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Serving the Nation and the People 
 

 

 

 

जनङ्जहतका राङ्झग जवापदेङ्जहता, ऩायदङ्ञर्ाता य ङ्झनष्ठा प्रवर्द्ान गने ङ्जवश्वसनीम सॊस्था हङ्टन प्रमत्नर्ीर 
यहने । 

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

integrity for the benefit of the people) 

 

 

सयोकायवाराराई सावाजङ्झनक कोषको दऺताऩूणा उऩमोग सम्फन्धभा आश्वस्त ऩाना स्वतन्र एवभ ्
गङ्टणस्तयीम रेखाऩयीऺण सेवा प्रदान गने । 

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

funds are efficiently used) 

 

ङ्झनष्ठा (Integrity) 
स्वतन्रता (Independence) 
व्मवसाङ्जमकताf (Professionalism) 
ऩायदङ्ञर्ाता (Transparency) 
जवापदेङ्जहता (Accountability) 
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 भहारेखाऩयीऺकको कामाारम 

Office of the Auditor General 

फफयभहर, काठभाडौँ, नऩेार 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

प्रादेङ्ञर्क रेखाऩयीऺण भहाङ्झनदेर्नारम 

(रङ्टम्फीनी, कणाारी य सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेर्) 
 

ऩ.स् २०७८।७९ 
च.न् १२८                                                       ङ्झभङ्झत् २०७८।5।4 

 
 ङ्जवषम्  रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन ।  

 
श्री अध्मऺज्मू, 
आदर्ा गाउॉऩाङ्झरका, डोटी । 
        नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया २४१ फभोङ्ञजभ त्मस कामाऩाङ्झरकाको आङ्झथाक वषा २०७६।७७ को 
रेखाऩयीऺण सम्ऩङ्ङ गयी रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ को दपा २०(२) फभोङ्ञजभ मो प्रङ्झतवेदन जायी गङ्चयएको छ । 
उक्त प्रङ्झतवेदन रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ को दपा २० (३) य दपा २२ फभोङ्ञजभ कायवाहीको राङ्झग अनङ्टयोध छ 
। 

 
............................... 

                                                                        नायामण एभ.सी. 
(नामव भहारेखाऩयीऺक) 

 
फोधाथा्  
सङ्घीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रर्ासन भन्रारम,  

ङ्झसॊहदयवाय, काठभाडौँ – प्रङ्झतवेदन सॊरग्न छ । 
 

 

 

 



 

भहारेखाऩयीऺकको बनाइ 

नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया २४१ भा सॊघ, प्रदेर् य स्थानीम तहका सफै सयकायी कामाारमको रेखाऩयीऺण 
ङ्झनमङ्झभतता, ङ्झभतव्ममीता, कामादऺता, प्रबावकायीता य औङ्ञचत्मको आधायभा भहारेखाऩयीऺकफाट हङ्टन े
व्मवस्था छ । रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ को दपा २०(२) भा भहारेखाऩयीऺकरे प्रत्मेक गाउॉऩाङ्झरका य 
नगयऩाङ्झरकाको रेखाऩयीऺण सम्ऩङ्ङ गयी अरग अरग प्रङ्झतवेदन जायी गना सक्ने व्मवस्था छ । सोही 
व्मवस्थाफभोङ्ञजभ स्थानीम तहको 2076।77 को आङ्झथाक कायोफायको रेखाऩयीऺण सम्ऩङ्ङ गयी मो 
प्रङ्झतवेदन जायी गङ्चयएको छ। 

स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण नऩेारको सॊङ्जवधान, रेखाऩयीऺण ऐन, सयकायी रेखाऩयीऺण भानदण्ड, ङ्जवत्तीम 
रेखाऩयीऺण भागादर्ान, स्थानीम तह रेखाऩयीऺण ङ्झनदेङ्ञर्का, भहारेखाऩयीऺकको वाङ्जषाक रेखाऩयीऺण 
मोजना य ङ्झनकामसॉग सम्फङ्ञन्धत ऐन, ङ्झनमभको आधायभा सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ । रेखाऩयीऺणको प्रभङ्टख 
उदे्दश्महरुभा ङ्जवत्तीम ङ्जववयणको र्ङ्टर्द्ता, प्रचङ्झरत कानूनको ऩारना, फजेट तथा मोजना तजङ्टाभा एवॊ कामाक्रभ कामाान्वमन, खङ्चयद ब्मवस्थाऩन, 
सावाजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको सॊयऺण य उऩमोग, ङ्ञजम्भेवायी य जवापदेङ्जहता एवॊ सेवा प्रवाहको अवस्था भूल्माङ्कन गनङ्टा यहेको    छ । त्मसैगयी स्रोत 
साधनको प्राप्ती य उऩमोग सम्फन्धभा प्रचङ्झरत कानूनको ऩारना बए नबएको ङ्जवश्लषेण गयी ङ्जवत्तीम ब्मवस्थाऩनभा सङ्टधायका राङ्झग सङ्टझाव प्रस्तङ्टत 
गयी सङ्टर्ासन प्रफर्द्ानभा टेवा ऩङ्ट¥माउनङ्ट रेखाऩयीऺणको उदे्दश्म यहेको छ ।  

आङ्झथाक वषा २०७६।७७ को रेखाऩयीऺण सम्ऩङ्ङ बएऩिात जायी गङ्चयएको प्रायङ्ञम्बक प्रङ्झतवेदन उऩय प्राप्त प्रङ्झतङ्जक्रमाका ङ्जवषमहरु ङ्झभरान 
गयी कामभ यहेका व्महोया सभावेर् गयेय याम सङ्जहतको अङ्ञन्तभ प्रङ्झतवेदन ऩठाइएको छ । प्रङ्झतवेदनभा ङ्छदएका सङ्टझावहरुको कामाान्वमनफाट 
स्थानीम तहभा यहेको सीङ्झभत स्रोत साधनको उऩमोग गयी ङ्जवकास ङ्झनभााण य सेवा प्रवाहभा ङ्झभतव्मङ्जमता, दऺता य प्रबावकाङ्चयता हाङ्झसर गना 
सहमोग ऩङ्टग्न ेअऩेऺ ा गङ्चयएको छ । परस्वरुऩ स्थानीम तहको कामासम्ऩादनभा जवापदेङ्जहता य ऩायदङ्ञर्ाता प्रफर्द्ान हङ्टने ङ्जवश्वास ङ्झरइएको छ 
।  

रेखाऩयीऺणफाट भूरत: आन्तङ्चयक आम य याजस्व फाॉडपाॉटको प्रऺऩेण मथाथाऩयक नयहेको, आन्तङ्चयक आम ठेक्का ब्मवस्थाऩनभा स्ऩष्ट कानूनी 
ब्मवस्था नबएको, आम सङ्करन न्मून यहेको, ऩमााप्त आधाय फेगय याजस्व छङ्टट ङ्छदएको, फक्मौता असङ्टरीभा प्रबावकायीता नआएको, फजेट 
अनङ्टर्ासन कभजोय यहेको, अफण्डा फजेट याखेको, खचा ऩिात फजेट तथा कामाक्रभ सॊर्ोधन गयी अनङ्टभोदन गने गयेको, वषाान्तभा फढी खचा 
गयेको, खङ्चयद कानून ङ्जवऩयीत सोझै खङ्चयद गयेको, अत्मङ्झधक प्रर्ासङ्झनक खचा गयेको, फचत अनङ्टदान ङ्जपताा नगयेको, ङ्जवतयणभूखी खचाको 
फाहङ्टल्मता यहेको जस्ता प्रवङृ्ञत्त देङ्ञखएका छन ्। त्मसैगयी ङ्जवकास ङ्झनभााणतपा  मोजना प्राथङ्झभकीकयण नगयेको, साना तथा टङ्टके्र आमोजनाको 
छनौट गयेको, जङ्जटर प्रकृङ्झतका कामाहरु सभेत उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतफाट गयाएको, तोङ्जकएफभोङ्ञजभ जनसहबाङ्झगता नजङ्टटेको, दीगो ङ्जवकासका रक्ष्म 
अनङ्टरुऩ मोजना य कामाक्रभ तजङ्टाभा नगयेको, दीघाकारीन ङ्जवकासको खाका तजङ्टाभा नबएको जस्ता सभस्मा यहेका     छन ्।  

स्थानीम तहको आन्तङ्चयक ब्मवस्थाऩनतपा  आवश्मक अनङ्टबवी य दऺ जनर्ङ्ञक्तको कभी यहेको, कभाचायी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त तथा फढङ्टवाभा प्रदेर् 
रोकसेवा आमोगको ऩयाभर्ा नङ्झरएको, सेवा प्रवाहभा अऩेङ्ञऺत सङ्टधाय हङ्टन नसकेको, स्रोत, साधन य सम्ऩङ्ञत्तको दङ्टरुस्त अङ्झबरेख नयहेको, 
सञ्चाङ्झरत मोजना, कामाक्रभ, सेवा प्रवाहको अङ्झबरेख नयाखेको, फैंक ङ्जहसाफ ङ्जववयण तमाय गने नगयेको, रेखाङ्कन तथा सभग्र प्रङ्झतवेदन प्रणारी 
य आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कभजोय यहेको छ । साथै आन्तङ्चयक रेखाऩयीऺण बयऩदो य प्रबावकायी नबएको ऩाइएको छ। स्थानीम तहभा रेखा 
सङ्झभङ्झतको गठन, कामाऺ ेर, रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन उऩय छरपर य फेरुजू पर्छ्यौट सम्फन्धी स्ऩष्ट कामाङ्जवङ्झध तजङ्टाभा हङ्टन फाॉकी यहेको 
ऩाइएको छ । रेखाऩयीऺणफाट औॊल्माएका व्महोयाहरु सङ्टधाय गयी गत ङ्जवगतका फेरुजङ्ट उऩय अऩेङ्ञऺतरुऩभा आवश्मक कायवाही बए गयेको 
सभेत देङ्ञखएन । 

सभम य जनर्ङ्ञक्तको सीङ्झभतताको फावजङ्टद मथासम्बव स्थानीम तहको कामास्थरभा नै उऩङ्ञस्थत बइा रेखाऩयीऺण गङ्चयएको ङ्झथमो । 
रेखाऩयीऺणको क्रभभा रेखाऩयीऺण टोरीरे स्थानीम तहका प्रभङ्टख सङ्जहतका ऩदाङ्झधकायीहरुसॉग छरपर सभेत गङ्चयएको ङ्झथमो । रेखाऩयीऺण 
प्रङ्झतवेदनभा उल्रेख बएका ब्महोयाको कामाान्वमनफाट स्थानीम तहको ङ्जवत्तीम व्मवस्थाऩन, बौङ्झतक ऩूवााधाय य सेवा प्रवाहभा सङ्टधाय हङ्टने अऩेऺ ा 
गयेको छङ्ट । स्थानीम तहको रेखाऩयीऺणभा सहमोग ऩङ्टर्रमााउन े स्थानीम तहका सफै ऩदाङ्झधकायी तथा कभाचायीहरु य रेखाऩयीऺण तथा 
प्रङ्झतवेदन तमायीभा सॊरग्न मस कामाारमका कभाचायीहरु सफैराइा धन्मवाद ऻाऩन गदाछङ्ट  ।  
 
 

                (टॊकभङ्ञण र्भाा, दॊगार) 
२०७8 बाद्र ४  गते              भहारेखाऩयीऺक 
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प्रादेङ्ञर्क रेखाऩयीऺण भहाङ्झनदेर्नारम 

(रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेर्, कणाारी प्रदेर् तथा सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेर् ) 
ऩर सॊखमा् २०७८।७९ 

च.नॊ. १२९          ङ्झभङ्झत् २०७८।०५।०४ 

ङ्जवषम् रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन । 

श्री अध्मऺज्मू, 

आदर्ा गाउॉऩाङ्झरका, डोटी । 

कैङ्जपमत सङ्जहतको याम 

हाभीरे आदर्ा गाउॉऩाङ्झरकाको आङ्झथाक वषा २०७६।७७ को ङ्झफत्तीम ङ्जववयण य त्मससङ्ग सम्फङ्ञन्धत अन्म ङ्झफफयण तथा रेखा ङ्जटप्ऩणीहरुको 
रेखाऩयीऺण गयेका छौं । 

हाम्रो यामभा, मस प्रङ्झतवेदनको कैङ्जपमत सङ्जहतको याम व्मक्त गने आधाय खण्डभा उल्रेख बएका ङ्जवषमरे ऩाने असय फाहेक, ऩेर् बएको २०७७ 
आषाढ ३१ भा सभाप्त बएको आङ्झथाक वषा २०७६।७७ को ङ्झफङ्ञत्तम ङ्जववयण य त्मससङ्ग सम्फङ्ञन्धत अन्म ङ्झफफयणरे स्थानीम तहसङ्ग सम्फङ्ञन्धत 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सायबतू रुऩभा सङ्जह तथा मथाथा अवस्था ङ्ञचरण गदाछ ।  
कैङ्जपमत सङ्जहतको याम व्मक्त गने आधाय 
1. रेखाऩयीऺणफाट रु २ कयोड ५८ राख ५४ हजाय फेरुजू देङ्ञखएको छ। सोभध्मे असङ्टर गनङ्टाऩने रु ८ राख ७० हजाय, प्रभाण कागजात 

ऩेर् गनङ्टाऩने रु ७५ राख ७३ हजाय, ङ्झनमङ्झभत गनङ्टाऩने रु. १ कयोड ६० राख ९९ हजाय य ऩेश्की फाॉकी रु.१३ राख १२ हजाय यहेको 
छ ।   

2. रेखाऩयीऺणभा देङ्ञखएका व्महोयाहरुका सम्फन्धभा ङ्झभङ्झत २०७८।०१।१ भा जायी गङ्चयएको प्रायङ्ञम्बक प्रङ्झतवेदन उऩय प्रङ्झतकृमा सङ्जहतको 
प्रभाण कागजात ऩेर् हङ्टन नआएकोरे फेरुजङ्ट पछ मौट नबइ कामभ व्महोयाको अङ्ञन्तभ प्रङ्झतवेदन ऩाना ३४ (चौङ्झतस) को मसैसाथ सॊरग्न छ 
। 

3. आम्दानी तथा खचाको से्रस्ता नगदभा आधाङ्चयत रेखा प्रणारी अवरम्फन गयेकोरे ऩाङ्झरकाको ऩेश्की फाहेक सम्ऩङ्ञत्त तथा दाङ्जमत्व मकीन 
हङ्टने कङ्ट नै जानकायी खङ्टराएको छैन ।   

हाम्रो रेखाऩयीऺण कामा नेऩारको सॊङ्जवधान, रेखाऩयीऺण ऐन तथा भहारेखाऩयीऺकको कामाारमरे अवरम्वन गयेका सयकायी रेखाऩयीऺण 
भानदण्ड, भागादर्ान तथा रेखाऩयीऺणसङ्ग सम्फङ्ञन्धत अन्म प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ गङ्चयएको छ।ङ्जवत्तीम ङ्जववयण तमाय गने स्थानीम तहसङ्ग 
हाभी स्वतन्र छौं । त्मसका राङ्झग स्वीकृत आचाय सॊङ्जहता अनङ्टसाय हाभीरे काभ गयेका छौं । रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राप्त गयेका रेखाऩयीऺण 
प्रभाणहरु हाम्रो याम व्मक्त गने आधायका राङ्झग ऩमााप्त य उऩमङ्टक्त छन ्बङे्ङ कङ्ट याभा कामाारम ङ्जवश्वस्त छ ।   
 

ङ्जवत्तीम ङ्जववयण उऩय व्मवस्थाऩन य रेखाउत्तयदामी अङ्झधकायीको ङ्ञजम्भेवायी 
आङ्झथाक कामाङ्झफङ्झध तथा ङ्झफङ्ञत्तम उत्तयदाङ्जमत्व ऐन २०७६ य स्थाङ्झनम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ तथा अन्म प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ सही य 
मथाथा हङ्टन े गयी ङ्जवत्तीम ङ्जववयण तमाय गने तथा जारसाजी  वा अन्म गङ्ञल्तका कायण ङ्जवत्तीम ङ्जववयण सायबतू रुऩभा गरत आॉकडा यङ्जहत 
स्वरुऩभा फङे्ङ गयी आवश्मक आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण प्रणारी रागङ्ट गने ङ्ञजम्भेवायी ऩाङ्झरका व्मवस्थाऩनभा यहेको छ । गाउॉ कामाऩाङ्झरका, अध्मऺ य 
प्रभङ्टख प्रर्ासङ्जकम अङ्झधकृत गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवत्तीम प्रङ्झतवेदन प्रकृमाको अनङ्टगभनका राङ्झग ङ्ञजम्भेवाय यहेका छन ्।   
ङ्जवत्तीम ङ्जववयणको रेखाऩयीऺण उऩय रेखाऩयीऺकको ङ्ञजम्भेवायी 
ङ्जवत्तीम प्रङ्झतवेदन सभग्रभा जारसाजी  वा अन्म गङ्ञल्त सभेतका कायण सायबतू रुऩभा गरत आॉकडा यङ्जहत यहेको होस ्बङ्झन उङ्ञचत आश्वस्तता 
प्राप्त गयी याम सङ्जहतको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन जायी गनङ्टा रेखाऩयीऺणको उदे्दश्म हो । रेखाऩयीऺणभा उङ्ञचत आश्वस्ततारे साभान्म स्तयको 
आश्वस्ततासम्भ प्रदान गयेको हङ्टन्छ, तय रेखाऩयीऺण ऐन तथा भहारेखाऩयीऺकको कामाारमरे अवरम्वन गयेका सयकायी रेखाऩयीऺण भानदण्ड, 

भागादर्ान तथा रेखाऩयीऺणसङ्ग सम्फङ्ञन्धत अन्म प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ गने रेखाऩयीऺण सम्ऩादन बएकै अवस्थाभा ऩङ्झन सफै प्रकायका 
जारसाजीजन्म वा अन्म गङ्ञल्त ऩत्ता रगाउन सक्ने ङ्झनङ्ञितता बने हङ्टदैन।ङ्जवत्तीम ङ्जववयणका उऩमोगकताारे साभान्मतमा गने आङ्झथाक ङ्झनणामभा नै 
पयक ऩाना सक्ने अवस्था देङ्ञखएका एउटै वा सभग्रताभा हङ्टने ङ्जवरे्ष वा जारसाजीजन्म वा अन्म गङ्ञल्तराई सायबतू रुऩभा गरत आॉकडा 
भाङ्झनएको छ ।  

 

                                                                                             (नायामण एभ. सी.) 
नामफ भहारेखाऩयीऺक
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श्री आदर्ा गाउॉऩाङ्झरका 
रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन 

२०७६।७७ 

ऩङ्चयचम – स्थानीम नेततृ्वको ङ्जवकास गदै स्थानीम र्ासन ऩर्द्ङ्झतराई सङ्टदृढ गयी स्थानीम तहभा ङ्जवधाङ्जमकी, कामाकायीणी य 
न्माङ्जमक अभ्मासराई सॊस्थागत गना स्थानीम सयकायको सॊचारन गने उदे्दश्मरे मस गाॉउऩाङ्झरकाको स्थाऩना बएको हो । 
स्थानीम सयकायरे सॊचारन गने कामाभा सहकाङ्चयता, सह–अङ्ञस्तत्व य सभन्वमराई प्रवद्दान गनङ्टा य स्थानीम सयकायका 
काभभा जनसहबाङ्झगता, उत्तयदाङ्जमत्व, ऩायदङ्ञर्ाता सङ्टङ्झनङ्ञित गयी नागङ्चयकराई गङ्टणस्तयीम सेवा प्रदान गनङ्टा गाॉउऩाङ्झरकाको 
उदे्दश्म यहेको छ । मस गाउॉऩाङ्झरका अन्तगात ७ वडा यहेको ३९ जना (ङ्जवद्यभान ३७ जना) सबा सदस्म, १२२ वगा 
ङ्जकरोङ्झभटय ऺेरपर तथा २४२३२ जनसॊखमा यहेको छ ।                          
स्थानीम सॊङ्ञचत कोष : आङ्झथाक वषा २०७६।७७ को सभग्र सॊङ्ञचत कोषको सॊङ्ञऺप्त अवस्था ङ्झनम्न फभोङ्ञजभ यहेको छ।  

 

ङ्झस.नॊ 
आम तपा  ङ्झस.नॊ व्मम तपा  

ङ्जववयण यकभ यकभ 
 

ङ्जववयण यकभ यकभ 

१  गत वषाको ङ्ञजम्भेवायी  22017220.00 १ चारङ्ट खचा 165968501.00 165968501.00 

 

क) नगद 0.00  २ ऩूॉजीगत खचा 101779000.00 101779000.00 

 

ख) फैँक सङ्ञञ्चत कोष तपा   21657220.00  ३ ङ्जवत्तीम व्मवस्था ब ङ्टक्तानी   

 

ग) फैंक ङ्जवङ्झबङ्ङ कोष तपा  ङ्जवङ्जवध य प्रकोऩ 0.00  

 

क) ऋण ब ङ्टक्तानी 0.00  

 

घ) फैंक धयौटी तपा  360000.00  

 

ख) ब्माज ब ङ्टक्तानी 0.00  

२ याजस्व ( आन्तङ्चयक आम)  
56929104.00 

 

ग) अन्म ब ङ्टक्तानी 0.00  

 
क) आन्तङ्चयक याजस्व 889499.00  ४ रगानी   

 
ख) याजस्व फाॉडपाॉड 56039605.00  

 

ऋण रगानी 0.00  

 
ग) अन्म आम 0.00  

 

रे्मय रगानी 0.00  

३ ङ्जवत्तीम हस्तान्तयण सॊघ  234134000.00 

 

अन्म रगानी 0.00  

 
क) सभानीकयण अनङ्टदान 91600000.00  5 धयौटी ङ्जपताा 56235.00 56235.00 

 
ख) सर्ता अनङ्टदान 139034000.00  ६ कोष ङ्जपताा  29103878.19 

 
ग) सभऩूयक अनङ्टदान 0.00   

सॊङ्ञघम र्र्ात अनङ्टदान ङ्जपताा 14131203.19  

 
घ) ङ्जवरे्ष अनङ्टदान 3500000.00  

 

सॊङ्ञघम ङ्जवरे्ष अनङ्टदान ङ्जपताा 0.00  

४ प्रदेर् सयकायफाट प्राप्त अनङ्टदान  29201000.00 

 

प्रदेर् र्र्ात अनङ्टदान ङ्जपताा 1003000.00  

 
क) ङ्जवत्तीम सभानीकयण अनङ्टदान 6887000.00  

 

प्रदेर् ङ्जवरे्ष अनङ्टदान ङ्जपताा 4238981.00  

 
ख) सर्ता अनङ्टदान 1303000.00   सभऩङ्टयक अनङ्टदान ङ्जपताा 9611000.00  

 
ग) सभऩङ्टयक अनङ्टदान 14611000.00   

प्रकोऩ व्मवस्थाऩन कोष 

ङ्जपताा 119694.00  

 
घ) ङ्जवरे्ष अनङ्टदान 6400000.00  ८ 

कामा सञ्चारन कोष तपा को 
खचा  13813692.00 

५ ङ्जवङ्झबङ्ङ कोषतपा को आम  
20991630.00  प्रकोऩ व्मवस्थाऩन कोष 10528182.00  

६ प्रकोऩ व्मवस्थाऩन कोष 17281500.00   
ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झत 

तपा को खचा 2580000.00  

 
ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झत 3004200.00   याङ्जष्डम मोजना आमोग 66000.00  

७ याङ्जष्डम मोजना आमोग 66000.00   

प्रदेर् तथा स्थाङ्झनम तह 
ऺभता ङ्जवकास कामाक्रभ 279510.00  

८ 
प्रदेर् तथा स्थानीम तह ऺभता ङ्जवकास 
कामाक्रभ 279930.00   

ङ्ञर्ऺा ङ्जवकास ङ्झनदेश्नारम 360000.00  

९ ङ्ञर्ऺा ङ्जवकास ङ्झनदेश्नारम 360000.00  ९ 

अन्तय सयकायी अङ्ञखतमायी 
तपा   87485578.00 

१० धयौटी आम 91470.00 91470.00 

 

याङ्जष्डम ऩङ्चयचमऩर तथा 
ऩङ्ञिकयण 769997.00  

११ अन्म ङ्जवङ्जवध आम  87485578.00 

 

स्थाङ्झनम ऩ ङ्टवााधाय ङ्जवकास 
साॉझेदायी 2247442.00  

१२ याङ्जष्डम ऩङ्चयचमऩर तथा ऩङ्ञिकयण 769997.00  

 

फहङऺ्ट ेङ्झरम ऩोषण कामाक्रभ 626990.00  

 
स्थाङ्झनम ऩ ङ्टवााधाय ङ्जवकास साॉझेदायी 2247442.00   

गङ्चयव सॉग ङ्जवश्वेश्रय कामाक्रभ 435749.00  

 
फहङऺ्ट ेङ्झरम ऩोषण कामाक्रभ 626990.00   

साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा 83405400.00  
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सॊयऺण 

 
गङ्चयव सॉग ङ्जवश्वेश्रय कामाक्रभ 435749.00   

याष्डऩङ्झत भङ्जहरा उत्थान 
कामाक्रभ 0.00  

 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा सॊयऺण 83405400.00  १० भौज्दात  52643117.99 

  
  

 
नगद 0.00  

 
  

  
सङ्ञञ्चतकोष भौज्दात 44300140.00  

 
  

  
धयौटी खाता भौज्दात 395235.00  

 
  

  

कामासञ्चारन कोष खाता 
भौज्दात 424620.00  

 
  

  

प्रकोऩ व्मवस्थाऩन कोष 
खाता भौज्दात 6633624.00  

   
  

आन्तङ्चयक याजस्व खाता 889498.99  

 

जम्भा 450850002.00 450850002.00 

 

