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Serving the Nation and the People 

दूयदृष् ि (Vision)  

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

हनु प्रमत् नशयर यहने । 

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

and integrity for the benefit of the people) 

 

गन्तव्म (Mission)  

 

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

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

public funds are efficiently used) 

 

 

भूल्म भान्मता (Core Values)  
 

तनष   ठा (Integrity) 

्वतन्रता (Independence) 

व्मावसार्मकता (Professionalism) 

ऩायदष्शिता (Transparency) 

जवापदेर्हता (Accountability) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ऩर सॊखमा् २०७८/७९       तभतत् २०७८/5/4  
च.नॊ. 60 

 

 

श्रय प्रभखुज्मू, 
यॊ गेरी नगयऩातरका,  
नगय कामिऩातरकाको कामािरम,  
भोयङ । 

 

र्वषम् रेखाऩयीऺण प्रततवेदन । 

 

 

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

 

 

 

                                                                   (नेर कुभाय खरय) 

      नामव भहारेखाऩयीऺक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

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

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

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

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

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

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

सभम य जनशष्क्तको सयतभतताको फावजदु मथासम्बव ्थानयम तहको कामि् थरभा नै उऩष््थत बइि रेखाऩयीऺण गरयएको 
तथमो । रेखाऩयीऺणको क्रभभा रेखाऩयीऺण िोरीरे ्थानयमतहका प्रभखु सर्हतका ऩदातधकायीहरुसॉग छरपर सभेत गरयएको तथमो । 
रेखाऩयीऺण प्रततवेदनभा उल्रेख बएका ब्महोयाको कामािन्वमनफाि ्थानयमतहको र्वत्तयम व्मव्थाऩन, बौततक ऩूवािधाय य सेवा प्रवाहभा 
सधुाय हनु ेअऩेऺ ा गयेको छु । ्थानयम तहको रेखाऩयीऺणभा सहमोग ऩरु्मािउन े्थानयम तहका सफै ऩदातधकायी तथा कभिचायीहरु य 
रेखाऩयीऺण तथा प्रततवेदन तमायीभा सॊरग्न मस कामािरमका कभिचायीहरु सफैराइि धन्मवाद ऻाऩन गदिछु ।  

  
  (िॊकभष्ण शभाि, दॊगार) 



२०७8 बाद्र 4 गते भहारेखाऩयीऺक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रदेश नॊ.1 य प्रदेश नॊ.2 रेखाऩयीऺण भहातनदवशनारम 

ऩर सॊखमा् २०७8/79 

च.नॊ.  53 

तभतत् २०७8/05/4 
 

र्वषम् रेखाऩयीऺण प्रततवेदन ।  
 

 

श्रय प्रभखुज्मू, 

यॊगेरी नगयऩातरका,  
नगय कामिऩातरकाको कामािरम, 

भोयङ्ग । 

 

कैर्पमत सर्हतको याम 

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

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

कैर्पमत सर्हतको यामव्मक्त गनव आधाय 

1. रेखाऩयीऺणभा देष्खएका व्महोयाहरुका सम्फन्धभा तभतत 2077/10/23 भा जायी गरयएको प्रायष्म्बक 
प्रततवेदन उऩय प्राप्त प्रततर्क्रमा सर्हतका प्रभाण कागजातका आधायभा पछ्र्मौि बएका दपाहरु हिाई कामभ 
व्महोयाको अष्न्तभ प्रततवेदन ऩाना 46 मसैसाथ सॊरग्न छ । 

2. रेखाऩयीऺणफाि रु.8 कयोड 45 राख 72 हजाय फेरुज ु देष्खएको छ । सोभध्मे असरु गनुिऩनव  
रु.44 राख 58 हजाय, प्रभाण कागजात ऩेश गनुिऩनव रु.3 कयोड 84 राख 53 हजाय, तनमतभत गनुिऩनव  
रु.3 कयोड 50 राख 90 हजाय य ऩेकी फाॉकी रु.65 राख 71 हजाय यहेको छ ।   

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

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



 

 

 

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

र्वत्तयमर्ववयण उऩय व्मव्थाऩन य रेखाउत्तयदामय अतधकायीको ष्जम्भेवायी 

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

र्वत्तयमर्ववयणको रेखाऩयीऺण उऩय रेखाऩयीऺकको ष्जम्भेवायी 

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

 

 

 (नेर कुभाय खरय) 
 नामफ-भहारेखाऩयीऺक 
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यॊगरेी नगयऩातरका 
रेखाऩयीऺण प्रततवेदन 

2076/77 

 

ऩरयचम – ्थानयम नेततृ्वको र्वकास गदै ्थानयम शासन ऩद्धनततराई सदुृढ गयी ्थानयम तहभा र्वधार्मकी, कामिकायीणय य 
न्मार्मक अभ्मासराई सॊ्थागत गनि ्थानयम सयकायको सॊचारन गनव उद्देमरे मस यॊगेरी नगयऩातरकाको ्थाऩना बएको हो । 
्थानयम सयकायरे सॊचारन गनव कामिभा सहकारयता, सह–अष््तत्व य सभन्वमराई प्रवद्र्धन गनुि य ्थानयम सयकायका काभभा 
जनसहबातगता, उत्तयदार्मत्व, ऩायदष्शिता सतुनष्श्चत गयी नागरयकराई गणु्तयीम सेवा प्रदान गनुि यॊगेरी नगयऩातरकाको उद्देम 
यहेको छ । यॊगेरी नगयऩातरका अन्तगित 9 वडा, 50 सबा सद्म, 111.78 वगि र्करोतभिय ऺेरपर तथा 52 हजाय 13 
जनसॊखमा यहेको छ । 

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

 

प्राप्तय बकु्तानय र्हसाव 

 

२०७६ श्रावण १ देष्ख २०७७ आषाढ ३१ सम्भ 

र्ववयण र्िप्ऩणय 

मस वषि रु. गतवषि रु. 

फजेि 
आपैरे गयेको 
प्रातप्त/बकु्तानय 

व्तगुत/
सोझै 
बकु्तानय 

जम्भा 
आपैरे गयेको 
प्रातप्त/बकु्तानय 

व्तगुत/
सोझै 
बकु्तानय 

जम्भा 

प्राप्तय (क+ख)   १,०५,२०,५४,४४७.०९ ८७,८९,८८,४८५.४९   ८७,८९,८८,४८५.४९       

क. प्रातप्त (सॊष्चतकोषभा 
आम्दानय फाॉतधने) 

  ७१,३९,५८,१४४.९७ ६७,६८,५७,३७३.२६   ६७,६८,५७,३७३.२६       

  ११००० कय ११ १३,३३,८३,७७२.०० ९,३३,९३,१३०.८६   ९,३३,९३,१३०.८६       

  १३००० अनदुान   ४४,४६,९९,५२८.०० ४३,८४,५१,०००.००   ४३,८४,५१,०००.००       

      सॊघयम सयकाय १२ ३८,५८,५३,०००.०० ३८,१६,०४,०००.००   ३८,१६,०४,०००.००       

      प्रदेश सयकाय १२ ५,६८,४७,०००.०० ५,६८,४७,०००.००   ५,६८,४७,०००.००       

      अन्तरयक श्रोत १२ १९,९९,५२८.००             

  १४००० अन्म याज्व ११ १,२५,३७,५००.०० १,४६,४७,१८४.४३   १,४६,४७,१८४.४३       

  १५००० र्वर्वध प्रातप्त   ५०,०००.०० ३०,४८,५९८.००   ३०,४८,५९८.००       

ख. अन्म प्रातप्त   १४,०५,८३,३०२.१२ ४,१६,१३,२०९.२३   ४,१६,१३,२०९.२३       

  र्वतयण गनि फाकी याज्व                 

  कोषहरु   १४,०५,८३,३०२.१२ ४,१६,१३,२०९.२३   ४,१६,१३,२०९.२३       

  धयौिी     १,०२,१८,०२३.४६   १,०२,१८,०२३.४६       

  सॊघयम, प्रदेश सयकाय वा 
अन्म कामिक्रभ 

  १९,७५,१३,०००.०० १६,०५,१७,९०३.००   १६,०५,१७,९०३.००       

बकु्तानय (ग+घ)   १,०५,२०,५४,४४७.०९ ७३,६६,२२,४८४.८५   ७३,६६,२२,४८४.८५       

ग. बकु्तानय (सष्ञ्चत कोषफाि)   ७१,३९,५८,१४४.९७ ५३,४४,९१,३७२.६२   ५३,४४,९१,३७२.६२       

  २१००० ऩारयश्रतभक / 
सरु्वधा 

१८ २१,५८,६२,८८०.०० १८,७४,९४,४६७.८१   १८,७४,९४,४६७.८१       

  २२००० भारसाभान तथा 
सेवाको उऩमोग 

१८ १४,९४,५९,८६०.०० ९,५२,८७,०८९.८१   ९,५२,८७,०८९.८१       

  २५००० सहामता 
(Subsidy) 

१८ ६१,५०,०००.०० ४४,१६,९०३.००   ४४,१६,९०३.००       

  २६००० अनदुान १८ १५,००,०००.०० १५,००,०००.००   १५,००,०००.००       

  २७००० साभाष्जक सयुऺा १८ १,१७,१७,३८१.०० ६३,५६,३८०.००   ६३,५६,३८०.००       

  २८००० अन्म खचि १८ ७६,०४,०६१.९७ ४७,६२,४६०.००   ४७,६२,४६०.००       

  ३१००० गैय र्वत्तयम सम्ऩत्तय 
/ ऩूॉजयगत खचि 

१८ ३२,१६,६३,९६२.०० २३,४६,७४,०७२.००   २३,४६,७४,०७२.००       

घ. अन्म बकू्तानय   ३३,८०,९६,३०२.१२ २०,६८,६७,६७२.२३   २०,६८,६७,६७२.२३       

  कोषहरु   १४,०५,८३,३०२.१२ ४,१६,१३,२०९.२३   ४,१६,१३,२०९.२३       

  धयौिी     ४७,३६,५६०.००   ४७,३६,५६०.००       

  सॊघयम, प्रदेश सयकाय वा १६ १९,७५,१३,०००.०० १६,०५,१७,९०३.००   १६,०५,१७,९०३.००       
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अन्म कामिक्रभ 

ङ. मो वषिको फचत (न्मनु)   १,०५,२०,५४,४४७.०९ १४,२३,६६,०००.६४   १४,२३,६६,०००.६४       

च. गतवषिको ष्जम्भेवायी यकभ 
(अ.ल्मा) 

  १२,३२,८७,३४४.९७ १२,७३,१७,४५९.९७   १२,७३,१७,४५९.९७       

वषािन्तको फाकी यकभ (ङ + 
च) 

  १,१७,५३,४१,७९२.०६ २६,९६,८३,४६०.६१   २६,९६,८३,४६०.६१       

  

फैंक तथा नगद फाकी २४   १३,८१,०८,५१३.०८   १३,८१,०८,५१३.०८       

    

रेखाप्रभूख कामिकायी अतधकृत भहारेखाऩयीऺकको कामािरम 

ऩातरकाफाि प्रभाष्णकयण तभतत्   

 

धयौिी आतथिक र्ववयण् कामािरमफाि प्राप्त २०७६।७७ को धयौिी कायोवायको र्ववयण तनम्नानसुाय छ ।  
गत आतथिक वषि सम्भको ष्जम्भेवायी सायेको  7235613 

चार ुआतथिक वषि  10596442.50 

जम्भा 17832056 

सद्माहा 0 

र्पताि 4740160 

जम्भा 4740160 

शे्र्ता अनसुाय फाॉकी 13091895.50  
फैंक अनसुाय फाॉकी 11302123.46 

पयक यकभ 1789772.04 

पयक ऩनािको कायण   
शे्र्ताभा आम्दानय जनाएको तय जम्भा हनु फाॉकी य शे्र्ताभा बकु्तानय जनाएको तय बकु्तानय हनु फाॉकी । 

्थानयम तहको नाभ् यॊगरेी नगयऩातरका                                                 आतथिक वषि-2076/77 
दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुज ुयकभ 

 असरुीको ष््थतत्- रेखाऩयीऺणको क्रभभा रु.714250/- य प्रायष्म्बक प्रततवेदन जायी ऩश्चात 
रु.28042.56/- गयी जम्भा रु.742292.56 /- असरु बएको छ ।  

  र्वत्तयम र्ववयण र्वश्लषेण  
1.  र्वत्तयम र्ववयण – ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७२ भा गाउॉऩातरका तथा 

नगयऩातरकारे प्रत्मेक वषिको साउन एक गतेदेष्ख आगाभय वषिको असाय भसान्तसम्भको अवतधराई 
आतथिक वषि कामभ गयी आम य व्मवमको र्हसाव याख्नऩुदिछ । सोही ऐनको दपा ६९ भा तोकीए 
अनसुाय नगयऩातरकारे आफ्नो आतथिक कामि प्रणरीको व्मव्थाऩन गनुिऩदिछ । मस सम्फन्धभा 
देष्खएका व्महोया देहाम फभोष्जभ छन  । 

 ्थानयम तहरे सॊष्चत कोषभा गत र्वगतको फाॉकी मस वषि प्राप्त यकभ य सॊष्चत कोषवाि 
बएको खचि ्ऩष्ट देष्खने गयी खाता याखेको छैन । 

 ्थानयम तहरे फैंक सभामोजन र्हसाफ खाता याखेको छैन । जसफाि ्थानयम तहको असाय 
भसान्तको फैंक भौज्दात य शे्र्ताको भौज्दात रु.26191182.92 रे पयक देष्खएको छ । 

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

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

 ्थानयमतहरे तफबाज्मकोषको र्हसाफ ब्मफष््थत याखेको ऩाईएन । 

 ्थानयम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को तनमभ ७२(२) भा नेऩार सयकायरे तनधाियण गये 
फभोष्जभको आम य व्ममको वगीकयण तथा खचि शयषिक सम्फन्धय व्मव्था अवरम्फन गनुिऩनव  
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्थानयम तहको नाभ् यॊगरेी नगयऩातरका                                                 आतथिक वषि-2076/77 
दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुज ुयकभ 

 तथा तनमभ ७६(२) भा भहारेखा ऩयीऺकफाि ्वयकृत बए फभोष्जभको ढाॉचाभा रेखा याख्नऩुनव 
व्मव्था गयेकोभा मस ऩातरकारे २०७६।२।१९ भा भहारेखाऩयीऺकफाि ्वयकृत बएको 
साविजतनक ऺेर रेखाभान ढाॉचाभा प्रततवेदन तथा रेखाङ्कन गयेको ऩाईएन । 

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

2.  ष्जम्भेवायी पयक ऩयेको – ्थानयम तहको सष्ञ्चत कोषभा गत र्वगतको फाॉकी, मस वषि प्राप्त य खचि 
बएको यकभ ्ऩष्ट देष्खने गयी र्हसाफ याख्न ेय ष्जम्भेवायी एर्कन गनुिऩदिछ । तय नगयऩातरकाको 
रेखाऩयीऺण प्रततवेदनअनसुाय गत वषिको अन्त्मभा रु. 141199045.80 भौज्दात कामभ 
बएकोभा मो फषिको शरुुभा रु. १२,३२,८७,३४४.९७ ष्जम्भेवायी सायेको देष्खमो । जस अनसुाय 
रेखाऩयीऺण प्रततवेदनभा उल्रेख बएको बन्दा रु. 17911700.83 घिी ष्जम्भेवायी सयेको 
सम्फन्धभा मर्कन गनुिऩनव देष्खएको रु. 17911700.83 

3.  धयौिीको आतथिक र्ववयण अनसुाय शे्र्ताभा देखाएको फाॉकी यकभ बन्दा फैंकको फाॉकी यकभ घिी 
देष्खएकोरे फैंक जम्भा गनि फाॉकी उल्रेख देखाएको यकभ मर्कन गयी सोको प्रभाण ऩेश हनुऩुनव 
रु. 

 

 

1789772.04 
4.  आन्तरयक तनमन्रण प्रणारी् ्थानयम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा ७८ वभोष्जभ 

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

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

वभोष्जभ ढाॉचाभा वार्षिक प्रततवेदन तमाय गयेको ऩाईएन । 

 ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७५ फभोष्जभ एक आतथिक वषिभा खचि हनु 
नसकी फाॉकी यहेको यकभ आतथिक वषिको अन्तभा ्थानयम तहको सॊष्चत कोषभा ट्रान्सपय 
गनुिऩनिभा कामािरमरे फाॉकी यकभको सॊष्चतकोष र्पतािको बौचय खडा गयेको बएताऩतन सो 
अनसुाय यकभ आतथिक वषि सभाप्त बए ऩश्चात  ऩतन चार ुखचि खfताभा रु. 42317439.08, 

ऩजुयगत खचि खाताभा रु. 12557621 य र्वबाज्मकोषभा रु. 3212358.69 सभेत गयी 
रु. 58087418.77 भौज्दात यहेको ऩाईमो । 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 साविजतनक खरयद तनमभावरी, 2064 को तनमभ 7 य 8 भा खरयदको गरुुमोजना य वार्षिक 
खरयद मोजना तमाय गनुिऩनवभा तमाय गयेको ऩाईएन । रेखाऩयीऺणभा मस वषि कामािरमरे 
खरयद सम्फन्धय कामि गदाि देहामअनसुाय गयेको र्ववयण प्राप्त बएको छ ।  
खरयदको र्वतध यकभ प्रततशत 

वोरऩरको भाध्मभफाि 69987698 40.75 

तसरफन्दी दयबाउ ऩर 12557937 7.31 
सोझै 28552087 16.62 
अभानत 4593410 2.67 
उऩबोक्ता सतभतत/राबग्राही सभदुाम 56041907 32.63 

जम्भा 171733039  

 खरयद इकाई् साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ फभोष्जभ साविजतनक तनकामरे जनुसकैु 
खरयद गदाि खरयद इकाई गठन गयी सो इकाई भापि त खरयद सम्फन्धय कामि गयाउन ऩनवभा 
नगयऩातरका कामािरमरे खरयद इकाई गठन गयी खरयद सम्फन्धय कामि गनव गयेको ऩाइएन । 

 खरयद सम्फन्धय कामि गदाि ्वयकृत खरयदको वार्षिक मोजना ्वयकृत नगयी खचि गनि कामिभा 
तनमन्रण हनुऩुदिछ । 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ऩातरकाको र्वकास तनभािण व्मव्थाऩन तथा सेवा प्रवाहका रातग प्रार्वतधकतपि  25 य 
प्रशासतनकतपि  35 सभेत  60 कभिचायीको दयफन्दी ्वयकृत बएकोभा क्रभश: 15 य  32 
सभेत 47 ऩदऩूती बएकोरे कामिरम सञ्चारनभा कभिचायीको अबाव यहेको ऩाईमो । 

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

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

 तनजाभतय सेवा ऐन, 2049 को दपा 7ख2 वभोष्जभ तरर्व प्रततवेदन ऩारयत गयाएय भार 
तरव बत्ता बकु्तानय गनुिऩनवभा कामािरमरे तरवय प्रततवेदन ऩारयत नगयी वषिबयीभा रु. 
18819378/- खचि रेखेको ऩाईमो । तरवय प्रततवेदन ऩारयत नगयी खचि गदाि तरव बत्ता 
य ग्रडे यकभ मर्कन गनव अव्था यहेन । तरवय प्रततवेदन ऩारयत गयेय भार तरव बत्ता 
बकु्तानय गनुिऩदिछ ।  

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

 ्थानयम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ अनसुाय ्थानयम तहहरुरे आफ्नो 
अतधकायऺेर तबरका र्वषमभा ऐन तथा सोको अतधनभा यही तनमभ तनदव ष्शका, कामिर्वतध य 
भाऩदण्ड  फनाउनऩुनवभा मस ऩातरकारे हारसम्भ 2 ऐन, 5 तनमभावरी, 10 कामिर्वतध तनभािण 
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गयी कामािन्मनभा ल्माएको छ । 

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

  मोजना तजुिभा, फजेि तथा कामिक्रभ   
5.  अफण्डा फजेि – ्थानयम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ फभोष्जभ ्थानयम आतथिक अव्था सभेतको 

आधायभा फजेि तथा कामिक्रभको प्राथतभकीकयणका आधाय तमाय गयी ्ोत अनभुान तथा सयभा 
तनधाियणका आधायभा अफण्डा नयाखय आम–व्ममको अनभुान ऩेस गनुिऩनव व्मव्था छ । मस 
्थानयम तहरे मो फषि रु. 1 कयोड 3 राख 50 हजाय अफण्डा याखेको छ । उक्त  अफण्डा 
यकभ नगय प्रभखु ्तयीम य कामिऩारमकाको तनणिमफाि खचि हनुे गयेको छ । फजेि अफण्डभा 
याखय कामिऩातरकाको तनणिमफाि खचि गनव प्रर्क्रमाभा तनमन्रण गनुिऩदिछ ।  

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

ऩूॉजयगत खचि शयषिक कुर खचि 
चौभातसक खचि (रु.हजायभा) आषाढ भर्हनाको 

भार खचि प्रथभ चौभातसक दो्ो चौभातसक ते्ो चौभातसक 

न.ऩा. ऩूॉजयगत 173484 37438 41483 94562 
 

सॊघयम ह्तान्तरयक कामिक्रभ 6147 
 1230 4918 

 

प्रदेश तनवािचन ऺेर ऩूवािधाय र्वकास कामिक्रभ 12763 
 2192 10571 

 

प्रदेश र्वशेष कोष 1500  - 1500 
 

प्रदेश सयकायफाि ह्तान्तयीत कामिक्रभ 28712  4484 24228 
 

तयाई भधेश सॊवरृ्द्धन कामिक्रभ 12065  4581 7484 
 

कूर खचि: 234671 37438 53970 143263 66171 

खचि प्रततशत  15.96 23 61.04 28.19   
7.  ऺरेगत फजेि य खचि- ्थानयम तहको एकीकृत, सभानऩुाततक य ददगो र्वकासका ऺेरगत रुऩभा 

सभानऩुाततक फजेि र्वतनमोजन गयी खचि गनुिऩनव हनु्छ । मस ऩातरकाको २०७६।७७ को 
ऺेरगत फजेि य खचिको ष््थतत देहामअनसुाय यहेको देष्खन्छ । 

भखुम ऺरे वार्षिक वजेि खचि यकभ कुर खचि भध्मे 
प्रततशत 

आतथिक र्वकास 25125000 13583222 54.06 

साभाष्जक ऺेर  485412860 361912439 74.56 

ऩूवािधाय र्वकास ऺेर 345351343 247769139 71.74 

र्वत्तयम व्मव्थाऩन य सशुासन 3677000 1882957 51.21 

कामि सञ्चारन तथा प्रशासतनक खचि 191288244 122108063 63.44 

जम्भा 194965244 123991020 
 

उष्ल्रष्खत र्ववयण र्वश्लषेणफाि तनम्नानसुाय देष्खएको छ:  
7.1.  खचि तफश्लषेण् नगयऩातरकारे मसफषि कुर आष्न्तयक आमफाि रु. 25968679.44 याज्व 

फाॉडपाॉड य अनदुानफाि रु. 497837239.55 सभेत रु. 523805918.99 आम्दानय 
बएकोभा चार ु तपि  रु. 299817300.62 य ऩूॉष्जगत तपि  रु. 234674072 सभेत रु. 
534491372.62 खचि बएको छ । खचि भध्मे आन्तरयक आमको र्ह्सा 4.85 प्रततशत  



7  

्थानयम तहको नाभ् यॊगरेी नगयऩातरका                                                 आतथिक वषि-2076/77 
दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुज ुयकभ 

यहेको छ । मसफषि ऩदातधकायी सतुफधाभा रु. 10534505/- खचि बएको छ जनु आन्तरयक 
आमको 40.57 प्रततशत यहेको छ । नगयऩातरकाराई प्राप्त बएको सफै अनदुान य याज्व 
फाॉडपाॉडको यकभफाि  56.09 प्रततशत चार ु य 43.91 प्रततशतभार ऩूॉष्जगत तनभािणभा खचि 
बएको देष्खन्छ । मसफाि नगयऩातरकाहरुरे तफकास तनभािण प्रमोजनभा न्मनु खचि गयेको 
प्रशासतनक प्रमोजनभा फर्ढ खचि बएको देष्खन्छ । प्रशासतनक खचि तनमन्रण गदै प्राप्त अनदुान य 
याज्व फाॉडपाॉडको यकभ अतधकरुऩभा तफकास तनभािण प्रमोजनभा ऩरयचारन गरयनऩुदिछ । 

7.2.  वडागत चार ुखचि बकु्तानय् गाॉउ तथा नगय सबाका सद्महरुको सरु्वधा सम्फन्धय ऐन २०७५ 
को दपा ३ रे नगयऩातरकाका ऩदातधकायीहरुरे ऩाउने भातसक सरु्वधाभा िेतरपोन, भोवाइर, 

अतततथ सयत्काय य वडाध्मऺ य वडा सद्म का.ऩा. सद्मराई नगदै मातामात खचिको सरु्वधा 
ददई सोही अनसुाय नगयऩातरकाफािै बकु्तानय हनुे गयेको छ । नगयऩातरकाको चौथो नगयसबाफाि 
वडा कामािरमहयो रातग चार ुखचि तपि  इन्धन, सॊचाय, अतततथ सत्काय ष्शषिकभा फजेि ्वयकृतय 
गयी खचि गयेको ऩाइमो । वडाका ऩदातधकायीरे भातसक रुऩभा बकु्तानय ऩाउन ेउऩयोक्तानसुायका 
ष्शषिकहरुभा नगयऩातरकाफाि सभेत यकभ र्वतनमोजन गयी वडागत रुऩफाि खचि हनु ेगयेको छ । 
नभूना छनौि गयी ऩयीऺणभा गरयएकोभा वडा नॊ. १ य २ भा सॊचाय य अतततथसत्काय ष्शषिकभा 
खचि दावय नगयीएको बएताऩतन अन्म वडाहरुरे उक्त दफैु ष्शषिकफाि खचि गयी रु. 
2183915/-सोधबनाि भाग गयेकोरे एकै कामिभा दोहोयो खचि बए नबएको ऩनु् मर्कन 
गनुिऩदिछ ।  

7.3.  कोयोना बाइयसको भाहाभायीको कायण २०७६ चैर ११ ऩतछ नेऩार सयकायरे साविजतनक 
गततर्वतध य आगभनराई तनमन्रण गयी २०७६।१२।२० देष्ख र्वतबन्न खचि ष्शषिकभा खचि 
किौतय सभेत गयेको छ । कामािरमरे वडागत रुऩभा छुट माएको फजेि भध्मे भसरन्द तथा 
कामािरम साभाग्रय य भेष्शनयी औजाय भभित खचि ष्शषिकभा भसरन्द तपि  रु. 244000/- देष्ख 
रु. 258000/- सम्भ छुट् माएकोभा सोही फयाफयकोयकभ खचि गयेको य भेष्शनयी औजाय 
भभितभा रु. 50000/- देष्ख रु. 70000/- सम्भ फजेि याखय रु. 44775/- देष्ख रु. 
69426/- सम्भ खचि गयेको ऩाइमो । वार्षिक रुऩभा खचि गनि तोर्कएको चार ुखचि ष्शषिकभा 
2.5 भर्हना रकडाउन बै कामािरमहरु सॊचारन नहुॉदा सभेत फजेि कै हायाहायीभा खचि गनािरे 
चार ुखचिभा तनमन्रण यहेको भान्ने आधाय देष्खएन ।  

7.4.  वडाहरुरे इन्धन वाऩतको यकभ सोधबनाि भाग गदाि छुिाइएको फजेिको आधायफाि रु. 
52278/- देष्ख रु. 82000/- सम्भ खचि गयेको छ । ष्जन्सयको अतबरेख ऩयीऺण गदाि वडा 
नॊ. 3,4,5,6,7,8 का वडाध्मऺहरुरे कामािरमफाि भोियसाइकर फतुबतरनबुएको ऩाइएकोरे 
मातामात खचि नगद य भोियसाइकर इन्धन वाऩत वडा फजेिफाि बकु्तानय बएको देष्खएको छ । 
मो वषि ९ विा वडाभा इन्धन वाऩत भोियसाइकर सॊचारनभा भार रु. 605878/- खचि 
देष्खएकोरे मो खचि सभेतभा दोहोयो बए नबएको मर्कन गनुिऩदिछ ।   

7.5.  ऩोसाक खचि्  प्रदेश नॊ. १ आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी २०७५ को तनमभ ३६ भा खचि गदाि 
्वयकृत फजेि य सम्फष्न्धत खचि ष्शषिकफाि गनुिऩनव व्मव्था छ । कामािरमरे र्वतबन्न 
कभिचायीहरुको ऩोसाक खचि (खचि ष्शषिक २११२१) फाि बकु्तानय गनुिऩनवभा कभिचायी ऩारयश्रतभक 
(२११११) ऩोसाक ष्शषिकफाि बकु्तानय गयेको ऩाइमो पयक खचि ष्शषिकफाि बकु्तानय गरयएको 
यकभ अतनमतभत देष्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

690000/- 
7.6.  व्मष्क्तगत भहशरु खचिको बकु्तानय् गाॉउ तथा नगय सबा सद्महरुको सरु्वधा सम्फन्धय ऐन 

२०७५ को दपा ३ रे नगयऩातरका प्रभखु, उऩप्रभखु, वडाध्मऺ, कामिऩातरका सद्म तथा वडा 347220/- 
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सद्मको सरु्वधा सम्फन्धय व्मव्था अनसूुचय-1(ख) फभोष्जभ हनुे गयी सरु्वधाको प्रकाय य ऩाउने 
यकभ भातसक रुऩभा तोर्कददएको छ । मस नगयऩातरकाका ऩदातधकायीहरुराई सभेत सो ऐनको 
व्वमव्था अनसुाय भातसक रुऩभा िेतरपोन, भोवाइर (भातसक) दयफाि बकु्तानय गनव गरयएको 
छ । रेखाऩयीऺणको क्रभभा सॊचाय भहशरु ष्शषिकको बकु्तानय साथ सम्रग्न ्िेट्भेन्ि फभोष्जभ 
प्रभखु उऩ प्रभखु रगामत अन्म कभिचायीहरुको भोवाइरभा ई-सेवा भापि त यकभ रयचाजि गयाई 
ट्रान्पय गयेको र्ववयण सभेत सॊकरन गयी बकु्तानय गनव गयेकोरे एकै कामिभा ऩदातधकायी तपि  
दोहोयो य कभिचायीहरुको व्मष्क्तभा भोवाइरभा सभेत सॊचाय भहशरु ष्शषिकफाि खचि गनव गयेको 
ऩाइमो । नभूना छनौि गयी ऩयीऺण गरयएकोभा २०७६ असोज, भागि, ऩौष, पाल्गनु, चैर, 
फैशाख य आषाढ भर्हनाभा रु. 347220/- ट्रान्सपय गयी खचि गरयएकोरे मस सम्फन्धभा ऩनु 
मर्कन गयी फढी बकु्तानय यकभ र्पताि दाष्खरा हनुऩुनव रु. 

