
अन्ततभ रेखाऩयीऺण प्रततवेदन 

ढोयऩाटन नगयऩातरका, फागरङु्ग 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आतथिक वषि २०७६/७७ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भहारेखाऩयीऺकको कामािरम 
काठभाडौं 



Serving the Nation and the People 

दूयदृष्टि (Vision)  
 

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

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

transparency and integrity for the benefit of the people) 

 

गततव्म (Mission)  

 

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

that the public funds are efficiently used) 

 

भूल्म भातमता (Core Values)  

 
 

तनष्ठा (Integrity) 

स्वततरता (Independence) 

व्मावसाष्टमकता (Professionalism) 

ऩायदन्शिता (Transparency) 

जवापदेष्टहता (Accountability) 

 

 
 

 



 

 

 

भहारेखाऩयीऺकको कामािरम 

Office of the Auditor General 
 

 

(फागभती य गण्डकी प्रदेश रेखाऩयीऺण भहा-तनदेशनारम) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
फफयभहर, काठभाडौं, नेऩार 

 

ऩर सॊखमा् २०७८/७९  

च.नॊ.: २०८ तभतत् २०७८।०५।०४ 
 

 

श्री प्रभखुज्मू,  

 ढोयऩाटन नगयऩातरका, 
नगयकामिऩातरकाको कामािरम, 
फतुतिवाङ्, फागरङु्ग । 

  
ष्टवषम्- रेखाऩयीऺण प्रततवेदन । 

 

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

 

 

 

 

 

   

 

(इतर प्रसाद आचामि) 
नामव भहारेखाऩयीऺक 



 

 

भहारेखाऩयीऺकको बनाइ 

नेऩारको सॊष्टवधानको धाया २४१ भा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका सफै सयकायी कामािरमको 
रेखाऩयीऺण तनमतभतता, तभतव्मष्टमता, कामिदऺता, प्रबावकारयता य औन्चत्मको आधायभा भहारेखाऩयीऺकफाट 
हनुे व्मवस्था छ । रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ को दपा २०(२) भा भहारेखाऩयीऺकरे प्रत्मेक 
गाउॉऩातरका य नगयऩातरकाको रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न गयी अरग अरग प्रततवेदन जायी गनि सक्ने व्मवस्था 
छ । सोही व्मवस्थाफभोन्जभ स्थानीम तहको 2076।77 को आतथिक कायोफायको रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न 
गयी मो प्रततवेदन जायी गरयएको छ । 

स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण नऩेारको सॊष्टवधान, रेखाऩयीऺण ऐन, सयकायी रेखाऩयीऺण 
भानदण्ड, ष्टवत्तीम रेखाऩयीऺण भागिदशिन, स्थानीम तह रेखाऩयीऺण तनदेन्शका, भहारेखाऩयीऺकको वाष्टषिक 
रेखाऩयीऺण मोजना य तनकामसॉग सम्फन्तधत ऐन, तनमभको आधायभा सम्ऩन्न गरयएको छ । 

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

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

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

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

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

 
 

 

                (टॊकभन्ण शभाि, दॊगार) 
२०७8 बार ४  गते                      भहारेखाऩयीऺक 
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श्री नगय प्रभखुज्मू,  

ढोयऩाटन नगयऩातरका, 
फाग्रङु । 

ष्टवषम्  रेखाऩयीऺण प्रततवदेन । 

कैष्टपमत सष्टहतको याम 

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

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

२. रेखाऩयीऺणफाट रु. ६ कयोड २५ राख १८ हजाय फेरुजू देन्खएको छ । सोभध्मे असरु गनुिऩने रु. १ कयोड ५ राख ८९ हजाय, 
प्रभाण कागजात ऩेश गनुिऩने रु. १ कयोड २९ राख ४८ हजाय, तनमतभत गनुिऩने रु. २ कयोड ४१ राख ८७ हजाय य ऩेश्की फाॉकी रु. 
१ कयोड ४७ राख ९४ हजाय  यहेको छ ।   

३. रेखाऩयीऺणभा देन्खएका व्महोयाहरुका सम्फतधभा तभतत २०७7।1२।२९ भा जायी गरयएको प्रायन्म्बक प्रततवेदन उऩय प्राि प्रततष्टक्रमा 
सष्टहतका प्रभाण कागजातका आधायभा पछिमौट बएका दपाहरु हटाई कामभ व्महोयाको अन्ततभ प्रततवेदन ऩाना ३५ (ऩैंततस) मसैसाथ 
सॊरग्न छ । 

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

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

 

(इतर प्रसाद आचामि) 
नामव भहारेखाऩयीऺक 
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ढोयऩाटन नगयऩातरका 
रेखाऩयीऺण प्रततवेदन  

2076/77 

ऩरयचम :  स्थानीम नेततृ्वको ष्टवकास गदै स्थानीम शासन ऩर्द्ततराई सदुृढ गयी स्थानीम तहभा ष्टवधाष्टमकी, कामिकारयणी य 
तमाष्टमक अभ्मासराई सॊस्थागत गनि स्थानीम सयकायको सॊचारन गने उद्देश्मरे मस ढोयऩाटन नगयऩातरकाको स्थाऩना 
बएको हो । स्थानीम सयकायरे सॊचारन गने कामिभा सहकारयता, सह–अन्स्तत्व य सभतवमराई प्रवद्वनि गनुि य स्थानीम 
सयकायका काभभा जनसहबातगता, उत्तयदाष्टमत्व, ऩायदन्शिता सतुनन्श्चत गयी नागरयकराई गणुस्तयीम सेवा प्रदान गनुि 
नगयऩातरकाको उद्देश्म यहेको छ । मस ढोयऩाटन नगयऩातरका अततगित ९ वडा, ४९ सबा सदस्म, २२२.८५ वगि 
ष्टकरोतभटय ऺेरपर तथा २६४३८ जनसॊखमा यहेको छ ।  

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

प्राति  बकु्तानी ष्टहसाव 

 आम  व्मम 
तस. 
नॊ. ष्टववयण यकभ 

तस. 
नॊ. ष्टववयण यकभ 

1 फैंक भौज्दात यकभ 14579987.92 1 चार ुखचि जम्भा   

2 धयौटी भौज्दात 867576.00 
 

चार ुखचि 74287497.15 

 अततयसयकायी ष्टवत्तीम हस्ताततयण   
 

ढोयऩाटन नगयऩातरका प्रकोऩ 
व्मवस्थाऩन कोष (कोतबड -१९) 21633183.77 

 सॊघीम ष्टवत्तीम सभानीकयण अनदुान 99500000.00 2 ऩूॉजीगत खचि 117849902.13 

 
सॊघीम सयकायफाट हस्ताण्तरयत कामिक्रभ  141501000.00 3 सशति अनदुान खचि जम्भा   

 
झोरङु्ग ेऩरु ऺेरगत कामिक्रभ (सशति 
अनदुान) 

10000000.00 
 

सशनि अनदुान खचि 143718418.06 

 
प्रधानभतरी योजगाय कामिक्रभ (सशति 
अनदुान) 

4293000.00 
 

झोरङु्ग ेऩरु ऺेरगत कामिक्रभ (सशति 
अनदुान) 

2650090.69 

 
सॊघीम सयकायफाट अनदुान प्राि (प्रकोऩ 
व्मवस्थाऩनका रातग) 

484650.00 
 

प्रधानभतरी योजगाय कामिक्रभ (सशति 
अनदुान) 

4291000.00 

 
गयीफसॉग तफश्वशे्वय कामिक्रभ 429850.00 

 
गयीफसॉग तफश्वशे्वय कामिक्रभ 429850.00 

4 जम्भा प्रदेश अनदुान   4 ज्मेष्ठ नागरयक य साभान्जक सयुऺा 78067700.00 

 
प्रदेश सभानीकयण 12346000.00 5 

स्थानीम ऩूवािधाय ष्टवकास साझेदायी 
कामिक्रभ 

20050427.00 

 
सशति अनदुान प्रदेश 1850000.00 6 प्रदेश सशति तपि को खचि 1150000.00 

 
प्रदेश ष्टवशेष अनदुान (अन्घल्रो आ.व. को 
भौज्दात) 

8216594.00 7 
याष्टिम ऩरयचमऩर तथा ऩञ्जीकयण 

कामिक्रभ 
852231.00 

 
प्रदेश सभऩूयक अनदुान 2500000.00 8 धयौटी ष्टपताि 108000.00 

 
प्रदेश सयकायफाट अनदुान प्राि (प्रकोऩ 
व्मवस्थाऩनका रातग) 

2000000.00 
 

धयौटी भौज्दात यकभ 867576.00 

5 
आततरयक आम, भारऩोत कामािरमफाट प्राि य 
ष्टवष्टवध आम्दानी 

7836410.21 
 

    



2 

 

प्राति  बकु्तानी ष्टहसाव 

 आम  व्मम 
तस. 
नॊ. ष्टववयण यकभ 

तस. 
नॊ. ष्टववयण यकभ 

6 जम्भा याजश्व फाॉडपाॉड   9 फैंक फाॉकी  यकभ 0 

 
याजश्व फाॉडपाॉड सॊघ 59626264.43 

 
फैंक फाॉकी भध्मे शसति तनकासा 
ष्टपताि गरयएको 

0 

 
याजश्व फाॉडपाॉड प्रदेश 3340000.00 

 
चार ुआ. व. 2077/78 का रातग 
अ. ल्मा. 

9220630.76 

7 साभान्जक सयुऺा 79005000.00 
 

  ०  

8 
प्रकोऩ व्मवस्थाऩनको रातग अतम स्रोतफाट 
सहामता 

839969.00 
 

  ०  

9 स्थानीम ऩूवािधाय ष्टवकास साझेदायी कामिक्रभ 24999974.00 
 

  ०  

10 याष्टिम ऩरयचमऩर तथा ऩञ्जीकयण कामिक्रभ 852231.00   ० 

11 धयौटी आम 108000.00   ० 

 कूर जम्भा 475176506.56  कूर जम्भा 475176506.56 
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रेखाऩयीऺणफाट देन्खएका व्महोयाहरु 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.  न्जम्भेवायी पयक ऩयेको : स्थानीम तहको सन्ञ्चत कोषभा गत ष्टवगतको फाॉकी, मस वषि प्राि य 
खचि बएको यकभ स्ऩि देन्खने गयी ष्टहसाफ याख्न ेय न्जम्भेवायी मष्टकन गनुिऩदिछ । तय स्थानीम 
तहको रेखाऩयीऺण प्रततवेदनअनसुाय गत वषिको अतत्मभा रु.३०,४०,६२०।१० भौज्दात 
कामभ बएकोभा मो फषिको शरुुभा रु.1,45,79,987।92 न्जम्भेवायी सायेको देन्खमो । जस 
अनसुाय रेखाऩयीऺण प्रततवेदनभा उल्रेख बएको बतदा रु.१,१५,३९,३६७।८२ aढी 
न्जम्भेवायी सयेको सम्फतधभा मष्टकन गनुिऩदिछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.  फैक ष्टहसाफ तभरान नगयेको :  स्थानीम तह सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७६(२) 

फभोन्जभ स्थानीम तहरे आफ्नो कायोफायको रेखा भहारेखा तनमतरक कामािरमको 
तसपारयशभा भहारेखाऩयीऺकफाट स्वीकृत बएको ढाॉचाभा याख्नऩुने उल्रेख छ । सो फभोन्जभ 
भातसकरुऩभा से्रस्ता य फैक खाताको ष्टहसाफ तभरान ष्टवफयण तमाय गनुिऩनेभा स्थानीम तहरे 
सञ्चारन गयेको देहाम फभोन्जभको खाताको फैंक ष्टहसाफ तभरान ष्टववयण तमाय नगयेको कायण 
तनम्नानसुाय पयक ऩनि गएकोरे फैंक ष्टहसाफ तभरान ष्टववयण तमाय गयी मष्टकन गनुिऩदिछ । 

चार ुय ऩूॉजीगत स्थानीम खाताभा ऩठाएकोरे पयक देन्खएको कामािरमरे जनाएको छ ।  
तस.नॊ. खाताको नाभ शे्रस्ता फाॉकी फैंक फाॉकी पयक 

१ सन्ञ्चतकोष  चार ु ६४४२४१८।१२ ९६०३४।५० ६३४६३८३।६२   
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दपा नॊ. बौ.नॊ., तभतत य ब्महोया फेरुजू यकभ 

4.  आम्दानी बतदा खचि फढी : ढोयऩाटन नगयऩातरकाको गत आतथिक फषिको न्जम्भेवायी 
रु.३०,४०,६२०।१० आततरयक श्रोत रु.३६,९६,७४१। ष्टवत्तीम सभानीकयण अनदुान सघ 
रु.९,९५,००,०००। ष्टवशेष अनदुान प्रदेश रु.८२,१६,५९५। ष्टवत्तीम सभानीकयण अनदुान 
प्रदेश रु.१,२३,४६,०००। याजस्व फाॉडपाॉड सघ रु.५,९६,२६,२६४।४३ याजस्व फाॉडपाॉड 
प्रदेश रु.३३,४०,०००। य भारऩोत तथा ष्टवष्टवधभा रु.४१,३९,६६९।२१ सभेत जम्भा 
रु.१९,३९,०५,८८८।७४ आम्दानी बएकोभा नगय कामिऩातरकाभा 
रु.२०,५२,९५,१९३।८९ खचि बएकोरे रु.१,१३,८९,३०५।१५ फढी खचि बएको 
देन्खएको छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.  स्थानीम सॊन्चत कोष व्मवस्थाऩन प्रणारी(सूर):  स्थानीम कोषको सञ्चारन, व्मवस्थाऩन य 

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

तस.नॊ. ष्टववयण खचि 
१ साभान्जक सयुऺा २०२२३६५२।२६ 
२ नगयऩातरका चार ु १००४१००।०० 

३ नगयऩातरका ऩूॉजीगत ४६०८७४१।०० 

४ सशति अनदुान १८८३२३४९।१० 

 जम्भा ४४६६८८४२।३६   

6.  सशति अनदुान ष्टपताि गनुिऩने :  सॊघीम भातभरा तथा साभातम प्रशासन भतरारमको ऩ.स. 
०७४।७५ च.नॊ.१०६४ तभतत २०७५।०३।०३ को सशति अनदुान यकभ ष्टपताि सम्वतधी 
ष्टवषमको ऩर अनसुाय ष्टवतबन्न तीन ष्टकस्ताभा स्थानीम तहभा हस्ताततयण बएको य सशति 
अनदुानभा भखुमतमा न्शऺा, स्वास््म य कृष्टष ऩश ु ऩॊऺी भतरारम रगामतवाट प्राि बएको 
यकभ २०७७ आषाढ भसाततसम्भ खचि हनु नसकेको यकभ सॊघीम सन्ञ्चत कोषभा दान्खरा 
गनुिऩने व्मवस्था बएकोभा मस नगयऩातरकारे रु.९२,७३,७९१। खचि नबई फाॉकी यहेको 
यकभ स्थानीम सन्ञ्चत कोषभा जम्भा गयेकोरे उक्त यकभ सॊघीम सॊन्चत कोषभा दान्खरा 
गनुिऩने देन्खएको रु. 

तस.नॊ. शीषिक तनकासा खचि फाॉकी 

१ सशति नेऩार सयकाय १५५७९४००० १५०६५९५०८.७५ ५१३४४९१.२५ 

२ न्शऺा ष्टवकास प्रदेश 
सयकाय १८५०००० ११५०००० ७००००० 

३ साभान्जक  सयुऺा ७९००५००० ७८०६७७०० ९३७३०० 

४ सभऩूयक प्रदेश सयकाय २५००००० ० २५००००० 

५ प्रधानभतरी 
योजगायकामिक्रभ ३८००००० ३७९८००० २००० 

 जम्भा २४२९४९००० २३३६७५२०९ ९२७३७९१  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

९२७३७९१ 

7.  आततरयक तनमतरण प्रणारी्  स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७८ वभोन्जभ 
आततरयक तनमतरण प्रणारी तमाय गयी रागू गनुिऩनेभा गयेको ऩाइएन। मस सम्वतधभा 
देन्खएका अतम व्महोयाहरु तऩशीर वभोन्जभ यहेका छन ्। 

 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन 2074 को दपा 11 अनसुाय आफ्नो ऺेरतबरको  
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आधायबतू त्माॊक सॊकरन, अतबरेखाॊकन य व्मवस्थाऩन गनुिऩने सो गयेको ऩाइएन । 

 ऩातरकारे एक आतथिक वषिको अतत्मतबर बएको आफ्नो आतथिक कायोवायको अनसूुची 
14 वभोन्जभ ढाॉचाभा वाष्टषिक प्रततवेदन तमाय गयेको ऩाइएन ।  

 स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७५ फभोन्जभ एक आतथिक वषिभा खचि 
हनु नसकी फाॉकी यहेको यकभ आतथिक वषिको अततभा स्थानीम तहको सॊन्चत कोषभा 
ट्रातसपय गनुिऩनेभा आतथिक वषि सभाि बए ऩश्चात ् ऩतन ष्टवबाज्मकोषभा 
रु.१,८७,५१,९२८।३९ भौज्दात यहेको ऩाइमो ।  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 उऩबोक्ता सतभततहरुको ष्टवस्ततृ ष्टववयण देन्खने गयी ठेक्का खाता य कन्तटतजेतसी खाता 
याखेको ऩाइएन । 

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

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

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

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

 वातावयणको सॊयऺणको एकीकृत दीघिकातरन मोजना तमाय नगयेको । 

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

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

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

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

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

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

 साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ११५(१) अनसुाय साविजतनक 
तनकामरे आऩूतति गयेका भारसाभान सम्झौताभा उल्रेन्खत प्राष्टवतधक स्ऩेन्शष्टपकेसन य 
गणुस्तय वभोन्जभ बए नबएको तनयीऺण वा ऩयीऺण गनुि गयाउनऩुनेभा गणुस्तय ऩयीऺण 
गयेको ऩाइएन । 

 भतरारमको तभतत 2073।12।25 को ऩरयऩर अनसुाय मस ऩातरकाभा सभाष्टहत 
बएका साष्टवकका गाउॉ ष्टवकास सतभततको नाभभा यहेका ऩेश्की तथा वेरुजूको रगत 
तमाय गयेको ऩाइएन ।  
      तसथि ऩातरकारे आततरयक तनमतरण प्रणारीराई तोष्टकए फभोन्जभ प्रबावकायी य 
ष्टवश्वसनीम फनाइ सेवाप्रवाह सदुृढ फनाउनेतपि  ध्मान ददनऩुने देन्खतछ ।  

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

तहरे आगाभी आतथिक वषिको याजश्व य व्ममको अनभुान कामिऩातरकाफाट स्वीकृत गयाई  
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असाय १० गते तबर ऩेश गने य मसयी ऩेश बएको फजेट छरपर गयी असाय भसातततबर 
सबाफाट ऩारयत गनुिऩने व्मवस्था छ । सोही ऐनको दपा ७३ भा सबाफाट फजेट स्वीकृत 
बएको ७ ददनतबर स्थानीम तहका प्रभखुरे प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतराई फजेट खचि गने 
अन्खतमायी प्रदान गनुिऩने व्मवस्था छ । मस स्थानीम तहभा उऩाध्मऺ श्री कयभती ऩनु 
भगयरे तभतत २०७६.३।१० गते रु.३४ कयोड ७८ राख ४६ हजायको फजेट सबा सभऺ 
ऩेश गयेकोभा तभतत २०७६।३।२८ भा ऩारयत बएको छ । मसैगयी स्थानीम तहका प्रभखुरे 
२०७६।४।७ भा प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतराई फजेट खचि गने अन्खतमायी प्रदान गयेको 
देन्खतछ । कानूनरे तोकेको सभमभा आम य व्ममको अनभुान ऩेश गयी ऩारयत गने य 
अन्खतमायी ददनेतपि  ध्मान ददनऩुदिछ ।  

