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ऩत्र सॊखमा् २०७८/७९           

च.नॊ. 228 

ङ्झभङ्झत् २०७८/५/४  

 
 

श्री प्रभङ्टखज्मू, 
फेरका नगयऩाङ्झरका, 
नगय कामिऩाङ्झरकाको कामािरम,  

उदमऩङ्टय। 

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 तह का 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 प्रऺऩेण 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 तह का प्रभङ्टख सङ्जहतका ऩदाङ्झधकायीहरुसॉग छरपर सभेत गङ्चयएको ङ्झथमो । रेखाऩयीऺण 
प्रङ्झतवेदनभा उल्रेख बएका व्महोयाको कामािधवमनफाट स्थानीम तह को ङ्जवत्तीम व्मवस्थाऩन, बौङ्झतक ऩूवािधाय य सेवा प्रवाहभा सङ्टधाय हङ्टने अऩेऺ ा 
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) 

२०७८  बाद्र ४ गते भहारेखाऩयीऺक 
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ऩत्र सॊखमा् 2078/79                             (प्रदेश नॊ.१ य प्रदेश नॊ.2 रेखाऩयीऺण भहाङ्झनदेशनारम) 

च.नॊ.: 227 ङ्झभङ्झत्२०७८।५।४ 

श्री प्रभङ्टखज्मू,  

फेरका नगयऩाङ्झरका,  
नगय कामिऩाङ्झरकाको कामािरम, 
उदमऩङ्टय । 

 

        ङ्जवषम्  रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन । 

कैङ्जपमत सङ्जहतको याम 

हाभीरे फेरका नगयऩाङ्झरकाको 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. रेखाऩयीऺणभा देङ्ञखएका व्महोयाहरुका सम्फधधभा ङ्झभङ्झत २०७८।१।१ भा जायी गङ्चयएको प्रायङ्ञम्बक प्रङ्झतवेदन उऩय प्राप्त प्रङ्झतङ्जक्रमा प्राप्त बएकोभा  प्रभाण 
कागजात ऩेश नबएकोरे वेरुजङ्ट पर्छ्यौट बएन । अङ्ञधतभ प्रङ्झतवेदन ऩाना 31 मसैसाथ सॊरग्न छ । 

2. रेखाऩयीऺणफाट रु. ४ कयोड १ राख ७९ हजाय फेरुजू देङ्ञखएको छ । सोभध्मे असङ्टर गनङ्टिऩने रु. 46 राख ५3 हजाय,  प्रभाण ऩेश गनङ्टिऩने रु. 63 राख 
16 हजाय, ङ्झनमङ्झभत गनङ्टिऩने रु. २ कयोड ४9 राख 72 हजाय य ऩेश्की फाॉकी रु. ४२ राख ३८ हजाय यहेको छ ।  

3. 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 । नगय कामिऩाङ्झरका, प्रभङ्टख य प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत नगयऩाङ्झरकाको 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 साभाधम स्तयको 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, कामिकायीणी य धमाङ्जमक 
अभ्मासराई सॊस्थागत गनि स्थानीम सयकायको सञ्चारन गने उद्देश्मरे मस नगयऩाङ्झरकाको 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 नगयऩाङ्झरकाको उद्देश्म यहेको छ।मस नगयऩाङ्झरका 
अधतगित  ९ वडा,  ५० सबा सदस्म, ३४४ वगि ङ्जकरोङ्झभटय ऺेत्रपर तथा ५४१२२ जनसॊखमा यहेको छ । 

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

ऩाङ्झरकाराई एङ्जककृत वाङ्जषिक सॊकेत तथा वगॉकयण य व्माखमा २०७४ स्वीकृत बएको नेऩार साविजङ्झनक ऺेत्र रेखाभान 

(NPSAS) फभोङ्ञजभका पायाभहरु सङ्जहतको प्राङ्झप्त य ब ङ्टक्तानीको एकीकृत वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन (भ रे ऩ पा नॊ २७२) अनङ्टसाय 
ऩाङ्झरकाको मस वषिको आम व्मम ङ्जववयण ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेको छ । 

आङ्झथिक कायोफायको ङ्ञस्थङ्झत 

प्राप्ती         ब ङ्टक्तानी ङ्जहसाव 

ङ्जववयण ङ्जटप्ऩणी 
मस वषि रु. गतवषि रु. 

फजेट 
आपैरे गयेको 
प्राङ्झप्त/ब ङ्टक्तानी 

वस्तङ्टगत/सोझै 

ब ङ्टक्तानी जम्भा आपैरे गयेको 
प्राङ्झप्त/ब ङ्टक्तानी 

वस्तङ्टगत/सोझै 

ब ङ्टक्तानी जम्भा 

प्राप्ती (क+ख)   ९२,५४,६६,०४६ 707614631 13846815 721461446       

क. प्राङ्झप्त (सॊङ्ञचतकोषभा 
आम्दानी फाॉङ्झधन)े 

  ६४,०४,७०,८३२ 541736490 13846815 555583305       

११००० कय ११ १३,११,८८,८३२ 87141877 0 87141877       

१३००० अनङ्टदान 12 ४७,६५,६०,००० 426636370 13846815 440483185       

सॊघीम सयकाय १२ ४२,२१,२१,००० 372837370 13846815 386684185       

प्रदेश सयकाय १२ ५,४४,३९,००० 53799000 0 53799000       

१४००० अधम याजस्व   ३,२२,२२,००० 25258244 0 25258244       

१५००० ङ्जवङ्जवध प्राङ्झप्त ङ्ञजङ्जवस 
फाट रु 25 राख तथा हेल्बेटास 
फाट थऩ रु 2 राख  

  ५,००,००० 2700000 0 2700000       

ख. अधम प्राङ्झप्त   २८,४९,९५,२१४ 165878141   165878141       

ङ्जवतयण गनि फाकी याजस्व   ० 0 0 0       

कोषहरु  15 १३,५१,६७,२१४ 17325453 0 17325453       

धयौटी 15 ० 7933002 0 7933002       

सॊघीम, प्रदेश सयकाय वा अधम 
कामिक्रभ 

  १४,९८,२८,००० 140619686 0 140619686       

ब ङ्टक्तानी (ग+घ)   ९६,३७,०३,२१४ 707920798 11153839 719074637       

ग. ब ङ्टक्तानी (सङ्ञञ्चत कोषफाट)   ६७,८७,०८,००० 544353412 11153839 555507251       

   २१००० ऩाङ्चयश्रङ्झभक / 
सङ्टङ्जवधा १८ १५,६४,१२,००० 153081046 0 153081046       

   २२००० भारसाभान तथा 
सेवाको उऩमोग 

१८ २२,३४,६३,७६५ 176002598 6149548 182152146       

   २५००० सहामता (Subsidy) १८ ११,००,००० 1063716 0 1063716       

   २७००० साभाङ्ञजक सङ्टयऺा १८ ५७,१०,००० 5589371 0 5589371       
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   २८००० अधम खचि १८ ३५,७२,००० 1481697 0 1481697       

   ३१००० गैय ङ्जवत्तीम सम्ऩत्ती 
/ ऩूॉजीगत खचि १८ २८,८४,५०,२३५ 218605840 5004291 223610131       

अनङ्टदान ङ्जपताि      3634274   3634274       

कट्टी यकभ ब ङ्टक्तानी/दाङ्ञखरा 
गनि फाकी 

    -4716723   -4716723       

वषािधतभा नसाङ्जटएका चेकहरुको 
यकभ  

    -10388407   -10388407       

घ. अधम बकू्तानी   २८,४९,९५,२१४ 163567386   163567386       

कोषहरु   १३,५१,६७,२१४ 15484694 0 15484694       

धयौटी   ० 7463006 0 7463006       

सॊघीम, प्रदेश सयकाय वा अधम 
कामिक्रभ 

  १४,९८,२८,००० 140619686 0 140619686       

ङ. मो वषिको फचत (धमङ्टन)   (३,८२,३७,१६८) -306167 2692976 2386809       

च. गतवषिको ङ्ञजम्भेवायी यकभ 
(अ.ल्मा) 

    37378051   37378051       

वषािधतको फाकी यकभ (ङ + 
च) 

  (३,८२,३७,१६८) 37071885 2692976 39764861       

फैंक तथा नगद फाकी   (३,८२,३७,१६८) 37071885 2692976 39764861       
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दपा रेखाऩयीऺणफाट देङ्ञखएका व्महोया फेरुजू यकभ 

 रेखाऩयीऺण को दौयानभा देहाम फभोङ्ञजभ असङ्टरी बएको बौचय ऩेश बएको छ । 
ङ्झस. न.  व्महोया यकभ सञ्चीत कोष 

१ ङ्झनकासा ङ्जपताि ५९७९६० सॊघीम सङ्ञञ्चत कोष 

२ ङ्झनकासा ङ्जपताि १८६९७४७ प्रदेश सङ्ञञ्चत कोष 
३ कय दाङ्ञखरा ९२६८६१ सॊघीम सङ्ञञ्चत कोष 
 जम्भा 3394568   

 

 ङ्जवत्तीम ङ्जववयण ङ्जवश्लषेण  

1.  ङ्जवत्तीम ङ्जववयण - स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७२ भा नगयऩाङ्झरकारे प्रत्मेक वषिको 
साउन एक गतेदेङ्ञख आगाभी वषिको असाय भसाधतसम्भको अवङ्झधराई आङ्झथिक वषि कामभ गयी आम य 
व्ममको ङ्जहसाफ याख्नङ्टऩदिछ।सोही ऐनको दपा ६९ भा तोङ्जकए अनङ्टसाय नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो आङ्झथिक कामि 
प्रणारीको व्मवस्थाऩन गनङ्टिऩदिछ।मस सम्फधधभा देङ्ञखएका व्महोया देहाम फभोङ्ञजभ छन ्। 
 स्थानीम तहरे सङ्ञञ्चत कोषभा गत ङ्जवगतको फाॉकी मस वषि प्राप्त यकभ य सङ्ञञ्चत 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 आङ्झथिक कायोफायहरुको गोश्वया बौचय फजेट ङ्ञशषिकगत फैंक नगदी ङ्जकताफभा नजनाएकारे शे्रस्ता 
अनङ्टसाय फैंक भौज्दात ऋणात्भक यहेको तथा स्थानीम तहका सफै खाताहरुको एकभङ्टष्ट ङ्जहसाफ गदाि 
भौज्दात ऋणात्भक यहेको देङ्ञखएन । 

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

 

2.  आङ्झथिक कायोफाय - मस ऩाङ्झरकाभा मस वषि रु.७२१४६१४४६ आम बएकोभा २०७७ असाय भसाधत सम्भ  
रु. ७१९०७४६३७ खचि बई  रु.२३८६८०९ भौज्दात यहेको छ । गत वषिको भौज्दात सभेत वषािधतभा 
सङ्ञञ्चत कोष य अधम कोषभा  रु. ३९७६४८६० भौज्दात यहेको देङ्ञखमो । 

 

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

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

 वडाहरु य ऩाङ्झरका एकै प्रकृङ्झतका मोजना तथा कामिक्रभहरु सञ्चारन गदाि ( ङ्जवउ ङ्जवजन 
खयीद,औषधी खयीद, कृङ्जष साभान खङ्चयद , सोराय खङ्चयद,  पङ्झनिचय खङ्चयद य बौङ्झतक ङ्झनभािणसभेत )  
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।  

 कामािरमको शे्रस्ता य फैंक फीचको ङ्जहसाफ पयक ऩये वा नऩयेको सम्फधधभा फैंक ङ्जहसाफ ङ्झभरान 
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ङ्जववयण तमाय नगयेको कायण ङ्जहसाफ ङ्झभरान बए नबएको सम्फधधभा एङ्जकन गनि सङ्जकएन । 

 अधतय सयकायी ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा १७ फभोङ्ञजभको भध्मकारीन खचि सॊयचना 
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 
जानकायी सम्फङ्ञधधत आधतङ्चयक याजस्व कामािरमराई नङ्छदई आङ्झथिक वषिको अधतभा भात्र ङ्छदइएको 
तथा इ-टीङ्झडएस गयेको देङ्ञखएन । 

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

 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 । 

 साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी, 2064 को ङ्झनमभ 7 य 8 भा खङ्चयदको गङ्टरुमोजना य वाङ्जषिक खङ्चयद 
मोजना तमाय गनङ्टिऩनेभा तमाय गयेको ऩाईएन। 

 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 2074 को दपा 13 फभोङ्ञजभ आङ्झथिक वषि शङ्टरु हङ्टन ङ्टबधदा ऩधर 
ङ्छदन अगावै ऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्रको ङ्झनभािण साभाग्री भूल्म, ज्मारा, बाडा तथा अधम 
भहशङ्टरको स्थानीम धमङ्टनतभ दययेट तोक्नङ्ट ऩनेभा तोकेको 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 ऩाइएन । 

 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 । 

 ङ्झनजाभती सेवा ऐन, 2049 फभोङ्ञजभ कामि ङ्जववयण फनाई रागङ्ट गयेको ऩाइएन । 

 ऩाङ्झरकारे ङ्जवद्यारमभा यकभ ङ्झनकासा गदाि ङ्जवद्यारमगत ङ्झनकासा प्रष्ट देङ्ञखने गयी खाता याखेको 
देङ्ञखएन । 

 स्वीकृत वाङ्जषिक कामिक्रभअनङ्टसाय सञ्चारन गङ्चयने ङ्जवङ्झबङ्ङ कामिक्रभहरु सञ्चारनका राङ्झग के कङ्झत 
फजेटको व्मवस्था बई कङ्ट न कङ्ट न सभमभा सञ्चारन गङ्चयनङ्ट ऩने हो य त्मस्ता कामिक्रभहरु सञ्चारन 
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बएको अङ्झबरेख देङ्ञखने गयी कामिक्रभगत खचि खाता याख्नङ्टऩनेभा सो याखेको देङ्ञखएन । कामिक्रभगत 
खचि खाता याखेभा सञ्चारन गङ्चयएका ङ्जवङ्झबङ्ङ कामिक्रभहरुको वाङ्जषिक फजेट, सञ्चारन हङ्टने सभम, सोको 
खचि सङ्ञजरै एङ्जकन हङ्टने य कामिक्रभ फजेटको अवधायणा अनङ्टसाय स्वीकृत फजेटबधदा फढी खचि नहङ्टन े
य कामिक्रभको प्रबावकाङ्चयता य उऩरङ्ञधध भाऩन सभेत सङ्ञजरै एङ्जकन हङ्टने गयी अङ्झबरेख याख्नङ्ट ऩने 
देङ्ञखएको। 

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

 फजेट तथा कामिक्रभ  

4.  फजेट ऩेश, ऩाङ्चयत य अङ्ञखतमायी - स्थानीम तह सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७१ भा 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 उऩ प्रभङ्टख श्री            
याजकङ्ट भायी चौधयीरे ङ्झभङ्झत २०७६।३।१० गते रु. ५५०४२७०००  को फजेट सबा सभऺ ऩेश गयेकोभा 
ङ्झभङ्झत २०७६।३।३० भा ऩाङ्चयत बएको छ । मसैगयी स्थानीम तहका प्रभङ्टखरे २०७६।३।३१ भा प्रभङ्टख 
प्रशासकीम अङ्झधकृतराई फजेट खचि गने अङ्ञखतमायी प्रदान गयेको देङ्ञखधछ ।  

 

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।ऩाङ्झरकारे उऩरव्ध 
गयाएको ङ्जववयण अनङ्टसाय चौभाङ्झसक ऩङ्टॉजीगत खचिको ङ्ञस्थङ्झत देहाम फभोङ्ञजभ छ।वषािधतभा हतायभा काभ 
गयाउॉदा काभको गङ्टणस्तयभा असय ऩने देङ्ञखएकोरे ङ्झनमभभा बएको व्मवस्था अनङ्टरुऩ अषाढभा खचि गने 
ऩङ्चयऩाटीभा ङ्झनमधत्रण गनङ्टिऩदिछ ।                                                  

s'n vr{ rf}dfl;s vr{ 
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6.  ऩङ्टॉजीगत खचि ङ्जवङ्झध - कामािरमवाट ऩेश बएको ङ्जववयण अनङ्टसाय ऩङ्टॉजीगत खचि देहाम अनङ्टसाय गयेको ऩाइमो । 
l;=g+
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कूर खचि भध्मे उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतवाट १०० प्रङ्झतशत खचि गयेकोरे प्रङ्झतष्ऩधाित्भक ङ्जवङ्झधवाट खङ्चयद गने तपि  
ऩाङ्झरकाको ध्मान ऩङ्टग्नङ्ट ऩदिछ । 

 

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

 

8.  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 व्मवस्था यहेको छ।तय ऩाङ्झरकारे 78 वटा सानो प्रकृङ्झतका रु. ५००००० बधदा घटीका 
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आमोजनाहरु अध्ममन अनङ्टसधधान य प्रबाव भूल्माङ्कन फेगय रु.१९९२२१६२ को छनौट तथा कामािधवमन 
गयेको देङ्ञखमो।साना साना मोजना वडावाट छनौट गयी कामािधवमन गने गयेकोरे  भध्मकारीन तथा 
दीघिकारीन मोजना वनाइ भध्मभ य ठङ्टरा आमोजनाहरु तजङ्टिभा गयी कामािधवमन गने तपि  ध्मान जानङ्टऩने 
देङ्ञखधछ । 

9.  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 
सक्ने बएकोरे अनङ्टगभन गनङ्टिऩदिछ ।    

 

10.  अधङ्टया आमोजना – आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ २६ अनङ्टसाय मोजनाहरुको बौङ्झतक य 
ङ्जवत्तीम ऩऺको साभङ्टङ्जहक सभीऺा गनङ्टिऩने य मसयी गङ्चयन े सभीऺाभा प्रगङ्झत कभ हङ्टनङ्टका प्रभङ्टख कायणहरु य 
सोको ङ्झनङ्झभत्त ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तको ऩङ्जहचान गनङ्टिऩने, त्मस्तो सभीऺाभा सङ्टधायका राङ्झग चाल्नङ्ट ऩने कदभहरु य 
ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्त उऩय गनङ्टिऩने कायफाही सभेत उल्रेख गनङ्टिऩने व्मवस्था छ।मस कामािरमरे मो वषि ७ 
मोजनाको  रु.29545086 खचि बएको मोजनाको कामि सम्ऩङ्ङ हङ्टन नसङ्जक ङ्ञजम्भेवायी सायेको छ।मस 
प्रकायको दाङ्जमत्व ङ्झफगत वषिहरुको सभेत सादै आएको छ।मसयी कानून ङ्जवऩयीत सम्झौता गयी फषौसम्भ ऩङ्झन 
सम्ऩङ्ङ नगयी अधङ्टयो यहन गएको उऩमङ्टक्त देङ्ञखएन । 

 

