
 

           भहारेखाऩयीऺकको 
         वार्षिक प्रततवेदन  

        २०७८ 
सनु्दयहयैंचा नगयऩातरका 

भोयङ 
 

 

 

 

भहारेखाऩयीऺकको कामािरम 
काठभाडौँ, नेऩार 

  



 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. 64 

 

 

श्रय प्रभखुज्मू, 
सनु्दयहयैंचा 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 फेरुजू 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.  57 

तभतत् २०७8/05/४ 
 

र्वषम् रेखाऩयीऺण प्रततवेदन    
 

 

श्रय प्रभखुज्मू, 

सनु्दयहयैचा नगयऩातरका, 
नगयकामिऩातरकाको कामािरम, 

भोयङ्ग   

  

कैर्पमत सर्हतको याम 

हाभयरे उरािवायी नगयऩातरका 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 २०७७/10/23 भा जायी गरयएको प्रायष्म्बक 
प्रततवेदन उऩय प्राप्त प्रततर्क्रमा सर्हतका प्रभाण कागजातका आधायभा पछ्र्मौि बएका दपाहरु हिाई कामभ 
व्महोयाको अष्न्तभ प्रततवेदन ऩाना ६0 मसैसाथ सॊरग्न छ   

2. रेखाऩयीऺणफाि रु.17 कयोड 28 राख 38 हजाय फेरुजू देष्खएको छ   सोभध्मे असरु गनुिऩनव रु.2 
कयोड 70 राख 24 हजाय, प्रभाण कागजात ऩेश गनुिऩनव रु.10 कयोड 93 राख 53 हजाय तनमतभत 
गनुिऩनव रु.2 कयोड 98 राख 5 हजाय य ऩेकी फाॉकी रु.66 राख 56 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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सनु्दयहयैंचा  नगयऩातरका 
रेखाऩयीऺण प्रततवेदन 

2076/77 

 

ऩरयचम – ्थानयम नेततृ्वको र्वकास गदै ्थानयम शासन ऩद्धनततराई सदुृढ गयी ्थानयम तहभा र्वधार्मकी, कामिकारयणय य 
न्मार्मक अभ्मासराई सॊ्थागत गनि ्थानयम सयकायको सॊचारन गनव उद्देमरे मस नगयऩातरकाको ्थाऩना बएको हो   
्थानयम सयकायरे सॊचारन गनव कामिभा सहकारयता, सह–अष््तत्व य सभन्वमराई प्रवद्धनिन गनुि य ्थानयम सयकायका काभभा 
जनसहबातगता, उत्तयदार्मत्व, ऩायदष्शिता सतुनष्श्चत गयी नागरयकराई गणु्तयीम सेवा प्रदान गनुि नगयऩातरकाको उद्देम यहेको 
छ   मस नगयऩातरका अन्तगित 12 वडा, 64 सबा सद्म, 110.16 वगि र्करोतभिय ऺेरपर तथा 80 हजाय 518 
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)   1352522462.9 1169587620.8   1169587620.8       

क. प्रातप्त (सॊष्चतकोषभा 
आम्दानय फाॉतधने) 

  1021251000.0 860839121.8   860839121.8       

  ११००० कय ११ 260052000.0 189462373.7   189462373.7       

  १३००० अनदुान   689039000.0 626138947.0   626138947.0       

      सॊघयम सयकाय १२ 600957000.0 575124000.0   575124000.0       

      प्रदेश सयकाय १२ 58082000.0 51014947.0   51014947.0       

      जनसहबातगता १२ 30000000.0             

  १४००० अन्म 
याज्व 

११ 72150000.0 44958941.0   44958941.0       

  १५००० र्वर्वध प्रातप्त   10000.0 278860.0   278860.0       

ख. अन्म प्रातप्त   63434462.9 50275370.0   50275370.0       

  र्वतयण गनि फाकी 
याज्व 

                

  कोषहरु   63434462.9 50275370.0   50275370.0       

  धयौिी     9408992.0   9408992.0       

  सॊघयम, प्रदेश सयकाय 
वा अन्म कामिक्रभ 

  267837000.0 258473129.0   258473129.0       

बकु्तानय (ग+घ)   1558238792.9 1115836551.6   1115836551.6       

ग. बकु्तानय (सष्ञ्चत 
कोषफाि) 

  1226967330.0 807088052.6   807088052.6       

  २१००० ऩारयश्रतभक 
/ सरु्वधा 

१८ 268212000.0 254097693.6   254097693.6       
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  २२००० भारसाभान 
तथा सेवाको उऩमोग 

१८ 238564967.0 143617618.9   143617618.9       

  २४००० ब्माज, सेवा 
शलु्क तथा फैंक 
कतभशन 

१८ 750000.0 480856.4   480856.4       

  २५००० सहामता 
(Subsidy) 

१८ 2000000.0 2000000.0   2000000.0       

  २७००० साभाष्जक 
सयुऺा 

१८ 7325000.0 3712147.0   3712147.0       

  २८००० अन्म खचि १८ 22395000.0 12646688.8   12646688.8       

  ३१००० गैय र्वत्तयम 
सम्ऩत्तय / ऩूॉजयगत खचि 

१८ 687720363.0 390533048.0   390533048.0       

घ. अन्म बकू्तानय   331271462.9 308748499.0   308748499.0       

  कोषहरु   63434462.9 50275370.0   50275370.0       

  धयौिी     9740966.4   9740966.4       

  सॊघयम, प्रदेश सयकाय 
वा अन्म कामिक्रभ 

१६ 267837000.0 258473129.0   258473129.0       

ङ. मो वषिको फचत 
(न्मनु) 

  125555132.9 53751069.2   53751069.2       

च. गतवषिको ष्जम्भेवायी 
यकभ (अ.ल्मा) 

  179368330.0 134368331.0   134368331.0       

वषािन्तको फाकी यकभ 
(ङ + च) 

  304923462.9 188119400.1   188119400.1       

  

फैंक तथा नगद फाकी २४   188119400.1   188119400.1       

 

धयौिी आतथिक र्ववयण् कामािरमफाि प्राप्त २०७६ ७७ को धयौिी कायोवायको र्ववयण तनम्नानसुाय छ    
गत आतथिक वषि सम्भको ष्जम्भेवायी सायेको  12384187.51 

चार ुआतथिक वषि  10246201.99 

जम्भा 22630389.5 

सद्माहा 4715 

र्पताि 9749011.44 

जम्भा 9753726.44 

शे्र्ता अनसुाय फाॉकी  

नगद 0 

फैंकभा 12876663.06 

फैंक अनसुाय फाॉकी 18597779.84 

जम्भा 18597779.84 

पयक यकभ -5721116.78 

पयक ऩनािको कायण  

सक्कर फैंक बौचय प्राप्त हनु फाॉकी 
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्थानयम तहको नाभ् सनु्दयहयैंचा नगयऩातरका                                                     आतथिक वषि-2076/77 
दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुजू यकभ 

 असरुीको ष््थतत्- रेखाऩयीऺणको क्रभभा रु.104705/- य प्रायष्म्बक प्रततवेदन जायी ऩश्चात 
रु.35139217/- गयी जम्भा रु.35243922/- असरु बएको छ   

 

1.  र्वत्तयम र्ववयण – ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७२ भा नगयऩातरका 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 
तोर्कएअनसुाय 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. 5229553.22 रे पयक देष्खएको छ   

 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   

 ्थानयम तहरे र्वबाज्म कोषको र्हसाफ व्मवष््थत याखेको ऩाईएन   मस तहरे प्रदेशराई फाॉडपाॉड 
गनुिऩनव याज्व फाॉडपाॉड नगयी रु 60300005/- भौज्दात याखेको छ   

 ्थानयम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को तनमभ ७२(२) भा नेऩार सयकायरे तनधाियण गये 
फभोष्जभको आम य व्ममको वगीकयण तथा खचि शयषिक सम्फन्धय व्मव्था अवरम्वन गनुिऩनव तथा 
तनमभ ७६(२) भा भहारेखाऩयीऺकफाि ्वयकृत बए फभोष्जभको ढाॉचाभा रेखा याख्नऩुनव व्मव्था 
गयेकोभा मस ऩातरकारे २०७६ २ १९ भा भहारेखाऩयीऺकफाि ्वयकृत बएको नेऩार 
साविजतनक ऺेर रेखाभान ढाॉचाभा प्रततवेदन तथा रेखाङ्कन गयेको ऩाईएन   

 ्थानयम कोषको सञ्चारन, व्मव्थाऩन य प्रततवेदन प्रणारीभा एकरुऩता य शदु्धनता कामभ गनि 
भहारेखा तनमन्रक कामािरमरे उऩरब्ध गयाएको ्थानयम सॊष्चत कोष व्मव्थाऩन प्रणारी (सरु) 
को प्रमोग गयेको छ   

    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 ्थानयम तहको 
रेखाऩयीऺण प्रततवेदनअनसुाय गत वषिको अन्त्मभा रु. 234266113.22 भौज्दात कामभ बएकोभा 
मो फषिको शरुुभा रु. 179368330/- ष्जम्भेवायी सायेको देष्खमो   जस अनसुाय रेखाऩयीऺण 
प्रततवेदनभा उल्रेख बएको बन्दा रु. 54897783.22 घिी ष्जम्भेवायी सयेको सम्फन्धभा मर्कन 
गनुिऩनव देष्खएको रु......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

54897783.22 
3.  फैक र्हसाफ तभरान नगयेको – ्थानयम तह सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७६(२) फभोष्जभ 

्थानयम तहरे आफ्नो कायोफायको रेखा भहारेखा तनमन्रक कामािरमको तसपारयशभा 
भहारेखाऩयीऺकफाि ्वयकृत बएको ढाॉचाभा याख्नऩुनव उल्रेख छ   सो फभोष्जभ भातसक रुऩभा ्े्ता 
य फैंक खाताको र्हसाफ तभरान र्ववयण तमाय गनुिऩनवभा ्थानयम तहरे सञ्चारन गयेको देहामफभोष्जभको 
खाताको फैंक र्हसाफ तभरान र्ववयण तमाय नगयेको कायण तनम्नानसुाय पयक ऩनि गएकोरे फैंक र्हसाफ 
तभरान र्ववयण तमाय गयी मर्कन गनऩुनव रु. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5229553.22 
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्थानयम तहको नाभ् सनु्दयहयैंचा नगयऩातरका                                                     आतथिक वषि-2076/77 
दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुजू यकभ 

तस.नॊ. खाताको नाभ शे्र्ता अनसुाय 
फाॉकी 

फैंक ्िेिभेण्ि अनसुाय 
फाॉकी पयक 

1.  ्थानयम तह र्वर्वध कोष खाता 13223356.66 16507923.66 (3284567) 
2.  प्रकोऩ व्मव्थाऩन कोष खाता 81413 2026399.22 (1944986.22) 

जम्भा (5229553.22)  
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 तऩतसर 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 ट्रन्सपय गनुिऩनिभा 
आतथिक वषि सभाप्त बए ऩश्चात  ऩतन र्वबाज्मकोषभा रु.60300005/- 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 शे्र्ता य फैंक तफचको र्हसाव पयक ऩये वा नऩयेको सम्वन्धभा फैंक र्हसाव तभरान 
र्ववयण तमाय नगयेको कायण र्हसाव तभरान बए नबएको सम्वन्धभा मर्कन गनि सर्कएन   

 याज्व सॊकरन सम्फन्धभा सचुना प्रर्वतधको प्रमोग गयी सफै कायोवाय 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 गाउॉऩातरका तथा नगयऩातरकारे आफ्नो 
अतधकाय ऺेरतबरका 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 सम्बाव्म आमोजनाको फैंक 
खडा गयेको देष्खएन   

 ददगो र्वकास 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 
यहन े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 तनयीऺण प्रततवेदनभा उल्रेख बए अनसुाय र्वतबन्न भारसाभान भभित तथा तरराभ गनुि ऩनवभा 
गयेको ऩाईएन    

 



5 

 

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

 कततऩम ष्जन्सय साभग्रयको ्ऩेतसर्पकेशन तथा भूल्म खरुाई आम्दानय फाॉधेको ऩाइएन   

 ष्जन्सय खाता प्रभाष्णत नबएको    

 भलु्म अतबवरृ्द्धन कय तनमभावरी, २०53 को तनमभ 6क भा ठेक्का सम्झौता य कय बकु्तानयको 
जानकायी सम्वष्न्धत आन्तरयक याज्व कामािरमराई नददई आतथिक वषिको अन्त्मभा 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  

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

 ्थानयम तहरे तनभािण व्मवसामय तथा उऩबोक्ता सतभतत भापि त कामि गयाएकोभा तनभािण कामिभा 
प्रमोग हनुे साभानको आॊष्शक गणु्तय ऩयीऺण भार गयेको छ    

 ्थानयम सयकाय सञ्चारन ऐन, 2074 को दपा 74(2) अनसुाय साविजतनक खरयद तनमभावरी 
फनाई राग ुगनि सक्न े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    

 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  

 वातावयण सॊयऺणको एर्ककृत दीघिकारीन मोजना तमाय गयेको ऩाइएन  शहयीकयण बैयहेका 
्थानराई भध्मनजय याखदै पोहोयभैरा व्मव्थाऩन ्थर ऩर्हचान एवॊ कामिमोजना तमाय गयेको 
ऩाईएन    

 ऩातरकाको र्वकास तनभािण व्मव्थाऩन तथा सेवा प्रवाहका रातग 79 कभिचायीको दयवन्दी ्वयकृत 
बएकोभा रेखाऩयीऺणराई प्राप्त र्ववयण अनसुाय 52 ऩदऩूती बएको भध्मे ्वयकृत दयवन्दी बन्दा 
फढी इष्न्जतनमय-२, सहामक प्रशासन १, सव-इष्न्जतनमय १, कम्प्मिुय १, अतभन २ जना य 
स.भ.र्व.तन. १ सभेत फढी सॊखमाभा याष्खएको र्ववयणभा देष्खएको छ   ्वयकृत दयवन्दी बन्दा 
फढी सॊखमाभा कभिचायी याखय तरव बत्ता बकु्तानय गनि तभल्ने देष्खएन   

 सशुासन व्मव्थाऩन तथा सञ्चारन तनमभावरी, २०६५ अनसुाय नागरयक वडाऩरभा उल्रेष्खत 
सेवाहरुको कामािन्वमन ष््थतत 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 तरफय प्रततवेदन ऩारयत गयाएय भार तरव 
बत्ता बकु्तानय गनुिऩनवभा कामािरमरे तरवय प्रततवेदन ऩारयत नगयी वषिबयीभा रु. ७२४३७८९२/- 
खचि रेखेको ऩाईमो   तरवय प्रततवेदन ऩारयत नगदाि कभिचायीको तरफ तथा ग्रडे मर्कन नहनु े
हनुारे तरफय प्रततवेदन ऩारयत गयेयभार तरफ बत्ता बकु्तानय गनुिऩदिछ    

 सॊघयम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमको 2073 12 25 को ऩरयऩर अनसुाय मस 
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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 फनाएको ऐन, तनमभावरी, कामिर्वतध तनदव ष्शका य नम्सि सभेत 
र्ववयण ऩेश बएन   

    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.  फजेि ऩेश, ऩारयत य अष्खतमायी - ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७१ भा ्थानयम तहरे 

आगाभय आतथिक वषिको याजश्व य व्ममको अनभुान कामिऩातरकाफाि ्वयकृत गयाई असाय १० गते तबर 
ऩेश गनव य मसयी ऩेश बएको फजेि छरपर गयी असाय भसान्ततबर सबाफाि ऩारयत गनुिऩनव व्मव्था 
छ   सोही ऐनको दपा ७३ भा सबाफाि फजेि ्वयकृत बएको ७ ददनतबर ्थानयम तहका प्रभखुरे 
प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतराई फजेि खचि गनव अष्खतमायी प्रदान गनुिऩनव व्मव्था छ   मस ्थानयम 
तहभा उऩ-प्रभखु श्रय धनभामा ताभाङ्गरे २०७६ 3 10 गते रु. १ अफि 8 कयोड 77 राख 80 
हजायको फजेि सबा सभऺ ऩेश गयेकोभा २०७६ 3 10 भा ऩारयत बएको छ   मसैगयी ्थानयम 
तहका प्रभखुरे २०७६ 3 16 भा प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतराई फजेि खचि गनव अष्खतमायी प्रदान 
गयेको देष्खन्छ   

 

6.  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 चार ु तपि  रु. ३५ राख य ऩूॉष्जगत तपि  रु. ६५ राख गयी जम्भा रु. 1 कयोड 
अफण्डाभा याखेको छ   उक्त अफण्डा यकभ कामिऩातरकाको २०७6 9 7  को तनणिमफाि 
चारतुपि को ्वा्थम कामिक्रभ शयषिकभा रु. १० राख यकभान्तय गयी खचि गयेको छ   फजेि 
अफण्डभा याखय कामिऩातरकाको तनणिमफाि खचि गनव कामिभा तनमन्रण गनुिऩदिछ   

 

7.  तोक आदेशफाि बएको काभ् ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ७३ भा सबाफाि फजेि 
्वयकृत बएको ७ ददन तबर नगय प्रभखुरे प्रभखु प्रशासर्कम अतधकृतराई फजेिको खचि गनव अष्खतमायी 
प्रदान गनुिऩनव व्मव्था छ   ऐनको दपा ७३(७) भा कामिऩातरकारे सबाफाि ्वयकृत सयभा य ष्शषिक 
फार्हय गई फजेि खचि गनि नहनुे व्मव्था छ   रेखाऩयीऺणभा प्राप्त र्ववयण अनसुाय २०७७ ६ १५ 
को फैठकभा २०७६ ७७ भा नगय प्रभखु, उऩ-प्रभखु, प्रभखु प्रशासर्कम अतधकृत ्तयीम तनणिमफाि 
र्वतबन्न तभततभा नगय सबाभा ऩारयत नबएका भभित सॊबाय कोष, सभऩयुक कोष, वातावयणयम र्वकास 
सॊयऺण कोष, आन्तरयक आम, नदी तनमन्रण तपि का मोजनाभा बएको खचि रु. 71874274.17 
अनभुोदन गनव तनणिम गयेको ऩाइमो   नगयसबाफाि ्वयकृत नबएको मोजनाहरुभा नगय प्रभखु, उऩ-
प्रभखु य प्रभखु प्रशासर्कम अतधकृतको तोक आदेशफाि कामि गयाई ऩतछल्रो अवतधभा सभथिन गयेको 
आधायभा खचि गयी दार्मत्वभा सायेको ऩाइमो   सबाफाि ्वयकृत नबएको मोजनाभा तोक आदेशफाि 
खचि गयाउने दार्मत्व सानव दवैु कामि उष्चत देखाएन   
र्ववयण मोजना सॊखमा यकभ 
भभित सॊबाय कोषफाि तोक आदेश बएका मोजना 44 21584182.90 
सभऩयुक कोषफाि तोक आदेश बएका मोजनाहरु 2 1220000 
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आन्तरयक श्रोतफाि आदेश बएका मोजनाहरु 47 31495270 
गतको सॊष्चतयफाि तोक आदेश बएका मोजनाहरु 9 6621649.27 
जेष्ठ नागरयक तपि का मोजनाहरु 10 3275000 
सडक ऩूर कल्बिि तपि का तोक आदेश बएका मोजनाहरु 3 1225000 
हािफजाय व्मव्थाऩनफाि तोक आदेश बएका मोजनाहरु 2 1500000 
फैंकष्ल्ऩक उजािफाि तोक आदेश बएका मोजनाहरु 1 200000 
सनु्दयहयैंचा उज्मारो कामिक्रभफाि तोक आदेश बएका मोजनाहरु 6 1663959 
नगय्तयीम शैष्ऺक ऩूवािधाय र्वकासफाि तोक आदेश बएका 
मोजनाहरु 

1 400000 

ततरुऩतत क्रसय उद्योग देष्ख याज ु तसिौराको घयसम्भ सडक 
कारोऩरे 

1 1700000 

भोहन चडुारको घयफाि ्वा्थम चौकी सडक र्व्ताय 1 496015 
ऩूवािञ्चर र्वश्वर्वद्यारमको प्राङगणभा हेरीप्माड तनभािण 1 493198 

जम्भा 128 71874274.17  
8.  क्रभागत मोजना् ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ७३ (७) भा कामिऩातरकारे सबाफाि 

्वयकृत सयभा य ष्शषिक फार्हय गई फजेि खचि गनि ऩाउने छैन बन्ने व्मव्था छ   नगयऩातरकारे 
आ.व. २०७६ ७७ भा क्रभागत मोजनाको रातग फजेि व्मव्था नगयी आ.फ. २०७५ ७६ का 
र्वतबन्न ३४ क्रभागत मोजनाहरुभा र्वतबन्न खचि ष्शषिकफाि रु. 5972351.83 दार्मत्व सायी खचि 
गयेको ऩाइमो   तभतत २०७६ ५ २ को कामिऩातरकाको ३६ औ ँफैठकरे उक्त मोजनाहरुको म्माद 
२०७६ ८ ३० सम्भ थऩ गनव तनणिम गयेताऩतन आ.फ. २०७६ ७७ को फजेि र्कताफभा क्रभागत 
मोजना सायेको ऩाइएन   फजेिभा व्मव्था नगयी र्वतबन्न ३४ मोजनाभा रु. 259702351.83 
दार्मत्व सायी खचि गयेको कामि उष्चत देष्खएन    

 

9.  चौभातसक ऩूॉजयगत खचि - आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ  २३ फभोष्जभ ्वयकृत 
बएको कामिक्रभभा तनमभ २५ फभोष्जभ चौभातसक प्रगतत र्ववयण फनाई ऩेश गनुिऩनव य चौभातसक 
कामिरक्ष्म तथा कामिक्रभ फभोष्जभ कामिसम्ऩादन सम्ऩन्न गयी कामिक्रभ कामािन्वमन गनुिऩनव व्मव्था 
छ   कामािरमरे उऩरव्ध गयाएको र्ववयण अनसुाय चौभातसक ऩषु्जॊगत 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 तेसोचौभातसक 

कूर खचि: 449844543 24857692 101477236 323509615 205655818 

खचि प्रततशत  5.52 22.57 71.91 45.71  

 

10.  ऺ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 50892000 31536428 61.97 

साभाष्जक ऺेर  627864911 541331369 86.22 

ऩूवािधाय र्वकास ऺेर 618385943 375250915 60.68 

वातावयण तथा र्वऩद् व्मव्थाऩन सशुासन 56592371 46517784 82.20 
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जम्भा 204503567 150763656 73.72 

उष्ल्रष्खत र्ववयण र्वश्लषेणफाि तनम्नानसुाय देष्खएको छ: 
10.1.  खचि तफश्लषेण् ऩातरकारे मसफषि कुर आष्न्तयक आमफाि रु 77127601 याज्व फाॉडपाॉड य 

अनदुानफाि रु. 796938572 सभेत रु 874066174 आम्दानय बएकोभा चार ु तपि  
१५,७३,८७,००४.०१ य ऩूॉष्जगत तपि  रु 449844543/- य सभेत रु 607231547.01 खचि 
बएको छ   खचि भध्मे आन्तरयक आमको र्ह्सा 12.70  प्रततशत यहेको छ   मसफषि ऩदातधकायी 
सतुफधाभा रु. 11260000/- खचि बएको छ   मसफाि ऩातरकाहरुरे र्वकास तनभािण प्रमोजनभा 
न्मनु खचि गयेको प्रशासतनक प्रमोजनभा फर्ढ खचि बएको देष्खन्छ   प्रशासतनक खचि तनमन्रण गदै प्राप्त 
अनदुान य याज्व फाॉडपाॉडको यकभ अतधकरुऩभा र्वकास तनभािण प्रमोजनभा ऩरयचारन गरयनऩुदिछ   

 

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

अतधकाय ऺेर य कामिफोझको र्वश्लषेण गयी सॊगठन तथा व्मव्थाऩन सववऺणको आधायभा ्थामय 
प्रकृततको काभको रातग तथा सेवा कयायफाि तरईने कभिचायीको दयवन्दी प्र्ताव गनुिऩनव य अ्थामय 
दयवन्दी सजृना गनि नसर्कने व्मव्था छ   तय ऩातरकारे र्वतबन्न ऩदभा 49 जना कभिचायीहरु 
कयायभा याखय रु.15163759 खचि रेखेको छ    
    त्मसैगयी सोही ऐनको २०७४ को दपा ८३(८) वभोष्जभ ऩातरकारे नगय प्रहयी, सवायी चारक, 

समश, कामािरम सहमोगय, प्रम्फय, इरेष्क्ट्रतसमन, चौर्कदाय, भातर, फगैँचे रगामतका ऩदभा भार कयायवाि 
सेवा तरन सर्कने व्मव्था गयेको छ   ्थानयम तहरे भातथ उल्रेष्खत ऩद वाहेकको र्वतबन्न .. ऩदभा 
17 जना कयाय तनमषु्क्त गयी फषिबयीभा रु.6298690 य दैतनक ज्मारादायीभा ६ जना सहामक 
इष्न्जतनमय तनमषु्क्त गयी रु. 467800/- सभेत बकु्तानय गयेकोरे अतनमतभत देष्खएको रु....... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6766490/- 
12.  कल्माण कोष – ्थानयम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ९१ फभोष्जभ ्थानयम तहरे ्थानयम 

सेवाका आफ्नो दयवन्दीभा 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    

 

13.  कभिचायी प्रोत्साहन बत्ता - ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ८६ (१) फभोष्जभ ्थानयम 
सेवा गठन, सॊचारन, व्मव्थाऩन, सेवाका शति तथा सरु्वधा सम्फष्न्ध आधायबतु तसद्धनान्त य भाऩदण्ड 
सॊघयम काननु फभोष्जभ हनुे, दपा ८६ (२) फभोष्जभ ्थानयम सेवाको गठन, सॊचारन तथा व्मव्थाऩन 
सेवाको शति तथा सरु्वधा सम्फष्न्ध अन्म व्मव्था ्थानयम तहरे फनाएको काननु फभोष्जभ हनुे व्मव्था 
छ   ्थानयम तहरे कानून नफनाई मो वषि प्रोत्साहन बत्ता खचि गयेकोरे आतथिक व्ममबाय फढ्न गएको 
रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6595896/- 
14.  बौ.नॊ. 987/2077/3/30 र्वतबन्न कभिचायीहरुराई २०७३ श्रावण देष्खको छुि प्रार्वतधक ग्रडे 

वाऩत रु. 310092/- बकु्तानय गयेकोभा कभिचायीरे अन्मर यही काभ गयेको अवतधभा सो यकभ प्राप्त 
नगयेको य सरुवा बई आउने कभिचायीरे यभाना ऩरभा खरुाई नल्माएको अव्थाभा सभेत प्रार्वतधक ग्रडे 
बकु्तानय गयेकोरे बकु्तानय ऩाउने आधाय प्रभाण ऩेश हनुऩुनव रु. 

 

 

 

 

 

310092/- 
15.  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 र्ववाद दताि बएको ३ भर्हनातबर िुङ्गो रगाउन ेव्मव्था छ   तय रेखाऩयीऺणको क्रभभा 
प्राप्त र्ववयण अनसुाय गत वषि पछमौि वा कायवाही र्कनाया गयी िुङ्गो रगाउन फाॉकी 18 य मो वषि 
थऩ बएको 72 गयी कुर 90 र्ववाद दताि बएकोभा 54 विा भार पछ्र्मौि बई 36 फाॉकी 
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देष्खन्छ   न्माम सम्ऩादन प्रर्क्रमाराई ऐनरे तोकेको म्मादतबर पछमौि वा कायवाही र्कनाया गयी िुङ्गो 
रगाउनऩुदिछ   

16.  आन्तरयक रेखाऩयीऺण - ्थानयम तह सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७७ (२) भा ्थानयम तहरे 
आतथिक कायोवायको तनमतभतता, तभतव्मर्मता, कामिदऺता य प्रबावकायीताको आधायभा प्रत्मेक चौभातसक 
सभाप्त बएको एक भर्हना तबर आन्तरयक रेखाऩयीऺण गयाउन ुऩनव उल्रेख छ   आतथिक कायोवायको 
आन्तरयक रेखाऩयीऺण गयाई आन्तरयक तनमन्रण प्रणारीराई प्रबावकायी फनाउने तपि  ध्मान 
ददनऩुदिछ   

 

  ऩदातधकायी सरु्वधा  
17.  ऩदातधकायी थऩ सरु्वधा् गाॉउ तथा नगयसबाका 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 हजायभा नफढ्ने गयी सबारे 
्वयकृत गयेको फजेिको सयभा तबर यर्ह कामिऩातरकारे तनणिम गये फभोष्जभ हनुे व्मव्था छ   मस 
आ.व. भा ऩदातधकायी चाडऩवि खचिभा फजेि र्वतनमोजन नबएकोभा नगयऩातरकारे ऩदातधकायीहरुको 
चाडऩवि खचि वाऩत रु. 640000/- खचि रेखेको छ   

 

18.  ्वकीम सष्चव य सल्राहकाय – प्रदेश नॊ. 1 अन्तगित ्थानयम तहका ऩदातधकायी तथा सद्महरुको 
सरु्वधा सम्फन्धय ऐन, २०७५(ऩर्हरो सॊशोधन सभेत) भा मस प्रदेशभा नगयऩातरका प्रभखु य उऩ प्रभखुरे 
याज्व य आन्तरयक आम एवॊ कामािरमको कामि फोझ सभेतराई ध्मानभा याखय कामिऩातरकाको तनणिम 
फभोष्जभ १ जना कभिचायीराई तनजय सष्चवको रुऩभा याख्न सक्ने छ बन्ने व्मव्था यहेको छ   ऐनभा 
सल्राहकाय याख्न ऩाउने व्मव्था यहेको ऩाइएन   ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा 
८३(८) भा तोकीएको बन्दा पयक ऩदभा कभिचायी ऩदऩूती गनि नहनुे उल्रेख छ   तय नगय प्रभखुको 
्वकीम सष्चवका रुऩभा सहामक चौथो्तय तरफ बत्ता बकु्तानय हनुे गयी श्रय ददऩक फजगाईराई तनमकु्त 
गयी भातसक रु.26610/- य कानूनय सल्राहकायभा फारकृण आचामिराई भर्हनाको रु. 25000/- 
दयरे बकु्तानय गयेको अतनमतभत रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

645930/- 
19.  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. ३६ राख ८० हजाय र्वतनमोजन गयी रु. 
२० राख ७२ हजाय ९४४ खचि गयेको य नगयसबा सॊचारन खचिभा रु. २६ राख र्वतनमोजन गयी रु. 
२५ राख ९४ हजाय ६९९ खचि गयेको छ   म्तो खचिभा तभतव्मर्मता कामभ गनुि ऩदिछ   

 

20.  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 
्थानयम तहरे आगरातग, फाढी रगामतका र्वऩत्तय सम्फष्न्ध अव्था र्वऩद व्मव्थाऩन कोषफाि य कडा 
योग रागेको नागरयकहरुराई एक ऩिकभा रु. ५ हजाय एक भषु्ट यकभ ्वा्थम कामिक्रभफाि खचि गनव 
गयेको य म्तै प्रकायका अन्म सहामता र्वऩद व्मव्थाऩन कोषफाि उऩरब्ध गयाउने गयेकोभा मस वषि 
उऩरब्ध गयाइएका आतथिक सहामताको ऩयैु र्ववयण उऩरब्ध नगयाएकोरे मस सम्फन्धभा उल्रेख गनि 
सर्कएन    

 

  अनदुान प्रातप्त, र्वतयण य र्पताि  
21.  अनदुान र्पताि – सॊघयम एवॊ प्रदेश सयकायको कानून एवॊ कामिर्वतध फभोष्जभ तय तनकामफाि ्थानयम 

तहभा प्राप्त हनुे र्वत्तयम सभानयकयण फाहेकका अनदुान वषिबयी खचि नबई फाॉकी यहेको अव्थाभा 
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सम्फष्न्धत तनकामभा र्पताि गनुिऩनव व्मव्था यहेको छ   प्राप्त र्ववयण (सरुको अनसूुचय १२ य २१) 
अनसुाय २०७७ असाय भसान्तभा देहामफभोष्जभको अनदुान खचि नबई फाॉकी यहेकोभा र्पताि गयेको 
ऩाइएन   खचि नबई फाॉकी यहेको तनम्नानसुायको यकभ भध्मे कामािरमरे बौ.नॊ.१०१-2077/6/14 
भा सॊधयम तपि को रु. 56412703.40 को.रे.तन.का. य प्रदेश रेखा तनमन्रक कामािरमभा रु. 
7067053/- र्पताि गयेको छ    
अनदुान प्रदान गनव तनकाम अनदुानको प्रकाय प्राप्त यकभ खचि यकभ फाॉकी यकभ 

सॊघयम सयकाय 

शसति  346557000 314310997.60 32246003.40 

र्वषेश 24166700 0 24166700 

सभऩयुक 0 0 0 

सभातनकयण 204400000 126717330 77682670 

प्रदेश सयकाय 

शसति  36223000 3462287 1600913 

र्वषेश 3591000 2975230 615770 

सभऩयुक 10000000 5149630 4850370 

सभातनकयण 8268000 8268000 0 

 जम्भा 633205700 460883474.6 141162426.4 

कामािरमराई प्राप्त सॊघयम सयकाय तपि को र्वशेष अनदुान यकभ क्रभश गोर्ऩचन ऩैनय य ल्माड 
र्पल्ड साइि मोजना सॊचारन गनि प्राप्त बएको यकभफाि गोर्ऩचन ऩैनयभा कुनै काभ सॊचारन नगयेको य 
ल्माड र्पल्ड साइि मोजना मो वषि ठेक्का सम्झौता सम्भ गयेको छ   तनष्श्चत कामिको रातग प्राप्त बएको 
अनदुान यकभफाि कामि नगयी र्पताि ऩठाउनारे मोजना कामिक्रभ सॊचारन नहनुकुो साथै सोही कामिको 
रातग नगयऩातरकाको ्ोतफाि खचि गनुिऩनव अव्था सजृना गनुि उऩमकु्त देष्खएन   

