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भहारेखाऩयीऺकको कामािरम 
काठभाडौँ, नेऩार 

  



 Serving the Nation and the People 

दूयदृष् ि (Vision)  

 
जनर्हतकारातग जवापदेर्हता, ऩायदष्शिता य तन ठा प्रवद्धनिन गनव र्व वसनयम सॊ्था 

हनु प्रमत् नशयर यहने । 

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

and integrity for the benefit of the people) 

 

गन्तव्म (Mission)  

 

सयोकायवाराराई साविजतनक कोषको दऺताऩूणि उऩमोग सम्फन्धभा आ व्त 
ऩानि ्वतन्र एवॊ गणु्तयीम रेखाऩयीऺण सेवा प्रदान गनव ।  

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

public funds are efficiently used) 

 

 

भूल्म भान्मता (Core Values)  

तनष   ठा (Integrity) 

्वतन्रता (Independence) 

व्मावसार्मकता (Professionalism) 

ऩायदष्शिता (Transparency) 

जवापदेर्हता (Accountability) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऩर सॊखमा् २०७८/७९       तभतत् २०७८/5/4  
च.नॊ. 61 

 

 

श्रय प्रभखुज्मू, 
यतवुाभाई नगयऩातरका,  
नगय कामिऩातरकाको कामािरम,  
भोयङ । 

र्वषम् रेखाऩयीऺण प्रततवेदन । 

 

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

 

 

 

                                                              (नेर कुभाय खरय) 
            नामव भहारेखाऩयीऺक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

भहारेखाऩयीऺकको बनाइि 
नेऩारको सॊर्वधानको धाया २४१ भा सॊघ, प्रदेश य ्थानयमतहका सफै सयकायी कामािरमको 

रेखाऩयीऺण तनमतभतता, तभतव्ममयता, कामिदऺता, प्रबावकायीता य औष्चत्मको आधायभा भहारेखाऩयीऺकफाि 
हनुे व्मव्था छ । रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ को दपा २०(२) भा भहारेखाऩयीऺकरे प्रत्मेक 
गाउॉऩातरका य नगयऩातरकाको रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न गयी अरग अरग प्रततवेदन जायी गनि सक्न ेव्मव्था 
छ । सोही व्मव्थाफभोष्जभ ्थानयम तहको आतथिक वषि 2076।77 को आतथिक कायोफायको 
रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न गयी मो प्रततवेदन जायी गरयएको छ । 

्थानयम तहको रेखाऩयीऺण नऩेारको सॊर्वधान, रेखाऩयीऺण ऐन, सयकायी रेखाऩयीऺण 
भानदण्ड, र्वत्तयम रेखाऩयीऺण भागिदशिन, ्थानयम तह रेखाऩयीऺण तनदव ष्शका, भहारेखाऩयीऺकको वार्षिक 
रेखाऩयीऺण मोजना य तनकामसॉग सम्फष्न्धत ऐन, तनमभको आधायभा सम्ऩन्न गरयएको छ । रेखाऩयीऺणको प्रभखु उदे्दमहरुभा र्वत्तयम 
र्ववयणको शदु्धनता, प्रचतरत कानूनको ऩारना, फजेि तथा मोजना तजुिभा एवॊ कामिक्रभ कामािन्वमन, खरयद ब्मव्थाऩन, साविजतनक 
सम्ऩष्त्तको सॊयऺण य उऩमोग, ष्जम्भेवायी य जवापदेर्हता एवॊ सेवा प्रवाहको अव्था भूल्माङ्कन गनुि यहेको छ । त्मसैगयी ्ोत साधनको 
प्राप्तय य उऩमोग सम्फन्धभा प्रचतरत कानूनको ऩारना बए नबएको र्वश्लषेण गयी र्वत्तयम  ब्मव्थाऩनभा सधुायका रातग सझुाव प्र्ततु 
गयी सशुासन प्रफद्धनिनभा िेवा ऩरु् माउन ुरेखाऩयीऺणको उदे्दम यहेको छ ।  

आतथिक वषि २०७६।७७ को रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न बएऩश्चात जायी गरयएको प्रायष्म्बक प्रततवेदन उऩय प्राप्त प्रततर्क्रमाका 
र्वषमहरु तभरान गयी कामभ यहेका व्महोया सभावेश गयेय याम सर्हतको अष्न्तभ प्रततवेदन ऩठाइएको छ । प्रततवेदनभा ददएका 
सझुावहरुको कामािन्वमनफाि ्थानयम तहभा यहेको सयतभत ्ोत साधनको उऩमोग गयी र्वकास तनभािण य सेवा प्रवाहभा तभतव्ममयता, 
दऺता य प्रबावकारयता हातसर गनि सहमोग ऩगु्ने अऩेऺ ा गरयएको छ । पर्वरुऩ ्थानयम तहको कामिसम्ऩादनभा जवापदेर्हता य 
ऩायदशीता प्रफद्धनिन हनुे र्वश्वास तरइएको छ ।  

रेखाऩयीऺणफाि भूरत: आन्तरयक आम य याज्व फाॉडपाॉिको प्रऺऩेण मथाथिऩयक नयहेको, आन्तरयक आम ठेक्का 
ब्मव्थाऩनभा ्ऩष्ट कानूनय ब्मव्था नबएको, आम सङ्करन न्मून यहेको, ऩमािप्त आधाय फेगय याज्व छुि ददएको, फक्मौता असरुीभा 
प्रबावकायीता नआएको, फजेि अनशुासन कभजोय यहेको, अफण्डा फजेि याखेको, खचि ऩश्चात फजेि तथा कामिक्रभ सॊशोधन गयी अनभुोदन 
गनव गयेको, वषािन्तभा फढी खचि गयेको, खरयद कानून र्वऩयीत सोझै खरयद गयेको, अत्मतधक प्रशासतनक खचि गयेको, फचत अनदुान र्पताि 
नगयेको, र्वतयणभूखय खचिको फाहलु्मता यहेको ज्ता प्रवषृ्त्त देष्खएका छन  । त्मसैगयी र्वकास तनभािणतपि  मोजना प्राथतभकीकयण 
नगयेको, साना तथा िुके्र आमोजनाको छनौि गयेको, जर्िर प्रकृततका कामिहरु सभेत उऩबोक्ता सतभततफाि गयाएको, तोर्कएफभोष्जभ 
जनसहबातगता नजिेुको, दीगो र्वकासका रक्ष्म अनरुुऩ मोजना य कामिक्रभ तजुिभा नगयेको, दीघिकारीन र्वकासको खाका तजुिभा नबएको 
ज्ता सभ्मा यहेका छन  ।  

्थानयम तहको आन्तरयक ब्मव्थाऩनतपि  आवमक अनबुवय य दऺ जनशष्क्तको कभय यहेको, कभिचायी तनमकु्तय तथा फढुवाभा 
प्रदेश रोकसेवा आमोगको ऩयाभशि नतरएको, सेवा प्रवाहभा अऩेष्ऺत सधुाय हनु नसकेको, ्ोत, साधन य सम्ऩष्त्तको दरुु्त अतबरेख 
नयहेको, सञ्चातरत मोजना, कामिक्रभ, सेवा प्रवाहको अतबरेख नयाखेको, फैंक र्हसाफ र्ववयण तमाय गनव नगयेको, रेखाङ्कन तथा सभग्र 
प्रततवेदन प्रणारी य आन्तरयक तनमन्रण कभजोय यहेको छ । साथै आन्तरयक रेखाऩयीऺण बयऩदो य प्रबावकायी नबएको ऩाइएको छ । 

्थानयम तहभा रेखा सतभततको गठन, कामिऺ ेर, रेखाऩयीऺण प्रततवेदन उऩय छरपर य फेरुज ुपर्छ्यौि सम्फन्धय ्ऩष्ट कामिर्वतध तजुिभा 
हनु फाॉकी यहेको ऩाइएको छ । रेखाऩयीऺणफाि औॊल्माएका व्महोयाहरु सधुाय गयी गत र्वगतका फेरुज ुउऩय अऩेष्ऺतरुऩभा आवमक 
कायवाही बए गयेको सभेत देष्खएन । 

सभम य जनशष्क्तको सयतभतताको फावजदु मथासम्बव ्थानयम तहको कामि् थरभा नै उऩष््थत बइि रेखाऩयीऺण गरयएको 
तथमो । रेखाऩयीऺणको क्रभभा रेखाऩयीऺण िोरीरे ्थानयमतहका प्रभखु सर्हतका ऩदातधकायीहरुसॉग छरपर सभेत गरयएको तथमो । 
रेखाऩयीऺण प्रततवेदनभा उल्रेख बएका ब्महोयाको कामािन्वमनफाि ्थानयमतहको र्वत्तयम व्मव्थाऩन, बौततक ऩूवािधाय य सेवा प्रवाहभा 



सधुाय हनु ेअऩेऺ ा गयेको छु । ्थानयम तहको रेखाऩयीऺणभा सहमोग ऩरु्मािउन े्थानयम तहका सफै ऩदातधकायी तथा कभिचायीहरु य 
रेखाऩयीऺण तथा प्रततवेदन तमायीभा सॊरग्न मस कामािरमका कभिचायीहरु सफैराइि धन्मवाद ऻाऩन गदिछु ।  

  
  (िॊकभष्ण शभाि, दॊगार) 
२०७8 बाद्र 4 गते भहारेखाऩयीऺक 

 

 

 

 

 

 

 

प्रदेश नॊ.1 य प्रदेश नॊ.2 रेखाऩयीऺण भहातनदवशनारम 

ऩर सॊखमा् २०७8/79                                                   तभतत्२०७8/05/04 

च.नॊ.  54 

 
र्वषम् रेखाऩयीऺण प्रततवेदन ।  

 

 

श्रय नगयप्रभखुज्मू, 

यतवुाभाई नगयऩातरका,  
नगय कामिऩातरकाको कामािरम,  

भोयङ । 

 

कैर्पमत सर्हतको याम 

हाभयरे यतवुाभाई नगयऩातरका आतथिक वषि २०७6।७7 को तफष्त्तम र्ववयण य त्मससॉग सम्फष्न्धत आम ब्मम 
तफफयण तथा रेखा र्िप्ऩणयहरुको रेखाऩयीऺण गयेका छौं । 

हाम्रो यामभा, मस प्रततवेदनको कैर्पमत सर्हतको याम व्मक्त गनव आधाय खण्डभा उल्रेख बएका र्वषमरे ऩानव असय 
फाहेक, ऩेश बएको २०७7 आषाढ ३१ भा सभाप्त बएको आतथिक वषि २०७6।७7 को तफष्त्तम र्ववयण य 
त्मससङ्ग सम्फष्न्धत आम ब्मम तफफयणरे ्थानयम तहसङ्ग सम्फष्न्धत प्रचतरत कानून य ऩयम्ऩया फभोष्जभ सायबतू 
रुऩभा सर्ह तथा मथाथि अव्था ष्चरण गदिछ ।  

कैर्पमत सर्हतको यामव्मक्त गनव आधाय 

1. रेखाऩयीऺणभा देष्खएका व्महोयाहरुका सम्फन्धभा तभतत २०७8/02/24 भा जायी गरयएको प्रायष्म्बक 
प्रततवेदन उऩय प्राप्त प्रततर्क्रमा सर्हतका प्रभाण कागजातका आधायभा पछ्र्मौि बएका दपाहरु हिाई कामभ 
व्महोयाको अष्न्तभ प्रततवेदन ऩाना 32 मसैसाथ सॊरग्न छ । 

2. रेखाऩयीऺणफाि रु.4 कयोड 50 राख 32 हजाय फेरुजू देष्खएको छ । सोभध्मे असरु गनुिऩनव रु.7 राख 
38 हजाय, प्रभाण कागजात ऩेश गनुिऩनव रु.3 कयोड 13 राख 86 हजाय य तनमतभत गनुिऩनव रु.1 कयोड 
29 राख 8 हजाय यहेको छ ।   

3. आम्दानय तथा खचिको ्े्ता नगदभा आधारयत रेखा प्रणारी अवरम्फन गयेकोरे ऩातरकाको ऩेकीफाहेक 
सम्ऩष्त्त तथा दार्मत्व मर्कन हनुे कुनै जानकायी खरुाएको छैन ।   



हाम्रो रेखाऩयीऺण कामि नेऩारको सॊर्वधान, रेखाऩयीऺण ऐन तथा भहारेखाऩयीऺकको कामािरमरे अवरम्वन गयेका 
नेऩार सयकायी रेखाऩयीऺणभान, भागिदशिन तथा रेखाऩयीऺणसङ्ग सम्फष्न्धत अन्म प्रचतरत कानून फभोष्जभ गरयएको 
छ । र्वत्तयम र्ववयण तमाय गनव ्थानयम तहसङ्ग हाभय ्वतन्र छौं । त्मसका रातग ्वयकृत आचाय सॊर्हता 
  
 

 

 

 

 

 

अनसुाय हाभयरे काभ गयेका छौं । रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राप्त गयेका रेखाऩयीऺण प्रभाणहरु हाम्रो यामव्मक्त गनव 
आधायका रातग ऩमािप्त य उऩमकु्त छन  बन्ने कुयाभा कामािरम र्वश्व्त छ ।   

र्वत्तयमर्ववयण उऩय व्मव्थाऩन य रेखाउत्तयदामय अतधकायीको ष्जम्भेवायी 

आतथिक कामितफतध तथा तफष्त्तम उत्तयदार्मत्व ऐन २०७६ य ्थातनम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ तथा अन्म 
प्रचतरत काननु फभोष्जभ सही य मथाथि हनुे गयी र्वत्तयम र्ववयण तमाय गनव तथा जारसाजय वा अन्म गष्ल्तका 
कायण र्वत्तयम र्ववयण सायबतू रुऩभा गरत आॉकडा यर्हत ्वरुऩभा फन्ने गयी आवमक आन्तरयक तनमन्रण 
प्रणारी राग ु गनव ष्जम्भेवायी ऩातरका व्मव्थाऩनभा यहेको छ । नगय कामिकारयणय, नगय प्रभूख य प्रभखु 
प्रशासर्कम अतधकृत नगयऩातरकाको र्वत्तयम प्रततवेदन प्रकृमाको अनगुभनका रातग ष्जम्भेवाय यहेका छन  ।   

र्वत्तयमर्ववयणको रेखाऩयीऺण उऩय रेखाऩयीऺकको ष्जम्भेवायी 

र्वत्तयम प्रततवेदन सभग्रभा जारसाजय वा अन्म गष्ल्त सभेतका कायण सायबतू रुऩभा गरत आॉकडा यर्हत यहेको 
होस  बतन उष्चत आश्व्तता प्राप्त गयी याम सर्हतको रेखाऩयीऺण प्रततवेदन जायी गनुि रेखाऩयीऺणको उद्देम हो । 
रेखाऩयीऺणभा उष्चत आश्व्ततारे साभान्म ्तयको आश्व्तता सम्भप्रदान गयेको हनु्छ, तय रेखाऩयीऺण ऐन तथा 
भहारेखाऩयीऺकको कामािरमरे अवरम्वन गयेका सयकायी रेखाऩयीऺण भानदण्ड, भागिदशिन तथा रेखाऩयीऺणसङ्ग 
सम्फष्न्धत अन्म प्रचतरत कानून फभोष्जभ गनव रेखाऩयीऺण सम्ऩादन बएकै अव्थाभा ऩतन सफै प्रकायका 
जारसाजयजन्म वा अन्म गष्ल्त ऩत्ता रगाउने सक्ने तनष्श्चतता बने हदैुन । र्वत्तयम र्ववयणका उऩमोगकतािरे 
साभान्मतमा गनव आतथिक तनणिमभा नै पयक ऩानि सक्ने अव्था देष्खएका एउिै वा सभग्रताभा हनुे र्वषेश वा 
जारसाजयजन्म वा अन्म गष्ल्तराई सायबतू रुऩभा गरत आॉकडा भातनएको छ ।  
 

 

 

 (नेर कुभाय खरय) 
 नामफ-भहारेखाऩयीऺक 



1 

 

यतवुाभाई नगयऩातरका 
रेखाऩयीऺण प्रततवेदन 

2076/77 

ऩरयचम – ्थानयम नेततृ्वको र्वकास गदै ्थानयम शासन ऩद्धनततराई सदुृढ गयी ्थानयम तहभा र्वधार्मकी, कामिकायीणय 
य न्मार्मक अभ्मासराई सॊ्थागत गनि ्थानयम सयकायको सॊचारन गनव उद्देमरे मस नगयऩातरकाको ्थाऩना बएको 
हो । ्थानयम सयकायरे सॊचारन गनव कामिभा सहकारयता, सह–अष््तत्व य सभन्वमराई प्रवद्र्धन गनुि य ्थानयम 
सयकायका काभभा जनसहबातगता, उत्तयदार्मत्व, ऩायदष्शिता सतुनष्श्चत गयी नागरयकराई गणु्तयीम सेवा प्रदान गनुि 
नगयऩातरकाको उद्देम यहेको छ । मस नगयऩातरका अन्तगित 10 वडा, 55 सबा सद्म, 142.15 वगि 
र्करोतभिय ऺेरपर तथा 55 हजाय 380 जनसॊखमा यहेको छ । 

्थानयम सष्ञ्चत कोष् आतथिक वषि २०७६।७७ को ्थानयम सष्ञ्चत कोष आम-व्मम र्हसावको सॊष्ऺप्त अव्था तनम्न 
फभोष्जभ यहेको छ्  

प्राप्तय बकु्तानय र्हसाव 

२०७६ श्रावण १ देष्ख २०७७ आषाढ ३१ सम्भ 

र्ववयण र्िप्ऩणय 
मस वषि रु. गतवषि रु. 

फजेि 
आपैरे गयेको 
प्रातप्त/बकु्तानय 

व्तगुत/सो
झै बकु्तानय 

जम्भा 
आपैरे गयेको 
प्रातप्त/बकु्तानय 

व्तगुत/सोझै 
बकु्तानय 

जम्भा 

प्राप्तय (क+ख)   100779162.08 918359263.54 0 918359263.54 0 0 0 

क. प्रातप्त (सॊष्चतकोषभा 
आम्दानय फाॉतधने) 

  790153730 725738642.26 
0 

725738642.26 
0 0 0 

  ११००० कय ११ 142765000 106613851.85 0 106613851.85 0 0 0 

  १३००० अनदुान   545349600 516372269 0 516372269 0 0 0 

      सॊघयम सयकाय १२ 495595600 466618269 0 466618269 0 0 0 

      प्रदेश सयकाय १२ 49754000 49754000 0 49754000 0 0 0 

  १४००० अन्म 
याज्व 

 4465000 6043850.52 
0 

6043850.52 
0 0 0 

ख. अन्म प्रातप्त   39430432.08 27002245.28 0 27002245.28 0 0 0 

  कोषहरु   39430432.08 27002245.28 0 27002245.28 0 0 0 

  धयौिी   0 10488339.01 0 10488339.01 0 0 0 

  सॊघयम, प्रदेश सयकाय 
वा अन्म कामिक्रभ 

  171195000 165618376 
0 

165618376 
0 0 0 

बकु्तानय (ग+घ)   1000779162.0
8 

722942524.38 
0 

722942524.38 
0 0 0 

ग. बकु्तानय (सष्ञ्चत 
कोषफाि) 

  790153730 530321903.10 
0 

530321903.10 
0 0 0 

  २१००० ऩारयश्रतभक 
/ सरु्वधा 

१८ 237532500 200265978.50 
0 

200265978.50 
0 0 0 

  २२००० भारसाभान 
तथा सेवाको उऩमोग 

१८ 103655100 59862180.81 
0 

59862180.81 
0 0 0 

25000 सहामता 
(Subsidy) 

18 34768000 23240746.40  23240746.40    

26000 अनदुान 18 6250000 1971269  1971269    

  २७००० साभाष्जक 
सयुऺा 

१८ 21132000 13844102 
0 

13844102 
0 0 0 
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  २८००० अन्म खचि १८ 4050000 2049322 0 2049322 0 0 0 

  ३१००० गैय र्वत्तयम 
सम्ऩत्तय / ऩूॉजयगत खचि 

१८ 382766130 229088304.39 
0 

229088304.39 
0 0 0 

घ. अन्म बकू्तानय   210625432.08 194905514.23 0 194905514.23 0 0 0 

  कोषहरु   39430432.08 2700245.28 0 2700245.28 0 0 0 

  धयौिी    2284892.95 0 2284892.95 0 0 0 

  सॊघयम, प्रदेश सयकाय 
वा अन्म कामिक्रभ 

१६ 171195000 165618376 
0 

165618376 
0 0 0 

ङ. मो वषिको फचत 
(न्मनु) 

  1000779162.0
8 

195416739.16 
0 

195416739.16 
0 0 0 

च. गतवषिको ष्जम्भेवायी 
यकभ (अ.ल्मा) 

  97574130 196708670.89 
0 

196708670.89 
0 0 0 

वषािन्तको फाकी यकभ 
(ङ + च) 

  1098353292.0
8 

292125410.05 
0 

292125410.05 
0 0 0 

फैंक तथा नगद फाकी २४  152245395.82 0 152245395.82 0 0 0 

 

 

्थानयम तहको नाभ् यतवुाभाई नगयऩातरका                                             आतथिक वषि-2076/77 

दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुज ुयकभ 
  र्वत्तयम र्ववयण र्वश्लषेण  

1.  र्वत्तयम र्ववयण – ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७२ भा गाउॉऩातरका तथा 
नगयऩातरकारे प्रत्मेक वषिको साउन एक गतेदेष्ख आगाभय वषिको असाय भसान्तसम्भको 
अवतधराई आतथिक वषि कामभ गयी आम य व्मवमको र्हसाव याख्नऩुदिछ । सोही ऐनको दपा 
६९ भा तोकीम अनसुाय गाउॉऩातरका तथा नगयऩातरकारे आफ्नो आतथिक कामि प्रणरीको 
व्मव्थाऩन गनुिऩदिछ । मस सम्फन्धभा देष्खएका व्महोया देहाम फभोष्जभ छन  
 ्थानयम तहरे सॊष्चत कोषभा गत र्वगतको फाॉकी मस वषि प्राप्त यकभ य सॊष्चत कोषवाि 

बएको खचि ्ऩष्ट देष्खने गयी खाता याखेको छैन ।  

 ्थानयम तहरे फैंक सभामोजन र्हसाफ खाता याखेको छैन । जसफाि ्थानयम तहको असाय 
भसान्तको फैंक भौज्दात य शे्र्ताको भौज्दातभा सॊष्चत तपि  रु. 21419311.10 य अन्म 
खाता तपि  रु. 8717108/- रे पयक देष्खएको छ । 

