
 

 

 

 

 

 

महालेखापरीक्षकको 
वार्षिक प्रतिवेदन 

२०७८ 

 गोडैिा नगरपातलका  
सलािही 

 

महालेखापररक्षकको कार्ािलर् 

काठमाडौ, नेपाल 

 

  



 

Serving the Nation and the People 
 

 

 

 

जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िन गने र्वश्वसनीर् संस्था हनु प्रर्त्नशील 
रहने । 

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

integrity for the benefit of the people) 

 

 

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

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

funds are efficiently used) 

 

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

च. नं.    १०९      तमतिाः २०७८/५/४ 
 

                              तबषर्ाः लेखापरीक्षर् प्रतिबेदन । 

श्री नगर प्रमखुज्र् ु

गोडैिा नगरपातलका, 
नगर कार्िपातलकाको कार्ािलर्, सलािही । 

 

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

 

 

 

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

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

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

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

                (टंकमर्र् शमाि, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४  गिे              महालेखापरीक्षक
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पर संखर्ााः           

च.नं.: ७२ तमतिाः २०७८।५।४ 

 

श्री नगर प्रमखुज्र् ु

गोडैिा नगरपातलका, 
नगर कार्िपातलकाको कार्ािलर्, सलािही । 

र्वषर्ाः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले गोडैिा नगरपातलका आतथिक वषि २०७६।७७ को र्वर्त्तर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बर्न्धि आर् ब्र्र् तबबरर् िथा लेखा 
र्टप्पर्ीहरुको लेखापरीक्षर् गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार ख्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेश 
भएको २०७७ आषाढ मसान्िमा समाि भएको आतथिक वषि २०७६।७७ को र्वर्त्तर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बर्न्धि आर् ब्र्र् 
तबबरर्ले स्थानीर् िहसङ्ग सम्बर्न्धि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोर्जम सारभिू रुपमा सर्ह िथा र्थाथि अवस्था र्चरर् गदिछ ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार्व्र्क्त गने आधार 
१  पातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल साबिजतनक क्षेर लेखामानको ढाँचा प्रर्ोग परु्िरुपमा गरी र्वर्त्तर् तबबरर् िर्ार 
गरेको छैन । 

२   लेखापरीक्षर्मा देर्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति २०७८।२।७ मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्रतिर्क्रर्ा 
प्राि  भएन । अर्न्िम प्रतिवेदन पाना ४४ र्सैसाथ संलग्न छ । 

३ लेखापरीक्षर्बाट रु ११ करोड  २९ लाख ८७ हजार बेरुजू देर्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुिपने  रु १  करोड रु ७ लाख 
४७ हजार, प्रमार् कागजाि पेश गनुिपने रु ५  करोड ७७ लाख ९८ हजार तनर्तमि गनुिपने १ करोड ६७ लाख १३ हजार 
पेश्की बाँकी रु २ करोड ७७ लाख २९  हजार रहेको छ । 

४. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व 
र्कीन हनुे कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ि नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी 
लेखापरीक्षर्मान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गररएको छ । र्वर्त्तर् र्ववरर् िर्ार 
गने स्थानीर् िहसङ्ग हामी स्विन्र छौं ।  त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संर्हिा अनसुार हामीले काम गरेका छौं । 
लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार्व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ािि र उपर्कु्त छन ्भन्न ेकुरामा 
कार्ािलर् र्वश्वस्ि छ ।   
र्वर्त्तर् र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 
आतथिक कार्ितबतध िथा र्वर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि काननु 
बमोर्जम सही र र्थाथि हनुे गरी र्वर्त्तर् र्ववरर् िर्ार गने िथा जालसाजी वा अन्र् गर्ल्िका कारर् र्वर्त्तर् र्ववरर् सारभिू रुपमा 
गलि आकँडा रर्हि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली लाग ुगने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको 
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 महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 
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  बबरमहल, काठमाडौँ, नपेाल 
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(प्रदेश नं १ र प्रदेश न+ २ लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर्) 
 
 

Phone: 4258174,  4266034,   A.G. Fax: 977-1-4268309,    Fax: 977-1-4262798,    Post Box:13328 
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"जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िनमा र्वश्वसनीर् लेखापरीक्षर् संस्था" 

 

छ । नगर कार्िर्पातलका प्रमखु र प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृि नगरपातलकाको र्वर्त्तर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग 
र्जम्मेवार रहेका छन ्।   
र्वर्त्तर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वर्त्तर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्र् गर्ल्ि समेिका कारर् सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होस ्भतन उर्चि 
आश्वस्ििा प्राि गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षर्को उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षर्मा उर्चि 
आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििा सम्मप्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले 
अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गने 
लेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्ि पत्ता लगाउने सक्ने तनर्श्चििा भने हदैुन 
। र्वर्त्तर् र्ववरर्का उपर्ोगकिािले सामान्र्िर्ा गने आतथिक तनर्िर्मा नै फरक पानि सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा 
हनुे र्वषशे वा जालसाजीजन्र् वा अन्र्गर्ल्िलाई सारभिू रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ ।                                                          
 
 
 

 

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

                                                                          (नेर कुमार खरी) 
                                                                                                                                            नार्ब महालेखापरीक्ष
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गोडैिा नगरपातलका सलािही 
 लेखापरीक्षर् प्रतििवेदन  

२०७६।७७ 
संर्चि कोषको आर्व्र्र् र्ववरर् 

l;=g= cfo tkm{ l;=g+= Joo tkm{ 

 ljj/)F /sd  ljj/)F /sd 

1 ut jif{sf] lhDd]jf/L 45896260.75 1 rfn' vr{ 93511026.50 

  s_ gub 0   s_ ;+#Lo ljQLo ;dfgLs/)F 0.00 

  v_ a}+s 45310894.55   v_ k|b]z ljQLo ;dflgs/)F 0.00 

  u_ w/f}^L a}+s 585366.20   u_ /fhZj af+*kmf+* 67146230.87 

2 ;+#Lo ljQLo x:tfgfGt/)F 363990000.00   #_ cfGtl/s >f]t 10105980.63 

  s_ ljQLo ;dfgLs/)F cg'bfg 137700000.00   ~_ sf]/f]gf /fxt sf]if 15887871.00 

  v_ ;zt{ cg'bfg 226290000.00   `f_ ;+#Lo dfldnf tyf ;=k|=dGqfno 225944.00 

3 k|b]z ;/sf/af^ k|fKt cg'bfg 24598000.00   ^_ a]^L arfp a]^L k(Fp 50000.00 

  s_ ljQLo ;dfgLs/)F cg'bfg 7598000.00   &_ o'lg;]km 95000.00 

  v_ ;zt{ cg'bfg 10000000.00 2 k'hLut vr{ 118750245.00 

  u_ ;dk'/s cg'bfg 4000000.00   s_ ;+#Lo ljQLo ;dfgLs/)F 82580586.00 

  #_ ljz]if cg'bfg 3000000.00   v_ k|b]z ljQLo ;dflgs/)F 7598000.00 

        u_ ;dk'/s cg'bfg 4000000.00 

        #_ ljz]if cg'bfg 3000000.00 

4 cfGtl/s cfo 83904571.17   -ङ_ cfGtl/s >f]t 21571659.00 

  s_ cfGtl/s /fhZj 14432264.30       

  v_ /fhZj af*kmf*-;+#Lo / 

k|b]z_ 

67146230.87 3 ;zt{ cg'bfg vr{ 208655761.00 

  u_ cGo cfo a]?h' cfDbfgL 2326076.00   s_ ;+#Lo ;zt{ cg'bfg 198843436.00 

        v_ k|b]z ;zt{ cg'bfg 9812325.00 

5 ljifout lgsf;f /sd 146141182.00 4 ljifout lgsfosf] vr{ 144616638.00 

  s_ ;fdfhLs ;'/IFF 130346800.00   s_ ;fdfhLs ;'/IFF 130289400.00 

  v_ :yfgLo k'jf{wf/ 10000000.00   v_ :yfgLo k'jf{wf/ 9968000.00 

  u_ ul/a ;+u ljZj]Zj/ sfo{qmd 494775.00   u_ ul/a ;+u ljZj]Zj/ sfo{qmd 494775.00 

  #_ ax'IF]qLo kf]if)F 704676.00   #_ ax'IF]qLo kf]if)F 704676.00 

  ~_ ;*s af]*{ 2060609.00   ~_ ;*s af]*{ 2060609.00 

  r_ /fli^|o kl/rokq tyf 

kl`hs/)F ljefu 

1099178.00   r_ /fli |̂o kl/rokq tyf kl`hs/)F 

ljefu 
1099178.00 

  `f_ ;+#Lo dfldnf tyf ;=k|=dGqfno 225944.00 5 w/f}^L lkmtf{ 572643.00 

  ^_ a]^L arfp a]^L k(Fp 50000.00 6 ljleGg sf]if cfDbfgL   

  &_ o'lg;]km 1159200.00   s_ sd{rf/L sNof)F sf]if 688094.35 

6 w/f}^L k|fKtL 1015463.1   o; jif{sf] vr{ 0.00 

7 ljleGg sf]if cfDbfgL     afsL df}Hbft 688094.35 

  s_ sd{rf/L sNof)F sf]if  688094.35   v_ k|sf]k Joj:yfkg sf]if 1500000.00 

  c Nof 188094.35   vr{ 0.00 

  o; jif{sf] cfDbfgL 500000.00   afsL df}Hbft 1500000.00 
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  v_ k|sf]k Joj:yfkg sf]if 1500000.00 7 af+sL df}Hbft 98410977.22 

  c.Nof 0.00   s_ ;|]:tf cg';f/ afsL     

;+lrt sf]if vftf M  

22141084.81 

  cfDbfgL 1500000.00   rfn' vr{ vftf 9227144.41 

        k'hLut vr{ vftf 67042748.00 

        v_ w/f}^L afsL  1028186.30 

 hDDff  667733571.37      667733571.37 
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दफा 
नं. 

लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुज ुरकम  

 पररचर्–स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, 
कार्िकारीर्ी र न्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गनि स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्दशे्र्ले र्स गोडैटा 
नगरपातलकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्िमा सहकाररिा, सह–अर्स्ित्व र 
समन्वर्लाई प्रवद्र्धन गनुि र स्थानीर् सरकारका काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शििा सतुनर्श्चि गरी 
नागररकलाई गरु्स्िरीर् सेवा प्रदान गनुि गोडैटा नगरपातलकाको उद्देश्र् रहेको छ । र्स गोडैटा नगरपातलका 
अन्िगिि १2 वडा, 65 सभा सदस्र्, 48.62  वगि र्कलोतमटर क्षेरफल िथा 42315 हजार जनसंखर्ा 
रहेको छ। 

 

1.  महालेखापरीक्षकको बार्षिक लेखापरीक्षर् र्ोजना, २०७७ अनसुार स्वीकृि भएको र्कार्गि लेखापरीक्षर् 
र्ोजना बमोर्जम कार्ािलर्ले पेश गरेको आतथिक तबवरर्, प्रगति प्रतिवेदन, तलर्खि प्रतितनतधत्व पर र अन्र् 
तबवरर् िथा लेखापरीक्षर्का अन्िरािर्िर् मानद्ड िथा मागिदशिन समेिलाई आधार मानी नगरपातलकाको 
आतथिक बषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी प्रतिवेदन जारी गररएको छ । सारभिू रुपमा 
उल्लेखनीर् नदेर्खएका व्र्होरालाई प्रतिवेदनमा समावेश गररएको छैन।  

 

2.  र्वर्त्तर् तबबरर् र संर्चिकोषर्हसाव –स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलकाले 
प्रत्रे्क वषिको साउन एक गिेदेर्ख आगामी वषिको असार मसान्िसम्मको अवतधलाई आतथिक वषि कार्म गरी 
आर् र व्र्वर्को र्हसाव राख्नपुदिछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीर् अनसुार नगरपातलकाले आफ्नो 
आतथिक कार्ि प्रर्लीको व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा देहार् बमोर्जम छन ्

 

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

 

4.  सरुकोप्रर्ोगाःनगरपातलकाहरुलाईSub National Tresury Regulatory Application(SUTRA)प्रर्ोग गरी लेखा राख्न े
तनदेशन भएअनसुार र्सआतथिक बषिमा लाग ुगरेको भएिापतन र्वषर्गि मन्रालर्बाट प्राि बजेट सरुमा प्रर्वष्ट 
नगरेको, गि वषिको मौज्दाि रकम अ.ल्र्ा. नतभडेको, स्रोिगि अनमुान बजेट सरुमा प्रर्वष्ट गरेकोमा अर्न्िम 
बजेट सोही मानेको हुँदा  मौज्दाि रकम घटी/बर्ढ देर्खएको र कार्ािलर्ले सरुबाट गोश्वारा भौचर मार 
उिार गरी अन्र् र्ववरर् प्रर्वष्ट नगरेको कारर्ले म.ले.प.फा.नं.२७५ र २७२ तभडान नभएको अवस्था छ ।  
डाटा प्रर्वष्ट गरी वार्षिक प्रािी िथा भकु्तानीको र्हसाव तमलान गनुिपदिछ ।पातलकाले सबै कारोबार सरुको 
सफ्टवर्रमा  प्रतबष्टी नगदाि  मौज्दाि र्जम्मेवारी र आम्दानी खचिमा म.ले.पा.फा.नं.172 ले र्थािि र्चरर् 
नगरेकोले मूल्र्ांकन गनि सर्कएन । 

 

5.  बैक र्हसाब तमलान नगरेको– स्थानीर् िह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोर्जम स्थानीर् 
िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्को तसफाररशमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि 
भएको ढाँचामा राख्नपुने उल्लेख छ । सो बमोर्जम मातसक र बार्षिक रुपमा से्रस्िा र बैक खािाको र्हसाब 
तमलान र्वबरर् िर्ार गनुिपनेमा गरेको छैन ।चेक साट्न बाकीको तबबरर् िर्ार नगरर स्थानीर् िहले  खािा 
सञ्चालन गदाि मौज्दाि फरक पनि गएको छ ।कार्ािलर्ले चाल ु र परु्जगि खचि खािामा रहेको मौज्दाि 
आतथिक वषिको अन्त्र्मा सर्न्चि कोष खािामा ट्रान्सफर गरी खचिखािा शनु्र् बनाउन ु पनेमा चेक साट्न े
अवधी सर्कएपतछ मौज्दाि ट्रान्सफर गरेको देर्खर्ो । 

 

6.  उपरोक्तानसुार आतथिक बषिको अन्त्र्मा कार्ािलर्को शे्रस्िाको मौज्दाि कमिचारी कल्र्ार्कोष बाहेक  
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रु.100939163.50 र बैंक मौज्दाि रु.208427186.67 रहेकोमा बैंक बढी 
रु.107488023.17 को बैंक समार्ोजन र्हसाब िर्ार गरी अध्र्ावतधक गनुि पने देर्खन्छ । 

  अनदुान प्राति, र्विरर्र र्फिाि  

7.  अनदुान र्फिाि – संघीर् एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कार्िर्वतध बमोर्जम िी तनकार्बाट स्थानीर् िहमा 
प्राि हनुे समपरुक वाहेकका अनदुान वषिभरी खचि नभई बाँकी रहेको अवस्थामा सम्बर्न्धि तनकार्मा र्फिाि 
गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ । नगरपातलकाबाट प्राि र्ववरर् अनसुार २०७७ असार मसान्िमा मौज्दाि रहेको 
अनदुान खचि नभई बाँकी देखाएको रु.27723638.95 तमति 2077।9।19 मा मार र्फिाि गरेको 
देर्खर्ो। खचि नभई बाँकी रहेको रकम आतथिक बषि तभर सम्बर्न्धि तनकार्मा र्फिाि गनुिपदिछ । 

 

8.  र्वर्त्तर् र्ववरर्ाः आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन 2076 को दफा 4 मा स्थानीर् िहले 
नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राि भएको अनदुान, राजश्व बाँडफाँड अन्ििगि प्राि रकम , अन्िररक 
आर् ऋर् िथा अनदुान र व्र्र्को र्ववरर् देर्खने गरी एर्ककृि र्ववरर् िर्ार गरी प्रदेश लेखा तनर्न्रक 
कार्ािलर् र कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउन ु पने व्र्वस्था भएकोमा र्स पातलकाले सो 
वमोर्जमको एर्ककृि  र्ववरर् िर्ार गरेको देर्खएन । 

 

9.  काम, कििव्र् र अतधकार–स्थानीर् िहको अतधकारको (संर्वधानकोअनसूुची–८मा) उल्लेखछ।स्थानीर् िहको 
अतधकारमा नगरप्रहरी, सहकारी संस्था, एफ.एम. सञ्चालन, स्थानीर् कर, सेवा शलु्क िथा दस्िरु, स्थानीर् 
सेवाको व्र्वस्थापन, स्थानीर्स्िरका र्वकास आर्ोजना, आधारभ ू िर माध्र्तमक र्शक्षा, आधारभिू स्वास््र् र 
सरसफाई, स्थानीर् सडक, ग्रामीर् सडक, कृर्ष सडक र तसंचाई, जग्गा धनी दिाि प्रमार् पजुाि    र्विरर्, कृर्ष 
िथा पशपुालन, जेष्ठ नागररक, अपाङ्गिा भएका व्र्र्क्त र अशक्तहरुको व्र्वस्थापन लगार्ि २२ प्रकारका 
अतधकार उल्लेख छ। 

     सो बाहेक स्थानीर् िहले संघ िथा प्रदेशसंगको सहकार्िमा प्रर्ोग गने साझा अतधकार संर्वधानको 
अनसूुची–९ मा समेि उल्लेख छ।संघ वा प्रदेशले संर्वधान िथा प्रचतलि कानून बमोर्जम आफ्नो अतधकार 
क्षेर तभरको कुनै र्वषर् पातलकालाई कानून बनाई तनक्षेपर् गनि सक्ने व्र्वस्था छ।र्स पातलकालाई मार 
संघ वा प्रदेशबाट छुटै्टकानूनको तनक्षेपर् भएको अवस्था देर्खदैन। 

 

10.  भ्रमर् अतभलेख र आन्िरीक तनर्न्रर्ाःभ्रमर् खचि तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २१ मा  भ्रमर् खर्टने 
कमिचारीको अनसुरु्च–६ बमोर्जमको ढाँचामा अतभलेख राख्न ुपने र खटाउने  पदातधकारीले र्वश्वसतनर् आधार र 
प्रमार् स्थार्पि हनुे गरी आवश्र्किा अनसुार आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीको  थप व्र्वस्थापन समेि गनुि पने 
उल्लेख छ । पातलकाले र्स वषि अनगुमन मूल्र्ाँकन र भ्रमर् खचि र्शषकि  बाट रु.2278300। खचि 
गरेकोमा तनर्मावली अनसुार उद्देश्र् र काम प्रर्ोजन नखलुाएको िथा भ्रमर् पश्चाि प्रतिवेदन पेश नगरेको 
अवस्थामा सरकारी काम उल्लेख गरी जलेश्वर जनकपरु गएको भनी एकै व्र्र्क्तको पटक पटकको भ्रमर् 
खचि लेखेको देर्खएकोले काम वेगर भ्रमर् खचि भएकोले तमिव्र्र्ीिा र आन्िररक तनर्न्रर्मा सधुार गने िफि  
पातलकाको ध्र्ान जान ुपदिछ । 

 

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

 

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

13.  
     

अनगुमन िथा सपुररवेक्षर्ाः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन,२०७४ बमोर्जम र्ोजना कार्ािन्वर्न िातलका र 
अनगुमन िथा मूल्र्ांकन र्ोजना समेि िर्ार गनुिपने र मापातलकाबाट संचालन भएका र्ोजना िथा 
कार्िक्रमको अनगुमन िथा सपुररवेक्षर् गरी सोको प्रतिवेदन कार्िपातलकाको बैठकमा पेश गनुिपने व्र्वस्था 
भएकोमा पातलकाले र्ोजनाबर्द् रुपमा संचातलि र्ोजना अनगुमन िथा सपुररवेक्षर् गने कार्ि र्ोजना बनाई 
जेष्ठ, असार तमहनामा र्ोजना अनगुमन गरेकोमा कार्ािन्वर्न गरेको देर्खएन।अनमुगन प्रतिवेदनमा आतथिक 
अवस्था र काम सम्पन्न भएको व्र्होरा उल्लेख गने गरेको छ । काम नभएका र सधुार गनुिपने व्र्होरा 
उल्लेख गने गरेको देर्खएन । र्सरी र्ोजना िथा कार्िक्रमको अनगुमन िथा सपुररवेक्षर् प्रतिवेदनमा ऐनले 
तनददिष्ट गरे बमोर्जम प्रार्वतधक पक्षको कतम कमजोरी नऔलं्र्ाउँदा साधनस्रोिको अतधकत्तम उपर्ोग, सेवा 
प्रवाह िथा कामको गरु्स्िर प्रभावकारी हनु नसक्नेिफि  र्जम्मेवार पदातधकारीको ध्र्ान जान ुपदिछ। 

 

14.  खाना िथा र्वर्वध खचि–स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोर्जम व्र्र्को बजेट अनमुान 

आन्िररक आर्को पररतधतभर रही और्चत्र्िाको आधारमा र्वर्वध खचि गनुिपने िथा आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, 
२०६४ को तनर्म ३६(३) अनसुार खचिको पषु्ट्याई हनुे प्रमार्, कागजाि संलग्न गरेर मार खचि लेख्नपुने व्र्वस्था 
छ।।र्स स्थानीर् िहले र्ो वषि खाना, खाजा िथा कार्िक्रम र्वर्वधिफि  मार रु.2730000।खचि गरेको छ। 
खचि गरेको रकमको र्वल पेश गरेिापतन खचि गनुिपने आधार स्पष्ट गने गरेको देर्खएन। र्वर्वध खचिको उद्देश्र् र 

खचिको र्थाथििा प्रमार्र्ि नहनुे गरी भकु्तानी  ददने पररपाटीमा तनर्न्रर् गरी  र्स्िो खचिमा तमिव्र्र्र्िा कार्म गनुि 
पदिछ । 

 

15.  औषधी खररद – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा तबस लाख 
रुपैर्ाँसम्मको औषतधजन्र् मालसामान उत्पादकले रार्िर् स्िरको समाचार परमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको 
तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गनि सर्कने व्र्वस्था छ ।बोलपरबाट ४० लाख र ७ लाख सोझै र्स वषि न.पा. 
िफि  र शशिि िफि  १८ लाख गरी रु.47 लाखको खररद गरेको छ।र्स सम्बन्धी देर्खएको व्र्होराहरु 
र्न्नानसुार छनाः 

 

15.1.  खररद गरेका उक्त औषतध कुन औषतध कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्र् रार्िर् परपतरकामा 
प्रकाशन समेि भएको नदेर्खएको, 

 

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

 

15.3.  आपूतिि भएका औषधी एंवम सर्जिकल समान स्टोर दार्खला हनुअुर्घ स्पेशीर्फकेशन अनसुार भए/नभएको 
नखलुाएको कारर् औषतधको गरु्स्िर र म्र्ाद सम्बन्धमा र्र्कन गनि सर्कएन । 

 

15.4.  औषतधको र्जन्सी र्किावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र र्जल्लाबाट हस्िान्िरर् भई आएको खलु्ने गरी 
व्र्वर्स्थि रुपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको, 

 

15.5.  औषतधको खचि घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउन ुपने एकमषु्ट घटाउने गरेको ।  

15.6.  िसथि औषतधको खररद, आपूिी, दार्खला िथा खचिको र्ववरर् अद्यावतधक हनुे गरी अतभलेख राख्न,े िोकीएको 
गरु्स्िर अनसुारकै औषतध प्राि भएको नभएको एकीन गरी हस्िान्िरर् िथा खररद गररएको औषतधको 
र्ववरर् खलु्न े गरी अतभलेख राख्न े िथा आतथिक वषिको अन्त्र्मा बांकी रहेको औषतधहरु र्जम्मेवारी र्जन्सी 
अतभलेख व्र्वर्स्थि गनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

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

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

 

18.  आन्िररक लेखापरीक्षर् - स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् िहले आतथिक 
कारोबारको तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा प्रत्रे्क चौमातसक समाि भएको 
एक मर्हना तभर आन्िररक लेखापरीक्षर् गराउन ुपने उल्लेख छ ।आन्िररक लेखा परीक्षर्को लातग पाँचौ 
िहको दरबन्दीको कमिचारी हार्जर भएिा पतन र्स स्थानीर् िहले आन्िरीक लेखापरीक्षर् शाखा गठन नगरी 
पातलकाको आतथिक कारोबारको  आन्िररक लेखापरीक्षर् को.ले.तन.का. बाट गराएको देर्खन्छ। िसथि 
काननुमा िोर्कए बमोर्जम शाखा गठन गरी आतथिक कारोबारको आन्िररक लेखापरीक्षर् गराई आन्िररक 
तनर्न्रर् प्रर्ालीलाई प्रभावकारी बनाउने िफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

 आन्िररक लेखापररक्षर् प्रतिवेदन  

19.  आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावाली २०६४ को तनर्म ९६ वमोर्जम कार्ािलर्ले आन्िररक लेखापरीक्षर्बाट 
तनस्केका वेरुज ुअर्न्िम लेखापररक्षर् हनु ुभन्दा अगाडी नै तनर्तमि गराउन ुपनेमा तनर्तमि गराई वा प्रमार् 
पेश गनुि पनेमा प्रमार् पेश गरी वा असूल उपर गनुि पनेमा असूल उपर गरी बेरुज ुलगि कट्टा गराउन ुपने 
व्र्वस्था भएकोमा पातलकाले तनम्नानसुार  आन्िररक लेखापरीक्षर् बाट औल्र्ाएको बेरुजू अर्न्िम लेखापररक्षर् 
अवतध सम्म फछौट गरेको नदेर्खएकोले फछौट हनुपुने रु. 
गो.भौ.न. तमति देर्खएको व्र्होरा रकम 

५२-०७६।९।१६ वडा सर्चव साधो तमश्र लाई संचार महशलु वापिको रकम भकु्तानी 
गदाि अतधकारीक तबल पेश हनु नआएको रकम रु. 