9.  अफण्डा फजेट :  स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ फभोन्जभ स्थानीम आतथिक अवस्था 
सभेतको आधायभा फजेट तथा कामिक्रभको प्राथतभकीकयणका आधाय तमाय गयी स्रोत अनभुान 
तथा सीभा तनधाियणका आधायभा अफण्डा नयाखी आम–व्ममको अनभुान ऩेस गनुिऩने व्मवस्था 
छ । मस स्थानीम तहरे मो फषि रु.१ कयोड ८७ राख ५२ हजाय अफण्डा याखेको छ । 
उक्त  अफण्डा यकभ कामिऩातरकाको तफतबन्न तभततको तनणिमफाट चारतुपि  घयबाडा शीषिकभा 
रु.१६ राख ०५ हजाय य ऩूॉजीगततपि  १७१४७ शीषिकभा रु.१ कयोड ८७ राख ५२ 
हजाय फजेट व्मवस्था गयी खचि गयेको छ । फजेट अफण्डाभा याखी कामिऩातरकाको 
तनणिमफाट खचि गने प्रष्टक्रमाभा तनमतरण गनुिऩदिछ ।  

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

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

क्र .सॊ.  ष्टववयण मोजना सॊखमा 
१ रु. १ राख बतदा कभको मोजना ५८ वटा 
२ रु. एक राख एक देन्ख ऩाॉच राख सम्भका मोजना १०२ वटा 
३ रु. ५ राख देन्ख १० राख सम्भका मोजना २३ वटा 
४ रु. दश राख एक देन्ख ५० राख सम्भा मोजना ३१ वटा 
५ रु. ५० राख बतदा भातथका मोजनाहरु ८ वटा   

12.  ऺरेगत फजेट य खचि : स्थानीम तहको एकीकृत, सभानऩुाततक य ददगो ष्टवकासका ऺेरगत 
रुऩभा सभानऩुाततक फजेट ष्टवतनमोजन गयी खचि गनुिऩने हतुछ । मस ऩातरकाको २०७६।७७ 
को ऺेरगत फजेट य खचिको न्स्थतत देहाम अनसुाय यहेको देन्खतछ । 

भखुम ऺरे वाष्टषिक वजेट खचि यकभ 

कुर खचि भध्मे 
प्रततशत  
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आतथिक ष्टवकास २११६५००० १९४८९६४८.४० ४.४१ 

साभान्जक ऺेर  २७५२५९००० २६९१४०५९४.२८ ५६.७१ 

ऩूवािधाय ष्टवकास ऺेर ११७४५३००० १०७४३०१३८.४२ २२.६४ 

प्रकोऩ तथा ष्टवऩद् व्मवस्थाऩन ६०३०००० २८१४८८८२.७७ ५.९३ 

सशुासन तथा अततयसम्फन्तधत ऺेर ३५०१००० १९६५६७६.४० ०.४१ 

कामि सञ्चारन तथा प्रशासतनक खचि ५१२००००० ४८४२५१४५.७८ १०.२ 

जम्भा ४७४६०८००० ४७४६०००८६.०५ १००%  
13.  खचि ष्टवश्लषेण : ऩातरकारे मस वषि कूर आततरयक आमफाट रु.७८,३६,४१०।२१ याजस्व 

फाॉडपाॉड रु.६,२९,६६,२६४।४३ य अनदुानफाट रु.२६,७६,४०,०००। सभेत 
रु.३३,८४,४२,६७४।६४ आम्दानी बएकोभा चारतुपि  रु.७,४२,८७,४९७।७७ य 
ऩूॉजीगततपि  रु.११,७८,४९,९०२।१३ सभेत रु.1९,२१,३७,३९९।९० खचि बएको छ । 
खचि भध्मे आततरयक आमको ष्टहस्सा २.३२ प्रततशत यहेको छ । ऩातरकाराई प्राि बएको 
सफै अनदुान य याजस्व फाॉडपाॉडको यकभफाट २१.९५ प्रततशत चार ु य ३४.८२ प्रततशत 
भार ऩूॉजीगत तनभािणभा खचि बएको देन्खतछ । मसफाट ऩातरकाहरूरे ष्टवकास तनभािण 
प्रमोजनभा तमून खचि गयेको प्रशासतनक प्रमोजनभा फढी खचि बएको देन्खतछ । प्रशासतनक 
खचि तनमतरण गदै प्राि अनदुान य याजस्व फाॉडपाॉडको यकभ अतधक रुऩभा तफकास तनभािण 
प्रमोजनभा ऩरयचारन गरयनऩुदिछ ।  

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

८३ फभोन्जभ स्थानीम तहको कामिफोझ, याजस्व ऺभता, खचिको आकाय य स्थानीम 
आवश्मकता सभेतराई ध्मानभा याखी कभिचायी सभामोजन बएऩतछ भार सॊगठन तथा 
व्मवस्थाऩन सवेऺणका आधायभा स्थानीम तहभा सॊगठन सॊयचना कामभ हनुे व्मवस्था छ । 
ऩातरकाभा प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत सष्टहत ३३ दयफतदी स्वीकृत यहेकोभा रेखाऩयीऺण 
अवतधसम्भ प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत सष्टहत ६ जना ऩदऩूतति बएको देन्खतछ । 
रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राि ष्टववयण अनसुाय कामि व्मवस्थाऩनका दृष्टिकोणरे भहत्वऩूणि 
भातनएका प्रशासकीम अतधकृत सष्टहत २७ ऩदहरु रयक्त यहेका छन ् । दयफतदी फभोन्जभ 
जनशन्क्तको ऩूणिता नहुॉदा ष्टवषमगत कामिक्रभ सञ्चारन, सेवा प्रवाह तथा ऩातरकाको सभग्र कामि 
सम्ऩादनभा असय ऩयेको न्स्थतत छ । तसथि रयक्त ऩदहरु मथाशक्म तछटो ऩूतति गयी सेवा प्रवाह 
प्रबावकायी फनाउनऩुदिछ ।  

15.  कभिचायी कयाय :  स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८३ भा स्थानीम तहरे 
आफ्नो अतधकाय ऺेर य कामिफोझको ष्टवश्लषेण गयी सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सबेऺणको 
आधायभा स्थामी प्रकृततको काभको रातग तथा सेवा कयायफाट तरइने कभिचायीको दयफतदी 
प्रस्ताव गनुिऩने य अस्थामी दयफतदी सजृना गनि नसष्टकने व्मवस्था छ । तय गाउॉऩातरकारे 
सूचना प्रष्टवतध अतधकृत ऩदभा १ जना कभिचायी कयायभा याखी याजस्व फाॉडपाॉडको फजेटफाट 
रु.४५,९९०। खचि रेखेको छ । त्मसै गयी सोही ऐनको २०७४ को दपा ८३(८) 
वभोन्जभ ऩातरकारे नगय प्रहयी, सवायी चारक, समश, कामािरम सहमोगी, प्रम्फय, 
इरेक्टीतसमन, चौष्टकदाय, भारी, फगैँचे रगामतका ऩदभा भार कयायवाट सेवा तरन सष्टकन े
व्मवस्था गयेको छ । स्थानीम तहरे भातथ उल्रेन्खत ऩद वाहेकको ष्टवतबन्न ऩदभा ८६ जना 
सशतिका अनदुानको फजेटफाट कयाय तनमनु्क्त गयी फषिबरयभा रु २,१८,०४,५५०। सभेत 
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रु.२,१८,४९,५४०। बकु्तानी गयेको देन्खएकोरे आतथिक व्ममबाय फढ्न गएको देन्खतछ ।   
 क्र.स. कभिचायीको ष्टववयण तरव ऩोशाक बत्ता श्रोत जम्भा कभिचायी सखमा 

१ कामािरम कयाय १००५०४३० ४२०००० सशति अनदुान १०४७०४३० ४२ 

२ स्वास््म कयाय ५१९०००० ३०००० सशति अनदुान ५२२०००० ३० 

३ 
भात ृ तथा नवजात न्शश ु

कयाय 
३३२८००० ०.० 

सशति अनदुान 
३३२८००० ६ 

४ एक गाउॉ एक प्राष्टवतधकतपि  १०३७७९० ३०००० सशति अनदुान १०६७७९० ३ 

५ ऩन्ञ्जकयण कामिक्रभ १०५८४६० ३०००० सशति अनदुान १०८८४६० ३ 

६ योजगाय सेवा केतर ६०८८७० २०००० सशति अनदुान ६२८८७० २ 

७ सूचना प्रष्टवतध अतधकृत ३५९९० १०००० याजश्व फाॉडपाॉट ४५९९० १ 

 जम्भा २१३०९५४० ५४०००० सशति अनदुान २१८४९५४० ८७ 
 

16.  कभिचायी प्रोत्साहन बत्ता :  स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ८६ (१) फभोन्जभ 
स्थानीम सेवा गठन, सॊचारन व्मवस्थाऩन, सेवाका शति तथा सषु्टवधा सम्फतधी आधायबतू तसर्द्ातत 
य भाऩदण्ड सॊघीम काननु फभोन्जभ हनुे, दपा ८६ (२) फभोन्जभ स्थानीम सेवाको गठन, 

सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन सेवाको शति तथा सतुफधा सम्फतधी अतम व्मवस्था स्थानीम तहरे 
फनाएको काननु फभोन्जभ हनुे व्मवस्था छ । त्मस्तै अथि भतरारमको कामि सॊचारन 
तनदेन्शकाको ऩरयच्छेद ७ को ७.४.१ फभोन्जभ अततरयक्त सभम य तफदाको ददन काभ गदाि अथि 
भतरारमफाट नभसि स्वीकृत गयाई भार खाजा य खाना वाऩतको यकभ बकु्तानी ददनऩुने य 
७.४.१ को (५) फभोन्जभ प्रोत्साहन बत्ता खवुाउन सभेत अथि भतरारमफाट स्वीकृतत तरनऩुने 
व्मवस्था छ । स्थानीम तहरे कानून नफनाई नगयसबाफाट २०७६।३।२८ भा ऩारयत गयी 
कामािरम सभमबतदा अततरयक्त काभ वाऩत ६० प्रततशत तनम्नानसुाय प्रोत्साहन बत्ता खचि गयेको 
कायण आतथिक व्ममबाय फढ्न गएको रु. 

क्र.स. कभिचायीको नाभ थय प्रोत्साहन ६० प्रततशत कयकट्टी बकु्तानी 

१ प्र.प्र.अ.श्री डोरयाज ढकार 
६४६८० ६४६.८० ६४०३३.२० 

२ प्र.प्र.अ.श्री धनप्रसाद ऩोखयेर १९४७३८.४० १९४७.४० १९२७९१ 

३ प्र.प्र.अ. श्री फारकृष्ण सवुदेी ४२९४८ ४२९.५० ४२५१८.५० 

४ प्र.अ. श्री तफष्णदेुवी कॉ डेर ११३६१० ११३६.१० ११२४७३.९० 

५ अ.छै. श्री चण्डीयाज ऩौडेर २५९१२८ २५९१.३० २५६५३६.७० 

६ रे.ऩा.श्री न्शवप्रसाद शभाि ११८४४० ११८४.४० ११७२५५.६० 

७ स.रे.ऩा.श्री नवयाज खड्का १९१५९२ १९१५.९० १८९६७६.१० 

  जम्भा ९८५१३६.४० ९८५१.४० ९७५२८५.००  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

९७५२८५ 

17.  कल्माण कोष :  स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ९१ फभोन्जभ स्थानीम तहरे 
स्थानीम सेवाका आफ्नो दयफतदीभा कामियत प्रत्मेक कभिचायीरे खाईऩाई आएको भातसक 
तरफफाट १० प्रततशत यकभ कट्टा गयी सो यकभ फयाफयरे हनु आउने यकभ थऩ गयी जम्भा 
गनुिऩने व्मवस्था छ । ढोयऩाटन नगयऩातरकारे मस वषि ष्टवत्तीम सभानीकयणफाट कभिचायी 
कल्माण कोषभा यकभ ट्रातसपय गयेको छैन ।   

18.  बवन नक्सा ऩास :  स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा २५ वभोन्जभ 
गाउॉऩातरका ऺेरभा नक्सा ऩास नगयाई घय तनभािण गनि नऩाइने व्मवस्था छ । गाउॉऩातरकाभा 
मस वषि कुनै ऩतन बवन तनभािण अनभुतत नददएको गाउॉऩातरकारे ऩेश गयेको ष्टववयणफाट 
देन्खतछ । गाउॉऩातरकारे ऺेर तबर यहेको घयहरुको नक्साङ्कन न गने, नमाॉ तनभािणाधीन 
बवनहरुको तनगयानी य अनगुभन फढाई नक्सा ऩास गयाउन प्रोत्साष्टहत गयी गाउॉऩातरकाको 
याजस्व फषृ्टर्द् गनेतपि  आवश्मक ऩहर गनुिऩदिछ ।  
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19.  कन्तटतजेतसी खचि : साफिजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ १० (७) भा तनभािण 
कामिको रागत अनभुान तमाय गने ढाॊचा अनसूुची –१ को व्मवस्था यहेको छ । उक्त 
अनसूुचीभा तनभािण कामिको रागत अनभुान तमाय गदाि वकि  चाटि स्टाप खचि २.५ प्रततशत य 
सानाततना अतम खचि २.५ प्रततशत गयी ५ प्रततशत कन्तटतजेतसी वाऩत थऩ गने व्मवस्था 
यहेको छ । सो अनरुुऩ तनभािण कामिको रागत अनभुानको ५ प्रततशतसम्भ कन्तटतजेतसी खचि 
गनि सष्टकने भातमता याखी कन्तटतजेतसी खचि हुॊदै आएको बए ताऩतन  गाउॉऩातरकारे १ 
राखसम्भ २ प्रततशत, १ देन्ख ३ राखसम्भ ३ प्रततशत, ३ देन्ख ५ राखसम्भ ४ प्रततशत य ५ 
राखबतदा भातथ ५ प्रततशत कन्तटतजेतसी कटाई बकु्तानी गने गयेको छ । गाउॉऩातरकाफाट 
कतटेतजेतसी खचिको तफफयण भाग गयेकोभा अतबरेख नयाखेको य तफफयण सभेत उऩरब्ध 
नगयाएकोरे तोष्टकएको हदतबर खचि गयेको छ बन्न सष्टकन े आधाय बएन । तनमभानसुाय 
मोजनागत रुऩभा कतटेतजेतसी खचिको अतबरेख याखी तनमभको ऩारना गनुिऩदिछ ।  

20.  आमोजना हस्ताततयण :  साफिजतनक खरयद तनमभाफरी, २०६४ को तनमभ ९७(१२) फभोन्जभ 
तनभािण कामि सम्ऩन्न बएऩतछ साविजतनक तनकामरे सोको येखदेख, भभित सम्बाय गने न्जम्भेवायी 
सभेत तोकी आमोजनाको स्वातभत्व उऩबोक्ता सतभतत वा राबग्राही सभदुामराई नै हस्ताततयण 
गनुिऩने व्मवस्था छ । मो फषि उऩबोक्ता सतभततफाट सम्ऩन्न गयेको आमोजनाहरु तनमभाफरीको 
व्मफस्था फभोन्जभ हस्ताततयण गयेको देन्खएन । जसफाट सम्ऩन्न आमोजना भभित, येखदेख तथा 
उन्चत सॊयऺण हनु नसष्टक रगानी खेय जानसक्न ेदेन्खतछ । सम्ऩन्न आमोजनाहरु हस्ताततयण 
गनुिऩने देन्खतछ ।  

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

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

स्थानीम तहहरुरे आफ्नो अतधकायऺेर तबरका ष्टवषमभा ऐन तथा सोको अतधनभा यही तनमभ 
तनदेन्शका, कामिष्टवतध य भाऩदण्ड फनाई कामाितवमनभा ल्माउन सक्ने व्मवस्था छ । जसअनसुाय 
स्थानीम तह सञ्चारनको रातग सॊघीम भातभरा तथा साभातम प्रशासन भतरारमफाट ३० नभूना 
कानूनहरु फनाई उऩरब्ध गयाएकोभा मस ऩातरकारे हारसम्भ ४ वटा ऐन, १ वटा तनमभावरी, 
२ कामिष्टवतध १ तनदेन्शका रगामत ८ वटा कानून तनभािण गयी कामाितमनभा ल्माएको छ । 
साथै ऩातरकारे ११ वटा कानूनहरु तनभािण गयी सबा।कामिऩातरकाफाट स्वीकृत गये ताऩतन 
उक्त कानूनहरु कामाितवमनभा ल्माउन ुऩदिछ ।   

23.  तमाष्टमक सतभतत :   स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ४६ देन्ख ५३ सम्भ 
अतधकाय ऺेर तथा तमाम सम्ऩादन प्रष्टक्रमाको व्मवस्था गयेको छ । सतभततभा ऩयेको 
उजयुीभध्मे भेरतभराऩ प्रकृततका आधायभा ष्टववाद दताि बएको ३ भष्टहनातबर टुङ्गो रगाउने 
व्मवस्था छ । तय रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राि ष्टववयण अनसुाय गतफषि पछिमौट वा कायफाही 
ष्टकनाया गयी टुङ्गो रगाउन फाकी ४ य मो फषि थऩ बएको २१ गयी कुर २५ ष्टववाद दताि  
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बएकोभा २३ वटा भार पछिमौट बई २ वटा अदारतभा ऩठाएको देन्खतछ । तमाम सम्ऩादन 
प्रष्टक्रमाराई ऐनरे तोकेको म्मादतबर पछिमौट वा कायफाही ष्टकनाया गयी टुङ्गो रगाउनऩुदिछ । 

24.  आततरयक रेखाऩयीऺण :  स्थानीम तह सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७७ (२) भा स्थानीम 
तहरे आतथिक कायोफायको तनमतभतता, तभतव्मष्टमता, कामिदऺता य प्रबावकायीताको आधायभा 
प्रत्मेक चौभातसक सभाि बएको एक भष्टहना तबर आततरयक रेखाऩयीऺण गयाउनऩुने उल्रेख 
छ । तय नगयऩातरकारे मस वषिको आतथिक कायोफायको आततरयक रेखाऩयीऺण गयाएको छैन 
। तसथि कानूनभा तोष्टकए फभोन्जभ आतथिक कायोफायको आततरयक रेखाऩयीऺण गयाई 
आततरयक तनमतरण प्रणारीराई प्रबावकायी फनाउनेतपि  ध्मान ददनऩुदिछ ।  

25.   ऩदातधकायी सषु्टवधा  
26.  ऩदातधकायी सषु्टवधा : नेऩारको सॊष्टवधानको धाया २२७ भा गाउॊसबा तथा नगयसबाका सदस्मरे 

ऩाउने सषु्टवधाका सम्फतधभा प्रदेश कानून फभोन्जभ हनु ेव्मवस्था  अनसुाय प्रदेश नॊ. ४ प्रदेश 
सॊसदरे स्थानीम तहका ऩदातधकायी तथा सदस्महरुको सषु्टवधा सम्फतधी ऐन, २०७५ सम्भातनत 
सवोच्च अदारतफाट खायेजी ऩश्चात बौ=नॊ= ६६५ तभतत २०७७।०३।३१ फाट कामिऩातरकाको 
तनणिम फभोन्जभ ऩदातधकायीहरुराई जनही रु.२,५००। का दयरे रु.१,२५,0००। सवायी 
बाडा वाऩत बकु्तानी गरयएको ऩाइमो । गण्डकी प्रदेश सयकायर्द्ाया २०७७ असाय २६ गते 
गाउॉसबा, नगयसबा, न्जल्रा सभतवम सतभततका सदस्मरे ऩाउने सषु्टवधा सम्फतधभा व्मवस्था गनि 
फनेको ऐन जायी गयेऩश्चात उक्त ऐन फभोन्जभ सोही अवतधको सभेत भातसक मातामात सषु्टवधा 
एकभषु्ठ बकु्तानी गरयएकोरे दोहोयो बकु्तानी गरयएको ऩाइमो । सवायी मातामात सषु्टवधा वाऩत 
जनही रु.२,५००। का दयरे फनु्झतरने उऩप्रभखु, वडा अध्मऺ, कामिऩातरका सदस्म य सबाका 
सदस्मफाट असरु गनुिऩने रु.१,१२,५०० एकभषु्ठ दान्खरा हनु आएकोरे तभतत ०७६।१।१९ 
को तनणिमानसुाय प्रततष्टक्रमाफाट पछिमौट बै फाॉकी कामभ वेरुज ुअसरु गनुिऩने रु. १२५०० 