11.  नक्सा ऩास - स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा २७(१) अनङ्टसाय कसैरे ऩङ्झन नगयऩाङ्झरकाफाट 
नक्सा ऩास नगयाई बवन ङ्झनभािण गनि नहङ्टने व्मवस्था छ।तय मो वषि नगयऩाङ्झरकाभा नक्सा ऩाससम्फङ्ञधध 
देहाम कङ्ट नै काभ कायफाही बएको देङ्ञखएन ।  

 

12.  सेवा प्रवाह – नगयऩाङ्झरकारे ऩेश गयेको सेवा प्रवाह सम्फङ्ञधध ङ्जववयण देहाम अनङ्टसाय यहेको छ । 
ङ्झस नॊ ङ्जववयण सेवा प्राङ्झप्तका राङ्झग 

ङ्झनवेदन सॊखमा 
ङ्झसपाङ्चयस सॊखमा 

1  नागङ्चयकता ङ्झसपाङ्चयस ७१८ ७१८ 

2  घयफाटो ङ्झसपाङ्चयस ४९४ ४९४ 

3  नाता प्रभाङ्ञणत ३८४ ३८४ 

4  जधभ, भतृ्मङ्ट दताि  ९१२ ९१२ 

5  अधम १७६३ १७६३ 

6  जम्भा ४२७१ ४२७१  

 

 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 ४७ दयफधदी स्वीकृत यहेकोभा 
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रेखाऩयीऺण अवङ्झधसम्भ प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत सङ्जहत १९ जना ऩदऩूङ्झति बएको देङ्ञखधछ।रेखाऩयीऺणको 
क्रभभा प्राप्त ङ्जववयण अनङ्टसाय कामि व्मवस्थाऩनका दृङ्जष्टकोणरे भहत्वऩूणि भाङ्झनएका अङ्झधकृत नवौ , इङ्ञधजङ्झनमय, 
जनस्वास्थ्म अङ्झधकृत सङ्जहत २७ 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 नगयऩाङ्झरकारे 
आफ्नो ऺेत्र ङ्झबत्रको आधायबतू  तथ्माङ्क सङ्करन, अङ्झबरेख य सोको व्मवस्थाऩन गनङ्टिऩने व्मवस्था छ । 
नगयरे स्थानीम तथ्माङ्क सम्फङ्ञधध नीङ्झत, कानून य सोको भाऩदण्ड फनाएको देङ्ञखएन।स्थानीम तहका 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  नगयऩाङ्झरकारे 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 उऩरधध गयाएकोभा मस ऩाङ्झरकारे 
हारसम्भ ८ वटा ऐन, ३ वटा ङ्झनमभावरी, ६६ कामिङ्जवङ्झध रगामत ८३ 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 ४ य मो फषि थऩ बएको ५३ सभेत 
५७ ङ्जववाद दताि बएकोभा २२ वटा भात्र पछ मौट बई ३५ फाॉकी देङ्ञखधछ।धमाम सम्ऩादन प्रङ्जक्रमाराई 
ऐनरे तोकेको म्मादङ्झबत्र पछ मौट वा कायफाही ङ्जकनाया गयी टङ्टङ्गो रगाउनङ्टऩदिछ । 

 

17.  खेरकङ्ट द तथा अधम खचि – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ रे सॊस्था, सभूह, ऩवि, जात्रा, मात्रा, ङ्जवयाभी, 
सॊस्कृङ्झत, खेरकङ्ट द रगामतभा आङ्झथिक सहामता ङ्छदन सक्ने कानूनी व्मवस्था गयेको देङ्ञखदैन।तय 
नगयऩाङ्झरकारे खेरकङ्ट द ङ्जवकास सङ्झभङ्झत गठन गयी रु.४४१८५८८ खचि रेखेको देङ्ञखमो । 

 

18.  ऩूॉजीगत फजेटवाट चारङ्ट प्रकृङ्झतका खचि – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ रे ऩूॉजी सजृना नहङ्टन ेखारका 
ङ्जवतयणभूखी तथा उऩमोङ्झगता नङ्छदने खचिराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गदै स्थानीम तहरे अङ्झधकतभ प्रङ्झतपर ङ्छदने य 
ऩूॉजीको ङ्झनभािण हङ्टने एवभ ् उऩमोङ्झगता ङ्झसजिना हङ्टने गयी मोजना छनौट तथा कामािधवमन गनङ्टिऩने कामिक्रभ 
छनौट गयी ऩूॉजीगत शीषिकभा सभावेश गनङ्टिऩने व्मवस्था गयेको छ।तय ऩाङ्झरकारे देहाम अनङ्टसायका ऩूॉजी 
ङ्झनभािणभा सहमोग नयहने, उत्ऩादनभा वङृ्जद्ध नगने ङ्जकङ्झसभका खचिराई ऩङ्टॉजीगत ङ्ञशषिकवाट ब ङ्टक्तानी ङ्छदएको 
ऩाइमो । 

बौ. नॊ. ङ्झभङ्झत ङ्जववयण यकभ 

१२।०७६।६।१६ 
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

यॊगशारा आमर सप्रामय्वाट तेर खङ्चयदको 
ब ङ्टक्तानी 

४२५३४५ 

७६।०७६।८।२५ 
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

यॊगशारा आमर स््रामसिवाट तेर खङ्चयदको 
ब ङ्टक्तानी 

३८८८२० 

९७।०७६।९।१७ 
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

यॊगशारा आमर सप्रामसिवाट तेर खङ्चयदको 
ब ङ्टक्तानी 

४२७१९७ 
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१३४।०७६।१०।१६ 
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

यॊगशारा आमर सऩ््ामसिवाट तेरखङ्चयद्ो 
ब ङ्टक्तानी 

४७४१२० 

३३५।०७६।२।२ 
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

यॊगशारा आमर सप्रामसिवाट तेर ङ्चयदको 
ब ङ्टक्तानी 

२२१८७५ 

२७५।०७७।१।२९ 
सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत 

रुरु सङ्झबिङ्झसङ्ग सेधटय वाट गाडी भभित ३६२८७७ 

२७५।०७७।१।२९ 
सभानकयण ऩङ्टॉजीगत 

दार चाभर खयीद गयी ङ्जवतयण २४४९४५ 

जम्भा  २५४५१७९ 
 

19.  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 कङ्ट नै यकभ ट्राधसपय गयेको देङ्ञखदैन ।  

 
 
 
 

 कय दस्तङ्टय एवॊ आधतङ्चयक आम  

20.  व्मवसाम कय – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ५८ भा ऩाङ्झरकारे आफ्नो कामिऺ ेत्र ङ्झबत्र 
यहेका ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मवसाम गने व्मङ्ञक्तफाट व्मवसाम कय उठाउनूऩने व्मवस्था यहेको छ । मस वषि 
नगयऩाङ्झरकारे व्मवसाम दताि तथा नवीकयण शङ्टल्क वाऩत रु.१३०५००५ कय सङ्करन गयेकोभा ऩाङ्झरकाको 
ऺेत्रङ्झबत्र यहेका व्मवसामीहरुको अङ्झबरेख अद्यावङ्झधक गयेको छैन । जसफाट ऩाङ्झरकारे सङ्करन गयेको 
व्मवसाम कय मथाथि भाङ्ङ सक्न े अवस्था छैन । तसथि ऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्र ङ्झबत्र सञ्चारनभा यहेका 
सम्ऩूणि व्मवसामीको अद्यावङ्झधक अङ्झबरेख याखी कयको दामयाङ्झबत्र ल्माउनङ्ट ऩदिछ। 

 

21.  आधतङ्चयक आम असङ्टरी – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को ऩङ्चयच्छेद ९ ङ्जवत्तीम अङ्झधकाय ऺेत्र 
अन्र्तगत ङ्जवङ्झबङ्ङ कय तथा शङ्टल्क रगाउन ेय आम ठेक्का फाऩत फक्मौता यकभ सभेत असङ्टरी गने व्मवस्था छ 
। ऩाङ्झरकारे मस वषि फधदोफस्त गयेको आम ठेक्काभा व्मवसाङ्जमफाट रु.७४९३०० असङ्टर गने फाॉकी यहेको 
छ । तय उठ्न फाॉकी यहेको यकभको आमगत रगत सभेत तमाय नगयेको ,उठ्नङ्टऩने याजस्वको सभङ्जष्टगत 
रगत तमाय गयी वास्तङ्जवक प्राप्तीको अङ्झबरेख तमाय गनङ्टिऩने य सोही अनङ्टसाय आमको रेखाङ्कन गनङ्टिको साथै 
फाॉकी यकभ असङ्टर गनङ्टिऩने देङ्ञखएको रु. 

ठेक्का ङ्जववयण 
 

ठेक्का यकभ  
असङ्टर बएको यकभ असङ्टर हङ्टन फाॉकी 

यकभ 

ऩाङ्जकि ङ्ग शङ्टल्क व्मवस्थाऩन  १३५५००० ८८५००० ४७०००० 

ऩशङ्ट चौऩामा ङ्जवक्री कय ८००१०० ६७०००० १३०१०० 

फानडाॉडा आइतफाये हाट ५०००० २०००० ३०००० 

याभऩङ्टय य सेती खोरा हाट २८२००० १६२८०० ११९२०० 

जम्भा २४८७१०० १७३७८०० ७४९३००  

 
 
 
 
 

७४९३०० 

22.  आम ठेक्का – फेरका नगयऩाङ्झरकाको आधतङ्चयक आम सॊकरन सम्फङ्ञधध कामिङ्जवङ्झध २०७५ अनङ्टसाय नदीजधम 
ऩदाथि सॊकरन व्मवस्थाऩन य ङ्जवक्री ङ्जवतयण गनि आम ठेक्का आव्हान बई सम्फङ्ञधधत सेवा प्रदामकफाट रु. 
७५००००० यकभ जम्भा गयेकोभा सो सेवा प्रदामकराई कामि वातावयण नगयऩाङ्झरकाफाट ङ्झभराउन ऩनेभा 
कामि वातावयण नबएको बनी सेवा प्रदामक ङ्जव ऩी कधसट्रक्सन बवानीऩङ्टय ५ ङ्झसयाहारे नदीजधम ऩदाथि 
सॊकरन ङ्जवक्री ङ्जवतयण कामि गयेको देङ्ञखएन।मस सम्फधधभा अङ्ञखतमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसधधान आमोगको 
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कामािरम फङ्छदिवासभा उजङ्टयी ऩयेको देङ्ञखएकोरे कामािरमको कामिङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ नदीजधम ऩदाथिको सॊकरन, 
व्मवस्थाऩन य ङ्जवक्री ङ्जवतयण कानून सम्भत ढॊगरे गयी आधतङ्चयक आम्दानी वङृ्जद्ध गनेतपि  सबा, कामिऩाङ्झरका 
य प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतको ध्मान ऩङ्टग्नङ्टऩने देङ्ञखमो । 

23.  याजश्व कायोफायको रेखा – आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ९२(१) भा प्रत्मेक 
कामािरमरे याजश्वको रेखा भहारेखाऩयीऺकको कामािरमवाट स्वीकृत ढाॉचाभा याख्नङ्टऩने उल्रेख छ । 
कामािरमरे याजश्व आम्दानी तपि  भ.रे.ऩ.पा.नॊ. १०८ य १०३ प्रमोग नगयी आम्दानी गयेको छ । 
ङ्झनमभावरीको व्मवस्था अनङ्टसाय भ.रे.ऩ.पा.नॊ. १०८ य भ.रे.ऩ.पा.नॊ. १०३ 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 । 

 

24.  ङ्जवऻाऩन कय – प्रदेश नॊ १ को आङ्झथिक ऐन, २०७६ को दपा ५ भा प्रदेश ङ्झबत्र याङ्ञखने होङ्झडङ फोडि, साईन 
फोडि, व्मानय, ट्राई ङ्झबजन फोडि, ग्रो फोडि, स्टर, ङ्झडङ्ञजटर फोडि, धात ङ्टको फे्रभ वा कङ्ट नै स्थानभा रगाउन,े रेख्न ेवा 
ङ्जवद्यङ्टतीम तयॊगको प्रमोग गयी गङ्चयएको प्रचायको राङ्झग याङ्ञखने वस्तङ्ट वा साभग्रीभा गङ्चयने ङ्जवऻाऩनभा कय असङ्टर 
गनि नदेङ्ञखएकोरे ऩाङ्झरकारे मस सम्फङ्ञधध नीङ्झत ङ्झनधाियण गयी यकभ असङ्टर गनङ्टिऩदिछ । 

 

 याजश्वतपि   

25.  भ"ल्म अङ्झबवङृ्जद्ध कय असङ्टरी नगयेको – भङ्टल्म अङ्झबवङृ्जद्ध कय ऐन २०५२ य ङ्झनमभावरी २०५४ अनङ्टसाय आम 
ठेक्काभा भङ्टल्म अङ्झबवङृ्जद्ध कय असङ्टरी गयी दाखीरा गनङ्टि ऩनेभा मस वषि ऩाङ्झरकावाट आम ठेक्का वधदोवस्त बएका 
तऩङ्झसरको कामिभा भङ्टल्म अङ्झबवङृ्जद्ध कयको यकभ उल्रेख बएको तय असूर नगयेकारे असङ्टर गयी सॊघीम 
याजश्व खाताभा जम्भा बएको प्रभाण ऩेश हङ्टन ङ्टऩने रु. 
ठेक्का रागेको ऺेत्र ठेक्का ङ्झरनेको नाभ ठेक्का कय वाहेक 

यकभ 
भङ्टल्म अङ्झबवङृ्जद्ध कय दाङ्ञखरा 
फाॉकी 

ऩशङ्ट चौऩामा ङ्जवक्री ठेक्का 
०७६।७७ 

फाङ्जहङ् कधसट्रक्सन प्रा ङ्झर 

८००१०० १०४०१३ 

याभऩङ्टय सोती खोरा 
हाटफजाय 

स्वङ्ञणिभ ङ्झनभािण सेवा 
२८२००० ३६६६० 

ऩाङ्जकि ङ शङ्टल्क  भोङ्झनका सप्रामयस १३५५००० १७६५० 
जम्भा   316823  

 
 
 

316823 

26.  ङ्झगट्टी सॊकरन ठेक्का - ऩाङ्झरकारे नङ्छदजधम ऩदाथि ङ्जवक्री ङ्जवतयणका राङ्झग भोङ्झनका सप्रमसि रे भ्माट वाहेक 
रु. १३५५००० फङ्टझाउने गयी सम्झौता गयेकोभा रेखाऩयीऺणको क्रभभा रु. ८८५००० भात्र दाङ्ञखरा 
बएको देङ्ञखएको नऩङ्टग यकभ रु. ४७०००० सम्फङ्ञधधत ठेकेदायवाट असङ्टर गयी दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने रु.  

 
 

४७०००० 
27.  धयौटी सदयस्माहा – रार फजाय सङ्टऩाडे साप्ताङ्जहक हाटफजाय ठेक्का नॊ ६ का राङ्झग बयत ङ्ञघङ्झभयेरे उक्त 

ठेक्काका राङ्झग सफै बधदा फढी अॊक रु. 9००००१ कफोर गयी सम्झौता गनि नआएको देङ्ञखएकोरे 
साविजङ्झनक खङ्चयद ऐन २०६३ को दपा २७(५) धयौटीफाऩत रु. ६००० सदयस्माहा गयी याजश्व खाताभा 
जम्भा गनङ्टिऩने रु. 

 
 
 

६००० 
28.  फक्मौता यकभ असङ्टरी – ऩाङ्झरकाको आ व ०७६।७७ ठेक्का नॊ ५ याभऩङ्टय सोती हाटफजाय ठेक्का स्वणॉभ 

ङ्झनभािण सेवारे २८२००० भा कफोर गयेकोभा ऩङ्जहरो य दोश्रो ङ्जकस्ता गयी रु. १६२८०० भात्र फङ्टझाएको 
देङ्ञखएकोरे फाॉकी यकभ ङ्झनजको धयौटीको यकभवाट रु. २०००० सदयस्माहा गयी नऩङ्टग यकभ रु. 
99२०० असङ्टर उऩय गनङ्टि ऩने देङ्ञखएको रु. 

 
 
 

९९२०० 
 आमकय एवॊ भङ्ट. अ. कय  
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29.  भूल्म अङ्झबवङृ्जद्ध कय कट्टी – ८।०७६।६।२९   ऩशङ्ट चारङ्ट आङ्झथिक ऐन, २०७६ रे गयेको व्मवस्था अनङ्टसाय 
सयकायी कामािरमरे २०७६।२।१६ देङ्ञखको ठेक्का वा कयाय अधतगितको ब ङ्टक्तानीभा भू.अ.कय यकभको ५० 
प्रङ्झतशत सम्फधधीत याजस्व शीषिकभा य फाॉकी ५० प्रङ्झतशत सम्फधधीत पभिराई ब ङ्टक्तानी ङ्छदनङ्टऩने उल्रेख छ 
। तय ऩाङ्झरकारे  उङ्ङत कृङ्जष कधसरटेधस प्रा.ङ्झरराइ  रु.100158 भूल्म अङ्झबवङृ्जद्ध कयको ब ङ्टक्तानीभा ५० 
प्रङ्झतशत रु. ५०५२९ कट्टी नगयी पभिराई नै ब ङ्टक्तानी ङ्छदएकोरे कय सभामोजन प्रभाण ऩेश हङ्टन ङ्टऩने रु. 

 
 
 
 

५०५२९ 

30.  ब ङ्टक्तानीभा कय – आमकय ऐन, २०५८ को दपा ८८ य ८९ भा ब ङ्टक्तानीभा अङ्झग्रभ कय कट्टा गनङ्टिऩने व्मवस्था 
छ । ऩाङ्झरकारे देहामको ब ङ्टक्तानी गदाि अङ्झग्रभ आमकय रु.7850 कट्टा नगयी ब ङ्टक्तानी गयेकोरे सो असङ्टर 
गयी सॊघीम सङ्ञञ्चत कोष दाङ्ञखरा हङ्टन ङ्ट ऩने रु. 
बौ नॊ ङ्झभङ्झत ब ङ्टक्तानी ऩाउने ब ङ्टक्तानी यकभ नऩङ्टग /कय यकभ 

८८१।०७७।२।२१ अवरोकन भ्रभण वहार ६२५०० ६२५० 

१०१४।७७।३।१६ कय कट्टी नबएको    १६००० १6०० 

जम्भा   ७८५० 
 

 
 

७८५० 

31. \ नधपाइरय – भूल्म अङ्झबवङृ्जद्ध कय ऐन, २०५२ को दपा १८ भा ब ङ्टक्तानीभा प्राप्त भूल्म अङ्झबवङृ्जद्ध कयको 
ङ्जववयण ब ङ्टक्तानी ऩाएको अको भङ्जहनाको २५ गतेङ्झबत्र सम्फङ्ञधधत आधतङ्चयक याजस्व कामािरमभा कय ङ्जववयण 
सङ्जहत दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने व्मवस्था छ । तय ऩाङ्झरकाफाट देहामका पभिराई भू.अ.कय रु.१७२५१८ ब ङ्टक्तानी 
ङ्छदएकोभा रेखाऩयीऺण अवङ्झधसम्भ पभिहरु नधपाईरय यहेकोरे कय सभामोजन बएको प्रभाण ऩेश हङ्टन ङ्टऩने रु. 