7.7.  खाना तथा र्वर्वध खचि – ्थानयम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७१ फभोष्जभ व्ममको 
फजेि अनभुान आन्तरयक आमको ऩरयतधतबर यही औष्चत्मताको आधायभा र्वर्वध खचि गनुिऩनव 
व्मव्था छ । मस ्थानयम तहरे मो वषि खाना तथा र्वर्वधतपि  भार रु. 2338181/- खचि 
गयेको छ । म्तो खचिभा तभतव्मर्मता कामभ गनुि ऩदिछ ।  

7.8.  आतथिक सहामता – ्थानयम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ भा ्थानयम तहको यकभफाि आतथिक 
सहामता, चन्दा, ऩयु्काय एवॊ सॊ्थागत अनदुान र्वतयण गनि ऩाउने व्मव्था यहेको देष्खॊदैन । मस 
नगयऩातरकारे धातभिक साॊ्कृततक सहामता वाऩत रु. 197884/- य अन्म साभाष्जक सहामता 
रु. 1747000/- क्रभश् धातभिक य उऩचाय खचि प्रमोजनको रातग य वडाहरुको रष्ऺत वगि 
कामिक्रभफाि सभेत रु. 436950/- सभेत रु. 2381834/- आतथिक सहामता उल्रेख गयी 
व्मष्क्त एवॊ सॊघ सॊ्थाराई आतथिक सहामता र्वतयण गयेको ऩाइमो । म्तो खचिभा तभतव्मर्मता 
कामभ गनुिऩदिछ ।  

7.9.  बौ.नॊ. ८३८।२०७७।३।२३ कामिक्रभको अनगुभन खचि वाऩत ४ जना कभिचायीराई रु. 
4000 बकु्तानय गयेकोभा अनगुभन प्रततवेदन ऩेश नबएको रु. 4000/- 

7.10.  अवकास कभिचायीको तरव बत्ता बकु्तानय् प्रा.स. सहामक चौथो जम प्रकाश भण्डर 
२०७७।३।४ देष्ख अतनवामि अवकाश बएकाभा तनजराई असाय भर्हनाको ऩयैु तरव बत्ता जम्भा 
रु. 42972/- बकु्तानय बएको ऩाइमो । ४ ददनको रु.5729.60 कट्टय ऩतछ फढी बकु्तानय 
बएको रु.37242.40 भध्मे फेरुज ुछरपर ऩश्चात रु.3743.40 भार २०७७ ऩौष भर्हनाको 
ऩेयोरफाि कट्टय गयी असरु गयेको बएताऩतन फाॉकी रु.3३४९९/- असरु गनुिऩनव भा प्रततकृमाफाि 
रु.२८०४२.५२ को प्रभाण ऩेश बई फाॉकी रु ५४५६ असरु गनुिऩनव रु. 5456/- 

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

अतधकाय ऺेर य कामिफोझको र्वश्लषेण गयी सॊगठन तथा व्मव्थाऩन सबवऺणको आधायभा ्थामय 
प्रकृततको काभको रातग तथा सेवा कयायफाि तरईन े कभिचायीको दयफन्दी प्र्ताव गनुिऩनव य 
अ्थामय दयफन्दी सजृना गनि नसर्कने व्मव्था छ । तय ऩातरकारे र्वतबन्न  ऩदभा 42 जना 
कभिचायीहरु कयायभा याखय रु.11446060/- खचि रेखेको छ ।  
    त्मसैगयी सोही ऐनको २०७४ को दपा ८३(८) वभोष्जभ ऩातरकारे नगय प्रहयी, सवायी 
चारक, समश, कामािरम सहमोगय, ऩरम्फय, इरेक्िीतसमन, चौर्कदाय, भातर, फगैँचे रगामतका ऩदभा 
भार कयायवाि सेवा तरन सर्कने व्मव्था गयेको छ । ्थानयम तहरे भातथ उल्रेष्खत ऩद 
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वाहेकको र्वतबन्न ऩदभा 6 जना कयाय तनमषु्क्त गयी फषिबयीभा रु.2478976/- बकु्तानय गयेको 
अतनमतभत देखएको रु. 

 

 

2478976/- 
9.  कल्माण कोष – ्थानयम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ९१ फभोष्जभ ्थानयम तहरे 

्थानयम सेवाका आफ्नो दयफन्दीभा कामियत प्रत्मेक कभिचायीरे खाईऩाई आएको भातसक तरफफाि 
१० प्रततशत यकभ कट्टा गयी सो यकभ फयाफयरे हनु आउने यकभ थऩ गयी जम्भा गनुिऩनव 
व्मव्था छ । तय उक्त कोषको सॊचारन सम्फन्धय ऩातरकाफाि कुनै ऐन कानूनको व्मव्था 
बएको देष्खएन । कोषभा गत र्वगत देष्ख रु.2404946.71 यहेको र्ववयणफाि देष्खएको छ ।   

10.  कभिचायी प्रोत्साहन बत्ता् ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ८६(१) भा ्थानयम 
सेवाको शति था सरु्वधा सम्फन्धय आधायबतु तसद्धनान्त य भाऩदण्ड सॊघयम कानून फभोष्जभ हनुे य 
दपा ८६(२) भा सेवाको शति तथा सरु्वधा सम्फन्धय अन्म व्मव्था ्थानयम तहरे फनाएको 
कानून फभोष्जभ हनुे व्मव्था छ । नगयऩातरकारे सेवाको शति तथा सरु्वधा सम्फन्धय कानून 
फनाएको ऩाइएन ।नगयऩातरकारे र्वतबन्न ्थानयम तथा कयाय कभिचायीहरुराई भातसक 
रु.1500/- दयरे खाजा बत्ताभा रु.1297850/- तथा श्रावण देष्ख जेठसम्भ तरवको ३० 
प्रततशत सम्भ य असाय भर्हनाभा ५0 प्रततशत सम्भ प्रोत्साहन बत्ता बकु्तान गयी जम्भा 
रु.6276108/- बकु्तानय गयेको ऩाइमो । ्थानयम तहरे कानून नफनाई मो वषि 
रु.6276108/- प्रोत्साहन बत्ता तथा खाजा बत्ता खचि गयेको कायण आतथिक व्मवहाय फढन 
गएको रु. 6276108/- 

11.  फयभा वाऩतको यकभ बकु्तानय् ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ८६(१) भा 
्थानयम सेवाको शति था सरु्वधा सम्फन्धय आधायबतु तसद्धनान्त य भाऩदण्ड सॊघयम कानून फभोष्जभ 
हनुे य दपा ८६(२) भा सेवाको शति तथा सरु्वधा सम्फन्धय अन्म व्मव्था ्थानयम तहरे फनाएको 
कानून फभोष्जभ हनुे व्मव्था छ । नगयऩातरकारे सेवाको शति तथा सरु्वधा सम्फन्धय कानून 
फनाएको ऩाइएन । कामािरमरे ११ जना कभिचायीको नाभभा तनजहरुरे नेऩार राइप इन्सयेुन्स 
कम्ऩनयहरुसॉग ष्जवन फयभा गयाएको य सो अनसुाय बकु्तानय ततयेको र्प्रभयमभ भध्मे ५० प्रततशत 
कभिचायीफाि य फाॉकी नगयऩातरकाको यकभफाि व्महोयी मो वषि रु. 52054/- बकु्तानय गयेको 
छ । कभिचायीको सेवा शति सरु्वधा सम्फन्धय ऐनभा व्मव्था नगयी बकु्तानय गयेको खचि रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52054/- 
12.  नऩाउन ेबत्ता् नेऩार सयकाफाि प्राप्त शशित (अन्तय सयकायी र्वत्तयम ह्तान्तयण) फाि यकभ खचि 

गदाि तोर्कएको कामिभा भार गनुिऩनव व्मव्था छ । कामािरमरे शशित तपि  (्वा्थम शाखा) 
्वा्थम चौकीका कभिचायीराई सभेत खाजा बत्ता उल्रेख गयी भातसक रु. 1500/- का दयरे 
बत्ता बकु्तानय गयेकोरे ्वयकृतय नबएको कामिभा खचि गयेको यकभ असरु हनुऩुदिछ रु. 334950/- 

13.  न्मामयक सतभतत – ्थानयम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ४६ देष्ख ५३ सम्भ अतधकाय 
ऺेर तथा न्माम सम्ऩादन प्रर्क्रमाको व्मव्था गयेको छ । सतभततभा ऩयेको उजयुीभध्मे भेरतभराऩ 
प्रकृततका आधायभा र्वाभद दताए बएको ३ भर्हनातबर िुङ्गो रगाउने व्मव्था छ । तय 
रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राप्त र्ववयण अनसुाय गतफषि पछमौि वा कायफाही र्कनाया गयी िुङ्गो 
रगाउन फाकी ६ य मो फषि थऩ बएको 21 गयी कुर 27 र्ववाद दताि बएकोभा 17 विा भार 
पछ्र्मौि बई 10 फाॉकी देष्खन्छ । न्माम सम्ऩादन प्रर्क्रमाराई ऐनरे तोकेको म्मादतबर पछमौि 
वा कायफाही र्कनाया गयी िुङ्गो रगाउनऩुदिछ ।  

14.  आन्तरयक रेखाऩयीऺण - ्थानयम तह सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७७ (२) भा ्थानयम तहरे 
आतथिक कायोफायको तनमतभतता, तभतव्मर्मता, कामिदऺता य प्रबावकायीताको आधायभा प्रत्मेक 
चौभातसक सभाप्त बएको एक भर्हना तबर आन्तरयक रेखाऩयीऺण गयाउन ु ऩनव उल्रेख छ ।  
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नगयऩातरकारे २०७६।७७ को आतथिक कायोफायको आन्तरयक रेखाऩयीऺण २०७7।७।२४ 
सम्ऩन्न गयेको प्रततवेदन ऩेश बएको छ । आन्तरयक रेखाऩयीऺणफाि कामभ बएको कैर्पमतहरु 
अष्न्तभ रेखाऩयीऺण अगावै सम्ऩयीऺण गयाउनऩुनवभा रेखाऩयीऺण अवतधसम्भ सम्ऩयीऺण य 
तनमतभत बई नआएकोरे प्रततवेदनभा सभावेश गरयएको छ । 

14.1.  सफ्िवेमय प्रमोग य ्वयकृतय् सूचना प्रर्वतध प्रणारी तनदव ष्शका २०७१ को फुॉदा ४ भा कुनै 
सयकायरे आफ्नो कामि र्वद्यतुयम भाध्मभफाि सॊचारन गनिको रातग सूचना प्रर्वतध र्वबाग भापि त 
जाॉचफझु गयाई प्रभाणयकयण गनुिऩनव व्मव्था यहेको छ । मस कामािरमभा सॊचारनभा ल्माएका 
सफ्िवेमयहरु तनदव ष्शका फभोष्जभ ्वयकृत गयाई राग ु गयेको ऩाइएन । तोर्कएको प्रकृमा ऩयुा 
गयेयभार प्रमोगभा ल्माउनऩुदिछ ।   

14.2.  नक्सा ऩास अव्था् ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा 42 भा नगयऩातरकारे 
आफ्नो ऺेर तबर तनभािण हनुे सॊयचना, घय तोर्कए फभोष्जभ नक्सा ऩारयत गयाएय भार तनभािण 
गनुिऩनव व्मव्था छ । बवन ऐन २०५५ को दपा १३ रे कुनै व्मष्क्त, सॊ्था य सयकायी 
तनकामरे बवन सॊर्हताभा तोके अनसुाय नबएभा नगयऩातरकारे तनदवशन ददन सक्ने व्मव्था छ । 
तय कामािरमरे तनवािचन ऺेर ऩूवािधाय र्वकास कामिक्रभ, नगय ्तयीम मोजनाफाि र्वतबन्न सॊ्थाका 
साभदुार्मक बवन, भष्न्दय रगामतका सॊचयनाभा रगानय गनव गयेकोभा नक्सा ऩास नै नगयी तनभािण 
सम्फन्धय कामि गयाई बकु्तानय गनव गयेको छ । कानूनभा बएको व्मव्थाको ऩारना गयेयभार 
बवन तनभािण सम्फन्धय मोजना तथा कामिक्रभभा खचि गनुिऩदिछ ।   

14.3.  रेखा ढाॉचाको प्रमोग् आतथिक कामिर्वतध तथा उत्तयदार्मत्व ऐन २०७६ को दपा २५ फभोष्जभ 
नगयऩातरकारे भहारेखाऩयीऺकरे ्वयकृत गयेको ढाॉचाभा कायोवाय याख्न ु ऩनव व्मव्था छ । 
कामािरमरे अतधकाॊश पायभहरु ऩयुानै ढाॉचाभा प्रमोग गयी कायोवाय गनव गयेको छ । 
२०७६।२।१९ देष्ख भ.रे.ऩ. पायभहरु सॊशोधन बै राग ुबएकोभा सो अनसुायको ढाॉचाभा रेखा 
याखय अध्मावतधक गनुिऩदिछ ।   

14.4.  कयदाताको अतबरेख् ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ५८ भा नगय ऺेर तबरका 
कयदाताको अतबरेख अध्मावतधक गरययाख्नऩुनवभा सो अनसुाय याखेको ऩाइएन।   

14.5.  भध्मकातरन खचि सॊयचना् अन्तय सयकायी र्वत्त व्मव्थाऩन ऐन २०७४ दपा १७ भा ्थानयम 
तहरे साविजतनक खचिको र्ववयण तमाय गदाि आगाभय ३ वषिभा हनुे खचिको प्रऺेऩण सर्हत 
मोजनाको उद्देम खचि व्महोनव श्रोत आवमक ऩनव खचिको र्ववयण वार्षिक खचिसॉग तादम्मता, गत 
आ.व.को रक्ष्म हातसर बए नबएको सॊयचना तमाय गनुिऩनवभा सो अनसुाय गयेको ऩाइएन ।  

14.6.  ्थानयम तथमाङ्क, अतबरेख य श्रोत नक्साङ्कन् ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ११ 
भा ्थानयम तहरे आफ्नो ऺेर तबरको आधायबतु तथमाङ्क, अतबरेख य सो को व्मव्थाऩन, 
बौगोतरक अव्था प्रकृततक श्रोत, ऩूवािधाय अन्तगितका सडक, ऩरु, खानेऩानय रगामतको अतबरेख 
तथा श्रोत नक्साङ्कनको प्रोपाईर तमय गनुिऩनव व्मव्था छ । तय कामािरमरे ऐनको व्मव्थाऩन 
फभोष्जभ श्रोत नक्साङ्कन वा नगय प्रोपाईर तमाय गयेको ऩाइएन ।  

14.7.  ऩातरकाको फैठक् ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा १७ भा कामिऩातरको फैठकको 
कष्म्तभा भर्हनाको एक ऩिक फ्नऩुनव व्मव्था छ । मो वषि कामिऩातरको १४ ऩिक फैठक 
फसेको बएताऩतन श्रावण, असोज, ऩौष य चैर भर्हनाभा फैठक सॊचारन नबएको तय आषाढ 
भर्हनाभा भार ७ ऩिक फैठक फतस कामि गयेको देष्खएकोरे ऐनको व्मव्थाको ऩूणि ऩारना बएको 
ऩाइएन । ऐनरे तोके फभोष्जभको आधायभा कामि सॊचारन गनुिऩदिछ ।   

14.8.  ष्जन्सय व्मव्थाऩन् ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ९७ भा नगयऩातरकारे  
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आफ्नो ऺेर तबरको सम्ऩष्त्तको अतबरेख याखय व्मव्थाऩन गनुिऩनव व्मव्था छ । नगयऩातरकारे 
वडागत तथा र्वषमगत कामािरम सभेतको ष्जन्सय भारसाभानको एर्ककृत प्रततवेदन तमाय गयेको 
देष्खएन । एकीकृत प्रततवेदन तमाय नगयी भभित सम्फन्धय कामि गयाउदै खचि गयेकोरे तोर्कए 
फभोष्जभको ष्जन्सयको अतबरेख अद्यावतधक गनुिऩदिछ ।  

14.9.  गरुु मोजना तथा वार्षिक खरयद मोजना् साविजतनक खरयद ऐन २०६३ को दपा ६ तथा 
तनमभावरी २०६४ को तनमभ ८ भा साविजतनक तनकामरे कामािरमको फजेि य कामि प्रकृतयको 
आधायभा रु. १० कयोड बन्दा फढीको गरुु मोजना य वार्षिक रुऩभा वार्षिक खरयद फनाई ्वयकृत 
गनुिऩनव व्मव्था छ । नगयऩातरकारे सो ऐन तथा तनमभावरी फभोष्जभ गरुु मोजना य खरयद 
मोजना फनाएको छैन ।   

14.10.  याज्वको अतबरेख् आतथिक कामिर्वतध तथा उत्तयदार्मत्व ऐन २०७६ को दपा २७ (१)(२) भा 
कानून फभोष्जभ प्राप्त हनुे सफै याज्व यकभ प्राप्त बएकै ददन तोर्कए फभोष्जभ रेखा तमाय गयी 
फैंक दाष्खरा गनुिऩनव व्मव्था छ । कामािरमरे सभेत २०७६।२।२९ भा ्वयकृत नमाॉ ढाॉचा 
अनसुाय बएको रेखा पायभ प्रमोग गयी कायोवाय सॊचारन गनुिऩदिछ ।   

14.11.  सॊ्था दताि अतबरेख् नगयऩातरका अन्तगित दताि बएका य नवयकयण गरयएका सॊ्थाहरुको 
अद्यावतधक र्ववयण याखय प्राप्त द्तयु यकभ सभेत एकीकृत गयी शे्रता खडा गनुिऩनवभा दताि तथा 
नवयकयण गरयएका सॊ्थाहरुको एकीकृत अतबरेख नयाखेकोरे आम्दानय यकभ तबडान नबएकोरे 
मस सम्फन्धभा सफै र्ववयण अद्यावतधक गयी चार ुखचिको आम मर्कन हनुऩुदिछ ।   

14.12.  सवायी साधन कय, र्वऻाऩन कय, व्मवसामयक कय, बतूभ कय भारऩोत् प्रदेश सयकाय आतथिक ऐन 
२०७६ को दपा ३(२) िाङ्गा, रयक्सा, ई-रयक्सा, ऩावय र्िरय, र्वऻाऩन य व्मवसामयक कय 
नगयऩातरकारे कय रगाई असरु गनि सक्न ेव्मव्था छ । मस नगयऩातरकारे उऩयोक्तानसुायका 
कय असरुी सम्फन्धय अतबरेख अद्यावतधक गरय नयाखेकोरे वक्मौता य हसवरी कयको अव्था 
खरुाएको छैन । कानूनभा व्मव्था बए फभोष्जभ उऩयोक्तानसुायका सवायी साधन कय, र्वऻाऩन 
कय, व्मवसामयक कय य बभूयगत वाऩत प्राप्त हनुऩुनव य बएको अव्था हरेुको र्ववयण तमाय गयी 
ऩेश नबएकोरे मस सम्फन्धभा उल्रेख गनि सर्कएन ।   

14.13.  दोहोयो आतथिक सहामता् ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ भा ्थानयम तहरे आतथिक सहामत 
चन्दा ऩयु्काय एवभ  सॊ्थागत अनदुान र्वतयणको व्मव्था यहेको ऩाइएन । कामािरमरे अऩन 
र्वयािगढ ऩयोऩकाय सभाजराई बौ.नॊ.३२३ य ३४७ फाि क्रभश रु.25000/- य 
रु.70000/- प्रगततष्शर पेडेयेशन अवसय सॊमूक्त भर्हरा सञ्जाराई बौ.नॊ.१९३ य २०४ फाि 
क्रभश रु.70000/- य रु.70000/- बकु्तानय बएकोरे एउिै सॊ्थाराई दोहोयो आतथिक 
कामिभा तनमन्रण गनुिऩदिछ ।   

14.14.  फैठक बत्ता् प्रदेशको साविजतनक खचिको भाऩदण्ड कामिर्वतध य तभतव्मयता सम्फन्धय तनदव ष्शका 
२०७५ को ऩरयच्छेद २ फुॉदा ३ भा फैठक बत्ता सम्फन्धय व्मव्था गयेको छ । उक्त 
तनदव ष्शकाको फैठक सम्फन्धय व्मव्थाभा एकै कामािरमका कभिचायीको उऩष््थतय फैठकभा बत्ता 
नऩाउने य सहमोगय कभिचायीरे रु. 700/- भार बत्ता ऩाउने व्मव्था बएकोभा रु. 1000/- 
का दयरे बकु्तानय गयेको य फैठक फ्दा कामािरम सभम अष्घऩछी फ्नऩुनवभा सभम उल्रेख 
नगयेको ऩाइमो । कामािरमरे र्वतबन्न बौ.नॊ. य तभततफाि उक्त भाऩदण्डभा तोर्कए बन्दा पयक 
गयी फैठक बत्ता बकु्तानय गयेको रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

353000/- 
14.15.  पुरोदेवय साहराई ष्जततम ऩविको रातग रु. 15000/- बकु्तानय गयेकोभा सॊरग्न र्वर बयऩाई 

अनसुाय रु. 10950/- भार देष्खएकोरे  र्वर बयऩाई बन्दा फढी बकु्तानय गयेको रु. 4050/- 
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14.16.  नेऩार सतसङ्ग भष्न्दयराई आतथिक सहमोग वाऩत रु.11000/- बकु्तानय गयेकोभा र्वजकफाि 

यकभ बकु्तानय नगयी साधायण ह्ततरष्खत कागजको आधायभा बकु्तानय ददएकोरे र्वजक याष्ख 
तनमतभत गनुिऩदिछ रु. 11000/- 

14.17.  जेऩय तभतडमाराई बकु्तानय गदाि र्वर फभोष्जभ रु.11300/- भार बकु्तानय गनुिऩनवभा 
रु.13000/- बकु्तानय गयेकोरे र्वर बन्दा फढी बकु्तानय गयेको असरु हनुऩुनव रु. 1700/- 

14.18.  नेऩार सन्तभन्त सतसङ्गराई कामिक्रभ सॊचारन गनि रु.51000/- प्रदान गरयएकोभा उक्त 
कामिक्रभ सॊचारन गयीएको प्रततवेदन सभावेश नबएको रु. 51000/- 

14.19.  प्रदेशको साविजतनक खचिको भाऩदण्ड कामिर्वतध य तभतव्मयता सम्फन्धय तनदव ष्शका २०७५ फभोष्जभ 
र्वदाको ददनभा अततयक्त सभम काभ गनव कभिचायीरे तोकीए फभोष्जभ अवतध ऩरु्ष्ट हनुे प्रभाण 
सभावेश गयी खचि रेख्नऩुनवभा कामािरमका ७ जना कभिचायीराई अततरयक्त सभम काभ गयेको ऩरु्ष्ट 
हनुे प्रभाण सभावेश नगयी खचि रेखेको रु. 7700/- 

  ऩूॉजयगततपि ्   
14.20.  तनजय र्वद्यारमहरुभा छारावतृ्तय प्रातप्तको अव्था् अतनवामि तथा तनशलु्क ष्शऺा सम्फन्धय ऐन 

२०७५ को दपा २७ (३)  भा ऐन प्रायम्ब बएऩतछ तनजय रगानयका र्वद्यारम य शैष्ऺक गठुी 
अन्तगित सॊचातरत र्वद्यारमहरुरे र्वद्याथी सॊखमाको आधायभा प्रायष्म्बक फार र्वकास तथा 
आधायबतु ष्शऺा देष्ख १२ कऺा सम्भ कुर र्वद्याथी सॊखमाको आधायभा कष्म्तभा १० देष्ख १५ 
प्रततशतसम्भ तनशलु्क ष्शऺा प्रदान गनि ्थान आयऺण गनुिऩनव व्मव्था छ । नगयऩातरका ऺेर 
तबर तनजय रगानय तथा शैष्ऺक गठुीभा सॊचातरत र्वद्यारमहरुरे ऐनभा बएको व्मव्था अनसुाय 
आयऺण गयेको र्ववयण तरई अनगुभन गयेको देष्खएन ।   

14.21.  बौ.नॊ. 9।२०७7।2।19 सगयददन ष्शव भष्न्दय ऩष्श्चभ सडक भभित उऩबोक्ता सतभतत र्वर 
फभोष्जभ रु. 71568.47 बकु्तानय गनुिऩनवभा रु. 73024/- बकु्तानय गयेकोरे फढी बकु्तानय 
गयेको रु. 1455.53 असरु हनुऩुदिछ रु. 1455.53 

14.22.  अ्ऩतारभा र्वयाभयराई खाना उऩरब्ध गयाए वाऩत यौनक क्मान्िीराई रु.103090/- बकु्तानय 
बएकोभा तभतत २०७६।१२।१४ य २०७६।१।२१ को डाईि पायभ नबएको पुर डाईि 
जम्भा १६ य हाप डाईि जम्भा १० य तभतत २०७६।७।१७ गते पुर डाईि ८ य हाप 
डाईि ६ दोहोयो बएको य असाय २०७७ भा पुर डाईि जम्भा १४२ य हाप डाईि जम्भा ३४ 
हनुऩुनवभा पुर डाईि जम्भा १४८ य हाप डाईि जम्भा ४६ बएकोरे फढी बकु्तानय बएको 
रु.3230/- असरु हनुऩुनव देष्खन्छ रु. 3230/- 

  ऩदातधकायी सरु्वधा  
15.  ऩदातधकायी  थऩ सरु्वधा् गाॉउ तथा नगय सबाका सद्महरुको सरु्वधा सम्फष्न्ध ऐन २०७५ को 

दपा ३(४) भा चाडऩवि खचिको हकभा वषिभा एक ऩिक सम्फष्न्धत ्थानयम तहको आन्तरयक 
याज्व य आम्दानयराई र्वचाय गयी गाॉउ तथा नगयऩातरकाको सद्मरे रु. 10 हजाय य 
उऩभहानगयऩातरका तथा भहानगयऩातरकाका द्मको हकभा रु. 15000/- भा नफढ्न े गयी 
सबारे ्वयकृत गयेको फजेिको सयभा तबर यर्ह कामिऩातरकारे तनणिम गये फभोष्जभ हनुे व्मव्था 
छ । मस आ.व. भा चार ु खचि रु. 94420531.62 य आन्तरयक आम रु. 
25968679.44 अथाित चार ु खचिको तरुनाभा आन्तरयक आम न्मून यहेको अव्थाभा 
आन्तरयक याज्व य आम्दानयको र्वचाय नगयी नगयऩातरकारे ऩदातधकायीहरुको चाडऩवि खचि 
वाऩत रु. 500000/- खचि रेखेको छ ।  