 

 

 

 

 

22.  अनदुानको अनगुभन – साविजतनक तनकामफाि उऩरब्ध गयाईएको अनदुानको सही सदऩुमोग बए नबएको 
एकीन गनि अनदुान उऩरब्ध गयाउने तनकामरे सभम सभमभा अनगुभन गनुिऩदिछ   तय ऩातरकारे 
्वा्थम कृर्ष, ऩश,ु शैष्ऺक सेवा, र्वतबन्न सहकायी सॊ्थाराई फयउऩूॉजय तथा भाछा ऩोखयी अनदुानभा रु. 
1622842/- यकभ उऩरब्ध गयाएको छ   तय ऩातरकाफाि र्वतयण बएको अनदुानको सर्ह 
सदऩुमोग बए नबएको सम्फन्धभा अनगुभन तथा सो फाि प्राप्त उऩरव्धय भाऩन गयेको छैन   साथै 
अनदुान सम्फन्धभा ्थानयम अनदुान नयतत तम गयेका छैनन    तसथि अनगुभनराई प्रबावकायी फनाई 
सॊघ, प्रदेश तथा ्थानयम तहफाि र्वतयण हनुे अनदुानभा दोहोयोऩना नहनु े गयी अनदुानग्राहीको 
जयवन्तयभा सधुाय आएको मर्कन गयी यकभको ऩूणि सदऩुमोग गयाउनेतपि  ध्मान ददनऩुदिछ   

 

23.  नापाभूरक सॊ्थाराई अनदुान – ्थानयम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७६ र्वतयणभखुय 
खचिराई तनमन्रण गदै सॊघ तथा प्रदेश सयकायफाि प्राप्त यकभराई ्थानयम ऩूवािधाय र्वकास तथा 
दीघिकारीन ऩुॉजय तनभािण हनुे कामिभा खचि गनुिऩदिछ   जसफाि नापा कभाउने उद्देमरे ्थार्ऩत 
सॊ्थाराई अनदुान उऩरब्ध गयाउन तभल्दैन  मदद उऩरब्ध गयाउन े हो बन े ऩतन साविजतनक रुऩभा 
तनशलु्क वा न्मनु शलु्कभा सेवा उऩरब्ध गयाउने सतुनष्श्चत हनुऩुदिछ   मस ्थानयम तहरे मो वषि देहाम 
अनसुायका 8 नापाभूरक सॊ्थाराई रु.1622842/- अनदुान उऩरब्ध गयाएको छ   तय त्मसफाि 
उऩयोक्त फभोष्जभ सेवा प्रफाह हनुे सतुनष्श्चत छैन   

तस.नॊ. अनदुान ऩाउन ेसॊ्थाको नाभ सॊखमा प्रमोजन अनदुान यकभ 
1 भोयङ साभदुार्मक र्वद्यतु सहकायी सॊ्था तर. 1 र्वद्यतु र्व्ताय कामि 400642 
2 दधु डेयी (व्मष्क्तगत) 3 ष्चतरभ भ्माि 924000 
३ व्मष्क्तगत कृर्ष पाभिहरु  4 फोमय फोका 298200 

जम्भा 1622842 
म्तो खचिभा तभतव्मर्मता कामभ गनुि ऩदिछ   
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  कय द्तयु एवॊ आन्तरयक आम  
24.  असरुी गनि फाॉकी आन्तरयक आम – ्थानयम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को ऩरयच्छेद ९ र्वत्तयम 

अतधकाय ऺेर अन्तगित र्वतबन्न कय तथा शलु्क रगाउने य आम ठेक्का फाऩत फक्मौता यकभ सभेत 
असरुी गनव व्मव्था छ   मस ्थानयम तहरे र्वगतको अतबरेख अद्यावतधक नगयेको य मो वषि 
फन्दोफ्त गयेको आन्तरयक आम ठेक्काभा देहामअनसुाय असरु गनव फाॉकी यहेको छ    
तस.नॊ. ठेकेदायको नाभ आम ठेक्काको 

नाभ 

सम्झौता यकभ भू.अ.कय असरु गनि फाॉकी यकभ 

1 ्वातभनायामण तनभािण सेवा खोरा 95151151 12369649 12369649  

 

 तय उठ्न फाॉकी यहेको यकभको आमगत रगत सभेत तमाय गयेको छैन    
25.  याजश्व वाॉडपाॉड- नगयऩातरकारे प्रदेश सयकाय प्रदेश नॊ. १ को आतथिक ऐन २०७६ को अनसूुचय ५ 

फभोष्जभ असरु गयेको देहाम अनसुायको यकभ याजश्व वाॉडपाॉड गनुिऩनवभा नगयेको ऩाइएकोरे 
तनम्नानसुायको यकभ प्रदेश सयकायराई फाॉडपाॉड गयी ऩठाउनऩुनव रु 

आम शयषिक सॊकतरत यकभ प्रदेशराई ऩठाउन ु ऩनव 
प्रततशत 

ऩठाएको यकभ ऩठाउन फाॉकी यकभ 

दहत्तय फहत्तय शलु्क 60300005 40 हारसम्भ 
नऩठाएको 

24120002 

प्रायष्म्बक प्रततवेदनभा नगयऩातरकारे तनभािण व्मवसामयफाि दहत्तय फहत्तय शलु्कफाऩत 
रु.35000000/-असरु गनि फाॉकी फेरुज ुऔॊल्माईएकोभा ऩातरकारे प्रततकृमासाथ रु.35000000/- 
नगयऩातरकाको र्वबाज्म कोष खाताभा दाष्खरा बएको प्रभाण ऩेश गयेकोभा असरु बएको याजश्व यकभको 
सभेत ऐनभा बएको व्मव्था फभोष्जभ फाॉडपाॉड गयी प्रदेश सयकायराई ऩठाउनऩुदिछ   

 

 

 

24120002/- 

26.  कय तथा शलु्क असरुी - ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ५५, ५७, ५८ य ५९ भा 
एकीकृत सम्ऩष्त्त कय य घयजग्गा कय, घयजग्गा फहार कय, व्मवसाम कय य वहार र्वयौिी शलु्क 
उठाउन े व्मव्था यहेको छ   तय आम शयषिकभा आम अनभुान य असरुी ष््थतत तनम्नानसुाय यहेको 
देष्खन्छ   

आम शयषिक अनभुान असरुी असरुी प्रततशत 

एकीकृत सम्ऩष्त्त कय य घयजग्गा कय 22500000 24070394 106.97 

घयजग्गा वहार कय 3500000 2725189 77.86 

व्मवसाम कय 6800000 7190462 105.74 

वहार र्वयौिी शलु्क 2961000 1572905 53.12 

ऩातरका तबर यहेका कयदाताहरुको अतबरेख व्मवष््थत नयहेको एवॊ फझुाउन ल्माएको अव्थाभा 
भार कय एवॊ शलु्क फझुय तरने ऩरयऩािी यहेकोरे उष्ल्रष्खत असरुी मथाथि भान्न सक्ने अव्था 
देष्खएन   तसथि आफ्नो ऺेरतबर कयदाताको अतबरेख अद्यावतधक गयी कयको दामायाभा ल्माउन ु
ऩदिछ   

 

27.  भनोयञ्जन कय – नगयऩातरकाको चौथो नगयसबाफाि ऩारयत याज्वको अनभुानभा अन्म भनोयञ्जन कय 
सभेतफाि रु. ५० हजाय असरु गनव रक्ष्म तरएकोभा रु. २६ हजाय ३३५ असरुी देखाएको छ   
प्रदेश आतथिक ऐन, २०७६ फभोष्जभ सो यकभ सभेतको फाॉडपाॉड गयी प्रदेश सयकायराई ऩठाउन ुऩनवभा 
फाॉडपाॉड गयेको ऩाइएन   

 

28.  ्थानयम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ६९ २(क) भा नगयऩातरका आपुरे उठाएको याजश्व 
तथा आम यकभ आफ्नो सॊष्चत कोषभा जम्भा गनुिऩनव व्मव्था छ   नगयऩातरकारे र्वतबन्न वडाहरु 
तथा केन्द्रभा याज्व आम्दानय गनि सफ्िवेमयको प्रमोग गयेको ऩाईमो   याजश्व शाखाफाि प्राप्त 
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सफ्िवेमयको ष्शषिकगत याजश्व आम्दानय र्ववयण य सरुअनसुाय देखाईएको याजश्व आम्दनय र्ववयण 
तबडान गदाि देहामनसुायको पयक ऩाईमो    

याज्व सॊकेत ष्शषिक 

२०७७ आषाढ भसान्तसम्भको याजश्व आम्दानय 

SUTRA अनसुाय 
याजश्व शाखाको 
र्ववयण अनसुाय 

११३१३ एर्ककृत सम्ऩष्त्त कय २४०७०३५४ २४००४५१५.२७ 

११३१४ बतुभकय/भारऩोत ४४९३१९.८२ ४४३५८९.३२ 

११३२१ घयफहार कय २७२५१८९.३३ २९२८०९१.८१ 

११३२२ फहार तफिौयी कय १५७२९०५.८१ १४९६१३०.३३ 

१४२१२ सयकायी सम्ऩष्त्तको र्वर्क्रफाि प्राप्त आम १८६९९०. ५८०७४० 

१४२१९ अन्म सेवा शलु्क तथा तफक्री १३८८४३३.८ १०८९९८१.८ 

१४२२९ अन्म प्रशासतनक सेवा शलु्क २८९०४५ २४१६०२.५ 

१४२४२ नक्साऩास द्तयु ९४११६६३.०९ १०६५९१११.०४ 

१४२४३ तसपारयश द्तयु २३९९४९५५.९४ २४००३९२०.९४ 

१४२४४ व्मष्क्तगत घिना द्तयु ३३२३१० ३४१७२० 

१४२४५ नाता प्रभाष्णत द्तयु १३७१७४४.०७ ३४९६१५. 
१४२४९ अन्म द्तयु २१७४४८.५९ २२११९३.७५ 

१४३११ न्मार्मक दण्ड जरयवाना य जपत ५७४२७.५ ८०० 

१४५२९ अन्म याजश्व ९०६८४ ७२० 

कामािरमफाि रेखाऩयीऺणभा ऩेश गरयएको याजश्व सॊकरन र्ववयणको शयषिकगत आमको ऩरयऺण गदाि 
देष्खएको थऩ व्महोया तनम्नानसुाय छन  

 शाखारे ष्शऺा ऺेरको आम्दानय सॊकेत नम्फय ११४४३ भा आम्दानय जनाएकोभा उक्त यकभ 
SUTRA भा सॊकेत नम्फय १४२२३(ष्शऺा सेवा शलु्क) भा आम्दानय फाॉतधएको   

शाखारे सॊकरन गयेको तनम्न ष्शषिकको याजश्व SUTRA भा आम्दानय फाॉधेको देष्खएन   

सॊकेत नॊ आम शयषिक यकभ 

१०००० याजश्व तथा अनदुान ५२४३ 

११३५१ र्वत्तयम तथा ऩूॉजयगत कायोवायभा राग्ने 
कय 

६०० 

११४५१ सवायी साधन कय १८८ 

११४७१ तसनेभा/ डकुम्न्ट्री ९६० 
११४७२ र्वऻाऩन कय १०७५७ ५० 
११४७३ अन्म भनोयञ्जन कय १०३० 
११६१३ व्मवसाम यष्जषे्डशन द्तयु ६९५६१९५ 
१४१७८ सवायी साधन कय २५३ 
१४२१८ र्वद्यतु सेवा शलु्क ७७० 
१४२२१ न्मामयक द्तयु २७८१२ 
१४३१२ प्रशासतनक दण्ड, जरयवाना य जपत ७६७३७ ५० 

नेऩार सयकायफाि याजश्व आम्दानयको रातग ्वयकृत गरयएका याजश्व वगीकयणको शयषिक अनसुाय 
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्थानयम तहको नाभ् सनु्दयहयैंचा नगयऩातरका                                                     आतथिक वषि-2076/77 
दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुजू यकभ 

आम्दानय गयी सोर्ह आधायभा प्रततवेदन तमाय गयी रेखाऩयीऺणभा ऩेश गनुिऩनवभा उऩयोक्तानसुायको 
अव्थारे याजश्वको शयषिगत आम्दानय मथाथि यहेको भान्ने आधाय यहेन  ्वयकृत याजश्व शयषिक अनसुाय 
आम्दानय गयी सोही आधायभा आतथिक र्ववयण तमाय गयी रेखाऩयीऺणभा ऩेश गनुिऩदिछ   

  उऩबोक्ता सतभतत भापि त कामि  
29.  हेबय इष्क्वऩभेण्िको प्रमोग — साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ९७(९) भा उऩबोक्ता 

सतभतत वा राबग्राही सभदुामफाि सञ्चातरत हनुे तनभािण कामिभा डोजय, एक्साबेिय, रोडय, योरय, ग्रडेय 
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 बन े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 नगय 
कामिऩातरकाको कामािरमफाि सहभतत तरएको ऩाइएन मसका केही उदाहयणहरु मसप्रकाय यहेका छन : 
तनमभावरीको व्मव्था अनरुुऩ कामि गयाउनऩुदिछ   

बौ.नॊ./तभतत उऩबोक्ता सतभततको 
नाभ 

काभको र्ववयण बकु्तानय यकभ प्रमोग गयेको हेबय 
उऩकयण 

हेबय 
उऩकयणभा 
खचि 

145/2076/1
1/4 

सॊष्जवनय भागि एष्जङ 
तथा तनभािण उऩबोक्ता 
सतभतत वडा नॊ. 10 

सॊष्जवनय भागि 
एष्जङ तथा ग्रावरे 

587413 जेतसतब 35595 

189/2076/1
1/13 

देवयथान भागि कारोऩरे 
उऩबोक्ता सतभतत वडा 
नॊ.12 

देवयथान भागि 
कारोऩरे 

1179723 योरय,ग्रडेय प्रमोग 136730 

181/2076/1
1/8 

ततरुऩतत क्रसय उद्योग 
देष्ख याज ु तसिौराको 
घय सम्भ सडक 
कारोऩरे उऩबोक्ता 
सतभतत वडा नॊ.7 

सडक कारोऩरे 1700000 हितभक्स सेत 117520 

जम्भा 289845  
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्थानयम तहको नाभ् सनु्दयहयैंचा नगयऩातरका                                                     आतथिक वषि-2076/77 
दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुजू यकभ 

30.  जर्िर सॊयचना तनभािण – साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ९७ अनसुाय उऩबोक्ता 
सतभततहरुराई भेष्शन, औजाय उऩकयणहरुको आवमक नऩनव, श्रभभूरक कामिको ष्जम्भेवायी ददनऩुनव 
व्मव्था यहेको छ   ऩातरकारे आय.तस.सय. फे्रभ ्ट्रक्चय सर्हतका बवन, ऩरु, कल्बिि, ओबयहेड िॊकी, 
तनभािण, ग्राभयण र्वद्यतुयकयण रगामतका जर्िर प्रार्वतधक ऩऺ सभावेश हनुे ऩूवािधाय सॊयचना तनभािण कामि 
सभेत उऩबोक्ता सतभततहरु भापि त गयाउन ेगयेको देष्खमो   म्ता कामि व्मावसार्मक य अनबुवय तनभािण 
व्मवसामय पभिफाि फोरऩर प्रतत्ऩधाि भापि त गयाउन उऩमकु्त हनु ेदेष्खन्छ   मसका केही उदाहयणहरु 
मस प्रकाय यहेका छन  : 

जर्िर तनभािण कामि 
गो.बौ.नॊ./तभतत उऩबोक्ता सतभततको नाभ काभको र्ववयण बकु्तानय यकभ 
181/2076/11/8 ततरुऩतत क्रसय उद्योत देष्ख याज ु तसिौराको 

घय सम्भ सडक कारोऩरे उऩबोक्ता सतभतत-
7 

सडक कारोऩरे 1700000 

189/2076/11/13 देवय थान भागि कारोऩरे उऩबोक्ता सतभतत 
वडा नॊ. 12 

देवयथान भागि कारोऩरे 1179823 

184/2076/11/13 ग्राभयण र्वदू्यत सहकायी र्वद्यतु र्व्ताय 
कामिक्रभ उऩबोक्ता सतभतत वडा नॊ. 3 

र्वद्यतु र्व्ताय कामि 400642 

जम्भा 3280465 
तनमभावरीको व्मव्था अनरुुऩ कामि गयाउनऩुदिछ   

 

31.  डयऩयआय खचि – फजेि व्मव्था बई कामािन्वमन हनुे आमोजनाको भार गरुुमोजना डयऩयआय रगामतको 
अध्ममत गयी प्रततवेदन तमाय गनुि ऩदिछ   नगयऩातरकारे मो वषि कामिक्रभ अनसुाय देहाम फभोष्जभको 
कामि ऩयाभशिदाताफाि गयाई प्रततवेदन प्राप्त गयको छ   

 
कामि र्ववयण खचि यकभ 

ल्माण्ड र्पल्ड साइड 1328315 

र्वद्यारम बवन वषे्ट कन्सल्िेन्ि 1984845 

फधुवाये कृर्ष फजाय 1702251 

भगृौतरमा-भजवुा फेरडागय सडक  495787 
जम्भा: 5511198 

 

31.1.  म्तो अध्ममन कामि गयाउॉदा राग्न ेखचिको रागत अनभुान तमाय गदाि कामिक्रभ वेगय सभेत गनव गयेको 
देष्खएको छ   मो वषि बायतयम दतुावासको कामिक्रभफाि यकभ प्राप्त हनुे आधायभा २ र्वद्यारमहरुको 
डयऩयआय तमाय गयेको  छ   तय उक्त मोजनाहरु ्वयकृत बएको ऩाइएन   डय.ऩय.आय. तमाय गदाि 
नगयऩातरकाको प्रार्वतधक जनशष्क्त प्रमोग नगनुिको कायण ्ऩष्ट गदै आगाभय ददनभा नगयऩातरकाको 
प्रार्वतधक जनशष्क्तफाि सभेत म्तो कामि गयाउन ुऩदिछ   साथै मसयी अध्ममन प्रततवेदन तमाय बएका 
आमोजनाहरु कामािन्वमनभा गएको सभेत नदेष्खएकोरे खचिको साथिकता सभेत देष्खएन   

 

31.2.  तड.र्ऩ.आय प्रततवेदन:- साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ तनमभ १२३ भा सम्झौता अनसुायको कामि 
सम्ऩन्न बएऩतछ र्वरको बकु्तानय गनुिऩनव व्मव्था छ   नगयऩातरकारे तऩतसरको मोजनाको तड.र्ऩ.आय  
तमाय गनि ऩयाभशिदाताफाि कामि गयाएकोभा उक्त कामि फाऩतको अष्न्तभ बकु्तानय दददाॉ ऩयाभशिदातारे 
सम्झौताको शतािनसुाय तड.र्ऩ.आय रयऩोिि कामािरमभा तोर्कएको सभमावतध तबर फझुाउन ु ऩनवभा 
प्रततवेदनहरु प्राप्त गयी दाष्खरा बएको नऩाइएकोरे सोको प्रभाण ऩेश हनुऩुनव रु... 

बौ.नॊ. / तभतत मोजनाको नाभ ऩयाभशिदाता बकु्तानय यकभ 

३५४-२०७७/३/१४ Tele Education, E-Library & 
IT Promotion 

TopconEngineering 
Consultancy Pvt Ltd 

११०५७९२ 

३५५-२०७७/३/१४ Cold Store तनभािण Koshi Sagarmatha 
Construction & Engineering 

१७०७४३२ 

 

 

 

 

 

 

३३७५३१४ 
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्थानयम तहको नाभ् सनु्दयहयैंचा नगयऩातरका                                                     आतथिक वषि-2076/77 
दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुजू यकभ 

Consultancy 

३५६-२०७७/३/१४ जनता आवास कामिक्रभ Nodal Engineering 
Consultancy Pvt Ltd 

५६२०९० 

जम्भा ३३७५३१४ 
 

32.  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   नगयऩातरकारे उक्त तनमभभा 
बएको व्मव्थाको ऩारना वेगय रु.2925310/- को औषतध सोझै खरयद गयेको छ   मस सम्फन्धय 
देष्खएको व्महोयाहरु तनम्नानसुाय छन् 

 

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

 

32.2.  साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ भा खरयद आवमकताको ऩर्हचान गनुिऩनव, खरयद मोजना 
फनाउनऩुनव, सम्फष्न्धत शाखा भहाशाखाफाि खरयद भाग प्राप्त गनुिऩनव, खरयद गरयन े साभग्रयको रागत 
अनभुान तमाय गनुिऩनव व्मव्था बएऩतन सो अनरुुऩ गयेको ऩाइएन   

 

32.3.  औषतधको ष्जन्सय खाता प्रभाष्णत छैन    
32.4.  तनशलु्क र्वतयण हनु ेऔषतधको प्राप्तय, उऩमोग य भौज्दातको अव्था् मस कामािरमफाि खरयद बएका य 

अन्मरफाि ह्तान्तयण बई आएका ५ प्रकायका औषतधको प्राप्तय, उऩमोग य भौज्दातको ष््थततको 
ऩयीऺण गदाि देष्खएको व्महोया देहामफभोष्जभ यहेको छ   
औषतधको नाभ गत आ.व.को 

अल्मा 
मस वषिको 
खरयद तथा प्रातप्त 

जम्भा खचि फाॉकी 
भौज्दात 

Amoxycilin 500mg 0 80500 80500 71500 9000 
Paracetamol 500mg 4100 99000 140000 113500 26500 
Metronidazole 400mg 0 28000 28000 13000 15000 
Ranitidine 150mg 0 66500 66500 60500 6000 
Azithromycin 500mg 0 3600 36000 3100 5000 
औषतधको भौज्दात प्रणारी ्तयीम हनु सो को प्राप्तय य तनकासा र्वच सन्तरुन कामभ यहन ुऩदिछ   
Authorised stock level, Emergency order point औषतध प्राप्त हनुे सभम, Load time maximum 

consumption आइिभ, Minimum Consumption आइिभको आधायभा खरयद प्रातप्त एवॊ भौज्दात 
अव्थाको तनधाियण गनुिऩनवभा गयेको छैन   आवमकताको आधायभा खरयद य प्रातप्त प्रकृमा तनधाियण 
नगयेको हुॉदा भौज्दातको अव्था अतधकतभ रुऩरे ररु्ि एवॊ फढी सभेत देष्खन सक्छ   साथै भौज्दातभा 
अतधक औषतध यहॉदा म्माद सभाप्त हनु सक्ने य सेवा प्रवाहभा असय हनु ेसम्वाबना यहेकोरे औषतधको 
भाग ऩर्हचान गयी खरयद य खचि र्वच सन्तरुन कामभ गनि ऩदिछ बने Pushing system राई 
तनरुत्सार्हत गयी जनताराई तनशलु्क ्वा्थम सेवा ऩरु् माउने तपि  ध्मान ददनऩुदिछ    

 

32.5.  बण्डायभा भौज्दात यहेका तनम्न ५ प्रकायका औषतधको Expiry date ऩयीऺण गदाि तनम्नानसुाय ऩाइमो    
औषतधको नाभ म्माद सभाप्त हनु ेतभतत तनशलु्क र्वतयणको रोगो 
Amoxicillin 500mg July 2021 छैन 
Ranitidine 150mg March 2022 छ 

Paracetamol 500mg August 2022 छ 

Metronidazole 200mg May 2022 छैन 

Vitamin B complex July 2021 छैन  

 

32.6.  कामािरमरे मस वषि तनशलु्क ्वा्थम सेवाको रातग रु. 3677808/- औषतध खरयद गयी र्वतबन्न 
्वा्थम सॊ्थाभा ऩठाएकोभा ष्जन्सय खाताभा ह्तान्तयण पयभ नॊ. (ह.पा.नॊ.) उल्रेख गयेको छैन   
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्वा्थम सॊ्थाहरुभा औषतध ऩठाउॉदा भागको आधायभा ह्तान्तयण पायभ भापि त ऩठाउनऩुनव य 
सम्फष्न्धत ्वा्थम सॊ्थारे ष्जन्सय खाताभा आम्दानय गयेको प्रभाण सॊरग्न याख्नऩुनवभा रेखाऩयीऺणको 
क्रभभा ह्तान्तयण पायभ य सम्फष्न्धत ्वा्थम सॊ्थारे ष्जन्सय खाताभा आम्दानय फाॉधेको प्रभाण ऩेश 
बएन   ्वा्थम सॊ्थाराई ऩठाएको औषतधको भाग पायभ, ह्तान्तयण पायभ य सम्फष्न्धत सॊ्थारे 
ष्जन्सय र्कताफभा आम्दानय फाॉधेको प्रभाण सॊरग्न नबएकोरे तनशलु्क औषतधको र्वतयण/सदऩुमोगको 
अव्था मर्कन बएन    

32.7.  आऩूतति हनुे औषतध डव्र.ुएच.ओ. सर्ििपाइड 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, 

 

32.8.  आऩूतति बएका औषधय एवॊ सष्जिकर साभान ्िोय दाष्खरा हनुअुष्घ ्ऩेष्शर्पकेशन अनसुाय बए/नबएको 
नखरुाएको कायण औषतधको गणु्तय य म्माद सम्फन्धभा मर्कन गनि सर्कएन   

 

32.9.  औषतधको ष्जन्सय र्कतावभा आम्दानय फाॉध्दा खरयद गयेको य ष्जल्राफाि ह्तान्तयण बई आएको खलु्ने 
गयी व्मवष््थत रुऩभा आम्दानय फाॉध्न ेनगयेको, 

 

32.10.  औषतधको खचि घिाउॉदा भागपायाभको आधायभा घिाउन ुऩनवभा एकभषु्ट घिाउने गयेको    
 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   

 

33.  सवायीसाधन खरयद –अथि भन्रारमको ्थानयम तहभा फजेि तजुिभा कामािन्वमन, आतथिक व्मव्थाऩन तथा 
सम्ऩष्त्त ह्तान्तयण सम्फन्धय तनदव ष्शका, २०७४ को तनदवशन नॊ. ५.१५ अनसुाय नेऩार सयकायफाि 
उऩरब्ध गयाइएको फजेि तथा ्ोत साधनफाि कामािरमको तनमतभत प्रमोजनको रातग सवायी साधन 
खरयद गनि नऩाईन ेव्मव्था छ   रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राप्त र्ववयण अनसुाय ऩातरकारे 6 थान दईु 
ऩाॊग्र ेसवायी साधन खरयदभा रु. 1647200/- खचि गयेको छ   

 

34.  प्रधानभन्रय योजगाय कामिक्रभ – ्थानयम तहभा सूचयकृत फेयोजगाय व्मष्क्तराई न्मूनतभ योजगायी प्रत्माबतू 
गयाउन एवॊ साभदुार्मक ऩूवािधायहरुको र्वकास भापि त नागरयकको जयवनमाऩनभा सधुाय ल्माउने उद्देमरे 
्थानयमतहतबर प्रधानभन्रय योजगाय कामिक्रभ सञ्चारनभा यहेको छ   मस कामिक्रभ अन्तगित 
सनु्दयहयैंचा नगयऩातरका तबरका ५ वडाहरु (वडा नॊ. ४, ६,७,१० य १२) भा वृऺ ायोऩण, सडक भभित, 
नारा खन्ने कामि रगामतका कामिक्रभ सञ्चारन गयी मस वषि ८२ जनाराई योजगायी उऩरव्ध गयाई 
रु.९६३८३६ ४२ खचि गयेको छ   रष्ऺत वगिराई ५ ददनदेष्ख ११ 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   
35.  साभाष्जक सयुऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिर्वतध, २०७५ रे राबग्राहीको नाभ दताि य नवयकयण, रगत 

कट्टा तोर्कएको तभतत तबरै ऩरयचमऩर अतनवामि रुऩभा नवयकयण गयी साभाष्जक सयुऺा बत्ता र्वतयण 
गनुिऩनव, प्रत्मेक फषि रगत अध्मावतधक गयी राबग्राहीको सॊखमा मर्कन गनुिऩनव, बत्ता र्वतयण गदाि फैंक 
भापि त र्वतयण गनुिऩनव, साभाष्जक सयुऺा कामिक्रभराई प्रबावकायी रुऩभा सञ्चरान गनि तनमतभत रुऩभा 
अनगुभन गनुिऩनव, केष्न्द्रकृत सूचना प्रणारीभा प्रर्वष्टय गरय अधावतद्यक गनव ष्जम्भेवायी साभाष्जक सयुऺाको 
अष्खतमायी ऩाउने सम्फष्न्धत ्थानयम तनकामको हनुे व्मव्था गयेको छ    
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36.  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-२२,७२,२९,०००/- 

प्राप्त बएकोभा ऩयैु यकभ खचि देखाई आतथिक र्ववयण ऩेश बएको छ   कामािरमरे साभाष्जक सयुऺा 
बत्ता र्वतयण कामि फैंक भापि त गनव गयेको य आन्तरयक रेखाऩयीऺणफाि तनकासा फयावय खचि प्रभाष्णत 
गयी रु.६५७०५६८।७५ र्पताि गनुिऩनव व्महोयाको फेरुज ुसम्फन्धभा एर्कन गनि रेखाऩयीऺणको क्रभभा 
२०७७ असाय भसान्त सम्भको फैंक ्िेिभेण्ि रगामत फैंकफाि प्राप्त Reverse Feed सभेत भाग गयी 
ऩयीऺण गदाि देष्खएको थऩ व्महोयाहरु तनम्नानसुाय छन : 

 

36.1.  वषािन्तभा फैंक भौज्दात :- साभाष्जक सयुऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिर्वतध २०७५ को फुॉदा नॊ. १५(४) 
भा साभाष्जक सयुऺा कामिक्रभको रातग तनकासा बएको यकभ सोही आतथिक वषिभा खचि नबएभा सॊघयम 
सष्ञ्चत कोष दाष्खरा गनुिऩनव व्मव्था छ   नगयऩातरकारे मस आतथिक वषिभा फैक भापि त राबग्राहीको 
खाताभा बत्ता यकभ दाष्खरा हनुेगयी ३ विै चौभातसकभा हनुे रु.२२7229000/- तनकासा ददएकोभा 
रेखाऩयीऺणको क्रभभा ऩेश  बएको फैंकको चौभातसकगत Reverse Feed ऩयीऺण गदाि जम्भा 
रु.२२१७४४6०१/- भार राबग्राहीको खाताभा यकभ दाष्खरा गयेको देष्खमो   राबग्राहीको खाताभा 
दाष्खरा गयेको यकभ घिाई सॊघयम सॊष्चतकोष र्पताि गनुिऩनव यकभ भध्मे फैंकरे र्वतबन्न तभततभा बत्ता 
र्वतयण गयी फाॉकी यहेको भौज्दात जनाई रु.६५७०५६८/- नगयऩातरकाको सॊष्चत कोषभा दाष्खरा 
गयेका छन    नगयऩातरका सॊष्चतकोषभा दाष्खरा गयेको उक्त यकभ सर्हत फाॉकी रु.114746/- 

सभेत सॊघयम सष्ञ्चतकोष र्पताि गनुिऩनव देष्खएको जम्भा रु...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6685314/- 
 फैंकको नाभ वडा नॊ तनकासा यकभ कुर खचि यकभ खचि घिाई 

भौज्दात यकभ  
 

 फैंकरे न.ऩा. 
सॊष्चत कोष 
दाष्खरा गयेको 

(A) 

फैंकफाि 
र्पताि हनुऩुनव 
थऩ यकभ  

(B) 

सॊघयम सॊष्चत कोष 
र्पताि हनुऩुनव कुर 
यकभ (X)=(A)+(B) 

रषु्म्फनय र्वकास फैंक 
तर. 

१ 
19162200 18671000 321800 337075 0 337075 

एन सय सय फैंक तर २ 15434200 15046200 283000 249000 34000 283000 
सप्तकोशय र्वकास फैंक 
तर 

३ य ७ 
38809800 38114200 440600 470000 0 470000 

फैंक अप काठभाण्डौ 
तरतभिेड 

४ 
15992400 15468001 410399 377000 33399 410399 

एन.आई.सय एतसमा 
फैंक तर. फतरमा शाखा 

५ 
19798600 16922000 2420840 2723640 0 2723640 

तसतबर फैंक तरतभिेड ६ 23020000 22069400 415760 597800 0 597800 
तसजिना पाईन्मान्स ८ 17613200 17353400 400 55000 0 55000 
एन.आई.सय एतसमा 
फैंक तर. तफयािचौक 
शाखा 

९ 

22446600 21743200 579400 532053 47347 579400 
कन्काई र्वकास फैंक 
तरतभिेड/ प्राईभ फैंक 
तरतभिेड 

१० 

21119200 20904000 168200 462800 0 462800 
एन.फय फैंक तरतभिेड ११ 19937000 19317800 314200 617400 0 617400 
सनयाईज फैंक 
तरतभिेड 

१२ 
16594400 16135200 129800 148800 0 148800 
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जम्भा 6570568 114746 6685314  
36.2.  सार्वकाभा कन्काई र्वकास फैंक तरतभिेडभा यहेको राबग्राहीको खाता फैंक भजिय ऩतछ प्राईभ फैंक 

तरतभिेडफाि बकु्तानय सरुु गयेकोभा मो  वषि उक्त फैंकभा चौभातसकभा तनकासा बएको कुर यकभ रु. 

