
    

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
काठमाडौँ, नेपाल

 

 

महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक प्रतिवेदन 

२०७८ 

तिपरुासनु्दरी नगरपातलका 
डोल्पा 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Serving the Nation and the People 
 

दूरदृष् ि (Vision)  
 

जनर्हिकालातग जवाफदेर्हिा, पारदष्शािा र तन ठा प्रवर्द्ान गने र्वश् वसनीर् संस्था 
हनु प्रर्त् नशील रहने । 

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

and integrity for the benefit of the people) 

 

 

गन्िव्र् (Mission)  

 

सरोकारवालालाई सावाजतनक कोषको दक्षिापूर्ा उपर्ोग सम्बन्धमा आश् वस्ि 
पाना स्विन्ि एवं गरु्स्िरीर् लेखापरीक्षर् सेवा प्रदान गने ।  

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

public funds are efficiently used) 

 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values)  

 
 

तन ठा (Integrity) 

स्विन्ििा (Independence) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 

पारदष्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 
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श्री नगर प्रमखुज्रू्,  

श्री तिपरुासनु्दरी नगरपातलका, डोल्पा  । 

 

 

र्वषर्ाः  लेखापरीक्षर् प्रतिवदेन । 

 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ बमोष्जम त्र्स कार्ापातलकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् 

सम्पन्न गरी लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोष्जम र्ो प्रतिवदेन जारी गररएको छ । उक्त 

प्रतिवदेन लेखापरीक्षर् ऐन ,२०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ प्रर्ोजनकोलातग अनरुोध छ । 
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बोधाथा िथा कार्ााथााः  

श्री संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्िालर्,                                      
तसंहदरवार, काठमाण्डौ – प्रतिवेदन संलग्न छ । 

 

 

Phone: 4258174,  4266034,   A.G. Fax: 977-1-4268309,    Fax: 977-1-4262798,    Post Box:13328 

Email : aag.mgmt@oagnep.gov.np,Info@oag.gov.np                      Website : www.oagnep.gov.np 
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महालेखापरीक्षकको भनार्ा 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर्िहका सबै सरकारी 
कार्ाालर्को लेखापरीक्षर् तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्ादक्षिा, प्रभावकारीिा र औष्चत्र्को आधारमा 
महालेखापरीक्षकबाि हनु े व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा 
महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका र नगरपातलकाको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी अलग अलग 
प्रतिवेदन जारी गना सक्ने व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्थाबमोष्जम स्थानीर् िहको आतथाक वषा 
2076।77 को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ 
। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् नपेालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन, सरकारी लेखापरीक्षर् 
मानदण्ड, र्वत्तीर् लेखापरीक्षर् मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षर् तनदेष्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षर् र्ोजना र 
तनकार्सँग सम्बष्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षर्को प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा र्वत्तीर् र्ववरर्को शरु्द्िा, 
प्रचतलि कानूनको पालना, बजेि िथा र्ोजना िजुामा एवं कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पष्त्तको संरक्षर् र 
उपर्ोग, ष्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राप्ती र उपर्ोग 
सम्बन्धमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको र्वश्लषेर् गरी र्वत्तीर्  ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सशुासन 
प्रबर्द्ानमा िेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आतथाक वषा २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएपिाि जारी गररएको प्रारष्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाका 
र्वषर्हरु तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अष्न्िम प्रतिवेदन पठार्एको छ । प्रतिवेदनमा ददएका 
सझुावहरुको कार्ाान्वर्नबाि स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी र्वकास तनमाार् र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्ीिा, 
दक्षिा र प्रभावकाररिा हातसल गना सहर्ोग पगु्ने अपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्ासम्पादनमा जवाफदेर्हिा र 
पारदशीिा प्रबर्द्ान हनुे र्वश्वास तलर्एको छ ।  

