
 
 

अन्ततभ रेखाऩयीऺण प्रततवेदन 
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आतथिक वषि २०७६/७७ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भहारेखाऩयीऺकको कामािरम 
काठभाडौं 



 
 

Serving the Nation and the People 

दूयदृष्टि (Vision)  
 

जनष्टहतकारातग जवापदेष्टहता, ऩायदन्शिता य तनष्ठा प्रवर्द्िन गने ष्टवश्वसनीम सॊस्था हनु 
प्रमत्नशीर यहने । 

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

transparency and integrity for the benefit of the people) 

 

गततव्म (Mission)  

 

सयोकायवाराराई साविजतनक कोषको दऺताऩूणि उऩमोग सम्फतधभा आश्वस्त ऩानि स्वततर 
एवॊ गणुस्तयीम रेखाऩयीऺण सेवा प्रदान गने ।  
(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders 

that the public funds are efficiently used) 

 

भूल्म भातमता (Core Values)  

 
 

तनष्ठा (Integrity) 

स्वततरता (Independence) 

व्मावसाष्टमकता (Professionalism) 

ऩायदन्शिता (Transparency) 

जवापदेष्टहता (Accountability) 

 

 
 

 



 
 

 

भहारेखाऩयीऺकको कामािरम 

Office of the Auditor General 
 

 

(फागभती य गण्डकी प्रदेश रेखाऩयीऺण भहा-तनदेशनारम) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
फफयभहर, काठभाडौं, नेऩार 

 

ऩर सॊखमा् २०७८/७९  

च.नॊ:२०८ तभतत् २०७८।०५।०४ 

श्री नगय प्रभखुज्मू,  

 बीयकोट नगयऩातरका, 
नगयकामिऩातरकाको कामािरम, 
स्माङजा। 

 

ष्टवषम्- रेखाऩयीऺण प्रततवेदन। 

 

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

 

 

 

 

  

 

(इतर प्रसाद आचामि) 
नामव भहारेखाऩयीऺक 



 

भहारेखाऩयीऺकको बनाइ 

नेऩारको सॊष्टवधानको धाया २४१ भा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका सफै सयकायी कामािरमको 
रेखाऩयीऺण तनमतभतता, तभतव्मष्टमता, कामिदऺता, प्रबावकारयता य औन्चत्मको आधायभा भहारेखाऩयीऺकफाट 
हनुे व्मवस्था छ।रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ को दपा २०(२) भा भहारेखाऩयीऺकरे प्रत्मेक गाउॉऩातरका य 
नगयऩातरकाको रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न गयी अरग अरग प्रततवेदन जायी गनि सक्न े व्मवस्था छ। सोही 
व्मवस्थाफभोन्जभ स्थानीम तहको 2076।77 को आतथिक कायोफायको रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न गयी मो 
प्रततवेदन जायी गरयएको छ। 

स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण नेऩारको सॊष्टवधान, रेखाऩयीऺण ऐन, सयकायी रेखाऩयीऺण भानदण्ड, 
ष्टवत्तीम रेखाऩयीऺण भागिदशिन, स्थानीम तह रेखाऩयीऺण तनदेन्शका, भहारेखाऩयीऺकको वाष्टषिक रेखाऩयीऺण 
मोजना य तनकामसॉग सम्फन्तधत ऐन, तनमभको आधायभा सम्ऩन्न गरयएको छ। रेखाऩयीऺणको प्रभखु उदे्दश्महरुभा ष्टवत्तीम ष्टववयणको शरु्द्ता, 
प्रचतरत कानूनको ऩारना, फजेट तथा मोजना तजुिभा एवॊ कामिक्रभ कामाितवमन, खरयद ब्मवस्थाऩन, साविजतनक सम्ऩन्त्तको सॊयऺण य उऩमोग, 
न्जम्भेवायी य जवापदेष्टहता एवॊ सेवा प्रवाहको अवस्था भूल्माङ्कन गनुि यहेको छ। त्मसैगयी स्रोत साधनको प्राति य उऩमोग सम्फतधभा प्रचतरत 
कानूनको ऩारना बए नबएको ष्टवश्लषेण गयी ष्टवत्तीम ब्मवस्थाऩनभा सधुायका रातग सझुाव प्रस्ततु गयी सशुासन प्रफर्द्िनभा टेवा ऩरु् माउन ु
रेखाऩयीऺणको उदे्दश्म यहेको छ। 

आतथिक वषि २०७६।७७ को रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न बएऩश्चात जायी गरयएको प्रायन्म्बक प्रततवेदन उऩय प्राि प्रततष्टक्रमाका ष्टवषमहरु 
तभरान गयी कामभ यहेका व्महोया सभावेश गयेय याम सष्टहतको अन्ततभ प्रततवेदन ऩठाइएको छ। प्रततवेदनभा ददएका सझुावहरुको 
कामाितवमनफाट स्थानीम तहभा यहेको सीतभत स्रोत साधनको उऩमोग गयी ष्टवकास तनभािण य सेवा प्रवाहभा तभतव्मष्टमता, दऺता य प्रबावकारयता 
हातसर गनि सहमोग ऩगु्न े अऩेऺ ा गरयएको छ।परस्वरुऩ स्थानीम तहको कामिसम्ऩादनभा जवापदेष्टहता य ऩायदन्शिता प्रफर्द्िन हनु े ष्टवश्वास 
तरइएको छ।  

रेखाऩयीऺणफाट भूरत: आततरयक आम य याजस्व फाॉडपाॉटको प्रऺेऩण मथाथिऩयक नयहेको, आततरयक आम ठेक्का ब्मवस्थाऩनभा स्ऩि 
कानूनी ब्मवस्था नबएको, आम सङ्करन तमून यहेको, ऩमािि आधाय फेगय याजस्व छुट ददएको, फक्मौता असरुीभा प्रबावकारयता नआएको, फजेट 
अनशुासन कभजोय यहेको, अफण्डा फजेट याखेको, खचि ऩश्चात फजेट तथा कामिक्रभ सॊशोधन गयी अनभुोदन गने गयेको, वषािततभा फढी खचि 
गयेको, खरयद कानून ष्टवऩयीत सोझै खरयद गयेको, अत्मतधक प्रशासतनक खचि गयेको, फचत अनदुान ष्टपताि नगयेको, ष्टवतयणभखुी खचिको फाहलु्मता 
यहेको जस्ता प्रवनृ्त्त देन्खएका छन।्त्मसैगयी ष्टवकास तनभािणतपि  मोजना प्राथतभकीकयण नगयेको, साना तथा टुके्र आमोजनाको छनौट गयेको, 
जष्टटर प्रकृततका कामिहरु सभेत उऩबोक्ता सतभततफाट गयाएको, तोष्टकएफभोन्जभ जनसहबातगता नजटेुको, ददगो ष्टवकासका रक्ष्म अनरुुऩ मोजना य 
कामिक्रभ तजुिभा नगयेको, दीघिकारीन ष्टवकासको खाका तजुिभा नबएको जस्ता सभस्मा यहेका  छन।्  

स्थानीम तहको आततरयक ब्मवस्थाऩनतपि  आवश्मक अनबुवी य दऺ जनशन्क्तको कभी यहेको, कभिचायी तनमनु्क्त तथा फढुवाभा प्रदेश 
रोकसेवा आमोगको ऩयाभशि नतरएको, सेवा प्रवाहभा अऩेन्ऺत सधुाय हनु नसकेको, स्रोत, साधन य सम्ऩन्त्तको दरुुस्त अतबरेख नयहेको, सञ्चातरत 
मोजना, कामिक्रभ, सेवा प्रवाहको अतबरेख नयाखेको, फैंक ष्टहसाफ ष्टववयण तमाय गने नगयेको, रेखाङ्कन तथा सभग्र प्रततवेदन प्रणारी य आततरयक 
तनमतरण कभजोय यहेको छ।साथै आततरयक रेखाऩयीऺण बयऩदो य प्रबावकायी नबएको ऩाइएको छ। स्थानीम तहभा रेखा सतभततको गठन, 
कामिऺ ेर, रेखाऩयीऺण प्रततवेदन उऩय छरपर य फेरुजू पर्छ्यौट सम्फतधी स्ऩि कामिष्टवतध तजुिभा हनु फाॉकी यहेको ऩाइएको 
छ।रेखाऩयीऺणफाट औॊल्माएका व्महोयाहरु सधुाय गयी गत ष्टवगतका फेरुज ुउऩय अऩेन्ऺतरुऩभा आवश्मक कायवाही बए गयेको सभेत देन्खएन। 

सभम य जनशन्क्तको सीतभतताको फावजदु मथासम्बव स्थानीम तहको कामिस्थरभा नै उऩन्स्थत बइि रेखाऩयीऺण गरयएको 
तथमो।रेखाऩयीऺणको क्रभभा रेखाऩयीऺण टोरीरे स्थानीम तहका प्रभखु सष्टहतका ऩदातधकायीहरुसॉग छरपर सभेत गरयएको तथमो।रेखाऩयीऺण 
प्रततवेदनभा उल्रेख बएका ब्महोयाको कामाितवमनफाट स्थानीम तहको ष्टवत्तीम व्मवस्थाऩन, बौततक ऩूवािधाय य सेवा प्रवाहभा सधुाय हनुे अऩेऺा 
गयेको छु। स्थानीम तहको रेखाऩयीऺणभा सहमोग ऩरु्मािउन ेस्थानीम तहका सफै ऩदातधकायी तथा कभिचायीहरु य रेखाऩयीऺण तथा प्रततवेदन 
तमायीभा सॊरग्न मस कामािरमका कभिचायीहरु सफैराइि धतमवाद ऻाऩन गदिछु।  

 
 

 

                      (टॊकभन्ण शभाि, दॊगार) 
२०७8 बार ४  गते              भहारेखाऩयीऺक 

 



 

 

भहारेखाऩयीऺकको कामािरम 

Office of the Auditor General 
 

 

(फागभती य गण्डकी प्रदेश रेखाऩयीऺण भहा-तनदेशनारम) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
फफयभहर, काठभाडौं, नेऩार 

ऩर सॊखमा् २०७८/७९    
च.नॊ.:१५५ तभतत्२०७८।०५।०४                                                                             
श्री नगय प्रभखुज्मू,  

बीयकोट नगयऩातरका, 
नगयकामिऩातरकाको कामािरम, 

स्माङजा। 

ष्टवषम् रेखाऩयीऺण प्रततवेदन। 

कैष्टपमत सष्टहतको याम 

हाभीरे बीयकोट नगयऩातरकाको आतथिक वषि २०७६।७७ को ष्टवत्तीम ष्टववयण य त्मससॉग सम्फन्तधत आम व्मम ष्टववयण तथा रेखा ष्टटप्ऩणीहरूको 
रेखाऩयीऺण गयेका छौं। 

हाम्रो यामभा, मस प्रततवेदनको कैष्टपमत सष्टहतको याम व्मक्त गने आधाय खण्डभा उल्रेख बएका ष्टवषमरे ऩाने असय फाहेक, ऩेश बएको २०७७ 
आषाढ 31 भा सभाि बएको आतथिक वषि २०७६।७७ को ष्टवत्तीम ष्टववयण य त्मससॉग सम्फन्तधत आम- व्मम ष्टववयणरे स्थानीम तहसॉग सम्फन्तधत 
प्रचतरत कानून य ऩयम्ऩया फभोन्जभ सायबूत रुऩभा सष्टह तथा मथाथि अवस्था न्चरण गदिछ।  
कैष्टपमत सष्टहतको यामव्मक्त गने आधाय 
1.  रेखाऩयीऺणफाट रु=२ कयोड ३५ राख १६ हजाय फेरुजू देन्खएको छ।सोभध्मे असरु गनुिऩने रु=२० राख २७ हजाय, प्रभाण कागजात ऩेश 
गनुिऩने रु= ८० राख २६ हजाय, तनमतभत गनुिऩने रु=१ कयोड २७ राख ६३ हजाय य ऩेस्की रु=७ राख यहेको छ।   
2.  रेखाऩयीऺणभा देन्खएका व्महोयाहरूका सम्फतधभा तभतत २०७७।१०।१५ भा जायी गरयएको प्रायन्म्बक प्रततवेदन उऩय प्राि प्रततष्टक्रमा सष्टहतका 
प्रभाण कागजातका आधायभा पर्छ्यौट बएका दपाहरू हटाई कामभ व्महोयाको अन्ततभ प्रततवेदन ऩाना २० (फीस) मसैसाथ सॊरग्न छ। 

3.  आम्दानी तथा खचिको से्रस्ता नगदभा आधारयत रेखा प्रणारी अवरम्फन गयेकोरे ऩातरकाको ऩेस्की फाहेक सम्ऩन्त्त तथा दाष्टमत्व मष्टकन हनेु कुनै 
जानकायी खुराएको छैन।   
हाम्रो रेखाऩयीऺण कामि नेऩारको सॊष्टवधान, रेखाऩयीऺण ऐन तथा भहारेखाऩयीऺकको कामािरमरे अवरम्वन गयेका नेऩार सयकायी रेखाऩयीऺणभान, 

