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श्री नगय प्रभङ्टख ज्मू, 
कटायी नगयऩाङ्झरका, 
नगय कामिऩाङ्झरकाको कामािरम,  

उदमऩङ्टय। 

ङ्जवषम् रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन । 

 

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

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

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

 
 

 
                                                                        (नेत्र कङ्ट भाय खत्री) 

                                                                            नामव भहारेखाऩयीऺक



 

  
 

 

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

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

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

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

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

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

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

  

 (टॊकभङ्ञण शभाि, दॊगार) 

२०७8 बाद्र ४ गते भहारेखाऩयीऺक 
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श्री प्रभङ्टखज्मू,  

कटायी नगयऩाङ्झरका,  
नगय कामिऩाङ्झरकाको कामािरम, 
उदमऩङ्टय ।                                             

ङ्जवषम्  रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवदेन । 

कैङ्जपमत सङ्जहतको याम 

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

कैङ्जपमत सङ्जहतको याम व्मक्त गने आधाय 

1. रेखाऩयीऺणभा देङ्ञखएका व्महोयाहरुका सम्फधधभा ङ्झभङ्झत २०७८।१।१ भा जायी गङ्चयएको प्रायङ्ञम्बक प्रङ्झतवेदन उऩय प्राप्त प्रङ्झतङ्जक्रमा सङ्जहतका प्रभाण कागजातका 
आधायभा पर्छ्यौट बएका दपाहरु हटाई कामभ व्महोयाको अङ्ञधतभ प्रङ्झतवेदन ऩाना  ३३ मसैसाथ सॊरग्न छ । 

2. रेखाऩयीऺणफाट रु. ५ कयोड ४३ राख २७ हजाय फेरुजू देङ्ञखएको छ । सोभध्मे असङ्टर गनङ्टिऩने रु. 57 राख 85 हजाय, प्रभाण कागजात ऩेश गनङ्टिऩने रु. १  
कयोड 41 राख 30 हजाय, ङ्झनमङ्झभत गनङ्टिऩने रु. ३ कयोड ८ राख १८ हजाय य ऩेश्की फाॉकी रु. ३५ राख ९४ हजाय यहेको छ ।  

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

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

ङ्जवत्तीम ङ्जववयण उऩय व्मवस्थाऩन य रेखाउत्तयदामी अङ्झधकृतको ङ्ञजम्भेवायी 

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

ङ्जवत्तीम ङ्जववयणको रेखाऩयीऺण उऩय रेखाऩयीऺकको ङ्ञजम्भेवायी 

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

 
 

 
(नेत्र कङ्ट भाय खत्री) 

नामफ भहारेखाऩयीऺक
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रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन 

२०७६।७७ 

 ऩङ्चयचम - स्थानीम नेततृ्वको ङ्जवकास गदै स्थानीम शासन ऩद्धङ्झतराई सङ्टदृढ गयी स्थानीम तहभा ङ्जवधाङ्जमकी, कामिकायीणी य 
धमाङ्जमक अभ्मासराई सॊस्थागत गनि स्थानीम सयकायको सञ्चारन गने उद्देश्मरे मस नगयऩाङ्झरकाको स्थाऩना बएको हो । 
स्थानीम सयकायरे सञ्चारन गने कामिभा सहकाङ्चयता, सह–अङ्ञस्तत्व य सभधवमराई प्रवद्धिन गनङ्टि य स्थानीम सयकायका काभभा 
जनसहबाङ्झगता, उत्तयदाङ्जमत्व, ऩायदङ्ञशिता सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गयी नागङ्चयकराई गङ्टणस्तयीम सेवा प्रदान गनङ्टि नगयऩाङ्झरकाको उद्देश्म यहेको 
छ।मस नगयऩाङ्झरका अधतगित १४ वडा,  ७५ सबा सदस्म, ४२४.८९ वगि ङ्जकरोङ्झभटय ऺेत्रपर तथा ५६१४६ जनसॊखमा 
यहेको छ । 

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

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

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

आङ्झथिक कायोफायको ङ्ञस्थङ्झत  

ङ्जववयण ङ्जटप्ऩणी 

मस वषि रु.  गतवषि रु.  

फजेट 
आपैरे गयेको 
प्राङ्झप्त/ब ङ्टक्तानी 

वस्तङ्टगत/सोझै 
ब ङ्टक्तानी जम्भा 

आपैरे 
गयेको 

प्राङ्झप्त/ब ङ्टक्तानी 

वस्तङ्टगत/
सोझै 

ब ङ्टक्तानी 
जम्भा 

 प्राप्ती (क+ख)     892,151,200   807,746,187   14,120,000    821,866,187        

 क. प्राङ्झप्त (सॊङ्ञचतकोषभा आम्दानी 
फाॉङ्झधने)     706,156,000   621,900,339   14,120,000    636,020,339       -           -    

 ११००० कय    11  

   

170,867,000     154,146,670               -        154,146,670        -          -        -    

 १३००० अनङ्टदान      

   

508,439,000     448,724,509     14,120,000  

    

462,844,509        -          -        -    

 सॊघीम सयकाय     12  

   

454,463,000     403,634,835      9,000,000      412,634,835        -          -        -    

 प्रदेश सयकाय    12  

    

47,976,000      45,089,674               -    

     

45,089,674        -          -        -    

 14000 अधम याजश्व    
    

26,850,000      19,029,160            

 फैदेङ्ञशक श्रोत    12  

     

6,000,000                -        5,120,000         5,120,000          

 ख. अधम प्राङ्झप्त     185,995,200   185,845,848      185,845,848        

 ङ्जवतयण गनि फाकी याजस्व                    -                   -          -          -        -    

 कोषहरु    15  

    

23,572,200      19,901,640               -         19,901,640        -            -    

 धयौटी    15                -         6,287,466               -           6,287,466        -          -        -    

 आधतङ्चयक  
  11                -                  -                 -                   -          

 सॊघीम, प्रदेश सयकाय वा अधम 
कामिक्रभ ङ्जवधङ्टङ्झतम ब ङ्टक्तानी  

  16  

   

162,423,000     159,656,742        159,656,742        -          -        -    

 ब ङ्टक्तानी (ग+घ)     902,151,200   808,571,315     8,985,000    817,556,315        

 ग. ब ङ्टक्तानी (सङ्ञञ्चत कोषफाट)     716,156,00   623,351,000     8,985,000    632,336,000        

    २१००० ऩाङ्चयश्रङ्झभक / सङ्टङ्जवधा    18  

   

229,065,000     211,401,361        211,401,361            -    
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    २२००० भारसाभान तथा 
सेवाको उऩमोग    18  

   

176,112,500     139,854,911      4,670,000  

    

144,524,911          -        -    

    २५००० सहामता (Subsidy)  
  18  

     

2,340,000       2,258,943           2,258,943          -        -    

   २६००० अनङ्टदान    18                -                  -                     -            -        -    

   २७००० साभाङ्ञजक सङ्टयऺा    18  

     

9,517,000       7,493,739           7,493,739          -        -    

   २८००० अधम खचि    18  

     

3,050,000       1,803,030           1,803,030            -    

   ३१००० गैय ङ्जवत्तीम सम्ऩत्ती / 
ऩूॉजीगत खचि    18  

   

296,071,500     260,539,015      4,315,000  

    

264,854,015          -        -    

 जनसहबाङ्झगता ङ्जपताि                    -                     -          

 घ. अधम बकू्तानी     185,995,200   185,220,315      185,220,315          

 कोषहरु    
    

23,572,200      17,933,705         17,933,705        -            -    

 धयौटी                  -         7,632,106           7,632,106        -          -        -    

 सॊघीम, प्रदेश सयकाय वा अधम 
कामिक्रभ    

   

162,423,000     159,656,742        159,656,742        -          -        -    

 कट्टी यकभ ब ङ्टक्तानी/दाङ्ञखरा गनि 
फाकी                  -              (2,238)              (2,238)       

 ङ. मो वषिको फचत (धमङ्टन)    
  

(10,000,000)      (825,128)    5,135,000       4,309,872        

 च. गतवषिको ङ्ञजम्भेवायी यकभ 
(अ.ल्मा) तथा आधतङ्चयक आम्दानी      10,000,000    21,818,628             -        21,818,628        

 वषािधतको फाकी यकभ (ङ + च)                -      20,993,500     5,135,000      26,128,500        

 फैंक तथा नगद फाकी    24      20,993,500     5,135,000      26,128,500         -    
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दपा रेखाऩयीऺणफाट देङ्ञखएका व्महोया फेरुजू यकभ 
 रेखाऩयीऺण को दौयानभा देहाम फभोङ्ञजभ असङ्टरी बएको बौचय ऩेश बएको छ । 

ङ्झस. न.  व्महोया यकभ सञ्चीत कोष 

१ फढी ब ङ्टक्तानी १६०००० प्रदेश सङ्ञञ्चत कोष 
 

 

 ङ्जवत्तीम ङ्जववयण ङ्जवश्लषेण  

1.  ङ्जवत्तीम ङ्जववयण - स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७२ भा नगयऩाङ्झरकारे प्रत्मेक वषिको साउन 
एक गतेदेङ्ञख आगाभी वषिको असाय भसाधतसम्भको अवङ्झधराई आङ्झथिक वषि कामभ गयी आम य व्मामको 
ङ्जहसाफ याख्नङ्टऩदिछ।सोही ऐनको दपा ६९ भा तोङ्जकए अनङ्टसाय नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो आङ्झथिक कामि प्रणारीको 
व्मवस्थाऩन गनङ्टिऩदिछ।मस सम्फधधभा देङ्ञखएका व्महोया देहाम फभोङ्ञजभ छन ्। 

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

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

 कङ्झतऩम सम्फङ्ञधधत आङ्झथिक कायोफायहरुको गोश्वया बौचय फजेट ङ्ञशषिकगत फैंक नगदी ङ्जकताफभा 
नजनाएकारे शे्रस्ता अनङ्टसाय फैंक भौज्दात ऋणात्भक यहेको तथा स्थानीम तहका सफै खाताहरुको एकभङ्टष्ट 
ङ्जहसाफ गदाि भौज्दात ऋणात्भक यहेको देङ्ञखएन । 

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

 

2.  आङ्झथिक कायोफाय - मस ऩाङ्झरकाभा मस वषि रु. ८२१८६६१८६ आम बएकोभा २०७७ असाय भसाधत 
सम्भ रु.८१७५५६३१४ खचि बई रु.४३०९८७२भौज्दात यहेको छ।गत वषिको भौज्दात सभेत वषािधतभा 
सङ्ञञ्चत कोष य अधम कोष रु.२६१२८५०० भौज्दात यहेको देङ्ञखमो । 

 

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

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

 वडाहरु य ऩाङ्झरकाका एकै प्रकृङ्झतका मोजना तथा कामिक्रभहरु सञ्चारन गदाि ( ङ्जवउ ङ्जवजन 
खयीद,औषधी खयीद, कृङ्जष साभान खङ्चयद,ऩशङ्ट खयीद, सोराय खङ्चयद, पङ्झनिचय खङ्चयद य बौङ्झतक 
ङ्झनभािणसभेत )ङ्जवङ्झबङ्ङ अनङ्टगभनकायी ङ्झनकामका ङ्झनदेशन ऩङ्चयऩत्र य प्रङ्झतवेदन अनङ्टसाय एकीकृत  प्माकेज 
फनाई ङ्झभतव्ममी, प्रङ्झतस्ऩधॉ य दऺताऩूणि ढङ्गफाट कामािधवमन गनङ्टिऩनेभा सो फभोङ्ञजभ गयेको देङ्ञखएन ।  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 वातावयणको सॊयऺणको एकीकृत  दीघिकारीन  मोजना तमाय गयेको देङ्ञखएन । 
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 ऩाङ्झरकाको ङ्जवकास ङ्झनभािण व्मवस्थाऩन तथा सेवा प्रवाहका राङ्झग आवश्मक प्राङ्जवङ्झधक तथा 
प्रशासङ्झनक कभिचायीको अबाव यहेको ऩाईमो । 

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

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

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

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

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

 फजेट तथा कामिक्रभ  

4.  फजेट ऩेश, ऩाङ्चयत य अङ्ञखतमायी - स्थानीम तह सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७१ भ स्थानीम तहरे आगाभी 
आङ्झथिक वषिको याजश्व य व्ममको अनङ्टभान कामिऩाङ्झरकाफाट स्वीकृत गयाई असाय १० गते ङ्झबत्र ऩेश गने य 
मसयी ऩेश बएको फजेट छरपर गयी असाय भसाधतङ्झबत्र सबाफाट ऩाङ्चयत गनङ्टिऩने व्मवस्था छ।सोही ऐनको 
दपा ७३ भा सबाफाट फजेट स्वीकृत बएको ७ ङ्छदनङ्झबत्र स्थानीम तहका प्रभङ्टखरे प्रभङ्टख प्रशासकीम 
अङ्झधकृतराई फजेट खचि गने अङ्ञखतमायी प्रदान गनङ्टिऩने व्मवस्था छ।मस स्थानीम तहभा उऩ प्रभङ्टख श्री बीभ 
कङ्ट भायी याउतरे ङ्झभङ्झत २०७६।३।१० गते रु. ६०७३८०००० को फजेट सबा सभऺ ऩेश गयेकोभा ङ्झभङ्झत 
२०७६।३।३०० भा ऩाङ्चयत बएको छ।मसैगयी स्थानीम तहका प्रभङ्टखरे २०७६।५।८ भा प्रभङ्टख 
प्रशासकीम अङ्झधकृतराई फजेट खचि गने अङ्ञखतमायी प्रदान गयेको देङ्ञखधछ।कानूनरे तोकेको सभमभा आम य 
व्ममको अनङ्टभान ऩेश गयी ऩाङ्चयत गने य अङ्ञखतमायी ङ्छदनेतपि  ध्मान ङ्छदनङ्टऩदिछ। 

 

5.  चौभाङ्झसक ऩङ्टॉजीगत  खचि - आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ  २३ फभोङ्ञजभ स्वीकृत बएको 
कामिक्रभभा ङ्झनमभ २५ फभोङ्ञजभ चौभाङ्झसक प्रगङ्झत ङ्जववयण फनाई ऩेश गनङ्टिऩने य चौभाङ्झसक कामि रक्ष्म तथा 
कामिक्रभ फभोङ्ञजभ कामिसम्ऩादन सम्ऩङ्ङ गयी कामिक्रभ कामािधवमन गनङ्टिऩने व्मवस्था छ।कामािरमरे उऩरव्ध 
गयाएको ङ्जववयण अनङ्टसाय चौभाङ्झसक ऩङ्टॉजीगत खचिको ङ्ञस्थङ्झत देहाम फभोङ्ञजभ छ।वषािधतभा हतायभा काभ 
गयाउॉदा काभको गङ्टणस्तयभा असय ऩने देङ्ञखएकोरे ङ्झनमभभा बएको व्मवस्था अनङ्टरुऩ अषाढभा खचि गने 
ऩङ्चयऩाटीभा ङ्झनमधत्रण गनङ्टिऩदिछ ।                                                                             
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6.  ऩङ्टॉजीगत खचि ङ्जवङ्झध - कामािरमवाट ऩेश बएको ङ्जववयणा अनङ्टसाय ऩङ्टॉजीगत खचि देहाम अनङ्टसाय गयेको ऩाइमो । 

l;=g+ sfo{qmdsf] gfd lgdf{0f sfo{df 

ePsf] s'n vr{ 

s'n vr{ dWo] 

pkef]Qmf ;ldlt  

lgdf{0f 

Joj;foLaf6  

1  ङ्जवङ्झबङ्ङ २६४८५४०१५ १७५१३४७४६ ८९७१९२६९ 

कूर खचि भध्मे उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतवाट ६६ प्रङ्झतशत खचि गयेकोरे प्रङ्झतष्ऩधाित्भक ङ्जवङ्झधवाट खङ्चयद गने तपि  
ऩाङ्झरकाको ध्मान ऩङ्टग्नङ्ट ऩदिछ । 

 

