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ऩत्र सॊखमा् २०७८/७९           

च.नॊ. 212 

तभतत् २०७८/५/४  

 
 

श्री अध्मऺज्मू, 
तभक्वाखोरा गाउॉऩातरका, 
गाउॉ कामिऩातरकाको कामािरम,  

ताप्रेजङु। 

र्वषम् रेखाऩयीऺण प्रततवेदन । 

 

 नेऩारको सॊर्वधानको धाया २४१ फभोजजभ त्मस कामिऩातरकाको आतथिक वषि २०७६।७७ को रेखाऩयीऺण 

सम्ऩन्न गयी रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ को दपा २०(२) फभोजजभ मो प्रततवेदन जायी गरयएको छ । उक्त प्रततवेदन 

रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ को दपा २०(३) य दपा २२ प्रमोजनको रातग अनयुोध छ । 

 
 

 
                                                                        (नेत्र कुभाय खत्री) 

                                                                            नामव भहारेखाऩयीऺक



 

  
 

 

भहारेखाऩयीऺकको बनाइि 
नेऩारको सॊर्वधानको धाया २४१ भा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तह का सफै सयकायी कामािरमको 

रेखाऩयीऺण तनमतभतता, तभतव्ममीता, कामिदऺता, प्रबावकायीता य औजचत्मको आधायभा भहारेखाऩयीऺकफाट 
हनुे व्मवस्था छ । रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ को दपा २०(२) भा भहारेखाऩयीऺकरे प्रत्मेक गाउॉऩातरका 
य नगयऩातरकाको रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न गयी अरग अरग प्रततवेदन जायी गनि सक्न े व्मवस्था छ । सोही 
व्मवस्था फभोजजभ स्थानीम तहको आतथिक वषि 2076।77 को आतथिक कायोफायको रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न 
गयी मो प्रततवेदन जायी गरयएको छ । 

स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण नेऩारको सॊर्वधान, रेखाऩयीऺण ऐन, सयकायी रेखाऩयीऺण भानदण्ड, 
र्वत्तीम रेखाऩयीऺण भागिदशिन, स्थानीम तह रेखाऩयीऺण तनदेजशका, भहारेखाऩयीऺकको वार्षिक रेखाऩयीऺण 
मोजना य तनकामसॉग सम्फजधधत ऐन, तनमभको आधायभा सम्ऩन्न गरयएको छ । रेखाऩयीऺणको प्रभखु 
उदे्दश्महरुभा र्वत्तीम र्ववयणको शदु्धता, प्रचतरत कानूनको ऩारना, फजेट तथा मोजना तजुिभा एवॊ कामिक्रभ कामािधवमन, खरयद व्मवस्थाऩन, 
साविजतनक सम्ऩजत्तको सॊयऺण य उऩमोग, जजम्भेवायी य जवापदेर्हता एवॊ सेवा प्रवाहको अवस्था भूल्माङ्कन गनुि यहेको छ । त्मसैगयी स्रोत साधनको 
प्राप्ती य उऩमोग सम्फधधभा प्रचतरत कानूनको ऩारना बए नबएको र्वश्लषेण गयी र्वत्तीम  व्मवस्थाऩनभा सधुायका रातग सझुाव प्रस्ततु गयी सशुासन 
प्रवद्धिनभा टेवा ऩरु् माउन ुरेखाऩयीऺणको उदे्दश्म यहेको छ ।  

आतथिक वषि २०७६।७७ को रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न बएऩश्चात जायी गरयएको प्रायजम्बक प्रततवेदन उऩय प्राप्त प्रततर्क्रमाका र्वषमहरु तभरान 
गयी कामभ यहेका व्महोया सभावेश गयेय याम सर्हतको अजधतभ प्रततवेदन ऩठाइएको छ । प्रततवेदनभा ददएका सझुावहरुको कामािधवमनफाट स्थानीम 
तहभा यहेको सीतभत स्रोत साधनको उऩमोग गयी र्वकास तनभािण य सेवा प्रवाहभा तभतव्ममीता, दऺता य प्रबावकारयता हातसर गनि सहमोग ऩगु्न े
अऩेऺा गरयएको छ । परस्वरुऩ स्थानीम तहको कामिसम्ऩादनभा जवापदेर्हता य ऩायदशॉता प्रवद्धिन हनुे र्वश्वास तरइएको छ ।  

रेखाऩयीऺणफाट भूरत: आधतरयक आम य याजस्व फाॉडपाॉटको प्रऺऩेण मथाथिऩयक नयहेको, आधतरयक आम ठेक्का व्मवस्थाऩनभा स्ऩष्ट 
कानूनी व्मवस्था नबएको, आम सङ्करन धमून यहेको, ऩमािप्त आधाय फेगय याजस्व छुट ददएको, फक्मौता असरुीभा प्रबावकायीता नआएको, फजेट 
अनशुासन कभजोय यहेको, अफण्डा फजेट याखेको, खचि ऩश्चात फजेट तथा कामिक्रभ सॊशोधन गयी अनभुोदन गने गयेको, वषािधतभा फढी खचि गयेको, 
खरयद कानून र्वऩयीत सोझै खरयद गयेको, अत्मतधक प्रशासतनक खचि गयेको, फचत अनदुान र्पताि नगयेको, र्वतयणभखुी खचिको फाहलु्मता यहेको 
जस्ता प्रवजृत्त देजखएका छन ्। त्मसैगयी र्वकास तनभािणतपि  मोजना प्राथतभकरकयण नगयेको, साना तथा टुके्र आमोजनाको छनौट गयेको, जर्टर 
प्रकृततका कामिहरु सभेत उऩबोक्ता सतभततफाट गयाएको, तोर्कएफभोजजभ जनसहबातगता नजटेुको, दीगो र्वकासका रक्ष्म अनरुुऩ मोजना य कामिक्रभ 
तजुिभा नगयेको, दीघिकारीन र्वकासको खाका तजुिभा नबएको जस्ता सभस्मा यहेका छन ्।  

स्थानीम तहको आधतरयक व्मवस्थाऩनतपि  आवश्मक अनबुवी य दऺ जनशजक्तको कभी यहेको, कभिचायी तनमकु्ती तथा फढुवाभा प्रदेश 
रोकसेवा आमोगको ऩयाभशि नतरएको, सेवा प्रवाहभा अऩेजऺत सधुाय हनु नसकेको, स्रोत, साधन य सम्ऩजत्तको दरुुस्त अतबरेख नयहेको, सञ्चातरत 
मोजना, कामिक्रभ, सेवा प्रवाहको अतबरेख नयाखेको, फैंक र्हसाफ र्ववयण तमाय गने नगयेको, रेखाङ्कन तथा सभग्र प्रततवेदन प्रणारी य आधतरयक 
तनमधत्रण कभजोय यहेको छ । साथै आधतरयक रेखाऩयीऺण बयऩदो य प्रबावकायी नबएको ऩाइएको छ । स्थानीम तहभा रेखा सतभततको गठन, 
कामिऺ ेत्र, रेखाऩयीऺण प्रततवेदन उऩय छरपर य फेरुजू पर्छ्यौट सम्फधधी स्ऩष्ट कामिर्वतध तजुिभा हनु फाॉकर यहेको ऩाइएको छ । 
रेखाऩयीऺणफाट औॊल्माएका व्महोयाहरु सधुाय गयी गत र्वगतका फेरुजू उऩय अऩेजऺतरुऩभा आवश्मक कायवाही बए गयेको सभेत देजखएन । 

सभम य जनशजक्तको सीतभतताको फावजदु मथासम्बव स्थानीम तहको कामिस्थरभा नै उऩजस्थत बइि रेखाऩयीऺण गरयएको तथमो । 
रेखाऩयीऺणको क्रभभा रेखाऩयीऺण टोरीरे स्थानीम तह का प्रभखु सर्हतका ऩदातधकायीहरुसॉग छरपर सभेत गरयएको तथमो । रेखाऩयीऺण 
प्रततवेदनभा उल्रेख बएका व्महोयाको कामािधवमनफाट स्थानीम तह को र्वत्तीम व्मवस्थाऩन, बौततक ऩूवािधाय य सेवा प्रवाहभा सधुाय हनु ेअऩेऺा 
गयेको छु । स्थानीम तहको रेखाऩयीऺणभा सहमोग ऩरु् माउन ेस्थानीम तहका सफै ऩदातधकायी तथा कभिचायीहरु य रेखाऩयीऺण तथा प्रततवेदन 
तमायीभा सॊरग्न मस कामािरमका कभिचायीहरु सफैराइि धधमवाद ऻाऩन गदिछु ।  

  

 (टॊकभजण शभाि, दॊगार) 

२०७8 बाद्र ४ गते भहारेखाऩयीऺक 
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(प्रदेश नॊ.१ य प्रदेश नॊ.2 रेखाऩयीऺण भहातनदेशनारम) 

ऩत्र सॊखमा् 2078/79          

च.नॊ.: 211 तभतत्२०७८।५।४ 

श्री अध्मऺज्मू,  

तभक्वाखोरा गाॉउऩातरका,  
गाउॉ कामिऩातरकाको कामािरम, 
ताप्रेजङु । 

र्वषम्  रेखाऩयीऺण प्रततवेदन । 

कैर्पमत सर्हतको याम 

हाभीरे तभक्वाखोरा गाॉउऩातरकाको आतथिक वषि २०७६।७७ को र्वत्तीम र्ववयण य त्मससॉग सम्फजधधत आमव्मम र्ववयण तथा रेखा र्टप्ऩणीहरुको रेखाऩयीऺण गयेका छौं 
।हाम्रो यामभा,  मस प्रततवेदनको कैर्पमत सर्हतको याम व्मक्त गने आधाय खण्डभा उल्रेख बएका र्वषमरे ऩाने असय फाहेक, ऩेश बएको २०७७ आषाढ ३१ भा सभाप्त 
बएको आतथिक वषि २०७६।७७ को र्वत्तीम र्ववयण य त्मससॉग सम्फजधधत आमव्मम र्ववयणरे स्थानीम तहसॉग सम्फजधधत प्रचतरत कानून य ऩयम्ऩया फभोजजभ सायबतू रुऩभा 
सही तथा मथाथि अवस्था जचत्रण गदिछ ।  

कैर्पमत सर्हतको याम व्मक्त गने आधाय 

1. रेखाऩयीऺणभा देजखएका व्महोयाहरुका सम्फधधभा तभतत २०७७।१०।१२ भा जायी गरयएको प्रायजम्बक प्रततवेदन उऩय प्राप्त प्रततर्क्रमा सर्हतका प्रभाण 
कागजातका आधायभा पर्छ्यौट बएका दपाहरु हटाई कामभ व्महोयाको अजधतभ प्रततवेदन ऩाना २५ मसैसाथ सॊरग्न छ । 

2. रेखाऩयीऺणफाट रु. १ कयोड ५० हजाय फेरुजू देजखएको छ । सोभध्मे असरु गनुिऩने रु. १० राख २५ हजाय, प्रभाण ऩेश गनुिऩने रु. ७९ राख ५७ हजाय 
य तनमतभत गनुि ऩने रु. १० राख ६८ हजाय यहेको छ ।  

3. आम्दानी तथा खचिको से्रस्ता नगदभा आधारयत रेखा प्रणारी अवरम्फन गयेकोरे ऩातरकाको ऩेश्कर फाहेक सम्ऩजत्त तथा दार्मत्व मर्कन हनेु कुनै जानकायी 
खरुाएको छैन ।   

हाम्रो रेखाऩयीऺण कामि नेऩारको सॊर्वधान, रेखाऩयीऺण ऐन तथा भहारेखाऩयीऺकको कामािरमरे अवरम्वन गयेका नेऩार सयकायी रेखाऩयीऺणभान, भागिदशिन तथा 
रेखाऩयीऺणसॉग सम्फजधधत अधम प्रचतरत कानून फभोजजभ गरयएको छ । र्वत्तीम र्ववयण तमाय गने स्थानीम तहसॉग हाभी स्वतधत्र छौं । त्मसका रातग स्वीकृत आचाय 
सॊर्हता अनसुाय हाभीरे काभ गयेका छौं । रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राप्त गयेका रेखाऩयीऺण प्रभाणहरु हाम्रो याम व्मक्त गने आधायका रातग ऩमािप्त य उऩमकु्त छन ्बन्न े
कुयाभा कामािरम र्वश्वस्त छ ।   

र्वत्तीम र्ववयण उऩय व्मवस्थाऩन य रेखाउत्तयदामी अतधकृतको जजम्भेवायी 

आतथिक कामितफतध तथा र्वत्तीम उत्तयदार्मत्व ऐन २०७६ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ तथा अधम प्रचतरत कानून  फभोजजभ सही य मथाथि हनेु गयी र्वत्तीम 
र्ववयण तमाय गने तथा जारसाजी वा अधम गल्तीका कायण र्वत्तीम र्ववयण सायबतू रुऩभा गरत आॉकडा यर्हत स्वरुऩभा फन्न ेगयी आवश्मक आधतरयक तनमधत्रण प्रणारी 
राग ुगने जजम्भेवायी ऩातरका व्मवस्थाऩनभा यहेको छ । गाउॉ कामिऩातरका, अध्मऺ य प्रभखु प्रशासकरम अतधकृत गाउॉऩातरकाको र्वत्तीम प्रततवेदन प्रकृमाको अनगुभनका 
रातग जजम्भेवाय यहेका छन ्।   

र्वत्तीम र्ववयणको रेखाऩयीऺण उऩय रेखाऩयीऺकको जजम्भेवायी 

र्वत्तीम प्रततवेदन सभग्रभा जारसाजी वा अधम गल्ती सभेतका कायण सायबतू रुऩभा गरत आॉकडा यर्हत यहेको होस ् बनी उजचत आश्वस्तता प्राप्त गयी याम सर्हतको 
रेखाऩयीऺण प्रततवेदन जायी गनुि रेखाऩयीऺणको उद्दशे्म हो । रेखाऩयीऺणभा उजचत आश्वस्ततारे साभाधम स्तयको आश्वस्ततासम्भ प्रदान गयेको हधुछ, तय रेखाऩयीऺण ऐन 
तथा भहारेखाऩयीऺकको कामािरमरे अवरम्वन गयेका नेऩार सयकायी रेखाऩयीऺणभान, भागिदशिन तथा रेखाऩयीऺणसॉग सम्फजधधत अधम प्रचतरत कानून फभोजजभ गने 
रेखाऩयीऺण सम्ऩादन बएकै अवस्थाभा ऩतन सफै प्रकायका जारसाजीजधम वा अधम गल्ती ऩत्ता रगाउने सक्ने तनजश्चतता बने हदैुन । र्वत्तीम र्ववयणका उऩमोगकतािरे 
साभाधमतमा गने आतथिक तनणिमभा नै पयक ऩानि सक्ने अवस्था देजखएका एउटै वा सभग्रताभा हनेु र्वशेष वा जारसाजीजधम वा अधम गल्तीराई सायबतू रुऩभा गरत आॉकडा 
भातनएको छ ।  

 
(नेत्र कुभाय खत्री) 

नामफ भहारेखाऩयीऺक
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रेखाऩयीऺण प्रततवेदन 

२०७६।७७ 

ऩरयचम – स्थानीम नेततृ्वको र्वकास गदै स्थानीम शासन ऩद्धततराई सदुृढ गयी स्थानीम तहभा र्वधार्मकर, कामिकायीणी य धमार्मक 
अभ्मासराई सॊस्थागत गनि स्थानीम सयकायको सञ्चारन गने उद्देश्मरे मस गाउॉऩातरकाको स्थाऩना बएको हो।स्थानीम सयकायरे 
सञ्चारन गने कामिभा सहकारयता, सह–अजस्तत्व य सभधवमराई प्रवद्धिन गनुि य स्थानीम सयकायका काभभा जनसहबातगता, 
उत्तयदार्मत्व, ऩायदजशिता सतुनजश्चत गयी नागरयकराई गणुस्तयीम सेवा प्रदान गनुि गाउॉऩातरकाको उद्देश्म यहेको छ।मस गाउॉऩातरका 
अधतगित  ५ वडा, २८ सबा सदस्म, ४४२.९६वगि र्करोतभटय ऺेत्रपर तथा ९१६० जनसॊखमा यहेको छ । 

स्थानीम सजञ्चत कोष – आतथिक वषि २०७६।७७ को स्थानीम सजञ्चत कोष आम व्मम  र्हसाफको सॊजऺप्त अवस्था तनम्न फभोजजभ 
यहेको छ । 

ऩातरकाराई एर्ककृत वार्षिक सॊकेत तथा वगॉकयण य व्माखमा २०७४ स्वीकृत बएको नेऩार साविजतनक ऺेत्र रेखाभान 

(NPSAS) फभोजजभका पायाभहरु सर्हतको प्रातप्त य बकु्तानीको एकरकृत वार्षिक प्रततवेदन (भ रे ऩ पा नॊ २७२) अनसुाय 
ऩातरकाको मस वषिको आम व्मम र्ववयण तनम्नानसुाय यहेको छ । 

आतथिक कायोफायको जस्थतत 

र्ववयण र्टप्ऩणी 

मस वषि रु. गतवषि रु. 

