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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 
काठमाडौं 

 

 



Serving the Nation and the People 
दूरदृष्टि (Vision)  

जनष्टहिकालातग जवाफदेष्टहिा, पारदन्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िन गने ष्टवश्वसनीर् संस्था 
हनु प्रर्त्नशील रहन े। 

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

transparency and integrity for the benefit of the people) 

गतिव्र् (Mission)  

सरोकारवालालाई साविजतनक कोर्को दक्षिापूणि उपर्ोग सम्बतधमा आश्वस्ि 
पानि स्वितर एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने ।  
(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders 

that the public funds are efficiently used) 

 

मूल्र् मातर्िा (Core Values)  
 

तनष्ठा (Integrity) 

स्वितरिा (Independence) 

व्र्ावसाष्टर्किा (Professionalism) 

पारदन्शििा (Transparency) 

जवाफदेष्टहिा (Accountability) 

 

 
 

 



 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

 

पर संखर्ााः २०७८/७९  

ि.नं.: २०९ तमतिाः २०७८।०५।०४ 

 

 

श्री नगर प्रमखुज्रू्  

कातलका नगरपातलका, 
नगर कार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
न्ििवन । 

 

ष्टवर्र्ाः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

नेपालको संष्टवधानको धारा २४१ बमोन्जम त्र्स पातलकाको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोन्जम र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ । उक्त 
प्रतिवेदन लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोन्जम कारबाहीको लातग अनरुोध छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(इतर प्रसाद आिार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 



     

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संष्टवधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी 
कार्ािलर्को लेखापरीक्षण तनर्तमििा, तमिव्र्ष्टर्िा, कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र औन्ित्र्को 
आधारमा महालेखापरीक्षकबाट हनुे व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा 
२०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका र नगरपातलकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न 
गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गनि सक्ने व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्थाबमोन्जम स्थानीर् 
िहको 2076।77 को आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी 
गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नपेालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी 
लेखापरीक्षण मानदण्ड, ष्टवत्तीर् लेखापरीक्षण मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेन्शका, 
महालेखापरीक्षकको वाष्टर्िक लेखापरीक्षण र्ोजना र तनकार्सँग सम्बन्तधि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । 

लेखापरीक्षणको प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा ष्टवत्तीर् ष्टववरणको शरु्द्िा, प्रितलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुिमा एवं कार्िक्रम 
कार्ाितवर्न, खररद ब्र्वस्थापन, साविजतनक सम्पन्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, न्जम्मेवारी र जवाफदेष्टहिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था 
मूल्र्ाङ्कन गनुि रहेको छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राति र उपर्ोग सम्बतधमा प्रितलि कानूनको पालना भए नभएको ष्टवश्लरे्ण 
गरी ष्टवत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सशुासन प्रबर्द्िनमा टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षणको उदे्दश्र् रहेको छ। 

आतथिक वर्ि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिष्टक्रर्ाका 
ष्टवर्र्हरु तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सष्टहिको अन्तिम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा ददएका 
सझुावहरुको कार्ाितवर्नबाट स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी ष्टवकास तनमािण र सेवा प्रवाहमा 
तमिव्र्ष्टर्िा, दक्षिा र प्रभावकाररिा हातसल गनि सहर्ोग पगु्ने अपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्िसम्पादनमा 
जवाफदेष्टहिा र पारदन्शििा प्रबर्द्िन हनुे ष्टवश्वास तलइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट मूलि: आतिररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण र्थाथिपरक नरहेको, आतिररक आर् ठेक्का 
ब्र्वस्थापनमा स्पि कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन तरू्न रहेको, पर्ािि आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा 
असलुीमा प्रभावकाररिा नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खिि पश्चाि बजेट िथा कार्िक्रम 
संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वर्ाितिमा बढी खिि गरेको, खररद कानून ष्टवपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक 
खिि गरेको, बिि अनदुान ष्टफिाि नगरेको, ष्टविरणमखुी खििको बाहलु्र्िा रहेको जस्िा प्रवृन्त्त देन्खएका छन ्। त्र्सैगरी ष्टवकास 
तनमािणिफि  र्ोजना प्राथतमकीकरण नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, जष्टटल प्रकृतिका कार्िहरु समेि उपभोक्ता 
सतमतिबाट गराएको, िोष्टकएबमोन्जम जनसहभातगिा नजटेुको, ददगो ष्टवकासका लक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र कार्िक्रम िजुिमा नगरेको, 
दीघिकालीन ष्टवकासको खाका िजुिमा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका  छन ्।  

स्थानीर् िहको आतिररक ब्र्वस्थापनिफि  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशन्क्तको कमी रहेको, कमििारी तनर्नु्क्त िथा 
बढुवामा प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशि नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेन्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पन्त्तको 
दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्िक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक ष्टहसाब ष्टववरण िर्ार गने नगरेको, 
लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आतिररक तनर्तरण कमजोर रहेको छ । साथै आतिररक लेखापरीक्षण भरपदो र 
प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा लेखा सतमतिको गठन, कार्िक्षेर, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू 
फर्छ्यौट सम्बतधी स्पि कार्िष्टवतध िजुिमा हनु बाकँी रहेको पाइएको छ । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि 
ष्टवगिका बेरुज ुउपर अपेन्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको समेि देन्खएन । 

समर् र जनशन्क्तको सीतमििाको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्िस्थलमा न ै उपन्स्थि भइि लेखापरीक्षण 
गररएको तथर्ो । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सष्टहिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि 
गररएको तथर्ो । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ाितवर्नबाट स्थानीर् िहको ष्टवत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक 
पूवािधार र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपके्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु्रर्ािउने स्थानीर् िहका सबै 
पदातधकारी िथा कमििारीहरु र लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ािलर्का कमििारीहरु सबैलाइि धतर्वाद 
ज्ञापन गदिछु ।  

 
 

 

                (टंकमन्ण शमाि, दंगाल) 
२०७8 भार ४  गिे                     महालेखापरीक्षक  

 

 

 



     

 

 

 

 

 

पर संखर्ााः २०७8।७9   

ि.नाः २५७                    तमतिाः २०७8।०५।०४ 

श्री नगर प्रमखुज्रू्,  

कातलका नगरपातलका, 
नगर कार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
न्ििवन । 

ष्टवर्र्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् 

हामीले कातलका नगरपातलकाको आतथिक वर्ि २०७6।७7 को ष्टवत्तीर् ष्टववरण र त्र्ससंग सम्बन्तधि आर्-व्र्र् ष्टववरण िथा लेखा ष्टटप्पणीहरुको लेखापरीक्षण गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका ष्टवर्र्ले पाने असर बाहेक, पेश भएको २०७7 आर्ाढ ३१ मा समाि भएको आतथिक 
वर्ि २०७6।७7 को ष्टवत्तीर् ष्टववरण र त्र्ससँग सम्बन्तधि आर्-व्र्र् ष्टववरणले स्थानीर् िहसंग सम्बन्तधि प्रितलि कानून बमोन्जम र परम्परा बमोन्जम सारभिू रुपमा सष्टह िथा 
र्थाथि अवस्था न्िरण गदिछ ।  
कैष्टफर्ि सष्टहिको रार्व्र्क्त गने आधार 
१. पातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल साबिजतनक के्षर लेखामानको ढाँिा प्रर्ोग गरी ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गरेको भएिा पतन सबै कारोबारलाई समेट्न सकेको छैन ।  
२. लेखापरीक्षणबाट रु.१ करोड ६ लाख १४ हजार बेरुजू देन्खएको छ । सोमध्र्े असलु गनुिपने रु.4 लाख 79 हजार, प्रमाण कागजाि पेश गनुिपने रु. 30 लाख 17 हजार र  

तनर्तमि गनुिपने रु.71 लाख 1८ हजार रहेको छ ।   
३. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्र्होराहरुका सम्बतधमा तमति २०७7।11।1२ मा जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिष्टक्रर्ा सष्टहिका प्रमाण कागजािका आधारमा 

फर्छ्यौट भएका दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको अतिीम प्रतिवदेन पाना ३१ (एकिीस) र्सैसाथ संलग्न छ । 

४. आम्दानी िथा खििको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पन्त्त िथा दाष्टर्त्व र्कीन हनुे जानकारी खुलाएको छैन ।   
हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ि नेपालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसँग 
सम्बन्तधि अतर् प्रितलि कानून बमोन्जम गररएको छ । ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी स्वितर छौं । त्र्सका लातग स्वीकृि आिार संष्टहिा अनसुार हामीले काम 
गरेका छौं । लेखापररक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरु हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ािि र उपर्कु्त छन ्भन्ने कुरामा कार्ािलर् ष्टवश्वस्ि छ ।   

 

ष्टवत्तीर् ष्टववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखा उत्तरदार्ी अतधकारीको न्जम्मेवारी 
आतथिक कार्िष्टवतध िथा ष्टवन्त्तर् उत्तरदाष्टर्त्व ऐन, २०७६, स्थानीर् सरकार संिालन ऐन, २०७४ िथा अतर् प्रितलि काननु बमोन्जम सही र र्थाथि हनुे गरी ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गने 
िथा जालसाजी वा अतर् गन्ल्िका कारण ष्टवत्तीर् ष्टववरण सारभूि रुपमा गलि आकँडा रष्टहि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आतिरीक तनर्तरण प्रणाली लाग ुगने न्जम्मेवारी पातलका 
व्र्वस्थापनमा रहेको छ । नगर कार्िकाररणी, नगर प्रमखु र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि नगरपातलकाको ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग न्जम्मेवार रहेका छन ्। 

 

ष्टवत्तीर् ष्टववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको न्जम्मेवारी 
ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अतर् गन्ल्ि समेिका कारण सारभूि रुपमा गलि आकँडा रष्टहि रहेको होस ्भतन उन्िि आश्वस्ििा प्राि गरी रार् सष्टहिको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो । लेखापरीक्षणमा उन्िि आश्वस्ििाले सामातर् स्िरको आश्वस्ििा सम्म प्रदान गरेको हतुछ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा 
महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षण संग सम्बन्तधि अतर् प्रितलि कानून बमोन्जम गने लेखापरीक्षण 
सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजतर् वा अतर् गन्ल्ि पत्ता लगाउन सक्ने तनन्श्चििा भने हदैुन । ष्टवत्तीर् ष्टववरणका उपर्ोगकिािले सामातर्िर्ा गने आतथिक 
तनणिर्मा नै फरक पानि सक्ने अवस्था देन्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे ष्टवरे्श वा जालसाजीजतर् वा अतर् गन्ल्िलाई सारभिू रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

(ईतर प्रसाद आिार्ि) 
नार्व लेखापरीक्षक 



  1   

 

कातलका नगरपातलका 
लेखापरीक्षण प्रतिवदेन 

2076/77 

 

पररिर्ाः स्थानीर् नेितृ्वको ष्टवकास गदै स्थानीर् शासन पद्घतिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा ष्टवधाष्टर्की, कार्िकारीणी र तर्ार्ीक 
अभ्र्ासलाई संस्थागि गनि र स्थानीर् सरकारको सञ्चालन गने उद्देश्र्ले नगरपातलकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर् 
सरकारले सञ्चालन गने हरेक कार्िमा सहकाररिा, सह–अन्स्ित्व र समतवर्लाई प्रविर्द्न गनुि र स्थानीर् सरकारका हरेक काममा 
जनसहभातगिा, उत्तरदाष्टर्त्व, पारदशीिा सतुनन्श्चि गरी नागररकलाई लाभको ष्टविरणमा सलुभ र गणुस्िरीर् सेवा प्रदान गनुि न ै
नगरपातलका स्थापनाको प्रमखु उद्देश्र् हो । वागमिी प्रदेशको न्ििवन न्जल्लामा अवन्स्थि र्स नगरपातलका अतिगिि ११ वडा, 
६० सभा सदस्र् रहेका छन ्। १६९.४९ व.क.मी.क्षेरफल ओगटेको र्स नगरपातलकाको जनसंखर्ा कररब ४२४९३ रहेको 
छ  
स्थानीर् सन्ञ्चिकोर्ाः  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोन्जम नगरपातलकाले प्राि गरेको आर्, 

अनदुान िथा सहार्िा र स्थानीर् सरकार सञ्चालनमा भएका आर्-व्र्र् ष्टहसाबको आतथिक वर्ि 2076/77 को कोर्को संन्क्षि 
अवस्था तनम्नबमोन्जम रहेको छाः 

ष्टववरण ष्टटप्पणी 
र्स वर्िको रु. (हजारमा) 

बजेट 

आफैले गरेको 
प्रािी/भकु्तानी 

बस्िगुि /सोझै भकु्तानी जम्मा 

प्रािी (क+ख)  934453 848144 14500 862644 

क.प्रािी (संन्ििकोर्मा आम्दानी बातँधने)  774564 691167 14500  705667 

1100 कर  11 179415 141288 0 141288 

1300 अनदुान 
 562859 528965 14500 543465 

संधीर् सरकार 12 445647 414976 14500 429476 

प्रदेश सरकार 12 76712 67128 0 67128 

आतिररक श्रोि  12 30500 30660 0 30660 

जनसहभातििा  10000 16201 0 16201 

14000 अतर् राजस्व 
 31290 20906 0 20906 

15000 ष्टवष्टवध प्रािी   1000 6 0 6 

ख. अतर् प्रािी  159889 156976 0 156976 

ष्टविरण गनि बाँकी राजस्व 
 0 0 0 0 

कोर्हरु 
 40000 33797 0 33797 

धरौटी  0 10240 0 10240 

संधीर्  प्रदेश सरकार वा अतर् कार्िक्रम   119889 112938 0 112938 

भकु्तानी (ग+घ)  1088512 749882 19099 768982 

ग. भकु्तानी (संचित कोषबाट )  928624 607571 19099 626671 

21000 पाररश्रतमक/सषु्टवधा 18 179256 166736 0 166736 

22000 मालसामान िथा सेवाको उपर्ोग 18 111844 88911 0 88911 

25000 सहार्िा 18 6601 6464 0 6464 

26000 अनदुान 18 3151 3151 0 3151 

27000 सामान्जक सरुक्षा 18 7890 6170 0 6170 

28000 अतर् खिि 18 6480 3409 0 3409 

31000 गैर ष्टवन्त्तर् सम्पिी/पँून्जगि खिि 18 613402 332728 19099 351828 

घ. अतर् भकु्तानी  159889 142310 0 142310 

कोर्हरु 
 40000 25886 0 25886 

धरौटी  0 3512 0 3512 

संधीर् प्रदेश सरकार वा अतर् कार्िक्रम 
 119889 112938 0 112938 

कट्टी रकम भकु्तानी/दान्खला गनि बाँकी  0 (27) 0 (27) 

ङ. र्ो वर्िको बिि ( तर्नु )  (154060) 98261 (4599) 93661 

ि. गि वर्िको न्जम्मेवारी रकम (अ.ल्र्ा)   166343 
 166343 

वर्ाितिको बाकी रकम (ङ ++ि )  (154060) 264605 (4599) 260005 

      

बैक िथा नगद बाँकी  २४ 
 260005 

 260005 
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 ष्टवत्तीर् ष्टववरण ष्टवश्लरे्ण  
1.  ष्टवत्तीर् ष्टववरण – स्थानीर् सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलका िथा 

नगरपातलकाले प्रत्रे्क वर्िको साउन एक गिेदेन्ख आगामी वर्िको असार मसातिसम्मको अवतधलाई 
आतथिक वर्ि कार्म गरी आर् र व्र्र्को ष्टहसाव राख्नपुदिछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीए 
अनसुार गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो आतथिक कार्ि प्रणालीको व्र्वस्थापन गनुिपदिछ ।   

1.1.  न्जम्मेवारी स्थानीर् िहको सन्ञ्चि कोर्मा गि ष्टवगिको बाँकी, र्स वर्ि प्राि र खिि भएको रकम स्पि 
देन्खने गरी ष्टहसाब राख्न े र न्जम्मेवारी एष्टकन गनुिपदिछ । नगरपातलकाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 
अनसुार गि वर्िको अतत्र्मा रु.17 करोड 45 लाख 4 हजार मौज्दाि कार्म भएकोमा र्ो बर्िको 
शरुुमा रु.16 करोड 63 लाख 43 हजार न्जम्मेवारी सारेको देन्खर्ो । जस अनसुार लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भतदा रु.81 लाख 61 हजार फरक परेको देन्खर्ो ।जनसहभातगिाको 
मौज्दाि रकम सरुमा गि वर्िको न्जम्मेवारी नदेखाई तसधै आतिररक आम्दानी देखाएकोले फरक परेको 
कार्ािलर्ले जनाएको छ ।  

1.2.  बैक ष्टहसाब तमलानाः स्थानीर् िह सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोन्जम स्थानीर् 
िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्तरक कार्ािलर्को तसफाररसमा महालेखापरीक्षकबाट 
स्वीकृि भएको ढाँिामा राख नपुने उल्लेख छ । सो बमोन्जम मातसक रुपमा से्रस्िा र बैक खािाको 
ष्टहसाब तमलान ष्टववरण िर्ार गनुिपनेमा स्थानीर् िहले सञ्चालन गरेको देहार् बमोन्जमको खािाको बैंक 
ष्टहसाब तमलान ष्टववरण वाष्टर्िक रुपमा िर्ार गरेको छ ।   

 ष्टववरण 
शे्रस्िा अनसुार बाँकी 

बैंक स्टेटमेण्ट 
अनसुार बाँकी 

जम्मा हनु बाँकी  साट्न बाँकी 
खुद बैँक  

संन्िि कोर्  242347842.94 
269317799.

22 

२०९५०९५४.२
४ 

४७९२०९१०.५
२ 

२४२३४७८४२.९४ 

ष्टवभाज्र् कोर्   2288731.04   2288731.04 ० 

संन्िि कोर्  242347842.94 269317799.22 
२०९५०९५४.२४ ४७९२०९१०.५२ २४२३४७८४२.९४   

2.  आतिररक तनर्तरण प्रणालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोन्जम आतिररक 
तनर्तरण प्रणाली िर्ार गरर लाग ु गनुिपनेमा लाग ु गरेको पाईएन। र्स सम्वतधमा देन्खएका अतर् 
व्र्होराहरु िपन्शल वमोन्जम रहेका छन ।  
• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु 

िथर्ांक संकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुिपने सो गरेको पाईएन ।  
• नगरपातलकाले एक आतथिक वर्िको अतत्र् तभर भएको आफ्नो आतथिक कारोवारको अनसुिुी 14 

वमोन्जम ढाँिामा वाष्टर्िक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन ।  
• स्थानीर् सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोन्जम एक आतथिक वर्िमा खिि हनु 

नसकी बाँकी रहेको रकम आतथिक वर्िको अतिमा स्थानीर् िहको संन्िि कोर्मा ट्रतसफर 
गनुिपनिमा आतथिक वर्ि समाि भए पश्चाि ् पतन िाल ुखिि खािा, पुजँीगि खिि खािा, र ष्टवभाज्र् 
कोर्मा समेि गरी रु. २४२३४७८४२.९४ मौज्दाि रहेको पाईर्ो । 

• नगरपातलकाले कार्िक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन । साथै नगरपातलकाबाट र्स 
वर्ि संिातलि कार्िक्रम िथा र्ोजनाको कार्ाितवर्न र सेवा प्रवाह समेिको वाष्टर्िक कार्िक्रम 
अनसुारको प्रगति िर्ार गरेको पाईएन।  

• अतिर सरकारी ष्टवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोन्जमको मध्र्कालीन खिि संरिना 
िर्ार गनुिपनेमा नगरपातलकाले सो बमोन्जम मध्र्कालीन खििको संरिना िर्ार गरेको पाईएन ।  

• ष्टवर्र्गि क्षेरमा संिालन हनुे कार्िक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, िातलम, गोष्ठीिफि  बढी केतरीि 
भई ष्टविरणमनु्ख रहेको पाईर्ो।   

• नगरपातलकाले न्जतसी सामानको एकीकृि ष्टववरण िथा सहार्क न्जतसी खािा अध्र्ावतधक नगरी 
वडा कार्ािलर् िथा ष्टवतभन्न संघ संस्थालाई ष्टविरण गरेको पाईर्ो ।   



  3   

 

दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

• वडा कार्ािलर्मा रहेका न्जतसी सामान सष्टहिको अतभलेख देन्खने गरी नगरपातलकाको मूल न्जतसी 
खािा अध्र्ावतधक गरेको पाईएन । 

• न्जतसी तनररक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार ष्टवतभन्न मालसामान ममिि िथा तललाम गनुि पनेमा 
गरेको पाईएन ।  

• मलु्र् अतभवृष्टर्द् कर तनर्मावली २०53 को तनर्म 6 क मा ठेक्का सम्झौिा र कर भकु्तानीको 
जानाकारी सम्वन्तधि आतिररक राजस्व कार्ािलर्लाई ददएको पाइएन । 

• कार्ािलर्ले उद्देश्र् प्रातिमा आइपने सम्भाष्टवि जोन्खमहरु पष्टहिान गरर तनराकरणको प्रर्ास गरेको 
अतभलेख नराखेको । 

• कुनै रकम रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगेुको वा नपगेुको जाँि गरी रतसद ष्टवल भपािइहरुमा 
तसलतसलेवार नम्वर रान्ख कार्ािलर् प्रमखुले िोकेको कमििारीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप 
समेि लगाई दस्िखि गरी प्रमान्णि गनुिपनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

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

• ठेक्काहरुको ष्टवस्ििृ ष्टववरण देन्खने गरर ठेक्का खािा र कन्तटतजेतसी खािा राखेको पाईएन। 

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

• साविजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 97 अनसुार र्स वर्ि कार्िसम्पन्न भएका 
आर्ोजना िथा कार्िक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िातिरण गनुिपनेमा गरेको पाईएन । 

• संस्था दिाि ऐन, २०३४ दफा ३ नगरपातलकाबाट संिालन भएका ष्टवतभन्न र्ोजना तनमािण कार्ि गनि 
सम्झौिा गठन गरेका उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार मातर्िा प्राि हनुे गरी दिाि 
गरेको पाइएन ।  

• सञ्चातलि र्ोजनाको सूिना पाटीमा आर्व्र्र्, अपेन्क्षि र वास्िष्टवक लाभका साथै उपभोक्ताको 
र्ोगदान र कार्िसम्पादन लगार्िका ष्टवर्र्मा स्पि गरी सरोकारवाला सष्टहिको साविजतनक सनुवुाई 
र साविजतनक परीक्षणलाई अतनवार्ि गनुि गराउन ुपनेमा अतधकाशं पालना भएको पाईएन। 

• वािावरणको संरक्षणको एष्टककृि ददघिकातलन र्ोजना िर्ार गरेको देन्खएन ।  
• नगरपातलकाको ष्टवकास तनमािण व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग आवश्र्क स्थार्ी प्राष्टवतधक 

कमििारीको अभाव रहेको पाईर्ो । 

• सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्लेन्खि 
सेवाहरुको कार्ाितवर्न न्स्थिी अनगुमन गनि अनगुमन संर्तर िर् गरेको पाईएन । 

• तनजामिी सेवा ऐन 2049 वमोन्जम कार्ि ष्टववरण वनाई लाग ुगरेको पाईएन । 

• मतरालर्को तमति 2073।12।25 को पररपर अनसुार र्स नगरपातलकामा समाष्टहि भएका 
साष्टवकका गाँउ ष्टवकास सतमति को नाममा रहेका पेश्की िथा वेरुजकुो लगि िर्ार गरेको पाईएन 
।  

     िसथि नगरपातलकाले आतिररक तनर्तरण प्रणालीलाई िोकीए बमोन्जम प्रभावकारी र ष्टवश्वशनीर् 
बनाइ सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउन ेिफि  ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ ।  

 • बजेट िथा कार्िक्रम  
3.  बजेट पेश, पाररि र अन्खिर्ारीाः स्थानीर् िह संिालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीर् िहले 

आगामी आतथिक वर्िको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्िपातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० गिे तभर 
पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसातितभर सभाबाट पाररि गनुिपने व्र्वस्था 
छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका प्रमखुले 
प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खिि गने अन्खिर्ारी प्रदान गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् 
िहमा उप प्रमखुले 2076/3/४ मा तनति िथा कार्िक्रम र २०७६।३।१० गिे बजेट पेश भई 
रु.७८ करोड ६३ लाख ३९ हजारको बजेट पाररि भएको छ । र्सैगरी स्थानीर् िहका प्रमखुले 
2076/4/५ मा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खिि गने अन्खिर्ारी प्रदान गरेको देन्खतछ ।   
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4.  अबण्डा बजेट – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोन्जम स्थानीर् आतथिक अवस्था समेिको 
आधारमा बजेट िथा कार्िक्रमको प्राथतमकीकरणका आधार िर्ार गरी स्रोि अनमुान िथा सीमा 
तनधािरणका आधारमा अबण्डा नराखी आर्–व्र्र्को अनमुान पेस गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् 
िहले र्ोजना स्पि नगरी बजेट व्र्वस्था गने र  कार्िपातलकाको तनणिर्बाट बजेट बाँडफाड गरी खिि 
गने गरेको छ । बजेट अबण्डमा राखी कार्िपातलकाको तनणिर्बाट खिि गने प्रष्टक्रर्ामा तनर्तरण 
गनुिपदिछ ।केही उदाहरण तनम्नानसरु छन ्  