भागिदशिन तथा रेखाऩयीऺणसॊग सम्फन्तधत अतम प्रचतरत कानून फभोन्जभ गरयएको छ।ष्टवत्तीम ष्टववयण तमाय गने स्थानीम तहसॊग हाभी स्वततर छौं। 
त्मसका रातग स्वीकृत आचाय सॊष्टहता अनसुाय हाभीरे काभ गयेका छौं।रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राि गयेका रेखाऩयीऺण प्रभाणहरू हाम्रो याम व्मक्त गने 
आधायका रातग ऩमािि य उऩमकु्त छन ्बने्न कुयाभा कामािरम ष्टवश्वस्त छ।   
ष्टवत्तीम ष्टववयण उऩय व्मवस्थाऩन य रेखाउत्तयदामी अतधकायीको न्जम्भेवायी 
आतथिक कामिष्टवतध तथा ष्टवत्तीम उत्तयदाष्टमत्व ऐन, २०७६ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ तथा अतम प्रचतरत कानून फभोन्जभ सही य 
मथाथि हनेु गयी ष्टवत्तीम ष्टववयण तमाय गने तथा जारसाजी वा अतम गन्ल्तका कायण ष्टवत्तीम ष्टववयण सायबूत रुऩभा गरत आॉकडा यष्टहत स्वरुऩभा 
फने्न गयी आवश्मक आततरयक तनमतरण प्रणारी रागू गने न्जम्भेवायी ऩातरका व्मवस्थाऩनभा यहेको छ।नगय कामिकारयणी, नगयऩातरका प्रभखु य 
प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत ऩातरकाको ष्टवत्तीम प्रततवेदन प्रकृमाको अनगुभनका रातग न्जम्भेवाय यहेका छन।्   
ष्टवत्तीम ष्टववयणको रेखाऩयीऺण उऩय रेखाऩयीऺकको न्जम्भेवायी 
ष्टवत्तीम प्रततवेदन सभग्रभा जारसाजी वा अतम गल्ती सभेतका कायण सायबतू रुऩभा गरत आॉकडायष्टहत यहेको होस ्बनी उन्चत आश्वस्तता प्राि गयी 
याम सष्टहतको रेखाऩयीऺण प्रततवेदन जायी गनुि रेखाऩयीऺणको उद्देश्म हो।रेखाऩयीऺणभा उन्चत आश्वस्ततारे साभातम स्तयको आश्वस्ततासम्भ प्रदान 
गयेको हतुछ, तय रेखाऩयीऺण ऐन तथा भहारेखाऩयीऺकको कामािरमरे अवरम्फन गयेका नेऩार सयकायी रेखाऩयीऺणभान, भागिदशिन तथा 
रेखाऩयीऺणसॉग सम्फन्तधत अतम प्रचतरत कानून फभोन्जभ गने रेखाऩयीऺण सम्ऩादन बएकै अवस्थाभा ऩतन सफै प्रकायका जारसाजीजतम वा अतम 
गल्ती ऩत्ता रगाउन सक्ने तनन्श्चतता बने हदैुन।ष्टवत्तीम ष्टववयणका उऩमोगकतािरे साभातमतमा गने आतथिक तनणिमभा नै पयक ऩानि सक्ने अवस्था 
देन्खएका एउटै वा सभग्रताभा हनेु ष्टवशेष वा जारसाजीजतम वा अतम गल्तीराई सायबूत रुऩभा गरत आॉकडा भातनएको छ। 

 

 

 

(इतर प्रसाद आचामि) 
नामव भहारेखाऩयीऺक 
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रेखाऩयीऺण प्रततवेदन 

स्थानीम सन्ञ्चत कोष् आतथिक वषि २०७६।७७ को स्थानीम सन्ञ्चत कोष आम व्मम ष्टहसावको सॊन्ऺि अवस्था तनम्न वभोन्जभ यहेकोछ। 

प्रािी बकु्तानी ष्टहसाव 

 

ष्टववयण ष्टटप्ऩणी                     मस वषि रु. 
  फजेट आपैरे गयेको प्राति / 

बकु्तानी 
वस्तगुत/सोझै 

बकु्तानी 
जम्भा 

प्राति (क+ख)  738400159 587211500.56  587211500.5

6 

क.प्राति (सॊन्चतकोषभा आम्दानी फाॉतधन)े  452861159 416389900.56 0 416389900.5

6 

11000 कय 11 91012159 54316895.54 0 54316895.54 

13000 अनदुान  358815000 358815000 0 358815000 

सॊघीम सयकाय 12 313132000 313132000 0 313132000 

प्रदेश सयकाय 12 45683000 45683000 0 45683000 

14000 अतम याजस्व  3034000 3258005.02 0 3258005.02 

ख.अतम प्राति  285539000 170821600  170821600 

ष्टवतयण गनि फाॊष्टक याजस्व  0 0 0 0 

कोषहरु  780000 0 0 0 

धयौटी  0 497663 0 497663 

सॊघीम,प्रदेश सयकाय वा अतम कामिक्रभ  284759000 170323937 0 170323937 

बकु्तानी (ग+घ)  753270159 576724543.52  576724543.5

2 

ग.बकु्तानी (सन्ञ्चत कोषफाट)  467731159 406091846.52  406091846.5

2 

21000 ऩारयश्रतभक/ सषु्टवधा 18 171013953 167495825.70 0 167495825.7

0 

22000 भारसाभान तथा सेवाको उऩमोग 18 92277145 78597987.94 0 78597987.94 

25000 सहामता(Subsidy) 18 21326902 19869757 0 19869757 

26000 अनदुान 18 28460000 10675393.35 0 10675393.35 

27000साभान्जक सयुऺा 18 4496000 3726189 0 3726189 

28000 अतम खचि 18 4682159 3783261.80 0 3783261.80 

31000 गैय ष्टवन्त्तम सम्ऩत्ती/ऩूॉजीगत खचि 18 145475000 121943431.73 0 121943431.73 

घ.अतम बकु्तानी  285539000 170632697  170632697 

कोषहरु  780000 0 0 0 

धयौटी  0 475770 0 475770 

सॊघीम,प्रदेश सयकाय वा अतम कामिक्रभ  284759000 170323937 0 170323937 

कट्टी यकभ बकु्तानी/दान्खरा गनि फाॊकी   (167010)  (167010) 

ङ.मो वषिको फचत(तमनु)  (14870000) 10486957.04  10486957.04 

च.गतवषिको न्जम्भेवायी यकभ(अ.ल्मा)   17150640.88  17150640.88 

वषािततको फाॊकी यकभ(ङ+च)  (14870000) 27637597.92  27637597.92 

फैंक तथा नगद फाॊकी 24  42095534.20  42095534.20 
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 ef}=g+=, ldlt / Joxf]/f फेरुजू यकभ 
 ऩरयचम् स्थानीम नेततृ्वको ष्टवकास गदै स्थानीम शासन ऩर्द्ततराई सदुृढ गयी स्थानीम तहभा ष्टवधाष्टमकी, 

कामिकायीणी य तमाष्टमक अभ्मासराई सॊस्थागत गनि स्थानीम सयकाय सॊचारन गने उद्देश्मरे मस नगयऩातरकाको 
स्थाऩना बएको हो।स्थानीम सयकायरे सॊचारन गने कामिभा सहकारयता, सह–अन्स्तत्व य सभतवमराई प्रविधन गनुि 
य स्थानीम सयकायका काभभा जनसहबातगता, उत्तयदाष्टमत्व, ऩायदन्शिता सतुनन्श्चत गयी नागरयकराई गणुस्तयीम सेवा 
प्रदान गनुि नगयऩातरकाको उद्देश्म यहेको छ।मस नगयऩातरका अततगित ९ वटा वडा, ७८∙२३ वगि ष्टकरोतभटय 
ऺेरपर तथा २५५८३ जनसॊखमा यहेको छ। 

 

 रेखाऩयीऺणको क्रभभा असरुी् साभान्जक सयुऺा वाऩतको वढी बकु्तानी बएको  रु-८४००।०० असरुी बई 
दान्खरा बएको छ। 

 

1.  ष्टवत्तीम ष्टववयणको ष्टवश्लषेण् स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७२ भा ऩातरकारे प्रत्मेक वषिको 
श्रावण १ गतेदेन्ख आगाभी वषिको आषाढ भसाततसम्भको अवतधराई आतथिक वषि कामभ गयी आम य व्मवमको 
ष्टहसाव याख्नऩुदिछ।सोही ऐनको दपा ६९ भा तोष्टकएअनसुाय ऩातरकारे आफ्नो आतथिक कामि प्रणरीको व्मवस्थाऩन 
गनुिऩदिछ।मस सम्फतधभा देन्खएका व्महोया देहाम फभोन्जभ छन ्

 स्थानीम तहरे सॊन्चत कोषभा गत ष्टवगतको फाॉकी मस वषि प्राि यकभ य सॊन्चत कोषवाट बएको खचि स्ऩि 
देन्खने गयी खाता याखेको छैन। 

 ऩातरकाको आ-व- ०७५।७६ को अन्ततभ रेखाऩरयऺण प्रततवेदनअनसुाय गत वषिको न्जम्भेवायी रु. 
१५८५०१४०।८८ सायेकोभा सरुको ष्टवन्त्तम प्रततवेदन अनसुाय गत वषिको न्जम्भेवायी रु. 
१७१५०६४०।८८ देन्खएको छ।वास्तष्टवक न्जम्भेवायी सायेको यकभ य सरुको ष्टवन्त्तम प्रततवेदनभा रु. 
१३००५००।०० पयक देन्खएकोरे सो सम्वतधभा मथाथिता एष्टकन गयी ष्टहसाव तभरान गनुिऩदिछ। 

 ऩातरकाको धयौटी खाता य ष्टवतबन्न कोष सष्टहत मस वषिको अन्ततभ भौज्दात रु-३६३२१७१५।५८ यहेकोभा 
सरुको ष्टवन्त्तम ष्टववयणभा अन्ततभ भौज्दात रु-२७६३७५९७।९२ देन्खएकोरे सरुको ष्टवन्त्तम ष्टववयणभा कतभ 
देन्खएको रु-८६८४११७।६६ को सम्वतधभा ऩातरकारे स्ऩि ऩायी ष्टहसाव तभरान गनुिऩदिछ।  

 स्थानीम कोषको सञ्चारन, व्मवस्थाऩन य प्रततवेदन प्रणारीभा एकरुऩता य शरु्द्ता कामभ गनि भहारेखा 
तनमतरक कामािरमरे उऩरब्ध गयाएको स्थानीम सॊन्चत कोष व्मवस्थाऩन प्रणारी (सरु) को प्रमोग गयेको 
बएता ऩतन सोरे देखाएको ष्टवन्त्तम प्रततवेदन मथाथि यहेको ऩाईएन। 

त्मसैरे तोकेफभोन्जभका ष्टवत्तीम ष्टववयणहरु तथा खाताहरु अद्यावतधक गयी आम य व्ममको वास्तष्टवक न्स्थतत 
देन्खने गयी रेखाॊकन गनुिऩदिछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  आततरयक तनमतरण प्रणारी् स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७८ वभोन्जभ आततरयक तनमतरण 
प्रणारी तमाय गयी राग ु गनुिऩनेभा राग ु गयेको ऩाईएन।मस सम्वतधभा देन्खएका अतम व्महोयाहरु तऩन्शर 
वभोन्जभ यहेका छन। 

 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 2074 को दपा 11 अनसुाय आफ्नो ऺेरतबरको आधायबतु तथमाॊक 
सॊकरन, अतबरेखाॊकन य व्मवस्थाऩन गनुिऩनेभा सो गयेको ऩाईएन। 

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

 स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७५ फभोन्जभ एक आतथिक वषिभा खचि हनु नसकी फाॉकी 
यहेको यकभ आतथिक वषिको अततभा स्थानीम तहको सॊन्चत कोषभा ट्रातसपय गनुिऩनेभा आतथिक वषि सभाि 
बए ऩश्चात ्ऩतन चार ुखचि खाताभा रु.१४ राख ५ हजाय , ऩजुीगत खचि खाताभा रु १कयोड ४१ राख १० 

 



3 

 
 

हजाय सभेत   गयी रु.१ कयोड ५५ राख १५ हजाय भौज्दात यहेको ऩाईमो।उक्त यकभ श्रावण २९ गते 
भार ट्रातसपय गयेको फैंक स्टेटभेतटफाट देन्खतछ। 

 ऩातरकारे कामिक्रभगत तथा मोजनागत खाता याखेको ऩाईएन।साथै ऩातरकाफाट मस वषि सॊचातरत कामिक्रभ 
तथा मोजनाको कामाितमवमन य सेवा प्रवाह सभेतको वाष्टषिक कामिक्रभ अनसुायको प्रगतत तमाय गयेको 
ऩाईएन। 

 कामािरमको शे्रस्ता य वैक ष्टवचको ष्टहसाव पयक ऩये वा नऩयेको सम्वतधभा वैक ष्टहसाव तभरान ष्टववयण तमाय 
नगयेको कायण ष्टहसाव तभरान बए नबएको सम्वतधभा मष्टकन गनि सष्टकएन। 

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

 अततय सयकायी ष्टवत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा १७ फभोन्जभ भध्मकारीन खचि सॊयचना तमाय 
गनुिऩनेभा ऩातरकारे सो फभोन्जभ भध्मकारीन खचिको सॊयचना तमाय गयेको ऩाईएन। 

 स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७१ भा ऩातरकारे आफ्नो अतधकायऺेरतबरका ष्टवषमभा 
स्थानीमस्तयको ष्टवकासका रातग आवतधक, वाष्टषिक, यणनीततगत ष्टवषम ऺेरगत भध्मकारीन तथा दीघिकारीन 
ष्टवकास मोजना तमाय गयी कामाितवमनभा ल्माएको ऩाईएन। 

 स्थानीम तहरे आफ्नो ऺेरभा कामाितवमन हनुे आमोजनाको तफश्लषेण गयी सम्बाब्म आमोजनाको फैंक खडा 
गयेको देन्खएन । 

 ददगो तफकास मोजना (२०१५-२०३०) राई कामाितवमन गने सतदबिभा रक्ष्मराई आततरयकीकयण गने य 
भध्मकातरन रक्ष्महरु तोष्टक भलु्माङ्कन गने कामि बएको देन्खएन । 

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

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

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

 न्जतसी तनरयऺण प्रततवेदनभा उल्रेख बए अनसुाय ष्टवतबन्न भारसाभान भभित तथा तरराभ गनुि ऩनेभा गयेको 
ऩाईएन । 

 भलु्म अतबवषृ्टर्द् कय तनमभावरी, २०53 को तनमभ 6 (क) भा ठेक्का सम्झौता य कय बकु्तानीको जानकायी 
सम्वन्तधत आततरयक याजस्व कामािरमराई नददई आतथिक वषिको अततभा भार ददएको तथा इ–टीतडएस गयेको 
ऩाइएन। 

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

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

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

 स्थानीम तहरे तनभािण व्मवसामी तथा उऩबोक्ता सतभतत भापि त कामि गयाएकोभा तनभािण कामिभा प्रमोग हनु े
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साभानको गणुस्तय ऩयीऺण गयेको ऩाइएन। 

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

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

 सॊस्था दताि ऐन, २०३४ दपा ३ ऩातरकाफाट सॊचारन बएका ष्टवतबन्न मोजना तनभािण कामि गनि सम्झौता गठन 
गयेका उऩबोक्ता सतभतत ऐनको उक्त व्मवस्था अनसुाय भातमता प्राि हनु ेगयी दताि गयेको ऩाइएन। 

 ऩातरकारे आमोजना कामिक्रभ छनौट गदाि उऩबोक्ता सतभततको तपि फाट नगद रागत सहबातगता जटु्ने 
आमोजनाराई प्राथतभकता ददनऩुनेभा सो नगयेको य रागत सहबातगता सष्टहतका रागत अनभुान तमाय गयेको 
देन्खएन। 