 रेखाऩयीऺणका क्रभभा फैंक नगदी र्कताफ तथा ऩेकी खाता अद्यावतधक नयहेको कायण 
्थानयम तहरे ऩेश गयेको आम–व्मम र्ववयण मथाथि भान्न सक्ने अव्था छैन । 

 कततऩम सम्फष्न्धत आतथिक कायोफायहरुको गोश्वया बौचय फजेि ष्शषिकगत फैक नगदी 
र्कताफभा नजनाएकारे शे्र्ता अनसुाय फैक भौज्दात ऋणात्भक यहेको तथा ्थानयम तहका 
सफै खाताहरुको एकभषु्ट र्हसाव गदाि भौज्दात ऋणात्भक नयहेको । 

 ्थातनमतहरे तफबाज्मकोषको र्हसाफ ब्मफष््थत याखेको ऩाईएन । मस तहरे प्रदेशराई 
फाॉडपाॉड गनुिऩनव याज्व फाॉडपाॉड नगयी रु. 215845/- भौज्दात याखेको य सो 
यकभराई २०७७ आषाढ ऩतछ फाॉडपाॉड गयेको र्ववयणफाि देष्खमो । 

 ्थानयम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को तनमभ ७२(२) भा नेऩार सयकायरे तनधाियण गये 
फभोष्जभको आम य व्ममको वगीकयण तथा खचि शयषिक सम्फन्धय व्मव्था अवरम्फन 
गनुिऩनव तथा तनमभ ७६(२) भा भहारेखा ऩयीऺकफाि ्वयकृत बए फभोष्जभको ढाॉचाभा 
रेखा याख्नऩुनव व्मव्था गयेकोभा मस ऩातरकारे २०७६।२।१९ भा भहारेखाऩयीऺकफाि 
्वयकृत बएको साविजतनक ऺेर रेखाभान ढाॉचाभा प्रततवेदन तथा रेखाङ्कन गयेको ऩाईएन । 
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्थानयम तहको नाभ् यतवुाभाई नगयऩातरका                                             आतथिक वषि-2076/77 

दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुज ुयकभ 

 

 ्थानयम कोषको सञ्चारन, व्मव्थाऩन य प्रततवेदन प्रणारीभा एकरुऩता य शदु्धनता कामभ गनि 
भहारेखा तनमन्रक कामािरमरे उऩरब्ध गयाएको ्थानयम सॊष्चत कोष व्मव्थाऩन प्रणारी 
(सरु) को प्रमोग गयेको ऩाईएन । 

    त्मसैरे तोकेफभोष्जभका र्वत्तयम र्ववयणहरु तथा खाताहरु अद्यावतधक गयी आम य व्ममको 
वा्तर्वक ष््थतत देष्खने गयी रेखाॊकन गनुिऩदिछ । 

 

2.  ष्जम्भेवायी पयक ऩयेको – ्थानयम तहको सष्ञ्चत कोषभा गत र्वगतको फाॉकी, मस वषि प्राप्त य 
खचि बएको यकभ ्ऩष्ट देष्खने गयी र्हसाफ याख्न ेय ष्जम्भेवायी एर्कन गनुिऩदिछ । तय ्थानयम 
तहको रेखाऩयीऺण प्रततवेदनअनसुाय गत वषिको अन्त्मभा रु. 111323099.22 भौज्दात 
कामभ बएकोभा मो फषिको शरुुभा रु. 97574130/- ष्जम्भेवायी सायेको देष्खमो । जस 
अनसुाय रेखाऩयीऺण प्रततवेदनभा उल्रेख बएको बन्दा रु. 13748369.22 घिी ष्जम्भेवायी 
सयेको सम्फन्धभा मर्कन गनुिऩनव देष्खएको व्महोया भ्मौदा प्रततवेदनभा उल्रेख गरयएकोभा 
सरुफाि खाता सॊचारन गयेको य सरुभा धयौिी य अन्म खाताको भौज्दात ष्जम्भेवायी नऩयेको 
कायण पयक ऩयेको बनाई यहेको बएताऩतन सफै खाताहरुको ष्जम्भेवायी मर्कन गनुिऩनव रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13748369.22 

3.  आन्तरयक तनमन्रण प्रणारी् ्थानयम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा ७८ वभोष्जभ 
आन्तरयक तनमन्रण प्रणारी तमाय गरय राग ुगनुिऩनवभा राग ुगयेको ऩाईएन। मस सम्वन्धभा 
देष्खएका अन्म व्महोयाहरु तऩष्शर वभोष्जभ यहेका छन ।  
 ्थानयम सयकाय सञ्चारन ऐन, 2074 को दपा 11 अनसुाय आफ्नो ऺेरतबरको 

आधायबतु तथमाॊक सॊकरन, अतबरेखाॊकन य व्मव्थाऩन गनुिऩनव सो गयेको ऩाईएन ।  
 ऩातरकारे २०७६।७७ को अवतधभा बएको आफ्नो आतथिक कायोवायको अनसुचुय २११ 

वभोष्जभ ढाॉचाभा वार्षिक प्रततवेदन तमाय गयेको ऩाईएन । 

 ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७५ फभोष्जभ एक आतथिक वषिभा खचि हनु 
नसकी फाॉकी यहेको यकभ आतथिक वषिको अन्तभा ्थानयम तहको सॊष्चत कोषभा ट्रन्सपय 
गनुिऩनिभा आतथिक वषि सभाप्त बए ऩश्चात  ऩतन चार ुखचि खताभा रु. 75958452.60, 
ऩजुयगत खचि खाताभा रु. 10900205.11 य र्वबाज्मकोषभा रु. 215845/- सभेत 
गयी रु. 87084502.71 भौज्दात यहेको ऩाईमो । 

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

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

 याज्व सॊकरन सम्फन्धभा सचुना प्रतफतधको प्रमोग गयी सफै कायोफाय फैर्कङ्ग प्रणारी भापि त 
गनव गयेको देष्खएन । 

 अन्तय सयकायी र्वत्त व्मव्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा १७ फभोष्जभ भध्मकारीन खचि 
सॊयचना तमाय गनुिऩनवभा ऩातरकारे सो फभोष्जभ भध्मकारीन खचिको सॊयचना तमाय गयेको 
ऩाईएन ।  

 ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७१ भा गाउऩातरका तथा नगयऩातरकारे 
आफ्नो अतधकायऺेरतबरका र्वषमभा ्थानयम्तयको र्वकासका रातग आवतधक, वार्षिक, 

यणनयततगत र्वषम ऺेरगत भध्मकारीन तथा दीघिकारीन र्वकास मोजना तमाय गयी 
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुज ुयकभ 
कामािन्वमनभा ल्माएको ऩाईएन । 

 ्थातनम तहरे आफ्नो ऺेरभा कामािन्वमन हनुे आमोजनाको तफश्लषेण गयी सम्बाब्म 
आमोजनाको फैंक खडा गयेको देष्खएन । 

 ददगो तफकास मोजना (२०१५-३०) राई कामािन्वमन गनव सन्दबिभा रक्ष्मराई 
आन्तरयकीकयण गनव य भध्मकातरन रक्ष्महरु तोर्क भलु्माङ्कन गनव कामि बएको देष्खएन । 

 ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ६५, ६६ य ६७ भा क्रभश् ्थानयम 
याजश्व ऩयाभशि सतभतत, ्ोत अनभुान य फजेि सयभा तनधाियण सतभतत य फजेि तथा कामिक्रभ 
तजुिभा सतभतत यहने व्मव्था गयेकोभा ऩातरकारे उक्त सतभतत गठन गयेको ऩाईएन ।  

 ऩातरकारे ष्जन्सय साभानको एकीकृत र्ववयण तथा सहामक ष्जन्सय खाता अध्मावतधक नगयी 
वडा कामािरम तथा र्वतबन्न सॊघ सॊ्थाराई र्वतयण गयेको ऩाईमो । 

 वडा कामािरमभा यहेका ष्जन्सय साभान सर्हतको अतबरेख देष्खने गयी ऩातरकाको भूर 
ष्जन्सय खाता अध्मावतधक गयेको ऩाईएन । 

 ष्जन्सय तनरयऺण प्रततवेदनभा उल्रेख बए अनसुाय र्वतबन्न भारसाभान भभित तथा तरराभ गनुि 
ऩनवभा गयेको ऩाईएन ।  

 भलु्म अतबवरृ्द्धन कय तनमभावरी, २०53 को तनमभ 6क भा ठेक्का सम्झौता य कय 
बकु्तानयको जानाकायी सम्वष्न्धत आन्तरयक याज्व कामािरमराई नददई आतथिक वषिको 
अन्तभा भार ददएको तथा इ िीतडएस नगयेको ऩाइमो। 

 कुनै यकभको बकु्तानय ददॉदा रयत ऩगुेको वा नऩगुेको जाॉच गयी यतसद र्वर बऩािइहरुभा 
तसरतसरेवाय नम्वय याष्ख कामािरम प्रभखुरे तोकेको कभिचायीरे बकु्तानय बएको जनाउने 
छाऩ सभेत रगाई द्तखत गयी प्रभाष्णत गनुिऩनवभा सो अनसुाय गयेको ऩाईएन । 

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

 ्थानयम सयकाय सञ्चारन ऐन, 2074 को दपा 13 वभोष्जभ आतथिक वषि शरुु हनुबुन्दा 
ऩन्र ददन अगाफै ऩातरकारे आफ्नो ऺेरतबरको तनभािण साभाग्रय भूल्म, ज्मारा, बाडा तथा 
अन्म भहशरुको ्थानयम न्मनुतभ दययेि तोक्न ुऩनवभा तोकेको ऩाईएन। 

 ठेक्काहरुको र्व्ततृ र्ववयण देष्खने गयी ठेक्का अतबरेख खाता य कष्न्िन्जेन्सय खाता याखेको 
ऩाईएन । 

 ्थानयम तहरे तनभािण व्मवसामय तथा उऩबोक्ता सतभतत भापि त कामि गयाएकोभा तनभािण 
कामिभा प्रमोग हनुे साभानको गणु्तय ऩयीऺण गयेको ऩाइएन । 

 ्थानयम सयकाय सञ्चारन ऐन, 2074 को दपा 74(2) अनसुाय साविजतनक खरयद 
तनमभावरी वनाई राग ुगनि सक्ने व्मव्था बएकोभा साविजतनक खरयद तनमभावरी वनाएको 
ऩाईएन ।  

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

 सॊ्था दताि ऐन, २०३४ दपा ३ ऩातरकाफाि सॊचारन बएका र्वतबन्न मोजना तनभािण कामि 
गनि सम्झौता गठन गयेका उऩबोक्ता सतभतत ऐनको उक्त व्मव्था अनसुाय भान्मता प्राप्त हनुे 
गयी दताि गयेको ऩाइएन ।  

 ऩातरकारे आमोजना।कामिक्रभ छनौि गदाि उऩबोक्ता सतभततको तऩिmफाि नगद रागत 
सहबातगता जटु्ने आमोजनाराई प्राथतभकता ददनऩुनव,भा सो नगयेको य रागत सहबातगता 
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुज ुयकभ 
सर्हतका रागत अनभुान तमाय गयेको देष्खएन । 

 सञ्चातरत मोजनाको सूचना ऩािीभा आम–व्मम, अऩेष्ऺत य वा्तर्वक राबका साथै 
उऩबोक्ताको मोगदान य कामिसम्ऩादन रगामतका र्वषमभा ्ऩष्ट गयी सयोकायवारा सर्हतको 
साविजतनक सनुवुाई य साविजतनक ऩयीऺणराई अतनवामि गनुि गयाउन ु ऩनवभा अतधकाॊशत् 
ऩारना बएको ऩाईएन । 

 वातावयणको सॊयऺणको एर्ककृत ददघिकारीन मोजना तमाय गयेको ऩाइएन । शहयीकयण 
बैयहेका ्थानराई भध्मनजय याखदै पोहोयभैरा ब्मफ्थाऩन ्थर ऩर्हचान एफॊ कामिमोजना 
तमाय गयेको ऩाईएन ।  

 ऩातरकाको र्वकास तनभािण व्मव्थाऩन तथा सेवा प्रवाहका रातग प्रार्वतधकतपि  27 य 
प्रशासतनकतपि  21 सभेत  48 कभिचायीको दयफन्दी ्वयकृत बएकोभा क्रभश: 18 य  
13 सभेत  21 ऩदऩूती बएकोरे कामिरम सञ्चारनभा कभिचायीको अबाव यहेको ऩाईमो । 

 सशुासन व्मव्थाऩन तथा सञ्चारन तनमभावरी,२०६५ अनसुाय नागरयक वडाऩरभा 
उल्रेष्खत सेवाहरुको कामािन्वमन ष््थतय अनगुभन गनि अनगुभन सॊमन्र तम गयेको 
ऩाईएन । 

 तनजाभतय सेवा ऐन, 2049 वभोष्जभ कभिचायीहरुको कामि र्ववयण वनाई राग ु गयेको 
ऩाईएन । 

 तनजाभतय सेवा ऐन, 2049 को दपा 7ख2 वभोष्जभ तरर्व प्रततवेदन ऩारयत गयाएय भार 
तरव बत्ता बकु्तानय गनुिऩनवभा कामािरमरे तरवय प्रततवेदन ऩारयत नगयी वषिबयीभा रु. 
15037825/- खचि रेखेको ऩाईमो । 

 सॊघयम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमको 2073।12।25 को ऩरयऩर अनसुाय 
मस ऩातरकाभा सभार्हत बएका सार्वकका गाॉउ र्वकास सतभततको नाभभा यहेका ऩेकी 
तथा वेरुजकुो रगत तमाय गयेको ऩाईएन ।  

 ्थानयम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ अनसुाय ्थानयम तहहरुरे आफ्नो 
अतधकायऺेर तबरका र्वषमभा ऐन तथा सोको अतधनभा यही तनमभ तनदव ष्शका, कामिर्वतध य 
भाऩदण्ड  फनाउनऩुनवभा मस ऩातरकारे हारसम्भ 6 ऐन, 15 कामिर्वतध 7 तनदव ष्शका य  1 
नम्सि सभेत 29 काननु एवॊ कामिर्वतध तनभािण गयी कामािन्मनभा ल्माएको छ । 

    तसथि ऩातरकारे आन्तरयक तनमन्रण प्रणारीराई तोकीए फभोष्जभ प्रबावकायी य 
र्वश्वशनयम फनाइ सेवा प्रवाह सदुृढ फनाउन ेतपि  ध्मान ददनऩुनव देष्खन्छ ।  

  मोजना तजुिभा, फजेि तथा कामिक्रभ   
4.  फजेि ऩेश, ऩारयत य अष्खतमायी - ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७१ भा 

्थानयम तहरे आगाभय आतथिक वषिको याजश्व य व्ममको अनभुान कामिऩातरकाफाि ्वयकृत 
गयाई असाय १० गते तबर ऩेश गनव य मसयी ऩेश बएको फजेि छरपर गयी असाय 
भसान्ततबर सबाफाि ऩारयत गनुिऩनव व्मव्था छ । सोही ऐनको दपा ७३ भा सबाफाि फजेि 
्वयकृत बएको ७ ददनतबर ्थानयम तहका प्रभखुरे प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतराई फजेि खचि 
गनव अष्खतमायी प्रदान गनुिऩनव व्मव्था छ । मस ्थानयम तहभा उऩाध्मऺयउऩ प्रभखु श्रय दमन्त 
देवय चडुाररे २०७६।3।10 गते रु.78 कयोड 55 राख 8 हजायको फजेि सबा सभऺ 
ऩेश गयेकोभा २०७६।3।28 भा ऩारयत बएको छ । मसैगयी ्थानयम तहका प्रभखुरे 
२०७६।4।5 भा प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतराई फजेि खचि गनव रु.64 कयोड 59 हजाय 
130 को भार अष्खतमायी प्रदान गयेको देष्खन्छ । सबाभा ऩेश बएको बन्दा घिीको भार 
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अष्खतमायी ददएकोरे सबारे सॊशोतधत फजेि ऩारयत गये नगयेको उल्रेख गयेको देष्खएन । 
कानूनरे तोकेको सभमभा आम य व्ममको अनभुान ऩेश गयी ऩारयत गनव य अष्खतमायी ददनेतपि  
ध्मान ददनऩुदिछ ।  

5.  अफण्डा फजेि – ्थानयम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ फभोष्जभ ्थानयम आतथिक अव्था 
सभेतको आधायभा फजेि तथा कामिक्रभको प्राथतभकीकयणका आधाय तमाय गयी ्ोत अनभुान 
तथा सयभा तनधाियणका आधायभा अफण्डा नयाखय आम–व्ममको अनभुान ऩेस गनुिऩनव व्मव्था 
छ । मस ्थानयम तहरे मो फषि रु.30 राख 73 हजाय अफण्डा याखेको छ । उक्त  अफण्डा 
यकभ कामिऩातरकाको तनणिमफाि चारतुपि   र्वतबन्न शयषिकभा रु.10 राख य ऩजुयगततपि  बैऩयी 
आउने शयषिकभा रु.२० राख ७३ हजाय फजेि व्मव्था गयी खचि गयेको छ । फजेि 
अफण्डभा याखय कामिऩातरकाको तनणिमफाि खचि गनव प्रर्क्रमाभा तनमन्रण गनुिऩदिछ । 

 

6.  नगयसबाभा ऩेश बएको वार्षिक नयतत तथा कामिक्रभभा २०७६।७७ को रातग रु.78 कयोड 
५५ राख ८ हजाय १४४ प्राप्त हनुे अनभुातनत फजेि ऩेश गयेकोभा २०७६।३।२८ भा उक्त 
फजेिराई सबारे रु.64 कयोड ५९ हजाय 1३० भारको र्वतनमोजन ऐन ऩारयत गयेकोभा 
२०७६।४।५ भा प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतराई रु.64 कयोड 51 हजाय 130/- को भार 
अष्खतमायी ददएको देष्खमो । सबा सभऺ ऩेश बएको फजेि, र्वतनमोजन ऐन अनसुाय व्मव्था 
गरयएको खचि य अष्खतमायीभा पयक गयेकोरे मस सम्फन्धभा ्ऩष्ट गयी ऩेश गनुिऩनव । 

 

7.  चौभातसक ऩूॉजयगत खचि - आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ  २३ फभोष्जभ 
्वयकृत बएको कामिक्रभभा तनमभ २५ फभोष्जभ चौभातसक प्रगतत र्ववयण वनाई ऩेश गनुिऩनव य 
चौभातसक कामिरक्ष्म तथा कमिक्रभ फभोष्जभ कामिसम्ऩादन सम्ऩन्न गयी कमिक्रभ कामािन्वमन 
गनुिऩनव व्मव्था छ । कामािरमरे उऩरव्ध गयाएको र्ववयण अनसुाय चौभातसक ऩषु्जगत खचिको 
ष््थतत देहाम फभोष्जभ छ । वषािन्तभा हतायभा काभ गयाउॉदा काभको गणु्तयभा असय ऩनव 
देष्खएकोरे तनमभभा बएको व्मव्था अनरुुऩ आषाढभा खचि गनव ऩरयऩािीभा तनमन्रण 
गनुिऩदिछ । 

ऩूॉजयगत खचि 
शयषिक 

कुर खचि 
चौभातसक खचि (रु.हजायभा) आषाढ 

भर्हनाको 
भार खचि प्रथभ चौभातसक दो्ो चौभातसक तेसोचौभातसक 

कूर खचि: 257534215.38 4527848 71968055.37 181042312.01 
 

खचि प्रततशत  1.75 27.94 70.57 
  

 

8.  ऺरेगत फजेि य खचि- ्थानयम तहको एकीकृत, सभानऩुाततक य ददगो र्वकासका ऺेरगत रुऩभा 
सभानऩुाततक फजेि र्वतनमोजन गयी खचि गनुिऩनव हनु्छ । मस ऩातरकाको २०७६।७७ को 
ऺेरगत फजेि य खचिको ष््थतत देहामअनसुाय यहेको देष्खन्छ । 

भखुम ऺरे वार्षिक वजेि खचि यकभ कुर खचि भध्मे 
प्रततशत 

आतथिक र्वकास 20842000 6748362 32.38 

साभाष्जक ऺेर  234164600 180857421 82.51 

ऩूवािधाय र्वकास ऺेर 369372954 224079937.39 60.65 

र्वत्तयम व्मव्थाऩन य सशुासन 1077000 575940 81.33 

कामि सञ्चारन तथा प्रशासतनक खचि 164697175.43 117760242.24 71.5 

जम्भा 790153729.43 530021902.63 
 

उष्ल्रष्खत र्ववयण र्वश्लषेणफाि तनम्नानसुाय देष्खएको छ: 
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुज ुयकभ 
8.1.  खचि तफश्लषेण् ऩातरकारे मसफषि कुर आष्न्तयक आमफाि रु.11551315/- याज्व फाॉडपाॉड 

य अनदुानफाि रु.624754704.95 सभेत रु.736306011/- आम्दानय बएकोभा चार ु
तपि  रु.448244402.98 य ऩूॉष्जगत तपि  रु.218188304.39 सभेत रु 
666432707.37 खचि बएको छ । खचि भध्मे आन्तरयक आमको र्ह्सा 1.73 प्रततशत 
यहेको छ । मसफषि ऩदातधकायी सतफधाभा रु.7233000/- खचि बएको छ जनु आन्तरयक 
आमको 62.8 प्रततशत यहेको छ । ऩातरकाराई प्राप्त बएको सफै अनदुान य याज्व 
फाॉडपाॉडको यकभफाि 67.26 प्रततशत चार ुय 32.44 प्रततशतभार ऩूॉष्जगत तनभािणभा खचि 
बएको देष्खन्छ । मसफाि ऩातरकाहरुरे तफकास तनभािण प्रमोजनभा न्मनु खचि गयेको प्रशासतनक 
प्रमोजनभा फर्ढ खचि बएको देष्खन्छ । प्रशासतनक खचि तनमन्रण गदै प्राप्त अनदुान य याज्व 
फाॉडपाॉडको यकभ अतधकरुऩभा तफकास तनभािण प्रमोजनभा ऩरयचारन गरयनऩुदिछ । 

 

  सॊगठन तथा कभिचायी ब्मव्थाऩन  
9.  कभिचायी कयाय – ्थानयम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८३ भा ्थानयम तहरे 