16.  ्वकीम सष्चव य सल्राहकाय – प्रदेश नॊ. अन्तगित ्थानयम तहका ऩदातधकायी तथा सद्महरुको  
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सरु्वधा सम्फन्धय ऐन, २०७५(ऩर्हरो सॊशोधन सभेत) भा मस प्रदेशभा सल्राहकाय याख्न ऩाउन े
व्मव्था गयेको छैन  । त्मसैगयी ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ८३(८) भा 
तोकीएको बन्दा पयक ऩदभा कभिचायी ऩदऩूती गनि नहनु े उल्रेख छ । तय नगय प्रभखुको 
्वकीम सष्चवका रुऩभा कल्ऩनाथ ठाकुयराई सऩुयबाइजय ्तयको भातसक रु. २८२००/- का 
दयरे रु. 496120/- तरफ बत्ता बकु्तानय हनुे गयी काभभा रगाएको य श्रय जगन प्रसाद 
पुमारराई तनमकु्त गयी भातसक रु. 15000/- य  का दयरे रु. 180000/- बकु्तानय गयेको 
ऩाइमो रु. 
(प्रदेश नॊ. १ को सरु्वधा सम्फन्धय ऐनभा नगय प्रभखुरे ्वकीम सष्चव याख्न ऩाउने तय तह 
नतोर्कएकोरे कानूनय सल्राहकायको बकु्तानयराई रगतय फेरुज ुकामभ गरयएको ।) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180000/- 

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

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

18.  चार ु ष्शषिकफाि ऩूॉष्जगत खचि बकु्तानय् प्रदेश नॊ. १ आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी २०७५ को 
तनमभ ३६ भा खचि गदाि ्वयकृत फजेि सम्फष्न्धत खचि ष्शषिकफाि गनुिऩनव व्मव्था छ । 
कामािरमरे तनम्नानसुाय तनभािण तथा भभित कामिको बकु्तानय चार ु ष्शषिकफाि रु. 397300/-
बकु्तानय गयेको ऩाइमो । तनमभावरीभा बएको व्मव्थाको ऩारना गयेय भार खचि गनुिऩदिछ ।  
बौ.नॊ./तभतत बकु्तानय र्ववयण यकभ  
856/077/3/29 साखवुाथान मूवाचोक भैनावायी फािो भभित उऩबोक्ता सतभततराई बकु्तानय 197884 

775/077/2/18 श्रय भहर्षि भही आधायबतु र्वद्यारम कम्ऩाउन्डवार तनभािण उऩबोक्ता 
सतभततराई बकु्तानय 

199416 

जम्भा 397300  

 

  कय द्तयु एवॊ आन्तरयक आम  
19.  असरुी गनि फाॉकी आन्तरयक आम – ्थानयम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को ऩरयच्छेद ९ र्वत्तयम 

अतधकाय ऺेर अन्र्तगत र्वतबन्न कय तथा शलु्क रगाउने य आम ठेक्का फाऩत फक्मौता यकभ सभेत 
असरुी गनव व्मव्था छ । मस ्थानयम तहरे र्वगत य मो वषि फन्दोफ्त गयेको आन्तरयक आम 
ठेक्काभा सभेत असरु गनि फाॉकी यहेको छ । तय उठ्न फाॉकी यहेको यकभको आमगत रगत 
सभेत तमाय गयेको छैन । जसफाि उठ्नऩुनव याज्वको सभर्ष्टगत रगत तमाय गयी वा्तर्वक 
प्राप्तयको अतबरेख तमाय गनुिऩनव य सोही अनसुाय आमको रेखाङ्कन गयी उष्ल्रष्खत यकभ सम्झौता 
अनसुायको व्माज तथा हजिना सभेत मर्कन गयी असरु गनुिऩनवभा सो अनसुाय गयेको ऩाइएन ।  

19.1.  सेवा शलु्क ठेक्का फन्दोव्त् ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ६२ भा 
नगयऩातरकारे आफ्नो ऺेर तबरका तोर्कएका सेवा सरु्वधाहरुभा सेवा शलु्क असरु गनि सक्न े
व्मव्था गयी सेवा सरु्वधा उऩमोग गये वाऩत राग्ने शलु्क उठाउने कामि आपैँ  वा व्मव्थाऩन 
कयाय वा तनष्ज ऺेर भापि त गनि गयाउन सक्ने व्मव्था छ । ऐनको दपा ६२(क) भा  
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नगयऩातरकारे आफ्नो ऺेर तबर वातावयणयम प्रबाव भूल्माङ्कन तथा प्रायष्म्बक वातावयणयम 
ऩयीऺणफाि तोर्कएको ऩरयभाणभा ढुॉगा, गयिी, वारवुा एवॊ भािो जन्म व्तकुो र्वर्क्र गनि सक्ने छ 
बन्ने व्मव्था यहेको छ । मस सम्फन्धभा देष्खएका व्महोयाहरु् 

19.1.1.  सेवा शलु्क य र्वर्क्रको अनभुान् ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ६५ रे ्थानयम 
याजश्व ऩयाभशि सतभततको व्मव्था गयी सतभततको काभ कतिव्म तोर्कएको य दपा ६५(२)(ङ) भा 
सतभततरे कय याजश्व सेवा शलु्क द्तयु आदीको दय सम्फन्धभा ऩयाभशि ददने व्मव्था बएता ऩतन 
कामािरमरे २०७६।७७ भा श्रोत उऩमोग शलु्क/खोरा कय सॊकरन (नदी जन्म ऩदाथि) हाि 
फजाय रगामतका ऺेरफाि सॊकरन गरयने सेवा शलु्क य र्वर्क्र भूल्म कामभ गनुि अष्घ याजश्व 
ऩयाभशि सतभततको याम तरएको ऩाइएन ।  

19.1.2.  वातायणयम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रततवेदन य ठेक्का अव्था् कामािरमरे खोरा जन्म ऩदाथिको उत्खन्न गयी 
र्वर्क्र र्वतयणको ठेक्का तनष्ज ऺेर भापि त गयाउने गयी कामािरमरे अनभुान गरयएको ऩरयभाण य 
वातायणयम प्रबाव भूल्माङ्कनफाि सॊकरन गनव सर्कने खोरा य वार्षिक ऩरयभाण तनम्नानसुाय देष्खएको 
छ । 

कामािरमरे उत्खन्न गयी ठेक्का रगाउन गयेको अनभुान ष्जल्रा सभन्वम सतभततफाि 
प्रभाष्णत वातावयणयम प्रबाव 
भूल्माङ्कनरे तोर्कएको वार्षिक 
ऩरयभाण 

खोराको नाभ नाकाको नाभ खोरा जन्म साभाग्रयको 
प्रकाय ऩरयभाण 

(घन र्पि) 

रोहन्द्रा खोरा 

सगयर्वना वारवुा 715112.20 

फारवुा 9315 घ.भय. 
बयौि 10800 घ.भय. 

गढीघाि वारवुा 190699.20 

बयौि 286046.80 

र्वनघाि वारवुा 66744.72 

बयौि 95349.60 

ष्चसाङ्ग खोरा 

बण्डायी फन करुवा घाि वारवुा 171629.28 

फारवुा 17280 घ.भय. 
बयौि 44550 घ.भय. 

झभनऩयु घाि वारवुा 104684.56 

बयौि 143024.40 

गोऩारभान तसह काभत 
ऩष्श्चभ घाि 

वारवुा 333723.60 

बयौि 476748 

कर्वरा घाि बयौि 190699 

डास खोरा 

छठ घाि बयौि 286046.80 

फारवुा 21600 घ.भय. 
बयौि 45900 घ.भय. 

ततरुऩतत आमिघाि वारवुा 381398 

बयौि 905821.20 

तनचाभायी घाि वारवुा 381398.40 

बयौि 429073.20 

उऩयोक्त अनसुाय कामािरमरे फारवुा तपि  ३ विा खोराफाि 66479.30 घ.भय. य बयौि 
तपि  79728.14 घ.भय. खोरा जन्म ऩदाथि उत्खन्न गनि नगयऩातरकाको २०७६।५।२ को 
फठैक तनणिम नॊ. ८ फाि ठेक्का रगाउन तनणिम बएको आधाय देखाई अनभुातनत ऩरयभाण ्वयकृत 
गयी ठेक अङ्क कामभ गयको छ । ्वयकृत आई ई ई प्रततवेदन बन्दा कामािरमरे 37.93 
प्रततशत फढी फारवुा उत्खन्न गनि ईजाजत ददने गरय ठेक्का ऩट्टा गनि ऩरयभाण ्वयकृत गयेको य 
प्रदेश सयकाय आतथिक ऐन २०७६ रे तोर्कएको दयको आधायभा रु. 8164306.40 हनु े
अनभुातनत आम देखाएकोभा गत आतथिक वषिभा रोहन्द्र खोरा भार ठेक्का रागेको ष्चसाङ्ग य डाॉस 
खोरा वडा कामािरम भापि त र्वर्क्र गयेको उल्रेख गयी ३ विै खोराको एक भषु्ट रु. 
3056100/- (भू.अ. कय फाहेक) भार न्मूनतभ अङ्क कामभ गयेको छ । २०७६।५।४ भा  
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ष्शरफन्दी वोरऩर आव्हान गयेको छ । वोरऩर सूचनाभा ठेक यकभ एकभषु्ट  फझुाएभा कानून 
फभोष्जभ औष्चत्म हेरय १० प्रततशत सम्भ छुि ददन सर्कने छ बन्ने शति उल्रेख गयेको देष्खमो । 
कामािरमरे २०७६।६।१२ भा वोरऩर भूल्माङ्कन सतभततको तसपारयसको आधायभा भोयङ 
कन्ट्रक्शनको रु. 4505663/- कवोर अङ्क ्वयकृत गयेको ऩाइमो ।  

19.1.3.  तनभािण व्मवसामयको ठेक्का ्वयकृत गयी खरयद ऐन २०६३ को दपा २७ फभोष्जभ कामि सम्ऩादन 
जभानत तरई सम्झौता गयी उत्खन्नको ऩट्टा जायी गनवऩनवभा सो अनसुाय नगयी सोही ददन भोयङ 
कन्ट्रक्शनराई काततिक भसान्त सम्भभा सम्झौता गनव शतिभा अ्थामय चरान ऩूजी ददने तनणिम 
गयेको ऩाइमो । सूचनाको शति अनसुाय एकभषु्ट यकभ जम्भा गयेभा भार छुि ददन सर्कन े
बएताऩतन दोश्रो घिी वाराको र्वडवण्ड वाऩत याखेको नगद धयौिी रु. 265000/- भोयङ 
कन्ट्रक्शनको रातग प्रमोग गनि ददने तनवेदन य फैङ्क र्वडवण्डको रु. 275000/- जम्भा बएको 
अव्था देखाई २०७६।७।२० भा भार याज्व खाताभा रु. 3790100/- दाष्खरा गयेको 
आधायभा रु. 450566/- छुि ददई २०७६।७।२० भा भार सम्झौता गयेको छ । छुि 
ऩाउने शति अनसुाय एकभषु्ट यकभ दाष्खरा नबएकोभा सभेत छुि ददई घिी यकभ भार असरु 
गयेको रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450566/- 
19.1.4.  ्वयकृत आई.ई.ई प्रततवेदन बन्दा फढी ऩरयभाण उत्खन्न गनव गरय ठेक्का फन्दोव्त बएको अव्था 

देष्खएकोरे आई ई ई ्वयकृत प्रततवेदनको आधायभा भार नगयऩातरकाको श्रोत उत्खन्नको काभ 
गनुि ऩनवभा सो बन्दा फढी ऩरयभाणको ठेक्का फन्दोव्त गयेको कायण ्ऩष्ट देष्खएन ।  

19.1.5.  प्रतत्ऩधाि य सेवा शलु्क असरुी् साविजतनक खरयद ऐन २०६३ को दपा ९ भा साविजतनक 
कामिरमरे कुनै खरयद गनुिऩदाि खलु्रा रुऩभा वोरऩर आव्हान गयी गनुिऩनव व्मव्था छ । 
कामािरमरे दोहभना फजाय, पसािडाॉगय, फाख्राहिी हाि फजायको सेवा शलु्क असरुी गनव काभको 
अनभुातनत आम रु 2705751/- कामभ गयी उक्त कामि तनजय ऺेर भापि त गयाउन 
२०७६।३।४ भा सूचना प्रकाष्शत गदाि यार्ष्डम ्तयको ऩतरकाभा नगयी ष्जल्राका अन्म सयकायी 
कामािरमभा सूचना िाॉस गनि ऩठाएको आधायभा ठेक्का  फन्दोव्त गदाि एक भार रु. 
2705801/- दयबाउऩर (कवोर अङ्क) राई नै ्वयकृत गयी ठेक्का फन्दोफ्त गनव तनणिम 
गयेकोभा ऩट्टा कवतुरमत रेखाऩयीऺणभा ऩेश बएन । सूचनाको शति अनसुाय ठेक्का कवोर गनव 
व्मष्क्तरे ऩर्हरो र्क्ता सम्झौता गनि आउदा य दोश्रो य तेश्रो र्क्ताको फैँक जभानत ऩेश गनुिऩनव 
व्मव्था यहेको छ । ठेक्का कफोर गनव दमानन्द मादवरे २०७६।४।१५ भा रु. 902000/- 
ऩर्हरो र्क्ताभार फझुाएको य सो अवतध ऩतछ कुनै र्क्ता फझुाएको ऩाइएन । कामािरमरे 
२०७६।३।३१ देष्ख अ्थामय ऩूजी ददएको छ ।   

19.1.6.  कामािरमरे कवोर वारासॉग १८ सेप्िेम्फय २०१९ भा सजृना पाइनान्स तर.रे जायी गयेको रु. 
1804000/- को ऩपि भवन्स वण्ड तरएकोभा उक्त वण्डको अवतध १७ जरुाई २०२० (आषाढ 
भसान्त) सम्भ यहेको ऩाइमो । कवोर अनसुायको यकभ दाष्खरा नबएकोभा फैँकफाि जभानत 
प्राप्त गयी असरु गनुिऩनवभा गयेको ऩाइएन । मो कवोर ठेक्काको २०७७।६।... भा रु. 
450000/- २०७७।९।१२ भा रु. 450000/- जम्भा गयेको जानकायी प्राप्त बएको छ । 
उऩयोक्तानसुायको अव्थारे मो ठेक्काको हार सम्भ रु. 1802000/- भार दाष्खरा बई फाॉकी 
रु. 903801/- यकभ दाष्खरा नबएकोभा नगयसबाफाि छुि ददएको अव्थारे असरु सभेत 
बएको देष्खएन ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19.1.7.  आन्तरयक आमको छुि् ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को ११घ(६) ढुॉगा, तगट्टय, फारवुा, 

भािो, काठ, दाउया, जयाजयुी, ्रेि, खरयढुॊगा आदद प्राकृततक व्तकुो र्वर्क्रतथा तनकासय शलु्क 1900000/- 



16  

्थानयम तहको नाभ् यॊगरेी नगयऩातरका                                                 आतथिक वषि-2076/77 
दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुज ुयकभ 

द्तयु सॊकरनको व्मव्था यहेको छ । ऩरयच्छेद ९ दपा ५४ देष्ख ६८ सम्भ गाउॉऩातरका तथा 
नगयऩातरकाको र्वत्तयम अतधकायको ऺेर तोर्कएको छ । ऐनको दपा ६२क भा गाउॉऩातरका 
तथा नगयऩातरकारे आफ्नो ऺेर तबर वातावयणयम प्रबाव भूल्माङ्कन तथा वातावयणयम ऩरयऺणफाि 
तोर्कएको ऩरयभाणभा ढुॉगा, तगट्टय, फारवुा, एवॊ भािो जन्म व्तकुो र्वर्क्र गनि सक्न े छ बन्न े
व्मव्था यही ६२क(३) फभोष्जभ र्वर्क्र वाऩत प्राप्त यकभ गाउॉऩातरका तथा नगयऩारतरकाको 
सॊष्चत कोषभा जम्भा गनुिऩनव छ बन्ने व्मव्था गयेको छ नगयसबाको २०७७।३।२९ को तनणिम 
नॊ. ८ भा खोरा ठेक्का तरने व्मवसामय य हाि फजायको सेवा कवोर गनव व्मष्क्तराई क्रभश् रु. 
1000000/- य रु. 900000/- छुि ददने तनणिम बएको देखाई रु. १९00000/- छुि 
गयी हाि फजाय तपि को फाॉकी यकभ असरु नगयेको य प्रदेशराई ऩठाउन ुऩनव खोरा ठेक्का तपि को 
यकभको ४० प्रततशतभा सभेत छुि यकभ घिाएय भार फाॉडपाॉड गयेको ऩाइमो । सॊष्चत कोषभा 
जम्भा गनुिऩनव आमराई कोषभा जम्भा नगयाई सबाको तनणिमको आधायभा छुि ददई घिी असरुी 
गयेको रु. 

19.1.8.  कानूनको ऩारना य अनगुभन् आतथिक कामिर्वतध तथा र्वत्तयम उत्तय दार्मत्व ऐन २०७६ ऩरयच्छेद 
९भा र्वत्तयम उत्तयदार्मत्व, ष्जम्भेवायी य जवापदेखहता तोर्कएको छ । नगयऩातरकारे खोराजन्म 
ऩदाथिको र्वर्क्र रगामत अन्मफाि शलु्क उठाउन ेगयी ठेक्काऩट्टा गदाि कानूनको ऩारना गयेय भार 
गनुिऩदिछ । कामािरमरे ठेक्का सॊचारन गनि सम्झौता नै नगयी तोर्कएको अवतध बय अ्थामय 
अनभुतत ददने ठेक्का प्राप्त गनवरे ऩारना गनुिऩनव (शति) उत्खन्न ऩरयभणको भातसक र्ववयण नतरने शति 
अनसुाय ठेकेदायरे नगयऩातरकाफाि यतसद प्रभाष्णत नगयाउने, वातावयणयम प्रबाव भूल्माङ्कनभा 
उल्रेष्खत वार्षिक ऩरयभाण बन्दा फढी ऩरयभाण ठेक्का रगाउने, नाकाभा 6 विा 
इ्काइबेिय/व्माकहो भेष्शनफाि उत्खन्न गनि इजाजत ददने (ऩ.स. २०७६।७७ च.नॊ. 902 
तभतत २०७६।९।११ को ऩर) आफ्नो ऺेर तबरका नदद जन्म ऩदाथि उत्खन्न कामिभा आन्तरयक 
तनमन्रण य अनगुभन वेगयनै प्राकृततक ्ोतको दोहन गरयएको य असरु गनुिऩनव यकभ छुि ददई 
व्मष्क्त र्वशेषराई राब ऩरु् माएको तथा हारसम्भ (२०७७।९।२५) कफोर अनसुायको यकभ 
सभेत नफझुाएको (हाि फजाय ठेक्का कफोर गनव) रे मस सम्फन्धभा छानर्वन गयी सम्झौता अनसुाय 
भातसक रुऩभा र्ववयण नददई उत्खन्न गरयएको ऩरयभाण सभेत मर्कन गयी प्रदेश सयकाय आतथिक 
ऐनरे तोके फभोष्जभको शलु्क तरनऩुदिछ ।  

20.  याजश्व वाॉडपाॉड- प्रदेश नॊ. १ आतथिक ऐन २०७६ फभोष्जभ ्थानयम तहरे असरु गयेको देहाम 
अनसुायको यकभ याजश्व वाॉडपाॉड गनुिऩनवभा घिी फाॉडपाॉड गयेको ऩाइएकोरे तनम्नानसुायको यकभ 
प्रदेश सॊष्चत कोषभा ऩठाउन ुऩनव रु. 
आम शयषिक सॊकतरत यकभ प्रदेशराई ऩठाउन ु

ऩनव प्रततशत 

ऩठाएको यकभ ऩठाउन फाॉकी यकभ 

दहत्तय फहत्तय शलु्क 3790100 40 1222040 294000 

फेरुज ु भ्मौदा छरपरभा फाॉडपाॉडको यकभ छुि ऩछाडयभार ऩठाउने तनणिम गयेकोरे घिी 
ऩठाइएको जानकायी ददएको छ । 

 

 

 

294000/- 

21.  कय तथा शलु्क असरुी - ्थानयम 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 र्वयौिी 
शलु्क उठाउने व्मव्था यहेको छ । तय आम शयषिकभा आम अनभुान य असरुी ष््थतत 
तनम्नानसुाय यहेको देष्खन्छ ।  
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आम शयषिक अनभुान असरुी असरुी प्रततशत 

एकीकृत सम्ऩष्त्त कय य घयजग्गा कय 42700000 1762251 4.13 
घयजग्गा वहार कय 300000 220688 73.56 
व्मवसाम कय 50000 45280 90.56 
वहार तफिौयी शलु्क 2500000 4059045 162.36 
नगयऩातरकातबर यहेका कयदाताहरुको अतबरेख व्मवष््थत नयहेको एवॊ फझुाउन ल्माएको 
अव्थाभा भार कय एवॊ शलु्क फझुय ऩरयऩािी यहेकोरे उष्ल्रष्खत असरुी मथाथि भान्न सक्न े
अव्था देष्खएन । तसथि आफ्नो ऺेरतबर कयदाताको अतबरेख अद्यावतधक गयी कयको दामायाभा 
ल्माउन ुऩदिछ । 

22.  याज्व रेखाङ्कनभा पयक् आतथिक कामिर्वतध तथा र्वत्तयम उत्तयदार्मत्व ऐन २०७६ को दपा २७ 
भा याज्व दाष्खरा य याज्व रेखा सम्फन्धय व्मव्था छ । ऐनको उक्त दपाभा प्रचतरत कानून 
फभोष्जभ प्राप्त सयकायी यकभ कामािरमभा प्राप्त बएऩतछ सोही ददनभा य सो ददन सम्बव नबए 
सोको बोतर ऩल्ि ष्जम्भेवाय व्मष्क्तरे तोर्कएको ढाॉचाभा रेखा याखय फैंक दाष्खरा गनुिऩनव व्मव्था 
छ । मस सम्फन्धभा देष्खएका व्महोयाहरु्  

22.1.  कामािरमरे र्वतबन्न वडाहरु तथा केन्द्रभा याज्व आम्दानय गनि सफ्िवेमयको भाध्मभफाि सॊकरन 
गनव गयेको य सॊकतरत याज्व ष्शषिकगत आम्दानय गयी प्रततवेदन तमाय गदाि याज्व शाखारे 
देखाएको ष्शषिकगत आम्दानय य शरुभा देखाइएको आम्दानयभा तनम्नानसुाय पयक देष्खएको छ ।  
याज्व सॊकेत ष्शषिक २०७७ आषाढ सम्भ 

शरुभा देखाएको 
२०७७ आषाढ सम्भ याज्व 
शाखारे देखाएको 

घयवाहार कय 11321 220688.93 487343.59 

कृर्ष य ऩश ुजन्मको व्मवसामयक कायोवाय कय 11631 45280 61725 

न्मामयक द्तयु 14221 5160 63170 

नक्सा ऩास द्तयु 14242 384426.57 295483.80 

तसपारयस द्तयु 14243 2207036.15 2838292.20 

व्मष्क्तगत घिना दताि द्तयु 14244 295030 370060 

नाता प्रभाष्णत द्तयु 14245 200195 172550   
22.2.  कामािरमरे वडाभापि त सॊकरन गयेको याज्व यकभ वडा य केन्द्ररे सोही ददनभा दाष्खरा नगयी 

राभो सभम सम्भ वडा सष्चवहरुरे याख्न ेय सॊकरन गयेको अवतध य दाष्खरा गयेको अवतध दैतनक 
खडा नगयी एक भषु्ट आषाढ भर्हनाभा भार यकभ दाष्खरा गनव य कामािरमरे फषु्झतरने गयेको 
सभेत देष्खएकोरे ऐनको दपा २७(४) फभोष्जभ ऩनु अवतध मर्कन गयी राग्ने जरयवाना सभेत 
असरु गनुिऩदिछ । नभूना छनौि गयी ऩयीऺण गरयएकोभा र्ढरा दाष्खराको र्ववयण तनम्नानसुाय 
छ ।  
केन्द्र तपि  आम्दानय बएको अवतध/भर्हना यकभ दाष्खरा तभतत कैर्पमत 
 2077 आषाढ 61825 2077/4/14 

 

142896 2077/4/14 
 

वडा नॊ. ४ 2076/7/26 देष्ख 2077 
फैशाख सम्भ 

222390 2077/1/28 

2076/12/6 

2076/12/18 

2076/10/14 

2076/11/20 

 

वडा नॊ. 9 2076 पाल्गनु देष्ख 
२०७७/3/15 सम्भ 

181372.72 2077/3/18 

2077/3/16 

२०७७।३।१५ ऩतछको 
असरुी र्ववयण सभेत ऩेश 
नगयेको  
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वडा नॊ. 8 २०७६।११।१ देष्ख 
२०७७।३।३१ सम्भ 

350518.95 2076/11/30 

2076/12/20 

2077/3/1 

2077/1/1 

2077/2/1 

2077/3/21 

2077/3/28 

2077/3/31 

 

वडा नॊ. १ 2076 पाल्गनु देष्ख आषाढ सम्भ 260608 2077/3/31 
 

वडा नॊ. २ २०७६ भाघ १ देष्ख २०७७ 
आषाढ भसान्त सम्क 

426215 2077/3/31 
 

वडा नॊ. ५ २०७६।१०।१ देष्ख 
२०७७।३।३1 

290997.65 2077/3/31 

2077/3/14 

 

वडा नॊ. ३  90537 2077/3/31  
वडा नॊ. ७ २०७६ श्रावण देष्ख २०७७ आषाढ 

सम्भ 
1073271 2076/12/5 

2076/12/6 

2076/5/31 

2076/11/15 

2076/12/10 

2077/3/31 

 

 
22.3.  कामािरमरे २०७७।३।३१ भा आनन्द इट्टाबट्टा प्रा.तर. फाि प्राप्त रु.४00000/- राई र्वर 

नॊ. 718 फाि उक्त यकभ आगन तिक प्रा.तर.को नाभभा जम्भा देखाएको छ । साथै यतसद नॊ. 
715 फाि वडितरङ कम्मतुनकेशन प्रा.तर.फाि प्राप्त घय वहार कय दोहोयो आम्दानय देखाएको 
छ । उऩयोक्तानसुायको अव्थारे कामािरमभा प्राप्त बएको याज्व ष्शषिकगत तबडान नगनव, र्ढरा 
दाष्खरा गयेकोभा जरयवाना असरु नगनव तथा दोहोयो दाष्खरा य अन्म नाभभा दाष्खरा देखाएको 
अव्थारे याज्व आम दरुु्त य मथाथि भान्ने आधाय देष्खएन ।   

  आमकय एवॊ भू.अ.कय  
23.  भूल्म अतबवरृ्द्धन कय – भूल्म अतबवरृ्द्धन कय ऐन, २०५२ को अनसूुनय १ भा उल्रेख बएका सेवा 

तथा फ्त ुतथा नेऩार सयकायरे याजऩरभा सूचना प्रकाशन गयी कय छुि हनु ेबनय उल्रेख बएको 
फ्त ु तथा सेवा फाहेकका फ्तभुा भू.अ.कय छुि ददन नहनु े व्मव्था छ । जस अनसुाय 
ऩातरकाफाि प्रकृततक श्रोत तफक्रीरातग फन्दोफ्त बएको ठेक्काभा र्वक्री भूल्मभा राग्न े भूल्मभा 
अतबवरृ्द्धन कय छुि ददन तभल्ने देष्खदैन  । तसथि ऩातरकारे आम ठेक्काभा देहामअनसुाय रु. 
7211464/- असूरी गदाि तनमभानसुाय हनुे रु. 937490.71 भूल्म अतबवरृ्द्धन कय यकभ 
असरु गयेको छैन  । 

 

ठेकेदायको नाभ आम ठेक्काको र्ववयण सम्झौता यकभ भअुकय छुि यकभ 
भोयङ कन्सट्रक्शन खोरा ठेक्का 4505663 585736.58 

दमानन्द मादव दोहोभना फजाय ठेक्का 2705801 351754.13 

 जम्भा 7211464 937490.71 

म्तो भूल्म अतबवरृ्द्धन कय यकभ असरु गयी सॊधयम सॊष्चतकोष दाष्खरा हनुऩुनव रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

937490.71 
  उऩबोक्ता सतभततभापि त कामि  
24.  हेबय इष्क्वऩभेण्िको प्रमोग — साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ९७ को तनमभ 

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

25.  जर्िरसॊयचना तनभािण – साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ९७अनसुाय उऩबोक्ता 
सतभततहरुराई भेष्शन, औजाय उऩकयणहरुको आवमक नऩनव, श्रभभूरक कामिको ष्जम्भेवायी 
ददनऩुनव व्मव्था यहेको छ । ऩातरकारे आय.तस.सय. फे्रभ ्ट्रक्चय सर्हतका बवन, कल्बिि, तनभािण, 

