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Serving the Nation and the People 
 

 

 

 

जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदशिििा र तनष्ठा प्रवर्द्िन गने र्वश्वसनीर् संस्था हनु प्रर्त्निील 
रहने । 

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

integrity for the benefit of the people) 

 

 

सरोकारवालालाई साविजतनक कोषको दक्षिापूर्ि उपर्ोग सम्बन्धमा आश्वस्ि पानि स्विन्र एवम ्
गरु्स्िरीर् लेखापरीक्षर् सेवा प्रदान गने । 

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

funds are efficiently used) 

 

तनष्ठा (Integrity) 
स्विन्रिा (Independence) 
व्र्वसार्र्किाf (Professionalism) 
पारदशिििा (Transparency) 
जवाफदेर्हिा (Accountability) 
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    पर संखर्ााः२०७८।७९                                                                                                                     

च. नं. १००         तमतिाः २०७८/५/४ 
 

                              तबषर्ाः लेखापरीक्षर् प्रतिबेदन । 

श्री  प्रमखुज्र् ु

मनराशिसवा नगरपातलका 
नगर कार्िपातलकाको कार्ािलर्, महोत्तरी । 

 

 

नेपालको संतबधानको धारा २४१ बमोशजम त्र्स कार्िपातलकाको आतथिक बषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् 
सम्पन्न गरी लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोशजम र्ो प्रतिबेदन जारी गरीएको छ । उक्त 
प्रतिबेदन लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(३)  र दफा २२ प्रर्ोजनको लातग अनरुोध छ । 

 

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

                                                                          (नेर कुमार खरी) 
                                                                                                                                            नार्ब महालेखापरीक्षक 
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महालेखापरीक्षकको भनार्ि 
नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेि र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ािलर्को लेखापरीक्षर् 
तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्िदक्षिा, प्रभावकारीिा र औशचत्र्को आधारमा महालेखापरीक्षकबाट हनु े
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका र 
नगरपातलकाको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गनिसक्ने व्र्वस्था छ । सोही 
व्र्वस्थाबमोशजम स्थानीर् िहको 2076।77 को आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी र्ो 
प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन, सरकारी लेखापरीक्षर् मानद्ड, र्वत्तीर् 
लेखापरीक्षर् मागिदििन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षर् तनदेशिका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षर् 
र्ोजना र तनकार्सँग सम्बशन्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षर्को प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा र्वत्तीर् र्ववरर्को िरु्द्िा, 
प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुिमा एवं कार्िक्रम कार्ािन्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, साविजतनक सम्पशत्तको संरक्षर् र उपर्ोग, 
शजम्मेवारी र जवाफदेर्हिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुि रहेको    छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राति र उपर्ोग सम्बन्धमा 
प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको र्वश्लषेर् गरी र्वत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सिुासन प्रबर्द्िनमा टेवा प¥ुर्ाउन ु
लेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् रहेको छ ।  
आतथिक वषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारशम्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरु तमलान गरी 
कार्म रहेका व्र्होरा समावेि गरेर रार् सर्हिको अशन्िम प्रतिवेदन पठार्एको छ । प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको कार्ािन्वर्नबाट 
स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी र्वकास तनमािर् र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्र्िा, दक्षिा र प्रभावकाररिा हातसल गनि 
सहर्ोग पगु्ने अपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्िसम्पादनमा जवाफदेर्हिा र पारदशिििा प्रबर्द्िन हनु ेर्वश्वास तलर्एको छ ।  
लेखापरीक्षर्बाट मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाटँको प्रक्षपेर् र्थाथिपरक नरहेको, आन्िररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट कानूनी 
ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ािि आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा असलुीमा प्रभावकाररिा नआएको, बजेट 
अनिुासन कमजोर रहेको, अब्डा बजेट राखेको, खचि पश्चाि बजेट िथा कार्िक्रम संिोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वषािन्िमा बढी खचि 
गरेको, खररद कानून र्वपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रिासतनक खचि गरेको, बचि अनदुान र्फिाि नगरेको, र्विरर्मूखी खचिको 
बाहलु्र्िा रहेको जस्िा प्रवशृत्त देशखएका छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमािर्िफि  र्ोजना प्राथतमकीकरर् नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको 
छनौट गरेको, जर्टल प्रकृतिका कार्िहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोर्कएबमोशजम जनसहभातगिा नजटेुको, दीगो र्वकासका लक्ष्र् 
अनरुुप र्ोजना र कार्िक्रम िजुिमा नगरेको, दीघिकालीन र्वकासको खाका िजुिमा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका छन ्।  
स्थानीर् िहको आन्िररक ब्र्वस्थापनिफि  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनिशक्तको कमी रहेको, कमिचारी तनर्शुक्त िथा बढुवामा प्रदेि लोकसेवा 
आर्ोगको परामिि नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेशक्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पशत्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि 
र्ोजना, कार्िक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक र्हसाब र्ववरर् िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रर्ाली र 
आन्िररक तनर्न्रर् कमजोर रहेको छ । साथै आन्िररक लेखापरीक्षर् भरपदो र प्रभावकारी नभएको पार्एको छ। स्थानीर् िहमा लेखा 
सतमतिको गठन, कार्िक्षेर, लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्िर्वतध िजुिमा हनु बाँकी रहेको पार्एको 
छ । लेखापरीक्षर्बाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ुउपर अपेशक्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको समेि 
देशखएन । 

समर् र जनिशक्तको सीतमििाको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्िस्थलमा नै उपशस्थि भर्ि लेखापरीक्षर् गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षर्को क्रममा लेखापरीक्षर् टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गरेको तथर्ो । लेखापरीक्षर् 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ािन्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवािधार र सेवा प्रवाहमा सधुार हनु ेअपेक्षा 
गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर्मा सहर्ोग परु्रर्ािउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमिचारीहरु र लेखापरीक्षर् िथा 
प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ािलर्का कमिचारीहरु सबैलार्ि धन्र्वाद ज्ञापन गदिछु ।  
 
 

                (टंकमशर् िमाि, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४  गिे              महालेखापरीक्षक
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    पर संखर्ााः  २०७८।७९               
च.नं.: ६१ तमतिाः२०७८।५।४ 

 

श्री  प्रमखुज्रू्,  

मनराशिसवा नगरपातलका 
नगर कार्िपातलकाको कार्ािलर्, महोत्तरी ।                               

र्वषर्ाः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले मनराशिसवा नगरपातलका आतथिक वषि २०७६।७७ को तबशत्तर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बशन्धि आर् ब्र्र् तबबरर् 
िथा लेखा र्टप्पर्ीहरुको लेखापरीक्षर् गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार ख्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, 

पेि भएको २०७७ आषाढ मसान्िमा समाि भएको आतथिक वषि २०७६।७७ को तबशत्तर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बशन्धि आर् 
ब्र्र् तबबरर्ले स्थानीर् िहसङ्ग सम्बशन्धि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोशजम सारभिू रुपमा सर्ह िथा र्थाथि अवस्था शचरर् 
गदिछ ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार्व्र्क्त गने आधार 

१. पातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल साबिजतनक क्षेर लेखामानको ढाँचा प्रर्ोग गरी तबशत्तर् तबबरर् िर्ार गरेको 
छैन । 

२. लेखापरीक्षर्बाट रु  २२ करोड २९ लाख ३० हजार बेरुजू देशखएको छ । सोमध्रे् असलु गनुिपने रु ४ करोड ६५लाख 
६६ हजार, प्रमार् कागजाि पेि गनुिपने रु६ करोड ७७ लाख तनर्तमि गनुिपने रु.७ करोड ९३ लाख ९४ हजार पेश्की 
बाँकी रु २ करोड ९२  लाख७० हजार रहेको छ ।   

३. लेखापरीक्षर्मा देशखएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति २०७७।१०।१९ मा जारी गररएको प्रारशम्भक प्रतिवेदन उपर प्राि 
प्रतिर्क्रर्ा सर्हिका प्रमार् कागजािका आधारमा फछ्र्र्ौट भएका दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको अशन्िम प्रतिवेदन पाना 
७१ र्सैसाथ संलग्न छ । 

४. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पशत्त िथा 
दार्र्त्व र्की नहनुे कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   
हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ि नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागिदििन िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बशन्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोशजम गररएको छ । र्वशत्तर् 
र्ववरर् िर्ार गने स्थानीर् िहसङ्ग हामी स्विन्र छौं ।  त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संर्हिा अनसुार हामीले काम गरेका 
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Phone: 4258174,  4266034,   A.G. Fax: 977-1-4268309,    Fax: 977-1-4262798,    Post Box:13328 
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"जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदशिििा र तनष्ठा प्रवर्द्िनमा र्वश्वसनीर् लेखापरीक्षर् संस्था" 

 

छौं । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार्व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ािि र उपर्कु्त छन ्
भन्न ेकुरामा कार्ािलर् र्वश्वस्ि छ ।   
र्वशत्तर् र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको शजम्मेवारी 
आतथिक कार्ितबतध िथा तबशत्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि काननु 
बमोशजम सही र र्थाथि हनुे गरी र्वशत्तर् र्ववरर् िर्ार गने िथा जालसाजी वा अन्र् गशल्िका कारर् र्वशत्तर् र्ववरर् सारभिू 
रुपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली लाग ु गने शजम्मेवारी पातलका 
व्र्वस्थापनमा रहेको छ । नगर कार्िपातलका  प्रमूख र प्रमखु प्रिासर्कर् अतधकृि नगरपातलकाको र्वशत्तर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको 
अनगुमनका लातग शजम्मेवार रहेका छन ्।   
र्वशत्तर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको शजम्मेवारी 
र्वशत्तर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्र् गशल्ि समेिका कारर् सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होस ्भतन 
उशचि आश्वस्ििा प्राि गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षर्को उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षर्मा 
उशचि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििा सम्मप्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको 
कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागिदििन िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बशन्धि अन्र् प्रचतलि 
कानून बमोशजम गने लेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गशल्ि पत्ता लगाउन े
सक्न ेतनशश्चििा भने हदैुन । र्वशत्तर् र्ववरर्का उपर्ोगकिािले सामान्र्िर्ा गने आतथिक तनर्िर्मा नै फरक पानि सक्ने अवस्था 
देशखएका एउटै वा समग्रिामा हनुे र्वषिे वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गशल्िलाई सारभिू रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ ।  
 

 

 

 

 

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

                                                                          (नेर कुमार खरी) 
                                                                                                                                            नार्ब महालेखापरीक्षक
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मनरा शिसवा नगरपातलका, महोत्तरी 
लेखापरीक्षर् प्रििवेदन 

२०७६।७७ 

संशचि कोषको आर्-व्र्र् र्ववरर् 

आर् िफि  ब्र्र्  िफि  

तस न  तबबरर् रकम तस न  तबबरर् रकम 

1 गि बषिको शजम्मेवारी  168157214.000 1 चाल ुखचि 142038947.000 
  नगद 0   s_संशघर् सििि अनदुान 14758947 

  बैक 164971446   ख_ प्रदेि र्वतिर् समातनकरर् 0 
  u_  धरौटी बैंक 3185768   ग_ राजस्व वाडफाड 63904000 

2 संघीर् र्वशत्तर् हस्िान्िरर् 352868000   घ_ आन्िररक श्रोि  63376000 
  तबशत्तर् समातनकरर् अनदुान 145000000 2 पुजँीगि खचि 209625498.000 
  िििि अनदुान 19+5368000   s_संशघर् र्वतिर् समातनकरर् 82892000 
  र्विेष अनदुान 12500000     0 

3 प्रदेि सरकार प्राि अनदुान 24590000  ख_प्रदेि र्वतिर् समातनकरर् 
अनदुान 

3764710 

  तबशत्तर् समातनकरर् अनदुान 7590000   ग_ राजस्व वाडफाड 23309449 
  िििि अनदुान 10000000   घ_आन्िररक श्रोि 96523295 
  तबिेष अनदुान 3000000   तबिेष अनदुान 3136044 
  समपरुक अनदुान 4000000   समपरुक अनदुान 0 

4 र्वषर्गि तनकासा रकम 115894850 3 िििि अनदुान 176595412 
  समाशजक सरुक्षा 106582800   सङशघर् िििि अनदुान 167651000 

  
स्थानीर् पूवािधार र्वकास 
कार्िक्रम 

7855733   प्रदेि िििि अनदुान 8944412 

  
झोलङुगे पलु क्षेरगि 
कार्िक्रम 

1591763 4 तबषर्गि तनकार्को खचि 115894850 

  
रार्िर् पररचर्पर िथा 
पशञ्चकरर् 

966017   सामाशजक सरुक्षा 106582800 

   बहकु्षेतरर् पोषर् 490300   स्थानीर् पूवािधार र्वकास कार्िक्रम 7855733 
5 आन्िररक आर् 65906000   औषतध र्पचार 0 

  आन्िररक राजस्व 3826000   रार्िर् पररचर्पर िथा पशञ्चकरर् 966017 
   राजस्व बाँडफाँड 62080000    बहकु्षेतरर् पोषर् 490300 

  राजस्व प्रदेि 0  

  
झोलङुगे पलु क्षेरगि कार्िक्रम 1591763 
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6 र्वर्वधकोषको आर् 4031000 5 र्वतभन्न कोषगि खचि रकम 31152287 

  
सचुना प्रर्वतध अतधकृि 
िलब 

0   धरौटी र्फिाि 2274162 

  र्तुनसेफ कार्िक्रम 971000   र्तुनसेफ वास कार्िक्रम 741010 

  
बेटी पढाउ बेटी बजाउ 
कार्िक्रम 

50000   बेटी पढाउ बेटी बचाउ 50000 

  सडक बोडि 2380000   मर्हला स्वर्मसेर्वका पोिाक भिा 630000 

  
मर्हला संवमसेर्वकाहरुको 
पोिाक भिा 

630000   सडक बोडि 2380000 

7 धरौटी प्राति 3834336   प्रकोप व्र्वस्थापन कोष 25077115 

8 तबतभन्न कोष आम्दानी 25080000 6 मौज्दाि 85054406 

  तबपद ब्र्बस्थापन कोष 0 7 बाकँी मौज्दाि नगद बैंक 80075529 

  प्रदेि कोरोना कोष 1500000   
शे्रस्िा अनसुार बाँकी आन्िररक 
श्रोि 

0 

  सङशघर् कोरोना कोष 0   धरौटी बाँकी 4746002 

  
स्थानीर् िह 
सामानीकरर्बाट ट्रान्सफर 

235800000   र्तुनसेफ वास कार्िक्रम 229990 

        बेटी पढाउ बेटी बचाउ 0 

        प्रकोप व्र्वस्थापन कोष 2885 

  जम्मा 760361400.000   जम्मा 760361400.000 
      
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

दफा नं. लेखापरीक्षर्बाट देशखएका व्र्होरा बेरुज ुरकम  

१ पररचर्ाः स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् िासन पद्घतिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, 
कार्िकारीर्ी र न्र्ार्ीक अभ्र्ासलाई संस्थागि गनि र स्थानीर् सरकारको सञ्चालन गने उद्देश्र्ले र्स 
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नगरपातलकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर् सरकारले सञ्चालन गने हरेक कार्िमा सहकाररिा, सह–अशस्ित्व र 
समन्वर्लाई प्रबिर्द्न गनुि र स्थानीर् सरकारका हरेक काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदिीिा सतुनशश्चि 
गरी नागररकलाई लाभको र्विरर्मा सलुभ र गरु्स्िररर् सेवा  प्रदान गनुि नै नगरपातलका स्थापनाको प्रमखु 
उदेश्र् हो । २ नं. प्रदेिमा अवशस्थि र्स नगरपातलका अन्र्िगि १० वडा रहेका छन ् । ४९.७३ 
व.र्क.मी.क्षेरफल ओगटेको र्स नगरपातलकाको जनसंखर्ा ४९६९२ रहेको छ । 

२ महालेखापरीक्षकको बार्षिक लेखापरीक्षर् र्ोजना, २०७७ अनसुार स्वीकृि भएको र्कार्गि लेखापरीक्षर् र्ोजना 
बमोशजम कार्ािलर्ले पेि गरेको आतथिक तबवरर्, प्रगति प्रतिवेदन, तलशखि प्रतितनतधत्व पर र अन्र् तबवरर् िथा 
लेखापरीक्षर्का अन्िरािर्िर् मानद्ड िथा मागिदििन समेिलाई आधार मानी नगरपातलकाको आतथिक बषि 
२०७६।७७ को लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी प्रतिवेदन जारी गररएको छ । सारभिू रुपमा उल्लेखनीर् 
नदेशखएका व्र्होरालाई प्रतिवेदनमा समावेि गररएको छैन । लेखापरीक्षर्बाट देशखएका प्रमखु व्र्होराहरु 
तनम्नानसुार छन । 

 

३  असलुी शस्थिीाः लेखापरीक्षर्को क्रममा औल्र्ाएका तनम्नानसुार वडागि राजश्व र सामाशजक सरुक्षा र्विरर्को 
तबल भरपाई परीक्षर् गदाि देशखएको बेरुज ु रु.३८००९५० असलुउपर भई नगरपातलकाको संशचिकोष र 
संघीर् संचीि कोषमा दाशखला भएको छ । असलुी रकम तनम्नसुारका छाः 
वडा नं नाम र पद असलुी रकम 

७. वडा सशचव रामर्हि साह  2035800 

6. वडा सशचव रामकृपाल महिो 1751000 

8. मशर्कान्ि लाल कर्ि 11750 

 ददनेि कुमार साह 2400 

  जम्मा   ३८००९५० 
 

 

४ तबशत्तर् तबबरर् र संशचि कोष र्हसाव – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलकाले 
प्रत्रे्क वषिको साउन एक गिेदेशख आगामी वषिको असार मसान्िसम्मको अवतधलाई आतथिक वषि कार्म गरी 
आर् र व्र्वर्को र्हसाव राख्नपुदिछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीर् अनसुार नगरपातलकाले आफ्नो 
आतथिक कार्ि प्रर्लीको व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । र्स सम्बन्धमा देशखएका व्र्होरा देहार् बमोशजम छन ्

 

४=१ स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधािरर् गरे बमोशजमको आर् र 
व्र्र्को वगीकरर् िथा खचि िीषिक सम्बन्धी व्र्वस्था अवलम्बन गनुिपने िथा तनर्म ७६(२) मा महालेखा 
परीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोशजमको ढाँचामा लेखा राख्नपुने व्र्वस्था गरेकोमा र्स पातलकाले २०७६।२।१९ 
मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको NEPSAS based ढाँचामा प्रतिवेदन िथा लेखाङ्कन गरेको पाईएन । 

 

४=२ सरुको प्रर्ोगाः नगरपातलकाहरुलाई Sub National Tresury Regulatory Application (SUTRA) प्रर्ोग गरी लेखा 
राख्न ेतनदेिन भए अनसुार र्स आतथिक बषिमा लाग ुगरेको भएिापतन र्वषर्गि मन्रालर्बाट प्राि बजेट सरुमा 
प्रर्वष्ट नगरेको, गि वषिको मौज्दाि रकम अ.ल्र्ा. नतभडेको, स्रोिगि अनमुान बजेट सरुमा प्रर्वष्ट गरेकोमा 
अशन्िम बजेट सोही मानेको हुँदा  मौज्दाि रकम घटी/बर्ढ देशखएको र कार्ािलर्ले सरुबाट गोश्वारा भौचर मार 
उिार गरी अन्र् र्ववरर् प्रर्वष्ट नगरेको कारर्ले म.ले.प.फा.नं.२७५ र २७२ तभडान नभएको अवस्था छ ।  
डाटा प्रर्वष्ट गरी वार्षिक प्रािी िथा भकु्तानीको र्हसाव तमलान गनुिपदिछ ।पातलकाले सबै कारोबार सरुको 
सफ्टवर्रमा  प्रतबष्टी नगदाि तनम्नानसुार मौज्दाि शजम्मेवारी र आम्दानी खचिमा  फरक फरक देशखएको छ । 

 

शिषिक 

 

 

म ले प फा नं 
२७२अनसुार रु हजारमा 

 

एर्ककृि आ तब अनसुार 
रु हजारमा 

 

फरक रुहजारमा 
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र्स बषिको प्राति 

 

७५९५८७ 

 

४४३३६५ 

 

३१६२२२ 

 

 

धरौटी शजम्मेवारी  

 

० 

 

३१८६ 

 

३१८६ 

 
 

धरौटी आम्दानी  

 

० 

 

३८३४ 

 

३८३४ 

 

 

धरौटी मौज्दाि  

 

० 

 

४७४६ 

 

४७४६ 

 

 

अनदुान राजश्व बाडफाड 
आन्िररक स्रोि र कोष 
समेिको  अशन्िम 
मौज्दाि 

 

२४४०४७ 

 

८०३११ 

 

१६३७३६ 

 

बैंक िथा नगद बाकी ५७१२९ ८५०५७ २७९२८ 

 
 

४=३ बैक र्हसाब तमलान नगरेको – स्थानीर् िह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोशजम स्थानीर् 
िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्को तसफाररिमा   महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि 
भएको  ढाँचामा  राख्नपुने  उल्लेख छ । सो बमोशजम  मातसक र  बार्षिक रुपमा से्रस्िा र बैक  खािाको   
र्हसाब  तमलान   र्वबरर्   िर्ार   गनुिपनेमा  गरेको छैन ।चेक साट्न  बाकीको  तबबरर्  िर्ार  नगरर  
स्थानीर्  िहले   खािा सञ्चालन गदाि  देहार्बमोशजमको  मैज्दाि फरक पनि गएको छ । कार्ािलर्ले चाल ुर 
पशुजगि खचि खािामा रहेको मौज्दाि सशन्चि कोष खािामा ट्रान्सफर गरी खचिखािा िनु्र् बनाउन ुपनेमा सो 
समेि गरेको देशखएन । 

 

 

तस.नं. खािाको नाम 
बैंक स्टेटमे्ट अनसुार 
बाँकी 

 

चेक साट्ने अवतध सकीएपतछको 
मौज्दाि 

१ 
स्थानीर् सशन्चि कोष 
खािा 

६४६७०४२४ 
 

४२०७२३१३ 

अगस्ट १९ 

२ चाल ुखचि खािा  २५९७७६७५ 
 

६३६६३३९ 

अगस्ट १३ 

३ पुशँजगि खचि खािा ७५१३१८६३       ३३०७४२६५ 
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अगस्ट १३ 

४ धरौटी खािा २२६४९१५ 
५००५००२ 

 जलुार् २६ 

५ बाँडफाँड बाट प्राि खािा ४६५८८०९ 
 

४६५८८०९ 

६ 
प्रकोप ब्र्बस्थापन कोष 
खािा 

      ९१२५९१ 
९१२५९१ 

अगस्ट २० 

  ७ तबतबध कोष खािा ७६६८४० 
२०४१५९ 

अगस्ट १३ 

८ तबभाज्र् कोष खािा ६३७३३५० 
 

६३७३३५० 

 जम्मा १८०७५६४६७ 
 

  ९८६६६८२८  
  

उपरोक्तानसुार आतथिक बषिको अन्त्र्मा से्रस्िाको मौज्दाि रु ८५०५४४०६ रहेकोमा चेक साट्ने अवतध 
सर्कएपतछको बैंक मौज्दाि रु ९८६६६८२८।  देशखएकोमा पातलकाले चेक साट्ने बाँकीको र्ववरर् र बैँक 
सामार्ोजन प्रमार् पेि गरेको छैन । आतथिक वषिको अन्त्र्मा शे्रस्िा अनसुार रु ८५०५४४०६। र बैंक 
मौज्दाि रु १८०७५६४६७। देखाएकोले बैंक बढी रु ९५७०२०६१। को  सम्बन्धमा बैंक र्हसाब तमलान 
र्ववरर् िर्ार गरी से्रस्िामा र्हसाव तमलान  गनुि पदिछ । 

 
 
 
 
 
 
 

४=४ लेखाकंनाः कार्ािलर्ले नेपाल सरकारको नर्ा से्रस्िा प्रर्ाली अनसुारकुनै पतन कारोबारको डेतबट र के्रतडट 
अतनबार्ि लेखांकन गनुिपनेमा र्ोजनाको भकु्तानी गदाि कशन्टन्जेन्सी बापि कट्टी गरी राखेको के्रतडट रकम सबै 
डेतबट  नगरी आबस्र्किा अनसुार कशन्टन्जेन्सी बाट खचि गदाि मार डेतबट लेखांकन गरेको र के्रतडट गरेको 
रकम डेतबट गरी छुटै्ट कशन्टन्जेन्सी खािामा आम्दानी र खचि गरेको से्रस्िा लेखापररक्षर्मा पेि नभएबाट 
पातलकाले आतथिक तबबरर्मा देखाएको खचिले र्थाथि शचरर् नगने हदुा खचि देखाएको रकम बास्ितबक खचि हो 
भनी तबस्वस्ि हनु सर्कएन । 

 

४=५ १४ जलुाई २०२० मा प्रकोप ब्र्बस्थापन कोषको लक्ष्मी बैक खािा नम्बर ०८४०३००००३८ मा रु 
८१४६२५ आम्दानी भएकोमा उक्त आर्को स्रोि नखलेुकोले से्रस्िामा आम्दानी बाँधेको छैन । उक्त रकमको 
स्रोि एर्कन गरी आम्दानी बाध्न ुपने रु  

 
 

 

८१४६२५ 

४=६ राजश्व बाँडफाँड बाट नगरपातलकाले र्स वषि संशघर् सरकार िफि  रु.६२०८०७६५।– प्राि गरेको छ । उक्त 
प्राि रकम मध्रे् संशघर् सरकार िफि  रु. ८७२१३४४९ ।– खचि गरी तनकासा भन्दा बढी खचि रु 
२५१३२६८५ गि बषिको मौज्दािबाट सोधभनाि गरेको छ ।प्रदेि सरकारबाट र्स बषि राजस्व बाडफाड बापि 
कुनै रकम प्राि गरेको देशखएन ।  

 

  अनदुान प्राति, र्विरर् र र्फिाि  
 

५ अनदुान र्फिाि – संघीर् एवं प्रदेि सरकारको कानून एवं कार्िर्वतध बमोशजम िी तनकार्बाट स्थानीर् िहमा 
प्राि हनुे समपरुक वाहेकका अनदुान वषिभरी खचि नभई बाँकी रहेको अवस्थामा सम्बशन्धि तनकार्मा र्फिाि 
गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ । प्राि र्ववरर् (सरुको अनसूुची १२ र २१) अनसुार २०७७ असार मसान्िमा 
देहार्बमोशजमको अनदुान खचि नभई बाँकी रहेकोमा र्फिाि गरेको पार्एन । खचि नभई बाँकी रहेको 
तनम्नानसुारको रकम सम्बशन्धि तनकार्मा र्फिाि गनुिपने रु 

 

४४१३५८५१ 
 
 
 
 
 

 अनदुान प्रदान 
गने तनकार् 

अनदुानको 
प्रकार 

प्राि रकम खचि रकम बाँकी रकम 
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संघीर् सरकार िसिि  १९५३६८००० १६७६५१६९३ २७७१६३०७ 

 र्वषिे १२५००००० ३१३६०४४ ९३६३९५६ 

 समपरुक ० ० ० 

 अन्र् ० ० ० 

प्रदेि सरकार िसिि  १००००००० ९९४४४१२ ५५५८८ 

 र्वषिे ३०००००० ० ३०००००० 

 समपरुक ४०००००० ० ४०००००० 

 अन्र् ० ० ० 

 जम्मा २२४८६८००० १८०७३२१४९ ४४१३५८५१ 

 
६ काम, कििव्र् र अतधकार – स्थानीर् िहको अतधकारको (संर्वधानको अनसूुची–८ मा) उल्लेख छ । स्थानीर् 

िहको अतधकारमा नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफ.एम. सञ्चालन, स्थानीर् कर, सेवा िलु्क िथा दस्िरु, स्थानीर् 
सेवाको व्र्वस्थापन, स्थानीर् स्िरका र्वकास आर्ोजना, आधारभिू र माध्र्तमक शिक्षा, आधारभिू स्वास््र् र 
सरसफाई, स्थानीर् सडक, ग्रामीर् सडक, कृर्ष सडक र तसंचाई, जग्गा धनी दिाि प्रमार् पजुाि र्विरर्, कृर्ष िथा 
पिपुालन, जेष्ठ नागररक, अपाङ्गिा भएका व्र्शक्त र अिक्तहरुको व्र्वस्थापन लगार्ि २२ प्रकारका अतधकार 
उल्लेख  छ । 

सो बाहेक स्थानीर् िहले संघ िथा प्रदेिसंगको सहकार्िमा प्रर्ोग गने साझा अतधकार संर्वधानको 
अनसूुची–९ मा समेि उल्लेख छ । संघ वा प्रदेिले संर्वधान िथा प्रचतलि कानूनबमोशजम आफ्नो अतधकार 
क्षेरतभरको कुनै र्वषर् पातलकालाई कानून बनाई तनक्षेपर् गनि सक्ने व्र्वस्था छ । र्स पातलकालाई मार संघ 
वा प्रदेिबाट छुटै्ट कानूनको तनक्षेपर् भएको अवस्था देशखदैन । 

 

७ भ्रमर् अतभलेख र आन्िरीक तनर्न्रर्ाःभ्रमर् खचि तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २१ मा  भ्रमर् खर्टन े
कमिचारीको अनसुशुच–६ बमोशजमको ढाँचामा अतभलेख राख्न ुपने र खटाउन े पदातधकारीले र्वश्वसतनर् आधार र 
प्रमार् स्थार्पि हनुे गरी आवश्र्किा अनसुार आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीको  थप व्र्वस्थापन समेि गनुि पने 
उल्लेख छ । पातलकाले र्स वषि अनगुमन मूल्र्ाँकन शिषकि  बाट रु. ९२३९५०।– खचि र भ्रमर् खचिबाट 
रु.२२१८५०।–खचि गरेकोमा तनर्मावली अनसुार उद्देश्र् र काम प्रर्ोजन नखलुाएको िथा भ्रमर् पश्चाि 
प्रतिवेदन पेि नगरेको अवस्थामा सरकारी काम उल्लेख गरी जलेश्वर जनकपरु गएको भनी एकै व्र्शक्तको पटक 
पटकको भ्रमर् खचि लेखेको देशखएकोले काम वेगर भ्रमर् खचि भएकोले तमिव्र्र्ीिा र आन्िररक तनर्न्रर्मा 
सधुार गने िफि  पातलकाको ध्र्ान जान ुपदिछ । 

 

८ र्ोजनााः र्ोजना वाँडफाँड गदाि ठुला र्ोजनालाई प्राथतमकीकरर् गरेको देशखएन ।र्स बषि नगरस्िररर् ५८ वटा   
वडास्िररर्    १६१वटा  गरर २१९ वटा र्ोजना रहेका छन ।  वडामा  र्ोजना वनाई रकमको वतगिकरर् 
िथा र्विरर् र सोको कार्ि सम्पादन गनि कदठनाई हनु जाने देशखँदा ठुला पूवािधारजन्र् र्ोजना छनौट गररनू 
आवश्र्क देशखन्छ । 

 

९ गि आ.वा.को भकु्तानीाः आतथिक कार्ितबतध तनर्मावतल २०६४ को तनर्म ४० मा चाल ु बषिको बजेटले 
नखाम्नेगरी बर्ढ बजेट खचि हनुे गरी दार्र्त्व सजृना गनि हदैुन ।िर तबिेष कारर् एवं पररशस्थतिबस तनर्मको 
उपतनर्म ८ मा उल्लेशखि खचि शिषिकहरुमा चाल ुबषिको बजेटले नखामेको खचि बेहोनुिपने भएमा तबल भपािर् 
बमोशजमको रकम आगातम बषिमा भकु्त्तानी ददनपने कारर् खोतल महालेखापररक्षकको कार्ािलर्ले िोकेको ढाँचामा 
भकु्त्तानी ददन बार्कको कच्चाबारीमा चढार् श्रावर् १५ गिे तभर प्रमाशर्ि गरार् त्र्स्िो भकु्त्तानी ददन बाकीको 
कच्चाबारी महालेखापररक्षकको कार्ािलर्मा समेि पठाउन ु पने ब्र्बस्था छ नगरपातलकाले र्स बषि दार्र्त्व 
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सजृना भएको तबलभपािर् र भकु्तानी ददनबाँकीको प्रमाशर्ि कच्चाबारी बेगरआतथिक बषि २०७५।७६ मा 
सन्चालन भर् सम्पन्न भर्सकेको र्ोजनाहरुको रकम भकु्तानी ददने भनी ११६ वटा र्ोजनाको रु ७२४३८०००  
िथा रकम नखलुार् २०७५।७६ का २० वटा र्ोजनाको प्रातबतधकको मलु्र्ांकन अनसुार ममिि सम्भारको 
भकु्तानी ददने भतन तमति २०७६ भाद्र १७ गिेको २०७६।७७ को नगरसभाले तनर्िर् गरी  र्स बषि केर्ह 
र्ोजनामा तबगि बषिका र अतधकांस र्ोजनामा २०७६।७७ का तबलभरपार् राखी  भकु्तानी गरेको देशखर्ो 
।र्सरी गि बषि छनौट भएका र्ाजनाहरु समर्मा नै सम्पन्न गरी भकु्तानी ददनपुनेमा खचि भर् दार्र्त्व नै सजृना 
नभएका र्ोजना िथा रकमनै नखलुार् प्रातबतधकको मलु्र्ांकन भए अनसुार भकु्तानी गने भतन र्ोजनानै भकु्तानी 
ददन बाकीमा शजम्मेबारी सारेको र ति र्ोजना मध्रे् सबै र्ोजना सम्पन्न नभएको पातलकाले जनाएको छ 
।कतिको कार्ि सम्पन्न भर्ो र कति बाकी पनुाः२०७७।७८ मा सरे सोको प्रगति तबबरर् पेि नभएबाट एउटै 
र्ोजनाको दोहोरो भकु्तानी भए नभएको एर्कन गनि सर्कएन । 

१० सेवा प्रबाहको स्थतिाः सेवा प्रबाहलार् चसु्ि दरुुस्ि एबं प्रभावकारी बनाउन पालीकाले प्रर्ाि ध्र्ान ददन ुपदिछ 
।र्स बषि पातलकाले पशन्जकरर् िफि  मतृ्र् ुदिाि तबबाह बसार् सरार् आएकव गएको कति छ सोको ि्र्ांक 
एबं अपांग पररचर्पर जेष्ठ नागररक पररचर्पर लगार्िका सेवा प्रबाहको ि्र्ांक  तबबरर् माग गरेकोमा 
लेखापरीक्षर्मा पेि नभएकोले तबश्लषेर् गनि सर्कएन ।सेवा प्रबाह सम्बन्धी सबै ि्र्ांक एर्ककृि गरी भौतिक 
प्रगति तबबरर् अद्यावतधक गनुि पदिछ । 

 

११ स्थानीर् ि्र्ाङ्क, अतभलेख िथा स्रोि नक्साङ्कन -स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोशजम 
स्थानीर्िहले आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिू ि्र्ाङ्क संकलन, अतभलेख र सोको ब्र्वस्थापन गनुिपने िथा आफ्नो 
क्षेरतभरको िैशक्षक, भौगोतलक अवस्था, प्राकृतिक श्रोि अन्िगिि खानी, जंगल िथा अन्र् श्रोि, पूवािधार अन्िगिि 
सडक, पलु, खानेपानी लगार्िको अतभलेख िथा श्रोि नक्साङ्कनसर्हिको नगर प्रोफार्ल िर्ार गनुिपने ब्र्वस्था 
छ । नगरपातलकाले स्थानीर् ि्र्ाङ्क सम्बन्धी नीति, कानून र सोको मापद्ड बनाएको िथा स्रोि नक्साङ्कन वा 
नगर प्रोफार्ल िर्ार गरेको  देशखएन । स्थानीर् िहका हरेक प्राथतमकीकरर्का र्क्रर्ाकलाप सञ्चालनमा 
ि्र्ाङ्कले महत्वपूर्ि भतुमका खेल्ने हुँदा सोको संकलन र अतभलेख राख्न ेकार्िमा  पहल हनु ुआवश्र्क छ । 
ि्र्ाङ्कवेगर प्राथतमकिामा राशखएका र्ोजना, बजेट, प्रर्क्रर्ा र कार्ािन्वर्नले उशचि साथिकिा नपाउने हुँदा 
गाउँपातलकाले अतभलेख ब्र्वस्थापनमा ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