27.  स्वकीम सन्चव य सल्राहकाय :  फागभती प्रदेश अततगित स्थानीम तहका ऩदातधकायी तथा 
सदस्महरुको सषु्टवधा सम्फतधी ऐन, २०७५(ऩष्टहरो सॊशोधन सभेत) भा मस प्रदेशभा स्थानीम 
तहका प्रभखु तथा उऩ प्रभखुरे स्वकीम सन्चव।सल्राहकाय याख्न ऩाउने व्मवस्था गयेको छैन ्
। त्मसैगयी स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ८३(८) भा तोष्टकएको बतदा 
पयक ऩदभा कभिचायी ऩदऩूतति गनि नहनु ेउल्रेख छ । तय नगय प्रभखुका प्रसे सल्राहकाय, 
कानूनी सल्राहकाय, स्वकीम सन्चव य सयुऺा गाडि तनमकु्त गयी रु.८,९५,५००। बकु्तानी 
बएकोरे तनमतभत नदेन्खएको रु 

तस.नॊ. ऩद नाभ य थय खचि यकभ 

१ प्रसे सल्राहकाय श्री झयणा कॉ डेर २७०००० 

२ कानूनी सल्राहकाय श्री केशवयाजऩयाजरुी ४०००० 

३ स्वकीम सन्चव श्री केशयछतत्मार ३१५५०० 

४ सयुऺा गाडि श्री प्रभेफहादयु शाही २७०००० 

जम्भा ८९५५००  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

८९५५०० 
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28.  कामिष्टवबाजन य कामिसम्ऩादन : स्थानीम प्रशासन सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १६ उऩदपा 
४ भा अध्मऺ वा प्रभखुको काभ, कतिब्म य अतधकाय सम्फतधी स्ऩि व्मवस्था गयेको छ । मस 
व्मवस्था प्रततकुर हनुे गयी मस कामिरमको अतधकाॊश खचि  नगयप्रभखुको तोक आदेश वा 
सदय ऩश्चात हनुे गयेको ऩाइमो । केही उदाहयणहरु: 

बौ.नॊ. तभतत खचि शीषिक यकभ 

१११–२077/०९/०७ गरुु प्रसाद सनुचौयीराई सवायी बाडा बकु्तानी १६२९०० 

११४–२077/०९/०७ इ.प्र.का. फतुॉवाङभा यहेको भन्तदयभा ऩूजाप्रसादी  
तथा ऩूजा कोठा व्मवस्थाऩन । 

१०३३६५ 

११७–२077/०९/१० स्नेहा होटेरको तफर बकु्तानी ९४०६५ 
११९–२077/०९/१० स्काई होटेरको तफर बकु्तानी ८७१७० 
१३७–२077/०९/२२ पतनिचय खरयद फाऩतको प्रभे फहादयु शाहीको  

नाभभा बएको बकु्तानी 
३७९९२५ 

 

 

29.  ऩदातधकायी ऩेश्की : आतथिक कामिष्टवतध तनभामभावरी, २०६४ को तनमभ ३६(क) भा बकु्तानी 
वा खचि रेखदा यीत ऩगु े नऩगुेको चेक जाॉच गनऩुने व्मफस्था छ । नगयऩातरकारे ष्टवतबन्न 
कामिक्रभ सॊचारन गदाि नगयऩातरका ऩदातधकायीहरु, प्रभखु उऩप्रभखु, वडा अध्मऺ, फडा सदस्म 
रगामतका ऩदातधकायीहरुरे ष्टवतबन्न तभततभा ष्टवतबन्न कामिक्रभहरु सॊचारन गनि बनी कामिक्रभ 
ऩेश्की तरने य पछिमौट गने गयेको ऩाइमो । मसयी तनवािन्चत ऩदातधकायीहरुरे आतथिक 
कायोवायसॉग आफ्नो कामिऺ ेरतबर आततरयक आम श्रोत फढाउने कामि मोजना तमाय गने 
आतथिक ष्टवचरन योक्ने, ऩातरका तहभा सशुासन कामभ गने, सदाचाय सम्फतध नीतत तजूिभा गयी 
कामाितवमन गनुिऩनेभा आतथिक कायोवायसॉग प्रत्मऺ सॊरग्न बई आपैरे कामिक्रभ ऩेश्की तरएय 
कामिक्रभ सॊचारन गनि उऩमकु्त देन्खदैन । मस्तो कामिभा तनमतरण हनुऩुदिछ । नभूना बौचय 
ऩयीऺण गदाि तनम्न ऩदातधकायीरे वडा कामािरम सञ्चारन ऩेश्की तरएको ऩाइमो । 

 

 बौ.नॊ. तभतत ऩदातधकायीको नाभ 

ऩेश्की य अतम 
बकु्तानी कैष्टपमत 

४०.२077/०९/१० हरय फ. घतॉ(९ न. वडा अध्मऺ) २००००० ऩेश्की पछिमौट 
५२.२077/०९/१० (ततरक ऩनु ४ न. वडा अध्मऺ) २००००० ऩेश्की पछिमौट 
९१.२07६/०८/२३ नतदे सोनाय(८ न. वडा अध्मऺ) २००००० ऩेश्की पछिमौट 
९२.२07६/०८/२३ हरय फ. घतॉ(९न. वडा   अध्मऺ) २००००० ऩेश्की पछिमौट 
९३.२07६/०८/२३ (५ नॊ वडा अध्मऺ) २००००० ऩेश्की पछिमौट 
९३.२07६/०८/२३ ददऩक थाऩा(७ नॊ वडा अध्मऺ) २००००० ऩेश्की पछिमौट 
९४.२07६/११/१२ न्चर फ. बण्डायी (१  न. वडा अध्मऺ) २००००० ऩेश्की पछिमौट 
९४.२07६/११/१२ मवुयाज भहत(२ न वडा अध्मऺ) २००००० ऩेश्की पछिमौट 
९४ २07६/११/१२ हेभतत घतॉ भगय (३ न वडा अध्मऺ) २००००० ऩेश्की पछिमौट 
३३९.07६/११/१२ जीवनकुभाय ऩनुभगय (६ नॊ वडा 

अध्मऺ) 
३००००० ऩेश्की पछिमौट 

५५५.२07७/२/२० ददऩक थाऩा(७ नॊ वडा अध्मऺ) ५०००० ऩेश्की पछिमौट  

 

30.  अतततथ सत्काय खचि :  स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७१ फभोन्जभ व्ममको 
फजेट अनभुान आततरयक आमको ऩरयतधतबर यही औन्चत्मताको आधायभा खचि गनुिऩने व्मवस्था 
छ । तय ऩातरकारे मस वषि वाष्टषिक वजेटफाट अतततथ सत्कायभा 20 राख फजेट ष्टवतनमोजना 
गयी ष्टवतबत न होटेरको खाजाखाना फाऩत खचि रेन्खएको छ । मस शीषिक अततरयक्त ष्टवष्टवध 
खचि शीषिकफाट ऩतन औऩचारयक कामिक्रभ ऩषु्याइ गने प्रभाण फेगय खाजा खाना फाऩत 
ष्टवतबत न होटरका ष्टवरहरु सॊरग्न गयी खचि रेखेको छ । मस्ता प्रकृततका खचिहरुभा तनमतरण 
गनुिऩने देन्खतछ । 
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31.  आतथिक सहामता :  स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ भा स्थानीम तहको यकभफाट 
आतथिक सहामता, चतदा, ऩयुस्काय एवॊ सॊस्थागत अनदुान ष्टवतयण गनि ऩाउने व्मवस्था यहेको 
देन्खॊदैन । तय ऩातरकारे मस वषि रु.४३,००,०००। आतथिक सहामता ष्टवतयण गयेका 
आतथिक सहामता खचि रेख्न ेकामिभा तनमतरण गनुिऩदिछ ।  

 

  अनदुान ष्टपताि, ष्टवतयण य उऩमोग  
32.  प्रदेश सभऩूयक अनदुान : आतथिक भातभरा तथा मोजना भतरारम, गण्डकी प्रदेशको 

ऩ.सॊ.१३।२०७६।७७ च.नॊ.४५१ तभतत २०७६।०९।०७ को ऩरभा स्थानीम तह य प्रदेश 
सयकायको ५०।५० प्रततशत रागत साझेदायी यहने गयी स्थानीम प्रथातभकता प्राि मोजना 
सॊचारन गदाि कूर रागत अनभुान बतदा घटीभा ठेक्का व्मवस्थाऩन बएको अवस्थाभा ठेक्का 
सम्झौता बएको ५० प्रततशत यकभ भार प्रदेश सयकायको रगानी हनुे य प्रदेश सयकायफाट 
उऩरब्ध गयाइएको यकभभा कफोर अॊकको ५० प्रततशत घटाउॉदा फचत हनुे यकभ प्रदेश 
सन्ञ्चत कोषभा ष्टपताि गनुिऩने उल्रेख छ । मस अततगित रु=२५,००,०००। फजेट व्मवस्था 
बई तनकासा बएकोभा कामिक्रभ नगयी फाॉकी यहेको यकभ सम्फन्तधत तनकामभा ष्टपताि गनुिऩदिछ 
। 

 

33.  ष्टवशेष अनदुान :  प्रदेश सयकाय य अततगितका भतरारमहरुरे ष्टवतबन्न तभततभा स्थानीम तहभा 
अन्खतमायी प्रदान बई अनदुान यकभ असाय भसाततसम्भ खचि हनु नसकेभा प्रदेश सन्ञ्चत कोषभा 
ष्टपताि गनुिऩदिछ । मस स्थानीम तहराई रु=१,००,००,०००। फजेट व्मवस्था बएकोभा 
रु=९२,००,०००। तनकासा तथा खचि बएकोभा प्रदेश सयकायफाट खयको छाना हटाई 
जस्ताऩाता रगाउने वस्तगुत सहामता कामिक्रभभा आवास तथा शहयी ष्टवकास कामािरमफाट 
जस्ताऩाता टेण्डय आव्हान गयी ष्टवतयण गरयएको नगयऩातरका कामािरमरे जनाएको छ । 
प्रदेशको शहयी ष्टवकास तथा बवन तनभािण कामािरमरे ठेक्काऩट्टा गयी ष्टवतयण गयेकोभा 
नगयऩातरकाराई जस्ताऩाता भार ष्टवतयण गनि ददएको बनी कामािरमरे जनाएको छ।  

 

34.  याजश्व : स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को ऩरयच्छेद ९ भा नगयऩातरकाको ष्टवत्तीम 
अतधकायऺेरको वायेभा व्मवस्था छ । मस आ.व. भा नगयऩातरकारे देहाम फभोन्जभ 
शीषिकफाट आततरयक आमतपि  रु.3647071। आम्दानी प्राि बएको ष्टववयण ऩेश बएको छ 
।  

तस.नॊ. ष्टववयण यकभ 

1 भारऩोत असरुी 118406 
2 पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन  172300 
3 सेवाशलु्क वाऩत 410517 
4 ऩन्ञ्जकयण फाऩत 25000 
5 घयफहार कय वाऩत 524944 
6 घयसम्ऩन्न फाऩत 20000 
7 दहत्तय फहत्तय शलु्क वाऩत 5000 
8 व्मवसाम कय वाऩत 8000 
कूर जम्भा वडा नॊ 1/2 य 3 को  3004767 
वडा नॊ 4 72856 
वडा नॊ 5 138308 
वडा नॊ 6 132399 
वडा नॊ 7 171681 
वडा नॊ 8 76420 
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वडा नॊ 9 50640 
कूर जम्भा 3647071 

मस सम्वतधभा देन्खएका व्महोया देहाम अनसुाय छन््  
34.1.  नगयऩातरका तथा वडा कामािरमको आम्दानीभा आततरयक आमभा प्रमोग हनुे यतसदको छऩाई, 

आम्दानी, खचि य फाॉकीको अतबरेख देन्खने यतसद तनमतरण खाता व्मवन्स्थत नगयी याखेको, 
वडाराई फझुाएको य ष्टपताि प्राि तरई आम्दानी मष्टकन नगयेको, याजश्व असरुीको दैतनक 
अतबरेख ष्टकताफ भ=रे=ऩ=पा=नॊ= १०८ भा तफवयणहरु व्मवन्स्थत रुऩभा उल्रेख गयी नयाखेको, 
वडाराई फझुाएको यतसदको अतबरेख अनसुाय तबडान गनि नसष्टकएकोरे सो अनसुाय आम्दानी 
तफवयण ऩेश नबएकोरे कामािरमरे अतबरेख व्मवन्स्थत गयी आम्दानी मष्टकन गनुिऩदिछ । 

 

34.2.  ऐनको दपा ५५ भा सम्ऩन्त्त कय तथा ५६ भा बतूभकय (भारऩोत) रगाउने व्मवस्था बएकोभा 
रगत अद्यावतधक गयेको छैन । रगत अद्यावतधक नगयेको कायण उठ \नऩुने कय प्राि हनु 
नसकेको देन्खतछ । 

 

34.3.  ऐनको दपा ५८ भा आफ्नो ऺेरतबर व्माऩाय व्मवसाम वा सेवाभा ऩूॉजीगत रगानी य आतथिक 
कायोवायको आधायभा व्मवसाम कय रगाउन ेव्मवस्था बएकोभा रगत सॊकरन तथा अद्यावतधक 
नगयी कय सॊकरन भार गयेको देन्खतछ । 

 

34.4.  ऐनको दपा ६१ भा जडीवटुी कवाडी य जीवजतत ुकय रगाउने व्मवस्था बएकोभा सो को 
ऩष्टहचान गयेको छैन । 

 

34.5.  ऐनको दपा ६२ ख भा साभदुाष्टमक वनरे वन ऩैदावायको ष्टवक्री वाऩत प्राि हनुे यकभको 
दशप्रततशत यकभ ऩातरकाभा वझुाउनऩुने व्मवस्था बएकोभा साभदुाष्टमक वनवाट याजस्व प्राि 
बएको छैन । कामािरमरे भूर सॊन्चत कोषको वैंक नगदी ष्टकताव तमाय गयेको छैन । जसरे 
गदाि आततरयक आम, ष्टवषमगत तनकाम तथा अतम श्रोतवाट प्राि आम्दानीको सही रेखाॊकन बए 
नबएको सतुनन्श्चत गनि सष्टकएन। प्राति तथा खचिको ष्टववयण अद्यावतधक गनुिऩदिछ । 

 

34.6.  याजस्व ष्टढरा दान्खरा : आतथिक कामितफतध तनमभावरी २०६४ को तनमभ ९ (३) फभोन्जभ 
नगद प्राि हनुे यकभ दैतनक रुऩभा दान्खरा गनुिऩने य दैतनक रुऩभा फैंक दान्खरा गनि 
नसष्टकने बएभा कामािरम प्रभखुरे कायण उल्रेख गयी सात ददन तबर फैंक दान्खरा गनुिऩने 
व्मवस्था छ । तय मस स्थानीम तह अततयगतका वडाहरुभध्मे फैंक नन्जक बएका वडा नॊ 
हरु १, २, य ३ नॊ वडारे हािाभा १ ऩटकभार यकभ दान्खरा गयेको ऩाइमो बने य अतम ५ 
वटा वडाहरुरे आतथिक वषिको अततभा भार यकभ दान्खरा गयेको ऩाइमो बने वडा नॊ ७ रे 
केही यकभ आतथिक वषिको अततभा य केही यकभ २०७७।०८।२९ गते भार दान्खरा 
गयेको देन्खमो । मसयी नगयऩातरकारे प्राि याजस्व सभमभै दान्खरा गनेतपि  जोड ददइ 
सम्फन्तधत कभिचायीहरुराइि न्जम्भेवाय वनाउनऩुने देन्खतछ । 

 

35.  ष्टवऩद व्मफस्थाऩन तथा कोयोना कोष :  ष्टवश्वभा चरेको भहाभायीको रातग मस कोषभा प्रदेश 
सयकाय भखुमभतरीको कामािरमफाट रु.१०,००,०००। साभान्जक ष्टवकास भतरारमफाट 
रु.१०,००,०००। स्थानीम ऩूवािधाय ष्टवकास साझेदायी काक्रि भफाट फाॉकी यकभ 
रु.४८,७१,७७२।३१ अतमफाट रु.८,३९,९६९। य नगयऩातरकाफाट रु.१,३३,६०,१२८।४८ 
सभेत जम्भा रु.२,१६,३३,१८३।७७ आम्दानी बएकोभा मस नगयऩातरकाभा कोयोना याहत 
हेल्ऩडेस्क सञ्चारन, क्वायेन्ण्टन तनभािण, आइसोरेशन तनभािण, स्वास््म साभग्री खरयदभा 
रु.२,१६,३३,१८३।७७ खचि बएको देन्खतछ ।  

प्रकोऩ व्मवस्थाऩन कोष 
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आमतपि  व्ममतपि  
शीषिक यकभ शीषिक यकभ 

सॊघीम सयकायफाट प्राि अनदुान ४८४६५०.०० सवायी बाडा २१३८९८०.०० 

साभान्जक ष्टवकास भतरारम गण्डकी १००००००.०० भेतडकर साभग्री ५९४७०८९.५० 

भखुमभतरी तथा भतरीऩरयषदको कामािरम गण्डकी प्रदेश १००००००.०० याहत साभग्री खरयद ६२१८९७२.६२ 

नगयऩातरकाका कभिचायी तथा न्शऺकफाट ७६४९६९.०० 

आईसोरेसन 

व्मवस्थाऩन १७३२७२५.४० 

अतम सॊस्थाहरुफाट ७५०००.०० क्वायेतटाईन व्मवस्थाऩन २१९३२९४.२५ 

ढोयऩाटन नगयऩातरकाफाट १३३६०१२८.४७  ष्टवष्टवध खचि ७९४७०७.०० 

स्थानीम ऩूवािधाय ष्टवकास साझेदायी कामिक्रभफाट ४९४८४३६.३० स्वास््मकभॉ प्रोत्साहन १३०३५००.०० 

जम्भा २१६३३१८३.७७ जम्भा २१६३३१८३.७७  
35.1.  तनधािरयत भाऩदण्ड बतदा फढी खचि :  बौ नॊ १०० तभतत २०७७।०३।३१ कोयोना बाइयस 

(COVIT-19) सम्फतधी क्वायेतटाइन सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन गनि फनेको भाऩदण्ड, २०७६ रे 
क्वायेतटाइनभा फस्ने व्मन्क्तहरुको प्रततव्मन्क्त प्रततददन क्वायेतटाइन यहेको न्जल्राभा कामियत 
नेऩार प्रहयीको रातग तनधािरयत याशन दय फभोन्जभ खाना खचि उऩरब्ध गयाइने व्मवस्था छ 
तय मस नगयऩातरकाको वडा नॊ १ भा सॊचातरत उत्तयगॊगा क्वायेतटाइन, प्राथतभक स्वास्थकेतर 
आइसोरेसन य ष्टवदेशफाट आएका व्मन्क्तहरुराइि याखेको सभेत गयी उनीहरु फसेको ददनको 
आधायभा गणना गदाि जम्भा १८७९ ददनको रु.२६०। को दयरे रु.४,८८,५४०। बकु्तानी 
हनुऩुनेभा रु.५१०। को दयरे फढी बकु्तानी बएको अतनमतभत देन्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