आफ्नो अतधकाय ऺेर य कामिफोझको र्वश्लषेण गयी सॊगठन तथा व्मव्थाऩन सबवऺणको 
आधायभा ्थामय प्रकृततको काभको रातग तथा सेवा कयायफाि तरईने कभिचायीको दयफन्दी 
प्र्ताव गनुिऩनव य अ्थामय दयफन्दी सजृना गनि नसर्कने व्मव्था छ । तय ऩातरकारे र्वतबन्न 
ऩदभा अ्थामय ९ जना को रु. 2667730/- य २६ जना कभिचायीहरु कयायभा याखय रु. 
6458790/- गयी जम्भा 9126520/- खचि रेखेको छ ।  
    त्मसैगयी सोही ऐनको २०७४ को दपा ८३(८) वभोष्जभ ऩातरकारे नगय प्रहयी, सवायी 
चारक, समश, कामािरम सहमोगय, ऩरम्फय, इरेक्िीतसमन, चौर्कदाय, भातर, फगैँचे रगामतका ऩदभा 
भार कयायवाि सेवा तरन सर्कने व्मव्था गयेको छ । ्थानयम तहरे भातथ उल्रेष्खत ऩद 
वाहेकको र्वतबन्न इष्न्जतनमय, अतभन, सहामक चौथो रगामत ऩदभा 10 जना कयाय तनमषु्क्त गयी 
फषिबयीभा रु. 3000530/- बकु्तानय गयेको अतनमतभत देखएको रु....... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000530/- 
10.  कल्माण कोष – ्थानयम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ९१ फभोष्जभ ्थानयम तहरे 

्थानयम सेवाका आफ्नो दयफन्दीभा कामियत प्रत्मेक कभिचायीरे खाईऩाई आएको भातसक 
तरफफाि १० प्रततशत यकभ कट्टा गयी सो यकभ फयाफयरे हनु आउने यकभ थऩ गयी जम्भा 
गनुिऩनव व्मव्था छ । ऩातरकारे मस वषि र्वत्तयम सभानयकयणफाि २०७७।३।२४ भा 
कभिचायी कल्माण कोषभा रु.2500000/- ट्रान्सपय गयेको छ । तय उक्त कोषको सॊचारन 
सम्फन्धय ऩातरकाफाि कुनै ऐन कानूनको व्मव्था बएको देष्खएन । मसयी कानूनको व्मव्था 
नगयी ऩातरका अनदुानफाि सोबैm कभिचायी कल्माण कोषभा यकभ ट्रान्सपय गनि तभल्ने 
नदेष्खएकारे उक्त यकभ र्पताि तरई ्थानयम तहको सष्ञ्चत कोषभा दाष्खरा हनुऩुनव रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2500000/- 
11.  दयफन्दी ऩदऩूती् कभिचायी दयवन्दी य ऩदऩूती र्ववयण य सरुवा/अवकास बएका कभिचायीको 

र्ववयण रेखाऩयीऺणको क्रभभा भाग गयेकोभा उऩरब्ध नबएको कायण तबडान गयी ऩयीऺण गनि 
सर्कएन ।  

 

12.  तरवय प्रततवेदन् प्रदेश नॊ. १ साविजतनक खचिको भाऩदण्ड कामिर्वतध य तभतव्ममयता सम्फन्धय 
तनदव ष्शका २०७५ को फुॉदा नॊ. २०(२) भा सम्फष्न्धत प्रदेश रेखा तनमन्रक कामािरमफाि 
तरवय प्रततवेदन ऩारयत नगयाई तरव बत्ता खचि रेख्न ऩाइन े छैन । तरवय प्रततवेदन ऩारयत 
नबएको यकभ खचि रेख्न े ऩदातधकायीफाि असरु उऩय गरयने छ बन्ने व्मव्था छ । 
नगयऩातरकारे आतथिक वषि २०७६।७७ को तरवय प्रततवेदन ऩारयत नगरय तरव बत्ताभा 
रु.15037825/- खचि रेखेको ऩाइमो । सॊघयम शशति तपि को कभिचायीहरुको सभेत तरवय 
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुज ुयकभ 
प्रततवदेन ऩारयत बएको ऩाइएन । तरवय प्रततवेदन ऩारयत नबएकोरे वा्तर्वक तरव तथा ग्रडे 
यकभको खचि मर्कन गनव अव्था यहेन । तरवय प्रततवेदन ऩारयत गयेय भार तरव बत्ता खचि 
रेख्न ुऩदिछ ।  

13.  न्मामयक सतभतत – ्थानयम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ४६ देष्ख ५३ सम्भ 
अतधकाय ऺेर तथा न्माम सम्ऩादन प्रर्क्रमाको व्मव्था गयेको छ । सतभततभा ऩयेको 
उजयुीभध्मे भेरतभराऩ प्रकृततका आधायभा र्वाभद दताए बएको ३ भर्हनातबर िुङ्गो रगाउन े
व्मव्था छ । तय रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राप्त र्ववयण अनसुाय गतफषि पछ्र्मौि वा कायफाही 
र्कनाया गयी िुङ्गो रगाउन फाकी 3 य मो फषि थऩ बएको 19 गयी कुर 22 र्ववाद दताि 
बएकोभा 19 विा भार पछ्र्मौि बई 3 फाॉकी देष्खन्छ । न्माम सम्ऩादन प्रर्क्रमाराई ऐनरे 
तोकेको म्मादतबर पछ्र्मौि वा कायफाही र्कनाया गयी िुङ्गो रगाउनऩुदिछ ।  

14.  ्वकीम सष्चव य सल्राहकाय – गाॉउ तथा नगय सबाका सद्महरुको सरु्वधा सम्फष्न्ध ऐन 
२०७५ (प्रथभ सॊशोधन) भा मस प्रदेशभा ्थानयम तहका प्रभखु तथा उऩ प्रभखुरे सल्राहकाय 
याख्न ऩाउने व्मव्था गयेको छैन  । त्मसैगयी ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा 
८३(८) भा तोर्कएको बन्दा पयक ऩदभा कभिचायी ऩदऩूती गनि नहनु ेउल्रेख छ । तय नगय 
प्रभखुको प्रसे सॊमोजकको रुऩभा श्रय प्रददऩ ऩयाजरुीराई तनमकु्त गयी भातसक रु. 22000/- 
का दयरे रु.298000/- बकु्तानय गयेको अतनमतभत देष्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

298000/- 
15.  कष्न्िन्जेन्सय यभकफाि बत्ता र्वतयण् साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ १० भा 

तनभािण कामिको रागत अनभुान अनसूुचय-1 को ढाॉचाभा तमाय गनुिऩनव व्मव्था छ । अनसूुचय-
1 फभोष्जभ रागत अनभुानभा सभावेश बएको कष्न्िन्जेन्सय यकभ भध्मे वकि  चाजि ्िाप य 
अन्म सानाततना खचि छुट्याई कामिर्वतध ्वयकृत गयी खचि गनुिऩनव व्मव्था छ । कामािरमरे 
ऩूॉजयगत खचिको कष्न्िन्जेन्सय यकभफाि सभेत २०७७।७८ को वार्षिक मोजना कामिक्रभ तजुिभा 
गनि कामािरम सभम फार्हय २०७७।२।२५ देष्ख २०७७।३।१० सम्भ काभ गयेको उल्रेख 
गयी ऩदातधकायीराई तरव ्केरको दयफाि य कभिचायीराई हाष्जयीको आधायभा ददन २१ को 
अततरयक्त सभम काभको बत्ता रु. 323063.32 बकु्तानय गयेको छ । ऩूॉजयगत खचिफाि प्राप्त 
कष्न्िन्जेन्सय यकभ सम्फष्न्धत मोजना तथा कामिक्रभभा खचि गनव व्मव्था बएताऩतन अततरयक्त 
सभम बत्ता वाऩत बकु्तानय गयी खचि गयेको अतनमतभत रु.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

323063.32 

16.  रकडाउन अवतधको प्रोत्साहन य खाजा बत्ता् नेऩार सयकायरे कोयोना बाइयस सॊक्रभणको 
कायण सम्ऩूणि रकडाउन घोषणा गयेको अवतधभा खर्िएका ्वा्थमकभी य अन्म कभिचायीको 
सम्फन्धभा जोष्खभ बत्ताको व्मव्था गयेको छ । नगयऩातरका अन्तगितका वडाहरुभा कामियत 
कभिचायीहरुरे रकडाउन अवतधभा काभ गयेको उल्रेख गयी रु. 312000/- बत्ता तथा 
खाजा खचि रेखेकोभा जोष्खभ बत्ताको आदेशभा वडा कभिचायीको व्मव्था नबएको य 
रकडाउनभा काभ गनि आदेश ददएको ऩर तथा काभभा खर्िएको प्रभाण सभावेश नबएकोरे सो 
खचि बकु्तानय एर्कन गनि नसर्कएको रु. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

312000/- 
17.  व्मष्क्तगत भहशरु खचिको बकु्तानय् गाॉउ तथा नगय सबा सद्महरुको सरु्वधा सम्फन्धय ऐन 

२०७५ को दपा ३ रे नगयऩातरका प्रभखु, उऩप्रभखु, वडाध्मऺ कामिऩातरका सद्म तथा वडा 
सद्मको सरु्वधा सम्फन्धय व्मव्था अनसूुचय-1(ख) फभोष्जभ हनुे गयी सरु्वधाको प्रकाय य ऩाउन े
यकभ भातसक रुऩभा तोर्कददएको छ । मस नगयऩातरकाका ऩदातधकायीहरुराई सभेत सो 
ऐनको व्मव्था अनसुाय भातसक रुऩभा िेतरपोन, भोवाइर (भातसक) दयफाि बकु्तानय गनव 
गरयएको छ । रेखाऩयीऺणको क्रभभा सॊचाय भहशरु ष्शषिकको बकु्तानय साथ सम्रग्न 
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्िेट्भेन्ि फभोष्जभ प्रभखु रगामत अन्म कभिचायीहरुको भोवाइरभा ई-सेवा भापि त यकभ रयचाजि 
गयाई ट्रान्पय गयेको र्ववयण सभेत सॊकरन गयी बकु्तानय गनव गयेकोरे एकै कामिभा ऩदातधकायी 
तपि  दोहोयो य कभिचायीहरुको व्मष्क्तभा भोवाइरभा सभेत सॊचाय भहशरु ष्शषिकफाि खचि गनव 
गयेको ऩाइमो । नभूना छनौि गयी ऩयीऺण गरयएकोभा तनम्नानसुाय २०७६ काततिक, भॊतसय 
ऩौष, भाघ य फैशाख भर्हनाभा रु. 28825/- ट्रान्सपय गयी खचि गरयएकोरे मस सम्फन्धभा 
ऩनु मर्कन गयी फढी बकु्तानय यकभ र्पताि दाष्खरा हनुऩुनव रु. 
बौ.नॊ./तभतत र्ववयण यकभ 

22/2076/7/3 रयचाजि काडि खरयद 10500 

137/2076/8/30 रयचाजि काडि खरयद 2500 

64/2076/7/22 भोवाइरभा यकभ ट्रान्पय 5425 

198/2076/10/2 भोवाइरभा यकभ ट्रान्पय 5200 

114/2076/8/19 ई-सेवाफाि भोवाइरभा ट्रान्पय 5200 

जम्भा 28825  

 

 

 

 

 

 

 

 

28825/- 

18.  खाना तथा र्वर्वध खचि – ्थानयम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७१ फभोष्जभ व्ममको 
फजेि अनभुान आन्तरयक आमको ऩरयतधतबर यही औष्चत्मताको आधायभा र्वर्वध खचि गनुिऩनव 
व्मव्था छ । मस ्थानयम तहरे मो वषि खाना तथा र्वर्वधतपि  भार रु.2014517/- खचि 
गयेको छ । म्तो खचिभा तभतव्मर्मता कामभ गनुि ऩदिछ । 

 

19.  आतथिक सहामता – ्थानयम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ भा ्थानयम तहको यकभफाि आतथिक 
सहामता, चन्दा, ऩयु्काय एवॊ सॊ्थागत अनदुान र्वतयण गनि ऩाउने व्मव्था यहेको देष्खॊदैन । 
मस ्थानयम तहरे औषतध उऩचाय खचि, ऩवि, धातभिक, साॊ्कृततक कामिक्रभ खचि प्रमोजनको रातग 
मो वषि व्मष्क्त एवॊ सॊघ सॊ्थाराई रु.3201524/- आतथिक सहामता र्वतयण गयेको ऩाइमो । 
म्तो खचिभा तभतव्मर्मता कामभ गनुिऩदिछ । 

 

  अनदुान प्रातप्त, र्वतयण य र्पताि  
20.  अनदुानको अनगुभन – साविजतनक तनकामफाि उऩरब्ध गयाईएको अनदुानको सही सदऩुमोग बए 

नबएको एकीन गनि अनदुान उऩरब्ध गयाउने तनकामरे सभम सभमभा अनगुभन गनुिऩदिछ । 
तय ऩातरकारे देहामअनसुाय ्वा्थम कृर्ष, ऩश,ु शैष्ऺक सेवा / साभान खरयद तथा र्वतबन्न 
सहकायी सॊ्थाराई अनदुान ददएको ऩाइमो । तय ऩातरकाफाि तफतयण बएको अनदुानको सर्ह 
सदऩुमोग बए नबएको सम्फन्धभा अनगुभन तथा सोफाि प्राप्त उऩरव्धय भाऩन गयेको छैन । 
साथै अनदुान सम्फन्धभा ्थानयम अनदुान नयतत तम गयेका छैनन  । तसथि अनगुभनराई 
प्रबावकायी वनाई सॊघ, प्रदेश तथा ्थानयम तहफाि र्वतयण हनुे अनदुानभा दोहोयोऩना नहनु ेगयी 
अनदुानग्राहीको जयफन्तयभा सधुाय आएको मर्कन गयी यकभको ऩूणि सदऩुमोग गयाउनेतपि  
ध्मान ददनऩुदिछ । 

 

  नगयऩातरका चारतुपि ्  
21.  सम्झौता वेगयको बकु्तानय् साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ ९९ फभोष्जभ गैय 

सयकायी सॊ्थाफाि काभ गयाउनको रातग त्म्तो काभको आवमकता, र्कतसभ, सम्फन्धय कामि 
सॊचारन र्वतध सर्हतको र्ि.ओ.आय. तमाय गयी दश राख रुऩैंमा सम्भको काभ गयाउनको रातग 
कष्म्तभा १५ ददन अवतध ददई यार्ष्डम वा ्थानयम ्तयको सभाचायऩरभा सूचना प्रकाशन गयी 
प्र्ताव भाग गनुिऩनव व्मव्था छ । कामािरमरे सबाफाि ऩारयत भागभा आधारयत कामिक्रभको 
रु. 425000/- राई कामिऩातरकारे २०७७।२।४ भा सॊशोधन गयेको देखाई कृतरभ 
गबिधान प्रोत्साहन यकभ ष्शषकि भा सायेय साभदुार्मक ऩश ु प्रजनन केन्द्र यतवुाभाई-8 राई 
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्थानयम तहको नाभ् यतवुाभाई नगयऩातरका                                             आतथिक वषि-2076/77 

दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुज ुयकभ 
सॊ्थासॉग काभ गयाउने अवतध, र्वतध य सेवा गनव ऺेर खरेुको सम्झौता नगयी प्रदेश बेिेनयी 
अ्ऩताररे २०६८।६९ भा तोर्कएको भ्माष्क्सनेियको दयफाि यकभ बकु्तानय गयेको व्महोया 
भ्मौदा प्रततवेदनभा उल्रेख गरयएकोभा छरपरभा सॊ्थासॉगको सम्झौता ऩेश गयेको बएताऩतन 
सम्झौता गयेको अवतध नयहेको य नगयसबाफाि सॊसोधन ्वयकृतको वेगय तथा प्र्ताव आह्वान य 
छनौि नगयी यकभ बकु्तानय गयेकोरे तनमतभत देष्खएन रु. 

 

 

 

 

 

 

200000/- 
22.  सॊसोतधत कामिक्रभ य खचि् - ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ७३(७) भा 

कामिऩातरकारे सबाफाि ्वयकृत सयभा य ष्शषिक फार्हय गई खचि गनि ऩाउन ेछैन बन्ने व्मव्था 
छ । कामािरमरे मो वषि नगयसबाफाि ऩारयत नबएको धानको र्वउ खरयद तथा र्वतयण कामिभा 
रु.1114900/- खचि गयेको छ । कामिक्रभ सॊचारन गदाि ५० प्रततशत अनदुानभा धानको 
र्वउ र्वतयण गयी खचि गयेकोभा कृषकहरुरे उक्त यकभ जम्भा गयेको बौचय ऩेश बएन । 
कामािरमरे र्वतबन्न ५ कृर्ष साभाग्रय केन्द्र तथा सहकायी सॊ्थाफाि खरयद गयेको धान ढुवानय 
गयी ल्माउन छुटै्ट रु.40000/- ढुवानय बाडा सभेत व्महोयेको ऩाइमो । धानको र्वउ र्वर्क्र 
गनव सॊ्थाहरुसॉग सम्झौता नबई सोझै धानको र्वउ खरयद गयेकोभा छुटै्ट ढुवानय व्महोयेकोरे 
फढी रागत ऩयेको देष्खमो । खरयद गरयएको उक्त धानको र्वउ र्वतयण गदाि तनम्नानसुायका 
नापा भरुक सहकायी सॊ्थाराई सभेत ददएको छ । सहकायी सॊ्थाहरुराई ५० प्रततशत 
अनदुानभा र्वउ उऩरब्ध गयाउनऩुयेको कायण ऩेश बएन । 

सॊ्थाको नाभ 

कचरा कृर्ष सहकायी सॊ्था 
नवयकयण कृर्ष सहकायी सॊ्था 
सानार्कसान कृर्ष सहकायी सॊ्था 
कट्न ुकृर्ष सहकायी सॊ्था 
दद वॊगयु पाभि 
सबाफाि ऩारयत नबएको कामिभा गयेको उक्त खचि सबाफाि ्वयकृत य सभथिन गनुिऩनव रु. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1114900/- 
23.  तनजय सवायी साधन भभित खचि्  ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ फभोष्जभ कामिऩातरकारे 

नगय सबाफाि ऩारयत मोजना य कामिभा खचि गनुिऩनव व्मव्था छ । वडा नॊ. १० को सॊचारन 
खचिभा बे १ च ५९७५ को गाडय भभित खचि वाऩत रु.10099/- बकु्तानय गयेको ऩाइमो । 
वडाभा तनजय सवायी साधन प्रमोग गयी १०० तर. तडजर को रु.10000/- सभेत बकु्तानय 
गयेकोरे असरु गनुिऩनव व्महोया भ्मौदा प्रततवेदन ऩठाएकोभा छरपरभा वडा कामािरमको 
काभभा वडाध्मऺको गाडय प्रमोग गनव गयी खचि गरयएको बन्ने जवाप ऩेश बएताऩतन खचि गनुि 
अगावै खचिको आदेश बएको नऩाइएको बकु्तानय रु. 

 
 

 

 

 

 

 

20099/- 
24.  साविजतनक खरयद ऐन २०६४ को तनमभ ११ फभोष्जभ भारसाभान खरयद गदाि भारसाभानको 

्ऩेतसर्पकेशनको आधायभा रागत अनभुान ्वयकृत गयी खरयद गनुिऩनव व्मव्था छ । वडा नॊ. 
७ को कामािरम सॊचारन खचिको बकु्तानय गदाि उक्त वडारे खरयद गयेको ल्माऩिऩ, सोपासेि, 

अर्पस िेवर रगामतका साभाग्रयहरु खरयदको र्वर याखय रु.187028/- बकु्तानय गयेको 
छ । तनमभावरीको व्मव्था फभोष्जभ साभानको ्ऩेतसर्पकेशन य रागत अनभुान ्वयकृत 
गयेको नऩाइएको अतनमतभत खचि रु.  

 
 

 

 

 

 

187028/- 
25.  नगयसबाभा ऩारयत नबएको मोजनाभा खचि्  ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ७२ 

भा नगयसबाफाि ्वयकृत मोजना कामिक्रभभा भार खचि गनुिऩनव व्मव्था छ । कामािरमरे रेिी 
भा.र्व. छेउ धाद्रा खोराभा ऩरु तनभािण कामिभा यहेको फजेिराई नगय प्रभखुको 
२०७७।२।१८ को तनणिमफाि मोजना ऩरयवतिन गयेय १४८ थान ह्यभु ऩाइऩ  खरयद य ढुवानय 
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुज ुयकभ 
वाऩत रु.1933294.40 खचि रेष्खएको छ ।उक्त ऩाइऩहरु दाम्रातबट्टा फजाय ढर तनभािण 
कामिभा प्रमोग गयेको ऩाइमो । एक मोजनाको यकभ सबाफाि ऩारयत नबएको मोजनाभा खचि 
गयाई बकु्तानय गयेको तनमतभत देष्खएन रु.  

