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Serving the Nation and the People 

दूयदृष् ि (Vision)  
 

जनर्हतकारातग जवापदेर्हता, ऩायदष्शिता य तन ठा प्रवर्द्िन गने र्वश् वसनीम सॊस्था 
हनु प्रमत् नशीर यहने । 

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

and integrity for the benefit of the people) 

 

गन्तव्म (Mission)  

 

सयोकायवाराराई साविजतनक कोषको दऺताऩूणि उऩमोग सम्फन्धभा आश् वस्त 
ऩानि स्वतन्र एवॊ गणुस्तयीम रेखाऩयीऺण सेवा प्रदान गने ।  

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

public funds are efficiently used) 

 

 

भूल्म भान्मता (Core Values)  

 
 

तनष   ठा (Integrity) 

स्वतन्रता (Independence) 

व्मावसार्मकता (Professionalism) 

ऩायदष्शिता (Transparency) 

जवापदेर्हता (Accountability) 
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श्री प्रभखुज्मू, 
उरािवायी नगयऩातरका, 
नगय कामिऩातरकाको कामािरम,  
भोयङ । 

 

र्वषम् रेखाऩयीऺण प्रततवेदन । 

 

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

 

 

 

                                                                   (नेर कुभाय खरी) 

      नामव भहारेखाऩयीऺक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण नऩेारको सॊर्वधान, रेखाऩयीऺण ऐन, सयकायी रेखाऩयीऺण 
भानदण्ड, र्वत्तीम रेखाऩयीऺण भागिदशिन, स्थानीम तह रेखाऩयीऺण तनदेष्शका, भहारेखाऩयीऺकको वार्षिक 
रेखाऩयीऺण मोजना य तनकामसॉग सम्फष्न्धत ऐन, तनमभको आधायभा सम्ऩन्न गरयएको छ । रेखाऩयीऺणको प्रभखु उदे्दश्महरुभा र्वत्तीम 
र्ववयणको शरु्द्ता, प्रचतरत कानूनको ऩारना, फजेि तथा मोजना तजुिभा एवॊ कामिक्रभ कामािन्वमन, खरयद ब्मवस्थाऩन, साविजतनक 
सम्ऩष्त्तको सॊयऺण य उऩमोग, ष्जम्भेवायी य जवापदेर्हता एवॊ सेवा प्रवाहको अवस्था भूल्माङ्कन गनुि यहेको छ । त्मसैगयी स्रोत साधनको 
प्राप्ती य उऩमोग सम्फन्धभा प्रचतरत कानूनको ऩारना बए नबएको र्वश्लषेण गयी र्वत्तीम  ब्मवस्थाऩनभा सधुायका रातग सझुाव प्रस्ततु 
गयी सशुासन प्रफर्द्िनभा िेवा ऩरु् माउन ुरेखाऩयीऺणको उदे्दश्म यहेको छ ।  

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

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

स्थानीम तहको आन्तरयक ब्मवस्थाऩनतपि  आवश्मक अनबुवी य दऺ जनशष्क्तको कभी यहेको, कभिचायी तनमकु्ती तथा फढुवाभा 
प्रदेश रोकसेवा आमोगको ऩयाभशि नतरएको, सेवा प्रवाहभा अऩेष्ऺत सधुाय हनु नसकेको, स्रोत, साधन य सम्ऩष्त्तको दरुुस्त अतबरेख 
नयहेको, सञ्चातरत मोजना, कामिक्रभ, सेवा प्रवाहको अतबरेख नयाखेको, फैंक र्हसाफ र्ववयण तमाय गने नगयेको, रेखाङ्कन तथा सभग्र 
प्रततवेदन प्रणारी य आन्तरयक तनमन्रण कभजोय यहेको छ । साथै आन्तरयक रेखाऩयीऺण बयऩदो य प्रबावकायी नबएको ऩाइएको छ । 

स्थानीम तहभा रेखा सतभततको गठन, कामिऺ ेर, रेखाऩयीऺण प्रततवेदन उऩय छरपर य फेरुजू पर्छ्यौि सम्फन्धी स्ऩष्ट कामिर्वतध तजुिभा 
हनु फाॉकी यहेको ऩाइएको छ । रेखाऩयीऺणफाि औॊल्माएका व्महोयाहरु सधुाय गयी गत र्वगतका फेरुज ुउऩय अऩेष्ऺतरुऩभा आवश्मक 
कायवाही बए गयेको सभेत देष्खएन । 

सभम य जनशष्क्तको सीतभतताको फावजदु मथासम्बव स्थानीम तहको कामिस्थरभा नै उऩष्स्थत बइि रेखाऩयीऺण गरयएको 
तथमो । रेखाऩयीऺणको क्रभभा रेखाऩयीऺण िोरीरे स्थानीमतहका प्रभखु सर्हतका ऩदातधकायीहरुसॉग छरपर सभेत गरयएको तथमो । 
रेखाऩयीऺण प्रततवेदनभा उल्रेख बएका ब्महोयाको कामािन्वमनफाि स्थानीमतहको र्वत्तीम व्मवस्थाऩन, बौततक ऩूवािधाय य सेवा प्रवाहभा 
सधुाय हनु ेअऩेऺ ा गयेको छु । स्थानीम तहको रेखाऩयीऺणभा सहमोग ऩरु्मािउन ेस्थानीम तहका सफै ऩदातधकायी तथा कभिचायीहरु य 
रेखाऩयीऺण तथा प्रततवेदन तमायीभा सॊरग्न मस कामािरमका कभिचायीहरु सफैराइि धन्मवाद ऻाऩन गदिछु ।  

  
  (िॊकभष्ण शभाि, दॊगार) 
२०७8 बाद्र 4 गते भहारेखाऩयीऺक 

 



 

 

 

प्रदेश नॊ.1 य प्रदेश नॊ.2 रेखाऩयीऺण भहातनदेशनारम 
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च.नॊ.  51 
तभतत् २०७8/05/4 

 

र्वषम् रेखाऩयीऺण प्रततवेदन ।  
 

 

श्री प्रभखुज्मू, 

उरािवायी नगयऩातरका, 
नगय कामिऩातरकाको कामािरम 

भोयङ्ग । 

 

कैर्पमत सर्हतको याम 

हाभीरे उरािवायी नगयऩातरका आतथिक वषि २०७6।७7 को तफष्त्तम र्ववयण य त्मससॉग सम्फष्न्धत आम ब्मम 
तफफयण तथा रेखा र्िप्ऩणीहरुको रेखाऩयीऺण गयेका छौं । 

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

कैर्पमत सर्हतको यामव्मक्त गने आधाय 

1. रेखाऩयीऺणभा देष्खएका व्महोयाहरुका सम्फन्धभा तभतत 2078/02/23 भा जायी गरयएको प्रायष्म्बक 
प्रततवेदन उऩय प्राप्त प्रततर्क्रमा सर्हतका प्रभाण कागजातका आधायभा पछ्र्मौि बएका दपाहरु हिाई कामभ 
व्महोयाको अष्न्तभ प्रततवेदन ऩाना 44 मसैसाथ सॊरग्न छ । 

2. रेखाऩयीऺणफाि रु.६ कयोड 60 राख 7 हजाय फेरुजू देष्खएको छ । सोभध्मे असरु गनुिऩने रु.1 कयोड 
52 राख 78 हजाय, प्रभाण कागजात ऩेश गनुिऩने रु.1 कयोड 38 राख 51 हजाय य तनमतभत गनुिऩने रु.3 
कयोड 68 राख 78 हजाय यहेको छ ।   

3. आम्दानी तथा खचिको से्रस्ता नगदभा आधारयत रेखा प्रणारी अवरम्फन गयेकोरे ऩातरकाको ऩेश्कीफाहेक 
सम्ऩष्त्त तथा दार्मत्व मर्कन हनुे कुनै जानकायी खरुाएको छैन ।   

हाम्रो रेखाऩयीऺण कामि नेऩारको सॊर्वधान, रेखाऩयीऺण ऐन तथा भहारेखाऩयीऺकको कामािरमरे अवरम्वन गयेका 
नेऩार सयकायी रेखाऩयीऺणभान, भागिदशिन तथा रेखाऩयीऺणसङ्ग सम्फष्न्धत अन्म प्रचतरत कानून फभोष्जभ गरयएको 
छ । र्वत्तीम र्ववयण तमाय गने स्थानीम तहसङ्ग हाभी स्वतन्र छौं ।  त्मसका रातग स्वीकृत आचाय सॊर्हता  
 

 



 

 

 

 

 

अनसुाय हाभीरे काभ गयेका छौं । रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राप्त गयेका रेखाऩयीऺण प्रभाणहरु हाम्रो यामव्मक्त गने 
आधायका रातग ऩमािप्त य उऩमकु्त छन  बन्न ेकुयाभा कामािरम र्वश्वस्त छ ।   

र्वत्तीमर्ववयण उऩय व्मवस्थाऩन य रेखाउत्तयदामी अतधकायीको ष्जम्भेवायी 

आतथिक कामितफतध तथा तफष्त्तम उत्तयदार्मत्व ऐन २०७६ य स्थातनम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ तथा अन्म 
प्रचतरत काननु फभोष्जभ सही य मथाथि हनुे गयी र्वत्तीम र्ववयण तमाय गने तथा जारसाजी वा अन्म गष्ल्तका 
कायण र्वत्तीम र्ववयण सायबतू रुऩभा गरत आॉकडा यर्हत स्वरुऩभा फन्ने गयी आवश्मक आन्तरयक तनमन्रण 
प्रणारी राग ु गने ष्जम्भेवायी ऩातरका व्मवस्थाऩनभा यहेको छ । नगय कामिकारयणी, नगय प्रभखु य प्रभखु 
प्रशासर्कम अतधकृत नगयऩातरकाको र्वत्तीम प्रततवेदन प्रकृमाको अनगुभनका रातग ष्जम्भेवाय यहेका छन  ।   

र्वत्तीमर्ववयणको रेखाऩयीऺण उऩय रेखाऩयीऺकको ष्जम्भेवायी 

र्वत्तीम प्रततवेदन सभग्रभा जारसाजी वा अन्म गष्ल्त सभेतका कायण सायबतू रुऩभा गरत आॉकडा यर्हत यहेको 
होस  बतन उष्चत आश्वस्तता प्राप्त गयी याम सर्हतको रेखाऩयीऺण प्रततवेदन जायी गनुि रेखाऩयीऺणको उद्देश्म हो । 
रेखाऩयीऺणभा उष्चत आश्वस्ततारे साभान्म स्तयको आश्वस्तता सम्भप्रदान गयेको हनु्छ, तय रेखाऩयीऺण ऐन तथा 
भहारेखाऩयीऺकको कामािरमरे अवरम्वन गयेका सयकायी रेखाऩयीऺण भानदण्ड, भागिदशिन तथा रेखाऩयीऺणसङ्ग 
सम्फष्न्धत अन्म प्रचतरत कानून फभोष्जभ गने रेखाऩयीऺण सम्ऩादन बएकै अवस्थाभा ऩतन सफै प्रकायका 
जारसाजीजन्म वा अन्म गष्ल्त ऩत्ता रगाउन े सक्ने तनष्श्चतता बने हदैुन । र्वत्तीम र्ववयणका उऩमोगकतािरे 
साभान्मतमा गने आतथिक तनणिमभा नै पयक ऩानि सक्ने अवस्था देष्खएका एउिै वा सभग्रताभा हनु े र्वषेश वा 
जारसाजीजन्म वा अन्म गल्तीराई सायबतू रुऩभा गरत आॉकडा भातनएको छ ।  
 

 

 

 (नेर कुभाय खरी) 
 नामफ-भहारेखाऩयीऺक 

 



1

उरािवायी नगयऩातरका  
रेखाऩयीऺण प्रततवेदन 

2076/77 

 

ऩरयचम – स्थानीम नेततृ्वको र्वकास गदै स्थानीम शासन ऩर्द्ततराई सदुृढ गयी स्थानीम तहभा र्वधार्मकी, कामिकायीणी य 
न्मार्मक अभ्मासराई सॊस्थागत गनि स्थानीम सयकायको सॊचारन गने उद्देश्मरे मस ऩातरकाको स्थाऩना बएको हो । स्थानीम 
सयकायरे सॊचारन गने कामिभा सहकारयता, सह–अष्स्तत्व य सभन्वमराई प्रवर्द्िन गनुि य स्थानीम सयकायका काभभा 
जनसहबातगता, उत्तयदार्मत्व, ऩायदष्शिता सतुनष्श्चत गयी नागरयकराई गणुस्तयीम सेवा प्रदान गनुि नगयऩातरकाको उद्देश्म यहेको 
छ । मस नगयऩातरका अन्तगित 9 वडा, 50 सबा सदस्म, 74.62 वगि र्करोतभिय ऺेरपर तथा 70 हजाय 605 
जनसॊखमा यहेको छ । 

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

प्राप्ती बकु्तानी र्हसाव 

२०७६ श्रावण १ देष्ख २०७७ आषाढ ३१ सम्भ 

र्ववयण र्िप्ऩणी 
मस वषि रु. गतवषि रु. 

फजेि 
आपैरे गयेको 
प्रातप्त/बकु्तानी 

वस्तगुत/सोझै 
बकु्तानी 

जम्भा 
आपैरे गयेको 
प्रातप्त/बकु्तानी 

वस्तगुत/सोझै 
बकु्तानी 

जम्भा 

प्राप्ती (क+ख)   899698592.43 628739286.04 0 628739286.04 0 0 0 

क. प्रातप्त (सॊष्चतकोषभा आम्दानी 
फाॉतधने) 

  680617336 589178947.61 
0 

589178947.61 
0 0 0 

  ११००० कय ११ 180752901 102738355.20 0 102738355.20 0 0 0 

  १३००० अनदुान   458130425 447394380 0 447394380 0 0 0 

      सॊघीम सयकाय १२ 408617000 400548000 0 400548000 0 0 0 

      प्रदेश सयकाय १२ 46513425 45964000 0 45964000 0 0 0 

      जनसहबातगता  3000000 882380 0 882380 0 0 0 

  १४००० अन्म याजस्व  41733010 31012404.41 0 31012404.41 0 0 0 

  १५००० र्वर्वध प्रातप्त   1000 2989277 0 2989277 0 0 0 

ख. अन्म प्रातप्त   219081256.43 39560338.43 0 39560338.43 0 0 0 

  र्वतयण गनि फाकी याजस्व   0 0 0 0 0 0 0 

  कोषहरु   32375256.43 28129552.43 0 28129552.43 0 0 0 

  धयौिी   0 11430786 0 11430786 0 0 0 

  सॊघीम, प्रदेश सयकाय वा अन्म 
कामिक्रभ 

  186706000 0 
0 

0 
0 0 0 

बकु्तानी (ग+घ)   933618681.43 537337917.75 0 537337917.75 0 0 0 

ग. बकु्तानी (सष्ञ्चत कोषफाि)   714537425 506002892.35 0 506002892.35 0 0 0 

  २१००० ऩारयश्रतभक / सरु्वधा १८ 205287000 184933951.05 0 184933951.05 0 0 0 

  २२००० भारसाभान तथा 
सेवाको उऩमोग 

१८ 188236530 119787640.30 
0 

119787640.30 
0 0 0 
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  २५००० सहामता  १८ 674502 399502 0 399502 0 0 0 

  २७००० साभाष्जक सयुऺा १८ 1491000 1491000 0 1491000 0 0 0 

  २८००० अन्म खचि १८ 1150000 1091090 0 1091090 0 0 0 

  ३१००० गैय र्वत्तीम सम्ऩत्ती / 
ऩूॉजीगत खचि 

१८ 317698393 198299709 
0 

198299709 
0 0 0 

घ. अन्म बकू्तानी   219081256.43 31335025.40 0 31335025.40 0 0 0 

  कोषहरु   32375256.43 23713711 0 23713711 0 0 0 

  धयौिी   0 9626820.40 0 9626820.40 0 0 0 

  सॊघीम, प्रदेश सयकाय वा अन्म 
कामिक्रभ 

१६ 186706000 0 
0 

0 
0 0 0 

कट्टी यकभ बकु्तानी/दाष्खरा गनि 
फाॉकी 

  (2005506) 
 

(2005506) 
0 0 0 

ङ. मो वषिको फचत (न्मनु)   (33920089) 91401368.29  91401368.29 0 0 0 

च. गतवषिको ष्जम्भेवायी यकभ 
(अ.ल्मा) 

   108717185.80  108717185.80 
0 0 0 

वषािन्तको फाकी यकभ (ङ + च)   (33920089) 200118554.09  200118554.09 0 0 0 

फैंक तथा नगद फाकी २४  200533554.09  200533554.09 0 0 0 

 

 

स्थानीम तहको नाभ् उरािवायी नगयऩातरका                                              आतथिक वषि-2076/77 

दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुजू यकभ 
1.  र्वत्तीम र्ववयण – स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७२ भा गाउॉऩातरका तथा 

नगयऩातरकारे प्रत्मेक वषिको साउन एक गतेदेष्ख आगाभी वषिको असाय भसान्तसम्भको 
अवतधराई आतथिक वषि कामभ गयी आम य व्मवमको र्हसाव याख्नऩुदिछ । सोही ऐनको दपा 
६९ भा तोर्कए अनसुाय गाउॉऩातरका तथा नगयऩातरकारे आफ्नो आतथिक कामि प्रणरीको 
व्मवस्थाऩन गनुिऩदिछ । मस सम्फन्धभा देष्खएका व्महोया देहाम फभोष्जभ छन  
 स्थानीम तहरे सॊष्चत कोषभा गत र्वगतको फाॉकी मस वषि प्राप्त यकभ य सॊष्चत कोषवाि 

बएको खचि स्ऩष्ट देष्खने गयी खाता याखेको छैन । 

 स्थानीम तहरे फैंक सभामोजन र्हसाफ खाता याखेको छैन । जसफाि स्थानीम तहको असाय 
भसान्तको फैंक भौज्दात य शे्रस्ताको भौज्दात रु. 70618007.28 रे पयक देष्खएको 
छ । 

 रेखाऩयीऺणका क्रभभा फैंक नगदी र्कताफ तथा ऩेश्की खाता अद्यावतधक नयहेको कायण 
स्थानीम तहरे ऩेश गयेको आम–व्मम र्ववयण मथाथि भान्न सक्ने अवस्था छैन । 
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स्थानीम तहको नाभ् उरािवायी नगयऩातरका                                              आतथिक वषि-2076/77 

दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुजू यकभ 
  स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को तनमभ ७२(२) भा नेऩार सयकायरे तनधाियण गये 

फभोष्जभको आम य व्ममको वगॉकयण तथा खचि शीषिक सम्फन्धी व्मवस्था अवरम्फन 
गनुिऩने तथा तनमभ ७६(२) भा भहारेखा ऩयीऺकफाि स्वीकृत बए फभोष्जभको ढाॉचाभा 
रेखा याख्नऩुने व्मवस्था गयेकोभा मस ऩातरकारे २०७६।२।१९ भा भहारेखाऩयीऺकफाि 
स्वीकृत बएको साविजतनक ऺेर रेखाभान ढाॉचाभा प्रततवेदन तथा रेखाङ्कन गयेको ऩाईएन । 

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

    त्मसैरे तोकेफभोष्जभका र्वत्तीम र्ववयणहरु तथा खाताहरु अद्यावतधक गयी आम य 
व्ममको वास्तर्वक ष्स्थतत देष्खने गयी रेखाॊकन गनुिऩदिछ । 

++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ष्जम्भेवायी पयक ऩयेको – स्थानीम तहको सष्ञ्चत कोषभा गत र्वगतको फाॉकी, मस वषि प्राप्त य 
खचि बएको यकभ स्ऩष्ट देष्खने गयी र्हसाफ याख्न ेय ष्जम्भेवायी एर्कन गनुिऩदिछ । तय स्थानीम 
तहको रेखाऩयीऺण प्रततवेदनअनसुाय गत वषिको अन्त्मभा रु. 113690703.11 भौज्दात 
कामभ बएकोभा मो फषिको शरुुभा रु. 108717185.80 ष्जम्भेवायी सायेको देष्खमो । जस 
अनसुाय रेखाऩयीऺण प्रततवेदनभा उल्रेख बएको बन्दा रु. 4973517.31 घिी ष्जम्भेवायी 
सयेको सम्फन्धभा मर्कन गनुिऩने देष्खएको रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

4973517.31 
3.  फैक र्हसाफ तभरान नगयेको – स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७६(२) फभोष्जभ 

स्थानीम तहरे आफ्नो कायोफायको रेखा भहारेखा तनमन्रक कामािरमको तसपारयशभा 
भहारेखाऩयीऺकफाि स्वीकृत बएको ढाॉचाभा याख्नऩुने उल्रेख छ । सो फभोष्जभ भातसक रुऩभा 
से्रस्ता य फैक खाताको र्हसाफ तभरान र्वफयण तमाय गनुिऩनेभा स्थानीम तहरे सञ्चारन गयेको 
देहामफभोष्जभको खाताको फैंक र्हसाफ तभरान र्ववयण तमाय नगयेको कायण तनम्नानसुाय पयक 
ऩनि गएकोरे फैंक र्हसाफ तभरान र्ववयण तमाय गयी मर्कन गनऩुदिछ । 

 

 खाताको नाभ शे्रस्ता अनसुाय फाॉकी फैंक स्िेिभेण्ि अनसुाय 
फाॉकी पयक 

सॊष्चत कोष 98815182.86 166068205.14 67253022.28 
चार ुखचि खाता 0 1821366.15 0 
ऩूॉजीगत खचि खाता 0 10788359 0 
र्वर्वध कोष खाता 1048553.80 4110538.80 3061985 

धयौिी 6814722.75 7137722.75 303000 
जम्भा 70618007.28  

 

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

तथमाॊक सॊकरन, अतबरेखाॊकन य व्मवस्थाऩन गनुिऩने सो गयेको ऩाईएन ।  
 ऩातरकारे २०७६।७७ को अवतधभा बएको आफ्नो आतथिक कायोवायको अनसुचुी २११ 

वभोष्जभ ढाॉचाभा वार्षिक प्रततवेदन तमाय गयेको ऩाईएन । 

 स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७५ फभोष्जभ एक आतथिक वषिभा खचि हनु 
नसकी फाॉकी यहेको यकभ आतथिक वषिको अन्तभा स्थानीम तहको सॊष्चत कोषभा ट्रन्सपय 
गनुिऩनिभा आतथिक वषि सभाप्त बए ऩश्चात  ऩतन चार ु खचि खताभा रु. 1821366.15, 

ऩजुीगत खचि खाताभा रु. 10788359 सभेत गयी रु. 12609725.15 भौज्दात 
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स्थानीम तहको नाभ् उरािवायी नगयऩातरका                                              आतथिक वषि-2076/77 

दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुजू यकभ 
यहेको ऩाईमो । 

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

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

 याजस्व सॊकरन सम्फन्धभा सचुना प्रतफतधको प्रमोग गयी सफै कायोफाय फैर्कङ्ग प्रणारी भापि त 
गने गयेको देष्खएन । 

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

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

यणनीततगत र्वषम ऺेरगत भध्मकारीन तथा दीघिकारीन र्वकास मोजना तमाय गयी 
कामािन्वमनभा ल्माएको ऩाईएन । 

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

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

 स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ६५, ६६ य ६७ भा क्रभश् स्थानीम 
याजश्व ऩयाभशि सतभतत, स्रोत अनभुान य फजेि सीभा तनधाियण सतभतत य फजेि तथा कामिक्रभ 
तजुिभा सतभतत यहने व्मवस्था गयेकोभा ऩातरकारे उक्त सतभतत गठन गयेको ऩाईएन ।  

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

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

 ष्जन्सी तनरयऺण प्रततवेदनभा उल्रेख बए अनसुाय र्वतबन्न भारसाभान भभित तथा तरराभ गनुि 
ऩनेभा गयेको ऩाईएन ।  

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

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

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

 ठेक्काहरुको र्वस्ततृ र्ववयण देष्खने गयी ठेक्का अतबरेख खाता य कष्न्िन्जेन्सी खाता याखेको 
ऩाईएन। 
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 स्थानीम तहरे तनभािण व्मवसामी तथा उऩबोक्ता सतभतत भापि त कामि गयाएकोभा तनभािण 

कामिभा प्रमोग हनुे साभानको गणुस्तय आॊष्शक भार ऩयीऺण गयेको ऩाइमो । 

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

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

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

 ऩातरकारे आमोजना, कामिक्रभ छनौि गदाि उऩबोक्ता सतभततको तपि फाि नगद रागत 
सहबातगता जटु्ने आमोजनाराई प्राथतभकता ददनऩुनेभा सो नगयेको य रागत सहबातगता 
सर्हतका रागत अनभुान तमाय गयेको देष्खएन । 

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

 वातावयणको सॊयऺणको एर्ककृत ददघिकारीन मोजना तमाय गयेको ऩाइएन ।शहयीकयण 
बैयहेका स्थानराई भध्मनजय याखदै पोहोयभैरा ब्मफस्थाऩन स्थर ऩर्हचान एफॊ कामिमोजना 
तमाय गयेको ऩाईएन ।  