१२ अनगुमन िथा सपुररवेक्षर्ाः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन,२०७४ बमोशजम  र्ोजना कार्ािन्वर्न िातलका र 
अनगुमन िथा मूल्र्ांकन र्ोजनासमेि िर्ार गनुिपने र नगरपातलकाबाट संचालन भएका र्ोजना िथा कार्िक्रमको 
अनगुमन िथा सपुररवेक्षर् गरी सोको प्रतिवेदन कार्िपातलकाको बैठकमा पेि गनुिपने व्र्वस्था भएकोमा 
नगरपातलकाले र्ोजनाबर्द् रुपमा संचातलि र्ोजना अनगुमन िथा सपुररवेक्षर् कार्ािन्वर्न गरेको देशखएन । केर्ह 
र्ोजनामा नगर प्रमखु र उप प्रमखु िथा सम्बशन्धि वाडि अध्र्क्ष र सदस्र्ले  अनगुमन गरेको भएपतन ,केर्ह 
र्ोजनामा नगर प्रमखु र सम्बशन्धि वाडि अध्र्क्ष र सदस्र्ले वाहेक अतधकांि र्ोजना वाडि अध्र्क्ष, वाडि सदस्र्ले 
मार िथा कमिचारी,प्रार्वतधकले मार अनगुमन गरेको देशखएको छ । प्रस्ििु अनमुगन प्रतिवेदनमा आतथिक 
अवस्था र काम सम्पन्न भएको व्र्होरा उल्लेख गने गरेको छ । काम नभएका र सधुार गनुिपने व्र्होरा 
उल्लेख गने गरेको देशखएन । र्सरी र्ोजना िथा कार्िक्रमको अनगुमन िथा सपुररवेक्षर् कार्ि ऐनले तनददिष्ट 
गरेबमोशजम शजम्मेवार पदातधकारीबाट नगराउँदा र प्रार्वतधक पक्षको कतम कमजोरी नऔलं्र्ाउँदा साधनस्रोिको 
अतधकत्तम उपर्ोग, सेवा प्रवाह िथा कामको गरु्स्िर प्रभावकारी हनु नसक्ने िफि  शजम्मेवार पदातधकारीको ध्र्ान 
जानपुदिछ ।    

 

१३ खाना िथा र्वर्वध खचि – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोशजम व्र्र्को बजेट अनमुान 
आन्िररक आर्को पररतधतभर रही औशचत्र्िाको आधारमा र्वर्वध खचि गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् 
िहले र्ो वषि  खाजा खाना िथा अन्र्  र्वर्वधिफि  मार रु ४८६६५८९खचि गरेको छ ।र्स्िो खचिमा 
तमिव्र्र्र्िा कार्म गनुि पदिछ । 

 

१४ अनदुानको अनगुमन – साविजतनक तनकार्बाट उपलब्ध गराईएको अनदुानको सही सदपुर्ोग भए नभएको एकीन 
गनि अनदुान उपलब्ध गराउन े तनकार्ले समर् समर्मा अनगुमन गनुिपदिछ । िर पातलकाले देहार्अनसुार 

 



 

                                                                                       8 
 

 

कृषकलार्  र िि प्रतििि  अनदुानमा रु १६३७८४० खचि लेखेकेमा पातलकाबाट तबिरर् भएको अनदुानको 
सर्ह सदपुर्ोग भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन िथा सोबाट प्राि उपलव्धी मापन गरेको छैन । साथै अनदुान 
सम्बन्धमा स्थानीर् अनदुान नीति िर् गरेका छैनन ्। िसथि अनगुमनलाई प्रभावकारी वनाई संघ, प्रदेि िथा 
स्थानीर् िहबाट र्विरर् हनुे अनदुानमा दोहोरोपना नहनुे गरी अनदुानग्राहीको जीबनस्िरमा सधुार आएको र्र्कन 
गरी रकमको पूर्ि सदपुर्ोग गराउनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

तस नं  तबबरर् खचि रकम 

१ आपको बोट तबरुवा खररद ९९८००० 

२ िरकारी तबउ तबजन खररद १५०००० 

३ गहकुो तबउ खररद ४८९८४० 

 जम्मा १६३७८४०  
१५ औषधी खररद – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा तबस लाख 

रुपैर्ाँसम्मको औषतधजन्र् मालसामान उत्पादकले रार्िर् स्िरको समाचार परमा सूचना प्रकािन गरी िोकेको 
तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गनि सर्कने व्र्वस्था भए छ । िर स्थानीर् िहहरुले उक्त प्रर्क्रर्ावेगर 
रु५०३४३१५ का औषतध सोझै खररद गरेको छ । र्स सम्बन्धी देशखएको व्र्होराहरु शन्नानसुार छनाः 

 

 खररद गरेका उक्त औषतध कुन औषतध कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्र् रार्िर् परपतरकामा 
प्रकािन समेि भएको नदेशखएको, 

 

 आपूतिि हनुे औषतध डव्ल.ुएच.ओ. सर्टफर्ड हनुपुने औषतधको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं र म्र्ाद समाि तमति 
उल्लेख गरी सम्बशन्धि र्वषर् र्वज्ञबाट मचुलु्का उठाई राख्न ेनगरेको िथा उक्त औषतध तबक्रीको लातग होर्न 
खलुाएको प्रमार् समावेि नभएको, 

 

 आपूतिि भएका औषधी एंवम सशजिकल समान स्टोर दाशखला हनुअुशघ स्पेिीर्फकेिन अनसुार भए/नभएको 
नखलुाएको कारर् औषतधको गरु्स्िर र म्र्ाद सम्बन्धमा र्र्कन गनि सर्कएन । 

 

 औषतधको शजन्सी र्किावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र शजल्लाबाट हस्िान्िरर् भई आएको खलु्ने गरी 
व्र्वशस्थि रुपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको, 

 

 औषतधको खचि घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउन ुपने एकमषु्ट घटाउने गरेको ।  

 िसथि औषतधको खररद, आपूिी, दाशखला िथा खचिको र्ववरर् अद्यावतधक हनुे गरी अतभलेख राख्न,े 

िोकीएको गरु्स्िर अनसुारकै औषतध प्राि भएको नभएको एकीन गरी हस्िान्िरर् िथा खररद गररएको 
औषतधको र्ववरर् खलु्ने गरी अतभलेख राख्न ेिथा आतथिक वषिको अन्त्र्मा बांकी रहेको औषतधहरु शजम्मेवारी 
शजन्सी अतभलेख व्र्वशस्थि गनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

१६ सवारी साधन खररद ःाः– अथि मन्रालर्को स्थानीर् िहमा बजेट िजुिमा कार्ािन्वर्न आतथिक व्र्वस्थापन िथा 
सम्पिी हस्िान्िरर् सम्बन्धी तनदेशिका, २०७४ को तनदेिन नं. ५.१५ अनसुार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध 
गरार्एको बजेट िथा स्रोि साधनबाट कार्ािलर्को तनर्तमि प्रर्ोजनको लातग सवारी साधन खररद गनि नपाईने 
व्र्वस्था छ ।  र्ो वषि नगरपालीकाले शजप २ WD थान १ बोलपरबाट खररद गरी रु. ५७७०००० र ४ 
वटा मोटरसार्कल खरीदमा रु १०८३३०० गरी कुल रु ६८५३३००  खचि लेखेको छ । सवारी साधनको 
खचि नगरपातलकाको आफ्नो आर्श्रोि नरहेको अवस्थामा समानीकरर्को अनदुानबाट भकु्तानी हुँदा अनदुान 
खचिमा भार परेको देशखन्छ । अनदुानमा भार नपने गरी खचि गनुि पनेमा सो नहुँदा अन्र् साविजतनक तनमािर्मा 
असर परेको छ । 

 

१७ वािावरर्ीर् प्रभावाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा पातलका क्षेरमा स्थल, जल, वारू् 
िथा ध्वनी प्रदषुर् तनर्न्रर् गरी वािावरर् संरक्षर् गने कार्िमा सहर्ोग गने गराउन ेकििव्र् िोकेको छ । 
पातलकाले वािावरर् संरक्षर्को एकीकृि दीघिकालीन र्ोजना िर्ार गरेको छैन । सालबसाली सरसफाईको 
काममा नगरक्षेरको सडक सफार्, फोहोर संकलन गरी ढुवानी केन्द्रमा जम्मा गने, तनर्तमि सरसफाई, दैतनक 
ढल तनकास खोल्ने कार्ि, तसनो व्र्वस्थापन, भसू्र्ाहा कुकुर तनर्न्रर्, लास व्र्वस्थापन, ढल तनमािर्को एकीकृि 
बह ु वषे र्ोजना  र प्रगति पेस भएन । वािावरर्ीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कनलाई ध्र्ान ददई बािावरर् संरक्षर्को 
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दीघिकातलन र्ोजना िर्ार गरी  कार्िक्रम संचालन गररनपुदिछ । िीषिक अनसुारको वजेटमा प्रर्ाि ध्र्ान ददएको 
देशखएन. 

१८ मौजदुा सूची िर्ाराः साविजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा ६(क) बमोशजम प्रत्रे्क साविजतनक तनकार्ले दफा 
३० को उपदफा (६) दफा ४१ को उपदफा (१) को ख्ड (क) र दफा ४६ बमोशजम गररने खररदको लातग 
खररदको प्रकृति अनसुार आपूतििकिाि, तनमािर् व्र्वसार्ी, परामििदािा, गैर सरकारी संस्था वा सेवा प्रदार्कको दफा 
१०(२) बमोशजमको र्ोग्र्िाको आधारमा छुटृाछुटृःै सूची िर्ार गनुि पने व्र्वस्था रहेको छ । कार्ािलर्ले 
त्र्सरी मौजदुा सूची िर्ार गरेको छैन । र्सले गदाि कार्ि र्वशिष्टीकरर्को आधारमा खररद प्रर्क्रर्ा नहनुे िथा 
उपर्कु्त र्ोग्र्िा र क्षमिा नभएकाबाट समेि सेवा प्राि गदाि गरु्स्िरीर् सेवा प्रवाह नहनुे देशखन्छ । िसथि 
कानूनको पालनामा कार्ािलर्ले ध्र्ान ददन ुपदिछ । 

 

१९ आन्िररक लेखापरीक्षर् - स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् िहले आतथिक 
कारोबारको तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा प्रत्रे्क चौमातसक समाि भएको एक 
मर्हना तभर आन्िररक लेखापरीक्षर् गराउन ु पने उल्लेख छ । र्स स्थानीर् िहले आन्िरीक लेखापरीक्षर् 
िाखा गठन गरी  २०७६।७७ को आतथिक कारोबारको  आन्िररक लेखापरीक्षर् गराएको छैन ।आन्िरीक 
लेखापरीक्षर्मा पाँचौ िहको कमिचारी नर्ा तनर्शुक्त भर् कार्ािलर्मा हाशजर भएिा पतन लेखापरीक्षर् गने 
शजम्बेवारी ददएको देशखएन । र्स बषि अन्िर सरकारी अशखिर्ारी िफि  बहकु्षेतरर् पोषर् कार्िक्रम, स्थातनर् 
पवुािधार तबकास कार्िक्रम,र रार्िर् पररचर् पर िथा पशन्जकरर् कार्िक्रमको मार कोष िथा लेखा तनर्न्रक 
कार्िलर्बाट आन्िरीक लेखा परीक्षर् गराएको देशखर्ो । िसथि काननुमा िोर्कए बमोशजम आतथिक कारोबारको 
आन्िररक लेखापरीक्षर् गराई आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीलाई प्रभावकारी बनाउने िफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

२० वजेट पेि गने िथा पाररि गनेाः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ वमोशजम स्थानीर् िहले 
आगामी आतथिक वषिको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्िपातलकावाट स्वीकृि गराई आषाढ १० गिे तभर सभामा 
पेि गनुिपने व्र्वस्था छ । आर् व्र्र्को अनमुान साथ गि वषिको वास्िर्वक आर् व्र्र्, चाल ुआतथिक वषिको 
अशन्िम सम्ममा हनुे आर् व्र्र्को संिोतधि अनमुान िथा आगामी आतथिक वषिको र्ोजना िथा कार्िक्रम र आर् 
व्र्र्को अनमुातनि र्ववरर् सभामा पेि गरर १५ ददन तभर छलफल सम्पन्न गरी आषाढ तभरनै पारीि गनुिपने 
व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले ऐनमा व्र्वस्था भए बमोशजम आतथिक बषि २०७६।७७ को आर् व्र्र्को र्ववरर् 
२०७६।५।१७मा  पेि गरी सभावाट स्वीकृि भएको देशखर्ो । आर् व्र्र्को अनमुान साथ गि वषिको 
वास्िर्वक आर् व्र्र्, चाल ुआतथिक वषिको अशन्िम सम्ममा हनुे आर् व्र्र्को संिोतधि अनमुान िथा आगामी 
आतथिक वषिको र्ोजना िथा कार्िक्रम र आर् व्र्र्को अनमुातनि र्ववरर् एकैसाथ पेि गनुि पनेमा गि वषिको 
वास्िर्वक आर् व्र्र्, चाल ुआतथिक वषिको अशन्िम सम्ममा हनुे आर् व्र्र्को संिोतधि अनमुान बजेट साथ पेि 
गरेको छैन । नगर सभावाट वजेट स्वीकृि भई प्रमखु प्रिासकीर् अतधकृि लाई २०७६।५।२५मा खचि गने 
अशखिर्ारी ददएको देशखर्ो । काननुले िोकेको समर् र ढाँचामा आर् र ब्र्र्को अनमुान पेि गरी पारीि गने र 
अशखिर्ारी ददने िफि   ध्र्ान ददई पारीि गराउने व्र्वस्थालाई कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ ।  

 

२१ मध्र्कालीन खचि संरचना ःाःअन्िर सरकारी तबत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ मा स्थानीर् िहले 
आतथिक वषिमा आ–आफनो कार्िक्षेर तभरका तबषर्हरुमा साविजतनक खचिको अनमुातनि तबवरर् िर्ार गदाि 
आगामी ३ वषिमा हनुे खचिको प्रक्षेपर् सर्हि मध्र्कालीन खचिको संरचना िर्ार गनुिपने उल्लेख छ । 
नगरपातलकाले साविजतनक खचि व्र्वस्थापन प्रभावकारी बनाउन र्स्िो र्वतध कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएको छैन। 
सीतमि श्रोि साधन लाई प्राथतमकिा प्राि क्षेरमा प्रबाह गनि, लोकर्प्रर्िाकालातग र्विरर्मूखी र बजेट छने 
प्रबशृत्तमा तनर्न्रर् गनि र र्ोजनाको लाभ लागि तबश्लषेर् गरी प्रभावकारी बनाउन मध्र्कालीन खचि सँरचनालाई 
कार्िन्वर्न गने ध्र्ान ददन ुपदिछ  । 

 

२२ खररद र्ोजनााः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४, को तनर्म ८ मा बार्षिक १० लाख भन्दा बढी रकमको 
खररद गनुिपने भएमा बार्षिक कार्िक्रम िथा बजेट िर्ार गदाि बार्षिक खररद र्ोजना िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ । 
नगरपातलकाले बार्षिक खररद र्ोजना िर्ार नगरी पटक पटक गरी सोझै खररद गने गरेकोले खररद कार्ि 
तमिव्र्र्ी , पारदिी र तनर्मसम्मि छ भनी तबश्वस्ि हनु सर्कएन । ऐन तनर्म बमोशजम सोझै खररद गने 
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,शिलबन्दी दरभाउपरबाट खररद गने र बालेपरको माध्र्मबाट खररदगने रकम र समर् तसमा तनधािरर् गरी 
तनर्मसम्मि र पारदिीरुपमा खररद गनि ध्र्ान ददनपुदिछ । 

२३ आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोशजम आन्िररक तनर्न्रर् 
प्रर्ाली िर्ार गरर लाग ुगनुिपनेमा लाग ुगरेको पाईएन। र्स सम्वन्धमा देशखएका अन्र् व्र्होराहरु िपशिल 
वमोशजम रहेका छन ।  

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु ि्र्ांक 
संकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुिपने सो गरेको पाईएन ।  

 पातलकाले २०७६।७७ को अवतधमा भएको आफ्नो आतथिक कारोवारको अनसुचुी २११ वमोशजम ढाँचामा 
वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन । 

 स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोशजम प्रत्रे्क बषि आषाढ १० गिे तभर बजेट पेि गनुिपनेमा र्स 
पातलकाले  २०७६।५।१७ मा मार बजेट पेि गरेको छ ।   

 स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोशजम एक आतथिक वषिमा खचि हनु नसकी बाँकी 
रहेको रकम आतथिक वषिको अन्िमा स्थानीर् िहको संशचि कोषमा ट्रन्सफर गनुिपनिमा आतथिक वषि समाि 
भए पश्चाि ् चेक साट्ने अवतध समाि भएपतछ मार चाल ु खचि खािामा रु ५०९०२०४ पजुीगि खचि 
खािामा रु १५९८०२२१ र र्वभाज्र्कोषमा रु ६३७३३५० समेि गरी रु २७४४३७७५ मौज्दाि  
स्थातनर् सशन्चि कोषमा ट्रान्सफर गरेको पाईर्ो ।ऐनले िोकेको समर्मानै ट्रान्सफर गनुि पदिछ । 

 पातलकाले कार्िक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन । साथै पातलकाबाट र्स वषि संचातलि 
कार्िक्रम िथा र्ोजनाको कार्ािन्र्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वार्षिक कार्िक्रम अनसुारको प्रगति िर्ार 
गरेको पाईएन।  

 कार्ािलर्को शे्रष्िा र वैक र्वचको र्हसाव फरक परे वा नपरेको सम्वन्धमा वैक र्हसाव तमलान र्ववरर् 
िर्ार नगरेको कारर् र्हसाव तमलान भए नभएको सम्वन्धमा र्र्कन गनि सर्कएन । 

 राजस्व संकलन सम्बन्धमा सचुना प्रतबतधको प्रर्ोग गरी सबै कारोबार बैर्कङ्ग प्रर्ाली माफि ि गने गरेको 
देशखएन । 

 अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोशजम मध्र्कालीन खचि संरचना िर्ार 
गनुिपनेमा पातलकाले सो बमोशजम मध्र्कालीन खचिको संरचना िर्ार गरेको पाईएन ।  

 स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो 
अतधकारक्षेरतभरका र्वषर्मा स्थानीर्स्िरको र्वकासका लातग आवतधक, वार्षिक, रर्नीतिगि र्वषर् क्षेरगि 
मध्र्कालीन िथा दीघिकालीन र्वकास र्ोजना िर्ार गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएको पाईएन । 

 स्थातनर् िहले आफ्नो क्षेरमा कार्ािन्वर्न हनुे आर्ोजनाको तबश्लषेर् गरी सम्भाब्र् आर्ोजनाको बैंक खडा 
गरेको देशखएन । 

 ददगो तबकास र्ोजना (२०१५-३०) लाई कार्ािन्वर्न गने सन्दभिमा लक्ष्र्लाई आन्िररकीकरर् गने र 
मध्र्कातलन लक्ष्र्हरु िोर्क मलु्र्ाङ्कन गने कार्ि भएको देशखएन । 

 स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमिाः स्थानीर् राजश्व परामिि 
सतमति, स्रोि अनमुान र बजेट सीमा तनधािरर् सतमति र बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा सतमति रहने व्र्वस्था 
गरेकोमा पातलकाले उक्त सतमति गठन गरेको पाईएन ।  

 पातलकाले शजन्सी सामानको एकीकृि र्ववरर् िथा सहार्क शजन्सी खािा अध्र्ावतधक नगरी वडा कार्ािलर् 
िथा र्वतभन्न संघ संस्थालाई र्विरर् गरेको पाईर्ो । 

 वडा कार्ािलर्मा रहेका शजन्सी सामान सर्हिको अतभलेख देशखने गरी पातलकाको मूल शजन्सी खािा 
अध्र्ावतधक गरेको पाईएन  

 शजन्सी तनररक्षर् गरार् प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार र्वतभन्न मालसामान ममिि िथा तललाम गनुि पनेमा 
शजन्सी तनररक्षर् गरेको पाईएन ।  

 मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर तनर्मावली, २०53 को तनर्म 6क मा ठेक्का सम्झौिा र कर भकु्तानीको जानाकारी 
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सम्वशन्धि आन्िररक राजस्व कार्ािलर्लाई नददई र् टीतडएस  समेि गरेको पार्एन। 

 कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगुेको वा नपगुेको जाँच गरी रतसद र्वल भपािर्हरुमा तसलतसलेवार नम्वर 
राशख कार्ािलर् प्रमखुले िोकेको कमिचारीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप समेि लगाई दस्िखि गरी 
प्रमाशर्ि गनुिपनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

 साविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 7 र 8 मा खररदको गरुुर्ोजना र वार्षिक खररद र्ोजना 
िर्ार गनुिपनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमोशजम आतथिक वषि िरुु हनुभुन्दा पन्र ददन अगाबै 
पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमािर् सामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा िथा अन्र् महिलुको स्थानीर् न्र्नुिम 
दररेट िोक्न ुपनेमा िोकेको पाईएन। 

 ठेक्काहरुको र्वस्ििृ र्ववरर् देशखने गरी ठेक्का अतभलेख खािा र कशन्टन्जेन्सी खािा राखेको पाईएन। 

 स्थानीर् िहले तनमािर् व्र्वसार्ी िथा उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि गराएकोमा तनमािर् कार्िमा प्रर्ोग हनुे 
सामानको गरु्स्िर परीक्षर् गरेको पार्एन । 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनसुार साविजतनक खररद तनर्मावली वनाई लाग ु
गनि सक्न ेव्र्वस्था भएकोमा साविजतनक खररद तनर्मावली वनाएको पाईएन ।  

 साविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97 अनसुार र्स वषि कार्िसम्पन्न भएका आर्ोजना िथा 
कार्िक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरर् गनुिपनेमा गरेको पाईएन । 

 संस्था दिाि ऐन, २०३४ दफा ३ पातलकाबाट संचालन भएका र्वतभन्न र्ोजना तनमािर् कार्ि गनि सम्झौिा 
गठन गरेका उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार मान्र्िा प्राि हनुे गरी दिाि गरेको पार्एन ।  

 पातलकाले आर्ोजना।कार्िक्रम छनौट गदाि उपभोक्ता सतमतिको िपिmबाट नगद लागि सहभातगिा जटु्ने 
आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुने,मा सो नगरेको र लागि सहभातगिा सर्हिका लागि अनमुान िर्ार गरेको 
देशखएन । 

 सञ्चातलि र्ोजनाको सूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेशक्षि र वास्िर्वक लाभका साथै उपभोक्ताको र्ोगदान र 
कार्िसम्पादन लगार्िका र्वषर्मा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सर्हिको साविजतनक सनुवुाई र साविजतनक 
परीक्षर्लाई अतनवार्ि गनुि गराउन ुपनेमा अतधकांििाः पालना भएको पाईएन। 

 वािावरर्को संरक्षर्को एर्ककृि ददघिकालीन र्ोजना िर्ार गरेको पार्एन ।िहरीकरर् भैरहेका स्थानलाई 
मध्र्नजर राखदै फोहोरमैला ब्र्बस्थापन स्थल पर्हचान एबं कार्िर्ोजना िर्ार गरेको पाईएन ।  

 पातलकाको र्वकास तनमािर् व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग प्रार्वतधकिफि  १५ र प्रिासतनकिफि  ३४ 
समेि  ४९ कमिचारीको दरबन्दी स्वीकृि भएकोमा क्रमि: ७ र  ११ समेि  १८ पदपूिी भएकोले 
कार्िलर् सञ्चालनमा कमिचारीको अभाव रहेको पाईर्ो । 

 सिुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली, २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्लेशखि सेवाहरुको 
कार्ािन्वर्न शस्थिी अनगुमन गनि अनगुमन संर्न्र िर् गरेको पाईएन । 

 तनजामिी सेवा ऐन, 2049 वमोशजम कमिचारीहरुको कार्ि र्ववरर् वनाई लाग ुगरेको पाईएन । 

 कशन्टन्जेन्सी खचिको बकि  स्टाफ चाजिमा १.५ प्रतििि र अन्र् सानातिना कार्िमा १.५ प्रतििि अनपुाि 
तमलाई खचि गनुि पनेमा सो अनसुार नगरेको साथै खचि छुट्टीने गरी अतभलेख रशजष्टर नराखेको, 
 

 तनजामिी सेवा ऐन, 2049 को दफा 7ख2 वमोशजम िलर्व प्रतिवेदन पाररि गराएर मार िलव भत्ता 
भकु्तानी गनुिपनेमा कार्ािलर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी खचि लेखेको पाईर्ो । 

 वािावरर् संरक्षर्को एर्ककृि ददघिकालीन र्ोजना िर्ार गरेको छैन 

 संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रिासन मन्रालर्को 2073।12।25 को पररपर अनसुार र्स पातलकामा 
समार्हि भएका सार्वकका गाँउ र्वकास सतमतिको नाममा रहेका पेश्की िथा वेरुजकुो लगि िर्ार गरेको 
पाईएन । 

 स्वीकृि कार्िक्रम अनसुार चौमातसक रुपमा तनधािररि कार्िक्रममा खचि गनुिपनेमा कुल खचिमध्रे् ७२ 
प्रतिििनै िेश्रो चौमातसकमा खचि गरेको,  
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 वार्षिक  कार्िक्रम अनसुार अनगुमन मूल्र्ाङ्कन प्रतिवेदन िर्ार नगरेको, 
 कार्ािलर्ले उद्देश्र् प्रातिमा आर्पने सम्भार्वि जोशखमहरु पर्हचान गरी तनराकरर्को प्रर्ास गरेको अतभलेख 

नराखेको, 
 साविजतनक तनमािर् कार्िहरुको अतधकांि लागि अनमुान स्वीकृति तनमािर् कार्िको तबल कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन 

आददमा तमति उल्लेख गने नगरेको,   
 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहहरुले आफ्नो अतधकारक्षेर 

तभरका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेशिका, कार्िर्वतध र मापद्ड  बनाउनपुनेमा र्स 
पातलकाले हालसम्म ४ ऐन, ४ तनर्मावली, २३ कार्िर्वतध ३तनदेशिका २ मापदन्ड १ कार्िर्ोजना १ 
आचारसशम्हिा समेि ३८ काननु एवं कार्िर्वतध तनदेशिका र मापदन्ड तनमािर् गरी स्वीकृि गरेकोमा सबै 
कार्ािन्र्नमा ल्र्ाएको नदेशखएकोले कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन सम्बशन्धि तनकार्को ध्र्ानाकाषिर् हनु जरुरी 
देशखएको  छ । 

    िसथि पातलकाले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीलाई िोकीए बमोशजम प्रभावकारी र र्वश्विनीर् बनार् सेवा 
प्रवाह सदुृढ बनाउने िफि  ध्र्ान ददनपुने देशखन्छ ।  

२४ शजन्सी अतभलेख ःाः आतथिक कार्िर्वतध तनर्माबली, २०६४ को तनर्म ४७ मा खररद गरी वा नगरी, हस्िान्िरर् 
भई वा बस्िगुि सहार्िामा प्राि मालसामान ७ ददन तभर मूल्र् र स्पेशिर्फकेिन खलुाई शजन्सी दाशखला गरी 
लगि अधावतधक गनुिपने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाको सार्वक गा.र्व.स. र तबषर्गि िाखाको सम्पूर्ि चल, 

अचल सम्पति र शजन्सी अतभलेख प्राि गरी नगरपातलकाको शजन्सी िथा सम्पशत्त रशजष्टरमा अतभलेख नराखेको,  
नगरपातलकाले वडा कार्ािलर्ले खररद गरेको मालसामान को शजन्सी दाशखला नगरेको कारर् नगरपातलका 
अन्िगिि के कति सम्पशत्त र दार्र्त्व रहेको छ र्र्कन गने आधार भएन ।नगरपालीकाले आतथिक बषिमा 
कशम्िमा एक पटक शजन्सी तनररक्षर् गरी गरार् प्रतिबेदन तलर् प्रतिबेदनमा औल्र्ाएका ब्र्होरा उपर कारबाही 
गरी शजन्सी से्रस्िा अध्र्ावतधक गरी राख्न ुपनेमा सो अनसुार गरेको देशखएन ।   नगरपातलकाको स्वातमत्वमा 
रहेको भवन , जग्गा , सवारी साधन , कम्परू्टर, ल्र्ापटप, र्प्रन्टर, मोवाईल सेट, फतनिचर लगार्ि खप्ने िथा 
नखप्ने मालसामान सम्बन्धमा र्हनातमना ,दरुुपर्ोग िथा अपचलन हनुबाट संरक्षर् गनि छानबीन गरी गराई 
शजन्सी अतभलेख अद्यावतधक गरी पेि गनुि पदिछ । 

 

२५ स्थानीर् ि्र्ाङ्क, अतभलेख िथा स्रोि नक्साङ्कन ःाःस्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोशजम 
स्थानीर्िहले आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिू ि्र्ाङ्क संकलन, अतभलेख र सोको ब्र्वस्थापन गनुिपने िथा आफ्नो 
क्षेरतभरको िैशक्षक, भौगोतलक अवस्था, प्राकृतिक श्रोि अन्िगिि खानी, जंगल िथा अन्र् श्रोि, पूवािधार अन्िगिि 
सडक, पलु, खानेपानी लगार्िको अतभलेख िथा श्रोि नक्साङ्कनसर्हिको नगर प्रोफार्ल िर्ार गनुिपने ब्र्वस्था छ 
। नगरपातलकाले स्थानीर् ि्र्ाङ्क सम्बन्धी नीति, कानून र सोको मापद्ड बनाएको िथा स्रोि नक्साङ्कन वा 
नगर प्रोफार्ल िर्ार गरेको  देशखएन । स्थानीर् िहका हरेक प्राथतमकीकरर्का र्क्रर्ाकलाप सञ्चालनमा 
ि्र्ाङ्कले महत्वपूर्ि भतुमका खेल्ने हुँदा सोको संकलन र अतभलेख राख्न ेकार्िमा  पहल हनु ुआवश्र्क छ । 
ि्र्ाङ्कवेगर प्राथतमकिामा राशखएका र्ोजना, बजेट, प्रर्क्रर्ा र कार्ािन्वर्नले उशचि साथिकिा नपाउने हुँदा 
नगरपातलकाले अतभलेख ब्र्वस्थापनमा ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

२६ पदातधकारी सरु्वधा –प्रदेि नं २ अन्िगिि स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्ले पाउने सरु्वधाका सम्वन्धमा 
व्र्वस्था गनि बनेको ऐन, २०७५(पर्हलो संिोधन समेि) को दफा ८ अनसुार सरकारी कोषबाट तनवतृ्तभरर् 
पाएको व्र्शक्त पदातधकारीमा तनवािशचि वा मनोनर्न भएमा तनवतृ्तभरर् वा र्स ऐन बमोशजमको मातसक सरु्वधा 
मध्रे् एउटा मार पाउन े व्र्वस्था छ । पदातधकारीहरुबाट र्स प्रकारको सरु्वधा तलए नतलएको स्वघोषर्ा 
संलग्न गरेको पाईएन र्स बषि पदातधकारीलार् असोज सम्म ३ मर्हनाको रु २०५९२२१ पाररश्रतमक खचि 
भकु्त्तानी गरेको छ ।  
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२७ अमानिबाट काम गराएकोाः साविजतनक खररद तनर्माबली,२०६४ को तनर्म९८(१)मा साविजतनक तनकार्ले 

अमानिबाट काम गनि एक िहमातथको अतधकारीको स्वीकृति तलनपुने र तनर्म९८(३)मा अमानिबाट  तनमािर् कार्ि 
गनुिपरेमा एक लाख रुपैर्ामा नबढाई ख्डख्ड गरी बािािबाट गराउन वा तनमािर् सामाग्री उपलव्ध गराई ज्र्ालामा 
गराउन ुपने व्र्वस्था छ।कार्ािलर्ले तनम्नानसुार एउटै कमिचारीलाई पटकपटक व्र्शक्तहरुबाट रु१लाख भन्दा बढी 
को तनमािर् कार्िहरु अमानिबाट गराएको र एक िहमातथको स्वीकृति तलएको देशखएन।कमिचारीलाई पटकपटक 

तनर्मको सीमाभन्दा बढी रकमको काम िोकी अमानिबाट कार्ि गराएको तनर्मसम्मि नभएकोले र्सप्रकारको कार्िमा 
तनर्मन्रर् गनुि पने रु 

गो भौ नं काम गरेको व्र्शक्त र्ववरर् रकम 

335-077।3।31 वडा सशचव उमेि कुमार 
पा्डेर् 

वडा नं१० रामराज म्डलको घर 
देशख कैलाि ठाकुरको घर सम्म 
माटो ग्राभेल 

75000 

333-077।३।३१ वडा सशचव उमेि कुमार 
पा्डेर् 

वडा नं १० राजेि झाको घर 
देशख ब्रहम स्थान हदैु राम अविार 
म्डलको घरसम्म माटो ग्राभेल 

100000 

332-077।३।३१ वडा सशचव उमेि कुमार 
पा्डेर् 

वडा नं१० तबतभषर् ओझाको घर 
देशख र्वर्पन रार्को घरसम्म माटो 
ग्राभेल कार्ि 

75000 

१०७-07६।१०।२६ वडा सशचव उमेि कुमार 
पा्डेर् 

वडा नं १० उपेन्द्र साहको घर 
देशख सदान्द झाको घरसम्म माटो 
ग्राभेल 

८०००० 

१०८-07६।१०।२६ वडा सशचव उमेि कुमार 
पा्डेर् 

वडा नं१० अमरनाथ झाको जग्गा 
देशख सरकारी र्वद्यालर्सम्म माटो 
ग्राभेल 

६०००० 

१०९-07६।१०।२६ वडा सशचव उमेि कुमार 
पा्डेर् 

वडा नं १०अरुर् पा्डेर्को 
बगैचा देशख र्वरेन्द्र साहको जग्गा 
सम्म बाटो ममिि 

९५००० 

११०-07६।१०।२६ वडा सशचव उमेि कुमार 
पा्डेर् 

वडा नं १० र्न्द्रदेव पा्डेर्को 
खेि नशजक कल्भटि तनर बाटो 
ममिि गने 

१००००० 

१५७-07७।२।२८ वडा सशचव उमेि कुमार 
पा्डेर् 

वडा नं १० महेन्द्र चौधरीको घर 
देशख राजदेव ठाकुरको घरसम्म 
माटो ग्राभेल 

५०००० 

१२६-07६।१२।१० वडा सशचव उमेि कुमार 
पा्डेर् 

महेन्द्र बैठाको घर देशख िरद 
ठाकुरको घरसम्म ग्राभेल 

५०००० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

२७६३५०० 
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१२9-07६।१२।१० वडा सशचव उमेि कुमार 
पा्डेर् 