21119200/- भध्मे फैंकरे राबग्राहीको खाताभा जम्भा गयेको यकभ रु. 20904000/-घिाई 
आ.व.को अन्त्मभा रु.१६८२००/- र्पताि गनुिऩनवभा २०७७/३/३१ भा रु.462500/- नगयऩातरका 
सॊष्चतकोष दाष्खरा गयेको देष्खएकोरे सो सम्फन्धभा कन्काई र्वकास फैंकभा यहेको भौज्दात यकभ 
सम्फन्धभा नगयऩातरकारे थऩ छानवयन गयी र्पताि गनुिऩनव यकभको मर्कन गनुिऩदिछ    

 

36.3.  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 बाद्र १० गते 
सप्तकोशय र्वकास फैंक तरतभिेड गतछमा शाखा सॊग वडा नॊ ३ य ७ गयी एक बन्दा फढी वडाको 
राबग्राहीराई साभाष्जक सयुऺा बत्ता फाऩतको यकभ बकु्तानय हनुेगयी सम्झौता बएको देष्खमो   
यणनयततभा बएको व्मव्थाको ऩारना गयी बत्ता र्वतयण हनुऩुदिछ   

 

36.4.  MIS 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 भूर अतबरेख सॊग बत्ता र्वतयण गनि तमाय गरयएको राबग्राहीको 
सचुयको तबडान गदाि प्रथभ चौभातसकभा कुर ७८०३ राबग्राहीको अतबरेख भार एभ.आई.एसभा 
देष्खएको छ बने बत्ता र्वतयण गनि ७६१७ जनाको नाभावरी फैंकभा ऩठाईएको देष्खमो   त्मसै गयी 
दोश्रो चौभातसकभा एभ.आई.एस भूर अतबरेखभा ७६३१ राबग्राहीको अतबरेख यहेकोभा बत्ता र्वतयण 
गनि ७८३९ जनाको नाभावरी फैंक ऩठाईएको देष्खमो   तेश्रो चौभातसकको एभ.आई.एस भूर अतबरेख 
र्ववयण प्राप्त नबएको हुॉदा भूर अतबरेखभा यहेको राबग्राहीको सॊखमा य बत्ता र्वतयण गनि फैंक 
ऩठाईएको सचुयभा यहेको राबग्राही सॊखमा वयच पयक बए नबएको एर्कन गनि सर्कएन   एभ=आई=एस 
र्ववयणको भूर अतबरेखभा राबग्राहीहरुको र्ववयण ऩूणि रुऩभा बयेको देष्खएन   नभनुा छनौि गयी 
ऩयीऺण 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 हुॉदा 
नगयऩातरकारे एभ=आई=एस रगत अद्यावतधक गयेयभार बत्ता र्वतयण गनुिऩदिछ   

 

36.5.  फैंकराई यकभ तनकासा साभाष्जक सयुऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिर्वतध, २०७५ को 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 २ गते, दोश्रो चौभातसकको बत्ता पाल्गनु 
४ गते  य तेश्रो चौभातसकको बत्ता २०७७ असाय ११ गते फैंकभा तनकासा गयेको देष्खन्छ   
कामिर्वतधभा व्मव्था बएको सभम तसभातबर दोश्रो य तेश्रो चौभातसकको यकभ फैंकभा ऩठाएको 
देष्खएन   कामिर्वतधरे तोकेको सभमावतध तबर फैंकभा बत्ता यकभ तनकासा ऩठाई र्वतयणको सतुनष्श्चतता 
हनुऩुदिछ   
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36.6.  साभाष्जक सयुऺा तनमभावरी २०७६ को तनमभ ९ अनसुाय प्रत्मेक आ=व=को श्रावण भसान्त तबर 
राबग्राहीको ऩरयचमर नर्वकयण गनुिऩनव य तनमभ ११ भा तनमभ ५ अनसुाय छनौि बएका राबग्राहीराई 
तोर्कएनसुायको सभमऩतछ बत्ता र्वतयण हनुऩुनव व्मव्था यहेको छ   नगयऩातरकाफाि नर्वकयण 
सम्फन्धभा र्ववयण प्राप्त नबएकोभा आ=व= २०७६/७७ को अनभुातनत फजेि प्रततवेदन (अनसुषु्च ५) 
फाि १२ विा वडाहरुभा प्रथभ चौभातसकभा ७६१७ जना, दोश्रो चौभातसकभा ७८३९ जना य तेश्रो 
चौभातसकभा ७८६७ जना राबग्राहीको बत्ता र्वतयण गनि फैंकभा चौभातसगत यकभ ऩठाएको व्महोया 
प्राप्त र्ववयणफाि देष्खन आएको छ   रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राप्त बएको Reverse Feed को ऩयीऺण 
गदाि फैंकहरुरे ३ विै चौभातसकभा गयी ९६८ जना राबग्राहीको रु.८५८३६००/- फयावयको बत्ता 
यकभ राबग्राहीको खाताभा दाष्खरा गयेको देष्खएन   तय आतथिक वषिको अन्त्मभा फैंकफाि फाॉकी 
भौज्दात यकभ उल्रेख गयी नगयऩातरका सष्ञ्चत कोषभा रु.६५७०५६८/- भार दाष्खरा गयेको 
देष्खएकोरे प्राप्त Forward Feed अनसुाय वषािन्तसम्भ ऩतन र्वतयण नबई भौज्दात यहेको 
रु.२०१३०३२/- सम्फन्धभा थऩ छानवयन गयी एर्कन गनुिऩनव य खचि नबएभा उक्त यकभ सॊघयम 
सॊष्चतकोष र्पताि दाष्खरा गनुिऩनव देष्खएको रु... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२०१३०३२/- 
 

वडा 
नॊ. फैकको नाभ 

प्रथभ चौभातसक दोश्रो चौभातसक तेश्रो चौभातसक 

र्वतयण 
नबएको 

यकभ जम्भा 
Forward 

Feed 

अनसुाय 
ऩठाईएको र्वतयण  र्वतयण 

फाॉकी ऩठाईएको र्वतयण  र्वतयण 
फाॉकी ऩठाईएको र्वतयण  र्वतयण 

फाॉकी 

1 
रषु्म्फनय र्वकास 
फैंक 630 616 14 640 610 30 635 618 17 491200 

2 एन.सय.सय फैक 
499 486 13 511 490 21 519 509 10 440000 

3 सप्तकोशय 
र्वकास फैक 525 517 8 546 532 14 545 532 13 279200 

4 फैंक अप 
काठभाण्डौ 552 531 21 572 553 19 563 54 21 554400 

5 एन आई सय 
एतसमा फतरमा 653 563 90 664 556 108 668 565 103 2884600 

6 तसतबर फैंक 
781 744 37 816 768 48 829 784 45 965000 

7 सप्तकोशय 
र्वकास फैक 776 758 18 788 770 18 781 767 14 440400 

8 तसजिना 
पाईन्मान्स 582 574 8 599 573 26 595 594 1 307800 

 

एन आई सय 
एतसमा तफयाि 
चौक शाखा 739 708 31 763 730 33 778 737 41 801000 

10 कन्काई/प्राईभ 
फैक 683 669 14 712 712 0 722 702 20 335200 

11 नेऩार 
फॊगरादेश फैंक 646 629 17 664 648 16 673 647 26 625600 

12 सनयाईज फैंक 
तर 551 541 10 564 536 28 566 552 14 459200 

जम्भा 7617 7336 281 7839 7478 361 7874 7549 325 8583600  
36.7.  एभ. आई.एस. र्ववयण य तनकासा तबडान :- साभाष्जक सयुऺा कामिक्रभ सञ्चारन कामिर्वतधको ऩरयच्छेद ४ 

को फुॉदा नॊ १५ भा प्रत्मेक ्थानयम तहको वडा कामािरमहरुरे प्रर्वष्ट गयेको अद्यावतधक एभ.आई.एस 
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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 को तेश्रो चौभातसकभा अनभुातनत फजेि प्रततवेदनफाि कामभ बएको राबग्राहीको 
सॊखमा बन्दा फढी सॊखमाराई बत्ता बकु्तानय हनुेगयी तऩतसरको फैंकराई तनकासा ऩठाएकोभा उक्त थऩ 
यकभ र्वतयण गनुिऩनव मथेष्ट प्रभाण रेखाऩयीऺणको क्रभभा ऩेश नबएकोरे सो सम्फन्धभा ऩनु: एर्कन 
गयी थऩ तनकासा ऩठाउनऩुनव राबग्राहीको सॊखमा य दय सर्हतको प्रभाण ऩेश हनुऩुनव अन्मथा असरु गयी 
केन्द्रीम सॊष्चत कोष र्पताि दाष्खरा गनुिऩनव रु...  

वडा नॊ. फैंकको नाभ 

अनभुातनत फजेि प्रततवदेन अनसुाय 
राबग्राही 
सॊखमा 

ऩठाउनऩुनव 
यकभ 

ऩठाएको 
राबग्राही सॊखमा 

ऩठाएको यकभ 
फढी तनकासा 

यकभ 
१ रषु्म्फनय र्वकास फैंक तर. ६३४ ६३७९४०० ६३५ ६३९४४०० १५००० 

२ एन.सय.सय फैंक तरतभिेड  ५१९८४००  ५२०१६०० ३२०० 

३ य ७ सप्तकोशय र्वकास फैंक तर १३२४ १२९३८४०० १३२६ १२९८०४०० ४२००० 

४ फैंक अप काठभाण्डौ तर. ५६२ ५३२१४०० ५६३ ५३४८४०० २७००० 

८ तसजिना पाईन्मान्स ५९४ ५९०४४०० ५९५ ५९१६४०० १२००० 

११ नेऩार फॊगरादेश फैंक तर. ६७१ ६६८२२०० ६७३ ६७०९२०० २७००० 
१२ सनयाईज फैंक तरतभिेड ५६५ ५६०४२०० ५६६ ५६१८२०० १४००० 

जम्भा १४०२०० 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१४०२००/- 

36.8.  दोहोयो बत्ता M- नगयऩातरकारे चौभातसगत रुऩभा फैंक तनकासा गयेको बत्ता यकभ दाष्खरा गरयसकेऩतछ 
कामिर्वतधभा बएको व्मव्था अनसुाय फैंकरे नगयऩातरकाराई र्पताि ऩठाएको Reverse Feed को 
ऩयीऺण गदाि तऩतसरका राबग्राहीको खाताभा ऩाउने यकभ बन्दा फढी यकभ दाष्खरा गयेकोभा थऩ 
छानफयन गयी एर्कन गनुिऩनव य दोहोयो बत्ता यकभ असरु गयी सॊघयम सॊष्चत कोष र्पताि गनुिऩनव रु... २८०९४००/- 

 फैंकको नाभ वडा नॊ. सभहु राबग्राहीको नाभ ना.प्र.नॊ. ऩाउन ेयकभ बकु्तानय यकभ फढी बकु्तानय 
यकभ 

कैर्पमत 

रषु्म्फनय र्वकास 
फैंक १ 

जे.ना.अन्म 

चषु्न्नरार खवास 27 534 9000 12000 3000 प्रथभ 
खगेन्द्र फहादयु काकी 36824 9000 12000 3000 प्रथभ 
ददब्मा कुभायी दाहार 2299 6000 24000 18000 दोश्रो/तेश्रो 
ददब्मा कुभारय बट्टयाइ 36793 9000 12000 3000 दोश्रो 

ऩूणि अऩाङ्ग नायामणय थरुनय 3492 1146 3000 12000 9000 तेश्रो 
एन.तस.तस फैंक 
तर. 

 

२ 
जे.ना.अन्म 

यत्नदेवय थनदाय 053046 641 6000 12000 6000 प्रथभ 
झझवुा झाॉगड 171 1197 6000 12000 6000 दोश्रो 

र्वधवा रारभामा भगय 2506-149 4000 8000 4000 दोश्रो 

सप्तकोशय र्वकास 
फैंक 

३ अततअश
क्त अऩाङ्ग 

सभरु ष्घतभये  6400 18400 12000 
तेश्रो  
007000115
801A 

फैंक अप 
काठभाण्डौ ४ जे.ना.अन्म 

ऩाष्णतन साऩकोिा 968 12000 18000 6000 दोश्रो 
बवुनदेवय ऩयाजरुी 766 12000 18000 6000 दोश्रो 
गणेश प्रसाद ऩौडेर 535-93 12000 21000 9000 दोश्रो 

भन्छेदी धाभय 36312 0 12000 12000 

तेश्रो चौभातसक 
सम्भ ऩतन खाता 
नखरेुको र्पडभा 
उल्रेख गयेको 
देष्खएकोभा दोश्रो 
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चौभातसकको 
बत्ता खचि 
रेष्खएको 

बेस फहादयु नेउऩान े 35417 12000 21000 9000 दोश्रो 

ऩूणि अऩाङ्ग गामरा काकी 
05-01--74- 
12539 12000 18000 6000 दोश्रो 

र्वधवा 

रक्ष्भय देवय ऩौडेर 2786-203 8000 14000 6000 दोश्रो 

ष्जततन देवय भसुहय 1328-626 8000 20000 12000 
तेश्रो 
076000300
271524 

ऩवतन देवय चौधरय 053026-724 8000 14000 6000 दोश्रो 

एन.आई.सय 
एष्शमा फैंक तर. 
फतरमा शाखा 

५ 

र्वधवा 

गरुावय ऩासवान ज053060/11 4000 16000 12000 दोश्रो / तेश्रो 
भनभामा ष्घतभये 3559 8000 16000 8000 प्रथभ 

तफभरा देवय आचामि 05-01-73- 
410384 8000 16000 8000 प्रथभ 

असरी चौधयीय असयी 
चौधयी 36296 035 8000 16000 8000 प्रथभ 

जे.ना.अन्म 

धनफहादयु ऩयाजरुी 5977 12000 24000 12000 प्रथभ 

सत्मनायामण बट्टयाई 
10743 7684 
 81 12000 24000 12000 प्रथभ 

धनभामा शे्रष्ठ 4960 12000 24000 12000 प्रथभ 
र्हयारार कोईयारा 122016-37 12000 24000 12000 प्रथभ 
गोभादेवय गयुागाई 35543 12000 24000 12000 प्रथभ 
कौष्शरा दजी 159-162 12000 24000 12000 प्रथभ 
रक्ष्भण अतधकायी 1744 37649 12000 24000 12000 प्रथभ 
बक्त फहादयु बण्डायी 34157236 12000 24000 12000 प्रथभ 

रक्ष्भय गौतभ 12049-186 0 12000 12000 

फैंकफाि प्राप्त 
Forward feed 
को कैर्पमत 
भहरभा तनज 
तनवतृ्त ष्शऺक 
उल्रेख यहेको 
तनजको वडा नॊ 
६ को तसतबर 
फैंकको र्पडभा 
नाभ यहेकोभा 
थऩ एर्कन 
गनिऩनव 

बरु्िदेवय चौधयी 28-682 3000 12000 9000 तेश्रो 
धनभामा अतधकायी 4-9801 24000 48000 24000 प्रथभ य तेश्रो 

जे.ना. 
दतरत 

बिुकुन भोचय 1671 24000 40000 16000 प्रथभ य तेश्रो 

एकर 
भर्हरा 

कभरा देवय गरुुङ 
 

35428-035 8000 16000 8000 प्रथभ 

अतत 
अशक्त 

नेर फहादयु ठकुयी 051060-295 6400 12000 5600 प्रथभ 
यण फहादयु ताभाङ 

खाता22685508607150

01 

 6400 12000 5600 प्रथभ 



22 

 

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

तसतबर फैंक 
तरतभिेड 

६ 

जे.ना. 
दतरत 

तनय फहादयु दजी 21236 8000 16000 8000 प्रथभ 

जेष्ठ 
नागरयक 
अन्म 

पुरभामा तरम्फ ु 083017-660 0 12000 12000 

तेश्रो 
चौभातसकभा  
खाता नॊ  
281033690
2017  
भा दोहोयो 

तफणभुामा याई 1114 334 12000 24000 12000 तेश्रो 
र्वणभुामा भगय 8954 12000 24000 12000 तेश्रो 
ददर फहादयु खडका 874-44 12000 24000 12000 तेश्रो 
ईन्द्र प्रसाद कोईयारा 956 14026 24000 48000 24000 प्रथभ य दोश्रो 
भनुय कुभाय तरम्फ ु 6195-033-34 24000 48000 24000 प्रथभ य दोश्रो 

र्वधवा/ 
एकर 
भर्हरा 

कुभायी तरम्व ु 053060-304 8000 16000 8000 प्रथभ 

भनभामा ताभाङ 
051770-
00258 12000 20000 8000 

तेश्रो 
280012172
2015 

भन्ज ुफयार 31033 8000 16000 8000 प्रथभ 

सप्तकोशय र्वकास 
फैंक तर 

७ 

र्वधवा 
तगयजा हरवुाई 28982 12000 16000 4000 दोश्रो 
धभि कुभायी याई 4 8617 8000 14000 6000 दोश्रो 

जे.ना.अन्म र्वण ुभामा बतुवर 1855 124 9000 12000 3000 दोश्रो 
अततअश
क्त अऩाङ्ग 

वर वहादयु दजी 0403046-618 0 6400 6400 तेश्रो 

तसजिना 
पाईन्मान्स, 
सरकऩयु 

८ 

र्वधवा 
गोभा शे्रष्ठ 077 0 8000 8000 प्रथभ 
ददब्वशे्वया खततवडा 46267 9000 12000 3000 तेश्रो 
सार्वरा फजगाई 3563 699 16000 32000 16000 प्रथभ य दोश्रो 

जे.ना.अन्म 

बद्रभामा थाऩा 245 12000 24000 12000 प्रथभ 
ईन्द्र कुभायी धभरा 10758 16000 21000 5000 प्रथभ य तेश्रो 
ऩनु्म प्रसाद अतधकायी 46755 12000 24000 12000 तेश्रो 

मऻ कुभायी थाऩा 051046/112
3 6000 12000 6000 दोश्रो 

ष्जत फहादयु याई 4/5600 9000 12000 3000 दोश्रो 
भङ्गुय झाॉगड 1953 446 9000 12000 3000 दोश्रो 

तेज कुभायी बन्डायी 29332 
 12000 24000 12000 तेश्रो 

फर फहादयु काकी 1020 36000 72000 36000 प्रथभ/दोश्रो/ते
श्रो 

एन.आई.सय 
एष्शमा फैंक 
तरतभिेड, 

र्वयािचोक शाखा 

९ 

जे.ना.अन्म 
चन्द्र फहादयु थाऩा 7807 563 12000 24000 12000 तेश्रो 
कृण प्रसाद आचामि 341515904 12000 24000 12000 प्रथभ 

जे.ना. 
दतरत 

भान फहादयु र्ववकभाि 39550 9000 12000 3000 दोश्रो 

वडा नॊ ५ को आमसा सयदायको 
खाता नॊ यहेकोभा वडा नॊ ९ का 
र्वतबन्न १३ राबग्राहीको प्रथभ 
चौभातसकको बत्ता यकभ मस खाताभा 
ऩठाईएकोभा असरु हनुऩुनव  

खाता नॊ. 
M685951536
452401 
 

0 156000 156000 प्रथभ 

वडा नॊ ५ को अभतृा भयायको खाता 
नॊ यहेकोभा वडा नॊ ९ का र्वतबन्न 

खाता नॊ. 
M685951536 0 156000 156000 प्रथभ 
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१३ राबग्राहीको प्रथभ चौभातसकको 
बत्ता यकभ मस खाताभा ऩठाईएकोभा 
असरु हनुऩुनव  

052401 
 

वडा नॊ ५ को अष््भता तफ.क.को 
खाता नॊ यहेकोभा वडा नॊ ९ का 
र्वतबन्न १२ राबग्राहीको प्रथभ 
चौभातसकको बत्ता यकभ मस खाताभा 
ऩठाईएकोभा असरु हनुऩुनव  

खाता नॊ. 
M685000312
252401 
 

0 144000 144000 प्रथभ 

वडा नॊ ५ को असऩु खातयको खाता 
नॊ यहेकोभा वडा नॊ ९ का र्वतबन्न 
१२ राबग्राहीको प्रथभ चौभातसकको 
बत्ता यकभ मस खाताभा ऩठाईएकोभा 
असरु हनुऩुनव  

खाता नॊ. 
M685951539
052401 
 

0 144000 144000 प्रथभ 

वडा नॊ ५ को आमसु भोचयको खाता 
नॊ यहेकोभा वडा नॊ ९ का र्वतबन्न 
१३ राबग्राहीको प्रथभ चौभातसकको 
बत्ता यकभ मस खाताभा ऩठाईएकोभा 
असरु हनुऩुनव  

खाता नॊ. 
M685000312
552401 
 

0 156000 156000 प्रथभ 

वडा नॊ ५ को अऩिना र्वश्वकभािको 
खाता नॊ यहेकोभा वडा नॊ ९ का 
र्वतबन्न १२ राबग्राहीको प्रथभ 
चौभातसकको बत्ता यकभ मस खाताभा 
ऩठाईएकोभा असरु हनुऩुनव  

खाता नॊ. 
M685950879
652401 
 

0 144000 144000 प्रथभ 

वडा नॊ ५ को र्वशार र्वश्वकभािको 
खाता नॊ यहेकोभा वडा नॊ ९ का 
र्वतबन्न १० राबग्राहीको प्रथभ 
चौभातसकको बत्ता यकभ मस खाताभा 
ऩठाईएकोभा असरु हनुऩुनव 

खाता नॊ. 
M685951739
952401 
 

0 120000 120000 प्रथभ 

वडा नॊ ५ को ददऩेश सनु्दासको खाता 
नॊ यहेकोभा वडा नॊ ९ का र्वतबन्न 
१० राबग्राहीको प्रथभ चौभातसकको 
बत्तायकभ मस खाताभा ऩठाईएकोभा 
असरु हनुऩुनव  

खाता नॊ. 
M685033347
552401 
 

0 120000 120000 प्रथभ 

वडा नॊ ५ को ददप्सा र्वश्वकभािको 
खाता नॊ यहेकोभा वडा नॊ ९ का 
र्वतबन्न १० राबग्राहीको प्रथभ 
चौभातसकको बत्ता यकभ मस खाताभा 
ऩठाईएकोभा असरु हनुऩुनव  

खाता नॊ. 
2265750781
830001 
 

0 120000 120000 प्रथभ 

वडा नॊ ५ को आ्भा तफ.क.को खाता 
नॊ यहेकोभा वडा नॊ ९ का र्वतबन्न 
११ राबग्राहीको प्रथभ चौभातसकको 
बत्ता यकभ मस खाताभा ऩठाईएकोभा 
असरु हनुऩुनव  

खाता नॊ. 
2268550779
358001 
 

0 132000 132000 प्रथभ 

राबग्राहीको ऩर्हचान हनु नसकेको 
एकै खाताभा र्वतबन्न ८ राबग्राहीको 
नाभफाि प्रथभ चौभातसकको यकभ 
तनकासा गयेको यकभ असरु हनुऩुनव 

खाता नॊ 
5859514979
52401 
 

0 96000 96000 प्रथभ 

राबग्राहीको ऩर्हचान हनु नसकेको खाता नॊ 0 48000 48000 प्रथभ 
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एकै खाताभा र्वतबन्न ४ राबग्राहीको 
नाभफाि प्रथभ चौभातसकको यकभ 
तनकासा गयेको यकभ असरु हनुऩुनव 

P685951497
952401 
 

कन्काई र्वकास 
फैंक तर. / प्राईभ 
फैंक तरतभिेड 

१० 

दतरत 
ऩोषण 

येभा यम्तेर - 1600 8000 6400 दोश्रो 
अडरयना यम्तेर 09900678A7 4800 11200 6400 दोश्रो 
ऩतुनिभा धरुाकोिी 09900613A7 4800 11200 6400 दोश्रो 
नोतभका र्वश्वकभाि 09900465A7 1600 8000 6400 दोश्रो 
ऩदभ घरे ऩरयमाय 09900467A7 1600 8000 6400 दोश्रो 
प्रकृतत ऩरयमाय 09900500A7 1600 8000 6400 दोश्रो 
अष्भका भािे  09900643A7 1600 12000 10400 दोश्रो 
येतनसा र्वश्वकभाि 
 

09900609A7 1600 8000 6400 दोश्रो 

रयततसा योक्का 09900468A7 1600 8000 6400 दोश्रो 
खशु्वभुामा र्वश्वकभाि 09900592A7 4800 11200 6400 दोश्रो 
प्रमा साकी 09900497A7 1600 8000 6400 दोश्रो 

जे.ना. 
अन्म 

घगवतय ष्घतभये 2380/13053 12000 24000 12000 दोश्रो 

रेखनाथ बट्टयाई  1759 7031 36000 48000 12000 
दोश्रो 
09900218A

7 
राबग्राही ऩर्हचान हनु  
नसकेको 

09900226A7 
 0 24000 24000 दोश्रो/ तेश्रो 

ईन्द्र वहादयु दजी 967 84 12000 24000 12000 
दोश्रो 
09900273A

7 
तनरय भामा याई 4010 6070 12000 24000 12000 दोश्रो 
यभा देवय हभुागाई 34/3482 12000 24000 12000 दोश्रो 
प्रभे वहादयु सवुदेी 3574705 12000 24000 12000 दोश्रो 
राबग्राहीको ऩर्हचान हनु  
नसकेको 09900037A7 0 24000 24000 दोश्रो / तेश्रो 

ददर वहादयु याई  4870/871 12000 24000 12000 
दोश्रो 
09900085A

7 
राबग्राहीको ऩर्हचान हनु  
नसकेको 09900276A7 0 24000 24000 दोश्रो / तेश्रो 

सजुि वहादयु याई  1077 12000 24000 12000 
दोश्रो 
09900280A

7 
राबग्राहीको ऩर्हचान हनु  
नसकेको 09900237A7 0 24000 24000 दोश्रो / तेश्रो 

तरुतस कुभायी पुमार  143/2506 12000 24000 12000 
दोश्रो 
09900302A

7 
राबग्राहीको ऩर्हचान हनु  
नसकेको 09900281A7 0 24000 24000 दोश्रो / तेश्रो 

दतरत 
ऩोषण / 
र्वधवा 

राबग्राही ऩर्हचान हनु  
नसकेको 

09900746A7 0 9600 9600 प्रथभ/दोश्रो  

09900740A7 0 9600 9600 दोश्रो 

दतरत राबग्राही ऩर्हचान हनु  09900739A7 0 8000 8000 दोश्रो / तेश्रो 
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ऩोषण / 
अतत 
अशक्त 

नसकेको 

जे.ना. 
अन्म / 
र्वधवा 

राबग्राही ऩर्हचान हनु  
नसकेको 

09900547A7 0 20000 20000 दोश्रो 

09900541A7 0 20000 20000 प्रथभ/दोश्रो  

र्वधवा 

र्हभा व्नेत  909 24000 28000 4000 दोश्रो 
चन्द्रा कुभायी ताभाङ 5-754 24000 32000 8000 दोश्रो 
द्रोऩतय खनार 1834-403 8000 12000 4000 दोश्रो 
तररा आचामि (सवुदेी) 7891/348 8000 12000 4000 दोश्रो 
तररा देवय नेऩार 6305/2380 8000 12000 4000 दोश्रो 
भहारक्ष्भय गौतभ 37788 8000 12000 4000 दोश्रो 
ईष्न्दया रातभछान े 49436 8000 12000 4000 दोश्रो 
ईन्द्र देवय र्वष्ट 752 2350 8000 12000 4000 दोश्रो 
ईन्द्र कुभायी याई 053005 754 8000 12000 4000 दोश्रो 

याज कुभायी याई  7353/426 8000 12000 4000 
दोश्रो 
09900380A

7 
नेर कुभारय खततवडा 159-43534 8000 24000 16000 दोश्रो 
तनभिरा देवय वान्तवा 1642 8000 12000 4000 दोश्रो 
ऩर्वरा दवय भगय 7041 159 8000 12000 4000 दोश्रो 
ऩर्वरा भामा काकी 58422 8000 12000 4000 दोश्रो 
ऩदभ भामा नेऩार 6029/2032 8000 12000 4000 दोश्रो 

कभरादेवय थाऩा भगय 05-01-70- 
19957 8000 12000 4000 दोश्रो 

ऩन्चयेखय याई 85249892 8000 12000 4000 दोश्रो 

ऩाप भामा याई  318 8000 12000 4000 
दोश्रो 
09900319A

7 

ऩन्च कुभायी याई 
05-01-73- 
08448 8000 12000 4000 दोश्रो 

पुविददकी शेऩाि 053005/141
3 8000 12000 4000 दोश्रो 

खेभ कुभायी र्वष्ट  88 8000 12000 4000 
दोश्रो 
09900383A

7 

 याभ कुभायी याई  893-2214 8000 12000 4000 
दोश्रो 
09900345A

7 

याभ कुभायी साकी 716 2048 4
248 8000 12000 4000 

दोश्रो 
09900389A

7 

भन भामा तरम्फ ु 59332 8000 12000 4000 
दोश्रो 
09900384A

7 

अजुिन र्वश्वकभाि  051006-768 8000 12000 4000 
दोश्रो 
09900385A

7 
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र्िकाभामा ष्घतभये   7261 23 8000 12000 4000 
दोश्रो 
09900309A

7 

यभ नेऩारी   053005 86 8000 12000 4000 
दोश्रो 
09900339A

7 

अईतयानय तरम्फ ु  61419/2846 8000 12000 4000 
दोश्रो 
09900344A

7 
गोभा थाऩा 4065 8000 12000 4000 दोश्रो 
ईन्द्र कुभायी अतधकायी 11199 8000 12000 4000 दोश्रो 
तरुसय तरम्फ ु 083006 45 8000 12000 4000 दोश्रो 
कभरा देवय अतधकायी 34159147 8000 12000 4000 दोश्रो 
कभरा ष्घतभये 4 5742 8000 12000 4000 दोश्रो 
तबभ भामा तरम्फ ु 617 438 8000 12000 4000 दोश्रो 

जे.ना. 
दतरत 

देष्शमा रयर्षदेव 7137 34056 8000 12000 4000 दोश्रो 
भान फहादयु ऩरयमाय 30347 574 8000 12000 4000 दोश्रो 
कृण कुभायी नेऩारी 3825/4871 8000 12000 4000 दोश्रो 
ईन्द्र सनु्दास 38110/035 8000 12000 4000 दोश्रो 
दर फहादयु खरय 053005 027 8000 12000 4000 दोश्रो 

यनभामा दजी  2340 1006 8000 12000 4000 
दोश्रो 
09900710A

7 

रयता देर्व ऩरयमाय  6059 631 8000 12000 4000 
दोश्रो 
09900134A

7 

तसताभामा साकी  1162 1893 8000 9000 1000 
दोश्रो 
09900243A

7 

अतत 
अशक्त 

सॊजम तरम्फ ु 05-01-74-
04784 19200 20800 1600 दोश्रो 

्वष््तका शे्रष्ठ जन्भ दताि 419 19200 20800 1600 दोश्रो 

याभ फहादयु बजेुर  
053005 193
0 

6400 14400 8000 
दोश्रो 
09900511A

7 

एन.सय.सय फैंक तर ११ 

जे.ना. 
अन्म नेर प्रसाद ऩयाजरुी 1247/3656 0 36000 36000 

प्रथभ/दोश्रो/ते
श्रो रगत कट्टा 
०७६ ३ ३० 
भा बएको 

जे.ना. 
दतरत 

ऩोकय फहादयु चभिकाय 248 14682 16000 32000 16000 दोश्रो / तेश्रो 
राबग्राहीको ऩर्हचान हनु  
नसकेको 034007092Z 0 8000 8000 तेश्रो 

ऩूणि अऩाङ्ग उजयुी चौधयी 053005-1129 24000 32000 8000 
प्रथभ / दोश्रो 
034004532
Z 

सनयाईज फैंक 
तरतभिेड १२ 

र्वधवा ताया खडका वोहया 
0410618355405001 

55960 8000 10000 2000 प्रथभ 

जे.ना. याभ वहादयु शे्रष्ट 127 12000 15000 3000 प्रथभ 
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अन्म 0410622349405001 
जम्भा 2809400   

36.9.  र्वऩद व्मव्थाऩन् र्वऩद व्मव्थाऩन सम्फन्धय कामि गदाि र्वऩद व्मव्थाऩन ऐन अनसुाय नगय ्तयीम 
र्वऩद व्मव्थाऩन सतभततरे कामि गनुिऩनव व्मव्था छ   मस वषि तनम्नानसुायका तभतत य बौ.नॊ. फाि 
देहामको कामि सभेतराई र्वऩद व्मव्थाऩनको रातग र्वतनमोष्जत फजेिफाि बकु्तानय ददएको ऩाइमो    
तभतत/बौ.नॊ. सहामता ऩाउनकेो 

नाभ/काभको र्ववयण 

यकभ कायण य कैर्पमत 

3/2076/5/29 ष्शतरा कृर्ष पभि 50000 जॊगरफाि अचानक फाढी आएय १1१० विा 
फोइरय कुखयुा भयेको 

126/2076/3/18 ऩोखयेर होिर रगामत ६ 
विा ऩसर 

8500 अचानक आगतरतग बएको कायण 

91/2077/3/23 तयकायी खेतय सॊचारन 5700 तरजभा जग्गा तरई तयकायी खेतय गयेकोभा 
अतसनाफाि बएको ऺेतत वाऩत ४ जनाराई 

112/2077/3/1 ब्ल्माङकेि/कम्फर याम्रो 532338 २०७६ १२ २४ को खरयद र्वजकफाि सोझै 
खरयद गयी ल्माएकोभा उक्त कम्वर र्वतयण 
र्ववयण सभावशे नबएको 

उऩयोक्तानसुायका अततरयक्त र्वऩद व्मव्थाऩन कोषफाि ष्शतरहयभा दाउया खरयद गनि सभदुार्मक वन 
उऩबोक्ता सतभतत य वडा सष्चवहरुराई सभेत ऩेकी ददएकोभा ऩेकी फाॉकी य खरयदको अन्म कामि 
गयेको ऩाइमो   

 

36.10.  मस कोषफाि क्वायेष्न्िन सेन्ियको रातग खरयद गरयएका रु. 532338/- का व्राङे्किहरु तत 
सेन्ियफाि र्पताि दाष्खरा सभेत बएको प्रभाण ऩेश हनुऩुनव रु. 

