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श्री अध्मऺज्मू, 
पारेरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरका, 
गाउॉ कामिऩाङ्झरकाको कामािरम,  

ऩाचॉथय । 

ङ्जवषम् रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन । 

 

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

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

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

 
 

 
                                                                        (नेत्र कङ्ट भाय खत्री) 

                                                                            नामव भहारेखाऩयीऺक



 

  
 

 

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

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

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

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

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

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

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

  

 (टॊकभङ्ञण शभाि, दॊगार) 
२०७8 बाद्र ४ गते भहारेखाऩयीऺक 
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श्री अध्मऺज्मू,  

पारेरङ्टङ गाॉउऩाङ्झरका,  
गाउॉ कामिऩाङ्झरकाको कामािरम, 
ऩाॉचथय । 

ङ्जवषम्  रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवदेन । 

कैङ्जपमत सङ्जहतको याम 

 

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

 

कैङ्जपमत सङ्जहतको याम व्मक्त  गने आधाय 

1. रेखाऩयीऺणभा देङ्ञखएका व्महोयाहरुका सम्फधधभा ङ्झभङ्झत २०७७।१०।१५ भा जायी गङ्चयएको प्रायङ्ञम्बक प्रङ्झतवदेन उऩय प्राप्त प्रङ्झतङ्जक्रमा सङ्जहतका प्रभाण 
कागजातका आधायभा पर्छ्यौट बएका दपाहरु हटाई कामभ व्महोयाको अङ्ञधतभ प्रङ्झतवदेन ऩाना ३० मसैसाथ सॊरग्न छ । 

2. रेखाऩयीऺणफाट रु. ३ कयोड १५ राख १६ हजाय फेरुजू देङ्ञखएको छ । सोभध्मे असङ्टर गनङ्टिऩने रु. १७ राख ९९ हजाय, प्रभाण ऩेश गनङ्टि ऩने रु. ९३ 
राख ६३ हजाय, ङ्झनमङ्झभत गनङ्टिऩने रु. १ कयोड ९४ राख ३ हजाय य ऩेश्की फाॉकी रु. ९ राख ५१ हजाय यहेको छ । 

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

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

 

ङ्जवत्तीम ङ्जववयण उऩय व्मवस्थाऩन य रेखाउत्तयदामी अङ्झधकृतको ङ्ञजम्भेवायी 
 

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

 

ङ्जवत्तीम ङ्जववयणको रेखाऩयीऺण उऩय रेखाऩयीऺकको ङ्ञजम्भेवायी 
 

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

 

  
(नेत्र कङ्ट भाय खत्री) 
नामफ भहारेखाऩयीऺक 
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रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन 

२०७६।७७ 

ऩङ्चयचम – स्थानीम नेततृ्वको ङ्जवकास गदै स्थानीम शासन ऩद्धङ्झतराई सङ्टदृढ गयी स्थानीम तहभा ङ्जवधाङ्जमकी, कामिकाङ्चयणी य धमाङ्जमक 
अभ्मासराई सॊस्थागत गनि स्थानीम सयकायको सञ्चारन गने उद्देश्मरे मस पारेरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरकाको स्थाऩना बएको हो । स्थानीम 
सयकायरे सञ्चारन गने कामिभा सहकाङ्चयता, सह–अङ्ञस्तत्व य सभधवमराई प्रवद्धिन गनङ्टि य स्थानीम सयकायका काभभा जनसहबाङ्झगता, 
उत्तयदाङ्जमत्व, ऩायदङ्ञशिता सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गयी नागङ्चयकराई गङ्टणस्तयीम सेवा प्रदान गनङ्टि पारेरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरकाको उद्देश्म यहेको छ । मस 
गाउॉ ऩाङ्झरका अधतगित ८ वडा, ४३ सबा सदस्म, २०७.१४ वगि ङ्जकरोङ्झभटय ऺेत्रपर तथा २१८८४ जनसॊखमा यहेको छ । 

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

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

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

आङ्झथिक कायोफायको ङ्ञस्थङ्झत 

ङ्जववयण ङ्जटप्ऩणी 

मस वषि रु. गतवषि रु. 

फजेट 
आपैरे गयेको 
प्राङ्झप्त/ब ङ्टक्तानी 

वस्तङ्टगत/सोझै 

ब ङ्टक्तानी 
जम्भा 

आपैरे गयेको 
प्राङ्झप्त/ब ङ्टक्तानी 

वस्तङ्टगत/सो
झै ब ङ्टक्तानी 

जम्भा 

प्राप्ती (क+ख)   ४९,३७,२६,८४८.७३ ४५,३०,६८,०९९.४०   ४५,३०,६८,०९९.४०       

क. प्राङ्झप्त (सङ्ञञ्चतकोषभा 
आम्दानी फाॉङ्झधने) 

  ४२,८६,१०,९३० ३८,६४,४४,०५७.५७ ० ३८,६४,४४,०५७.५७ ० ० ० 

११००० कय ११ ८,२१,२४,००० ५,६२,७९,८७३.५७ ० ५,६२,७९,८७३.५७ ० ० ० 

१३००० अनङ्टदान   ३४,४५,३६,९३० ३२,८९,३१,००० ० ३२,८९,३१,००० ० ० ० 

सॊघीम सयकाय १२ ३०,९०,१३,९३० २९,३४,०८,००० ० २९,३४,०८,००० ० ० ० 

प्रदेश सयकाय १२ ३,५५,२३,००० ३,५५,२३,००० ० ३,५५,२३,००० ० ० ० 

१४००० अधम याजस्व   १९,५०,००० १२,३३,१८४ ० १२,३३,१८४ ० ० ० 

ख. अधम प्राङ्झप्त   ६,५१,१५,९१८.७३ ६,६६,२४,०४१.८३   ६,६६,२४,०४१.८३       

ङ्जवतयण गनि फाकी याजस्व   ० ० ० ० ० ० ० 

प्रकोऩ व्मवस्थाऩन कोष   ७९,२०,९१८.७३ ७९,२६,२३८.७३   ७९,२६,२३८.७३ ० ० ० 

कभिचायी कल्माण कोष   ३,५०,००० ३,५०,०००   ३,५०,०००       

भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरका 
कोष 

  २,५०,००० २,५०,०००   २,५०,०००       

धयौटी   ० २९,५०,११० ० २९,५०,११० ० ० ० 

सॊघीम, प्रदेश सयकाय वा 
अधम कामिक्रभ 

  ५,६६,९५,००० ५,५२,४७,६९३.१० ० ५,५२,४७,६९३.१० ० ० ० 

ब ङ्टक्तानी (ग+घ)   ५२,८०,११,५५४.७३ ४५,४५,५०,५९६.५४   ४५,४५,५०,५९६.५४       

ग. ब ङ्टक्तानी (सङ्ञञ्चत 
कोषफाट) 

  ४६,३३,९५,६३६ ३९,११,८३,३८२.८४   ३९,११,८३,३८२.८४       

   २१००० ऩाङ्चयश्रङ्झभक / 
सङ्टङ्जवधा 

१८ १५,१७,२३,११२ १४,२५,९९,६४९.२६ ० १४,२५,९९,६४९.२६ ० ० ० 

   २२००० भारसाभान 
तथा सेवाको उऩमोग 

१८ ७,५९,६४,०००.३३ ५,९५,२४,०२८.२९ ० ५,९५,२४,०२८.२९ ० ० ० 

   २५००० सहामता 
(Subsidy) 

१८ १,७३,९२,००० १,४३,८५,७४३ ० १,४३,८५,७४३ ० ० ० 

   २६००० अनङ्टदान १८ ३,००,००० ० ० ० ० ० ० 

   २७००० साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺा 

१८ ९१,८४,८१७.६७ ९०,०३,३९२.२९ ० ९०,०३,३९२.२९ ० ० ० 
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   २८००० अधम खचि १८ २९,००,००० १८,३३,२०० ० १८,३३,२०० ० ० ० 

   ३१००० गैय ङ्जवत्तीम 
सम्ऩत्ती / ऩूॉजीगत खचि 

१८ २०,५९,३१,७०६ १६,३८,३६,३०० ० १६,३८,३६,३०० ० ० ० 

घ. अधम बकू्तानी   ६,४६,१५,९१८.७३ ६,३३,६७,२१३.७०   ६,३३,६७,२१३.७०       

कोषहरु   ७९,२०,९१८.७३ ७०,६५,६३६ ० ७०,६५,६३६ ० ० ० 

धयौटी   ० १४,९३,४५० ० १४,९३,४५० ० ० ० 

सॊघीम, प्रदेश सयकाय वा 
अधम कामिक्रभ 

  ५,६६,९५,००० ५,५२,४७,६९३.१० ० ५,५२,४७,६९३.१० ० ० ० 

कट्टी यकभ 
ब ङ्टक्तानी/दाङ्ञखरा गनि फाकी 

    (४,३९,५६५.४०)   (४,३९,५६५.४०)       

ङ. मो वषिको फचत (धमङ्टन)   (३,४२,८४,७०६) (१४,८२,७९७.१४)   (१४,८२,७९७.१४)       

च. गतवषिको ङ्ञजम्भेवायी 
यकभ (अ.ल्मा) 

    २,८९,५५,६९७.५२   २,८९,५५,६९७.५२ ० ० ० 

वषािधतको फाकी यकभ (ङ 
+ च) 

  (३,४२,८४,७०६) २,७४,७२,९००.३८   २,७४,७२,९००.३८ ० ० ० 

फैंक तथा नगद फाकी २४   २,७४,७२,९००.३८   २,७४,७२,९००.३८ ० ० ० 
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दपा रेखाऩयीऺणफाट देङ्ञखएका व्महोया फेरुजू यकभ 

 रेखाऩयीऺणको दौयानभा देहाम फभोङ्ञजभ असङ्टरी बएको बौचय ऩेश बएको छ । 

ङ्झस न  व्महोया यकभ सञ्चीत कोष 

१ सभऩूयक अनङ्टदान ङ्जपताि २१३७९८१ प्रदेश 

२ सशति अनङ्टदान ङ्जपताि १३६४९०२ सङ्घीम 

३ कय कट्टी दाङ्ञखरा २९७४५९ सङ्घीम 

४ फढी बत्ता तथा सङ्टङ्जवधा ब ङ्टक्तानी बएको असङ्टर ९८९४० स्थानीम 

 जम्भा ३८९९२८२  

 

 

 रेखाऩयीऺणको प्रायङ्ञम्बक प्रङ्झतवेदन जायी बए ऩश्चात रु. ४९६८४३ असङ्टर बई ङ्जवङ्झबङ्ङ सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा 
बएको छ ।  

 

 ङ्जवत्तीम ङ्जववयण ङ्जवश्लषेण  

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

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

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

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

 

2.  आङ्झथिक कायोफाय - मस ऩाङ्झरकाभा मस वषि रु. ४५३०६८०९९ आम बएकोभा २०७७ असाय भसाधत 
सम्भ  रु. ४५४५५०५९६ खचि बई  रु. (१४८२७९७) भौज्दात यहेको छ । गत वषिको भौज्दात सभेत 
फषािधतभा सङ्ञञ्चत कोष य अधम कोष  रु. २७४७२९०० यहेको देङ्ञखमो । 

 

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

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

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

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

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

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

 कामािरमको शे्रष्ता य फैंक ङ्जवचको ङ्जहसाव पयक ऩये वा नऩयेको सम्फधधभा फैंक ङ्जहसाव ङ्झभरान 
ङ्जववयण तमाय नगयेको कायण ङ्जहसाव ङ्झभरान बए नबएको सम्फधधभा एङ्जकन गनि सङ्जकएन । 

 स्थानीम कोषको सञ्चारन, व्मवस्थाऩन य प्रङ्झतवेदन प्रणारीभा एकरुऩता य शङ्टद्धता कामभ गनि 
भहारेखा ङ्झनमधत्रक कामािरमरे उऩरब्ध गयाएको स्थानीम सङ्ञञ्चत कोष व्मवस्थाऩन प्रणारी (सङ्टत्र) 
को प्रमोग गयेको ऩाईएन । 

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

 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ६५, ६६ य ६७ भा क्रभश् स्थानीम याजश्व 
ऩयाभशि सङ्झभङ्झत, स्रोत अनङ्टभान य फजेट सीभा ङ्झनधाियण सङ्झभङ्झत य फजेट तथा कामिक्रभ तजङ्टिभा सङ्झभङ्झत 
यहने व्मवस्था गयेकोभा ऩाङ्झरकारे उक्त सङ्झभङ्झत गठन गयेको ऩाईएन ।  

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

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

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

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

 भङ्टल्म अङ्झबवङृ्जद्ध कय ङ्झनमभावरी, २०53 को ङ्झनमभ 6 (क) भा ठेक्का सम्झौता य कय ब ङ्टक्तानीको 
जानाकायी सम्वङ्ञधधत आधतङ्चयक याजस्व कामािरमराई नङ्छदई आङ्झथिक वषिको अधतभा भात्र ङ्छदइएको 
तथा इ टीङ्झडएस नगयेको । 

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

 कङ्ट नै यकभको ब ङ्टक्तानी ङ्छदॉदा ङ्चयत ऩङ्टगेको वा नऩङ्टगेको जाॉच गयी यङ्झसद ङ्जवर बऩािइहरुभा ङ्झसरङ्झसरफाय 
नम्फय याङ्ञख कामािरम प्रभङ्टखरे तोकेको कभिचायीरे ब ङ्टक्तानी बएको जनाउने छाऩ सभेत रगाई 
दस्तखत गङ्चय प्रभाङ्ञणत गनङ्टिऩनेभा सो अनङ्टसाय गयेको ऩाईएन । 

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

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

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

 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 2074 को दपा 74(2) अनङ्टसाय साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी 
वनाई रागङ्ट गनि सक्ने व्मवस्था बएकोभा वनाएको ऩाईएन ।  

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

 सॊस्था दताि ऐन, २०३४ दपा ३ अनङ्टसाय ऩाङ्झरकाफाट सञ्चारन बएका ङ्जवङ्झबङ्ङ मोजना तथा ङ्झनभािण 
कामि गने गयी गठन बएका उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतहरु उक्त ऐनको व्मवस्था अनङ्टसाय भाधमता प्राप्त हङ्टने 
गयी दताि गयेको ऩाइएन ।  

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

 वातावयण सॊयऺणको एकीकृत दीघिकारीन मोजना तमाय गयेको ऩाईएन । 

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

 सङ्टशासन व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन ङ्झनमभावरी, २०६५ अनङ्टसाय नागङ्चयक वडाऩत्रभा उल्रेङ्ञखत 
सेवाहरुको कामािधवमन ङ्ञस्थङ्झत अनङ्टगभन गनि अनङ्टगभन सॊमधत्र तम गयेको ऩाईएन । 

 ङ्झनजाभती सेवा ऐन, 2049 वभोङ्ञजभ कामिङ्जववयण वनाई रागङ्ट गयेको ऩाईएन । 

 ङ्झनजाभती सेवा ऐन, 2049 को दपा 7 (ख) (2) वभोङ्ञजभ तरवी प्रङ्झतवेदन ऩाङ्चयत गयाएय भात्र 
तरव बत्ता ब ङ्टक्तानी गनङ्टिऩनेभा कामािरमरे तरवी प्रङ्झतवेदन ऩाङ्चयत नगयी खचि रेखेको ऩाईमो । 

 भधत्रारमको ङ्झभङ्झत 2073।12।25 को ऩङ्चयऩत्र अनङ्टसाय मस ऩाङ्झरकाभा सभाङ्जहत बएका 
साङ्जवकका गाॉउ ङ्जवकास सङ्झभङ्झत को नाभभा यहेका ऩेश्की तथा वेरुजङ्टको रगत तमाय गयेको ऩाईएन 
।  