बौ. नॊ.ङ्झभङ्झत पभिको नाभ कङ्ट र ब ङ्टक्तानी यकभ भ्माट यकभ 

११२।०७६।९।२५ आचर सप्रामसि 
६००७६३५३ 

४२६००० ५५३८० 

६४।२०७६।१२।१९ 
सशयत 

कृष्ण इधटयनेशनर 
प्मान ्ॊ 

३०२८००११५ 

१४९९५१ १७२५१ 

जम्भा  575951 72631 
 

 
 
 

७२63१ 

32.  ब ङ्टक्तानीभा कय – आमकय ऐन, २०५८ को दपा ८८ य ८९ भा ब ङ्टक्तानीभा अङ्झग्रभ कय कट्टा गनङ्टिऩने व्मवस्था 
छ ।ऩाङ्झरकारे देहाम अनङ्टसायको ब ङ्टक्तानीभा राग्ने अङ्झग्रभ कय  रु.13857 दाङ्ञखरा नगयेकोरे असङ्टर गयी 
सॊघीम सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा  गनङ्टिऩने रु. 
बौ. नॊ.ङ्झभङ्झत ङ्जववयण 

 

अङ्झग्रभ कय असङ्टर 

२९५।२०७६।८।१६ 
चारङ्ट 

तोमानाथ ढकार ऩाङ्चयश्रङ्झभक कय ४०५० 

६४७।२०७६।११।२६ 
चारङ्ट 

धमानो कऩडा ङ्जवतयण कामिक्रभको रु ४७५००० को 
अङ्झग्रभ आमकय  

७१२५ 

१०७८।२०७७।३।१८ 
चारङ्ट 

ऩाङ्चयश्रङ्झभक कय फाऩतको रु. २४०० य अङ्झग्रभ आम 
कय फाऩतको रु २८२ 

२६८२ 

 जम्भा १३८५७  

 
 

१३८५७ 
 

33.  वन ऩैदावाय – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ६२ख भा साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतरे 
वन ऩैदावाय ङ्झफक्री तथा उऩमोगसम्फङ्ञधध आफ्नो वाङ्जषिक कामिमोजना फनाई नगयऩाङ्झरकाफाट स्वीकृत गयाउनङ्ट 
ऩने य वन ऩैदावाय ङ्झफक्रीफाऩत प्राप्त हङ्टने यकभको दश प्रङ्झतशत यकभ सम्फङ्ञधधत नगयऩाङ्झरकाको सङ्ञञ्चत 
कोषभा जम्भा गनङ्टिऩने व्मवस्था छ । नगयऩाङ्झरकारे सो सम्फङ्ञधध अङ्झबरेख तथा वन कामिमोजना स्वीकृत 
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गयेको देङ्ञखएन । आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र यहेका साभङ्टदाङ्जमक वनको अङ्झबरेख याखी वन कामिमोजनाको स्वीकृङ्झत 
तथा वन ऩैदावायको ङ्झफक्रीफाट प्राप्त हङ्टने यकभ आम्दानी गनि ऩहर गनङ्टिऩने देङ्ञखधछ । 

 अनङ्टदान ङ्जपताि ङ्जवतयण य उऩमोग  

34.  प्रदेश सभऩूयक अनङ्टदानभा रागत साझेदायी नबएको -  प्रदेश नॊ. १ प्रदेश सभऩूयक अनङ्टदान कामिङ्जवङ्झध, 
२०७५ को दपा ४(२) भा कूर रागतको फढीभा ७० प्रङ्झतशत सम्भ प्रदेश सयकायरे सभऩूयक अनङ्टदानको 
रुऩभा प्रदान गने उल्रेख छ । तय नगयऩाङ्झरकारे मस वषि सञ्चारन गयेको १ मोजनाभा रु. 
१००००००० खचि रेखेकोभा ३० प्रङ्झतशतरे हङ्टने यकभ रु.३०००००० कामािरमरे व्महोनङ्टिऩनेभा शङ्टधम 
व्महोयेको देङ्ञखएकोरे खचि यकभ रु.९७४१८१३ धमङ्टन बएको रु. २९२२२५५ यकभ  प्रदेश सयकायराई 
ङ्जपताि गनङ्टिऩने देङ्ञखएको रु.  

 
 
 
 
 

२९२२२५५ 
 सभानीकयण चारङ्ट  

35.  सभानीकयण अनङ्टदानफाट ङ्ञशऺकको तरफ बत्ता –  अधतय सयकायी ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा ९ 
रे स्थानीम तहराई स्वीकृत दयफधदी ङ्झबत्रका ङ्ञशऺकको तरफ बत्ता फाऩत सशति अनङ्टदान उऩरधध गयाउने 
व्मवस्था छ । साङ्जवकको ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरमफाट अनङ्टभङ्झत प्राप्त गयी सञ्चारनभा यहेका य कङ्ट नै ऩङ्झन 
दयफधदी तथा याहत अनङ्टदान कोटा प्राप्त नगयेका ङ्जवद्यारमराई ङ्ञशऺक व्मवस्थाऩन गने गयी शैङ्ञऺक सत्र 
२०७६ का राङ्झग सहमोग अनङ्टदान ङ्छदन सङ्जकने व्मवस्था छ । तय ऩाङ्झरकारे स्वीकृत दयफधदीङ्झबत्र नऩयेका 
एवॊ ङ्जवद्यारमरे गत ङ्जवगतदेङ्ञख नै आधतङ्चयक स्रोतफाट तरफ बत्ता व्महोयेका ङ्ञशऺकराई ङ्जवत्तीम सभानीकयण 
अनङ्टदानफाट रु. १३४१३६०० तरफ बत्ता ब ङ्टक्तानी गयेकोरे अङ्झनमङ्झभत देङ्ञखएको रु. 

 
 
 
 
 
 

१३४१३६०० 
36.  सम्फङ्ञधधत शाखा भापि त कामि नगयेको – ५५६।२०७७।१२।७ ऩाङ्झरकारे सेवा प्रवाह य ऺभता 

ङ्जवकासका राङ्झग आफ्नो सॊगठनात्भक दयफधदी अनङ्टसाय कामिरमका दयफधदी ऩङ्चयचारन गयी कामिक्रभ 
सञ्चारन गनङ्टि ऩनेभा ऩाङ्झरकाभा भङ्जहरा ङ्जवकास शाखा भौजङ्टद यहेकोभा सो भापि त कामि नगयी अधतयऩाटॊ 
भङ्जहरा सीऩ ङ्जवकास कामिक्रभ ङ्जवङ्झबङ्ङ याजनीङ्झतक दरको सञ्जार भापि त कामि गयी रु. ३३८४१५ खचि 
गयेको देङ्ञखमो । कामिरमका कभिचायीराई तरफ बत्ता खचि रेखी ङ्ञजम्भेवायी ङ्झफङ्जहन फनाएको देङ्ञखएकोरे 
आगाभी ङ्छदनभा कामिरमको कभिचायी भापि त कामिक्रभ सञ्चारन गनेतपि  ऩाङ्झरकारे ध्मान ङ्छदनङ्टऩने देङ्ञखएको 
रु.   

 
 
 
 
 
 

३३८४१५ 
37.  ऩदाङ्झधकायी सङ्टङ्जवधा - गाउॉ तथा नगय सबाका सदस्महरुको सङ्टङ्जवधा सम्वङ्ञधध ऐन, २०७५ दपा ३ को 

अनङ्टसूङ्ञच १ अनङ्टसाय गाउॉऩाङ्झरकाका अध्मऺ,  उऩाध्मऺ, वडाध्मऺ य कामिऩाङ्झरका सदस्म राई सवायी साधन 
उऩरव्ध नबएभा क्रभश १००००, १००००, ४००० य २५०० नगद ऩाउने व्मवस्था छ।ऩदाङ्झधकायीरे 
कामािरमवाट भोटय साईकर प्रमोग गयेको ईधधनको ङ्जवर तथा रगङ्झसटवाट देङ्ञखमो।ऩदाङ्झधकायीरे 
कामािरमको सवायी साधन प्रमोग गयेको य भाङ्झसक मातामात खचि वाऩत यकभ फङ्टङ्ञझ ङ्झरएको सभेत 
देङ्ञखमो।ऐनभा बएको व्मवस्था फभोङ्ञजभ एउटा सङ्टङ्जवधा भात्र ङ्झरनङ्ट ऩनेभा ङ्झनम्नानङ्टसाय दोहोयो सङ्टङ्जवधा ब ङ्टक्तानी 
गयेको रु. ५०४०००  असङ्टर गनङ्टिऩने रु. 

ङ्झस नॊ नाभ ब ङ्टक्तानी   
१ उऩ प्रभङ्टख १२०००० 
२ वडाध्मऺ वडा नॊ १ ४८००० 
३ वडाध्मऺ वडा नॊ २ ४८००० 

४ वडाध्मऺ वडा नॊ ४ ४८००० 

५ वडाध्मऺ वडा नॊ ५ ४८००० 

६ वडाध्मऺ वडा नॊ ६ ४८००० 

७ वडाध्मऺ वडा नॊ ७ ४८००० 

८ वडाध्मऺ वडा नॊ ८ ४८००० 

 
 
 
 
 
 

५०४००० 
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९ वडाध्मऺ वडा नॊ ९ ४८००० 

 जम्भा ५०४०००  
38.  आवास सङ्टङ्जवधा - १३८।०७७।११।१६ स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायी तथा सदस्मको सङ्टङ्जवधा सम्वधधी ऐन, 

२०७५ को दपा ३ भा स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायी सदस्म य सबाको सदस्मरे आपू ङ्झनवािङ्ञचत बई सकेऩछी 
अनङ्टसूची–१ फभोङ्ञजभ सङ्टङ्जवधा ऩाउने व्मवस्था छ । कामािरमरे नगय प्रभङ्टख य उऩप्रभङ्टखराई आवास सङ्टङ्जवधा 
वाऩत वाङ्जषिक रु. २६४२५० य रु.७२००० गयी जम्भा रु.३३६२५० ब ङ्टक्तानी गयेको छ । ऩदाङ्झधकायी 
सङ्टङ्जवधा सम्वङ्ञधध ऐनभा आवास सङ्टङ्जवधा व्मवस्था गयेको नदेङ्ञखएको रु. 

 
 
 
 

३३६२५० 
39.  जीवन ङ्झफभा - ११७३।०७७।३।३१ गाउॉ तथा नगयसबाका सदस्महरुको सङ्टङ्जवधा सम्फङ्ञधध ऐन २०७५ 

भा ऩदाङ्झधकायीराई जीवन ङ्झफभा सङ्टङ्जवधाको व्मवस्था बएको छैन । मस न.ऩा.रे नगयप्रभङ्टख, उऩ प्रभङ्टख, वडा 
अध्मऺ, का.ऩा.सदस्म य वडा सदस्महरु गयी ५० जना ऩदाङ्झधकायीहरु सफैको प्रङ्झत व्मङ्ञक्त रु.१ राखको १५ 
वषे जीवन ङ्झफभा गयी मस वषिको ङ्झफभा ङ्जप्रङ्झभमभफाऩत रु. ३५४२०८ खचि रेखेको देङ्ञखमो । मसयी ऐनभा 
व्मवस्था नबएको सङ्टङ्जवधा खचि रेख्न ङ्झभल्ने नदेङ्ञखएको रु. 

 
 
 
 

३५४२०८ 
40.  वडा वैठक - १७७।०७७।७।२१ स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायी तथा सदस्मको सङ्टङ्जवधा सम्वधधी ऐन, 

२०७५ को दपा ३ भा स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायी सदस्म य सबाको सदस्मरे आपू ङ्झनवािङ्ञचत बई सकेऩछी 
अनङ्टसूची–१ फभोङ्ञजभ सङ्टङ्जवधा ऩाउने व्मवस्था छ । जसभा वैठक बत्ता वाऩत रु १००० का दयरे ऩाउने 
व्मवस्था गयेकोभा रु. २००० को दयरे ब ङ्टक्तानी बएकोरे वडा नॊ २ ङ्छदनेश चौधयीवाट  ७ वैठकको 
रु.७००० असङ्टर हङ्टन ङ्टऩने रु. 

 
 
 
 

७००० 
41.  वैठक बत्ता - १७७।०७७।७।२१ स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायी तथा सदस्मको सङ्टङ्जवधा सम्वधधी ऐन, 

२०७५ को दपा ४ अनङ्टसाय सबाद्वाया गङ्छठत ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतको हकभा एक भङ्जहनाभा एक वैठकको भात्र 
बक्ता ऩाउने छ। ऩाङ्झरकारे ङ्जवधामन सङ्झभङ्झतको वैठक २०७६ पाल्गङ्टन भङ्जहनाको १५ १८ २४ २८ गयी 
चाय वैठक बत्ता ब ङ्टक्तानी बएकोरे वढी ब ङ्टक्तानी बएको ३ वैठकको बत्ता रु.36975 असङ्टर गनङ्टिऩने रु. 
सङ्झभङ्झतको नाभ  वैठक सॊखमा वढी यकभ कय ऩङ्झछको 
ङ्जवधामन सङ्झभङ्झत पाल्गङ्टन १५‚१८‚२४‚२८ २०४०० 

याजश्व ऩयाभशि सङ्झभङ्झत जेष्ठ ९ ,१५ १६६७५ 

जम्भा ३६९७५ 

 

 
 
 

३६९७५ 

42.  भ्रभण बत्ता – गाॉउ तथा ऩाङ्झरकासबाका 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 स्वमभरे ङ्ञस्वकृत गनिसक्ने य सो बधदा फढी 
ङ्छदनको भ्रभण आदेशको राङ्झग कामिऩाङ्झरकाको फैठकफाट ङ्ञस्वकृत वा अनङ्टभोदन गनङ्टि ऩने व्मफस्था यहेकोछ । 
मसै गयी दपा ८ अनङ्टसाय भ्रभण गदाि ङ्ञस्वकृत भ्रभण आदेशभा भ्रभणको उदे्धश्म कायण य भ्रभणवाट प्राप्त हङ्टने 
सॊबाङ्जवत 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 ङ्ञस्वकृती गयेको 
कामिऩाङ्झरकाको फैठक फाट अनङ्टभोदन नगयेको, भ्रभणको उदे्धश्म स्ऩष्ट उल्रेख नगयेको, भ्रभण प्रङ्झतफेदन ङ्छदने 
नगयेको य ङ्झनमभानङ्टसाय भ्रभण अङ्झबरेख याख्न ेगयेको देङ्ञखएन । कानूनभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको प्रकृमा ऩारना 
गनङ्टि ऩदिछ । 

 

43.  वैठक बत्ता - १७७।०७७।७।२१ स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायी तथा सदस्मको सङ्टङ्जवधा सम्वधधी ऐन, 

२०७५ को दपा ३ को अनङ्टसङ्टची १ अनङ्टसाय वैठक खचि रेख्नङ्ट ऩनेभा अनङ्टऩङ्ञस्थत सदस्मराई वैठक बत्ता 
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ब ङ्टक्तानी बएको यकभ असङ्टर गनङ्टिऩने रु. 
ऩदाङ्झधकायीको नाभ अनङ्टऩङ्ञस्थत ङ्छदन  ब ङ्टक्तानी यकभ कय ऩङ्झछ 

सङ्टयेधद्र याई ११।२३‚ ११।२५ १७०० 

ऩङ्टण्मवती येग्भी ७।१९ ८५० 

ङ्छदऩक दॊगार ११।२५‚ ११।२६‚ ११।२७ २५५० 

जम्भा  ५१००  

५१०० 

44.  प्रेन बाडा - आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ ३६(३) भा खचि गदाि खचिको ङ्झफर बयऩाई  
सङ्जहत रेखा याख्नङ्टऩने व्मवस्था छ । ऩाङ्झरकारे अङ्झनस थाऩा प्रेन बाडा बनी रु. ६१०० खचि रेखेकोभा 
उक्त व्मङ्ञक्त कामािरमको काभ सॊग सम्वधधत व्मक्ती नबएकोरे असङ्टर गनङ्टिऩने रु.  

 
 

६१०० 
45.  ब ङ्टक्तानीभा कय – आमकय ऐन, २०५८ को दपा ८८ य ८९ भा ब ङ्टक्तानीभा अङ्झग्रभ कय कट्टा गनङ्टिऩने व्मवस्था 

छ । ऩाङ्झरकारे देहामको ब ङ्टक्तानी गदाि अङ्झग्रभ आमकय वाऩतको यकभ कट्टा नगयी य घटी कट्टा गयी 
ब ङ्टक्तानी गयेकोरे असङ्टर हङ्टन ङ्टऩने रु. 

बौ नॊ ङ्झभङ्झत ब ङ्टक्तानी ऩाउने ब ङ्टक्तानी यकभ नऩङ्टग /कय 
यकभ 

९६७।०७७२।२८ 
सभाङ्झनकयण चारङ्ट 

गाडी बाडा १८००० १४४० 

११०३।०७७।३।२२ 

सभाङ्झनकयण चारङ्ट 
ङ्जवश्वयभण आचामि १००००० १0५२ 

७७६।०७६।१२।१० 

सभाङ्झनकयण चारङ्ट 
ङ्जवश्वयभण आचामि ५१३७७ ७३३ 

७६०७७।१२।१० 
सभाङ्झनकयण चारङ्ट 

कभिचायी प्रोत्साहन बत्ता ६४३३५ ९००७ 

११८७।०७७।।३।३१ कभिचायी प्रोत्साहन बत्ता ४२९२१६ ६००९० 

६२३।०७७।११।२ कभिचायी प्रोत्साहन बत्ता ६७९३४३ १०१९०१ 

४९०।०७७।१०।१३ यॊग भहर ङ्चयबयल्माण्ड प्रा ङ्झर १२१००० १८१५० 

 जम्भा  २११८७६ 
 

 
 

२११८७६ 

46.  थऩ दस्तङ्टय - आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ ३६(३) भा खचि गदाि खचिको ङ्झफरबयऩाई 
सङ्जहत रेखा याख्नङ्टऩने व्मवस्था छ । सभमभै ङ्जवद्यङ्टत भहशङ्टर ब ङ्टक्तानी गयेभा ङ्चयवेट सभेत ऩाइनेभा ऩाङ्झरकारे 
ङ्जढरा गयी ङ्जवद्यङ्टत भहशङ्टर ब ङ्टक्तानी गयेकोरे  रु. ८८१५ थऩ दस्तङ्टय ब ङ्टक्तानी गयेकोरे अङ्झनमङ्झभत देङ्ञखएको रु. 

