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ऩत्र सॊखमा् २०७८/७९           

च.नॊ. 232                                                                                                                                              ङ्झभङ्झत् २०७८/५/४  

 

श्री प्रभङ्टखज्मू, 
चौदण्डीगढी नगयऩाङ्झरका, 
नगय कामिऩाङ्झरकाको कामािरम,  

उदमऩङ्टय। 

ङ्जवषम् रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन । 

 

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

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

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

 
 

 
                                                                        (नेत्र कङ्ट भाय खत्री) 

                                                                            नामव भहारेखाऩयीऺक



 

  
 

 

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

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

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

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

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

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

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

  

 (टॊकभङ्ञण शभाि, दॊगार) 

२०७8 बाद्र ४ गते भहारेखाऩयीऺक 
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च.नॊ.: 231 ङ्झभङ्झत्२०७८।५।४ 

 
 

श्री प्रभङ्टखज्मू,  

चौदण्डीगढी नगयऩाङ्झरका,  
नगय कामिऩाङ्झरकाको कामािरम, 
उदमऩङ्टय । 

         
 

ङ्जवषम्  रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवदेन । 

कैङ्जपमत सङ्जहतको याम 

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

कैङ्जपमत सङ्जहतको याम व्मक्त गने आधाय 

1. रेखाऩयीऺणभा देङ्ञखएका व्महोयाहरुका सम्फधधभा ङ्झभङ्झत २०७७।१२।३१ भा जायी गङ्चयएको प्रायङ्ञम्बक प्रङ्झतवेदन उऩय प्राप्त प्रङ्झतङ्जक्रमा सङ्जहतका प्रभाण 
कागजातका आधायभा पर्छ्यौट बएका दपाहरु हटाई कामभ व्महोयाको अङ्ञधतभ प्रङ्झतवेदन ऩाना 21 मसैसाथ सॊरग्न छ । 

2. रेखाऩयीऺणफाट रु. 1 कयोड 96 राख 38 हजाय फेरुजू देङ्ञखएको छ । सोभध्मे असङ्टर गनङ्टिऩने रु. 14 राख 43 हजाय, प्रभाण कागजात ऩेश गनङ्टिऩने रु. 
91 राख 37 हजाय, ङ्झनमङ्झभत गनङ्टिऩने रु. 52 राख 56 हजाय य ऩेश्की फाॉकी रु. 38 राख 2 हजाय यहेको छ ।   

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

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

ङ्जवत्तीम ङ्जवत्तीम ङ्जववयण उऩय व्मवस्थाऩन य रेखाउत्तयदामी अङ्झधकृतको ङ्ञजम्भेवायी 

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

ङ्जवत्तीम ङ्जववयणको रेखाऩयीऺण उऩय रेखाऩयीऺकको ङ्ञजम्भेवायी 

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

 
(नेत्र कङ्ट भाय खत्री) 

नामफ भहारेखाऩयीऺक
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रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन 

२०७६।७७ 

ऩङ्चयचम - स्थानीम नेततृ्वको ङ्जवकास गदै स्थानीम शासन ऩद्धङ्झतराई सङ्टदृढ गयी स्थानीम तहभा ङ्जवधाङ्जमकी, कामिकायीणी य धमाङ्जमक 
अभ्मासराई सॊस्थागत गनि स्थानीम सयकायको सञ्चारन गने उद्देश्मरे मस नगयऩाङ्झरकाको स्थाऩना बएको हो।स्थानीम सयकायरे 
सञ्चारन गने कामिभा सहकाङ्चयता, सह–अङ्ञस्तत्व य सभधवमराई प्रवद्धिन गनङ्टि य स्थानीम सयकायका काभभा जनसहबाङ्झगता, 
उत्तयदाङ्जमत्व, ऩायदङ्ञशिता सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गयी नागङ्चयकराई गङ्टणस्तयीम सेवा प्रदान गनङ्टि नगयऩाङ्झरकाको उद्देश्म यहेको छ।मस 
नगयऩाङ्झरका अधतगित १० वडा,  ५३ सबा सदस्म, २८३.७८ वगि ङ्जकरोङ्झभटय ऺेत्रपर तथा ४८५७४ जनसॊखमा यहेको छ । 

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

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

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

आङ्झथिक कायोफायको ङ्ञस्थङ्झत 

प्राप्ती ब ङ्टक्तानी ङ्जहसाव 

वििरण 
टिप्प
णी 

यस िर्ष रु. गतिर्ष रु. 

बजेि 
आफैऱे गरेको 
प्राप्प्त/भुक्तानी 

िस्तुगत/सोझ ै

भुक्तानी 
जम्मा 

आफैऱे गरेको 
प्राप्प्त/भुक्ता

नी 

िस्तुगत/
सोझै 

भुक्तानी 
जम्मा 

प्राप्ती (क+ख)   993264091.50 816199093.33 4920850.00 821119943.33       

क. प्राङ्झप्त (सॊङ्ञचतकोषभा 
आम्दानी फाॉङ्झधने)   738444883.00 558014978.64 4920850.00 562935828.64 ० ० ० 

११००० कय ११ 86364999.00 75437585.45 0.00 75437585.45 ० ० ० 

१३००० अनङ्टदान   478439884.00 439381853.00 4920850.00 444302703.00 ० ० ० 

सॊघीम सयकाय १२ 446113884.00 407055853.00 4920850.00 411976703.00 ० ० ० 

प्रदेश सयकाय १२ 32326000.00 32326000.00 0.00 32326000.00 ० ० ० 

१४००० अधम याजस्व   173640000.00 43195540.19 0.00 43195540.19 ० ० ० 

ख. अधम प्राङ्झप्त   254819208.50 258184114.69 0.00 258184114.69       

ङ्जवतयण गनि फाकी याजस्व   0.00 0.00 0.00 0.00 ० ० ० 

कोषहरु   87810206.50 88440524.69 0.00 88440524.69 ० ० ० 

धयौटी   0.00 12952334.00 0.00 12952334.00 ० ० ० 

सॊघीम, प्रदेश सयकाय वा अधम 
कामिक्रभ 

१६ 167009002.00 156791256.00 0.00 156791256.00 ० ० ० 

ब ङ्टक्तानी (ग+घ)   993264091.50 789834596.53 4598230.00 794432826.53       

ग. ब ङ्टक्तानी (सङ्ञञ्चत कोषफाट)   738444883.00 558295116.21 4598230.00 562893346.21       

२१००० ऩाङ्चयश्रङ्झभक / 
सङ्टङ्जवधा १८ 268850245.00 236764337.60 0.00 236764337.60 ० ० ० 

२२००० भारसाभान तथा 
सेवाको उऩमोग 

१८ 138448202.00 98028884.29 2801730.00 100830614.29 ० ० ० 

   २४००० ब्माज, सेवा शङ्टल्क 
तथा फैंक कङ्झभशन 

१८ 1857954.00 1857954.00 0.00 1857954.00 ० ० ० 

   २५००० सहामता 
(Subsidy) 

१८ 35093364.00 29283980.50 0.00 29283980.50 ० ० ० 

   २६००० अनङ्टदान १८ 7052000.00 4533160.00 0.00 4533160.00 ० ० ० 
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   २७००० साभाङ्ञजक सङ्टयऺा १८ 11605449.00 9793287.00 0.00 9793287.00 ० ० ० 

   २८००० अधम खचि १८ 13942730.00 2993425.00 0.00 2993425.00 ० ० ० 

   ३१००० गैय ङ्जवत्तीम 
सम्ऩत्ती / ऩूॉजीगत खचि १८ 261594939.00 166554484.00 1796500.00 168350984.00 ० ० ० 

कट्टी यकभ ब ङ्टक्तानी/दाङ्ञखरा 
गनि फाकी     242811.83 0.00 242811.83       

प्रदेश अनङ्टदान ङ्जपताि      2265087.00 0.00 2265087.00   ;   

सॊघ अनङ्टदान ङ्जपताि     5977704.99 0.00 5977704.99       

घ. अधम बकू्तानी   254819208.50 231539480.32 0.00 231539480.32       

कोषहरु   87810206.50 72937269.00 0.00 72937269.00 ० ० ० 

धयौटी   0.00 5785239.00 0.00 5785239.00 ० ० ० 

सॊघीम, प्रदेश सयकाय वा अधम 
कामिक्रभ 

  167009002.00 152750722.00 0.00 152750722.00 ० ० ० 

कट्टी यकभ ब ङ्टक्तानी/दाङ्ञखरा 
गनि फाकी     -262008.68 0.00 -262008.68       

प्रदेश अनङ्टदान ङ्जपताि      328259.00 0.00 328259.00       

ङ. मो वषिको फचत (धमङ्टन)     26364496.80 322620.00 26687116.80       

च. गतवषिको ङ्ञजम्भेवायी 
यकभ (अ.ल्मा) 

    7011782.24   7011782.24       

वषािधतको फाकी यकभ (ङ + 
च)     33376279.04 322620.00 33698899.04       

फैंक तथा नगद फाकी २४   33376279.04   33698899.04     ० 
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दपा रेखाऩयीऺणफाट देङ्ञखएका व्महोया फेरुजू यकभ 

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

२  अनङ्टऩात नङ्झभरेको  ङ्जपताि २९०१५२२ प्रदेश सङ्ञञ्चत कोष  

 

 ङ्जवत्तीम ङ्जववयण ङ्जवश्लषेण  

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

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

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

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

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

 

2.  आङ्झथिक कायोफाय - मस ऩाङ्झरकाभा मस वषि रु. ८२१११९९४३।०० आम बएकोभा २०७७ असाय 
भसाधत सम्भ रु. ७९४४३२८२६ खचि बई रु. ६६८७११६ भौज्दात यहेको छ । गत वषिको भौज्दात 
सभेत वषािधतभा सङ्ञञ्चत कोष य अधम कोष  रु. ३३६९८८९९ भौज्दात यहेको देङ्ञखमो । 

 

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

 इधधन खचिको अङ्झबरेख व्मवङ्ञस्थत गयेको छैन । 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 वातावयणको सॊयऺणको एकीकृत  दीघिकाङ्झरन  मोजना तमाय गयेको देङ्ञखएन। 

 ऩाङ्झरकाको ङ्जवकास ङ्झनभािण व्मवस्थाऩन तथा सेवा प्रवाहका राङ्झग आवश्मक प्राङ्जवङ्झधक तथा 
प्रशासङ्झनक कभिचायीको अबाव यहेको ऩाईमो । 

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

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

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

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

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

 फजेट तथा कामिक्रभ  

4.  फजेट ऩेश, ऩाङ्चयत य अङ्ञखतमायी - स्थानीम तह सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७१ भ स्थानीम तहरे आगाभी 
आङ्झथिक वषिको याजश्व य व्ममको अनङ्टभान कामिऩाङ्झरकाफाट स्वीकृत गयाई असाय १० गते ङ्झबत्र ऩेश गने य 
मसयी ऩेश बएको फजेट छरपर गयी असाय भसाधतङ्झबत्र सबाफाट ऩाङ्चयत गनङ्टिऩने व्मवस्था छ । सोही 
ऐनको दपा ७३ भा सबाफाट फजेट स्वीकृत बएको ७ ङ्छदनङ्झबत्र स्थानीम तहका प्रभङ्टखरे प्रभङ्टख प्रशासकीम 
अङ्झधकृतराई फजेट खचि गने अङ्ञखतमायी प्रदान गनङ्टिऩने व्मवस्था छ । मस स्थानीम तहभा उऩ प्रभङ्टख श्री 
यीताकङ्ट भायी चौधयीरे ङ्झभङ्झत २०७६।३।१० गते रु ६६०३००००० को फजेट सबा सभऺ ऩेश गयेकोभा 
ङ्झभङ्झत २०७६।३।२० भा ऩाङ्चयत बएको छ । मसैगयी स्थानीम तहका प्रभङ्टखरे २०७६।४।१ भा प्रभङ्टख 
प्रशासकीम अङ्झधकृतराई फजेट खचि गने अङ्ञखतमायी प्रदान गयेको देङ्ञखधछ ।  