 

 

 

1933294/- 
26.  सडक वोडि नऩेार तपि ् कामािरमरे शाष्न्तऩयु-उरघुिुु खकुुिोर सडक भभित सम्फन्धय कामि गनि 

ष्शव तनभािण सेवासॉग रु.2423568/- भा ठेक्का फन्दोफ्त गयी कामि गयाएकोभा काभको नाऩय 
अनसुाय रु.2423568/- को कामि बएताऩतन रु.2411454.70 को र्वर ्वयकृत गयेकोभा 
पाइनर सम्भको काभको नाऩयभा रु.2579200.62 देखाएको छ । तनभािण व्मवसामयरे 
यकभ बकु्तानय भाग गदाि ऩेश गयेको कय र्वजकभा योरय य ग्राबेर र्वर्क्र सभेतको आइिभ 
याखय कय र्वजक जायी गयेकोरे मस वषि बकु्तानय बएको भू.अ.कय यकभ सम्फष्न्धत आन्तरयक 
याज्व कामािरमभा सभामोजन गयेको प्रभाण ऩेश हनुऩुनव रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

326200.11 

  कोतबड-19तपि ्   

27.  कोतबड-19 सॊक्रभण योकथाभ तनमन्रण कामिको रातग नगयऩातरकारे ऩेश गयेको र्ववयण 
अनसुाय जनप्रतततनतधहरुरे १ भर्हना वयावयको तरव वाऩत रु.663000/- तथा अन्म 
साभाष्जक व्मष्क्तत्व उल्रेख गयी रु.1129214/- आम्दानय देखाएको छ । साभाष्जक 
व्मष्क्तत्व उल्रेख गयेको तय नाभनाभेसय य यकभ फझुाएको फैंक बौचय वा नगदी यतसद सभावेश 
नबएको उक्त आम मर्कन गनि सर्कएन । कामािरमरे २०७7।३।३१ भा ्थानयम ऩूवािधाय 
साझेदायी कामिक्रभको रु.7492735/- सभेतराई कोषभा ट्रान्सपय गयेको छ । फैंक 
खाताभा मो कोष तपि  रु.7525707.88 वषािन्तभा भौज्दात देष्खएको छ । आम यकभभा 
ऩायदष्शिता गनुिऩदिछ ।  

 

27.1.  कोयोना योकथाभ तथा तनमन्रण सम्फन्धय कामिर्वतध तनदव ष्शकाभा कोयोना सॊक्रभण तनमन्रण 
कामिको रातग प्राप्त यकभ अन्म काभभा खचि गनि नहनुे व्मव्था यहेकोभा कामािरमरे र्वऩद 
व्मव्थाऩन सतभततको तनणिमाअनसुाय २०७७।२।१५ देष्ख आषाढ भसान्तसम्भ २४ जना 
व्मष्क्तराई भातसक रु.20000/- य डे्रस रु.2000/- सभेत ददने गयी कोतबड प्रहयीभा 
तनमषु्क्त गयी रु.736666/- खचि गयेको ऩाइमो । नेऩार सयकायरे सम्ऩूणि रकडाउन गयेको 
अवतधभा बनाि छनौिको कामि सभेत गयाई कोयोना सॊक्रभण तनमन्रण तनदव ष्शकाभा नबएको 
कोयोना प्रहयी कामिभा खचि गयेकोरे अतनमतभत रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

736666/- 
27.2.  साभाग्रय खरयद तथा र्वतयण य भौज्दात् कामािरमरे खरयद गनव सफै साभाग्रयहरु ष्जन्सय भौज्दातभा 

आम्दानय गयी भाग पायभको आधायभा ष्जन्सयफाि खचि जनाई अतबरेख अद्यावतधक गनुिऩनव 
व्मव्था छ । कोयोना सॊक्रभण तनमन्रण तथा योकथाभ कामिको रातग खरयद गरयएका ्वा्थम 
साभाग्रयहरु भाक्स, सेतनिाइजय, र्ऩऩई, ऩॊजा रगामतका साभाग्रय सफै खचि देखाएको छ । साथै 
क्वायेष्न्िन तनभािणको रातग खरयद गरयएका बाडाकुडा कऩडा रगामतका साभान खरयद गयेको 
रु.1408360/- भारसाभानहरु सफै खचि देखाइएको छ । साभाग्रय खरयद तथा र्वतयणको 
अतबरेख ऩेश नबएको य सफै साभाग्रय खचि देखाएकोभा वडाध्मऺहरुराई सयुऺा साभाग्रयहरु एक 
भषु्ठ फझुाई ऩठाउने गयेकोरे खरयद, खऩत तथा र्वतयणको ] अव्था मर्कन गनि सर्कएन रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1408360/- 
28.  याहत साभाग्रय खरयद र्वतयण य प्राप्तय अव्था् कोयोना सॊक्रभणको कायण रकडाउनको अवतधभा 

नगयऩातरका तबरका वातसन्दाराई याहत (खाद्यान्न) उऩरब्ध गयाउने कामिको रातग 
रु.5130998/- खचि गयी १० विा वडाभा ५४७० ऩरयवायराई २५ के.जय. चाभर १ केजय 
ननु, १ तर. तेर य १ थान सावनुको प्माकेि तमाय गयी र्वतयण गयेको र्ववयण ऩेश बएकोभा 
र्वतयण गयेको अवतध य ्थान खरेुको ऩाइएन । खाद्यान्न य भारसभान खरयद गदाि र्वशेष 
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुज ुयकभ 
ऩरयष््थतय उल्रेख गयी सोझै र्वके्रताको दयफाि खरयद गयेको छ । क्वायेष्न्िन तनभािण तथा 
होष्ल्डङ सेन्िय तनभािण व्मव्थाऩनभा रु.1321501/- खचि गयेको र्ववयणफाि देखाएको छ ।  

28.1.  कोयोना प्रहयी तनमषु्क्त गनि छनौि सतभततका व्मष्क्तहरुराई बत्ता वाऩत रु.46010/- खचि 
गयेको छ ।  

 

28.2.  अन्म तनकामफाि प्राप्त साभाग्रय् नगयऩातरकाराई अन्म तनकाम तथा नेऩार सयकायफाि कोतबड-
19 तनमन्रणको रातग प्राप्त बएका सयुऺा साभाग्रय य भारसाभानहरुको अद्यावतधक र्ववयण 
तमाय गयी र्वतयण गयेको अतबरेख नयहेकोरे सफै भारसाभान प्राप्त बई योकथाभ कामिभा खचि 
बए नबएको मर्कन गनि सर्कएन ।  

 

28.3.  क्वायेन्िीनभा यहने र्वयाभयको खाना सोही ष्जल्राको प्रहयीको याशन दयफाि गनुिऩनव व्मव्था 
बएकोभा कामािरमरे र्वयाभयराई र्वनोद क्मािरयङ को र्वरफाि प्रतत ददन प्रततछाक २४० का 
दयरे खाजा खाना एकभषु्ट रु.1804769/- बकु्तानय गयेको छ । मस सम्फन्धभा तनदव ष्शका 
फभोष्जभको दय य फढी दयभा बकु्तानय बएको यकभ मर्कन गयी प्रभाण ऩेश हनुऩुनव । 

 

29.  प्रदेश सयकाय शशति अनदुान तपि ् प्रदेश सयकाय शशति र्वतनमोजनफाि प्राप्त यकभ खचि गदाि 
तोर्कएको कामिक्रभ य आधायफाि प्रचतरत कानून अनसुाय खचि गनुिऩनव व्मव्था छ । 
साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ ११ भा भारसाभान खरयद गदाि ्वयकृत 
्ऩेतसर्पकेशनको आधायभा गनुिऩनव व्मव्था छ । कामािरमराई आतथिक भातभरा तथा मोजना 
भन्रारमफाि मो वषि तनम्नानसुाय थऩ शशति अनदुान प्राप्त बएको ऩाइमो ।  
मोजनाको नाभ यकभ 

्वय्वतय भा.र्व. प्रे ्िेशन साभाग्रय खरयद तथा ष्चल्डेन ऩाकि  तनभािण 1500000 

भदनबण्डायी कृर्ष थोक र्वर्क्र केन्द्र साभदुदमक बवन तनभािण 2000000 

उऩयोक्तानसुायको यकभफाि कामि गयाउन सय्वतय भा.र्व. इिहयासॉग ष्चल्डेन ऩाकि  तनभािण 
कामिभा रु.559102.87 र.ई. तमाय गयी सम्झौता बएको छ । खेर साभाग्रय वाऩत 
रु.1000000/- सभेत बकु्तानय गयेकोभा ष्चल्डेन ऩाकि  तनभािण कामिको रागत अनभुान 
्वयकृत गयी र्वद्यारमसॉग काभको सम्झौता गयी अष्न्तभ र्वर सभेत तमाय गयी बकु्तानय गयेको 
छ । खेर साभाग्रय वाऩतको यकभको रागत अनभुान ्वयकृत नबएको य नगयऩातरकारे 
र्वद्यारमराई खेर साभाग्रय तपि को यकभ ऩयैु तनकासा गयेकोभा उक्त यकभफाि र्वद्यारमरे 
साविजतनक खरयद ऐन २०६४ फभोष्जभ ्ऩेतसर्पकेशन य रागत अनभुान तमाय ्वयकृत गयी 
प्रतत्ऩधािफाि खरयद गयी खचि गयेको खरयद सम्फन्धय तनणिम पाइर ऩेश नबएको य मोजनाको 
कामि सम्ऩन्न सभेत तमाय नगयेकोरे तनकासा ददएको ऩयैु यकभ खचि बए नबएको मर्कन गनि 
नसर्कएकोरे शशति तपि फाि प्राप्त यकभ साभाग्रय खरयदका र्वर बयऩाईको आधायभा खचि 
बकु्तानय गयेको ऩाइमो । र्वद्यारमराई उऩरब्ध गयाएको यकभ रु. 10 राख तोर्कए 
फभोष्जभको कामिभा खचि बए नबएको मर्कन गनुिऩदिछ । साथै खरयद सम्फन्धय कामि 
तनमभावरीभा बएको व्मव्था फभोष्जभ सॊचारन गयेको प्रभाण ऩेश हनुऩुनव रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000000/- 
30.  साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ ११८ भा सम्झौता गदािको वखत ऩूवािनभुान 

नगरयएको अव्था कामािन्वमनको क्रभभा सजृना बएका ऐनको दपा ५४ भा तोर्कएका 
अतधकायीरे बेरयएसन आदेश जायी गनि सक्ने व्मव्था छ । भदन बण्डायी कृर्ष थोक र्वर्क्र 
केन्द्र साभदुार्मक बवनको कामि गनि रु. 22050363.62 को रागत अनभुान ्वयकृत गयेको 
भध्मे न.ऩा.रे व्महोनव रु. 2000000/- यहेको छ । उक्त कामि गनि भदनग्राभ तयकायी तथा 
परपुर सहकायी सॊ्था तर.सॉग २०७७।२।२ भा सम्झौता बई २०७७।३।१५ सम्भ 
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुज ुयकभ 
कामिर्वतध यहेकोभा सो कामि गदाि उक्त सहकायी सॊ्थारे रागत अनभुानभा यहेका ३२ आइिभ 
भध्मे १८ आइिभभा कुनै ऩरयभाणको काभ नगयेकोभा बेरयएसन ्वयकृतय वेगय रु. 
1320005.62 को कामि सम्ऩन्न तमाय गयी सतभततराई रु. 1197086/- बकु्तानय गयेको 
ऩाइमो । बेरयएसन वेगय काभको पाइनर र्वर तमाय गयी बकु्तानय गयेकोरे बेरयएसन 
्वयकृतयको प्रभाण ऩेश हनुऩुनव रु.  

 
 
 
 
 

 

1197086/- 
  शशति तपि ्  

31.  तोर्कएको सेवा य बकु्तानय् कामािरमराई वाश  सरु्वधा सर्हतको शौचारम तनभािण गनि प्राप्त 
यकभफाि २ र्वद्यारमहरुभा ऩठाएको भध्मे भहायाज्थान आ र्व रे २०७७।१।३१ को 
ऩरफाि उक्त कामि नगनव जानकायी ऩठाएको आधायभा उक्त कामि वार र्वकास आ र्व भा 
रगाउने गयी २०७७।२।१ भा नगयप्रभखुरे तनणिम गयेको ऩाइमो । उक्त र्वद्यारमसॉग 
न.ऩा.फाि रु.700000/- य फाॉकी उऩबोक्ता सतभततरे गनव गयी रु.885182/- को सम्झौता 
बएको छ । सम्झौता अनसुाय २०७७।३।२५ सम्भ कामि सम्ऩन्न गनुिऩनवभा र्वद्यारमरे 
रु.439617.14 को भार कामि गयाO अष्न्तभ र्वर ्वयकृत गयेको आधायभा रु.370923/- 
बकु्तानय ददएको छ । उऩबोक्तारे ऩेश गयेको र्वजकभा ्वयकृत तडजामन अनसुाय (वाश) का 
्मातनियीको आइिभ सभेत खरयद गयेको देष्खएन । उद्देम अनरुुऩ वाश सर्हतको सेवा नऩाउन े
गयी कामि गयाई बकु्तानय ददएकोरे ्वयकृत तडजामन अनसुाय नबएको काभभा खचि गयेको छ । 
्वयकृत तडजामन अनसुाय कामि नगयी खचि गयेको तनमतभत देष्खएन रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370923/- 
32.  सन्तोष शाहरे तरएको हात्तयऩाइरे औषतध सेवन सम्फन्धय कामिक्रभ २०७६।१०।२५ देष्ख 

२०७६।१1।१ सम्भ सॊचारन बएकोभा ्वा्थम कभी य प्र.प्र.अ. राई नम्सि अनसुाय उल्रेख 
गयी रु. 25000/- बकु्तानय गयेकोभा २०७६।१०।२, ३, ४ भा कुनै ्थान अनगुभन 
गरयएको प्रततवेदन सभावेश नबएकोरे प्रभाण ऩेश हनुऩुनव रु.  

 

 

 

 

25000/- 
33.  शत प्रततशत अनदुानभा खचि्  शशति अनदुानफाि प्राप्त यकभ ्वयकृत तनदव ष्शकाको आधायभा खचि 

गनुिऩनव व्मव्था छ । कृर्ष तथा ऩशऩुारन तनदव ष्शका २०७६ भा शत प्रततशत अनदुानभा 
घाॉसको र्वउ उऩरब्ध गयाउने व्मव्था यहेको ऩाइएन । तय कामािरमरे खेभ ुकृर्ष पभिफाि 
नेऩयमय घाॉस ४०००० प्रतत सेि रु. 5/- का दयरे रु. 200000/- भा खरयद गरय उक्त 
घाॉस शत प्रततशत अनदुानभा र्वतयण गयेको छ । शशति तपि को कामिक्रभ शत प्रततशत 
अनदुानभा र्वतयण गनि तभल्ने नदेष्खएको फढी बकु्तानय रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

100000/- 
34.  तोक आदेशफाि बएको काभ् ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ७३ भा सबाफाि 

फजेि ्वयकृत बएको ७ ददन तबर नगय प्रभखुरे प्रभखु प्रशासर्कम अतधकृतराई फजेिको खचि 
गनव अष्खतमायी प्रदान गनुिऩनव व्मव्था छ । ऐनको दपा ७३(७) भा कामिऩातरकारे सबाफाि 
्वयकृत सयभा य ष्शषिक फाहीय गई फजेि खचि गनि नहनुे व्मव्था छ । रेखाऩयीऺणभा प्राप्त 
र्ववयण अनसुायको मोजनाहरु तोक आदेशफाि सॊचारन गयी खचि गयेको देष्खएको छ ।  
मोजनाको नाभ यकभ तोक आदेश गनव 
कऺा कोठा भभित ्तयउन्नतय भा.र्व. कल्माणऩयु 143000 नगय प्रभखु 

सन्तभन्ता सत्सॊग भष्न्दय भजुयुाभायी 410000 नगय प्रभखु 

तसराई किाई तातरभ भर्हरा तसऩ र्वकास केन्द्र 500000 नगय प्रभखु 

ऐनरे तोर्कएको प्रकृमाको आधायफाि भार मोजना सॊचारन य खचि हनुऩुदिछ । 

 

35.  गणु्तय ऩयीऺण अव्था् साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ फभोष्जभ तनभािण सम्फन्धय कामि 
्वयकृत ्िाण्डडि ्ऩेतसर्पकेशन फभोष्जभ गयाउन ुऩनव व्मवव्था छ । ्िाण्डडि ्ऩेतसर्पकेशन 
अनसुाय कामि ऩयुा गये नगयेको सम्फन्धभा काभको सऩुरयतबजन गनि तोर्कएको प्रार्वतधकफाि 
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुज ुयकभ 
र्वर तमाय गदाि खऩत गरयएको साभाग्रय गणु्तय ऩयीऺण सभेत गयाएय भार यकभ बकु्तानय 
गनुिऩनव व्मव्था छ । नगय कामिऩातरकारे २०७६।१२।११ देष्ख सम्ऩूणि रकडाउनको 
कायण बौततक तनभािण तपि  गणु्तय ऩयीऺण गयाउनऩुनव उऩबोक्ता सतभततफाि सॊचारन बएका 
मोजनाहरुको गणु्तय ऩयीऺण गयाउन नसर्कने अव्था देष्खएकोरे गणु्तय ऩयीऺणको रातग 
सम्झौताभा यहेको यकभ कट्टय गयी बकु्तानय ददने, ठेक्काऩट्टाको काभको गणु्तय ऩयीऺण गनि 
नसर्कने बएकारे थऩ ५ प्रततशत धयौिी कट्टा गनव य फन्दाफन्दी (रकडाउन) खरुाबएऩतछ 
गणु्तय ऩयीऺणको प्रभाण ऩेश बएऩतछ थऩ कट्टय गयेको धयौिी र्पताि ददने तनणिम गयेको 
बएताऩतन थऩ धयौिी कट्टय गयेको य रकडाउन ऩतछ िेष्ट गयाएको प्रभाण ऩेश नबएकोरे 
गणु्तय ऩयीऺण वेगय तनभािण कामि गयाई बकु्तानय गयेको छ । काभको गणु्तय ऩयीऺण फेगय 
गयाइएको कामिको ष्जम्भेवायी उऩबोक्ता सतभतत वा तनभािण व्मवसामयको हनुे नहनुे सभेत प्रष्ट 
देष्खएन ।  

36.  सम्झौता शति य खचि अव्था् साविजतनक खरयद ऐन २०६३ को तनमभ ५९(३)(ख) भा खरयद 
सम्झौता अनसुायको कामि आऩूतीकृतारे नगयेको कायण सम्फष्न्धत तनकामरे सो काभ गनि राग्न े
खचि वाऩतको यकभ सप्रामसिरे व्महोनुिऩनव व्मव्था छ । कामािरमरे अतत आवमक तनशलु्क 
औषतधहरु खरयद गनि वोरऩर आह्वान गयी छनौि बएको सप्रामसि भाउन्िेन अन्नऩूणि पाभवसय 
ऩोखयासॉग २०७६।११।११ भा रु. 1306541/- को सम्झौता गयी २०७६।१२।४ भा 
४७ प्रकायका औषतध १५ ददन तबर सप्राई गनि कामिदेश ददएको छ । सप्रामसिरे ] तोर्कएको 
अवतध तबर औषतध सप्राई नगयेको य २०७७।१।१९ भा औषतधको र्वर ऩठाएकोभा 
२०७७।३।२० सम्भ ऩिक ऩिक गयी रु. 1197669/- को भार औषतध ऩठाएकोभा 
औषतधको डेतरबयी चरान यहेको देष्खएन । सम्झौता शति अनसुाय औषतधको व्माच नॊ. य 
एक्सऩामयी तभतत सभेत उल्रेख नबएको तथा औषतध प्राप्त बएऩतछ तनमभ ११५ फभोष्जभ PDI 

सभेत तोर्कएको सतभततफाि गयेको ऩाइएन । उक्त अवतध ऩतछ सप्रामसिरे सम्झौताको तस.नॊ. 
५१ भा यहेको औषतध सप्राई नगयेको बएताऩतन कामािरमरे रागत अनभुान अनसुाय सो 
औषतधको भूल्म रु. 579360/- राई र्वर यकभफाि कट्टा गयी धयौिीभा याख्न ेय औषतध प्राप्त 
बएऩतछ बकु्तानय गनव गयी र्वरको ऩयैु यकभ रु. 1306541/- खचि जनाई फाॉकी यकभ 
बकु्तानय गयेको ऩाइमो । 

कामािरमरे धयौिीभा याखेको सो यकभ २०७७।६।१० भा वेरुज ुखाताभा दाष्खरा 
गयेको देष्खमो । सम्झौताको शति अनसुायको कामि ऩयुा नगयेको सप्रामसिराई ऐनको दपा 63 
अनसुाय कायवाही नगयी ऩयैु यकभ फजेि खचि जनाई ऩतछल्रो वषि वेरुज ुखाताभा यकभ जम्भा 
गयेको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

579360/- 
37.  तडर्ऩआय आई ई ई वेगयको मोजनाभा खचि्  साविजतनक खरयद तनभमावरी २०६४ को तनमभ 

६(३) भा साविजतनक तनकामरे फजेिको सतुनष्श्चतता य वातावयणयम अध्ममनको प्रततवेदन 
्वयकृत नगयाई वोरऩर आह्वान गनुि हदैुन बन्ने व्मव्था छ । कामािरमरे मो वषि खेरग्राभ 
तनभािण गनव मोजना (भहायाज्थान वडा नॊ. ४) भा मवुा तथा खेरकुद भन्रारमफाि प्राप्त 
रु.4000000/- तथा न.ऩा. को रु.1715162/- सभेत रु.5715115/- फाि 
खेरग्राभभा ऩखािर रगाउन काभको र.ई. ्वयकृत गयी ठेक्काफाि गनि वोरऩर आह्वानबै 
कुरदेवता कन्ट्रक्सनसॉग २०७७।३।२५ सम्भ कामि ऩयुा गनव गयी रु.444550.55/- को 
सम्झौता २०७७।२।२५ भा बएको छ । उक्त कामिभा २०७७।३।२५ भा 
रु.4423508/- को अष्न्तभ र्वर बकु्तानय गयेको ऩाइमो । सोही खेरग्राभ ्थरभा प्रदेश 
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सयकायको र्वशेष अनदुानफाि मसै वषि भािो ऩनुव काभभा रु.1725072/- को र.ई. ्वयकृत 
गयी उऩबोक्ता सतभततफाि कामि बएको रु.1434023/- को र्वर भध्मे रु.1151924/- 
बकु्तानय गयेको छ । खेरग्राभको तडर्ऩआय ्वयकृत नगयी सॊयचना तनभािण य भािो ऩनुव कामिभा 
खचि गयेकोरे काभको आधाय ्ऩष्ट देष्खएन । वातावयणयम प्रबाव अध्ममन गयी र्व्ततृ ड्रइङ 
तडजामन ्वयकृत गयेयभार कामि गयाउनऩुदिछ ।  

38.  उऩबोक्ता सम्झौता दय् साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ १० भा तनभािण 
कामिको रागत अनभुान तमायी सम्फन्धय व्मव्था छ । कामािरमरे भािो ऩनुव कामिको र.ई. 
गदाि भेष्शनफाि कामि गयाउने गयी ४.५ र्क.भय. तरड सभेत सभावेश गयेको प्रतत घ.भय. दय रु. 
454.92 कामभ गयेको छ । नगय दययेिभा भािो प्रतत घ.भय. 105 (ढुवानय य शलु्क 
फाहेक) यहेकोभा भािो ल्माउने ्थर (सम्झौताफाि तोर्कएको ऺेर) नै मर्कन नगयी रागत 
अनभुान ्वयकृत गयी सोही दयभा सम्झौता गयी यकभ बकु्तानय गयेको छ । इर्ष्टभेिभा ३७८१ 
घ.भय. भािोको काभ यहेकोभा ३१४१ घ.भय. भार काभ गयाई कामि सम्ऩन्न प्रततवेदन तमाय 
गयेको छ । उक्त खेरग्राभको ्थरगत भ्रभण गरयएकोभा भािो सम्माउने कामि अधयुो यहेको य 
उऩबोक्ता सतभततरे कम्ऩाउण्डको ऩूवितपि को बागभा भािो ऩयेुको देष्खएको छ । भािो ऩनुव 
काभको दययेि तमाय गदाि देखाइएको दयुी य भािो ल्माएको ्थान सम्फन्धभा मर्कन नबएको 
तथा एकै मोजनाभा तडर्ऩआय वेगय रगानय थऩ गयेको य ढुवानय वाऩत व्महोरयएको थऩ दयको 
आधाय ऩेश नबएकोरे रागत मर्कन नबएको रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109909/- 
  ष्शऺा शशतितपि ्  

39.  कामािरमराई प्राप्त ष्शऺा तपि को शशति अनदुान तोर्कएफभोष्जभको काभभा खचि गयी फाॉकी 
यकभ र्पताि गनुिऩनवभा २०७७।३।२३ को तनणिमानसुाय २०७७।७८ भा कामि सम्ऩन्न गनव 
गयी सय्वतय भा.र्व. कल्माणऩयुराई रु. 1500000/- येक्िो र्पर्िङ कामि गनि तनकासा 
ददएकोभा तोर्कए फभोष्जभ कामिभा सो यकभ खचि बए नबएको सम्फन्धभा कामािरमफाि 
अनगुभन गयेको नऩाइनकुो साथै काभको कामि सम्ऩन्न प्रततवेदन सभेत तरएको देष्खएन । खचि 
नबएको यकभ र्पताि गनुिऩदिछ  रु. 