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

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

 तरवी प्रततवेदन् तनजाभती सेवा ऐन, 2049 को दपा 7ख2 य प्रदेश नॊ. १ साविजतनक 
खचिको भाऩदण्ड कामिर्वतध य तभतव्ममीता सम्फन्धी तनदेष्शका २०७५ को फुॉदा नॊ. २०(२) 
भा सम्फष्न्धत प्रदेश रेखा तनमन्रक कामािरमफाि तरवी प्रततवेदन ऩारयत नगयाई तरव बत्ता 
खचि रेख्न नऩाइने तथा तरवी प्रततवेदन ऩारयत नबएको यकभ खचि रेख्न े ऩदातधकायीफाि 
असरु उऩय गरयने छ बन्ने व्मवस्था यहेको छ । कामािरमरे आतथिक वषि २०७६।७७ भा 
तरवी प्रततवेदन ऩारयत नगरय तरव बत्ताभा रु. 33587481/- खचि रेखेको ऩाइमो । 
तरवी प्रततवदेन ऩारयत नबएकोरे वास्तर्वक तरव तथा ग्रडे यकभको खचि मर्कन गने 
अवस्था यहेन । तरवी प्रततवेदन ऩारयत गयेय भार तरव बत्ता खचि रेख्न ुऩदिछ । 

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

 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ अनसुाय स्थानीम तहहरुरे आफ्नो 
अतधकायऺेर तबरका र्वषमभा ऐन तथा सोको अतधनभा यही तनमभ, तनदेष्शका, कामिर्वतध य 
भाऩदण्ड  फनाउनऩुनेभा मस ऩातरकारे हारसम्भ 15 ऐन, 5 तनमभावरी, 24 कामिर्वतध 6 
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तनदेष्शका य  1 नम्सि सभेत 51 काननु एवॊ कामिर्वतध तनभािण गयी कामािन्मनभा ल्माएको 
छ । 

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

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

स्थानीम तहरे आगाभी आतथिक वषिको याजश्व य व्ममको अनभुान कामिऩातरकाफाि स्वीकृत गयाई 
असाय १० गते तबर ऩेश गने य मसयी ऩेश बएको फजेि छरपर गयी असाय भसान्ततबर 
सबाफाि ऩारयत गनुिऩने व्मवस्था छ । सोही ऐनको दपा ७३ भा सबाफाि फजेि स्वीकृत बएको 
७ ददनतबर स्थानीम तहका प्रभखुरे प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतराई फजेि खचि गने अष्खतमायी 
प्रदान गनुिऩने व्मवस्था छ । मस स्थानीम तहभा उऩाध्मऺय उऩप्रभखु श्री रक्ष्भी देवी बण्डायीरे 
२०७६।3।10 गते रु. 76 कयोड 75 राख 49 हजायको फजेि सबा सभऺ ऩेश गयेकोभा 
२०७६।3।24 भा ऩारयत बएको छ । उक्त नगय सबा कानून फभोष्जभ नबएको उल्रेख 
गयी श्री उच्च अदारत र्वयािनगयभा रयि दामय बएकोभा सम्भानीत अदारतको तभतत 
2076/8/4 को तनणिम अनसुाय नगयसबा अभान्म यहेको आदेश फभोष्जभ कामािरमरे ऩनु 
2076/9/2 भा रु. 76 कयोड ७५ राख ४९ हजाय फजेि ऩारयत गयेको छ । मसैगयी 
स्थानीम तहका प्रभखुरे २०७६।4।7  भा प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतराई फजेि खचि गने 
अष्खतमायी प्रदान गयेको देष्खन्छ ।  

 

6.  चौभातसक ऩूॉजीगत खचि - आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ  २३ फभोष्जभ 
स्वीकृत बएको कामिक्रभभा तनमभ २५ फभोष्जभ चौभातसक प्रगतत र्ववयण वनाई ऩेश गनुिऩने य 
चौभातसक कामिरक्ष्म तथा कमिक्रभ फभोष्जभ कामिसम्ऩादन सम्ऩन्न गयी कमिक्रभ कामािन्वमन 
गनुिऩने व्मवस्था छ । कामािरमरे उऩरव्ध गयाएको र्ववयण अनसुाय चौभातसक ऩषु्जगत खचिको 
ष्स्थतत देहाम फभोष्जभ छ । वषािन्तभा हतायभा काभ गयाउॉदा काभको गणुस्तयभा असय ऩने 
देष्खएकोरे तनमभभा बएको व्मवस्था अनरुुऩ आषाढभा खचि गने ऩरयऩािीभा तनमन्रण गनुिऩदिछ । 

 

 
तस.नॊ. ऩूॉजीगत खचि शीषिक कुर खचि 

चौभातसक खचि (रु.हजायभा) आषाढ 
भर्हनाको 
भार खचि 

प्रथभ 
चौभातसक 

दोस्रो 
चौभातसक 

तेसो चौभातसक 

 कूर खचि: 198299 6383 44005 146915 
  

 

7.  ऺरेगत फजेि य खचि- स्थानीम तहको एकीकृत, सभानऩुाततक य ददगो र्वकासका ऺेरगत रुऩभा 
सभानऩुाततक फजेि र्वतनमोजन गयी खचि गनुिऩने हनु्छ । मस ऩातरकाको २०७६।७७ को 
ऺेरगत फजेि य खचिको ष्स्थतत देहामअनसुाय यहेको देष्खन्छ । 

भखुम ऺरे वार्षिक वजेि खचि यकभ कुर खचि भध्मे प्रततशत 

आतथिक र्वकास 48989042 31047932 63.38 

साभाष्जक ऺेर  297062253 238271737 80.2 

ऩूवािधाय र्वकास ऺेर 149393992 157019064 62.96 

सशुासन तथा अन्तय सम्फष्न्धत ऺेर 27146138 11317993 41.61 

कामि सञ्चारन तथा प्रशासतनक खचि 9194600 68346235 74.33 

जम्भा 531786025 506002961 
 

उष्ल्रष्खत र्ववयण र्वश्लषेणफाि तनम्नानसुाय देष्खएको छ: 

 

7.1.  खचि तफश्लषेण् ऩातरकारे मसफषि कुर आष्न्तयक आमफाि रु 33603324.83 याजस्व 
फाॉडपाॉड य अनदुानफाि रु 563778703.75 सभेत रु 597382098.48 आम्दानी 
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स्थानीम तहको नाभ् उरािवायी नगयऩातरका                                              आतथिक वषि-2076/77 

दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुजू यकभ 
बएकोभा चार ुतपि  रु 307703183.35 य ऩूॉष्जगत तपि  रु 198299709/-  य तफष्त्तम 
ब्मफस्था तपि  सभेत रु 506002882.35 खचि बएको छ । खचि भध्मे आन्तरयक आमको 
र्हस्सा 6.64 प्रततशत यहेको छ । मसफषि ऩदातधकायी सतुफधाभा रु. 8298000/- खचि 
बएको छ जनु आन्तरयक आमको 24.70 प्रततशत यहेको छ । ऩातरकाराई प्राप्त बएको सफै 
अनदुान य याजस्व फाॉडपाॉडको यकभफाि  77.53 प्रततशत चार ु य 62.41 प्रततशतभार 
ऩूॉष्जगत तनभािणभा खचि बएको देष्खन्छ । मसफाि ऩातरकाहरुरे तफकास तनभािण प्रमोजनभा न्मनु 
खचि गयेको प्रशासतनक प्रमोजनभा फर्ढ खचि बएको देष्खन्छ । प्रशासतनक खचि तनमन्रण गदै 
प्राप्त अनदुान य याजस्व फाॉडपाॉडको यकभ अतधकरुऩभा तफकास तनभािण प्रमोजनभा ऩरयचारन 
गरयनऩुदिछ । 

  सॊगठन तथा कभिचायी व्मवस्थाऩन  
8.  कभिचायी कयाय – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८३ भा स्थानीम तहरे आफ्नो 

अतधकाय ऺेर य कामिफोझको र्वश्लषेण गयी सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सबेऺणको आधायभा स्थामी 
प्रकृततको काभको रातग तथा सेवा कयायफाि तरईने कभिचायीको दयफन्दी प्रस्ताव गनुिऩने य 
अस्थामी दयफन्दी सजृना गनि नसर्कने व्मवस्था छ । तय ऩातरकारे र्वतबन्न ऩदभा 34 जना 
कभिचायीहरु कयायभा याखी रु. 12937648/- खचि रेखेको छ ।  
    त्मसैगयी सोही ऐनको २०७४ को दपा ८३(८) वभोष्जभ ऩातरकारे नगय प्रहयी, सवायी 
चारक, समश, कामािरम सहमोगी, ऩरम्फय, इरेक्िीतसमन, चौर्कदाय, भातर, फगैँचे रगामतका ऩदभा 
भार कयायवाि सेवा तरन सर्कने व्मवस्था गयेको छ । स्थानीम तहरे भातथ उल्रेष्खत ऩद 
वाहेकको र्वतबन्न ऩदभा 6 जना कयाय तनमषु्क्त गयी फषिबयीभा रु. 2516800/- बकु्तानी 
गयेको अतनमतभत देखएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2516800/- 
9.  कभिचायी प्रोत्साहन बत्ता - स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ८६ (१) फभोष्जभ 

स्थानीम सेवा गठन, सॊचारन व्मवस्थाऩन, सेवाका शति तथा सरु्वधा सम्फष्न्ध आधायबतू तसर्द्ान्त 
य भाऩदण्ड सॊघीम काननु फभोष्जभ हनुे, दपा ८६ (२) फभोष्जभ स्थानीम सेवाको गठन, सॊचारन 
तथा व्मवस्थाऩन सेवाको शति तथा सतुफधा सम्फष्न्ध अन्म व्मवस्था स्थानीम तहरे फनाएको 
काननु फभोष्जभ हनुे व्मवस्था छ । स्थानीम तहरे कानून नफनाई मो फषि भातसक रु. 
4000/- का दयरे श्रावण देष्ख फैशाख सम्भ रु. 2957279/- प्रोत्साहन बत्ता खचि गयेको 
कायण आतथिक व्ममबाय फढ्न गएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2957279/- 
10.  न्मामीक सतभतत – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ४६ देष्ख ५३ सम्भ अतधकाय 

ऺेर तथा न्माम सम्ऩादन प्रर्क्रमाको व्मवस्था गयेको छ । सतभततभा ऩयेको उजयुीभध्मे 
भेरतभराऩ प्रकृततका आधायभा र्वाभद दताए बएको ३ भर्हनातबर िुङ्गो रगाउने व्मवस्था छ । 
तय रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राप्त र्ववयण अनसुाय गतफषि पछ्र्मौि वा कायफाही र्कनाया गयी िुङ्गो 
रगाउन फाकी 34 य मो फषि थऩ बएको 196 गयी कुर 230 र्ववाद दताि बएकोभा 120 
विा भार पछ्र्मौि बई 110 फाॉकी देष्खन्छ । न्माम सम्ऩादन प्रर्क्रमाराई ऐनरे तोकेको 
म्मादतबर पछ्र्मौि वा कायफाही र्कनाया गयी िुङ्गो रगाउनऩुदिछ । 

 

11.  आन्तरयक रेखाऩयीऺण - स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७७ (२) भा स्थानीम 
तहरे आतथिक कायोफायको तनमतभतता, तभतव्मर्मता, कामिदऺता य प्रबावकायीताको आधायभा 
प्रत्मेक चौभातसक सभाप्त बएको एक भर्हना तबर आन्तरयक रेखाऩयीऺण गयाउन ुऩने उल्रेख 
छ । मस स्थानीम तहरे २०७६।७७ को आतथिक कायोफायको आन्तरयक रेखाऩयीऺण 
२०७८।१।१० भा सम्ऩन्न गयेको छ । आन्तरयक रेखाऩयीऺणफाि  कामभ बएका 
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स्थानीम तहको नाभ् उरािवायी नगयऩातरका                                              आतथिक वषि-2076/77 

दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुजू यकभ 
व्महोयाहरु रेखाऩयीऺणको अवतध सम्भ असरु पछ मौि य तनमतभत नबएकोरे प्रततवेदनभा 
सभावेश गरयएको छ ।  

11.1.  कामािरमफाि कामिक्रभको रातग र्वउ र्वजन रगामतका साभाग्री  खरयद गदाि सूचीकृत पभि य 
स्रोत केन्द्र सभेत मर्कन गयेयभार गनुिऩने व्मवस्था छ । कुसवाह भेतडकोफाि 
2076/10/17 भा र्वउ र्वजन रु. 160500/- खरयद गयी बकु्तानी गयेको य उक्त र्वउ 
र्वतयण गयेकोभा रु. 3712/- र्वर बयऩाई बन्दा फढी बकु्तानी गयेको रु. 

 

 

 

 

 

3712/- 
11.2.  बौ.नॊ. 240, कामािरमरे सवायी साधन भभति गयाउन ु अष्घ भभित आदेश स्वीकृत गयी सफै 

बन्दा घिीवाराफाि कामि गयाउनऩुनेभा ३ विा पभि भभति सेन्ियफाि दयबाउ ऩर तरई रु. 
190800/- उक्त कामि गयाई बकु्तानी गयेकोभा तरुनात्भक चािि तमाय गदाि दययेिको प्रस्ताव 
बन्दा पयक गयी तरुनात्भक र्ववयण फनाएकोरे खरयद कामि प्रततस्ऩधाित्भक भान्ने आधाय 
देष्खएन । दययेि यकभराई मथाथि रुऩभा गणना गनुिऩदिछ ।  

 

11.3.  कामिक्रभ सॊचारन गनि खरयद गरयएका र्वउ र्वजन र्वतयण गदाि सम्फष्न्धत कृषकरे फषु्झतरएको 
ऩरयभाण सर्हतको बयऩाई सभावेश गयेयभार र्वतयण गनुिऩनेभा ऩशऩुतत कृर्ष बण्डायराई र्वज 
र्वतयणको यकभ बकु्तानी गदाि उक्त बण्डायफाि कृषकरे फषु्झतरएको बयऩाई सभावेश नगयी 
बकु्तानी ददएकोरे र्वउ प्राप्त गने कृषकको बयऩाई ऩेश हनुऩुने रु. 

 

 

 

 

 

109295/- 
11.4.  फसन्त कुभाय शाहराई स्वीकृत भ्रभण अवतध बन्दा फढी अवतधको दैतनक तथा भ्रभण बत्ता वाऩत 

तनमभ अनसुाय ऩाउने यकभ बन्दा फढी बकु्तानी ददएको रु. 

 

 

1600/- 
11.5.  कामिक्रभ सॊचारनको रातग खरयद गरयएको एग्रोनेि र्वतयण सम्फन्धी बयऩाई ऩेश नबएको रु.  101250/- 
11.6.  र्वर र्वजकको बकु्तानी गदाि सक्कर र्वजक तरई बकु्तानी गनुिऩने व्मवस्था छ । कामािरमरे 

जानकी िेक्नोरोजी प्रा.तर.राई रु. 3277/- बकु्तानी गयेकोभा सक्कर र्वजक ऩेश नबएको रु. 
 

3277/- 
11.7.   सॊघीम शशति तपि ्  

11.8.  ऩश ुस्वास्थम कामिक्रभ अन्तगित २०७६ भॊतसय य ऩौष भर्हनाभा ५ हप्ताको सतबितरङ फझुाएकोभा 
८ हप्ताको सतबिरेन्स रयऩोिि ऩेश गयेको य खाजा खचि वाऩत फढी बकु्तानी गयेको रु. 

 

10500/- 
11.9.  बोतगन्द्र तधभारराई डोय हाष्जयी अनसुाय दैतनक दय गणना बन्दा फढी रु. 350/- फढी बकु्तानी 

रेखेकोरे असरु हनुऩुने रु. 
 

350/- 
11.10.  दगुाि भाता सडक कारोऩरे कामिको बकु्तानी गदाि रु. 919030/- को र्वर र्वजक यहेकोभा 

रु. 939365/- खचि रेष्ख बकु्तानी गयेकोरे फढी बकु्तानी गरयएको रु. 
 

20000/- 
  ऩदातधकायी सरु्वधा  
12.  खाना तथा र्वर्वध खचि – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७१ फभोष्जभ व्ममको 

फजेि अनभुान आन्तरयक आमको ऩरयतधतबर यही औष्चत्मताको आधायभा र्वर्वध खचि गनुिऩने 
व्मवस्था छ । मस स्थानीम तहरे मो वषि खाना तथा र्वर्वधतपि  भार रु. 1791406/- खचि 
गयेको छ । मस्तो खचिभा तभतव्मर्मता कामभ गनुि ऩदिछ । 

 

13.  आतथिक सहामता – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ भा स्थानीम तहको यकभफाि आतथिक 
सहामता, चन्दा, ऩयुस्काय एवॊ सॊस्थागत अनदुान र्वतयण गनि ऩाउने व्मवस्था यहेको देष्खॊदैन । 
मस स्थानीम तहरे उऩचाय प्रमोजनको रातग मो वषि 22 व्मष्क्त एवॊ सॊघ सॊस्थाराई रु. 
1754102/- आतथिक सहामता र्वतयण गयेको ऩाइमो । मस्तो खचिभा तभतव्मर्मता कामभ 
गनुि ऩदिछ । 

 

  अनदुान प्रातप्त, र्वतयण य र्पताि  
14.  अनदुान र्पताि – सॊघीम एवॊ प्रदेश सयकायको कानून एवॊ कामिर्वतध फभोष्जभ ती तनकामफाि  
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुजू यकभ 
स्थानीम तहभा प्राप्त हनुे सभऩयुक वाहेकका अनदुान वषिबयी खचि नबई फाॉकी यहेको अवस्थाभा 
सम्फष्न्धत तनकामभा र्पताि गनुिऩने व्मवस्था यहेको छ । प्राप्त र्ववयण (सरुको अनसूुची १२ य 
२१) अनसुाय २०७७ असाय भसान्तभा देहामफभोष्जभको अनदुान खचि नबई फाॉकी यहेकोभा सॊघ 
शशति तपि को रु. 37730756.28 राई कामािरमरे कोष तथा रेखा तनमन्रक कामािरम 
भोयङभा २०७६।४।१४ भा य प्रदेश शशति तपि को रु. 19522666/- २०७७।३।३१ 
भा प्रदेश रेखा तनमन्रक कामािरमको नाभभा जम्भा गयेको दाष्खरा बौचयफाि देष्खएको छ ।  
अनदुान प्रदान गने 
तनकाम 

अनदुानको प्रकाय प्राप्त यकभ खचि यकभ फाॉकी यकभ 

सॊघीम सयकाय 
शसति  241948000 204217243.72 37730756.28 

(२०७६।४।१४)  
अन्म 158600000 112304660 46295340 

जम्भा 400548000 316521903.72 84026096.28 

प्रदेश सयकाय 

शसति  25333000 12846092 12486908 

र्वषशे 2991000 2948826 42174 

सभऩयुक 10000000 3006816 69931084 

अन्म 7640000 6804949 835051 

जम्भा 45964000 25606683 83295217  
15.  अनदुानको अनगुभन – साविजतनक तनकामफाि उऩरब्ध गयाईएको अनदुानको सही सदऩुमोग बए 

नबएको एकीन गनि अनदुान उऩरब्ध गयाउने तनकामरे सभम सभमभा अनगुभन गनुिऩदिछ । तय 
ऩातरकारे देहामअनसुाय स्वास्थम कृर्ष, ऩश,ु शैष्ऺक सेवा, साभान खरयद तथा र्वतबन्न सहकायी 
सॊस्थाराई अनदुानभा खचि रेखेका छन  । तय ऩातरकाफाि तफतयण बएको अनदुानको सर्ह 
सदऩुमोग बए नबएको सम्फन्धभा अनगुभन तथा सोफाि प्राप्त उऩरव्धी भाऩन गयेको छैन । 
साथै अनदुान सम्फन्धभा स्थानीम अनदुान नीतत तम गयेका छैनन  । तसथि अनगुभनराई 
प्रबावकायी वनाई सॊघ, प्रदेश तथा स्थानीम तहफाि र्वतयण हनुे अनदुानभा दोहोयोऩना नहनुे गयी 
अनदुानग्राहीको जीफनस्तयभा सधुाय आएको मर्कन गयी यकभको ऩूणि सदऩुमोग गयाउनेतपि  
ध्मान ददनऩुदिछ । 

 

  कय दस्तयु एवॊ आन्तरयक आम  
16.  असरुी गनि फाॉकी आन्तरयक आम – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को ऩरयच्छेद ९ 

र्वत्तीम अतधकाय ऺेर अन्तगित र्वतबन्न कय तथा शलु्क रगाउने य आम ठेक्का फाऩत फक्मौता 
यकभ सभेत असरुी गने व्मवस्था छ । मस स्थानीम तहरे र्वगत य मो वषि फन्दोफस्त गयेको 
आन्तरयक आम ठेक्काभा देहामअनसुाय 2 व्मवसार्मफाि रु. 8466450/- असरु गने फाॉकी 
यहेको छ ।  
तस.नॊ. ठेकेदायको नाभ आम ठेक्काको 

नाभ 

सम्झौता यकभ दाष्खरा यकभ फाॉकी यकभ 

1 ऩूवािञ्चर कन्ट्रस्क्सन नदी जन्म ऩदाथि 2715000000 19005000 8145000 

2 
 र्वऻाऩन 6321000 318450 321450 

जम्भा 8466450 

तय उठ्न फाॉकी यहेको यकभको आमगत रगत सभेत तमाय गयेको छैन । तनमभानसुाय 
कायवाही असरु गनुिऩदिछ । 

 

 आम ठेक्का (नदी जन्म तपि )  
17.  सॊमकु्त ठेक्काको आम् नदीजन्म ऩदाथिको उत्खनन  य र्वर्क्रको रातग यतवुा भावा खोराभा दभक 

नगयऩातरका-उरािवायी नगयऩातरका-तभक्राजङु गाउॉऩातरका-चरुाचरुी गाउॉऩातरका य कभर 
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुजू यकभ 
गाउॉऩातरकाको सॊमकु्त ठेक्का सभेत फन्दोवस्त बई नदीजन्म ऩदाथि र्वर्क्र सम्फन्धी कामि बएको 
र्वर्क्र शलु्क यतसदफाि देष्खएको छ । तय सो ठेक्काफाि मो वषि नगयऩातरकारे प्राप्त गनुिऩने 
आम प्राप्त गयेको य सो यकभ नगयऩातरका सॊष्चत कोष खाताभा जम्भा गयेको प्रभाण अतबरेख 
तथा आम्दानीको र्ववयण ऩेश नबएकोरे मस सम्फन्धभा र्वश्लषेण गनि सर्कएन ।  

18.  नगयऩातरकातपि ् नदीजन्म ऩदाथिको उत्खनन  य र्वर्क्र गने कामि व्मष्क्तगत व्मवस्थाऩनफाि 
गयाउने गयी ५ विा खोरा तथा सो खोराका नाकाहरुफाि उत्खनन  गनि फन्दोवस्त गयी ठेक्का 
आह्वान बएकोभा २०७६।९।१८ गते खोतरएको वोरऩरभध्मे ऩूवािञ्चर कन्ट्रक्शनको रु. 
27150000/- कवरु अॊकको ठेक्का स्वीकृत बएको छ । सूचनाको शति अनसुाय ठेक्का 
कवोर गनेरे सम्झौता गदाि तोर्कएको आधायभा जभानत तरई सम्झौता गनुिऩनेभा 
२०७६।१०।३ भा ऩूवािञ्चर कन्स्ट्रक्सनराई ठेक्का फन्दोवस्तको ऩट्टाजायी गदाि दोश्रो र्कस्ताको 
फैंक ग्मायेन्िी नतरई तथा भू.अ.कय य अतग्रभ कय वाऩतको ऩयैु यकभ दाष्खरा नगयी सॊकरन 
इजाजत (ऩट्टा) ददएको छ । ठेक्का खोरा कवरु गने तनभािण व्मवसामीरे दोश्रो र्कस्ता वाऩतको 
यकभ भाघ भसान्त तबर फझुाउन ुऩनेभा सो अनसुाय नफझुाई र्ढरो फझुाएको छ । भू.अ.कय 
यकभ रु. 3529500/- भध्मे रु. 1411800/- भार दाष्खरा गयेको य फाॉकी रु. 
2187700/- दाष्खरा गनि फाॉकी देष्खएकोरे असरु गनुिऩने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2187700/- 
19.  ठेक्का कवरु कतािरे २०७६।१०।२ भा रु. 10860000/- य २०७६।१२।४ भा रु. 

8145000/- गयी जम्भा रु. 19005000/- फझुाएकोभा रु. 8145000/- फझुाउन 
फाॉकी देष्खएकोरे असरु गनुिऩने रु. 

