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Serving the Nation and the People 

दूरदृष् ि (Vision)  
 

जनहहतकािालग जवाफदेहहता, पारदष्शाता र लन ठा प्रवर्द्ान गने हवश् वसनीर् संस्था हनु प्रर्त् नशीि रहने । 

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

benefit of the people) 

 

गन्तव्र् (Mission)  

 

सरोकारवािािाई सावाजलनक कोर्षको दक्षतापूर्ा उपर्ोग सम्बन्धमा आश् वस्त पाना स्वतन्र एवं गरु्स्तरीर् 
िेखापरीक्षर् सेवा प्रदान गने ।  

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

efficiently used) 

 

 

मूल्र् मान्र्ता (Core Values)  

 
 

लन ठा (Integrity) 

स्वतन्रता (Independence) 

व्र्ावसाहर्कता (Professionalism) 

पारदष्शाता (Transparency) 

जवाफदेहहता (Accountability) 



 

महािेखापरीक्षकको कार्ाािर् 

Office of the Auditor General 
बबरमहि,  काठमाडौं, नेपाि 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

 

Phone: 4258174, 4266034, 4255707, A.G.Fax: 977-1-4268309, Fax: 977-1-426-27-98, Post Box: 13328 

Email : aag.mgmt@oagnep.gov.np  Website : www.oagnep.gov.np 

 "जनहहतका िालग जवाफदेहहता, पारदष्शाता र लनष्ठा प्रवधानमा हवश्वासनीर् िेखापरीक्षर् संस्था"  

(प्रदेश नं.१ र प्रदेश नं.2 िेखापरीक्षर् महालनदेशनािर्) 
पर संखर्ााः २०७८/७९           

च.नं. १४४ 

लमलताः २०७८/५/४  

 
 

श्री प्रमखुज्रू्, 
सनुवर्षी नगरपालिका, 
नगर कार्ापालिकाको कार्ाािर्,  

मोरङ । 

हवर्षर्ाः िेखापरीक्षर् प्रलतवेदन । 

 

 नेपािको संहवधानको धारा २४१ बमोष्जम त्र्स कार्ापालिकाको आलथाक वर्षा २०७६।७७ को िेखापरीक्षर् 

सम्पन्न गरी िेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोष्जम र्ो प्रलतवेदन जारी गररएको छ । उक्त प्रलतवदेन 

िेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोष्जम प्रर्ोजनको िालग अनरुोध छ । 

 
 
 

                                                                        (नेर कुमार खरी) 

                                                                              नार्व महािेखापरीक्षक

http://www.oagnep.gov.np/


  

 

 

 
 

महािेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपािको संहवधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहका सबै सरकारी कार्ाािर्को 
िेखापरीक्षर् लनर्लमतता, लमतव्र्र्ीता, कार्ादक्षता, प्रभावकारीता र औष्चत्र्को आधारमा महािेखापरीक्षकबाि 
हनुे व्र्वस्था छ । िेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महािेखापरीक्षकिे प्रत्रे्क 
गाउँपालिका र नगरपालिकाको िेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी अिग अिग प्रलतवेदन जारी गना सक्न ेव्र्वस्था 
छ । सोही व्र्वस्थाबमोष्जम स्थानीर् तहको 2076।77 को आलथाक कारोबारको िेखापरीक्षर् सम्पन्न 
गरी र्ो प्रलतवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् तहको िेखापरीक्षर् नेपािको संहवधान, िेखापरीक्षर् ऐन, सरकारी िेखापरीक्षर् 
मानदण्ड, हवत्तीर् िेखापरीक्षर् मागादशान, स्थानीर् तह िेखापरीक्षर् लनदेष्शका, महािेखापरीक्षकको वाहर्षाक 
िेखापरीक्षर् र्ोजना र लनकार्सँग सम्बष्न्धत ऐन, लनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । 

िेखापरीक्षर्को प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा हवत्तीर् हववरर्को शरु्द्ता, प्रचलित कानूनको पािना, बजेि तथा 
र्ोजना तजुामा एवं कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावाजलनक सम्पष्त्तको संरक्षर् र उपर्ोग, ष्जम्मेवारी र जवाफदेहहता एवं सेवा 
प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको    छ । त्र्सैगरी स्रोत साधनको प्राप्ती र उपर्ोग सम्बन्धमा प्रचलित कानूनको पािना भए नभएको 
हवश्लरे्षर् गरी हवत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सधुारका िालग सझुाव प्रस्ततु गरी सशुासन प्रबर्द्ानमा िेवा प¥ुर्ाउन ुिेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आलथाक वर्षा २०७६।७७ को िेखापरीक्षर् सम्पन्न भएपश्चात जारी गररएको प्रारष्म्भक प्रलतवेदन उपर प्राप्त प्रलतहक्रर्ाका हवर्षर्हरु 
लमिान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सहहतको अष्न्तम प्रलतवेदन पठाइएको छ । प्रलतवेदनमा ददएका सझुावहरुको 
कार्ाान्वर्नबाि स्थानीर् तहमा रहेको सीलमत स्रोत साधनको उपर्ोग गरी हवकास लनमाार् र सेवा प्रवाहमा लमतव्र्हर्ता, दक्षता र प्रभावकाररता 
हालसि गना सहर्ोग पगु्न ेअपेक्षा गररएको छ । फिस्वरुप स्थानीर् तहको कार्ासम्पादनमा जवाफदेहहता र पारदष्शाता प्रबर्द्ान हनु े हवश्वास 
लिइएको छ ।  

िेखापरीक्षर्बाि मूित: आन्तररक आर् र राजस्व बाँडफाँिको प्रक्षपेर् र्थाथापरक नरहेको, आन्तररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट 
कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्किन न्रू्न रहेको, पर्ााप्त आधार बेगर राजस्व छुि ददएको, बक्र्ौता असिुीमा प्रभावकारीता नआएको, बजेि 
अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेि राखेको, खचा पश्चात बजेि तथा कार्ाक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वर्षाान्तमा बढी खचा 
गरेको, खररद कानून हवपरीत सोझै खररद गरेको, अत्र्लधक प्रशासलनक खचा गरेको, बचत अनदुान हफताा नगरेको, हवतरर्मूखी खचाको 
बाहलु्र्ता रहेको जस्ता प्रवृष्त्त देष्खएका छन ्। त्र्सैगरी हवकास लनमाार्तफा  र्ोजना प्राथलमकीकरर् नगरेको, साना तथा िुके्र आर्ोजनाको 
छनौि गरेको, जहिि प्रकृलतका कार्ाहरु समेत उपभोक्ता सलमलतबाि गराएको, तोहकएबमोष्जम जनसहभालगता नजिेुको, दीगो हवकासका िक्ष्र् 
अनरुुप र्ोजना र कार्ाक्रम तजुामा नगरेको, दीघाकािीन हवकासको खाका तजुामा नभएको जस्ता समस्र्ा रहेका     छन ्।  

स्थानीर् तहको आन्तररक ब्र्वस्थापनतफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशष्क्तको कमी रहेको, कमाचारी लनर्षु्क्त तथा बढुवामा प्रदेश 
िोकसेवा आर्ोगको परामशा नलिएको, सेवा प्रवाहमा अपेष्क्षत सधुार हनु नसकेको, स्रोत, साधन र सम्पष्त्तको दरुुस्त अलभिेख नरहेको, 
सञ्चालित र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको अलभिेख नराखेको, बैंक हहसाब हववरर् तर्ार गने नगरेको, िेखाङ्कन तथा समग्र प्रलतवेदन प्रर्ािी र 
आन्तररक लनर्न्रर् कमजोर रहेको छ । साथै आन्तररक िेखापरीक्षर् भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् तहमा िेखा 
सलमलतको गठन, कार्ाक्षेर, िेखापरीक्षर् प्रलतवेदन उपर छिफि र बेरुजू फर्छ्यौि सम्बन्धी स्पष्ट कार्ाहवलध तजुामा हनु बाकँी रहेको पाइएको 
छ । िेखापरीक्षर्बाि औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गत हवगतका बेरुज ु उपर अपेष्क्षतरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको समेत 
देष्खएन । 

समर् र जनशष्क्तको सीलमतताको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् तहको कार्ास्थिमा नै उपष्स्थत भइा िेखापरीक्षर् गररएको लथर्ो । 
िेखापरीक्षर्को क्रममा िेखापरीक्षर् िोिीिे स्थानीर् तहका प्रमखु सहहतका पदालधकारीहरुसँग छिफि समेत गररएको लथर्ो । िेखापरीक्षर् 
प्रलतवेदनमा उल्िेख भएका ब्र्होराको कार्ाान्वर्नबाि स्थानीर् तहको हवत्तीर् व्र्वस्थापन, भौलतक पूवााधार र सेवा प्रवाहमा सधुार हनु ेअपेक्षा 
गरेको छु । स्थानीर् तहको िेखापरीक्षर्मा सहर्ोग परु्रर्ााउन ेस्थानीर् तहका सबै पदालधकारी तथा कमाचारीहरु र िेखापरीक्षर् तथा प्रलतवेदन 
तर्ारीमा संिग्न र्स कार्ाािर्का कमाचारीहरु सबैिाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  

                                       (िंकमष्र् शमाा, दंगाि) 

२०७8 भाद्र ४  गते              महािेखापरीक्षक



 

महािेखापरीक्षकको कार्ाािर् 

Office of the Auditor General 
बबरमहि,  काठमाडौं, नेपाि 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                  (प्रदेश नं 1 र 2 िेखापरीक्षर् महालनदेशनािर्) 

 

संखर्ााः २०७८/७९                                                                                                    लमलताः2078।५।४ 
च.नाः  १४३                                          
श्री  प्रमखुज्रू्,  
सनुवर्षी नगरपालिका,  
नगर कार्ापालिकाको कार्ाािर्, 

मोरङ ।             
 

हवर्षर्ाः  िेखापरीक्षर् प्रलतवेदन 

कैहफर्त सहहतको रार् 

हामीिे सनवर्षी नगरपालिकाको आलथाक वर्षा २०७६।७७ को हवत्तीर् हववरर् र त्र्ससँग सम्बष्न्धत आर् व्र्र् हववरर् तथा िेखा हिप्पर्ीहरुको िेखापरीक्षर् 
गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रलतवेदनको कैहफर्त सहहतको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्िेख भएका हवर्षर्िे पाने असर बाहेक, पेश भएको २०७७ आर्षाढ 31 मा 
समाप्त भएको आलथाक वर्षा २०७६।७७ को हवत्तीर् हववरर् र त्र्ससँग सम्बष्न्धत आर् व्र्र् हववरर्िे स्थानीर् तहसँग सम्बष्न्धत प्रचलित कानून र परम्परा 
बमोष्जम सारभतूरुपमा सही तथा र्थाथा अवस्था ष्चरर् गदाछ ।  

कैहफर्त सहहतको रार् व्र्क्त गने आधार 
१. िेखापरीक्षर्मा देष्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा लमलत २०७७।११।२ मा जारी गररएको प्रारष्म्भक प्रलतवेदन उपर प्राप्त प्रलतहक्रर्ा सहहतका प्रमार् 

कागजातका आधारमा फर्छ्यौि भएका दफाहरु हिाई कार्म व्र्होराको अष्न्तम प्रलतवेदन पाना  एकचालिस(४१) र्सैसाथ संिग्न छ ।  
२. िेखापरीक्षर्बाि रु. ६ करोड १९ िाख १९ हजार बेरुजू देष्खएको छ । सोमध्रे् असिु गनुापने रु. ५८ िाख ५४ हजार, प्रमार् कागजात पेश 

गनुापने रु. १ करोड १७ िाख ३० हजार, लनर्लमत गनुापने रु. २ करोड २3 िाख १4 हजार र पेश्की बाकँी रु. २ करोड २० िाख २१ हजार 
रहेको छ ।   

३. आम्दानी तथा खचाको शे्रस्ता नगदमा आधाररत िेखा प्रर्ािी अविम्बन गरेकोिे पालिकाको पेश्की बाहेक सम्पष्त्त तथा दाहर्त्व र्कीन हनु ेकुन ैजानकारी 
खिुाएको छैन ।   

हाम्रो िेखापरीक्षर् कार्ा नेपािको संहवधान, िेखापरीक्षर् ऐन तथा महािेखापरीक्षकको कार्ाािर्िे अविम्वन गरेका नेपाि सरकारी िेखापरीक्षर्मान, 

मागादशान तथा िेखापरीक्षर्सँग सम्बष्न्धत अन्र् प्रचलित कानून बमोष्जम गररएको छ । हवत्तीर् हववरर् तर्ार गने स्थानीर् तहसँग हामी स्वतन्र छौं 
।त्र्सका िालग स्वीकृत आचारसंहहता अनसुार हामीिे काम गरेका छौं । िेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका िेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार् व्र्क्त गने 
आधारका िालग पर्ााप्त र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाािर् हवश्वस्त छ ।   

हवत्तीर् हववरर् उपर व्र्वस्थापन र िेखाउत्तरदार्ी अलधकारीको ष्जम्मेवारी 
आलथाक कार्ालबलध तथा हवष्त्तर् उत्तरदाहर्त्व ऐन, २०७६ र स्थालनर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ तथा अन्र् प्रचलित काननु बमोष्जम सही र र्थाथा हनुे गरी 
हवत्तीर् हववरर् तर्ार गने तथा जािसाजी वा अन्र् गल्तीका कारर् हवत्तीर् हववरर् सारभतू रुपमा गित आकँडा रहहत स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क 
आन्तररक लनर्न्रर् प्रर्ािी िाग ुगने ष्जम्मेवारी पालिका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । नगर कार्ाकार्ापालिका, नगर प्रमखु र प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत सनुवर्षी 
नगरपालिकाको हवत्तीर् प्रलतवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका िालग ष्जम्मेवार रहेका छन ्।   

हवत्तीर् हववरर्को िेखापरीक्षर् उपर िेखापरीक्षकको ष्जम्मेवारी 
हवत्तीर् प्रलतवेदन समग्रमा जािसाजी वा अन्र् गष्ल्त समेतका कारर् सारभतू रुपमा गित आकँडा रहहत रहेको होस ्भलन उष्चत आश्वस्तता प्राप्त गरी रार् 
सहहतको िेखापरीक्षर् प्रलतवेदन जारी गनुा िेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् हो । िेखापरीक्षर्मा उष्चत आश्वस्ततािे सामान्र् स्तरको आश्वस्तता सम्प्रदान गरेको हनु्छ, 

तर िेखापरीक्षर् ऐन तथा महािेखापरीक्षकको कार्ाािर्िे अविम्वन गरेका नपेाि सरकारी िेखापरीक्षर्मान, मागादशान तथा िेखापरीक्षर्सँग सम्बष्न्धत अन्र् 
प्रचलित कानून बमोष्जम गने िेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पलन सबै प्रकारका जािसाजीजन्र् वा अन्र् गष्ल्त पत्ता िगाउन सक्न े लनष्श्चतता भन े

हुँदैन । हवत्तीर् हववरर्का उपर्ोगकताािे सामान्र्तर्ा गने आलथाक लनर्ार्मा न ैफरक पाना सक्न ेअवस्था देष्खएका एउिै वा समग्रतामा हनु े हवशेर्ष वा 
जािसाजीजन्र् वा अन्र् गष्ल्तिाई सारभतू रुपमा गित आकँडा मालनएको छ ।  

 

 

 

 
                                                                                                     (नेर कुमार खरी) 
                                                                                                     नार्ब महािेखापरीक्ष 
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सनुवर्षी नगरपालिका 
िेखापरीक्षर् प्रलतवेदन 

२०७६/७७ 

पररचर्ाः स्थानीर् नेततृ्वको हवकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्लतिाई सदुृढ गरी स्थानीर् तहमा हवधाहर्की, कार्ाकारीर्ी र न्र्ाहर्क 
अभ्र्ासिाई संस्थागत गना स्थानीर् सरकारको संचािन गने उद्देश्र्िे र्स नगरपालिकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर् 
सरकारिे संचािन गने कार्ामा सहकाररता, सह–अष्स्तत्व र समन्वर्िाई प्रवर्द्ान गनुा र स्थानीर् सरकारका काममा 
जनसहभालगता, उत्तरदाहर्त्व, पारदष्शाता सलुनष्श्चत गरी नागररकिाई गरु्स्तरीर् सेवा प्रदान गनुा नगरपालिकाको उद्देश्र् रहेको छ 
। र्स नगरपालिका अन्तगात ९ वडा,  ५० सभा सदस्र्, १०६.४ वगा हकिोलमिर क्षेरफि तथा ५० हजार ७५८ जनसंखर्ा 
रहेको छ । 

 

स्थानीर् सष्ञ्चतकोर्ष - आलथाक वर्षा २०७६।७७ को स्थानीर् सष्ञ्चत कोर्ष आर्-व्र्र् हहसावको संष्क्षप्त अवस्था लनम्न बमोष्जम 
रहेको छाः  

नगरपालिकािाई एकीकृत आलथाक संकेत तथा वगीकरर् र व्र्ाखर्ा, २०७४ स्वीकृत भएको, नेपाि सावाजलनक क्षेर िेखामान 
(NPSAS) बमोष्जमका फारामहरु सहहतको प्रालप्त र भकु्तानीको एकीकृत वाहर्षाक प्रलतवेदन (म.िे.प.फा.नं.२७२) अनसुार 
नगरपालिकाको र्स वर्षाको आर् व्र्र् हववरर् लनम्नानसुार रहेको छ । 

प्राप्ती भकु्तानी हहसाव 

२०७६ श्रावर् १ देष्ख २०७७ आर्षाढ ३१ सम्म 

हववरर् हिप्पर्ी 
र्स वर्षा रु. 

बजेि 
आफैिे गरेको 
प्रालप्त/भकु्तानी 

वस्तगुत/सोझै 

भकु्तानी 
जम्मा 

प्राप्ती (क+ख)   ८१४७५१३८६.२७ ८०११३२६००.७३   ८०११३२६००.७३ 

क. प्रालप्त (संष्चतकोर्षमा 
आम्दानी बालँधने) 

  ६४१९६९३३०.०० ६३३६६४६९५.१३   ६३३६६४६९५.१३ 

  ११००० कर ११ १२१२१००००.०० १००७४६०७०.६९   १००७४६०७०.६९ 

  १३००० अनदुान   ३८३९५९३३०.०० ३८३२१०९३०.००   ३८३२१०९३०.०० 

      संघीर् सरकार १२ ३३९३४८३३०.०० ३३८५९९९३०.००   ३३८५९९९३०.०० 

      प्रदेश सरकार १२ ४४६११०००.०० ४४६११०००.००   ४४६११०००.०० 

  १४००० अन्र् राजस्व ११ ९२०००००.०० ५८५३४६५.८१   ५८५३४६५.८१ 

  १५००० हवहवध प्रालप्त   २०००००.०० ८३१३७०.००   ८३१३७०.०० 

ख. अन्र् प्रालप्त   २५३३९४०६.२७ २१३०२६३७.८१   २१३०२६३७.८१ 

  हवतरर् गना बाकी राजस्व           

  कोर्षहरु   २५३३९४०६.२७ २१३०२६३७.८१   २१३०२६३७.८१ 

  धरौिी     २२५७२७३.२८   २२५७२७३.२८ 

  संघीर् प्रदेश सरकार वा 
अन्र् कार्ाक्रम 

  १४७४४२६५०.०० १४६१६५२६७.७९   १४६१६५२६७.७९ 

भकु्तानी (ग+घ)   ८१३४७१४५६.२७ ६७१६५६४९०.२०   ६७१६५६४९०.२० 

ग. भकु्तानी (सष्ञ्चत 
कोर्षबाि) 

  ६४०६८९४००.०० ५०४१८८५८४.६०   ५०४१८८५८४.६० 

  २१००० पाररश्रलमक / 
सहुवधा १८ १६२०९१७००.०० १४८७९७४४३.७४   १४८७९७४४३.७४ 

  २२००० मािसामान तथा 
सेवाको उपर्ोग 

१८ १११८०७३००.०० ८६६०८७१९.५९   ८६६०८७१९.५९ 
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  २५००० सहार्ता 
(Subsidy) 

१८ १००१८०००.०० ९४७६७००.००   ९४७६७००.०० 

  २६००० अनदुान १८ ७८०००००.०० ५८४९०००.००   ५८४९०००.०० 

  २७००० सामाष्जक सरुक्षा १८ ५९७५०००.०० ५९०१९९५.६६   ५९०१९९५.६६ 

  २८००० अन्र् खचा १८ १५४५०००.०० ११०२६७९.००   ११०२६७९.०० 

  ३१००० गैर हवत्तीर् 
सम्पत्ती / पूजँीगत खचा 

१८ ३४१४५२४००.०० २४६४५२०४६.६१   २४६४५२०४६.६१ 

घ. अन्र् भकू्तानी   १७२७८२०५६.२७ १६९४१०५३४.५८   १६९४१०५३४.५८ 

  कोर्षहरु   २५३३९४०६.२७ २१३०२६३७.८१   २१३०२६३७.८१ 

  धरौिी     १९४२६२८.९८   १९४२६२८.९८ 

  संघीर् प्रदेश सरकार वा 
अन्र् कार्ाक्रम 

१६ १४७४४२६५०.०० १४६१६५२६७.७९   १४६१६५२६७.७९ 

ङ. र्ो वर्षाको बचत (न्र्नु)   ८१४७५१३८६.२७ १२९४७६११०.५३   १२९४७६११०.५३ 

च. गतवर्षाको ष्जम्मेवारी 
रकम (अ.ल्र्ा) 

  १२७४०००००.०० १४२६१६३३०.११   १४२६१६३३०.११ 

वर्षाान्तको बाकी रकम (ङ + 
च) 

  ९४२१५१३८६.२७ २७२०९२४४०.६४   २७२०९२४४०.६४ 

बैंक तथा नगद बाकी २४   ९२४८२७१७.७५   ९२४८२७१७.७५ 

संष्चत कोर्षको मार वांकी   ९२१६८०७३.४५   
 

कार्ासञ्चािन कोर्ष 

आर् तफा  व्र्र् तफा  
स्रोतको तह प्रालप्त/हस्तान्तररत रकम लस.नं. स्रोतको तह खचा 

प्रकोप व्र्वस्थापन कोर्ष 

अल्र्ा १२४८२४० १ खचा १९६६६३०२.०४ 

र्स वर्षाको आम्दानी १९१४९६०३.०४ २ शे्रस्ता अनसुार मौज्दात ७३१५४१ 

ममात सम्भार कोर्ष 

अल्र्ा २६२२८६३ १ खचा १३३९५१४.४९ 

आम्दानी ०. २ शे्रस्ता अनसुार मौज्दात १२८३३४८.७४ 

          

धरौिी कोर्ष खाता 
अल्र्ा १७१७४३९ १ खचा १५०५७८६ 

आम्दानी २२३२२७३.३   शे्रस्ता अनसुार मौज्दात २४४३९२६.६९ 

वातावरर् हवकास कोर्ष खाता 
अल्र्ा २००००० १ खचा 0 

आम्दानी ०.   शे्रस्ता अनसुार मौज्दात २०००००. 
कमाचारी कल्र्ार् कोर्ष खाता 

अल्र्ा १०००००० १ खचा 0 

आम्दानी ४४३६५२.८४   बैंक मौज्दात १४४३६५२.८४ 

हवहवध कोर्ष खाता 
अल्र्ा २००००० १ खचा 0 

आम्दानी ०.   बैंक मौज्दात २०००००. 
कुि जम्मा  २८८१४०७१.८     २८८१४०७१.८ 
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बेरुजू 
दफा 

िेखापरीक्षर्बाि देष्खएका व्र्होराहरु बेरुज ुरकम 

 असिुीको ष्स्थलताः  िेखापरीक्षर्का क्रममा रु. २७,७२५/- प्रारष्म्भक प्रलतवेदन जारी पश्चात रु. 
५,६१६/- गरी जम्मा रु. ३३३४१/- असिु भएको छ ।  

 

1.  हवत्तीर् हववरर् – स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपालिका तथा 
नगरपालिकािे प्रत्रे्क वर्षाको श्रावर् एक गतेदेष्ख आगामी वर्षाको असार मसान्तसम्मको अवलधिाई 
आलथाक वर्षा कार्म गरी आर् र व्र्र्को हहसाव राख्नपुदाछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोकीए अनसुार 
गाउँपालिका तथा नगरपालिकािे आफ्नो आलथाक कार्ा प्रर्िीको व्र्वस्थापन गनुापदाछ । र्स सम्बन्धमा 
देष्खएका व्र्होरा देहार् बमोष्जम छन ् 

• स्थानीर् तहिे संष्चत कोर्षमा गत हवगतको बाँकी र्स वर्षा प्राप्त रकम र संष्चत कोर्षबाि भएको खचा 
स्पष्ट देष्खने गरी खाता राखेको छैन । 

• िेखापरीक्षर्का क्रममा बैंक नगदी हकताब तथा पेश्की खाता अद्यावलधक नरहेको कारर् स्थानीर् 
तहिे पेश गरेको आर्–व्र्र् हववरर् र्थाथा मान्न सक्ने अवस्था छैन । 

• चाि ुतथा पूषँ्जगत खातािाई असार मसान्तमा शून्र् गराउन ुपनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन। 

• पूजँीगत खातामा वर्षाान्तमा से्रस्ता अनसुार मौज्दात ऋर्ात्मक देष्खएको छ।  

    पालिकािे तोकेबमोष्जमका हवत्तीर् हववरर्हरु तथा खाताहरु अद्यावलधक गरी आर् र व्र्र्को 
वास्तहवक ष्स्थलत देष्खने गरी िेखांकन गनुापदाछ । 

 

2.  हहसाव लमिान – संष्चत कोर्ष चाि ुखाता र पुषँ्जगत खातामा से्रस्ता अनसुार बाकँी रु. ९२४८२७१७.७५ 
रहेकोमा वैक स्िेिमेन्ि अनसुार बाकँी रु.१३७४२१५३२.१० देष्खएकोमा हहसाव लमिान हववरर् 
अनसुार साट्न बाकँी चेक रु.३९६३०४३१.३६ रहेको देष्खएकोमा  फरक देष्खएको हहसाव लमिान 
हनुपुने रु...... 

