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श्री प्रभङ्टख ज्मू, 
बोजऩङ्टय नगयऩाङ्झरका, 
नगय कामिऩाङ्झरकाको कामािरम,  

बोजऩङ्टय । 

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 २०७६।७७ को आङ्झथिक कायोफायको रेखाऩयीऺण सम्ऩङ्ङ 
गयी मो प्रङ्झतवेदन जायी गङ्चयएको छ । 

स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण नेऩारको सॊङ्जवधान, रेखाऩयीऺण ऐन, सयकायी रेखाऩयीऺण भानदण्ड, 

ङ्जवत्तीम रेखाऩयीऺण भागिदशिन, स्थानीम तह रेखाऩयीऺण ङ्झनदेङ्ञशका, भहारेखाऩयीऺकको वाङ्जषिक रेखाऩयीऺण 
मोजना य ङ्झनकामसॉग सम्फङ्ञधधत ऐन, ङ्झनमभको आधायभा सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ । रेखाऩयीऺणको प्रभङ्टख 
उदे्दश्महरुभा ङ्जवत्तीम ङ्जववयणको शङ्टद्धता, प्रचङ्झरत कानूनको ऩारना, फजेट तथा मोजना तजङ्टिभा एवॊ कामिक्रभ कामािधवमन, खङ्चयद व्मवस्थाऩन, 

साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको सॊयऺण य उऩमोग, ङ्ञजम्भेवायी य जवापदेङ्जहता एवॊ सेवा प्रवाहको अवस्था भूल्माङ्कन गनङ्टि यहेको छ । त्मसैगयी स्रोत 
साधनको प्राप्ती य उऩमोग सम्फधधभा प्रचङ्झरत कानूनको ऩारना बए नबएको ङ्जवश्लषेण गयी ङ्जवत्तीम व्मवस्थाऩनभा सङ्टधायका राङ्झग सङ्टझाव प्रस्तङ्टत 
गयी सङ्टशासन प्रवद्धिनभा टेवा ऩङ्टर् माउनङ्ट रेखाऩयीऺणको उदे्दश्म यहेको छ ।  

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

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

स्थानीम तहको आधतङ्चयक व्मवस्थाऩनतपि  आवश्मक अनङ्टबवी य दऺ जनशङ्ञक्तको कभी यहेको, कभिचायी ङ्झनमङ्टक्ती तथा फढङ्टवाभा प्रदेश 
रोकसेवा आमोगको ऩयाभशि नङ्झरएको, सेवा प्रवाहभा अऩेङ्ञऺत सङ्टधाय हङ्टन नसकेको, स्रोत, साधन य सम्ऩङ्ञत्तको दङ्टरुस्त अङ्झबरेख नयहेको, सञ्चाङ्झरत 
मोजना, कामिक्रभ, सेवा प्रवाहको अङ्झबरेख नयाखेको, फैंक ङ्जहसाफ ङ्जववयण तमाय गने नगयेको, रेखाङ्कन तथा सभग्र प्रङ्झतवेदन प्रणारी य आधतङ्चयक 
ङ्झनमधत्रण कभजोय यहेको छ । साथै आधतङ्चयक रेखाऩयीऺण बयऩदो य प्रबावकायी नबएको ऩाइएको छ । स्थानीम तहभा रेखा सङ्झभङ्झतको गठन, 

कामिऺ ेत्र, रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन उऩय छरपर य फेरुजू पर्छ्यौट सम्फधधी स्ऩष्ट कामिङ्जवङ्झध तजङ्टिभा हङ्टन फाॉकी यहेको ऩाइएको छ । 
रेखाऩयीऺणफाट औॊल्माएका व्महोयाहरु सङ्टधाय गयी गत ङ्जवगतका फेरुजू उऩय अऩेङ्ञऺतरुऩभा आवश्मक कायवाही बए गयेको सभेत देङ्ञखएन । 

सभम य जनशङ्ञक्तको सीङ्झभतताको फावजङ्टद मथासम्बव स्थानीम तहको कामिस्थरभा नै उऩङ्ञस्थत बइि रेखाऩयीऺण गङ्चयएको ङ्झथमो ।  
रेखाऩयीऺणको क्रभभा रेखाऩयीऺण टोरीरे स्थानीम 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 ेअऩेऺ ा 
गयेको छङ्ट । स्थानीम तहको रेखाऩयीऺणभा सहमोग ऩङ्टर् माउन ेस्थानीम तहका सफै ऩदाङ्झधकायी तथा कभिचायीहरु य रेखाऩयीऺण तथा प्रङ्झतवेदन 
तमायीभा सॊरग्न मस कामािरमका कभिचायीहरु सफैराइि धधमवाद ऻाऩन गदिछङ्ट  । 

 

 

   (टॊकभङ्ञण शभाि, दॊगार) 

२०७8 बाद्र ४ गते       भहारेखाऩयीऺक 
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श्री प्रभङ्टखज्मू,  

बोजऩङ्टय नगयऩाङ्झरका,  
नगय कामिऩाङ्झरकाको कामािरम, 
बोजऩङ्टय । 

ङ्जवषम्  रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन । 

कैङ्जपमत सङ्जहतको याम 

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

कैङ्जपमत सङ्जहतको याम व्मक्त गने आधाय 

1. रेखाऩयीऺणभा देङ्ञखएका व्महोयाहरुका सम्फधधभा ङ्झभङ्झत २०७७।११।२६ भा जायी गङ्चयएको प्रायङ्ञम्बक प्रङ्झतवेदन उऩय प्राप्त प्रङ्झतङ्जक्रमा सङ्जहतका प्रभाण 
कागजात ऩेश बएन ।अङ्ञधतभ प्रङ्झतवेदन ऩाना २४ मसैसाथ सॊरग्न छ । 

2. रेखाऩयीऺणफाट रु. 1 कयोड ३७ राख ४ हजाय फेरुजू देङ्ञखएको छ । सोभध्मे असङ्टर गनङ्टिऩने रु. ८ राख ८6 हजाय, प्रभाण ऩेश गनङ्टि ऩने रु. ४७ राख 
२ हजाय य ङ्झनमङ्झभत नबएको रु. ८१ राख १६ हजाय यहेको छ । 

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

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

ङ्जवत्तीम ङ्जववयण उऩय व्मवस्थाऩन य रेखाउत्तयदामी अङ्झधकृतको ङ्ञजम्भेवायी 

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

ङ्जवत्तीम ङ्जववयणको रेखाऩयीऺण उऩय रेखाऩयीऺकको ङ्ञजम्भेवायी 

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

 

 
(नेत्र कङ्ट भाय खत्री) 

नामफ भहारेखाऩयीऺक
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रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन 

२०७६।७७ 

ऩङ्चयचम – स्थानीम नेततृ्वको ङ्जवकास गदै स्थानीम शासन ऩद्धङ्झतराई सङ्टदृढ गयी स्थानीम तहभा ङ्जवधाङ्जमकी, कामिकायीणी य धमाङ्जमक 
अभ्मासराई सॊस्थागत गनि स्थानीम सयकायको सञ्चारन गने उद्देश्मरे मस नगयऩाङ्झरकाको स्थाऩना बएको हो।स्थानीम सयकायरे 
सञ्चारन गने कामिभा सहकाङ्चयता, सह–अङ्ञस्तत्व य सभधवमराई प्रवद्धिन गनङ्टि य स्थानीम सयकायका काभभा जनसहबाङ्झगता, उत्तयदाङ्जमत्व, 

ऩायदङ्ञशिता सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गयी नागङ्चयकराई गङ्टणस्तयीम सेवा प्रदान गनङ्टि नगयऩाङ्झरकाको उद्देश्म यहेको छ।मस नगयऩाङ्झरका अधतगित  १२ 
वडा, ६३ सबा सदस्म, ६८.४ वगि ङ्जकरोङ्झभटय ऺेत्रपर तथा १७७५६ 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 ङ्टक्त

नी 
वस्तङ्टगत/सोझै 

ब ङ्टक्तानी जम्भा 

प्राप्ती (क+ख)   

७२,९२,४८,३२५.१
८ ७०,०९,९८,१२८.९०   ७०,०९,९८,१२८.९०       

क. प्राङ्झप्त (सङ्ञञ्चतकोषभा 
आम्दानी फाॉङ्झधने)   ५४,१२,३७,४०० ५३,०७,२३,७१५.३७ ० ५३,०७,२३,७१५.३७ ० ० ० 

११००० कय ११ ४,१४,७१,००० ७,१४,१५,५३१ ० ७,१४,१५,५३१ ० ० ० 

१३००० अनङ्टदान   ४४,१२,७७,४०० ४४,१३,१५,००० ० ४४,१३,१५,००० ०  ० ० 

सॊघीम सयकाय १२ ४०,२१,५०,४०० ४०,२१,८८,००० ० ४०,२१,८८,००० ० ० ० 

प्रदेश सयकाय १२ ३,९१,२७,००० ३,९१,२७,००० ० ३,९१,२७,००० ० ० ० 

१४००० अधम याजस्व   ५,८४,८९,००० १,७९,९३,१८४.३७ ० १,७९,९३,१८४.३७ ० ० ० 

ख. अधम प्राङ्झप्त   

१८,८०,१०,९२५.१
८ १७,०२,७४,४१३.५३   १७,०२,७४,४१३.५३       

ङ्जवतयण गनि फाकी 
याजस्व   ० १७,०९,८२५ ० १७,०९,८२५ ० ० ० 

कोषहरु   १,७७,३६,९२५.१८ २,११,५३,०४४.१८ ० २,११,५३,०४४.१८ ० ० ० 

धयौटी   ० ६७,८५,२६१ ० ६७,८५,२६१ ० ० ० 

सॊघीम, प्रदेश सयकाय वा 
अधम कामिक्रभ   १७,०२,७४,००० १४,०६,२६,२८३.३५ ० १४,०६,२६,२८३.३५ ० ० ० 

ब ङ्टक्तानी (ग+घ)   

७५,८५,४९,६५९.१
८ ६६,०४,८३,६९८.६१   ६६,०४,८३,६९८.६१       

ग. ब ङ्टक्तानी (सङ्ञञ्चत 
कोषफाट)   ५७,०५,३८,७३४ ५०,८६,०४,३३२.०२   ५०,८६,०४,३३२.०२       

   २१००० ऩाङ्चयश्रङ्झभक 
/ सङ्टङ्जवधा १८ २२,३८,३६,४०० २०,९०,९६,६६४.६५ ० २०,९०,९६,६६४.६५ ० ० ० 

   २२००० भारसाभान 
तथा सेवाको उऩमोग १८ ७,९२,०८,६६० ५,७२,२४,६१३.३५ ० ५,७२,२४,६१३.३५ ० ० ० 