र्वद्यतु ट्रान्पभिय ्थानतयण, सडक कारोऩरे गनव कामि रगामतका जर्िर प्रार्वतधक ऩऺ सभावेश 
हनु े ऩूवािधाय सॊयचना तनभािण कामि सभेत उऩबोक्ता सतभततहरु भापि त  गयाउने गयेको देष्खमो । 
म्ता कामि व्मावसार्मक य अनबुवय तनभािण व्मवसामय पभिफाि फोरऩर प्रतत्ऩधाि भाऩिmत  गयाउन 
उऩमकु्त हनुे देष्खन्छ ।  

26.  औषधय खरयद – साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ८५ को उऩतनमभ १(क) भा 
तफस राख रुऩैमाॉसम्भको औषतधजन्म भारसाभान उत्ऩादकरे यार्ष्डम ्तयको सभाचाय ऩरभा सूचना 
प्रकाशन गयी तोकेको तफक्री भूल्मभा सोझै खरयद गनि सर्कने व्मव्था छ । तय नगयऩातरकारे 
उक्त प्रर्क्रमा वेगय रु. 5703521/- (यॊगेरी अ्ऩतार सभेत) का औषतध सोझै खरयद गयेको 
छ । मस सम्फन्धय देष्खएको व्महोयाहरु तनम्नानसुाय छन्  

26.1.  खरयद गयेका उक्त औषतध कुन औषतध कम्ऩनयफाि उत्ऩादन बएको हो य सोको भूल्म यार्ष्डम 
ऩरऩतरकाभा प्रकाशन सभेत बएको नदेष्खएको,  

26.2.  आऩूतति हनुे औषतध डव्र.ुएच.ओ. सर्िपइड हनुऩुनव औषतधको उत्ऩादन तभतत, ब्माच नॊ य म्माद 
सभाप्त तभतत उल्रेख गयी सम्फष्न्धत र्वषम र्वऻफाि भचुलु्का उठाई याख्न े नगयेको तथा उक्त 
औषतध तफक्रीको रातग होइन खरुाएको प्रभाण सभावेश नबएको,  

26.3.  आऩूतति बएका औषधय एॊवभ सष्जिकर सभान ्िोय दाष्खरा हनुअुष्घ ्ऩेशयर्पकेशन अनसुाय 
बए/नबएको नखरुाएको कायण औषतधको गणु्तय य म्माद सम्फन्धभा मर्कन गनि सर्कएन ।  

26.4.  औषतधको ष्जन्सय र्कतावभा आम्दानय फाॉध्दा खरयद गयेको य अन्मरफाि प्राप्त ह्तान्तयण बई 
आएको खलु्ने गयी व्मवष््थत रुऩभा आम्दानय फाॉध्ने नगयेको,  

26.5.  औषतधको खचि घिाउदा भागपायाभको आधायभा घिाउन ुऩनव एकभषु्ट घिाउने गयेको ।  
26.6.  औषतध खरयद तथा र्वतयण य ढुवानय् कामािरमरे र्वतबन्न ्वा्थम चौको य अ्ऩतारको रातग 

आवमक औषतधहरु खरयद गदाि दयबाउऩर, वोरऩर य सोझै प्रकृमाफाि गनव गयेको छ । औषतध 
खरयद कामिभा बागतरने सप्रामसिहरुरे अ्वबार्वक दययेि ऩेश गयी औषतध आऩूततिको कामि गनव 
गयेको ऩाइमो । नभूना छनौि गयी ऩयीऺण गरयएकोभा तनम्नानसुाय देष्खएको छ ।  
औषतधको नाभ कफोर दय (ऩैसाभा) 
Amoxycilin 125mg 0.10 
Amoxycilin DT tab125mg 0.10 

Metroridazole tab 400mg 0.10 

Gentarycin 80mg 0.10 

Calmine lotim bott 0.10  
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ORS 0.10 

Cloxacillin 0.10 

उऩयोक्तानसुायको औषतधको सप्राई ठेक्का ऩाउने सप्रामसि काठभाडौंको यहेकोभा औषतधहरु 
खरयद गयी कामािरमभा प्राप्त बईसकेऩछी सम्झौता ऩरयभाण, सप्रामसिरे फझुाएको ऩरयभाण, 
औषतधको उऩमोग म्माद, आदद बेरयर्पकेशन गनव कामि हनुे गयेको ऩाइएन । अ्वबार्वक 
दययेिफाि कफोर गयेको सफै ऩरयभाणको औषतध उऩरब्ध गयाए नगयाएको य औषतधको Expire 

date सभेत बेरयर्पकेशन खरयद सतभतत य सो काभसॉग सम्फष्न्धत प्रार्वतधकफाि गयाएय भार 
बकु्तानय गनव व्मव्था हनुऩुदिछ । 

26.7.  रागत अनभुान य खरयद भूल्म् साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ फभोष्जभ खरयद सम्फन्धय 
कामि गदाि सम्झौताको शति ऩयुा गयेय भार गनुिऩनव व्मव्था छ । कामािरमरे ६७ प्रकायका 
तनशलु्क र्वतयण गरयने औषतध खरयद सम्फन्धय कामि दयबाउऩरको भाध्मभफाि गनव गयी रु. 
1500856/- को र.ई. ्वयकृत गयी २०७६।८।१ भा कामि प्रायम्ब गनव २०७६।९।२ भा 
सम्झौता घिीवारा न्मूिन पभाि भेतडकर काठभाडौंको रु. 475948.50 (६८.२८ प्रततशत 
घि) दयबाउऩर ्वयकृत गयी सप्रामसि कामि गयाएकोभा सप्रामसिरे तस.नॊ. २२ cxymetabline 

(200ph) सप्राई नै नगयेकोभा उक्त औषतध ऩयुा नगयी बकु्तानय गयेको छ । सप्रामसिसॉग बएको 
सम्झौताको शति २.३ भा आवमक थऩ औषतधहरु ्वयकृत दययेि अनसुाय २०७७ आषाढ सम्भ 
खरयद गनि सर्कने व्मव्था यहेको बएताऩतन २०७६।१२।१९ भा ३० आइिभका औषतधहरु 
रु. 480271/- भा सो पभिफाि सप्राई गयेकोभा सो अवतध ऩतछ आपूरे ऩर्हरे कफोर गयेको 
दयभा औषतध ददन नसक्ने ऩराचाय गयेको छ । कामािरमरे उक्त अवतध ऩतछ औषतध खरयद गनि 
३ विा पभिफाि दययेि भाग गदाि न्मूिन पभाि भेतडकरको दय सभावेश गयेको छ । उक्त दय 
सो पभिरे कफोर गयेको दयबन्दा फढी देष्खएको य ३ विा भध्मे घिीवारासॉग खरयद गनव तनणिम 
गयी डातरभा भेतडसेल्सफाि रु. 486660/- औषतध खरयद गयेको ऩाइमो । खरयद सम्झौताको 
शति अनसुाय नगनव सप्रामसिको दयराई तरुनात्भक भूल्मभा सभावेश गनािरे डातरभा भेतडसेल्सफाि 
खरयद गदाि फढी रागत ऩयेकोरे म्तो खरयद कामिभा तनमन्रण गनुिऩदिछ ।   

 तसथि औषतधको खरयद, आऩूती, दाष्खरा तथा खचिको र्ववयण अद्यावतधक हनु े गयी 
अतबरेख याख्न,े तोकीएको गणु्तय अनसुायकै औषतध प्राप्त बएको नबएको एकीन गयी ह्तान्तयण 
तथा खरयद गरयएको औषतधको र्ववयण खलु्ने गयी अतबरेख याख्न ेतथा आतथिक वषिको अन्त्मभा 
फाॊकी यहेको औषतधहरु ष्जम्भेवायी ष्जन्सय अतबरेख व्मवष््थत गनवतपि  ध्मान ददनऩुदिछ ।  

27.  सोझै खरयद – साविजतनक खरयद ऐन, २०६३ को दपा ८ फभोष्जभ प्रतत्ऩधाि तसतभत नहनुे गयी 
खरयद गनुिऩनव व्मव्था छ । त्म्तै साविजतनक खरयद तनमभावरीभा रु.५ राखसम्भको खरयद 
कामि सोझै गनि सर्कने, रु.५ राखबन्दा भातथ रु.२० राखसम्भ तसरफन्दी दयबाउऩरफाि य 
सोबन्दा भातथ फोरऩरको भाध्मभफाि खरयद गनव व्मव्था छ । त्म्तै सोबैm खरयद कामि गदाि 
एक आतथिक वषिभा सयभाबन्दा फढीको खरयद गनि नहनु ेएवॊ एउिा आऩूततिकतािसॊग एक ऩिकबन्दा 
फढी सोझै खरयद गनि नहनुे उल्रेख छ । कामािरमरे मो वषि ऩूॉजयगत तथा चार ुर्कतसभका व्त ु
वा सेवा खरयद गदाि सोझै खरयद भापि त रु.18552087/- को खरयद गयेकोभा ऩिक ऩिक 
खरयद कामि गदाि ्वयकृत वार्षिक खरयद मोजना वेगय गनव गयेको य खरयदको प्रकाय य सप्राई गनव 
पभि तथा तनभािण व्मवसामयहरुको काभको अवतध सर्हत र्ववयण तमाय नगयेकोरे तनमभावरीभा 
बएको व्मव्थाको ऩनु् ऩारना बए नबएको मर्कन गनि नसर्कएको सोझै खरयद गयेको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18552087/- 
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28.  प्रधानभन्रय योजगाय कामिक्रभ – ्थानयम तहभा सूचयकृत फेयोजगाय व्मष्क्तराई न्मूनतभ योजगायी 
प्रत्माबतू गयाउन एवभ  साभूदार्मक ऩूवािधायहरुको र्वकास भापि त नागरयकको जयवनमाऩनभा सधुाय 
ल्माउन े उद्देमरे ्थानयमतहतबर प्रधानभन्रय योजगाय कामिक्रभ सञ्चारनभा यहेको छ । मस 
कामिक्रभ अन्तगित नगयऩातरकाका ३ वडाहरुभा सयसपाई, ऩैनय सॊचारन, नहय सपाई कामि 
रगामतका कामिक्रभ सञ्चारन गयी मस वषि 172 जनाराई योजगायी उऩरव्ध गयाई 
रु.1009342/- खचि गयेको छ । रष्ऺत वगिराई 3 ददनदेष्ख 7 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 ।  

  साभाष्जक सयुऺातपि   
29.  साभाष्जक सयुऺा कामिक्रभ अन्तगित बत्ता र्वतयण गदाि साभाष्जक सयुऺा ऐन २०७५, साभाष्जक 

सयुऺा तनमभावरी २०७६, साभाष्जक सयुऺा कामिक्रभ सॊचारन कामिर्वतध-२०७५, र्वद्यतुतम 
प्रणारीफाि साभाष्जक सयुऺा बत्ता बकु्तानय यणनयतत-२०७४ को प्रावधान फभोष्जभ गनुि ऩनव 
व्मव्था छ । नगयऩातरकाराई साभाष्जक सयुऺा कामिक्रभको रातग मो वषि नेऩार सयकायफाि 
रु-१३,१६,११,६२५/- प्राप्त बएकोभा ऩयैु यकभ खचि देखाई आतथिक र्ववयण ऩेश बएको छ । 
मस सम्फन्धभा देष्खएको थऩ व्महोयाहरु:  

29.1.  कामािरमरे साभाष्जक सयुऺा बत्ता र्वतयण कामि फैंक भापि त गनव गयेको य आन्तरयक 
रेखाऩयीऺणफाि तनकासा फयावय खचि प्रभाष्णत गयी रु.४९९५०००/- र्पताि गनुिऩनव व्महोयाको 
फेरुज ु सम्फन्धभा एर्कन गनि रेखाऩयीऺणको क्रभभा २०७७ असाय भसान्त सम्भको फैंक 
्िेिभेण्ि रगामत फैंकफाि प्राप्त Reverse Feed सभेत भाग गरयएकोभा ऩेश नबएकोरे असाय 
भसान्त सम्भ फैंकभा तनकासा ऩठाएको य राबग्राहीराई बकु्तानय गयी फाॉकी यहेको यकभ एर्कन 
गनि सर्कएन ।   

29.2.  कयाय व्मव्थाऩन : र्वद्यतुतम प्रणारीफाि साभाष्जक सयुऺा बत्ता बकु्तानय यणनयतत, २०७४ को 
फुॉदा नॊ ६=४=१ अनसुाय प्रत्मेक वडाभा एक भार वैंक तथा र्वष्त्तम सॊ्था भापि त साभाष्जक 
सयुऺा बत्ता र्वतयण गनव गयी ्थानयम तहरे वैंक तथा र्वष्त्तम सॊ्था छनौि गयी सम्झौता 
गनुिऩनवभा २०७६ ऩौष ७ गते यार्ष्डम वाष्णज्म फैंक, कतसिमा शाखासॊग वडा नॊ १ य २, २०७६ 
ऩौष ४ गते सप्तकोशय डेबरप्भेण्ि फैंक, यॊगेरी शाखासॊग वडा नॊ ४, ५ य ७ य सोही तभततभा 
तसजिना पाईन्मान्स, रषु्म्वनय र्वकास फैंक, यॊगेरी शाखासॊग वडा नॊ ३, ८ य ९ गयी एक बन्दा 
फढी वडाको राबग्राहीराई साभाष्जक सयुऺा बत्ता फाऩतको यकभ बकु्तानय हनुेगयी सम्झौता बएको 
देष्खमो ।   

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

29.4.  वषािन्तभा कायोवाय साभाष्जक सयुऺा कामिक्रभ सॊचारन कामिर्वतध-२०७५ को फुॉदा नॊ १५(४) भा 
मस कामिक्रभको रातग तनकासा बएको यकभ सोही आतथिक वषिभा खचि नबएभा र्फ्रज बई सॊघयम 
सॊष्चत कोषभा दाष्खरा हनुे व्मव्था छ । कामिर्वतधको फुॉदा नॊ १६ अनसुाय ्थानयम तहरे 
प्रथभ चौभातसकको बत्ता यकभ असोजको दोश्रो हप्ता तबर, दोश्रो चौभातसकको बत्ता यकभ भाघको 
दोश्रो हप्ता तबर य तेश्रो चौभातसकको बत्ता यकभ जेठको दोश्रो हप्ता तबर र्वतयण गरय सक्नऩुनवभा 
नगयऩातरकारे प्रथभ चौभातसकको बत्ता असोज ७ गते, दोश्रो चौभातसकको बत्ता पाल्गनु १८ गते  

य तेश्रो चौभातसकको बत्ता २०७७ असाय ९ गते फैंकभा तनकासा गयेको देष्खन्छ ।कामिर्वतधभा 
व्मव्था बएको सभम तसभातबर दोश्रो य तेश्रो चौभातसकको यकभ फैंकभा ऩठाएको देष्खएन । 

कामािरमफाि फैंकरे सम्झौताभा तोर्कएनसुायको ढाॉचाभा ऩठाउनऩुनव राबग्राहीको खाताभा यकभ 
जम्भा गयेको चौभातसगत र्ववयण रेखाऩयीऺणको क्रभभा ऩेश हनु नआएकोरे फैंकभा तोर्कएको 
आ.व.भै सम्ऩणुि यकभ सम्फष्न्धत राबग्राहीको खाताभा ऩठाए नऩठाएको सम्फन्धभा एर्कन गनि 
सर्कएन ।साथै फैंकरे ऩठाएको भौज्दात र्ववयणभा उल्रेख गयेको ऩरको आधायभा भार सॊष्चत 
कोष र्पताि गनुिऩनव यकभ र्पताि गनव गयेको देष्खमो । फैंक सॊग र्हसाफ पय पायक गदाि रयबसि 
र्पड/ फैंक ्िेिभेण्ि  तबडान गयेयभार र्हसाफ तभरान गनुि ऩदिछ ।  

29.5.  कामिर्वतधभा तोर्कएको ढाॉचाभा फैंकरे राबग्राहीको बत्ता सम्फष्न्धतको खाताभा दाष्खरा गयेको 
चौभातसगत र्ववयण नगयऩातरकाराई रुऩभा उऩरब्ध गयाउनऩुनवभा सो अनसुाय फैंकफाि तरन े
गयेको ऩाईएन।फैंकरे राबग्राहीको खाताभा यकभ दाष्खरा गयेको फैक ्िेिभेण्िभार 
कामािरमराई उऩरब्ध गयाएको देष्खमो । उऩरब्ध ्िेिभेण्िभा राबग्राहीको खाता नॊ य नाभ 
भार उल्रेख यहेको, फैंकको एउिै शाखाफाि एक बन्दा फढी वडा कामािरमको बत्ता र्वतयण हनुे 
गयेकोरे बत्ता सम्फष्न्धत राबग्राहीरे ऩाए नऩाएको एर्कन गनि सर्कएन।साथै साभाष्जक सयुऺा 
कामि सञ्चारन कामिर्वतध २०७५को अनसुचुय ८(१०) फभोष्जभ तनकृम खाताहरुको र्ववयण 
तोर्कएको सभमभा ऩातरका तथा ऩष्ञ्जकयण र्वबागभा ऩठाउनऩुनवभा सो सभेत ऩठाएको देष्खएन । 
नगयऩातरकाफाि आ.व.२०७६/७७ भा र्वतबन्न कायणरे तऩतसरको सॊखमाको राबग्राहीको रगत 
कट्टा गयीएको र्ववयण रेखाऩयीऺणभा ऩेश गरयएकोभा सो राबग्राहीहरुको खाताभा ऩाउने यकभ 
बन्दा फढी यकभ तनकासा बए नबएको एर्कन गनि सर्कएन :- 

वडा नॊ. रगत कट्टाको कायण सॊखमा 

र्वत
बन्न

 

फसाईसयाई २ जना 
अन्म ७० जना 
दतरत ऩोषण ऩाउने वारवातरका ६० भर्हना ऩयुा बएकोभा  ११४ जना 
ऩेन्सन १ जना 
भतृ्म ु १६७ जना 
दोहोयो दताि २१ जना   

29.6.  एभ.आई.एस.  र्ववयण य तनकासा तबडान :- कामिर्वतधको ऩरयच्छेद ४ को फुॉदा नॊ १५ भा प्रत्मेक 
्थानयम तहको वडा कामािरमहरुरे प्रर्वष्ट गयेको अद्यावतधक एभ.आई.एस रगतको आधायभा 
सम्फष्न्धत वडाका राबग्राहीहरुको फैंक खाताभा यकभ जम्भा हनुेगयी ्थानयम तहरे 
चौभातसक।भातसक रुऩभा साभाष्जक सयुऺा बत्ता फाऩतको यकभ तनकासा गनुिऩदिछ।नगयऩातरकारे 
आ.व. २०७६/७७ भा राबग्राहीको रातग रषु्म्फनय र्वकास फैंक यॊगेरीभा यकभ तनकासा गदाि प्रथभ 
चौभातसकभा राग्ने यकभ बन्दा फढी रु.५८८,२००/- ददएकोभा रु.११२६००/- फढी तनकासा 
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ऩठाएको फैंक र्हसाफको र्ववयणफाि देष्खएको छ । तेश्रो चौभातसकभा ऩर्हरो य दोश्रो 
चौभातसकभा र्वतयण गयेको बन्दा रु.१९३६००/- फढी तनकासा ददएकारे फैंकरे उक्त यकभ भध्मे 
रु.८००/- भार वचत देखाएको छ । ऩर्हरो य दोश्रो चौभातसकभा बन्दा तेश्रोभा थऩ गरयएका 
राबग्राहीको र्ववयण रेखाऩयीऺणभा ऩेश नबएकोरे कामािरमभा यहेको य वडाभा यहेको 
एभ.आई.एस.  तबडान गयेय भार यकभ तनकासा ददनऩुदिछ । तेश्रोभा थऩ तनकासा ऩठाउनऩुनव 
राबग्राहीको सॊखमा य दय सर्हतको प्रभाण ऩेश हनुऩुनव रु. 

 
 
 
 
 
 
 

१९३६००/- 
29.7.  नगयऩातरकारे प्रथभ चौभातसकभा दतरत फारफातरकाराई प्रतत फारफातरका रु.१ हजायको दयरे 

जन्भेको ३५ ददन तबर जन्भदताि गये फाऩत प्रोत्साहन बत्ता उऩरब्ध गयाउने गयी खरयदाय श्रय 
ऩशऩुतत रार दासराई रु.५००००/- उऩरब्ध गयाएको देष्खमो । साभाष्जक सयुऺा ऐन, २०७५ 
तभतय २०७५।६।२ देखय राग ुबएको य सो ऐनभा दतरत फारफातरकाराई जन्भेको ३५ ददन 
तबर जन्भदताि गयाएफाऩत बत्ता ऩाउने व्मव्था नयहेककोभा सभेत तनजरे २१ जना 
दतरतफातरकाराई जम्भा रु.२१०००/- यकभ बत्ता ्वरुऩ र्वतयण गयेकको देष्खएको रु...    

 
 

 

 

 

 

 

२१०००/- 
  फ.उ.ष्श.नॊ. ८०११३४०४१०३ (भर्हरा र्वकास शाखा चारतुपि )  

30.  फढी खचि :- बौ.नॊ. ५-२०७६/५/२९ अऩाङ्गता ऩरयचमऩर र्वतयण ्थानयम सभन्वम सतभततको 
ऩदातधकायीहरुको फैठक बत्ता फाऩत प्रथभ चौभातसकभा फसेको फैठकको बत्ता र्वतयण बयऩाईभा 
१३ जना ऩदातधकायीहरुराई प्रतत व्मष्क्त रु.१०००/- को दयरे खचि रेखेकोभा १२ जना 
ऩदातधकायीरे भार बत्ता फझेुको देष्खएकोभा सद्म कर्वन्द्र कुभाय काकीरे बत्ता फझेुको 
नदेष्खएकोरे २ फैठक सॊखमाको कय कट्टय घिाई फढी खचि रेष्खएको यकभ असरु गनुिऩनव 
देष्खएको रु.  १७००/- 

  फ.उ.ष्श.नॊ. ८०११३४०४५०२ (नगयऩातरका ऩूॊष्जगत)  
31.  घिी दार्मत्व सायी फढी बकु्तानय :- बौ.नॊ.७-२०७६/५/९ नगयऩातरकारे आ.व.२०७५/७६ को 

तधयेन्द्र भण्डरको घय देष्ख फधु भण्डरको खेत जाने फािो तनभािण मोजनाको कामि गनि सम्झौता 
गयी कामि गयाएको शर्हद द्रोऩतत भागि (ख) यॊगेरी ६ उऩबोक्ता सतभततराई रु.३०१४९८३/- को 
भार दार्मत्व सायेकोभा (भ.रे.ऩ. पायभ नॊ.२२१(बकु्तानय ददन फाॉकीको खाता तथा कच्चावायी) मो 
वषि उक्त काभको बकु्तानय गदाि रु.३४५०२३७।९३ ददएकोरे फढी बकु्तानय बएको यकभ 
सम्फन्धभा ऩनु एकीन गयी फढी देष्खएभा फढी बकु्तानय यकभ असरु हनुऩुदिछ रु. ४३५२५४.९३ 

32.  ह्यभु ऩाईऩ खरयद य भौज्दात :- बौ.नॊ.८-२०७६/५/११ साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को 
तनमभ २१ रे भारसाभान खरयद सम्झौताको फायेभा उल्रेख गयी अनसुचुय ३(क) भा खास 
भारसाभानको रातग खरयद गनि सक्ने व्मव्था गयेको छ ।अनसुचुयभा उल्रेख बएको साभानभा 
ह्यभु ऩाईऩराई खास भारसाभानभा उल्रेख गयेको ऩाईएन । तय कामािरमरे गत वषि फन्दोव्त 
बएको ठेक्काफाि मो वषि र्वतबन्न साईजका ९५ थान ह्यभु ऩाईऩ सप्राई गये फाऩत शॊकय कष्न्क्रि 
उद्योगराई रु.१५९९०६३/- बकु्तानय गयेको ऩाईमो । ह्यमभु ऩाईऩभार खरयद गनव ठेक्का ्वयकृत 
गदाि खऩत गरयने ्थान य मोजना नखरुाई खरयद गरयएका उक्त ऩाईऩहरु ्िोय दाष्खरा गयेको 
आधायभा बकु्तानय गयेकोरे खरयद गरयएका तत ऩाईऩहरु प्रमोग गरयने गयी मोजना ्वयकृत गयेको 
सभेत नदेष्खएकोरे उक्त साईजका ऩाईऩहरु मोजनाभा खऩत गयी कामि सम्ऩन्न प्रततवेदन ऩेश 
हनुऩुनव रु. १५९९०६३ 

33.  ररु्िऩूणि काभ य अव्था् साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ फभोष्जभ तनभािण व्मवसामयफाि 
गयाएको काभको रिुी सच्माउनने अवतध १ वषि यहन े य सो अवतधभा काभभा रिुी देष्खएका 
तनभािण व्मवसामयरे सधुाय गनुिऩनव व्मव्था छ । ठे.नॊ. १६/2076/77 फाि आभतोरा यॊजनय  
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सडक तनभािण कामि गयाई जगदम्फा र्वर्ऩन तन.से.राई  बकु्तानय गयेकोभा उक्त सडकको कारोऩरे 
बष्त्कएको, उ्केको रगामतको कैर्पमतहरु उल्रेख गयी कामािरमका प्रार्वतधकहयफाि 
२०७७।६।२८ भा ऩेश गयेको तनवेदनको आधायभा तनभािण व्मवसामयराई ऩराचाय गयेको 
ऩाइमो । तनभािण व्मवसामयरे सधुाय नगये कट्टा गरयएको धयौिीफाि भभित सधुाय गरयने व्महोयाको 
ऩराचाय बएता ऩतन उक्त सडकभा औल्माइएको ररु्िसधुाय बएको प्रभाण ऩेश बएन । 

34.  दार्मत्व नसायी बकु्तानय :- बौ.नॊ.१५-२०७६/५/३१ ्थानयम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को 
दपा 71 भा नगयसबाफाि ऩारयत मोजना य फजेिको ऩरयतधभा यर्ह खचि गनुिऩनव व्मव्था छ । 
नगयऩातरकारे एक घय एक चऩी कामिक्रभ सॊचारन अन्तगित उऩबोक्ता सतभततराई 
आ.व.२०७५/७६ भा शौचारम साभग्रय तनभािण तथा र्वतयण कामि गयेफाऩतको यकभ उल्रेख गयी 
रु.२११३४३/- बकु्तानय ददएकोभा उक्त काभको दार्मत्व नगयसबाफाि ऩारयत फजेिभा सभावेश 
बएको नऩाईएको रु. २११३४३/- 

35.  घिी अवतधको कामि सम्ऩादन जभानत :- बौ.नॊ.१७९-२०७६/१२/९ साविजतनक खरयद तनमभावरी 
२०६४ को तनमभ ११० भा कामि सम्ऩादन जभानतको अवतध भारसाभान आऩूततिको रिुी 
सच्माउने अवतध सम्भको हनुऩुनव व्मव्था छ । नगयऩातरका य अन्नऩूणि ईम्ऩेक्स, र्वयािनगय-८ 
फयच २०७६/९/९ भा २५ वािको ष््ट्रि एर.ई.डय फत्तय सप्राई गनव सम्झौता गदाि ऩेश गयेको 
कामि सम्ऩादन जभानत रु.१०५०००/- को नेऩार एस.फय.आई फैंक तर., र्वयािनगय शाखा 
(18519तफष्ज00485) को म्माद भाघ ८ २०७७ भार यहेको ऩाईमो । तय सम्झौताको र्वशेष 
शतिको फुॉदा नॊ.27.3भा आऩूतिकरे सप्राई गयेको साभानको वायेण्िी २४ भर्हनाको ददनऩुनव बनय 
उल्रेख गरयएको छ । आऩूतिकरे सम्झौताभा तोर्कएको साभानहरु २०७६ पागनु २८ भा 
सप्राई गयेको देष्खमो ।साभान सप्राई कामि सम्ऩन्न गयेको तभततफाि र्वशेष शतिभा तोर्कएको 
सभमावतध सम्भ रिुी सच्माउने अवतध सम्भ खाम्ने कामिसम्ऩादन जभानत प्रभाण ऩेश गनुिऩनवभा 
नगयेकोरे कामिसम्ऩादन जभानतको म्मादथऩ गयेको प्रभाण ऩेश हनुऩुनव  रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१०५०००/- 
36.  रिुीऩूणि कयर्वजक :- भ.ुअ.कय तनमभावरी २०५३ फभोष्जभ कयभा दताि बएका र्वके्रतारे 

तसरतसरेवाय नम्फय सर्हत र्प्रन्िेड कय र्वजक खरयद कतािराई ददनऩुनव व्मव्था छ । कामािरमरे 
तनम्नानसुायका कामि गयाई बकु्तानय गदाि ऩेश बएका कय र्वजकभा देहामनसुाय कैर्पमत देष्खएकोरे 
उक्त कय यकभ सम्फष्न्धत भर्हनाभा सभावेश गयी भू.अ. कय सभामोजनको प्रभाण ऩेश हनुऩुनव रु. 

