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भहारेखाऩयीऺकको कामाारम 
काठभाडौं 

 



Serving the Nation and the People 

दूयदृष्टि (Vision)  
 

जनष्टहतकारातग जवापदेष्टहता, ऩायदन्शाता य तनष्ठा प्रवर्द्ान गने ष्टवश्वसनीम सॊस्था हनु 
प्रमत्नशीर यहने । 

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

transparency and integrity for the benefit of the people) 

गततव्म (Mission)  

 

सयोकायवाराराई सावाजतनक कोषको दऺताऩूणा उऩमोग सम्फतधभा आश्वस्त ऩाना स्वततर 
एवॊ गणुस्तयीम रेखाऩयीऺण सेवा प्रदान गने ।  

(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders 

that the public funds are efficiently used) 

 

भूल्म भातमता (Core Values)  

 

तनष्ठा (Integrity) 

स्वततरता (Independence) 

व्मावसाष्टमकता (Professionalism) 

ऩायदन्शाता (Transparency) 

जवापदेष्टहता (Accountability) 

  



 
  
 

 

भहारेखाऩयीऺकको कामाारम 

Office of the Auditor General 
 

 

(फागभती य गण्डकी प्रदेश रेखाऩयीऺण भहा-तनदेशनारम) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

Fax: 977-1-4268309 
977-1-4262798 

Post Box: 13328 
फफयभहर, काठभाडौं, नेऩार 

 

ऩर सॊखमााः २०७८/७९  

च.नॊ.:२०८ तभतताः २०७८।०५।०४ 

 

श्री प्रभखुज्मू,  

 नाऩााबभूी गाउॉऩातरका, 
गाउॉकामाऩातरकाको कामाारम, 
भनाङ। 

 

ष्टवषमाः- रेखाऩयीऺण प्रततवेदन। 

 

नेऩारको सॊष्टवधानको धाया २४१ फभोन्जभ त्मस ऩातरकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न गयी 
रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ को दपा २०(२ )फभोन्जभ मो प्रततवेदन जायी गरयएको छ।उक्त प्रततवेदन रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ 
को दपा २०(३ )य दपा २२ फभोन्जभ कायफाहीको रातग अनयुोध छ।  

 

 

 

 

 

  

 

 

)इतर प्रसाद आचामा( 

नामव भहारेखाऩयीऺक 



 
 
 

 

भहारेखाऩयीऺकको बनाइ 

नेऩारको सॊष्टवधानको धाया २४१ भा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका सफै सयकायी कामाारमको 
रेखाऩयीऺण तनमतभतता, तभतव्मष्टमता, कामादऺता, प्रबावकारयता य औन्चत्मको आधायभा भहारेखाऩयीऺकफाट 
हनुे व्मवस्था छ।रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ को दपा २० (२ )भा भहारेखाऩयीऺकरे प्रत्मेक गाउॉऩातरका य 
नगयऩातरकाको रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न गयी अरग अरग प्रततवेदन जायी गना सक्न े व्मवस्था छ। सोही 
व्मवस्थाफभोन्जभ स्थानीम तहको 6702।00 को आतथाक कायोफायको रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न गयी मो प्रततवेदन 
जायी गरयएको छ। 

स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण नेऩारको सॊष्टवधान ,रेखाऩयीऺण ऐन, सयकायी रेखाऩयीऺण भानदण्ड, 
ष्टवत्तीम रेखाऩयीऺण भागादशान  ,स्थानीम तह रेखाऩयीऺण तनदेन्शका,  भहारेखाऩयीऺकको वाष्टषाक रेखाऩयीऺण 
मोजना य तनकामसॉग सम्फन्तधत ऐन  ,तनमभको आधायभा सम्ऩन्न गरयएको छ । रेखाऩयीऺणको प्रभखु उदे्दश्महरुभा ष्टवत्तीम ष्टववयणको शरु्द्ता, प्रचतरत 
कानूनको ऩारना, फजेट तथा मोजना तजुाभा एवॊ कामाक्रभ कामाातवमन  ,खरयद वमवस्थाऩन ,सावाजतनक सम्ऩन्त्तको सॊयऺण य उऩमोग,  न्जम्भेवायी य 
जवापदेष्टहता एवॊ सेवा प्रवाहको अवस्था भूल्माङ्कन गनुा यहेको छ। त्मसैगयी स्रोत साधनको प्राति य उऩमोग सम्फतधभा प्रचतरत कानूनको ऩारना बए 
नबएको ष्टवश्लषेण गयी ष्टवत्तीम वमवस्थाऩनभा सधुायका रातग सझुाव प्रस्ततु गयी सशुासन प्रफर्द्ानभा टेवा ऩरु् माउन ुरेखाऩयीऺणको उदे्दश्म यहेको छ। 

आतथाक वषा २०७६।७७ को रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न बएऩश्चात जायी गरयएको प्रायन्म्बक प्रततवेदन उऩय प्राि प्रततष्टक्रमाका ष्टवषमहरु तभरान 
गयी कामभ यहेका व्महोया सभावेश गयेय याम सष्टहतको अन्ततभ प्रततवेदन ऩठाइएको छ। प्रततवेदनभा ददएका सझुावहरुको कामाातवमनफाट स्थानीम 
तहभा यहेको सीतभत स्रोत साधनको उऩमोग गयी ष्टवकास तनभााण य सेवा प्रवाहभा तभतव्मष्टमता  ,दऺता य प्रबावकारयता हातसर गना सहमोग ऩगु्न े
अऩेऺा गरयएको छ।परस्वरुऩ स्थानीम तहको कामासम्ऩादनभा जवापदेष्टहता य ऩायदन्शाता प्रफर्द्ान हनु ेष्टवश्वास तरइएको छ।  

रेखाऩयीऺणफाट भूरत  :आततरयक आम य याजस्व फाॉडपाॉटको प्रऺऩेण मथाथाऩयक नयहेको  ,आततरयक आम  ठेक्का वमवस्थाऩनभा स्ऩि 
कानूनी वमवस्था नबएको  ,आम  सङ्करन तमून यहेको  ,ऩमााि आधाय फेगय याजस्व छुट ददएको ,फक्मआता असरुीभा प्रबावकारयता नआएको,  फजेट 
अनशुासन कभजोय यहेको  ,अफण्डा फजेट याखेको ,खचा ऩश्चात फजेट तथा काय ख मक्रभ सॊशोधन गयी अनभुोदन गने गयेको  ,वषााततभा फढी खचा गयेको ,

खरयद कानून ष्टवऩयीत सोझै खरयद गयेको ,अत्मतधक प्रशासतनक खचा  गयेको  ,फचत अनदुान ष्टपताा नगयेको ,ष्टवतयणभु खी खचाको फाहलु्मता यहेको 
जस्ता प्रवनृ्त्त देन्खएका छनख।त्मसैगयी ष्टवकास तनभााणतपा  मोजना प्राथतभकीकयण नगयेको  ,साना तथा टुके्र आमोजनाको छनआट गयेको ,जष्टटर 

प्रकृततका कामाहरु सभेत उऩबोक्ता सतभततफाट गयाएको ,तो ष्टकएफभोन्जभ जनसहबातगता नजटेुको  ,दद गो ष्टवकासका रक्ष्म अनरुुऩ मोजना य कामाक्रभ 
तजुाभा नगयेको  ,दीघाकारीन ष्टवकासको खाका त जुाभा नबएको जस्ता सभस्मा यहेका  छनख।  

स्थानीम तहको आततरयक वमवस्थाऩनतपा  आवश्मक अनबुवी य दऺ जनशन्क्तको कभी यहेको  ,कभाचायी तनमनु्क्त तथा फढुवा भा प्रदेश 
रोकसेवा आमोगको ऩयाभशा नतरएको  ,सेवा प्रवाहभा अऩेन्ऺत सधुाय हनु नसकेको ,स्रोत ,साधन य सम्ऩन्त्तको दरुुस्त अतबरेख नयहेको ,सतातरत 
मोजनाा  ,कामाक्रभ ,सेवा प्रवाहको अतबरेख नयाखेको ,फकक ष्टहसाफ ष्टववयण तमाय गने नगयेको ,रेखाङ्कन तथा सभत प्रततवेदन प्रणारी य आन ाखतरयक 
तनमतरण कभजोय यहेको छ।साथै आततरयक रेखाऩयीऺण बयऩदो य प्रबावकायी नबएको ऩाइएको छ। स्थानीम तहभा रेखा सतभततको गठन ,

कामाऺ ेर ,रेखाऩयीऺण प्रततवेदन उऩय छरपर य फेरुजू पवयट सम्फतधी स्ऩि कामाष्टवतध तजुाभा हनु फाॉकी यहेको ऩाइएको छ। रेखाऩयीऺणफाट 
औॊल्माएका व्महोयाहरु सधुाय गयी गत ष्टवगतका फेरुज ुउऩय अऩेन्ऺतरुऩभा आवश्मक कायवाही बए गयेको सभेत देन्खएन। 

सभम य जनशन्क्तको सीतभतताको फावजदु मथासम्बव स्थानीम तहको कामास्थरभा नै उऩन्स्थत बइा रेखाऩयीऺण गरयएको 
तथमो।रेखाऩयीऺणको क्रभभा रेखाऩयीऺण टोरीरे स्थानीम तहका प्रभखु सष्टहतका ऩदातधकायीहरुसॉग छरपर सभेत गरयएको तथमो।रेखाऩयीऺण 
प्रततवेदनभा उल्रेख बएका वमहोयाको कामाातवमनफाट स्थानीम तहको ष्टवत्तीम व्मवस्थाऩन  ,बआततक ऩूवााधाय य सेवा प्रवा हभा सधुाय हनु ेअऩेऺ ा गयेको 
छु। स्थानीम तहको रेखाऩयीऺणभा सहमोग ऩरु्मााउन े स्थानीम तहका सफै ऩदातधकायी तथा कभाचायीहरु य रेखाऩयीऺण तथा प्रततवेदन तमायीभा 
सॊरग्न मस कामाारमका कभाचायीहरु सफैराइा धतमवाद ऻाऩन गदाछु। 

 
 

 

           

                    (टॊकभन्ण शभाा, दॊगार) 
२०७ 8 बार ४  गते            भहारेखाऩयीऺक 

             

 

 



 
 
 

 

 

 

भहारेखाऩयीऺकको कामाारम 

Office of the Auditor General 
 

 

)फागभती य गण्डकी प्रदेश रेखाऩयीऺण भहा-तनदेशनारम( 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

Fax: 977-1-4268309 
977-1-4262798 

Post Box: 13328 
फफयभहर, काठभाडौं, नेऩार 

ऩर सॊखमााः २०७८/७९   च.नॊ:. तभतताः२०७८।०५।०४                                                                             
श्री प्रभूखज्मू, १६२ 

नाऩााबभूी गाउॉऩातरका, 
गाउॉकामाऩातरकाको कामाारम, 

भनाङ। 

ष्टवषमाः रेखाऩयीऺण प्रततवेदन। 

कैष्टपमत सष्टहतको याम 

हाभीरे नाऩााबभूी गाउॉऩातरकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को ष्टवत्तीम ष्टववयण य त्मससॉग सम्फन्तधत आम व्मम ष्टववयण तथा रेखा ष्टटप्ऩणीहरूको 
रेखाऩयीऺण गयेका छौं। 

हाम्रो यामभा, मस प्रततवेदनको कैष्टपमत सष्टहतको याम व्मक्त गने आधाय खण्डभा उल्रेख बएका ष्टवषमरे ऩाने असय फाहेक, ऩेश बएको २०७७ आषाढ 
31 भा सभाि बएको आतथाक वषा २०७६।७७ को ष्टवत्तीम ष्टववयण य त्मससॉग सम्फन्तधत आम- व्मम ष्टववयणरे स्थानीम तहसॉग सम्फन्तधत प्रचतरत कानून 
य ऩयम्ऩया फभोन्जभ सायबूत रुऩभा सष्टह तथा मथाथा अवस्था न्चरण गदाछ।  
कैष्टपमत सष्टहतको यामव्मक्त गने आधाय 

1. ऩातरकारे भहारेखाऩयीऺकफाट स्वीकृत नेऩार सावाजतनक ऺेर रेखाभानको ढाॉचा प्रमोग गयी ष्टवत्तीम ष्टववयण तमाय गयेको छैन। 

2. रेखाऩयीऺणफाट रु=१ कयोड ७३ राख ५३ हजाय फेरुजू देन्खएको छ।सोभध्मे असरु गनुाऩने रु=११ राख ५० हजाय, प्रभाण कागजात ऩेश गनुाऩने 
रु= ६४ राख २४ हजाय य तनमतभत गनुाऩने रु=९७ राख ७९ हजाय यहेको छ।   

3. रेखाऩयीऺणभा देन्खएका व्महोयाहरूका सम्फतधभा तभतत २०७८।०२।०२ भा जायी गरयएको प्रायन्म्बक प्रततवेदन उऩय प्राि प्रततष्टक्रमा सष्टहतका 
प्रभाण कागजातका आधायभा पवयट बएका दपाहरू हटाई कामभ व्महोयाको अन्ततभ प्रततवेदन ऩाना २४ )चआतफस( मसैसाथ सॊरग्न छ। 

4. आम्दानी तथा खचाको से्रस्ता नगदभा आधारयत रेखा प्रणारी अवरम्फन गयेकोरे ऩातरकाको ऩेस्की फाहेक सम्ऩन्त्त तथा दाष्टमत्व मष्टकन हनेु कुनै 
जानकायी खुराएको छैन।   

हाम्रो रेखाऩयीऺण कामा नेऩारको सॊष्टवधान, रेखाऩयीऺण ऐन तथा भहारेखाऩयीऺकको कामाारमरे अवरम्वन गयेका नेऩार सयकायी रेखाऩयीऺणभान, भागादशान 
तथा रेखाऩयीऺणसॊग सम्फन्तधत अतम प्रचतरत कानून फभोन्जभ गरयएको छ।ष्टवत्तीम ष्टववयण तमाय गने स्थानीम तहसॊग हाभी स्वततर छौं। त्मसका रातग 
स्वीकृत आचाय सॊष्टहता अनसुाय हाभीरे काभ गयेका छौं।रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राि गयेका रेखाऩयीऺण प्रभाणहरू हाम्रो याम व्मक्त गने आधायका रातग 
ऩमााि य उऩमकु्त छनख बने्न कुयाभा कामाारम ष्टवश्वस्त छ।   
ष्टवत्तीम ष्टववयण उऩय व्मवस्थाऩन य रेखाउत्तयदामी अतधकायीको न्जम्भेवायी 
आतथाक कामाष्टवतध तथा ष्टवत्तीम उत्तयदाष्टमत्व ऐन, २०७६ य स्थानीम सयकाय सतारन ऐन, २०७४ तथा अतम प्रचतरत कानून फभोन्जभ सही य मथाथा 
हनेु गयी ष्टवत्तीम ष्टववयण तमाय गने तथा जारसाजी वा अतम गन्ल्तका कायण ष्टवत्तीम ष्टववयण सायबूत रुऩभा गरत आॉकडा यष्टहत स्वरुऩभा फने्न गयी 
आवश्मक आततरयक तनमतरण प्रणारी रागू गने न्जम्भेवायी ऩातरका व्मवस्थाऩनभा यहेको छ।गाउॉ कामाकारयणी, गाउॉऩातरका अध्मऺ य प्रभखु प्रशासकीम 
अतधकृत ऩातरकाको ष्टवत्तीम प्रततवेदन प्रकृमाको अनगुभनका रातग न्जम्भेवाय यहेका छनख।   
ष्टवत्तीम ष्टववयणको रेखाऩयीऺण उऩय रेखाऩयीऺकको न्जम्भेवायी 
ष्टवत्तीम प्रततवेदन सभतभा जारसाजी वा अतम गल्ती सभेतका कायण सायबतू रुऩभा गरत आॉकडायष्टहत यहेको होसख बनी उन्चत आश्वस्तता प्राि गयी याम 
सष्टहतको रेखाऩयीऺण प्रततवेदन जायी गनुा रेखाऩयीऺणको उद्देश्म हो।रेखाऩयीऺणभा उन्चत आश्वस्ततारे साभातम स्तयको आश्वस्ततासम्भ प्रदान गयेको 
हतुछ, तय रेखाऩयीऺण ऐन तथा भहारेखाऩयीऺकको कामाारमरे अवरम्फन गयेका नेऩार सयकायी रेखाऩयीऺणभान, भागादशान तथा रेखाऩयीऺणसॉग 
सम्फन्तधत अतम प्रचतरत कानून फभोन्जभ गने रेखाऩयीऺण सम्ऩादन बएकै अवस्थाभा ऩतन सफै प्रकायका जारसाजीजतम वा अतम गल्ती ऩत्ता रगाउन 
सक्ने तनन्श्चतता बने हदैुन।ष्टवत्तीम ष्टववयणका उऩमोगकताारे साभातमतमा गने आतथाक तनणामभा नै पयक ऩाना सक्ने अवस्था देन्खएका एउटै वा सभतताभा 
हनेु ष्टवशेष वा जारसाजीजतम वा अतम गल्तीराई सायबतू रुऩभा गरत आॉकडा भातनएको छ। 