   २५००० सहामता 
(Subsidy) १८ ३,२४,०३,००० २,९४,६९,२८६.२५ ० २,९४,६९,२८६.२५ ० ० ० 

   २६००० अनङ्टदान १८ ४२,००,००० ४२,००,००० ० ४२,००,००० ० ० ० 

   २७००० साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺा १८ ७०,५५,००० ५०,४७,९२१ ० ५०,४७,९२१ ० ० ० 

   २८००० अधम खचि १८ १९,००,००० १५,९३,०२० ० १५,९३,०२० ० ० ० 
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   ३१००० गैय ङ्जवत्तीम 
सम्ऩत्ती / ऩूॉजीगत खचि १८ २२,१९,३५,६७४ २०,१९,७२,८२६.७७ ० २०,१९,७२,८२६.७७ ० ० ० 

घ. अधम बकू्तानी   

१८,८०,१०,९२५.१
८ १५,१८,७९,३६६.५९   १५,१८,७९,३६६.५९       

कोषहरु   १,७७,३६,९२५.१८ ५६,१०,९५८ ० ५६,१०,९५८ ० ० ० 

धयौटी   ० ६१,११,८५२.६२ ० ६१,११,८५२.६२ ० ० ० 

सॊघीम, प्रदेश सयकाय वा 
अधम कामिक्रभ   १७,०२,७४,००० १४,०६,२६,२८३.३५ ० १४,०६,२६,२८३.३५ ० ० ० 

कट्टी यकभ 
ब ङ्टक्तानी/दाङ्ञखरा गनि 
फाकी     0   0       

ङ. मो वषिको फचत 
(धमङ्टन)   0 ४०५१४४३०.२९   ४०५१४४३०.२९       

च. गतवषिको ङ्ञजम्भेवायी 
यकभ (अ.ल्मा)     ३,३९,१५,९६१.६२   ३,३९,१५,९६१.६२       

वषािधतको फाकी यकभ 
(ङ + च)     ७,४४,३०,३९१.९१   ७,४४,३०,३९१.९१       

फैंक तथा नगद फाकी २४   ७,४४,३०,३९१.९१   ७,४४,३०,३९१.९१     ० 
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दपा रेखाऩयीऺणफाट देङ्ञखएका व्महोया फेरुजू यकभ 

 रेखाऩङ्चयऺणको दौयानभा देहाम वभोङ्ञजभ असङ्टरी बएको बौचय ऩेश बएको छ । 

ङ्झस न  व्महोया यकभ सञ्चीत कोष 

१ साभाङ्ञजक सङ्टयऺा १०४००० सङ्घीम सञ्चीत कोष 
 

 

 ङ्जवत्तीम ङ्जववयण ङ्जवश्लषेण  

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

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

 स्थानीम तहरे फैंक सभामोजन ङ्जहसाफ 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 गयी आम य व्ममको वास्तङ्जवक 
ङ्ञस्थङ्झत देङ्ञखने गयी रेखाॊकन गनङ्टिऩदिछ । 

 

2.  आङ्झथिक कायोफाय – मस ऩाङ्झरकाभा मस वषि रु. ७००९९८१२८ आम बएकोभा २०७७ असाय भसाधत 
सम्भ रु.६६०४८३६९८ खचि बई रु.४०५१४४३० भौज्दात यहेको छ।गत वषिको भौज्दात सभेत 
फषािधतभा सङ्ञञ्चत कोष य अधम कोष रु. ७४४३०३९१ यहेको देङ्ञखमो। 

 

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

 वडाहरु य नगयका 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 
ङ्झभतव्ममी, प्रङ्झतस्ऩधॉ य दऺताऩूणि ढङ्गफाट कामािधवमन गनङ्टिऩनेभा सो फभोङ्ञजभ गयेको देङ्ञखएन ।  

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

 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन 2074 को दपा 11 अनङ्टसाय आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्रको आधायब ङ्टत तथ्माङ्क 
सॊकरन, अङ्झबरेखाॊकन 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 । 

  ऩाङ्झरकाफाट मस वषि सञ्चाङ्झरत कामिक्रभ तथा मोजनाको कामािधवमन य सेवा प्रवाह सभेतको 
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वाङ्जषिक कामिक्रभ अनङ्टसायको प्रगङ्झत तमाय 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 तह 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 यहन े
व्मवस्था गयेकोभा ऩाङ्झरकारे उक्त सङ्झभङ्झत गठन गयेको ऩाईएन ।  

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

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

 वडा कामािरमभा यहेका ङ्ञजधसी सभान सङ्जहतको अङ्झबरेख देङ्ञखने गयी ऩाङ्झरकाको भूर ङ्ञजधसी खाता 
अध्मावङ्झधक गयेको ऩाईएन । 

 ङ्ञजधसी ङ्झनङ्चयऺण 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 ङ्झसरङ्झसरेवाय 
नम्वय याङ्ञख कामािरम प्रभङ्टखरे तोकेको कभिचायीरे ब ङ्टक्तानी बएको जनाउने छाऩ सभेत रगाई 
दस्तखत गयी प्रभाङ्ञणत गनङ्टिऩनेभा से अनङ्टसाय गयेको ऩाईएन । 

 साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी, 2064 को ङ्झनमभ 7 य 8 भा खङ्चयदको गङ्टरुमोजना य वाङ्जषिक खङ्चयद 
मोजना तमाय गनङ्टिऩनेभा तमाय गयेको 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 ऩाङ्झरकाफाट सञ्चारन बएका ङ्जवङ्झबङ्ङ मोजनाको ङ्झनभािण कामि गठन 
गयेका उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत ऐनको उक्त 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। 

 वातावयणको सॊयऺणको एङ्जककृत दीघिकारीन मोजना तमाय गयेको देङ्ञखएन । 

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

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

 ङ्झनजाभती सेवा ऐन, 2049 वभोङ्ञजभ कामि ङ्जववयण वनाई रागङ्ट गयेको ऩाईएन। 

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



 

5 
 

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

 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 
।  

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

4.  फजेट ऩेश, ऩाङ्चयत य अङ्ञखतमायी - स्थानीम तह सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७१ भ स्थानीम तहरे आगाभी 
आङ्झथिक वषिको याजश्व य व्ममको अनङ्टभान कामिऩाङ्झरकाफाट स्वीकृत गयाई असाय १० गते ङ्झबत्र ऩेश गने य 
मसयी ऩेश बएको फजेट छरपर गयी असाय भसाधतङ्झबत्र सबाफाट ऩाङ्चयत गनङ्टिऩने व्मवस्था छ । सोही ऐनको 
दपा ७३ भा सबाफाट फजेट स्वीकृत बएको ७ ङ्छदनङ्झबत्र स्थानीम तहका प्रभङ्टखरे प्रभङ्टख प्रशासकीम 
अङ्झधकृतराई फजेट खचि गने अङ्ञखतमायी प्रदान गनङ्टिऩने व्मवस्था छ।मस स्थानीम तहभा उऩ प्रभङ्टख श्री भङ्झभता 
याई रे ङ्झभङ्झत २०७६।३।१० गते रु.५३७७२७३३४ को फजेट सबा सभऺ ऩेश गयेकोभा ङ्झभङ्झत 
२०७६।३।१३ भा ऩाङ्चयत बएको छ।मसैगयी स्थानीम तहका प्रभङ्टखरे २०७६।३।१६ भा प्रभङ्टख 
प्रशासकीम अङ्झधकृतराई फजेट खचि गने अङ्ञखतमायी प्रदान गयेको देङ्ञखधछ ।  

 

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

कङ्ट र खचि 
चौभाङ्झसक खचि (रु.हजायभा) अषाढ भङ्जहनाको 

भात्र खचि प्रथभ चौभाङ्झसक दोस्रो चौभाङ्झसक तेस्रो चौभाङ्झसक 

४३४८३३ ७१८७३ १२१२७२ २४१६८८ १४४५०७ 

खचि प्रङ्झतशत १०० १६ २८ ५६ ३३ 

 

 

6.  खङ्चयद मोजना – साविजङ्झनक खङ्चयद ऐन, २०६३ को दपा ६ फभोङ्ञजभ साविजङ्झनक ङ्झनकामरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
खङ्चयदको गङ्टरुमोजना तथा वाङ्जषिक खङ्चयद मोजना तमाय गनङ्टिऩने व्मवस्था छ।कामािरमरे सो अनङ्टरुऩ खङ्चयद 
मोजना तमाय नगयी रु.४६८७७६५८ खचि गयेको देङ्ञखएकोरे ऐन तथा ङ्झनमभावरीभा तोके फभोङ्ञजभ गङ्टरु 
मोजना तथा वाङ्जषिक खङ्चयद मोजना फनाउने य सो फभोङ्ञजभ खङ्चयद व्मवस्थाऩन गनेतपि  कामािरमरे ध्मान 
ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

 

7.  खङ्चयद सम्झौता - आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ २०(३) अनङ्टसाय प्रथभ चौभाङ्झसक 
अवङ्झधभा ठेक्का सम्झौता गनङ्टिऩने स्ऩष्ट व्मवस्था बएकोभा ऩाङ्झरकारे देहाम अनङ्टसाय तेश्रो चौभाङ्झसकभा १८८ 
वटा काभको रु.४६८७७६५८ को खङ्चयद सम्झौता गयेको ऩाइमो ।साथै असाय भङ्जहना सभेत ५ वटा 
सम्झौता रु.४२५४४३१ को गयेकोरे कानूनभा उल्रेङ्ञखत व्मवस्थाको ऩारना बएको नदेङ्ञखएकोरे कानूनभा 
उल्रेङ्ञखत व्मवस्थाको ऩारना गनेतपि  गाउॉऩाङ्झरका व्मवस्थाऩन ङ्जवशेष सतिक यहनङ्ट ऩदिछ। 

 

8.  आधतङ्चयक ऋण – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ६८ फभोङ्ञजभ नगय ऩाङ्झरकारे ङ्जवत्त 
आमोगको ङ्झसपाङ्चयसभा सङ्ञम्व्धधत सबावाट स्वीकृत गयी उत्ऩादनशीर, योजगायभूरक, आधतङ्चयक आमवङृ्जद्ध तथा 
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ऩूॉजीगत कामिका राङ्झग आधतङ्चयक ऋण ङ्झरन सक्ने व्मवस्था छ।मस नगयऩाङ्झरकारे मो वषि आधतङ्चयक ऋण 
ङ्झरएको देङ्ञखएन। 

9.  ऩङ्टॉजीगत खचि ङ्जवङ्झध –कामािरमवाट ऩेश बएको ङ्जववयण अनङ्टसाय ऩङ्टॉजीगत खचि देहाम अनङ्टसाय गयेको ऩाइमो । 

