ्टङ्झनर कङ्ट भाय बगत, छैटौं तह ५१०१६४ १०५१६ ५१०१ ५४१५ 

हङ्टकङ्ट भरार भेहता, छैटौं तह ५२२८८४ ११७८८ ५२२८ ६५६० 

कृत्मनधद मादव, छैटौं तह ५२२८८४ ११७८८ ५२२८ ६५६० 
याजेधद्र प्रसाद भेहता, छैटौं तह ५२२८८४ ११७८८ ५२२८ ६५६० 
याजकङ्ट भाय भेहता, छैटौं तह ४९६००४ ९१०० ४९६० ४१४० 
यैपङ्ट न खात ङ्टन, ऩाॉचौ तह ५२५९४५ १०८८६ ५२५९ ५६२७ 
उभेश प्रसाद भेहता, छैटौं तह छङ्टट 
प्राङ्जवङ्झधक ग्रडे ब ङ्टक्तानी 

     - ६६९५ ५५८ ६१३७ 

हङ्चय प्रसाद गड्तौरा, ऩाॉचौ तह छङ्टट 
प्राङ्जवङ्झधक ग्रडे ब ङ्टक्तानी 

     - ४८४७ ४०२ ४४४५ 

जम्भा    ५४००२ 
 

 
 
 
 

29.  खचि बधदा फढी यकभ ब ङ्टक्तानी – ९९।२०७७।३।२३ सॊघ सशति आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी २०६४ 
को ङ्झनमभ ३६(३) भा खचि गदाि खचिको ङ्झफरबयऩाई सङ्जहत रेखा याख्नङ्टऩने व्मवस्था छ।साथै कङ्ट र खचि 
बएको यकभ भात्र ब ङ्टक्तानी ङ्छदनङ्टऩने हङ्टधछ।तय ऩाङ्झरकारे आभा सङ्टयऺा कामिक्रभको प्रङ्झत केशको आधायभा 
प्रदान गङ्चयने प्रोत्साहन बत्ता फढी ब ङ्टक्तानी अ हे व याजेधद्र प्रसाद भेहताराइ रु. ५२०० फढी ब ङ्टक्तानी बएको 
देङ्ञखमो सो यकभ असङ्टर  गयी सॊघीम सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने रु. 

 
 
 
 

५२०० 
 ङ्ञजधसी खाताभा आम्दानी नफाॉधेको  

30.  ङ्ञजधसी खाताभा आम्दानी नफाॉधेको – आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ ४७ फभोङ्ञजभ 
कामािरमभा प्राप्त बएको जङ्टनसङ्टकै भारसाभान ७ ङ्छदन ङ्झबत्र आम्दानी फाधॉन ङ्ट ऩने व्मवस्था छ । तय 
कामािरमरे  देहाम अनङ्टसाय खङ्चयद गङ्चयएका रु.2500000 का भारसाभानहरु ङ्ञजधसी आम्दानी फाॉधेको 
नदेङ्ञखएको रु. 
ङ्जववयण यकभ 

श्री जनता आ ङ्जव ऩङ्टस्तकारम साभग्री खङ्चयद सॊघीम शसति ६५०००० 

श्री कृष्ण भा ङ्जव ऩङ्टस्तकारम साभग्री खङ्चयद    सॊघीम शसति ६५०००० 

श्री कृष्ण भा ङ्जव सङ्टचना प्रङ्जवङ्झध साभग्री खङ्चयद    प्रदेश शसति चारङ्ट ६००००० 

श्री अभय ङ्झसॊह भा ङ्जव सङ्टचना प्रङ्जवङ्झध साभग्री खङ्चयद    प्रदेश शसति चारङ्ट ६००००० 

जम्भा २५००००० 
 

 
 
 

२५००००० 

31.  साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाई केधद्रराई अनङ्टदान – कामिक्रभ कामािधवमन ऩङ्टङ्ञस्तका २०७६⁄७७ अनङ्टसाय साभङ्टदाङ्जमक 
ङ्झसकाई केधद्रराई अनङ्टदान ङ्झनकासा ङ्छददाॉ व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयस तथा प्रभाङ्ञणत हाङ्ञजयी य स्थानीम 
ङ्झनकामको अनङ्टगभन प्रङ्झतवेदन अनङ्टसाय साभङ्टदाङ्जमक ऩङ्चयचाङ्झरकाको तरफ ङ्झनकासा ङ्छदने, य थऩ यकभ प्रस्तावको 
आधायभा ङ्छदने व्मवस्था छ।ऩाङ्झरकारे देहामका साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाई केधद्रहरुराई ङ्झनम्नानङ्टसाय एकभङ्टष्ठ यकभ 
ङ्झनकासा गयेकोभा खचिको ङ्जवर बऩािई ऩेश नबएकोभा प्रस्ताव अनङ्टसाय खचि बए नबएको बनी मङ्जकन गनि 
सङ्जकएन । अत् गत वषिको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन, व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयत तथा हाङ्ञजयी य प्रस्ताव 
ऩेश हङ्टन ङ्टऩने रु. 
बौ. नॊ.ङ्झभङ्झत ङ्जववयण यकभ 