बौ.नॊ./ तभतत मोजनाको नाभ बकु्तानय तरन े(तफजक नॊ. य 
तभतत) 

६.५% 

भ.ुअ.कय 
यकभ 

कैर्पमत 

२२८-

०७७/२/८ 

सकुुना य धैतत खोराभा 
३ तभियको आय.तस.तस 

कल्बिि तनभािण 

जगदम्फा र्वर्ऩन तनभािण सेवा, 
तफजक नॊ.१९, ०७७/२/२० 

प्मान नॊ.६०७५४८८८८ 

११२८६६ 
कय तफजकभा ठेक्का नॊ. 
९-०७६/७७ उल्रेख 
गनुिऩनवभा ७-०७६/७७ 

२६१-

०७७/३/३ 

दववशा चोकभा ग्रानाईि 
रगाउने कामि 

भेचय कन्सट्रक्सन 

प्मान नॊ ६०४३७१८९४ 
२७३२३ 

र्वजक नॊ. ०१९ राई 
भेिेय ०२० कामभ 
गरयएको 

जम्भा १४०१८९  
 

 

 

 

 

 

१४०१८९/- 

36.1.  हनभुान भष्न्दय तनभािणभा झ्मार भभित रगामतको काभ गये फाऩत हनभुान भष्न्दय उऩबोक्ता 
सतभतत यॊगेरी ४ राई सम्झौता अनसुाय रु.४२३२७६/- बकु्तानय ददनऩुनवभा रु.४४६८४२/- 
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बकु्तानय गयेकोरे फढी बकु्तानय गयेको यकभ रु.२३५६६/- असरु गनुिऩनव रु. २३५६६/- 
36.2.  तधभतधभे वयर्ऩऩर उत्तय बेडय फथान उऩबोक्ता सतभततराई तोर्कएको कामि गयेफाऩत सम्झौतानसुाय 

रु.१३५०७६७/- बकु्तानय ददनऩुनवभा रु.१३५३३७६/- बकु्तानय गयेकोरे फढी बकु्तानय गयेको 
यकभ रु.२६०९/- असरु गनुिऩनव रु. २६०९/- 

36.3.  भहेन्द्र ऋर्षदेवको घय देष्ख गलु्िेन सयदायको घयसम्भको फािो तनभािण उऩबोक्ता सतभततराई 
तोर्कएको कामि सम्ऩन्न गयेफाऩत मोजना शाखा य अनगुभन सतभततको तसपारयस अनसुाय सचुना 
ऩािी िाॉस फाऩतको यकभ रु.२५००/- कट्टा गयी बकु्तानय हनु तसपारयश गरयएकोभा सचुना ऩािी 
फाऩतको यकभ सभेत बकु्तानय गयेकोरे फढी बकु्तानय गयेको यकभ रु.२५००/- असरु गनुिऩनव रु. २५००/- 

36.4.  अन्नऩूणि ईम्ऩेक्स, र्वयािनगयफाि खरयद गरयएको २३० थान सडक फष्त्त प्रतत फत्तय रु.१९००/- 
का दयरे हनु आउने रु.४९३८१०/-(भ.ुअ.कय सभेत) बकु्तानयभा उक्त ऩािीराई रु.५०२१०९/- 
खचि रेष्खएकोभा फढी बकु्तानय बएको यकभ असरु हनुऩुनव रु. ८२९९/- 

37.  कामिक्रभ ्वयकृतत फेगय खचि :- आतथिक कामिर्वतध तथा र्वष्त्तम उत्तयदार्मत्व ऐन, २०७६ को 
दपा २४ भा अतधकाय प्राप्त अतधकायीरे ्वयकृत फजेि तथा कामिक्रभभा यही खचि गनुिऩनव 
व्मव्था छ । मस वषि नगयऩातरकारे आ.व.२०७६/७७ को नगयसबाफाि ्वयकृत मोजनाहरु 
फाहेक तऩतसरको मोजनाहरुभा सभेत (नभनुा छनोि गयी ऩयीऺण गरयएको) खचि रेखेको यकभ 
तनमतभत नदेष्खएको रु. ६३५३९५/- 
बौ.नॊ. तभतत सम्ऩन्न कामि खचि रेष्खएको मोजना बकु्तानय ऩाउन े यकभ 
२७२-२०७७/३/८ ईराका प्रहयी कामािरम 

यॊ गेरीको हावा भहरको छाना 
भभित 

यत्न भा.र्व. यञ्जनय -हर्िमा 
कारोऩरे 

अञ्जरी टे्रडसि, 
सोयाबागा 

30000 

२७३-२०७७/३/८ वडा नॊ ४ चोप्राहा ष््थत 
भोर्िमा खोराको छेउभा 
यहेको सडकभा भािोको काभ 

भनोज ठेकेदायको घय ऩष्श्चभ 
रक्ष्भय भण्डरको ऩयुानो घय 
सम्भ जान ेफािो तनभािण कामि 

र्वयेन्द्र दास चौधयी 19425 

२७५-
२०७७/३/११ 

ऩष्ण्डतको घय ऩूवि हडाङथान 
सम्भ सडक भभित  

दोहभना ष््थत िॊक बट्टयाईको 
घय देष्ख ऩूवि नमाॉ 
करबििसम्भ फािो भभित 

ऩष्ण्डतको घय ऩूवि 
हडाङथान सम्भ 
सडक भभित उ.स. 

96430 

२८१-
२०७७/३/११ 

ष्जभ साभग्रय खरयद गरय 
र्वतयण 

यॊ गेरी मवुा क्रफको रातग 
व्मामभशारा तनभािण 

Sky Fitness Pvt. 
Ltd Dharan 9 

489540 

२९०-
२०७७/३/१४ 

ट्रमाक्ियफाि डागा िोर सम्भ 
ग्राबेर ढुवानय 

यॊ गेरी ५ को तसमा देष्ख 
दष्ऺण धनाऩट्टय फोडिय सम्भ 

सन्तोष कुभाय भण्डर ६९०३८ 

३०३-
२०७७/३/२४ 

प्रार्ष्टक ऩाईऩ रगामत 
सप्राई 

न.ऩा. कम्ऩाउण्ड वार सर्हत 
सिय तनभािण 

भनोज सप्रामसि ४६०९९ 

 जम्भा  जम्भा 635395   
38.  मोजना अनगुभन फेगय बकु्तानय :- ्थानयम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ भा ्थानयम तहफाि 

गरयएका काभको अनगुभन गनुिऩनव व्मव्था यहेको छ । नगयऩातरकारे मोजनाको यकभ बकु्तानय 
गनुि अष्घ अतधकाॊश मोजनाको अनगुभन गयेको बएता ऩतन रेखाऩयीऺणको क्रभभा तनम्नानसुायको 
मोजनाभा अनगुभन फेगयनै अष्न्तभ तफर सभेत बकु्तानय गयेको ऩाईमो । 
बौ.नॊ. तभतत मोजनाको नाभ रागत अनभुान  बकु्तानय यकभ 
३२७-२०७७/३/३० मऻ फहादयुको घय देष्ख चेका खोरा सम्भ 

करयव ३५० भय. कृर्ष सडक 
५१८८३४।३० 47593 

जम्भा 47943 
ऐनरे तोर्कएको व्मव्था फभोष्जभ अनगुभन गयेयभार बकु्तानय गनुि ऩदिछ ।  



26  

्थानयम तहको नाभ् यॊगरेी नगयऩातरका                                                 आतथिक वषि-2076/77 
दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुज ुयकभ 

39.  काभको नाऩजाॉच य र्वर ्वयकृतत :- कामािरमरे उऩबोक्ता सतभततसॊग सम्झौता गयी काभ गयी 
सकेऩछी सम्झौता अनसुायको काभ य ऩयुा गयेको ऩरयभाण सर्हत नाऩय र्कताफ य यतनङ तफर तमाय 
गयी प्रभाष्णत गयेय भार बकु्तानय गनुिऩनव व्मव्था छ । मस वषि नभनुा छनौि गयी ऩयीऺण 
गरयएका भध्मे तनम्नानसुायका उऩबोक्ता सतभततराई रु. १८५९१४८५/- बकु्तानय गदाि काभको 
तफर तथा नाऩय र्कताफभा सम्फष्न्धत उऩबोक्ता सतभततरे प्रभाष्णत गयेको देष्खएन । 
बौ.नॊ. तभतत मोजनाको नाभ सम्झौता यकभ बकु्तानय यकभ 
३-२०७६/५/६ भारऩोत कामािरम अगातड देष्ख भयुायी सोनयको ऩसर 

सडक ्तयोन्नतत 
९०३५५९४ 2159969 

५-२०७६/५/९ सडक ग्राबेर तथा ्तयोन्नतत यॊ गेरी ४ ३१५४७३२ 2942946 
६-२०७६/५/९ ऩक्कय नारा सर्हत कारोऩरे कामि, हरुाकी भागिको गणेश 

भा.र्व. देष्ख याभकुभाय भण्डरको घय सम्भ जान ेसडक 
४८९६१२६ 3111685 

७-२०७६/५/९ ऩक्कय नारा सर्हत कारोऩरे गनव कामि तधयेन्द्र भण्डरको घय 
देष्ख फधु भण्डरको घय खेत जान े

५४७२६८५ 3450237 

२०७६/५/३१ र्ऩ.तस.तस रयङ्ग सप्राई कबय सर्हत ५८०७५५ 211343 
१७५-
२०७६/१२/३ 

गणेश भा.र्व. र्पल्ड घेयाफाया, यॊ गेरी ४ ५१५६९३।७३ 284132 

२२२-२०७७/२/७ दववशा धनऩारथान भष्न्दय उत्तयफाि ऩष्श्चभतपि  ११८२१०।९६ 100000 
२४७-
२०७७/२/२० 

तनशानथान ष्शव ऩॊचामन भष्न्दय तनभािण, यॊ गेरी ३ ४१३२३४।७३ 399951 

२४८-
२०७७/२/२१ 

फैदाभायी िोरको उत्तय दष्ऺण सडक, यॊ गेरी ८ ३५०४५५।९५ 189473 

२६०-२०७७/३/२ ओतर िोर देष्ख काष्जभान थोक योड ग्राबेतरङ, यॊ गेरी ३ ६९२२०६ 598490 
२६३-२०७७/३/३ सडक तथा ऩोखयी भभित, यॊ गेरी ९ २०६५६०।१७ 195199 
२७७-
२०७७/३/११ 

सकुुम्फासय व्मव्थाऩनको रातग गलु्री ऩोखयी ऩनुिको रातग 
भधवुतन 

१०९५३३२ 949927 

२७८-
२०७७/३/११ 

ग्राभ देवता भष्न्दय तनभािण ५१५७७९।४८ 332230 

२७९-
२०७७/३/१२ 

भरङवावा भष्न्दय ६१८९४८।०६ 141667 

२९८-
२०७७/३/२२ 

तसक्कभरारको ऩसर देष्ख दष्ऺण हुॉदै वोडिय जाने सडक 
तनभािण कामि 

७२०६५०८।४८ 2841352 

३०४-
२०७७/३/२४ 

भान फहादयु ताभाङ घय उत्तय फेरवायी तसभाना सम्भ 
सडक ग्राबेर 

११५३१५४।५० 488340 

३०५-
२०७७/३/२४ 

भधवुनय उत्तय िोर ग्राभथान भष्न्दय व्मव्थाऩन २०६३११।०४ 194544 

जम्भा 18591485   
40.  मोजना यकभफाि भारसाभान खरयद य भौज्दात् ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा 

२४ भा मोजना फनाई कामािन्वमन गनव व्मव्था यहेको छ । ऐनको दपा २४(७) भा मोजना 
सॊचारन गदाि तोर्कएको कामािन्वमन ऩयुा गनुिऩनव व्मव्था छ । नगयऩातरकारे वडा नॊ. 1, 3, 
6, 9 भा सानातसॉचाई कामिक्रभ सॊचारन गनव गयी ्वयकृत बएको मोजनाको फजेिफाि ऩैनय 
तनभािण य वोयीङ खरयद कामि गनि २०७६।१२।९ देष्ख ठेक्का कामिको शरुुवात गयी सो कामि गनि 
२०७७।३।३। भा भार सप्रामसिसॉग ९२ थान र्ऩ.तब.तस वोयीङ (ऩाइऩ सेि सभेत) खरयद गयी 
रु. 3899539/- बकु्तानय गयेको ऩाइमो । खरयद गरयएका वोयीङ सेि मो वषि सम्भ सम्फष्न्धत 
वडाहरुभा जडान य र्वतयण नगयी भौज्दातभै हयेकोरे ्वयकृत गरयएका मोजनाका उऩबोक्ताहरुरे 
उक्त वोरयङहरुको रागत सहबातगता व्महोयी कामि सम्ऩन्न बएको य तोर्कए फभोष्जभ मोजना 
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सॊचारन बएको प्रभाण ऩेश हनुऩुनव रु.  3899539/- 
41.  साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ ११ भा भारसाभानको रागत अनभुान तमाय 

गदाि ्ऩेतसर्पकेशनको अतधनभा यही तमाय गनुिऩनव व्मव्था छ । कामािरमरे मोजनाको फजेिफाि 

तड.डब्र.ुतस ऩाईऩ खरयद कामि गनव गयी नगयऩातरका भभित सॊबाय कोषफाि वडा नॊ. 1,2,7 को 
मोजनाको हू्यभ ऩाइऩ  खरयद सभेतको फजेिफाि उक्त र्ऩ.तब.तस. ऩाइऩ खरयद कामिको 
रु.5276535/- को र.ई. ्वयकृत गयी २०७६।१२।३० भा वोरऩर आह्वान गयेकोभा 
एकभार वोरऩर ऩयेको देखाई सो कामि गनि रु. 4317820.40 (भू.अ. कय फाहेक) को 
र्हरिेक प्राष्टयक एण्ड ऩाइऩ इष््िभेिको वोरऩर ्वयकृत गयेकोभा वोरऩरदातारे ई. र्वडयङ 
भापि त ऩाइऩको ्ऩेतसर्पकेशन सभावेश गयेको ऩाइएन । कामािरमरे सभेत ्ऩेतसर्पकेशन ऩेश 
नगयेको वोरऩरदाताराई ्ऩेतसर्पकेशन भाग नगयी वोरऩर ्वयकृत गयेको देष्खमो । 
्ऩेतसर्पकेशन वेगय खरयद गरयएका उक्त ऩाइऩहरु सम्फष्न्धत मोजना तथा कामिभा जडान बै कामि 
सम्ऩन्न बएको प्रभाण सभेत सभावेश नबएकोरे खरयद गरयएका ऩाइऩ सम्फष्न्धत मोजना जडान य 
खऩत बएको प्रभाण ऩेश हनुऩुनव रु. 
२०७७।२।३० को खरयद २०७७।२।28 को खरयद 

1 Q 168 RM 114m 
0.60Q 164 RM 42m 
0.50Q 40 RM   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4326856/- 

42.  कामि ऩरयभाण वेगय तनभाणि साभाग्रयको ठेक्का् साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ 31 
(ख) भा साविजतनक तनकामरे खरयद सम्झौता गदाि अनसूुचय-3 भा उल्रेष्खत सम्झौता भध्मे कुनै 
एक सम्झौता गयी खरयद गनि सक्ने व्मव्था छ । अनसूुचय ३ को (क) भा खास भारसाभानको 
आऩूती गनव गयी खरयद सम्झौता गनि सर्कन े बएताऩनय सडकभा र्वर्छ्याउने वा भभित सॊबाय 
कामिको रातग ग्राबेर खरयद गनव सम्झौताराई  खास भारसाभानभा उल्रेख गयेको ऩाइएन । 
नगयऩातरकारे ऩूॉजयगत फजेिफाि र्वतबन्न वडाहरुभा ग्राबेर उऩरब्ध गयाउन नदीफाि ग्राबेर य 
खरयद गरयएको ग्राबेरराई Compaction गनव कामिकोरातग योरय भार ठेक्काभा तरन तनम्नानसुाय 
ठेक्का फन्दोव्त गयेको ऩाइमो ।  

भारसाभान/ र.ई. दय सम्झौता दय बकु्तानय यकभ 

ग्राबेर सप्राई ढुवानय 1820/06 प्रतत घ.भय 1080 1411908 

वेस कोसि ढुवानय 3112/26 प्रतत घ.भय. 1594 53901.51 
योरय गनव कामि 29/95 प्रतत घण्िा 179205 प्रतत र्क.भय. 6017749 
२०७६।६।३ भा ग्राबेर खरयद कामिको दयको वोरऩर आव्हान बई सफै बन्दा घिी दय कफोर 
गनव समऩरय भष्ल्ि प्रऩोज प्रा.तर.को रु.944/- प्रतत घ.भय. को दय ्वयकृत गयी सम्झौताको 
रातग सूचना गयेकोभा उक्त पभिरे सो दयभा सप्राई गनि नसक्ने जानकायी गयाएको आधायभा 
तनजरे याखेको वोरऩर धयौिी यकभ रु.50000/- जपत गयी सोही ददन दोश्रो घिीवारा भोयङ 
कन्ट्रक्सनराई सम्झौता गनि ऩराचाय गयी २०७६।७।२२ भा रु.100000/- कामि सम्ऩादन 
जभानत तरई दोश्रो घिीवाराको रु.1080/- को दयभा सम्झौता गदाि काभको ऩरयभाण नखरुाई 
दय भार सम्झौता गयेको देष्खमो ।  

 

42.1.  साविजतनक खरयद ऐन २०६३ को दपा ६३ फभोष्जभ ठेक्काभा बाग तरई ्वयकृत वोरऩरदातारे 
सम्झौता गनि नआएभा सो वोरऩरदाताराई कारो सूचयभा सभेत याख ने तनमभावरी २०६४ 
फभोष्जभ तसपारयस गनुिऩनव य कारो सूचयभा यहेको अवतध बय साविजतनक खरयद कायवाहीभा बाग 
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तरन नऩाउन ेव्मव्था यहेको बएताऩतन Subbase  सप्राईको कामि गनि समऩरय भल्िीप्रऩोजको 
दय कभ यहेको देखाई २०७६।७।१५ भै तनजको दय ्वयकृत गयी रु. 100000/- को फैंक 
जभानत तरई सम्झौता गयेको ऩाइमो ।  

42.2.  ग्रडेय, योरय बाडाको रागत अनभुान ष्जल्रा दययेि अनसुाय प्रतत घण्िाको दयफाि गनुिऩनवभा र्करो 
तभियको दयफाि गयी रु. 10242205/- रागत अनभुान ्वयकृत गयेकोभा खरयद सम्झौता गदाि 
तनमभानसुाय कामि सम्ऩन्न जभानत घिी तरएको तथा दय प्रतत र्क.भय.को दयफाि ऩेल्ने कामि गदै 
बकु्तानय चार ुगयेको मय ठेक्काहरुफाि वडा नॊ. ३ का कुनै सडकभा ग्राबेर ऩरु् माएको ऩाइएन। 
नभूना छनौि गयी ऩरयऺण गरयएकोभा २०७६।११।१ फाि सडकहरुभा ग्राबेर र्वर्छ्याउने कामि 
थारनय गयी २०७७।३।१२ सम्भ मो कामि गयाई बकु्तानय गरयएको य कोतबड-19 को कायण 
सम्ऩूणि रकडाउन बएको अवतध (२०७७।२।९) भा सभेत वडा नॊ. 5 य ६ का ६ विा वडा 
सडकभा ग्राबेरको रु. 2930485.50 बकु्तानय गयेको ऩाइमो । ग्राबेर खरयदको कामि य 
र्वर्छ्याउने कामिभा ४८ सडकभा रु. 16172290.19 खचि बएको सभेत देष्खएको छ ।  

 

43.  काभको अव्था य बकु्तानय् ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ भा नगय सबाफाि ्वयकृत 
मोजनाभा छुट माइएको यकभफाि कामि गयाउदा प्रचतरत काननुको व्मव्था अनसुाय कामि गयाई 
खचि गनुिऩनव व्मव्था छ । नगय कामिऩातरकारे सखयददन वेरवायी तसभाना सडक मोजनाभा रु. 
50 राख र्वतनमोजन बएको आधायभा कामि गयाउन ७ विा काभको आइिभ सभेत याखय रु. 
5009497/- को रागत अनभुान्वयकृत गयेको छ । सो मोजनाको र.ई. तबर ग्राबेर 3219 
घ.भय. यहेकोभा उक्त ग्राबेर सप्राई कामि भोयङ कन्ट्रक्शन (दययेि ्वयकृत सप्रामसि) फाि 
गयाई २२५० घ.भय. को रु. 2745600/- को प्रथभ यतनङ र्वर तमाय गयी बकु्तानय गयेको 
ऩाइमो । सो मोजनाका अन्म आइिभ तपि को कामि नबएको य उक्त ग्राबेर र्वच्छाएको सडकभा 
योरय सभेत रगाएको (योरय बाडा सम्झौता) नऩाइएकोरे सडकका अन्म आइिभको कामि 
नगयाउने तय छुटै्ट मोजना तबर ग्राबेर सप्राई भार गयाई बकु्तानय गयेको, मोजनाको यकभफाि 
बकु्तानय नगयी भभित सॊबाय कोषफाि खरयद गरयएको ग्राबेर मोजनाभा रगाएको य भभित सॊबाय 
कोष तपि को यकभफाि बकु्तानय गयेकोरे मोजनाभा छुट्याइएको काभको सम्झौता बएऩतछ सोही 
ष्शषिकफाि खचि गनुिऩनवभा भभित सॊबाय तपि फाि खचि गयेको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2745600/- 
44.  कामािरमरे ग्राबेर र्वच्छाई सकेऩतछ योरय गनव काभको रातग छुटै्ट ठेक्का ऩट्टा गयेकोभा भभित 

सॊबाय कोष तपि फाि तरुसा कन्ट्रक्शनराई ग्रडेय य व्माकहोफाि फािो तभराउन ेकामिको बकु्तानय 
गदाि र्वतबन्न सडकभा ग्राबेतरङ कामि य अर्पस कम्ऩाउण्ड रेबतरङ कामि सभेतको आइिभ एकै 
र्वरभा सभावेश गयी बकु्तानय गयेकोरे ग्रडेयरे सडकभा गयेको काभको ऩरयभाण नखलु्ने तथा 
सडकभा ग्रडेय गनव कामि छुटै्ट ठेक्काफाि सभेत सॊचारन बएकोरे एकै कामिभा दोहोयोऩना बए 
नबएको मर्कन गनि सर्कएन रु. 

 

 

 

 

 

 

 

415190/- 
45.  उऩबोक्ता सतभततफाि कारोऩरे कामि्  साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ ९७ भा 

उऩबोक्ता सतभततफाि गयाउन सर्कने कामि सम्फन्धभा व्मव्था यहेको छ । कामािरमरे 
२०७५।७६ भा ्वयकृत वडा नॊ.४ तसर्कभरार घय देष्ख दष्ऺण वोडिय सम्भको मोजनाको 
२०७६।५।२ को फैठकको तनणिमफाि म्माद थऩ गयी मो वषि कामि गयाई बकु्तानय गयेकोभा 
देष्खएका व्महोयाहरु् 
 सडक कारोऩरे गयाउने कामि गदाि ्वयकृत आइिभभा यहेको र्वजरुी ऩोर हिाउने कामि नै 

नगयी कामिको अष्न्तभ र्वर बकु्तानय बएको 
 सडक तनभािण सम्फन्धय कामि गयाउदा ्वयकृत ्िाण्डडि ्ऩेतसर्पकेशनको आधायभा कामि 
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गयाई बकु्तानय गनुिऩनवभा इर्ष्टभेि फभोष्जभ ५१२ भय. रम्वाईको मो सडक खण्डभा ५१.60 
भय ऺेरभ भार साइड डे्रनको कामि गयी कारोऩर (र्ऩच) को काभको बकु्तानय गयेको 

 सफ ग्रडे तमायी ५१२ तभिय गयेकोभा फेस, सफ-फेस कोसि रगामतका ऩयचको अन्म आइिभ 
५५० भय. रम्वाईफाि गणना गयी बकु्तानय गयेको 

 सडकको चौडाई तडजामनभा ५।५ भय यहेकोभा फेस कोसि सपव स तमायी कामि ६ भय फाि 
गणना गयेको प्राईक कोि, ट्याक कोि य र्प्रतभक्स काऩवि सफै आइिभको चौडाई गणना गदाि 
५.५ भय फािै गयी र्वर तमाय गयी बकु्तानय गयेको र्प्रतभक्स काऩवि को चौडाई 0.04 
तभ.तभ.फाि गणना गयी बकु्तानय गयेकोभा कोय किय को ऩयीऺण प्रभाण सभावेश नबएको 

 प्रथभ यतनङ र्वरफाि रु.3999507.95 बकु्तानय बई सकेकोभा दोश्रो तथा अष्न्तभ र्वरभा 
सो यकभ अल्मा गदाि रु.3997320/- भार देखाएकोरे फढी बकु्तानय ददएको 
रु.2187.84 असरु हनुऩुनव रु............................................................................    