खङ्टरा फोरऩत्र ङ्झसरफधदी 
दयबाउऩत्र 

सोझै अभानत उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत 

२३७३६२६५ ५३६०७००० ० ० ६६९३०४०२ 

कङ्ट र खचि भध्मे ४७ प्रङ्झतशत उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतवाट खचि गयेकोरे प्रङ्झतष्ऩधाित्भक ङ्जवङ्झधवाट खङ्चयद गने तपि  
ऩाङ्झरकाको ध्मान ऩङ्टग्नङ्ट ऩदिछ । 

 

10.  मोजना छनौट – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा २४ को उऩदपा ४ अनङ्टसाय ऩाङ्झरकाहरुरे 
आवङ्झद्यक वाङ्जषिक यणनीङ्झतगत ङ्जवषमको मोजना फनाउदा भध्मकारी 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 सक्न े
व्मवस्था यहेको छ।तय ऩाङ्झरकारे ४९६ सानो प्रकृङ्झतका रु. ५००००० बधदा घटीका मोजनाहरु अध्ममन 
अनङ्टसधधान य प्रबाव भङ्टल्माङ्कन फेगय रु. 40236790 को छनौट तथा कामािधवमन गयेको देङ्ञखमो। साना 
साना मोजना वडावाट छनौट गयी कामािधवमन गने गयेकोरे भध्मकारीन तथा दीघिकारीन मोजना वनाइ 
भध्मभ य ठङ्टरा आमोजनाहरु तजङ्टिभा गयी कामािधवमन गने तपि  ध्मान जानङ्टऩने देङ्ञखधछ । 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

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

क्र स 

घय नक्सा ऩासको 
ङ्झनवेदन सॊखमा 

अस्थामी अनङ्टभङ्झत 

 

कामिसम्ऩङ्ङ सॊखमा 
गत ङ्जवगत वषि अनङ्टङ्झभत 

ङ्झरएको भध्मे 

मो वषि अनङ्टङ्झभत 
ङ्झरएका भध्मे 

जम्भा 

1  १५ ४ ७ ७ १४ 

 

 

13.  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 ७५ दयफधदी स्वीकृत यहेकोभा 
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रेखाऩयीऺण अवङ्झध सम्भ प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत सङ्जहत ५९ जना ऩदऩूङ्झति बएको 
देङ्ञखधछ।रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राप्त ङ्जववयण अनङ्टसाय कामि व्मवस्थाऩनका दृङ्जष्टकोणरे भहत्वऩूणि भाङ्झनएका 
प्रशासकीम अङ्झधकृत सङ्जहत १२ 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 फनाउनङ्ट ऩदिछ । 

14.  स्थानीम तथ्माङ्क य अङ्झबरेख – स्थानीम तह सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ११ वभोङ्ञजभ नगयऩाङ्झरकारे 
आफ्नो ऺेत्र ङ्झबत्रको आधायब ङ्टत तथ्माङ्क सॊकरन, अङ्झबरेख य सोको व्मवस्थाऩन गनङ्टिऩने व्मवस्था छ। नगयरे 
स्थानीम तथ्माङ्क सम्वधधी नीङ्झत, कानून य सोको भाऩदण्ड फनाएको देङ्ञखएन।स्थानीम तहका हयेक 
प्राथङ्झभङ्जककयणका ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारनभा तथ्माङ्करे भहत्वऩङ्टणि ब ङ्टङ्झभका खेल्ने हङ्टॉदा सोको सॊकरन य अङ्झबरेख 
याख्न े कामिभा ब ङ्टङ्झभका अगाङ्झड वढाउन आवश्मक छ।तथ्माङ्क वेगय प्राथङ्झभकताभा याङ्ञखएका मोजना, वजेट, 

प्रङ्जक्रमा य कामािवधमनरे उङ्ञचत साथिकता नऩाउने हङ्टॉदा मस तपि  नगयऩाङ्झरकारे अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन गनि 
जरुयी 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 १० वटा ऐन, ३ कामिङ्जवङ्झध रगामत १५ वटा कानङ्टन ङ्झनभािण गयी कामािधवमनभा 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 
ङ्जवाभद दताए बएको ३ भङ्जहनाङ्झबत्र टङ्टङ्गो रगाउने व्मवस्था छ।तय रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राप्त ङ्जववयण 
अनङ्टसाय मो फषि थऩ बएको ४ बएकोभा २ वटा भात्र पछ्रमौट बई २ फाॉकी देङ्ञखधछ।धमाम सम्ऩादन 
प्रङ्जक्रमाराई ऐनरे तोकेको म्मादङ्झबत्र पछ्रमौट वा कायफाही ङ्जकनाया गयी टङ्टङ्गो रगाउनङ्टऩदिछ। 

 

17.  भहोत्सव तथा अधम खचि -  स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ रे सॊस्था, सभूह, ऩवि, जात्रा, मात्रा, ङ्जवयाभी, 
सॊस्कृङ्झत रगामतभा आङ्झथिक सहामता ङ्छदन सक्न ेकानूनी व्मवस्था गयेको देङ्ञखदैन।तय गाउॉऩाङ्झरकारे मस वषि 
उत्सव भहोत्सव,  धाङ्झभिक, साभाङ्ञजक, साॉस्कृङ्झतक प्रकृङ्झतका कामिभा रु.२८३००० खचि गङ्चयएको छ । 

 

18.  नापाभूरक सॊस्थाराई अनङ्टदान – ४६८।०७७।३।१९ सभाङ्झनकयण ऩङ्टॊजीगत , स्थानीम सयकाय सञ्चारन 
ऐन, २०७४ को दपा ७६ ङ्जवतयणभङ्टखी खचिराई ङ्झनमधत्रण गदै सॊघ तथा प्रदेश सयकायफाट प्राप्त यकभराई 
स्थानीम ऩूवािधाय ङ्जवकास तथा दीघिकारीन ऩङ्टजी ङ्झनभािण हङ्टन ेकामिभा खचि गनङ्टिऩदिछ।जसफाट नापा कभाउन े
उद्देश्मरे स्थाङ्जऩत सॊस्थाराई अनङ्टदान उऩरब्ध गयाउन ङ्झभल्दैन।तय ऩाङ्झरकारे मस वषि साभाङ्ञजक ङ्जवकास 
सॊस्था बोजऩङ्टयराई रु.४९९६८६अनङ्टदान उऩरब्ध गयाएको यकभ अङ्झनमङ्झभत देङ्ञखएको रु. 

 

 

 

 

 

 

४९९६८६ 

19.  सेवा प्रवाह – गाउऩाङ्झरकारे ऩेश गयेको सेवा प्रवाह सम्वङ्ञधध ङ्जववयण देहाम अनङ्टसाय यहेको छ  

क्र स ङ्जववयण सेवा प्राङ्झप्तका राङ्झग ङ्झनवेदन सॊखमा ङ्झसपाङ्चयस सॊखमा 
1  नागङ्चयकता ङ्झसपाङ्चयस ११७२ ११७२ 

2  घयफाटो ङ्झसपाङ्चयस ४९६ ४९६ 

3  नाता प्रभाङ्ञणत ४७२ ४७२ 

4  जधभ, भतृ्मङ्ट दताि  १३६४ १३६४ 

5  अधम ६९१६ ६९१६  

 

 कय दस्तङ्ट एवॊ आधतङ्चयक आम  
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20.  ब ङ्टक्तानीभा कय – आमकय ऐन, २०५८ को दपा ८८ य ८९ भा ब ङ्टक्तानीभा अङ्झग्रभ कय कट्टा गनङ्टिऩने व्मवस्था 
छ।ऩाङ्झरकारे देहामको ब ङ्टक्तानी गदाि अङ्झग्रभ आमकय वाऩतको रु.१२५०८ कट्टा नगयी ब ङ्टक्तानी गयेकोरे 
असङ्टर गयी सॊघीम सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा हङ्टन ङ्टऩने रु. 

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

१५८।०७६।८।१५ येफ्री ङ्जप ५४००० ८१०० 

१८।०७६।६।१० अनङ्टऩभा बेटनयी २९३८८० ४४०८ 

 जम्भा  १२५०८ 
 

 

 

१२५०८ 

21.  ङ्चयतऩूफिकको कय ङ्झफजक – १५४।०७६।१०।२३ सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत ,भूल्म अङ्झबवङृ्जद्ध कय ऐन, २०५२ 
को दपा १४ फभोङ्ञजभ भूल्म अङ्झबवङृ्जद्ध कयभा दताि बएका पभिसॉग तोकीएको ढाॉचाको कय वीजक ङ्झरई 
खङ्चयद गनङ्टिऩने व्मवस्था छ।तय गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्चयत ऩूकि कको कय वीजक फेगय योज पङ्झनिचय उद्योगराइ 
रु.२०२५० भङ्ट.अ.कय  ब ङ्टक्तानी गयेकोरे भू.अ.कय सभामोजन गयेको प्रभाण ऩेश हङ्टन ङ्टऩने रु. 

 

 

 

 

 

२०२५० 

22.  व्मवसाम कय - स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ५८ भा ऩाङ्झरकारे आफ्नो कामिऺ ेत्र ङ्झबत्र 
यहेका ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मवसाम गने व्मङ्ञक्तफाट व्मवसाम कय उठाउनूऩने व्मवस्था यहेको छ।मस वषि नगयऩाङ्झरकारे 
व्मवसाम दताि तथा नवीकयण शङ्टल्क वाऩत रु.९०५७७५ कय सॊकरन गयेकोभा ऩाङ्झरकाको ऺेत्रङ्झबत्र यहेका 
व्मवसामीहरुको अङ्झबरेख अध्मावङ्झधक गयेको छैन।जसफाट ऩाङ्झरकारे सॊकरन गयेको व्मवसाम कय मथाथि 
भङ्ङ सक्न े अवस्था छैन । तसथि ऩाङ्झरकारे आऩm्नो ऺेत्र ङ्झबत्र सञ्चारनभा यहेका सम्ऩूणि व्मवसामीको 
अद्यावङ्झधक अङ्झबरेख याखी कयको दामयाङ्झबत्र ल्माउनङ्ट ऩदिछ । 

 

23.  ङ्जवऻाऩन कय – प्रदेश नॊ १ को आङ्झथिक ऐन, २०७६ को दपा ५ भा प्रदेश ङ्झबत्र याङ्ञखने होङ्झडङ फोडि, साईन 
फोडि, व्मानय, ट्राई ङ्झबजन फोडि, ग्रो फोडि, स्टर, ङ्झडङ्ञजटर फोडि, धात ङ्टको फे्रभ वा कङ्ट नै स्थानभा रागाउन,े रेख्न ेवा 
ङ्जवद्यङ्टतीम तयॊगको प्रमोग गयी गङ्चयएको प्रचायको रागी याङ्ञखने फस्तङ्ट वा साभाग्रीभा गङ्चयन े ङ्जवऻाऩनभा कय 
रागाइ असूर गयी उल्रेख छ।तय ऩाङ्झरकारे मस सम्फधधी कङ्ट नै कय असूर गयेको देङ्ञखएन ्। 