वडा नं १०ररझन खिवेको 
घरदेशख राम शे्रष्ट खिवेको 
घरसम्म र्प तस तस  

75000 

१30-07६।१२।१० वडा सशचव उमेि कुमार 
पा्डेर् 

 वडा नं१० रामान्नदन झाको 
जग्गा देशख जलेश्वर जाने बाटो 
मूल सडक र्प तस तस 

70000 

251-077।3।29 वडा सशचव उमेि कुमार 
पा्डेर् 

वडा नं१०राजकुमार चौधरीको घर 
देशख रामनाथ म्डलको घरसम्म 
माटो ग्राभेल 

73500 

331-077।३।३१ वडा सशचव मोहन प्रसाद 
र्ादव 

 वडा नं ३अधरुो भरु्र्ाँ स्थान 
तनमािर् गने कार्ि 

100000 

330-077।३।३१ वडा सशचव मोहन प्रसाद 
र्ादव 

 वडा नं ३दोश्रो भरु्र्ाँ स्थान 
तनमािर् गने कार्ि 

100000 

१२३-07६।१२।१० वडा सशचव मोहन प्रसाद 
र्ादव 

वडा नं३ सहलेि मंददरको रङ्ग 
रोवन गने कार्ि 

१००००० 

१२४-07६।१२।१० वडा सशचव मोहन प्रसाद 
र्ादव 

वडा नं३ मसुहर जातिको भईुर्ाँ 
मंददर बनाउन 

१००००० 

222-077।3।24 वडा सशचव मोहन प्रा र्ादव वडा नं३ सोनौल बजारमा माटो 
पनेु कार्ि 

100000 

338-077।3।31 वडा सशचव मोहन प्रसाद 
र्ादव 

वडा नं३ संददप साहको खेि देशख 
राम नारार्र् साहको खेि सम्म 
सडक ममिि 

85000 

334-077।३।३१ वडा सशचव मशर्कान्िलाल 
कर्ि 

वडा नं ८ कटैर्ा अन्िगिि 
सहार्क बाटोमा माटो ग्राभेल कार्ि 

100000 

१७५-07७।३।५ वडा सशचव मशर्कान्िलाल 
कर्ि 

वडा नं ८असमसानमा माटो पनेु १००००० 

१७६-07७।३।५ वडा सशचव मशर्कान्िलाल 
कर्ि 

वडा नं८ वडा स्िरीर् र्ोजना 
सहसराम देशख चौरीर्ा माटोमा 
मस्ि र्कमको घरसम्म खाल्टोमा 
माटो पनेु कार्ि 

१००००० 

१७७-07७।३।५ वडा सशचव मशर्कान्िलाल 
कर्ि 

वडा नं८ का वडास्िरीर् 
असमसानमा माटो पनेु कार्ि 

१००००० 
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१२८-07६।१२।१० प्रधानाध्र्ापक श्री श्र्ाम 
नन्दन तसंह 

श्री ने रा कु मा र्वद्यालर्को 
िौचालर् ममिि सम्भार 

१००००० 

260-077।3।30 वडा सशचव कुमार म्डल वडा नं१ सरेुि र्ादवको घर देशख 
गलुाब र्ादव दशुख म्डलको घर 
हुँदै र्प्रि म्डलको सम्म माटो 
ग्राभेल 

100000 

१९५-077।3।१७ वडा सशचव राम कृपाल 
महिो 

 वाडि नं६ सरपल्लो बजारको 
प्रतिक्षाल्र् प्लाष्टर रंगरोवन 

85000 

242-077।3।29 तस.प्रज्वलक बेचन कुमार 
तसंह 

वडा नं४ नगर तडहवार साढाँ 
मंददर ममिि कार्ि 

100000 

241-077।3।29 वडा सशचव संशजव कुमार 
तसंह 

नगर तडहवार  जाउखमा 100000 

240-077।3।29 वडा सशचव संशजव कुमार 
तसंह 

वडा नं ४ बागेि झाको घर देशख 
ललका म्डलको घर सम्म माटो 
ग्राभेल 

50000 

261-077।3।30 वडा सशचव संजीव कुमार 
तसंह 

वडा नं४ सोगारथ साहको घर तनर 
रहेको ईनार शजर्ोर्द्ार गने 

100000 

326-077।3।31 वडा सशचव नागेन्द्र र्ादव वडा नं२ बैज ुतसंहको तमल देशख 
कट्टी मूल सडक सम्मको र्प.तस.तस 

65000 

299-077।3।31 वडा सशचव धमेन्द्र कुमार 
लाल 

वडा नं९ र्ोगानन्द झाको घर 
देशख र्वनर् झाको घरसम्म माटो 
ग्राभेल 

75000 

113-076।10।12 वडा सशचव उमेि कुमार 
रार् 

वडा नं ५ नन ुसाहको घर देशख 
लालबाब ुराउिको घरसम्म बाटो 
माटो ग्राभेल 

100000 

 जम्मा २७६३५०० 

 

२८ कमिचारी सोधभनािाः कार्ािलर्ले आवश्र्क सामाग्री साविजतनक खररद ऐन िथा तनर्मावली अनसुार खररद गनुि 
पनेमा तनम्नानसुार कमिचारीले खररद गरी सोधभनाि तलएको देशखर्ो ।तनर्मानसुार खचि नगरी सोधभनाि गदाि  
ब्र्ाशक्त तबिेषलार् फार्दा हनु गर्  बास्िर्वक खचि भएको हो होर्न सोको एर्कन र तनर्न्रर् नगदाि दरुुपर्ोग 
हनु जान्छ ।  र्स्िो कार्ि तनर्न्रर् हनु ुपने िथा नमनुा पररक्षर् गदाि देशखएको र्स्िो खचिलार्  तनर्तमि मान्न 
नसर्कएको रु  

 
 
 
 
 

1580186 
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गो.भा.नं.तमति सोधभनाि पाउनेको नाम खचि र्ववरर् भकु्तानी 

48-076।7।1 नर्वन कुमार तमश्र मोटरसाईकल ममिि 11675 

49-076।7।5 संशजव कुमार तसंह वडा सशचब ममिि खचि 100000 

80-076।7।8 नरेि कुमार भगि र्वतबध खचि 21820 

87-076।7।25 र्किनु तगरी गाडी ममिि खचि 15657 

88-076।7।25 रमेि कुमार र्ादव गाडी ममिि खचि 9882 

90-076।8।5 अतनरुद्र चौधरी मोटरसाईकल ममिि 2312 

111-076।8।10 नर्वन कुमार तमश्र र्वतबध खचि 58233 

121-076।8।19 मशर्कान्ि लाल कर्ि वडा 
सशचब 

र्वतबध खचि 73650 

134-076।8।29 ददपेन्द्र मोहन तसंह र्वतबध खचि 24000 

144-076।9।23 राजन कुमार ठाकुर  दाउरामा भएको खचि 114200 

146-076।9।23 शिव िरर् भजेुल र्वतबध खचि 43000 

155-076।10।6 र्किनु तगरी र्वतबध खचि 17181 

170-076।10।9 माधव प्रसाद तसंह र्वतबध खचि 43000 

173-076।10।10 ददनेि कुमार साह ममिि खचि 2186 

196-076।10।26 उमेि कुमार पा्डे वडा सशचब र्वतबध खचि 91610 

202-076।10।26 उमेि कुमार पा्डे वडा सशचब र्वतबध खचि 99950 

213-076।11।6 लतलि कुमार साह र्वतबध खचि 33600 

216-076।11।6 लक्ष्मी नारार्र् ठाकुर ममिि खचि 9731 

225-076।11।18 राजन कुमार ठाकुर र्वतबध खचि 12990 

229-076।11।23 िोमेन्द्र साह  ममिि खचि 3858 

241-076।12।10 राजन कुमार ठाकुर र्वतबध खचि 49250 

248-076।12।23 मोहन प्रसाद र्ादव वडा सशचब र्वतभन्न खचि 125020 

249-076।12।23 माधव प्रसाद तसंह र्वतबध खचि 95000 

251-076।12।23 र्किनु तगरी र्वतभन्न खचि 72215 

253-076।12।23 राम प्रिाप म्डल र्वतबध खचि 48000 

254-076।12।23 राम प्रिाप म्डल र्वतबध खचि 29600 

322-076।3।4 उमा िंकर प्रसाद र्ादव ममिि खचि 21150 

340-077।3।18 मोहन प्रसाद र्ादव वडा सशचब र्वतबध खचि 99942 

353-077।3।19 बेचन कुमार तसंह ममिि खचि 63418 

375-077।3।23 सतुनल म्डल मोटरसाईकल ममिि 12280 

408-077।3।26 रंशजि कुमार र्ादव मोटरसाईकल ममिि 5646 

409-077।3।26 नवीन कुमार तमश्र मोटरसाईकल ममिि 15565 

410-077।3।27 मोहन प्रसाद र्ादव वडा सशचब र्वतबध खचि 99440 

436-077।3।29 कर्ि बहादरु बोहरा मोटरसाईकल ममिि 14125 

459-077।3।31 धवेन्द्र ठाकुर र्वतबध खचि 41000 

जम्मा   1580186 
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२९ दाशखला प्रमार् र प्रार्वतधक मूल्र्ाकँनाः कार्ािलर्ले तनमािर् िथा खररद गररएका तनमािर् सामाग्रीको कार्ि मूल्र्ाँकन 
सर्हिको प्रमार् कागजाि संलग्न गनुि पनेमा खररद गरी दाशखला प्राि गरेको आधारमा तनम्नानसुार खचि लेखेको 
शजन्सी सामानको उपर्ोगको अबस्था देशखने  प्रार्वतधक मूल्र्ाँकन िथा दाशखला प्रमार्  पेि हनु पने रु. 
भौ.न आपूििक शजन्सी सामान खचि  कैर्फर्ि 

49-076/7/6 भगि कन्सट्रक्सन 
प्रा.तल. 

६२ थान  ह्या्ड पम्प 
तनमािर्को लागी  एच 
डि पि पाईप, 

जि.आई.पाईप, ६ नम्बर 

ह्याण्डपम्प खररद 

942324 ह्या्ड पम्प  जडान 
को मूल्र्ांकन पेि 
नभएको।कार्ािलर्ले 
खचि भएर जाने 
शजन्सी खािामा खचि 
जनाएको छ । 

50-५१–

076/7/6 
भगि कन्सट्रक्सन 
प्रा.तल. 

तसट प्र्ान ४३४ थान 
िौचालर् ररङ्ग 939 
थान 

१८४८७०२ जडान को मूल्र्ांकन 
पेि 
नभएको।कार्ािलर्ले 
खचि भएर जाने 
शजन्सी खािामा खचि 
जनाएको छ । 

 जम्मा  २७९१०२६  
 

 
 
 

२७९१०२६ 

३० गैर सरकारी संस्थाबाट कार्िाः साविजतनक खररद ऐन,२०६३ को दफा ४६ र तनर्मावली, २०६४ को तनर्म९९ 
अनसुार गैर सरकारी संस्था बाट कार्ि गराँउदा पातलकाले मापद्ड अनसुार लागि अनमुान स्वीकृि गरी १५ 
ददनको सूचना बाट तलशखि प्रस्िाव तलई घर्टवालाको प्रस्िाव स्वीकृि गरेर संचालन गनुि पने व्र्वस्था छ । 
पातलकाले गैर सरकारी संस्थाबाट प्रदेि नं २को  खचि मापद्ड तनदेशिका २०७५ले  निोकेका तबषर्मा र 
बढी   दरमा सोझै प्रस्िाब तलर् प्रश्िाव अनसुार भकु्तानी गरेको छ । साबिजतनक खररद तनर्मावली २०६४ 
को तनर्म १९ बमोशजम २० हजार रुपैर्ा भन्दा बर्ढ रकमको खररद गदाि मलु्र् अतभबरृ्र्द् करमा दिाि भएको  
संस्थाबाट गनुिपनेमा म ुअ करमा दिाि नभएको र दिाि भएकासँग पतन कर तबजक नतलर् भकु्तानी गरेको देशखर्ो 
।आन्िरीक राजश्व कार्ािलर्मा दिाि भर् स्थार्ी लेखानम्बर तलएका करदािालार्  तबजकबेगर भकु्तानी गरेकोमा 
तनम्नानसुार आर्कर ऐन २०५८ को दफा ८८ बमोशजम १५ प्रतििि अग्रीम कर कट्टी गनुिपनेमा घर्ट कट्टी 
गरेकोले कर रकम रु ३२०७२२ असलु गनुिपने िथा दिाि भएको करदािाले भकु्तानी तलएको रकम  सम्बशन्धि 
आन्िररक राजश्व कार्ािलर्मा आर्तबबरर्मा समाबेि भएको प्रमार् पेि हनु ुपने रु. 
गो भौ  सस्थाको 

नाम 

स्थार्ी 
लेखानम्बर  

कार्िक्रम भकु्तानी   कट्टी गनुिपने 
अग्रीम कर  

घटी कर 

५१ ग्रातमर् 
मर्हला 
उत्थान केन्द्र 

सफि  बनाउने 
िालीम 

मैनबत्ती 
िातलम 

२००००० ३०००० २०७३३ 

५३ ग्रातमर् 
मर्हला 
उत्थान केन्द्र 

 मैनबत्ती 
िातलम 

२५०००० ३७५०० ३४०७ 

५० समाज 
कल्र्ार् 

६०५१४३६
२१ 

मर्हला 
क्षमिा 

३००००० ४५००० २५६७४ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

३२०७२२ 
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तबकास 
पररर्ोजना 

अतभबरृ्र्द् 

५२ समाज बचाउ 
उत्थान 
सतमति 

  २९८५०० ४४४७५ ३५०२७ 

४२३ महोत्तरी 
शजल्ला गै स 
स स सतमति 

६०१६५९७
८६ 

सचेिनामलुक 
कार्िक्रम 

४००००० ६०००० ४६४०१ 

४२७ समाज सेवा 
सतमति 

३०१९४७९
३८ 

सचेिनामलुक 
कार्िक्रम 

२९९३०० ४४८९५ ३६०४७ 

४२५ साबिजतनक 
तबकास 
संस्था 

३०१९४७९
२५ 

जनचेिनामलु
क िातलम 

३९९९०० ५९९८५ ४६३६९ 

४२८ साबिजतनक 
तबकास 
संस्था 

३०१९४७९
२५ 

जनचेिनामलु
क िातलम 

३९९७०० ५९९५५ ४६१०६ 

४२४ नैन्ही 
र्वासेवा 
सतमति 

३०३८४६३
५६ 

कमिचारी 
क्षमिा 
अतभबरृ्र्द् 

३००००० ४५००० २०७१६ 

४६२ जलेश्वर 
मर्हला 
तबककास 
पररर्ोजना 

३०४५३००
९२ 

तबपद 
पबुििर्ारी 
कार्िक्रम 

२४९५०० ३७४२५ २८२४७ 

५४ ग्रातमर् 
दतलि 
जनजािी 
उत्थान केन्द्र 

३०३४५३८
६६ म ु अ 
करमा समेि 
दिाि 

तबपद 
पबुििर्ारी 
कार्िक्रम 

२१५००० ३२२५० २१९९५ 

जम्मा    ३५६१४०० ५३४२१० ३२०७२२ 
 

३१ सोझै खररद – साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोशजम प्रतिस्पधाि तसतमि नहनुे गरी खररद गनुिपने 
व्र्वस्था छ । त्र्स्िै साविजतनक खररद तनर्मावलीमा रु.५ लाखसम्मको खररद कार्ि सोझै गनि सर्कने, रु.५ 
लाखभन्दा मातथ रु.२० लाखसम्म तसलबन्दी दरभाउपरबाट र सोभन्दा मातथ बोलपरको माध्र्मबाट खररद गने 
व्र्वस्था छ । त्र्स्िै सोझै खररद कार्ि गदाि एक आतथिक वषिमा सीमाभन्दा बढीको खररद गनि नहनुे एवं एउटा 
आपूतििकिािसंग एक पटकभन्दा बढी सोझै खररद गनि नहनु ेउल्लेख छ । पातलकाहरुले र्ो वषि पूजँीगि िथा 
चाल ु र्कतसमका वस्ि ु वा सेवा खररद गदाि प्रतिस्पधाित्मक र्वतध नपनार्को तनम्नानसुार सोझै खररद गरेको 
अतनर्तमि देशखएको रु. 
चाल ुिफि      
गो.भा.नं. र्ववरर् सप्लार्सि ÷तनमािर् 

ब्र्ाबसार्ी  
रकम 

31-076।6।30 कार्ािलर् सामान न्रू्टेररक सप्लार्सि 201705 

190-076।10।26 कार्ािलर् सामान न्रू्टेररक सप्लार्सि 298885 
33-076।6।30 कार्ािलर् सामान आलोक ईलेक्ट्रोतनक 

सप्लार्सि 
497000 

 
 
 
 
 
 
 

४५७३३९४९ 
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33-076।6।30 कार्ािलर् सामान आलोक ईलेक्ट्रोतनक्स 
सप्लार्सि 

198880 

34-076।6।30 कार्ािलर् सामान ग्लोबल सप्लार्सि 497200 

40-076।7।1 कार्ािलर् सामान ओम िाशन्ि जेनरल 
स्टोसि ए्ड सप्लार्सि 

295000 

56-076।7।5 कार्ािलर् सामान तसटी टे्रडसि कन्सनि 466125 

92-076।8।5 कार्ािलर् सामान न्रू् एस.आर 
ईन्टरप्राईजेज 

397647 

100-076।8।8 कार्ािलर् सामान ज्र्ोति जेनरल अडिर 
सप्लार्सि 

497821 

178-076।10।12 कार्ािलर् सामान श्री भगविी कम्प्र्टुर 
सेन्टर 

449500 

189-076।10।12 कार्ािलर् सामान उत्कषि टे्रडसि 278997 

218-076।11।6 कार्ािलर् सामान प्रगिी जेनरल सप्लार्सि 418913 

226-076।11।21 कार्ािलर् सामान प्रगिी जेनरल सप्लार्सि 99044 

227-076।11।21 कार्ािलर् सामान प्रगिी ईन्टरप्राईजेज 346774 

230-076।11।23 कार्ािलर् सामान तमसप ईन्टरप्राईजेज 483000 

238-076।12।10 कार्ािलर् सामान सरु्प्रर्ा वाटर 
टेक्नोलोशज प्रा.तल. 

486600 

266-077।1।12 कार्ािलर् सामान ऊ िाशन्ि जेनलर स्टोसि 
ए्ड सप्लार्सि 

99500 

267-077।1।12 कार्ािलर् सामान सरु्प्रर्ा वाटर 
टेक्नोलोशज प्रा.तल. 

139216 

294-077।2।25 कार्ािलर् सामान अहद ईन्टरप्राईजेज 497821 

299-077।2।25 कार्ािलर् सामान साक्षी रेर्िजरेसन ए्ड 
सोलार र्न्डर्िज 
प्रा.तल. 

481380 

316-077।3।4 कार्ािलर् सामान श्री सत्र्म टे्रड कन्सिन  381081 

331-077।3।17 कार्ािलर् सामान ईन्टेल अजन्ि लाईट्स 
ए्ड ईलेशक्ट्रक सेन्टर 

499177 

337-077।3।17 औषधी खररद गरे्ि आर्वेुद सप्लार्सि 500000 

342-077।3।18 कार्ािलर् सामान ज्र्ोति स्टोसि र ज्र्ोति 
बस्त्रा 

99750 

347-077।3।18 औषधी खररद सशजिकल हाउस 257479 

349-077।3।18 औषधी खररद सतमिा मेतडसन 
तडिीव्र्टुसि 

180270 

350-077।3।18 औषधी खररद र्गु मेतडतसन तडर्िव्र्टुसि 
हाउस 

400489 

356-077।3।18 औषधी खररद मेतडकल हाँल 480980 

370-077।3।21 औषधी खररद नेहा मेतडकल हाँल 99830 
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357-077।3।19 बाटो ममिि आशिष ए्ड आशश्वन 
कन्स्ट्रक्सन 

486175 

358-077।3।19 बाटो ममिि अिोक कन्स्ट्रक्सन 350198 

385-077।3।24 र्वद्याथी झोला खररद माँ र्िोदा र्तुनफमि 
पलैि 

445672 

386-077।3।24 र्वद्याथी पोिाक खररद एकिा सप्लार्सि ए्ड 
कन्स्ट्रकसन प्रा.तल. 

494827 

387-077।3।24 र्वद्याथी टाईबेल्ट 
खररद 

नेिा ईन्टरप्राईजेज 199897 

388-077।3।24 बालर्वकास पसु्िक 
खररद 

र्वद्याथी बकु्स सेन्टर 374100 

400-077।3।24 कार्ािलर् सामाग्री िाशन्ि जेनरलस स्टोर 
ए्ड सप्लार्सि 

182375 

411-077।3।27 कार्ािलर् सामाग्री सतुमिा मेतडतसन 
तडर्िब्र्सुि 

263477 

412-077।3।27 कार्ािलर् सामाग्री आर्षु जेनरल अडिर 
सप्लार्सि 

403947 

414-077।3।27 कार्ािलर् सामाग्री आशिष ए्ड आशश्वन 
कन्स्ट्रक्सन 

275451 

416-077।3।27 कार्ािलर् सामाग्री न्रू्टेररक सप्लार्सि 185000 

438-077।3।30 कार्ािलर् सामाग्री आलोक ईलेक्ट्रोतनक्स 
सप्लार्सि 

490656 

440-077।३।३१ कार्ािलर् सामाग्री माँ जानकी सप्लार्सि 498556 

446-077।३।३१ साविजतनक तनमािर्  दूगाि तनमािर् सेवा 454532 

464-077।३।३१ कार्ािलर् सामाग्री समी ईलेशक्ट्रक 
सप्लार्सि 

495000 

465-077।३।३१ साविजतनक तनमािर् गररमा कन्स्ट्रक्सन 432648 
चालकुो  जम्मा   16062575 

पशुजगि िफि      

2-076।6।29 साविजतनक तनमािर् केिव  कन्स्ट्रक्सन 217875 
5-076।6।29 साविजतनक तनमािर् चाँद कन्स्ट्रक्सन 293933 
6-076।6।29 साविजतनक तनमािर् एस.एस.बी.ईशन्जतनर्रर

ङ्ग 
483851 

7-076।6।29 साविजतनक तनमािर् तड.ए्ड तड.  
कन्स्ट्रक्सन 

146780 

8-076।6।29 साविजतनक तनमािर् चाँद  कन्स्ट्रक्सन 147446 
9-076।6।29 साविजतनक तनमािर् श्री नाथ  कन्स्ट्रक्सन 147640 
10-076।6।29 साविजतनक तनमािर् रार्ा र्वल्डसि 391482 
17-076।6।29 साविजतनक तनमािर् ददपक तनमािर् सेवा 495900 
20-076।6।30 साविजतनक तनमािर् उमा ररिा तमतडर्ा 

प्रा.तल. 
492000 
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22-076।6।30 साविजतनक तनमािर् अिोक  कन्स्ट्रक्सन 190621 
23-076।6।30 साविजतनक तनमािर् अिोक  कन्स्ट्रक्सन 195914 
25-076।6।30 मोटरसाईकल खररद उल्लेख नभएको 315800 
26-076।6।30 मसलन्द िथा कार्ािलर् 

सामान 

र्वराट कम्प्र्टुर ए्ड 
ईलेक्ट्रोतनक्स सेन्टर 

491550 

27-076।6।30 मसलन्द िथा कार्ािलर् 
सामान 

जनकपरु कम्प्र्टुर ए्ड 
ईलेक्ट्रोतनक्स सेन्टर 

322050 

34-076।7।1 साविजतनक तनमािर् अिोक  कन्स्ट्रक्सन 188786 
38-076।7।5  गोरी ए्ड उज्जवल  

कन्स्ट्रक्सन 
385887 

44-076।7।5 साविजतनक तनमािर् तड.के.ब्रदसि ए्ड 
सप्लार्िस 

461648 

45-076।7।5 साविजतनक तनमािर् ररर्र्द् तसर्द्ी  कन्स्ट्रक्सन 378285 
47-076।7।6 साविजतनक तनमािर् तमसप ईन्टरप्राईजेज 482193 
58-076।7।8 परमसि सेवा ईनोभेर्टभ ईशन्जतनर्ररङ्ग 

सोलसुन 
488000 

59-076।7।8 साविजतनक तनमािर् कँुवर  कन्स्ट्रक्सन 208952 
61-076।7।8 साविजतनक तनमािर् तड.ए्ड तड.  

कन्स्ट्रक्सन 
430079 

62-076।7।8 साविजतनक तनमािर् श्री नाथ  कन्स्ट्रक्सन 486547 
63-076।7।8 साविजतनक तनमािर् र्वजर्  कन्स्ट्रक्सन 188316 
64-076।7।8 साविजतनक तनमािर् श्री राम  कन्स्ट्रक्सन 343753 
71-076।8।5 ममिि खचि समरृ्र्द्  कन्स्ट्रक्सन 493343 
72-076।8।5 साविजतनक तनमािर् तड.ए्ड तड. कन्स्ट्रक्सन 491965 
73-076।8।5 साविजतनक तनमािर् तड.ए्ड तड. कन्स्ट्रक्सन 493343 
74-076।8।5 साविजतनक तनमािर् समरृ्र्द्  कन्स्ट्रक्सन 493626 
76-076।8।5 साईकल खररद एम.आर.आर.टे्रडसि 498556 
77-076।8।6 साविजतनक तनमािर् जर् अम्बे  कन्स्ट्रक्सन 474026 
78-076।8।8 मसलन्द िथा कार्ािलर् 

सामान 
र्विाल टे्रडसि 192778 

79-076।8।8 साविजतनक तनमािर् महामार्ा र्वल्डसि 173844 
80-076।8।10 साविजतनक तनमािर् र्सराज  कन्स्ट्रक्सन 213984 
83-076।8।11 साविजतनक तनमािर् तड.ए्ड तड. कन्स्ट्रक्सन 429941 
85-076।8।20 साविजतनक तनमािर् तड.ए्ड तड. कन्स्ट्रक्सन 199601 
91-076।10।6 साविजतनक तनमािर् आकाि  कन्स्ट्रक्सन

  
485520 

96-076।10।10 साविजतनक तनमािर् िभु लक्ष्मी  
कन्स्ट्रक्सन 

197585 

97-076।10।10 साविजतनक तनमािर् तनि ुतनमािर् सेवा 147797 
103-076।10।22 मसलन्द िथा 

कार्ािलर् सामान 
सातनर्ा ईन्टरप्रई्जेज 465487 
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104-076।10।22 मसलन्द िथा 
कार्ािलर् सामान 

सातनर्ा ईन्टरप्राईजेन 465487 

106-076।10।26 मसलन्द िथा 
कार्ािलर् सामान 

आलोक ईलेक्ट्रोतनक्स 
सप्लार्सि 

495505 

111-076।10।26 मसलन्द िथा 
कार्ािलर् सामान 

न्रू् आदिि 
ईन्टरप्राईजेज 

301444 

138-076।12।10 साविजतनक तनमािर् ररर्र्द् तसर्र्द्  
कन्स्ट्रक्सन 

436283 

139-076।12।10 साविजतनक तनमािर् आशिष ए्ड आशश्वन  
कन्स्ट्रक्सन 

368925 

140-076।12।10 साविजतनक तनमािर् तड.ए्ड तड. कन्स्ट्रक्सन 211547 
145-077।2।16 मोटरसाईकल खररद नखलेुको 299800 
144-077।2।16 मोटरसाईकल खररद नखलेुको 255900 
148-077।2।19 साविजतनक तनमािर् ज्ञान  कन्स्ट्रक्सन ए्ड 

सप्लार्सि प्रा.तल. 
296000 

149-077।2।26 ममिि जलेश्वरनाथ अटो 
मोबाईलस 

211800 

153-077।2।27 साविजतनक तनमािर् श्री कृष्र्ा  कन्स्ट्रक्सन 
ए्ड जेनलर सप्लार्सि 

222895 

165-077।2।30 साविजतनक तनमािर् रार्ा र्वल्डसि 484973 
166-077।3।3 परामसि सेवा एस.डी.सी. ईशन्जतनर्ररङ्ग 

सतभिस प्रा.तल. 
490000 

168-077।3।4 कार्िलर् सामान स्वशस्िका ईन्टरनेिनल 
र्वजेनेि तलंक 

300000 

172-077।3।5 साविजतनक तनमािर् ओम िाशन्ि तनमािर् सेवा 256889 
173-077।3।5 साविजतनक तनमािर् र्सराज र्वल्डसि 495905 
174-077।3।5 साविजतनक तनमािर् तनि ुतनमािर् सेवा 178473 
206-077।3।19 साविजतनक तनमािर् ररर्र्द् तसर्द्ी  कन्स्ट्रक्सन 493521 
237-077।3।27 साविजतनक तनमािर् एम.के. कन्स्ट्रक्सन 491491 
238-077।3।28  माँ जानकी सप्लार्सि 242890 
244-077।3।29 साविजतनक तनमािर् र्पन्टु तसंह  कन्स्ट्रक्सन 398808 
246-077।3।29 साविजतनक तनमािर् कुन्दन  कन्स्ट्रक्सन 243724 
254-077।3।29 साविजतनक तनमािर् िमाि ए्ड रोर्  

कन्स्ट्रक्सन प्रा.तल. 
296988 

255-077।3।30 साविजतनक तनमािर् शजि ए्ड ररंकु तनमािर् 
सेवा 

494996 

256-077।3।30 साविजतनक तनमािर् कृष्र्वंिी  कन्स्ट्रक्सन 295268 
263-077।3।30 साविजतनक तनमािर् अलका कन्स्ट्रक्सन 464774 
269-077।3।30 साविजतनक तनमािर् तसंह कन्स्ट्रक्सन 486210 
276-077।3।30 साविजतनक तनमािर् ओम िाशन्ि तनमािर् 

सेवा 
419173 
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284-077।3।31 साविजतनक तनमािर् िाशन्ि तनमािर् सेवा 495697 
285-077।3।31 साविजतनक तनमािर् ईश्वर कन्स्ट्रक्सन 117372 
294-077।3।31 साविजतनक तनमािर् आशिष ए्ड आशश्वन  

कन्स्ट्रक्सन 
248251 

296-077।3।31 साविजतनक तनमािर् तनि ुतनमािर् सेवा 397081 
300-077।3।31 साविजतनक तनमािर् आर.के.कन्स्ट्रक्सन 397081 
301-077।3।31 साविजतनक तनमािर् िभु लक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन 487975 
304-077।3।31 साविजतनक तनमािर् ए.र्प.कन्स्ट्रक्सन 397082 
305-077।3।31 साविजतनक तनमािर् तनिचल तनमािर् सेवा 396993 
306-077।3।31 साविजतनक तनमािर् गौरी ए्ड उज्जवल 

कन्स्ट्रक्सन 
495913 

307-077।3।31 साविजतनक तनमािर् आशिष ए्ड आशश्वन  
कन्स्ट्रक्सन 

224545 

308-077।3।31 साविजतनक तनमािर् वैदेही कन्स्ट्रक्सन ए्ड 
सप्लार्सि 

249027 

312-077।3।31 साविजतनक तनमािर् वैदेही  कन्स्ट्रक्सन ए्ड 
सप्लार्सि 

247965 

314-077।3।31 साविजतनक तनमािर् ररर्र्द् तसर्द्ी कन्स्ट्रक्सन 442095 
315-077।3।31 साविजतनक तनमािर् चाँद कन्स्ट्रक्सन 304527 
316-077।3।31 साविजतनक तनमािर् रंशजि कन्स्ट्रक्सन 394006 
325-077।3।31 साविजतनक तनमािर् तधरज कन्स्ट्रक्सन 449411 
पशुजगिको जम्मा   29671374 

कुल जम्मा   ४५७३३९४९  
३२ ररिपूबिकको कर तबजक – मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमोशजम मूल्र् अतभवरृ्र्द् करमा दिाि 

भएका फमिसँग िोकीएको ढाँचाको कर वीजक तलई खररद गनुिपने व्र्वस्था छ ।  पातलकाले ररि पूकि कको 
कर वीजक बेगर देहार्का सप्लार्सि िथा तनमािर् व्र्सार्ीबाट म.ुअ.कर रु१००५७४ समेि रु८७४२१९ 
खररद गरेको छ । िसथि उक्त सप्लार्सि िथा तनमािर् व्र्वसासर्र्ले ररिपूविकको कर तबजक वेगर पातलकाबाट 
भकु्तानी तलएको मू.अ.कर समार्ोजन गरेको प्रमार् पेि हनुपुने रु. 
गोभौनं./तमति भकु्तानी पाउनकेो 

नाम 

प्र्ान नं. कर र्वजकको 
अवस्था 

भकु्तानी रकम मअुकर कर रकम 

७४ चाल ु समरृ्र्द् कन्ट्रक्सन ६०८२९६
५७९ 

तबजक नम्बर 
नभएको  

४८५०४१ ५५८०१ 

६३पुशँजगि तबजर् कन्ट्रक्सन ३०३०५५
२२० 

तबजक नम्बर 
नभएको  

१८४२२५ २११९४ 

५९पुशँजगि कँुवर कन्ट्रक्सन ३०४९६७
९६९ 

तबजक नम्बर 
नभएको  

२०४९५३ २३५७९ 

 जम्मा   ८७४२१९ १००५७४ 
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३३ मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर कट्टी – आतथिक ऐन, २०७६ ले गरेको व्र्वस्था अनसुार सरकारी कार्ािलर्ले 
२०७६।२।१६ देशखको ठेक्का वा करार अन्िगििको भकु्तानीमा मू.अ.कर रकमको ५० प्रतििि सम्बन्धीि 
राजस्व िीषिकमा र बाँकी ५० प्रतििि सम्बन्धीि फमिलाई भकु्तानी ददनपुने उल्लेख छ । िर पातलकाले 
देहार्को भकु्तानीमा तनर्मानसुार ५० प्रतििि रकम रु ३४२७४६० कट्टी गरी राजस्व दाशखला नगरी फमिलाई 
नै भकु्तानी ददएको देशखन्छ ।  

गोभौनं./तमति ब शि न  भकु्तानी 
पाउनकेो नाम 

प्र्ान नं. भकु्तानी 
रकम 

मअुकर कर 
 रकम 

५० प्रतििि 
रकम 

७ -०७६।६।२९ न. पा. 
पशुजगि 

तड= एन्ड 
तड=कन्ट्रक्सन 

६०५४३७
७२२ 

१४४०
७५ 

१६५७४ ८२८७ 

१८ -०७६।६।२९ न. पा. 
पशुजगि 

तड= एन्ड 
तड=कन्ट्रक्सन 

६०५४३७
७२२ 

१४३५
१० 

१६५१० ८२५५ 

७२ -०७६।८।५ न. पा. 
पशुजगि 

तड= एन्ड 
तड=कन्ट्रक्सन 

६०५४३७
७२२ 

४८३४
१० 

५५६१२ २७८०६ 

७३ -०७६।८।५ न. पा. 
पशुजगि 

तड= एन्ड 
तड=कन्ट्रक्सन 

६०५४३७
७२२ 

४८४७
६३ 

५५७७० २७८८५ 

८३-०७६।८।११ न. पा. 
पशुजगि 

तड= एन्ड 
तड=कन्ट्रक्सन 

६०५४३७
७२२ 

४२२४
६४ 

४८६०२ २४३०१ 

८५-०७६।८।२० न. पा. 
पशुजगि 

तड= एन्ड 
तड=कन्ट्रक्सन 

६०५४३७
७२२ 

२४१८
२० 

२७५२० १३७६० 

61-०७६।7।8 न. पा. 
पशुजगि 

तड= एन्ड 
तड=कन्ट्रक्सन 

६०५४३७
७२२ 

4633
00 

53300 26650 

140-
०७६।12।10 

न. पा. 
पशुजगि 

तड= एन्ड 
तड=कन्ट्रक्सन 

६०५४३७
७२२ 

2078
68 

23914 11957 

189-
०७६।12।10 

न. पा. 
पशुजगि 

तड= एन्ड 
तड=कन्ट्रक्सन 

६०५४३७
७२२ 

2443
851 

28115० 140575 

६ -०७६।६।२९ न. पा. 
पशुजगि 

एस= एस= र्व 
र्शन्जतनर्रङ्ग 

६०५२२३
४३५ 

४८९५
५२ 

५६३२० २८१६० 

४९ -०७६।७।६ न. पा. 
पशुजगि 

श्री भगि 
कन्ट्रक्सन 
प्रार्भेट 
तलतमटेड 

६०४३५०
२२६ 

९२२३
२४ 

१०६१०८ ५३०५४ 

६ -०७६।६।२९ न. पा. 
पशुजगि 

श्री भगि 
कन्ट्रक्सन 
प्रार्भेट 

६०४३५०
२२६ 

५५५६
६६ 

६३९२६ ३१९६३ 
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तलतमटेड 
१७ -०७६।६।२९ न. पा. 