 बजेट न्शर्िक  कार्िक्रम  खिि न्शर्िक  बजेट (रु.हजारमा) 
समपकु अनदुान पुनँ्जगि म्र्ान्िकङ फण्ड   3115९ २०००० 

संघ राजश्व बाँडफाँड  

म्र्ान्िङ फण्ड ३११५९ ४०००० 
संस्कृति कार्िक्रम प्रबर्द्िन  ३११५९ २००० 
सरकारी जग्गा संरक्षण  ३११७१ २००० 
साविजतनक तनमािण र संिालन  ३११५९ १०००० 
खानेपानी पूवािधार तनमािण ३११५६ १००००   

5.  स्रोि अनमुान िथा वजेट सीमााः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६  वमोन्जम 
नगरपातलकामा प्राि हनुे आतिररक आर्, राजस्व वाँडफाँडवाट प्राि हनु ेरकम, अनदुान, ऋण र अतर् 
आर्को प्रक्षेपण िथा सोको सतितुलि ष्टविरणको खाका र वजेट सीमा तनधािरण गनि स्थानीर् िह 
सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ मा ४ सदस्र्ीर् सतमति गठनको व्र्वस्था छ । उक्त सतमतिले 
आर्को प्रक्षेपण, सतितुलि ष्टविरणमा वजेट सीमा तनधािरण, बजेट िथा कार्िक्रमको प्राथतमकीकरण, बजेट 
िजुिमा मागिदशिन गनुिपने र कार्िपातलकामा पेश गने कानूनी व्र्वस्था रहेकोमा ष्टवर्र्गि क्षेर िथा 
पूवािधार क्षेरमा रकम ष्टवतनर्ोजन गरी र्ोजना छनौट िथा सोको प्राथतमकीकरण गरी आंन्शक रुपमा 
कार्ाितवर्नमा ल्र्ाईएिापतन ठुला पूवािधार क्षेरलाई बजेटको प्राथतमकीकरण गरेको देन्खएन । 
प्राथतमकिा तनधािरण गरी बजेट िथा कार्ाितवर्नमा ल्र्ाउन ुपदिछ ।  

6.  बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमााः स्थानीर् िह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ मा ४ सदस्र्ीर् बजेट 
िथा कार्िक्रम िजुिमा सतमति गठन गरी आगामी वर्िको नीति िथा कार्िक्रम, कार्िक्रमको 
प्राथतमकीकरण, ष्टवर्र्क्षेरगि कार्िक्रम र कार्िक्रममा दोहोरोपना हनु नददन कार्िक्रमको आपसी 
िादम्र्िा िथा पररपूरकिा तमलाउन ेव्र्वस्था छ । र्ोजना छनौट एवं सञ्चालन गदाि संघीर् सरकार, 
प्रदेश सरकार अतिगििका तनकार्बाट सञ्चातलि र्ोजना र नगरपातलकाबाट सञ्चातलि र्ोजनाबीि 
दोहोरोपना हनु नददन आवश्र्क समतवर् सहर्ोगको प्रणाली स्थाष्टपि गरी कार्ि गनुिपनेमा सो भए 
गरेको देन्खएन । र्स वर्ि नगरसभाबाट स्वीकृि भई बजेट ष्टवतनर्ोजन भएका कतिपर् र्ोजनामा प्रदेश 
िथा केतरीर् वजेटवाट र कतिपर् कार्िक्रममा नगरकार्िपातलकावाट समेि थप बजेट छुट्याएको 
देन्खएबाट र्ोजना दोहोरो परेको अवस्था छ । एउटै र्ोजना िथा कार्िक्रम दोहोरो िथा िेहोरो रुपमा 
सञ्चालन नगरी एकै ठाउँबाट सञ्चालन गने व्र्वस्थाको लातग ष्टवगिको समेि अतभलेख अद्यावतधक हनु 
जरुरी देन्खएको छ ।  

7.  िौमातसक पूजँीगि खििाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोन्जम स्वीकृि 
भएको कार्िक्रममा तनर्म २५ बमोन्जम िौमातसक प्रगति ष्टववरण वनाई पेश गनुिपने र िौमातसक 
कार्िलक्ष्र् िथा कार्िक्रम बमोन्जम कार्िसम्पादन सम्पन्न गरी कार्िक्रम कार्ाितवर्न गनुिपने व्र्वस्था छ 
। कार्ािलर्ले उपलव्ध गराएको ष्टववरण अनसुार िौमातसक पुनँ्जगि खििको न्स्थति देहार् बमोन्जम छ 
। वर्ाितिमा हिारमा काम गराउँदा कामको गणुस्िरमा असर पने देन्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था 
अनरुुप आर्ाढमा खिि गने पररपाटीमा तनर्तरण गनुिपदिछ ।  

 पूँजीगि खिि शीर्िक कुल खिि 
िौमातसक खिि (रु.हजारमा) आर्ाढ मष्टहनाको 

मार खिि प्रथम िौमातसक दोस्रो िौमातसक िेस्रो िौमातसक 

कातलका 
नगरपातलका  

299763 14009 71658 213804 104644 

ष्टवर्र्गि शाखा 18467 0 2891 15647 12759 

संन्घर् सशिि 10349३ 0 2518 100974 83770 
प्रदेश सशिि 18066 0 234 17832 16750 

जम्मा खिि ४३९७८९ 14009 77301 348257 217923  
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खिि प्रतिशि १०० ४.०४ २२.२९ ७९.१८ ५०  
8.  र्ोजना छनौट र संिालनाः स्थानीर् सरकार संिालन ऐन २०७४ को दफा २४ बमोन्जम स्थानीर् 

िहले र्ोजना बनाउँदा सहभातगिामूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राि र्ोजना छनौट गरी 
प्राथतमष्टककरण गनुिपने व्र्वस्था छ । साथै र्ोजना बनाउँदा मध्र्म िथा ददघिकालीन प्रकृिीका 
आर्ोजनाहरुको सूिी समेि िर्ार गरी कार्ाितवर्नमा ल्र्ाउन ु पने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाको 
ष्टवतनर्ोजन ऐन बमोन्जम स्वीकृि भएका र्ोजनाहरुको नमनुा छनौट गरी परीक्षण गदाि 6 बटा र्ोजना 
५० हजार देन्ख १ लाख सम्मका र 103 वटा र्ोजना 1 लाख देन्ख 5 लाख सम्मका समेि गरी 
109 वटा र्ोजना 5 लाख भतदा कम बजेटका  संिालन भएको देन्खर्ो । िसथि नगरपातलकाले 
छनौट गरेको र्ोजना मध्रे् अतधकाशं र्ोजना कम लागिको देन्खएको छ । नगरपातलकाले साना िथा 
टुके्र र्ोजना संिालन गरेकोले ऐनको दफा २४ अनसुार प्राथतमष्टककरण गरेको पाइएन । 
नगरपातलकाले मध्र्म िथा ददघिकातलन र्ोजना छनौट िथा प्राथतमष्टककरण गरी सहभातगिामूलक, 
उत्पादनमूलक, दीगो र प्रतिफल प्राि गने गरी र्ोजना संिालन हनु ुपदिछ ।  

9.  नगरपातलकाको क्षेरगि बजेट खिि न्स्थति तनम्नानसुार देन्खएकोले समग्रमा ७०.५ प्रतिशि मार प्रगति 
रहेको छ ।   

 क्षरे   बजेट  खिि  प्रतिशि  
आतथिक ष्टवकास  65094000 41110547.72 ६३.१५ 
सामान्जक ष्टवकास  403501000 360047678.07 ८९.२३ 
पूवािधार ष्टवकास  467393000 253280997.70 ५४.१९ 

सशुासन िथा अतिरसम्बन्तधि क्षेर 44825000 37129874.35 ८२.८३ 

जम्मा 980813000 691569097.84 ७०.५   
10.  र्ोजना संिालन न्स्थति नगरपातलकाले पेश गरेको तरवष्टर्िर् प्रगति प्रतिवेदन अनसुार आ.व 2076/77 

मा उपभोक्ता सतमति र बोलपरमा प्रतिस्पधाि माफि ि संिालन भएको र्ोजनाको न्स्थति तनम्नानसुार छ । 

अिाः अतधकाश र्ोजना उपभोक्ता सतमतिबाट संिालन भएको पाइर्ो । कार्ि प्रकृति र जनसहभातगिाको 
स्िरलाई मध्र्नजर गरी प्रतिस्पधाित्मक ष्टकतसमले र्ोजना संिालन गनुिपने देन्खतछ .  

 तस.नं र्ोजना संख र्ा उ.स. बाट स.भ.र्ो टेण्डरबाट स.भ.र्ो. 
   सम्पन्न  िाल ु जम्मा सम्पन्न  िाल ु जम्मा 
1 नगरस्िरीर्ोजना  331 264 52 316 2 13 15 
2 प्रदेश स्िरीर् र्ोजना  10 0 2 2 0 8 8 
3 न्ज.स.स माफि ि प्राि  10 0 1 1 0 9 9 
4 संघबाट प्राि र्ोजना   26 15 0 15 0 11 11 
5 प्रदेश पवुािधार  4 2 0 2 0 2 2 
6 स्थातनर् पवुािधार   4 2 0 2 0 2 2 

जम्मा 385 283 55 338 2 45 47   
10.1.  लक्ष्र् प्रगतिाः नगरपातलकाले र्सवर्ि 385 र्ोजना संिालन गरेको प्रगति पेश गरेको छ सो मध्रे् 

338 वटा उपभोक्ता सतमति माफि ि र 47 वटा टेण्डर प्रष्टक्रर्ाबाट सम्झौिा भएको देन्खतछ । 
नगरपातलकाले सञ्चालन गरेका र्ोजनाको ष्टकतसम, र्ोजना संखर्ा, उक्त र्ोजनाहरुको लागि अनमुान 
आतथिक वर्ितभर सम्पन्न कामको मूल्र्ाङ्कन न्स्थति सम्बतधी ष्टववरण पेश नगरेकोले र्ोजनागि प्रगति 
सम्बतधी ष्टवश्लरे्ण गनि सष्टकएन । अि: छनौट भएका र्ोजनाको ष्टकतसम, संखर्ा, लागि अनमुान, 
सञ्चातलि र्ोजना संखर्ा, सम्झौिा रकम, सम्पन्न रकम, सञ्चालन हनु नसकेका र्ोजना र सञ्चालन हनु 
नसकेका र्ोजनाको बजेट रकम सम्बतधी ष्टववरण अद्यावतधक गरी र्ोजना सञ्चालन प्रष्टक्रर्ा पारदशी 
बनाउन ुपदिछ ।  

11.  सेवा प्रवाहाः  नगरपातलकाले र्स आतथिक वर्िमा तनम्नअनसुार सेवा प्रबाह गरेको ष्टववरण प्राि भएको छ 
।  

 क्र.स ष्टववरण सखर्ा 
प्राि  सम्पन्न   
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१ घरबाटो तसफाररस १२७९ १२७९ 

२ नागररकिा तसफाररस  ११६६ ११६६ 

३ नािा प्रमान्णि  ४८३ ४८३ 

४ व्र्न्क्तगि घटना दिाि  १४८३ 

 

१४८३  
12.  कमििारी कराराः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो 

अतधकार क्षेर र कार्िबोझको ष्टवश्लरे्ण गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षणको आधारमा स्थार्ी 
प्रकृतिको कामको लातग िथा सेवा करारबाट तलईने कमििारीको दरबतदी प्रस्िाव गनुिपने र अस्थार्ी 
दरबतदी सजृना गनि नसष्टकने व्र्वस्था छ । िर नगरपातलकाले इन्तजतनर्र समहुका ष्टवतभन्न पदमा 5 
जना कमििारीहरु करारमा राखेको देन्खतछ । त्र्सैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) 
वमोन्जम नगरपातलकाले नगर प्रहरी, सवारी िालक, सर्श, कार्ािलर् सहर्ोगी, पलम्बर, इलेक्टीतसर्न, 

िौष्टकदार, मातल, बगैँिे लगार्िका पदमा मार करारवाट सेवा तलन सष्टकन े व्र्वस्था गरेको छ । 
स्थानीर् िहले मातथ उल्लेन्खि पद वाहेकको ष्टवतभन्न सब इन्तजतनर्र, कम्प्र्टुर अपरेटर, अतमन, 
स्वास्थर् कमििारी लगार्ि तनर्कु्ती गरी रु. 13239697.00 खिि लेखेको छ ।  

13.  ष्टवपद कोर्ाः नगरपातलकाबाट आ.व 2076/77 को बजेट तनमािण गदाि िोष्टकएका कार्िक्रमहरु 
कोरोनाको कारण कार्िक्रम संिालन गनि नसष्टकएको भतन कार्िपातलकाको तमति 2076/12/30 को 
तनणिर् नं. 3 बमोन्जम 44 वटा कार्िक्रमको रु.10572000/- ष्टवपद व्र्वस्थापन कोर्मा ट्रातसफर 
गरेको देन्खतछ ।   

14.  उपदान कोर् स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१.1 मा स्थानीर् िहले स्थानीर् 
सेवाका  कमििारी तनजको सेवा शिि  सम्वतधी कानून बमोन्जम अवकास हदुा प्राि गने र्ोगदानमा 
आधाररि उपदान वा तनवृत्तभरण और्तध लगार्िका सषु्टवधा उपलव्ध गराउनका लातग एक अवकास 
कोर् स्थापना गनुिपने व्र्वस्था छ । उक्त ऐन को तनर्म 91.2 अनसुार आफ्नो दरबतदीमा कार्िरि 
प्रत्रे्क कमििारीले खाईपाई आएको मातसक िलबबाट १० प्रतिशि रकम कट्टा गरी सो रकम 
बराबरले हनु आउने रकम थप गरी जम्मा गनुिपने व्र्वस्था छ ।नगरपातलकाले स्थानीर् सरकार 
संिालन ऐन 2074 प्रिलनमा आए पतन हालसम्म  पतन कार्िरि स्थानीर् स्थार्ी कमििारीको िलब 
भत्तामा 10 प्रतिशि कट्टी गरी  अवकास कोर्मा जम्मा गरेको देन्खएन। ष्टवतभन्न पदमा कार्िरि  
कमििारीको उल्लेन्खि ऐन अनसुार 2074 कातििक देन्ख 2077 आर्ाढ सम्म 32 मष्टहनाको िलव 
भत्ता कट्टी गरी जम्मा गनुिपने देन्खएको छ । स्थानीर् सेवा ऐन िजुिमा भैनसकेको , साष्टवक स्थानीर् 
िहबाट समार्ोजन भएका कमििारीहरुकव सेवा शिि सम्वतधी स्पि कानूनी व्र्वस्था  नभएसकेको 
कारण कट्टी नगरेको नगरपातलकाले जनाएको छ ।  

14.1.  नगरपातलकाले र्स वर्ि ष्टवन्त्तर् समातनकरणबाट कमििारी कल्र्ाण कोर्मा एकमिु रु.1000000।-
ट्रातसफर गरेको छ । कमििारीबाट कट्टा गरी अवकास कोर्मा दान्खला गनुिपने रकम दान्खला गरेको 
छैन । उपदानमा जाने कमििाररको 10 प्रतिशिका दरले  कट्टी गरी सोही रकम बरावर  न पा ले 
थप गरी जम्मा रकम अवकास कोर्मा ट्रातसफर गनुिपनेमा कल्र्ाणकारी कोर्मा जम्मा गरेको रकम 
संन्िि कोर्मा दान्खला गनुिपदिछ ।  

14.2.  साष्टवक न्जल्ला ष्टवकास सतमतिको कार्ािलर्बाट र्स महानगरमा समार्ोजन भई आएका कमििारीले 
उक्त साष्टवकका कार्ािलर्मा कट्टी गरेका कमििारी अवकास कोर्को रकम ष्टहसाब गरी आफ्नो अवकास 
कोर् िर्ार गरी जम्मा गनुिपनेमा हालसम्म सो कार्ि गरेको पाइएन । नगरपातलकाले र्स कार्िमा 
र्थान्शघ्र पहल गरी उपदानमा गररने खििको व्र्र्भार घटाई नगरपातलकालाई आतथिक बोझ कम गने 
िफि  ध्र्ान ददनपुदिछ ।  

15.  प्रशासकीर् संगठन र कमििारी व्र्वस्थापनाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ 
बमोन्जम स्थानीर् िहको कार्िबोझ, राजस्व क्षमिा, खििको आकार र स्थानीर् आवश्र्किा समेिलाई 
ध्र्ानमा राखी कमििारी समार्ोजन भएपतछ मार संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षणका आधारमा स्थानीर् 
िहमा संगठन संरिना कार्म हनुे व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले पेश गरेको ष्टववरण अनसुार स्वीकृि 
दरबतदी र पदपतुििको अवस्था तनम्नानसुार रहेको छ ।    

 ष्टववरण  स्वीकृि दरबतदी  पदपिुी ररक्त कैष्टफर्ि   
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स्थार्ी  करार  जम्मा 
नगर  ५५ ३७ ४९ ८६ १८  
स्वास्थर्  35 ३५ ३९ ७४ 0  
न्शक्षा ष्टवद्यालर् िफि  ३३१ 212 119 331 0   

15.1.  नगरपातलकामा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि सष्टहि ५५ दरबतदी स्वीकृि रहेकोमा लेखापरीक्षण अवतध 
सम्म प्रमखु प्रशाकीर् अतधकृि सष्टहि स्थार्ी िफि  ३७ जना र करार िफि  ४९ जना समेि ८६ 
पदपूिी भएको देन्खतछ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि ष्टववरण अनसुार कार्ि व्र्वस्थापनका 
दृष्टिकोणले महत्वपूणि मातनएका सब इन्तजतनर्र पदहरु करारबाट पदपतुिि भएको देन्खतछ  

16.  कमििारी प्रोत्साहन भत्तााः स्थानीर् सरकार संिालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोन्जम स्थानीर् 
सेवा गठन, संिालन व्र्वस्थापन, सेवाका शिि िथा सषु्टवधा सम्बन्तध आधारभूि तसर्द्ाति र मापदण्ड 
संघीर् काननु बमोन्जम हनुे, दफा ८६ (२) बमोन्जम स्थानीर् सेवाको गठन, संिालन िथा व्र्वस्थापन 
सेवाको शिि िथा सतुबधा सम्बन्तध अतर् व्र्वस्था स्थानीर् िहले बनाएको काननु बमोन्जम हनुे 
व्र्वस्था छ । त्र्स्िै अथि मतरालर्को कार्ि संिालन तनदेन्शकाको पररच्छेद ७ को ७.४.१ बमोन्जम 
अतिररक्त समर् र तबदाको ददन काम गदाि अथि मतरालर्बाट नमसि स्वीकृि गराई मार खाजा र खाना 
वापिको रकम भकु्तानी ददनपुने र ७.४.१ को (५) बमोन्जम प्रोत्साहन भत्ता खवुाउन समेि अथि 
मतरालर्बाट स्वीकृति तलनपुने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले र्स वर्ि श्रावण देन्ख फागनु सम्म 10 
जना कमििाररको रु.261656 र बैशाख देन्ख अर्ाढ सम्म म्र्ानलु हान्जरीको आधारमा 36 जना 
कमििाररको रु.682664 गरी जम्मा रु.944320 खिि गरेको छ .  

 • कानून तनमािण एवं कार्ाितवर्न  
17.  कानून र सञ्चालन न्स्थतिाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् 

िहहरुले आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका ष्टवर्र्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेन्शका, 
कार्िष्टवतध र मापदण्ड बनाई कार्ाितवर्नमा ल्र्ाउन सक्ने व्र्वस्था छ । जसअनसुार स्थानीर् िह 
सञ्चालनको लातग संघीर् मातमला िथा सामातर् प्रशासन मतरालर्बाट 46 नमूना कानूनहरु बनाई 
उपलब्ध गराएकोमा र्स नगरपातलकाले हालसम्म २ वटा तनदेन्शका, ११ वटा कार्िष्टवतध तनमािण गरी 
कार्ाितवर्नमा ल्र्ाएको छ । उक्त कानूनहरु प्रभावकारी रुपमा कार्ाितवर्नमा ल्र्ाउन ुपदिछ ।  

18.  तर्ाष्टर्क सतमतिाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देन्ख ५३ सम्म अतधकार क्षेर 
िथा तर्ार् सम्पादन प्रष्टक्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको उजरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका 
आधारमा ष्टववाद दिाि भएको ३ मष्टहनातभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । िर लेखापरीक्षणको क्रममा 
प्राि ष्टववरण अनसुार गिबर्ि फछ्र्र्ौट वा कारबाही ष्टकनारा गरी टुङ्गो फर्छ्यौट लगाउन बाकी 4 र र्ो 
बर्ि थप भएको 38 गरी कुल 42 ष्टववाद दिाि भएकोमा २0 वटा मार फर्छ्यौट भई 22 बाँकी 
देन्खतछ । तर्ार् सम्पादन प्रष्टक्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर फछ्र्र्ौट वा कारबाही ष्टकनारा गरी 
टुङ्गो लगाउनपुदिछ ।  

19.  ष्टवष्टवध खििाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोन्जम व्र्र्को बजेट अनमुान 
आतिररक आर्को पररतधतभर रही औन्ित्र्िाको आधारमा ष्टवष्टवध खिि गनुिपने व्र्वस्था छ । 
नगरपातलकाले र्स वर्ि ष्टवष्टवध िफि  मार रु.2420108.73 खिि गरेको छ ।  

20.  आतथिक सहार्िााः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट आतथिक 
सहार्िा, ितदा, परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान ष्टविरण गनि पाउने व्र्वस्था रहेको देन्खंदैन । 
नगरपातलकाले र्स वर्ि रु.894086.80 आतथिक सहार्िा ष्टविरण गरेको छ । आतथिक सहार्िा 
खिि लेख ने कार्िमा तनर्तरण गनुिपदिछ ।  

21.  न्जतसी व्र्वस्थापनाः नगरपातलकाले आतथिक कार्िष्टवतध ऐन िथा तनर्मावली छुटै्ट िर्ार गरी लागू गरेको 
छैन ।प्रदेश आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को पररच्छेद-६मा सरकारी सम्पन्त्तको न्जम्मा 
त्र्सको लगि संरक्षण र बर बझुारथ सम्बतधी व्र्वस्था र  पररच्छेद-९ मा तललाम तबक्री सम्बतधी 
व्र्वस्था रहेको छ । नगरपातलकालले न्जतसी तनरीक्षण गराई प्रतिवेदन िर्ार गरेकोमा तनरीक्षण 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका तललाम गनुिपने, तमतहा गनुिपने, ममिि गनुिपने न्जतसी फरफारक गरी मार 
रमाना ददने समानको बतगिकरण बैज्ञातनक बनाउन े लगार्िका सझुावहरु कार्ाितवर्न गरी न्जतसी  
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व्र्वस्थापन प्रभावकारी बनाउन ुपदिछ । 
22.  पूजँीगि बजेटमा िाल ुप्रकृतिका खिि – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पूँजी सजृना नहनु े

खालका ष्टविरणमूखी िथा उपर्ोतगिा नददन े खििलाई तनरुत्साष्टहि गदै स्थानीर् िहले अतधकिम 
प्रतिफल ददने र पूँजीको तनमािण हनुे एवम ्उपर्ोतगिा तसजिना हनुे गरी र्ोजना छनौट िथा कार्ाितवर्न 
गनुिपने कार्िक्रम छनौट गरी पूँजीगि शीर्िकमा समावेश गनुिपने व्र्वस्था गरेको छ । िर पातलकाले 
देहार् अनसुारका पूँजी तनमािणमा सहर्ोग नरहन,े उत्पादनमा वृष्टर्द् नगने ष्टकतसमका खििलाई ष्टवतभन्न संघ 
संस्था, समूह, क्लव लगार्िलाई कार्िक्रम र प्रस्िावको आधारमा पूजँीगि शीर्िकबाट रु.200511/- 
भकु्तानी ददएको पाईर्ो ।  