७७।२०७७।३।२१ 
सशति सॊघ 

रारीगङ्टयाॉस साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाई केधद्र गत वषिको 
रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन, व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको 

२००००० 

 
 
 
 
 
 

६००००० 
 
 
 



 

11 

ङ्झसपाङ्चयत तथा हाङ्ञजयी य प्रस्ताव नबएको 

७७।२०७७।३।२१ 
सशति सॊघ 

ऩशङ्टऩङ्झत साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाई केधद्र गत वषिको 
रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन, व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको 
ङ्झसपाङ्चयत तथा हाङ्ञजयी य प्रस्ताव नबएको 

२००००० 

७७।२०७७।३।२१ 
सशति सॊघ 

भध्महषािही साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाई केधद्र गत वषिको 
रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन, व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको 
ङ्झसपाङ्चयत तथा हाङ्ञजयी य प्रस्ताव नबएको 

२००००० 

जम्भा  ६००००० 
 

 
 
 

 गाउऩाङ्झरका ऩङ्टॉजीगत  

32.  वहार कय - आङ्झथिक सॊकेतभा उल्रेख बए अनङ्टसाय स्थानीम ङ्झनकामवाट असङ्टर गयेको घय फहार कय फाहेक 
अधम सफै प्रकायको कय सॊघीम सङ्ञञ्चत कोष दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने व्मवस्था छ।तय मस ऩाङ्झरकारे देहाम अनङ्टसाय 
फहार कय रु.४२२३६० कट्टा गयी ऩाङ्झरकाको खाताभा याखेको छ। उक्त यकभ सॊघीम सङ्ञञ्चत कोषभा 
जम्भा गनङ्टि ऩनेभा  रेखाऩयीऺण अवङ्झध सम्भ ऩङ्झन जम्भा गयेको देङ्ञखदैन।अत: फहार कयको यकभ सॊघीम सङ्ञञ्चत 
कोषभा दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने रु. 
गो बौ नॊ ङ्झभङ्झत वजेट शीषिक यकभ 

४।२०७७।३।२८ प्रदेश सयकाय हस्ताधतयीत 
ऩङ्टजीगत  

७८७९० 

८।२०७७।३।२९ प्रदेश सयकाय हस्ताधतयीत 
ऩङ्टजीगत 

७००० 

११।२०७७।३।३१ प्रदेश सयकाय हस्ताधतयीत 
ऩङ्टजीगत 

१६६२० 

१२।२०७७।३।३१ प्रदेश सयकाय हस्ताधतयीत 
ऩङ्टजीगत 

१०१०० 

८८।२०७७।३।२५ गाउऩाङ्झरका ऩङ्टजीगत ८३७०२ 

११४।२०७७।३।३० गाउऩाङ्झरका ऩङ्टजीगत ९९११३ 

१३०।२०७७।३।३१ गाउऩाङ्झरका ऩङ्टजीगत ९१०० 

१४३।२०७७।३।३१ गाउऩाङ्झरका ऩङ्टजीगत १४४०० 

१८७।२०७७।३।३१ गाउऩाङ्झरका ऩङ्टजीगत १०३५३५ 

जम्भा  ४२२३६०  

 
 
 
 

४२२३६० 
 
 

33.  औषधी खङ्चयद –  साविजङ्झनक खङ्चयद ऐन, २०६३ को दपा ८ (२) भा खङ्चयद गदाि प्रङ्झतस्ऩधाि ङ्झसङ्झभत हङ्टने गयी  
खङ्चयद गनङ्टि हङ्टदैन बङ्ङे व्मवस्था यहेको छ।ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ ३१ भा साविजङ्झनक ङ्झनकामरे २०राख बधदा 
भाङ्झथको जङ्टनसङ्टकै खङ्चयद कामि खङ्टरा फोरऩत्रको भाध्मभफाट खङ्चयद गनङ्टि ऩने उल्रेख छ।ऩाङ्झरकारे मस वषि 
ङ्जवङ्झबङ्ङ औषङ्झध खङ्चयद गयेकोभा देङ्ञखएका व्महोयाहरु देहाम अनङ्टसाय छन। 

 
 
 

33.1.  खङ्चयद गनि ऩूवि रागत अनङ्टभान तमाय गदाि सम्फङ्ञधधत स्वास्थ्म कामािरमहरुको फाॉकी भौज्दात मङ्जकन नगयेको,   