 

24.  याजश्व कायोफायको रेखा - आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ङ्झनमभ ९२(१) भा प्रत्मेक 
कामािरमरे याजश्वको रेखा भहारेखाऩयीऺकको कामािरमवाट स्वीकृत ढाॉचाभा याख्नङ्टऩने उल्रेख छ । 
कामािरमरे याजश्व आम्दानी तपि  भ.रे.ऩ.पा.नॊ. १०3 य १०8 प्रमोग नगयी आम्दानी गयेको छ । 
ङ्झनमभावरीको व्मवस्था अनङ्टसाय भ.रे.ऩ.पा.नॊ. १०3 य भ.रे.ऩ.पा.नॊ. १०8 याखी याजश्व असूरी 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 गङ्ञम्बय बई अङ्झनवामि रूऩभा याख्नङ्टऩने दैनीक आम्दानी एवॊ फैङ्क दाङ्ञखरा 
खाताहरूको प्रमोग गयी आधतङ्चयक आमराई व्मवङ्ञस्थत फनाउनङ्ट ऩने देङ्ञखधछ। 

 

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

 

 सभानीकयण चारङ्ट 
 

26.  स्वास्थ्म ङ्ञशङ्जवय- १४४।०७६।८।२७ आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ ३६(३) भा खचि   
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गदाि खचिको ङ्झफरबयऩाई सङ्जहत रेखा याख्नङ्टऩने व्मवस्था छ।स्वास्थ्म सॊमोजक याजकङ्ट भाय शे्रष्ठराई हाडजोङ्झनि 
ङ्ञशङ्जवय सॊचारन खचि बनी रु.५०००० ब ङ्टक्तानी बएकोभा खचिसॊग सम्वङ्ञधधत ङ्जवर बऩािइ रेखाऩयीऺणको 
सभमसम्भ ऩेश नबएकोरे असङ्टर गयी स्थानीम सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा हङ्टन ङ्टऩने रु. 

 

 

५०००० 

27.  ङ्ञजधसी व्मवस्थाऩन - आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्जवत्तीम उत्तयदाङ्जमत्व ङ्झनमभावरी २०७७ को ङ्झनमभ ९५ अनङ्टसाय 
कामािरमभा जङ्टनसङ्टकै प्रकायवाट प्राप्त बएका साभानको ङ्ञजङ्ञधस खाताभा आम्दाङ्झन गनङ्टि ऩने व्मवस्था 
छ।कामािरमरे ङ्झनम्न अनङ्टसायका सॊस्थाराई ङ्जवङ्झबङ्ङ साभान खङ्चयद गनि रु. ५४४००० अनङ्टदान ङ्छदएको 
छ।तय उक्त सॊस्थारे आफ्नो ङ्ञजधसी खाताभा आम्दानी जनाएको प्रभाण ऩेश गनङ्टिऩने रु . 
बौ  .नॊ.  सॊस्था साभान यकभ 

६०८ -२०७७/३/८  भङ्जहरा रङ्ञऺत   

उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत  

प्राङ्जष्टक कङ्ट सॉ ७३ 

टेवर  ३ 

१००००० 

५६७ -२०७७/२/३२  

६३४ -२०७७/३/१५  

ऩञ्चकधमा आ .ङ्जव.  ल्माऩटऩ २ २००००० 

६३२ -२०७७/३/१५  जाल्ऩादेवी  आ .ङ्जव.  ल्माऩटऩ १ १००००० 

६४४ -२०७७/३/१५  जाल्ऩा भा .ङ्जव.  ङ्जवङ्झबङ्ङ खेरौना साभाग्री १००००० 
७१२ -२०७७/३/२८  ऩञ्चकधमा भा .ङ्जव.  ङ्जवङ्झबङ्ङ खेरौना साभाग्री ४४००० 
  जम्भा ५४४०००  

 

 

 

 

५४४००० 

28.  वढी ब ङ्टक्तानी - आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध तथा ङ्जवङ्ञत्तम उत्तयदाङ्जमत्व ङ्झनमभावरी २०७७ को ङ्झनमभ ३९(५) भा खचि 
गदाि खचिको ङ्झफरबयऩाई सङ्जहत रेखा याख्नङ्टऩने व्मवस्था छ।तय ऩाङ्झरकारे ङ्जवङ्झबङ्ङ साभान ढङ्टवानीको राङ्झग 
रडिवङ्टद्ध सप्रामसिराई रु.२१४१३५ गनङ्टिऩनेभा रु.२५७२५३ ब ङ्टक्तानी गयेकोरे फढी ब ङ्टक्तानी  रु. ४३११८ 
असङ्टर गयी स्थानीम सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने रु. 

 

 

४३११८ 

 शसति ङ्ञशऺा तपि   

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

ङ्जवद्यारमको नाभ दयवधदी ऩदऩूङ्झति ऩदऩूङ्झति भध्मे 

कयाय 
ङ्जवद्याथॉ सङ्खखमा 

ङ्झसॊह जरेश्वयी प्राङ्जव १ १ १ 14 

चण्डी आङ्जव ५ ५ २ 134 

ङ्झसॊहदेवी भाङ्जव ७ ७ २ 196 

ङ्झसॊह जरेश्वयी प्राङ्जव ३ ३ ३ 54 

ङ्झसॊहवाङ्जहनी प्राङ्जव ४ ४ २ 64 

काङ्झरका भाङ्जव १२ ११ ४ 372 

जनज्मोङ्झत प्राङ्जव ४ ४ ० 67 

गङ्टपे्तश्वय प्राङ्जव ३ ३ ० 59 

ऩञ्चकधमा आङ्जव ७ ७ २ 114 

काङ्झरका प्राङ्जव ३ ३ १ 32 

ङ्झसदे्धश्वय भाङ्जव १७ १७ ४ 549 
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ऩञ्चकधमा आङ्जव ७ ७ ० 104 

दङ्टगेश्वयी प्राङ्जव ४ ४ ० 36 

जाल्ऩादेवी प्राङ्जव ४ ४ ० 79 

ङ्झसॊह प्राङ्जव ३ ३ ० 37 

जनज्मोङ्झत प्राङ्जव ३ ३ २ 30 

मङ्टवावषि भाङ्झरकादेवी प्राङ्जव ३ ३ ० 23 

जनता प्राङ्जव ३ ३ ० 22 

धाऩखकि  प्राङ्जव ४ ४ ३ 102 

जगङ्छदश्वयी प्राङ्जव ५ ५ १ 89 

ऩञ्चकधमा भाङ्जव १४ १४ ४ 263 

ऩञ्चकधमा प्राङ्जव ५ ५ ० 77 

ङ्जवद्योदम भाङ्जव १८ १८ ४ ७८५ 

जनसेवा आङ्जव ११ ११ ३ ३५८ 

सयस्वती आङ्जव ९ ९ १ ८८ 

प्रजातधत्र प्राङ्जव २ २ ० २९ 

जनकल्माण आङ्जव १० १० २ ७६ 

बोजऩङ्टय फङ्जहया आआङ्जव १ १ ० १८ 

ऻानोदम प्राङ्जव २ २ ० १९ 

ज्मोङ्झत प्रा. ङ्जव. २ २ २ ३१ 

आइतफाये प्राङ्जव १ १ १ १९ 

प्रजातधत्र प्राङ्जव २ २ ० १९ 

फारकधमा प्राङ्जव ३ ३ १ ३१ 

जाल्ऩा भाङ्जव ८ ८ ३ १४८ 

जनकल्माण भाङ्जव ६ ६ ४ २०७ 

रक्ष्भी भाङ्जव ८ ८ ४ ११६ 

देवीथान भाङ्जव १० १० २ १२२ 

ङ्झसॊहदेवी प्राङ्जव २ २ १ २२ 

श्रीगणेश प्राङ्जव १ १ ० १९ 

ङ्जऩखङ्टवा प्राङ्जव  ३ ३ ० ४० 

ङ्झसॊहदेवी प्राङ्जव २ २ ० १६ 

ऩञ्चकधमा प्राङ्जव २ २ ० ८ 

आदशि ङ्ञशशङ्ट प्राङ्जव ७ ७ १ ८९ 
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साविजङ्झनक आङ्जव १० १० १ १३८ 

मशोधया भाङ्जव २६ २६ १० ५०७ 

 जम्भा २६७ २६६ ७१ ५४२२ 
 

उऩयोक्त ङ्ञशऺक दयफधदी य ऩदऩङ्टङ्झति एवभ ्ङ्जवधाथॉ सङखमा ङ्जवश्लषेण गदाि कङ्ट र ङ्ञशऺक दयफधदी ४९३ य कङ्ट र 
ङ्जवद्याथॉ सॊखमा ५४२२ यहेकोरे प्रङ्झत ङ्ञशऺक औषतभा ११ जना ङ्जवद्याथॉ ऩढाउनङ्ट ऩने अवस्था देङ्ञखएको, 
ङ्जवद्याथॉ सॊखमाको त ङ्टरनाभा ङ्ञशऺक दयफधदी फढी बएको देङ्ञखदा नगयऩाङ्झरकारे ङ्ञशऺक दयवधदी ङ्झभरानको 
कामि मथाङ्ञशघ्र अगाङ्झड फढाउनङ्ट ऩने देङ्ञखधछ। 

30.  नम्सि ङ्जवऩयीत खचि - ३२६।२०७६।१२।३० (सॊघ सशति) भात ृतथा नवङ्ञशशङ्ट कामिक्रभ अधतयगत स्वास्थ्म 
सॊस्थाहरुको औषङ्झध खङ्चयद सभग्री खङ्चयदका राङ्झग इकाइगत खचि सभेत ङ्झनकासा हङ्टधछ । ऩाङ्झरकारे आभा 
सङ्टयऺा औषधी खङ्चयदफाऩत स्वास्थ्म सॊस्थाहरुराई इकाइगत ङ्झनकासा रु.७६००० दोहोयो देङ्ञखएकोरे असङ्टर 
गयी  सॊघीम सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने रु. 

 
 
 
 
 

७६००० 

31.  फढी ब ङ्टक्तानी - ३२।२०७६।६।३० सशति आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध तथा ङ्जवत्तीम उत्तयदाङ्जमत्व ङ्झनमभावरी 
२०७७ को ङ्झनमभ ३९(५) भा खचि गदाि खचिको ङ्झफरबयऩाई सङ्जहत रेखा याख्नङ्टऩने व्मवस्था छ । तय 
ऩाङ्झरकारे वाङ्जषिक सङ्झभऺा फैठक खचि रु. ५८१५० यहेकोभा रु. ६२१00 ब ङ्टक्तानी गयेकोरे वढी 
रु.३९५० असङ्टर उऩय सॊघीम सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने रु. 