जम्भा 450850002.00 450850002.00 
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कामाारमको नाभ M आदार् गाउॉऩाङ्झरका, डोटी ।                                                   आ.व. २०७६।७७ 
दपा बौ.नॊ., ङ्झभङ्झत य ब्महोया फेरुजू यकभ 

  ङ्जवत्तीम ङ्जववयण ङ्जवश्लषेण  

1.  ङ्जवत्तीम ङ्जववयण – स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७२ भा गाउॉऩाङ्झरका तथा 
नगयऩाङ्झरकारे प्रत्मेक वषाको साउन एक गतेदेङ्ञख आगाभी वषाको असाय भसान्तसम्भको अवङ्झधराई 
आङ्झथाक वषा कामभ गयी आम य व्ममको ङ्जहसाव याख्नङ्टऩदाछ । सोही ऐनको दपा ६९ भा तोकीम 
अनङ्टसाय गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो आङ्झथाक कामा प्रणरीको व्मवस्थाऩन गनङ्टाऩदाछ । मस 
सम्फन्धभा देङ्ञखएका व्महोया देहाम फभोङ्ञजभ छन ्

 स्थानीम तहरे सॊङ्ञचत कोषभा गत ङ्जवगतको फाॉकी मस वषा प्राप्त यकभ य सॊङ्ञचत कोषवाट बएको खचा 
स्ऩष्ट देङ्ञखने गयी खाता याखेको छैन । 

 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को ङ्झनमभ ७२(२) भा नेऩार सयकायरे ङ्झनधाायण गये 
फभोङ्ञजभको आम य व्ममको वगॉकयण तथा खचा र्ीषाक सम्फन्धी व्मवस्था अवरम्फन गनङ्टाऩनेभा 
गयेको ऩाईएन । 

    त्मसैरे तोकेफभोङ्ञजभका ङ्जवत्तीम ङ्जववयणहरु तथा खाताहरु अद्यावङ्झधक गयी आम य व्ममको 
वास्तङ्जवक ङ्ञस्थङ्झत देङ्ञखने गयी रेखाॊकन गनङ्टाऩदाछ । 

 

2.  फैक ङ्जहसाफ – स्थानीम तह सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७६(२) फभोङ्ञजभ स्थानीम तहरे 
आफ्नो कायोफायको रेखा भहारेखा ङ्झनमन्रक कामाारमको ङ्झसपाङ्चयर्भा भहारेखाऩयीऺकफाट स्वीकृत 
बएको ढाॉचाभा याख्नङ्टऩने उल्रेख छ । सो फभोङ्ञजभ भाङ्झसक रुऩभा से्रस्ता य फैक खाताको ङ्जहसाफ ङ्झभरान 
ङ्जवफयण तमाय गनङ्टाऩनेभा स्थानीम तहरे सञ्चारन गयेको देहामफभोङ्ञजभको खाताको से्रस्ता अनङ्टसाय फाॉकी 
बन्दा फैङ्क अनङ्टसायको फाॉकी यकभ रू ५५५९०९२८।७० फढी देङ्ञखएकोभा ऩेर् बएको ङ्जहसाफ ङ्झभरान 
ङ्जववयणभा ब ङ्टक्तानीका चेक फैङ्कभा नसाङ्जटएको य चारङ्ट य ऩङ्टॉङ्ञजगत खचा खाताभा फाॉकी यहेको यकभ 
स्थानीम सङ्ञञ्चत कोषभा साङ्चयएकोभा यकभ दाङ्ञखरा हङ्टन फाॉकी यहेकोरे पयक देङ्ञखएको उल्रेख छ ।  

ङ्झस.नॊ. खाताको नाभ शे्रस्ता अनङ्टसाय फाॉकी फैंक स्टेटभेण्ट अनङ्टसाय 
फाॉकी पयक 

१ ङ्जववध खचा खाता 424619.87 1458268.75 -1033648.9 

२ स्थानीम तह धयौटी खाता 395235.00 395235.00 0 

३ स्थानीम तह सॊङ्ञचत कोष खाता 44300140.13 42193855.96 2106284.2 
४ स्थानीम तह प्रकोऩ व्मवस्थाऩन 

कोष खाता 6633624.00 9757082.00 -3123458 

५ चारङ्ट खचा खाता 0.00 34057211.22 -34057211 
६ ऩॉजङ्टगत खचा खाता 0.00 19482895.00 -19482895 
७ आन्तङ्चयक याजस्व खाता 889498.99 889498.99 0 

 जम्भा 52643117.99 108234046.92 -55590928.7  

 

3.  आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण प्रणारी् स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा ७८ वभोङ्ञजभ आन्तङ्चयक 
ङ्झनमन्रण प्रणारी तमाय गङ्चय रागङ्ट गनङ्टाऩनेभा रागङ्ट गयेको ऩाईएन। मस सम्वन्धभा देङ्ञखएका अन्म 
व्महोयाहरु तऩङ्ञर्र वभोङ्ञजभ यहेका छन ।  

 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन 2074 को दपा 11 अनङ्टसाय आफ्नो ऺेरङ्झबरको आधायब ङ्टत 
तथमाॊक सॊकरन, अङ्झबरेखाॊकन य व्मवस्थाऩन गनङ्टाऩने सो गयेको ऩाईएन ।  

 ऩाङ्झरकारे एक आङ्झथाक वषाको अन्त्म ङ्झबर बएको आफ्नो आङ्झथाक कायोवायको अनङ्टसङ्टची 14 
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वभोङ्ञजभ ढाॉचाभा वाङ्जषाक प्रङ्झतवेदन तमाय गयेको ऩाईएन ।  
 ऩाङ्झरकारे कामाक्रभगत तथा मोजनागत खाता याखेको ऩाईएन । साथै ऩाङ्झरकाफाट मस वषा 

सॊचाङ्झरत कामाक्रभ तथा मोजनाको कामाान्वमन य सेवा प्रवाह सभेतको वाङ्जषाक कामाक्रभ 
अनङ्टसायको प्रगङ्झत तमाय गयेको ऩाईएन ।  

 कामाारमको शे्रष्ता य वैक फीचको ङ्जहसाव पयक ऩये वा नऩयेको सम्वन्धभा फैङ्क ङ्जहसाव ङ्झभरान 
ङ्जववयण तमाय नगयेको कायण ङ्जहसाव ङ्झभरान बए नबएको सम्वन्धभा मङ्जकन गना सङ्जकएन । 

 अन्तय सयकायी ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा १७ फभोङ्ञजभ भध्मभकारीन खचा 
सॊयचना तमाय गनङ्टाऩनेभा ऩाङ्झरकारे सो फभोङ्ञजभ भध्मभकारीन खचाको सॊयचना तमाय गयेको 
ऩाईएन ।  

 स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ६५, ६६ य ६७ भा क्रभर्् स्थानीम याजश्व 
ऩयाभर्ा सङ्झभङ्झत, स्रोत अनङ्टभान य फजेट सीभा ङ्झनधाायण सङ्झभङ्झत य फजेट तथा कामाक्रभ तजङ्टाभा 
सङ्झभङ्झत यहने व्मवस्था गयेकोभा ऩाङ्झरकारे उक्त सङ्झभङ्झत गठन गयेको ऩाईएन ।  

 ङ्जवषमगत ऺेरभा सॊचारन हङ्टने कामाक्रभभा फैठक बत्ता, भ्रभण बत्ता, ताङ्झरभ, गोष्ठीतपा  फढी 
केङ्ञन्द्रत बई ङ्जवतणभङ्टङ्ञख यहेको ऩाईमो।   

 ऩाङ्झरकारे ङ्ञजन्सी साभानको एकीकृत ङ्जववयण तथा सहामक ङ्ञजन्सी खाता अध्मावङ्झधक नगयी 
वडा कामाारम तथा ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊघ सॊस्थाराई ङ्जवतयण गयेको ऩाईमो  

 वडा कामाारमभा यहेका ङ्ञजन्सी सभान सङ्जहतको अङ्झबरेख देङ्ञखने गयी ऩाङ्झरकाको भूर ङ्ञजन्सी 
खाता अध्मावङ्झधक गयेको ऩाईएन । 

 ङ्ञजन्सी ङ्झनङ्चयऺण प्रङ्झतवेदनभा उल्रेख बए अनङ्टसाय ङ्जवङ्झबङ्ङ भारसाभान भभात तथा ङ्झरराभ गनङ्टा 
ऩनेभा गयेको ऩाईएन ।  

 भङ्टल्म अङ्झबवङृ्जर्द् कय ङ्झनमभावरी २०53 को ङ्झनमभ 6 क भा ठेक्का सम्झौता य कय ब ङ्टक्तानीको 
जानकायी सम्वङ्ञन्धत आन्तङ्चयक याजस्व कामाारमराई नङ्छदई आङ्झथाक वषाको अन्तभा भार 
ङ्छदइएको तथा इ टीङ्झडएस नगयेको देङ्ञखमो । 

 कामाारमरे उदे्दश्म प्राङ्झप्तभा आइऩने सम्बाङ्जवत जोङ्ञखभहरु ऩङ्जहचान गङ्चय ङ्झनयाकयणको प्रमास 
गयेको अङ्झबरेख याखेको देङ्ञखएन । 

 कङ्ट नै यकभको ब ङ्टक्तानी ङ्छदॉदा ङ्चयत ऩङ्टगेको वा नऩङ्टगेको जाॉच गयी यङ्झसद ङ्जवर बऩााइहरुभा 
ङ्झसरङ्झसरेवाय नम्वय याखी कामाारम प्रभङ्टखरे तोकेको कभाचायीरे ब ङ्टक्तानी बएको जनाउने छाऩ 
सभेत रगाई दस्तखत गयी प्रभाङ्ञणत गनङ्टाऩनेभा सो अनङ्टसाय गयेको ऩाईएन । 

 सावाजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी 2064 को ङ्झनमभ 7 य 8 भा खङ्चयदको गङ्टरुमोजना य वाङ्जषाक 
खङ्चयद मोजना तमाय गनङ्टाऩनेभा तमाय गयेको ऩाईएन । 

 ठेक्काहरुको ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण देङ्ञखने गङ्चय ठेक्का खाता य कङ्ञन्टन्जेन्सी खाता याखेको ऩाईएन । 

 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन 2074 को दपा 74(2) अनङ्टसाय सावाजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी 
वनाई रागङ्ट गना सक्ने व्मवस्था बएकोभा फनाएको ऩाईएन ।  

 सावाजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी 2064 को ङ्झनमभ 97 अनङ्टसाय मस वषा कामासम्ऩङ्ङ बएका 
आमोजना तथा कामाक्रभहरु उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई हस्तान्तयण गनङ्टाऩनेभा गयेको ऩाईएन । 

 सॊस्था दताा ऐन, २०३४ दपा ३ अनङ्टसाय ऩाङ्झरकाफाट सॊचारन बएका ङ्जवङ्झबङ्ङ मोजना ङ्झनभााण 
कामा गना गठन गयेका उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत ऐनको उक्त व्मवस्था अनङ्टसाय भान्मता प्राप्त हङ्टने गयी 
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दताा गयेको ऩाइएन ।  
 सञ्चाङ्झरत मोजनाको सूचना ऩाटीभा आम–व्मम, अऩेङ्ञऺत य वास्तङ्जवक राबका साथै उऩबोक्ताको 

मोगदान य कामासम्ऩादन रगामतका ङ्जवषमभा स्ऩष्ट गयी सयोकायवारा सङ्जहतको सावाजङ्झनक 
सङ्टनङ्टवाई य सावाजङ्झनक ऩयीऺणराई अङ्झनवामा गनङ्टा गयाउनङ्ट ऩनेभा अङ्झधकाॊर्त् ऩारना बएको 
ऩाईएन। 

 वातावयणको सॊयऺणको एङ्जककृत ङ्छदघाकाङ्झरन मोजना तमाय नगयेको  
 ऩाङ्झरकाको ङ्जवकास ङ्झनभााण व्मवस्थाऩन तथा सेवा प्रवाहका राङ्झग आवश्मक प्राङ्जवङ्झधक तथा 

प्रर्ासङ्झनक कभाचायीको अबाव यहेको ऩाईमो । 

 सङ्टर्ासन व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन ङ्झनमभावरी २०६५ अनङ्टसाय नागङ्चयक वडाऩरभा उङ्ञल्रङ्ञखत 
सेवाहरुको कामाान्वमन ङ्ञस्थङ्झत अनङ्टगभन गना अनङ्टगभन सॊमन्र तम गयेको ऩाईएन । 

 ङ्झनजाभती सेवा ऐन 2049 वभोङ्ञजभ कामा ङ्जववयण वनाई रागङ्ट गयेको ऩाईएन । 

          तसथा, ऩाङ्झरकारे आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण प्रणारीराई तोकीए फभोङ्ञजभ प्रबावकायी य ङ्जवश्वर्नीम 
फनाइ सेवा प्रवाह सङ्टदृढ फनाउने तपा  ध्मान ङ्छदनङ्टऩने देङ्ञखन्छ ।  

4.  फयफङ्टझायथ : भन्रारमको ङ्झभङ्झत २०७३।१२।२५ को आङ्झथाक कायोफाय तथा खाता सञ्चारन सम्फन्धभा 
थऩ स्ऩष्ट ऩाङ्चयएको ऩङ्चयऩरको दपा १७ फभोङ्ञजभ मस ऩाङ्झरका तथा ऩाङ्झरकाभा सभाङ्जहत बएका 
साङ्जवकका गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झत तथा नगयऩाङ्झरकाको नाभभा यहेको ऩेश्की तथा फेरुजङ्ट अङ्झबरेख 
सभामोजन बएको ऩाङ्झरकाभा कामभ गयी ङ्झनमभानङ्टसाय ऩेश्की पर्छ्यौट तथा फेरुजङ्ट सम्ऩयीऺण कामा 
गनङ्टाऩनेभा मस ऩाङ्झरकाभा सभाङ्जहत बएका साङ्झफकका ङ्जवषमगत कामाारमको फेरुजू रगत तथा 
सम्ऩयीऺणको अङ्झबरेख ऩाङ्झरकारे एङ्जकन गयी अध्मावङ्झधक नगयेकोरे ऩाङ्झरकारे उक्त व्मवस्थाको 
कामाान्वमन गनङ्टाऩदाछ । 

 

5.  सम्ऩङ्ञत्त हस्तान्तयण : स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा  ९७, ९८ य १०४ अनङ्टसाय 
ङ्जवषमगत कामाारमको चर अचर सम्ऩङ्ञत्त, दाङ्जमत्व तथा अङ्झबरेख उक्त कामाारमहरु सभाङ्जहत बएका 
ऩाङ्झरकाभा स्वत् हस्तान्तयण हङ्टने व्मवस्था छ  । मसयी हस्तान्तयण हङ्टने सम्ऩूणा सम्ऩङ्ञत्तको अङ्झबरेख 
तथा ङ्ञजन्सी रगत खाता २०७५ असाय भसान्त ङ्झबर स्थानीम तहरे तमाय गयी प्रङ्झतफेदन तमाय गनङ्टाऩने 
व्मवस्था गयेकोभा मस ऩाङ्झरकारे सम्ऩङ्ञत्तको अङ्झबरेख तथा ङ्ञजन्सी रगत तमाय नगयेको, कम्प्मङ्टटय, 

ल्माऩटऩ, ङ्जप्रन्टय, भोफाईर पोन सेट य अन्म पङ्झनाचय जस्ता भूल्मवान सभानहरु ङ्ञजम्भेवायी सायेको 
ऩाईएन । मसयी ङ्ञजन्सी भारसाभानको आम्दानी नजनाउॉदा ङ्ञजन्सी भारसाभानहरु हयाउन, ङ्जहनाङ्झभना हङ्टन 
सक्ने हङ्टॉदा खङ्चयद गङ्चयएका भारसाभानहरुको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजन्सी खाताभा आम्दानी जनाई 
ङ्ञजन्सी खाता अद्याफङ्झधक गनङ्टाऩदाछ । 

 

  फजेट तथा कामाक्रभ   

6.  फजेट ऩेर्, ऩाङ्चयत य अङ्ञखतमायी – स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७१ भा स्थानीम 
तहरे आगाभी आङ्झथाक वषाको याजश्व य व्ममको अनङ्टभान कामाऩाङ्झरकाफाट स्वीकृत गयाई असाय १० गते 
ङ्झबर ऩेर् गने य मसयी ऩेर् बएको फजेट छरपर गयी असाय भसान्तङ्झबर सबाफाट ऩाङ्चयत गनङ्टाऩने 
व्मवस्था छ । सोही ऐनको दपा ७३ भा सबाफाट फजेट स्वीकृत बएको ७ ङ्छदनङ्झबर स्थानीम तहका 
प्रभङ्टखरे प्रभङ्टख प्रर्ासकीम अङ्झधकृतराई फजेट खचा गने अङ्ञखतमायी प्रदान गनङ्टाऩने व्मवस्था छ । मस 
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स्थानीम तहभा उऩाध्मऺ श्री कभरा देवी ओझारे ङ्झभङ्झत २०७६।०३।१० गते 
रू.३२३०२३०००।०० को फजेट सबा सभऺ ऩेर् गयेकोभा ङ्झभङ्झत २०७६।०३।३० भा ऩाङ्चयत 
बएको छ । मसैगयी गाउॉऩाङ्झरका अध्मऺरे २०७६।०४।०५ भा प्रभङ्टख प्रर्ासकीम अङ्झधकृतराई 
फजेट खचा गने अङ्ञखतमायी प्रदान गयेको देङ्ञखन्छ ।  

7.  फजेट सीभा ङ्झनधाायण सङ्झभङ्झत : स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ६६(१) फभोङ्ञजभ 
ऩाङ्झरकाभा प्राप्त हङ्टने आन्तङ्चयक आम, याजश्व फाॉडपाॉडफाट प्राप्त हङ्टने यकभ, अनङ्टदान, ऋण य अन्म आमको 
प्रऺेऩण तथा सोको सन्तङ्टङ्झरत ङ्जवतयणको खाका य फजेट सीभा ङ्झनधाायण गना ७ सदस्मीम स्रोत अनङ्टभान 
तथा फजेट सीभा ङ्झनधाायण सङ्झभङ्झत गठनको व्मवस्था छ । उक्त सङ्झभङ्झतरे आमको प्रऺेऩण, साधनको 
सन्तङ्टङ्झरत ङ्जवतयणको खाका, फजेटको कूर सीभा, फजेटको ऺेरगत सीभा ङ्झनधाायण, फजेट तथा कामाक्रभको 
प्रथङ्झभङ्जककयण, ङ्जवषमऺेरगत फजेट तजङ्टाभा भागादर्ान तम गनङ्टाऩने जस्ता कामाहरु पाल्गङ्टन भङ्जहनाङ्झबर 
सम्ऩङ्ङ गङ्चयसक्नङ्टऩने य फजेट प्रऺेऩण गदाा आगाभी आङ्झथाक वषाऩङ्झछको थऩ दङ्टई वषाको सभेत प्रऺेऩण 
तमाय गनङ्टाका साथै तमाय बएको आगाभी आङ्झथाक वषाको फजेट सीभा प्रभङ्टख प्रर्ासङ्जकम अङ्झधकृतरे चैर 
१५ गतेङ्झबर ऩाङ्झरकाका ङ्जवषमगत र्ाखा तथा वडा सङ्झभतीराई उऩरब्ध गयाउनङ्टऩने कानङ्टनी व्मवस्था 
यहेकोभा ऩाङ्झरकारे सङ्झभङ्झतको गठन गयेको छैन । ऐनभा व्मवस्था बएअनङ्टसाय फजेट सीभारगामत 
ऺेरगत ङ्जवषम सभेटी फजेट प्रऺेऩण सम्फन्धी ङ्झनमभ तथा कामाङ्जवङ्झध तजङ्टाभा एवॊ सोको ऩारनाभा 
सम्फङ्ञन्धत ऩदाङ्झधकायीको ध्मान जानङ्टऩदाछ ।  

 

8.  फजेट तथा कामाक्रभ तजङ्टाभा : स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ६७(१) भा ४ सदस्मीम 
फजेट तथा कामाक्रभ तजङ्टाभा सङ्झभङ्झत गठन गयी आगाभी वषाको नीङ्झत तथा कामाक्रभ, फजेट तथा कामाक्रभ, 

कामाक्रभको प्राथङ्झभकीकयण, ङ्जवषम ऺेरगत कामाक्रभ, मोजना तथा कामाक्रभभा दोहोयोऩना हङ्टन नङ्छदई 
आऩसी तादाम्मता तथा ऩङ्चयऩूयकता कामभ गनङ्टाऩने ब्मवस्था अनङ्टसाय सङ्झभङ्झत गठन गयेको बएता ऩङ्झन 
आगाभी आङ्झथाक वषाको नीङ्झत तथा कामाक्रभ, कामाक्रभको प्राथङ्झभकीकयण, कामाक्रभफीच ऩङ्चयऩूयकता 
कामभ गयेको सभेत नदेङ्ञखएकारे फजेट तजङ्टाभा गदाा ऐनभा बएको ब्मवस्थाको ऩङ्चयऩारनाभा ध्मान 
ङ्छदनङ्टऩदाछ । 

 

9.  चौभाङ्झसक खचा्  गाॉउऩाङ्झरकारे स्वीकृत बएको कामाक्रभको चौभाङ्झसक प्रगङ्झत ङ्जववयण फनाई ऩेर् गनङ्टाऩने 
य चौभाङ्झसक रक्ष्म तथा कामाक्रभ फभोङ्ञजभ कामा सम्ऩङ्ङ गयी कामाक्रभ कामाान्वमन गनङ्टाऩदाछ । 
ऩाङ्झरकारे उऩरब्ध गयाएको ङ्जववयण अनङ्टसाय चौभाङ्झसक खचाको ङ्ञस्थङ्झत देहाम अनङ्टसाय छ् 

क्र.स. फजेट उऩङ्ञर्षाक कङ्ट र खचा 
चौभाङ्झसक खचा 

प्रथभ चौभाङ्झसक दौस्रो चौभाङ्झसक तेस्रो चौभाङ्झसक अषाढ भङ्जहना 
१ चारङ्ट खचातपा  १६६८५८४१८ ३५८५५७९० ३५०७५६०० ९५९२७०२८ ६८३३६४९० 

२ ऩूॉङ्ञजगत खचातपा  १०१७७९०७८ 0 ७५२६२९० ९४२५२७८८ ७८८९७२३७ 

३ जम्भा २६८६३७४९६  ३५८५५७९० ४२६०१८९० १९०१७९८१६ १४७२३३७२७ 

४ प्रङ्झतर्त १०० १३.३४ १५.८६ ७०.८० ५४.८१ 

 

ऩाङ्झरकारे उऩरब्ध गयाएको ङ्जववयणअनङ्टसाय फाङ्जषाक रू. २६८६३७४९६।०० ङ्झनकासा बएकोभा प्रथभ 
चौभाङ्झसकभा रू. ३५८५५७९०  अथाात १३.३४ प्रङ्झतर्त, दोश्रो चौभाङ्झसकभा रू.४२६०१८९०, अथाात 
१५.८६ प्रङ्झतर्त य तेश्रो चौभाङ्झसकभा रू. १९०१७९८१६, अथाात ७०.८० प्रङ्झतर्त खचा गयेको 
देङ्ञखएको छ । मसयी नै आषाढ भङ्जहनाभा भार रू. १४७२३३७२७ अथाात ५४.८१ प्रङ्झतर्त खचा 
देङ्ञखनङ्टरे अषाढभा आएय खचाको चाऩ फढेको देङ्ञखएकारे सन्तङ्टङ्झरत खचा ब्मवस्थाऩन बएको देङ्ञखएन । 
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स्वीकृत कामाक्रभ अनङ्टसाय चौभाङ्झसक फजेट ङ्जवबाजन अनङ्टसाय खचा हङ्टने गयी कामाक्रभ कामाान्वमन 
गङ्चयनङ्टऩदाछ । 

10.  ऺरेगत फजेट य खचाको ङ्ञस्थङ्झत् ऩाङ्झरकाफाट ऩाङ्चयत ऺरेगत कामाक्रभ य फजेट खचा ङ्ञस्थङ्झत देहाम 
फभोङ्ञजभ यहेको छ् 

क्र.स ऺरे फजेट खचा 
खचा प्रङ्झतर्त  

जम्भा खचाको त ङ्टरनाभा 
१ आङ्झथाक ङ्जवकास 

२४२६०००० २०७२९००० 8% 
२ ऩूवााधाय ङ्जवकास 

७१०८४००० ४६०५९००० 18% 

३ साभाङ्ञजक ङ्जवकास 
१८१८३९००० १४२०६९००० 54% 

४ फातावयण तथा ङ्जवकास  ३८००००० २६३२४४९ 1% 

५ सॊस्थागत ङ्जवकास, सेवा प्रवाह य 
सङ्टर्ासन  

१४५२६००० ११२०६००० 5% 

६ अन्म कामाारम सॊचारन तथा 
प्रर्ासङ्झनक 

६९४१७००० ३९६४६००० 15% 

जम्भा 364926000 262341449 100% 

उऩयोक्त ङ्जववयण अनङ्टसाय सबारे ङ्जवङ्झनमोजन गयेको फजेट भध्मे सफैबन्दा फढी साभाङ्ञजक ङ्जवकासभा  ५४ 
प्रङ्झतर्त य वातावयण तथा ङ्जवकासभा १ प्रङ्झतर्त खचा यहेको छ । भध्मभकाङ्झरन खचा सॊयचना तमाय 
गयी फजेटराई आवङ्झधक मोजना य ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म अन्तगातको सूचकहरुभा आधाङ्चयत फनाउनङ्ट ऩदाछ 
। 

 