 मो सडकको कारोऩरे सम्फष्न्ध कामि उऩबोक्ता सतभततफाि गयाई रु. १२७७५३.११ बकु्तानय 
गयेकोभा तोर्कएको ्िाण्डडि य आधायभा कामि बएको भान्ने आधाय नदेष्खएको रु............... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2187.84 

 

127753.11 
  प्रदेश तनवािचन ऺरे ऩूवािधाय र्वकास कामिक्रभ तपि ्  

46.  ड्रइङ तडजामन ्वयकृतय वेगयको कामि्  साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ १० भा 
तनभािण कामिको रागत अनभुानको व्मव्था छ । बवन तथा अन्म सॊयचना तनभािणको रागत 
अनभुान तमाय गदाि ्वयकृत ड्रइङ तडजामनको आधायभा काभको ऩरयभाण गणना गयी रागत 
अनभुान तमायी बई ्वयकृत गनुिऩनवभा यत्न भा.र्व. यॊगेरीभा ल्माव बवन तनभािण कामिको रागत 
अनभुान ्वयकृतय गदाि र्वतबन्न आइिभको काभको ऩरयभाण भारको आधायभा रु. 1875000/- 
को र.ई. ्वयकृत गयेको ऩाइमो । ्वयकृत र.ई. भध्मे ष्शऺा शशितफाि रु. 1500000/- य 
फाॉकी उऩबोक्ता सतभततको श्रभदान उल्रेख गरयएको छ । र्वद्यारम ऺेर तबर तनभािण गरयन े
ल्माव बवन फनाउन र्वद्यारम व्मव्थाऩन सतभतत फाहेकको तनभािण उऩबोक्ता सतभतत गठन गयी 
सम्झौता गयेको देष्खमो । सतभततसॉग २०७६।१२।१९ भा सम्झौता गयेको य सतभततरे 
२०७७।२।१७ देष्ख २०७७ आषाढ सम्भका र्वतबन्न तनभािण साभाग्रय तथा भष्टयोर खरयद 
सभेतका र्वर सभावेश गयी कामािरमरे काभको ऩरयभाणको आधायभा पाइनर र्वर तमाय गयी 
रु. 1500000/- बकु्तानय गयेको ऩाइमो । सम्झौताको शति अनसुाय सतभततरे साभाष्जक 
रेखाऩयीऺण, र्हसाव साविजतनक तथा र्वद्यारम व्मव्थाऩन सभततराई बवन ह्तान्तयण गयेको 
सभेत नऩाइएकोरे र्वद्यारमको आवमकता य तोर्कएको ल्मावको तडजामन अनसुाय कामि गये 
नगयेको मर्कन गनि सर्कएन ।  

47.  र्वद्यारम बवन भभित सॊबायको ष््थतय् साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ फभोष्जभ भभित सॊबाय 
सम्फन्धय कामि गयाउन ुअष्घ काभको र्ववयण तमाय गयी साही आधायभा र.ई. तमाय गनुिऩनवभा 
भहारक्ष्भय भा.र्व. दववशाभा प्रदेश तनवािचन ऺेर ऩूवािधाय र्वकास कामिक्रभफाि मोजना छनौि बई 
आएको आधायभा नगयऩातरकारे उक्त र्वद्यारमभा गरयने काभको रागत अनभुान तमाय गदाि 
र्वद्यारम व्मव्थाऩन सतभततको तनणिम, काभ गयाउन ुअष्घ भभित गनुिऩनव ्थान, काभको र्ववयण य 
र्वद्यारमको तसपारयस ऩर सभेत सभावेश नगयी न.ऩा.का. प्रार्वतधकफाि रगत अनभुान तमाय गयी 
ठेक्काऩट्टाफाि कामि गयाई रु. 1371457.36 बकु्तानय गयेकोभा काभ सम्ऩन्न बएको तसपारयस 
सभेत र्वद्यारमफाि सभावेश नगयेकोरे काभको आवमकता, तनभाणि व्मवसामयरे तोर्कए 
फभोष्जभका सफै कामि ऩयुा गये नगयेको मर्कन गनव अव्था देष्खएन ।  
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48.  उऩबोक्ता सहबातगता् ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ भा ्थानयम तहरे आवमकता 
अनसुाय कानून फनाई राग ु गनि सक्ने व्मव्था छ । सॊघयम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन 
भन्रारमरे ्थानयम तहको उऩबोक्ता गठन तथा ऩरयचारन सम्फन्धय नभूना कानून ढाॉचा सभेत 
तोर्कददएकोभा नगयऩातरकारे हासम्भ ्थानयम तहको उऩबोक्ता गठन ऩरयचारन सम्फन्धय कानून 
फनाई ऩारयत गयेको ऩाइएन । तय नगयऩातरका तबर सॊचारन गरयने र्वतबन्न तनभािण कामिहरुभा 
जनसहबातगता वाऩत १५ प्रततशत अॊश तरई कामि गयाउदै आएकोभा कामिऩातरकाको 
२०७५।८।९ को तनणिम नॊ. १ फाि जनसहबातगताभा तसभेन्ि, यड, तगिी, वारवुा तपि को 
काभभा ५ प्रततशत भार य अन्म काभको आइिभभा १५ प्रततशत हनुे तनणिम गयेको ऩाइमो । 
आमोजना कामिक्रभ सॊचारन गनि कूर रागत अनभुान छुट्याई सम्झौता गरयसकेऩतछ ऩनु काभ 
गयई नाऩजाॉच गरय बकु्तानय गदाि कभर्ऩच्छे जनसहबातगता पयक पयक गयी गणना गनािरे 
कततऩम उऩबोक्ता सतभततको काभभा ्िक्चय तपि का काभ गनव अन्म खन्ने ऩनुव रागतका 
श्रभभूरक काभै नगयी छातडएको अव्था देष्खएकोरे उऩबोक्ताको र्ह्सेदायीफाि मोजनाको काभ 
गयाउने साविजतनक खरयद ऐन २०६३ य तनमभवरी २०६४ का व्मव्थाहरु ऩूवि ऩारना बएको 
भान्ने आधाय देष्खएन । नगय ऺेर तबरका काभ उऩबोक्ता सतभततफाि गयाउने सम्फन्धभा 
कानूनभा व्मव्था गरय भार सहबातगता तोर्कन ुऩदिछ ।   

49.  गत वषिको मोजनाको बकु्तानय् ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ भा नगयसबाफाि ऩारयत 
फजेि य कामिक्रभको सयभा तबर यहेय भार खचि गनुिऩनव व्मव्था छ । कामािरमरे वडा नॊ. ४ भा 
भनोज ठेकेदायको घय देखय रक्ष्भय शयणको घय जाने फािो मोजनाभा २०७५।७६ भा रु. 
300000/- फजेि यहेकोभा उक्त सडकभा ग्राबेर र्वच्छाउने कामि उऩबोक्ता सतभततफाि गयाउन 
२०७५।१२।११ भा सम्झौता गयी २०७६।२।१५ सम्भ अवतध तोर्कएको छ । तोर्कएको 
अवतधभा कामि नगयी २०७६।३।३० सम्भ म्माद थऩ बएको मोजनाको २०७६।३।२८ भै 
अनगुभन सतभततरे काभको अनगुभन गयेको प्रततवेदन सभवेश गयेको ऩाइमो । कामािरमफाि 
२०७६।३।३० भै बकु्तानय गनव र्िप्ऩणय ्वयकृत गयेको छ । चौथो नगय सबाभा मोजनाको 
दार्मत्व नसायीएकोभा रु. 2942946/- बकु्तानय गदाि काभको कामि सम्ऩन्न तमाय गयी ्वयकृत 
नगरयएको, नाऩय र्कताव य र्वरभा उऩबोक्ता सतभततरे प्रभाष्णत नगयेको, रागत अनभुानभा 
Embankment तमायी गदाि २०० भय िाढाफाि भािो ल्माएय ५२२ घ.भय. को कामि गनि आइिभ 
यहेकोभा छुटै्ट आइिभभा िेक्ियफाि भािो बनव काभको सभेत आइिभ सभावेश गयी उक्त 
आइिभको दय ष्जल्रादय भेष्शनको आधायभा प्रतत घ.भय. ४०९.79 का दयरे सम्झौता गयेको छ 
। बकु्तानय साथ सॊरग्न र्वर फभोष्जभ भािोको काभ तनम्नानसुाय बएको छ ।  

भािोको काभ दय यकभ 

452.77 घ.भय. 70 31673.60 

३४.92 घ.भय. 409.79 131100.02 
जम्भा 162773.62 

उऩयोक्तानसुाय एकै कामिको २ दयफाि भािोको काभको र्वर तमाय गयेकोरे उऩबोक्ता 
सतभततराई भेष्शन दय फाि कामि गयाई बकु्तानय गयेको सम्फन्धभा ऩनु मर्कन गयी फढी बकु्तानय 
बएभा असरु हनुऩुदिछ रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162773.62 
50.  मोजना ्वयकृतय वेगयको खचि्  ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा 42 फभोष्जभ 

नगयऺेरतबर तनभाणि हनुे घय तथा अन्म सॊयचनाहरु नक्सा ऩारयत गयाएय भार तनभािण कामि 
गयाउन ुऩनव, तोकीएको सयभा बन्दा फढीको मोजनाको ड्रइङ तडजामन य रागत अनभुान (डयऩयआय) 
्वयकृत गयाएय मोजना रागत ्वयकृत गनव व्मव्था छ । कामािरमरे ततरुऩतत फाराजय भष्न्दयको  



31  

्थानयम तहको नाभ् यॊगरेी नगयऩातरका                                                 आतथिक वषि-2076/77 
दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुज ुयकभ 

ड्रइङ तडजामन रागत अनभुान ्वयकृत गयेको ऩाइएन। गत र्वगत वषि देष्ख तनभािण कामि गदै 
आएको मो भष्न्दय तनभािणभा र्वतबन्न तनकाम, प्रदेश साॊसह ऩूवािधाय र्वकास कामिक्रभफाि मो वषि 
रु. 15 राख य नगयऩातरका ऩूजयगत फजेिफाि रु. 5 राख सभेत रु. 20 राखको कामि गनि ७ 
आइिभको रु. 249924/- को रागत अनभुान ्वयकृत गयी उऩबोक्ता सतभततको रु. 
499984/- श्रभदान घिाई फाॉकी रु. 1999939/- खचि बएको छ । काभको ड्रइङ 
तडजामनफाि कामभ बएको कामि ऩरयभाण य रागत अनभुान ्वयकृतय वेगय जे जतत यकभ प्राप्त 
हनु्छ सोही आधायभा र्वतबन्न आइिभको काभ गदौ बकु्तानय गनािरे काभको दोहोयोऩना बए 
नबएको खदु गनुिऩनव काभ ्थान य ऩरयभाण नछुट्टयएको तनभािणभा कतत रगानय गनव तनष्श्चत नबई 
गरयएको म्तो खचि सम्फन्धभा मर्कन गनि सक्ने अव्था देष्खएन ।  

  र्वशेष अनदुानतपि ्  
51.  रागत सहबातगता घिी् नगयऩातरकाको तनणिम अनसुाय नगयऩातरका तबर सॊचारन गरयने मोजनाको 

तसभेन्ि तथा यड, फारवुा, तगट्टय काभभा ५५ प्रततशत य अन्म काभभा १५ प्रततशत जनसहबातगता 
तरइने गयी व्मव्था गयेको छ । प्रदेश सयकाय र्वशेष अनदुानफाि यॊगेरी खेरभैदान घेयाफाय 
कामिको रातग रु. 1500000/- तनकासाफाि कामि गयाउन रु. 1550158.92 को र.ई. 
्वयकृत गयेको छ । उक्त कामि उऩबोक्ता सतभतत भापि त गयाउने सम्झौता गदाि रु. 
80650.95 भार उऩबोक्ता सतभततको सहबातगताको र्ह्सा कामभ गयी रु. 1470000/- 
प्रदेश शशित (र्वशेष अनदुान) फाि बकु्तानय गनािरे घोर्षत नयतत तथा कामिक्रभरे व्महोनुिऩनव 
न्मूनतभ अॊश नै कट्टा नगयी फढी बकु्तानय गयेको रु. 

 

 

 

 

232523.70 
  प्रदेश सयकाय य सभऩयुक अनदुानतपि ्  

52.  तनभािण अवतध् साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ फभोष्जभ ठेक्काफाि तनभािण कामि गनि सम्झौता 
गदाि अवतध सभेत खरुाई सम्झौता गनुिऩनव व्मव्था छ । नगयऩातरकाराई सभऩयुक अनदुान 
वाऩत रु. 25000000/- प्राप्त बएको भध्मे न.ऩा.फाि रु. 10000000/- सभेतफाि कामि 
गनव गयी यॊगेरी अ्ऩतार इभजवन्सय बवन य भहानन्दभण्डर घय देष्ख सदानन्द शाह ऩोखरयघाि 
सडक मोजनाभा खचि गयेको छ । मस सम्फन्धभा देष्खएका व्महोयाहरु्  

53.  भहानन्दभण्डर घय देष्ख सदानन्द शाह घय ऩोखयीघािको सडक तनभािण कामि गनि रु. 
65801514.67 को रागत अनभुान ्वयकृत गयी रु. 40415414.62 भा खरयद सम्झौता 
गयेको छ । सो काभको तनभािण व्मवसामयराई २०७६।६।१५ भा कामिदेश ददएकोभा सम्झौता 
तनभािण कामि सम्ऩन्न गनव अवतध २०७७।७८ भार उल्रेख गयेको ऩाइमो ।   

54.  ऩेकी जभानत् साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ ११३ (३) भा ऩेकी जभानतको 
म्माद अवतध खरयद सम्झौताभा उल्रेख बएको ऩेकी पछ मौि गनुिऩनव अवतध बन्दा कष्म्तभा एक 
भर्हना बन्दा फढी अवतधको हनुऩुनव व्मव्था यहेको छ । कामािरमरे तनभािण व्मवसामय याजदेवय 
बक्त कन्ट्रक्सनराई रु.4000000/- ऩेकी उऩरब्ध गयाउदा ऩेश गयेको कामि सम्ऩादन 
जभानतको म्माद २०७७।३।१६ भार यहेकोभा तनभािण व्मवसामयको तेश्रो यतनङ र्वर बकु्तानय 
बै सकेकोभा रु.2400000/- ऩेकी फाॉकी देष्खएको छ । फैँक जभानतको म्माद 
गषु्िसकेकोभा ऩेकी फाॉकी नै देष्खएको ऩेकी जोष्खभभा यहेको ऩाइमो । जभानतराई म्माद थऩ 
नगयाई याष्खएको ऩेकी असरु गयी पछ मौि गनुिऩदिछ ।   

55.  बेरयएसन वेगय थऩ बकु्तानय् साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ ११८ भा सम्झौता 
गदािको वखत ऩूवािनभुान नगयेको ऩरयष््थतय आइऩयेभा बेरयएसन आदेश जायी गनुिऩनव व्मव्था छ । 
कामािरमरे तनभािण व्मवसामय याजदेवय बक्त कन्ट्रक्शनसॉग गरयएको खरयद सम्झौताभा उल्रेष्खत 
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आइिभ नॊ. ६ को सम्झौता ऩरयभाण २१२० घ.भय. भार यहेकोभा तेश्रो र्वर सम्भ उक्त 
ऩरयभाणको २८४२ घ.भय. को बकु्तानय गरयसकेको ऩाइमो । काभको बेरयएसन नै नगयाई बकु्तानय 
गयेको रु.  

 

 

 

305475/- 
56.  गणु्तय ऩयीऺण् सडक तनभािण सम्फन्धय कामि गयाई बकु्तानय गदाि ्वयकृत ्िाण्डडि ्ऩेतसर्पकेशन 

अनसुायको काभको िेष्ट सभेत गयाएय गणु्तयमकु्त बएभा भार बकु्तानय गनुिऩनव व्मव्था छ । 
तनभािण व्मवसामयसॉग सडक तनभािण कामिको बकु्तानय गदाि क्वातरिी ए्मयेुन्स प्रान अनसुायको 
र्फ्रक्वेन्सय य ऩरयभाण फभोष्जभ काभको ऩयीऺण गयाएको ल्माव ऩयीऺण रयऩोि वेगय नै मो वषि 
सम्भ रु.24442385/- बकु्तानय गरयसकेकोरे गणु्तय ऩयीऺणको ल्माव िेष्ट तरएय भार 
बकु्तानय गनुिऩदिछ ।  

57.  अन्म तनकामको ऺरेको कामि्  नगयऩातरका ऺेरतबरको र्वद्यतु प्रशायण सम्फन्धय कामि नेऩार र्वद्यतु 
प्रातधकयण यॊगेरीफाि हनुे गयेको छ । कामािरमरे ठे.नॊ. ३।२०७६।७७ फाि सडकको ऩोरभा 
र्वजरुी वत्तय जडान गनव कामिको रागत अनभुान तमाय गदाि २५ वािको एर.ई.डय य बेऩयराईि 
७५४ थान खरयद गनव कभको रु.1960711/- ्वयकृत गयेको ऩाइमो । ठेक्का कामि गनुि अष्घ 
प्रातधकयण य नगयऩातरका र्वच राइि जडान ऩतछ र्वद्यतुको भहशरु बकु्तानय को दय तथा प्रकृमा 
तोर्क सम्झौता बएको ऩाइएन । तसरफन्दी दयबाउऩर भापि त खरयद गरयएकोभा ऩर्हरो ऩिक २ 
विा भार दयबाउ ऩयेको देखाई दोश्रो ऩिक ३ वोरऩरदाताको भूल्माङ्कन गयी रु.1618883/- 
भा ठेक्का फन्दोव्त गयेको छ । सप्रामसि बएको सम्झौताभा भारसाभानको १ वषि ग्मायेन्िी 
अवतध तोर्कएको य कामि सम्ऩादन जभानतको म्माद र्वर अवतधको १३ भर्हनाको हनुऩुनव 
व्मव्था यहेकोभा (र्वरतभतत ०६ भे २०२०) यहेकोभा कामिसम्ऩादन जभानतको म्माद ०५ 
अर्प्रर २०२१ सम्भको हनुऩुनवभा जनवयी २०२१ सम्भको भार यहेको य खरयद गरयएका 
बेऩयराईि जडान गयी कामिसम्भ सभेत गयेको नऩाइएकोरे काभको कामि सम्ऩन्न तमाय गयी 
्वयकृत गनुिऩदिछ ।  

58.  र्वद्यतु ट्रान्सपभियको कामि उऩबोक्ता सतभततफाि सॊचारन् साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को 
तनमभ ९७ भा उऩबोक्ता सतभततफाि गयाइने काभको फायेभा व्मव्था छ । कामािरमरे 
आभतोरा-(यॊगेरी-३) भा ट्रान्सपभिय तसफ्ि गनुिऩनव अव्था देखाई उक्त काभ उऩबोक्ता 
सतभततफाि गयाई रु.190589.07 भा गनि सम्झौता गयी रु.184300/- बकु्तानय गयेको छ । 
यकभ बकु्तानय गदाि ऩेश गरयएको कागजातभा ने.र्व.प्रातधकयण यॊगेरीभा धयौिी खाताभा 
रु.28920.26 जम्भा गयेको धयौिी यतसद तथा ने.र्व.प्रा.रे भू.अ. कय रु.3337.11 थऩ गयी 
तमाय गयेको रागत अनभुान य १० प्रततशत ओबययेडको रु.2336.50 सभेत थऩ गयेको र्ववयण 
सभावेश गयेको ऩाइमो । उऩबोक्ता सतभततफाि कामि गयाई तमाय गरयएको र्वरभा २८ विा ऩोर 
तसफ्िको रु.125781/- सभेत बकु्तानय गयेकोभा उक्त कामि ने.र्व.प्रा.रे नगयी उऩबोक्ता भापि त 
नगयाई उऩबोक्ताफाि कामि गयेको देखाएको, इर्ष्टभेिभा जोडयएको भू.अ. कय वाऩत बकु्तानय 
ददएको रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3337.11 
58.1.  धयौिीभा यकभ जम्भा गयेको बौचयको आधायभा ऩयैु यकभ बकु्तानय ददएकोरे वा्तर्वक खचि 

मर्कन गरय र्पताि तरनऩुनव रु. 28920.26 
59.  ऩेकी् साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ ११३ अनसुाय तनभािण व्मवसामयहरुरे 

तरएको भोर्वराइजेशन ऩेकी भध्मे आतथिक वषिको अन्तसम्भ ऩतन पछ मौि बएको नदेष्खएकोरे 
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तनमभानसुाय असरु पछ मौि हनुऩुनव रु.  
तस.नॊ. ऩेकी तरनकेो नाभ ऩेकी यकभ 

1.  ओइ्ाऩ र्वल्डसि एण्ड इष्न्जतनमसि प्रा.तर.  287000 

2.  तनर्कता एण्ड याज कन्सट्रक्शन 930000 

3.  गोर्वन्द तनभािण सेवा 1275766 

4.  र्वय तनभािण सेवा 1678000 

5.  याज देवय बक्त कन्सट्रक्शन प्रा.तर. 2400000 

जम्भा 6570766 
 

6570766/- 

  प्रदेश साॊसद तनवािचन ऺरे ऩूवािधाय र्वकास कामिक्रभ तपि ्  
60.  ओभशाष्न्त र्वल्डयङ् वेतौनाभोनडाको काभको आइिङ्ग नॊ. २३ भा कष्न्क्रि तभक्स तडजाईनको 

साभग्रय ऩयीऺणफाऩत उऩबोक्ता सतभततको काभको र्वरभा रु. 10000/- सभेत बकु्तानय गयेकोभा 
उक्त काभको गणु्तय ऩयीऺण प्रभाण सभावेश नबएकोभा फढी बकु्तानय रु. 10000/- असरु 
हनुऩुदिछ रु. 10000/- 

61.  नगयसबाफाि ्वयकृत नबएको मोजनाभा खचि्  ्थानयम सयकय सॊचारन ऐन २०७४ फभोष्जभ 
नगयऩातरकारे नगयसबाफाि ऩारयत फजेिको सयभा य कामिक्रभ फभोष्जभ कामि गयाई खचि गनुिऩनव 
व्मव्था छ । प्रदेश सासद ऩूवािधाय ऺेर र्वकास कामिक्रभफाि वडा नॊ. ६ को भधुवुतय देष्ख ५ 
सम्भका सम्ऩूणि कल्बिि तनभािण कामिक्रभ ्वयकृत गयी रु.4000000/- कामिक्रभ फजेि ्वयकृत 
बएकोभा उक्त कामि गयाउन २ ठेक्का फन्दोव्त गयी रु.183000/- भार वचत यहेकोभा 
नगयऩातरकाको ऩूॉजयगत फजेिफाि थऩ कामि गयाउने गयी रु.1806602.87 सभेत थऩ गयी ऩनु 
अको ठेक्का फन्दोव्त गयी वडा नॊ. ५ को भा २ मोजना य भभित सॊबाय कोष सभेतको यकभ थऩ 
गयी मो वषि ३ ठेक्काभा रु.5622553.10 खचि गयेको ऩाइमो । नगयसबाफाि ऩारयत नबएका 
मोजनाभा नगयकामिऩातरकाफाि यकभ थऩ गयी खचि गयेको रु.1806602/- नगय सबाफाि 
अनभुोदन य ्वयकृत हनुऩुनव रु. 1806602/- 

  प्रदेश शशति तपि ्  
62.  रागत अनभुान य काभको ऺरे् साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ ९ भा रागत 

अनभुान तमाय गदाि र्वचाय गनुिऩनव कुयाको व्मव्था गयी तनभािण कामिको रागत अनभुान तनमभ 
१० फभोष्जभ गनुिऩनव व्मव्था छ । कारीभष्न्दयभा साभदुार्मक बवन तनभािण कामि गनि उऩबोक्ता 
सतभतत भापि त काभको सम्झौता गयी मो वषि रु.4128593/- को कामि ऩरयभाणको आधायभा 
र.ई. ्वयकृत गयेको ऩाइमो । भष्न्दय तनभािणको र्व्ततृ ऩरयमोजना प्रततवेदन फभोष्जभ 
रु.6594973/- गनव अनभुान गरयएकोभा मो वषिको रातग काभ िऩ फ्रोय सियको कामि गनव 
गयी च्मानरगेि, आल्भतुनमभ झ्मार, ढोकाको काभ सभावेश गयेको बएताऩतन तय कामि नगयाई 
अन्म आइिभ भारको कामि गयाई बकु्तानय गयेको छ । उऩबोक्ता सतभततरे ऩेश गयेको खरयदका 
र्वर र्वजक रकडाउन अवतध तबर (२०७६।१२।१३ देष्ख २०७७।१।२८) का य भठ योर 
सभेत २०७७ फैशाख १ देष्ख ९ सम्भको यहेको तथा भारसाभानहरु र्वयािनगय फजायफाि खरयद 
गयेको ऩाइमो । काभ गयाउन अष्घ रागत अनभुान य इर्ष्टभेि तबर यहेको काभको ऺेर छुट्याएय 
दोहोयो नऩनव गयी भार कामि गयाउन ुऩदिछ ।  

63.  साइि ष्क्रमय नबई ठेक्का् साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ फभोष्जभ तनभािण कामि शरुु गनुि 
अगावै तनभािण ्थर तनष्श्चत गनुिऩनव व्मव्था छ । नगयऩातरकाराई ्वा्थम सॊ्था नबएका 
वडाहरुभा आधाबतु ्वा्थम केन्द्र ्थाऩना गनि सॊघयम सयकायफाि प्राप्त यकभ भध्मे मो वषि वडा  
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नॊ. 2, 4, 8, 6, 9 भा आधायबतु ्वा्थम केन्द्र ्थाऩना गनव गयी ५ ठेक्का प्माकेज तमाय गयी 
वोरऩर आह्वान बै ठेक्का सम्झौता गयी कामि थारनय गयेको भध्मे वडा नॊ. ६ भा तनभािण हनु े
आधायबतु ्वा्थम केन्द्र बवन वनाउने जग्गाभा र्ववाद बई कुनै कामि नबएको य ठेक्काको म्माद 
सभेत २०७७।१२।३० भार यहेको देष्खमो । तनभािण ्थर तनष्श्चत नगयाई ठेक्का सम्झौता गनव 
कामि गयेकोरे काभ हनुे नहनुे तनष्श्चत देष्खएन । तनभािण्थर िुङ्गो रगाएयभार ठेक्काऩट्टा 
गनुिऩदिछ । 

64.  उऩबोक्ता सतभतको आइिभ य बकु्तानय् साविजतनक खरयद २०६४ फभोष्जभ सडकभा ग्राबेर 
र्वच्छाउने कामिको आइिभ ्वयकृतय गदाि तनभािण कामिको नभसिभा तोर्कएको आधायफाि गनुिऩनव 
व्मव्था छ । तडऩ ु देष्ख भहेन्द्र भभु ुिको घयसम्भको फािोभा ग्राबेर र्वच्छाउने कामिको र.ई. 
्वयकृतय गदाि सफफेस साभग्रयको आइिभ छुटै्ट याष्ख ग्राबेर रेर्मङ्ग एण्ड रेबतरङको कामि गनि छुटै्ट 
कम्प्माक्सनको आइिभ सभावेश गयी प्रतत र्क.भय. रु.25000/- का दयरे ्वयकृत गयी उक्त 
कामि उऩबोक्ता सतभततफाि गयाई ६०१ भय सडकभा कामि गयाउदा कम्प्माक्सनको छुटै्ट यकभ 
बकु्तानय गयेको रु. 75125/- 

65.  सारवसारी मोजनाको म्माद् ्थानयम ऩूवािधाय र्वकास साझेदायी कामिक्रभफाि छनौि बई तनभािण 
कामिको सम्झौता बएको मो मोजनाको अवतध २०७७।९।२९ सम्भ कामभ गयेको ऩाइमो । 
सारवसारी रुऩभा सॊघयम साॊसदफाि छनौि गरयएको मोजनाको अवतध ऩतछल्रो आ.व. सम्भ याष्ख 
सम्झौता गयेको कायण ऩेश बएन ।  

65.1.  गणु्तय ऩयीऺण् सडक तनभािण कामि कामि गयाउदा ्िाण्डडि ्ऩेतसर्पकेशनको आधायभा कामि 
गयाई बकु्तानय गनुिऩनव व्मव्था छ । तनभािण व्मवसामय भापि त कामि गयाई दोश्रो र्वर सम्भको 
रु.8303752/- बकु्तानय गरयसकेकोभा काभको गणु्तय ऩयीऺण गयेको ल्माव िेष्ट रयऩोिि 
तरएको नऩाइएकोरे सम्झौता य ्िाण्डडि ्ऩेतसर्पकेशन अनसुाय कामि बएको भान्ने आधाय देष्खएन 
। ्वयकृत ्िाण्डडि अनसुायका सफै काभको ऩयीऺण गयाएय भार बकु्तानय गनुिऩदिछ ।   

66.  वयभा् साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ ११२ फभोष्जभ तनभािण व्मवसामयराई 
साइि ह्तान्तयण गयेको तभतत देष्ख ररु्ि सच्माउने अवतध सम्भको काभको र्वभा गयाउनऩुनव 
व्मव्था छ । मो ठेक्काका तनभािण व्मवसामयराई फयभा वाऩत रु.50000/- बकु्तानय गयेकोभा 
काभको फयभा य तेश्रो ऩऺ दघुििना फयभा गयाई सोको ऩोतरसय रेखाऩयीऺणभा ऩेश नबएको रु. 50000/- 

67.  सम्झौताको शति ऩारना ष््थतय् साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ फभोष्जभ तनभािण कामि 
गयाउदा खरयद सम्झौताको शति ऩयुा गयेय भार बकु्तानय गनुिऩनव व्मव्था छ । ठे.नॊ. 
१६।२०७६।७७ फाि आभतोरा-यॊगेरी सडक तनभािण गनव तनभािण व्मवसामयरे उक्त काभको 
फयभा गयाई प्रभाण ऩेश गयेको ऩाइएन । मो वषि अष्न्तभ र्वर बकु्तानय गयेको य सडकभा र्ऩच 
गनव काभको सभेत बकु्तानय गयेकोभा र्विुतभन िेष्टको ल्माव रयऩोि नयहेको र्प्रतभक्स काऩविको 
चौडाई 0.04 तभ.तभ. देखाई र्वर बकु्तानय गयेकोभा कोय किय िेष्ट रयऩोि नयहेको सडकभा 
प्राईभकोिको कामि गयाएको ऺेर बन्दा १० भय. घिी रम्फाईभा भार ट्याक कोि य र्प्रतभक्सको 
कामि गयेकोरे सम्झौता अनसुायको ऩयैु ऺेरको कामि नगयाई तथा ल्माव प्रभाष्णत वेगय कामिको 
बकु्तानय गयेकोरे काभको नाऩजाॉच गयी बकु्तानय तसपारयस गनव सभेतराई ष्जम्भेवाय फनाइन ु
ऩदिछ ।  

68.  यॊगरेी अ्ऩतार इभजवन्सय बवन् प्रदेश सयकाय सभऩयुक अनदुान रु.10000000/- य न.ऩा.को 
रु.3000000/- सभेत थऩ गयी तनभािण गरयने मस अ्ऩतारको बवनको र.ई. 
रु.33223083/- यहेकोभा ठेक्का ऩट्टा भापि त कामि गनि वोरऩर आह्वान बै रु.24100493/-  
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भा कामि गनव सम्झौता बएको छ । मसवषि तेश्रो र्वर सम्भको बकु्तानय गयेको तनभािण अवतध 
२०७7।१२।२९ सम्भ यहेको छ ।  

68.1.  फढी बकु्तानय् तनभािण कामिको बकु्तानय गदाि सम्झौताको शतिको आधायभा गनुिऩनव व्मव्था छ । 
मो ठेक्काभा फयभा वाऩतको आइिभ Job भा याष्ख सम्झौताबएको छ । ठेक्का सम्झौता उक्त 
आइिभभा रु. 35000/- भार यहेकोभा कामािरमरे रु. 46990.74 बकु्तानय गयेकोरे 
सम्झौता बन्दा फढी भू.अ. कय सभेत बकु्तानय गयेको रु. 13538.74 असरु हनुऩुनवभा प्रायष्म्बक 
प्रततवेदन को प्रततकृमा वाि रु१२७५८.७४ को प्रभाण ऩेश बई फाॉकी रु ७८० असरु गनुिऩनव रु ७८०/- 

68.2.  फढी ऩेकी् साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ फभोष्जभ सम्झौता ऩेकी ददने शति यहेकोभा 
तनभािण व्मवसामयरे ऩेश गयेको जभानतको आधायभा तोर्कए फभोष्जभ ऩेकी ददन सर्कने व्मव्था 
छ । मो ठेक्काका तनभािण व्मवसामयरे रु.4100000/- भारको फैंक ग्मायेन्िी ऩेश गयेकोभा 
कामािरमरे रु.4200000/- ऩेकी ददएको ऩाइमो । ऩेश गयेको फैंक जभानतको म्माद 
२०७७।२।२९ सम्भ भार यहेको फैंक जभानतको म्माद थऩ नगयी छातडएकोरे ऩेकी यकभ 
जोष्खभ अव्थाभा देष्खएकोरवे फैंकफाि जभानत दावय गयी यकभ असरु गनुिऩदिछ ।  

69.  भभित् साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ १३(५) भा साविजतनक तनकामरे कुनै 
भारसाभान भभित सॊबायको रागत अनभुान तमाय गदाि त्म्तो तनकामभा त्मसम्फन्धय र्वशेषऻ वा 
दऺ कभिचायी बए त्म्तो कभिचायीफाि य त्म्तो कभिचायी नबए त्म्तो काभ गनव व्मष्क्त, पभि, 
कम्ऩनय वा सॊ्थाफाि रागत अनभुान तमाय गयाउन ु ऩनव व्मव्था छ । कामािरमरे मस वषि 
रागत अनभुान तमाय नगयी सवायी साधन भभित तपि  रु.1500000/- य भेष्शन औजाय भभित 
तपि  रु.1684269/- गयी जम्भा रु.3184269/- खचि गयेको छ । भेष्शन औजाय भभित 
तथा सॊयऺण अतबरेख खाता भे.रे.ऩ.पा.नॊ. ४१5 फभोष्जभको ढाॉचाभा अतबरेख याख्नऩुनवभा 
तोर्कएको ढाॉचाभा अतबरेख याखेको छैन । तनमभावरीको ऩारना गनुिऩदिछ ।   

  धयौिीतपि ्  
70.  साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ १२४(२) भा तनभािण कामिको बकु्तानय गयी कट्टा 

गरयएको रयिेन्शन भतन बकु्तानय गदाि सॊमकु्त उऩक्रभको हकभा आन्तरयक याजश्व कामािरमभा कय 
र्ववयण ऩेश गयेको काजगात ऩेश बएऩतछ धयौिी र्पताि गनुिऩनव व्मव्था छ।आन्तरयक याज्व 
र्वबागको ऩरयऩर अनसुाय तनभािण व्मवसामयको धयौिी र्पताि गदाि सम्फष्न्धत आम वषिको कय 
चकु्ता प्रभाण ऩर य भू.अ.कय सभामोजन सभेतको प्रभाण तरएय भार धयौिी र्पताि गनुिऩनवभा 
कामािरमरे तनम्नानसुायका तनभािण व्मववसामयको धयौिी र्पताि गदाि सो अनसुाय नगयी र्पताि गयेको 
रु. 