7.  खङ्चयद सम्झौता – आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ २०(३) अनङ्टसाय प्रथभ चौभाङ्झसक 
अफङ्झधभा ठेक्का सम्झौता गनङ्टिऩने स्ऩष्ट व्मवस्था बएकोभा देहाम अनङ्टसाय तेश्रो चौभाङ्झसकभा १००  वटा काभको 
रु.१३२३४८000को ठेक्का सम्झौता गयेको य अषाढभा सभेत ११ वटा काभको रु.१४५५८००० खचि 
गयेको ऩाइमो।कानूनभा उल्रेङ्ञखत व्मवस्थाको ऩारना बएको नदेङ्ञखएकोरे कानूनभा उल्रेङ्ञखत व्मवस्थाको 
ऩारना गनेतपि  नगयऩाङ्झरका व्मवस्थाऩन ङ्जवशेष सतिक यहनङ्ट ऩदिछ ।     
                                                                         रु.हजायभा 

 

खङ्चयद सम्झौता 

प्रथभ चौभाङ्झसक दोस्रो चौभाङ्झसक तेस्रो चौभाङ्झसक अषाढ भङ्जहनाको भात्र  सम्ऩङ्ङ 

स
ङ्खखमा 

यकभ स
ङ्खखमा 

यकभ स
ङ्खखमा 

यकभ स
ङ्खखमा 

यकभ स
ङ्खखमा 

यकभ 

३५ ४६३२२ ८० १०५८७८ 

१०
० 

१३२३४८ ११ १४५५८ 

२१
३ 

२८१९०२ 

 

 

8.  खङ्चयद मोजना - साविजङ्झनक खङ्चयद ऐन, २०६३ को दपा ६ फभोङ्ञजभ साविजङ्झनक ङ्झनकामरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
खङ्चयदको गङ्टरुमोजना तथा वाङ्जषिक खङ्चयद मोजना तमाय गनङ्टिऩने व्मवस्था छ।कामािरमरे सो अनङ्टरुऩ खङ्चयद 
मोजना फेगय  रु.२२९१०६९२४ को खङ्चयद गयेको ऩाइमो।अत ऐन तथा ङ्झनमभावरीभा तोके फभोङ्ञजभ गङ्टरु 
मोजना तथा वाङ्जषिक खङ्चयद मोजना फनाउने य सो फभोङ्ञजभ खङ्चयद कामिको व्मवस्थाऩन गनेतपि  कामािरमरे 
ध्मान ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

 

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

 

10.  मोजना छनौट - स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा २४ को उऩदपा ४ अनङ्टसाय ऩाङ्झरकाहरुरे 
आवङ्झद्यक वाङ्जषिक यणनीङ्झतगत ङ्जवषमको मोजना फनाउदा भध्मकारीन तथा दीघिकारीन  प्रकृङ्झतका 
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आमोजनाहरुभा रगानी गनङ्टिऩने व्मवस्था छ । त्मस्तै सोही ऐनको दपा २४ को उऩदपा १० अनङ्टसाय 
ऩाङ्झरकारे स्थानीमस्तयका ङ्जवकास आमोजनाको आवश्मक अध्ममन अनङ्टसधधान तथा प्रबाव भूल्माङ्कन कामि गनि 
सक्नेछ व्मवस्था यहेको छ।तय ऩाङ्झरकारे सानो प्रकृङ्झतका रु.५००००० बधदा घटीका १२७ आमोजना 
अध्ममन अनङ्टसधधान य प्रबाव भूल्माङ्कन फेगय रु. ४००९६००० को छनौट तथा कामािधवमन गयेको 
देङ्ञखमो।साना साना मोजना वडावाट छनौट गयी कामािधवमन गने गयेकोरे भध्मकारीन तथा दीघिकारीन 
मोजना वनाइ भध्मभ य ठङ्टरा आमोजनाहरु तजङ्टिभा गयी कामािधवमन गने तपि  ध्मान जानङ्टऩने देङ्ञखधछ।  

 
 
 
 

11.  उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको शे्रस्ता अनङ्टगभन – साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ९७ फभोङ्ञजभ 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतवाट सञ्चाङ्झरत कामिक्रभको रेखा दङ्टरुस्त याख्न ेदाङ्जमत्व सम्फङ्ञधधत उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतका प्रभङ्टख, 

कोषाध्मऺ य सदस्म सङ्ञचवको हङ्टने, रेखा दङ्टरुस्त नयाखेको ऩाइएभा प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ कायफाही हङ्टने एवॊ 
बए गयेको काभराई नगयेको तथा नगयेको काभराई गयेको ङ्झसपाङ्चयस गने, नाऩजाॉच प्राङ्जवङ्झधक सङ्टऩयीवेऺण गने 
य अङ्ञधतभ भूल्माङ्कन गने कभिचायीराई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कायफाही हङ्टने व्मवस्था छ।उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतरे 
याखेको रेखाको सम्फधधभा अनङ्टगभन गयेको देङ्ञखएन।उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतभापि त ् ब ङ्टक्तानी गदाि आमकय ऐन, 

२०५८ फभोङ्ञजभ श्रोतभा अङ्झग्रभ आमकय कट्टी गनङ्टिऩने, स्थामी रेखा नम्फय य भूल्म अङ्झबफङृ्जद्ध कय दताि 
प्रभाणऩत्र बएकासॉग खङ्चयद गनङ्टिऩने व्मवस्थाको ऩारना बएको छैन।उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतफाट खङ्चयद गङ्चयएका 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्ञजधसी, ङ्झनभािण साभग्री य हेबी भेशीनको ब ङ्टक्तानीभा अङ्झग्रभ आमकय कट्टी गयेकोसभेत देङ्ञखएन। 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतरे रेखा नयाख्न,े कामािरमफाट अनङ्टगभन नहङ्टन ेअवस्थाभा आमकय ऐन, २०५८ अनङ्टसाय राग्न े
आमकय तथा ब ङ्टक्तानीभा असङ्टरी गङ्चयने कय यकभ ङ्झनभािण व्मवसामी तथा आऩूङ्झतिकतािफाट छरी हङ्टन सक्न े
बएकोरे अनङ्टगभन गनङ्टिऩदिछ।    

 

12.  अधङ्टया आमोजना – आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ २६ अनङ्टसाय मोजनाहरुको बौङ्झतक य 
ङ्जवत्तीम ऩऺको साभङ्टङ्जहक सभीऺा गनङ्टिऩने य मसयी गङ्चयने सभीऺाभा प्रगङ्झत कभ हङ्टनङ्टका प्रभङ्टख कायणहरु य सोको 
ङ्झनङ्झभत्त ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तको ऩङ्जहचान गनङ्टिऩने, त्मस्तो सभीऺाभा सङ्टधायका राङ्झग चाल्नङ्ट ऩने कदभ य ङ्ञजम्भेवाय 
व्मङ्ञक्त उऩय गनङ्टिऩने कायफाही सभेत उल्रेख गनङ्टिऩने व्मवस्था छ।मस कामािरमरे मो वषि देहामअनङ्टसाय 
रु.५८५८८२७ खचि बएको एक मोजनाको कामि सम्ऩङ्ङ हङ्टन नसकी ङ्ञजम्भेवायी सायेको छ। मस प्रकायको 
दाङ्जमत्व ङ्झफगत वषिहरुको सभेत सादै आएको छ।मसयी कानून ङ्जवऩयीत सम्झौता गयी फषौसम्भ ऩङ्झन सम्ऩङ्ङ 
नगयी अधङ्टयो यहन गएको उऩमङ्टक्त देङ्ञखएन । 
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१ 
भहाबायत प्राथङ्झभक 
स्वास्थ्म 

अॊङ्जकत 

कधस्रक्सन 
ङ्झसयाहा २  

2075.11.22 2075.3.5 3६24128.04 

२ 

यात ङ्टखोरा अय ङ्ञज ङ्झस 
कल्बटि ङ्झनभािण कटायी 
५  

अङ्ञम्वका ङ्झनभािण 
सेवा  2077.03.18 2077.03.30 1425036.45 

३ 
हडैमा फङ्झरमाखोरा 
नङ्छद ङ्झनमधत्रण  

अङ्झबभधमू 

कधस्रक्सन  
2076.11.30 2077.03.24 809663.08 

जम्भा  5858827.57 
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13.  नक्सा ऩास - स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा २७(१) अनङ्टसाय कसैरे ऩङ्झन नगयऩाङ्झरकाफाट 
नक्सा ऩास नगयाई बवन ङ्झनभािण गनि नहङ्टन े व्मवस्था छ।तय मो वषि नगयऩाङ्झरकाभा नक्सा ऩास सम्फङ्ञधध 
देहाम अनङ्टसायको काभ कायफाही बएको देङ्ञखधछ।त्मसैरे तोकेफभोङ्ञजभ सॊयचना ङ्झनभािण गनङ्टि ऩूवि 
नगयऩाङ्झरकाफाट नक्साऩास गने व्मवस्थाको कामािधवमनभा ध्मान ङ्छदनङ्टऩदिछ । 

क्र.स. 
घय नक्सा ऩासको 
ङ्झनवेदन सॊखमा 

अस्थामी 
अनङ्टभङ्झत 

 

कामिसम्ऩङ्ङ सॊखमा 

गत ङ्जवगत वषि अनङ्टङ्झभत 
ङ्झरएको भध्मे 

मो वषि अनङ्टङ्झभत 
ङ्झरएका भध्मे 

जम्भा 

1  ४६ ० १२ २१ ३३ 
 

 

 प्रशासकीम सङ्गठन य कभिचायी व्मवस्थाऩन  

14.  प्रशासकीम सङ्गठन य कभिचायी व्मवस्थाऩन – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८३ फभोङ्ञजभ 
स्थानीम तहको कामिफोझ, याजस्व ऺभता, खचिको आकाय य स्थानीम आवश्मकता सभेतराई ध्मानभा याखी 
कभिचायी सभामोजन बएऩङ्झछ भात्र सङ्गठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺणका आधायभा स्थानीम तहभा सङ्गठन 
सॊयचना कामभ हङ्टने व्मवस्था छ।ऩाङ्झरकाभा प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत सङ्जहत ६० दयफधदी स्वीकृत यहेकोभा 
रेखाऩयीऺण अवङ्झधसम्भ प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत सङ्जहत ३२ जना ऩदऩूङ्झति बएको देङ्ञखधछ। रेखाऩयीऺणको 
क्रभभा प्राप्त ङ्जववयण अनङ्टसाय कामि व्मवस्थाऩनका दृङ्जष्टकोणरे भहत्वऩूणि भाङ्झनएका अङ्झधकृत नवौ , इङ्ञधजङ्झनमय, 
जनस्वास्थ्म अङ्झधकृत सङ्जहत २८ ऩदहरु ङ्चयक्त यहेका छन ् । दयफधदी फभोङ्ञजभ जनशङ्ञक्तको ऩूणिता नहङ्टॉदा 
ङ्जवषमगत कामिक्रभ सञ्चारन, सेवा प्रवाह तथा ऩाङ्झरकाको सभग्र कामि सम्ऩादनभा असय ऩयेको ङ्ञस्थङ्झत छ । 
तसथि ङ्चयक्त ऩदहरु मथाशक्म ङ्झछटो ऩूङ्झति गयी सेवा प्रवाह प्रबावकायी फनाउनङ्टऩदिछ । 

 

15.  स्थानीम तथ्माङ्क य अङ्झबरेख - स्थानीम तह सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ११ फभोङ्ञजभ नगयऩाङ्झरकारे 
आफ्नो ऺेत्र ङ्झबत्रको आधायबतू  तथ्माङ्क सङ्करन, अङ्झबरेख य सोको व्मवस्थाऩन गनङ्टिऩने व्मवस्था छ।नगयरे 
स्थानीम तथ्माङ्क सम्फङ्ञधध नीङ्झत, कानून य सोको भाऩदण्ड फनाएको देङ्ञखएन।स्थानीम तहका हयेक 
प्राथङ्झभकीकयणका ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारनभा तथ्माङ्करे भहत्वऩङ्टणि बङू्झभका खेल्ने हङ्टॉदा सोको सङ्करन य अङ्झबरेख 
याख्न े कामिभा बङू्झभका अगाङ्झड वढाउन आवश्मक छ।तथ्माङ्क फेगय प्राथङ्झभकताभा याङ्ञखएका मोजना, फजेट, 

प्रङ्जक्रमा य कामािधवमनरे उङ्ञचत साथिकता नऩाउने हङ्टॉदा मस तपि  नगयऩाङ्झरकारे अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन गनि 
जरुयी छ । 

 

 कानून ङ्झनभािण य कामािधवमन  

16.  कानून य सञ्चारन ङ्ञस्थङ्झत – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ अनङ्टसाय स्थानीम तहहरुरे 
आफ्नो अङ्झधकायऺेत्र ङ्झबत्रका ङ्जवषमभा ऐन तथा सोको अधीनभा यही ङ्झनमभ ङ्झनदेङ्ञशका, कामिङ्जवङ्झध य भाऩदण्ड 
फनाई कामािधवमनभा ल्माउन सक्न े व्मवस्था छ।जसअनङ्टसाय स्थानीम तह सञ्चारनको राङ्झग सङ्घीम भाङ्झभरा 
तथा साभाधम प्रशासन भधत्रारमफाट ३० नभङ्टना कानूनहरु फनाई उऩरधध गयाएकोभा मस ऩाङ्झरकारे 
हारसम्भ ९ वटा ऐन, ४ वटा ङ्झनमभावरी, २६ कामिङ्जवङ्झध रगामत २४ जटा कानून ङ्झनभािण गयी कामािधवमनभा 
ल्माएको छ ।  

 

17.  धमाङ्जमक सङ्झभङ्झत – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ४६ देङ्ञख ५३ सम्भ अङ्झधकाय ऺेत्र तथा 
धमाम सम्ऩादन प्रङ्जक्रमाको व्मवस्था गयेको छ।सङ्झभङ्झतभा ऩयेको उजङ्टयीभध्मे भेरङ्झभराऩ प्रकृङ्झतका आधायभा 
ङ्जववाद दताि बएको ३ भङ्जहनाङ्झबत्र टङ्टङ्गो रगाउन ेव्मवस्था छ।तय रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राप्त ङ्जववयण अनङ्टसाय 
गतवषि पछ मौट वा कायफाही ङ्जकनाया गयी टङ्टङ्गो रगाउन फाॉकी ३ य मो फषि थऩ बएको ४७ गयी कूर ५० 
ङ्जववाद दताि बएकोभा ४६ वटा भात्र पछ मौट बई ४ फाॉकी देङ्ञखधछ।धमाम सम्ऩादन प्रङ्जक्रमाराई ऐनरे 
तोकेको म्मादङ्झबत्र पछ मौट वा कायफाही ङ्जकनाया गयी टङ्टङ्गो रगाउनङ्टऩदिछ । 
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18.  अफण्डा फजेट – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ फभोङ्ञजभ स्थानीम आङ्झथिक अवस्था सभेतको आधायभा 
फजेट तथा कामिक्रभको प्राथङ्झभकीकयणका आधाय तमाय गयी स्रोत अनङ्टभान तथा सीभा ङ्झनधाियणका आधायभा 
अफण्डा नयाखी आम–व्ममको अनङ्टभान ऩेस गनङ्टिऩने व्मवस्था छ।मस स्थानीम तहरे मो फषि रु.६ कयोड १५ 
राख १३ हजाय अफण्डा याखेको छ।उक्त  अफण्डा यकभ कामिऩाङ्झरकाको ङ्जवबङ्ङ ङ्झभङ्झतको ङ्झनणिमफाट चारङ्टतपि  
सभऩङ्टयक कोष शीषिकभा फजेट व्मवस्था गयी खचि गयेको छ । फजेट अफण्डभा याखी कामिऩाङ्झरकाको 
ङ्झनणिमफाट खचि गने प्रङ्जक्रमाभा ङ्झनमधत्रण गनङ्टिऩदिछ । 

                                                                          रु.हजायभा 

सभऩङ्टयक कोष  नगय साझेदायी कामिक्रभ ७५६३ 

सभऩङ्टयक कोष  नगय साझेदायी कामिक्रभ १४६१० 

सभऩङ्टयक कोष  नगय साझेदायी कामिक्रभ ३०००० 

सभऩङ्टयक कोष  नगय साझेदायी कामिक्रभ २३४० 

सभऩङ्टयक कोष  ऩङ्टजीगत सङ्टधाय ८००० 

जम्भा ६१५१३ 
 

 

19.  कल्माण कोष – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ९१ फभोङ्ञजभ स्थानीम तहरे स्थानीम सेवाका 
आफ्नो दयफधदीभा कामियत प्रत्मेक कभिचायीरे खाईऩाई आएको भाङ्झसक तरफफाट १० प्रङ्झतशत यकभ कट्टा 
गयी सो यकभ फयाफयरे हङ्टन आउन ेयकभ थऩ गयी जम्भा गनङ्टिऩने व्मवस्था छ । ऩाङ्झरकारे मस वषि ङ्जवत्तीम 
सभानीकयणफाट कभिचायी कल्माण कोषभा रु. १०००००० राधसपय गयेको छ ।  

 

20.  वडा वैठक- स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायी तथा सदस्मको सङ्टङ्जवधा सम्वधधी ऐन, २०७५ को दपा ३ भा स्थानीम 
तहका ऩदाङ्झधकायी सदस्म य सबाको सदस्मरे आपू ङ्झनवािङ्ञचत बई सकेऩछी अनङ्टसूची–१ फभोङ्ञजभ सङ्टङ्जवधा ऩाउन े
व्मवस्था छ।कामािरमरे ऩाचौ नगयसबाभा अनङ्टऩस्थीत सदस्मराई वैठक बत्ता ब ङ्टक्तानी गयेकोरे असङ्टर गनङ्टिऩने 
रु. 