11.  रक्ष्म प्रगङ्झत : कामाारमको चौभाङ्झसक प्रगङ्झत ङ्जववयण फनाई ऩेर् गनङ्टाऩनेभा गाउॉऩाङ्झरकारे सञ्चारन गयेका 
१५९ मोजनाको तोङ्जकएको ढाॉचाभा चौभाङ्झसक प्रगङ्झत ङ्जववयण तमाय गयेको देङ्ञखएन । फजेट खचा गने 
तथा खचाको तोङ्जकएको ढाॉचाभा फाङ्जषाक प्रगङ्झत तमाय नगने कभाचायीराई ङ्ञजम्भेवाय फनाउनङ्ट ऩदाछ । 

कामाक्रभ/मोजना कङ्ट र कामाक्रभ 

वाङ्जषाक प्रगङ्झत ङ्ञस्थती 
रू्न्म प्रगती २५%सम्भ प्रगङ्झत ५०% सम्भ प्रगङ्झत ७५% सम्भ प्रगङ्झत 

कामाक्रभ सॊखमा ३४ ० ० १ ३ 

सहामक कामाक्रभ १२५ ० १ १ २ 

जम्भा सञ्चाङ्झरतमोजना 
भध्मे 

१५९ ० १ २ ५ 

 

 

  सॊगठन तथा कभाचायी ब्मवस्थाऩन  

12.  प्रर्ासकीम सॊगठन य कभाचायी व्मवस्थाऩन – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८३ 
फभोङ्ञजभ स्थानीम तहको कामाफोझ, याजस्व ऺभता, खचाको आकाय य स्थानीम आवश्मकता सभेतराई 
ध्मानभा याखी कभाचायी सभामोजन बएऩङ्झछ भार सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺणका आधायभा स्थानीम 
तहभा सॊगठन सॊयचना कामभ हङ्टने व्मवस्था छ । गाउॉऩाङ्झरकाभा प्रभङ्टख प्रर्ासकीम अङ्झधकृत सङ्जहत ९६ 
दयफन्दी स्वीकृत यहेकोभा रेखाऩयीऺण अवङ्झध सम्भ प्रभङ्टख प्रर्ाकीम अङ्झधकृत सङ्जहत ८४ जना ऩदऩूतॉ 
बएको देङ्ञखन्छ । रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राप्त ङ्जववयण अनङ्टसाय कामा व्मवस्थाऩनका दृङ्जष्टकोणरे 
भहत्वऩूणा भाङ्झनएका ङ्जवङ्झबङ्ङ १२ ऩदहरु ङ्चयक्त यहेका छन ्। दयफन्दी फभोङ्ञजभ जनर्ङ्ञक्तको ऩूणाता नहङ्टॉदा 
ङ्जवषमगत कामाक्रभ सञ्चारन, सेवा प्रवाह तथा ऩाङ्झरकाको सभग्र कामा सम्ऩादनभा असय ऩयेको ङ्ञस्थङ्झत छ 
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। तसथा ङ्चयक्त ऩदहरु मथार्क्म ङ्झछटो ऩूङ्झता गयी सेवा प्रवाह प्रबावकायी फनाउनङ्टऩदाछ । 

13.  कभाचायी कयाय – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८३ भा स्थानीम तहरे आफ्नो 
अङ्झधकाय ऺेर य कामाफोझको ङ्जवश्लषेण गयी सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सबेऺणको आधायभा स्थामी 
प्रकृङ्झतको काभको राङ्झग तथा सेवा कयायफाट ङ्झरईने कभाचायीको दयफन्दी प्रस्ताव गनङ्टाऩने य अस्थामी 
दयफन्दी सजृना गना नसङ्जकने व्मवस्था छ । तय गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩदभा ५५ जना कभाचायीहरु 
कयायभा याखी रू.१२९११६३०।०० खचा रेखेको छ । सो भध्मे स्वास्थम सेवा तथा अन्म सेवाका 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ८ कभाचायी दयफन्दी बन्दा फढी ङ्झनमङ्टक्त गयी रु. १३४४०००.०० खचा रेखेको देङ्ञखमो । 
स्वीकृत दयफन्दी बन्दा फढी कभाचायी कयाय सेवाभा बनाा गयी खचा रेखेको कामा ङ्झनमभ सम्भत भाङ्ङ 
नसङ्जकने बएकोरे ङ्झनमङ्झभत गनङ्टा ऩने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१३४४०००.० 

14.  कभाचायी कल्माण कोष – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ९१ फभोङ्ञजभ स्थानीम तहरे 
स्थानीम सेवाका आफ्नो दयफन्दीभा कामायत प्रत्मेक कभाचायीरे खाईऩाई आएको भाङ्झसक तरफफाट १० 
प्रङ्झतर्त यकभ कट्टा गयी सो यकभ फयाफयरे हङ्टन आउने यकभ थऩ गयी जम्भा गनङ्टाऩने व्मवस्था छ । 
तय गाउॉऩाङ्झरकारे कभाचायी कल्माण कोषको सॊचारन सम्फन्धी गाउॉऩाङ्झरकाफाट कङ्ट नै ऐन कानूनको य 
कोष व्मवस्था गयेको देङ्ञखएन । कानून फभोङ्ञजभ कल्माणकायी कोषको व्मवस्था गनङ्टा ऩदाछ । 

 

15.  तरफी प्रङ्झतफेदन : स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८८ फभोङ्ञजभ स्थानीम तहअन्तगातका 
कभाचायीहरुको र्ङ्टरु तरवभान प्रदेर् सयकायरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टने य त्मसयी नतोकेसम्भ नेऩार सयकायरे 
तोके फभोङ्ञजभ हङ्टने व्मवस्था छ । तरफी प्रङ्झतफेदन आन्तङ्चयक रेखाऩयीऺकफाट ऩाङ्चयत गयाई तरफ खचा 
रेख्नङ्टऩनेभा कामाारमरे ऩाङ्झरका अन्तयगातका (ङ्जवषमगत फाहेक) कभाचायीको तरफी प्रङ्झतवेदन ऩाङ्चयत नगयी 
तरफ खचा रेखेको छ । तरफी प्रङ्झतवेदन ऩाङ्चयत नहङ्टॉदा तरव खचा मङ्जकन हङ्टन सकेन । तरवी प्रङ्झतफेदन 
ऩाङ्चयत गयेय भार तरफ खचा रेख्नङ्टऩदाछ । 

 

16.  वडा सङ्ञचवको ऩदऩूङ्झता : ऩाङ्झरका अन्तगातका वडा कामाारमफाट सॊचाङ्झरत सेवा प्रवाहभा भहत्वऩङ्टणा बङू्झभका 
यहेका वडा सङ्ञचवको दयफन्दी य ऩदऩूङ्झताको अवस्था देहाम फभोङ्ञजभ छ ।वडा सङ्ञचवहरुको ऩदऩङ्टङ्झता गयी 
वडा प्रर्ासन प्रबावकायी फनाउनङ्ट ऩदाछ । 

वडा सॊखमा वडा सङ्ञचवको दयफन्दी वडा सङ्ञचवको ऩदऩूङ्झता ङ्चयक्त वडा सङ्ञचव 

७ ७ ७ ०  

 

17.  सेवाप्रवाहको ङ्ञस्थङ्झत : स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ अनङ्टसाय स्थानीम तहरे 
आफ्नो अङ्झधकायऺेर ङ्झबरका ङ्जवषमभा ऐन फनाउन तथा सोको अङ्झधनभा यही आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्झनमभ, 

ङ्झनदेङ्ञर्का, कामाङ्जवङ्झध य भाऩदण्ड फनाई कामाान्वमनभा ल्माउन सक्ने ब्मवस्था अनङ्टसाय ३ वटा ऐन, ४ 
वटा ङ्झनमभावरी, १७ कामाङ्झफङ्झध य १ वटा आचाय सॊङ्जहता स्वीकृत गयी कामाान्वमनभा ल्माएको छ । 
मस वषा ऩाङ्झरकाफाट ङ्झनम्नानङ्टसाय सेवाप्रवाह गयेको ङ्जववयण प्राप्त बएको छ । 

ङ्जववयण जम्भा 
  स्वीकृत घयनक्सा दताा ऩास ० 

ऩङ्ञिकयणतपा   

जन्भदताा १६७२ 

भतृ्मङ्टदताा १३९ 
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फसाईसयाई दताा १०८ 

ङ्जववाह दताा १६३ 

सम्फन्धङ्जवच्छेद दताा ० 

ऩूवााधाय ङ्जवकास सडक ङ्झनभााण 
 

कारोऩरे सडक ङ्झनभााण 
 

कारोऩरे सडक भभात 
 

ग्राबेर सडक ङ्झनभााण 
 

ग्राबेर सडक भभात ३० ङ्जक.भी. 
स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन,२०७४ अनङ्टसाय ऩाङ्झरकाफाट प्रदान गङ्चयने सेवाप्रवाहभध्मे ऩङ्ञिकयण 
फाहेकका अन्म सेवा सञ्चारन सन्तोष जनक देङ्ञखएन ।सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी फनाउनङ्ट ऩदाछ । 

18.  मोजना छनौट य कामाान्वमन : स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा २४ फभोङ्ञजभ स्थानीम 
तहरे मोजना फनाउॉदा सहबाङ्झगतभूरक, उत्ऩादनभूरक य प्रङ्झतपर प्राप्त मोजना छनौट गङ्चय 
प्राथाङ्झभकीकयण गनङ्टाऩने व्मवस्था छ ।  सबाफाट स्वीकृत फाङ्जषाक गाउॉ ङ्जवकास मोजना २०७६÷७७ को 
अध्ममन गदाा ऩाङ्झरकारे स्वीकृत गयी सञ्चारन गयेको अङ्झधकाॊर् मोजना न्मून फजेट बएका य रागत 
प्रबावी हङ्टने ङ्जकङ्झसभरे सॊचारन गयेको ऩाइएन । ऩाङ्झरकारे मस वषा सॊचारन गयेका मोजना देहाम 
अनङ्टसाय छन ्।  
रु १ राख 
सम्भ 

रु १ राख देङ्ञख 
२ राखसम्भ 

रु २ राखदेङ्ञख 
५ राखसम्भका 

रु ५राख देङ्ञख 
१० राखसम्भका 

रु १० राखबन्दा 
फढीको 

जम्भा 

२ १७ ८० ३४ २६ १५९ 

 

उऩयोक्त ङ्जववयण अनङ्टसाय ऩाङ्झरकारे मस वषा सॊचारन गयेका जम्भा १५९ मोजनाहरु भध्मे रू.१० राख 
बन्दा फढीका जम्भा २६ वटा भार यहेकारे साना मोजनाको सॊखमा धेयै यहेको देङ्ञखमो । त्मसैरे साना 
यकभका धेयै मोजनाहरु सॊचारन गदाा कामाारमको जनर्ङ्ञक्त वषै बङ्चय मोजना व्मवस्थाऩनभा खङ्जटनङ्ट ऩने, 

सॊचाङ्झरत मोजनाफाट प्रङ्झतपर बन्दा चारङ्ट प्रकृङ्ञत्तका कामाभा फढी खचा बई रागत प्रबवी नहङ्टने तथा 
ङ्झनभााण कामाभा गङ्टणस्तय सभेत कामभ गना नसङ्जकने अवस्था बएकोरे ङ्छदगो उत्ऩादनभूरक य ठूरा 
रुऩान्तयणकायी मोजना कामाान्वमनभा ध्मान जानङ्ट ऩदाछ । 

 

  कानून ङ्झनभााण एवॊ कामाान्वमन  

19.  रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन उऩय छरपर् रेखाऩयीऺण ऐन २०७५ को दपा २० भा भहारेखाऩयीऺकरे 
जायी गयेको अङ्ञन्तभ रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन स्थानीम तहको प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत स्थानीम 
तहको सबाभा ऩेर् गयी छरपर गनङ्टा ऩने व्मवस्था छ ।जस अनङ्टसाय स्थानीम तहरे सबा सदस्महरु 
भध्मेफाट स्थानीम तहको कानून फभोङ्ञजभ रेखा सङ्झभङ्झत गठन गयी प्रङ्झतवेदनभा उल्रेङ्ञखत व्महोयाहरुभा 
दपावाय छरपर गनङ्टा ऩदाछ । मो वषा ऩाङ्झरकारे अङ्ञन्तभ रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन सबाभा छरपर नगयी 
कामाऩाङ्झरकाको वैठकभा ऩेर् सम्भ गयेको देखीमो । रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन उऩय दपावाय छरपर 
तथा ङ्झनणाम गयेको देङ्ञखएन । कानून फभोङ्ञजभ सबाभा दपावाय छरपर तथा सो उऩय आवश्मक 
ङ्झनणाम गयी कानूनको ऩारना तथा स्थानीम तहको व्मवस्थाकीम अभ्मासराई सॊस्थागत गनङ्टा ऩदाछ । 
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20.  कानून य सञ्चारन ङ्ञस्थङ्झत – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ अनङ्टसाय स्थानीम 
तहहरुरे आफ्नो अङ्झधकायऺेर ङ्झबरका ङ्जवषमभा ऐन तथा सोको अङ्झधनभा यही ङ्झनमभ ङ्झनदेङ्ञर्का, कामाङ्जवङ्झध 
य भाऩदण्ड फनाई कामाान्वमनभा ल्माउन सक्ने व्मवस्था छ । जसअनङ्टसाय स्थानीम तह सञ्चारनको 
राङ्झग सॊघीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रर्ासन भन्रारमफाट २५ नभूना कानूनहरु फनाई उऩरब्ध 
गयाएकोभा मस ऩाङ्झरकारे हारसम्भ ३ ऐन, ४  ङ्झनमभावरी, १७ कामाङ्जवङ्झध य १ आचाय सॊङ्जहता ङ्झनभााण 
गयी कामाान्मनभा ल्माएइको छ   

 

21.  न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ४६ देङ्ञख ५३ सम्भभा स्थानीम 
तहको  न्माम सम्ऩादन प्रङ्जक्रमाको व्मवस्था गयेको छ । सङ्झभङ्झतभा ऩयेको उजङ्टयीभध्मे भेरङ्झभराऩ 
प्रकृङ्झतका आधायभा ङ्जववाद दताा बएको ३ भङ्जहनाङ्झबर टङ्टङ्गो रगाउनङ्ट ऩने व्मवस्था छ । तय 
रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राप्त ङ्जववयण अनङ्टसाय आ=व= २०७६।०७७ भा दताा बएका २९ वटा ङ्जववाद 
भध्मे २९ वटै ङ्जववाद पर्छ्यौट वा कायफाही ङ्जकनाया गयी टङ्टङ्गो रागेको ऩाइमो ।  

 

22.  आन्तङ्चयक रेखाऩयीऺण - स्थानीम तह सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७७ (२) भा स्थानीम तहरे 
आङ्झथाक कायोफायको ङ्झनमङ्झभतता, ङ्झभतव्मङ्जमता, कामादऺता य प्रबावकायीताको आधायभा प्रत्मेक चौभाङ्झसक 
सभाप्त बएको एक भङ्जहना ङ्झबर आन्तङ्चयक रेखाऩयीऺण गयाउनङ्ट ऩने उल्रेख छ । तय गाउॉऩाङ्झरकारे 
ऐनरे तोके फभोङ्ञजभ मस वषाको आङ्झथाक कायोफायको आन्तङ्चयक रेखाऩयीऺण चौभाङ्झसक रुऩभा सम्ऩङ्ङ 
नगयाई एकभङ्टष्ट फाङ्जषाक रुऩभा गयेको ऩाईमो ।तसथा कानङ्टनभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ आङ्झथाक कायोफायको 
आन्तङ्चयक रेखाऩयीऺण गयाई आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण प्रणारीराई प्रबावकायी फनाउने तपा  ध्मान ङ्छदनङ्टऩदाछ 
। 

 

23.  कामाङ्जवबाजन तथा सम्ऩादन् स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा १६ भा कामाऩाङ्झरकाको 
कामा ङ्जवबाजन तथा कामा सम्ऩादन सम्फन्धी व्मवस्था सम्फङ्ञन्धत कामााऩाङ्झरकारे स्वीकृत गयेको 
ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ सो ङ्झनमभावरीभा प्रभङ्टख उऩप्रभङ्टख वडा अध्मऺ तथा वडा सदस्महरुको काभ 
कताव्म य अङ्झधकाय सभेत उल्रेख बएको हङ्टनङ्ट ऩने उल्रेख बएको ऩाङ्झरकारे हार सम्भ 
ऩदाङ्झधकायीहरुको कामा ङ्जवबाजन ङ्झनमभावरी फनाएको छैन । कामा ङ्जवबाजन ङ्झनमभावरी स्वीकृत गयी 
कामान्वमनभा ल्माउनङ्ट ऩदाछ । 

 

24.  कामा सॊचारन कामाङ्जवङ्झध् स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ११ भा स्थानीम तहको कामा 
ऺेर ङ्झनधाायण गयेको छ य दपा १२ भा स्थानीम तहरे आफ्नो कामाऺ ेर अन्तगातको काभ कताव्म य 
अङ्झधकाय प्रमोग गना आवश्मक कानून कामाङ्जवङ्झध तथा भाऩदण्ड फनाई रागङ्ट गनङ्टाऩने व्मवस्था छ । 
ऩाङ्झरकारे ऐनको उङ्ञल्रङ्ञखत प्रावधान अनङ्टरुऩ कामाङ्जवङ्झध तथा भाऩदण्ड नफनाई ङ्झनम्नानङ्टसाय कामाक्रभ 
सॊचारन गदै आएको छ । कामाऩाङ्झरका फाट कामाङ्जवङ्झध स्वीकृत गयाएय कामा गनङ्टा ऩदाछ ।  

क्र स कामाक्रभको नाभ 

१ जे ङ्झस ङ्जव तथा ट्याक्टय सॊचारन 

२ एम्फङ्टरेन्स सॊचारन  

 

  ऩदाङ्झधकायी सङ्टङ्जवधा  
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कामाारमको नाभ M आदार् गाउॉऩाङ्झरका, डोटी ।                                                   आ.व. २०७६।७७ 
दपा बौ.नॊ., ङ्झभङ्झत य ब्महोया फेरुजू यकभ 

25.  ऩदाङ्झधकायी सङ्टङ्जवधा – सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेर् स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायी तथा सदस्मको सङ्टङ्जवधा सम्वन्धी ऐन, 

२०७५ को दपा ३ भा स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायीरे आपङ्ट  ङ्झनवााङ्ञचत बई अनङ्टसूची–१ फभोङ्ञजभ ऩद तथा 
गोऩङ्झनमताको र्ऩथ ङ्झरई आफ्नो ऩदको काभ कायफाही र्ङ्टरु गयेको ङ्झभङ्झत देङ्ञख भाङ्झसक सङ्टङ्जवधा फाऩत 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ यकभ ऩाउने व्मवस्था गयेकोभा सम्भाङ्झनत सवोच्च अदातरको आदेर्रे २०७६ काङ्झताक 
१ गते फाट रागू हङ्टने गयी उक्त सङ्टङ्जवधाहरु खायेज गङ्चयएको छ । जस अनङ्टसाय सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेर् 
सयकायरे उक्त ऐनभा सॊर्ोधन गयी ङ्झभङ्झत २०७७/३/८ भा ऩाङ्चयत गयेको उक्त ऩदाङ्झधकायी सङ्टङ्जवधा 
सम्फन्धी ऐनको अनूसूङ्ञच १(क),१(ख),१(ग) भा उल्रेख बएको सूङ्जवधाभार ङ्छदन ङ्झभल्ने देङ्ञखन्छ ।  
जसफाट स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायीहरुरे भाङ्झसक ऩाङ्चयश्रङ्झभक वाऩतको सूङ्जवधा ऩाउने देङ्ञखदैन । 
ऩाङ्झरकारे ऩदाङ्झधकायीको भाङ्झसक ऩाङ्चयश्रङ्झभक सङ्टङ्जवधा वाऩत काङ्झताक सम्भको ऩाङ्चयश्रङ्झभक वाऩत रु 
१००३८६०।०० खचा रेखेको देङ्ञखमो ।  

 

26.  स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायी सङ्टङ्जवधा : नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया २२७ भा गाॉउ सबा तथा नगयसबाका 
सदस्मरे ऩाउने सङ्टङ्जवधाका सम्फन्धभा प्रदेर् कानूनफभोङ्ञजभ हङ्टने ब्मवस्था अनङ्टसाय सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेर् 
सॊसदरे स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायी तथा सदस्महरुको सङ्टङ्जवधा सम्फन्धी ऐन, २०७५ जायी गयेको छ । 
उक्त ऐनभा बएको ब्मवस्था अनङ्टसाय ऩाङ्झरकाफाट देहाम फभोङ्ञजभ रू. 962000.० सङ्टङ्जवधा वाऩत ब ङ्टक्तानी 
बएको छ । 

ङ्झस.नॊ ङ्जववयण 
प्रभङ्टख/ उऩप्रभङ्टख/ वडाअध्मऺ ७ 

जना 

कामाऩाङ्झरका 
सदस्म ६ 
जना 

सबाका 
सदस्म २२ जम्भा ३७ 

अध्मऺ उऩाध्मऺ जना 
१ फैठक बत्ता 26000 26000 182000 156000 572000 962000 

२ मातामात खचा 0 0 0 0 0 0 

३ टेङ्झरपोन,भोफाइर 0 0 0 0 0 0 

४ 
ऩङ्टस्तक, ऩरऩरीका, 
ईन्टयनेट 

0 0 0 0 0 0 

५ सभन्वम तथा सहजीकयण 0 0 0 0 0 0 

६ अङ्झतङ्झथ सत्काय 0 0 0 0 0 0 

७ खानेऩानी/ङ्झफजङ्टरी/सयसपाई 0 0 0 0 0 0 

८ चाडऩवा खचा 0 0 0 0 0 0 

  जम्भा 26000 26000 182000 156000 572000 962000.०  

 

27.  खाना तथा ङ्जवङ्जवध खचा – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७१ फभोङ्ञजभ व्ममको फजेट 
अनङ्टभान आन्तङ्चयक आमको ऩङ्चयङ्झधङ्झबर यही औङ्ञचत्मताको आधायभा ङ्जवङ्जवध खचा गनङ्टाऩने व्मवस्था छ । 
तय ऩाङ्झरकारे मस वषा खाना तथा ङ्जवङ्जवधतपा  भार रू. १८३४८४०।०० खचा गयेको छ ।जङ्टन 

 



12 
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आन्तङ्चयक आमको २०० प्रङ्झतर्त बन्दा फढी हङ्टन जान्छ । चारङ्ट खचाराई न्मूङ्झनकयण गना आवश्मक 
ध्मान जानङ्ट ऩदाछ । 

28.  आङ्झथाक सहामता – स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ भा स्थानीम तहको यकभफाट आङ्झथाक सहामता, 
चन्दा, ऩङ्टयस्काय एवॊ सॊस्थागत अनङ्टदान ङ्जवतयण गना ऩाउने व्मवस्था यहेको देङ्ञखॊदैन । तय गाउॉऩाङ्झरकारे 
मस वषा २२ जनाराई रू. ९८००००।०० आङ्झथाक सहामता ङ्जवतयण गयेका छन ्।जङ्टन आन्तङ्चयक 
आमको र्त प्रङ्झतर्त बन्दा फढी हो । आङ्झथाक सहामता खचा रेख्न ेकामाभा ङ्झनमन्रण गनङ्टाऩदाछ । 

 

29.  अन्म कामाारमको खचा्  स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ भा प्रभङ्टख प्रर्ासकीम अङ्झधकृतरे स्वीकृत 
फजेट खचा गदाा ङ्झनमङ्झभतता ङ्झभतङ्ञव्मता प्रबावकाङ्चयता कामा दऺता य औङ्ञचत्मता सभेतको आधायभा खचा 
गनङ्टा ऩने व्मवस्था छ । ऩाङ्झरकारे आफ्नो कामा ऺेर बन्दा वाङ्जहयको कामाारम तथा सॊघ सॊस्थाको राङ्झग 
फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयी गङ्चयएको ङ्झनम्नानङ्टसाय खचा ङ्झभतव्ममी य फजेट प्रबावकायी बएको देङ्ञखएन ऩाङ्झरकाभा 
मस्तो प्रकृतीको खचारे थऩ व्ममबाय वढ्दै जाने देङ्ञखन्छ । अन्म कामाारमको राङ्झग गङ्चयने खचाभा 
ङ्झनमन्रण गनङ्टाऩदाछ।  
क्र स कामारम वा सॊस्थाको नाभ काभको प्रकृङ्झतको  ब ङ्टक्तानी यकभ 

१ नभाङ्ञर्वर्ङ्ञक्त फचत तथा ऋण सहकायी 
सॊस्था 

घेयवाय गने कामा ३८७६६१।०० 

२ वडा न ७ येजङ्टरा मङ्टवा क्रव बवन ङ्झनभााण २७०४६५।००  

 

30.  भङ्ञन्दय ङ्झनभााण् स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ रे प्रभङ्टख प्रर्ासकीम अङ्झधकृतरे स्वीकृत फजेट 
खचा गदाा तहरे खचा गदाा ङ्झनमङ्झभतता ङ्झभतङ्ञव्मता प्रबावकाङ्चयता कामा दऺता य औङ्ञचत्मता सभेतको 
आधायभा खचा गनङ्टा ऩने व्मवस्था छ ।ऩाङ्झरकारे मो वषा ङ्जवङ्झबङ्ङ २० वटा भङ्ञन्दयहरु ङ्झनभााण तथा 
भभातभा रु ७७७४८४२।०० ङ्जवङ्झनमोजन गयी खचा रेखेको छ । ङ्छदगो य उत्ऩादनभूरक ऺेरभा 
ऩङ्टॉङ्ञजगत फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयी स्थानीम योजगायी सजृना तथा गङ्चयवी ङ्झनवायणभा केङ्ञन्द्रत हङ्टनङ्ट ऩनेभा भङ्ञन्दय 
ङ्झनभााण जस्ता धाङ्झभाक कृमाकराऩभा कूर नगयऩाङ्झरकाको ऩङ्टॉङ्ञजगत फजेटको कङ्चयव १० प्रङ्झतर्त खचा 
बएको देङ्ञखमो । बक्तजनहरुको आस्था य दान बेटीफाट सॊयऺण तथा सम्वद्दान गनङ्टा ऩने गयी 
भङ्ञन्दयहरुको व्मवस्थाऩनभा सम्फङ्ञन्धत उऩबोक्ताहरु राई ङ्ञजम्भेवायी फढाई नगयऩाङ्झरकारे स्थानीम 
ङ्जवत्तीम आधाय फढाउन फढी ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩदाछ । 