469750 

 ऩूॉजीगततपि  
 

36.  ऩूॉजीगत फजेटभा चार ुप्रकृततका खचि :  स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ रे ऩूॉजी सजृना 
नहनुे खारका ष्टवतयणभखुी तथा उऩमोतगता नददने खचिराई तनरुत्साष्टहत गदै स्थानीम तहरे 
अतधकतभ प्रततपर ददने य ऩूॉजीको तनभािण हनुे एवभ ्उऩमोतगता तसजिना हनुे गयी मोजना छनौट 
तथा कामाितवमन गनुिऩने कामिक्रभ छनौट गयी ऩूॉजीगत शीषिकभा सभावेश गनुिऩने व्मवस्था 
गयेको छ । तय ऩातरकारे देहाम अनसुायका ऩूॉजी तनभािणभा सहमोग नयहने, उत्ऩादनभा वषृ्टर्द् 
नगने ष्टकतसभका खचिराई ष्टवतबन्न सॊघ सॊस्था, सभूह, क्रव रगामतराई कामिक्रभ य प्रस्तावको 
आधायभा ऩूॉजीगत शीषिकफाट रु.३५,५०,५०२। बकु्तानी ददएकोरे मस्तो खचिभा तनमतरण 
गनुिऩदिछ । 

मसका केही उदाहयणहरु तनम्नानसुाय छन ्

बौ.नॊ./ तभतत व्महोया यकभ 

209/076/08/23 घयबाडा बकु्तानी 1,04,000।- 
269/077/02/20 गाडीबाडा बकु्तानी 1,35,000।- 
321/077/02/30 तरफबत्ता बकु्तानी 11,98,890।- 
5/076/08/02 ततजको कामिक्रभ गयेफाऩत बकु्तानी 7,50,000।- 
210/076/08/23 घयबाडा बकु्तानी 1,08,120।- 
336/076/09/22 इितधन फाऩतको बकु्तानी 12,11,052।- 
213/076/10/14 घयबाडा बकु्तानी 43440।-   

37.  बातरफाङ्ग खोरा दोश्रो जरष्टवद्यतु आमोजना : मस नगयऩातरकाको वडा नॊ 6 भा तनभािण बएको 
बातरवाङ्गखोरा दोश्रो रघ ु जरष्टवद्यतु आमोजना तनभािण गनि फैकन्ल्ऩक उजाि प्रवतिन केतररे 
रु.2,08,64,000। य बातरवाङ्ग खोरा दोश्रो रघ ु जरष्टवद्यतु उऩबोक्ता सतभततरे 
रु.16,90,000। य फाॉकी रु.9,50,000। मस नगयऩातरकारे तीन आतथिक वषिभा मो वषि 
सभेत गयी रु.95,00,000। तनकासा बएको देन्खतछ। धतुरखेर भाता कातरतचोक जे.बी. 
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राइि रु.1,45,27,858।99 ठेक्का रगाएको छ । मसभा कुन काभ नगयऩातरकाफाट हनुे, 
कुन काभ फैकन्ल्ऩक उजािफाट य उऩबोक्ता सतभततफाट उठेको यकभफाट के कतत काभ बएको 
हो खचि स्ऩि फनाउनऩुने देन्खतछ ।  

38.  घटी ष्टवर बयऩाई ऩेश : साविजातनक खरयद तनमभावरी, 2064 को तनमभ 97 को 10 भा 
स्वीकृत नभिस अनसुाय रागत अनभुान तमाय गनुिऩने व्मवस्था छ य सोही तनमभावरीको 
उऩतनमभ 11 भा उऩबोक्ता सतभततरे तनभािण कामि सम्ऩन्न गयी सकेऩतछ साविजातनक तनकामरे 
खटाएको प्राष्टवतधक कभिचायीफाट त्मस काभको जाॉचऩास गयाएय सोही फभोन्जभ बकु्तानी ददनऩुने 
व्मवस्था गयेको छ । बौ नॊ 17 076/07/06,  मस नगयऩातरकाको वडा नॊ 1 भा 
साविजतनक ऩोखयीधाया भोटयफाटो तनभािण आमोजनाभा PCC WORK 1:2:4 कामिको रातग रागत 
अनभुान तमाय गदाि 0.32 भेष्टट्रक टन तसभेतट आवस्मक ऩने बतनएकोभा कामिसम्ऩन्न 
प्रततवेदनभा 46 घनतभटय को PCC WORK 1:2:4 कामि गयेको देन्खतछ जसका रातग स्वीकृत 
नभिस अनसुाय (46x0.32) 14.72 भेष्टट्रकटन तसभेतट प्रमोग हनुऩुनेभा उऩबोक्तारे ऩेश 
गयेको तफर बऩािई य.नॊ 111 फाट 27 फोया य य.नॊ 014 फाट 179 फोया गयी जम्भा 
206 फोया (206*50/1000) 10.3 भेष्टट्रक टन खरयद गयेको देन्खमो अत: फाॉकी 4.47 
भेष्टट्रक टन तसभेतटको अऩगु ष्टवर बयऩाई ऩेश गनुिऩने  अतमथा असरु गनुिऩने रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67944 
38.1.  कन्तटतजेतसी  कभ कट्टा : साविजतनक खरयद तनमभावरी, 2064 तनमभ 97 को उऩतनमभ 4 

भा उऩबोक्ता सतभततरे तनभािण कामि वा सेवाको कामि फभोन्जभ बकु्तानी गदाि रागत अनभुानभा 
भूल्म अतबवषृ्टर्द् कय, कन्तटतजेतसी यकभ य जनसहबातगताको अॊश कट्टा गयेय बकु्तानी ददनऩुने 
व्मवस्था छ । बौ नॊ 17/076/07/06,  मस नगयऩातरकारे सवै मोजनाहरुभा 
कन्तटतजेतसी 4 प्रततशत कट्टा गयी बकु्तानी गयेको देन्खतछ । वडा नॊ 1 भा साविजतनक 
ऩोखयीधाया भोटयफाटो तनभािण आमोजनाभा कामिसम्ऩन्न ऩतछको अन्ततभ तफजक अनसुाय 
रु.832353.75 रागत अनभुानभा रु.850850.50 को कामि बएको कामिसम्ऩत न 
प्रततवेदनफाट देन्खतछ । जसभा नगयऩातरकारे व्महोने अॊश रु.6,50,000। भध्मे 4% रे 
हनु आउने रु.26,000। कन्तटतजेतसी फाऩत कट्टा गयी बकु्तानी ददनऩुने बनी पाइनर तफरभा 
उल्रेख छ । तय कामािरमरे बकु्तानी ददॉदा कन्तटतजेतसी फाऩत रु.6,500। भार कट्टा गयी 
बकु्तानी गयेको देन्खॉदा फढी बकु्तानी बएको यकभ ऩोखयीधाया फाटो तनभािण उऩबोक्ता 
सतभततफाट असरु गनुिऩने रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19500 
38.2.  ष्टवद्यतु ् तायऩोर खरयद : बौ.नॊ. 18/076/07/19 :  मस नगयऩातरकाको वडा नॊ 1 

ऩोखयीधाया न्स्थत ष्टवद्यतु तायऩोर  (Iron pole 9m) खरयद गनिका रातग रु.2,25,000। 
रागत अनभुान फभोन्जभ नगयऩातरकाफाट रु.2,00,000।य उऩबोक्ता सतभततरे 
रु.25,000। व्महोने गयी सम्झौता बई कामि बएकोभा रागत अनभुानभा उक्त ऩोर गाड्ने 
शीषिकभा खचि रेन्खएको छैन बने कामि सम्ऩन्न प्रततवेदनभा सभेत उक्त ऩोर गातडएको खलु्दैन 
। ईन्स्टभेट अनसुाय नै कामिसम्ऩन्न बएको कामिसम्ऩन्न प्रततवेदनफाट देन्खए ताऩतन उऩबोक्ता 
सतभततरे ऩेश गयेको ष्टवर बयऩाई हेदाि खयेर हाडिवेमयको ष्टवजक नॊ097 फाट 10mm Gold 

TMT Bar  933 के.जी. य 12 mm Gold TMT bar 934 के.जी. को रु.1,50,296। खरयद 
गयेको साथै ऩोर फनाएको खचि बनी रु.19,500। को ष्टवर य ष्टवर नॊ 112 य 709 फाट 
Scurried य insulator  को रु.39,400। को ष्टवर ऩेश गयेको ऩाइमो । रागत अनभुानभा 
आइयन ऩोर खरयद गनि बतनएकोभा ष्टवर बयऩाई हेदाि असम्फन्तधत साभग्री खरयद गयेको 
देन्खतछ । मदद आइयन ऩोरको ठाॉऊभा कन्तक्रट ऩोर यान्खएको हो बने ऩतन त्मसभा राग्ने 
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तगट्टी वारवुा तथा तसभेतटको ष्टवरबयऩाई ऩेश गयेको ऩाइएन । मस सम्फतधभा कुन ऩोर 
खरयद गरयमो य यान्खमो बन्ने स्ऩि नबएकोरे प्रभाण ऩेश गनुिऩने रु. 

 

192000 
39.  जनसहबातगता ष्टवना उऩबोक्ताफाट काभ गयाएको :  साविजतनक खरयद तनमभावरी 2064 को 

तनमभ 97(3) फभोन्जभ साविजातनक तनकामरे उऩबोक्ता सतभततफाट कामि गयाउदा गनुिऩने 
कामि वा सेवाको प्रकृती, उक्त कामि गदाि राग्ने रागत अनभुान, साविजातनक तनकामरे व्महोने 
यकभ य उऩबोक्ता सतभततफाट व्महोने यकभ खरुाइि सम्झौता गयाएय भार कामि गयाउनऩुने 
व्मवस्था छ नगयऩातरकारे तनम्नानसुाय काभ तफना सम्झौता ऩूयै नगयऩातरका श्रोतफाट 
उऩबोक्ता सतभतत भापि त कामि गयेको देन्खमो । तनमभको व्मफस्था ष्टवऩयीत उऩबोक्ताको 
मोगदान ष्टवना काभ गयाउने ऩदातधकायीराई न्जम्भेवाय फनाई उऩबोक्ताको मोगदान ष्टवना काभ 
गयाउने कामि तनमतभत नदेन्खएको रु. 

बौ.नॊ./तभतत कामि उऩबोक्ता सतभतत यकभ 

11-२076/1023 आभा सभूह बवनभा 
पतनिचय व्मवस्थाऩन 

ऩूवािधाय ष्टवकास नभूना आभा सभूहको 
पतनिचय व्मवस्थाऩन उ.स 350000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350000 

40.  ऩचास प्रततशत भू.अ.कय : भूल्म अतबफषृ्टर्द् कय तनमभावरी(एक्काइसौं सॊशोधन), २०५३ को 
तनमभ ६(ग) तथा आ.व.२०७६।७७ को फजेट वक्तब्म फभोन्जभ २०७६।२।१५ गतेदेन्ख 
रागू हनुे गयी सयकायी तनकामका नेऩार सयकायको ऩूणि वा आॊन्शक स्वातभत्व बएको सॊघ 
सॊस्थारे सम्झौता फाऩतको बकु्तानी ददॉदा बकु्तानी गने भूल्म अतबफषृ्टर्द् कयको ५० प्रततशत हनु 
आउने यकभ तनजको नाभफाट सम्फन्तधत याजस्व शीषिकभा जम्भा गनुिऩने व्मवस्था छ । उक्त 
फजेट फक्तव्म तथा आतथिक ऐन, २०७६ फभोन्जभ बकु्तानी बएको तफरभा थऩ भू.अ.कयको ५० 
प्रततशत कामािरमरे कट्टा गयी याजश्वको सम्फन्तधत शीषिकभा दान्खरा गनुिऩनेभा ५० प्रततश 
भू.अ.कय कट्टी नगयी ऩूयै यकभ बकु्तानी ददएकोरे भू.अ.कय सभामोजन प्रभाण ऩेश गनुिऩने 
अतमथा असरु गनुिऩने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2039199 

 बौ.नॊ./तभतत सप्रामसिको नाभ भू.अ.क. यकभ 50% रे हनु ेयकभ 
147-२076/11/18 रोकष्टप्रम तनभािण सेवा 689712 344856।०० 
गजुा तसल्गभु आखयधाया  

खोरेतसवाङ्सडक तनभािण  

तमू ढोयऩाटन फतडगाड  

तनभािण सेवा ६०३६७२.२९ ३०१८३६।१५ 
सेयावाङ् ढोयऩाटन सडक तनभािण ए.सी कतसट्रक्सन ६२४९०४ ३१२४५२।०० 

बभेुथान बैतसखकि  सडक तनभािण जेतनसा ष्टवल्डसि/ ए.सी. कतसट्रक्सन ५३३१८३ २६६५९१।५० 
फतुतिफाङ् सष्टहखोरा सडक तनभािण ए.सी. कतसट्रक्सन/  

जेतनसा ष्टवल्डसि/ खयेर हाडिवमेय ३४३५१२ १७१७५६।०० 

सहीखोरा सेयावाङ् सडक तनभािण जेतनसा ष्टवल्डसि/ ए.सी कतसट्रक्सन ३१७१११ १५८५५५।५० 
74/256/351-2077/3/15 खयेर हाडिवमेय 966304।53 483152।०० 

जम्भा 2039199 
 

41.  प्रभाण वेगय बकु्तानी : बौ.नॊ. 337 तभतत 2076/6/15 फाट साविजतनक धाया तनभािण 
शीषिक अत तगित कामिऩातरकारे तनणिम गयी सभऩूयक कोषफाट वडा नॊ 1 फतुॉफाङ्ग फजायभा 
दहऩानी खोराको 6 वटा धाया तनभािणफाऩत रु.2,18,315। बकु्तानी गयेको ऩाइमो । 
मसयी खचि रेखदा प्राष्टवतधक रागत अनभुान, कामि सम्ऩन्न प्रततवेदन रगामतका प्रभाणहरु 
सॊरग्न नयहेकोरे उक्त मोजना सम्ऩत न बए/नबएको मष्टकन गनि सष्टकएन । कामिसम्ऩत न 
वेगय सोझै ष्टवर बयऩाईको आधायभा बकु्तानी ददएकोरे उक्त तनभािण कामि बए नबएको 
प्रष्टवतधक नाऩजाॉच गयी प्रभाण ऩेश गनुिऩने अतमथा असरु गनुिऩने रु.  
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42.  न्शऺातपि   

42.1.  ष्टवद्यारम अनदुान : ष्टवद्यारम ऺरे ष्टवकास कामिक्रभ (स्थानीम, प्रदेश तह) कामाितवमन ऩनु्स्तका 
२०७६।०७७ भा ष्टवद्यारम न्शऺक दयवतदी स्वीकृत नबएका ष्टवद्यारमराई छारवनृ्त्त, 

भसरतद ष्टवद्यारम कभिचायीको तरव तनकासा गनि नऩाइने उल्रेख छ । ष्टवद्यारम न्शऺकको 
स्वीकृत दयवतदी नबएको तऩशीरका ष्टवद्यारमहरुराइि ष्टवतबन्न कामिक्रभ वाऩत तनकासा ददएको 
ऩाइमो । ष्टवद्यारम न्शऺकको स्वीकृत दयवतदी नबएको ष्टवद्यारमराई अनदुान ददन नऩाइने 
कामाितवमन ऩनु्स्तकाको उऩयोक्त व्मवस्था ष्टवऩयीत तनकासा ददएको उक्त यकभ नगयऩातरकाको 
सॊन्चत कोषफाट सॊघीम सॊन्चतकोषभा दान्खरा गनुिऩने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101000 
 बौ.नॊ./तभतत कामिक्रभ ष्टवद्यारमको नाभ यकभ 

९५-२०७६।०६।०९ कभिचायी व्मवस्थाऩन अनदुान प्रथभ चौभातसक 
तरव 

सहरथान प्रा.ष्टव. १०००० 

 कभिचायी व्मवस्थाऩन अनदुान दोस्रो चौभातसक 
तरव 

सहरथान प्रा.ष्टव. ८००० 

१८९-२०७७।३।२३ कभिचायी व्मवस्थाऩन अनदुान तेस्रो चौभातसक 
तरव य ऩोसाक 

सहरथान प्रा.ष्टव. १८००० 

२०-२०७६।११।२२ भसरतद खचि सहरथान प्रा.ष्टव. १५००० 
१२८-२०७७।०३।१८ ष्टवद्यारम सधुाय मोजना वाऩत रु.१०००० य 

साभान्जक ऩरयऺण फाऩत रु.१५००० गयी  
सहरथान प्रा.ष्टव.  २५००० 

१२८-२०७७।०३।१८ ष्टवद्यारम सधुाय मोजना वाऩत रु.१०००० य 
साभान्जक ऩरयऺण फाऩत रु.१५००० गयी 

जनसेवा प्रा.ष्टव. अतधकायीचौय २५००० 

 

42.2.  सशतिफाट थऩ सषु्टवधा बकु्तानी : ष्टवद्यारम ऺेर ष्टवकास कामिक्रभ (स्थानीम, प्रदेश तह) 
कामाितवमन ऩनु्स्तका २०७६।०७७ को कामिक्रभ नॊ 1.1.4.1 ष्टवद्यारम य ष्टवद्यारमसॉग भात ृ
सम्फतध स्थाऩना गयी सञ्चारनभा यहेका प्रायन्म्बक वारष्टवकास केतरका सहजकतािको 
ऩारयश्रतभक प्रततभष्टहना रु.6,000। को दयरे चाडऩवि खचि सष्टहत 16 भष्टहनाको ऩाउने 
उल्रेख छ। उक्त तरफभा नगयऩातरकारे रु.२०००। भातसक रुऩभा थऩ गयी ददने बतन 
तनणिम गये फभोन्जभ मस नगयऩातरका तबर सॊचातरत २४ वटा वारष्टवकास केतरका 
सहजकतािराइि तरव बकु्तानी गदाि नगयऩातरकारे थऩ गयेको यकभ नगयऩातरकाकै आततरयक 
अम्दानीफाट खचि रेन्खनऩुनेभा सॊघीम सयकायफाट हस्ताततरयत कामिक्रभफाट खचि रेखेकोरे २४ 
वटा वारष्टवकास केतरराइि बौ.नॊ. १०, १२२, ३० फाट भातसक रु.२,०००। को दयरे १२ 
भष्टहनाको खचि रेखेको हुॉदा नगयऩातरकाको सॊन्चतकोषफाट सॊघीम सॊन्चतकोषभा दान्खरा गनुिऩने 
रु= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५७६००० 
42.3.  छारवनृ्त्त फढी बकु्तानी :   बौ.नॊ. १२६ तभतत २०७७।०३।१५ फाट ष्टवद्यारम ऺेर ष्टवकास 

कामिक्रभ (स्थानीम, प्रदेश तह तथा न्शऺा ष्टवकास तथा सभतवम इकाई) कामाितवमन ऩनु्स्तका 
२०७६।०७७ को ष्टक्रमाकराऩ सॊखमा 4.2 भा वाष्टषिक रुऩभा कऺा १ देन्ख ८ सम्भका सवै 
दतरत ष्टवद्याथॉहरु य अतम छाराहरुको रातग वाष्टषिक रुऩभा रु.४००। छारवतृत ददने व्मवस्था 
छ । सोही फभोन्जभ मस नगयऩातरका तबर यहेका ष्टवद्यारमहरुका ष्टवद्याथॉ सॊखमा य तनकासा 
यकभ तबडान गयी ऩयीऺण गदाि तऩशीरका ष्टवद्यारमहरुराई तनदेन्शकाभा उल्रेख बएको बतदा 
वढी यकभ तनकासा ददएको देन्खतछ । वढी तनकासा ददएको यकभ सम्फन्तधत ष्टवद्यारमफाट 
ष्टपताि गयी सॊघीम सन्ञ्चतकोषभा जम्भा गनुिऩने रु.२८४००। भध्मे रु. २००००। दान्खरा 
बएको प्रततष्टक्रमासाथ ऩेश हनु आएकोरे २०७८।१।१९ को तनणिमरे पछिमौट बइ फाॉकी रु 
८४००। असरु गनुिऩने रु. 
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दतरत ष्टवद्याथॉ छारवनृ्त्त वाऩत वढी बकु्तानी 
ष्टवद्यारम दतरत ष्टवद्याथॉ सॊखमा बकु्तानी बएको सॊखमा फढी बकु्तानी बएको यकभ 