 

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

s'n vr{ rf}dfl;s vr{ 

  k|yd rf}dfl;s  t];|f] rf}dfl;s t];|f] rf}dfl;s cfiff9 dlxgf 

१६८३५३९८४ १६३२६९६३ २९९०३३७१ १२२१२३६५० ७२९८०४३४ 
 

 

6.  ऩङ्टॉजीगत खचि ङ्जवङ्झध - कामािरमवाट ऩेश बएको ङ्जववयण अनङ्टसाय ऩङ्टॉजीगत खचि देहाम अनङ्टसाय गयेको ऩाइमो । 
l;=g+= sfoqmdsf] gd lgdf{0f sfo{df ePsf] s'n 

vr{ 

s'n vr{ dWo]pkef]Qmf 

;ldlt dfkm{t ePsf] /sd 

lgdf{0f Joj;foLaf6 

ePsf] /sd 

1  ङ्जवङ्झबङ्ङ १८५०५०९८४ १७१००७९०७ १४०४३०७७ 

कूर खचि भध्मे उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतवाट ९२ प्रङ्झतशत खचि गयेकोरे प्रङ्झतष्ऩधाित्भक ङ्जवङ्झधवाट खङ्चयद गने तपि  
ऩाङ्झरकाको ध्मान ऩङ्टग्नङ्ट ऩदिछ । 

 

7.  खङ्चयद सम्झौता – आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ २०(३) अनङ्टसाय प्रथभ चौभाङ्झसक 
अफङ्झधभा ठेक्का सम्झौता गनङ्टिऩने स्ऩष्ट व्मवस्था बएकोभा देहाम अनङ्टसाय तेश्रो चौभाङ्झसकभा ११३ वटा काभको 
रु. ८६७६३०९६ को ठेक्का सम्झौता गयेको य अषाढभा सभेत १३ वटा काभको रु ६३४६४३९४ खचि 
गयेको ऩाइमो । कानूनभा उल्रेङ्ञखत व्मवस्थाको ऩारना बएको नदेङ्ञखएकोरे कानूनभा उल्रेङ्ञखत व्मवस्थाको 
ऩारना गनेतपि  नगयऩाङ्झरका ङ्जवशेष सतिक यहनङ्ट ऩदिछ ।                             रु. हजायभा 

खङ्चयद सम्झौता 
प्रथभ चौभाङ्झसक दोस्रो चौभाङ्झसक तेस्रो चौभाङ्झसक अषाढ भङ्जहनाको भात्र  सम्ऩङ्ङ 

सङ्खखमा यकभ सङ्खखमा यकभ सङ्खखमा यकभ सङ्खखमा यकभ सङ्खखमा यकभ 

५७ ८४७४० २१६ १०२३५८ ४४८ २२०६६० ४१९ १२९३३१ ७२१ ४०७७५८  

 

8.  खङ्चयद मोजना - साविजङ्झनक खङ्चयद ऐन, २०६३ को दपा ६ फभोङ्ञजभ साविजङ्झनक ङ्झनकामरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
खङ्चयदको गङ्टरुमोजना तथा वाङ्जषिक खङ्चयद मोजना तमाय गनङ्टिऩने व्मवस्था छ।कामािरमरे सो अनङ्टरुऩ खङ्चयद 
मोजना फेगय रु.१८५०५०९८४ को खङ्चयद गयेको ऩाइमो।अत ऐन तथा ङ्झनमभावरीभा तोके फभोङ्ञजभ गङ्टरु 
मोजना तथा वाङ्जषिक खङ्चयद मोजना फनाउने य सो फभोङ्ञजभ खङ्चयद कामिको व्मवस्थाऩन गनेतपि   
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नगयऩाङ्झरकारे ध्मान ङ्छदनङ्टऩनेछ । 
9.  आधतङ्चयक ऋण - स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ६८ फभोङ्ञजभ नगयऩाङ्झरकारे ङ्जवत्त 

आमोगको ङ्झसपाङ्चयसभा सम्फङ्ञधधत सबावाट स्वीकृत गयी उत्ऩादनशीर, योजगायभूरक, आधतङ्चयक आमवङृ्जद्ध तथा 
ऩङ्टॉजीगत  कामिका राङ्झग आधतङ्चयक ऋण ङ्झरन सक्ने व्मवस्था छ।मस नगयऩाङ्झरकारे मो वषि आधतङ्चयक ऋण 
ङ्झरएको देङ्ञखएन । 

 

10.  मोजना छनौट - स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा २४ को उऩदपा ४ अनङ्टसाय ऩाङ्झरकाहरुरे 
आवङ्झद्यक वाङ्जषिक यणनीङ्झतगत ङ्जवषमको मोजना फनाउदा भध्मकारीन तथा दीघिकारीन  प्रकृङ्झतका 
आमोजनाहरुभा रगानी गनङ्टिऩने व्मवस्था छ।त्मस्तै सोही ऐनको दपा २४ को उऩदपा १० अनङ्टसाय 
ऩाङ्झरकारे स्थानीमस्तयका ङ्जवकास आमोजनाको आवश्मक अध्ममन अनङ्टसधधान तथा प्रबाव भूल्माङ्कन कामि 
गनि सक्नछे व्मवस्था यहेको छ ।तय ऩाङ्झरकारे सानो प्रकृङ्झतका रु.५००००० बधदा घटीका 108 
आमोजना अध्ममन अनङ्टसधधान य प्रबाव भूल्माङ्कन फेगय रु. ८५४३५०० को छनौट तथा कामािधवमन गयेको 
देङ्ञखमो।साना साना मोजना वडावाट छनौट गयी कामािधवमन गने गयेकोरे  भध्मकारीन तथा दीघिकारीन 
मोजना वनाइ भध्मभ य ठङ्टरा आमोजनाहरु तजङ्टिभा गयी कामािधवमन गने तपि  ध्मान जानङ्टऩने देङ्ञखधछ । 

 
 
 
 
 
 

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

कोषाध्मऺ य सदस्म सङ्ञचवको हङ्टने, रेखा दङ्टरुस्त नयाखेको ऩाइएभा प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ कायफाही हङ्टने एवॊ 
बए गयेको काभराई नगयेको तथा नगयेको काभराई गयेको ङ्झसपाङ्चयस गने, नाऩजाॉच प्राङ्जवङ्झधक सङ्टऩयीवेऺण 
गने य अङ्ञधतभ भूल्माङ्कन गने कभिचायीराई प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ कायफाही हङ्टने व्मवस्था छ।उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झतरे याखेको रेखाको सम्फधधभा अनङ्टगभन गयेको देङ्ञखएन।उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतभापि त ्ब ङ्टक्तानी गदाि आमकय 
ऐन, २०५८ फभोङ्ञजभ श्रोतभा अङ्झग्रभ आमकय कट्टी गनङ्टिऩने, स्थामी रेखा नम्फय य भूल्म अङ्झबफङृ्जद्ध कय दताि 
प्रभाणऩत्र बएकासॉग खङ्चयद गनङ्टिऩने व्मवस्थाको ऩारना बएको छैन।उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतफाट खङ्चयद गङ्चयएका 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्ञजधसी, ङ्झनभािण साभग्री य हेबी भेङ्ञशनको ब ङ्टक्तानीभा अङ्झग्रभ आमकय कट्टी गयेकोसभेत 
देङ्ञखएन।उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतरे रेखा नयाख्न,े कामािरमफाट अनङ्टगभन नहङ्टने अवस्थाभा आमकय ऐन, २०५८ 
अनङ्टसाय राग्न ेआमकय तथा ब ङ्टक्तानीभा असङ्टरी गङ्चयन ेकय यकभ ङ्झनभािण व्मवसामी तथा आऩूङ्झतिकतािफाट छरी 
हङ्टन सक्ने बएकोरे अनङ्टगभन गनङ्टिऩदिछ ।    

 

12.  अफण्डा फजेट – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ फभोङ्ञजभ स्थानीम आङ्झथिक अवस्था सभेतको आधायभा 
फजेट तथा कामिक्रभको प्राथङ्झभकीकयणका आधाय तमाय गयी स्रोत अनङ्टभान तथा सीभा ङ्झनधाियणका आधायभा 
अफण्डा नयाखी आम–व्ममको अनङ्टभान ऩेस गनङ्टिऩने व्मवस्था छ। मस स्थानीम तहरे मो फषि रु.९५००००० 
अफण्डा याखेको छ।उक्त  अफण्डा यकभ कामिऩाङ्झरकाको ङ्झनणिमवाट ङ्जवङ्झबङ्ङ चारङ्ट तथा ऩङ्टॉजीगत खचि गयेको 
छ ।फजेट अफण्डभा याखी कामिऩाङ्झरकाको ङ्झनणिमफाट खचि गने प्रङ्जक्रमाभा ङ्झनमधत्रण गनङ्टिऩदिछ । 

 

13.  अधङ्टया आमोजना –आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ २६ अनङ्टसाय मोजनाहरुको बौङ्झतक य 
ङ्जवत्तीम ऩऺको साभङ्टङ्जहक सभीऺा गनङ्टिऩने य मसयी गङ्चयने सभीऺाभा प्रगङ्झत कभ हङ्टनङ्टका प्रभङ्टख कायणहरु य 
सोको ङ्झनङ्झभत्त ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तको ऩङ्जहचान गनङ्टिऩने, त्मस्तो सभीऺाभा सङ्टधायका राङ्झग चाल्नङ्ट ऩने कदभहरु य 
ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्त उऩय गनङ्टिऩने कायफाही सभेत उल्रेख गनङ्टिऩने व्मवस्था छ।मस कामािरमरे मो वषि ८ वटा 
मोजनाभा रु. ६३३७६९२ खचि बएको छ।मस प्रकायको दाङ्जमत्व ङ्झफगत वषिहरुको सभेत सादै आएको 
छ।मसयी कानून ङ्जवऩयीत सम्झौता गयी फषौसम्भ ऩङ्झन सम्ऩङ्ङ नगयी अधङ्टयो यहन गएको उऩमङ्टक्त देङ्ञखएन । 

 

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

क्र.स 

घय नक्सा ऩासको 
ङ्झनवेन सॊखमा 

अस्थामी अनङ्टभङ्झत 

 

कामिसम्ऩङ्ङ सॊखमा 
गत ङ्जवगत वषि अनङ्टङ्झभत मो वषि अनङ्टङ्झभत जम्भा 
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ङ्झरएको भध्मे ङ्झरएका भध्मे 

1  ३४३ २०७ ३७ ७ ४४  
15.  सेवा प्रवाह – नगयऩाङ्झरकारे ऩेश गयेको सेवा प्रवाह सम्फङ्ञधध ङ्जववयण देहाम अनङ्टसाय यहेको छ । 

क्र.सॊ
. 