 

 

 

8145000/- 
19.1.  शति ऩारना ष्स्थती् नदी जन्म ऩदाथि उत्खन गने तनभािण व्मसामीसॉग बएको सम्झौताको शतिभा 

कय उठाउदा प्रमोग गने यतसदहरु ठेकेदायरे आफ्नै तपि फाि छऩाई गयी अतनवामि रुऩभा 
प्रभाष्णत गयाई याख्नऩुने व्मवस्था बएकोभा मो वषि छऩाई गयेको सॊखमा य प्रमोग गरयएको 
यतसदको र्ववयणको अतबरेख ऩेश बएन । शतिभा खोरा अन्म ऩदाथिको उत्खनन  ऩरयभाणको 
र्ववयण प्रत्मेक भर्हना नगयऩातरकाराई उऩरब्ध गयाउनऩुने व्मवस्था बएकोभा सो अनसुायको 
र्ववयण नफझुाएको, ऩट्टाको शतिभा भेष्शनफाि उत्खनन  गनि ऩाउने व्मवस्था याखी एक्साबेियफाि 
उत्खनन  गनि अनभुतत ददएको छ । 

 एक्साबेियफाि उत्खनन  गने तय भातसक ऩरयभाण नफझुाउने, उत्खनन  गने ऩदाथिको 
र्कतसभ नतोर्कएको, कुर ऩरयभाण भार तोर्कएकोभा सम्झौताको शति ऩारना नगयी नगयाई 
प्राकृततक श्रोतको उत्खनन  य र्वर्क्र गयेकोभा सम्झौता ऩरयभाण बन्दा फढी ऩरयभाण उत्खनन  य 
र्वर्क्र बए नबएको सम्फन्धभा ऩातरकारे मर्कन गनुिऩदिछ । शति बन्दा फढी ऩरयभाणको र्वर्क्र 
य उत्खनन  बएभा सम्झौता अनसुायको थऩ यकभ असरु गनुिऩदिछ । 

 

19.2.  आइिभ य ऩरयभाण नछुट्टीएको ठेक्का् नदीजन्मम ऩदाथि सॊकरन य र्वर्क्रको रागत अनभुान य 
ठेक्का फन्दोफस्ि गदाि स्वीकृत आई.ई.ई प्रततवेदनभा तोर्कएको ढुॉगा गीट्टी, वारवुा अन्म श्रोत भध्मे 
के कतत ऩरयभाण कून कून नाकाफाि सॊकरन य र्वर्क्र गनि सर्कने सो आधायभा ठेक्काऩट्टाको 
रातग ऩरयभाण कामभ गनुिऩने व्मवस्था छ । कामािरमरे नदीजन्म ऩदाथि सॊकरन य र्वर्क्र गने 
सचुनाभा ढुॉगा, गीिी, वारवुा, योडा बयौि, भािो सॊकरन ठेक्का ई र्वतडङ भापि त आह्वान गदाि 5 
विा नदीफाि 125463 घनभीिय ऩरयभाण भार उल्रेख गयी न्मनुतभ यकभको सूचना गयेको 
छ । उत्खन्नको रातग र्ववयण तमाय गदाि खोराको नाभ य नाका उल्रेख गयेको बएताऩतन 
ऩदाथिहरुको ऩरयभाण खरुाएको ऩाइएन । ठेक्का प्राप्त गने व्मष्क्त/पभिरे कुन कुन ऩदाथिको 
सॊकरन य र्वर्क्र गनि सक्ने सोको ऩरयभाण नै मर्कन नगयी ठेक्का रगाएकोरे आई.ई.ई प्रततवेदन 
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुजू यकभ 
अनसुाय उत्खननको सीभा तबर यहेको भान्ने आधाय देष्खएन ।  

20.  र्वऻाऩन कय वाऩत ठेक्का वाऩत रु. 636900/- कवरु गयेको भध्मे रु. 318450/- भार 
असरु बै रु. 321450/- असरु हनु फाॉकी यहेकोरे असरु गनुिऩने रु. 

 

 

321450/- 
21.  अभानतफाि सॊकरन् कामािरमरे ६ विा खोराफाि सॊकरन य र्वर्क्रको ठेक्का फन्दोवस्त हनुअुष्घ 

२०७६।७।२४ देष्ख २०७६।१०।३ सम्भ अभानतफाि (कामािरम कभिचायी) रु. 
1810937/- आम गयेको देखाएको छ । उक्त अवतधभा कामािरमरे र्वतबन्न नाकाभा फाह म 
व्मष्क्त तथा कभिचायीराई दैतनक खाजा खचि बकु्तानी गने य नाकाभा खर्िएका कभिचायीफाि 
सॊकरन बएको यकभ नगय प्रहयीरे फषु्झतरने तथा फैंक दाष्खरा गने गयेको छ । 
रेखाऩयीऺणभा प्राप्त सॊकरन देखाएको यष्जष्टयको आधायफाि गणना गदाि रु. 1840926/- 
सॊकरन य फैंक बौचय अनसुाय रु. 1810626/- देष्खएकोरे पयक देष्खएको रु. 30000/- 
सम्फन्धभा ऩनु मर्कन गनुिऩदिछ रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30000/- 
22.  कामािरमभा प्रमोग गरयने नगदी यतसदहरुको रगत र्ववयण अद्यावतधक गयी यतसद तनमन्रण खाता 

खडा गनुिऩने व्मवस्था छ । उक्त अवतधभा नाकाभा खर्िएका कभिचायीहरुरे सॊकरनको रातग 
प्रमोग बएका नगदी यतसद तथा दैतनक सॊकरन बै यतसद अनसुायको ऩयैु यकभ दाष्खरा बए 
नबएको तथा फाॉकी यतसदको र्ववयण यतसद तनमन्रण खाताफाि यतसद आम्दानी खचि य फाॉकी 
र्ववयण ऩेश नबएकोरे मर्कन गनि सर्कएन ।  

 

23.  फैंक दाष्खरा् अभानतफाि सॊकरन गरयएको याजस्व सोही ददन वा सोको बोतरऩल्ि शे्रस्ता तमाय 
गयी फैंक दाष्खरा गनुिऩने व्मवस्था छ । यष्जष्टयको ऩयीऺणभा २०७६।९।२८ भा रु. 
89920/- जम्भा गयेको य सो तभतत ऩतछ २०७६।१०।५ भा भार यकभ दाष्खरा गयेको 
छ । उक्त ददन रु. 121835/- दाष्खरा गयेकोभा सॊकरन यष्जष्टयभा २०७६।९।२८ ऩतछ 
२०७६।१०।३ सम्भ रु. 55278/- भार सॊकरन बएको उल्रेख गयेकोरे यष्जष्टयफाि 
देखाइएको आम्दानी सभेत मथाथि यहेको भान्ने आधाय देष्खएन ।  

 

24.  कामािरमरे कृर्ष तथा ऩश ु फजाय ठेक्का वाऩत २०७६।४।१८ भा न्मूनतभ ठेक्का अॊक रु. 
1700000/- कामभ गयी ठेक्का आह्वान गयेको य उक्त ठेक्काको दोश्रो ऩिक २०७६।७।८ 
भा रु. 957000/- कामभ गयी ठेक्का आह्वान गयेकोभा उक्त ठेक्काको तनणिम नगयाई छाडेको 
ऩाइमो । ठेक्काको तनणिम सभमभा नहुॉदा आमभा ऩयेको असयका सम्फन्धभा छानर्वन गयी 
सम्फष्न्धतराई ष्जम्भेवाय फनाइनऩुदिछ ।  

 

25.  रागत अनभुान य ठेक्का ऩरयभाण् नदीजन्म ऩदाथिको ठेक्का आह्वान गनि रागत अनभुान तमाय गदाि 
184663 घ.भी. वयावयको ऩरयभाण उत्ऩादन गने गयी रु. 32293000/- प्रस्तार्वत 
न्मूनतभ अॊक कामभ गने गयी तमाय गरयएकोभा ठेक्का आह्वान गदाि उक्त ऩरयभाण घिाई 
125463 घ.भी. भार गने गयी २०७६।८।२१ भा सूचना प्रकाशन गयेको छ । सोही 
ऩरयभाणको आधायफाि वोरऩरदातारे रु. 27150000/- भार कवरु गयी २०७६।१०।३ 
भा ठेक्का फन्दोवस्त बएकोभा कामािरमरे २०७६।१०।१० देष्ख नै ४ विा नाकाभा ४ 
एक्साबेिय प्रमोग गयी उत्खनन  गनि ऩरयभाण य ददन सभेत स्वीकृत गयी ऩठाएको ऩाइमो । ठेक्का 
अवतध २०७६।१०।३ देष्ख २०७७ जेष्ठ भसान्त १४६ ददन यहेको भध्मे भेष्शनफाि उत्खनन  
गने अवतध तनम्नानसुाय स्वीकृती ददएको छ ।  
नाका भेष्शनफाि तनकाल्न ेऩरयभाण भेष्शन सॊचारन ददन 

खोनािनी वायी/ र्वशार िोर 22500 90 
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झायसादी (कर्कि नी फािो) 19250 77 

सनुबोडा नाका 10750 43 

भानकत्रे नाका 11500 46  
26.  उऩबोक्तानसुाय दैतनक २५० घ.भी. को दयफाि भेष्शनफाि उत्खनन  इजाजत ददएको य फाॉकी 

अवतधभा सभेत ठेक्का कवरु कतािरे सम्झौता अनसुाय नगयऩातरकाफाि यतसद छऩाई गयी प्रभाष्णत 
नगयाएको, यतसद तनमन्रण खाता ऩेश नबएको य भातसक उत्खनन  को र्ववयण सभेत ऩेश नगयको 
साथै कामािरमरे ठेक्का रगाउदा खोराको रम्वाई चौडाई य गर्हयाईको आधायभा उत्खनन  गने 
गयी ऩयैु ऺेरपर छाडेकोभा उक्त ऺेरपरफाि ठेकेदायरे उत्खनन  गयेको ऩरयभाण नै नतरई 
सम्झौता ऩरयभाण भारको आधायभा र्वर्क्र भूल्म असरु गने गयी ठेक्का फन्दोवस्त गयेकोरे य 
कामािरमफाि उत्खनन  ऩश्चात (ठेक्का अवतध ऩतछ) सो ऺेरको नाऩजाॉच गयी प्रततवेदन तमाय 
नगयेकोरे नदीजन्म ऩदाथिको सॊकरन य र्वर्क्र गने कामिको रागत अनभुान ऩरयभाण गणनाको 
आधाय मथाथि देष्खएन । मो वषि कामािरमरे तनम्नानसुाय नदीहरुको ऺेरनै तनभािण व्मवसामीराई 
उत्खन्न गनि ददएको ऩाइमो ।  
खोराको नाभ नाका ऺेरपर आई.ई.ई फभोष्जभ 

उत्खनन  गनि 
सर्कन े

रम्वाई चौडाई गर्हयाई 

सनुबोडा खोरा सनुबोडा 890 भी. 20 भी. 0.85 भी. 15130 घ.भी. 
सोष्ल्ि खोरा कष्न्दचौक नाका 

थाऩडागी नाका  
2000 भी. 10 भी. 0.85 भी. 17000 घ.भी. 

तभक्र ुखोरा भानेकत्रे नाका 
(िाॊडी योड) 

500 भी. 33.34 भी. 1.10 भी. 18333 घ.भी. 

ननुसयी खोरा झायसादी नाका 1120 भी. 50 भी. 0.67 भी. 37500 घ.भी. 
फक्राहा खोरा खोसािनी वायी 

नाका चायघये 
नाका 

1172 भी. 53.34 भी. 0.60 भी. 37500 घ.भी. 

उऩयोक्तानसुाय ऺेरपरफाि अनभुतत ऩरयभाण उत्खनन  गने गयी ऩरयभाणको आधायभा 
उत्खनन् फाि प्राप्त हनुे ढुॊगा, फारवुा, गीिी, भािो नखरुाईएको य ठेकेदायरे र्वर्क्र र्ववयण य 
यतसद छऩाई गयी न.ऩा.भा ऩेश नबएको, भातसक उत्खनन  र्ववयण भेष्शन य भातनस दवैुफाि 
उत्खनन  गयेकोरे फढी ऩरयभाण बए नबएको सम्फन्धभा अनगुभन य नाऩजाॉच प्रततवेदन ऩेश 
नगयेकोरे मस सम्फन्धभा ऩनु छानर्वन गयी शरुु रागत अनभुान ऩरयभाण य ठेक्का आह्वान गदाि 
देष्खएको ऩरयभाण य उत्खनन  ऩरयभाण सम्फन्धभा मर्कन हनुऩुदिछ । अनगुभनफाि फढी ऩरयभाण 
र्वर्क्र बएको वा स्िकभा याखेको ऩाइएभा सम्झौता दयफाि थऩ यकभ असरु गनुिऩदिछ ।  

 

  न.ऩा. ऩूॉजीगत तपि ्   
27.  बेरयएसन स्वीकृती वेगयको बकु्तानी् उरािवायी नगयऩातरका साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ 

को तनमभ १२२ अनसुाय खरयद सम्झौता गदािको वखत ऩूवािनभुान गनि नसर्कएको ऩरयष्स्थतत सो 
सम्झौता कामािन्वमनको क्रभभा तसजिना बई दपा ५४ फभोष्जभ नगयऩातरकारे बेरयएसन आदेश 
जायी गनुिऩने बएभा तनमभावरीको प्रकृमा ऩयुा गयी बेरयएसन स्वीकृत गने अतधकायीरे प्रभाष्णत 
गयेको हनुऩुने व्मवस्था छ । कामािरमरे सार्वकभा तनभािण सम्ऩन्न बएका ब्रक १ य ब्रक २ 
का बवनहरुको भाथी तरा थऩ गने गयी २०७५।८।२ भा रु. 27061432.33 भा १८ 
भर्हना तबर तनभािण गने सम्झौता बएको ठेक्काको मो वषि सम्भ रु. 30402878.40 बकु्तानी 
बएको छ । उक्त बवनको शरुु सम्झौता बन्दा फढी बकु्तानी गयेकोभा ऩर्हरो बेरयएसनफाि रु. 
1001925.94 थऩ गयेकोभा दोश्रो बेरयएसनफाि तसतबर, स्थानीियी य इरेष्क्ट्रकर तपि का 
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स्थानीम तहको नाभ् उरािवायी नगयऩातरका                                              आतथिक वषि-2076/77 

दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुजू यकभ 
थऩ काभको रातग उल्रेख गयी रागत अनभुानको १२.92 प्रततशत बेरयएसन गनुिऩने प्रस्ताव 
२०७६।११।१२ भा इष्न्जतनमरे ऩेश गयेको ऩाइमो । सोही प्रस्तावराई रेखा अतधकृतफाि 
याम ऩेश बएको आधायभा कामािरमरे चौथो तथा अष्न्तभ र्वरको क्रभश् रु. 8200304.03 
य रु. 7136572.28 सभेत जम्भा रु. 15336876.31 बकु्तानी गयेको ऩाइमो । 
उरािवायी नगयऩातरकाको साविजतनक खरयद तनमभावरी 2075 को दपा १२२ फभोष्जभ दपा 
५४ का अतधकायीरे बेरयएसन स्वीकृत नगयी बकु्तानी गयेको कामि अतनर्मभत देष्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15336876.31 
28.  बेरयएसनको तरुनात्भक र्ववयण् उरािवायी नगयऩातरकाको साविजतनक खरयद तनमभावरी २०७५ 

को तनमभ १२२(२) भा बेरयएसन जायी गदाि खरुाउनऩुने कुयाको व्मवस्था गयी तनभािण कामिको 
ड्रइङ तडजामन ऩरयवतिन, बेरयएसन ऩरयभाणको प्रार्वतधक ऩुयाई, रागत अनभुानभा ऩने प्रबाव य 
सोको प्रततशत स्वीकृत फजेि य कामिक्रभको फायेभा सभेत उल्रेख गनुिऩने व्मवस्था बएकोभा सो 
अनसुाय तरुनात्भक र्ववयण वेगय नै बेरयएसन सम्फन्धी प्रततशत कामभ गयी बकु्तानी प्रस्ताव गयी 
सोराई स्वीकृत नै नगयाई खचि गयेकोरे खरयद तनमभावरीको व्मवस्था फभोष्जभ बेरयएसन 
सम्फन्धी प्रकृमा ऩयुा गयेको प्रभाण ऩेश हनुऩुदिछ ।  

 

29.  म्माद थऩ् उरािवायी नगयऩातरकाको साविजतनक खरयद तनमभावरी २०७५ को दपा १२४ भा 
खरयद सम्झौताको म्माद थऩ सम्फन्धी व्मवस्था छ । तनमभको उक्त व्मवस्थाभा खरयद 
सम्झौताको म्माद सभाप्त हनु ७ ददन अगावै तनवेदन ददनऩुने य तनवेदन प्राप्त बएऩतछ तनवेदनभा 
उल्रेष्खत कायण भनातसव देष्खएभा 6 भर्हना अवतध वोरऩर स्वीकृत गनेरे य सो बन्दा फढीको 
अवतध प्रभखुरे थऩ गनि सक्ने छ बन्ने व्मवस्था छ । मो ठेक्काको म्माद २०७७।२।१ सम्भ 
भार यहेको छ । उक्त अवतध ऩतछ तनभािण व्मवसामीको म्माद थऩ गयेको प्रभाण रेखाऩयीऺणभा 
ऩेश बएन । तय कामािरमरे तनभािण व्मवसामीको म्माद थऩ वेगय २०७७।३।३० भा अष्न्तभ 
र्वर वाऩत उल्रेख गयी रु. 7156527.26 बकु्तानी गयेको ऩाइमो । खरयद तनमभावरीको 
तनमभ १२५ भा सम्झौताभा तोर्कएको म्मादभा सम्ऩन्न हनु नसकेभा प्रतत ददन सम्झौता यकभको 
0.05 प्रततशतका दयरे ऩूवि तनधािरयत ऺततऩूतॉ ततनुिऩने व्मवस्था फभोष्जभ र्ढरा कामि गयेको 
अवतध ६० ददनको हनुे रु. 912086.34 असरु हनुऩुदिछ रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

912086.34 
30.  कामि सम्ऩन्न प्रततवेदन् उरािवायी नगयऩातरका साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ 

१२९ भा खरयद सम्झौता फभोष्जभ तनभािण कामि सम्ऩन्न कामि सम्ऩन्न बएको तीस ददन तबर 
सम्फन्धीत तनभािण व्मवसामीरे तनभािण बए फभोष्जभको (एजर्वल्ि) नक्सा नगयऩातरकाभा ऩेश 
गनुिऩने व्मवस्था छ । मो तनभािण कामिको अष्न्तभ र्वर उल्रेख गयी तनभािण व्मवसामीरे 
बकु्तानी भाग गयेकोभा कामािरमरे यतनङ र्वर भार उल्रेख गयी काभको नाऩजाॉच सभेतको 
पाइनर र्वर तमाय नगयी बकु्तानी गयेकोरे तनमभको उक्त व्मवस्थाको ऩारना नबएको साथै 
पाइनर र्वरको काभ सभेतराई यतनङ र्वर भार तमाय गयी बकु्तानी तसपारयस गनेराई 
ष्जम्भेवाय फनाइनऩुदिछ ।  

 

31.  बौ.नॊ. 14/2076/8/29, तेश्रो यतनङ र्वर वाऩत भू.अ.कय र्वजक अनसुाय रु. 
5431460.25 भार बकु्तानी गनुिऩनेभा कामािरमरे उक्त र्वरको बकु्तानी रु. 5551625/- 
गयेकोरे र्वजक बन्दा फढीको बकु्तानी मर्कन गयी असरु गनुिऩने रु. 

 

 

 

120165/- 
32.  र्वर बकु्तानी आधाय् उरािवायी नगयऩातरका साविजतनक खरयद तनमभावरी २०७५ को तनमभ 

१२७ (२) भा र्वर र्वजकको बकु्तानी सम्फन्धी व्मवस्था छ । कामािरमरे ऩथयी-शतनचाये 
नगयऩातरकारे सनुबोडा खोराभा फनाउने प्रस्तार्वत ऩरुभा र्वस्ततृ ऩरयमोजना प्रततवेदन तमाय गनि 
ऩयाभशिदाता छनौि गयी र्व.एभ.एस. नेऩारसॉग सम्झौता गयेको य उक्त न.ऩा.को नाभभा 
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स्थानीम तहको नाभ् उरािवायी नगयऩातरका                                              आतथिक वषि-2076/77 

दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुजू यकभ 
ऩयाभशिदातारे जायी गयेको कय र्वजकको प्रतततरऩी सभावेश गयी ऩथयी शतनशे्चय न.ऩा.रे 
ऩठाएको ऩरको आधायभा सोही र्वर सॊरग्न गयी ऩयाभशिदाताराई 500000/- बकु्तानी गयेको 
ऩाइमो । कामािरम य ऩथयी-शतनश्चये न.ऩा. र्वच काभको रागत फाॉडपाॉड सम्झौता नबएको य 
ऩयाभशिदातासॉगको काभ गयाउने सम्झौता अन्म तनकाम (ऩथयी-शतनशे्चय) फाि बएको काभको 
बकु्तानी गयेकोरे सो खचि मर्कन गने सम्झौता य अन्म आधाय प्रभाण ऩेश हनुऩुदिछ रु. 

 

 

 

 

 

 

 

500000/- 
 न.ऩा. चार ुतपि ्  

33.  ऩश ुकामिक्रभ तपि ् ऩश ु सेवा कामिक्रभ सॊचारन तनदेष्शका अनसुाय कामिक्रभ अन्तगित र्वतयण 
गरयने ऩशऩुॊऺीको स्वास्थम ऩरयऺण गयाएय भार र्वतयण गनुिऩने व्मवस्था छ । कामािरमरे वडा 
नॊ. 8 भा एकर भर्हराराई फॊगयु र्वतयण सम्फन्धी कामिक्रभ अन्तगित २८ ऩरयवायराई २८ 
फॊगयु ऩाठा खरयद गयी रु. 247000/- बकु्तानी गरयएकोभा खरयद गरयएका ऩशहुरुको स्वास्थम 
ऩयीऺण वेगय नै राबग्राहीराई र्वतयण गयेको छ ।  

 

33.1.  बौ.नॊ. 66/2076/7/24, र्वण ु प्रसाद बट्टयाईको नाभभा ऩेश्की ददई १०० प्रततशत 
अनदुानभा र्हॉउदे घाॉसको र्वउ र्वतयण कामिक्रभ २०७६।९।२४ भा २५५० केजी खरयद गयी 
रु. 222500/- बकु्तानी गयेकोभा शत प्रततशत अनदुानभा घाॉसको र्वउ उऩफल्ध गयाउने 
तनणिम य कामिक्रभ सॊचारन तनदेष्शका ऩेश नबएको रु.  

 

 

 

 

 

222500/- 
34.  मातामात गरुुमोजना तमायी प्रततवेदन् बौ.नॊ. 8/2076/8/29, कामािरमरे मातामात 

गरुुमोजना तमाय गने कामि र्व.एभ.एस. नेऩारफाि गयाउन २०७५।७६ को स्वीकृत मोजनाफाि 
२०७५।९।२ भा सम्झौता बई कामि प्रायम्ब गयेकोभा तोर्कएको अवतध तबर कामि सम्ऩन्न 
गयेको ऩाइएन । मो वषि ऩयाभशिदाताको काभको बकु्तानी गनि तमाय गरयएको र्िप्ऩणीभा उक्त 
मोजना २०७५।७६ फाि क्रभागत मोजनाभा नगयसबाफाि ऩारयत नगयेकोरे नगय कामिऩातरका 
सभऺ ऩेश हनुे गयी सदय (प्र.प्र.अ.) गयेको आधायभा यकभ बकु्तानी ददएकोभा उक्त कामिको 
म्माद थऩ वेगय बकु्तानी गयेको अतनमतभत रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

344169/- 
35.  कय तथा शलु्क असरुी - स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ५५, ५७, ५८ य 

५९ भा एकीकृत सम्ऩष्त्त कय य घयजग्गा कय, घयजग्गा वहार कय, व्मवसाम कय य वहार र्व 
शलु्क उठाउने व्मवस्था यहेको छ । ती आम शीषिकभा आम अनभुान य असरुी ष्स्थतत 
तनम्नानसुाय यहेको देष्खन्छ । 

आम शीषिक अनभुान असरुी असरुी प्रततशत 

एकीकृत सम्ऩष्त्त कय  3550000 3311443 93.25 

घयजग्गा कय 12500000 27217590 217.74 

व्मवसाम कय 3229000 2571720 79.64 

वहार र्विौयी शलु्क 8100000 4088377 50.47 

ऩातरका तबर यहेका कयदाताहरुको अतबरेख व्मवष्स्थत नयहेको एवॊ फझुाउन ल्माएको 
अवस्थाभा भार कय एवॊ शलु्क फझुी तरने ऩरयऩािी यहेकोरे उष्ल्रष्खत असरुी मथाथि भान्न सक्न े
अवस्था देष्खएन । तसथि आफ्नो ऺेरतबर कयदाताको अतबरेख अद्यावतधक गयी कयको 
दामायाभा ल्माउन ुऩदिछ । 

 

36.  भूल्म अतबवरृ्र्द् कय – भूल्म अतबवरृ्र्द् कय ऐन, २०५२ को अनसूुनी १ भा उल्रेख बएका सेवा 
तथा फस्त ु तथा नेऩार सयकायरे याजऩरभा सूचना प्रकाशन गयी कय छुि हनु े बनी उल्रेख 
बएको फस्त ुतथा सेवा फाहेकका फस्तभुा भू.अ.कय छुि ददन नहनुे व्मवस्था छ । जस अनसुाय 
ऩातरकाफाि प्रकृततक श्रोत तफक्रीरातग फन्दोफस्त बएको ठेक्काभा र्वक्री भूल्मभा राग्ने भूल्मभा 
अतबवरृ्र्द् कय छुि ददन तभल्ने देष्खदैन  । तसथि ऩातरकारे आम ठेक्काभा देहामअनसुाय रु. 
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुजू यकभ 
2377700/- असूरी गदाि तनमभानसुाय हनु े रु. 309499/- भूल्म अतबवरृ्र्द् कय यकभ 
असरु गयेका छैनन  । 

ठेकेदायको नाभ आम ठेक्काको र्ववयण प्मान नॊ. सम्झौता यकभ भअुकय छुि 
यकभ 

 शकु्रफाये फजाय ठेक्का  327000 42518 

 शतनवाये फजाय ठेक्का  26500 3445 

 शतनवाये वडा नॊ. 3 
 140000 18200 

 ऩूवािधाय सेवा शलु्क 
 1247300 162149 

 र्वऻाऩन आम ठेक्का  636900 83187 

जम्भा 309499 
मस्तो भूल्म अतबवरृ्र्द् कय यकभ असरु गयी सॊधीम सॊष्चतकोष दाष्खरा हनुऩुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

309499/- 
  उऩबोक्ता सतभतत भापि त कामि  
37.  हेबी इष्क्वऩभेण्िको प्रमोग — साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ९७(९) भा 