तरुा आ.वि.  कऺा ३-११ 

कऺा ४-१० 
कऺा ५- ९ 

१३ 

१२ 

१३ 

८०० 

८०० 

१६०० 
नवज्मोतत आ.ष्टव. कऺा ७-११ १२ ४०० 
जनकल्माण आ.ष्टव.  कऺा ६- १३ १४ ४०० 

जम्भा   ४००० 
छार य दतरत दवैुकोटाभा छारवनृ्त्त तनकासा बएको 

ष्टवद्यारम 
जम्भा ष्टवद्याथॉ 

सॊखमा 

दतरत कोटाफाट 
छारवनृ्त्त तरएको 
ष्टवद्याथॉ सॊखमा 

छाराकोटाफाट 
बकु्तानी ऩाउन े
ष्टवद्याथॉ सॊखमा 

वढी तनकासा 

जनज्मोतत प्रा.ष्टव.  ११ ११ ११ ४४०० 
जम्भा    ४४००  

43.  कामिष्टवतध ष्टवना नगयप्रहयी तनमनु्क्त : स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 2074 को दपा 11 को 
उऩदपा 2 फभोन्जभ गाऊॉ ऩातरका वा नगयऩातरकाको नीतत, कानून तथा भाऩदण्डको 
कामाितवमन गनि, ऩातरकाको सम्ऩन्त्तको सॊयऺण गनि य आततरयक सयुऺा व्मवस्थाऩन 
रगामतका कामि गनिका रातग नगयऩातरकारे नगयप्रहयीको गठन तथा सॊचारन गनि सक्ने 
व्मवस्था छ । सोही फभोन्जभ नगयऩातरकारे 5 जना नगयप्रहयीको तनमनु्क्त गयी रु.13 राख 
26 हजाय खचि रेखेको देन्खतछ । तय मस नगयऩातरकारे उक्त नगयप्रहयीको  गठन, 
सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन  गनि कुनै कामिष्टवतध तथा भाऩदण्ड फनाइ रागू गयेको अवस्था छैन 
। तसथि आगाभी ददनभा नगयऩातरकारे नगयप्रहयी सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन गनि कामिष्टवतध 
फनाइ रागू गनुिऩने देन्खतछ । 

 

44.  प्रधानभतरी  योजगाय कामिक्रभ :  स्थानीम तहभा सूचीकृत फेयोजगाय व्मन्क्तराई तमूनतभ 
योजगायी प्रत्माबतू गयाउन एवभ ् साभूदाष्टमक ऩूवािधायहरुको ष्टवकास भापि त नागरयकको 
जीवनमाऩनभा सधुाय ल्माउने उद्देश्मरे स्थानीम तहतबर प्रधानभतरी योजगाय कामिक्रभ 
सञ्चारनभा यहेको छ । मस कामिक्रभ अततगित स्थानीम तहतबरका वडाहरुभा सडक नारा, 
भोटय फाटो, ईनाय, प्रततऺारम तनभािण रगामतका कामिक्रभ सञ्चारन गयी मस वषि ष्टवतनमोजन 
बएको रु=४२,९३,०००। भध्मे रु.४२,९१,०००। खचि गयेको छ । रन्ऺत वगिराई 
योजगायी वाऩत श्रतभक ज्मारा रगामत प्रशासतनक य कामिक्रभ खचि सभेत खचि रेखेका छन ्
।उक्त खचिवाट रन्ऺत वगिभा अल्ऩकातरन योजगायी सजृना बए ताऩतन काभको ददगोऩना तथा 
दीघिकारीन योजगायी सजृना बएको देन्खदैन । 

      कामिष्टवतधको दपा ९ भा आमोजना छनौट गदाि सडक तनभािण तथा भभित, कृष्टष तथा 
तसॊचाइ, ग्रातभण खानेऩानी, स्वास््म तथा सयसपाई, न्शऺा, वन तथा जराधाय, ऩमिटन, स्थानीम 
आवस्मकता अनसुायका अतम श्रभभूरक आमोजना आददराई प्राथतभकता ददई कामि सॊचारन 
गनुिऩने उल्रेख छ । योजगायभूरक आमोजना सॊचारन गदाि ददगो तथा दीघिकातरन राब प्राि 
गने ऺेर तथा मोजना छनौट गयी कामिक्रभ सॊचारन गनुिऩनेभा नदेन्खएकोरे मसभा सधुाय 
गनुिऩदिछ । 

      प्रधानभतरी योजगाय कामिक्रभ सॊचारन तनदेन्शका, २०७५ को दपा १९ को उऩदपा ३ 
फभोन्जभ तजुिभा बएको काभका रातग ऩारयश्रतभकभा आधारयत साभदुाष्टमक आमोजना कामिष्टवतध, 

२०७७ रे तनददिि गयेका आमोजना प्रकृतत, आमोजना तजुिभा, आमोजना कामाितवमन प्रष्टक्रमा, 
योजगायी खटाउने सम्फतधभा आमोजना एवॊ श्रतभकको प्राथतभकीकयण, आमोजनाको अनगुभन, 
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भूल्माङ्कन न तथा प्रततवेदन रगामतका ष्टवष्टवध व्मवस्थाको कामाितमवन ऩऺ मस नगयऩातरकाभा 
कभजोय यहेकोरे मस ऩऺभा सभेत ध्मान ददन जरुयी छ। 

45.  साभान्जक सयुऺा अनदुान : साभान्जक सयुऺा कामिक्रभ सॊचारन कामिष्टवतध, २०७२ को दपा 
२२ फभोन्जभ साभान्जक सयुऺा बत्ता यकभ ऩातरकाभा फैंष्टकङ्ग सषु्टवधा बए फैंक भापि त बत्ता 
ष्टवतयण गरयने व्मवस्था तभराउने उल्रेख छ । मस नगयऩातरकारे साभान्जक सयुऺा बत्ता फैँक 
भापि त ष्टवतयण गयेको ऩाइएन । साभान्जक सयुऺा कामिक्रभ सॊचारन कामितफतध, २०७२ को 
दपा ९ अनसुाय गाउॉऩातरका वा नगयऩातरकारे बत्ता ऩाउने राबग्राहीहरुको पोटो सष्टहत 
अनसूुची ५ फभोन्जभको भूर अतबरेख अध्माफतधक गयी याख्नऩुने व्मवस्था छ । साभान्जक 
सयुऺा ऩाउने व्मन्क्तको नाभनाभेसी, नागरयकता नॊ., ऩरयचम ऩर नॊ., पोटो आदद ष्टववयण 
अद्यावतधक याखी भूर अतबरेख खाता व्मवन्स्थत गयी सोही प्रभाणका आधायभा ष्टवत्तीम सूचना 
प्रणारी MIS भा डाटा अऩरोड गदै दोहोयो नऩने गयी अतबरेख तबडान हनुे गयी याख्नऩुनेभा 
याखेको ऩाइएन । साभान्जक सयुऺा बत्ता ष्टवतयणभा रु.७ कयोड ९० राख ५ हजाय ६ 
तनकासा बई रु.७ कयोड ८० राख ६७ हजाय खचि गयेको देन्खमो । मस वषि ऩातरकारे 
साभान्जक सयुऺा बत्ता प्रथभ चौभातसक सम्फन्तधत वडाका वडा अध्मऺराई ऩेश्की दददैं 
बयऩाईका आधायभा नगद ष्टवतयण गयेको देन्खमो बने दोस्रो य तेस्रो चौभातसकको मस 
ऩातरकाका कभिचायीराई ऩेश्की ददएय ष्टवतयण गयेको देन्खएकोरे ष्टवतयण प्रणारी बयऩदो य 
ष्टवश्वसनीम बएको भान्न सष्टकदैन। स्वीकृत इकाईगत रेखाऩयीऺण मोजना अनसुाय फढी तनकासा 
एवॊ खचि बएका ऩष्टहरो ( ८ नॊ. वडा ) य ऩाॉचौ ( ५ नॊ. ) वडाको बयऩाई ऩयीऺण गरयएको य 
अतम वडाको साभान्जक सयुऺा खचिको हकभा ऩेश्की खचि, फैंक दान्खरा यकभ य ष्टवत्तीम सूचना 
प्रणारी MIS य भतरारमफाट प्राि ष्टववयणराई भार तबडान गयी ऩयीऺण गरयएको छ । वडा 
नॊ. ८ य वडा नॊ. वडा नॊ. ५ को तीनवटै चौभातसकको शे्रस्ता ऩयीऺण गदाि तऩशीरका 
राबग्राहीराई बत्ता ष्टवतयण गदाि दोहोयो ऩायी ष्टवतयण गयेको देन्खएकोरे बत्ता ष्टवतयक वडा नॊ. 
८  को रु.३६,८००। य वडा नॊ. ५ को रु.३३,६००। सम्फन्तधतफाट असरु गयी सॊघीम 
सॊन्चतकोष दान्खरा गनुिऩने रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

७०४०० 
 साभान्जक सयुऺा 

क्र.सॊ. राबग्राहीको नाभ ना.प्र.नॊ. वडा नॊ. चौभातसक यकभ 
१ तबभी साऩकोटा २१७ ५ प्रथभ १२००० 

२ चतरकरी काभी १५१९।११६० ५ प्रथभ १२००० 

३ ततथि कुभायी दभाई ५०३०५७ ५ प्रथभ ६४०० 

४ तरर फहादयु खरी ५०२०५७।१७ ५ प्रथभ ६४०० 

५ कातरका काभी २४२९।६३१४ ८ प्रथभ ८००० 

६ अजुिन काभी  दतरत फारफातरका ८ प्रथभ १६०० 

७ आरुसी ष्टव.क. दतरत फारफातरका ८ प्रथभ १६०० 

८ आमसुा य आऩसुा ष्टव.क. दतरत फारफातरका ८ प्रथभ १६०० 

९ ओभकाय ष्टव.क. दतरत फारफातरका ८ प्रथभ १६०० 

१० कयण ष्टव.क. दतरत फारफातरका ८ प्रथभ १६०० 

११ ददऩेश सनुाय दतरत फारफातरका ८ प्रथभ १६०० 

१२ तनशा ष्टव.क. दतरत फारफातरका ८ प्रथभ १६०० 

१३ ऩावनेा ष्टव.क. दतरत फारफातरका ८ प्रथभ १६०० 

१४ प्रततऺा ष्टव.क. दतरत फारफातरका ८ प्रथभ १६०० 

१५ प्रतभरा ष्टव.क. दतरत फारफातरका ८ प्रथभ १६०० 

१६ बावना ष्टव.क. दतरत फारफातरका ८ प्रथभ १६०० 
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१७ भौसभ ष्टव.क. दतरत फारफातरका ८ प्रथभ १६०० 

१८ याजकुभाय ष्टव.क. दतरत फारफातरका ८ प्रथभ १६०० 

१९ याभ प्रसाद ष्टव.क. दतरत फारफातरका ८ प्रथभ १६०० 

२० रोष्टवतर ष्टव.क. दतरत फारफातरका ८ प्रथभ १६०० 

२१ हेभतत ष्टव.क.  दतरत फारफातरका ८ प्रथभ १६००  
46.  बभण अतबरेख एवॊ प्रततवेदन : भ्रभण खचि तनमभावरी, २०६४ को तनमभ १८ (१) भा 

भ्रभणभा खष्टटने ऩदातधकायी वा कभिचायीहरुरे भ्रभण सभाि बएऩतछ तनमभानसुाय ऩाउने दैतनक 
बत्ता तथा भ्रभण खचिको तफर बयी भ्रभण प्रततफेदन साथ आफश्मक तफर बयऩाई सम्फन्तधत 
कामािरमभा ऩेश गनुिऩने व्मवस्था छ । साथै तनमभ २१ भा भ्रभणभा खष्टटने ऩदातधकायी वा 
कभिचायीरे भ्रभण प्रायम्ब गयेऩतछ सम्फन्तधत कामािरमरे अनसूुची–६ फभोन्जभको ढाॉचाभा भ्रभण 
अतबरेख याख्नऩुने उल्रेख छ । कामािरमरे ष्टवतबन्न कभिचायीरे ष्टवतबन्न स्थानभा भ्रभण गयेको 
भ्रभण आदेश य भ्रभण ष्टवर अनसुाय खचि रेखेकोभा भ्रभण अतबरेख व्मन्स्थत याखेको छैन । 
मसफषि अनगुभन तथा भूल्माङ्कन न शीषिकभा तथा भ्रभण खचिभा खचि रेखेको छ । एउटै गोश्फाया 
बौचयफाट अनगुभन तथा भूल्माङ्कन न, सरुवा तथा भ्रभण बत्ता एकभिु भ्रभण/अनगुभन प्रततफेदन 
फेगय तेरयज तमाय नगयी खचि रेखेको छ । मसफाट अनगुभन तथा भूल्माङ्कन न कामिक्रभ 
प्रबाफकायी बमो बनी बन्न सक्न े आधाय बएन । तसथि तनमभाफरीभा उल्रेख बएफभोन्जभ 
भ्रभण अतबरेख तथा भ्रभण प्रततफेदन याखेय भार  भ्रभण खचि रेख्नऩुदिछ ।   

46.1.  बौ=नॊ= ७० तभतत २०७६.०८.२० फाट प्रहयी उऩयीऺक श्री नवयाज खड्का य बौ=नॊ=६९ तभतत 
२०७६।०८।२० भा प्रहयी तनयीऺक सयुज खड्कारे मस कामिरमफाट क्रभश: 
रु=१३,०००। य रु=११,०००। सभेत रु=२४,०००। फनु्झतरएको ऩाइमो । मसयी 
कामािरमसॉग असम्फन्तधत कभिचायीरे ष्टवना कामिक्रभ वनु्झतरएको दैतनक भ्रभण बत्ता य 
बौ=नॊ=८४ तभतत २०७६।०८।२३ भा य बौ=नॊ=८१ तभतत २०७६।०८।२३ भा प्रहयी 
तनयीऺक सयुज खड्कारे क्रभश: रु=३०,०००। य रु=३९,०००। सभेत रु=६९,०००। 
फनु्झतरएको सभेत जम्भा रु ९३०००। तनजफाट ऩेश बएका स्वीकृत भ्रभण आदेशहरुभा भ्रभण 
अवतध उल्रेख नबएकोरे असम्फन्तधत खचि तनमतभत नदेन्खएको रु=  ९३००० 

46.2.  बौ=नॊ= ८४ तभतत २०७६।०८।२३ भा प्रहयी उऩयीऺक श्री नवयाज खड्का य बौ.नॊ. ८१ 

तभतत २०७६।०८।२३ भा प्रहयी तनयीऺक सयुज खड्कारे मस कामािरमफाट क्रभश: 
रु=३०,०००। य रु=३९,०००। सभेत रु=६९,०००। फनु्झतरएको ऩाइमो । तनजफाट ऩेश 
बएका स्वीकृत भ्रभण आदेशहरुभा भ्रभण अवतध उल्रेख नबएकोरे असरु गनुिऩने अतनमतभत 
देन्खएको रु= 

 

 

 

 

 

 

६९००० 
46.3.  बौ=नॊ= ३६२ तभतत २०७७।०३।२२ खानी खोरयमा भष्टहरा सभूह बवन तनभािण फजेट 

शीषिकफाट कामिऩातरकारे तनणिम गयी साभान्जक सयुऺा बत्ता ष्टवतयण गये वाऩत बकु्तानी 
गरयएको दैतनक भ्रभण बत्ता बकु्तानी तरने कभिचायीराई न्जम्भेवाय फनाई असरु गनुिऩने रु=  

कभिचायीको ऩद यकभ 

न्शऺा अतधकृत श्री कोष्टऩरा तमौऩान े २६८०५।- 

अतधकृत छैटौ श्री नतदयाभ बसुार २६८०५।- 

सहामक स्तय ऩाॉचौ श्री ददव्मा श्रीष २२०००।- 

योजगाय सॊमोजक श्री ष्टहयारार खनार ३३६०५।-  

 

 

 

१०९२१५ 

47.  सूचना प्रकाशन/प्रशायण : आतथिक कामिष्टवतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ३६ को उऩतनमभ 
३ अनसुाय खचि गदाि खचिको फीर बऩािई तथा यीत ऩगुे नऩगुेको जाॉच गयी रेखा याख्नऩुने 
उल्रेख छ । मस ऩातरकारे शबुकाभना, सूचना, फोरऩर आब्हान रगामतका सूचना ष्टवतबन्न 
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सॊचाय गहृफाट प्रकाशन गयेवाऩत बकु्तानी गदाि तनम्नानसुायको व्महोया देन्खएकोरे प्रभाण ऩेश 
गनुिऩने अतमथा असरु गनुिऩने रु= 

बौ.नॊ. तभतत सॊचाय गहृ य खचि ष्टववयण पयक ऩयेको 
यकभ 

कैष्टपमत 

१५८.२07६/१०/२१ फधाई प्रकाशन वाऩत रेखन नेऩार 
प्रा.तर राई ११००० बकु्तानीभा 
६००० को भार तफर सॊरग्न यहेको  

 

 

 

५००० 

असरु गनुिऩने 

१९७.२07६/११/१६ 

१९८.२07६/११/१६ 
रयबय एडबयटाईन्जङ् राई प्रतततरष्टऩ 
तफरफाट बकु्तानी २७१६२९ 

प्रभाण ऩेश 
गनुिऩने  

६६८.२07७/०३/१७ धवरातगयी एप एभ राई छामाकऩी 
तफरफाट  बकु्तानी गयीएको  २५००० 

प्रभाण ऩेश 
गनुिऩने 

 

 

३०१६२९ 

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

बौ.नॊ. तभतत बकु्तानी तरन ेव्मन्क्त वा पभि यकभ 
४९.२०७६।०७।१० अन्स्भता इतटयप्राईजेज २३७९५ 
८८.२०७६।०८।२३ जेतनसा ष्टवल्डसि ८१५९२ 
११३.२०७६।०९।०७ कारीगण्डकी आमर स्टोसि २७००० 
१४५.२०७६।१०।०५ अन्स्भता इतटयप्राईजेज ४३८५२ 
६५३.२०७७।०३।१४ अन्स्भता इतटयप्राईजेज ७८५८६ 
६४१.२०७७।०३।२२ अन्स्भता इतटयप्राईजेज ३९१६३ 
६०४.२०७७।०३।०२ ष्टवतबन्न तभततका तफर पयक पयक ऩेटोर ऩम्ऩको 

तफर य कामािरमरे जायी गयेका ईतधन कुऩन 
९०१६७ 

 
७७३.२०७७।०३।३१ अन्स्भता इतटयप्राईजेज २०२०००  

 

 
49.  ईतधन तफर प्रतततरष्टऩ :  बौ.नॊ १८६ तभतत २०७६।११।१५ फाट कारीगण्डकी आमर 

स्टोसि को १४८००८ फयाफयको ईतधन तफर यकभ य बौ.नॊ ७८९ २०७७।०३।०५ फाट 
अन्स्भता ईतटयप्राइजेको ४००० फयाफयको ईतधन तफर प्रतततरष्टऩ तफरफाट बकु्तानी गरयएकोरे 
सक्कर तफर ऩेश गनुिऩने अतमथा असरु गनुिऩने रु= 

 

 

 

 

१५२००० 
50.  सवायी साधन खरयद :  साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ८५ फभोन्जभ 

साविजतनक तनकामरे रु= ५ राखसम्भको भारसाभान सोझै खरयद गनिसक्न े य तनमभ ८४ 
फभोन्जभ रु= ५ राख बतदा भातथ रु= २० राख सम्भको खरयद तसरफतदी दयबाउऩरको 
भाध्मभफाट गनुिऩने व्मवस्था छ । कामािरमरे आवश्मक सवायी साधन तसरफतदी 
दयबाउऩरको आधायभा खरयद कामि गनि सष्टकनेभा ऩटक ऩटक टुक्रा टुक्रा गयी बकु्तानी 
गयेकोरे खरयद कामि तभतव्ममी एवॊ प्रततस्ऩधॉ बएको छैन । साथै ऩातरकाको आततरयक 
आम्दानी तमून यहेको अवस्थाभा भहङ्गो भूल्मका सवायी साधन रु.१४,१३,८००। खरयद 
गनुि  औन्चत्मऩूणि सभेत देन्खॊदैन । 