पशुजगि 
ददपक तनमािर् 

सेवा 
३०५५५०

१४९ 
४८५९
०० 

५५९०० २७९५० 

६५ -०७६।७।८ न. पा. 
पशुजगि 

ददपक तनमािर् 
सेवा 

३०५५५०
१४९ 

१४२३
८० 

१६३८० ८१९० 

१६ -०७६।६।२९ न. पा. 
पशुजगि 

अजर् तबल्डसि 
जनकपरु–४ 

६०१२०६
५५५ 

१४४७
२० 

१६६५० ८३२५ 

२० -०७६।६।३० न. पा. 
पशुजगि 

अिोक 
कन्स्ट्रक्सन 
जनकपरु 

६०५१६९
५९३ 

१९२१
०० 

२२१०० ११०५० 

३३ -०७६।६।३० न. पा. 
पशुजगि 

अिोक 
कन्स्ट्रक्सन 
जनकपरु 

६०५१६९
५९३ 

१४२८
९४ 

१६४४० ८२२० 

३५-०७६।७।१ न. पा. 
पशुजगि 

अिोक 
कन्स्ट्रक्सन 
जनकपरु 

६०५१६९
५९३ 

१४४८
६१ 

१६६६४ ८३३२ 

२२ -०७६।६।३० न. पा. 
पशुजगि 

अिोक 
कन्स्ट्रक्सन 
जनकपरु 

६०५१६९
५९३ 

१८६६
२२ 

२१४७० १०७३५ 

३४-०७६।७।१० न. पा. 
पशुजगि 

अिोक 
कन्स्ट्रक्सन 
जनकपरु 

६०५१६९
५९३ 

१८४७
८७ 

२१२५८ १०६२९ 

३५८-०७७।३।१९ न. पा. 
चाल ु

अिोक 
कन्स्ट्रक्सन 
जनकपरु 

६०५१६९
५९३ 

३७०१
९९ 

४२५९० २१२९५ 

२० -०७६।६।३० न. पा. 
पशुजगि 

उमा ररिा 
तमतडर्ा प्रा 
तल जनकपरु 

६०१८५६
८७३ 

४९२०
०० 

५६६०२ २८३०१ 

२५ -०७६।६।३० न. पा. 
पशुजगि 

जलेश्वरनाथ 
अटोमोबार्ल्स 

३०५५४६
९२२ 

३१५८
०० 

३६३३० १८१६५ 

१५ -०७६।६।२९ न. पा. 
पशुजगि 

चाँद 
कन्स्ट्रक्सन 
प्रा तल भंगहा 

६०६७९०
९२७ 

२४२९
५० 

२७९५० १३९७५ 

९८-०७६।१०।१० न. पा. 
पशुजगि 

चाँद 
कन्स्ट्रक्सन 
प्रा तल भंगहा 

६०६७९०
९२७ 

९७२०
७ 

१११८४ ५५९२ 

315–०७7।3।31 न. पा. 
पशुजगि 

चाँद 
कन्स्ट्रक्सन 
प्रा तल भंगहा 

६०६७९०
९२७ 

2965
28 

3411२ 17056 

९ -०७६।६।२९ न. पा. 
पशुजगि 

श्री नाथ 
कन्स्ट्रक्सन  
मनरा शिस्वा 

६०८४३७
७३४ 

१४४६
४० 

१६६४० ८३२० 
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११ -०७६।६।२९ न. पा. 
पशुजगि 

श्री नाथ 
कन्स्ट्रक्सन  
मनरा शिस्वा 

६०८४३७
७३४ 

१४४६
४० 

१६६४० ८३२० 

१३ -०७६।६।२९ न. पा. 
पशुजगि 

श्री नाथ 
कन्स्ट्रक्सन  
मनरा शिस्वा 

६०८४३७
७३४ 

१३७८
६० 

१५८६० ७९३० 

62 -०७६।7।8 न. पा. 
पशुजगि 

श्री नाथ 
कन्स्ट्रक्सन  
मनरा शिस्वा 

६०८४३७
७३४ 

4859
00 

55900 27950 

१२ -०७६।६।२९ न. पा. 
पशुजगि 

श्री राम 
कन्स्ट्रन्सन 
लोहारपट्टी 

६०८९५४
१४१ 

१४४६
४० 

१६६४० ८३२० 

64 -०७६।7।8 न. पा. 
पशुजगि 

श्री राम 
कन्स्ट्रन्सन 
लोहारपट्टी 

६०८९५४
१४१ 

3367
40 

38740 19370 

१० -०७६।६।२९ न. पा. 
पशुजगि 

रार्ा र्वल्डसि 
जनकपरु 

३०५३७६
६१३ 

३९२५
२३ 

४५१५६ २२५७८ 

१६५-०७७।२।३० न. पा. 
पशुजगि 

रार्ा र्वल्डसि 
जनकपरु 

३०५३७६
६१३ 

४८०६
२३ 

५५२९२ २७६४६ 

४४-०७६।७।५ न. पा. 
पशुजगि 

तड के ब्रदिि 
ए्ड तबल्डसि 
जनकपरु 

६०८१५९
३१९ 

४५१६
५० 

५१९६० २५९८० 

२६-०७६।६।३० न. पा. 
पशुजगि 

तबराट 
कम्प्र्टुर 
ए्ड 
र्लेक्ट्रोनक्स 

६०८१८५
०८८ 

४९१५
५० 

५६५५० २८२७५ 

९१-०७६।१०।६ न. पा. 
पशुजगि 

आकाि 
कन्स्ट्रक्सन  

६०७७५१
५५८ 

४८५५
२० 

५४८८४ २७४४२ 

5-०७७।३।२५ न. पा. 
पशुजगि 

ऋर्ष 
कन्स्ट्रक्सन 
ए्ड ररर्ल 
स्टेट प्रा तल 

६०६७४९
५७२ 

४१११
३९८ 

४६१४८८ २३०७४४ 

९६-०७६।१०।१० न. पा. 
पशुजगि 

िभु लक्ष्मी 
कन्स्ट्रक्सन 
लोहारपट्टी 

६०७४८५
१५८ 

१९४१
४९ 

२२३३६ १११६८ 

221-०७7।3।24 न. पा. 
पशुजगि 

िभु लक्ष्मी 
कन्स्ट्रक्सन 
लोहारपट्टी 

६०७४८५
१५८ 

1958
290 

225290 112645 

९७-०७६।१०।१० न. पा. 
पशुजगि 

तनि ुतनमािर् 
सेवा बलबा 

६०८९५४
९५८ 

१४४७
९८ 

१६६५८ ८३२९ 

१७४-०७७।३।५ न. पा. 
पशुजगि 

तनि ुतनमािर् 
सेवा बलबा 

६०८९५४
९५८ 

१७५३
७० 

२०१७६ १००८८ 
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२९६-०७७।३।३१ न. 
पा.पशुजग
ि 

तनि ुतनमािर् 
सेवा बलबा 

६०८९५४
९५८ 

२४३२
७४ 

२७९८८ १३९९४ 

१०२-०७६।१०।१२ न. पा. 
पशुजगि 

स्टार्ल कार 
सेन्टर 
काठमान्डौ  

६००७०२
०९२ 

१०५८
८१ 

१२१८० ६०९० 

१०६-०७६।१०।२६ न. पा. 
पशुजगि 

आलोक 
र्लेशक्ट्रतनक्स 
सप्लार्सि 
जलेश्वर 

६०६३००
५६८ 

४९५५
०५ 

५७००४ २८५०२ 

१११-०७६।१०।२६ न. पा. 
पशुजगि 

न्रू् आदिि 
र्न्टरप्रार्जेज 

६१२६३५
२४७ 

४९८५
५६ 

५७३५६ २८६७८ 

१७३-०७७।३।५ न. पा. 
पशुजगि 

र्िराज 
तबल्डसि 
जनकपरु 

६०४०८६
९०९ 

४८५९
०६ 

५५९०० २७९५० 

८०-०७६।८।१० न. पा. 
पशुजगि 

र्िराज 
तबल्डसि 
जनकपरु 

६०४०८६
९०९ 

२०८९
८५ 

२४०४२ १२०२१ 

१७२-०७७।३।५ न. पा. 
पशुजगि 

ऊँ िाशन्ि 
तनमािर् सेवा, 
जनकपरु 

६०१२०४
३२४ 

२५२४
२१ 

२९०४० १४५२० 

276-०७७।३।30 न. पा. 
पशुजगि 

ऊँ िाशन्ि 
तनमािर् सेवा, 
जनकपरु 

६०१२०४
३२४ 

4103
73 

4721० 23605 

258-०७७।३।30 न. पा. 
पशुजगि 

ऊँ िाशन्ि 
तनमािर् सेवा, 
जनकपरु 

६०१२०४
३२४ 

5641
29 

64९०० 32450 

७१-०७६।७।८ न. पा. 
पशुजगि 

समरृ्र्द् 
कन्स्ट्रक्सन  

६०८२९६
५७९ 

४८४४
५८ 

५५७३४ २७८६७ 

७४-०७६।८।५ न. पा. 
पशुजगि 

समरृ्र्द् 
कन्स्ट्रक्सन  

६०८२९६
५७९ 

४८५०
४१ 

५५८०० २७९०० 

190-०७7।3।31 न. पा. 
पशुजगि 

समरृ्र्द् 
कन्स्ट्रक्सन  

६०८२९६
५७९ 

9704
48 

11173२ 55866 

122-०७6।11।23 न. पा. 
पशुजगि 

समरृ्र्द् 
कन्स्ट्रक्सन  

६०८२९६
५७९ 

1598
27 

1838८ 9194 

191-०७7।3।31 न. पा. 
पशुजगि 

समरृ्र्द् 
कन्स्ट्रक्सन  

६०८२९६
५७९ 

4802
23 

5524६ 27623 

७६-०७६।८।५ न. पा. 
पशुजगि 

एम˙आर˙ 
आर टे्रडसि 

६०९००७
६२० 

४९८५
५६ 

५७३५६ २८६७८ 

७७-०७६।८।५ न. पा. 
पशुजगि 

जर् अम्बे 
कन्स्ट्रक्सन 
प्रा तल 

६०६८२६
७०५ 

४५७८
२१ 

५२६६० २६३३० 
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७८-०७६।८।८ न. पा. 
पशुजगि 

र्विाल टे्रडसि 
जलेश्वर 

३०३८४०
७७६ 

१९२७
७८ 

२२१७८ ११०८९ 

७९-०७६।८।८ न. पा. 
पशुजगि 

महामार्ा 
र्वल्डसि 
बसर्वट्टी 

३०४५३९
८३५ 

१६८८
४५ 

१९४२४ ९७१२ 

३२३-०७७।३।३१ न. पा. 
पशुजगि 

रंशजि 
कन्स्ट्रक्सन 
जनकपरु 

६०७१४४
०४८ 

१३६०
०४ 

१५६४६ ७८२३ 

३16-०७७।३।३१ न. पा. 
पशुजगि 

रंशजि 
कन्स्ट्रक्सन 
जनकपरु 

६०७१४४
०४८ 

3860
06 

4440६ 22203 

२४४-०७७।३।२९ न. पा. 
पशुजगि 

र्पन्टु तसंह 
कन्स्ट्रक्न 
जलेश्वर 

६०१६५२
०१३ 

३९०८
६७ 

४४९६६ २२४८३ 

३८-०७६।७।५ न. पा. 
पशुजगि 

गौरी ए्ड 
उज्वल 
कन्स्ट्रक्सन 
जनकपरु 

606099
637 

३७५८
८८ 

४३२४४ २१६२२ 

३06-०७७।३।३१ न. पा. 
पशुजगि 

गौरी ए्ड 
उज्वल 
कन्स्ट्रक्सन 
जनकपरु 

606099
637 

4859
00 

55900 27950 

301-०७७।३।31 न. पा. 
पशुजगि 

िभु लक्ष्मी 
कन्स्ट्रक्सन 
महोत्तरी 

607485
158 

4799
75 

55218 27609 

3१२-०७७।३।31 न. पा. 
पशुजगि 

वैदेही 
कन्स्ट्रक्सन 
ए्ड 
सप्लार्सि प्रा. 
तल. जनकपरु 

605965
656 

2437
41 

2804० 14020 

314-०७७।३।31 न. पा. 
पशुजगि 

ररर्र्द् तसर्द्ी 
कन्स्ट्रक्सन 
महोिरी 

605682
821 

4330
95 

4982४ 24912 

206-०७७।३।91 न. पा. 
पशुजगि 

ररर्र्द् तसर्द्ी 
कन्स्ट्रक्सन 
महोिरी 

605682
821 

4835
12 

55726 27863 

१३८-०७6।12।10 न. पा. 
पशुजगि 

ररर्र्द् तसर्द्ी 
कन्स्ट्रक्सन 
महोिरी 

605682
821 

4284
73 

4929२ 24646 

63 -०७६।7।8 न. पा. 
पशुजगि 

तबजर् 
कन्स्ट्रक्सन 
महोिरी 

303055
220 

1842
25 

21194 10597 
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१६६-०७७।३।3 न. पा. 
पशुजगि 

एस तड तस 
र्शन्जतनर्ररग्ङ 
सतभिस प्रा तल 

६०१३७७
४४६ 

४९००
०० 

५७३९२ २८६९६ 

१६८-०७७।३।४ न. पा. 
पशुजगि 

स्वाशस्िक 
र्न्टरनेिनल 
र्वजनेि तलंक 
काठमान्डौ 

३०४३२८
६९५ 

३२४३
१० 

३७३१० १८६५५ 

१५३-०७७।२।२७ न. पा. 
पशुजगि 

श्री कृष्र्ा 
कन्सट्रकसन 
ए्ड जेनरल 
सप्लार्सि 
बलबा 

३०३०५७
६९९ 

२१८३
९५ 

२५१२४ १२५६२ 

143-०७७।2।8 न. पा. 
पशुजगि 

र्प्रभ्र् ु
र्शन्जतनर्ररङ्ग 
प्रा.तल 

600658
089 

4890
00 

56256 28128 

144-०७७।2।61 न. पा. 
पशुजगि 

ओम अटो 
सेन्टर 

३०२३५४
३७१ 

२५५९
०० 

२९४४० १४७२० 

145-०७७।2।61 न. पा. 
पशुजगि 

जलेश्वरनाथ 
अटो 
मोबार्ल्स 
जलेश्वर 

305546
922 

2998
00 

34490 17245 

149-०७७।2।26 न. पा. 
पशुजगि 

जलेश्वरनाथ 
अटो 
मोबार्ल्स 
जलेश्वर 

305546
922 

2118
00 

2437६ 12188 

148-०७७।2।91 न. पा. 
पशुजगि 

ज्ञान 
कन्सट्रक्सन 
ए्ड 
सप्लार्सि 
प्रा.तल 
जनकपरु 

606595
762 

2959
77 

34050 17025 

102-
०७६।10।12 

न. पा. 
पशुजगि 

स्टार्ल कार 
सेन्टर 
काठमान्डौ 

600702
092 

1058
81 

1218० 6090 

300-०७७।३।31 न. पा. 
पशुजगि 

आर.के 
कन्स्ट्रकसन 
जलेश्वर 

607439
377 

3890
82 

4476० 22380 

304-०७७।३।31 न. पा. 
पशुजगि 

ए.र्प. 
कन्स्ट्रक्सन 
जलेश्वर 

607439
441 

3890
82 

4476० 22380 

305-०७७।३।31 न. पा. 
पशुजगि 

तनिचल 
तनमािर् सेवा 

606440
846 

3905
28 

44928 22464 
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जलेश्वर 
284-०७७।३।31 न. पा. 

पशुजगि 
िाशन्ि तनमािर् 
सेवा जलेश्वर 

300101
500 

4856
97 

55876 27938 

281-०७७।३।31 न. पा. 
पशुजगि 

कृष्र्वंिी 
कन्स्ट्रक्सन 
जनकपरु 

302359
961 

3138
208 

361032 180516 

256-०७७।३।30 न. पा. 
पशुजगि 

कृष्र्वंिी 
कन्स्ट्रक्सन 
जनकपरु 

302359
961 

2892
68 

33278 16639 

279-०७७।३।30 न. पा. 
पशुजगि 

अतिि 
र्न्टरप्रार्जेज 
लशक्ष्मतनर्ा 

612224
728 

4596
331 

52878० 264390 

269-०७७।३।30 न. पा. 
पशुजगि 

तसंह 
कन्स्ट्रक्सन 
महोत्तरी 

३००२६२
१०२ 

४७६२
१० 

५४७८४ २७३९२ 

२91-०७७।३।31 न. पा. 
पशुजगि 

र्प के तनमािर् 
सेवा जनकपरु 

६१०७०७
५३७ 

3934
0 

452४ 2262 

1३8-
०७6।12।10 

न. पा. 
पशुजगि 

आशिष ए्ड 
आशश्वन 
कन्स्ट्रक्सन 
जनकपरुधाम 

608590
998 

3619
84 

41644 20822 

३५७-०७7।3।१९ न. पा. 
चाल ु

आशिष ए्ड 
आशश्वन 
कन्स्ट्रक्सन 
जनकपरुधाम 

608590
998 

४७७७
२० 

५४९६० २७४८० 

239-०७7।3।28 न. पा. 
पशुजगि 

आशिष ए्ड 
आशश्वन 
कन्स्ट्रक्सन 
जनकपरुधाम 

608590
998 

2588
406 

29778० 148890 

249-०७7।3।31 न. पा. 
पशुजगि 

आशिष ए्ड 
आशश्वन 
कन्स्ट्रक्सन 
जनकपरुधाम 

608590
998 

1674
74 

19266 9633 

307-०७7।3।31 न. पा. 
पशुजगि 

आशिष ए्ड 
आशश्वन 
कन्स्ट्रक्सन 
जनकपरुधाम 

608590
998 

2195
45 

2525६ 12628 

२10-०७७।३।22 न. पा. 
पशुजगि 

एस शज 
कन्सट्रक्सन 
मनरा शिस्वा 

606382
674 

1925
63 

2215२ 11076 

२37-०७७।३।27 न. पा. 
पशुजगि 

एम के 
कन्स्ट्रक्सन 

607548
026 

4814
91 

55392 27696 
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जनकपरु 
२33-०७७।३।26 न. पा. 

पशुजगि 
र्प र्व 
ग्लोवल टे्रडसि 
जनकपरु 

603119
071 

18721
61 

21538० 107690 

२63-०७७।३।30 न. पा. 
पशुजगि 

अलका 
कन्स्ट्रक्सन 
जनकपरु 

301525
767 

4566
91 

5253८ 26269 

२55-०७७।३।30 न. पा. 
पशुजगि 

शजि ए्ड 
ररंकु तनमािर् 
सेवा जनकपरु 

609333
211 

4849
96 

55796 27898 

२54-०७७।३।29 न. पा. 
पशुजगि 

िमाि ए्ड 
रोर् 
कन्स्ट्रक्सन 
प्रा तल 

606706
867 

2915
19 

3353६ 16768 

६३-०७६।७।८ न. पा. 
पशुजगि 

तबजर् 
कन्स्ट्रक्सन 
जलेश्वर 

303055
220 

१८४२
२५ 

२११९४ १०५९७ 

२48-०७७।३।29 न. पा. 
पशुजगि 

तबजर् 
कन्स्ट्रक्सन 
जलेश्वर 

303055
220 

1452
99 

1671६ 8358 

२47-०७७।३।29 न. पा. 
पशुजगि 

श्री भगि 
कन्स्ट्रक्सन 
प्रा तल 

604350
226 

14640
88 

16843४ 84217 

२46-०७७।३।29 न. पा. 
पशुजगि 

कुन्दन 
कन्स्ट्रक्सन 
जलेश्वर 

606090
717 

2394
86 

2755० 13775 

325-०७७।३।31 न. पा. 
पशुजगि 

तधरज 
कन्स्ट्रक्सन 
जलेश्वर 

607476
396 

4404
11 

50666 25333 

238-०७७।३।28 न. पा. 
पशुजगि 

माँ जानकी 
सप्लर्िस 
लोहारपट्टी 

607144
048 

2293
90 

26390 13195 

308-०७७।३।31 न. पा. 
पशुजगि 

बैदेही 
कन्स्ट्रक्सन 
ए्ड 
सप्लार्सि प्रा 
तल 

605965
656 

2440
28 

28074 14037 

१००-
०७६।१०।१२ 

न. पा. 
पशुजगि 

अशग्न 
र्न्करपोरेटेड 
प्रा तल  

३०००४५
५७२ 

५७७००
०० 

६६३८०६ ३३१९०३ 

285-०७७।३।31 न. पा. 
पशुजगि 

ईश्वरपरु 
कन्स्ट्रक्सन 

602935
928 

1148
73 

1321४ 6607 
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जनकपरु 
१०१-
०७६।१०।१२ 

न. पा. 
पशुजगि 

अबािन पाकि  
प्रा तल  

६०५९२४
०३७ 

१९७७
५०० 

२२७५०० ११३७५० 

जम्मा  ६८५४९२० ३४२७४६० 
िसथि उक्त रकमको कर समार्ोजन प्रमार् पेि हनुेपने अन्र्था असलु हनुपुने रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 

३४२७४६० 

३४ नन्फार्लर – मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भकु्तानीमा प्राि मूल्र् अतभवृर्र्द् करको र्ववरर् 
भकु्तानी पाएको अको मर्हनाको २५ गिेतभर सम्बशन्धि आन्िररक राजस्व कार्ािलर्मा कर र्ववरर् सर्हि 
दाशखला गनुिपने व्र्वस्था छ । िर पातलकाबाट देहार्का फमिलाई मू.अ.कर रु ११७८३३० समेि  भकु्तानी 
ददएकोमा लेखापरीक्षर् अवतधसम्म पतन िी फमिहरु कर र्ववरर् नबझुाई नन्फाईलर रहेको पार्र्ो ।  

गोभौनं./तमति भकु्तानी पाउनकेो 
नाम 

प्र्ान नं. भकु्तानी 
रकम 

म.ुअ.कर कर 
रकम 

नन्फार्लर 
रहेको 
तमति 

238-०७७।३।28 माँ जानकी 
सप्लर्िस 
लोहारपट्टी 

607144048 229390 26390 २०७६ 
फल्गरु् 

२48-०७७।३।29 तबजर् कन्स्ट्रक्सन 
जलेश्वर 

303055220 145299 1671६ २०७६ 
फल्गरु् 

63-०७६।7।8 तबजर् कन्स्ट्रक्सन 
महोिरी 

303055220 184225 21194 २०७६ 
फल्गरु् 

२54-०७७।३।29 िमाि ए्ड रोर् 
कन्स्ट्रक्सन प्रा 
तल 

606706867 291519 3353६ २०७६ 
माघ 

२37-०७७।३।27 एम के 
कन्स्ट्रक्सन 
जनकपरु 

607548026 481491 55392 २०७६ 
फल्गरु् 

279-०७७।३।30 अतिि 
र्न्टरप्रार्जेज 
लशक्ष्मतनर्ा 

612224728 459633
1 

52878० २०७६ 
असोज 

१६८-०७७।३।४ स्वाशस्िक 
र्न्टरनेिनल 
र्वजनेि तलंक 
काठमान्डौ 

३०४३२८६९५ ३२४३१० ३७३१० २०७६ 
फल्गरु् 
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301-०७७।३।31 िभु लक्ष्मी 
कन्स्ट्रक्सन 
महोत्तरी 

607485158 479975 55218 २०७६ 
असोज 

३२३-०७७।३।३१ रंशजि कन्स्ट्रक्सन 
जनकपरु 

६०७१४४०४८ १३६००४ १५६४६ २०७६ 
फल्गरु् 

९६-0७६।१०।१० िभु लक्ष्मी 
कन्स्ट्रक्सन 
लोहारपट्टी 

६०७४८५१५८ १९४१४९ २२३३६ २०७६ 
असोज 

221-०७7।3।24 िभु लक्ष्मी 
कन्स्ट्रक्सन 
लोहारपट्टी 

६०७४८५१५८ 195829
0 

225290 २०७६ 
असोज 

३३-०७६।६।३० अिोक 
कन्स्ट्रक्सन 
जनकपरु 

६०५१६९५९३ १४२८९४ १६४४० २०७६ 
असोज 

३५-०७६।७।१ अिोक 
कन्स्ट्रक्सन 
जनकपरु 

६०५१६९५९३ १४४८६१ १६६६४ २०७६ 
असोज 

२२-०७६।६।३० अिोक 
कन्स्ट्रक्सन 
जनकपरु 

६०५१६९५९३ १८६६२२ २१४७० २०७६ 
असोज 

३४-०७६।७।१० अिोक 
कन्स्ट्रक्सन 
जनकपरु 

६०५१६९५९३ १८४७८७ २१२५८ २०७६ 
असोज 

२०-०७६।६।३० अिोक 
कन्स्ट्रक्सन 
जनकपरु 

६०५१६९५९३ १९२१०० २२१०० २०७६ 
असोज 

३५८-०७७।३।१९ अिोक 
कन्स्ट्रक्सन 
जनकपरु 

६०५१६९५९३ ३७०१९९ ४२५९० २०७६ 
असोज 

जम्मा ११७८३३०   
 कानूनी व्र्वस्थाअनसुार र्ववरर् नबझुाएकोले कर समार्ोजन भएको प्रमार् पेि हनुपुने रु. ११७८३३० 

३५ डीपीआर खचि – बजेट व्र्वस्था भई कार्ािन्वर्न हनुे आर्ोजनाको मार गरुुर्ोजना डीपीआर लगार्िको 
अध्र्र्ि गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुि पदिछ । र्स स्थानीर् िहले र्ो बषि स्वीकृि बार्षिक कार्िक्रम अनसुार 
देहार्बमोशजमको कार्ि परामििदािाबाट गराई प्रतिवेदन प्राि गरको छ । 

 

 कार्ि र्ववरर् परामििदािा स्वीकृि रकम खचि रकम अध्र्र्नबाट 
तनधािरर् 
भएको 

आर्ोजनाको 
लागि 

प्रतिबेदन पेि 
नभएको  
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नगरपातलका भवनको तड र्प 
आर कार्ि 

अबािन पाकि  प्रा तल 

२०००००० १९७७५०० 

 

वडा नं ४ ६ ७ का प्रस्िातबि 
र्ोजनाको अध्र्र्न सबेक्षर् 

एस तड तस र् सतभिस 
प्रा तल  

५००००० ४९०००० 

 

जम्मा  
 

२४६७५०० 
 

 र्स्िो अध्र्र्न कार्ि गराउँदा लाग्न े खचिको लागि अनमुान िर्ार गदाि कुनै आधार नतलई स्वीकृि बजेट 
बमोशजमकै रकम खचि गरेको उपर्कु्त देशखएन । डी.पी.आर.िर्ार गदाि गाऊँपातलकाको प्रार्वतधक जनिशक्त 
प्रर्ोग नगनािको कारर् स्पष्ट गदै आगामी ददनमा आगामी ददनमा गाऊँपातलकाको प्रार्वतधक जनिशक्तबाट र्स्िो 
कार्ि गराउन ु पदिछ । साथै र्सरी अध्र्र्न प्रतिवेदन िर्ार भएका आर्ोजनाहरु कार्ािन्वर्नमा गएको समेि 
नदेशखएकोले खचिको साथिकिा समेि देशखएन ।उक्त तड र्पआर कार्िको परामसिदािाले िर्ार गरेको अध्र्र्न 
सबेक्षर् प्रतिबेदन लेखापररक्षर्मा पेि नभएकोले प्रतिबेदन पेि हनुपुने रु  

 
 
 
 
 
 
 

२४६७५०० 

३६ समानीकरर् अनदुानबाट शिक्षकको िलब भत्ता – अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले 
स्थानीर् िहलाई स्वीकृि दरबन्दी तभरका शिक्षकको िलब भत्ता बापि सििि अनदुान उपलब्ध गराउने व्र्वस्था 
छ । पातलकाले पखािल तनमािर् कार्ािलर् ब्र्बस्थापन ममिि सम्भार तब तब एस कक्षा सन्चालन अनदुान 
बालर्वकास सहार्कको िलब र कक्षा १ को प्रोत्साहन अनदुान र ११र १२ कक्षा सन्चालन अनदुान  भनी  
र्वशत्तर् समानीकरर् अनदुानबाट रु. ६१५३१०० थप अनदुान ददएको देशखर्ो  ।र्सरी अनगुमनबेगर  
ििििबाट बजेट ब्र्बस्था हनुे शिषिक र सन्चालन अनदुानमा समानीकरर्बाट पनु थप अनदुान ददएको 
सम्बन्धमा उक्त रकम िोर्कएको कार्िमा खचि नभर् अन्र् कार्िमा भए नभएको  कार्ािलर्बाट छानतबन गरी 
ददन तमल्ने आधार  भए पेि गने अन्र्था असलु गनुिपने रु  
गो.भा.नं. र्ववरर् रकम कैर्फर्ि 

95-076।८।५ श्री माध्र्तमक र्वद्यालर् 
सहश्रमलाई अनदुान 

500000 प्रर्ोजन नखलुाएको  

112-076।८।10  साढा मशुन्सक 
मा.र्व.लाई पखािल 
तनमािर् अनदुान 

100000 र्ोजना िथा कार्िक्रम 
स्वीकृि नभएको  

117-076।८।13 ने.रा.आ.र्व.बथनाहा 
मसुहरीटोल कार्ािलर् 
ब्र्बस्थापन  अनदुान 

100000 र्ोजना िथा कार्िक्रम 
स्वीकृि नभएको  

127-076।८।22 रा आ तब भोल्ही  ममिि 
सम्भार अनदुान 

१25000 र्ोजना िथा कार्िक्रम 
स्वीकृि नभएको  

127-076।८।22 साढा मशुन्सक मा तब 
पखािल तनमािर् अनदुान 

१००००० र्ोजना िथा कार्िक्रम 
स्वीकृि नभएको  

128-076।८।22 दगुाि मा तब तनमािर् 
अनदुान 

१०००००० र्ोजना िथा कार्िक्रम 
स्वीकृि नभएको  

128-076।८।22 दगुाि क्र्ाम्पस तब तब एस 
कक्षा सन्चालन अनदुान 

१०००००० सन्चालन अनदुान 
समातनकरर्बाट ददन 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

६१५३१०० 
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नतमल्न े

273-077।1।28 बालर्वकास सहार्कको 
िलब रु ५०४०००  र 
कक्षा १ को प्रोत्साहन 
अनदुान१५०००० 

654000 र्स्िो अनदुान िििि 
बाट हनुे 

338-077।3।18 मा तब कटैर्ा चौकटी  
कक्षा ११र १२ 
सन्चालन अनदुान 

1200000 सन्चालन अनदुान 
समातनकरर्बाट ददन 
नतमल्न े

339-077।3।18  आ तब मनोगी िैचालर् 
ममििअनदुान 

१००००० र्ोजना िथा कार्िक्रम 
स्वीकृि नभएको  

 छारा प्रोत्साहन ३७४१००  

 जम्मा ६१५३१०० 
 

 
३७ समानीकरर् अनदुानबाट स्वास््र्कतमिको सतुबधा – अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले 

स्थानीर् िहलाई स्वीकृि दरबन्दी तभरका स्वास््र्कतमिको सतुबधा िलब भत्ता बापि सििि अनदुान उपलब्ध 
गराउने व्र्वस्था छ ।पातलकाले र्स बषि तनम्नानसुारका सतुबधा समातनकरर् अनदुानबाट रु १५४२६२० 
भकु्तानी  ददएको देशखर्ो । र्सरी अनगुमनबेगर  ििििबाट बजेट ब्र्बस्था हनुे शिषिक र सन्चालन अनदुानमा 
समानीकरर्बाट पनु थप भकु्तानी  ददएको सम्बन्धमा उक्त रकम दोहोरो  भए नभएको  कार्ािलर्बाट छानतबन 
गरी ददन तमल्ने आधार  भए पेि गने अन्र्था असलु गनुिपने रु  
गो.भा.नं. र्ववरर् रकम 

341-077।3।18 मर्हला स्वर्म ्सेर्वकालाई मातसक 
भत्ता 

1134000 

359-077।3।19 बातथिङ्ग सेन्टरमा र्वदाको ददन 
काम गरे वापि 

62030 

390-077।3।25 शिलादेवी महत्तो र र्करर् 
कु.ठाकुर र्वदामा काम गरे वापि 

47011 

391-077।3।25 शिला देवी महिो र पनुम 
महिोलाई नाईट भत्ता 

20100 

450-077।3।31 नाईट तडर्टुी र खाजा खचि बापि 
ईन्द ुकु.तसंह 

94787 

451-077।3।31 नाईट तडर्टुी र खाजा खचि बापि 
शिल देवी महिो र र्करर् 
कु.ठाकुर 

47011 

452-077।3।31 नाईट तडर्टुी र खाजा खचि बापि 
शिला देवी महिो र पनुम महिो 

17085 

453-077।3।31 नाईट तडर्टुी र खाजा खचि बापि 

 

68708 

454-077।3।31 र्वदामा काम गरेवापि 30600 

455-077।3।31 र्करर् कुमारी ठाकुरलाई नाईट 
भत्ता 

21288 

जम्मा  १५४२६२०  

 
 
 
 
 
 
 

१५४२६२० 

 उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि  
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३८ उपभोक्ता सतमतिलाई तसमाभन्दा बढीको कार्ि – सावंजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(१) मा 
रु.१ करोडसम्म लागि अनमुान भएको सोही आतथिक वषि तभर सम्पन्न गनि सर्कने तनमार्ि कार्ि मार सम्बशन्धि 
उपभोक्ता सतमतिबाट गराउन सर्कने िथा उक्त लागिमा मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर, ओभरहेड, कशन्टन्जेन्सी र 
जनसहभातगिाको अंि समेिको रकम समावेि हनु ेव्र्वस्था छ । नगरपातलकाले वडा नं १ को सामदुार्र्क 
भवन तनमािर्को लातग पटकपटक बजेट तबतनर्ोजन र लागि अनमुान गरी र्स बषि रु १०६५६९८५ भकु्तानी 
गरेको देशखर्ो । पातलकाले एर्ककृि लागि अनमुान िर्ार नगरी करोड भन्दा बढी लागि अनमुान भएको 
बहवुर्षिर्  र्ोजनामा पातलकाले तनम्नानसुार  रु१०६५६९८५ र जश्रमदानबाट रु४१५३९० बेहोरेको देशखर्ो  
।  
गो.भा.नं.।तमति मूल्र्ांकन भकु्तानी र्वतनर्ोजन लागि अनमुान 

105-076।१०।२४ 5128259 4712869 50 लाख प्रथम 
पटक 

एकमषु्ट लागि 
अनमुान 
नबनाएको  

२४७-०७७।३।२९ 1464088 1464088 15 लाख दोस्रो 
पटक 

२६५-०७७।३।३० 4480028 4480028 46 लाख िेस्रो 
पटक 

जम्मा ११०७२३७५ 10656985 १११०००००  

साविजतनक खररद तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था र्वपरीि हनुे गरी र्स्िा ठुला आर्ोजना तनमािर्को कार्ि 
उपभोक्ता सतमतिबाट नगरी प्रतिस्पधाित्मक र तमिव्र्र्ी हनु ेगरी बोलपरको माध्र्मबाट हनुपुने रु  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१०६५६९८५ 

३८=१ जर्टलसंरचना तनमािर् – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७अनसुार उपभोक्ता सतमतिहरुलाई 
मेशिन, औजार उपकरर्हरुको आवश्र्क नपने, श्रममूलक कार्िको शजम्मेवारी ददनपुने व्र्वस्था रहेको छ । 
पातलकाले आर.तस.सी. सानो ट्वेल वोतडङ्ग  िेम स्ट्रक्चर सर्हिका भवन, ग्रामीर् र्वद्यिुीकरर् लगार्िका जर्टल 
प्रार्वतधक पक्ष समावेि हनुे पूवािधार संरचना तनमािर् कार्ि समेि उपभोक्ता सतमतिहरु माफि ि ् गराउने गरेको 
देशखर्ो । र्स्िा कार्ि व्र्ावसार्र्क र अनभुवी तनमािर् व्र्वसार्ी फमिबाट बोलपर प्रतिस्पधाि मापिmि ् गराउन 
उपर्कु्त हनुे देशखन्छ । र्सका केही उदाहरर्हरु र्सप्रकार रहेका छन ्: 
गो.भा.नं।तमति र्ववरर् भकु्तानी 
134-076।१२।10 सडक र्प.तस.तस.ढलान उ.स.वडा नं २ 2493462 

179-077।3।5 सडक र्प.तस.तस.ढलान उ.स.7 1475599 

147-077।२।19 सडक र्प.तस.तस.ढलान उ.स.6 1969105 

151-077।२।27 सानो ट्वेल वोतडङ्ग  जडान २ ‚२७वटा 1489365 

183-077।3।11 र्प.तस.तस. ढलान ८ 1200000 

273-077।3।30 सानो ट्वेल वोतडङ्ग  जडान २ 1638169 

 



 

                                                                                       37 
 

 

183-२४७-२६५ सामदुार्र्क भवन तनमािर् वडा नं १ १०६५६९८५ 

  २०९२२६८५  
 तनर्माबलीको ब्र्बस्था अनरुुप कार्ि गराउनपुदिछ । 

 

३८=२ सामाशजक परीक्षर् – पातलकाले साविजतनक परीक्षर् अन्िगिि र्ोजना संचालन, कार्ािन्वर्न र कार्िप्रर्क्रर्ामा 
पारदशिििा र जवाफदेर्हिाको वरृ्र्द् गनि साविजतनक परीक्षर् सम्बन्धी उपभोक्ता सतमति पररचालन तनदेशिका 
बनाएको भएिा पतन र्ोजना सम्पन्न भएका र पेि भएका कागजािमा पालना गरेको देशखएन । र्ोजनाको 
साविजतनक परीक्षर् िथा भौतिक र तबशत्तर् प्रतिबेदन सम्बन्धी ढाँचामा कुनै तबबरर् नभरी केबल फरम्र्ाट राशख 
सतमतिका पदातधकारीले दस्िखि गरी राखी कार्ािन्वर्नमा नल्र्ाएको अवस्थाले र्ोजनामा साविजतनक परीक्षर् 
अवलम्वन गरेको पार्एन । केही ठूला र्ोजनाहरूमा छनौटबाट सामाशजक परीक्षर्को व्र्वस्था समेि अवलम्वन 
गनुिपनेमा बाह्य तनकार्बाट सो प्रर्क्रर्ा पतन र्ो वषि कार्ािन्वर्न भएको देशखएन । पातलकाबाट संचातलि सबै 
पःुँजीगि एवं चाल ु र्ोजनामा तनदेशिकाले िोके बमोशजम सबै तबबरर् भरी िोकेको ढाँचा अनरुुप साविजतनक 
पररक्षर् गराउन र्विेष ध्र्ानाकषिर् गररएको छ । 

 

 चालुतर्फ   

३९ तनम्न  कार्िक्रमका लागी  रु.४६२०००। पेश्की ददएकोमा आ.व.को अन्िर सम्म फर्छ्यौट नभएकोले रु. 
आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ अनसुार असलु फर्छ्यौट गनुि पने रु. 
गो भौ तमति पेश्की लानेको नाम तबबरर् रकम 

३–२०७६।६।१५ मोहन प्रसाद र्ादव कार्िक्रम खचि १६२००० 

९८–२०७६।८।५ नेपाल रेडक्रस सोसार्टी 
काँढा िाखा 

रेडक्रस सम्बन्ध 
कार्िक्रम 

३००००० 

जम्मा   ४६२०००  

 

४६२००० 

४० पदातधकारी सरु्वधा र प्रिासतनक खचि ःाः स्थातनर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सरु्वधा सम्वन्धी 
ऐन,२०७५ मा मातसक सरु्वधा पाउने पदातधकारीलाई बैठक भत्ता र वडा अध्र्क्षलाई संचार सरु्वधा ददने 
व्र्वस्था भएको देशखदैन । प्रमखु र उप प्रमखुलाई मार मातसक संचार सरु्वधा रु.१५००।– मा नबढ्ने गरर 
ददने व्र्वस्था  भएकोमा अतभलेख राखेको देशखएन । पदातधकारी र्न्धन र संचार िथा वडा कार्ािलर्को 
प्रिासतनक खचि सभाले िोके बमोशजम र्वतध र प्रर्क्रर्ा बमोशजम खचि गने व्र्वस्था छ । पातलकाले सवै वडामा 
मसलन्द, संचार परपतरका, र्न्धन, र्वर्वध, सवारी साधन, मेशिनरी, ममिि, पानी र्वजलुी सरसफाई र बैठक भत्ताका 
लागी वार्षिक रु. ५२२०००।– का दरले वजेट बाँडफाड गरर वडा सशचवबाट खचिका एकमूष्ठ र्वल भरपाई 
तलई सोधभनाि ददने गरेको देशखर्ो ।  वडा कार्ािलर्बाट   कार्ािलर् सामाग्री र मसलन्द लगार्िका खररद 
गदाि खररद आदेि, माग फाराम र शजन्सी दाशखला नगरी एकमूष्ट खररद गरेको देशखन्छ । वडा कार्ािलर्मा 
खचिको अशखिर्ारी नभएको अबस्थामा सम्वशन्धि पाटीलाई सोझै भकू्तानी नगरी वडा सशचवलाई सोधभनाि ददई 
गरेको खचि तमिब्र्र्ी र तनर्म सम्मि नदेशखएको रु 

वडा 
नं. 