 

 

)इतर प्रसाद आचामा( 
नामव भहारेखाऩयीऺक 



1 
 

रेखाऩयीऺण प्रततवेदन 
 

 स्थानीम सन्तत कोषाः आतथाक वषा २०७६।७७ को स्थानीम सन्तत कोष आम व्मम ष्टहसावको सॊन्ऺि अवस्था तनम्न वभोन्जभ यहेको छ।  

आम तपा  व्मम तपा  
क्र.सॊ. ष्टवष्टवयण यकभ  यकभ क्र.सॊ. ष्टववयण यकभ यकभ 

1 
गत वषाको न्जम्भेवायी   1,93,31,355.00 1 

चार ुखचा 54022714.23 54022714.23 

  क( सॊन्चत कोष खाता 1,93,31,355.00   2 
ऩूॉन्जगत खचा 58371606.00 58371606.00 

  

ख( कभाचायी कल्माणकायी 
कोष 0.00   3 

प्रकोऩ व्मवस्थाऩन 
कोष 591000.00 591000.00 

  ग( आततरयक याजश्व खाता 0.00   4 

ष्टवत्तीम व्मवस्था 
बकू्तानी 0 0.00 

       5 
रगानी 0  0.00 

2 
याजस्व (आततरयक आम (   39,64,897.04 ६  धयआटी ष्टपताा 0 0.00 

  क( बतूभकय/भारऩोत 0.00   7 
फजेट ष्टपताा 5884761.32 5884761.32 

  

ख( घय जग्गा यन्जषे्ट्रशन 
दसतयु 7870.00   ८  अथा फजेट 1166076.00 1166076.00 

  ग( घय फहार कय 56250.00   ९  भआज्दात  56596179.67 

 

घ) ष्टवष्पोटक ऩदाथा 
ष्टवक्री 301004.50   

क) चार ुखचा खाता 1848642.64  

 
ङ) ष्टवष्टवध शलु्क 74400.00   

ख) ऩूॉजीगत खचा 
खाता 6221289.00  

 
च) तसएएभसीवाट प्राि 300000.00   ग) सॊन्चत कोष खाता 43492810.03  

 
छ) फेरुज ुदान्खरा 3077897.00   

घ) आततरयक याजश्व 
खाता 0.00  

 
ज) अतम आम 147475.54   

ङ) कभाचायी 
कल्माणकायी कोष 0.00 

 

3 

सॊघीम सयकायफाट प्राि 
ष्टवत्तीम हस्ताततयण   9,78,02,076.00   च) धयआटी खाता 124438.00 

 

  

क( ष्टवत्तीम सभानीकयण 
अनदुान 67000000.00    

छ( प्रकोऩ 
व्मवस्थाऩन कोष  4909000.00 

  

  ख( सशता अनदुान 29636000.00       

 
ग अथा फजेट 1166076.00      

 4 

प्रदेश सयकायफाट प्राि 
ष्टवत्तीम हस्ताततयण  1,48,65,288.00    

  

 

क( ष्टवत्तीम सभानीकयण 
अनदुान 12053000.00   

 
  

 
ख( सशता अनदुान 0.00   

   

 
ग( ष्टवशेष अनदुान 2812288.00   

   

5 
याजश्व फाॉडपाॉडफाट प्राि  2,18,91,245.18  

   

6 

न्जल्रा सभतवम सतभततफाट 
प्राि 2500000.00 25,00,000.00  

 
  

7 
अततय सयकायी हस्ताततयण  1,11,53,038.00  

   

  

क( साभान्जक सयुऺा तथा 
सॊयऺण कामाक्रभ 2339200.00      

   

  ख( स्थानीम ऩूवााधाय 7406876.00         



2 
 

 
 
 
 
 
  

ष्टवकास साझेदायी कामाक्रभ 

  

ग( गरयव सॉग ष्टवश्वशे्वय 
कामाक्रभ 0.00      

   

  

घ( याष्टष्ट्रम ऩरयचमऩर तथा 
ऩन्िकयण कामाक्रभ 906962.00      

   

  

ङ( भखुमभन्तर तथा 
भन्तरऩरयषदको कामाारम 500000.00      

   

8 
धयआटी 124438.00 1,24,438.00     

9 
प्रकोऩ व्मवस्थाऩन कोष 5000000.00 50,00,000.00     

 
जम्भा 176632337.22 176632337.22  जम्भा 176632337.22 176632337.22 
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दपा 
नॊ. 

बआ.नॊ./तभतत य  ष्टववयण 
फेरुजू यकभ 

 ऩरयचम – स्थानीम नेततृ्वको ष्टवकास गदै स्थानीम शासन ऩर्द्ततराई सदुृढ गयी स्थानीम तहभा 
ष्टवधाष्टमकी, कामाकायीणी य तमाष्टमक अभ्मासराई सॊस्थागत गना स्थानीम सयकायको सॊचारन गने 
उद्देश्मरे मस नाऩाा बतूभ गाउॉऩातरकाको स्थाऩना बएको हो । स्थानीम सयकायरे सॊचारन गने 
कामाभा सहकारयता, सह–अन्स्तत्व य सभतवमराई प्रवर्द्ान गनुा य स्थानीम सयकायका काभभा 
जनसहबातगता, उत्तयदाष्टमत्व, ऩायदन्शाता सतुनन्श्चत गयी नागरयकराई गणुस्तयीम सेवा प्रदान गनुा मस 
गाउॉऩातरकाको उद्देश्म यहेको छ । मस ऩातरका अततगात ५ वडा, २१ सबा सदस्म, ७३७=५४ वगा 
ष्टकरोतभटय ऺेरपर तथा ६१५ जनसॊखमा यहेको छ ।  

 काननुी ऩऺाः   
१ ufpFkflnsfsf] d'sfd ;DaGwdf – ufpFkflnsfsf] :yfO d'sfd j8f g+= # RofFv' tf]lsPsf]df 

n]vfk/LIf0f cjlw @)&*.!.@% ;Dd :yfoL d'sfddf k'0f{?kdf sfof{no ;~rfngdf NofPsf] 

b]lvPg . ufpFkflnsfn]  k|jfx ug{] ;]jf :yfgLo txd} a;]/ ubf{ hgtfnfO{ ;xh x'g] / 

:yfgLonfO{ glhsjf6 ;]jf k|fKt x'G5 . o; ufpFkflnsfsf] :yfO{ d'sfd RofFv' eP tfklg 

cfly{s sf/f]jf/ ;~rfng eg] rfd] ufpFkflnsfsf] jf8{ gDa/ # sf]tf]af6 ePsf] b]lvG5 . 

ctM ufpFkflnsfn] :yfgLo txd} uO{ ;]jf k|jfx ug'{kb{5 . OG6/g]6sf] ;'ljwf, a}lÍu ;'ljwf 

Pj+ ljB't  ;'ljwf ;d]t gePsf sf/0f :yfgLo txdf k"0f{ ?kdf ;]jfk|jfx ;"rf? ug{ 

g;lsPsf] / cfufdL dlxgfb]lv k'0f{?kdf RofFv'jf6} ;]jf k|jfx ul/g] ufFpkflnsfn] hgfPsf] 5 

.  
२ ऩोशाक बत्तााः नेऩार सयकायरे ष्टहभारी ऺेरका न्जल्राहरुको रातग वाष्टषाक ऩोशाक बत्ता रु १५००० 

तोकीएकोभा ऩातरकारे तनम्न कभाचायीहरुराइ तोकीए बतदा वढी रु १७५०० का दयरे बकू्त्तानी 
गयेकोरे उक्त यकभ असूर गनुाऩने रु 

 
११५००० 

 तस न कभाचायी सॊखमा फढी बकु्त्तानी 
१ ऩातरका तपा  १७ ४२५०० 

२ स्वास््म तपा  ६ १५००० 

३ न्शऺक  तपा  ९ २२५०० 
३ कृष्टष  तपा  १ २५०० 
४ वडा तपा  १० २५००० 
४ एभआइ एस अऩयेटय य अतम ३ ७५००   

२.२ काननु तनभााणाः स्थानीम सयकाय सतारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ अनसुाय स्थानीम तहहरुरे 
आफ्नो अतधकायऺेर तबरका ष्टवषमभा ऐन तथा सोको अतधनभा यही तनमभ तनदेन्शका, कामाष्टवतध य 
भाऩदण्ड  फनाउनऩुने व्मवस्था छ । मस ऩातरकारे हारसम्भ १२ ऐन, ६ तनमभावरी, ९ कामाष्टवतध 
१ आचाय सॊष्टहता १ भाऩदण्ड य १ तनदेन्शका सभेत ३० काननु एवॊ कामाष्टवतध तनभााण गयी 
कामाातमनभा ल्माएको छ ।  

२.३ तमामीक सतभतत – स्थानीम सयकाय सतारन ऐन, २०७४ को दपा ४६ देन्ख ५३ सम्भ अतधकाय 
ऺेर तथा तमाम सम्ऩादन प्रष्टक्रमाको व्मवस्था गयेको छ । मस ऩातरकाभा कुनैऩतन ष्टववाद दताा 
बएको छैनख ।  

३ ष्टवत्तीम ष्टववयण – स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७२ भा गाउॉऩातरका तथा 
नगयऩातरकारे प्रत्मेक वषाको साउन एक गतेदेन्ख आगाभी वषाको असाय भसाततसम्भको अवतधराई 
आतथाक वषा कामभ गयी आम य व्मवमको ष्टहसाव याख्नऩुदाछ । सोही ऐनको दपा ६९ भा तोष्टकए 
अनसुाय गाउॉऩातरका तथा नगयऩातरकारे आफ्नो आतथाक कामा प्रणरीको व्मवस्थाऩन गनुाऩदाछ । 
स्थानीम सयकाय सतारन ऐन, २०७४ को तनमभ ७२)२( भा नेऩार सयकायरे तनधाायण गये 
फभोन्जभको आम य व्ममको वगॉकयण तथा खचा शीषाक सम्फतधी व्मवस्था अवरम्फन गनुाऩने तथा  
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तनमभ ७६)२( भा भहारेखा ऩयीऺकफाट स्वीकृत बए फभोन्जभको ढाॉचाभा रेखा याख्नऩुने व्मवस्था 
गयेकोभा मस ऩातरकारे २०७६।२।१९ भा भहारेखाऩयीऺकफाट स्वीकृत बएको NPSAS based 

ढाॉचाभा प्रततवेदन तथा रेखाङ्कन गयेको ऩाईएन । आम य व्ममको वास्तष्टवक न्स्थतत देन्खने गयी 
रेखाॊकन गनुाऩदाछ । 

 सॊगठन तथा कभाचायी वमवस्थाऩन  
४ कभाचायी कयाय – स्थानीम सयकाय सतारन ऐन, २०७४ को दपा ८३ भा स्थानीम तहरे 

आफ्नो अतधकाय ऺरे य कामाफोझको ष्टवश्लषेण गयी सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सबेऺणको 
आधायभा स्थामी प्रकृततको काभको रातग तथा सेवा कयायफाट तरईने कभाचायीको दयफतदी 
प्रस्ताव गनुाऩने य अस्थामी दयफतदी सजृना गना नसष्टकने व्मवस्था छ । तय ऩातरकारे 
ऩशसेुवा तपा  २, स्वास्थ कभॉ ५, कामाारम सहमोगी ११, अतम ५ सभेत २३ जना 
कभाचायीहरु कयायभा याखी रु ३११८२७४। खचा रेखेको छ ।  

५ आततरयक तनमतरण प्रणारीाः स्थानीम सयकाय सतारन ऐन २०७४ को दपा ७८ वभोन्जभ आततरयक 
तनमतरण प्रणारी तमाय गरय रागू गनुाऩनेभा रागू गयेको ऩाईएन। मस सम्वतधभा देन्खएका अतम 
व्महोयाहरु तऩन्शर वभोन्जभ यहेका छन ।  

 स्थानीम सयकाय सतारन ऐन, २०७४ को दपा ११ अनसुाय आफ्नो ऺेरतबरको आधायबतु 
त्माॊक सॊकरन, अतबरेखाॊकन य व्मवस्थाऩन गनुाऩने सो गयेको ऩाईएन ।  

 स्थानीम सयकाय सतारन ऐन, २०७४ को दपा २२ अनसुाय काभराइ व्मवन्स्थत गना रेखा 
सतभतत, सशुासन सतभतत रगामतका सतभतत तथा ष्टवशेष सतभतत गठन गना सक्ने उल्रेख बएकोभा 
गठन नबएको कायण सॊस्थागत सशुासनको न्स्थततको वायेभा भलु्माॊकन गना सक्ने न्स्थतत नबएको,  

 ऩातरकारे २०७६।७७ को अवतधभा बएको आफ्नो आतथाक कायोवायको अनसुचुी २११ 
वभोन्जभ ढाॉचाभा वाष्टषाक प्रततवेदन तमाय गयेको ऩाईएन । 

 ऩातरकारे कामाक्रभगत तथा मोजनागत खाता याखेको ऩाईएन । साथै ऩातरकाफाट मस वषा 
सॊचातरत कामाक्रभ तथा मोजनाको कामाातमवमन य सेवा प्रवाह सभेतको वाष्टषाक कामाक्रभ 
अनसुायको प्रगतत तमाय गयेको ऩाईएन।  

 याजस्व सॊकरन सम्फतधभा सचुना प्रतफतधको प्रमोग गयी सफै कायोफाय फैष्टकङ्ग प्रणारी भापा त गने 
गयेको देन्खएन । 

 अततय सयकायी ष्टवत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा १७ फभोन्जभ भध्मकारीन खचा सॊयचना 
तमाय गनुाऩनेभा ऩातरकारे सो फभोन्जभ भध्मकारीन खचाको सॊयचना तमाय गयेको ऩाईएन ।  

 स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७१ भा गाउॉऩातरका तथा नगयऩातरकारे आफ्नो 
अतधकायऺेरतबरका ष्टवषमभा स्थानीमस्तयको ष्टवकासका रातग आवतधक, वाष्टषाक, यणनीततगत ष्टवषम 
ऺेरगत भध्मकारीन तथा दीघाकारीन ष्टवकास मोजना तमाय गयी कामाातवमनभा ल्माएको ऩाईएन 
। 

 ऩातरकारे आफ्नो ऺेरभा कामाातवमन हनुे आमोजनाको तफश्लषेण गयी सम्बावम आमोजनाको फकक 
खडा गयेको देन्खएन । 

 ददगो तफकास मोजना (२०१५-३०) राई कामाातवमन गने सतदबाभा रक्ष्मराई आततरयकीकयण 
गने य भध्मकातरन रक्ष्महरु तोष्टक भलु्माङ्कन गने कामा बएको देन्खएन । 

 ऩातरकारे न्जतसी साभानको एकीकृत ष्टववयण तथा सहामक न्जतसी खाता अध्मावतधक नगयी वडा 
कामाारम तथा ष्टवतबन्न सॊघ सॊस्थाराई ष्टवतयण गयेको ऩाईमो । 

 वडा कामाारमभा यहेका न्जतसी साभान सष्टहतको अतबरेख देन्खने गयी ऩातरकाको भूर न्जतसी 
खाता अध्मावतधक गयेको ऩाईएन । 

 न्जतसी तनरयऺण प्रततवेदनभा ऩातरकाको सफै भारसाभान सभेटेको ऩाईएन ।   
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 सहामक न्जतसीखाता व्मवस्थीत गयको देन्खएन । 