ङ्जववयण सेवा प्राङ्झप्तका राङ्झग ङ्झनवेदन 
सॊखमा 

ङ्झसपाङ्चयस सॊखमा 

1  नागङ्चयकता ङ्झसपाङ्चयस १०२९ १०२९ 
2  घयफाटो ङ्झसपाङ्चयस १४३६ १४३६ 

3  नाता प्रभाङ्ञणत ३४२ ३४२ 

4  जधभ, भतृ्मङ्ट दताि  १८८३ १८८३ 

5  अधम ६२३७ ६२३७ 

6  जम्भा १०९२७ १०९२७  

 

 प्रशासकीम सङ्गठन य कभिचायी व्मवस्थाऩन  

16.  प्रशासकीम सङ्गठन य कभिचायी व्मवस्थाऩन – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८३ फभोङ्ञजभ 
स्थानीम तहको कामिफोझ, याजस्व ऺभता, खचिको आकाय य स्थानीम आवश्मकता सभेतराई ध्मानभा याखी 
कभिचायी सभामोजन बएऩङ्झछ भात्र सङ्गठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺणका आधायभा स्थानीम तहभा सङ्गठन 
सॊयचना कामभ हङ्टने व्मवस्था छ।ऩाङ्झरकाभा प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत सङ्जहत २४१ दयफधदी स्वीकृत 
यहेकोभा रेखाऩयीऺण अवङ्झध सम्भ प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत सङ्जहत १०२ जना ऩदऩूङ्झति बएको 
देङ्ञखधछ।रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राप्त ङ्जववयण अनङ्टसाय कामि व्मवस्थाऩनका दृङ्जष्टकोणरे भहत्वऩूणि भाङ्झनएका 
अङ्झधकृत नवौ , इङ्ञधजङ्झनमय, जनस्वास्थ्म अङ्झधकृत सङ्जहत १४ ऩदहरु ङ्चयक्त यहेका छन।्दयफधदी फभोङ्ञजभ 
जनशङ्ञक्तको ऩूणिता नहङ्टॉदा ङ्जवषमगत कामिक्रभ सञ्चारन, सेवा प्रवाह तथा ऩाङ्झरकाको सभग्र कामि सम्ऩादनभा 
असय ऩयेको ङ्ञस्थङ्झत छ।तसथि ङ्चयक्त ऩदहरु मथाशक्म ङ्झछटो ऩूङ्झति गयी सेवा प्रवाह प्रबावकायी फनाउनङ्टऩदिछ । 

 

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

 

 कानून ङ्झनभािण य कामािधवमन  

18.  कानून य सञ्चारन ङ्ञस्थङ्झत – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ अनङ्टसाय स्थानीम तहहरुरे 
आफ्नो अङ्झधकायऺेत्र ङ्झबत्रका ङ्जवषमभा ऐन तथा सोको अधीनभा यही ङ्झनमभ ङ्झनदेङ्ञशका, कामिङ्जवङ्झध य भाऩदण्ड 
फनाई कामािधवमनभा ल्माउन सक्न ेव्मवस्था छ । जसअनङ्टसाय स्थानीम तह सञ्चारनको राङ्झग सङ्घीम भाङ्झभरा 
तथा साभाधम प्रशासन भधत्रारमफाट ३० नभङ्टना कानूनहरु फनाई उऩरब्ध गयाएकोभा मस ऩाङ्झरकारे 
हारसम्भ ११ वटा ऐन, ४ वटा ङ्झनमभावरी, २६ कामिङ्जवङ्झध रगामत ४६ जटा कानून ङ्झनभािण गयी 
कामािधवमनभा ल्माएको छ ।  

 

19.  धमाङ्जमक सङ्झभङ्झत – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ४६ देङ्ञख ५३ सम्भ अङ्झधकाय ऺेत्र तथा 
धमाम सम्ऩादन प्रङ्जक्रमाको व्मवस्था गयेको छ । सङ्झभङ्झतभा ऩयेको उजङ्टयीभध्मे भेरङ्झभराऩ प्रकृङ्झतका आधायभा 
ङ्जववाद दताि बएको ३ भङ्जहनाङ्झबत्र टङ्टङ्गो रगाउने व्मवस्था छ । तय रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राप्त ङ्जववयण 
अनङ्टसाय गतवषि पछ् मौट वा कायफाही ङ्जकनाया गयी टङ्टङ्गो रगाउन फाॉकी २० य मो फषि थऩ बएको ७९ गयी 
कूर ९९ ङ्जववाद दताि बएकोभा ५२ वटा भात्र पछ् मौट बई 4७ फाॉकी देङ्ञखधछ । धमाम सम्ऩादन 
प्रङ्जक्रमाराई ऐनरे तोकेको म्मादङ्झबत्र पछ् मौट वा कायफाही ङ्जकनाया गयी टङ्टङ्गो रगाउनङ्टऩदिछ । 
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20.  भहोत्सव तथा अधम खचि – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ रे सॊस्था, सभूह, ऩवि, जात्रा, मात्रा, ङ्जवयाभी, 
सॊस्कृङ्झत रगामतभा आङ्झथिक सहामता ङ्छदन सक्ने कानूनी व्मवस्था गयेको देङ्ञखदैन । तय नगयऩाङ्झरकारे 
कानूनी व्मवस्था फेगय नै मस वषि उत्सव भहोत्सव,  धाङ्झभिक, साभाङ्ञजक, साॉस्कृङ्झतक प्रकृङ्झतका कामिभा रु. 
३३९६५०० खचि गयेको ऩाइमो । 

ङ्झस नॊ. खचि बएको ङ्ञशषिक यकभ 

१ आङ्झथिक सहामता भतृ्मङ्ट घटना दताि ९६७००० 

२ ङ्जवयाभी  १११३००० 

३ ऩवि ५९०००० 

४ ङ्जवद्यङ्टत भहशङ्टर ७२६९०० 

जम्भा ३३९६९००  

 

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

 
 
 

 कय दस्तङ्टय एवॊ आधतङ्चयक आम  

22.  आम ठेक्काभा छङ्टट ङ्छदएको - नगय कामिऩाङ्झरकाको २०७६/१०/१५ को ङ्झनणिम अनङ्टसाय ठेकेदायरे कफोर 
गयेको भूल्म अङ्झबवदृ्धी कय सभेतको एकभङ्टष्ठ यकभ अग्रीभ फङ्टझाएभा १० प्रङ्झतशत छङ्टट ङ्छदन सङ्जकने उल्रेख 
छ। कामािरमरे ङ्झगट्टी.फारङ्टवा य ढङ्टङ्गा ङ्झनकासी, ऩशङ्ट भवेसी हाट य हङ्जटमा ठेक्का रु २६६३६००१ ( भूल्म 
अङ्झबवङृ्जद्ध कय फाहेक) भा ठेक्का ङ्छदएको य अङ्झग्रभ एकभङ्टष्ठ दाङ्ञखरा गयेको बङ्झन रु.२६६३६०० छङ्टट ङ्छदइ रु. 
२३९७२४०० आम्दानी गयेको छ।तय उक्त यकभभा  राग्ने १३ प्रङ्झतशत भूल्म अङ्झबवद्धी कय रु. 
३११६४१२  दाङ्ञखरा गयेको छैन। ठेकेदायरे कफोर गयेको भूल्म अङ्झबवङृ्जद्ध कय सभेतको एकभङ्टष्ठ यकभ 
अङ्झग्रभ दाङ्ञखरा गयेको नदेङ्ञखएकोरे १० प्रङ्झतशत रु.2663600 छङ्टट ङ्छदएको  य   भूल्म अङ्झबवङृ्जद्ध कय  
रु.  ३११६४१२ सभेत  रु. ५७८००१२ असङ्टर हङ्टन ङ्ट ऩने रु. 
 

ठेक्का/ठेक्का 
नॊ. 

ठेकेदाय सम्झौता यकभ १०%छङ्टट दाङ्ञखरा भू.अ.कय 

१० भनन कधष्डक्शन २२८०७००
१ 

२२८०७०० २०५२६३०
० 

२६६८४१९ 

१२ भनन कधष्डक्शन १८२१००० १८२१०० १६३८९०० २१३०५७ 

ऩशङ्ट भवेशी 
हाट 

फेल्टायी ङ्झनभािण सेवा १००३००० १००३०० ९०२७०० ११७३५१ 

हङ्जटमा ठेक्का चौदण्डी सङ्जकरा  
कधष्डक्शन 

१००५००० १००५०० ९०४५०० ११७५८५ 

 जम्भा २६६३६००१ २६६३६०० २३९७२४०० ३११६४१२ 
 

 
 
 
 
 
 
 

५७८००१२ 

23.  व्मवसाम कय - स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ५८ भा ऩाङ्झरकारे आफ्नो कामिऺ ेत्र ङ्झबत्र 
यहेका ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मवसाम गने व्मङ्ञक्तफाट व्मवसाम कय उठाउनूऩने व्मवस्था यहेको छ।मस वषि नगयऩाङ्झरकारे 
व्मवसाम दताि तथा नवीकयण शङ्टल्क वाऩत रु.० कय सङ्करन गयेकोभा ऩाङ्झरकाको ऺेत्रङ्झबत्र यहेका 
व्मवसामीहरुको अङ्झबरेख अद्यावङ्झधक गयेको छैन।जसफाट ऩाङ्झरकारे सङ्करन गयेको व्मवसाम कय मथाथि 
भाङ्ङ सक्न े अवस्था छैन।तसथि ऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्र ङ्झबत्र सञ्चारनभा यहेका सम्ऩूणि व्मवसामीको 
अद्यावङ्झधक अङ्झबरेख याखी कयको दामयाङ्झबत्र ल्माउनङ्ट ऩदिछ । 
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24.  याजश्व कायोफायको रेखा - आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ङ्झनमभ ९२(१) भा प्रत्मेक 
कामािरमरे याजश्वको रेखा भहारेखाऩयीऺकको कामािरमवाट स्वीकृत ढाॉचाभा याख्नङ्टऩने उल्रेख 
छ।कामािरमरे याजश्व आम्दानी तपि  भ.रे.ऩ.पा.नॊ. १०८ य १०३ प्रमोग नगयी आम्दानी गयेको 
छ।ङ्झनमभावरीको व्मवस्था अनङ्टसाय भ.रे.ऩ.पा.नॊ. १०८ य भ.रे.ऩ.पा.नॊ. १०३ याखी याजश्व असङ्टरी रेखा 
व्मवङ्ञस्थत गनङ्टिऩदिछ।साथै असङ्टरी यकभ असङ्टर बएको बोरीऩल्ट दाङ्ञखरा गनङ्टिऩनेभा वडा कामािरमरे 
भाङ्झसक÷तै्रभाङ्झसक रुऩभा दाङ्ञखरा गने गयेको देङ्ञखमो । असङ्टरी यकभ ङ्झनमभानङ्टसाय सभमभै दाङ्ञखरा 
गनङ्टिऩदिछ।आम्दानी जस्तो सॊवेदनशीर ङ्जवषमभा गम्बीय बई अङ्झनवामि रूऩभा याख्नङ्टऩने दैङ्झनक आम्दानी एवॊ फैङ्क 
दाङ्ञखरा खाताहरूको प्रमोग गयी आधतङ्चयक आमराई व्मवङ्ञस्थत फनाउनङ्ट ऩने देङ्ञखधछ । 