गो.भा.नं. खचि र्ववरर् रकम 

१ 203-076।10।26 श्रावर्-माघसम्मको प्रिासनीक खचि 164280 

२ 204-076।10।26 श्रावर्- कातििकसम्मको प्रिासनीक खचि 158513 

३ 270-077।1।23  श्रावर्-चैरसम्म प्रिासनीक खचि 250996 
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४ 205-076।10।26 श्रावर्-पषुसम्मको प्रिासनीक खचि 175698 

५ 219-076।11।11   श्रावर्-माघको प्रिासनीक खचि 173159 

५ 291-077।2।25 र्वर्वध खचि 33880 

५ 129-076।8।24 उमेि कुमार रार्लाई गि आ.व.को प्रिासनीक खचि 46620 

६ 198-076।10।26 पषुसम्मको खचि रामकृपाल महत्तो 197554 

७ 206-076।10।26 श्रावर्-मंतसरको प्रिासनीक खचि 121580 

८ 212-076।11।6  श्रावर्-मंतसरको प्रिासनीक खचि 120070 

८ 75-076।7।8 गि आ.व. भकु्तानी 163927 

९ 269-077।1।23 गि आ.व. र र्स आ.व.को कातििक सम्म 
प्रिासनीक खचि 

195293 

१० 271-077।1।23 मंतसर-फाल्गनु 115120 

१० 27-076।6।30 उमेि कुमार पा्डेर्लाई गि आ.व.को संचालन 
खचि 

114000 

  जम्मा 1866763 

  

४१ खचि शिषिक फरकाः खचि वगीकरर् व्र्ाखर्ा अनसुार स्वीकृि र्ोजना िा कार्िक्रम अनसुार खचि लेखांकन गनुि 
पनेमा तनम्नानसुार फरक शिषिकमा लेखांकन गरेको अतनर्तमि देशखएको रु. 
गो.भा.नं ब शि न  र्वतनर्ोजन र खचि 

शिषिक 

खचि तबबरर् रकम 

७७ चाल ु मसलन्द िथा 
कार्ािलर् सामाग्री  

ममिि खचि २०३४० 

१८७ करार कमिचारीको 
िलव 

र्फतनिचर ममिि २२१२५ 

१०२ मेशिनरी औजार नर्ा गातड स्कारर्पर्ो   
शजपको एसोसररज िथा 
डेकोरेिन खरीद 

१०५८८१ 

 जम्मा  १४८३४६ 
  

१४८३४६ 

४२ चौमातसक पूजँीगि खचि - आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोशजम स्वीकृि भएको 
कार्िक्रममा तनर्म २५ बमोशजम चौमातसक प्रगति र्ववरर् वनाई पेि गनुिपने र चौमातसक कार्िलक्ष्र् िथा 
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कर्िक्रम बमोशजम कार्िसम्पादन सम्पन्न गरी कर्िक्रम कार्ािन्वर्न गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले उपलव्ध 
गराएको र्ववरर् अनसुार चौमातसक पशुजगि खचिको शस्थति देहार् बमोशजम छ । वषािन्िमा हिारमा काम 
गराउँदा कामको गरु्स्िरमा असर पने देशखएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आषाढमा खचि गने 
पररपाटीमा तनर्न्रर् गनुिपदिछ । 

 

तस.नं. 
पूजँीगि खचि 

िीषिक 
कुल खचि 

चौमातसक खचि (रु.हजारमा) 
आषाढ 
मर्हनाको 
मार खचि 

प्रथम 
चौमातसक 

दोस्रो चौमातसक िेसोचौमातसक 

१ सङशघर् 
सििि 
पुशँजगि 

२२३१० ० १५९२ २०७१८ १४३३९ 

२ नगरपातलका 
पुशँजगि 

२५६२०३ ४९५२० ३१२९७ १७५३८६ १०६७६
४ 

३ 

 

सङशघर् 
तबषिे 

३१३६ ० ० ३१३६  

३१३६ 

४ प्रदेि सििि ९९४४ ० ० ९९४४ ९९४४ 

 कूल खचि: २९१५९३ ४९५२० ३२८८९ २०९१८४  

१३४१८३ 

 खचि प्रतििि  १७ ११ ७२  

४६ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

४३ पेशश्क बाकँी –आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ७४ अनसुार देहार्का पेश्की आ व को 
अन्िसम्म फछिरै्ट नगरेकोले तनर्मानसुार असलु फछिरै्ट गनुि पने रु 

सि न सिसि पेसकि सिने पदासििारि वडा  िगि िंख्या पेसकि ििि 

१ ५।०७७।१।१० श्री मोहन प्रसाद र्ादव १ १६४४ ३२८८००० 

२ ७।०७७।१।१० श्री मोहन प्रसाद र्ादव ३ १०३८ २०७६००० 

३ १०।०७७।१।१० श्री राम कृपाल महिो ६ – २४०६००० 

४ ११।०७७।१।१० श्री रामर्हि साह ७ – १७४८००० 

५ १२।०७७।१।१० श्री मर्ीकान्ि लाल कर्ि ८ – १४१६००० 

६ १३।०७७।१।१० श्री धमेन्द्र कुमार लाल ९ ७६५ १५३०००० 

कुल जम्मा १२४६४००० 
 

१२४६४००० 

४४ तबतनर्ोजनभन्दा वढी खचि – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा कार्िपातलकाबाट स्वीकृि 
गराई असार १० तभर सभामा पेि गनुिपने, आगामी आतथिक वषिको र्ोजना िथा कार्िक्रम र आर् व्र्र्को 
अनमुातनि र्ववरर् खलुाउनपुने उल्लेख छ । िर र्स पातलकाले देहार् अनसुारको शिषिकमा र्वतनर्ोजन गरेभन्दा 
रु ४१ लाख ४८ हजार बढी खचि गरेको अतनर्तमि देशखएको रु. 

 
 
 
 

४१४८३३६ 
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 तस.नं
. 

िीषिक र्वतनर्ोशजि रकम खचि भएको रकम 
बढी खचि भएको 

रकम 

१ िरकारीको तबउ तबजन 
खररद 

० १५०००० १५०००० 

२ अवकास प्राि शिक्षकको 
सम्मान कार्िक्रम 

० १००००० १००००० 

३ महोत्तरी शजल्ला िेकान्दो 
प्रतिर्ोतगिा 

३००००० ५५६००० २५६००० 

४ ममिि सम्भार ४०००००० ७६४२३३६ ३६४२३३६ 

    ४१४८३३६ 
 

 

 तनधािररि बजेटको तसमा नाशघ खचि गने प्रर्क्रर्ामा तनर्न्रर् गनुिपदिछ ।  

४५ क्षरेगि बजेट र खचि- स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो र्वकासका क्षेरगि रुपमा समानपुातिक 
बजेट र्वतनर्ोजन गरी खचि गनुिपने हनु्छ । र्स पातलकाको २०७६।७७ को क्षेरगि बजेट र खचिको शस्थति 
देहार्अनसुार रहेको देशखन्छ । 

 

 मखुर् क्षरे वार्षिक वजेट खचि रकम कुल खचि मध्रे् प्रतििि 

आतथिक र्वकास ८६४५ ७४१४ ८५̇ ७६ 

सामाशजक क्षेर  २३६२३९ १९२२४६ ८१ ̇३७ 

पूवािधार र्वकास क्षेर २४७२५५ १७९५९९ ७२ ̇६३ 

वािावरर् िथा र्वपद् व्र्वस्थापन २५०८० २५०७० ९९ ̇९६ 

संस्थागि र्वकास र सेवा प्रवाह ० ० ० 

र्वशत्तर् व्र्वस्थापन र सिुासन २४२७ ३८७९ १५९ ̇८२ 

कार्ि सञ्चालन िथा प्रिासतनक खचि १६०२६७ १४४९८१ ९०̇̇̇˙४६ 

जम्मा ६७९९१३ ५५३१८९ ८१ 
 

 

 उशल्लशखि र्ववरर् र्वश्लषेर्बाट तनम्नानसुार देशखएको छ:  

४६ खचि तबश्लषेर्ाः पातलकाले र्सबषि कुल आशन्िरक आर्बाट रु ३८२६९३१ राजस्व बाँडफाँड रु ६२०८०७६४र 
अनदुानबाट रु -३७७४५८०००समेि रु ४४३३६५६९५आम्दानी भएकोमा चाल ुिफि  रु २९०५१७००० र 
पूशँजगि िफि  रु २३८७४४००० - समेि ५२९२६१०००खचि भएको छ । खचि मध्रे् आन्िररक आर्को 
र्हस्सा ०।७२ प्रतििि रहेको छ । र्सबषि पदातधकारी सतबधामा रु२०५९२२१ खचि भएको छ जनु 
आन्िररक आर्को ५३।८० प्रतििि रहेको छ । पातलकालाई प्राि भएको सबै अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको 
रकमबाट ५४।८९प्रतििि चाल ु र ४५।११प्रतिििमार पूशँजगि तनमािर्मा खचि भएको देशखन्छ । र्सबाट 
पातलकाहरुले तबकास तनमािर् प्रर्ोजनमा न्र्नु खचि गरेको प्रिासतनक प्रर्ोजनमा बर्ढ खचि भएको देशखन्छ । 
प्रिासतनक खचि तनर्न्रर् गदै प्राि अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा तबकास तनमािर् प्रर्ोजनमा 
पररचालन गररनपुदिछ । 

 

 संगठन िथा कमिचारी ब्र्वस्थापन  

४७ कमिचारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो अतधकार क्षेर 
र कार्िबोझको र्वश्लषेर् गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षर्को आधारमा स्थार्ी प्रकृतिको कामको लातग िथा 
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सेवा करारबाट तलईने कमिचारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुिपने र अस्थार्ी दरबन्दी सजृना गनि नसर्कने व्र्वस्था छ 
। पातलकाले कार्िबोझको र्वश्लषेर् गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षर् नगरी कार्ािलर् 
सहर्ोगी,ओभरतसर्र,सहार्क कम्प्र्टुर अप्रटेर,ईशन्जतनर्र,सव ईशन्जतनर्र,पदमा ११ जना कमिचारीहरु करारमा 
राखी रु ३६५३७६० खचि लेखेको छ ।  
    त्र्सैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमोशजम पातलकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सर्स, 

कार्ािलर् सहर्ोगी, पलम्बर, र्लेक्टीतसर्न, चौर्कदार, मातल, बगैँचे लगार्िका पदमा मार करारवाट सेवा तलन 
सर्कने व्र्वस्था गरेको छ । स्थानीर् िहले उल्लेशखि पद वाहेकको अ न मी,ल्र्ाव अतसस्टेन्ट,सव र्शन्जतनर्र  
पदमा पतन करार तनर्शुक्त गरेको छ ।करार र ज्र्ालादारी  ४७ पदमा राखी बषिभरीमा  रु ८३ लाख ८८ 
हजार पाररश्रतमक  भकु्तानी गरेको  छ । पातलकाले कार्िबोझको र्वश्लषेर् गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन 
सभेक्षर् गरेर मार खचि लेख्न ुपदिछ ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

४८ कल्र्ार् कोष – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोशजम स्थानीर् िहले स्थानीर् सेवाका 
आफ्नो दरबन्दीमा कार्िरि प्रत्रे्क कमिचारीले खाईपाई आएको मातसक िलबबाट १० प्रतििि रकम कट्टा गरी 
सो रकम बराबरले हनु आउने रकम थप गरी जम्मा गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले िर उक्त कोषको 
संचालन सम्बन्धी पातलकाबाट कुनै ऐन कानूनको व्र्वस्था भएको देशखएन । काननुको ब्र्बस्था अनसुार 
कल्र्ार् कोषको ब्र्बस्था गरी उक्त कोषमा मातसक िलवबाट १० प्रतििि रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले 
हनु आउन ेरकम थप गरी जम्मा गनुिपने व्र्वस्था कार्ािन्वर्न हनु ुपदिछ । 

 

४९ कमिचारी प्रोत्साहन भत्ता - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोशजम स्थानीर् सेवा 
गठन, संचालन व्र्वस्थापन, सेवाका ििि िथा सरु्वधा सम्बशन्ध आधारभिू तसर्द्ान्ि र मापद्ड संघीर् काननु 
बमोशजम हनुे, दफा ८६ (२) बमोशजम स्थानीर् सेवाको गठन, संचालन िथा व्र्वस्थापन सेवाको ििि िथा 
सतुबधा सम्बशन्ध अन्र् व्र्वस्था स्थानीर् िहले बनाएको काननु बमोशजम हनुे व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले 
कानून नबनाई र्ो बषि चौथो नगरसभाबाट को तनर्िर्ले १७ जना कमिचारीलार् १मर्हनाको २५ र ५० 
प्रतिििका दरले  रु ७३९००० प्रोत्साहन भत्ता खचि गरेको कारर् आतथिक व्र्र्भार बढ्न गएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 

७३९००० 

५० न्र्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देशख ५३ सम्म अतधकार क्षेर िथा 
न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको उजरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा 
र्वामद दिाए भएको ३ मर्हनातभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । िर लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राि र्ववरर् 
अनसुार गिबषि फछ्र्र्ौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाकी नभएको र र्ो बषि  २१ र्ववाद दिाि 
भएकोमा १७ वटा मार फछ्र्र्ौट भई ५ बाँकी देशखन्छ । न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर 
फछ्र्र्ौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदिछ । 

 

५१ ब उ शि नं ३६५००१०४ स्थानीर् पूवािधार र्वकास साझेदारी कार्िक्रम 

स्थानीर् पूवािधार र्वकास साझेदारी कार्िक्रम अन्िगिि ६ वटा र्ोजना संचालन गनि रु १ करोड र्वतनर्ोजन भएकोमा 
मदरसाको छि ढलान, सामदुार्र्क भवन तनमािर्, धमििाला तनमािर्, शजर्ोर्द्ार दगुाि मा˙ तब˙ को कम्पाउ्डबाल र जनिा मा˙ 
र्व˙ कटैर्ाको दईु कोठे भवन तनमािर् कार्ि सम्पन्न गरी रु ७८ लाख ५५ हजार खचि भई र्वशत्तर् प्रगिी ७६–५५ प्रतििि 
देशखएको छ । 

 



 

                                                                                       42 
 

 

५१=१ अधरुो आर्ोजना – आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २६ अनसुार र्ोजनाहरुको भौतिक र र्वशत्तर् 
पक्षको सामरु्हक समीक्षा गनुिपने र र्सरी गररने समीक्षामा प्रगति कम हनुकुा प्रमखु कारर्हरु र सोको तनतमत्त 
शजम्मेवार व्र्शक्तको पर्हचान गनुिपने, त्र्स्िो समीक्षामा सधुारका लातग चाल्न ुपने कदमहरु र शजम्मेवार व्र्शक्त 
उपर गनुिपने कारबाही समेि उल्लेख गनुिपने व्र्वस्था छ ।साबिजतनक खररद  तनर्मावली २०६४ को तनर्म 
१२० मा मनातसब कारर् भएमा सम्झौिाको अवधी थप गनि सक्ने र तनर्म १२१मा सम्झौिा बमोशजमको कार्ि 
तनमािर् ब्र्ाबसार्र्को लापरबाहीको कारर्  म्र्ाद तभर सम्पन्न नगरेमा साबिजतनक तनकार्ले पबुि तनधािररि 
क्षतिपतुिि असलु गनुिपने ब्र्बस्था छ ।पातलकाले उक्त तनर्मको तबपररि तनमािर् कार्िमा तनर्मानसुार म्र्ादथप र 
पबुितनधािररि क्षतिपतुिि असलु नगरी स्थानीर् पूवािधार र्वकास साझेदारी कार्िक्रमको ठेक्का नं˙MUN/MAN-

SIW/MOH/SCHOOL-02/W76-77 M श्री जनिा मा˙र्व˙ कटैर्ा चौरमा दईु कोठे दईु िले चौक्टी तनमािर् गनि 
रु ४३२१७८२। मू˙अ˙ कर बाहेकमा ऋर्ष कन्स्ट्रक्सन ए्ड ररर्ल स्टेट प्रा तल संग २०७७।३।२१ सम्म 
कार्ि सम्पन्न गने गरी २०७७।२।२५ मा सम्झौिा भएकोमा २०७७।३।२५ सम्म तबम, र्पलार, बाल र 
स्लर्ाव ढलान कार्िको  रु ३५४९९१०।मलु्र्ांकन गरर भकु्तानी गरेको देशखर्ो  सम्झौिा अनसुारको  
९०१˙५३ वगि तम पलाष्टर  ३७९˙३० वगि तम कोठामा माटो भने  ४˙५६ वगि तम˙ ढोका तनमािर् कार्ि, 
२२˙३३ वगि तम˙ झ्र्ाल तनमािर् र र्वद्यिु वार्ररङ्ग लगार्िका कार्ि भएको देशखएन। सम्झौिा अनसुारको   
काम सम्पन्न  नभएकोमा तनमािर् व्र्ावसार्र्लार् उन्मशुक्त ददर् कार्ािलर्ले भकु्तानी रकमको मार कार्िसम्पन्न 
प्रतिबेदन िर्ार गरेकोले बाकी काम तनमािर् ब्र्ाबसार्ीबाट सम्पन्न गराउनपुने अन्र्था बाकी कामको रकम 
असलु गनुिपने  रु   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

४३२१७८२ 

 नगरपातलका पुशँजगि िफि    

५२ ३९–२०७६। पुशँजगि लाभकर ÷नगरपातलकाको भवन तनमािर्का लातग जग्गा मआुब्जा सतमतिको तनर्िर् 
अनसुार खरीद गरेको जग्गाको तनम्नानसुार ब्र्ाशक्तहरुलाई प्रति कट्ठा रु ११ लाखका दरले १६ कट्ठा ४ˑ५ धरु 
जग्गाको मलु्र् रु १७८४७४९८ भकु्त्तातन गरेकोमा आतथिक ऐन २०७६ बमोशजम पैतरक सम्पशत्त हस्िान्िरर् 
हुँदा हस्िानिरर् गने ब्र्ाशक्तले स्वातमत्व तलएको ५ बषिभन्दा अगाडी हस्िान्िरर् गरेकोमा ५ प्रतिििले र ५ 
बषि भन्दा पतछ हस्िान्िरर् हदुा  २ˑ५ प्रतिििका दरले पुशँजगि लाभकर असलुगनुिपनेमा बेच्न े ब्र्ाशक्तको 
नाममा स्वातमत्व हस्िान्िरर्भएको कागजाि लेखापरीक्षर्मा पेि नभएको िथा अग्रीम कर असलु गरेको समेि 
नदेशखएकोले कर रकम असलु गनुिपने रु  

जग्गा धतनको नाम  भकु्त्तातन रकम कर रकम ५ प्रतििि 

राधव प्रसाद ठाकुर ५०१४१६६ २५०७०८ 

 डा गोतबन्द ठाकुर ५३१६६६६ २६५८३४ 

राम तनवास ठाकुर भतुमहार ५०९६६६६ २५४८३४ 

कमलेि ठाकुर २४२०००० १२१००० 

 १७८४७४९८ ८९२३७६ 
 

 
 
 
 
 
 
 

८९२३७६ 

५२=१ जग्गा मआुब्जा तनधािरर् सतमिले दर तनधािरर् गदाि जग्गा प्राति ऐन २०३१ बमोशजमको जग्गा मआुब्जा 
तनधािरर् सतमतिले मालपोिको न्र्नुिम मलु्र्ांकन चलनचशल्िको दर बैंकको मलु्र्ांकन दर समेिलार् आधार 
मान्नु पनेमा पातलकाले बैंकको मलु्र्ांकन दर र वडा कार्ािलर्ले शिफाररि गरेको प्रचतलि दरलार् मार आधार 
तलएको देशखर्ो। 

 

५३ 151-077/2/27 सानो ट्वेल वोतडङ्ग जडान उपभोक्ता सतमति : 27 वटा वोतडङ्ग जडान वापि प्रति वोतडङ्ग 
रु109883.98 का दरले रु.2966867 को संम्झौिा वमोशजम रु.1654854। को मूल्र्ांकन गरी 
रु.1459365। भकु्तानी गदाि लागि अनमुानमा सामाग्रीको मूल्र् रु.49191 र मू.अ. कर रु.6394।83 
का दरले २७ वटाको रु.172660। म ु अ कर समावेि गरेकोमा उपभोक्ताले सामाग्री खररदको 
रु.139789।को म ुअ कर  र्वल संलग्न गदाि रु.152874। मू.अ.कर भकु्तानी गरेकोले बढी भकु्तानी 
मू.अ.कर  रु १३०८५उ.स.बाट असलु गनुि पने रु. 

 
 
 
 
 
 
 

१३०८५ 
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५४ स्वीकृि भए  भन्दा फरक कार्िाः स्थातनर् सरकार सन्चालन ऐन २०७४   बमोशजम नगरपातलकाले नगर 
पररषदबाट स्वीकृि भएको र्ोजना िथा कार्िक्रम  मार संचालन गनुि पनेमा पररषदले स्वीकृि गरेको कार्ि भन्दा 
फरक कार्ि गरी तनम्नानसुार भकु्तानी ददएकोले तनर्तमि नदेशखएको रु. 
गो.भौ.नं स्वीकृि र्ोजनाको नाम सम्पन्न कार्ि मूल्र्ांकन 

रकम 

भकु्तानी रकम 

193 ठाकुर टोलको सडकमा 
हू्यम पार्प र नाला तनमािर् 

सडकस्िर उन्निी ग्राभेल र 
र्प.तस.तस 

774781 700000 

199 आनन्द महिोको घर देशख 
गौरी सडक सम्मको 
र्प.तस.तस. ढलान 

सडकस्िर उन्निी‚ आर.तस.तस. 
एच तड.र्प. पार्प र्वच्छाउने र 
ग्राभेल कार्ि 

1310031 1200000 

जम्मा    १९०००००  

 
 
 
 
 

१९००००० 

५५ उपभोक्ताको काम ठेक्काबाटाः साविशजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७(10) मा उपभोक्ता 
सतमतिलाई ददएको कार्ि तनमािर् व्र्वसार्ीबाट ठेक्कामा गराउन नहनुे र कुनै कारर्वि सो सतमति आफैले 
समर्मा गराउन नसकेमा सो कुराको जानकारी साविजतनक तनकार्लाई ददएर साविजतनक तनकार्ले आवश्र्क 
जाँच गरी सतमतिसंग भएको संझौिा िोडी ऐन र तनर्मावली वमोशजम कार्ि गराउन ु पने व्र्वस्था छ । 
तनम्नानसुार उपभोक्ता सतमतिसंग सम्झौिा भएको कार्ि तनमािर् व्र्वसार्ीबाट गराएको र्वल संलग्न गरी 
उपभोक्ता सतमतिलाई भकु्तानी गरेको देशखएको रु. 
गो.भा.नं उ.स को नाम कार्ि र्ववरर् मूल्र्ांकन भकु्तानी तनमािर् व्र्ावसार्ी 

220 कृर्ष बाटो 
उ.स.वाड नं6 
र 7 

माटो ग्राभेल 1094341 975571 आकाि कन्ट्रक्सन 
(607751558) र्वजक 
नं६ तमति ०७७।२।१५ 
बाट मेतसनबाट माटो खनी 
सडक बनाउने कार्िको 
रु.933380 को र्वल 
संलग्न 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

९७५५७१ 

५६ लागि अनमुानाः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ११ वमोशजम कार्ािलर्ले मालसामानको लागि 
अनमुान स्वीकृि गरी प्रिीस्पधािबाट खररद गनुिपनेमा नगरपातलकाले तनम्न सामान खररदको लागि अनमुान िर्ार 
नगरी सोझै खररद गदाि  र लागि अनमुान स्वीकृि गरी बोलपरबाट खरीद गदाि  समेि मालसामानको 
कम्पन्नीको वेभसार्टमा २०१९मा प्रकाशिि नेपालको लागी अतधक्त्तम  खदु्रा मूल्र् भन्दा बढी दरमा खररद 
गरेको देशखएकोले  बढी व्र्र्भार पारेको रु. 
शजन्सी सामानको नाम मू.अ.कर 

बाहेक लागि 
अनमुान 

मू.अ.कर 
बाहेक खररद 
मूल्र् 

कम्पन्नीको 
अतधक्त्तम  
खदु्रा मूल्र्   

बढी व्र्र्भार 
म ुअ कर समेि 

कैर्फर्ि 

डेल ल्र्ापटप आर् ५, 

आठौ जेनेरेिन ४  शज तब 
रर्ािम ११ थान 

80000 
प्रति थान 

78400 62000 203852 बाबा पिपुति सप्लार्सि 
काठमान्डौ‚बोलपरबाट  

 
 
 
 
 
 
 

५०२८६४ 
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 सामसङु मोबाईल एस 
१०  थान ३ 

नबनाएको  १३२००० 74999 193233 र्वराट कम्प्र्टुर ए्ड 
र्लेक्ट्रोतनक्स 
जनकपरुबाट सोझै 
खररद 

सामसङु मोबाईल ए१० 
११ थान 

नबनाएको  २२000 13490 105779 स्वशस्िक र्न्टरनेिनल 
र्वजनेि तलकं 
काठमान्डौबाट सोझै 
खररद 

जम्मा    ५०२८६४  

 
५७ तबल भपािर् पेि नभएकोआतथिक कार्ितबधी तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६ मा तबल भपािर् सर्हिको लेखा 

राख्ननपुने ब्र्बस्था छ पातलकाले तनम्नानसुारको खचिमा तबल भपािर् संलग्न नगरी खचि गरेको देशखएकोले 
आबस्र्क तबल भपािर् पेि हनु ुपदिछ । 

 

५७=१ ४६–२०७६।७।६ बाट मजहरुल ओलमु मदसाि प्रा.र्व.लार्  डेसबेन्च२० थान बापि रु ९०४०० भकु्तानी 
गरेकोमा तबद्यालर्को खप्नेखािामा दाशखला प्रमार् पेि नभएको रु  

९०४०० 

५७=२ १५१-077।२।२७ र 273-3/30 आतथिक कार्ितबधी तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६ मा तबल भपािर् 
सर्हिको लेखा राख्ननपुने ब्र्बस्था छ स्र्ानो टू्यवेल बोतडङ्ग जडान उ.स. २ ले २७ वटा  वोतडङ्ग वापि 
रु.2870219। भकु्तानी ददएकोमा टू्यवेल जडानको अतभलेख र भरपाई पेि हनु ुपने रु. 

२८७०२१९ 

५७=३ ४७–२०७६।७।६ बाट तमसप ईन्टरप्राईजेजलार्  ब्र्ाग सामाग्री खररदबापि गि आ.व.को रु  ४७५७९३ 
भकु्तानी गरेकोमा भकु्तानी बाकीको प्रमार् िथा तबिरर्को भपािर् पेि नभएको रु 

 

४७५७९३ 

५७=४ साईकल खररदाः ७६-076/8/5 र्वद्यालर्को छाराहरुलाई साईकल र्विरर् गनि एम.आर आर टे्रडसि र्वजक 
नं.01‚ 609007620 बाट ४० थान साईकल रु.498566।मा खररद गरेको छ । खररद गरेको 
साईकलहरुको शजन्सी दाशखला नभएको र क-कसलाई उक्त साईकल र्विरर् गरेको हो कुनै प्रमार् पेि 
नभएकोले खररद गरेको साईकलको शजन्सी दाशखला र र्विरर् गरेको भरपाई सर्हिको प्रमार् पेि गनुिपने रु. 

 
 
 
 

४९८५६६ 

५७=५ 194-077/3/31 तमसप ईन्टरप्राईजेज (305266006) ल.पू.को गि वपि २२१-07६/3/31 बाट 
ररभसि गदाि ५० प्रतििि म ुअ करकट्टी २७७२२ अग्रीम कर बाहेक रु  रु.448071। व.ख. घटाएकोमा 
र्स बषि पूनाः रु ४८२१९३  खचि लेखी अतग्रम कर रु.6400 कट्टी गरी रु.475793। भकु्तानी गरेकोले 
कट्टी भएको भ्र्ाट पून खचि लेखी ररभसि भएभन्दा बर्ढ भकु्तानी ददएको हुँदा भ्र्ाट रकम असलु हनु ुपने रु. 

 
 
 
 
 

२७७२२ 

५७=६ गो.भा.२२५-077।३।२४ एम र्व. कम्प्रू्टर ए्ड सप्लार्सिबाट साँढा स्वास््र् चौकीको लातग स्पेशिर्फकेिन 
नखलुाई मू.अ.कर बाहेक मेतडकल ईर्र मेशिनको रु.8000। ल्र्ापटप-1 रु.85000। मेतडतसन र्व.र्प. सेट 
१ को रु.15000। गरी रु.122040। भकु्तानी गरेकोमा र्व.र्प.सेटको मूल्र् वजार दर भन्दा अस्वाभार्वक 
देशखएको र ल्र्ापटप र मेतडकल र्र्र मेशिनको स्पेशिर्फकेिन नखलुाउँदा उशचि मूल्र्मा खररद गरेको हो भन्न 
नसर्कएकोले पातलकाबाट एर्कन गरी बढी रकम असलु गनुि पने रु. 

 

 

 

 

122040 

 

५७=७ र्प.र्व. ग्लोबल टे्रडसिबाट ह्या्डपम्प कल ५३ सेट रु.1872161। गो.भा.49-076।७।६ मा भगि 
कन्ट्रक्सन प्रा.तल. बाट 62 सेट रु.922324। गरी ११५ थान  खररद गरेकोमा गो.भा.नं.255 तमति 
077/3/30 मा शजि ए्ड ररंग ुतनमािर् सेवाबाट ४० थान ह्या्डपम्प  मार जडान गरेको देशखएकोले बाँकी 
जडान गरेको प्रमार् पेि हनु ुपने रु. 