 भलु्म अतबवषृ्टर्द् कय तनमभावरी, २०५३ को तनमभ ६ क भा ठेक्का सम्झआता य कय बकु्तानीको 
जानाकायी सम्वन्तधत आततरयक याजस्व कामाारमराई नददई आतथाक वषाको अततभा भार ददएको 
तथा इ टीतडएस नगयेको ऩाइमो। 

 कुनै यकभको बकु्तानी ददॉदा रयत ऩगुेको वा नऩगुेको जाॉच गयी यतसद ष्टवर बऩााइहरुभा 
तसरतसरेवाय नम्वय यान्ख कामाारम प्रभखुरे तोकेको कभाचायीरे बकु्तानी बएको जनाउने छाऩ 
सभेत रगाई दस्तखत गयी प्रभान्णत गनुाऩनेभा सो अनसुाय गयेको ऩाईएन । 

 नऩाा बतूभ गाउॉऩातरकाको सावाजतनक खरयद तनमभावरी, २०७६ को तनमभ ८ य ९ भा खरयदको 
गरुुमोजना य वाष्टषाक खरयद मोजना तमाय गनुाऩनेभा तमाय गयेको ऩाईएन। 

 ठेक्काहरुको ष्टवस्ततृ ष्टववयण देन्खने गयी ठेक्का अतबरेख खाता य कन्तटतजेतसी खाता याखेको ऩाईएन 
। 

 स्थानीम तहरे तनभााण व्मवसामी तथा उऩबोक्ता सतभतत भापा त कामा गयाएकोभा तनभााण कामाभा 
प्रमोग हनुे साभानको गणुस्तय ऩयीऺण गयेको ऩाइएन । 

 सॊस्था दताा ऐन, २०३४ दपा ३ ऩातरकाफाट सॊचारन बएका ष्टवतबन्न मोजना तनभााण कामा गना 
सम्झआता गठन गयेका उऩबोक्ता सतभतत ऐनको उक्त व्मवस्था अनसुाय भातमता प्राि हनुे गयी दताा 
गयेको ऩाइएन ।  

 ऩातरकारे आमोजना।कामाक्रभ छनआट गदाा उऩबोक्ता सतभततको तपा फाट नगद रागत सहबातगता 
जटु्ने आमोजनाराई प्राथतभकता ददनऩुनेभा सो गयेको ऩाइएन । 

 सतातरत मोजनाको सूचना ऩाटीभा आम–व्मम, अऩेन्ऺत य वास्तष्टवक राबका साथै उऩबोक्ताको 
मोगदान य कामासम्ऩादन रगामतका ष्टवषमभा स्ऩि गयी सयोकायवारा सष्टहतको सावाजतनक सनुवुाई 
य सावाजतनक ऩयीऺणराई अतनवामा गनुा गयाउन ुऩनेभा अतधकाॊश ऩारना बएको ऩाईएन। 

 ऩातरकाको ष्टवकास तनभााण व्मवस्थाऩन तथा सेवा प्रवाहका रातग प्राष्टवतधकतपा  १३ य 
प्रशासतनकतपा   १६ सभेत  २९ कभाचायीको दयफतदी स्वीकृत बएकोभा  प्राष्टवतधकतपा   १० य 
प्रशासतनकतपा  ९ सभेत  १९ ऩदऩूतॉ बएकोभा ऩातरका सतारनभा कभाचायीको अबाव यहेको छ 
।  

 सशुासन व्मवस्थाऩन तथा सतारन तनमभावरी, २०६५ अनसुाय नागरयक वडाऩरभा उल्रेन्खत 
सेवाहरुको कामाातवमन न्स्थती अनगुभन गना अनगुभन सॊमतर तम गयेको ऩाईएन । 

 तनजाभती सेवा ऐन, २०४९ वभोन्जभ कभाचायीहरुको कामा ष्टववयण वनाई राग ुगयेको ऩाईएन । 

 सॊघीम भातभरा तथा साभातम प्रशासन भतरारमको २०७३।१२।२५ को ऩरयऩर अनसुाय मस 
ऩातरकाभा सभाष्टहत बएका साष्टवकका गाॉउ ष्टवकास सतभततको नाभभा यहेका ऩेश्की तथा वेरुजकुो 
रगत तमाय गयेको ऩाईएन ।  

 नाऩाा बतूभ सावाजतनक खरयद तनमभावरी, २०७६ को तनमभ ९७ भा एक कयोड सम्भको रागत 
अनभुान बएको तनभााण कामा वा सो सम्फन्तध सेवा उऩबोक्ता सतभतत वा राबताही सभदुामफाट 
गयाउन सक्न ेय मसका रातग सम्फन्तधत काभ य सेवाको प्रकृतत ऩरयभाण राग्ने यकभ उऩबोक्ता 
सतभतत वा राबताष्टह सभदुामरे व्मोहोने वा फेहोनुाऩने यकभ य अतम आवश्मक कुयाहरु खरुाइ 
सावाजतनक तनकामरे सावाजतनक सचुना प्रकाशन गरय प्रस्ताव भाग गना वा त्मस्तो सतभतत वा 
सभदुाम आॊपैरे प्रस्ताव वा तनवेदन ऩेश गना सक्ने व्मवस्था यहेकोभा सो अनसुाय गयेको छैन ।  

 स्थातनम सयकाय सॊचारन ऐ,न, २०७४ को दपा ११ भा गाॊउऩातरका ऺेरभा स्थर जर वाम ु
तथा ध्वतन प्रदषुण तनमतरण गयी वातावयण सॊयऺण गने कामाभा सहमोग गने गयाउने कताव्म 
तोकेको छ। गाउॊऩातरकारे मो फषा वातावयण सॊयऺणको एष्टककृत ददघाकारीन मोजना तजुाभा 
गयेको छैन। 

 स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा २७ वभोन्जभ स्थातनम तहरे ब ु जोन्खभ 
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सॊवेदनन्शरताका आधायभा जग्गाको उऩमोग सम्वन्तध भाऩदण्ड तोक्नऩुने य त्मस्तो भाऩदण्डको 
अतधनभा यही तोकेको ऺेरभा भार बवन तनभााण गना स्वीकृती ददन सक्ने व्मवस्था छ।मस 
नगयऩातरकारे जग्गाको उऩमोग सम्वतधी भाऩदण्ड वनाई राग ुगयेको देन्खएन। 

तसथा ऩातरकारे आततरयक तनमतरण प्रणारीराई तोकीएफभोन्जभ प्रबावकायी य ष्टवश्वशनीम फनाइ सेवा 
प्रवाह सदुृढ फनाउने तपा  ध्मान ददनऩुने देन्खतछ ।  

५.१ आततरयक रेखाऩयीऺण - स्थानीम तह सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७७ )२( भा स्थानीम तहरे 
आतथाक कायोफायको तनमतभतता, तभतव्मष्टमता, कामादऺता य प्रबावकायीताको आधायभा प्रत्मेक चआभातसक 
सभाि बएको एक भष्टहना तबर आततरयक रेखाऩयीऺण गयाउन ुऩने उल्रेख छ । ऩातरकाको आतथाक 
कायोफायको आततरयक रेखाऩयीऺण अन्ततभ चआभासीकभा कामाारमकै अततरयक रेखाऩयीऺकवाट  
बएको ऩाइमो । काननुभा तोष्टकए फभोन्जभ आतथाक कायोफायको आततरयक रेखाऩयीऺण तनमतभत 
गयाई आततरयक तनमतरण प्रणारीराई प्रबावकायी फनाउने तपा  ध्मान ददनऩुदाछ ।  

६ फजेट ऩेश, ऩारयत य अन्खतमायी - स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७१ भा स्थानीम 
तहरे आगाभी आतथाक वषाको याजश्व य व्ममको अनभुान कामाऩातरकाफाट स्वीकृत गयाई असाय १० 
गते तबर ऩेश गने य मसयी ऩेश बएको फजेट छरपर गयी असाय भसातततबर सबाफाट ऩारयत गनुाऩने 
व्मवस्था छ । सोही ऐनको दपा ७३ भा सबाफाट फजेट स्वीकृत बएको ७ ददनतबर स्थानीम तहका 
प्रभखुरे प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतराई फजेट खचा गने अन्खतमायी प्रदान गनुाऩने व्मवस्था छ । मस 
स्थानीम तहभा उऩाध्मऺ श्री कुतजो तेतजीङ राभारे २०७६।३।१० गते रु.१५ कयोड ५९ राख 
४० हजायको फजेट सबा सभऺ ऩेश गयेकोभा २०७६।३।१३ भा ऩारयत बएको छ । मसैगयी 
स्थानीम तहका प्रभखुरे २०७६।४।०१  भा प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतराई फजेट खचा गने 
अन्खतमायी प्रदान गयेको देन्खतछ ।  

 
 
 

६.१ चआभातसक ऩूॉजीगत खचा - आतथाक कामाष्टवतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ  २३ फभोन्जभ स्वीकृत 
बएको कामाक्रभभा तनमभ २५ फभोन्जभ चआभातसक प्रगतत ष्टववयण वनाई ऩेश गनुाऩने य चआभातसक 
कामारक्ष्म तथा कमाक्रभफभोन्जभ कामासम्ऩादन सम्ऩन्न गयी कमाक्रभ कामाातवमन गनुाऩने व्मवस्था छ 
। ऩातरकारे उऩरव्ध गयाएको ष्टववयण अनसुाय चआभातसक ऩुॉन्जगत खचाको न्स्थतत स्ऩस्ट उल्रेख बै 
नअएकोरे चआभातसक रुऩभा खचा ष्टवश्लषेण गना सष्टकएन ।   

६.२ खचा तफश्लषेणाः ऩातरकारे मसफषा कुर  आततरयक आमफाट रु ८८७०००।००  याजस्व फाॉडपाॉड य 
अनदुानफाट रु… १७५७४५३३७।००   सभेत रु १७६६३२३३७।२२ आम्दानी बएकोभा चार ु
तपा  रु ५४०२२७१४।२३  य ऩूॉन्जगत तपा  रु ५८३७१६०६।०० सभेत रु 
११२३९४३२०।२३ खचा बएको छ । खचा भध्मे आततरयक आमको ष्टहस्सा ०∙७९ प्रततशत यहेको 
छ । मसफषा ऩदातधकायी सषु्टवधाभा रु ४७०००० खचा बएको छ जनु आततरयक आमको ५२।९८ 
प्रततशत यहेको छ । ऩातरकाराई प्राि बएको सफै अनदुान य याजस्व फाॉडपाॉडको यकभफाट ४८∙०६ 
प्रततशत चार ु य ५१∙९३  प्रततशत ऩूॉन्जगत तनभााणभा खचा बएको देन्खतछ । प्रशासतनक खचा 
तनमतरण गदै प्राि अनदुान य याजस्व फाॉडपाॉडको यकभ अतधकरुऩभा तफकास तनभााण प्रमोजनभा 
ऩरयचारन गरयनऩुदाछ ।  

६.३ कय तथा शलु्क असरुी - स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ५५, ५७, ५८ य ५९ भा 
एकीकृत सम्ऩन्त्त कय य घयजग्गा कय, घयजग्गा वहार कय, व्मवसाम कय य वहार  ष्टवटआयी  शलु्क 
उठाउने व्मवस्था यहेको छ । ती आम शीषाकभा न्शषाकगत अनभुान नगयी एकभषु्ठ आम अनभुान य 
असरुी न्स्थतत तनम्नानसुाय यहेको देन्खतछ ।  

 आम शीषाक अनभुान असरुी असरुी प्रततशत 

एकीकृत सम्ऩन्त्त कय  
२४७५००० 

०० 

३५।८४ घय फहारकय ५६२५० 
फहार ष्टवटआयी ००  
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सयकायी सन्म्ऩतको फहारवाट प्राि आम ०० 

भारऩोत ७८७० 
शलु्क ५४०० 
अतम ८१७४८०।०४ 

जम्भा ८८७०००  
 ऩातरका तबर यहेका कयदाताहरुको अतबरेख व्मवन्स्थत नयहेको एवॊ फझुाउन ल्माएको अवस्थाभा भार 

कय एवॊ शलु्क फझुी ऩरयऩाटी यहेकोरे उन्ल्रन्खत असरुी मथाथा भान्न सक्ने अवस्था देन्खएन । तसथा 
आफ्नो ऺेरतबर कयदाताको अतबरेख अद्यावतधक गयी कयको दामायाभा ल्माउन ुऩदाछ ।  

७ याजस्वको अतबरेख - स्थानीम सयकाय सतारन ऐन, २०७४ को दपा ७६)२( भा स्थानीम तहरे 
आफ्नो कायोवायको रेखा भहारेखा तनमतरक कामाारमको तसपारयसभा भहारेखाऩयीऺकफाट स्वीकृत 
बए फभोन्जभको ढाॉचाभा याख्नऩुने उल्रेख छ ।  गाउॉऩातरकारे मस आतथाक वषाभा रु २४ राख ७५ 
हजाय याजस्व रक्ष्म याखेकोभा रु ८८७००० याजस्व सॊकरन गयेको छ । याजस्व सॊकरन 
सम्फतधभा तनम्न अवस्था देन्खएको छ M  
कामाारमरे मस वषा याजस्व आम्दानीतपा  भ.रे.ऩ.पा.नॊ. १०८, १०८क य २३ का खाताहरू याखेको 
छैन । वडाहरूफाट याजस्व प्राि गना प्रमोग गरयएका यतसदहरू एउटा वडाको भार नबई एकै 
यतसदभा २।३ वडाको आम्दानी प्राि बएको ऩाइमो । कुन वडाफाट कतत याजस्व प्राि बएको हो 
बन्न सष्टकने अवस्था यहेन । अताः ऩातरकारे वडा अनसुाय छुट्टाछुटै्ट यतसद आवश्मकता अनसुाय 
उऩरवध गयाउन ु ऩदाछ य प्राि आम्दानी रुज ु गयी ऐनको व्मवस्था अनसुाय भ.रे.ऩ.पा.नॊ. १०८, 

१०८ क य भ.रे.ऩ.पा.नॊ. २३ का नमाॉ सॊशोतधत पायभभा प्रष्टवि गयी याजस्व असरुी रेखा 
व्मवन्स्थत गनुाऩदाछ । 

 ऩातरकारे यतसद तनमतरण खाता तमाय नगयेकोरे के कतत यतसद आम्दानी बमो य कतत 
यतसद खचा बमो सो को कुनै अतबरेख देन्खएन। मसरे गदाा कतत याजश्व आम्दानी बमो 
एष्टकन हनु सकेन। 

 वडाहरुरे उठाउने भारऩोत याजश्वको यतसद नम्फय ऩटक ऩटक दोहोरयएको ऩाइमो। 

 ऩातरका आपैरे सॊकरन गयेको याजस्व वाहेक वडा कामाारमवाट प्राि यकभको न्शषाकगत 
ष्टववयण नयाखेको कायण कुन न्शषाकभा कतत यकभ प्राि बमो कुनै अतबरेख याखेको छैन ।  

 गाउॉऩातरकाभा ष्टवतबन्न कभाचायी य वडाफाट याजस्व दान्खरा य यतसद काट्ने गयेकोरे 
अतबरेख तबडान गना सक्ने अवस्था नयहेको ।  

 गाउॉऩातरकातबर आतथाक ऐनभा उल्रेख बएको वगॉकयण फभोन्जभ कतत सॊखमाभा व्मवसाम, 

होटर वा ष्टवन्त्तम सॊस्था रगामतका कयमोग्म ऺेर छनख मष्टकन नबएको । वडाहरुरे यतसद 
काट्दा तसरतसरेवाय तभततभा नकाटेको देन्खमो। 

 गाउॉऩातरकारे फैक दान्खराका आधायभा शे्रस्ताभा आम्दानी फाॉध्ने गयेको । 

 याजस्व वक्मआताको अतबरेख याखेको छैन । मस कामाारमरे उठाउन े सफै प्रकायका 
याजश्वको रगत अद्यावतधक गरय उठाउनऩुनेभा उठाएको छैन ।  

८ सेवा प्रवाहाः स्थानीम सयकाय सतारन ऐन, २०७४ को ऩरयच्छेद ३ भा गाउॉऩातरका तथा वडा 
कामाारमको काभ, कताव्म य अतधकायको व्मवस्था छ । गाउॉऩातरकावाट प्राि ष्टववयण अनसुाय मस 
वषा जतभ दताा १५ य भतृ्म ुदताा ८, नागरयकता तसपारयस ७ वटा गयेको ऩाइमो।   