बौ.नॊ तभतत पभिको नाभ खरयद गरयएको सवायीसाधन यकभ 
३.२०७७।०५।१० मादव ब्रदसि होण्डा एक्स आय १५० ४८४९०० 
१४३.२०७६।११।१६ ष्टट एन एटो बेतचय MT15 155 cc ४२९९०० 
३९८.२०७७।०३।०३ तमू फरेुट टे्रडसि क्रातसक ३५० तसतस फरेुट ४९९०००  

 



23 

 

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

50.1.  वडा अध्मऺराई सवायी साधन खरयद ऩेश्की् बौ.नॊ.४, तभतत २०७६।०६।१० २ नॊ  वडा 
अध्मऺ मवुयाज भहतराई वडा कामिराम प्रमोजनको रातग रु.४,००,०००। भोटयसाईकर 
खरयद गनि ऩेश्की ददईएको ऩाइमो। बौ.नॊ ३९९, तभतत २०७७।०३।३० फाट तमू फरेुट 
टे्रडसि फाट क्रातसक ३५० तसतस फरेुट भोटयसाईकर खरयद गयी रु.४,००,०००। ऩेश्की  
पछिमौट  गयी थऩ रु.९९,०००। बकु्तानी ददइएको छ। ऩदातधकायी  स्वमॊभरे ऩेश्की तरन ु
तथा खरयद कामिभा सॊरग्न हनु,ु ष्टवना प्रततस्ऩधाि रागत अनभुान य प्राष्टवतधक भूल्माङ्कन न फेगय 
खरयद तफर भार सॊरग्न याखी सवायी साधन खरयद गरयएको खचि साविजतनक खरयद ऐन, 
तनमभावरीको भभि ष्टवऩयीत यहेकोरे तनमतभत नदेन्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४९९००० 
51.  सोझै खरयद : साविजतनक खरयद तनमाभवरी, २०६४ को तनमभ ८५ फभोन्जभ साविजतनक 

तनकामरे रु= ५ राखसम्भको भारसाभान सोझै खरयद गनिसक्ने य तनमभ ८४ फभोन्जभ रु= ५ 
राख बतदा भातथ रु= २० राख सम्भको खरयद तसरफतदी दयबाउऩरको भाध्मभफाट गनुिऩने 
व्मवस्था छ । कामािरमरे तसरफतदी दयबाउऩरको आधायभा खरयद कामि गनि सष्टकनेभा ऩटक 
ऩटक टुक्रा टुक्रा गयी बकु्तानी गयेकोरे खरयद कामि तभतव्ममी एवॊ प्रततस्ऩधॉ नबएफाट खचि 
तनमतभत नदेन्खएको रु. ६५४९७५४ 

 बौ.नॊ. तभतत पभिको नाभ यकभ 

१७.२०७६।०६।०५ धौरातगयी अपसेट प्रसे ४१४५७३ 

८६.२०७६।०८।२३ अष्टपस साभान सप्राई स्टोसि १११६२१ 

१३७.२०७६।०९।२२ भल्र पतनिचय ल्माण्ड ३७९९२५ 

१८३.२०७६।११।१५ धौरातगयी अपसेट प्रमास ४९६४३१.६० 
१८७.२०७६।११।१६ प्रोपेसनर कम्प्मटुय ईन्तिच्मटु १९८३०० 

१८८.२०७६।११।१६ भल्र पतनिचय ल्माण्ड ४८९९९९.९९ 
२१०.२०७६।११।१९ के. सी. स्टेसनयी एण्ड तगफ्ट हाउस ८६८९५ 

२४२.२०७६।११।२२ एस.के टे्रड तरङ्कन  ३८६८५५ 
४३२.२०७६।०२।११ न्शव शङ्कन कय पतनिचय ५६५३४७ 
१६.२०७६।०८।२३ धौरातगयी तफउ बण्डाय ५०००० 
१७.२०७६।०८।२३ धौरातगयी तफउ बण्डाय ९८४०० 
११.२०७६।०५।३१ तमू ग्रसे्गो तसड हाउस २००००० 
४.२०७६।१२।२२ ऩॊगारी भेतसनयी एण्ड टुल्स हाउस ४७६०५५ 
३.२०७७।०१।२२ अतधकायी कृष्टष साभग्री एण्ड तफउ बण्डाय २९३९९२ 
४.२०७७।०१।०९ अतधकायी कृष्टष साभग्री एण्ड तफउ बण्डाय ९८००० 
८.२०७७।०२।०८ धौरातगयी तफउ बण्डाय २००४०० 
९.२०७७।०२।०८ धौरातगयी तफउ बण्डाय २०००५० 
२.२०७६।०८।२३ तमू ग्रसे्गो तसड हाउस २०१०५० 

३५७.२०७७।०३।१९ धौरातगयी अपसेट प्रसे १६०६८० 
६०१-२077/03/०१ सफ्टेक एतपोतसस प्रा तर ३६८३८० 

६१४-२077/3/2 सफ्टेक पाउण्डेशन १२४९९९.४७ 

६५२-२077/03/1४ न्जके तभरीजरुी सप्रामसि प्रा तर २९७८०० 

६६१-२077/3/१५ दवुार ऩोर खरयद तथा व्मवस्थाऩन १५०००० 

६६२-२077/3/१५ दवुार ऩोर खरयद तथा व्मवस्थाऩन ५००००० 

 जम्भा ६५४९७५४  

 

52.  नाऩी ष्टकताफभा फढी ऩरयभाण : नगयऩातरकारे फतुॉफाङ् तायाखेत खानेऩानी मोजनाको रातग 
वाष्टषिक फजेटफाट रु.३०,००,०००। छुयाइएको छ। तनभािण उऩबोक्ता सतभततफाट काभ 
सम्ऩन्न बएको आमोजनाभा बौ.नॊ ३९५,३९६,३९७ फाट कामिऩातरकाको तनणिम फभोन्जभ 
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रु.१०,००,०००। थऩ गयी बकु्तानी ददई मोजना पयपायक गरयएको छ । थऩ बएको 
फजेटको छुटै्ट रागत इन्स्टभेट य सोही उऩबोक्ता सतभततसॉग छुटै्ट मोजना सम्झौता गरयएको छ 
। स्वीकृत रागत अनभुानभा HDEP 55 mm को 14000 यतनङ्ग तभटय, 90 mm य 
75mm को 100/100 यतनङ्ग तभटय गयी जम्भा 14200 तभटय ऩाइऩ खरयद गयी 
आमोजना सम्ऩत न गनुिऩने उल्रेख छ । सोही फभोन्जभ कामिसम्ऩत न प्रततवेदन ऩेश बएकोभा 
उऩबोक्ता सतभततरे ऩेश गयेको ष्टवर बयऩाइि ऩयीऺण गयी हेदाि 90 mm य 75 mm को ऩाइऩ 
खरयद बएको देन्खएन । उऩबोक्ता सतभततरे स्वीकृत रागत फभोन्जभको तनभािण साभग्री खरयद 
नै नगयी उक्त कामि रागत अनभुान फभोन्जभ नै सम्ऩत न बमो बत ने आधाय नदेन्खॉदा उक्त 90 
mm ऩाइऩको प्रतत यतनङ्गतभटय रु.514.08 य 50 mm ऩाइएको प्रतत यतनङ्गतभटय 
रु.356.61 का दयरे 100/100 तभटय ऩाइऩको खरयद भूल्म रु.87,069। य सोही 
उऩबोक्ता सतभततफट 50mm ३००० तभटय ऩाईऩ खरयद गदाि न्जल्रा दययेट प्रतत तभटय १६५ 
को दयरे रु.४,९५,०००। बकु्तानी हनुऩुनेभा उक्त यकभभा दोहोयोऩने गयी थऩ १३% भ्माट 
यकभ रु.६४,३५०। सष्टहत  रु.५,५९,३५०। बकु्तानी बएकोरे असरु गनुिऩने रु. 

ष्टववयण इकाई ऩरयभाण दय जम्भा 
९०mm ऩाईऩ तभटय १०० ५१४.०८ ५१४०८ 

७५mm ऩाईऩ तभटय १०० ३५६.६१ ३५६६१  
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53.  गाडी फहार : मस नगयऩातरकारे गाडी बाडाभा तरई प्रमोग गदाि सवायी धनीसॉग गाडी फहार 
सम्झौता नगयी प्रमोग गने गयेको ऩाइमो । आततरयक आम तमून यहेको अवस्थाभा ऩटकेरुऩभा 
सवायी साधन बाडाभा तरई प्रमोग गनुि उऩमकु्त होइन । बौ-नॊ- २४४ तभतत २०७६।११।२२ 
फाट गाडी फहार वाऩत रु.१,३२,०००। खचि रेन्खएको छ । उक्त खचि रेखदा गाडी फहार 
सम्झौता, गाडी प्रमोगको प्रमोजन स्ऩि हनुे प्रभाण, प्रमोग बएको सवायी साधनको ब्र ुफकु तथा 
सवायी चारक ऩरयचमऩर सॊरग्न नयहेकोरे बकु्तानी तरने प्रभे फहादयु शाहीफाट असूर गनुिऩने 
रु.११८८०।– भध्मे रु.१,१५,५००।– दान्खरा बएको प्रभाण ऩेश हनु आएकोरे 
२०७८।०१।१९ को तनणिमानसुाय प्रततष्टक्रमाफाट पर्छ्यौट बइि फाॉकी कामभ फेरुज ु असूर 
गयी नगयऩातरको सॊन्चतकोषभा दान्खरा गनुिऩने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३३०० 
54.  खचि ऩषु्टि हनु ेप्रभाण नयहेको : स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७१ फभोन्जभ 

व्ममको फजेट अनभुान आततरयक आमको ऩरयतधतबर यही औन्चत्मताको आधायभा ष्टवष्टवध खचि 
गनुिऩने व्मवस्था छ । आतथिक कामिष्टवतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ३६(३) य (८) 
अनसुाय खचि ऩषु्टि हनुे प्रभाण तथा बकु्तानी ददन यीत ऩगुेको हनुऩुने व्मफस्था छ । 
नगयऩातरकारे वडा कामािरम सॊचारन खचि वाऩत प्रत्मेक वडाराई रु.५,००,०००। 
ष्टवतनमोजन गयेको छ । वडा कामािरमरे सो वाऩत आवश्मकता अनसुाय ऩटक ऩटक वडा 
अध्मऺ, वडा सन्चव तथा अतम कभिचायीका नाभ फाट ऩेश्की तरन,े ऩे=प गने तथा तफर बऩािई 
ऩेश गयी बकु्तानी तरने गयेको ऩाइमो ।उक्त खचि रेखदा तनम्न बक्तानीभा खचि ऩषु्टि गने प्रभाण 
नबएको रु. 

बौ=नॊ. तभतत कामिक्रभ य काभको 
ष्टववयण 

यकभ कैष्टपमत 

४ नॊ वडा कामािरम सॊचारन खचि 
६७६=२०७७।०३।१८ एक्जाबेटय प्रमोग 

गरयएको 
३३००० रागत अनभुान प्राष्टवतधक 

भूल्माङ्कन कन वगेय खचि 
१ नॊ वडा कामािरम सॊचारन खचि 
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६८७=२०७७।०३।२१ वडा कामािरम 
यङ्गयोगन 

१०९९७४ रागत अनभुान प्राष्टवतधक 
भूल्माङ्कन कन कामिसम्ऩन्न प्रततवदेन 
वगेय खचि 

६८७=२०७७।०३।२१ खाजा खाना वाऩत 
ष्टवतबन्न होटर 
ष्टकयाना ऩसरका 
तफर बऩािई 

६८८५० उऩन्स्थतत सॉखमा, फैठक 
कामिक्रभको ऩषु्याई गने तफफयण 
नयहेको 

६८७=२०७७।०३।२१ स्टेशनयी, खेर 
साभग्री, भेतडकर 
साभग्री खरयद, 
ष्टवघतु साभग्री 
खरयद 

१२५७०५ खरयद आदेश न्जतसी दान्खरा 
सॊरग्न नयहेको 

६८७=२०७७।०३।२१ गाडी फहार १५६५०० प्रमोजन स्ऩि नबएको तथा गाडी 
फहार सम्झौता सॊरग्न छैन 

३ नॊ वडा कामािरम सॊचारन खचि 
७१८=२०७७।०३।२५ गाडी फहार १५५००० प्रमोजन स्ऩि नबएको तथा गाडी 

फहार सम्झौता सॊरग्न छैन 

७१८=२०७७।०३।२५ खाजा खाना वाऩत 
ष्टवतबन्न होटर तफर 
बऩािई 

४५५९२ उऩन्स्थतत सॉखमा, फैठक 
कामिक्रभको ऩषु्याई गने तफफयण 
नयहेको 

७१८=२०७७।०३।२५ स्टेशनयी, ष्टवघतु 
साभग्री खरयद 

७३५८० खरयद आदेश न्जतसी दान्खरा 
सॊरग्न नयहेको 

२ नॊ वडा कामािरम सॊचारन खचि 
७४०=२०७७।०३।२९ गाडी फहार १२०००० प्रमोजन स्ऩि नबएको तथा गाडी 

फहार सम्झौता सॊरग्न छैन 

७४०=२०७७।०३।२९ एक्जाबेटय प्रमोग 
तथा तनभािण साभग्री 
खरयद 

१२६४५० रागत अनभुान प्राष्टवतधक 
भलु्माङ्कन कन कामिसम्ऩन्न प्रततवदेन 
वगेय खचि 

९ नॊ वडा कामािरम सॊचारन खचि 
७४३=२०७७।०३।२९ गाडी फहार २५००० प्रमोजन स्ऩि नबएको तथा गाडी 

फहार सम्झौता सॊरग्न छैन 

७४३=२०७७।०३।२९ खाजा खाना वाऩत 
ष्टवतबन्न होटर तफर 
बऩािई 

९६८६५ उऩन्स्थतत सॉखमा, फैठक 
कामिक्रभको ऩषु्याई गने तफफयण 
नयहेको 

७४३=२०७७।०३।२९ स्टेशनयी, ष्टवघतु 
साभग्री खरयद 

९४४७५ खरयद आदेश न्जतसी दान्खरा 
सॊरग्न नयहेको 

५ नॊ वडा कामािरम सॊचारन खचि 
 

बौ=नॊ नखलु्न े
२०७७।०३।२२ 

गाडी वहार १४३००० प्रमोजन स्ऩि नबएको तथा गाडी 
फहार सम्झौता सॊरग्न छैन 

 

बौ=नॊ नखलु्न े
२०७७।०३।२२ 

खाजा खाना वाऩत 
ष्टवतबन्न होटर तफर 
बऩािई 

४४०१० उऩन्स्थतत सॉखमा, फैठक 
कामिक्रभको ऩषु्याई गने तफफयण 
नयहेको 

बौ=नॊ नखलु्न े
२०७७।०३।२२ 

तनभािण साभग्री, 
भेतडकर साभग्री 
खरयद, ष्टवघतु 
साभग्री खरयद आदद 

२२८८८९ खरयद आदेश न्जतसी दान्खरा 
सॊरग्न नयहेको 

६ नॊ वडा कामािरम सॊचारन खचि 
९८=२०७७।०३।३१ पतनिचय, ष्टवघतु ९५३१५ खरयद आदेश न्जतसी दान्खरा 
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साभग्री आदद खरयद सॊरग्न नयहेको 
९८=२०७७।०३।३१ ईतधन तफर २११२६३ ईतधन रगफकु छैन 
९८=२०७७।०३।३१ भभित ५४८८० भभित ईन्स्टभेट तथा भभित आदेश 

छैन 
९८=२०७७।०३।३१ घय फहार १२०००० घय बाडा फझुाएको बऩािई सॊरग्न 

छैन 
९८=२०७७।०३।३१ खाजा खाना वाऩत 

ष्टवतबन्न होटर तफर 
बऩािई 

५७५३० उऩन्स्थतत सॉखमा, फैठक 
कामिक्रभको ऩषु्याई गने तफफयण 
नयहेको 

८ नॊ वडा कामािरम सॊचारन खचि 
बौ=नॊ नखलु्न े
२०७७।०३।३१ 

खाजा खाना वाऩत 
ष्टवतबन्न होटर तफर 
बऩािई 

७२९८० उऩन्स्थतत सॉखमा, फैठक 
कामिक्रभको ऩषु्याई गने तफफयण 
नयहेको 

७ नॊ वडा कामािरम सॊचारन खचि 
बौ=नॊ नखलु्न े
२०७७।०३।३१ 

खाजा खाना वाऩत 
ष्टवतबन्न होटर तफर 
बऩािई 

४८३१० उऩन्स्थतत सॉखमा, फैठक 
कामिक्रभको ऩषु्याई गने तफफयण 
नयहेको 

बौ=नॊ नखलु्न े
२०७७।०३।३१ 

खानेऩानी भभित 
तथा सयसपाई 

१३०५०० रागत अनभुान प्राष्टवतधक 
भूल्माङ्कन कन कामिसम्ऩन्न प्रततवदेन 
वगेय खचि डोयहान्जय पायाभ भार 
सॊरग्न यहेको 

जम्भा  २४३७६६८।   
55.  सौमि फत्ती जडान :  बौ.नॊ. २३ तभत २०७७।३।२५ नगयऩातरका कामािरमरे सौमि फत्ती 

जडान गनि रागत अनभुान रु.१९,८०,०००। कामभ गयी २०७७।२।२० भा तसरफतदी 
कोटेशन भाग गयेकोभा क्वातरटी रयतमूएवर ईनजॉ प्रा.लि. काठभाण्डौको २०७७।३।२ भा 
स्वीकृत गयी १७ सौमि फत्ती जडान गये वाऩत रु.१९,७५,४००। बकु्तानी गयेकोभा सो सौमि 
फत्ती जडान गयेको नगयऩातरका कामािरमरे अनगुभन तथा तनयीऺण गयेको ऩाइएन ।   

 

56.  भहोत्सव तथा अतम खचि :  स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ रे सॊस्था, सभूह, ऩवि, जारा, 
मारा, ष्टवयाभी, सॊस्कृतत रगामतभा आतथिक सहामता ददन सक्न ेकानूनी व्मवस्था गयेको देन्खदैन 
। तय गाउॉऩातरकारे मस वषि उत्सव भहोत्सव,  धातभिक, साभान्जक, साॉस्कृततक प्रकृततका 
तऩशीर फभोन्जभ कामिभा खचि गयेका छन ्। 

 

56.1.  प्रथभ ढोयऩाटन भेमयकऩ यतनङ गोल्डकऩ : नगयऩातरका कामािरमरे प्रथभ ढोयऩाटन भेमयकऩ 
यतनङ्कन  गोल्डकऩ तथा कोजाग्रत ऩून्णिभा भेरा २०७६ कामिक्रभका रातग फाष्टषिक वजेट अततगित 
रु.३०,००,०००। य अऩगु बएको बनी २०७६।९।१३ भा  रु.६,००,०००। थऩ सभेत 
रु.३६,००,०००। ष्टवतनमोजन गयेकोभा नगयऩातरका य फतुॉवाङ याइन्जङ मवुा क्रव ढोयऩाटन 
नगयऩातरका १ फागरङुका अध्मऺ श्री सोभफहादयु ऩौ.ष्टव. फीच २०७६।५।३१ भा सम्झौता 
गयी रु.३५,९६,४०६। बकु्तानी खचि रेखेकोभा तऩशीर फभोन्जभको व्महोया देन्खएका छन ्:-   

 