33.2.  आऩूङ्झति हङ्टने औषधी डव्रङ्ट.एच.ओ. सङ्जटिपाइड हङ्टन ङ्टऩने औषधीको उत्ऩादन ङ्झभङ्झत, ब्माच नॊ य म्माद सभाप्त ङ्झभङ्झत 
उल्रेख गयी सम्फङ्ञधधत ङ्जवषम ङ्जवऻफाट भङ्टच ङ्टल्का उठाई याख्न ेनगयेको तथा उक्त औषधी ङ्झफक्रीको राङ्झग होइन 
खङ्टराएको प्रभाण सभावेश नबएको, 

 

33.3.  आऩूङ्झति बएका औषधी एवभ ् सङ्ञजिकर साभान स्टोय दाङ्ञखरा हङ्टन ङ्टअङ्ञघ स्ऩेङ्ञशङ्जपकेशन अनङ्टसाय बए/नबएको 
नखङ्टराएको कायण औषधीको गङ्टणस्तय य म्माद सम्फधधभा मङ्जकन गनि सङ्जकएन । 

 

33.4.  औषधीको ङ्ञजधसी ङ्जकतावभा आम्दानी फाॉध्दा खङ्चयद गयेको य ङ्ञजल्राफाट हस्ताधतयण बई आएको खङ्टल्न ेगयी  
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व्मवङ्ञस्थत रुऩभा आम्दानी फाॉध्न ेनगयेको, 
33.5.  औषधीको खचि घटाउदा भागपायाभको आधायभा घटाउनङ्ट ऩनेभा एकभङ्टष्ट घटाउने गयेको देङ्ञखएन ।  

 तसथि औषधीको खङ्चयद, आऩूङ्झति, दाङ्ञखरा तथा खचिको ङ्जववयण अद्यावङ्झधक हङ्टने गयी अङ्झबरेख याख्न,े 

तोङ्जकएको गङ्टणस्तय अनङ्टसायकै औषधी प्राप्त बएको नबएको मङ्जकन गयी हस्ताधतयण तथा खङ्चयद गङ्चयएको 
औषधीको ङ्जववयण खङ्टल्ने गयी अङ्झबरेख याख्न ेतथा आङ्झथिक वषिको अधत्मभा फाॉकी यहेको औषधीहरु ङ्ञजम्भेवायी 
सायी ङ्ञजधसी अङ्झबरेख व्मवङ्ञस्थत गनेतपि  ध्मान ङ्छदनङ्टऩदिछ । 

 

 साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ  

34.  साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिङ्जवङ्झध, २०७५ रे राबग्राहीको नाभ दताि य नवीकयण,  रगतकट्टा 
तथा बत्ता ङ्जवतयण रगामत मससॉग सम्फङ्ञधधत ङ्जवङ्जवध व्मवस्थाहरु गयेको छ।मस फषि ऩाङ्झरकारे 
रु.६०३७२२०० साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ङ्जवतयण गयेकोभा देङ्ञखएका व्महोयाहरु देहाम फभोङ्ञजभ छन ्। 

 

34.1.  ङ्जवतयण व्मवस्था - साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिङ्जवङ्झध, २०७५ को दपा १६ भा ऩाङ्झरकारे प्रथभ 
चौभाङ्झसक बत्ता असोज १ गतेफाट दोश्रो हप्ताङ्झबत्र, दोश्रो चौभाङ्झसक भाघको १ गतेफाट दोश्रो हप्ताङ्झबत्र य तेश्रो 
चौभाङ्झसक जेठको १ गतेफाट दोश्रो हप्ताङ्झबत्र ब ङ्टक्तानी गयी सक्नङ्टऩने व्मवस्था बएकोभा ऩाङ्झरकारे मस वषि 
प्रथभ चौभाङ्झसकको यकभ असोज ९, दोश्रो चैत ४ य तेश्रो असाय १४ गते ङ्झनकाशा गयेको देङ्ञखमो । 
कामािङ्जवङ्झधरे तोकेको सभमभा नै राबग्राहीराई बत्ता ङ्जवतयण गनङ्टिऩदिछ। 

 

34.2.  ऩायदङ्ञशिता - साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिङ्जवङ्झध, २०७५ को दपा ३३(घ) फभोङ्ञजभ ऩायदङ्ञशिता 
प्रवद्धिनका राङ्झग साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता प्राप्त गने रागग्राहीहरुको नाभ नाभेसी सम्फङ्ञधधत स्थानीम तहरे 
आफ्नो वेब साइटभा याख्न ेव्मवस्था बए ऩङ्झन ऩाङ्झरकारे आफ्नो वेबसाइटभा याखेको देङ्ञखएन। 

 