लेखापरीक्षर्बाि मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँिको प्रक्षपेर् र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक आर् ठेक्का 
ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााप्त आधार बेगर राजस्व छुि ददएको, बक्र्ौिा असलुीमा 
प्रभावकारीिा नआएको, बजेि अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजिे राखेको, खचा पिाि बजिे िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी 
अनमुोदन गने गरेको, वषाान्िमा बढी खचा गरेको, खररद कानून र्वपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचा गरेको, बचि 
अनदुान र्फिाा नगरेको, र्विरर्मूखी खचाको बाहलु्र्िा रहेको जस्िा प्रवृष्त्त देष्खएका छन ् । त्र्सैगरी र्वकास तनमाार्िफा  र्ोजना 
प्राथतमकीकरर् नगरेको, साना िथा िुके्र आर्ोजनाको छनौि गरेको, जर्िल प्रकृतिका कार्ाहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाि गराएको, 
िोर्कएबमोष्जम जनसहभातगिा नजिेुको, दीगो र्वकासका लक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र कार्ाक्रम िजुामा नगरेको, दीघाकालीन र्वकासको खाका 
िजुामा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक ब्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशष्क्तको कमी रहेको, कमाचारी तनर्कु्ती िथा 
बढुवामा प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेष्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पष्त्तको दरुुस्ि 
अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक र्हसाब र्ववरर् िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा 
समग्र प्रतिवेदन प्रर्ाली र आन्िररक तनर्न्िर् कमजोर रहेको छ । साथै आन्िररक लेखापरीक्षर् भरपदो र प्रभावकारी नभएको 
पार्एको छ । स्थानीर् िहमा लेखा सतमतिको गठन, कार्ाक्षेि, लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौि सम्बन्धी स्पष्ट 
कार्ार्वतध िजुामा हनु बाकँी रहेको पार्एको छ । लेखापरीक्षर्बाि औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ु उपर 
अपेष्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको समेि देष्खएन । 

समर् र जनशष्क्तको सीतमििाको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपष्स्थि भर्ा लेखापरीक्षर् गररएको 
तथर्ो । लेखापरीक्षर्को क्रममा लेखापरीक्षर् िोलीले स्थानीर्िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ाान्वर्नबाि स्थानीर्िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवााधार र सेवा प्रवाहमा 
सधुार हनु ेअपके्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर्मा सहर्ोग परु्रर्ााउन ेस्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमाचारीहरु र 
लेखापरीक्षर् िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमाचारीहरु सबैलार्ा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  

  
 

    
  (िंकमष्र् शमाा, दंगाल) 

२०७8 भाद्र ४ गिे महालेखापरीक्षक 
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>L gu/ k|d'vHo",  

lqk'/f;'Gb/L gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no,  

8f]Nkf .  

ljifoM n]vfk/LIf0f k|ltj]bg . 

s}lkmot ;lxtsf] /fo  

xfdLn] lqk'/f;'Gb/L gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no, 8f]Nkfsf] cfly{s jif{ @)&^.&& sf] laQLo ljj/0f / To;;Fu ;DalGwt cfo 

Aoo laa/0f tyf n]vf l6Kk0fLx?sf] n]vfk/LIf0f u/]sf 5f}+ . xfd|f] /fodf, o; k|ltj]bgsf] s}lkmot ;lxtsf] /fo JoQm ug]{ cfwf/ 

v08df pNn]v ePsf ljifon] kfg]{ c;/ afx]s, k]z ePsf] @)&& cfiff9 #! df ;dfKt ePsf] cfly{s jif{ @)&^.&& sf] ljQLo ljj/0f 

/ To;;Fu ;DalGwt cfo Joo laa/0fn] :yfgLo tx;Fu ;DalGwt k|rlnt sfg"g / k/Dk/f adf]lhd ;f/e"t ?kdf ;lx tyf oyfy{ 

cj:yf lrq0f ub{5 .  

s}lkmot ;lxtsf] /fo JoQm ug]{ cfwf/  

!=  n]vfk/LIf0faf6 ?= ^ s/f]8 *# nfv (( xhf/ a]?h" b]lvPsf] 5 . ;f]dWo] c;'n ug'{kg]{ ?=(% nfv #* xhf/, lgoldt ug'{kg]{ 

?=*! nfv @^ xhf/, k|df0f sfuhft k]z ug'{kg]{ ?=# s/f]8 &* nfv #^ xhf/ / k]ZsL afFsL ?=! s/f]8 @( nfv /x]sf] 5 .  