५००० 

५४-०७६।०९।१३ ह.स.चा.भरि मंडललाई संचार महशलु वापिको रकम भकु्तानी गदाि 
अतधकाररक र्वल पेश हनु नआएको रु. 

५००० 

७०-०७६।१०।०६ श्री नारार्र् हरर मा.र्व.तससौर्टर्ाको ददवा खाजा कार्िक्रम वापिको 
रकम पश्की फछिर्ौट गदाि कटा हनु ुपने अतग्रम आर्कर कटा 
नभएको रु. 

१४१०७ 

७१-०७६।१०।०७ श्री नारार्र् हरर मा.र्व.तससौर्टर्ाको प्रर्ोगशाला तनमािर् वापिको 
रकम पेश्की फछिर्ौट गदाि कटा हनु ुपने अतग्रम आर्कर कटा 
नभएको रकम रु. 

९७५० 

९३-०७६।१०।१४ सलािही अपडेटलाई दरभाउ पार प्रकाशन गरे वापि र्वल भकु्तानी 
गरेकोमा भ्र्ाट बाहेको रकम कर्म्िमा १० प्रतिशि छुट माग्नपुने 
रहेकोमा छुट नभएको रकम रु. 

६५०० 

९८-०७६।१०।१५ वडा अध्र्क्ष र्वजर् प्रसादलाई संचार महशलु वापिको रकम 
भकु्तानी गदाि अतधकाररका र्वल पेश हनु नआएको रकम रु 

७००० 

१२५-०७६।१०।२३ वडा अध्र्क्ष परमेशवर चौधरी ,गोरी शंकर राउि र सोमा देवी लाई ३३५०० 
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संचार महशलु वापिको रकम भकु्तानी गदाि अतधकारीक र्वल पेश 
हनु नआएको रु. 

१४३-०७६।१०।०८ र्शक्षा संर्ोजक राजर्कशोर रार्लाई दैतनक भ्रमर् भत्ता वापिको 
रकम भकु्तानी गदाि प्रमार् बेगर भकु्तानी गरेको रु. 

८४०० 

१४८-०७६।११।१५ वडा अध्र्क्ष र्शव कुमार राउिलाई संचार महशलु वापिको रकम 
भकु्तानी गदाि अतधकाररक र्वल पेश हनु नआएको रु. 

१०५०० 

२२३-०७६।११।२३ सामार्जक समदुार्र्क प्रा.र्व.जर्परु-६ सलािही को ददवा खाजा 
कार्िक्रम वापिको रकमको पेश्की फछिर्ौट गदाि कर  कटा हनु ु
पने कर्ट्ट नभएको रकम रु. 

३७५० 

२५६-०७६।१२।०६ ह.स.चा.भरि म्डलको ममिि सम्भार वापिको पेश्की फछिर्ौट गदाि 
कर कट्टा हनु ुपने कर्ट्ट नभएको रु. 

१०६२ 

२९१-०७७।०१।१५ नथनुी र्वजर् प्रा.र्व.को सलािहीको ददवा खाजा कार्िक्रम वापिको 
रकम पेश्की फछिर्ौट गदाि कर कटा हनुपुने कर्ट नभएको रकम 
रु. 

३००० 

३१७-०७७।०२।११ लक्ष्मी शे्रष्ठले महार्वर टे्रडसि माफि ि न्र्ानो झोला खररद गरी र्विरर् 
गरेकोमा र्विरर् गरेको भपािई पेश हनु नआएको रकम रु. 

४६३८६५ 

३३०-०७७।०२।१३ वडा अध्र्क्ष नागशे्वर रार् लाई संचार महशलु वापिको रकम 
भकु्तानी ददर्एकोमा अतधकारीक र्वल पेश हनु नआएको रकम रु. 

४५०० 

३५६-०७७।०३।०१ वडा सर्चव साधो तमश्र लाई संचार महशलु वापिको रकम भकु्तानी 
ददर्एकोमा अतधकारीक र्वल पेश हनु नआएको रकम रु. 

६००० 

३८०-०७७।०३।०८ रार्िर् लोकिन्र दैतनक लाई दरभाउ पर प्रकाशन गरे वापि र्वल 
भक्तानी गरेकोमा भ्र्ाट बाहेको रकम कर्म्िमा १० प्रतिशि छुट 
नभएको रु. 

४२०० 

३९३-०७७।०३।०८ सरस्विी कुशवाहा सा.आधारभिु र्वद्यालर्को ददवा खाजा कार्िक्रम 
वापिको रकम पेश्की फछिर्ौट गदाि कटा हनुपुने कर कटी 
नभएको रकम रु. 

१९००८ 

४०९-०७७।०३।१६ अबधतसर्ा आधारभिु र्वद्यालर्को ददवा खाजा कार्िक्रम वापिको 
रकम पेश्की फछिर्ौट गदाि कर कटा हनुपुने कटी नभएको रकम 
रु. 

२७०० 

४४३-०७७।०३।२४ ओम प्रकाश तमश्रलाई र्वर्वध खचि वापिको रकम भकु्तानी 
ददर्एकोमा आतधकाररक तबल पेश हनु नआएको रकम रु. 

१६७९०६ 

४४४-०७७।०३।२४ रार्िर् लोकिन्र दैतनकलाई दरभाउ पर प्रकाशन गरे वापि तबल 
भकु्तानी गरेकोमा भ्र्ाट बाहेको रकम कर्म्िमा १० प्रतिशि छुट 
माग्नपुने रहेकोमा छुट नभएको रकम रु. 

९२०० 

४८१-०७७।०३।२६ वडा अध्र्क्ष पारस तमश्रलाई संचार महशलु वापिको रकम भकु्तानी 
ददर्एकोमा आतधकाररक तबल पेश हनु नआएको रकम रु. 

१२००० 

५२६-०७७।०३।३० भगविी प्रा.र्व. को ददवा खाजा कार्िक्रम वापिको रकम पेश्की 
फछिर्ौट गदाि कर कटा हनुपुने कर्ट नभएको रकम रु. 

२२५० 

५२७-०७७।०३।३० तस.अ.हे.व.गोर्वन्द झाको पेश्की फछिर्ौट गदाि कटा हनुपुने कर 
कटी नभएको रकम रु. 

१६२०० 

५२८-०७७।०३।३० तस.अ.हे.व.पारसनाथ प्रसाद साहको पेश्की फछिर्ौट गदाि कटा हनुपुने 
कर कटी नभएको रकम रु. 

१६२०० 

५७९-०७७।०३।३० र्वतभन् न कमिचारी िथा पदातधकारीहरुलाई संचार महशलु वापिको 
रकम भकु्तानी ददर्एकोमा आतधकाररक तबल पेश हनु नआएको 
रकम रु. 

१८००० 
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५८०-०७७।०३।३१ क्वारेनटार्न अनगुमन तनररक्षर् गरे वापि भत्ता भरु्झतलनेको दस्िखि 
नरहेकोले उक्त दार्खला हनुपुने रकम रु. 

२५५०० 

५८१-०७७।०३।३१ क्वारेन्टार्नमा ड्युटी गरे वापि भकु्तानी ददर्एकोमा कर कटा 
हनुपुने कर्ट नभएको रकम रु. 

११०२० 

५९५-०७७।०३।३१ फेकन रार्लाई संचार महशलु वापिको रकम भकु्तानी ददर्एकोमा 
आतधकाररक तबल पेश हनु नआएको रकम रु. 

१२५०० 

६४०-०७७।०३।३१ क्वारेनटार्नमा ड्युटी गरे वापि भकु्तानी ददर्एकोमा कर कटा 
हनुपुने कटी नभएको रकम रु. 

१४९६० 

 सामार्जक सरुक्षा भत्ता िफि  वालबातलकाको लागी पेश्की गएको 
रकम संर्चि कोषमा दार्खला भएको रकम बेरुज ुखािामा दार्खला 
हनुपुने रु. 

५७४०० 

११ वडा नं ८ को वडा सर्चव रिनेश कुमार पंतडिको गि आ.व. 
२०७५।०७६ को पेश्की ४६४०० लेखाङकन भएकोमा उक्त 
अवतधको भरपाई १७२०० मार भएकोमा बाँकी हनु आउने रकम 
असलु भई बेरुज ुदार्खला हनु ुपने रु. 

२९२०० 

९-०७७।०३।२१ संचार सम्बर्न्ध सामातग्रको दार्खला र्वना भकु्तानी भएको रकम रु. २५४०० 
१८-०७६।०१।०९ वडा नं ३ को सर्चव परुुषोत्तम रार्लाई कार्ािदेश नददर् काम 

भएको देर्खन्छ साथै डोर हार्जरीमा ज्र्ामीहरु कुन तमिी देखी कुन 
तमिी सम्म काम गरेको हो सो उल्लेख नभएको रकम रु. 

७८४३०३ 

५९-०७६।१२।०९ सार्ि बारी र्न्टरनेशनल प्रा.तल.लाई खररद आदेश र दार्खला र्वना 
भकु्तानी भएको रकम रु. 

५०८५० 

७-०७७।०३।०४ बहकु्षेतरर् पोषर् कार्िक्रम अन्िगिि घ्र् ुखररद भएको र्विरर् 
भरपाई संलगन रहेको नदेर्खएको रकम रु. 

२९९६७६ 

९-०७७।०३।२६ बहकु्षेरीर् पोषर् कार्िक्रम अन्िगिि िरकारीको तमनी र्कट तमिी 
२०७७।०२।२१ मा खररद भएको िर र्विरर् सो तमिी भन्दा 
आगाडी नै २०७६ चैरमा भएको हदुाँ खररद गरेको आधार नरहेको 
रकम रु. 

१५०००० 

२-०७६।११।१८ गररब संग र्वशेश्वर कार्िक्रम अन्िगिि श्री लक्षमी जेनरल 
सप्लार्सिको तबलमा सही नभएको उक्त तबलको दार्खला समेि 
नभई सा.प.अवधेश कुमार र्ादव लाई भकु्तानी भएको रकम रु. 

४०००० 

४-०७७।०३।२८ गररब संग र्वशेश्वर कार्िक्रम अन्िगिि कार्िक्रम खचि वापि भएको 
सामातग्रको खररदको दार्खला  हस्िान्िरर् प्रमार् कर कटी समेि 
नरहेको रकम रु. 

२४९७७५ 

 जम्मा 2600182  
20.  कर कट्टी दार्खला नभएकोाः आर्कर ऐन 2058 वमोर्जम कार्ािलर्ले भकु्तानीमा कट्टी गरेको कर रकम कट्टी 

गरेको मर्हनाको आको मर्हनाको २५ गिे तभर सम्बर्न्धि राजश्व र्शषिकमा दार्खला गनुि पने व्र्वस्था 
भएकोमा नगरपातलकाले चाल ु िफि  रु.2090362।36 र पूरँ्जगि िफि   रु.1446379। गरी 
रु.3536741।36 अग्रीम कट्टी कर दर्खला गनि बाँकी देर्खएकोमा लेखापरीक्षर् अवतध सम्म आथिर्क वषि 
2077/78 मा रु.3161877।मार राजश्व दार्खला गरेको भौचर प्रमार् पेश भएकोले दार्खला गनि बाँकी 
रु.374864।  राजश्व दार्खला गनुि पने रु.    

 

 

 

 

 

 

374864 

21.  वजेट पेश गने िथा पाररि गनेाः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ वमोर्जम स्थानीर् िहले 
आगामी आतथिक वषिको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्िपातलकावाट स्वीकृि गराई आषाढ १० गिे तभर 
सभामा पेश गनुिपने व्र्वस्था छ । आर् व्र्र्को अनमुान साथ गि वषिको वास्िर्वक आर् व्र्र्, चाल ुआतथिक 
वषिको अर्न्िम सम्ममा हनुे आर् व्र्र्को संशोतधि अनमुान िथा आगामी आतथिक वषिको र्ोजना िथा 
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कार्िक्रम र आर् व्र्र्को अनमुातनि र्ववरर् सभामा पेश गरर १५ ददन तभर छलफल सम्पन्न गरी आषाढ 
तभरनै पारीि गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले ऐनमा व्र्वस्था भए बमोर्जम आतथिक बषि २०७६।७७ को 
आर् व्र्र्को र्ववरर् २०७६।3।10 मा  पेश गरी सभावाट 207६।३।२५ स्वीकृि भएको देर्खर्ो । 
आर् व्र्र्को अनमुान साथ गि वषिको वास्िर्वक आर् व्र्र्, चाल ुआतथिक वषिको अर्न्िम सम्ममा हनुे आर् 
व्र्र्को संशोतधि अनमुान िथा आगामी आतथिक वषिको र्ोजना िथा कार्िक्रम र आर् व्र्र्को अनमुातनि 
र्ववरर् एकैसाथ पेश गनुि पनेमा गि वषिको वास्िर्वक आर् व्र्र्, चाल ुआतथिक वषिको अर्न्िम सम्ममा हनु े
आर् व्र्र्को संशोतधि अनमुान बजेट साथ पेश गरेको छैन । काननुले िोकेको ढाँचामा आर् र ब्र्र्को 
अनमुान पेश गरी पारीि गने व्र्वस्थालाई कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

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

 

23.  खररद र्ोजनााःसाविजतनक खररद तनर्मावली २०६४, को तनर्म ८ मा बार्षिक १० लाख भन्दा बढी रकमको 
खररद गनुिपने भएमा बार्षिक कार्िक्रम िथा बजेट िर्ार गदाि बार्षिक खररद र्ोजना िथा १० करोड भन्दा 
बढीको खररद गरुु र्ोजना िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले बार्षिक खररद र्ोजना िर्ार नगरी र्स 
वषि तनमािर् कार्िमा खचि लेखेको छ।ऐन तनर्म बमोर्जम खररदको वार्षिक िथा गरुु र्ोजना िर्ार गरी 
कार्ािन्वर्न गनुि पदिछ । 

 

24.  आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम आन्िररक 
तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरर लाग ुगनुिपनेमा लाग ुगरेको पाईएन। र्स सम्वन्धमा देर्खएका अन्र् व्र्होराहरु 
िपर्शल वमोर्जम रहेका छन ।  

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

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

 स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोर्जम प्रत्रे्क बषि आषाढ १० तभर बजेट पेश गनुिपनेमा र्स 
पातलकाले असार 27 गिे पेश गरी असार 29 गिे सभावाट पाश गरेको छ ।  

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

 कार्ािलर्को शे्रष्ट्िा र वैक र्वचको र्हसाव फरक परेको  सम्वन्धमा वैक र्हसाव तमलान र्ववरर् िर्ार 
नगरेको कारर् र्हसाव तमलान भएको छैन । 

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

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

 स्थानीर्सरकारसंचालनऐन, २०७४ को दफा ७१ मा नगरपातलकाले आफ्नो अतधकारक्षेरतभरका र्वषर्मा 
स्थानीर्स्िरको र्वकासका लातग आवतधक, वार्षिक, रर्नीतिगि र्वषर् क्षेरगि मध्र्कालीन िथा 
दीघिकालीन र्वकास र्ोजना िर्ार गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएको पाईएन । 
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 स्थातनर् िहले आफ्नो क्षेरमा कार्ािन्वर्न हनुे आर्ोजनाको तबश्लषेर् गरी सम्भाब्र् आर्ोजनाको बैंक खडा 
गरेको देर्खएन । 

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

 स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र६७ मा क्रमशाः स्थानीर् राजश्व परामशि सतमति, 

स्रोि अनमुान र बजेट सीमा तनधािरर् सतमति र बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा सतमति रहने व्र्वस्था गरेकोमा 
पातलकाले उक्त सतमति गठन गरेको  पाईएन। 

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

 वडा कार्ािलर्मा रहेका र्जन्सी सामान सर्हिको अतभलेख देर्खने गरी पातलकाको मूल र्जन्सी खािा 
अध्र्ावतधक गरेको पाईएन  

 कार्ािलर्ले र्जन्सी मौज्दािको तबबरर् िर्ार गरी  र्जन्सी तनररक्षर् िथा प्रतिबेदन िर्ार गनुिपनेमा 
नगरेकोले पातलकाले तबगि बषि र र्स बषि खररद गरेका र्जन्सी मालसामानको अबस्थाको बारेमा तबस्वस्थ 
हनुे आधार भएन । 

 मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर तनर्मावली, २०53 को तनर्म 6क मा ठेक्का सम्झौिा र कर भकु्तानीको  सम्वर्न्धि 
आन्िररक राजस्व कार्ािलर्लाई ददनपुने ब्र्बस्थाको पालना िथा करदािाको कट्टी भएको अग्रीम करको 
र् टीतडएस समेि गरेको पार्एन ।। 

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

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

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

 ठेक्काहरुको र्वस्ििृ र्ववरर् देर्खने गरी ठेक्का अतभलेख खािा र कर्न्टन्जेन्सी खािा राखेको पाईएन। 

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

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

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

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

 पातलकाले आर्ोजना।कार्िक्रम छनौट गदाि उपभोक्ता सतमतिको िपिबाट नगद लागि सहभातगिा जटु्ने 
आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुने,मासो नगरेको र लागि सहभातगिा सर्हिका लागि अनमुान िर्ार 
गरेको देर्खएन । 

 सञ्चातलि र्ोजनाको सूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेर्क्षि र वास्िर्वक लाभका साथै उपभोक्ताको र्ोगदान र 
कार्िसम्पादन लगार्िका र्वषर्मा स्पष्ट गरी सरोकारवालासर्हिको साविजतनक सनुवुाई र साविजतनक 

परीक्षर्लाई अतनवार्ि गनुि गराउन ुपनेमा कुनै पतन र्ोजनाको  साबिजतनक पररक्षर् नभएको र साबिजतनक 
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पररक्षर्को नमनुा फाराम भकु्तानीको कागजािमा संलग्न गरेिापतन सतमतिका सदस्र्ले मार दस्िखि गरी 
भनुिपने तबबरर् अतधकांस  नभरी खाली राखेको देर्खर्ो ।जसबाट बास्ितबकिा एर्कन गनि सर्कएन । 

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

 सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली, २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्लेर्खि सेवाहरुको 
कार्ािन्वर्न र्स्थिी अनगुमन गनि अनगुमन संर्न्र िर् गरेको पाईएन । 

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

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

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

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहहरुले आफ्नो अतधकारक्षेर 
तभरका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेर्शका, कार्िर्वतध र मापद्ड  बनाउनपुनेमा र्स 
पातलकाले हालसम्म तनमािर् गरेको  ऐन, ३ तनर्मावली, 2 कार्िर्वतध  तनदेर्शका  काननु एवं कार्िर्वतधको 
र्ववरर् माग गरेकोमा पेश भएन। 

    िसथि पातलकाले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीलाई िोकीए बमोर्जम प्रभावकारी र र्वश्वशनीर् बनार् 
सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउने िफि  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ ।  

25.  र्जन्सी अतभलेखाः आतथिक कार्िर्वतध तनर्माबली, २०६४ को तनर्म ४७ मा खररद गरी वा नगरी, हस्िान्िरर् 
भई वा बस्िगुि सहार्िामा प्राि मालसामान ७ ददन तभर मूल्र् र स्पेर्शर्फकेशन खलुाई र्जन्सी दार्खला गरी 
लगि अधावतधक गनुिपने व्र्वस्था छ । नगरपालीकाले आतथिक बषिमा कर्म्िमा एक पटक र्जन्सी तनररक्षर् 
गरी गरार् प्रतिबेदन तलर् प्रतिबेदनमा औल्र्ाएका ब्र्होरा उपर कारबाही गरी र्जन्सी से्रस्िा अध्र्ावतधक गरी 
राख्न ु पनेमा सो अनसुार प्रतिवेदनमा औलं्र्ाईएको व्र्होरो कार्ािन्वर्न गरेको पाईएन । नगरपातलकाको 
स्वातमत्वमा रहेको भवन , जग्गा , सवारी साधन , कम्परू्टर, ल्र्ापटप, र्प्रन्टर, मोवाईल सेट, फतनिचर लगार्ि 
खप्ने िथा नखप्ने मालसामान सम्बन्धमा र्हनातमना ,दरुुपर्ोग िथा अपचलन हनुबाट संरक्षर् गनि प्रतिवेदन 
औलं्र्ाईएको व्र्होरा कार्ािन्वर्न गरेको पार्एन । र्जन्सी अतभलेख अद्यावतधक गरी पेश गनुि पदिछ । 

 

26.  पदातधकारी सरु्वधा –स्थानीर्िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधाका सम्वन्धमा व्र्वस्था गनि बनेको ऐन, 

२०७५(पर्हलो संशोधन समेि) को दफा3 मा स्थानीर् िहका पदातधकारी सदस्र् र सभाको सदस्र्ले आफु 
तनवािर्चि भई अनसूुची २ वमोर्जम पद िथा गोपतनर्िाको सपथ तलई आफ्नो पदको काम कावािही सरुु गरेको 
तमतिबाट मातसक सरु्वधा वापिपाउने व्र्वस्था गरेकोमा सामातनि सवोच्च अदालिको आदेशले 2076 
कातििक १ गिेबाट लाग ुहनुे गरी उक्त सरु्वधाहरु खारेज गरेको छ । जस अनसुार प्रदेश नं.2 सरकारले 
पदातधकारी सरु्वधा ऐन 2075 को अनसूुची-1 मा उल्लेख भएको सरु्वधा मार ददन तमल्ने देर्खन्छ । 
जसबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरुले मातसक पाररश्रतमक वापिको सरु्वधा पाउने देर्खदैन । िर 
पातलकाले पदातधकारीको मातसक पाररश्रतमक सरु्वधामा र्स वषि ३ मर्हनाको रु. 24 लाख खचि लेखेको 
देर्खन्छ। 

 

27.  एउटामार सरु्वधा पाउन े–  प्रदेश नं २ अन्िगिि स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्ले पाउने सरु्वधाका 
सम्वन्धमा व्र्वस्था गनि बनेको ऐन, २०७५ को दफा ८ अनसुार सरकारी कोषबाट तनवतृ्तभरर् पाएको व्र्र्क्त 
पदातधकारीमा तनवािर्चि वा मनोनर्न भएमा तनवतृ्तभरर् वा र्स ऐन बमोर्जमको मातसक सरु्वधा मध्रे् एउटा 
मार पाउन े व्र्वस्था छ ।पातलकाका पदातधकारीहरुबाट र्स प्रकारको सरु्वधा तलए नतलएको स्वघोषर्ा 
संलग्न गरेको पाईएन ।  

 