उऩबोक्ता सतभतत वा राबग्राही सभदुामफाि सञ्चातरत हनुे तनभािण कामिभा डोजय, एक्साबेिय, 
रोडय, योरय, ग्रडेय जस्ता हेबी भेष्शनयी प्रमोग गनि नतभल्ने व्मवस्था छ । सो तनमभावरीको 
प्रततफन्धात्भक वाक्माॊशभा रागत अनभुान तमाय गदािको सभमभा हेबी भेष्शन प्रमोग गनुिऩने 
जर्िर प्रकृततको कामि बनी उल्रेख बएको यहेछ बने सम्फष्न्धत प्रार्वतधकको तसपारयशभा 
साविजतनक तनकामफाि सहभतत तरई त्मस्ता भेष्शन प्रमोग गनि सर्कने उल्रेख छ । ऩातरका 
अन्तगित सञ्चातरत अतधकाॊश सडक तनभािण तथा स्तयोन्नततसॉग सम्फष्न्धत मोजनाका उऩबोक्ता 
सतभततहरुरे डोजय, एक्साबेिय रगामतका हेबी भेष्शन प्रमोग गने गयेको ऩाइए ताऩतन 
तनमभावरीको व्मवस्था फभोष्जभ सम्फष्न्धत प्रार्वतधकको तसपारयश गयाई गाउॉ कामिऩातरकाको 
कामािरमफाि सहभतत तरएको ऩाइएन । तनमभाफरीको ब्मफस्था अनरुुऩ कामि गयाउनऩुदिछ । 

 

38.  जर्िरसॊयचना तनभािण – साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ९७अनसुाय उऩबोक्ता 
सतभततहरुराई भेष्शन, औजाय उऩकयणहरुको आवश्मक नऩने, श्रभभूरक कामिको ष्जम्भेवायी 
ददनऩुने व्मवस्था यहेको छ । ऩातरकारे आय.तस.सी. फे्रभ स्ट्रक्चय सर्हतका बवन, ऩरु, कल्बिि, 
रगामतका जर्िर प्रार्वतधक ऩऺ सभावेश हनुे ऩूवािधाय सॊयचना तनभािण कामि सभेत उऩबोक्ता 
सतभततहरु भापि त  गयाउन े गयेको देष्खमो । मस्ता कामि व्मावसार्मक य अनबुवी तनभािण 
व्मवसामी पभिफाि फोरऩर प्रततस्ऩधाि भाऩिmत  गयाउन उऩमकु्त हनुे देष्खन्छ । तनमभाफरीको 
ब्मफस्था अनरुुऩ कामि गयाउनऩुदिछ । 

 

39.  सभऩयुक कोष तपि ् शशति अनदुानफाि सनऩकुवा भा.र्व. वेतेतन तसभसाय सडक कारोऩरे गनि 
ष्शवजी तनभािण सेवासॉग गनि २०७७।२।१० भा रु. 10379862/- भा २०७७।३।२० 
सम्भ अवतध याखी सम्झौता बएको छ । उक्त काभको दोश्रो यतनङ र्वर सम्भ रु. 
4742585/- भा को कामि गयाई बकु्तानी गयेको य फाॉकी काभ ऩयुा नबएकोभा मोजनाको 
म्माद थऩ सभेत नगयी छातडएको छ । सडक तनभािणभा कारोऩरे सभेतको आइिभ याखी 
सम्झौता बएकोभा डे्रन य अन्म सववेस सम्भको काभ गयाएकोरे स्वीकृत ड्रइङ तडजामन य 
ष्स्िभेि फभोष्जभको कामि ऩयुा नगयी, म्माद थऩ नगयाई छाडेकोरे तनमभ अनसुाय राग्ने ऩूवि 
तनधािरयत ऺततऩूतॉ असरु गयी फाॉकी कामि गयाउन ुऩदिछ । 

 

  शशति अनदुान तपि ्  
40.  सेतनियी प्माड् बौ.नॊ. 149/2077/3/23, शशति तपि फाि प्राप्त यकभ खचि गदाि तोर्कएको 

आधायभा गनुिऩने व्मवस्था छ । र्वद्यारमभा अध्ममनयत तोर्कएका उभेय सभहुका छाराहरुराई 
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुजू यकभ 
र्वद्यारमभा यहेको सेतनियी प्माड व्मवस्थाऩन इकाइरे खरयद गयी र्वतयण गरयने व्मवस्था छ । 
उरािवायी नगयऩातरकाको साविजतनक खरयद तनमभावरी २०७५ को तनमभ १२ भा 
भारसाभानको रागत अनभुान तमाय गदाि स्ऩेतसर्पकेशनको आधायभा गनुिऩने व्मवस्था छ । मो 
वषि कामािरमरे २४४७९ र्ऩस रु. 72/- का दयरे रु. 1762488/- खरयद गने तनणिम गयी 
पाइनर सोरसुन प्रा.तर. उरािवायीफाि २०७७।३।३१ भा खरयद गयी न.ऩा.को स्िोयभा 
दाष्खरा गयी बकु्तानी गयेको ऩाइमो । सेतनियी प्माडको स्ऩेतसर्पशेकन स्वीकृत नदेष्खएको य 
२०७६।१२।११ देष्ख सम्ऩूणि रकडाउन बएको अवस्थाभा र्वद्यारमहरु फन्द यहेकोरे आतथिक 
वषिको अन्तभा खरयद गनुिऩने आवश्मकता देष्खदैन । मसयी आवश्मकता वेगय भौज्दातभा याख्न े
गयी खरयद गरयदा साभानको गणुस्तयभा सभेत ह्रास हनुे देष्खन्छ । उक्त साभान भस्मौदा 
प्रततवेदनको छरपर सम्भभा २३००० प्माकेि र्वद्यारमहरुभा ऩठाई फाॉकी १४७९ प्माकेि 
भौज्दातभा यहेको देष्खमो ।  र्वद्यारमहरुभा ऩठाएको साभान ऩतन कोतबडको कायणरे र्वद्यारम 
फन्द बएको अवस्थारे ती साभान उऩमोग नबएको अवस्था देष्खन्छ । मसयी उऩमोग नहनुे 
अवस्थाभा फजेि खचि गनि भारको रातग खचि गयी अनावश्मक व्ममबाय ऩायेको देष्खएको छ । 
फजेि खचिराई उऩरब्धीभरुक फनाइनऩुदिछ । उक्त प्माडहरु र्वद्यारमहरुरे आम्दानी गयेको 
प्रभाण सभेत यहेको देष्खएन रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106480/- 
41.  नगयऩातरका अन्तगितका २२ र्वद्यारमहरुराई साभाष्जक ऩयीऺण, रयऩोिि तमायी, वरेुर्िन 

प्रकासन कामिक्रभ सॊचारन गनि एकभषु्ठ भा.र्व.तह रु.15000/- य आ.र्व.तह रु. 10000/- 
का दयरे रु. 265000/- तनकासा ऩठाएको छ । कोयोना सॊक्रभणको कायण र्वद्यारमहरु 
२०७६।१२।११ देष्ख ऩयैु रकडाउन बएकोभा सोही अवतधभा ऩठाइएका उक्त यकभ 
तोर्कएको कामिभा खचि गये नगयेको प्रततवेदन नतरएकोरे कामि नबए यकभ र्पताि तरनऩुदिछ । 
सम्फष्न्धत तोर्कएको काभभा खचि बए प्रभाण ऩेश हनुऩुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

265000/- 
41.1.  बौ.नॊ. 329/2077/2/6, ऩयीऺा सॊचारन गयी खचि गदाि स्वीकृत नम्सिको आधायभा गनुिऩने 

व्मवस्था छ । कामािरमरे कऺा ८ को ऩयीऺा सॊचारन गदाि उत्तयऩषु्स्तका छऩाईको कामि 
न.ऩा. तपि को चार ुफजेिफाि गयेको छ । उक्त ऩयीऺाभा र्वद्याथॉको भाकि तसि १६०० थान 
छऩाई गयेकोभा १३००० थान भरु कऩी य १०००० थान थऩ कऩी छऩाई गयी खचि गयेको 
सभेत देष्खएको छ । र्वद्याथॉ सॊखमा य ऩयीऺाको र्वषमगत आधायभा कऩी छऩाई गयी खचि गये 
नगयेको मर्कन गनुिऩदिछ ।  

 

41.2.  बौ.नॊ. 152/2077/3/25, उरािवायी नगयऩातरकाको साविजतनक खरयद तनमभावरी   
२०७५ को तनमभ १२ भा भारसाभानको खरयद गदाि स्ऩेतसर्पकेशनको आधायभा गनुिऩने 
व्मवस्था छ । कामािरमरे सनऩकुवा भा.र्व.भा डेस्किऩ कम्प्मिुय 9, 1 थान ल्माऩिऩ य १ 
थान र्प्रन्िय सभेत खरयद सभेतका र्वर सभावेश गयी रु. 650000/- बकु्तानी गयेकोभा  
तनमभको व्मवस्था फभोष्जभ र्वद्यारमरे भेष्शन औजायको स्ऩेतसर्पकेशन स्वीकृत गयी 
प्रततस्ऩधािफाि खरयद कामि गयेको नदेष्खएको अतनमतभत बकु्तानी रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

650000/- 
41.3.  आवासीम गैय आवासीम छारावतृत वाऩतको यकभ र्वद्यारम खाताभा ऩठाई खचि गयेकोभा 

र्वद्यारमहरु २०७६।१२।११ देष्ख नै रकडाउन बै सम्ऩूणि र्वद्याथॉहरु र्वद्यारमभा नयहेको 
अवतधभा दतरत छारावतृत तपि  रु. 162800/- य छारावतृत तपि  रु. 956000/- सभेत 
जम्भा रु. 1115800/- ऩठाइएको छ । उक्त यकभ र्वद्याथॉहरुरे प्राप्त गयेको य छारावृतत 
र्वतयण गयेको अनगुभन प्रततवेदन ऩेश हनुऩुदिछ रु. 

 

 

 

 

 

 

1115800/- 
42.  चौभातसक तनकासा :- कामिक्रभ कामािन्वमन ऩषु्स्तकको खण्ड २ को भा स्थानीम तहभा र्वष्त्तम  
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुजू यकभ 
हस्तान्तयण बै गएका सशति अनदुानका शैष्ऺक कामिक्रभहरुको कामािन्वमन प्रकृमा सम्फष्न्ध 
व्मवस्था छ । स्थानीम तहरे र्वद्यारमभा कामियत ष्शऺकको तरव बत्ता सम्फन्धी एकीन 
र्ववयण ष्शऺा र्वकास तथा सभन्वम इकाईवाि प्राप्त यकभराई दयवन्दीभा कामियत ष्शऺक, 
अनदुानकोिा (याहत)भा य प्रार्वतधक धायतपि का अनदुानभा कामियत ष्शऺक तथा प्रष्शऺकहरुको 
रातग र्वद्यारमवाि प्राप्त भाग पायभ रुज ुगयी तनकासा ददनऩुने व्मवस्था छ । नगयऩातरकारे 
सम्फष्न्धत र्वद्यारमभा स्वीकृत दयफष्न्द तबर यही तनमतभत हाष्जय बएका, ष्शऺक र्कताफखानाफाि 
फार्षिक तरफी प्रततवेदन ऩारयत गयेका ष्शऺकहरुराई भार तरफ बत्ता तनकासा गनुिऩनेभा तरवी 
प्रततवेदन ऩारयत बएको ऩाइएन । रेखाऩरयऺणको क्रभभा केवर र्वद्यारमगत कुर तनकासा 
ददएको रु.१०९७३८७७९.७ यकभको तेरयज भार उऩरब्ध गयाईएकोरे एकभषु्ट तनकासा 
ददएको उक्त यकभ र्वद्यारमहरुरे खचि गदाि तोर्कएफभोष्जभ ष्शऺकको हाष्जयी तनमषु्क्त अवकास 
सभेत तबडान गयेको तथा कट्टी गनुिऩने कय, कभिचायी सॊचम कोष थऩ, वीभा वाऩतको यकभहरु 
य ग्रडे ऩाउने यकभ एर्कन गये नगयेको सम्फन्धभा ऩयीऺण गनि सर्कएन । आपू भातहतका 
र्वद्यारमका ष्शऺक कभिचायीको तरव बत्ता बकु्तानी गदाि तरवी प्रततवेदन ऩारयत गयाएय तथा 
अन्म यकभ मर्कन गयेय भार बकु्तानी गनुिऩने व्मवस्था हनुऩुदिछ । 

चौभातसक र्वद्यारम 
सॊखमा 

तनकासा यकभ कैर्पमत 

प्रथभ २१ ३४७३४०८६।६  रेखाऩरयऺणभा चार ु आ.व.भा र्वतबन्न र्वद्यारमका ८ 
जना ष्शऺकहरु अवकास बएको र्ववयण प्राप्त बएकोभा 
तबडान गने आधाय नबएकोरे फढी बकु्तानी बए नबएको 
एर्कन हनु सकेन, 

 २ जना ष्शऺकहरु ष्जल्रान्तय सरुवा बै आएको र्ववयण 
प्राप्त बएकोभा तनज कुन र्वद्यारमभा सरुवा बै आएको य 
तनजराई फढी बकु्तानी बए नबएको एर्कन हनु सकेन । 

दोश्रो २२ ३६०८७९९६ 

तेश्रो २२ ३८९१६६९७।१ 

जम्भा १०९७३८७७९।७  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43.  धमु्ती कोष् बौ.नॊ. 210/2076/11/5, अन्म सॊघ सॊस्था भापि त कामिक्रभ सॊचारन गने गयी 
तनकासा ददएको यकभफाि तोर्कएको कामिभा खचि बए नबएको सॊस्थारे तनमतभत रेखाऩयीऺण 
गयाए नगयाएको सभेतको प्रततवेदन तरई सोको भूल्माङ्कन गनुिऩने व्मवस्था छ । कामािरमरे 
भदन बण्डायी स्भतृत प्रततष्ठानराई उक्त प्रततष्ठानभा अध्ममनयत र्वऩन्न तथा रष्ऺत वगिका 
र्वद्याथॉराई प्रार्वतधक ष्शऺा, शैष्ऺक सधुाय, ऋण, धमु्तीकोष वाऩत रु. 500000/- तनकासा 
गयेकोभा उक्त यकभ तोर्कए फभोष्जभ कामिभा खचि बए नबएको मर्कन गयी प्रततवेदन प्राप्त 
गयेको नदेष्खएकोरे सम्झौताको शति अनसुाय तोर्कएको कामिभा यकभ प्रमोग गयेको अनगुभन 
प्रततवेदन ऩेश हनुऩुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500000/- 
44.  बौ.नॊ. 131/2077/3/9, शशति अनदुानफाि प्राप्त यकभ स्वीकृत कामिक्रभ तनदेष्शका 

फभोष्जभ प्रार्वतधक धाय र्वद्याथॉको रातग यातधका भा.र्व.राई ल्माव सहामक य प्रमोगात्भक 
साभाग्री व्मवस्थाऩनको रातग प्रतत र्वद्याथॉ रागत अनभुान (9-12) को सॊस्था १४१ जनाको 
उल्रेख गयी रु. 2115000/- तनकासा ऩठाएकोभा उक्त यकभ तनकासा गदाि र्वद्यारम 
रकडाउन बै फन्द यहेको य शैष्ऺक सर २०७७ शरुु नबएकोरे र्वद्यारमभा अध्ममनयत 
र्वद्याथॉ सॊखमा तबडान गयी तोर्कएको कामिभा यकभ खचि गये नगयेको अनगुभन प्रततवेदन सभेत 
तमाय नगयेकोरे उक्त यकभको खचि ऩरु्ष्ट हनुे प्रभाण ऩेश हनुऩुदिछ ।  

 

  प्रदेश शशति तपि ्  
45.  र्वशेष अनदुान् शशति अनदुानफाि प्राप्त यकभ खचि गयी स्वीकृत मोजना तथा कामिक्रभभा  
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुजू यकभ 
प्रचतरत कानून अनसुाय खचि गनुिऩने व्मवस्था छ । कामािरमराई प्रदेश सयकाय प्रदेश नॊ. 1 
फाि र्वशेष अनदुानभा प्राप्त यकभफाि वडा नॊ.3 भा सारवायी खेर भैदानभा कम्ऩाउण्ड वारको 
कामि गयाउन रु. 1667664.81 को रागत अनभुान स्वीकृत गयी उऩबोक्ता सतभतत भापि त 
कामि गयाई बकु्तानी गयेको ऩाइमो । उक्त कामिको इर्ष्टभेिभा 2549.25 केजी पराभे 
डण्डीको कामि देखाएकोभा उऩबोक्ता सतभततरे काभ गयी साभाग्री खऩतको र्वजक सभेत ऩेश 
बएकोभा कम्ऩाउण्ड वार तनभािणभा १२ एभ.एभ. य ७ एभ.एभ. साइजको २०८८.२० केजी 
भार र्वर सभावेश गयेको ऩाइमो । उऩबोक्ता सतभततराई डण्डीभा भू.अ.कय सर्हतको दयफाि 
2549.25 केजीको रु. 279884/- बकु्तानी गयेकोभा खरयदको र्वजक अनसुाय रु. 
172000/- को भार यहेकोरे खरयद गरयएको ऩरयभाण बन्दा फढी ऩरयभाणको बकु्तानी ददएको  
असरु गनुिऩने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50348.85 

46.  बौ.नॊ. 09/2077/3/26, डाॉगीछेरी कल्बिि तनभािण कामि गयाउन तभक्र ु कन्ट्रक्सनफाि 
कामि गयाई बकु्तानी गयेकोभा उक्त काभको सम्झौताभा र्ऩ.एस. आइिभभा यहेको ल्माव िेष्ट 
रयऩोिि वाऩतको रु. 25000/- सभेत बकु्तानी गयेकोभा तनभािण व्मवसामीरे गणुस्तय ऩयीऺण 
गयाएको िेष्ट रयऩोिि ऩेश नबएकोरे सो को प्रभाण ऩेश हनुऩुने अन्मथा असरु हनुऩुने रु. 

 

 

 

 

 

25000/- 
  कोतबड-19 तपि ्   

47.  सहमोग अर्ऩर य प्राप्ती् नगयऩातरकारे कोतबड-19 सॊक्रभणफाि उत्ऩन्न अवस्थाभा सहमोग गनि 
चाहनेराई २०७६।१२।१८ को तनणिमानसुाय छुटै्ट खाताभा सहमोग 
(0601701150585059) खाताभा जम्भा गने तनणिमानसुाय मो खाताभा तनम्नानसायका 
व्मष्क्त तथा सॊस्थाफाि यकभ आम्दानी देखाएको छ ।  
व्माडतभन्िन क्रव 24055 

न.ऩा कभिचायी 174237 

ने.क.ऩा. 192080 

ऩािॊ प्मारेस 15000 

नेऩार दशिन करेज 100000 

जनप्रतततनतध भातसक बत्ताफाि 832590 

चन्द्र फ. तरम्फ ु 50000 

खानेऩानी उऩबोक्ता सॊखमा 155000 

नेऩारी काॊग्रसे 112605 

जनता सभाजवादी 76038 

र्वतबन्न अन्म व्मष्क्त 99080 

केवरु निेवकि  प्रा.तर. 51000 

र्वतबन्न व्मष्क्तत्व 196175 

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्रारम 1000000 

जम्भा 3077860  

 

48.  कामािरमरे कोयोना सॊक्रभण र्वयाभी ओसाय ऩसाय कामिभा आफ्नो एम्फरेुन्स यहेको बएताऩतन 
खड ग रक्ष्भी थाऩा स्भतृी प्रततष्ठानको एम्वरेुन्स दैतनक रु. 3000/- भा बाडाभा तरई ५८ 
ददनको रु. 174000/- बकु्तानी गयेको छ । 

 

49.  कामािरमरे ९ विै वडाहरुभा तडसइन्पेक्सन स्प्र े को कामि २०७६।१२।७ देष्ख २५ गते 
सम्भ स्प्र ेगाडी बाडा वाऩत दैतनक रु. 5500/- खचि गयी स्प्र ेसम्फन्धी कामि गयेको छ ।  

 

50.  कोयोना सॊक्रभण तनमन्रण तथा योकथाभ सम्फन्धी कामिभा प्राप्त यकभ सोही कामिभा भार खचि 
गनुिऩने व्मवस्था बएकोभा कामािरमरे १००० थान र्ि-सिि खयदद कामिभा रु. 50000/- खचि 
गयेको छ ।  

 



19

स्थानीम तहको नाभ् उरािवायी नगयऩातरका                                              आतथिक वषि-2076/77 

दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुजू यकभ 
51.  खरयद प्रकृमा् उरािवायी नगयऩातरकाको साविजतनक खरयद तनमभावरी २०७५ को तनमभ १४१ 

भा र्वशेष ऩरयष्स्थततभा खरयद गने सम्फन्धी व्मवस्था छ । तनमभावरीको व्मवस्था फभोष्जभ रु. 
10 राख बन्दा फढीको खरयद गयेको बएभा त्मसयी खरयद गयेको र्ववयण साविजतनक सूचना 
प्रकाशन गयी खरयद अनभुान कामािरमराई ऩठाउन ुऩने व्मवस्था बएकोभा याहत साभाग्री तथा 
अन्म कोतबड-19 सयुऺा साभाग्रीहरु खरयद गदाि ३ विा ऩािॊहरुसॉग दययेि तरई घिीवाराको 
खरयद गयेको देष्खमो । तनमभभा बएका व्मवस्था ऩयुा गयी खरयद गनुिऩदिछ । 

 

52.  कोयोना सॊक्रभण तथा तनमन्रण सम्फन्धी नेऩार सयकायफाि स्वीकृत तनदेष्शकाभा कोयोना 
तनमन्रण सम्फन्धी कामिभा प्राप्त यकभ सोही कामिभा भार खचि गनुिऩने व्मवस्था यहेकोभा 
कामािरमरे सम्ऩूणि रकडाउन अवतधभा दौडको प्रततस्ऩधाि र्पष्जकर र्पिनेश सभेतफाि छनौि 
गयी १५ जना व्मष्क्तराई २०७७।२।१३ देष्ख २०७७।३।२० सम्भ भातसक रु. 
15000/- बकु्तानी गयी कोयोना प्रहयी छनौि गयी रु. 480090/- खचि गयेको छ । 
सम्ऩूणि रकडाउनभा छुटै्ट व्मष्क्तहरु बनाि छनौि कामि गयाई खचि गनुि उऩमुिक्त देष्खएन रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

480090/- 
53.  क्वायेष्न्िन य आइसोरेशन् कामािरमफाि ऩेश बएको र्ववयण अनसुाय यातधका भा.र्व.भा 

क्वायेष्न्िन सेन्िय य भॊगरफाये अस्ऩतारभा आइसोरेशन सेन्िय स्थाऩना गयी सॊचारन बई खचि 
बएको छ ।  

 

54.  याहत र्वतयण् कामािरमरे ४ चयणभा याहत र्वतयण गने कामि सॊचारन गयेको य र्वतयण कामि 
२०७६।१२।२३ देष्ख शरुु बै २०७७।२।२२ सम्भको अवतधभा र्वतबन्न वडाहरुभा चाभर, 
दार, तेर, सावनु, चाउचाउ सभेतको ३० केजी देष्ख २५ केजी सम्भ चाभर य अन्म खाद्य 
साभाग्रीहरुको प्माकेि तमाय गयी र्वतयण गयेको देखाएको छ । 

 

55.  ज्वयो ष्क्रतनक् कामािरमरे भॊगरफाये अस्ऩतारका आइसोरेशन सेन्िय स्थाऩना गयी सॊचारन 
गयेकोभा सो स्थान फाहेक ज्वयो ष्क्रतनक सॊचारन गनि ९ जना स्वास्थमकभॉहरु तनमषु्क्त गयी 
४८ ददनको रातग रु. 331246/- खचि गयेको ऩाइमो ।   

 

56.  क्वायेष्न्िन तनभािण् रेखाऩयीऺणभा प्राप्त र्ववयण अनसुाय क्वायेष्न्िन तनभािण गनि यातधका 
भा.र्व.राई रु. 120536/- तथा अन्म साभाग्री खरयद गनि रु. 202596/- सभेत रु. 
323132/- खचि गयेको छ । क्वायेष्न्िनभा यहेका सॊक्रतभतहरुराई खाना सम्फष्न्धत 
ष्जल्राको प्रहयीको याशनदयफाि खचि गने गयी तनदेष्शकाभा व्मवस्था यहेकोभा कामािरमरे फदद्र 
गेष्ट हाउसफाि रु. 127500/- य बगुलु्ि होिरफाि २०७७।२।२५ देष्ख २०७७।३।८ 
सम्भको अवतधभा रु. 168900/- गयी जम्भा रु. 296400/- क्वायेष्न्िनभा यहनेको खाजा 
खानाभा खचि गयेको छ । औषतध भास्क, सेतनिाइजय, र्ऩर्ऩई, इन्फ्रन्ि थभोतभिय, तबर्िएभ, 
सष्जिकर ग्रभ्स, रगामतका सयुऺा य उऩचाय साभाग्री खरयद कामिभा रु. 2424643/- खचि 
गयेको र्ववयणफाि देष्खएको छ ।  

 

57.  जनश्रभदान – प्रदेश तनवािचन ऺेर ऩूवािधाय र्वकास कामिक्रभ सॊचारन तनमभावरी २०७६ (दोश्रो 
सॊशोधन) अनसुाय उक्त कामिक्रभ अन्तगित उऩबोक्ता सतभतत भापि त काभ गयाउॉदा बवन य 
ऩरुभा उऩबोक्ता सतभततरे कष्म्तभा १० प्रततशत य अन्मभा बए कष्म्तभा २० प्रततशत मोगदान 
गनुिऩने व्मवस्था छ । मो वषि नगयऩातरका अन्तगित सॊचातरत मस कामिक्रभ तपि का मोजनाको 
नभूना छनौि गयी ऩयीऺण गरयएकोभा तनम्नानसुाय (बवन य ऩरु वाहेकका) काभभा घिीभार 
जनसहबातगता तरई फढी खचि गयेकोरे नऩगु जनसहबातगता वाऩतको यकभ असरु हनुऩुदिछ रु. 