९ नक्सा ऩास य भलु्माङकनाः स्थातनम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा २७ को १ अनसुाय 
कसैरे ऩतन गाउॉऩातरका वा नगयऩातरकाफाट नक्सा ऩास नगयाई बवन तनभााण गना नहनुे व्मवस्था छ 
। तोके फभोन्जभ सॊयचना तनभााण गनुाऩवुा गाउॊऩातरकाफाट त्मसको नक्सा ऩास गने व्मवस्थाराई 
प्रबावकायी कामाातवमन य भलु्माङकन प्रणारीराइ मथाथाऩयक फनाउनऩुदाछ ।   
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१० धेयै सॉखमाभा तनभााण M गाउॉऩातरकारे मस वषाा गाउॉऩातरका ऩुॉन्जगत खचा न्शषाक तपा  तनम्नानसुायका 
४९ टुक्राभा तनभााण काभ गयाएको छ । गाउॉसबाफाट मोजना छनोट गयी यकभ ष्टवतनमोजन गदाा 
राबताहीहरु प्रत्मऺ रुऩभा राबान्तवत हनुेगयी मोजनाको रागी प्रमाि रुऩभा फजेट ष्टवतनमोजन हनुऩुने 
देन्खतछ ।   

 क्र.सॊ. ष्टववयण मोजना सॊखमा यकभ 

१ रु.१ राख बतदा कभका मोजना १ ४५००० 
२ रु.१ राख  देन्ख रु.५ राख सम्भका मोजना १४ ४७०५००० 
३ रु.५ राख देन्ख रु.५० राख सम्भका मोजना ३२ ६१९९५००० 

४ रु.५० राख देन्ख  रु.१ कयोड सम्भका  
मोजना 

१ ७०००००० 

५ रु.१ कयोड देन्ख भातथका मोजना १ १३००००००   
११ सवायी साधन खरयद –अथा भतरारमको स्थानीम तहभा फजेट तजुाभा कामाातवमन आतथाक व्मवस्थाऩन 

तथा सम्ऩती हस्ताततयण सम्फतधी तनदेन्शका, २०७४ को तनदेशन नॊ. ५.१५ अनसुाय नेऩार 
सयकायफाट उऩरवध गयाइएको फजेट तथा स्रोत साधनफाट कामाारमको तनमतभत प्रमोजनको रातग 
सवायी साधन खरयद गना नऩाईने व्मवस्था छ । रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राि ष्टववयण अनसुाय 
ऩातरकारे १ थान दइु ऩाॊत ेसवायी साधन साभानीकयण अनदुानफाट रु.३२४०००.००, खचा गयेको 
छ । मस ऩातरकाभा सडक मातामात नबएको अवस्थाभा ४ वटा भोटयसाइकर खरयद गयी एक 
फाइक काठभाण्डआभा एक फाइक फेशीशहयभा गयी २ वटा फाइक प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतको 
न्जम्भाभा यहेको, एक गाउॉऩातरका अध्मऺको न्जम्भाभा चाभेभा य एक फाइक न्जतसी शाखा प्रभखुको 
न्जम्भाभा चाभेभै यहेको छ । मसयी मातामातको सषु्टवधानै नबएको अवस्थाभा सवायी साधन खरयद 
गयेको उऩमकु्त देन्खएन ।   

१२ ष्टवष्टवध खचा – स्थानीम सयकाय सतारन ऐन, २०७४ को दपा ७१ फभोन्जभ व्ममको फजेट अनभुान 
आततरयक आमको ऩरयतधतबर यही औन्चत्मताको आधायभा ष्टवष्टवध खचा गनुाऩने व्मवस्था छ । मस 
ऩातरकारे मो वषा रु. १२९००३४.०० खचा गयेको छ । मस्तो खचाभा तभतव्मष्टमता कामभ गनुा 
ऩदाछ ।  

 स्वास््म तपा    
१३ औषधी खरयद –ऩातरकारे मो वषा रु. २८०२५६८।०० को औषतध तथा औजाय खरयद गयेकोभा मस 

सम्फतधी देन्खएको व्महोयाहरु तनम्नानसुाय छनख ।  
  आऩूतता हनुे औषतध डव्र.ुएच.ओ. सष्टटपाइड हनुऩुने औषतधको उत्ऩादन तभतत, वमाच नॊ य 

म्माद सभाि तभतत उल्रेख गयी सम्फन्तधत ष्टवषम ष्टवऻफाट भचुलु्का उठाई याख्न ेनगयेको तथा 
उक्त औषतध तफक्रीको रातग होइन खरुाएको प्रभाण सभावेश नबएको,  

  आऩूतता बएका औषधी एॊवभ सन्जाकर सभान स्टोय दान्खरा हनुअुन्घ स्ऩेशीष्टपकेशन अनसुाय 
बए/नबएको नखरुाएको कायण औषतधको गणुस्तय य म्माद सम्फतधभा मष्टकन गना सष्टकएन 
।  

  औषतधको न्जतसी ष्टकतावभा आम्दानी फाॉध्दा खरयद गयेको य न्जल्राफाट हस्ताततयण बई 
आएको खलु्ने गयी व्मवन्स्थत रुऩभा आम्दानी फाॉध्ने नगयेको,  

१४ खरयद आदेश M न्जतसी रेखा प्रणारीभा अतधकाय प्राि अतधकायीवाट खरयद आदेश स्वीकृत बइसकेऩतछ 
भार खरयद गनुाऩने य खरयद गरयएका भारसाभान दान्खरा प्रततवेदन तमाय गयी खचा बएय जाने य 
नजाने भारसाभान छुट्याइ न्जतसी खाताभा दान्खरा गनुाऩने व्मवस्था छ । ऩातरकाको स्वास््म 
शाखारे मो वषा ष्टवतबन्न तभततभा औषधी य उऩकयण खरयद गदाा  अतधकाय प्राि अतधकायीवाट खरयद 
आदेश स्वीकृत गयाएको नदेन्खनकुा साथै खरयद गरयएका  औषधी य उऩकयण ऩातरकाको न्जतसी 
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खाताभा दान्खरा सभेत गयेको देन्खएन । जनगणना २०६८ अनसुाय मस ऩातरकाको जम्भा जनसॊखमा 
६१५ भारै देन्खएको तय औषधी एवॊ उऩकयण अस्वबाष्टवक भाराभा वढी खरयद गयेको देन्खएकोरे 
उक्त्त  औषधीहरु भआज्दात नै यहन गइ म्माद सभेत सभाि हनु सक्न ेदेन्खमो ।मसयी खरयद गरयएका 
औषधी दान्खरा एवॊ ष्टवतयणको प्रभाण ऩेश गनुाऩने देन्खएको रु 

 
 

 

२८०२५६८ 

 बआ नॊ तभतत यकभ 

४। ०७६।६।६ ६४९९३० 
४।०७६।६।६ साभानीकयण अनदुान ४९९८७४ 
९।०७६।६।१० १४९९८० 
२२।०७६।७।२९ २९८३२ 
२१।०७६।७।२९ ६९२२८ 
२०।०७६।७।२९ २५९३३ 
२३।०७६।७।२९ २९९४५ 
६७।०७७।३।२५ ४९८८४३ 
६८।०७७।३।२५ ३४९८४८ 
६९।०७७।३।२५ ४९९१५५ 

जम्भा २८०२५६८  

 

   

१४.१ सेवा शलु्क बकू्तानीाः आमकय ऐन, २०५८ को दपा ८८ भा सेवा शलु्क बकू्तानी गदाा १५ प्रततशत 
अततभ कय कट्टा गनुाऩने व्मवस्था छ। ऩातरकाभा स्वास््म साभाती छऩाई वाऩत वेि डीजाइन एण्ड 
ष्टप्रन्तटङ सऩोट्सा हाउस, ऩतुरीसडकराई तनम्नानसुाय बकू्तानी गयी सोधबनाा तरएकोभा अततभ कय कट्टा 
नगयेकोरे असरु गनुाऩने रु===== 

बआ नॊ य तभतत सोधबनाा तरनकेो नाभ यकभ कय 
९।०७६।६।१० अहेव श्री ष्टवषयाभ ऩरयमाय ९७६५० १४६४७।५० 

१४।०७६।७।८ अहेव श्री ष्टवषयाभ ऩरयमाय ४००० ६००।०० 
११।०७६।६।१० अहेव श्री ष्टवषयाभ ऩरयमाय १०००० १५००।०० 
१६।०७६।७।२४ अहेव श्री अतभत साऩकोटा १०००० १५००।०० 

जम्भा १२१६५० १८२४७।५० 
 

 
 

१८२४८ 
१४.२ ननपाइरयाः स्थामी रेखा नम्फय ६०१६४१३१६ बएको  वेि डीजाइन एण्ड ष्टप्रन्तटङ सऩोट्सा हाउस, ऩतुरीसडकफाट 

ष्टवतबन्न कामा गयाइ रु १२१६५० बकू्तानी गयेकोभा उक्त सॊस्थारे आतथाक वषा २०७४।७५ देन्ख सम्फन्तधत कय 
कामाारमभा आम ष्टववयण नफझुाइ ननपाइरय यहेको देन्खतछ। उक्त सॊस्थाफाट खरयद गरयएका सफै बकू्तानी अहेव 
श्री ष्टवषयाभ ऩरयमाय य अतभत साऩकोटारे फझेुको देन्खएकोरे उक्त ष्टवरका आतधकारयकता सम्फतधभा एष्टकन हनु 
नसकेको रु======= 

 
 

१०३४०३ 
१५ भलु्म पयकाः स्वास््म सम्फतधी उऩकयणहरु खरयद गदाा स्ऩेतसष्टपकेशन स्ऩि नफनाई खरयद गने गयेको 

देन्खमो। कामाारमरे अहेव श्री अतभताव आरभरे ष्टव ष्टऩ सेट स्टेथेस्कोऩ ऩाॉच वटा रु ३५५० भा 
खरयद गयेको देन्खतछ। साभाती खरयद गदाा साभानको गणुस्तय य स्ऩेसीष्टपकेसन स्ऩि नगयी खरयद 
गदाा खरयद दयभा तबन्नता हनुजातछ । खरयद गयेको भलु्मराई आधाय भातदा तनम्न बआ नॊ य तभततफाट 
खरयद गरयएका उक्त साभानको फढी भलु्म देन्खएकोरे पयक दय सम्फतधभा स्ऩषट गयी ऩेश गनुाऩने 
रु====== 

बआ नॊ य तभतत खरयद गनेको नाभ खरयद यकभ फढी 
यकभ 

९।०७६।६।१० अहेव श्री ष्टवषयाभ 
ऩरयमाय 

३ वटा रु ५२०० का दयरे ४९५० 

६९।०७७।३।२५ साहस भेडीकर १० वटा रु ४४२० का ८७०० 

 
 
 
 

१३६५० 
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दयरे  
१६ प्रततवेदन बत्तााः गण्डकी प्रदेश खचाको भाऩदण्ड, २०७५ फभोन्जभ प्रततवेदकको ऩारयश्रतभक सम्भेरन, 

गोष्ठी य कामाशाराभा भार ऩाउने व्मवस्था छ। ऩातरकाको तनम्न कभाचायीरे भाऩदण्डभा उल्रेख बए 
बतदा अतम कामाक्रभको प्रततवेदक ऩारयश्रतभक तरएकोरे असरु गनुाऩने रु======= 

बआ नॊ य तभतत प्रततवेदकको नाभ ष्टवषम यकभ 

 

३१।०७६।१२।१३ 

अहेव श्री ष्टवषयाभ ऩरयमाय प्रचाय प्रसाय कामाक्रभ १००० 

अहेव श्री श्रीयाभ मादव प्रचाय प्रसाय कामाक्रभ १००० 
३२।०७६।१२।१३ अहेव श्री अतभत साऩकोटा तबटातभन ए ष्टवतयण १००० 
५१।०७७।३।२ अहेव श्री श्रीयाभ मादव तबटातभन ए ष्टवतयण २००० 
६०।०७७।३।३ अहेव श्री श्रीयाभ मादव कामाक्रभ अनगुभन १००० 

जम्भा ६०००  

 
६००० 

 
१७ मातामात खचााः ५८।०७७।३।३, गण्डकी प्रदेश खचाको भाऩदण्ड, २०७५ अनसुाय मातामातका 

साधान सॊचारन नहनुे स्थानभा मातामात वाऩतको खचा नऩाउने व्मवस्था छ। ऩातरकाका तनम्न 
कभाचायीहरुरे गाउॉघय न्क्रनीक सॊचारन गयेवाऩत मातामात खचा दावी गयेको देन्खमो । मस 
सम्फतधभा कभाचायीरे ष्टवकट य दगुाभ स्थानभा घोडा रगामतका सवायी भाध्मभ प्रमोग गनुाऩयेका 
कायण मातामात खचा बकु्तानी गनुाऩयेको जनाएको छ । मातामातका रातग सवायी साधन सतारन 
नबएको अवस्थाभा मातामात खचा बकू्तानी गने कामा उऩमकु्त नदेन्खएको रु  

कभाचायीको नाभ ऩद स्थान यकभ 

श्री अतभत साऩकोटा अहेव भेता य क्माङ २०४०० 

श्री ष्टवषयाभ ऩरयमाय अहेव भेता य क्माङ २०४०० 
जम्भा ४०८००  

 
 
 

४०८०० 
१८ कामाक्रभ सतभऺ ााः ५९।०७७।३।३, स्थानीम तहका स्वास््म सॊस्थाहरुको भातसक, चआभातसक सतभऺ ा, सूचना 

सॊकरन, गणुस्तय सधुाय साथै ष्टवद्यतुीम प्रततवेदनका रातग इतटयनटे सेवा भहशरु बकू्तानी सभेतभा ७३००० फजेट 
व्मवस्था बएकोभा स्वास््म सॊमोजक श्रीयाभ मादव भापा त चआभातसक सतभऺा भार गयेको अवस्थाभा सफै यकभ खचा 
रेखेको देन्खमो। त्मस्तै प्रकृततको सतभऺा कामाक्रभ सॊचारन गदाा गोश्वाया बआचय नम्फय ४६ तभतत २०७७।३।३ 
अनसुाय रु ५९८५५ भार खचा बएकोरे स्वीकृत कामाक्रभ सफै सम्ऩन्न नगयी फढी खचा दाफी गयेकोरे पयक यकभ 
रु १३१४५ असरु गनुाऩने रु==== १३१४५ 

१९ आधायबतू स्वास््म केतर तनभााण सम्फतधभााः स्वास््म तथा जनसॊखमा भतरारमको च=नॊ= २०० तभतत 
२०७६।८।८ को ऩर अनसुाय स्वास््म सॊस्था नबएका वडाहरुभा आधायबतू स्वास््म केतर तनभााण 
तथा सॊचारन गने गयी मस ऩातरकाराई ५५८०००० फजेट व्मवस्था बएकोभा कुनै ऩतन स्वास््म 
सॊस्था नफनाई ३ वटा वडाभा बवन बाडाभा तरई कयायभा स्वास््मकभॉ तनमनु्क्त गयी रु १४१७८४६ 
को औषधी तथा उऩकयण खरयद गयेको देन्खमो। ऩातरकारे आवश्मकता अनसुाय वडाहरुभा 
आधायबतू स्वास््म सम्फतधी बवन तनभााण गनेतपा  ध्मान ददनऩुदाछ।  

२० असम्फन्तधत खचााः ३६।०७६।१२।१३, ऩातरकारे आधायबतू तथा आकन्स्भक सेवा, स्वास््म चआकी तमूनतभ सेवा 
भाऩदण्ड अतबभनु्खकयण कामाक्रभ बएकोभा उक्त कामाक्रभ नै सॊचारन नगयी तनम्नानसुाय खचा बएको देन्खएकोरे 
उद्देश्म फभोन्जभ कामाक्रभ सॊचारन बएको ष्टवश्वसतनम आधाय शे्रस्तासाथ सॊरग्न नबएकोरे अतनमतभत देन्खएको रु===== 