 

532338/- 
37.  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   

 

 प्रदेश साॊसद तनवािचन ऺरे ऩूवािधाय र्वकास कामिक्रभ्  
38.  जनश्रभदान – प्रदेश तनवािचन ऺेर ऩूवािधाय र्वकास कामिक्रभ सॊचारन तनमभावरी २०७६ (दोश्रो 

सॊशोधन) अनसुाय उक्त कामिक्रभ अन्तगित उऩबोक्ता सतभततभापि त काभ गयाउॉदा बवन य ऩरुभा 
उऩबोक्ता सतभततरे कष्म्तभा १० प्रततशत य अन्मभा बए कष्म्तभा २० प्रततशत मोगदान गनुिऩनव व्मव्था 
छ   मो वषि नगयऩातरका अन्तगित सॊचातरत मस कामिक्रभ तपि का मोजनाको नभूना छनौि गयी 
ऩयीऺण गरयएकोभा तनम्नानसुाय (बवन य ऩरु वाहेकका) काभभा घिीभार जनसहबातगता तरई फढी खचि 
गयेकोरे नऩगु जनसहबातगता वाऩतको यकभ असरु हनुऩुदिछ रु. 
तस.नॊ. उऩबोक्ता सतभतत य 

काभ 

सम्झौता यकभ कामि सम्ऩन्न यकभ उऩबोक्तारे 
व्महोनव यकभ 

व्महोयेको घिी अनऩुाततक 
कट्टय यकभ 

1.  कृर्ष सडक हरेसय 
भागि ऩेवर 

1207944.49 1211196.20 244239 242944 704 

2.  खगेश्वय रइुिेर घय 
ऩष्श्चभ सडक 
कारोऩरे 

1616586.47 1613086 322617 169086 153531 

3.  गैयी िोर हदैु 
फासरु्वतार फािो 
ग्राबेर 

1188458 1153158 230631 173458 57173 

 

 

 

 

 

 

 

606882/- 
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4.  चौधयी िोर कारोऩरे 2214397 1186042 237208 214397 22811 

5.  भनुार चोक हदैु 
सॊगभ भागि  

1188125 990326 198065 173125 24940 

6.  भहेन्द्र भा.र्व.को 
फािोभा िामर 
र्वच्छाउने कामि 

1709090 1657389.53 331477 202592 128885 

7.  रयङतछङ र्छ्यातरङ 
फैद्धनगमु्वा 

1117108 1082108 216421 102108 114313 

8.  श्रय भा.र्व. भगृौतरमा 
भभित 

1108110 1063179 212635 108110 104525 

जम्भा 606882  
38.1.  एकै आइिभ दोहोयो बकु्तानय् कामािरमरे खगेश्वय रइुिेर घय ऩष्श्चभ सडकभा कारोऩरे गनव कामि को 

र.ई. तमाय गदाि Gravel subbase, base course, watermacdam को कामि ऩरयभाण ्वयकृत 
गरयएकोभा पाइनर र्वर तमाय गयी बकु्तानय गदाि सभेत सोही आइिभको भार कामि गयाई बकु्तानय 
गयेको छ  सडक कारोऩरे मोजनाको काभको ्िाण्डडि ्ऩेतसर्पकेशन अनसुाय Sub base course 

thickness 0.15cm ्वयकृत गयेकोभा काभको नाऩय गदाि 0.25cm thickness फाि गणना गयी फढी 
बकु्तानय गयेकोरे य (Test Report सभेत नयहेको) रु. 64251/- असरु हनुऩुनव रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

64251/- 
38.2.  काभको गणु्तय ऩयीऺण् सडक तनभािण कामि गयाई काभको नाऩजाॉच गयी बकु्तानय गनुि अगावै 

्ऩेतसर्पकेशन अनसुायको खऩत साभग्रयको ल्माव ऩयीऺण गयाएय गणु्तयमकु्त बएभा भार बकु्तानय 
गनुिऩनव व्मव्था  छ   वडा नॊ. ९ भा वडा फजेिफाि तनभािण गरयएको फधुवाये-आइतफाये सडकभा 
कारोऩरे गनव कामि भध्मे ४८०.३० भयिय तनभािण ऩयुा बईसकेऩतछ प्रदेश साॊसद ऩूवािधाय र्वकास 
कामिक्रभफाि प्राप्त रु. 1500000/- फाि २४३.७० भय को थऩ काभ गयाउदा प्रमोग गरयएका 
तनभािण साभग्रय प्रथभ ऩिक नै ऩयीऺण बैसकेको हुॉदा दोश्रो चयणको तनभािण कामि गदाि ऩर्हरे खण्डको 
बन्दा पयक गदाि गणु्तय पयक ऩनि जाने देखाई साइि इष्न्जतनमयरे ऩर्हरो चयणभा गरयएको काभको 
गणु्तय ऩयीऺण नै दोश्रो ऩिकको काभभा ऩयुा बएको भान्नुऩनव, प्रततवेदन गयी काभको गणु्तय 
ऩयीऺणनै नगयी बकु्तानय गयेकोरे काभको ऩयीऺण नगयी बकु्तानय गनुिऩनव याम सर्हत प्रततवेदन ऩेश गनव 
साइि इष्न्जतनमय तथा गणु्तय ऩयीऺण वेगय बकु्तानय गनवराई ष्जम्भेवाय फनाईन ुऩनव खचि रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1963181/- 
38.3.  पाइनर र्वरभा Loading unloading of excess material at site transportation and disposal of 

material उल्रेख गयी BOQ भा नबएको आइिभको बकु्तानय ददएको रु. 30000/- य सोभा थऩ 
भू.अ.कय सभेत असरु हनुऩुदिछ रु. 

 

 

 

33900/- 

39.  साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ ९7 फभोष्जभ उऩबोक्ता सतभतत भापि त गयाएको 
काभको सऩुरयवेऺण दार्मत्व सम्फन्धयत कामािरमरे खिाएको प्रार्वतधकको हनुे व्मव्था छ   मस 
सम्फन्धभा देष्खएका व्महोयाहरु् 

 

39.1.  गणु्तय नबएको काभको बकु्तानय् साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ १२३ भा यतनङ 
र्वरको यकभ बकु्तानय गदाि ्वयकृत ्िाण्डडि ्ऩेतसर्पकेशन अनसुाय गनुिऩनव कामि ऩयुा बई सकेऩतछ 
गणु्तय ऩयीऺण गयाएय भार बकु्तानय गनुिऩनव व्मव्था छ   वडा नॊ. १२ तसदेश्वय भागि (घ) भा 
ग्राबेतरङ गनव कामिको र.ई. भा दययेि र्वश्लषेण गदाि ग्राबेर य योतरङ सभेतको आधायफाि प्रतत घ.भय. 
दय कामभ गयी सो काभ उऩबोक्ता सतभततफाि गयाउन रु. 128753.51 भा सम्झौता बएको छ   
सतभततको काभको र्वर तमाय गयी बकु्तानय गदाि साइड इष्न्जतनमयरे भोिय ग्रडेय योरय प्रमोग नगयेको 
उल्रेख गयी र्वर भूल्माङ्कन घिाई बकु्तानय तसपारयस गयेको आधायभा रु. 108506.13 बकु्तानय 
गयेको ऩाइमो   सम्झौता अनसुायको गणु्तय मकु्त नबएको काभको तसपारयस गयी बकु्तानय गयेकोरे 
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साइड इष्न्जतनमय सभेतराई ष्जम्भेवाय फनाइनऩुदिछ   सम्झौताको शति य ्िाण्डडि ्ऩेतसर्पकेशन ऩयुा 
नगयेको काभको बकु्तानय गयेको रु. 

 

108506.13 

  ्वा्थम शशति तपि ्   

40.  ठेक्काको अव्था् साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ फभोष्जभ खरयद सम्झौताभा तोर्कएको म्माद तबर 
कामि सम्ऩन्न नबएभा तनमभ १२० फभोष्जभ म्माद थऩ हनुऩुनव य सो अनसुाय म्माद थऩ नबएका तनमभ 
१२१ फभोष्जभ तनभािण व्मवसामयरे ऩूवि तनधािरयत ऺततऩूती ततनुिऩनव व्मव्था छ   वडा नॊ. १० भा 
तनभािण हनुे ्वा्थम केन्द्र बवनको तनभािण कामि गनव व्मवसामयको २०७७ ३ २५ सम्भ (थऩ सर्हत) 
भार म्माद यहेकोभा सो अवतध ऩछी म्माद थऩ नबएकोभा तनभािण व्मवसामयरे भ.ुअ.कय र्वजकभा 
अष्न्तभ र्वरको बकु्तानय उल्रेख गयेकोभा कामािरमरे उक्त काभको पाइनर र्वर सम्भ भार उल्रेख 
गयी मो वषि सम्भ रु. 3894758.93 बकु्तानय गयेको छ   खरयद सम्झौता रु. 432274.53 
यहेकोभा काभको बेरयएसन ऩतन नगयेको, म्माद थऩ नगयेको अव्था देष्खएकोरे फाॉकी काभको तनणिम 
गयी ऩूवितनधािरयत ऺततऩूती तरई कामि सम्ऩन्न गयाउन ुऩदिछ    

 

41.  वडा नॊ. ९ को ्वा्थम केन्द्र तनभािण गनव तनभािण व्मवसामय अभय तनभािण सेवाको अवतध 
२०७७ ३ २५ सम्भ यहेकोभा साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ १२० फभोष्जभ २१ 
ददन अगावै म्माद थऩ तनवेदन ददनऩुनवभा सो सभेत ददएको ऩाइएन   तनमभानसुाय म्माद थऩ नबएभा 
राग्ने ऩूवितनधािरयत ऺततऩूती तरएय फाॉकी कामि ऩयुा गयाउनऩुदिछ    

 

42.  र्ऩ.एस. यकभको बकु्तानय आधाय् खरयद सम्झौताभा यहेको प्रोतबजनर सभफाि बकु्तानय गनुि अगावै उक्त 
यकभफाि गरयने काभको र्ववयण य रागत अनभुान ्वयकृत गयी कामािरम प्रभखुरे आदेश जायी गनुिऩनव 
व्मव्था छ   वडा नॊ. ७ को ्वा्थम केन्द्र तनभािण गनव तनभािण व्मवसामयको र्व.ओ.क्मू नॊ. १७ भा 
एकभषु्ठ यहेको Water supply and sanitation work को आइिभभा रु. 200000/- यहेकोभा उक्त 
यकभफाि कामि गनुि अगावै काभको र्ववयण सर्हतको खरयद आदेश य खरयद साभग्रय र्ववयण वेगय 
बकु्तानय गयेकोरे तोर्कएको कामिभा ऩयैु यकभ खचि बएको भान्ने आधाय नदेष्खएकोरे ऩानय सप्राई 
सम्फन्धय काभको र्ववयण ऩेश नबएको बकु्तानय रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200000/- 
  ष्शऺा शशति तपि ्   

43.  शशति अनदुानफाि सॊचारन हनुे कामिक्रभभा प्राप्त अनदुान यकभ ्वयकृत कामिक्रभ सॊचारन कामािन्वमन 
तनदव ष्शकाको आधायभा गनुिऩनव व्मव्था छ   कामािरमरे ष्शऺा शशति तपि  यहेको तनम्नानसुायको 
कम्ऩोनेन्िको यकभ सभेत र्वद्यारमहरुभा तनकासा ऩठाएको छ   कोतबड- १९ को कायण 
२०७६ १२ ११ देष्ख सम्ऩूणि रकडाउन बै शैष्ऺक सर २०७७ शरुु नबएको य शैष्ऺक सर शरुु 
बै EMIS तमायी बएऩतछ गणना गयी ऩठाउन सर्कने यकभ सभेत तनकासा ददई खचि गयेको ऩाइमो    

कम्ऩोनने्ि कृमाकराऩ तनकासा यकभ कैर्पमत 

2.4.6.1 तनशलु्क ऩाठ्यऩु् तक 4320087 शैष्ऺक सर २०७७ को १ देष्ख ८ य 
कऺा ९ य १० 

 भा.वर्व. इन्ियनिे जडान 132000  

 सा.रे.ऩ./आ.रे.ऩ. 475000  

2.7.13.10 र्वद्यारम सॊचारन तथा व्मव्थाऩन 2092000 कामिक्रभ कामािन्वमन ऩु् तयका 
२०७६ ७७ को तनदवशन अनसुाय ्थानयम 
तहरे र्वद्यारम सॊचारनको अव्था मर्कन 
गयी कामिक्रभ को रातग ्वयकृत फजेिको 
फाॉडपाॉड गयी र्वद्यारमराई अनदुान 
उऩरब्ध गयाउने व्मव्था बएको  

2.7.13.8 कऺा ८ ऩयीऺा व्मव्थाऩन 229400 तररा ओझको ऩेकी पछ मौि 
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सॊचारन 

7.2.1.1 गैय आवतसम अऩाङ छारवतृत 185000 १४ र्वद्यारमभा र्वद्याथीको नाभभा तनकासा 
जम्भा 7433487   

43.1.  उऩयोक्तानसुाय रकडाउनभा र्वद्यारम फन्द यहेको य शैष्ऺक सर २०७७ शरुु नबई य EMIS प्राप्त नगयी 
गैय आवतसम छारवतृत यकभ रु. 185000/- सम्फष्न्धत र्वद्याथीरे फषु्झतरएको बयऩाई ऩेश हनुऩुनव रु. 

 

185000/- 

43.2.  सा.रे.ऩ./आ.रे.ऩ. सम्ऩन्न गरय खचि गरयएको प्रततवेदन सर्हत अनगुभन रयऩोि ऩेश हनुऩुनव रु. 209200/-  
43.3.  शैष्ऺक सर २०७७ ७८ ऩौष देष्ख भार सॊचारन बएकोरे २०७७ ७८ को अवतधभा सो यकभ 

घिाएय भार थऩ तनकासा ददनऩुनव देष्खएको छ    

 

43.4.  भा.र्व. इन्ियनेि जडान कामि सम्ऩन्न गयेको प्रभाण ऩेश हनुऩुनव रु. 132000/- 
43.5.  ऩाठ्यऩु् तक फाऩतको यकभफाि र्वद्याथीरे ऩु् तक खरयद गयी यकभ प्राप्त गयेको अनगुभन प्रततवेदन तरई 

रेखाऩयीऺणराई सभेत ऩेश हनुऩुदिछ    

 

43.6.  तररादेवय ओझाको नाभभा कऺा ८ ऩयीऺा सॊचारन व्मव्थाऩन फाऩत ददएको यकभ भध्मे 
र्वद्यारमहरुराई उऩरब्ध गयाई खचि दावय गरयएको भध्मे र्वद्यारमहरुफाि प्राप्त र्वर बयऩाईहरु २०७७ 
जेष्ठ भर्हनाको देष्खएको य उक्त अर्वधभा सम्ऩूणि रकडाउन बै र्वद्यारम फन्द यहेको अवतधभा खरयदको 
र्वर र्वजक सभेत सभावेश बएको य ऩयीऺा अवतध २०७6 १२ ९ देष्ख २०७६ १२ १८ सम्भ 
यहेकोभा र्वद्यारमहरुरे तरएको यकभ सम्फष्न्धत कामिभा खचि गये नगयेको सम्फन्धभा ऩनु मर्कन गरय 
खचिको प्रभाणफाि ऩरु्ष्ट नबएभा यकभ र्पताि तरई दाष्खरा गनुिऩदिछ रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

857868/- 
  न.ऩा. ऩूॉजयगत  

44.  काभको सम्झौता य बकु्तानय अव्था् सडक तनभािण सम्फन्धय कामि गदाि ्वयकृत ्िाण्डडि 
्ऩेतसर्पकेशनको आधायभा गयाएय भार बकु्तानय गनुिऩनव व्मव्था छ   वडा नॊ. ३ को मोजना र्वतबन्न 
फािोभा ग्राबेर र्वच्माउने य सम्माउने (आवमकता अनसुाय ऩानय प्रमोग गयी नभसि) य तथच्न े
(Compaction) गयेको नदेष्खएको य उऩबोक्ता सतभततरे सभेत ऩेश गयेको र्वजकभा ग्राबेर खरयद य 
ज्माभयज्माराको (MR) भार बऩािई ऩेश गयेका छन    ्वयकृत ्िाण्डडि ्ऩेतसर्पकेशन य सम्झौता 
दयफाि सफै काभ ऩयुा नगयी बकु्तानय गयेकोरे काभको गणु्तय य ददगोऩना सभेत मर्कन नबएको खचि 
रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500000/- 
44.1.  वडा नॊ. ३ रे सानाततना भभति ष्शषिकभा मोजना नखरुाई एकभषु्ठ भभतिको फजेि ्वयकृत गयेको छ   

उक्त मोजनाफाि ६ विा सडकको नाभ सभावेश गयी सो कामि गनि एकै सतभतत गठन गयी नभनुा िोर 
फािो ६ विाराई प्माकेज य अन्म १६ विा सडकको प्माकेजभा सभेत सभावेश गयेको छ   एकै 
फािोराई २ प्माकेजभा सभावेश गयी ग्राबेर र्वच्छाउने य भभति सॊबायतपि  खचि गयेकोरे मो सडकभा 
गरयएको बकु्तानय रु. 128073.86 ऩनु मर्कन गयी असरु हनुऩुदिछ रु 

 

 

 

 

 

 

 

128076.86 

44.2.  आभझोकी देष्ख हरुाकी भागि हुॉदै रोचनय चौतायासम्भ (६ विा सडक) को ग्राबेरको कामि एउिै 
उऩबोक्ता सतभततरे गयेकोभा १६ विा सडकभा खाल्डा ऩनुि छुटै्ट सतभततभा ऩनु १, २, ३ भा सभेत 
सभावेश बएकोरे दोहोयो बकु्तानय बए नबएको मर्कन गयी दोहोयो बएभा फढी यकभ असरु हनुऩुदिछ रु. 

 

 

 

42287.21 

44.3.  वडा नॊ. ९ साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ य ्थानयम तहको उऩबोक्ता सतभतत गठन, ऩरयचारन 
सम्फन्धय कामिर्वतधभा मोजनाभा उऩबोक्ता सतभततफाि कामि गयाउॉदा ्थानयम तथा मोजना सॉग प्रत्मऺ 
राबग्राहीहरुको सतभतत गठन गयी कामि गयाई काभ ऩयुा बएऩतछ भभित सॊबाय सभेतको ष्जम्भेवायी 
ददनऩुनव व्मव्था छ   मस वडाको भभित सॊबाय मोजनाफाि ६ विा सडकको काभ गनि एउिै उऩबोक्ता 
सतभतत गठन गयी र्वतबन्न सडकहरुको कामि ऩरयभाण (सडकभा ग्राबेर गनव कामि) याखय सम्झौता 
गयेकोभा र्वर तमाय गदाि ्वयकृत सडकको रम्वाई पयक गयी सडकभा खऩत ऩरयभाण घिी/फढी को 
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कामि गयाई रु. 534707/- को र्वर तमाय गयी सो भध्मे रु. 500000/- बकु्तानय गयेको 
ऩाइमो   शरुु रागत अनभुान तमाय गदाि तरईएको ऺेर बन्दा पयक ऺेरभा काभ गयाएको य एउिै 
सतभततफाि ६ विा सडक भभित सम्फन्धय कामि गयाई बकु्तानय गनािरे तनमभावरीको व्मव्था ऩारना 
नबएको खचि रु. 

 

 

 

 

 

500000/- 
44.4.  वडा नॊ. ४ रागत अनभुान वेगयको बकु्तानय् साविजतनक खरयद तनमभावरीको तनमभ १० भा तनभािण 

कामिको रागत अनभुान तमाय गयी ्वयकृत गयाउनऩुनव व्मव्था छ  वडाका र्वतबन्न ७ फािोहरुभा 
ग्राबेर र्वच्छाउने कामि गनि एकै उ.स.सॉग उक्त काभको सम्झौता गदाि फािोको नाभ य कामि ऩरयभाण 
खरुाई रागत अनभुान ्वयकृत गयेको प्रभाण रेखाऩयीऺणभा ऩेश बएन   मो वषि ग्राबेर र्वच्छाउन े
काभको प्रथभ तथा अष्न्तभ र्वर भा प्रतत घ.भय. 997.46 का दयरे 53393 घ.भय.को रु. 
532574.08 को र्वर तमाय गयी बकु्तानय गयेको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

532374.82 

44.5.  म्माद थऩ वेगयको बकु्तानय् साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ १२० भा सम्झौताभा 
तोर्कएको म्माद तबर कामि सम्ऩन्न नबएभा म्माद ऩयुा हनु २१ ददन अष्घ तनभािण व्मवसामयरे तनवेदन 
ददनऩुनव व्मव्था छ   तोर्कएको म्माद तबर कामि ऩयुा नबएभा तनमभ १२१ फभोष्जभ ऩूवि तनधािरयत 
ऺततऩूतति ततनुिऩनव व्मव्था छ   ठे.नॊ. ०५ २०७६ ७७ फाि र्वद्यतु ऩोर खरयद सम्फन्धय सम्झौता 
गनव तनभािण व्मवसामयको म्माद २०७६ ८ १९ रे ६ भर्हना तबर यहेकोभा उक्त म्माद थऩ गयी 
२०७७ ३ २० सम्भ ऩरु् माएको ऩाइमो   उक्त अवतधऩतछ म्माद थऩ नगयेको य २०७७ ३ २५ 
भा भार ऩोर खरयद गयी रु. 2279498/- बकु्तानय गयेकोभा तनमभानसुाय राग्ने ऩूवि तनधािरयत 
ऺततऩूतति असरु नगयेको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5698/- 

44.6.  र्वद्यतु ऩोर सप्राई गनव तनभािण व्मवसामयरे उक्त ऩोरको गणु्तय ऩयीऺणको प्रभाण सभावेश नगयेकोरे 
सम्झौताको शति अनसुाय िेष्ट रयऩोि तरएयभार बकु्तानय गनवऩनवभा सो अनसुाय गयेको ऩाइएन    

 

  ह्तान्तरयत कामिक्रभ तपि ्  

44.7.  काभको ड्रइङ तडजामन य नक्सा् बवन तनभािण सम्फन्धय कामि गयाउन ु अष्घ उक्त बवनको ड्रइङ 
तडजामन य नक्सा सभेत तमाय गयी ्वयकृत गयाएय (न.ऩा. भाऩदण्ड अनसुाय) भार काभको ऩरयभाण 
तमाय गयी रागत अनभुान ्वयकृत गनुिऩनव व्मव्था छ   कामािरम अन्तगित वडा नॊ. ५ भा तयाई 
भधेश सम्वरृ्द्धन कामिक्रभफाि आददवासय जनजातय बवन तनभािण कामिक्रभभा रु. 2500000/- 
र्वतनमोजन बएको छ   उक्त बवनको तनभािण कामि ठेक्काऩट्टाफाि गयाउन रागत अनभुान तमाय गदाि 
बवनको ड्रइङ तडजामन य नक्सा ्वयकृत बएको ऩाइएन   बवनभा सबाहर फनाउने कामिको आइिभ 
तमाय गयी रु. 4290577/- को इर्ष्टभेि तमायी गयी ्वयकृत गदाि न.ऩा.फाि रु. 1790577/- य 
कामिक्रभको रु. 2500000/- फाॉडपाॉड गयेको छ   फोरऩर भापि त ठेक्का आव्हान बई 
२०७६ ११ १३  सम्झौता बई रु. 3150484.40 भा कामि गयाएको य काभको अवतध 
२०७६ ३ १५ सम्भ याखेको छ   उक्त काभको पाइनर र्वर तमाय गयी रु. 3096231/- 
बकु्तानय गयेकोभा र्वरको अवतध य काभ नाऩजाॉच अवतध सभेत शरुु सम्झौता तबरै सम्ऩन्न देखाइएको 
छ   कामािरमरे मो वषि गत र्वगतभा तनभािण बई अधयुो अव्थाभा यहेको मो बवनको काभको इर्ष्टभेि 
भा Site clearance, Dry brick soling, wood work, Flooring work सभेतको आइिभ सभावेश गयेको 
ऩाइमो   सम्झौता अनसुाय काभ शरुु गरयसकेऩतछ काभको बेरयएसन सभेत गयेकोभा बेरयएसन सम्फन्धय 
कामि नगय प्रभखुफाि २०७७ ३ २९ भा ्वयकृत गयेको ऩाइमो   बेरयएसन ्वयकृतय वेगय काभ 
गयाई २०७७ ३ १५ भै कामि सम्ऩन्न देखाएको तय सो अवतध ऩतछ भार बेरयएसन ्वयकृत बएकोरे 
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सम्झौताको अवतध तबर कामि नगयेकोभा तनमभ १२१ फभोष्जभ राग्ने ऩूवितनधािरयत ऺततऩूतति रु. 
23638/- असरु हनुऩुदिछ रु. 

 

 

23628/- 
44.7.1.  पाइनर र्वर तमाय गदाि बेरयएसन क्वाष्न्ििी नदेखाएकोभा कामि सम्ऩन्न तमाय गदाि बेरयएसन ऩरयभाण 

देखाएको ऩाइमो   अष्न्तभ र्वर तमाय गयी ्वयकृत गरयसकेऩतछ भार बेरयएसन गयाएको देष्खएको मो 
काभको नाऩय य बकु्तानय सम्फन्धभा ऩनु मर्कन गनुिऩदिछ   अष्न्तभ र्वरभा सम्झौता रु. 
3150485.40 य हारसम्भको काभ बेरयएसन वेगयै रु. 306331.38/- देखाई र्वर प्रभाष्णत 
गयेको छ   पाइनर र्वरभा चढाई बकु्तानय गरयएको आइिभ नॊ. २० को रु. 29808/- य आइिभ 
नॊ. 21 को रु. 218234.52 राई कामिसम्ऩन्न प्रततवेदनभा सभावेश नगयेकोरे कामि सम्ऩन्न प्रततवेदन 
तमाय गयी ्वयकृत गयेको मथाथि देष्खएन   

 

  कोतबड-19 तपि ्  
45.  दातागत सहमोग ष््थतत् कोयोना बाइयस तनमन्रण सम्फन्धयको कामि सॊचारन गनि नगयऩातरकारे नगय 

्तयीम र्वऩद व्मव्थाऩन सतभतत अन्तगित ऩनु् सॊघ सॊ्था, उऩ-सतभतत गठन गयी र्वतबन्न व्मष्क्त तथा 
सॊ्था भापि त प्राप्त नगद तथा ष्जन्सय साभग्रयहरु सॊकरनको कामि गयेको र्ववयण प्राप्त बएको छ   
रेखाऩयीऺणभा प्राप्त र्ववयण अनसुाय २०७६ १२ ३० सम्भ उऩ सतभततरे सॊकरन गयेको यकभ रु. 
3292209/- देखाएको छ   उक्त यकभभा र्वतबन्न व्मष्क्तहरु भापि त प्राप्त बएको नगद तथा 
चेकहरु भध्मे रु. 1558443/- उऩसतभततरे ऩातरकाको फैंक खाताभा जम्भा नगयाई याहत साभग्रय 
खरयद गनिको रातग प्राप्त बएको नगद उल्रेख गरय खचि गयेको छ   उऩसतभततफाि खचि गयी खरयद 
गरयएका याहत साभग्रय छुटै्ट अतबरेख खडा नगयेकोरे साभग्रय खरयदभा उऩ-सतभततभापि त सॊकरन बएको 
यकभफाि खचि देखाएकोराई मर्कन गनि सर्कएन    

 

46.  रेखाऩयीऺणराई प्राप्त र्ववयण अनसुाय चेक भापि त प्राप्त देहामको यकभ न.ऩा.को दईु खाताहरुभा जम्भा 
गयेको देष्खमो    
दाताको नाभ जम्भा यकभ खाता नॊ. 
र्वजम ऩौडेर 51000 0601501147630065 

रािीझोडा साभदुार्मक उ.स. 250000 0601501147630081 

सकुुना साभदुार्मक वन 301111 
 

सकुुना क्माम्ऩस प्राधाऩक सॊघ 200000 
 

छठ ऩवि सेवा सतभतत 51555 
 

सतुनर कुभाय शभाि 875000 
 

तडल्री प्रसाद ढकार 5100 
 

जम्भा 1733766 
  

 

47.  रेखाऩयीऺणभा प्राप्त र्ववयण अनसुाय नगय ्तयीम र्वऩद व्मव्थाऩन सतभततभा २०७७ १ ६ सम्भ 
प्राप्त ष्जन्सय भार साभान भध्मे १०३४९५ के.जय. चाभर, ३१८५ के.जय. दार, ४९७५ के.जय. नून, 
२५० तर. तेर प्राप्त बएको देखाइएको छ    

 

48.  नगयऩातरकारे २०७७ १ ३ भा आफ्नो वेब साइिभा प्रकाष्शत गयेको जानकायी सम्फन्धय र्ववयण 
अनसुाय 98469 के.जय. चाभर, २८३५ के.जय. दार, 4675 के.जय. नून, २५० तर. तेर, ६००० 
थान भाक्स, आिा १२५ के.जय., सावनु ३ कािुिन गाउॉन सेि ८ य ्मानयिाइज १ देखाइएको छ   
उक्त सॊकतरत य खरयद याहत साभग्रयफाि नगयऩातरकारे ३ चयणभा याहत प्माकेज र्वतयण गयेको सो 
भध्मे ऩर्हरो चयणभा १८०० घयधयुी, दोश्रो चयण ३०४५ य तेश्रो चयण ४७८० सभेत ९६२५ घय 
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धयुीराई चाभर २० के.जय. दार १ के.जय. य नून १ केजयभा दयरे र्वतयण गयेको देखाएको छ    
49.  नगयऩातरकारे २०७७ १ ३ सम्भको प्राप्तय य र्वतयण अव्था प्रकाष्शत गयेकोभा र्वऩद व्मव्थाऩन 

सतभततभा २०७७ १ ६ सम्भ ष्जन्सय साभग्रय सॊकरन गरयएको र्ववयणफाि देष्खएकोरे फाॉकी ष्जन्सयको 
र्वतयण अव्था सम्फन्धभा (तोयी तेर २५० तर.) उल्रेख गनि सर्कएन   

 

50.  नगय कामिऩातरकाको २०७७ १ १२ को फैठकको प्र्ताव नॊ. ४ फाि नगय ्तरयम सविऩष्ऺम र्वऩद 
व्मव्थाऩन सतभततरे तसपारयस गयेको खचि अनभुोदन गनव य आगाभय ददनभा याहत र्वतयण तथा र्वऩद 
व्मव्थाऩनको रातग हनुे खचिको व्मव्थाऩन र्वऩद व्मव्थाऩन कोष तथा आन्तरयक श्रोतफाि खचि गनव 
तनणिम बएको छ   उक्त तनणिमानसुाय कामािरमफाि खरयद गयी खचि गरयएको कोतबड सयुऺा साभग्रयहरु, 
एम्फरेुन्स बाडा, प्रहयी सवायी बाडा, इन्धन, तयकायी सवायी बाडा, ऩूवािञ्चर र्वश्वर्वद्यारमको औषतध 
खरयद सभेतको रु. 2987748.80 य खाद्यान्न भार उल्रेख गयी रु. 4581500/- सभेत जम्भा 
रु. 7569299/- को खचि अनभुोदन गयेको बएताऩतन उऩसतभततरे गयेको खचि य प्राप्तय कायोवायराई 
अनभुोदन गनव तनणिम बएको ऩाइएन    

 

51.  सतभततरे अनभुोदन गरयएको खचि भध्मे २०७६ १२ ११ देष्ख २०७७ १ १२ सम्भ सयुऺा तपि  
नेऩार प्रहयी य सशस्त्र सयुऺा वरराई सवायी बाडाभा तरई उऩरब्ध गयाए फाऩत क्रभश् भातसक रु. 
66000/- य रु. 84000/- तथा सयुऺा र्वऩद भार उल्रेख गयी तडजर ४२९० तर को रु. 
484770/- तथा ऩेट्रोर ४७७ तर.को रु. 59291/- सभेत खचि गयेको छ   सयुऺा इकाइराई 
छुटै्ट गाडय उऩरब्ध गयाई इन्धन य बाडाभा खचि गयेकोभा सम्फष्न्धत ईकाइफाि सवायी साधन भाग 
गयेको प्रभाण सभावेश नबएको खचि रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

694064/- 
52.  अन्म तनकामको खचि बकु्तानय् सतभततरे खचि अनभुोदन गरयएको यकभभध्मे ऩूवािञ्चर र्वश्वर्वद्यारमरे उक्त 

र्वश्वर्वद्यारमभा खडा गरयएको कोयोना र्पवय ष्क्रनकभा खरयद गरयएका उऩचाय साभग्रय य 
क्वायेन्िीनको रातग चार्हने अन्म भारसाभान खरयद गयेको य र्वश्वर्वद्यारम कै ष्जन्सयभा य आम्दानय 
गरयएका सभानहरु दाष्खरा रयऩोि य र्वर ऩठाएको आधायभा रु. 733989/- बकु्तानय गयेकोभा उक्त 
र्वश्व र्वद्यारमराई सभेत प्रदेश नॊ. १ का भन्रारमहरुफाि कोयोना तनमन्रण कामिभा यकभ प्राप्त बए 
नबएको मर्कन नगयी नगयऩातरकाराई प्रदेश कोयोना कोषफाि रु. 1000000/- भार नमाॉ 
आइसोरेन सेन्िय ्थाऩना गनि प्राप्त बएकोभा उक्त र्वष्श्वर्वद्यारमको भाग फभोष्जभ ऩिक ऩिक गयी रु. 
1477485.78 बकु्तानय गनािरे न.ऩा. राई प्राप्त आइसोरेशन ्थाऩना यकभ बन्दा फढी खचि गयेको 
रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

477485.78 
53.  नगय्तयीम र्वऩद व्मव्थाऩन सतभततफाि बएको खचि्  रेखाऩयीऺणराई प्राप्त कोतबड-19 सॉग सम्फष्न्धत 

र्वऩद व्मव्थाऩन कोषफाि गरयएको खचि भध्मे २०७७ १ ११ देष्ख २०७७ ३ ३० सम्भ रु. 
18388879/- खचि बएको र्ववयण ऩेश बएको छ   कोयोना योकथाभ कामिको रातग न.ऩा.को 
आफ्नै श्रोतफाि रु. 20000000/- य प्रदेश कोतबड कोषफाि रु. 1000000/- प्राप्त बएको 
र्ववयणफाि देष्खएको छ प्राप्त र्ववयण अनसुाय तनम्नानसुायको ष्शषकि हरुभा खचि गयेको ऩाइमो    
खरयद साभग्रय बकु्तानय यकभ 