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

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

सोको खचि सङ्ञजरै एङ्जकन हङ्टने य कामिक्रभ फजेटको अवधायणा अनङ्टसाय स्वीकृत फजेटबधदा फढी 
खचि नहङ्टने य कामिक्रभको प्रबावकाङ्चयता य उऩरङ्ञब्ध भाऩनसभेत सङ्ञजरै एङ्जकन हङ्टन े हङ्टॉदा उक्त 
अङ्झबरेख याख्नङ्टऩने देङ्ञखएको छ । 

          तसथि ऩाङ्झरकारे आधतङ्चयक ङ्झनमधत्रण प्रणारीराई तोकीए फभोङ्ञजभ प्रबावकायी य ङ्जवश्वशनीम 
फनाइ सेवा प्रवाह सङ्टदृढ फनाउनतेपि  ध्मान ङ्छदनङ्टऩने देङ्ञखधछ ।  

4.  फजेट ऩेश, ऩाङ्चयत य अङ्ञखतमायी - स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७१ भ स्थानीम तहरे 
आगाभी आङ्झथिक वषिको याजश्व य व्ममको अनङ्टभान कामिऩाङ्झरकाफाट स्वीकृत गयाई असाय १० गते ङ्झबत्र ऩेश 
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गने य मसयी ऩेश बएको फजेट छरपर गयी असाय भसाधतङ्झबत्र सबाफाट ऩाङ्चयत गनङ्टिऩने व्मवस्था छ । 
सोही ऐनको दपा ७३ भा सबाफाट फजेट स्वीकृत बएको ७ ङ्छदनङ्झबत्र स्थानीम तहका प्रभङ्टखरे प्रभङ्टख 
प्रशासकीम अङ्झधकृतराई फजेट खचि गने अङ्ञखतमायी प्रदान गनङ्टिऩने व्मवस्था छ।मस स्थानीम तहभा उऩाध्मऺ 
श्री ङ्जहभा अङ्झधकायीरे ङ्झभङ्झत २०७६।०३।१० गते रु. ३७ कयोड १५ राख ६९ हजायको फजेट सबा 
सभऺ ऩेश गयेकोभा ङ्झभङ्झत २०७६।०३।११ भा ऩाङ्चयत बएको छ।मसैगयी स्थानीम तहका प्रभङ्टखरे 
२०७६।०३।१६ भा प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतराई फजेट खचि गने अङ्ञखतमायी प्रदान गयेको देङ्ञखधछ।  

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

रु.हजायभा 

फजेट उऩङ्ञशषिक कङ्ट र खचि चौभाङ्झसक खचि 
प्रथभ चौभाङ्झसक दोस्रो चौभाङ्झसक तेस्रो चौभाङ्झसक अषाढ भङ्जहना 

पारेरङ्टङ 
गाउॉऩाङ्झरका 
ऩङ्टॉजीगत 

१६३८३६ ७७४२ ३८६११ ११७४८२ ८८२३४ 

प्रङ्झतशत १०० ५ २३ ७२ ५४  

 

6.  ऩङ्टॉजीगत खचि - कामािरमफाट ऩेश बएको ङ्जववयणा अनङ्टसाय ऩङ्टॉजीगत खचि देहाम अनङ्टसाय गयेको ऩाइमो । 

कामिक्रभको नाभ ङ्झनभािण कामिभा बएको कङ्ट र 
खचि 

कङ्ट र खचि भध्मे उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झत भापि त  

ङ्झनभािण व्मवसामीफाट  

ङ्झनभािण कामिभा बएको खचि 108708898 71828941 36879957 

कङ्ट र खचि भध्मे ६६ प्रङ्झतशत उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतफाट खचि गयेकोरे प्रङ्झतस्ऩधाित्भक ङ्जवङ्झधफाट खङ्चयद गनेतपि  
ऩाङ्झरकाको ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩदिछ । 

 

7.  खङ्चयद मोजना - साविजङ्झनक खङ्चयद ऐन, २०६३ को दपा ६ फभोङ्ञजभ साविजङ्झनक ङ्झनकामरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
खङ्चयदको गङ्टरुमोजना तथा वाङ्जषिक खङ्चयद मोजना तमाय गनङ्टिऩने व्मवस्था छ । तय कामािरमरे मो वषि रु. 
१०,८७,०८,८९८ को खङ्चयद गये ऩङ्झन सो अनङ्टरुऩ खङ्चयद मोजना तमाय गयेको ऩाइएन । अत् ऐन तथा 
ङ्झनमभावरीभा तोके फभोङ्ञजभ गङ्टरु मोजना तथा वाङ्जषिक खङ्चयद मोजना फनाउने य सो फभोङ्ञजभ खङ्चयद 
व्मवस्थाऩन गनेतपि  कामािरमरे ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩदिछ । 

 

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

 

9.  मोजना छनौट - स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा २४ को उऩदपा ४ अनङ्टसाय 
ऩाङ्झरकाहरुरे आवङ्झद्यक वाङ्जषिक यणनीङ्झतगत ङ्जवषमको मोजना फनाउदा भध्मकारीन तथा दीघिकारीन प्रकृङ्झतका 
आमोजनाहरुभा रगानी गनङ्टिऩने व्मवस्था छ।त्मस्तै सोही ऐनको दपा २४ को उऩदपा १० अनङ्टसाय 
ऩाङ्झरकारे स्थानीमस्तयका ङ्जवकास आमोजनाको आवश्मक अध्ममन अनङ्टसधधान तथा प्रबाव भूल्माङ्कन कामि 
गनि सक्नेछ व्मवस्था यहेको छ।तय ऩाङ्झरकारे १२० वटा सानो प्रकृङ्झतका रु.५००००० बधदा घटीका 
मोजना अध्ममन ,अनङ्टसधधान य प्रबाव भङ्टल्माङ्कन फेगय रु.२,२४,१०,००० को छनौट तथा कामािधवमन 
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गयेको देङ्ञखमो।साना साना मोजना वडावाट छनौट गयी कामािधवमन गने गयेकोरे भध्मकारीन तथा 
दीघिकारीन मोजना वनाइ भध्मभ य ठङ्टरा आमोजनाहरु तजङ्टिभा गयी कामािधवमन गने तपि  ध्मान जानङ्टऩने 
देङ्ञखधछ ।   

10.  उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको शे्रस्ता अनङ्टगभन – साविजङ्झनक खयीद ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ९७ फभोङ्ञजभ 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतफाट सञ्चाङ्झरत कामिक्रभको रेखा दङ्टरुस्त याख्न ेदाङ्जमत्व सम्फङ्ञधधत उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतका प्रभङ्टख, 

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

 

11.  नक्सा ऩास – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा २७(१) अनङ्टसाय कसैरे ऩङ्झन 
गाउॉऩाङ्झरकाफाट नक्सा ऩास नगयाई बवन ङ्झनभािण गनि नहङ्टने व्मवस्था छ।तय मो वषि गाउॉऩाङ्झरकाभा नक्सा 
ऩाससम्फधधी काभ कायफाही बएको छैन।त्मसैरे तोकेफभोङ्ञजभ सॊयचना ङ्झनभािण गनङ्टि ऩूवि गाउॉऩाङ्झरकाफाट 
नक्साऩास गने व्मवस्थाको कामािधवमनभा ध्मान ङ्छदनङ्टऩदिछ । 

 

12.  प्रशासकीम सॊगठन य कभिचायी व्मवस्थाऩन – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८३ फभोङ्ञजभ 
स्थानीम तहको कामिफोझ, याजस्व ऺभता, खचिको आकाय य स्थानीम आवश्मकता सभेतराई ध्मानभा याखी 
कभिचायी सभामोजन बएऩङ्झछ भात्र सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺणका आधायभा स्थानीम तहभा सॊगठन 
सॊयचना कामभ हङ्टने व्मवस्था छ।ऩाङ्झरकाभा प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत सङ्जहत ३५ दयफधदी स्वीकृत 
यहेकोभा रेखाऩयीऺण अवङ्झध सम्भ प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत सङ्जहत २६ जना ऩदऩूङ्झति बएको 
देङ्ञखधछ।रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राप्त ङ्जववयण अनङ्टसाय कामि व्मवस्थाऩनका दृङ्जष्टकोणरे भहत्वऩूणि भाङ्झनएका 
प्रशासकीम अङ्झधकृत छैठौ रेखा, स्तयको कभिचायी सङ्जहत ९ ऩदहरु ङ्चयक्त यहेका छन।्दयफधदी फभोङ्ञजभ 
जनशङ्ञक्तको ऩूणिता नहङ्टॉदा ङ्जवषमगत कामिक्रभ सञ्चारन, सेवा प्रवाह तथा ऩाङ्झरकाको सभग्र कामि सम्ऩादनभा 
असय ऩयेको ङ्ञस्थङ्झत छ।तसथि ङ्चयक्त ऩदहरु मथाशक्म ङ्झछटो ऩूङ्झति गयी सेवा प्रवाह प्रबावकायी फनाउनङ्टऩदिछ । 

 

13.  भहोत्सव तथा अधम खचि – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ रे सॊस्था, सभूह, ऩवि, जात्रा, मात्रा, ङ्जवयाभी, 
सॊस्कृङ्झत रगामतभा आङ्झथिक सहामता ङ्छदन सक्ने कानूनी व्मवस्था गयेको देङ्ञखदैन।तय गाउॉऩाङ्झरकारे कानूनी 
व्मवस्था फेगय मस वषि उत्सव भहोत्सव,  धाङ्झभिक, साभाङ्ञजक, साॉस्कृङ्झतक प्रकृङ्झतका कामिभा रु.४६४००० 
खचि गयेका छन । 

 

14.  कल्माण कोष – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ९१ फभोङ्ञजभ स्थानीम तहरे स्थानीम 
सेवाका आफ्नो दयफधदीभा कामियत प्रत्मेक कभिचायीरे खाईऩाई आएको भाङ्झसक तरफफाट १० प्रङ्झतशत 
यकभ कट्टा गयी सो यकभ फयाफयरे हङ्टन आउने यकभ थऩ गयी जम्भा गनङ्टिऩने व्मवस्था छ । ऩाङ्झरकारे मस 
वषि ङ्जवत्तीम सभानीकयणफाट कभिचायी कल्माण कोषभा रु.२००००० ट्राधसपय गयेको छ ।  

 

 

 

 

15.  कानून य सञ्चारन ङ्ञस्थङ्झत – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ अनङ्टसाय स्थानीम तहहरुरे 
आफ्नो अङ्झधकायऺेत्र ङ्झबत्रका ङ्जवषमभा ऐन तथा सोको अङ्झधनभा यही ङ्झनमभ ङ्झनदेङ्ञशका, कामिङ्जवङ्झध य भाऩदण्ड 
फनाई कामािधवमनभा ल्माउन सक्न े व्मवस्था छ । जसअनङ्टसाय स्थानीम तह सञ्चारनको राङ्झग सॊघीम 
भाङ्झभरा तथा साभाधम प्रशासन भधत्रारमफाट ३० नभूना कानूनहरु फनाई उऩरब्ध गयाएकोभा मस 
ऩाङ्झरकारे हारसम्भ १८ वटा ऐन, ११ वटा ङ्झनमभावरी, १९ कामिङ्जवङ्झध रगामत ४८ वटा कानङ्टन ङ्झनभािण गयी 
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कामािधमनभा ल्माएको छ . 

16.  धमाङ्जमक सङ्झभङ्झत – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ४६ देङ्ञख ५३ सम्भ अङ्झधकाय ऺेत्र तथा 
धमाम सम्ऩादन प्रङ्जक्रमाको व्मवस्था गयेको छ । सङ्झभङ्झतभा ऩयेको उजङ्टयीभध्मे भेरङ्झभराऩ प्रकृङ्झतका आधायभा 
ङ्जववाह दताि बएको ३ भङ्जहनाङ्झबत्र टङ्टङ्गो रगाउने व्मवस्था छ । तय रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राप्त ङ्जववयण 
अनङ्टसाय गतफषि पर्छ्यौट वा कायफाही ङ्जकनाया गयी टङ्टङ्गो रगाउन फाकी २ रेनदेन य मो फषि थऩ बएको 
१५ गयी कङ्ट र १७ ङ्जववाद दताि बएकोभा १४ वटा भात्र पर्छ्यौट बई ३ फाॉकी देङ्ञखधछ । धमाम सम्ऩादन 
प्रङ्जक्रमाराई ऐनरे तोकेको म्मादङ्झबत्र पछ्र्मौट वा कायफाही ङ्जकनाया गयी टङ्टङ्गो रगाउनङ्टऩदिछ । 

 

17.  थऩ अनङ्टगभन बत्ता  – गो.बौ. ५९५ ङ्झभङ्झत ०७७।३।१७ अनङ्टसाय गाउॉ तथा ऩाङ्झरकासबाका सदस्महरुको 
सङ्टङ्जवधा सम्वङ्ञधध ऐन, २०७५ दपा ३ को अनङ्टसूङ्ञच १ अनङ्टसाय गाउॉऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायीरे ऩाउने सङ्टङ्जवधको 
सम्फधधभा स्ऩष्ट व्मवस्था गयेको छ।सो ऐन अनङ्टसाय अध्मऺ, उऩाध्मऺरे भाङ्झसक रुऩभा रु.१००००, 
वडाध्मऺरे ४०००,  कामिऩाङ्झरका सदस्मरे २००० य वडा सदस्मरे अनङ्टगभन बत्ता ऩाउने व्मवस्था छ । 
तय ऩाङ्झरकारे ऩङ्टन अनङ्टगभन बत्ता बनी  थऩ रु.99450 ऩदाङ्झधकायीहरुराई ब ङ्टक्तानी बएको हङ्टदा फढी 
ब ङ्टक्तानी बएको यकभ असङ्टर गयी स्थानीम सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा गयेको प्रभाण ऩेश गनङ्टिऩने रु.   