 सञ्चातरत मोजनाको सूचना ऩाटीभा आम–व्मम, अऩेन्ऺत य वास्तष्टवक राबका साथै उऩबोक्ताको मोगदान य 
कामिसम्ऩादन रगामतका ष्टवषमभा स्ऩि गयी सयोकायवारा सष्टहतको साविजतनक सनुवुाई य साविजतनक 
ऩयीऺणराई अतनवामि गनुि गयाउन ुऩनेभा अतधकाॊशत् मोजनाभा सोको ऩारना बएको ऩाईएन। 

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

 ऩातरकाको ष्टवकास तनभािण व्मवस्थाऩन तथा सेवा प्रवाहका रातग प्राष्टवतधकतपि  य प्रशासतनकतपि  सभेत ६१ 
कभिचायीको दयफतदी स्वीकृत बएकोभा क्रभश: ५२ ऩदऩूतॉ बएको ९ दयवतदी रयक्त यहेकोरे कामािरम 
सञ्चारनभा कभिचायीको अबाव यहेको ऩाईमो। 

 सशुासन व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन तनमभावरी, २०६५ अनसुाय नागरयक वडाऩरभा उल्रेन्खत सेवाहरुको 
कामाितवमन न्स्थती अनगुभन गनि अनगुभन सॊमतर तम गयेको ऩाईएन। 

 सॊघीम भातभरा तथा साभातम प्रशासन भतरारमको 2073।12।25 को ऩरयऩर अनसुाय मस ऩातरकाभा 
सभाष्टहत बएका साष्टवकका गाउॉ ष्टवकास सतभततको नाभभा यहेका ऩेश्की तथा वेरुजकुो रगत तमाय गयेको 
ऩाईएन। 

 स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा २४ फभोन्जभ स्थानीम तहरे मोजना फनाउॉदा 
सहबातगताभूरक, उत्ऩादनभूरक य प्रततपर प्राि मोजना छनौट गयी प्राथतभकीकयण गनुिऩने व्मवस्था अनसुाय 
मोजना तजुिभा तथा कामितवमन गयेको ऩाइएन। 

 पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन ऐन, २०६८ को दपा ३ भा पोहोयको व्मवस्थाऩन गयी गाउॉ तथा नगय सपा याख्न े
न्जम्भेवायी स्थानीम तहको हनुे उल्रेख बएकोभा ऩातरकारे पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन गनि ददघिकातरन मोजना 
वनाई कामाितवमन गयेको ऩाइएन । 

 साभान्जक सयुऺा तनमभावरी २०७६, को तनमभ २३(१) भा स्थानLम तहरे आफ्नो ऺेरतबर ष्टवतयण गरयएको 
साभान्जक सयुऺा बत्ताको चौभातसक तथा फाष्टषिक प्रततवेदन अनसूुची ६ फभोन्जभको ढाॉचाभा तमाय गयी ष्टवबाग 
तथा प्रदेशको साभान्जक सयुऺा सम्फतधी ष्टवषम हेने तनकामभा ऩठाउन ुऩनेभा ऩातरकारे सभमभा प्रततवेदन गने 
कामि गयेको ऩाइएन। 

 स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा २७ वभोन्जभ स्थातनम तहरे ब ुजोन्खभ सॊवेदनन्शरताका 
आधायभा जग्गाको उऩमोग सम्वन्तध भाऩदण्ड तोक्नऩुने य त्मस्तो भाऩदण्डको अतधनभा यही तोकेको ऺेरभा 
भार बवन तनभािण गनि स्वीकृती ददन सक्ने व्मवस्था बएकोभा नगयऩातरकारे जग्गाको उऩमोग सम्वतधी 
भाऩदण्ड वनाई राग ुगयेको देन्खएन। 
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 साभान्जक सयुऺा कामिक्रभ सॊञ्चारन कामिष्टवतध, २०७५ दपा ३३ (क) भा आगाभी आतथिक वषिभा बत्ता प्राि 
गनेहरुको ष्टववयण सम्फन्तधत वडा सतभततहरुको तसपारयसका आधायभा स्थातनम तहको सबाभा ऩेश गनुिऩनेभा 
नगयेको साथै ऩातरकावाट ऩठाएको यकभ राबग्राहीको खाताभा फैंकरे १५ ददनतबर जम्भा गयी प्रत्मेक 
खाताभा जम्भा बएको यकभ देन्खने ष्टववयण सष्टहतको (Reverse Feed) ष्टववयण ऩेश गनुिऩने ब्मवस्था यहेकोभा 
नगयऩातरकाभा उक्त शतिअनसुाय वैकवाट चौभातसक रुऩभा जम्भा बएको ष्टववयण प्राि बएको देन्खएन। 

 ऩातरका य अततगितका वडाको स्वातभत्वभा यहेको बवन, जग्गा, सवायी साधन, पतनिचय तथा ष्टवद्यतुतम साभान 
रगामतका सम्ऩत्तीको भलु्माङकन सभेत देन्खने गयी अतबरेख अद्याफतधक गनुिऩनेभा सो गयेको ऩाइएन। 

तसथि ऩातरकारे आततरयक तनमतरण प्रणारीराई ऐन तथा तनमभावरीभा बएको व्मवस्था फभोन्जभ प्रबावकायी य 
ष्टवश्वसनीम फनाई सेवा प्रवाह सदुृढ फनाउन ेतपि  ध्मान ददनऩुने देन्खतछ । 

3.  फजेट ऩेश, ऩारयत य अन्खतमायी - स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७१ भा स्थानीम तहरे आगाभी 
आतथिक वषिको याजश्व य व्ममको अनभुान कामिऩातरकाफाट स्वीकृत गयाई असाय १० गते तबर ऩेश गने य मसयी 
ऩेश बएको फजेट छरपर गयी असाय भसातततबर सबाफाट ऩारयत गनुिऩने व्मवस्था छ।सोही ऐनको दपा ७३ 
भा सबाफाट फजेट स्वीकृत बएको ७ ददनतबर स्थानीम तहका प्रभखुरे प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतराई फजेट खचि 
गने अन्खतमायी प्रदान गनुिऩने व्मवस्था छ।मस स्थानीम तहभा रु-३८ कयोड ७६ राख ९२ हजायको फजेट सबा 
सभऺ ऩेश गयेकोभा २०७६।३।१० भा ऩारयत बएको छ।फजेट ऩारयत ऩश्चात नगयऩातरका प्रभखुरे ७ ददनतबर 
प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतराई फजेट खचि गने अन्खतमायी प्रदान गनुिऩनेभा असायको २५ गते अन्खतमायी प्रदान 
गयेको।नगयऩातरकारे ऐनभा बएको व्मवस्थाको ऩारना गने तपि  ध्मान ददनऩुदिछ।  

 

4.  
चौभातसक ऩूॉजीगत खचि्  आतथिक कामिष्टवतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ २३ फभोन्जभ स्वीकृत बएको 
कामिक्रभभा तनमभ २५ फभोन्जभ चौभातसक प्रगतत ष्टववयण वनाई ऩेश गनुिऩने य चौभातसक रक्ष्म तथा कामिक्रभ 
फभोन्जभ कामिसम्ऩादन सम्ऩन्न गयी कमिक्रभ कामाितवमन गनुिऩने व्मवस्था छ।कामािरमरे उऩरव्ध गयाएको 
ष्टववयण अनसुाय चौभातसक ऩूॉन्जगत खचिको न्स्थतत देहाम फभोन्जभ छ।वषािततभा  हतायभा काभ गयाउॉदा काभको 
गणुस्तयभा असय ऩने देन्खएकोरे तनमभभा बएको व्मवस्था अनरुुऩ आषाढभा वढी खचि गने ऩरयऩाटीभा तनमतरण 
गनुिऩदिछ। 

 

5.  ऩूॉजीगत खचि शीषिक कुर खचि 
चौभातसक खचि (रु.हजायभा) 

आषाढ भष्टहनाको भार खचि 
प्रथभ चौभातसक दोस्रो चौभातसक तेस्रो चौभातसक 

कूर खचि: 121943 18285 47500 56158 २९१४5 

खचिको प्रततशत  14.99 38.95 46.06 23.90 

 
 

6.  सेवा प्रवाह् स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को ऩरयच्छेद ३ भा नगयऩातरका तथा वडा कामािरमको काभ, 
कतिव्म य अतधकायको व्मवस्था छ।नगयऩातरकावाट प्राि ष्टववयण अनसुाय मस वषि जतभ य भतृ्म ु दताि ९६७ 
,नाता प्रभान्णत ४४३, घयवाटो तसपारयस ४६३, नागरयकता तसपारयस ९४७, अतम ३३३ वटा दताि गयेको 
ऩाइमो।अतमभा ३३३ देखाइएकोभा अतम कुन ++–कुनभा हो बनी मष्टकन हनु सकेन।ऩातरकारे ऩन्िकयण दताि तथा 
तसपारयस सम्वतधभा अतबरेख याखेको छैन।ऩातरकारे ऐन वभोन्जभ सोको अतबरेख व्मवन्स्थत गनुिऩदिछ। 

 

7.  ऺरेगत फजेट य खचि- स्थानीम तहको एकीकृत, सभानऩुाततक य ददगो ष्टवकासका ऺेरगत रुऩभा सभानऩुाततक 
फजेट ष्टवतनमोजन गयी खचि गनुिऩने हतुछ।मस ऩातरकाको २०७६।७७ को ऺेरगत फजेट खचिको न्स्थततको 
न्शषिकगत ष्टववयण ऩेश नबएकोरे ऺेरगत वजेट खचिको न्शषिकगत अवस्था एष्टकन गनि सष्टकएन।खचिको न्शषिकगत 
ष्टववयण तमाय गनेतपि  ध्मान ददनऩुदिछ। 

 

 
भखुम ऺेर  वाष्टषिक वजेट खचि यकभ कुर खचि भध्मे प्रततशत 
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आतथिक ष्टवकास 20891000 13619000 3.35 

साभान्जक ऺेर  223030000 197331000 48.59 

ऩूवािधाय ष्टवकास ऺेर 103179000 84433000 20.79 

ष्टवत्तीम व्मवस्थाऩन तथा सशुासन 8437000 8324000 2.06 

कामिसॊचारन तथा प्रशासतनक खचि  112193000 102383000 25.21 

                             जम्भा 467730000 406090000 100  
8.  खचि तफश्लषेण् ऩातरकारे मसफषि कुर आन्ततयक आमफाट रु ९३ राख ६३ हजाय,  याजस्व फाॉडपाॉड य 

अनदुानफाट रु- ४० कयोड ७० राख २६ हजाय सभेत रु-४१  कयोड ६३ राख ८९ हजाय आम्दानी बएकोभा चार ु
तपि  रु-२८ कयोड ४१ राख ४८ हजाय य ऩूॉन्जगत तपि  रु-१२ कयोड १९ राख ४३ हजाय सभेत रु-४० 
कयोड ६० राख ९१ हजाय खचि बएको छ।खचि भध्मे आततरयक आमको ष्टहस्सा २.३० प्रततशत यहेको 
छ।मसफषि ऩदातधकायी सतुफधाभा रु- ९० राख  खचि बएको छ जनु आततरयक आमको ९६-७७ प्रततशत यहेको 
छ।ऩातरकाराई प्राि बएको सफै अनदुान य याजस्व फाॉडपाॉडको यकभफाट ६९-९७ प्रततशत चार ुय ३०-०३ 
प्रततशत भार ऩूॉन्जगत तनभािणभा खचि बएको देन्खतछ।मसफाट ऩातरकाहरुरे तफकास तनभािण प्रमोजनभा तमनु खचि 
गयेको प्रशासतनक प्रमोजनभा फढी खचि बएको देन्खतछ।मसयी प्रशासतनक खचि तनमतरण गदै प्राि अनदुान य 
याजस्व फाॉडपाॉडको यकभ अतधकरुऩभा तफकास तनभािण प्रमोजनभा ऩरयचारन गरयनऩुदिछ। 

 

9.  आततरयक रेखाऩयीऺण नगयाएको् स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७७(२) भा स्थानीम तहरे 
काननु वभोन्जभ आफ्नो आम य व्ममको आततरयक रेखाऩयीऺण गनुिऩने उल्रेख छ।ऩातरकाको न्जल्रान्स्थत कोष 
तथा रेखा तनमतरक कामािरमफाट बएको तनकासा यकभको आततरयक रेखाऩयीऺण बएको य फाॉकी सभानीकयण 
तथा आततरयक आम व्ममको रेखाऩयीऺण बएको ऩाइएन।ऩातरकारे काननुको ऩरयऩारना गयी आततरयक 
रेखाऩयीऺण गयाउनऩुदिछ। 

 

10.  आततरयक आमतपि  M स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को ऩरयच्छेद ९ भा ऩातरकाको ष्टवन्त्तम अतधकाय 
ऺेरको वायेभा व्मवस्था गयेको छ तथा आतथिक कामिष्टवतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ९,१०,१५ फभोन्जभ 
दैतनक तथा फाष्टषिक रुऩभा प्राि बएको आम स्ऩि देन्खने गयी शे्रस्ता याख्नऩुने, यतसद तनमतरण खाता याख्नऩुने, वडा 
कामिरमहरुभा ऩठाएका य ष्टपताि आएका यतसदको अद्यावतधक शे्रस्ता नयहेको, यतसदको तसरतसरेवाय नम्वय 
अनसुाय उठाएको आम य फैंक दान्खराको यकभ नतबडेको हुॉदा मो वषि घयफाटो तसपारयस दस्तयु, सम्ऩन्त्तकय, 
भारऩोत यन्जिेशन शलु्क तथा अतम आमवाऩत हनुऩुने वास्तष्टवक आम्दानी एष्टकन गनि सष्टकएन।मो वषि आततरयक 
आमवाऩत रु=९३ राख ६३ हजाय आम्दानी देन्खएको छ।ऩातरकारे आवश्मक भ +=रे=ऩ=पा=न= हरु य शे्रस्ता 
अद्यावतधक गयी आततरयक आमराई ऩायदशॉ गने गयाउने य आमको उन्चत अतबरेखाॊकन तथा ऩरयचारन गनेतपि  
ध्मान ददनऩुदिछ।  

 