चाभर खरयद 9623760 

्मानयिाइजय 676025 

ऩयऩयई 711051 

दार 743460 

नून 169650 

बाडा 964425 

भाक्स 528835 
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ज्माभय 212025 

खाजा खाना 609799 

बत्ता 945650 

सूचना सम्प्रेऺ ण 53900 

थभिरगन 203308 

इन्धन 103805 

जम्भा 15545693  
54. ष सोझै खरयद् साविजतनक खरयद ऐन २०६३ को दपा ६६ य खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ 

१४५ भा र्वशेष ऩरयष््थतयभा गरयने खरयद सम्फन्धय व्मव्था यहेको छ   नगयऩातरकारे कोयोना 
योगथाभ तनमन्रण सम्फन्धय कामिभा सयुऺा साभग्रय तथा खाद्यान्न य अन्म र्क्रमाकराऩ सॊचारन गदाि सोझै 
खरयदको भाध्मभफाि सभेत खचि गयेको ऩाइमो   रेखाऩयीऺणभा प्राप्त (कोतबड-19 र्वशेष 
रेखाऩयीऺण) र्ववयणभा कामािरमरे तनम्नानसुाय खरयद गयेको उल्रेख गयेको छ    
खरयद र्वतध यकभ खरयद साभग्रय 
सोझै 300000 दार, नून 

३ विा दयबाउऩर 500000 
 

र्वशेष ऩरयष््थततभा खरयद 8313190 
 

जम्भा 9113190 
 

खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ 1४५ भा र्वशेष ऩरयष््थतयभा खरयद गनुिऩदाि खरयदको आवमकता 
र्ववयण गणु्तय, ऩरयभाण, शति य कामि सम्ऩन्न गनव अवतध सभेत खरुाई मथासम्बव प्रतत्ऩधाि गयाई वा 
एउिा भार आऩूती कताि बए तरष्खत दयबाउ वा प्र्ताव तरई ्वच्छ य उष्चत भूल्मको रातग वाताि गयी 
खरयद गनुिऩनव छ बन्ने व्मव्था यहेको छ   कामािरमरे उऩरब्ध गयाएको जानकायी अनसुाय प्र्ताव 
भाग गयेकोभा ४ विा प्र्ताव प्राप्त बई वाताि सभेत गयी सम्झौता गयेको आधायभा र्वशेष ऩरयष््थततको 
खरयद गरयएको जानकायी ददएको छ    

 

55.  फढी दयभा खचि्  कोयोना बाइयस क्वायेन्िाइन सॊचारन तथा व्मव्थाऩन गनि फनेको भाऩदण्ड २०७६ 
अनसुाय क्वायेन्िाइनभा यहेका व्मष्क्तहरुराई उऩरब्ध गयाइने खाजा खाना सयुऺा तनकामफाि 
व्मव्थाऩन गरयने य प्रतत ददन प्रतत व्मष्क्त क्वायेन्िाइन यहेको ष्जल्राभा कामियत नेऩार प्रहयीको रातग 
तनधािरयत याशनदय फभोष्जक खाना खाजा उऩरब्ध गयाइने व्मव्था यहेको छ   उक्त व्मव्था अनसुाय 
नगयी नगयऩातरकारे कबिड हर य तसग्देरफन्ध ु बवन दरुायी तथा व्माऩाय सॊघभा खडा गरयएको 
क्वायेन्िीनहरुभा रु. 350/- का दयरे सरकऩयु खाजा घयराई खाना खाजा वाऩत रु. 535934/- 
बकु्तानय गयेको ऩाइमो रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

535934/- 
56.  इन्धन खचि्  कोतबड-19 केश इन्बेर्ष्टग्शन तथा कन्ट्रमाक्ि टे्रतसङ र्िभ ऩरयचारन तथा व्मव्थाऩन 

तनदव ष्शका २०७७ भा सॊक्रतभतहरुको कन्याक्ि टे्रतसङ कामिभा र्िभ ऩरयचारनको व्मव्था बै उक्त 
कामि सॊचारन गनव सभेतको व्मव्था छ   कामािरमरे सो व्मव्था अनसुाय र्िभ ऩरयचारन अव्था 
खरेुको ्थान, अवतध य र्ववयण वेगय प्रहयी इकाईहरुरे प्रमोग गयेको इन्धन वाऩत रु. 942079/- 
उधायो कुऩन सॊचारन गनव ऩेट्रोर ऩम्भहरुराई बकु्तानय गयेको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

942079/- 
57.  सयुऺाकभी प्रोत्साहन बत्ता् कामािरमरे कोतबड-19 सम्फन्धय तनदव ष्शकाभा व्मव्था नबएको नेऩार प्रहयी 

(सनु्दय हयैंचा) य सशस्त्र प्रहयी वर नेऩार (हाइवे सयुऺा ऩोष्ट) राई प्रतत ददन रु. 500/- य 
रु२००/- (अतधकृत य अन्म दजाि) का दयरे चैर १९ ददन य फैशाख ३१ ददनको खाना खाजा वाऩत 
प्रोत्साहन बत्ता उल्रेख गयी नगदै रु. 838300/- सम्फष्न्धत प्रहयी कभिचायीहरुको फैंक खाताभा 
तनकासा ददई तनदव ष्शका बन्दा पयक खचि बकु्तानय रु.  

 

 

 

 

 

 

 

838300/- 
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58.  होष्ल्डङ सेन्िय मातामात खचि्  कामािरमरे ऩूवािञ्चर प्रयेणा वहउुद्देशयम सहकायी सॊ्थाको एम्वरेुन्स 
चारकसॉग बएको सम्झौताको आधायभा (प्रतत ददनका दयरे )२०७७ फैशाख, जेष्ठ य आषाढ ५ गते 
सम्भ रु. 720000/- बकु्तानय गयेको छ   होष्ल्डङ सेन्ियभा यहेका व्मष्क्तहरुको छुटै्ट र्ववयण ऩेश 
नबएको तय कामािरमफाि उऩरब्ध (र्वशेष रेखाऩयीऺण) र्ववयण अनसुाय 923 जनाराई होष्ल्डङ 
सेन्ियभा ल्माइएको जानकायी प्राप्त बएको छ    

 

59.  ्वा्थम साभग्रय खरयद् कामािरमफाि प्राप्त ्वा्थम साभग्रय खरयद सम्फन्धय र्ववयण अनसुाय कोतबड-19 
को सयुऺा साभग्रय खरयद सम्फन्धय कामिभा PPE खरयद  कामि २०७७७ १ २१ भा रु. 2300/- 
प्रतत र्ऩसका दयरे ऩयऩयई (एप्रोन) र्कि सिु सर्हत २०७७ २ २९ भा प्रतत सिु रु. 6376/- तथा 
२०७७ ३ १ भा ऩयऩयई र्कि प्रतत सेि रु. 4500/- सम्भको दयफाि खरयद गरयएको   भाक्सको 
खरयद भूल्म २०७६ १२ ११ भा प्रतत र्ऩस रु. 15 देखय खरयद गयी रु. 8/- सम्भभा खरयद 
गरयएको छ    

 

60.  नागरयक उद्दाय खचि्  नगयऩातरकारे सनु्दय हयैंचाका वातसन्दाहरु काठभाण्डौं, काकडतबत्ता, 
र्वयािनगयफाि नगयऩातरका तबर ल्माउने कामिभा काठभाण्डौंभा कभिचायीराई खिाई ऩठाएय तथा 
अन्मरफाि र्वतबन्न वास धतनहरुको तनवेदन य मारय नाभ सभावेश गयेको आधायभा गाडय बाडा, 
नागरयकराई खाजा, खाना (गाडयभा आउदा) सभेतको र्वरफाि रु. 398078/- खचि गयेको ऩाइमो    

 

  शशति तपि ्   
61.  साझेदायी कामिक्रभ य नभसि्  कामािरमरे अनदुानफाि कमिक्रभ सॊचारन गदाि कामिक्रभभा (साझेदायी) 

सम्फष्न्धत राबग्राहीरे व्महोनुिऩनव अॊश सम्फष्न्ध कामि र्वतध ्वयकृत गयी राग ुगयेको ऩाइएन   नभूना 
छनौि गयी ऩयीऺण गरयएकोभा भाछाऩोखयी तनभािण तपि  प्रततकठ्ठा रु. 5000/- अनदुान ददने आधायभा 
एस एण्ड एस कृर्ष पभिराई ८० कठ्ठाको रातग रु. 400000/- तथा तररा कृर्ष पभिराई रु. 
100000/- सभेत बकु्तानयगदाि राबग्राहीरे एकसाबेिय सॊचारन गयी ऩोखयी (सखुखा) तनभािण गयेको 
र्ववयण भार सभावेश गयेको ऩाइमो   ऩोखयी तनभािण सम्फन्धय अनदुान बकु्तानय गदाि जराशम बरयएको 
आधायफाि ऺेरपर गणना नगयी तथा ऩोखयीभा राबग्राहीरे भाछा बयूा छाडेको रगामतको आधाय वेगय 
सखुखा ऩोखयी तमायी कै आधायभा साझेदायी कामिक्रभभा यकभ बकु्तानय गनव य कामािरमरे अनगुभन 
सभेत नगयी छाड्ने गयेकोरे तोर्कएको आधायभा रऺयत उद्देम अनरुुऩ खचि बएको भान्ने आधाय 
देष्खएन रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500000/- 
62.  ल्माव ्थाऩना् ्वयकृत कामिक्रभ अनसुायको काभ तोर्कएको चौभातसकभा सॊचारन गयी खचि गनुिऩनव 

व्मव्था छ   भािो जाॉच ल्माव ्थाऩना गनव कामिक्रभफाि २०७७ ३ १८ भा ल्माव साभग्रयहरु 
खरयद गयी ्िोय दाष्खरा गयेको आधायभा रु. 336930/- बकु्तानय गयेको ऩाइमो   आ.व. 
२०७६ ७७ को रातग कामिक्रभ सॊचारन गनि ्वयकृत यकभफाि ्वयकृत चौभातसक अनसुाय कामिक्रभ 
सॊचारन नगयी वषािन्तभा भार ल्माव साभान खरयद गयेको य ल्माव ्थाऩना नगरयएकोरे उद्देम अनरुुऩ 
भािो जाॉच कामि बएको ऩाइएन   तोर्कएको कामि सभमभै सम्ऩन्न गयी सेवा उऩरब्ध गयाउन ुऩदिछ    

 

63.  आषाढ भर्हनाभा ऩैनय कुरो तनभािण् ऩैनय कुरो तनभािण भभित कामि वषािद भौसभ शरुु हनु ुअगावै कामि 
गयाई बकु्तानय गनुिऩनवभा न.ऩा. रे कृर्ष तपि को यकभफाि २०७७ २ ४ भा सम्झौता गयी 
२०७७ ३ ३० सम्भ कामिगयाई सम्ऩन्न प्रततवेदन तमाय गयेको आधायभा ष्शद्धनदेवय कृषक सभहुराई 
कुरो ऩैतन तनभािणको रु.100000/- बकु्तानय गयेकोरे काभको ददगोऩना सभेत मर्कन गनव सर्कएन    

 

64.  ्वयकृत नभसि य कामिक्रभ पयक गयी खचि्  ्थानयम सकाय सॊचारन ऐन २०७४ फभोष्जभ सबाफाि 
ऩारयत फजेि य मोजनाभा यकभ खचि गनुिऩनव व्मव्था छ   कामािरमको ्वयकृत कृर्ष तपि को ५० 
प्रततशत अनदुान नगयऩातरका परपूर र्वरुवा र्वतयण कामिक्रभको यकभफाि आॉऩ, तरचय को र्वरुवा 
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र्वतयण गनि २0७७ १ २६ भा कोतबड-19 को कायण अनदुान यकभ उठाउन नसर्कने अव्था 
देखाई शत प्रततशत अनदुानभा र्वरुवा खरयद गनव तनणिमको आधायभा नगयप्रभखुफाि र्िप्ऩणय सदय गयी 
४८५० र्वरुवा र्वतयण कामिक्रभ सॊचारन गनि यौतहिफाि र्वरुवा ल्माई रु. 418315- खचि गयेको 
ऩाइमो   ्वयकृत नभसि अनसुाय ५० प्रततशत अनदुान नतरई कामिक्रभको सॊचारन प्रकृमा बन्दा पयक 
गयी खचि गयेको अतनमतभत रु.  

 

 

 

 

 

 

418315/- 

  न.ऩा. चारतुपि ्  
65.  अनदुान अॊश जम्भा् कामािरमरे कामिक्रभ तपि को यकभ बकु्तानय गदाि ्वयकृत नभसिको आधायभा 

तोर्कएको चौभातसकभा गनुिऩनव व्मव्था छ   वडा नॊ. ३ को कृर्ष तथा ऩशरु्वकास तपि को कामिक्रभभा 
२०७७ २ २ भार सॊचारन गनव तनणिम गयी २०७७ २ २३ भा हयीओभ नसियी पाभि यौतहिफाि 
आॉऩ य कागतयका र्वरुवा खरयद गनि दययेि भागगयी २०७७ ३ ५ भा ३०० आॉऩ य २००० 
कागतयका र्वरुवाहरु रु. 339285/- भा य ११ थान ्प्रिेॊकी रु. 55000/- भा खरयद गयेको 
आधायभा रु. 394250/- खचि बएको ऩाइमो   खरयद गरयएका र्वरुवाहरुको योऩण अव्था 
नखरेुको तथा र्वरुवा फषु्झतरने कृषकहरुरे अनदुान वाऩत व्महोनुिऩनव अनदुान जम्भा गयेको य र्वरुवा 
भाग गयेको सॊखमा सभेत सभावेश नगयी वषान्तिभा खचि गनािरे कामिक्रभको प्रबावकायीता उल्रेख गनि 
सर्कएन   परपुर र्वरुवाभा ५० प्रततशत भार अनदुान ददइने नभसि ऩयुा नगयी खचि गयेको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

394250/- 
66.  यपताय ट्राबल्स एण्ड िुसिको २०७६ १० २६ को बयऩाईफाि र्वयािचौक-काठभाडौं ३ ददन गाडय 

बाडा तरएको आधायभा रु. 21000/- बकु्तानय गयेकोभा उक्त गाडयको प्रमोग कताि य रगफकु 
सभावेश नबएको खचि रु. 

 

 

 

21000/- 
67.  भू.अ.कय दताि नबएकोसॉग कामि :- साविजतनक ष्खयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ १९ भा वयस हजाय 

बन्दा फढीको खरयद कामि भू.अ.कय दताि बएकासॉग भार गनुिऩनव व्मव्था छ   भू.अ.कय तनमभावरी 
२०५३ फभोष्जभ तातरभ प्रदान गनव सॊ्थाहरु भू.अ.कयभा दताि हनुऩुनव गयी तोर्कएकोभा कामािरमरे 
वडा नॊ. १० को भर्हरा रष्ऺत कुक तातरभ प्रदान गनव गयी गोल्डेर क्राउन ्कूर अप होिर 
भेनेजभेन्िसॉग सम्झौता गरय तातरभ सॊचारन वाऩत रु. 210000/- बकु्तानय गयेकोभा कय र्वजक 
वेगय बकु्तानय ददएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

210000/- 
68.  भेरतभराऩ व्मव्थाऩन खचि्  वडागत चार ु खचि ्वयकृत गदाि काभको आवमकताको आधायफाि 

आकरन गरय ्वयकृत गनुिऩदिछ   नगयऩातरकारे र्वतबन्न वडाहरुभा भेरतभराभ केन्द्र ्थाऩना गयी प्रतत 
वडा रु. 43000/- का दयरे ष्चमाना्ता य ्िेशनयीको व्मव्थाऩन खचि ्वयकृत गयेको ऩाइमो   
मस वषि मो ष्शषिकफाि रु. 214754 बकु्तानय बएको छ   भेरतभराऩ केन्द्र खचिको ऩयीऺण गदाि 
देष्खएका व्महोयाहरु् 
वडा नॊ. खचि यकभ कैर्पमत 

10 42745 २०७६ ९ ४ भा ऩर्हरो फैठक य २०७६ १२ २६ (रकडाउनभा) फैठक देखाई 
वार्षिक फजेि ऩयैु यकभ खचि गयेको  

1 43000 २०७६ ११ ३० भा एउिा भार फैठक बएको भाइन्मूि ऩेश गयी बकु्तानय तरएको 
11 43000 २०७७ ३ १ य २ तथा २०७६ ११ १२ य १८ बाद्र ५ काततिक ६ आष्श्वन १० य 

बाद्र २५ को फैठक वाऩतको बत्ता सभेतभा खचि 
5 43000 २०७७ २ ८ (रकडाउन अवतध) २०७६ ५ ३, २०७६ ५ १२, २०७६ ५ २० , 

२०७६ ७ ८, २०७६ ७ २६, २०७६ ८ ३, २०७६ १० १२ को फैठक खचि य 
खाजा र्वर सभावशे 

4 43000 २०७६ १० २७, २०७६ ११ ८, ११ १६ , २०७६ ११ १२, २०७६ १ ८ 
को फैठकको तनणिमहरुफाि 

उऩयोक्तानसुायको अव्थारे भेरतभराऩ केन्द्र सॊचारन नभसि ्वयकृत नगयी यकभ भार छुयाएको 
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कायण एउिा फैठकभा सफै खचि गनव, फैठक ऩिक ऩिक फसय खचि गनव, रकडाउनभा वैठक फसय खचि 
गनव सभेतको अव्था देष्खएकोरे सॊचारन नभसि वा यकभ फाॉडपाॉड गयी ्वयकृत गयाएय भार खचि गनव 
व्मव्था गनुिऩदिछ    

69.  ्वयकृत फजेि य खचि ष्शषिक् ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ७२(२)भा नगयऩातरकारे 
नऩार सयकायरे तनधाियण गये फभोष्जभ आम व्ममको वगीकउण य खचि ष्शषकि  सम्फन्धय व्मव्थाको 
अवरम्वन गनुिऩनव छ बन्ने व्मव्था यहेको छ   मस सम्फन्धभा देष्खएभा व्महोया् 

 

69.1.  चार ु फजेि तपि को अन्म सेवा शलु्क छुयाएको यकभफाि र्वतबन्न मोजनाहरुको तडर्ऩआय तमाय गनव 
कामिभा ऩयाभशि दारय पभिफाि कामि गयाई रु. 5511203/- खचि गयेको ऩाइमो    

 

69.2.  वडाको साभाष्जक र्वकास तपि ् चार ुखचि ष्शषिक छुयाएको यकभफाि देहाम अनसुाय ऩूॉजयगत तनभािण 
सम्फन्धय कामिभा यकभान्तय वेगयै खचि कामभ गयी बकु्तानय गयेको छ    
बौ.नॊ. बकु्तानय गरयएको काभ यकभ कैर्पमत 

951 साजयरार खेर भैदान भभित 100000 वडा नॊ. ७ को अन्म चार ुकामिक्रभ तपि को यकभफाि 

950 जनसेवा आ.र्व. पतनिचय तनभािण 100000 वडा नॊ. ५ को वडा ्तयीम ्वा्थम ष्शऺा कामिक्रभफाि 
र्वद्यारमको ग्राउण्ड फ्रोय झ्मार ढोका तनभािण 

949 क्रातसक म्मूष्जक एण्ड सऩोिि 
हाउस 

141000 वडा नॊ. १ को आददवासय जनजातय ्वयोजगाय तातरभ 
कामिक्रभको यकभ 

1043 ्वा्थम ्वमभ सेर्वकाराई 
साइकर खरयद 

50000 वडा नॊ. ३ भर्हरा ्वमभ सेर्वका उत्प्रयेणा कामिक्रभफाि वडा 
नॊ. १० य वडा नॊ. ड को साभाष्जक र्वकास तपि  ऩश ु योग 
तनयोधक ऩयऩयआय सोयेत य येर्वज योग योकथाभको रातग 
छुट्टाएको यकभफाि 

958 ५० प्रततशत रागत साझेदायीभा 
फोमय वोका खरयद गनि र्वतबन्न 
व्मवसामयक पभिको 

300000 वडा नॊ. २ को साभाष्जक र्वकास तपि को यकभफाि 

956 वरे डाॉगय ग्राभथान भभित 
भगृौतरम ग्राभथान भभित 

100000 वडा नॊ. २ को साभाष्जक र्वकास तपि को यकभफाि 

955 सय्वतय आ.र्व. र्वद्यतु य 
पतनिचय 

197000 वडा नॊ. २ को साभाष्जक र्वकास तपि को यकभफाि 

931 सय्वतय आ.र्व. गेि तनभािण 150000 वडा नॊ. २ को साभाष्जक र्वकास तपि को यकभफाि 

918 सनुाखयी साभदुदमक बवन 
तनभािण 

50000 वडा नॊ. 6 को साभाष्जक र्वकास तपि को यकभफाि 

917 कृर्ष ऩैनय तिवन्द तनभािण 199796 वडा नॊ. 11 को साभाष्जक र्वकास तपि को यकभफाि 

916 जेष्ठ नागरयक तभतरजरुी सत्सङ 
साभदुदक बवन तनभािण 

199310 वडा नॊ. 4 को साभाष्जक र्वकास तपि को यकभफाि (शे्र्तासाथ 
पाइर तथा वनाऩय र्कताव नयहेको) 

902 नवज्मोतत आधायबतु र्वद्यारमभा 
भन्च ट्रष्ट तनभािण 

132871 नगय प्रभखुरे तोक आदेशफाि भभित सॊबाय कामिक्रभफाि 

901 ष्शव ऩाञ्चामन भन्र तनभािण 
अष्न्तभ र्वर 

198692 वडा नॊ. 5 को साभाष्जक र्वकास तपि को यकभफाि 

893 सूकुना सभाज सेवा क्रव बवन 
तनभािण 

150000 ऩूणि सयसपाई तपि को फजेिफाि 

जम्भा 2068669 
  

 

70.  मोजना कामिक्रभ यकभान्तय य खचि्  ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ७९ भा 
कामिऩातरकारे ्वयकॊ त वार्षिक वजेिको अतधनभा यही कुनै ष्शषिकफाि ऩूॉजयगत ष्शषिकभा २५ प्रततशत 
नफढाई यकभान्तय गनि सक्न ेव्मव्था छ   कामािरमरे २०७६ ७७ भा गरयएको यकभान्तय सम्फन्धय 
र्ववयण रेखाऩयीऺणभा ऩेश बएन   नभूना छनौि गयी ऩयीऺण गरयएकोभा तनम्नानसुाय मोजनाहरुको 
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फजेि यकभान्तय देखाई खचि गयेको ऩाइमो    
वडा  ्वयकृत मोजना यकभान्तय मोजना/कामिक्रभ यकभ 

12 तनदेवय भागि दष्ऺण एष्जङ याधा कृण अऩाङ भागि ऩूवि क एष्जङ 250000 

 योग तनयोधक ऩश ुखोऩ कामिक्रभ  कृषकराई घाॉसको र्वउ खरयद तथा र्वतयण 100000  
71.  ्वा्थम शशित् शशित अनदुानफाि प्राप्त यकभ तोर्कए फभोष्जभ ्वयकृत नभसिको आधायभा खचि गयी 

फाॉकी यकभ र्पताि गनुिऩनव व्मव्था छ    
 

71.1.  तस.अ.हे.व. तबभ कुभाय चौधयीराई हात्तय ऩाइरे योग र्वरुद्धनको आभ औषतध सेवन (MDA) कामिक्रभको 
यकभ रु. 887000/- ऩयैु कामिक्रभ सॊचारन गनि ऩेकी ददएकोभा उक्त ऩेकीफाि मो वषिको अन्त 
सम्भ कामिक्रभ सॊचारन गयी पछ मौि  गयेको ऩाइएन   ्वयकृत वार्षिक कामिक्रभ अनसुायको 
कामिक्रभ सॊचारन नगयी यकभ ऩेकी फाॉकी याख्न ेकामिभा तनमन्रण गनुिऩदिछ    

 

72.  मोजना कामिक्रभ पयक गयी बकु्तानय् ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ७१ भा 
नगयऩातरकारे सबाफाि ऩारयत फजेि  य कामिक्रभ अनसुाय खचि गनुिऩनव व्मव्था छ   कामािरमरे 
र्वजरुी तायऩोर उज्मारो सनु्दयहयैचा कामिक्रभ फजेि फाि शॊकय तसभेन्ि उद्योगफाि ९५ थान 450, 
600, 900 एभ एभ साइजका ह्यभु ऩाइऩ खरयद गयी रु. 1632850/- बकु्तानय गयेकोभा उक्त 
ऩाइऩहरु ्िोय भौज्दात देखाएको आधायभा बकु्तानय गयेकोरे कामिक्रभ पयक गयी खरयद गरयएका 
ऩाइऩहरु मोजनाभा खऩत गयी कामि सम्ऩन्न गयेको प्रभाण ऩेश हनुऩुदिछ रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1632850/- 

72.1.  सप्रामसिसॉग बएको खरयद सम्झौताभा ऩाइऩ सप्राई गनव अवतध २०७६ १२ ३० सम्भ भार 
यहेकोभा खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ १२० फभोष्जभ म्माद थऩ गयेको नऩाइएकोरे सम्झौता 
अवतध बन्दा (२०७६ ३ १४) र्ढरा गयी सप्राई गयेकोरे तनमभ १२१ फभोष्जभ राग्ने ऩूवि तनधािरयत 
ऺततऩूती असरु हनुऩनव रु. 

 

 

 

 

59599.02 
  कृर्ष ऩश ुशशति तपि ्  

73.  शशति अनदुानफाि प्राप्त यकभ तोर्कएको ष्शषिक य कामिक्रभ सॊचारन गयी खचि गनुिऩनव व्मव्था छ   
कामािरमरे मो वषि प्राप्त ऩश ु सेवा कामिक्रभ सॊचारन तपि को यकभफाि ४ जना बेक्सयनिेय सभेतराई 
कयायभा तरई २०७६ १० २७ देखय २०७७ ३ ३० सम्भ बेक्सयनेियराई ४ ४ वडाभा कामिऺ ेर 
तोर्क बेक्सयनको कामि गयेवाऩत रु. 123750/- यकभ बकु्तानय गदाि ऩश ुसॊखमा य धनयको नाभ य 
औषतध प्रमोग गरयएको र्ववयण वेगय यकभ बकु्तानय ददएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

123750/- 
74.  सयुष्ऺत नागरयक आवास कामिक्रभ् (पुसको छाना ज्ताऩाता ह्तान्तयण) कामािरमराई प्राप्त ह्तान्तरयत 

कामिक्रभ अनसुाय कामिहरु तोर्कएको अवतध तबर सम्ऩन्न गयी सो को प्रगतत सभेत तमाय गनुिऩनव 
व्मव्था छ   मो वषि पुसको छाना बएका नागरयकको घयभा ज्ताऩाता रगाउने कामिक्रभ अन्तगित 
प्राप्त यकभफाि कामि गनि २०७६ १० २७ भा रु. 6986304/- को रागत अनभुान ्वयकृत 
गयेकोभा सो सम्फन्धय कामिको भाग य घयधयुी सबव गयेको ऩाइएन   उक्त कामि वोरऩरको भाध्मेभफाि 
गयाउन इ र्वडयङ भापि त आव्हान बई १ भार वोरऩरदाताको वोरऩर ऩयेको य वोरऩर भूल्माङ्कन 
सभेतको आधायभा २०७७ २ २ भा रु. 5950128/- को आशमसूचना ऩठाई २०७७ २ १० 
भा वोरऩर ्वयकृत गयेको छ   सप्रामसिरे २०७७ ३ २५ भा भार ज्ताऩाता फझुाएको य 
कामािरमरे ्िोय दाष्खराको आधायभा यकभ बकु्तानय गयेको ऩाइमो   प्रत्मेक वडाभा ८० वण्डरको 
दयरे ऩठाउने तनणिम गयेको भध्मे वडा नॊ. 7, 10 भा उक्त ज्ताऩाता ऩठाएको देष्खएकोभा अन्म 
वडाहरुभा ज्ताऩाता ऩठाएको य सो ऩाता प्रमोग गयी काभ सम्ऩन्न बएको र्वतयण अतबरेख 
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रेखाऩयीऺणभा प्राप्त नबएको, वेरुज ु छरपरभा नगयसबाफाि प्रत्मेक वडाभा २० घय ऩरयवायराई 
र्वतयण गनव गयी प्र्ताव बएको आधायभा कामि गयेको जानकायी ददएको छ   तय रागत अनभुान य 
खरयद गनुिअष्घ आवमकता ऩर्हचान य घयधयुी सववऺण सभेत नबई ९६० वण्डर ज्ता य सो को 
भगया ९६० नै खरयद गयी खचि गयेको य कामि सम्ऩन्न सभेत नबएकोरे तोर्कएको आधाय य 
आवमकता ऩर्हचान नगयी खचि गरयएकोभा उक्त ज्ताऩाता फाि रऺयत वगिरे सेवा सरु्वधा प्राप्त गयेको 
कामि सम्ऩन्न प्रततवेदन ऩेश हनुऩुनव रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5950128/- 
75.  तयाई भधेश सॊवरृ्द्धन कामिक्रभ तपि ् सविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ १० भा रागत 

अनभुान तमाय गयी ्वयकृत गदाि ड्रइङ तडजामन नक्सा सभेत आधायभा गनुिऩनव व्मव्था छ   
कामािरमरे हयैंचा फजाय िहया तनभािण सम्फन्धय काभको तडिेर ड्रइङ तडमाजन तथा नक्सा ्वयकृत 
नगयी ९६० ्क्वामय र्पि भा Plinth level सर्हत को िहया तनभािण कामि गनि रु. 4340401/- 
को र.ई. ्वयकृत गयेको छ   उक्त र.ई. फभोष्जभको कामि गदाि इ र्वतडङ भापि त बएकोभा रु. 
3229227/- भा खरयद सम्झौता गयी २०७७ ३ १५ सम्भ अवतध याखय कामि सॊचारन गयेको 
छ   मो वषि मो तनभािण कामिको पाइनर र्वर तमाय गयी बकु्तानय गयेकोभा तनम्नानसुाय देष्खएको छ    

 तनभािण कामिको वयभा ररु्ि सच्माउने अवतध सम्भको हनुऩुनवभा घिी अवतध यहेकोभा 
२०7८ ३ १५ सम्भ थऩ गयाएय तरएको ऩाइएन    

 तनभािण व्मवसामयको कामिवतध २०७७ ३ १५सम्भभार यहेकोभा २०७७ ३ १४ भा 
ददएको म्मादथऩको तनवेदनको आयधाफाि नगय प्रभखुफाि म्माद थऩ ्वयकृत गयेको ऩाइमो    

 अष्न्तभ र्वर सम्भको कामि ऩरयभाण य र्वर फभोष्जभ रु. 3026895.07 भार हनुेभा रु. 
3030619/- बकु्तानय ददएकोरे फढी बकु्तानय यकभ रु. 3724/- असरु हनुऩुदिछ रु........ 

 खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ ११८ भा खरयद सम्झौता गदािको वखत ऩूवािनभुान 
नगरयएको ऩरयष््थतत कामािन्वमन क्रभभा सजृना बएभा ऐनको दपा ५४ भा तोर्कएभा 
अतधकायीरे बेरयएसन ्वयकृत गनुिऩनवभा खरयद सम्झौता रु. 3229227/- यहेकोभा अष्न्तभ 
र्वर सम्भ रु. 3026895.07 भार काभ गयाई 6.16 प्रततशत घिीभै अष्न्तभ र्वर तमाय 
गयेकोभा बेरयएसन सभेत नगयी ठेक्का पाइनर गयेको ऩाइमो    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3724/- 

76.  गतछमा फजाय िहया् तनभािण सम्फन्धय कामिको र.ई. गनुि अष्घ तडजेर तडजामन य नक्सा ऩास वेगय 
तनभािण कामि गयाई रु. 3270034/- बकु्तानय गयेको छ   ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ 
को दपा २७ भा नक्सा ऩास नगयाई बवन तनभािण गनुिहदैुन बन्ने व्मव्था को ऩारना नगयी खचि गयेको 
ऩाइमो    

 

77.  ्वयकृत ड्रइङ तडजामन य कामि सम्ऩन्न् साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ फभोष्जभ रागत अनभुान 
्वयकृत गयी कामि गनि सम्झौता बएकोभा उऩबोक्ता सतभततरे ष्जम्भा तरएको काभ तोर्कएको अवतध 
तबर सम्झौता फोष्जभको कामि ऩयुा गयेभा भार यकभ बकु्तानय गनुिऩनव व्मव्था छ   गोऩयचन ऩैनय 
व्मव्थाऩनको रातग रु. 3169414/- को रागत अनभुानभा ऩैनयको पाउण्डेशन तपि को काभ सभेत 
सभावेश गयी ह्यभु ऩाइऩ जडानको कमि ऩरयभाण यहेकोभा रगाताय रकडाउन बएको य काभ गनि 
असभथि बएको सतभततको तनवेदनको आधायभा १६० भयिय भध्मे ८० भयिय भार हू्यभ ऩाइऩ जडानको 
कामि गयाई पाउण्डेशन तपि को कामि नगयाई रु. 1197452.80 बकु्तानय गयेको छ   ्वयकृत 
तडजामन वेगय वषाितभा आधा भार ऩरयभाणको हू्यभ ऩाइऩ जडान गयी बकु्तानय गयेकोरे काभको 
ददगोऩना सभेत ्ऩष्ट देष्खएन    

 

78.  सेवा शलु्क ठेक्का फन्दोव्त् ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ६२ भा नगयऩातरकारे 
आफ्नो ऺेर तबरका तोर्कएका सेवा सरु्वधाहरुभा सेवा शलु्क असरु गनि सक्ने व्मव्था गयी सेवा 
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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 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 

79.  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 ऩूवािधाय उऩमोग सेवा शलु्क 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   

 

79.1.  साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ १४ (४) भा रागत अनभुान ्वयकृतय य तनमभ ६७ 
(२) भा वोरऩर ्वयकृतय गनव ऩदातधकायी सम्फष्न्ध व्मव्था यहेको छ   खोरा जन्म ऩदाथिको र्वर्क्र 
तनजयऺेर भापि त गयाउने गयी २०७६ ४ १५ भा तनणिम गदाि चौथो नगयसबाको तनणिमको आधायभा 
प्रतत घनपीि रु. 3/- का दयरे र्वर्क्र गनव गरय २०७६ ४ १५ को नगय प्रभखु ्तयीम तनणिमभा 
खदभ, गतछमा य फढुी खोराका ६ नाकाहरुफाि 4853148.67 घनर्पि ढुॉगा, गयिी, वारवुा 
उल्खनन गनव गयी रु. 20500000/- को आम अनभुान ्वयकृतय गयेको ऩाइमो   वोरऩर सूचना 
२०७६ ४ २३ भा प्रकाष्शत बई सकेऩतछ प्रदेश सयकाय (प्रदेश नॊ. १) आतथिक ऐन २०७६ को 
अनसूुचय ५ को दय फभोष्जभ नै शलु्क असरु गनुिऩनव अव्था देखाई सो आम अनभुानराई 
२०७६ ५ १४ भा रु. 29136892.61 कामभ गयी अन्म शतिहरु अष्घल्रो सूचनाभै तोर्कए 
फभोष्जभ हनुे गयी वोरऩर सूचना सॊसोधन गयेको देष्खमो   मस ठेक्काभा १८ पभिहरुरे वोरऩर खरयद 
गयेको भध्मे ४ (३ हाडि कऩय य १ इर्वतडङ) रे दाष्खरा गयेको वोरऩर भध्मे सफै बन्दा फढी कवरु 
गेको ्वाभय नायामण तनभािण सेवाको रु. 95151151.50 को वोरऩर (ठेक यकभ) ्वयकृत गनव 
आशमको सचुना २०७६ ५ २५ भा ददई ७ ददन तबर सम्झौता गनि तोर्कएको छ   कामािरमरे 
तोर्कएको अवतध तबर (२०७६ ५ ३१) कूनै उजयुी नऩयेकोरे ्वाभय नायामण तनभािण सेवाको ठेक्का 
२०७६ जेष्ठ भसान्त सम्भको अवतध कामभ गयी नगय प्रभखुरे नै वोरऩर ्वयकृत गयेको ऩाइमो   

 

79.2.  तनभािण व्मवसामयको ठेक्का ्वयकृत गयी खरयद ऐन २०६३ को दपा २७ फभोष्जभ कामि सम्ऩादन 
जभानत तरई सम्झौता गयी उत्खन्नको ऩट्टा जायी गनवऩनवभा सोही ददन ्वाभयनायामण तनभािणसेवारे रु. 
१8300000/- न.ऩा.को फैँक खाताभा यकभ जम्भा गयेको य २०७६ ६ १५ सम्भ सम्झौता गनव 
अवतध फढाउन तनवेदन ददएको देखाई सम्झौता नै नगयी २०७६ ६ १ देष्ख खोरा खलु्ने बएकोरे 
तनभािण व्मवसामयरे ३० ददनको अ्थामय ्वयकृतत भाग गयेको, सफै बन्दा फढी अॊक कवरु गयेकोरे 
अ्थामय अनभुतत ददएभा सॊ्थागत राबको तसद्धनान्त आकि र्षत बई नगयको अनभुातनत रक्ष्मको ३२६ 
प्रततशत याजश्व सॊकरन हनुे व्महोयाको र्िप्ऩणय प्रभखु प्रशासर्कम अतधकृतरे ऩेश गयी खरयद सम्झौता नै 
नगयी सोही ददन देष्ख १५ ददन सम्भको अ्थामय अनभुतत ददने तनणिम सभेत नगय प्रभखुरे गयेको य 
उक्त तनणिमराई नगयकामिऩातरकारे सभेत अनभुोदन गयेको ऩाइमो    

 

79.3.  उक्त अवतध ऩश्चात २०७७ २ २८ सम्भ र्वतबन्न तभततभा ठेकेदायरे आपुखतुस फैँकभा यकभ जम्भा 
गनव य कामािरमरे अ्थामय अनभुतत फढाउदै रगेको ऩाइमो   सम्झौता अवतध सभाप्त हनु २ ददन फाॉकी 
यहेकोभा २०७७ २ २८ भा भार तनभािण व्मवसामय य कामािरम र्वच तनभािण व्मवसामयरे कवरु 
गयेको यकभ जम्भा नगयी सम्झौता हनु नसकेको य २०७७ २ २८ भा सम्झौता फभोष्जभ ठेक 
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यकभको फैँक ग्मायेन्िी ्वयकृत य फाॉकी यकभ जम्भा बएकोरे अ्थामय अनभुततराई सूचना फभोष्जभ 
सम्झौता गनव तहगत याम सर्हत नगय प्रभखुभा ऩेश गयी नगय प्रभखुफाि तनणिम बएको देष्खमो   तय 
सूचनाको शति अनसुाय २०७७ ९ २२ सम्भभा प्राप्त बइसक्न ुऩनव कवरु गयेको यकभ य सो भा थऩ 
भू.अ.कय सर्हत रु. 107520801.20 फझुाइ सक्न ु ऩनवभा सो फभोष्जभ बएको ऩाइएन   
कामािरमरे फैक भौज्दात तबडान नबएको (रेखाभा आम्दानय नगयेको) र्वतबन्न तभततको फैक बौचयफाि 
रु. 60151151.50 भार जम्भा बएको देखाएको छ   कामािरमको खाताभा तरन ु फझाउन ु ऩनव 
यकभ जम्भा नहदैु जम्भा बैसकेको उल्रेख गरयएकोभा देव र्वकास फैक य प्राइभ फैक तर. को 
२०७७ ३ ३१ सम्भ अवतध बएको २ विा फैक ग्मायेन्िीफाि रु. 35000000/- (नगयऩातरकाको 
नाभभा फैक ग्मायेन्िी यहेको) भध्मे देव र्वकास फैकको रु. 30000000/-  सक्कर ग्मायेन्िी सभेत 
र्पताि ऩठाएको अव्था देष्खमो   

79.4.  कानूनको ऩारना य अनगुभन् आतथिक कामिर्वतध तथा र्वत्तयम उत्तय दार्मत्व ऐन २०७६ ऩरयच्छेद ९भा 
र्वत्तयम उत्तयदार्मत्व, ष्जम्भेवायी य जवापदेर्हता तोर्कएको छ   नगयऩातरकारे खोराजन्म ऩदाथिको 
र्वर्क्र रगामत अन्मफाि शलु्क उठाउने गयी ठेक्काऩट्टा गदाि कानूनको ऩारना गयेय भार गनुिऩदिछ   मो 
ठेक्का सॊचारन गनि सम्झौता नै नगयी तोर्कएको अवतध बय अ्थामय अनभुतत ददने ठेक्का प्राप्त गनवरे 
ऩारना गनुिऩनव (शति) उत्खन्न ऩरयभाणको भातसक र्ववयण नतरने शति अनसुाय ठेकेदायरे नगयऩातरकाफाि 
यतसद प्रभाष्णत नगयाउने, वातावयणयम प्रबाव भूल्माङ्कन गयी ठेक्का रगाउने नाका नै ्वयकृतत नबएको 
वानचौयी नाकाभा ७ विा इ्काइबेिय भेष्शनफाि उत्खन्न गनि इजाजत ददने (ऩ.स. २०७६ ७७ तभतत 
२०7६ २ ७ को ऩर) य १५ ददन ऩतछ सो ऺेर फाहेक अन्म ऺेरभा सभेत भेष्शनफाि उत्खन्न कामि 
गयाउने कामि सभेत बएको देष्खएको छ   आफ्नो ऺेर तबरका नदद जन्म ऩदाथि उत्खन्न कामिभा 
आन्तरयक तनमन्रण य अनगुभन वेगयनै प्राकृततक ्ोतको दोहन गरयएको य सम्झौतानै नगयी व्मष्क्त 
र्वशेषराई राब ऩरु् माएको तथा हारसम्भ (२०७७ ९ २५) कवरु अनसुायको यकभ सभेत नफझुाई 
(फैक ग्मायेन्िी म्माद २०७7 ३ ३१ गषु्िएको) २०७७ ३ २२ भा जभानत जपत गनि सक्कर फैक 
ग्मायेन्िी नै र्पताि ऩठाएको अव्था देष्खएको छ   मस सम्फन्धभा छानर्वन गयी सम्झौता ऩरयभाण 
बन्दा फढी उत्खन्न गरयएको ऩरयभाण मर्कन गयी प्रदेश सयकाय आतथिक ऐनरे तोके फभोष्जभको शलु्क 
तरनऩुदिछ   मो वषिको ठेक्का वाऩत (२०७७ जेष्ठसम्भ) कवरु गयेको यकभको फझुाउन फाॉकी यहेको 
भू.अ.कय रु.12369649.69 सयकायी फाॉकी सयह व्माज सभेत रगाई असरु हनुऩुनव रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12369649.69 
80.  ऐनको व्मव्था बन्दा घिीभा ठेक्का् ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ भा नगय कामिऩातरकारे 

नगयसबाफाि ऩारयत ऐन फभोष्जभ कामि सॊचारन गनुिऩनव व्मव्था छ   चौथो नगयसबारे 
२०७६ ३ १० भा ऩारयत गयी २०७६ ४ १ देष्ख राग ुगयेको आतथिक ऐन २०७६ को अनसूुचय-
12 भा सडक/ऩूवािधाय उऩमोग शलु्क वाऩत रु. 4500000/- न्मूनतभ वार्षिक ठेक्का (भ.ुअ.कय 
फाहेक) तोर्कददएको छ   कामािरमरे तेश्रो ऩिक सूचना प्रकाष्शत गदाि सभेत ठेक्का ऩनि नसकेको 
जनाई उक्त अनभुातनत आमराई रु. 2850000/- भार कामभ गयी वोरऩर आव्हान बएको य फढी 
कवरु गनव ऩपव क्ि व्रदशि टे्रड तर को रु. 2853000/- को ठेक्का कवरुराई २०७६ ५ ३१ भा 
्वयकृत गयी सोही ददन देष्ख अ्थामय अनभुतत ददएको य २०७६ ६ १५ भा भार सम्झौता गयेको 
ऩाइमो   नगयसबाफाि ्वयकृत सयभा बन्दा घर्िभा ठेक्का वन्दोव्त गयी घिी असरु गयेकोरे घिी 
असरुीको अनभुोदन नगयसबाफाि नबएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1647000/- 
80.1.  सम्झौता य शति ऩारना् ऩूवािधाय शलु्क असरुीको ठेक्का तरने ठेकेदायरे भातसक रुऩभा र्ववयण फझुाई 

यतसद सभेत नगयऩातरकाफाि प्रभाणयत गयाएय भार सॊकरन गनुिऩनवभा सो अनसुाय नगयेकोभा थऩ कुनै 
कायवाही नगयी छाडेको ऩाइमो   
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81.  भू.अ.कय दाष्खरा नबएको् आम ठेक्का कवरु गनव व्मवसामयरे आपुरे कवरु गयेको यकभभा राग्ने 
भूल्म अतबवरृ्द्धन कय सभेत तोर्कएको याज्व खाताभा जम्भा गयी सम्झौता गनुिऩनव व्म्था छ   
कामािरम अन्तगितका हािफजाय ठेक्काका व्मवसामयहरुरे फझुाउनऩुनव भू.अ.कय यकभ कामािरम कै 
खाताभा जम्भा गयेको रेखाऩयीऺणभा ऩेश बएको आम ठेक्का र्ववयणफाि देष्खमो   तोर्कएको अवतध 
तबरै सम्फष्न्धत याज्व ष्शषिकभा जम्भा गनुिऩनव यकभ कामािरमको खाताभा जम्भा देखाएकोरे उक्त 
यकभ भू.अ.कय खाताभा जम्भा हनुऩुनव रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

383780.97 
82.  नगदी यकभको आम्दानय तथा खचि्  आतथिक कामिर्वतध तथा र्वत्तयम उत्तयदार्मत्व सम्फन्धय ऐन २०७६ 

को दपा २७ रे कामािरमभा प्राप्त हनुे जनुसकैु प्रकायको याज्वराई तोर्कए फभोष्जभको ढाॉचाभा रेखा 
याष्ख फैँक दाष्खरा गनुिऩनव व्मव्था गयेको छ   नगयऩातरकाभा र्वतबन्न आम ठेक्काहरु सॊचारन गनि 
सबाफाि तनणिम बएको आधायभा तत ठेक्काहरुको फन्दोव्त नबए सम्भ य ठेक्का कवरु गनवरे ठेक्का तोडेभा 
वा छाडेभा फाॉकी अवतध सम्भ कामािरमका कभिचायीफाि अभानतभा सभेत याज्व सॊकरन गनव गयेको 
देष्खमो   मो वषि ऩूवािधाय सेवा उऩमोग ठेक्काको सूचना प्रकाशन बै सकेऩतछ वोरऩर र्वर्क्र बएताऩतन 
वोरऩर नऩयेको अव्था देखाई खोसािने य वेरगातछ नाकाभा कामािरमका कभिचायीफाि शलु्क असरु 
गनव गयी खिाइएकोभा कामािरमरे के केतत नगदी यतसद छऩाई गयी ष्जष्न्स आम्दानय गयेको सो भध्मे 
प्रमोग बएको य फाॉकी नगदी यतसदको अतबरेख खडा गयेको ऩाइएन   म्तै अन्म शलु्क, द्तयु, 
तसपारयसको रातग वडाहरु तथा केन्द्रभा प्रमोगत गरयएको यतसद सभेतको खचि य र्पताि सम्फन्धय 
अतबरेख ऩेश नबएकोरे सफै याज्व प्राप्त गयी नगयऩातरकाको सॊष्चत कोष खाताभा जम्भा बए नबएको 
मर्कन गनि सर्कएन   मस सम्फन्धभा कामािरमरे अभानतफाि सॊकरन गरयएको अवतध, ऺेर य यकभ 
सभेत ऩनु मर्कन गनुिऩदिछ   

 

83.  र्वतनमोजन ऐनभा व्मव्था बन्दा फढी खचि्  ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा  72 (२) 
भा ्थानयम तहरे नेऩार सयकायफाि ्वयकृत खचि वगीकयण य व्मव्था अनसुाय फजेि सॊकेत सभेत 
्वयकृत गनुिऩनव व्मव्था छ   नगयऩातरकारे २०७६ ७७ को र्वतनमोजन ऐनभा र्वत्तयम व्मव्था तपि  
कुनै यकभ सभावेश गयी ऩारयत गयेको ऩाएन   र्वतनमोजन ऐन २०७६ को अनसूुचय-1 भा आन्तरयक 
ऋणको व्माज सेवा शलु्क ष्शषिकभा रु. ७ राख ५0 हजाय भार र्वतनमोजन गयेकोभा कामािरमरे चार ु
खचि अन्म र्पताि तपि फाि नगय र्वकास कोषराई ऋणको साॉवा व्माज वाऩत रु. 2624645.87 
बकु्तानय गयेको ऩाइमो   ऋणको अतबरेख वेगय कोषको ऩरको आधायभा साॉवा व्माज यकभ बकु्तानय 
गयेकोभा बकु्तानय सभथिन  सभेत तरएको देष्खएन   र्वतनमोजन ऐनभा र्वत्तयम व्मव्था तपि  फजेि नॊ. 
नछुयाएको य आन्तरयक ऋण साॉवा व्माज बकु्तानयभा सबाफाि ऩारयत यकभ बन्दा रु 
1874645.87 फढी खचि गयेकोरे फढी खचि यकभ सबाफाि अनभुोददत य ्वयकृत हनुऩुदिछ   

 

84.  क्मािरक सर्ऩङ् साविजतनक खरयद ऐन २०६३ को दपा ८(क८) भा क् मािरक सर्ऩङफाि खरयद 
गरयने व्मव्था छ   ऐनको उक्त दपाभा मसयी खरयद गदाि तम गयेको र्वर्क्र भूल्म सम्फष्न्धत 
कम्ऩनयको वेफसाइि वा कागजात (ब्रोसय) भा साविजतनक गनुिऩनव व्मव्था छ   क्मािरक सर्ऩङ गदाि 
सभान ्तयको भारसाभान उत्ऩादन गनव कम्ऩनय रे तोकेको भूल्मभा प्रतत्ऩधाि गनुिऩनवभा कामािरमरे ६ 
थान भोियसाइकर क्मािरक सर्ऩङफाि खरयद गनव प्र्ताव गदाि फजाज कम्ऩनयको भार आतधकायीक 
र्वके्रता (इिहयी, दहुवय य र्वयाि चौकका) फाि भार दययेि भाग गनव प्र्ताव ऩठाई प्राप्त भूल्म भध्मे 
घिी वारा आतधकारयक र्वके्रताफाि ऩल्सय १६० एन एस य ऩल्सय १५० सयसयका ६ थान 
भोियसाइकर खरयद गयी रु. 1647200/- बकु्तानय गयेको छ   कानूनभा तोर्कएको व्मव्था 
अनसुाय सभान ्तयको भारसाभान उत्ऩादन गनव अन्म कम्ऩनयका र्वके्रताराई जानकारय य सूचना 
नऩठाई एकै कम्ऩनयको र्वके्रताफाि भार दय भाग गयी खरयद गनव कामिरे खरयद प्रतत्ऩधाि य तभतव्ममय 
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बएको भान्ने आधाय देष्खएन रु. 
उऩयोक्तानसुायको भोियसाइकर ्ऩेतसर्पकेशन अनसुाय बए नबएको सम्फन्धभा सम्फष्न्धत प्रार्वतधकफाि 
जाॉचफझु गयाई ष्जन्सय दाष्खरा गनुिऩनवभा गयेको ऩाइएन    

1647200/- 

85.  देवयथान भागि कारोऩरे काभको रातग देर्वथान भागि कारोऩरे उऩबोक्ता सतभतत वडा नॊ. १२ राई 
बकु्तानय दददा Loading unloading excess material from site transportation and disposal of 

material आइिभभा L/S रु.20000/- याखय बकु्तानय ददएको ऩाइमो   साभग्रयको येिभा ढुवानय बाडा 
सभेत सभावेश बैसकेकोरे ऩनु् बकु्तानय ददएको असरु गनुिऩनव रु. 

 

 

 

 

 

20000/- 
86.  नापाभरुक सॊ्थाराई बकु्तानय् ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ७१ भा नगयसबाफाि 

ऩारयत मोजना तथा कामिक्रभभा भार खचि गनुिऩनव व्मव्था छ   कामािरमरे भोयङ साभदुार्मक र्वद्यतु 
सहकायी सॊ्थाराई २०७६ ७ ५ भा बएको सम्झौताको व्मव्था अनसुाय सॊ्थारे र्ि.ओ.तड. भयिय, 
एर.र्ि.तस.र्ि. य ५ र्क.भय. ताय खरयद गयी जडान गरयसकेकोरे सम्झौता अनसुायको यकभ भाग गयेको 
छ   कामािरमरे सॊ्थाको सोही तनवेदनको आधायभा नगयप्रभखुको आदेश अनसुाय उल्रेख गयी 
२०७६ १० २९ भा अष्न्तभ बकु्तानय गदाि खदु बकु्तानय गनव यकभ रु. 391951/- ्वयकृत 
गयेकोभा रु. 400642/- बकु्तानय गयेकोरे फढी बकु्तानय गयेको रु. 8691/- असरु हनुऩुदिछ रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8691/- 

87.  ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा २६ भा नगयऩातरकारे साझेदायीभा कामि गनि सक्न े
र्वषम सभेत तोर्कएको छ   ऐनको उक्त दपाभा र्वद्यतु सम्फष्न्ध मोजना कामिक्रभ रगानय तथा 
साझेदायीको व्मव्था यहेको ऩाइएन   तय र्वद्यतु सहकायी सॊ्थाराई र्वद्यतु र्वतयण सम्फन्धय कामिभा 
नगयऩातरकारे सभेत रगानय गदाि सॊ्थारे उऩबोक्ताराई ददइने छुि सरु्वधा उल्रेख नबएको य नापा 
भूरक सॊ्थाभा नगयऩातरकाको यकभ रगानय गयेको य सो वाऩत नगयऩातरका वा सेवाग्राहीरे ऩाउने 
छुि वा सरु्वधा प्राप्त नगयी खचि गनव कामिरे ऐनभा बएको व्मव्था अनसुाय खचि गयेको भान्ने आधाय 
देष्खएन रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400642 
88.  ष्जन्सयको व्मष्क्तगत अतबरेख खाता् प्रदेश नॊ. १ साविजतनक खचिको भाऩदण्ड कामिर्वतध सम्फन्धय 

तनदव ष्शका २०७५ को फुॉदा नॊ. १८ भा ष्जन्सय व्मव्थाऩन सम्फन्धय भाऩदण्डको व्मव्था छ   उक्त 
व्मव्था अनसुाय अनसूुचय १ फभोष्जभको ढाॉचाभा ष्जन्सय साभग्रय प्रमोग गनव कभिचायी वा ऩदातधकायीको 
नाभ शे्रणय, ऩद ष्जन्सय साभग्रयको नाभ य प्रकाय, भूल्म, ष्जन्सय साभग्रय फषु्झतरनेको ह्ताऺय य तभतत 
सर्हतको अतबरेख याख्न ु ऩनव य सरुवा वा ऩदभकु्त बई जाॉचा फयफझुायथ गनुिऩनव व्मव्था छ   
कामािरमरे ष्जन्सय साभग्रय प्रमोगको व्मष्क्तगत अतबखरे खाता याखेताऩनय ल्माऩिऩ, कम्प्मिुय ज्ता 
ष्जन्सय साभग्रय फझुाएको अतबरखे अद्यावतधक गयेको छैन   तनदव ष्शकाभा बएको व्मव्थाको ऩारना 
गनुिऩदिछ    

 

88.1.  ष्जन्सय तनयीऺण प्रततवेदन कामािन्वमन् ्थानयम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा ९७ भा 
गाउॉऩातरका तथा नगयऩातरकारे आफ्नो ऺेर तबरको सयकायी, साभदुार्मक तथा साविजतनक सम्ऩत्तयको 
येखदेख भभित य सॊयऺण गनुिऩनव व्मव्था छ   मस सम्फन्धभा तनम्नानसुाय देष्खएको छ् 
       नगयऩातरकाको आ.व. २०७६ ७७ को ष्जन्सय तनयीऺण प्रततवेदन अनसुाय सार्वकको सनु्दय 
दरुायी य कोष्श हयैचा नगयऩातरका एक आऩसभा तभतर सनु्दयहयैंचा नगयऩातरका ्थाऩना बएकोभा 
सार्वक सनु्दय दरुायी नगयऩातरकाको ्वातभत्वभा यहेका तनम्न सवायी साधनहरु सनु्दयहयैंचा 
नगयऩातरकाको ष्जन्सय र्कतावभा आम्दानय फाधेको ऩाइएन   ऐनभा व्मव्था बए फभोष्जभ भूल्म खरुाई 
ष्जन्सय र्कतावभा आम्दानय फाध्नऩुदिछ    
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तस.न. साभानको नाभ ऩरयभाण (थान) 
1 र्िपय को १ ग ९३ १ 
2 वोरेयो को १ झ ५०१ 1 
3 भोियसाइकर को १ फ १२२ 1 
4 ्कुिय को १ फ १२२५ १ 
5 ्कुिय को १ फ १२३० 1  

88.2.  इन्धन खचिको भाऩदण्ड् प्रदेश नॊ. १ साविजनर्क खचिको भाऩदण्ड कामिर्वतध य तभतव्ममयता सम्फन्धय 
तनदव ष्शका २०७५ भा सवायी साधानको र्कतसभ, इन्धन खचि य भभित खचिभा एकरुऩता ल्माउन तनष्श्चत 
भाऩदण्ड फनाई प्रमोगभा ल्माउनऩुनव व्मव्था छ   कामािरमरे मस वषि इन्धन खचिको कुनै भाऩदण्ड नै 
तमाय नगयी इन्धन (कामािरम प्रमोजन) भा रु. 3121774/- य इन्धन (ऩदातधकायी) भा रु. 
818905/- गयी जम्भा रु. 3940679/- इन्धनभा खचि गयेको छ   ऩदातधकायी तथा 
कभिचायीराई भातसक रुऩभा ददने इन्धनको भाऩदण्ड तमाय गयेको छैन बने सवायी साधन अनसुाय 
वार्षिक इन्धन खचि य उऩमोगको र्ववयण खलु्ने अतबरेख सभेत याखेको ऩाइएन   प्रत्मेक सवायी 
साधनको प्रमोगको रगफकु याष्ख सम्फन्धय ऩदातधकायीरे प्रभाष्णत गनुिऩनवभा सवायी साधन प्रमोगको 
रगफकु याखेको ऩाइएन   इन्धन खचिराई तभतव्ममय फनाउन इन्धन खचिको भाऩदण्ड फनाउने, रग 
फकु याख्न ेय इन्धन प्रमोगको व्मव्थयत अबरेख याख्न ेव्मव्था गनुिऩदिछ   

 

88.3.  भ्रभण अतबरेख खाता् भ्रभण खचि तनमभावरी २०६४ को तनमभ २१ भा भ्रभणभा खर्िने ऩदाधकायी वा 
कभिचायीरे भ्रभण प्रायम्ब गयेऩतछ सम्फष्न्धत कामािरमरे भ्रभ आदेश नम्फय, भ्रभणभा खर्िने नाभ, दजाि, 
भ्रभणभा खर्िउको ्थान तभतत सभेत खलु्ने गयी अनसूुचय ६ फभोष्जभको ढाॉचाभा भ्रभण अतबरेख याख्नऩुनव 
व्मव्था छ   कामािरमरे मस वषि भ्रभण खचिभा रु. 995550/- खचि गयेकोभा भ्रभण खचि अतबरेख 
खाता याखेको ऩाइएन   तनमभावरीको ऩारना गनुिऩदिछ   

 

88.4.  भभित् साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ १३ (५) भा साविजतनक तनकामरे कुनै 
भारसाभान भभति सम्बायको रागत अनभुन तमाय गदाि त््तो तनकामभा त्मस सम्फन्धय र्वशेषऻ वा दऺ 
कभिचायी बए त्म्तो कभिचायीफाि य त्म्तो कभिचायी नबए त्म्तो काभ गनव व्मष्क्त, पभि, कम्ऩनय वा 
सॊ्थाफाि रागत अनभुान तमाय गयाउनऩुनव व्मव्था छ   कामािरमरे मस वषि सवायी साधन भभित भा 
रु. 1955059/- य भेष्शनयी तथा औजाय भभित सॊबाय भा रु. 778095/- गयी जम्भा रु. 
2733084/- खचि गयेकोभा तनमभावरीभा व्मव्था बए फभोष्जभ दऺ र्वशेषऻफाि रागत अनभुान 
तमाय नगय खचि गयेको ऩाइमो   ष्जन्सय भारसाभानको भभित गदाि सॊबाय तथा सॊयऺण अबरेख खाता 
(भ.रे.ऩ.पा.नॊ. 415) फभोष्जभ भभति गदाि पेरयएको नमाॉ साभान, भभित गदािको भूल्म, भभित गनव 
व्मष्क्त वा पभिको नाभ, भभित सॊबायको तनयीऺण/प्रभाष्णत गनवको नाभ य ह्ताऺय सभेत खलु्ने गयी 
भभित सॊबाय तथा सॊयऺण अतबरेख खाता याख्नऩुनव व्मव्था बएऩतन याखेको ऩाइएन   अत् 
तनमभावरीभा बएको व्मव्था ऩारना गयी भभित सॊबाय तथा सॊयऺण अतबरेख खाता प्रमोगभा ल्माउन ु
ऩदिछ  

 

89.  मोजना कामिक्रभ नखरुाई फजेि य खचि्  नगयऩातरकारे वडागत फजेि र्वतनमोजन गदाि मोजना 
कामिक्रभको नाभ उल्रेख नगयी सानाततना भभित सॊबाय, सानाततना ऩूवािधाय तनभािण उल्रेख गयी फजेि 
्वयकृत गयेको छ   नभूना छनौि गयी ऩयीऺण गदाि तनम्न वडाहरुभा मोजना कामिक्रभ नखरुाई िुके्र 
मोजनाभा खचि गयेको छ    
बौ.नॊ./तभतत वडा नॊ. सानाततना भभित 

फजेि 
िुके्र सॊखमा खचि यकभ खचि गयेको भर्हना 

153/2076/11/5 9 1500000 6 500000 पाल्गनु 
155/2076/11/6 12 1480000 4 300000 पाल्गनु 
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164/2076/11/8 3 1500000 5 500000 पाल्गनु  
90.  सभानऩुाततक सभावेष्शता् ्थानयम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा १११ भा ऐन फभोष्जभ गठन 

गरयने सतभतत उऩसतभतत वा कामिदर गठन गदाि सभानऩुाततक सभावेष्शता कामभ गनऩुनव छ बन्न े
व्मव्था छ   नगयऩातरकारे उऩबोक्ता सतभतत गठन, ऩरयचारन तथा व्मव्थाऩन सम्फन्धय कामिर्वतधभा 
उऩबोक्ता सतभतत गठनको आधाय तोर्कददएको छ   मो वषि उऩभन्मू धभिशारा बवन तनभािण सम्फन्धय 
कामि गनि मोजनाभा रु. 3325705.22 को मोजना ्वयकृत गयी उक्त कामि उ.स. भापि त गयाउन े
गयी सम्झौता गयेको छ   सो मोजनाभा उऩबोक्ता सतभततका सफै ऩदातधकायी उक्त एकै थय (ढकार) 
भार बएभा व्मष्क्तहरुको उऩबोक्ता सतभतत गठन गयी सोही सतभतत भापि त कामि गयाउन ्थानयम 
ऩूवािधाय साझेदायी र्वकास कामिक्रभफाि रु. 2000000/- न.ऩा. भभित सॊबाय कोषफाि रु. 
100000/- सभेत थऩ गयी मोजना सॊचारन गयेकोरे उऩबोक्ता सतभतत ऐन य कामिर्वतधरे तोके 
फभोष्जभ सभानऩुाततक सभावेष्शताभा यहेको भान्ने आधाय देष्खएन    

 

90.1.  खचि साविजतनर्ककयण् मो बवन तनभािण कामि २०७७ २ ५ देष्ख भार प्रायम्ब बएको य मो वषि कामि 
ऩयुा नगयी म्माद थऩ गरयएको छ   मो वषि प्रथभ र्वर सम्भको रु. 2073256.46 को र्वर तमाय 
गयी उ.स. राई बकु्तानय गयेको छ   उऩबोक्ता सतभतत गठन ऩरयचारन कामिर्वतध अनसुाय उक्त र्वरको 
खचि साविजतनक गयी फठैकफाि अनभुातनत गयेको देष्खएन   

 

90.2.  ठेकेदायफाि कामि गयाई बकु्तानय् साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ ९७ भा उऩबोक्ता 
सतभततरे ऩाएको काभ आपैरे गनुिऩनव ठेक्काफाि कामि गयाउन नऩाउने व्मव्था छ   धभिशारा तनभािण 
सतभततको २०७७ २ ८ को तनणिमभा नगयऩातरकाफाि प्राप्त यकभ रु. 3000000/- फाि तनभािणभा 
राग्ने सम्ऩूणि तगिी, वारवुा, यड, तसभेन्ि खरयद गयी नगयऩातरकाका प्रार्वतधकरे तमाय गयेको 
इर्ष्टभेिको आधायभा तनभािण कामि गनव गयी तारयक अहभद तभमाराई ददने तनणिम सभेत गयेको ऩाइमो   
साविजतनक तनमभावरी २०६४ को तनमभ ९७(१०) रे उऩबोक्ता सतभतत आपैरे काभ नगयी अन्म 
व्मष्क्तराई ठेक्का ददई काभ गयेको सूचना प्राप्त बएभा आवमक जाॉच गयी सतभततसॉग बएको सम्झौता 
तोतड फाॉकी काभ ऐन य तनमभावरी फभोष्जभ गनुिऩनव व्मव्था यहेकोरे मस सम्फन्धभा ऩनु् मर्कन 
गनुिऩदिछ    

 

91.  फढी ग्रडे सॊखमा् अथि भन्रारमको च.नॊ. ११, तभतत २०७६ ४ १९ को नमाॉ तरवभान य सरु्वधा 
सम्फन्धय ऩरयऩरभा सफै तहका कभिचायीहरुको रातग २०७६ ४ १ देष्ख राग ुहनुे गयी अनसूुचय १ 
देष्ख ८ सम्भ अतधक्तभ ग्रडे सॊखमा सर्हतको नमाॉ तरवभान तोकेको छ   कामािरमका तनम्न 
कभिचायीहरुराई अथि भन्रारमरे तोकेको बन्दा फढी सॊखमा अनसुाय ग्रडे यकभ बकु्तानय गयेको ऩाइमो   
फढी ग्रडे यकभ बकु्तानय गयेको रु... 
तस.नॊ. नाभ थय ऩद/तह ग्रडे वरृ्द्धन 

भर्हना 
(ऩेयोर 
अनसुाय) 

ग्रडे यकभ अथि 
भन्रारम
रे 
तोकेको 
अतधक्तभ 
ग्रडे सॊखमा 

बकु्तानय 
बएको 
ग्रडे सॊखमा 

फढी 
बकु्तानय 
ग्रडे सॊखमा 

जम्भा 
फढी ग्रडे 
सॊखमा 

वार्षिक 
फढी यकभ 

सॊचमकोष 
थऩ सभेत 
फढी यकभ 

1.  भष्चन्द्र 
फ्नेत 

सातौं ऩौष 1262 5 7 2 19 23978 26375 

2.  तबभ 
कुभाय 
चौधयी 

छैिौ असोज 1200 5 7 2 22 26400 29040 

 
 
 
 
 
 

364552 
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3.  र्ऩॊगरा 
ऩौडेर 
आचामि 

ऩाॉचौ भाघ 1200 5 7 2 18 21600 24192 

4.  भन्जयुा 
राभा 

ऩाॉचौ भाघ 940 ६ 7 1 12 11280 12408 

5.  याधा तगयी 
काकी 

ऩाॉचौ श्रावण 940 ६ 7 1 12 11280 12408 

6.  भोहन देव 
तसॊह 

ऩाॉचौ ऩौस 940 ६ 7 1 6 5640 6204 

7.  र्वजम 
याउत 

ऩाॉचौ जेष्ठ 940 ६ 7 1 2 1880 2068 

8.  तनततर
क्ष्भय 
गबुाज ु

ऩाॉचौ जेष्ठ 940 ६ 7 1 2 1880 2068 

9.  नेर प्रसाद 
रइुिेर 

का.स. 
ऩाॉचौ 

ऩौष 886 4 6 2 19 16834 18517 

10.  यभेश कु. 
गौतभ 

ऩाॉचौ श्रावण 1200 5 7 2 24 28800 31680 

11.  देवय 
न्मौऩाने 

ऩाॉचौ श्रावण 1200 5 7 2 24 28880 31680 

12.  याजयेन्द्र 
कुभाय 
काकी 

का.स. 
ऩाॉचौ 

भाघ 886 4 6 2 18 15948 17542 

13.  फाफयुाभ 
आचामि 

छैिौ जेष्ट 1200 5 7 2 14 16800 18480 

14.  अतनर 
वदैवा 

छैिौ ऩौष 1200 5 7 2 19 22800 25080 

15.  चन्द्र 
कुभायी 
शे्रष्ठ 

ऩाॉचौ फैसाख 940 6 8 2 15 14100 15510 

16.  सजुता 
थेव े

ऩाॉचौ चैत 940 6 7 1 4 3760 4136 

17.  कृण 
भामा 
दाहार 

का.स. 
ऩाॉचौ 

भॊतसय 886 4 5 1 8 7088 7796 

18.  तरराभणय 
दाहार 

छैिौ ऩौष 1200 5 7 2 19 22800 25080 

19.  अभतृा 
याई 

ऩाॉचौ श्रावण 940 6 7 1 12 11280 12408 

20.  भाधव प्र. 
येग्भय 

छैिौ चैत 1200 5 6 1 4 4800 5280 

21.  ससुन 
नेऩार 

ऩाॉचौ श्रावण 940 6 7 1 12 11280 12408 

22.  देवजय 
मादव 

छैिौ भाघ 1200 5 7 2 18 21600 24192 

जम्भा 330708 364552  
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92.  छुि प्रार्वतधक ग्रडे् बौ.नॊ. 119/2077/3/30 अथि भन्रारमको च.नॊ. ५69 तभतत 
२०७६ ११ ४ को ऩरयऩरभा सम्भानयम सवोच्च अदारतफाि बएको २०७६ १ १५ को 
पैसरा/आदेश य तभतत २०७६ १० २७ नेऩार सयकाय भन्रयऩरयषदको तनणिम अनसुाय 
२०५७ ४ १ बन्दा ऩर्हरे प्रार्वतधक ऩदभा तनमषु्क्त ऩाई प्रार्वतधक २ ग्रडे खाइऩाई आएका 
कभिचायीहरुरे तभतत २०७६ ४ १ ऩश्चात ऩाउने १ ददन फयाफयको प्रार्वतधक २ ग्रडे वाऩत हनुे 
यकभफाि बकु्तानय ऩाइसकेको एकभषु्ठ यकभ घिाई फाॉकी यकभ भार बकु्तानय ददने उल्रेख छ   
कामािरमरे तनम्नानसुाय कभिचायीराई छुि प्रार्वतधक ग्रडे बकु्तानय गदाि कभिचायीरे ऩर्हरे खाईऩाई 
आएको प्रार्वतधक ग्रडे खलु्ने प्रभाण य कामािरमभा सरुवा यभाना बई आउदाको यभाना ऩर य नमाॉ दय 
अनसुाय प्रार्वतधक ग्रडे बकु्तानय नतरएको प्रभाण सॊरग्न नगयी बकु्तानय ददएको रु. 