@=  n]vfk/LIf0fdf b]lvPsf Joxf]/fx?sf ;DaGwdf ldlt @)&*.@.!! df hf/L ul/Psf] k|f/lDes k|ltj]bg pk/ k|lts[of ;fy j]?h' 

k'i6\ofFO{ ug]{ k|df0f sfuhft k]z x'g gcfPsf]n] a]?h' km5\of}{6 geO{ sfod Joxf]/fsf] n]vfk/LIf0f k|ltj]bg kfgf #$ -rf}+tL;_ 

o;};fy ;+nUg 5 .  

#= cfDbfgL tyf vr{sf] ;|]:tf gubdf cfwfl/t n]vf k|0ffnL cjnDag u/]sf]n] gu/kflnsfsf] k]ZsL afx]s ;DklQ tyf bfloTj 

osLg x'g] s'g} hfgsf/L v'nfPsf] 5}g . xfd|f] n]vfk/LIf0f sfo{ g]kfnsf] ;+ljwfg, n]vfk/LIf0f P]g tyf dxfn]vfk/LIfssf] 

sfof{non] cjnDjg u/]sf ;/sf/L n]vfk/LIf0f dfgb08, dfu{bz{g tyf n]vfk/LIf0f;Fu ;DalGwt cGo k|rlnt sfg"g adf]lhd 

ul/Psf] 5 . ljQLo ljj/0f tof/ ug]{ :yfgLo tx;Fu xfdL :jtGq 5f}+ . To;sf nflu :jLs[t cfrf/ ;+lxtf cg';f/ xfdLn] sfd 

u/]sf 5f}+ . n]vfk/LIf0fsf] qmddf k|fKt u/]sf n]vfk/LIf0f k|df0fx? xfd|f] /fo JoQm ug]{ cfwf/sf nflu kof{Kt / pko'Qm 5g\eGg] 

s'/fdf sfof{no ljZj:t 5 .  

ljQLo ljj/0f pk/ Joj:yfkg / n]vfpQ/bfoL clwsf/Lsf] lhDd]jf/L  

cfly{s sfo{lalw tyf ljQLo pQ/bfloTj P]g @)&^ / :yflgo ;/sf/ ;~rfng P]g @)&$ tyf cGo k|rlnt sfg'g 

adf]lhd ;xL / oyfy{ x'g] u/L ljQLo ljj/0f tof/ ug]{ tyf hfn;fhL jf cGo ulNtsf sf/0f ljQLo ljj/0f ;f/e"t ?kdf unt 

cfFs8f /lxt :j?kdf aGg] u/L cfjZos cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL nfu' ug]{ lhDd]jf/L gu/kflnsf Joj:yfkgdf /x]sf] 5 . 

gu/sfo{kflnsf, cWoIf / k|d'v k|zf;lso clws[t gu/kflnsfsf] ljQLo k|ltj]bg k|s[ofsf] cg'udgsf nflu lhDd]jf/ /x]sf 5g\ .  

ljQLo ljj/0fsf] n]vfk/LIf0f pk/ n]vfk/LIfssf] lhDd]jf/L 

ljQLo k|ltj]bg ;du|df hfn;fhL jf cGo ulNt ;d]tsf sf/0f ;f/e"t ?kdf unt cfFs8f /lxt /x]sf] xf];\ elg plrt 

cfZj:ttf k|fKt u/L /fo ;lxtsf] n]vfk/LIf0f k|ltj]bg hf/L ug{' n]vfk/LIf0fsf] p2]Zo xf] . n]vfk/LIf0fdf plrt cfZj:ttfn] 

;fdfGo :t/sf] cfZj:ttf;Dd k|bfg u/]sf] x'G5, t/ n]vfk/LIf0f P]g tyf dxfn]vfk/LIfssf] sfof{non] cjnDjg u/]sf ;/sf/L 

n]vfk/LIf0f dfgb08, dfu{bz{g tyf n]vfk/LIf0f;Fu ;DalGwt cGo k|rlnt sfg"g adf]lhd ug]{ n]vfk/LIf0f ;Dkfbg ePs} cj:yfdf 

klg ;a} k|sf/sf hfn;fhLhGo jf cGo ulNt kQf nufpg] ;Sg] lglZrttf eg] x'b}g . ljQLo ljj/0fsf pkof]ustf{n] ;fdfGotof 

ug]{ cfly{s lg0f{odf g} km/s kfg{ ;Sg] cj:yf b]lvPsf Pp6} jf ;du|tfdf x'g] ljif]z jf hfn;fhLhGo jf cGo ulNtnfO{ ;f/e"t 

?kdf unt cfFs8f dflgPsf] 5 .  

