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Serving the Nation and the People 
 

 

 

 

 

 

 

जनर्हतका रातग जवापदेर्हता, ऩायदर्शाता य तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीम सॊस्था हनु प्रमत्नशीर 
यहने । 

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

integrity for the benefit of the people) 

 

 

सयोकायवाराराई सावाजतनक कोषको दऺताऩूणा उऩमोग सम्फन्धभा आश्वस्त ऩाना स्वतन्र एवभ ्
गणुस्तयीम रेखाऩयीऺण सेवा प्रदान गने । 

(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders that the public 

funds are efficiently used) 

 

तनष्ठा (Integrity) 
स्वतन्रता (Independence) 
व्मवसार्मकताf (Professionalism) 
ऩायदर्शाता (Transparency) 
जवापदेर्हता (Accountability) 
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फफयभहर, काठभाडौँ, नऩेार 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

प्रादेर्शक रेखाऩयीऺण भहातनदेशनारम 

(ररु्म्फनी प्रदेश, कणाारी प्रदेश तथा सदुयुऩर्िभ प्रदेश ) 
 

ऩर सॊखमा्2078/79           

च.नॊ.   ४५                                                                               तभतत्2078/05/04 

 

 

श्री प्रभखुज्मू, 

भामादेवी गाॉउऩातरका, 
गाॉउ कामाऩातरकाको कामाारम,  
, कर्ऩरवस्त ु। 

र्वषम्  रेखाऩयीऺण प्रततवेदन । 

 

नेऩारको सॊर्वधानको धाया २४१ फभोर्जभ त्मस कामाऩातरकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न 
गयी रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ को दपा २०(२) फभोर्जभ मो प्रततवेदन जायी गरयएको छ । उक्त प्रततवेदन 
रेखाऩयीऺण ऐन ,२०७५ को दपा २०(३) य दपा २२ प्रमोजनको रातग अनयुोध छ । 

 

 

 

                                                                          (नायामण एभ.सी.) 
                                                                          नामफ भहारेखाऩयीऺक 

फोधाथा्                                                                      
सॊघीम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारम,                                              
तसॊहदयवाय, काठभाण्डौ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                भहारेखाऩयीऺकको बनाइा 
नेऩारको सॊर्वधानको धाया २४१ भा सॊघ, प्रदेश य स्थानीमतहका सफै सयकायी कामाारमको रेखाऩयीऺण तनमतभतता, 
तभतव्ममीता, कामादऺता, प्रबावकायीता य और्चत्मको 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 गना सक्ने व्मवस्था छ । सोही व्मवस्थाफभोर्जभ स्थानीम तहको आतथाक वषा 2076।77 
को आतथाक कायोफायको रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न गयी मो प्रततवेदन जायी गरयएको छ । 

स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण नऩेारको सॊर्वधान, रेखाऩयीऺण ऐन, सयकायी रेखाऩयीऺण भानदण्ड, र्वत्तीम रेखाऩयीऺण भागादशान, स्थानीम तह 
रेखाऩयीऺण तनदेर्शका, भहारेखाऩयीऺकको वार्षाक रेखाऩयीऺण मोजना य तनकामसॉग सम्फर्न्धत ऐन, तनमभको आधायभा सम्ऩन्न गरयएको छ । 

रेखाऩयीऺणको प्रभखु उदे्दश्महरुभा र्वत्तीम र्ववयणको शरु्द्ता, प्रचतरत कानूनको ऩारना, फजेट तथा मोजना तजुाभा एवॊ कामाक्रभ कामाान्वमन, 
खरयद ब्मवस्थाऩन, सावाजतनक सम्ऩर्त्तको सॊयऺण य उऩमोग, र्जम्भेवायी य जवापदेर्हता एवॊ सेवा प्रवाहको अवस्था भूल्माङ्कन गनुा यहेको छ । 
त्मसैगयी स्रोत साधनको प्राप्ती य उऩमोग सम्फन्धभा प्रचतरत कानूनको ऩारना बए नबएको र्वश्लषेण गयी र्वत्तीम  ब्मवस्थाऩनभा सधुायका रातग 
सझुाव प्रस्ततु गयी सशुासन प्रफर्द्ानभा टेवा ऩ¥ुमाउन ुरेखाऩयीऺणको उदे्दश्म यहेको छ ।  

आतथाक वषा २०७६।७७ को रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न बएऩिात जायी गरयएको प्रायर्म्बक प्रततवेदन उऩय प्राप्त प्रततर्क्रमाका र्वषमहरु तभरान गयी 
कामभ यहेका व्महोया सभावेश गयेय याम सर्हतको अर्न्तभ प्रततवेदन ऩठाइएको छ । प्रततवेदनभा ददएका सझुावहरुको कामाान्वमनफाट स्थानीम 
तहभा यहेको सीतभत स्रोत साधनको उऩमोग गयी र्वकास तनभााण य सेवा प्रवाहभा तभतव्ममीता, दऺता य प्रबावकारयता हातसर गना सहमोग ऩगु्न े
अऩेऺा गरयएको छ । परस्वरुऩ स्थानीम तहको कामासम्ऩादनभा जवापदेर्हता य ऩायदशॉता प्रफर्द्ान हनुे र्वश्वास तरइएको छ ।  

रेखाऩयीऺणफाट भूरत: आन्तरयक आम य याजस्व फाॉडपाॉटको प्रऺऩेण मथाथाऩयक नयहेको, आन्तरयक आम ठेक्का ब्मवस्थाऩनभा स्ऩष्ट कानूनी 
ब्मवस्था नबएको, आम सङ्करन न्मून यहेको, ऩमााप्त आधाय फेगय याजस्व छुट ददएको, फक्मौता असरुीभा प्रबावकायीता नआएको, फजेट 
अनशुासन कभजोय यहेको, अफण्डा फजेट याखेको, खचा ऩिात फजेट तथा कामाक्रभ सॊशोधन गयी अनभुोदन गने गयेको, वषाान्तभा फढी खचा 
गयेको, खरयद कानून र्वऩयीत सोझै खरयद गयेको, अत्मतधक प्रशासतनक खचा गयेको, फचत अनदुान र्पताा नगयेको, र्वतयणभूखी खचाको 
फाहलु्मता यहेको जस्ता प्रवरृ्त्त देर्खएका छन ्। त्मसैगयी र्वकास तनभााणतपा  मोजना प्राथतभकीकयण नगयेको, साना तथा टुके्र आमोजनाको 
छनौट गयेको, जर्टर प्रकृततका कामाहरु सभेत उऩबोक्ता सतभततफाट गयाएको, तोर्कएफभोर्जभ जनसहबातगता नजटेुको, दीगो र्वकासका रक्ष्म 
अनरुुऩ मोजना य कामाक्रभ तजुाभा नगयेको, दीघाकारीन र्वकासको खाका तजुाभा नबएको जस्ता सभस्मा यहेका छन ्।  

स्थानीम तहको आन्तरयक ब्मवस्थाऩनतपा  आवश्मक अनबुवी य दऺ जनशर्क्तको कभी यहेको, कभाचायी तनमकु्ती तथा फढुवाभा प्रदेश रोकसेवा 
आमोगको ऩयाभशा नतरएको, सेवा प्रवाहभा अऩेर्ऺत सधुाय हनु नसकेको, स्रोत, साधन य सम्ऩर्त्तको दरुुस्त अतबरेख नयहेको, सञ्चातरत मोजना, 
कामाक्रभ, सेवा प्रवाहको अतबरेख नयाखेको, फैंक र्हसाफ र्ववयण तमाय गने नगयेको, रेखाङ्कन तथा सभग्र प्रततवेदन प्रणारी य आन्तरयक 
तनमन्रण कभजोय यहेको छ । साथै आन्तरयक रेखाऩयीऺण बयऩदो य प्रबावकायी नबएको ऩाइएको छ । स्थानीम तहभा रेखा सतभततको 
गठन, कामाऺ ेर, रेखाऩयीऺण प्रततवेदन उऩय छरपर य फेरुजू पर्छ्यौट सम्फन्धी स्ऩष्ट कामार्वतध तजुाभा हनु फाॉकी यहेको ऩाइएको छ । 
रेखाऩयीऺणफाट औॊल्माएका व्महोयाहरु सधुाय गयी गत र्वगतका फेरुज ुउऩय अऩेर्ऺतरुऩभा आवश्मक कायवाही बए गयेको सभेत देर्खएन । 

सभम य जनशर्क्तको सीतभतताको फावजदु मथासम्बव स्थानीम तहको कामास्थरभा नै उऩर्स्थत बइा रेखाऩयीऺण गरयएको तथमो । 
रेखाऩयीऺणको क्रभभा रेखाऩयीऺण टोरीरे स्थानीमतहका प्रभखु सर्हतका ऩदातधकायीहरुसॉग छरपर सभेत गरयएको तथमो । रेखाऩयीऺण 
प्रततवेदनभा उल्रेख बएका ब्महोयाको कामाान्वमनफाट स्थानीमतहको र्वत्तीम व्मवस्थाऩन, बौततक ऩूवााधाय य सेवा प्रवाहभा सधुाय हनुे अऩेऺा 
गयेको छु । स्थानीम तहको रेखाऩयीऺणभा सहमोग ऩरु्रमााउन ेस्थानीम तहका सफै ऩदातधकायी तथा कभाचायीहरु य रेखाऩयीऺण तथा प्रततवेदन 
तमायीभा सॊरग्न मस कामाारमका कभाचायीहरु सफैराइा धन्मवाद ऻाऩन गदाछु ।  
  
                                                                        (टॊकभर्ण शभाा, दॊगार)         
२०७8 बाद्र 04 गते भहारेखाऩयीऺक 
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भामादेवी गाउॉऩातरका,कर्ऩरवस्त ु  
रेखाऩयीऺण प्रततवेदन  

2076/077 

 

ऩरयचम – स्थानीम नेततृ्वको र्वकास गदै स्थानीम शासन ऩर्द्ततराई सदुृढ गयी स्थानीम तहभा र्वधार्मकी, कामाकायीणी य 
न्मार्मक अभ्मासराई सॊस्थागत गना स्थानीम सयकायको सॊचारन गने उद्देश्मरे मस भामादेवी गाउॉऩातरकाको स्थाऩना बएको हो 
। स्थानीम सयकायरे सॊचारन गने कामाभा सहकारयता, सह–अर्स्तत्व य सभन्वमराई प्रवद्र्धन गनुा य स्थानीम सयकायका काभभा 
जनसहबातगता, उत्तयदार्मत्व, ऩायदर्शाता सतुनर्ित गयी नागरयकराई गणुस्तयीम सेवा प्रदान गनुा गाॉउऩातरकाको उद्देश्म यहेको छ 
। मस  ऩातरका अन्तगात ८ वडा, ४४ सबा सदस्म, ८८.५३ वगा र्करोतभटय ऺेरपर तथा ४८ हजाय २१८ जनसॊखमा यहेको 
छ ।                          

        
स्थानीम सॊर्चत कोष : स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ६९ य ७२ फभोर्जभ मस नगयऩातरकारे र्वर्त्तम 
हस्तान्तयणफाट प्राप्त अनदुान तथा सहमता, आन्तरयक आम्दानी य स्थानीम सयकायफाट सञ्चारन बएको आमोजनाहरु सभेतको 
आमव्मम र्हसाफको आतथाक वषा २०७6।७7 को सभग्र सॊर्चत कोषको सॊर्ऺप्त अवस्था तनम्नफभोर्जभ यहेको छ।  

 

तस.
नॊ 

आमतपा  तस.नॊ व्ममतपा  
र्ववयण यकभ यकभ   र्ववयण यकभ यकभ 

१  गत वषाको र्जम्भेवायी 108348852.8 १ चार ुखचा 242307494.6 242307494.6 

  क) नगद 0   २ ऩूॉजीगत खचा 114378347.3 114378347.3 

  ख) फैँक  108348852.8   ३ र्वर्त्तम व्मवस्था बकु्तानी 0   

२ याजस्व ( आन्तरयक आम) 113527500.6   क) ऋण बकु्तानी 0   

  क) आन्तरयक याजस्व 0     ख) ब्माज बकु्तानी 0   

  ख) याजस्व फाॉडपाॉड 77100411.88     ग) अन्म बकु्तानी 0   

  ग) अन्म आम 36427088.68   ४ रगानी 0   

३ र्वर्त्तम हस्तान्तयण सॊघ 338112000   ऋण रगानी 0   

  

क) र्वर्त्तम सभानीकयण 
अनदुान 

140100000   
  

शेमय रगानी 0   

  ख) सशता अनदुान 173412000     अन्म रगानी 0   

  ग) सभऩूयक अनदुान 9600000   ५ धयौटी र्पताा 0   

  घ) र्वशेष अनदुान 15000000   ६ जनश्रभदान र्पताा 0   

४ प्रदेश सयकायफाट प्राप्त अनदुान 36624000 ७ कोष र्पताा 93788631.96 93788631.96 

  

क) र्वर्त्तम सभानीकयण 
अनदुान 

4774000   ८ भौज्दात  146137879.6 

  ख) सशता अनदुान 8000000     क) फैँक भौज्दात 146137879.6   

  ग) सभऩयुक अनदुान 11250000     ख) नगद भौज्दात 0   

  घ) र्वशेष अनदुान 12600000   ९ शसता अनदुान र्पताा     

५ अन्तय स्थानीम तहफाट प्राप्त 0   १० गत फषाको फढी अल्मा     

६ अन्म 0   ११ जनश्रभदान भौज्दात     

  

क) ऺेरीम शहयी र्वकास 
मोजना 

0   १२ धयौट भौज्दात     

  ख) सडक फोडा नेऩार 0   १३ कोष खाताको भौज्दात     

  ग) ऩमाटन फोडा नेऩार 0           

  घ) एन एन एस डब्र ुए 0           

७ र्वतबन्न कोषतपा को आम 0           

८ जनसहबातगता (नगद) 0       
    

९ र्वषमगत तनकामफाट प्राप्त 0           

१० धयौटी आम 0           

११ रगानीको साॉवा र्पताा 0           

१२ अन्म र्वर्वध आम 0           

  जम्भा 596612353.4 596612353.4   जम्भा 596612353.4 596612353.4 
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1.  र्वत्तीम र्ववयण – स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७२ भा गाउॉऩातरका तथा 
नगयऩातरकारे प्रत्मेक वषाको साउन एक गतेदेर्ख आगाभी वषाको असाय भसान्तसम्भको अवतधराई 
आतथाक वषा कामभ गयी आम य व्मवमको र्हसाव याख्नऩुदाछ । सोही ऐनको दपा ६९ भा तोकीए 
अनसुाय गाउॉऩातरका तथा नगयऩातरकारे आफ्नो आतथाक कामा प्रणरीको व्मवस्थाऩन गनुाऩदाछ । मस 
सम्फन्धभा देर्खएका व्महोया देहाम फभोर्जभ छन ्

 स्थानीम तहरे सॊर्चत कोषभा गत र्वगतको फाॉकी मस वषा प्राप्त यकभ य सॊर्चत कोषवाट बएको 
खचा स्ऩष्ट देर्खने गयी खाता याखेको छैन । 

स्थानीम तहरे फैंक सभामोजन र्हसाफ खाता याखेको छैन । जसफाट स्थानीम तहको असाय 
भसान्तको फैंक भौज्दात य शे्रस्ताको भौज्दात रु ७२९४००१४।- रे पयक देर्खएको छ ।य 
कामाारमरे चेक साट्न वाॉकी रु 60971000।- को र्ववयण ऩेश गयेको छ ।र्हसाव तभरान 
नबएको रु 11969014।- एर्कन गनुा ऩदाछ । 
 रेखाऩयीऺणका क्रभभा फैंक नगदी र्कताफ तथा ऩेश्की खाता अद्यावतधक नयहेको कायण 
स्थानीम तहरे ऩेश गयेको आम–व्मम र्ववयण मथाथा भान्न सक्ने अवस्था छैन । 

 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को तनमभ ७२(२) भा नेऩार सयकायरे तनधाायण गये 
फभोर्जभको आम य व्ममको वगॉकयण तथा खचा शीषाक सम्फन्धी व्मवस्था अवरम्फन गनुाऩने तथा 
तनमभ ७६(२) भा भहारेखा ऩयीऺकफाट स्वीकृत बए फभोर्जभको ढाॉचाभा रेखा याख्नऩुने व्मवस्था 
गयेकोभा मस ऩातरकारे २०७६।२।१९ भा भहारेखाऩयीऺकफाट स्वीकृत बएको NEPSAS based 

ढाॉचाभा प्रततवेदन तथा रेखाङ्कन गयेको ऩाईएन । 

   त्मसैरे तोकेफभोर्जभका र्वत्तीम र्ववयणहरु तथा खाताहरु अद्यावतधक गयी आम य व्ममको 
वास्तर्वक र्स्थतत देर्खने गयी रेखाॊकन गनुाऩदाछ । 

 

2.  र्जम्भेवायी पयक ऩयेको – स्थानीम तहको सर्ञ्चत कोषभा गत र्वगतको फाॉकी, मस वषा प्राप्त य खचा 
बएको यकभ स्ऩष्ट देर्खने गयी र्हसाफ याख्न े य र्जम्भेवायी एर्कन गनुाऩदाछ । तय स्थानीम तहको 
रेखाऩयीऺण प्रततवेदनअनसुाय गत वषाको अन्त्मभा रु 108197173.51 भौज्दात कामभ बएकोभा मो 
फषाको शरुुभा रु 108348852.82 र्जम्भेवायी सायेको देर्खमो । जस अनसुाय रेखाऩयीऺण 
प्रततवेदनभा उल्रेख बएको बन्दा रु 151679.31  फढी र्जम्भेवायी सयेको सम्फन्धभा मर्कन गनुाऩने 
देर्खएको रु  

 

 

 

151679।- 

3.  फैक र्हसाफ तभरान नगयेको – स्थानीम तह सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७६(२) फभोर्जभ 
स्थानीम तहरे आफ्नो कायोफायको रेखा भहारेखा तनमन्रक कामाारमको तसपारयशभा 
भहारेखाऩयीऺकफाट स्वीकृत बएको ढाॉचाभा याख्नऩुने उल्रेख छ । सो फभोर्जभ भातसक रुऩभा 
से्रस्ता य फैक खाताको र्हसाफ तभरान र्वफयण तमाय गनुाऩनेभा स्थानीम तहरे सञ्चारन गयेको 
देहामफभोर्जभको खाताको फैंक र्हसाफ तभरान र्ववयण तमाय नगयेको कायण तनम्नानसुाय पयक ऩना 
गएकोरे फैंक र्हसाफ तभरान र्ववयण तमाय गयी मर्कन गनऩुने रु. 

 

 

 

 

 

11969014।- 

तस.नॊ. खाताको नाभ शे्रस्ता अनसुाय फाॉकी फैंक स्टेटभेण्ट अनसुाय फाॉकी पयक 

र्हसाव तभरानको र्ववयण एर्कन गनुाऩने रु 

 
चार ुतथा ऩूर्जगत 

खाता 
213278352.1 २८६२१८३६६.६४ ७२९४००१४.५९ 60971000.00 11969014.59 
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4.  आन्तरयक तनमन्रण प्रणारी् स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा ७८ वभोर्जभ आन्तरयक 
तनमन्रण प्रणारी तमाय गरय राग ु गनुाऩनेभा राग ु गयेको ऩाईएन। मस सम्वन्धभा देर्खएका अन्म 
व्महोयाहरु तऩर्शर वभोर्जभ यहेका छन ।  

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

 ऩातरकारे एक आतथाक वषा तबर बएको आतथाक कायोवायको अनसुचुी 14 वभोर्जभको 
ढाॉचाभा वार्षाक प्रततवेदन तमाय गयेको ऩाईएन ।  

 ऩातरकारे कामाक्रभगत तथा मोजनागत खाता याखेको ऩाईएन । साथै ऩातरकाफाट मस वषा 
सॊचातरत कामाक्रभ तथा मोजनाको कामाान्मवमन य सेवा प्रवाह सभेतको वार्षाक कामाक्रभ 
अनसुायको प्रगतत प्रततवेदन तमाय गयेको ऩाईएन।  

 कामाारमको शे्रष्ता य वैक र्वचको र्हसाव पयक ऩये वा नऩयेको सम्वन्धभा वैक र्हसाव 
तभरान र्ववयण तमाय नगयेको कायण र्हसाव तभरान बए नबएको सम्वन्धभा मर्कन गना 
सर्कएन । 

 अन्तय सयकायी र्वत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा १७ फभोर्जभ भध्मकारीन खचा 
सॊयचना तमाय गनुाऩनेभा ऩातरकारे सो फभोर्जभको भध्मकारीन खचाको सॊयचना तमाय गयेको 
ऩाईएन ।  

 स्थानीम तह सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ६५, ६६ य ६७ भा क्रभश् स्थानीम याजश्व 
ऩयाभशा सतभतत, स्रोत अनभुान य फजेट सीभा तनधाायण सतभतत य फजेट तथा कामाक्रभ तजुाभा 
सतभतत गठन गनुाऩने व्मवस्था यहेकोभा ऩातरकारे उक्त सतभततहरु गठन गयेको ऩाईएन ।  

 र्वषमगत ऺेरभा सॊचारन हनुे कामाक्रभभा फैठक बत्ता, भ्रभण बत्ता, तातरभ, गोष्ठीतपा  फढी 
केन्द्रीत बई र्वतयणभरु्ख यहेको ऩाईमो।   

 ऩातरकारे र्जन्सी साभानको एकीकृत र्ववयण तथा सहामक र्जन्सी खाता अध्मावतधक नगयी 
वडा कामाारम तथा र्वतबन्न सॊघ सॊस्थाराई र्वतयण गयेको ऩाईमो । 

 वडा कामाारमभा यहेका र्जन्सी सभान अतबरेख ऩातरकाको भूर र्जन्सी खाताभा अध्मावतधक 
गयेको ऩाईएन । 

 र्जन्सी तनरयऺण प्रततवेदनभा उल्रेख बए अनसुाय र्वतबन्न भारसाभान भभात तथा तरराभ गनुा 
ऩनेभा गयेको ऩाईएन ।  

 भलु्म अतबवरृ्र्द् कय तनमभावरी २०53 को तनमभ 6 क अनसुाय ठेक्का सम्झौता य कय 
बकु्तानीको जानाकायी सम्वर्न्धत आन्तरयक याजस्व कामाारमराई नददई आतथाक वषाको 
अन्तभा भार ददइएको तथा इ टीतडएस नगयेको । 