 

 

 

 

1822490 

५७=८ 1१1-07६/१०/2६ कक्षा ११ का छाराहरुलार् सार्कल तबिरर् गनि न्र् ुआदिि र्न्टरप्रार्जेजबाट ८९ 
थान खरीद गरी रु ८९९२७० भकु्तानी गरेकोमा तबिरर्को प्रमार् पेि नभएको रु  

 
 

८९९२७० 

५८ 66-076/6/25 साबिजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७ मा उपभोक्ता सतमतिले समर्मा काम 
सम्पन्न गनि नसक्ने भएमा सो कुराको सचुना साबिजतनक तनकार्लार् ददर् साबिजतनक तनकार्ले सो सम्बन्धमा 
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आबस्र्क जाँच गरी सतमतिसँग भएको सम्झौिा िोडी बाँकी काम ऐन र तनर्मावली अनसुार गराउनपुने ब्र्बस्था 
छ ।वथनाहमूल सडक र्वस्िार िथा नाला तनमािर् कार्िको कार्ािलर्बाट रु.4802000। भकु्तानी गने गरी 
तमति २०७६।२।१४ मा २०७६।३।२४ तभर सम्पन्न गने गरी रु.5383842।को   संझौिा गरेकोमा 
उपभोक्ता सतमतिको ०७६।७।६ को तनवेदन अनसुार ०७६।७।८ मा आतथिक वषि २०७६।७७ सम्म म्र्ाद 
थप गरी प्रथम रतनङ्ग र्वलबाट रु.2679409। मूल्र्ांकन गरी रु.2410128। भकु्तानी गरेको छ ।आतथिक 
बषितभर सक्नपुने काम अको आतथिक बषिमा म्र्ाद थपको तनबेदनतलर्  म्र्ादथप गरी  प्रथम तबल मार भकु्तानी 
गरी अधरुो रहेको देशखन्छ ।तनर्मावली अनसुार सतमतिको सम्झौिा िोडी खररद ऐन अनसुार नगरार् म्र्ादथप 
गरी अधरुो समेि रहेको उशचि िथा तनर्तमि देशखएन । 

५९ टावर लाईट जडानाः गो भौ १९–२०७६।६।३०-साविजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ११ मा 
मालसामानको लागि अनमुान िर्ार गदाि सम्बशन्धि साविजतनक तनकार् र त्र्स्िो साविजतनक तनकार् रहेको 
शजल्लाको अन्र् साविजतनक तनकार्ले चाल ु वा अशघल्लो वषिहरुमा  सोही प्रकृतिको खररद गदाि लागेको 
वास्िर्वक लागि, स्थानीर् बजारमा प्रचतलि दरभाउ अन्र् बजारको प्रचतलि दरभाउ र आपूतिि गने स्थान सम्म 
लाग्ने अनमुातनि ढुवानी खचि समेिलाई आधार तलई लागि अनमुान िर्ार गनुि पने व्र्वस्था छ ।तनर्मावलीले 
िोकेको उक्त आधार प्रमार् नराखी गि बषिको ईलेक्ट्रोतसर्न ईशन्जतनर्र गंगाराम र्ादवबाट िर्ार गरेको  
लागि अनमुान म ुअ कर बाहेक प्रति सेट रु.221261।ले २३ सेटको  रु. 5089014।मा  बोलपरबाट 
बोलपरदािा श्री भगि कन्ट्रक्सन प्रा.तल लार् रु.4917400। भकु्तानी गरेकोमा कार्ािलर्ले गो भौ २७९ 
तमति २०७७।३।३० बाट  र्स बषि थप २० सेट टावरलार्टको र् गंगाराम र्ादवबाट नै प्रतिसेट म ुअ कर 
बाहेक रु २१३६२८ को लागि अनमुान िर्ार गरी बोलपरबाट अतिस र्न्टरप्रार्जेजले कबोल गरेको रु 
२०३३७७ ले हनुे म ु अ कर समेि  रु ४५९६३३१ भकु्तानी गरेको छ ।आधार र प्रमार् बेगर एकै 
ब्र्ाशक्तबाट एउटै कामको गि बषि प्रति सेट  रु २२१२६१र र्स बषि रु २०३३७७ को  दरमा िर्ार गरेको  
लागि अनमुानमा तबस्वस्ि हनु सर्कदैन । 

 

५९=१ गो भौ १९–२०७६।६।३० बाट तबक्री पतछको सेवा ५ वषिको लातग प्रति सेट रु.2000।का दरले २३ 
सेटको रु.4६000। ईर्ष्टमेट गरी बोलपरदािा श्री भगि कन्ट्रक्सन प्रा.तल.को  कवोल दर रु.500।ले म ु
अ कर समेि  रु.१२९९५। भकु्तानी गरेकोमा बारेन्टीको संझौिा पेि नभएकोले असलु हनुपुनै रु 

१२९९५ 

५९=२ टावरलाईट र गरु्स्िर परीक्षर्ाः  साविजतनक खररद तनर्मावली,2064 को तनर्म ११५ मा साविजतनक तनकार्ले 
आपूतिि गररएका मालसामान संझौिामा उल्लेशखि प्रार्वतधक स्पेशिर्फकेिन र गरु्स्िर वमोशजम भए नभएको 
मालसामान तनरीक्षर् वा परीक्षर् सम्बशन्ध प्रचतलि कानून भए सोही कानून वमोशजम र नभएमा खररद संझौिामा 
उल्लेशखि कार्िर्वतध वमोशजम सम्बशन्धि मालसामान सम्बशन्धि र्वज्ञ रहेको एक सतमतिबाट तनरीक्षर् वा 
परीक्षर् गराई प्रतिवेदन तलन ु पनेमा पररक्षर् नगरार् एउटै प्रातबतधकले आधारबेगरिर्ार गरेको लागि 
अनमुानमा गरु्स्िर पररक्षर्को प्रतिबेदन नतलर् ४३ सेटको  रु ९५१३७३१। भकु्तानी गरेकोमा गरु्स्िर 
सम्बन्धमा तबस्वस्ि हनुे आधार देशखएन । 

 

 चाल ु  

६० शजन्सी अतभलेख ःाः आतथिक कार्िर्वतध तनर्माबली, २०६४ को तनर्म ४७ मा खररद गरी वा नगरी, हस्िान्िरर् 
भई वा बस्िगुि सहार्िामा प्राि मालसामान ७ ददन तभर मूल्र् र स्पेशिर्फकेिन खलुाई शजन्सी दाशखला गरी 
लगि अधावतधक गनुिपने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाको सार्वक गा.र्व.स. र तबषर्गि िाखाको सम्पूर्ि चल, 

अचल सम्पति र शजन्सी अतभलेख प्राि गरी नगरपातलकाको शजन्सी िथा सम्पशत्त रशजष्टरमा अतभलेख नराखेको, 
र्स वषि नगरपातलका अन्िगििका वडा कार्ािलर्ले खररद गरेको मालसामान को शजन्सी दाशखला नगरेको कारर् 
नगरपातलका अन्िगिि के कति सम्पशत्त र दार्र्त्व रहेको छ र्र्कन गने आधार भएन । पातलकाको स्वातमत्वमा 
रहेको भवन , जग्गा , सवारी साधन , कम्परू्टर, ल्र्ापटप, र्प्रन्टर, मोवाईल सेट, फतनिचर लगार्ि खप्न े िथा 
नखप्ने मालसामान सम्बन्धमा र्हनातमना ,दरुुपर्ोग िथा अपचलन हनुबाट संरक्षर् गनि छानबीन गरी गराई 
शजन्सी अतभलेख अद्यावतधक गरी पेि गनुि पदिछ । 

 

६०=१ आतथिक कार्ितबतध तनर्माबली, २०६४ को तनर्म ४६ र ४७ मा कार्ािलर्ले खररद गरी वा अन्र् कुनै प्रकारले  
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प्राि गरेको शजन्सी मालसामान एक वषि भन्दा वढी खप्न े प्रकृतिको भए म.ले.प. फारम नं.४७ खप्न े शजन्सी 
खािामा आम्दानी जनाई अतभलेख राख्न ुपदिछ । र्स्िा प्रकृतिका सामान कुनै व्र्शक्त वा तबषर्गि िाखालाई 
प्रर्ोग गनि ददएमा सहार्क शजन्सी खािा िर्ार गरी सामान  कसको शजम्मा रहेको छ भन्न ेअतभलेख राख्न ुपदिछ 
।तनर्म ५१ मा तनर्म बमोशजम लगि खडा गरी राशखएको सरकारी शजन्सी मालसामान हानीनोक्सानी नहनुेगरी 
संरक्षर् गने र तितनहरुको राम्रो सम्भार गरी वा चाल ुअबस्थामा राख्न ेउत्तरदार्र्त्व सम्बशन्धि कार्ािलर्प्रमखुको 
हनुे  ब्र्बस्था छ । कार्ािलर्ले र्स्िा खप्ने प्रकृतिका शजन्सी सामानहरुको शजन्सी खािा नं. ४७ मा  दाशखला  
गरी सहार्क शजन्सी खािा िर्ार गरी उक्त सामानहरु क–कसको शजम्मामा रहेको सो खलु्ने अतभलेख राखेको 
देशखएन ।लेखापररक्षर्को लागी पेि भएको शजन्सी खािा म.ले.प. फारम नं.४७ र ५२ िाखा प्रमखु कार्ािलर् 
प्रमखु कसैबाट पतन प्रमाशर्ि नभएको, मालसामानको स्पेशिर्फकेिन नखलुाएको,जोडजम्मा नगरेको,वडामा 
हस्िान्िरर् गरेका सामान मौज्दािबाट घटाएको, शजन्सी मौज्दािको बार्षिक तबबरर् िर्ार नगरेको , शजन्सी 
तनररक्षर् गरर गरार् प्रतिबेदन िर्ार नगरेको , तनकासी हदुा तनकासी नम्बर नराखेको ,मागफाराम ब्र्बशस्थि 
नरहेको,खचि भएर जाने सामान आम्दानी गरेकोमा मागफाराम अनसुार  खचि र मौज्दाि नजनार् आम्दातन मार 
जनाएको ति मध्रे् बाँकी आ ब २०७७।७८ मा शजम्मेवारी सारेको समेि नदेशखएकोले शजन्सी अम्दानी र खचि 
सम्बन्धमा कार्ािलर्बाट आबस्र्क छानतबन गरी तबगि देशखको शजन्सी अतभलेखअध्र्ावतधक  गरी र्हनातमना भए 
नभएको सम्बन्धमा प्रतिबेदन तलन ुपदिछ ।  

६०=२ खररद ईकाई र लागि अनमुानाः साविजतनक खररद तनर्मावली,2064 को तनर्म ११ मा मालसामानको लागि 
अनमुान बनाउन ुपने, तनर्म १६ मा खररद ईकार् गठन गनुिपने िथा खररद ऐनको दफा ८ मा खररद र्वतध 
छनौट गनुिपने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले ऐन र तनर्मावली वमोशजम मालसामान खररदका लातग ईकार् 
गठन गरी खररद ईकार्को तनर्िर्ले खररद र्वतध छनौट नगरी पटक पटक सोझै कमिचारी र सप्लार्सिबाट 
खररद गरेको देशखर्ो । र्सरी खररद गदाि पटक पटक खररदमा एउटै मालसामानको मूल्र् पतन फरक फरक 
तिरेको देशखर्ो । ऐन तनर्मावलीको पालना नगरी सोझै खररदमा देशखएका केही व्र्होरा तनम्नानसुार छन । 

 

६०=३ सोझै खररद  गदाि फरक फरक दरमा खररदाः साविजतनक खररद तनर्मावली,2064 वमोशजम वार्षिक खररद 
र्ोजना स्वीकृि नगरी सामानको स्पेशिर्फकेिन नखलुाई  ब्र्ाशक्तले सोझै खररद गरी सोधभनाि गदाि र्स वषि 
तनम्नानसुारको शजन्सी सामान र औषधी उपरकर् खररदमा बढी व्र्र्भार परेको देशखएको छ । शजन्सी खािा 
परीक्षर् गदाि देशखएका केही उदाहरर्हरु तनम्नानसुार छ ।र्स सम्बन्धमा कार्ािलर्बाट आबस्र्क छानतबन गरर 
बास्ितबक बजार दर भन्दा  बर्ढ भकु्तानी रकम असलु गनुि पदिछ । 

शजन्सी सामान खररद पररमार् खररद दर रु. 

एक्सटेन्सन वोडि 75 750 देशख1200 सम्म 

पेन ड्राईभ 20 1500 देशख 1800 सम्म 

झलु 2200 250 देशख1250 सम्म 

काटेज 142 5000 देशख 7500 सम्म 

तरपाल 1570 1050 देशख 2650 सम्म 

बल्ब होल्डर 1005 25 देशख 65 सम्म 

प्र्ारातसटामोल ह्यावलेट 12500 1 देशख 4 सम्म 

एल.ई.तड.बल्ब 1108  400 देशख 1630 सम्म 

शक्लर्र ब्र्ाग 177 15 देशख 225 सम्म 

तस.र्प.एम.ट्यावलेट ४ एम जी. 3200 1 देशख 3 सम्म 

कोतभड िफि    

कम्पलेक्स ट्वावलेट 49000 3 देशख 8 सम्म 

कटनरोल 106 200 देशख ३०० 
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र्प.र्प.ई र्कट (फेसतसल) 83 4080 देशख 8000 

गोलोब्स 61 30 देशख 90 

सेशजिकल मास्क 71865 4 देशख २५ 

सेतनटाईजर वोिल 1823 225 देशख 765 

 जाशजम िन्ना 558 255 देशख 1462 

गम्छा  167 195 देशख ३५० 

के.एम ९५ मास्क 615 325 देशख ५४४ 

प्लाशस्टक क्वाशल्टन 243 280 देशख 640  

जग।मग 226 20 देशख 225 

सेतनटाईजर 19470 49 देशख 58  
६१ तबल भपािर् पेि नभएको– आतथिक कार्ितबधी तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६ मा तबल भपािर् सर्हिको लेखा 

राख्ननपुने ब्र्बस्था छ ।पातलकाले तनम्नानसुारको अषाढ मर्हनामा अर्वरल वषािका कारर् र्वपिमा परेका लाई 
र्विरर् गनि   तरपाल,झलु , तबद्यालर्को र्तुनफमि ,पसु्िक खररद गरेकोमा सम्बशन्धिलार् तबिरर् गरेको  
आबस्र्क तबल भपािर् नराशख रु ६२६०८७२  भकु्त्तानी खचि लेखेको देशखर्ो ।र्स्िो खचि उद्दार िथा 
पूनिस्थापना   सतमतिबाट तबबरर् सङकलन  र तबिरर् गरी सम्बशन्धिलार् तबिरर् गरेको भपािर्को आधारमा 
उक्त सतमतिबाट अनमुोदन गरार् खचि लेखेको देशखएन ।िसथि उक्त शजन्सी तबिरर्को भपािर् तलर् सतमिबाट 
अनमुोदन गरेको प्रमार्  पेि हनुपुने अन्र्था असलु हनुपुने रु 

गो.भा.नं चाल ु र्ववरर् थान भकु्तानी कैर्फर्ि 

29-076।६।३० न्रू्टेररक 
सप्लार्िसबाट झलु 
खररद 
⁽610748400⁾ 

500 497200 अषाढ मर्हनामा अर्वरल 
वषािका कारर् र्वपिमा परेका 
लाई र्विरर् गनि 

31-076।६।३० न्रू्टेररक 
सप्लार्िसबाट 
तरपाल खररद 
⁽610748400⁾ 

170 201705 अषाढ मर्हनामा अर्वरल 
वषािका कारर् र्वपिमा परेका 
लाई र्विरर् गनि 

32-076।६।३० आलोक 
ईलेक्ट्रोतनक 
सप्लार्सिबाट झलु 

⁽60630056⁾ 

500 497000 अषाढ मर्हनामा अर्वरल 
वषािका कारर् र्वपिमा परेका 
लाई र्विरर् गनि 

33-076।६।३० आलोक 
ईलेक्ट्रोतनक 
सप्लार्सिबाट झलु 

⁽60630056⁾ 

200 198880 अषाढ मर्हनामा अर्वरल 
वषािका कारर् र्वपिमा परेका 
लाई र्विरर् गनि 

34-076।६।३० ग्लोवल 
सप्लार्सिबाट झलु 
खररद⁽607896
053⁾ 

500 497200 अषाढ मर्हनामा अर्वरल 
वषािका कारर् र्वपिमा परेका 
लाई र्विरर् गनि 

56-076।7।5 तसटी टे्रड 
कन्सनिबाट तरपाल 
खररद 
⁽302259241⁾ 

250 466125 अषाढ मर्हनामा अर्वरल 
वषािका कारर् र्वपिमा परेका 
लाई र्विरर् गनि 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

६२६०८७२ 
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5७-076।7।5  सत्र्म टे्रड 
कन्सनिबाट तरपाल 
खररद 
⁽30२४४५४४८⁾ 

250 466125 अषाढ मर्हनामा अर्वरल 
वषािका कारर् र्वपिमा परेका 
लाई र्विरर् गनि 

65-076।7।6 रामर्हि साहबाट 
राहि र्विरर् 
खाजा 

 59665 अषाढ मर्हनामा अर्वरल 
वषािका कारर् र्वपिमा परेका 
लाई र्विरर् गनि 

81-076।7।8 र्किनु तगरी राहि 
खाजा िथा वाडीमा 
दमकल चलाएको 

 65300 अषाढ मर्हनामा अर्वरल 
वषािका कारर् र्वपिमा परेका 
लाई र्विरर् गनि 

92-076।8।5 न्रू् एस.आर र्न्टर 
प्रार्जेजबाट 
तरपाल खररद 
⁽611836838⁾ 

 

286 397647 अषाढ मर्हनामा अर्वरल 
वषािका कारर् र्वपिमा परेका 
लाई र्विरर् गनि 

100-076।8।8 ज्र्ोिी जेनरल 
अडिर सप्लार्सिबाट 
तरपाल खररद 
⁽608901134⁾ 

267 497821 अषाढ मर्हनामा अर्वरल 
वषािका कारर् र्वपिमा परेका 
लाई र्विरर् गनि 

294-077।2।25 अहद 
र्न्टरप्रार्जेजबाट 
तरपालखररद 

⁽612269590⁾ 

267 497821 अषाढ मर्हनामा अर्वरल 
वषािका कारर् र्वपिमा परेका 
लाई र्विरर् गनि 

385-077।3।24 माँ र्सोधा 
र्तुनफमि बाट 
र्वद्याथी झोला 

580 445672 तबद्यातथिलार् तबिरर् गनि 

386-077।3।24 एकिा 
सप्लार्सिबाट 
र्वद्याथी पोषाक 
खररद 

580 494827 तबद्यातथिलार् तबिरर् गनि 

387-077।3।24 एकिा 
सप्लार्सिबाट 
र्वद्याथी टार्वेल्ट 
खररद 

580 199837 तबद्यातथिलार् तबिरर् गनि 

38८-077।3।24 एकिा 
सप्लार्सिबाट 
र्वद्याथी पसु्िक 
खररद 

580 ३७४१०० तबद्यातथिलार् तबिरर् गनि 

४१०-077।3।2७ आर्षु जेनेरल 
अडिरबाट लार्फ 
जाकेट २५ 
तरपाल ८० िगारी 

३०० ४०३९४७ तबपद ब्र्बस्थापनको लागी  
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७५ बेल्चा ५० 
कोदालो ३० 

जम्मा   ६२६०८७२  
 

६२ व्र्शक्तगि ररचजि खचिाःपातलकाले तनम्नानसुार ब्र्ाशक्तगि ररचाजि खचि ददएको देशखएकोले र्स्िो खचि तनर्न्रर् 
हनुपुदिछ ।र्स्िो खचिलार् तनर्तमि मान्न नसकीएको रु  
गो.भा.नं. र्ववरर् रकम 

28-076।6।30 राजन कुमार ठाकुर ररचाजि वापि 
भकु्तानी 

49600 

99-076।8।6 ररचाजि वापि भकु्तानी 24520 

108-076।8।10 राजन कुमार ठाकुर ररचाजि वापि 
भकु्तानी 

18600 

282-077।2।1 पदातधकारी िथा कमिचारीलाई 
ररचाजि वापि भकु्तानी 

28000 

432-077।3।29 पदातधकारी िथा कमिचारीलाई 
ररचाजि वापि भकु्तानी 

27000 

जम्मा  147720  

 

147720 

६३ अन्र् कार्ािलर्को खचिाः पातलकाले आफ्नो कार्िक्रम र अशखिर्ारीबाट अन्र् कार्ािलर्को खचि भकु्तानी गरेको 
अतनर्तमि देशखएको रु  

गो.भा.नं कार्ािलर्को नाम र्ववरर् भकु्तानी पाउने रकम 

4-चाल ु
076।6।15 

शजल्ला प्रिासन 
कार्ािलर् 

तसमेन्ट खररद वापि  जगदम्बा 
आर्रर् 
स्टोसिलाई 
भकु्तानी 

५४१८३ 

126-चाल ु
076।8।22 

शजल्ला प्रिासन 
कार्ािलर् 

दैतनक भ्रमर् भत्ता  १ जना कमिचारी  ७७०० 

423- चाल ु
077।3।28 

महोत्तरी शजल्ला गै स 
स स  सतमति, 
महोिरी 

 गै स स सतमति 400000 

जम्मा    ४६१८८३ 
 

४६१८८३ 

६४ पान र्वलबाट खररदाःसाबिजतनक खररद तनर्मावली २०६४ बमोशजमरु २०००० भन्दा बर्ढको खररद म ुअ 
करमा दिाि भएकोसग गनुिपनेमा  तनम्नानसुारको खररद दिाि नभएकोबाट गरेको देशखर्ो ।कर तबजकपेि 
नभएको भकु्तानीमा आर्कर ऐनको दफा ८८ बमोशजम १५प्रतििि अग्रीम कर कट्टी गनुिपनेमा घर्ट कर्ट्ट 
गरेकोले कर रकम  रु ४१७६७ असलु िथा खचि तनर्तमि नदेशखएको रु  

गो.भा.नं चाल ु खचि र्ववरर् सप्लार्सि रकम नपगु TDS 

30-०७६।६।३० कार्ािलर् सामान शचरांकन र्न्टर प्रार्जेज 
PAN(601892095) 

41760 ५६३७ 

97-०७६।8।5 कार्ािलर् सामान रर्वन्द्र स्टेिनरी उद्योग 87325 ११७८८ 

102-०७६।8।8 कार्ािलर् सामान तमतथला जेनरल अडिर 
सप्लार्सि 

43250 ५८३८ 

 
 
 
 
 
 

३०९३९२ 
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353-०७7।3।19 ममिि पाईप HDPE माँ लक्ष्मी हाडिवेर्र 39022 ५२६७ 

352-०७7।3।19 मसलन्द  पिपुिी छापाखाना 65065 ८७८३ 

367-०७7।3।21 सूचना  समाचार दैतनक 12000 १६२० 

368-०७7।3।21 सूचना महोिरी सािाहीक 21000 २८३५ 

जम्मा ३०९३९२ ४१७६७ 
 

६५ 13-076।6।15 रू्तनसेफ िफि का सरसफाई कार्िक्रमका ५ जना र्टगरको श्रावर् भाद्र मर्हनाको पाररश्रतमक 
वापि रु.120000। भकु्तानी गरेकोमा रू्तनसेफबाट उक्त खचि सोधभनाि तलन ुपने रु. 

 
 

१२०००० 

६६ 114 रू्तनसेफ िफि का कमिचारीको श्रावर्-आशश्वन ५ जनाको पाररश्रतमक रु.180000। भकु्तानी गरेकोमा 
श्रावर् मर्हनाको गो.भा.नं १३ बाट भकु्तानी भर् सकेकोले दोहोरो भकु्तानी रकम  180000 असलु हनु ुपने 
रु  

 
 

१८०००० 

६७ गि आ.वा.को भकु्तानीाः आतथिक कार्ितबतध तनर्मावतल २०६४ को तनर्म ४० मा चाल ु बषिको बजेटले 
नखाम्नेगरी बर्ढ बजेट खचि हनुे गरी दार्र्त्व सजृना गनि हदैुन ।िर तबिेष कारर् एवं पररशस्थतिबस तनर्मको 
उपतनर्म ८ मा उल्लेशखि खचि शिषिकहरुमा चाल ुबषिको बजेटले नखामेको खचि बेहोनुिपने भएमा तबल भपािर् 
बमोशजमको रकम आगातम बषिमा भकु्त्तानी ददनपने कारर् खोतल महालेखापररक्षकको कार्ािलर्ले िोकेको 
ढाँचामा भकु्त्तानी ददन बार्कको कच्चाबारीमा चढार् श्रावर् १५ गिे तभर प्रमाशर्ि गरार् त्र्स्िो भकु्त्तानी ददन 
बाकीको कच्चाबारी महालेखापररक्षकको कार्ािलर्मा समेि पठाउन ुपने ब्र्बस्था छ । तनम्नानसुारको भकु्तानी 
ददनबाँकीको प्रमाशर्ि कच्चाबारी बेगरउपतनर्म ८ मा िोकेको भन्दा फरक शिषिकको समेि  र्स बषि भकु्तानी 
गरेको तनर्तमि नदेशखएको रु  

गो.भा.नं र्ववरर् भकु्तानी पाउने रकम 

18-०७६।६।३० गाडी ममिि तसप्रमी टे्रतडङ्ग प्रा.तल. 12873 

25-०७६।६।३० घरभाडा श्रीमिी उषा देवी 18000 

27-०७६।६।३० घरभाडा कामेश्वरी चौधरी 9075 

46-०७६।7।1 घरभाडा रामानन्दन साह २७६०० 

48-०७६।7।1 ममिि नर्वन कुमार तमश्र ११६७५ 

63-०७7।7।6 सूचना प्रकािन द पशब्लक टुडे ४०७७७८ 

66-०७7।7।6 घरभाडा रामजलुमु साह 38590 

67-०७7।7।6 बैठक भत्ता वडा अध्र्क्ष सोनेलाल साह 60000 

74-०७६।7।8 घरभाडा र्वरेन्द्र प्र.साह 47170 

75-०७६।7।8 र्वद्यिु‚खाजा‚ममिि मशर्कान्ि लाल कर्ि 163927 

176-
076।11।१२ 

औषधी सतुभिा भेतडतसन 1200000 

 

जम्मा 
  १९९६६८८ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१९९६६८८ 

६८ तबद्यिुमा थप दस्िरु 44-76।७।१ नगरपातलका भाडामा बसेको घर धनी सरेुि पा्डेर्को घरको ग्राहक 
संखर्ा ०२०-११-055 को र्वद्यिु महिलु भकु्तानी गदाि थप जररवाना २५ प्रतििि रु.२२२३१। समेि 
भकु्तानी गरेको छ । र्वद्यिु महिलु समर्मा तिरी छुट तलन ुपनेमा तनम्नानसुार जररवाना तिरी बर्ढ व्र्र्भार 
पारेको रु. 

 
 
 
 

२२२३१ 
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गो.भा.नं र्वल रकम थप जम्मा भकु्तानी अग्रीम 

44-076।७।१ 83831 20958 104789 140000 35211 

45-076।7।1 4987 1173 6160 6000  

जम्मा ८८८१८ २२१३१ ११०९४९ १४६००० ३५२११ 

 
६९ आतथिक सहार्िा िथा कार्िक्रमको सहर्ोगाःस्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ मा 

पातलकालाई िोर्कएको अतधकारमा आतथिक सहार्िा िथा कार्िक्र्मगि सहर्ोग ददन तमल्ने व्र्वस्था भएको 
देशखदैन । पातलकाले तनम्नानसुार कार्िक्रमगि सहार्िामा रु ९१३८२५खचि गरेको देशखर्ो । खचिको लागि 
र प्रस्िाव अनसुारको परैु खचिको र्वल वेगर भकु्तानी गदाि भकु्तानी रकमको दरुुपर्ोग हनुे वास्िर्वक 
कार्िक्रममा खचि नभई व्र्शक्त र्विेषलाई फार्दा पगु्ने र भकु्तानी रकम वास्िर्वक खचि हो भनी र्र्कन गनि 
सक्ने अवस्था रहेन । पातलकाले र्स्िो  आतथिक सहार्िाको रुपमा कार्िक्रमगि सहर्ोग उपलब्ध गराएको 
तनर्तमि नदेशखएको रु. 

गो.भा.नं र्ववरर् रकम कैर्फर्ि 

3-076।६।१५ दूगािपूजा महोत्सव 162000  

37-076।7।१ र्वश्वकमाि पूजा सामाग्री 60000 तमठाई खरीद र्वल 
संलग्न 

40-076।7।१ र्वतभन्न बैठक सभा 
संचालन खाजा 

295000  िाशन्ि जेनरल स्टोर 
ए्ड सप्लार्सिको 
फलफुल‚ खाजा‚ 
रेडबलुकुो र्वल संलग्न 

47-076।7।१ सभा संचालन अतिथी 
सत्कार 

300000 लतलि तमठाई पसलको 
नास्िा‚पानी‚शचर्ा पानको 
र्वल 

68-076।7।१  श्रावर् मेलामा भएको 
टे्ट हाउस 

100000 मोहन प्रसाद र्ादवलाई 
गि वषिका चन्दन टे्ट 
हाउसको र्वल संलग्न र 
खाजा र्वल 

जम्मा ९१७०००  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

९१७००० 

७० गाडी भाडााः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १३ मा भाडामा तलर्ने सवारी साधनको लागि 
अनमुान िर्ार गनि सम्वशन्धि साविजतनक तनकार्का प्रमखुले त्र्स्िा साधन सम्वशन्ध ज्ञान भएको बढीमा ३ जना 
दक्ष प्रार्वतधकको एक सतमिी गठन गरी उक्त सतमतिबाट भाडामा तलने सवारी साधनको आरू् स्पेशिर्फकेसन, 

प्रचतलि वजार दर, भाडामा तलने अवतध र्न्धनको मूल्र् र खपि जस्िा कुराहरु र्वचार गरी लागि अनमुान 
िर्ार गरी तनर्मानसुार प्रतिस्पधािबाट खररद गनुि पने व्र्वस्था छ । कार्ािलर् प्रर्ोजनको लातग सवारी साधन 
प्रर्ोग भएको अवतधको प्रति ददन रु.3500 का दरले हनुे रकममा 10 प्रतििि वहालकर कट्टी गरी भकु्तानी 
ददने िििमा र्स बषि पालीकाले गाडी भाडामा तलर् तनम्नानसुार रु १८७४५०० भकु्तानी गरेको छ । र्सरी  
कार्ािलर्ले प्रर्ोग गने  गाडी भाडा भकु्तानी गदाि तनर्मावतल अनसुारको लागि अनमुानको दरमा प्रतिस्प्रधाि 
नगरार् सोझै लगबकु र हाशजर संलग्न नगरी साबिजतनक तबदाको समेि भकु्त्तानी  गरेको देशखर्ो । गाडी 
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उपर्ोगको आधारमा संझौिाको दर अनसुार   भाडा भकु्तानी गनुि पदिछ ।तनर्मावतल अनसुार लागि अनमुान र 
प्रतिस्पधाि नगरी भकु्त्तानी  गरेको  साबिजतनक तबदाको भाडा तबदा गर्ना गरी असलु हनुपुने समेि खचि 
अतनर्तमि देशखएको रु. 
गो भौ र तमति गाडी धनी  अवधी भकु्त्तानी रकम  

३५-०७६।६।३० चन्दे्रश्वर महिो  श्रावर् देखी असोज ३८७००० 

१६२-०७६।१०।६ चन्दे्रश्वर महिो  कातििक देखी मंतसर २१०००० 

९३-०७६।८।५ तबनोद गामी श्रावर् देखी कातििकर 
गि बषिको रु ७०००० 
समेि 

४९०००० 

१५८-०७६।१०।६ तबनोद गामी मंतसर देशख पौष २१०००० 

२८४-०७७।२।७ तबनोद गामी माघ देशख बैसाख ४२०००० 

४६६-०७७।३।३१ तबनोद गामी नखलेुको  १५७५०० 

जम्मा   १८७४५००  

 
 
 
 
 
 
 

१८७४५०० 

७१ गो भौ 59-076।७।६ फ्रू्चर हव तमतडर्ा मल्टी प्रपोज प्रा.तल.को र्वजक नम्बर २६६ तमति 075।8।२ 
को मोटर साईकल आपूतिि सम्बन्धी सूचना प्रकािनको फोटोकपी र्वल संलग्न गरी गि वषिकोरु १०३०५६ 
भकु्तानी गरेकोले सक्कल तबल िथा दोहोरो भकु्त्तानी नभएको प्रमार् पेि गनुिपने अन्र्था असलु हनुपुने रु. 

 
 
 
 

१०३०५६ 

७२ गो भौ 60-076।७।६ अश्वीनी  तमतडर्ा ए्ड माकेर्टङ्ग प्रा.तल.को  गि बषिको २०७६।२।१० को 
र्वज्ञापन प्रकािनको फोटोकपी र्वजक संलग्न गरी रु.१३५६०० भकु्तानी गरेकोले सक्कल तबल िथा दोहोरो 
भकु्त्तानी नभएको प्रमार् पेि गनुिपने अन्र्था असलु हनुपुने रु. 