 भौ न तमति खििको ष्टववरण खिि रकम 

१९।०७६।६।१६ वडा नं १ कम्पाउण्ड सरसफाइ िथा बृक्षारोपन खिि  ५११००। 

२३।०७६।६।२९ वडा नं १,३ र ४ मा कार्पेट तथा र्पर्ाा फिटटङ्ग २५५३०५। 

१५५।०७७।२।१९ ष्टवतभन्न अष्टफसका सामानहरु ७६१०६। 

२९९।०७७।३।२६ वडा नं १,३ र ५ मा डिजिटल डिस्प्ल े ४७२९०५। 
३०२।०७७।३।२५ वडा नं ८ र ९ मा डिजिटल डिस्प्ल े ३३१०९०। 
१४।०७६।६।१५ ष्टवद्यतुिर् हान्जर मतसन जडान ३८४२००। 
१६६।०७७।२।२२ HMIS सफ्टवर्र जडान  १७७२०० 
२०२।०७७।३।५ तस तस क्र्ामरा जडान १५६५०५। 
१९०।०७७।२।३२ ए तस जडान खिि १०१००० 

जम्मा  200511   
 • कर दस्िरु एवं आतिररक आर्  

23.  आतिररक स्रोिको संङ्कलनाः स्थातनर् सरकार संिालन ऐन 2074 को दफा 54 अनसुार स्थानीर् 
िहले आफ्नो क्षेर तभर कानून अनसुार कर लगाउन ेिथा असलु गनिसक्ने व्र्वस्था रहेको छ । जस 
अनसुार नगरपातलकाले र्स वर्ि ष्टवतभन्न न्शर्िकमा रु. 17755212.6 आम्दानी गरेको देन्खतछ ।  

 तस. नं. न्शर्िक  लक्ष्र्  असलुी  
   3302681 
2 भतुमकर मालपोि कर   3871701 
3 घरबहाल कर   715959.35 
4 बहाल तबटौरी कर   15570 
5 व्र्वसार् रन्जषे्ट्रशन दस्िरु   760146 
6 अतर् कर   435453.80 
7 सरकारी सम्पन्त्त बहालबाट प्राि आर्   12300 
8 अतर् सेवा शलु्क   33240 
9 परीक्षा शलु्क   1400 
10 नक्सापास दस्िरु   1566929.38 
11 तसफाररस दस्िरु   4967244.23 
12 व्र्न्क्तगि घटना दिाि दस्िरु   22350 
13 नािा प्रमान्णि दस्िरु   24800 
14 अतर् दस्िरु   1643714.84 
15 िार ष्टकल्ला बैँक प्रर्ोजन   300 
16 प्रशासतनक दण्ड, जररवाना र जफि   271800 
17 अतर् राजश्व   109623 

 जम्मा   17755212.6   
23.1.  व्र्वसार् कराः स्थानीर् सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा नगरपातलकाले आफ्नो 

कार्िक्षेर तभर रहेका ष्टवतभन्न व्र्वसार् गने व्र्न्क्तबाट व्र्वसार्  कर उठाउनूपने व्र्वस्था रहेको छ 
। र्स वर्ि नगरपातलकाले व्र्वसार् दिाि िथा नवीकरण शलु्क वापि 7 लाख 60 हजार कर 
संकलन गरेकोमा नगरपातलकाको क्षेरतभर रहेका व्र्वसार्ीहरुको अतभलेख अध्र्ावतधक गरेको छैन । 
जसबाट नगरपातलकाले संकलन गरेको व्र्वसार् कर र्थाथि मात न सक्ने अवस्था छैन । िसथि 
नगरपातलकाले आफ्नो क्षेर तभर सञ्चालनमा रहेका सम्पूणि व्र्वसार्ीको अद्यावतधक अतभलेख राखी 
करको दार्रातभर ल्र्ाउन ुपदिछ ।  

23.2.  रकम ष्टढला दान्खला गनेाः आतथिक कार्ितबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (६) बमोन्जम नगद 
प्राि हनुे रकम दैतनक रुपमा दान्खला गनुिपने र दैतनक रुपमा बैंक दान्खला गनि नसष्टकने भएमा  
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कार्ािलर् प्रमखुले कारण उल्लेख गरी साि ददन तभर बैंक दान्खला गनुि पने व्र्वस्था छ । स्थानीर् 
िह अतिगििका वडाहरुले कतिपर् मातसक रुपमा दान्खला गने गरेकोले समर्मै दान्खला गने िफि  
सम्बन्तधि पक्षको ध्र्ान जान ुपदिछ ।  

23.3.  बहाल कराः नगरले र्ो बर्ि घर वहाल कर बापि रु.7 लाख 59 हजार आम्दानी गरेको देन्खतछ । 
नगरपातलकाले वडा कार्ािलर्मा दिाि भएका व्र्वसार्ीहरूको समिे लगि राखी एकीकृि लगि िर्ार 
गरी राजस्व असलु गनुिपनेमा सो बमोन्जम सम्पूणि बहालमा लगाउने घरधतनहरूबाट कर रकम सङ्कलन 
हनुे संर्तर ष्टवकास गरेको देन्खएन । नगरपातलकाले व्र्न्क्तगि स्वघोर्णाका आधारमा मार कर 
असलु गरेको छ । करको दार्रा वृष्टर्द् गरी राजस्व सङ्कलनलाई बढावा ददन वडा कार्ािलर्लाई 
प्रोत्साहन गरी तनन्श्चि प्रतिशि रकम वडा क्षेरमा खिि गने अथवा वडाको तसफाररसमा र्ोजना 
कार्िक्रममा खिि गने नीति अवलम्बन गरी राजस्व पररिालन वृष्टर्द् गनेिफि  कदम िाल्न ुपने देन्खतछ 
।  

23.4.  बक्र्ौिा कराः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ९ बमोन्जम नगरपातलकाले कर, 
शलु्क सङ्कलन गने व्र्वस्था छ । र्स नगरमा दिाि भएका व्र्वसार्लाई व्र्वसार् नष्टवकरणको लातग 
व्र्वसार् कर, घर वहाल कर बझुाउन िाकेिा समेि गरेको पाइएन । कार्ािलर्ले छानष्टवन गरी 
हजिना सष्टहि अतर् व्र्वसार्ीको कर असलु गनुि पदिछ । नबीकरण नगरेका व्र्वसार्ीको अतभलेख 
अद्यावतधक गरी कर रकम र्ष्टकन गरी असलु गनुिपदिछ ।   

23.5.  वडा अनसुार राजश्व संकलनको व्र्वस्थााः नगरपातलको तबतभन्न वडाको आम्दानी स्िर एकै प्रकारको 
नभएकाले प्रत्रे्क वडाको अवसर र संम्भाष्टवि आम्दानीका क्षेरको पष्टहिान वडागि लक्ष्र् िोक्ने सो 
को अनगुमन गने र लक्ष्र् हातसल गनि प्रोत्साष्टहि गने गरी करको दार्रा बढाउन पहल गनुि पदिछ ।  

 वडा नं सम्पन्त्त कर अतर् कर जम्मा 
१ 

 

640120 640120 

२ 

 

835324 835324 

३ 

 

718851.50 718851.50 

४ 

 

492295 492295 

५ 

 

555383 555383 

६ 25550 1195139 1220689 

७ 

 

519900 519900 

८ 

 

69200 69200 

९ 

 

423047 423047 

१० 

 

141400 141400 

11 
 

64950 64950 

राजश्व शाखा नगरपातलकाबाट   7148182 4925871.10 12074053.10 
जम्मा 7173732 10581480 17755212.60   

23.6.  रोर्ल्टी शलु्काः बागमिी प्रदेशको प्रदेश आतथिक ऐन, २०७६ को दफा ९ मा ढंुगा, तगट्टी, बालवुा, दहत्तर 
बहत्तरको संकलनमा अनसुिुी ५ िोकीएको दरमा नघटने गरी शलु्क लगाईने र असूल गररने उल्लेख 
छ । र्ो वर्ि रु.२८४७०००। ढंुगा, तगट्टी, बालवुा, नदी जतर्पदाथि उपभोक्ता सतमतिले स्थातनर् 
सामानको प्रर्ोग गदाि उठेको शलु्क जम्मा गरेको देन्खर्ो । नगरपातलकाले ढंुगा, तगट्टी, बालवुा, दहत्तर 
बहत्तरको संकलनको लातग कुनै ठेक्का पट्टा गरेको छैन । नगरपातलकाले उक्त तनर्मानसुार दहत्तर 
बहत्तरको व्र्वस्थापन गरर राजस्वको दार्रा बढाउनपुदिछ ।  

23.7.  आम्दानी रतसदाः नगरपातलकाबाट वडा कार्ािलर्मा लतगएको तनम्नानसुारको आम्दानी रतसद 
लेखापरीक्षणको अवतधसम्म पतन कार्ािलर्मा उपलब्ध गराएको छैन । सो रतसदबाट के कति आम्दानी 
भर्ो सो एष्टकन गनि सष्टकएन ।   

 तमति  रतसद तलनेको नाम  वडा नं. रतसद नं. थान  

2076/4/5 
सरुज हमाल  6 201-300 2  
तबतद ुररमाल  5 351-400 1  
रुम बहादरु खड्का  9 551-600 1   
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24.  राजश्व परामशि सतमतिाः स्थानीर् सरकार संिालन ऐन २०७४ को दफा ६५ मा राजश्व परामशि को 
लातग एक स्थानीर् राजश्व परामशि सतमति सम्वतधी व्र्वस्था रहेको छ । उक्त सतमतिको काम कििव्र् 
िथा अतधकार अतिगिि राजश्व सम्वन्तध आवश्र्क कानूनको िजुिमा संशोधन पररमाजिन र सो को 
पररपालनाका सम्वतधमा आवश्र्क परामशि ददने राजश्वको स्रोि दार्रा िथा दर समेिको ष्टवश्लरे्ण गरी 
आगामी  आतथिक वर्िमा प्राि हनु सक्ने राजश्वको ष्टवश्लरे्ण गरी सो सम्वतधमा  अनमुान गरी राजश्वका 
दर र क्षेर लगार्िका कार्िहरु िोष्टकएको छ । राजश्व परामशि सतमतिले र्स आ.व.मा ष्टवतभन्न तमतिमा 
बैठक बसी छलफल गरेिापतन िथर्गि ष्टवश्लरे्ण गरेको पाइएन । अि तनर्मानसुार आफ्नो कार्ि परुा 
गनुिपदिछ ।  

25.  राजश्व अतभलेखाः नेपाल साविजतनक क्षेर लेखामानमा स्वीकृि लेखाढाँिा िथा प्रदेश नं. ३ को आतथिक 
ऐन २०७४ को दफा २(झ) मा ष्टवन्त्तर् ष्टववरण सम्वतधी आवस्र्क आतथिक ष्टववरण िर्ार गरी 
लेखापरीक्षणको क्रममा पेश गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ । नगरपातलकाले र्स वर्ि कुल रु.3 करोड 
लाख 6 हजार आतिररक आर् प्राि भएको देन्खतछ । नगरपातलकाले करदािा वा सेवाग्राहीबाट प्राि 
हनुे हनु आएको राजस्वको सम्वन्तधि आर् न्शर्िक जनाइ कम्पटुरमा अतभलेख राखेिापतन राजश्व 
जम्माको बैंक दान्खला भौिरको आधारमा म ले प फारम नं.  212 राजस्व आम्दानीको दैतनक 
गोश्वरा खािा र मलेप  फा नं 213 को राजश्व अम्दानी बैक नगदी ष्टकिाव िोष्टकए बमोन्जमको 
ढाँिामा िर्ार गरी लेखाङ्कन गनुिपनेमा सो कार्ि गरेको पाइएन । अि तनर्मानसुार खािा िर्ार गरी 
राजश्व शे्रस्िा िर्ार गनुिपदिछ ।  

26.  स्थानीर् िहरूको ष्टवभाज्र् कोर्ाः प्रदेशहरुको आतिररक आर् व्र्वस्थापन गनि बनेको कर िथा गैरकर 
राजस्व सम्बतधी ऐन, २०७५ को दफा १५ मा ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा, दहत्तर बहत्तर शलु्क मानोरञ्जन कर 
लागिका शलु्क िथा करको सङ्कलनबाट उठेको शलु्क मध्रे् साठी प्रतिशिले हनु ेरकम स्थानीर्िहले 
स्थानीर् सन्ञ्चि कोर्मा राखी िातलस प्रतिशिले हनुे रकम मातसक रुपमा प्रदेश सन्ञ्चि कोर्मा जम्मा 
गनुिपने व्र्वस्था छ । जसबाट अतिररक्त तबज्ञापन, मनोरतजन कर र्थािथ असलुीका अतभलेख नहुँदा 
तबभाज्र् कोर्को बारेमा एष्टकन हनु सष्टकएन । अतभलेख प्रणाली व्र्वन्स्थि गरी तबभाज्र् कोर्को रकम 
बाँडफाँड गनुिपदिछ ।  

 • उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि  
27.  उपभोक्ता सतमतिाः र्स कार्ािलर्ले उपभोक्ता सतमतिबाट गराएका काममध्रे् लेखापरीक्षणको क्रममा 

छनौट गरी परीक्षण गररएका केष्टह कार्िको न्स्थति तनम्न अनसुार रहेको छाः  
27.1.  उपभोक्ता सतमतिबाट जष्टटल प्राष्टवतधक पक्ष समावेश भएका आर्ोजना उपभोक्ता सतमतिबाट सञ्चालन 

गने, र्ोजना हस्िातिरण नहनुे िथा खिि साविजतनक नगने जस्िा कानूनले िोकेका कार्िपूरा नगरेको 
व्र्होरा देन्खएका छन ्। भेला भई ष्टवतधवि रुपमा गठन नभएको र कुनै पतन तनकार्मा दिाि नहनुे 
साथै कतिपर् उपभोक्ताबाट भएको कार्िमा र्ोजनाको भकु्तानीमा संलग्न गररएको अतधकांश तबल 
भरपाईहरु प्रमान्णि नगररएका, डोर हान्जरी फाराममा ष्टववरण पूणिरुपमा नभररएको, सही छाप नभएको, 
सतमतिले खिि अनमुोदन गने र साविजतनक गने, सामान्जक परीक्षण गराएको प्रमाण पेश नगरेकोमा 
सधुार गनुि गराउनपुदिछ ।     

27.2.  फाइल व्र्वस्थापनाः नगरपातलकाको संगठन संरिनामा र्ोजना शाखा रहेको र १ जनाको दरबतदी 
रहेको देन्खतछ । नगरपातलका अतिगिि सञ्चातलि र्ोजना कार्िक्रमहरुको नगर पररर्दबाट पाररि 
र्ोजनाको छुट्टाछुटै्ट फाइल खडा गरी राख नपुनेमा फाइल खडा गरी राखेको पाइएन । प्रत्रे्क बर्ि 
सञ्चातलि कार्िक्रमहरुको फाइल खडा गरी व्र्वन्स्थि अतभलेख रान्खन ुपदिछ ।  

27.3.  लागि सहभातगिााः नगरपातलकाले आर्ोजना/कार्िक्रम छनौट गदाि उपभोक्ता सतमतिको िफि बाट नगद 
लागि सहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुदिछ ।  

27.4.  कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदनाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२५(२) मा कुनै तनमािण 
कार्ि सम्पन्न भई रटुी सच्र्ाउने दाष्टर्त्वको अवतध समाि भएपतछ प्राष्टवतधक कमििारीबाट जाँिबझु 
गराई कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गनुि पने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले उन्ल्लन्खि कानूनी 
व्र्वस्था बमोन्जम रटुी सच्र्ाउने दाष्टर्त्वको अवतध समाि भएपतछ कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरेको  
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पाइएन । कानूनी व्र्वस्थाको पालना नभएकोले त्र्स्िो तनमािण कार्ि स्वीकृि ड्रइङ्ग तडजाइन वा 
स्पेतसष्टफकेशन बमोन्जम भए नभएको एष्टकन हनु सक्ने अवस्था देन्खएन । 

27.5.  साविजतनक परीक्षणाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोन्जम स्थानीर् िहले 
साविजतनक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, ददगो र भरपदो वनाउन कार्िक्रमको सामान्जक परीक्षण अतिगिि 
साविजतनक परीक्षण र साविजतनक सनुवुाई गनुिपने व्र्वस्था बमोन्जमको कार्ि भएको पाइएन । 
साविजतनक परीक्षणको प्रभावकारी कार्ाितवर्नको अभावमा आतथिक कारोबारमा जवाफदेष्टहिा र 
पारदिन्शिाको प्रबर्द्िन गने कार्िमा बाधा पने देन्खतछ ।   

27.6.  गणुस्िर परीक्षणाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११५(१) अनसुार साविजतनक 
तनकार्ले आपतुिि गरेका मालसामान सम्झौिामा उल्लेन्खि प्राष्टवतधक स्पेन्शष्टफकेसन र गणुस्िर वमोन्जम 
भए नभएको तनरीक्षण वा परीक्षण गनुि गराउन ुपने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले तनमािण व्र्वसार्ी 
िथा उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि गराएको केही र्ोजनामा तनमािण कार्िमा प्रर्ोग हनुे सामानको 
गणुस्िर परीक्षण गरेको पाइएन ।   

27.7.  तनमािण कार्िको अतभलेखाः नर्ा ँ तनमािण वा ममिि सम्भार गदाि सो स्थान पष्टहिानको लातग िेनेज नं. 
सकेसम्म धेरैले न्िन्न र देख न सक्न ेठाउँ वा वस्िकुो नाम उल्लेख गरी अनगुमन मूल्र्ाङ्कन गनि सहज 
हनुे गरी राख्नपुने देन्खतछ । र्स कार्ािलर्ले गरेका अतधकांश सडक माटो वा ग्रावेल स्िरका हनु ेर 
परुाना िथा अधरुा काममा पतन थप काम गराउने गरेको देन्खतछ । साष्टवक बर्िहरूमा त्र्स्िै काम 
गने गरेपतन कुन ठाउँमा गररर्ो पष्टहिान खलु्न े गरी अतभलेख राखेको देन्खएन । र्स्िो अवस्थामा 
एउटै क्षेरमा पटक पटक काम हनुे, किै काम गनि अत्र्ावश्र्क भए पतन छुट हनुे र पूणि वा आंन्शक 
रूपमा एउटै कामको एकै बर्िमा वा फरक फरक आतथिक बर्िमा दोहोरो भकु्तानी हनुसक्ने सम्भावना 
समेि रहतछ । िसथि तनमािण कार्िको अतभलेख एकीकृि गरी आतथिक बर्ि, स्थान र अतर् आवश्र्क 
ष्टववरण समेि खुल्ने, दोहोरो वा र्थाथि गरेको कामको पररमाण भतदा बढी भकु्तानी भएको छैन भनी 
ष्टवश्वस्ि हनुे गरी अतभलेख राख ने व्र्वस्था हनु आवश्र्क देन्खतछ ।  

 नगरपातलका पुनँ्जगि  
28.  सोझै खररद – साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोन्जम प्रतिस्पधाि तसतमि नहनुे गरी खररद 

गनुिपने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै साविजतनक खररद तनर्मावलीमा रु.५ लाखसम्मको खररद कार्ि सोझै गनि 
सष्टकने, रु.५ लाखभतदा मातथ रु.२० लाखसम्म तसलबतदी दरभाउपरबाट र सोभतदा मातथ बोलपरको 
माध्र्मबाट खररद गने व्र्वस्था छ ।त्र्स्िै सोभैm खररद कार्ि गदाि एक आतथिक वर्िमा सीमाभतदा 
बढीको खररद गनि नहनुे एवं एउटा आपूतििकिािसंग एक पटकभतदा बढी सोभैm खररद गनि नहनुे उल्लेख 
छ । नगरपातलकाहरुले र्ो वर्ि पूजँीगि ष्टकतसमका वस्ि ुखररद गदाि प्रतिस्पधाित्मक ष्टवतध नअपनाइ 
तनम्नानसुार रु.4048781/- को सोझै खररद गरेकोमा कमििारी समार्ोजना भई आउंदा ित्काल 
नगरपातलकाको आवश्र्किाको आधारमा खररद गरेको नगरपातलकाको भनाइ रहेको छ  4048781 

 भौ न तमति आपूतिि किािको नाम खररद सामाग्रीको नाम खिि रकम 

७।०७६।६।२ ग्लोबल कम्प्र्टुर सोलसुन न्ििवन ष्टप्रतटर १० थान २९९००० 

८।०७६।६।२ ग्लोबल कम्प्र्टुर सोलसुन न्ििवन र डेक्सटप ५ थान, प्राजेक्टर १ थान ४४३५०० 

१२।०७६।६।१४ ग्लोबल कम्प्र्टुर सोलसुन न्ििवन ल्र्ावटप १ थान ९८००० 

१७।०७६।६।१६ नारार्णी कम्प्र्टुर एण्ड सप्लार्सि ल्र्ावटप १ थान, ष्टप्रतटर ७ थान ३३२५०७ 

४९।०७६।९।३ नारार्णी कम्प्र्टुर एण्ड सप्लार्सि कम्प्र्टुर डेक्सटप ४ थान, ष्टप्रतटर ४ थान ४१५९४० 
१८।०७६।६।१६ स्काइल्र्ाण्ड इतटरनेशनल न्ििवन कम्प्र्टुर डेक्सटप ४ थान ३३८००० 

४२।०७६।८।२२ एस डब्ल ुटे्रडसि न्ििवन ल्र्ापटप १ थान, ष्टप्रतटर १ थान ११७५०० 

१५४।०७७।२।१९ 
NEXUS  BAZAR CHITWAN ल्र्ावटप १ थान  ९६५०० 

३४।०७६।८।९ ए ओन इतटरनेशनल न्ििवन  ष्टवतभन्न फतनििरहरु ४६३३० 

३५।०७६।८।९ प्लानेट इतटरनेशनल न्ििवन ष्टवतभन्न फतनििरहरु ८७३४९ 

३६।०७६।८।९ नेपो ष्टफतनसंग इतडष्टष्ट्रज  ष्टवतभन्न फतनििरहरु ४११३२० 

६०।०७६।९।२५ प्लानेट इतटरनेशनल न्ििवन ष्टवतभन्न फतनििरहरु २५७८६६ 
६१।०७६।९।२७ प्लानेट इतटरनेशनल न्ििवन ष्टवतभन्न फतनििरहरु ३००५८० 
११४।०७७।१।९ नेपो ष्टफतनसंग इतडष्टष्ट्रज ष्टवतभन्न फतनििरहरु २६३००७ 
११६।०७७।१।९ प्लानेट इतटरनेशनल न्ििवन ष्टवतभन्न फतनििरहरु २२९६७२  
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११७।०७७।१।९ ए ओन इतटरनेशनल न्ििवन ष्टवतभन्न फतनििरहरु ५३६७५ 
१७९।०७७।२।२८ नेपो ष्टफतनसंग इतडष्टष्ट्रज ष्टवतभन्न फतनििरहरु ९५९९३ 
१८६।०७७।२।३० नेपो ष्टफतनसंग इतडष्टष्ट्रज ष्टवतभन्न फतनििरहरु ६४४१० 
३३०।०७७।३।३९ नेपो ष्टफतनसंग इतडष्टष्ट्रज ष्टवतभन्न फतनििरहरु ९७६३२ 

जम्मा 4048781  
29.  नतफाइलराः मूल्र् अतभवृष्टर्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भकु्तानीमा प्राि मूल्र् अतभवृष्टर्द् करको 

ष्टववरण भकु्तानी पाएको अको मष्टहनाको २५ गिेतभर सम्बन्तधि आतिररक राजस्व कार्ािलर्मा कर 
ष्टववरण सष्टहि दान्खला गनुिपने व्र्वस्था छ । िर नगरपातलकाको बजेट न्शर्िक वडा पुनँ्जगि िफि  
गो.भौ.नं.२९६।०७७।२।२६ बाट बालाजी तनमािण सेवालाई मू.अ.कर रु.198560 सष्टहिर 
रु3451892 भकु्तानी ददएकोमा लेखापरीक्षण अवतधसम्म पतन कर ष्टववरण नबझुाई नतफाईलर रहेको 
पाइर्ो । कानूनी व्र्वस्था अनसुार ष्टववरण नबझुाएकोले कर समार्ोजन भएको प्रमाण पेश हनुपुने रु.  198560.00 

30.  सोझै तनमािण कामाः साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोन्जम प्रतिस्पधाि तसतमि नहनु ेगरी 
खररद गनुिपने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै साविजतनक खररद तनर्मावलीमा रु.५ लाखसम्मको खररद कार्ि 
सोभैm गनि सष्टकने, रु.५ लाखभतदा मातथ रु.२० लाखसम्म तसलबतदी दरभाउपरबाट र सोभतदा मातथ 
बोलपरको माध्र्मबाट खररद गने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै सोभैm खररद कार्ि गदाि एक आतथिक वर्िमा 
सीमा भतदा बढीको खररद गनि नहनुे उल्लेख छ । नगरपातलकाहरुले र्ो वर्ि तनम्न वडाहरुमा रोड 
माष्टकि ङ्ग सम्वतधी कार्ि गराउदा प्रतिस्पधाित्मक ष्टवतध नअपनाइ तनम्नानसुार सोझै खररद गरेको देन्खर्ो 1311915.00 