फजेट 
आपैरे गयेको 
प्रातप्त/बकु्तानी 

वस्तगुत/सोझै 

बकु्तानी 
जम्भा 

आपैरे गयेको 
प्रातप्त/बकु्तानी 

वस्तगुत/सोझै 

बकु्तानी 
जम्भा 

प्राप्ती (क+ख)   २९३५९७६८० २७०३३५९९८ ० २७०३३५९९८ ० ० ० 

क. प्रातप्त (सजञ्चतकोषभा 
आम्दानी फाॉतधने) 

  २५६३२७००० २३७६९२४६८ ० २३७६९२४६८ ० ० ० 

११००० कय ११ ५६२३०००० ३४६५००४६ ० ३४६५००४६ ० ० ० 

१३००० अनदुान   १९७१९१००० २००९५९००० ० २००९५९००० ० ० ० 

सॊघीम सयकाय १२ १६५३७८००० १६९१४६००० ० १६९१४६००० ० ० ० 

प्रदेश सयकाय १२ ३१८१३००० ३१८१३००० ० ३१८१३००० ० ० ० 

१४००० अधम याजस्व   २९०६००० २०८३४२२ ० २०८३४२२ ० ० ० 

ख. अधम प्रातप्त   ३७२७०६८० ३२६४३५३० ० ३२६४३५३० ० ० ० 

र्वतयण गनि फाकर याजस्व   ० ० ० ० ० ० ० 

कोषहरु   ४१९२६८० ४२०७६८० ० ४२०७६८० ० ० ० 

धयौटी   ० ८७०००० ० ८७०००० ० ० ० 

सॊघीम प्रदेश सयकाय वा अधम 
कामिक्रभ 

  ३३०७८००० २७५६५८५० ० २७५६५८५० ० ० ० 

बकु्तानी (ग+घ)   ३१२५६३३६८ २७११२६०७५ ० २७११२६०७५ ० ० ० 

ग. बकु्तानी (सजञ्चत कोषफाट)   २७५२९२६८८ २३८८९१५१५ ० २३८८९१५१५       

   २१००० ऩारयश्रतभक / 
सरु्वधा 

१८ ८०७१०००० ६८०५८३९७ ० ६८०५८३९७ ० ० ० 

   २२००० भारसाभान तथा 
सेवाको उऩमोग 

१८ ७०१०१००० ५५३५३२३८.३७ ० ५५३५३२३८.३७ ० ० ० 

   २५००० सहामता १८ २२६४००० २२६३८२५.८ ० २२६३८२५.८ ० ० ० 



   

2 
 

(Subsidy) 

   २७००० साभाजजक सयुऺा १८ १६६९००० १६६४४६२ ० १६६४४६२ ० ० ० 

   २८००० अधम खचि १८ ७४३१००० ११६६२८० ० ११६६२८० ० ० ० 

   ३१००० गैय र्वत्तीम 
सम्ऩत्ती / ऩूॉजीगत खचि 

१८ १०१८८५००० ९९१५२६२४.१९ ० ९९१५२६२४.१९ ० ० ० 

अनदुान र्पताि   ११२३२६८८ ११२३२६८८   ११२३२६८८       

घ. अधम बकू्तानी   ३७२७०६८० ३२२३४५६० ० ३२२३४५६० ० ० ० 

कोषहरु   ४१९२६८० ३५९८७१० ० ३५९८७१० ० ० ० 

धयौटी   ० १०७०००० ० १०७०००० ० ० ० 

सॊघीम प्रदेश सयकाय वा अधम 
कामिक्रभ 

  ३३०७८००० २७५६५८५० ० २७५६५८५० ० ० ० 

कट्टी यकभ बकु्तानी/दाजखरा 
गनि फाकर 

    ० 0 ० 0 0 0 

ङ. मो वषिको फचत (धमनु)   -१८९६५६८८ -७९००७७ ० -७९००७७ ० ० ० 

च.गतवषिको जजम्भेवायी यकभ 
(अ.ल्मा) 

    १९३८१००७.७   १९३८१००७.७       

वषािधतको फाकर यकभ (ङ + 
च) 

  -१८९६५६८८ १८५९०९३१ ० १८५९०९३१ ० ० ० 

फैंक तथा नगद फाकर २४   १८५९०९३०.६१   १८५९०९३०.६१     ० 
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दपा रेखाऩयीऺणफाट देजखएका व्महोया फेरुजू यकभ 

 रेखाऩयीऺणको प्रायजम्बक प्रततवेदन जायी बए ऩश्चात रु. ११४७१७ असरु बई र्वतबन्न सजञ्चत कोषभा दाजखरा 
बएको छ । 

 

 र्वत्तीम र्ववयण र्वश्लषेण  

1.  र्वत्तीम र्ववयण – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७२ भा गाउॉऩातरकारे प्रत्मेक वषिको साउन 
एक गतेदेजख आगाभी वषिको असाय भसाधतसम्भको अवतधराई आतथिक वषि कामभ गयी आम य व्मवमको र्हसाव 
याख्नऩुदिछ।सोही ऐनको दपा ६९ भा तोकरए अनसुाय गाउॉऩातरकारे आफ्नो आतथिक कामि प्रणरीको व्मवस्थाऩन 
गनुिऩदिछ।मस सम्फधधभा देजखएका व्महोया देहाम फभोजजभ छन ्। 

 स्थानीम तहरे सजञ्चत कोषभा गत र्वगतको फाॉकर मस वषि प्राप्त यकभ य सजञ्चत कोषवाट बएको खचि स्ऩष्ट 
देजखने गयी खाता याखेको छैन । 

 रेखाऩयीऺणका क्रभभा फैंक नगदी र्कताफ तथा ऩेश्कर खाता अद्यावतधक नयहेको कायण स्थानीम तहरे ऩेश 
गयेको आम–व्मम र्ववयण मथाथि भान्न सक्ने अवस्था छैन । 

    त्मसैरे तोके फभोजजभका र्वत्तीम र्ववयण तथा खाताहरु अद्यावतधक गयी आम य व्ममको वास्तर्वक 
जस्थतत देजखने गयी रेखाॊकन गनुिऩदिछ । 

 

2.  आतथिक कायोफाय – मस ऩारीकाभा मस वषि रु.२७०३३३९९८ आम बएकोभा २०७७ असाय भसाधत सम्भ रु. 
२७११२६०७५ खचि बई रु. ७९००७७ ऋणात्भक भौज्दात यहेको छ।गत वषिको भौज्दात सभेत फषािधतभा 
सजञ्चत कोष य अधम कोष रु.१८५९०९३० यहेको देजखमो । 

 

3.  आधतरयक तनमधत्रण प्रणारी -  स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा ७८ वभोजजभ आधतरयक तनमधत्रण 
प्रणारी तमाय गयी राग ुगयेको ऩाईएन। मस सम्वधधभा देजखएका अधम व्महोयाहरु तऩजशर वभोजजभ यहेका छन 
।  

 आतथिक सहामता य औषधी उऩचायको यकभ र्वतयण गदाि सो सम्फजधध कामिर्वतध फनाएय भात्र गनुि ऩनेभा 
गयेको देजखएन ।  

 वडाहरु य नगयका एकै प्रकृततका मोजना तथा कामिक्रभहरु सञ्चारन गदाि ( र्वउ र्वजन खयीद ,ऩाडा 
सगुयु, गाइ खयीद,कृर्ष साभान खरयद , सोराय खरयद,  पतनिचय खरयद य सडक ऩवुािधाय ) र्वतबन्न 
अनगुभनकायी तनकामका तनदेशन ऩरयऩत्र य प्रततवेदन अनसुाय एकरकृत प्माकेज फनाई तभतव्ममी, 
प्रततस्ऩधॉ य दऺताऩूणि ढ्गबफाट कामािधवमन गनुिऩनेभा सो फभोजजभ गयेको देजखएन ।  

 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन 2074 को दपा 11 अनसुाय आफ्नो ऺेत्रतबत्रको आधायबतु तथमाॊक 
सॊकरन, अतबरेखाॊकन य व्मवस्थाऩन गनुिऩने सो गयेको ऩाईएन ।  

 ऩातरकारे एक आतथिक वषिको अधत्म तबत्र बएको आफ्नो आतथिक कायोवायको अनसुचुी 14 वभोजजभ 
ढाॉचाभा वार्षिक प्रततवेदन तमाय गयेको ऩाईएन ।  

 ऩातरकारे कामिक्रभगत तथा मोजनागत खाता याखेको ऩाईएन।साथै ऩातरकाफाट मस वषि सॊचातरत 
कामिक्रभ तथा मोजनाको कामािधमवमन य सेवा प्रवाह सभेतको वार्षिक कामिक्रभ अनसुायको प्रगतत तमाय 
गयेको ऩाईएन।  

 कामािरमको शे्रष्ता य वैक र्वचको र्हसाव पयक ऩये वा नऩयेको सम्वधधभा वैक र्हसाव तभरान र्ववयण 
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तमाय नगयेको कायण र्हसाव तभरान बए नबएको सम्वधधभा मर्कन गनि सर्कएन। 

 स्थानीम कोषको सञ्चारन, व्मवस्थाऩन य प्रततवेदन प्रणारीभा एकरुऩता य शदु्धता कामभ गनि भहारेखा 
तनमधत्रक कामािरमरे उऩरब्ध गयाएको स्थानीम सजञ्चत कोष व्मवस्थाऩन प्रणारी (सतु्र) को प्रमोग 
गयेको ऩाईएन । 

 अधतय सयकायी र्वत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा १७ फभोजजभकै भध्मकारीन खचि सॊयचना तमाय 
गनुिऩनेभा ऩातरकारे सो फभोजजभ भध्मकारीन खचिको सॊयचना तमाय गयेको ऩाईएन ।  

 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ६५, ६६ य ६७ भा क्रभश् स्थानीम याजश्व ऩयाभशि 
सतभतत, स्रोत अनभुान य फजेट सीभा तनधाियण सतभतत य फजेट तथा कामिक्रभ तजुिभा सतभतत यहन ेव्मवस्था 
गयेकोभा ऩातरकारे उक्त सतभतत गठन गयेको ऩाईएन ।  

 र्वषमगत ऺेत्रभा सञ्चारन हनुे कामिक्रभभा फैठक बत्ता, भ्रभण बत्ता, तातरभ, गोष्ठीतपि  फढी केधद्रीत बई 
र्वतयणभखुी यहेको ऩाईमो।   

 ऩातरकारे जजधसी साभानको एकरकृत र्ववयण तथा सहामक जजधसी खाता अद्यावतधक नगयी वडा 
कामािरम तथा र्वतबन्न सॊघ सॊस्थाराई र्वतयण गयेको ऩाईमो । 

 वडा कामािरमभा यहेका जजधसी साभान सर्हतको अतबरेख देजखने गयी ऩातरकाको भूर जजधसी खाता 
अद्यावतधक गयेको ऩाईएन । 

 जजधसी तनयीऺण प्रततवेदनभा उल्रेख बए अनसुाय र्वतबन्न भारसाभान भभित तथा तरराभ गनुि ऩनेभा 
गयेको ऩाईएन ।  

 भलु्म अतबवरृ्द्ध कय तनमभावरी २०53 को तनमभ 6 (क) भा ठेक्का सम्झौता य कय बकु्तानीको 
जानाकायी सम्वजधधत आधतरयक याजस्व कामािरमराई नददई आतथिक वषिको अधतभा भात्र ददइएको तथा 
इ टीतडएस गयेको देजखएन। 

 कामािरमरे उद्देश्म प्रातप्तभा आइऩने सम्बार्वत जोजखभहरु ऩर्हचान गरय तनयाकयणको प्रमास गयेको 
अतबरेख याखेको देजखएन । 

 कुनै यकभको बकु्तानी ददॉदा रयत ऩगुेको वा नऩगुेको जाॉच गयी यतसद र्वर बऩािइहरुभा तसरतसरेवाय 
नम्वय याजख कामािरम प्रभखुरे तोकेको कभिचायीरे बकु्तानी बएको जनाउने छाऩ सभेत रगाई दस्तखत 
गयी प्रभाजणत गनुिऩनेभा से अनसुाय गयेको ऩाईएन । 

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

 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन 2074 को दपा 13 वभोजजभ आतथिक वषि शरुु हनुबुधदा ऩधर ददन 
अवागै ऩातरकारे आफ्नो ऺेत्रतबत्रको तनभािण साभाग्री भूल्म, ज्मारा, बाडा तथा अधम भहशरुको स्थानीम 
धमनुतभ दययेट तोक्न ुऩनेभा तोकेको ऩाईएन। 

 ठेक्काहरुको र्वस्ततृ र्ववयण देजखने गरय ठेक्का खाता य कजधटधजेधसी खाता याखेको ऩाईएन। 

 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन 2074 को दपा 74(2) अनसुाय साविजतनक खरयद तनमभावरी वनाई 
राग ुगनि सक्न ेव्मवस्था बएकोभा वनाएको ऩाईएन ।  

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

 सॊस्था दताि ऐन, २०३४ दपा ३ ऩातरकाफाट सञ्चारन बएका र्वतबन्न मोजना तनभािण कामि गनि सम्झौता 
गठन गयेका उऩबोक्ता सतभतत ऐनको उक्त व्मवस्था अनसुाय भाधमता प्राप्त हनुे गयी दताि गयेको ऩाइएन 
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।  

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

 वातावयण सॊयऺणको एकरकृत ददघिकारीन मोजना तमाय गयेको देजखएन । 

 ऩातरकाको र्वकास तनभािण व्मवस्थाऩन तथा सेवा प्रवाहका रातग आवश्मक प्रार्वतधक तथा प्रशासतनक 
कभिचायीको अबाव यहेको ऩाईमो । 

 सशुासन व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन तनमभावरी, २०६५ अनसुाय नागरयक वडाऩत्रभा उल्रेजखत 
सेवाहरुको कामािधवमन जस्थती अनगुभन गनि अनगुभन सॊमधत्र तम गयेको ऩाईएन । 

 तनजाभती सेवा ऐन, 2049 वभोजजभ कामि र्ववयण वनाई राग ुगयेको ऩाईएन । 

 तनजाभती सेवा ऐन, 2049 को दपा 7 (ख) (2) वभोजजभ तरवी प्रततवेदन ऩारयत गयाएय भात्र तरव 
बत्ता बकु्तानी गनुिऩनेभा कामािरमरे तरवी प्रततवेदन ऩारयत नगरय खचि रेखेको ऩाईमो । 

 ऩातरकारे र्वद्यारमभा यकभ तनकासा गदाि र्वद्यारमगत तनकासा प्रष्ट देजखने गयी खाता याखेको देजखएन 
। 