 

25.  ङ्जवऻाऩन कय – प्रदेश नॊ १ को आङ्झथिक ऐन, २०७६ को दपा ५ भा प्रदेश ङ्झबत्र याङ्ञखने होङ्झडङ फोडि, साईन 
फोडि, व्मानय, ट्राई ङ्झबजन फोडि, ग्रो फोडि, स्टर, ङ्झडङ्ञजटर फोडि, धात ङ्टको फे्रभ वा कङ्ट नै स्थानभा रागाउन,े रेख्न ेवा 
ङ्जवद्यङ्टतीम तयॊगको प्रमोग गयी गङ्चयएको प्रचायकोराङ्झग याङ्ञखने वस्तङ्ट वा साभग्रीभा गङ्चयने ङ्जवऻाऩनभा असङ्टर 
ऩाइएन । 

 

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

 

 सभानीकयण चारङ्ट  

27.  सभानीकयण अनङ्टदानफाट ङ्ञशऺकको तरफ बत्ता –  अधतय सयकायी ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा ९ 
रे स्थानीम तहराई स्वीकृत दयफधदी ङ्झबत्रका ङ्ञशऺकको तरफ बत्ता फाऩत सशति अनङ्टदान उऩरब्ध गयाउन े
व्मवस्था छ । साङ्जवकको ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरमफाट अनङ्टभङ्झत प्राप्त गयी सञ्चारनभा यहेका य कङ्ट नै ऩङ्झन 
दयफधदी तथा याहत अनङ्टदान कोटा प्राप्त नगयेका ङ्जवद्यारमराई ङ्ञशऺक व्मवस्थाऩन गने गयी शैङ्ञऺक सत्र 
२०७६ का राङ्झग सहमोग अनङ्टदान ङ्छदन सङ्जकने व्मवस्था छ । तय ऩाङ्झरकारे स्वीकृत दयफधदीङ्झबत्र नऩयेका 
एवॊ ङ्जवद्यारमरे गत ङ्जवगतदेङ्ञख नै आधतङ्चयक स्रोतफाट तरफ बत्ता व्महोयेका ङ्ञशऺकराई ङ्जवत्तीम सभानीकयण 
अनङ्टदानफाट रु. ५२५६०६२ तरफ बत्ता ब ङ्टक्तानी गयेकोरे अङ्झनमङ्झभत देङ्ञखएको रु. 

 
 
 
 
 
 

५२५६०६२ 
28.  ऩदाङ्झधकायी सङ्टङ्जवधा-  २४५।०७७।२।२३ स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायी तथा सदस्मको सङ्टङ्जवधा सम्वधधी ऐन, 

२०७५ को दपा ३ भा स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायी सदस्म य सबाको सदस्मरे आपू ङ्झनवािङ्ञचत बई 
अनङ्टसूची–१ फभोङ्ञजभ ऩद तथा गोऩङ्झनमताको शऩथ ङ्झरई आफ्नो ऩदको काभ कायफाही शङ्टरु गयेको ङ्झभङ्झत 
देखी भाङ्झसक सङ्टङ्जवधा फाऩत ऩाउन ेव्मवस्था गयेको छ।ऩाङ्झरकारे ऩदाङ्झधकायीको भाङ्झसक सङ्टङ्जवधाभा ब ङ्टक्तानी 
गदाि ङ्झनम्नानङ्टसाय दय पयक ऩायी ब ङ्टक्तानी गयेकोरे वढी ब ङ्टक्तानी यकभ रु.१२०००० असङ्टर गनङ्टिऩने रु. 
ङ्झस 
ंॊ 

ऩदाङ्झधकायी ब ङ्टक्तानी हङ्टन ङ्टऩने  वाङ्जषिक 
यकभ  

ब ङ्टक्तानी बएको 
वाङ्जषिक यकभ 

वढी ब ङ्टक्तानी 
वाङ्जषिक यकभ 

१ वडाध्मऺ वडा नॊ १ २८८००० ३००००० १२००० 

२ वडाध्मऺ वडा नॊ २ २८८००० ३००००० १२००० 

३ वडाध्मऺ वडा नॊ ३ २८८००० ३००००० १२००० 

४ वडाध्मऺ वडा नॊ ४ २८८००० ३००००० १२००० 

५ वडाध्मऺ वडा नॊ ५ २८८००० ३००००० १२००० 

 
 
 
 

१२०००० 



 

10 
 

६ वडाध्मऺ वडा नॊ ६ २८८००० ३००००० १२००० 

७ वडाध्मऺ वडा नॊ ७ २८८००० ३००००० १२००० 

८ वडाध्मऺ वडा नॊ ८ २८८००० ३००००० ६००० 

९ वडाध्मऺ वडा नॊ ९ २८८००० ३००००० १२००० 

१० वडाध्मऺ वडा नॊ १० २८८००० ३००००० १२००० 

 जम्भा २८८०००० ३०००००० १२०००० 

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

१ अनङ्टसाय गाउॉऩाङ्झरकाका अध्मऺ,  उऩाध्मऺ, वडाध्मऺ य कामिऩाङ्झरका सदस्म राई सवायी साधन उऩरव्ध 
नबएभा क्रभश १००००, १००००, ४००० य २५०० नगद ऩाउने व्मवस्था छ।ऩदाङ्झधकायीरे 
कामािरमवाट भोटय साईकर प्रमोग गयेको ईधधनको ङ्जवर तथा रगङ्झसटवाट देङ्ञखमो।ऩदाङ्झधकायीरे 
कामािरमको सवायी साधन प्रमोग गयेको य भाङ्झसक मातामात खचि वाऩत यकभ फङ्टङ्ञझ ङ्झरएको सभेत 
देङ्ञखमो।ऐनभा बएको व्मवस्था फभोङ्ञजभ एउटा सङ्टङ्जवधा भात्र ङ्झरनङ्ट ऩनेभा ङ्झनम्नानङ्टसाय दोहोयो सङ्टङ्जवधा ब ङ्टक्तानी 
बएको यकभ रु.३८४००० असङ्टर गनङ्टिऩने रु. 

ङ्झस नॊ वडाध्मऺ ब ङ्टक्तानी   
१ वडाध्मऺ वडा नॊ १ ४८००० 
२ वडाध्मऺ वडा नॊ ३ ४८००० 

३ वडाध्मऺ वडा नॊ ४ ४८००० 

४ वडाध्मऺ वडा नॊ ५ ४८००० 

५ वडाध्मऺ वडा नॊ ६ ४८००० 

६ वडाध्मऺ वडा नॊ ८ ४८००० 

7 वडाध्मऺ वडा नॊ १० ४८००० 

 जम्भा 336000  

 
 
 
 
 
 

३36००० 

30.  ऩदाङ्झधकायी थऩ अनङ्टगभन सङ्टङ्जवधा - २५।२०७६।६।७ गाउॉ तथा ऩाङ्झरका सबाका सदस्महरुको सङ्टङ्जवधा 
सम्वङ्ञधध ऐन, २०७५ दपा ३ को अनङ्टसूङ्ञच १ अनङ्टसाय ऩदाङ्झधकायीराई अनङ्टगभन बत्ता बनी ङ्झनमङ्झभत रुऩभा 
ऩदाङ्झधकायी सङ्टङ्जवधा बऩािइवाट ब ङ्टक्तानी बएको छ । ऩाङ्झरकारे ऩङ्टन ऩदाङ्झधकायीराई मोजना अनङ्टगभन गयेको 
बनी ब ङ्टक्तानी बएको रु. ३०३३०० प्रदेश कानङ्टन प्रङ्झतकङ्ट र नदेङ्ञखएको रु. 

ऩदाङ्झधकायीको नाभ अनङ्टगभन बत्ता दय  कय ऩङ्झछको यकभ  
खगेधद्र याई १५०० ७६५०० 

ङ्चयता कङ्ट भायी चौधयी १५०० ७६५०० 

भदन कङ्ट भायी काकी  १५०० ५१००० 

जानङ्टका कङ्ट वय १५०० ५१००० 

डोभा शेऩाि १५०० ५१००० 

 जम्भा ३०३३००  

 
 
 

३०३३०० 

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

बौ. नॊ.ङ्झभङ्झत ङ्जववयण 

 

यकभ 

सभाङ्झनकयण चारङ्ट 
३१४।०७७।९।१५ 

ऩाङ्झरकारे कामािरमका प्राङ्जवङ्झधक सहामक डम्फय वहादङ्टय 
याईराई दशै खचि ब ङ्टक्तानी गदाि रु २८३८४। ब ङ्टक्तानी 
गनङ्टिऩनेभा रु ३१६२२।४४ ब ङ्टक्तानी बएको देङ्ञखएकोरे वढी 
ब ङ्टक्तानी यकभ रु ३२३८ 

३२३८ 

९४०।०७७।३।२२ देव नायामण चौधयी २०७६।१०।२ देखी 
२०७६।१०।१२ सम्भको भ्रभण खचिभा दोहोयो देङ्ञखएको 
जम्भा २.२५ ङ्छदनको रु २७०० 

२७०० 

 जम्भा ५९३८ 
 

 
५९३८ 

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

बौ. नॊ. ङ्झभङ्झत ङ्जववयण यकभ 

 नेऩारी रेखक सॊघ ६२००० 

१०३३।०७७।३।२९ 
चारङ्ट 

टोर ङ्जवकास सॊस्थाहरुराई ब ङ्टक्तानी ङ्छदएको यकभ ङ्झफर 
बयऩाई ऩेश नबएको  

१३०००० 

 जम्भा  १९२००० 

  

 
 

१९२००० 

33.  तारीभको कामिसम्ऩङ्ङ ऩेश नबएको – प्रदेश चारङ्ट ८।२०७७।३।२७ प्रदेश चारङ्ट आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध तथा 
ङ्जवङ्ञत्तम उत्तयदाङ्जमत्व ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ ३६(३) भा खचि गदाि खचिको ङ्झफरबयऩाई सङ्जहत रेखा 
याख्नङ्टऩने व्मवस्था छ ।तय कामािरमरे होजीमायी उद्योग प्रवद्धिन तारीभको राङ्झग रु. ९७७७०५ को साभग्री 
खयीद गयेकोभा सो तारीभ सञ्चारन बएको नदेङ्ञखएकोरे तारीभ सञ्चारन गयी कामिक्रभ सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन 
ऩेश गनङ्टिऩने रु. 