 
 
 

५३०८३७२.९२ 

3.  हवत्तीर् जवाफदेहहता पािनााः आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ४५ मा अलधकार प्राप्त 
अलधकारीिे सरकारी रकम लनकासा ददँदा वा खचा गदाा लनर्लमतता, लमतव्र्हर्ता, कार्ादक्षता, प्रभावकारीता र 
औष्चत्र्को दृहष्टकोर्िे आम्दानी, खचा, िेखा र त्र्सको ष्जन्सी, नगद मौज्दात तथा आलथाक कारोबार 
सम्बन्धी व्र्वस्था र लनर्म पर्ााप्त छन ्र लतनीहरुको पािना गररएको छ भन्ने कुरामा हवश्वस्त हनुपुदाछ। 

 

4.  आलथाक हववरर्ाः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ अनसुार नगरपालिकाको िेखा दोहोरो शे्रस्ता 
प्रर्ािीको लसर्द्ान्तमा आधाररत प्रोदभावी िेखा राख्न ुपने व्र्वस्था छ । नगरपालिकािे सो अनसुार िेखा 
राखेको देष्खएन । र्सरी तर्ार गररएका आलथाक हववरर्िे वास्तहवक आर्, खचा, सम्पष्त्त र दाहर्त्वको 
ष्स्थलत देखाउदैन भने शीर्षाकगत खचाको अवस्था समेत मूल्र्ाङ्कन गना सहकने ष्स्थलत देष्खएन । 

 

5.  आन्तररक लनर्न्रर् प्रर्ािीाः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोष्जम स्थानीर् तहिे 
आफ्नो कार्ाािर्बाि सम्पादन गररने कार्ा लमतव्र्र्ी, प्रभावकारी, लनर्लमतता र दक्षतापूर्ा ढंगबाि सम्पादन 
गना र हवत्तीर् प्रलतवेदन प्रर्ािीिाई हवश्वसनीर् वनाउन तथा प्रचलित कानून वमोष्जम कार्ा सम्पादन गना 
आाःआफ्नो कामको प्रकृलत अनसुारको आन्तररक लनर्न्रर् प्रर्ािी तर्ार गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउनपुने 
व्र्वस्था छ । नगरपालिकािे र्स हकलसमको कार्ाहवलध वनाएको छैन । जसबाि कार्ाािर्बाि सम्पादन 
गररने कार्ा लमतव्र्र्ी, प्रभावकारी, लनर्लमतता र दक्षतापूर्ा ढंगवाि सम्पादन गना र हवत्तीर् प्रलतवेदन 
प्रर्ािीिाई हवश्वसनीर् बनाउन समस्र्ा परेको ष्स्थलत रहेको छ । आन्तररक लनर्न्रर् सम्वन्धी अन्र् 
व्र्होराहरु देहार्मा उल्िेख छ । 

• प्रत्रे्क कमाचारीका पदको कार्ाहववरर् वनाई िागू नगरेको, (लनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
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५) 
• उद्देश्र् प्रालप्तमा आइपने सम्भाहवत जोष्खमको पहहचान गरी लनराकरर् नगरेको, (आलथाक कार्ाहवलध 

लनर्माविी,२०६४ को लनर्म ९५) 
• कार्ाािर्िे वर्षाभरी सम्पादन गरेको कामको वाहर्षाक आलथाक कारोवार प्रलतवेदन तर्ार नगरेको, 

(आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४को लनर्म ९०.१ अनसुचुी १४) 
• केही र्ोजनाको िागत अनमुान तर्ार, स्वीकृलत, नापी मूल्र्ाङ्कन, ठेक्का हवि,  कार्ा सम्पन्न प्रलतवेदनमा 

स्वीकृत गरेको लमलत उल्िेख नगरेको,  
• भ्रमर् अलभिेख खाता नराखेको, (भ्रमर् खचा लनर्माविी २०६४ को दफा २१) 
• भ्रमर् प्रलतवेदन तर्ार गरी पेश गने गरेको नपाईएको, 
• उपभोक्ता सलमलतबाि लनमाार् सम्वन्धी कार्ा गदाा सावाजलनक खररद ऐन तथा खररद लनर्माविी 

वमोष्जमको खररद हवलध नअपनाएको, (सावाजलनक खररद ऐनको दफा ३.१) 
• आर्करमा दताा नभएकोिाई आर् ठेक्का ददएको, 
• आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म २५ मा चौमालसक प्रगती हववरर् पेश गने व्र्वस्था 

छ । कार्ाािर्िे सञ्चािन गरेका पालिकास्तरीर् आर्ोजनामध्रे् सबै आर्ोजनाको उपरोक्त लनर्म 
बमोष्जम अनसूुची–२ बमोष्जमको ढाँचामा प्रगती हववरर् ददएको देष्खएन । 

• लनकार्को आ.व. २०७६/७७ को नीलत तथा कार्ाक्रममा उल्िेख भएका कार्ाक्रम मध्रे् कलत 
उरे्द्श्र् परुा भर्ो वा प्रगलत प्रालप्त भर्ो र कुन कुन कार्ाक्रम परुा भएका छैनन भलन हवश्लरे्षर् गरेको 
छैन । नीलत तथा कार्ाक्रम र वजेिमा उल्िेष्खत व्र्होराको कार्ाान्वर्न सम्बन्धमा प्रलतवेदन तर्ार 
गनुापने देष्खन्छ । 

• आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ७४(१) मा पेश्की लिनपुदाा कुन कामको लनलमत्त के 
कलत पेश्की चाहहने हो त्र्सको हववरर् पेश गनुापने समेत उल्िेख छ । कार्ाक्रम सञ्चािनका िागी 
पेश्की लिदा त्र्सको हववरर् पेश गरे तापलन स्वीकृत कार्ाक्रमको नम्सामा आधाररत नभएको हुँदा 
आवश्र्क भन्दा बढी पेश्की ददने गरेको पाइर्ो । एक कार्ाक्रमका िालग पेश्की ददएपलछ सो 
कार्ाक्रम सम्पन्न नभएसम्म अको कार्ाक्रमको पेश्की ददन नहनुेमा कमाचारीिाई पेश्की मालथ पेश्की 
ददने गरेको पाइर्ो । र्सरी आवश्र्कता भन्दा बढी पेश्की ददने र पेश्की मालथ पेश्की ददने कार्ामा 
लनर्न्रर् हनुपुछा । 

• सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ११ मा रु. २५ हजार भन्दा मालथको मािसामान 
खररद गदाा सम्वष्न्धत मािसामानको स्फेष्शहफकेशन सहहत िागत अनमुान तर्ार गरेर मार खररद 
गनुा पने सो अनरुुप गरेको देष्खएन। 

• स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा २४ वमोष्जम स्थानीर् तहिे र्ोजना वनाउँदा 
सहभालगतमूिक, उत्पादनमूिक र प्रलतफि प्राप्त र्ोजना छनौि गरी प्राथलमकीकरर् गनुापने व्र्वस्था 
छ । साथै र्ोजना वनाउँदा मध्र्म तथा दीघाकािीन प्रकृलतका आर्ोजनाहरुको सूची समेत तर्ार गरी 
कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउनपुने व्र्वस्था छ । नगरपालिकािे सो बमोष्जमको सूची तर्ार नगरी सािबसािी 
र्ोजनाहरुमार संचािन गरेको छ । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७६(३) मा प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतिे 
नगरपालिकाको कोर्षबाि खचा भएको रकमको चौमालसक प्रगलत त्र्स्तो अवलध समाप्त भएको पन्र 
ददनलभर कार्ापालिकाको बैठकमा पेश गनुापने तथा दफा ७६(४) मा आफ्नो आर् र व्र्र्को हववरर् 
प्रत्रे्क महहनाको सात गतेलभर सावाजलनक गनुापने व्र्वस्था भएकोमा गरेको देष्खएन । 

• सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ९७  उपलनर्म (११) मा लनमाार् कार्ा सम्पन्न 
गररसकेपलछ सावाजलनक लनकार्िाई प्राप्त भएको भौलतक संरचनाहरुको हववरर् खिुाई अलभिेख 
राख्नपुने 

• सावाजलनक खररद ऐन, २०६३ तथा लनर्माविी, २०६४ अनसुार खररद संझौतामा उल्िेष्खत अवलधमा 
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लनमाार् कार्ा सम्पन्न गनुापदाछ ।  
• सावाजलनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा खररद कार्ा गदाा प्रलतस्पधाा सीलमत हनुेगरी िुक्रा 

िुक्रा पारी खररद गना नहनुे व्र्वस्था छ भने लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ३ मा खररद कारवाहीको 
तर्ारी, प्र्ाकेष्जङ्ग सम्वन्धी व्र्वस्था छ । सावाजलनक खररद कार्ा गदाा एउिै प्र्ाकेजमा समावेश गना 
सहकने प्रकृलतको कामिाई प्र्ाकेष्जङ्ग गरी वढी भन्दा वढी प्रलतस्पधाा हनुेगरी वोिपरको माध्र्मबाि 
खररद गनुापदाछ । त्र्स कार्ाािर्िे उस्तै प्रकृलतको कार्ािाई समेत प्र्ाकेष्जङ्ग नगरी िुक्रा िुक्रा गरी 
वर्षैभरी एक पिकमा रु. ५ िाख भन्दा घहिको हनुेगरी पिक पिक सोझै खररद (३ विा खलु्िा 
दरभाउपर लिई )गरेको देष्खएको छ । खररद ऐन तथा लनर्माविीमा भएको व्र्वस्थाको परु्ा पािना 
गनुापदाछ ।  

• स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरलभरको आधारभूत तथर्ांक 
संकिन, अलभिेखांकन र व्र्वस्थापन गनुापने सो गरेको पाईएन ।  

• नगरपालिकािे कार्ाक्रमगत तथा र्ोजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पालिकाबाि र्स वर्षा 
संचालित कार्ाक्रम तथा र्ोजनाको कार्ाान्र्वर्न र सेवा प्रवाह समेतको वाहर्षाक कार्ाक्रम अनसुारको 
प्रगलत तर्ार गरेको पाईएन।  

• अन्तर सरकारी हवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोष्जमके मध्र्कािीन खचा संरचना 
तर्ार गनुापनेमा पालिकािे सो बमोष्जम मध्र्कािीन खचाको संरचना तर्ार गरेको पाईएन ।  

• हवर्षर्गत क्षेरमा संचािन हनुे कार्ाक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमर् भत्ता, तालिम, गोष्ठीतफा  बढी केन्द्रीत 
भई हवतर्मषु्ख रहेको पाईर्ो।   

• वडा कार्ाािर्मा रहेका ष्जन्सी समान सहहतको अलभिेख देष्खने गरी पालिकाको मूि ष्जन्सी खाता 
अध्र्ावलधक गरेको पाईएन । 

• ष्जन्सी लनरीक्षर् प्रलतवेदनमा उल्िेख भए अनसुार हवलभन्न मािसामान ममात तथा लििाम गनुा पनेमा 
गरेको पाईएन ।  

• मूल्र् अलभवृहर्द् कर लनर्माविी, २०53 को लनर्म 6(क) मा ठेक्का सम्झौता र कर भकु्तानीको 
जानकारी सम्वष्न्धत आन्तररक राजस्व कार्ाािर्िाई नददई आलथाक वर्षाको अन्तमा मार ददइएको 
तथा इ िीलडएस नगरेको । 

• कार्ाािर्िे उद्देश्र् प्रालप्तमा आइपने सम्भाहवत जोष्खमहरु पहहचान गरी लनराकरर्को प्रर्ास गरेको 
अलभिेख नराखेको । 

• कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररत पगेुको वा नपगेुको जाँच गरी रलसद हवि भपााइहरुमा लसिलसिेवार 
नम्वर राष्ख कार्ाािर् प्रमखुिे तोकेको कमाचारीिे भकु्तानी भएको जनाउने छाप समते िगाई 
दस्तखत गरी प्रमाष्र्त गनुापनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

• ठेक्काहरुको हवस्ततृ हववरर् देष्खने गरी ठेक्का खाता र कष्न्िन्जेन्सी खाता राखेको पाईएन। 

• स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनसुार सावाजलनक खररद लनर्माविी वनाई 
िागू गना सक्ने व्र्वस्था भएकोमा वनाएको पाईएन ।  

• लनर्ममा भएको व्र्वस्था बमोष्जम भहवर्मा आउन सक्ने संभाहवत जोष्खमिाई न्रू्लनकरर् गना बीमा 
गराउने तफा   कार्ाािर्िे ध्र्ान ददएको देष्खएन । 

• सावाजलनक खररद लनर्माविी 2064 को लनर्म 97 अनसुार र्स वर्षा कार्ासम्पन्न भएका आर्ोजना 
तथा कार्ाक्रमहरु उपभोक्ता सलमलतिाई हस्तान्तरर् गनुापनेमा गरेको पाईएन । 

• संस्था दताा ऐन, २०३४ दफा ३ मा पालिकाबाि संचािन भएका हवलभन्न र्ोजना लनमाार् कार्ा गना 
सम्झौता गठन गरेका उपभोक्ता सलमलत ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार मान्र्ता प्राप्त हनुे गरी दताा 
गरेको पाइएन ।  

• उपभोक्ता सलमलतद्वारा सञ्चालित र्ोजनाको सूचना पािीमा आर्–व्र्र्, अपेष्क्षत र वास्तहवक िाभका साथै 
उपभोक्ताको र्ोगदान र कार्ासम्पादन िगार्तका हवर्षर्मा स्पष्ट गरी सरोकारवािा सहहतको 
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सावाजलनक सनुवुाई र सावाजलनक परीक्षर्िाई अलनवार्ा गनुा गराउन ुपनेमा अलधकांशताः पािना भएको 
पाईएन। 

• वातावरर्को संरक्षर्को एकीकृत दीघाकालिन र्ोजना तर्ार गरेको पाइएन । 

• पालिकाको हवकास लनमाार् व्र्वस्थापन तथा सेवा प्रवाहका िालग आवश्र्क प्राहवलधक तथा प्रशासलनक 
कमाचारीको अभाव रहेको पाईर्ो । 

• सशुासन व्र्वस्थापन तथा सञ्चािन लनर्माविी, २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्िेष्खत 
सेवाहरुको कार्ाान्वर्न ष्स्थती अनगुमन गना अनगुमन संर्न्र तर् गरेको पाईएन । 

• लनजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 7 (ख) 2 वमोष्जम तिवी प्रलतवेदन पाररत गराएर मार तिव 
भत्ता भकु्तानी गनुापनेमा कार्ाािर्िे तिवी प्रलतवेदन पाररत नगरी खचा िेखेको पाईर्ो । 

• मन्रािर्को लमलत 2073।12।25 को पररपर अनसुार र्स पालिकामा समाहहत भएका साहवकका 
गाँउ हवकास सलमलतको नाममा रहेका पेश्की तथा वेरुजकुो िगत तर्ार गरेको पाईएन ।  

• हवत्तीर् जवाफदेहहता पािनााः आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ४५ मा अलधकार प्राप्त 
अलधकारीिे सरकारी रकम लनकासा ददँदा वा खचा गदाा लनर्लमतता, लमतव्र्हर्ता, कार्ादक्षता, 
प्रभावकारीता र औष्चत्र्को दृहष्टकोर्िे आम्दानी, खचा, िेखा र त्र्सको ष्जन्सी, नगद मौज्दात तथा 
आलथाक कारोबार सम्बन्धी व्र्वस्था र लनर्म पर्ााप्त छन ् र लतनीहरुको पािना गररएको छ भन्ने 
कुरामा हवश्वस्त हनुपुदाछ।  

आन्तररक लनर्न्रर् व्र्वस्थािे लनर्लमतता, लमतव्र्र्ीता, पारदष्शाता र सेवा प्रवाहमा असर पने भएकोिे 
उल्िेष्खत लनर्मको प्रावधान पािना गरी उपर्ुाक्त हवर्षर्मा सधुार गनुापदाछ । 

 बजेि तथा  कार्ाक्रम   

6.  बजेि पेश, पाररत र अष्खतर्ारी - स्थानीर् तह संचािन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीर् तहिे 
आगामी आलथाक वर्षाको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्ापालिकाबाि स्वीकृत गराई असार १० गते लभर 
पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेि छिफि गरी असार मसान्तलभर सभाबाि पाररत गनुापने व्र्वस्था छ 
। सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाि बजेि स्वीकृत भएको ७ ददनलभर स्थानीर् तहका प्रमखुिे प्रमखु 
प्रशासकीर् अलधकृतिाई बजेि खचा गने अष्खतर्ारी प्रदान गनुापने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् तहमा 
उपप्रमखु श्री मञ्जु कुमारी राईिे लमलत २०७६।३।१० गते रु.६४ करोड ६ िाख ८९ हजार बजेि 
सभा समक्ष पेश गरेकोमा लमलत २०७६।३।२९ मा पाररत भएको छ। र्सै गरी स्थानीर् तहका प्रमखुिे 
लमलत २०७६।४।१ मा प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतिाई बजेि खचा गने अष्खतर्ारी प्रदान गरेको देष्खन्छ 
।  

 

7.  चौमालसक हववरर्ाः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन,२०७४ को दफा ७६(५) मा स्थानीर् तहिे स्थानीर् 
सष्ञ्चत कोर्षमा भएको आर् व्र्र्को चौमालसक शीर्षाकगत हववरर् तर्ार गरी संघीर् अथा मन्रािर्, प्रदेश 
अथा मन्रािर्, तथा राहिर् प्राकृलतक स्रोत तथा हवत्त आर्ोगमा पठाउन ुपने व्र्वस्था छ । कार्ाािर्िे 
चौमालसक हववरर् तोहकएको लनकार्मा पठाएको देष्खएन । अताः काननुको पररपािना हनुपुदाछ । 

 

8.  चौमालसक पूजँीगत खचा - आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म  २३ बमोष्जम स्वीकृत भएको 
कार्ाक्रममा लनर्म २५ बमोष्जम चौमालसक प्रगलत हववरर् वनाई पेश गनुापने र चौमालसक कार्ािक्ष्र् तथा 
कार्ाक्रम बमोष्जम कार्ासम्पादन सम्पन्न गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाािर्िे 
उपिव्ध गराएको हववरर् अनसुार चौमालसक पूजँीगत खचाको ष्स्थलत देहार् बमोष्जम छ । वर्षाान्तमा 
हतारमा काम गराउँदा कामको गरु्स्तरमा असर पने देष्खएकोिे लनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप 
आर्षाढमा खचा गने पररपािीमा लनर्न्रर् गनुापदाछ । 

 

पूजँीगत खचा शीर्षाक कुि खचा चौमालसक खचा (रु.हजारमा) आर्षाढ 

 



  

7 

 

प्रमथ चौमालसक 
दोस्रो 

चौमालसक 
तेसे्र चौमालसक 

महहनाको मार 
खचा 

पूजँीगत खचा शीर्षाक २४६४५२ ३६४८४ २२४७२ १८७४९६ १०७१६४ 

 
9.  र्ोजनागत िक्ष्र् प्रगलताः आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म २४ मा चौमालसक प्रगलत 

हववरर् पेश गने व्र्वस्था छ । कार्ाािर्िे सञ्चािन गरेका पालिका तथा वडास्तरीर् आर्ोजनामध्रे् सबै 
आर्ोजनाको उपर्ुाक्त लनर्म बमोष्जम अनसूुची-२ बमोष्जमको ढाँचामा प्रगलत हववरर् ददएको देष्खएन । 
जसबाि सञ्चालित र्ोजना तथा कार्ाक्रमको कार्ा सम्पादन र प्रगलत सम्वन्धमा एहकन गना तथा 
पालिकाबाि सञ्चालित कार्ाक्रमको उपिष्ब्ध सम्वन्धमा हवश्लरे्षर् गना सहकएन । लनर्माविीिे तोके 
वमोष्जमको ढाँचामा हक्रर्ाकिापगत पररमार् र खचा देष्खने गरी प्रगलत प्रलतवेदन तर्ार गनुापने पदाछ । 

 

10.  नगरपालिकािे रु ५ िाख भन्दा कमका िुके्र र्ोजनाहरुको सञ्चािन गरेको देष्खन्छ । र्स्तो प्रकृलतका 
र्ोजनाहरुको िालग आलथाक, मानवीर् साधनहरुको िागतको तिुनामा प्राप्त प्रलतफि न्रू्न हनुे तथा ददगो 
हवकासमा समेत िेवा नपगु्ने देष्खन्छ । अताः कार्ाािर्िे उपिब्ध स्रोत साधनहरुिाई लमतव्र्र्ी तररकािे 
पररचािन गरी प्रभावकारी रुपिे उच्चत्तम प्रलतफि प्राप्त गने तथा वाहर्षाक र्ोजना तथा बजेि तजुामा गदाा 
उल्िेष्खत लनदेष्शकाको कार्ाान्वर्नमा ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

11.  खचा क्षमतााः पालिकािे हवलनर्ोष्जत वजेि प्रचलित काननुको अलधनमा रही र्ोजना तथा कार्ाक्रमिाई 
कार्ाान्वर्न गनुा पनेमा २०७६ आर्षाढ मसान्तमा रु. १०६७२३४०८.६९ सष्ञ्चत कोर्षमा मौज्दात 
राखेको पाइर्ो । पालिकाको हवकासमा दीघाकािीन सोच लनधाारर् गरी मौज्दातको प्रर्ोग गदै सेवा 
प्रवाहिाइ उच्चस्तरको वनाउनेमा पालिकाको सवै पक्षको ध्र्ान पगु्न ुपने देष्खर्ो । 

 

12.  खररद र्ोजनााः सावाजलनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ६ बमोष्जम सावाजलनक लनकार्िे तोहकए बमोष्जम 
खररदको गरुुर्ोजना तथा वाहर्षाक खररद र्ोजना तर्ार गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाािर्िे सो अनरुुप खररद 
र्ोजना तर्ार गरेको पाइएन । अत ऐन तथा लनर्माविीमा तोके बमोष्जम गरुु र्ोजना तथा वाहर्षाक खररद 
र्ोजना बनाउने र सो बमोष्जम खररद व्र्वस्थापन गनेतफा  कार्ाािर्िे ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

13.  सेवा प्रवाह ष्स्थलताः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) मा नगरपालिकाको काम, 

कताव्र् र अलधकारको व्र्वस्था रहेको छ । नगरपालिकािे वडा कार्ाािर्बाि सम्पाददत नागररकता 
लसफाररस, घरबािो, नाता प्रमाष्र्त, पष्ञ्जकरर्को तथर्ांक तथा अलभिेखिाई व्र्वष्स्थत तलु्र्ाउँदै सेवा 
प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाउनपुदाछ । र्स नगरपालिका तथा अन्तगातका वडाबाि र्स बर्षा सम्पाददत सेवा 
प्रवाहको ष्स्थलत लनम्नानसुार रहेकोछ । 
क्र.सं हववरर् लनवेदन संखर्ा लसफाररस संखर्ा कैहफर्त 

१ नागररकता लसफाररस  १२४६ १२४६  
२ घर बािो लसफाररस १८८८ १८८८  
३ नाता प्रमाष्र्त २९२ २९२  
४ जन्म, मतृ्र् ुदताा  १८३५ १८३५  
५ अन्र् १७८ १७८  

 

 

14.  न्र्नुतम दररेिाः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १३ मा नगरपालिकािे आफनो 
क्षेरलभरको लनमाार् कार्ा तथा अन्र् सेवाको प्रर्ोजनका िालग प्रत्रे्क आलथाक वर्षा शरुु हनुभुन्दा पन्र ददन 
अगावै लनमाार् सामाग्री, ज्र्ािा, भाडा तथा महसिुको स्थानीर् न्र्नुत्तम दररेि तोक्नपुने व्र्वस्था छ। 
नगरपालिकािे काननु बमोष्जम न्र्नुत्तम दररेि लनधाारर् गरेको नपाइएकोिे लनमाार् कार्ासग ँसम्बष्न्धत दर 
हवश्लरे्षर्को सम्बन्धमा एहकन हनु सक्न े अवस्था नदेष्खएकोिे नगरपालिकािे न्र्नुतम दररेि लनधाारर् 
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गनुापनेछ । 

15.  र्ोजना छनौिाः   स्थानीर् तहको वाहर्षाक र्ोजना तथा बजेि तजुामा ददग्दशान, २०७४(पररमाष्जात) को 
बुंदा नं. ३ मा नगरपालिकािे वाहर्षाक र्ोजना तथा बजेि तजुामा गदाा लनम्न हवर्षर्िाई प्राथलमकता ददनपुने 
व्र्वस्था छ ।  
क) आलथाक हवकास तथा गररबी लनवारर्मा प्रत्र्क्ष र्ोगदान परु्र र्ाउने, 
ख) उत्पादनमिुक तथा लछिो प्रलतफि प्राप्त गना सहकने, 
ग) जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने, 
घ) स्थानीर् सहभालगता जटु्ने, स्वमंसेवा पररचािन गना सहकने तथा िागत कम हनुे, 
ङ) स्थानीर् स्रोत साधन र सीपको अलधकतम प्रर्ोग हनुे, 
च) महहिा, बािबालिका तथा हपछलडएका क्षेर र समदुार्िाई प्रत्र्क्ष िाभ पगु्ने, 
छ) िैलगंक समानता र सामाष्जक समावेशीकरर् अलभवृहर्द् हनु,े 

ज) दीगो हवकास, वातावरर्ीर् संरक्षर् तथा सम्बर्द्ानमा गना सघाउ परु्र र्ाउन े र्ोजना छनौि गरी बजेि 
तजुामा गनुापदाछ ।  

 

 

 संगठन तथा कमाचारी व्र्वस्थापन   

16.  प्रशासकीर् संगठन र कमाचारी व्र्वस्थापन – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ 
बमोष्जम स्थानीर् तहको कार्ाबोझ, राजस्व क्षमता, खचाको आकार र स्थानीर् आवश्र्कता समेतिाई 
ध्र्ानमा राखी कमाचारी समार्ोजन भएपलछ मार संगठन तथा व्र्वस्थापन सवेक्षर्का आधारमा स्थानीर् 
तहमा संगठन संरचना कार्म हनुे व्र्वस्था छ । पालिकामा प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत सहहत ५० 
दरबन्दी स्वीकृत रहेकोमा िेखापरीक्षर् अवलध सम्म प्रमखु प्रशाकीर् अलधकृत सहहत ३१ जना पदपूती 
भएको देष्खन्छ । िेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त हववरर् अनसुार कार्ा व्र्वस्थापनका दृहष्टकोर्िे महत्वपूर्ा 
मालनएका प्रशासकीर् अलधकृत, इष्न्जलनर्र, जनस्वास्थर् अलधकृत सहहत १९ पदहरु ररक्त रहेका छन ्। 
दरबन्दी बमोष्जम जनशष्क्तको पूर्ाता नहुँदा हवर्षर्गत कार्ाक्रम सञ्चािन, सेवा प्रवाह तथा पालिकाको समग्र 
कार्ा सम्पादनमा असर परेको ष्स्थलत छ । तसथा ररक्त पदहरु र्थाशक्र् लछिो पूलता गरी सेवा प्रवाह 
प्रभावकारी बनाउनपुदाछ । 

 

17.  कमाचारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् तहिे आफ्नो अलधकार 
क्षेर र कार्ाबोझको हवश्लरे्षर् गरी संगठन तथा व्र्वस्थापन सभेक्षर्को आधारमा स्थार्ी प्रकृलतको कामका 
िालग तथा सेवा करारबाि लिईने कमाचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गनुापने र अस्थार्ी दरबन्दी सजृना गना 
नसहकन ेव्र्वस्था छ । तर पालिकािे हवलभन्न ५ पदमा ३३ जना कमाचारीहरु करारमा राष्ख रु. ९५ 
िाख २६ हजार खचा िेखेको छ ।  
    त्र्सैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमोष्जम पालिकािे नगर प्रहरी, सवारी चािक, 

सर्श, कार्ाािर् सहर्ोगी, पिम्बर, इिेक्िीलसर्न, चौहकदार, मालि, बगैँचे िगार्तका पदमा मार करारवाि 
सेवा लिन सहकने व्र्वस्था गरेको छ । स्थानीर् तहिे मालथ उल्िेष्खत पद वाहेकको हवलभन्न ३ पदमा ४ 
जना करार लनर्षु्क्त गरी बर्षाभरीमा रु. १५,६६,३३०।- भकु्तानी गरेको अलनर्लमत ददखएको रु....... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१५६६३३० 

18.  कमाचारी प्रोत्साहन भत्तााः ७०६-२०७७।३।३० स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ८६ 
(१) बमोष्जम स्थानीर् सेवा गठन, संचािन व्र्वस्थापन, सेवाका शता तथा सहुवधा सम्बन्धी आधारभतू 
लसर्द्ान्त र मापदण्ड संघीर् काननु बमोष्जम हनुे, दफा ८६ (२) बमोष्जम स्थानीर् सेवाको गठन, संचािन 
तथा व्र्वस्थापन सेवाको शता तथा सलुबधा सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था स्थानीर् तहिे बनाएको काननु 
बमोष्जम हनुे व्र्वस्था छ । त्र्स्तै अथा मन्रािर्को कार्ा संचािन लनदेष्शकाको पररच्छेद ७ को ७.१.४ 
बमोष्जम अलतररक्त समर् र लबदाको ददन काम गदाा अथा मन्रािर्बाि नम्सा स्वीकृत गराई मार खाजा र 
खाना वापतको रकम भकु्तानी ददनपुने र ७.४.१ को (५) बमोष्जम प्रोत्साहन भत्ता भकु्तानी गदाा समेत 
अथा मन्रािर्बाि स्वीकृलत लिनपुने व्र्वस्था छ। नगरपालिकािे नगरपररर्षद्को लनर्ार्ानसुार 
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नगरपालिकामा कार्ारत २७ जना कमाचारीहरुिाई प्रोत्साहन स्वरुप तिबको २५ देष्ख ४० प्रलतशत सम्म 
तथा ४ महहना देष्ख ६ महहनाको रकम रु.१५,९१,०७५।- हवत्तीर् समालनकरर् चाि ुअनदुान शीर्षाकबाि 
भकु्तानी भएको देष्खर्ो। स्थानीर् तहिे स्वीकृत नलिइ र्ो वर्षा प्रोत्साहन भत्ता खचा गरेको कारर् आलथाक 
व्र्र्भार बढ्न गएको रु. 