बौ नॊ ङ्झभङ्झत ऩदाङ्झधकायीको नाभ यकभ 

११८१।०७७।३
।३१ 

कृष्ण याज दनङ्टवाय ८५० 

गणेश प्रसाद अमािर ८५० 

ङ्झबभ फहादङ्टय साऩकोटा ८५० 

सङ्टङ्जवना ढङ्टङ्गाना ८५० 

ङ्झतरा कङ्ट भायी ङ्जव क ८५० 

रक्ष्भी कङ्ट भायी ऩौडेर ८५० 

१११४।०७७।३
।२८ 

रुद्र वहादङ्टय सङ्टन ङ्टवाय १७०० 

गणेश प्रसाद अमािर ८५० 

ज्भ्ा ७६५० 
 

 
 
 

७६५० 

 कय दस्तङ्टय एवॊ आधतङ्चयक आम  

21.  याजस्व फाॉडपाॉड –स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ भा प्राकृङ्झतक स्रोत य दहत्तय वहत्तयवाट प्राप्त 
याजश्वको ४० प्रङ्झतशत प्रदेश सङ्ञञ्चत कोषभा ऩठाउनङ्ट ऩने व्मवस्था बएकोभा मस वषि प्राप्त रु.४४००६५८ को 
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४० प्रङ्झतशतरे हङ्टने रु.१७६०२६३ प्रदेश सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने रु.  १७६०२६३ 

22.  व्मवसाम कय - स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ५८ भा ऩाङ्झरकारे आफ्नो कामिऺ ेत्र ङ्झबत्र 
यहेका ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मवसाम गने व्मङ्ञक्तफाट व्मवसाम कय उठाउनूऩने व्मवस्था यहेको छ।मस वषि नगयऩाङ्झरकारे 
व्मवसाम दताि तथा नवीकयण शङ्टल्क वाऩत रु.१२१२९२९ कय सङ्करन गयेकोभा ऩाङ्झरकाको ऺेत्रङ्झबत्र यहेका 
व्मवसामीहरुको अङ्झबरेख अद्यावङ्झधक गयेको छैन।जसफाट ऩाङ्झरकारे सङ्करन गयेको व्मवसाम कय मथाथि 
भाङ्ङ सक्न ेअवस्था छैन।तसथि ऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्र ङ्झबत्र सञ्चारनभा यहेका सम्ऩूणि व्मवसामीको अद्यावङ्झधक 
अङ्झबरेख याखी कयको दामयाङ्झबत्र ल्माउनङ्ट ऩदिछ । 

 

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

 

24.  ङ्जवऻाऩन कय – प्रदेश नॊ १ को आङ्झथिक ऐन, २०७६ को दपा ५ भा प्रदेश ङ्झबत्र याङ्ञखने होङ्झडङ फोडि, साईन 
फोडि, व्मानय, राई ङ्झबजन फोडि, ग्रो फोडि, स्टर, ङ्झडङ्ञजटर फोडि, धात ङ्टको फे्रभ वा कङ्ट नै स्थानभा रगाउन,े रेख्न ेवा 
ङ्जवद्यङ्टतीम तयॊगको प्रमोग गयी गङ्चयएको प्रचायको राङ्झग याङ्ञखने वस्तङ्ट वा साभग्रीभा गङ्चयने ङ्जवऻाऩनभा 
रु.१३७०३९ कय रगाई असङ्टर गयेको छ।तय ऩाङ्झरकारे मस सम्फङ्ञधध कङ्ट नै नीङ्झत ङ्झनधाियण गयी यकभ असङ्टर 
गयेको ऩाइएन। 

 

 आमकय एवॊ भङ्ट. अ. कय  

25.  कय दाङ्ञखरा नबएको – आमकय ऐन २०५८ को दपा ८८ अनङ्टसाय ङ्झफर ङ्झफजकको ब ङ्टक्तानी ङ्छददा १५ 
प्रङ्झतशत कय  कट्टी  गयी ब ङ्टक्तानी गनङ्टिऩने व्मवस्था छ । तय ऩाङ्झरकारे मस वषि उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत भापि त 
गयाएको काभभा ऩाङ्झरकारे कट्टा गयेको कय  ऩाङ्झरकारे दाङ्ञखरा  सॊघीम सङ्ञञ्चत कोषभा दाखीरा गयेको 
नदेङ्ञखएकोरे रु.१०१९४६१ आफ्नै खाताभा याखेकोरे सॊघीम सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा हङ्टन ङ्टऩने रु. 

 
 
 

१०१९४६१ 

26.  ब ङ्टक्तानीभा कय –  शसति चारङ्ट  आमकय ऐन, २०५८ को दपा ८८ य ८९ भा ब ङ्टक्तानीभा अङ्झग्रभ कय कट्टा 
गनङ्टिऩने व्मवस्था छ।ऩाङ्झरकारे  खाजा बत्ताफाऩत रु. २१४५० ङ्छदएकोभा अङ्झग्रभ कय रु.3217 अङ्झग्रभ कय 
दाङ्ञखरा नगयेकोरे असङ्टर गयी सॊघीम सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा गनङ्टि ऩने रु. 

 
 

३२१७ 

27.  आमकय – आमकय ऐन, २०५८ को दपा ८८ य ८९ भा ब ङ्टक्तानीभा अङ्झग्रभ कय कट्टा गनङ्टिऩने व्मवस्था छ 
।ऩाङ्झरकारे देहामको ब ङ्टक्तानी गदाि अङ्झग्रभ आमकय वाऩत रु.7850 कय कट्टा नगयी ब ङ्टक्तानी गयेकोरे असङ्टर 
हङ्टन ङ्टऩने रु. 

बौ नॊ ङ्झभङ्झत ब ङ्टक्तानी ऩाउने ब ङ्टकतानी 
यकभ 

नऩङ्टग /कय यकभ 

८८१।०७७।२।२ अवरोकन भ्रभण ६२५०० ६२५० 

१०१४।०७७।३।१६ कय कट्टी नबएको १६००० १६०० 

जम्भा  78500 ७८५० 
 

 
 

७८५० 
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28.  नधपाइरय – १०१।०७६।१०।२९ सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत  भूल्म अङ्झबवङृ्जद्ध कय ऐन, २०५२ को दपा १८ 
भा ब ङ्टक्तानीभा प्राप्त भूल्म अङ्झबवङृ्जद्ध कयको ङ्जववयण ब ङ्टक्तानी ऩाएको अको भङ्जहनाको २५ गतेङ्झबत्र सम्फङ्ञधधत 
आधतङ्चयक याजस्व कामािरमभा कय ङ्जववयण सङ्जहत दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने व्मवस्था छ।तय ऩाङ्झरका  सम्ऩूणि सडक 
भभितका व्मवसामी स्रङग क्राङ्झसक कधस्रक्सन प्रा ङ्झर प्मान नॊ ३०३९२२६२१राई भू.अ.कय रु. 
२४८२३५ ब ङ्टक्तानी ङ्छदएकोभा रेखाऩयीऺण अवङ्झधसम्भ कय ङ्जववयण नफङ्टझाई नधपाईरय यहेकोरे कय 
सभामोजन बएको प्रभाण ऩेश हङ्टन ङ्टऩने रु. 

 
 
 
 
 

२४८२३५ 

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

 

 सभानीकयण चारङ्ट  

30.  सॊस्थाको ङ्जवजक ऩेश नबएको –आमकय ऐन, २०५८ को दपा ८८ भा ब ङ्टक्तानीभा अङ्झग्रभ कय कट्टा गनङ्टिऩने 
व्मवस्था छ।ऩाङ्झरकारे मू के एप एभ प्रा ङ्झररे ताङ्झरभ कामिक्रभ सॊचारन गयेकोभा सॊम्वङ्ञधधत सॊस्थारे 
ङ्जवजक जायी गयेको नदेङ्ञखएकोरे नऩङ्टग कय रु.20250 असङ्टर गयी सॊघीम सङ्ञञ्चत कोष दाङ्ञखरा प्रभाण ऩेश 
गनङ्टिऩने रु. 

 
 
 

२०२५० 

31.  अनङ्टऩाङ्झतक साझेदायी - १०१४।०७७।३।१६ साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ १२३ को 
१(ख) भा साविजङ्झनक खङ्चयद कामिको ब ङ्टक्तानी गदाि उल्रेख बएको वास्तङ्जवक कामिसम्ऩादनको आधायभा 
सम्झौता अनङ्टसाय ब ङ्टक्तानी ङ्छदनङ्ट ऩने व्मवस्था छ।तय  ङ्जवङ्झबङ्ङ तयकायी ङ्जवउ‚ ङ्जवरुवा‚ ङ्जवउ वोका उऩबोक्ता 
साझेदायी कामिक्रभभा रु.202000को ङ्जवजक ऩेश हङ्टनङ्ट ऩनेभा रु.117477 भात्र ऩेश बएकोरे  
राबग्राहीको अनङ्टऩाङ्झतक साझेदायी नव्महोयेको रु.84523 असङ्टर गनङ्टि ऩने रु.  

 
 
 
 

८४५२३ 

 सॊघीम  शसति   

32.  उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतवाट खङ्चयद - ६९।२०७७।३।३० सॊघीम सयकाय हस्ताधतङ्चयत ऩङ्टॉजीगत , साविजङ्झनक खङ्चयद 
ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ ९७ अनङ्टसाय जनसहबाङ्झगताभूरक एवभ श्रभभूरक काभ उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत 
भापि त गनि सङ्जकन,े रु.१ कयोडसम्भ रागत अनङ्टभान बएको ङ्झनभािण कामि वा सो सम्फधधी सेवा उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झत वा राबग्राही सभङ्टदामवाट गयाउन सङ्जकने उल्रेख छ।तय  बोरे तल्रो खानेऩानी मोजना सञ्चारन गदाि 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतवाट  सोराय प्मानर सेट रु.1136000 को खङ्चयद कामि प्रङ्झतस्ऩधाि फेगय उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत 
भापि त गयाएको अङ्झनमङ्झभत देङ्ञखएको रु. 

 
 
 
 
 

११३६००० 

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

l;=g+= ljwfnosf] gfd lzs b/aGbL 

kbk"lt{ dWo] 

s// 
ljwfyL{ ;+Vof 

1 भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम काङ्झरखोरा 10 1 322 

2 आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम फेरसोत 5   165 

3 ऩॊचावङ्झत भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम खङ्झसफास 7   231 

4 आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम ङ्झतम्नाही 2   34 

5 जनता आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम एक्रेसल्रा 1   23 

6 जनज्मोती आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम ऩोखयीमा 0   3 
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7 जनता भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम गङ्टयाॊसे 14   299 

8 भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम कल्माणऩङ्टय 11   331 

9 ऩशङ्टऩङ्झत आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम भझङ्टवा 2   68 

10 कभरा आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम खोक्सा 2   26 

11 च ङ्टङ्चयमा आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम चमाॊगा  6   5 

12 सयस्वती भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम हडैमा 7 1 256 

13 भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम भरुवा  9   350 

14 ङ्झत्रवेणी भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम कटायी 19   666 

15 आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम जहडी ङ्झसम्रे 7   194 

16 जनता आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम पङ्ट रवायी ङ्झसयान 5   112 

17 देवी आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम फैयेनी 3   7 

18 सयस्वङ्झत भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम बोरे  9 1 416 

9 बवयी देवी आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम तल्रोखैयेनी 7   156 

20 देवी भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम ब ङ्टल्के  10   274 

21 बगवती आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम ङ्झससाघायी 3   69 

2 जनशङ्ञक्त आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम तीनतरे 2   68 

23 ङ्छदऩेधद्र भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम जोगीडाॉडा 5   296 

4 ऩद्मकधमा आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम राङ्झभदङ्टवारी 2   7 

5 काङ्झरका आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम फगऩङ्झत 3   123 

26 आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम धप्ऩय  3   34 

27 आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम फाॉकेटाय 3   65 

8 ऩशङ्टऩङ्झत आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम तङ्जऩ 3   55 

29 काङ्झरका भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम यतनऩङ्टय 6   366 

30 जनप्रभेी भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम ङ्चयस्कङ्ट  14 1 358 

31 सयस्वती आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम भजेतऩङ्टय 3   79 

32 ऩञ्चावती आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम ऩाट्न े 2   26 

33 जनज्मोती आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम भाकङ्ट ये 3   4 

34 जनङ्जप्रम आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम कङ्ट ङ्चयङबञ्ज्माङ 3   78 

35 रुऩैयानी प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम 2   5 

36 जनता आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम थङ्झरमा 3   162 

37 भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम ऩटनाबञ्ज्माङ 9   344 

38 आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम भाङपाङटोर फफरा 3   108 

39 फीयेधद्र आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम बाण्टाफायी 3   88 
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40 ङ्झसध्दवती प्राङ्जव ढङ्टङ्ग े 2   37 

41 काङ्झरका आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम खोयबञ्ज्माङ 0   0 

42 काङ्झरका जनसेवा आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम नायामणघाट कत्रे 0    

43 काङ्झरका आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम कोरफोट 0   37 

44 भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम ङ्झरम्ऩाटाय 8   342 

45 आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम आहारे 3   78 

46 भाहाकारी आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम सङ्टगङ्टये 3   41 

47 आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम काङ्झरखोरा ङ्झरम्ऩाटाय 2   9 

48 ङ्झबभोन आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम फाझगाउॉ 0   25 

49 डम्फरुदे्रश्वय भाताङ्जऩता आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम फतासे 0   54 

50 आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम फयडाॊडा 3   39 

51 आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम याम्चे 3   38 

52 आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम ङ्झगङ्ञजनचौय 3   34 

53 आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम सोरुङ्खसाङ्खरे 3   56 

54 शॊखवेर आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम ङ्ञचप्टाय 3   21 

55 जनता काङ्झरका भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम सोरुङछङ्जवसे 10   409 

56 आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम झाङ्जक्रफायी 0   28 

57 सङ्टनकोशी आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम कटहयबञ्ज्माङ 0   84 

58 भाॊकारी आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम ङ्जऩनाऩङ्ट 0   1 

59 ऩञ्चावती आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम फेतेनी 0   59 

60 सयस्वङ्झत भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम हदेनी 4   243 

61 श्री ऩटनदेवी प्रङ्जव डङ्टॊडेवायी 3   35 

62 जनकल्मण आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम गोठडाॊडा 3   34 

63 आधायब ङ्टत  ङ्जवद्यारम ङ्ञचराउन ेहदेनी 5   157 

64 जनभङ्टङ्ञख भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम फसेयी 13 1 381 

65 शायदा आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम खानीडाॊडा  3   66 

66 ऩञ्चकधमा आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम हङ्चयथङ्टम्का 2   35 

67 नागदेवी आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम नागदह 1   23 

68 भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम भमाॉखङ्ट 7   272 

69 जाल्ऩादेवी आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम ज्माङ्झभटाय 3   83 

70 काङ्झरका आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम जाङ्झरभेथङ्टम्का 3 1 49 

71 सहीद स्भङृ्झत प्रा.ङ्जव.ङ्जवतािटोर 1   30 

2 जनता आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम गारबञ्ज्माङ 2   47 
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73 सयस्वती आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम फयफास 2   34 