 
 

८८१५ 
47.  प्रङ्ञशऺण बत्ता फढी ब ङ्टक्तानी -  खचि सम्फङ्ञधध ङ्झनदेङ्ञशका, २०७३ भा सवै प्रकायको ताङ्झरभ, गोष्ठी, सेङ्झभनाय, 

कामिशारा सञ्चारन सम्फङ्ञधध खचिको भाऩदण्ड यहेको य स्थानीम तहभा आफ्नै ङ्झनदेङ्ञशका नबएको अवस्थाभा 
मसै फभोङ्ञजभ खचि गनङ्टिऩने व्मफस्था छ । मस ङ्झनदेङ्ञशका फभोङ्ञजभ नगयऩाङ्झरका स्तयभा ताङ्झरभ सञ्चारन गदाि 
प्रङ्ञशऺकरे प्रङ्झत सेसन कामिऩत्रवाऩत रु.८०० य प्रवचन वाऩत रु.७०० गयी जम्भा रु.१,५०० ऩाउन े
व्मफस्था यहेको छ।त्मस्तै आधतङ्चयक व्मङ्ञक्तरे प्रङ्ञशऺण गये वाऩत अङ्झधकृत स्तयरे कामिऩत्रको भात्र 
रु.१००० को दयरे य सहामकस्तयरे रु.८०० का दयरे बत्ता ऩाउनङ्टऩने व्मवस्था छ । तय ऩाङ्झरकारे 
सञ्चारन गयेको देहामको कामिक्रभहरुभा तोङ्जकएको बधदा फढी ब ङ्टक्तानी गयेकोरे असङ्टर गनङ्टिऩने रु. 

बौ. नॊ.ङ्झभङ्झत ङ्जववयण कऺा सखमा ब ङ्टक्तानी 
यकभ 

कय फाहेक 
फढी ब ङ्टक्तानी  

११३४।०७७।३।२७ 
सभाङ्झनकयण चारङ्ट 

फार भैत्री प्रवद्विन कामिक्रभ 
आधतयीक प्रङ्ञशऺक गोऩार 

३ 
२५०

० 
४३३५ 
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ङ्झनयौरा 

११३४।०७७।३।२७ 
सभाङ्झनकयण चारङ्ट 

फार भैत्री प्रवद्विन कामिक्रभ 
आधतयीक प्रङ्ञशऺक सङ्टयेधद्र 

वस्नेत 
२ 

२५०
० 

२८९० 

११७७।०७७।३।११ आधतयी प्रङ्ञशऺक गोऩार 
ङ्झनयौरा 

२ 
१५०

० 
११९० 

११७७।०७७।३।११ आ््तयी प्रङ्ञशऺक ज्मोती 
याई  

२ 
१५०

० 
११९० 

११७७।०७७।३।११ भङ्जहरा ऩङ्टरुष सभङ्जवकास 
आधतयीक प्रङ्ञशऺकगोऩार 

ङ्झनयौरा 
२ 

१५०
० 

११९० 

११७७।०७७।३।११ भङ्जहरा ऩङ्टरुष सभङ्जवकास 
आधतयीक प्रङ्ञशऺक ज्मोती 

याई  
२ 

१५०
० 

११९० 

११७७।०७७।३।११ भङ्जहरा ऩङ्टरुष सभङ्जवकास 
आधत्ीक ऩ्ङ्ञशऺक 

ज्मोती याई  
४ 

१५०
० 

२३८० 

 ७१२।।७६।१२।
४ सभाङ्झनकयण चारङ्ट 

जनप्रङ्झतङ्झनधी जनतासॊग 
नङ्टङ्झनयाभ याई कामिक्रभ 

सॊमोजन २०७५।९।२ 
१ 

३००
० 

२१२५ 

 ७१२।।७६।१२।
४ सभाङ्झनकयण चारङ्ट 

जनप्रङ्झतङ्झनधी जनतासॊग 
नङ्टङ्झनयाभ याई कामिक्रभ 

ऩयङ्झतवेदन 
२०७५।९।२५ 

१ 
३००

० 
१७०० 

 ७१२।।७६।१२। 
सभाङ्झनकण चारङ्ट 

जनप्रङ्झतङ्झनधी जतासॊग 
नङ्टङ्झनयाभ याई कामिक्रभ 

सॊमोजन २०७५।९।१४ 
१ 

३००
० 

२१२५ 

 ७१२।।७६।१२।
४ सभानकयण चारङ्ट 

जनप्रङ्झतङ्झनधी जनतासॊग 
नायद ङ्झनयौरा कामिक्रभ 

प्रङ्झतवेदन २०७५।९।१४ 
१ 

३००
० 

१७०० 

५७।०७७।६।१४ 
सभाङ्झनकयण चारङ्ट 

जीया याई कामिक्रभ 
सॊमोजन  

५ 
१५०

० 
१०६२५ 

५७।०७७।६।१४ 
सभाङ्झनकयण चारङ्ट 

जीया याई कामिक्रभ 
प्रङ्झतवेदन रेखन 

५ 
५००

० 
२९७५ 
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 सघॊ शसति   

48.  ङ्ञशऺक दयवधदी य ऩदऩङ्टङ्झति - नगयऩाङ्झरकारे ऩेश गयेको ङ्ञशऺक दयवधदी य ऩदऩङ्टङ्झति देहाम अनङ्टसाय यहेको छ । 

ङ्झस नॊ ङ्जवद्यारमको नाभ  ङ्ञशऺक 
दयवधदी  

ऩदऩङ्टङ्झति ऩदऩङ्टङ्झति भध्मे 
कयाय  

 ङ्जवद्याथॉ 
सङ्खखमा 

1.  
भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, आम्फासी 10 10 4 419 

2.  
तऩेश्वयी आधायबतू ङ्जवद्यारम, गरपङ्झडमा 6 6 1 93 

3.  
भाहाकारी भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, चम्ऩाऩङ्टय 13 13 12 489 
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4.  
आधायबतू ङ्जवद्यारम, याक्चे 3 3 1 194 

5.  
आधायबतू ङ्जवद्यारम, फफरा   1 13 

6.  
प्रबाकयी भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, ऩोखये 14 14 5 469 

7.  
आधायबतू ङ्जवद्यारम, देउयाजे 1 1 0 3 

8.  
जनता भाध्मङ्झभक ङ्झफद्यारम, काङ्ञधचयाङ्ग  9 9 7 296 

9.  
सप्तकौशीका भा.ङ्जव. बागरऩङ्टय 11 11 7 610 

10.  
जनता फेरका भा.ङ्जव. ऩङ्टयधदह 14 14 4 444 

11.  

जनता नभङ्टना भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, 

गङ्टरुङचौयी 17 17 6 429 

12.  
भैनाभैनी भा.ङ्जव, भङ्टरगाउॉ 9 9 5 171 

13.  
फेरका आधायबतू ङ्जवद्यारम, याताऩानी 3 3 1 87 

14.  
कोशी आधायबतू ङ्जवद्यारम, घाये 2 2 1 58 

15.  
देउयारी आधायबतू ङ्जवद्यारम, गरेनी 5 5 1 167 

16.  
जाङ्झगयाभथानी आ.ङ्जव. चम्ऩाकोट 2 2 0 55 

17.  
कोशी भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, चक्रऩङ्टय  10 7 526 

18.  
फयऩीऩर भा.ङ्जव. कभराफायी  6 6 4 652 

19.  
जनता आधायबतू ङ्जवद्यारम, आयाॊगा 4 4 2 173 

20.  
याकसनी आधायबतू ङ्जवद्यारम, ङ्झससङ्टवा 5 5 1 202 

21.  
जनता भा.ङ्जव. ऩङ्टवायेथङ्टम्का 7 7 5 179 

22.  
सयस्वती आधायबतू ङ्जवद्यारम, बारभधती 3 3 0 56 

23.  
जनता भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, जहडा 12 12 8 539 

24.  
जनजागङृ्झत आधायबतू ङ्जवद्यारम, झोयाऩाटा 5 5 3 142 

25.  
जाल्ऩादेवी आधायबतू ङ्जवद्यारम, वाङ्ञक्सखोऩ 2 2 2 45 

26.  
कारीका आधायबतू ङ्जवद्यारम, कारीखोरा 3 3 3 108 

27.  
जनता आधायबतू ङ्जवद्यारम, डङ्टॉडखोरा 3 3 3 124 

28.  
ऻानज्मोङ्झत आधायबतू ङ्जवद्यारम, ङ्झभतेयीगाउॉ 3 3 3 63 

29.  
ज्मोङ्झत आधायबतू ङ्जवद्यारम, बच ङ्टवा 3 3 3 214 

30.  
आदशि आधायबतू ङ्जवद्यारम, सातऩते्र 3 3 3 172 

31.  
ज्मोङ्झत आधायबतू ङ्जवद्यारम, ज्माङ्झभये 2 2 1 57 

32.  
प्रकाशकाफ्रे आधायबतू ङ्जवद्यारम, ङ्झससौरी 2 2 1 87 

33.  
वारज्मोङ्झत आधायबतू ङ्जवद्यारम, घङ्टम्नेचौयी 2 2 2 0 

34.  
कोशी जनता भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, याभऩङ्टय 19 19 7 1079 

35.  
आधायबतू ङ्जवद्यारम, ङ्झतङ्झत्रफोटे 2 2 1 53 

36.  
जनज्मोङ्झत आ.ङ्जव. नाम्केसा 1 1 0 55 

37.  
सयस्वती आधायबतू ङ्जवद्यारम, एवीसी टप्ऩङ्ट 1 1 0 78 

38.  
चधद्रोदम आधायबतू ङ्जवद्यारम, चधद्रऩङ्टय 1 1 0 51 

39.  
ङ्ञशवारम आधायबतू ङ्जवद्यारम, धौयी 1 1 1 66 

40.  
जनङ्जवश्वास आधायबतू ङ्जवद्यारम, भैनी 2 2 1 78 

41.  
जनजागङृ्झत आधायबतू ङ्जवद्यारम, यॊगशारा 2 2 1 105 

42.  
राङ्झरगङ्टॉयास आधायबतू ङ्जवद्यारम, छेटोभ 0 0 0 37 

43.  
फारकल्माण आधायबतू ङ्जवद्यारम, ङ्जऩङ्ञक्भये 1 1 1 43 

44.  
जल्ऩादेवी आधायबतू ङ्जवद्यारम, खभाये 1 1 1 38 

45.  
ङ्जहभकरा आधायबतू ङ्जवद्यारम, गोबाटाय 3 3 3 152 

46.  
नव सजृना आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम, भामङ्टङटाय  0 0 0 23 

47.  
जनता आधायब ङ्टत ङ्झफद्यारम, राङ्झभडाॉडा  3 3 1 162 

48.  

फारकल्माण आधायबतू ङ्जवद्यारम, 

ङ्ञशखयभाडी 4 4 4 126 

49.  

जाल्ऩादेवी आधायबतू ङ्जवद्यारम, 

भाङपाङटोर  3 3 2 209 
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50.  
शायदा आधायब ङ्टत ङ्झफद्यारम, ङ्झफङ्झरम्रा  3 3 2 117 

51.  
याभ जानकी आ.ङ्जव. याभनगय 0 0  0 

 
जम्भा  242 242 132 9828 

उऩयोक्त ङ्ञशऺक दयफधदी य ऩदऩङ्टङ्झति एवभ ् ङ्जवधाथॉ सङखमा ङ्जवश्लषेण गदाि प्रङ्झत ङ्ञशऺक औषतभा ४० जना 
ङ्जवद्याथॉ ऩढाउनङ्ट ऩने अवस्था देङ्ञखएको, ङ्जवद्याथॉ सॊखमाको त ङ्टरनाभा ङ्ञशऺक दयफधदी फढी बएको देङ्ञखदा 
नगयऩाङ्झरकारे ङ्ञशऺक दयवधदी ङ्झभरानको कामि मथाङ्ञशघ्र अगाङ्झड फढाउनङ्ट ऩने देङ्ञखधछ । 

49.  कामिक्रभगत खचि खाता - स्वीकृत वाङ्जषिक कामिक्रभअनङ्टसाय सञ्चारन गङ्चयने ङ्जवङ्झबङ्ङ कामिक्रभहरु सञ्चारनका 
राङ्झग के कङ्झत फजेटको व्मवस्था बई कङ्ट न कङ्ट न सभमभा सञ्चारन गङ्चयनङ्ट ऩने हो य त्मस्ता कामिक्रभहरु 
सञ्चारन बएको अङ्झबरेख देङ्ञखने गयी कामिक्रभगत खचि खाता याख्नङ्टऩनेभा सो याखेको देङ्ञखएन । कामिक्रभगत 
खचि खाता याखेभा सञ्चारन गङ्चयएका ङ्जवङ्झबङ्ङ कामिक्रभहरुको वाङ्जषिक फजेट, सञ्चारन हङ्टन ेसभम, सोको खचि 
सङ्ञजरै एङ्जकन हङ्टने य कामिक्रभ फजेटको अवधायणा अनङ्टसाय स्वीकृत फजेटबधदा फढी खचि नहङ्टने य 
कामिक्रभको प्रबावकाङ्चयता य उऩरङ्ञधध भाऩन गनि सङ्जकने गयी अङ्झबरेख याख्नङ्ट ऩदिछ । 

 

50.  ङ्जवद्यारमगत ङ्झनकासा ङ्जकताव- आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ४५ भा अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकयीरे  आम व्मम ठीक य ङ्जवश्वसङ्झनम यहेको तथा दोहोयो हङ्टने गयी ब ङ्टक्तानी बएको छैन बङ्ङे कङ्ट याभा 
ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩने उल्रेख छ । तय कामािरमरे ङ्जवद्यारमराई ङ्झनकासा ङ्छदएको यकभको ङ्जवद्यारमगत ङ्झनकासा 
ङ्जकताव तमाय गयी याखेको छैन । 

 

51.  फढी ङ्झनकासा - ३५-२०७६/९/२४ आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध तथा ङ्जवत्तीम उत्तयदाङ्जमत्व ङ्झनमभावरी, २०७७ को 
ङ्झनमभ ३८(१०) भा ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तरे सयकायी यकभको खचि रेख्नङ्ट अङ्ञघ खचि गनि वा ब ङ्टक्तानी ङ्छदन 
आवश्मक ङ्जवर, बयऩाई य कागजात सॊरग्न बए नबएको तथा सॊरग्न कागजात अनङ्टसाय ब ङ्टक्तानी ङ्छदन ङ्चयत 
ऩङ्टगे वा नऩङ्टगेको जाॉच गनङ्टिऩने उल्रेख छ । मस वषि कामािरमवाट  जनता भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम जहडाको 
दोश्रो चौभाङ्झसक को रु.१८०७६३३ ङ्झनकासा गयेको छ ।उक्त ङ्झनकासाभा भा.ङ्जव,उ.भा.ङ्जव.का ४ ङ्ञशऺकको 
राङ्झग रु.६२५४०० भाग बएकोभा गणना गरत गयी रु.७७७३६० ङ्झनकासा गयेकोरे फढी ङ्झनकासा बएको 
रु. १५१९६०  असङ्टर गयी सॊघीम सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा  गनङ्टिऩने रु. 

 
 
 
 
 
 

१५१९६० 
52.  कामिक्रभ ऩेश्की  –१०७।२०७७।३।१८ सशति  भात ृ तथा नवजात ङ्ञशशङ्ट कामिक्रभ, आभा सङ्टयऺा 

सञ्चारन गनि ऩाङ्झरकारे भातहतका ङ्जवङ्झबङ्ङ स्वास्थ्म सॊस्थाहरुभा कामियत कभिचायीराई ऩेश्की ङ्छदने तथा 
सङ्टत्केयीको ईकाइगत खचिको आधायभा उक्त ऩेश्की पछ मौट गने गयेको देङ्ञखमो। स्वास्थ्म चौकी याभऩङ्टयरे 
२०८ वटा डेङ्झरबयीको खचि  ब ङ्टक्तानी बएकोभा सफै ङ्जववयण अध्ममन गदाि रु.५९२०० डेङ्झरबयी सॊखमा 
बधदा फढी ब ङ्टक्तानी गयेकोरे असङ्टर गयी सॊघीम सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा  गनङ्टिऩने रु. 

 
 
 
 

५९२०० 
53.   कय कट्टी - आमकय ऐन, २०५८ को दपा ८८ य ८९ भा ब ङ्टक्तानीभा अङ्झग्रभ कय कट्टा गनङ्टिऩने व्मवस्था छ 

। देहामका कामािरमरे आभा सङ्टयऺा कामिक्रभफाऩत ङ्छदएको ऩेश्की पर्छ्यौट गदाि सेवाप्रदामक बत्ताभा राग्न े
कय कट्टी गयी  याजश्व खाताभा जम्भा गयेको प्रभाण ऩेश गनङ्टि ऩने रु.  
बौ. नॊ. य ङ्झभङ्झत ऩेश्की   यकभ 

१०७।२०७७।३।१८ 
सशति 

स्वास्थ्म चौकी याभऩङ्टय २०८ वटा डेङ्झरबयीको 
४५ का दयरे 

९३६० 

१०७।२०७७।३।१८ 
सशति 

स्वास्थ्म चौकी तऩेश्वयीरे ८० वटा डेङ्झरबयीको 
४५ का दयरे 

३६०० 

 
जम्भा  १२९६०  

 
 

१२९६० 

54.  ङ्छदवा खाजाफाऩत फढी ब ङ्टक्तानी – कामिक्रभ कामािधवमन ऩङ्टङ्ञस्तका २०७६।७७ अनङ्टसाय रङ्ञऺत सभङ्टहभा 
फारफाङ्झरकाराई स्थानीम तहरे ङ्छदवा खाजा उऩरधध गयाउदाॉ फढीभा १८० ङ्छदनका राङ्झग रु.१५ का दयरे 
ङ्छदने उल्रेख छ।देहामका ङ्जवद्यारमहरुराई दोश्रो तै्रभाङ्झसकभा ङ्छदवा खाजा फाऩतको ब ङ्टक्तानी ङ्छददाॉ फढी 
ङ्झनकासा बएको यकभ सॊघीम सङ्ञञ्चत कोषभा ङ्जपताि गनङ्टि ऩने रु. 
बौ.नॊ. य ङ्झभङ्झत ङ्जवद्यारम फढी ङ्झनकासा  
५३।२०७६।१२।३ याकसनी आ ङ्जव राई १५५४० ब ङ्टक्तानी हङ्टन ङ्ट ऩनेभा २५६५ 

 
 
 

७९६५ 
 



 

17 
 

फढी ब ङ्टक्तानी बएको 
५५।२०७६।१२।४ ज्मोङ्झत आ ङ्जव भाघभा २६४० य पागङ्टनभा २७६० 

फढी ब ङ्टक्तानी बएको 
५४०० 

जम्भा  ७९६५  
55.  ब ङ्टक्तानीभा कय – आमकय ऐन, २०५८ को दपा  ८९ भा ब ङ्टक्तानीभा १.५ प्रङ्झतशत अङ्झग्रभ कय कट्टा गनङ्टिऩने 

व्मवस्था छ।ऩाङ्झरकारे ब ङ्टश्नाम्छा कधस्ट्रक्सनराई बौ. नॊ १५१ शसति, २ ङ्जवशेष अनङ्टदान ऩङ्टजीगत, १५१ 
सॊघीम चारङ्टफाट ऩङ्जहरो यङ्झनङ् ङ्झफर ब ङ्टक्तानी गदाि रु.१३89११४ भ्माट फाहेकको ब ङ्टक्तानीभा राग्न े
रु.२०८३६ अङ्झग्रभ कय कट्टी नगयेकोरे असङ्टर गयी सॊघीम सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा  गनङ्टिऩने रु. 