11.  आततरयक आमको ष्टवश्लषेण् ऩातरकारे ऩेश गयेको एष्टककृत आतथिक ष्टववयणअनसुाय नगयऩातरकारे मस वषि रु ९३ 
राख ६३ हजाय वास्तष्टवक  आततरयक आम प्राि गयेकोभा सरुको ष्टवन्त्तम प्रततवेदनको अनसुचुी ११ रे रु५ 
कयोड ७५ राख ७४ हजाय आततरयक आम्दानी प्राि गयेको देखाएको छ।ऩातरकारे ऩेश गयेको य सरुको 
ष्टवन्त्तम ष्टववयणभा पयक ऩयेको यकभ रु४ कयोड ८२ राख ११ हजायको सम्वतधभा ऩातरकारे स्ऩि ऩानुिऩने 
देन्खतछ।सरुको अनसुचुी ११ भा ऩातरकारे मस वषि एष्टककृत सम्ऩती कय, घयवहार कय रगामतका 
न्शषिकहरुभा शतुम कय य अतम कय न्शषिकभा रु ६२ राख २८ हजाय आम्दानी गयेको देन्खतछ।ऩातरकारे 
न्शषिकगत आम्दानी शे्रस्ता अद्यावतधक नगदाि कुन आम्दानी न्शषिकवाट के कती आम्दानी बमो बनी एष्टकन गनि 
सष्टकएन।ऩातरकारे न्शषिकगत आम्दानीको अद्यावतधक अतबरेख व्मवन्स्थत गनुिऩदिछ। 
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11.1.  घटी दयभा कय उठाएको् गण्डकी प्रदेश आतथिक ऐन, २०७६ को अनसूुची ६ भा योडा, ढुङ्गा, तगट्टी, न्चप्स, गेग्रान, 
चट्ठानको सकरनको दय प्रतत क्मूष्टपट रु=४ का दयरे तनधाियण गयेको छ।नगयऩातरकारे मसवषि तनभािण व्मवसामी 
तथा अतमफाट नददजतम ऩदाथि ष्टवष्टक्रवाऩत सम्ऩूणि कय सभेत रु=३२५८००५।०० यकभ सॊकरन गयेको 
ऩाइमो।मसयी सॊकरन गदाि प्रतत क्मूष्टपट रु=४ का दयरे गनुिऩनेभा रु=२=६६ का दयरे सॊकरन गयेकोरे 
नगयऩातरकारे रु=१६४१२५१।०० रे घटी आम्दानी गयेको देन्खएको रु=== 

 

 

1641251 

11.2.  याजश्व फाॉडपाॉड् गण्डकी प्रदेश सयकायरे जायी गयेको कय तथा गैयकय याजश्व सॊकरन सम्फतधी तनदेन्शका, 
२०७५ को दपा २३ -४_ भा स्थानीम तहरे सॊकरन गयेको ष्टवऻाऩन कय, भनोयिन कय, तथा दहत्तय–फहत्तय 
शलु्क फाऩत प्राि गयको कुर याजश्व यकभको ४० प्रततशतरे हनुे यकभ प्रत्मेक भष्टहना प्रदेश सयकायराई ऩठाउन ु
ऩनि व्मवस्था बएकोभा नगयऩातरकारे उक्त न्शषिकफाट जम्भा रु ३२५८००५।०० सॊकरन गयेकोभा सोको ४० 
प्रततशतरे हनुे रु=१३०३२०२।०० ऩातरकाको सॊन्चत कोषभा नै यहेकोरे प्रदेश सयकायको सॊन्चत कोषभा 
दान्खरा गयी सोको प्रभाण ऩेश गनुिऩने रु== 
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11.3.  कय तथा शलु्क असरुी - स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ५५, ५७, ५८ य ५९ भा एकीकृत 
सम्ऩन्त्त कय, घयजग्गा कय, घयजग्गा वहार कय, व्मवसाम कय य वहार ष्टवयौटी शलु्क उठाउने व्मवस्था यहेकोभा 
नगयऩातरकारे उन्ल्रन्खत न्शषिकफाट शूतम कय सॊकरन गयेको तथा अतम आमवाऩतको न्शषिक याखी वाष्टषिक रु 
६२ राख २८ हजाय याजश्व सॊकरन गयेको ष्टववयण ऩेश गयेको छ मसफाट कुन कुन न्शषिकाफाट कतत कय 
असूरी बएको एष्टकन नहनुका साथै ऩातरकातबर यहेका कयदाताहरुको अतबरेख व्मवन्स्थत नयहेको एवॊ फझुाउन 
ल्माएको अवस्थाभा भार कय एवॊ शलु्क फझु्ने ऩरयऩाटी यहेकोरे याजश्व असरुी मथाथि भान्न सक्ने अवस्था 
देन्खएन।तसथि आफ्नो ऺेरतबर कयदाताको अतबरेख अद्यावतधक गयी कयको दामायाभा ल्माउनऩुदिछ। 

 

12.  अनदुान ष्टपताि्  सरुको ष्टवन्त्तम ष्टववयणको अनसुचुी २१ भा ष्टपताि गने अनदुान रु २ कयोड ६४ राख ७२ हजाय 
देन्खएकोभा ऩातरकारे अषाढ भसाततसम्भ खचि नबइ वाॉकी यहेको अनदुान तभतत २०७७।०३।३१ भा रु ३३ 
राख ष्टपताि गयेको छ।नगयऩातरकारे ष्टपताि गयेको यकभ य सरुको ष्टवन्त्तम ष्टववयणरे देखाएको ष्टपताि गनुिऩने 
अनदुान यकभ ष्टवचको पयक रु १ कयोड २५ राख ७२ हजायको सम्वतधभा ऩातरकारे मथाथिता एष्टकन गयी 
प्रि ऩानुिऩने देन्खतछ। 

 

13.  कोतबड–१९ तपि ्  
कोतबड–१९ भा नगयऩातरकाफाट बएको खचिको शे्रस्ता ऩयीऺणफाट देन्खएका व्महोयाहरु मस प्रकाय यहेका छन ् 
आम्दनी स्रोत यकभ  खचि न्शषिक  यकभ  
स्थानीम तहको आफ्नै वजेटवाट 1620514 याहात ष्टवतयण  3169772 

सॊन्घम कोतबड कोषवाट 1000000 तनभािण व्मवस्थाऩन 1419404 
अतम स्रोतवाट प्राि 5249015 औषधी एवभ स्वास्थम उऩकयण खरयद 1000000 
  वाॉकी 2280353 

जम्भा 7869529 जम्भा 7869529 
मस सम्वतधभा तनम्नानसुाय देन्खएको छ। 

 ऩातरकावाट प्राि ष्टववयण अनसुाय कोतबड १९ को सभमभा अग्र स्थानभा यष्टह कामि गने ४५ जना 
कभिचायी तथा ऩदातधकायी भध्मे ६ जनाराई शत प्रततशत य वाॉकी ३९ जनाराई ऩचास प्रततशतरे रु 
५७८०००।०० प्रोत्साहान खचि वाऩत खचि रेखेको छ। 

 ऩातरकारे प्राि गयेको आम्दानीभा अतम स्रोतवाट प्राि बनी रु५२४९०१५।०० देन्खएकोभा सो को 
ष्टवस्ततृ ष्टववयण नखरुाइएकोरे उक्त आम्दानी कुन कुन स्रोतवाट प्राि बएको हो सो को एष्टकन गनि 
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सष्टकएन। 
13.1.  सभान खयदद् ८।२०७७।२।१५ साविजतनक खरयद ऐन २०६३ को दपा ८(२) भा खरयद प्रतीस्ऩधाि तसतभत  

हनुेगयी टुक्रा टुक्रा ऩायी खरयद गनि नतभल्ने साथै तनमभ ८४ भा रु ५ राख देन्ख २० सम्भ राख रागत 
अनभुान बएको भारसाभान तसरफतधी दयबाउऩरको भाध्मभर्द्ाया खरयद गनुिऩने ब्मवस्था बएकोभा नगयऩातरकाको 
नभनुा छनौटको आधायभा ऩरयऺण गदाि कोतबड १९ भहाभायीभा याहत स्वरुऩ रु ५९६४५०।०० को खाद्य   
साभाग्री प्रततस्ऩधाि वेगय खरयद गयेको ऩाइमो।कामािरमरे खरयद कामि गदाि तनभमभानसुाय तोष्टकएको ष्टवधीभापि त 
खरयद गनुिऩदिछ। 

 
 
 
 
 
 
 
 

 साभान्जक सयुऺातपि ्  

14.  तनन्स्क्रम खाता् साभान्जक सयुऺा कामिक्रकभ सॊचारन कामिष्टवतध २०७५ अनससूुन्च ७ को फुॊदा न ७ भा 
साभान्जक सयुऺा ष्टवशेष फचत खाता सॊचारन गने फैंक तथा ष्टवन्त्तम सॊस्थारे मस प्रकायका ष्टववयण खाताहरु 
भध्मे तनन्स्क्रम खाताको ष्टववयण प्रत्मेक श्रावण य भाघ भष्टहनातबर केन्तरम ऩन्िकयण तफबागराई ददनऩुने साथै 
अनसुचुी ८ को फुॊदा नॊ १० भा फैंकरे तनन्रक्रम  खाताको ष्टववयण प्रत्मेक श्रावण य भाघ भहनातबर सम्फन्तधत 
स्थानीम तहराई ददनऩुने ब्मवस्था छ।.रेखाऩयीऺणको क्रभभा ष्टववयण भाग गयेऩश्चात तनन्स्क्रम खाताको प्रभान्णत 
ष्टववयण प्राि बएको छ।भनु्क्तनाथ ष्टवकाश फैंकको तरतभटेड फॊमयघायी शाखाफाट आतथिक फषि ०७६।७७ को 
अतत्म सम्भभा २ जना राबग्राष्टहहरुको जम्भा  रु १०४४७।०० गरयभा ष्टवकास फैंक तरतभटेड फॊमयघायी 
शाखाफाट २४ जना राबग्राष्टहहरुको जम्भा रु२१५९४८।०० गरय कुर रु२२६३९५।०० यकभको खाता 
तनन्स्क्रम यहेको फैंकफाट तभतत २०७७।०९।०७ को प्रभान्णत ष्टववयण सॊरग्न छ।उन्ल्रन्खत तनन्स्क्रम 
खाताका राबग्राहीहरुभध्मे वास्तष्टवक राबग्राहीहरु सम्वतधभा सम्वन्तधत वडाफाट एष्टकन गयी नबएको अवस्थाभा 
खाताभा तनन्स्क्रम यहेको यकभ असूर गयी सॊघीम सॊन्चत कोषभा दान्खरा गनुिऩने रु==== 
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 सभानीकयण चारु्   

15.  खाना तथा ष्टवष्टवध खचि – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७१ फभोन्जभ व्ममको फजेट अनभुान 
आततरयक आमको ऩरयतधतबर यही औन्चत्मताको आधायभा ष्टवष्टवध खचि गनुिऩने व्मवस्था छ।नगयऩातरकारे मो वषि 
खाना तथा ष्टवष्टवधभा रु २८ राख खचि गयेको छ ।मस्तो खचिभा तभतव्मष्टमता कामभ गनुिऩदिछ। 

 

16.  आतथिक सहामता् सयकायको फाष्टषिक कामिक्रभभा ऩयेका फाहेक कुनै ऩतन सयकायी तथा गैयसयकायी सॊस्थाराई 
आतथिक सहामता य अनदुान नददने, तोष्टकएको भाऩदण्ड तबर यहेय भार ऺततऩूतति, आतथिक सहामता तथा  औषधी 
उऩचाय खचि वाऩत आतथिक प्रदान गने, मस्तो सहामता ऩाउने व्मन्क्त तथा सॊस्थाको अतबरेख याखी एउटै व्मन्क्त 
वा सॊस्थाराई दोहोयो सहामता उऩरव्ध गयाउन नहनुे व्मवस्था साविजतनक खचिभा तभतव्मष्टमता य प्रबावकायीता 
कामभ गने सम्वतधी नीततगत भागिदशिन, २०७५ भा उल्रेख छ।साथै उऩयोक्त व्मवस्था प्रदेश सयकाय तथा 
स्थानीम तहका सवै कामािरमहरु, सवै ऩदातधकायी एॊव कभिचायीहरुरे ऩारना गनुिऩने उक्त भागिदशिनभा उल्रेख 
छ।ऩातरकाको ष्टवत्तीम सभानीकयण तपि को रेखाऩयीऺण छनौटभा ऩयेका केही बौचयको ऩयीऺण गदाि उक्त 
न्शषिकफाट रु=८३४०५२।०० आतथिक सहामता ष्टवतयण गयेको देन्खमो।आतथिक सहामता ष्टवतयण गनुिऩवुि 
ऩातरकारे आतथिक सहामता भाऩदण्ड एॊव कामिष्टवतध तमाय नगयेको, ठूरो यकभ आतथिक सहामताको रुऩभा व्मन्क्त 
तथा सॊस्थाराई ष्टवतयण गने गयेको, आतथिक सहामता ऩाउने व्मन्क्त तथा सॊस्थाको रगत याख्न े नगयेको जस्ता 
अवस्था देन्खमो।ऩातरकारे आतथिक सहामता एॊव अनतु्ऩादक चार ुप्रकृततका खचिभा कटौती नगयी ऩूॉन्जगत खचिको 
ष्टहस्सा फढाउन सक्ने अवस्था छैन।उत्ऩादनन्शर ऺेरभा रगानी नगयी आतथिक फषृ्टर्द् हातसर गनि नसष्टकने बएकोरे 
मस्ता प्रकृततका खचिभा कटौती गनुिका साथै तोष्टकएको भाऩदण्ड तबर यहेय भार ऺततऩूतति, आतथिक सहामता य 
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औषधी उऩचाय खचि रेख्नऩुने देन्खतछ।ऩातररका चार ुआ= व= भा ष्टवतबन्न व्मन्क्त तथा सॊस्थाराई ष्टवतयण गयेको 
आतथिक सहामता मस प्रकाय छन ् 
गो बौ न य तभतत  आतथिक सहामता ऩाउने व्मन्क्त तथा सॊस्थाको नाभ  सहामता यकभ  
95/076/7/17 शातती कुभायी कुवॉय 15000 

99/076/7/18 तभना ष्टव क 50000 

101/076/7/18 कातरका साभदुाष्टमक अस्ऩतार एम्वरेुतस चारकको तरव सहमोग 52000 

108/076/7/18 ष्टवतबन्न व्मन्क्तराई आतथिक साहामता तथा ऩनुिस्थाऩना 305500 

195/076/10/03 ष्टवरण ुकुभायी शे्रष्ठ 10000 

198/076/10/5 सतरक तभॉमा 10000 

199/076/10/5 डाॉसी नायामण शे्रष्ठ 15000 

419/076/11/1 कुर वहादयु ऺेरी  50000 

428/076/11/7 वोध कुभायी खवास 20000 
437/076/11/8 ष्टवतबन्न व्मन्क्त तथा सस्थाराई आतथिक साहामता 306552 