 

 

 

 

 

 

1500000/- 
40.  कामािरम श्रोत कऺाको र्वद्याथीराई छारवतृत यकभ तनकासा गदाि सम्फष्न्धत र्वद्याथीराई 

फझुाएको प्रभाण ऩेश गनुिऩनव व्मव्था छ । नेऩार सयकायरे घोषणा गयेको सम्ऩूणि रकडाउन 
अवतधभा कामािरमरे र्वद्याथीको नाभभा ऩठाएकोभा छारवतृ्तय यकभ र्वद्याथीरे फषु्झतरएको 
बयऩाई ऩेश हनुऩुनव रु. 
(कामािरमरे श्रोत कऺा तपि को अन्म ष्शषिकको यकभ तनकासा गदाि (बौ.नॊ. 
14/2077/3/19) रकडाउनको कायण र्वद्याथीहरु छारावासभा नयहेकोरे छारवतृत 
तनकासा नगनव अरु यकभ तनकासा गनव तनणिम गयेकोभा सो अनसुाय नबएको) 

 

 

 

 

 

128000/- 

41.  अऩाङ्गता छारवतृ्तय वाऩत ऩरयचमऩर ऩेश गयेको आधायभा ७ र्वद्यारमका १७ जना र्वद्याथीको 
नाभभा र्वद्यारम खाताभा यकभ तनकासा गयेकोभा सो अवतधभा र्वद्यारम रकडाउन बै फन्द 
यहेकोरे उक्त यकभ सम्फष्न्धत र्वद्याथीराई फझुाएको प्रभाण ऩेश हनुऩुनव रु. 

 

 

 

63000/- 
42.  दतरत छारवषृ्त्त वाऩत र्वद्यारमभा तनकासा ददएको य सो अवतधभा र्वद्यारम रकडाउनको 

कायण फन्द यहेकोरे उक्त यकभ र्वद्याथीराई फझुाएको बयऩाई प्रभाण ऩेश हनुऩुनव रु. 79600/- 
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43.  यकभान्तय वेगय बकु्तानय् सॊघयम शशतिफाि प्राप्त यकभ तोर्कएको खचि ष्शषिकफाि भार खचि 

गनुिऩनव व्मव्था छ । ्वा्थम तपि का कभिचायीको तरवबत्ताभा यकभ नऩगु बएकोरे ्वा्थम 
शशति तपि का अन्म र्क्रमाकराऩ/कामिक्रभको यकभफाि यकभान्तय ्वयकृतय वेगय तरवभा 
बकु्तानय गयेकोn] अतनमतभत खचि रु. 

 

 

 

 

473283.89 

44.  र्वद्यारम खाताभा ऩठाइएको आवाष्शम य गैय आवष्शम छारवतृत यकभ र्वद्याथीहरुरे प्राप्त गयेको 
प्रभाण य अनगुभन प्रततवेदन सभेत तरनऩुनव व्मव्था छ । रकडाउनको कायण र्वद्यारम फन्द 
यहेको अवतधभा छारवतृ्तय वाऩत ऩठाएको यकभ रु. 1427600/- सम्फष्न्धत र्वद्यारमहरुरे 
र्वद्याथीराई र्वतयण गयेको य र्वद्याथीहरुरे (१-8 तह र्वद्याथी, छाराछारवतृ्तय, दतरत 
छारवतृ्तय) प्राप्त गयेको र्वतयण र्ववयण य अनगुभन प्रततवेदन तरएको ऩाइएन । रेखाऩयीऺण 
अवतध (२०७8।फैशाख) सम्भ र्वतयण गयेको प्रभाण ऩेश बएन । उक्त प्रभाण ऩेश हनुऩुनव 
अन्मथा र्पताि तरनऩुनव रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1427600/- 
45.  श्रोत सतुनष्श्चतता वेगय उऩबोक्ता सयभा बन्दा फढीको तनभािण कामि साविजतनक खरयद तनमभावरी 

२०६४ को तनमभ ६ भा साविजतनक तनकामरे फजेि व्मव्था य श्रोत सतुनश्चतता नबई खरयद 
कायवाही शरुु गनुि हदैुन बन्ने व्मव्था छ । तनमभ १९७ भा रु.1 कयोडसम्भको रागत 
अनभुानको काभ उऩबोक्ताफाि गयाउन सर्कने व्मव्था छ । कामािरमरे मो वषि याजवॊशय 
एकता सभाज साभदुार्मक बवनको तनभािण कामि गयाउन ऩयाभशि सेवाफाि र्व्ततृ ऩरयमोजना 
प्रततवेदन तमायी कामि गयाई रु.751450/- बकु्तानय गयेको छ । ऩयाभशिदातारे उक्त बवनको 
रागत रु.22853220/- हनुे उल्रेख गयेको छ । सोही बवनभा मसै वषि उऩबोक्ता 
सतभततफाि कामि गयाउन रु.20 राखको फजेिफाि कामि गयाई रु.1964276/- बकु्तानय 
गयेको छ । श्रोत सतुनष्श्चतता नबई सयभा बन्दा फढीको कामि उऩबोक्ता सतभततफाि गयाई खचि 
गयेको तथा सयभा बन्दा फढीको काभ उऩबोक्ता सतभततफाि गयेकोरे तनमतभत देष्खएन । 
तनमभभा बएका व्मव्था ऩारना गयेयभार कामि गयाउनऩुदिछ ।  

 

46.  सभऩयुक अनदुान तपि ् साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ ११८ भा सम्झौता 
गदािको वखत ऩूवािनभुान नगरयएको ऩरयष््थतत सम्झौता कामािन्वमनभा सजृना बएभा ऐनको दपा 
५४ भा तोर्कएका अधकायीरे ्ऩष्ट कायण खरुाई बेरयएसन आदेश जायीगनि सक्ने व्मव्था 
छ । कामािरमरे गोर्वन्दऩयु-तरबवुन चौक सडक सार्वक ४ भय. फाि ११ भय. चौडाई कामभ 
गयी ११५० भय. ऺेरभा काभ गनि रु.9358037/- को र.ई. ्वयकृत गयी  प्रतत्ऩधािफाि 
छनौि बएका वयय तनभािण सेवासॉग रु.6529762./- भा सम्झौता बएको छ । सडकभा 
फाॉसको िाॉिी रगाई भािो बनव काभ थऩ गनुिऩनव देखाई खरयद सम्झौताभा २०७७।२।२५ भा 
रु.6583676/- ऩरु् माएको छ । तनभािण व्मवसामयफाि रु.5932097/-(9.89 प्रततशत 
घिी) को भार कामि गयेको आधायभा अष्न्तभ प्रततवेदन तमाय बएकोभा बेरयएसन आदेश 
्वयकृत गयेको ऩाइएन रु.              

तय सोही सडक खण्डभा उऩबोक्तासॉग २०७६।१०।१९ भा 0+120-1+875 भा 
हू्यभऩाइऩ २८८ भय. सभेत को कामि गयाउन सभझौता गयी (२९०५ भय. सवग्रडे तमायी सभेत) 
रु.2875531/- बकु्तानय गयेको छ । उऩबोक्तारे गयेको काभको ऺेरभा नाऩयफाि सडक 
चौडाई 9 भय. भारको काभ गयेको ऩाइमो । सडक कारोऩरे सम्भको रातग सभऩयुक 
यकभफाि मोजना सॊचारन गनव प्राप्त यकभफाि मो वषि कारोऩरको काभ नगयी ठेकेदाय तपि  
1+955-3+095 य उऩबोक्ता तपि  0.020-2+240 सम्भको सववेस सम्भको काभको 
बकु्तानय गयेकोभा तरबवुन चौकतपि  २८० भय. ऺेरभा सडक चौडाई गनव कामि नगयी छातडएको 
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुज ुयकभ 
र्पल्ड भ्रभणभा देष्खएको छ । ्वयकृत तडमाजन अनसुायको कामि नगयी केही बाग अधयैु 
छातडएको य कारोऩेरको कामि बएको सभेत ऩाइएन । 

47.  आन्तरयक रेखाऩयीऺण - ्थानयम तह सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७७ (२) भा ्थानयम 
तहरे आतथिक कायोफायको तनमतभतता, तभतव्मर्मता, कामिदऺता य प्रबावकायीताको आधायभा 
प्रत्मेक चौभातसक सभाप्त बएको एक भर्हना तबर आन्तरयक रेखाऩयीऺण गयाउन ुऩनव उल्रेख 
छ । मस ्थानयम तहरे २०७६।७७ को आतथिक कायोफायको आन्तरयक रेखाऩयीऺण कोष 
तथा रेखा तनमन्रक कामािरम भोयङफाि गयाई २०७७।१०।५ भा प्रततवेदन बएको ऩाइमो । 

आन्तरयक रेखाऩयीऺणफाि कामभ बएको कैर्पमतहरु अष्न्तभ रेखाऩयीऺण अगावै सम्ऩयीऺण 
गयाउनऩुनवभा रेखाऩयीऺण अवतधसम्भ सम्ऩयीऺण य तनमतभत बई नआएकोरे प्रततवेदनभा 
सभावेश गरयएको छ ।  

 

47.1.  रेखाऩयीऺण तथा आन्तरयक तनमन्रण सतभतत् आतथिक कामिर्वतध तथा र्वत्तयम उत्तयदार्मत्व ऐन, 
२०७६ को दऩॉ ३२ भा आन्तरयक तनमन्रण प्रणारी य आन्तरयक तथा अष्न्तभ रेखाऩयीऺण 
प्रततवेदन कामािन्वमनको रातग प्रत्मेक तनकामभा आन्तरयक तनमनरण सतभतत यहने व्मव्था 
छ । कामािरमभा आन्तरयक तनमन्रण सतभतत गठन बई रेखा उत्तयदामय अतधकृतफाि फेरुज ु
सम्ऩयीऺण तथा पसिमौि, रगत कामभ गनव तथा असरु य तनमतभत गनव गयाउने कामि बए 
गयेको देष्खएन ।  

 

47.2.  आन्तरयक आम्दानय् याज्व प्राप्त गनव प्रत्मेक कामािरमरे भहारेखायीऺणको कामािरमफाि 
्वयकृत याज्वसॉग सम्फष्न्धत पायभ नॊ. 101 देष्ख ११५ सम्भका पायभहरु अध्मावतधक गयी 
याज्वको रेखा याख्न ु ऩनवभा याखेको ऩाइएन । वडाहरुभा छुट्टा छुटै्ट नगदी यतसद कािी 
आम्दानय बएको यकभ फैंक दाष्खराबई आतथिक प्रशासन शाखाभा फैंक दाष्खरा बौचय तथा फैंक 
्िेिभेन्ि प्राप्त बएऩतछ सोही आधायभा फैंक दाष्खरा रु.11515944.44 य नगद 
रु.35370.06 सभेत जम्भा रु.11551314.38 आम्दानय फाॊधेको देष्खमो । कामािरमरे 
अध्मावतधक यतसद तनममन्रण खाता नयाखेको, गत आ.व.का यतसद सभेत प्रमोग गयेको 
आ.व.को अन्त्म सम्भ ऩतन नगद फाॉकी यहेको देष्खमो । आ.व.को अन्त्मभा फाॉकी यहेको नगद 
रु.35370.06 तभतत २०७७।०५।२३ भा भार फैंक दाष्खरा गयेको देष्खमो । साथै 
याज्व आम्दानयराई तनमन्रण तथा व्मवष््थत गनव तनददिष्ठ पायाभहरु याखय प्रभाष्णत गनव 
नगयेकोरे वडाफाि प्राप्त हनुे सफै आम्दानयहरु तनमतभत अनगुभन गयी तोर्कएको अवतध तबर 
याज्व दाष्खरा नगयेकोभा आवमक कायवाही गनुिऩदिछ ।  

 

47.3.  ठेक्काको अतबरेख् नगयऩातरकारे भहारेखाऩयीऺकको कामािरमफाि ्वयकृत ठेक्कागत अतबरेख 
खाता भ.रे.ऩ.पा.नॊ. 506 य ठेक्का सम्फष्न्धत गोश्वाया खाता भ.रे.ऩ.पा.नॊ. 507 अध्मावतधक 
गयी अतबरेख नयाखेको हुॉदा मो वषिको ठेक्का सम्फन्धय र्ववयण य हार सम्भ फाॉकी ठेक्काहरुको 
र्ववयण सम्फन्धभा उल्रेख गनि सर्कएन ।  

 

47.4.  तोक आदेशफाि मोजनाहरु सॊचातरत् ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा २४ भा 
मोजना फनाई कामािन्वमन गनव, दपा ६७ भा फजेि तथा कामिक्रभ तजुिभा सतभततको व्मव्था, 
दपा ७१ भा फजेि ऩेश य ऩारयत गनव व्मव्था छ । नगय ऩरयषदफाि मोजना र्किान नगयी 
एकभषु्ट फजेि र्वतनमोजन गनव गयेको तथा र्वतनमोष्जत फजेिको मोजनाहरु सभेत ऩरयवतिन गयी 
नगय प्रभखुको तोक आदेशफाि मोजनाहरु सॊचारन बएको देष्खमो । ्थानयम सयकाय सॊचारन 
ऐन २०७४ को दपा २४ अनसुाय मोजना फनाई कामािन्वमन गनव, दपा ६७ अनसुाय फजेि 
तथा कामिक्रभ तजुिभा गयी दपा ७१ अनसुाय फजेि ऩेश य ऩारयत गदाि मोजनाहरु र्किान गयी 
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुज ुयकभ 
फजेि र्वतनमोजन य खचि गनुिऩनवभा ऩतछल्रो अवतधको नगयसबाफाि र्वतबन्न यकभान्तय सम्फन्धय 
तनणिम तथा नगयप्रभखु, नगयउऩप्रभखु य प्रशासकीम अतधकृत ्तयका सम्ऩूणि तनणिम सभथिन गनव 
तनणिम गयी मोजना कामिक्रभ नतोर्क एकभषु्ट तनणिमफाि खचि सभथिन गनव गयेको ऩाइमो । 
तनमभनसुाय फाजेि तजुिभा तथा मोजना कामािन्वमन हनुऩुदिछ ।  

47.5.  आतथिक सहामता् ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ भा आतथिक सहामता र्वतयण 
सम्फन्धभा उल्रेख बएको छैन । कामािरमरे र्वतबन्न ष्शषिकफाि सभेत ऩजुा आजा, सम्भान, 
क्रव, सभहुराई सहमोग, साॊ्कृततक तथा खेरकुद कामिक्रभको रातग आतथिक सहामता र्वतयण 
गनव गयेको देष्खमो । ऐनभा नबएको आतथिक सहामता र्वतयणभा तनमन्रण हनुऩुदिछ ।   
तस.नॊ. बौ.नॊ. तभतत भाग गनवको नाभ यकभ 

1.  46 2077/7/19 जमयाभ याभ साऩकोिा 15000 

2.  54 2076/7/19 कुभाय साकी 20000 

3.  56 2076/7/20 ऩमसु कभािकय 15000 

4.  58 2076/7/20 चडके भभुि 15000 

5.  60 2076/7/20 नाजर्वन खातनु 20000 

6.  68 2076/7/24 नयु अकनय 20000 

7.  68 2076/7/24 भो. करयभ भरु्द्धनभ तभमा 20000 

8.  281 2076/11/6 िन्डेस सयदाय 15000 

9.  497 2077/2/22 र्िकायाभ गच्छाभय 15000 

10.  626 2077/3/25 सार्वरा येग्भय 30000 

जम्भा 185000  

 

 

 

 

 

 

47.6.  अनदुान र्वतयण् अनदुान र्वतयण गदाि ददगोऩनराई सभेत दृर्ष्टगत गयी भाऩदण्ड, सयभा य 
कामिर्वतध कामिऩातरकारे तमाय गयी ऩरयषदफाि ऩारयत गयी राग ुगनुिऩनवभा सो अनसुाय भाऩदण्ड 
वेगय नै तनम्नानसुाय सघ सॊ्थाराई तनवेदनको आधायभा यकभ र्वतयण गयेको ऩाइमो । 

तस.नॊ. बौ.नॊ. तभतत भाग गनवको नाभ यकभ 

1.  334 2076/11/26 नेऩार कम्मतुन्ि ऩािी (भाओवादी केन्द्र) 8000 

2.  338 2076/11/26 र्कयात माक्थङु 30000 

3.  381 2076/12/04 नेऩार ताभाङ घेदङु 10000 

4.  386 2076/12/07 एस एस साउन्ड सतबिस 10000 

जम्भा 58000  

 

47.7.  ्वा्थम केन्द्रहरुको शे्र्ताको रेखाऩयीऺण् नगयऩातरका तबर यहेका सफै ्वा्थम सॊ्थाहरु 
नगयऩातरका अन्तगित हनुे बएताऩतन र्म सॊ्थाहरुभा छटै्ट व्मव्थाऩन सतभतत यहेको य सतभततरे 
छुटै्ट आम व्ममको रेखा याख्न े गयेको हुॉदा नगयऩातरकाफाि सभेत सतभततको खाताभा यकभ 
जम्भा हनुे गयेको देष्खमो । नगयऩातरका अन्तगितका ७ विा ्वा्थम सॊ्थाहरुको गत आतथिक 
वषिको भौज्दात रु.1735574.51 यहेकोभा चार ुआतथिक वषिभा रु.1353428/- आम्दानय 
गयी रु.1986497.42 खचि हुॉदा रु.1102505.09 ्वा्थम सॊ्थाहरुको फैंक खाताभा 
भौज्दात यहेको छुटै्ट आतथिक र्ववयण ऩेश बएको छ । ्वा्थम सॊ्थाहरुको व्मव्थाऩन 
सतभततको आम व्ममको र्हसाव नगयऩातरकाको एकीकृत आतथिक र्ववयणभा सभावेश बएको 
छैन । सफै कायोवायको एकीकृत र्ववयण तमाय गयी रेखाऩयीऺणको रातग ऩेश गनुिऩदिछ ।  

 

47.8.  आतथिक तथा प्रशासतनक कामि्  आतथिक कामिर्वतध तथा र्वत्तयम उत्तयदार्मत्व सम्फन्धय ऐन 
२०७६ रे आतथिक कायोवाय य अतधकाय सम्फन्धभा व्मव्था गयेको छ । प्रशासकीम अतधकृत 
य कभिचारयहरुफाि सम्ऩादन हनुऩुनवभा रागत अनभुान ्वयकृतय तथा र्वरहरु ्वयकृत हनुे कामि 
जनप्रतततनतध भापि त गयेकोरे ऐनको व्मव्थाको ऩारना बएको भान्ने आधाय देष्खएन ।  
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुज ुयकभ 
47.9.  ष्जन्सय अतबरेख तथा र्वतयणको अव्था् कामािरमभा प्राप्त बएका ष्जन्सय भारसाभानहरु 

अद्यावतधक गयी याख्नऩुनवभा नगयऩातरकारे र्वतबन्न साभाष्जक सॊघ सॊ्थाहरुराई र्वतबन्न कामिक्रभ 
य काभको रातग साभान खरयद गनव गयेकोभा ष्जन्सय खाताफाि कामिक्रभको रातग खरयद 
गरयएका य कामािरमका रातग खरयद गरयएका ष्जन्सय भारसाभानको ्ऩष्ट र्ववयण खरुाई 
अतबरेख नयाखेको खरयद बएका साभानहरु साभाष्जक सॊघ सॊ्थाहरुको नाभभा ऩठाउन ुअष्घ 
तनणिम सभावेश गयी अतबरेख नगयेको य अन्म सॊ्थाभा ऩठाइएका भारसाभानहरु सम्फष्न्धत 
सॊ्थाभा दाष्खरा गयी सो सॊ्थाफाि ह्तान्तयण पायभ र्पताि तरई ष्जन्सयराई अद्यावतधक 
नगयेको सभेत देष्खएको छ । ऩिके रुऩभा कामिक्रभ सॊचारन गनि भारासाभान खरयद गयेकोभा 
खरयद गरयएका भारसाभानहरु सम्फष्न्धत कामिक्रभ सॊचारन गनव शाखाराई फझुाई सो अनसुाय 
कामिक्रभभा खचि बएका भारसाभान तथा अन्म ष्जन्सय साभान य र्वतयणको रातग खरयद 
गरयएका र्वउ भर सभेत खरयद गयी र्वतयण गयेको अव्था खलु्ने गयी नगयऩातरकारे 
अद्यावतधक नयाखेकोरे एउिै कामिक्रभको दोहोयो तेहेयो बकु्तानय हनुे सॊबावना सभेत यहकोरे 
कामािरमफाि प्रबावकायी तनमन्रणको व्मव्था हनु ु ऩनव देष्खमो । ष्जन्सयको शे्र्ता य 
अतबरेखको कामि कयायका कभिचायीफाि सॊचारन गयेको सभेत देष्खएकोरे कयाय सम्झौता थऩ 
नबएभा वा काभ छाडेभा ष्जन्सयको अव्था, अतबरेख सभेत ष्जम्भेवाय व्मष्क्तभा नयहने 
देष्खएकोरे मस तपि  कामािरमरे ऩनु् ्थामय कभिचायीफाि ष्जन्सय बण्डाय सम्फन्धय काभ 
रगाउनऩुदिछ ।  