28.  र्न्धन खचिको मापद्डाः साविजतनक खचिमा तमिव्र्र्र्िा र प्रभावकाररिा कार्म गने सम्वन्धी नीतिगि  
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मागिदशिन, २०७५ मा सवारी साधनको र्न्धन, ममिि खचिमा एकरुपिा ल्र्ाउन तनर्श्चि मापद्ड बनाई 
कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन ु पने साथै सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा मार प्रर्ोग गने,सरकारी सवारी 
साधन अनातधकृि व्र्र्क्तले प्रर्ोग नगने जस्िा व्र्वस्था गरेको छ । कार्ािलर्ले उल्लेर्खि व्र्वस्थाको 
पालना नगरी र्स वषि र्न्धन (पदातधकारी) रु.15 लाख, र्न्धन कार्ािलर् प्रर्ोजन रु.1042000। समेि 
रु.2542000। र्न्धन खचि गरेको छ। र्न्धन खचिको मापद्ड िर्ार गरेको छैन भने सवारी साधन 
अनसुार वार्षिक र्न्धन खचि र उपर्ोगको र्ववरर् खलु्न े गरी अतभलेख राखेको छैन । र्न्धन खचिलाई 
तमिव्र्र्ी बनाउन कोटा तनधािरर् गरी लगवकु राखेर मार खचि लेख्न िफि  कार्ािलर्को ध्र्ान जानपुने देर्खन्छ  

29.  आतथिक सहार्िा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट आतथिक सहार्िा, 
चन्दा, परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान र्विरर् गनि पाउन े व्र्वस्था रहेको देर्खंदैन । र्स स्थानीर् िहले 
क्र्ान्सर, तबरामी, हाबाहरुी ,गरीब,  र्वतभन्न पूजा, पवि  प्रर्ोजनको लातग र्ो वषि नगर प्रमखुको आदेशले  
रु.3000। देर्ख रु.50000।सम्म गरी रु.500000। आतथिक सहार्िा र्विरर् गरेको पार्र्ो । र्स्िो 
खचिमा तमिव्र्र्र्िा कार्म गनुि पदिछ । 

 

30.  चौमातसक पूजँीगि खचि  - आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोर्जम स्वीकृि भएको 
कार्िक्रममा तनर्म २५ बमोर्जम चौमातसक प्रगति र्ववरर् वनाई पेश गनुिपने र चौमातसक कार्िलक्ष्र् िथा 
कार्िक्रम बमोर्जम कार्िसम्पादन सम्पन्न गरी कर्िक्रम कार्ािन्वर्न गनुिपने व्र्वस्था छ।कार्ािलर्बाट र्ववरर् 
पेश भएन। 

 

31.  सम्झौिा अनसुार कार्ि नभएको - उपभोक्ता सतमतिसाग तनमािर् कार्िको सम्झोिा गदाि एक आतथिक वषि तभर 
समपन्न हनु ेगरी गनुिपदिछ । िर पार्ैलका र उपभोक्ता सतमति बीच कार्ि गने गरी सम्झौिा भएकोमा र्स 
वषि अतधकांश र्ोजना सम्पन्न भएको देर्खएन । सालबसातल रुपमा बजेट र्वतनर्ोजन हनुे र्स्िा र्ोजनाहरुको 
कार्ि समर्मा सम्पन्न नहदुा ँ पातलकाको र्वकास तनमािर्को कार्ि प्रभार्वि भएको हनुकुा साथै 
आ.व.२०७७।७८ मा उक्त र्ोजनामा र्ोजनगि बजेट र्वतनर्ोजन नगरी तबल भपािर् नआएकोमा परुाना 
र्ोजनाको भकु्तानी ददन बाकी भनी एकमषु्ट रकम अबन्डा राखी रु.5 करोड 71 लाखका र्ोजना नै भकु्तानी 
बाकीमा सारेको देर्खर्ो   । िसथि समर्मै कार्ि सम्पन्न हनुे गरी उपभोक्ता सतमतिसँग सम्झौिा गनुिपने र 
आतथिक बषि तभर तबल भरपार् आएमा मार भकु्तानी बाकीको तबबरर् िर्ार गनुिपने देर्खन्छ । 

 

32.  बेरुज ुअतभलेख: मन्रालर्को तमति २०७३।१२।२५ को आतथिक कारोबार िथा खािा सञ्चालन सम्बन्धमा 
थप स्पष्ट पाररएको पररपरको दफा १७ बमोर्जम नगरपातलकामा समार्हि भएका सार्वकका गाउँ र्वकास 
सतमति िथा नगरपातलकाको नाममा रहेको पेश्की िथा बेरुज ुअतभलेख समार्ोजन भएको अतभलेख िर्ार गरी 
तनर्मानसुार पेश्की फछ्र्र्ौट िथा बेरुज ु सम्परीक्षर् कार्ि गनुिपनेमा र्स नगरपातलकामा समार्हि भएका 
सातबकका र्वषर्गि कार्ािलर्को बेरुजू लगि िथा सम्परीक्षर्को अतभलेख पातलकाले एर्कन गरी अध्र्ावतधक 
गरेको देर्खएन । पेश्की िथा बेरुजकुो एर्ककृि र्ववरर् िर्ारगरी  उक्त व्र्वस्थाको कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ। 

 

33.  सवारी साधन ममिि गनुि पनेमा लागि अनमुान, ममिि आदेशका आधारमा ममिि अतभलेख म.ले.प.फा. नं.२ मा 
अतभलेख राखी फेररएको सामान स्टोर दार्खला गरेर मार खचि भकु्तानी गनुि पदिछ । पातलकाले ममिि 
अतभलेख खािा राखेको छैन ।पातलकाले लागि अनमुान र मरमि अतभलेख बेगर र्स बषि सबारी साधन 
ममििमा .खचि गरेको छ । 

 

34.  न्र्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देर्ख ५३ सम्म अतधकार क्षेर िथा 
न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको उजरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा 
र्वबाद दिाि भएको ३ मर्हनातभर टुङ्गो लगाउन ेव्र्वस्था छ ।  लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राि र्ववरर् अनसुार 
गिबषि फछ्र्र्ौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाकी  र र्ो बषि थप र्ववाद दिाि कति भए र कति 
फर्छ्यौट भई कति बाँकी रहे सोको र्ववरर् माग गरेकोमा पेश भएन । उजरी दििा र फर्छ्यौटको लगि 
राखी न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर फछ्र्र्ौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो 
लगाउनपुदिछ । 
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35.  सामार्जक परीक्षर् – पातलकाले साविजतनक परीक्षर् अन्िगिि र्ोजना संचालन, कार्ािन्वर्न र कार्िप्रर्क्रर्ामा 
पारदर्शििा र जवाफदेर्हिाको वरृ्र्द् गनि साविजतनक परीक्षर् सम्बन्धी उपभोक्ता सतमति पररचालन तनदेर्शका 
बनार्  र्ोजना सम्पन्न भएका र पेश भएका कागजािमा पालना गरेको देर्खएन । र्ोजनाको साविजतनक 
परीक्षर् िथा भौतिक र र्वर्त्तर् प्रतिबेदन सम्बन्धी ढाँचामा कुनै तबबरर् नभरी केबल फरम्र्ाट रार्ख 
सतमतिका पदातधकारीले दस्िखि गरी राखी कार्ािन्वर्नमा नल्र्ाएको अवस्थाले र्ोजनामा साविजतनक परीक्षर् 
अवलम्वन गरेको पार्एन । केही ठूला र्ोजनाहरूमा छनौटबाट सामार्जक परीक्षर्को व्र्वस्था समेि 
अवलम्वन गनुिपनेमा बाह्य तनकार्बाट सो प्रर्क्रर्ा पतन र्ो वषि कार्ािन्वर्न भएको देर्खएन । पातलकाबाट 
संचातलि सबै पँै ुजीगि एवं चाल ु र्ोजनामा तनदेर्शकाले िोके बमोर्जम सबै तबबरर् भरी िोकेको ढाँचा 
अनरुुप साविजतनक पररक्षर् गराउन र्वशेष ध्र्ानाकषिर् गररएको छ । 

 

36.  कमिचारी प्रोत्साहन भत्ता -स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोर्जम स्थानीर् सेवा 
गठन, संचालन व्र्वस्थापन, सेवाका शिि िथा सरु्वधा सम्बर्न्ध आधारभिू तसर्द्ान्ि र मापद्ड संघीर् काननु 
बमोर्जम हनुे, दफा ८६ (२) बमोर्जम स्थानीर् सेवाको गठन, संचालन िथा व्र्वस्थापन सेवाको शिि िथा 
सतुबधासम्बर्न्ध अन्र् व्र्वस्था स्थानीर्िहले बनाएको काननु बमोर्जम हनुे व्र्वस्था छ।स्थानीर्िहले कानून 
नबनाई र्ो बषि चौथो नगरसभाको तनर्िर्ले 72 जना सबै स्थानीर् कमिचारीलार् 20 देर्ख २५ प्रतिशिका 
दरले बार्षिक रु.3033145।प्रोत्साहन भत्ता खचि गरेको कारर् आतथिक व्र्र्भार बढ्न गएको रु. 
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37.  कल्र्ार् कोष – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोर्जम स्थानीर् िहले स्थानीर् सेवाका 
आफ्नो दरबन्दीमा कार्िरि प्रत्रे्क कमिचारीले खाईपाई आएको मातसक िलबबाट १० प्रतिशि रकम कट्टा 
गरी सो रकम बराबरले हनु आउने रकम थप गरी जम्मा गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले िर उक्त कोषको 
संचालन सम्बन्धी पातलकाबाट कुनै ऐन कानूनको व्र्वस्था भएको देर्खएन । काननुको ब्र्बस्था अनसुार 
कल्र्ार् कोषको ब्र्बस्था गरी उक्त कोषमा मातसक िलवबाट १० प्रतिशि रकम कट्टा गरी सो रकम 
बराबरले हनु आउने रकम थप गरी जम्मा गनुिपने व्र्वस्था कार्ािन्वर्न हनु ु पदिछ।र्स वषि पातलकाले 
एर्ककृि आ.र्व.मा कमिचारी कल्र्ार् कोष खािामा नगरपातलकाबाट रु.688094।३५  ट्रान्सफर गरी 
आम्दानी  र  मौज्दाि देखाएको छ ।उक्त कोषको र्वगि वषिको र्जम्मेवारी  आम्दानी खचि र मौज्दािको 
आतथिक र्ववरर् र खचिको शे्रस्िा लेखापरीक्षर्मा पेश नभएकोले उक्त खचिको शे्रस्िा पेश गरी लेखापरीक्षर् 
गराउन ुपदिछ । 

 

38.  कमिचारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो अतधकार 
क्षेर र कार्िबोझको र्वश्लषेर् गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षर्को आधारमा स्थार्ी प्रकृतिको कामको 
लातग िथा सेवा करारबाट तलईने कमिचारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुिपने र अस्थार्ी दरबन्दी सजृना गनि नसर्कन े
व्र्वस्था छ । पातलकाले कार्िबोझको र्वश्लषेर् गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षर् नगरी प्लम्बर,सब 
र्र्न्जतनर्र,, कार्िलर् सहर्ोगी, ह.स.चा., मेस्िर, नगर प्रहरी, कानूनी सल्लाहकार गरी १९ जना करारमा राखी 
रु.57 लाख ८४ हजार खचि लेखेको छ ।  

 

 नगरपातलका पूरँ्जगि िफि   

39.  र्विरर्मखुी कार्िक्रमाःआतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६ मा र्वल भरपाई सर्हिको लेखा 
राख्न ुपने, भकु्तानी ददंदा ररि पगुे नपगुेको जाँच गनुि पने, िथा तनर्म ४३ मा व्र्र्क्त वा वगिलाई फाईदा हनु े
गरी तनकासा ददन नहनुे व्र्वस्था छ । त्र्सै गरी पुरँ्जगि वजेटबाट खचि गदाि पूरँ्ज तनमािर् हनुे कार्िमा खचि 
गनुि पदिछ । पातलकाले तनम्नानसुारको भकु्तानी गदाि र्वल भरपाई संलग्न नरहेको, ररि नपगुेको, िथा लर्क्षि 
समूह िथा संस्थाहरुलाई भकु्तानी गदाि पूर्ज तनमािर् हनु े गरी नगरेको देर्खएकोले र्स्िो खचि तनर्तमि 
नदेर्खएकोले र्वल भरपाई िथा प्रमार् कागजाि पेश गरी तनर्तमि गनुि पने रु 
गोभौनं खचि र्ववरर् भकु्तानी पाउन े भकु्तानी 

रकम 

कैर्फर्ि 

 

 

 

 

 

 

१००००० 
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२।०७६।६।१६ बालवातलका 
लातग खेलकुद 
सामाग्री 
र्विरर् 

वडा नं ९ 
वडा सर्चव 
राम एकवाल 
रार् 

१००००० खेल सामाग्री र पोशाक खररद र्वल संलग्न 
भएकोमा र्विरर् भरपाई नभएको, लर्क्षि 
समूह र्कटान नभएको, गि आव 
२०७५।७६ को र्वल संलग्न   

40.  तनमािर् सामाग्रीमा मूल्र् अतभवरृ्र्द् कराः साविजतनक खररदतनर्मावली २०६४ को नर्म ९७ मा उपभोक्ता 
सतमतिलाई लागि अनमुानमा समावेश भएको मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर कट्टी गरेर मार भकु्तानी ददन ुपने व्र्वस्था 
छ । पातलकाले उपभोक्ता सतमतिबाट हनुे कार्िमा तनमािर् कार्िमा प्रर्ोग हनुे तसमेन्ट रड र  ईट्टामा मूल्र् 
अतभवरृ्र्द् कर जोडी लागि अनमुान िर्ार गरी सोही वमोर्जम संझौिा गरेकोमा कार्िमूल्र्ांकन पश्चाि 
मूल्र्ांकन भएको पररमार्मा खपि भएको तनमािर् सामाग्रीमा समावेश भएको मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर भन्दा घटी 
रकमको मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर तिरेको कर र्वजक पेश हुँदा समेि मूल्र्ांकन अनसुारको परैु रकम भकु्तानी 
ददएको देर्खएकोले उपभोक्ताले वास्िर्वक तिरेको भन्दा बढी  भकु्तानी भएको भलू्र् अतभवरृ्र्द् कर रकम असलु 
गनुि पने रु. 
गो.भा.नं. उपभोक्ता सतमतिको नाम कार्ि र्ववरर् तनमािर् सामाग्री 

खपिमा समावेश 
भएको मूल्र् 
अतभवरृ्र्द् कर 

कर र्वजक 
अनसुार 
उ.सले 
तिरेको 
मू.अ.कर 

बढी भकु्तानी 
मू.अ.कर 

2 बजार सटर तनमािर् वडा 
नं.8 

आर.तस.तस.१M२M४ 

31.24 घ.तम 

 
 
 
 
 

157708 

 
 
 
 
 

146088 

 
 
 
 
 

11620 

तिक सोतलङ्ग 122.55 
व.तम. 
1.1.5.3 को 37.04 
व.तम. 
ड्डी 3373 के.र्ज. 
1.4 मेतसनरी 50.82  
घ.तम. 

5 सरस्विी मर्न्दर 
तन.उ.स.-8 

1.1.5.3 को 10.74 
व.तम. 

 
 

25957 

 
 

22762 

 
 

3195 
ड्डी 1077 के.र्ज. 
1.4 मेतसनरी 3.89  
घ.तम. 

8 अधरुो नवर्वुक प्रा.तल. आर.तस.तस.१M२M४ 

16.16 घ.तम 

 
 
 
 
 

93395 

 
 
 
 
 

47944 

 
 
 
 
 

45451 

तिक सोतलङ्ग 36.37 
व.तम. 
ड्डी 1398 के.र्ज. 
1.4 मेतसनरी 54.61  
घ.तम. 
प्लास्टर322.60 व.तम. 

195 रामवन स्वास््र् चौकी 
तन. 

आर.तस.तस.१M२M४ 

72 घ.तम 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

तिक सोतलङ्ग 44 व.तम. 
ड्डी 73 के.र्ज. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1178222 
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1.4 मेतसनरी623.93  
घ.तम. 

 
 

81573 

 
 

25935 

 
 

55638 
प्लास्टर 17.68 व.तम. 
1.3.6 को 4.42 घ.तम. 

189 जानकीनगर टोलमा  
रामईश्वर राउिको घर 
देर्ख र्वग ुमहिोको 
घरसम्म सडक ढलान 

तिक सोतलङ्ग 381.20 
व.तम. 

 
 
 

104901 

 
 
 

78403 

 
 
 

26498 1.1.5.3 को 71.85 
व.तम. 

ड्डी 3116 के.र्ज. 
132 तबशे्रश्वर रामको घरदेर्ख 

राजनारार्र् महराको 
घर सम्म ढलान 

आर.तस.तस.१M२M४ 

49 घ.तम 

 
 

51302 

 
 

41977 

 
 

9325 
तिक सोतलङ्ग 243 व.तम. 

136 महार्वर स्थान सामूर्हक 
भवन तनमािर् वाड नं10 

1.1.5.3 को 12.76 
व.तम. 

 
 
 

45413 

 
 
 

37440 

 
 
 

7973 ड्डी 977.44 के.र्ज. 
1.4 मेतसनरी 20.89  
घ.तम. 

140 साविजतनक जग्गामा 
घेरावार बकैर्ा-9 

तिक सोतलङ्ग 37.51 
व.तम. 

 
 
 
 
 

23779 

 
 
 
 
 

21881 

 
 
 
 
 

1898 

ड्डी 293 के.र्ज. 
1.4 मेतसनरी 13.69  
घ.तम. 
1.3.6 को 2.81 घ.तम. 
1.1.5.3 को 2.82 
व.तम. 

141 तसिाई साहको घर 
नर्जक पूल ढलान 

तिक सोतलङ्ग11 व.तम.  
 
 
 
 

23004 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

23004 

ड्डी 673 के.र्ज. 
1.4 मेतसनरी 6.99  
घ.तम. 
1.3.6 को 2.64 घ.तम. 
आर.तस.तस.१M२M४ 

7.40 घ.तम 

प्लास्टर 41.75 व.तम. 
144 खोवारीको घर देर्ख 

तसमाना सम्म ढलान 
तिक सोतलङ्ग2806 व.तम.  

 

82200 

 
 

58015 

 
 

24185 ड्डी 1153.5 के.र्ज. 
1.1.5.3 को 56.12 
व.तम. 

148 शंकर ठाकुरको घरदेर्ख 
मूल सडकसम्म ढलान 

तिक सोतलङ्ग 117.21 
व.तम. 

 
 
 

33543 

 
 
 

24945 

 
 
 

8598 ड्डी 493.55 के.र्ज. 
1.1.5.3 को 22.43 
व.तम. 

149 पक्की नाला तनमािर् वडा 
नं.9 

तिक सोतलङ्ग 72 व.तम.  
 

 
 

 
 1.4 मेतसनरी 11.20  
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घ.तम. 20550 16549 4001 
1.3.6 को 7.16 घ.तम. 

152 भटुन ठाकुरको घर 
देर्ख ठगा वैठाको घर 
सम्म 

तिक सोतलङ्ग 274.54 
व.तम. 

 
 
 

81685 

 
 
 

56359 

 
 
 

25326 ड्डी1128 के.र्ज. 
1.1.5.3 को 56.30 
व.तम. 

153 ठगा बैठाको घर देर्ख 
हलुाकी सडक सम्म 
ढलान 

तिक सोतलङ्ग 299.78 
व.तम. 

 
 
 

79236 

 
 
 

56359 

 
 
 

22877 ड्डी 1050के.र्ज. 
1.1.5.3 को 
52.74व.तम. 

207 रामजानकी मठ मर्न्दर 
तनमािर्-8 

आर.तस.तस.१M२M४ 

39.49 घ.तम 

 
 
 
 

45222 

 
 
 
 

37027 

 
 
 
 

8195 
ड्डी 1530.18 के.र्ज. 
तिक सोतलङ्ग 39.49 
व.तम. 
1.4 मेतसनरी 11.16  
घ.तम. 

209 माधोपरु सडक   
ढलान-11 

तिक सोतलङ्ग 311.20 
व.तम. 

 
 
 

91049 

 
 
 

77805 

 
 
 

13244 ड्डी 1268.97 के.र्ज. 
1.1.5.3 को 62.24 
व.तम. 

210 नासी चौक गटे तनमािर्-
6 

आर.तस.तस.१M२M४ 

8.75 घ.तम 

 
 
 
 
 

13279 

 
 
 
 
 

9728 

 
 
 
 
 

3551 

ड्डी 404.73 के.र्ज. 
तिक सोतलङ्ग13.01 
व.तम. 
1.4 मेतसनरी 1.44  
घ.तम. 

199 र्वज मोहन राउिको घर 
देर्ख वजेन्द्रको घर 
सम्म सडक ढलान 

ड्डी 1898 के.र्ज.  
 

134086 

 
 

104211 

 
 

29875 तिक सोतलङ्ग 446.40 
व.तम. 
1.1.5.3 को 92.16 
व.तम. 

201 प्रा.र्व. रोहवुा तनमािर् 
वडा नं.4 

आर.तस.तस.१M२M४ 

10.10 घ.तम 

 
 
 
 
 
 

45151 

 
 
 
 
 
 

40575 

 
 
 
 
 
 

4576 

तिक सोतलङ्ग35.60 
व.तम. 
ड्डी 1198.89 के.र्ज. 
1.4 मेतसनरी 14.69  
घ.तम. 
प्लास्टर370.8 व.तम. 
1.3.6 को 3.65 घ.तम. 
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89 छपकैर्ा भगविी मंददर 
तनमािर् 

आर.तस.तस.१M२M४ 

31.81 घ.तम 

 
 
 

67526 

 
 
 

53834 

 
 
 

13662 तिक सोतलङ्ग 55 व.तम. 
ड्डी 1488 के.र्ज. 
1.4 मेतसनरी 22  
घ.तम. 

91 सविनारार्र् घर देर्ख 
गा.र्व.स. भवन सम्म 
ढलान 

ड्डी 1712 के.र्ज.  
 

122629 

 
 

82173 

 
 

40456 तिक सोतलङ्ग 419 व.तम. 
1.1.5.3 को 83.80 
व.तम. 

92 तसिाई मठ भवन 
तनमािर् 

आर.तस.तस.१M२M४ 

9.15 घ.तम 

 
 
 

19831 

 
 
 

15990 

 
 
 

3841 तिक सोतलङ्ग 114.38 
व.तम. 
प्लास्टर499.54 व.तम. 

94 दशै पंतडिको घर देर्ख 
राजेन्द्र पंतडिको घर 
सम्म 

ड्डी 1992के.र्ज.  
 

142849 

 
 

120964 

 
 

21865 तिक सोतलङ्ग 488 व.तम. 
1.1.5.3 को 
97.60.तम. 

95 जर्परुमा जलधारी 
र्वनको घर देर्ख पर्श्चम 
सडक 

ड्डी 2618 के.र्ज.  
 
 

188173 

 
 
 

133302 

 
 
 

54871 
तिक सोतलङ्ग643.10 
व.तम. 
1.1.5.3 को 128.62 
घ.तम. 

96 जानकी नगर गाउ 
तभरको सडक ढलान 

ड्डी 1654 के.र्ज.  
 

117540 

 
 

82367 

 
 

35173 तिक सोतलङ्ग389 व.तम. 
1.1.5.3 को 81.03 
घ.तम. 

97 उमेश महिोको घर 
देर्ख हररन्द्र महिोको 
घर सम्म ढलान 

ड्डी 1196 के.र्ज.  
 

88740 

 
 

66088 

 
 

22652 तिक सोतलङ्ग 305 व.तम. 
1.1.5.3 को 61 घ.तम. 

98 एच.तड.र्प.ई. पाईप 
जडान 

 3185। मू.अ.कर 3185 - 3185 

105 जगुल दास घर देर्ख 
रामेश्वर घरसम्म ढलान 

ड्डी 1687 के.र्ज.  
 

125166 

 
 

88384 

 
 

36782 तिक सोतलङ्ग 434.49 
व.तम. 
1.1.5.3 को 85.73 
घ.तम. 

110 सोनेलालको घर देर्ख 
वनोदको घर सम्म 

ड्डी 1632 के.र्ज.  
 