34.3.  ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन - साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिङ्जवङ्झध, २०७५ को दपा २७ फभोङ्ञजभ 
नेऩार सयकायको सङ्घीम भाङ्झभरा तथा साभाधम प्रशासन भधत्रारमरे ङ्झनमङ्झभत, केधद्रीम ऩञ्जीकयण ङ्जवबागरे 
ङ्झफशेष सूचक फनाई तथा ङ्ञजल्रा सभधवम सङ्झभङ्झतको कामािरमरे बत्ता ङ्जवतयण कामि प्रङ्जक्रमाको ङ्झनयीऺण तथा 
अनङ्टगभन गनङ्टिऩने व्मवस्था बएता ऩङ्झन मस वषि सम्फङ्ञधधत ङ्झनकामरे कामिङ्जवङ्झध अनङ्टसाय अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण 
गयेको ऩाइएन । 

 

34.4.  साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाई - साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिङ्जवङ्झध, २०७५ को दपा ३५ फभोङ्ञजभ वडा 
सङ्झभङ्झतरे प्रत्मेक चौभाङ्झसकभा कम्तीभा एक ऩटक साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ सम्फधधभा साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाई 
गनङ्टिऩने उल्रेख बएताऩङ्झन साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाई गयी जनगङ्टनासो सम्फोधन गयेको छैन। कामिङ्जवङ्झधरे तोकेको 
सभमभा साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाई गनङ्टि ऩदिछ । 

 

34.5.  साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सञ्चारन कामिङ्जवङ्झध २०७५ को फङ्टदा नॊ ३५भा वडा सङ्झभङ्झतरे प्रत्मेक चौभाङ्झसकभा कम्तीभा 
एकऩटक साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ सम्फधधभा साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाइ गनङ्टिऩने, साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाइभा प्राप्त 
गङ्टनासा तथा सङ्टझावभध्मे आपूरे सङ्टधाय गनि सक्ने व्महोया सम्फोधन गयी सङ्टधाय गनि नसक्न ेखारका सङ्टझाव 
तथा गङ्टनासाहरु सम्फोधनको राङ्झग स्थानीम तहको कामािरमभा ऩठाउनङ्टऩने उल्रेख छ।वडा कामािरमहरुभा 
साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाइ बएको य गङ्टनासा सम्फोधनको राङ्झग स्थानीम तहको कामािरमभा ऩठाएको प्रभाण ऩेश हङ्टन 
आएन।तसथि कामिङ्जवङ्झधको ऩारना गनङ्टिऩदिछ।  

34.6.  साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिङ्जवङ्झध, २०७५ को दपा २५(क) फभोङ्ञजभ फैंकरे राबग्राहीको 
खाताभा यकभ जम्भा बएको स्ऩष्ट देङ्ञखने गयी राबग्राहीको नाभ, फैंक खाता नॊ.य जम्भा बएको यकभ 
सङ्जहतको ङ्जववयण चौभाङ्झसक रुऩभा सम्फङ्ञधधत स्थानीम तहराई ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभभा अङ्झनवामि रुऩभा 
ऩठाउनङ्टऩनेभा मो आ.व.भा फैंक भापि त कायोफाय नै गयेको ऩाइएन। 

 

34.7.  साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ सञ्चारन ङ्झनदेङ्ञशका २०७५ को दपा ९ भा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभराई 
प्रबावकायी रुऩभा सञ्चरान गनि ङ्झनमङ्झभत रुऩभा अनङ्टगभनको व्मवस्था गयेको छ।सो फभोङ्ञजभ ऩाङ्झरकारे 
कसैरे  दोहोयो हङ्टनेगयी य सयकायी सङ्टङ्झफधा ङ्झरने व्मङ्ञक्तरे बत्ता  ङ्झरए नङ्झरएको सम्फधधभा अनङ्टगभन गयी 
प्रङ्झतवेदन ङ्छदएको देङ्ञखएन । साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ताको दङ्टरुऩमोग हङ्टन नङ्छदन ऩाङ्झरका स्तयीम अनङ्टगभन 
सॊमत्रराई प्रबावकायी फनाउॉदै तोङ्जकए फभोङ्ञजभ बत्ता ङ्जवतयण य रगत अद्यावङ्झधक गने कामिभा ङ्जवशेष ध्मान 
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ङ्छदनङ्टऩने देङ्ञखधछ । 
35.  ऩेश्की फाॉकी य ऩेश्कीको अङ्झबरेख तथा अनङ्टगभन—  साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ११३ 