 भधत्रारमको तभतत 2073।12।25 को ऩरयऩत्र अनसुाय मस ऩातरकाभा सभार्हत बएका सार्वकका 
गाॉउ र्वकास सतभतत को नाभभा यहेका ऩेश्कर तथा वेरुजकुो रगत तमाय गयेको ऩाईएन ।  

          तसथि ऩातरकारे आधतरयक तनमधत्रण प्रणारीराई तोकरए फभोजजभ प्रबावकायी य र्वश्वशनीम फनाइ 
सेवा प्रवाह सदुृढ फनाउने तपि  ध्मान ददनऩुने देजखधछ ।  

4.  फजेट ऩेश, ऩारयत य अजखतमायी - स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७१ भ स्थानीम तहरे आगाभी 
आतथिक वषिको याजश्व य व्ममको अनभुान कामिऩातरकाफाट स्वीकृत गयाई असाय १० गते तबत्र ऩेश गने य मसयी 
ऩेश बएको फजेट छरपर गयी असाय भसाधततबत्र सबाफाट ऩारयत गनुिऩने व्मवस्था छ।सोही ऐनको दपा ७३ 
भा सबाफाट फजेट स्वीकृत बएको ७ ददनतबत्र स्थानीम तहका प्रभखुरे प्रभखु प्रशासकरम अतधकृतराई फजेट खचि 
गने अजखतमायी प्रदान गनुिऩने व्मवस्था छ।मस स्थानीम तहभा उऩाध्मऺ श्री रुद्र कुभायी साॉवा प्राङदेनरे तभतत 
२०७६।३।१० गते रु.२५६१०६००० फजेट सबा सभऺ ऩेश गयेकोभा तभतत २०७६।३।१० भा ऩारयत 
बएको छ।मसैगयी स्थानीम तहका प्रभखुरे २०७६।३।१५ भा प्रभखु प्रशासकरम अतधकृतराई फजेट खचि गने 
अजखतमायी प्रदान गयेको देजखधछ।  

 

5.  अफण्डा फजेट – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ फभोजजभ स्थानीम आतथिक अवस्था सभेतको आधायभा 
फजेट तथा कामिक्रभको प्राथतभकरकयणका आधाय तमाय गयी स्रोत अनभुान तथा सीभा तनधाियणका आधायभा 
अफण्डा नयाखी आम–व्ममको अनभुान ऩेस गनुिऩने व्मवस्था छ । मस स्थानीम तहरे मो फषि ऩुॉजीगत तपि  अध्मऺ 
कोषभा रु.१५००००० य सभऩयुक कोष बनी रु.५२३४००० गयी रु.६७३४००० अफण्डा याखेको छ।उक्त  
अफण्डा यकभ कामिऩातरकाको र्वतबन्न तभततको तनणिमफाट फजेट व्मवस्था गयी खचि गयेको छ। फजेट अफण्डभा 
याखी कामिऩातरकाको तनणिमफाट खचि गने प्रर्क्रमाभा तनमधत्रण गनुिऩदिछ। 
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6.  चौभातसक ऩूॉजीगत खचि - आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ  २३ फभोजजभ स्वीकृत बएको 
कामिक्रभभा तनमभ २५ फभोजजभ चौभातसक प्रगतत र्ववयण वनाई ऩेश गनुिऩने य चौभातसक कामिरक्ष्म तथा 
कमिक्रभ फभोजजभ कामिसम्ऩादन सम्ऩन्न गयी कामिक्रभ कामािधवमन गनुिऩने व्मवस्था छ।कामािरमरे उऩरव्ध 
गयाएको र्ववयण अनसुाय चौभातसक ऩुॉजीगत खचिको जस्थतत देहाम फभोजजभ छ।वषािधतभा हतायभा काभ गयाउॉदा 
काभको गणुस्तयभा असय ऩने देजखएकोरे तनमभभा बएको व्मवस्था अनरुुऩ आषाढभा खचि गने ऩरयऩाटीभा 
तनमधत्रण गनुिऩदिछ । 

ऩूॉजीगत खचि 
शीषिक 

कुर खचि 

चौभातसक खचि (रु.हजायभा) 

आषाढ भर्हनाको 
भात्र खचि प्रथभ 

चौभातसक 

दोस्रो 
चौभातसक 

तेस्रो चौभातसक 

 ९९१५२६२४ १९९५५३१ ७८५२२०० ८९३०४८९३ ५८३,७९७११ 

खचि प्रततशत १०० २ ८ ९० ५९ 

 

 

7.  ऩुॉजीगत खचि र्वतध - कामािरमवाट ऩेश बएको र्ववयण अनसुाय ऩुॉजीगत खचि  देहाम अनसुाय गयेको ऩाइमो । 

जम्भा खचि यकभ 

कोटेशन तसरफधदी दयबाउऩत्र उऩबोक्ता सतभतत वा 
राबग्राही सभदुाम 

९८८२२९६० 

 

१२७३१००० २५४९५००० ६०५९६९६० 

प्रततशत १३ २६ ६१ 
कुर खचि भध्मे ६१ प्रततशत उऩबोक्ता सतभततवाट खचि गयेकोरे प्रततष्ऩधाित्भक र्वतधवाट खरयद गने तपि  
ऩातरकाको ध्मान ऩगु्न ुऩदिछ । 

 

8.  खयीद सम्झौता – आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ २०(३) अनसुाय प्रथभ चौभातसक अफतधभा 
ठेक्का सम्झौता गनुिऩने स्ऩष्ट व्मवस्था बएकोभा ऩातरकारे देहाम अनसुाय तेश्रो चौभातसकभा ३९ वटा काभको रु. 
५९८८८४०० को ठेक्का सम्झौता गयेको ऩाइमो।साथै असाय भर्हना सभेत ३८ वटा सम्झौता रु. ५४५२६५९८ 
को गयेकोरे काननुभा उल्रेजखत व्मवस्थाको ऩारना बएको नदेजखएकोरे काननुभा उल्रेजखत व्मवस्थाको ऩारना 
गनेतपि  गाउऩातरका व्मवस्थाऩन र्वशेष सतिक यहन ुऩदिछ । 

कामिक्रभ
को नाभ 

खरयद सम्झौता 

मस वषि सम्ऩन्न 
जम्भा प्रथभ चौभातसक दोस्रो चौभातसक तेस्रो चौभातसक 

आषाढ भर्हनाको 
भात्र  

सङ्खखमा यकभ सङ्खखमा यकभ 
स

ङ्खखमा 
यकभ सङ्खखमा यकभ सङ्खखमा यकभ सङ्खखमा यकभ 

उऩबोक्ता 
सतभतत 
द्वाया 

१५२ 
६०५९६
९६० 

२ 
१७५०
००० 

५९ 
2226
5000 

८१ 
3432
5960 

१० 

१९०
६००
० 

१५२ 
६०५९६९

६० 

ठेक्का 
द्वाया 

१४ 
२५४९५
००० 

- - १ 
१०००
००० 

११ 
२२००
०००० 

२ 

३४९
५००
० 

१४ 
२५४९५०

०० 

कोटेशन ४ 
१२७३१
००० 

- - १ 
४५००
००० 

३ 
८२३१
००० 

- - ४ 
१२७३१०

०० 
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० १७० 

९८८२२
९६० २ 

१७५०
००० ६१ 

२७७६
५००० ९५ 

६४५५
६९६० १२ 

५४०
१००

० १७० 

९८८२२९
६०  

9.  खरयद मोजना – साविजतनक खरयद ऐन, २०६३ को दपा ६ फभोजजभ साविजतनक तनकामरे तोर्कए फभोजजभ 
खरयदको गरुुमोजना तथा वार्षिक खरयद मोजना तमाय गनुिऩने व्मवस्था छ।तय कामािरमरे मो वषि रु. 
९९१५२६२४ को खरयद गये ऩतन सो अनरुुऩ खरयद मोजना तमाय गयेको ऩाइएन।अत् ऐन तथा तनमभावरीभा 
तोके फभोजजभ गरुु मोजना तथा वार्षिक खरयद मोजना फनाउने य सो फभोजजभ खरयद व्मवस्थाऩन गनेतपि  
कामािरमरे ध्मान ददन ुऩदिछ। 

 

10.  आधतरयक ऋण – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ६८ फभोजजभ गाउॉऩातरकारे र्वत्त आमोगको 
तसपारयसभा सम्फजधधत सबावाट स्वीकृत गयी उत्ऩादनशीर, योजगायभरुक, आधतरयक आमवरृ्द्ध तथा ऩूॉजीगत 
कामिका रातग आधतरयक ऋण तरन सक्ने व्मवस्था छ।मस गाउॉऩातरकारे मो वषि आधतरयक ऋण तरएको 
देजखएन । 

 

11.  मोजना छनौट – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा २४ को उऩदपा ४ अनसुाय ऩातरकाहरुरे 
आवतद्यक वार्षिक यणनीततगत र्वषमको मोजना फनाउदा भध्मकारीन तथा दीघिकातरन  प्रकृततका आमोजनाहरुभा 
रगानी गनुिऩने व्मवस्था छ।त्मस्तै सोही ऐनको दपा २४ को उऩदपा १० अनसुाय ऩातरकारे स्थानीमस्तयका 
र्वकास आमोजनाको आवश्मक अध्ममन अनसुधधान तथा प्रबाव भूल्माङ्कन कामि गनि सक्ने व्मवस्था यहेको छ।तय 
ऩातरकारे ९२ वटा सानो प्रकृततका रु.५००००० बधदा घटीका मोजना अध्ममन अनसुधधान य प्रबाव भूल्माङ्कन 
फेगय रु.२०२९४००० को छनौट तथा कामािधवमन गयेको देजखमो।साना साना मोजना वडावाट छनौट गयी 
कामािधवमन गने गयेकोरे भध्मकारीन तथा दीघिकारीन मोजना वनाइ भध्मभ य ठुरा आमोजनाहरु तजुिभा गयी 
कामािधवमन गने तपि  ध्मान जानऩुने देजखधछ । 

 

 

 

 

12.  उऩबोक्ता सतभततको शे्रस्ता अनगुभन – साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ९७ फभोजजभ उऩबोक्ता 
सतभततवाट सञ्चातरत कामिक्रभको रेखा दरुुस्त याख्न ेदार्मत्व सम्फजधधत उऩबोक्ता सतभततका प्रभखु, कोषाध्मऺ य 
सदस्म सजचवको हनुे, रेखा दरुुस्त नयाखेको ऩाइएभा प्रचतरत कानूनफभोजजभ कायफाही हनुे एवॊ बए गयेको 
काभराई नगयेको तथा नगयेको काभराई गयेको तसपारयस गने, नाऩजाॉच प्रार्वतधक सऩुयीवेऺण गने य अजधतभ 
भूल्माङ्कन गने कभिचायीराई प्रचतरत कानूनफभोजजभ कायफाही हनुे व्मवस्था छ।उऩबोक्ता सतभततरे याखेको 
रेखाको सम्फधधभा अनगुभन गयेको देजखएन।उऩबोक्ता सतभततभापि त ्बकु्तानी गदाि आमकय ऐन, २०५८ फभोजजभ 
श्रोतभा अतग्रभ आमकय कट्टी गनुिऩने, स्थामी रेखा नम्फय य भूल्म अतबफरृ्द्ध कय दताि प्रभाणऩत्र बएकासॉग खरयद 
गनुिऩने व्मवस्थाको ऩारना बएको छैन।उऩबोक्ता सतभततफाट खरयद गरयएका र्वतबन्न जजधसी, तनभािण साभग्री य हेबी 
भेजशनको बकु्तानीभा अतग्रभ आमकय कट्टी गयेकोसभेत देजखएन।उऩबोक्ता सतभततरे रेखा नयाख्न,े कामािरमफाट 
अनगुभन नहनुे अवस्थाभा आमकय ऐन, २०५८ अनसुाय राग्ने आमकय तथा बकु्तानीभा असरुी गरयने कय यकभ 
तनभािण व्मवसामी तथा आऩूततिकतािफाट छरी हनु सक्ने बएकोरे अनगुभन गनुिऩदिछ।    

 

13.  तनभािण कामि सञ्चारनको अवस्था – गाउॉऩातरकारे ऩेश गयेको र्ववयण अनसुाय मसवषि देहाम अनसुायको खचि 
बएको र्ववयण ऩेश बएको छ।कुर खचि भध्मे ७०.३% उऩबोक्ता सतभतत भापि त खचि गयेकोरे तनभािण व्मवसामी 
भापि त प्रततस्ऩधाित्भक रुऩभा खचि गने तपि  गाॉउऩातरकाको ध्मान जान ुऩने देजखमो। 

कामिक्रभको नाभ तनभािण कामिभा 
बएको कुर खचि 

कुर खचि भध्मे उऩबोक्ता 
सतभतत भापि त बएको यकभ 

तनभािण व्मवसामीफाट बएको 
यकभ 

र्वतबन्न कामिक्रभ 86091960 60596960 25495000 
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14.  नक्सा ऩास – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा २७(१) अनसुाय कसैरे ऩतन गाउॉऩातरकाफाट 
नक्सा ऩास नगयाई बवन तनभािण गनि नहनुे व्मवस्था छ।तय मो वषि गाउॉऩातरकाभा नक्सा ऩाससम्फधधी 
काभकायफाही बएको छैन।त्मसैरे तोकेफभोजजभ सॊयचना तनभािण गनुि ऩूवि गाउॉऩातरकाफाट नक्साऩास गने 
व्मवस्थाको कामािधवमनभा ध्मान ददनऩुदिछ। 

 

15.  प्रशासकरम सॊगठन य कभिचायी व्मवस्थाऩन – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८३ फभोजजभ 
स्थानीम तहको कामिफोझ, याजस्व ऺभता, खचिको आकाय य स्थानीम आवश्मकता सभेतराई ध्मानभा याखी 
कभिचायी सभामोजन बएऩतछ भात्र सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺणका आधायभा स्थानीम तहभा सॊगठन सॊयचना 
कामभ हनु ेव्मवस्था छ।ऩातरकाभा प्रभखु प्रशासकरम अतधकृत सर्हत २७ दयफधदी स्वीकृत यहेकोभा रेखाऩयीऺण 
अवतधसम्भ प्रभखु प्रशासकरम अतधकृत सर्हत १७ जना ऩदऩूतति बएको देजखधछ।रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राप्त 
र्ववयण अनसुाय कामि व्मवस्थाऩनका दृर्ष्टकोणरे भहत्वऩूणि भातनएका प्रशासकरम अतधकृत, इधजीतनमय, जनस्वास्थम 
अतधकृत सर्हत १० ऩदहरु रयक्त यहेका छन।्दयफधदी फभोजजभ जनशजक्तको ऩूणिता नहुॉदा र्वषमगत कामिक्रभ 
सञ्चारन, सेवा प्रवाह तथा ऩातरकाको सभग्र कामि सम्ऩादनभा असय ऩयेको जस्थतत छ।तसथि रयक्त ऩदहरु मथाशक्म 
तछटो ऩूतति गयी सेवा प्रवाह प्रबावकायी फनाउनऩुदिछ। 

 

16.  स्थानीम तथमाॊक य अतबरेख – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ११ वभोजजभ गाउॉऩातरकारे 
आफ्नो ऺेत्र तबत्रको आधायबतु तथमाकॊ  सॊकरन, अतबरेख य सोको व्मवस्थाऩन गनुिऩने व्मवस्था छ। 
गाउॉऩातरकारे स्थानीम तथमाॊक सम्वधधी नीतत, कानून य सोको भाऩदण्ड फनाएको देजखएन।स्थानीम तहका हयेक 
प्राथतभकरकयणका र्क्रमाकराऩ सञ्चारनभा तथमाॊकरे भहत्वऩूणि बतूभका खेल्ने हुॉदा सोको सॊकरन य अतबरेख याख्न े
कामिभा बतूभका अगाडी वढाउन आवश्मक छ।तथमाॊक वेगय प्राथतभकताभा याजखएका मोजना, वजेट, प्रर्क्रमा य 
कामािधवमनरे उजचत साथिकता नऩाउने हुॉदा मस तपि  गाउॉऩातरकारे अतबरेख व्मवस्थाऩन गनि जरुयी छ। 