 भौ न तमति तनमािण व्र्वसार्ीको नाम ष्टववरण  खिि रकम 

१७४।०७७।२।२६ जे के तनमािण सेवा वडा ७ रोड माष्टकि ङ्ग  ४९३१९० 
१७५।०७७।२।२६ एि आर डी कतस्ट्रक्सन वडा ६ रोड माष्टकि ङ्ग ३५५२८८ 
१९४।०७७।३।१ सवेुदी ष्टवल्डसि एण्ड प्रोपटी तड वडा ६ रोड माष्टकि ङ्ग ४६३४३७। 
   १३११९१५   

31.  तबमााः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ११२मा दश लाख रुपैंर्ा भतदा बढी मलु्र्को 
तनमािण कार्ि गनि तनमािण व्र्वसार्ीले बीमा गराउन ु पने व्र्वस्था भए बमोन्जम ठेक्का पट्टाको तब ओ 
क्र्मुा बीमाको लातग रु ५००००। को व्र्वस्था गरेको भएिा पतन तनमािण व्र्वसार्ीले सम्झौिा 
बमोन्जम बीमा नगरेको सम्वतधमा नगरपातलकाले कुनै कारवाही नगरी ठेक्का सम्पन्न गराएकोले तनर्म 
िथा सम्झौिामा बमोन्जम कार्ि गनि गराउन नगरपातलकाले ध्र्ान ददन ुपदिछ ।  

32.  क्र्ाटलग सष्टपङ्गबाट खररदाः भौ न ७४।०७६।१०।२७ बाट BackHole Loader एक थानको रु 
4300000।00मा खररद गनि नगरपातलकाले क्र्ाटलग सष्टपङ्ग कार्िष्टवतधबाट प्राष्टवतधक िथा आतथिक 
प्रस्िाब माग गरेकोमा ३ वटा कम्पनीहरुले मलु्र् समेि उल्लेख गरी पेश गरेको प्रस्िाब मध्रे् कम 
रकम कबोल गनि ३ कम्पनीहरुको प्रस्िाबमा उल्लेख गरेको स्पतसष्टफकेसनहरु नगरपातलकाले िोकेको 
स्पतसष्टफकेसनसंग नतमलेको भनी बष्टढ मलु्र् कबोल गने  एम ए डब्ल्र् ुअथि मभुसि प्रा तल को कबोल 
अंक रु ४३०००००।स्वीकृि गरेको छ। प्राष्टवतधक प्रस्िाबमा सहभागी कम्पनी मध्रे् जगदम्वा 
कतस्ट्रक्सन सोलसुन प्रा ली ले BackHole Loader को संन्क्षि ष्टववरणमा एक मार आतधकारीक 
तबके्रिाको ब्राण्ड संग हबुह ुतमलेको अरु कम्पनीले प्रतिस्पधाि गनि नसष्टकने भएकोले ष्टवरण सच्िाई पाउ 
भनी ददएको तनवेदन उपर कुनै कारवाही गरेको देन्खएन ।   

33.  कर ष्टवजक मलु्र् अतभबषृ्टर्द् कर तनर्मावली २०५३ तनर्म १७ मा प्रापकलाई ददइने तबजकको मखु 
पषृ्ठमा देन्खने गरी प्रिसंग कर तबजक लेन्खएको हनु ुपने भनी उल्लेख गरेकोमा कातलका पलु देन्ख 
फुर्ालिोक सम्मको सडक कालोपरे गरेको कामना कतस्ट्रक्सन भरिपरुको सम्पन्न कामको तबजक 
ष्टवल अनसुार मलु्र् अतभबषृ्टर्द् कर समेि भौ न १०१।०७६।११।२१ बाट रु. १०३४८२८।८६ 
भकु्तानी गरेकोमा तनमािण व्र्वसार्ीले भकु्तातनको लातग पेश गरेको तबलको ष्टवजक नम्बर हािले 
लेखेकोले सो तबलबाट भकु्तानी मलु्र् अतभबषृ्टर्द् कर रु ११९०५१। को ५० प्रतिशि प्रतिशिले हनुे 
रु ५९५२५।को तनमािण व्र्वसार्ीलाई भकु्तानी गरेकोले कर समार्ोजन गरेको प्रमाण पेश गनुि पने 59525.00 
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रु. 
34.  बढी भकु्तानीाः प्रदेश आतथिक कार्ितबतध तनर्मावली २०७६ को तनर्म ३७(८)मा कुनै पतन साविजतनक 

तनकार्ले भकु्तानी दददा रीि पगेु वा नपगेुको जाँि गरर भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था रहेको छ । 
नगरपातलकाले देहार्को कार्िको रकम भकु्तानीको भरपाईमा तनम्नानसुार कैष्टफर्ि देखापरेको छ ।  

34.1.  वडा नं ६ मा ष्टवद्यिु लाइन ष्टवस्िार गनि रु ३३३६६६।को लागि अनमुानमा  उपभोक्ता सतमतिले 
उक्त काम सम्पन्न गरी पेश गरेको तबल अनसुार भौ नं ३०१।०७७।३।२७ बाट रु 
२९८३८१।खिि गरेको देन्खर्ो नगरपातलकाले उक्त कामको लागि अनमुान के आधारमा गरेको 
लागि अनमुान िर्ार गरेको आधार पेश भएन ।लागि अनमुान अनसुार ष्टप एस तस पोल ८ तमटर 
साइजको १३ थान प्रति थान रु. ७७२०।९० दर कार्म गरी रु१००३७१।सतमतिलाई भकु्तातन 
गरेकोमा नगरपातलकाको स्वीकृि दररेटमा सो पोलको मलु्र् प्रति थान रु ५०००।मार उल्लेख 
गरेकोले प्रति थान रु २७२०।९० दरले बढी भकु्तानी भएको रु. 35371.00 

34.2.  नगरपातलकोले छेरवाङ लनु्जवाङ सडक तनमािणको लातग लागि अनमुान गदाि मेतसनको प्रर्ोगबाट माटो 
कष्टटङ्ग गने भनी मलु्र् अतभबषृ्टर्द् कर समेि प्रति घ मी माटो कष्टटङको रु ९०।४० कार्म लागि 
अनमुानमा उपभोक्ता सतमतिसंग समझौिा गरेको देन्खर्ो ।उपभोक्ता सतमतिले कार्ि सम्पन्न गरी पेश 
गरेको प्राष्टवतधक मलु्र्ाकंन तबलमा मतेसनबाट माटो कष्टटङको रु १९१५४९।५४ मलु्र् अतभबषृ्टर्द् कर 
समेि रु१६६५००७।कार्म गरे अनसुार भौ नं १६७।०७७।२।२२ बाट भकु्तानी  गरेको देन्खर्ो 
। उपभोक्ता सतमतिले अतर् मेतसन भएका कम्पनीलाई काम गराएको भनी पेश गरेको सफल 
कतस्ट्रक्सन एण्ड इन्क्र्पमेतट प्रा ली म ुअ कर रु १०१०१७।८० र तरनेर पेट्रोतलर्म प्रा तल लाई 
म ुअ कर रु ६००६५।७० गरी रु १६१०८३।५० मार म ुअ कर भकु्तानी गरेको तबल पेश 
गरेकोले तबजक ष्टवल बेगर उपभोक्ता सतमतिलाई बढी म ुअ कर भकु्तानी गरेको रु ३०४६६।असलु 
गनुि पने रु. 30466.00 

35.  न्जतसी आम्दानी िथा प्रर्ोगाः नगरपातलकाले  तनम्न भौ न र तमति बाट ष्टवतभन्न आपतििकिािहरुबाट 
ष्टवतभन्न साइजको ह्यमु पाइप , खानेपानी पाइप िथा जाली खररद गरेको तबल बमोन्जम भकु्तानी 
गरेकोमा खररद भएका उक्त ह्यमु पाइप, खानेपानी पाइप िथा जाली र्ोजनामा प्रर्ोग गरेको प्राष्टवतधक 
मलु्र्ाकंनका साथै नाप जाँि गरेको प्रमाण तबनानै भकु्तानी गरेकोले सामान प्रर्ोग गरेको प्रमाण पेश 
गनुि पनेमा र्ोजनाको रुपमा नआएको िर तबतभन्न व्र्न्क्तहरुलाई ष्टविरण गरेको नगरपातलकाको भनाइ 
रहेकोमा उक्त तनमािण सामाग्रीहरुको उपर्ोग गरेको प्रमाण िथा ष्टविरण गरेको प्रमाण नभएको रु. 2698989.00 

 भौ न तमति आपूतिि किािको नाम सामानको नाम प्रर्ोग हनेु स्थान रकम 

२१८।०७७।३।९ खतिवडा इतटरप्राइजेज न्ििवन पाइप िथा सामान ष्टहस्सेटाडी खा पा र्ो ४७२०३८ 

३०८।०७७।३।२७ न्ज एस ह्यमु पाइम इतडष्टष्ट्रज प्रा तल ११० तमटर पाइप वडा नं ६।७।८ 
मा 

४९५६८८। 

३०९।०७७।३।२७ र्तुनक नेपाल ह्यपु पाइप उद्योग  ५० तमटर वडा नं ७ २८१८०७। 

३१०।०७७।३।२७ न्ज एस आर कंष्टक्रट पाइप  प्रा तल ८२.५० तमटर ० ४९९०५३। 

१३६।०७७।२।७ अकर्टु नेपाल प्रा तल  ह्यमु पाइम ७७.५ तम 
 ४८९४०३। 

३८०।०७७।३।३१ र्नुाइटेड वार्र एण्ड न्स्टल इतडष्टष्ट्रज  १०० थान जाली  ४६१०००। 

जम्मा 2698989   
36.  तडप बोररङ्गाः साविजतनक खररद तनर्मावी, २०६४ को तनर्म ९७ मा उपभोक्ता सतमतिबाट सञ्चालन हनु े

तनमािण कार्िमा हेभी मेन्शनहरु प्रर्ोग गनि सष्टकने छैन र उपभोक्ता सतमतिले पाएको काम आफैले 
सम्पन्न गनुि पनेछ भनी उल्लेख गरेकोमा वडा नं १ को तनम्न स्थानमा तडप बोररङ्गको कामको लातग 
नगरपातलकासंग सम्झौि गरी सतमतिले उक्त तडप बोररङ्गको काम मनुश्री टू्यववेल कतस्ट्रक्सन प्रा तल 
बाट गराई तनम्न भौिर िथा तमतिबाट भकु्तानी तलएको देन्खर्ो। हेभी मेतसनको प्रर्ोग हनुे िथा 
उपभोक्ता आफै गनि नसष्टकने काम नगरपातलकाले साविजतनक खररद ऐन २०६३ दफा ८ मा 
उल्लेन्खि तबतधबाट  प्रतिस्पधाि गराइ कार्ि गराउन ुपनेमा सतमतिबाट गराइ खिि गरेको छ ।  

 भौ न तमति कार्ि ष्टववरणा भकु्तानी रकम  
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३०४।०७६।३।२७ सतिवीर स्र्ादानको घर नन्जक  ४९०४१९। 

३०५।०७७।३।२७ लालबहादरु स्र्ाङ्गदानको जग्गामा ४९०४१९। 

३०६।०७७।३।२७ राम बहादरु बोमजनको घर नन्जक ४९०४१९। 

३०७।०७७।३।२७ हरीलामाको वररपरी  ४९०४१९। 
 जम्मा १९६१६७६।  

37.  लागि अनमुानाः साविजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ तनर्म ९७ मा उपभोक्ता सतमतिले पाएको काम 
आफैले सम्पन्न गनुि पनेछ र कुनै तनमािण व्र्वसार्ी वा सब कतट्रर्ाक्टरबाट गराउन सष्टकने छैन भनी 
उल्लेख गरेको छ।प्रदेश साविजतनक खररद तनर्मावली, २०७६ को तनर्म ६ मा मालसामानको 
लागि अनमुान िर्ार गदाि मालसामानको स्पतसष्टफकेसनको अतधनमा रही िर्ार गनुि पने र लागि 
अनमुान िर्ार गदाि तलन ुपने आधारहरुको पतन उल्लेख गरेकोमा नगरपातलकाले वडा नं ९ मा १५ 
थान सोलर बन्त्त जडान गनि उपभोक्ता सतमतिसंग सम्झौिा गरेको र उपभोक्ता सतमतिले उक्त काम 
सोलर होम नेपाल प्रा तल बाट गराएको तबल भरपाइ राखी भकु्तानी माग गरेको आधारमा 
नगरपातलकाले भौ नं ३११ तमति २०७७।३।२७ बाट उपभोक्ता सतमतिलाई रु१३९५५७२।गरेको 
देन्खर्ो।नगरपातलकोले तनर्म अनसुार सोलर बन्त्तको लागि अनमुान िर्ार गरेको देन्खएन भन े
उपभोक्ता सतमतिले गनि नसष्टकने र्स्िा कामको तनर्म अनसुार तसलबतदी दरभाउपर आव्हान गरी 
गराउन ुपनेमा सतमतिबाट काम गराएको उपर्कु्त देन्खएन ।  

38.  खररद सम्झौिाको अवतध थपाः साविजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा ५६मा खरीद सम्झौिाको काब ु
बाष्टहरको पररन्स्थति साविजतनक तनकार्ले उपलब्ध गराउन ुपने कुरा उपलब्ध गराउन नसकेमा वा अतर् 
मनातसब कारणबाट खररद सम्झौिाको अवतध नबढाई नहनुे भएमा सम्झौिा प्राि गने व्र्न्क्तको तनवेदन 
बमोन्जम अतधकार प्राि अतधकारीले िोष्टकएको आधारमा अवतध बढाउन सक्ने व्र्वस्था गरेको छ 
।त्र्स्िै साविजतनक खरीद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२० मा तनमािण व्र्वसार्ीको म्र्ाद थपको 
तनवेदन प्राि भएपतछ सम्वन्तधि अतधकार प्राि अतधकारीले सम्झौिा बमोन्जमको काम समर् मै सम्पन्न 
गनि प्रर्ास गरेको तथर्ो वा तथएन काव ुबाष्टहरको पररन्स्थतिको कारणबाट काममा ष्टढलाइ भएको हो वा 
होइन भन्न े कुरामा जाँिबझु गदाि कारण मनातसब देन्खएमा तनर्म अनसुार म्र्ाद थप गनि सष्टकन े
व्र्वस्था गरेको छ ।नगरपातलकाले तनर्ममा उल्लेन्खि कारणले सम्झौिा बमोन्जम काम गनि ष्टढलाइ 
भएको हो वा होइन भनी जाँिबझु नगरी तनमािण व्र्वसार्ीले बर्ािदको कारण लगार्ि ष्टवष्टवध कारण 
कार्ि सम्पन्न गनि नसकेकोले थप अवतध माग गरेको आधारमा सम्झौिा अवतध थप गने गरेको 
देन्खएको । तनमािण व्र्वसार्ीको माग गरे बमोन्जम अवतध थप गनि तनर्म अनसुारको अवस्था र 
प्रष्टक्रर्ा बमोन्जम छ छैन सवै कुराको जाँिबझु गरेर मार सम्झौिा अवतध थप गनुि पने देन्खएकोले र्स 
िफि  ध्र्ान नगरपातलकाले ददन ुपने देन्खतछ ।  

 भौ न तमति र्ोजनाको नम तनमािण 
व्र्वसार्ी 

सम्झौिा रकम सम्पन्न गनुि पने म्र्ाद थप अवतध भकु्तातन 
रकम 

२९६।०७७।२।२६ गणेश िोकबाट 
धाङखोला सामदुाष्टर्क 
वन कालो परे 

बालाजी 
तनमािण सेवा 

१२६३१०६५ २०७७।२।१
४ 

२०७७।६।३
० 

३४५१८९२ 

३२९।०७७।३।२९ 
 बालाजी 

तनमािण सेवा 
६०१२०५२। २०७७।३।१

८ 

०७७।६।२९ १७८०२७७ 

३४२।०७७।३।२९ तमलनिोक गदािस सडक हेमति 
तनमािण सेवा 

१२३७७५६१ २०७७।२।१
४ 

०७७।६।२९ ३४२०३३८ 

३४४।०७७।३।२९ लाउरे िोक भोजाडे 
िोक 

तसराइिलुी 
तनमािण सेवा 

२८९७२३२ ०७७।३।२१ ०७७।६।२९ ९६६५७३
। 

३४६।०७७।३।२९ भरि भट्टराइ िोक तसराइिलुी 
तनमािण सेवा 

३२१९५३९ २०७७।२।४ ०७७।६।२९ ९९४५७०
। 

३४७।०७७।३।२९ तसजिना िोक  तसराइिलुी 
तनमािण सेवा 

२६८३१२८ २०७७।२।५ ०७७।६।२९ ७४२७६०
।   

39.  तबमाको व्र्वस्था गनुिपनेाः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ११२मा तनमािण व्र्वसार्ीले 
रटुी सच्र्ाउने दाष्टर्त्वको अवतधमा आफ्नो दाष्टर्त्व पालन गने क्रममा भएको हानी नोक्सानी, कुन ै
व्र्न्क्तलाई िोटपटक लागेमा वा तनजको मतृ्रू् भएमा वा तनमािण कार्िमा बाहेक कार्ि सञ्र्ालन र 
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सम्पन्नको तसलतसलामा कुनै सम्पन्त्तमा भएको हानी नोक्सानीको लातग बोलपरको तब ओ क्र् ु मा 
उल्लेख भए बमोन्जमको तनमािण व्र्वसार्ीले बीमा गराउन ुपने व्र्वस्था गरेको छ । सोही तनर्ममा 
तनमािण व्र्वसार्ीलाई तनमािणस्थल सनु्म्पएको तमतिदेन्ख हस्िातिरण प्रमाण जारी गररने तमतिसम्म तनमािण 
कार्िको बीमा गराउन ु पने उल्लेख गरेकोमा तनम्न तनमािण व्र्वसार्ीले तनम्न तनमािण कार्िको बीमा 
तनर्ममा िोष्टकएको अवतध भतदा तर्नु अवधीको लातग मार बीमा गने गरेको तबल पेश गरी भकु्तानी 
तलने गरेकोले अवतध नपगु्ने गरी गरेको तबमा खिि असलु गनुिपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44721.00 
 भौ न तमति र्ोजनाको नाम तनमािण 

व्र्वसार्ी 
सम्झौिा अवतध बीमा अवधी  रकम 

३१३।०७७।३।
२७ 

तमलनिोक गदािस 
गैररवारी भासवुारे 
सडक 

तनहाररका तन से २०७७।२।९ देन्ख १.५ मष्टहना  
कार्ि सम्पन्न भएको छैन  

२०७७।२।९ देखी 
२०७७।३।२१ सम्म 

२२०६० 

३२९।०७७।३।
२९ 

 वालाजी तनमािण 
सेवा 

२०७७।२।६ देन्ख 
०७७।६।२९ 

२०७७।२।६ देन्ख 
०७७।३।१८ 

२२६६१ 

जम्मा   ४४७२१।   
40.  सहकारी संस्थााः कातलका न पा वडा ८ न्स्थि तरू्रेतन िाजा िरकारी िथा फलफुल उत्पादन सहकारी 

संस्था भवन मातथल्लो िला थप गनिको लातग रु.८३९२१३।७१ को लागि अनमुानमा तसलबतदी 
दरभाउपरबाट सवभतदा कम कबोल गने ष्टकङ्गष्टफसर कतस्ट्रक्सन एण्ड सप्लार्सिसंग रु 
५१९७७४।मा ठेक्का सम्झौिा भएकोमा तनमािण व्र्वसार्ीले पेश गरेको पष्टहलो िथा अन्तिम तबलको 
भौ नं ३१६।०७७।३।२८ बाट रु ३७६६२७। खिि देखाएकोमा भएको व्र्होरा तनम्न देन्खएको 
छ।  

40.1.  क्षतिपूतििाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२१ मा तनमािण व्र्वसार्ीले सम्झौिा 
बमोन्जमको काम सो सम्झौिामा िोष्टकएको म्र्ादमा सम्पन्न हनु नसकेमा तनजले साविजतनक तनकार्लाई 
सम्झौिा रकमको शनु्ना दशमलब शनु्ना पाँि प्रतिशि पवुि तनधािररि क्षतिपतुिि ददन ुपने व्र्वस्था रहेको 
छ । तनमािण व्र्वसार्ीले सम्झौिा अवतध २०७६।१२।२९ तभर कार्ि सम्पन्न नगरी ९९ ष्टढला 
कार्ि सम्पन्न गरेको भनी रु १८६४३।पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि कट्टा गरेकोमा तनर्म अनसुार सम्झौिा 
रकम रु ५१९७७४।ले हनुे रु २५७२८। कट्टा गनुि पनेमा रु ७०८५।घटी क्षतिपूतिि कट्टा गरेको 
असलु गनुि पने रु 
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40.2.  भेररएसन आदेशाः प्रदेश साविजतनक खररद तनर्मावली २०७६ को तनर्म ५८ मा खररद सम्झौिा 

गदािको बखि पूवािनमुान गनि नसष्टकएको पररन्स्थति सो सम्झौिा कार्ािनवर्नको क्रममा तसजिना भएमा 
सो को स्पि कारण खलुाई अतधकार प्राि अतधकारीले भेररएसन आदेश ददन सक्नेछ भनी उल्लेख 
गरेकोमा नगरपातलकाले तनमािण व्र्वसार्ीसंग गरेको सम्झौिा अंक भतदा २७.५४ प्रतिशि घटी कार्ि 
सम्पन्न गरेको अवस्थामा पतन कारण सष्टहिको भेरीएसन आदेश स्वीकृि नगरर तनमािण कार्ि सम्पन्न 
गरेको तनर्मसम्मि देन्खएन ।  

41.  अनगुमनाः साना कुखरुा पालन व्र्ावसार्ीलाई अनदुान कार्िक्रम अतिगिि प्रति व्र्वसार्ी रु 
५००००।का दरले १० वटा व्र्वसार्ीहरुलाई भौ नं ३१५।०७७।३।२८ बाट रु 
५०००००।अनदुान ष्टविरण गरेकोमा सो व्र्वसार्ीहरु संग गरेको सम्झौिा अनसुार तनर्तमि 
व्र्ावसार् संिालन गरेको हनु पने भनी उल्लेख गरेकोमा व्र्वसार् तनर्तमि संिालन गरे नगरेको 
नगरपातलकाले अनगुमन गरेको नदेन्खएकोले र्स िफि  नगरपातलकाले ध्र्ान ददन ुपदिछ ।  

42.  तस तस क्र्ामरााः मखुर् बजार क्षेर गडुवा, पदमपरु र शन्क्तखोरमा तस तस क्र्ामरा जडान गनि रु 
१९९९४२२।को लागि अनमुानमा तसलबतदी दरभाउपर आव्हानबाट सब भतदा कम अंक कबोल 
गने फोनेक्स टेक्नोलोजी प्रा तल संग रु १९०१७९०।मा सम्झौिा गरे बमोन्जम भौ नं 
३७२।०७७।३।२१ बाट भकु्तानी गरेकोमा उक्त फोनेक्स डटेक्नोलोजीले जडान गरेको तस तस 
क्र्ामरा कुन कुन स्थानमा कति जडान गरेको भन्ने कुनै अतभलेख गरेको छैन।आई टी अष्टफसरले 
२०७७।३।२४ मा जडान कार्ि भइ कार्ि संिालन भएको भनी प्रमान्णि सम्म गरेकोले  
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नगरपातलकाको स्पेतसष्टफकेसन िथा गणुस्िर बमोन्जमको सामाग्री उपलब्ध भएको हो भनी प्रमान्णि 
गरेको पाइएन । 

 पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रम  
43.  स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रम (सञ्चालन कार्िष्टवतध) तनर्मावली, २०७६ बमोन्जम 

कार्ाितवर्न हनुे स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रमको लातग र्स स्थानीर् िहलाई 
देहार्अनसुार ४ पररर्ोजना सञ्चालन गनि रु.१२००००००। बजेट प्राि भएकोमा 
रु.७७१०६०६।खिि भई ६४.२५ प्रतिशि भौतिक प्रगति प्राि भएको देन्खतछ।  

 आर्ोजनाको प्रकार आर्ोजनाको संखर्ा बजेट रकम खिि रकम ष्टवत्तीर् प्रगति 
प्रतिश 

भौतिक प्रगति 
प्रतिशि 

भौतिक पूवािधार ४ १२०००००० ७७१०६०६ ६४.२५ 
   

 • संन्घर् सरकारबाट हस्िातिरीर् (शशिि) कार्िक्रम पुनँ्जगि  
44.  थप व्र्र्भाराः ष्टवपन्न िथा गररब जनिाको घर सोलर बन्त्त जडान गनि प्रति थान रु २०४८७। -म ुअ 

कर वाहेक_ दरले ७२ थानको रु १५१९३१५।९२ -म ु अ कर समेि_ को लागि अनमुान गरी 
तसलबतदी दरभाउ परबाट सबभतदा कम कबोल गने नारार्णी पावर सोलसुन प्रा ली संग रु 
१४०६१६०। मा सम्झौिा गरेको छ।सम्झौिाको दफा ६ मा कार्ि सम्पन्निाका अधारमा प्रितलि 
ऐन तनर्म बमोन्जम भकु्तानी ददइनेछ भनी उल्लेख गरेको छ ।आपतुििकिािले उपलब्ध गराएको सोलर 
बत्ती मध्रे् ५९ थान उपभोक्ताले बझेुको िथा जडान गरेको भरपाइबाट र ५ थान ष्टवतभन्न व्र्न्क्तलाई 
बझुाएको आधारमा गो.भौ.नं.३५।०७७।३।२ बाट खिि गरेको देन्खर्ो । सम्झौिाको उक्त दफा 
अनसुार कार्ि सम्पन्निाको आधारमा मार आपूतिि किािलाई भकु्तानी गनुि पनेमा ८ थान सोलर बन्त्तको 
जडान नगरी मौज्दाि रहेको अवस्थामा पतन सवै सोलर बन्त्तको भकु्तानी गरेकोले सम्झौिा ष्टवपररि ८ 
थानको रु.१६३८९६। नगरपातलकालाई थप व्र्र् भार पारेको छ ।.  