 
 
 
 
 
99450 

18.  ऩङ्टॉजीगत फजेटभा चारङ्ट प्रकृङ्झतका खचि – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ रे ऩङ्टॉजी सजृना नहङ्टने खारका 
ङ्जवतयणभूखी तथा उऩमोङ्झगता नङ्छदने खचिराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गदै स्थानीम तहरे अङ्झधकतभ प्रङ्झतपर ङ्छदने य 
ऩूॉजीको ङ्झनभािण हङ्टने एवभ ् उऩमोङ्झगता ङ्झसजिना हङ्टने गयी मोजना छनौट तथा कामािधवमन गनङ्टिऩने व्मवस्था 
गयेको छ ।  तय ऩाङ्झरकारे देहाम अनङ्टसायका ऩङ्टॉजी ङ्झनभािणभा सहमोग नयहने, उत्ऩादनभा वङृ्जद्ध नगने 
ङ्जकङ्झसभका खचिराई ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊघ सॊस्था, सभूह, क्रव रगामतराई कामिक्रभ य प्रस्तावको आधायभा ऩङ्टॉजीगत 
शीषिकफाट रु.१४२१३३३  ब ङ्टक्तानी ङ्छदएको ऩाईमो । 

बौ.नॊ. य ङ्झभङ्झत खचि यकभ 

२०२।०७६।११।२२ सभानीकयण 
ऩङ्टॉजीगत 

थोङ्ञक्रम्फा काई स्वास्थ्मकेधद्रको 
तरफ  

९११३३३ 

२०३।०६।१२।२३ सभानीकयण 
ऩङ्टॉजीगत 

थोङ्ञक्रम्फा इकाई स्वास्थ्म 
केधद्रकोतरफ  

१००००० 

२०४।०७७।१।२२ सभानीकयण 
ऩङ्टॉजीगत 

थोङ्ञक्रम्फा इकाई स्वास्थ्म केधद्रको 
तरफ  

१५०००० 

२०६।०७२।२।२२ सभानीकयण 
ऩङ्टॉजीगत 

थोङ्ञक्रम्फा इकाई स्वास्थ्म केधद्रको 
तरफ  

१३०००० 

२०७।०७७।३।८ सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत थोङ्ञक्रम्फा इकाई स्वास्थ्म कधद्रको 
तरफ  

१३०००० 

 जम्भा १४२१३३३ 
 

 

19.  व्मवसाम कय - स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ५८ भा ऩाङ्झरकारे आफ्नो कामिऺ ेत्र ङ्झबत्र 
यहेका ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मवसाम गने व्मङ्ञक्तफाट व्मवसाम कय उठाउनङ्ट ऩने व्मवस्था यहेको छ । मस वषि 
गाउॉऩाङ्झरकारे व्मवसाम दताि तथा नवीकयण शङ्टल्क वाऩत ७४०५० भात्र सॊकरन गयेको देङ्ञखएको छ । 
साथै ऺेत्रङ्झबत्र यहेका व्मवसामीहरुको अङ्झबरेख अद्यावङ्झधक गयेको छैन । तसथि ऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्र ङ्झबत्र 
सञ्चारनभा यहेका सम्ऩूणि व्मवसामीको अद्यावङ्झधक अङ्झबरेख याखी कयको दामयाङ्झबत्र ल्माउनङ्ट ऩदिछ । 

 

20.  सेवा प्रवाह – गाउऩाङ्झरकारे ऩेश गयेको सेवा प्रवाह सम्वङ्ञधध ङ्जववयण देहाम अनङ्टसाय यहेको छ   
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क्र.सॊ. ङ्जववयण सेवा प्राङ्झप्तका राङ्झग 
ङ्झनवेदन सॊखमा 

ङ्झसपाङ्चयस सॊखमा 

1  नागङ्चयकता ङ्झसपाङ्चयस ३९४ ३९४ 

2  घयवाटो ङ्झसपाङ्चयस ४२१ ४२१ 

3  नाता प्रभाङ्ञणत २११ २११ 

4  जधभ दताि भतृ्मङ्ट ङ्झफफाह फसाइसयाइ 
सम्फधध ङ्झफ्छेद 

१३१५ १३१५ 

 

21.  ङ्जवऻाऩन कय - प्रदेश नॊ १ आङ्झथिक ऐन, २०७६ को दपा ५ भा प्रदेश ङ्झबत्र याङ्ञखने होङ्झडङ फोडि, साईन फोडि, 
व्मानय, ट्राई ङ्झबजन फोडि, ग्रो फोडि, स्टर, ङ्झडङ्ञजटर फोडि, धात ङ्टको फे्रभ वा कङ्ट नै स्थानभा रागाउन,े रेख्न ेवा 
ङ्जवद्यङ्टतीम तयॊगको प्रमोग गयेको प्रचायको राङ्झग याङ्ञखने वस्तङ्ट वा साभाग्रीभा गङ्चयने ङ्जवऻाऩनभा कय रगाई 
असङ्टर गने उल्रेख छ । तय ऩाङ्झरकारे मस सम्फधधी कङ्ट नै कय असूर गयेको देङ्ञखएन ्। 

 

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

 

 आमकय एवॊ भङ्ट.अ. कय  

23.  ब ङ्टक्तानीभा कय – आमकय ऐन, २०५८ को दपा ८८ य ८९ भा ब ङ्टक्तानीभा अङ्झग्रभ कय कट्टा गनङ्टिऩने 
व्मवस्था छ ।ऩाङ्झरकारे देहामको ब ङ्टक्तानीहरु गदाि अङ्झग्रभ आमकय वाऩतको यकभ कट्टा नगयी ब ङ्टक्तानी 
गयेको हङ्टदा ङ्झनम्नानङ्टसायको यकभ असङ्टर हङ्टन ङ्टऩने रु. 

बौ नॊ ङ्झभङ्झत ब ङ्टक्तानी ऩाउने ब ङ्टक्तानी यकभ नऩङ्टग /कय यकभ 

३०१,३३३।०७६।९।१४ 
सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत 

भङ्ञधदशा एण्ड एभ 
सडीकधस्ट्रक्सन 

२७३३०७२ १३८६० 

१३२।०७७।२।१८,३३१, 

३३०।०७।३।३१, 
सभानीकयणऩङ्टॉजीगत 

शङ्टब ङ्झनभािण सेवा ३२१६०१ १८६२४ 

जम्भा   ३२४८४ 

 

 

 

३२४८४ 

24.  भूल्म अङ्झबवङृ्जद्ध कय कट्टी – आङ्झथिक ऐन, २०७६ रे गयेको व्मवस्था अनङ्टसाय सयकायी कामािरमरे 
२०७६।२।१६ देङ्ञखको ठेक्का वा कयाय अधतगितको ब ङ्टक्तानीभा भू.अ.कय यकभको ५० प्रङ्झतशत सम्फङ्ञधधत 
याजस्व शीषिकभा य फाॉकी ५० प्रङ्झतशत सम्फङ्ञधधत पभिराई ब ङ्टक्तानी ङ्छदनङ्टऩने उल्रेख छ।तय ऩाङ्झरकारे 
देहामको ब ङ्टक्तानीभा ङ्झनमभानङ्टसाय ५० प्रङ्झतशत यकभ रु. ६४६२०५ गयी याजस्व दाङ्ञखरा नगयी पभिराई नै 
ब ङ्टक्तानी ङ्छदएको देङ्ञखधछ।तसथि उक्त यकभको कय सभामोजन प्रभाण ऩेश हङ्टनेऩने अधमथा असङ्टर हङ्टन ङ्टऩने रु. 

बौ. नॊ. य ङ्झभङ्झत पभिको नाभ ब ङ्टक्तानी यकभ भ्माट ब ङ्टक्तानी ५०% भ्माट 

 
 
 
 
 
 

५६२७२७ 
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यकभ  

१६०।०७७।२।२
८ सभानीकयण 

ऩङ्टॉजीगत 

ङ्झिक कधसल्ट प्रा ङ्झर ६४८७०० ८४३३१ ४२१६५ 

३०१।०७६।९।१
४ 

३३३।०७६।९।१
४ सभानीकयण 
ऩङ्टजीगत 

भङ्ञधदशा एण्ड एभ 
एस डी कधस्ट्रक्सन 
प्रा ङ्झर 

९२४००० १०६५०० ५३२५० 

३३०।०७७।३।३
१ 

३१२।०७७।३।३
१ 

१३४।०७७।२।१
८ सभानीकयण 

ऩङ्टॉजीगत 

शङ्टब ङ्झनभािण सेवा ३१९२१६३ ३६४३६३ ३०४१९  

३२८ 
३२७।०७६।५।२
५  सभानीकयण 

ऩङ्टॉजीगत 

कभर कधस्ट्रक्सन ५९९८५२६ ६९००९४ ३४५०४७ 

४६।०७।११।२
२ सॊघीम शसति 

ऩङ्टॉजीगत 

कभर कधस्ट्रक्सन २९४२१७८ ३३६१७९ ५३०८९   

४२।०७६।९।२४ 
सॊघीम शसति ऩङ्टॉजीगत 

भङ्ञधदशा एण्ड एभ 
एस डी कधस्ट्रक्सन 
प्रा ङ्झर 

२३७७८०० ३०९११४ ३८७५७   

जम्भा १६०८३३६७ १८९०५८१ ५६२७२७ 

 

 

25.  ङ्जवर ङ्जवजक – आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ ३६(३) भा खचि गदाि खचिको ङ्झफरबऩािइ 
सङ्जहत रेखा याख्नङ्टऩने व्मवस्था छ ।ऩाङ्झरकारे उऩाध्मऺ ङ्जहभा अङ्झधकायीराई रु.६३१५० ब ङ्टक्तानी गयेकोभा 
उक्त खचि सॊग सम्वङ्ञधधत ङ्जवर बऩािइ रेखाऩयीऺणको अवङ्झधसम्भ ऩेश नबएकोरे ऩेश हङ्टन ङ्टऩने रु. 

 

 

६३१५० 

26.  रङ्ञऺत सभूह खचि – स्थानीम ङ्झनकाम श्रोत ऩङ्चयचारन तथा व्मवस्थाऩन कामॊङ्जवङ्झध, २०६९ को दपा  १२ 
(७) अनङ्टसाय रङ्ञऺत सभङ्टहको भागको आधायभा रङ्ञऺत सभङ्टहको ऩूॉजी ङ्झनभािण, सेवा प्रवाहभा गङ्टणस्तयीम सङ्टधाय, 
ऺभता ङ्जवकासको भाऩन गनि सङ्जकने ठोस कामिक्रभ य आमोजनाभा भात्र यकभ ङ्जवङ्झनमोजन य खचि गनि सङ्जकने 
व्मवस्था छ । कङ्ट नै ऩङ्झन प्रकायका ङ्जवतयणभूखी कामिक्रभ, सबा सम्भेरन वा गोष्ठीभा खचि गनि नऩाइने 
व्मवस्था बएकोभा गाउॉऩाङ्झरकारे गोष्ठी सबा सम्भेरन जस्ता कामिक्रभभा सभेत खचि गयेको देङ्ञखएकोरे 
कामिङ्जवङ्झधको ऩङ्चयऩारना बएको नदेङ्ञखएकोरे मस्ता कामिभा सङ्टधाय हङ्टन ङ्टऩदिछ । 

 

27.  वन ऩैदावाय – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ६२(ख) भा साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झतरे वन ऩैदावाय ङ्झफक्री तथा उऩमोगसम्फधधी आफ्नो वाङ्जषिक कामिमोजना फनाई गाउॉऩाङ्झरकाफाट स्वीकृत 

 



 

11 
 

गयाउनङ्ट ऩने य वन ऩैदावाय ङ्झफक्री फाऩत प्राप्त हङ्टने यकभको दश प्रङ्झतशत यकभ सम्फङ्ञधधत गाउॉऩाङ्झरकाको 
सङ्ञञ्चत कोषभा जम्भा गनङ्टिऩने व्मवस्था छ।गाउॉऩाङ्झरकारे सो सम्फधधी अङ्झबरेख तथा वन कामिमोजना स्वीकृत 
गयेको देङ्ञखएन ।आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र यहेका साभङ्टदाङ्जमक वनको अङ्झबरेख याखी वन कामि मोजनाको स्वीकृङ्झत 
तथा वन ऩैदावायको ङ्झफक्रीफाट प्राप्त हङ्टने यकभ आम्दानी गनि ऩहर गनङ्टिऩने देङ्ञखधछ । 

 सभानीकयण चारङ्ट  

28.  भ्रभण बत्ता – गाॉउ तथा ऩाङ्झरकासबाका सदस्महरुको सङ्टङ्जवधा सम्वधधी ऐन, २०७५ को दपा ८ अनङ्टसाय 
ऩाङ्झरका कामिऩाङ्झरकाका अध्मऺ य उऩाध्मऺ तथा सदस्मरे  ऩाङ्झरकाको ऺेत्र वाङ्जहय वास वस्न ऩयेभा क्रभश 
३ ङ्छदन २ ङ्छदन सम्भको भ्रभण आदेश अध्मऺ य उऩाध्मऺ स्वमभरे ङ्ञस्वकृत गनिसक्ने य सो बधदा फढी 
ङ्छदनको भ्रभण आदेशको राङ्झग कामिऩाङ्झरकाको फैठकफाट ङ्ञस्वकृत वा अनङ्टभोदन गनङ्टि ऩने व्मफस्था यहेकोछ । 
मसै गयी दपा ८ अनङ्टसाय भ्रभण गदाि ङ्ञस्वकृत भ्रभण आदेशभा भ्रभणको उदे्धश्म कायण य भ्रभणवाट प्राप्त हङ्टने 
सॊबाङ्जवत प्रङ्झतपर सभेत उल्रेख गनङ्टि ऩने य भ्रभणफाट पङ्जकि एको तीन ङ्छदनङ्झबत्र भ्रभण फाट प्राप्त उऩरव्धीको 
व्महोया सङ्जहतको भ्रभण प्रङ्झतफेदन सभेत कामािरमभा ऩेश गनङ्टि ऩने व्मफस्था यहेको छ ।मसैगयी भ्रभण खचि 
ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ २१ अनङ्टसाय भ्रभणभा खङ्जटने कभिचायी वा ऩदाङ्झधकायीरे भ्रभण प्रायम्ब गयेऩङ्झछ 
तोङ्जकएको ढाॉचाभा भ्रभण अङ्झबरेख याख्नङ्ट ऩने व्मफस्था यहेको छ ।मस फषि ऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायी तथा 
कभिचायीराई भ्रभणबत्ता खचि रेखेको देङ्ञखमो ।  

ऩदाङ्झधकायीहरुको ऐनरे तोकेको अवङ्झधबधदा फढी अफङ्झधको भ्रभण आदेश आपैरे ङ्ञस्वकृती गयेको 
कामिऩाङ्झरकाको फैठक फाट अनङ्टभोदन नगयेको, भ्रभणको उदे्धश्म स्ऩष्ट उल्रेख नगयेको, भ्रभण प्रङ्झतफेदन ङ्छदने 
नगयेको य ङ्झनमभानङ्टसाय भ्रभण अङ्झबरेख याख्न ेगयेको देङ्ञखएन । कानूनभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको प्रकृमा ऩारना 
गनङ्टि ऩदिछ । 

 

29.  सभानीकयण अनङ्टदानफाट ङ्ञशऺकको तरफ बत्ता –  अधतय सयकायी ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा ९ 
रे स्थानीम तहराई स्वीकृत दयफधदी ङ्झबत्रका ङ्ञशऺकको तरफ बत्ता फाऩत सशति अनङ्टदान उऩरब्ध गयाउने 
व्मवस्था छ । साङ्जवकको ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरमफाट अनङ्टभङ्झत प्राप्त गयी सञ्चारनभा यहेका य कङ्ट नै ऩङ्झन 
दयफधदी तथा याहत अनङ्टदान कोटा प्राप्त नगयेका ङ्जवद्यारमराई ङ्ञशऺक व्मवस्थाऩन गने गयी शैङ्ञऺक सत्र 
२०७६ का राङ्झग सहमोग अनङ्टदान ङ्छदन सङ्जकने व्मवस्था छ।तय ऩाङ्झरकारे स्वीकृत दयफधदीङ्झबत्र नऩयेका 
एवॊ ङ्जवद्यारमरे गत ङ्जवगतदेङ्ञख नै आधतङ्चयक स्रोतफाट तरफ बत्ता व्महोयेका ङ्ञशऺकराई ङ्जवत्तीम सभानीकयण 
अनङ्टदानफाट रु.७१९८०६३ तरफ बत्ता ब ङ्टक्तानी गयेकोरे अङ्झनमङ्झभत देङ्ञखएको रु. 

 

 

 

 

 

 

७१९८०६३ 

30.  घटी कय कट्टी – आमकय ऐन, २०५८ को दपा ८८ य ८९ भा ब ङ्टक्तानीभा अग्रीभ कय कट्टा गनङ्टि ऩने 
व्मवस्था छ।कामािरमरे सॊस्था भापि त ताङ्झरभ कामिक्रभ सञ्चारन गयेकोभा सम्फङ्ञधधत सॊस्थारे ङ्झफजक जायी 
नगयी ङ्झनवेदनको आधायभा खचि रेखेकोभा देहाम अनङ्टसाय घटी कय कट्टा गयेकारे नऩङ्टग कय असङ्टर गनङ्टि ऩने 
रु. 