कभाचायीको नाभ ऩद ष्टववयण यकभ 

श्री ष्टवषयाभ ऩरयमाय अहेव प्रततवेदन वाऩत २००० 

श्री श्रीयाभ मादव स्वास््म सॊमोजक अनगुभन वाऩत २ ऩटक ६४२४ 
श्री सततोष अतधकायी भेतडकर अतधकृत अनगुभन वाऩत ५७८४ 
श्री अतभत साऩकोटा अहेव अनगुभन वाऩत ३२१२ 
श्री याजेतर शे्रष्ठ हे अ अनगुभन वाऩत २ ऩटक १०८९६ 
श्री ष्टवषयाभ ऩरयमाय अहेव अनगुभन वाऩत ३२१२ 

 
६५६३२ 
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श्री सततोष अतधकायी डाक्टय अनगुभन वाऩत ५७८४ 
 खाजा खचा वाऩत २८३२० 

जम्भा ६५६३२  
 न्शऺा तथा खेरकुद तपा   

21.  न्शऺक दयवतदी य ऩदऩूतता - स्थानीम तह अततगात यहेका साभदुाष्टमक ष्टवद्यारमहरुभा दयफतदी अनसुाय 
न्शऺकको ऩदऩूतता बई तनमतभत ऩठनऩाठनको व्मवस्था हनुऩुदाछ । मस स्थानीम तह अततगात ष्टवतबन्न 
तहका २ आधायबतू ष्टवद्यारमहरुको न्शऺक दयवतदी य ऩदऩूतताको अवस्था एवॊ ष्टवद्याथॉको सॊखमा 
तनम्नानसुाय यहेको देन्खतछ ।  

 l;=g+= ljwfnosf] gfd lzIfs 

b/aGbL 

kbk"lt{ kbk"lt{ dWo] 

s/f/ 

ljwfyL{ 

;+Vof 

१ 

श्री  नाय आधायबतू  
ष्टवद्यारम ४ ४ ४ ६ 

२ 

श्री  पू  आधायबतू  
ष्टवद्यारम ३ ३ १ ० 

जम्भा ७ ७ ५ ६ 

उल्रेन्खत तातरकाभा नाय आधायबतू ष्टवध्मारमभा न्शऺक ष्टवधातथा अनऩुात १M१.५ यहेको छ बने  ददन 
पू  आधायबतू ष्टवद्यारमभा फार ष्टवकास फाहेक ष्टवधातथा नै नबएको अवस्थाभा ३ जना न्शऺक यहेको 
देन्खमो । मसयी हेदाा ऩातरकारे न्शऺक ष्टवधाथॉ अनऩुात नतभराइ अवश्मकता बतदा वढी न्शऺक 
तभरान नगयी थऩ व्ममबाय ऩायेको देन्खमो ।  

22.  ष्टवधाथॉ तफनाका ष्टवध्मारमाः  ऩातरकारे न्शऺा ऺेरभा न्शऺक  ष्टवधाथॉ अनऩुात तभराइ ष्टवध्मारम 
व्मवस्थाऩन गनुाऩदाछ ।  पू आधायबतू  ष्टवद्यारमभा फारष्टवकास फाहेकका एक जना ऩतन  ष्टवधाथॉ 
नबएको अवस्थाभा २ जना स्थामी य एकजना कयाय न्शऺकराइ वाष्टषाक रु १२६४५९०  तरफ  य 
स्थानीम बत्ता य अतम सषु्टवधा ददएको देन्खमो ।  मसयी अध्माऩन गना तनमकु्त न्शऺकरे वषैबयी एउटा 
ऩतन कऺा नतरएको अवस्थाभा तरफ बकू्तानी गयी नेऩार सयकायराइ थऩ व्ममबाय ऩायेकोरे तनमभ 
सॊगत नदेन्खएको रु 

 

 

 

 

 

१२६४५९० 

23.  प्रायन्म्बक फार ष्टवकास तपा ाः ऩातरकाभा यहेका ष्टवद्यारमहरुभा तनम्नानसुाय ष्टवद्याथॉ यहेको देन्खतछ। 

तस.नॊ. ष्टवद्यारमको नाभ ष्टवद्याथॉ सॊखमा 
१ श्री  नाय आधायबतू  ष्टवद्यारम ६ 

२ श्री  पू  आधायबतू  ष्टवद्यारम ७ 
उल्रेन्खत ष्टवद्यारमभा अत्मतत तमून सॊखमाभा ष्टवद्याथॉ यहेको देन्खतछ। ऩातरकारे तमून ष्टवद्याथॉ 
सॊखमाराई फढाउन थऩ प्रबावकायी कामाक्रभ सॊचारन गनुाऩने देन्खतछ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 कोतबड–१९ तपा ाः  

24.  आ.व. २०७६।७७ को आषाढ भसाततसम्भ कोतबड–१९ योकथाभ तथा तनमतरणको रातग बएको 
आम्दानी तथा खचाको ष्टववयण तनम्नानसुाय यहेको छ।  

 आम्दानी स्रोत यकभ रु खचा न्शषाक यकभ रु 

प्रदेश सन्तत कोषवाट  
5,00,000 

याहात ष्टवतयण 
995000.00 

सॊन्घम कोतबड कोषफाट 
00 

क्वायेतटाइन तनभााणा तथा 
व्मवस्थाऩन 

0.00 
स्थातनम तहको आफ्नै 
वजेटवाट  

00 
आइशोरेसन केतर तनभााण 
व्मवस्थाऩन 

00 
अतम स्रोतवाट  

20,00,000 
जनशक्ती ऩरयचारन  

00 
 

 
औषधी एवॊ स्वास््म उऩकयण तथा 
साभाती खरयद 

00  
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  अतम  
00 

  वाॉकी  
1505000 

जम्भा 
25,00,000 जम्भा 

2500000  
25.  आततरयक आम M गाउॉऩातरकारे सॊष्टवधानको अतधनभा यष्टह आतथाक ऐन य अनभुातनत रक्ष्म एवॊ 

तोष्टकएको दयभा आततरयक आम व्मवस्था गना सक्न े व्मवस्था छ । गाउॉऩातरकारे मस आतथाक 
वषाभा कुर आततरयक आम्दानी रु ८ राख ८७ हजाय गयेकोभा याजस्व सॊकरनको रक्ष्म य प्रातिका 
साथै श्रोतगत ष्टववयण भाग गरयएकोभा रेखाऩयीऺणभा ऩेश हनु सकेन । आततरयक आम व्मवस्थाराई 
प्रबावकायी फनाउनेतपा  गाउॉऩातरका थऩ ष्टक्रमान्शर फन्नुऩदाछ । आततरयक आम सम्फतधभा 
गाउॉऩातरकाभा तनम्नानसुायको अवस्था देन्खएको छ । 

 पयक पयक व्मन्क्त, कभाचायी य वडा कामाारमरे नगदी यतसद काटे ऩश्चात पयक पयक 
सभमभा दान्खरा गने गयेको छ ।   

 कामाारमभा आतथाक वषा २०७६।७७ को व्मवसाम दताा य नष्टवकयणको अद्यावतधक 
अतबरेख छैन ।  

 गाउॉऩातरका तबरका ष्टवन्त्तम सॊस्था, होटर व्मवसाम य उद्योग रगामतको सॊखमा, अवस्था य 
दताा नष्टवकयणको अद्यावतधक अवस्थाका आधायभा याजस्व सॊकरन हनु सकेको छैन ।  

 फैक दान्खराका आधायभा याजस्व आम्दानी फाध्ने गयेकोरे श्रोतगत रुऩभा याजस्वको त्माॊक 
य अतबरेख तमाय हनु सकेको छैन ।  

 गाउॉऩातरकाभा आम सॊकरनका रातग यतसद प्रमोग बएको देन्खएताऩतन य सम्ऩूणा आम्दानीको 
ष्टहसाफ रेखाऩयीऺणभा ऩेश हनु सकेन । 

 गाउॉऩातरकारे फैक स्टेटभेतट य भआज्दातको आधायभा शे्रस्ताभा भआज्दात फाॉध्ने गयेको छ । 

 गाउॉऩातरकारे तसएभसीफाट आम्दानी जनाएको रु ३ राखको श्रोत नखरेुको य उक्त 
आम्दानीको ष्टववयण ऩेश हनु सकेको छैन ।   

२५.१ गाउॉऩातरकाको चारूतपा को शे्रस्ता भआज्दातभा रु ७७३३४०३।९६ य तभतत २०७७।४।१६ को 
प्रभाणीत फैक भआज्दात रु ७७८१३७१।४६ देन्खएको छ । मसभध्मे सशता ष्टपताा रु 
५५८४७६१।३२ घटाउॉदा रु ४७९६७।५० को फैकभा भआज्दात फढी देन्खएको छ 
।गाउॉऩातरकारे तनमतभत रुऩभा फैक ष्टहसाफ तभरान तफफयण तमाय गयी आतथाक कायोफाय अद्यावतधक 
गनुाऩने देन्खएको रु   ४७९६८ 

२५.२ गाउॉऩातरकाको ऩुॉजीगततपा को शे्रस्ता भआज्दातभा रु ६२२१२८९।०० य तभतत २०७७।४।१६ को 
प्रभाणीत फैक भआज्दात रु ६२४७९३९।०० देन्खएफाट रु २६६५०।०० भआज्दात पयक ऩयेको छ 
। गाउॉऩातरकारे तनमतभत रुऩभा फैक ष्टहसाफ तभरान तफफयण तमाय गयी आतथाक कायोफाय अद्यावतधक 
गनुाऩने देन्खएको रु   २६६५० 

26.  उऩबोक्ता तफर बयऩाई: सावाजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ ९७ भा उऩबोक्ता सतभततभापा त 
कामा गयाउने ष्टवतध य प्रष्टक्रमासष्टहत अन्ततभ बकु्तानीका रातग ऩेश गनुाऩने कागजात सम्फन्तध व्मवस्था 
यहेका छनख । गाउॉऩातरकारे तनभााण कामा सतारनका रातग उऩबोक्ता सतभततसॉग सम्झआता गयी कामा 
गयाएकोभा छड, तसभेतट, ग्माष्टवमन जारी रगामतको भलु्म अतबवषृ्टर्द् कय तफर ऩेश गने गयेको बएताऩतन 
ढुॉगा, तगष्टट्ट, काठ, भाटो य डोय हान्जयको आधायभा बकु्तानी गने कायोफायको वास्तष्टवक ष्टवर बयऩाई ऩेश 
बएको छैन । मसफाट शे्रष्तासाथ सॊरग्न गरयएका कागजात वास्तष्टवक य त्मभा आधारयत यहेको मष्टकन 
हनुे अवस्था छैन । सावाजतनक तनकामरे प्रचतरत ऐन कानून फभोन्जभका कागजातहरु वस्तऩुयक य 
त्मभा आधारयत हनुे प्रभाण कागजात तरने एवॊ सो को जाॉचफझु वा चेकजाॉच ऩश्चात भार अन्ततभ 
बकु्तातन ददने व्मवस्था गनुाऩदाछ ।  

27.  तातोऩानी तबयको फाटो भभात M ३-२०७६।६।२, गाउॉऩातरकारे तातोऩानी फाटो भभातका रातग 
उऩबोक्ता सतभततसॉग सम्झआता गयी रु १२६७२००।०० ऩेश्की ददएकोभा सो को पवयट सष्टहत २५२८४४ 
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प्रथभ यतनङ्ग तफर भूल्माॊकन रु २५२८४३५।०० हुॉदा उऩबोक्ता सतभततको तपा फाट जनसहबातगताको 
अॊश १० प्रततशत रु २५२८४३।५० कट्टा नगयी सम्ऩूणा भूल्माॊकन फाऩत रु २५२८४३५।०० 
बकु्तानी गयेको छ । मसफाट उऩबोक्ता सतभततराई जनश्रभदान फाऩतको सभेत यकभ बकु्तानी बएको 
देन्खएकोरे सम्फन्तधत उऩबोक्ता सतभततफाट असरु गनाऩने रु   

28.  पतनाचय खरयद M ४९-२०७६।८।२२, गाउॉऩातरकारे पतनाचय खरयद तथा तनभााणका रातग रु 
९९१८२१।०० बकु्तानी सष्टहत तनम्नानसुायका साभाती भूल्माॊकन बएको देन्खएकोभा उक्त 
साभातीहरु न्जतसी दान्खराभा भलु्म नखरेुको, अभानतफाट कामा गयाएको, काठ खरयद बएको बयऩाई य 
ज्मारादायीभा कामा गयाएको देन्खएफाट साभाती खरयदको वास्तष्टवकताभा आश्वस्त हनु नसष्टकएको रु   

क्र सॊ साभाती य ष्टववयण सॊखमा 
१ तसॊगर फेड ४० 
२ डफर फेड २ 
३ काठको टेफर १६ 
४ काठको कुसॉ २५ 
५ सोराय वमाट्री टेफर २ 
६ फेतच ४ 
७ इतबटाय टेफर १ 
८ ष्टकचन टेफर १  

 

 

 

 

 

९९१८२१ 

29.  क्माङ्ग तबयदेखी पू गटेसम्भ ट्रमाक ओऩन M ६९-२०७६।३।२५, गाउॉऩातरकारे क्माङ्ग तबयदेखी पू 
गेटसम्भ ट्रमाक ओऩन गनाका रातग उऩबोक्ता सतभततसॉग तभतत २०७६।४।२२ भा रु 
४७७७०३८९।७६ भा सम्झआता गयेकोभा रु ३७०२७८०।७२ बकु्तानी गयेको छ । उऩबोक्ता 
सतभततसॉग सम्झआता गयेको मोजना सम्झआता पायभ अऩूणा वा आॊन्शक यहेको, सम्फन्तधत उऩबोक्ता 
सतभततको खाताभा यकभ जम्भा बएको प्रभाण ऩेश नबएको एवॊ उक्त कामा वराष्टिङ्ग गने सभावेश 
बएको जष्टटर प्राष्टवतधक कामा बएको देन्खएको छ । मसप्रकाय सावाजतनक खरयद तनमभावरीरे 
तोकेको ऺेरबतदा फाष्टहय गई जष्टटर प्राष्टवतधक ऩऺ सभावेश हनुे कामा गये गयाएको अतनमतभत 
देन्खएको रु  ३७०२७८१ 

 गाउॉऩातरकारे मस्तै प्रकायका अतम कामा सभेत उऩबोक्ता सतभततफाट कामा गयाएका उदाहयण 
तनम्नानसुाय यहेका छनख M 

क्र सॊ कामाको ष्टववयण रागत अनभुान 
१ स्माउफायी तबय ट्रमाक ओऩन ३७००००१।९३ 
२ ऩङ्गतने बीयभा तफस्पोट ३७१०५९२।७७ 
३ भेता ष्टवद्यतुतकयण २०८६९२३।४५   

30.  उऩबोक्ताभापा त कभाचायी बवन M ६९-२०७६।३।२५, सावाजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को 
तनमभ ९७ भा उऩबोक्ता सतभतत वा राबताही सभदुामभापा त कामा गयाउने कामाष्टवतध स्ऩि गरयएको छ 
। गाउॉऩातरकारे कभाचायी बवन ष्टपतनतसङ्गका रातग उऩबोक्ता सतभततभापा त कामा गयाउन रागत 
अनभुान रु १५९०५१३।२६ फभोन्जभ रु १४ राख ४० हजाय बकु्तानी ददएको छ । मस कामाभा 
गाउॉऩातरकारे उऩबोक्ता सतभततको जनश्रभदान रु १५०५१३।२६ देखाएको छ । गाउॉऩातरकारे 
आफ्नै कभाचायी बवन तनभााणका रातग उऩबोक्ता सतभततभापा त कामा गयाएको सातदतबाक नदेन्खएको रु    १४००००० 

31.  सूचना प्रष्टवतध साभाती M सावाजतनक तनकामरे स्थानीम आवश्मकता य औन्चत्मका आधायभा तभतव्ममी 
तवयरे कामाारम सतारन गनुाऩदाछ । गाउॉऩातरकारे तऩतसरको ष्टववयण साभाती खरयद गयी बकु्तानी 
गयेको देन्खएकोभा तनम्नानसुायको अवस्था देन्खएको छ ।    

बआ न य आऩतुाक यकभ सातदतबाक ष्टववयण  
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तभतत 