45.  बैठक भत्तााः अथि मतरालर्को कार्ि संिालन तनदेन्शका २०७५को पररच्छेद साि ७.१.१ मा बैठक 
कार्ािलर् समर् अन्घ वा पतछ हनु ुपने, एउटै तनकार् वा अतिगििका पदातधकार।कमििारी मार बस्न े
बैठकमा भत्ता प्रदान नगने, काननु अनसुार गठन भएका सतमतिहरुको बैठकका लातग मार भत्ता प्रदान 
गने र बैठकमा आमन्तरि सदस्र् रुपमा थप व्र्न्क्त राख्न नपाइने िर तबशेर्ज्ञ सेवा आवश्र्क परेको 
अवस्थामा बढीमा ३ जनासम्म मार आमन्तरि सदस्र्लाई भत्ता प्रदान गनि सक्ने उल्लेख गरेकोमा 
नगरपातलकाले तबतभन्न बोलपर िथा तसलबतदी दरभाउ पर खोल्दा र मलु्र्ाकंन गदाि बसेको बैठकका 
सदस्र् लगार्ि आमन्तरि तबतभन्न पदातधकारी िथा कमििारीहरुलाई बैठक भत्ता तनम्न भौ न िथा 
तमतिबाट भकु्तानी गरी खिि गरेकोमा कार्ि संिालन तनदेन्शका ष्टवपररि नगरपातलकाको मार कमििारी 
बसेको ष्टवतभन्न बैठक िथा आवश्र्क भतदा बढी पदातधकारी िथा कमििारी बैंठकमा राखी तनर्म 
ष्टवपररि भत्ता खिि गरेको देन्खएको रु.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1756922.00 

 खिि न्शर्िक भौ न तमति ष्टववरण संखर्ा  खिि रकम कर 
कट्टा गरी 

संघीर् सरकारबाट 
हस्िातिररि  

२२।०७७।२।८ २०७६।११।१३ देन्ख 
२०७७।१।२९ सम्म बोलपर 
मलु्र्ाकंन सतमतिको बैठक 

९ जनालाइ बढी मा ३५ ददन बांकी ९ 
जना लाइ ३ ददन देखी ३२ ददनको 

१३३४४२ 

कातलका न पा १३५।०७७।२।७ ,,         ,, ,,           ,, २२१००७ 

 १२१।०७७।१।२९ ष्टवतभन्न तमतिमा बोलपर बैठक ७ जनालाइ बढी मा ३६ ददन बांकी ८ 
जना लाइ १ ददन देखी २८ ददनको 

२९२४००। 

 १७७।०७७।२।२६ ष्टवतभन्न तमतिमा बोलपर सम्वतधी 
बैठक 

७ जनालाइ बढी मा ३० ददन बांकी १२ 
जना लाइ १ ददन देखी २४ ददनको 

८६८६५। 

 १७८।०७७।२।२६ ,,         ,, ,,        ,, ९९३१३। 
प्रदेश सरकारबाट 
हस्िातिररि  

७।०७७।२।२७ ,,         ,, ,,        ,, २८५४२। 

संघीर् सरकारबाट 
हस्िातिररि 

२९।०७७।२।२७ ,,         ,, ,,        ,, ७५३४। 

 २५३।०७७।३।१७ ष्टवतभन्न तमतिमा बोलपर सम्वतधी 
बैठक 

१ देन्ख ५४ ददन सम्मको बैठक भत्ता 
तलने २१ जना 

४६५३६९। 

संघीर् सरकारबाट 
हस्िातिररि 

२३।०७७।२।८ बोलपर खोलेको बैठक १९ जनालाई ८ ददन देन्ख ३ ददन सम्म ९६९०० 

 २८।०७७।२।२६ २०७७।२।१५ मा बोलपर 
खोलेको 

१४ जनालाई १५९८००। 
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  तमति नखुलेको बोलपर खोलेको ७ जनालाई ६ ददनको 
  तमति नखुलेको बोलपर खोलेको २१ जनालाई१ ददन देखी ११ ददन 

सम्मको 
 ५९।०७७।३।२९ तमति नखुलेको बोलपर खोलेको १८ जनालाई १ ददन देखी १७ ददन 

सम्म 
१६५७५०। 

जम्मा 1756922  
46.  अनगुमन भत्तााः नगरपातलकाले एउटा अनगुमन सतमति गठन गरेको हनुे सो सतमतिको सदस्र्हरुले 

ष्टवतभन्न तनमािण र्ोजनाहरुको अनगुमन गरी प्रतिवेदन ददन पने व्र्वस्था गरेकोमा नगरपातलकाले 
अनगुमन सतमतिका सदस्र् िथा सदस्र् बाहेक समेि गरर १५ जना सम्म पदातधकारी िथा 
कमििारीहरुले र्ोजना अनगुमन गरेको भनी प्रति व्र्न्क्त रु १५०० का दर पाररश्रतमक कर कट्टा गरी 
भौ नं ८०।०७७३।३१ बाट रु २०७०६०। खिि गरेको देन्खर्ो । नगरपातलकाले संिालन गरेको 
र्ोजनाको सतमतिका आवस्र्क सदस्र्हरुले मार अनगुमन गनुि गराउन ु पनेमा अनाबश्र्क बष्टढ 
कमििारीबाट अनगुमन गराई खिि लेख्न ुउन्िि देन्खएन । ।   

47.  बढी भकु्तानीाः प्रदेश आतथिक कार्ितबतध तनर्मावली २०७६ को तनर्म ३७(८)मा कुनै पतन साविजतनक 
तनकार्ले भकु्तानी दददा रीि पगेु वा नपगेुको जाँि गरर भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था रहेको छ । र्स 
नगरपातलका वडा नं ७ न्स्थि पथृवी मा ष्टव को २ कोठे भवन तनमािण गनि रु.१७२९०५९।३५को 
लागि अनमुानमा रु.१७७०५९।३५ उपभोक्ता सतमतिले र रु.१६०००००।नगरपातलकाले व्र्होने 
गरी तमति २०७६।९।१६ मा उपभोक्ता सतमतिसंग सम्झौिा गरी सोही तमतिमा र्ोजना संिालनको 
कार्ािदेश बमोन्जम कार्ि सम्पन्न गरेको अनगुमन टोलीबाट २०७७।३।३० मा ददएको अनगुमन 
ररपोटिमा रु.१६०१८५९।६३ बरावरको काम भएको भतन उल्लेख गरेको देन्खर्ो ।सम्झौिा अनसुार 
१० प्रतिशि उपभोक्ताको जनसहभातगिाको अंश १६०१८५।र कतटेतजेतसी रु. ४८०५५। कट्टा रु 
१३९३६१९।भकु्तानी गनुि पनेमा पनु नर्ाँ सम्झौिा गरेको भनी रु.१६१००७५।११ को 
जनसहभातगिाको व्र्होने अंश रु.५८०७५।११ मार कार्म गरेको देन्खर्ो । सोही सम्झौिा अनसुार 
सम्पन्न कामको रु.१६०१८५९।मा जनसहभातगिाकव अंश ३.६० प्रतिशिले हनुे रु.५७६६६। कट्टा 
गनुि पनेमा नगरपातलकाले रु.१६०१९।मार कट्टा गरी भौ नं ७९।०७७।३।३१ बाट 
रु.१५३८२६५। सतमतिलाई भकू्तानी गरेकोले उपभोक्ता सतमिीलाई जनसहभातगिाको अंक कम कट्टा 
गरी बष्टढ भकु्तानी गरेको रु.४१६४७।असलु गनुि पने रु. 41647.00 

 प्रदेश पवुािधार ष्टवकास कार्िक्रम  
48.  प्रदेश पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रमाः स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रम (सञ्चालन 

कार्िष्टवतध) तनर्मावली, २०७६ बमोन्जम कार्ाितवर्न हनुे स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास साझेदारी 
कार्िक्रमको लातग र्स स्थानीर् िहलाई देहार्अनसुार ४ पररर्ोजना सञ्चालन गनि 
रु.९७९००००।बजेट प्राि भएकोमा रु. ८५४०२१३।खिि भई ८७.२३ प्रतिशि भौतिक प्रगति 
प्राि भएको देन्खतछ ।  

 आर्ोजनाको प्रकार आर्ोजनाको संखर्ा बजेट रकम खिि रकम ष्टवत्तीर् प्रगति प्रतिश भौतिक प्रगति प्रतिशि 

भौतिक पवुािधार ४ ९७९०००० ८५४०२१३ ८७.२३ 
   

49.  तबमाको व्र्वस्था गनुिपनेाः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ११२मा दश लाख रुपैंर्ा 
भतदा बढी मलु्र्को तनमािण कार्ि गनि तनमािण व्र्वसार्ीले बीमा गराउन ुपने र तनमािण व्र्वसार्ीले रटुी 
सच्र्ाउने दाष्टर्त्वको अवतधमा आफ्नो दाष्टर्त्व पालन गने क्रममा भएको हानी नोक्सानी , रटुी 
सच्र्ाउने दाष्टर्त्व अवतध प्रारम्भ हनु ु अतध उत्पन्न भएको कुनै कारणबाट रटुी सच्र्ाउने दाष्टर्त्वको 
अवतधमा भएको हानी नोक्सानी , कुनै व्र्न्क्तलाई िोटपटक लागेमा वा तनजको मतृ्रू् भएमा वा तनमािण 
कार्िमा बाहेक कार्ि सञ्र्ालन र सम्पन्नको तसलतसलामा कुनै सम्पन्त्तमा भएको हानी नोक्सानीको लातग 
नगरपातलकाले बोलपरको तब ओ क्र् ुमा राखेको बीमा िथा ल्र्ाब टेि तनमािण व्र्वसार्ीले सकारेको 
अवस्थामा पतन तनर्म अनसुार बीमा िथा ल्र्ाब टेि नगरी नै सडक तनमािण कार्ि सम्पन्न गरेको 
पाइर्ो।तनमािण व्र्वसार्ीले बीमा गरेको िर तबल पेश नगरेकोले भकु्तातन नगरेको नगरपातलकाको 
भनाई रहेकोमा र्स सम्वतधमा नगरपातलकाको ध्र्ान जान ुपदिछ  ।  

 भौ न तमति तनमािण व्र्वसार्ी  र्ोजनाको नाम तब ओ क्रू् मा व्र्वस्था 
१५।०७७।३।३१ तसराइिलुी तन से मान ब प्रजाको घर देन्ख उत्तर सामदुाष्टर्क 

वन तसमाना सम्मको बाटो 
बीमाको रु  ५००००। 

ल्र्ाब टेि रु ३००००।  
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१६।०७७।३।३१ तसराइिलुी तन से िल्लो जटुपानी बजार तरनाथ मन्तदर जाने 
बाटो 

बीमा   रु ३५०००। 

ल्र्ाब टेि रु १५०००। 

७२।०७६।१०।२२ 
कातलका पनु्जगि िफि  

इरोज तन से धाददङ्ग कमलिोक देन्ख बाग्लङुिोक कालोपरे बीमा   रु ४००००। 

ल्र्ाब टेि रु २००००।  
 ष्टवर्र्गि पुनँ्जगि  

50.  तबल भरपाइाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म 36 बमोन्जम अनसुार तबल भपािई 
सष्टहिको लेखा राख न ुपदिछ । गो भौ नं ५७।२०७७।३।२६ बाट नगरपातलकाले पथृवी मा.ष्टव.लाई 
सवारी साधन खरीद वापि रु.२००००००।०० अनदुान ददएको छ । ष्टवद्यालर् र तसप्रदी टे्रतडङ्ग प्रा 
तल थापाथली ष्टवि भएको सम्झौिा अनसुार ष्टवद्यालर्लाई आवश्र्क परेको बस खरीद गरेकोमा सो 
अनदुानको सष्टह सदपुर्ोग भर्ो भएन सो को कार्ािलर्बाट अनगुमन गरी प्रतिवेदन पेश गनुिपदिछ ।   

51.  सफ्टवेर्र खररदाः नगरपातलकाले सफ्टवेर्र खररद सम्बतधमा ष्टवगि वर्िहरुमा खररद गरर नष्टवकरण 
िथा परामशि सेवा उपलव्ध गरेको भतन देहार्को फमिहरुसँग गरेको सम्झौिा बमोन्जम र्स वर्ि रु 
१४५१४०।०० खिि लेखेको छ ।   

 लातलगरुाँस इतफोटेक न्जतसी व्र्वस्थापन २०७५।७६ १९७७५।०० 

लातलगरुाँस इतफोटेक र्ोजना िथा कार्िक्रम अतभलेख व्र्वस्थापन र सामषु्टहक एसएमएस 
सम्बतधी सफ्टवेर्र 

०७५।७६ ३५५९५।०० 

साँतग्रला इतफरमेशन प्रा तल एष्टककृि सम्पति कर ०७५।७६ ५९८९०।०० 

न्जर्ोसफ्ट टेक्नो प्रा तल  ०७५।७६ २९८८०।०० 
जम्मा  १४५१४०।००   

 • नगरपातलका िाल ु  
52.  बढी भकु्तानीाः प्रदेश आतथिक कार्ितबतध तनर्मावली २०७६ को तनर्म ३७(८)मा कुनै पतन साविजतनक 

तनकार्ले भकु्तानी दददा रीि पगेु वा नपगेुको जाँि गरर भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था रहेको छ । काननुी 
सल्लाहकार नगरपातलकाले मदु्दा सम्बन्तध कारवाही िथा बहस पैरबी गनिको लातग छुटै्ट काननुी 
सल्हाकार तनर्नु्क्त गरेको पाइएन । िर ४ वटा काननुी परामशिदािा फमिहरुसँग छुट्टा छुटै्ट सम्झौिा 
गरी रु.३४३५५५।०० खिि गरेको पाइर्ो ।देहार्का फमिहरुसँग कार्ािलर्ले सम्झौिामा कर 
सम्बतधमा कुन ै कुरा उल्लेख नगरेको िर भकु्तानीमा सम्झौिामा उल्लेख गरेको रकममा मू अ कर 
समेि जोडी भकु्तानी भएकोले सम्झौिा भतदा बढी भकु्तानी भएको रकम असलु गनुिपने रु. 44255.00 

 तस न फमिको नाम सम्झौिा रकम भकु्तानी हनुपन े

मू अ कर सष्टहि 

भकु्तानी भएको 
रकम 

बढी भकु्तानी म ू
अ कर रकम 

 

१ प्र्ातसष्टफक ल एसोतसएट्स ७००००।०० ७००००।०० ७९१०० ९१००।००  
२ काकी ल एसोतसएट्स ८००००।०० ८००००।०० १०१७००।०

० 
२१७००।०० बैठक सं २ 

३ खरेल एण्ड एसोतसएट्स ९२०००।०० १०३५००।०० ११६९५५।०
० 

१३४५५।०० बैठक सं २ 

४ काननुी सेवा सदन (मू अ कर मा दिाि नभएको) ९२०००।०० १०३५००।०० १०३५००।०
० 

०  

 जम्मा ४४२५५।००  

उपरोक्त फमिहरु मध्रे् काकी ल एसोतसएट्सलाइ सक्कल कर ष्टवजग वेगर भकु्तानी भएकोले सो को 
सक्कल तबल पेश हनुपुने देन्खतछ ।  

53.  नेपाल सरकार अथिमतरालर् कार्िसतिालन तनदेन्शका पररच्छेद 7- खििको मापदण्ड सम्बतधी तनणिर् 
िथा कार्िष्टवतधको बदुा नं.7.1.1 मा काननु अनसुार गठन सतमतिको बैठकको लातग मार भत्ता ददन 
सष्टकने उल्लेख गरेकोमा न.पा.ले अपाङ्गिा भएका व्र्न्क्तहरुका लातग पररिर्पर ष्टविरण स्थानीर् 
तसफाररस सतमतिको बैठक बापि कार्िपातलकाका पदातधकारी, कमििारीले तमति २०७६।०६।०५ को 
गो.भौ नं. ७० बाट कर कट्टी गरर रु.२3800/- बझेुको देन्खतछ ।  

54.  ष्टवद्यिु महशलुाः न.पा.ले धारा पानी ष्टवद्यिु महसलु सम्बतधी खिि न्शर्िकबाट ष्टवद्यिु महसलु दस्िरु 
ष्टवद्यिु प्रातधकरण कार्ािलर्लाई तमति २०७६।०७।१७, गो.भौ.नं.२०५ बाट अतग्रम रुपमा 
रु.१००००० तबद्यिु महसलु भकु्तानी गरेको देन्खतछ ।  

55.  बढी खििाः नेपाल सरकार कार्ि सञ्चालन तनदेन्शका, २०७५ को पररच्छेद सािमा सरकारी कार्ािलर्ले 
कुनै पतन कार्िक्रम सञ्चालन गदाि  अपनाउनपुने खििको मापदण्डसम्बतधी तनणिर् िथा कार्िष्टवतध उल्लेख 
गररएको छ िर नगरपातलकाले सो तनदेन्शका ष्टवपरीि तनम्न कार्िक्रममा बढी खिि लेखेकाले 
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रु.60770।- असलु गनुिपने रकम रु. 60770.00 
 बनु्झतलने कक्षा 

संखर्ा र 
ददन 

कट्टी गरी 
भएको 
भूक्तानी 

कट्टी गरी 
हनुपुने 
भूक्तानी 

कट्टी गरी बढी 
भूक्तानी 
(असलु) 

कैष्टफर्ि 

स.ई.केशव राज िातलसे ५ ददन २५०० ५०० २००० सहभातगिा बापि र्ािार्ाि खिि अतधकिम रु.५००मार 
स.ई.न्जवेश शे्रष्ठ ५ ददन २५०० ५०० २००० ” 
स.ई.तनसान शे्रष्ठ ५ ददन २५०० ५०० २००० ” 
स.ई.सवुोध तर्ौपाने ५ ददन २५०० ५०० २००० ” 
स.ई.सवुणि खरेल ५ ददन २५०० ५०० २००० ” 
स.ई.टेकराम महिो ५ ददन २५०० ५०० २००० ” 
स.ई.ष्टवजर् गरुूङ ५ ददन २५०० ५०० २००० ” 
स.ई.महेतर तसग्देल ५ ददन २५०० ५०० २००० ” 
स.ई.सवुास तसग्देल ५ ददन २५०० ५०० २००० ” 

जम्मा  18000  
 

बनु्झतलने कक्षा 
संखर्ा 

कट्टी गरी 
भएको 
भूक्तानी 

भकु्तानी गनुि 
पने रकम 

बढी भूक्तानी 
(असलु) 

कैष्टफर्ि 

ष्टवष्ण ुप्रसाद अतधकारी २ ५१०० ३००० १७८५ प्रन्शक्षण (बाह्य) 
रमाकाति सापकोटा २ ५१०० ३००० १७८५ ” 
तिलक राज पौडेल १ ददन १००० २०० ८०० र्ािार्ाि बापि २ ददन सम्मको अतधकिम रु.२०० 
हरर कडेल १ ददन १००० २०० ८०० ” 
डा.हरर कडेल १ ददन १००० २०० ८०० ” 
न्िर ब.रार्माझी १ ददन १००० २०० ८०० ” 
पवन ष्टव.क. १ ददन १००० २०० ८०० ” 
दगुािदेवी खड्का १ ददन १००० २०० ८०० ” 
मदन खनाल १ ददन १००० २०० ८०० ” 
धमेतर रार्माझी १ ददन १००० २०० ८०० ” 
सोम ब.खड्का १ ददन १००० २०० ८०० ” 
सोमनाथ तिवारी १ ददन १००० २०० ८०० ” 
सम्झ ुप्र. पौडेल १ ददन १००० २०० ८०० ” 
राजेतर प्र.बराल १ ददन १००० २०० ८०० ” 
ष्टवदरु अर्ािल १ ददन १००० २०० ८०० ” 
सरु्िभति अतधकारी १ ददन १००० २०० ८०० ” 
मनोधर महिो १ ददन १००० २०० ८०० ” 
ष्टहमालर् खनाल १ ददन १००० २०० ८०० ” 
पूणि व.पूरी १ ददन १००० २०० ८०० ” 
बाबरुाम दवाडी १ ददन १००० २०० ८०० ” 
बरीनारार्ण शमाि १ ददन १००० २०० ८०० ” 
नारार्ण प्रसाद वाग्ले १ ददन १००० २०० ८०० ” 
न्जि ब.भट्टराई १ ददन १००० २०० ८०० ” 
तिलकराज पौडेल १ ददन १००० २०० ८०० ” 
सरोज लातमछाने १ ददन १००० २०० ८०० ” 
न्शला न्घतमरे १ ददन १००० २०० ८०० ” 
ससी शमाि १ ददन १००० २०० ८०० ” 
घनश्र्ाम वास्िोला १ ददन १००० २०० ८०० ” 
सोम प्र.गरुुङ १ ददन १००० २०० ८०० ” 
महेतर प्र.पौडेल १ ददन १००० २०० ८०० ” 
सोमनाथ सापकोटा १ ददन १००० २०० ८०० ” 
न्शवराज पौडेल १ ददन १००० २०० ८०० ” 
बलराम लईुटेल १ ददन १००० २०० ८०० ” 
तसिाराम कोईराला १ ददन १००० २०० ८०० ” 
भतूमलाल सवुेदी १ ददन १००० २०० ८०० ” 
न्शव प्र.पोखरेल १ ददन १००० २०० ८०० ” 
कृष्णलाल शे्रष्ठ १ ददन १००० २०० ८०० ” 
सतिोर् शे्रष्ठ १ ददन १००० २०० ८०० ” 
काल ुमहिो १ ददन १००० २०० ८०० ” 
अजर् तथङ १ ददन १००० २०० ८०० ” 
प्रभाकर दाहाल १ ददन १००० २०० ८०० ” 
ददतलप तसं १ ददन १००० २०० ८०० ” 
ररिा पररर्ार १ ददन १००० २०० ८०० ”  
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महेश पाण्डे १ ददन १००० २०० ८०० ” 
राजेतर हमाल १ ददन १००० २०० ८०० ” 
ध्रवुराज लातमछाने १ ददन १००० २०० ८०० ” 
सोम ब. तथङ १ ददन १००० २०० ८०० ” 
सम्भ ूप्र. पौडेल १ ददन १००० २०० ८०० ” 
पषु्पा के.सी.कुवर १ ददन १००० २०० ८०० ” 
ष्टवजर् भजुेल १ ददन १००० २०० ८०० ” 
मेनेजर महिो १ ददन १००० २०० ८०० ” 
  जम्मा  42770   

56.  सोझै खररदाः साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोन्जम प्रतिस्पधाि तसतमि नहनुे गरी खररद 
गनुिपने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै साविजतनक खररद तनर्मावलीमा रु.५ लाखसम्मको खररद कार्ि सोभैm गनि 
सष्टकने, रु.५ लाखभतदा मातथ रु.२० लाखसम्म तसलबतदी दरभाउपरबाट र सोभतदा मातथ बोलपरको 
माध्र्मबाट खररद गने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै सोभैm खररद कार्ि गदाि एक आतथिक वर्िमा सीमाभतदा 
बढीको खररद गनि नहनुे एवं एउटा आपूतििकिािसंग एक पटकभतदा बढी सोभैm खररद गनि नहनु ेउल्लेख 
छ ।नगरपातलकाले तनम्नानसुारको सोझै खररद गरेको पाइर्ो ।   