 
 
 
 

९७७७०५ 
 सॊघीम शसति अनङ्टदान  

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

ङ्झस.नॊ. ङ्जवद्यारमको नाभ 
ङ्ञशऺक 
दयफधदी 

ऩद ऩूतॉ 
ऩदऩूतॉ 
भध्म 
कयाय 

ङ्जवद्याथॉ 
सॊखमा 

१ जरेश्वयी आ ङ्जव यानीटाय ३ ३ ३ २०५ 

२ आङ्जव गडण्ता ६ ६ ४ २१७ 

३ जनता आङ्जव छङ्टइरा २ २ १ ५१ 

४ शायदा भाङ्जव कटहये ९ ९ ६ २७४ 

५ यक्तभारा आङ्जव सङ्टघाये ४ ४ २ ११० 

६ ङ्झसॊहदेवी भाङ्जव भाङ्झडवास ६ ६ ४ २४५ 

७ ङ्झसद्दकारी बते्त २ २ २ १३० 

८ फङ्टद्द जनता आङ्जव गॉगटे २ २ १ १११ 

९ कौवैदेवी आङ्जव झोयाऩाटा ५ ५ ३ १७५ 
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१० सगयभाथा भाङ्जव बोरेनी ४ ४ २ २१८ 

११ भाङ्जव भाभसार १४ १४ ४ ३९६ 

१२ फारज्मोङ्झत आङ्जव फदेरऩानी २ २ २ ५८ 

१३ जनकल्माण आङ्जव हात्तीसाय २ २ २ १०४ 

१४ फेरका आङ्जव हात्तीसाय ३ ३ १ ५२ 

१५ नायद आदशि भाङ्जव फखेडाॉडा २५ २५ ९ ७३० 

१६ जाल्ऩा जन भाङ्जव अङ्ञजॊगये ६ ६ ३ २९७ 

१७ भहादेवेश्वय आङ्जव फसाहा ७ ७ ३ ११५ 

१८ जनता आदशि भाङ्जव कारीखोरा ९ ९ ६ ३२२ 

१९ जनज्मोङ्झत आङ्जव अभरचौयी ४ ४ ४ २५७ 

२० जनसेवा आङ्जव सवारीटोर १ १ ० ४२ 

२१ भाङ्जव ङ्ञशवाइ १५ १५ ५ ७३० 

२२ कोकन आङ्जव ढेराचौयी ३ ३ ० ७३ 

२३ आङ्जव शवाइ फेल्हा ७ ७ १ १५६ 

२४ ङ्ञशव भाङ्जव सङ्टधदयऩङ्टय ६ ६ २ ३०४ 

२५ भदयसा ङ्जवङ्ञस्भल्राह ०   ० १०७ 

२६ काङ्झरका भाङ्जव ङ्झसवािनी ५ ४ ० २५१ 

२७ ज्मोङ्झत भाङ्जव फेल्टाय २७ २६ ३ ११६३ 

२८ सगयभाथा आङ्जव ब ङ्टल्के ७ ७ २ १३० 

२९ ऩञ्चभी आङ्जव फेल्टाय ५ ५ ३ १५९ 

३० आदशि आङ्जव अप्राहा २ २ २ ४१ 

३१ सयस्वती भाङ्जव सावा ७ ७ ३ २४५ 

३२ शायदा आङ्जव ङ्झसङ्छद्दऩङ्टय ६ ६ ० ७९ 

३३ जनता भाङ्जव रङ्टॊङ्झगधटाय १० १० ७ ३९३ 

३४ शखय आङ्जव ङ्ञशखयऩङ्टय १ १ ० १२ 

३५ गौयीकधमा आङ्जव ङ्झसभरटाय १ १ ० ८० 

३६ जमकरादेवी आङ्जव कारीटाय ० ० ० ९१ 

३७ जनङ्जवकास भाङ्जव ङ्झबभा ७ ७ ५ १९७ 

३८ बगवङ्झत भाङ्जव भङ्टसङ्झनिमा ११ ११ ७ २३७ 

३९ ङ्झसद्देश्वयी भाङ्जव भङ्टसहङ्झनिमा १२ १२ ७ ३५२ 

४० जनता भाङ्जवव हङ्झडमा १९ १९ ० ७५५ 

४१ थानऩोखयी भाङ्जव ज्माङ्झभये १६ १६ २ ४९९ 

४२ फारभङ्टङ्ञख आङ्जव अजगय ३ ३ ३ ८५ 

४३ याजाजी आङ्जव हात्तीसाय २ २ १ ७८ 

४४ 
जनज्मोङ्झत आङ्जव ज्माङ्झभये 
ऩछ्वायीटोर 

२ २ ० ७४ 

४५ रौवागढी भाङ्जव खैयाहा १० १० ५ २०४ 

४६ आङ्जव खैयाहा ५ ५ १ १०६ 

४७ ङ्झबभसेन आदशि आङ्जव देवधाय ६ ६ २ ११२ 

४८ नभङ्टना आङ्जव डाॉडाटोर २ २ ० ४७ 

जम्भा ३१३ ३११ १२३ १०८६९ 
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उऩयोक्त ङ्ञशऺक दयफधदी य ऩदऩङ्टङ्झति एवभ ् ङ्जवधाथॉ सङखमा ङ्जवश्लषेण गदाि प्रङ्झत ङ्ञशऺक औषतभा ३४ जना 
ङ्जवद्याथॉ ऩढाउनङ्ट ऩने अवस्था देङ्ञखएको, ङ्जवद्याथॉ सॊखमाको त ङ्टरनाभा ङ्ञशऺक दयफधदी फढी बएको देङ्ञखदा 
गाॉउऩाङ्झरकारे ङ्ञशऺक दयवधदी ङ्झभरानको कामि मथाङ्ञशघ्र अगाङ्झड फढाउनङ्ट ऩने देङ्ञखधछ । 

35.  ङ्ञशऺातपि  अनङ्टदान ङ्झनकासा - स्वीकृत वाङ्जषिक कामिक्रभअनङ्टसाय सञ्चारन गङ्चयने ङ्जवङ्झबङ्ङ कामिक्रभहरु 
सञ्चारनका राङ्झग के कङ्झत फजेटको व्मवस्था बई कङ्ट न कङ्ट न सभमभा सञ्चारन गङ्चयनङ्ट ऩने हो य त्मस्ता 
कामिक्रभहरु सञ्चारन बएको अङ्झबरेख देङ्ञखने गयी कामिक्रभगत खचि खाता याख्नङ्टऩनेभा सो याखेको देङ्ञखएन । 
कामिक्रभगत खचि खाता याखेभा सञ्चारन गङ्चयएका ङ्जवङ्झबङ्ङ कामिक्रभहरुको वाङ्जषिक फजेट, सञ्चारन हङ्टन ेसभम, 

सोको खचि सङ्ञजरै एङ्जकन हङ्टने य कामिक्रभ फजेटको अवधायणा अनङ्टसाय स्वीकृत फजेटबधदा फढी खचि नहङ्टने य 
कामिक्रभको प्रबावकाङ्चयता य उऩरङ्ञब्ध भाऩन गनि सङ्जकने गयी अङ्झबरेख याख्नङ्ट ऩदिछ । 

 

36.  तरफ बत्ता फढी ङ्झनकासा – सशति अनङ्टदान ऩाङ्झरकारे वाङ्जषिक रुऩभा आफ्ना कभिचायीहरुको कोष तथा रेखा 
ङ्झनमधत्रक कामािरमफाट तरफी प्रङ्झतवेदन ऩाङ्चयत गयाई सोही अनङ्टसाय तरफ बत्ता ब ङ्टक्तानी गनङ्टि ऩनेभा ऩाङ्झरकारे 
मस वषि स्वास्थ्मतपि का कभिचायीहरुको तरफी प्रङ्झतवेदन ऩाङ्चयत नगयेको य  ङ्झनम्न कभिचायीहरुको तरफ बत्ता 
फढी खचि रेखेको असूर गनङ्टि ऩने रु.  
बौ.नॊ.ङ्झभङ्झत कभिचायीको नाभ ङ्झनकासा भङ्जहना य ङ्जववयण ङ्झनकासा 

यकभ 

५८।२०७६।११।
२ 

 

याजकङ्ट भाय भेहता ल्मा. 
टे. 

सफै भङ्जहनाको अध्ममन गदाि भाघ 
भङ्जहनाभा हजाडि बत्ता फढी ब ङ्टक्तानी 
बएको देङ्ञखएको 

२६०९२ 

३६।०७६।९।१८ तेजफहादङ्टय ऩोखयेर सभामोजन ग्रडे छङ्टट यकभ काङ्झतिक 
भङ्जहनाको तरफ बत्ताभा ब ङ्टक्तानी 
बईसकोभा ऩङ्टन दोहोयो ऩठाएको 

२४०० 

३६।०७६।९।१८ श्माभ नायामण ऩङ्ञण्डत सभामोजन ग्रडे छङ्टट यकभ काङ्झतिक 
भङ्जहनाको तरफ बत्ताभा ब ङ्टक्तानी 
बईसकोभा ऩङ्टन दोहोयो ऩठाएको 

२४०० 

३६।०७६।९।१८ ङ्जहभारम ऩौडेर सभामोजन ग्रडे छङ्टट यकभ काङ्झतिक 
भङ्जहनाको तरफ बत्ताभा ब ङ्टक्तानी 
बईसकोभा ऩङ्टन दोहोयो ऩठाएको 

२४०० 

३६।०७६।९।१८ रक्ष्भी प्रसाद चौधयी सभामोजन ग्रडे छङ्टट यकभ काङ्झतिक 
भङ्जहनाको तरफ बत्ताभा ब ङ्टक्तानी 
बईसकोभा ऩङ्टन दोहोयो ऩठाएको 

२४०० 

३६।०७६।९।१८ दानफहादङ्टय याई सभामोजन ग्रडे छङ्टट यकभ काङ्झतिक 
भङ्जहनाको तरफ बत्ताभा ब ङ्टक्तानी 
बईसकोभा ऩङ्टन दोहोयो ऩठाएको 

१८८० 

३६।०७६।९।१८ श्माभ कङ्ट भायी चौधयी सभामोजन ग्रडे छङ्टट यकभ काङ्झतिक 
भङ्जहनाको तरफ बत्ताभा ब ङ्टक्तानी 
बईसकोभा ऩङ्टन दोहोयो ऩठाएको 

१८८० 

३६।०७६।९।१८ दमायाभ चौधयी सभामोजन ग्रडे छङ्टट यकभ काङ्झतिक 
भङ्जहनाको तरफ बत्ताभा ब ङ्टक्तानी 
बईसकोभा ऩङ्टन दोहोयो ऩठाएको 

२४०० 

३६।०७६।९।१८ भहावीय मादव सभामोजन ग्रडे छङ्टट यकभ काङ्झतिक 
भङ्जहनाको तरफ बत्ताभा ब ङ्टक्तानी 
बईसकोभा ऩङ्टन दोहोयो ऩठाएको 

२४०० 
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३६।०७६।९।१८ तङ्टराईदास चौधयी सभामोजन ग्रडे छङ्टट यकभ काङ्झतिक 
भङ्जहनाको तरफ बत्ताभा ब ङ्टक्तानी 
बईसकोभा ऩङ्टन दोहोयो ऩठाएको 

२४०० 

३६।०७६।९।१८ गोऩार प्रसाद ओझा सभामोजन ग्रडे छङ्टट यकभ काङ्झतिक 
भङ्जहनाको तरफ बत्ताभा ब ङ्टक्तानी 
बईसकोभा ऩङ्टन दोहोयो ऩठाएको 

१८८० 

१२३।०७७।२।२
७ 

शाङ्ञधत कङ्ट भायी याई सफै भङ्जहना अध्ममन गदाि जेठभा हजाडि 
बत्ता फढी ब ङ्टक्तानी देङ्ञखएको 

२१०० 

१२३।०७७।२।२
७ 

कङ्जवता चौधयी सफै भङ्जहना अध्ममन गदाि जेठभा हजाडि 
बत्ता फढी ब ङ्टक्तानी देङ्ञखएको 

२१०० 

१२३।०७७।२।२
७ 

साङ्जवत्रा देवी धमौऩाने सफै भङ्जहना अध्ममन गदाि जेठभा हजाडि 
बत्ता फढी ब ङ्टक्तानी देङ्ञखएको 

२१०० 

१२३।०७७।२।२
७ 

ङ्ञचयण याई सफै भङ्जहना अध्ममन गदाि जेठभा हजाडि 
बत्ता फढी ब ङ्टक्तानी देङ्ञखएको 

२१०० 

१२३।०७७।२।२
७ 

भारती अङ्झधकायी सफै भङ्जहना अध्ममन गदाि जेठभा हजाडि 
बत्ता फढी ब ङ्टक्तानी देङ्ञखएको 

२१०० 

जम्भा   ५९०३२ 
37.  ङ्झफर बयऩाई रगामत कागजात ऩेश नबएको – ४१।२०७६।९।२४ सॊघ सशति आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध 

ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ ३६(३) भा खचि गदाि खचिको ङ्झफरबयऩाई सङ्जहत रेखा याख्नङ्टऩने व्मवस्था छ 
। तय ऩाङ्झरकारे  शहयी स्वास्थ्म ईकाई भाङ्झडवासको सञ्चारन खचिको ब ङ्टक्तानीभा ङ्झफर बयऩाई नयाखी 
ब ङ्टक्तानी गयेको देङ्ञखएकोरे प्रभाण ऩेश हङ्टन ङ्टऩने रु. 