२०–
६।७ 

एभ एभ टे्रडसा 
एण्ड सप्रामसा 

१५२५५०।०० डेक्सटऩ कम्मूटय १ सेट 
खरयद बएको देन्खएकोभा 
स्ऩेतसष्टपकेसन नखरेुको 

२६–
७।६ 

कन्स्भक 
कम्प्मूष्टटङ्ग 
सरसुतस 

१२४६००।०० Dell Inspirin 3580 i7 Laptop with 

Bag उल्रेख बएको ।  

५५–
१२।१३ 

आई एस स्टोसा 
प्रा री 

१५८०००।०० गाउॉऩातरका उऩाध्मऺराई 
सोधबनाा बकु्तानी 

५६–
१२।१३ 

रन्जक्स 
तडन्जटर 
तसस्टभ प्रारी  

९३९९०।०० ष्टवष्टवध साभाती  

जम्भा ५२९१४०।००   
  

उऩयोक्त फभोन्जभ कामाारमभा सूचना प्रष्टवतधसॉग सम्फन्तधत सभेत कामाारमभा तडन्जटर क्माभया १ 

रगामत ल्माऩटऩ २२ थान यहेको उल्रेख बएकोभा न्जतसी खाताभा १८ भध्मे १० थान अतबरेख 
बएको देन्खएको सम्फतधभा स्ऩषट गयी ऩेश गनुाऩने, भोफाईर सेट ४ थान भध्मे १ हस्ताततण बएको 
देखाएकोभा कसराई कुन प्रमोजनका रातग खरयद य हस्ताततयण बएको हो सो को कानूनी आधाय 
ऩेश गनुाऩने य कामाारमभा डेक्सटऩ कप्मूटयको सॊखमा सभेत मष्टकन हनुे अवस्था नयहेकोरे न्जतसी 
अद्यावतधक गनुाऩने देन्खएको छ ।गाउॉऩातरकाभा उऩयोक्त फभोन्जभका साभाती कसको प्रमोगभा यहेका 
छनख य कुन अवस्थाभा छनख स्ऩि खलु्ने गयी अतबरेख यहेको छैन । साथै,  एभ एभ टे्रडसा एण्ड 
सप्रामसाफाट खरयद गयेको कम्प्मूटय कामाारमभा प्राि बएको नददखएकोरे स्ऩेसीष्टपकेसन फभोन्जभ 
कामाारमभा प्राि बएको प्रभाण ऩेश गनुाऩने रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१५२५५० 

32.  पयक भूल्माॊकन  M २०३-२०७६।८।१८, गाउॉऩातरकारे भहेतरऩरु देन्ख तल्रो च्माऩसम्भ फाटो 
तनभााणका रातग उऩबोक्ता सतभततसॉग रु २१२२००९।९२ भा सम्झआता गयेकोभा कामाारमफाट रु 
१९ राख २० हजाय बकु्तानी गयेको छ । उऩबोक्ता सतभततरे रभजङु्गफाट रु १३०२००।१२ 
फयाफयका २x१ x१ को २१ थान य ३x१ x१ को १४ थान ग्माष्टवमन जारी खरयद बएको 
देन्खएकोभा भूल्माॊकनभा रु १४०६३३।०५ फयाफयको २x१ x१ को १५ थान य ३x१ x१ को १० 
थान  सभावेश बएको छ । साथै,  रागत अनभुानको सभमभा म्मानअुर दय प्रमोग गरयएकोभा 
भूल्माॊकन गदाा भेतसन जारी दय प्रमोग गरयएको छ ।प्रमोग नबएका २x१ x१ को ६ थान य ३x१ 

x१ को ४ थान जारीको ष्टवद्यभान अवस्था तथा  म्मानरु दयबतदा पयक गयी भेन्शन भेड जारी 
प्रमोग गनुाऩनााको प्राष्टवतधक ऩषु्ट्याई सष्टहत ऩेश गनुाऩने देन्खएको छ । अत मस मोजनाको सतारन, 

खरयद तफर य भूल्माॊकनको मथाथाता सम्फतधभा आश्वस्त हनु नसष्टकएको रु  १४०६३३ 

33.  दरु ुखोरा तटफतध M ६१-२०७७।३।२४, गाउॉऩातरकारे दरु ुखोरा तटफतध तनभााणाका रातग रु 
३८४०००।०० बकु्तानी ददॉदा रभजङु्गफाट रु ६५९९९।९१ को २० थान जारी खरयद बएकोभा 
म्मानअुर दयफाट रागत अनभुान बएको तथा भेन्शन खरयद दय ढुवानी सभेत रु ६४१०।१५ 
प्रततष्टऩस हनु आउनेभा भूल्माॊकन रु ९०६१।७६ को दयरे बएफाट रु ५३०३२।२० को उऩबोक्ता 
सतभततको जनश्रभदान १० प्रततशत कट्टा गयी हनु आउने यकभ रु ४७७२८।९८ उऩबोक्ता 
सतभततफाट असरु गनुाऩने देन्खएको रु    ४७७२९ 

34.  स्माउफायी तबय ट्रमाक ओऩन M ४५-२०७६।८।१९, गाउॉऩातरकारे स्माउॉफायी तबय ट्रमाक ओऩन 
कामाका रातग उऩबोक्ता सतभततसॉग रु ३७००००१।९३ भा सम्झआता गयी रु २२१७७५२।०० 
बकु्तानी गदाा जनश्रभदानको अॊश १० प्रततशत कट्टा नगयी सम्ऩूणा यकभ बकु्तानी गयेकोरे फढी २२१७७५ 
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बकु्तानी बएको यकभ रु २२१७७५।२० सम्फन्तधत उऩबोक्ता सतभततफाट असरु गनुाऩने रु  
35.  अध्ममन प्रततवेदन अतबरेख M सावाजतनक तनकामरे खचा गदाा खचाको औन्चत्म ऩषु्टि हनुे गयी तभतव्ममी 

य दोहोयो नऩने व्मवस्था सष्टहत अतबरेख व्मवन्स्थत तवयरे याख्नऩुदाछ । गाउॉऩातरकारे मस आतथाक 
वषाको अतत्मभा तनम्नानसुाय अध्ममन कामा गयाएको तथा गत ष्टवगतभा सभेत ष्टवतबन्न अध्ममन गने 
गयाएको बएताऩतन आफ्नो कामाऺ ेरभा के कतत सॊखमाभा अध्ममन कामा गयाएको हो सो को अतबरेख 
व्मवन्स्थत गयेको छैन । गाउॉऩातरकाभा गत ष्टवगतभा सभेत मस प्रकायका अध्ममन कामा गने 
गरयएको अवस्थाभा एकै ष्टकतसभका अध्ममन दोहोरयन सक्ने, ष्टवगतभा अतम तनकामभा बए गयेका 
अध्ममन कामाको न्जम्भेवायी नसदाा ष्टवगतको रगानी खेय जानेहुॉदा मसप्रकायका खचाफाट नततजा प्राि 
गने गयी अतबरेख य कामाातवमन गने व्मवस्था गनुाऩदाछ ।  

क्रस   न्शषाक व्मवसामी वा पभा बकु्तानी 
१ नाय आधायबतु स्कुर 

बवन तडष्टऩआय  
एस एण्ड एस आष्टका टेक्चयर 
एण्ड इन्तजतनमरयङ्ग 
कतसल्टेतसी प्रारी  

८१९०००।०० 

२ पु हेल्थ ऩोि, प्राईभयी 
स्कुर य भेता स्कुर  
तडष्टऩआय  

इगल्स सरसुतस प्रारी १६९५००।०० 

३ क्माङ्ग खानेऩानी मोजना 
सबे 

फायफया इन्तजतनमरयङ्ग 
कतसल्टेतसी प्रारी 

५६५००।०० 

४ कोटो च्माॉख ु हरुाकी 
ओडायफाटो ष्टवकास 
मोजना 

वाईड येतज इन्तजतनमरयङ्ग 
सरसुतस प्रारी 

९९५०७।०० 

जम्भा ११४४५०७।००   

 साथै, गाउॉऩातरकारे उऩयोक्तफभोन्जभका अध्ममन प्रततवेदन कुन तभततभा कष्टहरे प्राि गयेको हो सो 
नखरुाएको य तोष्टकए फभोन्जभ अन्ततभ प्रततवेदन एवॊ न्जतसी दान्खरा रेखाऩयीऺणभा ऩेश गना 
नसकेको रु  ११४४५०७ 

36.  धयुजङु्ग तटफतध M ६४-२०७७।३।२५, गाउॉऩातरकारे धयुजङु्ग खोरा काठेऩरु य तटफतथ तनभााणका 
रातग रु ६६९७९९।७६ रागत अनभुानको कामाका रातग रु ५६११६४।०० बकु्तानी गदाा भेतसन 
भेड ग्माष्टवन जारी २x१ x१ को २५ थानको रु २६५१।६१ को दयरे म्मानरु दयबतदा फढी 
बकु्तानी बएको यकभ रु ६६२९०।२५ सम्फन्तधत उऩबोक्ता सतभततफाट असरु गनुाऩने रु   ६६२९० 

37.  ऩेश्की ष्टपताा M सावाजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ ९७(५) फभोन्जभ उऩबोक्ता सतभततराई 
सम्झआता यकभको फढी एक ततहाई ऩेश्की ददन सके्क य अन्ततभ बकु्तानी ऩूवा पवयट गरयसक्नऩुने 
व्मवस्था छ । गाउॉऩातरकारे च्माॉखभुा ऩाहनु घय तनभााणका रातग उऩबोक्ता सतभततराई 
२०७६।६।५ भा रु २२१७६००।०० ऩेश्की उऩरवध गयाएकोभा तभतत २०७७।३।३१ भा 
कामा सम्ऩन्न हनु नसकेको व्महोया सष्टहत ऩेश्की ष्टपताा गयेको छ ।सम्झआता गने तय कामा नगने 
उऩबोक्ता सतभततराई सम्झआताको शता नॊ ४ फभोन्जभ तनमभानसुाय कायवाही गयी तनमभावरीको तनमभ 
११३(६) फभोन्जभ ६ भष्टहनाको १० प्रततशतरे हनु आउने यकभ रु ११०८८०।०० सम्फन्तधतफाट 
असरु गनुाऩने रु    

38.  असम्फन्तधत अनगुभन : गण्डकी प्रदेश, गाउॉसबा, नगयसबा य न्जल्रा सभतवम सतभततका सदस्मरे ऩाउन े
सषु्टवधा सम्फतधी ऐन, २०७६ को दपा ९ फभोन्जभ स्थानी तहका ऩदातधकायीरे आफ्नो कामाऺ ेरबतदा 
फाष्टहय गएको अवस्थाभा भार दैतनक भ्रभण बत्ता प्राि गने व्मवस्था छ । गाउॉऩातरकारे तनम्न 
ष्टववयण फभोन्जभ स्थानीम जनप्रतततनतधरे अनगुभन गयेको उल्रेख गयी दैतनक भ्रभण बत्ता बकु्तानी 

 
 
 
 

३७३५० 
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बएको देन्खएकोरे गाउॉऩातरकाको कामाऺ ेरभा बएको अनगुभनको बकु्तानी सम्फन्तधतफाट असरु 
गनुाऩने रु  

बआ न य तभतत कामा नाभ थय यकभ 
८९-३।३० अनगुभन  पूतजो ष्टढरेक राभा ६२५०।०० 

८९-३।३० अनगुभन  ऩेम्फा पुतजो राभा ६२५०।०० 
८८-३।२८ अनगुभन  कणा वोटे राभा ६२५०।०० 
८७-३।२८ अनगुभन  रयताय दिऩेर राभा ९३००।०० 
८३-३।२८ अनगुभन  सङ्गगी धाभा राभा ९३००।०० 

जम्भा ३७३५०।००  
39.  तफजक फेगय बकु्तानीM सावाजतनक तनकामरे अन्ततभ बकु्तानी ददनऩुवा रयतऩूवाकको तफर तफजक य सक्कर 

कागजात सॊरग्न बए नबएको मष्टकन गयेय भार अन्ततभ बकु्तानी दनऩुने व्मवस्था छ । गाउॉऩातरकारे 
तनम्नानसुायका मोजना य कामाको बकु्तानी गदाा सक्कर तफर तफजक सॊरग्न नगयी बकु्तानी ददएको 
देन्खएकोरे सक्कर तफर तफजक ऩेश गनुाऩने रु  

बआ नॊ  य तभतत मोजना व्मवसामी वा पभा ष्टववयण यकभ 

८४-२०७७।३।२८ भेता ष्टवद्यतुतकयण प्रब ुएस सप्रामसा अन्ततभ तफर  ३६८३८।०० 

२७०-२०७७।३।३१ मोजना सम्बाव्मता य सूचना प्रकाशन ष्टवश्राभ ऩरयमाय सोधबनाा  १९९९९।०० 

जम्भा ५६८३७।००  

 

 

 

 

५६८३७ 

40.  ऩसु्तक साभाती M सावाजतनक तनकामरे अन्ततभ बकु्तानी ददॉदा खचासॉग सम्फन्तधत सप्रामसाका नाउभा 
बकु्तानी ददनऩुने व्मवस्था छ । गाउॉऩातरकारे ऩसु्तक तथा साभाती खरयद फाऩत अतधकृत छैठआ भहेश 
ऩाख्रीनराई रु ९८५००।०० बकु्तानी गयेकोभा खरयद गरयएका साभाती कहाॉ कुन प्रमोजनभा प्रमोग 
बएको हो खलु्न नसकेको तथा नवदगुाा ऩसु्तक ऩसर फेशीसहयफाट खरयद बएको देन्खएकोभा 
कभाचायीराई बकु्तानी ददएको देन्खएकोरे खचाको आतधकारयकता ऩषु्टि हनु सकेको छैन ।कभाचायी 
ऩेश्कीभापा त कामा ऩतन नबएको य खरयद बएको ऩाटॊराई बकु्तानी सभेत बएको नदेन्खएकोरे उक्त 
बकु्तानी अतनमतभत देन्खएको रु  

 

 

 

 

 

 

९८५०० 

41.  खचाको आतधकारयकता : सावाजतनक तनकामरे अन्ततभ बकु्तानी ददनऩुवा रयतऩूवाकको तफर तफजक य सक्कर 
कागजात सॊरग्न बए नबएको मष्टकन गयेय भार अन्ततभ बकु्तानी दनऩुने व्मवस्था छ । खचासॉग 
सम्फन्तधत आधाय प्रभाण य ऩषु्ट्याई सॊरग्न नगयी बकु्तानी ददॉदा खचाको आतधकारयकता य ष्टवश्वसतनमताभा 
सतदेह यहतछ । गाउॉऩातरकारे तनम्नानसुायको ष्टववयण फभोन्जभ बकु्तानी ददॉदा खचासॉग सम्फन्तधत 
ऩसु्ट्याई, साभातीको भआज्दात य खरयद गदााको अनभुातनत खचा एवॊ प्रस्ताव फेगय बकु्तानी बएको 
देन्खएको अतनमतभत रु  

बआ न य तभतत कामा यकभ 
२७१-३।३१ HIV Kit Set 500  ९५६००।०० 

२५१-३।२९ घोडा दाना  १९६५५ के जी ४८९१५०।०० 
२८४-३।३१ ष्टवतबन्न ९ पभाफाट खरयद साभाती २७८६३३।०० 

जम्भा ८६३३८३।००  

 

 

 

 

 

 

८६३३८३ 

42.  न्जतसी दान्खरा नबएको M सावाजतनक तनकामरे खरयद गरयएका साभाती तनमभानसुाय न्जतसी दान्खरा 
गयी न्जतसी अद्यावतधक गनुाऩने व्मवस्था छ । गाउॉऩातरकारे भहेश ऩाख्रीनको ऩेश्की रु २ राख 
पवयट सष्टहत रु २६६१३०।०० बकु्तानी गदाा बाटबटेनी सऩुयभाकेट करॊकीफाट खरयद गरयएका 
CG Multimedia Sound System  रगामतका साभाती न्जतसी दान्खरा बएको नदेन्खएकोरे दान्खरा 
प्रभाण ऩेश गनुाऩने रु  १३४९० 