74 जनप्रबात आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम ङ्जकधदङ्टबञ्ज्माङ 2   7 

75 चधद्रावती भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम रेखानी 10   24 

76 फारङ्जवकास आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम चनौटे 2   32 

77 आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम भाझखानी 2   3 

78 देवी वारङ्जवकास आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम यानागाउॉ 0   12 

79 काङ्झरकादेवी वारङ्जवकास आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम डाॊडागाउॉ 0   12 

80 ऩञ्चकधमा आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम देउयारी 0   14 

 जम्भा ३२२ ६ १००९३ 

उऩयोक्त ङ्ञशऺक दयफधदी य ऩदऩङ्टङ्झति एवभ ्ङ्जवधाथॉ सङखमा ङ्जवश्लषेण गदाि प्रङ्झत ङ्ञशऺक औषतभा ३१ जना ङ्जवद्याथॉ 
ऩढाउनङ्ट ऩने अवस्था देङ्ञखएको, ङ्जवद्याथॉ सॊखमाको त ङ्टरनाभा ङ्ञशऺक दयफधदी फढी बएको देङ्ञखदा गाॉउऩाङ्झरकारे 
ङ्ञशऺक दयवधदी ङ्झभरानको कामि मथाङ्ञशघ्र अगाडी फढाउनङ्ट ऩने देङ्ञखधछ । 

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

 

35.  ङ्जपताि  – अधतय सयकायी ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन ऐन २०७४, दपा १० रे व्मवस्था गये अनङ्टसाय ऩूवािधाय ङ्जवकास 
सम्फङ्ञधध मोजना कामािधवमन गनि स्थानीम तहराई सभऩङ्टयक अनङ्टदान प्रदान गङ्चयने तथा त्मस्ता अनङ्टदान 
ङ्झनधािङ्चयत मोजनाको कूर रागतको अनङ्टऩातका आधायभा प्रदान गङ्चयने कङ्ट या उल्रेख छ।तय स्थानीम तहरे 
देहामका सभऩङ्टयक ऩङ्टॉजीगत अनङ्टदान शीषिकफाट शसति अनङ्टदानको कामिक्रभसॊग दोहोयो हङ्टने गयी चारङ्ट प्रकृङ्झतको 
ङ्जवतयणभङ्टखी खचि गयेको देङ्ञखएकोरे ङ्झनमभ ङ्जवऩयीत खचि रेखेको सॊघीम सॊङ्ञचत कोषभा ङ्जपताि गनङ्टि ऩने रु. 

बौ. नॊ. य ङ्झभङ्झत ङ्जववयण ङ्जपताि गनङ्टि ऩने यकभ 

१०।२०७६।६।१४ 
सभऩङ्टयक ऩङ्टॉजीगत 
८०१११४०१००१ 

डेंगङ्ट ङ्झनमधत्रण गनि राभखङ्टटे्ट फासस्थान नष्ट गने कामिक्रभको 
राङ्झग ६०।२०७६।१०।६ सॊघ सशतिफाट रु. 
२००००० य सभऩङ्टयक ऩङ्टॉजीगतफाट रु. ६५६४२५ खचि 
गयेको 

६५६४२५ 

३००।२०७७।३।३० 
सशति सॊघ 

याष्डऩङ्झत यङ्झनङ शल्डका राङ्झग सशति सॊघफाट रु. 
१००००० यसभऩङ्टयक ऩङ्टॉ्ीगत फ उ शी नॊ 
८०१११४०१००१ फाट  रु. ३००००० खचि गयेको 

३००००० 

 जम्भा ९५६४२५ 
 

 
 
 
 

९५६४२५ 
 

36.  कभिचायी बत्ता – सॊघ सशति ३०३।२०७७।३।३१ साविजङ्झनक खचिभा ङ्झभतव्ममीता तथा प्रबावकाङ्चयता 
कामभ गने सम्फङ्ञधध नीङ्झतगत भागिदशिन २०७५ को फङ्टदा नॊ २६ रे भहॊगी बत्ता, ऩोषाक बत्ता य स्थानीम बत्ता 
फाहेक अरु सफै बत्ता खायेज गने व्मवस्था गयेको छ।ऩाङ्झरकारे आमङ्टफेद सेवा तथा फैकङ्ञल्ऩक ङ्ञचङ्जकत्साका 
कभिचायीहरुराई साविजङ्झनक ङ्जवदाको ङ्छदन काभ गये वाऩत अङ्झतङ्चयक्त बत्ताभा रु. २१78१9 खचि रेखेको 
देङ्ञखमो।साविजङ्झनक ङ्जवदाभा ओङ्जऩङ्झड सेवा फधद यहने, इभजेधसी सेवा तथा Inpatient service  प्रवाह नहङ्टने हङ्टदाॉ 
अङ्झतङ्चयक्त खचिको औङ्ञचत्म ऩङ्टष्याई हङ्टन ङ्ट ऩने रु. 

 
 
 
 
 

२१78१9 
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37.  ङ्ञशऺकको तरफ बत्ता ङ्झनकासा - ङ्ञशऺा ङ्झनमभावरी, २०५९ को ङ्झनमभ १७९ भा कङ्ट नै काभको राङ्झग 
आफश्मकबधदा फढी यकभ भाग गने य ङ्झनकासा ङ्छदने ऩदाङ्झधकायीराई कानून फभोङ्ञजभ कायफाही गयी फढी 
ङ्झनकासा वा खचि बएको यकभ असङ्टर उऩय गङ्चयने उल्रेख छ।ऩाङ्झरकारे वाङ्जषिक रुऩभा स्थामी ङ्ञशऺकहरुको 
तरफी प्रङ्झतवेदन ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺक ङ्जकताफखानाफाट ऩाङ्चयत गयाई सोही अनङ्टसाय ङ्झनकासा गनङ्टि ऩनेभा मस वषि 
ङ्ञशऺकको तरफ बत्ता ऩाङ्चयत गयेको देङ्ञखदैन।ङ्झनम्न ङ्ञशऺकहरुको तरफ बत्ता फढी ङ्झनकासा ऩठाएकोरे असङ्टर 
गयी  सॊघीम सॊङ्ञचत कोषभा ङ्जपताि गनङ्टि ऩने रु. 
 
ङ्जवद्यारम ङ्झनकासा भङ्जहना य ङ्जववयण ङ्ञशऺकको नाभ ङ्झनकासा यकभ 

ङ्झत्रवणेी उचचभा ङ्जव. कटायी प्रथभ चौभाङ्झसक  आयती साऩकोटा २११७७ 

आ.ङ्जव. भाङपाङटोर दोश्रो तै्रभाङ्झसङ्जक ऩङ्टस  बयत कङ्ट भाय फाॉङ्झनमा २२१६९ 

भा ङ्जव काङ्झरखोरा प्रथभ चौभाङ्झसक काङ्झतिक सम्झना शभाि ३०२०० 

सयस्वती भा.ङ्जव. घोरे ऩयथभ चौभाङ्झसक काङ्झतिक भङ्ञधदया दाहार ३०२०० 

ङ्झत्रवणेी उचचभा ङ्जव. कटायी प्रथभ चौभाङ्झसक काङ्झतिक अजम धङ्टकङ्ट दङ्ट ४०३८० 

जम्भा   १४४१२६ 

 
 
 
 
 

१४४१२६ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38.  साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाई केधद्रराई अनङ्टदान – कामिक्रभ कामािधवमन ऩङ्टङ्ञस्तका २०७६।७७ अनङ्टसाय साभङ्टदाङ्जमक 

ङ्झसकाई केधद्रराई अनङ्टदान ङ्झनकासा ङ्छददाॉ व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयस तथा प्रभाङ्ञणत हाङ्ञजयी य स्थानीम 
ङ्झनकामको अनङ्टगभन प्रङ्झतवेदन अनङ्टसाय साभङ्टदाङ्जमक ऩङ्चयचाङ्झरकाको तरफ ङ्झनकासा ङ्छदने, य थऩ यकभ प्रस्तावको 
आधायभा ङ्छदने व्मवस्था छ । ऩाङ्झरकारे देहामका साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाई केधद्रहरुराई ङ्झनम्नानङ्टसाय एकभङ्टष्ठ यकभ 
ङ्झनकासा गयेकोभा खचिको ङ्जवर बऩािई गत वषिको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन, व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयस तथा 
हाङ्ञजयी य प्रस्ताव ऩेश हङ्टन ङ्टऩने रु. 

बौ. नॊ. ङ्झभङ्झत ङ्जववयण यकभ 

३१७।२०७७।३।३१ सशति सॊघ कटायी साभङ्टदाङ्जमक अध्ममन  २००००० 

३१७।२०७७।३।३१ सशति सॊघ नभूना साभङ्टदाङ्जमक अध्ममन केधद्र  २००००० 

३१७।२०७७।३।३१ सशति सॊघ ऩङ्चयवतिन साभङ्टदाङ्जमक अध्ममन केधद्र  २००००० 

३१७।२०७७।३।३१ सशति सॊघ भमॊखङ्ट साभङ्टदाङ्जमक अध्ममन केधद्र  २०००० 

३१७।२०७७।३।३१ सशति सॊघ ङ्झसङ्चयसे साभङ्टदाङ्जमक अध्ममन केधद्र  २००००० 

जम्भा  १०००००० 
 

 
 
 
 
 

१०००००० 
 
 

39.  ङ्ञजधसी खाताभा आम्दानी फाॉधेको प्रभाण ऩेश गने – आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ ४७ 
फभोङ्ञजभ कामािरमभा प्राप्त बएको जङ्टनसङ्टकै भारसाभान ७ ङ्छदन ङ्झबत्र आम्दानी फाधॉन ङ्ट ऩने व्मवस्था छ । देहाम 
अनङ्टसाय खङ्चयद गङ्चयएका भारसाभानहरु ङ्ञजधसी आम्दानी फाॉधेको नदेङ्ञखएकोरे ङ्ञजधसी खाताभा आम्दानी फाॉधेको 
प्रभाण ऩेश गनङ्टि ऩने रु. 

बौ. नॊ.ङ्झभङ्झत ङ्जववयण यकभ 

३१६।२०७७।३।३१ सशति सॊघ भा ङ्जव काङ्झरखोरा ङ्झत्रवेणीराई ङ्जवऻान 
प्रमोगशारा अनङ्टदान 

६५०००० 

 
 
 

५८५०००० 
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३१६।२०७७।३।३१ सशति सॊघ जनभङ्टखी भा ङ्जव फसेयी हदेनीराई ङ्जवऻान 
प्रमोगशारा अनङ्टदान  

६५००० 

३१६।२०७७।३।३१ सशति सॊघ सयस्वती भा ङ्जव बोरे कटायीराई ङ्जवऻान 
प्रमोगशारा अनङ्टदान  

६५०००० 

३१६।२०७७।३।३१ सशति सॊघ चधद्रवती उचच भा ङ्जव रेखानी कम्प्मङ्टटय 
इधटयनेट जडान तथा सञ्चारन  

६५०००० 

३१६।२०७७।३।३१ सशति सॊघ जनता काङ्झरका भा ङ्जव छङ्जवसे कम्प्मङ्टटय 
इधटयनेट जडान तथा सञ्चारन  

६५०००० 

३१६।२०७७।३।३१ सशति सॊघ कङ्झरका भा ङ्जव यतनऩङ्टय ङ्चयस्कङ्ट  कम्प्मङ्टटय 
इधटयनेट जडानतथा सञ्चारन  

६५०००० 

३१६।२०७७।३।३१ सशति सॊघ जनप्रभेी उ भा ङ्जव ङ्चयस्कङ्ट  कम्प्मङ्टटय इधटयनेट 
जडान तथा सञ्चारन  

६५०००० 

३१६।२०७७।३।३१ सशति सॊघ ङ्छदऩेधद्र भा ङ्जव जोगीडाडा ङ्चयस्कङ्ट  कम्प्मङ्टटय 
इधटयनट जडान तथा सञ्चारन  

६५०००० 

३१६।२०७७।३।३१ सशति सॊघ भा ङ्जव ऩटना बञ्ज्माङ ङ्झसङ्चयसे कम्प्मङ्टटय इधटयनेट 
जडान तथा सञ्चारन  

६५०००० 

 जम्भा ५८५०००० 
 

40.  ऩाठ्यऩङ्टस्तक अनङ्टदान  – कामिक्रभ कामािधवमन ऩङ्टङ्ञस्तका २०७६।७७ अनङ्टसाय साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा 
अध्ममनयत कऺा १ देङ्ञख १० सम्भका ङ्जवद्याथॉहरुका राङ्झग ङ्झनशङ्टल्क ऩाठ्यऩङ्टस्तक अनङ्टदान ङ्जवतयण गदाि 
ऩङ्जहरो ङ्जकस्ताफाऩत ७५ प्रङ्झतशत यकभ २०७६ IEMIS Data अनङ्टसाय य फाॉकी यकभ २०७७ IEMIS Data 
अनङ्टसाय ऩेश बएको ङ्जवर बयऩाई अनङ्टसाय ङ्झनकासा ङ्छदनङ्ट ऩने उल्रेख छ।ऩाङ्झरकारे २०७६ कै IEMIS Data 
अनङ्टसाय ङ्जवद्यारमराई ७५ प्रङ्झतशत ऩाठ्यऩङ्टस्तक अनङ्टदान यकभ य ङ्जवद्यारमफाट प्राप्त ङ्झफर बऩािईका आधायभा 
थऩ यकभ ङ्झनकासा ङ्छददाॉ देहामका ङ्जवद्यारमराई फढी ङ्झनकासा गयेकोरे असङ्टर गयी  सॊघीम सॊङ्ञचत कोषभा ङ्जपताि 
गनङ्टि ऩने रु.  

ङ्जवद्यारमको नाभ ङ्झनकासा कूर यकभ IEMIS Data ०७७ अनङ्टसाय 
ङ्झनकासा जाने  

फढी ङ्झनकासा 

सयस्वङ्झत भा ङ्जव हदेनी १३३९७२ 130568 ३४०४ 

चधद्रवती भा ङ्जव रेखनी १६४१८६  153646 १०५४० 

भा ङ्जव ङ्झरम्ऩाटाय २०६३६९  183832 २२५३७ 

जनताकाङ्झरका भा ङ्जव सोरुङ २७८७६२ 258793 १९९६९ 

  जम्भा  ५६४५० 
 

 
 
 
 
 
 

 ५६४५० 
 
 
 
 
 
 
 

41.  कय दाङ्ञखरा – सॊघ सशति ३२९।२०७७।३।३१ आमकय ऐन, २०५८ को दपा  ८८ य ८९ भा 
ब ङ्टक्तानीभा अङ्झग्रभ कय कट्टा गनङ्टिऩने व्मवस्था छ।ऩाङ्झरकारे ढङ्टवानी वाऩत रु.६०००० ब ङ्टक्तानीभा ङ्झनमभानङ्टसाय 
राग्ने रु.६००० अङ्झग्रभ कय कट्टी गयेकोभा उक्त कय फाऩतको यकभ कय याजश्व खाताभा जम्भा गयेको 
नदेङ्ञखएकोरे असङ्टर गयी सॊघीम सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा हङ्टन ङ्टऩने रु. 

 
 
 

६००० 

42.  सङ्टयङ्ञऺत भाततृ्व कामिक्रभ – सॊघ सशति ३३९।२०७७।३।३१ भात ृतथा नवङ्ञशशङ्ट कामिक्रभ, आभा सङ्टयऺा 
सञ्चारन गनि ऩाङ्झरकारे भातहतका ङ्जवङ्झबङ्ङ स्वास्थ्म सॊस्थाहरुभा कामियत कभिचायीराई ऩेश्की ङ्छदने तथा 
सङ्टत्केयीको ईकाइगत खचिको आधायभा उक्त ऩेश्की पछ मौट गने गयेको देङ्ञखधछ।स्वास्थ्म चौकी ङ्झत्रवेणीरे 
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ऩेश्की पर्छ्यौट गदाि ३४ वटा डेङ्झरबयी फाऩतको ४५ का दयरे दाङ्ञखरा गनङ्टि ऩने अङ्झग्रभ आम कय रु. 
१५३० असङ्टर गयी सॊघीम सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा हङ्टन ङ्टऩने रु. 