 

47.10.  र्वद्यारमराई अनदुान र्वतयण् शशति अनदुानफाि नगयऩातरका दयवन्दीका ष्शऺकहरुको तरव 
बत्ता र्वतयणको रातग तनकासा बई खचि बएको छ । दयफन्दी फाहेक थऩ कऺा सॊचारनको 
रातग ष्शऺक आवमक बएभा सॊचारक सतभततरे आपैरे खचि व्महोनव गयी तनजय श्रोतभा 
ष्शऺक याख्न ऩाउने व्मव्था यहेकोभा तऩतसर अनसुायका र्वद्यारमहरुराई सभातनकयण 
अनदुानफाि तनजय ष्शऺक तथा खाजा खचिभा तनसति अनदुान ददई रु. 1150000/- खचि 
गयेकोरे तनमतभत नदेष्खएको रु. 
बौ.नॊ./तभतत र्वद्यारमको नाभ अनदुान तनकासा यकभ कैर्पमत 

685/2077/3/28 श्रय सय्वतय आ.र्व. 50000 तनजय ष्शऺक 

685/2077/3/28 श्रय ष्शद्धनकारी आ.र्व. 50000 तनजय ष्शऺक 

708/207/3/29 श्रय सॊ्कृत आ.र्व. 50000 तनजय ष्शऺक 

न.ऩा. 7/2076/11/13 श्रय सौठा फ. क्माम्ऩस 1000000 खाजा खचि 
जम्भा 1150000 

  

 

 

 

 

 

 

 

1150000/- 

47.11.  अॊग्रजेय भाध्ममभको कऺा सॊचारन तनकासा् ष्शऺा तनमभावरी २०५५ को तनमभ १०५ भा 
साभदुार्मक र्वरारमरे आफ्नै श्रोतफाि व्महोनव गयी तनमषु्त्त गयेको ष्शऺकराई ददइने तरव बत्ता 
अन्म सरु्वधा र्वद्यारम आपैरे वेहोनुिऩनव व्मव्था छ । नगयऩातरकाका दयवन्दीका 
ष्शऺकहरुको तरव बत्ता र्वतयणको रातग शशति अनदुानफाि तनकासा बएको छ । दयफन्दी 
फाहेक अॊग्रजय भाध्मभको थऩ कऺा सॊचारनको रातग ष्शषक आवमक बएभा सॊचारक 
सतभततरे आपैरे खचि वेहोनव गयी तनजय श्रोतभा ष्शऺक याख्न ऩाउने व्मव्था यहेकोभा 
नगयऩातरकारे ४४ विा र्वद्यारमभा ४५ जना कयाय ष्शऺकहरुराई तरव वाऩत भातसक 
रु.10000/- का दयरे ऩोशाक वाऩत वार्षिक रु.5000/- का दयरे जम्भा 
रु.6075000/- र्वद्यारमहरुराई बकु्तानय ददएको व्महोया गत र्वगत देष्ख औल्माएकोdf  मो 
वषि सभेत सो सम्फन्धभा थऩ सधुाय बएको ऩाइएन ।  
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुज ुयकभ 
47.12.  कामि प्रगतत् र्वद्यारमहरुको बौततक सधुायको रातग तऩतसर अनसुायका बौ.नॊ. य तभततफाि 

तनकासा बएकोभा सो यकभको कामि मोजना य कामि प्रगतत सॊरग्न हनु ुऩनवभा अनगुभन प्रततवेदन 

य कामि सम्ऩन्न प्रततवेदन तरएको नऩाइएकोरे तनकासाफाि बए गयेका काभको कामि अनगुभन 
गयी प्रततवेदन तमाय गनुिऩदिछ रु. 
बौ.नॊ./तभतत र्ववयण तनकासा यकभ 

8/2076/11/18 र्वद्यारम बौततक सधुाय 350000 

11/2076/11/25 र्वद्यारम बौततक सधुाय 253000 

23/2077/3/24 र्वद्यारम बौततक सधुाय 350000 

जम्भा 953000  

 

 

 

 

953000/- 

47.13.  फैठक बत्ता् अथि भन्रारमफाि जायी कामि सॊचारन तनदव ष्शका २०७५ को दपा ७.१.१ भा 
कामािरम सभम तबर फसेको फेठक य एउिै तनकाम य अन्तगितका ऩदातधकायी य कभिचायी भार 
फ्ने फैठकको बत्ता प्रदान नगनव उल्रेख छ । र्वऩन्न नागरयक औषतध उऩचाय सहतुरमत 
तसपारयस सतभततको फैठक वाऩत बत्ताभा रु.92000/- बकु्तानय ददएकोभा कामािरम सभम 
तबर य एउिै तनकाम य अन्तगितका ऩदातधकायी य कभिचायी भार सहबागय बई फैठक फसेको 
बत्ता खचि गयेकोरे असरु हनुऩुनव रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

92000/- 
47.14.  र्वद्यारमराई शशति अनदुान तनकासा् आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी २०६४ को तनमभ ७८ भा 

आतथिक वषिको अन्त्म सम्भभा काभ हनु नऩाई केवर फजेि र्िज हनु नददन ेउद्देमरे भार 
कसैराई ऩेकी ददन वा धयौिी खाताभा यकभ र्पताि गनुिऩनव व्मव्था छ । कामािरमरे शशति 
अनदुानभा तनकासा बएको यकभ सोही आतथिक वषिभा खचि गयी फाॉकी यकभ र्पताि गनुिऩनव 
व्मव्था छ । शशति अनदुान यकभ र्वद्यारमको ्वयकृत कामिक्रभभा सोही आतथिक वषिभा खचि 
हनुे गयी र्वद्यारमहरुराई तनकासा गनुिऩनवभा सफै यकभ र्वद्यारमको खाताभा तनकासा बएको 
देष्खमो ।  

मो वषि भहेन्द्र भा.र्व. राई प्रार्वतधक धाय अनदुान जम्भा रु.2440000/- तनकासा 
बएकोभा उक्त कामिक्रभको ओ.जे.र्ि. अनगुभन रु.99592/- व्मवहारयक तसऩ अभ्मासभा 
रु.463000/- य कम्प्मिय तथा ल्माव साभाग्रय खरयदभा रु.200000/- सभेत जम्भा 
रु.762592/- खचि हनु फाॉकी यहेको आन्तरयक रेखाऩयीऺणको सभमभा ष्शऺा शाखाफाि 
बएको र्वद्यारम अनगुभन प्रततवेदनफाि देष्खमो । आ.व. २०७६।७७ को कामिक्रभको यकभ 
सोही आतथिक वषिभा खचि नबएभा र्पताि गनुिऩनवभा शाखाको अनगुभन प्रततवेदन अनसुाय आ.व. 
२०७७।७८ को ६ भर्हना र्वततसक्दा सभेत खचि नबएको हुॉदा उक्त यकभ असरु गयी सॊघयम 
सॊष्चत कोषभा दाष्खरा हनुऩुनव रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

762592/- 
47.15.  भूल्म अतबवरृ्द्धन कय कट्टय् भूल्म अतबवरृ्द्धन कय (एक्काइसौं सॊशोधन) तनमभावरी २०५३ को 

तनमभ ६(ग) अनसुाय सयकायी तनकामरे ठेक्का सम्झौता वा कयाय अन्तगित आऩूती हनुे व्त ुवा 
सेवा वाऩतको यकभ सम्फष्न्धत ठेशेदाय वा आऩूतीकतािराई बकु्तानय गदाि तनजराई बकु्तानय गनव 
कय यकभको ५० प्रततशतरे हनुे यकभ तनजको नाभफाि सम्फष्न्धत याज्व ष्शषिकभा जम्भा गयी 
फाॉकी यहने कय वाऩतको यकभ भार बकु्तानय गनुिऩनव व्मव्था यहेको कामािरमरे मस प्रकायको 
बकु्तानयभा कय यकभको ५० प्रततशतरे हनुे यकभ कट्टा गगयी दाष्खरा गयेको देष्खएन । 
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुज ुयकभ 
बकु्तानयभा कय यकभको ५० प्रततशतरे हनु यकभ कट्टा नगयेका तऩतसर अनसुायका व्मवसामय 
पभिहरुको भूल्म अतबवरृ्द्धन कय दाष्खरा सभामोजन बएको प्रभाण ऩेश हनुऩुनव रु.   
बौ.नॊ./तभतत ्थाई रे.नॊ. व्मवसामयको 

नाभ 

भ्माि सर्हत 
बकु्तानय यकभ 

भ्माि यकभ ५० प्रततशत 
म्माि कट्टा हनु ु
ऩनव 

184/077/3 600907569 ऩूवािञ्चर सोरय 
इनजी प्रा.तर. 

1369369 157538.03 78769.01 

प्रदेश शशति अनदुान चार ु

2/077/3/23 
 डाईनोसय 

ईन्ियप्राईजेज 
प्रा.तर. 

1000462 115087 57548.50 

जम्भा 1369369 157539 78770 
 

 

 

 

78770/- 

47.16.  र्वऩन्नको रातग घय तनभािण् र्वऩन्न नागरयकको रातग घय तनभािण गनि रु.49790000/- फजेि 
र्वतनमोजन बएको 5 .। नगयऩातरकाफाि प्रतत घय रु.51783/- का दयरे ८३ विा घय 
तनभािण गनि रु.49781453/- को रागत अनभुान तमाय बई ६ विा ठेक्का भापि त कामि 
बएकोभा कामि सम्ऩन्न हनु नसकी रु.26295611/- र्पताि बएको देष्खमो । सभमभा कामि 
सम्ऩन्न हनु नसक्दा राबग्राहीहरु सरु्वधाफाि फष्न्चत बए बने र्वतनमोष्जत फजेि र्पताि हुॉदा कामि 
सम्ऩन्न गनि नगयऩातरकाराई थऩ व्ममबाय ऩनव देष्खमो ।  

 

47.17.  आम ठेक्का् नगयऩातरकारे आफ्नौ ऺेरतबरका नदीहरुफाि प्राप्त हनुे नदी जन्म ऩदाथिको 
आई.ई.ई गयाई सो सम्फन्धय ऩरयभाण य नाका सभेत ्वयकृत गयेय भार नदी जन्म ऩदाथिको 
र्वर्क्र र्वतयण प्रतत्ऩधािफाि गयाउनऩुनवभा बयौि य वारवुा र्वर्क्रको रातग तभतत 
२०७६।०७।१४ य २०७६।८।३ भा सचुना प्रकाशन गयी तसरफन्दी दयबाउऩर भाग गदाि 
दयबाउ ऩर ऩेश नबएको उल्रेख गयी प्रबाकय शे्रष्ठको तनवेदनको आधायभा यतवुा खोराफाि 
४४२ ट्याक्िय फारवुा य ६६३ ट्याक्िय बयौि तथा फक्राहा खोराफाि ४४२ ट्याक्िय बयौि 
तभतत २०७६।१०।१५ सम्भभा र्वर्क्र गनि ऩाउने गयी रु.200000/- नगयऩातरकाराई 
फझुाई कामिदेश ददएकोभा सो कामिको सम्झौता बएको छैन । खोराफाि के कतत ऩरयभाणभा 
कर्हरे सम्भ फारवुा बयौि र्वर्क्र बमो कुनै अतबरेख नदेष्खएकोरे प्रकृततक श्रोत य साधनको 
सदऩुमोग बएको आश्वा्थ हनुे आधाय देष्खएन । नगयऩातरकाफाि सभेत रु.15845/- को 
फारवुा बयौि र्वर्क्र बएकोरे जम्भा रु.215845/- आम देखाई रेखाङ्कन गयेको छ । 

 

47.18.  अनऩुाततक कट्टय् कामािरमरे उऩबोक्ता सतभतत भापि त गयाएको काभभा सम्झौता फभोष्जभ 
व्महोनुिऩनव अॊश कट्टा गयेयभार बकु्तानय गनुिऩनवभा सम्झौता यकभ बन्दा कभको कामि गयेकोभा 
नगयऩातरका तपि को ऩयैु यकभ बकु्तानय ददएकोरे फढी बकु्तानय यकभ असरु हनुऩुनव रु. 
बौ.नॊ./तभतत काभको र्ववयण सम्झौता 

यकभ 

कामि सम्ऩन्न 
यकभ 

न.ऩा.को 
बकु्तानय 

फढी 
बकु्तानय 

25/2076/9/15 अन्नत भष्न्दय तनभािण उ.स. 180187 178699 163000 1192 

270/2076/9/21 नव दगुाि भष्न्दय 195825 186806 175000 8060 

जम्भा 9252  

 

 

 

9252/- 

  प्रदेश साॊसद तनवािचन ऺरे ऩूवािधाय र्वकास कामिक्रभ्  
48.  जनश्रभदान – प्रदेश तनवािचन ऺेर ऩूवािधाय र्वकास कामिक्रभ सॊचारन तनमभावरी २०७६ (दोश्रो 

सॊशोधन) अनसुाय उक्त कामिक्रभ अन्तगित उऩबोक्ता सतभतत भापि त काभ गयाउॉदा बवन य 
ऩरुभा उऩबोक्ता सतभततरे कष्म्तभा १० प्रततशत य अन्मभा बए कष्म्तभा २० प्रततशत मोगदान 
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुज ुयकभ 
गनुिऩनव व्मव्था छ । मो वषि नगयऩातरका अन्तगित सॊचातरत मस कामिक्रभ तपि का मोजनाको 
नभूना छनौि गयी ऩयीऺण गरयएकोभा तनम्नानसुाय (बवन य ऩरु वाहेकका) काभभा घिीभार 
जनसहबातगता तरई फढी खचि गयेकोरे नऩगु जनसहबातगता वाऩतको यकभ असरु हनुऩुदिछ रु. 

 
 

608459.46 
 तस.नॊ. उऩबोक्ता सतभतत य 

काभ 
सम्झौता यकभ कामि सम्ऩन्न यकभ उऩबोक्तारे व्महोनव 

यकभ 
व्महोयेको घिी अनऩुाततक 

कट्टय यकभ 
1.  कादऩुाड शष्न्तऩयु 

रेिी सडक 
5754222.05 2486848.80 497369.8 369176.08 128193.7 

2.  सोभफाये सडक उ.स. 
(सोनाऩयु) 

1875384.19 2344934.70 468986.9 346909.52 122077.4 

3.  ततरो देवयघय-
डाॉगयिोर ्कर फािो 

1150156.43 987154.45 197430.9 127701.30 69729.59 

4.  भहरुी फािो अभखरेत 
याष्ड तनभािण वोतडिङ 
जाने फािो 

1154965.37 1156764.36 231352.9 156764.36 74588.51 

5.  ददनेश शाह घय-
मवुयाज तसग्देर सडक 

1150236.84 1152600.03 230520 152600.03 77919.98 

6.  ऩाथयबया प्रा.र्व.-
अल्िाई ऩूर सडक 

1151584.48 1136553 227310.6 136554 90756.68 

7.  ऩातथबया ्कुर दष्ऺण 
ततय 

662616.48 663508 132701.6 87508 45193.6 

जम्भा 608459.46  
49.  भेमय कऩ पुिवर् ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ दपा ७३(७) भा नगय सबाफाि 

ऩारयत मोजना य कामिक्रभभा छुट्याइएको यकभफाि कामिक्रभ सॊचारन गयी खचि गनुिऩनव 
व्मव्था छ । नरगयऩातरकारे २०७५।७६ भा भेमय कऩ पुिवर सॊचारन गनि 
२०७५।११।२६ देष्ख २०७६।१2।१५ सम्भ रु 1123425/- को मोजना सम्झौता 
भध्मे न.ऩाको रु.1000000/- भार यहेको छ । सम्झौताभा उऩबोक्तारे गनव र्क्रमाकराऩ य 
यकभ फाॉडपाड गयी सम्झौता गयेको ऩाइएन । पुिवर खेर उऩसतभतत भापि त सॊचारन 
गरयएको छ । उऩ सतभततरे यकभ नऩगु बएको तनवेदनको आधायभा नगय प्रभभुको तनणिमफाि 
ऩदातधकायी सरु्वधाभा छुट्याइएको यकभफाि रु.850000/- थऩ गनव तनणिम गयेको तय 
नगयसबाफाि मोजना क्रभगत नयहेकोभा २०७६।७७ भा सो प्रततमोतगताको रातग थऩ 
रु.726862/- बकु्तानय गयेको ऩाइमो । मो वषि यकभ बकु्तानय गदाि खेर सॊचारन अवतध 
ऩतछका तथा खेर सॊचारन अवतधभा खरयद गरयएको खेर साभाग्रय, खेराडयको रातग खाना, 
खाजा रगामतका र्वर सभावेश गयेको छ । सतभततराई आ.व. २०७५।७६ कै अवतधभा 
बौ.नॊ. ४०५, ४२७, 458 फि रु.1123130/- बकु्तानय गरयएकोभा सतभततरे 
२०७६।३।१५ भा आफ्नो खचि साविजतनक गयेकोभा कूर खचि उल्रेख नगयेको य बकु्तानय 
ददन फाॉकी सभेत नखरुाएकोरे ऩतछल्रो अवतधभा गरयएका बकु्तानय दोहोयो ऩये नऩयेको मर्कन 
गनि सर्कएन । उक्त मोजनाको कामिसम्ऩन्न प्रततवेदन सभेत तमाय नगरयएकोरे सम्झौता बन्दा 
फढी य क्रभागत मोजनाभा सभावेश नबएको कामिक्रभभा खचि गरयएकोरे दोहोयो खचि बए 
नबएको मर्कन हनुऩुदिछ । यकभ थऩ गयी कामि सम्ऩन्न गयेकोभा सम्ऩन्न प्रततवेदन अतबरेख 
सभेत ऩेश हनुऩुनव खचि रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

726862/- 
50.  मोजना ऩयुा नगयी अधयुो् साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ फभोष्जभ खरयद कामि सॊचारन 

गदाि सम्झौता तोर्कएको अवतध तबर तोर्कएको ्िाण्डडि ्ऩेतसर्पकेशनको आधायभा कामि गरय 
बकु्तानय गनुिऩनव व्मव्था छ । नगयऩातरकारे ठे.नॊ. 23/2075/76 फाि झरु्कि मा फजायभा 
कृर्ष फजायका रातग सॊकरन केन्द्र ्थर, डे्रन तनभािण सभेतको कामि गनि रु.10962278/- 
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुज ुयकभ 
को राई ्वयकृत गयी २०७६।१।२१ भा रु.10680260/- भा उक्त कामि 
२०७६।३।२५ सम्भ ऩयुा गनि मरम्वय न्मू कन्ट्रक्सनसॉग सम्झौता गयेको छ । उक्त 
कामिको २०७५।७६ भा रु. 880000/- बकु्तानय गयेको य २०७६।३।१० को का.ऩा. 
तनणिमफाि २०७६।८।३० सम्भ म्माद थऩ गयेको छ । सो ठेक्काको ऩनु २०७६।६।२८ 
को तनणिमफाि गठन गरयएको सतभततको तसपारयसभा २०७६।११।१० भा २०७६।१२ 
भसान्त सम्भ म्माद थऩ गयेकोभा (रे.ऩ.अवतध २०७८।२।१५ सम्भ) तोर्कएको अवतध तबर 
कामि सम्ऩन्न गयेको ऩाइएन । कामािरमभा दताि नबएको तनभािण व्मवसामयको तनवेदनभा काभ 
सम्ऩन्न बएको उल्रेख गयेको ठेक्का पाइरफाि देष्खमो । कामािरमका इष्न्जतनमयरे 
२०७६।५।२०, २०७६।७।८, २०७६।७।१७ , २०७६।८।२० भा तनभािण 
व्मवसामयराई डे्रनको कबय ्राफको गणु्तय कभजोय बई पुिेकोरे तसभेन्ि भाऩदण्ड फभोष्जभ 
तनभािण गयी ऩरयवतिन गनि तनदवशन ददएको ऩाइमो । उक्त तनभािण कामिभा प्रमोग गरयएका 
तनभािण साभाग्रयहरु ्वयकृत ्िाण्डडि ्ऩेतसर्पकेशन फभोष्जभ तोर्कएको ऩरयभाण य र्िक्वेन्सयभा 
ऩयीऺण गयेको ल्माव रयऩोि सभावेश नबएकोरे ऩयीऺण कामि ऩयुा गये नगयेको मर्कन गनुिऩदिछ 
।मो तनभािण कामिभा प्रमोग गरयएका सफै साभाग्रयहरु सम्झौता फभोष्जभ कामि तोर्कएको 
गणु्तयभा गयाई २०७७।१२। भसान्त ऩतछ राग्ने ऩूवि तनधािरयत ऺततऩूतति तरई फाॉकी कामि 
ऩयुा गयाउन ुऩदिछ ।  

51.  मोजना छनौि ्वयकृतत य कामािन्वमन ष््थतत् ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा 
७६(७) भा कामिऩातरकारे सबाफाि ्वयकृत सयभा य ष्शषकि  फार्हयी गई फजेि खचि गनि ऩाउन े
छैन बन्ने व्मव्था छ । २०७६।३।१० को ते्ो नगयसबाफाि २०७५।७६ भा सॊचारन 
बएय क्रभागत अधयुो अव्थभाभा यहेको मोजनाको नाभ य यकभ उल्रेख गयेको छ । क्रभागत 
मोजनाभा सभावेश गरयएका उऩबोक्ता सतभतत तपि का १३ मोजनाको रातग रु.8286625/- 
ऩारयत गयेकोभा ५ मोजनाहरु  ्वयकृत गयी रु.2918490/- खचि गयेको य नगय सबाभा 
्वयकृतत गयेको ऩाइमो ।  

 