43.  ऩोशाक बत्तााः साभातम प्रशासन भतरारमको च=नॊ= २१७ तभतत २०७४।०१।२५ को जानकायी  
 



17 
 

सम्फतधी ऩरभा उल्रेख बएको सषु्टवधाभा कम्तीभा छ भष्टहना कयाय सेवा गयेभा सारफसारी रुऩभा 
एक भष्टहनाको आधायबतू ऩारयश्रतभक फयाफयको चाडऩवा खचा य सारफसारी रुऩभा एक ऩटक चैर 
भष्टहनाभा ऩोशाक बत्ता भार सम्झआताभा उल्रेख गयी कयायका कभाचायीहरुको सेवा सषु्टवधा तोक्न 
तभल्ने हुॉदा सोही अनसुाय गनुा गयाउन ुबतन ऩराचाय बएकोभा कामाारमका तनम्न कयायका कभाचायीहरु 
तभतत २०७६।८।३ भा तनमनु्क्त बएकोभा ६ भष्टहना ऩयुा नहदैु ऩोशाक बत्ता बकू्तानी गयेकोरे असरु 
गनुाऩने रु===== 

कभाचायीको नाभ  ऩद यकभ 

ष्टवयेतर तसॊह फोहया एभ आई एस अऩयेटय १७५०० 

सोभयाज गरुुङ ष्टपल्ड सहामक १७५०० 
याज ुगरुुङ ष्टपल्ड सहामक १७५०० 

जम्भा ५२५००  

 
 
 

५२५०० 

44.  भूल्म अतबफषृ्टर्द् कयाः १।०७७।३।२६, भूल्म अतबवषृ्टर्द् कय तनमभावरी, २०५३ को तनमभ ६ (ग )
भा सयकायी तनकाम वा नेऩार सयकायको ऩूणा वा आॊन्शक स्वातभत्व बएको सॊघ सॊस्थारे ठेक्का 

सम्झआता वा कयाय अततगात आऩूतता हनुे वस्त ु तथा सेवा वाऩतको यकभ सम्फन्तधत ठेकेदाय वा 
आऩूतताकतााराई बकू्तानी गदाा तनजराई बकू्तानी गने कय यकभको ऩचाश ऩखयततशत हनु आउने यकभ 
तनजको नाभफाट सम्फन्तधत याजश्व न्शषाकभा जम्भा गयी फाॉकी यकभ भार बकू्तानी गनुाऩने, मसयी 
याजश्व जम्भा गरयददएको जानकायी सम्फन्तधत ठेकेदाय वा आऩूतताकतााराई ददनऩुने य जम्भा बएको 
यकभ सम्फन्तधत ठेकेदाय वा आऩूतताकतााराई फझुाउन ुऩने कयभा तभरान गना ऩाउने व्मवस्था छ। 
कामाारमरे ग्रोफर तरॊक टेक्नोरोजी प्रा=तर= राई रु १०४६३८ बकू्तानी गदाा भू= अ= कय वाऩतको 
शत प्रततशत यकभ रु १२०३८ सम्फन्तधत आऩूतताकतााराई बकू्तानी गयेको ऩाइएकोरे उक्त भू=अ=कय 
बकू्तानीको ऩचास प्रततशत यकभ रु ६०१९ सम्फन्तधत आततरयक याजश्व कामाारमभा फझुाएको प्रभाण 
ऩेश हनुऩुने रु======== 

 
 
 
 
 
 
 
 

६०१९ 

45.  कयायका कभाचायीराई स्थानीम बत्ता M साभातम प्रशासन भतरारमको च=नॊ= २१७ तभतत 
२०७४।०१।२५ को जानकायी सम्फतधी ऩरभा उल्रेख बएको सषु्टवधाभा कम्तीभा छ भष्टहना कयाय 
सेवा गयेभा सारफसारी रुऩभा एक भष्टहनाको आधायबतू ऩारयश्रतभक फयाफयको चाडऩवा खचा य 
सारफसारी रुऩभा एक ऩटक चैर भष्टहनाभा ऩोशाक बत्ता भार सम्झआताभा उल्रेख गयी कयायका 
कभाचायीहरुको सेवा सषु्टवधा तोक्न तभल्ने हुॉदा सोही अनसुाय गनुा गयाउन ु बतन ऩराचाय बएकोभा 
कामाारमका कयायका कभाचायी सव ईन्तजतनमय श्री अभन दयैराई रु ११५८०० स्थानीम बत्ता 
बकू्तानी गयेको छ । मस सम्फतधभा कामाारमरे गाउॉऩातरकाभा मोजना सतारन य व्मवस्थाऩनका 
रातग प्राष्टवतधक कभाचायी अबाव बएको कायण अततरयक्त कामा गयाउन ुऩयेको जनाएको छ ।कयायको 
कभाचायीराई स्थानीम बत्ता उऩरवध गयाउने कामा अतनमतभत देन्खएको रु  ११५८०० 

46.  खचाको ष्टववयण ऩेश गनुाऩनेाः कामाारमरे ष्टवतबन्न सभमभा खाद्यन्न रगामतका साभातीहरु खरयद 
गयेकोभा उक्त साभानहरु कहाॉ कुन प्रमोजनभा खचा बमो सो को कुनै प्रभाण नबएकोरे एष्टकन हनु 
नसकेको रु… 

बआ न य तभतत आऩूतताकतााको नाभ यकभ 

२।०७७।३।१४ साथाक सप्रामसा, चाभे ३२९१२५ 

१६७।०७७।१।५ नेऩार खाद्य सॊस्थान ८१२१६ 
२१७।०७७।३।१४ साथाक सप्रामसा, चाभे ५७४१७।६० 

जम्भा ४६७७५८।६०  

 

४६७७५९ 

47.  स्थामी रेखा नम्फयाः आमकय ऐन, २०५८ को दपा २१ को उऩदपा १ (घ२ ) भा स्थामी रेखा 
नम्फय नबएको २ हजाय बतदा फढी वीजकको खचा रेख्न नऩाउने व्मवस्था छ। कामाारमरे फीरफाट 
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खचा रेखेकोभा स्थामी रेखा नम्फय नबएको फीरराई आधाय भातन बकू्तानी गयेकोरे अतनमतभत 
देन्खएको रु====== 

बआ= नॊ य तभतत पभाको नाभ यकभ 

 

 

३१।०७६।६।१० 

पु तबरेज कसााङ्ग गेि हाउस १५३६०० 

कभाा होटर पु ६६८०० 
श्री यस्ना स्टोय एण्ड सप्रामसा, कोतो २८३५५ 

७८।०७६।७।२९ पु तबरेज कसााङ्ग गेि हाउस ३३५४० 
जम्भा २८२२९५  

२८२२९५ 

48.  सोझै खरयदाः सावाजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ८६ भा सावाजतनक तनकामरे सोझै 
खरयद गदाा प्रस्ताष्टवत तनभााण व्मवसामी, आऩूतताकताा, ऩयाभशादाता वा सेवा प्रदामकसॉग आवश्मक 
कागजात, पभा दताा, कय चकु्ता प्रभाणऩर रगामतका प्रभाण सॊरग्न गनुाऩने व्मवस्था छ। कामाारमरे 
तनम्न आऩूतताकतााफाट साभान गरयद गदाा आवश्मक कागजात सॊरग्न नगयी तफरको आधायभा बकू्तानी 
गयेकोरे अतनमतभत देन्खएको रु======= 

बआ= नॊ य तभतत आऩूतताकतााको नाभ खरयद तभतत यकभ 

४३।०७६।७।६ एभ एस ष्टप्रन्तटङ्ग सोरशुन, कोटेश्वय २०७६।६।२६ ४८४०३५।५० 

४४।०७६।७।६ पाइन तभतडमा प्रा तर नमाॉ फानशे्वय २०७६।६।२७ ४००६३०।२० 
४५।०७६।७।६ वल्डा वाइड अपसेट प्रसे एण्ड सप्रामसा, 

काठभाडौं 
२०७६।६।३० ४८९८३२।४० 

४६।०७६।७।६ एस तफ ष्टप्रतटसा ऩन्वरकेशन फानेश्वय २०७६।६।९ ३७०३५७।५० 
जम्भा १७४४८५५।६०  

 
 
 

१७४४८५६ 

49.  ढुवानी कयाः आमकय ऐन, २०५८ को दपा ८८ भा सावाजतनक तनकामरे सवायी बाडाभा तरए 
वाऩतको बकू्तानी गदाा सम्झआता फभोन्जभको बकू्तानी यकभभा दश प्रततशत ढुवानी कय कट्टा गयी 
बकू्तानी गनुाऩने व्मवस्था छ। कामाारमरे तनम्न बआचयफाट सवायी बाडा बकू्तानी गयेकोभा ऐन फभोन्जभ 
ढुवानी कय कट्टी नगयेकोरे असरु गनुाऩने रु===== 

बआ= नॊ य तभतत बकू्तानी  तरनकेो नाभ सवायी नम्फय बकू्तानी यकभ ढुवानी कय 
३८।०७६।७।३ ऩदभ फहादयु साम्फा उल्रेख नबएको ३०००० ३००० 

५४।०७६।७।७ अभतृ ढुॊगाना उल्रेख नबएको २५००० २५०० 

७५।०७६।७।२९ गणेश ष्टटटुङ ग १ ज ६४९८ ३०००० ३००० 
७५।०७६।७।२९ कस्मा प्रसाद सनुाय ना ३ च १०७० ६०००० ६००० 
८३।०७६।७।२९ कस्मा प्रसाद सनुाय ना ३ च १०७० २०००० २००० 
११९।०७६।८।२५ प्रकाश तफ= क= ग १ ज ६४९८ २६००० २६०० 

जम्भा १९१००  

 
 
 

१९१०० 

50.  कामाक्रभ वाऩतको बत्तााः ५७।०७६।७।८, अहेव श्री ष्टवषयाभ ऩरयमायरे तभतत २०७६।६।८ देन्ख 
१२ सम्भ सॊचारन गयेको ५ ददने प्राथतभक उऩचाय य First Aid Kit ष्टवतयण सम्फतधी तातरभभा 
उऩन्स्थत नबएका व्मन्क्तहरुराई बत्ता बकू्तानी गयेकोरे असरु गनुाऩने रु….. 

तस.नॊ. बत्ता तरनकेो नाभ यकभ 

१ श्री तभङभा तछरयङ राभा ५९५० 

२ श्री कुतजो तेन्तजङ राभा २९७५ 
३ श्री नेरभणी तमआऩाने २९७५ 

जम्भा ११९००  

 
 

११९०० 

५०.1 साथै उक्त कामाक्रभको ष्टवर बयऩाईको यकभ रु ४२३३३२ बएकोभा खचा रेखदा रु ४२६२६९ २९३७ 
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रेखेकोरे खचा बएको बतदा फढी यकभ असरु हनुऩुने रु  
51.  ऩमाटन प्रवर्द्ानाः कामाारमरे नायपु ऩमाटन प्रवर्द्ान शीषाक भापा त म्माष्टट्रक्स सफ्टेक प्रा=तर= 

काठभाडौंराई वेबसाइट तडजाइन वाऩत रु २००००० बकू्तानी गयेकोभा सो को रागत अनभुान नै 
तमाय नगयी बकू्तानी गयेको तथा उक्त वेबसाइटफाट ऩमाटन प्रवर्द्ानभा सहमोग ऩगु्ने आधायभा एष्टकन 
हनु नसकेको रु====== 

 
 
 

२००००० 

52.  दोहोयो भ्रभण बत्तााः भ्रभण खचा तनमभावरी, २०६४ को तनमभ २३ भा दोहोयो भ्रभण बत्ता तरएको 
अवस्थाभा ऩेश बएको भ्रभण बत्ता वाऩतको यकभको दोवफय यकभ तनज सयकायी सेवाभा यहेको बए 
तनजरे ऩाउने तरफफाट कट्टा गयी तरइने व्मवस्था छ। कामाारमका तनम्न कभाचायीरे तनम्न बआ=नॊ= 
फाट दोहोयो भ्रभण खचा तरएकोरे तनमभावरी फभोन्जभ असरु गनुाऩने रु====== 

कभाचायीको नाभ ऩद बआ=नॊ भ्रभण आदेश नॊ प्रतत भ्रभण खचा 
ष्टवषयाभ ऩरयमाय अ हे व ८४ य १४८ १ य २८ ६३६५ 

ष्टवषयाभ ऩरयमाय अ हे व ८४ य १४८ १२ य १४ ४२६४ 
अतभत साऩकोटा अ हे व ८४ य १४९ १ य २१ ६३६५ 
अतभत साऩकोटा अ हे व ८४ य १४९ ११ य १६ ५६१० 

जम्भा २२६०४  

 
 
 

२२६०४ 

53.  असातदतबाक भ्रभण बत्तााः गण्डकी प्रदेश खचा सम्फतधी भाऩदण्ड, २०७५ अनसुाय आफ्नो कामाऺ ेर 
तबरको अनगुभन गदाा अनगुभन बत्ता ऩाउने व्मवस्था नबएकोभा ऩातरकाका तनम्न ऩदातधकायी तथा 
कभाचायीहरु आफ्नो कामाऺ ेर बतदा फाष्टहय तथा असातदतबाक भ्रभण उद्देश्म यान्ख भ्रभण गयी बत्ता 
फझेुकोरे असरु गनुाऩने रु=======  

बआ=नॊ= य तभतत ऩदातधकायी
/कभाचायीको  नाभ  

ऩद भ्रभण तभतत भ्रभण 
स्थान 

यकभ 

७३।०७६।७।२
८ 

श्री रयताय तछऩेर 
राभा 

वडाध्म
ऺ १ 

०७६।६।
१२ देन्ख 
१८ सम्भ 

मोजना 
भाग 
सम्फतध
भा चाभे 

७५०० 

७४।०७६।७।२
८ 

श्री तभङभय पुतचो 
राभा 

वडाध्म
ऺ २ 

०७६।६।
१२ देन्ख 
१८ सम्भ 

मोजना 
भाग 
सम्फतध
भा चाभे 

७५०० 

७४।०७६।७।२
८ 

श्री सागी धावा 
राभा 

वडाध्म
ऺ ३ 

०७६।६।
१२ देन्ख 
१८ सम्भ 

मोजना 
भाग 
सम्फतध
भा चाभे 

७५०० 

९७।०७६।८।१
१ 

श्री सोनाभ तेजे 
राभा 

वडाध्म
ऺ ५ 

०७६।७।
३ देन्ख ९ 
सम्भ 

ऩाङ्ग्त े
खका  
अनगुभ
न 

७५०० 

९७।०७६।८।१
१ 

श्री सोनाभ तेजे 
राभा 

वडाध्म
ऺ ५ 

०७६।६।
८ देन्ख १४ 
सम्भ 

ष्टहभरङु 
फेसक्मा
म्ऩ 
अनगुभ
न 

७५०० 

९७।०७६।८।१
१ 

श्री सोनाभ तेजे 
राभा 

वडाध्म
ऺ ५ 

०७६।७।
२६ देन्ख 
८।२ सम्भ 

क्माङ 
तछतभ 
नाका 
अनगुभ
न 

७५०० 

९७।०७६।८।१ श्री तछरयङ डेण्डु वडाध्म ०७६।७। क्माङ ७५०० 

 
 

७२०५० 
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१ घरे ऺ ४ २६ देन्ख 
८।२ सम्भ 

तछतभ 
नाका 
अनगुभ
न 

९७।०७६।८।१
१ 

श्री तछरयङ डेण्डु 
घरे 

वडाध्म
ऺ ४ 

०७६।६।
८ देन्ख १४ 
सम्भ 

ष्टहभरङु 
फेसक्मा
म्ऩ 
अनगुभ
न 

७५०० 

९७।०७६।८।१
१ 

श्री तछरयङ डेण्डु 
घरे 

वडाध्म
ऺ ४ 

०७६।७।
३ देन्ख ९ 
सम्भ 

ऩाङ्ग्त े
खका  
अनगुभ
न 

७५०० 

१०५।०७६।८।
२० 

श्री तभङभय पुतचो 
राभा 

वडाध्म
ऺ २ 

०७६।८।
१६ देन्ख 
२० सम्भ 

तातोऩा
नी तबय 
अनगुभ
न 

४५५० 

जम्भा ७२०५
०  

54.  कयायको कभाचायीराई सतु्केयी बत्तााः नेऩार सयकायरे ६ भष्टहना अवतध ऩयुा गयेका कयायका 
कभाचायीराई सतु्केयी तफदा वाऩत ६० ददन ष्टवदा ददन सक्ने व्मवस्था बएको य अतम कुनै आतथाक 
सषु्टवधा नबएकोभा कामाारमरे ना=ऩ=से=प्र= श्री सतुनता ष्टवश्वकभााराई सतु्केयी बत्ता वाऩत रु ५००० 
बकू्तानी गयेकोरे तनमभ ष्टवऩरयतको सतु्केयी बत्ता असरु हनुऩुने रु===== 