ङ्झस नॊ  सॊस्थाको नाभ ब ङ्टक्तानी यकभ कट्टी यकभ नऩङ्टग कय यकभ 

१ ऩङ्ञव्रक टाइम्स उदघोषण ताङ्झरभ १००००० ३७५० ११२५० 

२ माक्थङ्टङ ङ्झभङ्झडमा प्रा ङ्झर उदघोषण 
ताङ्झरभ 

१००००० ६५०७ ८४९३ 

३ नभङ्टना वार तथा मङ्टवा क्रव उदघोषण 
ताङ्झरभ 

१५३७०० ४५१० १८५४५ 

 
 
 

 

१६८०७७ 
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४ ग्राङ्झभण साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवकास केधद्र 
उदघोषण ताङ्झरभ 

२२०००० ००० ३३००० 

५ पाल्गङ्टनधद जनसेवा सभाज नेऩार ३५४२०० १०१५० ४२९८० 

६ ऩञ्चभी मङ्टनेश्को सॊघ हाउस वामङ्चयङ ३७०००० ९८९ ४५६०५ 

७ येङ्झडमो ङ्झभतेयी ६०००० ७९६ ८२०४ 

 जम्भा   १६८०७७ 
 

31.  वढी ब ङ्टक्तानी – १४८।२०७७।९।२४ आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ ३६(३) भा खचि 
गदाि खचिको ङ्झफरबऩािइ सङ्जहत रेखा याख्नङ्टऩने व्मवस्था छ ।तय ऩाङ्झरकारे वैठक सञ्चारन ङ्जवङ्जवध खचि 
भसरधद खचि जस्ता ङ्जवर ङ्जवजक सॊरग्न गयी ब ङ्टक्तानी बएको यकभ रु.३०१७४४ भध्मे रु. २८४००४ 
को भात्र ङ्जवजक ऩेश बएकोरे नऩङ्टग यकभ रु. १७४४० असङ्टर गयी स्थानीम सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा हङ्टन ङ्टऩने 
रु. 

 

 

 

 

१७४४० 

32.  ङ्जवर बऩािइ – आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी, २०७४ अनङ्टसाय सयकायी यकभ खचि सम्फङ्ञधध कामिङ्जवङ्झध 
उल्रेख गङ्चयएको छ।साविजङ्झनक ङ्झनकामरे कङ्ट नै ऩङ्झन यकभ खचि गदाि ङ्जवर बऩािइ सङ्जहत रेखा याख्नङ्ट 
ऩदिछ।कामािरमरे ङ्झनम्नानङ्टसाय ब ङ्टत्तानीभा पोटोकाऩी ङ्जवजक सॊरग्न गयी ब ङ्टक्तानी गयेकोरे सक्कर ङ्जवजक ऩेश 
हङ्टनङ्टऩने रु.    

बौ नॊ ङ्झभङ्झत नाभ ङ्ञशषािक  ब ङ्टक्तानी यकभ 

१४७।०७६।९।१४ स्माङवो कम्प्मङ्टटय सप्रामसि सभानीकयण चारङ्ट २५४२५ 

३२२।०७७।१।५ झयना स्टोसि सभानीयण चारङ्ट १५२७५ 

४४६।०७७।२।२८ ङ्जक्रमङ्ञ ब ङ्झभडमा प्रा ङ्झर सभानीकयण चारङ्ट ११४१०७ 

७१५।०७७।३।३१ सगयभाथा ङ्झभङ्झडमा सभानीकयण चारङ्ट २०००० 

 जम्भा  १७४८०७  
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33.  ताङ्झरभ बत्ता  फढी ब ङ्टक्तानी –  १५७।०७६।०८।१०  सभानीकयण चारङ्ट ऩाङ्झरकारे गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबतै्र 
कामािरम सभमभा सञ्चारन गयेको ताङ्झरभ कामिक्रभभा सहबागी ऩदाङ्झधकायीराई ताङ्झरभ अनङ्टगभन बत्ता भौसभ 
ढङ्टङ्गेरराइ रु.1700 ब ङ्टक्तानी गयेकोरे कामि सञ्चारन ङ्झनदेङ्ञशका ङ्जवऩयीत देङ्ञखएकोरे असङ्टर गनङ्टिऩने रु. 

 

 

1700 

34.  ्माउ ङ्जवउ - वडा सङ्ञचव ङ्जवयेधद्र वाङ्झनमारे अङ्जऩर एग्रो फाट १८८० प्माकेट ्माउको ङ्जवउ रु ९४००० 
खङ्चयद गयेकोभा ्माउ ङ्जवउ ङ्जवतयण बऩािइ अनङ्टसाय १३५० प्माकेट भात्र ङ्जवतयण बएको देङ्ञखएकोरे फाॉकी 
ङ्जवउ ५३० प्माकेट को रु ५० का दयरे ब ङ्टक्तानी बएको यकभ रु २६५०० असङ्टर गनिऩने रु 

 

 

२६५०० 

35.  प्रङ्ञशऺण बत्ता फढी ब ङ्टक्तानी - खचि सम्वधधी ङ्झनदेङ्ञशका, २०७३ भा सवै प्रकायको ताङ्झरभ, गोष्ठी, सेङ्झभनाय, 
कामिशारा सञ्चारन सम्वधधी खचिको भाऩदण्ड यहेको य स्थानीम तह भा आफ्नै ङ्झनदेङ्ञशका नबएको अवस्थाभा 
मसै वभोङ्ञजभ खचि गनङ्टिऩने व्मफस्था छ । मस ङ्झनदेङ्ञशका वभोङ्ञजभ गाउॉऩाङ्झरका स्तयभा ताङ्झरभ सञ्चारन गदाि 
प्रङ्ञशऺकरे प्रङ्झत सेसन कामिऩत्रवाऩत रु.८०० य प्रवचन वाऩत रु.७०० गयी जम्भा रु.१,५०० ऩाउने 
व्मफस्था यहेको छ ।त्मस्तै आधतङ्चयक व्मङ्ञक्तरे प्रङ्ञशऺण गये वाऩत अङ्झधकृत स्तयरे कामिऩत्रको भात्र 
रु.१००० को दयरे य सहामकस्तयरे रु.८०० का दयरे बत्ता ऩाउनङ्टऩने व्मवस्था छ ।तय ऩाङ्झरकारे 
सञ्चारन गयेको देहामको कामिक्रभहभा तोङ्जकएको बधदा फढी ब ङ्टक्तानी गयेकोरे असङ्टर गनङ्टिऩने रु. 

 
 
 
 
 
 

4080 
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बौ. नॊ.ङ्झभङ्झत ङ्जववयण कऺा 
सखमा 

ब ङ्टक्तानी 
यकभ 

कय फाहेक 
फढी ब ङ्टक्तानी  

९९।०७६।।२४  
सभानीकयण चारङ्ट 

आधतङ्चयक प्रङ्ञशऺक भौसभ ढङ्टङ्गेर 
मोजना अङ्झबभङ्टङ्ञखकयणकामिशारा 

२ १६०० १०२० 

९९।०७६।७।२४  
सभानीकयण चारङ्ट 

आधतङ्चयक ङ्झनयज चौधयी मोजना 
अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण कामिशारा 

२ १६०० १०२० 

९९।०७६।७।२४  
सभानीकयण चारङ्ट 

आधतङ्चयक प्रङ्ञशऺक दमानधद 
चौधयी मोजना अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण 
कामिशारा 

१ १२०० ३४० 

९९।०७६।७।२४  
सभानीकयण चारङ्ट 

आधतङ्चयक प्रङ्ञशऺक सङ्टमि काकी 
मोजना अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण 
कामिशारा 

१ १२० ३४० 

३३०।०७६।१२।१६  
सभनीकयण चार 

आधतङ्चयक प्रङ्ञशऺक दमानधद 
चौधयी राई मोजना 
अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण कामिशारा 

२ १२०० 

६८० 

३३०।०७६।१२।१६  
सभानीकयण चारङ्ट 

आधतङ्चयक प्रङ्ञशऺक सङ्टमि कङ्ट भाय 
काकी राई मोजना 
अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण कामिशारा 

१ १२०० ६८० 

जम्भा   ८००० ४०८० 
 

36.  फढी ब ङ्टक्तानी -१५।०७६।१२।२ सभानीकयण चारङ्ट प्रदेश नॊ. १ साविजङ्झनक खचिको भाऩदण्ड, कामिङ्जवङ्झध य 
ङ्झभतव्ममीता सम्वधधी ङ्झनदेङ्ञशका, २०७५ भा सवै प्रकायको ताङ्झरभ, गोष्ठी, सेङ्झभनाय, कामिशारा सञ्चारन 
रगामतका खचिको भाऩदण्ड सम्फधधभा व्मफस्था छ।मस ङ्झनदेङ्ञशका वभोङ्ञजभ गाउॉऩाङ्झरका स्तयभा ताङ्झरभ, 

कामिक्रभ सञ्चारन गदाि सहबागीरे रु.७०० ऩाउने व्मवस्था छ।कृङ्जष भेरा तथा उत्कृष्ट कृषक सम्भान 
कामिक्रभ सहबागी बत्ता ३१ जना खचिको भाऩदण्ड ङ्जवऩयीत सहबागी बत्ता रु.7905फढी ब ङ्टक्तानी बएकोरे 
असूर गनङ्टि ऩने रु. 

 

 

 

 

७९०५ 

37.  कय दाङ्ञखरा नगयेको - ३०।०७७।३।३१ सभानीकयण कृङ्जष चारङ्ट वाडि नॊ ४ भा आरङ्ट  ऩकेट ऺेत्र 
ङ्जवस्ताय कामिक्रभ अधतगित ङ्झफहानी कृषक सभङ्टहरे फैङ्क दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने कय  रु. ६२५२ दाङ्ञखरा गयेको 
नदेङ्ञखएकोरे   असङ्टर गयी सॊघीम सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने रु. 

 

 

६२५२ 

 शसति कामिक्रभ  

38.  ङ्ञशऺक दयवधदी य ऩदऩङ्टङ्झति - गाउऩाङ्झरकारे ऩेश गयेको ङ्ञशऺक दयवधदी य ऩदऩङ्टङ्झति देहाम अनङ्टसाय यहेको छ । 

क्र .स  ङ्जवद्यारमको नाभ ठेगाना 
हार बएको ङ्ञशऺक दयफधदी 

ऩदऩङ्टतॉ 
ऩदऩङ्टतॉ 
कयाय 

ङ्झफद्याथॉ 
सॊखमा 

फा.ङ्झफ. प्रा. ङ्जव ङ्झन.भा. भा. ङ्जव 

1 ;/:jtL df lj भाधछेफङ्टङ 3 1 1 3 3  5 158 

2 l;द्धदे]jL df ljl;lbg 7 1 4    10 209 
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3 l;4sfnL df lj Psltg 2 1 4 1 2  9 183 

4 l;+xl;4 df lj 

अॊशङ्टबञ्ज्माङ 
8  4 1  1 7 113 

5 sflnsf df lj k|fङa'ङ 5 1 3 3 2 1 4 359 

6 ;/:jtL df ङ्जव v'uf 1 2 6 1   7 17 

7 l;+xaflxgL df lj 

cf]u]Djf 

8 2 3    4 219 

8 d]d]ङ df lj d]d]ङ 4 1 2     249 

9 l;4]Zj/L df lj lhdfxf 2 2 4    5 157 

10 v'uf df lj vfNडे 1 1 2    5 105 

11 k`rd'vL df lj 

k`rd'vL 

2 2 1    4 115 

12 ljBf k|rf/ df lj 

cfOtjf/] 

3 2 3    4 193 

13 Kffk'Gb] cf lj kfk'Gb]g 7 1 4    4 81 

14 df]lt/fd df lj 2 2 4    2 102 

15 ;/:jtL df lj tfङ \n]kf 3 2 4    3 114 

16 ljlxlbg cf lj ljlxlbg 7 1 4    1 145 

17 ऻfgHof]lt cf lj cfxfn] 8 1 5     98 

18 k`rsGof cf lj 

l;+u]डाडा 
5 2 4    1 80 

19 l;+xb]jL cf lj v]bf]s 5 1 2    2 63 

20 e[s'टL cf lj n'jfkm' 8 1 3    1 73 

21 Yff]Skg cf lj af:af]टे 7 2 2    3 133 

22 l5?jf cf lj  6 1 1    3 97 

23 ङ्झसद्धZेj/L cf lj af:afटे  8 3 2    1 43 

24 afnlzIff cf lj 

l;:g]टf/ 
5 1 3     50 
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25 lzju+uf cf lj v'uf 1 1 2    1 36 

26 l5Gtfk' cf lj 

kfgLk?jf 
7 1 3     55 

27 Gf'jflbg cf la 

kf]v/L6f/ 

5 2 2    1 42 

28 sflnsf cf lj  3 1 2    1 64 

29 Affxla;] cf lj afxla;] 4 1 3     90 

30 Hl/ङu] cf la hl/ङu] 2 1 3     24 

31 lz+xsfnLsf cfla 

tfnvs{ 

4 1 2    2 92 

32 Af'ढLyfg cf la l;काये 6 1 1    2 32 

33 l;द्भ cf la k|Fङa'ङ 5 2 1    2 48 

34 ;];]n'ङ cf la डFड Fufp  2 1    2 20 

35 g/]n'ङ cf la o'lbgटf/ 4 1 1    1 22 

36 l;+xsGof cf la nf]S;] 7 1     2 38 

37 Kfm'naf/L cf l OD;'jf 6 1 2     28 

38 Kfmffn]n'ङ cf la lrq] 4 1 2     28 

39 lbkHof]ङ्झत cf la 

bjfOkfgL 

6 2     2 18 

40 Hfgs cf la Psltg 1 1     2 24 

4१ 
lnluaf cf la 

lnluDaf 

8 1     2 19 

42 ङ्झसद्धsfnL cf la 

vf]nfघF/L 
3 2 1    1 20 

43 Yf]flSnDaf cf la 

yf]lSnDaf 

3 1     2 52 

44 ejfgL cf la lrq] 1 1 1    2 26 

45 hnsGof cf la lasटे ] 3 1 1     5 

जम्भा 60 103 9 7 2 116 4101 
 

उऩयोक्त ङ्ञशऺक दयफधदी य ऩदऩूङ्झति एवभ ् ङ्जवधाथॉ सङखमा ङ्जवश्लषेण गदाि प्रङ्झत ङ्ञशऺक औषतभा २२ जना 
ङ्जवद्याथॉ ऩढाउनङ्ट ऩने अवस्था देङ्ञखएको, ङ्जवद्याथॉ सॊखमाको त ङ्टरनाभा ङ्ञशऺक दयफधदी फढी बएको देङ्ञखदा 
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गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्ञशऺक दयवधदी ङ्झभरानको कामि मथाङ्ञशघ्र अगाङ्झड फढाउनङ्ट ऩने देङ्ञखधछ । 

39.  प्रमोजन वेगयको खङ्चयद - १६५।०७७।३।३१ (सॊघ सशति) साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ को 
ङ्झनमभ ५ उऩङ्झनमभ (२)(ख) भा खङ्चयद गङ्चयन ेभार साभान आवश्मक ऩने सभम खङ्टराई भाग पायाभ ङ्ञस्वकृत 
गयाई खङ्चयद कामि गनङ्टि ऩने व्मवस्था छ । कामािरमफाट खङ्चयद गङ्चयने साभानको आवश्मक ऩने सभम 
उल्रेख नगयी आङ्झथिक फषिको अधत्मभा ङ्जवङ्झनमोजन यकभ खचि गने उदे्धश्मरे अभन पाभेसीफाट भात ृतथा 
नवङ्ञशशङ्ट औषधी खङ्चयद Calcium gluconate, Magnesium sulphate, Vit k. क्रभश् ८०० amp, ८०० 

amp, ९००amp  खङ्चयद गयी ४५७००।०० खचि गयेको छ । धमून भात्राभा भात्र आवश्मक हङ्टने तथा 
Expriry date ऩङ्झन एक वषि बधदा कभको हङ्टने औषधीहरु मङ्झत धेयै ऩङ्चयभाणभा खङ्चयद गनङ्टि य हार सम्भ ऩङ्झन 
खचि हङ्टन नसकी भौज्दातभा देङ्ञखनङ्ट कामिदऺताको ङ्झसद्धाधत प्रङ्झतकङ्ट र देङ्ञखएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

४५७०० 

40.  ग्रडे फढी ब ङ्टक्तानी –ऩाङ्झरकारे कोष तथा रेखा ङ्झनमधत्रक कामािरमवाट  ङ्ञशऺकहरुको तरफी प्रङ्झतवेदन 
ऩायीत गयी तरफ खचि रेख्नङ्ट ऩनेभा ऩायीत बएको ग्रडे बधदा देहामको ङ्जवङ्झबङ्ङ स्वास्थ्म सॊस्था अधतगित 
कामाियत स्वास्थ्मका कभिचायीहरुराई साउन य बदौको तरफ बत्ता ब ङ्टक्तानी गदाि फढी ब ङ्टक्तानी बएको ग्रडे 
फाऩतको यकभ असूर  गनङ्टि ऩने रु.  