 

17.  कल्माण कोष – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ९१ फभोजजभ स्थानीम तहरे स्थानीम सेवाका 
आफ्नो दयफधदीभा कामियत प्रत्मेक कभिचायीरे खाईऩाई आएको भातसक तरफफाट १० प्रततशत यकभ कट्टा गयी 
सो यकभ फयाफयरे हनु आउन े यकभ थऩ गयी जम्भा गनुिऩने व्मवस्था छ।ऩातरकारे मस वषि र्वत्तीम 
सभानीकयणफाट कभिचायी कल्माण कोषभा यकभ ट्राधसपय गयेको देजखएन।  

 

 

18.  कानून य सञ्चारन जस्थतत – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ अनसुाय स्थानीम तहहरुरे 
आफ्नो अतधकायऺेत्र तबत्रका र्वषमभा ऐन तथा सोको अतधनभा यही तनमभ तनदेजशका, कामिर्वतध य भाऩदण्ड फनाई 
कामािधवमनभा ल्माउन सक्ने व्मवस्था छ।जसअनसुाय स्थानीम तह सञ्चारनको रातग सॊघीम भातभरा तथा साभाधम 
प्रशासन भधत्रारमफाट ३० नभूना कानूनहरु फनाई उऩरब्ध गयाएकोभा मस ऩातरकारे हारसम्भ ६ वटा ऐन, ४ 

वटा तनमभावरी, १५ कामिर्वतध रगामत २७ वटा कानून तनभािण गयी कामािधमनभा ल्माएको छ।  

 

19.  धमार्मक सतभतत – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ४६ देजख ५३ सम्भ अतधकाय ऺेत्र तथा धमाम 
सम्ऩादन प्रर्क्रमाको व्मवस्था गयेको छ।सतभततभा ऩयेको उजयुीभध्मे भेरतभराऩ प्रकृततका आधायभा र्ववाद दताि 
बएको ३ भर्हनातबत्र टु्गबो रगाउन े व्मवस्था छ।तय मो वषि धमार्मक सतभततभा कुनै ऩतन र्ववाद दताि बएको 
देजखएन। 

 

20.  भहोत्सव तथा अधम खचि – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ रे सॊस्था, सभूह, ऩवि, जात्रा, मात्रा, र्वयाभी, सॊस्कृतत 
रगामतभा आतथिक सहामता ददन सक्ने कानूनी व्मवस्था गयेको देजखदैन।तय गाउॉऩातरकारे मस वषि उत्सव 
भहोत्सव,  धातभिक, साभाजजक, साॉस्कृततक प्रकृततका कामिभा रु.११००००० खचि गयेका छन। 
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21.  ऩदातधकायी सरु्वधा – २४।०७७।२।२३ स्थानीम तहका ऩदातधकायी तथा सदस्मको सरु्वधा सम्वधधी ऐन, 

२०७५ को दपा ३ भा स्थानीम तहका ऩदातधकायी सदस्म य सबाको सदस्मरे आपू तनवािजचत बई अनसूुची–१ 
फभोजजभ ऩद तथा गोऩतनमताको शऩथ तरई आफ्नो ऩदको काभ कायफाही शरुु गयेको तभतत देखी भातसक सरु्वधा 
फाऩत ऩाउन े व्मवस्था गयेको छ।ऩातरकारे ऩदातधकायीको भातसक सरु्वधाभा बकु्तानी गदाि तनम्नानसुाय 
दयपयकऩायी बकु्तानी गयेकोरे वढी बकु्तानी असरु गनुिऩने रु. 

सरु्वधा र्ववयण 
कय फाहेक फढी 
बकु्तानी यकभ 

टेतरपोन 

वडाध्मऺराई रु. २००० का दयरे बकु्तानी गनुिऩनेभा 
रु.३००० का दयरे बकु्तानी बएकोरे ५ वडाको १२ 
भर्हनाको वढी बकु्तानी  

५९४०० 

खाजा वडाध्मऺराई रु.३००० का दयरे बकु्तानी गनुिऩनेभा 
रु.५००० का दयरे बकु्तानी बएकोरे ५ वडाको १२ 
भर्हनाको वढी बकु्तानी 

११८८०० 

 

ऩसु्तक ऩत्र ऩतत्रका वडाध्मऺराई रु.१००० का दयरे बकु्तानी गनुिऩनेभा २००० 
का दयरे बकु्तानी बएकोरे ५ वडाको १२ भर्हनाको वढी  

५९४०० 

खानेऩानी र्वजरुी वडाध्मऺराई रु. १००० का दयरे बकु्तानी गनुिऩनेभा 
रु.२५०० का दयरे बकु्तानी बएकोरे ५ वडाको १२ 
भर्हनाको वढी 

८९५०० 

सयसपाई भभित वडाध्मऺराई रु. १००० का दयरे बकु्तानी गनुिऩनेभा 
रु.२५०० का दयरे बकु्तानी बएकोरे ५ वडाको १२ 
भर्हनाको वढी 

८९५०० 

अतततथ सत्काय वडाध्मऺराई रु. ४००० का दयरे बकु्तानी गनुिऩनेभा 
रु.५००० का दयरे बकु्तानी बएकोरे ५ वडाको १२ 
भर्हनाको वढी 

५९४०० 

 जम्भा ४७६००० 
 

 

 

४७६००० 

 

22.  ऩदातधकायी सरु्वधा – स्थानीम तहका ऩदातधकायी तथा सदस्मको सरु्वधा सम्वधधी ऐन, २०७५ को दपा ३ 
ऩदातधकायी सरु्वधा सम्फधधी ऐनको अनूसूजच १ भा उल्रेख बएको सूर्वधाभात्र ददन तभल्न े देजखधछ ।ऩातरकारे 
मस वषि उऩचाय सरु्वधा वाऩत रु. २००००० तनम्नानसुाय खचि रेखेको यकभ प्रदेश ऐन र्वऩयीत देखीएकोरे 
मस्ता खचिहरु तनमधत्रण तपि  गाउॉऩातरकाको ध्मान जान ुऩने देजखधछ । 

ऩदातधकायी योग र्कतसभ यकभ 

गा ऩा अध्मऺ प्मायरामतसस १००००० 

५नॊ वाडाध्मऺ ऩेटको योग १००००० 

 जम्भा २००००० 
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23.  गाउॉ तथा गाउॉ सबाका सदस्महरुको सरु्वधा सम्वधधी ऐन, २०७५ को  दपा ३ अनसुाय गाउॉऩातरकाको हकभा 
अध्मऺ य उऩाध्मऺरे याजश्व य आधतरयक आम एवॊ कामािरमको कामिवोझ सभेतराई ध्मानभा याजख 
कामिऩातरकाको तनणिम वभोजजभ एक जना कभिचायीराई तनजी सजचवको रुऩभा याख्न सक्न ेव्मवस्था यहेको छ । 
तय ऩातरकारे स्वकरम सजचव याखदा आफ्नो आधतरयक याजश्वको ऺभता राई ध्मानभा याखी स्वकरम सजचव याख्न ु
ऩनेभा रु.२७१५०० भात्र आधतरयक याजश्व यहेकोभा अध्मऺ य उऩाध्मऺ दवैुरे एक एक जना स्वकरम सजचव 
याखेको ऩाइमो।मो वषि स्वकरम सजचव २ जनाको तरव बत्ताभा रु.५९६४२० खचि बएको यकभ आधतरयक 
आमको दोव्वय देजखमो।रेखाऩयीऺणको क्रभभा स्वकरम सजचवराइ भ्रभण खचि भातसक दईु वटाको दयरे बकु्तानी 
बएको सभेत ऩाइमो । मसयी आधतरयक आमरे नखाम्ने अवस्थाभा बएको खचि प्रदेश काननु र्वऩरयत रेखेको 
देजखएको रु. 

 

 

 

 

५९६४२० 

24.  प्रदेश सभऩयुक अनदुानभा रागत साझेदायी नबएको -  प्रदेश नॊ. १ प्रदेश सभऩयुक अनदुान कामिर्वतध, २०७५ 
को दपा ४(२) भा कुर रागतको फढीभा ७० प्रततशत सम्भ प्रदेश सयकायरे सभऩयुक अनदुानको रुऩभा प्रदान 
गने उल्रेख छ । तय गाउॉऩातरकारे मस वषि सञ्चारन गयेको १ मोजनाभा रु.९९६२२८६ खचि रेखेकोभा प्रदेश 
सयकायको भात्र श्रोतफाट खचि रेखेकोरे कामिर्वतधभा उल्रेजखत व्मवस्थाको ऩारना गयेको नदेजखएकोरे ३० 
प्रततशतरे हनुे रु.२९८८८८६  प्रदेश सयकायराई र्पताि गनुिऩने देजखएको रु.  

 
 
 
 
२९८८८८६ 
 

25.  अनदुानको अनगुभन – साविजतनक तनकामफाट उऩरब्ध गयाईएको अनदुानको सही सदऩुमोग बए नबएको मर्कन 
गनि अनदुान उऩरब्ध गयाउने तनकामरे सभम सभमभा अनगुभन गनुिऩदिछ । तय ऩातरकारे ३ वटा र्वद्यारमराई 
बतन आई सी र्ट भैत्री तसकाईको रातग बनी रु. ४५०००० तफतयण बएको अनदुानको सर्ह सदऩुमोग बए 
नबएको सम्फधधभा अनगुभन तथा सोफाट प्राप्त उऩरव्धी भाऩन गयेको छैन । साथै अनदुान सम्फधधभा स्थानीम 
अनदुान नीतत तम गयेका छैनन ्। तसथि अनगुभनराई प्रबावकायी वनाई सॊघ, प्रदेश तथा स्थानीम तहफाट र्वतयण 
हनुे अनदुानभा दोहोयोऩना नहनुे गयी अनदुानग्राहीको जीवनस्तयभा सधुाय आएको मर्कन गयी यकभको ऩूणि 
सदऩुमोग गयाउनेतपि  ध्मान ददनऩुदिछ । 

 

26.  व्मवसाम कय - स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ५८ भा ऩातरकारे आफ्नो कामिऺ ेत्र तबत्र यहेका 
र्वतबन्न व्मवसाम गने व्मजक्तफाट व्मवसाम कय उठाउनूऩने व्मवस्था यहेको छ।मस वषि गाउॉऩातरकारे व्मवसाम 
दताि तथा नवीकयण शलु्क वाऩत कुनै कय सॊकरन गयेको नदेजखएको साथै ऺेत्रतबत्र यहेका व्मवसामीहरुको 
अतबरेख अद्यावतधक गयेको छैन।तसथि ऩातरकारे आफ्नो ऺेत्र तबत्र सञ्चारनभा यहेका सम्ऩूणि व्मवसामीको 
अद्यावतधक अतबरेख याखी कयको दामयातबत्र ल्माउन ुऩदिछ । 

 

27.  सेवा प्रवाह – गाउऩातरकारे ऩेश गयेको सेवा प्रवाह सम्वजधध र्ववयण देहाम अनसुाय यहेको छ  

qm=;+= ljj/0f 

;]jf k|flKtsf 

nflu lgj]bg 

;+Vof 

l;kmfl/स ;+Vof 

1  gful/stf l;kmfl/; ३५१ ३५१ 

2  3/af6f] l;kmfl/; १४४ १४४ 

3  gftf k|dfl0ft १६४ १६४ 

4  hGd, d[To' btf{  ५०७ ५०७ 
 

 

28.  र्वऻाऩन कय - प्रदेश नॊ १आतथिक ऐन, २०७६ को दपा ५ भा प्रदेश तबत्र याजखने होतडङ फोडि, साईन फोडि, 
व्मानय, ट्राई तबजन फोडि, ग्रो फोडि, स्टर, तडजजटर फोडि, धातकुो फे्रभ वा कुनै स्थानभा रागाउने, रेख्न ेवा र्वद्यतुीम 
तयॊगको प्रमोग गयी गरयएको प्रचायको रागी याजखने फस्त ुवा साभाग्रीभा गरयने र्वऻाऩनभा कय रगाई असरु गने 
उल्रेख छ।तय ऩातरकारे मस सम्फधधी कुनै कय असूर गयेको देजखएन।् 
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29.  कृर्षभा आम कय - प्रदेश नॊ १ आतथिक ऐन, २०७६ को दपा ६ भा आफ्नो कृर्ष आम प्रस्ततु गने कृषकहरुको 
रातग तनजहरुको स्वमॊ घोषणाको आधायभा कृर्ष आमभा कय रगाई असूर गरयन े उल्रेख छ।तय ऩातरकारे 
मसवषि मस सम्फधधी कुनै कय असूर गयेको देजखएन। 

 

30.  याजश्व कायोफायको रेखा - आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ तनमभ ९२(१) भा प्रत्मेक 
कामािरमरे याजश्वको रेखा भहारेखाऩयीऺकको कामािरमवाट स्वीकृत ढाॉचाभा याख्नऩुने उल्रेख छ।कामािरमरे 
याजश्व आम्दानी तपि  भ.रे.ऩ.पा.नॊ. १०३ य १०८ प्रमोग नगयी आम्दानी गयेको छ।तनमभावरीको व्मवस्था 
अनसुाय भ.रे.ऩ.पा.नॊ. १०३ य १०८ याखी याजश्व असरुी रेखा व्मवजस्थत गनुिऩदिछ।साथै असरुी यकभ असरु 
बएको बोरीऩल्ट दाजखरा गनुिऩनेभा वडा कामािरमरे भातसक÷तै्रभातसक रुऩभा दाजखरा गने गयेको देजखमो 
।असरुी यकभ तनमभानसुाय सभमभै दाजखरा गनुिऩदिछ।आम्दानी जस्तो सॊवेदनशीर र्वषमभा गम्बीय बई अतनवामि 
रूऩभा याख्नऩुने दैतनक आम्दानी एवॊ फैङ्क दाजखरा खाताहरूको प्रमोग गयी आधतरयक आमराई व्मवजस्थत फनाउन ु
ऩने देजखधछ । 

 

 आमकय एवॊ भ.ुअ.कय  

31.  बकु्तानीभा कय – आमकय ऐन, २०५८ को दपा ८८ य ८९ भा बकु्तानीभा अतग्रभ कय कट्टा गनुिऩने व्मवस्था छ 
।ऩातरकारे प्रोत्साहन बत्ता रु.८०००० बकु्तानी १५ प्रततशतका दयरे रु.१२००० कय कट्टा गनुिऩनेभा रु.८०० 
भात्र कय कट्टा गयेकोरे नऩगु कय रु. ११२०० असरु हनुऩुने रु. 

बौ नॊ तभतत कभिचायीको नाभ बकु्तानी यकभ नऩगु कय यकभ 

५४।११९।चैत्र।२०१।२९२ दावा शेऩाि ६०००० ८४०० 

५४।११९।चैत्र।२०१।२९२ चधद्र सावा २०००० २८०० 

जम्भा  ८०००० ११२०० 

 

 
 
 

११२०० 

32.  भूल्म अतबवरृ्द्ध कय कट्टी – आतथिक ऐन, २०७६ रे गयेको व्मवस्था अनसुाय सयकायी कामािरमरे 
२०७६।२।१६ देजखको ठेक्का वा कयाय अधतगितको बकु्तानीभा भू.अ.कय यकभको ५० प्रततशत सम्फजधधत 
याजस्व शीषिकभा य फाॉकर ५० प्रततशत सम्फजधधत पभिराई बकु्तानी ददनऩुनेभा ऩातरकारे देहामको बकु्तानीभा ५० 
प्रततशत रु. ८६५७३९ याजस्व दाजखरा नगयी पभिराई बकु्तानी ददएकोरे कय सभामोजन प्रभाण ऩेश हनुऩुने रु. 