 जम्भा  834052 

 

 मसयी ष्टवतबन्न व्मन्क्त तथा सॊस्थाराई सहामता प्रदान गदाि तनन्श्चत भाऩदण्ड एॊव कामिष्टवतध फनाई सोका आधायभा 
भार प्रदान गनेतपि  ऩातरकारे ध्मान ददनऩुदिछ।  

 
17.  अनतु्ऩादक तथा ष्टवतयणभखुी खचि्  साफिजतनक श्रोतको उऩमोग गदाि अतधकतभ प्रततपर सतुनन्श्चत हनुे गयी खचि 

गनुिऩनेभा मस ऩातरकाको सभानीकयण चारतुपि को नभनुा छनौटको आधायभा केही बौचयहरुको ऩयीऺण गदाि 
देहाम फभोन्जभका अनतु्ऩादक प्रमोजनभा रु.१८ राख ५७ हजाय खचि गयेको देन्खतछ।मसयी हनुे खचिभा 
तनमतरण गनुिऩदिछ। 

गो बौ न य तभतत बकु्तानी ऩाउने सॊस्थाको नाभ यकभ 

55/076/6/14 याष्टिम रोक दोहोयी प्रततष्ठान न्जल्रा कामिसतभती स्माङ्जा 60000 

62/076/6/15 गल्माङ ऩोि सािाष्टहक 20000 

72/076/6/15 तबयकोट जेतसस 40000 

231/076/10/8 नेवा सभाज, 100000 

412/076/10/29 तायाऩिु मवुा क्रव 50000 

441/076/11/8 नवप्रबात मवुा क्रव 50000 
593/077/1/16 भेमय कऩ बतरवर प्रततमोतगता  1377270 

679/077/2/28 नेऩार भगय सॊघ 25000 

697/077/03/03 स्माङ्जा सहमोग सभाज 75000 

706/077/03/04 तबयकोट कातरका मथु क्रव  60000 
 जम्भा  1857270 

 

 

18.  स्वीकृत दयवतदी वेगयको कयाय सेवा्  सॊघीम भातभरा तथा साभातम प्रशासन भतरारमरे २०७४।१२।१४ भा 
जायी स्थानीम तहभा कयायभा जनशन्क्त व्मवस्थाऩन गने कामिष्टवतध, २०७४ भा स्वीकृत दयवतदी बतदा अतम 
रुऩभा कभिचायीहरु याखी तरव बत्ता वा ऩारयश्रतभक बकु्तानी गनि नतभल्ने य त्मस्तो कामि प्रचतरत कानून ष्टवऩयीत 
बई बकु्तानी गने ऩदातधकायीफाट असूर उऩय गनुिऩने व्मवस्था गयेको छ।नगयऩातरकारे स्थानीम सयकाय सॊचारन 
ऐन, २०७४ को दपा ८३ य ८७ तथा भतरारमफाट जायी बएको उऩयोक्त कामिष्टवतधभा उन्ल्रन्खत ष्टवऩयीतको 
सहामक कम्प्मूटय अऩयेटय ऩदभा जम्भा ९ जनाराई भातसक रु= २२१७०।०० का दयरे तरफ सषु्टवधा तोकी 
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दशै खचि सभेत १३ भष्टहनाको जम्भा बकु्तानी बएको यकभ तनमभ सॊभत नबएको रु== 2593890 

19.  कामािरमको बनाई् हार प्रत्मेक वडाफाट दैतनक रुऩभा सॊचारन गरयने प्राष्टवतधक कामि गने जनशन्क्तको अबाव 
यहेकोरे उक्त ऩदभा कयायभा जनशन्क्त तनमतु्ती गनुिऩने वाध्मता यहेकोरे हार कामिरमरे व्मवस्थाऩन तथा सवेऺण 
गयी स्वीकृततको रातग भतरारमभा ऩठाउने तमायीभा यहेको बनाई यहेको छ। 

 

20.  जग्गाको बाडा् साफिजतनक तनकामरे साविजतनक श्रोतको उऩमोग गदाि तभतव्ममी य अतधकतभ प्रततपर सतुनन्श्चत 
हनुे गयी  खचि गनुिऩनेभा नगयऩातरकारे ष्टवतबन्न १२ जना व्मक्तीको जग्गा बाडाभा तरई वसऩाकि  सञ्चारन गयी बौ 
नॊ २०२।०७६।१०।५ वाट उक्त जग्गाको वाष्टषिक बाडा वाऩत रु २६२९२८ खचि रेखेको छ 
।नगयऩातरकाको उद्देश्म नगयऩातरका ऺेरतबर मातमात सञ्चारनराई व्मवन्स्थत गयी मातमात आवतजावतभा 
सहजता ल्माउने बएता ऩतन ऩवुिसम्बावमता ष्टवना नै वसऩाकि को स्थान छनौट बएकोरे नगयऺेरभा उक्त वसऩाकि  
को उऩमोग बतदा ऩतन वाटोको ष्टकनायभा नै गाडी ऩाकीङ गने गयेको ऩाइमो।नगयऩातरकारे मस प्रकायका कामि 
गदाि ऩवुिसम्बाव्मता अध्ममन गयी सवैराई ऩामक ऩने गयी स्थान छनौट गनुिऩदिछ । 

 

 कृष्टष ष्टवकास तपि ्  
21.  कृष्टष ष्टवकास तपि को कामिक्रभभा तफतबन्न जातका परपुरका तफरुवा अनदुानभा तफतबन्न कृषकहरुराइ तफतयण 

गयेको देन्खतछ।तफरुवा उऩरब्ध गयाउॊदा जग्गाको ऺेरपर एष्टकन गयेको ऩाइएन साथै ष्टवरुवाको न्स्थतीफाये 
अनगुभन गयेको ऩाइएन।प्राष्टवधीक रुऩभा मो कामिक्रभको अवस्थाफाये मष्टकन गयी कृषकराइ सहमोग एवॊ सल्राह 
प्रदान गनुिऩदिछ ।परपुरको रागी भौसभ हावाऩानी,बवुनावटको आधायभा ऩकेट ऺेरको ष्टवकास गरयनऩुदिछ। 

 

22.  कृष्टष अनदुान् 53/07606/14 वातावयण तथा सयसपाई कामिक्रभ कृषक नगयऩातरका 50/50 प्रततशत अनदुान 
कामिक्रभ अततगित ष्टवतबन्न ष्टवरुवा खरयद तथा ष्टवतयण गयी खचि रेखेको रु७४०००भा कृषक तपि को ५० प्रततशत 
अनदुान ष्टहस्सा रु ३७००० ऩतन नगयऩातरकावाट नै खचि रेखेकोभा अनदुान वाऩत कृषकसॊग तरनऩुने यकभ 
सम्वन्तधत कृषकवाट असरु गयी सन्ञ्चत कोष दान्खरा गनुिऩने रु ==-- 

 

 

 

37000 
23.  ष्टवर बयऩाई वेगयको बकु्तानी् 11/076/6/7 आतथिक कामिष्टवतध तनमभावरी ,२०६४ को तनमभ ३६ )३(  भा खचि 

गदाि साविजतनक तनकामरे सो खचिराई प्रभान्णत गने फीर बयऩाई तथा यीत ऩगुे नऩगुेको जाॉच गयी रेखा याख्नऩुने 
ब्मवस्था बएकोभा नगयऩातरकारे तसऩ ष्टवकास तथा जनचेतना तातरभ तथा गोष्ठी वाऩत आॉधीखोरा टेक्नीकर 
एण्ड एजकेुशन प्रा तर राई  ष्टवर बऩािई ष्टवना नै बकु्तानी ददइएको रु ४ राख को कामिक्रभ खचि ऩषु्टि गने ष्टवर 
बयऩाई ऩेश गनुिऩने अतमथा असूर गयी सॊन्चत कोष दान्खरा गनुिऩने रु… 

 

 

 

400000 

 ष्टवत्तीम सभानीकयण ऩूॉजीगत्  

24.  मोजना छनौट् स्थातनम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा २४ भा नगयऩातरकारे आफ्नो अतधकायऺेरका 
ष्टवषमभा स्थानीमस्तयको ष्टवकासको रागी आवतधक वाष्टषिक यणनीततगत ष्टवषम ऺेरगत भध्मकातरन तथा 
ददधिकातरन ष्टवकास मोजना वनाई राग ु गनुिऩने व्मवस्था यहेको छ ।साथै नगयऩातरकारे मोजना तजुिभा गदाि 
मोजनाको सम्बाव्मता अध्ममनको आधायभा स्रोत साधनको ऩवुािनभुान,आमोजनाको प्रथातभकीकयण,मोजना 
कामाितवमन तातरका य अनगुभन भलु्माङ्कन मोजना सभेत तमाय गनुिऩने उल्रेख छ । नगयऩातरकारे तजुिभा गयी 
कामाितवमन गयेका अतधकाॊश वडा स्तयीम मोजनाहरु ऐनभा बएको व्मवस्थाअनरुुऩ तजुिभा तथा कामाितवमन गयेको 
ऩाइएन । आ व २०७६।७७ भा तजुिभा बएका कुर १५० वडा स्तयीम  मोजनाभध्मे करयव ६० प्रततशत 
मोजना १ राख बतदा साना, २८ प्रततशत मोजना २ राख बतदा साना य १० प्रततशत मोजनाभा भार ३ राख 
बतदा वष्टढ यकभ ष्टवतनमोजन बएको ऩाइमो । नगयऩातरकारे मोजना तजुिभा गदाि साना य टुके्र प्रकृतीका मोजनाभा 
बतदा ददधिकातरन रुऩभा राब प्राि हनुे, योजगायी तसजिना हनुे य उत्ऩादकत्व वषृ्टर्द् हनुे खारका मोजनाभा ध्मान 
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ददनऩुने देन्खतछ । 
25.  ५० प्रततशत भू अ कय कट्टी नबएको् भलु्म अतबवषृ्टर्द् कय तनमभावरी, २०५३ को तनमभ ६(ग) भा सयकायी 

तनकाम वा नेऩार सयकायको ऩणुि वा आॊन्शक स्वातभत्व बएको सॊघ सस्थारे ठेक्का वा कयाय अततगित आऩतुति हनुे 
वस्त ुवा सेवा वा वस्त ुतथा सेवा आऩतुति वाऩतको यकभ सम्वन्तधत तनभािण व्मवसामी वा आऩतुतिकतािराई बकु्तानी 
गदाि तनजराई बकु्तानी गने कय यकभको ५० प्रततशतरे हनु आउने यकभ तनजको नाभवाट सम्वन्तधत आततरयक 
याजस्व कामािरमभा जम्भा गयी वाॉकी यहने कय वाऩतको यकभ भार बकु्तानी ददनऩुने व्मवस्था बएकोभा  
नगयऩातरकारे देहामनसुायका तनभािण व्मवसामी तथा ऩयाभशिदाताहरुराई ददएको बकु्तानीभा ५० प्रततशत कट्टी गयी 
याजश्व न्शषिकभा दान्खरा गनुिऩनेभा ऩयैु यकभ बकु्तानी ददएकोरे ५० प्रततशतरे हनुे यकभ असूर गनुिऩने रु==== 

गो= बौ= न=+ य तभतत  बकु्तानी ऩाउने पभिको नाभ  फीर यकभ  भू=अ=कय यकभ  ५० प्रततशतरे हनु े
भू= अ= कय यकभ  

08,2076.06.14 पेवा गन्जतर जे बी स्माङ्जा  5755367 662122 331061 

39,2076.08.03 फतास ट्याक्टय प्रा तर काठभाण्डों 1761505 202651 101326 

138,2076.12.03 दशिन कतसट्रक्सन प्रा तर  924584 106368 53184 

64,2076.10.12 पेवा गन्जतर जे बी स्माङ्जा  14677227 1688530 844265 

448.2076.11.11 कृरण इन्ितनमरयङ्ग कतसल्टेतसी   443412 51012 25506 

23,2076.06.09 कतबास  इन्ितनमरयङ्ग कतसल्टेतसी 983100 113100 56550 

207,2076.10.06 ॐ सत्म शाही ष्टपल्भ 499999 57522 28761 

 जम्भा  25045194 2881305 1440653 

 

 

 

 

 

 

 

1440653 

26.  फढी बकु्तानी् ४०७।२०७७।०३।३० साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ९७ -६_ भा उऩबोक्ता 
सतभततरे हयेक ष्टकस्ताको काभको प्राष्टवतधक भूल्माॊकन, फीर, बयऩाई य खचि प्रभान्णत गने कागजातको आधायभा 
बकु्तानी गनुिऩने व्मवस्था बएकोभा  नगयऩातरकारे सानो खोल्सा तरन्फ्टङ्ग खानेऩानी मोजना उऩबोक्ता सतभततराई 
प्राष्टवतधक भूल्माॊकन एॊव सॊझौता फभोन्जभ नगयऩातरकाको अॊश रु=१९२७४०१।०० बकु्तानी ददनऩुनेभा रु= 
१९४६०००।०० बकु्तानी बएकोरे फढी बकु्तानी बएको रु=१८५९९।०० सम्वन्तधत उऩबोक्ता सतभततफाट 
असूर गयी सॊन्चत कोषभा दान्खरा गनुिऩने रु===  

 

 

 

 

 

18599 

27.  सोझै खरयद्०९।२०७६।०६।१४ साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ८४ फभोन्जभ तसरवतदी 
दयबाउऩरको भाध्मभफाट भारसाभानहरु खरयद गनुिऩनेभा नगयऩातरकारे पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन केतर 
ल्माण्डष्टपल्ड साइडको रातग ॐ गिुा सप्रामसि तसर्द्ाथि नगयऩातरका फटुवरसॊग रु=१४०२६१३।०० का 
ल्माण्डष्टपल्ड साइडको रातग आवश्मक ऩने तफतबन्न प्रकायका भारसाभानहरु खरयद गयेको ऩाइमो।तनमभावरीभा 
बएको व्मवस्थाको ऩारना नगयी खरयद गयेकोरे अतनमतभत बएको रु=== 

 

 

 

 