 
 
 
 
 

३९५० 

32.  नम्सि ङ्जवऩयीत खचि - ३२।२०७६।६।३० (सशति) स्थानीम तहभा सञ्चारन हङ्टने स्वास्थ्म तपि का कामिक्रभ 
कामािधवमन ऩङ्टङ्ञस्तका अनङ्टसाय अङ्झबभङ्टखीकयण, वाङ्जषिक सभीऺा मोजना तजङ्टिभा कामिक्रभ सञ्चारन गदाि अनङ्टसूङ्ञच 
१ फभोङ्ञजभ खचि भाऩदण्ड ऩारना गनङ्टि ऩने उल्रेख छ। भसरधद साभग्रीभा प्रङ्झत सहबाङ्झग रु.१०० बधदा 
फढी खचि गनि नऩाईने व्मवस्था यहेको छ।ऩाङ्झरकारे उक्त नम्सि ङ्जवऩयीत १५ वटा झोरा खङ्चयद गयी रु. 
१५००० खचि रेखेकोरे कामिक्रभ सॊमोजक याजकङ्ट भाय शे्रष्ठराई ङ्ञजम्भेवाय फनाई सॊघीम सङ्ञञ्चत कोषभा 
दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने रु.   

 
 
 
 
 
 
 
 

१५००० 

33.  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 कामािरमरे साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ 
को ङ्झनमभ ११ अनङ्टसाय रागत अनङ्टभान तमाय नगयी ङ्झनम्नअनङ्टसाय रु. १६९८५५७ भूल्मका साभानहरु सोझै 
खङ्चयद गयेकोरे खङ्चयद कामि कानङ्टन प्रङ्झतकङ्ट र देङ्ञखएको रु. 
बौ. नॊ. य ङ्झभङ्झत खङ्चयदको ङ्जववयण यकभ 

३४।२०७६।६।३० 
सशति 

मऻयाज भेङ्झडङ्झसन सप्रामसि धमानो झोरा खङ्चयद २२४९९९ 

३५।२०७६।६।३० 
सशति 

मऻयाज भेङ्झडङ्झसन सप्रामसिफाट सङ्ञजिकर साभान 
खङ्चयद 

५९८९० 

९२।२०७६।९।१५ 
सशति 

मऻयाज भेङ्झडङ्झसन सप्रामसिफाट औषधी तथा सङ्ञजिकर 
साभान खङ्चयद 

२४४६३९ 

२८३ सशति मऻयाज भेङ्झडङ्झसन सप्रामसिफाट औषधी तथा सङ्ञजिकर 
साभान खङ्चयद 

४७१२०४ 

९२।२०७६।९।१५ 
सशति 

ङ्झसॊजा आमङ्टवेद औषधारमफाट आमङ्टवेद औषधी खङ्चयद ४२१८०० 

 
 
 
 
 

१६९८५५७ 
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९२, ११६ सशति जनता आमङ्टवेद औषधारम तथा ऩशङ्टऩङ्झत आमङ्टवेद 
औषधारमफाट आमङ्टवेद औषधी खङ्चयद 

१६०२०० 

१५५।२०७६।११।३
० सशति  

बण्डायी सङ्ञजिकरफाट स्वास्थ्म साभग्री खङ्चयद ११५८२५ 

जम्भा  १६९८५५७ 
 

34.  पयक ङ्ञशषिकफाट ब ङ्टक्तानी - ४३।२०७६।६।३०,आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ३४(२) 
क रे खचि गदाि खचि गङ्चयने यकभ स्वीकृत फजेट ङ्झबत्र य सम्फङ्ञधधत ङ्ञशषिकभा ऩयेको हङ्टन ङ्टऩने व्मवस्था गयेको 
छ।त्मसैगयी फजेट फाॉडपाॉडको अङ्ञखतमायीको ङ्झनदेशनभा सभेत प्रचङ्झरत ऐन ङ्झनमभको ऩारना गयी खचि गनि 
ङ्झनदेशन ङ्छदइएकोभा कामािरमरे आधतङ्चयक चारङ्टतपि को कामिक्रभ कङ्ट कङ्ट यराई येङ्जवज भ्माङ्ञक्सन ङ्छदएफाऩत 
ऩाङ्चयश्रङ्झभक खचि रु.१८७०० रेख्नङ्ट ऩनेभा सशति अधतयगतको यानीखेत, ङ्जऩङ्जऩआय, स्वाईन फ्रङ्ट रगामतको 
भ्माङ्ञक्सनेसन ऩाङ्चयश्रङ्झभक खचिवाट  खचि रेखेको  अङ्झनमङ्झभत देङ्ञखएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

१८७०० 

35.  साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाई केधद्रराई अनङ्टदान – कामिक्रभ कामािधवमन ऩङ्टङ्ञस्तका २०७६⁄७७ अनङ्टसाय साभङ्टदाङ्जमक 
ङ्झसकाई केधद्रराई अनङ्टदान ङ्झनकासा ङ्छददा व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयस तथा प्रभाङ्ञणत हाङ्ञजयी य स्थानीम 
ङ्झनकामको अनङ्टगभन प्रङ्झतवेदन अनङ्टसाय साभङ्टदाङ्जमक ऩङ्चयचाङ्झरकाको तरफ ङ्झनकासा ङ्छदने, य थऩ यकभ प्रस्तावको 
आधायभा ङ्छदने व्मवस्था छ।ऩाङ्झरकारे देहामका साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाई केधद्रहरुराई ङ्झनम्नानङ्टसाय एकभङ्टष्ठ यकभ 
ङ्झनकासा गयेकोभा खचिको ङ्जवर बऩािई ऩेश नबएकोभा प्रस्ताव अनङ्टसाय खचि बए नबएको बनी मङ्जकन गनि 
सङ्जकएन।अत् प्रस्ताव तथा ङ्जवर बऩािइ प्रभाण ऩेश हङ्टन ङ्टऩने रु. 

बौ. नॊ.ङ्झभङ्झत ङ्जववयण यकभ 

९६।२०७६।९।२८ दावरी एङ्जककृत ङ्झसकाई केधद्र १००००० 

९६।२०७६।९।२८ धमाशीर साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाई केधद्र १००००० 

९६।२०७६।९।२८ बोजऩङ्टय साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाई केधद्र १००००० 

९६।२०७६।९।२८ साभना साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाई केधद्र १००००० 

९६।२०७६।९।२८ काङ्झरका साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाई केधद्र १००००० 

जम्भा  ५००००० 
 

 
 
 
 
 
 
 

५००००० 

36.  नन ्पाइरय – 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. 158004 ब ङ्टक्तानी 
ङ्छदएकोभा रेखाऩयीऺण अवङ्झधसम्भ नधपाईरय यहेकोरे कय सभामोजन बएको प्रभाण ऩेश हङ्टन ङ्टऩने रु. 
बौ. नॊ.ङ्झभङ्झत ङ्जववयण पभिको नाभ भ्माट वाहेक 

ब ङ्टक्तानी यकभ 
भ्माट यकभ 

२५।०७६।९।३ 
ऩङ्टॉजीगत सभानीकयण 

काङ्ञत्तके फाटो 
ट्रमाक ङ्झनभािण उ 
स भापि त ब ङ्टक्तानी 

एयोभा कधस्ट्रक्सन 
प्मान 
नॊ.३०२८१७८०
७ 

१९४००० 25220 

 

 

 

158004 
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३०।०७६।९।१२ 
ऩङ्टॉजीगत सभानीकयण 

कृङ्जष सडक 
ङ्जवस्ताय 

एयोभा कधस्ट्रक्सन 
प्मान 
नॊ.३०२८१७८०
७ 

४२९२०४ 55796.5 

४४।०७६।९।२० 
ऩङ्टॉजीगत सभानीकयण 

काउरे आम्रे 
सडक 

एयोभा कधस्ट्रक्सन 
प्मान 
नॊ.३०२८१७८०
७ 

६०१३१ 7817.03 

४७।०७६।९।२० 
ऩङ्टॉजीगत सभानीकयण 

ङ्ञचमान डाडा देखी 
ऩोखयी जोड्ने 
सडक 

एयोभा कधस्ट्रक्सन 
प्मान 
नॊ.३०२८१७८०
७ 

२९६०१६ 38482.1 

५१।०७६।९।२९ 
ऩङ्टॉजीगत सभानीकयण 

कोटडाडा देङ्ञख 
ऩाण्डेगाउ सडक 

एयोभा कधस्ट्रक्सन 
प्मान 
नॊ.३०२८१७८०
७ 

२३६०६१ 30687.9 

जम्भा 158004 
 

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

बौ. नॊ.ङ्झभङ्झत ङ्जववयण यकभ 

१३१।०७६।८।२० सभानीकयण 
चारङ्ट 

योज पङ्झनिचय उद्योग एण्ड हाडिवमय १६९५३ 

१४६।०७६।९।१ सभानीकयण 
चारङ्ट 

नविदा अटो नेऩार प्रा ङ्झर १८१०३८ 

 जम्भा १९७९९१ 
 

 

 

१९७९९१ 

  उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत भापि त कामि  

38.  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 नङ्छदने 
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 गयीनङ्ट ऩने देङ्ञखएको रु. 
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बौ.नॊ. य ङ्झभङ्झत मोजनाको नाभ ङ्जववयण यकभ 