56.1.1.  फतुॉवाङ याइन्जङ मवुा क्रव ढोयऩाटन नगयऩातरका १ का अध्मऺ श्री सोभफहादयु ऩौ.ष्टव. रे 
२०७६।६।२६ देन्ख २०७६।७।२ सम्भ कामिक्रभ सञ्चारन गनि रु रु.१४,००,०००। 
ऩेश्की तरएकोभा सो कामिक्रभ सकेऩतछ ऩेश्की पछिमौटका रातग ष्टवर बयऩाई ऩेश गयी 
रु.३५,९६,४०६।- भा अतग्रभ आमकय रु.३०,०५२। आकन्स्भक राबकय रु.२,५२,९५५। 
ऩारयश्रतभक कय रु.६७,६४५। साभान्जक सयुऺा कय रु.४६९। कट्टा गयी रु.१८,४५,२८५। 
बकु्तानी ददएको ऩाइमो । सो कामिक्रभभा १० जना कराकायहरुराई ऩारयश्रतभक बनी 
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रु.६,५०,०५५। न्जतसी तथा नगद खचि रु.१३,२५,१६०। येफ्री खचि रु.३,६५,०४०। 
स्वमभसेवक खचि रु.२,०६,५९५। खेरकूॉ द साभग्री य अतम खरयद रु.१,०९,०२६। होटर 
खचि रु.१,७३,२८५। अतततथ सत्काय खचि रु.१,२३,२५०। साउण्ड तथा भञ्च खचि 
रु.१,६४,७४०। मातामात तथा फ्मूर खचि रु.८९,३९२। स्टेशनयी तथा छऩाई खचि 
रु.८३,४७७। काभदाय तथा कभिचायी खचि रु.१३,०००। खेर भैदान भभित खचि 
रु.४७,५२५। सॊचाय तथा भेतडकर खचि रु.७,१८०। व्मानय तथा तडस्प्रे खचि 
रु.३७,४००। प्रचाय प्रसाय तथा ष्टवऻाऩन खचि रु.४८,३२८। य ष्टवष्टवध खचि 
रु.१,१७,९८८।९३ सभेत जम्भा रु.३५,६१,४४१।९३ को ष्टवर बयऩाई ऩेश बएकोभा ष्टवर 
बयऩाई बतदा फढी रु.३४,९६४।०७ फतुॉवाङ याइन्जङ मवुा क्रव ढोयऩाटन नगयऩातरका १ 
फाट असरु गयी दान्खरा गनुिऩदिछ य नगयऩातरकाको ष्टवकास तनभािणभा खचि गनुिऩने यकभ 
प्रथभ ढोयऩाटन भेमयकऩ यतनङ गोल्डकऩ भा बएको खचि तभतव्ममी य तनमभसम्भत नबएको रु. 
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56.2.  तीज श्रीकृष्णािभी ष्टवशेष कामिक्रभ : बौ.नॊ. ६ तभतत २०७६।९।९ फाट क=अ= श्री सभुन 
सनुायको रु.५,००,०००। ऩेश्की पर्छ्यौट गदाि जेष्ठ नातगयक य एकर भष्टहरा सम्भानभा 
रु.१,८९,०००। ऩयुस्काय सम्भान रु.४,२६,०००। न्चमा नास्ता स्टेशनयी य ष्टवष्टवधभा रु. 
७४,४४०। सभेत रु.७,५०,०००। भा आकन्स्भक राब रु.२१,५००। य अतग्रभ आमकय 
रु.८२०। कट्टा गयी बकु्तानी खचि रेखेकोभा तऩशीर फभोन्जभको व्महोया देन्खएको छ :-    

56.2.1.  कामिऩातरका सदस्महरुराई स्वमभसेवक गये वाऩत खाना खाजा तथा मातामात खचि बनी नगदै 
प्रतत व्मन्क्त रु.५,०००। का दयरे बकु्तानी गयेकोरे सम्फन्तधतफाट असरु गनुिऩने 
रु.६००००। भध्मे रु.५५०००। असरु बइ २०७८।१।१९ को तनणिमरे प्रततष्टक्रमाफाट 
पछिमौट बइ फाॉकी रु.५०००। कामिऩातरका सदस्म श्री तभन ुष्टवश्वकभािफाट असरु गनुिऩने रु.  

क्र.सॊ. कामिऩातरका सदस्महरुको नाभ यकभ 

१२ श्री तभन ुष्टवश्वकभाि ५०००  

 

 

 

 

 

५००० 

 

56.2.2.  कामिक्रभभा सहबागी बए वाऩत मातामात तथा खाजा खचि बनी ष्टवितबन्न सभूहराई प्रतत सभूह 
रु=१०,०००। का दयरे ३४ सभूहको रु=३,४०,०००। य प्रथभ दोश्रो य तेश्रो ऩयुस्काय 
क्रभश रु=३५,०००।, रु.२८,०००। य रु.२३,०००। सभेत रु=४,२६,०००। य जेष्ठ 
नागरयक सम्भान कामिक्रभभा उत्प्रयेणा बनी १८९ जनाराई प्रतत व्मन्क्त रु=१,०००। का दयरे 
रु=१,८९,०००। सभेत रु=६,१५,०००। ष्टवतयण गयेकोरे मसयी अतनमन्तरत तरयकारे सहबागी 
उत्प्रयेणा तथा ऩयुस्काय ष्टवतयण गयेको देन्खएकोरे मस्ता खचिभा तनमतरण हनुऩुदिछ । 

 

  उऩबोक्ता सतभततभापि त कामि  

57.  रागत सहबातगता : ऩातरकारे आमोजना।कामिक्रभ छनौट गदाि उऩबोक्ता सतभततको तपि फाट 
नगद रागत सहबातगता जटु्ने आमोजनाराई प्राथतभकता ददनऩुने, नगद सहबातगता तोष्टकएको 
अवस्थाभा सहबातगता वाऩतको यकभ सम्फन्तधत स्थानीम तहको खाताभा दान्खरा गयी सोको 
बौचय प्राि बएऩतछ भार उऩबोक्ता सतभततसॉग मोजना सम्झौता गनुिऩने गनुिऩदिछ । तय 
ऩातरकारे रागत सहबातगता सष्टहतका रागत अनभुान तमाय गयेको देन्खएन । अत् नगद 
रागत सहबातगता जटु्न ेआमोजनाराई प्राथतभकता ददनऩुदिछ । 

 

58.  हेबी इन्क्वऩभेण्टको प्रमोग :  साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ९७ को तनमभ 
उऩतनमभ (९) भा उऩबोक्ता सतभतत वा राबग्राही सभदुामफाट सञ्चातरत हनु े तनभािण कामिभा 
डोजय, एक्साबेटय, रोडय, योरय, ग्रडेय जस्ता हेबी भेन्शनयी प्रमोग गनि नतभल्ने व्मवस्था छ । सो 
तनमभावरीको प्रततफतधात्भक वाक्माॊशभा रागत अनभुान तमाय गदािको सभमभा हेबी भेन्शन 
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प्रमोग गनुिऩने जष्टटर प्रकृततको कामि बनी उल्रेख बएको यहेछ बने सम्फन्तधत प्राष्टवतधकको 
तसपारयशभा साविजतनक तनकामफाट सहभतत तरई त्मस्ता भेन्शन प्रमोग गनि सष्टकने उल्रेख छ 
। ऩातरका अततगित सञ्चातरत अतधकाॊश सडक तनभािण तथा स्तयोन्नततसॉग सम्फन्तधत मोजनाका 
उऩबोक्ता सतभततहरुरे डोजय, एक्साबेटय रगामतका हेबी भेन्शन प्रमोग गने गयेको ऩाइए ताऩतन 
तनमभावरीको व्मवस्था फभोन्जभ सम्फन्तधत प्राष्टवतधकको तसपारयश गयाई गाउॉ कामिऩातरकाको 
कामािरमफाट सहभतत तरएको ऩाइएन ।  

59.  जष्टटर सॊयचना तनभािण :  साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ९७ अनसुाय 
उऩबोक्ता सतभततहरुराई भेन्शन, औजाय उऩकयणहरुको आवश्मक नऩने, श्रभभूरक कामिको 
न्जम्भेवायी ददनऩुने व्मवस्था यहेको छ । ऩातरकारे आय.तस.सी. फे्रभ स्ट्रक्चय सष्टहतका बवन, 

ऩरु, कल्बटि, ओबयहेड टॊकी, तनभािण, ग्रातभण ष्टवद्यतुीकयण रगामतका जष्टटर प्राष्टवतधक ऩऺ 
सभावेश हनुे ऩूवािधाय सॊयचना तनभािण कामि सभेत उऩबोक्ता सतभततहरु भापि त ्गयाउने गयेको 
देन्खमो । मस्ता कामि व्मावसाष्टमक य अनबुवी तनभािण व्मवसामी पभिफाट फोरऩर प्रततस्ऩधाि 
भापि त गयाउन उऩमकु्त हनुे देन्खतछ ।  

 

60.  पुरङु् घम्ऩ ु अनािकोट खानऩेानी आमोजना : बौ नॊ 74/256/351: साविजातनक खरयद 
तनमभावरी, 2064 को दपा 97 भा एक कयोड सम्भको रागत अनभुान बएको तनभािण तथा 
सो सम्फतधी सेवा सोही स्थानभा फसोफास गने उऩबोक्ता सतभततफाट गयाउने व्मवस्था गयेको छ 
तय साभग्री खरयद गयाउन ेकामि उऩबोक्ता सतभततफाट गनि ऩाइने तनमभावरीरे व्मवस्था गयेको 
छैन । मस नगयऩातरकारे पुरङु् घम्ऩ ुअनािकोट खानेऩानी आमोजनाको रु.97,80,560। 
रागत अनभुानको ऩाइऩ उऩबोक्ता सतभततफाट खरयद गयाएको देन्खतछ । पुरङु् घम्ऩ ुअनािकोट 
खानेऩानी आमोजनाभा रु.97,80,560। रागत अनभुान बएको सो खानेऩानी तनभािणभा 
देन्खएका व्महोयाहरु देहाम फभोन्जभ छन ्:-  

 

60.1.  रागत अनभुान तमाय गदाि जतत ऩरयभाणको कामि गनि रागत अनभुान तमाय गरयएको हो सोही 
ऩरयभाणको रातग तनभािण साभग्री खरयद गनुिऩनेभा खाल्टो खत ने य ऩाइऩ तफच्माउने मस कामिभा 
6200 यतनङ्ग तभटय खाल्टो खत ने य  ऩाइऩ 55000 यतनङ्ग तभटय खरयद गने गयी रागत 
अनभुान तमाय गयेको देन्खतछ। जतत यतनङ्ग तभटय ऩाइऩ आवश्मकऩने हो बने त्मतत नै 
अनऩुातभा खाल्टो खन्नुऩनेभा कामिसम्ऩन्न प्रततवेदनभा 55000 यतनङ्ग तभटय ऩाइऩ खरयद गयेको 
य 6200 यतनङ्ग तभटय ऩाइऩ ऩनेु काभ गरयएको देखाइएको छ तय उऩबोक्ता सतभततरे ऩेश 
गयेको ष्टवर बयऩाइफाट 54587 यतनङ्ग तभटय ऩाइऩ रु.136.17 भ्माट फाहेकको दययेटभा 
खरयद बएको देन्खतछ । फाॉकी यहेको 48387 यतनङ्गतभटय ऩाइऩ कहाॉ  प्रमोग बमो बन्ने 
खलु्न नआएकोरे प्रभाण ऩेश गनुिऩने रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7475409.3० 
60.2.  रागत अनभुानभा 50 mm dia HDPE pipe 6kg/cm

2
 50000 mtr य 32 mm dia HDPE pipe 

6kg/cm
2
 5000 mtr  खरयद गने बतनएकोभा य कामिसम्भऩन्न प्रततवेदनभा ऩतन 55000 तभटय 

नै ऩाइऩ खरयद गयेको देखाइएको बए ऩतन उऩबोक्ता सतभततरे ऩेश गयेको ष्टवर बयऩाइभा 
54,587 यतनङ्ग तभटयभार खरयद गयेको ष्टवरबयऩाइ ऩेश गयेको छ। फाॉकी 413 तभटय 
ऩाइऩको ष्टवरबयऩाइ ऩेश बएन।खरयद नै नगयी उक्त सभाग्री प्रमोग बमो बतन भात न सष्टकएन। 
ष्टवर बयऩाइि नै ऩेश नगयी 413 तभटय ऩाइऩको यकभ फढी बकु्तानी बएको देन्खदा उक्त 
कामिभा प्राष्टवतधक कभिचायीराइि सभेत न्जम्भेवाय फनाइ 413 यतनङ्ग तभटय ऩाइऩको उऩबोक्ता 
सतभततरे ऩेश गयेको ष्टवर फभोन्जभको दय रु.136.17 य भ्माट सष्टहतको ष्टवर बयऩाइ ऩेश 
गने अतमथा असरु गनुिऩने रु.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63549 
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60.3.  साविजतनक खरयद तनमभावरी, 2064 तनमभ 97 को उऩतनमभ 4 भा उऩबोक्ता सतभततरे 
तनभािण कामि वा सो सम्फतधी सेवाको कामि फभोन्जभ बकु्तानी गदाि रागत अनभुानभा भूल्म 
अतबवषृ्टर्द् कय, कन्तटतजेतसी यकभ य जनसहबातगताको अॊश कट्टा गयेय बकु्तानी ददनऩुने व्मवस्था 
छ तय मस नगयऩातरकारे सवै आमोजनाहरुभा 4 प्रततशत कन्तटतजेतसी कट्टा गयी बकु्तानी गने 
गयेकोभा पुरङु् घम्ऩ ुअनािकोट खानऩेानी आमोजनाभा 4% कन्तटतजेतसी कटाई बकु्तानी ददने गयी 
रागत अनभुान स्वीकृत बएको छ। तय बकु्तानी गदाि कन्तटतजेतसी फाऩतको यकभ नकटाई ऩूयै 
बकु्तानी गयेकोरे फढी बकु्तानी बएको यकभ पुरङु् घम्ऩ ु अनािकोट खानेऩानी आमोजना 
उऩबोक्ता सतभततफाट असरु गनुिऩने रु.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

360000 

61.  औषतध खरयद :  साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ८५ को उऩतनमभ १(क) 
भा फीसराख रुऩैमाॉसम्भको औषतधजतम भारसाभान उत्ऩादकरे याष्टिमस्तयको सभाचाय ऩरभा 
सूचना प्रकाशन गयी तोकेको तफक्री भूल्मभा सोझै खरयद गनि सष्टकने व्मवस्था छ । सोझै खरयद 
कामि गदाि एक आतथिक वषिभा सीभाबतदा फढीको खरयद गनि नहनु ेएवॊ एउटा आऩूततिकतािसॊग 
एक ऩटकबतदा फढी सोझै खरयद गनि नहनुे उल्रेख छ  मस कामािरमरे तसरफतदी 
दयबाउऩरको आधायभा खरयद कामि गनि सष्टकनेभा चार ु खचि शीषिकफाट य कोयोनाकोषफाट 
एउटै भष्टहनाभा य एकै ददनभा एउटै सप्रामसिफाट ऩतन पयक पयक तफरफाट खरयद गयेको 
ऩाइमो । साथै आवश्मकता य औन्चत्मता स्ऩि  नबई वषािततभा ठुरो ऩरयभाणभा औषतध खरयद 
बएकोरे सभग्र औषतध खरयद प्रष्टक्रमा तभतव्ममी एवॊ प्रततस्ऩधॉ बएको नदेन्खएकोरे अतनमतभत 
रु. 

बौ.नॊ./तभतत सप्रामसिको नाभ बकु्तानी यकभ कैष्टपमत 

101/ 077।3।22 न्चयाग पाभेशी 135035  
104077/3/31 न्चयाग पाभेशी 271200  
102/077/3/8 न्चयाग पाभेशी 499500  
103/077।3।31 न्चयाग पाभेशी 499500  
106/077।02।31 न्चयाग पाभेशी 455390  
107/077।2।31 न्चयाग पाभेशी 106640  
105/077।2।31 भेतडकर साम्रगी 497306  
108/077।02।28 चनुचनु साभग्री 48417  
२/०७७।०८।२३ सवुणि टे्रड कतसनि  

४९१८७८.७५ 
खरयद आदेश य 
न्जतसी दान्खरा छैन  

१२/०७६।११।२८ क्मयेुक्स पभािस्मषु्टटकल्स १०३९४२१.०० 

 

 

१४/०७६।११।२८ होयाईजन भेतडतसन 
सप्रामिस 

४८७५३७.९९ 
 

२८+/०७६।०७।३१ ब्रोदय सन्जिकर य 
डाईगोतनष्टिक प्रा=री 

४८८०९१.०० खरयद आदेश सॊरग्न 
छैन  

२९/०७७।०३।३१ जैतभतन भन्ल्टटे्रड कतसनि २८१०४५  
३०/०७७।०३।३१ जैतभतन भन्ल्टटे्रड कतसनि २२६८६०  
३२/०७७।०३।३१ सभानाततय भेतडको पभाि २६०५३२  
५६०/०७६।८।३0 ससुातत आमुिवदेदक 

औषधारम 
५००००० छाॉमा प्रतत तफर 

जम्भा 6288353.7०   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6288353.7० 

62.  तफतयणभखुी कामिक्रभ् स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को ऩरयच्छेद ३ भा गाउॉऩातरका 
तथा नगयऩातरकाको काभ, कतिव्म य अतधकायको व्मवस्था यहेको छ । गाउॉऩातरकारे उक्त  
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सूची तथा ऐन फभोन्जभ ष्टक्रमाकराऩ तथा कामिक्रभहरु सॊचारन गनुिऩदिछ । स्थानीम सयकाय 
सॊचारन ऐनको भभि अनरुुऩ गरयफी, ऩछौटेऩन, फेयोजगायी, गरयफी रगामतका साभान्जक 
ऩछौटेऩनहरुको तनरुऩणको रातग तफतबन्न अतबभखुीकयण तातरभ, सीऩ तफकास रगामतका 
कामिक्रभहरु सॊचारन गनुिऩने हतुछ । गाउॉऩातरकारे तफतबन्न सीऩ तफकास तथा अतबभखुीकयण 
तथा फनृ्त्त तफकासभा खचि गनुिऩने यकभहरु सो कामिभा खचि नगयी तफतयणभखुी 
ष्टक्रमाकराऩहरुभा खचि गयेको छ । आततरयक आम कभजोय यहेको अफस्थाभा आतथिक 
असभानता हटाई तफत्तीम सभानीकयण ल्माउनको रातग उऩरब्ध यकभ नगयऩातरकारे 
कामिऩातरकाको तनणिम अनसुाय तफतबन्न प्रमोजनको रातग तफतयण गयेको छ । मस्तो खचिभा 
तनमतरण गनुिऩदिछ । 

बौ.नॊ./तभतत कामिक्रभ यकभ 

३४-२०७६।९।७ नौभती ऩञ्चफेाजा सयऺण १५०००० 

४१-२०७६।९।७ नौभती ऩञ्चफेाजा सयऺण ५०००० 

४३-२०७६।९।११ वडा न २ को खेरकूॉ द व्मवस्थाऩन ५०००० 

५०-२०७६।९।२२ प्रौढ न्शऺा व्मवस्थाऩन २००००० 
६१-२०७६।९।२२ गगा प्राष्टव व्मवस्थाऩन १००००० 
९८-२०७६।९।२१ नवचेतनशीर वार ष्टवकास केतर सेया ४००००० 

११२-२०७६।९।२३ नभूना आभा सभूह पतनिचय व्मवस्थाऩन ३५०००० 

११८-२०७६।१०।२४ जाल्दी प्राष्टव छानो व्मवस्थाऩन १५०००० 

१३८-२०७६।११।१५ दतरत बवन तनभािण तथा व्मवस्थाऩन २००००० 

१४४-२०७६।११।१६ नयतसह टोर तसढी तनभािण २००००० 

१४६-२०७६।११।१६ ढोयऩाटन क्रवराई आतथिक सहामता २५०००० 

४२९-२०७७।२।८ ढोयऩाटन दगु्ध उत्ऩादन कृषक सभूह ४०००००  
63.  डीऩीआय खचि :  फजेट व्मवस्था बई कामाितवमन हनुे आमोजनाको भार गरुुमोजना डीऩीआय 