120722 

 
 

104364 

 
 

16358 तिक सोतलङ्ग 400 व.तम. 
1.1.5.3 को 84 घ.तम. 

112 अधरुो गा.र्व.स. भवन 
नमािर् 

आर.तस.तस.१M२M४ 

28.48 घ.तम 

 
 
 

57034 

 
 
 

50193 

 
 
 

6841 ड्डी 2491 के.र्ज. 
1.4 मेतसनरी 7.97  
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घ.तम. 
113 अशोक तसंहको घर 

देर्ख र्वद्यालर्सम्म-3 
ड्डी 1799 के.र्ज.  

 

130070 

 
 

92917 

 
 

37153 तिक सोतलङ्ग 445 व.तम. 
1.1.5.3 को 89 घ.तम. 

114 रोड देर्ख र्वरेन्द्र चौधरी 
घर सम्म 

तिक सोतलङ्ग 239 व.तम. 
27963 19890 8073 

115 र्शव हजारीको घर देर्ख 
चलुाई मंसरुको घरसम्म 

ड्डी 4927  के.र्ज.  
 

330547 

 
 

223330 

 
 

107217 तिक सोतलङ्ग 1005.71 
व.तम. 
1.1.5.3को221 घ.तम. 

116  
 

वजार शहर तनमािर् 

आर.तस.तस.१M२M४ 

40.93 घ.तम 

 
 
 
 
 

112162 

 
 
 
 
 

72779 

 
 
 
 
 

39383 

तिक सोतलङ्ग 127.16 
व.तम. 
ड्डी 3231के.र्ज. 
1.4 मेतसनरी 31.78  
घ.तम. 
प्लास्टर 174.20 व.तम. 
1.3.6 को 2.69 घ.तम. 

118 नवल रार्को घर देर्ख 
िम्ह स्थान सम्म 

ड्डी 1606  के.र्ज.  
 
 

154548 

 
 
 

93372 

 
 
 

61176 

तिक सोतलङ्ग 993.60 
व.तम. 
1.1.5.3 को 78.72 
घ.तम. 

87 िेज नारार्र् घर देर्ख 
वगाराई घर सम्म 
ढलान 

ड्डी 1415  के.र्ज. 102302 78897 23405 
तिक सोतलङ्ग 350 व.तम. 
1.1.5.3 को 70 घ.तम. 

71 रतिकान्ि ठाकुर घर 
देर्ख महेश ठाकुर घर 
सम्म ढलान 

ड्डी 1186  के.र्ज.  

83480 
 

72739 
 

10741 तिक सोतलङ्ग 282 व.तम. 
1.1.5.3 को 57 घ.तम. 

69 सकुदेव रार्को घर 
देर्ख राजदेव सहनीको 
घर सम्म-9 

ड्डी 4201  के.र्ज.  
 

300983 

 
 

210967 

 
 

90016 

 

 

तिक सोतलङ्ग1028 व.तम. 
1.1.5.3 को 205.61 
घ.तम. 

58 देव कुमारीको घर देर्ख 
मरु्स्लम टोलसम्म 

ड्डी 3513  के.र्ज.  
 
 

244526 

 
 
 

164268 

 
 
 

80258 
तिक सोतलङ्ग826.15 
व.तम. 
1.1.5.3 को 166.48 
घ.तम. 

57  रामपकुारको घर देर्ख 
हलुाकी सडक सम्म 
ढलान 

ड्डी 2408  के.र्ज.  
 
 

166746 

 
 
 

119112 

 
 
 

47634 
तिक सोतलङ्ग 565.94 
व.तम. 
1.1.5.3 को 113.19 
घ.तम. 
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15 मकेुश ठाकुरको घर 
देर्ख रामभरोस ठाकुर 
घरसम्म 

ड्डी 1183  के.र्ज.  
 
 

59416 

 
 
 

49426 

 
 
 

9990 
तिक सोतलङ्ग 212.12 
व.तम. 
आर.तस.तस.१M२M४ 

44.54 घ.तम 

31 प्रा.र्व.वकैतनर्ा भवन 
तनमािर् 075।७६ 

आर.तस.तस.१M२M४ 

19.69 घ.तम 

69361 19077 50284 

1.3.6 को 2.79 घ.तम. 
ड्डी 2544के.र्ज. 
1.4 मेतसनरी 12.21  
घ.तम. 
1.6 को 22.02 घ.तम. 

32 रामजानकी मठ मर्न्दर 
075।७६ 

आर.तस.तस.१M२M४ 

9.84 घ.तम 

11178 1801 9377 

ड्डी 402के.र्ज. 
प्लास्टर 314 व.तम. 

17 तभखारी ठाकुरको घर 
देर्ख राजर्कशोर घर 
सम्म ढलान  

आर.तस.तस.१M२M४ 

27.38 घ.तम 

35142 27621 7521 

ड्डी 557 के.र्ज. 
तिक सोतलङ्ग 138 व.तम. 

23  
 
 

स्वास््र् चौकी नर्जकको 
पूल कल्भटि तनमािर्-8 

आर.तस.तस.१M२M४ 

6.27 घ.तम 

 
 
 
 

129410 

 
 
 
 

121132 

 
 
 
 

8278 
ड्डी 2079के.र्ज. 
तिकसोतलङ्ग97.47 व.तम. 
1.4मेतसनरी73.72घ.तम. 
प्लास्टर 76 व.तम. 

जम्मा    1178222  
41.  उपभोक्ता सतमतिको म्र्ाद थप र कार्िाःसाविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७ मा उपभोक्ता 

सतमतिले कार्ि सम्पन्न गनुि पने अवतध संझौिामा उल्लेख गनुि पने व्र्वस्था छ । िोर्कएको समर्मा कार्ि 
सम्पन्न नभएमा म्र्ाद थप गने व्र्वस्था तनर्मावलीमा देर्खदैन । पातलकाले तनम्नानसुारका उपभोक्ता 
सतमतिसंग भएको संझौिामा िोर्कएको अवधीतभर कार्ि सम्पन्न नभएकोमा म्र्ाद सर्कन ुअर्घ नै उपभोक्ता 
सतमतिबाट कार्ि सम्पन्न हनु नसक्नकुो कारर् सर्हिको म्र्ाद थपको तनवेदन नतलई गि  आतथिक वषि समाि 
भएपतछ र्स आतथिक वषिमा भकु्तानीको समर्मा मार तनवेदन तलई म्र्ाद थप िथा भकु्तानी गरेको तनर्तमि 
नदेर्खएको रु 
र्ोजनाको नाम संझौिा तमति सम्पन्न गनुि पने 

म्र्ाद 

म्र्ाद थप र 
भकु्तानी 

संझौिा रकम र्स वषि 
भकु्तानी 

अवतध 

वजार सटर 
तनमािर् वडा नं८ 

२०७६।२।१४ २०७६।३।२० २०७६।७।१८ ४८७५००० २००००००  

सरस्विी मर्न्दर 
तनमािर् वडा नं 
८ 

२०७६।२।१४ २०७६।३।१० २०७६।८।३० ३२२७४२ २९२५००  

धमिशाला तनमािर् 
भगविीपरु 

२०७६।३।१९ २०७६।३।२० २०७६।९।४ ३३११३६ २९२५००  

सफि  वनाउन े
िातलम ५ ददन,े 
समाज कल्र्ार् 

२०७६।३।१९ असार मसान्ि २०७७।३।३१ २००००० २००००० ०७७ असारमा 
संचालन 
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संरक्षर् संस्था 
मैनविी वनाउन े
िातलम ५ ददन, 
समाज जागरर् 
नेपाल 

२०७६।३।२० आसार मसान्ि २०७६।३।३१ २००००० २०००००  ०७७।३ मा 
संचालन 

िरकारी खेिी 
िातलम  ५ ददन,े 
जनकल्र्ार् रू्वा 
क्लब रोहवुा २ 
वमेौसानी 

२०७६।१।४ आसार मसान्ि २०७६।३।३१ २४५००० २४५००० ०७७।३ मा 
संचालन 

अगरविी िातलम, 
रू्वा 
सामार्जकरर् 
संस्था 

२०७६।३।२२ आसार मसान्ि २०७६।३।३१ २००००० २०००००  ०७७ असारमा 
संचालन 

अगरविी िातलम, 
आसा उत्थान 
सन्जाल नेपाल  

२०७६।३।१५ आसार मसान्ि २०७६।३।३१ २००००० २०००००  ०७७।३।१५ 
देर्ख ३।३९ 

सफि  बनाउन े
िातलम 
२०७५।७६, 
अपांग कल्र्ार् 
संघ  

२०७६।३।१३ आसार मसान्ि २०७६।३।३१ ४३०००० ४३०००० ०७६।७७ मा 
कार्ि संचालन 

नरुुल उलमु 
िातलम०७५।७
६,  मदरसा 
अमजोतिर्ा 

२०७६।२।२६ आसार मसान्ि ०७७।३।२९ २००००० २००००० ०७६।३।२१ 
देर्ख ३।२५ 

जम्मा    4260000  
 

41.1.  २क-।०७६।६।१६ वडा नं ९ का वडा सर्चव राम एकवाल रार्को गि वषि २०७५।७६ मा लर्क्षि 
समूहका वालवातलकालाई खेलकुद सामाग्री र्विरर्को पेश्की रु१ लाख फर्छ्यौट गदाि खेलकुद पोशाक र 
खेल सामाग्री खररदको पान र्वल पेश गरेकोमा आर्कर ऐन िथा साविजतनक खररद तनर्मावली अनसुार २० 
हजार भन्दा बढीको खररद स्थार्ी लेखा नम्बर र मूल्र्ा अतभवरृ्र्द् करमा दिािबाट गनुि पनेमा  पान र्वलबाट 
खररद गरेकोमा १५ प्रतिशि  अतग्रम कर कट्टी नगरेकोले कर रकम असूल गनुि पने रु 

 
 
 
 

१५००० 

41.2.  १०।०७६।९।१५ खत्वे टोल आरतसतस  कल्भटि तनमािर् गने कार्िका लातग लागि अनमुान 
रु१६०७५१५।४८ मा २०७६।१।२२ मा आरआरएन संस्था र उपभोक्ता सतमति र्वच भएको संझौिा 
वमोर्जम नगरपातलकाले रु३०५४४१।७८ वेहोनेमा कार्ि सम्पन्न पश्चाि रु१४८९८८३। मूल्र्ांकन भई 
गि वषि प्रथम र्वलबाट भकु्तानी भएको रु१३८९७५। कट्टी गरी रु१६६४६६। र्स वषि भकु्तानी गरेको 
देर्खर्ो । संझौिा भन्दा रु११७६३२।४८ को घटी कार्ि मूल्र्ांकन हुँदा समानपुातिक र्हसाबको 
रु२८३०९०। भकु्तानी ददन ुपनेमा परैु भकु्तानी गरेकोले बढी रकम रु२२३५१। असलु गनुि पने रु.  

 
 
 
 
 

22351 

42.  गोभौनं २८ प्रार्व तसमरा भगविीपरुको भवन तनमािर्को लागि अनमुान रु३५२८१२९। मा सामदुार्र्क 
र्वकास कार्िक्रमबाट रु२५१४६८०। र नगरपातलकाबाट रु१०१३४४९। वेहोने गरी २०७५।७६ मा 
तसतडर्प गोडैटा नपा र उपभोक्ता सतमति र्वच भएको संझौिा वमोर्जम एर्ककृि लागि अनमुान, मूल्र्ांकन 
र सम्पन्न प्रतिवेदन पेश गनुि पनेमा नगरपातलकाले स्थानीर् सामाग्री ढुवानी र खररदको मार रु१०७४८७६। 
मूल्र्ांकन गरी रु१०१३४४९। भकु्तानी गरेकोले परैु कार्िको लागि सहभातगिा सर्हिको कार्ि मूल्र्ांकन 
पेश हनु ुपने रु 

 
 
 
 
 

३५२८१२९ 
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43.  अमानिमा कार्िाःसाविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९८ मा कामको लातग आवश्र्क पने 
प्रार्वतधक सेवा र तनमािर् सामाग्री ऐन र तनर्मावलीको  प्रकृर्ा वमोर्जम खररद गरी एक लाख रुपैर्ामा 
नबढाई ख्डख्ड गरी वािािबाट गराउन वा तनमािर् सम्बन्धी काम आवश्र्क तनमािर् सामाग्री उपलब्ध गराई 
ज्र्ालामा ददन सर्कने व्र्वस्था छ । पातलकाले तनम्नानसुार गि वषिको अषाढमा आएको बाढीका कारर् 
क्षतिग्रस्ि भएका सडकहरु ित्काल नै नगरी २ मर्हना भन्दा बढी अवतध पश्चाि तनमािर् व्र्वसार्ीबाट दररेट 
तलई गनि सर्कनेमा अमानिबाट गरेको  तनर्तमि नदेर्खएको रु. 
गोभौ र्ोजनाको नाम अमानिबाट गनि 

कमिचारी।व्र्र्क्त 

ईर्ष्टमेट मूल्र्ांकन र 
भकु्तानी 

कैर्फर्ि 

१९४।०७७।३।३१ राम वन देर्ख वागदह 
जाने वाटो ममिि 

देवेन्द्र कुमार 
मर्ल्लक 

४०३५४ ३९७११ आर्श्वन र 
मंतसरका 
र्वल भरपाई 

१९३।०७७।३।३१ राम वन देर्ख मलघारा 
जाने सडक ममिि 

देवेन्द्र कुमार 
मर्ल्लक 

९९०७५ ९७३०९ आर्श्वन 

१९२।०७७।३।३१ नन्दलाल घर देर्ख 
गान्धी घर ग्राभेल 

अतनल कुमार गिुा ९९५९९ ९९५१६ २०७७ 
असार 

१८४।०७७।३।३१  झगरु चौक ग्राभेल गौरी शंकर राउि ९८७२६ ९९५१६ २०७७ 
असार 

१८५।०७७।३।३१ वडा नं ४ र्वतभन्न 
स्थान 

उपेन्द्र महिो ८२७९३ ७४०७५ कार्िपातलका 
तनर्िर्ले 
१५ र्ट्रप 
ग्राभेल 

१५९ ग्राभेल कार्ि देवेन्द्र कुमार 
मर्ल्लक 

६५६०० ५८४४२ कार्िपातलका 
तनर्िर्ले 
१५ र्ट्रप 
ग्राभेल 

२०४  चन्द्र र्कशोर 
महिोको घरदेखी तिज 
ग्राभेल 

परुुषोत्तम रार् ९९१६४ ९८६४६ कार्िपातलका 
तनर्िर्ले 
१५ र्ट्रप 
ग्राभेल 

१९६ वडा नं १ र ३ 
र्वतभन्न सडक 

परुुषोत्तम रार् ९९६७५ ९९६७५ कार्िपातलका 
तनर्िर्ले 
१५ र्ट्रप 
ग्राभेल 

१९७ वडा नं ११ र्वतभन्न 
सडक 

तभखारी राउि ९८२८० ९७५०० कार्िपातलका 
तनर्िर्ले 
१५ र्ट्रप 
ग्राभेल 

१९८ वडा नं १२ का 
र्वतभन्न सडक 

राम एकवाल रार् ९९६१८ ९८२८५ कार्िपातलका 
तनर्िर्ले 
१५ र्ट्रप 
ग्राभेल 

२०३ वडा नं ९ वकैतनर्ा 
ग्राभेल 

 राम एकवाल रार् ९९९८४ ९९२६४ कार्िपातलका 
तनर्िर्ले 
१५ र्ट्रप 
ग्राभेल 
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२११ ख वडा नं ७ र्वतभन्न 
सडक 

 रामपिृ तसंह ७३८६२ ७३८६२ कार्िपातलका 
तनर्िर्ले 
१५ र्ट्रप 
ग्राभेल 

२१४ वडा नं ६ र्वतभन्न 
सडक 

देवेन्द्र कुमार 
मर्ल्लक 

६४२५९ ६१२२४ कार्िपातलका 
तनर्िर्ले 
१५ र्ट्रप 
ग्राभेल 

२३० वडा नं ३ र्वतभन्न 
सडक 

राधेश्र्ाम र्ादव ९९५३२ ९९२३० कार्िपातलका 
तनर्िर्ले 
१५ र्ट्रप 
ग्राभेल 

२३२  वडा नं ११ र्वतभन्न 
सडक ममिि 

तभखारी राउि ९९६०३ ९९६०० कार्िपातलका 
तनर्िर्ले 
१५ र्ट्रप 
ग्राभेल 

जम्मा   1295855   
44.  गैर सरकारी संस्थाले र्वजक जारी नगरेकोाःआर्कर ऐन २०५८ िथा मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर ऐन २०५२ 

वमोर्जम दिाि भएको करदािाले ररिपूविकको र्वजक जारी गनुि पने व्र्वस्था छ । आर्कर ऐन २०५८ को 
दफा ८८ वमोर्जम परामशि शलु्क भकु्तानी गदाि कर र्वजक पेश भएमा १५ प्रतिशि र अन्र्था १५ प्रतिशि 
अतग्रमकर कट्टी गनुि पने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले तनम्नानसुारका गैर सरकारी संस्थाबाट सोझै प्रस्िाव 
तलई कार्िक्रम संचालन गदाि संस्थाको र्वजक पेश नभएकोमा १५ प्रतिशि अग्रीम कर कट्टी गनुि पनेमा घटी 
कर कट्टी गरेकोले नपगु कर रकम असूल गरी भकु्तानी ददएको रकम आर् र्ववरर्मा समावेश गरेको प्रमार् 
पेश हनु ुपने रु 
गोभौ गैस संको नाम कार्िक्रम भकु्तानी रकम  कर रकम कट्टी रकम घटी कर 

कट्टी रकम 

१८२ समाज कल्र्ार् संरक्षर् 
संस्था 
(६१०८३५५७५) 

सफि  वनाउने 
िातलम 

२००००० ३०००० १०५०० १९५०० 

१८३ समाज जागरर् नपेाल  
(६१०८३५५२०) 

मैनविी वनाउने 
िातलम 

२००००० ३०००० ९२०० २०३०० 

१२९ तमरतमरे नेपाल मलंगवा 
(३०२३६२२०४) 

जनचेिना िातलम २५०००० ३७५०० २७४३० १००७० 

१८० र्वुा सामार्जक संस्था 
(६१०८३५४९८) 

अगरविी वनाउने 
िातलम 

२००००० ३०००० ८५०० २१५०० 

आशा उत्थान संजाल 
नेपाल 

अगरविी वनाउने 
िातलम 

२००००० ३०००० १०४०० १९६०० 

अपांग कल्र्ार् संघ पसाि 
(३०१९६२४६३) 

सफि  वनाउने ४३०००० ६४५०० ७८२५ ५६६७५ 

मदरसा अमजददर्ा नरुुल 
उलम (६०५६५४८९९) 

अगरविी वनाउने 
िातलम 

२००००० ३०००० २३५०० ६५०० 

७८ पोली टेर्क्नकल प्रातल 
सनुसरी 

पशशु्रोिको उर्चि 
व्र्वस्थापन 
िातलम 
०७५।७६ 

२००००० ३०००० १०७१८ १९२८२ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

312190 
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७९ र्शिल टेक्नीकल टे्रतडङ्ग 
ईर्न्सयुट  प्रातल 
र्चिवन 

जेष्ठ नागररक 
व्र्वस्थापन 
िातलम 

२००००० ३०००० ९६७६ २०३२४ 

80 सन राईज टेर्क्नकल 
टे्रतडङ्ग प्रा.तल. जनकपरु 

बालअतधकार 
सम्बर्न्ध िातलम 
075।७६ 

२००००० ३०००० 9700 20300 

81 रू्नोस्को रू्वा सेवा 
समाज रौिहट 

मर्हला क्षमिा 
र्वकास िातलम 
०७५।७६ 

२००००० ३०००० 9866 20134 

82 उज्वल भर्वष्ट्र् गरुडा मर्हला परुुष 
समाज र्वकास 
िातलम 
०७५।७६ 

२००००० ३०००० 25495 39005 

56 रार्िर् मधेसी अपांगिा 
महासंघ 

तसपमूलक िातलम 430000 64500 25495 39000 

जम्मा    312190  
45.  अतग्रम कराः पातलकाले उपभोक्ता सतमतिलाई भकु्तानी गदाि तनम्नानसुार कर र्वजक पेश भएको रकममा १.5 

प्रतिशि, ज्र्ालामा १ प्रतिशि र सामाग्री सर्हिको ढुवानीमा 2.5 प्रतिशि र भाडामा 10 प्रतिशि अतग्रम 
कर कट्टी गनुिपनेमा घटी कट्टी गरेको देर्खएकोले घटी कट्टी रकम असलु हनु ुपने रु. 
uf]=ef}= of]hgfsf] gfd ! Ü 

s/  

!=%Ü 

s/ 

!)Ü 

s/ 

@=% Ü 

s/  

hDdf 
रकम 

s/ s§L   gk'u कर 
/sd 

2 
वजार सटर तनमािर् 
वडा नं.8 

5499 

1685
6 

5880 

1472
5 

42960 36164 6796 

53 

पदातधकारी 
ईन्धन, सवारी 
ममिि संचालन 
भरि मंडललाई 
भकु्तानी 

- 

 

3431 - - 

 

3431 - 3431 

१८६ रामानन्द रार्को 
घरदेर्ख धोर्वतनर्ा 
घरसम्मममिि,र्जिे
न्द्र कुमार रार् 

- - 

२१९९८ 

 - 

२१९९८ 

 

८४७० 

१३५२८ 

जम्मा      23755 
 

 

 

 

23755 

46.  र्वर्त्तर् समानीकरर्बाट र्शक्षकको िलबाः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन 2074 वमोर्जम र्शक्षकको िलब 
भत्ता सशिि र्शषिकमा कार्िक्रम स्वीकृि र वजेट व्र्वस्था गरी गनुि पनेमा पातलकाले स्वरं् सेवक र्शक्षक 
कमिचारीको िलब भत्ता समानीकरर् अनदुानबाट लेखेको तनर्तमि नदेर्खएको रु. 
गोभौ र्वद्यालर्को नाम स्वरं् सेवक र्शक्षक िलब रकम 

१००।०७७।३।२१ भोथी कपलेश्वर जनकल्र्ार् तनमार्व ४ जना २९६०००  

 

 

 

२९६००० 

 

47.  १२७।०७७।३।३० र्वद्यिु संरचना तनमािर्का लातग र्वद्यिुपोल ७६ वटाको ढुवानी समेि रु९७८००१ 
मा खररद गरी जर् माँ दूगाि जेनरल सप्लार्सिलाई भकु्तानी गरेकोमा उक्त र्जन्सी कार्ािलर्को र्जन्सी खािामा 
दार्खला नगरी साईडमा झारेको जानकारी कार्ािलर्बाट प्राि भएको छ । खररद गररएका र्वद्यिु पोल जडान 
गरी मूल्र्ांकन प्रमार् पेश हनु ुपने रु 

 
 
 
 

९७८००१ 
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48.  २२।०७६।१०।१२ र्वद्युि पोल ७२ थान खररद गरी ढुवानी समेि लक्ष्मी सप्लार्सि ए्ड कन्ट्रक्सनलाई 
रु८३३९४०।भकु्तानी गरेकोमा खररद गररएको पोल साईड सोरम खोलामा राखेको जानकारी कार्ािलर्बाट 
प्राि भएको छ । खररद गररएका पोल जडान गरेको प्रार्वतधक मूल्र्ांकन पेश हनु ुपने रु 

 
 

८३३९४० 

49.  ११५३ एम२० को आरतसतस कार्िको लातग पातलकाले १० देर्ख २० एमएम साईजको एतग्रगेट र 
लोड,अनलोड, ढुवानी, ज्र्ामी अन्र् सामाग्री समेि प्रति घतम १२०९५। कार्म गरेकोमा उपभोक्ता सतमतिले 
नर्जकको वसवररर्ा नाकाबाट प्रति याक्टर रु४००। रोर्ल्टी तिरी लोड,अनलोड, ढुवानी र सरसफाई गरी 
प्रर्ोग गरेको कार्ािलर्ले जनाएको छ । 

 

 डीपीआरखचि –बजेट व्र्वस्था भई कार्ािन्वर्न हनुे आर्ोजनाको मार गरुुर्ोजना डीपीआर लगार्िको 
अध्र्र्ि गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुि पदिछ । र्स स्थानीर् िहले र्ो बषि स्वीकृि बार्षिक कार्िक्रम अनसुार 
देहार् बमोर्जमको कार्ि परामशिदािाबाट गराई भकु्तानी ददएको देर्खर्ो । 

गो भौ र्ववरर् भकु्तानी पाउने  रकम लागि अनमुान 

७४।०७७।३।३ मर्स्जद भवन तड 
र्प आर 

ईन्नोभेर्टभ र्क्रर्टसि 
ई कन्सल्टेन्सी 
(६०३३३६५४०) 

 

३५१२६० ८७७२२९७।८० 

 

 
 
 
 
 

50.  ५३।०७६।११।२६ बाटो ममिि िथा ह्या्ड पम्प जडान उपभोक्ता सतमति ७ लाई रु४२००००। 
भकु्तानी गदाि मूल्र्ांकनमा समावेश भएको हे्डपम्प र र्फर्टङ्ग सामाग्री खररदको रु२५१६६। मा समावेश 
भएको मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर रु२८९५। सोतलङ्ग१०२६वतम र र्पतसतस ८२६ घतम मूल्र्ांकनमा समावेश 
भएको मूअकर रु६६९१। समेि रु९५८६। को कर र्वजक पेश हनु ुपनेमा रु३३७३। मारको पेश 
गरेको देर्खएकोले बढी मूअकर भकु्तानी रु६२१३।असलु गनुि पने रु 

 
 
 
 
 

६२१३ 

51.  र्विरर्मखुी कार्िक्रमाःनगरपातलकाले र्वतभन्न लर्क्षि वगिलाई राहि स्वरुप र्जन्सी सामान र्विरर् िथा सम्मान 
कार्िक्रम संचलान गदाि कार्िर्वतध िर्ार गरी स्वीकृि कार्िर्वतध अनसुार लर्क्षि समूहको पर्हचान गरी र्विरर् 
गनुि पनेमा कार्िर्वतध िर्ार नगरी तनम्नानसुार वडा कार्ािलर्को वजेटमा समावेश गरी वडाबाट नै र्जन्सी 
खररद गरी र्विरर् गरेको देर्खर्ो । र्स्िो कार्ि कार्िर्वतध बनाएर मार खचि गनुि पनुि पदिछ । 

गोभौ र्ववरर् संखर्ा रकम कैर्फर्ि 

३५।०७६।११।१ कम्बल र्विरर् 
वडा नं ८ 

५० थान १००००० लर्क्षि समूहको छनौट नगरी वडा 
कार्ािलर्बाट र्विरर् गरी वडाध्र्क्षलाई 
सोधभनाि गरेको 

५१।०७६।११।२
१ 

कम्बल र्विरर् 
वडा नं ११ 

250 
थान 

498612 लर्क्षि समूहको छनौट नगरी वड 
कार्ािलर्बाट र्विरर् गरर र्शखा अन ु
टे्रडसिलाई भकु्तानी । 

जम्मा  598612   

 

52.  40-076/11/13 नगरपातलकाका र्वतभन्न वडामा वषािका कारर् र्वग्रकेो वाटोमा ईट्टा र ईट्टाका टुक्रा 
राखी ममिि गरेवापि रु.1407328। कार्ि मूल्र्ांकन गरी नवराज र्फक्स ईट्टा उद्योगबाट कार्ि गराई 
भकु्तानी ददएकोले साविजतनक खररद तनर्मावली 2064 वमोर्जम 10 लाख भन्दा बढी रकमको कार्ि 
गराउदा बोलपरबाट गराउन ुपनेमा सोझै ममिि गराएको अतनर्तमि देर्खएको रु. 