 कामाारमरे उद्देश्म प्रातप्तभा आइऩने सम्बार्वत जोर्खभहरु ऩर्हचान गरय तनयाकयणको प्रमास 
गयेको अतबरेख नयाखेको । 

 कुनै यकभ बकु्तानी ददॉदा रयत ऩगुे वा नऩगुेको जाॉच गयी यतसद र्वर बऩााइहरुभा 
तसरतसरेवाय नम्वय यार्ख कामाारम प्रभखुरे तोकेको कभाचायीरे बकु्तानी बएको जनाउने 
छाऩ सभेत रगाई दस्तखत गयी प्रभार्णत गनुाऩनेभा से अनसुाय गयेको ऩाईएन । 

 सावाजतनक खरयद तनमभावतर 2064 को तनमभ 7 य 8 खरयद अनसुाय गरुुमोजना य 
वार्षाक खरयद मोजना तमाय गनुाऩनेभा तमाय गयेको ऩाईएन। 

 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन 2074 को दपा 13 वभोर्जभ आतथाक वषा शरुु हनुबुन्दा 
ऩन्र ददन अगावै ऩातरकारे आफ्नो ऺेरतबरको तनभााण साभाग्री भूल्म, ज्मारा, बाडा तथा 
अन्म भहशरुको स्थानीम न्मनुतभ दययेट तोक्न ुऩनेभा तोकेको ऩाईएन। 
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 ठेक्काहरुको र्वस्ततृ र्ववयण देर्खने गरय ठेक्का खाता य कर्न्टन्जेन्सी खाता याखेको ऩाईएन। 

 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन 2074 को दपा 74(2) अनसुाय सावाजतनक खरयद 
तनमभावरी वनाई राग ुगना सक्ने व्मवस्था बएकोभा वनाएको ऩाईएन ।  

 सावाजतनक खरयद तनमभावरी 2064 को तनमभ 97 अनसुाय मस वषा कामासम्ऩन्न बएका 
आमोजना तथा कामाक्रभहरु उऩबोक्ता सतभततराई हस्तान्तयण गनुाऩनेभा गयेको ऩाईएन । 

 सॊस्था दताा ऐन, २०३४ को दपा ३ अनसुाय ऩातरकाफाट सॊचारन बएका र्वतबन्न मोजना 
तनभााण गना गठन गयेका उऩबोक्ता सतभतत उक्त ऐनको व्मवस्था अनसुाय भान्मता प्राप्त हनुे 
गयी दताा गयेको ऩाइएन ।  

 सञ्चातरत मोजनाको सूचना ऩाटीभा आम– व्मम, अऩेर्ऺत य वास्तर्वक राबका साथै 
उऩबोक्ताको मोगदान य कामासम्ऩादन रगामतका र्वषमभा स्ऩष्ट गयी सयोकायवारा सर्हतको 
सावाजतनक सनुवुाई य सावाजतनक ऩयीऺणराई अतनवामा गनुा गयाउन ु ऩनेभा अतधकाॊशत् 
ऩारना बएको ऩाईएन। 

 वातावयण सॊयऺणको एर्ककृत ददघाकातरन मोजना तमाय नगयेको ।  
 ऩातरकाको र्वकास तनभााण व्मवस्थाऩन तथा सेवा प्रवाहका रातग आवश्मक प्रार्वतधक तथा 

प्रशासतनक कभाचायीको ७० जनाको दयफन्दी यहेकोभा ३२ दयफन्दी रयक्त यहेको ऩाईमो । 

 सशुासन व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन तनमभावरी २०६५ अनसुाय नागरयक वडाऩरभा 
उल्रेर्खत सेवाहरुको कामाान्वमन र्स्थती अनगुभन गना अनगुभन सॊमन्र तम गयेको ऩाईएन 
। 

 तनजाभती सेवा ऐन 2049 वभोर्जभ कामा र्ववयण वनाई राग ुगयेको ऩाईएन । 

 तनजाभती सेवा ऐन 2049 को दपा 7 ख 2 वभोर्जभ तरर्व प्रततवेदन ऩारयत गयाएय भार 
तरव बत्ता बकु्तानी गनुाऩनेभा कामाारमरे तरवी प्रततवेदन ऩारयत नगयी रु 
२,०२,३३,२५३.५० तरफ खचा रेखेको ऩाईमो ।तरफी प्रततवेदन ऩारयत नहुॉदा ग्रडेसभेत 
मर्कन हनु सकेन । 

 भन्रारमको तभतत २०७३।१२।२५ को आतथाक कायोफाय तथा खाता सञ्चारन सम्फन्धभा 
थऩ स्ऩष्ट ऩारयएको ऩरयऩरको दपा १७ फभोर्जभ मस ऩातरका तथा ऩातरकाभा सभार्हत 
बएका सार्वकका गाउॉ र्वकास सतभतत तथा नगयऩातरकाको नाभभा यहेको ऩेश्की तथा फेरुज ु
अतबरेख सभामोजन बएको ऩातरकाभा कामभ गयी तनमभानसुाय ऩेश्की पछ्र्मौट तथा फेरुज ु
सम्ऩयीऺण कामा गनुाऩनेभा मस ऩातरकाभा सभार्हत बएका सातफकका र्वषमगत कामाारमको 
फेरुजू रगत तथा सम्ऩयीऺणको अतबरेख नगयऩातरकारे एर्कन गयी अध्मावतधक नगयेकोरे 
ऩातरकारे उक्त व्मवस्थाको कामाान्वमन गनुाऩदाछ । 

       तसथा ऩातरकारे आन्तरयक तनमन्रण प्रणारीराई तोकीए फभोर्जभ प्रबावकायी य 
र्वश्वशनीम फनाइ सेवा प्रवाह सदुृढ फनाउन ेतपा  ध्मान ददनऩुने देर्खन्छ ।  

5.  सम्ऩर्त्त हस्तान्तयण : स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा  ९७, ९८ य १०४ अनसुाय 
र्वषमगत कामाारमको चर अचर सम्ऩर्त्त, दार्मत्व तथा अतबरेख उक्त कामाारमहरु सभार्हत बएका 
ऩातरकाभा स्वत् हस्तान्तयण हनुे व्मवस्था छ  । मसयी हस्तान्तयण हनुे सम्ऩूणा सम्ऩर्त्तको अतबरेख 
तथा र्जन्सी रगत खाता २०७५ असाय भसान्त तबर स्थानीम तहरे तमाय गयी प्रततफेदन तमाय 
गनुाऩने व्मवस्था गयेकोभा मस ऩातरकारे सम्ऩर्त्तको अतबरेख तथा र्जन्सी रगत तमाय नगयेको, 
कम््मटुय, ल्माऩटऩ, र्प्रन्टय, भोफाईर पोन सेट य अन्म पतनाचय जस्ता भूल्मवान सभानहरु र्जम्भेवायी 
सायेको ऩाईएन । मसयी र्जन्सी भारसाभानको आम्दानी नजनाउॉदा र्जन्सी भारसाभानहरु हयाउने य  

र्हनातभना हनु सक्ने हुॉदा खरयद गरयएका भारसाभानहरुको प्रकृतत अनसुाय सम्फर्न्धत र्जन्सी खाताभा 
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आम्दानी जनाई र्जन्सी खाता अद्याफतधक गनुाऩदाछ । 

  फजेट तथा कामाक्रभ   

6.  फजेट ऩेश, ऩारयत य अर्खतमायी - स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७१ भ स्थानीम 
तहरे आगाभी आतथाक वषाको याजश्व य व्ममको अनभुान कामाऩातरकाफाट स्वीकृत गयाई असाय १० 
गते तबर ऩेश गने य मसयी ऩेश बएको फजेट छरपर गयी असाय भसान्ततबर सबाफाट ऩारयत गनुाऩने 
व्मवस्था छ । सोही ऐनको दपा ७३ भा सबाफाट फजेट स्वीकृत बएको ७ ददनतबर स्थानीम तहका 
प्रभखुरे प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतराई फजेट खचा गने अर्खतमायी प्रदान गनुाऩने व्मवस्था छ । मस 
स्थानीम तहभा उऩाध्मऺ श्री तगता ततवायीरे तभतत २०७६।३ ।१० गते रु ५३ कयोड ३५ 
राखको फजेट सबा सभऺ ऩेश गयेकोभा तभतत २०७६।३।३०  भा ऩारयत बएको छ ।मसैगयी 
स्थानीम तहका प्रभखुरे २०७६।४।१० भा प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतराई फजेट खचा गने 
अर्खतमायी प्रदान गयेको देर्खन्छ।  

 

7.  फजेट सीभा तनधाायण सतभतत : स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ६६(१) फभोर्जभ 
ऩातरकाभा प्राप्त हनुे आन्तरयक आम, याजश्व फाॉडपाॉडफाट प्राप्त हनु े यकभ, अनदुान, ऋण य अन्म 
आमको प्रऺेऩण तथा सोको सन्ततुरत र्वतयणको खाका य फजेट सीभा तनधाायण गना ७ सदस्मीम स्रोत 
अनभुान तथा फजेट सीभा तनधाायण सतभतत गठनको व्मवस्था छ । उक्त सतभततरे आमको प्रऺेऩण, 

साधनको सन्ततुरत र्वतयणको खाका, फजेटको कूर सीभा, फजेटको ऺेरगत सीभा तनधाायण, फजेट तथा 
कामाक्रभको प्रथतभर्ककयण, र्वषमऺेरगत फजेट तजुाभा भागादशान तम गनुाऩने जस्ता कामाहरु पाल्गनु 
भर्हनातबर सम्ऩन्न गरयसक्नऩुने य फजेट प्रऺेऩण गदाा फजेट वषाऩतछको थऩ दईु वषाको सभेत प्रऺेऩण 
तमाय गनुाका साथै तमाय बएको आगाभी आतथाक वषाको फजेट सीभा प्रभखु प्रशासर्कम अतधकृतरे चैर 
१५ गतेतबर ऩातरकाका र्वषमगत शाखा तथा वडा सतभतीराई उऩरब्ध गयाउनऩुने काननुी व्मवस्था 
यहेकोभा ऩातरकारे सतभततको गठन गयेको छैन । ऐनभा व्मवस्था बएअनसुाय फजेट सीभारगामत 
ऺेरगत र्वषम सभेटी फजेट प्रऺेऩण सम्फन्धी तनमभ तथा कामार्वतध तजुाभा एवॊ सोको ऩारनाभा 
सम्फर्न्धत ऩदातधकायीको ध्मान जानऩुदाछ ।  

 

8.  फजेट तथा कामाक्रभ तजुाभा : स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ६७(१) भा ४ 
सदस्मीम फजेट तथा कामाक्रभ तजुाभा सतभतत गठन गयी आगाभी वषाको नीतत तथा कामाक्रभ, फजेट 
तथा कामाक्रभ, कामाक्रभको प्राथतभकीकयण, र्वषम ऺेरगत कामाक्रभ, मोजना तथा कामाक्रभभा 
दोहोयोऩना हनु नददई आऩसी तादाम्मता तथा ऩरयऩूयकता कामभ गनुाऩने ब्मवस्था अनसुाय सतभतत 
गठन गयेको बएता ऩतन आगाभी आतथाक वषाको नीतत तथा कामाक्रभ, कामाक्रभको प्राथतभकीकयण, 

कामाक्रभफीच ऩरयऩूयकता कामभ गयेको सभेत नदेर्खएकारे फजेट तजुाभा गदाा ऐनभा बएको 
ब्मवस्थाको ऩरयऩारनाभा ध्मान ददनऩुदाछ । 

 

9.  चौभातसक ऩूॉजीगत खचा्  आतथाक कामार्वतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ  २३ फभोर्जभ स्वीकृत 
बएको कामाक्रभभा तनमभ २५ फभोर्जभ चौभातसक प्रगतत र्ववयण वनाई ऩेश गनुाऩने य चौभातसक 
कामारक्ष्म तथा कमाक्रभ फभोर्जभ कामासम्ऩादन सम्ऩन्न गयी कमाक्रभ कामाान्वमन गनुाऩने व्मवस्था छ 
। कामाारमरे उऩरव्ध गयाएको र्ववयण अनसुाय चौभातसक खचाको र्स्थतत देहाम फभोर्जभ छ । 
वषाान्तभा हतायभा काभ गयाउॉदा काभको गणुस्तयभा असय ऩने देर्खएकोरे तनमभभा बएको व्मवस्था 
अनरुुऩ आषाढभा खचा गने ऩरयऩाटीभा तनमन्रण गनुाऩदाछ । 

 

 क्र.स
.
स फजेट उऩर्शषाक कुर खचा 

चौभातसक खचा 

प्रथभ चौभातसक दोस्रो चौभातसक तेश्रो  चौभातसक आषाढ भर्हना 
 चार ुखचातपा  २४९०९१५४७ ४१५८७५२३ ६५७४०२३५ १४१७६३७८९ ८२७४४९२८ 

 ऩूॉर्जगत खचातपा  ११४६८४०८८ २५३९०० १२७११८५० १०११२३२८० ८६५८०७५६ 
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  जम्भा ३६३७७५६३५ ४१८४१४२३ ७८४५२०८५ २४२८८७०६९ १६९३२५६८४ 

  प्रततशत 
 १ ११ ८८ ७५  

10.  ऩातरकारे उऩरब्ध गयाएको र्ववयणअनसुाय फार्षाक रु ११४६८४०८८ ऩजुीगत तनकासा बएकोभा 
प्रथभ चौभातसकभा रु. २५३९०० अथाात १ प्रततशत, दोश्रो चौभातसकभा रु १२७११८५० अथाात 
११ प्रततशत य तेश्रो चौभातसकभा रु १०११२३२८० अथाात ८८ प्रततशत खचा गयेको देर्खएको छ 
। मसयी नै आषाढ भर्हनाभा भार रु  ८५५८०७५६ अथाात ७५ प्रततशत खचा देर्खनरेु आषाढभा 
आएय खचाको चाऩ फढेको देर्खएकारे सन्ततुरत खचा ब्मवस्थाऩन बएको देर्खएन । स्वीकृत 
कामाक्रभ अनसुाय चौभातसक रुऩभा सन्ततुरत खचा हनुे गयी कामाक्रभ कामाान्वमन गरयनऩुदाछ । 

 

11.  ऺरेगत फजेट य खचाको र्स्थतत् स्थानीम तहको एकीकृत, सभानऩुाततक य ददगो र्वकासका ऺेरगत 
रुऩभा सभानऩुाततक फजेट र्वतनमोजन गयी खचा गनुाऩने हनु्छ । मस ऩातरकाको २०७६।७७ को 
ऺेरगत फजेट य खचाको र्स्थतत देहामअनसुाय यहेको देर्खन्छ । 

 

 

क्र.स ऺरे फजेट खचा 

  

खचा प्रततशत  

जम्भा  खचाको तरुनाभा 
र्वतनमोर्जत  
र्शषाकगत वजेट 
तरुनाभा 

१ आतथाक र्वकास २,३४,२७,००० १,८४,३०,९९२ 6 78.67 

२ ऩूवााधाय र्वकास ७,६१,९३,२९० ३,५१,७९,४६३ 11.5 46.17 

३ साभार्जक र्वकास २०,०२,९६,८७० १४,८८,५४,४२३ ४८.७ 74.32 

४ फातावयण तथा र्वकास          

५ सॊस्थागत र्वकास, सेवा य सशुासन          

 ६ र्वऩद व्मवस्थाऩन ९५,५०,००० ९५,४५,७५० ३.१२ 99.96 

७ कामाारम सॊचारन तथा प्रशासतनक ११,४५,९४,७१० ९,३२,८८,०२७.९५ ३०.५५ 81.41 

जम्भा ४२४०६१८७० ३०५२९८६५६      
उऩयोक्त र्ववयण अनसुाय सबारे र्वतनमोजन गयेको फजेट भध्मे र्शषका गत रुऩभा र्वऩद व्मवस्थाऩनभा 
सफैबन्दा फढी ९९  प्रततशत य ऩवुााधाय र्वकासभा सफै बन्दा घटीभा ४६ प्रततशत खचा प्रगतत  बएको 
छ । कुर खचाको तरुानभा साभार्जक र्वकास तपा  कुर खचाको  सफैबन्दा फढी ४८।७  प्रततशत य 
र्वऩद् व्मवस्थाऩन भा सफै बन्दा ३.१२ खचा बएको छ ।ऩातरकारे सॊस्थागत र्वकास, सेवा प्रवाह य 
सशुासन रगामत अन्म ऺेर तपा  सभेत फजेट र्वतनमोनजन कामाक्रभ सॊचारन गनुा ऩदाछ ।   

 

12.  खचा तफश्लषेण् ऩातरकारे मसफषा कुर आर्न्तयक आमफाट रु 113527500.6 याजस्व फाॉडपाॉड य 
अनदुानफाट रु 374736000 सभेत रु 488263500.6 आम्दानी बएकोभा चार ु तपा  रु 
242307494.56  य ऩूॉर्जगत तपा  रु 114378347.28  सभेत रु 356685841.9 खचा बएको 
छ । ऩातरकारे आन्तरयक आभदानीको र्ववयण छुटै र्ववयण तमाय नगयी धयौटी रगामतका आम्दानी 
राई समूक्त रुऩभा अन्म आमको रुऩभा र्ववयण याखेको कायण वास्तर्वक आन्तयीक आम मर्कन गना 
सर्कएन ।  छ । ऩातरकाराई प्राप्त बएको सफै अनदुान य याजस्व फाॉडपाॉडको यकभफाट ७७ 
प्रततशत चार ु य २३ प्रततशतभार ऩूॉर्जगत तनभााणभा खचा बएको देर्खन्छ । मसफाट ऩातरकाहरुरे 
तफकास तनभााण कामाक्रभ सॊचारनभा न्मनु खचा गयी प्रशासतनक कामाभा फर्ढ खचा गयेको देर्खन्छ । 
प्रशासतनक खचा तनमन्रण गदै प्राप्त अनदुन य याजस्व फाॉडपाॉडको यकभ अतधकरुऩभा तफकास 
तनभााणभा ऩरयचारन गरयनऩुदाछ । 

 

13.  रक्ष्म प्रगतत : कामाारमरे चौभातसक य फार्षाक स्तयक प्रगती र्ववयण फनाई ऩेश गनुाऩनेभा कामाारमरे 
सञ्चारन गयेका स्थानीम स्तय, र्जल्रा तथा केर्न्द्रम स्तयका मोजनाको तनमभ फभोर्जभको ढाॉचाभा 
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चौभातसक फार्षाक प्रगती र्ववयण तमाय गयेको देर्खएन । फजेट खचा गने तथा खचाको तोर्कएको 
ढाॉचाभा फार्षाक प्रगतत तमाय नगने प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतराइा र्जम्भेवाय फनाउन ुऩदाछ । 

 सॊगठन तथा कभाचायी ब्मवस्थाऩन  

14.  प्रशासकीम सॊगठन य कभाचायी व्मवस्थाऩन – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८३ 
फभोर्जभ स्थानीम तहको कामाफोझ, याजस्व ऺभता, खचाको आकाय य स्थानीम आवश्मकता सभेतराई 
ध्मानभा याखी कभाचायी सभामोजन बएऩतछ भार सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺणका आधायभा 
स्थानीम तहभा सॊगठन सॊयचना कामभ हनुे व्मवस्था छ । ऩातरकाभा प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत 
सर्हत ७० दयफन्दी स्वीकृत यहेकोभा रेखाऩयीऺण अवतध सम्भ प्रभखु प्रशाकीम अतधकृत सर्हत ३८ 
जना ऩदऩूतॉ बएको देर्खन्छ । रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राप्त र्ववयण अनसुाय कामा व्मवस्थाऩनका 
दृर्ष्टकोणरे भहत्वऩूणा भातनएका प्रशासकीम अतधकृत, इन्जीतनमय, जनस्वास्थम अतधकृत सर्हत ३२ 
ऩदहरु रयक्त यहेका छन ्। दयफन्दी फभोर्जभ जनशर्क्तको ऩूणाता नहुॉदा र्वषमगत कामाक्रभ सञ्चारन, 

सेवा प्रवाह तथा ऩातरकाको सभग्र कामा सम्ऩादनभा असय ऩयेको र्स्थतत छ । तसथा रयक्त ऩदहरु 
मथार्शघ्र तछटो ऩूतता गयी सेवा प्रवाह प्रबावकायी फनाउनऩुदाछ । 

 

15.  कभाचायी कयाय – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८३ भा स्थानीम तहरे आफ्नो 
अतधकाय ऺेर य कामाफोझको र्वश्लषेण गयी सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सबेऺणको आधायभा स्थामी 
प्रकृततको काभको य सेवा कयायफाट तरईने कभाचायीको दयफन्दी प्रस्ताव गनुाऩने य अस्थामी दयफन्दी 
सजृना गना नसर्कने व्मवस्था छ । तय ऩातरकारे र्वतबन्न ऩदभा ३२ जना कभाचायीहरु कयायभा यार्ख 
रु १०१०६४२४ खचा रेखेको छ । 