को उऩदपा (१) य (२) भा सम्झौता अनङ्टसाय ङ्छदइएको ऩेश्की यकभ जम्भा बएको फैंकको खाता य खचिको 
प्रमोजन खङ्टल्ने भाङ्झसक ङ्जववयण आऩूङ्झतिकताि ङ्झनभािण व्मवसामी वा सेवा प्रदामकरे साविजङ्झनक ङ्झनकामराईि 
ङ्झनमङ्झभत रुऩभा उऩरव्ध गयाउनङ्ट ऩने व्मवस्था छ।कामािरमरे  ङ्जवङ्झबङ्ङ कामिको ङ्झसरङ्झसराभा मस वषि ङ्झनम्न 
ङ्झनभािण व्मवसामीराई ऩेश्की प्रदान गयेकोभा ङ्झनमभावरीको व्मवस्था अनङ्टसायको ङ्जववयण प्राप्त गयेको तथा 
अनङ्टगभन गने गयेको ऩाइएन।अत् भोङ्झफराइजेशन ऩेश्की यकभ रु.५२५६००० सम्फङ्ञधधत कामिभा खचि बए 
नबएको सम्फधधभा अनङ्टगभन तथा ङ्जवश्लषेण गदै ऩेश्की पर्छ्यौट गनङ्टिऩने देङ्ञखधछ। 

कामिक्रभको नाभ  ऩेश्की ङ्झरनकेो नाभ यकभ 

गाउऩाङ्झरका बवन ङ्झनभािण  ङ्जवना अङ्झबसा जे.बी. ४३५६००० 

 गाउऩाङ्झरका कामािरम ढर ङ्झनभािण बगवती कधसरक्सन 

९००००० 

जम्भा  
५२५६००० 

 

 
 
 
 
 
 

36.  प्रधानभधत्री योजगाय कामिक्रभ – स्थानीम तहभा सूचीकृत फेयोजगाय व्मङ्ञक्तराई धमूनतभ योजगायी प्रत्माबतू 
गयाउन एवभ ्साभूदाङ्जमक ऩूवािधायहरुको ङ्जवकास भापि त नागङ्चयकको जीवनमाऩनभा सङ्टधाय ल्माउने उद्देश्मरे 
स्थानीम तहङ्झबत्र प्रधानभधत्री योजगाय कामिक्रभ सञ्चारनभा यहेको छ।मस कामिक्रभ अधतगित स्थानीम 
तहङ्झबत्रका वडाहरुभा सडक नारा, भोटय फाटो, इनाय, प्रङ्झतऺारम ङ्झनभािण कामि रगामतका कामिक्रभ सञ्चारन 
गयी मस वषि २०३ जनाराई योजगायी उऩरव्ध गयाई रु. ३३४६६३७ खचि गयेको छ।रङ्ञऺत वगिराई  
३१०२ ङ्छदनसम्भ योजगायी उऩरब्ध गयाई श्रङ्झभक ज्मारा, प्रशासङ्झनक य कामिक्रभ खचि सभेत खचि रेखेका 
छन।्उक्त खचि सम्फङ्ञधधत योजगाय व्मङ्ञक्तको फैंक खाताभा जम्भा गनङ्टि ऩनेभा नगदै फाडेको देङ्ञखधछ।मस 
कामिक्रभवाट रङ्ञऺत वगिभा अल्ऩकारीन योजगायी सजृना बए ताऩङ्झन काभको दीगोऩना तथा दीघिकारीन 
योजगायी सजृिना बएको देङ्ञखॊदैन । 

 

37.  फढी ब ङ्टक्तानी – स्थानीम तहभा सूचीकृत फेयोजगाय व्मङ्ञक्तराई धमूनतभ योजगायी प्रत्माबतू गयाउने उद्देश्मरे 
सञ्चाङ्झरत प्रधानभधत्री योजगाय कामिक्रभ अधतयगत ऩाङ्झरकारे भाटो खङ्ङे ऩङ्टने कामिका राङ्झग श्रङ्झभकको ङ्ञजल्रा 
दय येट ज्मारा रु. ५7५ अनङ्टसाय रागत अनङ्टभान तथा दय येट ङ्जवष्रेषण तमाय गयी सोही अनङ्टसाय ब ङ्टक्तानी 
ङ्छदनङ्ट ऩनेभा रु. ६५० रे ब ङ्टक्तानी ङ्छदएकोरे ३१०२ योजगाय ङ्छदनको रु.७५ का दयरे रु. २३२६५० यकभ 
फयाफय असङ्टर गयी  सॊघीम सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने  रु. 

 
 
 
 

२३२६५० 
38.  कोयोना कोष तपि  — कोबीड १९ को व्मवस्थाऩन गनि रु २२५०४७८४ आम्दानी गयेकोभा ङ्जवङ्झबङ्ङ कामिभा 

रु.८०११९१६ खचि बई रु.१४४९२८६८ भौज्दात यहेको ऩाइमो । कोयोना योकथाभ तथा उऩचायभा खचि 
गदाि प्रचङ्झरत साविजङ्झनक खङ्चयद ऐन २०६३ य ङ्झनमभावरी २०६४ को ऩारना गयी खचि गनेतपि  ऩाङ्झरका 
सम्फद्ध सफै ऩऺको ध्मान जानङ्ट आवश्मक देङ्ञखमो । 