 

 

 

 

1407328 

53.  अमानिाः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९८ मा साविजतनक तनकार्ले अमानिबाट कार्ि गनुि 
पदाि सो कामको लातग आवश्र्क पने प्रार्वतधक सेवा र तनमािर् सामाग्री ऐन र तनर्मावलीको प्रकृर्ा वमोर्जम 
खररद गरी रु.1 लाखमा नबाढाई ज्र्ालामा काम गराउन ुपने व्र्वस्था भएकोमा पातलकाले तनम्नानसुारका 
र्ोजना आमानिबाट सामाग्री खररद सर्हि अमानिमा ददएको तनर्तमि नदेर्खएको रु. 
गो.भौ. र्ोजनाको नाम लागि अनमुान मूल्र्ांकन भकु्तानी अमानिबाट 

कार्ि गराई 

 
 
 
 

1399799 
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व्र्र्क्त।कमिचारी 
18-
076।१०।९ 

वगदह देर्ख 
तसमरा जाने बाटो 
ममिि 

784303 784303 784303 वडा नं.3 वडा 
सर्चव परुुषोत्तम 
रार् 

१९-
076।१०।९ 

बासको लच्का 
तनमािर् र ग्राभेल 
वडा नं.2 

506652 508717 457845 वडा नं.2 वडा 
सर्चव रामपिृ 
तसंह 

७६-
०७७।३।४ 

सडक ममिि 
संभार वडा नं.12 

178516 157651 157651 वडा नं.12 
वडा सर्चव राम 
एकवाल रार् 

जम्मा  1399799   
54.  अनगुमन भत्तााः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन,2074 िथा स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा 

सम्बर्न्ध ऐन, 2075 मा नगरपातलका तभर अनगुमन गदाि अनगुमन भत्ता ददने व्र्स्था देर्खदैन । भ्रमार् 
खचि तनर्मावली 2064 वमोर्जम एकै ददनमा फकनि सक्ने स्थानमा दैतनक भ्रमर् भत्ता दरको २५ प्रतिशि 
हनुे रकम मार खाजा खचि वापि ददने व्र्वस्था छ ।नगरपातलकाले उक्त ऐन र तनर्मावलीमा र्वपररि 
तनम्नानसुार नगर पातलकातभर अनगुमन भत्ता भकु्तानी गरी बढी व्र्र् भार पारेको रु. 
गो.भौ.नं. अनगुमन किाि र्ववरर् कर बाहेक रकम 

209-076।११।२१ पदातधकारी 5 जना र्वतभन्न र्ोजना भकु्तानीको 
तसफाररस 

63750 

 

645-077।३।३१ 
स्थानीर् िहका स्वास््र् 
संस्थाहरुको मातसक 
सतमक्षा बैठक र्ािार्ाि 
खचि 

पदातधकरी, प्र.प्र. अ. 
स्वास््र् संर्ोजक अप्रटेर 
न.पा. का ९ जना 6/6 
वटा सतमक्षा रु.500। 
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जम्मा   90750  
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55.  बढी भकु्तानीाः१९९।०७७।३।३१ आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६ मा र्वल भरपाई 
चेक जाँच गरी भकु्तानी ददन ुपने व्र्वस्था छ । पातलकाले २०७६।११।२१ मा र्वजमोहन राउिको घर 
देर्ख र्वजेन्द्र  ठाकुरको घरसम्म १०७ तमटर लम्बाई सडक ढलानको लातग ०७७।२।२५ तभर सम्पन्न 
गने गरी रु१६२७४६२। को लागिमा श्रमदान कट्टी गरी रु१४६२५००। भकु्तानी गने गरी उपभोक्ता 
सतमतिसंग संझौिा भएकोमा कार्ि सम्पन्न पश्चाि १०८ तमटर ढलानको रु१७३३४७०। मूल्र्ांकन गरी शरु 
संझौिाको लागि अनमुान बराबर रु १६२७४६२। भकु्तानी गरेको देर्खर्ो । म्र्ाद थप र भकु्तानीको 
०७७।३।३१ को सदर र्टप्पर्ी अनसुार उक्त र्ोजनाको लातग २०७७।३।४ को नगर कार्िपातलकाको 
तनर्िर्ले परुर् राउिको घरको दर्क्षर्पट्टीको ईनार ममििको वजेट रु१ लाख उक्त र्ोजनामा थप गरी 
कार्िमूल्र्ांकन भएको रु१७३३४७०। मा श्रमदान रु१७३४७०। कट्टी गरी रु १५६००००। भकु्तानी 
हनु आदेश भएको देर्खन्छ । उपभोक्ता सतमतिसंग संझौिा नर्वकरर् र लागि अनमुान संशोधन नगरी 
संझौिा भएर कार्ि शरुु भई म्र्ाद समाि सकेपतछ म्र्ाद थपको समर्मा अको स्वीकृि र्ोजनाको वजेट 
कटौिी गरी वजेट थप गनि िथा स्वीकृि  सदर र्टप्पर्ी भन्दा बढी भकु्तानी गनि तमल्ने आधार देर्खदैन । 
िसथि संझौिा अनसुारको कार्ि मूल्र्ांकनमा कार्ािलर्ले वेहोने रु१४६२५००।मार ददन तमल्ने हुँदा बढी 
भकु्तानी रु१६४९६२। उपभोक्ता सतमतिबाट असलु गनुि पने रु 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१६४९६२ 

 स्वास््र् शसिि चाल ुिफि   

56.  १०६।०७६।१०।२१ कार्िपातलकाको ०७६।९।१५ को तनर्िर्को आधारमा स्वास््र् िफि  िलब भत्ता 
वापि वजेट व्र्वस्था भएको रकमबाट प्रप्रअ, लेपा र स्वास््र् िफि का ३ जना लाई २५ प्रतिशिका दरले श्रावर् 
देर्ख असार मसान्ि सम्म रु.427318। भकु्तानी गरेको देर्खर्ो । शसििको वजेट प्रोत्साहन भत्ता ददन नतमल्ने हुँदा 
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कार्िपातलकाको तनर्िर्ले भकु्तानी गरी बढी व्र्र्भार पारेको रु  

427318 

57.  १२९।०७७।३।३० तमरतमरे नेपाल मलंगवा(३०२३६२२०५)लाई लैंतगक र्हसाब र्वरुर्द्को जनचेिनामूलक र 
िातलम संचालन वापि रु २५००००। भकु्तानी गरेको उक्त संस्था २०७१।८।२५ देर्ख मूल्र् अतभवरृ्र्द् करमा समेि 
दिाि भएकोमा कर िथा पान र्वल समेि जारी गरेको देर्खएन । मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर ऐन वमोर्जम मूल्र् अतभवरृ्र्द् करमा 
दिाि भएको करदािाले भकु्तानीमा समावेश भएको मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर रु २८७६१। असलु गरी भकु्तानी रकम आर् 
र्ववरर्मा समावेश गरेको प्रमार् पशे गनुि पने रु 

 
 
 
 

२८७६१ 

58.  १६५।०७७।३।३१ वेमौसमी िरकारी खेिी िातलम वडा नं ७ संचालन ०७५।७६ वापि गैर सरकारी 
संस्था जनकल्र्ार् रू्वा क्लब रोहवा (३०२३६२१९८)लाई रु२४५०००। भकु्तानी गरेकोमा उक्त संस्था 
२०७१।८।२५ मा मूल्र् अतभवरृ्र्द् करमा समावेश भएको मूअकर रु२८१८६। असूल गरी भकु्तानी रकम आर् 
र्ववरर्मा समावेश गरेको प्रमार् पशे हनु ुपने रु 

 
 
 

२८१८६ 

59.  २००।०७७।३।३१ बाढीको कारर्ले र्वग्रकेा सडकको आकर्स्मक कार्िका लातग भरि म्डललाई 
तनवेदनको आधारमा रु५०००००। पेश्की ददएको रकम आतथिक वषि तभर फर्छ्यौट भएको नदेर्खएकोले 
तनर्मानसुार फर्छ्यौट हनु ुपने रु 

 
 

५००००० 

60.  बढी भकु्तानीाः आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली 2064 को तनर्म ३६ मा र्वल भरपाई जाँच गरी भकु्तानी ददन ु
पने व्र्वस्था छ । पातलकाले जेष्ठ र असार मर्हनाको िलब र्विरर् गदाि तस.अ.हे.ब. राम र्वनर् साहलाई 
मातसक िलब रु.28200।र ग्रडे रु.6768। ले २ मर्हनाको रु.69936। खचि लेखी भकु्तानी गनुि 
पनेमा रु.174840। खचि लेखी भकु्तानी गरेको देर्खएकोले बढी भकु्तानी रकम कमिचारी संचर् कोष थप 
समेि असलु गनुि पनि रु. 

 
 
 
 
 

115395 

61.  पाररश्रतमक कराः आर्कर ऐन,2058 को दफा ८७ को अनसूुची १ अनसुार वार्षिक आर्को गर्ना गरी छुट 
र कट्टी पाउन ेरकम घटाई कर र्ोग्र् आर् अनसुार मातसक रुपमा पाररश्रतमक भकु्तानी गदाि अतग्रम कर कट्टी 
गरी भकु्तानी गनुि पने व्र्वस्था भएकोमा कार्ािलर्बाट वार्षिक रुपमा प्राि भएको िलब भत्ता, चाडपवि खचि, 
स्थानीर् भत्ता, पोशाक, हेजतड भत्ता, प्रार्वतधक ग्रडे  र आन्िररक पर्िटन वापि प्राि एक मर्हनाको िलब 
समेिको वार्षिक आर्को गर्ना गरी कर र्ोग्र् आर्को अनसूुची १ अनसुारको दरले मातसक रुपमा कर कट्टी 
गनुि पनेमा एक प्रतिशि सामार्जक सरुक्षा कर मार कट्टी गने गरेको देर्खएकोले तनम्न कमिचारीहरुको कर 
र्ोग्र् आर्को १० र २० प्रतिशि दरले समेि कुल रु. 158110। कट्टी गरी राजश्व दार्खला गनुि पने रु. 

कमिचारीको नाम र पद 

मातसक 
िलब ग्रडे 
रकम 

कर र्ोग्र् 
बार्षिक आर् 
दशैं, पोसाक 
र महंगी 
भत्ता समेि 

१ % 10% 20% 
कर 
कट्टी 

नपगु कर 

ज.स्वा.अ. देव शंकर तमश्र 50490 624982 4500 10000 14996 5646 23850 

तस.अ.हे.ब.अ. प्रमोद पंतडि 47990 600282 4500 10000 10056 5376 19180 

क्ष.कु.अ. साहबदुदन तमकरानी 47990 600282 4500 10000 10056 5376 19180 

तस.अ.हे.ब.अ. शंकर झा 47990 600282 4500 10000 10056 5376 19180 

तस.अ.हे.ब.अ. रामवृक्ष महिो 47990 600282 4500 10000 10056 5376 19180 

तस.अ.हे.ब.अ. गोर्वन्द झा 47990 600282 4500 10000 10056 5376 19180 

तस.अ.हे.ब.अ. पारसनाथ प्रसाद 
साह 

47990 600282 4500 10000 10056 5376 19180 

तस.अ.हे.ब.अ. जर्राम महिो 47990 600282 4500 10000 10056 5376 19180 

जम्मा       158110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158110 

 न.पा. चाल ुिफि   
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62.  297-077।१।२६ अपांगिा सम्बन्धी बैठक भत्ता वापिको रकम ज.स्वा.तन. बैंज ु शंकर राउि माफि ि 
खाजा खचि रु.37200। र वैठक भत्ता रु.248000। १३ जनालाई २० वटा बैठकको भकु्तानी गरेको 
देर्खर्ो । अपांग सम्बन्धी बैठकमा उप प्रमखुको संर्ोजकत्वमा सदस्र् ९ जना  र ३ जना आमर्न्रि 
सदस्र्ा देर्खन्छ । बैठक संचालनको माईन्रू्ट र तनर्िर् संलग्न गरेको देर्खएन । अपांगको बैठकमा 
ज.स्वा.तन.-2, अ.हे.व.1, अ.न.तम.1 सदस्र्को रुपमा राखी बैठक भत्ता भकु्तानी गरेको देर्खन्छ । कुनै पतन 
सतमति वा कार्ािलर्मा ७ जना भन्दा बढी सदस्र् राख्न नपाईने, बैठक कार्ािलर् समर्मा भएकोमा वैठक भत्ता 
ददन नतमल्ने प्रचतलि कानून िथा कुनै तनर्िर् एवं आदेशबाट गदठि सतमतिको बैठकको मार भत्ता ददन तमल्ने 
व्र्वस्था प्रदेश खचि मापड्ड तनदेर्शकाले गरेको देर्खन्छ । र्सरी स्पष्ट र्वषर्वस्ि ु र तनर्िर् देर्खने गरी 
बैठक वसेको बैठकको उपर्स्थति वेगर अपांगिा सम्बन्धी  बैठकमा ५ जना स्वास््र्कमी समेि १३ जनालाई 
२० ददनको बैठक भत्ता भकु्तानी गरेको  आतधकाररक सतमतिको उपर्स्थति तनर्िर् र खचि पषु्टी हनुे आधार 
प्रमार् पेश हनु ु पने अन्र्था कर बाहेक असूल गनुि पने रु. 
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63.  कानूनी सल्लाहकाराःसाविजनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १९ मा २० हजार रुपैर्ा भन्दा बढीको 
सेवा खररद गदाि आन्िररक राजश्व कार्ािलर्बाट स्थार्ी लेखा नम्बर र मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर दिाि प्रमार्पर प्राि 
गरेको व्र्र्क्त संस्था वा कम्पनीबाट गनुि पने व्र्वस्था छ । पातलकाले संगठन व्र्वस्थापन संरचना स्वीकृि 
नगरी मातसक रुपमा करारमा तनर्रु्क्त गरी वैद्यनाथ प्रसाद र्ादव लाई मातसक रु३५९९०। का दरले 
वार्षिक महंगी भत्ता समेि रु५११८७०। खचि लेखेकोमा स्वीकृि दरबन्दी वेगर उक्त खचि परामशि शलु्क 
भएकोले आर्कर ऐन २०५८ वमोर्जम स्थार्ी लेखा नम्बर तलई कर र्वजक जारी नगरेकोले १५ प्रतिशि 
अतग्रम कर कट्टी गनुिपनेमा १ प्रतिशि मार कट्टी गरेकोले घटी कर रु७१६६२। असलु गनुि पने िथा उक्त 
खचि तनर्तमि समेि नदेर्खएको रु 

 
 
 
 
 
 
 

५११८७० 

64.  सूचना प्रकाशनाः कार्ािलर्लले र्वतभन्न सूचना प्रकाशन वापिको रकम सोझै भकु्तानी गदाि प्रकार्शि सचुनाको 
अक्षर, पेपरको साईजको दररेट सर्हिको र्वल र्वजक तलन ुपनेमा एकमषु्ट सूचना प्रकाशन व्र्होरा मागको 
र्वजक पेश गरेकोले र्वल र्वजकमा दावी गरेको रकम र्थाथि लागि हो भन्न सक्ने आधार देर्खदैन । केही 
उदाहरर् तनम्न छन । 

सूचना प्रकाशक मूल्र् 

स्र्ानटरी प्र्ाड खररद सम्बर्न्ध सूचना १ 
थान 

रार्िर् लोकन्र दैतनक 42000 मू.अ.कर 
बाहेक 

बहकु्षेरीर् पोषर् सम्बन्धी सूचना १८ 
पटक 

रार्िर् लोकन्र दैतनक एकमषु्ट 50000 

वालर्ववाह सम्बन्धी सूचना प्रकासशन मधेश पोष्ट दैतनक  एकमषु्ट 50000 

करार सेवामा पदपूतिि सम्बर्न्ध सूचन मधेश पोष्ट दैतनक  एकमषु्ट 30000 

तसिलहर सम्बर्न्ध सूचना मधेश पोष्ट दैतनक  एकमषु्ट25000 

नगरपातलकाको अत्र्न्ि जरुरी सूचना मधेश पोष्ट दैतनक  एकमषु्ट30000 

वजार ठेक्का लगार्ि आर् ठेक्का सूचना मधेश पोष्ट दैतनक  एकमषु्ट 50000  

 

65.  कमिचारी प्रोत्साहन भत्तााः नगरपातलकाले र्स वषि २० प्रतिशिसम्म प्रोत्साहन स्वरुप भत्ता उपलब्ध गराउन े
नगर सभाको तनर्िर् अनसुार चाल ुखचिबाट प्रशासन िफि का र प्रार्वतधक, वडा सर्चव, कार्ािलर् सहर्ोगी गरी 
सबै कमिचारीलाई सरुु िलब स्केलको २० प्रतिशिका दरले मातसक प्रोत्साहन भत्ता रु.3250000। र 
शसिि स्वास््र्बाट ४ जना कार्ािलर् प्रमखु, लेखा प्रमखु, स्वास््र् संर्ोजक, सह संर्ोजकलाई २० प्रतिशिले 
वार्षिक रु.423012। गरी कुल प्रोत्साहन वापि रु.3673012। खचि लेखेको देर्खर्ो । पातलकाले 
प्रोत्साहन भत्ता आन्िररक आर्बाट खाम्ने गरी संर्घर् कानून र्वपररि नहनुे गरी कार्ि सम्पन्न मापद्ड िर्ार 
गरी कार्ि मूल्र्ांकनको आधारमा ददन ु पनेमा सो अनसुार कार्ि सम्पन्न मापद्ड र कार्ि मूल्र्ांकन नगरी 
प्रतिशि िोकेर सबै कमिचारीलाई भकु्तानी गरेको उर्चि देर्खदैन । त्र्सै गरी प्रोत्साहन भत्ता आन्िररक 
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आर्बाट  खचि लेख्न ुपनेमा र्िज गनुि पने संघीर् सशिि अनदुान ४ जना कमिचारीको रु.423022। खचि 
लेखेको रकम नगरपातलकाको संर्चिकोषबाट संघीर् कोषमा र्फिाि गनुि पने रु. 

 

423012 

66.  नगरपातलकातभर भ्रमर् खचि र अनगुमन भत्तााः भ्रमर् खचि तनर्मावली 2064 को तनर्म 7 वमोर्जम एकै ददन 
गई फकि ने गरी सरकारी काममा काज खटी जाने कमिचारीलाई भ्रमर् खचि र दैतनक भत्ताको 25 प्रतिशि 
खाजा खचि वापि पाउने व्र्वस्थामा भएकोमा पातलकाले तनम्नानसुार नगरपातलका तभर अनगुमन, तनरीक्षर्  
वापि दैतनक भ्रमर् भत्ताको दर परैु भकु्तानी गरेकोले बढी रकम असलु गनुि पने रु. 
गो.भौ
. 

भकु्तानी पाउने र्ववरर्  ददन भकु्तानी 
दर 

रकम बढी रकम 

639 नगर प्रमखु देवेन्द्र 
कुमार र्ादव 

रुवेला खोप 
अनगुमन 

 

3 1000 3000 1800 

नगर उप प्रमखु 
अन्जना कुशवाहा  

रुवेला खोप 
अनगुमन 

 

3 1000 3000 1800 

कमिचारी, स्वा.  
संर्ोजक समेि ४ 
जना 

रुवेला खोप 
अनगुमन 

 

3 देर्ख 9 1000 26000 15600 

 
 

639 

पदातधकारी, प्र.प्र.अ. 
लेखा  प्रमखु 

दादरु रुवेला खोप 
अतभर्ान 
स्वरं्सेवकक िातलम 

3 देर्ख 4 1000 10000 6000 

पदातधकारी, प्र.प्र.अ. 
लेखा  प्रमखु 

दादरु रुवेला खोप 

नगर स्िरीर् 
अतभमरु्खकरर् 
िातलम 

1 ददन 1000 20000 20000 

209 उप प्रमखु, प्र.प्र.अ. 
समेि ५ जना 

र्वतभन्न र्ोजना 
अनगुमन 

15 1000 75000 45000 

 जम्मा     90200  

 
 
 
 

90200 

67.  241-076/11/20 गोडैटा नगरपातलकाबाट एकडारा गाउँपातलका महोत्तरी सरुवा भएका अ.हे.व.भषूर् 
कुमार र्ादवलाई सरुवा भ्रमर् खचि वापि रु.10800। पाररवारीक दैतनक भ्रमर् भत्ता सम्बर्न्ध अतभलेख 
म.ले.पा.फा.नं189 मा उल्लेख गरी भकु्तानी गरेकोमा तनजको रमानामा सरुवा भ्रमर् खचि नतलएको उल्लेख 
गरेको देर्खएकोले हार्जर भएको कार्ािलर्बाट भकु्तानी नतलएको प्रमार् पेश हनु ुपने अन्र्था असलु हनु ुपनेरु. 