त्मसैगयी सोही ऐनको २०७४ को दपा ८३(८) वभोर्जभ ऩातरकारे नगय प्रहयी, सवायी 
चारक, समश, कामाारम सहमोगी, ऩरम्फय, इरेक्टीतसमन, चौर्कदाय, भातर, फगैँचे रगामतका ऩदभा भार 
कयायवाट सेवा तरन सर्कन े व्मवस्था गयेको छ । स्थानीम तहरे भातथ उल्रेर्खत ऩद काननुी 
सल्राहकाय ऩदभा १ जना कयाय तनमरु्क्त गयी फषाबयीभा रु१४४००० बकु्तानी गयेको अतनमतभत 
देर्खएको रु 
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16.  कल्माण कोष – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ९१ फभोर्जभ स्थानीम तहरे स्थानीम 
सेवाका आफ्नो दयफन्दीभा कामायत प्रत्मेक कभाचायीरे खाईऩाई आएको भातसक तरफफाट १० 
प्रततशत यकभ कट्टा गयी सो यकभ फयाफयरे हनु आउने यकभ थऩ गयी जम्भा गनुाऩने व्मवस्था छ । 
ऩातरकारे मस वषा र्वत्तीम सभानीकयणफाट कभाचायी कल्माण कोषभा रु १०००००० ट्रान्सपय 
गयेको छ । तय उक्त कोषको सॊचारन सम्फन्धी ऩातरकाफाट कुनै ऐन कानूनको व्मवस्था बएको 
देर्खएन । मसयी कानूनको व्मवस्था नगयी ऩातरका अनदुानफाट सोबैm कभाचायी कल्माण कोषभा यकभ 
ट्रान्सपय गना तभल्ने नदेर्खएकारे उक्त यकभ र्पताा तरई स्थानीम तहको सर्ञ्चत कोषभा दार्खरा 
हनुऩुने रु. 
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17.  कभाचायी प्रोत्साहन बत्ता - स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ८६ (१) फभोर्जभ 
स्थानीम सेवाको गठन, सॊचारन, व्मवस्थाऩन, सेवाका शता तथा सरु्वधा सम्फर्न्ध आधायबतू तसर्द्ान्त य 
भाऩदण्ड सॊघीम काननु फभोर्जभ हनुे, दपा ८६ (२) फभोर्जभ अन्म व्मवस्था स्थानीम तहरे फनाएको 
काननु फभोर्जभ हनुे व्मवस्था छ । त्मस्तै अथा भन्रारमको कामा सॊचारन तनदेर्शकाको ऩरयच्छेद ७ 
को ७.४.१ फभोर्जभ अततरयक्त सभम य तफदाको ददन काभ गदाा अथा भन्रारमफाट नभसा स्वीकृत 
गयाई खाजा य खाना बकु्तानी ददनऩुने य ७.४.१ को (५) फभोर्जभ प्रोत्साहन बत्ता खवुाउन सभेत 
अथा भन्रारमफाट स्वीकृतत तरनऩुने व्मवस्था छ । स्थानीम तहरे कानून नफनाई मो फषा तनम्नानसुाय 

 

 

 

 

 

 

 

१६७५५३२।- 



 

 

8 

 

दपा बौ.नॊ, तभतत य ब्महोया फेरुजू यकभ 

प्रोत्साहन बत्ता खचा गयेको कायण आतथाक व्ममबाय फढ्न गएको रु. 
क्र.स. नाभ थय ऩद भातसकबत्ता भर्हना ददन दैतनक दय जम्भा यकभ 

 याभचन्द्र ढकार प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत १३००० ४ ० ० 00555 
 जनकयाज ऩन्थी प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत १३००० ८ ० ० 050555 
 फैतलु्राह धतुनमा अतधकृत छैठौ १०००० १२ ० ० 005555 
 याभ कृष्ण तेरी अतधकृत छैठौ १०००० १२ ० ० 005555 
 इ .याभ चन्द्र चौधयी सूचना अतधकायी १०००० १२ ० ० 005555 
 इ .सतुनर आचामा इर्न्जतनमय १०००० ४ ० ० 05555 
 अतनर कुभाय चौधयी सहामक ऩाॉचौ ८००० १२ ० ० 00555 
 सॊजम चौधयी ना स ु ८००० ३ १५ २६६ 09005 
 तलु्सी ऩौडेर सहामक ऩाॉचौ  ) रेखा( ८००० १२ ० ० 00555 
 तगरययाज गौतभ सहामक ऩाॉचौ  ) रेखा( ८००० ८ ० ० ६४००० 
 सरयता र्घतभये सहामक ऩाॉचौ  ) अ.रे.ऩ(. ८००० ४ १० २६६ 00005 
 सरु्स्भता अमाार स.इ. ८००० १ २८ २६६ 00001 
 कभर चौधयी कम््मूटय सहामक ८००० १ २८ २६६ 00001 
 फद्री फेल्वासे  प्रा.स ८००० १ २१ २६६ 00010 
 भकेुश कुभाय चौधयी अ.सफ इर्न्जतनमय ६००० १ २१ २०० 05055 
 सागय याना अ.सफ इर्न्जतनमय ६००० १ १० २०० 1555 
 कौशर चौधयी थारु अ.सफ इर्न्जतनमय ६००० १ २१ २०० 05055 
 हरयना शाही अ.सफ इर्न्जतनमय ६००० १ १० २०० 1555 
 याभ सेवक कुभॉ नास ु ८००० १२ ० ० 00555 
 यभेश गपु्ता खरयदाय ६००० १२ ० ० 90555 
 श्माभ कुभाय काभत खरयदाय ८००० १२ ० ० 00555 
 नन्द ुरार कोहाय खरयदाय ६००० १२ ० ० 90555 
 र्शवगरुाभ करवाय प्रार्वतधक सहामक ६००० १२ ० ० 90555 
 हरययाभ चौधयी का.स. ६००० १२ ० ० 90555 
 याभततयथ कहाय का.स. ६००० १२ ० ० 90555 
 र्शवप्रकास वभाा का.स. ६००० १२ ० ० 90555 
 तबभनाथ शभाा का.स. ६००० १२ ० ० 90555 
 ददतरऩ कु ठाकुय का.स. २००० १२ ० ० 00555 
 केशव कहाय का.स. २००० १२ ० ० 00555 
 कृष्णदेव मादव का.स. २००० १२ ० ० 00555 
 जम्भा १७२३५३२ 

 

18.  स्थानीम तथमाङ्क, अतबरेख तथा स्रोत नक्साङ्कन : स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ११ 
फभोर्जभ स्थानीमतहरे आफ्नो ऺेरतबरको आधायबतु तथमाङ्क सॊकरन, अतबरेख य सोको ब्मवस्थाऩन 
गनुाऩने तथा आफ्नो ऺेरतबरको शैर्ऺक, बौगोतरक अवस्था, प्राकृततक श्रोत अन्तगात खानी, जॊगर तथा 
अन्म श्रोत, ऩूवााधाय अन्तगात सडक, ऩरु, खानेऩानी रगामतको अतबरेख तथा श्रोत नक्साङ्कनसर्हतको 
ऩातरकाको प्रोपाइर तमाय गनुाऩने ब्मवस्था छ । ऩातरकारे स्थानीम तथमाङ्क सम्फन्धी नीतत, कानून य 
सोको भाऩदण्ड फनाएको तथा स्रोत नक्साङ्कन गयेको  देर्खएन । स्थानीम तहका हयेक 
प्राथतभकीकयणका र्क्रमाकराऩ सञ्चारनभा तथमाङ्करे भहत्वऩूणा बतुभका खेल्ने हुॉदा सोको सॊकरन य 
अतबरेख याख्न ेकामाभा  ऩहर हनु ुआवश्मक छ । तथमाङ्कवेगय प्राथतभकताभा यार्खएका मोजना, फजेट, 

प्रर्क्रमा य कामाान्वमनरे उर्चत साथाकता नऩाउने हुॉदा मस तपा  ऩातरकारे अतबरेख ब्मवस्थाऩनभा 
ध्मान ददनऩुदाछ । 

 

19.  वडा सर्चवको ऩदऩूतता : ऩातरका अन्तगातका वडा कामाारमफाट सॊचातरत सेवा प्रवाहभा भहत्वऩणुा 
बतूभका यहेका वडा सर्चवको दयफन्दी य ऩदऩूतताको अवस्था देहाम फभोर्जभ छ । रयक्त ऩदहरुको 
ऩदऩूतता गनुाऩदाछ । 

वडा सॊखमा वड सर्चवको दयफन्दी वडा सर्चवको ऩदऩूतता रयक्त वडा सर्चव 

८ 
 

८ ७ १ 
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20.  सेवाप्रवाहको र्स्थतत : स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ अनसुाय स्थानीम तहरे 
आफ्नो अतधकायऺेर तबरका र्वषमभा ऐन फनाउन तथा सोको अतधनभा यही आवश्मकता अनसुाय 
तनमभ, तनदेर्शका, कामार्वतध य भाऩदण्ड फनाई कामाान्वमनभा ल्माउन सक्ने ब्मवस्था अनसुाय ९ वटा 
ऐन, ३ वटा तनमभावरी य १२ फटा कामातफतध स्वीकृत गयी कामाान्वमनभा ल्माएको छ । मस वषा 
ऩातरकाफाट तनम्नअनसुाय सेवाप्रवाह गयेको र्ववयण प्राप्तबएको छ : 

र्ववयण जम्भा 
  स्वीकृत घयनक्सा दताा ऩास 1275 

ऩर्िकयणतपा   

जन्भदताा 14800 

भतृ्मदुताा 10080 

फसाईसयाई दताा 967 

र्ववाह दताा 123 

सम्फन्धर्वच्छेद दताा 21 

नाता प्रभार्णत २१३ 

नागरयता तसपारयस १६९१८ 
घय फाटो तसपारयस ९७ 
ऩूवााधाय र्वकास सडक तनभााण 

 

कारोऩरे सडक तनभााण ऩातरकारे मस सम्वर्न्ध 
अतबरेख नयाखेको कारोऩरे सडक भभात 

ग्राबेर सडक तनभााण 

ग्राबेर सडक भभात 

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन,२०७४ अनसुाय ऩातरकाफाट प्रदान गरयने सेवाप्रवाहभध्मे ऩर्िकयण 
फाहेकका अन्म सेवा सञ्चारनभा सन्तोष जनक देर्खएन । 

 

21.  मोजना छनौट य कामाान्वमन : स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा २४ फभोर्जभ स्थानीम 
तहरे मोजना फनाउॉदा सहबातगतभूरक, उत्ऩादनभूरक य प्रततपर प्राप्त हनुे प्रकृततका मोजना छनौट 
गरय प्राथातभकीकयण गनुाऩने व्मवस्था छ ।  सबाफाट स्वीकृत फार्षाक गाउॉ र्वकास मोजना 
२०७6÷७7 को अध्ममन गदाा ऩातरकारे स्वीकृत गयी सञ्चारन गयेको अतधकाॊश मोजना न्मून फजेट 
बएका य रागत प्रबावी हनुे र्कतसभरे सॊचारन गयेको ऩाइएन । ऩातरकारे मस वषा सॊचारन गयेका 
मोजना देहाम अनसुाय छन ्।  
रु १ राख 
सम्भ 

रु १ राख देर्ख 
२ राखसम्भ 

रु २ राखदेर्ख ५ 
राखसम्भका 

रु ५राख देर्ख १० 
राखसम्भका 

रु १० राखबन्दा 
फढीको जम्भा 

५९ ५२ ९८ ३४ १० २५३ 

उऩयोक्त र्ववयण अनसुाय ऩातरकारे मस वषा रु १० राख बन्दा फढीको जम्भा १० वटा मोजना 
सॊचारन गयेकोभा रु.१ राख बन्दा भतुनका भार ५९ वटा मोजनाहरु यहेका छन ्। त्मसैरे साना 
यकभका धेयै मोजनाहरु सॊचारन गदाा कामाारमको जनशर्क्त वषै बरय मोजना व्मवस्थाऩनभा खर्टन ु
ऩने, सॊचातरत मोजनाफाट चार ु प्रकृर्त्तका कामाभा फढी खचा बई रागत प्रबावी नहनुे तथा तनभााण 
कामाको गणुस्तयभा सभेत नकायात्भक असय ऩने अवस्था तपा  ध्मान ददन ुऩदाछ । 

 

  कानून तनभााण एवॊ कामाान्वमन  

22.  कानून य सञ्चारन र्स्थतत – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ अनसुाय स्थानीम 
तहहरुरे आफ्नो अतधकायऺेर तबरका र्वषमभा ऐन तथा सोको अतधनभा यही तनमभ तनदेर्शका, 
कामार्वतध य भाऩदण्ड फनाई कामाान्वमनभा ल्माउन सक्ने व्मवस्था छ । जसअनसुाय स्थानीम तह 
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सञ्चारनको रातग सॊघीम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमफाट ३० नभूना कानूनहरु फनाई 
उऩरब्ध गयाएकोभा मस ऩातरकारे हारसम्भ ३ वटा ऐन, ७ वटा तनमभावरी, २ कामार्वतध रगामत 
१२ वटा काननु तनभााण गयी कामाान्मनभा ल्माएको छ।साथै ऩातरकारे २ वटा कानूनहरु तनभााण 
गयी सबा।कामाऩातरकाफाट स्वीकृत गयेताऩतन उक्त कानूनहरु याजऩरभा प्रकाशन गयेको छैन ् । 
तसथा उक्त कानूनहरु याजऩरभा प्रकाशन गयी कामाान्वमनभा ल्माउन ुऩदाछ । 

23.  न्मामीक सतभतत – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ४६ देर्ख ५३ सम्भ न्मार्मक 
सतभततको अतधकाय ऺेर तथा न्माम सम्ऩादन प्रर्क्रमाको व्मवस्था गयेको छ । सतभततभा ऩयेको 
उजयुीभध्मे भेरतभराऩ प्रकृततका आधायभा र्ववाद  दताा बएको ३ भर्हनातबर टुङ्गो रगाउने व्मवस्था 
छ । तय ऩातरकारे  गतफषा पछ्र्मौट वा कायफाही र्कनाया गयी टुङ्गो रगाउन फाकी य मो फषा थऩ 
बएको र्ववाद सम्वन्धी अतबरेख याखेको छैन । ऩातरकाभा मस फषा न्मार्मक सतभतत का रागी रु 
१९ राख ५० हजाय र्वनीमोजन गयी रु १८ राख ६७ हजाय खचा बएको छ । सतभतत सॊचारनका 
रागी र्वनीमोर्जत यकभ खचा गने तय सोको उऩरर्ब्ध भाऩन नहनुे तथा  अतबरेख अध्मावतधक नगने 
कामाभा सधुाय हनु ुऩदाछ । 

 

24.  आन्तरयक रेखाऩयीऺण - स्थानीम तह सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७७ (२) भा स्थानीम तहरे 
आतथाक कायोफायको तनमतभतता, तभतव्मर्मता, कामादऺता य प्रबावकायीताको आधायभा प्रत्मेक चौभातसक 
सभाप्त बएको एक भर्हना तबर आन्तरयक रेखाऩयीऺण गयाउन ुऩने उल्रेख छ । तय ऩातरकारे मस 
वषाको आतथाक कायोफायको आन्तरयक रेखाऩयीऺण गयाएको छैन । तसथा काननुभा तोर्कए फभोर्जभ 
आतथाक कायोफायको आन्तरयक रेखाऩयीऺण गयाई आन्तरयक तनमन्रण प्रणारीराई प्रबावकायी फनाउन े
तपा  ध्मान ददनऩुदाछ । 

 

  ऩदातधकायी सरु्वधा  

25.  ऩदातधकायी सरु्वधा – ररु्म्वनी प्रदेश स्थानीम तहका ऩदातधकायी तथा सदस्मको सरु्वधा सम्वन्धी ऐन, 

२०७५ को दपा ३ भा स्थानीम तहका ऩदातधकायी, सदस्म य सबाको सदस्मरे आपु तनवाार्चत बई 
अनसूुची–१ फभोर्जभ ऩद तथा गोऩतनमताको शऩथ तरई आफ्नो ऩदको काभ कायफाही शरुु गयेको 
तभतत देर्ख भातसक ऩारयश्रतभक सरु्वधा ऩाउने व्मवस्था गयेकोभा सम्भानीत सवोच्च अदातरको 
आदेशरे २०७६ कातताक १ गते फाट रागू हनुे गयी उक्त सरु्वधाहरु खायेज गरयएको छ । ररु्म्वनी 
प्रदेश स्थातनम तह ऩदातधकायी तथा सदस्महहरुको सरु्वधा सम्वन्धी ऐन २०७६ रे सम्भानीत सवोच्च 
अदातरको आदेश फभोर्जभको कातताक भर्हना ऩतछ राग ुहनुे गरय भातसक सरु्वधा वाऩत यकभ ऩाउन े
व्मवस्था गयेको छ । तय ऩातरकारे २०७६ श्रावण बाद्र असोज भर्हनाका रातग सरु्वधा सम्फन्धी 
ऐन २०७६ अनसुाय नै भातसक सरु्वधा उऩरब्ध गयाएको ऩाईमो । ऩदातधकायी तथा सदस्मको 
सरु्वधा सम्वन्धी ऐन, २०७५ फभोर्जभ भातसक ऩारयश्रतभक ददन ु ऩनेभा सो दय बन्दा फढी बकु्तानी 
ददएको रु  
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 क्र.स          नाभ थय य ऩद बकु्तानी बएके ऩाउने  फढी बकु्तानी  ३ भर्हनाको फढी 
1 

  श्री फजयॊगी प्रसाद कुभॉ गा.ऩा.अध्मऺ  ४६४०० ३०००० १६४०० 49200 

2 
 श्री गीता ततवायी गा.ऩा.उऩाध्मऺ 42900 27000 १५९०० 47700 

3 
श्री अतनता चौधयी  सदस्म (कामाऩातरका  17000 12000 ५००० 15000 

4 
श्री सजृना तफभर हरयजन का सदस्म) 17000 12000 ५००० 15000 

5 
श्री भहेन्द्र धोवी कामाऩातरका सदस्म 17000 12000 ५००० 15000 

6 
श्री इनयभतत रोधीन स(कामाऩातरका  17000 12000 ५००० 15000 

7 
श्री तफन्द ुकुभायी कहाॉय (गौण) का स 17000 12000 ५००० 15000 

8 
श्री कैरासी हरयजन कामाऩातरका सदस्म 17000 12000 ५००० 15000 

9 
श्री सावदु्दीन भसुरभान  वडा सदस्म 10500 7000 ३५०० 10500 
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10 
 श्री सतुनर कुभाय चौधयी १ वडा सदस्म  10500 7000 ३५०० 10500 

11 
श्री जस्तादेवी थाऩा ऺेरी २  सदस्म  10500 7000 ३५०० 10500 

12 
श्री सबुावती ऩासी २ नॊ. वडा सदस्म 10500 7000 ३५०० 10500 

13 
श्री नटवय तसहॊ मादव २ नॊ. वडा सदस्म 10500 7000 ३५०० 10500 

14 
श्री अततकुय यहभान भसुरभान सदस्म  10500 7000 ३५०० 10500 

15 
 श्री अतर हसेुन तभमा ३ नॊ. वडा सदस्म 10500 7000 ३५०० 10500 

16 
श्री नवरर्कशोय ऩाण्डेम ३ नॊ. सदस्म 10500 7000 ३५०० 10500 

17 
श्री प्रतभरा फतनमा ३ नॊ. वडा सदस्म 10500 7000 ३५०० 10500 

18 
 श्री फॊशयाजी ऩासी ३ नॊ. वडा सदस्म 10500 7000 ३५०० 10500 

19 
श्री ध्मानभती ऩासी ४ नॊ. वडा सदस्म  10500 7000 ३५०० 10500 

20 
 श्री गमासरु्िन भसुरभान ४  सदस्म  10500 7000 ३५०० 10500 

21 
श्री भोहम्द एकयभ धतुनमा ४  सदस्म 10500 7000 ३५०० 10500 

22 
 श्री याभ यतत अर्हय ५ नॊ. वडा सदस्म  10500 7000 ३५०० 10500 

23 
 श्री चन्द्रावती ऩासी ५ नॊ. वडा सदस्म 10500 7000 ३५०० 10500 

24 
 श्री भोहम्भद सइ पर्कय ५ वडा सदस्म 10500 7000 ३५०० 10500 

25 
 श्री अजम कुभाय ततवायी ५ वडा सदस्म  10500 7000 ३५०० 10500 

26 
 श्री ऩनु्ना चौधयी ६ नॊ. वडा सदस्म 10500 7000 ३५०० 10500 

27 
श्री पुरभती ऩातसन ६ नॊ. वडा सदस्म 10500 7000 ३५०० 10500 

28 
 श्री फतरयाभ मादव ६ नॊ. वडा सदस्म 10500 7000 ३५०० 10500 

29 
श्री नयतसॊह करवाय ६ नॊ. वडा सदस्म 10500 7000 ३५०० 10500 

30 
श्री गनु्जेश्वयी चभाइनी ७ नॊ. वडा सदस्म 10500 7000 ३५०० 10500 

31 
श्री मसोदा नन्द तभश्र ७ नॊ. वडा सदस्म 10500 7000 ३५०० 10500 

32 
श्री गणेश फहादयु मादव  वडा सदस्म  10500 7000 ३५०० 10500 

33 
श्री सतुभरा मादव (अर्हय)  वडा सदस्म  10500 7000 ३५०० 10500 

34 
तायादेवी चभईन सदस्म 10500 7000 ३५०० 10500 

35 
याभनायामण याभशॊकय सदस्म 10500 7000 ३५०० 10500 

36 
वेदतनधी शकु्रा सदस्म 10500 7000 ३५०० 10500 

          480900  
26.  फैंठक बत्ता् 594 2077.03.31 गाउॉऩातरकाको तभतत 2076.11.14 2077.03.10 तथा 

2077.03.29 भा गाउॉ सबाको वैंठकभा उऩर्स्थत बएवाऩत 53 जना ऩदातधकायी तथा 
कभाचायीराई वैंठक बत्ता वाऩत रु 155000.00 बकू्तानी बएकोभा तनम्नानसायका कभाचायी तथा 
ऩदातधकायी वैंठकभा उऩर्स्थत नबएको ऩाईएकोरे सम्वर्न्धतवाट असरु गयी सर्ञ्चत कोषभा जम्भा गने 
रु 

 

 

 

22100।- 

 क्र.स. ऩद नाभ कय कट्टा गयी वझेुको यकभ 

1 रेखाऩार तलु्सी याभ ऩौडेर 2550.00 
2 अतधकृत छैठौ याभकृण्ण तेरी 1700.00 

3 अतधकृत छैठौ फैतलु्राह धतुनमा 1700.00 

4 सहामक स्तय ऩाॉचौ अतनर चौधयी 2550.00 

5 एभ ्आई एस ्अप्रटेय ओभ याज कुभॉ 2550.00 

6 स.ुप्र.अ. याभचन्द्र चौधयी 1700.00 

7 रेखाऩार तगयीयाज गौतभ 2550.00 

8 स.क.अ भनोज क्भाय कुभॉ 1700.00 

9 सदस्म अतनता चौधयी 850.00 

10 सदस्म अजम कुभाय ततवायी 850.00 

11 सदस्म ऩनु्ना चौधयी 850.00 

12 सदस्म प्रतभरा वातनमा 850.00 

13 सदस्म सावदुदन भसुरवान 850.00 

14 सदस्ष सतुभरा मादव 850.00 
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जम्भा 22100.00  
27.  र्वर बयऩाई नबएको्- गो बौ.न.10 2077.02.32 आतथाक कामार्वतध तथा र्वत्तीम उत्तयदार्मत्व 