 

  अनङ्टदान ङ्जपताा, ङ्जवतयण य उऩमोग  

31.  अनङ्टदानको उऩमोग य ङ्जपताा्  सॊघीम तथा प्रादेर् सयकायफाट प्राप्त सर्ता ङ्जवरे्ष तथा सभऩङ्टयक अनङ्टदानको 
रुऩभा प्राप्त यकभ खचा नबएको अवस्थाभा सम्फङ्ञन्धत सॊघीम तथा प्रादेङ्ञर्क सङ्ञञ्चत कोषभा ङ्जपताा गनङ्टाऩने 
हङ्टन्छ । ऩाङ्झरकारे ङ्झनम्नानङ्टसाय अनङ्टदान प्राप्त बएकोभा प्रदेर् सर्ता अनङ्टदान तपा को खचा नबई फाॉकी 
यहेको रू ३ राख प्रदेर् सङ्ञञ्चत कोषभा ङ्जपताा हङ्टन फाॉकी यहेकोरे उक्त यकभ सङ्जपताा हङ्टनङ्ट ऩदाछ । 
अनङ्टदान प्रदान 
गने ङ्झनकाम 

अनङ्टदानको 
प्रकाय 

प्राप्त यकभ खचा यकभ ङ्जपताा यकभ फाॉकी यकभ 

सॊघीम सयकाय र्सता  १39034000 १२४902796.८१ 14131203.19  

ङ्जवषरे्  ३५००००० ३५००००० 0  

सभऩङ्टयक 0 0 0  

 

 

 

३०००००।०० 
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अन्म प्रकोऩ 
व्मवस्थाऩन कोष  

2170000 2050376 119694  

प्रदेर् सयकाय र्सता  १३०३००० ० १0०३००० 300000.00 

ङ्जवषरे् ६४००००० २१६१०१९ ४२३८९८१  

सभऩङ्टयक  १४६११००० ५०००००० ९६११०००  

 जम्भा 167018000.00 137614192.00 29103878.00 300000.00 

 
32.  अनङ्टगभन प्रङ्झतवेदन्  ङ्जवरे्ष अनङ्टदान सम्फन्धी कामाङ्जवङ्झध २०७५ को फङ्टॉदा नॊ ११ भा ङ्जवरे्ष अनङ्टदानफाट 

सॊचारन हङ्टने आमोजना प्रबावकायी रुऩभा रङ्ञऺत प्रङ्झतपर प्राप्त हङ्टने गयी सॊचारन बए नबएको सम्फन्धभा 
सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहरे ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गनङ्टा ऩने य सोको अनङ्टगभ प्रङ्झतवेदन तथा चौभाङ्झसक रुऩभा 
प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन प्रदेर् भन्रारम, नेऩार सयकायको सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमग भन्रारम य ङ्ञजल्रा सभन्वम 
सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेर् गनङ्टा ऩने व्मवस्था छ ।त्मसैगयी सभऩङ्टयक अनङ्टदानफाट सॊचाङ्झरत मोजनाहरुको ङ्झनमङ्झभत 
अनङ्टगभन गना सम्फङ्ञन्धत मोजना प्रबाङ्जवत ऺेरको ङ्झनवााङ्ञचत प्रदेर् सबा सदस्मको अध्मऺताभा गङ्छठत 
अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे अनङ्टगभन प्रङ्झतवेदन तमाय गयी सम्फङ्ञन्धत प्रदेर् सयकाय सभऺ ऩेर् गनङ्टा ऩने व्मवस्था 
छ । मस ऩाङ्झरकाफाट ङ्झनम्नानङ्टसाय ङ्जवरे्ष तथा सभऩङ्टयक अनङ्टदान अन्तगात सॊचाङ्झरत ङ्झनम्नानङ्टसाय खचा 
बएकोभा कामाङ्जवङ्झधभा बएको व्मवस्था फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गयी अनङ्टगभन तथा प्रगङ्झत ङ्जववयण 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामहरुभा ऩठाएको छैन । कामाङ्जवङ्झधको व्मवस्था अनङ्टसाय अनङ्टगभन हङ्टनङ्ट ऩदाछ । 

क्र स स्रोत प्राप्त यकभ खचा 
१ प्रदेर् ङ्जवरे्ष अनङ्टदान ६४००००० २१६१०१९ 
२ ,, १४६११००० ५०००००० 
५ सॊघ सभऩङ्टयक अनङ्टदान ३५००००० ३५००००० 

 

 

33.  अनङ्टदानको अनङ्टगभन – सावाजङ्झनक ङ्झनकामफाट उऩरब्ध गयाईएको अनङ्टदानको सही सदङ्टऩमोग बए नबएको 
एकीन गना अनङ्टदान उऩरब्ध गयाउने ङ्झनकामरे सभम सभमभा अनङ्टगभन गनङ्टाऩदाछ । तय ऩाङ्झरकारे 
देहामअनङ्टसाय कृङ्जष, ऩर्ङ्ट, रै्ङ्ञऺक सेवा, साभान खङ्चयद तथा ङ्जवङ्झबङ्ङ सहकायी सॊस्थाराई फीउऩूॉजी तथा 
अनङ्टदानभा खचा रेखेका छन । तय ऩाङ्झरकाफाट ङ्झफतयण बएको अनङ्टदानको सङ्जह सदङ्टऩमोग बए नबएको 
सम्फन्धभा अनङ्टगभन तथा सोफाट प्राप्त उऩरव्धी भाऩन गयेको छैन । साथै अनङ्टदान सम्फन्धभा स्थानीम 
अनङ्टदान नीङ्झत तम गयेका छैनन ् । तसथा अनङ्टगभनराई प्रबावकायी वनाई सॊघ, प्रदेर् तथा स्थानीम 
तहफाट ङ्जवतयण हङ्टने अनङ्टदानभा दोहोयोऩना नहङ्टने गयी अनङ्टदानग्राहीको जीवनस्तयभा सङ्टधाय आएको मङ्जकन 
गयी यकभको ऩूणा सदङ्टऩमोग गयाउने तपा  ध्मान ङ्छदनङ्टऩदाछ । 

 

  खङ्चयद व्मवस्थाऩन  

34.  फाङ्जषाक खङ्चयद मोजना/गङ्टरुमोजना : सावाजङ्झनक खङ्चयद ऐन, २०६३ रे सावाजङ्झनक ङ्झनकामरे तोकेको 
सीभाबन्दा फढी यकभको खङ्चयद गदाा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको खङ्चयद गङ्टरुमोजना य वाङ्जषाक खङ्चयद मोजना तमाय 
गनङ्टाऩने ब्मवस्था छ । मस्तै सावाजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ७ रे वाङ्जषाक १० 
कयोडबन्दा फढीको खङ्चयद गदाा गङ्टरुमोजना तमाय गनङ्टाऩने ङ्झनमभ ८ रे फाङ्जषाक १० राखबन्दा फढीको 
खङ्चयद गदाा वाङ्जषाक खाङ्चयद मोजना फनाउनङ्टऩने ब्मवस्था छ । मस ऩाङ्झरकारे ङ्जवङ्झबङ्ङ र्ीषाक अन्तगात 
वाङ्जषाक रू.१० कयोड १७ राख ७९ हजाय ऩूॉजीगत खचा/खङ्चयद कामा गयेको छ । तय गाउॉऩाङ्झरकारे 
आफ्नो खङ्चयद ङ्झनमभावरी नफनाएको अवस्थाभा उक्त ऐन, ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ फाङ्जषाक खङ्चयद मोजना य 
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गङ्टरुमोजना नफनाई खङ्चयद कामा गयेको देङ्ञखमो । अत् गाउॉऩाङ्झरकारे उक्त ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ खङ्चयद 
मोजना/गङ्टरुमोजना फनाई व्मवङ्ञस्थत य प्रबावकायी हङ्टने गयी खङ्चयद कामा गनङ्टाऩदाछ । 

  कय दस्तङ्टय एवॊ आन्तङ्चयक आम  

35.  आमको अनङ्टभान् स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ६६ फभोङ्ञजभ स्रोत अनङ्टभान तथा 
फजेट सीभा ङ्झनधाायण सङ्झभङ्झतरे ऩाङ्झरकाभा प्राप्त हङ्टने आन्तङ्चयक आमसभेतको ब्मवस्थाऩन गना सक्ने 
ब्मवस्था  छ । गाउॉऩाङ्झरकारे ऩेर् गयेको आम व्ममको अनङ्टभानभा आन्तङ्चयक आमतपा  भारऩोत, कय, 
सेवा र्ङ्टल्क, दस्तङ्टय वाऩत अनङ्टभाङ्झनत रू. २००००००।०० आम प्राप्त हङ्टने प्रऺेऩण गयेकोभा आङ्झथाक वषा 
२०७६।७७ भा रू. ८८९४९८।९९ अथाात अनङ्टभान बन्दा ५६ प्रङ्झतर्त कभ आम प्राप्त गयेको छ । 
आम्दानीका अन्म स्रोतको ऩङ्जहचान गयी आमको अनङ्टभान मथााथऩयक फनाई आम आजान फङृ्जर्द् गनेतपा  
ङ्जवरे्ष ध्मान ङ्छदन आवश्मक देङ्ञखएको छ । 

 

36.  आन्तङ्चयक आम् स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ६६ फभोङ्ञजभ स्रोत अनङ्टभान तथा वजेट 
सीभा ङ्झनधाायण सङ्झभङ्झतरे ऩाङ्झरकाभा प्राप्त हङ्टने आन्तङ्चयक आम सभेतको व्मवस्थाऩन गना सक्ने व्मवस्था छ 
। ऩाङ्झरकारे आङ्झथाक वषा २०७६।७७ भा केन्द्रीम अनङ्टदानफाट गयेको खचाका तङ्टरनाभा आन्तङ्चयक 
आमको ङ्ञस्थङ्झत देहाम फभोङ्ञजभ छ । 

केन्द्रीम अनङ्टदानफाट खचा आन्तङ्चयक आम आन्तङ्चयक आम प्रङ्झतर्त 

२६८६३७०००।०० ८८९४९८।९९ ०.३३ 
उऩयोक्त ङ्जववयण अनङ्टसाय स्थानीम तहभा प्राप्त केन्द्रीम अनङ्टदानफाट बएको खचाको तङ्टरनाभा आन्तङ्चयक 
आमको ङ्जहस्सा ०.३३ प्रङ्झतर्त भार यहेको छ । त्मसैरे ऩाङ्झरकाको आन्तङ्चयक आम सॊकरनको 
दामयाराई पयाङ्जकरो ऩादै आन्तङ्चयक आम फङृ्जर्द् गनेतपा  ध्मान ङ्छदनङ्टऩने देङ्ञखन्छ ।   

 

37.  स्थानीम तहरूको ङ्जवबाज्म कोष – प्रदेर्हरुको आन्तङ्चयक आम व्मावस्थाऩन गना फनेको कय तथा गैयकय 
याजस्व सम्फन्धी ऐन, २०७५ को दपा १५ भा ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी, फारङ्टवा, दहत्तय फहत्तय र्ङ्टल्क भानोयिन कय 
रागतका र्ङ्टल्क तथा कयको सङ्करनफाट उठेको र्ङ्टल्क भध्मे साठी प्रङ्झतर्तरे हङ्टने यकभ स्थानीमतहरे 
स्थानीम सङ्ञञ्चत कोषभा याखी चाङ्झरस प्रङ्झतर्तरे हङ्टने यकभ भाङ्झसक रुऩभा प्रदेर् सङ्ञञ्चत कोषभा जम्भा 
गनङ्टाऩने व्मवस्था छ । स्थानीम तहरे फाॉडपाड गनङ्टाऩने ङ्झफबाज्म कोषको ङ्जहसाव याखेका छैनन । 
जसफाट अङ्झतङ्चयक्त ङ्झफऻाऩन, भनोयन्जन कयको मथााााथ असङ्टरीका अङ्झबरेख नहङ्टदा ङ्झफबाज्मकोषको फायेभा 
एङ्जकन हङ्टन सङ्जकएन । अङ्झबरेख  प्रणारी व्मवङ्ञस्थत गयी ङ्झफबाज्मकोषको यकभ फाॉडपाड गनङ्टाऩदाछ । 

 

38.  याजश्व अङ्झबरेख : कामाारमरे याजस्वको अङ्झबरेख अध्मावङ्झधक गयी सोको रेखाऩयीऺण गयाउने 
ङ्ञजम्भेवायी कामाारम प्रभङ्टखको हङ्टने व्मवस्था यहेको छ । ऩाङ्झरकाफाट यङ्झसद ठेङ्झरहरु छऩाई गयेय वडा 
कामाारमभा ऩठाउने गयेकोभा सोको ऩङ्टया अङ्झबरेख गाउॉऩाङ्झरकाभा आएको देङ्ञखएन । अङ्झधल्रो आ.व.को 
फाॉकी के कङ्झत छन एङ्जकन गना सङ्जकएन । कामाारमफाट सवै वडाहरुभा ऩङ्झन स्वचाङ्झरत प्रणाङ्झर जडान 
गयी याजस्व सॊकरन गने तपा  कामाारमको ध्मान जानङ्टऩदाछ । मसरे गदाा व्मङ्ञक्तहरुरे छङ्ट टै्ट यङ्झसद 
छऩाउने जोङ्ञखभ ङ्जवद्यभान यहन्छ । मसको सम्फन्धभा तहाॉ कामाारमफाटै छानङ्जवन गनङ्टाऩदाछ । अत् 
कामारमरे आगाभी ङ्छदनभा यङ्झसद ङ्झनमन्रण तथा याजश्व असूरीराई स्वचाङ्झरत प्रणारी भापा त ब्मवस्थाऩन 

गने सम्फन्धभा ङ्जवरे्ष ध्मान ऩङ्टर्र माउनङ्टऩने देङ्ञखमो ।  
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39.  याजश्व दाङ्ञखरा : प्रदेर् आङ्झथाक कामाङ्जवङ्झध ऐन अनङ्टसाय ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तरे आफ्नो ङ्ञजम्भाभा आएको 
सयकायी नगद सोही ङ्छदन दाङ्ञखरा गयी से्रस्ता खडा गनङ्टा ऩने व्मवस्था छ । साथै सोही ऐन अनङ्टसाय 
तोङ्जकएको सभमभा याजश्व यकभ दाङ्ञखरा नगयेभा सम्वङ्ञन्धत तारङ्टक कामाारमरे १० ङ्छदन सम्भ ङ्जढरा 
गयेको बए १० प्रङ्झतर्त, १५ ङ्छदन सम्भ ङ्जढरा गयेको बए १५ प्रङ्झतर्त जङ्चयवाना गयी सो सभेत दाङ्ञखरा 
गना रगाउने य १५ ङ्छदन बन्दा ङ्जढरो गयेको बए २५ प्रङ्झतर्त जङ्चयवाना गयी नगद दाङ्ञखरा गना रगाई 
कसूयको भारा अनङ्टसाय प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ङ्झफबागीम कायवाही सभेत गना गयाउन सक्ने व्मवस्था 
छ । कामाारम अन्तगात ७ वटा वडा कामाारम य गाउॉऩाङ्झरकाका ङ्जवङ्झबङ्ङ र्ाखाफाट प्राप्त गयेको याजश्व 
यकभ ऐनभा बएको व्मवस्था अनङ्टसाय तोङ्जकएको अवङ्झध ङ्झबर दाङ्ञखरा गयेको छैन । मसयी ङ्जढरा हङ्टने 
गयी याजश्व यकभ फैक दाङ्ञखरा बएको अवङ्झधको कामाारमरे छानङ्जवन गयी, जङ्चयवाना यकभ असङ्टर गनङ्टाऩने 
देङ्ञखन्छ । कामाारमरे सम्ऩूणा वडा कामाारमहरुरे प्राप्त गयेको आन्तङ्चयक याजश्व यकभ य फैकभा 
दाङ्ञखरा गयेको ङ्जववयणभा कामाारमरे ङ्जवरे्ष ध्मान ङ्छदनङ्टऩदाछ । 

 

40.  सवायी कय : स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ६४ भा गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺरे 
ङ्झबरका सवायीभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सवायी दताा तथा वाङ्जषाक सवायी कय य आफ्नो ऺरेभा आउने सफै 
प्रकायको सवायीभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सवायी कय ङ्झरनङ्टऩने व्मवस्था छ । आङ्झथाक वषा २०७६।७७ भा 
गाउॉऩाङ्झरकारे मस र्ीषाकभा कूनैऩङ्झन कय सॊकरन गयेको ऩाईएन । हयेक वषा दताा हङ्टने सवायीको 
अङ्झबरेख याखी कय असूरीराई प्रबाफकायी फनाउने तपा  सम्वङ्ञन्धत ङ्झनकामको ध्मान जानङ्ट ऩदाछ । 

 

41.  भनोयिन कय : स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा  ६४ फभोङ्ञजभ ङ्झसनेभा, ङ्झबङ्झडमो हर, 

साॊस्कृङ्झतक प्रदर्ान हर, सॊङ्झगत, ङ्झथमटय, भनोयिन, प्रदर्ान स्थर, ऐङ्झतहाङ्झसक स्थरको प्रवेर् रू्ल्कभा कय 
ङ्झरनङ्टऩने व्मवस्था छ । आङ्झथाक वषा २०७६।७७ भा गाउॉऩाङ्झरकारे मस र्ीषाकभा कूनैऩङ्झन कय 
सॊकरन गयेको ऩाईएन । मस नगयऩाङ्झरकाको ऺेर ङ्झबरवाट उठ्नङ्ट ऩने भनोयिन कय एङ्जकन गयी असङ्टर 
गनङ्टाऩदाछ । 

 

42.  व्मवसाम कय - स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ५८ भा ऩाङ्झरकारे आफ्नो कामाऺ ेर 
ङ्झबर यहेका ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मवसाम गने व्मङ्ञक्तफाट व्मवसाम कय उठाउनूऩने व्मवस्था यहेको छ । आङ्झथाक 
वषा २०७६।७७ भा गाउॉऩाङ्झरकारे मस र्ीषाकभा कूनैऩङ्झन कय सॊकरन गयेको ऩाईएन । 
गाउॉऩाङ्झरकाको ऺरेङ्झबर यहेका व्मवसामीहरुको अङ्झबरेख अध्मावङ्झधक गयेको छैन । तसथा ऩाङ्झरकारे 
आफ्नो ऺेर ङ्झबर सञ्चारनभा यहेका सम्ऩूणा व्मवसामीको अद्यावङ्झधक अङ्झबरेख याखी कयको दामयाङ्झबर 
ल्माउनङ्ट ऩदाछ । 

 

43.  आङ्झथाक ऐन बन्दा फाङ्जहयको याजस्व असङ्टरी् स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा ५४ भा 
कानून फभोङ्ञजभ फाहेक स्थानीम तहरे कङ्ट नै ऩङ्झन कय दस्तङ्टय जङ्चयवाना वा अन्म कङ्ट नै र्ङ्टल्क उठाउन 
नऩाइने व्मवस्था छ । ऩाङ्झरकारे मो वषा भङ्छदया ङ्झफक्री ङ्जवतयण ईजाजतऩर दस्तङ्टय तथा सेवा र्ङ्टल्क 
वाऩत रु.१००००।०० तथा भङ्छदया सेवन गयी होहल्रा गनेराई रु.५०००।०० सम्भ जङ्चयवाना 
कामाऩाङ्झरकारे ङ्झनणाम गयी ङ्झनधाायण गयेको छ । ऩाङ्झरकाको आङ्झथाक ऐन २०७६ भा मस प्रकायको कय 
तथा गैय कय असङ्टर गने व्मवस्था छैन । कानून फनाएय भार कय तथा गैय कय असङ्टर गनङ्टा ऩदाछ . 

 

44.  ङ्जवद्यारमको आम् स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा ६९ भा स्थानीम तहको सफै 
प्रकायका आम्दानी स्थानीम सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा हङ्टनङ्ट ऩने व्मवस्था छ । ङ्ञर्ऺा ङ्झनमभावरी २०५९ 
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को अनङ्टसङ्टची २३ भा ङ्जवद्यारमराई प्राप्त हङ्टने अनङ्टदान यकभ य ऩढाई र्ङ्टल्क ङ्जवद्यारमको खाताभा दाङ्ञखरा 
हङ्टनङ्ट ऩने व्मवस्था छ । ङ्जवद्यारमको सम्ऩङ्ञत्त ङ्जवङ्जक्र वाऩत प्राप्त यकभ ङ्जवद्यारमको खाताभा दाङ्ञखरा हङ्टने 
व्मवस्था ङ्ञर्ऺा ऐनभा गयेको देङ्ञखदैन । ब ङ्टवादेउ भङ्ञन्दय घय ङ्झनभााण मोजनाको राङ्झग भहादेव आधायबतू 
ङ्जवद्यारम वडा न २ को ऩङ्टयानो काठ खङ्चयद गयेको बङ्झन रु.३२६०००।०० ब ङ्टक्तानी गयेको बयऩाई ऩेर् 
गयेको छ ।अत उक्त यकभ स्थानीम सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा बएको प्रभाण ऩेर् नबएकोरे उक्त ऩङ्टयानो 
काठ ङ्जवङ्जक्र वाऩतको आम्दानी स्थानीम सङ्ञञ्चत कोषभा आम्दानी फाध्नङ्ट ऩने रु.  

 

 

 

 

३२६०००.०० 

  उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत भापा त कामा  

45.  प्राङ्जवङ्झधक ङ्झफर य कामा सम्ऩङ्ङ् सावाजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ १२३(१) भा खङ्चयद 
सम्झौता अनङ्टसाय सावाजङ्झनक ङ्झनकामरे यङ्झनङ ङ्झफर वा अन्म कङ्ट नै ङ्झफर ङ्झफजकको ब ङ्टक्तानी गदाा प्राङ्जवङ्झधक 
नाऩजाॉच गयी नाऩी ङ्जकतावभा उल्रेख बएको वास्तङ्जवक कामासम्ऩादनको आधायभा ब ङ्टक्तानी गनङ्टाऩने 
ब्मवस्था यहेको छ । उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतहरुफाट सञ्चाङ्झरत मोजनाको ठेक्का ङ्झफरहरुभा रागत अनङ्टभान य 
वास्तङ्जवक काभको भूल्माङ्कनभा फयावय ऩङ्चयभाण य यकभ उल्रेख बएको देङ्ञखन्छ । रागत अनङ्टभान 
फयावय नै भूल्माङ्कन बएको देङ्ञखएकारे वास्तङ्जवक काभ कङ्झत बएको हो बङ्ङ ेसम्फन्धभा आश्वस्त हङ्टन 
सक्ने अवस्था देङ्ञखएन । प्राङ्जवङ्झधकरे ऩेर् गने कामा सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदनभा कामा सम्ऩङ्ङ गनङ्टाऩने ङ्झभङ्झत य 
कामा सम्ऩङ्ङ बएको ङ्झभङ्झत रगामतका इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ नम्सा अनङ्टसाय ङ्झफरभा खङ्टराउनङ्ट ऩने तथमाङ्क उल्रेख 
गयेको ऩाईएन । मसरे गदाा कङ्ट न काभ कङ्जहरे सम्ऩङ्ङ गनङ्टाऩने य तोङ्जकएको अवङ्झधभा सम्ऩङ्ङ 
बए/नबएको ङ्जवषमभा मङ्जकन हङ्टन नसङ्जकएको हङ्टॉदा प्राङ्जवधकरे इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ नम्सा अनङ्टसायको उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झतको ङ्झफर फनाउॉदा नाऩजाॉचराई वास्तङ्जवक कामासम्ऩादनभा आधाङ्चयत फनाउनङ्टऩदाछ । 

 

46.  उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको काभ ङ्झनभााण व्मवसामीरे गयेको् सावाजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ 
९७ १० भा उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत वा राबग्राही सभङ्टदामरे ऩाएको काभ आपैरे सम्ऩङ्ङ गनङ्टा ऩने य कङ्ट नै 
ङ्झनभााण व्मवसामी वा सफ-कन्रमाक्टयफाट गयाउन नहङ्टने व्मवस्था छ । सोही ङ्झनमभावरीको उऩङ्झनमभ 
१३ भा उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत वा राबग्राही सभङ्टदामरे प्राप्त गयेको कङ्ट नै काभभा ङ्झनभााण व्मवसामीराई सॊरग्न 
गयाइएको ऩाइएभा सावाजङ्झनक ङ्झनकामरे उक्त उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत वा राबग्राङ्जह सङ्झभङ्झत सॉगको सम्झौता यद्द 
गयी त्मस्तो उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई बङ्जवष्मभा कङ्ट नै काभ गना नङ्छदने गयी अङ्झबरेख याख्न ेय सो काभ गने 
ङ्झनभााण व्मवसामीराई कायवाहीको राङ्झग सावाजङ्झनक खङ्चयद अनङ्टगभन कामाारमभा ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टा ऩने 
सभेतको व्मवस्था छ ।मो वषा ऩाङ्झरकाफाट कङ्झतऩम उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत भापा त सम्ऩाङ्छदत ङ्झनभााण तथा 
जडानका कामाहरुभा ङ्झनभााण व्मवसामी रगाएको य सो काभ सम्ऩङ्ङ बएको ङ्जववयण सङ्जहत सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनभााण व्मवसामीरे उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको नाभभा जायी गयेको वीर ङ्झफजकफाट सभेत देङ्ञखन्छ 
।ङ्झनम्नानङ्टसाय उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतहरुरे आपङ्ट राई प्राप्त बएको काभभा ङ्झनभााण व्मवसामीराई प्रत्मऺ रुऩभा 
सॊरग्न गयाएको देङ्ञखमो । तसथा उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत सॉग ऩाङ्झरकाको कामाारमको सम्झौता हङ्टने य 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतरे सो काभ ङ्झनभााण व्मवसामी भापा त गयाउदा ङ्झनमभावरीको उङ्ञल्रङ्ञखत प्रावधान ङ्जवऩङ्चयत 
बएको देङ्ञखएकोरे ङ्झनमङ्झभत गनङ्टा ऩने रु  