 
 
 

१५९१०७५/- 

 कानून लनमाार् एवं कार्ाान्वर्न  

19.  कानून र सञ्चािन ष्स्थलत – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् 
तहहरुिे आफ्नो अलधकारक्षेर लभरका हवर्षर्मा ऐन तथा सोको अलधनमा रही लनर्म लनदेष्शका, कार्ाहवलध र 
मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने व्र्वस्था छ । जसअनसुार स्थानीर् तह सञ्चािनका िालग 
संघीर् मालमिा तथा सामान्र् प्रशासन मन्रािर्बाि ३० नमूना कानूनहरु बनाई उपिब्ध गराएकोमा र्स 
पालिकािे हािसम्म ९ विा ऐन, १ विा लनर्माविी,  ९ कार्ाहवलध, २ विा लनदेष्शका िगार्त कानून 
लनमाार् गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको छ । साथै पालिकािे २१ विा कानूनहरु लनमाार् गरी सभाबाि 
स्वीकृत गरेतापलन उक्त कानूनहरु राजपरमा प्रकाशन गरेका छैनन।् तसथा उक्त कानूनहरु राजपरमा 
प्रकाशन गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

20.  न्र्ाहर्क सलमलत – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देष्ख ५३ सम्म अलधकार क्षेर 
तथा न्र्ार् सम्पादन प्रहक्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सलमलतमा परेको उजरुीमध्रे् मेिलमिाप प्रकृलतका 
आधारमा हवामद दताए भएको ३ महहनालभर िुङ्गो िगाउने व्र्वस्था छ । तर िेखापरीक्षर्को क्रममा 
प्राप्त हववरर् अनसुार गतबर्षा फछ र्ौि वा कारबाही हकनारा गरी िुङ्गो िगाउन बाकी र र्ो बर्षा थप भएको 
गरी कुि ३१ हववाद दताा भएकोमा २४ विा मार फछ र्ौि भई ७ बाँकी देष्खन्छ । न्र्ार् सम्पादन 
प्रहक्रर्ािाई ऐनिे तोकेको म्र्ादलभर फछ र्ौि वा कारबाही हकनारा गरी िुङ्गो िगाउनपुदाछ ।  

 

21.  आन्तररक िेखापरीक्षर्ाः– स्थानीर्तहको आन्तररक िेखापरीक्षर् सम्बन्धमा नेपाि सरकारको  लमलत 

२०७४।२।१७ को लनर्ार् तथा संघीर् मालमिा तथा सामान्र् प्रशासन मन्रािर्को लमलत २०७४।७।८ को 
पररपर अनसुार स्थानीर्तहको आन्तररक परीक्षर् आफ्नै आन्तररक िेखापरीक्षकबाि गराउने आफ्नै आन्तररक 

िेखापरीक्षक नभएमा ष्जल्िा समन्वर् सलमलतको आन्तररक िेखापरीक्षक बाि गराउने, ष्जल्िा समन्वर् 

सलमलतको आन्तररक िेखापरीक्षक समेत उपिव्ध हनु नसक्ने भएमा सम्बष्न्धत ष्जल्िाको कोर्ष तथा िेखा 
लनर्न्रक कार्ाािर्बाि गराउने व्र्वस्था भएको छ। उक्त व्र्वस्था हवपररत ष्खिराज पोख्रिे एण्ड 
एसोष्शर्िबाि आन्तररक िेखापरीक्षर् गराएको देष्खर्ो । 

 

 पदालधकारी सहुवधा  

22.  मोवाईि सहुवधा – प्रदेश नं.१ प्रदेश सरकार, आन्तररक मालमिा तथा काननु मन्रािर्द्वारा प्रकाष्शत 
प्रदेश नं.१ का स्थानीर् तहका पदालधकारी तथा सदस्र्हरुिे पाउने सहुवधाको सम्बन्धमा व्र्वस्था गना 
बनेको ऐन, २०७५ अनसुार पदालधकारी तथा सदस्र्हरुिाई मोवाईि सेि सरकारी वजेिबाि खररद गरी 
हवतरर् गने सहुवधा ददएको देष्खदैन । तर र्स नगरपालिकाका पदालधकारी तथा सदस्र्हरुिे गोश्वारा 
भौचर नम्वर ३४‐२०७६/४/२४ बाि ३७ थान मोवाईि खररद गरेर लनजी प्रर्ोग गरेको देष्खर्ो । अत 
मोवाईि खररद गने कार्ाामा गरेको भकु्तानी लनर्मसम्मत नदेष्खएको रु.  

 

 

 

 

 

 

 

४९९५०० 
23.  पदालधकारी र्ातार्ात खचााः गाँउ तथा  नगर सभाका सदस्र्हरुिे पाउने सहुवधा सम्बन्धमा व्र्वस्था गना 

बनेको ऐन, २०७५ को दफा ३ को अनसूुची-१ (ख) को क्र.सं. ११ मा नगरपालिकाका पदालधकारीिे 
पाउन ेर्ातार्ात खचा सम्बन्धी व्र्वस्था उल्िेख छ । तर नौ वडाकै वडा अध्र्क्षहरुिे नगरपालिकाबाि 
मोिरसाईकि सहुवधा र मालसक रु. ४,५००।-  का दरिे र्ातार्ात खचा समेत दोहोरो सहुवधा प्राप्त गरेको 
देष्खएको हुँदा वाहर्षाक रुपमा प्रलत वडाध्र्क्ष रु. ५४,०००।-  का दरिे असूि उपर स्थानीर् सष्ञ्चत 
कोर्षमा दाष्खिा गनुापने रु. 

 
 
 
 
 
 

४८६०००/- 

24.  लनजी सष्चवको चाडपवा र पोशाक भत्तााः गाँउ तथा नगर सभाका सदस्र्हरुिे पाउने सहुवधा सम्बन्धमा 
व्र्वस्था गना बनेको ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा ३ अनसुार कार्ापालिकाको लनर्र्ा बमोष्जम 
एक जना लनजी सष्चवको रुपमा राख्न पाउन ेव्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्था अनरुुप नगर प्रमखुिाई एक 
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जना लनजी सष्चवको व्र्बस्था गरेकोमा पोशाक भत्ता र चाडपवा खचा ददने उल्िेख नगरेको हुँदा ऐनको 
पािना भएको नदेष्खएकोिे लनजी सष्चव सवुोध कुमार साहिाई भकु्तानी गरेको रकम पोशाक भत्ता रु. 

१०,०००।र चाडपवा खचा रु. २६,६१०।- कानून हवपररत भकु्तानी भएको लनर्मसंगत नदेष्खएको रु.  

 
 
 

३६६१०/- 
25.  अनगुमन भत्तााः गाँउ तथा नगर सभाका सदस्र्हरुिे पाउने सहुवधाको सम्वन्धमा व्र्वस्था गना वनेको ऐन, 

२०७५ को दफा ३ मा पालिकाका पदालधकारीहरुको सहुवधा अनसूुची १(ख) वमोष्जम हनुे उल्िेख 
गरेको छ । त्र्सै गरी अनसूुची १(ख) मा अनगुमन भत्ता मालसक रुपमा एकमषु्ठ उपिव्ध गराउने 
व्र्बस्था भएकोमा लनम्नानसुारको पदालधकारीहरुिे र्ोजना अनगुमन मूल्र्ांकन वापत थप भत्ता लिएको 
देष्खएकोिे ऐनको व्र्बस्था हवपररत भकु्तानी भएको भत्ता असिु गरी दाष्खिा गनुापने रु. 

भौ.नं. हववरर् भकु्तानी लिन े रकम 

४४०-२०७७।१।३१ वडा नं. ४ को र्ोजनाहरुको अनगुमन गरेको  वडा सलमत सदस्र्हरु ९१२० 
७२५-२०७७।३।२५ वडा नं. ४ को र्ोजनाहरुको अनगुमन गरे 

वापत 
वडा सलमलतका 
सदस्र्हरु 

९१२० 

७२५-२०७७।३।२४ वडा नं. ६को र्ोजनाहरुको अनगुमन गरेको वडा सलमलतका 
सदस्र्हरु 

९६०० 

जम्मा २७८४०  

 

 

 

२७८४०/- 

 

 

 

26.  सल्िाहकाराः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ तथा गाँउ तथा नगर सभाका सदस्र्हरुिे पाउने 
सहुवधा सम्बन्धमा व्र्वस्था गना बनेको ऐन, २०७५ तथा अन्र् काननुहरुिे स्थानीर् तहमा सल्िाहकारको  
व्र्वस्था गरेको छैन । काननुमा व्र्वस्था नभएको सल्िाहाकार लनर्कु्त गरी नगरपालिकािाई थप आलथाक 
व्र्र्भार पने गरर खचा िेखेको रकम असिु गनुा पने रु. 
क्र.स. नाम पद मालसक 

पाररश्रलमक 
चाडपवा 
खचा 

पोशाक खचा जम्मा 
भकु्तानी 

१ हवरेन्द्रकुमार साह प्रसे सल्िाहकार १४४००० १२००० १०००० १६६००० 
२ नारार्र् लनरौिा कानूनी सल्हाकार ५८००० - - ५८००० 

जम्मा २०२००० १२००० १०००० २२४०००  

 
 
 
 

२२४०००/- 
 
 
 
 
 
 

 कर दस्तरु एवं आन्तररक आर्   

27. ६ आन्तररक आम्दानी तफा ाः नेपािको संहवधान, २०७२ को धारा २३० बमोष्जम नगरपालिकािे आलथाक 
ऐन, २०७६ तर्ार गरी िागू गरेको भएता पलन सोही अनरुुप लनधााररत दरमा शलु्क तथा कर रकम 
लनर्लमत रुपमा असिु गने गरेको पाइएन । 

• नगरपालिका क्षेरमा रहेका हवलभन्न व्र्ापार व्र्वसार्, परामशादाता िगार्तका सबै लनकार्, बैकं तथा 
हवत्तीर् संस्था , अन्र् सघं सस्था आददिाई अलनवार्ा दताा गराउने, नवीकरर् गने तथा लनधााररत वाहर्षाक 
कर दस्तरु समेत असिु गने कार्ा प्रभावकारी रुपमा भए गरेको पाइएन । 

• मनोरञ्जन कर वापत कुनैपलन रकम असिु गरेको पाइएन । नगरपालिका क्षेरमा रहेका लसनेमा घर 
तथा चिष्चर भवन तथा होििको दताा नहवकरर् तथा वाहर्षाक कर असिु गरेको पाइएन । 

• हवलभन्न सघं संस्थाका घर तथा कार्ाािर् बहािकर असिु गना पूवा अध्र्र्न गने तथा कार्ाान्वर्न 
प्रभावकारी रुपमा गने तफा  कार्ाािर्को हवशेर्ष ध्र्ानाकर्षार् हनुपुने देष्खन्छ । जस्तै पसि तथा 
हवलभन्न कार्ाािर्हरुको पूर्ा हववरर् तर्ार गने दताा तथा नहवकरर् अद्यावलधक गने प्रलत वगा हफिमा 
स्थान अनसुार बहाि दर लनधाारर् गरी असिु गनुापने । 

 

28.  भवन तथा जग्गााः र्स नगरपालिकािे आफ्नो स्वालमत्वमा रहेका भवन तथा जग्गाहरुिाई उच्चतम 
सदपुर्ोग गरी आन्तररक आर् अलभवृहर्द् गने कार्ामा हवशेर्ष पहि गनुापने देष्खन्छ । भवनहरुिाई ममात 
सम्भार रंगरोगन गरी आधलुनकीकरर् गने तफा  प्रभावकारी कार्ा गनुापने तथा हवलभन्न स्थानमा रहेका 
जग्गाहरुिाई आवश्र्कता अनसुार स्वाःप्रर्ोजनमा प्रर्ोग गनुापने तथा व्र्वसाहर्क प्रर्ोजनका भवन लनमाार् 
गरी बहािमा ठेक्का िगाई पर्ााप्त आन्तररक आर् शृ्रजना गने तफा  कार्ाािर्िे हवशेर्ष पहि गनुापने सझुाव 
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पेश गररएको छ । 

29.  व्र्वसार् कर - स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पालिकािे आफ्नो कार्ाक्षेर लभर 
रहेका हवलभन्न व्र्वसार् गने व्र्ष्क्तबाि व्र्वसार् कर उठाउनपुने व्र्वस्था रहेको छ । र्स वर्षा 
गाउँपालिकािे व्र्वसार् दताा तथा नवीकरर् शलु्क वापत रु. ८९५४७९/- कर संकिन गरेकोमा 
पालिकाको क्षेरलभर रहेका व्र्वसार्ीहरुको अलभिेख अध्र्ावलधक गरेको छैन । जसबाि पालिकािे 
संकिन गरेको व्र्वसार् कर र्थाथा मन्न सक्ने अवस्था छैन । तसथा पालिकािे आफ्नो क्षेर लभर 
सञ्चािनमा रहेका सम्पूर्ा व्र्वसार्ीको अद्यावलधक अलभिेख राखी करको दार्रालभर ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

30.  श्रोत अनमुान तथा वजेि सीमााः स्थानीर् सरकार सञ्चािन  ऐन, २०७४ को दफा ६६  वमोष्जम 
नगरपालिकामा प्राप्त हनुे आन्तररक आर्, राजश्व वाँडफाँडवाि प्राप्त हनुे रकम, अनदुान, ऋर् र अन्र् 
आर्को प्रक्षेपर् तथा सोको सन्तलुित हवतरर्को खाका र वजेि सीमा लनधाारर् गना ४ सदस्र्ीर् सलमलत 
गठनको व्र्वस्था छ । उक्त सलमलतिे आर्को प्रक्षेपर्, सन्तलुित हवतरर्मा वजेि सीमा लनधाारर्, वजेि 
तथा कार्ाक्रमको प्राथलमकीकरर्, वजेि तजुामा मागादशान गनुापने र कार्ापालिकामा पेश गने काननुी 
व्र्वस्था रहेकोमा हवर्षर्गत क्षेर तथा पूवााधार क्षेरमा रकम हवलनर्ोजन गरी र्ोजना छनौि तथा सोको 
प्राथलमकीकरर् गरी आंष्शक रुपमा कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएता पलन ठूिा पूवााधार क्षेरिाई वजेिको 
प्राथलमकतामा नराखेकोिे साना, ठुिा, मझौिा पूवााधार क्षेरको हवकासमा वजेि व्र्वस्थापन गरी आगामी 
ददनमा कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सहकने छनौि गररन ुपदाछ । वजेि तथा श्रोतको प्राथलमकता तर्ार गरी 
र्ोजना कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउने तफा  हवशेर्ष ध्र्ान पगु्न ुआवश्र्क छ ।  

 

31.  राजश्व कारोबारको िेखााः आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म लनर्म ९२ (१) मा प्रत्रे्क 
कार्ाािर्िे राजश्वको िेखा महािेखापरीक्षकको कार्ाािर्बाि स्वीकृत ढाँचामा राख्नपुने उल्िेख छ । 
कार्ाािर्िे राजश्व आम्दानी तफा  म.िे.प.फा.नं. १०५, १०८ नराखेको तथा  दैलनक राजश्व असूिीको 
भौचर उठाएको देष्खएन । लनर्माविीको व्र्वस्था अनसुार म.िे.प.फा.नं. १०५, १०८ िगार्तका 
फारमहरु राष्ख राजश्व असिुी िेखा व्र्वष्स्थत गनुापदाछ । साथै असिुी रकम असिु भएको भोिीपल्ि 
दाष्खिा गनुापनेमा वडा कार्ाािर्िे मालसक/रैमालसक रुपमा दाष्खिा गने गरेको देष्खर्ो । असिुी रकम 
लनर्मानसुार समर्मै दाष्खिा गनुापदाछ । आम्दानी जस्तो संवेदनशीि हवर्षर्मा गष्म्भर भई अलनवार्ा रूपमा 
राख्नपुने दैलनक आम्दानी एवं बैङ्क दाष्खिा खाताहरूको प्रर्ोग गरी आन्तररक आर्िाई व्र्वष्स्थत बनाउन ु
पने देष्खन्छ । 

 

32.  रलसद लनर्न्रर् खातााः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ अनसुार स्थानीर् तहिे आन्तररक आम्दानी 
हनुे रकमहरूको नगदी रलसद कट्टा गरी त्र्सिाई दैलनक आम्दानी हकताबमा प्रहवष्टी गरी तोहकएको 
समर्मा बैङ्क दाष्खिा खातामा प्रहवष्ट गनुापदाछ । कार्ाािर्िे राजस्व असिुीमा प्रर्ोग हनुे रलसद के कलत 
छपाई भर्ो, गत हवगतका कलत रसीद बाँकी लथए र र्ो वर्षा खचा भई के कलत आगामी वर्षाको िालग 
ष्जम्मेवारी सारेको छ तथा वडाहरुमा के कलत रलसद पठाएको हो सो खलु्ने रलसद लनर्न्रर् खाता राख्न े
नगरेकोिे राजस्व असिुीमा प्रर्ोग हनुे रलसद उपर्ुाक्त ढङ्गबाि प्रर्ोग भएको छ भन्न सहकने आधार भएन 
। रलसदको प्रर्ोगिाई व्र्वष्स्थत बनाइनपुदाछ । 

 

33.  राजश्वाः स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ९ मा नगरपालिकाको हवत्तीर् अलधकार 
क्षेरको वारेमा व्र्वस्था छ । र्स सम्वन्धमा देष्खएका व्र्होरा देहार्अनसुार छना्ः  
• ऐनको दफा ५८ मा आफ्नो क्षेरलभर व्र्ापार व्र्वसार् वा सेवामा पूँजीगत िगानी र आलथाक 

कारोवारको आधारमा व्र्वसार् कर िगाउने व्र्वस्था भएकोमा िगत संकिन तथा अद्यावलधक नगरी 
कर संकिन मार गरेको देष्खन्छ । 

• ऐनको दफा ६१ मा जडीविुी कवाडी र जीवजन्त ुकर िगाउने व्र्वस्था भएकोमा सो को पहहचान 
गरेको छैन ।  

• ऐनको दफा ६२ (ख) मा सामदुाहर्क वनिे वन पैदावारको हवक्री वापत प्राप्त हनुे रकमको दश 
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प्रलतशत रकम पालिकामा वझुाउनपुने व्र्वस्था भएकोमा सामदुाहर्क वनबाि राजस्व प्राप्त भएको छैन 
।  

• आलथाक कार्ालबलध ऐन, २०५५ को पररच्छेद ४ दफा १२ र १३ िे राजस्वको अलभिेख अध्र्ावलधक 
गरी सोको िेखापरीक्षर् गराउने ष्जम्मवेारी कार्ाािर् प्रमखुको हनुे व्र्वस्था रहेको छ । स्थानीर् 
सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोष्जम स्रोत अनमुान तथा बजेि सीमा लनधाारर् 
सलमलतिे नगरपालिकामा प्राप्त हनुे आन्तररक आर् समेतको व्र्वस्थापन गना सक्ने व्र्वस्था छ । 
स्थानीर् तहहरु िेखापरीक्षर्को क्रममा राजस्व आम्दानीको लनर्ार् देष्ख असिुी तथा दाष्खिा सम्मका 
सम्पूर्ा अलभिेख व्र्वष्स्थत गरी राख्न ुपनेमा नगदी रलसद र सो पोस्िीङ्ग गरेको अलभिेख  प्रस्ततु भएन 
। नगदी रलसद लनर्न्रर् समेत अध्र्ावलधक गराई नराखेकोिे नगदी रलसदको अ.ल्र्ा., र्स वर्षाको 
आम्दानी र बाकँीको हववरर् एहकन गना सहकएन । । वतामान स्थानीर् तहबाि समेत र्समा हवशेर्ष 
ध्र्ान ददई आन्तररक आर्को उष्चत अलभिेखाङ्कन तथा पररपािन गनुापदाछ । 

• कार्ाािर्िे मूि संष्चत कोर्षको वैंक नगदी हकताव तर्ार गरेको छैन । जसिे गदाा आन्तररक आर्, 

हवर्षर्गत लनकार् तथा अन्र् श्रोतवाि प्राप्त आम्दानीको सही िेखांकन भए नभएको सलुनष्श्चत गना 
सहकएन । प्राप्ती तथा खचाको हववरर् अद्यावलधक गनुापदाछ । 

• नगरपालिका आफैिे संकिन गरेको राजस्व वाहेक वडा कार्ाािर्बाि प्राप्त रकमको शीर्षाकगत 
हववरर् नराखेको कारर् कुन शीर्षाकमा कलत रकम प्राप्त भर्ो कुनै अलभिेख राखेको छैन ।  

• र्स कार्ाािर्िे उठाउने सबै प्रकारका राजश्वहरुको िगत अध्र्ावलधक गरी उठाउनपुनेमा उठाएको 
छैन । 

34.  नगरपालिकाको २०७६ पौर्ष महहनाको आन्तररक आम्दानी तफा  राजस्व संकिन इकाईहरुको नगद रलसद र 
बैंक दाष्खिा परीक्षर् गदाा लनम्न व्र्होरा देष्खएको छ । परीक्षर्बाि देष्खएको व्र्होरा सम्बन्धी 
नगरपालिकािे आवश्र्क कारवाही गरी आन्तररक आम्दानी व्र्वष्स्थत गनुा पदाछ ।घिी दाष्खिा गरेको 
असिु गनुापने रु. 
गो.भौ.नं. वडा नं. नगद रलसदबाि देष्खएको 

राजस्व आम्दानी  

बैक दाष्खिा गरेको 
रकम  

फरक 
रकम  

४५-२०76/11/7 १ 68330 59630 ८७०० 

53-2076/11/7 २ 49584 49584 0 

131-2077/3/8 ३ 119369 118317 1052 

57-2076/11/15 ४ 73538 73538 0 

61-2076/11/15 ५ 79442 79442 0 

49-2076/11/07 ६ 59055 59055 0 

75-2076/11/22 ७ 71877.50 71077.5 800 

- ८ - - - 
114-2077/2/21 ९ 49574 48579 995 

 नगरपालिका 175998 175998 0 

    ११५४७  

 

 

११५४७/- 

35.  राजस्व एहकन नभएकोाः  आलथाक कार्ाहवलध तथा हवत्तीर् उत्तरदाहर्त्व ऐन, २०७६ को दफा २७  र २८ 
िे राजस्वको अलभिेख अद्यावलधक गरी राख्न ुपने व्र्वस्था छ ।तर पालिकािे आलथाक वर्षा २०७६।७७ मा  
वडा नं. ८ िाई १२ थान मािपोत रलसद र १० थान नगदी रलसद हवतरर् गरेकोमा िेखापरीक्षर् अवलध 
सम्म हफताा नभएको र रु १०८०००।- मार स्थानीर् संष्चतकोर्षमा दाष्खिा भएको छ ।वडा कार्ाािर्िे 
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नगरपालिकाबाि बषु्झलिएको नगदी रलसदहरू अझै सम्म पलन बझुाई नसकेको हुँदा वडा कार्ाािर्बाि के 
कलत राजस्व रकम प्राप्त भर्ो कलत रकम दाष्खिा हनु बाँकी छ एहकन हनु सकेन । िेखापरीक्षर् अवलध 
सम्म गत आ.व. २०७६।७७ को जम्मा राजस्व रु. १०८०००।– मार स्थानीर् संष्चत कोर्षमा दाष्खिा 
गरेको देष्खन्छ । उक्त वडा कार्ाािर्बाि र्स आलथाक वर्षामा प्राप्त भएको राजस्व र बैंक दाष्खिाको हववरर् 
लिई नगरेकोिे र्स वर्षा दाष्खिा देष्खएको रकमिाई र्हकन गना नसहकएको रु. 

 

 

 

१०८००० 

36.  असिु गरेको भन्दा कम रकम दाष्खिााः आलथाक कार्ाहवलध लनर्मवािीι २०६४ को लनर्म ९(५) मा 
कार्ाािर्मा नगद वा बैंक भौचरको रुपमा प्राप्त भएको जनुसकैु राजस्व रकम अलनवार्ारुपमा आम्दानी रलसद 
कािी सम्बष्न्धत खातामा आम्दानी जनाउन ु पने उल्िेख छ । नगरपालिकािे लनम्नानसुारको शीर्षाकमा 
संकिन गरेको आम्दानी असिु गरेको भन्दा घिी दाष्खिा गरेको र रलसद अनसुार रकम भन्दा घिी आर् 
िेखाङ्कन गरेको सम्बन्धमा छानहवन गरी घिी रकम संष्चत कोर्षमा दाष्खिा गनुापने रु  

लमलत हवि नं शीर्षाक  रलसद अनसुारको 
रकम 

आर् खातामा 
अनसुार रकम  

घिी रकम  

२०७६।४।१३ १२७२९ अन्र् आम्दानी I  ३०० २०० १०० 

२०७६।४।२१ १२९१६ अन्र् आम्दानी  ४०० २०० २०० 
२०७६।५।२४ १०९१ अन्र् आम्दानी  १००० ५०० ५०० 
२०७६।५।१२ ९३२ चार हकल्िा प्रमाष्र्त १००० ५०० ५०० 
२०७६।८।८ ३०८१ चार हकल्िा प्रमाष्र्त १५०० ० १५०० 
२०७६।९।९ ३७०२ घर बािो दस्तरु १००० ५०० ५०० 
२०७६।१०।८ ३८१८ घर बािो लसफाररस ५०० १०० ४०० 
२०७६।१०।८ ३८१९ चार हकल्िा प्रमाष्र्त १००० ५०० ५०० 

२०७६।१०।९ ३८२१ हवधुत लमिर  ५०० ३०० २०० 

२०७६।१०।२७ ३९१९ घर बािो लसफाररस ५०० ५० ४५० 

२०७६।१०।२७ ३९२१ घर बािो लसफाररस १००० ५०० ५०० 

२०७६।११।४ ३९९८ घर बािो लसफाररस १००० ५०० ५०० 

२०७६।११।७ ३९६२ कपािी दस्तरु २०० १०० १०० 

२०७६।८।१ १६९६-१७०० अन्र् आम्दानी  १७५० ० १७५० 

२०७६।९।१ १७७२-१७७७ अन्र् आम्दानी  १७०० ० १७०० 

२०७६।९।१५ ४३६४ सम्पलत कर  ५५० ५० ५०० 

२०७६।१०।८ ४४३९ चार हकल्िा प्रमाष्र्त ७२० ५१० २१० 
२०७६।५।२४ ५५ मािपोत १००० १०० ९०० 
२०७६।५।२४ ५७ मािपोत २५० १५० १०० 

२०७६।९।११ १४६८ मािपोत ३५० १५० २०० 

२०७६।९।२८ १५०४ मािपोत ७७५ २५० ५२५ 
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२०७६ माघ 
महहनाको 

वडा नं. ९ जम्मा आम्दानी  ५०६५१ ४९७५१ ९०० 

जम्मा १२६३५ 
 

37.  बक्र्ौतााः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ९ मा हवत्तीर् अलधकार क्षेर अन्तगात 
हवलभन्न कर तथा शूल्क िगाउने र आर् ठेक्का वापत वक्र्ौता रकम समेत असिुी गने व्र्वस्था छ । 
उठ्नपुने रकमको आर्गत िगत तर्ार गरेको छैन । आर् ठेक्का, सम्पष्त्त लबक्री, मािपोत, अन्तशलु्क, आर् 
ठेक्का, कर दस्तरुको वडागत िगत तर्ार नगरेबाि वक्र्ौता देष्खन सक्ने अवस्था रहेन । उठनपुने 
राजस्वको समहष्टगत िगत तर्ार गरी उठनपुने र वास्तहवक प्राप्तीको अलभिेख तर्ार गनुापनेमा सो अनसुार 
आर्को िेखाङ्कन तथा प्राप्त हनुपुने आर्को िेखा हहसाव तर्ार गने तफा  पालिकाको हवशेर्ष रुपमा ध्र्ान 
ददई असिु गनुापने  रु.  