तनमभावरी ,0599 को तनमभ 00 को उऩतनमभ ५  भा सयकायी यकभ खचा गदाा त्मस्ता यकभ ऩषु्टी 
गने र्वर ,बयऩाई,कागजात य प्रभाण सॊरग्न गनुाऩने उल्रेख छ। ऩातरकारे नेऩार र्वधतु प्रातधकयण 
तौतरहवा शाखाराई बूॊक्तानी गयेको यकभको र्वर बयऩाई शे्रष्ताको साथभा सॊरग्न नबएकारे खचा 
ऩटु्याई गने प्रभाण ऩेश गनुाऩने रु 

 

 

 

600000।- 

28.  बयऩाई नबएको्-आतथाक कामार्वतध तथा र्वत्तीम उत्तयदार्मत्व तनमभावरी,2077 को तनमभ 39 को 
उऩतनमभ ५ भा सयकायी यकभ खचा गदाा त्मस्ता यकभ ऩषु्टी गने र्वर,बयऩाई,कागजात य प्रभाण 
सॊरग्न गनुाऩने उल्रेख छ।ऩातरकारे र्वतबन्न वैठकभा सहबागी बएका सदस्मराई बकू्तानी गनाका 
रागी तनम्नानसुायका व्मर्क्तराई बकू्तानी गयेकोभा सम्वर्न्धतराई बकू्तानी नगयी  आपै सॉग याखेकोरे 
सम्वर्न्धतवाट असरु उऩय गयी सर्ञ्चत कोषभा दार्खरा गनुाऩने रु 
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 बौ न. तभतत बकू्तानी तरएको व्मक्ती कामाक्रभको नाभ कय कट्टा गयी बकू्तानी रु 

614 2077.03.31 भहेन्द्र प्रसाद मादव चौर्क ल्माव सञ्चारन 8500.00 

571.2077.03.30 ओभ याज कुभॉ का.स.भू 10200.00 

568.2077.03.30 ओभ याज कुभॉ वडा सर्चव वैठक 96050.00 

563.2077.3.30 ओभ याज कुभॉ रैभातसक सतभऺा 17850.00 

261.2076.11.14 फैतलु्राह धतुनमा ग्रातभण र्वकास कामाक्रभ 67450.00 
जम्भा 129600.00  

 

29.  बयऩाई नबएको् आतथाक कामार्वतध तथा र्वत्तीम उत्तयदार्मत्व तनमभावरी,2077 को तनमभ 39 को 
उऩतनमभ ५ भा सयकायी यकभ खचा गदाा त्मस्ता यकभ ऩषु्टी गने र्वर,बयऩाई,कागजात य प्रभाण 
सॊरग्न गनुाऩने उल्रेख छ।ऩातरकारे तनम्नानसुायका कायोवायभा बयऩाई सॊरग्न नबएकारे बयऩाईको 
प्रभाण ऩेश गनुाऩने रु  

 

 

1578000।- 

बौ.न. तभतत खरयद गयेको स्रामसा साभाग्रीको र्ववयण  यकभ रु  

538 2077.3.29  ओभ साईयाभ स्रामसा ऩर्म्ऩङ 12 सेट ४0000 का दयरे 480000.00 

542 2077.3.29  ओभ साईयाभ स्रामसा स्प्र ्टङ्की 100 सेट 4800 का दयरे  480000.00 

552 2077.3.29  ओभ साईयाभ स्रामसा चाव कटीङ भेर्शन ८ सेट 49500 का दयरे 396000.00 

 ओभ साईयाभ स्रामसा हेर्व चाऩ कटय र्वतयण 222000 को 222000.00 

जम्भा  1578000.00  
30.  वढी बकू्तानी बएको् आतथाक कामार्वतध तथा र्वत्तीम उत्तयदार्मत्व तनमभावरी,2077 को तनमभ 39 

को उऩतनमभ ५ भा सयकायी यकभ खचा गदाा त्मस्ता यकभ ऩषु्टी गने र्वर,बयऩाई,कागजात य प्रभाण 
सॊरग्न गनुाऩने उल्रेख छ।ऩातरकारे बकू्तानी गयेका  तनम्नानसुायका कायोवायभा सॊरग्न र्वर बयऩाई 
बन्दा वढी बकू्तानी गयेकारे सम्वर्न्धत वाट असरु उऩय गयी सॊर्चत कोषभा दार्खरा गनुाऩने रु 

 

 

75225।- 

बौ न. तभतत कामाक्रभ तथा र्शषाक बकू्तानी ऩाउने बकू्तानी यकभ बकू्तानी हनुऩुने वढी बकू्तानी 
494 2077.3.22 भर्हरा ऺभता र्वकास तातरभ जनसेवा  सभाज 100000.00 98650.00 1350 
496 2077.3.23 दतरत नेतूत्व र्वकास 

कामाक्रभ 

जनसेवा  सभाज 150000.00 148650.00 

1350 

553 2077.3.26 
मवुाको ऺभता र्वकास कामाक्रभ नेऩार ग्रातभण केन्द्र 200000.00 197300.00 2700 

524 2077.3.26 र्ऩछडा वगा ऺभता र्वकास नेऩार ग्रातभण केन्द्र 200000.00 197300.00 2700 
529 2077.3.28 बत्ता र्वतयण वडेरार कोहाय 18000.00 14600.00 3400 
535 2077.3.28 बत्ता र्वतयण याभ र्वरास भयुाउ 16500.00 15225 1275 
545 2077.3.28 बत्ता र्वतयण ग्रातभण र्वकास केन्द्र 100000.00 98650.00 1350 
र्हउदे२ 2077.1.24 बत्ता र्वतयण भहेन्द्र प्रसाद मादव 300000.00 274500.00 25500 
77 2076.8.12 सञ्चाय खचा जनक याज ऩन्थी 30200.00 27200.00 3000 
128 2076.9.17 ईन्धन खचा जनक याज ऩन्थी 39400.00 33400.00 6000 
151 2076.9.23 र्वर्वध खचा बकू्तानी सन्ज ुगैये 22960.00 21260.00 1700 
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221 2076.11.1 सञ्चाय जनक याज ऩन्थी 36700.00 29900.00 6800 
309 2076.12.9 बत्ता र्वतयण अतभन प्रसाद कुभॉ 50000.00 47450.00 2550 
315 2076.12.10 बत्ता र्वतयण भनोज चौधयी 40000.00 41750.00 -1750 
336 2077.1.14 बत्ता र्वतयण भहेन्द्र प्रसाद मादव 200000.00 194250.00 5750 
345 2077.1.22 बत्ता र्वतयण प्रभेश्वय मादव 100000.00 98000.00 2000 
408 2077.2.28 बत्ता र्वतयण भनोज कुभाय चौधयी 77000.00 70200.00 6800 
492 2077.3.22  बत्ता र्वतयण नेऩार ग्रातभण र्वकास केन्द्र 100000.00 98650.00 1350 
493 2077.3.22 बत्ता र्वतयण जनसेवा सभाज 100000.00 98600.00 1400 
 1880760 1805535 75225  

31.  वैंठक बत्ता् 223 2077.03.31 साभार्जक ऩयीचारकको तनमतभत वैंठक वाऩत बकू्तानी बएको रु 
362000. भा साभार्जक ऩयीचारक श्री सयीता ततवायी 15 वटा वैंठकभा उऩर्स्थत बएताऩतन 15 
वटा वैंठकको बत्ता बकू्तानी बएको साथै तलु्सी प्रसाद ऩौडेर कुनै ऩतन वैंठकभा उऩर्स्थत नबएता ऩतन 
25 वटा वैंठकको बत्ता बकू्तानी बएकारे अनऩुर्स्थत ददनको बकू्तानी बएको यकभ असरु गनुाऩने रु 

 

 

 

35000।- 

32.  खाना तथा र्वर्वध खचा – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७१ फभोर्जभ व्ममको 
फजेट अनभुान आन्तरयक आमको ऩरयतधतबर यही और्चत्मताको आधायभा र्वर्वध खचा गनुाऩने व्मवस्था 
छ । तय ऩातरकारे मस वषा खाना तथा र्वर्वधतपा  भार रु.२३५४७६५ खचा गयेको छ । 

 

33.  आतथाक सहामता – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ भा स्थानीम तहको यकभफाट आतथाक 
सहामता, चन्दा, ऩयुस्काय एवॊ सॊस्थागत अनदुान र्वतयण गना ऩाउने व्मवस्था यहेको देर्खॊदैन । तय 
ऩातरकारे मस वषा  रु  १४५४५० आतथाक सहामता र्वतयण गयेका छन ्। आतथाक सहामता खचा 
रेख्न ेकामाभा तनमन्रण गनुाऩदाछ । 

 

34.  अनदुान र्पताा, र्वतयण य उऩमोग अन्तय सयकायी तफत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ को ऩरयच्छेद ८ भा 
तफर्त्तम अनशुासन सम्फन्धी व्मवस्था छ।ऐनको दपा २  भा प्रदेश तथा सॊघीम सयकायवाट स्थानीम 
तहराई प्राप्त हनुे अनदुान जनु प्रमोजनका रातग प्राप्त बएको हो सोही र्शषाकभा खचा गनुाऩने व्मवस्था 
छ ।प्राप्त अनदुान यकभ भध्मे सशता, र्वशेष य सभऩयुक अनदुानहरु आतथाक वषाको अन्त्मभा खचा 
नबई भौज्दात यहन गएभा सम्फर्न्धत सयकायको सॊर्चत कोषभा र्पताा गनुाऩदाछ।प्राप्त र्ववयण (सरुको 
अनसूुची 12 य 21) अनसुाय २०७७ असाय भसान्तभा देहामफभोर्जभको अनदुान खचा नबई फाॉकी 
यहेकोभा र्पताा गयेको छ । 

 

अनदुान प्रदान 
गने तनकाम 

अनदुानको प्रकाय प्राप्त यकभ खचा यकभ फाॉकी यकभ 

सॊघीम सयकाय शसता  173119000 140742696.9 32376303.1 

  र्वषेश 15000000 0 15000000 

  सभऩयुक 9600000   9600000 

जम्मा 197719000 140742696.9 56976303 

प्रदेश सयकाय शसता  8000000 6553458 1446542 

  र्वषेश 12600000 4920577 7679423 

  सभऩयुक 11250000 0 11250000 

जम्मा 31850000 11474035 20375965  
35.  अनदुानको अनगुभन – सावाजतनक तनकामफाट उऩरब्ध गयाईएको अनदुानको सही सदऩुमोग बए 

नबएको एकीन गना अनदुान उऩरब्ध गयाउने तनकामरे सभम सभमभा अनगुभन गनुाऩदाछ । तय 
ऩातरकारे देहामअनसुाय कृर्ष, ऩश,ु शैर्ऺक सेवा, साभान खरयदभा रु १७८५७६० तथा र्वतबन्न 
सहकायी सॊस्थाराई फीउऩूॉजी तथा अनदुानभा रु ५७८४५० गयी रु २३६४२१० अनदुान खचा 
रेखेको छ । तय ऩातरकाफाट तफतयण बएको अनदुानको सर्ह सदऩुमोग बए नबएको सम्फन्धभा 
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अनगुभन तथा सोफाट प्राप्त उऩरव्धी भाऩन गयेको छैन । साथै अनदुान सम्फन्धभा स्थानीम अनदुान 
नीतत तम गयेका ] छैन । तसथा अनगुभनराई प्रबावकायी वनाई सॊघ, प्रदेश तथा स्थानीम तहफाट 
र्वतयण हनुे अनदुानभा दोहोयोऩना नहनु ेगयी अनदुानग्राहीको जीफनस्तयभा सधुाय आएको मर्कन गयी 
यकभको ऩूणा सदऩुमोग गयाउनेतपा  ध्मान ददनऩुदाछ ।  

36.  अनगुभन बत्ता – मस ऩातरकारे फनाएको नम्सा अनसुाय अनगुभन बत्ताको दय १०००  यहेकोभा 
साना तसचाॉई तनभााण तथा बकायी सधुाय कामाक्रभभा तनम्न ऩदातधकायी तथा कभाचायीहरुरे अनगुभन 
बत्ता वाऩत १५०० का दयरे बकु्तानी फझेुकोरे ५०० का दयरे असरु गनुाऩने रु  

 

10000।- 

ऩद तथा नाभ फैठक सॊखमा फझेुको यकभ ऩाउन ुऩने यकभ फढी बकु्तानी 
अध्मऺ श्री फजयॊगी प्र कुभॉ २ १५०० १००० 1000 

उऩाध्मऺ तगता ततवायी २ १५०० १००० 1000 

प्र प्र अ जनक याज ऩन्थी २ १५०० १००० 1000 

प्र र्च फडेरार कोहाय १ १५०० १००० 500 

वडा अध्मऺ सर्न्दऩ कु चौधयी २ १५०० १००० 1000 

प्र स श्रीकान्त चौधयी १ १५०० १००० 500 

वडा अध्मऺ हरय गोर्वन्द चौधयी १ १५०० १००० 500 

रेखाप्रभखु तलु्सीयाभ ऩौडेर १ १५०० १००० 500 

रेखाप्रभखु तगयीयाज गौतभ १ १५०० १००० 500 

प्र स याभर्वरास भयुाउ २ १५०० १००० 1000 

याभकृष्ण तेरी १ १५०० १००० 500 

ऩाचौ अतनर चौधयी २ १५०० १००० 1000 

ना प्रा स फारकृष्ण फयई २ १५०० १००० 1000 

जम्भा 10000.  

 

37.  गैह्र सयकायी सॊस्था भापा त कामा्  मस सम्वन्धभा तनम्न व्महोया देर्खएका छन ् 

(क) (क)  गाउॉऩातरकाभा गत र्वगतभा जस्तै आ.व.2076।77  भा र्वतबन्न साभार्जक र्वकास 
रगामतका कामाक्रभहरु गाउॉऩातरका तथा वडा भापा त गैय सयकायी सॊस्थासॉग सम्झौता गयी कामाक्रभ 
सॊचारन गयेको देर्खमो।र्वगतभा भहारेखाऩयीऺकको कामाारमवाट वेरुज ु सभेत  औल्माईएकोभा 
वेरुजभुा सधुाय तपा  कामाारमरे ध्मान ददईएको देर्खएन ।  

(ख) (ख) नभूना छनौटका आधायभा हेदाा कामाारमरे सञ्चारन गयेका अतधकाॊश कामाक्रभ गैह्र सयकायी 
सॊस्थावाट सञ्चारन बएका छन।्गैह्र सयकायी सॊस्थारे आफ्नो ्मान तथा भ्माट र्वर जायी गनुाऩनेभा 
सो नगयेको ऩाईमो । 

(ग) (ग) गैह्र सयकायी सॊस्थाहरु तनर्ित उरे्द्श्म प्रातप्तका रातग स्थाऩना बएका हनुे य सवै ऺेरभा र्वऻ 
नहनुे बएता ऩतन ऩातरकारे कृर्षजन्म तातरभ वारर्ववाह न्मतुनकयण कम्भर र्वतयण स्वास्थम र्शर्वय 
सञ्चारन र्वऩत व्मवस्थाऩन तातरभ दतरत  जनचेतना तातरभ वेभौसभी तयकायी खेती र्वरुवा र्वतयण 
रगामतका र्वशेष प्रार्वतधक आवश्मक ऩने कामाभा सभेत मस्ता सस्थावाट कामा गयाएको ऩाईमो । 

(घ) (घ) गाउॉऩातरका फाट उऩरब्ध जनशर्क्तफाट हनुसक्ने काभ गैय सयकायी सॊस्थासॉग सम्झौता गरय 
सॊचारन हनु ुउऩमकु्त देर्खएन । उऩरब्ध जनशर्क्तफाट हनुसक्ने काभभा आफ्नै जनशर्क्त ऩरयचारन 
गयी कामा सॊचारन गने व्मवस्था तभराउन ुऩदाछ । 

गाउॉऩातरकारे गैह्रसयकायी सॊस्था भापा त  सञ्चारन गयेका कामाको र्ववयण मसप्रकाय छ । 

 

 
गोबौन तभतत गैह्र सयकायी सॊस्थाको नाभ कामाक्रभ बकू्तानी रु 

118 2076.9.16 रक्ष्भण घाट साभार्जक र्वकास केन्द्र सडक नाटक 199800.00 

173 2076.10.8 नेऩार वार सॊगठन कर्ऩरवस्त ु व्मवस्थाऩन सहमोग 100000.00 

295 2076.12.5 जनसेवा सभाज  भर्हरा अतबभूर्खकयण तातरभ 150000.00 
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296 2076.12.5 जनसेवा सभाज  भर्हरा अतबभूर्खकयण तातरभ 200000.00 

297 2076.12.5 नेऩार ग्रातभण र्वकास केन् द्र मवुाको रातग तसऩ र्वकास तातरभ 500000.00 

298 2076.12.5 नेऩार ग्रातभण र्वकास केन् द्र दतरत भर्हराराई सयसपाई तातरभ 100000.00 

३९३।७७।२।२२ आदशा भानव उत्थान केन्द्र दतरत भर्हरा आम आजान कामाक्रभ २००००० 
४०१।७७।२।२६ भर्हरा तथा फार तफकास ऩरयषद सास ुफहुायी अन्तकृा मा कामाक्रभ ९९८७० 
४०२।७७।२।२६ भर्हरा तथा फार तफकास ऩरयषद सानेटयी ्माड तसऩ र्वकास कामाक्रभ २००००० 
४९२।७७।३।२२ नेऩार ग्रातभण र्वकास केन्द्र भभात तातरभ १००००० 
५४५।७७।३।२८ नेऩार ग्रातभण र्वकास केन्द्र तसराई कटाई १००००० 
 जम्भा १९४९६७० 

38.  नापाभूरक सॊस्थाराई अनदुान – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७६ र्वतयणभखुी 
खचाराई तनमन्रण गदै सॊघ तथा प्रदेश सयकायफाट प्राप्त यकभराई स्थानीम ऩूवााधाय र्वकास तथा 
दीघाकारीन ऩजुी तनभााण हनुे कामाभा खचा गनुाऩदाछ । जसफाट नापा कभाउने उद्देश्मरे स्थार्ऩत 
सॊस्थाराई अनदुान उऩरब्ध गयाउन तभल्दैन ।मदद उऩरब्ध गयाउने हो बने ऩतन साफाजतनक रुऩभा 
तनशलु्क वा न्मनु शलु्कभा सेफा उऩरब्ध गयाउन ेसतुनर्ित हनुऩुदाछ । मस स्थानीम तहरे मो वषा  
एउटा नापाभूरक सॊस्थाको कामाारम व्मवस्थाऩन खचाभा रातग रु ३३३९९९ अनदुान उऩरब्ध 
गयाएको छन।तय त्मसफाट उऩयोक्त फभोर्जभ सेफा प्रफाह हनुे सतुनर्ित छैन । 

तस.नॊ. अनदुान ऩाउन ेसॊस्थाको नाभ प्रमोजन अनदुान यकभ 

१ ततरक एर्ककृत कृषी पाभा र्चतरङ भ्माट ३३३९९९ 

 जम्भा  ३३३९९९ 

मस्तो खचाभा तभतव्मर्मता कामभ गनुा ऩदाछ । 

 

 

 

39.  अनतु्ऩादक खचा – साफाजतनक श्रोतको उऩमोग गदाा अतधकतभ प्रततपर सतुनर्ित हनुे गयी खचा 
गनुाऩनेभा मस ऩातरकारे देहाम फभोर्जभका अनतु्ऩादक प्रमोजनभा रु५००००खचा गयेको देर्खन्छ । 

तस.नॊ. बकु्तानी ऩाउन ेसॊस्थाको नाभ प्रमोजन यकभ 

१ कामाारम व्मवस्थाऩन एरईडी खरयद ५०००० 

 जम्भा  ५०००० 

मस्तो खचाभा तभतव्मर्मता कामभ गनुा ऩदाछ । 

 

40.  ठेक्का व्मफस्थाऩन्  सावाजतनक खरयद ऐन,२०६३ तथा तनमभावरी,२०६४ फभोर्जभ सावाजतनक खरयद 
व्मफस्थाऩनका रातग  सोझै खरयद, तसरवन्दी दयबाउऩर तथा फोरऩरको भाध्मभफाट गनुाऩने व्मफस्था 
छ ।ऩातरकावाट तनभााण कामा तपा  एउटा फोरऩर का भाध्मभवाट तथा अन्म सफै तनभााणकामा 
उऩबोक्ता सतभततवाट गयाएको छ । 

 

41.  फार्षाक खरयद मोजना/गरुुमोजना : सावाजतनक खरयद ऐन, २०६३ रे सावाजतनक तनकामरे तोकेको 
सीभाबन्दा फढी यकभको खरयद गदाा तोर्कए फभोर्जभको खरयद गरुुमोजना य वार्षाक खरयद मोजना 
तमाय गनुाऩने ब्मवस्था छ । मस्तै सावाजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ७ रे वार्षाक 
१० कयोडबन्दा फढीको खरयद गदाा गरुुमोजना तमाय गनुाऩने तनमभ ८ रे फार्षाक १० राखबन्दा 
फढीको खरयद गदाा वार्षाक खारयद मोजना फनाउनऩुने ब्मवस्था छ । मस ऩातरकारे र्वतबन्न शीषाक 
अन्तगात वार्षाक रु ११२७५६३५७ ऩूॉजीगत खचा/खरयद तनभााण कामा गयेको छ । तय ऩातरकारे 
आफ्नो खरयद तनमभावरी नफनाएको अवस्थाभा उक्त ऐन, तनमभ फभोर्जभ फार्षाक खरयद मोजना य 
गरुुमोजना नफनाई खरयद कामा गयेको देर्खमो।अत् ऩातरकारे उक्त तनमभावरी फभोर्जभ खरयद 
मोजना/गरुुमोजना फनाई व्मवर्स्थत य प्रबावकायी हनुे गयी खरयद कामा गनुाऩदाछ । 

 