 
 
 

२०८३६ 
56.  फढी ब ङ्टक्तानी –आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ ३६(३) भा खचि गदाि खचिको ङ्झफरबयऩाई 

सङ्जहत रेखा याख्नङ्टऩने व्मवस्था छ।तय ऩाङ्झरकारे देहामको ब ङ्टक्तानी गदाि खचिको ऩङ्टङ्जष्ट गने प्रभाण ङ्झफर 
बयऩाईभा उल्रेख बएको खचि बधदा फढी ब ङ्टक्तानी गयेकोरे असङ्टर गयी स्थानीम सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा 
गनङ्टिऩने रु. 
बौ. नॊ.ङ्झभङ्झत ङ्जववयण 

 

फढी ब ङ्टक्तानी यकभ 

५५9।२०७६।१०।२८ 
चारङ्ट 

खगधेद्र चौरागाईको नाभभा ङ्झरएको अङ्झतङ्झथ सत्काय 
खचिफाऩतको यकभ ब ङ्टक्तानी 

२9५५ 

५८०।२०७६।१०।२८ 
चारङ्ट 

सधतोष ऩौडेरराई रु २३४०० ब ङ्टक्तानी गङ्चयएकोभा रु 
२०१०० भात्रको भ्रभण ङ्जवर ऩेश 

३३०० 

७५९।२०७६।१२।१० 
चारङ्ट 

५८ जनाको फैठक बत्ता ब ङ्टक्तानी हङ्टन ङ्ट ऩनेभा  १३१ 
जनाको नाभभा ब ङ्टक्तानी 

७४००० 

५३०।२०७६।१०।१६ 
चारङ्ट 

ङ्जवश्व कङ्ट ष्ठयोग ङ्छदवसको अवसयभा आमोङ्ञजत कामिक्रभभा 
एक फहादङ्टय ङ्झनयौरा 

११४०० 

२२८।०७६।०८।०४ 
चारङ्ट 

ऩाङ्झरकाको ङ्झनणिम अनङ्टसाय भाङ्झसक फढीभा तीनवटा भात्र 
फैठक य प्रङ्झत फैठक फढीभा छ जनाको भातै्र गयी रु. 
६३००० बत्ता ङ्छदनङ्ट ऩनेभा रु. ९१००० ब ङ्टक्तानी 

२८००० 

१०७८।२०७७।३।१८ 
चारङ्ट 

ऩोषण सम्फङ्ञधध कामिक्रभ गयेका सङ्जवना याई ९३०० 

८४।२०७७।३।३० 
ऩङ्टॉजीगत 

झोरङ्टङ्गे ऩ ङ्टर ङ्झनभािण आवश्मक साभग्री खङ्चयद गनि सेप 
ङ्ञस्टइस प्रा ङ्झर 

३१२१६ 

३१७।२०७७।२।१५ 
ऩङ्टॉजीगत 

याजेश याईरे २३१६३ फयाफयको ङ्जवरबयऩाई ऩेश 
बएकोभा ३०९२३ ब ङ्टक्तानी 

७७६६ 

६।२०७७।३।३१ 
प्रदेश ङ्झनवािचन ऺेत्र ङ्जवशेष 
कामिक्रभ 

नेऩार आङ्छदवासी जनजाङ्झत भहासॊघ बवन ङ्झनभािण 
कामिसम्ऩङ्ङ बधदा फढी ब ङ्टक्तानी 

७२६११ 

१३९।२०७७।३।३१ 
शसति चारङ्ट 

खोऩ केधद्र बवन ङ्झनभािण कामिसम्ऩङ्ङ बधदा फढी ब ङ्टक्तानी २९४० 

 जम्भा ४८६९७६ 
 

 
 
 

४८६९७६ 

57.  ङ्झफर बयऩाई – आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ ३६(३) भा खचि गदाि खचिको ङ्झफरबयऩाई 
सङ्जहत रेखा याख्नङ्टऩने व्मवस्था छ । तय ऩाङ्झरकारे देहामअनङ्टसायको ब ङ्टक्तानीभा ङ्झफर बयऩाई नयाखी ब ङ्टक्तानी 
गयेको देङ्ञखएकोरे प्रभाण ऩेश हङ्टन ङ्टऩने रु. 
बौ. नॊ. ङ्झभङ्झत ङ्जववयण यकभ 

997।२०७७।३।३ 
चारङ्ट 

वडा नॊ ९ रे स्प्र ेट्याङ्की ङ्जवतयण बयऩाई ऩेश नबएको ९४५०० 

 
 

१०५७८०० 
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५६८।२०७६।१०।२८ 
चारङ्ट 

ङ्जहभङ्ञशखय टे्रडसिफाट खङ्चयद गङ्चयएको ९१६ ङ्झभटय ऩाईऩको नाऩी 
जडान प्रभाङ्ञणत तथा कामिसम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन 

१५०००० 

४९।०७६।६।१२ 

चारङ्ट 
ऩूणि वहादङ्टय याई ङ्जवर ङ्जवजक ऩेश नबएको १९५००० 

२८५।०७६।८।१७ 
चारङ्ट 

वैठक बत्ता य दैङ्झनक बत्ता सम्वङ्ञधधत व्मङ्ञक्तरे वङ्टझेको 
बऩाई ऩेश नबएको 

१३३९५० 

१८०।०७६।७।२१ 
सभाङ्झनकयण चारङ्ट 

ङ्जव आय इधटयप्राइजेज ११३५० 

२४२।०७६।८।८ 
सभाङ्झनकयण चारङ्ट 

एबोकाडो ङ्जवरुवा १००० थान ङ्जवतयण बऩािइ १५०००० 

२८७।०७६।८।४ 
सभाङ्झनकयण चारङ्ट 

वैठक बत्ता ९१००० 

१०७२।०७६।३।१७
सभाङ्झनकयण चारङ्ट 

सऺभ इङ्ञधजङ्झनमयीङ्ग सोरङ्टसन २२०००० 

८७३।०७७।२।४ 
सभाङ्झनकयण चारङ्ट 

उद्यभ ङ्जवकास वैठक १२००० 

 जम्भा 1057800  
58.  ङ्ञजधसी दाङ्ञखरा नबएको – आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ ४७ फभोङ्ञजभ कामािरमभा प्राप्त 

बएको जङ्टनसङ्टकै भारसाभान ७ ङ्छदन ङ्झबत्र आम्दानी फाध्नङ्ट ऩने व्मवस्था छ । तय कामािरमरे  देहाम अनङ्टसाय 
खङ्चयद गङ्चयएका भारसाभानहरु ङ्ञजधसी आम्दानी फाॉधेको नदेङ्ञखएको रु. 
बौ. नॊ. ङ्झभङ्झत ङ्जववयण यकभ 

३२६।२०७७।२।१८ 
ऩङ्टॉजीगत 

वडा नॊ ४ रे पङ्झनिचय साभान दाङ्ञखरा प्रभाण ऩेश गने १६7२7३ 

४५२।२०७७।३।२१ 
ऩङ्टॉजीगत 

तायजारी खङ्चयदको दाङ्ञखरा य ङ्जवतयण बयऩाई ३००००० 

२९।२०७६।१०।१२ ङ्ञशऺा 
सभानीकयण 

चाॉदनी काऩेट एण्ड डेकोयेशन इटहयीफाट ३३२ ङ्झभ 
काऩेट खङ्चयदको दाङ्ञखरा ङ्जवतयण बऩािई 

१९०८९६ 

 जम्भा 658169  

 
 

658169 

59.  ईङ्ञस्टभेटभा उल्रेङ्ञखत साभान खङ्चयद नगयेको – साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ १२३ को 
१(ख) भा साविजङ्झनक खङ्चयद कामिको ब ङ्टक्तानी गदाि उल्रेख बएको वास्तङ्जवक कामिसम्ऩादनको आधायभा 
सम्झौता अनङ्टसाय ब ङ्टक्तानी ङ्छदनङ्ट ऩने व्मवस्था छ ।उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतभापि त ङ्झनभािण कामि गयाउॉदा ऩङ्झन 
वास्तङ्जवक रागतको आधायभा ब ङ्टक्तानी ङ्छदनङ्ट ऩदिछ । उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतरे रागत अनङ्टभानको दय य 
ऩङ्चयभाणबधदा घटी दय तथा ऩङ्चयभाणभा खङ्चयद गयेको तय रागत अनङ्टभान गदािकै दय तथा ऩङ्चयभाणफाट 
प्राङ्जवङ्झधक भूल्माङ्कन गयी उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई ब ङ्टक्तानी गयेकोरे देहाम अनङ्टसायको फढी ब ङ्टक्तानी असङ्टर गनङ्टिऩने 
रु. 
मोजना ङ्जववयण र.ई.अनङ्टसाय 

प्रमोग गनङ्टि ऩने 

प्रमोग 
बएको   

पयक दय असङ्टर  

९४।०७७।३।८  
सशति सॊघ खोऩ केधद्र 
ङ्झनभािण उ स वडा नॊ ७ 

ङ्झसभेधट फोया ३२ १५ १7 9४४ १६०४८ 
CGI Sheet  भ्माट 
सङ्जहत यकभ रु. 

87५२9 8०२९२ ७२३७ - ७२३७ 

जम्भा      २३२८५ 
 

 
 
 
 
 
 

३५७६५ 
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60.  दोहोयो बत्ता  – सशति सॊघ ५७।२०७६।१२।५ गाउॉऩाङ्झरकारे गयीफ घय धङ्टयी ऩङ्जहचान य ऩङ्चयचम ऩत्र 
व्मवस्थाऩन कामिका राङ्झग सङ्टऩयीवेऺक तथा गणकहरुको बत्ता ब ङ्टक्तानी गदाि एकै ङ्छदनभा दैङ्झनक भ्रभण बत्ता 
ऩाएको सभमको सभेत ङ्जपल्ड बत्ता ब ङ्टक्तानी गयेकोरे दोहोयो रु.12000 असङ्टर हङ्टन ङ्ट ऩने रु.  

कभिचायीको नाभ भ्रभण बत्ता ऩाएको ङ्छदन ङ्जपल्ड बत्ता दय यकभ 

येन ङ्टका ऩङ्चयमाय ५ ३०० १५०० 

ङ्छदर फहादङ्टय याई ५ ३०० १५०० 

भनोज ऩाण्डे ५ ३०० १५०० 
ओभकाय आचामि ५ ३०० १५०० 
सॊगीता भगय ५ ३०० १५०० 
रक्ष्भी ऩाण्डे आरे ५ ३०० १५०० 
साङ्जवत्री भामा भगय ५ ३०० १५०० 
सङ्जवन ङ्ञघङ्झभये ५ ३०० १५०० 
 जम्भा  १२०००  

 
 

१२००० 

61.  ऩाठ्यऩङ्टस्तक अनङ्टदान  – कामिक्रभ कामािधवमन ऩङ्टङ्ञस्तका २०७६।७७ अनङ्टसाय साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा 
अध्ममनयत कऺा १ देङ्ञख १० सम्भका ङ्जवद्याथॉहरुका राङ्झग ङ्झनशङ्टल्क ऩाठ्यऩङ्टस्तक अनङ्टदान ङ्जवतयण गदाि 
ऩङ्जहरो ङ्जकस्ताफाऩत ७५ प्रङ्झतशत यकभ २०७६ IEMIS Data अनङ्टसाय य फाॉकी यकभ २०७७ IEMIS Data 
अनङ्टसाय ऩेश बएको ङ्जवर बयऩाई अनङ्टसाय ङ्झनकासा ङ्छदनङ्ट ऩने उल्रेख छ । ऩाङ्झरकारे २०७६ कै IEMIS 

Data अनङ्टसाय ङ्जवद्यारमराई ऩाठ्यऩङ्टस्तक अनङ्टदान यकभ बौ नॊ ६०।२०७६।१२।९ फाट रु. 
३५३६६६९।०० य ङ्जवद्यारमफाट प्राप्त ङ्झफर बऩािईका आधायभा बौ नॊ १२९।२०७७।३।२६ फाट थऩ 
रु. १०८६२५७ ङ्झनकासा ङ्छदएको देङ्ञखमो। ङ्जवद्यारमहरुको २०७७ IEMIS Data  अनङ्टसाय देहामका 
ङ्जवद्यारमराई गएको थऩ ङ्झनकासा गदाि रु.93848 फढी ङ्जपताि गयी सॊघीम सॊङ्ञचत कोषभा दाङ्ञखरा गनङ्टि ऩने 
रु.  
ङ्जवद्यारमको नाभ ङ्झनकासा कूर यकभ IEMIS Data ०७७ अनङ्टसाय 

ङ्झनकासा जान ेयकभ  
फढी ङ्झनकासा 

जनता भा ङ्जव काङ्ञधचयाङ १४७०१७ १४३१०२ ३९१५ 

भहाकारी भा ङ्जव चम्ऩाऩङ्टय १९६५९६ १७६९७० १९६२६ 
भैनाभैनी भा ङ्जव भूरगाॉउ ९३११३  ९१३५९ १७५४ 
कोशी जनता भा ङ्जव याभऩङ्टय ५१७२२८  ४५३९७७ ६३२५१ 
कोशी भा ङ्जव चक्रऩङ्टय २६५३०२  २६०००० ५३०२ 
जम्भा   ९३८४८  

 
 
 
 
 
 
 
 

९३८४८ 
 
 

 
 
 
 
 

62.  खचि मङ्जकन गनि नसङ्जकएको – ६०।२०७६।१२।९ कामिक्रभ कामािधवमन ऩङ्टङ्ञस्तका २०७६।७७ अनङ्टसाय 
IEMIS Data अद्यावङ्झधक नगने ङ्जवद्यारमको अनङ्टदान यकभ योक्का गनङ्टि ऩने कङ्ट या उल्रेख छ ।ऩाङ्झरकारे मस वषि 
ऩाठ्यऩङ्टस्तक फाऩत याकस्नी आ ङ्जव ङ्झससङ्टवाराई रु.८७४६२, नवज्मोङ्झत प्रा ङ्जव ठोङ्ञक्सराराई रु. ११६३९ 
तथा फार ज्मोङ्झत आ ङ्जव घङ्टम्नेचौयीराई रु. १२३९० य  फङ्टक कनिय फाऩत फारज्मोङ्झत आ ङ्जव घङ्टम्नेचौयराई 
रु. ४९५० ङ्झनकासा गयेको देङ्ञखधछ । उक्त ङ्जवद्यारमहरुरे २०७७ IEMIS  अद्यावङ्झधक नगयेको ऩाईएकोरे 
खचि यकभ मङ्जकन हङ्टन नसकेको रु. 

 
 
 
 
 

११६४४१ 
63.  रागत अनङ्टभान बधदा फढी साभान खङ्चयद - कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्झनभािण कामि सम्ऩङ्ङ गनिका राङ्झग स्वीकृत नम्सि अनङ्टसाय 

प्राङ्जवङ्झधक रागत इङ्जष्टभेट तमाय गनङ्टि ऩदिछ । ङ्झनभािण आमोजनाको आधायबतू ङ्झडजाइन तथा सॊयचनाभा 
ऩङ्चयवतिन नहङ्टनेभा  प्राङ्जवङ्झधक रागत इङ्जष्टभेट अनङ्टसाय आवश्मक ऩङ्चयभाणभा ङ्झनभािण साभग्री प्रमोग हङ्टने हङ्टधछ। 
देहामका मोजनाभा प्राङ्जवङ्झधक इङ्जष्टभेट तथा नाऩ जाॉच कामिसम्ऩङ्ङ अनङ्टसायको आवश्मक रागत ऩङ्चयभाण बधदा 
फढी ङ्झनभािण साभग्री खङ्चयद गयेको ऩाईएकोरे अङ्झनमङ्झभत  देङ्ञखएको रु.  

 
 
 

 
१२३८८८ 
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बौ नॊ य मोजना ङ्जववयण र.ई.अनङ्टसाय 
प्रमोग गनङ्टि ऩने 

प्रमोग 
बएको   

पयक दय 
रु. 

यकभ 

सशति सॊघ १३9।२०७७।३।३१ 
खोऩकेधद्र ङ्झनभािण ङ्झसभेधट यड खङ्चयद उ स 
वडा नॊ २ 

पराभे ङ्जट एभ 
ङ्जट यड खङ्चयद के 
जी 

१२९१ १९२५ ६३४ 7१ ४५१३४ 

प्रधानभधत्री योजगाय कामिक्रभ 
१५०।२०७७।३।३१ य ऩङ्टॉजीगत 
४९६।२०७७।३।३१ आदशि आ ङ्जव 
घेयावाय उ स 

ङ्झसभेधट फोया ६० १४५ ८५ ७८० ६६२७४ 

७२।२०७७।३।२९ प्रशोधन केधद्र 
ङ्झनभािण उ स फउशीनॊ  ८०१११४०४५०४ 

ङ्झसभेधट फोया ७४ ९० १६ ७८० १२४८० 

जम्भा      १२३८८८ 
 

 
 
 
 

64.  तरफ बत्ता फढी ङ्झनकासा – सशति ३९।२०७६।१०।२६ ऩाङ्झरकारे तरफ बत्ता ङ्झनकासा गदाि स्वास्थ्म 
तपि को कभिचायी सवनभ के सी को सफै भङ्जहनाको ङ्झनकासा अध्ममन गदाि दशै बता ऩौषभा रु.२९२७१ फढी 
खचि रेखेको असङ्टर गयी सॊघीम सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा  गनङ्टिऩने रु. 