ठे्ठक्का िागेको क्षेर करदाताको नाम सम्झौता रकम दाष्खिा रकम बाकँी रकम 
दोहमना हाि ठेक्का रमेश र्ादव  १११000 37000 ७४000  

 

 

 

 

 

74000/- 

 हवलनर्ोजन तफा   

38.  सम्पष्त्त हस्तान्तरर्ाः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा  ९७, ९८ र १०४ अनसुार 
हवर्षर्गत कार्ाािर्को चि अचि सम्पष्त्त, दाहर्त्व तथा अलभिेख त्र्सरी कार्म भएका नगरपालिकामा 
स्वताः हस्तान्तरर् हनुे व्र्वस्था छ । र्सरी हस्तान्तरर् हनुे सम्पूर्ा सम्पष्त्तको अलभिेख तथा ष्जन्सी 
िगत खाता २०७५ असार मसान्त लभर स्थानीर् तहिे तर्ार गरी प्रलतबेदन तर्ार गनुापने व्र्वस्था 
गरेकोमा नगरपालिकािे वडागत समेत सम्पष्त्तको अलभिेख तथा ष्जन्सी िगत तर्ार नगरेको, कम्प्र्िुर, 
ल्र्ापिप, हप्रन्िर, मोबाईि फोन सेि र अन्र् फलनाचर जस्ता मूल्र्वान समानहरु ष्जम्मेवारी साने गरेको 
पाईएन । र्सरी ष्जन्सी मािसामानको आम्दानी नजनाउँदा ष्जन्सी मािसामानहरु हराउन, हहनालमना हनु 
सक्न े हुँदा खररद गररएका मािसामानहरुको प्रकृलत अनसुार सम्बष्न्धत ष्जन्सी खातामा आम्दानी जनाई 
ष्जन्सी खाता अद्याबलधक गनुापदाछ । 

 

39.  सफ्वेर्र खररद - नेपाि सरकारको सूचना प्रहवलध प्रर्ािी (व्र्बस्थापन तथा सञ्चािन) लनदेष्शका, २०७१ 
को बुदँा नं.४.१ मा कुन ै सरकारी लनकार्िे आफ्नो कार्ा हवद्यतुीर् माध्र्मबाि सञ्चािन गनाका िालग 
प्रर्ोग गने सूचना प्रहवलध प्रर्ािीको लनमाार् गदाा त्र्स्तो प्रर्ािी सम्बन्धी कागजात तर्ार गरी मानक 
अनरुुप भए नभएको लनधाारर् गना सूचना प्रहवलध हवभागबाि स्वीकृत गराउन पने व्र्बस्था रहेको छ । 
स्थानीर् तहिे  आन्तररक राजश्व संकिन प्रर्ािी सम्बन्धी सफ्िवेर्र खररद गरी देहार्बमोष्जम रु. 
277200 खचा गरेकोमा खररद भएका सफ्िवेर्रको सूचना तथा प्रहवलध हवभागबाि स्वीकृत लिएको 
देष्खएन । र्स्ता सफ्वेर्र स्वीकृलत लिई प्रर्ोग गनुापदाछ । 

 

40.  कष्न्िन्जेन्सी खचााः सावाजलनक खचाको मापदण्ड र लमतव्र्हर्ता सम्बन्धी लनदेष्शका, २०७५ को संसोधन 
अनसुार  कुनै कामका िालग कष्न्िन्जेन्सी रकम आवश्र्कता नपने भएमा रकम छुट्याउन ु हुँदैन 
सावाजलनक खररदमा कष्न्िन्जेन्सी रकम लनधाारर् गनुापदाा आवश्र्कता र लमतव्र्हर्ताको लसर्द्ान्तिाई 
ध्र्ानमा राखी आवश्र्कतानसुार  ५ प्रलतशतसम्म कष्न्िन्जेन्सी रकम छुट्याउन सहकने छ । र्सरी 
छुट्याएको कष्न्िन्जेन्सी रकमको कार्ाक्रम बनाई अलधकारप्राप्त अलधकारीबाि स्वीकृत गराएर मार खचा 
गनुापनेछ  सो रकममध्रे् ५० प्रलतशतभन्दा बढी रकम चािू प्रकृलतको शीर्षाकमा खचा गना पाइने छैन साथै 
सो खचाको हववरर् आलथाक मालमिा तथा र्ोजना मन्रािर्मा समेत पेश गनुापनेछ  । तर कार्ाािर्िे 
कष्न्िन्जेन्सी खचाको अलभिेख स्पष्ट राखेको छैन । के कलत चािू प्रकृलतमा खचा भएको हो अलभिेख 
अद्यावलधक हनु ुपछा ।  
 

 

41.  र्ोजनागत खचा खातााः त्र्स नगरपालिकाको नगर सभािे नगरपालिका पूषँ्जगत तफा  हवलभन्न र्ोजना तथा  



  

15 

 

कार्ाक्रमको िालग रु.२७ करोड ८७ िाख ३ हजार हवलनर्ोजन गरेकोमा रु.२४ करोड ६४ िाख ५२ 
हजार खचा गरेको देष्खएको छ । र्ोजनागत खचा खाता नराखेको कारर् कुन कुन र्ोजनामा के कलत 
रकम भकु्तानी भर्ो र के कलत खचा भएको हो र्हकन गना सहकएन । र्स्तो खाताको अभावमा कुन कुन 
र्ोजनामा के कलत रकम भकु्तानी भर्ो र के कलत बाकँी रहेको छ स्पष्ट नहनुे र एउिै र्ोजनामा दोहोरो 
भकु्तानी हनुे जोष्खम समेत हनुे देष्खएको छ । र्ोजनागत खचा खाता अलनवार्ा तर्ार गरी पेश हनुपुदाछ । 
कार्ािर्को भनाई अनसुार  सरु प्रर्ािीमा हवलनर्ोष्जत रकम भन्दा बढी भकु्तानी िेख्न नलमल्ने भएकािे 
दोहोरो नहनुे तर काम भन्दा बढी भकु्तानी प्राहवलधक हवि बमोष्जम हनु भने सक्ने जानकारी गराएको छ 
। 

42.  उपभोक्ता सलमलत छनौि – सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ९७ मा एक करोड सम्मको 
िागत अनमुान भएको लनमाार् कार्ा वा सो सम्बन्धी सेवा उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समदुार्बाि 
गराउन सक्न ेर र्सका िालग सम्बष्न्धत काम र सेवाको प्रकृलत, पररमार्, िाग्ने रकम, उपभोक्ता सलमलत वा 
िाभग्राही समूदार्को व्र्होने वा व्र्होनुा पने रकम र अन्र् आवश्र्क कुराहरु खिुाई सावाजलनक लनकार्िे 
सावाजलनक सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव माग गना वा त्र्स्तो सलमलत वा समदुार् आफैं िे प्रस्ताव वा लनवेदन 
पेश गना सक्ने व्र्वस्था रहेको छ । तर कार्ाािर्िे र्स वर्षा उपभोक्ता सलमलतबाि कार्ा गराउँदा संझौता 
बाहेक संझौता पूवाका उक्त प्रकृर्ा पािना गरेको कुनै कागजात तथा आधार पेश हनु आएन । र्सबाि 
हवकास लनमाार् कार्ामा उपभोक्ता सलमलत छनौिको आधार पारदशी र प्रलतस्पधाात्मक तवरिे भएको 
देष्खएन । र्सबाि लनमाार् कार्ाको समर्, िागत र गरु्स्तरमा असर पने हुँदा उपभोक्ता सलमलत वा 
िाभग्राही समूह छनौि गदाा उक्त लनर्माविीको व्र्वस्था पािना गरी पारदशी र प्रलतस्पधाात्मक तवरिे 
गररन ुपदाछ । 

 

43.  नापी हकतावाः लनमाार् कार्ाको हवस्ततृ अलभिेखाकंनका िालग स्वीकृत ढाँचाको नापी हकताब 
म.िे.प.फा.न.५१२ मा उल्िेख गनुापने गरी महािेखापरीक्षकबाि स्वीकृत गराई महािेखा लनर्न्रक 
कार्ाािर्िे िागू गरेको छ । उक्त नापी हकताबमा ठेक्का नं आलथाक वर्षा, कार्ाािर्को नाम, लनमाार् 
व्र्वसार्ीको नाम, कामको नाम र स्थान, चेनेज, काम शरुु भएको लमलत, सम्पन्न हनुपुने लमलत र सम्पन्न 
भएको लमलतका साथै अष्घल्िो लबिसम्म भएको कामको पररमार् र भकु्तानी रकम, हािको लबिबाि भएको 
कामको पररमार् र भकु्तानी हनुे रकम समेत हािसम्म भएको कामको पररमार् र रकम समेत स्पष्ट रुपमा 
उल्िेख गरी नापजाँच गने,  लसफाररस गना र स्वीकृत गने कमाचारीको पद, नाम, हस्ताक्षर र लमलत समेत 
उल्िेख हनुपुने व्र्बस्था छ । कार्ािर्िे उक्त प्रर्ोजनिाई नापी हकताव प्रर्ोग गदाा िजु लसििाई नै 
नापी हकताव मानी कार्ा गना गरेको देष्खन्छ । र्सरी तर्ार गरेको नापी हकताब काम तामेि भएको बीस 
वर्षा पलछमार धुल्र्ाउन लमल्ने भलन सरकारी कागजात धलु्र्ाउने लनर्माविी, २०२७ को अनसूुची ५ को 
बदुा नं ३ मा उल्िेख छ । िेखापरीक्षर् क्रममा परीक्षर् गदाा कष्न्िन्जेन्सी खचा नापी हकतावमा 
चढाएको पाइएन । नापी हकताव तोहकएको ढाचामा सबै व्र्होरा नखिुाई िजुलसिमा राखदा आवश्र्कता 
अनसुार २० वर्षासम्म आवश्र्क सूचना लिन सहकने अवस्था छैन । िजुलसििाई न ैनापी हकताव मान्ने 
व्र्वस्थािाई लनर्मिे छुि ददएको पलन देष्खदैन । तसथा नापी हकतावमा खिुाउनपुने सबै व्र्होरा खिुाई 
कोर्षका प्रमखुबाि प्रमाष्र्त गरी नापी लनर्न्रर् खाता  म.िे.प.फा.न.५१२ मा अलभिेख चढाई नापी 
हकताव प्रर्ोगमा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

44.  कार्ा स्वीकार र कार्ासम्पन्न प्रलतवेदनाः सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ११७ मा 
सावाजलनक लनकार्िे सम्पन्न भएको लनमाार् कार्ा स्वीकार गदाा कार्ा स्वीकार प्रलतवेदन तर्ार गरी मार 
लनमाार् कार्ाको भकु्तानी गनुापने व्र्वस्था छ । र्स्तै लनर्म १२५ मा लनमाार् कार्ा सम्पन्न भएको तीस 
ददनमा लनमाार् व्र्वसार्ीिे एज हवल्ि नक्सा पेश गनुापने, रिुी सच्चाउने दाहर्त्वको अवलध समाप्त भएपलछ 
स्वीकृत ड्रइङ्ग, लडजाइन, स्पेलसहफकेशन बमोष्जम भए नभएको जाँचबझु गरी कार्ासम्पन प्रलतवेदन तर्ार 
गनुापने, त्र्स्तो कार्ा सम्पन्न प्रलतवेदन एक तह माथीको अलधकारी समक्ष पेश गनुापने, त्र्स्तो अलधकारीिे 
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आवश्र्क देखेमा जाँचबझु गराउन सक्ने र जाँचबझु गदाा ड्रइङ्ग, लडजाइन, स्पेलसहफकेशन बमोष्जम भएको 
पाएमा लनमाार् कार्ा स्वीकृत गने व्र्वस्था छ । र्स आर्ोजनािे लनमार्ा कार्ा सम्पन्न भएपलछ कार्ा 
ष्स्वकार प्रलतवेदन तर्ार नगरी कार्ासम्पन्न प्रलतवेदन तर्ार गरी भकु्तानी ददने गरेको देष्खर्ो । लनमार्ा 
कार्ा सम्पन्न भएपलछ कार्ा ष्स्वकार प्रलतवेदन तर्ार गरी भकु्तानी ददनपुने र रिुी सच्चाउन ेअवलध समाप्त 
भएपलछ सच्चाउनपुने रहुिहरु सच्चाएपलछ मार कार्ासम्पन्न प्रलतवेदन तर्ार गनुापनेमा लनमाार् कार्ा समाप्त 
हनुासाथै कार्ा स्वीकार प्रलतवेदन तर्ार गरेतापलन रिुी सच्र्ाउने अवलध पश्चात कार्ा सम्पन्न प्रलतवेदन  
तर्ार देष्खएन । र्सबाि रिुी सच्चाउने अवलधको रहुिहरु सच्चाएको सलुनष्श्चत हनुे आधार देष्खएन । 
लनर्माविीको व्र्वस्था बमोष्जम कार्ा स्वीकार र कार्ासम्पन्न तर्ार गनुापने र कार्ासम्पन्न प्रलतवेदन एक 
तहमालथको अलधकारी समक्ष पेश गने व्र्वस्थाको अलनवार्ा व्र्वस्था कार्ाान्वर्न हनुपुदाछ । 

45.  गरु्स्तर परीक्षर्ाः सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ११५(१) अनसुार सावाजलनक लनकार्िे 
लनमाार् कार्ामा प्रर्ोग भएको सामान तथा आपूलता गरेका मािसामान सम्झौतामा उल्िेष्खत प्राहवलधक 
स्पेष्शहफकेसन र गरु्स्तर वमोष्जम भए नभएको लनरीक्षर् वा परीक्षर् गनुा गराउन ु पने व्र्वस्था छ । 
र्ोजनामा प्रर्ोग भएको सामानको गरु्स्तर परीक्षर् गरेको पाइएन । गरु्स्तर परीक्षर्को व्र्वस्था 
कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

46.  रिुी सच्र्ाउने कार्ााः ठेक्का सम्झौता अनसुारको काम सम्पन्न भएपलछ आर्ोजनािाई लनलमात संरचना 
हस्तान्तरर् गने र हस्तान्तरर् गरेको लमलतिे १ वर्षासम्म रिुी सच्चाउन े अवलध राखी त्र्स अवलधमा 
लबग्रकेा काम लनमाार् व्र्बसार्ी माफा त नै सच्चाई कार्ा सम्पन्न गने व्र्वस्था गररए पलन कार्ाािर्िे 
संचािनमा रहेका र्ोजनाहरुको हववरर् अद्यावलधक राखी लबग्रेका कामका िालग लनमाार् व्र्वसार्ीिाई पूर्ा 
रुपमा ष्जम्मेवार बनाई रिुी सच्चाउन िगाउन ुपदाछ । रिुी सच्चाउन ुपने कार्ाको ठेक्कागत अलभिेख 
राखी रिुी सच्चाएपलछ मार कार्ा सम्पन्न प्रलतवेदन तर्ार गनुापदाछ ।  

 

47.  बोिपराः साबाजलनक खररद ऐन, २०६३ को दफा २६(६) अनसुार साबाजलनक लनकार्िे प्रकाष्शत 
वोिपरमा कुनै बोिपरदातािे आपसमा लमिोमतो गरी वोिपर दाष्खिा गरेको प्रमाष्र्त भएमा त्र्स्तो 
वोिपर रर्द् हनुे व्र्बस्था रहेको छ। कार्ाािर्बाि र्स बर्षा वोिपरका माध्र्मबाि भएका ठेक्का व्र्वस्था 
मध्रे् १ ठेक्काको रु.२१७०३९९५/- िागत अनमुान भएकोमा रु.२१५६१६१५/- ठेक्का व्र्बस्था भएको 
देष्खर्ो । लत ठेक्का िागत अनमुानको शनु्र् प्रलतशत देष्ख ०.६५ प्रलतशत घहिमा मार ठेक्का व्र्वस्था 
भएको छ । पर्ााप्त प्रलतस्पधाा हनुे गरर ठेक्का व्र्बस्था भएको पाईएन । 

 

48.  मूल्र् अलभवहृर्द् कर दताा नभएकासँग खररदाः सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म १९ मा 
हवस हजार रुपैँर्ा भन्दा वढीको सामान खररद गदाा मूल्र् अलभवृहर्द् कर प्रर्ोजनको िालग दताा भएका 
फमावाि खररद गनुापने व्र्वस्था हवपररत लनम्नानसुार पालिकािे उपभोक्ता सलमलत माफा त गराएको कार्ामा 
उपभोत्ता सलमलतिे हवलभन्न लनमार्ाको कार्ामा लनमार्ा सामग्री खररद गरेको रु. ५३१३३५८.९० मू.अ.कर 
दताा नभएकावाि खररद गरेको काननुसम्मत देष्खएन । काननुमा भएको व्र्वस्था पािनामा 
नगरपालिाकािे ध्र्ान ददनपुदाछ । 

गो. 
भौचर नं 

लमलत  हववरर् लबके्रताको नाम रकम  

५४४ 

 

२०७७/०३/०३ 

 

आर.लस.लस कल्र्भि देष्ख चमन 
िािको घर सम्म मािो ग्राभेि 

भोिेनाथ सप्िार्ास ३२३,०००.०० 

के.पी कन्सट्रक्सन 
प्रा. लि. 

७८,४००.०० 

२५ 

 

२०७७/०३/२८ 

 

धनुाापािी बािो ग्राभोि मष्स्जद िकुवा, 
महर्षी गेि, रमनपरु कृ्रर्षीदेव िोि 
झुंगीिोि सडक ग्राभेि 

ददनेश िे«डास ६३२,५००.०० 

आर.आर फलनाचर ३९,१००.०० 
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२३ २०७७/०३/२८ लगदोलिर्ा जोगीधाप मचालनर्ा सडक 
स्तोरन्नलत 

हप.एि लनमाार् 
तथा ढुवानी सेवा  

१४२,५८४.९० 

७ २०७७/०३/३१ अमरदह कृहर्ष लसंचाइ मागा ग्राभेि भलु्कदेवी लबल्र्डस 
एण्ड सप्िार्ास 

५४६,०००.०० 

२१ 

 

२०७७/०३/२९ 

 

मसुहर, दर्ािा, गिेुश्वरी, शैिेश 
महाराज, ष्शव, रामजानहक, हवर् ु
मष्न्दर ददनाभद«ीी फिैचा लनमाार् 

ददप ज्र्ोलत 
सप्िार्ास 

५५,५००.०० 

एस.आर सप्िार्ास २८,५००.०० 

१६१ २०७७/०२/१३ लसक्िी वरडंगा वडा नं ७ र ८ 
आर.लस.लस कल्र्भि 

लब.हप.एि ढुवानी ४७८,५००.०० 

२० २०७७/०३/२५ केचना खेि मैदान स्तोरन्नलत िोगेन सप्िार्ास ४०५,६००.०० 

२१ 

 

२०७७/०३/२५ 

 

ब्रहालिन महर्षी दिबहादरु परमहेश 
मष्न्दर जान ेप्रवेशद्वार लनमाार् 

प्रकाश लससा 
अल्मलुनर्म 

७२,०००.०० 

नालसर स लमि २८,६००.०० 

३० २०७७/०३/२८ गरे्श ठाकुरको वास देष्ख िक्ष्मी 
मष्न्दर सम्म जान ेबािो स्तोरन्नलत 

कुसहुवा ढुवानी 
सेवा 

२२२,०००.०० 

२८ २०७६/०५/२० काशीधाम देष्ख डुलिचि घर सम्म 
ग्रावेि बािो 

भलु्केदलब लबिडसा 
एण्ड सप्िार्सा 

२२,८००.०० 

६४६ २०७७/०३/२५ ष्शव मष्न्दर चौतहफा  बािो तथा ५ नं 
वडा लसमानाको बािो ग्राबेि 

भलु्केदलब लबिडसा 
एण्ड सप्िार्सा 

५७०,०००.०० 

६४७ २०७७/०३/२५ वनकोिको झोिङुगे पिु देष्ख 
रङगेलि लसमाना सम्म सडक 
स्तोरन्नती  

न्र् ु पोख्रिे दवुानी 
सेवा 

२६२,५००.०० 

७११ २०७७/०३/३० वडा लभरका हवलभन्न अत्र्ावश्र्क 
वािो लनमार्ा उपभोक्ता उपसलमलत 

भलु्कादेहव लबल्डसा 
एण्ड सप्िार्सा 

२७४,४००.०० 

७१ २०७६/०७/०५ सकुदेवको घर देष्ख पष्श्चम तेक 
नारार्र्को घर सम्म सडक ममात 

उप्रतेी सप्िार्सा ११७,५०० .०० 

७५३ २०७७/०३/३१ वािो ममात वाडा नं ६ भलु्केदेहव लबल्डसा 
एण्ड सप्िार्सा 

२२८,०००.०० 

९६ २०७६/११/०६ वािो ममात भलु्केदेहव लबल्डसा 
एण्ड सप्िार्सा 

३९६,०००.०० 

९८ २०७७/०३/१३ खर्रवारी जाने सडक उ.स उप्रतेी सप्िार्सा १६२,१७४.०० 

२८१ २०७७/०३/३० ट्रान्सफमार देष्ख कहवरस्थान जान े
वािो ग्रावेि 

भलु्केदेहव लबल्डसा 
एण्ड सप्िार्सा 

२२७,७००.०० 

जम्मा ५३१३३५८.९० 
 

49.  भरपाई माफा त भकु्तानीाः सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म १९ मा हवस हजार रुपैँर्ा भन्दा 
वढीको सामान खररद गदाा मलु्र् अलभवृहर्द् कर प्रर्ोजनको िालग दताा भएका फमावाि खररद गनुापने 
व्र्वस्था छ । पालिकािे लनम्नानसुार उपभोक्ता सलमलतबाि गराएको हवलभन्न र्ोजनामा लनमार्ा सामग्री 
,दवुानी सेवा र मेलसनको प्रर्ोग गदाा मू.अ.कर दताा नभएकावाि भरपाई माफा त बस्त ुतथा सेवा खररद गरी 
सोही अनसुार उपभोक्ता सलमलतिाई खचा िेखेको काननु सम्मत नदेष्खएको रु.  
गो.भो.नं लमलत र्ोजनाको नाम भकु्तानी रकम 

०७-२०७६/०५/ १८ विरवारी स्कुि ५ नं लसमाना सम्म सडक ममात २३१,८०० 

१७-२०७६/०५/१९ नरबम चोक देष्ख बराि िोि सम्म बािीो ममात ३७५,१६५ 

२१-२०७६/०५/१९ लडल्िी मागा हिकाराज बस्नतेको घर पष्श्चम हपपि चोक जाने हालिमा 
पने आर.लस.लस कल्भर ् 

१६३,०६१ 

 
 
 
 
 
 

७९९२३३८/- 
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३६-२०७६/०५/२६ हपपि चोक देष्ख सरस्वती आधारभतु हवद्यािर् हुँदै वडा नं ६ को 
लसमाना सम्म बािो कािीो परे 

९१८,४८० 

४१-२०७६/०५/२६ बिरामको घर देष्ख सकुदेवको घरसम्म जाने बािो उ.स ७४,००० 

४४-२०७६/०५/२७ वडा स्तररर् सडक ममात सम्भार उ.स ३८९,४०० 

६०-२०७६/०७/०५ सडक ममात सम्भार ३५१,००० 

९२-२०७६/११/०६ कडेि चोक पवुा रत्न मा.हव हदुैँ कुइकेि िोि जोड्ने सडक 
स्तरोन ्ती 

२६०,४०० 

९४-२०७६/११/०६ सडक स्तरोन्नती  ५९४,००० 

९६-२०७६/११/०६ वडा लभर हवलभन्न अत्र्ावश्र्क बािोहरु ममात तथा लनमार्ा  १३,६०० 

५६६-
२०७७/०३/०२ 

ईन्द्रदेव पासवानको घर अगाडी गाष्न्ध मनमोहन मार ग पवुा पष्श्चम 
सडक ग्राभेि 

३३०,००० 

९७-२०७६/११/०७ अ रदह बजार व्र्वस्थापन तथा पवुााधार लनमार्ा २३९,१०० 

७५८-
२०७७/०३/३१ 

महाराजथान घेराबारा ग्री्ीि र गेि लनमाार् १५५,००० 

९९-२०७७/११/१३ गान्धी मनमोहनमागा अजुान राईको घर हुदँ  उत्तर झोिङुगे पिु 
सम्म सडक स्तर उन्नती 

३९६,००० 

२०६-
२०७७/०३/०९ 

डाँस खोिा नदद लनर्न्रर् २०७,८०० 

२१३-
२०७७/०३/१६ 

दशानन्दको कािा देष्ख शैर् िाि सलुतहारको घर सम्म मािो ग्रावेि २४,७०० 

२२५-
२०७७/०३/१९ 

 ११२,२०० 

३०-२०७७/०३/२९ गरे्श ठाकुरको वास देष्ख िक्ष्मी मष्न्दर सम्म बािो स्तोरन्नलत ३०७५०० 

१६१-२०७७/०२/ 

१३ 
लसष्क्ि बरडंगा नं ७   ८  कल्भिा  ७०,००० 

१६३-२०७७/०२/ 

१५ 
नरार्ार् भण्डारीको घर हदैु हपपि चोक मनमोहन गान्धी मागा ४५६,४०० 

१६-२०७७/०३/३१ श्री मङि लसह ँमा हव केचना लगदालिर्ा कब्रस्थान घेरा बारा भौलतक 
पवुाधार हवकास 

२२८,००० 

१६७-
२०७७/०२/१८ 

हेमाि ुगनगाईको घर हदुैँ बक्राह बाध सम्म बाि  हवस्तार तथा 
ग्राभेि उ.स िाई रकम भकु्तानी 

२५९,५०० 

१८२-
२०७७/०२/३२ 

वाडा न  १ माररर्ा बक्राहा नदी लनर्न्रर् ४५,००० 

१८५-
२०७७/०३/०१ 

भवुन बढुाथोकीको घर उत्तर होिीमा ह्यमु पाइप कल्भिा लनमाार् १६७,००० 

१२६-
२०७६/१२/०५ 

कमि ष्शवाको घरदेष्ख उत्तर पवुा हदुैँ कृर् र जवंशीको घर सम्म 
सडक ममात  

१९८,००० 

१४१-
२०७७/०१/२३ 

कुमारिाि ठाकुरको घरदेष्ख महवतिाि राजवंीीको घर हुँदै 
पोखरी सम्म सडक कािो परे 

९६२,००२.८ 

१४५-
२०७७/०१/२८ 

दलि आधारभतु हवद्यािर् देष्ख डल्ि ुिो  सम्म सडक  १०३,२६० 

५२-२०७६/०६/१३  ३६०,००० 

 जम्मा  ७९९२३३८.८ 

काननुमा भएको व्र्वस्था अनसुार उपभोक्ता सलमलतबाि गराउने कार्ामा लनर्माविीिे गरेको व्र्वस्था 
पािना गराउन  नगरपालिाकािे ध्र्ान ददनपुदाछ । 
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50.  वेररतको कर हवजकाः मूल्र् अलभवृहर्द् कर लनर्माविी, २०५३ को लनर्म १७ (१) अनसुार मूल्र् अलभवृहर्द् 
करमा दताा भएको व्र्ष्क्तिे कुनै वस्त ु वा सेवा आपूलता गदाा कर अलधकृतिे अन्र्था स्वीकृत गरेदेष्ख 
वाहेक प्रापकिाई अनसूुची ५ र ५(क) बमोष्जमको ढाँचामा कर लबजक ददनपुने व्र्वस्था छ । 
लनम्नानसुारको भतु्तानीमा अनसूुची बमोष्जमको ढाँचा अनसुार को हवजक बेगर हवजक नम्बर हातिे सच्र्ाइ 
रु. ३४५२३०।१६ मू.अ.कर भकु्तानी ददएकोिे मूल्र् अलभवृहर्द् कर समार्ोजनको प्रमार् पेश गनुापने रु. 
गो.भौ लमलत र्ोजनाको नाम लबके्रताको नाम भकु्तानी रकम म.ुअ.क 

१२ २०७७.०३.
१४ 

कालताक चन्द लसंहको कल्र्भि 
सम्म सडक स्तोरन्नलत 

श र्मा लनमाार् 
सेवा प्रा. लि. 