42.  सवायीसाधन खरयद – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४, केन्द्रीम सयकाय य तारकु सॊघीम  
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भन्रारमको ऩरयऩर, तनदेशन सभेतको आधायभा आफ्नो आन्तरयक आम्दानीफाट भार सवायी साधन 
खरयद गनुा ऩदाछ । अथा भन्रारमको स्थानीम तहभा फजेट तजुाभा कामाान्वमन आतथाक व्मवस्थाऩन 
तथा सम्ऩती हस्तान्तयण सम्फन्धी तनदेर्शका, २०७४ को तनदेशन नॊ. ५.१५ अनसुाय नेऩार 
सयकायफाट उऩरब्ध गयाइएको फजेट तथा स्रोत साधनफाट कामाारमको तनमतभत प्रमोजनको रातग 
सवायी साधन खरयद गना नऩाईने व्मवस्था छ । रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राप्त र्ववयण अनसुाय 
ऩातरकारे ५ थान दईु ऩाॊग्र ेसवारय साधन खरयदभा रु १२५७५६० फजेटफाट खचा गयेको छ । 

तस.नॊ सवायी साधन सॊखमा यकभ 

१ भोटयसाइकर ५ १२५७५६० 

 जम्भा  १२५७५६०  
  कय दस्तयु एवॊ आन्तरयक आम  

43.  आमको अनभुान् स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ६६ फभोर्जभ स्रोत अनभुान तथा 
फजेट सीभा तनधाायण सतभततरे ऩातरकाभा प्राप्त हनुे आन्तरयक आमसभेतको ब्मवस्थाऩन गना सक्न े
ब्मवस्था  छ । ऩातरकारे ऩेश गयेको आम-व्ममको अनभुानभा आन्तरयक आमतपा  भारऩोत, कय, 
सेवा शलु्क, दस्तयु वाऩत अनभुातनत रु ६९००००० प्राप्त हनु े प्रऺेऩण गयेकोभा आतथाक वषा 
२०७६।७७ भा रु ३६४२७०८८ अथाात अनभुान बन्दा ४२७ प्रततशत फढी आम प्राप्त गयेको छ 
। आम्दानीका अन्म स्रोतको ऩर्हचान गयी आमको अनभुान मथााथऩयक फनाई आम आजान फरृ्र्द् 
गनेतपा  र्वशेष ध्मान ददन आवश्मक देर्खएको छ । 

 

44.  आन्तरयक आम् स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ६६ फभोर्जभ स्रोत अनभुान तथा 
वजेट सीभा तनधाायण सतभततरे ऩातरकाभा प्राप्त हनुे आन्तरयक आम सभेतको व्मवस्थाऩन गना सक्ने 
व्मवस्था छ । ऩातरकारे आतथाक वषा २०७६।७७ भा केन्द्रीम अनदुानफाट गयेको खचाका तरुनाभा 
आन्तरयक आमको र्स्थतत देहाम फभोर्जभ छ । 

केर्न्द्रम अनदुानफाट खचा आन्तरयक आम आन्तरयक आम प्रततशत 

३७४७३६००० ३६४२७०८८ ९.७२ 

उऩयोक्त र्ववयण अनसुाय स्थानीम तहभा प्राप्त केन्द्रीम अनदुानफाट बएको खचाको तरुनाभा आन्तरयक 
आमको र्हस्सा ९.७२ प्रततशत भार यहेको छ । त्मसैरे ऩातरकाको आन्तरयक आम सॊकरनको 
दामयाराई पयार्करो ऩादै आन्तरयक आम फरृ्र्द् गनेतपा  ध्मान ददनऩुने देर्खन्छ ।   

 

45.  कय तथा शलु्क असरुी - स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन,  २०७४ को दपा ५५, ५७, ५८ य ५९ भा 
एकीकृत सम्ऩर्त्त कय य घयजग्गा कय, घयजग्गा वहार कय, व्मवसाम कय य वहार र्वयौटी शलु्क 
उठाउने व्मवस्था यहेको छ । तय ऩातरकारे मस सम्फर्न्ध कुनै अतबरेख याखेको छैन । 

 

46.  पयक मोजनाभा खचा – आतथाक कामार्वतध तथा र्वर्त्तम उतयदार्मत्व तनमभावरी, २०७७ को तनमभ 
अनसुाय र्स्वकृत फजेट कामाक्रभ अन्तगात सोही कामाक्रभका रातग भार खचा रेख्न तभल्ने बएकोभा 
ऩातरकारे देहाम फभोर्जभ स्वीकृत यकभ अन्म कामाक्रभभा खचा गयेको छ ।   
बौ.न./तभतत स्वीकृत कामाक्रभ मोजना पयक यकभ 

६१५।०७७।३।३१ भामादेवी २ वडा साऺय घोषणा अधयुो भर्न्दय तनभााण ३९७४२९ 

६१६।०७७।३।३१ ऩदातधकायी अवरोकन भ्रभण भाटो ग्राबेर ४९६६०५ 

६१८।०७७।३।३१ गाउ प्रहयी तनमूर्क्त तथा 
ऩरयचारन 

भाटो ग्राबेर ३९७६३३ 

 

 

47.  एम्फरेुन्सको आम व्मम – ऩातरका अन्तगात यहेका आम्दनीका सोतहरुको आम व्ममको र्ववयण याख्न ु  
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प्रत्मेक स्थातनम तहको र्जम्भेवायी यहेकोभा मस ऩातरकाभा यहेको सफै एम्फरेुन्स हरुको आम व्ममको 
र्ववयण याखेको ऩाइएन । मसयी आम्दनीको स्रोतको रुऩभा सम्ऩततहरुको अवस्था तथा त्मसको आम 
व्ममको र्ववयण नयाखदा वास्तर्वक आम्दनी कतत बएको हो बन्ने कुया मर्कन गना सर्कएन । 
आम्दनीको र्ववयण सभेत ऩातरकाभा ऩेश नगयेका एम्फरेुन्सको तनम्न अनसुाय भभात खचा बकु्तानी 
गयेको छ । एम्फरेुन्सको आम्दनी खचा एर्कन नगयी ऩातरकाफाट मस्तो भभात तथा अन्म खचाभा 
तनमन्रण गनुाऩछा  
बौ.न./तभतत बकु्तानी ऩाउनेआ खचा र्शषाक खचा यकभ 

१३।०७७।३।५ याभ तरयथ कहाय भभात  ५०००० 

११।०७७।३।३२ प्राथतभक स्वास्थम केन्द्र एम्फरेुन्स सेवा  इन्धन ५०००० 

२८।०७७।३।२४ ऩकडी स्वास्थम चौकी एम्फरेुन्स इन्धन ५०००० 

२९।०७७।३।२४ अतबरेख स्वास्थम सतभतत चौकी एम्फरेुन्स इन्धन ४९८०५ 
 

48.  याजश्व अतबरेख : कामाारमरे याजस्वको अतबरेख अध्मावतधक गयी सोको रेखाऩयीऺण गयाउने 
र्जम्भेवायी कामाारम प्रभखुको हनुे व्मवस्था यहेको छ । ऩातरकाफाट यतसद ठेतरहरु छऩाई गयेय वडा 
कामाारमभा ऩठाउन ेगयेकोभा सोको ऩयुा अतबरेख ऩातरकाभा आएको देर्खएन । अतधल्रो आ.व.को 
फाॉकी के कतत छन एर्कन गना सर्कएन । कामाारमफाट सवै वडाहरुभा ऩतन स्वचातरत प्रणातर 
जडान गयी याजस्व सॊकरन गने तपा  कामाारमको ध्मान जानऩुदाछ । मसरे गदाा व्मर्क्तहरुरे छुटै्ट 
यतसद छऩाउने जोर्खभ र्वद्यभान यहन्छ । मसको सम्फन्धभा तहाॉ कामाारमफाटै छानर्वन  गनुाऩदाछ 
। अत् कामारमरे आगाभी ददनभा यतसद तनमन्रण तथा याजश्व असूरीराई स्वचातरत प्रणारी भापा त 
ब्मवस्थाऩन सम्फन्धभा र्वशेष ध्मान ऩ¥ुमाउनऩुने देर्खमो । 

 

49.  याज्श्व र्हनातभना नगदी यतसद केयभेट – आतथाक कामार्वतध तथा र्वर्त्तम उतयदार्मत्म ऐन, २०७६ को 
दपा ५४ भा सयकायी नगद दरुुऩमोग वा भस्मौट बएको देर्खन आएभा कामाारम प्रभखु वा तारकु 
कामाारमरे मस्तो भस्मौट तथा दरुुऩमोग गनेराई आवश्मक कायवाही गनुाऩने व्मवस्था छ ।सो ऐन 
अन्तगातको  तनमभावरी, २०७७ को तनमभ ६१ अनसुाय कामाारम प्रभखुरे प्रत्मेक भर्हना याज्श्व 
उठन छुट बए वा नबएको याज्श्व रेखा तथा दार्खराको तनयीऺण गयी याज्श्व र्हनातभना बए वा 
नबएको, गयी अतबरेख याख्न ु ऩदाछ । मसै गयी ररु्म्फनी प्रदेश कामार्वतध ऐन, २०७४ फभोर्जभ 
र्जम्भेवाय व्मर्क्तरे आफ्नो र्जम्भाभा आएको सयकायी नगद सोही ददन दार्खरा गयी से्रस्ता खडा गनुा 
ऩने व्मवस्था छ । साथै सोही ऐन अनसुाय तोर्कएको सभमभा याजश्व यकभ दार्खरा नगयेभा 
सम्वर्न्धत तारकु कामाारमरे १० ददन सम्भ र्ढरा गयेको बए १० प्रततशत, १५ ददन सम्भ र्ढरा 
गयेको बए १५ प्रततशत जरयवाना गयी सो सभेत दार्खरा गना रगाउने य १५ ददन बन्दा र्ढरो गयेको 
बए २५ प्रततशत जरयवाना गयी नगद दार्खरा गना रगाई कसूयको भारा अनसुाय प्रचतरत कानून 
फभोर्जभ तफबागीम कायवाही सभेत गना गयाउन सक्ने व्मवस्था छ । ऩातरकाफाट हाते नगदी 
यतसदफाट याज्श्व सॊकरन गयेकोभा याजश्व र्शषाकगत अतबरेख याजश्वको दैतनक आम्दनी र्ववयण 
रगामतका अतबरेख र्ववयण नयार्ख फैक दार्खरा बएको आधायभा एकभषु्ठ रुऩभा रु ३००००००० 
आन्तरयक आम्दनी गयेको र्ववयण ऩेश गयेको छ । मस सम्वन्धभा देर्खएका व्महोया तनम्न अनसुाय 
यहेका छन ;- 
क) याजश्व सॊकरनका रातग तफधतुतम प्रणारी प्रमोग गयेको छैन । 

ख) यतसद तनमन्रण खाता याखेको छैन । 

ग) वडाभा खचा बएका सफै नगदी यतसदहरु ऩातरकाभा र्पताा आएका छैन्न । 

घ) रेखाऩयीऺणका क्रभभा भाग बए ऩिात ऩेश बएका वडा १ का नगदी य घयकय यतसद भध्मे 
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नभनुा छनौटका आधायभा ऩयीऺण गदाा तनम्न यतसदफाट सॊकरन बएको यकभ केयभेट गयी न्मनुतभ 
यकभ उल्रेख गयी सोही फभोर्जभ फैक दार्खरा गयेको देर्खमो । केयभेट गयी थोयै दार्खरा गयेकोभा 
कभाचायी वडा सर्चव र्शव प्रसाद वभाा य कामाारम सहमोगी ददतरऩ कुभाय ठाकुयराई  कामाारमरे 
कुनै कायवाही गयेको छैन।तसथा  ऩातरकाका अन्म वडावाट असरु दार्खरा यतसद सम्फन्धभा 
छानर्वन गयी  र्हनातभना गने कभाचायीराई काननु फभोर्जभ र्वबातगम कायवाही गयी र्हनातभना गयेको 
यकभको ब्माज जरयवाना गयी असरु गनुाऩने रु   

 

 

 

१६९३८।- 

 नगदी यतसद घयकय 

यतसद नॊ. कट्टी यकभ रु दार्खरा गयेको यतसद नॊ. कट्टी यकभ रु दार्खरा गयेको 
११२१ १३०० ४०० २६५२ ४०० १०० 

११४० ६०० १०० २६५६ ६०० १०० 

४६६८ ५०० १०० २६६० ४०० १०० 

४६७० ४०० १०० २६६३ ४०० १०० 

४६७१ ४०० १०० २६६५ २०० १०० 

४६८४ ४०० १०० २६८० २०० १०० 

२६३ १०२५ १२५ २७०० ३५० १५० 

२७० ९०० १०० ३६० ६०० २०० 

२७२ १५०० १५० ३६६ २०० १०० 

२९८ २०० १०० ७६९ ५०० १०० 

५६० १३०० १०० ७७४ २०० १०० 

५६७ ४०० १०० ७७९ २०० १०० 

५७१ ३०० १०० ७८० २०० १०० 

१२२० ५०० २००       

१२३४ ५०० १००       

१२४० ११०० १००       

२९२० ५०० १००       

२९४१ ६०० १००       

२९४५ ५०० १००       

  १२९२५ २३७५   ४४५० १४५० 

जम्भा असरुी  १७३७५ 

दार्खरा  ३८२५ 

भस्मौट  १३५५० 

जरयवाना ३३८७ 

असरु गनुा रु १६९३८  

 

50.  व्मवसाम कय - स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ५८ भा ऩातरकारे आफ्नो कामाऺ ेर 
तबर यहेका र्वतबन्न व्मवसाम गने व्मर्क्तफाट व्मवसाम कय उठाउनूऩने व्मवस्था यहेको छ । मस वषा 
ऩातरकारे व्मवसाम दताा तथा नवीकयण शलु्क  सॊकरन नबएको जनएको छ ।  ऩातरकारे आऩm्नो 
ऺेर तबर सञ्चारनभा यहेका सम्ऩूणा व्मवसामीको अद्यावतधक अतबरेख याखी कयको दामयातबर ल्माउन ु
ऩदाछ । 

 

  आमकय एवॊ भू.अ.कय  

51.  नन्पाइरय – भूल्म अतबवरृ्र्द् कय ऐन, २०५२ को दपा १८ भा बकु्तानीभा प्राप्त भूल्म अतबवरृ्र्द् 
कयको र्ववयण बकु्तानी ऩाएको अको भर्हनाको २५ गतेतबर सम्फर्न्धत आन्तरयक याजस्व कामाारमभा 
कय र्ववयण सर्हत दार्खरा गनुाऩने व्मवस्था छ । तय ऩातरकाफाट देहामका पभाराई भू.अ.कय रु 
७९१३७ सभेत रु १२४९७०७ बकु्तानी ददएकोभा रेखाऩयीऺण अवतधसम्भ ऩतन नन्पाईरय  
देर्खएकोरे तनजहरुराई बकु्तानी बएको भ ुअ सभामोजन प्रभाण ऩेश गनुा ऩने अन्मथा असरु गनुा ऩने 
रु  

गोबौनॊ./तभतत बकु्तानी ऩाउनकेो 
नाभ 

्मान नॊ. बकु्तानी यकभ भअुकय यकभ नन्पाइरय यहेको 
तभतत 

 

 

 

 

७९१३७।- 
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३७-
२०७६।०८।२९ 

एर तफ भेतडसेल्स ३०५७९४३६१ ४९९९५७ ४३८७ २०७५।१०।२५ 

१४२-
२०७७।०३।२९ 

फरु्द्ज्मोतत स्रामसा ६०४२०६३८७ ७४९७५० ७४७५० २०७६।०८।१९ 

 जम्भा  १२४९७०७ ७९१३७   
  उऩबोक्ता सतभतत भापा त कामा  

52.  प्रार्वतधक तफर य कामा सम्ऩन्न् सावाजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ १२३(१) भा खरयद 
सम्झौता अनसुाय सावाजतनक तनकामरे यतनङ तफर वा अन्म कुनै तफर तफजकको बकु्तानी गदाा 
प्रार्वतधक नाऩजाॉच गयी नाऩी र्कतावभा उल्रेख बएको वास्तर्वक कामासम्ऩादनको आधायभा बकु्तानी 
गनुाऩने ब्मवस्था यहेको छ । उऩबोक्ता सतभततहरुफाट सञ्चातरत मोजनाको ठेक्का तफरहरुभा रागत 
अनभुान य वास्तर्वक काभको भूल्माङ्कनभा फयावय ऩरयभाण य यकभ उल्रेख बएको देर्खन्छ । रागत 
अनभुान फयावय नै भूल्माङ्कन बएको देर्खएकारे वास्तर्वक काभ कतत बएको हो बन्ने सम्फन्धभा 
आश्वस्त हनु सक्न ेअवस्था देर्खएन । प्रार्वतधकरे ऩेश गने कामा सम्ऩन्न प्रततवेदनभा कामा सम्ऩन्न 
गनुाऩने तभतत य कामा सम्ऩन्न बएको तभतत रगामतका इर्न्जतनमरयङ नम्र्स अनसुाय तफरभा खरुाउनऩुने 
तथमाङ्क उल्रेख गयेको ऩाईएन । मसरे गदाा कुन काभ कर्हरे सम्ऩन्न गनुाऩने य तोर्कएको अवतधभा 
सम्ऩन्न बए/नबएको र्वषमभा मर्कन हनु नसर्कएको हुॉदा प्रार्वधकरे इर्न्जतनमरयङ नम्र्स अनसुायको 
उऩबोक्ता सतभततको तफर फनाउॉदा नाऩजाॉचराई वास्तर्वक कामासम्ऩादनभा आधारयत फनाउनऩुदाछ । 

 

53.  रागत सहबातगता — ऩातरकारे आमोजना/कामाक्रभ छनौट गदाा उऩबोक्ता सतभततको तपा फाट नगद 
रागत सहबातगता जटु्न े आमोजनाराई प्राथतभकता ददनऩुने, नगद सहबातगता तोर्कएको अवस्थाभा 
सहबातगता वाऩतको यकभ सम्फर्न्धत स्थानीम तहको खाताभा दार्खरा गयी सो को बौचय प्राप्त 
बएऩतछ भार उऩबोक्ता सतभततसॉग मोजना सम्झौता गनुाऩने गनुाऩदाछ । तय ऩातरकारे रागत 
सहबातगता सर्हतका रागत अनभुान तमाय गयेको देर्खएन ् । अत् नगद रागत सहबातगता जटु्ने 
आमोजनाराई प्राथतभकता ददनऩुदाछ । 

 

54.  हेबी इर्क्वऩभेण्टको प्रमोग — सावाजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ९७ को तनमभ 
उऩतनमभ (९) भा उऩबोक्ता सतभतत वा राबग्राही सभदुामफाट सञ्चातरत हनु े तनभााण कामाभा डोजय, 
एक्साबेटय, रोडय, योरय, ग्रडेय जस्ता हेबी भेर्शनयी प्रमोग गना नतभल्ने व्मवस्था छ । सो 
तनमभावरीको प्रततफन्धात्भक वाक्माॊशभा रागत अनभुान तमाय गदााको सभमभा हेबी भेर्शन प्रमोग 
गनुाऩने जर्टर प्रकृततको कामा बनी उल्रेख बएको यहेछ बने सम्फर्न्धत प्रार्वतधकको तसपारयशभा 
सावाजतनक तनकामफाट सहभतत तरई त्मस्ता भेर्शन प्रमोग गना सर्कने उल्रेख छ । ऩातरका अन्तगात 
सञ्चातरत अतधकाॊश सडक तनभााण तथा स्तयोन्नततसॉग सम्फर्न्धत मोजनाका उऩबोक्ता सतभततहरुरे 
डोजय, एक्साबेटय रगामतका हेबी भेर्शन प्रमोग गने गयेको ऩाइए ताऩतन तनमभावरीको व्मवस्था 
फभोर्जभ सम्फर्न्धत प्रार्वतधकको तसपारयश गयाई गाउॉ कामाऩातरकाको कामाारमफाट सहभतत तरएको 
ऩाइएन । मसका केही उदाहयणहरु मसप्रकाय यहेका छन : 

गोबौनॊ./तभतत उऩबोक्ता सतभततको 
नाभ 

काभको र्ववयण प्रमोग गयेको हेबी 
उऩकयण 

हेबी उऩकयणभा बएको 
खचा 

३१।०७६।१
१।११ 

भामादेवी यतनऩयु 
कातरभाई उ स 

र्ऩतसतस ढरान तभक्सचय भेतसन ५६००० 

१८९।०७७।
३।३१ 

फौकीहवा ऩोखयी तनभााण 
उ स 

फौकीहवा ऩोखयी तनभााण  जेतसर्व ३००००० 

 जम्भा ३५६००० 
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तनमभाफरीको ब्मफस्था अनरुुऩ कामा गयाउनऩुदाछ । 

55.  जर्टरसॊयचना तनभााण – सावाजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ९७अनसुाय उऩबोक्ता 
सतभततहरुराई भेर्शन, औजाय उऩकयणहरुको आवश्मक नऩने, श्रभभूरक कामाको र्जम्भेवायी ददनऩुने 
व्मवस्था यहेको छ । ऩातरकारे आय.तस.सी. फे्रभ स्ट्रक्चय सर्हतका बवन, ऩरु, कल्बटा, ओबयहेड 
टॊकी, तनभााण, ग्राभीण र्वद्यतुीकयण रगामतका जर्टर प्रार्वतधक ऩऺ सभावेश हनुे ऩूवााधाय सॊयचना 
तनभााण कामा सभेत उऩबोक्ता सतभततहरु भापा त ्गयाउने गयेको देर्खमो । मस्ता कामा व्मावसार्मक य 
अनबुवी तनभााण व्मवसामी पभाफाट फोरऩर प्रततस्ऩधाा भाऩाmत ्गयाउन उऩमकु्त हनुे देर्खन्छ । मसका 
केही उदाहयणहरु मसप्रकाय यहेका छन ्: 

उऩबोक्ता सतभततको नाभ काभको र्ववयण बकु्तानी यकभ 

ऩकडी ऩी .सी.सी .ढरान  उ स ऩी .सी.सी .ढरान  ४००००० 

र्वल्रय अब्दर हाइको घय सम्भ  सडक उ 
स  

ऩी .सी.सी .ढरान  २००००० 

प्रसतुी बवन तनभााण उ स प्रसतुी बवन तनभााण ११९१६३० 

   

जम्भा  १७९१६३० 

तनमभाफरीको ब्मफस्था अनरुुऩ कामा गयाउनऩुदाछ । 

 