1402613 

28.  आनऩुाततक कट्टी नगयेको् आतथिक कामिष्टवतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ९७ भा उऩबोक्ता सतभततराई बकु्तानी 
गदाि प्राष्टवतधक भूल्माॊकनका आधायभा सॊझौता फभोन्जभ आनऩुाततक रुऩभा बकु्तानी गनुिऩने व्मवस्था यहेकोभा 
नगयऩातरकारे ल्माण्डष्टपल्ड साइड उऩबोक्ता सतभततसॊग ४=३९ प्रततशत उऩबोक्ताको जनश्रभदानभा कूर 
रु=२५६२३८७।०० भा सॊझौता गयी कामि गयेकोभा कूर प्राष्टवतधक भलु्माॊकन रु=१९०७५२३।०० को भार 
बएकोरे उऩबोक्ता सतभततको अॊश कट्टा गयी रु=१८२५५००।०० बकु्तानी गनुिऩनेभा ऩयैु बकु्तानी बएकोभा फढी 
बकु्तानी बएको यकभ असूर गयी सॊन्चत कोषभा दान्खरा गनुिऩने रु===  

 

 

 

 

 

82023 

29.  उऩबोक्ता सतभततफाट असम्वन्तधत कामि गयाएको् साविजतनक खरयद ऐन, २०६३ को दपा ४४ भा उऩबोक्ता 
सतभतत वा राबग्राही सभदुामफाट तनभािण कामि गयाउॉदा वा सोसम्वतधी सेवा प्राि गदाि तभतव्मष्टमता, गणुस्तयीमता वा 
ददगोऩना अतबवषृ्टर्द् हनुे बएभा वा ऩरयमोजनाको भूखम उदेश्मनै योजगायीको तसजिना गने य राबग्राही सभदुामराई 
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सहबागी गयाउने बएभा सतभतत वा राबग्राही सभदुामराई कामिष्टवतध ऩयुा गयी कामि गयाउन सष्टकने व्मवस्था 
छ।नगयऩातरकारे नगयऩातरकाको वडा न= ७ को बवन तनभािण कामिको रातग वडा न=७ बवन तनभािण उऩबोक्ता 
सतभतत गठन गयी कूर रागत अनभुान रु=४०४१७९६।०० भध्मे रु= ३७०००००।०० नगयऩातरकारे वेहोने 
गयी सॊझौता गयी तनभािण कामि गयेको ऩाइमो। मसयी तनतभित सॊयचना हार सयकायी काभकाज गने बवनको रुऩभा 
यहेको छ।मस्तो साविजतनक प्रकृततको तनभािण कामि गयाउॉदा साविजतनक खरयद ऐन तथा तनमभावरीको ऩरयतधतबर 
यही प्रततस्ऩधाि गयाई गनुिऩनेभा सो नगयी उऩबोक्ता सतभततको अऩनतव नै नहनु े कामिभा तनन्श्चत सतभतत फनाई 
बएको कामि अतनमतभत देन्खएको रु=== 

 

 

 

 

 

 

3700000 

30.  धयौटी कट्टी नबएको् १।२०७७।०३।०५ य ६४।२०७६।१०।१२ साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ तनमभ 
१२३ -४_ भा साविजतनक तनकामरे खरयद सॊझौता फभोन्जभ यतनङ्ग ष्टवर वा ष्टवजकको बकु्तानी गदाि तफर वा 
तफजकभा उल्रेन्खत यकभको ५ प्रततशत यकभ कट्टा गयी बकु्तानी गनुिऩने व्मवस्था बएकोभा नगयऩातरकारे पेवा 
गन्जतर जे=बी= कास्कीराई उल्रेन्खत तभतत य गोश्वाया बौचयफाट भू= अ= कय सभेत बकु्तानी बएको यकभ क्रभश् 
रु=२३९२२५५।०० य रु=१४६७७२२७।०० सभेत गयी जम्भा रु=१७०६९४८२।०० को भू=अ= कय फाहेका 
हनुे यकभ रु=१५३८०९५२।०० को ५ प्रततशतरे हनुे रु=७६९०४८।०० सम्वन्तधत तनभािण व्मवसामीफाट 
कट्टा गयी ऩातरकाको धयौटी खाताभा जम्भा बएको प्रभाण ऩेश गनुिऩने रु==== 

 

 

 

 

 

 

769048 

31.  साविजतनक शौचारम प्रमोग तफष्टहन न्स्थततभा यहेको् नगयऩातरकारे बीयकोट नगयऩातरका वडा न=  भा साविजतनक 
शौचारम तनभािण कामिको रातग साविजतनक शौचारम तनभािण उऩबोक्ता सतभतत बीयकोटसॊग प्रदेश सयकायको ६० 
प्रततशत य नगयऩातरकाको ४० प्रततशत रागत साझेदायीभा रु=२८ राख ३२ हजायभा सॊझौता गयी रु=२५ राख 
९० हजाय बकु्तानी बएको छ।आषाढभा तनभािण कामि सॊऩन बएको उक्त सॊयचना केही भष्टहनाभा ऩतछ आएको 
फाढीरे प्रमोग गनि नतभल्ने गयी करयव ३० प्रततशत बतदा फढी बाग ऩरुयएको अवस्थाभा यहेको स्थरगत 
तनयीऺणको क्रभभा देन्खमो।शौचारमको तडटेर ड्रइङ्गफाट उक्त सॊयचना जम्भा ४५६ वगि ष्टपटभा तनभािण बएको 
छ।३ वटा शौचारम कोठा य १ वटा सानो सटय सभेतको उक्त सॊयचनाफाट कसैरे कुनै राब तरएको 
ऩाइएन।शौचारमको उत्तयी बागभा ठूरो ऩहाड यहेकोरे साभातम वषाितभा सभेत ऩष्टहयो जाने प्रकृततको जतभनको 
स्वरुऩ यहेकोरे प्राष्टवतधकरे शरुुभा गयेको ड्रइङ्ग तथा रागत अनभुान तमाय गदाि नै रटुीऩूणि देन्खतछ।उऩबोक्ता 
सतभततफाट बएको कामिको सॊयऺण एॊव भभित सॊबाय सो सतभततफाटै गनुिऩनेभा गयेको ऩाइएन।स्थरगत 
अवरोकनको क्रभभा हार उक्त शौचारमराई चार ु हारतभा ल्माउनको रातग ऩष्टहयो ऩतछाउने तथा भातथल्रो 
बागभा आय=सी= सी= वार रगाउने कामि नगयऩातरकाफाटै बईयहेको ऩाइमो जहाॉ शरुु सॊयचना तनभािण गदाि रागेको 
रागत बतदा शत प्रततशत बतदा फढी थऩ खचि राग्ने देन्खतछ।जसराई पोटोफाट सभेत हेनि सष्टकतछ् 
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भातथका मी सवै ऩऺको ष्टवश्लषेण गदाि मस्ता साविजतनक प्रमोजनका कुनै बौततक सॊयचनाको तडजाइन, ड्रइङ् तथा 
रागत अनभुान तमाय गदाि सो आमोजना स्थरको सॊम्बाव्मता अध्ममन गनुिऩने तथा मस्ता जष्टटर एॊव साविजतनक 
प्रकृततका कामिहरु उऩबोक्ताफाट नगयाई प्रततस्ऩधाि गयाई तनभािण व्मवसामीफाट गयाउने तपि  नगयऩातरकारे ध्मान 
ददनऩुदिछ।  

32.  ऩयाभशिदाताको प्राष्टवतधक भूल्माॊकन् साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ७१ य १२ भा क्रभश् 
ऩयाभशिदाताको आतथिक प्रस्तावको भूल्माॊकन ऩूवि प्राष्टवतधक प्रस्तावको भूल्माॊकन गने य उक्त भूल्माॊकनभा ऩास 
बएका प्रस्तावदाताहरुको भार आतथिक प्रस्ताव खोल्नऩुने तथा ऩयाभशिदाताको रागत अनभुान तमाय गनुिऩने, रागत 
अनभुान तमाय गदाि भतरारमरे तमाय ऩायेको नम्सि, गत फषिको नम्सि, सोही प्रकृततको अतम तनकामरे तमाय ऩायेको 
नम्सि आदद कुयाराई कुयाराई आधाय भानी रागत अनभुान तमाय ऩानुिऩने व्मवस्था छ।प्रस्ताव सम्वतधी 
कागजातभा ऩयाभशिदाताको छनौट गनि अॊकबाय उल्रेख गदाि साविजतनक तनकामरे ऩयाभशिदाताको खास काभको 
अनबुवभा कूर अॊकको २५ प्रततशतसम्भ, कामिसॊऩादन गने तरयका य कामिऺ ेरगत शतिप्रततको प्रबावग्राहीताभा कूर 
अॊकको २० देन्ख ३५ प्रततशत,  मोग्मता य अनबुवभा ३० देन्ख ६० प्रततशतसम्भ य प्रष्टवध हस्ताततयण तथा 
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तातरभभा कूर अॊकको १० प्रततशत सम्भ अॊक ददई प्राष्टवतधक प्रस्तावको भूल्माॊकन गनुिऩनेभा ऩातरकारे ष्टवतबन्न 
कामिको छनौट बएका तनम्न ऩयाभशिदाताहरुराई भाथी उल्रेन्खत शतिभा तोकीएको अवस्था ऩयुा नगयेकोभा सभेत 
अतधकाॊश शतिभा सत प्रततशत अॊक प्रदान गयी प्राष्टवतधक भलु्माॊकन गयेको ऩाइमो।मोग्मता य अनबुवभा ३० देन्ख 
६० प्रततशतसम्भ अॊक प्रदान गनुिऩनेभा ७० प्रततशत अॊक प्रदान गयेकोरे भलु्माकॊ न ऩष्टक्रमा नै रषु्टटऩणुि यहेकोरे 
सो यकभ अतनमतभत देन्खएको रु .. 
क्र स काभको ष्टववयण  बकु्तानी ऩाउनेको नाभ  बकु्तानी बएको 

यकभ 

262,076.10.12 नगयऩातरकाको आवतधक ष्टवकास 
यणनैततक मोजना  

स्कोरय नेऩार प्रा=तर= काठभाण्डौं 
1000000 

23,076.06.09 वडा नॊ १ देन्ख ९ सम्भका ष्टवतबन्न 
बागभा ऩने सडक सबे तडजाइन  

क्मातबास इन्ितनमरयङ्ग कतसल्टेतसी 
प्रा= तर= 983100 

203,076.11.07 पोहोयभैरा ष्टवस्ततृ तडजाइन कामि  ऩेयेतनमभ इन्ितनमरयङ्ग  कतसल्टेतसी 
प्रा= तर= 998920 

448,076.11.11 फानथोक रयजे योजीखोरा सबे  कृरण इन्ितनमरयङ्ग कतसल्टेतसी प्रा= 
तर= 443412 

                    जम्भा   
3425432 

 

 

 

 

 

3425432 

33.  डोजयफाट बएको कामिको प्राष्टवतधक भूल्माॊकन नबएको् बीयकोट नगयऩातररकाको ब्माकहो रोडय÷ष्टट्रऩय सॊचारन 
सम्वतधी कामिष्टवतध, २०७४ को अनसूुची –१ भा ब्माकहो रोडय÷ष्टट्रऩय तथा डोजयको तेर फाहेक प्रततघण्टा 
बाडादय रु २२००।०० कामभ गरयएको छ।नगयऩातरकारे चार ुआ व भा आफ्नो नाभभा यहेका दईुवटा ह्याबी 
इक्मऩुभेतटहरुभध्मे साष्टवकको सानो डोजय वषिबयी तथा ठूरो एक्साबेटय भॊतसयभा रु= १ कयोड ४१ राखभा 
खरयद गयी ७ भष्टहना  प्रमोग गयेको कामािरमरे याखेको सवायीको रकफकुफाट देन्खतछ। ठूरो एक्साबेटय जम्भा 
८७४ घण्टा य सानो १८९७ घण्टा प्रमोग बएको छ।ठूरो य सानोको तेर सभेतको प्रततघण्टा बाडादय क्रभश् 
रु=४५००।०० य २३००।०० तनधाियण गरयएको छ उक्त बाडादयको आधायभा अतम व्मन्क्त वा सॊस्थाराई 
बाडाभा रगाएको खण्डभा क्रभश्रु= ३९ राख ३३ हजाय य ४३ राख ६३ हजाय सभेत गयी जम्भा रु= ८२ 
राख ९६ हजाय आम्दानी प्राि हनुे देन्खतछ।कामािरमरे वषिबयी कुनै ऩतन व्मन्क्त तथा सॊस्थाराई बाडाभा 
नरगाएकोरे मसफाट वाष्टषिक आम्दानी  शतुम यहेको ऩाइमो।कयोडौं यकभ खचेय खरयद बएको डोजयफाट 
ऩातरकारे शतुम आम्दानी गनुि  औन्चत्मऩूणि देन्खएन।वाष्टषिक जम्भा २७७१ घण्टा कुन– कुन मोजनाभा कतत कतत 
घण्टा प्रमोग गरयमो बनी सोको येकडि सभेत अद्यावतधक नगयेको तथा सोको प्राष्टवतधक भूल्माॊकन सभेत गयेको 
ऩाइएन। दईुवटा भेन्शनको प्रमोगभा फाष्टषिक तेर तथा डोजय चारक तथा हेल्ऩयको तरफ बत्ताभा रु=४५ राख 
६८ हजाय खचि बएको छ। नगयऩातरकारे मोजनाभा बएको खचि वयाफयको प्राष्टवतधक भूल्माॊकन सभेत नगयेकोरे 
कुन– कुन मोजनाभा भेन्शन प्रमोग बएको हो य कतत कामि बएको सोको एष्टकन सभेत नबएकोरे नगयऩातरकारे 
चार ुखचि वयावयरे हनुे रु=४५६७७००।०० को प्राष्टवतधक भूल्माॊकन गयी सोको प्रभाण ऩेश गनुिऩने रु===  
भेन्शनको प्रकाय  प्रमोग बएको 

घण्टा वाष्टषिक  
प्रमोग बएको 
तेरको ऩरयभाण तर 

तेरको 
दय रु= 

यकभ रु= चारक तथा हेल्ऩयको 
वाष्टषिक खचि रु= 

जम्भा खचि 
रु= 

एक्साबेटय ठूरो  874 17480 86 1503280 559000 2062280 

डोजय सानो 1897 18970 86 1631420 874000 2505420 

जम्भा  2771 36450  3134700 1433000 4567700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4567700 