 
१५३० 

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

कभिचायी कयमोग्म आम कय दाङ्जमत्व कय ब ङ्टक्तानी  फाॉकी कय 

डा ऩवन कङ्ट भाय शाह नवौ तह ५४६५२८ १४१५३ ५४६५ ८६८८ 

डा ङ्जवभरेस कङ्ट भाय गङ्टप्ता आठौ 
तह 

५३१९५२ १२६९५ ५३१९ ७३७६ 

डा गौयव शाह आठौ तह ५३१९५२ १२६९५ ५३१९ ७३७६ 

ब ङ्टऩेधद्र झा सातौ तह ५०१६४२ ९६६४ ५०१६ ४६४८ 

ङ्ञशव कङ्ट भाय शाह ल्माफ छैठौ तह ५६०४८६ १६५९७ ५६०४ १०९९३ 

ऩयभेश्वय शाह भे.ये.अ. छैठौ तह ५६६००६ १७७०१ ५६६० १२०४१ 

डा कात्मानी ऩाण्डे  (कयाय) ६०३८४८ २५२६८ ६०३८ १९२३० 

डा भङ्टकरेश कङ्ट भाय भाधवी 
(कयाय) 

६०३८४८ २५२६८ ६०३८ १९२३० 

डा जशोधानधद चौधयी (कयाय) ६०३८४८ २५२६८ ६०३८ १९२३० 

  जम्भा  १०८८१२ 
 

 
 
 
 

१०८८१२ 
 
 
 

44.  तरफ बत्ता फढी ङ्झनकासा – सशति १३।२०७६।६।१३ ऩाङ्झरकारे वाङ्जषिक रुऩभा आफ्ना कभिचायीहरुको 
कोष तथा रेखा ङ्झनमधत्रक कामािरमफाट तरफी प्रङ्झतवेदन ऩाङ्चयत गयाई सोही अनङ्टसाय तरफ बत्ता ब ङ्टक्तानी गनङ्टि 
ऩनेभा मस वषि स्वास्थ्मतपि का कभिचायीहरुको तरफी प्रङ्झतवेदन ऩाङ्चयत गयेको देङ्ञखएन।ङ्झनम्न कभिचायीहरुको 
साउन बदौ य दशै बता ब ङ्टक्तानी गदाि तरफ बत्ता फढी ङ्झनकासा ऩठाएकोरे ऩाईएकोरे फढी ङ्झनकासा असङ्टर 
गयी सॊघीम सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने देङ्ञखएको रु. 

कभिचायीको नाभ फढी तरफ फढी ग्रडे फढी भहॊगी 
बत्ता 

कसॊ कोष 
ङ्जवभा 

नधप्राङ्ञक्टस 
बत्ता।हजाडि 

जम्भा 

खेभ कङ्ट भायी ऩधत ३७८७० १२६२ २००० ८६२६ ३०० ५००५८ 

डा ऩवन कङ्ट  शाह  ५८१२ २००० १९६२ ५३७५ १५१४९ 

डा ङ्जवभरेश कङ्ट  गङ्टप्ता  २६९२ २००० १३३८ ५३७५ ११४०५ 

डा गौयव शाह  २६९२ २००० १३३८ ५३७५ ११४०५ 

ईसयाइर याईन  ८४०० २००० २४८०  १२८८० 

ब ङ्टऩेधद्र झा  ७४४८ २००० २२८८  ११७३६ 

खगधेद्र प्रसाद अङ्झधकायी  ८४०० २००० २४८०  १२८८० 

ऩयभेश्वय शाह  १२०० २००० १०४०  ४२४० 

 
 
 
 

१८०५१८ 
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ङ्ञशव कङ्ट भाय शाह  ४८०० २००० १७६०  ८५६० 

सङ्चयता फङ्टढाथोकी  ३५४८ २००० १५०८ ३०० ७३५६ 

फङ्टङ्जद्धभामा दयाई  ३५४८ २००० १५०८ ३०० ७३५६ 

ङ्झनभिरा कङ्ट भायी ऩाण्डे  ३७६० २००० १५५२ ३०० ७६१२ 

अधजङ्ट शाह  २८२० २००० १२८४ ३०० ६४०४ 

आशा याई  १८८० २००० ११७६ ३०० ५३५६ 

याजकङ्ट भाय भोते  ४४३५ २००० १६८६  ८१२१ 

जम्भा       १८०५१८ 

 

45.  याजश्व दाङ्ञखरा – ङ्झनवािचन ऺेत्र ङ्जवशेष कामिक्रभ ऩङ्टॉजीगत बौ नॊ ५, श्री भहादेव गङ्टपा तथा ऩमिटन प्रफद्धिनको 
याजश्व दाङ्ञखरा गनि छङ्टट बएको सॊघीम सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा गनङ्टि ऩने रु.  

 
२५४५३ 

46.  ङ्झफर बयऩाई रगामत कागजात ऩेश नबएको – आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ ३६(३) भा 
खचि गदाि खचिको ङ्झफरबयऩाई सङ्जहत रेखा याख्नङ्टऩने व्मवस्था छ।तय ऩाङ्झरकारे देहामअनङ्टसायको ब ङ्टक्तानीभा 
ङ्झफर बयऩाई वेगय ब ङ्टक्तानी गयेको देङ्ञखएकोरे प्रभाण ऩेश हङ्टन ङ्टऩने रु. 

बौ. नॊ. ङ्झभङ्झत ङ्जववयण यकभ 

२६८ सशति चारङ्ट ङ्झत्रवेणी भा ङ्जव राई ५०००० अनङ्टदान ङ्झनकासा कङ्ट न कङ्ट न 
ङ्ञशऺकरे ऩाएको हो सो ङ्जववयण नबएको 

५०००० 

२४५ न ऩा चारङ्ट नवयाज ऩोखयेररे ब ङ्टक्तानी ङ्झरएको आङ्झथिक सहामताको 
सम्फङ्ञधधतराई फङ्टझाएको बयऩाई ऩशे नगयेको 

३०००० 

३८२ न ऩा चारङ्ट सङ्टङ्छदऩ शे्रष्ठरे खेरकङ्ट द साभान हस्ताधतयण गयेको बयऩाई नबएको ३११६२५ 

११९३ न ऩा चारङ्ट काकी ऩशङ्टऩारन केधद्रराई रु १९९७०४ ब ङ्टक्तानी ङ्छदएकोभा रु 
१२६३२३ को भात्र ङ्जवर बयऩाई ऩेश 

७३३८१ 

१५९ न ऩा ऩङ्टॉजीगत धप्ऩय तथा कयभफोटे ङ्झसॉचाई कङ्ट रो भभित उ स राई ऩेश बएको 
ङ्जवर बधदा फढी ब ङ्टक्तानी 

२५५८२९ 

४८९ न ऩा ऩङ्टॉजीगत हडैमा फङ्झरमा कृङ्जष सडक ङ्झनभािण उ स सवायी साधनको ङ्जववयण 
उल्रेख नबएको 

३००००० 

४८९ न ऩा ऩङ्टॉजीगत  हडैमा फङ्झरमा कृङ्जष सडक ङ्झनभािण उ स ढङ्टवानीको ब ङ्टक्तानी 
सम्फङ्ञधधत व्मङ्ञक्तरे फङ्टझेको प्रभाण ऩेश गने  

१३९००० 

११८।०७६।११।६ 
ऩङ्टॉजीगत 

फी ऩी रेडसिवाट भोटयसाईकर खङ्चयदको सक्कर ङ्झफर नयहेको ३३०००० 

५०२।०७७।३।३१ 
ऩङ्टॉजीगत 

ङ्छदङ्जक वास ङ्झरपङ्जटङ खानेऩानीको ङ्झफरबयऩाई ४९९९९७ 

५२२।०७७।३।३१ 
ऩङ्टॉजीगत 

ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवद्यारमराई ब ङ्टक्तानी ङ्छदएको ङ्झफर बयऩाई नबएको ८८००० 

४९।०७६।६।१२ चारङ्ट ऩूणि वहादङ्टय याई ङ्जवर ङ्जवजक ऩेश नबएको १९५००० 

२८५।०७६।८।१७ वैठक बत्ता य दैङ्झनक बत्ता सम्वङ्ञधधत व्मङ्ञक्तरे वङ्टझेको बऩाई ऩेश 
नबएको 

१३३९५० 
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47.  फढी ब ङ्टक्तानी – आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ ३६(३) भा खचि गदाि खचिको ङ्झफरबयऩाई 
सङ्जहत रेखा याख्नङ्टऩने व्मवस्था छ।तय ऩाङ्झरकारे देहामको ब ङ्टक्तानी गदाि खचिको ऩङ्टङ्जष्ट गने प्रभाण ङ्झफर 
बयऩाईभा उल्रेख बएको खचि यकभ बधदा देहामको यकभ फढी ब ङ्टक्तानी बएकोरे असङ्टर गयी स्थानीम सङ्ञञ्चत 
कोषभा दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने रु. 

बौ. नॊ. ङ्झभङ्झत ङ्जववयण फढी ब ङ्टक्तानी यकभ 

४५ सशति ऩङ्टॉजीगत टाउन प्राङ्झनङ एङ्चयमाको सडकनारा  सयसपाई य भहादेव 
गङ्टपा ऺेत्र सयसपाईराई रु.१७०००० ब ङ्टक्तानी ङ्छदएकोभा 
रु.१६२००० भात्र ङ्जवर बएको 

८००० 

११९३ न ऩा चारङ्ट काकी ऩशङ्टऩारन केधद्रराई रु १९९७०४ ब ङ्टक्तानी ङ्छदएकोभा 
रु.१२६३२३ को भात्र ङ्जवर बयऩाई ऩेश 

७३३८१ 

११९५ न ऩा चारङ्ट ङ्झत्रवेणी ऩशङ्ट तथा कृङ्जष ङ्जवकास केधद्रराई रु. १५०००० 
ब ङ्टक्तानी ङ्छदएकोभा ङ्झसभेधटको भ्माट ङ्जवर ऩेश नबएकोरे 
भ्माट फढी ब ङ्टक्तानी बएको 

२२३५० 

१० न ऩा ऩङ्टॉजीगत याभनायामण चौधयीराई ङ्जवङ्झबङ्ङ खचिफाट दोहोयो ब ङ्टक्तानी 
ङ्झरएको 

१४३२० 

७ ङ्झनवािचन ऺेत्र ङ्जवशेष 
कामिक्रभ चारङ्ट 

कटायी भङ्जहरा सञ्जाररे रु. ३९०५१४ यकभ फयाफयको 
साभान खङ्चयद गयेको ङ्जवतयण बयऩाई ऩेश नबएको 

३९०५१४ 

सभाङ्झनकयण चारङ्ट 
१२६।३८७ 

ङ्जवदङ्टय याउत दैङ्झनक भ्रभण बत्ता दय बधदा वढी ब ङ्टक्तानी 
बएको   

७५०० 

जम्भा  516065 
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 सभाङ्झनयकण ऩङ्टॉजीगत  

48.  ङ्ञस्वकृत फेगय कामि अभानतवाट गयेको – साविजङ्झनक खङ्चयद ऐन २०६३ को दपा ४५ भा साभाधम प्रकृङ्झतको 
भभित, सानाङ्झतना ङ्झनमङ्झभत कामि वा सयसपाई जस्ता कामि अभानतवाट गयाउन सक्ने व्मवस्था यहेको छ । 
साथै साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी २०६४ को दपा ९८ भा साविजङ्झनक ङ्झनकामरे रु.१००००० को ङ्झनभािण 
सम्फधधी कामि एक तह भाङ्झथको ङ्ञस्वकृती ङ्झरई गनि सक्ने व्मवस्था यहेकोभा ऩाङ्झरकारे देहामको कामि 
ऩूविस्वीकृङ्झत फेगय सोझै अभानत भापि त गयाएकोरे अङ्झनमङ्झभत देङ्ञखएको रु. 

बौचय नॊ य ङ्झभङ्झत ब ङ्टक्तानी ऩाउन े कामि यकभ 

२९१।०७७।२।३२   
ऩङ्टॉजीगत सभानीकयण 

दाभोदय फयार भभित १००००० 

२९०।०७७।३।३२   
ऩङ्टॉजीगत सभानीकयण 

तङ्टर फहादङ्टय थाऩा भभित १००००० 

जम्भा   २००००० 
 

 
 
 
 

२००००० 
 
 

49.  नाऩी ङ्जकताव ऩेश नबएको – साविङ्ञजनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ १२३ भा खङ्चयद कामिको ङ्झफर 
बयऩाई ब ङ्टक्तानी ङ्छददा प्राङ्जवङ्झधक नाऩजाच य वास्तङ्जवक कामिसम्ऩादनको आधायभा ब ङ्टक्तानी ङ्छदनङ्टऩने व्मवस्था 
छ।तय ऩाङ्झरकारे देहामको कामि गदाि कानङ्टन अनङ्टसाय नाऩी ङ्जकताव य कामिसम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन ऩेश नबएकोरे 
ऩेश हङ्टन ङ्टऩने रु. 

 
 
 

१५२३६७२ 
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बौचय नॊ य ङ्झभङ्झत मोजना ङ्जववयण यकभ 

३८३।०७७।३।२१
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

ङ्ञशव ईधटयप्राइजेजवाट 
तायजारी खङ्चयद 

नाऩी ङ्जकताव  ४९७३३८ 

३८५।०७७।३।२१
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

नेऩार रेङ्झडङ एण्ड 
हाडिवेमयवाट तायजारी 
खङ्चयद 

नाऩी ङ्जकताव  ३०७३२२ 

४५९।०७७।३।३० 
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

भरुवा ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवस्ताय 
कामि 

नाऩी ङ्जकताव ऩेश  ४९९०१२ 

४६४।०७७।३।३०
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

ऩाइऩ खङ्चयद  नाऩी ङ्जकताव ऩेश २२०००० 

जम्भा   १५२३६७२ 
 

 
 
 

50.  कामिसम्ऩादन बधदा कभ ङ्झफजक ऩेश –२८४।०७७।२।३० सभाङ्झनकयण ऩूॉजीगत आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध तथा 
ङ्जवङ्ञत्तम उत्तयदाङ्जमत्व ङ्झनमभावरी २०७७ को ङ्झनमभ ३९ को उऩ ङ्झनमभभा ६ भा खचिको रेखा याखदा ङ्जवर 
बयऩाई य खचिको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने प्रभाण सॊरग्न गयी याख्नङ्टऩने व्मवस्था यहेको छ।तय  फसेयी चौडी बञ्ज्माङ सडक 
को ब ङ्टक्तानी गदाि कामिसम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदनभा भाटो कङ्जटङको कामि उल्रेख गयेको रु.1812925 बधदा घटीको 
य.1515000 को ङ्झफर ऩेश गयेकोरे रु.297925 को ङ्झफजक ऩेश ऩेश हङ्टन ङ्टऩने अधमथा असङ्टर गयी 
स्थानीम सङ्ञञ्चत कोष दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने रु. 

 
 
 
 
 

२९७९२५ 

51.  टङ्टके्र खङ्चयद — साविजङ्झनक खङ्चयद ऐन, २०६३ को दपा ८ (२) भा खङ्चयद गदाि प्रङ्झतस्ऩधाि ङ्झसङ्झभत हङ्टने गयी 
टङ्टक्रा–टङ्टक्रा ऩायी खङ्चयद गनङ्टि हङ्टॉदैन बङ्ङे व्मवस्था यहेकोभा ऩाङ्झरकारे मो वषि वस्तङ्ट वा सेवा खङ्चयद गदाि 
प्रङ्झतस्ऩधाित्भक ङ्जवङ्झध नअऩनाइएको य  रागत अनङ्टभान सभेत नफनाई टङ्टक्रा ऩायी खङ्चयद गयेको अङ्झनमङ्झभत 
देङ्ञखएको रु. 