बौ. नॊ. य तभतत पभिको नाभ बकु्तानी यकभ भ्माट बकु्तानी ५०% भ्माट  

२।०७६।६।११ 
सभातनकयण ऩुॉजीगत 

भावोहाङ तनभािण सेवा ८४३५०१।०० ९६८५२।०० ४८४२६ 

३।०७६।६।१२ 
सभातनकयण ऩुॉजीगत 

इराभ कम्प्मटुय 
सप्रामसि टे्रड एण्ड 
सतबिस सेधटय इराभ 

८४२८५०।०० ९६९८०।०० ४८४० 

१०।०७।२।६ 
सभातनकयण ऩुॉजीगत 

थरङ जचनाफङ योड २०८२३८१।०० २३३८९८।०० ११६९४९ 

१६७।०७७।३।७ 
सभातनकयण ऩुॉजीगत 

जशखय तनभािण सेवा ५९८५४१।०० ६८८५८।०० ३४४२९ 

१९६।०७७।३।२६ 
सभातनकयण ऩुॉजीगत 

ऩहाडी तनभािण  सेवा २५००५९१।०० २८७६७८।०० १४३८३९ 

 
 
 
 

८६५७३९ 
 

 

 



   

11 
 

२०२।०७७।३।२८ 
सभातनकयण ऩुॉजीगत 

जशखय तनभािण सेवा ७४८७८५।०० ८६१४२।०० ४३०७१ 

२०३।०७७।३।२८ 
सभातनकयण ऩुॉजीगत 

जशखय तनभािण सेवा ५९९३९२।०० ६८८७०।०० ३४४३५ 

२०९।०७७।३।२८ 
सभातनकयण ऩुॉजीगत 

हाडीखोरा जचनावङु 
तबय देखी नकु्काखोरा 
भोटय फाटो 

९३९७८५।०० १०८११६।०० ५४०५८ 

२१०।०७७।३।२८ 
सभातनकयण ऩुॉजीगत 

काधछा याई काधछा 
कधस्ट्रक्सन 

१८७२७६३।०० २१५४५०।०० १०७७२५ 

२१२।०७७।३।२८ 
सभातनकयण ऩुॉजीगत 

तभोय भ्मारी पुङपु्गबे 
शैरेश्वयी कधस्ट्रक्सन 

४१२३५१२।०० ४६८६३८।०० २३४३१७ 

जम्भा   ८६५७३९ 
 

33.  रजऺत सभूह खचि – स्थानीम तनकाम श्रोत ऩरयचारन तथा व्मवस्थाऩन कामिर्वतध, २०६९ को दपा  १२ (७) 
अनसुाय रजऺत सभहुको भागको आधायभा रजऺत सभहुको ऩूॉजी तनभािण, सेवा प्रवाहभा गणुस्तयीम सधुाय, ऺभता 
र्वकासको भाऩन गनि सर्कने ठोस कामिक्रभ य आमोजनाभा भात्र यकभ र्वतनमोजन य खचि गनि सर्कने व्मवस्था छ 
।कुनैऩतन प्रकायका र्वतयणभूखी कामिक्रभ, सबा सम्भेरन वा गोर्ष्ठभा खचि गनि नऩाइने व्मवस्था बएकोभा 
गाउॉऩातरकारे गोष्ठी सबा सम्भेरन जस्ता कामिक्रभभा सभेत खचि गयेको देजखएकोरे कामिर्वतधको ऩरयऩारना 
बएको देजखएन।मस्ता कामिभा सधुाय हनुऩुदिछ । 

 

34.  वन ऩैदावाय – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ६२(ख) भा साभदुार्मक वन उऩबोक्ता सतभततरे 
वन ऩैदावाय तफक्रर तथा उऩमोगसम्फधधी आफ्नो वार्षिक कामिमोजना फनाई गाउॉऩातरकाफाट स्वीकृत गयाउन ुऩने य 
वन ऩैदावाय तफक्ररफाऩत प्राप्त हनुे यकभको दश प्रततशत यकभ सम्फजधधत गाउॉऩातरकाको सजञ्चत कोषभा जम्भा 
गनुिऩने व्मवस्था छ।गाउॉऩातरकारे सोसम्फधधी अतबरेख तथा वन कामिमोजना स्वीकृत गयेको देजखएन।आफ्नो 
ऺेत्रतबत्र यहेका साभदुार्मक वनको अतबरेख याखी वन कामिमोजनाको स्वीकृतत तथा वन ऩैदावायको तफक्ररफाट प्राप्त 
हनुे यकभ आम्दानी गनि ऩहर गनुिऩने देजखधछ । 

 

 सभातनकयण चार ु  

35.  र्वर बयऩाइ - आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी २०६४ को तनमभ ३६(३) भा खचि गदाि खचिको तफरबयऩाई सर्हत 
रेखा याख्नऩुने व्मवस्था छ ।तय ऩातरकारे साभदुार्मक तसकाई केधद्र तभक्वाखोरा -१ खोजक्रङकर ऩरयचातरका 
श्री भनकुभायी तरम्फरुाई तरफ बत्ता तथा र्वर्वध कामिक्रभको  रु.१००००० बकु्तानी गयेकोभा र्वर बऩािई ऩेश 
नबएको रु. 

 

 
१००००० 

36.  प्रभाण ऩेश - ७५-२०७७/०१/२८ आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी २०६४ को तनमभ ३६(३) भा खचि गदाि 
खचिको तफरबयऩाई सर्हत रेखा याख्नऩुने व्मवस्था छ । तय ऩातरकारे भर्हरा बवन व्मवस्थाऩन सतभततकर सजचव 
चधद्रकरा सबु्फाको नाभभा ददईएको बकु्तानी बौचयभा सॊरग्न कागजातहरुभा मोजना अनगुभन प्रततवेदन य उक्त 
सतभततको फैठकको भाइधमटुभा उऩबोक्ता बतन उल्रेख गयीएको ऩाईमो।मसयी उऩबोक्ता भापि त कामि गयाउॉदा 
उऩबोक्ता सतभततको दताि, मोजना सम्झौता, रागत अनभुानका आधायभा कामि सम्ऩन्न गयी सो अजधतभ र्वर सॊरग्न 
गयी बकु्तानी हनुऩुनेभा सम्ऩणुि प्रर्कमा ऩयुा नबएकोरे अतनमतभत देजखएको रु.  

 

 

 

100000 
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37.  रागत  सहबातगता - साआतथिक कामिर्वतध तनमभावरी २०६४ को तनमभ ३६(३) भा खचि गदाि खचिको तफरबयऩाई 
सर्हत रेखा याख्नऩुने व्मवस्था छ।तय ऩातरकारे श्री र्वअस ऩमिटन तथा वातावयण ऩरयषद य गा.ऩा. तफच बएको 
सम्झौता वभोजजभ गा.ऩा.रे रु.१,००,०००य सॊम्वजधधत सॊस्थारे रु.२,७५० व्महोने गयी रु. १,०२,७५० को 
सम्झौता बएकोभा रु.८२,००५ फयाफयको भात्र तफर ऩेश गयी रु.२०,७४५ फर्ढ बकु्तानी गयेकोरे असरु हनुऩुने 
रु. 

 

 

20745 

 शसति कामिक्रभ  

38.  जशऺक दयवधदी य ऩदऩूतॉ - गाउऩातरकारे ऩेश गयेको जशऺक दयवधदी य ऩदऩूतॉ देहाम अनसुाय यहेको छ । 

l;=g+

= 

ljwfnosf] gfd lzIfs 

b/aGbL 

kbk"lt{ kbk"lt{ dWo] 

s/f/ 

ljwfyL{ 

;+Vof 

१ भोती भार्व  !^ !^ ( %!) 

२ सावाॉ भार्व  !^ !% ७ #** 

३ फाल्देन भार्व  ^ ^ @ !%$ 

४ तसम्फकु प्रार्व  # # ० $# 

५ र्कतरङ तनभार्व  # २ ० ^* 

६ जनयात्री प्रार्व  # # ! $( 

७ हाधद्रङु प्रार्व  # # @ #% 

८ याजेश् वयी प्रार्व  # # @ %) 

९ तसङ्खहेश् वयी तनभार्व  ^ ^ # !@* 

१० वैयाख ुप्रार्व  # # ० @% 

११ जचनावङु प्रार्व  # # २ #% 

१२ ओझागाउॉ तनभार्व  $ $ @ $& 

१३ ऩञ् चेश् वयी भार्व  ( ८ @ @)@ 

१४ जनता प्रार्व  # # ० @# 

१५ तबयगाउॉ प्रार्व  @ @ ! !& 

१६ कञ् चनजङघा प्रार्व  # # ! @^ 

१७ सगयभाथा प्रार्व  # # ० @# 

१८ फेसीगाउ तनभार्व  $ $ ! &% 
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१९ सयस्वती प्रार्व  @ ! ! $^ 

२० भानाबया प्रार्व  @ @ @ #@ 

२१ शेऩाि प्रार्व  # २ ! %* 

२२ सनुखानी प्रार्व  # # # @# 

२३ नवज्मोती प्रार्व  @ @ ! @) 

२४ भदन प्रार्व  ! ! ! @( 

२५ पुङपुङे प्रार्व  ! ! ! $# 

२६ अधेयी प्रार्व  @ १ १ !& 

२७ जनभजुख प्रार्व  ! ! ! १% 

28 जम्भा 110 106 47 2181 
उऩयोक्त जशऺक दयफधदी य ऩदऩतुति एवभ ् र्वधाथॉ सङखमा र्वश्लषेण गदाि प्रतत जशऺक औषतभा १९ जना र्वद्याथॉ 
ऩढाउन ु ऩने अवस्था देजखएको, र्वद्याथॉ सॊखमाको तरुनाभा जशऺक दयफधदी फढी बएको देजखदा गाॉउऩातरकारे 
जशऺक दयवधदी तभरानको कामि मथाजशघ्र अगातड फढाउन ुऩने देजखधछ । 

39.  तरफ बत्ता फढी बकु्तानी – जशऺा तनमभावरी, २०५९ को तनमभ १७९ भा कुनै काभको रातग आफश्मकबधदा 
फढी यकभ भाग गने य तनकासा ददने ऩदातधकायीराई कानून फभोजजभ कायफाही गयी फढी तनकासा वा खचि बएको 
यकभ असरु उऩय गरयने उल्रेख छ।गाउॉऩातरकारे भातहतका र्वद्यारमहरुको तरफ बत्ता तनकाशा गदाि तनम्न 
जशऺकहरुको तरफ बत्ता दोहोयो तनकासा गयेकोरे फढी तनकासा असरु गनुि ऩने  रु.  

र्वद्यारम  तनकासा भर्हना जशऺकको नाभ फढी बकु्तानी यकभ 

साॉवा भा.र्व.  

२।2076।6।10 

प्रथभ चौभातसक (१ 
भर्हना 13 ददन य 
चाडऩविको ऩाउने) 

सीतायाभ चौधयी  48453 

 

भोती भा.र्व.  

२।2076।6।10 

प्रथभ चौभातसक ( 1४ 
ददन य चाडऩविको ऩाउने) 

गोऩी ऩौडेर 58251 

भोती भा.र्व. 

१६।२०७६।११।५ 

दोश्रो चौभातसक (३भर्हना 
य १४ ददनको ऩाउने) 

गोऩी ऩौडेर 44922 

जम्भा   151626 
 

 

 

151626 

 

40.  फढी तनकासा – कामिक्रभ कामािधवमन ऩजुस्तका २०७६⁄७७ र्क्रमाकराऩ नॊ. २.४.६.१ साविजतनक र्वद्यारमका 
र्वद्याथॉहरुका रातग तनशलु्क ऩाठ्यऩसु्तक अनदुान शीषिकभा कऺा १ देजख १० सम्भका र्वद्याथॉहरुका रातग 
तनशलु्क ऩाठ्यऩसु्तक अनदुान ऩाउने व्मवस्था गरयएको छ । कामािरमरे बौ.नॊ. 28।२०७7।02।०9 फाट 
७५ प्रततशत य बौ.नॊ. 53।२०७७।३।२4 फाट फाॉकर २५ प्रततशत गयी कुर ऩाठ्यऩसु्तक अनदुान रु. 
1019825 तनकाशा गयेको ऩाइमो । र्वद्यारमरे ऩेश गयेको कऺा 1 देजख 10 सम्भको कऺागत IEMIS 

र्ववयण अनसुाय तनशलु्क ऩाठ्यऩसु्तक अनदुान कुर रु. 870307 (१०० प्रततशतको र्वर बयऩाई ऩेश हुॉदा 
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भात्र) तनकासा हनु ु ऩनेभा र्वद्याथॉहरुका रातग ऩसु्तकारमभा आधारयत तनशलु्क ऩाठ्यऩसु्तक अनदुान रु. 
149518 वढी तनकासा गयेकोरे एर्कन गयी र्पताि गनुि ऩने रु. 

 
149518 

41.  वढी बकु्तानी – कामिक्रभ कामािधवमन ऩजुस्तका २०७६⁄७७ र्क्रमाकराऩ २.७.१३.८ अनसुाय प्रतत र्वद्याथॉ 
रागतका आधायभा जशऺण तसकाई साभग्री व्मवस्थाऩन अनदुान तनकासा गदाि मथाथि कऺागत र्वद्याथॉ र्ववयण 
सॊखमा सॉग सत्माऩन गरयएको IEMIS तथमाङ्क र्ववयण अनसुाय तनकासा गनुिऩने उल्रेख छ।गाउॉऩातरकारे बौ.नॊ 
31।२०७७।2।9 फाट फकु कनिय, ऩोटिपोतरमो, प्रायजम्बक फार र्वकास गाउॉऩातरका अधतयगत र्वद्यारमहरुका 
रातग अनदुान यकभ बकु्तानी गदाि IEMIS तथमाङ्कभा उल्रेख बएको सॊखमा अनसुाय रु.481800 तनकासा 
गनुिऩनेभा रु.५५३४१० तनकासा गयेकोरे रु.७१६१० फढी बकु्तानी गयेकोरे असरु गयी सॊघीम सजञ्चत कोषभा 
दाजखरा गनुिऩने रु.   

 

 

 

71610 

42.  खचि बधदा फढी यकभ बकु्तानी – 36।०७7।3।6 सशति अनदुान स्वास्थम  आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी 
२०६४ को तनमभ ३६(३) भा खचि गदाि खचिको तफर बऩािई सर्हत रेखा याख्नऩुने व्मवस्था छ।तय ऩातरकारे 
धमूनतभ सेवा भाऩदण्डका रातग आवश्मक औजाय खरयदको बकु्तानी गदाि खचिको ऩरु्ष्ट गने प्रभाण तफर बयऩाईभा 
उल्रेख बएको खचि बधदा रु.३५६० फढी बकु्तानी गयेकोरे असरु  गयी स्थानीम सजञ्चत कोषभा दाजखरा गनुिऩने 
रु. 

 

 

३५६० 

43.  प्रमोजन वेगय खरयद - सशति अनदुान स्वास्थम् साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ ५ उऩतनमभ 
(२)(ख) भा खरयद गरयन ेभार साभान आवश्मक ऩने सभम खरुाई भाग पायाभ स्वीकृत गयाई खरयद कामि गनुि 
ऩने व्मवस्था छ।कामािरमफाट खरयद गरयने साभानको आवश्मक ऩने सभम उल्रेख नगयी आतथिक फषिको 
अधत्मभा र्वतनमोजन यकभ खचि गने उदे्धश्मरे अत्मतधक भात्राभा खरयद गयेको ऩाइमो।स्थानीम तहका सफै 
स्वास्थम सॊस्थाहरुभा फार्षिक औषत 60 जना सम्भ प्रसूतत हनुे र्वगत य मस वषिको तथमाॊकरे देखाएकोभा 
अर्हरेको अनऩुातको प्रसूतत सॊखमारे करयफ 5 वषि ऩगु्ने गयी 300 थान धमानो झोरा खरयद गयेको ऩाइमो। हार 
सम्भ ऩतन खचि हनु नसकर भौज्दात यहेको  ऩाइमो।तसथि ऩातरकारे प्राप्त फजेटको आवश्मकताका आधायभा 
तभतव्ममी ढगॊरे खचि गने तपि  ऩातरकाको ध्मान जान ुऩदिछ। 

 

 

 

44.  फढी बकु्तानी बएको – 15।2077।3।31 साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ १० भा 
साविजतनक तनकामरे स्वीकृत नम्सिको आधायभा तनभािण कामिको रागत अनभुान तमाय गनुिऩने व्मवस्था छ। 
कामािरमरे रागत अनभुान तमाय गदाि स्थानीम तनकामको रातग MoPPW को नम्सि प्रमोग गरयएकोभा सहकायी 
तसॊचाई साना तसॊचाई भभित सशति अनदुानभा देहामको कामि गदाि स्वीकृत नम्सि अनसुायको प्रर्वतधक इर्ष्टभेट 
ऩरयभाण बधदा घटी ऩरयभाणभा काभ गयेकोभा फढी बकू्तानी रु.५७५९असरु  गयी सॊघीम सजञ्चत कोष दाजखरा 
गनुिऩने रु. 