34.  योजगायी तसजिना नहनु ेकाभ उऩबोक्ता सतभततफाट गयाएको् साविजतनक खरयद ऐन, २०६३ को दपा ४४ भा  
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काभभा तभतव्ममी, गणुस्तयीम, योजगायी तसजिना गने तथा ददगोऩना हनुे बएभा त्मस्ता आमोजना उऩबोक्ता 
सतभततभापि त गयाउन सष्टकने उल्रेख छ।साथै साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ९७ भा जष्टटर 
प्रकृततका कामि उऩबोक्ता सतभततभापि त गयाउन नहनुे उल्रेख छ।मस नगयऩातरकारे देहामका कामिहरु तनभािण 
व्मवसामीका ह्याबी भेन्शन उऩकयणहरु प्रमोग गयी शत प्रततशत भेन्शनफाट बएको कामि स्वीकाय प्रततवेदनफाट 
देख्न सष्टकतछ।मसयी उऩबोक्ता सतभततभापि त उऩकयण प्रमोग गयी काभ गयाउॉदा प्रततस्ऩधाि नहनुे, प्राष्टवतधक ऻानको 
अबावभा काभको गणुस्तय नहनु,े ऩूणि रुऩभा भेन्शन प्रमोग गयी कामि गयाउॉदा योजगायी तसजिना नहनुे अवस्था 
देन्खने हुॉदा मसयी गयेको कामि ऐनको प्रततकूर सभेत देन्खतछ।नभनुा छनौटको आधायभा बौचय ऩयीऺण गदाि 
तनम्न मोजनाका कामिहरु शत प्रततशत भेन्शनफाट बएको ऩाइमो । केही उदाहयणहरु मस प्रकाय यहेका छन ् 
गो =बौ= न= य 
तभतत  

मोजना तथा उऩबोक्ता सतभततको नाभ  बकु्तानी बएको 
यकभ  

कूर कामिभा भेन्शनफाट 
बएको कामि  प्रततशत   

12,2076.06.14 बीयकोट नगयऩातरका वडा नॊ ७ बवन तनभािण 
उ सतभतत 4074099 100 

58,2076.10.10 साविजतनक शौचारम तनभािण उऩबोक्ता सतभतत 
बीयकोट  2590500 100 

09,2076.06.14 ल्माण्डष्टपल्ड साइड उऩबोक्ता सतभतत  1907523 100 

 जम्भा    

 

35.  भाटो ऩयीऺण् 229,230/077/3/31 आतथिक कामिष्टवतध तनमभावरी ,२०६४ को तनमभ ३६  )३(  भा खचि गदाि 
साविजतनक तनकामरे सो खचिराई प्रभान्णत गने फीर बयऩाई तथा यीत ऩगुे नऩगुेको जाॉच गयी रेखा याख्नऩुने 
ब्मवस्था बएकोभा नगयऩातरकारे भाटो ऩरयऺण तथा भाटो सधुायको रागी प्रष्टवतध ष्टवतयण य हस्ताततयण 
न्शषिकवाट द साइतस हाउस न्चप्रेढुङ्गा ऩोखयाराई बकु्तानी गरय खचि रेन्खएको रु९४९७० य याभभयाज हाडिवमिस 
भसु्ताङचोक ऩोखयाराई बकु्तानी गयी खचि रेन्खएको रु९९००० को नगदी यतसद भार ऩेश बएकोरे सो 
यकभवाट के कतत सेवाग्राही राबावतवीत बए य भाटो ऩरयऺणको प्रततवेदन प्राि बए नबएको तथा के कती 
भाराभा साभाग्री खरयद य हस्ताततयण बमो बन्ने एष्टकन गनि सष्टकएन।नगयऩातरकारे उक्त न्शषिकवाट खचि रेखेको 
कुर १९३९७० यकभको खचि ऩिुी गने भाटो ऩरयऺण प्रततवेदन तथा साभाग्री खरयद तथा ष्टवतयणको दान्खरा 
प्रभाण ऩेश गनुिऩने रु== 
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36.  अतम कामािरमको खचि्  283/077/3/10 स्थातनम तहरे खचि गदाि तभतव्ममी तवयरे खचि गनुिऩदिछ ।नगयऩातरकारे 

बौ नॊ २८३।०७७।३।१० वाट भारऩोत कामािरम ऩतुतरवजायको कामािरम भभित सम्बाय वाऩत रु७५००० 
खचि रेखेको छ।नगयऩातरकाको आफ्नो सम्वन्तधत कामिरम वाहेकका अतम कामािरमको भभित गनि सोही 
कामािरमवाट वजेट व्मवस्था हनुे य सोही कामािरमवाट तनमभानसुाय खचि गने बएकोरे नगयऩातरकाभा मस्तो 
प्रकृतीको खचिरे थऩ व्ममबाय वढ्दै जाने देन्खतछ।मस्तो प्रकृतीको खचिभा तनमतरण गनुिऩदिछ। 

 

 न्शऺा तपि ्  

37.  वढी तनकासा् स्थातनम तहरे कामियत न्शऺकको तरव बत्ता सम्वन्तध एष्टकन ष्टववयण न्शऺा ष्टवकास तथा सभतवम 
इकाइवाट प्राि गरय वा अद्यावतधक गरय सोही अनसुाय दयवतदीभा, न्शऺक अनदुान कोटाभा य प्राष्टवतधक 
धायतपि का अनदुानभा कामियत न्शऺक तथा प्रन्शऺकका रागी ष्टवधारमवाट प्राि भाग पायाभ रुज ुगयी अनदुान 
ददनऩुने कामिक्रभ कामितवमन ऩनु्स्तकाको ष्टक्रमाकराऩ नॊ 1.1.1.67 भा व्मव्था यहेको छ।नगयऩातरकाभा 
सञ्चारनभा यहेका कुर ३९ ष्टवधारमभध्मे नभनुा छनौटका आधायभा तनम्न ष्टवधारमको तरव बत्ता तनकासाको 
ऩरयऺण गदाि प्रथभ चौभातसकभा बौं नॊ २ ।२०७६।६।८ वाट कुर रु= ४ कयोड ५७ राख ३९ हजाय ७ 
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सम ९८ तनकासा बएकोभा देहामका ष्टवधारमभा प्रथभ चौभातसकभा ष्टवधारमवाट भाग बएबतदा रु १ राख ९२ 
हजाय ७ सम २० तनकासा बएको ऩाइमो। मसयी भाग बतदा वष्टढ तनकासा बएको यकभ सम्वन्तधत ष्टवधारमवाट 
असरु गरय सन्ञ्चत कोष दान्खरा गनुिऩने रु-- 

ष्टवधारमको नाभ भाग यकभ तनकासा यकभ वष्टढ तनकासा कैष्टपमत  

दहथभु भा ष्टव ४७८०४१८ ४८५०४३८ ७००२० ECD वाहेकको भाग य तनकासा 

बाग्मोदम भा ष्टव ४९२४६८७ ५०४११६० ११६४७३ ECD  सहित 

कातरका आधायबतु ष्टवधारम न्खरङु्ग ५५९२२९ ५६५४५६ ६२२७  

जम्भा  १०२६४३३४ १०४५७०५४ १९२७२०   

 

 

192720 

38.  ऩाठ्यऩसु्तक अनदुान्  ८८।०७६।११।८ ष्टवधारम ऺेर ष्टवकास कामिक्रभ कामितवमन ऩनु्स्तका २०७६।७७ को 
ष्टक्रमाकराऩ नॊ २.४.६.१ भा वैशाखवाट सरुु हनुे शैन्ऺक सरको ष्टवधाथॉ बनाि सॊखमाको मथाथि तथमाङ्क सम्वन्तधत 
न्शऺा अतधकृतवाट प्रभान्णत य एष्टकन गयी ऩाठ्यक्रभ ष्टवकास केतरको स्वीकृत दययेट वभोन्जभ कऺा १ देखी १० 
सम्भ अध्ममनयत ष्टवधाथॉ सॊखमाको ७५ प्रततशत सॊखमाराई दोस्रो चौभातसकभा ऩाठ्यऩसु्तक अनदुान यकभ 
ष्टवधारम खाताभा तनकासा ददने य ष्टवधाथॉरे शैन्ऺक सरको सरुुवातभै ऩयुा सेट नमाॉ ऩाठ्यऩसु्तक ऩाए नऩाएको 
अनगुभन गयी नऩगु हनुे यकभ भार थऩ तनकासा ददने उल्रेख छ ।मस नगयऩातरका अततगित तसयकोट भा ष्टव 
भा ऩाठ्यऩसु्तक वाऩत गो बौ नॊ ८८।२०७६।११।०८ वाट प्रथभ ऩटक रु ६१५५० (७५ प्रततशत ) य नऩगु 
बनी रु ४६७९८ भाग बएकोभा कामािरमरे गो बौ नॊ १९९।२०७७।३।२३ वाट ७६७९८ तनकाशा 
बएकोरे वष्टढ तनकासा बएको यकभ असरु गरय सन्ञ्चत कोष दान्खरा गनुिऩने रु… 
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39.  साभदाष्टमक तसकाइ केतर अनदुान् कामिक्रभ कामाितवमन ऩनु्स्तका २०७६।७७ को ष्टक्रमाकराऩ नॊ २.७.१३.११ 

को ६.७ भा स्थानीम तहरे तनमतभत रुऩभा चरेका तसकाई केतरको व्मवस्थाऩन सतभतीरे गयेको तसपारयसको 
तनणिम य स्थरगत तनयीऺण प्रततवेदनका आधायभा हान्जयी प्रभाण प्राि बएऩतछ साभदुाष्टमक ऩरयचारकको तमनुतभ 
तरव बत्ताको यकभ उऩरव्ध गयाई वाॉकी यकभ प्रस्तावका आधायभा उऩरव्ध गयाउने गयी अतधकतभ २ राख 
सम्भ अनदुान ददन ेव्मवस्था यहेको छ ।नगयऩातरकाभा  सञ्चातरत ततन वटा साभदुाष्टमक तसकाई केतरराई गो बौ 
नॊ ८८।२०७६।११।०८ वाट २ राखका दयरे जम्भा ६ राख अनदुान उऩरव्ध गयाएकोभा रेखाऩरयऺणको 
क्रभभा ढाऩकु साभदुाष्टमक तसकाई केतर य धनथान साभदुाष्टमक तसकाई केतरको भार हान्जय तथा ऩरयमोजना 
प्रस्ताव  ऩेश बएको य वगयेवजाय साभदुाष्टमक तसकाई केतरको हान्जयी तथा ऩरयमोजना प्रस्ताव वेगय ऩातरकावाट 
अनदुान तनकासा गयेकोरे उक्त साभदुाष्टमक तसकाई केतरको हान्जयी तथा ऩरयमोजना प्रस्ताव ऩेस गनुिऩने अतमथा 
असरु हनुऩुने रु… 
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40.  छारवतृी अनदुान् ष्टवधारम ऺेर ष्टवकास कामिक्रभ कामाितवमन कामिक्रभ ऩनु्स्तका २०७६।७७ को ष्टक्रमाकराऩ 

नॊ ७.२.१.१ भा साविजतनक ष्टवधारमभा अध्ममनयत ष्टवधाथॉहरुका रागी आवातसम तथा गैयआवतसम छारवृती 
एवभ ्साभदुाष्टमक ष्टवधारमका आधायबतु तथा भाध्मतभक तहभा अध्ममनयत ष्टवधाथॉहरुका रागी ष्टवऩन्न रन्ऺत हनुे 
गैय आवतसम छारवतृी वाऩत कऺा १ देखी ८ सम्भ अध्ममन गने गैयदतरत छाराछार राई प्रततष्टवधाथॉ रु४०० 
य  कऺा १ देखी ८ सम्भ अध्ममन गने दतरत ष्टवधाथॉराई प्रततष्टवधाथॉ रु ५०० का दयरे यकभ उऩरव्ध 
गयाउने व्मवस्था यहेको छ ।नगयऩातरकारे मस वषि बौ नॊ ८८।११।०८ वाट रु ५ राख ९२ हजाय छारवतृी 
यकभ तनकाशा गयेकोभा छारवतृी ष्टवतयणको बऩािई ऩेश नबएकोरे सो को ष्टवतयण बए नबएको एष्टकन गनि 
सष्टकएन ।रेखाऩरयऺणको क्रभभा केही ष्टवधारमभा सम्ऩकि  गरय वझु्दा रेखाऩरयऺण अवतधसम्भ ऩतन उक्त यकभ 
ष्टवधारमको खाताभा यहेको य ष्टवतयण बई नसकेको जानकायी प्राि बएकोरे उक्त यकभ ष्टवतयण गयेको प्रभाण ऩेश 
गनुिऩने रु==-- 
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41.  न्शऺक ष्टवद्याथॉ अनऩुात् स्थानीम तह अततगित यहेका साभदुाष्टमक ष्टवद्यारमहरुभा दयफतदी अनसुाय न्शऺकको 
ऩदऩूतति बई तनमतभत ऩठनऩाठनको व्मवस्था हनुऩुदिछ।मस स्थानीम तह अततगित ष्टवतबन्न तहका ३९ साभदुाष्टमक 
ष्टवद्यारमहरुको न्शऺक दयवतदी य ऩदऩूततिको अवस्था एवॊ ष्टवद्याथॉको सॊखमा तनम्नानसुाय यहेको देन्खतछ। 

तस.न ष्टवद्यारमको नाभ न्शऺक दयवतदी ऩदऩूतति ऩदऩूतति भध्मे कयाय जम्भा ष्टवद्यातथि सॊखमा 