बौ. नॊ. ङ्झभङ्झत पभिको नाभ कामि यकभ 

५०।०७६।८।३० 

 सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत बाञ्जा भोटय ऩाटिस फेटयी रगामत खङ्चयद ९५५०० 

५२।०७६।८।३० 

 सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत एबयेष्ट रेडसि फेटयी रगामत खङ्चयद ९९९४९ 

७६।०७६।१०।१२ 

 सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत एबयेष्ट रेडसि २ वटा ङ्झफरवाट पङ्झनिचय खङ्चयद १२२६९४ 

७७।०७६।१०।१२ 

 सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 
सनयाइज 

कम्प्मङ्टटय सेधटय 
कम्प्मङ्टटय रगामत ३१८४६९ 

१२३।०७६।११।२२ 

 सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 
दाहार पङ्झनिङ्झसङ्ग 

सेधटय 
पङ्झनिचय ३२१३७२ 

२३०।०७७।२।१६ 
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

एबयेष्ट रेडसि पङ्झनिचय रगामत ९३३०० 

३३२।०७७।३।५  
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

फयार 
ईधटयप्राइजेज 

सडक फङ्ञत्त ४७५८८३ 

३३३।०७७।३।५ कानङ्टन सडक फङ्ञत्त ४७६७४३ 

 
 
 

2003910 
 
 



 

21 
 

सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत ईधटयप्राइजेज 

जम्भा 2003910 
 

  उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत भापि त कामि  

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

 

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

बौ.नॊ. य ङ्झभङ्झत मोजनाको नाभ ङ्जववयण यकभ 

१०१।०७६।१०।२९ 
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

सम्ऩूयण सडक 
भभित कामि 

उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई ङ्छदएको कामि 
स्रङग क्राङ्झस कधस्रक्सन प्रा ङ्झर 

वाट गयाएको 
२०००००० 

१०३।०७६।१०।२९ 
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

१४ नॊ वडा 
स्तयीम सडक 

भभित 

उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई ङ्छदएको कामि 
ङ्झड ङ्झस कधस्रक्सन वाट गयाएको ४४२४२२ 

१११।०७६।११।५ 
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

शाखा सडक 
भभित 

उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई ङ्छदएको कामि 
ताखा कधस्रक्सन प्रा ङ्झर वाट 

गयाएको 
५००००० 

१२३।०७६।११।७ 
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

वडा नॊ ६ को 
फाटो भभित 

उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई ङ्छदएको कामि 
ङ्जप्रधस कधस्रक्सन एण्ड सप्रामसि 

प्रा ङ्झर वाट गयाएको 
४९९२५७ 

१२९।०७६।११।८ 
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

सडक भभित वडा 
नॊ ८ 

उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई ङ्छदएको कामि 
ङ्जप्रधस कधस्रक्सन एण्ड सप्रामसि 

प्रा ङ्झर वाट गयाएको 
१४००००० 

२४५।०७७।२।२० 
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

ङ्झरम्ऩाटाय बदौये 
ङ्जऩनाक सडक 

उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई ङ्छदएको कामि 
ङ्जप्रधस कधस्रक्सन एण्ड सप्रामसि 

प्रा ङ्झर वाट गयाएको 
१०५१५७८ 
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२४७।०७७।२।२० 
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

वेयेता यानीडाडा 
सडक 

उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई ङ्छदएको कामि 
ङ्जप्रधस कधस्रक्सन एण्ड सप्रामसि 

प्रा ङ्झर वाट गयाएको 
६९७२७० 

२४८।०७७।२।२१ 
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

याउतखकि  ववर 
डाडा आहारे 

सडक 

उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई ङ्छदएको कामि 
ङ्जप्रधस कधस्रक्सन एण्ड सप्रामसि 

प्रा ङ्झर वाट गयाएको 
४८६४९४ 

२४९।०७७।२।२१ 
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

सडक भभित तथा 
सयसपाई 

उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई ङ्छदएको कामि 
च ङ्टरीथाभ कधस्रक्सन वाट गयाएको 

४९४६०६ 

२६५।०७७।२।२६ 
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

डगये खोरा 
ङ्ञचम्टाय भो फाटो 

उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई ङ्छदएको कामि 
ईङ्ञधजङ्झनमङ्चयङ एण्ड सप्रामसि वाट 

गयाएको 
९९८६०० 

२६८।०७७।२।३० 
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

बारे स्कङ्ट र देङ्ञख 
ङ्ञशव भङ्ञधदय हङ्टदै 
ङ्झभरनचोक सडक 

उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई ङ्छदएको कामि 
उदमऩङ्टय राभा कधस्रक्सन प्रा ङ्झर 

वाट गयाएको 
८५०००० 

२८४।०७७।२।३० 
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

फसेयी चौकी 
बञ्ज्माङ सडक 

उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई ङ्छदएको कामि 
ककङ्ट यठाकङ्ट य कधस्रक्सन प्रा ङ्झर 

वाट गयाएको 
१५२०००० 

२८५।०७७।२।३० 
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

याम्चेथङ्टम्का सडक 
ङ्झनभािण 

उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई ङ्छदएको कामि 
ककङ्ट यठाकङ्ट य कधस्रक्सन प्रा ङ्झर 

वाट गयाएको 
७३९३१२ 

३२९।०७७।३।४ 
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

वासवायी 
ङ्झतक्रेटाय 

गढीवायी सडक 

उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई ङ्छदएको कामि 
ङ्झड ङ्झस कधस्रक्सन वाट गयाएको ७९८२७७ 

५४३।०७७।३।३१ 
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

सङ्टनगाभा भोटय 
फाटो 

उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई ङ्छदएको कामि 
च ङ्टरीथाभ कधस्रक्सन प्रा ङ्झर वाट 

गयाएको 
९९६२२९ 

४०८।०७७।३।२६ 
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

बदौया बक्कङ्टन 
सडक 

उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई ङ्छदएको कामि 
ङ्झड ङ्झस कधस्रक्सन प्रा ङ्झर वाट 

गयाएको 
९९६३६२ 

४९९।०७७।३।३१ 
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

फरौटे काकये 
ब ङ्टस्कङ्ट न सडक 

उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई ङ्छदएको कामि 
ङ्झड ङ्झस कधस्रक्सन प्रा ङ्झर वाट 

गयाएको 
४९८८५६ 

५०५।०७७।३।३१ 
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

रेखानी च ङ्टनौटे 
ङ्जकधदङ्ट सडक 

उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई ङ्छदएको कामि 
ङ्झड ङ्झस कधस्रक्सन प्रा ङ्झर वाट 

गयाएको 
४९६६८२ 

५०७।०७७।३।३१ 
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

फयडाडा छाडाटाय 
भोटय फाटो भभित 

उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई ङ्छदएको कामि 
थाऩा ङ्झनभािण साभाग्री सेवा 

कधस्रक्सन प्रा ङ्झर वाट गयाएको 
४९३९७० 
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५३६।०७७।३।३१ 
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

रेखानी सल्रेनी 
हङ्टदै भाझखानी 
भोटयफाटो 

उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई ङ्छदएको कामि 
ङ्झड ङ्झस कधस्रक्सन प्रा ङ्झर वाट 

गयाएको 
२९९९२७४ 

५४३।०७७।३।३१ 
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

सङ्टनगाबा भो फाटो उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई ङ्छदएको कामि 
च ङ्टरीथाभ कधस्रक्सन प्रा ङ्झर वाट 

गयाएको 
९९६२२९ 
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54.  हेबी इङ्ञक्वऩभेण्टको प्रमोग — साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ९७ को उऩङ्झनमभ (९) भा 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत वा राबग्राही सभङ्टदामफाट सञ्चाङ्झरत हङ्टने ङ्झनभािण कामिभा डोजय, एक्साबेटय, रोडय, योरय, ग्रडेय 
जस्ता हेबी भेङ्ञशनयी प्रमोग गनि नङ्झभल्ने व्मवस्था छ । सो ङ्झनमभावरीको प्रङ्झतफधधात्भक वाक्माॊशभा रागत 
अनङ्टभान तमाय गदािको सभमभा हेबी भेङ्ञशन प्रमोग गनङ्टिऩने जङ्जटर प्रकृङ्झतको कामि बनी उल्रेख बएको यहेछ 
बने सम्फङ्ञधधत प्राङ्जवङ्झधकको ङ्झसपाङ्चयशभा साविजङ्झनक ङ्झनकामफाट सहभङ्झत ङ्झरई त्मस्ता भेङ्ञशन प्रमोग गनि सङ्जकन े
उल्रेख छ।ऩाङ्झरका अधतगित सञ्चाङ्झरत अङ्झधकाॊश सडक ङ्झनभािण तथा स्तयोङ्ङङ्झतसॉग सम्फङ्ञधधत मोजनाका 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतहरुरे डोजय, एक्साबेटय रगामतका हेबी भेङ्ञशन प्रमोग गने गयेको ऩाइए ताऩङ्झन ङ्झनमभावरीको 
व्मवस्था फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञधधत प्राङ्जवङ्झधकको ङ्झसपाङ्चयश गयाई नगय कामिऩाङ्झरकाको कामािरमफाट सहभङ्झत ङ्झरएको 
देङ्ञखएन । 

बौ.नॊ. य ङ्झभङ्झत मोजनाको नाभ यकभ 

१६२।०७६।१८।३०  
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

भाङ्झथल्रो यॊगभहर कङ्ट रो भभित २९९००० 

१६९।०७६।१२।३  
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

फसियी सडकरे फाघखोय ङ्ञचताउने भो फा ४४९०६० 

२०८।०७७।२।९  
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

यक्सीवास एकरेसल्रा सडक स्तयोङ्ङती ५०००० 

२४४।०७७।२।३० 
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

ऩम्चेथङ्टम्का फेये अनाि घोप्टे फाटो ९२९०५० 

२६३।०७७।२।२६  
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

कोल्फोट भोटय फाटो ५००००० 

२६७।०७७।२।२७  
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

बारङ्टखोरा भोटय फाटो ४७२०९६ 

२७३।०७७।२।३२  
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

भा ङ्जव देङ्ञख च ङ्टङ्जकमासम्भ भोटय फाटो ४९७३२४ 

२९८।०७७।२।३२  
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

ङ्जवङ्झबङ्ङ भोटयफाटो  ५००००० 

३४४।०७७।३।१२  
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

कनऩा बङ्चयका सडक भभित स्तयोङ्ङती १६३४७६० 

३५१।०७७।३।१५  
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

फयेवायी भो फाटो २७६८९० 
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३५९।०७७।३।१६  
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

अखौरे ऩाङ्ञल्सङ भो फाटो ४९६०४९ 

३६०।०७७।३।३१  
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

हाडेडाडा खोल्भेडाडा भो फाटो ४९६८५० 

५४९।०७७।३।३१  
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

वडा कामािरम देङ्ञख ङ्झगङ्झननचौय सम्भ फाटो ९९८५७८ 

३६९।०७७।३।१७ 
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

याङ्झनडाडा भो फाटो ४९८५५६ 

३७६।०७७।३।१९  
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

फादेयऩाखा फयर थङ्टम्का फयडाभ ङ्झतल्केटाय ५४२६२७ 

४१५।०७७।३।२८  
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

गडये भङ्टस्कन सडक भभित ३९५८७९ 

४९०।०७७।३।३१  
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

ङ्जवङ्झबङ्ङ भोटयफाटो सयसपाई ४९४६१५ 

४९३।०७७।३।३१  
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

चौकी बञ्ज्माङ भोटयफाटो सयसपाई ४९४६१५ 

४९८।०७७।३।३१  
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

रेखानी यानागाउॉ भारुखानी जोङ्झति सडक ८००००० 

५३९।०७७।३।३१  
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

याम्चे ङ्झसधदङ्टयेफेसी भो फाटो ४९४५८९ 

५३६।०७७।३।३१  
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

सडक भभित ४९८१४२ 
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55.  उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको मोगदान - साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ९७(४) भा उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत 
वा राबग्राही सभङ्टदामराई ङ्झनभािण कामिको ङ्झफर ब ङ्टक्तानी ङ्छदॉदा रागत अनङ्टभानभा यहेको भूल्म अङ्झबफङृ्जद्ध कय, 
ओबयहेड कङ्ञधटधजेधसी यकभ य जनसहबागीताको अॊश कट्टा गयेय भात्र ब ङ्टक्तानी ङ्छदनङ्ट ऩने व्मवस्था छ । जस 
अनङ्टसाय ङ्झनम्न ङ्झनभािण कामि गदाि उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत भापि त गयाउॉदा उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत य ऩाङ्झरकारे फेहाने अॊश 
उल्रेख गयी सम्झौता बएको देङ्ञखधछ।तय देहामको मोजनाहरुको यङ्झनङ ङ्झफर ब ङ्टक्तानी गदाि उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतरे 
व्महोने अशॊ कट्टा नगयी सफै यकभ ब ङ्टक्तानी ङ्छदएको हङ्टदा अङ्ञधतभ ङ्झफरको ब ङ्टक्तानी गदाि सो यकभ कट्टा गयेको 
प्रभाण ऩेश हङ्टन ङ्टऩने अधमथा असङ्टर गयी स्थानीम सङ्ञञ्चत कोषाभा दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने रु. 

बौ.नॊ. य ङ्झभङ्झत मोजनाको नाभ ब ङ्टक्तानी यकभ कट्टा हङ्टन ङ्टऩने मोगदान 

९।०७६।६।१४ 
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

गोरऩाकि  स्भायक ङ्झनभािण ६०३१८६ ६०३१८ 

५७।०७६।९।१५ 
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

सडक नारा पङ्ट टपाट 
ङ्झनभािण 

१४८०२१३ १४८०२२ 
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१६६।०७६।१२।३ 
सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत 

काधछी फजाय सडक नार 
पङ्ट टऩाट 

१६०३४०० ८०५०० 

७।०७६।६।१२ ङ्जऩऩरडाडा सडक १७९९६६२ 282860 

जम्भा  ५४८६४६१ ५७१७०० 
 

56.  फढी ब ङ्टक्तानी - १९८।०७७।२।९ सभाङ्झनकयण ऩङ्टॉजीगत साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ 
१० भा साविजङ्झनक ङ्झनमकामरे स्वीकृत नम्सिको आधायभा ङ्झनभािण कामिको रागत अनङ्टभान तमाय गनङ्टिऩने 
व्मवस्था छ। तय ऩाङ्झरकारे  भाकङ्ट ये सडक भभित तथा कल्बटिको उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई दययेट ङ्जवश्लषेण गदाि 
साभानको दय याखदा फढी याखे ऩङ्झन ऩेश बएको ङ्झफजक हेदाि ७७९ फोया ङ्झसभेधटको भङ्टल्म  दययेट भा 
रु.883 बएकोभा ङ्जवरभा रु.779 देङ्ञखमो । ङ्जवरभा उल्रेख बए बधदा पयक रु.१०४ फढी ब ङ्टक्तानी बएको 
देङ्ञखएकोरे रु.22486 असङ्टर गयी स्थानीम सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने रु. 

 
 
 
 
 

२२४८६ 

57.  दययेट ङ्जवश्लषेणभा फढी भङ्टल्माङ्कन – साविङ्ञजनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी २०६४ को दपा १० य ११ भा साविजङ्झनक 
ङ्झनकामरे ङ्झनभािण कामि य भारसाभान खङ्चयद गनङ्टि अङ्ञघ ङ्ञस्वकृत नम्सिको प्रमोग गयी रागत अनङ्टभान तमाय 
गनङ्टिऩने व्मवस्था छ।त्मस्तै सोही ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ १२३ भा ङ्झफर ङ्झफजकको ब ङ्टक्तानी गदाि नाऩी ङ्जकतावभा 
उल्रेङ्ञखत वास्तङ्जवक कामिसम्ऩादनको आधायभा ङ्छदनङ्टऩने व्मवस्था यहेको छ।तय ऩाङ्झरकारे देहामको 
मोजनाहरुको ब ङ्टक्तानी गदाि ङ्ञस्वकृत दययेट बधदा फढी भङ्टल्म याखी रागत अनङ्टभान फनाई सोही आधायभा 
कामिसम्ऩादन तमाय गयी  ब ङ्टक्तानी ङ्छदएकोरे फढी ब ङ्टक्तानी बएको असङ्टर गयी स्थानीम सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा 
गनङ्टिऩने रु. 