 

 

 

 

10800 

68.  वडा प्रशासतनक खचिाः नगरपातलकाले  वडा सतमतिको बैठकको र्चर्ा खाजा वापि मातसक रु.30000। का 
दरले 12 वटा वडालाई रु.360000। का दरले बार्षिक रु.4320000।वजेट व्र्वस्था गरी वडा 
सर्चवले खाजा र्वल पेश गरेको आधारमा सोधभनाि गरेको देर्खर्ो । र्सरी र्चर्ा  खाजा वापिको सोधभनाि 
नददई सम्बर्न्धि पाटीलाई नै भकु्तानी गनुि पदिछ । र्चर्ा खाजाको र्वल सम्बर्न्धि वडाको नभई नभई अको 
वडाको पसलको संलग्न गरेको देर्खर्ो । र्स्िो खचि वास्िर्वक रुपमा भएको हो भनी एर्कन गनि सर्कएन । 
सम्बर्न्धि पाटिलाई भकु्तानी गनुि पने रकम कमिचारीलाई एकमषु्ट रुफमा सोधभनाि गरेको केही उदाहरर् 
तनम्नानसुार छन । कोतभड १९ को कारर् चैर देर्ख असार सम्म लकडाउन भएको अवतधको समेि र्सरी 
एकमषु्ट खाजा र्चर्ाको र्वल पेश गरेको देर्खएकोले र्स्िो कार्िमा तनर्न्रर् गरी कोतभडको समर् चैर देर्ख 
जेष्ठ सम्म भकु्तानी रु.270000। भन्दा बढी भकु्तानी भएको वडा नं.9 को रु.40275। र वडा नं.12 
को रु.40270 असलु गनुि पने रु. 
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29 
 

गो.भौ. भकु्तानी पाउन े अवतध रकम संलग्न र्वल 

235 वडा नं.2 वडा सर्चव 
रामपिृ तसंह 

श्रावर् देर्ख  पौंष 139000 सोनरुाज तमष्ठान  
भ्डार र्वष्ट्र् ु  गा.प.3 
को  र्वल  

254 वडा नं.7 वडा सर्चव अतनल 
कुमार गिुा 

श्रावर् देर्ख 
फाल्गनु 

198470 कृष  खाजा  घर वडा 
नं.8 को र्वल 

367 वडा नं.11 वडा सर्चव 
तभखारी राउि 

श्रावर् देर्ख वैशाख 254700 - 

546 वडा नं.4 उप्रने्द्र महिो फाल्गनु देर्ख 
आसार 

105000 - 

 
 
 

574 

वडा नं.9 वडा सर्चव राम 
एकवाल रार्   

श्रावर् देर्ख असार 
मसान्ि  सम्म 

310275 कृष्ट्र् अजुिन चमेना गहृ 
वडा नं.8 

वडा नं.12 वडा सर्चव राम 
एकवाल रार्   

श्रावर् देर्ख असार 
मसान्ि  सम्म 

310275 कृष्ट्र् अजुिन चमेना गहृ 
वडा नं.8 

वडा नं.6वडा सर्चव राम 
एकवाल रार्   

श्रावर् देर्ख पौष  173468 कृष्ट्र् अजुिन चमेना गहृ 
वडा नं.8 

जम्मा  1236488   
69.  पदातधकारी औषधी उपचार खचिाः स्थानीर् िहको पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा सम्बर्न्ध ऐन, 2075 मा 

स्थानीर् िहका पदातधकारीलाई औषधी उपचार खचि ददने व्र्वस्था देर्खदैन । पातलकाले नगरकार्िपातलकाको 
तनर्िर्ले वडाध्र्क्ष पारस तमश्र, भोला महिो कोईरी र र्वजर् प्रसाद र्ादव गर्म्भर प्रकृतिको रोगका कारर् 
स्वस््र् अवस्था तबग्री उपचार गराउन ु पने भनी र्वल भरपाई संलग्न गरी क्रमशाः रु.75000।, 
रु.30000। र 95000। गरी रु.200000। राहि स्वरुप भकु्तानी गरेको देर्खर्ो । ऐनमा व्र्वस्था 
नभएको सरु्वधा प्रदेश कानून टेकेर तनर्िर्को आधारमा ददन नतमल्ने भएकोले र्स्िो खचिले व्र्र्भार पनि जान े
र तनर्तमि नदेर्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

200000 

70.  बजेट तनमािर् भत्तााः 429-077।३।१९ स्थानीर् सरकार संचालन ऐन,2074 मा नगरपातलकाको आतथिक 
वजेट तनमािर् वापि भत्ता ददने व्र्वस्था देर्खदैन । नगरपातलकाले कार्िपातलकाको तमति 2077।३।९ को 
तनर्िर्बाट प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि,लेखा प्रमखु, प्रशासन प्रमखु, र्जन्सी प्रमखु, र्ोजना प्रमखु सूचना प्रर्वतध 
अतधकृि र राजश्व शाखाका कमिचारी  समेि ७ जनालाई १ मर्हनाको िलब बराबर वजेट तनमािर् भत्ता वापि 
प्रोत्साहन भत्तामा खचि लेखी तनम्नानसुार रु.241465। भकु्तानी गरेको देर्खर्ो । ऐनमा व्र्वस्था नभएको 
वजेट तनमािर् भत्ता कर कट्टी वाहेक असलु गनुि पने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

239051 

70.1.  नगरपातलकाका कमिचारीहरुलाई िलब स्केलको २० प्रतिशिका दरले प्रोत्साहन भत्ता रु.2364362। र 
वजेट तनमािर्मा सहर्ोग गरेवापि थप १ मर्हनाको िलब बराबर भत्ता रु.241465। गरी 
रु.2605827। भकु्तानी गदाि थप प्रोत्साहनमा १५ प्रतिशि अतग्रम कर कट्टी गनुि पनेमा १ प्रतिशि मार 
कट्टी गरी वार्षिक करमा समावेश गरी पाररश्रतमक कर गर्ना समेि गरेको नदेर्खएकोले थप १४ प्रतिशि 
अतग्रम कर रकम असलु गनुि पने रु. 

 

 

 

 

 

 

364816 

71.  अन्र् तनकार्को खचिाः पातलकाले आफ्नो कार्िक्रम र अर्खिर्ारीबाट अन्र् कार्ािलर्को खचि भकु्तानी गरेको 
अतनर्तमि देर्खएको रु . 
गो.भौ.नं. तनकार्को नाम खचि र्ववरर् रकम 

369-077।३।७ सशस्त्र प्रहरी बल वेस क्र्ाम्प सनु्दरपरु ईन्धन खचि 8735 

३८२-०७७।३।८ प्रहरी चौकी हरकठवा ईन्धन खचि 5940 

३३-०७६।८।३० सशस्त्र प्रहरी बलरा उद्योरर् सवारी ममिि  29550 

 

198157 
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५१-०७६।९।१५ तिलराम पन्थी सशस्त्र प्रहरी तनरीक्षक सवारी ममिि  60018 

60-०७६।९।१७ अ.स.ई. राजाराम ठाकुर सवारी ममिि  21875 

७४-076।१०।९ अ.स.ई.रमेश कुमार झा सवारी ममिि  37810 

३९१-०७७।३।१६ हरकठवा प्रहरी चौकी सवारी ममिि  19949 

392-077।३।१६ गोडैटा प्रहरी चौकी सवारी ममिि  14280 

 जम्मा  198157 
 

72.  415-077।३।१६ बाट सेन्चरुी बैंकको शाखा प्रमखु जीवन ठाकुरलाई पातलका तभरका र्ोजनाहरुको 
अनगुमन गरे वापि रु.12000। भ्रमर् खचि भकु्तानी गरेको देर्खर्ो । र्सरी गैर सरकारी तनकार्को 
कमिचारीले पातलकातभर र्ोजनाहरुको अनगुमन वापि भ्रमर् खचि ददन नतमल्न े भएकोले असलु उपर गनुि 
पनेरु. 

 

 

 

 

12000 

73.  पदातधकारी िथा कमिचारीलाई सोधभनािाः नगरपातलकाले ममिि िथा ईन्धन वापि कमिचारी र पदातधकारीलाई 
समेि र्वल पेश गरेको आधारमा सोधभनाि ददने गरेको देर्खर्ो ।स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ 
वमोर्जम प्रमूख प्रशासकीर् अतधकृिलाई अर्खिर्ारी ददई सकेपतछ साविजतनक खररद ऐन र तनर्मावली 
अनसुार खररद गरी भकु्तानी गनुिपनेमा कमिचारी िथा पदातधकारीबाट र्वल तलई सोधभनाि गरेको खचि तनर्तमि 
नदेर्खएको रु. 
गो.भौ. खचि र्ववरर् कमिचारी।पदातधकारी रकम 

125-076।१०।१३ राहि,ईन्धन र ममिि वडा अध्र्क्ष र्शव कुमार राउि 415310 

  
 

148-०७६।११।१५ 

सवारी ममिि वडा अध्र्क्ष र्शव कुमार राउि 27650 

ईन्धन वडा अध्र्क्ष र्शव कुमार राउि 22875 
संचार वडा अध्र्क्ष र्शव कुमार राउि 10500 

 

152-०७६।११।८ 

ममिि  वडा अध्र्क्ष रमेश कुमार र्ादव 30410 

संचार  वडा अध्र्क्ष रमेश कुमार र्ादव 9000 

ईन्धन  वडा अध्र्क्ष रमेश कुमार र्ादव 28054 

२११-076।11।21 ईन्धन वडा अध्र्क्ष ददनेश कुमार दास 27000 

संचार वडा अध्र्क्ष ददनेश कुमार दास 12000 

199-०७६।११।२१ ईन्धन, संचार र र्वर्वध वडा सर्चव राम एकवाल राउि 70788 

530-०७७।३।३० ईन्धन, संचार र र्वर्वध कमिचारी। पदातधकारी ३० 
जना 

554285 

550-077।3।31 ईन्धन, संचार र र्वर्वध कमिचारी। पदातधकारी 11 
जना 

688395 

572-077।३।३० ईन्धन, संचार र र्वर्वध कमिचारी। पदातधकारी 8 जना 776968 

579-०७७।३।३० ईन्धन, संचार र र्वर्वध कमिचारी। पदातधकारी 15 जना 409572 

595-०७७।३।३० ईन्धन, संचार र र्वर्वध कमिचारी। पदातधकारी 17 जना 317275 

9-076।९।१४ ग्राभेल र्वच्छाएको र 
हू्यम पाईप जडान 

वडा अध्र्क्ष र्शव कुमार राउि 24900 

जम्मा   3424982  

 

 

 

 

 

 

3424982 

 र्शक्षा िफि   

74.  िलबी प्रतिवेदन- तनजामति सेवा ऐन, 20४९ को दफा 7 ख 2 अनसुार स्वास््र्कमी िथा र्शक्षकहरुको 
िलबी प्रतिवेदन पाररि गरेर खचि लेख्न ुपनेमा िलबी प्रतिवेदन पाररि नगरार् खचि लेखेकोमा िलब भत्ता र 
ग्रडे रकम पाररि प्रतिवेदन सँग तभडान गरी एर्कन गनि सर्कएन ।  
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75.  भौतिक पवृािधार तनमािर् अनदुानाः  नगरपातलकाले र्स वषि तनम्नानसुार र्वद्यालर्हरुलाई कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 
परु्स्िका 2076/77 वमोर्जम आतथिक वषिको अन्त्र्मा मार अनदुान उपलब्ध गराएकोमा भौतिक तनमािर् 
कर्िको लागि अनमुान र र्वद्यालर्हरुको संझौिा पेश भएन । अनदुान रकमको संझौिा  प्रार्वतधक मूल्र्ांकन 
िथा कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन पेश हनु ुपने रु. 
क्र.सं. र्वद्यालर्को नाम भौतिक पूवािधार रकम कैर्फर्ि 

1. वेर्ीभोला नमनुा 
उ.मा.र्व.गोडैटा-8 

नमूना र्वद्यालर् सधुार 
गरुुर्ोजना अनरुुप 
भौतिक तनमािर् 

15000000 पातलकाले पेश्की 
जनाएको । 

2. जनिा उ.मा.र्व.गोडैटा-5 ४ कोठे भवन तनमािर् 3200000 पातलकाले पेश्की 
जनाएको । 

3. ज.तन.मा.र्व. जर्परु 
वेल्वाजवदी 

2 कोठे भवन तनमािर् 1600000 पातलकाले पेश्की 
जनाएको । 

4. ज.न.मा.र्व.तसमरा 
भगविीपरु 

नमनुा र्वद्यालर् सधुार 
गरुुर्ोजना अनरुुप 
भौतिक तनमािर् 

15000000 पातलकाले पेश्की 
जनाएको । 

5. गोडैटा श्रोि केन्द्र भवन 
तनमािर् 

WASH सरु्वधा भएको 
शौचालर् तनमािर् 

700000 पातलकाले पेश्की 
जनाएको । 

6. मदरसा रहमातनर्ा 
र्जर्ाउन ईस्लाम र्पपरनाथ 
गोडैटा 

WASH सरु्वधा भएको 
शौचालर् तनमािर् 

700000 पातलकाले पेश्की 
जनाएको । 

 जम्मा  36200000   

 

 

 

 

 

36200000 

76.  प्रार्वतधकधारका र्शक्षकहरुको िलब भत्तााः  पातलका अन्िगििका वेर्ीभोला नमनुा उ.मा.र्व. गोडैटा-8 र जनिा 
उ.मा.र्व. गोडैिा-5लाई र्शक्षर् तसकाई सामाग्री िथा ल्र्ाव अतसस्टे्ट, ईक्वीपमेन्ट र ओ.जे.टी. संचालन 
खचि वापि प्रति र्वद्याथी लागि रु.14 लाख 40 हजारका दरले र्स वषि २८ लाख ८० हजार  अनदुान 
आतथिक वषिको अन्त्र्मा असार ३१ गिे  उपलब्ध गराएकोमा उक्त र्वद्यालर्ले अनदुान रकमबाट संचालन 
गरेको प्रार्वतधक र्वद्याथीको र्वषर्गि र्वद्याथी र्ववरर् पेश गरेको देर्खएन । जसबाट प्रति र्वद्याथी लागि 
एर्कन हनु सकेन । पातलकाबाट अनगुमन गरी अनगुमन प्रतिवेदन पेश हनु ुपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2880000 

77.  पाठ्यपसु्िक अनदुान:कार्िक्रम कार्ािन्वर्न परु्स्िका २०७६।०७७ को र्क्रर्ाकलाप नम्बनर 
२.१५.११.७६१ मा पातलकाले सम्बर्न्धि र्वद्यालर्बाट कक्षागि र्वद्यातथिहरुको र्थाथि ि्र्ाँक तलई दोस्रो 
चौमातसक अवधी तभर पर्हलो पटकमा र्वद्याथी संखर्ाको ७५ प्रतिशि संखर्ा लाई अनदुान ददने व्र्वस्था 
भएकोमा पातलकाले र्वद्यालमा eMIS र्ववरर् तलएको भएमा पतन हरेक र्वद्यालर्को कक्षागि र्वद्याथी संखर्ा र 
पाठ्यपसु्िकको दर उल्लेख गरी ७५ प्रतिशि रकम तनकासाको र्ववरर् िर्ार गरर तनकासा गनुि पनेमा र्वस्ििृ 
र्ववरर् िर्ार नगरी पातलकाले दोश्रो चौमातसक तभर ददन ु पने 75 प्रतिशि रकम वापि २४ वटा 
र्वद्यालर्लाई गो.भौ. ३५४ तमति 2077।३।२ बाट रु.4152174। र दोश्रो र्कस्िा २०७७ वैशाखको 
वास्िर्वक र्वद्याथी संखर्ा र पसु्िक खररद गरेको र्वल िथा र्विरर् गरेको भरपाई वेगर गो.भौ. 539 
५३९-077।३।३१ बाट थप रु.1858465। अनदुान ददएको देर्खर्ो । पातलकाले कोतभड १९ का 
कारर् र्वद्यालर् संचालन नभएको अवस्थामा र्वद्याथी भनािको र्ववरर्, पाठ्यपसु्िक खररद र र्विरर् गरेको 
वेगर थप अनदुान वापि आतथिक वषिको अन्त्र्मा ददएकोले र्वद्याथीले शैर्क्षक सरको शरुुवािमै परुा सेटमा 
स्वीकृि दररेट वमोर्जमको पाठ्यपसु्िक पाए नपाएको अनगुमन गरी खररद र र्विरर्को प्रमार् पेश हनु ुपने 
अन्र्था थप रकम असलु गनुि पने रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1858465 

 

78.  गैर आवार्शर् छारवतृ्तीाः कार्िक्रम कार्ािन्वर्न परु्स्िका 2076/77 वमोर्जम र्वद्यालर्ले IEMIS मा प्रर्वष्ट  
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ि्र्ांकलाई सम्बर्न्धि र्वद्यालर्बाट काक्षगि र्वद्याथीहरुको र्थाथि ि्र्ांकसंग सत्र्ापन गराई र्शक्षा 
अतधकृिबाट प्रमार्र्ि गरी सोक आधारमा र्वद्यालर्हरुलाई छारवरृ्त्त रकम अनदुान ददने व्र्वस्था छ । 
नगरपातलकाले उपरोक्तानसुार कक्षागि र्वद्याथी संखर्ासंग सत्र्ापन गराई संखर्ा र दरको र्हसाबले अनदुान 
ददन ु पनेमा गो.भौ.539 तमति 2077।३।३१ मा २५ वटा र्वद्यालर्का 1-5 कक्षा छारा छारवरृ्त्त 
रु.1590000।,6-8 कक्षा छारा छारवरृ्त्त रु.488400। र दतलि छारवरृ्त्त1-5 कक्षा 
रु.722000।, 6-8 कक्षाको रु.150400। गरी रु.2950800। अनदुान ददएको देर्खर्ो । 
लेखापरीक्षर्को क्रममा पेश भएको र्वद्यालर्बाट प्राि केही अध्र्र्नरि र्वद्याथी संखर्ाको आधारमा छारवतृि 
अनदुान तभडान गदाि तनम्नानसुार र्वद्याथी संखर्ाले हनुे रकम भन्दा बढी रकम अनदुान ददएको देर्खएकोले 
उक्त रकम असलु गरी अन्र् र्वद्यालर्को समेि अनगुमन गरी र्थाथि र्वद्याथी भन्दा बढी संखर्ामा गएको 
रकम एर्कन गरी असलु िथा अनगुमन प्रतिवेदन पेश हनु ुपने रु. 

 

र्वद्यालर्को नाम 
र्वद्याथी संखर्ा अनदुान ददन ु

पने 

अनदुान 
ददएको 

बढी 
अनदुान 1-5 

छारा 
1-5 
दतलि 

6-8 
छारा 

6-8 
दतलि 

सामदुार्र्क प्रा.र्व. तसमरा 
भगविीपरु-2 

152 52 - - 81600 100800 19200 

प्रा.र्व. रोहवुा गोडैटा-4 99 179 - - 111200 155200 44000 

प्रा.र्व. तसमरा भगविीपरु-
3 

73 32 - - 42000 51600 9600 

प्रा.र्व. मधवुनी गोडैटा-
12 

50 - - - 20000 26000 6000 

सामार्जक सामदुार्र्क 
प्रा.र्व. जर्परु 

65 28 - - 37200 42800 5600 

ज.प्रा.र्व.माधोपरु 
तससौटीर्ा 

89 - - - 35600 78000 42400 

जम्मा     126800  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126800 

79.  कार्िक्रम कार्ािन्वर्न परु्स्िका 2076/77 वमोर्जम पातलकाले र्वद्यालर्हरुलाई र्वतभन्न अनदुान रकम 
उपलब्ध गराउँदा अनदुानको लातग तनम्नानसुारका आवश्र्क र्ववरर् वेगर आतथिक वषिको अन्त्र्मा ददएको 
देर्खएकोले आवश्र्क प्रमार् कागजाि पेश हनु ुपने रु. 
गो.भौ र्वद्यालर्को नाम अनदुान र्कतसम रकम कैर्फर्ि 

418-77।३।१७ जनिा मा.र्व. रामवर् ICT  कम्प्रू्टर 
अनदुान 

650000 ICT सम्बन्धी पूवािधार र 
संचालनको अनगुमन 
प्रतिवेदन पेश हनु ुपने 

नारार्र्हरी मा.र्व. 
तससौर्टर्ा 

650000 

494-77।३।३० नमूना गरुुर्ोजना 
वापि थप  

वेर्ी भोला न.मा.र्व. 2650000 गरुुर्ोजना अनसुारको 
तनमािर् कार्िको लागि 
अनमुान संझौिा र 
अनगुमन  प्रतिवेदन पेश 
नभएको 

538-७७।३।३१ वैद्यनाथ मा.र्व. 
मधवुतन 

ल्र्ाब संचालन 650000 र्वगिमा र्स्िो अनदुान 
नपाएको खलु्ने गरी 
र्वद्यालर् छनौटको तनर्िर् 
पेश नभएको । 

 

 

 

5551000 
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538-७७।३।३१ वेर्ी भोला न.मा.र्व. 
समेि ९ र्वद्यालर् 

गर्र्ि, अंग्रजेी र 
र्वज्ञान र्वषर्का 
लातग र्कट्स अनदुान 

450000 र्वगिमा र्स्िो अनदुान 
नपाएको खलु्ने गरी 
र्वद्यालर् छनौटको तनर्िर् 
पेश नभएको । 

538-७७।३।३१ ज.न.मा.र्व. तसमरा 
भगविीपरु 

र्शक्षा प्रोत्साहन 
अनदुान 

50000 कार्ि सम्पादन करार र 
उत्कृष्ट छनौटको तनर्िर् 

538-७७।३।३१ जनिा उ.मा.र्व. 
रामवन 

उत्कृष्ट र्वद्यालर् 
अनदुान 

200000 कार्ि सम्पादन करार, 
अनगुमन, प्रगिी र उत्कृष्ट 
र्वद्यालर् छनौट प्रमार् 

323-७७।२।१५ 20 र्वद्यालर् र्वद्यालर् सहर्ोगरी र 
कमिचारीलाई 
प्रोत्साहन 

251000 र्वद्यालर्को खािामा जम्मा 
गरेको बैक आदेश भरपाई 
नभएको । 

जम्मा  5551000   
80.  ददवा खाजा अनदुानाः ददवा खाजाको नमनुा परीक्षर् गदाि र्वद्यालर्बाट पेश भएको र्वद्याथीको संखर्ात्मक 

र्ववरर् र र्विरर् गरेको भरपाईमा फरक पारी बढी र्वद्याथी संखर्ाको अनदुान गररएको रकम असलु हनु ु
पनेरु. 
र्वद्यालर्को नाम  

कक्षा 
र्वद्याथीको 
र्ववरर् अनसुार 

खाजा  अनदुान 
ददएको र्व.संखर्ा 

संचालन 
ददन 

बढी अनदुान 

श्री नारार्र् हरर 
मा.र्व. तससौर्टर्ा 

1 107 146 117 68445 

श्री सामदुार्र्क प्रा.र्व. ECD 44 130 143 184470 

श्री जनिा आ.र्व. 
जर्परु 

ECD 56 66 132 19800 

1 50 60 132 19800 

3 52 65 132 25740 

4 55 60 132 9900 

श्री नथनुी र्वजर् 
प्रा.र्व. पाठ्शाला, 
गोडैटा 

1 66 100 76 38760 

2 49 91 76 47880 

3 27 48 76 23940 

4 53 70 76 19380 

जम्मा    458115  

 

 
 

458115 

 

 

 प्रदेश शसिि िफि   

81.  500-077/3/30 प्रदेश सरकार शसिि िफि  हररकान्ि दासको खेि देर्ख दलुवा जाने वाटोमा माटो िथा 
ग्राभेल कार्िको लागी लागि अनमुान रु.2683112। मा रु.2551201। मूल्र्ांकनमा श्रमदान कट्टी गरी 
रु.2310000। भकु्तानी गरेको तनम्नानसुार देर्खर्ो । 

 

82.  एक्साभेटरबाट नरम माटो काटी सडकमा र्फतलङ्ग गने कार्ि मूल्र्ांक रु.508323। र एक्साभेटरको ढुवानी 
वापि रु.20000। मूल्र्ांकन गरेको एक्साभेटर प्रर्ोगको कर र्वजक पेश नभएकोले मेर्शन भाडाको भाडा 
कर रु.52832। कर र्वजक पेश भएको रु.238270।को 2.5 प्रतिशिले रु.39550। ज्र्ामी 
रु.337500।को रु.3375। गरी कुल रु.99332। अग्रीमकर कट्टी गनुि पनेमा रु.64175। मार 
कट्टी गरेकोले घटी कर रकम असूल गनुि पने रु. 