 

39.  गङ्टणस्तय ऩयीऺण - साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ११५(१) अनङ्टसाय साविजङ्झनक ङ्झनकामरे 
आऩङ्टङ्झति गयेका भारसाभान सम्झौताभा उल्रेङ्ञखत प्राङ्जवङ्झधक स्ऩेङ्ञशङ्जपकेसन य गङ्टणस्तय फभोङ्ञजभ बए नबएको 
ङ्झनयीऺण वा ऩयीऺण गनङ्टि गयाउनङ्ट ऩने व्मवस्था छ।स्थानीम तहरे ङ्झनभािण व्मवसामी तथा उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत 
भापि त कामि गयाएकोभा ङ्झनभािण कामिभा प्रमोग हङ्टन ेसाभानको गङ्टणस्तय ऩयीऺण गयेको ऩाइएन।  

 

40.  स्थानीम ऩूवािधाय ङ्जवकास साझेदायी कामिक्रभ - स्थानीम ऩूवािधाय ङ्जवकास साझेदायी कामिक्रभ (सञ्चारन 
कामिङ्जवङ्झध) ङ्झनमभावरी, २०७६ फभोङ्ञजभ कामािधवमन हङ्टने स्थानीम ऩूवािधाय ङ्जवकास साझेदायी कामिक्रभको 
राङ्झग मस स्थानीम तहराई देहामअनङ्टसाय १ ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनि रु.१४९१०००० फजेट प्राप्त बएकोभा 
रु.१४४४९९५९ खचि बई १०० प्रङ्झतशत बौङ्झतक प्रगङ्झत प्राप्त बएको देङ्ञखमो । 
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41.  ङ्जवद्यङ्टतीकयण - ऩाङ्झरकाका सातै वडाभा २७५ ऩोर सङ्जहतको ङ्झसॊचाइका राङ्झग ङ्जवद्यङ्टतीकयण गनि रागत 
अनङ्टभान रु १२८७४४५० (भूल्म अङ्झबवङृ्जद्ध कय फाहेक) बएको काभ ङ्झनभािण व्मवसामी ङ्झफ एण्ड ङ्झफ 
कधष्डक्शन देवानगञ्जसॉग रु १००४९१७५ (भूल्म अङ्झबवङृ्जद्ध कय फाहेक) भा २०७७।३।३० सम्भ 
सम्ऩङ्ङगनि २०७७।१२।९भा सम्झौता गयेको छ। उक्त सम्झौतावाट फचत यहेको यकभरे सातवटै वडाभा 
थऩ ११९ ऩोर सङ्जहतको ङ्झसॊचाइका राङ्झग ङ्जवद्यङ्टतीकयण गनि रागत अनङ्टभान रु.२७९९६२१(भूल्म अङ्झबवङृ्जद्ध 
कय फाहेक) को काभ ङ्झनभािण व्मवसामी सधदबि कधष्डक्शनरे गाउॉऩाङ्झरकासॉग रु.२७९३७५३ (भूल्म 
अङ्झबवङृ्जद्ध कय फाहेक) भा २०७७।३।२५भा सम्ऩङ्ङ गने गयी २०७७।३।१४ भा सम्झौता गयेको छ । 
दङ्टवै ङ्झनभािण व्मवसामीरे प्रथभ ङ्जवर ऩेश गयी रु.१४४९९५९ ब ङ्टक्तानी बएको छ । तय रेखाऩयीऺण 
अवङ्झधसम्भ कामि सम्ऩङ्ङ बएको ऩाइएन । 

बौ नाॊ ङ्झभङ्झत ठेक्का नॊ ङ्झनभािण 
व्मवसामी 

सम्झौता यकभ प्रथभ ङ्जवर म्माद थऩ सभेत 
सम्ऩङ्ङ गनङ्टि ऩने 

३।२०७७।
३।२८ 

२।०७६।७
७ 

सधदबि 
कधरक्शन 

२७९३७५३ ७३९१८९ २०७७।११।
२५ 

६।२०७७।
३।२९ 

१।०७६।७
७ 

ङ्झफ एण्ड ङ्झफ 
कधरक्शन 

१००४९१७
५ 

७१०७७० २०७७।११।
२५ 

  जम्भा  १४४९९५९   

 

 फ उ ङ्ञश नॊ. ८०११४५०३५०१सॊघीम सयकायवाट हस्ताधतङ्चयत कामिक्रभ ऩङ्टॉजीगत  

42.  कङ्ञधटधजेधसी - ऩाङ्झरकारे मस वषि देहामका ङ्जवद्यारमको बवन ङ्झनभािण गने काभको राङ्झग ङ्जवङ्झनमोजन बएको 
यकभवाट कधटधजेधसी वाऩत रु ४९३१३ कट्टा गयी आफ्नो खाताभा याखेको छ । बवन ङ्झनभािण गनि 
ङ्जवद्यारमको खाताभा ङ्झनकासा गनङ्टिऩने यकभवाट  कधटधजेधसी कट्टा गयी आफ्नो खाताभा याखेकोरे सो यकभ 
सॊघीम सङ्ञञ्चत कोष दाखीरा गनङ्टिऩने रु. 