क्र स उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको नाभ उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत सॉग 
बएको सम्झौता अॊक 
श्रभदान फाहेक 

सॊरग्न ङ्झनभााण 
व्मवसामीको नाभ 

ङ्झनभााण व्मवसामीको फीर 
ऩेर् बएको यकभ ईन्धन 
सभेत 
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दपा बौ.नॊ., ङ्झभङ्झत य ब्महोया फेरुजू यकभ 

१ ङ्झगयीचौकी सडक ङ्झनभााण उ स ४५३५२७१।०० आय आय कन्स्रक्सन ५१२४८५६।०० 
२ चौसी सयकमार भेल्रेक सडक 

ङ्झनभााण उ स 
३४२३९०।०० एरजी कन्स्रक्सन ४९२७९६।०० 

३ सातै चौऩारी ङ्झबयकोट सडक 
ङ्झनभााण 

२८९४६६।०० जगङ्ङाथ कन्स्रक्सन 
एण्ड अडाय सप्रामसा 

३२१७१६।०० 

४ काङ्झरका आ ङ्जव खेरभैदान 
ङ्झनभााण उ स 

३८६३४८।०० जगङ्ङाथ कन्स्रक्सन 
एण्ड अडाय सप्रामसा 

६५३०२८।०० 

५ रङ्झभखार भङ्टसङ्टये कापर योड 
ङ्झनभााण उ स 

१९४०००।०० भङ्टस्कान ङ्झनभााण सेवा २५००००।०० 

६ गोयरेख तल्रो ओरीगाॉउ 
सडक ङ्झनभााण उ स 

२९१०००।०० भङ्टस्कान ङ्झनभााण सेवा ४२४८३४।०० 

७ बैयऩङ्टङ्झड ङ्झतऩतान ेराखडा सडक 
ङ्झनभााण उ स 

४८३५४८।०० जगङ्ङाथ कन्स्रक्सन 
एण्ड अडाय सप्रामसा 

७०५९११।०० 

८ फजेडी स्वखान सडक ङ्झनभााण 
उ स 

७७२८७०।०० जगङ्ङाथ कन्स्रक्सन 
एण्ड अडाय सप्रामसा 

१२७१३०४।०० 

९ ऩातर घोडारै्न सडक ङ्झनभााण 
उ स 

३८५९४७।०० जगङ्ङाथ कन्स्रक्सन 
एण्ड अडाय सप्रामसा 

५६३४५९।०० 

१० तरया सडक भभात उ स २८८९८४।०० बैयव र्ङ्ञक्त ङ्झनभााण 
सेवा 

३७४०३०।०० 

११ राङ्झभखार घटराई खारी 
सडक ङ्झनभााण उ स 

२८०९८१।०० जगङ्ङाथ कन्स्रक्सन 
एण्ड अडाय सप्रामसा 

४८११००।०० 

१२ चौसी सडक ङ्झनभााण उ स १४१२३१६।०० बैयव र्ङ्ञक्त ङ्झनभााण 
सेवा 

२०६०२१४।०० 

१३ थारा सडक स्तयोङ्ङती उ स ६७५३५५।०० जगङ्ङाथ कन्स्रक्सन 
एण्ड अडाय सप्रामसा 

६२४७३७।०० 

१४ वायकाॉडा एङ्झर दह सडक 
ङ्झनभााण उ स 

१४९७९३३।०० जगङ्ङाथ कन्स्रक्सन 
एण्ड अडाय सप्रामसा 

१४६९०००।०० 

१५ जम्भा ११८३६४०९।००    
47.  उऩबोक्ताको रागत साझेदायी् सावाजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ ९७ भा ६० राख बन्दा 

फढी रागत अनङ्टभान बएको कामाभा प्रत्मेक कामा ईकाइभा उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत वा राबग्राही सभङ्टदामरे 
व्महोनङ्टा ऩने मोगदान सङ्जहतको ऩयीभाण एङ्जकन गयी सम्झौता गनङ्टा ऩने व्मवस्था छ । मसै ङ्झनमभभा रागत 
अनङ्टभान तमाय गदाा कङ्ञन्टन्जेन्सी भङ्ट अ कय य ओबयहेड सभेत सभावेर् गनङ्टा ऩने उल्रेख छ । 
कामाारमरे मो वषा ङ्झनम्नानङ्टसायको ङ्झनभााण कामाको रागत अनङ्टभान रू ६० राख नाघेको अवस्थाभा 
ङ्झनमभावरीको प्रावधान अनङ्टसाय प्रत्मेक कामा ईकाइभा उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको मोगदान नखङ्टराई एकभङ्टष्ठ 
१७.६१ प्रङ्झतर्त रागत उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतफाट व्महोङ्चयने गयी सम्झौता गयेको छ ।तसथा कङ्ट न काभ 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतफाट य कङ्ट न काभ ऩाङ्झरकाको आङ्झथाक मोगदानफाट बएको हो सो खङ्टल्दैन । 
ङ्झनमभावरीको प्रावधानको ऩारना गनङ्टा ऩदाछ । 

क्र स मोजनाको नाभ रागत अनङ्टभान भङ्टअकय य ओबयहेड सङ्जहत 

१ ङ्झगयी चौकी सडक ङ्झनभााण उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत ६६३८९०३।०० 

 

 

48.  फढी ऩङ्चयभाणको ब ङ्टक्तानी् सावाजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ १२३ ख भा सावाजङ्झनक 
ङ्झनकामरे कङ्ट नै ङ्जवर ङ्जवजकको ब ङ्टक्तानी गदाा प्राङ्जवङ्झधक नाऩजाॉच तथा वास्तङ्जवक कामा सम्ऩादनको 
आधायभा ब ङ्टक्तानी गनङ्टा ऩने व्मवस्था छ । ऩाङ्झरकारे मो वषा उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत भापा त ङ्झनम्नानङ्टसायको 
RCC को कामा गदाा वास्तङ्जवक ऩङ्चयभाण बन्दा फढी ऩङ्चयभाणको कामा देखाई ब ङ्टक्तानी बएको देङ्ञखएकोरे 
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कामाारमको नाभ M आदार् गाउॉऩाङ्झरका, डोटी ।                                                   आ.व. २०७६।७७ 
दपा बौ.नॊ., ङ्झभङ्झत य ब्महोया फेरुजू यकभ 

फढी बएको ब ङ्टक्तानी सम्फङ्ञन्धत उऩबोक्ता सङ्झभतहरुफाट असङ्टर गनङ्टा ऩने रु 

मोजना तथा उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झतको नाभ 

वास्तङ्जवक बन्दा फढी 
देङ्ञखएको ऩङ्चयभाण  

दय फढी ब ङ्टक्तानी यकभ कैङ्जपमत 

फाफै ङ्झसचाई ऩोखयी 
ङ्झनभााण उ स 

६३८ केजी ११६.७४।०० ७४४८०।०० MS bar को गणना गदाा 
वास्तङ्जवक बन्दा फढी 
ऩङ्चयभाण याङ्ञखएको।  

अतोरा रुल्मान ङ्झसचाई 
कूरा ङ्झनभााण उ स 

१९७.६५ के जी १५१.३७ २९९१८।०० Canal को U shaped 

MS bar को रम्फाई 
फङ्जढ याखेको । 

श्री नभादेव आ ङ्जवको 
बवन ङ्झनभााण उ स 

४४२ के जी १३५.९९५ ६०२१९।६० ङ्जऩल्रयभा आवश्मकता 
बन्दा फढी MS bar को 
ऩङ्चयभाण याखेको । 

ऩातरखोरा डल्राकङ्ट न े
कौसाडी ङ्झन उ स 

५७ के जी  ११२.४८  ६४११।३६ Canal को U shaped 

MS bar को रम्फाई 
फङ्जढ याखेको । 

जम्भा   १७१०२८।००   

१७१०२८.०० 

49.  फढी ऩङ्चयभाणको ब ङ्टक्तानी् सावाजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ १२३ (ख) भा सावाजङ्झनक 
ङ्झनकामरे कङ्ट नै ङ्जवर ङ्जवजकको ब ङ्टक्तानी गदाा प्राङ्जवङ्झधक नाऩजाॉचको आधायभा वास्तङ्जवक कामा सम्ऩादनको 
आधायभा ब ङ्टक्तानी गनङ्टा ऩने व्मवस्था छ । ऩाङ्झरकारे मो वषा उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत भापा त ङ्झनम्नानङ्टसायको 
खानेऩानी सम्फन्धी कामा गदाा वास्तङ्जवक ऩङ्चयभाण बन्दा फढी ऩङ्चयभाणको कामा देखाई ब ङ्टक्तानी बएको 
देङ्ञखएकोरे फढी बएको ब ङ्टक्तानी सम्फङ्ञन्धत उऩबोक्ता सङ्झभतहरुफाट असङ्टर गनङ्टा ऩने रु.  

मोजना तथा उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको 
नाभ 

फढी देङ्ञखएको 
ऩङ्चयभाण  

दय फढी ब ङ्टक्तानी यकभ कैङ्जपमत 

खाङ्झरगडा खानेऩानी ङ्झनभााण उ 
स 

४०३.२ घ ङ्झभ ४८६।०० १९५९५५।२० ऩाईऩको रम्फाई बन्दा 
१४०० ङ्झभटय फढी खङे्ङ 
ऩङ्टने काभ गयेको । 

थरा खानेऩानी भभात उ स ३०.९६ घ ङ्झभ  ४८६।०० १५०४६।५६ ऩाईऩको रम्फाई बन्दा 
८० ङ्झभटय फढी खङे्ङ ऩङ्टने 
काभ गयेको । 

ङ्झगयी चौका खतेडा खानेऩानी 
भभात उ स 

५५ ङ्झभटय ऩाईऩ ६७।६७ ३६६६।०० खङ्चयद गङ्चयएको बन्दा ५५ 
ङ्झभटय फढीको ब ङ्टक्तानी 
देङ्ञखएको ।  

 

 

 

 

 

२१४६६७.७६ 

50.  फढी भेङ्ञर्न बाडा दय् स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा १३ भा स्थानीम तहरे आफ्नो 
ऺेर ङ्झबर ङ्झनभााण कामा वा अन्म सेवा प्रमोजनको राङ्झग ङ्झनभााण साभाग्री ज्मारा बाडा तथा भहसङ्टरको 
स्थानीम न्मूनतभ दय येट ङ्झनधाायण गनङ्टा ऩने व्मवस्था छ । ङ्ञजल्रा दययेट तथा स्थानीम दययेटभा भेङ्ञर्न 
प्रमोग गयी सडक ङ्झनभााण गदाा सडक ङ्जवबागरे तम गयेको प्रङ्झत घण्टाको बाडा दय अनङ्टसाय हङ्टने ङ्झनणाम 
उल्रेख छ ।सडक ङ्जवबागरे तमाय गयेको दययेट अनङ्टसाय All type soil खङ्ङे काभको राङ्झग Hydrolic 

Excavator रे प्रङ्झत घण्टा ६० घन ङ्झभटय खङ्ङ ेय Backhoe Loader रे प्रङ्झत घण्टा २६ घन ङ्झभटय खङ्ङ े
नभास कामभ गयी प्रङ्झत घण्टा दङ्टई प्रकायका भेङ्ञर्नको राङ्झग बाडा दय क्रभर् रु.३५७०।०० य रु. 
२००६।०० ईन्धन अऩयेटय खचा तथा भभात सम्बाय सभेत कामभ गयेको छ । जस अनङ्टसाय सफै 
प्रकायका भाटो काट्ने काभको राङ्झग क्रभस प्रङ्झत घन ङ्झभटय रु ५९.५० य ७७.१५ हङ्टने देङ्ञखन्छ । 
ऩाङ्झरकारे मो वषा ङ्झनम्नानङ्टसाय काभको राङ्झग सडक ङ्जवबागरे तोकेको दय बन्दा फढी दयभा भेङ्ञर्नको 
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कामाारमको नाभ M आदार् गाउॉऩाङ्झरका, डोटी ।                                                   आ.व. २०७६।७७ 
दपा बौ.नॊ., ङ्झभङ्झत य ब्महोया फेरुजू यकभ 

बाडा दय कामभ गयी रागत अनङ्टभान तमाय गङ्चय सडक ङ्झनभााणका काभ उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत भापा त 
गयाउदा फङ्जढ व्ममबाय ऩायेको रु.  
मोजनाको नाभ ऩङ्चयभाण घन 

ङ्झभटयभा 
रागत अनङ्टभान 
अनङ्टसायको रागत रु 

ङ्जवबागीम नभास अनङ्टसाय 
रागत रु रु ७७.१५ 
प्रङ्झत घङ्झभ को आधायभा 

फढी देखाइएको रागत 
रु  

चौसी सयक्मार सडक ङ्झनभााण २५३२.२१ ५०७७१७।०० १९५३७०।०० ३१२३४८।०० 
गोयरेख तल्रो ओरी गाॉउ सडक 
ङ्झनभााण 

 

३८३० 
३७५४००।०० २९५५००।०० ८००००।०० 

बैयऩङ्टडी ङ्झतऩतान े राखडा सडक 
ङ्झनभााण 

६२३४ ६२४३५०।०० ४८०९७७।०० १४३३७३।०० 

वजेडी स्वाखान सडक ङ्झनभााण ८२०३ ९९९९२०।०० ६३२८९३।०० ३६७०२७।०० 
राभीखार घटराई खारी सडक 
ङ्झनभााण 

३८३६ ३६६०७०।०० २९५९६२।०० ७०१०८।०० 

चौसी सडक ङ्झनभााण १६६७८ १८२३०८०।०० १२८६७७२।०० ५३६२०८।०० 
थारा सडक स्तयोङ्ङङ्झत ४७६३ ६५२४६०।०० ३६७४८४।०० २८४९७६।०० 
फायकाॉडा एङ्झर दह सडक ङ्झनभााण १७३३७ १५४१७२०।०० १३३७६१६।०० २०४१०४।०० 
जम्भा     १९९८१४४।००  

१९९८१४४.० 

51.  बवन ङ्झनभााणको रागत अनङ्टभान् सावाजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ १० भा ङ्झनभााण 
कामाको रागत अनङ्टभान तमाय गदाा ङ्झनभााण कामाको राङ्झग आवश्मक सफै साभाग्री तथा ज्माराको 
ऩङ्चयभाण तथा दयको आधायभा रागत अनङ्टभान तमाय गनङ्टा ऩने य सोही अनङ्टसाय उऩमङ्टक्त खङ्चयद ङ्जवङ्झध 
ङ्झनधाायण गयी गनङ्टा ऩने हङ्टन्छ ।ऩाङ्झरका अन्तगातको श्री नभादेव आधायबतू ङ्जवद्यारमको बवन ङ्झनभााणको 
रागत अनङ्टभाभन तमाय गदाा वारको ऩङ्टयै ऩङ्चयभाण सभावेर् गना छङ्टटाई रागत अनङ्टभान तमाय गयेको 
देङ्ञखमो ।मो वषा रु ९६७७२३।०० ब ङ्टक्तानी बएको मस बवनको वास्तङ्जवक रागत एङ्जकन हङ्टदैन । 
ब ङ्टक्तानीको राङ्झग नाऩजाॉच गदाा सभेत वारको ऩङ्चयभाण नाऩी ङ्जकतावभा सभावेर् गयेको देङ्ञखएन । वार 
सङ्जहतको ङ्झनभााण कामा बैयहेको पोटो शे्रस्ता साथ सॊरग्न बएकोभा रागत अनङ्टभान अनङ्टसाय नै नाऩी 
ङ्जकताव तमाय बएफाट प्राङ्जवङ्झधक नाऩजाॉच तथा रागत अनङ्टभान मथाथाऩयक छ बङ्ङ सङ्जकने अवस्था छैन 
।प्राङ्जवङ्झधक नाऩजाॉचको कामाराई ङ्ञजम्भेवाय फानाई वास्तङ्जवक नाऩी ङ्जकताव य ठेक्का ङ्जवर ऩेर् हङ्टनङ्ट ऩने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

९६७७२३.०० 

52.  हेबी इङ्ञक्वऩभेण्टको प्रमोग — सावाजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ९७ को ङ्झनमभ उऩङ्झनमभ 
(९) भा उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत वा राबग्राही सभङ्टदामफाट सञ्चाङ्झरत हङ्टने ङ्झनभााण कामाभा डोजय, एक्साबेटय, 
रोडय, योरय, ग्रडेय जस्ता हेबी भेङ्ञर्नयी प्रमोग गना नङ्झभल्ने व्मवस्था छ । सो ङ्झनमभावरीको 
प्रङ्झतफन्धात्भक वाक्माॊर्भा रागत अनङ्टभान तमाय गदााको सभमभा हेबी भेङ्ञर्न प्रमोग गनङ्टाऩने जङ्जटर 
प्रकृङ्झतको कामा बनी उल्रेख बएको यहेछ बने सम्फङ्ञन्धत प्राङ्जवङ्झधकको ङ्झसपाङ्चयर्भा सावाजङ्झनक 
ङ्झनकामफाट सहभङ्झत ङ्झरई त्मस्ता भेङ्ञर्न प्रमोग गना सङ्जकने उल्रेख छ । ऩाङ्झरका अन्तगात सञ्चाङ्झरत 
अङ्झधकाॊर् सडक ङ्झनभााण तथा स्तयोङ्ङङ्झतसॉग सम्फङ्ञन्धत मोजनाका उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतहरुरे डोजय, एक्साबेटय 
रगामतका हेबी भेङ्ञर्न प्रमोग गने गयेको ऩाइए ताऩङ्झन ङ्झनमभावरीको व्मवस्था फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत 
प्राङ्जवङ्झधकको ङ्झसपाङ्चयर् गयाई गाउॉ कामाऩाङ्झरकाको कामाारमफाट सहभङ्झत ङ्झरएको ऩाइएन । हेबी 
ईक्वीऩभेण्टको प्रमोग तोङ्जकए फभोङ्ञजभ गनङ्टा ऩदाछ । 

 

53.  जङ्जटर सॊयचना ङ्झनभााण – सावाजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ९७अनङ्टसाय उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झतहरुराई भेङ्ञर्न, औजाय उऩकयणहरुको आवश्मक नऩने, श्रभभूरक कामाको ङ्ञजम्भेवायी ङ्छदनङ्टऩने 
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कामाारमको नाभ M आदार् गाउॉऩाङ्झरका, डोटी ।                                                   आ.व. २०७६।७७ 
दपा बौ.नॊ., ङ्झभङ्झत य ब्महोया फेरुजू यकभ 

व्मवस्था यहेको छ । ऩाङ्झरकारे आय.ङ्झस.सी. फे्रभ स्रक्चय सङ्जहतका बवन,  टॊकी, ङ्झनभााण, ग्राभीण 
ङ्जवद्यङ्टतीकयण रगामतका जङ्जटर प्राङ्जवङ्झधक ऩऺ सभावेर् हङ्टने ऩूवााधाय सॊयचना ङ्झनभााण कामा सभेत 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतहरु भापा त ् गयाउने गयेको देङ्ञखमो । मस्ता कामा व्मावसाङ्जमक य अनङ्टबवी ङ्झनभााण 
व्मवसामी पभाफाट फोरऩर प्रङ्झतस्ऩधाा भापा त गयाउन उऩमङ्टक्त हङ्टने देङ्ञखन्छ ।  

 सर्ता कामाक्रभतपा   

54.  ५० प्रङ्झतर्त भङ्टल्म अङ्झबवङृ्जर्द् कय्- भू.अ.कय ङ्झनमभावरी २०५३ को ङ्झनमभ ६ (ग) भा  सयकायी 
ङ्झनकामरे ठेक्का सम्झौता वा कायय अन्तगात आऩूङ्झता हङ्टने वस्तङ्ट, सेवा वा दङ्टवै आऩूङ्झता गयी सो फाऩतको 
यकभ सम्फङ्ञन्धत ठेकेदाय वा आऩूङ्झता कतााराइा ब ङ्टक्तानी गदाा ङ्झनजराइा ब ङ्टक्तानी गङ्चयने भङ्ट.अ.कय यकभको 
ऩचास प्रङ्झतर्तरे हङ्टन आउने यकभ ङ्झनजको नाभफाट सम्फङ्ञन्धत याजस्व ङ्ञर्षाकभा जम्भा गयी फाॉकी यकभ 
भार ब ङ्टक्तानी गनङ्टाऩने उल्रेख छ । कामाारमरे देहामफभोङ्ञजभ ब ङ्टक्तानी गदाा १३ प्रङ्झतर्तरे हङ्टन आउने 
भङ्ट.अ.कय रु ४८८०७५.० ब ङ्टक्तानी ङ्छदएको छ । ङ्झनमभावरीको व्मवस्था अनङ्टसाय ६.५ प्रङ्झतर्तरे हङ्टने 
रू.२४४०३७.५ भार ब ङ्टक्तानी ङ्छदनङ्ट ऩनेभा फढी ब ङ्टक्तानी ङ्छदएकोरे भङ्ट.अ.कय सभामोजन बएको प्रभाण 
ऩेर् हङ्टनङ्टऩने रु 

व्मवसामी ङ्जवर ङ्झभङ्झत ङ्जवर यकभ भ्माट यकभ ५० प्रङ्झतर्त भङ्ट.अ.कय  

जम श्री फाराजी ङ्झिङ्झरङ उद्योग २०७७।३।४ १६००४२९ १८४१२७ ९२०६३.५ 

जम श्री फाराजी ङ्झिङ्झरङ उद्योग २०७७।३।४ २७४२०१७ ३०३९४८ १५१९७४ 

जम्भा  ४३४२४४६ ४८८०७५ २४४०३७.५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

२४४०३७.५ 

55.  अनङ्टगभन प्रङ्झतवेदन्÷ ङ्ञर्ऺा तथा भानव स्रोत ङ्जवकास केन्द्रद्वाया जायी गयीएको कामाक्रभ कामाान्वमन 
ङ्झनदेङ्ञर्का, २०७६।७७ को ङ्झस.नॊ. ९.८ य ९.७ अनङ्टसाय भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमभा ङ्जवऻान प्रमोगर्ारा 
अनङ्टदान कामाक्रभ य ICT Lab, ऩङ्टस्तकारमका राङ्झग अनङ्टदान कामाक्रभभा ङ्जवद्यारमफाट प्रस्ताव भाग 
गयी उक्त प्रस्तावका आधायभा ङ्जवद्यारम छनौट तथा सम्झौता गयी एकभङ्टष्ट रू. ६ राख ५० हजाय 
अनङ्टदान ङ्छदने य सम्झौता अनङ्टरुऩ काभ गये नगयेको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गयी कामाप्रगङ्झत ऩेर् गनङ्टाऩने 
उल्रेख बएकोभा ऩाङ्झरकारे देहामफभोङ्ञजभका ङ्जवद्यारमराई अनङ्टदान ङ्छदॉदा ङ्जवद्यारमसॉग बएको सम्झौताभा 
के कङ्झत कामा गने, कङ्ट न कङ्ट न साभाग्री खयीद गने रगामतका ङ्जवषमहरु उल्रेख नबएकोरे तोकीएको 
कामाक्रभभा खचा बए नबएको सम्फन्धभा पोटो सङ्जहतको अनङ्टगभन प्रङ्झतवेदन ऩेर् गनङ्टाऩने रू. 

ङ्झस.नॊ. ङ्जवद्यारमको नाभ अनङ्टदान कामाक्रभ यकभ 
1.  काङ्झरकास्थान भा.ङ्जव. दह ङ्जवऻान प्रमोगर्ारा ६५०००० 
2.  रक्ष्भी भा.ङ्जव. काणी ऩङ्टस्तकारम ६५०००० 
3.  बैयव भा.ङ्जव. फाॉझ ङ्ञर्ऺण ङ्झसकाइभा सूचना प्रङ्जवङ्झध ६५०००० 
जम्भा १९५००००  

 

 

 

 

 

१९५००००.० 

56.  ङ्ञर्ऺण ङ्झसकाइ साभाग्री व्मवस्थाऩन अनङ्टदान्- ङ्ञर्ऺा तथा भानव स्रोत ङ्जवकास केन्द्रद्वाया जायी गयीएको 
कामाक्रभ कामाान्वमन ङ्झनदेङ्ञर्का, २०७६।७७ को ङ्झस.नॊ. ९.१० अनङ्टसाय ङ्जवगतभा मस प्रकृङ्झतको 
अनङ्टदान नऩाएका आधायबतू तह (कऺा ६-८) का राङ्झग ङ्जवद्यारम एङ्जकन गयी प्रङ्झत ङ्जवद्यारम रू. ५० 
हजायका दयरे गङ्ञणत, ङ्जवऻान य अङ्ग्ग्रजेी ङ्जवषमका राङ्झग ङ्जक्रमाकराऩभा आधाङ्चयत साभग्री अनङ्टदान ङ्छदने 
व्मवस्था छ । ऩाङ्झरकारे ङ्झनदेङ्ञर्का ङ्जवऩङ्चयत र्ायदा भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम य काङ्झरकास्थान भाध्मङ्झभक 
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कामाारमको नाभ M आदार् गाउॉऩाङ्झरका, डोटी ।                                                   आ.व. २०७६।७७ 
दपा बौ.नॊ., ङ्झभङ्झत य ब्महोया फेरुजू यकभ 

ङ्जवद्यारमराई रू. ५० हजायका दयरे रू.१ राख मस प्रकायको अनङ्टदान उऩरब्ध गयाएकोरे अनङ्टदान 
वाऩतको यकभ अङ्झनमङ्झभत देङ्ञखएको रू. 