 
 
 

५००० 
55.  भ्रभण स्वीकृत वेगय भ्रभण खचााः १३५।०७६।९।८, भ्रभण खचा तनमभावरी, २०६४ को तनमभ १ 

को उऩतनमभ १ भा भ्रभण आदेश वा तनणाम तफना भ्रभण खचा गने गयी भ्रभण गना वा काजभा जान 
नतभल्ने उल्रेख छ। अतधकृत छैठौं श्री भहेश ऩान्ख्रनरे तभतत २०७६।६।६ देन्ख ९ सम्भ नाय 
देन्ख भेता गएको बनी भ्रभण तफर ऩेश गयी रु ५७२० बकू्तानी तरएकोभा सो भ्रभणभा कामाारम 
प्रभखुको स्वीकृत तफना भ्रभण गयेको देन्खएकोरे तनमभ ष्टवऩरयतको भ्रभण बत्ता असरु हनुऩुने रु==== 

 
 
 
 

५७२० 

56.  भ्रभण अवतधको स्थानीम बत्तााः भ्रभण खचा तनमभावरी, २०६४ को तनमभ १० को उऩतनमभ ११ भा 
सयकायी काभको तसरतसराभा भ्रभणभा यही दैतनक भ्रभण बत्ता उऩबोग गने ऩदातधकायी वा कभाचायीरे 
दैतनक बत्ता उऩबोग गयेको अवतधबय ष्टपल्ड बत्ता, फैठक बत्ता, तातरभ बत्ता, स्थानीम बत्ता वा अतम 
कुनै ष्टकतसभको बत्ता नऩाउने उल्रेख बएकोभा कामाारमका तनम्न कभाचायीहरु भ्रभणभा यहेको 
सभमभा ऩतन स्थानीम बत्ता फझेुकोरे असरु गनुाऩने रु=  
 

बआ नॊ य तभतत कभाचायीको 
नाभ 

ऩद भ्रभण 
स्थान 

भ्रभण 
ददन 

यकभ 

८४।०७६।७।२९ श्री अतभत 
साऩकोटा 

अ हे व चाभे ५ १३४६ 

श्री ष्टवषयाभ 
ऩरयमाय 

अ हे व चाभे ५ १३४६ 

८५।०७६।८।२ श्री उज्वर 
फास्तोरा 

सचुना प्रष्टवतध 
अतधकृत 

ऩोखया ७ ३४४४ 

श्री उज्वर 
फास्तोरा 

सचुना प्रष्टवतध 
अतधकृत 

रभजङु ७ ३४४४ 

जम्भा ९५८०  

 
 
 
 

९५८० 

57.  रागत अनभुानाः ८१।०७६।७।२९, अथाभतरारम कामासतारन तनदेन्शका, २०७५ भा कुनै ऩतन 
तातरभ सॊचारन गनुाऩवुा रागत अनभुान तमाय गयी सॊचारन गनुाऩने व्मवस्था छ। कामाारमका वडा  
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सन्चव अ हे फ श्री ष्टवषयाभ ऩरयमायरे तसराई कटाइ तातरभ सॊचारन फाऩत रु ४००००० खचा 
बकु्तानी गयेकोभा सो को रागत अनभुान ऩूवा स्वीकृत बएको छैन । कामाक्रभ सॊचारनका रातग 
रागत अनभुान तमाय गने य स्वीकृत बएऩश्चात भार कामाक्रभ सतारन गनुाऩदाछ ।  

58.  ननपाइरयाः ९८।०७६।८।१८, कामाारमरे वृहस्ऩतत बेट पभाा बयतऩयु, न्चतवनफाट रु १८३९८८ 
को बेटेनयी साभान खरयद गयेकोभा उक्त पभा आ व २०७५।७६ देन्ख ननपाइरय बएको 
देन्खएकोरे अतनमतभत बएको रु==== 

 

१८३९८८ 

59.  दगुाभ ऺरे बतदा फाष्टहय भ्रभणको थऩ १० प्रततशत बत्तााः भ्रभण खचा तनमभावरी, २०६४ फभोन्जभ 
सयकायरे तोकेको न्जल्राभा भ्रभण गदाा दैतनक भ्रभण खचाको थऩ १० प्रततशत बत्ता ऩाउने व्मवस्था 
यहेकोभा कामाारमका तनम्न कभाचायीहरुरे तोकेको न्जल्राबतदा फाष्टहय जाॉदा ऩतन थऩ १० प्रततशतका 
दयरे दैतनक भ्रभण बत्ता फझेुकोरे असरु गनुाऩने रु===== 

बआ=नॊ= य तभतत कभाचायीको नाभ ऩद  भ्रभण 
स्थान 

ददन यकभ 

१०८।०७६।
८।२० 

श्री ष्टवकास फाफ ु
फयाभ 

ना प्र 
स्वा 

न्चतवन ५=२५ ६३० 

रभजङु ५=२५ ६३० 
१०९।०७६।
८।२० 

श्री सतुनता ष्टव क ना प्र 
स्वा प्रा 

रभजङु ५=२५ ६३० 

१३५।०७६।
९।८ 

श्री भहेश ऩन्ण्डत अतधकृत 
छैठौं 

रभजङु, 
फाया 

६=२५ १००० 

जम्भा २८९०  

 
 

२८९० 

60.  तातरभ सॊचारनाः कामाारम य तातभण ष्टवकास तथा अनसुतधान केतर, भनभैजफुीच तभतत 
२०७६।५।१८ भा तनम्न तातरभ सम्ऩन्न गने सम्झआता बएकोभा सम्झआता फभोन्जभ सहबागी हान्जयी, 
प्रन्शऺक हान्जयी, पोटो रगामत ष्टवतबन्न ऩयीऺणका रयऩोटाहरु अतनवामा ऩेश गनुाऩने उल्रेख बएकोभा 
सो अनरुुऩ कागजात ऩेश नबएको तथा उक्त तातरभभा सहबागी छनआटको आधाय, कामाक्रभ 
सॊचारनको अवतध, कामाक्रभभा प्रन्शऺण गरयने ष्टवषमवस्त ु य प्रन्शऺक, तातरभ सॊचारन गने सॊस्था 
उक्त तातरभ प्रमोजनका रातग दताा बए नबएको तथा तातरभ सम्ऩन्न ऩश्चात प्रततवेदन तथा 
सहबातगराई प्रभाणऩर ष्टवतयण बए नबएको मष्टकन हनुे अवस्था यहेन ।  

बआ=नॊ= य तभतत तातरभको नाभ यकभ 

१२५।०७६।९।२ एक हिे कानूनी साऺयता सम्फतधी तातरभ ४९८००० 

१२८।०७६।९।३ दईु हिे स्थानीम स्तयभा उऩरवध आर,ु करु, पापय 
खाद्यान्नफाट फने्न कुष्टकङ तातरभ 

५००००० 

जम्भा ९९८०००   

61.  भअुकय कट्टी नगयेको :  भूल्म अतबवषृ्टर्द् कय तनमभावरी, २०५३ को तनमभ ६ (ग )भा सयकायी तनकाम 
वा नेऩार सयकायको ऩूणा वा आॊन्शक स्वातभत्व बएको सॊघ सॊस्थारे ठेक्का सम्झआता वा कयाय अततगात 
आऩूतता हनुे वस्त ु तथा सेवा वाऩतको यकभ सम्फन्तधत ठेकेदाय वा आऩूतताकतााराई बकू्तानी गदाा 

तनजराई बकू्तानी गने कय यकभको ५० प्रततशत हनु आउने यकभ तनजको नाभफाट सम्फन्तधत याजश्व 
न्शषाकभा जम्भा गयी फाॉकी यकभ भार बकू्तानी गनुाऩने, मसयी याजश्व जम्भा गरयददएको जानकायी 
सम्फन्तधत ठेकेदाय वा आऩूतताकतााराई ददनऩुने य जम्भा बएको यकभ सम्फन्तधत ठेकेदाय वा 
आऩूतताकतााराई फझुाउन ु ऩने कयभा तभरान गना ऩाउने व्मवस्था छ। कामाारमरे तनम्नानसुायका 
बकु्तानीभा तनमभानसुाय भलु्म अतबवषृ्टर्द् कयको ५० प्रततशत कट्टा नगयी ऩयैु बकु्तानी ददएको देन्खएकोरे 
बकु्तानी ददएका व्मवसामी वा पभाफाट बकु्तानी बएका कायोफाय कय ष्टववयणभा सभावेश बएको प्रभाण 
कागजात ऩेश गनुाऩने रु……  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

१५६५६६ 



22 
 

 बआचय नॊ य 
तभतत 

तनभााण व्मवसामी तफजक 
भूल्म 

भलु्म 
अतबवषृ्टर्द् 
कय 

भलु्म अतबवषृ्टर्द् 
कय ५० प्रततशत 

१२६।०७६।
९।३० 

साझेदायी ष्टवकास भत, 
रतरतऩयु 

३२०००० ३६८१४ १८४०७ 

१२६।०७६।
९।३० 

साझेदायी ष्टवकास भत, 
रतरतऩयु 

३७०००० ४२५६६ २१२८३ 

१२६।०७६।
९।३० 

साझेदायी ष्टवकास भत, 
रतरतऩयु 

४३०००० ४९४६९ २४७३४।५० 

१।०७७।३।
२६ 

ग्रोफर तरॊक टेक्नोरोजी 
प्रा=तर= 

१०४६३८ १२०३८ ६०१९ 

१२५।०७६।
९।२ 

तातभण ष्टवकास तथा 
अनसुतधान केतर, भनभैज ु

४९८००० ५७२९२ २८६४६ 

१२८।०७६।
९।३ 

तातभण ष्टवकास तथा 
अनसुतधान केतर, भनभैज ु

५००००० ५७५२२ २८७६१ 

३९।०७७।१
।२ 

नेशनर स्ट्रक्चय एण्ड 
ईन्तजतनमरयङ प्रा तर 
रतरतऩयु 

४९९२०० ५७४३० २८७१५ 

जम्भा १५६५६५।५० 
 

62.  कामासम्ऩन्न प्रततवेदन ऩेश गनुाऩनेाः कामाारमरे वडा नम्फय ५ को पोन घयभा ऩखाार भभात मोजना 
अततगात ददनेश फढुाभगयराई रु १००००० बकू्तानी गयेकोभा सो कामाको कामा सम्ऩन्न प्रततवेदन तथा 
डोय हान्जयीको प्रभाण ऩेश नबएकोरे प्रभाण ऩेश हनुऩुने रु…… 

 
 

१००००० 

63.  सभामोजन प्रभाण:  प्रदेश सयकाय बतूभ व्मवस्था कृष्टष तथा सहकायी भतरारम, प्रदेश १ ष्टवयाटनगयको 
तभतत २०७६।३।१६ को ऩरानसुाय सहामक ऩाॉचआ तहभा कामायत यहेका श्री भहेश ऩाख्रीन तभतत 
२०७६।३।१६ को तनणामरे अतधकृत स्तय छैठआ तहभा प्रदेश भतरारम अततगात कृष्टष ऻान केतर 
खोटाङ्गभा सभामोजन बएको देन्खमो । तनजाभती सेवा ऐन २०४९ अनसुाय कुनैऩतन कभाचायीरे हान्जय 
बएको तभततदेखी तरव बत्ता ऩाउने व्मवस्था  
छ । तनज कृष्टष ऻान केतरभा हान्जय नै नबएको तथा प्रदेश तनजाभती सेवाभा नगएको अवस्थाभा ऩाॉचआ 
तहकै सेवा सषु्टवधा प्राि गना सक्ने हनुारे तनजरे मसवषा ऩाॉचआ तहको भातसक तरव रु २८८०० 
तरनऩुनेभा रु ३५९९० को दयरे बकु्तानी तरएकोरे भातसक रु ७७९० रे १३ भष्टहनाको रु 
१०१२७०, स्थानीम बत्ता भातसक रु ९६६० बकु्तानी तरनऩुनेभा रु १४७६० तरएकोरे भातसक रु 
५११० रे वाष्टषाक रु ६१३२० सभेत रु १६२५९० असरु गयी तनजरे तरएको छैठआ तहको अतम 
सेवा सषु्टवधा य बत्ता सभेत मष्टकन गयी असरु गनुाऩने देन्खएको रु  १६२५९० 

64.  आततयीक रेखाऩयीऺण प्रततवेदनको कामाातवमनाः प्रदेश आतथाक कामाष्टवतध ऐन, २०७४ को दपा ३ 
को उऩदपा ६ भा आततरयक रेखाऩयीऺण प्रततवेदनरे औल्माएका व्महोया अन्ततभ रेखाऩयीऺण अगावै 
पछ्र्मआट गयाउनऩुने व्मवस्था बएकोभा आततयीक रेखाऩयीऺण प्रततवेदनरे औल्माएको देहामको वेरुज ु
हारसम्भ पछ्र्मआट नबएकोरे उक्त यकभ देहामअनसुाय पछ्र्मआट हनुऩुने रु. 

 
 
 
 

२०३४६ 

 क्र.
सॊ. 

बआ.नॊ. ष्टववयण फेरुज ु
यकभ रु 

१ १०४, 
१६१, 
१९३, 
२८१ 

ष्टवतबन्न तभततभा तऩशीर फभोन्जभका कभाचायीको अनगुभन खचाको 
बकू्तानीभा दोहोयो बत्ता असूर गनुाऩने सफ इ श्री अभन दयाइ 
१५७६४ 

२०३४६
।०० 

५७, ८४  अ हे फ श्री तफषयाभ ऩरयमाय     २९६६  

७८, ८४ अ हे फ श्री अतभत साऩकोटा  २९६६  
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७८ अ हे फ श्री श्रीयाभ मादव  १६१६   
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अनुसुचि १ 

पालिकाको संचितकोषको वििरण 

२०७६।०७७ 
 प्रदेशाः गण्डकी                                                                               -रु हजायभा_ 

क्र .
सं. 
 

 
 

स्थानीय तह 
 

 
 

जिल्ऱा 
 

 आय 
 

 

िम्मा आय 

  

 

मौज्दात 
गत वषषको 
जिम्मेवारी 

संघ तथा प्रदेश 
अनदुान 

रािस्व वाडपाड आन्तरीक 
आय 

अन्य आय चाऱु खचष ऩ ूँिीगत खचष अन्य खचष िम्मा खचष 

1 2 3 ४ ५ ६ (2+3+4+५) ७ ८ ९ १० (७+८+९) ११ (1+६-

१०) 

१ 
नाऩााबभूी 
गाउॉऩातरका 

भनाङ 

19331 111501 21891 887 23022 157301 54023 58372 7641 120036 56596 
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                                      २०७६।७७           -रु हजायभा_ 

तस 
नॊ 

न्जल्रा 
स्थातनम 

तहको नाभ 

प्रायन्म्बक वेरुज ु प्रततष्टक्रमावाट पवआट वाॉकी वेरुज ु वाॉकी वेरुज ु

दपा सॊखमा 

यकभ 

दपा सॊखमा 

यकभ 

दपा सॊखमा 

रकम 
अशरु 
गनुाऩने 

तनमतभत गनुाऩने ऩेश्की 
सैदा
न्ततक  

रगतत 
सैदान्तत
क  

रगतत सैर्द्ान्ततक रगती 
अननयममत 

भएको 
प्रमाण 
कागिात 
ऩेश नभएको 

रािस्व ऱगत 
जिम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनां 
नमऱएको 

िम्मा कमचंारी अन्य िम्मा 

१ 
भनाङ नाऩााबभूी 

गाउॉऩातरका 27 49 17353 0 0 0 27 49 17353 1150 9779 6424 0 0 16203 0 0 0 

                                                 अनसुचुी ३ 

अद्यावतधक वेरुज ुस्थीती                                             )रु हजायभा( 
         

क्र स स्थातनम तह न्जल्रा गत फषा 
सम्भको फाॉकी 

मो फषाको पवआट फाकी मो फषा सम्ऩफाट कामभ 
फेरुज ु

मो फषाको फेरुज ु कुर फाकी फेरुज ु

१ नाऩााबभूी गाउॉऩातरका भनाङ 34310 806 33504   17353 50857 
 