 -नारार्र् एम.सी._ 
 gfoa dxfn]vfk/LIfs 

Phone: 4258174,  4266034,   A.G. Fax: 977-1-4268309,    Fax: 977-1-4262798,    Post Box:13328 

Email : aag.mgmt@oagnep.gov.np,Info@oag.gov.np                      Website : www.oagnep.gov.np 

"जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदष्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ानमा र्वश्वसनीर् लेखापरीक्षर् संस्था" 

mailto:Info@oag.gov.np
http://www.oagnep.gov.np/
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तिपरुासनु्दरी नगरपातलका 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

आतथाक वषा 2076/77 

पररचर्ाः स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्ाकारीर्ी र 
न्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गना स्थानीर् सरकारको संचालन गने उदे्दश्र्ले र्स नगरपातलकाको स्थापना भएको 
हो।स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्ामा सहकाररिा, सह–अष्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रवर्द्ान गनुा र स्थानीर् सरकारका 
काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदष्शािा सतुनष्िि गरी नागररकलाई गरु्स्िरीर् सेवा प्रदान गनुा र्स नगरपातलकाको 
उदे्दश्र् रहेको छ।र्स नगरपातलका अन्िगाि 11 वडा, 56 सभा सदस्र्, 393.45 वगा र्कलोतमिर क्षेिफल िथा 
11,692 जना जनसंखर्ा रहेको छ।                          

स्थानीर् संष्चि कोष : आतथाक वषा 2076/77 को स्थानीर् सष्ञ्चिकोषको आर्-व्र्र् र्हसाबको संष्क्षप्त अवस्था तनम्न 
वमोष्जम रहेको छाः  

तस.नं 

आर्िफा  
तस.नं 

व्र्र्िफा  
र्ववरर् रकम रकम र्ववरर् रकम रकम 

१  गि वषाको ष्जम्मेवारी 
  

१ चाल ुखचा 
 

303864273.58 

 
क) धरौिी मौज्दाि 

 
730980.00 २ पूजँीगि खचा 

 
139767322.00 

 
ख) बैँङ्क  मौज्दाि 

 
22316033.89 ३ र्वत्तीर् व्र्वस्था भकु्तानी 

 
0.00 

२ राजस्व ( आन्िररक आर्) 
  

4 अन्र् खचा  
 

 
क) आन्िररक राजस्व 

 
5124354.48 

 
क) र्वपद व्र्वस्थापन  385600.00 

 
ख) राजस्व बाँडफाँड 

 
38470220.42 

 
ख) ममाि सम्भार कोष  684051.00 

३ र्वत्तीर् हस्िान्िरर् संघ 
  

 
ग) संघ कोरोना प्रकोप  1011457.00 

 
क) र्वत्तीर् समानीकरर् अनदुान 

 
88100000.00 

 
घ) प्रकोप कोरोना प्रकोप  2000000.00 

 
ख) सशिा अनदुान 

 
187170000.00 5 धरौिी र्फिाा 

 
1796180.00 

४ प्रदेश सरकारबाि प्राप्त अनदुान 
  

6 कोष र्फिाा 
 

6219702.00 

 
क) र्वत्तीर् समानीकरर् अनदुान 

 
9979000.00 7 मौज्दाि 

  

 
ख) सशिा अनदुान 

 
9300000.00 

 
क) बैँक मौज्दाि 

 
11356389.42 

5 अन्र् 
 

 
 