कभिचायी व्महोया फढी ब ङ्टक्तानी 

हे.अ. सङ्टयज कङ्ट भाय ऩासवान बदौभा सभामोजन बएको तय साउन देङ्ञखकै 
सभामोजन ग्रडे ब ङ्टक्तानी  

१८८० 

अ.हे.व. गणेश थोङ्ञक्रहाङ बदौभा सभामोजन बएको तय साउन देङ्ञखकै 
सभामोजन ग्रडे ब ङ्टक्तानी  

१७७४ 

ङ्झस.अ.हे.व. हङ्चयप्रसाद फास्कोटा बदौभा सभामोजन बएको तय साउन देङ्ञखकै 
सभमोजन ग्रडे ब ङ्टक्तानी  

१८८० 

अ.हे.व. ईधद्र कङ्ट भायी याई बदौभा सभामोजन बएको तय साउन देङ्ञखकै 
सभामोजन ग्रडे ब ङ्टक्तानी  

१७७४ 

ङ्झस.अ.हे.व.छैटौ चधदे्रश्वय मादव छङ्टट प्राङ्जवङ्झधक ग्रडे ०७७ असाय य सभामोजन ग्रडे 
भाघभा ब ङ्टक्तानी बएकोरे ०७६ साउनभा ग्रडे यकभ 
फढी ब ङ्टक्तानी देङ्ञखएको 

३३३४६ 

 

ङ्झस.अ.हे.व.छैटौ फारगोङ्जवधद 
शाह 

छङ्टट प्राङ्जवङ्झधक ग्रडे ०७७ असाय य सभामोजन ग्रडे 
भाघभा ब ङ्टक्तानी बएकोरे ०७६ साउनभा ग्रडे यकभ 
फढी ब ङ्टक्तानी देङ्ञखएको 

३०३४६ 

 

अ.न.भी ऩाॉचौ सॊगीता चाऩागाई छङ्टट प्राङ्जवङ्झधक ग्रडे ०७७ असाय य सभामोजन ग्रडे 
भाघभा ब ङ्टक्तानी बएकोरे ०७६साउनभा ग्रडे यकभ 
फढी ब ङ्टक्तानी देङ्ञखएको 

२७९७० 

अ.हे.व ऩाॉचौ हकि भामा जवेगङ्ट छङ्टट प्राङ्जवङ्झधक ग्रडे ०७७ असाय य सभामोजन ग्रडे 
भाघभा ब ङ्टक्तानी बएकोरे ०७६ साउनभा ग्रडे यकभ 
फढी ब ङ्टक्तानी देङ्ञखएको 

१५५६६ 

 

 

 

 

११४५३६ 
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 जम्भा ११४५३६ 
 

41.  खचि बधदा फढी यकभ ब ङ्टक्तानी - आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ ३६(३) भा खचि गदाि 
खचिको ङ्झफरबऩािइ सङ्जहत रेखा याख्नङ्टऩने व्मवस्था छ । तय ऩाङ्झरकारे देहामको ब ङ्टक्तानी गदाि खचिको ऩङ्टङ्जष्ट 
गने प्रभाण ङ्झफर बऩािइ फेगय खचि रेखेको प्रभाण ऩेश गने अधमथा असङ्टर गनङ्टिऩने रु. 

बौ. नॊ.ङ्झभङ्झत ङ्जववयण 

 

यकभ 

६१६।०७७।३।३१ वडा सङ्ञचव ङ्झसता अङ्झधकायी ङ्जवजक घटी ऩेश 
बएको 

१०७८० 

५७०।०७७।३।१३ ऩॊचभङ्टखी ङ्जवद्यारम हाङ्ञजय जवाप ङ्जवर ङ्जवजक बधदा 
वङ्जढ ब ङ्टक्तानी 

१९७०५ 

२८७।०७७।१२।४ इधधन य ङ्जवङ्जवध खचि बनी ब ङ्टक्तानी बएको यकभको 
ङ्जवर ङ्जवजक ऩेश नबएको 

४२५०० 

७३८।०७७।३।३१ ऩोषण ताङ्झरभ ङ्झनवेधद्र खत्री ४००० 

 जम्भा ७६९८५ 
 

 

 

७६९८५ 

 

42.  सोझै खङ्चयद – साविजङ्झनक खङ्चयद ऐन, २०६३ को दपा ८ (२) भा खङ्चयद गदाि प्रङ्झतस्ऩधाि ङ्झसङ्झभत हङ्टने गयी 
टङ्टक्रा टङ्टक्रा ऩायी खङ्चयद गनङ्टि हङ्टॉदैन बङ्ङे व्मवस्था यहेकोभा ऩाङ्झरकारे ऩटक ऩटक रु. १२०८७५३ भूल्मका 
साभानहरु सोझै खङ्चयद गयेकोरे अङ्झनमङ्झभत देङ्ञखएको रु. 

बौ. नॊ. य ङ्झभङ्झत खङ्चयदको ङ्जववयण यकभ 

१७।०७६।७।३ 
ऩङ्टॉजीगत सभानीकयण 

स्माङफो कम्प्मङ्टटय सप्रामसि एण्ड भेधटेनेधस सेधटयफाट 
कम्प्मङ्टटय 

१०४९७७ 

१७७।०७६।१२।६ 
ऩङ्टॉजीगत सभानीकयण 

इधटेर सप्रामसिफाट ङ्जप्रधटय य कम्ऩमङ्टटय खङ्चयद ४७३०९६ 

२५१।०७७।३।२६ 
ऩङ्टॉजीगत सभानीकयण 

स्भाटि सोरङ्टसनफाट ङ्जप्रधटय य कम्ऩमङ्टटय खङ्चयद ४७५६८० 

१५५।०७७।२।२५ 
ऩङ्टॉजीगत सभानीकयण 

श्री स्माङफो कम्प्मङ्टटय सप्रामसिफाट कम्प्मङ्टटय खङ्चयद १५५००० 

 जम्भा १२०८७५३ 
 

 

 

१२०८७५३ 

 

 

43.  जडान प्रभाङ्ञणत य नाऩी ङ्जकताफभा उल्रेख नबएको - साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ १२३ 
भा साविजङ्झनक ङ्झनकामरे खङ्चयदको सम्झौता अनङ्टसाय ङ्झफर ङ्जवजकको ब ङ्टक्तानी गदाि प्राङ्जवङ्झधकको वास्तङ्जवक 
कामिसम्ऩङ्ङ नाऩजाचॉ प्रङ्झतवेदन सॊरग्न याखी ब ङ्टक्तानी ङ्छदनङ्टऩने व्मवस्था छ ।तय ऩाङ्झरकारे देहामको ब ङ्टक्तानी 
गदाि प्राङ्जवङ्झधक नाऩजाॉच य नाऩी ङ्जकताफभा उल्रेख बए फेगय नै ब ङ्टक्तानी गयेकोरे सो कागजात ऩेश हङ्टन ङ्टऩने 
रु. 

बौचय नॊ य ङ्झभङ्झत ङ्जववयण यकभ 

२३।०७६।७।२६ 
ऩङ्टॉजीगत सभानीकयण 

दशिन काष्ठ पङ्झनिचय उद्योगफाट ङ्जवद्यङ्टत ऩोर खङ्चयद १६९२७४० 

३०५।०७७।३।३० जम अम्फे सप्रामसिफाट ऩाईऩ खङ्चयद २००००० 

 
 
 
 
 

 

२२६६४२० 
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ऩङ्टॉजीगत सभानीकयण 

१२०।०७७।३।१५ 
शसति अनङ्टदान 

१२ सम्भ सञ्चाङ्झरत भा ङ्जव भा ङ्झस ङ्झस ङ्जट बी जडान ३७३६८० 

 जम्भा २२६६४२०  
44.  नधपाइरय – भूल्म अङ्झबवङृ्जद्ध कय ऐन, २०५२ को दपा १८ भा ब ङ्टक्तानीभा प्राप्त भूल्म अङ्झबवङृ्जद्ध कयको 

ङ्जववयण ब ङ्टक्तानी ऩाएको अको भङ्जहनाको २५ गतेङ्झबत्र सम्फङ्ञधधत आधतङ्चयक याजस्व कामािरमभा कय ङ्जववयण 
सङ्जहत दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने व्मवस्था छ । तय ऩाङ्झरकाफाट देहामका पभिराई भू.अ.कय रु. ५९२७८१ ब ङ्टक्तानी 
ङ्छदएकोभा रेखाऩयीऺण अवङ्झधसम्भ ऩङ्झन ती पभिहरु कय ङ्जववयण नफङ्टझाई नधपाईरय यहेको ऩाइमो । 
कानूनी व्मवस्था अनङ्टसाय कय ङ्जववयण नफङ्टझाएकोरे भूल्म अङ्झबवङृ्जद्ध कय सभामोजन बएको प्रभाण ऩेश हङ्टन ङ्टऩने 
रु. 

बौ. नॊ. ङ्जववयण पभिको नाभ कङ्ट र ब ङ्टक्तानी 
यकभ 

भ्माट यकभ 

२२८।०७७।३।१
८ सभानीकयण 

ऩङ्टॉजीगत 

नवभी खोरा 
कल्बटि तथा 
ग्माङ्जवन वार उ 
स भापि त 
ब ङ्टक्तानी 

पारेरङ्टङ ङ्झनभािण 
सेवा प्मान नॊ 

६०६८६१६४१ 

९३३०० १२१२९ 

३००।०७७।३।३
० सभानीकयण 

ऩङ्टॉजीगत 

राभीचौय घङ्टङ्ञम्त 
कङ्ट टीडाडा 
गौरीडाडा खोक्ने 
सडक उ स 
भापि त ब ङ्टक्तानी 

पारेरङ्टङ ङ्झनभािण 
सेवा प्मान नॊ 

६०६८६१६४१ 

१७९१८५४ २३२९४१ 

२५६।०७७।३।२
७ सभानीकयण 

ऩङ्टॉजीगत 

आकासो बञ्ज्माङ 
ङ्जवजमऩङ्टय य 
ङ्झरङ्झगम्वा रङ्टवाप 
काङ्ञत्तके ङ्झसम्फोरे 
ङ्जपजङ्टक ग्राबेर 
सडक 

पारेरङ्टङ ङ्झनभािण 
सेवा प्मान नॊ 

६०६८६१६४१ 

२१७०५२९ २८२१६८ 

५९।०७६।११।८ 
सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत 

गङ्टयागाई डाडा 
कङ्ट टीडाडा सडक 
उ स भापि त 
ब ङ्टक्तानी 

पारेरङ्टङ ङ्झनभािण 
सेवा प्मान नॊ 

६०६८६१६४१ 

२९६२०७ ३८५०६ 

२२४।०७७।३।२
१ सभानीकयण 

ऩङ्टॉजीगत 

स्मारढवा 
तारसकि  सडक 
चेम्पङ्ट वा भो फा 
उ स भापि त 
ब ङ्टक्तानी 

पारेरङ्टङ ङ्झनभािण 
सेवा प्मान नॊ 

६०६८६१६४१ 

२०७९८१ २७०३७ 

जम्भा    ५९२७८१ 
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45.  ङ्झफर बऩािइ  ऩेश नबएको – आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ ३६(३) भा खचि गदाि खचिको 
ङ्झफरबऩािइ सङ्जहत रेखा याख्नङ्टऩने व्मवस्था छ । तय ऩाङ्झरकारे देहामअनङ्टसायको ब ङ्टक्तानीभा ङ्झफर बऩािइ नयाखी 
ब ङ्टक्तानी गयेको देङ्ञखएकोरे प्रभाण ऩेश हङ्टन ङ्टऩने रु. 

बौ. नॊ.ङ्झभङ्झत ङ्जववयण यकभ 

६।०७६।७।३     
सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत 

जग्गा ङ्जवकास कामिको ब ङ्टक्तानी ङ्झफर बऩािइ १०९६६० 

८।०७६।६।१२     
सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत 

बैऩयी आउने ऩङ्टॉजीगत खचि ङ्झफर बऩािइ ३२५८१२ 

२०,२१।०७६।७।२४     
सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत 

जस्ता ऩाता ङ्जवतयण कामिक्रभभा सोझै नगद 
ङ्छदएकोरे खचि बएको ङ्झफर बऩािइ ऩेश हङ्टन ङ्टऩने  

७४००० 

६९।०७६।११।२०     
सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत 

कम्प्मङ्टटय सफ्टवेमय ङ्झनभािणको रागी नेटवकि  
एसोङ्झसएसन प्रा ङ्झर राई ब ङ्टक्तानी ङ्छदएकोभा 
सक्कर ङ्झफर ऩेश हङ्टन ङ्टऩने 

३००००० 

१९२।०७७।३।११     
सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत 

फङ्टद्ध ईधटयप्राईजेजफाट फाईक खङ्चयदको ङ्झफर 
ऩेश हङ्टन ङ्टऩने 

४७८४६३ 

३१३।०७७।३।३१     
सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत 

पारेरङ्टङ कॊ चनजघाॊ ङ्झनभािण सेवाको ङ्जवङ्झबङ्ङ 
कट्टीहरु फैङ्क दाङ्ञखरा गयेको बौचय ऩेश हङ्टन ङ्टऩने 

११९५५४७ 

२५।०७७।६।१२ 
सभानीकयण चारङ्ट 

जनकल्माण पाभेसी ङ्जवजक ऩेश नबएको ४९९८१० 

३४१।०७७१।३० कभिचायी वैठक बत्ता ङ्जवतयण बऩािइ य भाइधमङ्टट 
ऩेश नबएको 

८४४०० 

५५०।०७७।३।११ नेऩार टेरीकभ ४०६०५ 

६२५।०७७।३।२१ घासको ङ्जवउ ४० हजाय सेट ङ्जवतयण बऩािई 
नबएको 

१२०००० 

१५९।२०७७।३।२९ सॊघ 
सशति 

स्माङ्झनटयी प्माड खङ्चयद ङ्जवतयणको बऩािइ 
नबएको 

१२१८६०८ 

१५१।२०७७।३।२८ सॊघ 
सशति 

 औषधी ढङ्टवानी् ऻानफहादङ्टय याईरे ङ्जपङ्छदभफाट 
ऩाङ्झरका सम्भा तीन ऩटक ढङ्टवानी गदाि के के 
साभान कङ्ट न कङ्ट न ङ्झभङ्झतभा ढङ्टवानी बएको हो सो 
को ङ्जववयण, सो ङ्झभङ्झतको दाङ्ञखरा य ङ्जवजकको 
प्रङ्झत ऩेश हङ्टन ङ्ट ऩने 

३३००० 

१४३।०७७।३।२६     
सॊघ सशति 

फार ङ्जवद्यारमराई ङ्झनकासा बएको ङ्झफर बऩािइ 
ऩेश हङ्टन ङ्टऩने 

290440 

 
 
५२६५३४४ 
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१४८।०७७।३।२७      
सॊघ सशति 

९ थान प्रोजेक्टय खङ्चयद गयेकोभा बऩािइ य 
ङ्ञजधसी दाङ्ञखरा सभेत नबएको 

४९४९९९ 

 जम्भा ५२६५३४४ 
 

 सॊघीम ङ्जवशेष अनङ्टदान  

46.  टङ्टक्रा टङ्टक्रा ऩायी ङ्झनकासा गयेको — साविजङ्झनक खङ्चयद ऐन, २०६३ को दपा ८ (२) भा खङ्चयद गदाि 
प्रङ्झतस्ऩधाि ङ्झसङ्झभत हङ्टने गयी टङ्टक्रा टङ्टक्रा ऩायी खङ्चयद गनङ्टि हङ्टॉदैन बङ्ङे व्मवस्था यहेको छ बने साविजङ्झनक खङ्चयद 
ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ८४(१) भा रु. २० राख रुऩैमाॉसम्भ रागत अनङ्टभान बएको भारसाभान वा 
अधम सेवा ङ्झसरफधदी दयबाउऩत्र आव्हान गयी खङ्चयद गनि सङ्जकने व्मवस्था यहेको छ ।तय गाउॉऩाङ्झरकारे 
ङ्ञशरफधदी दयबाउऩत्र फाट खङ्चयद गनि सङ्जकने पङ्झनिचय खङ्चयदको काभराई टङ्टक्रा टङ्टक्रा ऩायी १४ वटा 
भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमहरुराई रु.1400000 अनङ्टदान ङ्छदएको साविजङ्झनक खङ्चयद कानून प्रङ्झतकङ्ट र देङ्ञखएको रु. 