 
 

२९२७१ 

65.  ङ्झफर बयऩाई – आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ ३६(३) भा खचि गदाि खचिको ङ्झफरबयऩाई 
सङ्जहत रेखा याख्नङ्टऩने व्मवस्था छ ।तय ऩाङ्झरकारे देहामअनङ्टसायको ब ङ्टक्तानीभा ङ्झफर बयऩाई नयाखी ब ङ्टक्तानी 
गयेको देङ्ञखएको हङ्टनारे प्रभाण ऩेश हङ्टन ङ्टऩने रु.  
बौ. नॊ.ङ्झभङ्झत ङ्जववयण यकभ 

ङ्जवङ्झबङ्ङ बौचयवाट याभऩङ्टय बागरऩङ्टय 
आम्वासी सडक ङ्झनभािण 

ङ्जऩ एस आईटभको ङ्झफर बयऩाई ऩेश हङ्टन ङ्टऩने ७०००० 

ङ्जवङ्झबङ्ङ बौचयवाट आम्वासी ऩङ्टयनदह 
खण्ड सडक 

ङ्जऩ एस आईटभको ङ्झफर बयऩाई ऩेश हङ्टन ङ्टऩने १२०००० 

जम्भा १९०००० 
 

 
 

१९०००० 

66.  टङ्टके्र खङ्चयद — साविजङ्झनक खङ्चयद ऐन, २०६३ को दपा ८ (२) भा खङ्चयद गदाि प्रङ्झतस्ऩधाि ङ्झसङ्झभत हङ्टने गयी 
टङ्टक्रा–टङ्टक्रा ऩायी खङ्चयद गनङ्टि हङ्टॉदैन बङ्ङे व्मवस्था यहेको छ।तय ऩाङ्झरकाहरुरे मो वषि ऩूॉजीगत तथा चारङ्ट 
ङ्जकङ्झसभका वस्तङ्ट वा सेवा खङ्चयद गदाि प्रङ्झतस्ऩधाित्भक ङ्जवङ्झध नअऩनाइएको,  रागत अनङ्टभान सभेत नफनाई 
ङ्झनम्नानङ्टसाय खङ्चयदहरु टङ्टक्रा टङ्टक्रा ऩायी खङ्चयद गयेको अङ्झनमङ्झभत देङ्ञखएको रु. 
बौ. नॊ.ङ्झभङ्झत पभिको नाभ कामि यकभ 

५६।०७६।८।२४ 

सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

ङ्झसभेधट कॊ ङ्जक्रट इधडङ्जष्डज प्रा ङ्झर ङ्जवद्यङ्टत ऩोर खङ्चयद ४७९४८० 

७४।०७६।८।२४ 
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

सोहन कधष्डक्सन ङ्जवद्यङ्टत ऩोर खङ्चयद २९३५७८ 

१४३।०७६।१०।२०
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

ऩानस ङ्झसभेधट कॊ कृट प्रा ङ्झर ऩाइऩ खयीद १८६४५० 

१४४।०७६।१०।२०
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

ऩाङ्झथबया केवर इधडङ्जष्डज प्रा ङ्झर ह्यङ्टभ ऩाइऩ खङ्चयद ३४७७५७ 

१५८।०७६।१०।२७ 
सभाङ्झनकयण ऩूङ्ञजगत 

सोहन कधष्डक्सन ङ्जवद्यङ्टत ऩोर खयीद  ४५६७९१ 
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१९८।०७६।११।२ 
सभाङ्झनकयण ऩूॉजीगत 

जम श्री याभ कॊ ङ्जक्रट इधडङ्जष्डज 
प्रा ङ्झर 

ह्यङ्टभ ऩाइऩ खयीद  २४६७९२ 

जम्भा   2010848 
 

67.  फढी ब ङ्टक्तानी - साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ १२३ भा ङ्झफर ङ्झफजको ब ङ्टक्तानी ङ्छददाॉ 
वास्तङ्जवक कामिसम्ऩादन नाऩी ङ्जकताफका आधायभा सम्झौता अनङ्टसाय ब ङ्टक्तानी ङ्छदनङ्टऩने व्मवस्था छ।तय 
ऩाङ्झरकारे देहामको मोजनाहरुको ब ङ्टक्तानी ङ्छददा प्रोङ्झबजनर सभको भङ्टल्माङ्कन गदाि ङ्झफर बयऩाई फेगय भङ्टल्माङ्कन 
गयेको य ठेकेदायरे सम्झौता गयेको ङ्झफर अप क्वाङ्ञधटटी बधदा फढी ब ङ्टक्तानी असङ्टर गयी स्थानीम सङ्ञञ्चत 
कोषभा दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने रु. 

मोजना ङ्झनभािण व्मवसामी ङ्जववयण यकभ 

याभऩङ्टय बागरऩङ्टय 
आम्वासी सडक 

सगयभाथा 
कधस्ट्रक्सन 

BOQ भा ल्माफ टेस्टको राङ्झग रु.२०००० 
उल्रेख गयी सम्झौता गये ऩङ्झन रु.१५४००० 

ब ङ्टक्तानी बएको हङ्टदा फढी ब ङ्टक्तानी  

१३४००० 

 

 
 
 
 

१३४००० 

68.  कामिसम्ऩादन बधदा फढी ब ङ्टक्तानी – साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ १२३ को १(ख) भा 
साविजङ्झनक खङ्चयद कामिको ब ङ्टक्तानी गदाि उल्रेख बएको वास्तङ्जवक कामिसम्ऩादनको आधायभा सम्झौता 
अनङ्टसाय ब ङ्टक्तानी ङ्छदनङ्ट ऩने व्मवस्था छ।तय ऩाङ्झरकारे देहामको ङ्झनभािण कामिभा सम्झौता अनङ्टसायको वास्तङ्जवक 
कामिसम्ऩादन बधदा फढी यकभ ब ङ्टक्तानी गयेको देङ्ञखएकोरे फढी ब ङ्टक्तानी बएको असूर गयी स्थानीम सङ्ञञ्चत 
कोषभा दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने रु. 

बौचय नॊ य ङ्झभङ्झत 
ब ङ्टक्तानी ऩाउन े कामिसम्ऩादन

/ङ्झफजक 

ब ङ्टक्तानी बएको  असूर 
गनङ्टिऩने 

५६३,३,१०२,४२,३७८ 
आम्फासी ऩङ्टयनदह खण्ड 
सडक  

सगयभाथा।अङ्झनता।अङ्ञम्फका 
जे बी 

१३४५२८८४ १३९९४०४८ ५४११६४ 

नगयऩाङ्झरका बवन ङ्झनभािण सगयभाथा ङ्ञघङ्झभये ङ्झनभािण 
सेवा 

ईधसङ्टयेधसको रागी रु 
१३०६९१ ब ङ्टल्माङ्कन बए ऩङ्झन 
रु ५४६११ को भात्र ङ्झफभा 

गयेको देङ्ञखएको 

७६०८० 

जम्भा ६१७२४४  

 
 
 
 

६१७२४४ 

 उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत भापि त कामि  

69.  रागत सहबाङ्झगता — ऩाङ्झरकारे आमोजना।कामिक्रभ छनौट गदाि उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको तऩिmफाट नगद रागत 
सहबाङ्झगता जङ्टट्न े आमोजनाराई प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्टऩने, नगद सहबाङ्झगता तोङ्जकएको अवस्थाभा सहबाङ्झगता 
वाऩतको यकभ सम्फङ्ञधधत स्थानीम तहको खाताभा दाङ्ञखरा गयी सो को बौचय प्राप्त बएऩङ्झछ भात्र उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झतसॉग मोजना सम्झौता गनङ्टिऩदिछ।तय ऩाङ्झरकारे रागत सहबाङ्झगता सङ्जहतका रागत अनङ्टभान तमाय गयेको 
देङ्ञखएन ्। अत् नगद रागत सहबाङ्झगता जङ्टट्ने आमोजनाराई प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्टऩदिछ । 

 

70.  ङ्झनभािण व्मवसामीफाट काभ गयाएको — साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ९७.१३(क) भा 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतरे प्राप्त गयेको कङ्ट नै काभ ङ्झनभािण व्मवसामीफाट गयाएको ऩाइएभा साविजङ्झनक ङ्झनकामरे 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतसॉगको सम्झौता यद्द गयी त्मस्तो सङ्झभङ्झतराई बङ्जवष्मभा कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको काभ गनि नङ्छदन े
अङ्झबरेख याखी ङ्झनभािण व्मवसामीराई कारो सूचीभा याख्न साविजङ्झनक खयीद अनङ्टगभन कामािरमभा ङ्झसपाङ्चयस 
गनङ्टिऩने उल्रेख छ।ग्राभीण सडक ङ्झनभािण गनि सम्झौता गयेका उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतहरुरे सडक ङ्झनभािणको काभ 
ङ्झनभािण व्मवसामीराई ङ्छदई ङ्झनभािण व्मवसामीरे सडक ङ्झनभािण गयेको उल्रेख गयी जायी गयेको ङ्जवजक 
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कामािरमभा ऩेश गयेको आधायभा उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई ब ङ्टक्तानी हङ्टने गयेको देङ्ञखएको छ ।मसयी ङ्झनमभको 
ऩारना नगयी प्रङ्झतस्ऩधािफाट प्राप्त हङ्टन सक्ने राबराई ङ्झसङ्झभत ऩाने य स्थानीम स्वाङ्झभत्व ग्रहण गने गयी आपै 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतवाट हङ्टन ङ्ट ऩने काभराई देहामका  ङ्झनभािण व्मवसामीराई ङ्छदने उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई कायफाही 
गयी सडक ङ्झनभािणको काभ प्रङ्झतस्ऩधाि गयाइ सञ्चारन गयीनङ्टऩने रु. 
बौ.नॊ. य ङ्झभङ्झत ङ्जववयण यकभ 

२४९।०७७।१।२२       
सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत 

सडक भभित ३००००० 

३०५।०७७।२।१० ढोउ फयफोटे सडक २४९७५६० 

३९१।०७७।३।९ धायाङ्गा आहारे खस्टोर ढोरवाऩा ङ्चयङ्गयोड 
सडक 

२४८४५०० 

जम्भा  5282060 
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71.  उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई भ्माट ब ङ्टक्तानी – ४८।०७६।८।६  सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत  साविजङ्झनक खङ्चयद 
ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ९७(४) वभोङ्ञजभ उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई ब ङ्टक्तानी गदाि भूल्म अङ्झबफङृ्जद्ध कय, 
ओबयहेड, कधटेधजेधसी तथा जनसहबाङ्झगता यकभ घटाई वाॉकी यकभ ब ङ्टक्तानी गनङ्टिऩने व्मवस्था छ । 
ऩाङ्झरकारे  जनता डीऩ वोङ्चयङ उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतरे गयेको ङ्झनभािण कामिभा भ्माट यकभ जोडेय रागत 
अनङ्टभानभा रु.107622 ब ङ्टक्तानी ङ्छदएकोरे  असङ्टर गयी स्थानीम सङ्ञञ्चत कोष दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने रु. 

 
 
 
 

१०७६२२ 

72.  दययेट ङ्जवश्लषेण फेगय खङ्चयद — १५।०७६।६।३० ऩङ्टॉजीगत सभानीकयण, साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी 
२०६४ को ङ्झनमभ १० भा साविजङ्झनक ङ्झनकामरे ङ्झनभािण कामि  गनङ्टि अङ्ञघ स्वीकृत नम्सिको प्रमोग गङ्चयरागत 
अनङ्टभान तमाय गनङ्टिऩने व्मवस्था छ । त्मस्तै सोही ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ १२३ भा खङ्चयद कामि ऩङ्झछ ङ्झफर 
बऩािइको ब ङ्टक्तानी ङ्छददाॉ प्राङ्जवङ्झधक नाऩजाॉच य नाऩी ङ्जकताफ भा उल्रेङ्ञखत वास्तङ्जवक कामिसम्ऩादनको आधायभा 
ब ङ्टक्तानी ङ्छदनङ्टऩने व्मवस्था छ।तय ऩाङ्झरकारे जल्पा ङ्झतरवायी कङ्ट म्बेडाडा सडक ङ्झनभािण कामिको खङ्चयद य 
ब ङ्टक्तानी कामि गदाि दययेट ङ्जवश्लषेण सॊरग्न नगयी खचि रेखेकोरे दययेट ऩेश हङ्टन ङ्टऩने रु. 

 
 
 
 
 

१०००००० 

73.  भू.अ.कय  ब ङ्टक्तानी - ५८।०७६।८।१३ भूल्म अङ्झबवङृ्जद्ध कय ऐन, २०५२ को दपा १४ अनङ्टसाय 
भू.अ.कय ङ्झफजक जायी बएको अवस्थाभा भात्र भू.अ.कय ब ङ्टक्तानी ङ्छदन नङ्झभल्नेभा ऩाङ्झरकारे सडक नारा 
ङ्झनभािण मोजनाको ब ङ्टक्तानी ङ्छददा भ्माटको यकभ ब ङ्टक्तानी गये ऩङ्झन भ्माट ङ्झफर बने सॊरग्न याखेको नदेङ्ञखएकोरे 
ब ङ्टक्तानी बएको  भू.अ.कय  रु. 5037 उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतफाट असङ्टर गयी सॊघीम सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा 
गनङ्टिऩने रु. 

 
 
 
 

५०३७ 
74.  ङ्जवर बयऩाई –आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध तथा ङ्जवङ्ञत्तम उत्तयदाङ्जमत्व ङ्झनमभावरी २०७७ को ङ्झनमभ ३९ भा खचिको 

रेखा याखदा ङ्जवर बयऩाई य खचिको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने प्रभाण सॊरग्न गयी याख्नङ्टऩने व्मवस्था यहेको छ । तय देहामका  
मोजनाहरुको यकभ ब ङ्टक्तानी गदाि कामिसम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन, नाऩी ङ्जकताव य इङ्ञधजङ्झनमयीङ्ग ङ्जवरको आधायभा भात्र 
ब ङ्टक्तानी गयेकोरे अङ्झनमङ्झभत देङ्ञखएको रु. 
बौ.नॊ. य ङ्झभङ्झत मोजनाको नाभ खचि यकभ 

३०५।०७७।२।१० सभाङ्झनकयण 
ऩूॉजीगत 

ढाके्र फयफोये सङ्टकङ्ट म्रा कैमाकोयी 
सडक 

३३०५९६ 

४०८।०७७।३।१४सभाङ्झनकयण 
ऩूॉजीगत 

धोऩा रेनरेम्ऩा सडक ३०१५०० 

४५०।०७७।३।२०सभाङ्झनकयण 
ऩूॉजीगत 

वडा बङ्चयको सडक भभित ४४८१४८ 

जम्भा  १०८०२४४  
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75.  फढी ब ङ्टक्तानी  – साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ १० भा साविजङ्झनक ङ्झनमकामरे स्वीकृत 
नम्सिको आधायभा ङ्झनभािण कामिको रागत अनङ्टभान तमाय गनङ्टिऩने व्मवस्था छ। ङ्झनभािण कामिको रागत 
अनङ्टभान फनाउदा नम्सिको प्रमोग गयी दययेट ङ्जवश्लषेण फनाई रागत अनङ्टभान फनाउनङ्ट ऩने हङ्टधछ।त्मस्तै दययेट 
ङ्झनधाियण गदाि ङ्ञजल्रा दययेट वा स्थानीम ङ्झनधािङ्चयत दययेटको भङ्टल्म याख्नङ्टऩने व्मवस्था छ।तय ऩाङ्झरकारे 
देहामको मोजनाभा दययेट ङ्जवश्लषेण गदाि ङ्झसभेधटको भङ्टल्म ङ्ञस्वकृत दययेट बधदा फढी भङ्टल्म याङ्ञखएकोरे  फढी 
भङ्टल्म याखी ब ङ्टक्तानी ङ्छदएको रु.248903असङ्टर गयी स्थानीम सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने रु. 

बौचय नॊ य ङ्झभङ्झत 

नम्सि अनङ्टसाय 
राग्न ेऩङ्चयभाण 

रागत अनभानभा  
याङ्ञखएको भङ्टल्म 

ङ्ञजल्रा दययेटभा 
उल्रेङ्ञखत भूल्म 

फढी बएको 
यकभ 

फढी बएको 
यकभ 

५८।०७७।८।१३ 
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

२३४ फोया ११२७ ९६८ १५९ ३७२७४ 

१७१।०७६।१०।२
९ सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

१८७ फोया ११२७ ९६८ १५९ २९७३३ 

१७२।०७६।१०।२
९ सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

१८७ फोया ११२७ ९६८ १५९ २९७३३ 

२२२।०७६।१२।५ 
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

११३ फोया ११२७ ९६८ १५९ १७९६७ 

२८६।०७६।३।८ 
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

२४१ फोया ११२७ ९६८ १५९ ३८३१९ 

६ नॊ वडा बवन  
६०३ फोया  ११२४ ९६५ १५९ ९५८७७ 

जम्भा     २४८९०३ 
 

 
 
 
 
 

२४८९०३ 
 

76.  दययेट स्वीकृत नबएको - साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ १० भा साविजङ्झनक ङ्झनमकामरे 
स्वीकृत नम्सिको आधायभा ङ्झनभािण कामिको रागत अनङ्टभान तमाय गनङ्टिऩने व्मवस्था छ । ङ्झनभािण कामिको 
रागत अनङ्टभान फनाउदा नम्सिको प्रमोग गयी दययेट ङ्जवश्लषेण फनाई रागत अनङ्टभान फनाउनङ्ट ऩने हङ्टधछ । 
त्मस्तै दययेट ङ्झनधाियण गदाि ङ्ञजल्रा दययेट वा स्थानीम ङ्झनधािङ्चयत दययेटको भङ्टल्म याख्नङ्टऩने व्मवस्था छ । तय 
ऩाङ्झरकारे देहामको मोजनाहरुभा दययेट ङ्ञस्वकृत नगयी ब ङ्टक्तानी गयेकोरे अङ्झनमङ्झभत देङ्ञखएको रु.  
बौ नॊ ङ्झभङ्झत ङ्जववयण ब ङ्टक्तानी यकभ 

११५।०७६।९।२५ नेऩार आदीवासी जनजाती भहासॊघ बवन ङ्झनभािण २८६१७८ 

१२३।०७६।१०।१२ खमयवन काभ्रखोरा स्ल्माऩ कल्बटि ङ्झनभािण ५००००० 

१२७।०७६।१०।१३ ऩूणि ङ्झतरक भागि ढङ्टधहयी खोरा ऩक्की ऩङ्टर ६००००० 

जम्भा १३८६१७८  

 
 
 
 

१३८६१७८ 

77.  कामिसम्ऩादन बधदा वढी यकभ ब ङ्टक्तानी –४९।०७७।३।१०  सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत  साविजङ्झनक खङ्चयद 
ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ १२३ को १(ख) भा साविजङ्झनक खङ्चयद कामिको ब ङ्टक्तानी गदाि उल्रेख बएको 
वास्तङ्जवक कामिसम्ऩादनको आधायभा सम्झौता अनङ्टसाय ब ङ्टक्तानी ङ्छदनङ्ट ऩने व्मवस्था छ । तय नव गङ्टयाॉस 
कृषक सभूह उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई  उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको मोगदान घटाई रु.80895 ब ङ्टक्तानी गनङ्टिऩनेभा 
रु.124965 खचि रेखेकोरे रु.43970 फढी ब ङ्टक्तानी गयेकोरे असङ्टर गयी स्थानीम सङ्ञञ्चत कोष दाङ्ञखरा 
गनङ्टिऩने रु. 