ख) नगद मौज्दाि 
 

0.00 

 
क)अन्र् आर् 

 
6679930.00 

 
ग) धरौिी मौज्दाि 

 
1710200.00 

 
ख)संघ कोरोना प्रकोप 

 
1537375.00 

 
घ) कल्र्ार् कोष 

 
835795.20 

 
ग) पर्ािन बोडा 

 
500000.00 

 
घ) ममाि सम्भार कोष 

 
324207.64 

 
घ) कमाचारी कल्र्ार् 

 
835795.20 

 
च) र्वपद व्र्वस्थापन 

 
114400.00 

 
ङ) ममाि सम्भार कोष 

 
1008258.64 

 
छ) प्रकोप व्र्वस्थापन 

 
525918.00 

 
च) र्वपद व्र्वस्थापन 

 
500000.00 

    

6 प्रदेश कोरोना कोष 
 

2000000.00 
    

7 र्वषर्गि तनकार्बाि प्राप्त 
 

93568148.00 
  

  

8 धरौिी आर् 
 

2775400 
    

 
जम्मा 

 
470595495.84 

 
जम्मा 

 
470595495.84 
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दफा लेखापरीक्षर्बाि देष्खएका व्र्होराहरू बेरुजू रकम 

1.  बैक र्हसाबाः स्थानीर् िह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोष्जम 
स्थानीर् िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्न्िक कार्ाालर्को तसफाररशमा 
महालेखापरीक्षकबाि स्वीकृि भएको ढाँचामा राख्नपुने उल्लेख छ । सो बमोष्जम 
मातसक रुपमा से्रस्िा र बैक खािाको र्हसाब तमलान र्वबरर् िर्ार गनुापनेमा 
नगरपातलकाले सञ्चालन गरेको देहार्बमोष्जमको खािाको बैंक र्हसाब तमलान र्ववरर् 
िर्ार नगरेको कारर् तनम्नानसुार फरक पना गएकोले बैंक र्हसाब तमलान र्ववरर् 
िर्ार गरी बैङ्क बढी रकम र्र्कन गनुापदाछ। 

 

 तस.नं. खािाको नाम शे्रस्िा अनसुार बाकँी 
बैंक स्िेिमेण्ि 
अनसुार बाकँी फरक (बैङ्क बढी) 

1 संष्ञ्चि कोष खािा 11356389/42 20042295/01 8685905/59  

 

2.  आन्िररक तनर्न्िर् प्रर्ालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ 
वमोष्जम आन्िररक तनर्न्िर् प्रर्ाली िर्ार गरी लाग ुगनुापनेमा लाग ुगरेको पाईएन। 
र्स सम्वन्धमा देष्खएका अन्र् व्र्होराहरु िपष्शल वमोष्जम रहेका छन ।  

 

 • नगरपातलकाले एक आतथाक वषा तभि भएको आतथाक कारोवारको अनसुचुी-14 
वमोष्जमको ढाचँामा वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन।  

• नगरपातलकाले कार्ाक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन । साथै 
नगरपातलकाबाि र्स वषा संचातलि कार्ाक्रम िथा र्ोजनाको कार्ाान्र्वर्न र सेवा 
प्रवाह समेिको वार्षाक कार्ाक्रम अनसुारको प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन।  

• अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोष्जम मध्र्कातलन 
खचा संरचना िर्ार गनुापनेमा नगरपातलकाले सो बमोष्जमको मध्र्कातलन खचाको 
संरचना िर्ार गरेको पाईएन ।  

• र्वषर्गि क्षिेमा संचालन हनुे कार्ाक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमर् भत्ता, िातलम, 
गोष्ठीिफा  बढी केन्द्रीि भई र्विरर्मषु्ख रहेको पाईर्ो।   

• नगरपातलकाले ष्जन्सी सामानको एकीकृि र्ववरर् िथा सहार्क ष्जन्सी खािा 
अध्र्ावतधक नगरी वडा कार्ाालर् िथा र्वतभन्न संघ संस्थालाई र्विरर् गरेको पाईर्ो । 

• वडा कार्ाालर्मा रहेका ष्जन्सी समान अतभलेख नगरपातलकाको मूल ष्जन्सी 
खािामा अध्र्ावतधक गरेको पाईएन । 

• ष्जन्सी तनररक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार र्वतभन्न मालसामान ममाि िथा 
तललाम गनुा पनेमा गरेको पाईएन ।  