५१०,१९५.०० ५८,६९५.०० 

१४ २०७७.०३.
१४ 

गिुाम मोहहददनको ट्रान्सफा मर 
देष्ख पूवा जाने बािो स्तोरन्नलत 
वडा नं ८ 

शार्मा लनमाार् 
सेवा प्रा. लि. 

४९७,७६५.०० ५७,२६५.०० 

१३ २०७७.०३.
१४ 

ईश्वर िाि राजवंशी दष्क्षर् पूवा 
पासवान िो  हदैु आर.लस.लस 
कल्र्भि सम्मको बािो लनमाार् 
वडा नं ९ 

शार्मा न माार् 
सेवा प्रा. लि. 

४९२,४६३ ०
४ 

५६,६५५.०८ 

१२ २०७७.०३.
१४ 

कालताक चन्द्र लसंहको कल्र्भ  
सम्म सडक स्तोरन्नलत 

शार्मा लनमाार् 
सेवा प्रा. लि. 

५१०,१९५.०० ५८,६९५.०० 

१४ २०७७.०३.
१४ 

गिुाम मोहहददनको ट्रान्सर फमर 
देष्ख पूवा जाने बािो स्तोरन्नलत 
वडा नं ८ 

शार्मा लनमाार् 
सेवा प्रा. लि. 

४९७,७६५.०० ५७,२६५.०० 

१३ २०७७.०३.
१४ 

ईश्वर िाि राजवंशी दष्क्षर् पूवा 
पासवान िोि हदैु 
आर.लस.लस कल्र्भि सम्मको बािो 
लनमाार् वडा नं ९ 

शार्मा लनमाार् 
सेवा प्रा. लि. 

४९२,४६३.०४ ५६,६५५.०८ 

जम्मा २६५५६१६.६२ ३४५२३०.१६  

 
 

 
 

 
 

३४५२३०.१६ 

51.  पेश्की अनगुमनाः  सावाजलनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५२ (क) र लनर्माविी, २०६४ को लनर्म 
११३ मा लनमाार् व्र्वसार्ीिे प्राप्त गरेको मोहविाईजेशन पेश्की जम्मा भएको बैंक खाता र पेश्की 
रकमबाि भएको खचाको हववरर् मालसक रुपमा सावाजलनक लनकार्मा पेश गनुापने, पेश्की प्राप्त गरेको ३० 
ददनमा लनमाार् कार्ा प्रारम्भ गनुापने, पेश्की रकम सम्बष्न्धत काममा प्रर्ोग भएको नपाइएमा बैंक जमानत 
जफत गने, संझौता अवलधमा कार्ासम्पादन नगरेको कारर् पेश्की फर्छ्यौि हनु नसकेमा १०% व्र्ाज 
सहहत पेश्की रकम असिु गनुापने व्र्वस्था छ । सावाजलनक खररद ऐन २०६३ को दफा ५२(क) तथा 
लनमाार् व्र्वसार्ीसँग भएको खररद सम्झौता बमोष्जम कार्ा प्रगलतका आधारमा दोस्रो हकस्ता मोलबिाइजेशन 
पेश्की ददन ु पदाछ । र्ो वर्षाको अन्त्र्मा  लनमाार् व्र्वसार्ीको नाममा रु. १ करोड ९३ िाख ९७  
हजार पेश्की बाँकी भएकोमा ऐन, लनर्मको व्र्वस्था बमोष्जम लनमाार् व्र्वसार्ीिे हववरर् पेश गने नगरेका 
र आर्ोजनािे पेश्की रकमको अनगुमन गने गरेको पाइएन । लनर्मको पािना गरी पेश्की रकमको 
अनगुमन गरी कारवाही गनुापदाछ । 

 

52.  नाफामूिक संस्थािाई अनदुान – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७६ हवतरर्मखुी 
खचािाई लनर्न्रर् गदै संघ तथा प्रदेश सरकारबाि प्राप्त रकमिाई स्थानीर् पूवााधार हवकास तथा 
दीघाकािीन पूँजी लनमाार् हनुे कार्ामा खचा गनुापदाछ । जसबाि नाफा कमाउने उद्देश्र्िे स्थाहपत 
संस्थािाई अनदुान उपिब्ध गराउन लमल्दैन । तर पालिकािे  नव लमश्रीत कृर्षक उपभोक्ता सलमलत 
माफा त भौचर नं ५० लमलत २०७६।०६।१२ मा  रु. ४ िाखको लमल्क ष्चलिङ्ग खररद गना नाफामूिक 
संस्थािाई अनदुान उपिब्ध गराएका छन ्। 

 

53.  उपभोक्ता सलमलत माफा त कािोपरे कार्ााः सावाजलनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा उपभोक्ता 
सलमलतबाि लनमाार् कार्ा गराउदा लमतव्र्र्ीता, गरु्स्तरीर्ता वा ददगोपन अलभवृहर्द् हनुे भएमा वा 
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पररर्ोजनाको मखुर् उद्देश्र् नै रोजगारी सजृना गने भएमा उपभोक्ता सलमलत माफा त गराउने उल्िेख छ । 
नगरपालिकािे पालिकाको लनर्ार्बाि हेभी मेष्शन प्रर्ोग हनुे जहिि प्रकृलतको काम हप्रलमक्स कािो परे 
गने लनर्ार् गरी हवलभन्न उपभोक्ता सलमलत माफा त लनम्म सडकको कार्ा गराएको पाइर्ो । कािोपरे 
कामको उपभोक्ता सलमलतिाई रु.६,७७३,०६७।०० भकु्तानी भएको छ । प्राहवलधक जनशष्क्त इष्न्जलनर्र 
एक जना मार रहेको र कािोपरे कार्ा आलथाक वर्षाको अन्त्र्मा भएकोिे लनमाार् कार्ामा पर्ााप्त ध्र्ान 
नपगुी गरु्स्तरमा कमजोर हनुे जोष्खम रहेको छ । साथै, उपभोक्ता सलमलतमाफा त काम गराउँदा प्रलतस्पधाा 
नभएको कारर्बाि लमतव्र्र्ी पलन नहनुे भएकोिे सो सम्बन्धमा कार्ाािर्को ध्र्ान जान ुपदाछ । 

बािो भकु्तानी रकम 

हपपि चोक देष्ख आधारभतु हवधािर् हदैु वडा नं ६को लसमाना सम्म कािो पर २,७५६,१६०।०० 

झुंगीिोि देष्ख उत्तर केचना सम्म कािो पर २,६९६,३६३।०० 

कुमारिाि ठाकुरको घर देष्ख महवतिाि राजवंशीको घर हदैु पोखरी सम्म सडक 
कािो परे 

१,३२०,६४४।०० 

मल्दैर्ा लसष्क्ि सडक उपभोक्ता सलमलत सनुवर्षी नपा ८ हपच गरेवापत १८९१५००।०० 
जम्मा ६,७७३,०६७।००  

54.  मल्दैर्ा लसष्क्ि सडक उपभोक्ता सलमलत सनुवर्षी नपा ८ हपच गदाा केही आईिमको नम्सा अनसुार 
आवश्र्क पने पररमार् र  उपभोक्तािे खररद गरेको पररमार् हवश्लरे्षर् गदाा लनम्नानसुार देष्खर्ो । 

आईिम पररमार्  नम्सा अनसुार 
आवश्र्क हविुलमन  

नम्सा अनसुार 
आवश्र्क लडजि 

नम्सा अनसुार 
आवश्र्क महट्टतेि 

Prime coat २४०३․५  वगा मी २४०३․५ लि ६६० लि २४० लि 
Track coat १२०१․७५ वगा मी १२०१․७५ लि ३३० लि १२० लि 

Premix carpet ८४․१२ घन मी ६४७७․२४ लि २९४․४२ लि ६४७․७२ लि 

Sand seal २४०३․५ वगा मी १५८६․३१ लि १९२ लि २४ लि 

नम्सा अनशुार आवश्र्क पररमार् ११६६८․८ लि १६३८․४२ लि १३२३ लि 

उपभ क्ता सलमलतिे खररद गरेको पररमार् ८८९९ लि ५२०० लि १६०० लि 
फरक पररमार् २७६९․८ लि घिी ३५६१․५८ लि   २७७ लि बढी   

हविुलमनको प्रर्ोग २७६९․८ लि २३․७४ प्रलतशतिे कम प्रर्ोग गररएको तथा आवश्र्क नभएका लनमाार् 
सामाग्री वढी पररमार्मा खररद गरेको देष्खदा सडक लनधाारीत मापदण्ड अनसुार नै लनमाार् भएको भन्ने 
आधार देष्खएन । अत नम्सा भन्दा कम पररमार्मा लनमाार् सामाग्री प्रर्ोग गदाा वािो गरु्स्तरीर् भएको 
भन्न लमल्ने हवश्वासलनर् आधार भएन ।  आगामी ददनमा गरु्स्तरीर् कार्ामा ध्र्ान ददन ुपने देष्खन्छ । 
साथै नम्सा भन्दा घिी पररमार् प्रर्ोग गरेको तर भकु्तानी भने नम्सा अनसुार न ै भएको देष्खएकोिे 
२७६९․८ लििर हविुलमनको प्रलत लििर रु ७०․०६ िे हनुे रकम रु १९४०५२ असिु गरी दाष्खिा 
गनुा पने रु 
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55.  हपपि चोक देष्ख सरस्वती आधारभतू हवधािर् हुँदै वडा नं ६ को लसमाना सम्म कािो पर सडक 
उपभोक्ता सलमलत सनुवर्षी नपा ६ हपच गदाा केही आईिमको नम्सा अनसुार आवश्र्क पने पररमार् र  
उपभोक्तािे खररद गरेको पररमार् हवश्लरे्षर् गदाा लनम्नअनसुार देष्खर्ो । 

आईिम पररमार्  नम्सा अनशुार 
आवश्र्क हविुलमन  

नम्सा अनशुार 
आवश्र्क लडजि 

नम्सा अनशुार 
आवश्र्क महट्टतेि 

Prime coat ३८४०  वगा मी ३८४० लि १०५६ लि ३८४ लि 
Track coat १९२० वगा मी १९२० लि ५२८ लि १९२ लि 

Premix carpet ११५․२० घन मी ८८७०․४ लि ४०३․२ लि ८८७․०४ लि 

Sand seal ३८४० वगा मी २५३४ लि ३०७ लि ३८ लि 

नम्सा अनशुार आवश्र्क पररमार् १७१६४․८ लि २२९४लि १५०४ लि 
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उपभोक्ता सलमलतिे खररद गरेको पररमार् १०९२० लि ३१२० लि ३१४० लि 
फरक पररमार् ६२४४․८ लि घिी ८२६ लि   १६३६ लि बढी 

हविुलमनको प्रर्ोग ६२४४․८ लि ३६․३८ प्रलतशतिे कम तथा आवश्र्क नभएका लनमाार् सामाग्री वढी 
पररमार्मा खररद गरेको देष्खदा सडक लनधाारीत मापदण्ड अनसुार न ै लनमाार् भएको भन्ने आधार देष्खएन 
। अत नम्सा भन्दा कम पररमार्मा लनमाार् सामाग्री प्रर्ोग गदाा वािो गरु्स्तरीर् भएको भन्न लमल्न े
हवश्वासलनर् आधार भएन । आगामी ददनमा कामको गरु्स्तर कार्म गराउन ध्र्ान ददन ुपने देष्खन्छ । 
साथै नम्सा भन्दा घिी पररमार् प्रर्ोग गरेको तर भकु्तानी भने नम्सा अनसुार न ै भएको देष्खएकोिे 
६२४४․८ लििर हविुलमनको प्रलत लििर रु ७७․९७ िे हनुे रकम रु ४८६९०७ असिु गरर दाष्खिा 
गनुापने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४८६९०७/- 

56.  कुमारिाि ठाकुरको घर देष्ख महवतिाि राजवंशीको घर हदैु पोखरी सम्म सडक कािो परे कार्ाको 
भकु्तानी गदाा हविुलमनको हवि हवजक संिग्न नहुँदा हवश्लेर्षर् गना सहकएन । 

 

57.  सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ९७(६) अनसुार उपभोक्ता सलमलत  माफा त कार्ा गदाा 
उपभोक्ता सलमलत वा समदुार्िे हरेक हकस्ताको कामको प्राहवलधक मूल्र्ाङ्कन लबि भरपाई र खचा प्रमाष्र्त 
गने अन्र् कागजात त्र्स्तो सलमलत वा समदुार्को बैठकबाि अनमुोदन गराई सम्बष्न्धत सावाजलनक 
लनकार्मा पेश गनुापने व्र्वस्था गरेको छ तर र्स कार्ाािर्मा उपभोक्ता सलमलतमाफा त गररएका कामको 
लबि भरपाई पेश गरेतापलन कागजात परीक्षर् गदाा प्राहवलधक लबिमा भएको पररमार् र उपभोक्ता सलमलतिे 
खररद गरेको लनमाार् सामग्रीको पररमार्  फरक रहेको पाइएकोिे लनधााररत  नम्सा अनसुार न ै लनमाार्कार्ा 
भएको छ भन्न ेआस्वस्त हनुे अवस्था छैन । आवश्र्क पररमार् भन्दा अलधक खररद तथा न्रू्न खररदको 
अवस्थामा उपभोक्ता सलमलत माफा त गररएको कामको गरु्स्तरीर् छ भन्न ेअवस्था देष्खँदैन । 

 

58.  लडहपआर खचा – बजेि व्र्वस्था भई कार्ाान्वर्न हनुे आर्ोजनाको मार गरुुर्ोजना डीपीआर िगार्तको 
अध्र्र्त गरी प्रलतवेदन तर्ार गनुा पदाछ । र्स स्थानीर् तहिे र्ो बर्षा स्वीकृत बाहर्षाक कार्ाक्रम अनसुार 
देहार्बमोष्जमको कार्ा परामशादाताबाि गराई प्रलतवेदन प्राप्त गरको छ । 

कार्ा हववरर् परामशादाता स्वीकृत रकम खचा रकम अध्र्र्नबाि लनधाारर् 
भएको आर्ोजनाको िागत 

जाउिी डुब्बा बक्स 
कल्भिा लनमाार्  

साथाक ईष्न्जलनर्ररङ्ग 
कन्सल्िेन्सी प्रा.लि. 

800000 745500 20582137.93 

नगरका हवलभन्न रोडहरूको 
डीहपआर 

जेबी ईष्न्जलनर्ररङ्ग 
प्रा .लि.  

1250000 1130000 657885158.49 

 

 

59.  बढी भकु्तानीाः सावाजलनक खररद लनर्माविी,२०६४ को लनर्म ११३ मा खररद संझौता अनसुार वास्तहवक 
कार्ासम्पादनका आधारमा लबि लबजकको भकु्तानी गनुापने व्र्वस्था उल्िेख छ । पालिकािे उपभोक्ता 
सलमलत माफा त गराएको लनम्नानसुारको कार्ाको भकु्तानी गदाा सलमलतिे पेश गरेको हवजक भन्दा बढी 
भकु्तानी गरेको देष्खएकोिे सम्बष्न्धत सलमलतिाई ष्जम्मेवार बनाई असिु गनुापने रु.............  
भौचर 
नं 

लमलत कार्ाक्रम   भकु्तानी 
रकम  

अष्न्तम हवि 
अनसुार 

लभन्नता 

१७ २०७६/०५/१९ नरबम  देष्ख बराि िोि सम्म 
ममात उ.स २९१,००० २९०,०२८ ९७२.०० 

३१ २०७६/०५/२२ जनता मा. हव प्िास्िर ७३,८०६ ७२,६२२ ११८४.०० 

२१ २०७६/०५/१९ लडल्िीमागा  हिका राज बस्नेतको 
घर पष्श्चम हपपि चोक जोडने 
होिीमा आर.लस.लस कल्र्भि ३३९,६१२ ३३६,३४०.५१ ३,२७१.४९ 

  जम्मा ७०४,४१८ ६९८९९०.५१ ५,४२७.४९  

 

 

 

 

५४२७.४९ 

60.  भेररर्सनाः सावाजलनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५४(१) मा खररद संम्झौता गदााको बखत पूवाानमुान 
गना नसहकएको पररष्स्थती संम्झौता कार्ाान्वर्नको क्रममा सजृना भएमा सो को स्पष्ट कारर् खिुाई 
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प्राहवलधक पषु्टाई सहहत भेररर्सन गनुापने उल्िेख छ । आर्ोजनाको लनम्नानसुारको कार्ाको िागत अनमुान 
र सम्झौता भन्दा बढी पररमार्मा कार्ा गरेको सम्वन्धमा प्राहवलधक पुट्याई बेगर भकु्तानी गरेको काननु 
सम्मत पाइएन । िागत अनमुान वास्तहवकताको नष्जक हनुे गरर तर्ार गना ध्र्ान ददनपुदाछ । 
लस.
न 

र्ोजना ठेक्काको नाम कामको 
हववरर् 

ि.इ को 
पररमार् 

भकु्तानी 
पररमार् 

बढी 
पररमार् 

दर भकु्तानी 
रकम 

!= 

 

महहिा नमनुा सामदुाहर्क 
भवन लनमार्ा वाडा न. ०९ 

२.३ ८४.८७ ९८.२५ १३.३८ ६०० ८,०२८ 

महहिा नमनुा सामदुाहर्क 
भवन लनमार्ा वाडा न. ०९ 

२.५ ६८.३२ ७५.८२ ७.५ १०५०० ७८,७५० 

महहिा नमनुा सामदुाहर्क 
भवन लनमार्ा वाडा न. ०९ 

२.७ ५४५.१० ५७६.१४ ३१.०४ ४०० १२,४१६ 

@ डार्लनर्ा पथरी सडक 
सरुत चोक उत्तर कालताक 
चन्द राजवंशी िोिको 
हािीमा आर.लस.लस कल्भिा 

२.९ ११०८७.५
५ 

१२१०५.४
५ 

१०१७.९
० 

१०० १०१,७९
० 

२.१० २५.३० १९२ १६६.७ २५० ४१,६७५ 

# डार्लनर्ा भेडवा हिुाकी 
सडक उत्तर बधुनिाि 
राजवंशीको घर जाने 
बािोमा आर.लस.लस कल्भिा 
लनमाार् 

२.४ २७.१७ ३२.९५ ५.७८ ११००० ६९,८०४ 

$= चप्रामारी बाबाजीथान मंगि 
लसहँ मा.हव देष्ख पष्श्चम 
झोिङेु्ग पिु वाडा नं १ 

४ २५३.५ ३८८.२८ १३४.५३ १८०० २४२,१५
४ 

जम्मा ५५४६१७  
61.  पेश्की कट्टीाः  सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ११३(५) मा लनमाार् व्र्वसार्ीिाई 

ददएको पेश्की खररद संझौतामा उल्िेख भए बमोष्जम प्रत्रे्क रलनङ लबिबाि कट्टा गनुापने व्र्वस्था छ । 
लनमाार् व्र्वसार्ीसँग भएको संझौतामा प्रत्रे्क रलनङ्ग लबिबाि ४० प्रलतशतका दरिे पेश्की कट्टा गनुापने 
उल्िेख छ । तर कार्ाािर्िे रलनङ्ग लबिवाि लनम्न अनसुारको ठेक्ककामा सो भन्दा घिी पेश्की गरेको 
देष्खर्ो। सावाजलनक खररद लनर्माविी र सम्झौतामा भएको व्र्वस्थाको पािनामा नगरपालिकािे ध्र्ान 
ददनपुदाछ । 
लस.नं ठेक्का नं रलनङ लबि रकम (म.ुअ. कर बाहेक) कट्टा गरेको पशे्की रकम 
! SUNMUN/ ROAD/075/76-07 पहहिो ११,६२२,६७५.३८   

दोस्रो  २,०३६,४०० ४,९४५,३२० 

@ SUNMUN/ROAD/ 075/76-05 पहहिो २,१३८,३९८ १,५००,००० 

दोस्रो १७,४२६,६१० ३,०००,००० 

तेस्रो १६८७२९३.५   

#= SUNMUN/ROAD/ 075/76-02 पहहिो ६६९४५३.७४ ४७२५०० 

 hDdf  ३५,५८०,८३०.६२ ९,९१७,८२०  

 

62.  लनमाार् कार्ासँग सम्वष्न्धत खातााः आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४  को लनर्म ९२ मा प्रत्रे्क 
कार्ाािर्िे हवलनर्ोजन, राजस्व, धरौिी, ष्जन्सी र अन्र् आम्दानी खचाको िेखा महािेखापरीक्षको 
कार्ाािर्बाि स्वीकृत ढाँचामा राख्न ुपनेछ भन्ने व्र्वस्था छ । कार्ाािर्िे लनमाार् कार्ासीँग सम्वष्न्धत 
कार्ाको राख्नपुने म.िे.प.फा.नं ५०५ आइिमवाइज कार्ा अलभिेख खाता, म.िे.प.फा.नं ५१२ नापी 
लनर्न्रर् खाता, ५०७ ठेक्का सम्वष्न्ध अलभिेख, कार्ा अलभिेख खाता िगार्तका अलभिेखहरु राख्नपुनेमा सो 
राखेको पाइएन । अलधकांश र्ोजनाहरु क्रमागत रुपमा संचालित हनुे एवं वाहर्षाक हवलनर्ोजनको आधारमा 
खण्ड खण्ड गरी कार्ाान्वर्न गनुापने अवस्था रहने भएकोिे र्स प्रकारका खाता अद्यावलधक गरी राख्न ु
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पदाछ । र्स प्रकारका अलभिेखको अभावमा क्रमागत र्ोजनाको कुि खचा एवं र्ोजना कार्ाान्वर्नको 
ष्स्थलत र्हकन गना नसहकने भएकोिे कार्ाािर्िे लनमाार् कार्ासीँग सम्वष्न्धत म.िे.प.फारामहरु अलनवार्ा 
राख्न ेव्र्वस्था गनुापने देष्खन्छ । 

63.  आर्ोजना हस्तान्तरर्ाः साबाजलनक खररद लनर्माबिी २०६४ को लनर्म ९७(१२) बमोष्जम लनमाार् कार्ा 
सम्पन्न भएपलछ सावाजलनक लनकार्िे सोको रेखदेख, ममात सम्भार गने ष्जम्मेवारी समेत तोकी आर्ोजनाको 
स्वालमत्व उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समदुार्िाई नै हस्तान्तरर् गनुा पने व्र्वस्था छ । र्ो बर्षा 
उपभोक्ता सलमलतबाि आर्ोजना सम्पन्न गरेकोमा कुनै पलन आर्ोजना लनर्माविीको व्र्बस्था बमोष्जम 
हस्तान्तरर् गरको देष्खएन । उपभोक्ता सलमलतबाि कार्ा गराउन िागत अनमुान तर्ार गदाा ममात संभार 
कोर्ष वापत रकम व्र्वस्था गरी लबि भकु्तानी गदाा कट्टा गरी कोर्षमा रकम जम्मा नगरेकोिे सम्पन्न 
आर्ोजनाको ममात, रेखदेख तथा उष्चत संरक्षर् हनु नसहक िगानी खेर जान सक्ने हदुा ममात कोर्षको 
कट्टी नगरी र्ोजना सम्पन्न गरेको काननु सम्मत देष्खएन । 

 

64.  गत वर्षाको भकु्तानी ददन बाँकीाः  कार्ाािर्िे गत  बर्षाको बाँकी भकु्तानी र्स आवमा भकु्तानी ददन बाँकीको 
हववरर् वजेि तथा कार्ाक्रममा समावेश गरी कार्ापालिकाको लमलत २०७६/५/५ को लनर्ार्बाि भकु्तानी 
गरेको छ। जनु शीर्षाकबाि भकु्तानी हनु बाँकी भएको हो सोही शीर्षाकबाि भकु्तानी नगरी गाउँपालिका 
पुजँीगत शीर्षाकबाि  रु १२९१४०००/- भकु्तानी गरेको छ। जनु शीर्षाकवाि खचा गनुापने सोही शीर्षाकवाि 
खचा गने व्र्वस्था गररनपुदाछ।  

 

65.  PS आइिमको भकु्तानीाः कार्ाािर्िे  हवलभन्न लनमाार् व्र्वसार्ीहरुिाई  लनमाार् गररएको रकम भकु्तानी गदाा  
PS आइिममा उल्िेष्खत कार्ा इष्न्जलनर्रको लनदेशनमा कार्ा गरी सो कार्ा सँग सम्बष्न्धत  लबि भपााइ 
समेत प्राप्त गरी वीि वमोष्जमको रकम मार भकु्तानी ददनपुनेमा लनम्न अनसुारको लबि भपााइ बेगर तथा  
भ्र्ाि समेत भकु्तानी ददएको छ। 

  

भौचर नं र लमलत ठक्का  नं आइािम  
नं 

भकु्तानी भ्र्ाि भ्र्ाि 
वाहेक 

१५१‐२०७७․२․

२ 

Road‐२०७५․७६‐७ 
A1 

३००००० ३९००० २६१००० 

  A3 ५००० ६५० ४३५० 
  A5 ५०००० ६५०० ४३५०० 

२८७‐२०७७․३․

३० 

Road‐२०७५․७६‐७ 
A3 

५००० ६५० ४३५० 

  A4 ५००० ६५० ४३५० 

  A5 ५०००० ६५०० ४३५०० 

१२३‐२०७६․१२
․५ 

Road‐२०७५․७६‐२ 
A1 

९२५५६ १२०३२ ८०५२४ 

  A4 १४००० १८२० १२१८० 

१८९‐२०७७․३․

२ 
Road‐२०७५․७६‐५ A2 

१०००० १३०० ८७०० 

  A3 ५००० ६५० ४३५० 

  A5 १००००० १३००० ८७००० 

२११‐२०७७․३․

१४ 
Road‐२०७५․७६‐१
२ 

A1 

३९५५८ ५१४३ ३४४१५ 

  A3 १०००० १३०० ८७०० 

  A4 ५००० ६५० ४३५० 
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१४६‐२०७७․१․

२८ 

Bilding-

२०७६․७७‐१ 

A1 ५८५०१.३
८ 

७६०५ ५०८९६ 

  A3 ५००० ६५० ४३५० 

  जम्मा ७५४६१५ ९८१०० ६५६५१५  
 क) PS Item को कामसँग सम्बष्न्धत  लबि भपााइ हविभरपाइा पेश हनुपुने रु..... ६५६५१५/- 

 ख) रलनङ हविमा भ्र्ाि थप हदुा वढी भ्र्ाि भकु्तानी भएको रकम असिु हनुपुने रु...... ९८१००/- 
66. ीाः पेश्की जमानत तथा कार्ा सम्पादन जमानताः कार्ा सम्पादन जमानतको म्र्ाद सहकएको तथा लनमाार् कार्ा 

गना सम्झौता गरी हािसम्म काम सम्पन्न नभई पेश्की बाँकी देष्खएको साथै िेखापरीक्षर् अबलधमा पेश्की 
जमानतको म्र्ाद समेत गषु्िएको पाईएको हुँदा उक्त पेश्की जमानतहरुको म्र्ाद थप गनुापने अन्र्था लबना 
जमानत फछ र्ौि गना बाँकी रहेको पेश्की रकम असिु गनुापदाछ । 

ठेक्का 
अलभिेख 
खाता नं 

ठेक्का नं 
लनमाार् व्र्वसार्ीको 

नाम र ठेगाना 

जमानतको प्रकार   

कार्ा सम्पादन जमानत  पेस्कीजमानत (APG) 

पेस्की 
बाँकी रकम 

म्र्ाद 

सहकने 
लमलत 

पेस्कीजमानत 

(APG) 

म्र्ाद 

सहकने 
लमलत 

१ 

SUNMUN/BUI

LDING/076/77-

01 

बाबिु एण्ड खान 
जे.लभ. 