 
 
 
 
 

639458.7 
 तस.नॊ. उऩबोक्ता सतभतत य काभ सम्झौता यकभ कामि सम्ऩन्न 

यकभ 
उऩबोक्तारे 
व्महोने 
यकभ 

व्महोयेको घिी अनऩुाततक 
कट्टी यकभ 
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुजू यकभ 
1.  भनभोहन भागि फािो उ.स. 1111142 1104506 220901 111115 109786.2 
2.  तरवणेी भागि तडन तनभािण उ.स. 1176500 1150422 230084 110638 119446.4 
3.  भराभी चौताया बानभुागि याजघाि उ.स. 2778000 2721679 544336 278448.26 265887.5 
4.  स्वास्थम चौकी भहार्वघय शौचारम तनभािण 111112 112294 22458.8 11111 11347.8 
5.  भाझी चौक देवी ... तभक्राजङु .... 1111200 1111200 222240 111200 111040 
6.  तरवणेी भागि डे्रन तनभािण उ.स. 1176500 439014 87802.8 65852 21950.8 

जम्भा 639458.7  
58.  याजस्व यकभ र्ढरा दाष्खरा् आतथिक कामिर्वतध तथा र्वत्तीम उत्तयदार्मत्व ऐनको दपा २७ रे 

कानून फभोष्जभ प्राप्त हनुे याजस्व तथा सयकायी यकभ कामािरमभा प्राप्त बए ऩतछ सोही ददन वा 
सो ददन सम्बव नबए सो को बोतरऩल्ि तोर्कए फभोष्जभ रेखा याखी फैंक दाष्खरा गनुिऩने 
व्मवस्था छ । नगयऩातरकारे र्वतबन्न वडा य केन्द्रभा नगदै फषु्झतरएको याजस्व ऐनरे तोकेको 
अवतध तबर फैंक दाष्खरा नगयेको देष्खएको छ । सोर्ह दपाभा काफ ुफार्हयको ऩरयष्स्थतत ऩरय 
तोर्कएको म्माद तबर ऩतन दाष्खरा नबएभा सोको बोतरऩल्ि फैंक दाष्खरा गरयसक्न ु ऩनेभा 
याजस्व दाष्खरा र्हसावको 10 ददन बन्दा फढी र्ढरो दाष्खरा गयेको नभूना छनौि गयी ऩयीऺण 
गयेकोभा तनम्नानसुाय देष्खएको छ ।  

 

 बौ.नॊ./तभतत वडा नॊ. अवतध सॊकरन यकभ दाष्खरा यकभ दाष्खरा तभतत 

19/2076/4/25 2 2076/4/1-4/23 सम्भ 173250 173250 2076/4/23 

21/2076/4/27 न.ऩा. केन्द्र 2076/4/13-4/27 सम्भ 133620.05 133620.05 2076/4/27 

26/2075/5/4 3 2076/4/1-2076/4/31 
सम्भ 

247102.86 247102.86 2076/5/4 

32/2076/6/30 न.ऩा. केन्द्र 2076/6/16-2076/6/30 
सम्भ 

288073.94 288073.94 2076/6/30 

42/2076/7/24 6 2076/4/27-2076/6/29 
सम्भ 

173264 173264 2076/6/30 

44/2076/7/24 5 2076/5/30-2076/6/10 
सम्भ 

168369.26 168369.26 2076/7/7 

45/2076/7/24 4 2076/6/28-2076/7/6 
सम्भ 

137010 137010 2076/7/21 

48/2076/7/24 1 2076/4/15-2076/4/28 
सम्भ 

123904 123904 2076/7/17 

51/2076/7/24 न.ऩा. केन्द्र 2076/6/12-2076/6/30 
सम्भ 

173535 173535 2076/7/9 

61/2076/8/4 9 2076/7/1-2076/7/20 
सम्भ 

128179 128179 2076/7/25 

62/2076/8/4 8 2076/7/1-2076/7/20 
सम्भ 

130454.60 130454.60 2077/7/25 

64/2076/8/6 2 2076/6/11-2076/7/30 
सम्भ 

185693.97 185693.97 2076/8/6 

76/2076/8/29 न.ऩा. केन्द्र 2076/7/14-2076/7/21 
सम्भ 

518689 518689 2076/7/29 

160/2077/2/32 7 2076/4/1-2076/12/30 
सम्भ 

3236583 3236583 2077/1/5 

220/2077/3/3 9 2076/10/22-2077/3/30 
सम्भ 

591942.78 591942.78 2077/3/21 
य 3/31 

214/2077/3/31 न.ऩा. .... 2076/12/1-2077/3/30 
सम्भ 

1767142.4
6 

1767142.4
6 

2077/3/22-
3/30 
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुजू यकभ 
210/077/3/31 7 2077/3/22-2077/3/30 

सम्भ 

519625.17 519625.17 2077/3/30 

198/077/3/28 3 2076/5/1-2077/3/8 सम्भ 1164288 1164288 2077/3/8 

192/077/3/24 7 2077/3/8-2077/3/31 
सम्भ 

455404.21 455404.21 2077/3/22 

185/077/3/22 4 2076/7/21-2076/12/4 
सम्भ 

1462130.2
0 

1462130.2
0 

2076/12/5 

184/2077/3/22 4 2076/4/20-2076/4/27 
सम्भ 

78092.14 78092.14 2077/3/22 

184/2077/3/22 4 2076/5/31-2076/6/10 
सम्भ 

150801 150801 2077/3/15 

175/2077/3/14 7 2077/3/1-2077/3/3 सम्भ 38452.54 38452.54 2077/3/4 

174/2077/3/14 7 2077/3/4-2077/3/7 सम्भ 35432.80 35432.80 2077/3/14  
 उऩयोक्तानसुाय वडा नॊ. 7 रे आतथिक वषिको सरुु ददन देष्ख चैर भसान्त सम्भको 

याजस्व यकभ २०७७।१।५ भा भार दाष्खरा गनि ल्माएको साथै अन्म वडाहरुको ऩतन 12 
देष्ख 60 ददन सम्भ र्ढरा गयी दाष्खरा गयेको य केन्द्रभा सॊकरन गयेको सभेत फैंकभा दाष्खरा 
गनि र्ढरा गने अवस्था देष्खएको सॊकतरत यकभ अष्घल्रो अवतधफाि फाॉकी याखी दाष्खरा गने 
वखत अष्घल्रो ददनसम्भको यकभ थऩ गयी जम्भा गने गयेकोरे ऐनको दपा २८(२) फभोष्जभ 
ऩनु् र्ढरा दाष्खरा अवतधराई मर्कन गयी राग्ने व्माज  सभेत असरु गनुिऩदिछ ।  

 

59.  म्माद थऩ वेगय अधयुो काभको बकु्तानी् साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ १२३ 
भा यतनङ र्वर र्वजकको बकु्तानी गदाि तोर्कएको कामि ऩयुा गयी सकेऩतछ वास्तर्वक सम्ऩन्न 
काभको नाऩी र्कतावभा प्रभाष्णत ऩयीभाण भाग बकु्तानी गनुिऩने व्मवस्था छ । उरािवायी 
फहभुखुी क्माम्ऩस जाने फािोभा साइड नारा य कारोऩरे सभेतको कामि गनि २०७७।२।२५ 
रु. 1737283/- भा तनभािण व्मावसामी ष्शव तनभािण सेवासॉग २०७७।३।१५ सम्भ सफै 
कामि सम्ऩन्न गने गयी खरयद सम्झौता बएकोभा उक्त ठेक्काको म्माद थऩ नगयी मो वषि कारोऩरे 
कामि नबएताऩतन डे्रनभार काभको नाऩ गयी र्वर बकु्तानी गयेको य कामािरमरे उक्त काभको रु. 
888476/- बकु्तानी गयेको छ । तोर्कएको कामि ऩयुा नगयी रु. 888476/- बकु्तानी 
गयेको छ । तसभेन्ि कॊ र्क्रिको कामिको बकु्तानी गयेकोभा साभाग्री ऩयीऺण रयऩोिि सभेत 
सभावेश गयेको नऩाइएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

888479/- 
60.  सडक तनभािण सम्फन्धी काभ गदाि स्वीकृत स्िाण्डडि स्ऩेतसर्पकेशन अनसुाय गनुिऩने व्मवस्था 

छ । अदठमावायी (वडा बवन) देष्ख ऩष्श्चभ कल्ऩना उदास इन्द्रशे्रष्ठ घय अगाडी फािो ग्राबेर 
कामि गदाि सम्रग्न नाऩी र्ववयणभा उक्त कामि २०७५।७६ भा गयेको काभको नाऩीभा २३५ 
भी. रम्वाईभा सवग्रडे तमाय गयेकोभा मो वषि सवग्रडे तमाय नगयेको ७५ भी. रम्वाई ऺेरभा 
सभेत ग्राबेर र्वच्छाएको नाऩी सभावेश गयी 17.10 घ.भी.को यकभ रु. 20729/- थऩ 
बकु्तानी गयेको छ । उक्त मोजनाराई नगयसबारे २०७५।७६ फाि क्रभागतभा नदेखाई मो 
वषि थऩ बकु्तानी गयेको अतनमतभत रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320000/- 
61.  तनभािण अवधी य खचि्  साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ फभोष्जभ रागत अनभुान तमाय गयी 

स्वीकृत गदाि काभ गनि राग्ने अवतध सभेत मर्कन गनुिऩने व्मवस्था छ । ऩशसेुवा कामािरमको 
ट्रस तनभाणि कामिको रातग तनभािण व्मवसामी सयोज कन्ट्रक्सन प्रा.तर.सॉग २०७७।३।२१ भा 
सम्झौता गयी २०७७।३।२५ (४ ददन) तबर कामि ऩयुा गनि सम्झौता गयी उक्त पभिको 
२०७७।३।२८ भै पाइनर र्वर तमाय गयी रु. 484512/- बकु्तानी गयेको छ । तनभािण 
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुजू यकभ 
व्मवसामीरे कय र्वजक २०७७।३।२२ भै जायी गयेको देष्खएकोरे काभको आवश्ममकता य 
खचिको मथाथिता मर्कन गनि सर्कएन ।  

62.  आइिभ येिभा कामभ भू.अ.कय् उरािवायी नगयऩातरका साविजतनक खरयद तनमभावरी २०७५ 
को तनमभ १०६(४) फभोष्जभ उऩबोक्ता सतभततराई तनभािण कामिको काभ ददॉदा रागत 
अनभुानभा यहेको भूल्म अतबवरृ्र्द् कय कट्टा गयेय भार बकु्तानी ददनऩुने व्मवस्था छ । सपर 
भागि डे्रन तनभािण सतभततसॉग काभको सम्झौता गदाि आइिभ नॊ. २.३ (M 10) तसभेन्ि कॊ र्क्रिको 
कामि य २.४ को Plum concrete को कामिको आइिभ दयभा भू.अ.कय सभेत थऩ गयी सोही 
दयफाि सम्झौता गयेको छ । उक्त काभको पाइनर र्वरभा सॊरग्न उऩबोक्ताको भारसाभान 
खरयद र्वजकभा वारवुा, तगिी, ढुॉगा खरयद भारको भू.अ.कय र्वर सभावेश गयी खदु कामभ 
बएको र्वर तमाय गयी बकु्तानी गयेको ऩाइमो । न.ऩा.रे रागत अनभुान तमाय गदाि इिा, यड, 
तसभेन्िभा भू.अ.कय थऩ गयी इकाइदय कामभ गयेकोभा भू.अ.कय राग्ने फस्त ु खरयद र्वजक 
वेगयनै र.ई.भा भू.अ.कय थऩ नहनुे साभाग्रीभा सभेत भू.अ.कय र्वर सभावेश गयी फढी बकु्तानी 
गयेको यकभ रु. 87541.56 असरु हनुऩुदिछ रु.  

आइिभ ऩरयभाण भू.अ.कय थऩ सभेत तरएको भू.अ.कय फाहेक हनु ेदय बकु्तानी यकभ 

2.3 29.95 8323.27 7837.07 14561.69 

2.4 70.93 8295.33 7266.53 72979.87 

जम्भा 87541.56  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87541.56 
 

 

 

63.  खऩत वेगयको साभाग्री बकु्तानी् 265/2077/3/27, उरािवायी नगयऩातरका साविजतनक 
खरयद तनमभावरी २०७५ भा तनभािण सम्फन्धी काभको रागत अनभुान तमाय गयी स्वीकृत गदाि 
सफै काभको रातग दय येि सर्हत स्वीकृत गनुिऩने व्मवस्था छ । कामािरमरे शॊकय ह्यभुऩाइऩ 
इन्डर्ष्डजफाि ३५ थान ४५० भी.भी. साइजका ह्यभु ऩाइऩ खरयद तथा ढुवानी सभेतको काभभा 
खचि गयी ५ र्ट्रऩ ऩाइऩ सप्राई गयी स्िोय दाष्खरा गयेको आधायभा रु. 454425/- बकु्तानी 
गयेको ऩाइमो । त्मसै गयी अन्म सप्रामसिफाि सभेत ऩाइऩहरु खरयद गयी तनम्नानसुाय रु. 
2024020/- थऩ ह्यभु ऩाइऩ खरयद गयेकोभा ऩाइऩहरु खरयद गनुि अगावै रागत अनभुान 
स्वीकृत गयी स्थान खरुाई भार खरयद गनुिऩनेभा खरयद गये ऩश्चात ऩाइऩ खऩत गयी कामि 
सम्ऩन्न बएको स्थानको काभको नाऩजाॉच गयी ऩाइऩ खऩतको ष्स्थतत मर्कन गनुिऩदिछ । 

बौ.नॊ. तफके्रता साइज सॊखमा यकभ कैर्पमत 

265/2077/
3/27 

शॊकय ह्यभु ऩाइऩ 
इन्ड्रर्ष्टज 

450 भी.भी. 35 454425 
 

264/2077/
3/20 

भा दगुाि कॊ र्क्रि उद्योग 450 एभ, 
900 एभ 

37 270670 
 

260/2077/
3/27 

जम श्री कॊ र्क्रि उद्योग 
ह्यभु ऩाइऩ खरयद 

40 47 1298925 रु. 
500000/- 
ने.स. शशित 
श्रोत 

जम्भा 2024020  
ऩाइऩको खऩत हनुे स्थान य रागत अनभुान स्वीकृती नगयी तनभािण साभाग्री खरयद गने कामिभा 
तनमन्रण हनुऩुदिछ ।  

 

64.  साविजतनक खरयद तनभमावरी २०६४ को तनमभ ९७ भा उऩबोक्ता सतभततराई भू.अ.कय 
फाहेकको यकभ भार बकु्तानी गनुिऩने व्मवस्था छ । कामािरमरे आइिभ येिभा भू.अ.कय 
सभावेश गयी उऩबोक्ता सतभततसॉग सोही दयभा कामि गयाई बकु्तानी गयेकोभा नभूना छनौि गयी 
ऩयीऺण गरयएकोभा तनम्नानसुाय फढी बकु्तातन ददएकोरे अन्म काभको सभेत मस्तो यकभ मर्कन 
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुजू यकभ 
गयी फढी देष्खएभा असरु हनुऩुदिछ रु. 
मोजनाको नाभ काभको 

र्ववयणण 

ऩरयभाण आइिभभा 
भू.अ.कय 
सर्हतको दय 

भू.अ.कय 
फाहेकको दय 

फढी बकु्तानी 
दय 

यकभ 

दमुोधनको घय 
उत्तय सनुौरो 
भागि साइडवार 

M10115 14.70 8323.27 7837.07 485.20 7132 

 Plump 
concrete 

52.60 8295.33 7266.53 1028.77 54113.30 

जम्भा 61245.3  

61245.3 

65.  जनश्रभदान कट्टी नगयी बकु्तानी् 249/2077/3/25, उरािवायी नगयऩातरका साविजतनक 
खरयद तनमभावरी २०७५ को तनमभ १०६(3) भा उऩबोक्ता सतभतत भापि त कामि गयाउदा 
तोर्कए फभोष्जभको जनश्रभदान सभेत खरुाई सम्झौता गनुिऩने य सम्झौताभा तोर्कएको दय २० 
प्रततशतरे काभको बकु्तानी गदाि जनश्रभदानको अॊश कट्टा गनुिऩने व्मवस्था छ । फक्राहा ऩायी 
शौचारम तनभािण उरािवायी ४ (तस.नॊ. 454) को काभ उऩबोक्ता सतभततफाि गयाई बकु्तानी 
गयेकोभा अष्न्तभ र्वर सम्भ रु. 1000120.31 बकु्तानी गदाि रागत सहबातगता कट्टी नगयी 
बकु्तानी गयेकोरे छुि यकभ रु. 150018/- असरु हनुऩुदिछ रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150018/- 
66.  र्वस्ततृ ड्रइङ तडजाममन स्वीकृती वेगयको खचि्  उरािवायी नगयऩातरका साविजतनक खरयद 

तनमभावरी २०७५ को तनमभ ११ भा तनभािण कामिको रागत अनभुान तमाय गदाि स्वीकृत ड्रइङ 
तडजामनको आधायभा गनुिऩने व्मवस्था छ । कामािरमरे व्माितभन्िन कोिि कबिड हर तनभािण 
कामि गनि वडा नॊ. ६ भा उऩबोक्ता सतभतत भापि त शरुु गयेकोभा उक्त कबिड हरको तडिेर 
इष्न्जतनमयीङ तडजामन वेगय नै क्वाष्न्ििी भार गणना गदै तनभािण कामिभा मो वषि सभेत रु. 
1564471/- बकु्तानी गयेको छ । तडिेर इष्न्जतनमयीङ तडजामन स्वीकृती वेगयको काभभा 
खचि गयेकोरे तनमतभत देष्खएन रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1564471/- 
67.  प्रततस्ऩधाि वेगयको खरयद् उरािवायी नगयऩातरका साविजतनक खरयद तनमभावरी २०७५ को तनमभ 

१४१ भा र्वशेष ऩरयष्स्थततभा खरयद गनुिऩने व्मवस्था छ । कामािरमरे २०७७।३।८ भा 
कामिऩातरका फैठकको तनणिमको आधायभा कोतबडको कायण तेश्रो ऩिक सूचना प्रकाशन गनि 
नसर्कएको, दयबाउऩरफाि खरयद गने सूचना गने सभम अबावको कायण देखाई साविजतनक 
खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ १४५ अनसुाय र्वशेषऩरयष्स्थतीको उल्रेख गयी 
कामिऩातरकाको २०७७।३।८ को तनणिमको आधायभा मोजनाको अनगुभनभा जान तत्कार 
भोियसाइकर खरयद गनुिऩने अवस्था देखाई नगयप्रभखुफाि २०७७।३।२६ भा खरयद 
सम्फन्धीको तनणिम गयी अग्नी इन्ियप्राइजेजफाि प्रतत गोिा रु. 228400/- SZRR 150 cc 

को ६ थान भोियसाइकर खरयद गयी रु. 1370400/- भा खरयद गयी बकु्तानी गयेको छ । 
कामिक्रभ स्वीकृत गयी प्रततस्ऩधािफाि गनुिऩने कामि र्वशेष ऩरयष्स्थततको आधायफाि खचि गयेको 
व्महोयाको भस्मौदा प्रततवेदन ददएकोभा साविजतनक खरयद अनगुभन कामािरमभा ऩराचाय गयी प्राप्त 
यामको आधायफाि खरयद गरयएको य उक्त खरयदको जानकायी साविजतनक अनगुभन कामािरमरे 
ददई खरयद गयेको प्रततर्क्रमा प्राप्त बएको छ । खरयद सम्फन्धी कामि खरयद मोजनाभा स्वीकृती 
चौभातसकभा य प्रततस्ऩधािफाि गनुिऩदिछ ।  

 

68.  सवायीसाधन खरयद –अथि भन्रारमको स्थानीम तहभा फजेि तजुिभा कामािन्वमन आतथिक 
व्मवस्थाऩन तथा सम्ऩती हस्तान्तयण सम्फन्धी तनदेष्शका, २०७४ को तनदेशन नॊ. ५.१५ अनसुाय 
नेऩार सयकायफाि उऩरब्ध गयाइएको फजेि तथा स्रोत साधनफाि कामािरमको तनमतभत 
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुजू यकभ 
प्रमोजनको रातग सवायी साधन खरयद गनि नऩाईने व्मवस्था छ । रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राप्त 
र्ववयण अनसुाय ऩातरकारे 6 थान दईु ऩाॊग्र ेसवारय साधन खरयदभा रु. 13 राख ७० हजाय  
सवायी साधन खरयदभा खचि गयेको छ । 

69.  नाऩी वेगयको बकु्तानी् उरािवायी नगयऩातरका साविजतनक खरयद तनमभावरी २०७५ को तनभम 
१२७ भा यतनङ र्वरको बकु्तानी गदाि नाऩी र्कतावभा बएको वास्तर्वक काभको भार बकु्तानी 
गनुिऩने व्मवस्था छ । कामािरमरे तनभािण व्मवसामी तभक्र ुकन्ट्रक्सनको खड् ग शे्रष्ठ घय अगाडी 
देष्ख वाष्णज्म िोर सम्भको सडक कारोऩरे कामिको खरयद सम्झौता अनसुाय रु. 
2297177/- यहेकभा मो वषि सम्झौता अनसुायको यकभ बकु्तानी बै सकेकोभा कामिसम्ऩन्न 
अतबरेख तमाय गयी स्वीकृत नगयेको साथै र्वर बकु्तानी गदाि सॊरग्न नाऩी र्कताव अनसुाय 
अष्न्तभ र्वरफाि तनम्नानसुाय आइिभको बकु्तानी गयेकोभा नाऩी र्कतावभा काभ गयाएको 
ऺेरपर (Area) सर्हतको नाऩी नदेखाई य प्रभाष्णत वेगयको बकु्तानी ददएकोरे वास्तर्वक 
ऩरयभाण मर्कन नबएको रु. 
आइिभ बकु्तानी यकभ कैर्पमत 

२ ल्माव िेर्ष्टङ रयऩोिि 20000 र्विुतभनको ऩयीऺण रयऩोिि सभावशे नबएको 
प्राइभ कोि 214386  

... 196160.84  

र्प्रतभक्स 648000  

स्माण्डतसर 162924  

जम्भा 1241470.84   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1241470.84 

69.1.  ल्माव िेर्ष्टङ वाऩतको यकभ बकु्तानी गयेकोभा तनभािण व्मवसामीरे िेष्टको प्रभाण ऩेश नगयी 
बकु्तानी ददएकोरे सोको प्रभाण ऩेश हनुऩुने अन्मथा असरु हनुऩुने रु. 