• कुनै रकम भकु्तानी ददँदा ररि पगुे वा नपगुकेो जाँच गरी रतसद र्वल भपाार्हरुमा 
तसलतसलेवार नम्वर राखी कार्ाालर् प्रमखुले िोकेको कमाचारीले भकु्तानी भएको जनाउन े
छाप समेि लगाई दस्िखि गरी प्रमाष्र्ि गनुापनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

• सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 7 र 8 वमोष्जम खररद अनसुार 
गरुुर्ोजना र वार्षाक खररद र्ोजना िर्ार गनुापनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 13 वमोष्जम आतथाक वषा शरुु 
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दफा लेखापरीक्षर्बाि देष्खएका व्र्होराहरू बेरुजू रकम 

हनुभुन्दा पन्र ददन अगावै नगरपातलकाले आफ्नो क्षेितभिको तनमाार् सामाग्री मूल्र्, 
ज्र्ाला, भाडा िथा अन्र् महशलुको स्थानीर् न्र्नुिम दररेि िोक्न ुपनेमा िोकेको 
पाईएन। 

• ठेक्काहरुको र्वस्ििृ र्ववरर् देष्खने गरी ठेक्का खािा र कष्न्िन्जेन्सी खािा राखेको 
पाईएन। 

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

• सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 97 अनसुार र्स वषा कार्ासम्पन्न 
भएका आर्ोजना िथा कार्ाक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरर् गनुापनेमा 
गरेको पाईएन । 

• वािावरर् संरक्षर्को एकीकृि ददघाकातलन र्ोजना िर्ार नगरेको । 

• तनजामिी सेवा ऐन, 2049 वमोष्जम कार्ा र्ववरर् वनाई लाग ुगरेको पाईएन । 

• तनजामिी सेवा ऐन 2049 को दफा 7 ख 2 वमोष्जम िलवी प्रतिवेदन पाररि 
गराएर माि िलव भत्ता भकु्तानी गनुापनेमा कार्ाालर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि 
नगरी िलब खचा लेखेको पाईर्ो । िलबी प्रतिवेदन पाररि नहुँदा ग्रडेसमेि र्र्कन 
हनु सकेन। 

• मन्िालर्को तमति २०७३।१२।२५ को आतथाक कारोबार िथा खािा सञ्चालन 
सम्बन्धमा थप स्पष्ट पाररएको पररपिको दफा १७ बमोष्जम र्स नगरपातलका 
िथा नगरपातलकामा समार्हि भएका सार्वकका गाउँ र्वकास सतमतिको नाममा 
रहेको पेश्की िथा बेरुज ुअतभलेख समार्ोजन भएको नगरपातलकामा कार्म गरी 
तनर्मानसुार पेश्की फर्छ्यौि िथा बेरुज ु सम्परीक्षर् कार्ा गनुापनेमा र्स 
नगरपातलकामा समार्हि भएका सातबकका र्वषर्गि कार्ाालर्को बेरुजू लगि िथा 
सम्परीक्षर्को अतभलेख नगरपातलकाले एर्कन गरी अध्र्ावतधक नगरेकोले 
नगरपातलकाले उक्त व्र्वस्थाको कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

• ममाि सम्भार िथा संरक्षर् अतभलेख खािा म.ले.प.फा.नं.४१५ प्रर्ोगमा नल्र्ाएको । 
• मलु्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली, २०५३ बमोष्जम मलु्र् अतभवृर्र्द् कर भकु्तानी 

भएका फमाको जानकारी नगराएको  । 

• भ्रमर् अतभलेख खािा म.ले.प.फा.नं.908 िथा भ्रमर् प्रतिवेदन म.ले.प.फा.नं.909 
प्रर्ोगमा नल्र्ाएको । 

• खररद र्काई गठन नगरेको िथा खररद र्ोजना िर्ार नगरेको। 

• सावाजतनक खररद ऐन,२०६३ बमोष्जम पान नम्बर भएका फमा सँग माि कारोवार 
गने प्रावधान परु्ा रुपमा लाग ुनगरेको । 

• कार्ाालर् प्रमखु, लेखा प्रमखु िथा गाउँपातलकका पदातधकारीको नाममा पेश्की ददन े
गरेको । 