 
 
 

5००००० 
38.  ङ्ञशऺकको तरफ बत्ता ङ्झनकासा – ५।२०७६।६।२ ङ्ञशऺा ङ्झनमभावरी, २०५९ को ङ्झनमभ १७९ भा कङ्ट नै 

काभको राङ्झग आफश्मकबधदा फढी यकभ भाग गने य ङ्झनकासा ङ्छदने ऩदाङ्झधकायीराई कानून फभोङ्ञजभ 
कायफाही गयी फढी ङ्झनकासा वा खचि बएको यकभ असङ्टर उऩय गङ्चयने उल्रेख छ । नगयऩाङ्झरकारे ङ्झबभसेन 
आदशि आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारमको दोश्रो चौभाङ्झसक ङ्झनकासा गदाि ङ्ञशऺक भञ्जङ्ट कङ्ट भायी याईको भॊङ्झसय भङ्जहनाको ऩङ्टयै 
तरव ङ्झनकासा गयेकोरे २०७६ भॊङ्झसय २ गते ङ्झनमङ्टक्त बएको ङ्ञशऺकको राङ्झग १ ङ्छदनको तरव,सॊचम कोष 
सभेत रु.१३७४ असङ्टर गनङ्टिऩने रु. 

 
 
 
 
 

१३७४ 
39.  सङ्टयङ्ञऺत भाततृ्व कामिक्रभ कय कट्टी - १४२।२०७७।३।१६  देहामका कभिचायीराई कामािरमरे आभा 

सङ्टयऺा कामिक्रभफाऩत ङ्छदएको ऩेश्की यकभ पर्छ्यौट गदाि सेवाप्रदामक बत्ताभा राग्ने कय कट्टी गङ्चय कय 
याजश्व खाताभा जम्भा गयेको प्रभाण ऩेश गनङ्टि ऩने रु.  

बौ. नॊ. य ङ्झभङ्झत ऩेश्की  कय यकभ 

१४२।२०७७।३।१६ 
सशति 

स्वास्थ्म चौकी सङ्टधदयऩङ्टयभा कामियत दमायाभ 
चौधयीरे ७९ वटा डेङ्झरबयीको ४५ का दयरे 

३५५५ 

१९०।२०७७।३।२९ 
सशति 

स्वास्थ चौकी फसाहा १२ वटा डेङ्झरबयीको ४५ 
का दयरे  

५४० 

 जम्भा ४०९०  

 
 

४०९० 

40.  सङ्टयङ्ञऺत भाततृ्व कामिक्रभ ऩेश्की -१४२।२०७७।३।१६ सशति  भात ृ तथा नवङ्ञशशङ्ट कामिक्रभ, आभा 
सङ्टयऺा सञ्चारन गनि ऩाङ्झरकारे भातहतका ङ्जवङ्झबङ्ङ स्वास्थ्म सॊस्थाहरुभा कामियत कभिचायीराई ऩेश्की ङ्छदने 
तथा सङ्टत्केयीको ईकाइगत खचिको आधायभा उक्त ऩेश्की पछ् मौट गने गयेको देङ्ञखधछ।स्वास्थ्म चौकी 
सङ्टधदयऩङ्टयभा कामियत दमायाभ चौधयीरे ७९ वटा डेङ्झरबयीको ७०० का दयरे रु.५५३०० आभा सङ्टयऺा 
कामिक्रभफाऩत ङ्छदएको ऩेश्की यकभभध्मे स्वास्थ्म सॊस्थाको ईकाईगत खचि वाऩतको यकभ स्वास्थ्म सॊस्थाभा 
आम्दानी फाॉधेको नदेङ्ञखएकोरे उक्त यकभ स्वास्थ्म सॊस्थाको खाताभा जम्भा गयेको प्रभाण ऩेश गनङ्टिऩने रु. 

 
 
 
 
 

५५३०० 
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41.  दोहोयो बत्ता ब ङ्टक्तानी – सशति सॊघ ६२।२०७६।११।६ गाउॉऩाङ्झरकारे गयीफ घय धङ्टयी ऩङ्जहचान य ऩङ्चयचम 
ऩत्र व्मवस्थाऩन कामिका राङ्झग सङ्टऩयीवेऺक तथा गणकहरुको बत्ता ब ङ्टक्तानी गदाि एकै ङ्छदनभा दैङ्झनक भ्रभण 
बत्ता य ङ्जपल्ड बत्ता दोहोयो ऩनि गएकोरे असङ्टर हङ्टन ऩने रु.  

कभिचायीको नाभ भ्रभण बत्ता ऩाएको ङ्छदन ङ्जपल्ड बत्ता दय यकभ 

ङ्झधयज बट्टयाई ७ ३०० २१०० 

ऩङ्टष्ऩरार ङ्झगयी ७ ३०० २१०० 

अधजङ्ट कङ्ट भायी चौधयी  ७ ३०० २१०० 

सङ्टङ्ञम्तभा याई ७ ३०० २१०० 

यङ्झभता फस्नेत ७ ३०० २१०० 

सजृना याई ७ ३०० २१०० 

अनङ्टसा याई ७ ३०० २१०० 

भभता ङ्जव क ७ ३०० २१०० 

सजृना याई ७ ३०० २१०० 

 जम्भा  १८९०० 
 

 
 

१८९०० 

42.  प्रङ्ञशऺण बत्ता फढी ब ङ्टक्तानी – प्रदेश नॊ. १ साविजङ्झनक खचिको भाऩदण्ड, कामिङ्जवङ्झध य ङ्झभतव्ममीता सम्वधधी 
ङ्झनदेङ्ञशका, २०७५ भा सवै प्रकायको ताङ्झरभ, गोष्ठी, सेङ्झभनाय, कामिशारा सञ्चारन रगामतका खचिको भाऩदण्ड 
सम्फधधभा व्मफस्था छ । मस ङ्झनदेङ्ञशका वभोङ्ञजभ नगयऩाङ्झरका स्तयभा ताङ्झरभ सञ्चारन गदाि प्रङ्ञशऺकरे 
प्रङ्झत सेसन कामिऩत्रवाऩत रु.८०० य प्रवचन वाऩत रु.७०० गयी जम्भा रु.१,५०० ऩाउने व्मफस्था यहेको 
छ ।त्मस्तै आधतङ्चयक व्मङ्ञक्तरे प्रङ्ञशऺण गये वाऩत अङ्झधकृत स्तयरे कामिऩत्रको भात्र रु.१००० को दयरे य 
सहामकस्तयरे रु.८०० का दयरे बत्ता ऩाउनङ्टऩने व्मवस्था छ।तय ऩाङ्झरकारे सॊचारन गयेको देहामको 
कामिक्रभभा तोङ्जकएको बधदा फढी ब ङ्टक्तानी गयेकवरे असङ्टर गनङ्टिऩने रु. 
बौ. नॊ.ङ्झभङ्झत ङ्जववयण कऺा 

स
खमा 

ब ङ्टक्तानी यकभ कय फाहेक 
फढी ब ङ्टक्तानी 
यकभ 

१५७।२०७७।३
।२४ सॊघ सशति 

फगयखेती फाये प्रङ्ञशऺण कामिक्रभभा 
कृङ्जषऻान केधद्र गाईघाटका कभिचायी 
नयनाथ येग्भीराई भ्रभण बत्ता ब ङ्टक्तानी 
बएकोरे प्रङ्ञशऺणको कामिऩत्रफाऩत भात्र 
ब ङ्टक्तानी ङ्छदन ङ्झभल्ने 

४ ६००० २३८० 

१५७।२०७७।३
।२४ सॊघ सशति 

फगयखेती फाये प्रङ्ञशऺण कामिक्रभभा 
सॊमोजक सञ्चभामा याई सॊमोजक बत्ता 
फढी ब ङ्टक्तानी 

१ २००० ८५० 

१५७।२०७७।३
।२४ सॊघ सशति 

फगयखेती फाये प्रङ्ञशऺण कामिक्रभभा 
नङ्टभा याईराई प्रङ्झतवेदन खचि वढी 
ब ङ्टक्तानी 

१ २००० ८५० 

 
 
 
 
 
 

४०८० 
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जम्भा    ४०८० 
 

43.  फढी ब ङ्टक्तानी – साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ १२३ को १(ख) भा साविजङ्झनक खङ्चयद 
कामिको ब ङ्टक्तानी गदाि उल्रेख बएको वास्तङ्जवक कामिसम्ऩादनको आधायभा सम्झौता अनङ्टसाय ब ङ्टक्तानी ङ्छदनङ्ट ऩने 
व्मवस्था छ।तय देहामको ब ङ्टक्तानी गदाि कामिसम्ऩङ्ङ बधदा फढी ब ङ्टक्तानी  गयेको देङ्ञखएकोरे फढी ब ङ्टक्तानी 
गयेको  असङ्टर गयी सॊघीम सङ्ञञ्चत कोष दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने रु. 