2117000 
14-11-

77 
2000000 

10-03-

77 
1000000 

६ 

SUNMUN/BUI

LDING/076/77-

06 

बराि कन्स्ट्रक्शन  
644000 

08-08-

21 
    550000 

१५ 
SUNMUN/RO

AD/076/77-15 

किा लबल्डसा, 
लबरािनगर-12 

1354000 
10-09-

21 
610000 

20-08-

20 
610000 

१ 
SUNMUN/RO

AD/075/76-05 

Mahadev Khimti 

Shah JV 

1554900

0 

12-09-

20 
15362000 

17-11-

20 
3000000 

२ 
SUNMUN/RO

AD/075/76-07 

Rayamajhi 

Himalayan JV 

1471500

0 

30-09-

20 
8300000 

15-02-

20 
2154680 

३ 
SUNMUN/RO

AD/075/76-02 

Gitanjali Joshila 

JV 
3040500 

27-08-

21 
1890000 

26-11-

76 
1417500 

    जोष्खममा परेको पेश्की 8732180  

 

 क) ठेक्का नं Sunmun-Road 2075/76-7 हिुाकी मागाको केजौरा कैमी अमरदह सडक कािोपरे प्र्ाकेज २ 
को िागत अनमुान रु ११९१५९८४३․६० भएकोमा न्रू्नतम कवोिवािा Rayamajhi Himilaya JV िे 
भ्र्ाि र पोलभजनि सम वाहेक रु ८१८८२२७०․५०  (३२․२७ प्रलतशत घिीमा) सम्झौता गरेको छ। 
सम्म दोस्रो रलनङ लबि सम्म रु३६१४४६०४/÷ भकु्तानी  भएको छ । कार्ासम्पादन जमानतको अवलध 
30 September 2020 सम्म रहेकोमा जमानत अवलध थप भएको छैन।  साथै  अलग्रम भकु्तानी जमानत समेत  

15 February 2020  मा सहकएको छ र्सिे गदाा लनमाार्  व्र्वसार्ीिाई ददएको पेश्की रकम जोष्खममा 
परेको छ भने काम समेत जोष्खममा परेको छ। 

 

 ख) ठेक्का नं Sunmun-Road २०७५/७६-५ को िागत अनमुान रु ११३७०८५१९․२० भएकोमा न्रू्नतम 
कवोिवािा  महादेव ष्खष्म्त जेलभिे भ्र्ाि र पोलभजनि सम वाहेक रु ७५०९३२१९․८८  (३३․९६ 
प्रलतशत घिीमा) सम्झौता गरेको छ। तेस्रो रलनङ लबि सम्म रु४५७६६४७०/७० भकु्तानी  भएको छ । 
कार्ासम्पादन जमानतको अवलध १२ सेप्िेम्बर, २०२० सम्म रहेकोमा जमानत अवलध थप भएको छैन ।  

साथै  अलग्रम भकु्तानी जमानत समेत  १७ Nov २०२०  मा सहकएको छ र्सिे गदाा लनमाार्  व्र्वसार्ीिाई 
ददएको पेश्की रकम जोष्खममा परेको छ भने काम समेत जोष्खममा परेको छ। 

 

67.  ठेक्का नं हवद्यतुीकरर् /२०७६/७७-१ मा हवलभन्न वडाहरुमा लसँचाइका िालग हवद्यतुीकरर् कार्ा अन्तगात  

पोि गाड्ने कार्ा गदाा सम्झौतामा  काम उपकरर् कामदार तेस्रो पक्ष तथा सम्पलतको बीमा गना 
रु२०००० रकम छुट्याएको भएता पलन बीमा गरेको पाईएन । र्सरी बीमा नगररँदा कार्ाक्षेरमा आइपने 
दघुािनाको दाहर्त्व लिने हवर्षर्मा समस्र्ा लसजाना भई काम उपकरर् कामदार तेस्रो पक्ष तथा सम्पलत 
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जोष्खममा पना सक्ने भएकोिे बीमा गराएर मार कार्ा गनुापदाछ ।  
68.  लमक्सलगट्टी दवुानी भकु्तानीाः  स्वीकृत ष्जल्िा दररेि अनसुार एक हट्रपरर्द्ारा ७.५ घ.लम लमक्सलगट्टी ढुवानी 

कार्ा गने हवश्लरे्षर् गरेको छ । रमेश हव.क.को घर देष्ख िक्ष्मी शे्रष्ठको घर हदैु राजेन्द बस्नेतको दोकान 
सम्म सडक स्तोरन्नलत उपभोक्ता सलमलत माफा त गराएको लनमाार् काममा लमक्सलगट्टी दवुानी स्वीकृत ष्जल्िा 
दररेि हवश्लरे्षर् अनसुार गरेको पाइएन । उपभोक्ता सलमलतिे ढुवानी गरेको लबि स्वीकृत नम्सा भन्दा बढी 
देखाएको हुँदा बढी भकु्तानी भएको रु. ३,३१,५००/- र्हकन गरी सम्बष्न्धतबाि असिु गनुापने रु. 
लस.नं र्ोजनाको नाम पररमार् नम्सा अनसुार 

िाग्ने खचा 
भकु्तानी भएको बढी भकु्तानी 

१. रमेश हव.क.को घर देष्ख िक्ष्मी 
शे्रष्ठको घर हदैु राजने्द बस्नेतको 
दोकान सम्म सडक स्तोरन्नलत 

१०६३२८  

घ.लम  

  

  

१२०७००० 

१४२ हट्रप 

१५३८५०० 

१८१ हट्रप   

३३१,५००.०० 

 

 

 

 

 

 

 

 

३३१५००/- 

69.  एजहवल्ि नक्सा पेश नभएकोाः सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म १२५(१) मा खररद 
सम्झौता बमोष्जम लनमाार् कार्ा सम्पन्न भएको तीस ददन लभर सम्वष्न्धत लनमाार् व्र्वसार्ीिे लनमाार् भए 
बमोष्जमको एज हवल्ि नक्सा सावाजलनक लनकार्मा पेश गनुापने व्र्वस्था छ । र्स बर्षा लनमाार् सम्पन्न 
गरेको  हवलभन्न लनमाार् कार्ाहरुको लनमाार् भए बमोष्जमको नक्सा पेश गरेको देष्खएन सम्झौताको शतामा 
समेत नक्सा पेश गने उल्िेख गरेको देष्खएन। 

 

70.  बीमााः सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को ११२ अनसुार खररद संझौतामा अन्र्था व्र्वस्था 
भएकोमा बाहेक रु. २० िाख रुहपर्ाँ भन्दा बढी मूल्र्को लनमाार् कार्ा गने लनमाार् व्र्वसार्ीिे लनमाार् 
सामाग्री, प्रर्ोग गररने मेष्शन औजार, िगार्त कामदार तथा कमाचारी समेतको वीमा गराउन ुपने व्र्वस्था 
गरेको छ । नगरपालिकाको कार्ाािर्िे जलतसकैु मूल्र् बराबरको ठेक्का पट्टा िगार्तको लनमाार् कार्ा र 
तेश्रो पक्ष समेतको वीमा गराउने गरेको छैन तसथा लनमाार् कार्ामा आईपने सम्भाहवत जोष्खमिाई 
न्रू्लनकरर् गरी समर्मा कार्ा सम्पन्न गनाको िालग लनर्ममा भएको व्र्वस्था अनसुारको बीमा गराउने तफा  
ध्र्ान जान जरुरी देष्खन्छ । 

 

 प्रदेश सरकार हस्तान्तरीत कार्ाक्रम  
71.  लबिभरपाई नभएकोाः आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी २०६४ को लनर्म ३६(३) मा खचा गदाा खचाको 

लबिभरपाई सहहत िेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । नगरपालिकािे  भौ.नं.२-२०७६/११/२१ वाि हवद्यािर् 
नलसाङ कार्ाक्रम सञ्चािनका िालग मंगिलसंह माहव िाई लबि भरपाई बेगर भकु्तानी गरेकोमा खचािाई पहुष्ट 
गने कागजात पेश हनुपुने अन्र्था असिु गरी प्रदेश सष्ञ्चत कोर्षमा दाष्खिा गनुापने रु. 

 

 

 

 

२९०००० 

72.  प्रदेश लनवााचन क्षेर पूवााधार हवकास कार्ाक्रम संचािन दोस्रो संशोधन लनर्माविी, २०७६ (४) अनसुार 
उपभोक्ता सलमलतमाफा त कार्ाान्वर्न गररने आर्ोजना मध्रे् भवन र पिु भए उपभोक्ता सलमलतिे कम्तीमा १० 

प्रलतशत र अन्र् आर्ोजना भए कम्तीमा २० प्रलतशत रकम र्ोगदान गनुापने व्र्वस्था गरेको छ । 
नगरपालिकामा संचालित कार्ाक्रममध्रे् लनम्नानसुारको र्ोजनामा उपभोक्ता सलमलतको तफा बाि व्र्होनुापने 
र्ोगदान घिी मार लिई बढी खचा गरेकोिे उपभोक्ता सलमलतबाि व्र्होनुापने रकम असिु गरी दाष्खिा हनुपुने 
रु.... 

उपभोक्ता सलमलतको नाम  कुि खचा उपभोक्ता 
सलमलतको  अंश  

उपभोक्ता समहुिे 
वेहोनुा पने रकम 

उपभोक्ता 
समहुिे घिी 
वेहोरेको अंश  

श्री मंगिलसंह माहव केचना लगदालिर्ा कब्रस्तान 
केराबारी  ११४१३२१.५६ १७१३२१.५६ २२८२६४.३१ ५६९४२.७५ 

नारार्र् भण्डारीको घर हुँदै हपपि चोक 
मनोमोहन गांधी मागा सडक स्तरउन्नती वाड न  
१ 

७९८७७४.५२ १२००६३.३५ १५९७५४.९ ३९६९१.५५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

३६५२३६.९४ 
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केचना खेिमैदान स्तरोन्नती  वाड न  १ उपभोक्ता 
सलमलत 

१७१३०८७.७९ २५८०८७.७९ ३४२६१७.५६ ८४५२९.७७ 

श्री अनन्त भगवान मष्न्दरिाई भौलतक लनमाार् 
गरेबापत 

६९०७५४.२३ १०८७५४.२२ १३८१५०.८५ २९३९६.६३ 

लगदालिर्ा जोलगधाप मचालनर्ा सडक ममात 
उपभोक्ता सलमलत वाडा नं १ 

८००७०७.६ १२२०१२.७ १६०१४१.५२ ३८१२८.८२ 

घमुापहट्ट वािो ग्राभेि मष्स्जद जमीनी िोि िकुवा 
महहर्षा  गेि रमनपरु ऋहर्षदेव   झलुगिोि सडक 
ग्राभेि उपभोक्ता सलमलत  

१३५२५४०.२ २०४०६०.२ २७०५०८.०४ ६६४४७.८४ 

मसुहरु दर्ािा गिेुश्वरी शैिेश महाराज ष्शव राम 
जानकी हवर् ुमष्न्दर ददनाभद्री फिैचा लनमाार् 

११४९७६४.३८ १७९८५३.३ २२९९५२.८८ ५००९९.५८ 

जम्मा ७६४६९५०.२८ 

११६४१५३.१
२ 

१५२९३९०.०६ ३६५२३६.९४ 

 
73.  कोलभड १९/ प्रकोप व्र्वस्थापन कोर्षाः सावाजलनक खररद लनर्माविी २०६४ को लनर्म १४५ अनसुार 

हवर्षेश पररष्स्थलतमा ऐनको दफा ६६ बमोष्जम एक तहमालथको स्वीकृलत लिएर सावाजलनक खररद 
लनर्माविी २०६४ को लनर्म १४५ अनसुार खररद गदाा सावाजलनक लनकार्िे खररदको आवश्र्कताको 
लिष्खत हववरर् गरु्स्तर पररमार् शता र कार्ा सम्पन्न गने अवलध जस्ता हववरर् तर्ार गरी आकष्स्मक 
पररष्स्थलतको सामना गना आवश्र्क पररमार् र समर् अवलधका िालगमार र्थासम्भव प्रलतस्पधाा गराई वा  
एउिा मार लनमाार् व्र्वसार्ी आपूलता गदाा परामशादाता वा सेवा प्रदार्कसँग लिष्खत दरभाउ वा प्रस्ताव 
लिई स्वच्छ र उष्चत मूल्र्को िालग वाताा गरी खररद गनुापने खररद गदाा हवशेर्ष पररष्स्थलत सम्बन्धी 
हववरर् तत्काि खररद नगदाा सावाजलनक सरुक्षा हहत तथा समदुाहर्क स्वास्थर्मा पने संकि र खररदका 
अन्र् हवलध अपनाउन नसहकने कारर् आधार खिुाउन ु पने त्र्स्तै सावाजलनक लनकार्िे रु. १० िाख 
रुपैर्ाँभन्दा बढी रकमको खररद गरेको भएमा त्र्स्तो लनकार्िे त्र्सरी खररद भएको हववरर्को सावाजलनक 
सूचना प्रकाशन गनुा पनेछ र सो को जानकारी सावाजलनक खररद अनगुमन कार्ाािर्िाई पठाउन ु पने 
व्र्वस्था छ। तर र्स  कार्ाािर्िे कोलभड १९ लनर्न्रर्को िालग आवश्र्क पने और्षलधजन्र् सामग्री तथा 
राहात सामाग्री िगार्त खररद गदाा िागत अनमुान समेत तर्ार नगरी खिुा दररेि माग गरी तथा सोझै 
लनम्नानसुारको खररद गरेको देष्खर्ो। साथै सावाजलनक खररद अनगुमन कार्ाािर्मा समेत जानकारी 
पठाएको देष्खएन। र्सरी काननुको प्रावधान हवपरीत गरेको  खचा लनर्मसम्मत देष्खएन।  

भौ. 
नं. 

लमलत हववरर् रकम रु 

७ १२-२५-२०७६ हवपद तथा जोष्खम लनर्न्रर् कोलभड-१९ राहत आर्ोननु खररद। १२९५०० 

१० १२-२७-२०७६ 
राहत तथा पनुाःस्थापना खचा तेि खररद बापत बागमती आर्ि 
ईण्डष्स्ट्रजिाई भकु्तानी । 

८५६८०० 

१७ ०१-१६-२०७७ 
N95 Mask, IR थमोलमिर, ग्िोप्स िगार्त  स्वास्थर् सरुक्षा सामग्री 
खररद 

७८,९९१.०० 

१८ ०१-१६-२०७७ 
मा जतरी लडिक्स प्रालििाई काठमाडौंबाि ७७ जना नगरवासी  
सनुसरी  बाफत ४ विा गाडीको ४० हजारको दरिे  

१६०००० 

२२ ०१-२८-२०७७ तेि खररद बापत बागमती आर्ि ईण्डष्स्ट्रजिाई भकु्तानी । १५७४९९ 

२३ ०१-२८-२०७७ 
अमन हवकास स्िोरवाि पानी लबस्कुि ष्चसो  चाउचाउ िगार्त 
हवहवध खचा  

१०६७४० 

२५ ०२-०१-७७ 

नोबेि कोरोना भाइरसको लनर्न्रर्कािालग जनचेतना कार्ाक्रम 
सन्चािन तथा स्वास्थर् सरुक्षा सामाग्री  हवतरर् गना िालग mark 
सेलनिाइजर बाष्ल्िन साबनु प्िाष्स्िक िेबि िगार्त सामग्री 
खररद   

२५०००० 
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३१ ०२-०२-७७ 
अमरदह क्वारेष्न्िन १५ ददनको खचा सरसफाइ सामग्री तथा 
खाद्यान्न खररद  

१५११३० 

३९ ०२-१८-२०७७ 

नोबेि कोरोना भाइरसको लनर्न्रर्कािालग जनचेतना कार्ाक्रम 
सन्चािन तथा स्वास्थर् सरुक्षा सामाग्री  हवतरर् गना िालग PPE, 

mark सेलनिाइजर बाष्ल्िन साबनु प्िाष्स्िक िेबि िगार्त सामग्री 
खररद  

१२१९३७३ 

४० ०२-१९-२०७७ 

कोरोना भाइरस संक्रमर्का कारर् िकडाउन भएको अवस्थामा 
गररब घरपररवार हवपन्न घरपररवारिाई राहत हवतरर् गना कान्छी 
कसिुी चामि मसरुो तेि ननु िगार्त खाध्र्ान्न खररद तथा 
ढुवानी   २३८०० kg चामि दर रु ४० मसरुो १२१५ kg दर 
११२ 

११९२३५३ 

४२ ०२-२८-२०७७ 

कोरोना भाइरस संक्रमर्का कारर् िकडाउन भएको अवस्थामा 
गररब घरपररवार हवपन्न घरपररवारिाई राहत हवतरर् गना कान्छी 
कसिुी चामि मसरुो तेि ननु िगार्त खाध्र्ान्न खररद तथा 
ढुवानी    कान्छी चामि २५००० kg  दर रु ४० िगार्त 

११७१८०२.
०४ 

४५ ०२-२८-२०७७ 

कोरोना भाइरस संक्रमर्का कारर् िकडाउन भएको अवस्थामा 
गररब घरपररवार हवपन्न घरपररवारिाई राहत हवतरर् गना कान्छी 
कसिुी चामि मसरुो तेि ननु िगार्त खाध्र्ान्न खररद तथा 
ढुवानी    कान्छी चामि १७६८० kg  दर रु ४० मसुरुो ९१८ 
kg दर रु ११२ िगार्त 

८८७४२५.८
८ 

४५ ०२-२८-२०७७ 

Cobit को कारर् िकडाउनवाि आउन सक्ने असहज पररष्स्थलत 
मध्र् नजर गदै  200 घरपररवारिाई पगु्नेगरी खाद्यान्न सन्तलुित राख्न े
प्रर्ोजनको िालग चामि दाि ननु तेि खररद । सोना मसिुी 
चामि १२३७५ kg  दर रु ४१।७५ िगार्त 

५१६६६४ 

४६ ०२-२८-२०७७ 

कोरोना भाइरस संक्रमर्का कारर् िकडाउन भएको अवस्थामा 
गररब घरपररवार हवपन्न घरपररवारिाई राहत हवतरर् गना कान्छी 
कसिुी चामि मसरुो तेि ननु िगार्त खाध्र्ान्न खररद तथा 
ढुवानी  ।  सोना मसिुी चामि ९६२३ kg  दर रु ४१।७५ 

६००००० 

४८ २०७७/०२/३० 

मोहन टे्रडस एण्ड सप्िार्सा र सरस्वती सप्िार्सा एण्ड टे्रडसा  बाि 
क्वारेन्िाईन लनमाार् गना लसरानी  झिु metrics िगार्त  वेलडङका 
सामान खररद 

९७२४२७.१
५ 

४९ २०७७/०२/३२ 
हवद्यतु का सामग्री तार होल्िर  िगार्त  तरकारी तथा गेडागडुी 
ट्यूवेि  जडान िगार्त 

५५६८९३ 

५२ ०३-०३-७७  मसिा  दाि चामि आि ुिमािर प्र्ाज िगार्त खररद ६९५०६४ 

५४ ०३-०३-७७ 

कोरोना भाइरस संक्रमर्का कारर् िकडाउन भएको अवस्थामा 
गररब घरपररवार हवपन्न घरपररवारिाई राहत हवतरर् गना कान्छी 
कसिुी चामि मसरुो तेि ननु िगार्त खाध्र्ान्न खररद तथा 
ढुवानी । खिुा दर रेि लिएर खररद सोना मसिुी चामि १०१०० 
kg  दर रु ४१।७५ मसरुो ५००kg रु ११२ 

८५९४७१ 

५६ ०३-०८-७७ 
प्रददप इन्िरप्राइजेजिाई क्वारेन्िाइन व्र्वस्थापनका िालग सामान 
खररद बापतको रकम भकु्तानी । 

४८१७५२.९ 

५७ ०३-१५-२०७७ 
कोलभड १९ महामारी मा कवारेष्न्िन व्र्वस्थापन प्रर्ोजनाथा भएको 
खचा 

७०८४२२ 

६१ ०३-२६-२०७७ 
अमन हवकास स्िोसािाई क्वारेन्िाइनमा खचा भएको खाध्र्ान्न 
िगार्त हवहवध सामान बापतको रकम भकु्तानी । 

३२५०५० 
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६२ ०३-२६-२०७७ 
 PPE, mark सेलनिाइजर के एन ९५ थमोलमिर िगार्त सामग्री 
खररद 

१२५०१८८ 

६३ ०३-२६-२०७७ 
अष्म्बका बस्त्रािर्िाई क्वारेन्िाईन सामग्री लसरानी  झिु metrics  
खररद बापतको भकु्तानी। 

४९०६७४ 

६४ ०३-२६-२०७७ 

कोरोना भाइरस संक्रमर्का कारर् िकडाउन भएको अवस्थामा 
गररब घरपररवार हवपन्न घरपररवारिाई राहत हवतरर् गना कान्छी 
कसिुी चामि मसरुो तेि ननु िगार्त खाध्र्ान्न खररद तथा 
ढुवानी  

११५०००० 

६५ ०३-२८-२०७७ VTM र PPE सेि खररद बापतको एम एस बार्ोमेडिाई भकु्तानी। १८३६२५ 

६६ ०३-२८-२०७७ 
लसन्जा मेलडलसन सप्िार्सािाई पीपीई र VTM खररद बापतको 
भकु्तानी। 

४३५७५० 

६८ ०३-३०-२०७७ 

कोरोना भाइरस संक्रमर्का कारर् िकडाउन भएको अवस्थामा 
गररब घरपररवार हवपन्न घरपररवारिाई राहत हवतरर् गना कान्छी 
कसिुी चामि मसरुो तेि ननु िगार्त खाध्र्ान्न खररद तथा 
ढुवानी  

७५०००० 

६९ ०३-३०-२०७७ 
राहत हवतरर् गना कान्छी कसिुी चामि मसरुो तेि ननु िगार्त 
खाद्यन्न खररद  

५००००० 

७१ ०३-३०-२०७७ 
ट्यूबवेि ममात gas भाडावतान खाना पकाउने सरसफाइ गनेको 
ज्र्ािा साग लसरक तहकर्ा िगार्त खररद 

९४३८३७ 

७२ ०३-३१-२०७७ क्वारेन्िाईन खचा अमन हवकास स्िोरबाि खाध्र्ान्न खररद २९७४९५ 

     जम्मा  

१८०७८९२
७  

74.  दाहर्त्वाः कार्ाािर्िे प्रकोप व्र्वस्थापन कोर्ष तफा को दाष्खिा हनु बाँकी कर तथा अन्र् दाहर्त्व सम्बष्न्धत 
खातामा दाष्खिा हनुपुने रु.. 

३५६९०१.९३ 

75.  ममात सभार कोर्ष तफा को दाष्खिा हनु बाँकी कर तथा अन्र् दाहर्त्व रकम दाष्खिा हनुपुने रु. ८०६०१.८९ 

76.  आलथाक सहार्तााः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ मा आलथाक सहार्ता हवतरर् सम्वन्धमा उल्िेख 
भएको छैन । आलथाक सहार्ता हवतरर् सम्वन्धमा मापदण्ड , सीमा र कार्ाहवधी कार्ापालिकािे 
नगरपररर्षद्बाि पाररत गरी िागू गरेको पलन देष्खएन । नगरपालिकािे कार्ाक्रम अन्र् सहार्ता खचा, दैहव 
प्रकोप खचा िगार्तका शीर्षाकमा हवलनर्ोजन गरी आलथाक सहार्ता माग गनेिे पेश गरेको लनवेदनमा नगर 
प्रमखुको तोक आदेश अनसुार रु. १०,०००।– सम्म र कार्ापालिका लनर्र्ार्द्ारा रु. १०,०००।–  भन्दा 
बढी आलथाक सहार्ता हवतरर् गरेको पाइर्ो । आलथाक सहार्ता हवतरर् गने मापदण्ड, सीमा र कार्ाहवधी 
तर्ार गरी लनर्ष्न्रत र व्र्वष्स्थत तररकािे आवश्र्कता अनसुार लमतव्र्र्ी रुपमा तोहकएको सीमा लभर 
हवतरर् गने र सो को हववरर् सावाजलनक गनुापने तफा  नगरपालिकाको ध्र्ान जानपुदाछ ।आलथाक सहार्ता 
हवतरर्का केही उदाहरर्हरु र्स प्रकार  छनाः  

गो.भौ. नं. सहार्ता प्राप्त गना व्र्ष्क्तको/संस्थाको 
नाम 

सहार्ता प्रर्ोजन रकम रु 

४१-२०७६।६।१२  वडाध्र्क्ष राजेन्द्र कुमार दास  स्वास्थर् उपचार  ५०००० 
५८-२०७६।६।१३ वडा नं. ५ सदस्र् नजरुि हसेुन लमर्ाँ  आखँा उपचार  २०००० 
१०९-२०७६।६।३० ईिाका प्रहरी कार्ाािर् रंगेिी नखिेुको  १०००० 

 

 

77.  हवतरर्मखुी कार्ाक्रम– स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा ३ मा आलथाक 
हवकास तथा गररवी लनवारर्मा प्रत्र्क्ष र्ोगदान पगु्ने उत्पादनमूिक तथा लछिो प्रलतफि प्राप्त गना सहकने 
स्थानीर् वालसन्दाहरुको सहभालगता जटु्ने स्वरं् सेवा पररचािन गना सहकने, कम िागतमा सम्पन्न गना 
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सहकन,े स्थानीर् श्रोत साधन तथा सीपको अलधकतम प्रर्ोग हनुे, महहिा, बािबालिका, हपछलडएका वगा, क्षेर 
र समदुार्िाई प्रत्र्क्ष िाभ पगु्न,े िैलगक समानता र सामाष्जक समावेशीकरर् अलभबहृर्द् हनुे ददगो हवकास, 

वातावरर् संरक्षर् तथा सम्बर्द्ान गना सघाउ परु्र र्ाउने, भाहर्षक तथा साँस्कृलतक पक्षको जगेनाा र सामाष्जक 
सद् भाव तथा एकता अलभवृहर्द्मा सघाउ पर्र र्ाउने हवर्षर्िाई प्राथलमकता ददई र्ोजना तजुामा गनुापने उल्िेख 
छ । पालिकािे देहार्का कार्ाक्रमहरु सञ्चािन गरी रु. ५,३५,०००।०० खचा गरेको देष्खएकोमा सो 
खचा ऐनिे तोकेका शता भन्दा बाहहर र्ोजना बनाइ खचा िेखेको हुँदा आगामी ददनमा ऐनिे तोके बमोष्जम 
र्ोजना बनाई कार्ाान्वर्न गनुापदाछ ।  

गो.भौ. नं. भकु्तालन प्राप्त गना 
व्र्ष्क्तको/संस्थाको नाम 

प्रर्ोजन रकम रु 

११८-

२०७६।७।१ 
पदम हवनोद ष्घलमरे खेिकुद िुनाामेन्ि आर्ोजना १२५००० 

६५-

२०७६।६।१३ 
अनन्त हकतान मण्डिी समूह तीज कार्ाक्रम संचािन ३०००० 

११५-

२०७६।६।३० 
नारार्र् पष्ण्डत नगरस्तरीर् तीज कार्ाक्रम 

संचािन 
४०००० 

१२९-

२०७६।७।५ 
नारी उत्थान फेडेरेशन  ष्जलतर्ा पवा कार्ाक्रम 

संचािन  
४०००० 

१६१-

२०७६।७।२९ 
मो. जाहकर हसेुन  छठ पवा कार्ाक्रम वापत 

भकु्तानी 
७०००० 

१९८-

२०७६।८।२९ 
सामूहहक तीज कार्ाक्रर् सलमलत तीज कार्ाक्रम संचािन १००००० 

३२७-

२०७६।११।१९ 
गरु दर्ाि दास केरवत ष्शवरारी मेिामा ष्शव चचाा 

कार्ाक्रम संचािन 
३०००० 

३९२-

२०७६।१२।०९ 
सहर्ोगी हात नेपाि डाईलनर्ा बजारमा वृहत 

साँस्कलतक कार्ाक्रम  
१००००० 

जम्मा ५३५०००  
78.  हवि भरपाई बेगर भकु्तानी - २४१-२०७६।९।२७ आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म 

३६(३) मा खचा गदाा खचाको लबिभरपाई सहहत िेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । पालिकािे सवारी साधन 
ममात वापत रोमन अिो टे्रडसा, हवरािनगरिाई रु. ९१७४४।- भकु्तानी भएकोमा उक्त टे्रडसाबाि रु. 