 

20000/- 

70.  सडक वाडि तपि ् स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को नगयसबाफाि ऩारयत मोजना तथा 
कामिक्रभभा भार खचि गनुिऩने व्मवस्था छ । सडक वोडि तपि को सहमोगफाि तनभािण गरयने 
दगुािऩयुी- वयर्ऩऩर सडक खण्डभा ग्राबेर र्वच्छाई कन्ट्रकसन गने कामिको दय र्वश्लषेण गयी दय 
कामभ गदाि योर/फाि गयाउन े गयी २०७५।७६ भा रागत अनभुान स्वीकृत गयेको छ । 
उऩबोक्ता सतभततसॉग सोही दयभा २०७६।१।३१ भा सम्झौता गयी कायम गनि 
२०७६।३।१०सम्भको म्माद यहेको ऩाइमो । रागत अनभुान फभोष्जभ रु.1920481.06 
यहेकोभा सोही फयायको काभ २०७६।२।२४ भा ऩयुा गयेको कामिसम्ऩन्न नाऩी य र्वर सभावेश 
गयी मो वषि भार मोजनाको अष्न्तभ र्कस्ता उल्रेख गयी रु.1588399/- बकु्तानी गयेको 
छ । उऩबोक्ता सतभततफाि गयाउने कामिभा हेबी भेष्शनयी प्रमोग गयी मोजना सॊचारन गयेको, 
उक्त काभको बकु्तानी फाॉकी र्ववयण प्रभाष्णत नगयेको य सम्झौता पाइर ऩेश बएन । सडक 
वोडि नेऩारफाि अष्न्तभ र्कस्ता वाऩत रु.1344336/- तनकासा गयेकोभा काभको गणुस्तय 
ऩयीऺण रयऩोिि वेगय रु.1288399/- भार खचि गरयकोरे फाॉकी यकभ सडक वोरािई र्पताि 
गनुिऩने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55937/- 
71.  अधयुा आमोजना – आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ २६ अनसुाय मोजनाहरुको 

बौततक य र्वत्तीम ऩऺको साभरु्हक सभीऺा गनुिऩने य मसयी गरयने सभीऺाभा प्रगतत कभ हनुकुा 
प्रभखु कायणहरु य सोको तनतभत्त ष्जम्भेवाय व्मष्क्तको ऩर्हचान गनुिऩने, त्मस्तो सभीऺाभा सधुायका 
रातग चाल्न ु ऩने कदभहरु य ष्जम्भेवाय व्मष्क्त उऩय गनुिऩने कायफाही सभेत उल्रेख गनुिऩने 
व्मवस्था छ । मस स्थानीम तहरे मो वषि भॊगरवाये अस्ऩतार ओिी बवनको कामि गनि 
रु.5065023/- को रागत अनभुान स्वीकृत गयी उक्त कामि गनि उऩबोक्ता सतभततराई रु. 
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुजू यकभ 
10 राख ऩेश्की उऩरब्ध गयाएको छ । उऩबोष्क्तरे २०७६।६।४ सम्भभा रु.976337/- 
को भार कामि गयेको नाऩजाॉच गयी फाॉकी यकभ रु.23164/- र्पताि दाष्खरा गयी ऩेश्की 
पछ मौि गयेको छ । इर्ष्टभेि अनसुायको फाॉकी कामि ऩयुा बए नबएको मर्कन गनि सर्कएन । 
इर्ष्टभेि अनसुायको कामि नगयाएको य उऩबोक्ताको काभको भार बकु्तानी गयेको कायण स्ऩष्ट 
देष्खएन । सोही अस्ऩतारभा स्वास्थम कामािरम भोयङफाि सभेत र्वतबन्न तनभािण सम्फन्धी कामि 
गयाई बकु्तानी गयेकोरे एकै काभको दोहोयो बकु्तानी बए नबएको सभेत मर्कन गनुिऩदिछ । 

72.  प्रधानभन्री योजगाय कामिक्रभ – स्थानीम तहभा सूचीकृत फेयोजगाय व्मष्क्तराई न्मूनतभ योजगायी 
प्रत्माबतू गयाउन एवभ  साभूदार्मक ऩूवािधायहरुको र्वकास भापि त नागरयकको जीवनमाऩनभा 
सधुाय ल्माउने उद्देश्मरे स्थानीमतहतबर प्रधानभन्री योजगाय कामिक्रभ सञ्चारनभा यहेको छ । 
मस कामिक्रभ अन्तगित स्थानीम तहतबरका वडाहरुभा खेर भैदान, ष्चल्डेन ऩाकि  तनभािण कामि 
रगामतका कामिक्रभ सञ्चारन गयी मस वषि 17 जनाराई योजगायी उऩरव्ध गयाई रु. 
330890/- खचि गयेको छ । रष्ऺत वगिराई 10 ददनदेष्ख 27 ददनसम्भ योजगायी उऩरब्ध 
गयाई श्रतभक ज्मारा, प्रशासतनक य कामिक्रभ खचि सभेत खचि रेखेका छन  । उक्त खचिवाि 
रष्ऺत वगिभा अल्ऩकारीन योजगायी सजृना बए ताऩतन काभको दीगोऩना तथा दीघिकारीन 
योजगायी सजृिना बएको देष्खॊदैन । 

 

73.  यकभ र्ढरा दाष्खरा गने - आतथिक कामितफतध तनमभावरी २०६४ को तनमभ ९ (६) फभोष्जभ 
नगद प्राप्त हनुे यकभ दैतनक रुऩभा दाष्खरा गनुिऩने य दैतनक रुऩभा फैंक दाष्खरा गनि नसर्कने 
बएभा कामािरम प्रभखुरे कायण उल्रेख गयी सात ददन तबर फैंक दाष्खरा गनुि ऩने व्मवस्था 
छ । स्थानीम तह अन्तयगतका वडाहरुरे कततऩम भातसक रुऩभा य कततऩमरे २, ३ भर्हना 
ऩतछ भार दाष्खरा गने गयेकोरे सभमभै दाष्खरा गने तपि  सम्फष्न्धत ऩऺको ध्मान जान ु
ऩदिछ ।  

 

  साभाष्जक सयुऺातपि (फ.उ.शी.नॊ.314010123)  
74.  साभाष्जक सयुऺा कामिक्रभ अन्तगित बत्ता र्वतयण गदाि साभाष्जक सयुऺा ऐन-२०७५, साभाष्जक 

सयुऺा तनमभावरी-२०७६, साभाष्जक सयुऺा कामिक्रभ सॊचारन कामिर्वतध-२०७५, र्वद्यतुतम 
प्रणारीफाि साभाष्जक सयुऺा बत्ता बकु्तानी यणनीतत-२०७४ को प्रावधान फभोष्जभ गनुि ऩने 
व्मवस्था छ । साभाष्जक सयुऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिर्वतध, २०७५ रे राबग्राहीको नाभ 
दताि य नवीकयण, रगत कट्टा तोर्कएको तभतत तबरै ऩरयचमऩर अतनवामि रुऩभा नवीकयण गयी 
साभाष्जक सयुऺा बत्ता र्वतयण गनुिऩने, प्रत्मेक फषि रगत अध्मावतधक गयी राबग्राहीको सॊखमा 
मर्कन गनुिऩने, बत्ता र्वतयण गदाि फैंक भापि त बत्ता र्वतयण गनुिऩने, साभाष्जक सयुऺा 
कामिक्रभराई प्रबावकायी रुऩभा सञ्चरान गनि तनमतभत रुऩभा अनगुभन गनुिऩने, केष्न्द्रकृत सूचना 
प्रणारीभा प्रर्वष्टी गरय अधावतद्यक गने ष्जम्भेवायी साभाष्जक सयुऺाको अष्खतमायी ऩाउने सम्वष्न्धत 
स्थानीम तनकामको हनुे व्मवस्था  गयेको छ । 

 

75.  साभाष्जक सयुऺा कामिक्रभ अन्तगित बत्ता र्वतयण गदाि साभाष्जक सयुऺा ऐन-२०७५, साभाष्जक 
सयुऺा तनमभावरी-२०७६, साभाष्जक सयुऺा कामिक्रभ सॊचारन कामिर्वतध-२०७५, र्वद्यतुतम 
प्रणारीफाि साभाष्जक सयुऺा बत्ता बकु्तानी यणनीतत-२०७४ को प्रावधान फभोष्जभ गनुि ऩने 
व्मवस्था छ । नगयऩातरकाराई साभाष्जक सयुऺा कामिक्रभको रातग मो वषि नेऩार सयकायफाि 
तनकासा रु. १६९८२७४००/- प्राप्त बएकोभा सफै खचि देखाईएको आतथिक र्ववयण 
रेखाऩरयऺणभा ऩेश बएको छ । फैक ऩठाईएको Forward Feed को ऩरयऺण गदाि देष्खएको 
व्महोया तनम्नानसुाय छन :  
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76.  वषािन्तभा फैंक भौज्दात :- साभाष्जक सयुऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिर्वतध २०७५ को फुॉदा नॊ. 

१५(४) भा साभाष्जक सयुऺा कामिक्रभको रातग तनकासा बएको यकभ सोही आतथिक वषिभा खचि 
नबएभा सॊघीम सष्ञ्चत कोष दाष्खरा गनुिऩने व्मवस्था छ । नगयऩातरकारे मस आतथिक वषिभा 
फैक भापि त राबग्राहीको खाताभा बत्ता यकभ दाष्खरा हनुेगयी ३ विै चौभातसकभा 
रु.१६९८२७४००/- तनकासा ददएकोभा रेखाऩयीऺणको क्रभभा ऩेश  बएको फैंकको 
चौभातसकगत Forward Feed ऩयीऺण गदाि जम्भा रु.१४९४६७२००/- भार राबग्राहीको 
खाताभा यकभ दाष्खरा गयेको देष्खमो । राबग्राहीको खाताभा दाष्खरा गयेको यकभ घिाई 
सॊघीम सॊष्चतकोष र्पताि गनुिऩने यकभ भध्मे फैंकरे र्वतबन्न तभततभा बत्ता र्वतयण गयी फाॉकी 
यहेको भौज्दात जनाई रु.19649875/- फेरुज ु खाताभा दाष्खरा गयेको प्रभाण 
रेखाऩयीऺणको क्रभभा ऩेश हनु आएको छ । र्पताि गयेको रु.19649875/- फाहेक फाॉकी 
रु.४४०२५००/- सभेत सॊघीम सष्ञ्चतकोष र्पताि गनुिऩने देष्खएको जम्भा रु...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

४४२०५००/- 
 

फैंकको 
नाभ वडा नॊ तनकासा यकभ 

कुर खचि यकभ 
Forward feed 

अनसुाय 

खचि घिाई 
भौज्दात यकभ  
 

फैंकरे फरेुज ु
खाताभा र्पताि 
दाष्खरा 
गयेको 

सॊघीम सॊष्चत 
कोष र्पताि 
हनुऩुने थऩ 
यकभ  

कैर्पमत  

सप्तकोशी १ य ९ 42806600 38999000 3807600 4378000 
 

० बौ.नॊ.१६५१४६२०-

२०७७।८।१०भा फरेुज ु
(१५१११) दाष्खरा बएकोभा 
सोही तभततभा तनकासा र्पताि 
(१५११२) को बौचय सभेत यहेको 
। र्पताि गनुिऩने यकभ बन्दा फढी 
र्पताि गयेको यकभ एर्कन गनि 
सर्कएन । 

कनकाई २ य ३ 41457200 35484800 
 

5972400 5823900 148500 
 

बौ.नॊ.१६२२२७९३-

२०७७।७।२४ भा फरेुज ु
(१५१११) दाष्खरा बएकोभा 
सोही तभततभा तनकासा र्पताि 
(१५११२) को बौचय सभेत यहेको 
। 

तभतेयी ४ 23213600 
 

20504600 
 

2709000 
 

3839175 
 

० बौ.नॊ.१७२३४८११-

२०७७।९।६भा आ.व.७५।७६ 
को भौज्दात  रु.७९१२००/- 
सभेत फरेुज ु (१५१११) दाष्खरा 
बएकोभा सोही तभततभा तनकासा 
र्पताि (१५११२) को बौचय सभेत 
यहेको । र्पताि गनुिऩने यकभ 
बन्दा फढी र्पताि गयेको यकभ 
एर्कन गनि सर्कएन । 

कुभायी ५ य ६ 22215400 
 

18876600 
 

3338800 
 

3250800 
 

88000 
 

बौ.नॊ.१६४२५२९५-

२०७७।८।८ भा फरेुज ु
(१५१११) दाष्खरा बएकोभा 
सोही तभततभा तनकासा र्पताि 
(१५११२) को बौचय सभेत यहेको 
। 

एन.एभ.फी ७ 20105800 
 

16796200 
 

3309600 
 

1872800 
 

1436800 
 

बौ.नॊ.१६४७७९१०-

२०७७।८।९भा फेरुज ु
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(१५१११) दाष्खरा बएकोभा 
सोही तभततभा तनकासा र्पताि 
(१५११२) को बौचय सभेत यहेको 
। 

एन.आई.

सी एष्शमा 
८ 20028800 

 
16814400 
 

3214400 
 

485200 
 

2729200 बौ.नॊ.१६५७४००५-

२०७७।८।१६भा फेरुज ु
(१५१११) दाष्खरा बएकोभा 
सोही तभततभा तनकासा र्पताि 
(१५११२) को बौचय सभेत यहेको 
। 

जम्भा 4402500   
77.  सप्तकोशी डेबरऩभेण्ि फैंक तरतभिेडराई वडा नॊ.१ य ९ य तभतेयी डेबरऩभेण्ि फैंकराई वडा नॊ. 

४ को ३ विै चौभातसकभा तनकासा बएको कुर यकभ क्रभश् रु.42806600/- य 
रु.२३२१३६००/-भध्मे फैंकरे राबग्राहीको खाताभा जम्भा गयेको यकभ क्रभश् रु. 

38999000/- य रु.२०५०४600/-घिाई आ.व.को अन्त्मभा क्रभश्रु.३८०७६००/- य 
रु.२७०९०00/- र्पताि गनुिऩनेभा सप्तकोशीरे २०७७/८/१० भा रु.४३७८०००/- य तभतेयीरे 
२०७७/९/६ भा रु.३८३९१७५/- (आ.व.७५।७५ को रु.७९१२००/- सभेत) नगयऩातरका 
भापि त फेरुज ुखाताभा दाष्खरा गयेको देष्खएकोभा सो सम्फन्धभा नगयऩातरकारे थऩ छानफीन 
गयी र्पताि गनुिऩने यकभ बन्दा फढी यकभ के कतत कायणरे र्पताि हनु आएको हो सो 
सम्फन्धभा एर्कन गनुिऩदिछ । 

 

78.  कयाय व्मवस्थाऩन : र्वद्यतुतम प्रणारीफाि साभाष्जक सयुऺा बत्ता बकु्तानी यणनीतत, २०७४ को 
फुॉदा नॊ ६.४.१ अनसुाय प्रत्मेक वडाभा एक भार वैंक तथा र्वष्त्तम सॊस्था भापि त साभाष्जक 
सयुऺा बत्ता र्वतयण गने गयी स्थानीम तहरे वैंक तथा र्वष्त्तम सॊस्था छनौि गयी सम्झौता 
गनुिऩनेभा सप्तकोशी र्वकास फैंक तरतभिेड उरािवायी शाखा सॊग वडा नॊ १ य ९, प्राईभ फैंक तर 
(सार्वक कनकाई र्वकास फैंक) भॊगरवाये शाखा सॊग वडा नॊ २ य ३ , कुभायी फैंक तरतभिेड 
उरािवायी शाखा सॊग वडा नॊ ५ य ६ गयी एक बन्दा फढी वडाको राबग्राहीराई साभाष्जक 
सयुऺा बत्ता फाऩतको यकभ बकु्तानी हनुेगयी सम्झौता बएको देष्खमो । यणनीततभा बएको 
व्मवस्थाको ऩारना गयी बत्ता र्वतयण हनुऩुदिछ । 

 

79.  एभ. आई.एस. र्ववयण :- साभाष्जक सयुऺा कामिक्रभ सॊचारन कामिर्वतध-२०७५को ऩरयच्छेद ४ 
को फुॉदा नॊ १५ भा एभ=आई=एस अद्यावतधक रगतका आधायभा बत्ता यकभ तनकासा गनुिऩने 
व्मवस्था यहेको छ । नगयऩातरकाफाि प्राप्त एभ.आई.एस भूर अतबरेख सॊग बत्ता र्वतयण गनि 
तमाय गरयएको राबग्राहीको सचुीको तबडान गदाि प्रथभ चौभातसकभा कुर ५७१३ राबग्राहीको 
अतबरेख भार एभ.आई.एसभा देष्खएको छ बने बत्ता र्वतयण गनि ४९५४ जनाको नाभावरी 
फैंकभा ऩठाईएको, दोश्रो चौभातसकभा एभ.आई.एस भूर अतबरेखभा ५७५१ राबग्राहीको 
अतबरेख यहेकोभा बत्ता र्वतयण गनि ४९५४ जनाको नाभावरी फैंक ऩठाईएको य तेश्रो 
चौभातसकभा एभ.आई.एस भूर अतबरेखभा ५५०३ राबग्राहीको अतबरेख यहेकोभा बत्ता र्वतयण 
गनि ५१२६ जनाको नाभावरी फैंक ऩठाईएको देष्खमो । नगयऩातरकाको एभ=आई=एस भूर 
अतबरेख र्ववयण अनसुाय राबग्राहीको सॊखमा य बत्ता र्वतयण गनि फैंक ऩठाएको सचुीभा यहेको 
राबग्राही सॊखमा वीच के कतत कायणरे ऩयेको हो एर्कन गनि सर्कएन । एभ=आई=एस र्ववयणको 
भूर अतबरेखभा राबग्राहीहरुको र्ववयण ऩूणि रुऩभा बयेको देष्खएन । नभनुा छनौि गयी 
ऩरयऺण गरयएकोभा केही राबग्राहीको नागरयकता प्रभाण ऩर नॊ नबएको, ना=प्र=नॊ दोहोरयएको 
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तेहरयएको वा सो बन्दा फढी यहेको, ना=प्र=नॊ जायी तभतत उल्रेख नगयेको, राबग्राहीको फाफ,ु आभा, 
फाजेको नाभ उल्रेख नगयेको, नाभ दोहोयो यहेको सभेत देष्खएकोरे भतृ्म ु बै सकेका सफै 
राबग्राहीहरुको रगत कट्टा बए नबएको एर्कन गनि सर्कएन । रगत कट्टा बएको राबग्राही 
सभेत बत्ता बकु्तानी बएको ऩाईमो । एभ=आई=एस र्ववयण अद्यावतधक नहुॉदा एकै नाभथय बएको 
व्मष्क्तराई दोहोयो बत्ता जान सक्ने, भतृ्म ुबै सकेकाराई बत्ता बकु्तानी हनु सक्ने जोष्खभ यहेको 
हुॉदा नगयऩातरकारे एभ=आई=एस रगत अद्यावतधक गयेयभार बत्ता र्वतयण सम्फन्धी कामि गनुि 
ऩदिछ । 

80.  फैंकराई यकभ तनकासा साभाष्जक सयुऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिर्वतध, २०७५ को फुॉदा नॊ १६ 
अनसुाय स्थानीम तहरे प्रथभ चौभातसकको बत्ता यकभ असोजको दोश्रो हप्ता तबर, दोश्रो 
चौभातसकको बत्ता यकभ भाघको दोश्रो हप्ता तबर य तेश्रो चौभातसकको बत्ता यकभ जेठको दोश्रो 
हप्ता तबर र्वतयण गरय सक्नऩुनेभा नगयऩातरकारे प्रथभ चौभातसकको बत्ता असोज 30 गते, 
दोश्रो चौभातसकको बत्ता पाल्गनु 19 गते  य तेश्रो चौभातसकको बत्ता २०७७ असाय 29 गते 
फैंकभा तनकासा गयेको देष्खन्छ । कामिर्वतधभा व्मवस्था बएको सभम तसभातबर कुनै ऩतन 
चौभातसकको यकभ फैंकभा ऩठाएको देष्खएन ।कामिर्वतधरे तोकेको सभमावतध तबर फैंकभा बत्ता 
यकभ तनकासा ऩठाई र्वतयणको सतुनष्श्चतता हनुऩुदिछ । 

 

81.  दोहोयो बत्ता M- नगयऩातरकारे चौभातसगत रुऩभा कामिर्वतधभा बएको व्मवस्था अनसुाय फैंकराई 
बत्ता र्वतयण गनि ऩठाएको Forward Feed  सॊग ऩेश बएको रगत कट्टा र्ववयण रगामत ऩेश 
बएको अन्म र्ववयणहरुको तबडान गदाि तऩतसरको राबग्राहीको खाताभा ऩाउने यकभ बन्दा फढी 
यकभ दाष्खरा गयेको देष्खएकोरे थऩ छानफीन गयी एर्कन गनुिऩने य दोहोयो बत्ता यकभ असरु 
गयी सॊघीम सॊष्चत कोष र्पताि गनुिऩने रु... २२२८०००/- 

 फैंक 
व
डा 

खाता नॊ  सभहु 
राबग्राहीको 
नाभ 

ऩाउन े ददएको फढी कैर्पमत 

सप्तकोशी 
डेबरप्भेण्ि 
फैंक 

१ 009000078001A एकर भर्हरा 
दोभानी 
दनवुाय 

० २४००० २४००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७६।११।२० 
यहेकोभा तेश्रो चौभातसकको 
ऩयैु बत्ता दाष्खरा य वडा नॊ 
९ को र्वबा भामा तफ क 
(र्वधवा) को ३ विै 
चौभातसकको बत्ता सभेत मस 
खाताभा दाष्खरा 

१ 009000114301A र्वधवा 
पुर भामा 
तरम्फ ु

८००० १६००० ८००० 

दोहोयो दताि जनाई 
रगतकट्टा २०७७।२।३२ 
भा गयेकोभा प्रथभ 
चौभातसकभा दोहोयो 

१ 009000111401A 
एकर/ 
जे.ना.दतरत 

सान भामा 
र्वश्वकभाि 

२४००० ४८००० २४००० 

दोहोयो दताि जनाई 
रगतकट्टा २०७७।3।३0 
भा गयेकोभा 3 विै 
चौभातसकभा दोहोयो 

१ 009000130501A र्वधवा भन्ज ुशे्रष्ठ ८००० १६००० ८००० 

दोहोयो दताि जनाई 
रगतकट्टा २०७७।२।३२ 
भा गयेकोभा प्रथभ 
चौभातसकभा दोहोयो 
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१ 009000077501A जे.ना.अन्म 
भामा रक्ष्भी 
शे्रष्ठ 

१२००० २४००० १२००० 

दोहोयो दताि जनाई 
रगतकट्टा २०७७।२।३२ 
भा गयेकोभा प्रथभ 
चौभातसकभा दोहोयो 

१ 009000001201A र्वधवा 
कभरा देवी 
भगय/कभर 
भामा तरम्फ ु

२४००० ४८००० २४००० 
एकै खाताभा 2 वडा फाि 
३ विै चौभातसकभा दोहोयो 
बत्ता तनकासा 

1 
य 
९ 

009000010101A 
जे.ना.अन्म/ 
जे.ना.दतरत 

िेक फहादयु 
साकी/ कुर 
भामा र्व.क. 

१६००० ३१००० १५००० 
एकै खाताभा 2 वडाफाि 
प्रथभ य दोश्रो चौभातसकभा 
दोहोयो बत्ता तनकासा 

1 
य 
९ 

009000013001A 
र्वधवा/ 
जे.ना.अन्म 

फातरुी 
भोक्तान/ र्वय 
फहादयु शे्रष्ठ 

२४००० ६०००० ३६००० 
एकै खाताभा 2 वडाफाि ३ 
विै चौभातसकभा दोहोयो 
बत्ता तनकासा 

१ 0090000137001A जे.ना.अन्म 
नयभामा 
तरइिेर 

२४००० ४८००० २४००० 
प्रथभ य दोश्रो चौभातसक 
दोहोयो 

१ 009000019901A जे.ना.दतरत 

यार्हभामा 
र्वश्वकभाि/सा
नभामा दभाई 

२४००० ४८००० २४००० 
एकै खाताभा ३ विै 
चौभातसकभा दोहोयो बत्ता 
तनकासा 

१ 009000025701A जे.ना.अन्म 

बक्त फहादयु 
शे्रष्ठ/बक्त 
फहादयु 
चौहान 

३६००० ७२००० ३६००० 
एकै खाताभा ३ विै 
चौभातसकभा दोहोयो बत्ता 
तनकासा 

1 
य 
९ 

009000030701A 
र्वधवा/  

जे.ना.अन्म 

खानभामा 
तधभार/ऩञ्च 
फन्मोजन 
ताभाङ्ग 

२४००० ६०००० ३६००० 
एकै खाताभा 2 वडा फाि 
३ विै चौभातसकभा दोहोयो 
बत्ता तनकासा 

१ 009000031901A जे.ना.अन्म 

भॊगर भामा 
याई/भनभामा 
ताभाङ्ग 

३६००० ७२००० ३६००० 
एकै खाताभा ३ विै 
चौभातसकभा दोहोयो बत्ता 
तनकासा 

1 
य 
९ 

009000038601A 
एकर भर्हरा/ 
जे.ना.अन्म 

ऩवित याई/ 
कृण फहादयु 
फतनमा ऺेरी 

२४००० ६०००० ३६००० 
एकै खाताभा 2 वडाफाि ३ 
विै चौभातसकभा दोहोयो 
बत्ता तनकासा 

1 
य 
९ 

009000040801A जे.ना.अन्म 

ऩदभकुभायी 
शे्रष्ठ/पुरभा
मा ताभाङ्ग 

३६००० ७२००० ३६००० 
एकै खाताभा 2 वडाफाि ३ 
विै चौभातसकभा दोहोयो 
बत्ता तनकासा 

1 
य 
९ 

009000045301A जे.ना.अन्म 

नयभामा 
तरम्फ/ुष्जत 
फहादयु 
र्ऩठाकोिी 

३६००० ७२००० ३६००० 
एकै खाताभा 2 वडाफाि ३ 
विै चौभातसकभा दोहोयो 
बत्ता तनकासा 

१ 009000114201A दतरत ऩोषण 
आस्भा भहते 
दजॉ 

३२०० ६४०० ३२०० 
जन्भ तभतत २०७१ पागनु 
यहेकोभा प्रथभ य दोश्रो 
चौभातसकको दोहोयो 

१ 009000116001A अतत अशक्त 
ष्शव कुभाय 
दनवुाय 

१९२०० ३८४०० १९२०० 
एकै खाताभा ३ विै 
चौभातसकभा दोहोयो बत्ता 
तनकासा 

1 009000118201A र्वधवा गॊगा भामा २४००० ४८००० २४००० एकै खाताभा 2 वडाफाि ३ 
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य 
९ 

राभा / 
तसता भतरक 

विै चौभातसकभा दोहोयो 
बत्ता तनकासा 

1 
य 
९ 

009000011001A 
र्वधवा/ 
जे.ना.अन्म 

ददर फहादयु 
शे्रष्ठ/आसा 
देवी र्व.क. 

२४००० ६०००० ३६००० 
एकै खाताभा 2 वडा फाि 
३ विै चौभातसकभा दोहोयो 
बत्ता तनकासा 

१ 009000137201A जे.ना.अन्म 

र्वणभुामा 
काकी/ 
र्वणभुामा 
भाझी 

३६००० ७२००० ३६००० 
एकै खाताभा ३ विै 
चौभातसकभा दोहोयो बत्ता 
तनकासा 

१ 009000133701A 
र्वधवा/ एकर 
भर्हरा 

ऩूणॉभा भामा 
याई 

८००० १२००० ४००० 

दोहोयो दताि जनाई 
रगतकट्टा २०७६।५।१९ 
भा गयेकोभा प्रथभ 
चौभातसकभा दोहोयो 

१ 009000127901A दतरत ऩोषण 
जेतनश दनिर 
र्व.क. 