बौचय नॊ य ङ्झभङ्झत 
ङ्झनभािण व्मवसामी कामिसम्ऩाद

न 

ब ङ्टक्तानी  फढी ब ङ्टक्तानी 
यकभ 

१६१।०७७।३।२
५ सॊघ सशति 

वाङ्जहङ कधसट्रक्सनराई 
स्वास्थ्म सॊस्था बवन ङ्झनभािण 

११०६६१
७ 

११५४३८
० 

४७७६३ 

१५८।२०७७।३।
२४ भभित सम्बाय 
कोष 

ङ्छदप्ती कधसट्रक्सनराई स्वास्थ्म 
सॊस्था बवन ङ्झनभािण 

१२५२०२
३ 

१३०६३७
४ 

५४३५१ 

   जम्भा १०२११४ 
 

 
 
 

१०२११४ 

 सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत  

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

बौचय नॊ य ङ्झभङ्झत 
ब ङ्टक्तानी 
ऩाउन े

कामिसम्ऩादन ब ङ्टक्तानी बएको  असूर गनङ्टिऩने 

७।०७६।६।९ 
ऩङ्टॉजीगत सभानीकयण 

श्री ङ्झत्रमङ्टगा 
ङ्झनभािण सेवा 
प्रा ङ्झर 

१३६८५५१(इधसङ्टयेधस नगये 
ताऩङ्झन सोको यकभ 

रु.१४०७०० ब ङ्टक्तानी 

१५०९२५१ १४०७०० 

४९।०७६।८।४ 
ऩङ्टॉजीगत सभानीकयण 

ङ्झत्रमङ्टगा 
ङ्झनभािण सेवा 

११२०४७७(इधसङ्टयेधस नगये 
ताऩङ्झन सोको यकभ 

रु.११५२२१ ब ङ्टक्तानी 

१२३५६९८ ११५२२१ 

१०।०७६।६।१०  
ऩङ्टॉजीगत सभानीकयण 

सगयभाथा 
ङ्झनभािण सेवा 

१४९७५२७(इधसङ्टयेधस नगये 
ताऩङ्झन सोको यकभ 
रु.२५००० ब ङ्टक्तानी 

१५२२५२७ २५००० 

१२।०७६।६।१२ 
ऩङ्टॉजीगत सभानीकयण 

ङ्झतम्रा 
ङ्झनभािण सेवा 

१२५८४४५(इधसङ्टयेधस नगये 
ताऩङ्झन सोको यकभ 
रु.७९६४६ ब ङ्टक्तानी 

१३३८०९१ ७९६४६ 

 
 
 
 

३६९२५१ 
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२१।०७६।६।१४ 
ऩङ्टॉजीगत सभानीकयण 

गेरार 
सप्रमासि 

४९०४५९(इधसङ्टयेधस नगये 
ताऩङ्झन सोको यकभ 
रु.८६८४ ब ङ्टक्तानी 

४९९१४३ ८६८४ 

जम्भा ३६९२५१  
   उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत भापि त कामि  

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

 

46.  औषधी खङ्चयद –  साविजङ्झनक खङ्चयद ऐन, २०६३ को दपा ८ (२) भा खङ्चयद गदाि प्रङ्झतस्ऩधाि ङ्झसङ्झभत हङ्टने गयी  
खङ्चयद गनङ्टि हङ्टदैन बङ्ङे व्मवस्था यहेको छ।ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ ३१ भा साविजङ्झनक ङ्झनकामरे २०राख बधदा 
भाङ्झथको जङ्टनसङ्टकै खङ्चयद कामि खङ्टरा फोरऩत्रको भाध्मभफाट खङ्चयद गनङ्टि ऩने उल्रेख छ।ऩाङ्झरकारे मस वषि 
रु.२२११२६२ को औषधी ङ्ञशरफधदी कोटेशन जायी गयी जेङ्झनशा भेङ्झडकोफाट रु. २१६२४७१ को  खङ्चयद 
गयेको छ ।   

 
 
 
 

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

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

 

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

 

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

 

46.5.  औषधीको खचि घटाउदा भाग पायाभको आधायभा घटाउनङ्ट ऩनेभा एकभङ्टष्ट घटाउने गयेको ।  

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

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

 

 साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ  

47.  साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिङ्जवङ्झध, २०७५ रे राबग्राहीको नाभ दताि य नवीकयण,  रगतकट्टा 
तथा बत्ता ङ्जवतयण रगामत मससॉग सम्फङ्ञधधत ङ्जवङ्जवध व्मवस्थाहरु गयेको छ । मस फषि ऩाङ्झरकारे रु. 
९९७३८००० साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ङ्जवतयण गयेकोभा देङ्ञखएका व्महोयाहरु देहाम फभोङ्ञजभ छन । 

 

47.1.  ङ्जवतयण व्मवस्था - साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिङ्जवङ्झध, २०७५ को दपा १६ भा ऩाङ्झरकारे 
प्रथभ चौभाङ्झसक बत्ता असोज १ गतेफाट दोश्रो हप्ताङ्झबत्र, दोश्रो चौभाङ्झसक भाघको १ गतेफाट दोश्रो हप्ताङ्झबत्र 
य तेश्रो चौभाङ्झसक जेठको १ गतेफाट दोश्रो हप्ताङ्झबत्र ब ङ्टक्तानी गयी सक्नङ्टऩने व्मवस्था बएकोभा ऩाङ्झरकारे मस 
वषि प्रथभ चौभाङ्झसकको यकभ असोज ९, दोश्रो चैत ४ य तेश्रो असाय १४ गते ङ्झनकाशा गयेको 
देङ्ञखमो।कामािङ्जवङ्झधरे तोकेको सभमभा नै राबग्राहीराई बत्ता ङ्जवतयण गनङ्टिऩदिछ। 
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47.2.  ऩायदङ्ञशिता - साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिङ्जवङ्झध, २०७५ को दपा ३३(घ) फभोङ्ञजभ ऩायदङ्ञशिता 
प्रवद्धिनका राङ्झग साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता प्राप्त गने रागग्राहीहरुको नाभ नाभेसी य नागयीकता नॊ सम्फङ्ञधधत 
स्थानीम तहरे आफ्नो वेब साइटभा याख्न े व्मवस्था बए ऩङ्झन ऩाङ्झरकारे आफ्नो वेबसाइटभा याखेको 
नदेङ्ञखएको रु. 
वडा नॊ वगि दय सॊखमा यकभ 

१ जेष्ठ नागयीक अधम १२००० ८ ९६००० 

१ जेष्ठ नागयीक  दङ्झरत  ८००० ३ २४००० 

१ ङ्जवधवा ८००० १ ८००० 

७ जेष्ठ नागयीक अधम १२००० ६ ७२००० 

९ जेष्ठ नागयीक अधम १२००० १२ १४४००० 

३ जेष्ठ नागयीक अधम १२००० ४ ४८००० 

२ जेष्ठ नागयीक अधम १२००० ६ ७२००० 
५ जेष्ठ नागयीक अधम १२००० ४ ४८००० 
६ जेष्ठ नागयीक अधम १२००० १ १२००० 
४ जेष्ठ नागयीक अधम १२००० १ १२००० 
५ जेष्ठ नागयीक अधम १२००० ८ ९६००० 

जम्भा ६३२०००  

 
 
 

६३२००० 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

47.8.  दोहोयो ब ङ्टक्तानी - साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सञ्चारन कामिङ्जवङ्झध, २०७५ वभोङ्ञजभ केङ्ञधद्रकृत सङ्टचना प्रणारीभा प्रङ्जवष्टी  
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गङ्चय अधावङ्झद्यक गने ङ्ञजम्भेवायी साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको अङ्ञखतमायी ऩाउन े सम्वङ्ञधधत स्थानीम ङ्झनकामको हङ्टन े
व्मवस्था बएऩङ्झन एउटै चौभाङ्झसकभा एकै व्मङ्ञक्तको नाभभा दोहोयो ङ्झनकासा हङ्टने गयेको देङ्ञखधछ । नभङ्टना 
ऩङ्चयऺण गदाि मस ऩाङ्झरकाका तऩङ्झसरका वडाहरुभा एउटै चौभाङ्झसकभा एकै व्मङ्ञक्तको नाभभा दोहोयो ब ङ्टक्तानी 
बएकोरे फढी ब ङ्टक्तानी बएको असङ्टर गनङ्टऩने रु. 
वगि  वडा ⁄ चौभाङ्झसक नाभ  नागङ्चयकता नॊ  वङ्जढ ब ङ्टक्तानी  
जे ना अ ४ प्रथभ चौभाङ्झसक कोङ्जऩरा खनार १०४९ १२००० 

ङ्जवधवा ४ प्रथभ चौभाङ्झसक भाधती देवी चौधयी १२३३ ८००० 

ङ्जवधवा ४ प्रथभ चौभाङ्झसक रक्ष्भी भामा साकी  ८८१ ८००० 

ङ्जवधवा ४ दोश्रो ⁄ तेश्रो  दङ्टगाि करा साकी २०२९ २४००० 

जे ना अ ४ प्रथभ ⁄ दोश्रो ⁄ 
तेश्रो 

तङ्टरसी भामा खड्का १४६०- ९३१ ३६००० 

जे ना अ २ प्रथभ ⁄ दोश्रो ⁄ 
तेश्रो 

ङ्झनयभामा याई २४४२ १२००० 

द फार 
वाङ्झरका 

१ दोश्रो ⁄ तेश्रो अङ्झभत ङ्जवश्वकभाि २०७५।९।७ ३२०० 

द फार 
वाङ्झरका 

१ दोश्रो ⁄ तेश्रो ङ्झतथाि ङ्जवश्वकभाि २०७४।२।८ ३२०० 

ङ्जवधवा  ८ दोश्रो ङ्छदरसयी याई ३३०।११२० ८००० 
द फार 
वाङ्झरका 

२ प्रथभ ⁄ दोश्रो ⁄ 
तेश्रो 

प्रवेश ङ्जवश्वकभाि २०७२।९।२५ ४८०० 

जम्भा  ११९२००  

 
 
 

११९२०० 

48.  ऩेश्कीको अङ्झबरेख तथा अनङ्टगभन —  साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ११३ को उऩदपा 
(१) य (२) भा सम्झौता अनङ्टसाय ङ्छदइएको ऩेश्की यकभ जम्भा बएको फैंकको खाता य खचिको प्रमोजन 
खङ्टल्ने भाङ्झसक ङ्जववयण आऩूङ्झतिकताि ङ्झनभािण व्मवसामी वा सेवा प्रदामकरे साविजङ्झनक ङ्झनकामराइ ङ्झनमङ्झभत 
रुऩभा उऩरव्ध गयाउनङ्ट ऩने व्मवस्था छ।कामािरमरे ङ्जवङ्झबङ्ङ कामिको ङ्झसरङ्झसराभा मस वषि देहाम अनङ्टसाय 
ऩेश्की प्रदान गयेकोभा ङ्झनमभावरीको व्मवस्था अनङ्टसायको ङ्जववयण प्राप्त गयेको तथा अनङ्टगभन गने गयेको 
ऩाइएन।अत् ऩेश्की  रु.४५५१७५० सम्फङ्ञधधत कामिभा खचि बए नबएको सम्फधधभा अनङ्टगभन तथा 
ङ्जवश्लषेण गदै ऩेश्की पर्छ्यौट गनङ्टिऩने रु. 
ङ्झस.नॊ. ऩेश्की ङ्झरन ेब्मक्ती, पभि वा कम्ऩनीको नाभ म्माद नाघेको  ननाघेको 

१ कौवैदेवी आ.ङ्जव. झोयाऩाटा 71610  

२ गॊगा फहादङ्टय खड्का 15000  

३ गोङ्जवधद काकी 10000  

४ गोङ्जवधद काकी 20000  

५ गोङ्जवधद काकी 25000  

६ गोङ्जवधद काकी 5000  

७ गोङ्जवधद काकी 5000  

८ जनता भा.ङ्जव. हङ्झडमा 100000  

९ जनता भा.ङ्जव. हङ्झडमा 500000  

१० नायद आदशि भा.ङ्जव. 100000  

११ नायद आदशि भा.ङ्जव. 500000  

१२ प्राथङ्झभक स्वास्थ्म केधद्र वेल्टाय 79500  

१३ फासङ्टदेव ऩोखयेर 62000  

 
 
 
 
 
 

३८०१७५० 
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१४ बोज कङ्ट भाय थाऩा 5000  

१५ बोज कङ्ट भाय थाऩा 10000  

१६ बोज कङ्ट भाय थाऩा 20000  

१७ बोज कङ्ट भाय थाऩा 25000  

१८ बोज कङ्ट भाय थाऩा 5000  

१९ शहयी स्वास्थ्म केधद्र ङ्झसवािनी 50000  

२० शहयी स्वास्थ्म केधद्र ङ्झसवािनी 100000  

२१ शहयी स्वास्थ्म केधद्र ङ्झसवािनी 200000  

२२ शहयी स्वास्थ्म केधद्र, आभसार 500000  

२३ श्री भाध्माङ्झभक ङ्जवद्यारम 100000  

२४ श्री भाध्माङ्झभक ङ्जवद्यारम 500000  

२५ श्री सयस्वती भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम सावा 100000  

२६ सगयभाथा/याउत जे.बी. 
 