बौ.नॊ./तभतत पभिको नाभ पभिको यकभ कैर्पमत 
70/2076/10/14 एतरसा कन्ट्रक्शन 90023 भू.अ.कय सभामोजन प्रभाण ऩेश नबएको 
64/2076/8/24 ग्रयन थम्वसय 85837 भू.अ.कय सभामोजन प्रभाण ऩेश नबएको 
63/2073/9/20 नवाकय इन्ियप्राइजेज 258705 भू.अ.कय सभामोजन प्रभाण ऩेश नबएको 
35/2074/6/15 गयीभा तनभािण सेवा 21513 भू.अ.कय सभामोजन प्रभाण ऩेश नबएको 
34/2074/6/12 ततरक तन.से. 21644 भू.अ.कय सभामोजन प्रभाण ऩेश नबएको 
31/2074/6/7 िदशि कन्ट्रक्शन 21614 भू.अ.कय सभामोजन प्रभाण ऩेश नबएको 
30/2074/6/7 तगत कन्ट्रक्शन 21614 

 

29/2074/6/7 शे्रष्ठ कन्ट्रक्शन 21614 
 

27/2076/6/1 र्हभतगयी तन.से. 106510 
 

26/2076/5/31 आकृतत कन्ट्रक्शन 77171 
 

25/2076/5/31 जे.के. तनभािण 21389 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1793633/- 
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24/2076/5/31 तरशष्क्त कन्ट्रक्शन 56184 भू.अ.कय सभामोजन प्रभाण ऩेश नबएको 
21/2076/5/30 दावा तन.से. 24840 भू.अ.कय सभामोजन प्रभाण ऩेश नबएको 
20/2076/5/30 ऩुऩाञ्जरी कन्ट्रक्शन 21579 भू.अ.कय सभामोजन प्रभाण ऩेश नबएको 
19/2076/5/29 र्वनोद तन.से. 19612 भू.अ.कय सभामोजन प्रभाण ऩेश नबएको 
17/2076/5/28 िाडा तन.से. 21510 भू.अ.कय सभामोजन प्रभाण ऩेश नबएको 
16/2076/5/27 एच.के. तन.से. 22014 भू.अ.कय सभामोजन प्रभाण ऩेश नबएको 
15/2076/5/27 बायतय तन.से. 21849 भू.अ.कय सभामोजन प्रभाण ऩेश नबएको 
14/2076/5/26 भसुदु तन.से. 64987 भू.अ.कय सभामोजन प्रभाण ऩेश नबएको 
13/2076/5/26 वोरवभ तन.से. 22040 भू.अ.कय सभामोजन प्रभाण ऩेश नबएको 
12/2076/5/26 वयार तन.से. 21746 भू.अ.कय सभामोजन प्रभाण ऩेश नबएको 
10/2076/5/22 वयय तन.से. 374819 भू.अ.कय सभामोजन प्रभाण ऩेश नबएको 
8/2076/5/22 एतरसा कन्ट्रक्शन 374819 भू.अ.कय सभामोजन प्रभाण ऩेश नबएको 

जम्भा 1793633 
  

  र्वऩद् व्मव्थाऩन  
71.  कामि मोजना - र्वऩद् जोष्खभ न्मूनयकयण तथा व्मव्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा १७(२) तथा 

र्वऩद् जोष्खभ न्मूनयकयण तथा व्मव्थाऩन तनमभावरी, २०७६ को तनमभ (८) भा ्थानयम र्वऩद् 
व्मव्थाऩन सतभततको काभ, कतिव्म य अतधकायभा ऩरयषद्/कामिकायी/प्रदेश र्वऩद् व्मव्थाऩन 
कामिकायी सतभततफाि ्वयकृत एकीकृत ऺेरगत नयतत तथा कामिक्रभ अनरुुऩ हनुे गयी ्थानयम 
र्वऩद् व्मव्थाऩन मोजना तजुिभा गयी कामािन्वमन गनव, फजेि र्वतनमोजन गनि रगाउने, सफै ऩऺको 
सभन्वम य सॊरग्न गयाउने, र्वऩद् ऩूवि तमायी तथा प्रततकामि सतभतत गठन गनव, प्रबार्वत ऺेरभा 
उद्दाय य याहत व्मव्था गनव, ऐन फभोष्जभ कामि गये/नगयेको अनगुभन गनव, र्वऩद् सूचना प्रणारी 
र्वकास य सञ् चारन, तथमाङ्क अद्यावतधक गनव, र्वऩद् घयऩरयवायको ऩर्हचान गनव, कभिचायी ऺभता 
अतबवरृ्द्धनको व्मव्था य कामिक्रभ सर्हतको कामिमोजना तमायी गयी रागू गनव/गयाउन सम्फन्धय 
व्मव्था छ । ऩातरकारे ऐन तथा तनमभावरीभा तोर्कएका कामिहरू ऩूणि रुऩभा सॊचारन नगयेको 
नऩाइएकोरे ऐन तथा तनमभावरीको ऩारना गनुि/गयाउन ुऩदिछ ।   

71.1.  र्वऩद व्मव्थाऩन कोषको यकभ खचि गदाि र्वऩद व्मव्थाऩन कामिर्वतध तनदव ष्शकाको आधायभा 
गनुिऩनव व्मव्था छ । कामािरमरे २०७६।१२।६ भा मस कोषफाि कोयोना भहाभायी योकथाभ 
कोषभा रु.2687328/-ट्रान्पय गयी खचि गयेको ऩाइमो । मो वषि कोषभा रु.29968419/- 
को फजेि ्वयकृत गयी रु.26522229/- खचि गयेको भध्मे कोयोना कोष तपि  
रु.21067038/- य फाॉकी मसै कोष भापि त खचि गयेको छ ।   

71.2.  कामािरमरे कोषफाि खचि गनव कामिक्रभ य तनणिम वेगय भनोज इन्ियप्राइजेजफाि १५४ फोया 
(7700 के.जय.) आमो नून खरयद गयी रु.179000/- बकु्तानय गयेकोभा उक्त नूनको र्वतयण 
तथा नून खरयद गनि तनणिम सभेत सम्रग्न नबएको रु.  179000/- 

71.3.  खोराको वहाव ऩरयवतिन् र्वऩद व्मव्थाऩन सम्फष्न्ध कामि गनि ्थाऩना गरयएको मो कोषफाि खचि 
गनुिऩदाि र्वऩद व्मव्थाऩन सतभततको तनणिमफाि र्वऩदको रातग गरयने कामिक्रभको सभेत रेखाजोखा 
गयी कामि गयाउन ु ऩनवभा वडा नॊ.३ य ८ भा ष्चसाङ खोराको फहाव ऩरयवतिन गनि खरयद 
तनमभावरी २०६४ को तनमभ ८५(१) को आधायफाि य गनव व्महोया उल्रेख गयी सो कामि 
जे.तस.र्व. भेष्शनफाि गयाउन े गयी रु.358436/- रागत अनभुान तमाय गरय तडग्रय तनभािण 
सेवाराई काभको रु.357329/- बकु्तानय गयेको छ । नदीको फहाव ऩरयवतिन गयाउन वा सो 
कामि गरयददन नगय ्तयीम र्वऩद व्मव्थाऩन सतभततको कामािरमभा तनवेदन वा सूचना प्राप्त गयेको 
अतबरेख सभेत सभावेश नबएको य काभ गयाउन अष्घ य कभ सम्ऩन्न ऩतछको अव्थाको पोिो  
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रगामतका ष््थतय खलु्ने अतबरेख प्रभाण सभावेश गयेको ऩाइएन । र्वऩदको अव्था सजृना 
बएको ऩरु्ष्ट हनुे प्रभाण सभावेश गयेय कामि गयाउन ुऩदिछ । 

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

73.  सयकायी तथ साविजतनक जग्गा सॊयऺण, उऩमोग तथा हक ह्तान्तयण - ्थानयम सयकाय सञ् चार 
ऐन, २०७४ को दपा ९७ भा गाउॉऩातरका तथा नगयऩातरकारे आफ्नो ऺेरतबरको सयकायी 
साभदुार्मक तथा साविजतनक सम्ऩष्त्तको येखदेख, भभित सम्बाय य सॊयऺण गनुिऩनव व्मव्था छ । 
ऩातरकारे आफ्नो ऺेरतबरको साविजतनक सम्ऩष्त्तको भभित सम्बाय एवॊ सॊयऺण गयेको अतबरेख 
याखेको ऩाइएन । ऩातरकारे आफ्नो ऺेरतबरको सम्ऩष्त्तको येखदेख, भभित सम्बाय एवॊ सॊयऺण 
गयी गयाई अतबरेख याख न ुऩदिछ ।  

  ष्शऺातपि ्  
74.  शशित कामिक्रभको रातग प्राप्त यकभ खचि गदाि ्वयकृत कामिकभ सॊचारन तनदव ष्शकाको आधायभा 

खचि गनुिऩनव व्मव्था छ । नगयऩातरकाभा प्राप्त शशित अनदुान भध्मे वषािन्तभा तनम्नानसुायका 
कामिक्रभको रातग प्राप्त यकभ र्वद्यारमहरुको खाताभा तनकासा ऩठाई खचि जनाएकोभा उक्त 
यकभफाि र्वद्यारमहरुरे तोर्कएको कामिभा खचि गये नगयेको सम्फन्धभा अनगुभन य कामि 
सम्ऩादन प्रततवेदन तरई मर्कन गयेको अतबरेख ऩयीऺणभा ऩेश बएन । 

कामिक्रभ तनकासा यकभ कैर्पमत 
आ.रे.ऩ./सा.रे.ऩ. 35000 यकभ खचि गयेको य तोर्कएको काभको सम्ऩन्न बएको 

अनगुभन प्रततवदेन ऩेश नबएको 
एस आई ऩय/ सभदुाम ऺभता 395000 यकभ खचि गयेको य तोर्कएको काभको सम्ऩन्न बएको 

अनगुभन प्रततवदेन ऩेश नबएको 
कामि सम्ऩादनभा आधारयत प्रोत्साहन बत्ता 250000 यकभ खचि गयेको य तोर्कएको काभको सम्ऩन्न बएको 

अनगुभन प्रततवदेन ऩेश नबएको 
शैष्ऺकसर २०७७को रातग २९ 
र्वद्यारमराई तनशलु्क ऩाठ् मऩु् तक अनदुानभा 
नऩगु २५ प्रततशत सभेत ऩठाएको 

917222 ईएभआईएस डािा प्राप्त नगयी ऩाठ् म ऩु् तक वाऩत २५ 
प्रततशतरे थऩ यकभ ऩठाएको 

ऩु् तकारम अनदुान ऩावितय भा.र्व. 650000 र्वद्यारमरे २०७७।२।३२ देष्ख २०७७।३।१९ 
सम्भ ऩथयी, र्वयािनगयका ऩसरफाि रकडाउनको 
अवतधभा ऩु् तक खरयद गरयएको र्वर सभावशे गयेको 

आईसयिी केन्द्र ्थाऩना (प्रगततष्शर भा.र्व.) 650000 ६ विा डेक्सिऩ य २ विा ल्माऩिऩ य प्रोजेक्िय 
सभेतको खरयद गयेकोभा खरयद तनमभावरी २०६४ 
फभोष्जभ ्ऩेतसर्पकेशन ्वयकृत नगयेको य दययेि भार 
तरई साभान खरयद गरयएको 

र्वऻान प्रमोगशारा (आदशि भा.र्व.) 650000 ल्माव यहन े बवन नयहेकोभा प्रमोगशारा साभाग्रयफाि 
अन्म तनभािण सभेत गयाई २०७७।४।३० य 
२०७७।५।३ को र्वरफाि आषाढ भर्हनाभै खचि 
देखाएको 

जम्भा 3619222  
उऩयोक्तानसुायरे यकभ भध्मे २०७६।१२।११ देष्ख कोतबड-१९ रे सम्ऩूणि रकडाउन बएको 
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कायण र्वद्यारमहरुको शैष्ऺकसर २०७७ शरुु हनु नसकेको य र्वद्यातथि बनाि नबएको, 
ई.एभ.आई.एस  तमायी नबएकोभा सभेत र्वद्यारम खाताभा तनशलु्क ऩाठ् म ऩु् तक य थऩ यकभ 
तनकासा ऩठाएको, रकडाउन अवतधको खरयद र्वजकफाि ऩु् तकारमभा ऩु् तक खरयद गयेको, 
भेष्शनयी औजाय खरयद गयेकोभा ्ऩेतसर्पकेशन ्वयकृत गयी खरयद नगयेको ल्माव बवन नबई 
ल्माव साभाग्रय खरयद गयेको सभेत देष्खएकोरे तनकासा यकभ तोर्कएको कामिभा खचि गये नगयेको 
अनगुभन गनुिऩदिछ । तनकासा ददएको यकभ ्वयकृत कामिक्रभ सॊचारन तनदव ष्शका फभोष्जभ खचि 
नबएभा र्पताि दाष्खरा हनुऩुनव रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3619222/- 

75.  ्थानयियी प्माड खरयद य र्वतयण् कामािरमरे र्वद्यारमका छाराहरुको रातग ्मानयियी प्माड 
(्कुर गरि) खरयद सम्फन्धय कामि साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ ८५(१) को 
व्मव्था अनसुाय उप्ऩादक कम्ऩनयसॉग दययेि तरई खरयद गनव प्र्ताव गयी ३५६०० थान ्नयियी 
प्माड जे्भयन हाइष्जन प्रोडक्ि (सेफ्िी ्कुर गरि) फाि तनशलु्क र्वतयण गयेको सभेत रोगो याष्ख 
रु.9495277/- भा खरयद गयेको ऩाइमो । उत्ऩादक कम्ऩनयरे र्वर भूल्मभा तड्काउन्ि 
नददई छुटै्ट ऩरफाि तड्काउन्ि ऩतछको दय खरुाएको छ । प्माडहरु खरयद गदाि प्रत्मेक 
र्वद्यारमका रातग छुट्टा छुटै्ट र्वद्याथी सॊखमाको अतबरेख तमाय गयेको देष्खमो । कोतबड-19 को 
कायण रकडाउन बै र्वद्यारमहरु सॊचारनभा नयहेको अवतधभा खरयद गरयएका प्माडहरु 
र्वद्यारमभा ऩठाएको आधायभा खऩत य र्वतयण नबएकोभा सभेत अनगुभनको प्रततवेदन तमाय 
गरयएको छ । र्वद्यारमहरु वन्द यहेको अवतधभा खरयद गयी ऩठाइएका उक्त प्माडहरु तोर्कएको 
सभहुका र्वद्याथीरे प्राप्त गयेको, प्रमोग सभेतको ष््थतय अव्था नखरेुको य र्वद्यारमभा गठन 
बएको मो काभसॉग सम्फष्न्धत सतभततरे तनदव ष्शकाको व्मव्था फभोष्जभ खचि गये नगयेको मर्कन 
गनि सर्कएन । खरयद गयी र्वद्यारमभा ऩठाइएका प्माडको प्रमोग अव्था खरेुको प्रभाण सभेत 
तरनऩुदिछ ।   

76.  कामािरमरे कऺा ८ को ऩयीऺा व्मव्थाऩन वाऩत यर्वन्द्र कुभाय ऩण्डयतराई रु. 130546/- 
बकु्तानय गयेको छ । कोतबड-19 को कायण शैष्ऺकसर (२०७६ चैर) ऩयुा नबई 
२०७६।१२।११ देष्ख सम्ऩूणि रकडाउन बई र्वद्यारमहरु २०७७ काततिक सम्भ फन्ध यहेकोभा 
कऺा ८ को ऩयीऺा वाऩत यकभ बकु्तानय गयेको य काभको र्वर सभेत रकडाउन अवतधको 
ऩाइएकोरे मस सम्फन्धभा ऩनु मर्कन गयी ऩयीऺा सॊचारन गये नगयेको सो को अवतध तथा ऩयुा 
बएको अवतध य नततजा प्रकाशन रगामतका कामिराई ऩषु्टय हनुे प्रभाण ऩेश हनुऩुनव रु. 
बकु्तानयभा सम्रग्न र्वर य तभतत यकभ 

2077/1/22 21018 

2076/12/23 65000 

प्र नऩर रयडयङ 3000 

2077/3/10 प्र न ऩर 17444 
 

 

 

130546/- 

77.  कामिक्रभ फजेिफाि तरव बत्ता खचि्  कामािरमभा प्राप्त शशित तपि को अनदुान यकभ खचि गदाि 
तोर्कएको आधायफाि गनुिऩनव व्मव्था छ । र्वद्यारमका ष्शऺकहरुको तरव बत्ता वाऩत ते्ो 
चौतभसकभा रु.8131242/- र्वद्यारमभा तनकासा ऩठाएकोभा उक्त यकभ भध्मे रु. 
7716706.60 तरव बत्ता ष्शषिकफाि फाॉकी कामिक्रभ सॊचारन तपि को यकभफाि खचि रेष्ख 
तनकासा गयेकोरे ्वयकृत खचि ष्शषिक बन्दा पयक गयी बकु्तानय गयेको अतनमतभत रु. 

 

 

 

 

 

 

414536.40 
78.  अधयुो तनभािण कामि्  नगयऩातरकाराई प्राप्त शशित तपि को कामिक्रभ फजेिफाि खचि गदाि तोर्कएको  



39  

्थानयम तहको नाभ् यॊगरेी नगयऩातरका                                                 आतथिक वषि-2076/77 
दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुज ुयकभ 

आधायभा गयाई फाॉकी यकभ र्पताि गनुिऩनव व्मव्था छ । कामािरमरे वास सर्हतको शौचारम 
वाऩत २ र्वद्यारमहरुभा ७/७ राखको दयरे कामिक्रभ फजेि ्वयकृत गयी उऩबोक्ता सतभततसॉग 
काभको सम्झौता गयेकोभा जनता भा.र्व. आभतोराको र.ई. रु.736819.32 यहेको शौचारम 
तनभािण कामिको यतनङ्ग र्वरको आधायफाि बकु्तानय चार ुगयी मो वषि रु.396812/- को प्रथभ 
र्क्ता बकु्तानय गयेको छ । सम्झौता अनसुायको कामि ऩयुा नबएकोभा फाॉकी कामिको रातग फजेि 
व्मव्थाऩन सभेत नगयी मोजना सभेतको सम्ऩन्न प्रततवेदन य अष्न्तभ र्वर तमाय गयी बकु्तानय 
गयेकोरे सेवा सरु्वधा प्राप्त नबई यकभ खचि गयेको ऩाइमो ।  

  कोतबड-१९तपि ्  
79.  र्वश्वव्माऩय भहाभायी कोयोना बाईयस योग तनमन्रण गनव गततर्वतध सॊचारन गनि खडा गरयएको 

नगयऩातरकाको मस कोषभा रेखाऩयीऺणराई उऩरब्ध गयाएको र्ववयण अनसुाय तनम्नानसुाय 
रु.22759500.37/- आम देष्खएकोभा कामािरमफाि मस सम्फन्धय खचिको र्ववयणभा आषाढ 
भसान्त सम्भ रु.22271162.14 खचि बएको र्ववयणभा देखाएको छ ।  
आम यकभ 

वडा ्तयीम मोजनाको फजेिफाि 98500 

आन्तरयक श्रोत (कोरु् िोय व्मव्थाऩन मोजना फजेिफाि) 8800000 

कानून तथा प्रदेश आतथिक भातभरा भन्रारम 1000000 

वडा नॊ. ६ को रष्ऺत वगि कामिक्रभ 26037.37 

साभाष्जक र्वकास भन्रारम 5000000 

चर ुखचि यकभान्तयफाि 7450000 

भनोज इियप्राइजेज 5850 

सन्तोष कुभाय शाह 21000 

र्वतबन्न सॊघ सॊ्थाफाि उल्रेख गरयएको 358113 

जम्भा 22759500.37 

उऩयोक्तानसुायको आम कामािरमरे उऩरब्ध गयाएको र्ववयणको आधायभा उल्रेख गरयएको 
छ । कोयोना कोषभा यकभ जम्भा गनव प्रकृमा य र्वतध खातानै छुटै्ट नयाखेको अव्था बएकोरे 
सफै आम सभावेश यहे नयहेको मर्कन गनि सर्कएन । व्मष्क्तगत य सॊ्थागत रुऩभा प्राप्त यकभको 
अवतध खरुाई र्ववयण अरगै उऩरब्ध नगयाएकोरे रेखाऩयीऺण क्रभभा आम्दानय बौचयको 
आधायफाि भार उऩयोक्तानसुायको ष्शषिकहरुभा यकभ प्राप्त देष्खएको छ ।   

79.1.  कामािरमरे ऩेश गयेको कोतबड-19 र्वशेष रेखाऩयीऺण प्रशेनावरी तथा र्ववयणभा सॊघयम सॊष्चत 
कोषफाि कुनै यकभ प्राप्त नगयेको, प्रदेश कोतबड कोषफाि रु. 1500000/-  नगयऩातरकाको 
आफ्नै फजेि र्वतनमोजनभा यहेको र्वतबन्न कामिक्रभ य मोजनाफाि रु. 20400449.14 य अन्म 
्ोतफाि रु. 370713/- प्राप्त देखाएको ऩाइमो । रेखाऩयीऺणभा कामािरमरे र्वऩद 
व्मव्थाऩन कोषको खाताभा यकभ जम्भा गयी सो भध्मे कोयोना योकथाभ तनमन्रणको रातग रु. 
2186328/- कोयोना कोषभा खचि ट्रान्पय गयी कायोवाय गयेको ऩाइमो ।  

79.2.  कोयोना योकथाभ तनमन्रण कोषभा अन्म सॊघ सॊ्था तथा व्मष्क्तगत रुऩभा प्राप्त औषतध, उऩकयण, 
ष्जन्सय भारसाभान, खाद्यान्न रगामतको अतबरेख र्ववयण रेखाऩयीऺणभा प्राप्त नबएकोरे सो 
सम्फन्धय र्ववयण उल्रेख गनि सर्कएन ।  
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79.3.  नगयऩातरकारे उऩरब्ध गयाएको र्ववयण अनसुाय २०७६।१२।८ देष्ख २०७७।३।१४ सम्भ 

औषतध य ्वा्थम साभाग्रय खरयद कामिभा रु.1008231 उल्रेख गयेकोभा उक्त ष्शषिकभा 
रु.1256093/- खचि बएको छ । औषतध य उऩकयण खरयद गयेको भध्मे 1150 तब.र्ि.एभ 

खरयद कामिभा रु.513302/- (50.91 प्रततशत) आय.तड.िी र्कि खरयदभा रु.23000/- 
खचि गयेको छ । कामािरमभा प्राप्त हनुे अन्म ्वा्थम उऩकयण भध्मे प्रदेश ्वा्थम ल्मावफाि 
सभेत तब.र्ि.एभ प्राप्त गयेको र्ववयणफाि देष्खएको छ । कोतबड-१९ को रातग खरयद गरयन े
औषतध य उऩकयण ्वा्थम शाखा प्रभखुरे छुिै खडा गयेको ष्जन्सय खाताभा आम्दानय गनव य 
साभान भौज्दातफाि घिाउने गयेको देष्खमो । र्वतबन्न तभततभा सेतनिाईजय, भेतडकर भाक्स, एन 
९५ भाक्स, ऩयऩयई, खरयद कामि र्वयािनगयका सप्रामसिहरुफाि सोझै दययेि तरई खरयद गयेको 
छ । नगयऩातरका केन्द्रभा यहेको फजायफाि रु.17296/- को औषतध भार खरयद गयेको 
देष्खमो । ऩयऩयई खरयद कामि रु.1695/- प्रततर्ऩस, तबर्िएभ रु. 395/- आय.तड.िी र्कि 
रु.1150/-, एन ९५ भाक्स रु.100/- देष्ख 395 सम्भ ऩेऩय तथा सष्जिकर भा्क रु.8 देष्ख 
रु.15 सम्भ (वडा नॊ. ४ फाि खरयद)  प्रततर्ऩसका दयरे सष्जिकर ऩञ्जा प्रतत प्माकेि रु.450/- 
सम्भ सेतनिाईजय (५ तर जाय) रु.2750 देष्ख 3000 सम्भको दयभा खरयद गयेको देष्खएको 
छ । कामािरमफाि खरयद गरय र्वतयण गरयएको अततरयक्त वडा कामािरमहरुरे सभेत भा्क, 
सावनु, ऩञ्जा सभेतको खरयदका र्वरहरु सभावेश गयी बकु्तानय गनव गयेको ऩाइमो । न.ऩा.रे 
कोबयड-19 सॉग सम्फष्न्धत तभतडमा (सॊचाय) प्रचाय, प्रसाय, र्िसिि छऩाई सभेतको कामिभा 
रु.105957/- खचि गयेको देष्खएको छ ।   

79.4.  याहत र्वतयण् रेखाऩयीऺणराई प्राप्त र्ववयण अनसुाय नगयऩातरकारे दईु चयणभा याहत र्वतयण 
कामि गयेको य ऩर्हरो चयणभा 9010 घय ऩरयवाय छनौि बएकोभा दोश्रो चयणको याहत र्वतयण 
गनि 729 ऩरयवाय थऩ बएको उल्रेख गयी 9739 घय ऩरयवायराई याहत साभाग्रय र्वतयण गयेको 
देष्खएको छ । कोतबड-१९ र्वशेष रेखाऩयीऺणको रातग प्राप्त र्ववयण अनसुाय ऩर्हरो चयणभा 
खाद्यान्न य अन्म साभानहरुको खचि देखाएकोभा दोश्रो चयणको रातग चाभर य तोरय तेर भार 
खरयदभा खचि उल्रेख गरयएको याहत साभाग्रय खरयद वाऩत तनम्नानसुाय रु.10552912/- खचि 
गयेको छ ।  
र्ववयण यकभ 

चाभर 5526898 

तेर 2284632 

ष्चनय 650320 

नून 179000 

भसयुोदार 1417500 

सावनु 17800 

खारीवोया 21360 

ढुवानय 455102 

जम्भा 10552612   
79.5.  याहत र्वतयण कामि गनि कोतबड-१९ को कायण २०७६।१२।११ देष्ख रकडाउन शरुु 