मोजना र्ववयण रागत 
ऩरयभाण 

प्राप्त 
गयेको  

पयक दय असरु 
यकभ 

सहकायी तसॊचाई 
साना तसॊचाई भभित 
सशति अनदुान 

20 mmको HDPE 

ऩाईऩ खरयद (0.134 
kg/metre) 

10800  १०699 123 41.44 5759 

 

 

 

 

5759 

 

 

 

45.  नन ्पाईरय – भूल्म अतबवरृ्द्ध कय ऐन, २०५२ को दपा १८ भा बकु्तानीभा प्राप्त भूल्म अतबवरृ्द्ध कयको र्ववयण 
बकु्तानी ऩाएको अको भर्हनाको २५ गतेतबत्र सम्फजधधत आधतरयक याजस्व कामािरमभा कय र्ववयण सर्हत दाजखरा 
गनुिऩने व्मवस्था छ।तय ऩातरकाफाट देहामका पभिराई भू.अ.कय रु. २४४०१२३ बकु्तानी ददएकोभा 
रेखाऩयीऺण अवतधसम्भ ऩतन ती पभिहरु नन ्पाईरय यहेकोरे भू.अ.कय सभामोजन बएको प्रभाण ऩेश हनुऩुने रु. 

 
 
 
 
२४४०१२३ 
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बौ. नॊ.तभतत र्ववयण पभिको नाभ कुर बकु्तानी  भ्माट यकभ 

४३।०७६।११।१७ 
ऩुॉजीगत सभातनकयण 

प्रहयी चौकर 
तरवाङको र्कचेन 
भभित उ स भापि त 
बकु्तानी 

तभश्र सप्रामसि एण्ड 
टे्रडसि प्मान 

नॊ.६००४९१७५६ 

११०६२० १४३८० 

८०।०७७।१।२९ 
ऩुॉजीगत सभातनकयण 

चचि तसतरङ भभित उ 
स भापि त बकु्तानी 

तभश्र सप्रामसि एण्ड 
टे्रडसि प्मान 

नॊ.६००४९१७५६ 

६३२४६ १४३८० 

८८।०७७।२।५ 
ऩुॉजीगत सभातनकयण 

तरवाङ स्वास्थम 
चौकर व्मवस्थाऩन 

तभश्र सप्रामसि एण्ड 
टे्रडसि प्मान 

नॊ.६००४९१७५६ 

९३२८० १२१२६ 

१०१।०७७।२।६ 
ऩुॉजीगत सभातनकयण 

खहयेखोरा आय सी 
सी करबटि तनभािण 
उ स भापि त बकु्तानी 

तभश्र सप्रामसि एण्ड 
टे्रडसि प्मान 

नॊ.६००४९१७५६ 

८१११६२ १०५४५१ 

१०२।०७७।२।६ 
ऩुॉजीगत सभातनकयण 

साभदुार्मक बवन 
तनभािण थरङ भादेन 
टोर उ स भापि त 
बकु्तानी 

तभश्र सप्रामसि एण्ड 
टे्रडसि प्मान 

नॊ.६००४९१७५६ 

३१०११०।०
० 

४०३१४ 

१०८।०७७।२।८ 
ऩुॉजीगत सभातनकयण 

कोरेफोटे नजक्रङभ 
खानेऩानी भभित उ स 
भापि त बकु्तानी 

तभश्र सप्रामसि एण्ड 
टे्रडसि प्मान 

नॊ.६००४९१७५६ 

१९७०९६ २५६२२ 

१०९।०७७।२।८ 
ऩुॉजीगत सभातनकयण 

सयस्वती आ र्व 
खेरभैदान टयऩारी 
उ स भापि त बकु्तानी 

तभश्र सप्रामसि एण्ड 
टे्रडसि प्मान 

नॊ.६००४९१७५६ 

१९१६३६ २४९१२ 

१२१।०७७।२।१६ 
ऩुॉजीगत सभातनकयण 

हाङगाङ खानेऩानी 
भभित उ स भापि त 
बकु्तानी 

तभश्र सप्रामसि एण्ड 
टे्रडसि प्मान 

नॊ.६००४९१७५६ 

७०२८१ ९१३६ 

१२२।०७७।२।१६ 
ऩुॉजीगत सभातनकयण 

तसम्फकु खा ऩा भभित 
उ स भापि त बकु्तानी 

तभश्र सप्रामसि एण्ड 
टे्रडसि प्मान 

नॊ.६००४९१७५६ 

२०७५२१ २६९७७ 

१३२।०७७।२।२१ 
ऩुॉजीगत सभातनकयण 

तसम्फकु नाकेखोरा 
आय तस तस ऩरु 
तनभािण उ स भापि त 
बकु्तानी 

तभश्र सप्रामसि एण्ड 
टे्रडसि प्मान 

नॊ.६००४९१७५६ 

७४३९५ ९६७१ 

१४०।०७७।२।२२ 
ऩुॉजीगत सभातनकयण 

फाल्देन भा र्व 
तायजारी पाउण्डेसन 
उ स भापि त बकु्तानी 

तभश्र सप्रामसि एण्ड 
टे्रडसि प्मान 

नॊ.६००४९१७५६ 

७७५४६ १००८० 

१४२।०७७।२।२२ ताङख ुप्रभेटोर तभश्र सप्रामसि एण्ड ८६३७३ ११२२८ 
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ऩुॉजीगत सभातनकयण खानेऩानी भभित उ स 
भापि त बकु्तानी 

टे्रडसि प्मान 
नॊ.६००४९१७५६ 

१५०।०७७।२।२३ 
ऩुॉजीगत सभातनकयण 

भदन आ र्व घेयाफाया 
उ स भापि त बकु्तानी 

तभश्र सप्रामसि एण्ड 
टे्रडसि प्मान 

नॊ.६००४९१७५६ 

१२२६२३ १५९४३ 

१५४।०७७।२।२६ 
ऩुॉजीगत सभातनकयण 

तभक्रादेन खा ऩा उ 
स भापि त बकु्तानी 

तभश्र सप्रामसि एण्ड 
टे्रडसि प्मान 

नॊ.६००४९१७५६ 

५२५८२ ६८३५ 

१६०।०७७।३।५ 
ऩुॉजीगत सभातनकयण 

आय तस तस कल्बटि 
ओरुिक्भा खोरा उ 
स भापि त बकु्तानी 

तभश्र सप्रामसि एण्ड 
टे्रडसि प्मान 

नॊ.६००४९१७५६ 

११५८३० १५०५७ 

१६५।०७७।३।६ 
ऩुॉजीगत सभातनकयण 

सेरजङु देजख र्पतर्गबे 
टोर ऩाइऩ खरयद उ 
स भापि त बकु्तानी 

तभश्र सप्रामसि एण्ड 
टे्रडसि प्मान 

नॊ.६००४९१७५६ 

१४७१८२ १९१३३ 

१७५।०७७।३।१८ 
ऩुॉजीगत सभातनकयण 

खेधजवुा देजख 
थेतगर्हम्फा सम्भ 
कुरो भभित उ स 
भापि त बकु्तानी 

तभश्र सप्रामसि एण्ड 
टे्रडसि प्मान 

नॊ.६००४९१७५६ 

१२७१२५ १६५२६ 

१७८।०७७।३।१९ 
ऩुॉजीगत सभातनकयण 

तभरन योर य 
तमु्फामक टोर 
खानेऩानी तनभािण उ 
स भापि त बकु्तानी 

तभश्र सप्रामसि एण्ड 
टे्रडसि प्मान 

नॊ.६००४९१७५६ 

१८१८७१ २३६४३ 

१८०।०७७।३।१९ 
ऩुॉजीगत सभातनकयण 

भा्गबेना चर्ऩि तनभािण 
उ स भापि त बकु्तानी 

तभश्र सप्रामसि एण्ड 
टे्रडसि प्मान 

नॊ.६००४९१७५६ 

१८९५० २४६३ 

१८३।०७७।३।१९  

ऩुॉजीगत सभातनकयण 

पतनिचय खरयद गयेको तभश्र टे्रड कधसनि 
प्मान 

नॊ.६००४९१७५६ 

४७८०८० ६२१५० 

२१४।०७७।३।२९ 
ऩुॉजीगत सभातनकयण 

भर्हरा बवन तनभािण 
उ स भापि त बकु्तानी 

तभश्र टे्रड कधसनि 
प्मान 

नॊ.६००४९१७५६ 

८३४००३ १०८४२० 

२०१।०७७।३।३ 
प्रदेश सभऩयुक 

थरङ सावा 
तसतरऩाटी फयपुङ 
पुङपुङे झयना 

तभोय भ्मारी 
पुङपुङे शैरेश्वयी 
कधस्ट्रक्सन जे बी  

६६००६६७ ८५८०८६ 

१९६।०७७।३।१६ 
प्रदेश सभऩयुक 

थरङ साॉवा फयुफङु 
पुङपुगे भो फाटो 

ऩहाडी तनभािण सेवा 
प्मान 

नॊ.३०५०२३८३२ 

२२१५५१५ २८८०१६ 

७।०७७।३।२३ सावा भा र्व पूङपुङे ऩहाडी तनभािण सेवा ४५५८४३५ ५६६५९६ 
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प्रदेश तनवािचन ऺेत्र 
र्वकास 

ऩाऩङुग सडक प्मान 
नॊ.३०५०२३८३२ 

१४।७७।३।२८ 
प्रदेश तनवािचन ऺेत्र 
र्वकास 

तरङद्रगॊ खोल्सा चोक 
सडक 

ऩहाडी तनभािण सेवा 
प्मान 

नॊ.३०५०२३८३२ 

८७६९२२ ११३९९९ 

37/2077/3/6 
सशति अनदुान स्वास्थम 

धमानो झोरा खरयद तभश्र टे्रड कधसनि 
नॊ.601998993 

299845 38979 

जम्भा  २४४०१२३ 
 

46.  तफर बयऩाई रगामत कागजात ऩेश नबएको – आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी २०६४ को तनमभ ३६(३) भा खचि 
गदाि खचिको तफरबयऩाई सर्हत रेखा याख्नऩुने व्मवस्था छ।तय ऩातरकारे देहामअनसुायको बकु्तानीभा तफर बयऩाई 
नयाखी बकु्तानी गयेको देजखएकोरे प्रभाण ऩेश हनुऩुने रु. 

बौ. नॊ.तभतत र्ववयण यकभ 

९७।०७७।२।६ सभातनकयण ऩुॉजीगत फैङ्क नगदी र्कताफभा रु ४०००००।०० खचि 
देजखए ऩतन बौचय सर्हत तफर बयऩाई सभेत 
ऩेश गनुिऩने 

४००००० 

२७४।०७५।३।१९ 

सभातनकयण चार ु

सावा भा र्व २००००० 

२६३।०७५।३।१७ सभातनकयण चार ु सोनाभ वार र्वकास केधद्र ५०००० 

२६८।०७५।३।१८ सभातनकयण चार ु भानभा खेरकुद र्वकास सतभतत ५०००० 

२२५।०७५।२।२५ सभातनकयण चार ु पयक सऺभ ऩोषण खयीद १८०००० 

२८२।०७५।३।२१ सभातनकयण चार ु सआुहाया अतनता जघतभये १००००० 

२८८।०७५।३।२१ सभातनकयण चार ु ऩोरय व्राङकेट र्वतयण ८२३२० 

२६६।०७५।३।१८ सभातनकयण चार ु रक्ऩाकर शेऩाि सतु्केयी ऩोषाण १००००० 

42।2077।3।17 

सशति अनदुान 

भाटो ऩयीऺण गरय भाटो सधुायका रातग 
साभतग्र र्वतयण खचिको बऩािइ नबएको 

200000 

49।2077।3।23, 
54।2077।३।25,  
65।2077।3।30 

सशति अनदुान 

औषधी ढुवानी खचि कुन कुन तभततभा के 
के साभान ढुवानी गयेको सो को भाध्मभ, 

बयऩाई, हस्ताधतयण पायभ, स्टोय दाजखरा 
सभेत ऩेश गनुि ऩने, कय कट्टी दाजखरा 
सभेत ऩेश हनु ुऩने 

200000 

 जम्भा १५६२३२० 
 

 

१५६२३२० 
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 सभानीकयण ऩुॉजीगत  

47.  धयौटी यकभ कट्टा नगयेको — साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को दपा १२३ को (३) भा खरयद कामिभा 
तफर र्वजकको बकु्तानी गदाि साविजतनक तनकामरे रयटेधसन भनी वाऩत यतनङ वा अधम तफर वा र्वजकभा 
उजल्रजखत यकभको ऩाॉच प्रततशत यकभ कट्टा गनुिऩने व्मवस्था यहेको छ।तय ऩातरकारे देहामको तनभािण वा 
खरयद कामिको बकु्तानी दददा धयौटी कट्टा नगयी बकु्तानी ददएको देजखएको रु. 

बौ. नॊ. य तभतत र्ववयण बकु्तानी यकभ असरु गनुिऩने यकभ 

२०१।०७७।३।३ 
प्रदेश सयकाय सभऩयुक 

तभोय भ्मारी कधस्ट्रक्सन 
को थरङ सावा 

तसतरऩाटी फयपुङ पुङ 
पुङे झयना तनभािण 
कामिको बकु्तानी 

६६००६६७।०० ३३००३३ 

२।०७६।६।११ 
ऩुॉजीगत सभातनकयण 

भावोहा्गब तनभािण 
सेवाराई बवन तनभािण 

कामिको बकु्तानी  

८४३५०१।०० ४२१७५ 

जम्भा ३७२२०८ 

  

 
 
 

३७२२०८ 

48.  कामिसम्ऩादन बधदा वढी बकु्तानी – साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ १२३ को १(ख) भा 
साविजतनक खरयद कामिको बकु्तानी गदाि उल्रेख बएको वास्तर्वक कामिसम्ऩादनको आधायभा सम्झौता अनसुाय 
बकु्तानी ददन ु ऩने व्मवस्था छ।तय ऩातरकारे देहामको तनभािण कामि तथा भारसाभान खरयद कामिभा सम्झौता 
अनसुायको वास्तर्वक कामिसम्ऩादन बधदा रु.५०९६८ फढी बकु्तानी गयेकोरे असरु गयी स्थानीम सजञ्चत कोषभा 
दाजखरा गनुिऩने रु. 

बौचय नॊ य तभतत 
बकु्तानी 
ऩाउन े

कामिसम्ऩादन,तफजक 
,सम्झौता  

बकु्तानी बएको  असरु गनुिऩने 

१९६।०७७।३।१६ 
प्रदेश सभऩयुक 

ऩहातड 
तनभािण सेवा 

सम्झौता रु २५००५९१  २५०३५३२ २९४१ 

७।०७७।३।२३ 
प्रदेश तनवािचन ऺते्र 
र्वकास 

ऩहातड 
तनभािण सेवा 

तफजक रु ४९२५०३२  ४९७३०५९ ४८०२७ 

जम्भा   ५०९६८ 
 

 

 

५०९६८ 

49.  फहार कय असरु —  रागत अनभुानभा ढुवानी यकभ सभावेश गदाि ऩातरकारे फहार कय सर्हतको येट सभावेश 
गये ऩतन देहामको मोजनाको बकु्तानी दददा फहार कय कट्टा नगयी बकु्तानी बएको रु. ६५५०३ को १० 
प्रततशतरे हनुे कय असरु गयी स्थानीम सजञ्चत कोषभा दाजखरा गनुिऩने रु. 