 
 
 

१३५६०० 

७३ 448-077।3।31बाट स्वास््र् सेवा कमिचारीहरुलाई र्फल्ड भत्ता बापि रु २४३००० भकु्तानी गरेकोमा 
स्थातनर्िहमा समार्ोजन भएपतछ र्फल्ड भत्ता ददन तमल्ने प्रमार् पेि  हनुपुने रु  

 
 

२४३००० 

७४ स्थानीर् पूवािधार र्वकास साझेदारी कार्िक्रमाः स्थानीर् पूवािधार र्वकास साझेदारी कार्िक्रम(संरचालन कार्िर्वतध) 
तनर्मावली, २०७६ वमोशजम कार्ािन्वर्न हनुे स्थानीर् पूवािधार र्वकास साझेदारी कार्िक्रमको लातग र्स मनरा 
शिस्वा न.पा.लाई देहार् अनसुार पररर्ोजना संचालि गनि रु.1 करोड ३४ लाख वजेट प्राि भएकोमा रु.78 
लाख ५६ हजार खचि भई 59 प्रतििि र्वशत्तर् प्रगति भएको र्वशत्तर् प्रतिवेदन म.ले.प.फा.नं.275 बाट देशखन्छ 
।पातलकाले भौतिक प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गनुि पनेमा गरेको देशखएन । र्स सम्बन्धमा देशखएका व्र्होराहरु 
तनम्न छनाः 

 

७४=१ क. र्स सम्बन्धी म.ले.प. कार्ािलर्ले िर्ार गरेको र्ववरर् माग गने अनसूुची फाराम पातलकालाई 
लेखापरीक्षर्को क्रममा ददएकोमा र्ववरर् भरी डोर कार्ािलर् समक्ष पेि नगरेबाट र्ोजना कार्िक्रम र खचि 
शस्थतिको र्वश्लषेर् गनि सर्कएन । 

 

७४=२ ख. स्थानीर् पूवािधार र्वकास साझेदारी कार्िक्रम संचालि कार्िर्वतध/ तनर्मावली,2076 को बुँदा नं.6(घ) मा 
तनदेिक सतमतिले स्वीकृि गरेक आर्ोजना कार्ािन्वर्नको लातग सम्बन्धीि स्थानीर् िहमा लेखी पठाउन े
व्र्वस्था रहेकोमा उक्त व्र्वस्था अनसुार देहार्का ९ आर्ोजना लेखी आएकोमा लेखापरीक्षर्लाई ३ 
र्ोजनाको फाईल पेि हनु नआएकोले तनदेिक सतमतिबाट लेखी आएभन्दा फरक आर्ोजना कार्ािन्वर्न 
गरेको छ की तभडान गरी एर्कन गनि सर्कएन । 

 

७४=३ तनम्न ३ र्ोजनाको फाईल लेखापरीक्षर्मा पेि नभएकोले पेि गनुि पने रु. 
क्र.सं. आर्ोजनाको र्ववरर्  वजेट 

1. मनरा पूवीटोल दगुाि मशन्दरको धमििाला तनमािर् वडा नं.१ 10 लाख 

2. मनरा शिस्वा मधवाको मदिसा छि ढलान वडा नं.10 10 लाख 

3. सकरी सामदुार्र्क भवन तनमािर् वडा नं.10 10 लाख 

3000000 
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 जम्मा 30 लाख  
 कृर्ष िफि    

७५ कृर्ष कार्िक्रम –माटो पररक्षर् र भकारो सधुार कार्िक्रम अन्िगिि कृषकहरुको खेि बारीको माटो सधुारको 
लागी भतन गो भौ नं ९४ तमति २०७७।३।२४मा १२००० के जी कृर्ष चनु ईष्टवेष्ट एग्रोभेट कन्सनिबाट 
खररद गरी  रु २००००० भकु्तानी ददएको िथा गोठ तनमािर् गरी  भकारो सधुार गनि गो भौ नं ९३ तमति 
२०७७।३।२४ मा ३८ ब्डल जस्िा पािा-१७५१=४८ के जी _श्र्ाम आईरन ए्ड टार्र टे्रडबाट खररद 
गरी रु ३००००० भकु्तानी ददएकोमा लेखापरीक्षर्मा  तबिरर्को भपािर् पेि भएन ।कार्ािलर्ले उक्त शजन्सी 
मौज्दाि रहेको जनाएको छ ।तबिरर् हनु नसक्नाको कारर् जनाएको छैन ।असारमा बजेट र्िज नगराउन े
उदे्यश्र्लेखरीद गरी  हाल सम्म मौज्दाि राखेबाट दवैु कार्िक्रमबाट लशक्षि समदुार् लाभाशन्वि भएको देशखएन 
।र्सरी खरीद मार गरी मौज्दाि राख्न ेकार्िमा तनर्न्रर् हनुकुा साथै तबिरर् नगरी मौज्दाि राखी बर्ढ ब्र्र्भार 
पारेको रु  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

५००००० 

 शिक्षा िफि    

७६ शिक्षक अतभलेख – शिक्षा मन्रालर्को कार्िक्रम कार्ािन्वर्न पशुस्िका २०७५।७६ अनसुार शिक्षा र्वभाग समावेिी 
शिक्षा िाखाबाट प्रमाशर्ि गरी पठाएको दरबन्दी र्ववरर्का आधारमा शिक्षकहरुको अतभलेख अद्यावतधक गरी 
शिक्षक एवं कमिचारीहरुको िलब भत्ता लगार्िका रकम र्वद्यालर्गि रुपमा र्र्कन गरी खचि लेख्नपुने उल्लेख छ 
। िर पातलकाले र्वद्यालर्गि रुपमा शिक्षकहरुको स्थार्ी, अस्थार्ी एवं राहि दरबन्दी र्ववरर् अद्यावतधक गरको 
पार्एन । साथै पातलकाले र्सवषि कुन कुन र्वद्यालर्मा के कति शिक्षकहरुको नर्ाँ तनर्शुक्त, सरुवा, बढुवा, अवकास 
एवं बेिलबी तबदामा छन ् सोको अद्यावतधक र्ववरर् लेखापरीक्षर्मा पेस नगरेकोले र्वद्यालर्को िलबी माग 
फारामलाई नै आधार मानी िलब तनकासा तभडान गररएको छ । जसले गदाि िलब तनकासा रकम र्थाथिपरक एवं 
दरुुस्ि छ भनी आश्वस्ि हनु सकिएन 

 

७७ शिक्षक दरवन्दी र पदपूतिि - स्थानीर् िह अन्िगिि रहेका सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुमा दरबन्दी अनसुार शिक्षकको 
पदपूतिि भई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदिछ । र्स स्थानीर् िह अन्िगिि र्वतभन्न िहका ५ सामदुार्र्क 
र्वद्यालर्हरुको शिक्षक दरवन्दी र पदपूतििको अवस्था एवं शिक्षकको संखर्ा तनम्नानसुार रहेको देशखन्छ 
।दरबन्दी अनसुारको शिक्षकको पदपूतिि र्थाशिघ गररन ुपदिछ । 

 

 तस.नं. र्वद्यालर्को नाम शिक्षक 
दरबन्दी 

पदपूतिि ररक्त र्वद्याथी संखर्ा 

1 श्री सहदेव सहनी आ र्व जावख ५ १ ४ २३३ 

२ श्री रा आ र्व भोल्ही ५ २ ३ १५८ 

३ श्री जनिा आ र्व खिुनगरी ३ १ २ ५२ 

४ श्री दगुाि मा र्व मनरा ३० २० १० १५०९ 

५ श्री मा र्व सहसराम १५ १० ५ ६५६  

 

७८ तन:िलु्क पाठ्यपसु्िक: पातलकाले पेि गरेको २८ र्वद्यालर्हरुको िीषिकगि रकम तनकािा र्ववरर्ा अनसुार 
तन:िलु्क पाठ्यपसु्िक खररदको लातग कूल रु.3६,९०,०००। अनदुान तनकासा गररएको छ । साविजतनक 
र्वद्यालर्मा प्रदान गररने तन:िलु्क पाठ्यपसु्िक समर्मा र्वद्यालर्ले खररद गरी र्वद्याथीले प्राि गरे नगरेको, 
र्वद्यालर्ले प्रर्ोग गने पाठ्यसामाग्री पाठ्यक्रम र्वकास केन्द्रको स्वीकृि सूशच मध्रे्बाट भए नभएको सम्बन्धमा 
कार्ािलर्ले प्रभावकारी िवरले अनगुमन गनुिपदिछ 

 

७९ पेश्की बाकँी – शिक्षा संरे्जक बेच ु तसंहलाई कक्षा ८ को बार्षिक परीक्षा संचालन गनि गो भा न ४२ तमति 
२०७६।१२।२६ मा रु १४८०००। पेशश्क रकम ददएकोमा आ व को अन्ि सम्म फछिर्ौट नभएकाले 
आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावतल ,२०६४ अनसुार असलु फछिर्ौट गनुि पने रु 

१४८००० 

८० िैशक्षक व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ाली (EMIS) : कार्िक्रम कार्ािन्वर्न पशुस्िका (आ. व. २०७६।७७) मा 
EMIS मा प्रर्वष्ट ि्र्ाङ्कलाई सम्बशन्धि र्वद्यालर्बाट कक्षागि र्वद्याथीहरुको र्थाथि ि्र्ाङ्कसँग सत्र्ापन 
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(तभडान) गरार् शिक्षा अतधकृिबाट प्रमाशर्ि गरी सोका आधारमा र्वद्यालर्हरुलाई छारा छारवतृ्ती र दतलि 
छारवतृ्ती (कक्षा १-८) प्रति र्वद्याथी वार्षिक रु.४००। का दरले, शिक्षर् तसकार् सामाग्री िथा Book Corner 

व्र्वस्थापनका लातग कक्षा १-५ प्रति र्वद्याथी वार्षिक रु.१५० का दरले, कक्षा ६-10 प्रति र्वद्याथी वार्षिक 
रु.२००। का दरले, प्रति र्वद्याथी र्कार् लागिका आधारमा प्रारशम्भक बाल र्वकास कक्षाका लातग प्रति 
र्वद्याथी वार्षिक रु.500। का दरले, कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन प्रति र्वद्याथी वार्षिक रु.200। का दरले, 
ददवा खाजा बाल र्वकास कक्षा देशख कक्षा ५ सम्म प्रति र्वद्याथी दैतनक रु.15। का दरले र्वद्यालर्लाई 
अनदुान ददने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले EMIS मा प्रर्वष्ट ि्र्ाङ्कलाई कक्षागि र्वद्याथीहरुको र्थाथि ि्र्ाङ्कसँग 
सत्र्ापन गरेको पार्एन । जसले गदाि वास्िर्वक र्वद्याथी संखर्ाभन्दा बढी तनकासा गएको छैन भन्न सक्न े
आधार भएन। कार्ािलर्ले कार्िक्रम कार्ािन्वर्न पशुस्िकामा उल्लेख भए बमोशजम EMIS डाटालाई र्वद्याथी 
हाशजरी पशुस्िका, परीक्षामा सहभागी संखर्ा र अनगुमनबाट र्वद्याथीहरुको र्थाथि ि्र्ाङ्कसँग सत्र्ापन गराई 
शिक्षा अतधकृिबाट प्रमाशर्ि गरेर मार अनदुान तनकासा ददनपुदिछ । 

८१ बढी तनकासााः आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ मा कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा रीि पगुे वा नपगुेको जाँच 
गरी तनकासा िथा खचि गनुि पने उल्लेख छ ।  नगरपातलकाले तनम्न तबद्यालर्हरुलार् तनम्नानसुार बार्षिक 
रु.370653।  बढी तनकासा खचि लेखेको छ ।िसथि बढी तनकासा ददएको रकम असलु गरी सङशघर् राजश्व 
खािामा दाशखला हनुपुने रु. 
तस.नं. र्वद्यालर्को नाम बार्षिक तनकासा 

हनुपुने 

तनकासा भएको  बर्ढ तनकासा रकम 

1. श्री भै.ग.ुलो.ज.मा.र्व.वथनाह ५७३०९०२ ६०६६३१३ 335411 

2. श्री मा.र्व. सहसराम ४९४०८१० ४९४५४९५ 4685 

3. श्री राधा तन.मा.र्व.ईटहवा हनमुानपरु ५३१५०२६ ५३२५२९८ 10272 

4. श्री सर्ुि मतुनलाल मा.र्व. सरपल्लो ३४९०८७२ ३५०३७१२ 12840 

5. श्री रा.प्रा.र्व. शझंगस्थान सरपल्ला १५७८८९० १५८३६९० 4800 

6. श्री प.रा.र्व.रा.प्रा.र्व. १५७३४३१ १५७६०७६ 2645 

 जम्मा २२६२९९३१ २३०००५८४ ३७०६५३  

 
 
 
 

३७०५६३ 

८२ कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२५ अनसुार तनमािर् कार्ि सम्पन्न 
भए पश्चाि कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन पेि गनुि पने व्र्वस्था छ । न=पा= ले र्स वषि ८ र्वद्यालर्हरुलार् दरु् कोठे 
भवन, िैचालर्, पसु्िकालर् िथा प्रर्ोगिाला तनमािर् गनि रु=१ करोड १२  लाख ५० हजार तनकािा ददएकोमा 
र्वद्यालर्ले तनमािर् कार्ि मलु्र्ाँकन गरी कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन पेि गनुि पने रु= 

तस न र्वद्यालर्के नाम तनकािा रकम काम 

१ श्री दगुाि मा=र्व मनरा १६००००० २ कोठे भवन 

२ श्री जनिा तन =मा =र्व सोनाल १६००००० २ कोठे भवन 

३ श्री सरर् ुमशुन्नलाल मा =र्व सरपल्लो १६००००० २ कोठे भवन 

४ श्री दारुल ओलम र्स्लातमर्ा गलि स्कुल कटैर्ा १६००००० २ कोठे भवन 

 
 
 

११२५०००० 
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५ श्री मदरसा गातसर्ा मदीनिलु बरकाि मधवा ७००००० छारा िाचालर् 

६ श्री र्वद्यासिी आधारभिु र्वद्यालर् जाउख ७००००० छारा िाचालर् 

७ श्री भै =ग ु=लो =ज =मा =र्व बथनाहा ६५०००० आर् सी र्ट 

८ श्री राधा आ =र्व =र्टहवाि हनमुानपरु १५००००० रेक्टो र्फर्टग+ 

९ मशुन्सफ मा तब साढा ६५०००० लार्बे्ररी आर् तस र्ट 
पसु्िकालर्  

१० जनिा मा तब चौकट्टी ६५०००० लार्बे्ररी आर् तस र्ट 
पसु्िकालर्  

 जम्मा ११२५००००   
८३ छारवशृत्त–नेपाल सरकार शिक्षा मन्रालर्को कार्िक्रम कार्ािन्वर्न पशुस्िका २०७६।७७ को ख्ड २ ख को 

दफा ४=२ िथा अनसुशुच १२ को ६ अनसुार IEMIS प्रर्ातलमा प्रर्वष्ट ि्र्ांकलाई सम्वशन्धि र्वद्यालर्बाट 
कक्षागि तबद्याथीहरुको र्थाथि ि्र्ांकसगं सत्र्ापन गराई शिक्षा अतधकृिबाट प्रमाशर्ि गरी सोको आधारमा 
तबद्यालर्हरुलाई आधारभिु िह कक्षा १देशख ८ सम्म अध्र्नरि छाराहरु र दतलि छारहरुलाई रु=४००। प्रति 
तबद्याथीका दरले छारवशृत्तको रकम तनकािा ददन ुपनेमा पातलकाले र्स वषि ६ वटा तबद्यालर्लाई माध्र्ातमक 
िह कक्षा ९र १० मा अध्र्नरि दतलि छारा र छारहरु १६६ जना समेिलाई प्रति तबद्याथी रु ५००। का 
दरले रु ८३०००। तनकािा ददएको रकम सम्वशन्धि तबद्यालर्बाट असलु गनुि पने रु 
तस 
न 

तबद्यालर्को नाम कक्षा ९ र १० का 
तबद्याथी सखर्ा 

रकम 

१ श्री दगुाि मा तब मनरा ८६ ४३००० 

२ श्री मनु्सीफ मा र्व साढा ११ ५५०० 

३ श्री जनिा मा र्व कटैर्ा  ९ ४५०० 

४ श्री सरर् ुमनु्िीलाल मा र्व सरपल्लो ३२ १६००० 

५ श्री भै ग ुलो ज मा र्व बथनाहा २२ ११००० 

६ श्री जनिा तन मा र्व सोनोल  ६ ३००० 

   ८३०००  

 
 
 
 
 
 
 

८३००० 

८४ छारवशृत्तको भरपाई– नगरपालीका क्षेरतभरका २८ मध्रे् २६ तबद्यालर्का आधारभिु िहमा अध्र्नरि छाराहरु 
र दतलि छारहरुलाई छारवशृत्त बापिको रु २१६२१००। तनकािा खचि लेखेकोमा सो रकम तबद्यालर्हरुले 
सम्वशन्धि तबद्याथीहरुलाई र्विरर् गरेको भरपाई पेि गनुि पने रु 

 
 

२१६२१०० 

८५ शिक्षा सििि अनदुान खचिाः पातलका अन्िगिि बाल र्वकास केन्द्र १, माध्र्तमक र्वद्यालर् ५, आधारभिू (1-8) 
र्वद्यालर् १८ वटा र मदरसा ४ वटा मध्रे् ३ संचालनमा रहेको गरी जम्मा २७ वटा संचालनमा रहेको 
र्वद्यालर्हरुलाई र्स वषि आधारभिू िहसम्मका लातग रु.5,33,07,140। माध्र्तमक िहसम्मको लातग 
रु.1,36,68,748। र्वद्यालर् क्षेर र्वकास कार्िक्रम शजल्लास्िरको लातग रु.4,22,38,355। गरी कूल 
खचि रु.10,92,३२१८८ खचि भएको र्वशत्तर् प्रतिवेदन    ( म.ले.प.फा.नं.२७५) र आतथिक तबबरर्बाट   
देशखएकोमा पातलकाले िर्ार गरेको लेखापरीक्षर्मा पेि भएको उक्त र्वद्यालर्हरुको िीषिकगि  तनकािा  
खािामा दरबन्दी र तबबरर् सर्हिको  कुल तनकासा खचि रु.10,61,43,856 मार भर्  रु.30,70,387। 
फरक देशखएको छ ।पातलकाले खचि लेशख  र्वद्यालर्हरुको खािामा तनकासा ददएको भन्दा बढी खचि देशखनकुो 
कारर् छानवीन गरी बर्ढ गएको अनदुान र िलवभत्ता असलु गनुिपनै  रु. 
क्र.सं. र्वद्यालर्को नाम खािा नं.  कुल तनकासा प्रत्रे्क र्वद्यालर्लाई 

पठाएको िीषिकहरु 

३०८८३३२ 
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1. श्री दगुाि मा.र्व. मनरा 8411000839 13825898 नन सेलरी 

2. श्री नेपाल रार्िर् आ.र्व.मनरा 8411000761 1967046 कक्षा १ अंग्रजेी 
तसकाई अनदुान 

3. श्री राधा आ.र्व. ईटहवाि 
हनमुानपरु 

8411000952 7896326 पाठ्यपसु्िक 
ििप्रतििि 

4. श्री रार्िर् आ.र्व. भोल्ही 8411000846 1512851 उ.मा.र्व. 
पाठ्यपसु्िक, नन 
सेलरी 

5. श्री ने.रा.कु.आ.र्व. मनरा कट्टी 8411000877 4793935 र्वद्यालर् संचालन 
मसलन्द 

6. श्री जनिा आ.र्व. मनोगीकुट्टी 
साँढा 

8411001005 1230541 ददवाखाजा प्रथम दोश्रो 
र िेश्रो 

7. श्री मनु्सीफ मा.र्व. साँढा 8411000921 10567917 लाईबे्ररी आईतसटी 
अनदुान 

8. श्री प.रा.र्व.रा.प्रा.र्व. साँढा 8411001014 2000988  र्वद्यालर् सधुार  

9. श्री र्वद्यासिी आ.र्व. जाउख 8411000815 3668633 वालर्वकास मसलन्द 

10. श्री माध्र्तमक र्वद्यालर् 
सहसराम 

8411000990 6462055 बालर्वकास प्रोत्साहन 

11. श्री जनिा मा.र्व. कटैर्ा 
चौररर्ा चौकट्टी 

8411000808 8371462 प्रति र्वद्याथी लागि 
अनदुान 

12. श्री जनएकिा आ.र्व. सोनकट्टी 8411000938 517110  आधारभिू िह छार 
छारा छारवरृ्र्द् 

13. श्री चलु्हाई मार्ा प्रा.र्व. 
सरपल्लो 

8411000860 2659056 आधारभिू शिक्षक, 
बालर्वकास, सहर्ोगी 
र्वद्यालर् सहार्क र 
पोिाक, मा.र्व. 
तनकािा 

14. श्री सरर् ुमनु्नीलाल मा.र्व. 
सरपल्लो 

8411001087 6725669 आधारभिू, मा.र्व. 
तनकासा प्रथम,दोश्रो र 
िेश्रो 

15. श्री रार्िर् आ.र्व. शझंगास्थान 8411000945 2303693 मा.र्व.छार छारा 
छारवशृत्त 

16. श्री जनिा आ.र्व. खसुनगरी 8411001111 939857 दईु कोठे भवन, 
िौचालर् र 
रेक्टीर्फटीङ्ग 

17. श्री सहदेव सहनी आ.र्व. 
जाउख 

8411000969 1290333 स.आ.रर.ि.व्र्. िथा 
वलेुर्टन । 
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18. श्री भै.ग.ुलो. ज.मा.र्व. 
बथनाहा 

8411000914 8263600  

19. श्री रा.ज.प्रा.र्व. मरुवाही 8411000884 2482679  

20. श्री हनमुानदत्त र्वश्वनाथ ज.स. 
प्रा.र्व. मध 

8411001050 2009687  

21. श्री नेपाल रा.ज. प्रा.र्व. सकरी 8411000891 3170447  

22. श्री नेपाल रा.आ.र्व.बथनाहा 
मसुहरीटोल 

8411001023 1650840  

23. श्री जनिा तन.मा.र्व. सोनौल 8411000853 6819095  

24. श्री तमतथला बालर्वकास केन्द्र 
साँढा 

8411001032 116000  

25. श्री मदरसा गौतसर्ा मदीनिलु 
बरकाि मधवा 

8411000976 1243163  

26. श्री मदरसा मझरुल ओलूम 
तसस्वा कटैर्ा 

8411001661 1188814  

27. श्री दारुल ओलम ईस्लातमर्ा 
जले स्कुल कटैर्ा 

841100077 2466161  

28. श्री मदरसा फैजलु कुरान सादा 
जाउख 

8411000983 0  

 जम्मा  106143856   
 बैंक नगदी र्किाब अनसुार तनम्न गोश्वारा भौचरबाट र्वद्यालर्लाई  तनकासा भएको र्ववरर् तनम्नानसुार छ । 

गो.भा.नं. र्ववरर् तनकासा रकम 

2-076।६।१५ प्रथम चौमातसक तनकासा  25718493 

31,32 र ३३ -
076।११।६ 

दोश्रो चौमातसक तनकासा 21672690 

50,58,62,108 िेश्रो चौमातसक तनकासा पोिाक समेि 24847507 

9,11,27 ददवाखाजा 9361798 

70,86र ९१ तसकाई केन्द्र अनदुान 300000 

39,59,67,103र १०४ र्वतभन्न अनदुान 18197378 

58-077।२।६ दईु कोठे भवन र िौचालर् तनमािर् 7800000 
109-077।३।२८ पाठ्यपसु्िक 1334322 
 जम्मा 109232188  

 

 स्वास््र् िफि   

८६ औषधी खररदाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा तबस लाख 
रुपैर्ाँसम्मको औषधीजन्र् मालसामान उत्पादकले रार्िर्स्िरको समाचार परमा सूचना प्रकािन गरी िोकेको 
तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गनि सर्कने व्र्वस्था  छ ।  नगरपातलकाले उक्त प्रर्क्रर्ा वेगर रु.2534315। 
को औषधी सोझै खररद गरेको छ । र्स सम्बन्धी देशखएको व्र्होराहरु तनम्नानसुार छनाः 

 



 

                                                                                       58 
 

 

८६=१ खररद गरेका उक्त औषधी कुन औषधी कम्पन्नीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्र् रार्िर् परपतरकामा 
प्रकािन समेि भएको नदेशखएको, 

 

८६=२ आपूतिि हनुे औषधी डब्ल.ुएच. ओ सटीफाईड हनुपुने औषधीको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं र म्र्ाद समाि तमति 
उल्लेख गरी सम्बन्धीि र्वषर् र्वज्ञबाट मचुलु्का उठाई राख्न े नगरेको िथा उक्त औषधी तबक्रीको लातग 
होईनभतन  खलुाएको प्रमार् समावेि नभएको, 

 

८६=३ आपूतिि भएका औषधी एवम ्सशजिकल समान स्टोर दाशखला हनुअुशघ स्पेशिर्फकेिन अनसुार भए/नभएको 
नखलुाएको कारर् औषधीको गरु्स्िर र म्र्ाद सम्बन्धमा र्र्कन गनि सर्कएन । 

 

८६=४ औषधीको शजन्सी र्किाबमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र शजल्लाबाट हस्िान्िरर् भई आएको खलु्ने गरी 
व्र्वशस्थि रुपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको, 

 

८६=५ औषधीको खचि घटाउदा माग फारामको आधारमा घटाउन ुपने एकमषु्ट घटाउने गरेको  

 िसथि औषधीको खररद, आपूतिि, दाशखला िथा खचिको र्ववरर् अद्यावतधक हनुे गरी अतभलेख राख्न ेिोर्कएको 
गरु्स्िर अनसुारकै औषधी प्राि भएको नभएको र्कीन गरी हस्िान्िरर् िथा खररद गरीएको औषधीको र्ववरर् 
खलु्ने गरी अतभलेख राख्न ेिथा आतथिक वषिको अन्त्र्मा बाँकी रहेको औषधीहरु शजम्मेवारी सारी  शजन्सी 
अतभलेख व्र्वशस्थि गने िफि  ध्र्ान ददन ुपदिछ । 

 

८७ स्र्ातनटरी प्र्ाड– माध्र्ातमक िहमा अध्र्नरि तबद्यालर्का र्किोर र्किोरीहरुलाई र्विरर् गनि १९४७० 
प्र्ाकेट स्र्ातनटरी प्र्ाड रु १२६८७४१ मा तमति २०७७।३।२४ भौ न ९६ र २०७७।३।३१ भौ न 
१२२ बाट खचि लेशख लव मेतडकल हल बाट खररद गरेकोमा लेखापरीक्षर् अवतध सम्म माध्र्ातमक 
तबद्यालर्हरुलाई हस्िान्िरर् गरेको प्रमार् पेि नभएको रु 

 
 
 
 

१२६८७४१ 

८८ प्रधानमन्रीरोजगारकार्िक्रम– स्थानीर्िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्शक्तलाई न्रू्निम रोजगारी  प्रत्र्ाभिू गराउन एवं 
सामूदार्र्क पूवािधारहरुको र्वकास माफि ि नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले स्थानीर् िहतभर 
प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम सञ्चालनमा रहेको छ।र्स कार्िक्रमकालागी  र्सबषि रु ४८२१२० तनकासा भर् 
रोजगार संर्ोजकको िलबमा मार खचि भएको देशखर्ो ।   पालीका  तभरका वडाहरुमा तनमािर्कार्ि लगार्िका 
कार्िक्रम सञ्चालन र रोजगारी उपलव्ध नगरार् िलबमा मार खचि गरेको उशचि देशखदैन । 

 

८९ सरुक्षीि नागररक आवास र्ोजना – पराल िथा खरको छाना भएको घर पररवारलाई जस्िापािाको छानामतुन 
ल्र्ाउने गरर नागररक आवास तनमािर् कार्िक्रम संचालन गनि र्स वषि ७६ जना लाभग्रार्हलाई ६० प्रतिििले 
प्रति लाभग्रार्ह रु ३० हजारको दरले रु २२ लाख ८०हजार बैंक खािामा जम्मागरर खचि लेखेको छ । 
सरुशक्षि नागररक आवास तनमािर् सम्वशन्ध कार्िर्वतध ,२०७५ को दफा ५ अनसुार रकम प्राि गरेका 
लाभग्रार्हहरुले सो रकमबाट  जस्िापािा र सहतुलर्ि दरको काठ लगागिको सामाग्री खररद गरर तनमािर् कार्ि 
अशघ बढाउन ु पने , दफा ६ अनसुार पर्हलो र्कस्िाबाट प्राि अनदुानको तनमािर् कार्ि सम्पन्न गरर प्रार्वतधक 
प्रतिवेदन प्राि भएपतछ दोश्रो िथा अशन्िम र्कस्िा बापि ४० प्रतििि रकम पाउने व्र्वस्था भएकोमा 
लाभग्राहीले र्स बषि सम्झौिा अनसुारको प्रथम र्कस्िामार भकु्तानी तलएको देशखर्ो ।  सो   कार्ि भए नभएको 
अनगुमन र प्रार्वतधक प्रतििवेदन िर्ार गरी  दोस्रो र्कस्िाको ४० प्रतििि ददन ुपनेमा लेखापरीक्षर् अबतध सम्म 
कार्ािलर्बाट अनगुमन िथा  प्रार्वतधक प्रतििवेदन िर्ार गरेको देशखएन। सम्झौिा अनसुारको कार्ि भए नभएको 
अनगुमन गरी कार्ि नभएको भए उक्त रकम असलु गरी संशघर् राजश्व दाशखला गनुिपने रु  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

२२८०००० 

 संशघर् रकार पजुीगि  

९० स्र्ालो टु्यवेल – ठेक्का न Mun/Man//MOH/NCB/STW 01/076/77आशिष कन्स्टक्सनको भ्र्ाट सर्हि रु 
४६४५६२४। कवोल अंकमा वडा न १ देशख ७ सम्म ४५ वटा र्वतभन्न व्र्शत्तको घरमा  स्र्ालो टु्यवेल 
जडान गरेको भतन रु ४६४५६२४। खचि लेखेकोमा सम्वशन्धि व्र्शत्तहरुले  स्र्ालो टु्यवेल जडानको सामान 
बझेुको र तनमािर् सम्पन्न गरेको  प्रमार् पेि गनुि पने रु 

 
 
 
 

४६४५६२४ 

 प्रदेि सरकार पजुीगि िफि   

९१ कार्िक्रम–वडा न ५ शिसवा कटैर्ामा पक्की कुलो तनमािर् गनि रु ६५ लाख,  वडा ८ मा धमििाला िथा 
कम्पाउ्डवाल तनमािर् गनि रु २५ लाख, र वडा ९ मा रामजानकी एवं शिव तमन्दर तनमािर् गनि रु १० लाख 
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गरी कूल १ करोड र्वतनरे्जन भएकोमा उपभोक्ता सतमति माफि ि रु ९९लाख ४४ हजार खचि भई ९९ प्रतििि 
र्वशत्तर् प्रगति भएकोमा तनम्नानसुार देशखर्ो ।।  

९१=१ दररेट –पातलकाले िर्ार गरेको दररेट र्वश्लषेर् संग वडा न ५ को पक्की कुलो तनमािर् कार्िको लागि 
अनमुानको दररेट तभडान गदाि दररेट र्वश्लषेर्मा उल्लेख गरेको भन्दा बढी दररेट राखी लागि अनमुान िर्ार 
गरेको देशखर्ो ।उक्त उपभोक्ता सतमतिलार् मलु्र्ांकन रु ७०८०५५९ मा  श्रमदान कट्टी गरी रु६३६९९९९ 
भकु्तानी गदाि बर्ढ मलु्र्ांकन भएको रु १५६७१५।  को समानपुातिक र्हसावले  बढी भकु्तानी भएको असलु 
हनुपुनेरु 

कामको र्ववरर् ल ई को 
दररेट 

दररेट 
र्वश्लषेर्को रेट 

फरक कामको 
पररमार् 

बढी 
मलु्र्ांकन 
रकम 
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 प्रकोप व्र्वस्थापन कोषिफि ाः  

९२ सतमति गठन- र्वपद् जोशखम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा प्रत्रे्क स्थानीर् 
िहले अध्र्क्ष िथा प्रमखुको अध्र्क्षिामा बढीमा १५ जना सदस्र् रहेको स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन सतमति 
गठन गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले ऐनमा िोर्कएबमोशजमको सतमति गठन गरेको पार्एन । ऐनमा 
िोर्कएबमोशजम सतमति गठन गरी िोर्कएको काम, कििव्र् र अतधकारमा सर्क्रर् बनाउनपुदिछ । 

 

९२=१ कार्ि र्ोजना - र्वपद् जोशखम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) िथा र्वपद् जोशखम 
न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन तनर्मावली, २०७६ को तनर्म (८) मा स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन सतमतिको 
काम, कििव्र् र अतधकारमा पररषद्/कार्िकारी/प्रदेि र्वपद् व्र्वस्थापन कार्िकारी सतमतिबाट स्वीकृि एकीकृि 
क्षेरगि नीति िथा कार्िक्रम अनरुुप हनुे गरी स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन र्ोजना िजुिमा गरी कार्ािन्वर्न गने, 
बजेट र्वतनर्ोजन गनि लगाउने, सबै पक्षको समन्वर् र संलग्न गराउने, र्वपद् पूवि िर्ारी िथा प्रतिकार्ि सतमति 
गठन गने, प्रभार्वि क्षेरमा उद्दार र राहि व्र्वस्था गने, ऐन बमोशजम कार्ि गरे/नगरेको अनगुमन गने, र्वपद् 
सूचना प्रर्ाली र्वकास र सञ् चालन, ि्र्ाङ्क अद्यावतधक गने, र्वपद् घरपररवारको पर्हचान गने, कमिचारी क्षमिा 
अतभवरृ्र्द्को व्र्वस्था र कार्िक्रम सर्हिको कार्िर्ोजना िर्ारी गरी लागू गने/गराउन सम्बन्धी व्र्वस्था छ । 
पातलकाले ऐन िथा तनर्मावलीमा िोर्कएका कार्िहरू गरेको पार्एन । ऐन िथा तनर्मावलीको पालना 
गनुि/गराउन ुपदिछ ।  

 

९२=२ र्वपद् व्र्वस्थापन कोष – र्वपद् जोशखम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा 
र्वपद् व्र्वस्थापनको लातग प्रत्रे्क स्थानीर् िहमा र्वपद् व्र्वस्थापन कोष रहने र कोषमा रहने रकम िथा 
कोषको सञ् चालन सम्बन्धी व्र्वस्था सम्बशन्धि स्थानीर् िहले बनाएको तनर्ममा िोर्कएबमोशजम हनुे व्र्वस्था 
छ । पातलकाको प्रकोप ब्र्बस्थापन कोषमा  सङशघर् सरकारबाट रु १९२३२५ प्रदेि सरकारबाट रु 
१०००००० पालीकाले समातनकरर् र राजस्व बाडफाडबाट गरी कुल र्ो वषिको रु. २४००४३२५ आम्दानी 
र  रु.२२९५२५७८ खचि भर्  बाँकी रु.१०५१७४७  देशखन्छ । पातलकाले तनर्ममा िोर्कएबमोशजम कोष 
खडा गरेको छैन । ऐन िथा तनर्ममा भएको व्र्वस्थाको पालना हनुपुदिछ । 

 

९२=३ वार्षिक प्रतिवेदन – र्वपद् जोशखम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा स्थानीर् र्वपद् 
व्र्वस्थापन सतमतिले प्रत्रे्क आतथिक वषिमा गरेको कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गरी शजल्ला 
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र्वपद् व्र्वस्थापन सतमति िथा प्रदेि र्वपद् व्र्वस्थापन कार्िकारी सतमति समक्ष पेस गनुिपने व्र्वस्था छ । 
पातलकाले कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गरी सम्बशन्धि सतमतिमा पेस गरेको पार्एन । 
ऐनमा भएको व्र्वस्थाको पालना हनुपुदिछ । 

९२=४ शजन्सी मालसामानको  लेखाकंन खररद गरेका मालसामानहरुको अतभलेख खचि भएर नजाने खािा( 
म.ले.प.फा.नं.४०८ सार्वक४७) र खचि भएर जाने म.ले.प.फा.नं.५२मा  मालसामानको दाशखला‚ हस्तान्तरण 
नम्बर‚ स्िेसिफिकेशन‚ िामानको प्राप्तीको श्रोत र भ्याट िहहतको िरल मूल्य लगायतका पििरण खुलाएर 
लेखा असिलेख राख्नु िनेमा राखेको देखखएन । 

 

९२=५ पेशश्क बाकँी –आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ७४ अनसुार कोरोना भाईरस -Covid-19_को 
महामारीबाट प्रभार्वि नागररकहरुलाई राहाि र्विरर् गनि १० वटै वडा सशचवहरुलाई रु २ करोड ८ लाख 
८६ हजार पेशश्क ददर्एको मध्रे् देहार्का वडा सशचवहरुले आ व को अन्िसम्म फछिरै्ट नगरेकोले तनर्मानसुार 
असलु फछिरै्ट गनुि पने रु 

सि न सिसि पेसकि सिने पदासििारि वडा  िगि िंख्या पेसकि ििि 

१ ५।०७७।१।१०  मोहन प्रसाद र्ादव १ १६४४ ३२८८००० 

२ ७।०७७।१।१० मोहन प्रसाद र्ादव ३ १०३८ २०७६००० 

३ १०।०७७।१।१०  राम कृपाल महिो ६ – २४०६००० 

४ ११।०७७।१।१० रामर्हि साह ७ – १७४८००० 

५ १२।०७७।१।१०  मर्ीकान्ि लाल कर्ि ८ – १४१६००० 

 ६।०७७।१।१० नागेन्द्र र्ादव २ १३०५ २६१०००० 
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१५०७४००० 

९२=६ र्वपद व्र्वस्थापन कोषाः पातलकाले नगर प्रमखुको तमति २०७६।१२।१४ मा बसेको कार्िपातलकाको बैठकको 
तनर्िर्अनसुार कोरोना भाईरस संक्रमर् रोकथाम िथा राहि र्विरर् गनि चाल ुखािाको शिषिकबाट रकमान्िर 
गरी रु.2 करोड ३४ लाख ८८ हजार, प्रदेि सरकारबाट १५ लाख र संघबाट ९२ हजार गरी र्वपद 
व्र्वस्थापन कोष खािामा कूल रु.2 करोड ५० लाख ८० हजार रकम जम्मा गरेकोमा आषाढ मसान्ि सम्म 
रु.2 करोड ५० लाख ७७ हजार खचि गरी रु.2885। मौज्दाि रहेको शे्रस्िाको परीक्षर् गदाि तनम्नानसुार 
खचि भएको देशखन्छ । 

 

९२=७ क.राहि र्विरर्ाः कोरोना संक्रमर्को कारर् रोजगार गमुाएका दैतनक गजुारा गने र्वपन्न नागररकहरुलाई ३० 
के.जी. चामल,3 के.शज. दाल, २ के.शज. नून र २ तलटर िेलको दरले राहि प्र्ाकेज १० वटै वडामा र्विरर् 
गनि वडा सशचवहरुलाई न्रू्निम १५ लाख ३० हजार देशख अतधकिम ३२ लाख ३८ हजारसम्मको दरले 
पेश्की वापि रु.2 करोड ८ लाख ८६ हजार ददएकोमा आषाढ मसान्ि सम्म राहि प्र्ाकेज र्विरर् गरी वडा 
सशचव 4,5 र १० ले रु.58 लाख १२ हजारको पेश्की फर्छ्यौट गरेका र वडा सशचव 1,2,3,6,7,8 र ९ 
को रु.1 करोड ५० लाख ७४ हजार फर्छ्यौट गनि बाँकी देशखएकोमा लेखापरीक्षर्बाट पेश्की बेरुज ुकार्म 
गररएको छ । 

 

९२=८ ख. क्वारेन्टाईन संचालनाः र्वदेिबाट आएका र कोरोनाबाट संक्रतमि भएकाहरुलाई राख्न पातलका अन्िगिि रहेका 
र्वद्यालर् भवन, धमििाला र वडा कार्ािलर्को भवनमा गरी ९ स्थानमा क्वारेन्टाईन केन्द्र स्थापना गरेकोमा 
४५१ जना संक्रतमि बसोबास गरेका मध्रे् RDT  र  PCR  परीक्षर् ३८ जनाको पोजेर्टभ नतिजा देशखएको िथा 
वडा नं.10 लगार्ि भारिसंगको तसमा नाकामा हेल्प डेस्क संचालन गरेको, पातलकाकै िफि बाट मास्क, साबनु, 
र्वर्छ्यौना, दन्िमन्जन, चपल, टावर्ल, डस्टर्वन, औषधी उपकरर् र र्कट र खाना लगार्िका व्र्वस्थापकीर् 
कार्ि गदाि रु.41 लाख ९१ हजार तनम्न शिषिकहरुमा खचि गरेको देशखन्छ । 