 

१०००००.० 

57.         छारावतृ्ती ङ्जवतयण्- ३६-२०७६।१२।०१, ङ्ञर्ऺा तथा भानव स्रोत ङ्जवकास केन्द्रद्वाया जायी गयीएको 
कामाक्रभ कामाान्वमन ङ्झनदेङ्ञर्का, २०७६।७७ को ङ्झस.नॊ. ४.२ भा कऺा १-८ सम्भ अध्ममनयत 
ङ्जवद्याथॉराई भार छारा छारवतृ्ती य दङ्झरत छाराफतृ्ती ङ्जवतयण गने व्मवस्था छ । गाउॉऩाङ्झरकारे 
ङ्झनदेङ्ञर्का ङ्जवऩङ्चयत देहामका ङ्जवद्यारमभा कऺा ९-१० का दङ्झरत छार/छाराराई छारवतृ्ती वाऩत 
ब ङ्टक्तानी बएको यकभ असङ्टर गयी दाङ्ञखरा गनङ्टाऩने रू.  

क्र.सॊ.  ङ्जवद्यारमको नाभ ङ्जवद्याथॉ सॊखमा दय जम्भा ब ङ्टक्तानी यकभ 

1.  प्रबात भा.ङ्जव. देङ्जहभाण्डौ ८ ५०० ४००० 

2.  रक्ष्भी भा.ङ्जव. काडी १ ५०० ५०० 

3.  बगवती भा.ङ्जव. तराया २९ ५०० १४५०० 

4.  भष्टाभाण्डौ भा.ङ्जव. राङ्झभखार २१ ५०० १०५०० 

5.  सायदा भा.ङ्जव. भौवा १६ ५०० ८००० 

6.  बैयव भा.ङ्जव. वाझ ३३ ५०० १६५०० 

7.  काङ्झरबैयव भा.ङ्जव. १५ ५०० ७५०० 

8.  काङ्झरकास्थान भा.ङ्जव. दह ८ ५०० ४००० 

9.  गौयीचौका भा.ङ्जव. १५ ५०० ७५०० 

 जम्भा ७३००० 
 

 

 

 

७३०००.० 

58.  ङ्झन्र्ङ्टल्क ऩाठ्यऩङ्टस्त अनङ्टदान् कामाक्रभ कामाान्वमन ङ्झनदेङ्ञर्का २०७६।७७ को ङ्झस.नॊ. ३.१ अनङ्टसाय 
मङ्जकन सॊखमाका आधायभा दोस्रो चौभाङ्झसक ङ्झबर ङ्जवद्यारमहरुराई अनङ्टदान ङ्छदनङ्ट ऩदाछ । मसयी अनङ्टदान 
ङ्छदॉदा ऩङ्जहरो ऩटकभा ङ्जवद्याथॉ सॊखमाको ७५ प्रङ्झतर्त सॊखमाराई भार अनङ्टदान ङ्छदने य त्मसऩछी २०७७ 
वैर्ाखफाट सङ्टरु हङ्टने रै्ङ्ञऺक सरको ङ्जवद्याथॉ बनााको ङ्जववयण, ऩाठ्यऩङ्टस्तक खङ्चयद य ङ्जवतयण गयेको 
ङ्जववयणका आधायभा सॊखमा एकीन गयी नऩङ्टग हङ्टने यकभ भार थऩ अनङ्टदान ङ्छदने व्मवस्था गने उल्रेख छ 
। कामाारमरे कोङ्झबडको ङ्जवश्वव्माऩी भहाभायीको मस ङ्जवषभ ऩयीङ्ञस्थङ्झतभा नमाॉ रै्ङ्ञऺक सर सञ्चारन 
नबएको, नमाॉ ङ्जवद्याथॉ बनाा नबएको, जम्भा ङ्जवद्याथॉ सॊखमा ऩङ्झन एङ्जकन नबइसकेको अवस्थाभा ऩङ्झन 
ङ्जवद्यारमरे ङ्जवना आधाय ङ्झनकासा भाग गयेको आधायभा १४ ङ्जवद्यारमराई ऩाठ्यऩङ्टस्तक वाऩतको दोस्रो 
ङ्जकस्ता यकभ रू. ४८१२२८।- ङ्झनकासा गयेकोरे थऩ ङ्जवद्याथॉको प्रभाङ्ञणत कागजातका आधायभा नऩङ्टग 
यकभ एङ्जकन नगयी थऩ ङ्झनकासा ऩठाएकोरे ङ्झनदेङ्ञर्का ङ्जवऩयीत ऩठाएको उक्त थऩ ऩाठ्यऩङ्टस्तकको यकभ 
वयावय ङ्जवद्याङ्झथारे ऩाठ्यऩङ्टस्तक ऩाएको एङ्जकन गयी उक्त यकभराई ङ्झनमङ्झभत गनङ्टाऩदाछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.  सेनीटयी प्माड खयीद्÷ ङ्ञर्रफन्दी दयबाउको आधायभा मर्ोधा पाभेर्ी छनौट बै ङ्झभङ्झत २०७७।३।२५ 
को खयीद सम्झौता अनङ्टसाय प्रङ्झत थान रू. ३२ का दयरे रू. ५३३३२३।– (भ्माट सङ्जहत) भा 
१४७९४ थान स्मानेटयी प्माड खयीद गयेको छ । त्मस्तै कोटेर्न ङ्जवङ्झधफाट ङ्झभङ्झत २०७७।३।२४ भा 
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कामाारमको नाभ M आदार् गाउॉऩाङ्झरका, डोटी ।                                                   आ.व. २०७६।७७ 
दपा बौ.नॊ., ङ्झभङ्झत य ब्महोया फेरुजू यकभ 

अनङ्टषा पाभेसीफाट रू. ७९.५ दयभा ३५१४ थान प्माड रू.२७९३७३।- (भ्माट वाहेक) य सोही 
ङ्झभङ्झतभा भेङ्झडमड सङ्ञजाकर एण्ड सप्रामसाफाट रू. ७९ दयभा ५४६० थान प्माड रू. ४३१३४०।– 
(भ्माट फाहेक) भा खयीद गयेको छ । एउटै कामाक्रभको यकभफाट एकै Specification को स्माङ्झनटयी 
प्माड ङ्झसरवन्दी दयबाउऩर ङ्जवङ्झधफाट रू.३२ भा खयीद गयेकोभा १० ङ्छदन अवङ्झध पयक ऩायी पयक-
पयक सॊस्थाफाट रू. ७९ य रू. ७९.५ भा खयीद गदाा गाउॉऩाङ्झरकाराई रू. ४२३५३५।–थऩ 
व्मामबाय ऩने देङ्ञखन्छ । वाङ्जषाक रुऩभा प्रमोगभा ल्माउने गयी खयीद एवॊ ङ्जवतयण गनङ्टाऩने स्मानेटयी प्माड 
आङ्झथाक वषाको अङ्ञन्तभ भङ्जहनाभा खयीद गङ्चयएको उक्त साभाग्री सम्वङ्ञन्धत ङ्जवद्याथॉरे आवश्मकता अनङ्टरुऩ 
प्रमोग गना नऩाउने ङ्ञस्थङ्झत देङ्ञखएको तथा कामाारमराई थऩ व्मामबाय ऩने गयी खचा बएको यकभ 
अङ्झनमङ्झभत देङ्ञखएको रू.  

 

 

 

 

 

४२३५३५.० 

60.  फढी ब ङ्टक्तानी्- कोङ्झबडफाट बएको रै्ङ्ञऺक ऺङ्झत न्मूङ्झनकयण तथा ङ्जवद्याथॉको ङ्झसकाई प्रवर्द्ान कामाक्रभ 
अन्तगात साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवकास तथा साभाङ्ञजक न्माम भञ्च अन्तगात येङ्झडमो अभयगढी ९७.४ भेगाहजासॉग 
दैङ्झनक रू.१६८००।– भा ङ्ञर्ऺण ङ्झसकाइ कामाक्रभ प्रर्ायण गने गयी ङ्झभङ्झत २०७७।३।२७ भा 
ऩाङ्झरका य उक्त येङ्झडमो फीच सम्झौता बएको छ । सथै सम्झौताभा सम्झौताको अवङ्झध ङ्झभङ्झत २०७७ 
आषाढ भसान्तसम्भ हङ्टने उल्रेख छ । सम्झौता अनङ्टसाय जम्भा ४ ङ्छदनको रू. ६७२००।– भार 
ब ङ्टक्तानी गनङ्टाऩनेभा रू. ३ राखभा १५ प्रङ्झतर्त कट्टी गयी रू. २४५०००।– ब ङ्टक्तानी बएकोरे फढी 
ब ङ्टक्तानी बएको यकभ रू. १७७८००।०० असङ्टर गयी दाङ्ञखरा गनङ्टाऩदाछ ।  

 

 

 

 

 

 

१७७८००.० 

61.  तरफी प्रङ्झतफेदन:÷ स्थाङ्झनम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा 7 फभोङ्ञजभ स्थानीम तहअन्तगातका 
कभाचायीहरुको फाङ्जषाक तरफी प्रङ्झतफेदन आन्तयीक रेखाऩयीऺकफाट ऩाङ्चयत गयाई तरफ खचा रेख्नङ्टऩनेभा 
कामाारमरे ऩाङ्झरका अन्तयगातका स्वास्थम तपा का कभाचायीको तरफी प्रङ्झतवेदन ऩाङ्चयत नगयी तरफ खचा 
रेखेको छ ।  तरफी प्रङ्झतवेदन ऩाङ्चयत नहङ्टॉदा ग्रडेसभेत मङ्जकन हङ्टन सकेन । तरवी प्रङ्झतफेदन ऩाङ्चयत 
गयेय भार तरफ खचा रेख्नङ्टऩदाछ । 

 

62.  सॊघीम र्सता तपा फाट तरव ब ङ्टक्तानी्÷ ९७-२०७७।३।१४, अन्तयसयकायी ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन ऐन, 
२०७४ को दपा ९ (२) अनङ्टसाय र्सता अनङ्टदान प्रदान गदाा नेऩार सयकायरे मोजना कामाान्वमन गने 
सम्फन्धभा आवश्मक र्ता तोक्न सक्नेछ य सम्वङ्ञन्धत प्रदेर् तथा स्थानीम तहरे त्मस्तो र्ताको ऩारना 
गनङ्टाऩने व्मवस्था छ । सॊघीम सर्ता अनङ्टदानको फजेट खचा गदाा स्वास्थम तथा जनसॊखमा भन्रारफाट 
जायी गयीएको आङ्झथाक वषा २०७६।७७ भा सर्ता अनङ्टदान तपा  स्थानीम तहफाट कामाान्वमन गङ्चयने 
स्वास्थम सम्फन्धी कामाक्रभहरुका राङ्झग सञ्चारन भागादर्ानभा तोकीएफभोङ्ञजभ फाहेक ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩदका 
स्वास्थम सेवाका कयाय कभाचायीराई तरफबत्ता तथा ऩोसाक बत्ता वाऩत ब ङ्टक्तानी गयेको यकभ अङ्झनमङ्झभत 
देङ्ञखएको रू. 

 

 

 

 

२९००००.० 

63.  ऩङ्चयवाय मोजना तथा प्रजनन स्वास्थम कामाक्रभ्- १२४-२०७७।३।३०, सॊघीम सर्ता अनङ्टदानको फजेट 
खचा गदाा स्वास्थम तथा जनसॊखमा भन्रारफाट जायी गयीएको आङ्झथाक वषा २०७६।७७ भा सर्ता 
अनङ्टदान तपा  स्थानीम तहफाट कामाान्वमन गङ्चयने स्वास्थम सम्फन्धी कामाक्रभहरुका राङ्झग सञ्चारन 
भागादर्ान फभोङ्ञजभ खचा गनङ्टाऩदाछ । गाउॉऩाङ्झरकारे भागादर्ान ङ्जवऩयीत खोऩ कामाक्रभको सङ्झभऺा, र्ङ्टक्ष्भ 
मोजना अध्मावङ्झधक कामाक्रभ अन्तगात ङ्झभङ्झत २०७६।१२।१ य २ भा सञ्चाङ्झरत २ ङ्छदने गोष्ठीभा 
सहबागी २२ जनाराई २ ङ्छदनको रू १००० का दयरे रू. ३५०००।-, ङ्झभङ्झत २०७७।१२।६ भा 
सञ्चारन बएको खोऩको ङ्छदगोऩनाका राङ्झग साझेदाय सॊस्था, खोऩ सभन्वम सङ्झभङ्झत, स्वास्थम सॊस्था प्रभङ्टख, 
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कामाारमको नाभ M आदार् गाउॉऩाङ्झरका, डोटी ।                                                   आ.व. २०७६।७७ 
दपा बौ.नॊ., ङ्झभङ्झत य ब्महोया फेरुजू यकभ 

गाउॉऩाङ्झरका प्रभङ्टख तथा वडा प्रभङ्टखहरु य सयोकायवारासॉगको १ ङ्छदने गोष्ठीभा सहबागीराई सहबागी 
बत्ता फाऩत ३६ जनाराई रू. १००० का दयरे रू.३६००० य ङ्झभङ्झत २०७६।१२।६ भा सञ्चाङ्झरत 
ऩूणा खोऩ गाउॉऩाङ्झरका सङ्टङ्झनङ्ञितता य ङ्छदगोऩना सङ्टक्ष्भ मोजना अध्मावङ्झधकको रङ्झग गाउॉऩाङ्झरका खोऩ 
सभन्वम सङ्झभङ्झत, स्वास्थम सॊस्था प्रभङ्टख, गाउॉऩाङ्झरका प्रभङ्टख तथा वडा प्रभङ्टखहरु य सयोकारासॉगको १ 
ङ्छदने गोष्ठीभा सहबागी ३५ जनाराई रू.१००० का दयरे रू.३५००० ब ङ्टक्तानी गयेको छ । मसयी 
कामाारम ऩङ्चयसयभा नै कामाारमका ऩदाङ्झधकायीहरु सहबागी बएको गोष्ठीभा एकै ङ्छदनको २ वटा 
कामाक्रभभा रू.७१०००।– य २ ङ्छदने गोष्ठीभा भागादर्ानरे तोके बन्दा फाङ्जहयका सहबाङ्झगहरुराई 
रू.३५७००।– गयी जम्भा रू.१०६७०० ब ङ्टक्तानी यकभ अङ्झनमङ्झभत देङ्ञखएको रू. 

 

 

 

 

 

१०६७००.० 

64.  औषङ्झध खङ्चयद्- सावाजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ८५ को उऩङ्झनमभ १(क) भा ङ्झफस 
राख रुऩैमाॉसम्भको औषङ्झधजन्म भारसाभान उत्ऩादकरे याङ्जष्डम स्तयको सभाचाय ऩरभा सूचना प्रकार्न 
गयी तोकेको ङ्झफक्री भूल्मभा सोझै खङ्चयद गना सङ्जकने व्मवस्था छ । ऩाङ्झरकारे  कोटेर्न भाग गयी 
देहामफभोङ्ञजभ औषङ्झध सोझै खयीद गयेको छ ।  

बौ.नॊ. य ङ्झभङ्झत आऩूङ्झताकताा यकभ 

५२-२०७७।३।१० आई क्मू हस्ऩी केमय ३४२९५५ 

५२-२०७७।३।१० ङ्झतवायी भेङ्झडङ्झसन ङ्झडङ्जष्डव्मूटसा ४९२४३४ 
जम्भा ८३५३८९ 

औषङ्झध खङ्चयद सम्फन्धभा सम्फन्धीत आऩूताकसॉग औषङ्झध खयीद सम्झौता नगयेको, याङ्जष्डम ऩरऩङ्झरकाभा 
प्रकार्न बएको औषधीको भङ्टल्म अनङ्टसायको औषङ्झध खयीद कामा नगयेको, सभाप्त ङ्झभङ्झत उल्रेख गयी 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषम ङ्जवऻफाट Specification  अनङ्टसाय ऩयीऺण गयेय ङ्ञजन्सी दाखीरा गने नगयेको तथा 
उक्त औषङ्झध ङ्झफक्रीको राङ्झग होइन बङ्ङे रेवरभा खङ्टराएको प्रभाण सभावेर् नबएकोरे तोकीएको गङ्टणस्तय 
अनङ्टसायकै औषङ्झध प्राप्त बए नबएको मकीन गयी  औषङ्झधको खङ्चयद, आऩूतॉ, दाङ्ञखरा तथा खचाको ङ्जववयण 
अद्यावङ्झधक हङ्टने गयी अङ्झबरेख याख्न,े तथा आङ्झथाक वषाको अन्त्मभा फाॊकी यहेको औषङ्झधहरु ङ्ञजम्भेवायी 
सायेय ङ्ञजन्सी अङ्झबरेख व्मवङ्ञस्थत गनेतपा  ध्मान ङ्छदनङ्टऩदाछ । 

 

65.  ङ्ञजन्सी दाङ्ञखरा्- आङ्झथाक कामाङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ ४७ अनङ्टसाय कङ्ट नै ऩङ्झन भाध्मभफाट 
कामारमभा प्राप्त हङ्टन आएको ङ्ञजन्सी भारसाभानको ङ्जववयण य भूल्म सभेत खङ्टराई ङ्ञजन्सी ङ्जकताफभा सात 
ङ्छदनङ्झबर आम्दानी फाॉधी से्रस्ता खडा गयी अध्मावङ्झधक गयी याख्नङ्टऩने व्मवस्था छ । गाउॉऩाङ्झरकारे 
देहामका साभाग्री ङ्ञजन्सी दाङ्ञखरा गयेको नदेङ्ञखएकोरे ङ्ञजन्सी दाङ्ञखराको प्रभाण ऩेर् गनङ्टाऩने रू. 

बौ.नॊ. य ङ्झभङ्झत कामाक्रभ साभाग्री  यकभ 

८४-२०७७।३।२३ स्वास्थम सॊस्था नबएका 
वडाभा बवन ङ्झनभााण 

कम्प्मूटय टेवर १ थान, अङ्जपस 
दयाज १ थान, ङ्जट टेवर १ थान, 
घङ्टम्ने कङ्ट सॉ ३ थान  

९८३१० 

९१-२०७७।३।२४ स्वास्थम साभाग्री खयीद 
तथा व्मवस्थाऩन 

IR Thermometer १८ थान १३३२०० 

९२-२०७७।३।२४ ऩङ्चयवाय मोजन तथा 
स्वास्थम कामाक्रभ 

Digital B.P. Set ४ थान २४००० 

 

 

 

२५५५१०.० 
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कामाारमको नाभ M आदार् गाउॉऩाङ्झरका, डोटी ।                                                   आ.व. २०७६।७७ 
दपा बौ.नॊ., ङ्झभङ्झत य ब्महोया फेरुजू यकभ 

जम्भा २५५५१० 
 

66.  प्रधानभन्री योजगाय कामाक्रभ –  स्थानीम तहभा सूचीकृत फेयोजगाय व्मङ्ञक्तराई न्मूनतभ योजगायी 
प्रत्माबतू गयाउन एवभ ् साभूदाङ्जमक ऩूवााधायहरुको ङ्जवकास भापा त नागङ्चयकको जीवनमाऩनभा सङ्टधाय 
ल्माउने उदे्दश्मरे स्थानीम तह ङ्झबर प्रधानभन्री योजगाय कामाक्रभ सञ्चारनभा यहेको छ । प्रधानभन्री 
योजगाय कामाक्रभ सॊचारन ङ्झनदेङ्ञर्का, २०७५ को दपा २(१) फभोङ्ञजभ सङ्टचीभा सभावेर् बएकाहरुराई 
प्राथङ्झभङ्जककयण गयी काभका राङ्झग योजगाय कामाक्रभभा सॊरग्न गयाई योजगायी ङ्छदनङ्टऩने व्मवस्था 
यहेकोभा, कामाारमरे फेयोजगायको प्रथङ्झभङ्जककयण गने सूचकहरु तम नगयेको कायण ऩना आएका 
वेयोजागयी ङ्झनवेदनराई छानङ्जवन गयी वेयोजागायको तथमाङ्क एङ्जकन गना सकेको देङ्ञखएन ।  काभका 
रागी योजगाय कामाक्रभ कामाान्वमनका राङ्झग ङ्झनदेङ्ञर्काभा उल्रेङ्ञखत व्मवस्थाहरुको ऩारना नगयी 
मोजनाको छनौट अगावै औजाय खङ्चयद बएको, खङ्चयद बएको औजायहरुको ङ्ञजन्सी दाङ्ञखरा नबएको, 
ऩूवााधाय एवभ ् अन्म ङ्जवकास ङ्झनभााणका राङ्झग अङ्झधकाॉर् मोजना छनौट नबई, अनङ्टत्ऩादनभङ्टरक मोजना 
छनौट बएका देङ्ञखन्छन ्। साथै श्रङ्झभकको सॊखमा ऩङ्झन अत्माङ्झधक यहेकोरे कामाक्रभको उदे्दश्म अनङ्टरुऩ 
रक्ष्म हाॉङ्झसर गने गयी कामाान्वमन बएको ऩाईएन । मस कामाक्रभ अन्तगात स्थानीम तहङ्झबरका 
वडाहरुभा फाटो ङ्झनभााण, तटवन्ध ङ्झनभााण, ऩखाार ङ्झनभााण, खेर भैदान ङ्झनभााण, नारी ङ्झनभााण रगामतका 
कामाक्रभ सञ्चारन गयी ५४५ जनाराई सभग्रभा ९३८१ ङ्छदन य औषतभा १७.२ ङ्छदन भार योजगायी 
उऩरव्ध गयाई श्रङ्झभक ज्मारा, प्रर्ासङ्झनक खचा य कामाक्रभ खचा सभेतभा रू.५६०२६८४।- (हारे 
औजाय खयीद सभेत) खचा रेखेको छ । उक्त खचावाट रङ्ञऺत वगाभा अल्ऩकारीन योजगायी सजृना बए 
ताऩङ्झन काभको दीगोऩना बएको देङ्ञखॊदैन । योजगायी सजृना सङ्जहत स्थानीम तहभा बौङ्झतक ऩूवााधाय 
ङ्जवकास तथा स्वयोजगायी ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द् गने प्रभङ्टख रक्ष्म यहेको उक्त कामाक्रभभा योजगायभङ्टखी मोजना 
कामाान्वमन गदाा फजेट, फेयोजगायीको सॊखमा य सम्बाव्म मोजना सभेत ङ्झभल्ने गयी कामाक्रभ छनौट एवॊ 
स्वीकृत गयेय कामाक्रभ कामाान्वमन गनङ्टा ऩनेभा सो वेगय वजेट खचा बएको छ । सञ्चाङ्झरत कामाक्रभको 
सॊङ्ञऺप्त ङ्जववयण देहामफभोङ्ञजभ यहेको छ् 

ङ्झस.नॊ. कामाक्रभ/मोजना सॊचारन योजगाय 
सॊखमा 

योजगायी 
प्राप् त गयेको 
ङ्छदन 

ऩाङ्चयश्रङ्झभकभा 
खचा  
बएको यकभ 

कङ्ट र खचा 

1.  ङ्जऩड फाटो ङ्झनभााण मोजना २६ ३४६ १९३७६० १९३७६० 

2.  यानीवन राङ्झभखार फाटो सोङ्झरङ २५ ३५० १९११५४ १९११५४ 

3.  फार गोऩार बवानी फा.ङ्जव.के. खेर 
भैदान तथा ऩखाा ङ्झनभााण मोजना 

२८ ३३४ 
१९१४२८ 

१९१४२८ 

4.  दहदेखी फारङ्जवकास फाटो सोङ्झरङ्ग ३७ ३७० १९५८८६ १९५८८६ 
5.  ऩोतरी फाङ्ङा गोयेटो फाटो ङ्झनभााण ३८ ७६० ३९५४६० ३९५४६० 
6.  भहादेवस्थान स्वास्थम चौकी ऩखाार तथा 

भैदान ङ्झनभााण 
३९ १०५३ 

६०८०४० 

८०९४६२ 

7.  कङ्ट चेडा देङ्ञख काऩडा सम्भ गोयेटो फाटो 
ङ्झनभााण 

६० ७२० 
४०५२०० 

४०५२०० 

8.  येजङ्टरा गोयेटो फाटो ङ्झनभााण ३६ ३६० १९०९१६ १९०९१६ 
9.  गोगना ङ्झसॉचाइ ऩोखयी ङ्झनभााण ४५ ७२० ४०८६४८ ५१५५४३ 
10.  बवानी फार ङ्जवकास घेयावाय भभात २१ ४६२ २७३६०० २८१११० 
11.  ढवैचा फाटो ङ्झनभााण ११ ११० ५९२०२ ५९२०२ 
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कामाारमको नाभ M आदार् गाउॉऩाङ्झरका, डोटी ।                                                   आ.व. २०७६।७७ 
दपा बौ.नॊ., ङ्झभङ्झत य ब्महोया फेरुजू यकभ 

12.  बाडीसैनी सडक सोङ्झरङ्ग य नारी ङ्झनभााण २६ ३६४ १८९७३१ १८९७३१ 
13.  सातरा गाउॉघय ङ्ञक्रङ्झनक बवन ङ्झनभााण २७ ३५१ १९६६८० २०११९४ 
14.  काॉडी गाउॉ फाटो सोङ्झरङ्ग ५९ १५५० ६९३६५६ ६९३६५६ 
15.  ङ्झसयकारा फाटो ङ्झनभााण मोजना ४२ ११७६ ७५५२५६ ७५५२५६ 
16.  ङ्जऩड फाटो ङ्झनभााण २५ ३५५ १८६४६९ १८६४६९ 

जम्भा ५४५ ९३८१ ५१३५०८६ ५४५५४२७  
67.  प्रधानभन्री योजगाय कामाक्रभको ऩाङ्चयश्रङ्झभक ब ङ्टक्तानी्- काभका राङ्झग ऩाङ्चयश्रङ्झभकभा आधाङ्चयत साभङ्टदाङ्जमक 

मोजना सञ्चारन कामाङ्जवङ्झध, २०७६ को ऩङ्चयच्छेद ५ फङ्टॉदा २१ (१) अनङ्टसाय स्थानीम तहरे श्रङ्झभकको 
ज्मारा सम्फङ्ञन्धत योजगाय उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको ङ्झनवेदन य हाङ्ञजयी ङ्जववयण तथा प्राङ्जवङ्झधक प्रङ्झतवेदनको 
आधायभा सम्फङ्ञन्धत वडा अध्मऺको ङ्झसपाङ्चयस फभोजभ श्रङ्झभकको फैँक खाताभा ब ङ्टक्तानी गनङ्टा ऩने 
व्मवस्था छ । नगयऩाङ्झरकारे प्रधानभन्री योजगाय कामाक्रभ सञ्चारन बएका सफै मोजनाको ज्मारा 
वाऩतको यकभ रू. ५१३५०८६।- सम्फङ्ञन्धत श्रङ्झभकको वैँक खाताभा ब ङ्टक्तानी नगयी योजगाय 
सङ्झभङ्झतको नाभभा ब ङ्टक्तानी गयेको छ । कामाङ्जवङ्झधरे तोकेको प्रङ्जक्रमा अवरम्फन गयी सम्फङ्ञन्धत 
श्रङ्झभकको फैँक खाताभा सोझै तरफ ब ङ्टक्तानी गनङ्टाऩदाछ ।   

 

68.  सोराय खयीद्- कामाारमरे ङ्ञर्रवन्दी दयबाउ ऩर ङ्जवङ्झधफाट उग्रताया टेक्नीकर सप्रामसाफाट साभाग्री 
१०२ सेट सोराय खयीद, ढङ्टवानी, जडान वाऩत रू.१३९१३२६।– खचा रेखेको छ । सॊस्थासॉगको 
सम्झौताभा सोराय खयीद य जडान सम्भको कामा सम्ऩङ्ङ गनङ्टाऩने उल्रेख छ । रेखाऩयीऺणको 
अवङ्झधसम्भ खयीद बएका सोराय जडान बएको छैन तय सोराय Installation वाऩत सॊस्थाराई 
रू.६९७५०।– ब ङ्टक्तानी बैसकेको छ । सॊस्थारे ऩेर् गयेको वैंक ग्मायेन्टीको अवङ्झध ऩङ्झन सभाप्त 
बैसकेको छ । मसयी सोराय जडान नै नबइ Installation वाऩत ब ङ्टक्तानी बएको यकभ असङ्टर गयी 
दाङ्ञखरा गनङ्टाऩने रू.     