56.  २११०७७।३।३०  
उऩबोक्ता सतभततराई कर्न्टजेन्सी – सावाजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ९७(४) वभोर्जभ 
उऩबोक्ता सतभततराई बकु्तानी गदाा भूरम अतबकृर्र्द् कय, ओबयहेड, कन्टेन्जेन्सी तथा जनसहबातगता 
यकभ घटाई वाॉकी यकभ बकु्तानी गनुाऩने व्मवस्था छ । ऩातरकारे चाकय चौया देर्ख तससवा जाने 
फाटो तनभााण उ स राई  तनभााण कामा वाऩत बकु्तानी गदाा कट्टा गनुाऩना कर्न्टन्जेन्सी रु ६००० कट्टा 
नगरय बकु्तानी ददएको देर्खएकोरे उक्त यकभ असरु गनुाऩने रु 

 

 

 

 

६०००।- 

57.  र्वतयणको अतबरेख - स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा २५ अनसुाय स्थातनमतहरे  
र्वशेष कामाक्रभ सॊचारन गनुा ऩने बएभा सॊर्घम काननुको प्रततकुर नहनुे गरय कामार्वधी भाऩदण्ड 
तमाय गयी कामाक्रभ सॊचरान सक्ने व्मवस्था यहेको छ । ऩातरकावाट हेण्डऩम्ऩ र्वतयण तथा तसचाई 
वोयीङ् र्वतयण का रागी  र्वतबन्न मोजना सॊचारनभा यहेका छन ्।  

क  ऩातरकारे राबग्राही छनौटको आधाय भाऩदण्ड कामार्वतध तमाय गयेको छैन ् । भाऩदण्ड 
कामार्वतध वेगय सभाग्री र्वतयण गने कामाभा सधुाय हनु ुऩदाछ । 

ख  ऩातरकारे हार सम्भ र्वतरयत हेण्डऩम्ऩ तथा तसचाईफोयीङ् का राबग्राहीको अध्मावतधक अतबरेख 
याखेको छैन । जसरे गदाा प्रत्मेक आतथाक फषाभा एउटै व्मर्क्त राबार्न्वत हनु सक्न ेजोर्खभ यहने 
हदुा अध्मावतधक अतबरेख याख्न ुऩदाछ । 

 

58.  असपर वोयीङ् खचा सावाजतनक खरयद ऐन २०६३  तथा तनमभावरी २०६४ को तनमभ १२३ ख 
अनसुाय सावाजतनक तनभााण कामाको प्रार्वतधक नाऩजाॉच ऩिात वास्तर्वक काभको ऩरयभाणको बकु्तानी 
गनुाऩनेभा  ऩातरका स्तयीम तनम्न उऩबोक्ता सतभती सभहु  तनभााण व्मवसामीराई १४९ सेट जडान 
वाऩत बकु्तानी गदाा रागत अनभुानभा बएको असपर फोयीङ्काका रागी गयीएको २० प्रततशत 
ऩवुाानभुान प्रावधान फभोर्जभ  नाऩजाॉच फेगय एकभषु्ठ ४४२१७४  बकु्तानी बएकोरे असपर 
फोयीङ्कको गर्हयाई तभटय खलु्ने प्रार्वतधक ऩषु्टमाई सर्हतको नार्ऩर्कताव ऩेश हनु ुऩने रु 

४४२१७४।- 

 गो बौ न  काभको र्ववयण  बकु्तानी ऩाउने 
असपर वाऩत बकु्तानी 
बएको यकभ रु  
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३६।७६।११।११ फोरयङ्क जडान हरयमारी कृषक सभहु उ स  ३५६७ 

३६।७६।११।११ 

हे्णण्डऩम्ऩ खरयद  
जडान 

हे्णण्डऩम्ऩ जडान उ स  २०५२९ 

४४।१२।२२ फोरयङ्क जडान गम्भा तन सेवा  २६१३५ 

१६८।७७।३।२८ हे्णण्डऩम्ऩ जडान कर्वता कृषक सभहु  २४८८९ 

१७८।३।२८ हे्णण्डऩम्ऩ जडान जमगाॉउदेवता कृषक सभहु  २१७४८ 

२३६ हे्णण्डऩम्ऩ जडान खानेऩातन उ स  ३६५६१ 

१५८।३।२९ हे्णण्डऩम्ऩ जडान तभयीका हेण्डऩाङ्गग्ऩ खरयद तथा जडान उ स  ४४१९५ 

२५४।३।३१ 

हेण्डऩम्ऩ खरयद 
तथा जडान 

हेण्डऩम्ऩ खरयद तथा जडान उ स २६४५५० 

जम्भा ४४२१७४  
59.  मोजना फेगय खरयद - अतथाक कामातफतध तनमभावरी २०६४ को तनमभ ३६)३ (फभोर्जभ खचा रेखदा 

खचाको तफर बयऩाई तथा आवस्मक प्रभाण तनमभ ४५ फभोर्जभ प्रकृमा ऩमुााई कागजात सर्हतको 
रेखा याख्नऩुने व्मवस्था छ । मसै गयी स्थातनम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ७६ अनसुाय 
स्थानीमतहरे  मोजना सॊचारन ऩूवा गतर्वगतका मोजनाको प्रबावको भलु्माङ्कन सभेत गयी मोजना 
छनौट गनुा ऩदाछ । तय ऩातरकावाट र्वतबन्न वडाहरुभा हेण्डऩम्ऩ खरयद जडान मोजना सॊचरान गदाा 
र्वगतभा ऩातरकावाट जडान बएका हेण्डऩम्ऩ जडानको अतबरेख याखी प्रबाव भलु्माङ्कन नगयी 
कामार्वतध तनभााण य आवस्माकता आकॊ रन नगयी मोजना सॊचारन गयेको ऩाईमो । रेखाऩयीऺणका 
रागी नभनुा छनौट गरयएका देहामफभोर्जभ उऩबोक्ता सतभतीराई १४१ हेण्डऩम्भ जडानका रागी रु 
६८०४६८९३ बएकोभा सम्फर्न्धत राबग्राहीरे हेण्डऩम्ऩ फझेुको प्रभाण सभेत शे्रस्ता साथ सॊरग्न 
गयेको छैन । कामार्वतध आवश्मकता आकरन फेगय तफगत मोजनाको सतभऺा नगयी  राबग्राहीरे 
फझेुको बयऩाई सभेत सॊरग्न नगयी बएको खचा रेखेको रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

६८०४६८९।- 
गो बोन  उ स  र्ववयण जडान सॊखमा  यकभ 
३६।७६।११।११ हे्णण्डऩम्ऩ खरयद  जडान हे्णण्डऩम्ऩ जडान उ स  ११ ५७८९३१ 

४४।१२।२२ फोरयङ्क जडान गम्भा तन सेवा  ८ ४८१९०७ 

१६८।७७।३।२८ हे्णण्डऩम्ऩ जडान कर्वता कृषक सभहु  २ ९८०५७ 

१७८।३।२८ हे्णण्डऩम्ऩ जडान जमगाॉउदेवता कृषक सभहु  २ ९३०९९ 

२३६ हे्णण्डऩम्ऩ जडान खानेऩातन उ स  २४ ९३८७८० 

१५८।३।२९ हे्णण्डऩम्ऩ जडान तभयीका हेण्डऩाङ्गग्ऩ खरयद तथा जडान उ स  २१ ७७३८३६ 

२५४।३।३१ हेण्डऩम्ऩ खरयद तथा जडान हेण्डऩम्ऩ खरयद तथा जडान उ स ८१ ३८४००७९ 

      १४९ ६८०४६८९  
60.  फहारकय आमकयऐन २०५८ को दपा ८८ फभोर्जभ सवायी साधन उऩकयण वहारभा प्रमोग गये 

फाऩत बकु्तानी गदाा  १० प्रततशतरे वहार कय कर्ट्ट गरय बकु्तानी गनुा ऩने  व्मवस्था यहेको छ । 
मसै गरय सावाजतनक खरयद तनमभावरी २०६४को तनमभ ९७ भा उऩबोक्ता सतभततरे आपुरे गयेको 
काभ सॉग सम्वर्न्धत र्वर बयऩाई सावाजतनक तनकामभा ऩेश गरय सावाजतनक तनकामरे काननुफभोर्जभ 
कट्टी गनुा ऩने कय जनसहबातगता रगामतका यकभ कट्टा गयी  फाॉकी यकभ बकु्तानी गनुा ऩने व्मवस्था 
यहेको छ ।तय  नभनुा ऩयीऺण गयीएका भध्मै ऩातरकावाट देहाम फभोर्जभ उऩबोक्ता सतभततराई 
उऩकयण प्रमोगवाऩत तनम्न यकभ बकु्तानी गदाा १० प्रततशत वहार कय कट्टा   नगयी ऩयैु यकभ 
बकु्तानी गयेकोरे १० प्रततशत फहार कय असरु गनुा ऩने रु 

 

 

 

३५६००।- 

 गो बो न  बकु्तानी  बाडा वाऩत 
बकु्तानी 

छुट कय 

३१।७६।११।१ भामादेवी यतनऩयु कारीभाई सडक उ स  ५६००० ५६०० 

१८९।३।३१ फौर्कहवा ऩोखयी तन उ स  ३००००० ३०००० 

जम्भा ३५६००  
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61.  र्वभा - सावाजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ११२ फभोर्जभ सम्झौता अन्मथा व्मवस्था 
बएको फाहेक रु १० राख बन्दा फढीको तनभााण कामा गयाउदा र्वभाको व्मवस्था गनुा ऩदाछ । 
कामाारमरे र्वतबन् न तसचाॉई मोजना अन्तयगत फोरऩरफाट सञ् चातरत कामाभा रागत अनभुान तथा 
ठेक् काको सम्झौताभा र्वभाको व्मवस्था गयेको ऩाइमो तय ठेक् काको सम्झौताभा बएको र्वभाको 
व्मवस्था अनसुाय तनभााण कामाको शूरु हुॉदा नै र्वभा गनुाऩनेभा अतधकाॊश ठेक् काका तनभााण व्मवसामीरे 
तनभााण कामा शूरु हुॉदा र्वभा गयेको ऩाईएन । नभनुा ऩयीऺण गयीएको वडा न ४ वडा कामाारम 
बवन तनभााणको रागी रु ६६००००० को रागत अनभुान तमाय गयी कृष्ण कन्ट्रकसन कम्ऩतन सॉग  
तभतत २०७६।११।२० भा रु ४४८६४५१ को सम्झौता बएको छ । आतथाक फषा २०७६।७७ 
सम्भ ऩर्हरो र्वर वाट रु १७१९०२४ बकु्तानी बएकोभा   उक्त अवतध सम्भ र्वभा गयेको  ऩाईएन 
।कामाारमरे र्वभा नबएको अवस्थाभा बकू्तानी नबएको जनाएताऩनी बर्वश्मको जोर्खभ न्मूनीकयणका 
रागी  सभम भानै र्वभ गयाई तनभााण कामाभा हनुे जोर्खभ कभ गनै तपा  कामाारमरे ध्मान ददन ुऩदाछ 
। 

 

62.  ढुवानी/वाहार कय - ऩातरकावाट तनभााण कामाको रागी तमाय ऩायीएको  दय र्वश्लयेषणभा सभाग्री 
भलु्म अतबवदृिकय ट्रकवाट सभाग्री ढुवानीभा राग्ने खचा सभेत सभावेश गयी रागत अनभुान तमाय 
ऩायी सोही दयवाट उऩबोक्ता सतभतत सॉग  सम्झौता तथा बकु्तानी बएको छ । तय उऩबोक्ता 
सतभतीवाट ईटा वारवुा तसभेन्ट रागामतका साभाग्री ढुवानीको र्वर बयऩाई ऩेश नगयी  वा खरयद 
भार बएको वा  ट्याक्टयवाट खसारेको य ढुवानी वाहेक बनी र्वरभा रेखीएको आधायभा 
ऩातरकावाट ढुवानी कय तथा फहार कय कट्टा नगरय बकु्तानी गयेको छ ।ऩातरकवाट दय र्वश्लषेणभै 
ढुवानी वाऩतको यकभ सभावेश बई बकु्तानी गदाा तनमभानसुाय ढुवानी/वाहार कय मर्कन गयी कट्टी 
गनुा ऩदाछ । 

 

63.  मोजना छनौट स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा २५ अनसुाय स्थातनमतहरे आफ्नो 
ऺेर तबर  आवतधक मोजना फनाई ददधाकातरन र्वकासराई टेवा ऩमुााउने तथा ददगो रुऩभा यहने 
मोजना छनौट गयी कामाान्वमन गनुा ऩने व्मवस्था  गयेको छ ।तय ऩातरकावाट सॊचातरत अतधकाॊश 
मोजनाहरु ग्राबेर सम्वर्न्ध भाटोऩटान गने हेण्डऩम्ऩ र्वतयण जस्ता अस्थामी प्रकृतीका  य र्वतयणभखुी 
यहेका । ऩातरकारे ददधाकातरन र्वकास तनभााणका मोजना सॊचारन गनुा ऩदाछ।   

 

64.  टुक्रा ऩायी खयीद् सावाजतनक खरयद ऐन 2063 को दपा ८ को उऩदपा 2 भा मो ऐन य मस  ऐन 
अन्तगात फनेको तनमभ फभोर्जभ खरयद गदाा प्रततस्ऩधाा तसतभत हनुे गयी टुक्रा टुक्रा ऩारय खरयद गनुा 
हदैुन बन्ने व्मवस्था यहेको छ । त्मस्तै सावाजतनक खरयद तनमभावरी 2064 को 85 को उऩतनमभ 
1 अनसुाय फढीभा रु. ५ राख सम्भ सोझै खरयद गना सर्कने व्मवस्था छ।नभूना छनौटका आधायभा 
ऩयीऺण गदाा  ऩातरकारे एकै तभततभा खरयद बएका साभाग्रीहरुको सभेत रागत अनभुान टुक्रा गयी 
रागत अनभुान कै हायाहायीभा सोझै तथा कोटेशन भापा त खरयद गयेको छ । तनम्नानसुायका 
पभाहरुफाट भोटयसाईकर कामाारम साभाग्री कम््मटुय तथा पतनाचयजन्म  साभग्रीहरु टुक्रा खरयद गयी 
बकु्तानी गयेको देर्खन्छ ।ऐनको व्मवस्था कामाान्वमन गयी उऩमकु्त ्माकेज जनाई फोरऩरका 
भाध्मभवाट खरयद गरय टुक्रा खयीद गने कामाभा तनमन्रण गनुा ऩदाछ । तनमभावरीको व्मवस्था 
र्वऩयीत रागत अनभुान टुक्रा ऩायी खयीद बएको अतनमतभत देखीएको रु 
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 गो बौ न तभती  साभाग्री  स्रामास  बकु्तानी रु  

२।०७६।६।१६ ्रसय भोटय साईकर थान १ सऩुादेउयारी ईन्टयप्राईजेज २५३९०० 
३य७६।०९।१७ ्रसय भोटय साईकर थान १ याजेश अटोवक्सा  २५९४०० 
१७।७६।।२९ ्रसय भोटय साईकर थान २ केदायनाथ भो स्रामास  ४७७६०० 
३५।७६।११।७ ्रसय भोटय साईकर थान २ केदायनाथ भो स्रामास २६६८०० 
  जम्भा १२५७७००  
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65.  प्रमोजन फेगय खरयद  

आतथाक कामार्वतध तनमभावतर २०६४ तनमभ ३५ (३)  अनसुाय  खचा  गने अतधकायीरे सयकायी 
हातन नोक्सानी नहनुे गयी  स्ऩस्ट कामाक्रभका रागी र्वतनमोर्जत फजेट सम्फर्न्धत र्शषका वाट तनमभ 
३६ को उऩतनमभ १३ अनसुाय प्रकृमा ऩयुा बएको  यकभ भार खचा गना सक्ने व्मवस्था गयेको छ 
। । मसै गयी सावार्जनक खरयद तनमभावतरको तनमभ ८५ अनसुाय रु ५ राख बन्दा भातथको खरयद 
प्रततश्ऩधाा तसतभतहनुे गयी  रागत अनभुान टुक्रा गयी खरयद गना नहनुे व्मवस्था गयेको छ । 
ऩातरकारे देकामका तभतत य र्वर वाट कामारमको कामाप्रकृती य कामासॊचारन सॉग प्रतक्ष्म सम्फर्न्धत 
नयहेका देहामफभोर्जभ साभाग्रीहरु ऩटक ऩटक खरयद गयी रु९०५१७२ खचा गयेको छ । मसयी 
सयकायी यकभको अतनमर्न्रत तवयरे अतधकाॊस घयामतस तथा बान्सा जन्म साभाग्री खयीद गयी बकु्तानी 
गनेराई र्जम्भवाय वनाउन ुऩने देर्खएको रु 

 

 

 

 

९०५१७२।- 

गो बो न  स्रामसा साभाग्रीहरु  बकु्तानी रु  
१३।७६।९।१८ सॊजम टे्रड कन्सना ऩॊरङ् ६ ४ को १ ८५८५० 

१२।९।१८ सॊजम टे्रड कन्सना कायऩेट १६९५० 

१०।७६।९।१८ गनुगनु टे्रड स्रामास डोयभेट, तन्ना ५, तारा बाडा याख्न ेसोकेश, रगामत  ८६२१९ 
११।७६।९।१८ गनुगनु टे्रड स्रामास ब्ल्माङ्केट  तर्कमा  ९४४७९ 
१५।७६।९।१८ सॊजम टे्रड कन्सना स्भाटा र्ट तब१,याईस कुकय१,तभक्चय१र्हटय र्फ्रज १०७१२४ 

१४।९।१८ सॊजम टे्रड कन्सना सोपा ५ तसट ,र्फ्रज १८५ तर  ९९३२७ 

४।७६।०९।१८ स्नेहा जनयर एण्ड स्रामास  सोपा १, रोफेड १, र्टटेवर ९६०५० 

५।७६।९।१४ स्नेहा जनयर एण्ड स्रामास तसतरन्डय, प्रसय कुकय २,ग्मास, ईन्बटाय  ८७१२३ 
८।७६।९।१८ स्नेहा जनयर एण्ड स्रामास र्स्टर डेक्ची १, भसरा डव्वा, सावनु १० दजान, भग २७४९२ 
९।७६।९।१८ स्नेहा जनयर एण्ड स्रामास र्स्टर दयाज  ९७१८० 

६।७६।९।१८ स्नेहा जनयर एण्ड स्रामास र्स्टर तगरास १० रगुा धनुे सावनु  रगामत १०  २११८० 
७।७६।८।२५ स्नेहा जनयर एण्ड स्रामास चम्चा तसयातन कबय ऩदाा सभाग्री रगामत १० ८६१९८ 
   ९०५१७२  

66.  उऩबोक्ता सतभततराई ढुवानीभा भू. अ. कय - भूल्म अतबवरृ्र्द् कय ऐन, २०५२ को दपा १४ अनसुाय 
भू.अ.कय तफजक जायी बएको अवस्थाभा भार भू.अ.कय बकु्तानी ददन तभल्ने तथा सोही ऐनको दपा 
१५ भा दताा नबएको व्मर्क्त वा पभारे भू.अ.कय उठाउन वा असूर गना नतभल्ने व्मवस्था छ । 
उऩबोक्ता सॊस्थाहरु गैय नापाभूरक सॊस्था बएका य भू.अ.कयभा दताा नहनु े तथा भूल्म अतबवरृ्र्द् 
कयभा दताा बएका पभासॉग कायोफाय बएको तफजक फेगय काननुत् त्मस्ता सॊस्थाराई भू.अ.कय 
बकु्तानी ददन तभल्न ेदेर्खॊदैन । ऩातरकारे तनम्नतरर्खत मोजनाको रागत अनभुान तमाय गदाा तनभाणा 
साभाग्रीको ढुवानीभा भलु्मभा भू.अ.कय थऩ गयी रागत तमाय गयी सोही दयभा उऩबोक्ता सतभततसॉग 
सम्झौता गयी भूल्म अतबवरृ्र्द् कयवाऩतको यकभ बकु्तानी ददएको छ । रेखाऩयीऺणका रातग छनौट 
गरयएका भध्मे बौ न ३६।०७६।११।११ ह्यान्ड ऩम्ऩ ऩाइऩ खरयद जडान उऩबोक्ता सतभततराई 
साभान ढुवानीभा   बकु्तानी बएको भू.अ.कय रु २८०५० असूर हनुऩुने देर्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२८०५०।- 

67.  साभार्जक सयुऺा प्रर्वष्टी कामा बत्ता् 18 2076.06.15 स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को 
दपा ८६ (१) फभोर्जभ स्थानीम सेवाको गठन, सॊचारन, व्मवस्थाऩन, सेवाका शता तथा सरु्वधा 
सम्फर्न्ध आधायबतू तसर्द्ान्त य भाऩदण्ड सॊघीम काननु फभोर्जभ हनुे, दपा ८६ (२) फभोर्जभ अन्म 
व्मवस्था स्थानीम तहरे फनाएको काननु फभोर्जभ हनुे व्मवस्था छ । त्मस्तै अथा भन्रारमको कामा 
सॊचारन तनदेर्शकाको ऩरयच्छेद ७ को ७.४.१ फभोर्जभ अततरयक्त सभम य तफदाको ददन काभ गदाा 
अथा भन्रारमफाट नभसा स्वीकृत गयाई खाजा य खाना बकु्तानी ददनऩुने य ७.४.१ को (५) फभोर्जभ 
प्रोत्साहन बत्ता खवुाउन सभेत अथा भन्रारमफाट स्वीकृतत तरनऩुने व्मवस्था छ ।ऩातरकारे उक्त 
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व्मवस्था र्वऩरयत आ.व.2076.77 भा साभार्जक सयुऺा बत्ता ऩाउने राबग्राहीको आठै वटा वडाफाट 
प्राप्त र्ववयण रुज ुगयी अनराईन ईन्ट्री तमाय गने कामा गयेवाऩत तऩर्शर वभोर्जभका कभाचायीहरुराई 
अततयीक्त सेवा सरु्वधा ददएको छ।मसयी खचा गना नतभल्ने कामाभा खचा गयी बकू्तानी बएकारे 
सम्वर्न्धत कभाचायीवाट असरु गनुाऩने रु 

 

 

9900।- 

 क्र.स. नाभ थय तह ऩद कय कट्टा गयी बकू्तानी 
रु 

1 याभचन्द्र ढकार प्र.प्र.अ. 9900.00 

जम्भा 9900.00  

 