बौ. नॊ. य तभतत र्ववयण बकु्तानी यकभ असरु गनुिऩने यकभ 

१३१।०७७।२।२१ 
ऩुॉजीगत सभातनकयण 

ढुवानीभा कय बकु्तानी बएको 
बएऩतन कट्टा नगरयएको 

२०१४७ २०१४ 

१७६।०७७।३।१८ ऩावाखोरा र ज र्व भभित ऩोर ४५३५६ ४५३५ 

 

६५४९ 
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ऩुॉजीगत सभातनकयण खरयद उऩबोक्ता सतभतत राइ 
बकु्तानी 

जम्भा ६५५०३ ६५४९ 
 

50.  रागत अनभुानभा उल्रेजखत साभान खरयद नगयेको — ९५।०७७।२।५ साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ 
को दपा १२५ भा खरयद कामिको सभाप्ती ऩतछ बकु्तानी गदाि रागत अनभुान अनसुायको वास्तर्वक 
कामिसम्ऩादनको आधायभा बकु्तानी ददन ुऩने हधुछ। तय ऩातरकारे शेऩाि प्रा र्व को खेरभैदान तनभािणको बकु्तानी 
दददाॉ रागत अनभुानभा एच.डी.इ.ऩी ऩाइऩ खरयदको रागी भ्माट सर्हत रु ११६२०।०० उल्रेख गयेको बए 
ऩतन सम्फजधधत उऩबोक्ता सतभततरे ऩेश गयेको तफर बयऩाईवाट एच.डी.इ.ऩी ऩाइऩ खरयद गयेको नदेजखएको तय 
बकु्तानी दददा सफै बकु्तानी गयेकोरे फढी बकु्तानी रु.११६२० सम्फजधधत उऩबोक्ता सतभततवाट असरु गयी स्थानीम 
सजञ्चत कोषभा दाजखरा गनुिऩने रु. 

 

 

 

११६२० 

  उऩबोक्ता सतभतत भापि त कामि  

51.  रागत सहबातगता — ऩातरकारे आमोजना।कामिक्रभ छनौट गदाि उऩबोक्ता सतभततको तपि फाट नगद रागत 
सहबातगता जटु्ने आमोजनाराई प्राथतभकता ददनऩुने, नगद सहबातगता तोर्कएको अवस्थाभा सहबातगता वाऩतको 
यकभ सम्फजधधत स्थानीम तहको खाताभा दाजखरा गयी सो को बौचय प्राप्त बएऩतछ भात्र उऩबोक्ता सतभततसॉग 
मोजना सम्झौता गनुिऩदिछ।तय ऩातरकारे रागत सहबातगता सर्हतका रागत अनभुान तमाय गयेको देजखएन।्अत् 
नगद रागत सहबातगता जटु्ने आमोजनाराई प्राथतभकता ददनऩुदिछ। 

 

52.  तनभािण व्मवसामीफाट काभ गयाएको — साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ९७.१३(क) भा 
उऩबोक्ता सतभततरे प्राप्त गयेको कुनै काभ तनभािण व्मवसामीफाट गयाएको ऩाइएभा साविजतनक तनकामरे उऩबोक्ता 
सतभततसॉगको सम्झौता यद्द गयी त्मस्तो सतभततराई बर्वष्मभा कुनै र्कतसभको काभ गनि नददने अतबरेख याखी 
तनभािण व्मवसामीराई कारो सूचीभा याख्न साविजतनक खयीद अनगुभन कामािरमभा तसपारयस गनुिऩने उल्रेख छ । 
ग्राभीण सडक तनभािण गनि सम्झौता गयेका उऩबोक्ता सतभततहरुरे सडक तनभािणको काभ तनभािण व्मवसामीराई 
ददई तनभािण व्मवसामीरे सडक तनभािण गयेको उल्रेख गयी जायी गयेको र्वजक कामािरमभा ऩेश गयेको आधायभा 
उऩबोक्ता सतभततराई बकु्तानी हनुे गयेको देजखएको छ मसयी तनमभको ऩारना नगयी प्रततस्ऩधािफाट प्राप्त हनु सक्ने 
राबराई तसतभत ऩाने य स्थानीम स्वातभत्व ग्रहण गने गयी आपै उऩबोक्ता सतभततवाट हनु ुऩने काभराई देहामका 
तनभािण व्मवसामीराई ददने उऩबोक्ता सतभततराई कायफाही गयी सडक तनभािणको काभ प्रततस्ऩधाि गयाइ सञ्चारन 
गयीनऩुदिछ । 

बौ.नॊ. य तभतत मोजनाको नाभ र्ववयण यकभ 

४६।०७६।११।१७ 
ऩुॉजीगत सभातनकयण 

ओझा गाउॉ फाघशारा 
योड तनभािण 

प्रततबा कधस्ट्रक्सन भापि त 
गयाएको 

११००००० 

४७।०७६।११।१७ 
ऩुॉजीगत सभातनकयण 

ताखङु मोग्भा योड भभित जशखय तनभािण सेवा भापि त 
गयाएको 

१००५०० 

१०।०७७।३।२७ 
प्रदेश तनवािचन 

हाङगयेु खोल्सा सल्रेयी 
ओइयाख ुभो फाटो  

तड एभ कधस्ट्रक्सन भापि त 
गयाएको 

९९३२४९ 

१४।०७७।३।२८ 
प्रदेश तनवािचन 

तरङद्रगॊ खोल्सा चोक 
सडक 

ऩहाडी तनभािण सेवा प्रा तर 
भापि त गयाएको 

९९०९२२ 

जम्भा ३१८४६७१ 
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53.  उऩबोक्ता सतभततराइ भ्माट तफर बकु्तानी - भूल्म अतबवरृ्द्ध कय ऐन, २०५२ को दपा १४ अनसुाय भू.अ.कय 
तफजक जायी बएको अवस्थाभा भात्र भू.अ.कय बकु्तानी ददन तभल्न ेतथा सोही ऐनको दपा १५ भा दताि नबएको 
व्मजक्त वा पभिरे भू.अ.कय असरु गनि नतभल्नेभा ऩातरकारे तनम्नानसुायको मोजनाको बकु्तानी दददा भ्माटको यकभ 
बकु्तानी गयेकोभा तफजक  सॊरग्न गयेको  नदेजखएकोरे बकु्तानी बएको भ्माट उऩबोक्ता सतभततहरुफाट असरु गयी 
सॊघीम सजञ्चत कोषभा दाजखरा गनुिऩने रु. 

बौचय नॊ. य तभतत उऩबोक्ता सतभततको 
नाभ 

र्ववयण यकभ असरु गनुि ऩने 

१३५।०७७।२।२२ 
सभातनकयण ऩुॉजीगत 

वडा कामािरम तबत्ता 
फाटो ठेस गायो उ स 

तसभेधट खरयद ११२५०।०० १४६२ 

२०५।०७७।३।२८ 
सभातनकयण ऩुॉजीगत 

वडा नॊ. २ हाउस 
वामरयङ उ स 

वामरयङ 
सम्फधधी र्वबन्न 

साभाग्री 

कुर भ्माट यकभ 
रु.४१२८७७।०० 
बकु्तानी बएऩतन 

रु.३७२९०३।०० 
भात्र भ्माट ततयेको 

३९९७४ 

२०४।०७७।३।२८ 
सभातनकयण ऩुॉजीगत 

वडा नॊ. १ हाउस 
वामरयङ उ स 

वामरयङ 
सम्फधधी र्वबन्न 

साभाग्री 

कुर भ्माट यकभ 
रु.४१२८७७।०० 
बकु्तानी बएऩतन 

रु.३९६९४०।०० 
भात्र भ्माट ततयेको 

१५९३७ 

45।2077।3।19 

सशति 
बकायो सधुाय कामिक्रभ तसभेधट खरयद 63000।०० 8190 

जम्भा  
६५५६३ 

 

 

 

६५५६३ 

 

54.  औषधी खरयद – साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ८५ को उऩतनमभ १(क) भा तफस राख 
रुऩैमाॉसम्भको औषधीजधम भारसाभान उत्ऩादकरे यार्ष्डम स्तयको सभाचाय ऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी तोकेको 
तफक्रर भूल्मभा सोझै खरयद गनि सर्कने व्मवस्था छ । औषधी व्मवस्थाऩन सम्फधधी देजखएको व्महोयाहरु जन्नानसुाय 
छन । 

 

54.1.  खरयद गयेका उक्त औषधी कुन औषधी कम्ऩनीफाट उत्ऩादन बएको हो य सोको भूल्म यार्ष्डम ऩत्रऩतत्रकाभा 
प्रकाशन सभेत बएको नदेजखएको, 

 

54.2.  आऩूतति हनु ेऔषधी डव्र.ुएच.ओ. सर्टिपाइड हनुऩुने औषधीको उत्ऩादन तभतत, ब्माच नॊ य म्माद सभाप्त तभतत 
उल्रेख गयी सम्फजधधत र्वषम र्वऻफाट भचुलु्का उठाई याख्न ेनगयेको तथा उक्त औषधी तफक्ररको रातग होइन 
खरुाएको प्रभाण सभावेश नबएको, 
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54.3.  आऩूतति बएका औषधी एॊवभ सजजिकर सभान स्टोय दाजखरा हनुअुजघ स्ऩेशीर्पकेशन अनसुाय बए/नबएको 
नखरुाएको कायण औषधीको गणुस्तय य म्माद सम्फधधभा मर्कन गनि सर्कएन । 

 

54.4.  औषधीको जजधसी र्कतावभा आम्दानी फाॉध्दा खरयद गयेको य जजल्राफाट हस्ताधतयण बई आएको खलु्ने गयी 
व्मवजस्थत रुऩभा आम्दानी फाॉध्ने नगयेको, 

 

54.5.  औषधीको खचि घटाउदा भाग पायाभको आधायभा घटाउन ुऩनेभा एकभषु्ट घटाउने गयेको ऩाइमो ।  

 तसथि औषधीको खरयद, आऩूतति, दाजखरा तथा खचिको र्ववयण अद्यावतधक हनु े गयी अतबरेख याख्न,े 

तोकरएको गणुस्तय अनसुायकै औषधी प्राप्त बएको नबएको एकरन गयी हस्ताधतयण तथा खरयद गरयएको औषधीको 
र्ववयण खलु्न ेगयी अतबरेख याख्न ेतथा आतथिक वषिको अधत्मभा फाॊकर यहेको औषधीहरु जजम्भेवायी सायी जजधसी 
अतबरेख व्मवजस्थत गनेतपि  ध्मान ददनऩुदिछ। 

 

55.  प्रधानभधत्री योजगाय कामिक्रभ – स्थानीम तहभा सूचीकृत फेयोजगाय व्मजक्तराई धमूनतभ योजगायी प्रत्माबतू गयाउन 
एवभ ् साभूदार्मक ऩूवािधायहरुको र्वकास भापि त नागरयकको जीवनमाऩनभा सधुाय ल्माउने उद्देश्मरे स्थानीम 
तहतबत्र प्रधानभधत्री योजगाय कामिक्रभ सञ्चारनभा यहेको छ।मस कामिक्रभ अधतगित स्थानीम तहतबत्रका वडाहरुभा 
उऩबोक्ता सतभतत भापि त थरङ पुङपुङे भोटयफाटो भभित, थाऩागाउॉ खोजक्रङ भोटयफाटो तनभािण, गोयेटो फाटो 
तनभािण तथा सोतरङ रगामतका कामिक्रभ सञ्चारन गयी मस वषि २७6 जनाराई योजगायी उऩरव्ध गयाई रु. 
1674375 खचि गयेको छ।रजऺत वगिराई 237५ ददनसम्भ योजगायी उऩरब्ध गयाई श्रतभक ज्मारा, 
प्रशासतनक य कामिक्रभ खचि सभेत खचि रेखेका छन।्उक्त खचिवाट रजऺत वगिभा अल्ऩकारीन योजगायी सजृना 
बए ताऩतन काभको दीगोऩना तथा दीघिकारीन योजगायी सजृना बएको देजखॊदैन । 

 

56.  साविजतनक ऩयीऺण - स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७८ वभोजजभ स्थानीम तहरे साविजतनक 
सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी, ददगो य बयऩदो वनाउन कामिक्रभको साभाजजक ऩयीऺण अधतगित साविजतनक ऩयीऺण य 
साविजतनक सनुवुाई गनुिऩने व्मवस्था फभोजजभको कामि बएको ऩाइएन।साविजतनक ऩयीऺणको अबावभा आतथिक 
कायोफायभा जवापदेर्हता य ऩायदिजशताको प्रवद्धिन गने कामिभा फाधा ऩने देजखधछ।  

 

57.  डीऩीआय खचि – फजेट व्मवस्था बई कामािधवमन हनुे आमोजनाको भात्र गरुुमोजना डीऩीआय रगामतको अध्ममन 
गयी प्रततवेदन तमाय गनुि ऩदिछ।मस स्थानीम तहरे मो फषि स्वीकृत फार्षिक कामिक्रभ अनसुाय देहाम फभोजजभको 
कामि ऩयाभशिदाताफाट गयाई प्रततवेदन प्राप्त गयको छ। 

 

 
qm=;+= sfo{qmdsf] gfd k/fdz{bftf :jLs[t ah]6 

vr{ /sd cWoogaf6 lgwf{/0f ePsf 

cfof]hgfsf] nfut 

१. 
साॉवा भा.र्व. 
बवन 

भारुती कधसरटेधट 
प्रा.तर. 

1250000 1206840 74052061.44 

2 
तसॊहेश्वयी आ.र्व. 
बवन 

सगुी इजधजतनमरयङ 
कधसरटेधसी 

790000 789870 41850076 

3 गाउॉऩातरका बवन 
तिक  कधसरटेधट 

प्रा.तर. 