बएकोभा न.ऩा.रे तेश्रो ददन देष्ख याहत र्वतयणका रातग साभाग्रय खरयद कामि शरुु गयेको १ हप्ता 
अवतधभा रु.1335500/- को याहत साभाग्रय खरयदभा खचि गयेको छ । याहत र्वतयण गदाि 
तमाय गरयएको सम्फष्न्धत ऩरयवायको बयऩाईभा अवतध खरुाई फझुाउने गयेको ऩाइएन । दईु 
चयणभा याहत र्वतयण गयेकोभा तोर्कएका सफै ऩरयवायरे दफैु चयणको याहत प्राप्त गये नगयेको 
मर्कन गनि सर्कएन ।   
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79.6.  याहत साभाग्रयको रातग खाद्यान्न तथा अन्म भारसाभान खरयद कामि सोझै तथा दयबाउऩर भाग 

गयी गरयएको ऩाइमो । केही खरयद सम्फन्धय कामि गनि साविजतनक खरयद ऐनको दपा ६६ य 
तनमभावरीको तनमभ १४५ को व्मव्था उल्रेख गनव गयेको बएताऩतन र्िप्ऩणयभा र्वशेष ऩरयष््थतय 
उल्रेख गनव गयेको बएताऩतन ऐन, तनमभावरीभा बएका र्वशेष ऩरयष््थतयको खरयद सम्फन्धय अन्म 
प्रकृमाहरु ऩारना गरयएको ऩाइएन ।  

79.7.  क्वायेन्िीन य आइसोरेशन व्मव्थाऩन् नगयऩातरकारे जनता क्माम्ऩस य ततरुऩतत आमिफाि 
(वाराजय सॊबाय) भा क्वायेन्िीन सेन्िय ्थाऩना गयी सॊचारन गयेकोभा आइसोरेशन सेन्िय सभेत 
जनता क्माम्ऩसभा ्थाऩना गयेको जानकायी प्राप्त बएको छ । क्वायेष्न्िनको ऺभता य सॊखमा 
तनधाियण नगयीएको नगय्तयीम तस.एभ.सय को तनणिम य व्मव्थाऩनभा सॊचारन गरयएङ्को मो ्थरभा 
रु.6442250/- (चाभर रु.6106353/-) खाना खाजा वाऩत खचि गरयएको छ ।   

79.8.  क्वायेन्िीन य आइसोरेशन सेन्िय तनभािण गनि र्कचेन बाडाकुडा, भेटे्रस, ऩानय कर, र्वद्यतुयम 
साभाग्रय, शौचारम भभित, ग्माॉस रयर्पर, वाॉस खरयद, तसयानय, तन्ना गाउन, तौतरमा सभेतका 
भारसाभानहरु सोझै खरयद गयीएकोभा, गाॉउन रु.1200/- तौतरमा रु.550/- य तसयानय खारे 
रु.650/- प्रततर्ऩसकव दयफाि (प्रददऩ इन्ियप्रइजेज) खरयद गयेको देष्खमो । क्वायेन्िीन तनभािण 
तपि  रु.626914/- य ऩष्व्रक भा.र्व.भा ्थाऩना गरयने होष्ल्डङ सेन्ियको रातग बाडाकुडा य 
खाद्यान्नभा सभेत रु.110162/- थऩ खचि बएको छ । तय होष्ल्डङ सेन्िय सॊचारनभा ल्माएको 
ऩाइएन ।  

79.9.  नागरयकको उद्दाय खचि्  नगय्तयीम तस.एभ.सयको तनणिमअनसुाय यॊगेरी नगयऩातरकातबर फसोवास 
गरययहेका अन्म ष्जल्राका नागरयक य काठभाडौं, बायत य अन्म ष्जल्राभा यहेको नगयऩातरकाका 
फातसन्दाहरुराई रकडाउनको कायण उद्दाय गयी ल्माउन ुय क्वायेन्िीन सेन्ियभा ऩरु् माउने काभको 
रातग र्वतबन्न भाइक्रोफस, फस रगामतका सवायी साधन बाडाभा तरई काकडतबत्ता, काठभाडौं, 
तलु्सयऩयु, नवरऩयासयफाि ल्माउने कामिभा रु.344400/- खचि गरयएको छ ।   

79.10.  ्वा्थम कभी ऩारयश्रतभक य खाजा् नेऩार सयकाय भन्रयऩरयषदको २०७६।१२।६ को आदेशभा 
जोष्खभ बत्ताको व्मव्था गयी जोष्खभको आधायभा दोहोयो नऩनव गयी भार बत्ता बकु्तानय गनुिऩनव 
व्मव्था छ । नगय कामिऩातरकारे कभिचायीहरुराई कोतबड-19 को अवतधसम्भ प्रोत्साहन बत्ता 
बकु्तानय गयेकोभा सो बत्ताको अततरयक्त हेल्थडेक्सभा खाजा वाऩत कभिचायी य सयुऺा कभीराई 
दैतनक रु.1200/- दयरे बत्ता, हेल्थडेक्सभा खिीनेको ऩारयश्रतभक य हेल्थडेक्सको साभाग्रय वाऩत 
थऩ रु.627649/- खचि गयेको छ । कभिचायीको बत्ता दोहोयो ऩये नगयेको सम्वन्धभा मर्कन 
गयी फढी देष्खएभा असरु हनुऩुदिछ रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

627649/- 
79.11.  42/077/3/19 न्मू भनोज इन्ियप्राइजेजफाि 2077/1/5 भा र्वर नै 360 फाि ष्चनय 

खरयद गयेकोभा र्वर फभोष्जभ खरयद ऩरयभाणको आधायभा रु.17325/- हनुेभा रु.23175/- 
बकु्तानय गयेकोरे फाॉकी बकु्तानय यकभ रु.5850/- असरु हनुऩुदिछ रु. 5850/- 

79.12.  सॊक्रतभत व्मष्क्त य उऩचाय सॊखमा् कामािरमफाि ऩेश बएको र्ववयण अनसुाय जनता व्मव्थाऩन य 
वाराजय भष्न्दयभा १००/100 थान वेडको व्मव्था गयी दैतनक औषतध जनता क्माम्ऩसभा १०० 
जना य वाराजय भष्न्दयभा अतधकतभ ६० जना ऺभता आकरन गयी ्थाऩना गरयएकोभा दैतनक 
रुऩभा क्माम्ऩसभा १०० य भष्न्दयभा ६० गयी २०७७ आषाढ सम्भ ९०२ जनाराई क्वायेन्िीन 
सेन्िय याखय उऩचाय गरयएको र्ववयणफाि देष्खएको छ ।   
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79.13.  उऩचाय य ऩयीऺण् कामािरमफाि प्राप्त र्ववयण अनसुाय २९०7 जनाको र्ऩ.तस.आय य २२२ 

जनाको आय.तड.र्ि. ऩयीऺण गरयएको य १६३ जना आइसोरेशनभा यहेको नगयऩातरका तबरका ५ 
जना अन्म अ्ऩतारभा भतृ्म ु बएको र्ववयणफाि देष्खएको बएताऩतन होभ आइसोरेशनको सॊखमा 
नखरेुकोरे उऩचाय ऩाउनेको सॊखमा मर्कन गनि सर्कएन ।   

  यॊगरेी अ्ऩतार र्वकास सतभतत्   
80.  भौज्दात ष्जभेवायी पयक् छुटै्ट खाताफाि कायोवाय सॊचारन गरयएको मस सतभततको खाताभा यहेको 

भौज्दातराई ष्जम्भेवायी सायेय कायोवाय सॊचारन गदाि फैंक भौज्दात बकु्तानय फाॉकी चेक सभेतको 
र्हसाव तबडान गयी मथाथि फाॉकी भौज्दात ष्जम्भेवायी सायी कायोवाय गनुिऩनवभा रेखाऩयीऺणभा ऩेश 
गयेको सतभततको खाता नॊ. 031001011483070000 भा २०७६ आषाढ भसान्तभा 
रु.6992747.48 देष्खएकोभा कामािरमरे बौ.नॊ. १।२०७६।४।१ फाि रु.4364924.98 
य नगद भौज्दातभा रु.71700.50 देखाएको छ । सतभततको कायोवायराई मो वषि म्मानूअर 
कायोवायफाि सफ्िवेमय भापि त सॊचारन गयेको सभेत देष्खएकोभा आतथिक वषिको शरुुभा खडा 
गरयएको ष्जम्भेवायी सायेको बौचय शे्र्ता अनसुाय रु.7801157.14 (शे्र्ता अनसुाय)  उल्रेख 
गयेको छ । आ.व. २०७५।७६ कै अल्मा यकभभा तनम्नानसुायको कायोवाय अॊक सभेत सभावेश 
गयेको देष्खएको छ ।  
२०७५।७६ को अल्मा  4293224.48 

आभा सयुऺा 261843 

तनक साइभक्स पाउन्डेशन 100000 
न.ऩा.फाि प्राप्त भभित सॊबाय 2996940 
हाइड्रोतसर कामिक्रभ वाऩत कामि 519831 
बौ.नॊ.३।२०७६।४।३२ फाि गत आ.व. को नगद रु.68525/- य श्रावण भर्हनाको आम 
रु.680069/- गयी रु.748561/- को आम्दानय बौचय तमाय गयेको छ ।   

81.  कामािरमरे बौ.नॊ. २१२, २१३, 214, 215। तभतत २०७७।३।३१ फाि २०७६।४।१५ 
को आम्दानय उल्रेख गयी रु.65500/- राई वषािन्तभा फैंक जम्भा देखाएको बौ.नॊ. फाि शशित 
तपि को छुि उल्रेख गयी रु.117500/- बौ.नॊ. २१४ फाि न.प्रा य तनकसाइमन्स पण्डको 
आम्दानय छुि उल्रेख गयी रु.290178/- तथा बौ.नॊ. २१२ भा शशित बौ.नॊ. २४७ फाि प्राप्त 
आम्दानय फैँक ्िेिभेन्िफाि उरेरेख गयी रु.507000/- सभेतराई आमर्हसावभा सभावेश 
गयेको देखाएकोरे मस वषि ष्जम्भेवाय यकभ तबडान य एर्कन गनि सर्कएन । कामािरमरे फैक 
्िेिभेन्ि य गतवषिको अवतधको बकु्तानय फाॉकी चेकको र्हसाव सभेतको र्ववयण य नगद भौज्दात 
ऩनु मर्कन गयी ष्जम्भेवायी यकभ तबडान गनुिऩदिछ ।   

82.  खरयद इकाई् साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ १६ भा साविजतनक तनकामरे कामि 
प्रकृततको आधायभा छुटै्ट खरयद इकाई गठन गनुिऩनव, खरयद अतधकायी तोक्नऩुनव व्मव्था गयी 
तनमभ १४७ भा भूल्माङ्कन सतभतत सभेतको व्मव्था यहेको छ । अ्ऩतार र्वकास सतभततरे 
तनमभको व्मव्था फभोष्जभ खरयद इकाई य भूल्माङ्कन सतभतत गठन गयेको ऩाइएन ।   

83.  औषतध तथा सष्जिकर उऩकयण खरयद् साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ भा भारसाभान खरयद 
गनुि अष्घ ्ऩेतसर्पकेशन ्वयकृत गनुिऩनवभा अ्ऩतारभा र्वतबन्न तभततभा खरयद गरयएका सष्जिकर 
उऩकयणरुको ्ऩेतसर्पकेशन ्वयकृत गयी खरयद गनव गयेको ऩाइएन । र्वतबन्न र्वके्रताहरुफाि 
दययेि भाग गयी सोही दययेिको आधायभा रागत अनभुान तमाय गदै दयबाउऩर य सोझै खरयदको 
कामि हनुे गयेको छ । औषतध य सष्जिकर सभानहरु काठभाडौं तथा र्वयािनगयका सप्रामसिफाि  
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दयबाउऩर य सोझै खरयद गयी ल्माएकोभा साभान प्राप्त बएऩतछ र्वर बेरयर्पकेशन गनव, उऩबोग 
अवतध मर्कन गनव, रागमतको काभ तोर्कएको सभेत ऩाइएन । मो वषि तनम्नानसुायको अवतधभा 
औषतध खरयद कामि गयेको देष्खएकोभा प्राप्त औषतधहरु तथा पाभवसय सेवा सॊचारन गनि खरयद 
गरयएका औषतध सभेतको बेरयर्पकेशन गनि िोरी गठन गयेको ऩाइएन ।  
खरयद अवतध यकभ पभि 
2076/3/31 472591 तसर्द्धनर्वनामक 

2077/3/31 472591 तसर्द्धनर्वनामक 

2077/3/31 381583 जयवन भेतडको 
2077/1/24 97261 ऩुऩ केमय सेन्िय 
2077/1/24 91071 ऩुऩ केमय ल्माव साभाग्रय 
2077/1/24 98431 जयवन भेतडको 
2077/1/24 99004.95 ओभ सष्जिकर 

2077/1/11 299196 तसद्धनयर्वनामक (पाभवसय सॊचारन) 
2076/11/8 118929 बण्डायी सष्जिकर 

2076/10/21 186710 जानदेवय सप्रामसि 
2076/10/29 195482 एन एभ वामोवडे 

2076/10/17 141982 भण्डर भेतडकर हर 

2076/2/24 88253 बण्डायी सष्जिकर 

2076/7/24 180898 जयवन भेतडको 
2076/7/24 126368 ड्रग इम्ऩोरयमभ 

2076/10/6 225120 वामोभेड एभ एस 

2077/3/3 675912 ल्माव साभान खरयद 

2076/5/4 309260 सष्जिकर साभाग्रय 
जम्भा 4260642.95  

उऩयोक्तानसुायको र्ववयण अनसुाय साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ ८५(१ख) 
फभोष्जभ सोझै खरयद कामि गदाि एक आतथिक वषिभा एकै ऩिक वा ऩिक ऩिक गयी एउिा 
पभिफाि एक ऩिक भार खरयद गनुिऩनवभा सो अनसुाय नगयी ऩिक ऩिक एकै पभिफाि सोझै 
खरयद गदै बकु्तानय गयेको सभेत देष्खएको छ । तनमभभा बएको व्मव्थाको ऩारना गयेय भार 
खरयद कामि गनुिऩदिछ ।  

84.  अन्म प्रमोजनभा खचि्  आतथिक कामिर्वतध तथा र्वत्तयम उत्तयदार्मत्व ऐन २०७६ को दपा २४ भा 
खचि गनव कामिर्वतध य भाऩदण्डको फायेभा उल्रेख गरयएको छ । नगयऩातरका प्रभखु, उऩप्रभखु, 
वडाध्मऺ य अ्ऩतार र्वकास सतभततका सद्म सभेतका ऩदातधकायी २८ जनाको ताप्रेजङु्ग, 
इराभ अवरोकन भ्रभण कामिक्रभभा अ्ऩतार तपि को र्वर्वध खचिफाि भ्रभण कामिभा खचि 
गरयएको ऩाइमो । अ्ऩतारको सॊचारनको रातग ्वयकृत फजेिफाि भ्रभण कामिभा खचि गयेको 
अतनमतभत खचि रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

100000/- 
85.  प्रोत्साहन बत्ता् ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ८६ भा ्थानयम सेवाको शति 

तथा सरु्वधा सम्फन्धय आधायबतु तसद्धनान्त भाऩदण्ड सॊघयम कानून फभोष्जभ हनुे व्मव्था छ । मो 
वषिसम्भ नगयऩातरकारे सेवाको शति य सरु्वधा ्वयकृत गयी राग ु गयेको ऩाइएन । अ्ऩतार 
र्वकास सतभततको तनणिम अनसुाय भे.स.ु डाक्िय योहेन्द्र ऩाण्डे य र्वनोद कुभाय तसॊहराई प्रोत्साहन 
बत्ता बकु्तानय हनुे गयेको छ । ्वा्थम भन्रारमको कभिचायीको प्रोत्साहन बत्ता सम्फन्धय कामि 
र्वतधभा दोहोयो नऩनव गयी, काभको र्ववयण, तडष्जिर हाष्जयी न्मूनतभ दैतनक अततरयक्त सभम 
खलु्ने कागजात रगामतका र्ववयण अद्यावतधक गयी शरुु तरव भानको अतधक्तभ ५० प्रततशत  
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सचुकको आधायभा कामि सम्ऩादनभा आधारयत प्रोत्साहन प्रणारी ्वयकृत गयी बकु्तानय गनुिऩनवभा मो 
वषि उऩयोक्तानसुायको ऩयैु र्ववयण खडा नगयी रु.750000/- बकु्तानय गयेको ऩाइमो । तोर्कए 
फभोष्जभका प्रभाण याष्ख सचुकको आधायभा बकु्तानय गनुिऩदिछ । 

85.1.  नेऩार ्वा्थम सेवा तनमभावरी २०५५ को तनमभ ९७ भा सेवाभा वाहार यहेका कभिचायीको 
प्रकृतयराई र्वचाय गयी सयकायरे र्वशेष सरु्वधा ददन सक्ने व्मव्था गयेको छ । तय सतभततरे 
अ्ऩतारको भे.स.ुराई मएुसजय गये वाऩत प्राप्त यकभको ५० प्रततशत बत्ता ददने गयेको ऩाइमो । 
सेवाग्राहीराई सेवा ददए वाऩत आजिन गयेको सेवा शलु्क अ्ऩतारकै बौततक र्वकास य सेवा 
र्व्तायभा प्रमोग गनुिऩनवभा थऩ तरव बकु्तानय गनव कामिभा रु.560125/- खचि बएको छ ।   

86.  सतभततरे सयुऺा कामिको रातग बद्रकारी सेक्मूयीिी सतबिसफाि सयुऺा सेवा तरएकोभा सयुऺाभा 
खर्िएका सयुऺा कभीराई सभेत अ्ऩतारको खचिफाि नाइि ड्यूिी बत्ता बकु्तानय गयेको रु. 
४६५०/- असरु हनुऩुदिछ रु. 4650/- 

87.  ल्माव सम्फन्धय साभाग्रय खरयद गयेकोभा उक्त सष्जिकर भारसाभानको बकु्तानय गदाि अन्म सेवा 
तपि को खचि ष्शषिकफाि बकु्तानय गयेकोरे असम्फष्न्धत खचि ष्शषिकफाि बकु्तानय गयेको रु. 44409/- 

88.  दैतनक ज्मारादायीको ज्मारा वाऩतको यकभ बकु्तानय गदाि सभुन कुभाय गपु्ता य र्वनयता कुभाय 
मसरे यकभ फषु्झतरएको नऩाइएकोरे यकभ फझुाएको प्रभाण ऩेश हनुऩुदिछ ।  

89.  भे.अ यारय ड्यूिी तथा साविजतनक र्वदा वाऩत डाक्ियहरुको नाभको बकु्तानय यकभ 
रु.104550/- सतुनर कुभाय चौधयीराई बकु्तानय गयेकोभा तनजरे उक्त यकभ सम्फष्न्धतराई 
फझुाएको बयऩाई ऩेश नबएको रु. 104550/- 

90.  ष्जन्सय् प्रदेश नॊ. १, प्रदेश आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी २०७५ को तनभम ४७ भा ष्जन्सय 
भारसाभानको र्ववयण ्ऩेतसर्पकेशन य भूल्म सभेत खरुाई ष्जन्सय र्कतावभा आम्दानय फाध्न ुऩनव 
य ष्जन्सय खाता अध्मावतधक गनुिऩनव व्मव्था छ । कामािरमरे ष्जन्सय खाताभा आम्दानय फाध्दा 
कततऩम साभानको ्ऩेतसर्पकेशन नखरेुको, वडा कामािरमभा ऩठाएको तथा खचि बएको 
साभाग्रयको तनकासय नॊ. उल्रेख नबएको, ष्जन्सय दाष्खरा प्रततवेदन पायभभा तभतत उल्रेख 
नबएको, ऩाइमो भोियसाइकर, ल्माऩिभ ज्ता ष्जन्सय साभाग्रयको अबरेखको रातग सहामक 
ष्जन्सय खाता याखेताऩतन प्रमोग गनव सम्फष्न्धत कभिचायीराई फझुाएको अतबरेख देष्खएन । प्रदेश 
नॊ. १, साविजतनक खचिको भाऩदण्ड कामिर्वतध तथा तभतव्ममयता सम्फन्धय तनदव ष्शका, ७५ को 
अनसूुचय १ फभोष्जभको ढाॉचाभा ष्जन्सय साभाग्रय प्रमोगको व्मष्क्तगत अतबरेख खाता याख्न ुऩदिछ । 
तनमभावरीभा व्मव्था बए फभोष्जभ ष्जन्सय खाता तथा सहामक ष्जन्सय खाता अध्मावतधक 
गनुिऩदिछ ।   

91.  इन्धन खचिको भाऩदण्ड् प्रदेश नॊ. 1 साविजतनक खचिको भाऩदण्ड कामिर्वतध य तभतव्ममयता 
सम्फन्धय तनदव ष्शका २०७५ भा सवायी साधानको र्कतसभ, इन्धन यखचि य भभित खचिभा एकरुऩता 
ल्माउन तनष्श्चत भाऩदण्ड फनाई प्रमोगभा ल्माउनऩुनव व्मव्था छ । कामािरमरे मस वषि इन्धनभा 
रु. 2987560/- खच गयेकोभा इन्धन खचिको भाऩदण्ड तमाय गयेको छैन । सवायी साधन 
अनसुाय वार्षिक इन्धन खचि य उऩमोगको र्ववयण खलु्ने गयी अतबरेख याखेको ऩाइएन । प्रत्मेक 
सावयी साधनको प्रमोगको रगफकु याखय सम्फष्न्धत ऩदातधकायीरे प्रभाष्णत गनुिऩनवभा सावयी साधन 
प्रमोगको रगफकु याखेको ऩाइएन । इन्धन खचिराई तभतव्ममयता उत्ऩादनभषु्ख फनाउन इन्धन 
खचिको भाऩदण्ड फनाउने, रगफकु याख्न ेव्मव्था गनव य इन्धन प्रमोगको व्मवष््थत अतबरेख याख्न े
गनुिऩदिछ ।   
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्थानयम तहको नाभ् यॊगरेी नगयऩातरका                                                 आतथिक वषि-2076/77 
दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुज ुयकभ 

92.  भ्रभण अतबरेख खाता् भ्रभण खचि तनमभावरी २०६४ को तनमभ २१ भा भ्रभणभा खर्िन े
ऩदाधकायी वा कभिचायीरे भ्रभण प्रायम्ब गयेऩतछ सम्फष्न्धत कामािरमरे भ्रभ आदेश नम्फय, भ्रभणभा 
खर्िने नाभ, दजाि, भ्रभणभा खर्िएको ्थान तभतत सभेत खलु्ने गयी अनसूुचय ६ फभोष्जभको 
ढाॉचाभा भ्रभण अतबरेख याख्नऩुनव व्मव्था छ । कामािरमरे मस वषि भ्रभण खचिभा 
रु.1227350/- खचि गयेकोभा तोर्कएको ढाॉचाभा भ्रभण अतबरेख खाता याखेको ऩाइएन । 
तनमभावरीको ऩारना गनुिऩदिछ ।  

93.  सम्झौताको शति य कामािन्वम अव्था् साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ फभोष्जभ खरयद 
सम्झौताभा यकभ बकु्तानयभा यकभ बकु्तानय गदाि सम्झौताको शति ऩयुा गयेयभार गनुिऩनव व्मव्था 
छ । नगयऩातरका कामािरम य सगयभाथा साभदुार्मक र्वकास केन्द्र र्वच २०७६।२।२६ भा 
सम्ऩन्न नगय तडष्जिर ऩाश्विष्चर तमायी कामि गनि सम्झौता बई सोही तभतत देष्ख कामि प्रायम्ब 
गनुिऩनव य शति नॊ. १२ भा िी.ओ.आय ्वयकृत बएको १५ ददन तबर कामि शरुु नगयेभा सम्झौता 
बॊग गरयने व्मव्था यहेको छ । ऩातरकारे म्माद ऩयुा हनु ७ ददन अगावै भार सम्झौता बएऩतछ, 
वषाि, दशै, ततहाय, छठ ऩविको कायण तथमाङ्क सॊकरनभा र्ढराई बएको अव्था देखाएय म्माद थऩ 
भाग गयेको य २०७६।८।१९ को तनणिमफाि म्माद थऩ बएको ऩाइमो । सम्झौताको शतिभा 
१५ ददन तबर कामि शरुु नगयेकोभा सम्झौता नै बॊग हनुे शति यहेभा ऩतन ऩयाभशिदातारे शति 
फभोष्जभ काभ नगयेको अव्थाभा म्माद थऩ गयी मो वषि २०७६।९।२४ भा रु. 839000/- 
खचि गयेको ऩाइमो । सम्झौताभा ऩाश्विष्चर सम्फन्धय र्वद्यतुम प्रततवेदन सभेत उऩरब्ध गयाउनऩुनव 
व्मव्था यहेको य उक्त प्रततवेदन भाग गदाि रेखाऩयीऺण ऩेश बएन रु. 839000/- 

94.  अनगुभन तथा सम्ऩयीऺण – ्थानयम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८४ भा फेरुज ु
पर्छ्यौि गनव व्मव्था यहेको छ । सोही एनको दपा ८४(२)(घ) भा फेरुज ु पर्छ्यौि गनव 
गयाउने काभ कतिव्म प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतको हनुे व्मव्था छ । मो वषिको रेखाऩयीऺणको 
क्रभभा नगयऩातरकाफाि सम्ऩयीऺणको रातग अनयुोध ऩेश बएको छैन  । तनमभानसुाय फेरुज ुअसरु 
प्मौि हनुऩुदिछ ।                                

95.  सष्ञ्चत कोष तथा फेरुजूको ष््थतत्- नगयऩातरकाको सष्ञ्चतकोषको ष््थतत, फेरुज ुवगीकयण य अद्यावतधक फेरुज ु
ष््थतत क्रभश् अनसुचुय 1, अनसुचुय 2 य अनसुचुय ३ भा सभावेश गरयएको छ ।  
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;l~rt sf]ifsf] l:ylt          अनसूुचय-१ 

प्रदेश ष्जल्रा ्थानयम तह 

भहा/उऩभहा/ 

नगय/गाउॉ 
ऩातरका 

रेखाऩयीऺण 
यकभ 

फरेुजू 
यकभ 

प्रततशत 

आम व्मम 

भौज्दात 
फाॉकी गतवषिको 

ष्जम्भेवायी 

सॊघ तथा 
प्रदेश 
अनदुान 

याज्व 

वाॉडपाॉि 
यकभ 

आन्तरयक 

आम 
अन्म आम जम्भा आम चार ुखचि ऩूॊजयगत 

खचि अन्म खचि जम्भा खचि 

प्रदेश नॊ.१ भोयङ यॊ गेरी नगयऩातरका नगयऩातरका 1615612 84572 5.23 127318 408658 160518 29759 280054 878989 299817 234674 202132 736623 269684 
 

 

 

 

             फरेुज ुफगीकयण              अनसूुचय-२ 

प्रदेश ष्जल्रा ्थानयम तह 

भहा/उऩभहा 
/नगय/गाउॉ 
ऩातरका 

प्रायष्म्बक फेरुजू प्रततर्क्रमाफाि पसिमौि फाॉकी फेरुजू वाॉकी फेरुजू 

दपा सॊखमा दपा सॊखमा दपा सॊखमा 

अशरु  
गनुिऩनव 

तनमतभत गनुिऩनव ऩे्की 

सैद्धनाष्न्तक रगतय यकभ सैद्धनाष्न्तक रगतय यकभ सैद्धनाष्न्तक रगतय यकभ 
अतनमतभत 

बएको 

प्रभाण 

कागजात 
ऩेश नबएको 

याजश्व 

रगत 
ष्जम्भेवायी 
नसायेको 

सोधबनाि 
नतरएको 

जम्भा कभिचायी अन्म जम्भा 

प्रदेश नॊ.१ भोयङ यॊ गेरी नगयऩातरका नगयऩातरका 121 76 87997 2 10 3425 119 66 84572 4458 35090 38453 0 0 73543 0 6571 6571 

 

 

 

 

        अद्यावतधक फरेुजकुो ष््थतत                                        अनसूुचय-३ 

प्रदेश ष्जल्रा ्थानयम तह 

भहा/उऩभहा/ 

नगय/गाउॉ 
ऩातरका 

गत वषिको 
अनसूुचयवाि 

सभामोजन 

गत फषि 
सम्भको 
वाॉकी 
वरेुज ु

सॊ.ऩ.को रातग 

अनयुोध बइ 
आएको यकभ 

सॊऩयीऺण 
बएको 
यकभ 

सॊऩयीऺण 
गनि 

नतभरेको 
यकभ 

कायवाही 
गनि 
फाॉकी 
यकभ 

गत 
वषिसम्भको 
वाॉकी यकभ 

मो वषिको 
थऩ यकभ 

५८ औ ँप्रततवदेन 

सम्भको वाॉकी 
वरेुज ु

५८ औ ँप्रततवदेन 

सम्भको वाॉकी वरेुज ु
भध्मे ऩे्की 

प्रदेश नॊ.१ भोयङ यॊ गेरी नगयऩातरका नगयऩातरका 79060 -229 78831 0 0 0 ० ७८८३१ 84572 १६३४०३ 9957 

 

 