बौचय नॊ य 
ङ्झभङ्झत मोजना कामि य ऩङ्चयभाण ङ्ञस्वकृत दय ब ङ्टक्तानी दय फढी 

जम्भा फढी 
खचि बएको 

४८९।०७
७।३।३१ 

कृङ्जष फाटो 
ङ्झनभािण ३ नॊ 
वडा 

साधायन भाटो कङ्जटङ 
२४४५ क्मङ्ट ङ्झभ 

३९.३२ ६५.५० २६.१८ ६४०१० 

४५२।०७
७।३।३० 

घोये बञ्ज्माङ 
ङ्झफङ्झभये बञ्ज्माङ 
ज्माङ्झभये 
ङ्ञचङ्चयकोट सडक 

साधायन भाटो कङ्जटङ 
१३६१ क्मङ्ट ङ्झभ 

३९.३२ ६१.५० २२.१८ ३०१८६ 

सफ्त यक १२५५ 
क्मङ्ट ङ्झभ 

६६.८१ २७० २०३.१९ २५५००३ 

२८४।०७
७।२।३० 

फसेयी चौकी 
बञ्ज्माङ सडक 
ङ्झनभािण 

साधायन भाटो कङ्जटङ 
४५७१ क्मङ्ट ङ्झभ 

३९.३२ ६१.४३ २२.११ १०१०६४ 

सफ्त यक ९३३ क्मङ्ट 
ङ्झभ 

६६.८१ २७१.७२ २०४.९१ १९११८१ 

हयड यक ९३० क्मङ्ट 
ङ्झभ 

१००.३४ १३७३.५३ १२७३.१९ ११८४०६६ 

४५३।०७
७।३।३० 

फरोटे गदे्र 
ब ङ्टकङ्ट न सडक 
ङ्झनभािण 

साधायन भाटो कङ्जटङ 
१३६१ क्मङ्ट ङ्झभ 

३९.३२ ६३.३२ २४ ३२६६४ 

  
सफ्त यक १२५५ 

क्मङ्ट ङ्झभ 
६६.८१ २६७.२२ २००.४१ २५११२५ 
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58.  औषधी खङ्चयद – साविजङ्झनक खङ्चयद ऐन, २०६३ को दपा ८ (२) भा खङ्चयद गदाि प्रङ्झतस्ऩधाि ङ्झसङ्झभत हङ्टने गयी 
टङ्टक्रा–टङ्टक्रा ऩायी खङ्चयद गनङ्टि हङ्टदैन बङ्ङे व्मवस्था यहेको छ । ङ्झनमभ ८५(१ख) भा एक आङ्झथिक वषिभा 
सीभाबधदा फढी यकभको एउटै व्मङ्ञक्त, पभि, कम्ऩनी वा सॊस्थाफाट ऩटक ऩटक सोझै खङ्चयद गनि नऩाउन े
व्मवस्था यहेको छ।ऩाङ्झरकारे औषधी खङ्चयदको सम्फधधभा देहामको कङ्ट याहरुभा ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩने देङ्ञखधछ । 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

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

 

 साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ  

59.  साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिङ्जवङ्झध, २०७५ रे राबग्राहीको नाभ दताि य नवीकयण,  रगतकट्टा तथा 
बत्ता ङ्जवतयण रगामत मससॉग सम्फङ्ञधधत ङ्जवङ्जवध व्मवस्थाहरु गयेको छ।मस फषि ऩाङ्झरकारे रु. 
१२३८९८८०० साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ङ्जवतयण गयेकोभा देङ्ञखएका व्महोयाहरु देहाम फभोङ्ञजभ छन ्। 

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

59.7.  साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ सञ्चारन ङ्झनदेङ्ञशका २०७५ को दपा ९ भा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभराई 
प्रबावकायी रुऩभा सञ्चरान गनि ङ्झनमङ्झभत रुऩभा अनङ्टगभनको व्मवस्था गयेको छ।सो फभोङ्ञजभ ऩाङ्झरकारे कसैरे  
दोहोयो हङ्टनेगयी य सयकायी सङ्टङ्झफधा ङ्झरने धमाक्तीरे बत्ता ङ्झरए नङ्झरएको सम्फधधभा अनङ्टगभन गयी प्रङ्झतवेदन 
ङ्छदएको देङ्ञखएन।साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ताको दङ्टरुऩमोग हङ्टन नङ्छदन ऩाङ्झरका स्तयीम अनङ्टगभन सॊमत्रराई प्रबावकायी 
फनाउॉदै तोङ्जकए फभोङ्ञजभ बत्ता ङ्जवतयण य रगत अद्यावङ्झधक गने कामिभा ङ्जवशेष ध्मान ङ्छदनङ्टऩने देङ्ञखधछ । 

 

६
७.
८ 

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

वगि  वडा ⁄ चौभाङ्झसक नाभ  नागङ्चयकता नॊ  वङ्जढ ब ङ्टक्तानी 

जेष्ठ नागङ्चयक १० । प्रथभ तङ्टरसी भामा शे्रष्ठ ९१६।३१३ १२००० 

जेष्ठ नागङ्चयक ११। प्रथभ ऩङ्टणि फहादङ्टय याउत ०७८०।५४६ १२००० 

जेष्ठ नागङ्चयक १२ । प्रथभ फर फहादङ्टय थाऩा ऺेत्री १३०० १२००० 

जेष्ठ नागङ्चयक १२। प्रथभ भेनङ्टका देङ्जव याउत ८६७ १२००० 

जम्भा ४८००० 
 

 
 
 
 

४८००० 

60.  ऩेश्की फाॉकी —  साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ११३ को उऩदपा (१) य (२) भा 
सम्झौता अनङ्टसाय ङ्छदइएको ऩेश्की यकभ जम्भा बएको फैंकको खाता य खचिको प्रमोजन खङ्टल्ने भाङ्झसक ङ्जववयण 
आऩूङ्झतिकताि ङ्झनभािण व्मवसामी वा सेवा प्रदामकरे साविजङ्झनक ङ्झनकामराईि ङ्झनमङ्झभत रुऩभा उऩरव्ध गयाउनङ्ट ऩने 
व्मवस्था छ।कामािरमरे  ङ्जवङ्झबङ्ङ कामिको ङ्झसरङ्झसराभा मस वषि ङ्झनम्न ङ्झनभािण व्मवसामीराई ऩेश्की प्रदान 
गयेकोभा ङ्झनमभावरीको व्मवस्था अनङ्टसायको ङ्जववयण प्राप्त गयेको तथा अनङ्टगभन गने गयेको ऩाइएन। अत् 
ऩेश्की यकभ रु. 3593747 सम्फङ्ञधधत कामिभा खचि बए नबएको सम्फधधभा अनङ्टगभन तथा ङ्जवश्लषेण गदै 
ऩेश्की पर्छ्यौट गनङ्टिऩने रु. 

ऩेश्की ङ्झरनकेो नाभ यकभ 

प्रभे फहादङ्टय ऺेत्री १,००,००० 

प्रभे फहादङ्टय ऺेत्री १,५०,००० 

स्वास्थ्म चौकी हदेनी १५,००० 

 
 
 
 
 
 

३५९३७४७ 
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स्वास्थ्म चौकी रेखानी १५,००० 

स्वास्थ्म चौकी ङ्झरम्ऩाटाय १५,००० 

स्वास्थ्म चौकी भमाॊखङ्ट १५,००० 

स्वास्थ्म चौकी ङ्चयस्कङ्ट  १५,००० 

स्वास्थ्म चौकी ङ्झसङ्चयसे १५,००० 

स्वास्थ्म चौकी सोरुङ्गछङ्जवसे १५,००० 

स्वास्थ्म चौकी ङ्झत्रवेणी १५,००० 

नेऩार फाय एशोङ्झसएसन उदमऩङ्टय ईकाई ५०,००० 

भनभामा बट्टयाई ५२,३२७ 

कृष्ण फहादङ्टय काकी २२,००० 

ऩशङ्टऩतीनाथ बटटायाइ ५३३२७ 

नेऩार ङ्जवधङ्टत प्राङ्झधकयण, कटायी १४०८८७९ 

मऻकङ्ट भाय याइ १००००० 

श्री भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम भरुवा (१-१०) ३,००,००० 

श्री भा.ङ्जव. ऩटनाबञ्ज्माङ ६,०१,०९५ 

आऩेयन/प्रोजेक्ट २,८६,४१९ 

तावाखोरा ङ्झनमधत्रण अम्टाही देङ्जवधाऩ उ.स. १,४२,५०० 

स्वास्थ्म चौकी हदेनी २,००,००० 

स्वास्थ्म चौकी ङ्चयस्कङ्ट  १७,४०० 

स्वास्थ्म चौकी हदेनी ३,८०० 

जम्भा ३५९३७४७ 
 

61.  स्थानीम ऩूवािधाय ङ्जवकास साझेदायी कामिक्रभ- स्थानीम ऩूवािधाय ङ्जवकास साझेदायी कामिक्रभ (सञ्चारन कामिङ्जवङ्झध) 
ङ्झनमभावरी, २०७६ फभोङ्ञजभ कामािधवमन हङ्टने स्थानीम ऩूवािधाय ङ्जवकास साझेदायी कामिक्रभको राङ्झग मस 
स्थानीम तहराई देहामअनङ्टसाय ७ ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनि रु.२३२८९००० फजेट प्राप्त बएकोभा रु. 
२३०८१२१५ खचि बई १०० प्रङ्झतशत बौङ्झतक प्रगङ्झत प्राप्त बएको देङ्ञखधछ। 
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रागत सहबाङ्झगतफाट 
कामिक्रभफट

१ गोरऩाकि  ऩङ्ञश्चभ सडक स्तयोङ्ङती ङ्झनभािण 4955000.00 4955000.00

२
गहङ्टॉवायी गोठडाॉडा हङ्टॉदै १३ नॊ. 
वडा कामािरम जोड्ने सडक 
ऩक्की नारा तथा स्तयोङ्ङती

ङ्झनभािण 4955000.00 4955000.00

३ यातङ्ट खहये खोरा कल्बटि ङ्झनभािण ङ्झनभािण 4955000.00 4955000.00
४ सूमोदम खेरभैदान ङ्झनभािण ङ्झनभािण 1288300.00 1288300.00
५ कटायी कफडिहर ङ्झनभािण ङ्झनभािण 991000.00 991000.00
६ च ङ्टरढङ्टॊगा काठेऩ ङ्टर भभित भरुवा ङ्झनभािण 991000.00 991000.00
७ जनता आवास कामिक्रभ रेखानी ङ्झनभािण 991000.00 991000.00
८ जनता आवास कामिक्रभ सोरुङ्ग ङ्झनभािण 991000.00 991000.00
९ जनता आवास कामिक्रभ ङ्झसङ्चयसे ङ्झनभािण 991000.00 991000.00

१०
श्री भाङ्जव ङ्झरम्ऩाटाय ङ्जपल्ड 
ङ्झनभािण

ङ्झनभािण 1189200.00 1189200.00

११ हङ्चयमारी ऩाकि  ङ्झनभािण ङ्झनभािण 991500.00 991500.00
23289000.00 23289000.00

ङ्झस नॊ आमोजनाको नाभ
आमोजनाको 

प्रकाय
रागत अनङ्टभान

जम्भा  
62.  ङ्झफर नऩङ्टग -आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध तथा ङ्जवत्तीम उत्तयदाङ्जमत्व ङ्झनमभावरी, २०७७ को ङ्झनमभ ३८(१०) भा 

ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तरे सयकायी यकभको खचि रेख्नङ्ट अङ्ञघ खचि गनि वा ब ङ्टक्तानी ङ्छदन आवश्मक ङ्जवर, बयऩाई य 
कागजात सॊरग्न बए नबएको तथा सॊरग्न कागजात अनङ्टसाय ब ङ्टक्तानी ङ्छदन ङ्चयत ऩङ्टगे वा नऩङ्टगेको जाॉच गनङ्टिऩने 
उल्रेख छ।कामािरमरे ङ्झनम्न अनङ्टसायको मोजनाको काभ उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतवाट सम्ऩङ्ङ गयाई  रु. 
२२७३३०० ब ङ्टक्तानी गयेको छ।उक्त कामिको  नम्स अनङ्टसाय ङ्जऩ ङ्झस ङ्झस १:२:४, ढङ्टङ्गाको गायो १:४,ङ्झड ङ्जऩ 
ङ्झस १:२:४,ङ्जऩ ङ्झस ङ्झस १:१.५:३ य ङ्झसभेण्ट कॊ ङ्जक्रट १:३:६ रगाउने काभभा कङ्ट र ङ्झसभेण्ट ८१०.०४ व्माग 
प्रमोग गनङ्टि ऩने हङ्टधछ।तय उऩबोक्तारे ३५० व्माग भात्र खङ्चयद गयेको ङ्जवर ऩेश गयेको छ।अत :सम्ऩङ्ङ 
काभको राङ्झग प्रमोग हङ्टन ङ्टऩने बधदा कभ ४६०.०४ व्मागको ङ्जवर ऩेश नगयी ब ङ्टक्तानी ङ्झरएको यकभ रु 
४२२२७४ अशङ्टर गनङ्टि ऩने रु.  
बौ नॊ ङ्झभङ्झत मोजना  प्रमोग गनङ्टिऩने 

ङ्झसभेण्ट व्माग 

खङ्चयद व्माग 
(ङ्जवर अनङ्टसाय) 

पयक दय यकभ 

३-
२०७७/२/१६ 

सूमोदम खेर 
भैदान आॉऩटाय 

३९६.५३ २०० १९६.५३ ८८३.५३ १७३६४० 

१३-
२०७७/३/३० 

भरुवा काठेऩङ्टर 
भभित 

४१३.५१ १५० २६३.५१ ९४३.५५ २४८६३४ 

जम्भा ८१०.०४ ३५० ४६०.०४  ४२२२७४ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

४२२२७४ 
 
 

63.  अधङ्टयो काभ - साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ९(१) अनङ्टसाय रागत अनङ्टभान तमाय गदाि 
खङ्चयद सम्झौताको काभ सम्ऩङ्ङ गनिकोराङ्झग राग्न सक्ने अङ्झधकतभ यकभ य सभम एवॊ सम्झौता नङ्जवकयण 
गनि ऩने वा नऩने सम्वधधभा ङ्जवचाय गनङ्टि ऩने उल्रेख छ । सोही ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ १२० भा सम्झौता 
फभोङ्ञजभको काभ त्मस्तो अवङ्झध ङ्झबत्र ऩङ्टया गनि नसङ्जकने बएभा कायण खङ्टराई खङ्चयद सम्झौताको म्माद सङ्जकनङ्ट 
कङ्ञम्तभा ७ ङ्छदन अगावै सम्वङ्ञधधत ङ्झनकामभा म्माद थऩकाराङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩने उल्रेख छ । मस वषि 
सारफसारी कामिक्रभ अधतगित वडा नॊ ५ भा यात ङ्टखोरा आय ङ्झस ङ्झस कल्बटि ङ्झनभािण य गहङ्टॉफायी गोठ डाॉडा हङ्टदै 
१३ नॊ वडा कामािरम जोड्ने सडक ऩक्कीनारा य स्तयोङ्ङतीको काभ २०७७ असाय भसाधतभा सम्ऩङ्ङ गनेगयी 
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क्रभश: अङ्ञम्वका ङ्झनभािण सेवा सॊग २०७७/३/१८ य ङ्झड ङ्झस कधस्रक्शन कटायी १३ सॊग सम्झौता बएको 
छ । उक्त सम्झौता अनङ्टसाय दङ्टवै ङ्झनभािण व्मवसामीरे प्रथभ यङ्झनङ्ग ङ्जवर ऩेश गयी रु ४७५२९३९ (भूल्म 
अङ्झबवदृ्धी कय सभेत) ब ङ्टक्तानी बएको छ । सार वसारी फजेट व्मवस्था हङ्टने फजेट ङ्ञशषिक वाट खचि गयीन े
उक्त मोजनाको ङ्झनभािण काभको ङ्झनभािण व्मवसामीरे सभमभै म्माद थऩकोराङ्झग ङ्झनवेदन नङ्छदएको य हार उक्त 
मोजनाको कङ्ट नै काभ नबएको कायण उक्त मोजनाको काभ अरऩत्र यहेको छ । कल्बटि ङ्झनभािण एवॊ ऩक्की 
नारा  जस्तो राभो सभम राग्ने काभकोराङ्झग १४ ङ्छदनको भात्र अवधी तोकी सभझौता गयेको कायण सभमभा 
कामि हङ्टन नसकी काभ अधङ्टयो यही ङ्झनभािण बएको सॊयचनाको सभेत सॊयऺण हङ्टन सकेको छैन ।अत: ङ्झनभािण 
कामिको रागत अनङ्टभान तमाय एवॊ सम्झौता गदाि सारवसारी ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत फजेटवाट खङ्चयद कामि गनि यकभ य 
सभम ऩमािप्त यहेको एङ्जकन गयेय भात्र सम्झौता गनङ्टि ऩदिछ । 

बौ नॊ ङ्झभङ्झत मोजना सम्झौता यकभ  सम्झौता ङ्झभङ्झत सम्ऩङ्ङ गनङ्टिऩने 
ङ्झभङ्झत 

प्रथभ यङ्झनङ्ग 
ङ्जवर 

१८-
२०७७/३/३० 

यात ङ्ट खोरा आय ङ्झस 
ङ्झस कल्बटि ङ्झनभािण 

४७२३२६३ २०७७/३/१८ ०७७/३/३० १४२५०३६ 

२०-
२०७७/३/३० 

गहङ्टॉफायी गोठ डाॉडा 
हङ्टदै १३ नॊ वडा 
कामािरम जोड्न े
सडक ऩक्कीनारा य 
स्तयोङ्ङतीको काभ 

४६८५५४३ २०७७/३/१६ ०७७/३/३० ३३२७९०३ 

जम्भा ४७५२९३९ 
 

64.  खचि नबएको यकभ - सॊघीम भाङ्झभरा तथा साभाधम प्रशासन भधत्रारमको ऩ.सॊ.०७४।७५ च.नॊ. १०६४ 
ङ्झभङ्झत २०७५।३।३ अनङ्टसाय सशति अनङ्टदानको यकभ आषाढ भसाधतसम्भ खचि हङ्टन नसकेभा सॊघीम सङ्ञञ्चत 
कोषभा दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने व्मवस्था बएको छ।मस स्थानीम तहराई सॊङ्ञघम सयकाय हस्ताधतङ्चयत काक्रि भ 
अधतगितको ३६५००१०४३(स्थानीम ऩङ्टवािधाय ङ्जवकास साझेदायी कामिक्रभ) ङ्ञशषिकभा रु.२३०८१२१५ प्राप्त 
बएकोभा रु.२३०८१२१५ खचि जनाएको छ।उक्त खचि भध्मे कङ्ञधटधजेधसी य भभितको राङ्झग रु.२९८३२५ 
कट्टा गयी नगयऩाङ्झरकाको खाताभा सॊघीम सङ्ञञ्चत कोषभा ङ्जपताि दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने रु. 