 

 

 

६९७५०.० 

 सभानीकयण ऩूॉङ्ञजगततपा   

69.  कङ्ञन्टन्जेन्सी खचाको अङ्झबरेख : सावाजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ १०(७) अनङ्टसाय रागत 
अनङ्टभान तमाय गदाा रागत अनङ्टभानको ५ प्रङ्झतर्तभा नफढ्ने गयी कङ्ञन्टन्जेन्सी खचा सभावेस गना सङ्जकने 
य  नेऩार सयकाय अथा भन्रारमको ङ्झभङ्झत २०७०।१।१५ को ङ्झनणामअनङ्टसाय खचा गदाा ऩूॉजीगत 
प्रकृङ्झतको २ प्रङ्झतर्त य अन्म सानाङ्झतना खचा ३ प्रङ्झतर्तबन्दा नफढ्ने गयी खचा गना सङ्जकने ब्मवस्था  
गयेको छ । कामाारमफाट मोजना कामाान्वमन गने क्रभभा प्रत्मेक कामाक्रभ खचाफाट ३ प्रङ्झतर्त का 
दयरे ङ्झफरफाट मस्तो यकभ कट्टी गने गयेको छ । कामाारमरे आ.व २०७६/७७ भा कन्टीन्जेन्सी 
फाऩत रु १५६२३७९।०० कट्टी गयेको छ ।  

 

70.  सावाजङ्झनक ऩयीऺण - स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७८ वभोङ्ञजभ स्थानीम तहरे 
सावाजङ्झनक सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी, ङ्छदगो य बयऩदो वनाउन कामाक्रभको साभाङ्ञजक ऩयीऺण अन्तगात 
सावाजङ्झनक ऩयीऺण य सावाजङ्झनक सङ्टनङ्टवाई गनङ्टाऩने व्मवस्था फभोङ्ञजभको कामा बएको ऩाइएन । 
सावाजङ्झनक ऩयीऺणको अबावभा आङ्झथाक कायोफायभा जवपदेङ्जहता य ऩायदाङ्ञर्ताको प्रफर्द्न गने कामाभा 
फाधा ऩने देङ्ञखन्छ ।  

 

71.  डीऩीआय खचा – फजेट व्मवस्था बई कामाान्वमन हङ्टने आमोजनाको भार गङ्टरुमोजना डीऩीआय रगामतको 
अध्ममत गयी प्रङ्झतवेदन तमाय गनङ्टा ऩदाछ । मस स्थानीम तहरे मो फषा स्वीकृत फाङ्जषाक कामाक्रभ 
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कामाारमको नाभ M आदार् गाउॉऩाङ्झरका, डोटी ।                                                   आ.व. २०७६।७७ 
दपा बौ.नॊ., ङ्झभङ्झत य ब्महोया फेरुजू यकभ 

अनङ्टसाय देहामफभोङ्ञजभको कामा ऩयाभर्ादाताफाट गयाई कूर रू २९ राख २० हजाय खचा बएको छ । 

 

मस्तो अध्ममन कामा गयाउॉदा राग्ने खचाको रागत अनङ्टभान तमाय गदाा कङ्ट नै आधाय नङ्झरई स्वीकृत 
फजेट फभोङ्ञजभकै यकभ खचा गयेको उऩमङ्टक्त देङ्ञखएन । डी.ऩी.आय.तमाय गदाा गाऊॉ ऩाङ्झरकाको प्राङ्जवङ्झधक 
जनर्ङ्ञक्त प्रमोग नगनााको कायण स्ऩष्ट छैन । आगाभी ङ्छदनभा गाऊॉ ऩाङ्झरकाको प्राङ्जवङ्झधक जनर्ङ्ञक्तफाट 
मस्तो कामा गयाउनङ्ट ऩदाछ । 

कामा ङ्जववयण ऩयाभर्ादाता स्वीकृत यकभ खचा यकभ 

फृहत खानेऩानी ङ्झड.ङ्जऩ.आय 
वडा नॊ. ३ य ४  

ङ्झरनेर कन्ष्डक्सन एण्ड कन्सल्ट प्रा.ङ्झर. 400000 348586 

फृहत खानेऩानी ङ्झड.ङ्जऩ.आय 
वडा नॊ. ३ य ४ 

हवाईट येज इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग कन्सल्टेन्ट 400000 351868 

 वडा नॊ. ३ कामाारम 
बवन 

दङ्टगाा इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग कन्ष्डक्सन एण्ड कन्सल्ट 
नेऩार प्रा.ङ्झर. 

500000 477220 

प्रर्ासकीम बवन ङ्झनभााण सैऩार इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग कन्ष्डक्सन एण्ड कन्सल्ट 
नेऩार प्रा.ङ्झर. 

1000000 956447 

ङ्झसल्रीऩङ्जहयो ङ्झगङ्चयचोका 
सडक 

भङ्झनर्ङ्टक इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग सङ्झबास प्रा.ङ्झर. 300000 295262 

आदर्ा गा.ऩा. फृहत 
खानेऩानी ङ्झडऩफेङ्चयङ्ग 

ङ्ञजमो इन्बामयोभेन्ट सोरङ्टर्न प्रा.ङ्झर. 500000 490600 

जम्भा:  ३१०००००।०० २९१९९८३।०० 

 

72.  ऩाईऩ खङ्चयद् आङ्झथाक कामाङ्जवङ्झध तथा ङ्जवत्तीम उत्तयदाङ्जमत्व ऐन २०७६ को दपा १९ भा स्वीकृत फजेट 
रक्ष्म अनङ्टरुऩ खचा गनङ्टा ऩने व्मवस्था छ । ऩाङ्झरकारे मो वषा ङ्झनम्नानङ्टसाय सप्रामासहरुफाट ऩाइऩ 
ग्माङ्जवन तथा जस्ताऩाता खङ्चयद गयी खचा रेखेकोभा साभाग्रीको खऩतको प्रभाण सॊरग्न छैन । 
सबेऺणफाट कामभ बएको आवश्मक ऩङ्चयभाण सङ्जहतको रागत अनङ्टभान  तथा ङ्झनधााङ्चयत कामाभा खऩत 
तथा जडान बएको नाऩी ङ्जकताव सङ्जहत हस्तान्तयण पायभ रगाएतको प्रभाण ऩेर् हङ्टनङ्ट ऩने रु.  

 

क्र स सप्रामसाको नाभ खङ्चयद बएको साभान ब ङ्टक्तानी यकभ 

१ फड्डा सप्रामास ग्माङ्जवन तथा ऩाइऩहरु ३९५८३९।०० 

२ ङ्छदव्म ज्मोती सप्रामसा जस्ता ऩाता खङ्चयद १९९९३९।००  

 

 

 

 

५९५७७८.०० 

73.  भारसभान तथा उऩकयण खङ्चयद् सावाजङ्झनक खङ्चयद ऐन २०६३ को दपा १३ भा सावाजङ्झनक ङ्झनकामरे 
कङ्ट नै भारसाभान तथा उऩकयण खङ्चयद गदाा तमाय गङ्चयने फोरऩर सम्फन्धी कागजातभा भारसाभानको 
प्राङ्जवङ्झधक स्ऩेर्ीकेसन उल्रेख गनङ्टा ऩने य सावाजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ २१ भा सोही 
प्राङ्जवङ्झधक स्ऩेङ्ञर्ङ्जपकेर्नभा आधाङ्चयत बई सम्झौता गनङ्टा ऩने बने ङ्झनमभ ४२ भा आऩङ्टङ्झता बएको 
भारसाभान फोरऩर सम्फन्धी कागजातभा उल्रेख बएको स्ऩेङ्ञर्ङ्जपकेसन फभोङ्ञजभको बए नबएको कङ्ट या 
ऩयीऺण गनङ्टा ऩने व्मवस्था छ । ऩाङ्झरकारे मो वषा खङ्चयद गयेका ङ्झनम्नानङ्टसाय भार साभान तथा 
उऩकयणहरुको सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषम ङ्जवऻको सहामताभा प्राङ्जवङ्झधक स्ऩेङ्ञर्ङ्जपकेसन तमाय ऩायेको देङ्ञखएन बने 
उऩमङ्टक्त प्राङ्जवङ्झधक ङ्जवरे्षता ङ्झनङ्जहत यहेको बङ्झन सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषम ङ्जवऻफाट ङ्झनयऺण सभेत बएको देङ्ञखएन 
जसरे गदाा खङ्चयद गङ्चयएका साभान गङ्टणस्तयीम तथा आवश्मक प्राङ्जवङ्झधक ङ्जवरे्षता बए नबएको एङ्जकन 
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कामाारमको नाभ M आदार् गाउॉऩाङ्झरका, डोटी ।                                                   आ.व. २०७६।७७ 
दपा बौ.नॊ., ङ्झभङ्झत य ब्महोया फेरुजू यकभ 

गना सङ्जकएन ।  
क्र स भारसाभानको ङ्जववयण आऩङ्टङ्झताकताा ब ङ्टक्तानी यकभ 

१ 
सोराय फङ्ञत्त सफ्टवमेय एङ्ञप्रकेर्न एण्ड 

ईन्पयभेर्न टेक्नोरोजी 
१४७४०८।०० 

२ एम्वङ्टरेन्स खङ्चयद अङ्ञग्न ईन्कऩोयेट प्रा ङ्झर ८०००००।०० ऩेश्की 

३ कम्प्मङ्टटय य ङ्जप्रन्टय खङ्चयद ङ्छदवस रेड ङ्झरङ्क ९९२५९।०० 

४ एक्सये रगामत अन्म सङ्ञजाकर 
भेङ्ञर्न खङ्चयद 

सम्जना सङ्ञजाकर एण्ड सऩरामसा ८२४९००।०० 

 
 सभानीकयण चारङ्टतपा   

74.  कयकङ्जट्ट् आमकय ऐन २०५८ को दपा ८७(१) भा प्रत्मेक फाङ्झसन्दा योजगायदातारे योजगायीफाट कङ्ट नै 
कभाचायी वा काभदायरे प्राङ्झप्त गयेको आमको गणना गदाा सभावेर् गङ्चयने नेऩारभा स्रोत बएको कङ्ट नै 
यकभ ब ङ्टक्तानी गदाा अनङ्टसूची १ फभोङ्ञजभका दयरे हङ्टने कय कट्टी गनङ्टा ऩने उल्रेख छ । मस ऩाङ्झरकारे 
ङ्ञर्ऺा र्ाखाको प्रभङ्टखभा जोयामर गा.ऩा. ङ्ञस्थत याभऩूय भा.ङ्जव. वङ्टडयका ङ्ञर्ऺक ऩदभ याज बट्टराइा 
ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ङ्छदए फाऩत ङ्झनजको सट्टाभा ङ्झनज कामायत ङ्जवद्यारमभा एक जना सट्टा ङ्ञर्ऺक ङ्झनमङ्टक्त गङ्चय मस 
ऩाङ्झरकाफाट तरफ बत्ता आ.व. २०७६/७७ भा कूर रु ५०१८७०.० ब ङ्टक्तानी ङ्छदएकोभा आमकय ऐन 
अनङ्टसाय कङ्जट्ट गनङ्टाऩने यकभ कट्टी नगङ्चय ब ङ्टक्ताङ्झन ङ्छदएकारे ङ्झनमभानङ्टसाय हङ्टन आउने कय यकभ सम्फङ्ञन्धत 
फाट असङ्टर गङ्चय दाङ्ञखरा गङ्चयनङ्टऩने रू. 

 

 

 

 

 

 

 

 

१४३७४.४ 

75.  सहङ्ञजकयण बत्ता् १३।२०७६/९/२१ अथाभन्रारमको कामाक्रभ कामाान्वन ङ्झनदेङ्ञर्का २०७५ को 
दपा ७.१.१५ को ४ भा ताङ्झरभ केन्द्र फाहेकका स्थानफाट सञ्चाङ्झरत ताङ्झरभ/गोङ्जष्ठ/सेङ्झभनाय रगामतका 
कामाक्रभभा खचा गने आधायहरु स्ऩष्ट गयेको छ । मस ऩाङ्झरकारे गा.ऩा.ऩदाङ्झधकायी य प्र.अ. सॉग एक 
ङ्छदने अन्तयङ्जक्रमा कामाक्रभभा सहजकता फाऩत ऩदभयाज बट्टरे रु ४०८०.० ऩाङ्चयश्रङ्झभक ङ्झरएकोभा उक्त 
ङ्झनदेङ्ञर्काभा सहजकताा फाऩत ऩाङ्चयश्रङ्झभक ङ्झरने व्मवस्था उल्रेख बएको ऩाइएन । ङ्झनदेङ्ञर्काभा उल्रेख 
नबएको सहजीकयण बत्ता के कङ्झत आधायभा फङ्टझेकोहो सो को प्रभाण ऩेर् गनङ्टाऩने अन्मथा सम्फङ्ञन्धतफाट 
असङ्टर गनङ्टा ऩने रू.  

 

 

 

 

 

४०८०.० 

76.  ऩाङ्झरका ङ्झबर भ्रभण् २४।२०७६/१०/१३ भ्रभण खचा ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ ५ भा सयकायी 
काभको ङ्झसरङ्झसराभा भङ्टरङ्टकङ्झबर आफ्नो कामाारम बन्दा फाङ्जहय भ्रभणभा वा काजभा खटीएका 
ऩदाङ्झधकायी वा कभाचायीरे भार भ्रभण खचा ऩाउने उल्रेख छ । मस ऩाङ्झरकाका देहाए फभोङ्ञजभका 
ऩदाङ्झधकायी/ कभाचायीहरुरे आफ्नो ऩाङ्झरका ङ्झबर ङ्जवङ्झबङ्ङ कामाका राङ्झग जाॉदा दैङ्झनक भ्रभण बत्ता  
ब ङ्टक्तानी ङ्झरएकारे खचा ऩङ्टङ्जष्टको प्रभाण ऩेर् गनङ्टाऩने अन्मथा सम्फङ्ञन्धत कभाचायीफाट असङ्टर गङ्चयनङ्टऩने रु  

ऩदाङ्झधकायी/कभाचायीको नाभ प्रमोजन यकभ रु ङ्झभङ्झत 

टेक फ. ङ्झतम्फा ङ्जवद्यारम अनङ्टगभन ३९००.० २०७६/९/१३-१६ 
ऩदभ फ. साउद ङ्जवद्यारम अनङ्टगभन ८२००.० २०७६/९/२७-१०-४ 

तऩ याज ओझा तरफ ङ्झनकासा 
५१००.० २०७६/९/२४-२८ 
३९००.० २०७६/६/७-१० 

जम्भा २११००.०   

 

 

 

 

 

२११००.० 

77.    दाङ्ञखरा नबएको् ३३।२०७६/१०/११ आङ्झथाक कामाङ्जवङ्झध तथा ङ्जवत्तीम उत्तयदामत्व ऐन,२०७६ को  
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कामाारमको नाभ M आदार् गाउॉऩाङ्झरका, डोटी ।                                                   आ.व. २०७६।७७ 
दपा बौ.नॊ., ङ्झभङ्झत य ब्महोया फेरुजू यकभ 

दपा २८ (१)भा  ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तरे आफ्नो ङ्ञजम्भाभा आएको सयकायी नगदीको हकभा सोही ङ्छदन वा 
त्मसको बोङ्झरऩल्ट य ङ्ञजन्सी भारसाभान बए सात ङ्छदन ङ्झबर मथास्थानभा दाङ्ञखरा गयी शे्रस्ता खडा 
गनङ्टाऩने उल्रेख छ।मस ऩाङ्झरकाको वडा स्तयीम खेरकङ्ट दका राङ्झग रु १५००००.० को ११ जोय जङ्टत्ता 
य िेस खङ्चयद गयेको देङ्ञखन्छ । खङ्चयद ऩिात उक्त जङ्टत्ता य िेस कामाारमभा दाङ्ञखरा नदेङ्ञखएको य 
सोको ङ्जवतयण बयऩाइा सभेत नबएकोरे सोको ङ्जवयण बयऩाइा वा दाङ्ञखरा प्रङ्झतवेदन ऩेर् गनङ्टाऩने अन्मथा 
सम्फङ्ञन्धत फाट असङ्टर गङ्चयनङ्टऩने रु  

 

 

 

 

१५००००.० 

78.  गा.ऩा.स्तयीम खेरकङ्ट द ङ्जवकास कामाक्रभ् ६३।२०७६/११/२३ आङ्झथाक कामाङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी २०६४ 
को दपा ३६ को (५) भा सयकायी ङ्झनकामफाट कङ्ट नै ताङ्झरभ, सेङ्झभनाय, गोष्ठी, कामार्ारा गोष्ठी आङ्छद 
सञ्चारन ऩिात कामाक्रभ अनङ्टरुऩ कामासम्ऩङ्ङ बए नबएको य त्मसभा खचा गङ्चयएका भारसाभानको 
ङ्जववयण तथा ङ्जवर बयऩाइा सङ्जहतको खचा देङ्ञखने गयी प्रङ्झतवेदन तमाय गनाऩने उल्रेख छ ।मस ऩाङ्झरकारे 
सञ्चारन गयेको गा.ऩा.स्तयीम खेरकङ्ट द ङ्जवकास कामाक्रभ सञ्चारन ऩिात ऩेर् गयेको प्रङ्झतवेदनभा 
कामाक्रभ बएको ङ्झभङ्झत य सम्फङ्ञन्धत वडाको खेरकङ्ट द सञ्चारन गने ङ्झनणामभा उल्रेख गङ्चयएको ङ्झभङ्झत, 
ङ्झनजरे कामाक्रभ सञ्चारनका राङ्झग ङ्झरएका साभाग्रीहरुको ङ्झभङ्झत, खेरकङ्ट द साभाग्री ङ्जवतयण बयऩाइा य 
कामाक्रभको पोटोभा उल्रेङ्ञखत ङ्झभङ्झत पयक पयक सभमको बएकारे कामाक्रभ सञ्चारन बएको मङ्जकन 
हङ्टन नसङ्जकएकारे सो कामाक्रभ बए नबएको तहाॉफाट नै छानङ्जवन गङ्चय कामाक्रभ सञ्चारन बएको प्रभाण 
ऩेर् गनङ्टाऩने अन्मथा सम्फङ्ञन्धतहरुफाट असङ्टर गङ्चयनङ्टऩने रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१०००००.० 

79.  वडा फैठकको बत्ता् सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेर् सयकायरे जायी गयेको स्थाङ्झनम तहका ऩदाङ्झधकायी तथा सदस्मको 
सङ्टङ्जवधा सम्फङ्ञन्ध ऐन,२०७५ को दपा १२ भा मस ऐनरे ङ्झनधाायण गयेको सङ्टङ्जवधा फाहेक अन्म सङ्टङ्जवधा 
ङ्झरन ऩाउने छैनन ्बङ्ङे उल्रेख छ।उक्त ऐनभा वडा कङ्झभङ्जटको फैठक फाऩतको बत्ताको व्मवस्था बएको 
ऩाइएन । मस ऩाङ्झरकाका देहामको बौचयभा देहामभा उल्रेख बए फभोङ्ञजभको यकभ वडा फैठक फाऩत 
खचा रेखेकारे, ऐनभा व्मवस्था बएको देङ्ञख फाहेकको बत्ता के कङ्झत आधायभा ब ङ्टक्तान गङ्चयएको हो सोको 
प्रभाण ऩेर् गनङ्टाऩने अन्मथा सम्फङ्ञन्धत फाट असङ्टर गङ्चयनङ्टऩने रु 

बौ.नॊ./ङ्झभङ्झत वडा नॊ यकभ रु 

१३१/२०७७/३/२५ ५ १२२४००.० 

१३२/२०७७/३/२५ ७ १२२४००.० 

१३३/२०७७/३/२५ १ १२२४००.० 

१३४/२०७७/३/२५ ३ १२२४००.० 

१३७/२०७७/३/२५ ६ १२२४००.० 

१४८/२०७७/३/२५ २ ११४७५०.० 

११८/२०७७/३/२५ ४ १४२८००.० 

जम्भा  ८६९५५०.०  

 

 

 

 

 

 

 

८६९५५०.० 

80.  वडा ङ्झबर भ्रभण् भ्रभण खचा ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ ५ भा सयकायी काभको ङ्झसरङ्झसराभा 
भङ्टरङ्टकङ्झबर आफ्नो कामाारम बन्दा फाङ्जहय भ्रभणभा वा काजभा खटीएका ऩदाङ्झधकायी वा कभाचायीरे भार 
भ्रभण खचा ऩाउने उल्रेख छ । मस ऩाङ्झरकाका देहाएका कभाचायी तथा ऩदाङ्झधकायीहरुरे ङ्जवङ्झबङ्ङ 
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कामाारमको नाभ M आदार् गाउॉऩाङ्झरका, डोटी ।                                                   आ.व. २०७६।७७ 
दपा बौ.नॊ., ङ्झभङ्झत य ब्महोया फेरुजू यकभ 

सभमभा गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबरका वडा, ङ्जवद्यारम, अस्ऩतार य ङ्जवङ्झबङ्ङ मोजना अनङ्टगभन फाऩत दैङ्झनक भ्रभण 
खचा ङ्झरएकारे ङ्झनमभावङ्झरको व्मवस्था ङ्जवऩङ्चयत ङ्झरएको उक्त यकभ सम्फङ्ञन्धत फाट असङ्टर गङ्चयनङ्टऩने रु  

बौ नॊ/ ङ्झभङ्झत  नाभ/ऩद यकभ रु 

८७/२०७६/१२/९ रेखा अङ्झधकृत ८०००.० 

९६/२०७७/२/९ ऩरकाय १००००.० 

४३/२०७६/१०/२ 

गा.ऩा.उऩ प्रभङ्टख २८४२५.० 

गा.ऩा.प्रभङ्टख ३४००.० 

जम्भा  ४९८२५.०  

 

४९८२५.० 

81.  भ्रभण अवङ्झधको बत्ता् ७८।२०७७/२/१८  भ्रभण खचा ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ७(११) भा 
सयकायी काभको ङ्झसरङ्झसराभा भ्रभणभा यही दैङ्झनक भ्रभण बत्ता उऩबोग गने ऩदाङ्झधकायी वा कभाचायीरे 
दैङ्झनक बत्ता उऩबोग गयेको अवङ्झधबय ङ्जपल्ड बत्ता, फैठक बत्ता, ताङ्झरभ बत्ता, स्थानीम बत्ता वा अन्म 
कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको बत्ता नऩाउने उल्रेख छ । मस ऩाङ्झरकरे सञ्चारन गयेको १ ङ्छदने झाडा ऩखारा तथा 
सयसपाइा सम्फन्धी जनचेतना भङ्टरक अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण कामाक्रभभा ङ्झनम्न व्मङ्ञक्तहरुरे दैङ्झनक भ्रभण बत्ता य 
सहबाङ्झग बत्ता फङ्टझेको ऩाइमो । ऐनको ङ्जवऩङ्चयत हङ्टने गयी ङ्झरएको सहबाङ्झग बत्ता सम्फङ्ञन्धत फाट असङ्टर 
गयीनङ्टऩने रु.  