 

 

 

 

 

१४००००० 

 सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत  

47.  ङ्ञजधसी खाताभा आम्दानी नफाॉधेको — आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ ४७ फभोङ्ञजभ 
कामािरमभा प्राप्त बएको जङ्टनसङ्टकै भारसाभान ७ ङ्छदन ङ्झबत्र आम्दानी फाधॉन ङ्ट ऩने व्मवस्था छ । तय 
कामािरमरे  देहाम अनङ्टसाय खङ्चयद गङ्चयएका भारसाभानहरु ङ्ञजधसी आम्दानी फाॉधेको नदेङ्ञखएको रु. 

बौ. नॊ.ङ्झभङ्झत ङ्जववयण यकभ 

१९।०७६।७।२३ 
सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत  

भारुती स्टोसिफाट ४ थान स्टीर एस चेमय २६००० 

१९।०७६।७।२३ 
सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत  

भारुती स्टोसिफाट ४ थान स्टीर एस चेमय २६००० 

 जम्भा 5२००० 
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48.  धयौटी यकभ कट्टा नगयेको — साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी २०६४ को दपा १२३ को (४) भा खङ्चयद 
कामिभा ङ्झफर ङ्जवजकको ब ङ्टक्तानी गदाि साविजङ्झनक ङ्झनकामरे ङ्चयटेधसन भनी वाऩत यङ्झनङ वा अधम ङ्झफर वा 
ङ्जवजकभा उङ्ञल्रङ्ञखत यकभको ऩाॉच प्रङ्झतशत यकभ कट्टा गनङ्टिऩने व्मवस्था यहेको छ । तय ऩाङ्झरकारे 
देहामको ङ्झनभािण वा खङ्चयद कामिको ब ङ्टक्तानी ङ्छददा ङ्झनमभानङ्टसाय धयौटी कट्टा नगङ्चयब ङ्टक्तानी ङ्छदएको देङ्ञखएको रु. 

बौ. नॊ. य ङ्झभङ्झत ङ्जववयण ब ङ्टक्तानी यकभ धयौटी /नऩङ्टग धयौटी यकभ 

२९०।०७७।३।२९ 
सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत 

ऩाङ्झथबया ङ्झनभािण सेवाराई सेवा 
खोरा देङ्ञख ढकारटाय सम्भ 
सडक भभित कामिको ब ङ्टक्तानी 

१४८२१९२ ६५६२९ 

२७८।०७७।३।२८ 
सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत 

कभर कधस्ट्रक्सनराई 
घङ्टभौनेटाय सेवाखोरा योड 

कामिको ब ङ्टक्तानी 
११८१६७७ ५२२६५ 

३०१।०७६।९।१४ 
३३३।०७६।९।१४ 
सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत 

भङ्ञधदशा एण्ड एभ एस डी 
कधस्ट्रक्सन प्रा ङ्झर राई 
साभङ्टदाङ्जमक स्वास्थ्म केधद्र 
ङ्झनभािण कामिको ब ङ्टक्तानी 

२७३३०७१ ४६२०० 
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३३०।०७७।३।३१ 
३१२।०७७।३।३१ 

१३४।०७७।२।१८ 
सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत 

७ नॊ वडा कामािरम बवन 
ङ्झनभािणको रागी शङ्टब ङ्झनभािण 

सेवाराई ब ङ्टक्तानी ३१९२१६३ १२७५८ 

१३२।०७७।२।१८,

३३१, 

३३०।०७।३।३१, 
सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत 

६ नॊ वडा बवन ङ्झनभािणको 
रागी शङ्टब ङ्झनभािण सेवाराई 

ब ङ्टक्तानी 
३२२१६०१ ४१०८० 

२८६ २८७ २८९ 
०७७।३।२९ 

सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत 

भेभेङ ङ्झतनङ्झसभाना ऩमिटकीम भो 
फाटोको रागी ऩाथीबया ङ्झनभािण 

सेवाराई ब ङ्टक्तानी ङ्छददा 
९२०९४०० ४०७४९५ 

२७७।०७७।३।२८ 
सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत 

सेवाखोरा ऩङ्टरभा ग्माङ्जवनको 
काभभा भङ्ञधदशा एण्ड एस डी 
कधस्ट्रक्सन प्रा ङ्झर राई ब ङ्टक्तानी 

१८७२४७१ ९१२४० 

३२८ ३२७ 
।०७६।५।२५ 
सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत 

भगयचेऩा फासवोटे रङ्टवापङ्ट  
घङ्टभाउनेटाय सडक स्तयोङ्ङतीको 
रागी कभर कधस्ट्रक्सनराई 

ब ङ्टक्तानी 

५९९८५२६ २६५४२१ 

जम्भा ३७२२०८ 

  

49.  कामिसम्ऩादन बधदा वढी ब ङ्टक्तानी — साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ १२३ को १(ख) भा 
साविजङ्झनक खङ्चयद कामिको ब ङ्टक्तानी गदाि उल्रेख बएको वास्तङ्जवक कामिसम्ऩादनको आधायभा सम्झौता 
अनङ्टसाय ब ङ्टक्तानी ङ्छदनङ्ट ऩने व्मवस्था छ।तय ऩाङ्झरकारे देहामको ङ्झनभािण कामि तथा भारसाभान खङ्चयद कामिभा 
सम्झौता अनङ्टसायको वास्तङ्जवक कामिसम्ऩादन बधदा फढी यकभ ब ङ्टक्तानी गयेको देङ्ञखएको हङ्टदा फढी ब ङ्टक्तानी 
बएको यकभ असङ्टर गङ्चयस्थानीम सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने रु. 

बौचय नॊ य ङ्झभङ्झत ब ङ्टक्तानी ऩाउन े
सम्झौता अनङ्टसाय 
कामिसम्ऩादन 
/ङ्झफजक 

ब ङ्टक्तानी बएको असङ्टर गनङ्टिऩने 

२८०।०७७।३।१५ 
सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत टाहायी ङ्झनभािण सेवा १६६७८८ २२६९७५ ६०१८७ 

३३०।०७७।३।३१ 
३१२।०७७।३।३१ 

१३४।०७७।२।१८ 
सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत 

शङ्टब ङ्झनभािण सेवा ३१९२१६३ ३३७२४२२ १८०२५९ 

१३२।०७७।२।१८,

३३१, 

३३०।०७।३।३१, 
सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत 

शङ्टब ङ्झनभािण सेवा ३२२१६०१ ३४४४५६७ २२२९६६ 
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50.  कामिसम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन य नाऩी ङ्जकताव ऩेश नबएको — १११।०७६।१२।१० य २२६।०७७।३।२६ 
ऩङ्टॉजीगत सभानीकयण, साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ १२३ भा खङ्चयद कामि ऩङ्झछ ङ्झफर 
बऩािइको ब ङ्टक्तानी ङ्छददाॉ प्राङ्जवङ्झधक नाऩजाचॉ य नाऩी ङ्जकताफभा उल्रेङ्ञखत वास्तङ्जवक कामिसम्ऩादनको आधायभा 
ब ङ्टक्तानी ङ्छदनङ्टऩने व्मवस्था छ । साथै सोही ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ १२५ भा ङ्झनभािण कामि सम्ऩङ्ङ बए ऩङ्झछ 
कामिसम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन तमाय गनङ्टिऩने व्मवस्था यहेको छ । तय ऩाङ्झरकारे भाङरेफङ्टङ जरजरे ऩोखयी 
राभऩोखयी सडक कामिको ब ङ्टक्तानी ङ्छददा नाऩी ङ्जकताफ य कामिसम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन फेगय ब ङ्टक्तानी ङ्छदएको 
अङ्झनमङ्झभत देङ्ञखएको रु. 

 

 

 

 

 

२८०५०४९ 

51.  सम्झौता बधदा फढी यकभ ब ङ्टक्तानी — २७७।०७७।३।२८ सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत साविजङ्झनक खङ्चयद 
ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ १२४ को १ भा खङ्चयद सम्झौता फभोङ्ञजभ सम्ऩङ्ङ बएको काभ साविजङ्झनक 
ङ्झनकामरे स्वीकाय गयेऩङ्झछ कयाका शति फभोङ्ञजभ अङ्ञधतभ ब ङ्टक्तानी ङ्छदनङ्टऩने हङ्टधछ । तय ऩाङ्झरकारे सेवाखोरा 
ऩङ्टरभा ग्मावनको काभको रागी फोरऩत्र आह्वान गङ्चयभङ्ञधदशा एण्ड एभ एस डी कधस्ट्रक्सन प्रा ङ्झर सगॊ रु. 
१८७२४७१ भा सम्झौता गये ऩङ्झन रु.१८७९६७० ब ङ्टक्तानी गयेको हङ्टदा सम्झौता बधदा फढी ब ङ्टक्तानी बएको 
यकभ असङ्टर उऩय गयी स्थानीम सङ्ञञ्चत कोषभा आम्दानी फाधॉन ङ्ट ऩने रु. 

 

 

 

 

 

७२०० 

52.  उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई ओबयहेड –  ३०।२०७७।३।३१ सभानीकयण अनङ्टदान साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी, 
२०६४ को ङ्झनमभ ९७(४) वभोङ्ञजभ उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई ब ङ्टक्तानी गदाि भूल्म अङ्झबकृङ्जद्ध कय, ओबयहेड, 

कधटेधजेधसी तथा जनसहबाङ्झगता यकभ घटाई वाॉकी यकभ ब ङ्टक्तानी गनङ्टिऩने व्मवस्था छ । ऩाङ्झरकारे आरङ्ट 
ङ्जवउ बण्डाय ङ्झनभािण वडा नॊ. २ को उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतरे गयेको काठको काभ, ढोकाको चौखट य ऩल्राको 
काभभा रागत अनङ्टभान य कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन तमाय गदाि ओबयहेड रागत जोडेकोरे रु.13291असङ्टर 
गनङ्टिऩने रु. 

 

 

 

 

 
१३२९१ 

53.  रागत अनङ्टभान नफनाई पङ्झनिचय खङ्चयद — साविजङ्झनक खङ्चयद ऐन २०६३ को दपा ५ भा साविजङ्झनक ङ्झनकामरे 
रु. १०००००  बधदा भाथीको भारसाभान खङ्चयद गदाि स्वीकृत नम्सिको प्रमोग गङ्चयरागत अनङ्टभान तमाय 
गनङ्टिऩने व्मवस्था छ। त्मस्तै साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी २०६४ को दपा १२३ भा खङ्चयद कामि ऩङ्झछ 
ङ्झफर बऩािइको ब ङ्टक्तानी ङ्छददाॉ प्राङ्जवङ्झधक नाऩजाॉच य वास्तङ्जवक कामिसम्ऩादनको आधायभा ब ङ्टक्तानी ङ्छदनङ्टऩने 
व्मवस्था छ । तय ऩाङ्झरकारे देहामको खङ्चयद गदाि रागत अनङ्टभान य कामिसम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन फेगय नै ब ङ्टक्तानी 
ङ्छदएको देङ्ञखएको रु. 

बौ. नॊ.ङ्झभङ्झत ङ्जववयण यकभ 

१०।०७६।७।१७ 
सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत 

दशिन काष्ठ पङ्झनिचय एण्ड ङ्झग्रर उद्योग २०१७०५ 

७४।०७६।११।२२ 
सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत 

भारुती स्टोसिफाट पङ्झनिचय खङ्चयद १९३७४९ 

२४९।०७६।३।२६ 
सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत 

कृष्चर डाॉगी स्टोसि एण्ड सप्रामसिफाट खङ्चयद २९३३३५ 

३०२।०७६।११।२
२ सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत 

कृष्चर डाॉगी स्टोसि एण्ड सप्रामसिफाट खङ्चयद ३७२३९२ 

 जम्भा १०६११८१  

 

 

 

 

 
१०६११८१ 

 

54.  कामिक्रभ प्रस्ताव ङ्ञस्वकृङ्झत फेगय खचि — ३३६।०७७।३।२५ आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी २०६४ को 
ङ्झनमभ ३३को ५ भा कामिक्रभ सञ्चारन गनङ्टिऩ ङ्टवि अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीफाट ङ्ञस्वकृत गयाउनङ्टऩने य कामिक्रभ 
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सभाङ्झप्त ऩङ्झछ आवश्मक प्रङ्झतवेदन तमाय गयी ऩेश गनङ्टिऩने हङ्टधछ।तय ऩाङ्झरकारे ङ्झतनङ्झसभाना चाययाते ऺेत्रभा 
गङ्टयास सल्रा योऩन कामिक्रभभा रागत अनङ्टभान, प्रस्ताव ङ्ञस्वकृती य प्रङ्झतवेदन फेगय ब ङ्टक्तानी ङ्छदएको 
देङ्ञखएकोरे अङ्झनमङ्झभत देङ्ञखएको रु. 

 

 
३००००० 

55.  सीभा बधदा फढीको कामि अभानतफाट गयेको – २९६।०७७।३।२९ ऩङ्टॉजीगत सभानीकयण, साविजङ्झनक 
खङ्चयद ऐन २०६३ को दपा ४५ भा साभाधम प्रकृङ्झतको भभित, सानाङ्झतना ङ्झनमङ्झभत कामि वा सयसपाई जस्ता 
कामि अभानतफाट गयाउन सक्ने व्मवस्था यहेको छ । साथै साविजङ्झनक खङ्चयद  ङ्झनमभावरी २०६४ को 
दपा ९८ भा साविजङ्झनक ङ्झनकामरे रु १०००००।०० सम्भको ङ्झनभािण सम्फधधी कामि एक तह भाङ्झथको 
ङ्ञस्वकृती ङ्झरई गनि सक्न ेव्मवस्था यहेको । तय ऩाङ्झरकारे रु. ३९७८०० को ३ नॊ वडा कामािरम जग्गा 
सम्माउने कामि ऩूविङ्ञस्वकृङ्झत फेगय सोझै ङ्झसता अङ्झधकायी भापि त गयाएकोरे ऐन य ङ्झनमभावरी ङ्जवऩङ्चयत कामि 
गङ्चयएको देङ्ञखएको रु. 

 

 

 

 

 

३९७८०० 

56.  भ्माट यकभ फढी ब ङ्टक्तानी —  भूल्म अङ्झबवङृ्जद्ध कय ऐन, २०५२ को दपा १४ अनङ्टसाय भू.अ.कय ङ्झफजक जायी 
बएको अवस्थाभा भात्र भू.अ.कय ब ङ्टक्तानी ङ्छदन ङ्झभल्ने तथा सोही ऐनको दपा १५ भा दताि नबएको व्मङ्ञक्त 
वा पभिरे भू.अ.कय उठाउन वा असङ्टर गनि नङ्झभल्ने व्मवस्था छ।गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्जवयेधद्र कङ्ट भाय फाङ्झनमाराई 
ट्राधसपभिय खङ्चयद गनि बनी रागत अनङ्टभान फनाई भ्माट वाऩतको यकभ रु ३३९८२ उल्रेख गयेऩङ्झन भ्माट 
रु३६७६० ब ङ्टक्तानी गयेको हङ्टदा फढी ब ङ्टक्तानी गयेको यकभ असङ्टर गङ्चयस्थानीम सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा 
गनङ्टिऩने रु. 