52.  सारफसारी मोजनाराई क्रभागत गयी खचि्  सॊघयम तथा प्रदेश सयकाफाि अनदुान प्राप्त गयी 
सॊचतरत मोजनाहरु तोर्कएको आधायभा खचि गयी खचि नबएभा फाॉकी यकभ र्पताि ऩठाउन ुऩनव 
व्मव्था छ । ते्ो नगयसबाको नयतत कामिक्रभ तथा फजेिभा सभावेश नबएका आ.फ. 
२०७५।७६ का (ठेक्काऩट्टा बएका) मोजनाको रु.170600530.40 को  रागत अनभुानभा 
रु.138006126.50 को ठेक्का फन्दोव्त गयी य.36354296.40 बकु्तानय गयी फाॉकी 
रु.101651830.10/- यहेकोरे तत मोजना सभेत २०७६।७७ भा सॊचारन गनव 
नगयप्रभखुफाि क्रभागत मोजनाभा सभावेश गयी खचि गयाइएको छ । क्रभागत गरयएका 
ठेक्काऩट्टा तपि का मोजना भध्मे ४ मोजना नगय ्तरयम मोजना, २ मोजना अथि भन्रारम र्वशेष 
अनदुान, ४ मोजना सभऩयुक तपि का उल्रेख गयेको बएताऩतन ४ मोजनाहरुको श्रोत सभेत 
खरेुको ऩाइएन । ठे =न =२७।२०७५।७६ मोजनाफाि ह्यभु ऩाइऩ खरयद तथा ढुवानय कामि 
नगयऩातरका तबर आवमक ्थान भार उल्रेख गरय रु.5002020/- राई ऩयैु श्रोत 
नखरुाई क्रभगतभा सायेय खचि गयेको छ । रागत साझेदायी सभऩयुक र्वशेष अनदुान तथा 
कामिक्रभफाि ्वयकृत गयी सॊचारन गरयएका मोजना कामिक्रभभा तोर्कएको आधायफाि भार 
्वयकृत य खचि गनुि गयाउन ुऩदिछ ।  

 

53.  तेश्रो नगयसबाको तनणिम २ भा आ.फ. २०७६।७७ भा न.ऩा.को सॊष्चत कोषभा जम्भा बएको 
यकभ आगाभय नगयसबाफाि अनभुोदन हनुे गयी नगय प्रभखुफाि र्वतबन्न मोजनभा र्वतनमोजन गनि 
सक्ने अष्खतमायी प्रत्मामोजन गनव तनणिम सभेत गयेको देष्खमो ।  
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुज ुयकभ 
54.  सोही नगयसबाको तनणिम नॊ. १ भा आ.फ. २०७५।७६ भा बएका नगयप्रभखु, नगय उऩप्रभखु 

य प्रभखु प्रशासर्कम अधकृत स tरयत बएका सम्ऩूणि तनणिमहरु सभथिन गनव तनणिम बएको 
ऩाइमो । ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को ७३ (७) को व्मव्था फभोष्जभ नगयी 
ऩतछल्रो अवतधफाि अष्घल्रो अवतधका खचि  ्वयकृतय गयेको देष्खमो ।  

 

55.  क्रभागत मोजना अव्था् ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा २४(७) भा नेऩार 
सयकाय तथा प्रदेश सयकाय शशित अनदुान भातहत सॊचारन गरयएका मोजना तथा कामिक्रभहरु 
कामािन्वमन गनि तोर्कएको आधायफाि गनुिऩनव व्मव्था छ । याष्डऩतत चयेु सॊयऺण र्वकास 
सतभततफाि २०७५।७६ भा प्राप्त यकभ भध्मे गाइघाि-सातभेडय-भॊगरफाये यतवुाखोरा तिफन्द 
गनि रु.50 राखभा उऩबोक्ता सतभततसॉग २०७६।२।३० सम्भ कामि गनव गयी सॊचारन 
गयेकोभा २०७६।२।२ भा ऩर्हरो यतनङ र्वरको रु.2958305/- बकु्तानय गयेको ऩाइमो । 
सो काभराई सम्झौता बई काभ बैयहेको उल्रेख गयी तेश्रो नगयसबारे क्रभागत मोजनाभा 
रु.2041649/- फाॉकी देखाइएको ऩाइमो । उक्त मोजनाको मसवषि सभेत कामि नगयेको य 
मोजनाको कामिसम्ऩन्न  बएको ऩाइएन । रेखाऩयीऺणफाि सो ्थानभा गयाइएको काभ २०७६ 
श्रावणभा आएको फाढीरे फगाएको जानकायी ददएको छ । 

नदीभा तिफन्द गनव कामि सम्झौता २०७५ चेरभा गयेकोभा तोर्कएको अवतधतबर 
कामि सम्ऩन्न बएको ऩाइएन तोर्कएको अवतधभा कामि प्रायम्ब नगयेको य तोर्कएको अवतध सम्भ 
तडजामन अनसुायको कामि ऩयुा गयाउन ु ऩनवभा २०७६।२।२ भा प्रथभ यतनङ र्वरको यकभ 
बकु्तानय गयी फाॉकी अवतधभा काभ नगयाईएको कायण उक्त काभभा बएको रगानय सभेत खेय 
गएको छ । थऩ रगानय य खचिको अव्था कामािरमभा उऩयोक्तानसुाय तिफन्द गयाएको 
्थानभा कामि चार ुयहेकोभा खोराको वहाव ऩष्श्चभ तपि  ढल्कीएको य सो को कायण नगयका 
अन्म वडाभा सभेत थऩ ऺतत हनुे अव्था देखाई अर्वरम्फ योकथाभको कामि गयाउन आवमक 
देष्खएकोरे र्वऩद व्मव्थाऩन सतभततको २०७६।४।१५ को तनणिमफाि ८८० तभिय 
रम्फाईभा फाॉसको ऩाइतरङ गयी तिफन्द तनभािण गनव कामि उ.स.फाि गयाउने गयी 
२०७६।४।१६ भा कामिदेश ऩाइमो । 

सो आधायफाि उऩबोक्ता सतभततरे कामि प्रायम्ब गयेको अव्थाभा उक्त फाॉसको 
ऩाइतरङको काभको नाऩजाॉच य भूल्माङ्कन नबएको अव्थाभा २०७६।४।३२ देष्ख 
२०७६।५।३ सम्भको अर्वयर वषािको कायण सो काभ सभेत ऩयैु फगाएकोरे उऩबोक्ताको 
काभको बकु्तानय नऩाएको अव्था देखाई सो तनभािण कामिभा प्रमोग बएका फाॉस, ताय य 
जनशष्क्त, काभदायहरु फाॉसेको ढुवानय बाडा सभेतको दार्मत्व कामिऩातरकारे तरने 
२०७६।१०।१२ को तनणिम अनसुाय सो काभको रातग राग्ने अनभुान अनसुायको दययेिफाि 
रु.4523281/- हनुे इष्न्जनयमयरे र्िप्ऩिी भाभित ऩेश गयेको बएताऩतन ्थानयम साभाग्रय 
फाॉसको भूल्म ्थानयम दययेिफाि गयी काभदायफाि ष्जल्रादययेि अनसुाय भूल्माङ्कन हनुे आधाय 
देखाई रु.30 राखभा नफढ्ने गयी बकु्तानय तसपारयस गयेको ऩाइमो । 

र्वऩद व्मव्थाऩन सतभततको तनणिमभा काभको रागत रु.4162129/- हनुे आधायभा 
रु.300000/- उऩबोक्ता सतभततराई ऺततऩूती उऩरब्ध गयाउने तनणिम गयी 
२०७६।१०।२९ को प्रहयी सजिभयन भूचलु्काको आधायभा मो वषि र्वऩद व्मव्थाऩन कोषफाि 
काभको भूल्माङ्कन नै नबएको कामिभा बकु्तानय गयेको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000000/- 
56.  खचि ष्शषिक पयक गयी खचि्  सॊघयम शशति अनदुान वाऩत न.ऩा.राई प्राप्त यकभ खचि गदाि प्राप्त 

खचिको अष्खतमायी य खचि ष्शषिकभा यही खचि गनुिऩनव व्मव्था छ । कामािरमरे ्वा्थम 
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तपि को कभिचायीहरुको रातग मो वषि प्राप्त तरव वाऩतको यकभ खचि गदाि यकभान्तय ्वयकृत 
वेगय तनम्नानसुाय खचि ष्शषिक पयक ऩायी बकु्तानय गयेको तनमतभत नदेष्खएकोरे तनमतभत 
नबएको रु. 
बौ.नॊ./तभतत र्ववयण खचि रेख्न ु ऩनव 

ष्शषिक 

खचि रेखेको 
ष्शषिक 

यकभ 

14/2076/7/22 दैतनक भ्रभण बत्ता बकु्तानय भ्रभण खचि  तरव 101650 
38/2076/9/2 आमवुवद शाखाको भॊतसय भर्हनाको 

भहॊगय बत्ता 
भहॊगय बत्ता तरव 6000 

15/2076/7/28 आमवुवद शाखाको काततिक भर्हनाको 
भहॊगय बत्ता 

भहॊगय बत्ता तरव 6000 

39/2076/9/2 ्वा्थम शाखाको भॊतसय भर्हनाको 
भहॊगय बत्ता 

भहॊगय बत्ता तरव 76000 

21/2076/8/3 काततिक भर्हना य अष्घल्रो छुि 
भर्हनाको भहॊगय बत्ता 

भहॊगय बत्ता तरव 105000 

29/2076/8/19 भ्रभण खचि बकु्तानय भ्रभण खचि तरव 7200 

138/2077/3/14 भहॊगय बत्ता ्वा्थम शाखा तपि  भहॊगय बत्ता तरव 76000 

जम्भा 377850  

 

 

 

377850/- 

57.  भ्रभण अतबरेख् भ्रभण खचि तनमभावरी २०६४ को तनमभ २१ भा भ्रभणभा खर्िन ेऩदातधकायी 
वा कभिचायीरे भ्रभण प्रायम्ब गयेऩतछ सम्फष्न्धत कामािरमरे भ्रभण आदेश नॊ. भ्रभणभा खर्िनेको 
नाभ दजाि भ्रभण खर्िएको ्थान, तभतत सभेत खलु्ने गयी अनसूुष्च ६ फभोष्जभको ढाॉचाभा 
कामािरम प्रभखुफाि प्रभाष्णत गयी भ्रभण अतबरेख याख्नऩुनव य भ्रभणभा खिाउने ऩदातधकायीरे 
र्वश्वा्नयम आधाय य प्रभाण ्थार्ऩत हनुे गयी आवमकता अनसुाय आन्तरयक तनमन्रण 
प्रणारीको थऩ व्मव्था सभेत गनुिऩनव व्म्था छ । नगयऩातरकारे मस वषि अनगुभन भूल्माङ्कन 
खचिभा रु. 2000/- य बम्रण खचिभा रु.1277250/- गयी जम्भा रु.1279250/- खचि 
गयेकोभा भ्रभण अतबरेख खाता याखेको ऩाइएन । भ्रभण तथा अनगुभन प्रततवेदन सभेत आष्शॊक 
रुऩभा याख्न े गयेको ऩाइमो । भ्रभण ऩश्चात अतनवामि रुऩभा भ्रभण प्रततवेदन तथा अनगुभन 
प्रततवेदन याख्न ेतथा आन्तरयक तनमन्रण प्रणारीको व्मव्था सभेत गयी तनमभावरीको व्मव्था 
ऩारना गनुिऩदिछ ।  

 

58.  भभित अतबरेख् साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ १५(५) भा साविजतनक 
तनकामरे कुनै भार साभान भभित गदाि सम्फष्न्धत र्वशेषऻफाि रागगत अनभुान तमाय गनुिऩनव 
व्मव्था छ । त्मसैगयी सवायी साधन तथा भेष्शन औजाय भभित गदि भ.रे.ऩ.पा.नॊ.४१४ 
फभोष्जभको ढाॉचाभा भभित सॊबाय तथा सॊयऺण आवेदन पायभ य भ.रे.ऩ.पा.नॊ.४१५ 
फभोष्जभको ढाॉचाभा भभित सॊबाय तथा सॊयऺण अतबरेख खाता याख्नऩुनव व्मव्था छ । 
कामािरमरे मस वषि सवायी साधन भभितभा रु.1565515/- य भेष्शन औजाय भभितभा 
रु.329346/- गयी जम्भा रु.1894861/- खचि गयेकोभा सम्फष्न्धत र्वशेषऻफाि रागत 
अनभुान तमाय गनव गयेको तथा भभित अतबरेख खाता याखेको ऩाइएन । तनमभावरीभा व्मव्था 
फभोष्जभ भभित अतबरेख खाता याख्न ुऩदिछ ।  

 

59.  ष्जन्सयको व्मष्क्तगत अतबरेख खाता् प्रदेश नॊ. १ साविजतनक खचिको भाऩदण्ड कामिर्वतध 
सम्फन्धय तनदव ष्शका २०७५ को फुॉदा नॊ. १८ भा ष्जन्सय व्मव्थाऩन सम्फन्धय भाऩदण्डको 
व्मव्था छ । उक्त व्मव्था अनसुाय अनसूुचय १ फभोष्जभको ढाॉचाभा ष्जन्सय साभग्रय प्रमोग 
गनव कभिचायी वा ऩदातधकायीको नाभ शे्रणय, ऩद ष्जन्सय साभाग्रयको नाभ य प्रकाय, भूल्म, ष्जन्सय 
साभाग्रय फषु्झतरनेको ह्ताऺय य तभतत सर्हतको अतबरेख याख्न ुऩनव य सरुवा वा ऩदभकु्त बई 
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जाॉचा फयफझुायथ गनुिऩनव व्मव्था छ । कामािरमरे ष्जन्सय साभाग्रय प्रमोगको व्मष्क्तगत 
अतबखरे खाता याखेताऩनय तनदव ष्शकारे तोकेफभोष्जभको ढाॉचाभा साभाग्रय फझेुको तभतत, र्पताि 
तभतत, ष्जन्सय खाता ऩाना नॊ., पाॉिवाराको द्तखत य भूल्म सभेत खरुाई याखेको ऩाइएन । 
तनदव ष्शकारे तोकेफभोष्जभको ढाॉचाभा ष्जन्सयको व्मष्क्तगत अतबरेख खाता याष्ख तनदव ष्शकाको 
ऩारना गनुिऩदिछ । 

  उऩबोक्ता सतभतत भापि त कामि  
60.  हेबय इष्क्वऩभेण्िको प्रमोग — साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ९७ को तनमभ 

उऩतनमभ (९) भा उऩबोक्ता सतभतत वा राबग्राही सभदुामफाि सञ्चातरत हनु े तनभािण कामिभा 
डोजय, एक्साबेिय, रोडय, योरय, ग्रडेय ज्ता हेबय भेष्शनयी प्रमोग गनि नतभल्न ेव्मव्था छ । सो 
तनमभावरीको प्रततफन्धात्भक वाक्माॊशभा रागत अनभुान तमाय गदािको सभमभा हेबय भेष्शन 
प्रमोग गनुिऩनव जर्िर प्रकृततको कामि बनय उल्रेख बएको यहेछ बने सम्फष्न्धत प्रार्वतधकको 
तसपारयशभा साविजतनक तनकामफाि सहभतत तरई त्म्ता भेष्शन प्रमोग गनि सर्कने उल्रेख छ । 
ऩातरका अन्तगित सञ्चातरत अतधकाॊश सडक तनभािण तथा ्तयोन्नततसॉग सम्फष्न्धत मोजनाका 
उऩबोक्ता सतभततहरुरे डोजय, एक्साबेिय रगामतका हेबय भेष्शन प्रमोग गनव गयेको ऩाइए ताऩतन 
तनमभावरीको व्मव्था फभोष्जभ सम्फष्न्धत प्रार्वतधकको तसपारयश गयाई कामिऩातरकाको 
कामािरमफाि सहभतत तरएको ऩाइएन । तनमभाफरीको ब्मफ्था अनरुुऩ कामि गयाउनऩुदिछ । 

 

61.  जर्िरसॊयचना तनभािण – साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ९७अनसुाय उऩबोक्ता 
सतभततहरुराई भेष्शन, औजाय उऩकयणहरुको आवमक नऩनव, श्रभभूरक कामिको ष्जम्भेवायी 
ददनऩुनव व्मव्था यहेको छ । ऩातरकारे आय.तस.सय. िेभ ्ट्रक्चय सर्हतका बवन, ऩरु, कल्बिि, 
ग्राभयण रगामतका जर्िर प्रार्वतधक ऩऺ सभावेश हनु े ऩूवािधाय सॊयचना तनभािण कामि सभेत 
उऩबोक्ता सतभततहरु भापि त  गयाउने गयेको देष्खमो । म्ता कामि व्मावसार्मक य अनबुवय 
तनभािण व्मवसामय पभिफाि फोरऩर प्रतत्ऩधाि भाऩिmत  गयाउन उऩमकु्त हनु े देष्खन्छ । 
तनमभाफरीको ब्मफ्था अनरुुऩ कामि गयाउनऩुदिछ । 

 

62.  डयऩयआय खचि – फजेि व्मव्था बई कामािन्वमन हनुे आमोजनाको भार गरुुमोजना डयऩयआय 
रगामतको अध्ममत गयी प्रततवेदन तमाय गनुि ऩदिछ । मस ्थानयम तहरे मो फषि ्वयकृत 
फार्षिक कामिक्रभ अनसुाय देहामफभोष्जभको कामि ऩयाभशिदाताफाि गयाई प्रततवेदन प्राप्त गयको 
छ । 

कामि र्ववयण ऩयाभशिदाता खचि यकभ अध्ममनफाि तनधाियण 
बएको आमोजनाको 

रागत 
याजवशयॊ एकता सभाज साभदुार्मक 
बवन 

र्व.एभ.एस नेऩार प्रा.तर. 
751450 

22853220 

साभदुार्मक बवन (भािो ऩयीऺण) अग्नय वोरयङ एण्ड सोइर िे्ि 
प्रा.तर. 460950 

 

हाम्रो चौक ऩूवि भदन भागि जोड्ने 
सडक 

राइप िाइभ इष्न्जतनमयीङ सोरसुन 
प्रा.तर. 776140 

109608296 

बवन तनभािण, भाऩदण्ड कामिर्वतध 
तजुिभा 

ग्रोवर इष्न्जतनमयीङ कन्सल्ि 

490000 

 

फजाय अनगुभन तनदव ष्शका, न्मामयक 
कामि सम्ऩादन कामिर्वतध  

साझा गनतव्म  प्रा.तर. 

484770 

 

घयेर ु तथा साना उद्योग दताि य 
खायेजय कामिर्वतध  
सॊगठनात्भक र्वकास तथा व्मव्थाऩन नेऩार इष्न्जतनमयीङ म्मानेजभेन्ि 999744 
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एण्ड डेभ्रोऩभेन्ि 

जम्भा: 3963054  

 म्तो अध्ममन कामि गयाउॉदा राग्ने खचिको रागत अनभुान तमाय गदाि कुनै आधाय नतरई 
्वयकृत फजेि फभोष्जभकै यकभ खचि गयेको उऩमकु्त देष्खएन । डय.ऩय.आय.तमाय गदाि 
नगयऩातरकाको प्रार्वतधक जनशष्क्त प्रमोग नगनािको कायण ्ऩष्ट गदै आगाभय ददनभा 
नगयऩातरकाको प्रार्वतधक जनशष्क्तफाि म्तो कामि गयाउन ु ऩदिछ । नगयसबाको नयतत तथा 
कामिक्रभभा उल्रेख नबएको सॊगठन व्मवा्थाऩन सववऺण तथा अन्म र्वर्वध र्वषमभा तनदव ष्शका 
तमाय गनव कामि ऩयाभशि सेवाफाि गयाई खचि गयेको छ । साथै मसयी अध्ममन प्रततवेदन तमाय 
बएका आमोजनाहरु कामािन्वमनभा गएको सभेत नदेष्खएकोरे खचिको साथिकता सभेत देष्खएन । 

 

  शशति अनदुान आमुिवेद तपि ्   
63.  कामािरमरे आमवुवद तपि को कामिक्रभफाि तनशलु्क ्वा्थमष्शर्वय सॊचारनको रातग 

२०७७।१।१८ भा गौयीशॊकय आमवुवदी सप्रामसिफाि रु. 217985/- औषतध खरयद गयेको 
छ । त्मसै गयी आमवुवद गाउॉघय ष्क्रतनक सॊचारन गनि झरु्कि मा, भहादेवा २०७६।८।१२ भा 
वडा नॊ. २ य ४ भा को रातग यर्वन आमवुवददक दभकफाि रु. 189895/- औषतध खरयद 
गयेकोभा तनशलु्क ष्शर्वय सॊचारन अवतध य ्थान तथा औषतध र्वतयणको अतबरेख 
रेखाऩयीऺणभा ऩेश नबएकोरे खचि मर्कन गनि सर्कएन । साथै गाउॉघय ष्क्रतनक सॊचारन 
गयेको अतबरेख सभेत ऩेश नबएकोरे सो सम्फन्धय औषतध खचिको प्रभाण ऩेश हनुऩुनव रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

407880/- 
64.  प्रधानभन्रय योजगाय कामिक्रभ – ्थानयम तहभा सूचयकृत फेयोजगाय व्मष्क्तराई न्मूनतभ योजगायी 

प्रत्माबतू गयाउन एवभ  साभूदार्मक ऩूवािधायहरुको र्वकास भापि त नागरयकको जयवनमाऩनभा 
सधुाय ल्माउने उद्देमरे ्थानयमतहतबर प्रधानभन्रय योजगाय कामिक्रभ सञ्चारनभा यहेको छ । 
मस कामिक्रभ अन्तगित यतवुाखोरा ऩष्श्चभ ऩट्टय फोया बनव कामि सञ्चारन गयी मस वषि 
भ्ियोरफाि रु.44955/- खचि गयेकोभा फषु्झतरएको देष्खएन साथै प्राष््िक फोया १७००० 
र्ऩस खरयद गयेकोभा ्िोय दाष्खरा देखाई बकु्तानय ददएको तय फोया खऩत गयी गयाइएको 
काभको कामि सम्ऩन्न तमाय गयेको ऩाइएन ।  

 