६१३११।- को मार हवि पेश हनु आएकोिे प्राप्त हवि भन्दा बढी भकु्तानी रकम असूि उपर गरी स्थानीर् 
संष्चत कोर्षमा दाष्खिा गनुा पने रु. 

 

 

 

३०१६६/- 
79.  मेर्र कप फुिवि प्रलतर्ोगीता-  १) स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा ३ 

मा आलथाक हवकास तथा गररवी लनवारर्मा प्रत्र्क्ष र्ोगदान पगु्ने उत्पादनमूिक तथा लछिो प्रलतफि प्राप्त 
गना सहकने स्थानीर् वालसन्दाहरुको सहभालगता जटु्ने स्वरं् सेवा पररचािन गना सहकने, कम िागतमा 
सम्पन्न गना सहकन,े स्थानीर् श्रोत साधन तथा सीपको अलधकतम प्रर्ोग हनुे, महहिा, बािबालिका, 
हपछलडएका वगा, क्षेर र समदुार्िाई प्रत्र्क्ष िाभ पगु्ने, िैलगक समानता र सामाष्जक समावेशीकरर् 
अलभबहृर्द् हनुे ददगो हवकास, वातावरर् संरक्षर् तथा सम्बर्द्ान गना सघाउ परु्र र्ाउने, भाहर्षक तथा साँस्कृलतक 
पक्षको जगेनाा र सामाष्जक सद् भाव तथा एकता अलभवृहर्द्मा सघाउ पर्र र्ाउने हवर्षर्िाई प्राथलमकता ददई 
र्ोजना तजुामा गनुापने उल्िेख छ । तर नगरपालिकािे मेर्रकप फुिवि प्रलतर्ोगीता आर्ोजना गरी खचा 
गरेको देष्खएकोमा सो खचा ऐनिे तोकेका शता भन्दा बाहहर र्ोजना बनाइ खचा िेखेको हुँदा आगामी 
ददनमा ऐनका शता बमोष्जम र्ोजना बनाई कार्ाान्वर्न गने तफा  नगरपालिकाको ध्र्ान पगु्न ुपने देष्खन्छ 
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।  

 

२) आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ३६(५) मा कुनै पलन तािीम, गोष्ठी, सभा तथा 
कार्ाक्रम  आदद सञ्चािन गदाा कार्ाक्रम तथा िागत अनमुान तर्ार गरी अलधकार प्राप्त अलधकारीवाि 
प्रस्तावना स्वीकृत गराई सञ्चािन गनुापने र त्र्स्तो कार्ाक्रम सम्पन्न भइ सकेपलछ त्र्स्तो कार्ाक्रमको खचा र 
कार्ासम्पन्न प्रलतवेदन पेश गरेपलछ भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था छ । तर उक्त फुिवि प्रलतर्ोलगताका िालग 
रु.१० िाख  खचा िेखेकोमा िागत अनमुान, कार्ाक्रम सम्पन्न भएको प्रलतवेदन तथा खचाको सावाजलनकीकरर् 
गरेको नपाईएकोिे खचाको वास्तहवक एहकन नभएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 

१०००००० 

80.  भरपाईाः आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ३६(३) मा खचा गदाा खचाको लबिभरपाई सहहत 
िेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । पालिकािे देहार् अनसुारको कार्ाक्रममा सम्बष्न्धत िाभग्राहीिे सामान बझेुको 
भरपाई बेगर खचा िेष्खएको देष्खएकोिे खचािाई पहुष्ट गने भरपाई पेश हनुपुने अन्र्था असिु गरी स्थानीर् 
सष्ञ्चत कोर्षमा दाष्खिा गनुापने रु. 
भौ.नं. लमलत र 
कार्ाक्रम 

हववरर् पररमार् रकम 

७०-२०७६।६।१३ ३ महहने लसिाई किाई तािीममा 
प्रष्शक्षक तथा प्रष्शक्षाथीहरुिाई र्ातार्ात 
खचा भकू्तालन 

- २५६४०० 

४४८-२०७७।२।१ वडा नं. ८ बाि सावनु हवतरर्  २००० हपस ५५९८० 

वडा नं. ८ बाि माक्स हवतरर् ३००० हपस  ५८५०० 

४६१-

२०७७।२।११ 
वडा नं. ८ बाि सावनु हवतरर्  १५०० हपस ४१९५५ 
वडा नं. ८ बाि माक्स हवतरर्  २००० हपस ३९००० 

४६९-

२०७७।२।१३ 
वडा नं. ६ बाि सावनु हवतरर्  १२९६ हपस ३६२७५ 
वडा नं. ६ बाि माक्स हवतरर्  ६६०० हपस १४९१६० 

४७३-

२०७७।२।१३ 
वडा नं. २ बाि सावनु हवतरर्  १५ कािुान  ५९०९३ 
वडा नं. २ बाि माक्स हवतरर्  २९०० हपस ५५५५० 

४७३-

२०७७।२।१३ 
वडा नं. ५ बाि माक्स हवतरर्  

५००० हपस 
९५००० 

७१८-

२०७७।३।३० 
वडा नं. ७ बाि चामाि हवतरर्  

१३५ के.ष्ज 
५५३५ 

 जम्मा ८५२४४८ 
 

 

 
 
 

८५२४४८/- 

81.  ७१४-२०७७।३।३० हक्रकेि खेिकुद आर्ोजनाका िालग वडा नं. ८ को कार्ाक्रममा रु. ४०००००।- 

बजेि हवलनर्ोजन गरेकोमा खेिकुद आर्ोजना उपभोक्ता सलमलतिाई रु ९००००।- पेश्की ददएको तर पेश्की 
फछ र्ौि गने क्रममा कोलभड-१९ को कारर् खेिकुद कार्ाक्रम संचािन हनु नसकेको उल्िेख गदै सामाग्री 
खररदको हवि भरपाई पेश गरी पेश्की फछ र्ौि गरेको छ । कार्ाक्रम संचािन नगरी पेश्की फछ र्ौि 
गरेकोमा खररद गररएको सामाग्रीको दाष्खिा प्रमार् पेश गनुापने रु.  

 

 

 

९००००/- 

82.  घिी कर कट्टा – आर्कर ऐन २०५८ को दफा ८७ अनसुार रोजगारीको आर् गर्ना गरी अनसूुचीमा तोहकए 
बमोष्जम करको गर्ना गरी कर कट्टा गरी सके पश्चात पाररश्रलमक भकु्तानी गनुा पने व्र्वस्था छ । देहार्का 
कमाचारीहरुिाई आलथाक वर्षा २०७५।७६ मा पाररश्रलमक भकु्तानी गदाा १ प्रलतशत मार कर कट्टी गरी 
पाररश्रलमक भकु्तानी गरेको देष्खएकोिे नपगु कर रकम असिु गरी संघीर् सष्ञ्चत कोर्षमा दाष्खिा गनुापने 
देष्खएको रु.  

 

 

 

23315/- 
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नाम जम्मा तिब 
भत्ता 

जम्मा कोर्ष कट्टी करर्ोग्र् आर् कर दाहर्त्व कर 
भकु्तानी 

बाँकी भकु्तान 
गनुापने 

परुुर्षोत्तम 
ष्घलमरे 

६९७५३२ १९२७७८ ५०४७५४ ९९७५ ७०४८ २९२७ 

रुद्र दिुाि ८७२६६३ २४१६७४ ६३०९८९ ३०६९७ १०३१० २०३८८ 

जम्मा २३३१५  
83.  कार्ाक्रम प्रलतवेदन– आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी २०६४ को लनर्म ३६(५) मा कुनै पलन तािीम, गोष्ठी, 

सभा आदद सञ्चािन गदाा कार्ाक्रम तथा िागत अनमुान तर्ार गरी अलधकार प्राप्त अलधकारीवाि प्रस्तावना 
स्वीकृत गराई सञ्चािन गनुापने र त्र्स्तो कार्ाक्रम सम्पन्न भइ सकेपलछ त्र्स्तो कार्ाक्रमको खचा र 
कार्ासम्पन्न प्रलतवेदन पेश गरेपलछ भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था छ । कार्ाािर्िे देहार्का कार्ाक्रमहरुका िालग  
खचा िेखेकोमा िागत अनमुान स्वीकृत तथा कार्ासम्पन्न प्रलतवेदन पेश नभएको रु. 

गो.भौ.नं. कार्ाक्रमको नाम भकु्तानी लिन े रकम 

339-
2076/11/19 

७ ददने उद् घोर्षर् तािीम इन्जोई नेपाि अनिाईन लमलडर्ा 
प्रा.लि. 

150000 

जम्मा १५00००  

 

 

 

 

  150000 

84.  मूल्र् अलभवहृर्द् कर हवजक बेगर भकु्तानीाः 86-2076/6/15 सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को 
लनर्म १९ (२) (क) अनसुार रु. २० हजार भन्दा बढीको मािसमान खररद तथा लनमाार् कार्ा गराउदा 
मूल्र् अलभवृहर्द् करमा दताा भएको फमासँग मार गनुापने व्र्वस्था रहेको छ । कार्ाािर्िे सूचना प्रकाशन 
गनाका िालग न्रू् सहृष्ट दैलनकिाई रु. ४0,000।- भकु्तानी भएकोमा कर हवजक जारी नगरी पान हविका 
आधारमा मार भकु्तानी गरेको छ । लनर्मको व्र्वस्था पािना भएको नदेष्खएकोिे अलनर्लमत भकु्तानी रु. 

 
 
 

 
 

5400/- 

85.  हवत्तीर् प्रलतवेदनाः हव.हप. कोइरािा सेवा केन्द्र, डाइलनर्ामा प्राहवलधक ष्शक्षा कार्ाक्रम सचािन गना 
नगरपालिकाबाि केन्द्रिाई आन्तररक श्रोत तथा राजस्व बाँडफाँडबाि 20/20 िाख गरी जम्मा रु. ४० 
िाख अनदुान रकम हवतरर् गरेको छ । पालिका र केन्द्र हवच भएको संझौता अनसुार पालिकािे अनदुान  
रकम चौमालसक अधाबाहर्षाक तथा बाहर्षाक रुपमा उपिव्ध गराउने‚ केन्दिे सक्किै हवि भरपाई पेश गनुापने‚ 
हविभरपाईको दाहर्त्व भकु्तानी प्रचलित काननु वमोष्जम पालिकािे कर किाई भकु्तानी ददनपुने गरर भकु्तानी 
प्रकृर्ाको मार संझौता गरेको छ। तर कामसँग सम्वष्न्धत हवर्षर् संझौतामा उल्िेख गररएको छैन। उक्त 
केन्द्रिाई कस्तो उद्देश्र् प्राप्त गना  रकम ददईएको हो सो उद्देश्र् प्राप्त भर्ो वा भएन भन्ने र्हकन हनु सकेन 
। उक्त सेवा केन्द्रहरुिे अनदुान ददनकुो उद्देश्र् नै लनधाारर् नगरेको तथा  नगरपालिकावाि अनगुमन गरेको 
देष्खएन । तसथा कार्ा लनधाारर् नगररएको गररएको भकु्तानी लनर्मसंम्मत नदेष्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

४०००००० 

86.  बढी भत्ता भकु्तानी;  ७६७-२०७७।३।३१ र ६७-२०७६।९।१(पूँजीगत) गाँउ तथा नगर सभाका 
सदस्र्हरुिे पाउने सहुवधाको सम्वन्धमा व्र्बस्था गना बनेको ऐन, २०७५ को दफा ३ मा पालिकाका 
पदालधकारीहरुको सहुवधा सम्बन्धी अनसुचुी १(ख) मा पदालधकारीहरको बैठक भत्ता प्रलत बैठक रु. 
१०००।- हनुे उल्िेख गरेको छ । तर पालिका अन्तगात संचालित  नगरप्रमखुको अध्र्क्षतामा गदठत सीप 
हवकास प्रष्शक्षर् तथा लबक्री केन्द्रको लबलभन्न लमलतमा संचािन भएको बैठकको बैठकभत्ता उल्िेष्खत ऐनिे 
तोकेको दर भन्दा बढी भकु्तानी भएकोिे बढी रकम असिु गरी स्थानीर् संष्चत कोर्षमा दाष्खिा गनुा पने रु.  

क्र.स. पदालधकारीको नाम बैठक संखर्ा भक्तानी भएको दर बढी रकम  

१ नगर प्रमखु श्री कािी प्रसाद दास ६ २००० ५१०० 

२ नगर उपप्रमखु श्री मञ्जु कमारी राई  ६ २००० ५१०० 

३ प्र.प्र.अ. श्री राजकुमार केसी ४ २००० ३४०० 

४ प्र.प्र.अ. श्री परुुर्षोत्तम ष्घलमरे २ २००० १७०० 

५ वडाध्र्क्ष श्री िेकबहादरु हवष्ट ६ २००० ५१०० 

 

 

 

 

५१०००/- 



  

32 

 

६ वडाध्र्क्ष श्री कमि हकशोर लसंह  ६ २००० ५१०० 

७ वडाध्र्क्ष श्री राजेन्द्र कुमार दास  ६ २००० ५१०० 

८ का.पा. सदस्र् श्री सीता दाहाि ६ २००० ५१०० 

९ िेखा अ. श्री देवेन्द्र थापा ५ २००० ४२५० 

१० िेखापाि श्री प्रलतत भण्डारी ४ २००० ३४०० 

११ व्र्वस्थापक श्री प्रभनुाथ झा ६ २००० ५१०० 

१२ लनजी सष्चव श्री सवुोध कुमार दास २ २००० १७०० 

१३ का.स. श्री बसन्तकुमार राजबंशी  १ २००० ८५० 

जम्मा ५१००० 
 

 सामाष्जक सरुक्षा कार्ाक्रम तफा ाः  

87.  सामाष्जक सरुक्षा कार्ाक्रम संचािन कार्ालबलध, २०७५ को दफा ११ अनसुार गाँउपालिका वा नगरपालिकािे 
भत्ता पाउने िाभग्राहीहरुको फोिो सहहत अनसूुची-५ बमोष्जमको मूि अलभिेख अद्यावलधक गरी राख्न ु पने 
व्र्वस्था छ । सामाष्जक सरुक्षा पाउने व्र्ष्क्तको नामनामेसी, नागररकता नं., पररचर् पर नं., फोिो आदद 
हववरर् अद्यावलधक राखी मूि अलभिेख खाता व्र्वष्स्थत गरी सोहह प्रमार्का आधारमा व्र्वस्थापन सूचना 
प्रर्ािी (MIS) मा डािा अपिोड गदै दोहोरो नपने गरी अलभिेख लभडान हनुे गरी राख्न ुपदाछ ।  

 

88.  सामाष्जक सरुक्षा हफताााः– कार्ाािर्िे बैंक माफा त सामष्जक सरुक्षा भत्ता हवतरर् गरेको पाइर्ो । र्स 
आलथाक वर्षामा संघीर् सरकारबाि रु. १२,४७,२९,६५० लनकासा भएकोमा रु. १२,१३,27,0५०।- 
िाभग्राहीहरुको खातामा जम्मा भएको तथा रु. ३३,३६,२००।- संघीर् संष्चत कोर्ष हफताा भएको छ । 
हफताा हनु बाँकी रकम संघीर् संष्चत कोर्ष दाष्खिा भएको प्रमार् पेश हनुपुने रु.   66400 

89.  सामाष्जक सरुक्षा कार्ाक्रम संचािन कार्ाहवलध, २०७५ को पररच्छेद ४ को बुदँा नं. १५ मा प्रत्रे्क 
स्थानीर् तहहरुिे वडा कार्ाािर्हरुिे प्रहवहष्ट गरेको एम.आई.एस. िगतका आधारमा वडा कार्ाािर्हरुिाई 
चौमालसक रुपमा पेश्की रकम उपिब्ध गराउने व्र्वस्था रहेको छ । केही वडाहरुको एम.आई.एस. हववरर् 
परीक्षर् गदाा िाभग्राहीहरुको हववरर् अपरुो प्रहवहष्टको साथै एउिै िाभग्राहीको दोहोरो हववरर् प्रहवहष्ट गरेको 
पाईर्ो। एम.आई.एस.मा िाभग्राहीको सम्पूर्ा हववरर् प्रहवहष्ट नभएको अवस्थामा एकै नाम, थर भएको 
िाभग्राहीिाई दोहोरो रकम भकु्तानी हनु जाने भएकोिे एम.आई.एस. हववरर् अद्यावलधक गनुापने जरुरी 
देष्खन्छ । कार्ाहवलधमा भएको व्र्वस्था हवपररत एम.आई.एस मा दोहोरो अलभिेख भएको तपलसिका 
व्र्ष्क्तहरुिाई भत्ता हवतरर् गरेको देष्खएकोमा दोहोरो परेको रकम असिु तथा प्रमार् पेश गनुापने रु... 

बैंकमा 
पठाएको 
लस.नं. 

िाभग्राहीको नाम उमेर बैंक खाता नं. (सेन्चरुी कमलसार्ि 
बैंक) 

रकम 

वडा नं. ५ को तेस्रो चौमालसक परीक्षर् गदाा देष्खएको व्र्होरा 
४२४ अलमत कुमार ऋहर्षदेव २ ०९७००००६५३SO १६०० 

४२५ अलमत कुमार ऋहर्षदेव ४ ०९७००००६५३SO १६०० 

२४२ चनो देवी ऋहर्षदेव ६३ ०९७००००७६८SO ८००० 

२४३ चनोदेवी केरवत ६० ०९७००००७६८SO ८००० 

१७७ डिो देवी केरवत ७२ ०९७००००५७०SO ८००० 

२४५ डिो देवी केरवत ६१ ०९७००००५७०SO ८००० 

२६४ जानकी देवी ठाकुर ७२ ०९७००००४५९SO १२००० 

४५ जान्की देवी ठाकुर  ७५ ०९७००००४५९SO १२००० 

२७१ कवतुरी देवी महतो ५१ ०९७००००७२५SO ८००० 
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२७२ कवरुी देवी महतो  ५१ ०९७००००७२५SO ८००० 

५५ ििो देवी दास ७७  ०९७००००५८६SO १२००० 

५६ ििो देवी केरवत ७७ ०९७००००५८६SO १२००० 

१९३ लनमािा देवी केवरत  ६५ ०९७००००६६२SO ८००० 

३०८ लनमािा केवरत ६६ ०९७००००६६२SO ८००० 

४८५ रोहन शमाा ३ ०९७००००७६१SO १६०० 

४८६ रोहन शमाा ३ ०९७००००७६१SO १६०० 

४८९ रोशन कुमार मोची  ३ ०९७००००७९९SO १६०० 

४९० रोशन कुमार राम ३ ०९७००००७९९SO १६०० 

२०८ सीता देवी ऋहर्षदेव ६८ ०९७००००७९६SO ८००० 

३४९ सीता  ऋहर्षदेव ६८ ०९७००००७९६SO ८००० 

५०७ सोमनी देवी ऋहर्षदेव  ५ ०९७००००७५४SO १६०० 

५०९ सोनीर्ा ऋहर्षदेव ४ ०९७००००७५४SO १६०० 

३५७ सनुरी देवी ऋहर्षदेव ४५ ०९७००००७१८SO ८००० 

१११ सलुनधी देवी ऋहर्षदेव ७३ ०९७००००७१८SO १२००० 

वडा नं. ४ को तेस्रो चौमालसक परीक्षर् गदाा देष्खएको व्र्होरा  
 

१९९ तेतनी राजवंशी  ७५ ०९७०००११२३SO ६००० 

२१० तेतरी राजवंशी ७५ ०९७०००११२३SO १२००० 

    178800  
90.  लनष्क्रर् खातााः सामाष्जक सरुक्षा कार्ाक्रम संचािन कार्ाहवलध, २०७५ को दफा १२(च) मा एक आलथाक 

वर्षाको कुनैपलन हकस्ता रकम नवझेुमा वा बैंक माफा त हवतरर् भएकोमा िगतार एक वर्षासम्म खाता 
लनष्क्रर् भएमा िगत कट्टा गनुा पने तथा कार्ाहवलधको अनसूुची-७ १ को  (ग) मा सामाष्जक सरुक्षा भत्ता 
पाउने व्र्ष्क्तको नाममा सोही बैंक वा हवत्तीर् संस्थामा अको खाता भएमा दवैु खाता सञ्चािनमा आउन 
सक्ने र (घ) मा हवशेर्ष बचत खातामा सामाष्जक सरुक्षा भत्ताको रकम बाहेक अन्र् रकम जम्मा गना 
सहकने छैन भन्ने उल्िेख छ । तर  सामाष्जक सरुक्षा प्रर्ोजनाथा वडा नं ४ र ५ को िालग सेन्चरुी 
कमलसार् बैंकमा खोलिएका देहार्का खाताहरु आलथाक वर्षा २०७६।७७ मा संचािन भएको नदेष्खएको 
तथा  लनष्क्रर् रहेको हववरर् प्राप्त भएकोिे कार्ाहवलध अनसुार एक वर्षासम्म लनकृर् रहेको खाता 
सम्बन्धमा छानहवन गरी िगत कट्टा तथा रकम हफताा गरी संघीर् संष्चत कोर्षमा दाष्खिा गनुापने रु. 
क.सं. िाभग्राहीको नाम खाता नं. रकम 

1.  तेतलन राजबंशी ०९७०००११२३ ५४००० 

2.  देवी नारार्र् र्ादव ०९७००००८९९ ४४००० 

3.  जमनुा देवी महत ०९७००००९०५ ४४००० 

4.  सरुीपिाि गनगाई ०९७००००९१० ४४००० 

5.  ष्शवनारार्र् ठाकुर  ०९७००००९११ ४४००० 

6.  तेजनारार्र्  राजबंशी  ०९७००००९१४ ४४००० 

7.  तिुसा उप्रतेी  ०९७००००९१५ ४४००० 

8.  जोगेन्द्र नलुनर्ा ०९७००००९२१ ४४००० 

9.  िािचन्द राजवंशी  ०९७००००९२२ ४४००० 

10.  िक्ष्मी प्रसाद महतो ननुीर्ा  ०९७००००९२३ ४४००० 
11.  फुल्को देवी राजबंशी  ०९७००००९२४ ४४००० 
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12.  सम्वाती राजबंशी  ०९७००००९२६ ४४००० 
13.  सत्र्िाि केरवत ०९७००००९२७ ४४००० 
14.  सकुदेव केरवत ०९७००००९२८ ४४००० 
15.  सकुोदेव केरवत ०९७००००९२९ ४४००० 
16.  जगन्नाथ हवश्वकमाा ०९७००००९३२ ४४००० 
17.  जहदी देवी राजबंशी  ०९७००००९७६ ४४००० 
18.  खेमवती हजम ०९७०००१०१३ ४४००० 
19.  मोलतचन्द केवरत ०९७०००१०१८ ४४००० 
20.  लनरबहादरु कटे्टि ०९७०००१०२० ४४००० 
21.  शष्क्तिाि केवरत ०९७०००१०२८ ४४००० 
22.  मिोदेवी केवरत ०९७०००१०४७ ४४००० 
23.  हरलनर्ा देवी र्ादव  ०९७००००९५० ४०००० 
24.  चहादेवी ठाकुर  ०९७०००११०४ ३६००० 
25.  पेचिुाि केवरत ०९७०००११५९ ३६००० 
26.  पनुीदेवी मण्डि ०९७०००११६० ३६००० 
27.  धमाध्वोज राजबंशी  ०९७००००९०० ३२००० 
28.  दोउवाइ र्ादव ०९७००००९०१ ३२००० 
29.  गोवधान राजवंशी ०९७००००९०४ ३२००० 
30.  पलुििाि राजवंशी  ०९७००००९०८ ३२००० 
31.  सम्पतीर्ा महतो ०९७००००९०९ ३२००० 
32.  सिेुमान लमर्ा ०९७००००९१४ ३२००० 
33.  एकवरी िाि केवरत ०९७००००९१८ ३२००० 
34.  गल्िीिाि गनगाई ०९७००००९१९ ३२००० 
35.  ताराचन्द िाि दास केवरत ०९७००००९३० ३२००० 
36.  अंजिी कुमारी ऋहर्षदेव ०९७००००९७३ ३२००० 
37.  फग्नीदेवी केवरत ०९७०००००४७ ३२००० 
38.  जगददस ऋहर्षदेव ०९७००००९३१ २८००० 
39.  नारार्र् ऋहर्षदेव ०९७००००९३४ २८००० 
40.  फुिोदेवी माझी ०९७००००९३५ २८००० 
41.  बचैं सरदार  ०९७००००९३७ २८००० 
42.  सीता ऋहर्षदेव ०९७००००९४८ २८००० 
43.  हवचनी देवी र्ादव ०९७००००९५२ २८००० 
44.  लगजाादेहव राजबंशी ०९७००००९५५ २८००० 
45.  गीतादेहव गनगाई ०९७००००९५६ २८००० 
46.  मञ्जुदेवो र्ादव ०९७००००९६० २८००० 
47.  पलमािादेहव दजी ०९७००००९६३ २८००० 
48.  पषु्र्ामादेवी राजवंशी  ०९७००००९६४ २८००० 
49.  सषु्शिा कुमारी र्ादव ०९७००००९६८ २८००० 
50.  उलमािादेवी ऋहर्षदेव ०९७००००९६९ २८००० 
51.  झलिर्ादेवी ऋहर्षदेव ०९७००००९७० २८००० 
52.  मनेजरी पासवन ०९७००००९७१ २८००० 
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53.  भहवसन मोची  ०९७०००१०४० २८००० 
54.  दखुलनदेवी केरवत ०९७०००१०४३ २८००० 
55.  आनन्दी देवी दास ०९७०००१०५४ २८००० 
56.  आशादेहव केरवत ०९७०००१०५६ २८००० 
57.  जन्जिीर्ा देवी राजवंशी ०९७०००१०५७ २८००० 
58.  कुचीदेहव राजवंशी ०९७०००१०५८ २८००० 
59.  फुिकुमारी देहव राजवंशी ०९७०००१०६२ २८००० 
60.  तहलसना खातनु ०९७०००१०६६ २८००० 
61.  शाष्न्तदेवी ऋहर्षदेव ०९७०००१०६९ २८००० 
62.  िोकमान दजी ०९७००००२३८ २८००० 
63.  लब्रजिाि राजवंशी ०९७००००९१६ २४००० 
64.  केशरी ऋहर्षदेव ०९७०००११७३ २४००० 
65.  पावाती देवी  ०९७०००११९१ २४००० 
66.  धिीदेवी गनगाई ०९७००००९४० २४००० 
67.  डम्बर सदार  ०९७००००९७७ २१६०० 
68.  रोशन कुमार साह ०९७००००९८१ २१६०० 
69.  भगन्वती केवरत ०९७००००९३८ २०००० 

जम्मा २३३७२०० 
 

 संघीर् सरकारबाि हस्तान्तररत कार्ाक्रम  (चाि)ु  

91.  कर हववरर् : भौचर ४४।०७६।९।२७ वाि सावाजलनक खररद लनर्माविीको दफा १९ (१)  अनसुार 
सावाजलनक लनकार्िे कुनै खररद गदाा आन्तररक राजश्व कार्ाािर्बाि स्थार्ी िेखा नम्बर र मूल्र् अलभवृहि 
कर दताा प्रमार्पर प्राप्त गरेका व्र्ष्क्त, फमा, संस्था वा कम्पनीबाि मार खररद गनुापने व्र्वस्था छ 
।आर्कर ऐन २०५८ अनसुार मलु्र् अलभवृहर्द् करमा दताा नभएकोिाई भकु्तानी गदाा १५ प्रलतशतिे कर 
कट्टा गनुापनेमा नगरपालिकािे मलु्र् अलभवृहर्द् करमा दताा नभएको िक्ष्मीमाता अफसेि प्रसेसँग  रु 
९९४४० को ओ.पी.डी हिकेि छपाई गरेकोमा कर असिु गरी दाष्खिा गनुापने रु........ 