 

 

 

 

२७७८ 

 उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत भापि त कामि  

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

 

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

बौ.नॊ. य ङ्झभङ्झत मोजनाको नाभ ङ्जववयण यकभ 

३००।०७७।३।३
० सभानीकयण 

ऩङ्टॉजीगत 

राभीचौय घङ्टङ्ञम्त 
कङ्ट टीडाडा गौरीडाडा 
खोक्ने सडक 

उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई ङ्छदएको 
कामि पारेरङ्टङ ङ्झनभािण सेवा 

भापि त गयाएको 

२०२४७९५ 

२५६।०७७।३।२
७ सभानीकयण 

ऩङ्टॉजीगत 

आकासो बञ्ज्माङ 
ङ्जवजमऩङ्टय य ङ्झरङ्झगम्वा 
रङ्टवाप काङ्ञत्तके ङ्झसम्फोरे 

उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई ङ्छदएको 
कामि पारेरङ्टङ ङ्झनभािण सेवा 

भापि त गयाएको 

२५००००० 
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ङ्जपजङ्टक ग्राबेर सडक 

जम्भा ४५२४७९५ 
 

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

बौ.नॊ. य ङ्झभङ्झत मोजनाको नाभ यकभ 

२५२।०७७।३।२६ 
१०५।०७६।१२।५            
सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत 

ङ्झभरनचौक गङ्टरुङटाय बैसो सडक २४८२३६३ 

२६७।०७७।३।२८          
सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत 

फासॉफोटे ङ्जऩङ्झरङ्ञधदन फगारे थोम्कन 
भो फाटो 

१३९६२५० 

४३।०७६।९।१४          
सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत 

वडा स्तयीम भो फाटो ङ्झनभािण ३००००० 

२१५।०७७।३।१८          
सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत 

चाऩाफोटे ऩोखयीटाय भो फाटो २९८०१० 

२४५।०७७।३।२५          
सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत 

केयावायी भो फाटो २५९२२० 

 जम्भा ४७३५८४३ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.  भ्माट ङ्झफर फेगय ब ङ्टक्तानी - ९१।०७६।१०।१६ सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत भूल्म अङ्झबवङृ्जद्ध कय ऐन, २०५२ 
को दपा १४ अनङ्टसाय भू.अ.कय ङ्झफजक जायी बएको अवस्थाभा भात्र भू.अ.कय ब ङ्टक्तानी ङ्छदन ङ्झभल्ने तथा 
सोही ऐनको दपा १५ भा दताि नबएको व्मङ्ञक्त वा पभिरे भू.अ.कय उठाउन नङ्झभल्नेभा ऩञ्चभङ्टखी आय ङ्झस ङ्झस 
बवन ङ्झनभािण उ सराइ ङ्झसभेधट रु.४४६४०० को भ्माट ब ङ्टक्तानी बए ऩङ्झन ङ्झसभेधट रु. ३९६८०० को भात्र 
खङ्चयद गयेकोरे रु.४९६०० को रु.5980 ङ्झफर ङ्जवजक वेगय ब ङ्टक्तानी गयेकोरे असङ्टर गयी सॊघीम सङ्ञञ्चत 
कोषभा दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने रु. 

 

 

 

 

 

५९८० 

61.  रागत अनङ्टभानभा उल्रेङ्ञखत काभ नगयेको — २५६।०७७।३।२७ ऩङ्टॉजीगत सभानीकयण साविजङ्झनक खङ्चयद 
ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ १२३ भा खङ्चयद कामिको सभाप्ती ऩङ्झछ ब ङ्टक्तानी गदाि रागत अनङ्टभान 
अनङ्टसायको वास्तङ्जवक कामिसम्ऩादनको आधायभा ब ङ्टक्तानी ङ्छदनङ्ट ऩने हङ्टधछ। साथै सोही ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ 
११८ भा कामािरम ङ्जवशेष कायणरे रागत अनङ्टभानको ऩङ्चयभाणभा पेयफदर गनङ्टिऩयेभा ङ्झनमभानङ्टसाय बेङ्चयएसन 
आदेश जायी गनङ्टिऩने हङ्टधछ।तय ऩाङ्झरकारे आकासो बञ्ज्माङ ङ्जवजमऩङ्टय य ङ्झरङ्झगम्फा रङ्टवापङ्ट  काङ्ञत्तके ङ्झसम्फोरे 
ङ्जपजङ्टक ग्राबेर सडक ङ्जवस्ताय कामिभा देहामको कामिको ऩङ्चयभाणको सॊसोङ्झधत रागत अनङ्टभान तमाय नगयी 
खचि रेखेको अङ्झनमङ्झभत देङ्ञखएकारे आगाभी ङ्छदनभा साईटको अवस्था अनङ्टसाय सॊसोङ्झधत रागत अनङ्टभान तमाय 
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नगयी खचि रेख्न आदेश ङ्छदनेराई ङ्ञजम्भेवाय फनाउनङ्ट ऩने रु. 

काभ रागत अनङ्टभानभा 
उल्रेङ्ञखत ऩङ्चयभाण 

वास्तङ्जवक काभ 
बएको 

कभ काभ दय यकभ 

स्टोन सोइङ्झरङ १०५ स्कावमय 
ङ्झभ 

६७ स्कावमय 
ङ्झभ 

३७ स्कावमय 
ङ्झभ 

२८४० १०६५०० 

ढङ्टङ्गाको गायो 
राउन े

९० स्कावमय ङ्झभ २८ स्कावमय 
ङ्झभ 

६१ स्कावमय 
ङ्झभ 

५३१० ३२४९७२ 

नाङ्झर फनाउन े ४७२ स्कावमय 
ङ्झभ 

८० स्कावमय 
ङ्झभ 

३९२स्कावमय 
ङ्झभ 

८० ३१३९२ 

जम्भा  ४६१४४४ 
 

४६१४४४ 

62.  वास्तङ्जवक कामिसम्ऩादन बधदा फढी ब ङ्टक्तानी — ३०।०७७।३।३१ ऩङ्टॉजीगत सभानीकयण, साविजङ्झनक खङ्चयद 
ङ्झनमभावरी २०६४ को दपा १० भा साविजङ्झनक ङ्झनकामरे ङ्झनभािण कामि  गनङ्टि अङ्ञघ स्वीकृत नम्सिको प्रमोग 
गङ्चयरागत अनङ्टभान तमाय गनङ्टिऩने व्मवस्था छ।त्मस्तै सोही ङ्झनमभावरीको दपा १२३ भा खङ्चयद कामि ऩङ्झछ 
ङ्झफर बऩािइको ब ङ्टक्तानी ङ्छददाॉ प्राङ्जवङ्झधक नाऩजाचॉ य नाऩी ङ्जकताफ भा उल्रेङ्ञखत वास्तङ्जवक कामिसम्ऩादनको 
आधायभा ब ङ्टक्तानी ङ्छदनङ्टऩने व्मवस्था छ।तय ऩाङ्झरकारे ऩाऩङ्टदेन आ ङ्जव घेयाफाया कामिको प्रथभ यङ्झनङ ङ्झफर 
ब ङ्टक्तानी गदाि ठेक्काको वय नाऩी ङ्जकताफभा ङ्झफरभा प्राङ्जवङ्झधकरे रु. ६३५९७४ उल्रेख गये ऩङ्झन 
रु.१०००००० ब ङ्टक्तानी बएको हङ्टदा फढी ब ङ्टक्तानी बएको रु.३६४०२६ असङ्टर गयी स्थानीम सङ्ञञ्चत कोषभा 
दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने रु. 

 

 

 

 

 

 

३६४०२६ 

63.  औषधी खङ्चयद – साविजङ्झनक खङ्चयद ऐन, २०६३ को दपा ८ (२) भा खङ्चयद गदाि प्रङ्झतस्ऩधाि ङ्झसङ्झभत हङ्टने गयी 
टङ्टक्रा–टङ्टक्रा ऩायी खङ्चयद गनङ्टि हङ्टॉदैन बङ्ङे व्मवस्था यहेको छ बने साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ को 
ङ्झनमभ ८४(१) भा ऩाॉच राख बधदा भाङ्झथ रु. २० राख रुऩैमाॉसम्भ रागत अनङ्टभान बएको भारसाभान वा 
अधम सेवा ङ्झसरफधदी दयबाउऩत्र आव्हान गयी खङ्चयद गनि सङ्जकने व्मवस्था यहेको छ । औषधी खङ्चयद 
सम्फधधी देङ्ञखएको व्महोयाहरु ङ्झनम्नानङ्टसाय छन । 

 

63.1.  खङ्चयद गयेका उक्त औषधी कङ्ट न औषधी कम्ऩनीफाट उत्ऩादन बएको हो य सोको भूल्म याङ्जष्डम ऩत्रऩङ्झत्रकाभा 
प्रकाशन सभेत बएको नदेङ्ञखएको,   

 

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

 

63.3.  आऩूङ्झति बएका औषधी एॊवभ सङ्ञजिकर सभान स्टोय दाङ्ञखरा हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ स्ऩेशीङ्जपकेशन अनङ्टसाय बए/नबएको 
नखङ्टराएको कायण औषधीको गङ्टणस्तय य म्माद सम्फधधभा एङ्जकन गनि सङ्जकएन । 

 

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

 

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

63.6.  तसथि औषधीको खङ्चयद, आऩूतॉ, दाङ्ञखरा तथा खचिको ङ्जववयण अद्यावङ्झधक हङ्टने गयी अङ्झबरेख याख्न,े 

तोङ्जकएको गङ्टणस्तय अनङ्टसाय कै औषधी प्राप्त बएको नबएको एकीन गयी हस्ताधतयण तथा खङ्चयद गङ्चयएको 
औषधीको ङ्जववयण खङ्टल्ने गयी अङ्झबरेख याख्न ेतथा आङ्झथिक वषिको अधत्मभा फाॊकी यहेको औषधीहरु ङ्ञजम्भेवायी 
ङ्ञजधसी अङ्झबरेख व्मवङ्ञस्थत गनेतपि  ध्मान ङ्छदनङ्टऩदिछ । 
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 प्रधानभधत्री योजगाय कामिक्रभ  

64.  स्थानीम तहभा सूचीकृत फेयोजगाय व्मङ्ञक्तराई धमूनतभ योजगायी प्रत्माबतू गयाउन एवभ ् साभूदाङ्जमक 
ऩूवािधायहरुको ङ्जवकास भापि त नागङ्चयकको जीवनमाऩनभा सङ्टधाय ल्माउने उद्देश्मरे स्थानीम तहङ्झबत्र प्रधानभधत्री 
योजगाय कामिक्रभ सञ्चारनभा यहेको छ । मस कामिक्रभ अधतगित स्थानीम तहङ्झबत्रका वडाहरुभा उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झत भापि त थरङ पङ्ट ङपङ्ट ङे भोटयफाटो भभित, थाऩागाउॉ खोङ्ञक्रङ भोटयफाटो ङ्झनभािण, गोयेटो फाटो ङ्झनभािण 
तथा सोङ्झरङ रगामतका कामिक्रभ सञ्चारन गङ्चयमस वषि ३८४ जनाराई योजगायी उऩरव्ध गयाई रु. 
२६३०००० खचि गयेको छ । रङ्ञऺत वगिराई  ३४५४ ङ्छदनसम्भ योजगायी उऩरब्ध गयाई श्रङ्झभक ज्मारा, 
प्रशासङ्झनक य कामिक्रभ खचि सभेत खचि रेखेका छन ्। उक्त खचिफाट रङ्ञऺत वगिभा अल्ऩकारीन योजगायी 
सजृना बए ताऩङ्झन काभको दीगोऩना तथा दीघिकारीन योजगायी सजृना बएको देङ्ञखॊदैन । 

 

65.  साविजङ्झनक ऩयीऺण - स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७८ वभोङ्ञजभ स्थानीम तहरे 
साविजङ्झनक सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी, ङ्छदगो य बयऩदो वनाउन कामिक्रभको साभाङ्ञजक ऩयीऺण अधतगित 
साविजङ्झनक ऩयीऺण य साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाई गनङ्टिऩने व्मवस्था फभोङ्ञजभको कामि बएको ऩाइएन।साविजङ्झनक 
ऩयीऺणको अबावभा आङ्झथिक कायोफायभा जवापदेङ्जहता य ऩायदिङ्ञशताको प्रवद्धिन गने कामिभा फाधा ऩने 
देङ्ञखधछ। 

 

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

qm=;+= sfo{qmdsf] gfd k/fdz{bftf :jLs[t ah]6 vr{ /sd cWoogaf6 lgwf{/0f 
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१ ऩाऩङ्टधदेन थोक्ऩन ङ्झसङ्छदन सडक  ङ्झिक कधसल्ट प्रा 
ङ्झर  

७३३०३१ ७३३०३१ ६५०९००२८७ 

३ cfsfz] c+z'eङofª gfbfªrf}s 

;fDdfªvf x]jfvf]nf ;8s 
ङ्झसङ्जद्ध ङ्जवनामक 
इङ्ञधजङ्झनमङ्चयङ प्रा 

ङ्झर  

९६७५५१ ९६७५५१ ४४७४१७९०७ 

४ n'ªdflbg l;/L;] 8Dkm'rf}s e};] 

;'s]{yfd ;8s धमङ्ट प्रानेट 
इङ्ञधजङ्झनमङ्चयङ 
सङ्झबिसेज प्रा ङ्झर  

११०६२७० ११०६२७० ४४०३३५२१२ 

५ ऩञ्चभङ्टखी ङ्जवकटे ताङ्रेऩा हङ्टदै 
थोङ्ञक्रम्वा 

ङ्झसङ्जद्ध ङ्जवनामक 
इङ्ञधजङ्झनमङ्चयङ प्रा 

ङ्झर 

८०१०५७ ८०१०५७ २७२९६५३१ 

६ गाउॉऩाङ्झरका प्रशासङ्झनक बवन  धमङ्ट प्रानेट 
इङ्ञधजङ्झनमङ्चयङ 
सङ्झबिसेज प्रा ङ्झर 

११९६६७० ११९६६७० १२०७९७३१० 

७ वडा न १ ६ य ७ को वडा बवन  धमङ्ट प्रानेट 
इङ्ञधजङ्झनमङ्चयङ 
सङ्झबिसेज प्रा ङ्झर  

३३९००० ३३९००० १४६६४५०४ 

८ सङ्जहद यगशारा तथा पारेरङ्टङ 
यगशारा ङ्झनभािण 

खैया इङ्ञधजङ्झनमङ्चयङ 
कधसल्टेङ्ञधस प्रा 

ङ्झर 

५००००० ४९२२६१.०५ ११६९५५५४१ 

डी.ऩी.आय.तमाय गदाि गाऊॉ ऩाङ्झरकाको प्राङ्जवङ्झधक जनशङ्ञक्त प्रमोग नगनािको कायण स्ऩष्ट गदै आगाभी ङ्छदनभा 
आगाभी ङ्छदनभा गाऊॉ ऩाङ्झरकाको प्राङ्जवङ्झधक जनशङ्ञक्तफाट मस्तो कामि गयाउनङ्ट ऩदिछ।साथै मसयी अध्ममन 
प्रङ्झतवेदन तमाय बएका आमोजनाहरु कामािधवमनभा गएको सभेत नदेङ्ञखएकोरे खचिको साथिकता सभेत 
देङ्ञखएन । 
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67.  गङ्टणस्तय ऩयीऺण - साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ११५(१) अनङ्टसाय साविजङ्झनक ङ्झनकामरे 

आऩङ्टङ्झति गयेका भारसाभान सम्झौताभा उल्रेङ्ञखत प्राङ्जवङ्झधक स्ऩेङ्ञशङ्जपकेसन य गङ्टणस्तय वभोङ्ञजभ बए नबएको 
ङ्झनयीऺण वा ऩयीऺण गनङ्टि गयाउनङ्ट ऩने व्मवस्था छ । स्थानीम तहरे ङ्झनभािण व्मवसामी तथा उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत 
भापि त कामि गयाएकोभा ङ्झनभािण कामिभा प्रमोग हङ्टन ेसाभानको गङ्टणस्तय ऩयीऺण गयेको ऩाइएन। 