64.1.  ्थानयम तहभा सूचयकृत फेयोजगाय व्मष्क्तराई न्मूनतभ योजगायी प्रत्माबतू गयाउन एवभ  
साभूदार्मक ऩूवािधायहरुको र्वकास भापि त नागरयकको जयवनमाऩनभा सधुाय ल्माउने उद्देमरे 
्थानयम तहतबर प्रधानभन्रय योजगाय कामिक्रभ सञ्चारनभा यहेको छ । मस कामिक्रभ अन्तगित 
यतवुाभाई नगयऩातरका तबरका २ वडाहरु (वडा नॊ. २ य ३ ) भा आय.तस.तस कल्बिि य ह्यभु 
ऩाईऩ तफर्छ्याउने, यतवुा खोरा तिफन्धभा फोया बनव कामि रगामतका कामिक्रभ सञ्चारन गयी 
मस वषि १७ जनाराई योजगायी उऩरव्ध गयाई कुर खचि रु.६४७०३६/- भध्मे फेयोजगाराई 
ऩारयश्रतभक फाऩत रु.७१४९६/-  खचि गयेको छ । रष्ऺत वगिराई ४ ददनदेष्ख १४ ददनसम्भ 
योजगायी उऩरब्ध गयाई श्रतभक ज्मारा, प्रशासतनक य कामिक्रभ खचि सभेत खचि रेखेका छन  । 
उक्त खचिवाि रष्ऺत वगिभा अल्ऩकारीन योजगायी सजृना बए ताऩतन काभको दीगोऩना तथा 
दीघिकारीन योजगायी सजृना बएको देष्खॊदैन । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  धयौिीतपि   
65.  धयौिी र्पताि :- साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ १२४ (२) भा कामािरमरे 

तनभािण रगामत अन्म खरयद कामिको बकु्तानय गदाि कट्टा गयेको रयिेन्शन भतन र्पताि बकु्तानय 
गदाि ऩारना गनुिऩनव तनमभ सम्फन्धभा व्मव्था छ ।आन्तरयक याज्व र्वबागको ऩरयऩर अनसुाय 
तनभािण व्मवसामयको धयौिी र्पताि गदाि सम्फष्न्धत आम वषिको कय चकु्ता प्रभाण ऩर य 
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भू.अ.कय सभामोजन सभेतको प्रभाण तरएय भार धयौिी र्पताि गनुिऩनवभा कामािरमरे 
तनम्नानसुायका तनभािण व्मवसामय रगामत र्वके्रताको धयौिी र्पताि गदाि सो अनसुाय नगयी र्पताि 
गयेको रु... 
बौ.नॊ./तभतत पभिको नाभ धयौिी यकभ कैर्पमत 

५-२०७६/७/७ ऩूववरी तनभािण सेवा १८६२४६ भू.अ.कय सभामोजन प्रभाण ऩेश 
नबएको 

६-२०७६/७/१८ ददव्मशष्क्त तनभािण सेवा ६२७९४ कय चकु्ता य भू.अ.कय सभामोजन 
प्रभाण ऩेश नबएको 

१०-२०७६/११/१३ के.एन. तनभािण एण्ड सप्रामसि १३०८५२।९५ भू.अ.कय सभामोजन प्रभाण ऩेश 
नबएको 

जम्भा 379892।95   

 
 

379892.95 

  ्थातनम ऩूवािधाय र्वकास साझेदायी कामिक्रभ-(फ.उ.ष्श.नॊ.३६५००१०४३)  

66.  रिुीऩूणि कयर्वजक :- बौ.नॊ.२-२०७७।३।९ भ.ुअ.कय तनमभावरी २०५३ फभोष्जभ कयभा 
दताि बएका र्वके्रतारे तसरतसरेवाय नम्फय सर्हत र्प्रन्िेड कय र्वजक खरयद कतािराई ददनऩुनव 
व्मव्था छ । कामािरमरे आॉऩगाई ब्रदसिफाि 42 थान येनकोि खरयद गरय तफजक नॊ हातरे 
रेखेको २ थान कय र्वजकको भू.अ.कय सर्हत कुर रु.९९७५०/- बकु्तानय ददएकोभा बकु्तानय 
ददएको भू.अ. कयको सभामोजनको प्रभाण ऩेश हनुऩुनव रु... ११४७६/- 

66.1.  प्रभाण फेगय बकु्तानय :- बौ.नॊ.४-२०७७।३।२९ फाि ष्शव तनभािण सेवाराई सोनाऩयु हर्िमा 
डाॉडा कारोऩरे तनभािण कामि फाऩतको प्रथभ यतनङ तफर ( र्ऩ.एस.आईिभ रु.३६४००/-सभेत)  

रु.१३१९९५५/- बकु्तानय ददएकोभा र्ऩ.एस.आईिभको फयर सॊरग्न यहेको नदेष्खएकोरे सोको 
प्रभाण ऩेश हनुऩुनव रु... ३६४००/- 

66.2.  साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ ११८ भा बेरयएसन सम्फन्धय व्मव्था छ । 
साविजतनक तनकामरे बेरयएसन सम्फन्धय कामि गदाि र्वशेषऻ सतभततको तसपारयसभा ऐनको दपा 
५४ भा तोर्कएका अतधकायीरे गनुिऩनव व्मव्था बएकोभा कामािरमरे मो वषि ठे.नॊ. 
17/2076/77 छारगाछी चौकीघाि सडकभा कामि गनव गयी २०७७।२।१८ भा 
रु.4213661/- को सम्झौता गयी २०७७।३।२५ सम्भ अवतध याखेकोभा उक्त काभको 
कामिऩातरकाफाि 16.14 प्रततशत बेरयएसन गयी रु.4893885/- ऩरु् माएको छ । उक्त 
सडक तनभािण कामिको प्रथभ यतनङ र्वरफाि बकु्तानय गदाि काभको गणु्तय ऩयीऺण गयाएको 
प्रभाण ऩेश नबएको य काभको म्माद थऩ सभेत बएको नऩाइएको य बेरयएसन ्वयकृत गदाि 
र्वशेषऻ सतभततको तसपारयस सभेत ऩेश नबएकोरे तनमभ अनसुाय बेरयएसन गयाई कामि गयेको 
आधाय भान्ने देष्खएन रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2595354/- 
66.3.  शशति अनदुानफाि सॊचातरत कामिक्रभ मोजना सारफसारी रुऩभा सम्ऩन्न गनुिऩनव व्मव्था छ । 

मोजनाको रातग प्राप्त यकभ खचि नबई फाॉकी यहेभा र्पताि गनुिऩनव व्मव्था यहेको छ । 
कामािरमरे मो वषि इिहया भषु्क्तघाि सडक तनभािण गनि तनभािण व्मवासामय सजुन तनभािण 
व्मवसामयसॉग रु. 4902980/- को सम्झौता २०७७।२।२१ भा गयी २०७७।३।२५ 
सम्भ यहेकोभा उक्त मोजनाको २०७७।९। भसान्त सम्भ म्माद ददएको ऩाइमो । सारवसारी 
कामिक्रभको यकभफाि फहवुर्षिम ठेक्का व्मव्था गयी खचि गयेको छ । तनभािण व्मवामयरे ऩेश 
गयेको काभको र्वभा २ भर्हनाको अवतध भार यहेकोभा वयभा अवतध थऩ नगयी म्माद थऩ गयाई 
रु. 2339370/- बकु्तानय गयेको छ । वयभा वाऩत तनभािण व्मवसामयरे रु. 16386/- 
बकु्तानय तरएकोभा वयभाको अवतध थऩ गयाई सोको प्रभाण तरनऩुदिछ ।   
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  फ.उ.ष्श.नॊ. ३१४०१०१२३ (साभाष्जक सयुऺा तथा सॊयऺणतपि ) :-  

67.  साभाष्जक सयुऺा कामिक्रभ अन्तगित बत्ता र्वतयण गदाि साभाष्जक सयुऺा ऐन-२०७५, साभाष्जक 
सयुऺा तनमभावरी-२०७६, साभाष्जक सयुऺा कामिक्रभ सॊचारन कामिर्वतध-२०७५, र्वद्यतुतम 
प्रणारीफाि साभाष्जक सयुऺा बत्ता बकु्तानय यणनयतत-२०७४ को प्रावधान फभोष्जभ गनुि ऩनव 
व्मव्था छ । साभाष्जक सयुऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिर्वतध, २०७५ रे राबग्राहीको नाभ 
दताि य नवयकयण, रगत कट्टा तोर्कएको तभतत तबरै ऩरयचमऩर अतनवामि रुऩभा नवयकयण गयी 
साभाष्जक सयुऺा बत्ता र्वतयण गनुिऩनव, प्रत्मोक फषि रगत अध्मावतधक गयी राबग्राहीको सॊखमा 
मर्कन गनुिऩनव, बत्ता र्वतयण गदाि फैंक भापि त बत्ता र्वतयण गनुिऩनव, साभाष्जक सयुऺा 
कामिक्रभराई प्रबावकायी रुऩभा सञ्चरान गनि तनमतभत रुऩभा अनगुभन गनुिऩनव, केष्न्द्रकृत सूचना 
प्रणारीभा प्रर्वष्टय गरय अधावतद्यक गनव ष्जम्भेवायी साभाष्जक सयुऺाको अष्खतमायी ऩाउन े
सम्वष्न्धत ्थानयम तनकामको हनुे व्मव्था  गयेको छ । मस सम्फन्धभा देष्खएका व्महोयाहरु्  

67.1.  नगयऩातरकाराई साभाष्जक सयुऺा कामिक्रभको रातग मो वषि नेऩार सयकायफाि 
रु.१४८९१२०००/-  तनकासा प्राप्त बएकोभा सफै यकभ खचि देखाई आतथिक र्ववयण ऩेश 
बएको छ ।आन्तरयक रेखाऩयीऺणफाि तनकासा यकभ भध्मे रु.१४७८०७०००/- खचि बई 
भौज्दात यकभ रु.११०५०००/- याजश्व ष्शषिक १५१११ भा दाष्खरा बएको प्रततवेदन प्राप्त 
बएकोभा छ । दाष्खरा बऩािई भध्मे रु.१३०००/- तभतत २०७७।३।३०भा बौ.नॊ.२६८६८३ 
फाि को.रे.तन.का खाताभा वडा नॊ १० फाि र्पताि दाष्खरा बएको देष्खमो ।   

67.2.  बत्ता र्वतयण गदाि कानूनभा व्मव्था बए फभोष्जभको रयबसि र्पड य पवािड र्पडको प्रमोग 
गयेको ऩाईएन साथै बत्ता र्वतयण गनि फैक ऩठाएको बयऩाई, रगत कट्टाको र्ववयणको 
सफ्िकऩय रगामतको भाग बएको र्ववयण रेखाऩयीऺणको क्रभभा ऩेश नबएकोरे फैंकभा 
तनकासा ऩठाईएको यकभ सम्फष्न्धत राबग्रार्हको खाताभा दाष्खरा बए नबएको, दोहोयो बए 
नबएको, रगत कट्टा बएको राबग्रार्हको बत्ता तनकासा बएनबएको रगामत खचि एवॊ फैंकफाि 
र्पताि गरयएको उल्रेष्खत तनकासा र्पताि यकभ सभेतको एर्कन गनि सर्कएन ।  

67.3.  कयाय व्मव्थाऩन:- र्वद्यतुतम प्रणारीफाि साभाष्जक सयुऺा बत्ता बकु्तानय यणनयतत, २०७४ को 
फुॉदा नॊ ६.४.१ अनसुाय प्रत्मेक वडाभा एक भार वैंक तथा र्वष्त्तम सॊ्था भापि त साभाष्जक 
सयुऺा बत्ता र्वतयण गनव गयी ्थानयम तहरे वैंक तथा र्वष्त्तम सॊ्था छनौि गयी सम्झौता 
गनुिऩनवभा रेखाऩरयऺणभा फैंक सॊग बएको सम्झौता ऩेश नबएकोरे सम्झौता तभतत एर्कन 
नबएको तय वडा नॊ.१,५,६,८ को बत्ता सप्तकोशय डेबरप्भेण्ि फैंकफाि, वडा नॊ.२ य ४ को 
बत्ता कृर्ष र्वकास फैंक तरतभिेडफाि, वडा नॊ ३ य ७ को बत्ता भेगा फैंक तरतभिेडफाि वडा नॊ 
८ य ९, को बत्ता तभतेयी र्वकास फैंक गयी एक बन्दा फढी वडाको राबग्राहीराई एउिै 
फैंकफाि साभाष्जक सयुऺा बत्ता फाऩतको यकभ र्वतयण हनुेगयेको देष्खमो ।   

67.4.  एभ.आई.एस  र्ववयण :- साभाष्जक सयुऺा कामिक्रभ सॊचारन कामिर्वतध-२०७५को ऩरयच्छेद ४ 
को फुॉदा नॊ १५ भा एभ.आई.एस अद्यावतधक रगतका आधायभा बत्ता यकभ तनकासा गनुिऩनव 
व्मव्था यहेको छ । नगयऩातरकाफाि प्राप्त एभ.आई.एस र्ववयणको भूर अतबरेखको ऩरयऺण 
गदाि राबग्राहीहरुको र्ववयण ऩूणि रुऩभा बयेको देष्खएन । नभनुा छनौि गयी ऩरयऺण 
गरयएकोभा केही राबग्राहीको नागरयकता प्रभाण ऩर नॊ नबएको, ना.प्र.नॊ दोहोरयएको तेहरयएको 
वा सो बन्दा फढी यहेको, ना.प्र.नॊ जायी तभतत उल्रेख नगयेको, राबग्राहीको फाफ,ु आभा, फाजेको 
नाभ उल्रेख नगयेको, नाभ दोहोयो यहेको, सभेत देष्खएकोरे भतृ्म ु बै सकेका सफै 
राबग्राहीहरुको रगत कट्टा बए नबएको एर्कन गनि सर्कएन । एभ.आई.एस र्ववयण  
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुज ुयकभ 
अद्यावतधक नहुॉदा एकै नाभथय बएको व्मष्क्तराई दोहोयो बत्ता जान सक्न,े भतृ्म ुबै सकेकाराई 
बत्ता बकु्तानय हनु सक्ने जोष्खभ यहेको हुॉदा नगयऩातरकारे एभ.आई.एस रगत अद्यावतधक 
गयेयभार बत्ता र्वतयण सम्फन्धय कामि गनुि ऩदिछ ।  

67.5.  फैंकराई यकभ तनकासा साभाष्जक सयुऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिर्वतध, २०७५ को फुॉदा नॊ १६ 
अनसुाय ्थानयम तहरे प्रथभ चौभातसकको बत्ता यकभ असोजको दोश्रो हप्ता तबर, दोश्रो 
चौभातसकको बत्ता यकभ भाघको दोश्रो हप्ता तबर य तेश्रो चौभातसकको बत्ता यकभ जेठको दोश्रो 
हप्ता तबर र्वतयण गरय सक्नऩुनवभा नगयऩातरकारे प्रथभ चौभातसकको बत्ता काततिक १,३,५,६ य 
भॊतसय २३ गते, दोश्रो चौभातसकको बत्ता पाल्गनु २३ गते य २०७७ फैशाख १७ गते  य तेश्रो 
चौभातसकको बत्ता २०७७ असाय ३,४,८,११,१५ य १८ गते फैंकभा तनकासा गयेको देष्खन्छ 
।कामिर्वतधभा व्मव्था बएको सभम तसभातबर कुनैऩतन चौभातसकको यकभ फैंकभा ऩठाएको 
देष्खएन ।कामिर्वतधरे तोकेको सभमावतध तबर फैंकभा बत्ता यकभ तनकासा ऩठाई र्वतयणको 
सतुनष्श्चतता हनुऩुदिछ ।  

67.6.  साभाष्जक सयुऺा तनमभावरी २०७६ को तनमभ ९ अनसुाय प्रत्मेक आ=व=को श्रावण भसान्त 
तबर राबग्राहीको ऩरयचमर नर्वकयण गनुिऩनव य तनमभ ११ भा तनमभ ५ अनसुाय छनौि बएका 
राबग्राहीराई तोर्कएनसुायको सभमऩतछ बत्ता र्वतयण हनुऩुनव व्मव्था यहेको छ । 
नगयऩातरकाफाि नर्वकयण सम्फन्धभा र्ववयण प्राप्त नबएकोरे मस सम्फन्धभा एर्कन गनि 
सर्कएन ।  

68.  ऩेकी् मस वषि नगयकामिऩातरकारे र्वतबन्न कभिचायी सॊ्था य तनभािण व्मवसामयराई ददएको 
ऩेकी भध्मे २०७७ आषाढ सम्भ पसिमौि नबई फाॉकी यहेको तनम्नानसुायको म्माद ननाघेको 
ऩेकी यकभ असरु पसिमौि हनुऩुदिछ । 

नाभ यकभ 

आय के एस कन््ट्रक्सन प्रा.तर. 924000 

ष्शव तनभािण सेवा 575000 

्िाय ददव्म शष्क्त कन््ट्रक्सन प्रा.तर. 120000 

अनवुाय तनभािण सेवा 375000 

जम्भा 1994000  

 

69.  वार्षिक प्रततवेदन – र्वऩद् जोष्खभ न्मूनयकयण तथा व्मव्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा ४५ भा 
्थानयम र्वऩद् व्मव्थाऩन सतभततरे प्रत्मेक आतथिक वषिभा गयेको काभको र्ववयण सर्हतको 
वार्षिक प्रततवेदन तमाय गयी ष्जल्रा र्वऩद् व्मव्थाऩन सतभतत तथा प्रदेश र्वऩद् व्मव्थाऩन 
कामिकायी सतभतत सभऺ ऩेस गनुिऩनव व्मव्था छ । ऩातरकारे काभको र्ववयण सर्हतको वार्षिक 
प्रततवेदन तमाय गयी सम्फष्न्धत सतभततभा ऩेस गयेको ऩाइएन । ऐनभा बएको व्मव्थाको ऩारना 
हनुऩुदिछ । 

 

70.  अनगुभन तथा सम्ऩयीऺण – ्थानयम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८४ भा फेरुजू 
पर्छ्यौि गनव व्मव्था यहेको छ ।सोही एनको दपा ८४(२)(घ) भा फेरुजू पर्छ्यौि गनव 
गयाउने काभ कतिव्म प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतको हनुे व्मव्था छ । मस वषि पर्छ्यौि 
बएको वेरुजकुो ष््थतत तनम्नानसुाय यहेको छ ।  
तस.नॊ. आ.व. वरेुज ु

दपा 
नॊ. 

वरेुजकुो 
सॊष्ऺप्त 
व्महोया 

पर्छ्यौिको आधाय सम्ऩयीऺण 

असरुी प्रभाण तनमतभत ऩेकी  

1 2075
/76 

22 भोर्वराइजेस
न ऩेकी 

   2680000 2680000 
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुज ुयकभ 
2 2075

/76 

33 फैठक बत्ता 1800
0 

   18000 

3 2075
/76 

37 तसराई 
भेष्शन 
बयऩाई 

 179697 
  179697 

4 2075
/76 

39 वडा 
कामािरम 
ऩेकी 

   16005 16005 

5 2075
/76 

63 कामि सम्ऩन्न 
प्रततवदेन 

 1500000   1500000 

6 2075
/76 

69 अनगुभन 
बत्ता 

2677
5 

   26775 

जम्भा 4420477  
71.  सष्ञ्चत कोष तथा फेरुजूको ष््थतत्- नगयऩातरकाको सष्ञ्चतकोषको ष््थतत, फेरुज ुवगीकयण य अद्यावतधक 

फेरुज ुष््थतत क्रभश् अनसुचुय 1, अनसुचुय 2 य अनसुचुय ३ भा सभावेश गरयएको छ । 
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;l~rt sf]ifsf] l:ylt          अनसूुचय-१ 

प्रदेश ष्जल्रा ्थानयम तह 

भहा/उऩभहा/ 

नगय/गाउॉ 
ऩातरका 

रेखाऩयीऺण 
यकभ 

फरेुजू 
यकभ 

प्रततशत 

आम व्मम 

भौज्दात 
फाॉकी गतवषिको 

ष्जम्भेवायी 

सॊघ तथा 
प्रदेश 
अनदुान 

याज्व 

वाॉडपाॉि 
यकभ 

आन्तरयक 

आम 
अन्म आम जम्भा आम चार ुखचि ऩूॊजयगत 

खचि अन्म खचि जम्भा खचि 

प्रदेश नॊ.१ भोयङ यतवुाभाई नगयऩातरका नगयऩातरका 1641302 45032 2.74 111323 344012 106614 11551 456182 918359 448244 229088 45611 722943 306739 
 

 

 

 

             फरेुज ुफगीकयण              अनसूुचय-२ 

प्रदेश ष्जल्रा ्थानयम तह 

भहा/उऩभहा 
/नगय/गाउॉ 
ऩातरका 

प्रायष्म्बक फेरुजू प्रततर्क्रमाफाि पसिमौि फाॉकी फेरुजू वाॉकी फेरुजू 

दपा सॊखमा दपा सॊखमा दपा सॊखमा 

अशरु  
गनुिऩनव 

तनमतभत गनुिऩनव ऩे्की 

सैद्धनाष्न्तक रगतय यकभ 
सैद्धनाष्न्त
क 

रगतय यकभ सैद्धनाष्न्तक रगतय यकभ 
अतनमतभत 

बएको 

प्रभाण 

कागजात 
ऩेश नबएको 

याजश्व 

रगत 
ष्जम्भेवायी 
नसायेको 

सोधबनाि 
नतरएको 

जम्भा 
कभिचा
यी 

अन्म जम्भा 

प्रदेश नॊ.१ भोयङ यतवुाभाई नगयऩातरका नगयऩातरका 61 51 124236 1 6 79204 60 45 45032 738 12908 31386 0 0 44294 0 0 0 

 

 

 

 

        अद्यावतधक फरेुजकुो ष््थतत                                          अनसूुचय-३ 

प्रदेश ष्जल्रा ्थानयम तह 

भहा/उऩभहा/ 

नगय/गाउॉ 
ऩातरका 

गत वषिको 
अनसूुचयवाि 

सभामोजन 

गत फषि 
सम्भको 
वाॉकी 
वरेुज ु

सॊ.ऩ.को रातग 

अनयुोध बइ 
आएको यकभ 

सॊऩयीऺण 
बएको 
यकभ 

सॊऩयीऺण 
गनि 

नतभरेको 
यकभ 

कायवाही 
गनि 
फाॉकी 
यकभ 

गत 
वषिसम्भको 
वाॉकी यकभ 

मो वषिको 
थऩ यकभ 

५८ औ ँप्रततवदेन 

सम्भको वाॉकी 
वरेुज ु

५८ औ ँप्रततवदेन 

सम्भको वाॉकी वरेुज ु
भध्मे ऩे्की 

प्रदेश नॊ.१ भोयङ यतवुाभाई नगयऩातरका नगयऩातरका 124542 0 124542 28690 4421 24269 ० १२०१२१ 45032 १६५१५३ 240 

 