 

1960000 

 

1957160 97954768.83 

4 
५ वटा 
भोटयफाटो तनभािण 

याप्ती भेची 
इजधजतनमरयङ 
कधसरटेधसी 

1731000 1731000 211173905 

5 तय्गबफङु ऩरु 
इष्डन इजधजतनमरयङ 

कधसरटेधसी 

215000 209050 6318001.90 

जम्भा ४३१३४८८१३ 
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  डी.ऩी.आय.तमाय गदाि गाऊॉ ऩातरकाको प्रार्वतधक जनशजक्त प्रमोग नगनािको कायण स्ऩष्ट गदै आगाभी ददनभा 
आगाभी ददनभा गाऊॉ ऩातरकाको प्रार्वतधक जनशजक्तफाट मस्तो कामि गयाउन ु ऩदिछ साथै मसयी अध्ममन प्रततवेदन 
तमाय बएका आमोजनाहरु कामािधवमनभा गएको सभेत नदेजखएकोरे खचिको साथिकता सभेत देजखएन। 

58.  गणुस्तय ऩयीऺण - साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ११५(१) अनसुाय साविजतनक तनकामरे 
आऩतुति गयेका भारसाभान सम्झौताभा उल्रेजखत प्रार्वतधक स्ऩेजशर्पकेसन य गणुस्तय वभोजजभ बए नबएको 
तनयीऺण वा ऩयीऺण गनुि गयाउन ु ऩने व्मवस्था छ । स्थानीम तहरे तनभािण व्मवसामी तथा उऩबोक्ता सतभतत 
भापि त कामि गयाएकोभा तनभािण कामिभा प्रमोग हनु ेसाभानको गणुस्तय ऩयीऺण गयेको ऩाइएन।उदाहयणको रुऩभा 
२००।०७७।३।२७ ऩुॉजीगत सभातनकयणभा ताप्रेजङु कम्प्मटुय एण्ड सप्रमासिवाट रु.४९७४८३ ल्माप्टऩ 
रगामत साभग्री खरयद गयी गणुस्तय ऩरयऺण नगयी बकु्तानी ददएको देजखमो। 

 

 साभाजजक सयुऺा कामिक्रभ  

59.  साभाजजक सयुऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिर्वतध, २०७५ रे राबग्राहीको नाभ दताि य नवीकयण,  रगतकट्टा तथा 
बत्ता र्वतयण रगामत मससॉग सम्फजधधत र्वर्वध व्मवस्थाहरु गयेको छ।मस फषि ऩातरकारे रु. २,२४,९८,००० 
साभाजजक सयुऺा बत्ता र्वतयण गयेकोभा देजखएका व्महोयाहरु देहाम फभोजजभ छन ्। 

 

59.1.  र्वतयण व्मवस्था - साभाजजक सयुऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिर्वतध, २०७५ को दपा १६ भा ऩातरकारे प्रथभ 
चौभातसक बत्ता असोज १ गतेफाट दोश्रो हप्तातबत्र, दोश्रो चौभातसक भाघको १ गतेफाट दोश्रो हप्तातबत्र य तेश्रो 
चौभातसक जेठको १ गतेफाट दोश्रो हप्तातबत्र बकू्तानी गयी सक्नऩुने व्मवस्था बएकोभा ऩातरकारे मस वषि प्रथभ 
चौभातसकको यकभ असोज १०, दोश्रो जेठ ५ य तेश्रो असाय २९ गते तनकाशा गयेको देजखमो।कामािर्वतधरे 
तोकेको सभमभा नै राबग्राहीराई बत्ता र्वतयण गनुिऩदिछ। 

 

59.2.  ऩायदजशिता - साभाजजक सयुऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिर्वतध, २०७५ को दपा ३३(घ) फभोजजभ ऩायदजशिता 
प्रवद्धिनका रातग साभाजजक सयुऺा बत्ता प्राप्त गने रागग्राहीहरुको नाभ नाभेसी सम्फजधधत स्थानीम तहरे आफ्नो 
वेब साइटभा याख्न ेव्मवस्था बए ऩतन ऩातरकारे आफ्नो वेबसाइटभा याखेको देजखएन। 

 

59.3.  तनयीऺण तथा अनगुभन - साभाजजक सयुऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिर्वतध, २०७५ को दपा २७ फभोजजभ नेऩार 
सयकायको सॊघीम भाभीरा तथा साभाधम प्रशासन भधत्रारमरे तनमतभत, केधद्रीम ऩञ्जीकयण र्वबागरे तफशेष सूचक 
फनाइ तथा जजल्रा सभधवम सतभततको कामािरमरे बत्ता र्वतयण कामि प्रर्क्रमाको तनयीऺण तथा अनगुभन गनुिऩने 
व्मवस्था बएताऩतन मस वषि सम्फजधधत तनकामरे कामिर्वतध अनसुाय अनगुभन तथा तनयीऺण गयेको ऩाइएन। 

 

59.4.  साविजतनक सनुवुाई - साभाजजक सयुऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिर्वतध, २०७५ को दपा ३५ फभोजजभ वडा 
सतभततरे प्रत्मेक चौभातसकभा कम्तीभा एक ऩटक साभाजजक सयुऺा कामिक्रभ सम्फधधभा साविजतनक सनुवुाई 
गनुिऩने उल्रेख बएताऩतन साविजतनक सनुवुाई गयी जनगनुासो सम्फोधन गयेको छैन । कामिर्वतधरे तोकेको 
सभमभा साविजतनक सनुवुाई गनुि ऩदिछ। 

 

59.5.  फैंकभापि त बकू्तानी - साभाजजक सयुऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिर्वतध, २०७५ को दपा २२ फभोजजभ साभाजजक 
सयुऺा बत्ताको यकभ फैंक भापि त भात्र राबग्राहीको खाताभा उऩरब्ध गयाउन ुऩने व्मवस्था बएतऩतन मस आतथिक 
वषिसम्भ मस ऩातरकारे हातहातै बत्ता यकभ र्वतयण गयेको ऩाइमो। मसरे कामिर्वतधको ऩारना गयेको ऩाइएन । 

 

59.6.  एभ.आई.एस. भा प्रर्वर्ष्ट - साभाजजक सयुऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिर्वतध, २०७५ को दपा १० फभोजजभ स्थानीम 
तहरे बत्ता ऩाउने राबग्राहीहरुको अनसुचुी ५ फभोजजभको भूर अतबरेख अद्यावतधक गयी प्रत्मेक वडा कामािरमभा 
याख्नऩुने व्मवस्था छ।साथै राबग्राहीको तोर्कए फभोजजभको र्ववयण तनददिष्ट सभमतबत्र एभ.आई.एस. भा प्रर्वर्ष्ट 
गनुिऩनेछ बन्ने व्मवस्था छ।कामािरमरे एभ.आई.एस. अतबरेख याखेको देजखएन। 

 

59.7.  साभाजजक सयुऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिर्वतध, २०७५ को दपा २५(क) फभोजजभ फैंकरे राबग्राहीको खाताभा 
यकभ जम्भा बएको स्ऩष्ट देजखने गयी राबग्राहीको नाभ, फैंक खाता नॊ. य जम्भा बएको यकभ सर्हतको र्ववयण 
चौभातसक रुऩभा सम्फजधधत स्थानीम तहराई र्वद्यतुीम भाध्मभभा अतनवामि रुऩभा ऩठाउनऩुनेभा मो आ.व.भा फैंक 
भापि त कायोवाय नै गयेको ऩाइएन । 
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59.8.  साभाजजक सयुऺा कामिक्रभ सञ्चारन तनदेजशका २०७५ को दपा ९ भा साभाजजक सयुऺा कामिक्रभराई प्रबावकायी 
रुऩभा सञ्चरान गनि तनमतभत रुऩभा अनगुभनको व्मवस्था गयेको छ । सो फभोजजभ ऩातरकारे कसैरे  दोहोयो 
हनुेगयी य सयकायी सतुफधा तरन ेब्माक्तीरे बत्ता  तरए नतरएको सम्फधधभा अनगुभन गयी प्रततवेदन ददएको देजखएन 
। साभाजजक सयुऺा बत्ताको दरुुऩमोग हनु नददन ऩातरका स्तयीम अनगुभन सॊमत्रराई प्रबावकायी फनाउॉदै तोर्कए 
फभोजजभ बत्ता र्वतयण य रगत अद्यावतधक गने कामिभा र्वशेष ध्मान ददनऩुने देजखधछ। 

 

60.  स्थानीम ऩूवािधाय र्वकास साझेदायी कामिक्रभ - स्थानीम ऩूवािधाय र्वकास साझेदायी कामिक्रभ (सञ्चारन कामिर्वतध) 
तनमभावरी, २०७६ फभोजजभ कामािधवमन हनुे स्थानीम ऩूवािधाय र्वकास साझेदायी कामिक्रभको रातग मस स्थानीम 
तहराई देहामअनसुाय २ ऩरयमोजना सञ्चारन गनि रु.२०००००० फजेट प्राप्त बएकोभा रु.२०००००० खचि बई 
१००प्रततशत बौततक प्रगतत प्राप्त बएको देजखधछ । 

आमोजनाको 
प्रकाय 

आमोजनाको 
सॊखमा 

फजेट यकभ खचि यकभ र्वत्तीम प्रगतत 
प्रततश 

बौततक प्रगतत 
प्रततशत 

तनभािण २ २०००००० २०००००० १०० १००  

 

61.  कोयोना कोष तपि  — कोबीड १९ को व्मवस्थाऩन गनि रु.३३८४००० आम्दानी गयेकोभा र्वतबन्न कामिभा रु. 
२७७५०३० खचि बई रु.६०८९७० भौज्दात यहेको ऩाइमो।कोयोना योकथाभ तथा उऩचायभा खचि गदाि प्रचतरत 
साविजतनक खरयद ऐन २०६३ य तनमभावरी २०६४ को ऩारना गयी खचि गने तपि  ऩातरका सम्फद्ध सफै ऩऺको 
ध्मान जान ुआवश्मक देजखमो। 

 

62.  कजधटधजेधसी खचि – साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ १० अनसूुची १ अनसुाय कधटीधजेधसी 
खचिको व्मवस्था गयेको छ । तभतत २०७०।१।१५ को नेऩार सयकायको तनणिम अनसुाय कधटीधजेधसी भध्मे 
६०% चार ु प्रकृततको य ४०% ऩुॉजीगत प्रकृततको खचि गनुिऩने व्मवस्था छ।कामािरमरे कधटीधजेधसी खचिको 
रगत याखी नगयी नहनुे खचिभा भात्र कधटीधजेधसीफाट खचि गनुिऩने व्मवस्था तभराउनऩुदिछ। 

 

63.  सम्ऩयीऺण – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८४(२) (घ) य आतथिक कामिर्वतध तथा र्वत्तीम 
उत्तयदार्मत्व ऐन, २०७६ को दपा ३९ य ४० अनसुाय फेरुजूको रगत याख्न ेय पछ मौट गयी सम्ऩयीऺण गने 
दार्मत्व जजम्भेवाय व्मजक्तको हनुे व्मवस्था छ ।गाउऩातरकारे फाॉकर फेरुजू भध्मे डोय सभऺ सम्ऩयीऺणको रातग 
रु ७,१९,२९,२४२ ऩेश गयेकोभा रु. ७,१९,२९,२४२ सम्ऩयीऺण गयी जानकायी ददईएको छ ।  

आ.व. 
फरेुजकुो 
दपा 

पछिमौट 

व्महोया यकभ 

आ
.व
. २

०७
५/

७६
 

०६ 
(१) 

प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट ९४२५८७५ 

०६ 
(२) 

प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट 2000000 

०६ 
(३) 

प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट १७२२२०० 

०७ असरु बई पर्छ्यौट १,०२,२२,५९ 

०८ असरु बई पर्छ्यौट १०,१०,०९० 

१० प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट ७,१७,९०० 
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११ प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट २,३६,१९२ 

१२ प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट ३९३९५ 

१३ 
(क,ख) 
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१३ 
(ग) 
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३९ गाउॉ सबा रेखा सतभतत य कामिऩातरकाको तनणिमवाट पर्छ्यौट ११७५२९ 

४० गाउॉ सबा रेखा सतभतत य कामिऩातरकाको तनणिमवाट पर्छ्यौट ४,००,००० 

४१ असरु बई पर्छ्यौट ४७८५०० 

४२ गाउॉ सबा रेखा सतभतत य कामिऩातरकाको तनणिमवाट पर्छ्यौट ८९,०८,०४४ 

४६ प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट 82,067 

४८ गाउॉ सबा रेखा सतभतत य कामिऩातरकाको तनणिमवाट पर्छ्यौट ५,४०,००० 

४९ गाउॉ सबा रेखा सतभतत य कामिऩातरकाको तनणिमवाट पर्छ्यौट ५,४०,००० 

५० गाउॉ सबा रेखा सतभतत य कामिऩातरकाको तनणिमवाट पर्छ्यौट १०,२०० 

५१ गाउॉ सबा रेखा सतभतत य कामिऩातरकाको तनणिमवाट पर्छ्यौट १,१५,६०० 

५२ गाउॉ सबा रेखा सतभतत य कामिऩातरकाको तनणिमवाट पर्छ्यौट २०,९८,८७० 

आ
.व
. 

०७
४/

७५
 

४३(२) प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट 46399 
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आ
.व
. 

०७
३/

७४
 

३४ असरु बई  पर्छ्यौट १३२० 
  जम्भा ७,१९,२९,२४२ 

 
64.  अनगुभन – गत वषिको प्रततवेदनभा आमोजना कामािधवमन, सोझै खरयद, तफर बयऩाई, से्रस्ता ऩेस नबएको, फैङ्क 

सभामोजन, अतग्रभ कय, फढी बकु्तानी, अधयुो तनभािण, नबएको काभको बकु्तानी, कय र्वजक, सवायी साधन खरयद य 
ठेक्का स्वीकृतत रगामतका व्महोया औॊल्माइएकोभा मो वषि ऩतन सधुाय गयेको ऩाइएन।फेरुजू व्महोया ऩनुयावजृत्त 
नहनुे गयी कामिसम्ऩादन गनुिऩने देजखधछ। 

 

65.  सजञ्चत कोष य फेरुजकुो अद्यावतधक जस्थतत – ऩातरकाको सजञ्चत कोषको जस्थतत, फेरुज ु वगॉकयण य फेरुजकुो 
अद्यावतधक जस्थतत क्रभश अनसुचुी १, २ य ३ भा यहेको छ ।  

 

 

 

 

 

 



   

 
 

    तभक्वाखोरा  गाउॉऩातरका, ताप्रेजङु को सजञ्चत कोष र्ववयण                                               अनसुचुी 1 

                                                                             2076।77                                  (रु.हजायभा) 

स्थानीम तह जजल्रा 
रेखाऩयीऺण 

यकभ 

फेरुजू 
यकभ 

प्रततशत 

आम व्मम 

भौज्दात 
फाॉकर गतवषिको 

जजम्भेवायी 
सॊघ तथा प्रदेश 

अनदुान 

याजस्व 

वाॉडपाॉट 
यकभ 

आधतरयक 

आम 

अधम 

आम 

जम्भा 
आम 

चार ु

खचि 
ऩूॊजीगत 

खचि 
अधम 

खचि 
जम्भा 
खचि 

तभक्वाखोरा 
गा ऩा 

ताप्रेजङु 541462 10050 1.86 19381 200959 34592 2083 32702 270336 139738 99153 32235 271126 18591 

                                               फेरुज ुवतगिकयण (र्वतनमोजन, याजश्व, धयौटी य अधम कायोफाय)                                                            अनसुचुी 2  

     2076।77                          (रु.हजायभा) 

स्थानीम तह जजल्रा 

प्रायजम्बक फेरुजू प्रततर्क्रमाफाट पछ्र्मौट फाॉकर फेरुजू वाॉकर फेरुजू 

दपा सॊखमा यकभ दपा सॊखमा यकभ दपा सॊखमा यकभ 
असरु 

गनुिऩने 
तनमतभत गनुिऩने ऩेश्कर 

सैद्धाजधत
क 

रगती 
 

सैद्धाजधतक रगती 
 

सैद्धा
जधतक 

रगती 
  

अतनमतभ
त बएको 

प्रभाण 

कागजात 
ऩेश 

नबएको 

याजश्व 

रगत 
जजम्भेवायी 
नसायेको 

सोधबनाि 
नतरएको 

जम्भा कभिचायी अधम जम्भा 

तभक्वाखोरा 
गा ऩा 

ताप्रेजङु 54 28 3176

3 

0 14 2171

3 

54 14 10050 1025 1068 7957 0 0 902

5 0 0 0 
                                                                                     अद्यावतधक फेरुज ुजस्थतत                                                                       अनसुचुी 3 

      2076।77                                 (रु.हजायभा) 

स्थानीम तह जजल्रा 
गत वषिको 
अनसूुचीवाट 

सभामोजन 
गत फषि सम्भको 
वाॉकर वेरुज ु

सॊ.ऩ.को रातग 

अनयुोध बइ 
आएको यकभ 

सॊऩयीऺण बएको 
यकभ 

सॊऩयीऺण 
गनि 

नतभरेको 
यकभ 

कायवाही 
गनि फाॉकर 
यकभ 

गत 
वषिसम्भको 
वाॉकर यकभ 

मो वषिको 
थऩ यकभ 

५८ औ ँप्रततवेदन 

सम्भको वाॉकर 
वेरुज ु

५८ औ ँप्रततवेदन 

सम्भको वाॉकर 
वेरुज ुभध्मे ऩशे्कर 

तभक्वाखोरा 
गा ऩा 

ताप्रेजङु 77113 0 77113 71929 71929 0 0 ५१८४ 10050 १५२३४ 0 

 