७५०००० 

२७ ङ्झसतायाभ पङ्ट मर 24000  

२८ ङ्झसतायाभ पङ्ट मर 42000  

२९ ङ्झसदे्धश्वयी भा.ङ्झफ. भसहङ्झनिमा 137640  

३० स्वास्थ्म चौकी ङ्झसङ्जद्धऩङ्टय 120000  

३१ स्वास्थ्म चौकी हङ्झडमा ९ 370000  

जम्भा ३८०१७५० ७५००००  
49.  प्रधानभधत्री योजगाय कामिक्रभ – स्थानीम तहभा सूचीकृत फेयोजगाय व्मङ्ञक्तराई धमूनतभ योजगायी प्रत्माबतू 

गयाउन एवभ ्साभूदाङ्जमक ऩूवािधायहरुको ङ्जवकास भापि त नागङ्चयकको जीवनमाऩनभा सङ्टधाय ल्माउने उद्देश्मरे 
स्थानीमतहङ्झबत्र प्रधानभधत्री योजगाय कामिक्रभ सञ्चारनभा यहेको छ । मस कामिक्रभ अधतगित स्थानीम 
तहङ्झबत्रका वडाहरुभा सडक नारा, भोटय फाटो ङ्झनभािण कामि रगामतका कामिक्रभ सञ्चारन गयी मस वषि 
१६१ जनाराई योजगायी उऩरव्ध गयाई रु.१३१६४९९ खचि गयेको छ।रङ्ञऺत वगिराई २०५३ ङ्छदनसम्भ 
योजगायी उऩरब्ध गयाई श्रङ्झभक ज्मारा, प्रशासङ्झनक य कामिक्रभ खचि सभेत खचि रेखेका छन।्उक्त खचिवाट 
रङ्ञऺत वगिभा अल्ऩकारीन योजगायी ङ्झसजिना बए ताऩङ्झन काभको दीगोऩना तथा दीघिकारीन योजगायी ङ्झसजिना 
बएको देङ्ञखदैन ।  

 

50.  कोयोना कोष तपि  — कोबीड १९ को व्मवस्थाऩन गनि रु.२५६७२५७० आम्दानी गयेकोभा ङ्जवङ्झबङ्ङ कामिभा 
रु. १०४९७५७४ खचि बई रु.१५१७४९९६ भौज्दात यहेको ऩाइमो।कोयोना योकथाभ तथा उऩचायभा 
खचि गदाि प्रचङ्झरत साविजङ्झनक खङ्चयद ऐन २०६३ य ङ्झनमभावरी २०६४ ऩारना गयी खचि गने तपि  ऩाङ्झरका 
सम्फद्ध सफै ऩऺको ध्मान जानङ्ट आवश्मक देङ्ञखमो। 

 

51.  डीऩीआय खचि - फजेट व्मवस्था बई कामािधवमन हङ्टने आमोजनाको भात्र गङ्टरुमोजना डीऩीआय रगामतको 
अध्ममन गयी प्रङ्झतवेदन तमाय गनङ्टि ऩदिछ।मस स्थानीम तहरे मो फषि स्वीकृत फाङ्जषिक कामिक्रभ अनङ्टसाय देहाम 

फभोङ्ञजभको कामि ऩयाभशिदाताफाट गयाई प्रङ्झतवेदन प्राप्त गयको छ । 

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

१ नगय बयी वडाभा ऩक्की ऩङ्टर 

इम्ऩल्स कधसल्टेधसी प्रा 
ङ्झर 

८००००० ७९७११५ 

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

 

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

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

 

54.  स्थानीम ऩूवािधाय ङ्जवकास साझेदायी कामिक्रभ- स्थानीम ऩूवािधाय ङ्जवकास साझेदायी कामिक्रभ (सञ्चारन 
कामिङ्जवङ्झध) ङ्झनमभावरी, २०७६ फभोङ्ञजभ कामािधवमन हङ्टने स्थानीम ऩूवािधाय ङ्जवकास साझेदायी कामिक्रभको 
राङ्झग मस स्थानीम तहराई देहामअनङ्टसाय १५ ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनि रु.१९७००००० फजेट प्राप्त 
बएकोभा रु. १९७००००० खचि बई १०० प्रङ्झतशत बौङ्झतक प्रगङ्झत प्राप्त बएको देङ्ञखधछ । 

आमोजनाको 
प्रकाय 

आमोजनाको 
सॊखमा 

फजेट यकभ खचि यकभ ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत 
प्रङ्झतशत 

बौङ्झतक प्रगङ्झत 
प्रङ्झतशत 

ङ्झनभािण १५ १९७००००० १९७००००० १०० १००  

 

55.  तारीभको कामिसम्ऩङ्ङ ऩेश नबएको –चारङ्ट ८।२०७७।३।२७ सघॊ आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध तथा ङ्जवङ्ञत्तLम 
उत्तयदाङ्जमत्व ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ ३६(३) भा खचि गदाि खचिको ङ्झफरबयऩाई सङ्जहत रेखा याख्नङ्टऩने 
व्मवस्था छ ।तय कामािरमरे होजीमायी उद्योग प्रवद्धिन तारीभको राङ्झग रु.१०००००० को साभग्री खयीद 
गयेकोभा सो तारीभ सञ्चारन बएको नदेङ्ञखएकोरे तारीभ सञ्चारन गयी कामिक्रभ सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन ऩेश 
गनङ्टिऩने रु. 

 
 
 
 

१०००००० 
56.  फेरुजू सॊऩयीऺण – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८४(२) (घ) य आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध तथा 

ङ्जवत्तीम उत्तयदाङ्जमत्व ऐन, २०७६ को दपा ३९ य ४० अनङ्टसाय फेरुजूको रगत याख्न े य पछ् मौट गयी 
सम्ऩयीऺण गने दाङ्जमत्व ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तको हङ्टने व्मवस्था छ । नगयऩाङ्झरकारे फाॉकी फेरुजू भध्मे डोय 
सभऺ सम्ऩयीऺणको राङ्झग रु ६२७८२४७  ऩेश गयेकोभा रु ६२७८२४७ सम्ऩयीऺण गयी जानकायी 
ङ्छदईएको छ । डोयभा सम्ऩयीऺण बएको फेरुजङ्टको ङ्जववयण देहाम फभोङ्ञजभ छ । फेरुजङ्ट पछ् मौट गने 
व्मवस्था गयेकोभा ङ्झनम्नानङ्टसाय देङ्ञखएको छ । 

आ व दपा नॊ ङ्जववयण सॊऩयीऺण रु 

२०७५।०७६ ४६ प्रभाण ऩेश ३२२७००० 

०७५।०७६ २७ असङ्टर बई पमौट १५००० 

०७५।०७६ १७ असङ्टर बई पमौट ५१०० 

०७५।०७६ १८ असङ्टर बई पमौट ५१०० 

०७५।०७६ ६१।३ य ८ असङ्टर बई पमौट ९६०० 
०७५।०७६ ६२ असङ्टर बई पमौट ९५७६ 
०७५।०७६ ५७ असङ्टर बई पमौट ६८७१ 
०७५।०७६ ४७ य ६२ प्रभाण ऩेश बई पमौट ३०००००० 
  जम्भा ६२७८२४७  

 

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

 

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

 

 
 

 



 

 
 

चौदण्डीगढी नगयऩाङ्झरका, उदमऩङ्टय को सङ्ञञ्चत कोष ङ्जववयण                                      अनङ्टसङ्टची 1 

                                                                                 2076।77                      (रु.हजायभा) 

स्थानीम तह ङ्ञजल्रा 
रेखाऩयीऺण 

यकभ 

फेरुजू 
यकभ 

प्रङ्झतशत 

आम व्मम 

भौज्दात 
फाॉकी गतवषिको 

ङ्ञजम्भेवायी 
सॊघ तथा 

प्रदेश अनङ्टदान 

याजस्व 

वाॉडपाॉट 
यकभ 

आधतङ्चयक 

आम 

अधम 

आम 

जम्भा 
आम 

चारङ्ट खचि 
ऩूॊजीगत 

खचि 
अधम 

खचि 
जम्भा 
खचि 

चौदण्डीगढी न ऩा  उदमऩङ्टय 1615553 19638 1.22 7012 444303 90142 43195 243480 821120 394543 168351 231539 794433 33699 

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

     2076।77                            (रु.हजायभा) 

स्थानीम 
तह 

ङ्ञजल्रा 

प्रायङ्ञम्बक फेरुजू प्रङ्झतङ्जक्रमाफाट पछ्र्मौट फाॉकी फेरुजू वाॉकी फेरुजू 

दपा सॊखमा 

यकभ 

दपा सॊखमा 

यकभ 

दपा सॊखमा 

यकभ 
असङ्टर 

गनङ्टिऩने 

ङ्झनमङ्झभत गनङ्टिऩने ऩेश्की 

सैद्धाङ्ञधतक रगती सैद्धाङ्ञधतक रगती सैद्धाङ्ञधतक रगती 
अङ्झनमङ्झभत 

बएको 

प्रभाण 

कागजात 
ऩेश 

नबएको 

याजश्व 

रगत 
ङ्ञजम्भेवायी 
नसायेको 

सोधबनाि 
नङ्झरएको 

जम्भा कभिचायी अधम जम्भा 

चौदण्डीगढी 
न ऩा  

उदमऩङ्टय 39 22 20489 0 4 851 39 18 19638 1443 5256 9137 0 0 14393 273 3529 3802 

                                                                                          अद्यावङ्झधक फेरुजङ्ट ङ्ञस्थङ्झत                                                      अनङ्टसङ्टची 3 

     2076।77                                   (रु.हजायभा) 

स्थानीम तह ङ्ञजल्रा 
गत वषिको 
अनङ्टसूचीवाट 

सभामोजन 
गत फषि सम्भको 
वाॉकी वेरुजङ्ट 

सॊ.ऩ.को राङ्झग 

अनङ्टयोध बइ 
आएको यकभ 

सॊऩयीऺण बएको 
यकभ 

सॊऩयीऺण 
गनि 

नङ्झभरेको 
यकभ 

कायवाही 
गनि फाॉकी 
यकभ 

गत 
वषिसम्भको 
वाॉकी यकभ 

मो वषिको 
थऩ यकभ 

५८ औ ँप्रङ्झतवेदन 

सम्भको वाॉकी 
वेरुजङ्ट 

५८ औ ँप्रङ्झतवेदन 

सम्भको वाॉकी 
वेरुजङ्ट भध्मे ऩशे्की 

चौदण्दीगढी 
गा ऩा 

उदमऩङ्टय 73427 -1 73426 6278 6278 0 0 ६७१४८ 19638 ८६७८६ 8194 

 