 

 कोयोना कोष  

68.  कोयोना कोष तपि  — कोबीड १९ को व्मवस्थाऩन गनि रु ७९२६१२० आम्दानी गयेकोभा ङ्जवङ्झबङ्ङ कामिभा 
रु. ६७२५९५४ खचि बई रु. १२००१६६ भौज्दात यहेको ऩाइमो।कोयोना योकथाभ तथा उऩचायभा खचि 
गदाि प्रचङ्झरत साविजङ्झनक खङ्चयद ऐन २०६३ य ङ्झनमभावरी २०६४ ऩारना गयी खचि गने तपि  ऩाङ्झरका 
सम्फद्ध सफै ऩऺको ध्मान जानङ्ट आवश्मक देङ्ञखमो। 

 

 साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ  

69.  साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिङ्जवङ्झध, २०७५ रे राबग्राहीको नाभ दताि य नवीकयण,  रगतकट्टा 
तथा बत्ता ङ्जवतयण रगामत मससॉग सम्फङ्ञधधत ङ्जवङ्जवध व्मवस्थाहरु गयेको छ।मस फषि ऩाङ्झरकारे रु. 
४,७६,२४,५२० साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ङ्जवतयण गयेकोभा देङ्ञखएका व्महोयाहरु देहाम फभोङ्ञजभ छन।् 

 

70.  ङ्जवतयण व्मवस्था - साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिङ्जवङ्झध, २०७५ को दपा १६ भा ऩाङ्झरकारे 
प्रथभ चौभाङ्झसक बत्ता असोज १ गतेफाट दोश्रो हप्ताङ्झबत्र, दोश्रो चौभाङ्झसक भाघको १ गतेफाट दोश्रो हप्ताङ्झबत्र 
य तेश्रो चौभाङ्झसक जेठको १ गतेफाट दोश्रो हप्ताङ्झबत्र बकू्तानी गयी सक्नङ्टऩने व्मवस्था बएकोभा ऩाङ्झरकारे मस 
वषि प्रथभ चौभाङ्झसकको यकभ भाघ १०, दोश्रो जेठ १० य तेश्रो असाय २९ गते ङ्झनकाशा गयेको 
देङ्ञखमो।कामािङ्जवङ्झधरे तोकेको सभमभा नै राबग्राहीराई बत्ता ङ्जवतयण गनङ्टिऩदिछ। 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

75.  बऩािइ बधदा फढी ब ङ्टक्तानी - आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ ३६(३) भा खचि गदाि खचिको 
ङ्झफरबऩािइ सङ्जहत रेखा याख्नङ्टऩने व्मवस्था छ।ङ्झनम्न वडाभा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ङ्जवतयण गदाि बयऩाइ बधदा 
फढी ब ङ्टक्तानी गयेकोरे बयऩाइ ऩेश गने अधमथा असङ्टर गनङ्टि ऩने रु. 

 

 

३६००० 
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वडा नॊ यकभ कैङ्जपमत 

५ ८००० ऩङ्जहरो ङ्जकस्ता 

५ ८००० दोस्रो ङ्जकस्ता 

६ २०००० ऩङ्जहरो ङ्जकस्ता  

जम्भा ३६०००   
76.  साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिङ्जवङ्झध, २०७५ को दपा २५(क) फभोङ्ञजभ फैंकरे राबग्राहीको 

खाताभा यकभ जम्भा बएको स्ऩष्ट देङ्ञखने गयी राबग्राहीको नाभ, फैंक खाता नॊ. य जम्भा बएको यकभ 
सङ्जहतको ङ्जववयण चौभाङ्झसक रुऩभा सम्फङ्ञधधत स्थानीम तहराई ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभभा अङ्झनवामि रुऩभा 
ऩठाउनङ्टऩनेभा मो आ.व.भा फैंक भापि त कायोवाय नै गयेको ऩाइएन। 

 

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

 

78.  ऩेश्की फाॉकी – आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ ७९ अनङ्टसाय चारङ्ट वषिको अधतभा  पर्छ्यौट 
गनि फाॉकी ऩेश्की पर्छ्यौट गयी सक्नङ्टऩने छ । तय ऩाङ्झरकारे वषािधत सम्भभा ऩङ्झन देहाम अनङ्टसायको ऩेश्की 
पर्छ्यौट नगयेको देङ्ञखएको रु. 

ङ्झभङ्झत नाभ यकभ 

२०७६।६।१३ हकि  प्रसाद जवेगङ्ट २६००० 

२०७६।७।४ भान प्रसाद सावदेन १२५००० 

२०७७।२।२३ भान प्रसाद सावदेन ५०००० 

२०७७।३।२० सङ्टयज कङ्ट भाय ऩासवान ४००००० 

२०७७।३।२० हकि  प्रसाद जवेगङ्ट ५०००० 

२०७७।३।२० सङ्टयज कङ्ट भाय ऩासवान ३००००० 

 जम्भा ९५१००० 
 

 

 

९५१००० 

79.  स्थानीम ऩूवािधाय ङ्जवकास साझेदायी कामिक्रभ - स्थानीम ऩूवािधाय ङ्जवकास साझेदायी कामिक्रभ (सञ्चारन 
कामिङ्जवङ्झध) ङ्झनमभावरी, २०७६ फभोङ्ञजभ कामािधवमन हङ्टने स्थानीम ऩूवािधाय ङ्जवकास साझेदायी कामिक्रभको 
राङ्झग मस स्थानीम तहराई देहामअनङ्टसाय १ ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनि रु.५०००००० फजेट प्राप्त बएकोभा 
रु.३०२१८०६  खचि बई प्रगङ्झत प्राप्त बएको देङ्ञखधछ । 

आमोजनाको 
प्रकाय 

आमोजनाको 
सॊखमा 

फजेट यकभ खचि यकभ ङ्जवत्तीम 
प्रगङ्झत 
प्रङ्झतशत 

बौङ्झतक प्रगङ्झत 
प्रङ्झतशत 

सडक ङ्झनभािण १ ५०००००० ३०२१८०६ ६० १०० 
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80.  ब ङ्टक्तानीभा कय – आमकय ऐन, २०५८ को दपा ८८ य ८९ भा ब ङ्टक्तानीभा अङ्झग्रभ कय कट्टा गनङ्टिऩने व्मवस्था 
छ ।ऩाङ्झरकारे कभर कधस्ट्रक्सनराइ रु.3021806 ब ङ्टक्तानी गदाि अङ्झग्रभ आमकय रु.40112 कट्टा 
नगङ्चय ब ङ्टक्तानी गयेकोरे असङ्टर हङ्टन ङ्टऩने रु. 

 
 

४०११२ 

81.  भूल्म अङ्झबवङृ्जद्ध कय कट्टी – आङ्झथिक ऐन, २०७६ रे गयेको व्मवस्था अनङ्टसाय सयकायी कामािरमरे 
२०७६।२।१६ देङ्ञखको ठेक्का वा कयाय अधतगितको ब ङ्टक्तानीभा भू.अ.कय यकभको ५० प्रङ्झतशत सम्फङ्ञधधत 
याजस्व शीषिकभा य फाॉकी ५० प्रङ्झतशत सम्फङ्ञधधत पभिराई ब ङ्टक्तानी ङ्छदनङ्टऩने उल्रेख छ । तय ऩाङ्झरकारे हा 
भगयचेऩा फसफोटे रपङ्ट वा घङ्टभौनेटाय फाटो को कभर कधस्ट्रक्सनराइ ५० प्रङ्झतशत यकभ रु. १७३८२० 
गयी याजस्व दाङ्ञखरा नगङ्चय पभिराई नै ब ङ्टक्तानी ङ्छदएकोरे कय सभामोजन प्रभाण ऩेश हङ्टनेऩने रु. 

 

 

 

 

 
१७३८२० 

82.  धयौटी यकभ कट्टा नगयेको — साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी २०६४ को दपा १२३ को (४) भा खङ्चयद 
कामिभा ङ्झफर ङ्जवजकको ब ङ्टक्तानी गदाि साविजङ्झनक ङ्झनकामरे ङ्चयटेधसन भनी वाऩत यङ्झनङ वा अधम ङ्झफर वा 
ङ्जवजकभा उङ्ञल्रङ्ञखत यकभको ५ प्रङ्झतशत यकभ कट्टा गनङ्टिऩने व्मवस्था यहेको छ ।तय ऩाङ्झरकारे भगयचेऩा 
फसफोटे रपङ्ट वा घङ्टभौनेटाय फाटो कामिको रागी कभर कधस्ट्रक्सनराई रु.३०२१८०६ ब ङ्टक्तानी ङ्छददा ५ 
प्रङ्झतशत ङ्चयटेधसन भनी कट्टा गयेको नदेङ्ञखएको रु. 

 

 

 

 
१५१०९० 

83.  फेरुजू सॊऩयीऺण – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८४(२) (घ) य आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध तथा 
ङ्जवत्तीम उत्तयदाङ्जमत्व ऐन, २०७६ को दपा ३९ य ४० अनङ्टसाय फेरुजूको रगत याख्न े य पछ मौट गयी 
सम्ऩयीऺण गने दाङ्जमत्व ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तको हङ्टन ेव्मवस्था छ गाउॉऩाङ्झरकारे फाॉकी फेरुजू भध्मे डोय सभऺ 
सम्ऩयीऺणको राङ्झग रु.17918175  ऩेश गयेकोभा रु.17918175 सम्ऩयीऺण गयी जानकायी ङ्छदईएको छ ।  

cf=j= bkmf g+= ljj/0f ;+k/LIf0f ?= 

2075/76 20 कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन ऩेश 750000 

2075/76 22.2 कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन ऩेश 3900000 

2075/76 23 कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन ऩेश 400000 

2075/76 25 कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन ऩेश 1600000 

2075/76 27 कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन ऩेश 1800000 

2075/76 33 दङ्ञखरा प्रभाण ऩेश 142314 
2075/76 34 दङ्ञखरा प्रभाण ऩेश 330874 
2075/76 37 प्रभाण कागजात ऩेश 26000 
2075/76 46.2 प्रभाण कागजात ऩेश 144000 
2075/76 46.6 दङ्ञखरा प्रभाण ऩेश 11730 
2075/76 46.7 दङ्ञखरा प्रभाण ऩेश 10635 
2075/76 63 दङ्ञखरा प्रभाण ऩेश 10700 
2075/76 64 भान सावदेन दङ्ञखरा प्रभाण ऩेश 2438 
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2075/76 66 दङ्ञखरा प्रभाण ऩेश 1600 
2075/76 76 दङ्ञखरा प्रभाण ऩेश 2400 
2075/76 77 दङ्ञखरा प्रभाण ऩेश 6500 
2075/76 81.1 दङ्ञखरा प्रभाण ऩेश 2550 
2075/76 85 प्रभाण कागजात ऩेश 338140 
2075/76 90 कभर कधष्डक्सन प्रभाण कागजात ऩेश 3215294 
2075/76 90 चायताये ङ्झतन ङ्झसभान प्रभाण ऩेश 1100000 
2075/76 90 घङ्टभाउनेटाय माङतारु प्रभाण ऩेश 3600000 
2075/76 90 भङ्ञधदशा एण्ड एभ एसडी कधष्डक्सन प्रभाण ऩेश 273000 
2075/76 90 नासङ्ट ठाकङ्ट य बण्डायी दाङ्ञखरा बौचय ऩेश  250000 
  जम्भा 17918175 

 
84.  अनङ्टगभन – गत वषिको प्रङ्झतवेदनभा आमोजना कामािधवमन, सोझै खङ्चयद, ङ्झफर बऩािइ, से्रस्ता ऩेस नबएको, फैङ्क 

सभामोजन, अङ्झग्रभ कय, फढी ब ङ्टक्तानी, अधङ्टयो ङ्झनभािण, नबएको काभको ब ङ्टक्तानी, कय ङ्जवजक, सवायी साधन खङ्चयद 
य ठेक्का स्वीकृङ्झत रगामतका व्महोया औॊल्माइएकोभा मो वषि ऩङ्झन सङ्टधाय गयेको ऩाइएन । फेरुजू व्महोया 
ऩङ्टनयावङृ्ञत्त नहङ्टने गयी कामिसम्ऩादन गनङ्टिऩने देङ्ञखधछ । 

 

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

 



 

 
 

   पारेरङ्टङ   गाउॉऩाङ्झरका, ऩाॉचथय को सङ्ञञ्चत कोष ङ्जववयण                                               अनङ्टसङ्टची 1 

                                                                            2076।77                                    (रु.हजायभा) 

स्थानीम तह ङ्ञजल्रा 
रेखाऩयीऺण 

यकभ 

फेरुजू 
यकभ 

प्रङ्झतशत 

आम व्मम 

भौज्दात 
फाॉकी गतवषिको 

ङ्ञजम्भेवायी 
सॊघ तथा 

प्रदेश अनङ्टदान 

याजस्व 

वाॉडपाॉट 
यकभ 

आधतङ्चयक 

आम 

अधम 

आम 

जम्भा 
आम 

चारङ्ट खचि 
ऩूॊजीगत 

खचि 
अधम 

खचि 
जम्भा 
खचि 

पारेरङ्टङ गा 
ऩा 

ऩाचॉथय 907633 31516 3.47 28955 328931 54932 1233 67972 453068 227348 163836 63367 454551 27472 

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

     2076।77                       (रु.हजायभा) 

स्थानीम 
तह 

ङ्ञजल्रा 

प्रायङ्ञम्बक फेरुजू प्रङ्झतङ्जक्रमाफाट पछ्र्मौट फाॉकी फेरुजू वाॉकी फेरुजू 

दपा सॊखमा 

यकभ 

दपा सॊखमा 

यकभ 

दपा सॊखमा 

यकभ 
असङ्टर 

गनङ्टिऩने 

ङ्झनमङ्झभत गनङ्टिऩने ऩेश्की 

सैद्धाङ्ञधतक रगती सैद्धाङ्ञधतक रगती सैद्धाङ्ञधतक रगती 
अङ्झनमङ्झभत 

बएको 

प्रभाण 

कागजात 
ऩेश 

नबएको 

याजश्व 

रगत 
ङ्ञजम्भेवायी 
नसायेको 

सोधबनाि 
नङ्झरएको 

जम्भा कभिचायी अधम जम्भा 

पारेरङ्टङ 
गा ऩा 

ऩाचॉथय 44 50 42395 0 18 10879 44 32 31516 1799 19403 9363 0 0 28766 0 951 951 
 

                                                             अद्यावङ्झधक फेरुजङ्ट ङ्ञस्थङ्झत                                                 अनङ्टसङ्टची 3 
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स्थानीम 
तह 

ङ्ञजल्रा 
गत फषि 
सम्भको 

वाॉकी वेरुजङ्ट 
सभामोजन 

सॊ.ऩ.को राङ्झग 

अनङ्टयोध बइ 
आएको यकभ 

सॊऩयीऺण 
बएको यकभ 

सॊऩयीऺण गनि 
नङ्झभरेको 
यकभ 

कायवाही 
गनि फाॉकी 
यकभ 

गत 
वषिसम्भको 
वाॉकी यकभ 

सॊ.ऩ.फाट 
कामभ फेरुजङ्ट 

यकभ 

मो वषिको 
थऩ यकभ 

५८ औ ँप्रङ्झतवेदन 

सम्भको वाॉकी 
वेरुजङ्ट 

५८ औ ँप्रङ्झतवेदन 

सम्भको वाॉकी 
वेरुजङ्ट भध्मे ऩेश्की 

पारेरङ्टङ गा 
ऩा 

ऩाचॉथय 43669 0 १७९१८ 17918 ० 0 0 २५७५१ 31516 ५७२६७ 9298 



 

 
 

 