 

 

 

 

 

 

 

१४९१६/- 
92.  फरक ष्शर्षाकमा खचााः आधारभतू स्वास्थर् सेवा कार्ाक्रमका िालग आवश्र्क कार्ाक्रमबाि और्षलध खररदमा 

खचा गनुापनेमा बैठक भत्ता  हवतरर् गरी गरेको खचा लनर्मसंगत नदेष्खएको रु. 

 

      

४२२००/- 
93.  बढी लनकासााः कार्ाािर्िे लनम्न हवद्यािर्को तिवभत्ता लनकासा गदाा बढी लनकासा ददइएकोिे सो रकम 

असिु हनुपुने रु  

भौ नं लमलत हवद्यािर्को नाम हनुपुने रु  भएको रु  बढी 
लनकासा रु. 

३।०७६।६।९ जनता माहव गान्धीआश्रम सनुवर्षी ४ २६५००४ २८११७२ १६१६८ 

३।०७६।६।९ कािी माहव काशीजान सनुवर्षी वडा 
४ ६६९५८६ ६९५८४९ २६२६३ 

३।०७६।६।९ सावाजलनक आ.हव.बभ्नाडोब अवकाश 
२०७६।५।१८ दशै खचा ददएको 
श्री नारार्र् बहादरु खड्का ०० ३२९०० ३२९०० 

४२।०७६।९।
१५ 

कािी माहव काशीजानको 
लन.मा.हव.हर्द्लतर् श्री परशरुाम साहको 
अवकाश लमलत २०७६।४।१५ ०० १४१८०७ १४१८०७ 

 

२१७१३८/- 
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भएको ष्शक्षकिाई दोस्रो रैमालसक रु 
१४१८०७ 

जम्मा २१७१३८  
 प्रदेश सरकारबाि हस्तान्तररत कार्ाक्रमसाः बउष्श नं ८०११३४०७५०२  

94.  प्रमार् कागजात  वेगर भकु्तानीाः आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ३६(३) मा हवि 
भरपाई राखी खचा िेख्न ु पने व्र्वस्था छ । पालिकािे देहार् अनसुारको खचा िेखेकोमा हवि भरपाई 
संिग्न कार्ाािर्को खचािाई प्रमार्ीत गना आधार पगु्ने कागजात संिग्न नगरी खचा गरेको देष्खएकोिे 
कानूनमा उल्िेष्खत व्र्वस्थाको पररपािना गरेको नपाइएको हदुाँ कानूनी व्र्वस्थाको पररपािना गरी 
प्रमार् सहहत खचा िेख्न ेपररपािीको हवकास गरी प्रमार् कागजात पेश गनुापने रु. 

भौ.नं.लमलत हववरर् रकम 

२।०७६।११।
२ 

हवद्यािर् नलसाङ्ग कार्ाक्रमका िालग मंगिलसंह मा.हव. िाई रु 
३०१००० भकु्तानीको हवद्यािर् कार्ाक्रम सेवा करार तिब नलसाङ्ग 
कार्ाक्रम संचािन खचा एवं हवद्यािर् नलसाङ्ग कार्ाक्रमको और्षधी 
खररद 

३०१००० 

 

 
 
 
 
 

३०१०००/- 

 

95.  नब्बे वर्षा मालथका जेष्ठ नागररकहरुिाई सम्मानस्वरुप प्रलतव्र्ष्क्त पाँच हजार रुपैर्ाँ रकम उपिब्ध गराउन 

श्री राम पंलडतिाई रु. ३५००००/-  पेश्की ददएकोमा प्राप्त भरपाई हवश्लरे्षर् गदाा जेष्ठ नागररकको उमेर 
खलु्न ेकुनै प्रमार् कागजात नराखी खचा गरेकोिे उमेर खलु्ने प्रमार् पेश हनुपुने अन्र्था असिु हनुपुने रु. 

 

 

३५००००/- 
96.  कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न पषु्स्तकाको हक्रर्ाकिाप ३.१ अनसुार सावाजलनक हवद्यािर्का हवद्याथीहरूका िालग 

लनाःशलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान ददन प्रलतहवद्याथी िागतका आधारमा कक्षा १ देष्ख १० सम्म अध्र्र्न र 
हवद्याथीका िालग लनाःशलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुानमा र्हकन संखर्ाका आधारमा दोस्रो चौमालसक लभर 
हवद्यािर्हरुिाई अनदुान ददने, र्सरी अनदुन दददा अष्घल्िो शैष्क्षक सरको हवद्याथी संखर्ाको ७५ प्रलतशत 
संखर्ािाई मार अनदुान ददन र २०७७ वैशाखबाि सरुुहनुे शैष्क्षकसरको हवद्याथी भनााको हववरर् 
पाठ्यपसु्तक खररद तथा हवतरर् गरेको हववरर्को आधारमा र्हकन गरी नपगु्ने रकममार अनदुान गने 
व्र्वस्था छ । कार्ाािर्िे पाठ्यपसु्तकको रकम भकु्तानी गदाा अद्यावलधक IEMIS तथर्ांक अद्यावलधक 
नगरेको तथा िकडाउनका कारर् हवद्यािर् वन्द रहेकोिे सो अवलधमा पसु्तक खररद गरी हवतरर् 
गरेनगरेको र्हकन नगरी पाठ्यपसु्तको २५ प्रलतशत थप रकम भकु्तानी गरेकोिे सो रकम २०७७ को 
IEMIS तथर्ांकसँग लभडान गरी हवद्याथी संखर्ाको आधारमा र्हकन गरी प्रमार् पेशहनु ुपने रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

९४२२१७/- 

 बजेि उपष्शर्षाक ८०११३४०७३०१ ष्शक्षातफा  चािगुत नगरबाि  

97.  प्रोत्साहन भत्तााः हवधािर् कमाचारी‚श्रोत व्र्ष्क्त प्रधान अध्र्ापक बािबालिका सहर्ोगी कार्ाकतााहरुको 
तिब भत्ता तथा सेवा सहुवधा शसात कार्ाक्रम तफा  रहेकोमा नगरपालिकािे समालनकरर् चाि ुशीर्षाकबाि 
समेत बजेि हवलनर्ोजन गरी लनर्ार् बमोष्जम प्र.अ‚श्रोत व्र्ष्क्त‚ बािलबकास सहर्ोगी कार्ाकतााहरुिाई 
प्रोत्साहन तथा हफल्ड भत्ता हवतरर् गरेको पाइर्ो । संघीर् सरकारबाि सेवा सहुवधा तोकेको 
कमाचारीहरुिाई नगरपालिकािे प्रोत्साहन तथा हफल्ड भत्ता हवतरर् गरेको पाइर्ो । र्सरी नगरपालिकािे 
लनर्ार् गरी प्रोत्साहन स्वरुप हवतरर् गरेको रकम लनर्मसंगत नदेष्खएको रु  

भौ.नं. र लमलत कार्ाको हववरर् रकम 
४।०७६।६।१३ प्र.अ.र सका प्रोत्साहन भत्ता  १३८१५०० 
१०।०७६।१२।६ प्र.अ.,  स्वर्कसेवक ष्शक्षक‚ बाि हवद्यािर्का ष्शक्षक 

प्रोत्साहन भत्ता 
१३८१५०० 

१६।०७६।१२।६ प्र.अ‚स्व र्कसेवक ष्शक्षक‚बाि हवद्यािर्का ष्शक्षक 
प्रोत्साहन भत्ता 

१३८१५०० 

 

 

 

४१४४५००/- 
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  ४१४४५०० 
 

98.  अनदुानाः कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न पषु्स्तका २०७६/७७ को हक्रर्ाकिाप १.२ मा आधारभतु तथा माध्र्लमक 
तह सञ्चािन भएका हवद्यािर् सहर्ोगी कमाचारी र हवद्यािर् सहार्क कमाचारी व्र्वस्थापनका िालग 
पाररश्रलमकका रुपमा संघीर् सशता बाि अनदुान ददने व्र्वस्था छ।  तर नगरपालिकािे समानीकरर् चाि ु
शीर्षाकबाि समेत बजेि हवलनर्ोजन गरी लनर्र्ा बमोष्जम संघीर् सरकारबि सेवा सहुवधा तोकेको 
कमाचारीहरुिाई नगरपालिकािे लनर्ार् गरी प्रोत्साहन स्वरुप प्र.अ. बािकक्षा ष्शक्षक एवं स्वरं् सेवक 
व्र्वस्थापनका िालग अनदुान हवतरर् गरेको रकम लनर्मसंगत नदेष्खएको रु...............   

 
 
 
 
 

१३८१५००/- 

99.  फरक शीर्षाकबाि खचााः आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ अनसुार कार्ाािर्मा प्राप्त रकम जनु 
शीर्षाकका िालग खचा गनुापने सोही शीर्षाकमा मार खचा गनुामा रकमान्तर स्वीकृत बेगर लनम्न अनसुारको 
शीर्षाक फरकपारी खचा गरेको देष्खर्ो । 

भौ.नं.लमलत खचा हनुपुने ष्शर्षाक खचा भएको ष्शर्षाक रकम 
१९।०७७।३।२१ शैष्क्षक तालिम श्री माहव बरडंगा अधरुो भवन 

ममात 
४९१८६९ 

२०।०७७।३।२१ शैष्क्षक तालिम अधरुो भवन लनमाार् २१७४०० 
३७।०७७।३।२८ अंग्रजेी माध्र्मको 

पाठ्यपसु्तक 
हवद्यािर्को इन्िरनेि जडान २३२८०० 

 

 

100.  हवद्यािर्मा ईन्िरनेि जडान बापत रु. २३२८००/- भकु्तानी गरेकोमा उक्त अवलधकमा िकडाउनको 
कारर्  हवद्यािर् वन्द रहेकोिे  खचा पहुष्ट हनुे  प्रमार् पेश हनुपुछा । 

 
 

101.  पाठ्यपसु्तक खररदाः कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न पषु्स्तका आ.व.२०७६/७७ को हक्रर्ाकिाप नं ३.१ प्रलत 
हवद्याथी िागतका आधारमा कक्षा १ देष्ख १० सम्म अध्र्र्नरत हवद्याथीका िागी लन:शलु्क पाठ्यपसु्तक 
अनदुान संघीर् सशताबाि अनदुान ददने व्र्वस्था छ । हवद्याथी संखर्ाको आधारमा संघीर् सशताबाि प्राप्त 
रकमिे अङ्गेजी माध्र्मको पसु्तक हकन्न अपगु भएमा मार भकु्तानी गना उष्चत हनुेमा नगरपालिकािे अंग्रेजी 
माध्र्मका िालग पसु्तक खररद गरर हवतरर् गरेको लनर्मसंम्मत नदेष्खएको रु...... 

भौ.नं.लमलत खररदको सामग्रीको नाम रकम 
१७।०७७।३।१६ अंग्रजेी माध्र्मको पाठ्यपसु्तक  ४७९९२७ 
२४।०७७।३।२४ अंग्रजेी माध्र्मको पाठ्यपसु्तक ३९६९७२ 
२५।०७७।३।२४ अंग्रजेी माध्र्मको पाठ्यपसु्तक १८३३११ 
 जम्मा  १०६०२१०  

 

 

  १०६०२१०/- 

 

 

102.  हवि भरपाई वेगराः आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ३६(३) मा हवि भरपाई राखी खचा 
िेख्न ुपने व्र्वस्था छ । नगरपालिकािे हप्रर्म पष्ब्िकेशन प्रा.लि.िाई अंग्रजेी माध्र्म पाठ्यपसु्तक खररद 
वापत रु ५८०२८३।– भकु्तानी गरेकोमा खररद प्रमार् कागजात हवि र भरपाई समेत नराखी सो रकम 
भकु्तानी ददएकोिे प्रमार् पेश हनुपुने रु.  

 
 
 

५८०२८३/- 
 बजेि उपशीर्षाक ८०११३४७१०२ (पूजँीगत नगर)  

103.  भरपाई वेगराः  आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ३६(३) मा हवि भरपाई राखी खचा िेख्न ु
पने व्र्वस्था छ ।लनम्न कार्ा गदाा हवि भरपाई नराखी खचा गररएको लनर्मसंगत नदेष्खएको रु.  

भौ.नं.लमलत हववरर् रकम 
३।०७६।८।२० कृहर्ष शाखा कार्ाक्रम अलधकृत छैठो अलनि कुमार 

झािे २ विा ए आइ ररफ्री हवतरर्को पे.फ. 
७०००० 

७।०७६।११।१४ पश ुसेवाको िालग एष्शर्न कम्प्र्िुरसँग ल्र्ापिप 
खररद 

७५००० 

  १४५०००/- 
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 जम्मा  १४५०००  
104.  धरौिी हफताााः सावाजलनक खररद लनर्माविी २०६४ को लनर्म १२४ मा धरौिी हफताा गदाा आन्तररक 

राजस्व कार्ािर्मा कर हववरर् पेश गरेको प्रमार् कागजात पेश गरेपलछ भकु्तानी ददनपुने उल्िेख छ । 
पालिकािे लनम्नानसुारको लनमार्ा व्र्वसार्ीिाई धरौिी हफताा गदाा कर समार्ोजन बेगर नै धरौिी हफताा 
गरेकोिे कर समार्ोजन पेश गनुापने रु........... 

गो.भो. नंर लमलत लनमाार् व्र्वसार्ीको नाम धरौिी रकम 

४२०७६/ ११ / ३० केचना कन्सट्रक्सन प्रा.लि १९५,१५९.०० 

५-२०७६/ ०५/ २९ एलिसा कन्सट्रक्सन १५,०५९.०० 

६-२०७६/ ११ / ३० हहमलगरर लनमाार् सेवा १९३२४.०० 

९-२०७६/ ११ / ३० सजृना कन्सट्रक्सन २६७,३२६.०० 

१०-२०७६/ ०९ / ०८ इजी फामेशी १२५,०००.०० 

११-२०७६/ ०९ / ०८ मनोकामना तथा ए वान फामेशी ८०,०००.०० 

१२-२०७६/ ०९ / १३ अनवुार लनमाार् सेवा २१९,३८६.०० 

जम्मा ९२१,२५४.००  

 

 

९२१२५४/- 

105.  आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ६८ अनसुार प्रत्रे्क कार्ाािर् प्रमखुिे आफ्नो 
कार्ाािर्को धरौिी खातामा जम्मा भएको धरौिी रकमको कारोबारको िेखा अनसूुची–१० बमोष्जम 
ढाँचामा गोश्वरा धरौिी खाता र अनसूुची-११ बमोष्जमको ढाँचामा व्र्ष्क्तगत धरौिी खाता अद्यावलधक गरी 
राख्नपुनेछ । घर नक्शा पास वापत जम्मा भएको धरौिीको हववरर् अद्यावलधक नगरेकोिे धरौिी एहकन 
हनु सकेन । अवलध र प्रर्ोजन समाप्त भएका धरौिी दफा ६४ वमोष्जम राजश्वमा दाष्खिा गनुापने देष्खन्छ 
। 

 

106.  पेश्कीाः  आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी २०६४ को लनर्म ८१(२) मा पेश्कीको िगत राखी म्र्ाद लभर 
पेश्की फछ र्ौि नगने नगराउनेिाई लनर्म ७९ र ८४ बमोष्जम कारवाही गनुापने व्र्वस्था छ । तर 
देहार्को व्र्ष्क्त, संस्था, फमा, कम्पनी, पदालधकारी, कमाचारीहरुिई आलथाक वर्षाको अन्त्र् सम्ममा फछ र्ौि 
हनु नसक्न ेगरी पेश्की ददएको देष्खएकोिे लनर्माविीको लनर्म ७९ र ८४ अनसुार कारवाही गरी पेश्की 
फछ र्ौि गनुापने देष्खएको रु.  

पेश्की लिएको लमलत गो. भौ. न. 
पेश्की लिने ब्र्क्ती फमा वा 

कम्पनीको नाम 
पेश्की 

चाि ु    

०२-१९-२०७७ ४८७ पदम हवनोद ष्घलमरे १५३०.०० 

०६-१३-२०७६ ६० पदम हवनोद ष्घलमरे ९०००.०० 

ष्शक्षा    चाि ु     

११-२०-२०७६ ९ परु्ािाि ताजपरुरर्ा १५००००.०० 

११-२०-२०७६ ९ परु्ािाि ताजपरुरर्ा ३०३०००.०० 

      ४६३५३०.०० 
 

 
 

 
 

४६३५३०/- 

107.  पेश्कीाः आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ अनसुार लनम्नानसुारका लनमाार् व्र्वसार्ी तथा संस्थाहरुिाई 
उपिव्ध गराएको पेश्की आलथाक वर्षाको अन्त्र् सम्म पलन फछ र्ौि नभएको रकम असिु फछ र्ौि गनुापने 
रु. 

पेश्की लिएको लमलत गो. भौ. न. पेश्की लिने ब्र्क्ती फमा वा पेश्की 

 

 

२१५५७१८०/- 
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कम्पनीको नाम 

सनुवर्षी नगर कार्ापालिका  पूँजीगत   

१०-२८-२०७६ ८७ महादेव ष्खष्म्त साह जे.भी. ३००००००.०० 

०३-१२-२०७७ २०९ जोष्श आर.के. जे.भी. १७२५०००.०० 

२०७७/०२/३२ १८४ लगताञ्जिी जोष्शिा जे.भी. १३०००००.०० 

०६-१४-२०७६ ५३ लगताञ्जिी जोष्शिा जे.भी. १४१७५००.०० 

२०७७/०२/३२ १८३ अलनको बीर जे.भी. १३०००००.०० 

०५-१९-२०७६ २२ महादेव ष्खष्म्त साह जे.भी. ७५०००००.०० 

०५-१९-२०७६ २३ रार्ामाझी हहमािर्न जे.भी ३१५४६८०.०० 

११-२२-२०७६ १०६ नेपाि हवद्यतु प्रालधकरर् ५०००००.०० 

०३-०५-२०७७ १९६ नेपाि हवद्यतु प्रालधकरर् ५०००००.०० 

संघीर् सरकारबाि हस्तान्तररत कार्ाक्रम   पूँजीगत   

०२-२६-२०७७ १३ किा हवल्डसा ६१००००.०० 

०३-१६-२०७७ १७ वराि कन्स्ट्रक्सन ५५००००.०० 

जम्मा २१५५७१८०.००  
108.  अनगुमन तथा सम्परीक्षर् – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फर्छ्यौि गने 

व्र्वस्था रहेको छ ।  सोही ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फर्छ्यौि गने गराउने काम कताव्र् प्रमखु 
प्रशासकीर् अलधकृतको हनुे व्र्वस्था छ । पालिकाबाि गत हवगत वर्षामा देष्खको अद्यावलधक बेरुजूको 
िगत खडा गरेको देष्खएन ।  

 

109.  सम्परीक्षर्बाि कार्म व्र्होरा – पालिकािे दफा नं ८० को सम्परीक्षर्का िालग पेश गरेको प्रमार्हरु 
जाचँ गरी सम्परीक्षर्का िालग पेश गररएकोमा मषु्स्िम हवकास नगर सलमलतिाई शौचािर् लनमाार् बापत 
भकु्तानी ददएको रकम रु. २०००००।- मा कार्ासम्पन्न प्रलतवेदन रु. १७८९९७।-  मारको पेश 
गरेको हनुािे बाँकी रकम रु. २१००३।- असिु गरी दाष्खिा गनुा पने रु. 

 
 
 
 

२१००३।- 

110.  बेरुजू संपरीक्षर् – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८४(२) (घ) र आलथाक कार्ाहवलध 
तथा हवत्तीर् उत्तरदाहर्त्व ऐन, २०७६ को दफा ३९ र ४० अनसुार बेरुजूको िगत राख्न ेर फछ र्ौि 
गरी सम्परीक्षर् गने दाहर्त्व ष्जम्मेवार व्र्ष्क्तको हनुे व्र्वस्था छ। नगरपालिकािे बाँकी बेरुजू मध्रे् डोर 
समक्ष सम्परीक्षर्को िालग रु.१२,९९,६५,५००।-  पेश गरेकोमा रु. ४१,५७,९५३/-  सम्परीक्षर् गरी 
जानकारी ददईएको छ । डोरमा सम्परीक्षर् भएको बेरुजकुो हववरर् देहार् बमोष्जम छ । बेरुज ु
फछ र्ौि गने व्र्वस्था गरेकोमा लनम्नानसुार देष्खएको छ । 

आलथाक वर्षा  दफा सम्परीक्षर्को व्र्होरा र ठहर फछर्ौि रकम 

२०७५/७६ ३३ कर समार्ोजन पर पेश भएको  ४८४०११ 

२०७५/७६ ६३ कार्ाािर् प्रर्ोजनको िालग खररद भएको  वडा 
कार्ाािर्मा हवतरर् पठाएको प्रमार् पेश 

२९७६४२ 

२०७५/७६ ७० दाष्खिा भएको प्रमार् पेश भएको  ३८०० 

२०७५/७६ ७२ अलभमन्र् ुदासको पेश्की फछ र्ौि भएको प्रमार् पेश 
भएको 

३००००० 

२०७५/७६ ७२ कर्ा लसंह गनगाईको पेश्की फछ र्ौि भएको प्रमार् 
पेश भएको  

२००००० 

२०७५/७६ ७२ जाहकर हसेुनको पेश्की फछ र्ौि भएको प्रमार् पेश २००००० 
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भएको  

२०७५/७६ ७२ रंष्जत कुमार झाको पेश्की फछ र्ौि भएको प्रमार् 
पेश नभएको   

८००००- 

२०७५/७६ ८० कार्ासम्पन्न प्रलतवेदन पेश भएको  २००००० 
२०७५/७६ ८१ करार सम्झौता पर पेश भएको  १२९५०० 
२०७५/७६ ९१ कार्ासम्पन्न प्रलतवेदन पेश भएको  १४००००० 

२०७५/७६ १११ प्रभनुाथ झाको पेश्की फछ र्ौि भएको प्रमार् पेश  
भएको  

१५०००० 

२०७५/७६ १११ चन्द्र बहाकदरु राजवंशीको पेश्की फछ र्ौि भएको 
प्रमार् पेश भएको  

१५०००० 

२०७५/७६ १११ मेलिना काकीको पेश्की फछ र्ौि भएको प्रमार् पेश 
भएको  

४५००० 

२०७५/७६ १११ अलभमन्र् ुपेश्की फछ र्ौि भएको प्रमार् पेश भएको  ४१८००० 
२०७५/७६ १११ पदम हवनोद ष्घलमरेको पेश्की फछ र्ौि भएको 

प्रमार् पेश  
१००००० 

.  सम्परीक्षर् भएको जम्मा रकम रु ४१५७९५३  
111.  संष्चत कोर्ष र बेरुजूको ष्स्थलताः पालिकाको संष्चत कोर्षको ष्स्थलत, बेरुजू वगीकरर् र अद्यावलधक बेरुजूको 

ष्स्थलत क्रमशाः अनसूुची-१, अनसूुची-२ र अनसूुची-३ मा समावेश गररएको छ । 
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                                                        संष्चत कोर्षको हववरर्                                                    अनसूुची- 
   आ.व. २०७६/७७                                                                                                          (रु. हजारमा) 

प्रदेश ष्जल्िा स्थानीर् तह 

महा/उपमहा/ 

नगर/गाउँ 

पालिका 

िेखापरीक्षर् 
रकम 

बेरुजू 
रकम 

प्रलतशत 

आर् व्र्र् 

मौज्दात 
बाँकी गतवर्षाको 

ष्जम्मेवारी 

संघ तथा 
प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व 

वाँडफािँ 
रकम 

आन्तररक 

आर् 
अन्र् आर् जम्मा आर् चाि ुखचा 

पंूजीगत 

खचा 
अन्र् खचा जम्मा खचा 

प्रदेश 

नं.१ 
मोरङ सनुवहर्षा नगरपालिका नगरपालिका 1517125 61919 4.08 149605 383211 93202 14636 331909 822958 257737 246452 189978 694167 278396 

 

 

बेरुजू वगीकरर् (हवलनर्ोजन, राजस्व, धरौिी र अन्य कारोबार)                                     अनसूुची-२ 

   आ.व. २०७६/७७                                                                                                            (रु. हजारमा) 

प्रदेश ष्जल्िा स्थानीर् तह 

महा/उपमहा/ 

नगर/गाउँ 

पालिका 

प्रारष्म्भक बेरुजू प्रलतहक्रर्ाबाि फछ्र्र्ौि बाकँी बेरुजू वाकँी बेरुजू 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा 

रकम 

अशिु 

गनुापने 
लनर्लमत गनुापने पेश्की 

सैर्द्ाष्न्तक िगती सैर्द्ाष्न्तक िगती  सैर्द्ाष्न्तक िगती  अलनर्लमत 

भएको 

प्रमार् 

कागजात 
पेश 

नभएको 

राजश्व 

िगत 
ष्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नलिएको 

जम्मा कमाचारी अन्र् जम्मा 

प्रदेश नं १ मोरङ सनुवहर्षा नगरपालिका नगरपालिका 58 54 84654 0 4 22735 58 50 61919 5854 22314 11730 0 0 34044 464 21557 22021 

 

 

                                                          अद्यावलधक बेरुजू                                                      अनसूुची-३ 

   आ.व. २०७६/७७                                                                                                          (रु. हजारमा) 

प्रदेश ष्जल्िा स्थानीर् तह 

महा/उपमहा/ 

नगर/गाउँ 

पालिका 

गत वर्षाको 
अनसूुचीवाि 

समार्ोजन 

गत बर्षा 
सम्मको 

वाकँी वेरुज ु

सं.प.को िालग 

अनरुोध भइ 
आएको रकम 

संपरीक्षर् 
भएको रकम 

संपरीक्षर् 
गना 

नलमिेको 
रकम 

कारवाही 
गना बाकँी 
रकम 

गत वर्षासम्मको 
वाकँी रकम 

र्ो वर्षाको 
थप रकम 

५८ औ ँप्रलतवेदन 

सम्मको वाकँी 
वेरुज ु

५८ औ ँप्रलतवेदन 

सम्मको वाकँी 
वेरुज ुमध्रे् 

पेश्की 
प्रदेश नं १ मोरङ सनुवहर्षा नगरपालिका नगरपालिका 146734 -10810 135924 129965 4158 125807 0 १३१७६६ 61919 १९३६८५ 22183 

 

 