६६।०७६।१०१०  
सभाङ्झनकयण ऩूॉजीगत 

ऩायऩानी फेहेये सडक ङ्ञखम्दङ्टङ ङ्झनभािण सेवा भापि त 
गयाएको 

३८८००० 

१३३।०७६।११।१८  
सभाङ्झनकयण ऩूॉजीगत 

आहारे सङ्टके सडक ङ्ञखम्दङ्टङ ङ्झनभािण सेवा भापि त 
गयाएको 

३८७९७२ 

१६३।०७६।१२।२  
सभाङ्झनकयण ऩूॉजीगत 

पराटे ङ्झसभेधाया 
सडक 

फारकल्मा देवी कटक 
फहादङ्टय ङ्झनभािण सेवा भापि त 

गयाएको 

८७३००० 

१८१।०७७।१।२९ 
सभाङ्झनकयण ऩूॉजीगत 

दावा फजाय रोकर 
सखङ्टवा खोरा सडक 

भङ्टकङ्ट र ङ्झनभािण सेवा भापि त 
गयाएको 

१०१८५०० 

४७६।०७७।३।३०  
सभाङ्झनकयण ऩूॉजीगत 

आम्तेक खेरभैदान 
ङ्झनभािण 

ङ्झबभेश्वय ङ्झनभािण सेवा भापि त 
गयाएको 

८७१५७९ 

१।२०७७।१।२९ 
प्रदेश ऩङ्टॉजीगत 

घटे्टखोरा भाधदे्रदेङ्ञख 
सेयाखोरा सडक  

मू डी ङ्जवल्डसि कम्ऩनी 
भापि त गयाएको 

९७०००० 

१२।२०७७।३।२३ 
प्रदेश ऩङ्टॉजीगत 

डाॉडाफोङ्ञखभ ङ्ञशवारम 
भरुवावेशी हङ्टॉदै अरुण 
गा.ऩा. २ जोड्ने कृङ्जष 

सडक  

एन डी ङ्झनभािण सेवा भापि त 
गयाएको 

८९०४६० 

 जम्भा  ५३९९५११ 
 

39.  हेबी इङ्ञक्वऩभेण्टको प्रमोग — साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ९७ को ङ्झनमभ 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 बन ेसम्फङ्ञधधत प्राङ्जवङ्झधकको ङ्झसपाङ्चयशभा साविजङ्झनक ङ्झनकामफाट सहभङ्झत ङ्झरई त्मस्ता भेङ्ञशन प्रमोग गनि 
सङ्जकने उल्रेख छ ऩाङ्झरका अधतगित सञ्चाङ्झरत अङ्झधकाॊश सडक ङ्झनभािण तथा स्तयोङ्ङङ्झतसॉग सम्फङ्ञधधत 
मोजनाका उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतहरुरे डोजय, एक्साबेटय रगामतका हेबी भेङ्ञशन प्रमोग गने गयेको ऩाइए ताऩङ्झन 
ङ्झनमभावरीको व्मवस्था फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञधधत प्राङ्जवङ्झधकको ङ्झसपाङ्चयश गयाई नगय कामिऩाङ्झरकाको कामािरमफाट 
सहभङ्झत ङ्झरएको ऩाइएन । 

बौ.नॊ. य ङ्झभङ्झत मोजनाको नाभ यकभ 

२६।०७६।९।८        
ऩङ्टॉजीगत सभानीकयण 

धाऩखकि  खङ्टङ्चयरा सडक ङ्जवस्ताय उ 
स 

१४५५०० 

४७।०७६।९।२०     
ऩङ्टॉजीगत सभानीकयण 

च्मानडाडा देङ्ञख ऩोखयी जोड्ने सडक 
उ स 

४८५००० 

६४।०७६।१०।९  ऩङ्टॉजीगत 
सभानीकयण 

भगयगाउॉ कैसरे सडक उ स ३३९५०० 

१३१।०७६।११।१८   
ऩङ्टॉजीगत सभानीकयण 

रोहोङ्जकर चङ्ञम्ऩया कृङ्जष सडक २००००० 
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१४७।०७६।११।२१   
ऩङ्टॉजीगत सभानीकयण 

ढल्केवय धजे सडक ६७७९५२ 

जम्भा १८४७९५२ 
 

40.  कामिसम्ऩादन बधदा घटी ङ्झफजक ऩेश – आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध तथा ङ्जवङ्ञत्तम उत्तयदाङ्जमत्व ङ्झनमभावरी २०७७ को 
ङ्झनमभ ३९ को उऩदपा छ भा खचिको रेखा याखदा ङ्झफर बयऩाई य खचिको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने प्रभाण सॊरग्न गयी 
याख्नङ्टऩने व्मवस्था यहेको छ।तय देहामका  मोजनाहरुको ब ङ्टक्तानी गदाि कामिसम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदनभा भाटो 
कङ्जटङको कामि उल्रेख गयेको बधदा घटीको ङ्झफजक ऩेश गयेकोरे ङ्झफजक ऩेश हङ्टनङ्टऩने रु. 

बौ.नॊ. य ङ्झभङ्झत मोजनाको नाभ भाटो कङ्जटङ  ङ्झफजक ऩेश नऩङ्टग ङ्झफजक 

६९।०७६।१०।१४ 
सभाङ्झनकयण ऩूॉजीगत 

नौरेटाय देङ्ञख 
अदङ्टवा खोरा सडक 

२२५५६७ १९४००० ३१५६७ 

१६३।०७६।१२।२ 
सभाङ्झनकयण ऩूॉजीगत 

पराटे ङ्झसभेधाया 
सडक 

९७०४४७ ८७३००० ९७४४७ 

१८१।०७७।१।२९ 
सभाङ्झनकयण ऩूॉजीगत 

दावा फजाय 
रोङ्जकर हङ्टदै ङ्जऩसङ्टवा 
खोरा सडक 

११७२२९२ १०१८५०० १५३७९२ 

२६८।०७७।२।८ 
सभाङ्झनकयण ऩूॉजीगत 

टाऩङ्ट ङ्छदऩेनी 
एमयऩोटि सडक 

३३५००० २९१००० ४४००० 

४३९।०७७।३।२५ 
सभाङ्झनकयण ऩूॉजीगत 

फारचण्डा अखङ्टवा 
खोरा सडक 

५७३९५२ ४९९०५७ ७४८९५ 

४७६।०७७।३।३० 
सभाङ्झनकयण ऩूॉजीगत 

आम्तेक खेरभैदान 
ङ्झनभािण 

१००२९८४ ८७२९९९ १२९९८५ 

जम्भा    ५३१६८६ 
 

 

 

 

 

५३१६८६ 

 

41.  ङ्झफजक फेगय भ्माट 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 असूर गनि नङ्झभल्नेभा ऩाङ्झरकारे ङ्झनम्नानङ्टसायको मोजनाको ब ङ्टक्तानी ङ्छददा ङ्जवजक 
वेगय ब ङ्टक्तानी गयेकोरे उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतफाट रु.१८०५७ असङ्टर गयी सॊघीम सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने 
रु. 

बौचय नॊ य ङ्झभङ्झत उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको नाभ ङ्जववयण यकभ 

असङ्टर गनङ्टि 
ऩने 

२१।०७६।९।१      
सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत 

ङ्जऩऩरडाडा प्रहयी चौकी ङ्झसभेधट यड खङ्चयद २०००० 
2600 

१७७।०७६।१।२९     
सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत 

चेचेखा कङ्ट रो भभित ङ्झसभेधट यड खङ्चयद १८६०० 
2418 
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१९६।०७७।१।२०     
सभानीकयण ऩङ्टॉजीगत 

वडा कामािरम भभित ङ्झसभेधट यड खङ्चयद १००३०० 
13039 

जम्भा    
18057 

 
42.  औषधी खङ्चयद – साविजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ८५ को उऩङ्झनमभ १(क) भा ङ्झफस राख 

रुऩैमाॉसम्भको औषङ्झधजधम भारसाभान उत्ऩादकरे याङ्जष्डम स्तयको सभाचाय ऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी 
तोकेको ङ्झफक्री भूल्मभा सोझै खङ्चयद गनि सङ्जकने व्मवस्था बए छ । साथै औषधी व्मवस्थाऩन सम्फधधभा 
देङ्ञखएका व्महोया ङ्झनम्नानङ्टसाय छन । 

 

42.1.  औषधी तथा औषधीजधम साभग्री खङ्चयद गनङ्टि ऩूवि सम्फङ्ञधधत खचि हङ्टने इकाईहरु जस्तै स्वास्थ्म चौकी, प्राथङ्झभक 
स्वास्थ्म केधद्र आङ्छदको भौज्दात ऩङ्चयभाण मङ्जकन गयी आवश्मक भात्राभा भाग पायभ गनि रगाउने य त्मसैको 
आधायभा फाङ्जषिक खऩत ऩङ्चयभाण ङ्झनधाियण गयी रागत अनङ्टभान तमाय गनङ्टि ऩनेभा सो नगयेको । 

 

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

 

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

 

42.4.  आऩूङ्झति बएका औषधी एॊवभ सङ्ञजिकर सभान स्टोय दाङ्ञखरा हङ्टन ङ्टअङ्ञघ स्ऩेशीङ्जपकेशन अनङ्टसाय बए/नबएको 
नखङ्टराएको कायण औषङ्झधको गङ्टणस्तय य म्माद सम्फधधभा मङ्जकन गनि सङ्जकएन । 

 

42.5.  औषङ्झधको ङ्ञजधसी ङ्जकतावभा आम्दानी फाॉध्दा खङ्चयद गयेको य ङ्ञजल्राफाट हस्ताधतयण बई आएको खङ्टल्ने गयी 
व्मवङ्ञस्थत रुऩभा आम्दानी फाॉध्ने नगयेको, 

 

42.6.  औषङ्झधको खचि घटाउदा भाग पायाभको आधायभा घटाउनङ्ट ऩनेभा एकभङ्टष्ट घटाउने गयेको देङ्ञखमो।  

 तसथि,  औषङ्झधको खङ्चयद, आऩूतॉ, दाङ्ञखरा तथा खचिको ङ्जववयण अद्यावङ्झधक हङ्टन ेगयी अङ्झबरेख याख्न,े 

तोङ्जकएको गङ्टणस्तय अनङ्टसायकै औषङ्झध प्राप्त बएको नबएको एकीन गयी हस्ताधतयण तथा खङ्चयद गङ्चयएको 
औषङ्झधको ङ्जववयण खङ्टल्ने गयी अङ्झबरेख याख्न े तथा आङ्झथिक वषिको अधत्मभा फाॊकी यहेको औषङ्झधहरुको 
ङ्ञजम्भेवायी ङ्ञजधसी अङ्झबरेखभा व्मवङ्ञस्थत गनेतपि  ध्मान ङ्छदनङ्टऩदिछ । 

 

43.  प्रधानभधत्री योजगाय कामिक्रभ – 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 सडक नारा, भोटय फाटो, इनाय, प्रङ्झतऺारम ङ्झनभािण कामि रगामतका कामिक्रभ सञ्चारन 
गयी मस वषि ३५७ जनाराई योजगायी उऩरव्ध गयाई रु. ४६२७०९६ खचि गयेको छ।रङ्ञऺत वगिराई 
१८० ङ्छदनसम्भ योजगायी उऩरब्ध गयाई श्रङ्झभक ज्मारा, प्रशासङ्झनक य कामिक्रभ खचि सभेत खचि रेखेका 
छन।्उक्त खचिवाट रङ्ञऺत वगिभा अल्ऩकारीन योजगायी सजृना बए ताऩङ्झन काभको दीगोऩना तथा 
दीघिकारीन योजगायी सजृिना बएको देङ्ञखॊदैन। 

 