 
 
 
 
 

२९८३२५ 

65.  औषधी खङ्चयद – साविजङ्झनक खङ्चयद ऐन, २०६३ को दपा ८ (२) भा खङ्चयद गदाि प्रङ्झतस्ऩधाि ङ्झसङ्झभत हङ्टने गयी 
टङ्टक्रा–टङ्टक्रा ऩायी खङ्चयद गनङ्टि हङ्टदैन बङ्ङे व्मवस्था यहेको छ । ङ्झनमभ ८५(१ख) भा एक आङ्झथिक वषिभा 
सीभाबधदा फढी यकभको एउटै व्मङ्ञक्त, पभि, कम्ऩनी वा सॊस्थाफाट ऩटक ऩटक सोझै खङ्चयद गनि नऩाउन े
व्मवस्था यहेको छ । ऩाङ्झरकारे औषधी खङ्चयदको सम्फधधभा देहामको कङ्ट याहरुभा ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩने देङ्ञखधछ । 

 

66.   धयौटी - आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी,२०६४ को ङ्झनमभ ६२, ६६ य ६८ अनङ्टसाय धयौटी को यकभ 
फैंकभा दाङ्ञखरा गयेऩछी एक प्रती फैंक बौचय सम्वङ्ञधधत कामािरमभा फङ्टझाई सो को नगदी यङ्झसद ङ्झरनङ्ट ऩने , 
जङ्टन काभको राङ्झग धयौटी याखीएको सो काभ सभाप्त बएको एक वषि ङ्झबत्र धयौटी यकभ ङ्जपताि ऩाउन 
सम्वङ्ञधधत कामािरमभा नगदी यङ्झसद (कामािरम आपैरे काटेय याखेको फाहेक) साथ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩछि य 
कामािरम प्रभङ्टखरे आफ्नो कामािरमको धयौटी खाताभा जम्भा बएको धयौटी यकभको कायोवायको रेखाको 
अनङ्टसङ्टची १० अनङ्टसायको ढाॉचाभा गोश्र्वाया धयौटी खाता, अनङ्टसङ्टची ११ अनङ्टसायको व्मङ्ञक्तगत धयौटी खाता, छङ्ट टै्ट 
फैंक नगदी ङ्जकताव याख्नङ्ट ऩने य म्माद ङ्झबत्र ङ्जपताि ङ्झरन नआएभा याजश्र्वभा आम्दानी फाॉध्नङ्ट ऩने  उल्रेख छ । 
कामािरमरे मस वषि  ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मङ्ञक्त य पभिराई रु.७५२२७४४ ङ्जपताि गयेको छ । तय कामािरमरे  
धयौटीको नगदी यङ्झसद नकाट्नङ्टको साथै अनङ्टसङ्टची ११ अनङ्टसायको व्मङ्ञक्तगत धयौटी खाता सभेत याखेको छैन 
। मसयी नगदी यङ्झसद  नकाट्ने य  व्मङ्ञक्तगत धयौटी खाता नयाखी धयौटी यकभ ङ्जपताि गदाि सम्वङ्ञधधत ङ्जपताि 
ङ्झरन ऩाउन ेव्मङ्ञक्तरे नै धयौटी ङ्जपताि ङ्झरएको छ बनी मङ्जकन मङ्जकन हङ्टन सकै्तन । अत:  धयौटीको नगदी 
यङ्झसद नकाटेको य  व्मङ्ञक्तगत खाता नयाखी  मस वषि कामािरमरे धयौटी ङ्जपताि गयेको  यकभ अङ्झनमङ्झभत 
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बएकोरे छानङ्जवन गयी ङ्झनमङ्झभत गनङ्टि ऩने रु. ७५२२७४४ 

67.  कोयोना कोष तपि  — कोबीड १९ को व्मवस्थाऩन गनि रु.१६७३३९९०आम्दानी गयेकोभा ङ्जवङ्झबङ्ङ कामिभा 
रु.१६०७९६९८ खचि बई रु.६५४२९२ भौज्दात यहेको ऩाइमो । कोयोना योकथाभ तथा उऩचायभा खचि 
गदाि प्रचङ्झरत साविजङ्झनक खङ्चयद ऐन २०६३ य ङ्झनमभावरी २०६४ ऩारना गयी खचि गने तपि  ऩाङ्झरका सम्फद्ध 
सफै ऩऺको ध्मान जानङ्ट आवश्मक देङ्ञखमो । 

 

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

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

ah]6 
vr{ /sd 

cWoogaf6 

lgwf{/0f ePsf 
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१ 
फेतेनी ङ्ञचराउने फाघखोय 
सडक  

सेधसेङ्जटब इङ्ञधजङ्झनमङ्चयङ्ग  1114180 1114180 593624800 

२ 
गहङ्टॉवायी गोठडाॉडा भमाॉखङ्ट 
सडक  

ङ्झतर फायाही कधसरटेधसी 
काठभाडौ  983100 983100 595311889 

३ 
कटङ्टधजे खोरागाउॉ आहारे 
हङ्टरक बधज्माङ्ग सडक  

एऩी इङ्ञधजङ्झनमङ्चयङ्ग ङ्झडङ्झबजन 
सरङ्टसन रङ्झरतऩङ्टय  

1344700 1344700 692609780 

४ 
नमाॉ सडक ङ्झगङ्ञजनचौय 
हङ्चयबधज्माङ्ग सोरुङ्ग सडक  

एस एभ एक ङ्ञजइमे ल्माफ 
रङ्झरतऩङ्टय  

960500 960500 513990413 

५ 
साभङ्टदाङ्जमक ऩाकि  ङ्झससाघायी 
कटायी  

एन डी इङ्ञधजङ्झनङ्चयङ्ग 
कधसल्टेधसी प्राङ्झर  

1998405 1998405 39278276 

६ भरुवा खोरा ऩङ्टर ङ्झडङ्जऩआय  
एऩी इङ्ञधजङ्झनमङ्चयङ्ग ङ्झडङ्झबजन 
सरङ्टसन रङ्झरतऩङ्टय  

1344700 1344700 86940391 

७ 
काङ्झरखोरा ड्याभ 
ङ्झडङ्जऩआय  

ङ्झतर फायाही कधसरटेधसी 
काठभाडौ  983100 983100 166044947 

जम्भा 8728685 8728685 2687800496 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

70.  कङ्ञधटधजेधसी खचि – साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ १० अनङ्टसूची १ अनङ्टसाय कङ्ञधटधजेधसी  
खचिको व्मवस्था गयेको छ।ङ्झभङ्झत २०७०।१।१५ को नेऩार सयकायको ङ्झनणिम अनङ्टसाय कङ्ञधटधजेधसी भध्मे 
६०% चारङ्ट प्रकृङ्झतको य ४०% ऩङ्टॉजीगत प्रकृङ्झतको खचि गनङ्टिऩने व्मवस्था छ।कामािरमरे कङ्ञधटधजेधसी  खचिको 
रगत याखी नगयी नहङ्टने खचिभा भात्र कङ्ञधटधजेधसीफाट खचि गनङ्टिऩने व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩदिछ । 
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71.  फेरुजू सॊऩयीऺण – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८४(२) (घ) य आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध तथा 
ङ्जवत्तीम उत्तयदाङ्जमत्व ऐन, २०७६ को दपा ३९ य ४० अनङ्टसाय फेरुजूको रगत याख्न े य पछ मौट गयी 
सम्ऩयीऺण गने दाङ्जमत्व ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तको हङ्टने व्मवस्था छ।नगयऩाङ्झरकारे फाॉकी फेरुजू भध्मे डोय सभऺ 
सम्ऩयीऺणको राङ्झग रु  ऩेश गयेकोभा रु. ५४३२७४०७ सम्ऩयीऺण गयी जानकायी ङ्छदईएको छ ।  

ङ्झस.नॊ. आङ्झथिक वषि दपा नॊ. पर्छ्यौटको सॊङ्ञऺप्त व्महोया यकभ 

१ ०७३।७४ ४३ प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट बएको ४४३४० 

२ ०७५।७६ १४ धयौटीफाट सदयस्माहा असङ्टर बई पर्छ्यौट बएको १०९३६२ 

३ ०७५।७६ ३१ असङ्टर प्रभाण बई पर्छ्यौट ७५०० 

४ ०७५।७६ ७५ प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट १६७५४९५ 

५ ०७५।७६ ४० प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट २००००० 

६ ०७५।७६ २३ असङ्टर प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौयट २१५१५ 

७ ०७५।७६ ३३ प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट १६०७०५ 

८ ०७५।७६ ४५ प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट १५०००० 

९ ०७५।७६ ६७ प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट १५३६८४ 

१० ०७५।७६ ७५ प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट ५००००० 

११ ०७५।७६ ७५ प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट १९०००० 

१२ ०७५।७६ ७५ प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट ३०००० 

१३ ०७५।७६ ७०.8 प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट १६४८०० 

१४ ०७५।७६ ७०.8 प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट ८८००० 

१५ ०७५।७६ ७०.8 प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट ८००० 

१६ ०७५।७६ ७५ प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट ३१०५०२३२ 

१७ ०७५।७६ ६५ प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट ९२०० 

१८ ०७५।७६ ७५ प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट ५०००० 

१९ ०७५।७६ ७५ प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट ७००२ 

२० ०७५।७६ ७५ प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट ७००२ 

२१ ०७५।७६ ७५ प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट ७००२ 

२२ ०७५।७६ ७५ प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट ७००२ 

२३ ०७५।७६ ७५ प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट ७००२ 

२४ ०७५।७६ ७५ प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौङ्जट ७००२ 

२५ ०७५।७६ ७५ प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट ७००२ 

२६ ०७५।७६ ७५ प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट ८५५८ 

२७ ०७५।७६ ७५ प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट ७००२ 
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२८ ०७५।७६ ७५ प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट ५०००० 

२९ ०७५।७६ ५८ प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट १५०००००० 

३० ०७५।७६ ५३ प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट ४५००००० 

३१ ०७५।७६ ५५ प्रभाण ऩेश बई पर्छ्यौट १००००० 
   जम्भा ५४३२७४०७ 

 

72.  अनङ्टगभन – गत वषिको प्रङ्झतवेदनभा आमोजना कामािधवमन, सोझै खङ्चयद, ङ्झफर बयऩाई, से्रस्ता ऩेस नबएको, फैङ्क 
सभामोजन, अङ्झग्रभ कय, फढी ब ङ्टक्तानी, अधङ्टयो ङ्झनभािण, नबएको काभको ब ङ्टक्तानी, कय वीजक, सवायी साधन खङ्चयद 
य ठेक्का स्वीकृङ्झत रगामतका व्महोया औॊल्माइएकोभा मो वषि ऩङ्झन सङ्टधाय गयेको ऩाइएन । फेरुजू व्महोया 
ऩङ्टनयावङृ्ञत्त नहङ्टने गयी कामिसम्ऩादन गनङ्टिऩने देङ्ञखधछ । 

 

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

 

 



 

 
 

कटायी नगयऩाङ्झरका, उदमऩङ्टय को सङ्ञञ्चत कोष ङ्जववयण                                                    अनङ्टसङ्टची 1 

                                                                         2076।77                                 (रु.हजायभा) 

स्थानीम तह ङ्ञजल्रा 
रेखाऩयीऺण 

यकभ 

फेरुजू 
यकभ 

प्रङ्झतशत 

आम व्मम 

भौज्दात 
फाॉकी गतवषिको 

ङ्ञजम्भेवायी 
सॊघ तथा 

प्रदेश अनङ्टदान 

याजस्व 

वाॉडपाॉट 
यकभ 

आधतङ्चयक 

आम 

अधम 

आम 

जम्भा 
आम 

चारङ्ट 
खचि 

ऩूॊजीगत 

खचि 
अधम 

खचि 
जम्भा 
खचि 

कटायी न ऩा  उदमऩङ्टय 1639423 54327 3.31 21819 457724 141229 19029 203884 821866 367483 264854 185220 817557 26128 

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

     2076।77                        (रु.हजायभा) 

स्थानीम 
तह 

ङ्ञजल्रा 

प्रायङ्ञम्बक फेरुजू प्रङ्झतङ्जक्रमाफाट पछ्र्मौट फाॉकी फेरुजू वाॉकी फेरुजू 

दपा सॊखमा 

यकभ 

दपा सॊखमा 

यकभ 

दपा सॊखमा 

यकभ 
असङ्टर 

गनङ्टिऩने 

ङ्झनमङ्झभत गनङ्टिऩने ऩेश्की 

सैद्धाङ्ञधतक रगती सैद्धाङ्ञधतक रगती सैद्धाङ्ञधतक रगती 
अङ्झनमङ्झभत 

बएको 

प्रभाण 

कागजात 
ऩेश 

नबएको 

याजश्व 

रगत 
ङ्ञजम्भेवायी 
नसायेको 

सोधबनाि 
नङ्झरएको 

जम्भा कभिचायी अधम जम्भा 

कटायी 
न ऩा  

उदमऩङ्टय 38 36 54327 0 0 0 38 36 54327 5785 30818 14130 0 0 44948 228 3366 3594 
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स्थानीम तह ङ्ञजल्रा 
गत वषिको 
अनङ्टसूचीवाट 

सभामोजन 
गत फषि सम्भको 
वाॉकी वेरुजङ्ट 

सॊ.ऩ.को राङ्झग 

अनङ्टयोध बइ 
आएको यकभ 

सॊऩयीऺण बएको 
यकभ 

सॊऩयीऺण 
गनि 

नङ्झभरेको 
यकभ 

कायवाही 
गनि फाॉकी 
यकभ 

गत 
वषिसम्भको 
वाॉकी यकभ 

मो वषिको 
थऩ यकभ 

५८ औ ँप्रङ्झतवेदन 

सम्भको वाॉकी 
वेरुजङ्ट 

५८ औ ँप्रङ्झतवेदन 

सम्भको वाॉकी 
वेरुजङ्ट भध्मे ऩशे्की 

कटायी उदमऩङ्टय 293833 0 293833 54327 54327 0 0 २३९५०६ 54327 २९३८३३ 34644 

 