 
 
 
 
 

४३९७० 
78.  औषधी खङ्चयद – साविजङ्झनक खङ्चयद ऐन, २०६३ को दपा ८ (२) भा खङ्चयद गदाि प्रङ्झतस्ऩधाि ङ्झसङ्झभत हङ्टने गयी 

टङ्टक्रा–टङ्टक्रा ऩायी खङ्चयद गनङ्टि हङ्टदैन बङ्ङे व्मवस्था यहेको छ । तय ऩाङ्झरकारे उक्त प्रङ्जक्रमा फेगय ऩटक 
ऩटक औषङ्झध सोझै खङ्चयद गयेको छ।मस सम्फधधी देङ्ञखएको व्महोयाहरु ङ्झनम्न अनङ्टसाय छन । 

 

78.1.  खङ्चयद गनि ऩूवि रागत अनङ्टभान तमाय गदाि सम्फङ्ञधधत स्वास्थ्म कामािरमहरुको फाॉकी भौज्दात एङ्जकन नगयेको,   

78.2.  आऩूङ्झति हङ्टने औषधी डव्रङ्ट.एच.ओ. सङ्जटिपाइड हङ्टन ङ्टऩने औषधीको उत्ऩादन ङ्झभङ्झत, धमाच नॊ य म्माद सभाप्त ङ्झभङ्झत 
उल्रेख गयी सम्फङ्ञधधत ङ्जवषम ङ्जवऻफाट भङ्टच ङ्टल्का उठाई याख्न ेनगयेको तथा उक्त औषधी ङ्झफक्रीको राङ्झग होइन 
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खङ्टराएको प्रभाण सभावेश नबएको, 
78.3.  आऩूङ्झति बएका औषधी एवॊ सङ्ञजिकर साभान स्टोय दाङ्ञखरा हङ्टन ङ्टअङ्ञघ स्ऩेङ्ञशङ्जपकेशन अनङ्टसाय बए/नबएको 

नखङ्टराएको कायण औषधीको गङ्टणस्तय य म्माद सम्फधधभा एङ्जकन गनि सङ्जकएन । 
 

78.4.  औषधीको ङ्ञजधसी ङ्जकतावभा आम्दानी फाॉध्दा खङ्चयद गयेको य ङ्ञजल्राफाट हस्ताधतयण बई आएको खङ्टल्ने गयी 
व्मवङ्ञस्थत रुऩभा आम्दानी फाॉध्न ेनगयेको, 

 

78.5.  औषधीको खचि घटाउदा भाग पायाभको आधायभा घटाउनङ्ट ऩने एकभङ्टष्ट घटाउने गयेको देङ्ञखमो ।  

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

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

 

 साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ  

79.  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.११५०६१८०० साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ङ्जवतयण गयेकोभा देङ्ञखएका व्महोयाहरु देहाम फभोङ्ञजभ छन ्। 

 

79.1.  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 । 

 

79.2.  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 । 

 

79.3.  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 । 

 

79.4.  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 । 

 

79.5.  फैंकभापि त ब ङ्टक्तानी - साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिङ्जवङ्झध, २०७५ को दपा २२ फभोङ्ञजभ 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ताको यकभ फैंक भापि त भात्र राबग्राहीको खाताभा उऩरधध गयाउनङ्ट ऩने व्मवस्था 
बएतऩङ्झन मस आङ्झथिक वषिसम्भ ऩङ्झन नगदै बत्ता यकभ ङ्जवतयण गयेको ऩाइमो । मसरे कामिङ्जवङ्झधको ऩारना 
गयेको ऩाइएन । 

 

79.6.  साभाङ्ञजक सङ्टयऺा दोहोयो ब ङ्टक्तानी - साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सञ्चारन कामिङ्जवङ्झध, २०७५ वभोङ्ञजभ केङ्ञधद्रकृत सङ्टचना 
प्रणारीभा प्रङ्जवष्टी गङ्चय अधावङ्झद्यक गने ङ्ञजम्भेवायी साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको अङ्ञखतमायी ऩाउने सम्वङ्ञधधत स्थानीम 
ङ्झनकामको हङ्टन ेव्मवस्था बएऩङ्झन एउटै चौभाङ्झसकभा एकै व्मङ्ञक्तको नाभभा दोहोयो ङ्झनकासा हङ्टने गयेको देङ्ञखधछ 
। नभङ्टना ऩङ्चयऺण गदाि मस गाॉउऩाङ्झरकाका तऩङ्झसरका वडाहरुभा एउटै चौभाङ्झसकभा एकै व्मङ्ञक्तको नाभभा 
दोहोयो ब ङ्टक्तानी बएको असङ्टर गयी सॊघीम सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने रु.  
वगि  वडा ⁄ चौभाङ्झसक नाभ  नागङ्चयकता नॊ ⁄ जधभ 

ङ्झभङ्झत 

वङ्जढ ब ङ्टक्तानी 
यकभ 

 
 
 
 

५८४०० 
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जे ना अ ७ प्रथभ चौभाङ्झसक इधद्र भामा याई⁄ इधद्र भामा भगय १४-०१-७५-०४५०३ १२००० 

ङ्जवधवा ८ प्रथभ चौभाङ्झसक काङ्झरभामा साकी ३९८।४३९ ८००० 
जे ना अ ८ प्रथभ ⁄ दोश्रो धनभामा याई २२७५४१७ २४००० 
ङ्जवधवा ८ दोश्रो ङ्जवष्णङ्टभामा याई २९६३ ८००० 
दङ्झरत वा वा ४प्रथभ ⁄ दोश्रो ⁄ तेश्रो आमङ्टषा ङ्जवश्वकभाि २०७५।१०।७ ३२०० 
दङ्झरत वा वा ४ प्रथभ  अङ्जवश्ना गजभेय २०७५।१०।१४ १६०० 
दङ्झरत वा वा ४ प्रथभ  करुणा ङ्जवश्वकभाि २०७४।२।२७ १६०० 

जम्भा ५८४००  
79.7.  छानङ्जवन गयी प्रभाण ऩेश गनङ्टिऩने - साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सञ्चारन कामिङ्जवङ्झध, २०७५ वभोङ्ञजभ केङ्ञधद्रकृत सङ्टचना 

प्रणारीभा प्रङ्जवष्टी गङ्चय अधावङ्झद्यक गने ङ्ञजम्भेवायी साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको अङ्ञखतमायी ऩाउने सम्वङ्ञधधत स्थानीम 
ङ्झनकामको हङ्टने व्मवस्था । साथै सोही कामिङ्जवङ्झधको को दपा १० फभोङ्ञजभ स्थानीम तहरे बत्ता ऩाउने 
राबग्राहीहरुको अनङ्टसङ्टची ५ फभोङ्ञजभको भूर अङ्झबरेख अद्यावङ्झधक गयी प्रत्मेक वडा कामािरमभा याख्नङ्टऩने 
व्मवस्था छ । तय ऩाङ्झरकारे देहाम अनङ्टसायको वडाहरुभा ङ्झनम्नानङ्टसायको सॊखमाभा राबग्राहीहरुको 
नागङ्चयकता नम्फय उल्रेख नगयी प्रङ्जवङ्जष्ट गयी सफै ङ्जकस्ताको बत्ता ङ्जवतयण गयेको हङ्टदा बयऩाईभा नाभ एउटै 
बए ऩङ्झन नाभ दोहोयो ऩयेको हो होईन य ङ्झनज वास्तङ्जवक राबग्राही हो होईन बनी एङ्जकन गनि सङ्जकएन । 
तसथि उक्त राबग्राहीहरु वास्तङ्जवक राबग्राही हो होईन बनी छानङ्जवन गयी प्रभाण ऩेश हङ्टन ङ्टऩने देङ्ञखएको रु. 

वडा नॊ वगि दय सॊखमा यकभ 

१ जे ना अ १२००० ३ ३६००० 

१ जे ना द ८००० ४ ३२००० 

१ ङ्जवधवा ८००० २ १६००० 

२ जे ना अ १२००० १ १२००० 

३ जे ना अ १२००० २ २४००० 

५ जे ना अ १२००० २ २४००० 

५ जे ना द ८००० ४ ३२००० 

६ जे ना अ १२००० ६ ७२००० 

६ ङ्जवधवा ८००० १ ८००० 

९ जे ना अ १२००० १ १२००० 

८ जे ना अ १२००० ३ ३६००० 

७ जे ना अ १२००० ४ ४८००० 

जम्भा ३५२०००  

 
 
 
 
 
 
 

३५२००० 

79.8.  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 । 

 

79.9.  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 धमाक्तीरे 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 ङ्छदनङ्टऩने 
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देङ्ञखधछ । 
80.  ऩेश्की फाॉकी –  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  
ऩेश्की यकभ रु.1१४१०१६४ सम्फङ्ञधधत कामिभा खचि बए नबएको सम्फधधभा अनङ्टगभन तथा ङ्जवश्लषेण गदै 
ऩेश्की पर्छ्यौट गनङ्टिऩने रु. 

ऩेश्की ङ्झरनेको नाभ ऩेश्कीको प्रमोजन म्माद नाघकेो  म्माद ननाघकेो  
वडा अध्मऺ ङ्छदऩक दॊगार ङ्जवऩदका राङ्झग ढङ्टॊगा सॊकरन  ७१३४००   

तेज फहादङ्टय ब ङ्टजेर 
कोयोना याहात साभाग्री 
खङ्चयद तथा ङ्जवतयण  

३०००००   

आजाद ङ्झनभािण सेवा  भोङ्जवराइजेसन    २५००००० 

ङ्झसयङ्झसये ङ्छदभारङ्टङ्ग ङ्झनभािण सेवा  भोङ्जवराइजेसन    २८०००० 

स्वास्थ्म चौकी याभऩऩङ्टय  भात ृतथा नव ङ्ञशशङ्ट  ८००००   

इधद्रामणी इधटयप्राइजेज  ऩमिटन सम्वधधी कामिक्रभ  ६००००   

  
वडा नॊ 6 य 7 का राङ्झग 
एम्वङ्टरेधस खङ्चयद  

१८६७७६४   

दङ्झरत उत्थान ङ्जवकास सङ्झभङ्झत  
दरीत वस्तीभा ङ्जवद्यङ्टत ङ्झभटय 
जडान  

२०००००   

नमाॉ ङ्झत्रमङ्टगा नदी ङ्झनमधत्रण 
ऩराय उ.स. 

नदी ङ्झनमधत्रण कामिक्रभ    २००००० 

खमयवनी भूर कूरो ङ्झसॉचाइ 
मोजना  

साना ङ्झसॉचाइ ङ्झनभािण 
कामिक्रभ  

  १७००००० 

घाये ङ्झसॉचाइ मोजना उ.स      ५५०००० 

भटेयी खोरा ङ्झसचाइ आमोजना      १२००००० 

ढाके्रवास कङ्ट रो ङ्झसचाइ मोजना      ३४२००० 

ङ्ञशऺा स्रोत व्मङ्ञक्त सम्भय 
फहादङ्टय याई 

स्मानीटयी प्माड ङ्जवतयण  ९००००   

स्टोय ङ्जकऩय उभेश कङ्ट भाय 
कटङ्टवार 

भसरधद तथा कामािरम 
साभाग्री  

१५००००   

स्वास्थ्म सॊमोजक कभर चौधयी  
भङ्जहरा स्वास्थ्म स्वमॊ 
सेङ्जवकाको प्रोत्साहन  

१२०००   

सूचना प्रङ्जवङ्झध अङ्झधकृत  सडक ङ्झसङ्झस क्माभेया जडान १५०००   

स्वास्थ्म सॊमोजक कभर चौधयी  दादङ्टया रुवेरा खोऩ अङ्झबमान  ५५०००   

कम्प्मूटय अऩयेटय सधतोष 
ऩौडेर 

ताङ्झरभ गोष्ठी सधचारन १५००००   

कम्प्मूटय अऩयेटय सधतोष 
ऩौडेर 

सबा सधचारन २०००००   

स्वास्थ्म सॊमोजक कभर चौधयी  
भ.स्वा.स्वमॊसेङ्जवकाको ताङ्झरभ 
सधचारन 

२०००००   

भङ्टङ्ञखमा मग्मधद्रनाथ ऩूविछान े प्रकोष व्मवस्थाऩन ९५०००   

स्टोय ङ्जकऩय उभेश कटङ्टवार सवायी साधन भभित खचि  ५००००   

ङ्ञशऺा प्रा स यभेश चधद  
कोङ्जवड ऺङ्झत धमूङ्झनकयण तथा 
ङ्झसकाइ प्रवद्धिन 

  ४००००० 

  ४२३८१६४ ७१७२०००  

 
 
 
 
 
 

४२३८१६४ 
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81.  प्रधानभधत्री योजगाय कामिक्रभ – स्थानीम तहभा सूचीकृत फेयोजगाय व्मङ्ञक्तराई धमूनतभ योजगायी प्रत्माबतू 
गयाउन एवभ ्साभूदाङ्जमक ऩूवािधायहरुको ङ्जवकास भापि त नागङ्चयकको जीवनमाऩनभा सङ्टधाय ल्माउने उद्देश्मरे 
स्थानीमतहङ्झबत्र 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 ६६ जनाराई योजगायी उऩरव्ध गयाई रु. १७००००० खचि गयेको छ । रङ्ञऺत वगिराई  
१९५२ ङ्छदनसम्भ योजगायी उऩरधध गयाई श्रङ्झभक ज्मारा, प्रशासङ्झनक य कामिक्रभ खचि सभेत खचि रेखेका 
छन ् । उक्त खचिवाट रङ्ञऺत वगिभा अल्ऩकारीन योजगायी सजृना बए ताऩङ्झन काभको दीगोऩना तथा 
दीघिकारीन योजगायी सजृिना बएको देङ्ञखॊदैन । 

 

82.  

वडा नॊ.  ङ्जववयण र ई  अनङ्टसाय राग्ने कामिङ्छदन प्रमोग कामिङ्छदन 
८ यॊगभहर फोक्ताङ ऩदभागि ङ्झनभािण 

प्रधानभधत्री योजगाय 
 दऺ काभदाय १४३ ङ्छदन तथा अदऺ 
काभदाय ४७८ ङ्छदनभा काभ सम्ऩङ्ङ हङ्टन े

दऺ ३८० तथा 
अदऺ ६०१ ङ्छदन 

३ आदशि आ ङ्जव घेयावाय प्रधानभधत्री 
योजगाय कामिक्रभ 

दऺ काभदाय ५६ ङ्छदन तथा अदऺ 
काभदाय १४५ ङ्छदनभा काभ सम्ऩङ्ङ हङ्टन े

दऺ १४० तथा 
अदऺ २३८ ङ्छदन 

५ वडा कामािरम बवन ङ्झनभािण कम्ऩाउण्ड 
ङ्झनभािण 

दऺ काभदाय ७७ य अदऺ काभदाय 
३०७ गयी जम्भा ३८४ कामिङ्छदनभा 
सम्ऩङ्ङ हङ्टन े

जम्भा ४३३ 
कामिङ्छदन 

ईङ्जष्टभेट बधदा फढी श्रभ प्रमोग  - ऩाङ्झरकाभा सञ्चाङ्झरत प्रधानभधत्री योजगाय कामिक्रभ अधतगितका ङ्जवङ्झबङ्ङ 
आमोजनाहरुभा रागत अनङ्टभान अनङ्टसायको नम्सि बधदा फढी कामिङ्छदन प्रमोग गयेको देङ्ञखएकोरे कामिक्रभको  
रागत फढेको देङ्ञखधछ ।कामिक्रभको राङ्झग आवश्मक ऩने श्रभरागतको भात्र गणना गयी कूर राग्न े
कामिङ्छदन ङ्जहसाफ गयेय सोही अनङ्टसाय श्रभङ्छदन प्रमोग गनङ्टि ऩनेभा त्मसअनङ्टसाय गयेको देङ्ञखएन । ऩाङ्झरकारे 
आगाभी ङ्छदनहरुभा मोजनाको रागत अनङ्टभात तमाय गदाि आवश्मक श्रभ रागतको  ऩाङ्चयभाण मङ्जकन गङ्चय 
सोही अनङ्टसाय कामिक्रभ सञ्चारन गने तपि  ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩदिछ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

83.  यॊगभहर फोक्ताङ ऩदभागि – ऩाङ्झरकारे ङ्झनवािचन ऺेत्र ङ्जवकास कामिक्रभफाट यॊगभहर फोक्ताङ ऩदभागि ङ्झनभािण 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत भापि त यॊगभहरदेङ्ञख फोक्ताङ सम्भ जोड्ने ऩदभागि ङ्झनभािण गयेको छ । जसभा बौ नॊ 
२।२०७७।३।८ (ङ्झनवािचन ऺेत्र ङ्जवकास कोष) फाट रु. ४९२५०० तथा बौ नॊ ९७।२०७७।३।२१ 
(प्रधानभधत्री योजगाय कामिक्रभ)फाट रु. ३००००० खचि बएको छ।उक्त मोजना कामिसम्ऩङ्ङ रागत अनङ्टसाय 
कूर १४३ ङ्छदन दऺ काभदाय य ४७८ ङ्छदन अदऺ काभदाय  राग्दा सम्ऩङ्ङ हङ्टनङ्ट ऩनेभा ऩेश बएको डोय 
हाङ्ञजयी ब ङ्टक्तानी अनङ्टसाय दऺ ३८० तथा अदऺ ६०१ ङ्छदन प्रमोग गयी ब ङ्टक्तानी गयेको ऩाइमो।प्रधानभधत्री योजगाय 
कामिक्रभ तथा ङ्झनवािचन ऺेत्र ङ्जवकास कामिक्रभफाट दोहोयो डोय हाङ्ञजयी ऩेश बई ब ङ्टक्तानी गदाि श्रङ्झभक ज्माराभा भात्र रु. 
२६9१9० फढी व्ममबाय ऩायेको डोय हाङ्ञजयी एङ्जकन गनङ्टि ऩने देङ्ञखएको रु.  

 
 
 
 
 
 
 

२६9१9० 
84.  कोयोना कोष तपि  — कोबीड १९ को व्मवस्थाऩन गनि रु. १०८४९६५२ आम्दानी गयेकोभा ङ्जवङ्झबङ्ङ कामिभा 

रु. १०८०५६७५ खचि बई रु. ४३९७७ भौज्दात यहेको ऩाइमो।कोयोना योकथाभ तथा उऩचायभा खचि 
गदाि प्रचङ्झरत साविजङ्झनक खङ्चयद ऐन २०६३ य ङ्झनमभावरी २०६४ ऩारना गयी खचि गने तपि  ऩाङ्झरका 
सम्फद्ध सफै ऩऺको ध्मान जानङ्ट आवश्मक देङ्ञखमो । 

 

85.  डीऩीआय खचि - फजेट व्मवस्था बई कामािधवमन हङ्टने आमोजनाको भात्र गङ्टरुमोजना डीऩीआय रगामतको 
अध्ममन गयी प्रङ्झतवेदन तमाय गनङ्टि ऩदिछ।मस स्थानीम तहरे मो फषि स्वीकृत फाङ्जषिक कामिक्रभ अनङ्टसाय 
देहामफभोङ्ञजभको कामि ऩयाभशिदाताफाट गयाई प्रङ्झतवेदन प्राप्त गयको छ । 

ङ्झस.नॊ. कामिक्रभको नाभ ऩयाभशि दाता  ङ्ञस्वकृत फाङ्जषिक 

फजेट 
खचि यकभ  

अध्ममनफाट ङ्झनधाियण 
बएका आमोजनाको 

रागत  
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१ 
ब ङ्टङ्झतमा दह ऩमिटकीम ऺेत्र तथा 
ऩहङ्टॉच भागिको ङ्झडङ्जऩआय तमायी 

सऺण 

इङ्ञधजङ्झनमङ्चयङ्ग 
सोरङ्टसधस प्रा.ङ्झर. 