44.  साविजङ्झनक ऩयीऺण - स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७८ वभोङ्ञजभ स्थानीम तहरे 
साविजङ्झनक सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी, ङ्छदगो य बयऩदो वनाउन कामिक्रभको साभाङ्ञजक ऩयीऺण अन्र्तगत 
साविजङ्झनक ऩयीऺण य साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाई गनङ्टिऩने व्मवस्था फभोङ्ञजभको कामि बएको ऩाइएन । साविजङ्झनक 
ऩयीऺणको अबावभा आङ्झथिक कायोफायभा जवपदेङ्जहता य ऩायदिङ्ञशताको प्रवद्धिन गने कामिभा फाधा ऩने देङ्ञखधछ 
।  
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45.  डीऩीआय खचि – फजेट व्मवस्था बई कामािधवमन हङ्टने आमोजनाको भात्र गङ्टरुमोजना डीऩीआय रगामतको 
अध्ममत गयी प्रङ्झतवेदन तमाय गनङ्टि ऩदिछ । मस स्थानीम तहरे मो फषि स्वीकृत फाङ्जषिक कामिक्रभ अनङ्टसाय 
देहामफभोङ्ञजभको कामि ऩयाभशिदाताफाट गयाई प्रङ्झतवेदन प्राप्त गयको छ । 

qm=;+

= 
sfo{qmdsf] gfd k/fdz{bftf 

:jLs[t 

ah]6 

vr{ /sd cWoogaf6 

lgwf{/0f ePsf 

cfof]hgfsf] 

nfut 

१. 
;'Gtn] Eo" 6fj/ 

lgdf{0fsf] nflu 

l8=lk= cf/= tof/L 

l/h cfs{ 

P08 

O{l~hlgo;{ 

४००००० ३९२६७५ ४३१०७९४७ 

२. ;fd'bfoLs ejg l8=lk= 

cf/= tof/L 

Pl6d 

O{lGhlgo/LË 

;le{; 

k|f=ln= 

४००००० ३९६५७३ ४०२७६४३० 

३= e}l;k+vf /s uf8{]g tyf 

/s SnfOldË ;]G6/ 

lgdf0f{ 

:k]S6 <d 

OlGhlgol/Ë 

sG;N6]G;L 

k|f=ln= 

५००००० ४७५१६५ ३८२९५१७३ 

 

४= Efd/fË bf]efg] ;8s, lxdfno 

OlGhlgol/Ë 

sG;N6]G;L 

k|f=ln= 

५००००० ४३८०५१ ३७५०५६४ 

५= Gfsfd 8f8fjf]lvd ;f]of{Ë 

vf]nf hfg] /f]8 

२००६४७१६ 

६= 8f8f jflvd lzjfno 

d?{jfj]zL b]zL j8f g+=@ 

c?0f uf=kf=hf]8\g] /f]8 

९३३४२९६ 

जम्भा १८००००० १७०२४६४ १५४८२९१२७ 

    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। 

 

46.  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 हङ्टने साभानको गङ्टणस्तय ऩयीऺण गयेको ऩाइएन ।  

 

 साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभतपि    

47.  साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिङ्जवङ्झध, २०७५ रे राबग्राहीको नाभ दताि य नवीकयण,  रगतकट्टा 
तथा बत्ता ङ्जवतयण रगामत मससॉग सम्फङ्ञधधत ङ्जवङ्जवध व्मवस्थाहरु गयेको छ।मस फषि ऩाङ्झरकारे रु. 
७४०७२६६६  साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ङ्जवतयण गयेकोभा देङ्ञखएका व्महोयाहरु देहाम फभोङ्ञजभ छन।् 
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47.1.  ङ्जवतयण व्मवस्था - साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिङ्जवङ्झध, २०७५ को दपा १६ भा ऩाङ्झरकारे प्रथभ 
चौभाङ्झसक बत्ता असोज १ गतेफाट दोश्रो हप्ताङ्झबत्र, दोश्रो चौभाङ्झसक भाघको १ गतेफाट दोश्रो हप्ताङ्झबत्र य तेश्रो 
चौभाङ्झसक जेठको १ गतेफाट दोश्रो हप्ताङ्झबत्र बकू्तानी गयी सक्नङ्टऩने व्मवस्था बएकोभा ऩाङ्झरकारे मस वषि 
प्रथभ चौभाङ्झसकको यकभ असोज ८, दोश्रो जेठ १९ य तेश्रो असाय ३१ गते ङ्झनकाशा गयेको 
देङ्ञखमो।कामािङ्जवङ्झधरे तोकेको सभमभा नै राबग्राहीराई बत्ता ङ्जवतयण गनङ्टिऩदिछ। 

 

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

 

47.3.  ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन - साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिङ्जवङ्झध, २०७५ को दपा २७ फभोङ्ञजभ 
नेऩार सयकायको सॊघीम भाभीरा 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। 

 

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

 

47.5.  फैंकभापि त 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 ऩाङ्झरकारे मो आङ्झथिक वषिसम्भ ऩङ्झन नगदै बत्ता यकभ ङ्जवतयण गयेको ऩाइमो।मसरे कामिङ्जवङ्झधको 
ऩारना गयेको ऩाइएन। 

 

47.6.  एभ.आई.एस. भा प्रङ्जवङ्जष्ट - साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिङ्जवङ्झध, २०७५ को दपा १० फभोङ्ञजभ 
स्थानीम तहरे बत्ता ऩाउने राबग्राहीहरुको अनङ्टसङ्टची ५ फभोङ्ञजभको भूर अङ्झबरेख अद्यावङ्झधक गयी प्रत्मेक 
वडा कामािरमभा याख्नङ्टऩने व्मवस्था छ।साथै राबग्राहीको तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ङ्जववयण ङ्झनङ्छदिष्ट सभमङ्झबत्र 
एभ.आई.एस. भा प्रङ्जवङ्जष्ट गनङ्टिऩनेछ बङ्ङे व्मवस्था छ। कामािरमरे एभ.आई.एस. अङ्झबरेख याखेको देङ्ञखएन । 

 

47.7.  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। 

 

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

 

47.9.  साभाङ्ञजक सङ्टयऺा दोहोयो ब ङ्टक्तानी - साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सञ्चारन कामिङ्जवङ्झध, २०७५ वभोङ्ञजभ केङ्ञधद्रकृत सङ्टचना 
प्रणारीभा प्रङ्जवष्टी गङ्चय अधावङ्झद्यक गने ङ्ञजम्भेवायी साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको अङ्ञखतमायी ऩाउने सम्वङ्ञधधत स्थानीम 
ङ्झनकामको हङ्टने व्मवस्था बएऩङ्झन एउटै चौभाङ्झसकभा एकै व्मङ्ञक्तको नाभभा दोहोयो ङ्झनकासा हङ्टन े गयेको 
देङ्ञखधछ।नभङ्टना ऩङ्चयऺण गदाि मस गाॉउऩाङ्झरकाका तऩङ्झसरका वडाहरुभा एउटै चौभाङ्झसकभा एकै व्मङ्ञक्तको 
नाभभा दोहोयो ब ङ्टक्तानी बएकोरे फढी ब ङ्टक्तानी बएको असङ्टर गनङ्टऩने रु. 
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वडा नॊ नाभ ङ्जकङ्झसभ नागङ्चयता नॊ ङ्जकष्ता यकभ 

४ कणि वहादङ्टय 
थाऩा 

ज्मेष्ठ नागङ्चयक।अधम ५२०।९५ प्रथभ 
चौभाङ्झसक 

१२००० 

४ कङ्ट र वहादङ्टय 
खड्का 

ज्मेष्ठ नागङ्चयक।अधम ९१।२२९ प्रथभ।दोश ्
चौभाङ्झसक 

२४००० 

४ खड् ग कङ्ट भायी 
खत्री 

ज्मेष्ठ नागङ्चयक।अधम १८७९ प्रथभ 
चौभाङ्झसक 

१२००० 

४ दीघि रक्ष्भी 
बट्टयाई 

ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक।अधम।ङ्जवध
वा 

२३११।७७
०४८२२ 

प्रथभ।दोश्र
चौभाङ्झसक 

२०००० 

४ नय वहादङ्टय 
प्रधान 

ज्मेष्ठ नागङ्चयक।अधम ९९९।२०१ प्रथभ 
चौभाङ्झसक 

१२००० 

४ ऩङ्जवत्रा कङ्ट भायी 
शे्रष्ठ 

ज्मेष्ठ नागङ्चयक।अधम १३७।१२९ प्रथभ 
चौभाङ्झसक 

१२००० 

४ भनभामा ऩाण्डे  ज्मेष्ठ नागङ्चयक।अधम १८३५।२६
७९ 

प्रथभ 
चौभाङ्झसक 

१२००० 

४ याभ वहादङ्टय 
ऩाण्डे  

ज्मेष्ठ नागङ्चयक।अधम ११७०।५०
९ 

प्रथभ।दोश्रा
चौभाङ्झसक 

२४००० 

४ रुद्र वहादङ्टय 
शे्रष्ठ  

ज्मेष्ठ नागङ्चयक।अधम १७२-
७६२०।७६
७९ 

प्रथभ।दोश्रा 
चौभाङ्झसक 

२४००० 

४ धनभामा शे्रष्ठ ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक।अधम।ङ्जवध
वा 

०९।-०१-
७४-
०२८०२ 

प्रथभ।दोश्रा
चौभाङ्झसक 

२०००० 

    जम्भा १७२००० 

    असङ्टरी बएको १०४००० 
    फाॉकी ६८००० 

 

६८००० 

47.10.  छानङ्जवन - साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सञ्चारन कामिङ्जवङ्झध, २०७५ वभोङ्ञजभ केङ्ञधद्रकृत सङ्टचना प्रणारीभा प्रङ्जवष्टी गङ्चय 
अधावङ्झद्यक गने ङ्ञजम्भेवायी साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको अङ्ञखतमायी ऩाउने सम्वङ्ञधधत स्थानीम ङ्झनकामको हङ्टन ेव्मवस्था 
छ। साथै सोही कामिङ्जवङ्झधको को दपा १० फभोङ्ञजभ स्थानीम तहरे बत्ता ऩाउने राबग्राहीहरुको अनङ्टसङ्टची ५ 
फभोङ्ञजभको भूर अङ्झबरेख अद्यावङ्झधक गयी प्रत्मेक वडा कामािरमभा याख्नङ्टऩने व्मवस्था छ ।तय ऩाङ्झरकारे 
देहाम अनङ्टसायको वडाहरुभा ङ्झनम्नानङ्टसायको सॊखमाभा राबग्राहीहरुको नागङ्चयकता नम्फय उल्रेख नगयी प्रङ्जवङ्जष्ट 
गयी सफै ङ्जकस्ताको बत्ता ङ्जवतयण गयेको हङ्टदा बयऩाईभा नाभ एउटै बए ऩङ्झन नाभ दोहोयो ऩयेको हो होईन य 
ङ्झनज वास्तङ्जवक राबग्राही हो होईन बनी बङ्ङ सक्न े अवस्था यहेन।तसथि उक्त राबग्राहीहरु वास्तङ्जवक 
राबग्राही हो होईन छानङ्जवन गयी राबग्राही बएभा प्रभाण ऩेश हङ्टन ङ्टऩने रु. 