68.  अनराईन प्रर्वष्टी बत्ता् 374 2077.02.14 स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ८६ 
(१) फभोर्जभ स्थानीम सेवाको गठन, सॊचारन, व्मवस्थाऩन, सेवाका शता तथा सरु्वधा सम्फर्न्ध 
आधायबतू तसर्द्ान्त य भाऩदण्ड सॊघीम काननु फभोर्जभ हनुे, दपा ८६ (२) फभोर्जभ अन्म व्मवस्था 
स्थानीम तहरे फनाएको काननु फभोर्जभ हनुे व्मवस्था छ । त्मस्तै अथा भन्रारमको कामा सॊचारन 
तनदेर्शकाको ऩरयच्छेद ७ को ७.४.१ फभोर्जभ अततरयक्त सभम य तफदाको ददन काभ गदाा अथा 
भन्रारमफाट नभसा स्वीकृत गयाई खाजा य खाना बकु्तानी ददनऩुने य ७.४.१ को (५) फभोर्जभ 
प्रोत्साहन बत्ता खवुाउन सभेत अथा भन्रारमफाट स्वीकृतत तरनऩुने व्मवस्था छ ।ऩातरकारे उक्त 
व्मवस्था र्वऩरयत  कोतबड 19 डाटा ईन्ट्री शैर्ऺक सॊस्थाको डाटा ईन्ट्री साभार्जक सयुऺा बत्ता डाटा 
ईन्ट्री सूरभा डाटा ईन्ट्री रगामतका र्वतबन्न कामाको रातग  देहाम वभोर्जभका कभाचायीराई बत्ता 
बकू्तानी गयेको छ।मस्ता बत्ता र्वतयण गने कामाभा ऩातरकारे तनमन्रण गनुाऩछा ।मसयी खचा गना 
नतभल्ने कामाभा खचा गयी बकू्तानी बएकारे सम्वर्न्धत कभाचायीवाट असरु गनुाऩने रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14850।- 

 क्र.स. नाभ थय तह ऩद कय कट्टा गयी बकू्तानी रु 

1 अतनर कुभाय चौधयी स.ऩाॉचौ 14850.00 

जम्भा 14850.00  

 

69.  सम्झौता अनसुाय कामा नबएको - उऩबोक्ता सतभततसाग तनभााण कामाको सम्झोता गदाा एक आतथाक 
वषा तबर सभऩन्न हनुे गयी गनुाऩदाछ । तय  ऩातरकारे सम्झौता बई सम्ऩन्न हनु नसकेका उऩबोक्ता 
सतभतत तपा का तनभााण कामाको अतबरेख याखेको छैन । सारफसातर रुऩभा फजेट र्वतनमोजन हनु े
मस्ता मोजनाहरुको कामा सभमभा सम्ऩन्न नहदुाॉ ऩातरकाको र्वकास तनभााणको कामा प्रबार्वत हनुे कामा 
नगने उऩबोक्ता सतभती ऩनु सम्झौता हनु जोर्खभ यहन्छ । फजेट र्वतनमोजन बएको ऩाईएन । तसथा 
सभमभै कामा सम्ऩन्न हनुे गयी उऩबोक्ता सतभततसॉग सम्झौता  गरय सो को अतबरेख याख्न ुऩने देर्खन्छ 
। 

 

 र्शऺक दयवन्दी य ऩदऩूतता - स्थानीम तह अन्तगात यहेका साभदुार्मक र्वद्यारमहरुभा दयफन्दी अनसुाय 
र्शऺकको ऩदऩूतता बई तनमतभत ऩठनऩाठनको व्मवस्था हनुऩुदाछ। तय ऩातरकारे स्थानीम तह 
अन्तगात साभदुार्मक र्वद्यारमहरुको र्शऺक दयवन्दी य ऩदऩूतताको अवस्था एवॊ र्वद्याथॉको सॊखमा 
खलु्न ेर्ववयण याखेको छैन।मसयी र्ववयण सभेत अध्मावतधक नगदाा र्वधारमराई तनकासा हनु ेर्वतबन्न 
अनदुान यकभहरु जस्तै ददवा खाजा छारवृती खचा ऩोषाक खचा ऩाठ्यऩसु्तक अनदुान र्शऺण तसकाई 
साभाग्री ऩयीऺा खचा रगामतका खचाभा दोहोयो तनकासा हनु सक्न े  सम्बावना यहन्छ।अतबरेखको 
अबावभा  र्वधारमहरु एक आऩसभा गाभ्न े प्रर्क्रमाको शूरुवात बएको छैन।मस तपा  ऩातरकारे 
र्वशेष ध्मान ददनऩुने देर्खन्छ  

 

70.  फढी बकु्तानी – ११०।०७७।३।१४ ऺमयोग उन्भलु्न सन्फन्धी ३ ददने कामाक्रभको गणुस्तरयम 
अनगुभन गयी स्वास्थम कभॉ ऺभता अतबवरृ्र्द् कामाक्रभ अन्तगात ऺमयोगको चौभातसक गोर्ष्ठकाभा 
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भो.इयपानराई कामाक्रभभा ३ ददनको सहबागी बत्ता य भ्रभण खचा दफैु बकु्तानी बएकोरे भ्रभण खचा 
वाऩतको ३ ददनको १६०० का दयरे असरु गनुाऩने रु  

 

४८००।- 

71.  औषधी खरयद – सावाजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ८५ को उऩतनमभ १(क) भा तफस 
राख रुऩैमाॉसम्भको औषतधजन्म भारसाभान उत्ऩादकरे यार्ष्डम स्तयको सभाचाय ऩरभा सूचना प्रकाशन 
गयी तोकेको तफक्री भूल्मभा सोझै खरयद गना सर्कने व्मवस्था बए छ ।  

 

71.1.  खरयद गयेका उक्त औषतध कुन औषतध कम्ऩनीफाट उत्ऩादन बएको हो य सोको भूल्म यार्ष्डम 
ऩरऩतरकाभा प्रकाशन सभेत बएको नदेर्खएको, 

 

71.2.  आऩूतता हनुे औषतध डव्र.ुएच.ओ. सर्टपइड हनुऩुने औषतधको उत्ऩादन तभतत, ब्माच नॊ य म्माद सभाप्त 
तभतत उल्रेख गयी सम्फर्न्धत र्वषम र्वऻफाट भचुलु्का उठाई याख्न ेनगयेको तथा उक्त औषतध तफक्रीको 
रातग होइन खरुाएको प्रभाण सभावेश नबएको, 

 

71.3.  आऩूतता बएका औषधी एॊवभ सर्जाकर सभान स्टोय दार्खरा हनुअुर्घ स्ऩेशीर्पकेशन अनसुाय 
बए/नबएको नखरुाएको कायण औषतधको गणुस्तय य म्माद सम्फन्धभा मर्कन गना सर्कएन । 

 

71.4.  औषतधको र्जन्सी र्कतावभा आम्दानी फाॉध्दा खरयद गयेको य र्जल्राफाट हस्तान्तयण बई आएको खलु्न े
गयी व्मवर्स्थत रुऩभा आम्दानी फाॉध्ने नगयेको, 

 

71.5.  औषतधको खचा घटाउदा भागपायाभको आधायभा घटाउन ुऩने एकभषु्ट घटाउने गयेको ।  

 तसथा औषतधको खरयद, आऩूतॉ, दार्खरा तथा खचाको र्ववयण अद्यावतधक हनु ेगयी अतबरेख 
याख्न,े तोकीएको गणुस्तय अनसुायकै औषतध प्राप्त बएको नबएको एकीन गयी हस्तान्तयण तथा खरयद 
गरयएको औषतधको र्ववयण खलु्ने गयी अतबरेख याख्न े तथा आतथाक वषाको अन्त्मभा फाॊकी यहेको 
औषतधहरु र्जम्भेवायी र्जन्सी अतबरेख व्मवर्स्थत गनेतपा  ध्मान ददनऩुदाछ । 

 

72.  प्रधानभन्री योजगाय कामाक्रभ –  स्थानीम तहभा सूचीकृत फेयोजगाय व्मर्क्तराई न्मूनतभ योजगायी 
प्रत्माबतू गयाउन एवभ ् साभूदार्मक ऩूवााधायहरुको र्वकास भापा त नागरयकको जीवनमाऩनभा सधुाय 
ल्माउन ेउद्देश्मरे स्थानीमतहतबर प्रधानभन्री योजगाय कामाक्रभ सञ्चारनभा यहेको छ । प्रधानभन्री 
योजगाय कामाक्रभ सॊचारन तनदेर्शका, २०७५ को दपा २(१) फभोर्जभ नगयऩातरकारे फेयोजगायको 
तथमाङ्क अद्यावतधक गयेय, सचुीभा सभावेश बएकाहरुराई प्राथतभर्ककयण गयी प्राथतभकता क्रभ अनसुाय, 
काभका रातग योजगाय कामाक्रभभा सॊरग्न गयाई योजगायी ददनऩुने व्मवस्था यहेकोभा, कामाारमरे 
फेयोजगायको तथमाङ्क अद्यावतधक गयेको छ/फेयोजगायको सूर्चभा सभावेशराई प्रथतभर्ककयण गयेको 
छैन । मस आ व भा ऩातरका सरु्चकृत फेयोजगायहारुको सॊखमा ३०१० जनाको नाभ सरु्चकृत 
बएताऩतन कोयोनाको कायण ऩातरकारे मस वषा योजगाय उऩरब्ध गयाएको ऩाईएन । आ व 
२०७६।७७ भा मस र्शषाकभा रु १४१७००० फजेट यहेकोभा रु २४३५३० खचा गयेको छ।   

 

73.  सोझै खरयद – सावाजतनक खरयद ऐन, २०६३ को दपा ८ फभोर्जभ प्रततस्ऩधाा तसतभत नहनुे गयी खरयद 
गनुाऩने व्मवस्था छ । त्मस्तै सावाजतनक खरयद तनमभावरीभा रु.५ राखसम्भको खरयद कामा सोबैm 

गना सर्कन,े रु.५ राखबन्दा भातथ रु.२० राखसम्भ तसरफन्दी दयबाउऩरफाट य सोबन्दा भातथ 
फोरऩरको भाध्मभफाट खरयद गने व्मवस्था छ । त्मस्तै सोबैm खरयद कामा गदाा एक आतथाक वषाभा 
सीभाबन्दा फढीको खरयद गना नहनुे एवॊ एउटा आऩूतताकताासॊग एक ऩटकबन्दा फढी सोबैm खरयद गना 
नहनुे उल्रेख छ । ऩातरकाहरुरे मो वषा ऩूॉजीगत तथा चार ु र्कतसभका वस्त ुवा सेवा खरयद गदाा 
प्रततस्ऩधाात्भक र्वतध नअऩनाइको तनम्नानसुाय रु. ९८२५११ को सोझै खरयद गयेको देर्खमो । 
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गो.बौ.न/तभतत र्शषाक बकु्तानी ऩाउने यकभ 

४८।०७६।७।७ भसरन्द  
तथा कामाारम  
साम्रगी खरयद 

रक्ष्भी स्टेनयी एण्ड स्रामास १३७१६१ 

३८३।७७।२।१९ सॊजम टे्रड कन्सना १२६९८९ 
५७४।७७।३।३० रक्ष्भी स्टेनयी एण्ड स्रामास १८०००९ 
५७६।७७।३।३० स्नेहा जनयर एण्ड स्रामास ४१००७७ 
५९२।७७।३।३१ भासा कम््मूटय सऩ १२८२७५ 
   ९८२५११  

74.   ऩयाभशा सेवा – सावाजतनक खरयद तनमभावरी, तनमभ १२ भा सावाजतनक तनकामभा कामायत 
जनशर्क्तफाट नभ्माउन े य फढी दऺता आवश्मक ऩने कामा अनसुाय ऩयाभशा सेवाको रागत अनभुान 
तमाय गयी प्रततस्ऩधााको भाध्मभरे खरयद गनुाऩने व्मवस्था छ । तय ऩातरकारे देहामअनसुायका 
ऩयाभशा सेवाको खरयदभा गदाा प्रततस्ऩधाा नगयाई सोबैm खरयद गयी रु २० राख खचा रेखेको छ। 
ऩातरकारे स्थानीम र्वकासभा टेवा ऩगु्न े तथा दीधाकारीन ऩजुी तनभााण हनु े भागभा आधारयत 
आमोजनाको छनौट बएऩतछ राब रागत मर्कन गयी उऩरब्ध जनशर्क्तफाट हनु नसक्ने कामाको रातग 
प्रततस्र्धाको भाध्मभरे ऩयाभशा सेवा खरयद गनऩुनेभा सो नगयी रागत अनभुान टुक्रा ऩायी 
कामाारमवार्हयका जनशक्तीवाट उक्त कामा गयाएको छ । 

 

75.  कर्न्टन्जेन्सी खचाको अतबरेख : सावाजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ १०(७) अनसुाय 
रागत अनभुान तमाय गदाा रागत अनभुानको ५ प्रततशतभा नफढ्ने गयी कर्न्टन्जेन्सी खचा सभावेस 
गना सर्कन ेय  नेऩार सयकाय अथा भन्रारमको तभतत २०७०।१।१५ को तनणामअनसुाय खचा गदाा 
ऩूॉजीगत प्रकृततको २ प्रततशत य अन्म सानाततना खचा ३ प्रततशतबन्दा नफढ्ने गयी खचा गना सर्कने 
ब्मवस्था  गयेको छ । कामाारमफाट मोजना कामाान्वमन गने क्रभभा प्रत्मेक कामाक्रभ खचाफाट 
२।५ प्रततशत का दयरे तफरफाट मस्तो यकभ कट्टी गने गयेको छ । कामाारमरे आ.व 
२०७६/७७ भा कन्टीन्जेन्सी फाऩत रु ३१२४३४१ कट्टी गयेको छ । मसयी कट्टी गयेको यकभको 
कामाक्रभगत कर्न्टन्जेन्सी खचाको अतबरेख खडा गयी याख्न ुऩनेभा याख्न ेगयेको छैन । 

 

76.  कामा सम्ऩन्न प्रततवेदन - सावाजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ १२५(२) भा कुनै तनभााण 
कामा सम्ऩन्न बई रटुी सच्माउने दार्मत्वको अवतध सभाप्त बएऩतछ प्रार्वतधक कभाचायीफाट जाॉचफझु 
गयाई कामा सम्ऩन्न प्रततवेदन तमाय गनुा व्मवस्था छ । मस स्थानीम तहरे उर्ल्रर्खत कानूनी 
व्मवस्था फभोर्जभ रटुी सच्माउने दार्मत्वको अवतध सभाप्त बएऩतछ कामा सम्ऩन्न प्रततवेदन तमाय 
गयेको ऩाइएन । कानूनी व्मवस्थाको ऩारना नबएकोरे त्मस्तो तनभााण कामा स्वीकता ड्रइङ तडजाइन 
वा स्ऩेतसर्पकेशन फभोर्जभ बए नबएको मर्कन हनु सक्ने अवस्था ददखएन । 

 

77.  सावाजतनक ऩयीऺण - स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७८ वभोर्जभ स्थानीम तहरे 
सावाजतनक सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी, ददगो य बयऩदो वनाउन कामाक्रभको साभार्जक ऩयीऺण 
अन्तगात सावाजतनक ऩयीऺण य सावाजतनक सनुवुाई गनुाऩने व्मवस्था फभोर्जभको कामा बएको ऩाइएन 
। सावाजतनक ऩयीऺणको अबावभा आतथाक कायोफायभा जवपदेर्हता य ऩायदार्शताको प्रफद्र्धन गने 
कामाभा फाधा ऩने देर्खन्छ । तय ऩातरकारे सावाजतनक ऩरयऺण गयेको ऩाईएन । 

 

78.  डीऩीआय खचा – फजेट व्मवस्था बई कामाान्वमन हनुे आमोजनाको भार गरुुमोजना डीऩीआय 
रगामतको अध्ममत गयी प्रततवेदन तमाय गनुा ऩदाछ । मस स्थानीम तहरे मो फषा स्वीकृत फार्षाक 
कामाक्रभ अनसुाय देहामफभोर्जभको कामा ऩयाभशादाताफाट गयाई प्रततवेदन प्राप्त गयको छ । 

 

 कामा र्ववयण ऩयाभशादाता स्वीकृत यकभ खचा यकभ 

वडा १ य ४ को बवन र्टर्ऩएच डेबल्ऩभेन्ट प्रा री ५००००० ४९६२९६ 

वडा ८ को बवन रुऩक इर्न्जतनमरयङ कन्सरटेन्सी एण्ड स्रामसा ३००००० २६८२६५ 
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वडा ६ को बवन र्टर्ऩएच डेबल्ऩभेन्ट प्रा री ५००००० ४९१२११ 

कृर्ष र्वऻान बवन तनभााण तबजनयी तडजाइन प्रातर ५००००० ४१४९३६ 

भतथा खोरा ऩरु तनभााण र्टर्ऩएच डेबल्ऩभेन्ट प्रा री ४००००० ३२९२९५ 

जम्भा:  २२००००० २०००००० 

मस्तो अध्ममन कामा गयाउॉदा राग्न ेखचाको रागत अनभुान तमाय गदाा कुनै आधाय नतरई स्वीकृत 
फजेट फभोर्जभकै यकभ खचा गयेको उऩमकु्त देर्खएन । डी.ऩी.आय.तमाय गदाा गाऊॉ ऩातरकाको 
प्रार्वतधक जनशर्क्त प्रमोग नगनााको कायण स्ऩष्ट गदै आगाभी ददनभा आगाभी ददनभा गाऊॉ ऩातरकाको 
प्रार्वतधक जनशर्क्तफाट मस्तो कामा गयाउन ु ऩदाछ । साथै मसयी अध्ममन प्रततवेदन तमाय बएका 
आमोजनाहरु कामाान्वमनभा गएको सभेत नदेर्खएकोरे खचाको साथाकता सभेत देर्खएन । साथै 
ऩातरकारे तडर्ऩआय र्जन्सी दार्खरा सभेत गयेको छैन । मसता तडर्ऩआयराई र्जन्सी खाताभा चढाएको 
प्रभाण ऩेश गनुाऩने रु  

 

 

 

 

 

२००००००।- 

79.  सफ्टवेमय खरयद - नेऩार सयकायको सूचना प्रर्वतध प्रणारी (व्मफस्थाऩन तथा सञ्चारन) तनदेर्शका, 
२०७१ को फुॉदा नॊ.४.१ भा कुनै सयकायी तनकामरे आफ्नो कामा र्वद्यतुीम भाध्मभफाट सञ्चारन 
गनाका रातग प्रमोग गने सूचना प्रर्वतध प्रणारीको तनभााण गदाा त्मस्तो प्रणारी सम्फन्धी कागजात तमाय 
गयी भाऩक अनरुुऩ बए नबएको तनधाायण गना सूचना प्रर्वतध र्वबागफाट स्वीकृत गयाउन ऩने व्मफस्था 
यहेको छ । मर ऩातरकारे मोजना तथा सचुना प्रणारी सम्फन्धी सफ्टवेमय खरयद गयी रु 
४८५०२५ खचा गयेकोभा खरयद बएका सफ्टवेमयको सूचना तथा प्रर्वतध र्वबागफाट स्वीकृत तरएको 
देर्खएन । मस्ता सफ्टवेमय स्वीकृतत तरई प्रमोग गनुाऩदाछ । 

 

80.  बयऩाई नबएको - अतथाक कामातफतध तनमभावरी २०६४ को तनमभ ३६(३) फभोर्जभ खचा रेखदा 
खचाको तफर बयऩाई सर्हत रेखा याख्नऩुने व्मवस्था छ । तय ऩातरकारे तनम्न खरयद गयेको 
भारसभानको र्वतयणको बयऩाई ऩेश गनुाऩने रु  
गो.बौ.न/तभतत कामाक्रभ बकु्तानी ऩाउन े खचा यकभ नऩगु बयऩाई यकभ 

३६।०७६।२।२९ न्मानो झोरा खरयद य 
र्वतयण 

भहेन्द्र प्र मादव ४३७२५० ४३७२५० 

६३।०७६।११।१ हातीऩाइरे कामाक्रभ  भहेन्द्र प्र मादव ९७१७०० २३६८२६ 
१४९।०७७।३।३१ प्रजनन स्वास्थम कामाक्रभ भहेन्द्र प्र मादव १४२२५० ५८०० 
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81.  कयकट्टी : आमकय ऐन, २०५८ को दपा ८८ भा ऩयाभशा सम्फन्धी कामा गयेवाऩत यकभ बकु्तानी 
गदाा सम्झौता अनसुाय १५ प्रततशतको दयरे अतग्रभ कयट्टी गनुाऩने व्मवस्था छ । कामाारमरे 
देहामका सॊस्थाराई ऩयाभशाफाऩत यकभ बकु्तानी गयेकोभा १५ प्रततशतका दयरे अतग्रभ कयकट्टी गयी  
यकभ बकु्तानी ददनऩुनेभा, अतग्रभ कयकट्टी नगरय बकु्तानी गयेकोरे, कय छुट बएको यकभ सम्फर्न्धत 
सॊस्थाफाट असरुउऩय गयी सॊर्घम याजस्वभा दार्खरा गनुाऩने रु. 

बौ.नॊ/तभतत ऩयाभशादाताको नाभ प्रमोजन 

बकु्तानी 
यकभ 

कयकट्ट 
हनुऩुने रु 

कयकट्टी 
बएको रु 

छुट कय 

 

४६०।७७।
३।१६ 

स्टाय टेर्क्नकर 
क्रेज 

वाईरयङ तातरभ ९०००० १३५०० ० १३५०० 
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82.  भ्रभण खचा :  ररु्म्वनी प्रदेश अन्तगातका स्थानीम तहका ऩदातधकायी तथा सदस्मरे ऩाउने सरु्वधा 
सम्फन्धी ऐन, २०७५ तथा भ्रभण खचा तनमभावरी, २०६४ फभोर्जभ कामाारमको काभभा कभाचायी 
तथा ऩदातधकायीराई भ्रभण खचा बकु्तानी गदाा देर्खएका व्महोयाहरु देहाम फभोर्जभ छन ्.  