 गो.भौ,तमति खरीद सामाग्री खिि रकम सप्लार्सि 
१६५,०७६।०६।२८ स्टेशनरी सामाग्री २८९६८६ श्री गणेश सप्लार्सि 
१६५,०७६।०६।२८ ष्टवतभन्न पसु्िक,ऐन, कार्िष्टवतध १८२२७१ तसर्द्बाबा अफसेट पे्रस 

२९२,०७६।०८।२२ स्टेशनरी सामाग्री ७००६० तसर्द्बाबा पे्रस प्रा.तल. 
२९२,०७६।०८।२२ श्री गणेश सप्लार्सि २६६७३६ श्री गणेश सप्लार्सि 
३३३,०७६।०९।१३ काटेज ९९८९२ शंकर स्टेशनरी एण्ड जनरल सप्लार्सि 
१३९,०७६।०६।१७ कार्ािलर् स्टेशनरी सामाग्री २२०१२४ तसर्द्बाबा पे्रस 
१३९,०७६।०६।१७ स्टेशनरी,ष्टवतभन्न फारामहरु ३०९८९० तसर्द्बाबा अफसेट पे्रस 
  १४३८६५९    

57.  मेर्रकप रतनङ न्शल्ड प्रतिर्ोतगिााः कातलका नगरस्िरीर् मेर्रकप रतनङ न्शल्ड प्रतिर्ोतगिा 
2076/10/6 देन्ख 8 गिे सम्म संिालन खिि गो.भौ.नं.40-076/10/27 बाट रु.434117 
सम्बतधमा देन्खएकमा व्र्होरा तनम्नानसुार रहेको छ ।   

57.1.  कार्िक्रम संिालन भएको माइतर्टु से्रस्िासाथ संलग्न रहको छैन । कुन ददन कुन कार्िक्रम संिालन 
भएको हो सो स्पि भएको छैन ।   

57.2.  2076/10/8 गिे िेक्वातदो जरुी र रेष्टि पाररश्रतमक भतन 14 जनाको रु.24000 खिि लेखेको 
छ ।   

57.3.  खेल प्रतिर्ोतगिा 2076/10/6 देन्ख 8 गिे सम्म संिालन भएकोमा 2076/10/7 देन्ख 9 
सम्म भतलवल प्रन्शक्षक र सहार्क पाररश्रतमक भतन 15 जनाको रु.45500/-, तमति 
2076/10/7 देन्ख 9 सम्म कबडी प्रन्शक्षक , सहार्कको पाररश्रतमक 21 जनाको भतन 
रु.60500। र 2076/10/9 गिे सम्म एथलेन्क्टक्स प्रन्शक्षक पाररश्रतमक भतन 14 जनाको 
रु.78000/- खिि लेखेको छ । सो सम्बतधमा कति प्रन्शक्षक राख्न ेकतिका दरले पाररश्रतमक ददने 
लागि न्स्टमेट िर्ार भएको देन्खएन । साथै कार्िक्रम संिालन भएको कार्िक्रम प्रतिवेदन पेश भएको 
छैन ।    

58.  परीक्षा संिालनाः कक्षा 8 को पररक्षा संिालन िथा व्र्वस्थापन खिि गो.भौ.नं.80-077/3/9 बाट 
रु.241793.72 लेखेको मध्रे् पररक्षा अनगुमन भत्ता भतन 10 जना को रु.72000 खिि 
लेखेकोमा अनगुमनमा जाने कमििारीले अनगुमन प्रतिवेदन पेश नगरेकोले असलु गनुिपने रु.  72000.00 

59.  ष्टविरणाः नगरपातलकाले 80 वर्ि भतदा मातथका असाहर् वृर्द्वृर्द्ाहरुलाई तर्ानो कपडा ष्टविरण खिि 
भतन ष्टवतभन्न न्शर्िकबाट रु.1770 का दरले 793 थान रु.1403610/- बराबरको बल्र्ातकेट 
खररद गरी तनम्नानसुार ष्टविरण गरेको देन्खतछ ।   

 वडा नं. MIS अनसुार वृर्द्वृर्द्ा संखर्ा  तनकासा  ष्टविरण बाँकी  कैष्टफर्ि 

1 71 75 75 0 3 MIS वेगर  
2 85 85 85 0 3 MIS वेगर 
3 45 45 45 0 3 MIS वेगर 
4  ३९ ३९ ० ष्टविरण भरपाइ नभएको  
5 43 43 36 7 11 जना MIS वेगर 
6 156 125 125 0 15 जना MIS वेगर  
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7 96 106 106 0 10 जना MIS वेगर 
8 110 1०८ 108 2 10 जना MIS वेगर 
9 51 69 51  (18 िेपाङ छारबास) 0 18 िेपाङ छारबास 
10 31  16 16 0 1 जना MIS वेगर 
11 34 25 25 0 1 जना MIS वेगर 
  7३६ ७२९ ७  

सो सम्बतधमा देन्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार रहेको छ ।  
59.1.  MIS नाम उल्लेख नभएका ५७ जनालाई ब्ल्र्ाङकेट ष्टविरण गरेको छ  
59.2.   वडा नं ५ मा ष्टविरण मध्रे् ७ र उप प्रमखुबाट ष्टविरण गररएको २४ गरी जना असाहर् बरृ्द् 

बरृ्द्ाहरुलाई ब्ल्र्ाङकेट तबिरण गरेको भरपाइ पेश भएको छैन ।  
59.3.  वडा नं.9 मा बाँकी रहेको 18 थान िेपाङ छारबासमा ष्टविरण गरेको पाइर्ो। असाहर् वृर्द्वृर्द्ालाई 

भतन खररद गरीएका सामान छाराबासमा ष्टविरण गनुि उपर्कु्त देन्खएन ।    
59.4.  खररद गररएका 793 ब्ल्र्ाङकेट थान मध्रे् ७६० थान मार ष्टविरण गरी बाँकी रहेको ३3 थान 

ब्र्ाङकेट मौज्दाि रहेकोले आबश्र्क भतदा बढी ब्ल्र्ाङकेट खररद गरी मौज्दाि राखेको छ ।  
60.  कार्िक्रम संशोधन गरी खिि लेखेकोःाः आतथिक कार्िष्टवतध ऐन,2055 िथा तनर्मावली 2064 को 

तनर्म अनसुार एक न्शर्िकमा ष्टवतनर्ोजन भएको रकम सोही न्शर्िक र कार्िक्रममा खिि गनुिपनेमा 
अतर्र खिि गने गरी स्वीकृि गने/ समथिन गने गरेको देन्खएको छ । ष्टवशेर् पररन्स्थति वेगर पटक 
पटक बजेट र कार्िक्रम संशोधन गनुि उपर्कु्त देन्खएन । नगरपातलकाले 46 औ बैठक 
2077/1/26 मा बसी तनणिर् गरी तनम्नानसुारको कार्िक्रम संशोधन गरी खिि लेखेको देन्खर्ो ।   

 सातबक कार्िक्रम ष्टवतनर्ोन्जि 
रकम  

संशोतधि कार्िक्रम संशोतधि 
न्शर्िक रकम  

खिि 

दतलि साँस्कृतिक संग्राहलर् भवन   दतलि साँस्कृतिक संग्राहलर् भवन कम्पाउण्ड तनमािण   495000 

र्रु्द् संग्राहलर् सम्भाव्र्िा अध्र्र्न  1000000 कम्प्र्टुर िथा ष्टप्रतटर खररद  500000 1000000 

सावरी साधन ममिि 500000 
कार्ािलर् समर्भतदा अगाडी पछाडी र 
तबदाको समर्मा काम लगाउँदा 
कमििारीहरुको पाररश्रतमक 

2000000 कार्ािलर् समाग्री,  1500000 2000000 
बतथिङ सेवामा खष्टटने प्राष्टवतधकलाइ भत्ता, 200000 
जटुपानी अस्पिाललाइ और्तध लगार्िका सामाग्री अनदुान 300000 

साविजतनक सनुवुाइ कार्िक्रम  300000 मोटर साइकल खररद िथा ममिि   300000 
सघ प्रदेशमा ष्टफिाि गनि बाँकी रकम र  2000000 नेवा हाडिवेर्र देन्ख उत्तर जाने बाटो कालोपरे   4000000 
नगर प्रही गठन र संिालन 2000000  
िेपाङ बस्िीमा होमस्टे संिालन 
कार्िक्रम  

500000 बर्े घास तबउ अनदुान 100000 500000 
दमकल व्र्वस्थापन साझेदारी 100000 
सफ्टवेर्र िथा अनलाइन सेवा संिालन 300000 

हाटबजार व्र्वस्थापन   सफ्टवेर्र िथा अनलाइन सेवा संिालन   200000 
उत्कृि अभ्र्ास भएका ष्टवतभन्न स्थातनर् 
िह वा स्थल भ्रमण,  

1400000 पदातधकारी सषु्टवधा   2400000 

अतिराष्टष्ट्रर् कार्िक्रममा सहभातगिा 
पदातधकारी समेि 

500000 

ष्टवपन्न दतलि छारछारालाइ उच्ि 
प्राष्टवतधक न्शक्षा छारवृन्त्त 

500000 

बजार अनगुमन कार्िक्रम   500000 फतनििर िथा ष्टफक्िसि  1000000 3000000 
वडा कार्ािलर् भवन तनमािण वडा 
नं.10 

2500000 पुँन्जगि परामशि खिि 2000000 

सतमपरु ष्टवद्यालर् क्रमागि  3500000 तडन्जटल प्रोफाइल तनमािण  1700000 5700000 
फोहोरमैला व्र्वस्थापन 2200000  तरवेणी िोक देन्ख नमस्िे िोक सडक कालोपरे 4000000 
नगरपातलकाको पाष्टकि ङ ट्रस तनमािण  700000 भालखुोलाको ष्टवतभन्न ठाउँमा ग्र्ाष्टवङ जालीमा थप वडा 

नं.5 
200000 700000 

कृष्टर् उपकरण अनदुान 500000 

साविजतनक तनमािण ममिि र संिालन 
6460000 

 

कतिन सामदुाष्टर्क भवन ट्रस तनमािण,  300000 

6460000 

पदमपरु प्हरी तबट कम्पाउण्ड तनमािण, 500000 
आधारभिु ष्टवद्यालर् गढौली अपरुो पखािल तनमािण, 350000 
िेपाङ छाराबास शौिालर् ममिि सम्भार, 3500000 
खोलेतसमल प्रहरी बीट ट्रस तनमािण, 500000 
जटुपानी प्रहरी िौकी भवन अपरुो काम, 200000 
एम्बलेुतस खररद र संिालन, 1300000 
वडा नं.६ को कार्ािलर् कम्पाउण्ड, 500000 
कमलिोक देन्ख गमु्बा अगाडी सम्म कुलो तनमािण, 200000 
तिनघारे कुलो शन्क्तखोर वडा नं.9, 200000 
दमु्सीढाप तसँिाई कुलो तनमािण वडा नं.9, 150000 
साविजतनक स्थलमा प्रतिक्षालर् तनमािण वडा नं.8, 60000 
पाइपलाइन ष्टवस्िार वडा नं.7 700000 
कृष्णमन्तदर पररसर शौिालर् तनमािण कातलका 2, 600000  
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महेतर ठकुरीको घरदेन्ख ष्टहम बहादरु अतधकारीको घर 
जाने सडकमा घोल पनुे काम 

200000 

धरमपरुिोक देन्ख होम बहादरु थापाको पोन्ल्ट्रफमि सम्म 
ष्टवद्यिु लाइन ष्टवस्िार 

350000 

िल्लो गडुवा खानेपानी जग्गा खररद 
वडा नं.1 

 प्रददप स्र्ाङ्बो राजन न्घतमरे घर नन्जकै िोकमा सडक 
सोलार बत्ती राख्न े

 300000 

ष्टवतभन्न सडक ग्रावेल र ग्रतेडङ वडा 
नं.1 

500000 रुबीको सतमल जाने बाटो ग्राबेल,  100000 500000 
वडा कार्ािलर् थप तनमािण वडा नं.1, 150000 
गणेश मन्तदर जटुपानी िोक र राज ु शे्रष्ठ िवक सडक 
सोलार बन्त्त वडा नं.1 

250000 

खुकुरी िोक लक्ष्मण लोप्िनको घर 
वरीपरी तडप बोररङ वडा नं.1 

 शातितबर स्र्ाङिानको जग्गा नन्जक तडप बोररङ   500000 

गंगा गरुुङ्गको घर वरीपरी तडप बोररङ्ग   लाल बहादरु न्खउलको जग्गा नन्जक तडप बोररङ्ग   500000 
सरु्िपरु वरीपरी तडप बोररङ्ग वडा नं.1  सरु्ुिपरु शाति बहादरु तथङको जग्गा तडप बोरीङ वडा नं.1  500000 
समुन स्मतृि बैठक भवन ममिि र 
घेराबार वडा नं.2  

 आधारभिु ष्टवद्यालर् ष्टपपररर्ाको अधरुो कम्पाउण्ड 
मेसजाली वडा नं.2  

 400000 

6 नं. सडक उच्ि स्िरीर् ग्रावेल वडा 
नं.2  

 6 नं. सडक ग्रावेल वडा नं.2   600000 

टोल तभरका टोल सरसफाई कार्िक्रम 
वडा नं.7 

 वडातभर गाडेन बनाउने वडा नं.7  175000 

दतलि जनजािी तसमातिकृि ष्टवपन्नलाइ 
जस्िापािा ष्टविरण वढा नं.7 

500000 वडा तभरको सडकमा क्र्ाटलाईट रोड माष्टकि ङ वडा नं.7   450000 500000 
ह्यमु पाइप खररद वडा नं.7 500000 

जमनुापरु तसँिाइ कुलोमा लाइतनङ 
बढुीकुलो छेउ वडा नं.6 

 श्र्ाम लामाको घर अगाडीदेन्ख पन्श्चम बाटो ह्यमुपाइप 
सम्म लाइतनङ वडा नं.6 

 300000 

तमतलजलुी आमा समहु िोकदेन्ख 
रेडक्रस ष्टवद्यालर्समम कालोपरे गने 

1500000 

तसमलघारी माउिे कुमालको घरअगाडी वर्ाि पानी तनकास 
लाइतनङ र तसमलघारी प्रतिक्षालर् छेउ पखािल तनमािण,  

250000 

1500000 

न्शवालर् रा.प्रा. ष्टव कम्पाउण्ड वडा नं.6 250000 
सरु्िपरु तमतलजलुी खानेपानी उपभोक्ता सतमतिको जेनेरेटर 
खररद, 

200000 

तबजलुीको पोल स्थातिरण ष्टवस्िार र सधुारको र्ोजना, 51000 
खोलेतसमल सामदुाष्टर्क भवन तनमािण िथा सरसफाइ, 149000 
क्र्ाम्पाढाफ खानेपानी वडा नं.6, 250000 
सतुदरबस्िी प्रकाश िौलागाइको बारीछेउ बाटोको आडमा 
घोलसम्म एकिफी लाइतनङ, 

150000 

लफुो मगर समाज भवन ममिि सम्भार वडा नं.6, 100000 
वडा तभर ष्टवतभन्न स्थानमा बाटो ग्राभेल 100000 

बडुखहरे आदशिटोल मध्र्भाग बोररङ 
वडा नं.7 600000 

वडा तभरको सडकमा क्र्ाटलाइट रोड माष्टकि ङ वडा नं.7,  500000 
600000 

ब्र्ारेक तसमानामा कुलो लाइतनङ वडा नं.7 100000 

वडा तभरका मठ मन्तदर गमु्बा आदद 
ममिि िथा तनमािण वडा नं.7 

600000 

सगनुिोक अधरुो गेट जेकेष्टटङ वडा नं.7,  100000 

600000 
सतुदर देवी मन्तदर ममिि वडा नं.7 300000 
थारु समाज भवन ममिि वडा नं.7, 100000 
स्र्ाङदोपाली बौर्द् गमु्बा कम्पाउण्ड वडा नं.7 100000 

8 र 9 को तसमानामा झोलङु्गे पलु 
वडा नं.8 

 अन्जङ्गरे कल्भडि देन्ख मतञ्र्ाङ्ग सम्मको बाटो तनमािण िथा 
ग्राभेल  

 200000 

गैरीगाउँ तसँिाई नहर तनमािण वडा 
नं.8 

 गैरीबारी स्कुलपछाडी बङुखोलामा कलभडि तनमािणका 
लातग थप  

 200000 

कातलका पलु देन्ख फ्र्रु्ालकिोकसम्म 
नाला ष्टवस्िार वडा नं.8 

 बीटरदेन्ख ड्राइभर डाँडासम्म बाटो ष्टवस्िार िथा ग्रावेल   6500000 

कतबराजको घरदेन्ख िििसम्मको बाटो 
तनमािण िथा उच्ि ग्राभेल वडा नं.8 

15000 ढाडबारी खानेपानी तनमािण िथा धारा ष्टवस्िार वडा नं.8 100000 

3400000 

कातलका सामदुाष्टर्क वनदेन्ख इश्वर 
ढकालको घरसम्म बाटो तनमािण वडा 
नं.8 

300000 नमनुा तसँिाइ नहर तनमािण वडा नं.8 300000 

भट्ट गाउँदेन्ख मलुखोलासम्मको बाटो 
तनमािण िथा उच्ि ग्राभेल वडा नं.8 

500000 बाब ुमगरको घरपछाडी नहरमा कलभडि तनमािण वडा नं.8  250000 

कुसमुखोला कटहरेबोट खानेपानी 
तनमािण वडा नं.8 

400000 वडाका ष्टवतभन्न स्थानमा ह्यमुपाइप राख्ने वडा नं.8 200000 

तर्रेुनी तसँिाइ नहर तनमािण वडा नंर8 800000 मलु खोला देन्ख ददपक अतधकारीको घरसम्म बाटो तनमािण 
िथा ग्राभेल  

200000 

मलुखोला भतुिर्ा तसँिाइ नहर तनमािण 
वडा नं.8 

150000 िपी तनमािण सम्बन्तध सामाग्री ष्टविरण वडा नं.8 100000 

हरर घलानको घरदेन्ख बाब ु मगरको 
घरसम्म बाटी तनमािण िथा उच्ि 
ग्राभेल वडा नं.8 

6000000 ठुलो िाँप मलुखोला बदरगौरी खानेपानी टंकी तनमािण वडा 
नं.8 

450000 

मलुखोला कातलका पलुसम्म बाटो 
तनमािण वडा नं.8 

500000 कातलका सा.व वन कार्ािलर् देन्ख मलुखोलासम्मको बाटो 
ष्टवस्िार र ष्टवद्युि लाइन सधुार वडा नं.8 

1800000 

सतुलटार बाटो कंष्टक्रट ढलान वडा 
नं.9 

500000 सतुलटा बोतडङिोक देन्ख गौडीसम्म बाटो ष्टवस्िार वडा 
नं.9 

300000 500000 

शन्क्तखोर पलुदेन्ख दमु्सीढाप जाने कुलो तनमािण दमु्सीढाप 
जाने कुलो तनमािण  

200000 

राजवन मैिे खानेपानी वडा नं.9 400000 शेरवास खानेपानी वडा नं.9  400000 
वडा तभरका सडक ममिि वडा नं.10 800000 छेरवाङ ििि भवन ममिि वडा नं.10 400000 800000 
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नातदर ििि भवन ममिि वडा नं.10 400000 
ह्यमुपाइप राख्ने कार्ि वडा नं.10 200000 सोलार सेट ष्टविरण वडा नं.10  200000 
वडा तभरका साना तसँिाईलाइ पाइप 
खररद वडा नं.10 

200000 ष्टवतभन्न वडाका खानेपानी ममििको लातग पाइप खररद िथा 
ष्टविरण वडा नं.10 

100000 200000 
 
200000 वडाको मलु सडकको ष्टवजलुी पोल साने काम वडा नं.10 100000 

खानेपानी टंकी जडान कार्ि वडा 
नं.11 

65000 होइतलङ घमु्िी बाटो ब्र्ाक कष्टटङ वडा नं.10  65000 

क्र्ातलङ तसिँाइ वडा नं.11 500000 खोलेगाउँ मोटरबाटो तनमािण वडा नं.10  500000 
मजवाङ मा ष्टव कम्पाउण्ड वडा नं.11 250000 मझवाङ मा ष्टव ररटेतनङ वाल वडा नं.10  250000  

 कोरोना रोकथाम िथा तनर्तरण व्वस्थापन िफि   
61.  स्थातनर् िहको आफ्नै बजेटबाट तबतनर्ोजन रु.१०५५६९७५/-, संन्घर् संन्िि कोर्बाट 

रु.2100000, प्रदेश कोतभड कोर् बाट प्राि रु. १२०००००।- एंव अतर् स्रोिबाट रु. 
१०८२८४७। समेि गरी जम्मा रु. 1 करोड  49 लाख 39  हजार 822  प्राि भएकोमा 
तनम्नानसुार रु.1 करोड 49 लाख  खिि भएको छ ।  

 
 

क्र सं न्शर्िक रकम 

१ राहि ष्टविरण 4839542.30 
२ क्वारेतटाईन होन्ल्डन सेतटर तनमािण 3496792.47 

३ जनशक्ती पररिालन भत्ता 1771462  
४ और्धी एवम ्उपकरण  2891761.69 

५ अतर् 1901030.54 

जम्मा रकम 14900589  
61.1.  स्थातनर् िहको आफ्नै बजेटबाट तबतनर्ोजन रु.1 करोड 5 लाख 56 हजार मध्रे् रु.1 करोड 49 

लाख खिि गरेकोमा राहि सम्बन्तध खररद गदाि सोझै खररद गरेको छ।   
61.2.  नगरपातलका तभर संिातलि तनम्न होम क्वारेतटेनहरुमा कुन कुन समर्मा कति कोरोना संक्रतमि 

व्र्न्क्तहरुलाई राखेको तथर्ो भनी अतभलेख राख्न ेनगरेको र संक्रतमि व्र्न्क्तहरुलाई कुन दरमा कसरी 
खाना खाजा खिि गरेको छ भनी एष्टकन गनि सष्टकएन ।  

 भौ न तमति क्वारेतटाइ ष्टववरण  रकम 

११०।०७७।३।३१ जटुपानी होम क्वा २०७७।२।२५ देन्ख ०७७।३।२८ सम्म २५९१४५। 

१०७।०७७।३।२९ वडा नं २ ०७७।३।११  देन्ख ०७७।३।२५ सम्म २५९६०। 

११८।०७७।३।३१ समीपरु  ०७७।२।२८ देन्ख ०७७।३।३० सम्म ४९२७७।   
61.3.   नगरपातलकाले कोरोना संक्रतमि ष्टवरामीहरुको उपिारमा संलग्न स्वास्थर्कतमिहरु र अतर् 

व्र्न्क्तहरुलाई कोरोना संक्रतमिबाट सरुन्क्षि गनिको लातग र ष्टवतभन्न तमतिमा ष्टवतभन्न आपूतििकिािहरुबाट 
ष्टप ष्टप ई,  के एन मास्क, सन्जिकल मास्क र सातनटाइजर जस्िा स्वास्थर् सामाग्रीहरु सोझै प्रष्टक्रर्ाबाट 
खररद गरेको छ ।नगरपातलकाले सोझै खररद गदाि पतन मलु्र्मा एकरुपिा नगरी फरक फरक दरमा 
खररद गरेको तनम्न छन।्  

 भौ न तमति आपूतिि किाि संखर्ा  दर रकम 

ष्टप ष्टप ई खररद 
२।०७७।१।१० सवेश टे्रडसि न्ििवन २३ ८८००। २२८७१२। 

३३।०७७।२।५ 

HTN १० ६०००। ६७८००। 

७१।०७७।३।४ मसु्कान टे्रतडङ् ३० ८५८४।७० २९०९९९। 

८५।०७७।३।१७ सफल सन्जिकल हाउस ८ ४९७५। ३९८००। 

के एन ९५ मास्क 
११७।०७७।३।३१ फोनेक्स टेक्नोलोजी  ५०० १३०। ७३४५०। 
३३।०७७।२।५ HTN ४०० ३०९।३३ १३९८१७। 
४५।०७७।२।२० HTN ३०० ३००। १०१७००। 

सन्जिकल मास्क 
३३।०७७।२।५ फोनेक्स टेक्नोलोजी १७०० १०। १९२१० 
४५।०७७।२।२० HTN १५०० १५। २५४२५। 

सातनटाइजर ५०० तम तम 
४।०७७।१।१० सोलसुन इतटरप्राइजेज  ४०  ७४४ ३३६२८। 
३२।०७७।२।५ संन्जष्टवनी अडिर सप्लार्सि १० ७५० ८४७५। 
९३।०७७।३।२२ टुडेज मेतडकल सप्लार्ससि ७० ५७५।२३ ४५५००। 
       