रगामतको अध्ममत गयी प्रततवेदन तमाय गनुि ऩदिछ । मस स्थानीम तहरे मो फषि स्वीकृत 
फाष्टषिक कामिक्रभ अनसुाय देहाम फभोन्जभको कामि ऩयाभशिदाताफाट गयाई प्रततवेदन प्राि गयेको 
छ । 

क्र=सॊ= कामिक्रभको नाभ ऩयाभशिदाता स्वीकृत फजेट खचि यकभ 

१ 

पुरङु्ग घम्ऩ ु अनािकोट 
खानेऩानीतडष्टऩआय तनभािण 

टेक्नोतबजन 
ईन्तजतनमयीङ प्रातर 

१५००००० १४९४४८० 

२ नगयऩातरका बवन तनभािणका 
रातग तडष्टऩआय तनभािण 

कटेयो ईन्तजतनमयीङ 
कतसल्टेतसी 

५००००० ४९३००० 

३ फतुतिवाङ फसऩाकि  व्मवस्थाऩनका 
रातग तडष्टऩआय तनभािण 

हेल्दी तडजाईन 
सोरसुन 

५००००० ४९३००० 

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

स्वीकृत फजेट फभोन्जभकै यकभ खचि गयेको उऩमकु्त देन्खएन । डी.ऩी.आय.तमाय गदाि 
गाऊॉ ऩातरकाको प्राष्टवतधक जनशन्क्त प्रमोग नगनािको कायण स्ऩि गदै आगाभी ददनभा 
गाऊॉ ऩातरकाको प्राष्टवतधक जनशन्क्तफाट मस्तो कामि गयाउन ु ऩदिछ । साथै मसयी अध्ममन 
प्रततवेदन तमाय बएका आमोजनाहरु कामाितवमनभा गएको सभेत नदेन्खएकोरे खचिको साथिकता 
सभेत देन्खएन। मो फषि तडष्टऩआय भार गयी कामि शरुु नबएको य आतथिक फषि २०७७।७८ भा 
शरुु गरयएको कामािरमरे जनाएको छ ।  

64.  सफ्वेमय खरयद : नेऩार सयकायको सूचना प्रष्टवतध प्रणारी (व्मफस्थाऩन तथा सञ्चारन) 
तनदेन्शका, २०७१ को फुॉदा नॊ.४.१ भा कुनै सयकायी तनकामरे आफ्नो कामि ष्टवद्यतुीम  



31 

 

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

भाध्मभफाट सञ्चारन गनिका रातग प्रमोग गने सूचना प्रष्टवतध प्रणारीको तनभािण गदाि त्मस्तो 
प्रणारी सम्फतधी कागजात तमाय गयी भानक अनरुुऩ बए नबएको तनधाियण गनि सूचना प्रष्टवतध 
ष्टवबागफाट स्वीकृत गयाउन ऩने व्मफस्था यहेको छ । स्थानीम तहरे सफ्टवेमय खरयद गयी 
रु.४,००,०००। खचि गयेकोभा खरयद बएका सफ्टवेमयको सूचना तथा प्रष्टवतध ष्टवबागफाट 
स्वीकृत तरएको देन्खएन । मस्ता सफ्वेमय स्वीकृतत तरई प्रमोग गनुिऩदिछ । साथै याजस्व 
मोजना य अऩाङ्गता ऩरयचमऩरको सफ्टवेमय खरयद गयेकोभा रागू गयेको ऩाइएन । 

65.  यकभाततय वेगय खचि : गण्डकी प्रदेश कामिष्टवतध ऐन , २०७४ का दपा १७)२ (अनसुाय 
आफ्नो य भातहत तनकाम अततगितको कुनै फजेट उऩशीषिकभा यकभ नऩगु बएभा सो अततगित 
यकभ फचत बएको अतम फजेट उऩशीषिकहरूफाट प्रदेश ष्टवतनमोजन ऐनभा तोष्टकएको सीभातबर 
यही खचि व्महोने स्रोत ऩरयवतिन नहनु ेगयी चार ुफजेटफाट चारतुपि का खचि शीषिकहरूभा य 
ऩूॉजीगत फजेटफाट ऩूॉजीगततपि का खचि शीषिकहरूभा तथा चारफुाट ऩूॉजीगत खचि शीषिकभा 
सम्फन्तधत सन्चवरे यकभाततय गनि सक्ने व्मवस्था बएकोभा ढोयऩाटन नगय कामिऩातरकारे 
२०७६।११।१८ भा तनणिम गयी फजेट ष्टवतनमोजन बएको शीषिकभा खचि नगयी अको 
शीषािकभा यकभाततय गयी तऩशीर फभोन्जभ खचि गयेकोभा नगय सबाफाट खचि सभथिन 
गनुिऩनेभा गयेको नदेन्खएकोरे तनमतभत नदेन्खएको रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४३००००० 
 क्र.सॊ. तनणिम नॊ. फजेट ष्टवतनमोजन यकभाततय यकभ 

१ 

१४-

२०७६।११।१८ 

खानीखोरयमा भष्टहरा सभूह बवन तनभािण 
वडा ६ 

आतथिक सहमोग ५००००० 

२ १४-

२०७६।११।१८ 

आददवासी जनजातत बाषा सॊस्कृतत य 
बेषबषूा सम्फतधी सशन्क्तकयण कामिक्रभ 

आतथिक सहमोग ५००००० 

३ १४-

२०७६।११।१८ 

दतरत ष्टवबेद य उत्ऩीडनका सचेतना 
कामिक्रभ 

आतथिक सहमोग १०००००० 

४ १५-

२०७६।११।१८ 
ष्टवद्याथॉ प्रततबा ऩष्टहचान SEE Radio Tuition 

Radio य साभदुाष्टमक 
येतडमो ऩरयवतिन 

३००००० 

५ १६-

२०७६।११।१८ 
वडा न ५ को वडा कामािरम जग्गा 
व्मवस्थाऩन 

भोटयफाटो सयसपाई 
वडा न ५ ९००००० 

६ १७-

२०७६।११।१८ 
कभिचायी प्रोत्साहन, गाउॉघय स्वास््म 
न्क्रतनक,  
आमवेुद, स्वमभसेष्टवका ऩरयचमात्भक 
कामिक्रभ  

दैतनक भ्रभण बत्ता 

११००००० 

   जम्भा ४३००००० 
 

66.  गत फषिको दाष्टमत्व : आतथिक कामिष्टवतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ४०(७) फभोन्जभ चार ु
फषिको फजेटरे नखाम्ने गयी खचि गनि नहनुे य खचि बएको अफस्थाभा कामािरम प्रभखु य 
सम्फन्तधत कोष तथा रेखा तनमतरक कामािरमफाट श्रावण १५ गतेतबर बकु्तानी फाॉकीको 
तफफयण प्रभाणीत गयी याख्नऩुने व्मफस्था छ । स्थानीम तहरे २०७५।७६ भा तफतबन्न सॊस्था, 
उऩबोक्ता सतभतत, पभिहरुराई रु.१,७०,६०,१२६। बकु्तानी ददन फाॉकी यहेको तफफयण याखी 
कामािरम प्रभखुफाट प्रभान्णत गयाएको आधायभा मो फषि बकु्तानी गयेको देन्खतछ । आतथिक फषि 
२०७६।७७ को फजेटभा गत फषिको बकु्तानीको रातग फजेट व्मफस्था नगयेको अफस्थाभा 
सभेत उक्त यकभ बकु्तानी गयेको ऩाइमो । फाष्टषिक फजेटरे नखाम्ने गयी मोजना एवॊ 
कामिक्रभको रातग सम्झौता गयेको कायण तनकै ठ "रो यकभ बकु्तानी ददन फाॉकी यहेको 
देन्खएकोरे फाष्टषिक फजेटरे फहफुषॉम कामिक्रभ स्वीकृत गयेको अफस्थाभा फाहेक मस प्रकायको 
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दाष्टमत्व तसजनाि हनुे गयी खचि नहनुे व्मफस्था तभराउन ुऩदिछ ।  
67.  स्थानीम ऩूवािधाय ष्टवकास साऺदेायी कामिक्रभ : मस कामिक्रभका रातग फाष्टषिक फजेट रु 

२,५०,००,०००। बई रु.२,४९,९९,९७४। तनकासा बएकोभा रु.२,००,५१,५३७।७० खचि 
हनु गएकोभा फाॉकी रु.४९,८४,४३६।६० राई सॊघीम भातभरा तथा साभातम प्रशासन 
भतरारमको ऩ.सॊ.२०७७।७८ तभतत २०७७।३।७ को ऩरानसुाय नेऩार सयकाय 
भतरीऩरयषद्को २०७७।३।२ भा स्थानीम ऩूवािधाय ष्टवकास साझेदायी कामिक्रभ सञ्चारन 
कामिष्टवतध तनमभावरी, २०७६ फभोन्जभ गाउॉऩातरका नगयऩातरकाभा कामिक्रभ भध्मे खचि नबई 
फचत यहेको यकभ कोतबड १९ को योकथाभ तनमतरण तनदान य उऩचायभा खचि गने गयी 
तनदेशक सतभततका सदस्मको ऩयाभशिभा उऩरव्ध गयाउने बन्ने ऩरानसुाय कोतबड १९ कोषभा 
याखी खचि गयेको ऩाइमो । 

 

 आमोजनाको 
प्रकाय 

आमोजना
को सॊखमा फजेट तनकासा आमोजना खचि कोतबड ट्रातसपय ष्टवत्तीम प्रगतत 

प्रततशत 
बौततक प्रगतत 

प्रततशत 
सडक फाटो 
स्तयोन्नतत ५ २५०००००० २४९९९९७४ २००५०४२७ ४९८४४३६.६० ८०.२% ८०.२% 

 

68.  ष्टवशेष अनदुान :  फतुॉफाङ खानेऩानी मोजनाको रातग गण्डकी प्रदेश सयकायद्वाया रु-

१,१०,११,४१७। आमोजना तनभािण सम्ऩन्न गनि आतथिक भातभरा तथा मोजना भतरारम य 
ढोयऩाटन नगय कामिऩातरकाको कामािरमका फीच सम्झौता बएकोभा भतरारमरे रु-

१,००,००,०००। य नगयऩातरकारे रु-१०,११,४१७। खचि व्महोनुिऩनेभा गत फषि रु-

१७,८३,४०५। बकु्तानी बएकोभा मो फषि प्रदेश सयकायफाट रु-८२,१६,५९५। प्राि बएकोभा 
सो यकभ नगयऩातरकाको सन्ञ्चत कोषभा दान्खरा गयेको ऩाइमो ।   

 

69.  ऩेश्की फाॉकी : साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ११३ को उऩतनमभ (५) 
फभोन्जभ ददएको ऩेश्की खरयद सम्झौताभा उल्रेख बए फभोन्जभ प्रत्मेक यतनङ्ग ष्टवर वा अतम 
ष्टवर ष्टवजकफाट कट्टा गनुिऩने व्मवस्था छ । कामािरमरे तऩशीर अनसुाय ष्टवद्यारम तथा तनभािण 
व्मवसामीहरूराई बकु्तानी ददएको भोष्टवराईजेशन ऩेश्की पर्छ्यौट हनु फाॉकी देन्खएकोरे सम्झौता 
अनसुाय पछमौट हनुऩुने रु. 

 

 

 

 
 
१४७९४०५७ 

 ऩेश्की   तभतत बौ.नॊ. ऩेश्की  तरन े व्मन्क्त  वा  पभिको  नाभ ऩेश्की फाॉकी 

12/29/2076 278 न्चर फहादयु बण्डायी १००००० 

12/29/2076 279 मवुयाज भहत १००००० 

12/29/2076 280 हेभेतर घतति भगय १००००० 

12/29/2076 281 ततरक ऩनु १००००० 

12/29/2076 282 रक्ष्भण ऩनु भगय १००००० 

12/29/2076 283 जीवन कुभाय ऩनु १००००० 

12/29/2076 284 ददऩक थाऩा १००००० 

12/29/2076 285 नतदे सोनाय १००००० 

12/29/2076 286 हरय फहादयु घतॉ १००००० 

     जम्भा ९००००० 

    तफतबन्न उऩबोक्ता सतभततहरु   

    नौघयटोर फारष्टवकास चऩॉ ७९००० 

    यातोऩानी खोरा तसॉचाई १५८००० 
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    ऻानोदम भा.ष्टव. गेट तथा कम्ऩाउण्ड  ३१६००० 

    जनसेवा प्रा.ष्टव. चऩॉ तनभािण ९५००० 

    न्शवारम भाष्टव घेयाफाय ६३००० 

    खसऩधेया बैसीखकि  खानेऩानी  ९५००० 

    यातोऩहया फारष्टवकास केतर व्म. ६३००० 

    आभा सभहु बवन तनभािण १२६००० 

    तलु्जा तसॉचाई तनभािण ७९००० 

    राकुयीफोट तसॉचाई तनभािण ३१००० 

    दोगाडी ऩानीऩोखया सडक २२१००० 

    र्छ्याततङु फयाहतार खाल्टाखलु्टे सडक १२६००० 

    नेऩाने देउयारीखोरा रघजुरष्टवद्यतु ६३३००० 

    कॊ डेरटोर ठुरोऩधेया खानेऩानी ९५००० 

    वडा नॊ १ याताभाटा तसॉढी तनभािण ९६००० 

    बारभुाये खोरा तटफतधन १५८००० 

    तायीखेत तसॉचाई तनभािण ७९००० 

    उत्तयगॊगा भा.ष्टव. भभित ३००००० 

  
 

नवज्मोतत प्रा.ष्टव.४ कोठा ढरान ६३००० 

  
 

नमाॉऩानी खानेऩानी व्मवस्थाऩन ६३००० 

  
 

रयनाभ खानेऩी व्मवस्थाऩन ६३००० 

  
 

जनसेवा आभासभूह बवन तनभािण २२१००० 

  
 

ततथिज्मोतत भाध्मतभक ष्टवद्यारम ९५००० 

  
 

याताभाटा तसॉढी तनभािण १५८००० 

  
 

न्चयवाङ र.ज.ष्टव. भभित १५८००० 

  
 

देउयारी प्रा.ष्टव. शौचारम १४२००० 

  
 

ढोयऩाटन जनवादी आष्टव बवन  ८७७००० 

  
 

तनसीदोबान जरष्टवद्यतु व्मवस्थाऩन २२१००० 

2077।02।05 13 आधायबतू स्वास््म केतर बवन तनभािण सतभतत वडा नॊ 9 १२००००० 

2077।02।08 15 आधायबतू स्वास््म केतर बवन तनभािण सतभतत वडा नॊ २ १२००००० 

2077।02।13 17 आधायबतू स्वास््म केतर बवन तनभािण सतभतत वडा नॊ ३ १२००००० 

2077।02।04 19 आधायबतू स्वास््म केतर बवन तनभािण सतभतत वडा नॊ ६ १२००००० 

2077।01।03 25 आधायबतू स्वास््म केतर बवन तनभािण सतभतत वडा नॊ ८ १२००००० 

2077।01।16 4 यासीवाङघाट झोरुॊगेऩरु तनभािण सतभतत  ३५७९०० 

2077।01।17 6 खसुिङफोट ट्रसऩरु तनभािण सतभतत २८३००० 

2077।01।24 8 राम्दवुारी स्टीर ट्रसऩरु तनभािण सतभतत ३४०००० 

2077।01।24 9 तसभरचौयघाट झोरुॊगेऩरु तनभािण सतभतत ६८०००० 

2077।02।02 11 ऩधेयीघाट झोरुॊगेऩरु तनभािण सतभतत ७४१००० 

2077।01।07 183 ब ुॊगाघाट स्टीरट्रस तनभािण सतभतत ३४५१५७ 

2077।01।10 186 नजिरीघाट झोरुॊगेऩरु तनभािण सतभतत २७३००० 

कूर जम्भा १४७९४०५७  
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70.  अनगुभन तथा सम्ऩयीऺण:  स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८४ भा फेरुजू 
पर्छ्यौट गने व्मवस्था यहेको छ । सोही एनको दपा ८४(२)(घ) भा फेरुजू पर्छ्यौट गने 
गयाउने काभ कतिव्म प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतको हनुे व्मवस्था छ । ऩातरकाफाट गत ष्टवगत 
वषिको फेरुजू पर्छ्यौटको तथा अध्मावतधक फेरुजूको न्स्थतत तनम्नानसुाय देन्खएको छ ।                               
(रु.हजायभा) 
गत वषिसम्भको 
फाॉकी फरेुजू (A) 

मो वषि सम्ऩयीऺण 
गरयएको फरेुजू (B) 

मो वषि कामभ 
फेरुजू (C) 

सम्ऩयीऺणफाट 
कामभ फरेुजू (D) 

अध्माष्टवधक फाॉकी 
फेरुजू   

(E=A-B+C+D) 

५२२०७ ० ६२५१८ ० ११४७२५  
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              ढोयऩाटन नगयऩातरकाको सॊन्चतकोष ष्टववयण                        
                 २०७६।०७७ 

प्रदेश् गण्डकी                                                                                           
क्र. 
सॊ. 
 

 

 

स्थानीम तह 

 

 

 

न्जल्रा 
 

 आम 
 

 

जम्भा आम 

  

 

भौज्दात 
गत वषिको 
न्जम्भेवायी 

सॊघ तथा प्रदेश 
अनदुान 

याजस्व वाॉडपाट आततरयक 
आम 

अतम आम चार ुखचि ऩूॉजीगत खचि अतम खचि जम्भा खचि 

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

१०) 

१ ढोयऩाटन 
नगयऩातरका 

फागरङु १५४४८ २८३१२२ ६२९६६ ७८३६ १०५८०५ ४५९७२९ ७४२८७ ११७८५० २७२९५२ ४६५०८९ १००८८ 

 

            फेरुजू फगॉकयण (ष्टवतनमोजन, याजस्व, धयौटी  य अतम कायोफाय) 
                                                                             २०७६।७७                          

तस. 
नॊ. न्जल्रा 

स्थानीम 
तहको 
नाभ 

प्रायन्म्बक वरेुज ु प्रततष्टक्रमावाट पछिमौट वाॉकी वरेुज ु वाॉकी वरेुज ु

दपा सॊखमा 

यकभ 

दपा सॊखमा 

यकभ 

दपा सॊखमा 

यकभ 

असरु 
गनुिऩने 

तनमतभत गनुिऩने ऩेश्की 

सैर्द्ा
न्तत
क 

रगतत 

सैर्द्ान्तत
क  

रग
तत 

सैर्द्ा
न्ततक 

रगतत 

अतनमभत 
बएको 

प्रभाण 

कागजा
त ऩेश 
नबएको 

याजस्व 
रगत 

न्जम्भेवायी 
नसायेको 

सोधबनाि 
नतरएको 

जम्भा कभि
चायी 

अतम जम्भा 

१ 

फागरङु ढोयऩाटन  
नगयऩातरका 

५६ ४५ ९६३६
० 

० १२ ३३८४२ ५८ ३१ ६२
५१
८ 

१०५८
९ 

२४१८७ १२९४
८ 

० ० ३७१
३५ 

९०
० 

१३८९४ १४७९
४ 

 

                                                  
                 अद्यावतधक वेरुज ुन्स्थतत 

क्र.सॊ. स्थानीम तह न्जल्रा 
गत फषि 

सम्भको फाॉकी 
सभामोजन सं.प. राई 

अनयुोध बइ 
आएको 

सम्ऩयीऺण 
बएको  

सम्ऩयीऺण 
गनि 

नतभरेको 

कायवाही 
गनि फाॉकी 

गत फषि 
सम्भको फाॉकी 

मो वषिको 
थऩ यकभ 

फाॉकी मो फषि स.ंप. 
फाट कामभ 

फेरुज ु

कूर फाॉकी 
फेरुजू 

वाॉकी वरेुज ु
भध्मे ऩेश्की 

१ 

ढोयऩाटन 
नगयऩातरका 

फागरङु्ग 

52207 0 0 0 0 0 52207 62518 114725 ० 114725 15194 
  

          अनसूुची १ 

-रु हजायभा_ 
 

          अनसूुची २ 

-रु हजायभा_ 
 

          अनसूुची ३ 

-रु हजायभा_ 
 