 
 
 

४९३१३ 
43.  कामिसम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन – कामिक्रभ कामािधवमन ऩङ्टङ्ञस्तका २०७६ को खण्ड २ को कृमाकराऩ नॊ 

११.१.२.१ ङ्जवद्यारम बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्झनभािण अनङ्टदान ङ्ञशषिकको ८.२ को ञ भा स्थानीम तहरे 
ङ्जवद्यारमभा बए गयेका ङ्झनभािण कामिको ङ्झनभािणसग सम्फङ्ञधधत कागजातहरु दङ्टई दङ्टई प्रङ्झत तमाय गनि 
रगाइ सम्फङ्ञधधत साइट ईधजाजि ङ्जवद्यारमका प्रधानाद्याऩक तथा ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको 
अध्मऺ य प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतवाट दस्तखत गयाई एक प्रङ्झत स्थानीम तहभा य अको प्रङ्झत 
ङ्जवद्यारमभा याख्न राउनङ्टऩने व्मवस्था छ।तय देहामका ङ्झनभािण कामि बए नबएको सम्वधधभा कामि 
सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन रगामतको प्रभाण ऩेश हङ्टन ङ्ट ऩने रु. 
बौ नॊ ङ्झभङ्झत  ङ्जवद्यारमको नाभ यकभ प्रमोजन 

१७।२०७७।३।३१ कृष्ण भा ङ्जव वडा नॊ ३ १९००००० ४ कोठे बवन ङ्झनभािण 

१८।२०७७।३।३१ शायदा आ ङ्जव वडा नॊ १ १५००००० २ कोठे बवन 

 जम्भा 3400000   
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44.  फहार कय - आङ्झथिक सॊकेतभा उल्रेख बए अनङ्टसाय स्थानीम ङ्झनकामवाट अशङ्टर गयेको घय फहार कय फाहेक 
अधम सफै प्रकायको कय सॊघीम सङ्ञञ्चत कोष दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने व्मवस्था छ।तय ऩाङ्झरकारे सॊघीम सयकायवाट 
हस्ताधतङ्चयत कामिक्रभ ऩङ्टॉजीगत) ङ्ञशषिक अधतगित सम्ऩङ्ङ ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनभािण कामिको ङ्जवरवाट फहार कय 
रु.१३११८० कट्टा गयी ऩाङ्झरकाको खाताभा याखेकोरे सॊघीम सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने रु. 

बौ नॊ ङ्झभङ्झत 

 

काभ यकभ 

३।२०७७।२।२२ कृष्ण भा ङ्जव को बवन ङ्झनभािण  १२२५० 

५।२०७७।३।२४ कृष्ण भा ङ्जव को बवन ङ्झनभािण १३००० 

 
 
 

१३११८० 
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९।२०७७।३।२९ अभय ङ्झसॊह  भा ङ्जव को बवन ङ्झनभािण १०५९३० 

 जम्भा १३११८०  
45.  फेरुजू सॊऩयीऺण – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८४(२) (घ) य आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध तथा 

ङ्जवत्तीम उत्तयदाङ्जमत्व ऐन, २०७६ को दपा ३९ य ४० अनङ्टसाय फेरुजूको रगत याख्न े य पछ मौट गयी 
सम्ऩयीऺण गने दाङ्जमत्व ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तको हङ्टने व्मवस्था छ । गाउॉऩाङ्झरकारे फाॉकी फेरुजू भध्मे डोय 
सभऺ सम्ऩयीऺणको राङ्झग रु.१४०९३९५५  ऩेश गयेकोभा रु.१४०९३९५५ सम्ऩयीऺण गयी जानकायी 
ङ्छदईएको छ ।  

आ व दपा नॊ ङ्जववयण सॊऩयीऺण रु 

२०७५।०७६ ३६ सयीता ङ्झनभािण सेवाको ऩेश्की पछिमौट ५१०००० 
२०७५।०७६ ३६ शाह आय के जे. बी.  १०१८६९५५ 
२०७५।०७६ ३६ साह।ऩङ्ञण्डत जे.बी. ३३९७००० 
  जम्भा १४०९३९५५  

 

46.  अनङ्टगभन – गत वषिको प्रङ्झतवेदनभा आमोजना कामािधवमन , ङ्झफर बयऩाई, से्रस्ता ऩेस नबएको, फैङ्क सभामोजन, 