४८०० ८४०० ३६०० ३ विै चौभातसकभा दोहोयो 

१ 009000027001A जे.ना.अन्म 
बवानी प्रसाद 
दाहार 

० ३६००० ३६००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७६।३।२४ 
यहेकोभा ३ विै 
चौभातसकको ऩयैु बत्ता 
दाष्खरा 

कन्काई 
र्वकास फैंक 

२ 10300770A7 जे.ना.अन्म 
धन भामा 
थाऩा 

९००० ३६००० २७००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७६।६।२ 
यहेकोभा ३ विै 
चौभातसकको ऩयैु बत्ता 
दाष्खरा 

2 10300831A7 जे.ना.अन्म 
यत्न कुभायी 
सॊगयौरा 

० १२००० १२००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७६।11।२4 
यहेकोभा तेश्रो चौभातसकको 
ऩयैु बत्ता दाष्खरा 

२ 10300481A7 जे.ना.अन्म 
ददर फहादयु 
तधभार 

6000 24000 १८००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७६।9।29 
यहेकोभा दोश्रो य तेश्रो 
चौभातसकको ऩयैु बत्ता 
दाष्खरा 

2 10300330A7 जे.ना.अन्म 
चन्द्र भनुी 
खनार 

६००० २४००० १८००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७६।9।१५ 
यहेकोभा दोश्रो य तेश्रो 
चौभातसकको ऩयैु बत्ता 
दाष्खरा 

2 10301039A7 जे.ना.अन्म 
कृण फहादयु 
यामभाझी 

० १२००० १२००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७६।11।२९ 
यहेकोभा तेश्रो चौभातसकको 
ऩयैु बत्ता दाष्खरा 

2 10300801A7 जे.ना.अन्म येवत्ना काकी ३००० २४००० २१००० 
भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७६।८।2६ 
यहेकोभा दोश्रो य तेश्रो 
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चौभातसकको ऩयैु बत्ता 
दाष्खरा 

2 10300331A7 जे.ना.अन्म रुद्रभामा थाऩा 6000 12000 ६००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७7।1।२4 
यहेकोभा तेश्रो चौभातसकको 
ऩयैु बत्ता दाष्खरा 

2 10300547A7 जे.ना.अन्म 
ऩाण्डुरार 
तधभार 

९००० १२००० ३००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७7।२।२३ 
यहेकोभा तेश्रो चौभातसकको 
ऩयैु बत्ता दाष्खरा 

2 10300588A7 जे.ना.अन्म 
पुरभामा 
बजेुर 

0 36000 ३६००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७६।3।2 
यहेकोभा 3 विै 
चौभातसकको ऩयैु बत्ता 
दाष्खरा 

2 10300389A7 जे.ना.अन्म 
फारभामा 
तरम्फ ु

6000 24000 १८००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७६।9।15 
यहेकोभा दोश्रो य तेश्रो 
चौभातसकको ऩयैु बत्ता 
दाष्खरा 

2 10300338A7 जे.ना.दतरत 
पुरभामा 
काभी 

3000 12000 ९००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७६।१२।15 
यहेकोभा तेश्रो चौभातसकको 
ऩयैु बत्ता दाष्खरा 

2 10300995A7 जे.ना.अन्म 
गॊगा फहादयु 
ष्घतभये 

3000 12000 ९००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७६।१२।२० 
यहेकोभा तेश्रो चौभातसकको 
ऩयैु बत्ता दाष्खरा 

2 10300896A7 जे.ना.अन्म 
र्वय फहादयु 
ताभाङ्ग 

6000 24000 १८००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७६।9।15 
यहेकोभा दोश्रो य तेश्रो 
चौभातसकको ऩयैु बत्ता 
दाष्खरा 

3 10300242A7 जे.ना.दतरत 
मभ फहादयु 
दजॉ 

9000 12000 ३००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७7।२।७ 
यहेकोभा तेश्रो चौभातसकको 
ऩयैु बत्ता दाष्खरा 

3 10300867A7 जे.ना.अन्म ननािथ दाहार 6000 12000 ६००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७६।9।13 
यहेकोभा दोश्रो चौभातसकको 
ऩयैु बत्ता दाष्खरा 

3 10300923A7 जे.ना.अन्म 
सानीभामा 
खततवडा 

9000 12000 ३००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७६।10।28 
यहेकोभा दोश्रो चौभातसकको 
ऩयैु बत्ता दाष्खरा 

3 10300070A7 जे.ना.अन्म दत्त फहादयु 3000 12000 ९००० भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
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थाऩा तभतत २०७6।1२।5 

यहेकोभा तेश्रो चौभातसकको 
ऩयैु बत्ता दाष्खरा 

3 10300222A7 जे.ना.दतरत 
नयभामा 
र्व.क. 

9000 12000 ३००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७६।10।26 
यहेकोभा दोश्रो चौभातसकको 
ऩयैु बत्ता दाष्खरा 

2 
य 
३ 

10300678A7/ 
10300400A7 

र्वधवा य  

जे ना दतरत 

चन्द्रभामा 
दजॉ 

२४००० ४८००० २४००० 

ना प्र नॊ ९७७३८१७ को 
मस राबग्राहीको नाभभा दवैु 
वडा फाि ३ विै 
चौभातसकभा दोहोयो बत्ता 
बकु्तानी 

3 10301148A7 अतत अशक्त 
र्वरेश्वयी 
र्वश्वकभाि 

0 19200 १९२०० 

अमोग्म व्मष्क्तरे बत्ता 
ऩाएको प्रभाष्णत बएको बतन 
२०७७।६।१८ भा रगत 
कट्टा गरयएकोरे मस 
आ.व.को सभेत असरु 
गनुिऩने 

तभतेयी 
र्वकास फैंक 

4 00412600023124
000002 

जे.ना.अन्म 
अईतयानी 
तरम्फ ु

6000 24000 १८००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७६।९।२२ 
यहेकोभा दोश्रो य तेश्रो 
चौभातसकको ऩयैु बत्ता 
दाष्खरा 

4 00412600029028
000001 

एकर भर्हरा 
धनभामा 
र्व.क. 

6000 8000 २००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७६।६।१2 
यहेकोभा प्रथभ चौभातसकको 
ऩयैु बत्ता दाष्खरा 

4 00412600023986
000001 जे.ना.अन्म 

यत्नभामा 
काकी 

9000 12000 ३००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७7।2।20 
यहेकोभा तेश्रो चौभातसकको 
ऩयैु बत्ता दाष्खरा 

4 00412600029568
000001 

जे.ना.अन्म/  

एकर भर्हरा 
पुरभामा 
थाऩा 

36000 72000 ३६००० 

एकै व्मष्क्तराई २ विा 
सभहुको ३ विै चौभातसकभा 
दोहोयो बत्ता बकु्तानी रगत 
कट्टा तभतत २०७६।७।३० 

4 00412600029462
000001 

जे.ना.दतरत 
कृणभामा 
र्वश्वकभाि 

0 24000 २४००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७६।7।23 
यहेकोभा दोश्रो य तेश्रो 
चौभातसकको ऩयैु बत्ता 
दाष्खरा 

4 00412600028969
000001 

एकर / 

जे.ना.अन्म 

र्वणभुामा 
काफ्रे 

२४००० ४८००० २४००० 

दोहोयो दताि जनाई 
रगतकट्टा २०७७।३।३० 
भा गयेकोभा दोश्रो य तेश्रो 
चौभातसकभा दोहोयो 

4 एर्कन नबएको 
एकर/ 

जे.ना.अन्म 

फिुरा देवी 
काकी 

३६००० ४८००० १२००० 
दोहोयो दताि जनाई 
रगतकट्टा २०७७।३।३० 
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुजू यकभ 
भा गयेकोभा प्रथभभा 
तनकासा नबएको, दोश्रो य 
तेश्रो चौभातसकभा दोहोयो 

4 00412600037336
000001 

र्वधवा/ 

जे.ना.अन्म 

भोतीभामा 
फढुाथोकी 

१२००० २४००० १२००० 

दोहोयो दताि जनाई 
रगतकट्टा २०७७।३।२ 
भा गयेकोभा प्रथभभा 
चौभातसकभा दोहोयो 

4 00412600046733
000001 

जे.ना.अन्म 
मवुयाज 
नेऩार 

12000 24000 १२००० 

दोहोयो दताि जनाई 
रगतकट्टा २०७७।३।२ 
भा गयेकोभा प्रथभभा 
चौभातसकभा दोहोयो 

4 00412600032484
000001 

र्वधवा 
भनुा देवी 
बण्डायी 

८००० १६००० ८००० 

दोहोयो दताि जनाई 
रगतकट्टा २०७७।३।२ 
भा गयेकोभा प्रथभभा 
चौभातसकभा दोहोयो 

4 00412600047607
000001 

जे.ना.अन्म 
देवी भामा 
काफ्रे 

12000 24000 १२००० 

दोहोयो दताि जनाई 
रगतकट्टा २०७७।३।२ 
भा गयेकोभा प्रथभभा 
चौभातसकभा दोहोयो 

4 00412600047050
00001 

जे.ना.दतरत 
ददरकुभायी 
र्वश्वकभाि 

८००० १६००० ८००० 

दोहोयो दताि जनाई 
रगतकट्टा २०७७।३।२ 
भा गयेकोभा प्रथभभा 
चौभातसकभा दोहोयो 

4 00412600030848
000001 

र्वधवा 
गॊगा देवी 
दाहार 

८००० १६००० ८००० 

दोहोयो दताि जनाई 
रगतकट्टा २०७७।३।३ 
भा गयेकोभा प्रथभभा 
चौभातसकभा दोहोयो 

4 एर्कन नबएको 
एकर/ 

जे.ना.अन्म 

गोभादेवी 
दाहार 

३६००० ४८००० १२००० 

दोहोयो दताि जनाई 
रगतकट्टा २०७७।३।३० 
भा गयेकोभा प्रथभभा 
तनकासा नबएको, दोश्रो य 
तेश्रो चौभातसकभा दोहोयो 

4 00412600029183
000001 

एकर/ 

जे.ना.अन्म 

फेडभामा 
अतधकायी 

३६००० ६०००० २४००० ३ विै चौभातसकभा दोहोयो 

4 00412600028043
000001 

अतत अशक्त/  

ऩूणि अऩाङ 

धनकुभायी 
याई 

३६००० ४३२०० ७२०० 

दोहोयो दताि जनाई 
रगतकट्टा २०७७।३।३० 
भा गयेकोभा दोश्रो य तेश्रो 
चौभातसकभा दोहोयो 

४ 00412600038133
000001 

दतरत ऩोषण मतुनसा र्व.क. १६०० ३२०० १६०० 

दोहोयो दताि जनाई 
रगतकट्टा २०७७।३।२ 
भा गयेकोभा प्रथभभा 
चौभातसकभा दोहोयो 

४ 00412600046647
000001 

जे.ना.अन्म 
जवय फहादयु 
याई 

१२००० २४००० १२००० 

दोहोयो दताि जनाई 
रगतकट्टा २०७७।३।२ 
भा गयेकोभा प्रथभभा 
चौभातसकभा दोहोयो 
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४ 00412600049248
000001 

र्वधवा 
करर्ऩरा 
यानाऩहैतर 

८००० १६००० ८००० 

दोहोयो दताि जनाई 
रगतकट्टा २०७७।३।३० 
भा गयेकोभा तेश्रो 
चौभातसकभा दोहोयो 

4 00412600023083
000002 

जे.ना.अन्म करभामा खड्ग 12000 20000 ८००० 

दोहोयो दताि जनाई 
रगतकट्टा 
२०७६।१०।२९ भा 
गयेकोभा प्रथभ चौभातसकभा 
दोहोयो 

4 00412600027245
000001 

जे.ना.अन्म 
भनभामा 
साकी 

9000 12000 ३००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७६।6।11 
यहेकोभा प्रथभ चौभातसकको 
ऩयैु बत्ता दाष्खरा 

४ 00412600028260
000001 

जे.ना.अन्म 
ऩनु्मभता 
बट्टयाई 

9000 36000 २७००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७६।6।14 
यहेकोभा 3 विै 
चौभातसकको ऩयैु बत्ता 
दाष्खरा 

कुभायी फैंक 
तरतभिेड 

५ 20225244942050
12 

जे.ना.अन्म 
तरुभामा 
भग्रती 

6000 12000 ६००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७६।५।३१ 
यहेकोभा प्रथभ चौभातसकको 
ऩयैु बत्ता दाष्खरा 

5 

20225244947550
12/ 
02000133969000
01 

जे.ना.अन्म 
करावती 
बट्टयाई 

3000 12000 ९००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७6।12।30 
यहेकोभा सार्वकको खाता 
बन्दा अरग खाताभा तेश्रो 
चौभातसकको ऩयैु बत्ता 
दाष्खरा 

5 02000133431000
01 

एकर भर्हरा/ 
जे.ना. अन्म 

भनभामा 
बण्डायी 

12000 24000 १२००० तेश्रो चौभातसकभा दोहोयो 

5 02000355679000
01 

र्वधवा/जे.ना. 
दतरत 

नयीभामा 
कतभनी 

२४००० ४८००० २४००० 

दोहोयो दताि जनाई 
रगतकट्टा २०७७।३।३० 
भा गयेकोभा ३ विै 
चौभातसकभा दोहोयो 

5 

20225244944930
18/ 
02000133709000
01 

एकर भर्हरा/ 
जे.ना.अन्म 

ददरभामा 
ताभाङ्ग 

३६००० ४८००० १२००० 

प्रथभ चौभातसकभा 
रु.२४०००/-, दोश्रो 
चौभातसकभा रु.२४०००/- 
य तेश्रो चौभातसकको खाता 
नॊ.0200013370900
001 भा रु.१२०००/- 
दाष्खरा 

कुभायी फैंक 
तर. 

6 20225244944140
18 

जे.ना.अन्म 
भन फहादयु 
ताभाङ्ग 

९००० १२००० ३००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७६।10।6 
यहेकोभा दोश्रो चौभातसकको 
ऩयैु बत्ता दाष्खरा 

6 20225244943220 जे.ना.अन्म यत्न भामा ३००० १२००० ९००० भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
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19 साक्म तभतत २०७६।4।17 

यहेकोभा प्रथभ चौभातसकको 
ऩयैु बत्ता दाष्खरा 

6 

20225244944220
13/ 
02000133640000
01 

जे.ना.अन्म 
खेभयाज 
बण्डायी 

६००० १२००० ६००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७७।१।२८ 
यहेकोभा सातफकको खाताभा 
बन्दा अरग खाताभा तेश्रो 
चौभातसकको ऩयैु बत्ता 
दाष्खरा 

6 20225244942490
17 

जे.ना.अन्म 
अष्म्वका 
प्रसाद दाहार 

६००० १२००० ६००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७६।9।17 
यहेकोभा दोश्रो चौभातसकको 
ऩयैु बत्ता दाष्खरा 

6 02000133810000
01 

र्वधवा/ एकर 
भर्हरा 

रुकभणी 
बजेुर 

८००० १६००० ८००० तेश्रो चौभातसकभा दोहोयो 

5 
य 
6 

02000452124000
01 

जे.ना.अन्म 
तररा देवी 
शभाि 

36000 72000 36000 

एउिै राबग्राहीराई २ विा 
वडाफाि ३ विै चौभातसकभा 
दोहोयो बकु्तानी यकभ असरु 
हनुऩुने 

5 
य 
6 

20225244943240
11 

जे.ना.अन्म 
चन्द्र कुभायी 
साक्म 

२४००० ४८००० २४००० 

एउिै राबग्राहीको खाताभा 
२ विा वडाफाि प्रथभ य 
दोश्रो चौभातसकभा दोहोयो 
बकु्तानी यकभ असरु हनुऩुने 

5 
य 
6 

20225244944300
16 

जे.ना.अन्म 
तबभ फहादयु 
ताभाङ्ग 

२४००० ४८००० २४००० 

एउिै राबग्राहीको खाताभा 
२ विा वडाफाि प्रथभ य 
दोश्रो चौभातसकभा दोहोयो 
बकु्तानी यकभ असरु हनुऩुने 

5 
य 
6 

20225244945550
13 

जे.ना.अन्म 
र्वय फहादयु 
गरुुङ्ग 

२४००० ४८००० २४००० 

एउिै राबग्राहीको खाताभा 
२ विा वडाफाि प्रथभ य 
दोश्रो चौभातसकभा दोहोयो 
बकु्तानी यकभ असरु हनुऩुने 

5 
य 
6 

20225244946370
17 

एकर भर्हरा/ 
जे.ना.अन्म 

धनभामा 
ताभाङ्ग 

२४००० ४८००० २४००० 

एउिै राबग्राहीको खाताभा 
२ विा वडाफाि प्रथभ य 
दोश्रो चौभातसकभा दोहोयो 
बकु्तानी यकभ असरु हनुऩुने 

एन.एभ.तफफैं
क 

7 05300440944000
11 जे.ना.अन्म 

ददरभामा 
तरम्फ ु

० ३६००० ३६००० 

ऩेन्सन जनाई 
२०७७/८/१५ भा रगत 
कट्टा गरयएकोभा ३ विै 
चौभातसकभा बत्ता बकु्तानी 
गरयएको । 

7 05300303038000
17 

एकर भर्हरा 
याधा देवी 
के.तस. 

० २४००० २४००० 

ऩेन्सन जनाई २०७७/८/३ 
भा रगत कट्टा गरयएकोभा 
३ विै चौभातसकभा बत्ता 
बकु्तानी गरयएको । 

7 05300546083000
11 

दतरत ऩोषण/ 
ऩूणि अऩाङ्ग 

र्क्रऩेश 
यसाईरी 

० ४८०० ४८०० 
दोहोयो दताि जनाई 
रगतकट्टा २०७७।३।२५ 
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुजू यकभ 
भा गयेकोभा ३ विै 
चौभातसकभा दतरत ऩोषण 
फाऩत रु.४८००/- य ऩूणि 
अऩाङ बत्ताफाऩत 
रु.३६०००/- बकु्तानी 

7 05301166456000
12 जे.ना.अन्म 

धनभामा 
तनयौरा 

१२००० २१००० ९००० 

दोहोयो दताि जनाई 
रगतकट्टा 
२०७6।10।11 भा 
गयेकोभा दोश्रो चौभातसकभा 
रु.९०००/- दोहोयो 
बकु्तानी 

एन.आई.तस 
एष्शमा 

8 72859546020524
01 

जे.ना.अन्म 
र्वयाभ चौडे 
सतय 

१२००० २४००० १२००० 

दोहोयो दताि जनाई 
रगतकट्टा २०७७।२।३२ 
भा गयेकोभा प्रथभ 
चौभातसकभा दोहोयो बकु्तानी 

8 72858407935240
01 

एकर भर्हरा/ 
जे.ना.अन्म 

यत्नभामा 
तधभार 

३६००० ७२००० ३६००० 

दोहोयो दताि जनाई 
रगतकट्टा २०७७।3।३0 
भा गयेकोभा 3 विै 
चौभातसकभा दोहोयो बकु्तानी 

8 72853878965240
01 

जे.ना.अन्म 
र्मङ्ग फहादयु 
तधभार 

० १२००० १२००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७६।11।18 
यहेकोभा तेश्रो चौभातसकको 
ऩयैु बत्ता दाष्खरा 

8 72858321835240
01 जे.ना.अन्म 

दावारार 
तधभार 

९००० २४००० १५००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७६।10।12 
यहेकोभा दोश्रो य तेश्रो 
चौभातसकको ऩयैु बत्ता 
दाष्खरा 

8 72858396735240
01 

जे.ना.अन्म 
फभ फहादयु 
र्वश्वकभाि 

९००० १२००० ३००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७६।10।25 
यहेकोभा दोश्रो चौभातसकको 
ऩयैु बत्ता दाष्खरा 

8 72859527413524
01 

जे.ना.दतरत 
सोष्खरार 
फिाय 

६००० ८००० २००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७६।६।2९ 
यहेकोभा प्रथभ चौभातसकको 
ऩयैु बत्ता दाष्खरा 

8 72858428185240
01 

जे.ना.अन्म गजिभान दजॉ ० ३६००० ३६००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७४।१।2० 
यहेकोभा ३ विै 
चौभातसकको ऩयैु बत्ता 
दाष्खरा साथै अष्घल्रो 
आ.व.भा सभेत बकु्तानी 
ददएको बए एर्कन गरय 
असरु गनुिऩने 

8 72858337315240
01 

एकर भर्हरा सॊघाई तधभार ६००० ८००० २००० 
भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७६।६।2० 



37

स्थानीम तहको नाभ् उरािवायी नगयऩातरका                                              आतथिक वषि-2076/77 
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यहेकोभा प्रथभ चौभातसकको 
ऩयैु बत्ता दाष्खरा 

8 72858446615240
01 

अतत अशक्त/ 
जे.ना.अन्म 

चतयु 
र्वश्वकभाि/चय
न र्कस्कु 
सतय 

६००० ३१२०० २५२०० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७६।५।१७ 
यहेकोभा मस खाताभा प्रथभ 
चौभातसकको ऩयैु बत्ता 
दाष्खरा साथै चतयु 
र्वश्वकभािको अतत अशक्त 
बत्ता सभेत मस खाताभा 
दाष्खरा बएकोरे एर्कन गरय 
असरु गने 

8 72858147525240
01 जे.ना.अन्म 

वर्कर 
फहादयु र्वष्ट 

६००० २४००० १८००० 

भतृ्म ु जनाई रगतकट्टा 
२०७६।९।१३ भा 
गयेकोभा दोश्रो य तेश्रो 
चौभातसकभा ऩयैु बत्ता 
बकु्तानी 

8 72858428975240
01 

जे.ना.अन्म 
याभ प्रसाद 
ढकार 

० १२००० १२००० 

भतृ्म ु जनाई रगतकट्टा 
२०७६।11।20 भा 
गयेकोभा तेश्रो चौभातसकभा 
ऩयैु बत्ता बकु्तानी 

सप्तकोशी 
डेबरप्भेण्ि 
फैंक 

1 
य 
9 

009000048401A जे.ना.दतरत 
बक्त फहादयु 
दजॉ 

६००० ६०००० ५४००० 

फसाई सयाई जनाई 
रगतकट्टा २०७६।५।१2 
भा गयेकोभा ३ विै 
चौभातसकको बत्ता मस 
खाताभा रु.३६०००/- 
साथै एकर भर्हरा 
तरराभामा शे्रष्ठको ३ विै 
चौभातसकको खाता मस 
खाताभा रु.२४०००/- 
दोहोयो दाष्खरा 

9 009000061401A जे.ना.अन्म 
फखत फहादयु 
ताभाङ्ग 

१२००० २४००० १२००० 

दोहोयो दताि जनाई 
रगतकट्टा २०७७।2।३2 
भा गयेकोभा प्रथभ 
चौभातसकभा दोहोयो बकु्तानी 

9 009000134101A 
र्वधवा/एकर 
भर्हरा 

नीय भामा 
फस्नेत 

८००० १६००० ८००० 

दोहोयो दताि जनाई 
रगतकट्टा २०७६।१।2 
भा गयेकोभा तेश्रो 
चौभातसकभा दोहोयो बकु्तानी 

9 009000124101A जे.ना.अन्म 
तेज फहादयु 
कोइयारा 

३६००० ७२००० ३६००० 

दोहोयो दताि जनाई 
रगतकट्टा २०७7।3।30 
भा गयेकोभा 3 विै 
चौभातसकभा दोहोयो बकु्तानी 

9 009000129301A 
र्वधवा/जे.ना.अ
न्म 

बष्क्त भामा 
खयेर 

३६००० ७२००० ३६००० 

दोहोयो दताि जनाई 
रगतकट्टा २०७7।3।30 
भा गयेकोभा 3 विै 
चौभातसकभा दोहोयो बकु्तानी 
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9 009000120001A 
र्वधवा/एकर 
भर्हरा 

र्हभा भारा 
खड्का 

८००० १६००० ८००० 

दोहोयो दताि जनाई 
रगतकट्टा २०७७।2।३2 
भा गयेकोभा प्रथभ 
चौभातसकभा दोहोयो बकु्तानी 

9 009000111901A जे.ना.अन्म 
रड्की हस्त 
सतय 

१२००० ३६००० २४००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७६।7।12 भा 
गयेकोभा ३ विै 
चौभातसकको बत्ता दाष्खरा 

9 009000066201A जे.ना.अन्म 
भनभामा 
ऩोखयेर 

१२००० ३६००० २४००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७६।7।11 भा 
गयेकोभा ३ विै 
चौभातसकको बत्ता दाष्खरा 

9 009000069901A जे.ना.अन्म 
र्वणभुामा 
तगयी 

६००० १२००० ६००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७६।5।22 भा 
गयेकोभा प्रथभ चौभातसकको 
ऩयैु बत्ता दाष्खरा 

९ 009000081701A जे.ना.अन्म 
र्िकायाभ 
साऩकोिा 

३००० १२००० ९००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७7।1।1 भा 
गयेकोभा तेश्रो चौभातसकको 
ऩयैु बत्ता दाष्खरा 

9 009000124501A जे.ना.अन्म 
ष्जत र्वय 
तरम्फ ु

० ३६००० ३६००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७6।3।12 भा 
गयेकोभा 3 विै 
चौभातसकको ऩयैु बत्ता 
दाष्खरा 

9 0090000133001A जे.ना.अन्म 
भनभामा 
बण्डायी 

९००० १२००० ३००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७7।2।4 भा 
गयेकोभा तेश्रो चौभातसकको 
ऩयैु बत्ता दाष्खरा 

9 009000068601A जे.ना.अन्म 
ततरक 
फहादयु र्वष्ट 

६००० ३६००० ३०००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७6।5।31 भा 
गयेकोभा 3 विै 
चौभातसकको ऩयैु बत्ता 
दाष्खरा 