तस.नं. र्ववरर् खचि रकम कैर्फर्ि 

1. क्वारेन्टाईन व्र्वस्थापन 600025 ९ वटा क्वारेन्टाईन व्र्वस्थापन गनि 
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खचि बेड र्वर्छ्यौना,लजेर्ष्टक सपोट र 
तनमािर् समाग्री ऋषि जेनरल 
लगार्र्ि र्वतभन्न फमिबाट खररद 
वापि खचि । 

2. खाजा खाना नास्िा शचर्ा 
खचि 

939500  ९ वटा क्वारेन्टाईनमा बस्ने,खर्टने 
कमिचारी सरुक्षाकमी र पातलकाको 
बैठक लगार्िमा भएको खचि । 

3. हेल्प डेस्क व्र्वस्थापन 
खचि 

259000  भारिसंगको तसमानाका भएका वडा 
१० मा हेल्प डेस्कमा खर्टएका 
कमिचारी र सरुक्षाकमीहरुको 
व्र्वस्थापन िथा खाना खचि । 

4. साबनु खररद 480320  रोर्ल डेकोर लगार्ि र्वतभन्न 
फमिबाट तडटोल साबनु 10335 
ग्मेटा खररद गरेवापि खचि । 

5. फेि शिल्ड गगुल्स र 
स्थानीटाईज खररद 

432585 र्वतभन्न फमिहरुबाट ८३ थान फेि 
शिल्ड र स्थानीटाईजर जेल खररद 
खचि । 

6. मास्क खररद ६२१५००  िभु लक्ष्मी र कृष्र् कन्स्ट्रक्सन 
जेनरल सप्लार्सिबाट साधारर् मास्क  
२२००० वटा खररद खचि । 

7. स्प्रगेन हेभी तडउटी, पावर 
स्प्र ेफोर स्टोक 7.5 हषि 
पावर हेभी तडउटी पावर 
स्प्र ेफोर स्टोक न्रू् मोडल 
१/1 थान खररद 

477990 जनकपरु जनसेवा सप्लार्सिबाट 
र्कटनािक औषधी, कोलोरीन लगार्ि 
छनि तिन र्कतसमको 1/1 थान खररद 
वापि खचि । 

8. पाररश्रतमक खचि 35351 र्वद्यालर्,धमििालाबाट क्वारेन्टाईनमा 
खर्टएका, सरसफाई गरे वापिका िी 
संस्थाका ७ जनालाई पाररश्रतमक ददए 
वापि खचि । 

9. जोशखम भत्ता खचि  344844  १२ जना स्वास््र्कमीहरुलाई चैर ११ 
देशख बैिाख मसान्ि सम्म ५१ ददनको 
िरुु िलबको ५० प्रतिििका दरले 
जोशखम भत्ता वापि खचि । 

10. राहि र्विरर् पेश्की खचि 20886000 दाल, चामल, नून, र िेल खररद गरी 
राहि र्विरर् गनि १० वटै वडा 
सशचवहरुलाई पेश्की ददए वापि खचि 

11. कोष मौज्दाि 2885 - 
 जम्मा 25080000  

 

 ब.उ.शि.नं ३६५०१५३ (सामाशजक सरुक्षा कार्िक्रमिफि )  

९३ सामाशजक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को  दफा २३ मा सामाशजक सरुक्षा भत्ता अनलार्नमा 
आधाररि ब्र्बस्थापन सचुना प्रर्ातलमा नाम भएका लाभग्राहीको  व्र्शक्तगि नाममा खोतलएको बैंक खािामा 
कार्ािलर्ले रकम जम्मा गरी ददनपुने व्र्वस्था छ । नगरपातलका कार्ािलर्ले लाभग्राहीको नाममा  बैंक खािा 
खोली बैंक माफि ि सामाशजक सरुक्षा भत्ता खािामा नै पठाउन ु पनेमा र्स बषि पतन १० वटा वडामा व्र्शक्त 
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व्र्शक्तलाई नगद र्विरर् गनि वडा सशचवको नाममा  रु ६५८८०६०० पेश्की ददएकोमा अतथिक बषिको अन्त्र् 

 

 सम्म  कार्ािलर्ले तबिरर् गरेकोभरपार् र बाकी नगद बैङक दाशखला नगरार्  भपािर्को आधारमा मार रु 
६१०२६२०० पेशश्क फर्छ्यौटगरी रु ४८५४४००बाँकी देखाएको छ । सामाशजक सरुक्षा भत्ता घरघरमा गई 
र्विरर् गदाि समर् बढी लाग्ने , नगद र्हनातमना हनु सक्ने र नगद तबत्तरर् जोशखमपरु्ि हनुे भएकोले सामाशजक 
सरुक्षा भत्ता बैंकमाफि ि र्विरर् गनुिका साथै उक्त पेश्की रकम अतबलम्ब फछर्ौट गनुि पनेमा भरपार् बाहेकको   
वडा नं ६ का वडा सशचव राम कृपाल महिो र वडा नं ७ का वडा सशचव रामर्हि साहले क्रमिाः 
रु.1751000। र रु.2035800।गरी कुल रु ३७८६८०० व्र्शक्तगि रुपमा राखेकोमा लेखापररक्षर्को 
अवतध २०७७।९।९ मा क्रमिाः रा बा बैक भौ नं १७३९७३६१ र भौ नं १७३९७५७५बाट बेरुज ुशिषिक 
१५१११ मा दाशखला गरेको भौचर पेि भएको छ ।आतथिक बषितभर फर्छ्यौट गनुिपने पेश्की रकम फर्छ्यौट 
नगरी नगद राखेकोमा बार्षिक १० प्रतिििका दरले ब्र्ाज समेिदाशखला गनुिपनेमा दाशखला नगरेकोले श्रावर् 
देखी मंतसर ९ सम्मको रु १६७११७ असलु गरी राजश्व दाशखला गनुिपने रु  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१६७११७ 

९३=१ पेश्की बाकी –कार्ािलर्ले देखाएको पेश्की बाकीको  फाटबारी अनसुार पेश्को रु ४८५४४०० र को ले तन का 
बाट प्राि आन्िररक लेखापरीक्षर् प्रतिबेदनमा प्रथम र्कस्िाको बैंकमा गएको रु ४२५२४८०० समेि 
रु१०८४०५४०० पेश्की बार्क देशखन्छ ।बैंक बाहेक वडा सशचवको नाममा दोस्रो र िेस्रो र्कस्िाको पेश्को 
रु ६५८८०६०० मा पातलकाले फाटबारी पेि नभएको  रु ४८५४४०० बाहेक रु ६१०२६२००असारमा 
नै मेनरु्ल भौचरबाट पेश्की फर्छ्यौट गरर पेश्की बाकीको तबबरर् िर्ार गरेको र को ले तन का ले सरुमा  
भौचर नउठाएको कारर् सबै पेश्की कार्म गरेको  कार्ािलर्ले जनाएको छ । फाटबारी   पेि नभएको 
पेश्की रु ४८५४४०० मध्रे् लेखापररक्षर्को क्रममा असलु भएको रु ३७८६८०० घटाउदा बाकी हनुे 
तनम्नानसुारको  रु १०६७६०० हाल सम्म पतन दाशखला नभएकोले अतबलम्ब बार्षिक १० प्रतिििका दरले 
ब्र्ाज समेि गर्ना गरी असलु हनुपुने रु 

पेश्की तलनेको नाम  पेश्की बाकी रकम लेखापररक्षर् अवधी 
२०७७।१०।२सम्म
को ब्र्ाज 

जम्मा 

मशर्कान्ि लाल कर्ि २१२०० १०७१ २२२७१ 

धमेन्द्र कुमार लाल ५०८८०० २५७२२ ५३४५२२ 

मोहन प्रसाद र्ादब ५३७६०० २७१७८ ५६४७७८ 

जम्मा १०६७६०० ५३९७१ ११२१५७१ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

११२१५७१ 

९३=२ को ले तन का ले देखाएको तनम्नानसुारको पेश्को मध्रे् लेखापररक्षर् र्ोजना अनसुार वडा नं २ र ७ को बाहेक 
अन्र् पेश्कीको फाटबारी पररक्षर् गररएको छैन ।पातलकाले आन्िरीक लेखापररक्षर्मा देखाएको  पेश्की  रु 
१०८४०५४०० मध्रे् फाटबारी पेि नभएको रु ४८५४४०० बाहेक सशचवको नामको रु ६१०२६२०० 
र बैंक पठएको रु ४२५२४८०० फर्छ्यौट गरेको छ । 
वडा सशचवको 
नाम 

को ले तन का 
ले देखाएको 
पेश्की 

बैंकमा गएको  बांकी नगद दाशखला पररक्षर् 
नगरेको 
फाटबारीको 
रकम  

वडा नं १  
मोहन प्रसाद 
र्ादव 

१४११८८०
० 

५६७२८०० ८४४६००० ० ८४४६००० 

वडा नं ३ मोहन 
प्रसाद र्ादव 

८३३९२०० ३४७४४०० ४८६४८०० ० ४८६४८०० 
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वडा नं २  
नागेन्द्र र्ादव 

१५७९६८०
० 

५८९६८०० ९९००००० ३३४०००ले 
प अगाडी नै 
दाशखला 

९५६६०००प
रीक्षर् गरेको 

वडा नं ४ संशजव 
कुमार तसंह 

१२६७७६०
० 

४८९६००० ७७८१६०० ० ७७८१६०० 

वडा नं ५ उमेि 
कुमार रार् 

७०२४८०० २७०३२०० ४३२१६०० ० ४३२१६०० 

वडा नं६ राम 
कृपाल महिो 

१३६५२६०
० 

५७८८००० ७८६४६०० १७५१००० ६११३६०० 

वडा नं७ रामर्हि 
साह 

१०६४२४०
० 

४०३२००० ६६१०४०० २०३५८०० ४५७४६००प
रीक्षर् गरेको  

वडा नं८ 
मशर्कान्ि लाल 
कर्ि 

७७४९६०० ३०६७२०० ४६८२४०० ० ४६८२४०० 

वडा नं९ धमेन्द्र 
कुमार लाल 

८४००४०० ३२०९६०० ५१९०८०० ० ५१९०८०० 

वडा नं १० 
उमेि कुमार 
पा्डेर् 

१०००३२०
० 

३७८४८०० ६२१८४०० ० ६२१८४०० 

जम्मा १०८४०५४
०० 

४२५२४८०
० 

६५८८०६०
० 

४१२०८०० 
 

४७६१९२०० 

 
९३=३ महालेखापररक्षकको कार्ािलर्को शस्वकृि बार्षिक लेखापरीक्षर् र्ोजना अनसुार तनकासाको आधारमा बर्ढ तनकासा 

भएका पर्हलो र पाचौ नम्बरको  वडा नं २ र ७ परीक्षर् गदाि तनम्नानसुार  एकै ब्र्शक्तलाई सामाशजक 
सरुक्षा भत्ता दोहोरो र्विरर् गरेको देशखएकोले रकम असलुउपर गनुिपने रु.  

क्र.सं. लाभग्राहीको नाम न.पा.नं. दोश्रो र िेश्रो 
भकु्तानी 

दोहोरो रकम 

1. अतमन नदाफ 83491924 48000 24000 

2. अच्छेलाल सहनी 83492658 48000 24000 

3. मरनी देवी 046/2/11‚32 36000 12000 

जम्मा 60000.00  

 
 
 
 
 

६०००० 

९३=४ सामाशजक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध,२०७५  को दफा १९ मा िोर्कएको ििि पूरा भएका 
व्र्वस्थापकीर् सूचना प्रर्ालीमा दिाि गराएको लाभग्राहीलाई सामाशजक सरुक्षा भत्ता ददने र दफा २१ मा 
लाभग्राहीको तबबरर् एम आर् एस मा प्रतबष्ट नभर् सामाशजक सरुक्षा भत्ता बापिको रकम तनकासा प्राि नहनु े 
व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाले प्रथम र्कस्िा   बैंकमाफि ि र दोश्रो र िेश्रो दवैु एकै पटक नगद र्विरर् 
गरेको देशखर्ो । वडा नं ७ ले व्र्वस्थापकीर् सूचना प्रर्ालीमा तबधवा बाहेक अन्र्को  दिाि गरेिा पतन 
नमनुा छनौटमा पररक्षर् गदाि  व्र्वस्थापकीर् सूचना प्रर्ालीमा नाम नभएका  तनम्न ब्र्ाशक्तहरुलार् बैंक 
माफि ि र मेनरु्ल समेि रु ३४२८०००  र्विरर् गरेको देशखएकाले कार्ािलर्ले छानर्वन गरी ति ब्र्ाशक्तहरु 
बास्ितबक लाभग्राही हनु होर्नन ्एर्कन गरी नपाउने भत्ता रकम असलुउपर गनुिपने रु 

क्र.सं. लाभग्राहीको नाम  रकम तबबरर् 

1. चलु्हाई महरा(जे.ना.) 36000 जेष्ठ प्रथम दोस्रो र िेस्रो 
र्कस्िा  

2. चेथरु सहनी (जे.ना.) 36000 जेष्ठ प्रथम दोस्रो र िेस्रो 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

३४२८००० 
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र्कस्िा  
3 लालो ठाकुर (जे.ना.) 36000 जेष्ठ प्रथम दोस्रो र िेस्रो 

र्कस्िा  
4. राम कली देवी(जे.ना.) 36000 जेष्ठ प्रथम दोस्रो र िेस्रो 

र्कस्िा  
5. मरनी देवी (जे.ना.) 36000 जेष्ठ प्रथम दोस्रो र िेस्रो 

र्कस्िा  
6. असर्फि  कुम्हार (जे.ना.) 36000 जेष्ठ प्रथम दोस्रो र िेस्रो 

र्कस्िा  
7. शजिनी देवी (जे.ना.) 36000 जेष्ठ प्रथम दोस्रो र िेस्रो 

र्कस्िा  
8. शचतनर्ा देवी (जे.ना.) 36000 जेष्ठ प्रथम दोस्रो र िेस्रो 

र्कस्िा  
9. अच्छेलाल सहनी (जे.ना.) 36000 जेष्ठ प्रथम दोस्रो र िेस्रो 

र्कस्िा  
10. ददी खािनु (जे.ना.) 36000 जेष्ठ प्रथम दोस्रो र िेस्रो 

र्कस्िा  
11. संजोगीर् देवी (जे.ना.) 36000 जेष्ठ प्रथम दोस्रो र िेस्रो 

र्कस्िा  
12. राम प्रगास साह (जे.ना.) 36000 जेष्ठ प्रथम दोस्रो र िेस्रो 

र्कस्िा  
13. जलधार महत्तो (जे.ना.) 36000 जेष्ठ प्रथम दोस्रो र िेस्रो 

र्कस्िा  
14. मनटुर्टर् देवी (जे.ना.) 36000 जेष्ठ प्रथम दोस्रो र िेस्रो 

र्कस्िा  
15. जर्लाल कुम्हाल (जे.ना.) 36000 जेष्ठ प्रथम दोस्रो र िेस्रो 

र्कस्िा  
16.  सखुर सहनी (जे.ना.) 36000 जेष्ठ प्रथम दोस्रो र िेस्रो 

र्कस्िा  
17.  सशखर्ा देवी (जे.ना.) 36000 जेष्ठ प्रथम दोस्रो र िेस्रो 

र्कस्िा  
18. मोर्हि महत्तो (जे.ना.) 36000 जेष्ठ प्रथम दोस्रो र िेस्रो 

र्कस्िा  
19.  सनुर साह िेली (जे.ना.) 36000 जेष्ठ प्रथम दोस्रो र िेस्रो 

र्कस्िा  
20.  अतमन नदाफ (जे.ना.) 36000 जेष्ठ प्रथम दोस्रो र िेस्रो 

र्कस्िा  
21. अनरीर्ा देवी (जे.ना.) 36000 जेष्ठ प्रथम दोस्रो र िेस्रो 

र्कस्िा  
22. लक्ष्मर् साहकान ु(जे.ना.) 36000 जेष्ठ प्रथम दोस्रो र िेस्रो 

र्कस्िा  
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23. वासो देवी (जे.ना.) 36000 जेष्ठ प्रथम दोस्रो र िेस्रो 
र्कस्िा  

24. राज र्किोर साह (जे.ना.) 36000 जेष्ठ प्रथम दोस्रो र िेस्रो 
र्कस्िा  

25. पलट महत्तो (जे.ना.) 36000 जेष्ठ प्रथम दोस्रो र िेस्रो 
र्कस्िा  

26.  परीक्षर् सहनी (जे.ना.) 36000 जेष्ठ प्रथम दोस्रो र िेस्रो 
र्कस्िा  

27. ितनचरी देवी (जे.ना.) 36000 जेष्ठ प्रथम दोस्रो र िेस्रो 
र्कस्िा  

२८ कलादेबी बैठा समेि १४९ 
जना तबधवा 

२४५६००० जेष्ठ प्रथम दोस्रो र िेस्रो 
र्कस्िा  

 जम्मा ३४२८००० 
 

 

९३=५  लेखापरीक्षर् र्ोजना अनसुार नमनुा परीक्षर् गदाि उपरोक्तानसुारको कैर्फर्ि देशखएकोले कार्ािलर्बाट र्स बषि 
तनकासा भर् खचि लेखेको  रु १०६५८२८०० मध्रे् असलु भएको रु ४१२०८०० र पेश्की बाकी रु 
१०६७६०० घटाउदा हनुे रु १०१३९४४०० बास्ितबक लाभग्राहीले पाए नपाएको  सम्बन्धमा छानतबन गरी 
एर्कन गनुिगने देशखन्छ । 

 

९३=६ पारदशिििााः सामाशजक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को दफा ३३(घ) बमोशजम पारदशिििा 
प्रवर्द्नका लातग सामाशजक सरुक्षा भत्ता प्राि गने लागग्राहीहरुको नाम नामेसी सम्बशन्धि स्थानीर् िहले आफ्नो 
वेभ सार्टमा राख्न ेव्र्वस्था भए पतन पातलकाले आफ्नो वेभसार्टमा राखेको देशखएन । 

 

९३=७ लगि कट्टा ःाः– सामाशजक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को दफा १२ बमोशजम स्थानीर् िहको 
वडाका सशचव वा तनजले िोकेको शजम्मेवार पदातधकारीले लाभग्राहीको मतृ्र् ुभएमा, एकल मर्हलाले र्वहे गरेमा, 
बालबातलकाको उमेर ५ वषि पगुेमा, एक आ.व. को बैंकबाट र्विरर् भएकोमा लगािार १ वषि सम्म खािा 
तनस्क्रीर् भएमा, एक वषिको कुनै पतन र्कस्िा रकम नबझेुमा र अर्ोग्र् व्र्शक्तले भत्ता प्राि गरेको प्रमाशर्ि 
भएमा लाभग्राहीको नाम सम्बशन्धि स्थानीर् िहको मूल अतभलेखबाट कट्टा गनुि पने व्र्वस्था छ । 
नगरपातलकबाट आ.व. २०७६।७७ मा लाभग्रार्हको लगटकट्टा गरेको र्ववरर् पेि भएको छैन । जसबाट 
वास्िर्वक लाभग्राहीको संखर्ा एर्कन गनि सर्कएन । 

 

९३=८ सामाशजक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को दफा २७ बमोशजम नेपाल सरकारको संघीर् मामीला 
िथा सामान्र् प्रिासन मन्रालर्ले तनर्तमि, केन्द्रीर् पञ्जीकरर् र्वभागले तबिेष सूचक बनार् िथा शजल्ला 
समन्वर् सतमतिको कार्ािलर्ले भत्ता र्विरर् कार्ि प्रर्क्रर्ाको तनरीक्षर् िथा अनगुमन गनुिपने व्र्वस्था भएिापतन 
र्स वषि सम्बशन्धि तनकार्ले कार्िर्वतध अनसुार अनगुमन िथा तनरीक्षर् गरेको पार्एन. 

 

९३=९ सामाशजक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को दफा ३५ बमोशजम वडा सतमतिले प्रत्रे्क 
चौमातसकमा कम्िीमा एक पटक सामाशजक सरुक्षा कार्िक्रम सम्बन्धमा साविजतनक सनुवुाई गनुिपने उल्लेख 
भएिापतन साविजतनक सनुवुाई गरी जनगनुासो सम्बोधन गरेको छैन । कार्िर्वतधले िोकेको समर्मा साविजतनक 
सनुवुाई गनुि पदिछ । 

 

९३=१० सामाशजक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को दफा २५(क) बमोशजम बैंकले लाभग्राहीको खािामा 
रकम जम्मा भएको स्पष्ट देशखने गरी लाभग्राहीको नाम, बैंक खािा नं. र जम्मा भएको रकम सर्हिको र्ववरर् 
चौमातसक रुपमा सम्बशन्धि स्थानीर् िहलाई र्वद्यिुीर् माध्र्ममा अतनवार्ि रुपमा पठाउनपुनेमा र्ो आ.व.मा 
प्रथम र्कस्िाको रु ४२५२४८०० बैंक माफि ितबिरर् भएकोमा सो अनसुारको तबबरर् पेि  गरेको पार्एन । 

 

९३=११ सामाशजक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन तनदेशिका २०७५ को दफा ९ मा सामाशजक सरुक्षा कार्िक्रमलाई 
प्रभावकारी रुपमा सञ्चलान गनि तनर्तमि रुपमा अनगुमनको व्र्वस्था गरेको छ । सो बमोशजम पातलकाले 
कसैले  दोहोरो हनुेगरी र सरकारी सतुबधा तलने ब्र्ाक्तीले भत्ता  तलए नतलएको सम्बन्धमा अनगुमन गरी 
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प्रतिवेदन ददएको देशखएन । सामाशजक सरुक्षा भत्ताको दरुुपर्ोग हनु नददन पातलका स्िरीर् अनगुमन संर्रलाई 
प्रभावकारी बनाउँदै िोर्कए बमोशजम भत्ता र्विरर् र लगि अद्यावतधक गने कार्िमा र्विेष ध्र्ान ददनपुने देशखन्छ 
। 

९३=१२ फरक फरक खचि प्रतबष्टी –कार्ािलर्बाट पेि भएको सामाशजक सरुक्षाको आतथिक तबबरर्मा कुल खचि रु 
१०६५८२८००र सरुबाट िर्ार भएको म ले प फा नं २७५ मा रु १०७७३४०००  बैंक नगदी र्किाबमा  
ब्र्ाशक्तगि पेश्की ददएको रु ६५८८०६००र बैंकमा पठाएको रु ४२५२४८०० गरी रु १०८४०५४०० 
देशखन्छ ।कार्ािलर्ले खचि लेखेको र आतथिक तबबरर्मा फरक रु १८२२६००को सम्बन्धमा एर्कन हनु ुपदिछ 
। 

 

९३=१३ तबगि बषिको पेश्की बाकीाः सामाशजक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन तनदेशिका २०७५  बमोशजम भत्ता तबिरर् गनि 
तलएको पेश्की कार्ितबतधले िोकेको अबतधतभर फर्छ्यौट गरर सक्नपुनेमा कार्ािलर्बाट २०७६।७७ सम्मको 
पेशश्कको एर्ककृि तबबरर् माग गरेकोमा पेि भएन। तबगिको पेश्की बाकी को तबबरर् िर्ार गरी  
कमिचारीको नाममा पेश्की भए आतथिक कार्ितबतध तनर्मावली २०६४को तनर्म ७९र ८१ बमोशजम ब्र्ाज समेि 
असलु फर्छ्यौट गनुिपने  िथा कमिचारीले अटेर गरी असलु हनु नसकेमा सोही तनर्मावलीको तनर्म १०३ 
बमोशजम असलु फर्छ्यौटका लागी केन्द्रीर् िहसील कार्ािलर्मा लगि कस्नका लागी पठाउन ुपदिछ ।  

 
 

 

  कर दस्िरु एवं आन्िररक आर्  

९४ कर िथा िलु्क असलुी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एकीकृि 
सम्पशत्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल र्वरौटी िलु्क उठाउने व्र्वस्था 
रहेको छ । िी आर् िीषिकमा आर् अनमुान र असलुी शस्थति तनम्नानसुार रहेको देशखन्छ । 

 

 आर् िीषिक अनमुान असलुी असलुी प्रतििि 

एकीकृि सम्पशत्त कर र 
घरजग्गा कर 

० ० ० 

घरजग्गा वहाल कर २००००० २११०९९ १०५ 

व्र्वसार् कर २४५०००० ० ० 

वहाल र्वरौटी िलु्क ० ० ० 

 २६५०००० २११०९९ ७ 
 

 

९४=१ राजस्वको अतभलेख ःाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) मा स्थानीर् िहले आफ्नो 
कारोवारको लेखा महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्को तसफाररसमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोशजमको 
ढाँचामा राख्नपुने उल्लेख छ । कार्ािलर्ले र्स वषि राजस्व आम्दानीिफि  म.ले.प.फा.नं. १०८, १०८क र २३ 
राखेको देशखएन  । ऐनको व्र्वस्था अनसुार म.ले.प.फा.नं. १०८ र म.ले.प.फा.नं. २३ का नर्ाँ संिोतधि 
फारम राखी राजस्व असलुी लेखा व्र्वशस्थि गनुिपदिछ । 

 

९४=२ रसीद ठेली पेि नभएकोाः लेखापरीक्षर् क्रममा आन्िररक राजश्वको तनम्न रतसद प्र्ाड ठेलीहरु पेि नभएकोले 
कार्ािलर्ले उक्त ठेलीहरु सम्बन्धमा छानर्वन गरी राजश्व र्हनातमना भए नभएको सम्बन्धमा एर्कन गरी  
सम्बशन्धि व्र्शक्तहरुलाई शजम्मेवार बनाई के कति राजश्व संकलन भएको हो तनर्मानसुार लाग्ने जररवाना सर्हि 
असलुउपरगरी  राजश्व  दाशखलाको  प्रमार् पेि गनुिपदिछ । 

रतसद बझेुको नाम र पद रतसद नं. ठेलीको प्रकार 
राजकुमार साह 1601-1650 मालपोि 

वडा सशचव मोहन प्रसाद र्ादव 1901-1950 मालपोि 

वडाध्र्क्ष राम बहादरु साह 1801-185० मालपोि 
 

 

९४=३ व्र्वसार् कराः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा नगरपातलकाले आफ्नो कार्िक्षेर तभर 
रहेका र्वतभन्न व्र्वसार् गने व्र्शक्तबाट व्र्वसार् कर उठाउनूपने व्र्वस्था रहेको छ । नगरपातलकाले 
व्र्वसार्ीहरुको लगि राखी राजस्व असलु गनूिपनेमा व्र्वसार्ीहरुको लगि  िथा कर रकम समेि संकलन 
गरेको पाईएन । नगरपातलकाले र्स बषि ब्र्ाबसार् कर बापि रु २४५००००  राजस्व उठाउने अनमुान 
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प्रस्िाब गरेकोमा असलुी िनु्र् रहेबाट व्र्वसार् दिाि नभएका व्र्वसार्ीहरुको अनगुमन गरेको पाईएन । 
पातलका क्षेर तभरका व्र्वसार्ीको अतभलेख अध्र्ावतधक गरी करको दार्रातभर ल्र्ाउन ुपदिछ । 

९४=४ सवारी कराः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ मा नगरपातलकाले आफ्नो क्षेर तभरका 
सवारीमा िोर्कए बमोशजम सवारी दिाि िथा वार्षिक सवारी कर र आफ्नो क्षेरमा आउन ेसबै प्रकारको सवारीमा 
िोर्कए बमोशजम सवारी कर उठाउने उल्लेख छ । सम्वशन्धि तनकार्सँग समन्वर् गरी हरेक वषि दिाि हनु े
सवारीको अतभलेख राशख कर असूलीलाई प्रभाबकारी बनाउने िफि  सम्वशन्धि तनकार्को ध्र्ान जान ुपदिछ । 

 

९४=५ मनोरञ्जन कराः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ बमोशजम तसनेमा, तभतडर्ो हल, सांस्कृतिक 
प्रदििन हल, संगीि, तथर्टर मनोरञ्जन प्रदििन स्थल, ऐतिहातसक स्थलको  िूल्कमा कर तलनपुने व्र्वस्था छ । 
आतथिक वषि २०७6।७7 मा पातलकाले मनोरञ्जन कर बापि रु १०००००  राजस्व उठाउने अनमुान प्रस्िाब 
गरेकोमा असलुी िनु्र् देशखर्ो । र्स पालीकाको क्षेरतभर उठ्न ु पने मनोरञ्जन कर एर्कन गरर असलु  
गनुिपदिछ । 

 

 धरौटी  िफि ाः   

९५ धरौटी िफि  गि वषिको शजम्मेवारी रु.३१८५७६८ मा र्ो वषिको आर् रु.  ३८३४३९६।– समेि 
रु.७०२०१६४– मा र्फिाि खचि रु. २२७४१६२।– भर्  रु. ४७४६००२।– शे्रस्िाको मौज्दाि बाँकी देशखन्छ 
।पातलकाबाट धरौटी बार्कको ब्र्ाशक्तगि तबबरर् पेि नभएकोले धरौटीको व्र्शक्तगि र्हसाव िर्ार गरी 
अद्यावतधक गनुि पदिछ । 

 

९५=१ सदरस्र्ाहा पनुिपनेाः धरौटीको बैंक स्टेटमेन्ट अनसुार रु ५००५००२  देशखएकोमा स्रस्िा र बैंकको फरक रु 
२५९००० तबड डकुमेन्ट बापिको रकम धरौटीमा जम्मा भएको देखएकोले  उक्त रकम सदरस्र्ाहा गरर 
राजश्व दाशखला पनुिपने रु  

२५९००० 

९६ अनगुमन िथा सम्परीक्षर् – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फर्छ्यौट गने 
व्र्वस्था रहेको छ ।सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फर्छ्यौट गने गराउने काम कििव्र् प्रमखु 
प्रिासकीर् अतधकृिको हनुे व्र्वस्था छ । र्ो वषिको लेखापरीक्षर्को क्रममा सम्परीक्षर् भई गि बषिसम्मको 
बाँकी बेरुज ुतनम्नानसुार रहेको छ ।                               
गि वषिसम्मको बाँकी 

बेरुजू (A) 

र्ो वषि संपरीक्षर् गररएको बेरुजू (B) गि बषिसम्मको बाँकी बेरुजू   
 (C=A-B) 

११५६०५००० २५००६१६ ११३१०४३८४  

 

९७ र्स वषि फर्छ्यौट भएको वेरुजकुो शस्थति तनम्नानसुार रहेको छ ।  

 आ.व. वेरुज ुदफा 
नं. 

वेरुजकुो 
संशक्षि 
व्र्होरा 

फर्छ्यौटको आधार सम्परीक्षर् 

असलुी प्रमार् तनर्तमि पेश्की  

२०७५।
७६ 

१२८ संर्ोजक 
राजाराम 
तमश्र 
पेश्की 

० 
 ० २५००६१६ २५००६१६ 

 

 

९८ उशल्लशखि सम्परीक्षर्बाट तनम्नानसुार थप वेरुज ुकार्म भएको छ ।  

98.1 प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रमाः पातलकाले भौचर नं. 8।076।९।१ गिे रोजगार संर्ोजक राजाराम तमश्रको 
नाममा रहेको रु.2500616। पेश्की फर्छ्यौट गरी च.नं. 738 तमति 2077।१०।१८  मा सम्परीक्षर्को 
लातग अनरुोध गरेकोमा सम्परीक्षर्बाट  देशखएका व्र्होरा तनम्न छनाः  

 

98.2 र्स कार्िक्रम अन्िगिि पातलकाले १० वटै वडाहरुमा सडक िथा बाटो ममिि सम्भार, नाला ममिि सम्भार 
कार्िक्रम संचालन गरी 238 जनालाई दैतनक रु.517। का दरले १५ ददन रोजगारी उपलब्ध गराई ज्र्ाला 
वापि रु.18,45,690। र माटो िथा ग्राभेल खररदमा रु.345,738। ईन्धन ,तबतबध स्टेिनरी, कोदालो 
लगार्ि खररदमा रु.178,062। कुल रु.23,69,49२। को तबल भरपािर्  र रु.131,124। बैंक 
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दाशखला गरेको छ। 
98.3 कार्िक्रम संचालनाः  कार्िक्रम संचालन तनदेशिका अनसुार संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रिासन मन्रालर्बाट 

स्वीकृि भएका र्ोजनाहरुमा बेरोजगार र्वुाहरुलाई रोजगारी ददन ु पनेमा मनरालर्बाट र्ोजना स्वीकृि नगरी  
रोजगारी ददने उद्देश्र्ले पातलकाको वडा कार्ािलर्को क्षेर तभरका सडक िथा नाला ममिि संभार गनि  वडा 
अध्र्क्षहरुले नगरपातलका समक्ष र्ोजना माग गरे पश्चाि रोजगार संर्ोजकको नाममा पश्की ददई १० वटै 
वडाका ममिि संभार कार्ि गरी भकु्तानी ददएको तनर्म सम्मि नदेशखएको रु. 

 

 

 

 

 

 

2191428 
९९ संशचि कोष िथा बेरुजकुो शस्थिीाः पातलकाको संशचिकोषको तबबरर्, बेरुज ुवगीकरर्(र्वतनर्ोजन, राज्स्व, धरौटी 

र अन्र्कारोबार) र अधावतधक बेरुज ु शस्थति क्रमिाः अनसुशुच १, अनसुशुच २ र अनसुशुच ३ मा समाबेि 
गररएको छ । 
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स्थातनर् संशचंिकोष र्ववरर् अनसूुशच 1 
2076/77 रु हजारमा 

  

तस.न.  स्थातनर्िह शजल्ला 

आर् 
 

व्र्र् मौज्दाि 

लेखापरीक्षर् 
रकम 

बेरुज ुरकम 
बेरुज ु
प्रतििि 

गि वषिको 
शजम्मेवारी 

संघ िथा प्रदेि 
अनदुान 

राजस्व 
वाँडफाँड रकम 

आन्िररक 
आर् अन्र् आर् 

जम्मा आर् 
चाल ुखचि पूशँजगि खचि अन्र् खचि जम्मा खचि  

1 2 
3 4 5 6(2+3+4+5) 6 7 8 9(6+7+8) 

10(1+6-
9) 

1 
मनरसिििा 
नगरिासलका महोत्तरी 1267511 222930 17.59 168157 377458 62080 3826 148840 592204 142039 209625 323643 675307 85054 

बेरुज ुवगीकरर्(र्वतनर्ोजन, राज्स्व, धरौटी र अन्र्कारोबार)  
                                                                           2076/77                                                                                                        अनसूुची-2 

(रु हजारमा) 
 

तस.न. 
स्थातनर्िहको 

नाम 
शजल्ला 

प्रारशम्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु बाँकी बेरुज ु
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
असलु 
गनुिपने 

तनर्तमि गनुिपने पेिकी 

सैर्द्ाशन्िक लगिी सैर्द्ाशन्िक लगिी सैर्द्ाशन्िक लगिी 
अतनर्तमि 
भएको 

प्रमार् 
कागजाि 
पेि नभएको 

राजस्व लगि 
शजम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाि 
नतलएको जम्मा कमिचारी अन्र्  जम्मा 

1 
मनरसिििा 
नगरिासलका महोत्तरी 88 68 222930 0 0 0 88 68 222930 46566 79394 67700 0 0 147094 28970 300 29270 

                                                               
                                                        अधावतधक बेरुज ुशस्थति                                                                                                   अनसूुची-3 

 
                                                           2076/77                                                                                                    (रु हजारमा) 

 

क्र.स. स्थातनर्िहको नाम शजल्ला 

गि बषि सम्मको 
वाँकी वेरुज ु

समार्ोजन 
सं प को लातग 
अनरुोध भर् 
आएको रकम 

संपरीक्षर् भएको 
रकम 

संपरीक्षर् गनि 
नतमलेको रकम 

कारवाही गनि 
बाँकी रकम 

गि वषिसम्मको 
वाँकी रकम 

र्ो वषिको थप 
रकम 

५८ औ ँप्रतिवेदन 
सम्मको वाँकी 
वेरुज ु

५८ औ ँप्रतिवेदन 
सम्मको वाँकी वेरुज ु
मध्रे् पेश्की 

1 मनरसिििा नगरिासलका महोत्तरी 115605 0 2501 2501 0 0 113104 222930 336034 57015 