61.4.  राहि ष्टविरण गनि  २ जना पररवारलाई १० ष्टकलो िामल, १ ष्टकलो दाल, आधा तलटर िेल र १ के  
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जी ननु  र २ जना भतदा बढी पररवार भएकालाई परुा पररवार मानी २० ष्टकलो िामल, २ ष्टकलो 
दाल, आधा तलटर िेल र १ ष्टकलो ननुको कोटा तनधािरण गरी ष्टविरण गरेको देन्खर्ो। नगरपातलका 
अतिरगि ष्टवतभन्न वडामा राहि सामाग्री ष्टविरण गनि वडा कार्ािलर्बाट सोझै प्रष्टक्रर्ाबाट खररद गरेको 
भएिा पतन राहि सामाग्रीहरुको मलु्र्मा एकरुपिा कार्म नगरी फरक फरक दरमा राहि सामाग्रीहरु 
खररद गरेको तनम्न अनसुार देन्खतछ।  

 भौ न तमति वडा नम्वर राहि सामाग्री दर पररमाण  खिि रकम 

८।०७७।१।१४ १ िामाल  ४८।५० ४४४० ष्टकलो ३०६०७१। 

दाल ११५। ४४२  ष्टकलो 
िेल  १४१।६० २२१  तलटर 

५।०७७।१।१० २ िामाल  ४८।३३ ५१६० ष्टकलो ३५७९५६। 

दाल ११५। ५१६  ष्टकलो 
िेल  १५९। २७५  तलटर 

६।०७७।१।१० ३ िामाल  ५९। ८९०० ष्टकलो  ६९६५०९। 

दाल १०५। ८९०  ष्टकलो 
िेल  १४१।५९ ४७६  तलटर 

२४।०७७।१।३० ४ िामाल  ४५।६६ ३५६० ष्टकलो २३७६२६। 

दाल ११५। ३५६  ष्टकलो 
िेल  १४२।५० १८९  तलटर 

११।०७७।१।२१ ५ िामाल  ४९।०२ १०७७०ष्टकलो ७०८७९०। 

दाल ११५ १०७६ ष्टकलो 
िेल  १४१।६० २८५.५ तलटर 

२२।०७७।१।२९ ६ िामाल  ५० ५२१० ष्टकलो ३६४९६१। 

दाल १०५ ५२१  ष्टकलो 
िेल  १५८ २८०  तलटर 

२९।०७७।२।०१ ७ िामाल  ५० ६१७६ ष्टकलो ४६०३७०। 

दाल ११६ ६५०  ष्टकलो 
िेल  १६४।९९ ३४४  तलटर 

३०।०७७।२।५ ८ िामाल  ५० ६३९० ष्टकलो ४५१२१२। 

दाल ११६ ६३९  ष्टकलो 
िेल  १६४।९९ ३३०  तलटर 

३१।०७७।२।५ ९ िामाल  ५० ७४५० ष्टकलो   ४६२०५०। 

दाल ११० ७४५  ष्टकलो 
िेल  १६० ३८०  तलटर 

१०।०७७।१।३० १० िामाल  ५० ५८५० ष्टकलो २६२९५०। 

दाल ११० ५८५  ष्टकलो 
िेल  १६० ३०५  तलटर 

२२।०७७।१।२९ ११ िामाल  ५० ४०६० ष्टकलो २८४२००। 

दाल ११० ४०६  ष्टकलो 
िेल  १६० २०३  तलटर   

61.5.  राहि सामाग्री ष्टविरण गदाि प्रत्रे्क व्र्न्क्तले बझेुको भरपाइमा ष्टविरण गरेको सामानको पररमाण नै 
उल्लेख गनुि पनेमा वडा नं २ वडा नं ६ ले उल्लेख गरेको देन्खएन । राहि सामाग्री प्राि गने 
व्र्न्क्तको परुा ष्टववरणका साथै नागररकिा नम्वर समेि उल्लेख गनुि पनेमा ष्टविरण भरपाइमा उल्लेख 
गरेको पाइएन ।   

61.6.  तर् हररहर स्टोसि २०७७।१।२७ को ष्टवल अनसुार सनुौली ष्टकरण िेल आधा तलटर प्र्ाकेटको 
११७ बक्सा प्रति रु १४६०।१७ को दरले खररद गरेको भनी मलु्र् अतभबषृ्टर्द् कर समेि 
रु.१९३०४९।तबल मध्रे् भौ नं २२।०७७।१।२९ बाट रु १८६३२०। भकु्तानी गरेको छ। 
अतर् वडामा रहेको क्वारेतटनमा छुटै्ट िेल तबिरण नगरी र्स स्टोसिबाट खररद गरेको खाने िेल 
ष्टविरण गरेको िर वडा नं ६ र ११ मा छुटै्ट िेल पतन ष्टविरण गरेको र्स स्टोसिबाट पतन ष्टविरण गनि 
खररद गरेकोले वडा नं ६ मा रु ४४२४०। र वडा नं ११ मा रु३२४०० गरी रु ७६७२०। 
दोहोरी भकु्तानी गरी खिि गरेको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76720 
61.7.  क्वारेतटाइन सामानाः नगरपातलकाले कोरोना तनर्तरणका सम्बतधका ष्टवतभन्न स्थान/वडाहरुमा 

क्वारेतटाइन स्थापना ष्टवतभन्न सामान खररद गरेको मध्रे् खररद गररएका तनम्न पनुाः प्रर्ोग हनु सक्न े  
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तनम्न सामातग्रहरुको संरक्षण/ सदपुर्ोग सम्वतधमा स्पि हनुपुने देन्खतछ। 
 भौ न तमति आपूििकको नामा सामानको ष्टववण रकम 

७३।०७७।३।७ नारार्णी डाइग्नोन्स्टक तसङगल हन्स्पटल फोन्ल्डङ्ग बेड २०थान ३९३२४०। 

साधा हन्स्पटल वेड ३० थान ४२७१४०। 

मेष्टट्रक्स ७० थान ४२७१४०। 

बेतज ुटे्रडसि  बेड हन्स्पटल मेटे्रक्स ६ थान १४९१६० 
  बेड मेटे्रक्स ४ थान १६८१४। 
७६।०७७।३।८ साझा इलेन्क्ट्रक 

सप्लार्सि 
वाल फैन ८ थान ३७५१६। 
ओररर्तट फैन १० थान ३११८८। 

जम्मा १४८२१९८।   
61.8.  जटुपानी प्रा स्वा केतरमा तनर्तमि काम काजमा खष्टटएका न्िष्टकत्सक िथा स्वास्थर्कमीहरुलाई २४औ 

घण्टा सेवा प्रदान गरेको भनी २०७७ जेष्ठ देन्ख आर्ाढ १४ गिे सम्म खाजा र खाना वापि भौ नं 
८४।०७७।३।१५ बाट रु.२४९५५। भकु्तानी गरेकोमा २४औ घण्टा सेवामा खष्टटने न्िष्टकत्सक 
िथा स्वास्थर्कमीहरुको नामवली सष्टहि उपन्स्थति जनाउने हान्जर प्रमाण पेश नभएको रु 24955.00 

 शसिि पश ुसेवा  
62.  अनगुमनाः प्रदेश आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली २०७५ अनसुार अनदुानबाट संिालन हनु े र्ोजनामा 

उक्त र्ोजना समापन पश् िाि अनगुमन गरी त्र्सको प्रभाकाररिा सम्वन्तध अध्र्नन गरी प्रभाव समेि 
उल्लेख गरी अनगुमन प्रतिवेदन पेश गनुि पने व्र्वस्था गरेको छ । िर नगरपातलकाले र्स वर्ि 
अनदुानमा ष्टवतभन्न कार्िक्रम संिालन गरेको छ । र्स प्रकारका अनदुानका कार्ि ष्टवगि वर्ि पतन 
प्रदान गररदै आएको अवस्थामा सो कार्िक्रम कति प्रभावकारी भर्ो सो सम्वन्तध अनगुमन गरी 
बास्िष्टवक प्रतिवेदन पेश गनुिपदिछ ।  

63.  अनगुमन नगरपातलकाले आ व २०७६।७७ को स्वीकृि वाष्टर्िक कार्िक्रमको लक्ष्र् अनसुार पश ु
उत्पादन सम्बतधी कार्िक्रमको माध्र्मबाट स्वरोजगार प्रवदिन गने कार्िक्रम रहेको भतन देहार्का 
कार्िक्रम गरेको पाइर्ो ।ष्टवतभन्न कार्िक्रमको लातग नगरपातलकाले अनदुान खिि लेखेकोमा र्स्िा वर्ै 
ष्टपच्छे ददइने अनदुान रकम कति प्रभावकारी भर्ो कति सफल भर्ो भएन त्र्सको अनगुमन तनरीक्षण 
गरी प्रतिवेदन गने गरेको छैन । िाल ु वर्ि अनदुान ददएको व्र्न्क्त।समूहले अन्घल्ला वर्िहरुमा 
अनदुान पाएका तथएनन ् भन्ने आधार समेि पेश नभएकोले अगामी वर्िहरुमा अनदुान ष्टविरण गदाि 
दोहोरो नपलाि भतन आश्वस्ि हनु सष्टकएन । िसथि कार्ािलर्ले ष्टविरण गरेको अनदुानको प्रभाव 
मूल्र्ाङ्कन तनर्तमि रुपमा गरी प्रतिवेदन गनुिपदिछ । दोहोरो नहनुको लागी सालबसाली अतभलेख 
अद्यावतधक गनुिपदिछ ।   

 तस नं कार्िक्रमको नाम अनदुान प्रति कृर्क कैष्टफर्ि 
1.  खरार्ो प्रवर्द्िन कार्िक्रम ५००००।०० 

 

2.  काउ म्र्ाट ७० प्रतिशि  
3.  खोर सधुार कार्िक्रम २००००।००  
4.  ग्रासकटर अनदुान ७० प्रतिशि  
5.  गोठ सधुार कार्िक्रम ५ माउ भतदा बढी १०००००।००  
6.  च्र्ापकटर अनदुान ७० प्रतिशि  
7.  प्रजननको लातग राँगो साँढे ष्टविरण ५५०००।००  
8.  बोर्र बोका ष्टविरण ८००००।००  
9.  गोठ सधुार ३ माउ देन्ख ५ माउसम्म ५००००।००  
10.  बँगरुको मल मरु व्र्वस्थापन   
11.  साना कुखरुा पालन व्र्वसार्ीलाइ अनदुान ५००००।००    

 न्शक्षा िफि  (शशिि)  
64.  ददवा खाजा आ व २०७६।७७ को कार्िक्रम कार्ाितवर्न पनु्स्िकाको ष्टक्रर्ाकलाप नं २.७.११.१ 

मा िोष्टकएको न्जल्ला िथा लन्क्षि समहुका ष्टवद्याथीका लातग ददवा खाजा कार्िक्रम प्राि भएका 
स्थानीर् िहले कार्िक्रम कार्ाितवर्न गदाि ष्टवद्यालर्गि िथर्ाङ्कका आधारमा प्रति ष्टवद्याथी १५।का 
दरले १८० ददनका लातग ष्टवद्यालर्को खािामा अनदुान तनकासा ददने । ष्टवद्यालर् सञ्चालन भएको 
ददनलाइ मार आधार मानेर अनदुान ददने व्र्वस्था तमलाउनपुने व्र्वस्था छ।नगरपातलकाले गो भौ नं  
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३९।०७६।८।२६ बाट रु २४०५७००।०० र गो भौ न १४५।२०७७।२।२५ बाट ३५ 
ष्टवद्यालर्को बाल ष्टवकास कक्षा देन्ख ५ कक्षासम्मका १७७८ ष्टवद्याथीको लातग रु.४८०६००।०० 
ष्टवद्यालर् खािामा तनकासा गरेको छ । गो भौ न १४५।२०७७।२।२५बाट तनकासा ददएको रु 
२४०५७००।०० सम्बन्तधि ष्टवद्याथीले पाए नपाएको सम्बतधमा एष्टकन गने प्रमाण पेश गनुिपदिछ । 

65.  छारवनृ्त्त आ व २०७६।७७ को कार्िक्रम कार्ाितवर्न पनु्स्िकाको ष्टक्रर्ाकलाप नं ७.२.१.१ को 
४.२ मा EMIS मा प्रष्टवि िथर्ाकलाइ सम्बन्तधि ष्टवद्यालर्बाट कक्षागि ष्टवद्याथीहरुको र्थाथि 
िथर्ाङ्कसँग सत्र्ापान गराइ न्शक्षा अतधकृिबाट प्रमान्णि गरी सोका आधारमा ष्टवद्यालर्हरुलाई गैर 
अवासीर् छारवृन्त्त रकम अनदुान ददने भन्ने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्को न्शक्षा शाखाबाट प्राि इतमस 
ष्टववरण अनसुार 35 ष्टवद्यालर्हरुका दतलि ष्टवद्याथी छारवृत्ती 442 जनाको रु ४०० का दरले 176800, 
तसमातिकृि छारवृत्ती 1767 जनाको को रु.500 का दरले रु.883500.00 र छारा छारवृत्ती 1498 
जनाको रु.400. का दरले रु.599200.00 गरी जम्मा रु1659500।- तनकासा गनुिपनेमा 
रु.1717282।- तनकासा गरेकोले रु.57782।- असलु गरी दान्खला गनुिपने  57782.00 

 • स्वास्थर् िफि  (शशिि)  
66.  सेतनटरी प्र्ाड खररद कार्िाः सेतनटरी प्र्ाड व्र्वस्थापन कार्िष्टवतध २०७६ के पररच्छे ३ दफा ५ 

बमोन्जम ष्टवद्यालर्ले आफ्ना छाराहरुको संखर्ाको आधारमा आवश्र्क पने सेतनटरी प्र्ाड माग गने र 
नगरपातलकाबाट उपलव्ध भएको सेतनटरी प्र्ाडको अतभलेख न्जतसी खािामा व्र्वन्स्थि रुपले अतभलेख 
राखी ष्टवद्यालर्ले छाराहरुको नाम नामेसी स्पि खलु्ने गरी अतभलेख अध्र्ावतधक गनुिपने र ष्टविरण 
गरेको अतभलेख भरपाई सरुन्क्षि राख्नपुने व्र्वस्था भएकोमा नगरपातलकाले देहार् बमोन्जमको खररद 
कार्ि गरेकोमा देन्खएका व्र्होराहरु देहार् बमोन्जम छन ्।  

66.1.  गो भौ नं ६५।२०७६।१०।२७ गिे ५८५८ प्र्ाकेट रु४७ का दरले खररद गरी न्जतसी दान्खला 
गरी १७ ष्टवद्यालर्ले ५७२० प्र्ाकेट बझेुको भरपाई भएकोमा उक्त ष्टवद्यालर्हरुले न्जतसी खािामा 
आम्दानी बाँधेको िथा ष्टवद्यालर्का छाराहरुले प्र्ाड बझेुको भरपाई पेश हनुपुदिछ ।  

67.  आधारभिू िथा आकन्स्मक सेवाको लातग और्तध खररद कार्ािक्रमअतिगिि प्राथतमक स्वास्थर् 
केतरहरुबाट तनशलु्क ष्टविरणको लातग आवश्र्क पने और्तधजतर् िथा उपकरण खररद गनि १३९ 
आइटमको रु१९०००००।०० को लागि अनमुान िर्ार गरी तसलबतदी दरभाउपर माफि ि अव्हान 
गरेकोमा ४ वटा आपतुििकिािले पेश गरेको दरभाउपर मध्रे् सबै भतदा कम कबोल गने माउतट 
अन्नपणुि फामेसीको १३५ आइटमको मू अ कर सष्टहि रु७६१५३२।०० स्वीकृि गरी तमति 
२०७६।११।२१ मा १५ ददन तभर सामान आपूतिि कार्ािदेश ददएकोमा देन्खएका व्र्होराहरु देहार् 
बमोन्जम रहेको छ ।  

67.1.  उक्त सम्झौिा बमोन्जम सामान आपूतिि गनुि पनेमा गो भौ नं १७०।२०७७।३।११ बाट न्िराग 
फामेसीलाइ और्तध िथा उपकरण वापि रु७६९९१७।८७ भकु्तानी भएको छ ।सम्झौिा गरेको 
आपूतििकिाि माउतट अन्नपूणि फामेसीबाट सामान प्राि गनुिपनेमा न्िराग फामेसीलाई भकु्तानी भएको 
सम्वतधमा एकाघरको आफ्नै भाईको नाममा रहेको न्िराग फामेसीबाट भलुबस ष्टवल प्राि भएकोले 
मतजरुीनामा पररिर्पर र सनाखिको संलग्न गरर भकु्तानी गरेको देन्खतछ ।  

67.2.  उक्त सम्झौिा बमोन्जम रु.७६१५३२।०० मा सम्झौिा भएिापतन न्िराग फामेसीलाइ 
रु.७६९९१७।८७ भकु्तानी ददएकोले सम्झौिा रकम भतदा बढी भकु्तानी भएको रु.८३८५।८७ 
असलु गनुिपने रु.  8385.00 

68.  और्तध लगार्िका सामाग्रीको ढुवानी िथा ररप्र्ाष्टकङ्ग र ष्टविरण समेि कार्िक्रममा रु.१०००००।०० 
ष्टवतनर्ोजन भएकोमा खिि रु१०००००।०० भएकोमा देन्खएका व्र्होराहरु तनम्नानसुार छन ्।  

68.1.  गो भौ नं १६८ तमति २०७७।३।११ बाट रु.३७,५००।० खिि लेखेकोमा भौिर साथ ४ जना 
कार्ािलर् सहर्ोगीको भ्रमण आदेश बमोन्जम सामान ढुवानी गरेको भतन र्ािार्ाि खिि 
रु.६८००।०० बाहेक बाँकी रु.३०७००।०० को दइु वटा भरपाइ मार संलग्न राखी बैक 
खािामा पठाएकोमा खिि पिुी गने प्रमाण कागजाि नभएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30700.00 

69.  न्शर्िक फरक पारी भकु्तानी आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली 2064 अनसुार न्शर्िक फरक पारी खिि  
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लेख्न नहनुे व्र्वस्था रहेको छ । नगरपातलकाले तनम्नानसुारको कार्िका न्शर्िक फरक पारी खिि 
लेखेको छ । नगरपातलकाले र्स प्रकारको खिि कार्िमा तनर्तरण गनुिपदिछ । 

 तस नं तमति खिि लेखेको न्शर्िक ष्टववरण  रकम 

१ २०७७।३।
२९ 

आधारभिु िथा आकन्स्मक सेवा स्वास्थर् 
िौकी।प्रा स्वा के 

ष्टवतभन्न सामग्री खररद कोरोना रोकथामको लातग 
और्धी खररद 

७५८०० 

२ २०७७।३।
९ 

स्वास्थर् संस्था कार्िक्रम नभएका वडाहरुमा 
भवन तनमािण िथा संिालन खिि  

कंडेल काष्ठ फतनििर उद्योगलाइ न पा को  लातग 
फतनििर खररदवापि भकु्तानी 

४७३६९६ 

३ २०७७।२।
८ 

स्वास्थर् संस्था कार्िक्रम नभएका वडाहरुमा 
भवन तनमािण िथा संिालन खिि  

रारा सप्लार्सि न पा को  लातग फतनििर खररदवापि 
भकु्तानी 

४८५६७४ 

  
 कृष्टर् िफि   

70.  थोपा तसँिाइमा ८० प्रतिशि अनदुान कार्िक्रम अतिगिि ४ लाइन थोपा तसँिाई सामाग्री ५० तल 
ट्याङकी सष्टहि २२ सेट रु २५६०। का दरले हनुे रु ५६३२० र ६ लाइन थोपा तसँिाई सामाग्री 
१०० ल ट्याङ्की सष्टहि ११४ सेट रु ३७९१।०० का दरले हनुे रु.४३२१७४।०० गरी जम्मा रु 
४८८४९४ को ८० प्रतिशिले हनुे रु ३९०७९९।०० गो भौ नं १६। २०७७।१।२९  खिि 
लेन्ख १० कृष्टर् सहकारी संस्था। समहु र १८ वटा कृर्कलाइ अनदुान रकम ददएको पाइर्ो । ददप 
सामान्जक उद्यमी मष्टहला सहकारी संस्था तल ले ३२ थान ष्टविरण गरेको भरपाइ पेश गरेकोमा २६ 
जना सदस्र्को नाम कम्प्र्टुराइज भएको र ६ जनाको नाम हािले थप गरेको पाइर्ो । सो थप 
गरेको कृर्कको कार्ािलर्मा माग तनवेदन समेि नभएको प्रति रु ७५८।२० दरले ६ जनाको रकम 
भकु्तानी गरेकोमा तनवेदन पेश गनुिपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4649.00 
 • प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम  

71.  प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम संिालन तनदेन्शका २०७६ अनसुार प्रधानमतरी रोजगार काक्रि मको मूखर् 
उद्देश्र् मलुक तभर रोजगारका प्रर्ाि अवसर तसजिना गरर उपलव्ध बेरोजगार जनशन्क्तको लगि िर्ार 
गरर महत्तम उपर्ोग गदै आतथिक ष्टवकासमा र्ोगदान परु्ािउने सतुनन्श्चििा गरी सामान्जक सरुक्षाको 
ब्र्वस्था गनुि रहेको छ । र्स कार्िक्रम अतिगिि स्थानीर् िहतभरका वडाहरुमा सडक नाला, मोटर 
बाटो, इनार, प्रतिक्षालर् तनमािण कार्ि लगार्िका कार्िक्रम सञ्चालन गरेको देन्खएन । लन्क्षि वगिलाई 
रोजगारी उपलब्ध गराई श्रतमक ज्र्ाला, प्रशासतनक र कार्िक्रम खिि गनुिपनेमा एक जना रोजगार 
संर्ोजक मार करारमा राखी श्रावण देन्ख मंतसर मष्टहना सम्म िलब रु.215940/- िथा मसलतद 
खररद बापि रु.14000/- गरी जम्मा रु.229940/- खिि गरेको देन्खर्ो ।कार्िष्टवतध अनसुार 
बेरोजगार र्वुाको लगि िर्ार गरर उतनहरुलाई रोजगारको अवसर प्रदान गरर उनीहरुको आतथिक 
ष्टवकासमा सहर्ोग परु्ािउने र्ोजना संिालन गनुिपनेमा सो नगरी प्रशासतनक कार्िमा मार खिि गरेकोले 
कार्िक्रमको मलु ममि अनसुार कार्िक्रम संिालन गनुिपदिछ ।  

 • सामान्जक सरुक्षा िफि   
72.  सामान्जक सरुक्षा भत्तााः  सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िष्टवतध, २०७५ ले लाभग्राहीको नाम 

दिाि र नवीकरण, लगि कट्टा िोष्टकएको तमति तभरै पररिर्पर अतनवार्ि रुपमा नवीकरण गरी सामान्जक 
सरुक्षा भत्ता ष्टविरण गनुिपने, प्रत्रे्क बर्ि लगि अध्र्ावतधक गरी लाभग्राहीको संखर्ा र्ष्टकन गनुिपने, भत्ता 
ष्टविरण गदाि बैंक माफि ि भत्ता ष्टविरण गनुिपने, सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा 
सञ्चलान गनि तनर्तमि रुपमा अनगुमन गनुिपने, केन्तरकृि सूिना प्रणालीमा प्रष्टविी गरर अधावतद्यक गने 
न्जम्मेवारी सामान्जक सरुक्षाको अन्खिर्ारी पाउने सम्वन्तधि स्थानीर् तनकार्को हनुे व्र्वस्था  गरेको छ 
।  

72.1.  नगरपातलकाका वडाहरुले MIS प्रणाली समर्मै Update नगने, एकै व्र्न्क्तको पूणि ष्टववरण नराख्न,े 1 
पटक भतदा बढी MIS गने, फरक पररिर् पर ष्टवरिण गने, एकै व्र्न्क्तलाइ फरक नागररकिा 
नम्बरबाट पररिर् पर ष्टविरण गने, MIS अतभलेख िथा मलुखािा मा समर्मै अतभलेख कष्टट्ट गने 
नगरेको पाइर्ो ।   

 नागररकिा नम्बर उल्लेख नभएका लाभग्राहीहरुको केही उदाहरण तनम्नानसुार छन ् 
वडा नं .११ 
सामान्जक सरुक्षाको ष्टकतसम व्र्न्क्तगि पररिर् नं नाम  जतम तमति उमेर 
जेष्ठ नागररक (अतर्) १९९०१०१००१२८८ कोष्टप मार्ा प्रजा १९९० -१०-१०  ८५  
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जेष्ठ नागररक (अतर्) १९८९०८०३००१३३ क्र्ान तसंह प्रजा १९८९ -०३-०८  ८६ 