नाभ  यकभ रु 

डा. सङ्झभक याज ङ्झसॊह १०२०.० 

ङ्छदऩक याज ओझा १०२०.० 
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जम्भा ३३१५.०  

 

 

 

 

 

३३१५.० 

82.  सोझै खङ्चयद य रागत अनङ्टभान ङ्जवना खङ्चयद्  १५९।२०७७/३/३० सावाजङ्झनक खङ्चयद ऐन २०६३ को 
दपा ५ भा एक राख रुऩैमाॉ बन्दा फढीको खङ्चयद गदाा रागत अनङ्टभान तमाय गनङ्टाऩने उल्रेख छ । 
त्मसैगयी सावाजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ८५(४) भा सावाजङ्झनक ङ्झनकामरे एक राख  
रूऩैमाॉबन्दा फढी यकभको सोझै खङ्चयद गदाा भौजङ्टदा सूचीभा यहेका कम्तीभा तीनवटा आऩूतॉकताा, ङ्झनभााण 
व्मवसामी, ऩयाभर्ादाता वा सेवाप्रदामकफाट ङ्झरङ्ञखतरुऩभा दयबाउऩर वा प्रस्ताव भाग गयी खङ्चयद गनङ्टा ऩने 
उल्रेख छ । मस ऩाङ्झरकारे  वन ङ्जवकास कामाक्रभ रागत रु ४८९९०६.० को ङ्जवरुवा खङ्चयद गदाा 
रागत अनङ्टभान तमाय नगयेको य भौजङ्टदा सङ्टङ्ञचकृत पभासॉग ऩङ्झन खङ्चयद गयेको देङ्ञखएन । खङ्चयद ऐन य 
ङ्झनमभावरीको व्मवस्था ङ्जवऩङ्चयत हङ्टने मस्ता खङ्चयद प्रकृमा ङ्झनमन्रण गङ्चय ऐन य ङ्झनमभावरीको 
कामाान्वमनभा जोड ङ्छदनङ्ट ऩने देङ्ञखन्छ । 

 

83.  कय कङ्जट्ट् १५९।२०७७/३/३१  कामारमको राङ्झग आवश्मक भसरन्द तथा कामाारम धनगढी देङ्ञख 
गा.ऩा.को केन्द्र सम्भ साभाग्री ढङ्टवानी फाऩत रु १४००००.० ब ङ्टक्तानी गने गयी गाङ्झड चारक सॉग 
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सम्झौता गदाा कयायभा ढङ्टवानी वाऩत १० प्रङ्झतर्त कय कङ्जट्ट गने गङ्चय सम्झौता गङ्चयएको बए ऩङ्झन ब ङ्टक्तानी 
ङ्छददा सो कट्टा नगयेकोरे सम्फङ्ञन्धत फाट असङ्टर गङ्चय दाङ्ञखरा गङ्चयनङ्टऩने रु  

१४०००.० 

84.  न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको फैठक् १४९।२०७७/३/२९ नेऩारको सॊङ्जवधान अनङ्टसाय स्थानीम तहको न्माङ्जमक 
सङ्झभङ्झतभा उऩ प्रभङ्टख सङ्जहत तीन जना सदस्म यहने व्मवस्था छ । मस ऩाङ्झरकारे न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको 
फैठकभा सहबाङ्झग बए फाऩत १० जनाराइा फैठक बत्ता ब ङ्टक्तानी ङ्छदएको देङ्ञखन्छ । सॊङ्जवधान अनङ्टसाय ३ 
जना भार यहने सङ्झभङ्झतभा १० जनाराइा ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झतभा फसेको फैठकको बत्ता फाऩत कूर रु 
१३६८५०.० ब ङ्टक्तानी गनाका कायण स्ऩष्ट गनङ्टाऩने अन्मथा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायी य कामारम 
सहमोगी १ जना फाहेक गा.ऩा.अध्मऺ य प्रभङ्टख प्रर्ासङ्जकम अङ्झधकृत सङ्जहत ६ जनारे फङ्टझेको बत्ता 
सम्फङ्ञन्धत फाट असङ्टर गङ्चयनङ्टऩने रु.  

 

 

 

 

 

६५४५०.० 

85.  ऩयाभर्ा सेवा् १५५।२०७७/३/३० सावाजङ्झनक खङ्चयद ऐन २०६३ को दपा २९ (क) भा सम्फङ्ञन्धत 
सावाजङ्झनक ङ्झनकामभा उऩरब्ध जनर्ङ्ञक्तफाट कङ्ट नै काभ हङ्टन नसक्ने बएभा भार ऩयाभर्ा सेवा खङ्चयद गना 
सङ्जकने बङ्झनएको छ । मस ऩाङ्झरकारे २०७७/३/२५ भा गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवङ्झबङ्ङ कामाङ्जवङ्झध ङ्झनभााण 
गनाका राङ्झग रु १०००००.०० भा १ जना स्थानीम ऩरकाय सॉग सम्झौता गयेय कामाङ्जवङ्झध ङ्झनभााण 
गयेको ऩाइमो ।ऩाङ्झरकाको राङ्झग आवश्मक कामाङ्जवङ्झधको भस्मौदा तमाय गने कामा ऩाङ्झरकाभा तत्कार 
कामभ यहेको जनर्ङ्ञक्तफाट सम्बव देङ्ञखन्छ । मसयी ऐनको व्मवस्था ङ्जवऩङ्चयत ऩयाभर्ा सेवा खङ्चयद गनङ्टा 
ङ्झनमभ सम्भत नदेङ्ञखएको रु.  

 

 

 

 

 

 

१०००००.० 

86.  ङ्झफर बयऩाई नबएको (८) २०७७।०३।२५ फहङऺ्ट रेीम ऩोषण कामाक्रभ् - अङ्झथाक कामाङ्झफङ्झध ङ्झनमभावरी 
२०६४ को ङ्झनमभ ३६(३) फभोङ्ञजभ खचा रेखदा खचाको ङ्झफर बयऩाई सङ्जहत रेखा याख्नङ्टऩने व्मवस्था छ 
। ऩोषण सॊमोजक श्री ङ्ञर्रा ङ्झफ करे ऩोषण सम्फन्धी ङ्जवङ्झबङ्ङ कामाक्रभको राङ्झग रु=४५६९९०।०० 
ऩेश्की ङ्झरएकोभा सो कामाक्रभको ऩेश्की पछौट गदाा रू. ३९४५८०।०० फयाफयको भार ङ्जवर बऩाई 
सॊरग्न बएको  देङ्ञखएकोरे घटी यकभ रु=६२४१०।०० फयाफयको थऩ प्रभाण ऩेर् गनङ्टाऩने अन्मथा 
सम्फङ्ञन्धतफाट असङ्टर उऩय हङ्टनङ्टऩने रु=. 

 

 

 

 

 

६२४१०.०० 

87.  ङ्झफर बयऩाई नबएको ५५(२०७७।०३।३१) कोयोना योकथाभ तथा व्मवस्थाऩन्- अङ्झथाक कामाङ्झफङ्झध 
ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ ३६(३) फभोङ्ञजभ खचा रेखदा खचाको ङ्झफर बयऩाई सङ्जहत रेखा याख्नङ्टऩने 
व्मवस्था छ । वडा नॊ. ३ को याहात ङ्जवतयणको रङ्झग रू.४८.८० प्रङ्झतकेजी का दयरे ५३०० केङ्ञज 
चाभर वडा सङ्ञचफ श्री यभेर् चन्द्र ओझा र्द्ाया खङ्चयद गयी सोङ्जह अनङ्टसाय ब ङ्टक्तानी बएकोभा सो चाभर 
ङ्जवतयण गये वाऩत सॊरग्न बयऩाईभा ५०५० केजी भार ङ्जवतयण बएको देङ्ञखन्छ । मसयी फाॉङ्जक २५० 
केङ्ञज चाभर ङ्जवतयणको थऩ प्रभाण ऩेर् हङ्टनङ्ट ऩने अन्मथा सो फयाफयको यकभ सङ्ञम्धत कभाचायीफाट असङ्टय 
हङ्टनङ्टऩने रू. 

 

 

 

 

 

१२२०००.० 

88.  भ्रभण खचा :  सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेर् अन्तगातका स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायी तथा सदस्मरे ऩाउने सङ्टङ्जवधा 
सम्फन्धी ऐन, २०७५ तथा भ्रभण खचा ङ्झनमभावरी, २०६४ फभोङ्ञजभ कामाारमको काभभा कभाचायी तथा 
ऩदाङ्झधकायीराई भ्रभण खचा ब ङ्टक्तानी गदाा देङ्ञखएका व्महोयाहरु देहाम फभोङ्ञजभ छन ्।  

 अङ्झधकाॊर् भ्रभणको उदे्दश्म य स्ऩष्ट प्रमोजन कामाारमकै काभका राङ्झग बएको हो बनी सङ्टङ्झनङ्ञित 
हङ्टने ङ्जवश्वसनीम आधाय नदेङ्ञखएको । 
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कामाारमको नाभ M आदार् गाउॉऩाङ्झरका, डोटी ।                                                   आ.व. २०७६।७७ 
दपा बौ.नॊ., ङ्झभङ्झत य ब्महोया फेरुजू यकभ 

 ङ्झनमभानङ्टसाय भ्रभण अङ्झबरेख खाता नयहेकारे ऩदाङ्झधकायी तथा कभाचायीको भ्रभण सम्फन्धी 
एङ्जककृत ङ्जववयण प्राप्त हङ्टन नसकेको । 

 भ्रभण ऩिात ्तोङ्जकए फभोङ्ञजभ भ्रभण प्रङ्झतवेदन ऩेर् नगयी अङ्झधकाॊर् भ्रभणको भ्रभण खचा ब ङ्टक्तानी 
गने गयेको ।   

 कङ्झतऩम भ्रभणहरु ऩाङ्झरका वा कामाारमसॉग असम्फङ्ञन्धत गाॉउऩाङ्झरका गएको जनाई सो वाऩतको 
खचा ब ङ्टक्तानी गने गयेको ।  

 स्ऩष्ट प्रमोजन फेगय वडा अध्मऺ सङ्जहतका ऩदाङ्झधकायीको ७ ङ्छदनको भ्रभण आदेर् स्वीकृत गयी 
ब ङ्टक्तानी गने गयेको ।  

      अत् स्ऩष्ट प्रमोजन य उदे्दश्म फेगय अङ्झधकाॊर् ७ ङ्छदनको सभमावधी याखी भ्रभण खचा ब ङ्टक्तानी 
गयेको अवस्थाफाट भ्रभण खचा ब ङ्टक्तानीभा दङ्टरुऩमोगको सम्बावना देङ्ञखमो । त्मसैरे तोङ्जकएको कानङ्टनी 
व्मवस्थाको ऩारना गदै भ्रभण खचाभा हङ्टन सक्ने अङ्झनमङ्झभतता य दङ्टरुऩमोग ङ्झनमन्रण गना भ्रभण आदेर् 
स्वीकृत गने ऩदाङ्झधकायीरे ध्मान ङ्छदनङ्टऩदाछ ।   

 साभाङ्ञजक सङ्टयऺातपा   

89.  साभाङ्ञजक सङ्टयऺातपा  फढी ङ्झनकासा – साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामाक्रभ सञ्चारन कामाङ्जवङ्झध, २०७५ रे 
राबग्राहीको नाभ दताा य नवीकयण, रगत कट्टा तोङ्जकएको ङ्झभङ्झत ङ्झबरै ऩङ्चयचमऩर अङ्झनवामा रुऩभा 
नवीकयण गयी साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ङ्जवतयण गनङ्टाऩने, प्रत्मोक फषा रगत अध्मावङ्झधक गयी राबग्राहीको 
सॊखमा मङ्जकन गनङ्टाऩने, बत्ता ङ्जवतयण गदाा फैंक भापा त बत्ता ङ्जवतयण गनङ्टाऩने, साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामाक्रभराई 
प्रबावकायी रुऩभा सञ्चरान गना ङ्झनमङ्झभत रुऩभा अनङ्टगभन गनङ्टाऩने, केङ्ञन्द्रकृत सूचना प्रणारीभा प्रङ्जवष्टी गङ्चय 
अधावङ्झद्यक गने ङ्ञजम्भेवायी साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको अङ्ञखतमायी ऩाउने सम्वङ्ञन्धत स्थानीम ङ्झनकामको हङ्टने 
व्मवस्था  गयेको छ । तय गाउॉऩाङ्झरकारे राबग्राहीको रगत अद्यावङ्झधक नगयी एउटै नागङ्चयकता नॊफय 
य एउटै जन्भङ्झभङ्झत बएका राबग्राहीराई २ वा सोबन्दा फढी ऩङ्चयचम ऩर जायी गयेको, भतृ्मङ्ट बइसकेका 
राबग्राहीको रगत कट्टा नगङ्चयएको ऩाइमो । तसथा ऩाङ्झरकारे राबग्राही रगत अद्यावङ्झधक गयी दोहोयो 
नाभावङ्झर य भतृ्मङ्ट बइसकेका व्मङ्ञक्तको नाभावङ्झर रगत कट्टी गनङ्टाऩने जरुयी छ । 

 

90.  भतृ्मङ्ट बएभा, फसाई सयी गएभा, एकर वा ङ्जवधवा भङ्जहरारे ङ्जववाह गयेभा, फारफाङ्झरकाको हकभा ऩाच 
उभेय ऩूया बएभा, नवीकयण नगयेभा, एक आाङ्झथाक वषाको कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जकस्ता यकभ नफङ्टझेभा वा फैङ्क भापा त 
ङ्जवतयण बएकाभा रागाताय उक्त वषासम्भ खाता ङ्झनङ्ञष्क्रम बएभा, अमोग्म व्मङ्ञक्तरे बत्ता प्राप्त  गयेको 
प्रभाङ्ञणत बएको अवस्थाभा राबग्राहीको नाभ सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहरे भूर अङ्झबरेखफाट कट्टा गनङ्टाऩने 
व्मवस्था छ । ऩाङ्झरकाको घटना दताा व्मवस्थाऩन अध्मावङ्झधक हङ्टनङ्ट ऩदाछ । 

 

  ऩेश्की व्मवस्थाऩन  

91.  ऩेश्की फाकी्  आङ्झथाक कामाङ्जवङ्झध तथा ङ्जवत्तीम उत्तयदाङ्जमत्व ऐन २०७६ को दपा ७४ भा सावाजङ्झनक 
ङ्झनकामरे कङ्ट नै प्रमोजनको राङ्झग ङ्छदइएको ऩेश्की सो प्रमोजन सम्ऩङ्ङ बएको ङ्झभङ्झतरे २१ ङ्छदन ङ्झबर 
पर्छ्यौट बै सक्नङ्ट ऩने व्मवस्था छ । ऩाङ्झरकारे ङ्झनम्नानङ्टसाय काभको राङ्झग ऩेश्की ङ्छदइएकोभा आङ्झथाक 
वषाको अन्त्म सम्भ ऩेश्की पर्छ्यौट हङ्टन नसकी ऩेश्की फाकीको ङ्जववयण कामभ गयेको छ । 
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कामाारमको नाभ M आदार् गाउॉऩाङ्झरका, डोटी ।                                                   आ.व. २०७६।७७ 
दपा बौ.नॊ., ङ्झभङ्झत य ब्महोया फेरुजू यकभ 

91.1.  ऩेश्की फाॉकी् आङ्झथाक कामाङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी २०६४ अनङ्टसाय तोङ्जकएको म्माद ङ्झबर ऩेश्की पर्छ्यौट गङ्चय 
सक्नङ्ट ऩने व्मवस्था छ । ऩाङ्झरकारे ङ्झनम्नानङ्टसायको ऩेश्की तोङ्जकएको म्माद ङ्झबर पर्छ्यौट गनङ्टा ऩदाछ । 

क्र स ऩेश्की ङ्झरनेको नाभ ऩेश्की यकभ कैङ्जपमत 

१ योमर कन्स्रक्सन 4965000.00 म्माद ननाघेको 

२ योमर कन्स्रक्सन 4850000.00 म्माद ननाघेको 

३ श्री कारी बैयव भा ङ्जव 120000.00 म्माद ननाघेको 

 म्माद ननाघेको ऩेश्की यकभ 9935000।००  

४ अग्नी ईन्कऩोयेटेड 800000.00 ऩेश्की जभानत ङ्झफना 

५ ङ्झसल्राने नङ्टवाघय कठ्यायी खा ऩा 
उ स 

150000.00 म्माद नाघेको 

६ धायीदोरा सोराय ङ्झरफ्ट खा ऩा उ 
स 

287000.00 म्माद नाघेको 

७ साउदकाॉडा फाहङ्टनकाॉडा खा ऩा उ 
स 

75000.00 म्माद नाघेको 

 म्माद नाघेको ऩेश्की यकभ 1312000।००  
 

 

 

१३१२०००।० 

  आन्तङ्चयक रेखाऩङ्चयऺणफाट कामभ फेरुजङ्ट  

92.  आन्तङ्चयक रेखाऩङ्चयऺण प्रङ्झतवेदन उऩयको कायवाही : आङ्झथाक कामाङ्जवङ्झध तथा ङ्जवत्तीम उत्तयदाङ्जमत्व ऐन 
२०७६ को दपा ३३ भा आन्तङ्चयक रेखा ऩयीऺणफाट देङ्ञखएको फेरुजू अङ्ञन्तभ रेखाऩयीऺण हङ्टदा सम्भ 
पर्छ्यौट गङ्चय सक्नङ्ट ऩने व्मवस्था छ । ऩाङ्झरकाको आन्तङ्चयक रेखाऩयीऺणभा देङ्ञखएका ङ्झनम्नानङ्टसाय 
व्महोया रेखाऩयीऺण अवङ्झध सम्भ पर्छ्यौट नबएकोरे ङ्झनमभानङ्टसाय पर्छ्यौट गनङ्टा ऩदाछ । 

 

92.1.  ६४,२०७६।११।१३ एस ङ्ञज फ्मङ्टर सेन्टयराई ङ्जवर बऩाई फेगय ब ङ्टक्तानी बएकोभा प्रभाण ऩेर् गनङ्टा 
ऩने रु 

९६७९३.०० 

92.2.  ८७, २०७७।०३।२३ ङ्जहया टेडसा एण्ड जनयर अडाय सप्रामसाराई ङ्झफर बऩाईा फेगय भसरन्द तथा 
कामाारम साभाग्री ङ्ञर्षाकफाट ङ्झफर बऩाई फेगय ब ङ्टक्तानी रु ४९९४६.०० 

92.3.  १२५,२०७७।०३।२२ सवायी चारक र फ योकामको नाभभा यहेको ऩेश्की पछौट गदाा इन्धन खचा 
वाऩत ङ्जवर सॊरग्न नयहेको रु ५१००.०० 

 फ.उ.ङ्झस.न. ८०७७१५०५००१  

92.4.  २५६,२०७७।०३।३१ स्माउरे राङ्झभखान सडक ङ्झनभााण वाऩत ङ्जव एस कन्स्रक्सनराई ठेक्का ङ्जवर 
नाऩजाॉच ङ्जकताफ कामासम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन प्राङ्जवङ्झधकफाट जाॉच नबइ ब ङ्टक्तानी बएकोरे प्राङ्जवङ्झधक नाऩी 
सङ्जहतको प्रभाण ऩेर् गनङ्टा ऩने रू. 

 

९३८८८७.०० 

92.5.  २४८,२०७७।०३।३१ बवानी भङ्ञन्दय ङ्झनभााण उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतरे उ.स.रे २०७७।०३।३२ ङ्झनभााण  
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कामाारमको नाभ M आदार् गाउॉऩाङ्झरका, डोटी ।                                                   आ.व. २०७६।७७ 
दपा बौ.नॊ., ङ्झभङ्झत य ब्महोया फेरुजू यकभ 

कामा सक्ने सम्झौता गयेकोभा काभ सम्ऩङ्ङ गनङ्टाऩने २०७७।०३।२५ उल्रेख गयेको ऩाइमो । ङ्जऩङ्झसङ्झस 
१M२M४ य प्राङ्जष्टङ कामाभा प्रमोग हङ्टने ङ्झसभेन्ट ५.५cum volume  य प्राष्टीङ ३५.५७sqm वाऩत क्रभर्् 
३२.२ य ३.८४ फोया ङ्झसभेन्ट गयी जम्भा रभसभ ३९ bag ङ्जवर हङ्टनङ्टऩनेभा ३० bag को भार ङ्जवर 
बऩाई ऩेर् बएकोरे रु १३५७ प्रङ्झतकट्टाको दयरे हङ्टन आउने यकभ ङ्झनजफाट असङ्टर उऩय गनङ्टा ऩने रु 

 

 

 

१२२१३.०० 

 फ.उ.ङ्झस.न ८०७७९५०५५०१  

92.6.  २६,२०७७।०३।२८ बकायो सङ्टधाय कामाक्रभको यकभ हङ्चयमारी कृषक सभङ्टहराई ङ्जवर बवऩाई फेगय 
ब ङ्टक्तानी ङ्छदएको रू. 

१६५०००.०० 

92.7.  १८२,२०७७।०३।२६ रक्ष्भी भाध्माङ्झभक ङ्जवद्यारमराई ऩङ्टस्तकारम ङ्झनभााण य पङ्झनाचय खङ्चयदको यकभ 
ब ङ्टक्तानी गदाा ङ्ञजन्सी शे्रस्ता ऩेर् नबएको रु 

 

२५३१२०.०० 

 अनङ्टगभन्  गत वषाको प्रङ्झतवेदनभा आमोजना कामाान्वमन, सोझै खङ्चयद, ङ्झफर बयऩाई, से्रस्ता ऩेस नबएको, 
फैङ्क सभामोजन, अङ्झग्रभ कय, फढी ब ङ्टक्तानी, अधङ्टयो ङ्झनभााण, नबएको काभको ब ङ्टक्तानी, कय वीजक, सवायी 
साधन खङ्चयद, ठेक्का स्वीकृङ्झत य ओबयहेड रगामतका व्महोया औॊल्माइएकोभा मो वषा ऩङ्झन सङ्टधाय गयेको 
ऩाइएन । फेरुजू व्महोया ऩङ्टनयावङृ्ञत्त नहङ्टने गयी कामासम्ऩादन गनङ्टाऩने देङ्ञखन्छ । 
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अनङ्टसङ्टची-१ 

आदर्ा गाउॉऩाङ्झरकाको सॊङ्ञचतकोष ङ्जववयण 

2076/77 

सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेर् 

रु. हजायभा                                                                                                                                                                                                               

 ङ्ञजल्रा 

स्थानीम तह 
रेखाऩयीऺण 
यकभ 

फेरुजू 
यकभ 

प्रङ्झतर्त 

आम व्मम 

भौज्दात 
फाॉकी गतवषाको 

ङ्ञजम्भेवायी 

सॊघ तथा 
प्रदेर् 
अनङ्टदान 

याजस्व 

वाॉडपाॉट 
यकभ 

आन्तङ्चयक 

आम 
अन्म आम जम्भा आम चारङ्ट खचा ऩूॊजीगत 

खचा अन्म खचा जम्भा खचा 

डोटी आदर्ा गाउॉऩाङ्झरका ८२७९२९ २५८५४ ३.१२ २२०१७ २६३३३५ ५६०३९ ८८९ १०८५७० ४२८८३३ १६६८५८ १०१७७९ १३०४५९ ३९९०९६ ५१७५४ 

 

अनङ्टसङ्टची-२ 

 

आदर्ा गाउॉऩाङ्झरकाको फेरुजङ्ट फङ्झगाकयण( ङ्जवङ्झनमोजन, याजस्व, धयौटी तथा अन्म कायोफाय) 
(रु. हजायभा) 

ङ्ञजल्रा स्थानीम 
तह 

प्रायङ्ञम्बक फेरुजू प्रङ्झतङ्जक्रमाफाट पछ्र्मौट फाॉकी फेरुजू वाॉकी फेरुजू 

दपा सॊखमा यकभ दपा सॊखमा यकभ दपा सॊखमा यकभ अर्ङ्टर 

गनङ्टाऩने 

ङ्झनमङ्झभत गनङ्टाऩने ऩेश्की 
सैर्द्ाङ्ञन्तक रगङ्झत सैर्द्ाङ्ञन्तक रगङ्झत सैर्द्ाङ्ञन्तक रगङ्झत अङ्झनमङ्झभत 

बएको 
प्रभाण 

कागजात 
ऩेर् 

नबएको 

याजश्व 

रगत 
ङ्ञजम्भेवायी 
नसायेको 

सोधबनाॊ 
नङ्झरएको 

जम्भा कभाचायी अन्म जम्भा 

डोटी 
आदर्ा 
गाउॉऩाङ्झरका 

६० ३६ २५८५४ ० ० ० ६० ३६ २५८५४ ८७० १६०९९ ७५७३ ० ० २३६७२ ० १३१२ १३१२ 

 

अनङ्टसङ्टची-३ 

आदर्ा गाउॉऩाङ्झरकाको अध्मावङ्झधक फेरुजङ्ट ङ्ञस्थङ्झत 

(रु. हजायभा) 

 ङ्ञजल्रा 

स्थानीम तह 

गत फषा 
सम्भको वाॉकी 
वरेुजङ्ट 

सभामोजन 

सॊ ऩ को 
राङ्झग अनङ्टयोध 
बइ आएको 

यकभ 

सॊऩयीऺण 
बएको यकभ 

सॊऩयीऺण गना 
नङ्झभरेको यकभ 

कायवाही गना 
फाॉकी यकभ 

गत वषासम्भको 
वाॉकी यकभ 

मो वषाको 
थऩ यकभ 

मस वषा 
सम्भको वाॉकी 

वरेुजङ्ट 

मस वषा सम्भको 
वाॉकी वरेुजङ्ट 
भध्मे ऩेश्की 

डोटी आदर्ा गाउॉऩाङ्झरका २०७२८ ० ० ० ० ० २०७२८ २५८५४ ४६५८२ ५१८३ 
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