1.  श्री अभय आ.ष्टव 3 3 0 20 

2.  श्री कातरका आ.ष्टव,न्खरङु 4 2 2 19 

3.  श्री कातरका आ.ष्टव बतेय, ऩाटा 8 5 3 129 

4.  श्री गढीबञ्माङ आ.ष्टव 2 2 0 17 

5.  श्री जनज्मोतत आ.ष्टव,न्खरङु 4 3 1 24 

6.  श्री जनज्मोतत आ.ष्टव,गभुाददि 8 5 3 56 

7.  श्री जनष्टप्रम भा.ष्टव 14 11 4 161 

8.  श्री जनष्टवकास आ.ष्टव 3 2 1 28 

9.  श्री जनसेवा आ.ष्टव 3 3 0 14 

10.  श्री ठूतरबञ्ज्माश्ङ भा.ष्टव 10 6 4 144 

11.  श्री ततराहायनेटा आ.ष्टव 2 2 0 22 

12.  श्री दबङु्गठाटी भा.ष्टव 13 9 4 150 

13.  श्री  दहथभु भा.ष्टव 25 22 3 438 

14.  श्री ददऩज्मोतत आ.ष्टव 2 2 0 17 

15.  श्री देउयारीबञ्ज्माङ आ.ष्टव 2 1 1 12 

16.  श्री ध्रवुदेउयारी आ.ष्टव 4 3 1 36 

17.  श्री ऩन्ब्रक एकेडेभी भा.ष्टव 14 11 3 224 

18.  श्री ष्टऩऩरडाॊडा भा.ष्टव 11 8 3 225 

19.  श्री ऩूणिदगुािबवानी आ.ष्टव 4 2 2 41 

20.  श्री प्रगतत आ.ष्टव 2 2 0 12 

21.  श्री फटुकबैयव आ.ष्टव 2 1 1 10 

22.  श्री फाघबैयफी आ.ष्टव 2 2 0 10 

23.  श्री फारफषि आ.ष्टव 4 4 0 44 

24.  श्री बवानी आ.ष्टव 2 2 0 14 

25.  श्री बष्टवश्मतनभािण आ.ष्टव 4 1 3 35 

26.  श्री बाग्मोदम भा.ष्टव 22 20 2 576 

27.  श्री भहारक्ष्भी आ.ष्टव 2 2 0 21 

28.  श्री भहेतरज्मोतत भा.ष्टव 11 6 5 116 

29.  श्री यत्नदेष्टवस्थान आ.ष्टव 2 1 1 11 

30.  श्री याजेतर बवानी भा.ष्टव 14 11 3 92 

31.  श्री  यानीयह आ.ष्टव 2 2 0 17 

32.  श्री रक्ष्भी आ.ष्टव 5 5 0 30 

33.  श्री रबु्दीखोरा आ.ष्टव 2 2 0 22 

34.  श्री शहीद शकु्र भा.ष्टव 17 14 3 390 

35.  श्री सयस्वती आ.ष्टव 2 1 1 10 

36.  श्री तसतरचौय आ.ष्टव 2 2 0 13 

37.  श्री तसरुखकि  जोतगस्थान भा.ष्टव 11 6 5 136 

38.  श्री तसकोट भा.ष्टव   9 3 6 189 

39.  श्री सूमिभूखी आ.ष्टव 4 1 3 40 

जम्भा 257 190 68 3565 
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मस सम्वतधभा तनम्नानसुाय देन्खएको छ। 

1. स्थानीम तह भातहतभा यहेका ३९ ष्टवद्यारमभा २५७ न्शऺक दयवतदी यहेकोभा  १९० ऩदऩतुॉ बएको 
य ऩदऩतुॉ बएको य ऩदऩतुॉ भध्मे ६८ कयायभा देन्खतछ।दयवतदी  अनसुायको न्शऺक ऩदऩतुॉ हनुऩुदिछ। 

2. ष्टवद्याथॉ सॊखमाको तरुनाभा न्शऺक वढी बएकोवाट कभ बएको ष्टवद्यारमभा न्शऺकको दयवतदी तभरान 
एॊव तमनु ष्टवद्याथॉ बएका ष्टवद्यारमहरु सम्बाव्मताका आधायभा भजि गनुिऩदिछ। 

42.  प्रधानभतरी योजगाय कामिक्रभ्स्थानीम तहभा सनु्चकृत वेयोजगाय व्मन्क्तराई तमनुतभ योजगायी प्रत्माबतु गयाउन 
एवभ ् साभदुाष्टमक ऩवुािधायहरुको ष्टवकास भापि त नागरयकको जीवनमाऩनभा सधुाय ल्माउन प्रधानभतरी योजगाय 
कामिक्रभ सञ्चारन बएको छ।नगयऩातरकाभा मस वषि प्रधानभतरी योजगाय कामिक्रभ सञ्चारन गयी रु२२ राख 
५० हजाय खचि बएको देन्खतछ।प्रधानभतरी योजगाय कामिक्रभ सञ्चरन तनदेन्शका २०७५ को दपा २ (ट) भा 
वेयोजगाय व्मन्क्तराई स्थातनम तहको योजगाय सेवा केतरभा सनु्चकृत गयी ऩरयचम ऩर ष्टवतयण गनुिऩने व्मवस्था 
गयेको छ।कामिष्टवतधको दपा १३(१) भा योजगाय सेवा केतरभा सनु्चकृत वेयोजगाय व्मन्क्तहरु भध्मेवाट 
तनदेन्शकाको दपा २१ को उऩदपा (३) वभोन्जभको प्रथातभकता क्रभभा आधायभा काभभा खटाउन ुऩने व्मवस्था 
यहेको छ।नगयऩातरकारे वेयोजगाय व्मन्क्तहरुको सनु्च तमाय गरय ऩरयचमऩर ष्टवतयण गयेय प्रथातभकताको आधायभा 
भार काभका रागी ऩारयश्रतभक कामिक्रभभा सहबागी गयाउन ु ऩनेभा सो गयेको ऩाइएन  वडाको तसपारयसका 
आधायभा भार काभदायहरु छनौट गयी कामिक्रभ सञ्चारन गयेको देन्खॉदा वास्तष्टवक वेयोजगाय व्मन्क्तहरुरे नै 
योजगायी  प्राि गये बन्ने आधाय यहेन। कमिक्रभभा सहबागी काभदायको ज्मारा वैष्टकङ प्रणारीवाट बकु्तानी गने 
अवस्था हदुा हदैु सो नगयी डोय हान्जयीभा नै बऩािई गयी ऩातरकावाट एकभिु रुऩभा एक जना व्मन्क्तको नाभभा 
यकभ तनकासा बएकोरे ष्टवतययण गरयएको यकभ ष्टवश्वसतनम छ बन्न सष्टकएन ।आमोजना सञ्चारन ऩवुि स्थातनम 
तहरे प्राष्टवतधक कभिचायी खटाई प्राष्टवतधक प्रततवेदन तमाय गनुिऩने य सोको तनमतभत प्राष्टवतधक सऩुरयवेऺण य 
अनगुभन गनुिऩनेभा कततऩम आमोजनाभा प्राष्टवतधक प्रततवेदन सॊरग्न बएको छैन।काननुभा बएको व्मवस्थाको 
ऩारना गदै सनु्चकात वेयोजगायहरुरे योजगायी ऩाउने अवस्थाको सजृना गयेय योजगाय व्मवस्थाऩन सचुना 
प्रणारीराई अद्यावतधक गदै काभका रागी ऩारयश्रतभक कामिक्रभराई ष्टवश्वसतनम तथा प्रबावकायी वनाउनऩुदिछ । 

 

43.  औषधी खरयद् 19/07/07,90/11/11 साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ८५ को उऩतनमभ १(क) 
भा तफस राख रुऩैमाॉसम्भको औषतधजतम भारसाभान उत्ऩादकरे याष्टिम स्तयको सभाचाय ऩरभा सूचना प्रकाशन 
गयी तोकेको तफक्री भूल्मभा सोझै खरयद गनि सष्टकने व्मवस्था बए छ । तय स्थानीम तहहरुरे उक्त प्रष्टक्रमा वेगय 
रु.९९९७५९ को औषतध सोझै खरयद गयेको छ । मस सम्फतधी देन्खएको व्महोयाहरु न्न्नानसुाय छन् 

 

 खरयद गयेका उक्त औषतध कुन औषतध कम्ऩनीफाट उत्ऩादन बएको हो य सोको भूल्म याष्टिम ऩरऩतरकाभा 
प्रकाशन सभेत बएको नदेन्खएको, 

 

 आऩूतति हनुे औषतध डव्र.ुएच.ओ. सष्टटपइड हनुऩुने औषतधको उत्ऩादन तभतत, ब्माच नॊ य म्माद सभाि तभतत 
उल्रेख गयी सम्फन्तधत ष्टवषम ष्टवऻफाट भचुलु्का उठाई याख्न े नगयेको तथा उक्त औषतध तफक्रीको रातग होइन 
खरुाएको प्रभाण सभावेश नबएको 

 

 आऩूतति बएका औषधी एॊवभ सन्जिकर सभान स्टोय दान्खरा हनुअुन्घ स्ऩेशीष्टपकेशन अनसुाय बए/नबएको 
नखरुाएको कायण औषतधको गणुस्तय य म्माद सम्फतधभा मष्टकन गनि सष्टकएन । 

 

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

 

 औषतधको खचि घटाउदा भागपायाभको आधायभा घटाउन ुऩने एकभिु घटाउने गयेको ।  

 तसथि औषतधको खरयद, आऩूतॉ, दान्खरा तथा खचिको ष्टववयण अद्यावतधक हनुे गयी अतबरेख याख्न,े तोकीएको गणुस्तय  
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अनसुायकै औषतध प्राि बएको नबएको एकीन गयी हस्ताततयण तथा खरयद गरयएको औषतधको ष्टववयण खलु्ने गयी 
अतबरेख याख्न ेतथा आतथिक वषिको अतत्मभा फाॊकी यहेको औषतधहरु न्जम्भेवायी न्जतसी अतबरेख व्मवन्स्थत गनेतपि  
ध्मान ददनऩुदिछ । 

44.  ऩेश्की फाॉकी् आतथिक कामिष्टवतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ७४ भा आतथिक फषिको अतत्मसम्भभा ऩेश्की  
पर्छ्यौट गयी सक्न ु ऩने व्मवस्था बएकोभा नगयऩातरकाको आतथिक फषिको अतत्मसम्भभा पर्छ्यौट नबई फाॉकी 
यहेको तनम्नानसुाय व्मन्क्त, उऩबोक्ता सतभतत तथा तनभािण व्मवसामीहरुको नाभभा यहेको ऩेश्की यकभ तनमभानसुाय 
असूर पर्छ्यौट गनुिऩने रु== 

 

 

 

700000 

 गो बौ न य तभतत  ऩेश्की तरनेको नाभ फाऩत  यकभ 

278,2077.03.09 सतुदयफजाय थारेखकि  रयऩभैदान ग्रातभण सडक 
उऩबोक्ता सतभतत 

सडक स्तयउन्नती कामि  
500000 

289,2077.03.12 फानेथोक यमारे रयज ु ग्रातभण सडक उऩबोक्ता सतभतत सडक स्तयउन्नती कामि  200000 

जम्भा   
700000 

 
 

44.1.  आतथिक कामिष्टवतध तथा ष्टवन्त्तम उत्तयदाष्टमत्व तनमभावरी, २०७७ भा आतथिक फषिको अतत्मसम्भभा ऩेश्की पर्छ्यौट 
गयी सक्नऩुने व्मवस्था बएकोभा नगयऩातरकाको आतथिक फषिको अतत्मसम्भभा पर्छ्यौट नबई फाॉकी यहेको तनम्ना 
तनभािण व्मवसामीहरुको नाभभा यहेको ऩेश्की यकभ तनमभानसुाय सभमभै पर्छ्यौट गनुिऩदिछ। 

 

 गो बौ न य तभतत  ऩेश्की तरनेको नाभ फाऩत  यकभ 

395,2077.03.29 तफ एण्ड तफ कतसट्रक्सन प्रा तर  भोतफराइजेशन ऩेश्की 1185000 

415,2077.03.31 पेवा गन्जतर जे बी  भोतफराइजेशन ऩेश्की 6028402 

181,2077.03.17 रुऩ तनभािण सेवा  भोतफराइजेशन ऩेश्की 650000 

206,2077.03.25 न्खरङु्ग कातरका तनभािण सेवा  भोतफराइजेशन ऩेश्की 707500 

206,2077.03.25 जे एर सी ष्टवल्डसि प्रा तर  भोतफराइजेशन ऩेश्की 900000 

224,2077.03.30 जे एर सी ष्टवल्डसि प्रा तर  भोतफराइजेशन ऩेश्की 1900000 

 

 जम्भा 11370902 

 
 

 ऩातरकावाट प्राि प्रभान्णत भ रे ऩ प नॊ २११ अनसुाय ऩातरकाको मस आतथिक वषिको ऩेश्की रु 

१२०७०९०२।०० यहेकोभा सरुको ष्टवन्त्तम प्रततवेदन अनसुाय रु= १७८१९९०२।०० ऩेश्की वाॉकी देन्खतछ। 
ऩातरकावाट प्राि ऩेश्की ष्टववयण य सरुको ष्टवततम प्रततवेदन ष्टवचको पयक रु५७४९०००।०० वाये ऩातरकारे 
स्ऩि ऩानुिऩने देन्खतछ। 
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अनुसूचि १ 
  पालिकाको संचितकोषको वििरण 

२०७६।०७७ 
प्रदेश् गण्डकी                                                                               -रु हजायभा_ 

क्र. स.ं 
 

 
 

स्थानीय तह 
 

 
 

जिल्ऱा 
 

 आय 
 

 

िम्मा आय 

  

 

मौज्दात 
गत वषषको 
जिम्मेवारी 

संघ तथा प्रदेश 
अनदुान 

रािस्व वाडपाड आन्तरीक 
आय 

अन्य आय चाऱु खचष ऩ ूँिीगत खचष अन्य खचष िम्मा खचष 

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

१०) 

१ 
बीयकोट 
नगयऩातरका 

स्माङ्जा 
30680 358815 51347 9363 167687 587212 284148 121943 175479 581570 36322 

 

    फेरुज ूफगॉकयण (ष्टवतनमोजन, याजस्व, धयौटी य अतम कायोफाय)                    अनुसूचि २ 
                                      २०७६।७७           -रु हजायभा_ 

तस 
नॊ 

न्जल्रा 
स्थातनम 

तहको नाभ 

प्रायन्म्बक वेरुज ु प्रततष्टक्रमावाट पर्छ्यौट वाॉकी वेरुज ु वाॉकी वेरुज ु

दपा सॊखमा 

यकभ 

दपा सॊखमा 

यकभ 

दपा सॊखमा 

रकम 
अशरु 
गनुिऩने 

तनमतभत गनुिऩने ऩेश्की 
सैदा
न्ततक  

रगतत 
सैदान्तत
क  

रगतत सैर्द्ान्ततक रगती 
अननयममत 
भएको 

प्रमाण 
कागिात 

ऩेश नभएको 

रािस्व ऱगत 
जिम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनां 
नमऱएको 

िम्मा कमचंारी अन्य िम्मा 

१ 
स्माङ्जा बीयकोट 

नगयऩातरका 28 16 23516 0 0 0 28 16 23516 2027 12763 8026 0 0 20789 0 700 700 

                                                 अनसूुची ३ 

अद्यावतधक वेरुज ुस्थीती                                             (रु हजायभा) 
         

क्र स स्थातनम तह न्जल्रा गत फषि 
सम्भको फाॉकी 

मो फषिको पर्छ्यौट फाकी मो फषि सम्ऩफाट कामभ 
फेरुज ु

मो फषिको फेरुज ु कुर फाकी फेरुज ु

१ बीयकोट नगयऩातरका स्माङ्जा 15121 2323 12798 0 23516 36314 

 

 