तस.नॊ. 
कभिचायीको नाभ 
थय 

ऩद/तह 

छुि प्रार्वतधक ग्रडे (२०७३ श्रावण 
देष्ख २०७६ ऩौष सम्भको) 

छुि प्रार्वतधक 
ग्रडे २०७६ 
भाघ देष्ख 
असाय सम्भको 

जम्भा प्रार्वतधक 
ग्रडे (ऩयुानो 
घिाई) २०७३ 
श्रावण देष्ख 
२०७६ असाय 

यकभ सॊचम कोष कट्टय 
ऩतछ खदु बकु्तानय  

1.  
भष्चन्द्र फ्नेत 

 

ऩ तन स ुअ 
सातौ 

4722 4293 15144 19866 

2.  
तबभ कुभाय चौधयी 

 
छैिौ 66686 60611.60 10560 77246 

3.  
र्ऩॊगरा ऩौडेर 
आचामि 

छैिौ 66686 60611.60 10560 77246 

4.  देवजय मादव छैिौ 66686 60611.60 10560 77246 

5.  फाफयुाभ आचामि छैिौ 66686 60611.60 10560 77246 

6.  तरराभणय दाहार छैिौ 66686 60611.60 10560 77246 

7.  भाधव प्र. येग्भय छैिौ 66686 60611.60 10560 77246 

8.  
यभेश कुभाय 
गौतभ 

छैिौ 66686 60611.60 10560 77246 

9.  देवय न्मौऩान े छैिौ 66686 60611.60 10560 77246 

10.  भन्जयुा राभा ऩाॉचौ 52154 47404.40 8400 60554 

11.  चन्द्र कुभायी शे्रष्ठ छैिौ 52154 47404.40 8400 60554 

12.  इन्दीया कटे्टर ऩाॉचौ 52154 47404.40 8400 60554 

जम्भा 819496  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

819496 
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93.  न्मानो झोरा् ्वा्थम तथा जनसॊखमा भन्रारम, ्वा्थम तथा जनसॊखमा सम्फन्धय कामिक्रभहरुको 
भागिदशिन २०७६ भा न्मानो झोरा खरयद गदाि न्मानो झोराभा हनुऩुनव साभान, कऩडाको गणु्तय, 
साइज रगामत ्ऩेतसर्पकेशन तोकेको छ   कामािरमरे भेतडसजि टे्रडसि र्वयािनगयफाि रु. 99994/- 
भा १०० थान न्मानो झोरा खरयद गयेकोभा रेखाऩयीऺणको अवतधभा सम्भ खरयद गरयएका न्मानो 
झोरा ्िोय भै भौज्दात यहेको ऩाइएकोरे प्रसतुत सेवा तरने सेवाग्राहीरे ऩाउनऩुनव तनशलु्क झोरा 
सम्फष्न्धत ्वा्थम केन्द्रभा नऩठाई भौज्दात याखेकोरे कामिक्रभको उद्देम फभोष्जभ खचि बएको भान्ने 
आधाय नदेष्खएकोरे सम्फष्न्धत ्वा्थम सॊ्थाभा ऩठाई प्रमोगभा ल्माउन ुऩदिछ   

 

  र्वद्यारम ष्शऺक तरव बत्तातपि ्  
94.  सकुुना भा.र्व.का ष्शऺक ददव्मयाज दाहार २०७६/१०/१ देष्ख याष्जनाभा ददई सेवाफाि अरग बएकोभा 

भाघ २६ देष्ख र्कशोय दाहारको नाभभा दोश्रो चौभातसक सम्भ रु. 49443/- तनकासा ददएकोरे 
तनजको नाभभा तनकासा ऩठाउनऩुनव आधाय प्रभाण ऩेश हनुऩुनव रु. 

 
 
 

49443/- 
  प्रदेश तनवािचन ऺरे र्वशेष कामिक्रभ (फ.उ.ष्श.नॊ. ८०११३४०८५०८) चार ुतपि   

95.  तातरभ खचि बकु्तानय :- साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ १९(२)(१क) भा साविजतनक 
तनकामरे रु.फयस हजाय बन्दा फढीको कुनै खरयद गदाि भू.अ.कयभा दताि बएको व्मष्क्त,पभि, सॊ्था वा 
कम्ऩतनफाि गनुिऩनव व्मव्था यहेको छ   नगयऩातरकारे तऩतसरको कामिक्रभ सञ्चारन गये फाऩत 
बकु्तनय ददएको सॊ्था भू.अ.कयभा दताि नबएको देष्खएकोरे तनमभावरीभा बएको व्मव्था र्वऩरयत 
गरयएको खचि अतनमतभत देष्खएको रु... 

बौ.नॊ. य तभतत कामिक्रभ बकु्तानय ऩाउन े यकभ 

२-

२०७७/३/१८ 

१५ ददने र्क्रष्टर भारा फनाउन े तातरभ 
(२०७७/२/२५ देष्ख २०७७/३/७ सम्भ) 

प्रगततष्शर भर्हरा सभाज (ऩान नॊ. 
६०७७२९०६१) 

२७९००० 

४-

२०७७/३/२५ 

१ भर्हने अल्रो कऩडा फनुाई तातरभ रभुा घयेर ुअल्रो कऩडा उद्योग, 

(ऩान नॊ. ६०३६०८२४७) 

१५०००० 

जम्भा ४२९००० 
 

 

 

 

 

 

 

४२९००० 

  प्रदेश तनवािचन ऺरे र्वशेष कामिक्रभ (फ.उ.ष्श.नॊ. ८०११३४०८५०८) ऩूजय ॊगततपि   
96.  धयौिी कट्टा नगयी बकु्तानय :- बौ.नॊ. १६-२०७७/३/३१ साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को 

तनमभ १२३(४) फभोष्जभ सप्रामसिराई बकु्तानय गदाि यतनङ र्वरफाि ५ प्रततशत धयौिी कट्टय गनुिऩनव 
व्मव्था छ   नगयाऩतरकारे तसॊहदेवय सप्रामसिफाि र्वद्यतु ताय तथा Accessories खरयदको बकु्तानय 
गदाि रु.११५९३/- धयौिी कट्टा गयी बकु्तानय गनुिऩनवभा ऩयैु यकभ बकु्तानय ददएको अतनमतभत रु.  ११५९३ 

  भभित सॊबाय र्वशेष कोष (फ.उ.ष्श.नॊ. ८०११३४०८३०१६०३)   
97.  फढी बकु्तानय :- बौ.नॊ.८-२०७७/२/६ सनु्दयहयैंचा १० भा उदमभागि ऩेफल्स तनभािण कामिफाऩत सम्फष्न्धत 

उऩबोक्ता सभूहराई अष्न्तभ फयर बकु्तानय गदाि उऩबोक्ता सतभततफाि ऩेश बएको तफर बन्दा फढी यकभ 
बकु्तानय गयेको देष्खएकोरे असरु हनुऩुनव रु... 

(आ.रे.ऩ. फाि  सभेत औल्माएको) 

 

 

 

३५०० 

98.  बौ.नॊ.३४-२०७७/३/२६ तसतभुायी थान भष्न्दय घेयावाया रगामतको कामि गयाउन रु.२००३४५ ५९ 
को रागत अनभुान तमाय बई सम्फष्न्धत उऩबोक्ता सतभततभापि त कामि गयाई रु.२००३४५ ५९ को 
अष्न्तभ तफर प्राप्त बएकोभा उक्त र्वरभा मोजनाको नाभ ददतरऩ भागि उल्रेख यहेको छ   बकु्तानय 
बएको यकभ सम्फष्न्धत मोजनाराई ददए नददएको एर्कन गनि नसर्कएको रु... 

२००३४५.५९ 
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 नगयऩातरका ऩूजय ॊगत (फ.उ.ष्श.नॊ. ८०११३४०८००१)  
99.  एकै मोजनाभा दोहोयो खचि :- बौ.नॊ. १३३-२०७६/१०/२६ य बौ.नॊ. ३७०-२०७७/३/१६ साविजतनक 

खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ९ भा काभको रागत अनभुान तमाय गयी ्वयकृत गदाि र्वचाय 
गनुिऩनव कुया तोर्कएको छ   तनमभ ९(१)(क) भा खरयद सम्फन्धय सम्ऩूणि काभ एउिै सम्झौताफाि हनु 
सक्ने वा काभ र्ऩच्छे छुटै्ट खरयद सम्झौता गनुिऩनव नऩनव सभेतको तनणिम गयेय भार रागत अनभुान तमाय 
गयी ्वयकृत गनुिऩनवभा नगयऩातरकारे जब्दीभागि अधयुो तनभािण मोजनाभा रु.९०००००/- ्वयकृत गयी 
उक्त कामि गनि २०७६/८/२३ भा उऩबोक्ता सतभततसॊग सम्झौता बई कामि गयाई २०७६/१०/१२ भा 
रु.१०७५८६४/२७ (र्पतरङको कामि सभेत) को कामि सम्ऩन्न बएको छ   उक्त कामि सम्ऩन्न बएऩतछ 
ऩनु: २०७७/२/१३ भा सोही मोजनाभ एष्जङ तथा र्पतरङ उऩबोक्ता सतभतत गठन गयी रु.२८३१३९/- 

को कामि गयेको देखाई ऩनु: कामि सम्ऩन्न सभेत तमाय गयी बकु्तानय गयेको ऩाईमो   एक ऩिक ्वयकृत 
अधयुो मोजनाको फजेिफाि कामि गनवगयी सम्झौता बई छुयाईएको यकभ ऩयैु खचि गयेऩतछ सोही 
सडकभा र्पतरङ कामि थऩ गयाई बकु्तानय गयेकोरे काभभा Overlap बए नबएको एर्कन गनि सर्कएन 
  मस सम्फन्धभा ऩनु: छानफयन गयी दोहोयो कामि बएभा यकभ असरु हनुऩुदिछ रु... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२८३१३९ 
100.  एकै सडकभा दोहोयो कामि :- बौ.नॊ. १७३-२०७६/११/८ सडक तनभािण सम्फष्न्ध कामि गयाउॉदा सडकको 

चेनेज सभेत खरुाई काभभा ओबयल्माऩ नहनुे गयी भार गनुिऩनव व्मव्था छ   कामािरमरे न्मू शाही 
भागिभा ग्राबेर य एष्जङ्ग गनव काभको रागत अनभुान रु.७७०४३४/- को ्वयकृत गयी उक्त कामि गनि 
उऩबोक्ता सतभततसॊग २०७६/८/१७ भा सम्झौता गयी सो भध्मे नगयऩातरकारे व्महोनव रु.६०००००/- 

बकु्तानय गयेको छ   सोही सडकभा बौ.नॊ. ३८७-२०७७/३/२१ फाि ९३ भयिय रम्फाई ऺेरभा ऩनु: 
तनभािण व्मवसामय सरृ्ष्टना कन्सट्रक्सन प्रा.तर.फाि ग्राबेर र्वर्छ्याउने कामि गयाई ऩनु: रु.९७९२७/- सभेत 
बकु्तानय गयेको ऩाईमो   एक ऩिक सडकभा ग्राबेरको काभ गयाउन उऩबोक्ता सतभततसॊग सम्झौता 
गयी कामि गयाई सकेऩतछ ऩनु: सोही सडकभा ठेकेदायफाि काभ गयाई बकु्तानय गयेकोरे काभभा 
ओबयल्माऩ गये नगयेको सम्फन्धभा ऩनु: एर्कन गयी दोहोयो बएभा यकभ असरु हनुऩुदिछ रु... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

९७९२७ 

101.  काभको नाऩजाॉच बकु्तानय :- साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ १२३भा काभको यतनङ्ग 
तफर तमाय गदाि वा्तर्वक सम्ऩन्न काभको नाऩजाॉच गयी नाऩय र्कताफभा प्रभाष्णत यकभ भार बकु्तानय 
गनिऩनव व्मव्था छ   कामािरमरे शाही भागि य न्मू भागिभा ग्राबेर र्वर्छ्याउने कामिको नाऩय अनसुाय 
भािो खन्ने, ढुङ्गा सोतरङ्ग गनव रगामतको कामि दवैु भागिको क्रभश: १०५.५ भयिय रम्फाई बएको 
ऺेरभा गयेकोभा ग्राबेर र्वर्छ्याउने कामि दवैु भागिको १२० भयिय रम्फाईभा गयेको देखाई नाऩजाॉच गयी 
ग्राबेर तफर्छ्याउन खतनएको रम्फाई बन्दा ९ तभिय फढी रम्फाईभा ग्राबेर तफर्छ्याएको कामि देखाई फढी 
बकु्तानय ददएको यकभ सभफन्धभा ऩनु: एर्कन गयी असरु गनुिऩदिछ रु... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

९८९९.१९ 

102.  तड.र्ऩ.आय फेगयको मोजना खचि :- बौ.नॊ. ३५१-२०७७/३/१४ साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को 
तनमभ ६(३) भा साविजतनक तनकामरे तनभािण कामि ्थरको व्मव्था सतुनष्श्चत नबई कामि गनि नहनुे 
व्मव्था छ   नगयऩातरकारे वडा नॊ ५ वहृत्तय भषु्क्तघािको ऩूवी खण्ड तनभािणको कामि गनि 
कामिऩातरकाको २०७६/११/१४ को तनणिम( नगयसबावफाि अनभुोदन नबएको)फाि रु.३५०००००/- 

उक्त मोजनाभा खचि गनव तनणिम गयी सो कामि गनि २०७७/१/३१ भा होभ प्रसाद ष्घतभयेको अध्मऺताभा 
गदठत उऩबोक्ता सतभततसॊग २०७७/३/१५ तबर रु.३८०७६३४ ०२ भा कामि गनव सम्झौता गयी मो 
वषि २०७७/३/१४ उक्त कामिको प्रथभ यतनङ फयर रु.१६७७८८९ ४७ भध्मे रु.१४८०५७०/- सभेत 
बकु्तानय गयेको ऩाईमो   सम्झौता फभोष्जभ सो तनभािण सम्फष्न्ध कामि ऩयुा नगयी दार्मत्व मोजनाभा 
सायेको बएता ऩतन वहृत्तय भषु्क्तघािको तड.र्ऩ.आय मोजना रेखाऩयीऺणभा ऩेश नबएको य उक्त तनभािण 
्थरको र्वषमभा उच्च अदारत र्वयािनगयभा रयि सभेत ऩरयसकेऩतछ नगयसबाफाि(२०७७/३/१०) फाि 
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बकु्तानय ददने तनणिम गयी बकु्तानय ददईएको रु... १६७७८८९.४७ 
103.  गौ प्रततभा तनभािण (नगयको गौयव मोजना) :- बौ.नॊ. ३११-२०७७/३/२३ साविजतनक खरयद तनमभावरी 

२०६४ फभोष्जभ तनभािण सम्फष्न्ध कामि गयाउन ु ऩदाि ्वयकृत ड्रईङ्ग तडजाईनको आधायभा गनुिऩनव 
व्मव्था छ   नगयऩातरकारे वडा नॊ ५ भा र्वश्वकै अग्रो गाईको प्रततभा तनभािण कामि गनि केही 
प्रार्वतधक सभ्मा बएका कायण वहवुषीम आमोजनाको रुऩभा सञ्चारन गनव नगयप्रभखु ्तयीम तनणिम 
२०७६/३/२ भा गयेको आधायभा मोजना छनौि गरयएको छ   मोजना अवतध २०७६/३/२ देष्ख 
२०७६/१२/३० सम्भभा कामि गनवगयी उऩबोक्ता सतभततसॊग २०७६/३/२  भा सम्झौता बएको ऩाईमो 
  कामािरमरे २०७७/३/२ भा मोजनाको म्माद २०७७/३/२५ सम्भ थऩ गयी कामि सम्ऩन्न गनव तनणिम 
गयी मो वषि रु.८६२१४२७/- बकु्तानय गयेको छ   मो वषि रागत अनभुान अनसुायको कामि ऩरयभाणको 
ऩयुा नबएकोभा बेरयएसन फेगय खदु काभको नाऩ गयी रु.९६२०४४० ३० कामि ्वयकाय प्रततवेदन 
्वयकृत गयेको ऩाईमो   र्वरभा पभि वकि को कामि नाऩयको आधायभा बकु्तानय गनुिऩनवभा एकभषु्ट दय 
याष्ख रु.६४५०००/- बकु्तानय गयेको छ   भािो ऩयीऺण आईिभको रु.२५००००/- सभेत 
एन.एस.ईष्न्जतनमरयङ एण्ड ष्जमो िेष्क्नकर सतबिसेजफाि कामि गयी उक्त कम्ऩतनराई बकु्तानय ददईएको 
कय र्वजकको सभेत बकु्तानय गयेकोभा कय र्वजकको तभतत केयभेि गयी सभावेश गयेकोरे सोको 
सभामोजन प्रभाण ऩेश हनुऩुनव रु... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२५०००० 
103.1.  बौ.नॊ. ३१२-२०७७/२/३० तेश्रो यतनङ तफरफाि CH १+९६३ देष्ख २+२४५ सम्भको ऺेरभा ऩनु: 

Sub base य Base Course को कामि ऩरयभाण थऩ गयी तफर तमाय गयेको य Prime Coat य Tack 

Coat, Premix, Sandseal को Area 0+0009 देष्ख शरुु गयी 2+215 सम्भको कामि गयाई बकु्तानय 
गनािरे एक ऩिक तमाय बै सकेको Base Course Area भा  ऩनु: थऩ Sub Base य Base थऩ गयाई 
बकु्तानय ददएकोरे फढी ऩरयभाण बकु्तानय गये नगयेको सम्फन्धभा छानफयन य एर्कन गनुिऩनव रु... ७५१९६२ 

104.  आनऩुाततक कट्टय : बौ.नॊ. ३७३-२०७७/३/१७ साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ९७(४) 
भा उऩबोक्ता सतभततराई बकु्तानय ददॊदा रागत अनभुानभा बएको भू.अ. कय, ओबयहेड, कष्न्िन्जेन्सय यकभ 
य जनसहबातगताको अॊश कट्टा गयी भार बकु्तानय ददनऩुनव व्मव्था छ   रागत अनभुान बन्दा घिीभा 
कामि सम्ऩन्न बएभा सम्झौताको फाॉडपाॉडभा तोर्कए फभोष्जभको कामािरमरे व्महोरयने यकभ सभेत सोही 
अनऩुातभा घिाई बकु्तानय गनुिऩदिछ  कामािरम य जेष्ठ नागरयक बवन शौचारम (सनु्दयहयैंचा १२ भा ) 
तनभािण गनव उऩबोक्ता सतभतत फयच रु.३२२९५३ ७४ को सम्झौता बएकोभा उक्त काभको 
रु.२६६१४४ ०३ फयावयको भार कामि सम्ऩन्न बएको देष्खएकोभा घिी बएको कामिको अनऩुातभा 
कामािरमरे व्महोनुिऩनव अॊश घिाएयभार सम्फष्न्धत उऩबोक्ता सतभततराई यकभ बकु्तानय ददनऩुनवभा 
सम्झौताभा उल्रेष्खत ऩयैु यकभ रु.३०००००/- बकु्तानय ददईएको देष्खएकोरे फढी बकु्तानय देष्खएको 
यकभ असरु हनुऩुनव रु... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५७००६ 
105.  अग्रयभ कय कट्टय य दाष्खरा : आमकय ऐन २०५८ को दपा ८९(३क) फभोष्जभ उऩबोक्ता सतभतत सॊग 

सम्झौता बई कामि गयाएको रु. ऩचास राख बन्दा फढीको बकु्तानयभा १.५ प्रततशतका दयरे अतग्रभ कय 
कट्टा गनुिऩनव व्मव्था छ   कामािरमरे तनम्नानसुायका उऩबोक्ता सतभततराई बकु्तानय गदाि ऐनको 
व्मव्था बन्दा घिीभार कयकट्टय गयी बकु्तानय गयेकोरे नऩगु कय यकभ असरु हनुऩुनव रु... 

 

 

 

 

 

४८८०३.१७ 
 

बौ नॊ य तभतत मोजनाको नाभ रागत अनभुान  
कामि सम्ऩन्न 
यकभ 

अग्रयभ कय 

कट्टा गनुिऩनव 
कट्टा 
गयेको 

घिी कय कट्टा 
गयेको यकभ 

८-२०७६/६/१४ 
ऩूवि र्पभया भागि 
कारोऩरे 7916892.95 7917680.81 118765.20 92122 26643 
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३११-०७७/३/२३ 
र्वश्वको अग्रो गौ 
प्रततभा तनभािण 9976607.56 9620447.81 144307.17 122147 22160.17 

जम्भा 48803.17  
106.  नाऩय र्कताफ फेगय बकु्तानय :- साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ १२३ १(ख) भा 

साविजतनक तनकामरे यतनङ तफर वा अन्म कुनै तफरको बकु्तानय गदाि प्रार्वतधक नाऩ जाॉच गयी नाऩय 
र्कताफभा उल्रेख बएको वा्तर्वक कामिसम्ऩादनको आधायभा बकु्तानय ददनऩुनव व्मव्था यहेको छ   
नगयऩातरकारे नागदेवय भष्न्दय तनभािण, सनु्दयहयैंचा ८ उऩबोक्ता सतभततराई अष्न्तभ तफर यकभ बकु्तानय 
ददएकोभा उक्त कामिको प्रभाष्णत नार्ऩ र्कताफ शे्र्ता साथ सॊरग्न नयहेकोरे सोको प्रभाण ऩेश हनुऩुनव 
रु... 

 

 

 

 

 

 

 

 

२८५७३२ 

107.  गणु्तय ऩयीऺण : साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ भा तनभािण कामिको बकु्तानय गनुि अगावै गणु्तय 
ऩयीऺण गयानऩुनव व्मव्था छ   नगयऩातरकारे नेऩार सयकाय, सडक र्वबागरे तोकेको Standard 

Specification फभोष्जभ गणु्तय मकु्त सडक तनभािण कामि बए नबएको एर्कन गयेय भार मोजना 
पयपायक गयी गयाई बकु्तानय ददनऩुनवभा तऩतसरको सडक कारोऩरेको काभ गयाई तनभािण ऩूवि प्रमोग 
हनुे साभग्रयको आॊष्शक साभग्रयहरुको गणु्तय ऩरयऺण गरयएको बएताऩतन कारोऩरे सम्फन्धय काभको 
बकु्तानय गनुि अष्घ Core cutter ऩयीऺण नगयी बकु्तानय ददएकोरे सम्ऩन्न कारोऩरे कामिहरु गणु्तयीम 
बए नबएको आश्व्त हनु सर्कने आधाय देष्खएन   

 

 बौ.नॊ. / तभतत मोजनाको नाभ रागत अनभुान कामि सम्ऩन्न  कैर्पमत 

२२९-२०७७/२/४ हाम्रो साभदुार्मक बवन भागि कारोऩरे  १३३३७३४ ७८ १३५१३२८ ७२ 

कारोऩरे तनभािण सम्ऩन्न 
ऩतछको Core Cutter 

रगामतको गणु्तय 
ऩयीऺण कामि फेगय 

बकु्तानय 

२३३-२०७७/२/४ प्रततबा भागि कारोऩरे  २५९११०६ ७४ २५८२६०६ ७४ 

२३६-२०७७/२/६ देवयथान भागि कारोऩरे  २५६०७५५ ७५ २५६१८५५ ७५ 

२४९-२०७७/२/८ वधुवाये आइतवाये कारोऩरे तनभािण ३८४०७६० ५४ ३८३०८२१ ४७ 

२५९-२०७७/२/१४ य 
३९४-२०७७/३/२२ 

गोर्वन्दऩयु र्ऩऩरचोक ११ नॊ वडा खण्डभा 
कारोऩरे तनभािण 

११८४७०६ ८० ११८३५०३ ६२ 

२८६-२०७७/२/१९ य 
३४६-२०७७/३/१४ 

ऩचहत्तय र्वगे ऩवुि ऩष्श्चभ सडक कारोऩरे ३८७०००० ३८०८४२० 

३२९-२०७७/३/२ नभनुा भागि क कारोऩरे तनभािण  ११९२८८० ०७ ११६३८२१ ३० 

६-२०७६/६/१४ वरेगाछी ऩूवािञ्चर र्वश्वर्वद्यारम सडक 
कारोऩरे  

२३७९८९४ १७ २३८०२०७ ९० 

८-२०७६/६/१४ ऩूवि र्पभया भागि कारोऩरे ७९१६८९२ ९५ ७९१७६८० ८१  
108.  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. ८३१२२२९/- बकु्तानय गदाि काभको तफर तथा नाऩय र्कताफभा 
सम्फष्न्धत उऩबोक्ता सतभततरे प्रभाष्णत गयेको देष्खएन    
बौ.नॊ. तभतत मोजनाको नाभ बकु्तानय यकभ 
२२९-२०७७/२/४ हाम्रो साभदुार्मक बवन भागि कारोऩरे ९५३०३० 
२३४-२०७७/२/४ तसर्द्धनचयण भागि ग्राबेर तथा एष्जङ ४४१५९७ 
२६३-२०७७/२/१४ श्रय ब्रहभकुभायी याजमोग सेवा केन्द्र तगता ऩाठशारा बवन भभित, स.ुह ७ २००००० 
२८८-२०७७/२/२० जोगय चौयको तबतर फािोहरुभा ग्राबेर, सनु्दयहयैंचा ११ २८९७६९ 
२९२-२०७७/२/२० श्रय नयतसङ आ.र्व. कम्ऩाउण्ड वार तनभािण, सनु्दयहयैंचा २ ३००६३४ 
२७१-२०७७/२/१६ यत्नफदु्धन गमु्फा तनभािण, सनु्दयहयैंचा ६ ९३०५०० 
२९३-२०७७/२/२० कल्बिि ऩॊखा तनभािण बयौि तगिी व्मव्थाऩन, सनु्दयहयैंचा ७ २३४५७९ 
३०४-२०७७/२/२६ याधाकृण अऩाङ्ग भागि ऩूवि (क) एष्जङ, सनु्दयहयैंचा १२ ५८८००० 
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३०६-२०७७/२/२७ जेष्ठ नागरयक साभदुार्मक बवन र्वद्यतु जडान, सनु्दयहयैंचा २ ७५००० 
३१५-२०७७/२/३२ बिुाई िोर ऩूवि ऩष्श्चभ सडकभा एष्जङ तथा ग्राबेर तनभािण ४८१३३९ 
३७९-२०७७/३/१८ ष्शतर भागि तनभािण, सनु्दयहयैंचा ५ १७१७९९० 
३८०-२०७७/३/१८ खैमय डाॉडा अधयुो सडक एष्जङ तनभािण, सनु्दयहयैंचा ७ ३००००० 
३४-२०७७/३/२६(भभित कोष) तसतभुायी थान भष्न्दय तनभािण २००००० 
३६-२०७७/३/२८(भभित कोष) र्कयाॉत माक्थभु चमु्रङु्ग धातभिक भाङर्हभ तनभािण ५००००० 
३७-२०७७/३/२८(भभित कोष) प्रदेश भागिको फाॉकी खण्ड ऩेफल्स तफर्छ्याउने कामि ४००००० 
३८-२०७७/३/२८(भभित कोष) श्रय रक्ष्भय नायामण भष्न्दय ऩरयसयको याभ ऩञ्चामन भष्न्दय तनभािण १९९७९१ 
३९-२०७७/३/२८(भभित कोष) र्वच फाॉध िोर सडक ्तयीम ग्राबेर ५००००० 

जम्भा ८३१२२२९  
109.  सोझै खरयद :- साविजतनक खरयद ऐन, २०६३ को दपा ५ भा साविष्जनक तनकामरे कुनै ऩतन खरयद गदाि 

तोर्कएनसुाय रागत अनभुान तमाय गयी गनुिऩनव व्मव्था छ   त्मसैगयी साविजतनक खरयद तनमभावरी, 
२०६४ को तनमभ ८५ १(क) भा सोझै खरयद गनि सर्कने यकभ तसभा य (१ख) भा एक आतथिक वषिभा 
१(क) भा तोर्कएको यकभ तसभाफाि खरयद गनि सर्कने प्रकृमा सम्फष्न्ध व्मव्था छ   भारसभान 
खरयद गदाि ्ऩेष्शर्पकेशन ्वयकृत गयी भार गनुिऩनव व्मव्था यहेकोभा सो अनसुाय नगयी सोझै खरयद 
कामि गनव गयेको सम्फन्धभा नभनुा ऩयीऺण गदाि नगयऩातरकारे तऩतसरको खरयद कामि ऐनभा 
तोर्कएनसुाय रागत अनभुान तमाय नगयेको, ्ऩेष्शर्पकेशन तमाय नगयेको, य एकै पभिफाि एक वषिभा 
एक ऩिक बन्दा फढी  सोझै खरयद गयेकोरे तनमभ सम्भत नदेष्खएको खचि रु... 