वडा नॊ वगि दय सॊखमा यकभ 

 

 

 

 

 

 

 

३७८१८०० 
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४ जेष्ठ नागङ्चयक ।अधम १२००० १९ 684000 

४ जेष्ठ नागङ्चयक।दङ्झरत ८००० २ 48000 

४ ङ्जवधवा १२००० ५ 180000 

४ क वगि १२००० ६ 216000 

१ जेष्ठ नागङ्चयक ।अधम १२००० १ 36000 

१ ङ्जवधवा ८००० ४ 96000 

१ ङ्जवधवा १२००० १ 36000 

१ क वगि १२००० ३ 108000 

१ ख वगि ६४०० २ 38400 

११ जेष्ठ नागङ्चयक ।अधम १२००० ३ 108000 

११ जेष्ठ नागङ्चयक ।दङ्झरत ८००० १ 24000 

११ ङ्जवधवा ८००० ३ 72000 

११ क वगि १२००० १ 36000 

११ ख वगि ६४०० ३ 57600 

३ ङ्जवधवा ८००० २ 48000 

३ क वगि १२००० १ 36000 

३ ख वगि ६४०० २ 38400 

२ जेष्ठ नागङ्चयक ।अधम १२००० ४ 144000 

२ ङ्जवधवा ८००० ७ 168000 

२ ख वगि १२००० १ 3000 

५ जेष्ठ नागङ्चयक ।अधम १२००० ५ 180000 

५ जेष्ठ नागङ्चयक।दङ्झरत ८००० २ 6000 

५ ङ्जवधवा ८००० ७ 168000 

५ क वगि १२००० ३ 108000 

५ ख वगि ६४०० १ 19200 

१० जेष्ठ नागङ्चयक।अधम १२००० १ 36000 

१० जेष्ठ नागङ्चयक।दङ्झरत ८००० १ 24000 

१० ङ्जवधवा ८००० २ 48000 

१० क वगि १२००० २ 72000 

१२ जेष्ठ नागङ्चयक।अधम १२००० २ 72000 

१२ ङ्जवधवा ८००० २ 48000 
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१२ क वगि १२००० ३ 108000 

१२ ख वगि ६४०० ३ 57600 

६ जेष्ठ नागङ्चयक।अधम १२००० २ 72000 

७ जेष्ठ नागङ्चयक।दङ्झरत ८००० १ 24000 

७ ङ्जवधवा ८००० १ 24000 

७ क वगि १२००० २ 72000 

७ ख वगि ६४०० २ 38400 

८ जेष्ठ नागङ्चयक।अधम १२००० १ 36000 

८ जेष्ठ नागङ्चयक।दङ्झरत ८००० १ 24000 

८ क वगि १२००० २ 72000 

८ ख वगि ६४०० १ 19200 

९ जेष्ठ नागङ्चयक।अधम १२००० १ 72000 

९ ङ्जवधवा ८००० ४ 96000 

९ क वगि १२००० ३ 108000 

 जम्भा  १२६ ३७८१८०० 

 
48.  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 ४ ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनि रु.४०००००० फजेट प्राप्त बएकोभा 
रु.४०००००० खचि बई १००प्रङ्झतशत बौङ्झतक प्रगङ्झत प्राप्त बएको देङ्ञखधछ । 

आमोजनाको प्रकाय आमोजनाको 
सॊखमा 

फजेट यकभ खचि यकभ ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत 
प्रङ्झतशत 

बौङ्झतक प्रगङ्झत 
प्रङ्झतशत 

बवन ङ्झनभािण सडक 
ङ्झनभािण 

४ ४000000 ४000000 100 100 

मस सम्फधधभा ङ्झनम्नानङ्टसाय देङ्ञखएका छन ्
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49.  अङ्झग्रभ कय – ४।२०७७।२।२ आमकय ऐन २०५८ को दपा ८८ अनङ्टसाय ब ङ्टक्तानीभा १५ प्रङ्झतशत 
कय कट्टा गनङ्टि ऩने व्मवस्था छ । कामािरमरे च्मानडाॉडा गोऩे ओख्र े सडक स्तय उङ्ङतीको काभ 
उऩबोक्तावाट गयी रु.९७०००० ब ङ्टक्तानी गयेको छ।तय च्मानडाॉडा गोऩे ओख्र ेसडक स्तय उङ्ङतीको काभको 
१५ प्रङ्झतशत कय कट्टा नगयेकोरे ङ्झनम्न अनङ्टसायका व्मङ्ञक्तवाट १२० ङ्जऩर ढङ्टङ्गा रु.५०४००० खयीदको कय 
रु.  ७५६०० कय कट्टा गनङ्टि ऩनेभा रु.  ८०४८ भात्र कट्टा गयेकोरे नऩङ्टग  रु. ६७५५२ असङ्टर गनङ्टि ऩने रु. 
ङ्झस .नॊ.  सप्राई गनेको 

नाभ 

ऩयीभाण यकभ १५ प्रङ्झतशत 
कय 

काटेको 
यकभ 

छङ्टट यकभ 

१ सङ्टजन पङ्ट मार ४० 
ङ्जऩर 

१८०००० २७०००   

२ रङ्ञक्ष्भप्रसाद ङ्ञघङ्झभये ४० 
ङ्जऩर 

१८०००० २७००० 

३ दातायाभ ङ्ञघङ्झभये ३२ 
ङ्जऩर 

१४४००० २१६०० 

 जम्भा ११२ ५०४००० ७५६०० ८०४८ ६७५५२  

 

 

 

 

 

 

 

६७५५२ 

 

 

 

 

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

 

51.  कोयोना कोष तपि  — कोबीड १९ को व्मवस्थाऩन गनि रु. ४९८६७३५ आम्दानी गयेकोभा ङ्जवङ्झबङ्ङ कामिभा 
रु.४८५२०४७ खचि बई रु.१३४६८८ भौज्दात यहेको ऩाइमो।कोयोना योकथाभ तथा उऩचायभा खचि गदाि 
प्रचङ्झरत साविजङ्झनक खङ्चयद ऐन २०६३ य ङ्झनमभावरी २०६४ को ऩारना गयी खचि गने तपि  ऩाङ्झरका 
सम्फद्ध सफै ऩऺको ध्मान जानङ्ट आवश्मक देङ्ञखमो। 

 

52.  अधङ्टया आमोजना – आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ २६ अनङ्टसाय मोजनाहरुको बौङ्झतक य 
ङ्जवत्तीम ऩऺको साभङ्टङ्जहक सभीऺा गनङ्टिऩने य मसयी गङ्चयने सभीऺाभा प्रगङ्झत कभ हङ्टनङ्टका प्रभङ्टख कायणहरु य 
सोको ङ्झनङ्झभत्त ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तको ऩङ्जहचान गनङ्टिऩने, त्मस्तो सभीऺाभा सङ्टधायका राङ्झग चाल्नङ्ट ऩने कदभहरु य 
ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्त उऩय गनङ्टिऩने कायफाही सभेत उल्रेख गनङ्टिऩने व्मवस्था छ।मस स्थानीम तहरे मो वषि 
देहामअनङ्टसाय रु.६४०११८९ का ४ मोजनाको कामि सम्ऩङ्ङ हङ्टन नसङ्जक ङ्ञजम्भेवायी सायेको छ।मस प्रकायको 
दाङ्जमत्व ङ्झफगत वषिहरुको सभेत सादै आएको छ।मसयी कानून ङ्जवऩयीत सम्झौता गयी फषौसम्भ ऩङ्झन सम्ऩङ्ङ 
नगयी अधङ्टयो यहन गएको उऩमङ्टक्त देङ्ञखएन। 
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53.  फेरुजू सॊऩयीऺण - स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८४)२) (घ (य आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध तथा 
ङ्जवत्तीम उत्तयदाङ्जमत्व ऐन, २०७६ को दपा ३९ य ४० अनङ्टसाय फेरुजूको रगत याख्न े य पछ मौट गयी 
सम्ऩयीऺण गने दाङ्जमत्व ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तको हङ्टने व्मवस्था छ ।नगयऩाङ्झरकारे फाॉकी फेरुजू भध्मे डोय सभऺ 
सम्ऩयीऺणको राङ्झग रु.४३०१७०२  ऩेश गयेकोभा रु.४३०१७०२ सम्ऩयीऺण गयी जानकायी ङ्छदईएको छ 
। 

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

२०७५।७६ 
7.1 दाङ्ञखरा प्रभाण ऩेश १४२८०० 

२०७५।७६ 7 ऩेश्की पर्छ्यौट प्रभाण ऩेश ८४०९७२ 

२०७५।७६ २९ प्रभाण ऩेश २५००००० 

२०७५।७६ २० दाङ्ञखरा प्रभाण ऩेश ५९२६८५ 

२०७५।७६ ३७ असङ्टर बई ऩेश्की पर्छ्यौट ५९८५ 

२०७५।७६ 34 असङ्टरी दाङ्ञखरा प्रभाण ऩेश २१९२६० 

  जम्भा ४३०१७०२ 
 

 

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

 

55.  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 ।  

 

 
 
 
 
 



 

 
 

    बोजऩङ्टय नगयऩाङ्झरका, बोजऩङ्टय 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 

बोजऩङ्टय न ऩा बोजऩङ्टय 1361482 13704 1.01 33916 441315 95009 17993 146681 700998 306631 201973 151880 660484 74430 

                                          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 

बोजऩङ्टय 
न ऩा 

बोजऩङ्टय 45 21 13704 0 0 0 45 21 13704 886 8116 4702 0 0 12818 0 0 0 

                                                                            अद्यावङ्झधक फेरुजङ्ट ङ्ञस्थङ्झत                                                                      अनङ्टसङ्टची 3 

  2076।77                         (रु.हजायभा) 

स्थानीम तह ङ्ञजल्रा 
गत वषिको 
अनङ्टसूचीवाट 

सभामोजन 
गत फषि सम्भको 
वाॉकी वेरुजङ्ट 

सॊ.ऩ.को राङ्झग 

अनङ्टयोध बइ 
आएको यकभ 

सॊऩयीऺण बएको 
यकभ 

सॊऩयीऺण 
गनि 

नङ्झभरेको 
यकभ 

कायवाही 
गनि फाॉकी 
यकभ 

गत 
वषिसम्भको 
वाॉकी यकभ 

मो वषिको 
थऩ यकभ 

५८ औ ँप्रङ्झतवेदन 

सम्भको वाॉकी 
वेरुजङ्ट 

५८ औ ँप्रङ्झतवेदन 

सम्भको वाॉकी 
वेरुजङ्ट भध्मे ऩशे्की 

बोजऩङ्टय बोजऩङ्टय 15102 -683 14419 4301 4301 0 0 १०११८ 13704 २३८२२ 28 

 