9 009000053501A जे.ना.अन्म 
फभ फहादयु 
ताभाङ्ग 

० २४००० २४००० 

भतृ्म ु जनाई रगत कट्टा 
तभतत २०७6।2।5 भा 
गयेकोभा प्रथभ य दोश्रो 
चौभातसकको ऩयैु बत्ता 
दाष्खरा 

9 009000059501A जे.ना.अन्म 

गौभामा 
तरम्फ/ुयाभच
न्द्र बट्टयाई 

३६००० ७२००० ३६००० 
एकै खाताभा ३ विै 
चौभातसकभा दोहोयो बत्ता 
तनकासा 

9 009000061701A 
जे.ना.अन्म/ 
जे.ना.द 

आइतभामा 
बन/ुयाभ 
कुभायी 
रभजेर 

३६००० ६३००० २७००० 
एकै खाताभा ३ विै 
चौभातसकभा दोहोयो बत्ता 
तनकासा 
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9 009000070101A 
जे.ना.अन्म/ 
र्वधवा 

कृण भमा 
शे्रष्ठ/रक्ष्भी 
भामा ताभाङ्ग 

३६००० ६०००० २४००० 
एकै खाताभा ३ विै 
चौभातसकभा दोहोयो बत्ता 
तनकासा 

9 009000083601A जे.ना.अन्म 
नयधवाज 
काकी 

३६००० ४८००० १२००० प्रथभ चौभातसकभा दोहोयो 

9 009000078301A 
जे.ना.अन्म/ 
एकर भर्हरा 

तडल्रीयाभ 
गौयागाई/कृ
ण भामा याई 

३६००० ६०००० २४००० 
एकै खाताभा ३ विै 
चौभातसकभा दोहोयो बत्ता 
तनकासा 

9 009000081801A 
जे.ना.अन्म/ 
एकर भर्हरा 

तभर प्रसाद 
ढकार/तरु
सा देवी शे्रष्ठ 

३६००० ६०००० २४००० 
एकै खाताभा ३ विै 
चौभातसकभा दोहोयो बत्ता 
तनकासा 

9 009000084101A जे.ना.अन्म 

ऩञ्च फहादयु 
थाऩा भगय/ 
तसतायाभ याई 

३६००० ७२००० ३६००० 
एकै खाताभा ३ विै 
चौभातसकभा दोहोयो बत्ता 
तनकासा 

9 009000089501A 
एकर भर्हरा/ 
ऩूणि अऩाङ 

भन कुभायी 
र्व.क./नायाम
न प्रसाद 
तरइिेर 

२४००० ६०००० ३६००० 
एकै खाताभा ३ विै 
चौभातसकभा दोहोयो बत्ता 
तनकासा 

9 009000098801A 
जे.ना.अन्म/ 
र्वधवा 

वरर्वय 
ताभाङ्ग/ऩुऩा 
कुभायी शे्रष्ठ 

३६००० ६०००० २४००० 
एकै खाताभा ३ विै 
चौभातसकभा दोहोयो बत्ता 
तनकासा 

9 009000111701A 
दतरत ऩोषण/ 
जे.ना.अन्म  

आमषु 
र्वश्वकभाि/हेभ
याभ सतय 

४८०० ४०८०० ३६००० 
एकै खाताभा ३ विै 
चौभातसकभा दोहोयो बत्ता 
तनकासा 

9 009000128901A जे.ना.द 

फिुरा देवी 
दभाई/ िेक 
फहादयु दजॉ  

२४००० ४८००० २४००० 
एकै खाताभा ३ विै 
चौभातसकभा दोहोयो बत्ता 
तनकासा 

9 009000141601A जे.ना.अन्म 
हकि  फहादयु 
गरुुङ्ग 

३६००० ४४००० ८००० दोश्रो चौभातसकभा दोहोयो 

जम्भा 2228000/-  
82.  साभाष्जक सयुऺा तनमभावरी २०७६ को तनमभ ९ अनसुाय प्रत्मेक आ=व=को श्रावण भसान्त 

तबर राबग्राहीको ऩरयचमर नर्वकयण गनुिऩने य तनमभ ११ भा तनमभ ५ अनसुाय छनौि बएका 
राबग्राहीराई तोर्कएनसुायको सभमऩतछ बत्ता र्वतयण हनुऩुने व्मवस्था यहेको छ । 
नगयऩातरकाफाि नर्वकयण सम्फन्धभा र्ववयण प्राप्त नबएकोरे मस सम्फन्धभा एर्कन गनि 
सर्कएन ।साथै साभाष्जक सयुऺा कामि सञ्चारन कामिर्वतध २०७५को अनसुचुी ८-१०_ फभोष्जभ 
फैंकरे तनकृम खाताहरुको र्ववयण तोर्कएको सभमभा ऩातरका तथा ऩष्िकयण र्वबागभा 
ऩठाउनऩुनेभा सोको र्ववयण रेखाऩयीऺणभा ऩेश नबएकोरे एर्कन गनि सर्कएन।  

83.  ऩेश्की् गत र्वगत देष्ख फाॉकी यहेको ऩेश्की भध्मे २०७७ आषाढ सम्भ पछ मौि नबई फाॉकी 
यहेको तनम्नानसुायको यकभ असरु पछ मौि हनुऩुदिछ ।  
नाभ यकभ 

तेरी खोरा ऩरु तनभािण उऩबोक्ता सतभतत 5000 
खेर भैदान उऩबोक्ता सतभतत 60000 

जम्भा 65000  
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुजू यकभ 
  र्वऩद् व्मवस्थाऩन  

84.  वार्षिक प्रततवेदन – र्वऩद् जोष्खभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा ४५ भा 
स्थानीम र्वऩद् व्मवस्थाऩन सतभततरे प्रत्मेक आतथिक वषिभा गयेको काभको र्ववयण सर्हतको 
वार्षिक प्रततवेदन तमाय गयी ष्जल्रा र्वऩद् व्मवस्थाऩन सतभतत तथा प्रदेश र्वऩद् व्मवस्थाऩन 
कामिकायी सतभतत सभऺ ऩेस गनुिऩने व्मवस्था छ । ऩातरकारे काभको र्ववयण सर्हतको वार्षिक 
प्रततवेदन तमाय गयी सम्फष्न्धत सतभततभा ऩेस गयेको ऩाइएन । ऐनभा बएको व्मवस्थाको ऩारना 
हनुऩुदिछ । 

 

85.  भ्रभण अतबरेख् भ्रभण खचि तनमभावरी २०६४ को तनमभ २१ भा भ्रभणभा खर्िने ऩदातधकायी 
वा कभिचायीरे भ्रभण प्रायम्ब गयेऩतछ सम्फष्न्धत कामािरमरे भ्रभण आदेश नॊ, भ्रभणभा खर्िनेको 
नाभ, दजाि, भ्रभण खर्िएको स्थान, तभतत सभेत खलु्ने गयी अनसूुष्च ६ फभोष्जभको ढाॉचाभा 
कामािरम प्रभखुफाि प्रभाष्णत गयी भ्रभण अतबरेख याख्नऩुने य भ्रभणभा खिाउने ऩदातधकायीरे 
र्वश्वास्नीम आधाय य प्रभाण स्थार्ऩत हनुे गयी आवश्मकता अनसुाय आन्तरयक तनमन्रण प्रणारीको 
थऩ व्मवस्था सभेत गनुिऩने व्मस्था छ । कामािरमरे मस वषि अनगुभन भूल्माङ्कन खचिभा रु. 
997280/- य भ्रभण खचिभा रु. 4000/- गयी जम्भा रु. 1001280/-खचि गयेकोभा 
भ्रभण अतबरेख खाता याखेको ऩाइएन । भ्रभण तथा अनगुभन प्रततवेदन आॊष्शक रुऩभा भार 
याख्न ेगयेको ऩाइमो । भ्रभण अतबरेख खाता याखी भ्रभण ऩश्चात अतनवामि रुऩभा भ्रभण प्रततवेदन 
याख्न े तथा आन्तरयक तनमन्रण प्रणारीको व्मवस्था सभेत गयी तनमभावरीको व्मवस्था ऩारना 
गनुिऩदिछ ।  

 

86.  भभित अतबरेख् साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ १५(५) भा साविजतनक 
तनकामरे कुनै भार साभान भभित गदाि सम्फष्न्धत र्वशेषऻफाि रागगत अनभुान तमाय गनुिऩने 
व्मवस्था छ । त्मसैगयी सवायी साधन तथा भेष्शन औजाय भभित गदि भ.रे.ऩ.पा.नॊ. ४१४ 
फभोष्जभको ढाॉचाभा भभित सॊबाय तथा सॊयऺण आवेदन पायभ य भ.रे.ऩ.पा.नॊ. ४१५ 
फभोष्जभको ढाॉचाभा भभित सॊबाय तथा सॊयऺण अतबरेख खाता याख्नऩुने व्मवस्था छ । 
कामािरमरे मस वषि सवायी साधन भभितभा रु. 1398635/- य भेष्शन औजाय भभितभा 
494288/- गयी जम्भा रु. 1892923/-  खचि गयेकोभा रागत अनभुान तमाय गने गयेको 
तथा भभित अतबरेख खाता याखेको ऩाइएन । तनमभावरीभा व्मवस्था फभोष्जभ तोर्कएको ढाॉचाभा 
भभित आदेश याखी भभित अतबरेख खाता प्रमोगभा ल्माउनऩुने देष्खन्छ ।  

 

87.  ष्जन्सीको व्मष्क्तगत अतबरेख खाता् प्रदेश नॊ. १ साविजतनक खचिको भाऩदण्ड कामिर्वतध सम्फन्धी 
तनदेष्शका २०७५ को फुॉदा नॊ. १८ भा ष्जन्सी व्मवस्थाऩन सम्फन्धी भाऩदण्डको व्मवस्था छ । 
उक्त व्मवस्था अनसुाय अनसूुची १ फभोष्जभको ढाॉचाभा ष्जन्सी साभग्री प्रमोग गने कभिचायी वा 
ऩदातधकायीको नाभ शे्रणी, ऩद ष्जन्सी साभाग्रीको नाभ य प्रकाय, भूल्म, ष्जन्सी साभाग्री 
फषु्झतरनेको हस्ताऺय य तभतत सर्हतको अतबरेख याख्न ु ऩने य सरुवा वा ऩदभकु्त बई जाॉदा 
फयफझुायथ गनुिऩने व्मवस्था छ । कामािरमरे ष्जन्सी साभाग्री प्रमोगको व्मष्क्तगत अतबखरे खाता 
याखेको ऩाइएन । तनदेष्शकारे तोकेफभोष्जभको ढाॉचाभा साभान फझेुको य र्पताि गयेको तभतत 
सभेत देष्खने गयी ष्जन्सीको व्मष्क्तगत अतबरेख खाता याख्नऩुदिछ ।  

 

88.  सॊगठन सॊयचना दयवष्न्द ऩदऩूतति्  स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ८३(१) भा 
सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺणको आधायभा सॊगठन सॊयचना कामभ गनिऩने य ८३(३) भा 
सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺणको आधायभा स्थामी प्रकृततको काभको रातग आवश्मक ऩने 
तथा सेवा कयायफाि तरइने कभिचायीको दयवष्न्द प्रस्ताव तमाय गनुिऩने व्मवस्था छ । कामािरमरे 
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुजू यकभ 
मस वषि सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺणको रातग रु. 486065/- खचि गयेकोभा सॊगठन 
तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण स्वीकृत बएको छैन । 

89.  स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ७२ भा नेऩार सयकायरे तनधाियण गये फभोष्जभ 
आम-व्ममको वगॉकयण य खचि सम्फन्धी व्मवस्था अवरम्वन गनुिऩने गयी तोर्कएको छ । मो 
वषि कामािरमरे तनम्नानसुाय खचि गयेकोभा पयक खचि ष्शषिकफाि बकु्तानी गयेको ऩाइमो । 
पयक खचि ष्शषिकफाि बकु्तानी बएको यकभ अतनमतभत देष्खएको रु. 
बौ.नॊ./तभतत र्ववयण खचि रेख्न ु ऩने 

ष्शषिक 

खचि रेखेको ष्शषिक यकभ 

श्रावण देष्ख असाय 
सम्भको तरव 

कयाय कभिचायीको तरव 
बकु्तानी 

कयाय सेवा शलु्क ऩारयश्रतभक कभिचायी 
(21111) 

11050555 

37/2076/7/6 अम्वायी गाउॉघय 
ष्क्रतनकका २ जना 
कभिचायीको तरव 

कयाय सेवा शलु्क ऩारयश्रतभक कभिचायी 
(21111) 

93000 

21/2076/7/7 आधायबतु स्वास्थम 
केन्द्रका ८ जना कयाय 
कभिचायीको तरव 

कयाय सेवा शलु्क ऩारयश्रतभक कभिचायी 
(21111) 

676290 

जम्भा 11819845  

 

 

 

 

 

 

11819845/- 

90.  फैठक बत्ता् बौ.नॊ. 143/2076/10/7, साविजतनक खचिको भाऩदण्ड कामिर्वतध य 
तभतव्ममीता सम्फन्धी तनदेष्शका २०७५ को फुॉदा नॊ. 20 भा सम्फष्न्धत तनकामको कामिऺ ेर 
तबर ऩने तनमतभत प्रकृततको काभ गये वाऩत तरव वाहेको अन्म थऩ सरु्वधा एवॊ अततरयक्त बत्ता 
तरन ददन ऩाइने छैन बन्ने व्मवस्था छ । कामािरमरे कभिचायीको कामि सम्ऩादन भूल्माङ्कनको 
रातग कामि सम्ऩादन भूल्माङ्कन ऩनुयावरोकन सतभततको ३ विा फैठकको फैठक बत्ता वाऩत रु. 
36000/- बकु्तानी गयेको ऩाइमो । मस्तो खचिभा तनमन्रण हनुऩुदिछ ।  

 

91.  व्मष्क्तगत भहशरु खचिको बकु्तानी् गाॉउ तथा नगय सबा सदस्महरुको सरु्वधा सम्फन्धी ऐन 
२०७५ को दपा ३ रे गाउॉऩातरका अध्मऺ, उऩाध्मऺ, वडाध्मऺ कामिऩातरका सदस्म तथा 
वडा सदस्मको सरु्वधा सम्फन्धी व्मवस्था अनसूुची-1(ख) फभोष्जभ हनुे गयी सरु्वधाको प्रकाय य 
ऩाउने यकभ भातसक रुऩभा तोर्कददएको छ । मस नगयऩातरकाका ऩदातधकायीहरुराई सभेत सो 
ऐनको व्मवस्था अनसुाय भातसक रुऩभा िेतरपोन, भोवाइर (भातसक) दयफाि बकु्तानी गने 
गरयएको छ । रेखाऩयीऺणको क्रभभा सॊचाय भहशरु ष्शषिकफाि कभिचायीहरुको भोवाइरभा 
रयचाजि तथा ट्रान्पय गने गयेकोभा एकै कामिभा ऩदातधकायी तथा कभिचायीहरुको व्मष्क्तगत 
भोवाइरभा सभेत सॊचाय भहशरु ष्शषिकफाि खचि गने गयेको ऩाइमो । नभूना छनौि गयी 
ऩयीऺण गरयएकोभा तनम्नानसुाय रु. 87000/- ट्रान्सपय गयी खचि गरयएकोरे मस सम्फन्धभा 
ऩनु मर्कन उक्त खचि कामािरमको काभभा प्रमोग बए नबएको मर्कन गनुिऩने रु. 
 

बौ.नॊ./तभतत र्ववयण यकभ 

36/2076/7/6 र्वतबन्न भोवाइरको भहशरु बकु्तानी 20000 

269/2076/12/3 कामािरमको नाभभा बएका ऩोष्टऩेड भोवाइरभा बकु्तानी 10000 

131/2076/11/16 भोवाइर पोनभा यकभ जम्भा 15000 
341/2077/2/5 भोवाइर रयचाजि यकभ बकु्तानी 22000 
376/2077/2/22 भोवाइर रयचाडिको रातग िेतरकभराई बकु्तानी 15000 
440/2077/3/7 कामािरमको भोवाइर रयचाडि गयेवाऩत िेतरकभराई बकु्तानी 5000 

जम्भा 87000 

भस्मौदा छरपरभा भोवाइर पोनभा ट्रान्पयफाि यकभ बकु्तानी गयेको व्महोया औल्माएकोभा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87000/- 
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दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुजू यकभ 
कामािरम प्रमोजनका रातग भार तोर्कएका पोनहरुको रयचाजि गरयएको जानकायी ददएको 
बएताऩतन प्रमोजन य अवतध खरुाई प्रभाण ऩेश नबएको । 

92.  बौ.नॊ. 33/2077/2/7, जनज्मोती कृर्षक उरािवायीसॉग ४ थान वोरयङ जडानको रातग रु. 
224000/- भा सम्झौता गयी जनसहबातगता वाऩत रु. 24000/- य भािोको कामिको वाऩत 
रु. 66400/- कट्टी गयी रु. 103684.32 बकु्तानी गयेकोभा उक्त काभको सम्झौता रागत 
अनभुान य कामि सम्ऩन्न प्रततवेदन ऩेश नबएको रु. 

 

 

 

 

 

103684.32 
93.  धयौिी् प्रदेश आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी २०७५ को तनमभ ६८ भा कामािरमरे अनसूुची 

११ फभोष्जभको ढाॉचाभा गोश्वाया धयौिी खाता य अनसूुची १२ फभोष्जभको ढाॉचाभा व्मष्क्तगत 
धयौिी खाता अध्मावतधक गयी याख्नऩुने व्मवस्था छ । कामािरमरे व्मष्क्तगत धयौिी खाता 
याखेको ऩाइएन । धयौिी खाता नयाखदा धयौिी र्पताि य फाॉकीको अवस्था मर्कन नहनुे हनुारे 
तनमभावरीभा व्मवस्था बए फभोष्जभ धयौिी खाता प्रमोगभा ल्माउनऩुदिछ ।  

 

94.  प्रदेश आतथिक कामिर्वतध तनभमभावरी २०७५ को तनमभ ६६ भा धयौिी यकभ र्पताि गदाि 
नगदी यतसद वा फैंक बौचयको प्रभाणको आधायभा गनुिऩने व्मवस्था छ । कामािरमरे 
तनम्नानसुायका धयौिी र्पताि गदाि धयौिी याखेको प्रमोजन, र्पताि गनुिऩने कायण स्ऩष्ट नखरुाई य 
धयौिी जम्भा गदािको नगदी यतसद वा फैंक बौचय प्रभाण सभेत सॊरग्न नगयी धयौिी र्पताि गयेको 
ऩाइमो । धयौिीको व्मष्क्तगत अतबरेख खाता सभेत नयाखेको अवस्थाभा वास्तर्वक र्पताि गनुिऩने 
धयौिी बए नबएको मर्कन गनि सर्कएन ।  
बौ.नॊ./तभतत र्ववयण यकभ 
5/2076/10/21 यभेश गौतभको धयौिी र्पताि 90000 
6/2076/10/21 र्वनोद चाभतरङ धयौिी र्पताि 15000 
7/2076/10/21 भेघ याज तरम्व ुधयौिी र्पताि 50000 
46/2076/11/2
9 

भहारक्ष्भी भेष्शनयी कन्सन धयौिी र्पताि 68000 

49/2076/12/2 र्वसत टे्रतडङ कन्सन धयौिी र्पताि 68000 
51/2076/12/4 तसर्द् देवी दभक तभर भेष्शनयी धयौिी 

र्पताि 
68000 

54/2077/2/29 तडतड कन्स्ट्रक्सन धयौिी र्पताि 120000 
जम्भा 479000  

 

95.  अनगुभन तथा सम्ऩयीऺण – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८४ भा फेरुजू 
पर्छ्यौि गने व्मवस्था यहेको छ ।सोही एनको दपा ८४(२)(घ) भा फेरुजू पर्छ्यौि गने 
गयाउने काभ कतिव्म प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतको हनुे व्मवस्था छ । मस वषि पर्छ्यौि बएको 
वेरुजकुो ष्स्थतत तनम्नानसुाय यहेको छ । 

तस.नॊ. आ.व. वेरुज ुदपा नॊ. 
वेरुजकुो सॊष्ऺप्त 
व्महोया 

पर्छ्यौिको आधाय 
सम्ऩयीऺण 

असरुी प्रभाण तनमतभत ऩेश्की 

1.  2075/76 60 

र्वर बयऩाई ऩेश 
नबएको 55300    55300 

2.  2075/76 66 कय कट्टी नबएको 9724    9724 

3.  2075/76 58 अनगुभन बत्ता 
असरु 366000    366000 

4.  2075/76 96 र्वतयण बयऩाई 
ऩेश नबएको  24000   24000 

5.  2075/76 ऩेश्की फाॉकी प्रर्वन तनभािण सेवा    3082324 3082324 
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स्थानीम तहको नाभ् उरािवायी नगयऩातरका                                              आतथिक वषि-2076/77 

दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुजू यकभ 

6.  2075/76 ऩेश्की फाॉकी 
तधभार जातीम 
ऩरयमोजनाफािो 
तनभािण 

   166000 166000 

7.  2075/76 ऩेश्की फाॉकी 
सोष्ल्ि खोरा 
तिफन्ध उऩबोक्ता 
सतभतत 

   66000 66000 

8.  2075/76 ऩेश्की फाॉकी 
सनुझोडा 
साभदुार्मक फन 
उऩबोक्ता सतभतत 

   66000 66000 

9.  2075/76 ऩेश्की फाॉकी याभ प्रसाद 
गडतौरा 

   170000 170000 

10.  2075/76 ऩेश्की फाॉकी 
हरुाकी भागि 
कारोऩरे 
उऩबोक्ता सतभतत 

   415000 415000 

11.  2075/76 ऩेश्की फाॉकी फार  कुभाय 
फयार    30000 30000 

12.  2075/76 ऩेश्की फाॉकी 

भॊगरवाये 
अस्ऩतार ओिी 
बवन तनभािण 
सतभतत 

   1000000 1000000 

जम्भा 5450348  
96.  सष्ञ्चत कोष तथा फेरुजूको ष्स्थतत्- नगयऩातरकाको सष्ञ्चतकोषको ष्स्थतत, फेरुज ु वगॉकयण य अद्यावतधक 

फेरुज ुष्स्थतत क्रभश् अनसुचुी 1, अनसुचुी 2 य अनसुचुी ३ भा सभावेश गरयएको छ । 
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      ;l~rt sf]ifsf] l:ylt          अनसूुची-१ 

प्रदेश ष्जल्रा स्थानीम तह 

भहा/उऩभहा/ 

नगय/गाउॉ 
ऩातरका 

रेखाऩयीऺण 
यकभ 

फरेुजू 
यकभ 

प्रततशत 

आम व्मम 

भौज्दात 
फाॉकी गतवषिको 

ष्जम्भेवायी 

सॊघ तथा 
प्रदेश 
अनदुान 

याजस्व 

वाॉडपाॉि 
यकभ 

आन्तरयक 

आम 
अन्म आम जम्भा आम चार ुखचि ऩूॊजीगत 

खचि अन्म खचि जम्भा खचि 

प्रदेश नॊ.१ भोयङ उरािवायी नगयऩातरका नगयऩातरका 1166077 66007 5.66 108717 446041 117738 33603 31357 628739 307703 198300 31335 537338 200118 
 

 

 

 

       फरेुज ुफगॉकयण              अनसूुची-२ 

प्रदेश ष्जल्रा स्थानीम तह 

भहा/उऩभहा 
/नगय/गाउॉ 
ऩातरका 

प्रायष्म्बक फेरुजू प्रततर्क्रमाफाि पसिमौि फाॉकी फेरुजू वाॉकी फेरुजू 

दपा सॊखमा दपा सॊखमा दपा सॊखमा 
अशरु 

गनुिऩने 

तनमतभत गनुिऩने ऩेस्की 

सैर्द्ाष्न्तक रगती यकभ सैर्द्ाष्न्तक रगती यकभ सैर्द्ाष्न्तक रगती यकभ 
अतनमतभत 

बएको 

प्रभाण 

कागजात 
ऩेश नबएको 

याजश्व 

रगत 
ष्जम्भेवायी 
नसायेको 

सोधबनाि 
नतरएको 

जम्भा कभिचायी अन्म जम्भा 

प्रदेश नॊ.१ भोयङ उरािवायी नगयऩातरका नगयऩातरका 69 45 66007 0 0 0 69 45 66007 15278 36878 13851 0 0 50729 0 0 0 

 

 

 

 

        अद्यावतधक फरेुजकुो ष्स्थतत                                        अनसूुची-३ 

प्रदेश ष्जल्रा स्थानीम तह 

भहा/उऩभहा/ 

नगय/गाउॉ 
ऩातरका 

गत वषिको 
अनसूुचीवाि 

सभामोजन 

गत फषि 
सम्भको 
वाॉकी 
वरेुज ु

सॊ.ऩ.को रातग 

अनयुोध बइ 
आएको यकभ 

सॊऩयीऺण 
बएको 
यकभ 

सॊऩयीऺण 
गनि 

नतभरेको 
यकभ 

कायवाही 
गनि 
फाॉकी 
यकभ 

गत 
वषिसम्भको 
वाॉकी यकभ 

मो वषिको 
थऩ यकभ 

५८ औ ँप्रततवदेन 

सम्भको वाॉकी 
वरेुज ु

५८ औ ँप्रततवदेन 

सम्भको वाॉकी वरेुज ु
भध्मे ऩेस्की 

प्रदेश नॊ.१ भोयङ उरािवायी नगयऩातरका नगयऩातरका 134629 -19093 115536 11779 5450 6329 ० ११००८६ 66007 १७६०९३ 110 

 