श्रोत बौ.नॊ. य तभतत खरयद साभग्रय बकु्तानय ऩाउन े बकु्तानय यकभ 

नगयऩातरका 
ऩूजयगत 

७-२०७६/६/१४ AC रगामत खरयद (वडा 
नॊ२, ४ य ११) 

जम टे्रडसि, ईिहयी ४९१५५० 

३६१-२०७७/३/१५ AC, Stablizer, र्फ्रज, LED 

TV 

जम टे्रडसि, ईिहयी ४९७२०० 

२४१-२०७७/२/६ भोियसाईकर  २७४९०० 
२८३-२०७७/२/१९ पतनिचय आय.के काष्ठ पतनिचय 

उद्योग 
४९६६३४ 

३१७-२०७७/२/३२ ज्ताऩाता दॊगार हाडिवमेय, 
सनु्दयहयैंचा ६ 

२४२७६८ 

३६०-२०७७/३/१५ प्रोजेक्िय सगयभाथा आ.ई.िी 
सरसुन, ईिहयी ६ 

२१०००० 

३९७-२०७७/३/२३ ल्माऩिऩ, डेक्सिऩ, र्प्रन्िय CPN Infosys Pvt Ltd, 
Itahari 

४९८३३० 

४३४-२०७७/३/२८ ्िेशनयी साभानहरु मशोदा ्िेशनयी एण्ड 
जनयर सप्रामसि, 
र्वयािनगय 

३२२०५० 

४५०-२०७७/३/३० वडा नॊ. २ भा CCTV 

जडान 

साझा गन्तव्म प्रा.तर. ४५०००० 

४५७-२०७७/३/३१ पतनिचय खरयद रक्ष्भय पतनितसङ सेन्िय, 
सनु्दयहयैंचा १२ 

४९८००० 

४५८-२०७७/३/३१ पतनिचय खरयद आय.के. काष्ठ पतनिचय 
उद्योग, सनु्दयहयैंचा १२ 

३८९२८५ 

४५९-२०७७/३/३१ काऩवि, डोयम्माि रगामतको 
साभान 

आय.के. टे्रडसि, सनु्दयहयैंचा 
१२ 

३५००२३ 

प्रदेश र्वशेष 
अनदुान 

५-२०७७/३/२ क्माभेया, र्प्रन्िय, ल्माऩिऩ योहन सप्रामसि, 
सनु्दयहयैंचा १२ 

४२३७५० 

जम्भा ५१४४४९०  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५१४४४९० 
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110.  ष्जन्सय दाष्खरा प्रभाण :- बौ.नॊ. ३६०-२०७७/३/१५ साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ फभोष्जभ 
कामािरमरे खरयद गयेका ष्जन्सय भारसाभानहरु ष्जन्सय खाताभा आम्दानय गयेय भार फयरको बकु्तानय 
गनुिऩदिछ   कामािरमरे सगयभाथा आ.ई.िी सरसुन, ईिहयी ६ राई प्रोजेक्िय थान १ खरयद गये फाऩत 
उल्रेष्खत गोश्वाया बौचयफाि यकभ रु.२१००००/-(भू.अ.कय सभेत) बकु्तानय ददएको देष्खएकोभा उक्त 
प्रोजेक्िय नगयऩातरकाको खप्ने ष्जन्सय खाताभा आम्दानय फाॉधेको देष्खएन   ष्जन्सय दाष्खरा फेगय यकभ 
बकु्तानय गयेको देष्खएकोरे खचि एर्कन गनि नसर्कएको रु... 

 

 

 

 

 

 

 

२१०००० 
111.  रागत साझेदायी :- कामािरमरे उऩबोक्ता सतभतत भापि त कामि गयाउन रागत अनभुान ्वयकृत गदाि 

नगद साझेदायीभा काभ गनव गयी छनौि बएका तनम्न मोजनाहरुको कामि गयाउदा नगद यकभ जम्भा 
नहुॉदै सम्झौता गयी कामि गयाएकोरे ्वयकृत आधायफाि कामि बई बकु्तानय बएको भान्ने आधाय 
देष्खएन    
बौ.नॊ./ तभतत मोजनाको नाभ रागत अनभुान नगयऩातरका उऩबोक्ता सतभतत कैर्पमत 
३५२-२०७७/३/१४ कयवैना जाभ फाॉधभा 

तिवन्ध तनभािण, 

सनु्दयहयैंचा २ 

५३४१२७ ६७ ४८०००० ५४१२७ ६७ 

 
 

उऩबोक्ता 
सतभततफाि सभेत 
नगद साझेदायी 
हनुेगयी रागत 
अनभुान तमाय गरय 
्वयकृत गरयएकोभा 
तनणिम फेगय 
सम्झौताभा 
उऩबोक्ता सतभततरे 
व्महोनुिऩनव अॊशराई 
जनश्रभदानभा 
ऩरयणत गरय 
सम्झौता गरयएको 
  

३७०-२०७७/३/१६ जब्दीभागि अधयुो 
एष्जङ तनभािण, 

सनु्दयहयैंचा ६ 

२८२४२३ ८५ २४०००० ४२४२३ ८५ 

३७८-२०७७/३/१८ हरेशय भागि ऩेफल्स 
तनभािण, सनु्दयहयैंचा 
७ 

८९८३०५ २६ ६७२००० २२६३०५ २६ 

३९३-२०७७/३/२२ वडहया रयङयोड 
ऩेवल्स तनभािण, 

सनु्दयहयैंचा ४ 

१२८२२५४ ५५ ११५२००० १३०२५४ ५५ 

४१८-२०७७/३/२५ र्ऩऩरचोक देष्ख 
ऩचहत्तय र्वघे सडक 
कारोऩरे 

२५८२९३२ ०८ १९२०००० ६६२९३२ ०८ 

३९-२०७७/३/२८ 
(भभित कोष) 

प्रदेश भागि ऩेवल्स 
र्वर्छ्याउने 

५१३२०१ ५ ३८४००० १२९२०१ ५ 

 

 

112.  नभिसको प्रमोग :- साविजतनक तनभािण सम्फष्न्ध काभको रागत अनभुान ्वयकृत गदाि तोर्कएको नभिसको 
आधायभा गनुिऩनव व्मव्था छ   नभिसभा Stone Soiling को (५ घ.भय)कामि गनि Skilled Labor ६ जना 
य Unskilled Labor १२ जना हनुऩुनव व्मव्था छ   कामािरमरे तमाय गयेको तऩतसरको तनभािण 
कामिको र.ई. दययेि र्वश्लषेण गदाि नभिसभा तोर्कएको सॊखमा बन्दा पयक ऩायी ज्माभय सॊखमा याखेय दय 
र्वश्लषेण गयेको ऩाईमो   नभनुा छनोि गयी ऩयीऺण गरयएको तनम्न मोजनाभा नभिसको व्मव्था अनसुाय 
Labor सॊखमा नयाखय उऩयोक्त कामि गनि कामािरमरे दययेि र्वश्लषेण गदाि Unskilled Labor ८ जना 
भार याखेको देष्खमो    

बौ.नॊ. य तभतत मोजनाको नाभ रागत अनभुान यकभ 

१४५-२०७६/११/४ सॊष्जवनय भागि एष्जङ्ग, सनु्दयहयैंचा १० ५६७४१२ ९७ 
२१५-२०७७/१/२८ प्रणाभ भागि एष्जङ्ग तथा ग्राबेर गनव कामि, सनु्दयहयैंचा ९ ५६६५९५ ५१ 

२७६-२०७७/२/१८ गोऩार ऩौडेरको घय दष्ऺण सडक एष्जङ्ग, सनु्दयहयैंचा ७ १०२२८२३ ५३ 

३७७-२०७७/३/१७ भनकाभना भागि डे्रन कल्बिि तनभािण, सनु्दयहयैंचा १० ४१७७८४ २३ 

नभिसको ऩारना गयी दययेि र्वश्लषेण गनुि ऩदिछ   

 

113.  तनभािण नभिसको 12.1(B)भा Providing and Laying Granular Subbase on Prepared Surface 

mixing at OMC and Compacting (२०० घ.भय) को रातग Material तपि  Sub-base Material S1 
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or S2  Type को २५६ घ.तभ. य ऩानय २३ K.L , Compaction को रातग योरय ६ घण्िा को दयफाि 
प्रमोग गनुिऩनव व्मव्था छ   कामािरमरे उक्त आईिभको दययेि र्वश्लषेण गदाि Providing and Loose 

Laying RBM on Prepared Surface भा S1 or S2 type Sub-Base Material २०० घ.तभ भार य 
ऩानय २३ KL याष्ख ्वयकृत गनािरे Compaction नगयेको काभभा ऩानयको ऩरयभाण सभावेश गयी फढी 
रागत सभावेश गयेको सम्फन्धभा थऩ छानफयन गयी सफै मोजनाभा फढी बकु्तानय गयेको यकभ असरु 
हनुऩुदिछ   नभनुा छनौि गयी ऩयीऺण गदाि उऩयोक्तानसुाय फर्ढ रागत सभावेश गयी बकु्तानय ददएको 
देष्खएका मोजनाहरु तनम्नानसुाय छन :  

बौ.नॊ. य तभतत मोजनाको नाभ 
ऩानय फाहेक 
हनुऩुनव दय 

कामभ दय फढी दय सम्ऩन्न कामि 
(घ.तभ) 

फढी बकु्तानय 
यकभ 

४२०-२०७७/३/२५ 

चौधयी काभत िोर 
अधयुो सडक एष्जङ 
तनभािण 

१०६६ ६१ १०९९ ९१ ३३ ३ 

५४ ४३ १८१२ १९ 

२१५-२०७७/१/२८ 
प्रणाभ भागि एष्जङ्ग 
तथा ग्राबेर गनव 
कामि, सनु्दयहयैंचा ९ 

८३ १७ २७६९ ५६ 

१४५-२०७६/११/४ सॊष्जवनय भागि एष्जङ्ग, 

सनु्दयहयैंचा १० ७३ १ १४३५ २३ 

२७८-२०७७/२/१८ 
श्रय खण्ड िोर एष्जङ 
तथा ग्राबेर 

१६४ २५ ५४६९ ५३ 

१७३-२०७६/११/८ 
न्म ुसाई भागि एष्जङ 
तथा ग्राबेर १५३ ७२ ५११८ ८८ 

जम्भा १६६०५ ३९ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

१६६०५.३९ 

113.1.  नगयऩातरकारे ऩारयत गयेको नगय दययेि य भोयङ ष्जल्राको दययेिभा भारसाभान/ज्माराको  दययेि 
एकै देष्खएको छ   भोयङ ष्जल्राको दययेिभा र्वयािनगय फजाय कामभ गयी ष्जल्रा बयीको दय कामभ 
बएता ऩतन नगयऩातरकारे ऩारयत गयेको ष्जल्रा दययेिभा केन्द्र य फजाय नखरुाई तथा Quarry Site 
सभेत उल्रेख नगयी नगय दययेि ऩारयत गयेको ऩाईमो   

 

  धयौिीतपि   
114.  धयौिी र्पताि :- साविजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ १२४ (२) भा कामािरमरे तनभािण 

रगामत अन्म खरयद कामिको बकु्तानय गदाि कट्टा गयेको रयिेन्शन भतन र्पताि बकु्तानय गदाि ऩारना गनुिऩनव 
तनमभ सम्फन्धभा 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 व्मवसामय रगामत र्वके्रताको धयौिी 
र्पताि गदाि सो अनसुाय नगयी र्पताि गयेको रु... 
बौ.नॊ./तभतत पभिको नाभ धयौिी यकभ कैर्पमत 
२८-२०७६/६/१४ आय.डय. ईञ्जतनमरयङ्ग तनभािण सेवा १०५६६५ 

भू.अ.कय सभामोजन प्रभाण ऩेश 
नबएको 

२७-२०७६/६/१४ सतुनर कन््ट्रक्सन ८८०३० 

३४-२०७६/७/५ आय.डय. ईञ्जतनमरयङ्ग तनभािण सेवा ८४५२५ 

४०-२०७६/७/२४ ऩञ्चकन्मा र्प्रन्िसि ९७९५२ 

४१-२०७६/७/२७ अग्नय ईन्कऩोयेशन प्रा.तर. २६५४४२ 
४२-२०७६/७/२८ ददव्मशष्क्त तनभािण सेवा ३०७०० 

४५-२०७६/८/४ दाहार सप्रामसि एण्ड टे्रड ३८५००० 

४६-२०७६/८/४ आई.एभ.ई अिोभोर्िभ्स १७२५०० 

४९-२०७६/८/१९ ग्रोवर ईन्ियनेश्नर टे्रडसि ४७००० 

 

 

 

 

 

 

 

 

१६७११९२ 
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५९-२०७६/९/१७ एर एण्ड एभ कन्सट्रक्सन  २१५०० 

७४-२०७६/१०/१९ एर एण्ड एभ कन्सट्रक्सन  ३०३२९ 

७६-२०७६/११/८ आय.डय. ईञ्जतनमरयङ्ग तनभािण सेवा ४३८८६ 

७७-२०७६/११/८ सतुनर कन््ट्रक्सन २१२२४ 

७८-२०७६/११/८ अयेञ्जरी तनभािण सेवा २१२२२ 

८२-२०७६/११/१२ भकार ुटे्रड एण्ड सप्रामसि १५१७७९ 

८३-२०७७/२/१३ भनोकाभना अिोभोफाईल्स ८२५०० 

९६-२०७७/३/१५ कोशय सगयभाथा कन्सट्रक्सन एण्ड ईञ्जतनमरयङ 
कन्सल्िेन्सय प्रा.तर. 

२१९३८ 

जम्भा १६७११९२  
 

  भभितसॊबाय कोष(फ.उ.ष्श.नॊ.८०११३४०८३०१६०३)तपि   
115.  RBM तफर्छ्याउन ेकामि्  कामािरमरे भभित सॊबायकोषफाि सॊचारन गरयने कामिक्रभ य मोजनाहरु सबाफाि 

ऩारयत नगयाई तनम्नानसुाय र्वतबन्न तभततभा उऩबोक्ता सतभतत य तनभािण व्मवसामय भापि त कामि गयाउदै 
बकु्तानय गनव गयेको छ   सडक भभित गनव कामिभा RBM तफर्छ्याउने कामि भार याखय खचि गनािरे 
कामिक्रभ ्वयकृत नगयाई खचि गनव अव्था सजृना बएको छ   काभको आवमकता वार्षिक भभित 
मोजनाको ्वयकृत गयी सोही आधायभा भार भभित सॊबायकोफाि खचि गनव व्मव्था हनुऩदिछ    

बौ.नॊ. य  तभतत वडा नॊ. सडकको नाभ ग्राबेर तफर्छ्याउन 
रागेको खचि 

खरयदको प्रकाय (उऩबोक्ता सतभतत/ 

ठेकेदाय) 
५-२०७६/११/८ ११ ऩशऩुतत र्कत्ता ऩष्श्चभ ४२७७३ ५२ अनशु्रय कन्सट्रक्न 

१३-२०७७/२/१८ १२ तसद्धनेश्वय भागि 'ग' ग्राबेर  १९३४४५ तसद्धनेश्वय भागि 'ग' ग्राबेर उ.स. 

१६-२०७७/२/३२ १० गौयीशॊकय भागि ५००००० गौयीशॊकय भागि उ.स. 

१७-२०७७/३/१४ ५ साभदुार्मक वन अर्पस 
उत्तय 

२००००० फदु्धन दाहसॊ्काय ्थर जाने भागि 
भभित तथा ग्राबेर उ.स. 

१९-२०७७/३/१६ १२ याधाकृण भष्न्दय 
अगाडयको फािो 

२००००० याधाकृण भष्न्दय अगाडयको फािो 
ग्राबेर उ.स. 

३९-२०७७/३/२८ 
(भभित कोष) 

३ र्वच फाॉध िोर सडक 
्तयीम ग्राबेर 

४७४५३४ १७ उऩबोक्ता सतभतत 

 

 

  प्रदेश सयकायफाि ह्तान्तरयत कामिक्रभ(फ.उ.ष्श.नॊ.८०११३४०८५०२) चार-ु ष्शऺातपि   
116.  शैष्ऺक गणु्तय सधुाय अतबमान :- बौ.नॊ. ३-२०७७/३/२५ सशित कामिक्रभको रातग प्राप्त यकभ खचि 

गदाि ्वयकृत कामिकभ सॊचारन तनदव ष्शकाको आधायभा खचि गनुिऩनव व्मव्था छ   नगयऩातरकाभा प्राप्त 
शशित अनदुान भध्मे वषािन्तभा मस कामिक्रभको रातग ऩठाएको यकभफाि र्वद्यारमहरुरे शैष्ऺक 
गणु्तय सधुाय ई-एजकेुशनको रातग ्भािि िी.बय. य सय.सय. क्माभेया खरयदको र्वर बयऩाई ऩेश 
गयेकोभा श्रय भा.र्व. भगृौतरमारे ्भािि िी.बय. य सय.सय. क्माभेया तोर्कएको ्ऩेतसर्पकेशन ऩयैु नतभरेको 
बएताऩतन खरयद तनणिम गयी खचि गयेको ऩाइमो   ्ऩेतसर्पकेशन बन्दा पयक गयी साभान खरयद गयेको 
रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6०००००/- 
117.  बौ.नॊ. 199/2076/11/14 मस वषिको वार्षिक खरयद मोजना य कामिक्रभ वेगय ्भािि िेक 

सोरसुन प्रा.तर.को तभतत २०७६ १० २ को र्वरफाि ्भािि योड सफ्िवेमय २ थान रु. 
300000/- भा खरयद गरयएकोभा मसको प्रमोगको अव्था एर्कन नबएको रु. 300000/- 

118.  आन्तरयक रेखाऩयीऺण - ्थानयम सयकाय 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   नगयऩातरकारे 
२०७६ ७७ को आतथिक कायोफायको आन्तरयक रेखाऩयीऺण २०७३ ९ ८ भा सम्ऩन्न गयेको  
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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   

118.1.  दोहोयो बत्ता :- बौ.नॊ. २०-२०७७/३/३१ नगयऩातरकाभा कामियत ्वा्थमकभीहरुराई रकडाउनको 
सभमभा कामािरमको काभकाजभा खिाउॉदा नगय कामिऩातरकाको तनणिमानसुाय शत प्रततशत प्रोत्साहन 
बत्ता यकभ उऩरब्ध गयाईएकोभा सोही अवतधको अजुिन बट्टयाईराई रु.३३००/-, तबभ कुभाय चौधयीराई 
रु.४३००/- य भष्चन्द्र फ्नेतराई रु.४२००/- गयी भ्रभण खचि फाऩत जम्भा रु.११८००/- बकु्तानय 
ददएको एकै सभमभा दोहोयो बत्ता बकु्तानय गयेको यकभ असरु हनुऩुनव रु... ११८०० 

118.2.  फढी बकु्तानय :- बौ.नॊ. २१-२०७६/९/२७ अथि भन्रारमद्वाया ्वयकृत कामि सञ्चारन तनदव ष्शका अनसुाय 
सॊचातरत कामिक्रभको कामिऩर तमायीफाऩत रु.१०००/- को दयरे यकभ बकु्तानय गनुिऩनव व्मव्था छ   
रोकेन्द्र फातनमाको र्वतबन्न कामिक्रभको ऩेकी पछिमौि गदाि रु.१६००/- का दयरे कामिऩर तमायी खचि 
बकु्तानय गयेकोभा फढी दयरे ष्जवन कुभाय चाऩागाई य र्कशोय कुभाय काकीराई जनही रु.७२००/- 

दयरे फढी बकु्तानय ददएको देष्खएको जम्भा रु... १४४०० 

118.3.  ऩारयश्रतभक कय :- आमकय ऐन २०५८ को दपा ४(२) अनसुाय कुनै व्मष्क्तको एक आतथिक वषिको 
आमभा राग्ने कयको गणना गदाि अनसुचुय १ भा तोर्कएको दयफाि गणना गनुिऩनव व्मव्था छ   
तऩतसरको कभिचायीको ऐनभा व्मव्था बएको दयफाि कय कट्टय नगयी घिी कय कट्टय गयेकोरे असरु 
हनुऩुनव रु... 

बौ.नॊ. य तभतत कभिचायीको नाभ घिी कयकट्टय यकभ 

२२ 

ददनेश ष्घतभये 7586.00 

डा तनरभ कुभायी 5314.00 

भष्चन्द्र फ्नेत 28132.00 

तबभकुभाय चौधयी 43602.00 

यभेश कुभाय गौतभ 17595.00 

अतनर फदववा 393.00 

र्ऩङ्गरा ऩौडेर आचामि 6994.00 

देफजय मादव 14787.00 

तरराभणय दाहार 6394.00 

फाफयुाभ आचामि 6394.00 

र्कशोय ऩौडेर 3585.00 

देवय न्मौऩान े 8206.00 

भाधव प्रसाद येग्भय 17595.00 

अजुिन बट्टयाई 8257.00 

३६ 

दाभोदय चाऩागाइ 67817.00 

ध्रवुकुभाय बण्डायी 1945.00 

ष्जवनकुभाय चाऩागाइ 12747.00 

रक्ष्भय प्रसाद ऩोखयेर 5067.00 

तररादेवय ओझा 5067.00 

परयन्द्र बट्टयाई 11199.00 

सतुनर अतधकायी 11651.00 

ददनेश ष्घतभये 7586.00 

योर्हत तनयौरा 8849.00 

तफयेन्द्र नेमोहाङ्ग 12864.00 

ऩणु्म प्रसाद ढकार 8709.00 

 

 

 

 

 

399500 
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ततथियाज ष्घतभये 3365.00 
afa'/fd e§/fO 8596.00 
lg/h Gof}kfg] 8596.00 
lbks ahufO 5766.00 
*]lj* vlq  8853.00 
#gZofd du/  4974.00 
;f]d du/  2124.00 
कृष्ण बहादरु न्यौपाने 4974.00 
xl/nfn rf}w/L 4974.00 
/fh]Gb| clwsf/L 4974.00 
lbg]; sfsL{ 7513.00 
lvn]Gb| /fh kf]v/]n  4974.00 
समुन्र बब क  1482.00 

जम्भा 399500 
 

118.4.  बौ.नॊ.९०१-२०७७/३/२२ ष्शव ऩञ्चामन भष्न्दय उऩबोक्ता सतभततराई ढुवानय फाऩत बकु्तानय गयेको 
रु.३६००/- भा १०% रे फहार कय कट्टा नगयी फढी बकु्तानय गयेको रु... ३६० 

118.5.  बौ.नॊ.१०४६-२०७७/३/३१ कामािरमरे सभाष्जक सयुऺा अतबभषु्खकयण कामिक्रभको ऩेकी पछिमौि 
गदाि प्रष्शऺकहरु रक्ष्भय प्रसाद ऩोखयेरको रु.६००/-, ऩु् कर गौतभको रु.४००/-, याभप्रसाद येग्भयको 
रु.४००/- य फासदेुव अतधकायीको रु.४००/- गयी फर्ढ बकु्तानय बएको जम्भा रु... १८०० 

118.6.  बौ.नॊ.२०२-२०७६/११/२९ भनोकाभना अिोभोफाईल्सराई भोियसाईकर खरयदफाऩत यकभ बकु्तानय 
गदाि खरयद तफर सभावेश नगयी बकु्तानय ददएकोभा सोको प्रभाण ऩेश हनुऩुनव रु... ५३३८०० 

118.7.  बौ.नॊ.२४६-२०७७/२/७ कृण तसर्ि भागि ऩेफल्स तनभािण उऩबोक्ता सतभतत, सनु्दयहयैंचा ४ राई अष्न्तभ 
तफर बकु्तानयभा िेष्ट आईिभ फाऩत रु.२५००/- बकु्तानय ददएकोभा रु.१५००/- को भार तफर बौचयसाथ 
सॊरग्न यहेको देष्खएकोरे फढी बकु्तानय बएको रु... १००० 

118.8.  बौ.नॊ.२९७-२०७७/२/२२ ऩुऩाञ्जरी धातत भागि ्तयीकयण तनभािण उऩबोक्ता सतभतत, सनु्दयहयैंचा ८ रे 
उक्त तनभािण कामिको कामि सम्ऩन्न प्रततवेदन रागत अनभुान बन्दा रु.५४४४/- रे घिी यकभको ऩेश 
गयेकोभा अष्न्तभ तफर बकु्तानयभा घिी कामि यकभ कट्टा नगयी बकु्तानय गयेको देष्खएको रु... ५४४४ 

118.9.  बौ.नॊ.३७९-२०७७/३/१८ ष्शतरभागि तनभािण उऩबोक्ता सतभतत, सनु्दयहयैंचा ५ राई अष्न्तभ तफर 
बकु्तानय गदाि वडाको बकु्तानय तसपारयस, अनगुभन प्रततवेदन, साविजतनक ऩरयऺण पायभ, खचि 
साविजतनकीकयणको तनणिम भाईनिु फेगय गयेको य फढी बकु्तानय देष्खएको रु... ७१८१ 

118.10.  बौ.नॊ.४४४-२०७७/३/२० सर्वन भागि कल्बिि तनभािण उऩबोक्ता सतभतत, सनु्दयहयैंचा ९ को अष्न्तभ 
तफर बकु्तानयभा फढी बकु्तानय देष्खएको रु...  ३११८ 

118.11.  बौ.नॊ.४५५-२०७७/३/३१ अन ु तनभािण सेवाराई अर्पस क्माष्न्िन तनभािणको तफर बकु्तानयभा फढी 
बकु्तानय देष्खएको रु...  २२९२६ 

118.12.  बौ.नॊ.१४-२०७७/२/११ अभय तनभािण सेवाराई वडा नॊ.७ को ्वा्थम चौकी बवन तनभािणको प्रथभ 
यतनङ्ग तफर बकु्तानय दददा र्वभाफाऩत रु.१७७९५/- बकु्तानय ददएकोभा सोको र्वर बौचयसाथ सॊरग्न 
नदेष्खएकोरे सोको प्रभाण ऩेश हनुऩुनव रु... १७७९५ 

118.13.  बौ.नॊ.६६-२०७७/३/३१ याप्तय रयन्मएुवर इनजी सतबिस प्रा.तर.राई रु.४९५०००/- बकु्तानय ददएकोभा 
सोको सक्कर तफजक बौचयसाथ सॊरग्न नदेष्खएकोरे सोको प्रभाण ऩेश हनुऩुनव रु... ४९५००० 

118.14.  बौ.नॊ.२०-२०७७/३/२९ श्रय भा.र्व. भगृौतरमा बवन भभित तथा यॊगयोगन तनभािण उऩबोक्ता सतभतत २ 
को उक्त कामिको अष्न्तभ तफरभा उऩबोक्ता सतभततरे रु.१५०६१/- को घिी कामि गयेको देखाएकोभा 
बकु्तानय गदाि घिी बएको काभको यकभ नघिाई बकु्तानय ददएकोरे फढी बकु्तानय बएको देष्खएको रु... १५०६१ 
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्थानयम तहको नाभ् सनु्दयहयैंचा नगयऩातरका                                                     आतथिक वषि-2076/77 
दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुजू यकभ 

118.15.  कामािरमरे आतथिक कायोवाय गदाि र्वर बयऩाई सर्हतको रेखा याख्नऩुनव व्मव्था छ   तनम्नानसुायका 
बौ.नॊ. य तभततफाि र्वर बयऩाई, अनगुभन प्रततवेदन, रागत अनभुान य प्र्ताव दतािको प्रभाण वेगय 
बकु्तानय ददएको रु. 
बौ.नॊ./तभतत सॊ्था/पभिको नाभ यकभ कैर्पमत 

69/2076/9/9 भानव अतधकाय सॊयऺण 
भञ्च नेऩार 

99500 सॊ्थाको नाभको र्वजक जायी नगयी बकु्तानय 

156/2076/7/18 प्रभे कुभाय भा्की 44000 गाडय बाडा बकु्तानय गयेकोभा प्रमोगको रगफकु 
नयहेको 

739/2077/2/27 भझेयी तभतडमा प्रा.तर. 298000 सम्झौताभा कामिक्रभ अवतध नखरेुको पभि दताि 
उदे्दम बन्दा पयक गयी रोक सेवाको कऺा 
सॊचारन गयेको 

134/2076/11/4 सरु्वधा भापि त उऩबोक्ता 
सतभतत 

95010 ऩेकी ददएकोभा ऩेकी तरन ेसतभततको तनणिम ऩेश 
नबएको 

182/2076/11/8 सतुनर कन्ट्रक्सन 496015 अनगुभन प्रततवदेन वगेय बकु्तानय गयेको  
186/2076/11/1
3 

सतुभत तनभािण सेवा 493198 हेरेप्माड तनभािणको बकु्तानय गदाि अनगुभन प्रततवदेन 
नयहेको 

558/2076/11/1
4 

बलु्के तभतडमा प्रा.तर. 200000 साभाष्जक ऩयीऺणको यकभ बकु्तानय गयेकोभा 
रागत अनभुान, सूचना प्रकाशन, प्र्ताव दताि, 
छनौिको प्रभाण ऩेश नयहेको  

559/2076/11/1
4 

बलु्के तभतडमा प्रा.तर. 149000 साभाष्जक ऩयीऺणको यकभ बकु्तानय गयेकोभा 
रागत अनभुान, सूचना प्रकाशन, प्र्ताव दताि, 
छनौिको प्रभाण ऩेश नयहेको  

जम्भा 1874723   

 

 

 

1874723/- 

118.16.  365001043 तपि ् आन्तरयक रेखाऩयीऺणफाि औल्माइएको फेरडाॉगय भझवुा सडकभा तनभािण 
व्मवसामयराई गणु्तय ऩयीऺण ऩयएस आइिभफाि िेष्ट रयऩोिफाि रु. 5000/- बकु्तानय गयेकोभा रु. 
3500/- को र्वर सभावेश नगयी फढी बकु्तानय गयेको रु. 

 

 

 

3500/- 
119.  ऩेकी् आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी २०६४ को तनमभ ७४ भा कुनै व्मष्क्तरे सयकायी काभको रातग 

ऩेकी तरन ुऩदाि कुन काभको तनतभत्त कतत चार्हने त्मसको र्ववयण ऩेश गनव ऩनव सम्फष्न्धत काभको 
रातग आवमक ऩनव बन्दा फढी यकभ नहनुे गयी ऩेकी ददन ुऩनव, तोर्कएको म्माद तबर काभ सम्ऩन्न 
गयी ऩेकी पछ मौि गनुिऩनवभा भहानगयऩातरकारे र्वतबन्न कभिचायी तथा ऩदातधकायीहरुराई ऩेकी ददई 
वषािन्त सम्भ पछ मौि नगयेको, एकै कभिचायीराई रु. 887000/- सम्भ ऩेकी ददएको, उऩबोक्ता 
सतभततराई सभेत ऩेकी ददएको सभेत देष्खएकोरे तनमभभा बएको व्मव्थाको ऩारना गयेय भार ऩेकी 
ददन ुऩदिछ   तोर्कएको कामि नगयी ऩेकी फाॉकी याख्न ेकभिचायीफाि तनमभ अनसुाय राग्ने व्माज सभेत 
रगाई असरु गनुिऩदिछ   आतथिक वषिको अन्त सम्भ पछ मौि नबएको रु. 

तस.नॊ. ऩेकी तरन ेब्मक्तय पभि वा कम्ऩनयको नाभ 
  

 यकभ 
 ऩदातधकायी   ऩेकी  

1.  तफनोद फहादयु फ्नेत 50000 

  कभिचायी   ऩेकी  

2.  केशव प्रसाद ततष्म्सना 4582 

3.  योर्हत तनयौरा 165000 
4.  भष्चन्द्र फ्नेत 550000 

5.  ततरप्रसाद ढकार 100000 

6.  सन्तोष अतधकायी 200000 

7.  गणु तनतध दाहार 100000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6655449 
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्थानयम तहको नाभ् सनु्दयहयैंचा नगयऩातरका                                                     आतथिक वषि-2076/77 
दपा नॊ. रेखाऩयीऺणफाि देष्खएका व्महोया फरेुजू यकभ 

8.  याभप्रसाद आचामि 100000 

9.  ददनेश काकी 35000 

10.  तगता अतधकायी 10000 

11.  कृण फहादयु न्मौऩान े 30000 

12.  तबभकुभाय चौधयी 1037000 

 उऩबोक्ता सतभतत   ऩेकी  

13.  बागवत भागि ऩफुि एष्जङ तथा कारोऩरे उऩबोक्ता सतभतत 480000 

14.  तफर्हवाये भागि एष्जङ तनभािण उऩबोक्ता सतभतत 133467 

15.  नागदेवय भागि कारोऩरे तनभािण उऩबोक्ता सतभतत 301000 

16.  शाष्न्तिोर कारीखोरा सडक कारोऩरे मोजना उ.स. शाष्न्तिोर 340000 

17.  सय्वतय आ.तफ.देष्ख उतय जोडने उऩकाय चोक सम्भ फािो एष्जङ/कारोऩरे तन.उ.स. 900000 

18.  सय्वतय आ.तफ.देष्ख उतय जोडने उऩकाय चोक सम्भ फािो एष्जङ/कारोऩरे तन.उ.स. 101000 

19.  गोकुर बट्टयाईको घयदेष्ख उतय हुॉदै फाफयुाभ काकीको घयसम्भ कारोऩरे तनभािण 409000 

20.  आनन्द भागि कारोऩरे तभतरजरुी भागि एष्जश्र उ.स. 320000 

21.  गोठगाउॉ देष्ख दष्ऺण भध्मारी भागि एष्जङ तनभािण उ.स. 258400 

 सॊ्थागत  ऩेकी  

22.  भा ओभ तफयाि तनभािण सेवा प्रा.तर 258000 

23.  गोर्वन्द तनभािण सेवा 660000 

24.  इन्द्रऩयु नेवा ऩचु सनु्दयहयैचा 113000 
जम्भा 6655449  

120.  अनगुभन तथा सम्ऩयीऺण – ्थानयम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८४ भा फेरुजू पर्छ्यौि 
गनव व्मव्था यहेको छ  सोही एनको दपा ८४(२)(घ) भा फेरुजू पर्छ्यौि गनव गयाउने काभ कतिव्म 
प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतको हनुे व्मव्था छ   मस वषि पर्छ्यौि बएको वेरुजकुो ष््थतत तनम्नानसुाय 
यहेको छ   

तस.नॊ. आ.व. वरेुज ुदपा 
नॊ. 

वरेुजकुो सॊष्ऺप्त 
व्महोया 

पर्छ्यौिको आधाय 
सम्ऩयीऺण 

असरुी प्रभाण तनमतभत ऩेकी 
१ 2075/76 45, 61, 

75, 85 

नऩाउने बत्ता य 
फढी बकु्तानय 

189399 
   189399 

 

 
121.  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    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसुचुयहरु  
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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 सनु्दयहयैचा नगयऩातरका नगयऩातरका 2285425 172838 7.56 134368 632107 164832 113472 259177 1169588 416556 390533 308748 1115837 188119 

 

 

 

 

       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 सनु्दयहयैचा नगयऩातरका नगयऩातरका 105 97 473548 0 6 300710 105 91 172838 27024 29805 109353 0 0 139158 2382 4274 6656 

 

 

 

 

        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 
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