२२०,००० २२०,००० ७३,५७५,४७८ 

२ 
सङ्टनखानी ऩङ्टयाताङ्ञत्वक स्थरको 
गङ्टरुमोजना  

एस ङ्झड ङ्झस 
इङ्ञधजङ्झनमङ्चयङ्ग 
सङ्झबिसेज प्रा.ङ्झर. 

४३७,८७५ ४३७,८७५ १८२,३७१,८०० 

३ फेरका फाटीका ङ्झडङ्जऩआय 
स्ऩाइयर ग्रीड 
सोरङ्टसन प्रा.ङ्झर. ३३८,९४३ ३३८,९४३ ७४,६०४,००० 

४ 
आम्वासी ऩङ्टयधदह बागरऩङ्टय 
याभऩङ्टय सातऩते्र सडक 

प्राटपभि 
इङ्ञधजङ्झनमङ्चयङ्ग 
कधस्ट्रक्सन एण्ड 
कधसल्टेधसी 
प्रा.ङ्झर. 

३६९,२६८ ३६९,२६८ ३०२,०५९,७६३ 

५ ङ्झगदेयी खोरा ऩङ्टर ङ्झनभािण सबे 
हेक्सा सी 
कधसल्ट्याधट 

३९०,९८० ३९०,९८० ११०,०००,००० 

जम्भा  १,७५७,०६६ १,७५७,०६६ ७४२,६११,०४१ 

डी.ऩी.आय.तमाय गदाि गाऊॉ ऩाङ्झरकाको प्राङ्जवङ्झधक जनशङ्ञक्त प्रमोग नगनािको कायण स्ऩष्ट गदै आगाभी ङ्छदनभा 
गाऊॉ ऩाङ्झरकाको प्राङ्जवङ्झधक जनशङ्ञक्तफाट मस्तो कामि गयाउनङ्ट ऩदिछ ।साथै मसयी अध्ममन प्रङ्झतवेदन तमाय बएका 
आमोजनाहरु कामािधवमनभा गएको सभेत नदेङ्ञखएकोरे खचिको साथिकता सभेत देङ्ञखएन । 

 फ.उ.ङ्ञश.नॊ.- ३६५००१०६३ (फहङऺ्ट ेङ्झत्रम ऩोषण कामिक्रभ)  

86.  प्रभाण नबएको- १-२०७७/३/१२ य ९-२०७७/३/३०) आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध तथा ङ्जवत्तीम उत्तयदाङ्जमत्व 
ङ्झनमभावरी, २०७७ को ङ्झनमभ ३८(१०) भा ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तरे सयकायी यकभको खचि रेख्नङ्ट अङ्ञघ खचि गनि 
वा ब ङ्टक्तानी ङ्छदन आवश्मक ङ्जवर, बयऩाई य कागजात सॊरग्न बए नबएको तथा सॊरग्न कागजात अनङ्टसाय 
ब ङ्टक्तानी ङ्छदन ङ्चयत ऩङ्टगे वा नऩङ्टगेको जाॉच गनङ्टिऩने उल्रेख छ।कामािरमरे १४३ सङ्टत्केयीराई २१४ गोटा 
कङ्ट खङ्टया ङ्जवतयण गयेको बनी रु.२५२४२० खचि गयेको छ।उक्त ङ्जवतयण कामि गदाि  कङ्ट खङ्टया प्राप्त गने व्मङ्ञक्त 
सङ्टत्केयी बएको ऩङ्टङ्जष्ट गने वारकको जधभ दताि प्रभाण ऩेश गयेको छैन।अत: सङ्टत्केयी बएको ऩङ्टङ्जष्ट गने 
वारकको जधभ दताि प्रभाण ऩेश नगयी खचि गयेको यकभ अङ्झनमङ्झभत बएको रु. 

 
 
 
 
 
 

२५२४२० 
87.  फढी खचि- ९-२०७७/३/३० आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध तथा ङ्जवत्तीम उत्तयदाङ्जमत्व ङ्झनमभावरी, २०७७ को ङ्झनमभ 

३८(१०) भा ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तरे सयकायी यकभको खचि रेख्नङ्ट अङ्ञघ खचि गनि वा ब ङ्टक्तानी ङ्छदन आवश्मक 
ङ्जवर, बयऩाई य कागजात सॊरग्न बए नबएको तथा सॊरग्न कागजात अनङ्टसाय ब ङ्टक्तानी ङ्छदन ङ्चयत ऩङ्टगे वा 
नऩङ्टगेको जाॉच गनङ्टिऩने उल्रेख छ।कामािरमरे ७१ सङ्टत्केयीराई १४२ गोटा कङ्ट खङ्टया य ३० गोटा ङ्जपल्टय 
ङ्जवतयण गयी रु.२८२००० खचि गयेको छ।तय ऩेश गयेको ङ्जवर अनङ्टसाय १४२ कङ्ट खङ्टयाको रु. १५२३७५ य 
३० गोटा ङ्जपल्टयको रु.११९९९९ सभेत जम्भा रु.२७२३७२ खचि रेख्न ङ्झभल्नेभा ङ्जवर बधदा फढी खचि 
गयेको रु. ९६२८ असङ्टर गनङ्टि ऩने रु. 

 
 
 
 
 
 

९६२८ 
 फ.उ.ङ्ञश.नॊ.- ३६५००१०४३ (स्थानीम ऩङ्टवािधाय ङ्जवकास साझेदायी कामिक्रभ)  

88.  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 १५ ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनि रु.१७४००००० फजेट प्राप्त 
बएकोभा रु. १६९९०३६४ खचि बई १०० प्रङ्झतशत बौङ्झतक प्रगङ्झत प्राप्त बएको देङ्ञखधछ । 

आमोजनाको 
प्रकाय 

आमोजनाको 
सॊखमा 

फजेट यकभ खचि यकभ ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत 
प्रङ्झतशत 

बौङ्झतक प्रगङ्झत 
प्रङ्झतशत 
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ङ्झनभािण १५ १७४००००० १६९९०३६४ ९७ १००  

89.  फढी ब ङ्टक्तानी - १-२०७७/२/१०  साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ अनङ्टसाय उऩबोक्ता सङ्झभतीवाट 
कामि गदाि ङ्झनभािण काभको दयभा ङ्ञशय बायको यकभ सभावेश नगयी हङ्टने दयरे गणना गयी जनसहबाङ्झगताको 
अॊश कट्टा ऩछीको यकभ ब ङ्टक्तानी गने व्मवस्था छ । कामािरमरे मस वषि यातभाटे हङ्टदङ्टिङ्गा कङ्ञधजया ऩोखये 
सडकभा ७६९० घन ङ्झभटय साईट ङ्ञक्रमयेधस, ४६८० घन ङ्झभटय ऩङ्टयानो ट्रमाक सङ्टधाय य १०६८१ घन 
ङ्झभटय नमाॉ  ट्रमाक खोल्ने काभ सभेत जम्भा रु.१२९०४३८ उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतवाट गयाई रु. १०००००० 
ब ङ्टक्तानी  गयेको छ।उक्त काभको रागत अनङ्टभान १२०४८३० बएको काभको नगद य जन सहबाङ्झगता 
रु.२०४८३० गयी कामािरमरे रु.१०००००० ब ङ्टक्तानी गने उल्रेख छ ।उक्त काभभा ट्रमाक खोल्ने 
काभको  ङ्ञशयोबाय सभावेश गनङ्टि अङ्ञघको रु. ६८.१९ को दयरे गणना गयी जम्भा काभ रु.११३९७४६ 
वाट सम्झौता अनङ्टसायको अनङ्टऩातरे रु.१९३७५६ कट्टा गयेऩछीको रु.९४५९९० ब ङ्टक्तानी गनङ्टि ऩनेभा  
ट्रमाक खोल्ने काभको  दय ७८ रे गणना गयी  जम्भा काभ रु.१२९०४३८ देखाई रु.१०००००० 
ब ङ्टक्तानी गयेको छ । सम्झौता अनङ्टसायको अनङ्टऩात य दय पयक ऩायी फढी ब ङ्टक्तानी बएको रु. ५४०१० 
असङ्टर गनङ्टि ऩने रु. 
काभ ऩङ्चयभाण ब ङ्टक्तानी दय जम्भा काभ  ङ्ञशयोबाय सभावशे 

गनङ्टि अङ्ञघको दय 

जम्भा काभ 

Site 
clearance 

७६९० १२ ९२२८० १२ ९२२८० 

Old track ४६८० ७८ ३६५०४० ६८.१९ ३१९१२९ 

New track १०६८१ ७८ ८३३११८ ६८.१९ ७२८३३७ 

जम्भा १२९०४३८  ११३९७४६ 

सम्झौता अनङ्टसाय नगद य जनसहबाङ्झगता को अॊश(१७%) १९३७५६ 
ब ङ्टक्तानी गनङ्टि ऩने यकभ ९४५९९० 
ब ङ्टक्तानी बएको यकभ १०००००० 

फढी ब ङ्टक्तानी ५४०१०  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

५४०१० 
 
 

90.  पभि वकि  - २-२०७७/२/२२ सडक ङ्जवबागवाट ङ्ञस्वकृत नम्सि अनङ्टसाय साभाधमतमा पभि वक्सि को काभभा 
काठको प्रमोग ६ ऩटक सम्भ गनि सङ्जकने गयी गणना गनङ्टि ऩने उल्रेख छ ।कामािरमरे मस वषि भैनीटोर 
खोल्सीभा कल्बटि ङ्झनभािणभा ५४.६ घन ङ्झभटय को रु. ५३२.०५ को दयरे रु. २९०५० ब ङ्टक्तानी गयेको छ 
। तय काठराई ६ ऩटक प्रमोग गने गयी गणना गदाि रु. ४२४.४५ दय कामभ गदाि रु. २३१७४ ब ङ्टक्तानी 
गनि सङ्जकनेभा रु. ५८७६ फढी ब ङ्टक्तानी गयेको छ । गणना पयक ऩायी फढी ब ङ्टक्तानी गयेको यकभ असङ्टर 
गनङ्टि ऩने रु. 

 
 
 
 
 

५८७६ 
91.  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 हङ्टने साभानको गङ्टणस्तय ऩयीऺण गयेको ऩाइएन ।  

 

92.  कङ्ञधटधजेधसी खचि – साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ १० अनङ्टसूची १ अनङ्टसाय कङ्ञधटधजेधसी  
खचिको व्मवस्था गयेको छ । ङ्झभङ्झत २०७०।१।१५ को नेऩार सयकायको ङ्झनणिम अनङ्टसाय कङ्ञधटधजेधसी 
भध्मे ६०% चारङ्ट प्रकृङ्झतको य ४०% ऩङ्टॉजीगत प्रकृङ्झतको खचि गनङ्टिऩने व्मवस्था छ । कामािरमरे कङ्ञधटधजेधसी  
खचिको रगत याखी नगयी नहङ्टने खचिभा भात्र कङ्ञधटधजेधसीफाट खचि गनङ्टिऩने व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩदिछ । 

 

93.  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।नगयऩाङ्झरकारे फाॉकी फेरुजू भध्मे डोय सभऺ 
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सम्ऩयीऺणको राङ्झग रु.१२७५९९०७ ऩेश गयेकोभा रु.१२७५९९०७ सम्ऩयीऺण गयी जानकायी ङ्छदईएको छ 
।  
ङ्झस.नॊ. आङ्झथिक वषि दपा नॊ. पर्छ्यौटको सॊङ्ञऺप्त व्महोया यकभ 

१ 

०७५।७६ 

८ असङ्टर प्रभाण बई पर्छ्यौट ११५६५४७ 
२ ५८ असङ्टर प्रभाण बई पर्छ्यौट ३०००० 
३ ४९ असङ्टर प्रभाण बई पर्छ्यौट ५७८८७४ 
४ ५७ असङ्टर प्रभाण बई पर्छ्यौट ५०००० 
५ 

७२ 

ऩे प प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट नेत्र थाऩा भगय ९०००० 
६ ऩे प प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट ऩातरा पाक्टाऩ ङ्टय झो ऩ ङ्ट उ स  १३९८०० 
७ ऩे प प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट सगयभाथा कधसट्रक्सन ३४७३०० 
८ ऩे प प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट कम्ऩनी ङ्झतरवायी थाऩा चोक सडक 

भभित उ स  
४००००० 

९ ऩे प प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट फेरका ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवस्ताय उ स  २०२६००० 
१० ऩे प प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट ढाके्रफास कङ्ट रो ङ्झसॉचाई उ स ३४२००० 
११ ऩे प प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट यखने फङ्जवध ङ्झसचाई आमोजना जर 

उ स  
४१५००० 

१२ ऩे प प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट कटायी ङ्झसचाई जर उ स  ४६५००० 
१३ ऩे प प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट अङ्झनर चाङ्ञम्रङ ५५२५० 
१४ ऩे प प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट मङ्टवा तथा खेरकङ्ट द ङ्जवकास सङ्झभङ्झत 

वडा नॊ ७ 
६०००० 

१५ ऩे प प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट उऩ स्वास्थ्म चौकी भैनाभैनी  १०६९२० 
१६ ऩे प प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट स्वास्थ्म चौकी याभऩ ङ्टय  १०६९२० 
१७ ऩे प प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट स्वास्थ्म चौकी तऩेश्वयी १०६९२०  
१८ ऩे प प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट स्वास्थ्म चौकी कटङ्टञ्ज ेफफरा १०६९२० 
१९ ऩे प प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट फेरका सॊस्कृङ्झतक करा भञ्च ११४३५६ 
२० ऩे प प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट ङ्ञजया याई  १९४००० 
२१ ऩे प प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट सम्भय फहादङ्टय याई २००००० 
२२ ऩे प प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट उऩेधद्र फहादङ्टय थाऩा २८०००० 
२३ ऩे प प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट अभय ज्मोङ्झत मङ्टवा सभङ्टह ३००००० 
२४ ऩे प प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट भहाकारी भा ङ्जव चम्ऩाऩ ङ्टय ५९६००० 
२५ ऩे प प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट फयङ्जऩऩर भा ङ्जव कभराफायी ५९६००० 
२६ ऩे प प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट कभरेश्वय चौधयी ९६४०० 
२७ ऩे प प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट फेरका साभङ्टदाङ्जमक अध्ममन केधद्र २००००० 
२८ ऩे प प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट सहया साभङ्टदाङ्जमक अध्ममन केधद्र १००००० 
२९ ऩे प प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट सम्भय फहादङ्टय याई  १२५००० 
३० ऩे प प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट स्वास्थ्म चौकी तऩेश्वयी  ३८०००० 
३१ ऩे प प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट स्वास्थ्म चौकी याभऩ ङ्टय ७३६४०० 
३२ ऩे प प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट नयनाथ येग्भी ८१०३०० 
३३ ऩे प प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट ङ्झनभिर कङ्ट भाय काकी १२५००० 
३४ ऩे प प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट तऩेश्वयी फाफा सभूह २००००० 
३५ ऩे प प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट ङ्झनभिर कङ्ट भाय काकी ३७०००० 
३६ ऩे प प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट दङ्टगाि कङ्ट भायी सङ्टवेदी ३२८००० 
३७ ऩे प प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट याजेश बट्टयाई २५००० 
३८ ऩे प प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट ऩाॉचधाये जाने फाटो भभित २००००० 
३9 ०७३।७४ ६ (ख५) ऩे प प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट ऩाॉचधाये जाने फाटो भभित २००००० 
   जम्भा १२७५९९०७  
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94.  अनङ्टगभन – गत वषिको प्रङ्झतवेदनभा आमोजना कामािधवमन, सोझै खङ्चयद, ङ्झफर बयऩाई, से्रस्ता ऩेस नबएको, फैङ्क 
सभामोजन, अङ्झग्रभ कय, फढी ब ङ्टक्तानी, अधङ्टयो ङ्झनभािण, नबएको काभको ब ङ्टक्तानी, कय वीजक, सवायी साधन 
खङ्चयद, ठेक्का स्वीकृङ्झत रगामतका व्महोया औॊल्माइएकोभा मो वषि ऩङ्झन सङ्टधाय गयेको ऩाइएन।फेरुजू व्महोया 
ऩङ्टनयावङृ्ञत्त नहङ्टने गयी कामिसम्ऩादन गनङ्टिऩने देङ्ञखधछ 

 

95.  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 ।  

 



 

 
 

फेरका नगयऩाङ्झरका, उदमऩङ्टय 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 

फेरका न ऩा  उदमऩङ्टय 1440535 40179 2.79 37378 440483 84850 25258 170870 721461 331897 223610 163567 719074 39765 

                                          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 

फेरका 
न ऩा  

उदमऩङ्टय 38 56 40179 0 0 0 38 56 40179 4653 24972 6316 0 0 31288 2030 2208 4238 

                                                                                       अद्यावङ्झधक फेरुजङ्ट ङ्ञस्थङ्झत                                                         अनङ्टसङ्टची 3 

   2076।77                                  (रु.हजायभा) 

स्थानीम तह ङ्ञजल्रा 
गत वषिको 
अनङ्टसूचीवाट 

सभामोजन 
गत फषि सम्भको 
वाॉकी वेरुजङ्ट 

सॊ.ऩ.को राङ्झग 

अनङ्टयोध बइ 
आएको यकभ 

सॊऩयीऺण बएको 
यकभ 

सॊऩयीऺण 
गनि 

नङ्झभरेको 
यकभ 

कायवाही 
गनि फाॉकी 
यकभ 

गत 
वषिसम्भको 
वाॉकी यकभ 

मो वषिको 
थऩ यकभ 

५८ औ ँप्रङ्झतवेदन 

सम्भको वाॉकी 
वेरुजङ्ट 

५८ औ ँप्रङ्झतवेदन 

सम्भको वाॉकी 
वेरुजङ्ट भध्मे ऩशे्की 

फेरका गा ऩा उदमऩङ्टय 89406 0 89406 12760 12760 0 0 ७६६४६ 40179 ११६८२५ 6568 

 