 अतधकाॊश भ्रभणको उद्देश्म य स्ऩष्ट प्रमोजन कामाारमकै काभका रातग बएको हो बनी 
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सतुनर्ित हनुे र्वश्वसनीम आधाय नदेर्खएको । 

 तनमभानसुाय भ्रभण अतबरेख खाता नयहेकारे ऩदातधकायी तथा कभाचायीको भ्रभण सम्फन्धी 
एर्ककृत र्ववयण प्राप्त हनु नसकेको । 

 भ्रभण ऩिात ्तोर्कए फभोर्जभ भ्रभण प्रततवेदन ऩेश नगयी अतधकाॊश भ्रभणको भ्रभण खचा 
बकु्तानी गने गयेको ।   

 कततऩम भ्रभणहरु ऩातरका वा कामाारमसॉग असम्फर्न्धत नगय/गाॉउऩातरका गएको जनाई सो 
वाऩतको खचा बकु्तानी गने गयेको ।  

 स्ऩष्ट प्रमोजन फेगय वडा अध्मऺ सर्हतका ऩदातधकायीको ७ ददनको भ्रभण आदेश स्वीकृत 
गयी बकु्तानी गने गयेको ।  

      अत् स्ऩष्ट प्रमोजन य उद्देश्म फेगय अतधकाॊश ७ ददनको सभमावधी याखी भ्रभण खचा बकु्तानी 
गयेको अवस्थाफाट भ्रभण खचा बकु्तानीभा दरुुऩमोगको सम्बावना देर्खमो । त्मसैरे तोर्कएको काननुी 
व्मवस्थाको ऩारना गदै भ्रभण खचाभा हनु सक्ने अतनमतभतता य दरुुऩमोग तनमन्रण गना भ्रभण आदेश 
स्वीकृत गने ऩदातधकायीरे ध्मान ददनऩुदाछ ।   

 साभार्जक सयुऺातपा   

83.  साभार्जक सयुऺातपा  फढी तनकासा – साभार्जक सयुऺा कामाक्रभ सञ्चारन कामार्वतध, २०७५ रे 
राबग्राहीको नाभ दताा य नवीकयण, रगत कट्टा तोर्कएको तभतत तबरै ऩरयचमऩर अतनवामा रुऩभा 
नवीकयण गयी साभार्जक सयुऺा बत्ता र्वतयण गनुाऩने, प्रत्मेक फषा रगत अध्मावतधक गयी राबग्राहीको 
सॊखमा मर्कन गनुाऩने, बत्ता र्वतयण गदाा फैंक भापा त बत्ता र्वतयण गनुाऩने, साभार्जक सयुऺा 
कामाक्रभराई प्रबावकायी रुऩभा सञ्चरान गना तनमतभत रुऩभा अनगुभन गनुाऩने, केर्न्द्रकृत सूचना 
प्रणारीभा प्रर्वष्टी गरय अधावतद्यक गने र्जम्भेवायी साभार्जक सयुऺाको अर्खतमायी ऩाउने सम्वर्न्धत 
स्थानीम तनकामको हनुे व्मवस्था  गयेको छ । तय ऩातरकारे साभार्जक सयुऺा बत्ता फैक भापा त 
बकु्तानी गयेको छैन । नभनुा छनौटको रुऩभा वडा ८ को ऩयीऺण गदाा राबग्राहीको रगत 
अद्यावतधक नगयी एउटै चौभातसकभा एकै व्मर्क्तको नाभभा दोहोयो तनकासा हनुे गयी खचा रेखेको, भतृ्मू 
बइसकेका राबग्राहीको रगत कट्टा नगयी फढी खचा गयेका छन । तसथा ऩातरकारे राबग्राही रगत 
अद्यावतधक गयी तनम्नानसुाय फढी खचा रेखेको यकभ असूर हनुऩुने रु... 

ऩातरका अन्तगातको सफै वडारे साभार्जक सयुऺाको र्वतयण मसयी नै र्वतयण नगयेको बन्न सर्कन य 

वडा नॊ. ८ 

नाभ जन्भ तभतत ना.प्र.ऩ.नॊ. प्रथभ चौभातसक दोस्रो चौभातसक तेस्रो चौभतसक 

एकाफरु तनसा 
भसुरभान 

२००३।१।५ १९९५ १२००० १२००० १२००० 

प्रबावतत चभाइन २०१५।४।२ २०९३ ८००० ८००० ८००० 

शार्न्त कोयी २०१३।५।२० १५८३ ८००० ८००० ८००० 

सभनुयी ऩासी २००८।६।१ १६३० ८००० ८००० ८००० 
जमा ऩासवान २०७३।७।१४ दतरत फारफातरका १६०० १६०० १६०० 
ददतरऩ कु ऩासी २०७३।९।२ दतरत फारफातरका १६०० १६०० १६०० 
ददतरऩ ऩासी २०७१।६।१९ दतरत फारफातरका १२००   
प्रततभा धोवी २०७३।१२।१५ दतरत फारफातरका १६०० १६०० १६०० 
र्प्रमा धोवी २१७१।५।२७ दतरत फारफातरका ८००   
र्वयाज कु चभाय २०७४।१।३ दतरत फारफातरका १६०० १६०० १६०० 

जम्भा ४४४०० ४२४०० ४२४०० 
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अर्घल्रो आ व हरुभा सभेत वडाहरुरे र्वतयण गयेको साभार्जक सयुऺा दोहोयो र्वतयणको बए 
नबएको छानतफन गनुाऩछा । 

84.  साभार्जक सयुऺा कामााक्रभ सञ्चारन कामार्वतध, २०७५ को १३ नाभ दताा य नवीकयणफाट आगाभी 
आतथाक वषाका रातग कामभ हनु आएको राबग्राहीको र्ववयण प्रत्मेक स्थानीम तहरे पागनु 
भसान्ततबर र्वबागरे सञ्चारनभा ल्माएको व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी (एभ.आई.एसॊ) भा अतनवामा 
रुऩभा प्रर्वर्ष्ट गनुाऩनेछ । तय ऩातरकारे व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी (एभ.आई.एसॊ) भा प्रर्वष्ट गयेको 
छैन । 

 

85.  साभार्जक सयुऺा कामााक्रभ सञ्चारन कामार्वतध, २०७५ को १६(घ) फैर्कङ प्रणारी भापा त साभार्जक 
सयुऺा बत्ता र्वतयणभा नगइसकेको स्थानीम तहको हकभा सम्फर्न्धत वडा सतभततको योहवयभा बत्ता 
यकभ र्वतयण गनुाऩनेछ । तय ऩातरका अन्तयगतका वडाहरुरे त्मसतो गयेको ऩाईएन । 

 

86.  भतृ्म ुबएभा, फसाई सयी गएभा, एकर वा र्वधवा भर्हरारे र्ववाह गयेभा, फारफातरकाको हकभा ऩाच 
उभेय ऩूया बएभा, नवीकयण नगयेभा, एक आातथाक वषाको कुनै ऩतन र्कस्ता यकभ नफझेुभा वा फैङ्क 
भापा त र्वतयण बएकाभा रागाताय उक्त वषासम्भ खाता तनर्ष्क्रम बएभा, अमोग्म व्मर्क्तरे बत्ता प्राप्त  
गयेको प्रभार्णत बएको अवस्थाभा राबग्राहीको नाभ सम्फर्न्धत स्थानीम तहरे भूर अतबरेख  कट्टा 
गरयनेछ । तय ऩातरका अन्तयगतका वडाहरुरे राबग्राहीहरुको नाभको अध्मावतधक र्ववयण उऩरब्ध 
नगयाएको कायण ऩातरकाको भरु अतबरेख अध्मावतधक नगयेको देर्खमो । 

 

87.  ऩेश्की फाॉकी : आतथाक कामार्वतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ७४)३ (अनसुाय ऩेश्की पछ्र्मौट 
गनुाऩने उल्रेख छ ।ऩातरकारे आतथाक वषाको अन्त्म सम्भभा ऩतन तनम्नानसुायको ऩेश्की पछौट 
गयेको छैन । तनमभभा बएको व्मवस्था कामाान्वमनभा ऩातरकारे ध्मान ददन आवश्मक छ । 

कभाचायी ऩेश्की व्मक्तीगत ऩेश्की सॊस्थागत ऩेश्की 
नाभ थय फझेुको ऩेश्की रु नाभ थय फझेुको ऩेश्की 

रु 
सॊस्थाको नाभ फझेुको ऩेश्की 

रु 
भहेन्द्र प्रसाद मादव ८०००० भहेश र्घतभये ८०००० तसप्रदी प्रा री २१९७००० 
भहेन्द्र प्रसाद मादव ४२५००० भनोज कुभाय चौधयी २००००० प्राथतभक स्वास्थम 

चौकी हयनाभऩऩयु 
९२८००० 

फैतलु्राह धतुनमा १८३७३००   
बीभनाथ शभाा १५००००   ऩकडी स्वास्थम 

चौकी 
९६००० 

बीभनाथ शभाा १०००००   
अतनर कुभाय चौधयी 
कुभॉ 

१७३४००     

जम्भा २७६५७०० जम्भा २८०००० जम्भा ३२२१०००  
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88. ८  आम्दानी य खचाको र्ववयण्-  भहारेखा तनमन्रकको कामाारमको तभतत 2076-12-27 च.नॊ.201 
को सफै स्थातनम तह तथा कोष तथा तनमन्रक कामाारमराई स्थातनम तहभा कोयोना योग योकथाभ,तनमन्रण 
य उऩचाय कोष सञ्चारन व्मवस्थाऩन सम्वन्धभा गयेको ऩयीऩरको फुॉदा नॊ.4 भा कोतबड-१९ योकथाभ  तथा 
तनमन्रणको खचा य आम्दानी व्मवस्थाऩनको रातग कामाारमरे प्रकोऩ व्मवस्थाऩन कोषको स्थाऩना गयी 
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खचाको छुटै्ट शे्रष्ता याखी रेखाऩयीऺण गनुाऩने उल्रेख छ।कामाारमरे प्रदान गयेको र्ववयण अनसुाय कोयोना 
कोषभा रु 28785000.00आम्दानी जनाएय रु 28094605.84 खचा गयी रु 690394.13 वाॉकी 
देखाएको छ । 

89. ८ जोर्खभ बत्ता:- नेऩार सयकायद्बाया जायी बएको "कोयोना बाइयस (कोतबड-१९) को सॊक्रभणको उऩचायभा 
सॊरग्न जनशर्क्तको जोर्खभ बत्ता व्मवस्थाऩन आदेश, २०७७ को दपा ७(ङ) भा, अनगुभन भूल्माङ्कन तथा 
व्मवस्थाऩनभा सॊरग्न प्रशासतनक जनशर्क्तराई नेऩार सयकायरे तोकेको शरुु तरव स्केरको ५० प्रततशत य 
कन्ट्याक टे्रतसङ्गभा खर्टएका स्वास्थमकभॉ, क्वायेन्टाइनभा खर्टएका जनशर्क्तराई ७५ प्रततशत जोर्खभ बत्ता 
प्रदान गना सक्ने व्मवस्था छ।कामाारमरे अग्रऩॊततभा खटेका स्वास्थमकभॉ तथा अन्म कभाचायी गयी जम्भा 
11 जना कभाचायीको जोर्खभ बत्ताको रु 519467.00 खचा रेखेको छ ।  

 

90. ९ क्वायेन्टाईन य आइसोरेसन व्मवस्थाऩन्- कामाारमरे कोतबडको जोर्खभभा यहेका व्मर्क्तहरुको 
व्मवस्थाऩनको रातग  dfofb]jL ufpkflnsf cfO;f]n]zg ;]Gट/  km'lnsf cfOzf]n];g ;]Gट/ गयी २ 
वटा आईसोरेसन स्थाऩना गयेको छ ।कामाारमरे क्वायेन्टाईन य आईसोरेसन स्थाऩनाको रागी रु 
8876,087.00 खचा रेखेको छ ।कामाारमरे स्थाऩना गयेका   १७ वटा क्वायेन्टाईन य क्वायेन्टाईनभा 
वसेका व्मक्तीको र्ववयण मसप्रकाय छ । 

 

क्रस मस तनकामरे तमाय वा सञ्चारन गयेको क्वायेर्न्टन/होर्ल्डङ सेन्टयको नाभ 

 

 

hDdf ;Viff+  फेड 

सॊखमा 

1 5qkfnL ltyf{b]jL df=jL !@$ 50 

2 Oldlnof kDd #% 30 

3 e};s'08f !!% 50 

4 7'nf] v}/f6L ^% 30 

5 ax/jf;L #% 30 

6 xl/ofnL k|f=jL 8'd/Lof #) 30 

7 rfs/rf}8f #* 25 

8 ;fgf]uf}/f +#% 20 

9 lkk/f :s'n @% 20 

10 7'nf] uf}/f $) 20 

11 hgtf df=jL !$) 25 

12 l;;xlgof k|f=jL $% 30 

13 z'eb|f k|f=jL ;fgf] l;;xlgof @% 30 

14 /fli6|o cfwf/e't k|f=jL  w'kxL $* 25 

15 /fdphflu/ a/O{ lah'jf #) 20 

16 lah'jf db/;f #% 30 

17 uf=lj=;= ejg lah'jf #$ 30 

 Sjf/]G6fOg ;+Vof  #^   
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91. ९ र्वशषे ऩरयर्स्थतत खयीद्-सावाजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ १४५ (१) भा र्वशेष 
ऩरयर्स्थततभा खरयद गने सम्फन्धी व्मवस्था अनसुाय ऐनको दपा ६६ फभोर्जभ खरयद गदाा सावाजतनक 
तनकामरे खरयदको आवश्मकताको तरर्खत र्ववयण, गणुस्तय, ऩरयभाण, शता य कामा सम्ऩन्न गने अवतध जस्ता 
र्ववयण तमाय गयी आकर्स्भक ऩरयर्स्थततको साभना गना आवश्मक ऩरयभाण य सभमावतधका रातग भार 
मथासम्बव प्रततस्ऩधाा गयाई वा एउटा भार तनभााण व्मवसामी, आऩूतताकताा, ऩयाभशादाता वा सेवा प्रदामकसॉग 
तरर्खत दयबाउ वा प्रस्ताव तरई स्वच्छ य उर्चत भूल्मको रातग वाताा गयी खरयद गनुा ऩने व्मवस्था 
छ।कामाारमरे कोतबड १९ प्रकोऩ योकथाभ य न्मूनीकयणको रातग देहाम अनसुायका प्रभखु स्वास्थम 
साभाग्रीको खरयद गयेको छ।खरयद दय  रट अनसुाय पयक यहेको छ । कामाारमरे र्वशेष ऩरयर्स्थततभा 
खरयद गने सम्फन्धी व्मवस्था प्रबावकायी रुऩभा ऩारना गयेको देर्खएन । ऐनभा बएको व्मवस्था 
कामाान्वमनभा ध्मान ददनऩुछा । 

 

92. ९ सभाग्री खयीद दय्- कामाारमरे कोतबड-19 योग व्मवस्थाऩन य तनमन्रणको रातग तनम्नानसुायको दयभा 
साभग्री खयीद गयी प्रमोगभा ल्माएको र्ववयण उऩरव्ध गयाएको छ । 

 

साभानको नाभ साभान प्राप्त तभतत इकाई ऩयीभाण 

र्ऩऩीई 2076/12/25 वटा 282 

भाक्स सर्जाकर 2076/12/25 वटा 25500 

र्ऩसीआय र्कट 2077/1/25 वटा 340 

कऩडा भास्क  2076/12/10 वटा 3500 
N95 mask  2076/12/10 वटा 3500 

तबटीएभ 2077/1/25 वटा 340 

आयडीटी र्कट 2077/3/1 वटा 275 

इन्फ्रायेड थभोतभटय 2077/1/10 वटा 13 
 

93. ९ याहात साभग्रीको खरयद य र्वतयणको ऩरयभाण्- ऩातरकारे कोतबड – १९ को सभमभा जोर्खभभा 
यहेका  व्मर्क्तको रातग र्वतयण गयेको याहातको र्ववयण ऩेश गयेको छैन।र्ववयण अध्मावतधक नगयेकारे 
ऩातरकारे कसराई कर्हरे कतत ऩयीणाभभा याहात र्वतयण गमो बन्ने सम्वन्धभा एर्कन हनु  सकेन । 
सम्वर्न्धत ऩदातधकायीराई मस सम्वन्धभा र्जम्भेवाय गयाउन आवश्मक छ ।  

 

94. ९ र्वर बयऩाई सभावेश नबएको्- 30 2077.02.32 आतथाक कामार्वतध तथा र्वत्तीम उत्तयदार्मत्व 
तनमभावरी,2077 को तनमभ 39 को उऩतनमभ ५ भा सयकायी यकभ खचा गदाा त्मस्ता यकभ ऩषु्टी गने 
र्वर,बयऩाई,कागजात य प्रभाण सॊरग्न गनुाऩने उल्रेख छ। कोतबड-19 उऩचाय तथा व्मवस्थाऩन 
अन्तयर्क्रमा कामाक्रभभा भहेन् द्र प्रसाद मादवरे तरएको ऩेश्की पछौटभा र्वर बयऩाई सॊरग्न नबएकारे खचा 
ऩटु्याई गने प्रभाण ऩेश गनुाऩने रु 

 

 

 

 

 

 

 

186790।- 
95. ९ सशता तपा को कामाक्रभभा खचा्  93.2077.03.31 भहारेखा तनमन्रकको कामाारमको तभतत 

2076-12-27 च.नॊ.201 को सफै स्थातनम तह तथा कोष तथा तनमन्रक कामाारमराई स्थातनम तहभा 
कोयोना योग योकथाभ,तनमन्रण य उऩचाय कोष सञ्चारन व्मवस्थाऩन सम्वन्धभा गयेको ऩयीऩरको फुॉदा नॊ.३ 
अनसुाय मस्तो कोषफाट याहात साभाग्री र्वतयणको रातग खचा गना ऩाउने उल्रेख छ  ऩातरकारे ऩयीऩरभा 
बएको व्मवस्था र्वऩयीत भहेन्द्र प्रसार मादवराई सशता अनदुान कामाक्रभ अन्तगात यहेको भात ृतथा नवर्शश ु
कामाक्रभका रातग र्वतनमोर्जत वजेट यकभ अन्तगात सम्ऩूणा  स्वास्थम सस्था तथा वतथाङ सेन्टयभा कामायत 
नतसाङ स्टापको ऺभता अतबवरृ्र्द् कामाक्रभ सम्ऩन् न गयेवाऩतको यकभ बकू्तानी बएकारे र्वऩत व्मवस्थाऩन 
कोषवाट खचा गना नतभल्ने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

239400।- 
96. ९ कोयोना कृर्ष र्वशषे कामाक्रभ,2077 - ऩातरकारे कोयोना कृर्ष र्वशेष कामाक्रभ अन्तयगत र्वदेशवाट 

पकेका य व्मवसाम उन्भूख कृषकहरुराई कृर्ष र्वकास प्रोत्साहन कामाक्रभभा रु  17 राख 60 हजाय  
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खचा रेखेको छ । र्वदेशवाट पर्का एका व्मर्क्तको रातग व्मवसाम उन्भूख कृर्ष र्वकास कामाक्रभ 
प्रोत्साहनको रागी 88 जना कृषकराई प्रततव्मक्ती रु 20000.00 का दयरे वैंक भापा त ्बकू्तानी बएको 
छ। 

97. 9 फार्षाक प्रततवेदन्- र्वऩद जोर्खभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन २०७४ को दपा ४५ भा स्थानीम 
र्वऩद व्मवस्थाऩन सतभततरे प्रत्मेक आतथाक फषाभा गयेको काभको तफवयण सर्हतको फार्षाक प्रततवेदन तमाय 
गयी र्जल्रा र्वऩद व्मवस्थाऩन सतभतत तथा प्रदेश र्वऩद व्मवस्थाऩन कामाकायी सतभतत सभऺ ऩेश गनुाऩने 
व्मवस्था छ।ऩातरकारे काभको र्ववयण सर्हतको फार्षाक प्रततवेदन तमाय गयी सम्फर्न्धत सतभततभा ऩेश 
गयेको ऩाइएन।ऐनभा बएको व्मवस्था ऩारना हनुऩुदाछ। 
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भामादेवी गाउऩातरका   

 सर्ञ्चत कोष र्ववयण  
   आतथाक वषा 2076/077  

अनसूुची - 1  
(रु हजायभा) 

क्र.स. स्थातनम तह र्जल्रा आम जम्भा आम व्मम 
 

गत वषाको 
र्जम्भेवायी 

सॊघ तथा 
प्रदेश अनदुान 

याजस्व 
वाॉडपाॉट यकभ 

आन्तरयक 
आम 

अन्म आम चार ुखचा ऩूॉर्जगत खचा अन्म खचा जम्भा खचा भौज्दात 

1 2 3 4 5 6 (2+3+4+5) 7 8 9 10(7+8+9) 11(1+6-10) 
1 भामादेवी गाउॉऩातरका कर्ऩरवस्त ु 108349 374736.0 77100.0 0.0 36427 488263 242307 114378 93789 450474 146138 

 

फेरुज ुवतगाकयण (र्वतनमोजन,याजश्व,धयौटी य अन्म कायोवाय) 
अनसूुची - 2 

(रु हजायभा) 
क्र.

स
. 

स्थातनम तह र्जल्रा प्रायर्म्बक फेरुज ु प्रततर्क्रमावाट पछौट फाॉकी फेरुज ु फाॉकी फेरुजू 

दपा सङ्गखमा यकभ दपा सङ्गखमा यकभ दपा सङ्गखमा यकभ असरु 

 गनुाऩने 

तनमतभत गनुाऩने ऩेश्की 

सैर्द्ा
र्न्त
क 

रगती सैर्द्ा
र्न्त
क 

रगती सैर्द्ा
र्न्त
क 

रगती अतनमतभत बएको प्रभाण कागजात 

 ऩेश नबएको 

याजश्व रगत 

 र्जम्भेवायी नसायेको 

सोधबनाा 

 नतरएको 

जम्भा  कभाचायी अन्म जम्भा 

1 भामादेवी 
गाउॉऩातरका 

कर्ऩरवस्स्त ु 75 33.
0 

3701३
०
० 

0.
0 

5 463 75.
0 

28.
0 
36550 2558 2546 25179 0.0 0.0 277 2766 3501 6267 

 

फेरुजकुो अद्यावतधक र्स्थतत 

अनसूुची - 3 

(रु हजायभा) 
गत फषा सम्भको पछौट हनु 

वाॉकी 
मस फषा पछौट  फाॉकी फरेुज ु मस फषाको स.ऩ.फाट कामभ 

फरेुज ु

मो फषाको कामभ फरेुज ु फाॉकी ५८  औॊ प्रततफदेन सम्भको फाॉकी फरेुज ुभध्मे ऩेश्की 

48847 0.0 48847 0.0 ३६५५० ८५३९७ 15724 
 

 