 
 
 
 

35157 

83.  संझौिामा हू्यमपाईप खररद, ढुवानी र जडान कार्ि उल्लेख नभएकोमा 8 थान हू्यमपाईप खररद ढुवानी र 
जडानको रु.398410। मूल्र्ांकन गरी भकु्तानी गरेको देर्खएकोले संझौिा भन्दा बढी कार्िको लागि 
अनमुान र संझौिा ररभाईज नगरी भकु्तानी गरेको तनर्तमि नदेर्खएको रु. 

 
 

398410 
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84.  उर्द्ार राहि िथा पूर्ि स्थापना खचिाः पातलकाले घर जलेको बाढी र्पतडि गररब र्वरामी, मेल पवि, पूजा, र्ज्ञ 
जस्िा कार्िमा नगर प्रमखुको तसफाररसमा र्वल राखी र आतथिक सहार्िामा र्वल वेगर समेि र्ो वषि उर्द्ार 
राहि िथा पूनिस्थापना खचि वापि रु.2999390। खचि लेखेको देर्खर्ो । र्स्िो खचिमा कार्िर्वतध स्वीकृि 
गरी खचिमा तमिव्र्र्ीिा अपनाउनकुा साथै तनर्न्रर् गनुि पने  देर्खन्छ । 

 

85.  सेतनटरी प्र्ाड खररदाः505-077।३।३० नगरपातलकाले र्शक्षा िफि  सामदुार्र्क र्वद्यालर् छाराहरुलाई 
तनाःशलु्क स्र्ातनटरी प्र्ाड खररदका लातग रु.20 लाख वजेट व्र्वस्था भएकोमा 2077/3/4 मा खररद 
सम्बर्न्ध दरभाउपर माग गरी उन्निी मेतडतसन सप्लार्सिबाट 27013 थान मू.अ.कर वाहेक प्रति थान 
65.488 का दरले  खररद गरी रु.1999900। भकु्तानी गरेकोमा तनम्नानसुार देर्खर्ो । 

 

86.  र्वश्वव्र्ापी कोतभड-19 को कारर् 2076 चैर ११ देर्ख देशव्र्ापी लकडाउन भएको समर्मा र्वद्यालर् 
संचालन नभएकोमा र्वद्यालर्का छाराहरुका लातग भनी धेरै पररमार्मा खररद गरी मौज्दाि राखेको उर्चि 
देर्खएन । 

 

87.   सेतनटरी प्र्ाड र्विरर् िथा व्र्वस्थापन कार्िर्वतध 2076 को दफा 5 मा र्वद्यालर्ले आफ्ना छाराहरुको 
संखर्ाका आधारमा आवश्र्क पने सेतनटरी प्र्ाड स्थानीर् िहमा माग गरी पठाउन ु पने र स्थानीर् िहले 
शैर्क्षक व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ालीको ि्र्ांकसंग तभडाई र्वद्यालर्लाई आवश्र्क हनुे संखर्ामा उपलब्ध 
गराउन ु पने र र्वद्यालर्ले छाराहरुका लातग एउटा महामारी चक्रका लातग बढीमा १६ वटा सम्म प्र्ाड 
उपलब्ध गराउन ुपने व्र्वस्था छ । सो वमोर्जम माग िथा र्विरर् गरेको अतभलेख र्वद्यालर्बाट तलएको 
देर्खएन ।उक्त प्र्ाडको सम्बन्धमा अनगुमन गरी र्वद्याथी संखर्ा अनसुार खपि भए नभएको प्रतिवेदन पेश 
हनु ुपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999900 

 र्वपद् व्र्वस्थापन कोष िफि   

88.  प्रकोप व्र्वस्थापन कोष – कोरोना भार्रस संक्रमर् तनर्न्रर् िथा रोकथाम कार्ि गनि पातलकालाई प्रदेश 
सरकाबाट १५लाख, र स्थानीर् िहबाट रु.14387871/- रकम ट्रान्सफर गरी कुल रु.15587871/- 
आम्दानी गरेकोमा  वटा क्वारेन्टार्न  वटा आर्सोलेशन,  राहि र्विरर्, क्वारेन्टाईन होतडङ्ग सेन्टरतनमािर्, 
जनशर्क्त पररचालन र स्वास््र् सामाग्री खररद गरी रु.15887871/- खचि भएको  देर्खन्छ । पातलकाले 
उक्त खचि तनम्न र्क्रर्ाकलापमा देहार् अनसुार गरेको देर्खन्छ । 

क्र.सं. खचि र्ववरर् रकम कैर्फर्ि 

1 खाद्यान्न खररद 5098884 ४ वटा फमिबाट सोझै खररद गरेको देर्खर्ो । 

2 
खाजा, खाना, नास्िा र 
पानी 

756136 
राहि र्विरर् गदाि लाग्ने खाना खाजा र्चर्ा पानी िथा ज्र्ाला 
भकु्तानी  

3. 
खाजा, खाना,  पानी 
िथा क्वारेन्टाईन 
संचालन खचि 

3741427 क्वारेन्टाईन व्र्वस्थापन िथा संचालन खचि गनि 

4 
औषधी एवं स्वास््र् 
उपरकरर् सामाग्री 
खररद 

2255560 सोझै खररद स्वास््र् संस्थालाई हस्िान्िरर् गरेको । 

5 सूचना प्रकाशन 302825 
कोरोना भाईरस सम्बर्न्ध सूचना प्रकाशन गरे वापि सोझै 
भकु्तानी । 

6. 
दैतनक भ्रमर् िथा 
प्रोत्साहन भत्ता 

3368174 
लकडाउनको अवतधमा काम गने कमिचारीहरुलाई प्रोत्साहन 
भत्ता । 

7. 
साबनु,बैनर पम्प सेट 
र्वर्वध सामाग्री खररद 

364865 सोझै खररद । 

 जम्मा 15887871   

 

89.  खाद्यान्न खररदको दररेट र पररमार्को र्वश्लषेर्ाः  
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क्र.सं. खाद्यन्न पररमार् दररेट खचि रकम 

1. चामल 57934 के.र्ज. 42.5 देर्ख ४५ 2764130 

2. दाल 11144 के.र्ज. 117 देर्ख 118 1305970 

3. आर्ोतडन नून 6083 प्र्ाकेट 19.75 120139 

4. खाने िेल 5508 तल. 144.25 देर्ख163 908645 

 जम्मा   5098884  
90.  औषधी, स्वास््र् सामाग्रीको पररमार् िथा दररेट र्वश्लषेर्ाः 

क्र.सं. सामान पररमार्  दररेट 

1. र्प.र्प.ई. 91 सेट ४५०० देर्ख ११००० 

2. तडटौल साबनु 12848 र्पस 37.17 देर्ख 42 

3. के.एन.95 माक्स 1825 र्पस 200 देर्ख 800 

4. आर.डी.टी. र्कट 46 र्पस रु.1150 

5. र्ब्लर्चङ्ग पाउडर 50 बोरा  रु.4350 

6. सेतनटाईजर 500 एम.एल 64 थान  रु.450 

7. बेड सेट 470 थान 1700 देर्ख 2150 

8. सर्जिकल ग्लोब्स 660 जोडा 45 देर्ख 50 

9. माईक्रस पम्प सेट 13000 र्प. 1.5 देर्ख 3 

10. तडस्पोजल माक्स 6102 र्प. 20 देर्ख 30 

11. VMT 300 थान  रु. 550 

12. सेतनटाईजर 5 तल. 24 र्पस रु.3000  

 

91.  580-077।३।३१  क्वारेन्टाईन अनगुमन तनरीक्षर् वापि तनरीक्षर् प्रमार् र हार्जरी वेगर नगर प्रमखु 
९४  ददन, प्रमखु र्जल्ला अतधकारी  ३० ददन र र्ज.स.स. सभापिी 30  ददन प्रति ददन रु.1000। काक  
दरले रु.154000। खचि लेखी  प्रमखु र्जल्ला अतधकारीलाई रकम बझुाएको समेि देर्खएन । कोरोना 
भार्रसको संक्रमर्को  उपचारमा संलग्न जनशर्क्तको जोर्खम भत्ता व्र्वस्थापन आदेश, 2077 मा  
अनगुमन वापि  खचि लेख्न ेतमल्ने नदेर्खएकोले भकु्तानी  ददन  नतमल्ने आधार प्रमार्  पेश हनु ुपने अन्र्था 
तनरीक्षर्  र हार्जरी प्रमार् वेगर खचि लेखेको रकम असलु हनु ुपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

154000 

92.  जोर्खम भत्ता व्र्वस्थापन आदेश, 2077 नगरपातलकाले र्स वषि ३५ जना स्वास््र्कमी, २० 
सरुक्षाकमी,१५ प्रशासतनक कमिचारी र १० जना राजनैतिक पदातधकारीलाई आिेजािे खाना खाजा भनी 
काममा खटाएको पर र सो वमोर्जम कोतभड प्रभार्वि जोर्खम क्षेरमा काम गरेको क्वारेन्टाईन गि र स्थान 
अनसुारको हार्जरी संलग्न नगरी दैतनक रु.1000। का दरले प्रोत्साहन भत्ता वापि रु.3318174। 
भकु्तानी गरेको र्ववरर् प्राि भएको छ । कोतभड प्रभार्विलाई भत्ता र्विरर् आदेश वमोर्जम िोर्कएका 
क्षेरमा काम गरेको स्पष्ट देर्खने गरी प्रमार्र्ि हार्जरी  नहुँदा ५० प्रतिशि भन्दा बढी भकु्तानी गनि तमल्न े
देर्खदैन । उक्त आदेशमा राजनैतिक दललाई भत्ता ददने व्र्वस्था नभएकोमा पातलकाले राजनैतिक दलका 
प्रतितनतधलाई रु.258939। भकु्तानी गरी बढी व्र्र्भार पारेको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

258939 

93.  स्वास््र्कमी र प्रशासतनक कमिचारीलाई आदेशमा िोके अनसुार शि प्रतिशि, ७५ प्रतिशि र ५० प्रतिशि 
भत्ता पाउनेको कार्िमा खटाएको र कार्ि गरेको हार्जरी पेश नभएकोले अतधकृिस्िरको दैतनक िलब 
रु.1200। का दरले रु.600। मार ददन तमल्ने हुँदा  तनम्नानसुार 50 प्रतिशि भन्दा बढी प्रति ददन 
रु.400। का दरले बढी भकु्तानी गरेको रकम असलु गनुि पने रु. 
कमिचारी संखर्ा भकु्तानी बढी भकु्तानी 
स्वास््र्कमी 35 जना 2397000 958800 

 

1307200 
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प्रशासतनक कमिचारी 15 जना 612000 244800 

पदातधकारी 10 जना 259000 103600 

जम्मा  1307200  
94.  पेश्कीाः देहार्को संघसंस्था, पदातधकारीहरुले तनम्न व.उ.र्श.नं. बाट र्वतभन्न कार्िक्रम वापि तलएको पेश्की 

आ.व. को अन्त्र्सम्ममा फर्छ्यौट नभएकोले आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वर्त्तर् उत्तरदार्र्त्वा ऐन 2076 
वमोर्जम कार्ि सम्पन्न गरी तबल भरपाई पेश गरी फर्छ्यौट गनुि पने रु. 
  फछिर्ौट गनि बाकँी पेश्कीको र्ववरर् 

पेश्की तलएको तमिी पेश्की तलने व्र्र्क्त िथा पदातधकारीको नाम पेश्की वाँकी 
चाल ुिफि    
०७६।०९।१७ गोरी शंकर राउि ११२००० 
०७६।१०।२१ श्री प्रा.र्व.मधवुनी गो. १२ १५२५५० 
०७६।१०।२१ श्री जनिा नमनुा उ.मा.र्व.तसमरा गो. ३ ५०८९५० 
०७६।११।२१ स्वास््र् चौकी रोहवुा २००००० 
०७६।११।२६ श्री वेर्ी भोला नमनुा उच्च मा.र्व.गो. ८ ६४०००० 
०७६।११।२६ श्री सामार्जक सामदुार्र्क जर्परु गो. २ ३००००० 
०७६।११।२६ श्री जनिा मा.र्व.रामवन गो. ५ ५५०००० 
०७६।१२।२८ श्री सावि जतनक जनिा आ.र्व.गो. ९ ३००००० 
०७७।०३।१८ अतभर्ान नेपाल सामदुार्र्क तसकाई केन्द्र गो. ५ २००००० 
०७७।०३।३० भरि मंडल २५००० 
०७७।०३।३१ सहाबदुदन तमकरानी ९५००० 
०७७।०३।३१  स्वा.संर्ोजक देव शंकर तमश्र ५००००० 
०७७।०३।३१ जनिा आ.र्व. २५०००० 
076।९।१६ स्वा. सह संर्ोजक प्रमोद पंतडि -वहृि पोषर् कार्िक्रम 

संचालन गनि 
1585000 

076।९।१६ स्वा.संर्ोजक देव शंकर तमश्र-  खाद्यसरक्षा चौमातसक 
सतमक्षा वैठक  

260000 

076।10।23 स.चा. भरि मंडल-ईन्धन, ममिि  130000 
076।११।२१ साविजतनक प्रा.र्व. र्पपरनाथ-ददवा खाजा 180000 
076।११।२१ रोहवुा स्वास््र् चौकी-आमा सरुक्षा 200000 
077।३।३१ स्वा.संर्ोजक देवशंकर तमश्र- कोरोना रोकथाम व्र्वस्थापन 500000 
077।३।१८ कु.अ.साहवदुदन तमकरानी-औली,कुष्ठरोग र क्षर्रोग तनर्न्रर् 

कार्िक्रम 
387000 

077।३।३१ कु.अ.साहवदुदन तमकरानी- स्वास््र् कार्िक्रम 95000 
2077।३।९ नगर सभा संचालन पेश्की राजर्कशोर साह 500000 
077।३।१८ अतभर्ान नेपाल सा.र्श.र्व. केन्द्र-र्शक्षर् तसकाई 200000 
पूरँ्जगि िफि   0 
077।३।११ सू.प्र.अ. अरर्वन्द कुमार साह लाई मेर्शन औजार खररद गनि  300000 
०७७।३।३१ सवारी चालक भरि मंडल  सडक ममिि 500000 
 जम्मा 8670500  

 

 

 

8670500 

 प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम िफि   
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95.  प्रधानमन्रीरोजगारकार्िक्रम– स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्र्क्तलाई न्रू्निम रोजगारी प्रत्र्ाभिू गराउन 
एव सामदुार्र्क पूवािधारहरुको र्वकासमाफि ि नागररकको जीवन र्ापनमा सधुार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले 
स्थानीर्िहतभर प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम सञ्चालनमा रहेको छ।र्स कार्िक्रम अन्िगिि स्थानीर्िहतभरका 
वडाहरुमा सडक नाला, मोटर बाटो, र्नार, प्रतिक्षालर् तनमािर् कार्ि लगार्िका कार्िक्रम सञ्चालन गरी र्स वषि 
304 जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराई रु.113111.1457।खचि गरेको छ।लर्क्षि वगिलाई 5 ददन देर्ख 
10 ददनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रतमक ज्र्ाला, प्रशासतनक र कार्िक्रम खचि समेि खचि लेखेका 
छन।्उक्त खचिवाट लर्क्षि वगिमा अल्पकालीन रोजगारी सजृना भएिापतन कामको दीगोपना िथा दीघिकालीन 
रोजगारी सजृिना भएको देर्खंदैन। 

गो.भौ.नं. तनमािर् कार्ि अर्वध 

रोजगार 
पाउन ेसंखर्ा 

खचि रकम 

586 

 वडा नं.6 नासी टोल देर्ख बगदह गाउँ सम्म 
सडक ममिि 

10 65 242036 

590  वडा नं.7 को कुलो सरसफाई 9 75 345801 

588 वडा नं.10 गाउँतभर सडक ग्राभेल कार्ि 8 50 247500 

587 

वडा नं.9 वकैर्ा र भाट वस्िी तभर सडक 
ममिि िथा तनमािर् 

8 48 341250 

589 वडा नं.10 ह्यमु पाईप जडान 5 25 99000 

591 

वडा नं.12 तसंचाई कुलो पैनी तनमािर् िथा 
ममिि संभार 

9 75 345000 

592 वडा नं.11 नहर सरसफाई र ममिि गने 6 128 346500 

593 

वडा नं.4 राधेश्र्ाम चौधरीको घर देर्ख मूल 
नहर सडक ममिि 

10 32 348092 

394 

वडा नं.5 माईस्थानको कल्भटि तनमािर्को दवैु 
साईडमा माटो पनेु िथा सडक ममिि 

9 36 317197 

609 

वडा नं.8 चन्द्र मोहन झाको फूलवारी देर्ख 
हलुाकी सडक सम्म ग्राभेल 

9 12 344613 

 जम्मा   2976989 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95.1.  609-077।३।३१ प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रमको मखुर् उपद्देश्र् मलुकु तभर पर्ािि रोजगारका अवसर 
तसजिना गरी सामार्जक सरुक्षाको  प्रदान गनुि पने व्र्वस्था रहेको छ । प्रधानमन्री रोजगारमा कार्िक्रममा 
संचालन हनु ेकार्िक्रममा कुल वजेट मध्रे् ७० प्रतिशि रोजगारमा र ३० प्रतिशि मेर्ट्रर्लमा खचि गनुि पने 
व्र्वस्था छ । र्स वषि पातलकाले वडा नं.8 चन्द्रमोहन झाको फूलवारी देर्ख हलुाकी सडक सम्म ग्राभेल 
कार्ि गनि  १२ जना रोजगारको ९ ददनको रु.520।का दरले रु.56160। रोजगारमा र मेर्ट्रिर्लमा 
रु.288453। खचि भएको देर्खर्ो । कार्िक्रम भन्दा फरक प्रकृतिले खचि गरेकोमा कार्ािलर्बाट छानवीन 
गरी  अनगुमन प्रतिवेदन पेश गनुि पने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

344613 

95.2.  प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम संचालन तनदेर्शका, 2075 को दफा ५-क_रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृि 
बेरोजगार व्र्र्क्तले लाभग्राही पररचर् पर पाउन ु पूवि अतनवार्ि रुपमा बैंक खािा खोल्न ुपने व्र्वस्था छ । 
पातलकाले र्स वषि प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम संचालन गदाि रोजगार केन्द्र सूचीकृि बेरोजगार व्र्र्क्तलाई 
नगद र्विरर् गरेको देर्खर्ो । कार्ािलर्ले रोजगारहरुको ज्र्ाला रकम बैंक माफि ि र्विरर् गनुि पदिछ । 

 

95.3.  अनगुमन, मूल्र्ाकंन िथा प्रतिवेदनाः प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम संचालन तनदेर्शका, २०७५ को दफा 73 
मा रोजगारको तनर्तमि रुपमा अनगुमन िथा मूल्र्ांकन स्थानीर् िहले कार्िक्रमको सम्बर्न्ध नगर 
कार्िपातलकाले गनुि पने व्र्वस्था छ । र्स वषि कार्ािलर्ले प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रमको अनगुमन, 
मूल्र्ांकन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको देर्खएन । नगर कार्ािपातलकाले अतनवार्ि रुपमा आर्ोजनाहरुको तनर्तमि 
अनगुमन गनुि पदिछ । 

 



 

38 
 

95.4.  रोजगार व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ालीाः प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम संचालन तनदेर्शका, 2075 को दफा ८८-

3_मा नगर कार्िपातलकाको कार्ािलर्, महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर् िथा कोष िथा लेखा तनर्न्रक 
कार्ािलर्मा र्स कार्िक्रमको सूचना संकलन वा प्राति, प्रगति प्रतिवेदन, ि्र्ांकको साविजतनक साविजतनकीकरर् 
र भकु्तानी गनि रोजगार व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ालीको अतनवार्ि रुपमा दिाि गराउन ुपने व्र्वस्था छ । 
कार्ािलर्ले प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रमको रोजगार व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ालीमा दिाि गाएको देर्खएन । 

 

95.5.  साविजतनक सनुवुाईाः  प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम संचालन तनदेर्शका, 2075 को दफा 78 मा सम्बर्न्ध 
नगर कार्िपातलकाका लाभग्राहीहरुको संलग्निामा वषिको कर्म्िमा एक पटक साविजतनक सनुवुाई कार्िक्रम 
आर्ोजना गनुि पने व्र्वस्था छ । पातलकाले साविजतनक सनुवुाई गरेको देर्खएन । 

 

96 पोषर् कार्िक्रम िफि   

96.1 बहकु्षेरीर् पोषर् कार्िक्रम अन्िगिि र्स वषि गभिविी मर्हलाहरुको लातग  चना १२०० के.र्ज. प्रति के.र्ज. 
रु.125। का दरले रु.210000। अफ्सा सप्लार्सि, मलंगवा बाट खररद भएको र्वल मार पेश भएको 
देर्खर्ो । चना र्विरर् कार्िक्रममा चना र्विरर् भएको भरपाई पेश नभएको देर्खर्ो  ।कार्ािलर्ले अनगुमन 
सर्हि चना र्विरर् गरेको भरपाई पेश गनुि पने रु. 

 

 

 

 

 

210000 

96.2 बहकु्षेरीर् पोषर् कार्िक्रम अन्िगिि र्स वषि गभिविी मर्हलाहरुको लातग  442 प्र्ाकेट घ्रू् हनमुान टे्रडसि 
बथनाहा महत्तरीबाट खररद भएको र्वल मार पेश भएको देर्खर्ो । घ्रू् र्विरर् कार्िक्रममा घ्रू् र्विरर् 
गरेको भरपाई पेश भएको देर्खएन । कार्ािलर्ले अनगुमन सर्हि घ्रू् र्विरर् गरेको भरपाई पेश गनुि पने रु. 

 

 

 

299676 

96.3 हनमुान टे्रडसि बथनाहा (304972867) महत्तरीबाट घ्रू् खररद गदाि र्वजक नम्बर उल्लेख नभएको कर 
र्वजक जारी गरी रु.34476। मू.अ.कर भकु्तानी गरेकोले मू.अ.कर सामार्ोजन हनुे प्रमार् पेश हनु ु पने 
अन्र्था असलु उपर गनुि पने रु. 