अङ्झग्रभ कय, फढी ब ङ्टक्तानी, अधङ्टयो ङ्झनभािण, नबएको काभको ब ङ्टक्तानी, कय ङ्जवजक, सवायी साधन खङ्चयद, ठेक्का 
स्वीकृङ्झत रगामतका व्महोया औॊल्माइएकोभा मो वषि ऩङ्झन सङ्टधाय गयेको ऩाइएन।फेरुजू व्महोया ऩङ्टनयावङृ्ञत्त नहङ्टन े
गयी कामिसम्ऩादन गनङ्टिऩने देङ्ञखधछ  

 

47.  सङ्ञञ्चत कोष य फेरुजङ्टको अद्यावङ्झधक ङ्ञस्थङ्झत – ऩाङ्झरकाको सङ्ञञ्चत कोषको ङ्ञस्थङ्झत, फेरुजङ्ट वगॉकयण य फेरुजङ्टको 
अद्यावङ्झधक ङ्ञस्थङ्झत क्रभश अनङ्टसङ्टची १, २ य ३ भा यहेको छ ।  

 



 

 
 

    देवानगञ्ज  गाउॉऩाङ्झरका, सङ्टनसयी को सङ्ञञ्चत कोष ङ्जववयण                                                    अनङ्टसङ्टची 1 

                                                                                   2076।77                                     (रु.हजायभा) 

स्थानीम तह ङ्ञजल्रा 
रेखाऩयीऺण 

यकभ 

फेरुजू 
यकभ 

प्रङ्झतशत 

आम व्मम 

भौज्दात 
फाॉकी गतवषिको 

ङ्ञजम्भेवायी 
सॊघ तथा 

प्रदेश अनङ्टदान 

याजस्व 

वाॉडपाॉट 
यकभ 

आधतङ्चयक 

आम 

अधम 

आम 

जम्भा 
आम 

चारङ्ट 
खचि 

ऩूॊजीगत 

खचि 
अधम 

खचि 
जम्भा 
खचि 

देवानगञ्ज गा 
ऩा 

सङ्टनसयी 927052 10018 1.08 97329 307147 64136 5631 114075 490989 178160 171313 86590 436063 152255 

 
                                 फेरुजङ्ट वङ्झगिकयण (ङ्जवङ्झनमोजन, याजश्व, धयौटी य अधम कायोफाय)                                            अनङ्टसङ्टची 2  

     2076।77                          (रु.हजायभा) 

स्थानीम 
तह 

ङ्ञजल्रा 

प्रायङ्ञम्बक फेरुजू प्रङ्झतङ्जक्रमाफाट पछ्र्मौट फाॉकी फेरुजू वाॉकी फेरुजू 

दपा सॊखमा 

यकभ 

दपा सॊखमा 

यकभ 

दपा सॊखमा 

यकभ 
असङ्टर 

गनङ्टिऩने 

ङ्झनमङ्झभत गनङ्टिऩने ऩेश्की 

सैद्धाङ्ञधतक रगती सैद्धाङ्ञधतक रगती सैद्धाङ्ञधतक रगती 
अङ्झनमङ्झभत 

बएको 

प्रभाण 

कागजात 
ऩेश 

नबएको 

याजश्व 

रगत 
ङ्ञजम्भेवायी 
नसायेको 

सोधबनाि 
नङ्झरएको 

जम्भा कभिचायी अधम जम्भा 

देवानगञ्ज 
गा ऩा 

सङ्टनसयी 30 16 13518 0 1 3500 30 15 10018 1082 2436 6500 0 0 8936 0 0 0 
 

 

                                                                      अद्यावङ्झधक फेरुजङ्ट ङ्ञस्थङ्झत                                                               अनङ्टसङ्टची 3 

                                                                       2076।77                     (रु.हजायभा) 

स्थानीम 
तह 

ङ्ञजल्रा 
गत फषि 
सम्भको 

वाॉकी वेरुजङ्ट 
सभामोजन 

सॊ.ऩ.को राङ्झग 

अनङ्टयोध बइ 
आएको यकभ 

सॊऩयीऺण 
बएको यकभ 

सॊऩयीऺण गनि 
नङ्झभरेको 
यकभ 

कायवाही 
गनि फाॉकी 
यकभ 

गत 
वषिसम्भको 
वाॉकी यकभ 

सॊ.ऩ.फाट 
कामभ फेरुजङ्ट 

यकभ 

मो वषिको 
थऩ यकभ 

५८ औ ँप्रङ्झतवेदन 

सम्भको वाॉकी 
वेरुजङ्ट 

५८ औ ँप्रङ्झतवेदन 

सम्भको वाॉकी 
वेरुजङ्ट भध्मे ऩेश्की 

देवानगञ्ज गा 
ऩा 

सङ्टनसयी 30886 0 १४०९४ 14094 ० 0 0 १६७९२ 10018 २६८१० 17675 

 