जेष्ठ नागररक (अतर्) १९९४०१०४०१०५४ गणु वहादरु प्रजा १९९४ -०४-०१  ८२ 

जेष्ठ नागररक (अतर्) २००००६०५०१३४१ छष्टव लाल प्रजा २००० -०५-०६  ७६ 

जेष्ठ नागररक (अतर्) १९८४१००४००२२९ न्जि राम प्रजा १९८४ -०४-१०  ९१ 

जेष्ठ नागररक (अतर्) १९७५०५०५००१०९ झल मार्ा प्रजा १९७५ -०५-०५  १०१ 

जेष्ठ नागररक (अतर्) २००११०१००२३७२ ढोमरी मार्ा प्रजा २००१ -१०-१०  ७४ 

जेष्ठ नागररक (अतर्) १९७४०२०१०००३३ िमु्प तसं प्रजा १९७४ -०१-०२  १०२ 

तबधवा भत्ता २०४२०६१६००१७७ गीिा मार्ा प्रजा २०४२ -१६-०६  ३४ 

तबधवा भत्ता २०१००४१५०१६८२ न्िलामार्ा प्रजा २०१० -१५-०४  ६६ 

तबधवा भत्ता २००२०८१८००५०४ डीलमार्ा प्रजा २००२ -१८-०८  ७३ 

वडा नं. ५ 

जेष्ठ नागररक)अतर्( १९७४१२३००२९४६ छन ुबोष्टटनी १९७४ -३०-१२  १०२ 

जेष्ठ नागररक(अतर्) १९९९०३०३००९९२ तिल कुमारी खनाल १९९९ -०३-०३  ७८ 

वडा नं.४ 

जेष्ठ नागररक )दतलि (  २००८१२३०७८७०२ लाल बहादरु कामी २००८ -३०-१२  ६७  
72.2.  नगरपातलकाको व्र्वस्थापन सूिना प्रणाली (MIS) मा ष्टवतभन्न वडाहरुको सामान्जक सरुक्षा भत्ता प्राि 

गने लाभग्राहीहरुको ष्टववरणमा एउटै नागररकिा नम्बर उल्लेख भएको, एकै व्र्न्क्तको फरक-फरक 
पररिर् पर नम्बरमा अतर् ष्टववरण मेल खाएको, एउटा पररिर्परको मतृ्र् ु कारणबाट लगिकट्टा 
भएको िर अको पररिर्पर नम्बरमा सोही व्र्न्क्त सष्टक्रर् देन्खएकाले नगरपातलकाले नागररकिा नम्बर 
एवं एकै व्र्न्क्त दोहोररएका  सम्बतधमा आवश्र्क र्ष्टकन गनुिपने देन्खर्ो ।उदाहरणका रुपमा वडा 
नं.११ को MIS अतभलेखमा व्र्न्क्तगि पररिर्पर नम्बर २००४०२२००२९६८ र 
२००४०२२००२९७६ भएका व्र्न्क्त  एकै पाईर्ो िर एउटाको मतृ्र्कुो कारण लगिकट्टा गररएको 
िर अको सष्टक्रर् रहेको पाईएकाले र्स सम्बतधमा कार्ािलर् समर्मै MIS अपडेट िथा लगिकट्टी 
गनुिपने आवश्र्किा देन्खर्ो । उदाहरणहरुका रुपमा एउटै नागररकिा नम्बर/एकै व्र्न्क्तका फरक 
पररिर् पर नम्बर भएका केही व्र्न्क्तहरुको ष्टववरण  

  
सामान्जक सरुक्षाको 
ष्टकतसम 

व्र्न्क्तगि पररिर् नं नाम जतम तमति नागररकिा नं 

वडा नं. ६ 
जेष्ठ नागररक (अतर्) २००४०२१००९३०३ ठुली मार्ा पान्िन २००४ -१०-०२  २५१० 

तबधवा भत्ता २००४०२१००७९३५ ठुली मार्ा पािीन २००४ -१०-०२  २५१० 

जेष्ठ नागररक (अतर्) २००००६१००१७६२ पदम पानी भरु्ाल २००० -१०-०६  १३९१ 

जेष्ठ नागररक (अतर्) २००२०३०५०३७२३ सरस्विी िापाई २००२ -०५-०३  १३९१ 

जेष्ठ नागररक (अतर्) १९९९११२१००३६९ तगरीधारी वास्िोला १९९९ -२१-११  १८० 

जेष्ठ नागररक (अतर्) १९८६१२३०३५८०९ बनु्ध्द मार्ा माझी १९८६ -३०-१२  १८० 
वडा नं.११ 

जेष्ठ नागररक (अतर्) २००४०२२००२९६८ देब राम प्रजा २००४ -२०-०२  १५८५ 

जेष्ठ नागररक (अतर्) २००४०२२००२९७६ देबराम प्रजा २००४ -२०-०२  १५८५ 

जेष्ठ नागररक (अतर्) १९८७०१०२००८७८ दल मार्ा िमाड० १९८७ -०२-०१  १७९५ 

जेष्ठ नागररक (अतर्) १९८७१२३०६३३०४ दल वहादरु िमाङ १९८७ -३०-१२  १७९५ 

जेष्ठ नागररक (अतर्) १९९००७१२००५४८ लाल मार्ा िमाड० १९९० -१२-०७  १७९५ 

वडा नं.४ 

जेष्ठ नागररक (अतर्) २००२१२३१५३७०६ पान कुमारी गरुुङ २००२ -३०-१२  ६२६ 

जेष्ठ नागररक (अतर्) २००४१२३३२३१९८ हरर मार्ा शे्रष्ठ २००४ -३०-१२  ६२६ 

जेष्ठ नागररक (अतर्) २००४१२३२७७९०७ वगतड थरुनी २००४ -३०-१२  १०५२ 

तबधवा भत्ता २००४१२३२५५६०६ वगडी थरुनी २००४ -३०-१२  १०५२ 

जेष्ठ नागररक (अतर्) २००४१२३३२१६२२ राम नारार्ण महिो २००४ -३०-१२  ११०८ 

जेष्ठ नागररक (अतर्) २००४१२३३२६८८६ रामनारार्ण महिो २००४ -३०-१२  ११०८   
72.3.  सामान्जक सरुक्षा तनर्मावली, २०७६ को तनर्म १२ मा स्थानीर् िहले सामान्जक सरुक्षा पाउन े

व्र्न्क्तको अतभलेख राखदा सामान्जक सरुक्षा ऐन,२०७५ को दफा १७ बमोन्जम वडागि रुपमा 
अन्तिम सूिी िर्ार गनुिपने, िर्ार गरेको अतभलेख वडा कार्ािलर्मा पठाउने, वडा कार्ािलर्ले पतन 
सोको आधारमा सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरण गनुिपने र भत्ता ष्टविरण पश्चाि ् िौमातसक ष्टववरण 
स्थानीर् िहमा उपलब्ध गराउनपुने  व्र्वस्था उल्लेख छ ।र्स सम्बतधमा नगरपातलकाले वडागि  
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रुपमा सामान्जक सरुक्षा भत्ताको ष्टकतसम अनसुार कुल भत्ता लाभग्राही संखर्ा िथा कुल रकम के,कति 
तनकासा िथा खिि गरेको भतन वडागि अतभलेख नराखी अतधकांश वडाहरुको बैंक अनसुार हनुे  भत्ता 
ष्टविरणको आधारमा तनकासा िथा खिि लेखेको देन्खर्ो।  

 बैंक कुल लाभग्राही संखर्ा(जना) भत्ता ष्टविरण भएको वडा नं. 
माछापचु्रे बैंक ४९३ ४, ५ 

मनु्क्तनाथ ष्टवकास ५७९ २, ३ 

तसतभल बैंक ८२५ ८,९, १०, ११    
72.4.  त्र्सैगरी भत्ता ष्टविरण पश्चाि प्राि अतधकांश बैंक भपािईमा वडागि रुपमा नभई एकीकृि रुपमा 

ष्टववरण उल्लेख रहेको, बैंक भपािईमा लाभग्राहीको नाम, नागररकिा नम्बर, सामान्जक सरुक्षा भत्ताको 
ष्टकतसम, पररिर्पर आदद उल्लेख नगरेको पाईएकाले कार्ािलर्ले मातथ उल्लेन्खि ष्टववरण बमोन्जमको 
बैंक भपािई माग गने, ष्टवतभन्न िौमातसकमा भत्ता ष्टविरण पश्चाि बैंक खािामा रहेका रकम एवं आतथिक 
वर्िको अन्तिम ष्टकस्िा ष्टविरण पश्चाि ्बैंक स्टेटमेतट माग गरी कार्ािलर्को खािामा  बाकँी रहेको, 
मतृ्र् ुभएको वा अतर् कुनै कारणले भत्ता प्राि गनि असक्षम रहेका व्र्न्क्तहरुको भत्ता ष्टविरण नभएको 
अवस्थाको र्ष्टकन गरी ष्टफिाि गनुिपने रकम संघीर् संन्ििकोर्मा दान्खला गनुिपदिछ ।  

73.  परामशि सेवा – साविजतनक खररद तनर्मावली, तनर्म १२ मा साविजतनक तनकार्मा कार्िरि जनशन्क्तबाट 
नभ्र्ाउने र बढी दक्षिा आवश्र्क पने कार्ि अनसुार परामशि सेवाको लागि अनमुान िर्ार गरी 
प्रतिस्पधािको माध्र्मले खररद गनुिपने व्र्वस्था छ । िर नगरपातलकाले देहार् अनसुारका परामशि 
सेवाको खररद गदाि प्रतिस्पधाि नगराई सोभैm खररद गरी रु.८१०८४२८। हजार खिि लेखेका छन ्। 
नगरपातलकाले स्थानीर् ष्टवकासमा टेवा पगु्ने िथा दीघिकातलन पुजँी तनमािण हनुे मागमा आधाररि 
आर्ोजनाको छनौट भएपतछ लाभ लागि एष्टकन गरी उपलब्ध जनशन्क्तबाट हनु नसक्न ेकार्िको लातग 
प्रतिस्पधािको माध्र्मले परामशि सेवा खररद गनपुनेमा सो गरेको देन्खएन ।  

 खररदको ष्टववरण  परामशिदािा  भकु्तानी  
मखुर्मतरी सडक रोड र तमतलजलुी आमा समहु िोकदेन्ख 
तभमवाली सामदुाष्टर्क वन सडक  

m/s ojha engineering service pvt.ltd 

BKT 
४८५९०० 

मदन आन्श्रि मागि रोड, बनकठ्ठा खेल मैदान देन्ख तमलन िोक 
हदैु पेमा िोन्ल्डङ गमु्बा रोड, वडा नं ३ सडक देन्ख वडा नं 
३ अष्टफस आधारभिु कार्ािलर् रोड  

m/s siddhi binayak engineering 

pvt.ltd ktm 
४९१५५० 

वडा नं २ ३ तसमाना गणेश  
िेपाङ घर खातडपलु िोक रोड, तसजिना िोकदेन्ख थाङखोला 
जंगल छेउ रोड, बकुलहार शन्क्तखोर रोड र वडा नं २ 
कार्ािलर् देन्ख पन्श्चम सडक खण्ड  

m/s NKA engineering pvt.ltd ktm ४८४७७० 

बाइपास रोड न्ििवन न्जल्ला, आधारभिु ष्टवद्यालर् राइसतमल 
सामदुाष्टर्क तसमाना रोड, वडा नं २ र ३ तसमाना लामा िोक 
भ्रू् टावर रोड  

m/s space engineering pvt.ltd BKT ४८५४४८ 

ष्टवस्ििृ पररर्ोजना ररपोटि िर्ारी स्टेतडर्म गैररबारी m/s NKA engineering pvt.ltd ktm ४९१५५० 
ष्टवस्ििृ पररर्ोजना ररपोटि िर्ारी वडा नं १० वडा कार्ािलर्  sky star engineering pvt.ltd ktm  ४९१५५० 
ष्टवस्ििृ पररर्ोजना ररपोटि िर्ारी वडा नं २ र ११ वडा 
कार्ािलर् 

A.E.A engineering pvt .ltd  ४९१५५० 

ष्टवस्ििृ पररर्ोजना ररपोटि िर्ारी वडा नं ३ र ५ वडा कार्ािलर् Ishan engineering bhartpur chitwan  ४९१५५० 
ष्टवस्ििृ पररर्ोजना ररपोटि िर्ारी वडा नं ७ वडा कार्ािलर् र 
बस पाकि   

poudel engineering Pokhara  ४९१५५० 

ष्टवस्ििृ पररर्ोजना ररपोटि िर्ारी वडा नं ९ र तडप टुब वेलस 
६ 

Everest designers league ktm ४९०४२० 

ष्टवस्ििृ पररर्ोजना ररपोटि िर्ारी तडप टुब वेलस Our creative nepal pvt.ltd ktm  ३३९००० 
नगरपातलका रोडको तडजाइन र सवेक्षण  Gateway engineering pvt.ltd 

kathmandu  
२९८३२० 

ष्टवस्ििृ पररर्ोजना ररपोटि िर्ारी बतथिङ सेतटर तबल्डीङ र 
िेपाङ होस्टेल  

Global engineering associates 

lalitpur  
४५२००० 

ष्टवस्ििृ पररर्ोजना ररपोटि िर्ारी मोटरबाटो पलु  Azad consultant ktm ४२३७५० 
नगरके्षर तभर ष्टवद्यिुीर् नगर प्रोफाइल िर्ार गने न्यु ्लानेट इजन्िननयरीङ्ग 1699520 
 जम्मा ८१०८४२८   
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73.1.  परामशि सेवा तलंदा आफ्नै जनशन्क्तबाट सम्पन्न गनि सष्टकने / नसष्टकने ष्टवर्र् स्पि पारेको देन्खदैन ।  
73.2.   परामशिदािाले पेश गरेको प्रतिवेदन न्जतसी खािामा आम्दानी बाँधी संस्थागि  सम्झना (Institutional 

Memory) को लातग अतभलेख राख्नपुनेमा न्जतसी खािामा आम्दानी बाँधेको  नदेन्खएको रु  
73.3.  परामशि सेवा तलंदा कार्ि सम्पादन जमानि तलएको देन्खएन भने भकु्तानी ददंदा धरौटी कट्टा गरेको समेि 

छैन। र्स्िो अवस्थामा परामशिदािाको कमजोरीका कारण काममा संशोधन पररमाजिन गनुिपने 
अवस्थामा परामशिदािालाई न्जम्मेवार बनाउन सष्टकने अवस्था देन्खदैन ।िसथि र्स सम्वतधमा 
गाँउपातलकाले ष्टवशेर् ध्र्ान ददन ुपदिछ ।  

 आतिररक लेखापररक्षणले उठान गरेका बेरुजहुरु  

74.  आतिररक लेखापरीक्षण स्थानीर् सरकार संिालन ऐन २०७४ को दफा 77.2 मा स्थानीर् िकले 
आफ्नो आर् व्र्र्को आतिररक लेखा परीक्षण गराउनपुने व्र्वस्था रहेको छ । साथै उक्त तनर्मको 
दफा 77.3 मा आतिररक लेखापरीक्षणले औल्र्ाएका कैष्टफर्ि सम्वन्तधि अतधकारीले अन्तिम 
लेखारीक्षण हनु ु अगावै सम्परीक्षण गराउनपुने व्र्वस्था गरेको छ । नगरपातलकाले आतिररक 
लेखापरीक्षणका दौरान उठान गरेको कैष्टफर्िलाई अन्तिम लेखापरीक्षण गने समर्सम्म पतन कुनै काम 
कारबाही गरेको पाइएन । अि तनर्मानसुार उक्त कार्िमा सधुार गनुिपदिछ । आतिररक 
लेखापरीक्षणका क्रममा उठान भएका कैष्टफर्ि तनम्नानसुार रहेका छन ्।  

74.1.  कार्ािलर् अतिगिि ष्टवतभन्न संस्था िथा शाखामा न्जतसी खािा रान्खएको पाईएकाले कातलका 
नगरपातलकाबाट भकू्तानी हनुे तबलको नगरपातलका अतिगििको मलुखािामा दान्खला गरी संस्था िथा 
शाखामा सहार्क खािामा न्जतसी अतभलेख राख्नपुने देन्खतछ। प्रदेश सरकार सशिि अनदुान िफि  १५ 
सैर्ाको अस्पिाल संिालन अनदुानको रकमबाट अस्पिाल संिालनको सामाग्री खररद भएकोमा दान्खला 
प्रतिवेदन अनसुार सामाग्री तसधै स्वास्थर् केतरको न्जतसा खािामा दान्खला भएको देन्खतछ  

 भौ.नं. ष्टववरण रकम 

०८ प्रदेश सरकार अनसु्का सन्जिकल हाउस ७७०११ 

कृपा टे्रतडङ कतसनि ९१९५४   

74.2.  रतसद तनर्तरण खािा राखेकोमा देहार् अनसुार पाईर्ो। 
➢ गि आ.व.०७५।०७६ मा वडा कार्ािलर्मा पठाईएका रसीद मध्रे् प्रर्ोगहनु बाँकी ठेली संखर्ा एकीनगरी 

आ.व.०७६।०७७ को लातग न्जम्मेवारी सानुिपने वा रद्दगनुि पने देन्खतछ । 
➢ आ.व.०७६।०७७ म्र्ानअुल रसीद छपाई ०१ देन्ख २१०० सम्मका ४२ प्र्ाड छाष्टपएकोमा ०१ देन्ख 

१५५० सम्म ३१ प्र्ाड (५०को संखर्ामा) वडाहरुमा पठाइएकोमा ११ प्र्ाड कार्ािलर्मा मौज्दाि रहेको 
देन्खतछ। उक्त प्र्ाड प्रर्ोगबाट के कति आम्दानी भर्ो ष्टहसाब एकीनगरी अन्तिम लेखापरीक्षणको क्रममा 
वडागि आर् ष्टववरण पेश हनुपुने देन्खतछ । 

➢ एकीकृि सम्पन्त्त कर िफि को रतसद ०१ देन्ख १५००० सम्म छपाई िथा खरीद मध्रे्बाट ०१ देन्ख 
९००० सम्म प्रर्ोगमा पठाइएकोमा र्स न्शर्िकको उठति (तसस्टमबाट हेदाि) रकम रु.३३०२६८१ पैसा 
देन्खतछ। 

आर् लेखा (कम्प्र्टुर तसस्टममा) रतसद ०१ देन्ख ३०००० सम्म छपाई िथा खरीद मध्रे्बाट ०१ देन्ख 
२७५०० सम्म प्रर्ोगमा पठाईएकोमा उठति रकम (तसस्टमबाट हेदाि)१,४४,५२,५३१।६० देन्खतछ।  

75.  पेश्की बाकँीाः आतथिक कार्िष्टवतध  िथा ष्टवन्त्तर् उत्तरदाष्टर्त्व तनर्मावली,207७ को तनर्म ४७ मा 
िोष्टकएको अवतध सम्ममा पेश्की फर्छ्यौट् गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ। कार्ािलर्ले  देहार् अनसुार 
फर्छ्यौट गनि बाँकी पेश्की देन्खएकोले उक्त तनर्म अनसुार म्र्ाद ननाघेको रु.40164000।- 
मोतबलाइजेशन पेश्की समर्मै फर्छ्यौट गनुिपदिछ ।   

 
पेश्की तलएको तमति 

गो. भौ. 
न. 

पेश्की तलने ब्र्क्ती, फमि वा कम्पनीको नाम 

िाल ुआ. व. 

म्र्ाद ननाघेको 
म्र्ाद नाघेको 

रकम 

२०७६/११/१८ ९३ तड. एण्ड  न्ज.कतसट्रक्सन ५६०००० ० 

२०७६/११/२३ १०४ रष्टवना  कतस्ट्रक्सन प्रा. ली. १०१६८५०० ० 

२०७६/११/२७ १०५ बालाजी  तनमाणि सेवा ६९०००० ० 

२०७७/०२/०९ १३८ बालाजी  तनमाणि सेवा ३६०००० ०  



  31   

 

दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

२०७७/०२/२५ ६ तर् ु भटुनदेबी कतस्ट्रक्सन २१३००० ० 

२०७७/०२/२५ १७१ तडभाइन  इन्तजतनर्ररङ्ग कतसल्टेतसी एण्ड कतस्ट्रक्सन प्रा.तल २६७००० ० 

२०७७/०२/२९ ३० ष्टप.के. तनमािण सेवा १४४००००  

२०७७/०२/३० ३१ अञ्जना  तनमािण सेवा १३७००० ० 

२०७७/०३/०२ ३४ तडभाइन इन्तजतनर्ररङ्ग कतसल्टेतसी एण्ड कतस्ट्रक्सन प्रा.तल ८०००००  

२०७७/०३/०४ ३७ ष्टप.के. तनमािण सेवा ३००००० ० 

२०७७/०३/०४ ३७ महेश कतस्ट्रक्सन ५७३००० ० 

२०७७/०३/०५ २०१ ष्टहम सगरमाथा-ॐ सत्र् साई जे.तभ. ४५४१०००  

२०७७/०३/०९ ३८ अञ्जना तनमािण सेवा १३७००० ० 

२०७७/०३/११ २२३ रष्टवना कतस्ट्रक्सन प्रा. ली. ९८३१५००  

२०७७/०३/१२ ३९ तडभाइन इन्तजतनर्ररङ्ग कतसल्टेतसी एण्ड कतस्ट्रक्सन प्रा.तल ८०००००  

२०७७/०३/२३ २८५ ष्टहम सगरमाथा-ओम सत्र् साई जे.तभ. ४५४१०००  

२०७७/०३/२५ ५४ अञ्जना तनमािण सेवा २७५०००  

२०७७/०३/२५ ५४ महेश कतस्ट्रक्सन ५७३०००  

२०७७/०३/२५ ५६ वाइ.एस.एस - प्रसाद जे.भी. ११५७०००  

२०७७/०३/२७ ३१२ तनहाररका तनमािण सेवा ४०००००  

२०७७/०३/३० ७० नवरू् तनमािण सेवा २८७०००  

२०७७/०३/३१ १५ तर् ुभटुनदेबी कतस्ट्रक्सन २५६०००  

२०७७/०३/३१ ७७ वाइ.एस.एस - प्रसाद जे.भी. ११५७०००  

२०७७/०३/३१ ३५५ नवरू् तनमािण सेवा ७०००००  

जम्मा 40164000  

कुल जम्मा ४०१६४०००  
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अनसूुिी १ 

(रु.हजारमा) 

न्जल्ला कार्ािलर्को नाम 
लेखापरीक्षण 

रकम 

बेरुज ु
रकम 

आर्िफि  व्र्र् िफि  

मौज्दाि 
बाकँी गि वर्िको 

न्जम्मेवारी 

संघ िथा 
प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व 
बाँडफाँड 

आतिररक 
आर् 

अतर् आर् जम्मा आर् िाल ुखिि पूजँीगि 
खिि अतर् खिि जम्मा खिि 

न्ििवन कातलका नगरपातलका 1631626 10614 166343 543466 141288 20914 156976 862644 274844 351828 142310 768982 260005 

 

 

अनसूुिी २ 

(रु.हजारमा) 

न्जल्ला  कार्ािलर्को  नाम  

k|f/lDes a]?h" k|ltlqmofaf6 km5\of}{6 afFsL a]?h" jfFsL a]?h" km/s 

bkmf ;_Vof 

/sd 

bkmf ;_Vof 

/sd 

bkmf ;_Vof 

/sd 

cz'n 

ug'+kg]+ 

lgoldt ug'+kg]+ k]ZsL 
 

;}bflGts nutL ;}bflGts nutL ;}bflGts nutL 

clgoldt 

ePsf] 

k|df0f 

sfuhft 

k]z 

gePsf] 

/fhZj 

nut 

lhDd]jf/L 

g;f/]sf] 

;f]wegf+ 

glnPsf] 

hDdf sd+rf/L cGo hDdf 
 

न्ििवन कातलका नगरपातलका 109 3१ 172525 1 1३ 161911 10७ १८ 10614 479 7118 3017 0 0 10135 0 0 0 
 

 

 

अनसूुिी ३ 

(रु.हजारमा) 

न्जल्ला कार्ािलर्को नाम 
गि वर्िसम्मको 
बाकँी बरेुज ु

समार्ोजन 

सं.पको लातग 

अनरुोध भइ 
आएको रकम 

सं.प.भएको 
रकम 

सम्परीक्षण गनि 
नतमलेको रकम 

कारवाही गनि 
बाकँी रकम 

गि वर्िसम्मको 
बाकँी बरेुज ु

रकम 

र्ो वर्ि थप 
रकम 

कुल बाकँी 
बेरुज ु

 

बाकँी बरेुज ु
मध्रे् पेश्की 

न्ििवन कातलका नगरपातलका 130566 0 0 0 0 0 130566 10614 141180 

 

१४००५ 

 

कातलका नगरपातलकाको संन्िि कोर्को ष्टववरण 

आ.व. ०७६।०७७ 

 

बेरुज ु बगीकरण (तबतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अतर् कारोबार) 
कककारोबार) 

अद्यावतधक बेरुज ुन्स्थति 