 

 

34476 

97 ब.उ.र्श.नं ३६५०१५३ (सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रमिफि )  

97.1 सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध,२०७५  को दफा १९ मा िोर्कएको शिि पूरा भएका 
व्र्वस्थापकीर् सूचना प्रर्ालीमा दिाि गराएको लाभग्राहीलाई सामार्जक सरुक्षा भत्ता ददने र दफा २१ मा 
लाभग्राहीको तबबरर् एम आर् एस मा प्रतबष्ट नभर् सामार्जक सरुक्षा भत्ता बापिको रकम तनकासा प्राि नहनुे  
व्र्वस्था रहेको छ । कार्ािलर्ले २०७७ असार मसान्ि सम्म एम आर् एस मा अनलार्न र्न्ट्री नगरेको 
मेनअुल लगिको आधारमा  सामार्जक सरुक्षा वापि रु.108165700। बैंकलाई र बालपोषर् भत्ता 
र्विरर् गनि पातलकाले वडा सर्चवहरुलाई  रु.22690000। नगद र्विरर् गनि पेश्की ददएको देर्खर्ो। 
नगद र्हनातमना हनु सक्ने र नगद तबत्तरर् जोर्खमपरु्ि हनुे भएकोले सामार्जक सरुक्षा भत्ता व्र्वस्थापकीर् 
सूचना प्रर्ालीमा दिाि गराई बैंकमाफि ि र्विरर् गनुि पदिछ । 

 

97.2 बालपोषर् भत्ता र्विरर् गनि आ.व.2076/77 मा वडा सर्चवहरुलाई रु.22690000। पेश्की ददई 
रु.4131800। र्विरर्को भरपाई पेश भएको छ । कार्ािलर्बाट पेशको भएको भरपाईको परीक्षर् गदाि   
व्र्वस्थापकीर् सूचना प्रर्ालीमा दिाि नभएको, लाभग्राहीको मागको आधारमा लगि तभडान गनि नसकेको र  
लाभग्राहीहरुको संखर्ा एर्कन गनि नसर्कने  भएकोले कार्ािलर् छानर्वन गरी असलु उपर गनुि पदिछ । 

 

97.3 पेश्कीाः सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर् गनि आ.व.2076/777 को तिनटै र्कस्िाको रकम तनम्नानसुार वडा 
सर्चवलाई पेश्की ददएकोमा आतथिक वषि तभर फर्छ्यौट गरेको नदेर्खएकोमा रु.22690000।पेश्की ददई रु. 
4131800। लेखापरीक्षर् गररएको घटाई बाँकी पेश्की रु.18558200।असलु फर्छ्यौट गनुि पने रु. 
वडा नं. पेश्की तलनेको नाम र पद र्कस्िा पेश्की रकम 

1 वडा सर्चव परुुषोत्तम रार् िेश्रो 766400 

2 वडा सर्चव रामपिृ तसंह प्रथम 601600 

2 वडा सर्चव अतनल कुमार गिुा दोश्रो र िेश्रो 1918400 
3 वडा सर्चव साधो तमश्र िेश्रो 609600 

4 वडा सर्चव उपेन्द्र महिो दोश्रो र िेश्रो 864000 

 

 

 

18558200 
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5 वडा सर्चव देवेन्द्र मर्ल्लक प्रथम र दोश्रो 1497200 

5 वडा सर्चव रत्नशे्वर पंतडि िेश्रो 835200 

6 वडा सर्चव ददपक कुमार तमश्र प्रथम 608000 

6 वडा सर्चव देवेन्द्र कुमार मर्ल्लक दोश्रो र िेश्रो 1384000 

7 वडा सर्चव अतनल कुमार गिुा प्रथम 364800 

7 वडा सर्चव रामपिृ तसंह िेश्रो 464000 

8 वडा सर्चव मार्ा देवी खरी िेश्रो 445000 

9 वडा सर्चव राम एकवाल रार् तिनटै 2451200 

10 वडा सर्चव गौरीशंकर राउि दोश्रो र िेश्रो 1379200 

11 वडा सर्चव तभखारी राउि तिनटै 2699200 

12 वडा सर्चव रामएकवाल रार् दोश्रो र िेश्रो 1670400 

 जम्मा  18558200  
97.4 सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को दफा २५(क) बमोर्जम बैंकले लाभग्राहीको 

खािामा रकम जम्मा भएको स्पष्ट देर्खने गरी लाभग्राहीको नाम, बैंक खािा नं. र जम्मा भएको रकम 
सर्हिको र्ववरर् चौमातसक रुपमा सम्बर्न्धि स्थानीर् िहलाई र्वद्यिुीर् माध्र्ममा अतनवार्ि रुपमा 
पठाउनपुनेमा र्ो आ.व.मा बैंक माफि ितबिरर् को लातग सेन्चरुी बैंकलाई  प्रथम  रु.36152100।, दोश्रो 
रु.36285600। र िेश्रो रु.35728000। गरी रु.108165700। तनकासा ददएकोमा बैंकले 
लाभग्राहीको खािामा रकम जम्मा भएको स्पष्ट देर्खने गरी लाभग्राहीको नाम, बैंक खािा नं. र जम्मा भएको 
रकम सर्हिको र्ववरर् चौमातसक रुपमा नगरपातलकालार्  र्वद्यिुीर् माध्र्ममा सो अनसुारको तबबरर् पेश  
गरेको देर्खएन  । लेखापरीक्षर्को क्रममा माग गदाि बैंकको 2078।१।२४ को तनकासा रकम मध्रे् 
परबाट आतथिक वषि 2074।७५ को रु.841200। 2075/76 को रु.808600। र 2076।७७ 
को रु.1838000। बैंकमा नै मौज्दाि रहेको र्ववरर् पेश भएको छ ।र्सरी चौमातसक रुपमा 
लाभग्राहीको खािामा जम्मा गरी बाँकी रकम कार्ािलर्मा र्फिाि गनुि पनेमा वगि वषि देर्खको 
रु.3487800। लेखापरीक्षर् अवधी सम्म फिाि गरेको देर्खदैन । पेश भएको स्टेटमेन्ट अनसुार 
लाभग्राहीको खािामा ३ र्किास्िाको एकै चोटी लाभग्राही खािामा जम्मा गरेको देर्खर्ो । चौमातसक रुपमा 
लाभग्राहीको र्कस्िा अनसुार चौमातसक रुपमा लाभग्राहीको खािामा जम्मा गरेको र्ववरर् पेश गने 
कार्िर्वतधको अवस्था पालन हनु ुपदिछ । र्स आतथिक वषिको रु.1838000। समेि र्वगि वषिको मौज्दाि 
समेि अर्वलम्ब र्फिाि तलई संघीर् संर्चि कोष दार्खला गनुि पने रु. 
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97.5 सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध,२०७५  को दफा १९ मा िोर्कएको शिि पूरा भएका 
व्र्वस्थापकीर् सूचना प्रर्ालीमा दिाि गराएको लाभग्राहीलाई सामार्जक सरुक्षा भत्ता ददने र दफा २१ मा 
लाभग्राहीको तबबरर् एम आर् एस मा प्रतबष्ट नभर् सामार्जक सरुक्षा भत्ता बापिको रकम तनकासा प्राि नहनुे  
व्र्वस्था रहेको छ ।कार्ािलर्ले २०७७ असार मसान्ि सम्म एम आर् एस मा अनलार्न र्न्ट्री 
नगरेकोमेनअुल लगिको आधारमा लाभग्राहीको  खािामा रकम भकु्तानीको लागी बैंकमा पठाएको देर्खर्ो । 
एम.आर्.एसमा नाम नभएको व्र्र्क्तलाई सहकारी संस्था मफि ि र्विरर् गरेिापतन  उमेर, प्रकार र भत्ता पाउने  

दर फरक पनि सक्ने, भत्ता खाने व्र्र्क्त नखान सक्ने र नखाने व्र्र्क्त भत्ता खान सकेन भएकामा कार्ािलर्ले 
एम आर् एसमा नाम दिाि गराई भत्ता र्विरर् गनुि पने साथै र्विरर् भएको भत्ताको कार्ािलर् अनगुमन गरी 
प्रतिवेदन पेश गने । 

 

97.6 लगि कट्टााः सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को दफा १२ बमोर्जम स्थानीर् िहको 
वडाका सर्चव वा तनजले िोकेको र्जम्मेवार पदातधकारीले लाभग्राहीको मतृ्र् ु भएमा, एकल मर्हलाले र्वहे 
गरेमा, बालबातलकाको उमेर ५ वषि पगुेमा, एक आ.व. को बैंकबाट र्विरर् भएकोमा लगािार १ वषि सम्म 
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खािा तनस्क्रीर् भएमा, एक वषिको कुनै पतन र्कस्िा रकम नबझेुमा र अर्ोग्र् व्र्र्क्तले भत्ता प्राि गरेको 
प्रमार्र्ि भएमा लाभग्राहीको नाम सम्बर्न्धि स्थानीर् िहको मूल अतभलेखबाट कट्टा गनुि पने व्र्वस्था छ । 
गाउँपातलकबाट आ.व. २०७६।७७ मा लाभग्रार्हको लगटकट्टा गरेको र्ववरर् पेश भएको छैन । जसबाट 
वास्िर्वक लाभग्राहीको संखर्ा एर्कन गनि सर्कएन । 

97.7 पारदर्शििााः सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को दफा ३३(घ) बमोर्जम पारदर्शििा 
प्रवर्द्नका लातग सामार्जक सरुक्षा भत्ता प्राि गने लागग्राहीहरुको नाम नामेसी सम्बर्न्धि स्थानीर् िहले 
आफ्नो वेभ सार्टमा राख्न ेव्र्वस्था भए पतन पातलकाले आफ्नो वेभसार्टमा राखेको देर्खएन । 

 

97.8 सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को दफा २७ बमोर्जम नेपाल सरकारको संघीर् 
मामीला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्ले तनर्तमि, केन्द्रीर् पञ्जीकरर् र्वभागले तबशेष सूचक बनार् िथा 
र्जल्ला समन्वर् सतमतिको कार्ािलर्ले भत्ता र्विरर् कार्ि प्रर्क्रर्ाको तनरीक्षर् िथा अनगुमन गनुिपने व्र्वस्था 
भएिापतन र्स वषि सम्बर्न्धि तनकार्ले कार्िर्वतध अनसुार अनगुमन िथा तनरीक्षर् गरेको पार्एन. 

 

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

 

98  कर दस्िरु एवं आन्िररक आर्  
98.1 रसीद ठेली पेश नभएको-आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०५५ को पररच्छेद ४ को दफा १२ र १३ मा प्रचतलि 

कानून वमोर्जम नेपाल सरकारलाई प्राि हनुे राजश्व िथा सरकारी रकम सोही ददन वा त्र्सको भोतलपल्ट 
र्थास्थानमा दार्खला नगरेको देर्खन आएमा सम्बर्न्धि िालकु कार्ािलर् प्रमखुले १०ददन र्ढलो गरे १० 
प्रतिशि, १५ ददन र्ढलो गरे १५ प्रतिशि र १५ ददनभन्दा बढी र्ढलो गरे २५ प्रतिशि जररवाना गरी नगद 
दार्खला गनि लगाई कसूरको मारानसुार प्रचतलि कानून वमोर्जम र्वभागीर् कारवाहीसमेि गनि गराउन सक्न े
व्र्वस्था छ । पातलकाबाट नगदी रतसद बझुीतलने वडा कार्ािलर्हरुले दैतनक आजिन गरेको राजश्व रकम 
राजश्वको दैतनक आम्दfनL खािा -म=ले=प=फा=न +=१०८_मा दैतनक रतसद नम्वर र रकम खलुाई लेखाकंन गनुि 
पनेमा गरेको देर्खएन ।लेखापरीक्षर् क्रममा वडा तसचवहरुले बझेुका तनम्न रतसद ठेलीहरु पेश नभएकोले 
वास्िर्वक आम्दातन एर्कन गनि सर्कएन। पेश नभएका ठेलीहरुको सम्बन्धमा छानर्वन गरी राजश्व आजिन 
गरेको भए हजिना सर्हि दार्खला गरर सम्बर्न्धि व्र्र्क्तहरुलाई र्जम्मेवार बनाउन ुपदिछ । साथै उत्त ठेलीहरु 
लेखापरीक्षार्लाई पेश गररन ुपदिछ । 

रतसद बझेुको नाम र पद रतसद नं. ठेली संखर्ा ठेलीको प्रकार 
वडा नं.५र 8 वडा सर्चव रत्नेश्वर पंडीि 6001-6200,9001-9150 7 मालपोि 
वडा नं.3 र 4  वडा सर्चव साधो तमश्र 3051-3300,2251-2350 7 मालपोि 
वडा नं.5 र ६ वडा सर्चव देवेन्द्र मर्ल्लक 6601-6650,3851-3950,  

4201-4250, 4451-4500, 

4751-48, 4651-4700 

7 मालपोि 

वडा नं.4 वडा सर्चव उपेन्द्र महिो 3301-3400 2 मालपोि 
वडा नं.11 वडा सर्चव तभखारी राउि 351-600 5 मालपोि 
वडा नं.9 वडा सर्चव राम एकवाल रार् 7201-7300 2 मालपोि 
वडा नं.10 वडा सर्चव गौरी शंकर राउि 2251-3400, 3001-3050, 

5801-5900 
4 मालपोि 

 ठेक्काको लातग शरधुन महिो 5651-5700 1 नगदी 
वडा नं.10 वडा सर्चव उपेन्द्र महिो 5701-5800,1351- 1600 7 नगदी 
वडा नं.11 वडा सर्चव तभखारी राउि 01-250,1651-1750 7 नगदी 
वडा नं.7 वडा सर्चव अतनल गिुा 251-500 5 नगदी 

 



 

41 
 

वडा नं.12 वडा सर्चव ददपक कुमार तमश्र 501-750 5 नगदी 
वडा नं.5र ६  वडा सर्चव देवेन्द्र मर्ल्लक 751-1000,2301-2800 15 नगदी 
वडा नं.2 वडा सर्चव रामपिृ तसंह 1001-1250 5 नगदी 
न्र्ार् सतमति गौरी शंकर राउि 1251-1300 1 नगदी 
वडा नं.9र१२ वडा सर्चव राम एकवाल 
रार् 

1301-1350,2801-3100 7 नगदी 

कृर्ष शाखा सिेन्द्र ठाकुर 1601-1650 1 नगदी 
वडा नं.4 वडा सर्चव साधो तमश्र 1751-2000 5 नगदी 
वडा नं.५ वडा सर्चव रत्नेश्वर पंडीि 2001-2100,3101-3200 4 नगदी 
वडा नं. 8 वडा सर्चव मार्ा देवी खरी 2101-2250 3 नगदी 
वडा नं.3 वडा सर्चव परुुषोत्तम रार् 2251-2300 1 नगदी 
वडा नं.7 वडा सर्चव उमेश कुमार वस्नेि 3201-3450 5 नगदी 

जम्मा  106  
 

98.2 नगरपातलकाले र्स वषि आन्िररक आर् वापि रु.16146208। आम्दानी जनाएकोमा ठेक्का पट्टाबाट असलु 
भएको रु.688365। ठेक्का व्र्वस्थाको फाईल र असलुी र्ववरर् लेखापरीक्षर् पेश नभएको ठेक्का फाईल 
िथा असलुी दार्खला र्ववरर् पेश हनु ुपने रु. 

 

 

688365 

98.3 नगरपातलकाले वडा सर्चवमाफि ि मालपोिबाट असलुी रु.587252।, तसफाररस दस्िरुबाट रु.354781।, 
व्र्र्क्तगि घटना दिाि रु.590332।, प्रतितलर्प र जग्गा मलु्र्ांकन रु.106129। समेि कुल 
रु.1638494। आम्दानी जनाएकोमा उक्त आम्दानी नगदी रतसदको अधिकट्टी दैतनक आवजे र्किाब र 
दार्खला भौचर लेखापरीक्षर्मा पेश नभएकोले आम्दानी एर्कन हनु सकेन उक्त आम्दानीका असलुी िथा 
दार्खलाको प्रमार् पेश हनु ुपने रु. 

 

 

 

 

 

 

1638494 

98.4 रातसद तनर्न्रर् खािााः र्ो आ.व.मा पतन रतसद तनर्न्र खािा व्र्वर्स्थि नराखेको, गि वषिको ठेलीको मौज्दाि 
नराखेको, कति रतसद छपाएको र कति र्विरर् गरेको र्र्कन गनि सर्कएन । कार्ािलर्ले रतसद अर्हले सम्म 
कति रतसद प्राि भए, कति र्विरर् र कति मौज्दाि छ भनी छानवीन गरर र्र्कन गनुि पदिछ। 

 

98.5 राजस्वको अतभलेख ैाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) मा स्थानीर् िहले आफ्नो 
कारोवारको लेखा महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्को तसफाररसमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोर्जमको 
ढाँचामा राख्नपुने उल्लेख छ । कार्ािलर्ले र्स वषि राजस्व आम्दानीिफि  म.ले.प.फा.नं. १०८, १०८क र 
२३ राखेको देर्खएन  । ऐनको व्र्वस्था अनसुार म.ले.प.फा.नं. १०८ र म.ले.प.फा.नं. २३ का नर्ाँ 
संशोतधि फारम राखी राजस्व असलुी लेखा व्र्वर्स्थि गनुिपदिछ। र्स वषि नगदी रतसदबाट असलुी गरेको 
तसफाररस दस्िरु र मालपोिबाट रु.1532365। आम्दानी गरेकोमा सोको रतसद नम्बर अनसुार दैतनक 
आवजे नराखेबाट असलु गरी आम्दानी गरेको रकम एर्कन गनि सर्कएन । 

 

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

 

98.7 सवारी कराः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ मा नगरपातलकाले आफ्नो क्षेर तभरका 
सवारीमा िोर्कए बमोर्जम सवारी दिाि िथा वार्षिक सवारी कर र आफ्नो क्षेरमा आउने सबै प्रकारको 
सवारीमा िोर्कए बमोर्जम सवारी कर उठाउन ेउल्लेख छ । सम्वर्न्धि तनकार्सँग समन्वर् गरी हरेक वषि 
दिाि हनुे सवारीको अतभलेख रार्ख कर असूलीलाई प्रभाबकारी बनाउने िफि  सम्वर्न्धि तनकार्को ध्र्ान जान ु
पदिछ । 
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98.8 मनोरञ्जन कराः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ बमोर्जम तसनेमा, तभतडर्ो हल, सांस्कृतिक 
प्रदशिन हल, संगीि, तथर्टर मनोरञ्जन प्रदशिन स्थल, ऐतिहातसक स्थलको  शूल्कमा कर तलनपुने व्र्वस्था छ । 
आतथिक वषि २०७6।७7 मा पातलकाले मनोरञ्जन कर वापि  राजस्व उठाउने अनमुान प्रस्िाब गरेकोमा 
असलुी शनु्र् देर्खर्ो । र्स पालीकाको क्षेरतभर उठ्न ुपने मनोरञ्जन कर एर्कन गरर असलु गनुिपदिछ । 

 

98.9 दरभाउपर िथा बोलपर फारम तबक्री गरेको नगदी रतसद र तबक्री रर्जष्टर माग गरेकोमा पेश नभएकोले  
कति राजश्व प्राि भई कति दार्खला भएको हो र्र्कन गनि सर्कएन । कार्ािलर्ले छानर्वन गरर असलुी रकम 
दार्खला गनुि  पनि देर्खन्छ । 

 

 धरौटी िफि   
99 धरौटीाः गि बषिको मौज्दाि रु.585366.20। मा र्स बषि आम्दानी रु.1015463.10।  भर् कुल 

रु.1600829.30। मा रु.572643। र्फिाि जनार्  रु.1028186.30। मौज्दाि रहेको आतथिक 
तबबरर् पेश भएको  छ।  

 

99.1 कार्ािलर्बाट धरौर्ट बाकीको नामनामेतस तबबरर् पेश भएन ।जसबाट मौज्दाि कस कसको हो एर्कन गनि 
सर्कएन ।नामनामेसी तबबरर् िर्ार गरी नाम नखलेुको धरौट सदरस्र्ाहा गनुिपने देर्खन्छ । 

 

99.2 धरौटी र्फिािाः साबिजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२४ बमोर्जम   तनमािर्ब्र्ाबसार्र्को ररटेन्सन 
मतन बापि तबलबाट कट्टी गरर राखेको रकम र्फिाि गदाि आन्िररक राजस्व कार्ािलर्मा कर तबबरर् पेश 
गरेको प्रमार् पेश गरेपतछ मार ददनपुनेमा तनमािर् ब्र्ाबसार्र्ले कर तबबरर् पेश कर सामार्ोज गरीको पर 
वेगर मागको  आधारमा तनम्नानसुारको धरौटीर्फिाि गरेको देर्खएकोले भकु्तानी भएको म.ु अ. कर समार्ोजन 
गरेको प्रमार् पेश हनुपुने रु. 
गो.भा.न र्फिाि पाउनेको  र्फिाि  कैर्फर्ि 

22-077।१०।०७ प्रर्ाग सप्लार्सि, 
कर्वलासी-8 

75276 तनवेदनको आधारमा करचकु्ता प्रमार् 
पर र मू.अ.कर समार्ोजन वेगर 
भकु्तानी । 

23-०७६।१०।०७ लक्ष्मी सप्लार्सि ए्ड 
कन्स्ट्रक्सन मलंगवा-10 

198849 तनवेदनको आधारमा करचकु्ता प्रमार् 
पर र मू.अ.कर समार्ोजन वेगर 
भकु्तानी । 

24-076।१०।०७ राज कन्ट्रक्सन मलंगवा-
10 

19695 तनवेदनको आधारमा करचकु्ता प्रमार् 
पर र मू.अ.कर समार्ोजन वेगर 
भकु्तानी । 

29-076।10।24 ईस्माईल मेतडसन सप्लार्सि 
काठमान्डौ-32 

55000 तनवेदनको आधारमा करचकु्ता प्रमार् 
पर र मू.अ.कर समार्ोजन वेगर 
भकु्तानी । 

30-076।10।14 सरु्वस ुमेतडतसन काठमान्डौ 55000 तनवेदनको आधारमा करचकु्ता प्रमार् 
पर र मू.अ.कर समार्ोजन वेगर 
भकु्तानी । 

33-077।3।9 लक्ष्मी सप्लार्सि ए्ड 
कन्स्ट्रक्सन मलंगवा-10 

127650 तनवेदनको आधारमा करचकु्ता प्रमार् 
पर र मू.अ.कर समार्ोजन वेगर 
भकु्तानी । 

 जम्मा 531470  
 

 

 

 

 

 

 

 

531470 

१०० अनगुमन िथा सम्परीक्षर्– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फर्छ्यौट गने 
व्र्वस्था रहेको छ ।सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फर्छ्यौट गने गराउने काम कििव्र् प्रमखु 
प्रशासकीर् अतधकृिको हनुे व्र्वस्था छ । र्ो वषिको लेखापरीक्षर्को क्रममा तबगि बषिको बेरुज ुफर्छ्यौट 
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गरी   सम्परीक्षर्को लागी अनरुोध गरेको छैन।बाँकी बेरुज ुतनर्मानसुार फछिर्ौट गनुि पदिछ । 
१०१ संर्चि कोष िथा बेरुजकुो र्स्थिीाः पातलकाको संर्चिकोषको तबबरर्, बेरुज ु वगीकरर्(र्वतनर्ोजन, राज्स्व, 

धरौटी र अन्र्कारोबार) र अधावतधक बेरुज ुर्स्थति क्रमशाः अनसुरु्च १, अनसुरु्च २ र अनसुरु्च ३ मा समाबेश 
गररएको छ । 
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स्थातनर् संर्चंिकोष र्ववरर् अनसूुर्च 1 
2076/77 रु हजारमा 

  

तस.न.  स्थातनर्िह र्जल्ला 

आर् 
 

व्र्र् मौज्दाि 

लेखापरीक्षर् रकम बेरुज ुरकम 
बेरुज ु
प्रतिशि 

गि वषिको 
र्जम्मेवारी 

संघ िथा प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व 
वाँडफाँड 
रकम 

आन्िररक 
आर् अन्र् आर् 

जम्मा आर् 
चाल ुखचि पूरँ्जगि खचि अन्र् खचि जम्मा खचि 

 

1 2 3 4 5 6(2+3+4+5) 6 7 8 9(6+7+8) 10(1+6-9) 

1 
गोडौता 

नगरपालिका  सलािही 1191161 112987 9.49 45896 388588 67146 14432 151672 621838 93511 118750 357062 569323 98411 

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

(रु हजारमा) 
 

तस.न. 
स्थातनर्िहको 

नाम 
र्जल्ला 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु बाँकी बेरुज ु
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
असलु 
गनुिपने 

तनर्तमि गनुिपने पेशकी 

सैर्द्ार्न्िक लगिी सैर्द्ार्न्िक लगिी सैर्द्ार्न्िक लगिी 
अतनर्तमि 
भएको 

प्रमार् 
कागजाि 
पेश नभएको 

राजस्व 
लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाि 
नतलएको जम्मा कमिचारी अन्र्  जम्मा 

1 
गोडौता 

नगरपालिका  सलािही 69 64 113675 0 1 688 69 63 112987 10747 16713 57798 0 0 74511 24047 3682 27729 

                                                               
                                                        अधावतधक बेरुज ुर्स्थति                                                               अनसूुची-3 

 
                                                           2076/77                                                                  (रु हजारमा) 

 

क्र.स. स्थातनर्िहको नाम र्जल्ला 

गि बषि सम्मको वाँकी 
वेरुज ु

समार्ोजन 
सं प को लातग 
अनरुोध भर् आएको 
रकम 

संपरीक्षर् भएको 
रकम 

संपरीक्षर् गनि 
नतमलेको रकम 

कारवाही गनि 
बाँकी रकम 

गि वषिसम्मको वाँकी 
रकम 

र्ो वषिको थप रकम 
५८ औ ँप्रतिवेदन 
सम्मको वाँकी वेरुज ु

५८ औ ँप्रतिवेदन सम्मको 
वाँकी वेरुज ुमध्रे् पेश्की 

1 गोडौता नगरपालिका  सलािही 325503 0 0 0 0 0 325503 112987 438490 81063 