• आन्िररक लेखापरीक्षर्बाि देष्खएका वेरुज ुसमर्मानै फर्छ्यौि नगरेको । 

• अष्न्िम लेखापरीक्षर्बाि देष्खएका वेरुजकुो लगि राखी सम्परीक्षर् सम्बन्धी कार्ा 
नगरेको । 
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       नगरपातलकाले आन्िररक तनर्न्िर् प्रर्ालीलाई िोर्कए बमोष्जम प्रभावकारी र 
र्वश्वसनीर् बनार् सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउने िफा  ध्र्ान ददनपुने देष्खन्छ । 

3.  ऐनको कार्ाान्वर्नाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७२(7)मा 
नगरपातलकाले नगरसभाबाि स्वीकृि सीमा र शीषाक बार्हर गई बजेि खचा गना 
नपाउन े साथै दफा ७8(5)मा नगरपातलकाले सावाजतनक सेवा प्रवाहलाई पारदशी, 
उत्तरदार्ी र जवाफदेही बनाउन सावाजतनक परीक्षर्, सामाष्जक परीक्षर् िथा साजातनक 
सनुवुाई जस्िा कार्ाक्रम सञ्चालन गनुापने व्र्वस्था छ । र्स नगरपातलकाले कतिपर् 
कार्ाक्रम नगर सभाबाि स्वीकृि कार्ाक्रम भन्दा नगरकार्ापातलकाको तनर्ार् बमोष्जम 
र्वतनर्ोजन गरी खचा गरेको देष्खर्ो । नगरपातलकाले सञ्चालन गरेका र्ोजना िथा 
कार्ाक्रमको सामाष्जक परीक्षर्, सावाजतनक परीक्षर् िथा सावाजतनक सनुवुाई जस्िा 
कार्ाक्रम सञ्चालन गरेको पार्एन । र्सबाि नगरसभाबाि स्वीकृि र्ोजनामा खचा 
भएको रकमको पारदष्शािा िथा जवाफदेहीिा कार्म रहेको देष्खएन । नगरपातलकाले 
ऐनमा भएका व्र्वस्थाको पालना गरी पारदष्शािा िथा जवाफदेहीिा कार्म गनुापदाछ । 

 

4.  अबण्डा बजेिाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोष्जम स्थानीर् आतथाक 
अवस्था समेिको आधारमा बजेि िथा कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्का आधार िर्ार 
गरी स्रोि अनमुान िथा सीमा तनधाारर्का आधारमा अबण्डा नराखी आर्–व्र्र्को 
अनमुान पेस गनुापने व्र्वस्था छ।र्स नगरपातलकाले र्ो बषा रु.5 करोड 18 लाख 
अबण्डा राखी कार्ापातलकाको र्वतभन्न समर्को तनर्ार्बाि कार्ाक्रम, स्वीकृि गरी खचा 
गरेको छ।बजेि अबण्डामा राखी कार्ापातलकाको तनर्ार्बाि खचा गने प्रर्क्रर्ामा 
तनर्न्िर् गनुापदाछ । 

 

5.  तबतनर्ोजन भन्दा वढी खचााः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३५ मा 
रकम स्वीकृि बजेितभि र सम्बन्धीि खचा शीषाकमा पछा र खचा गना बाँकी छ भन े
माि खचा गनुापने उल्लेख छ । िर र्स नगरपातलकाले देहार् अनसुारको शीषाकमा 
र्वतनर्ोजन गरेभन्दा रु.1 करोड ५6 लाख 60 हजार बढी खचा गरेको छ । 
तनधााररि बजेिको तसमा नाष्घ खचा गने प्रर्क्रर्ामा तनर्न्िर् गनुापदाछ । 

 

 तस.नं. शीषाक र्वतनर्ोष्जि रकम खचा भएको रकम 

बढी खचा भएको 
रकम 

1 संघीर् राजश्व बाँडफाँड 38470220/42 53852907/65 15382687/23 

2 प्रदेश राजश्व बाँडफाँड 0.00 277537/- 277537/- 
 जम्मा   15660224/23  

 

6.  खचा तबश्लषेर्ाः नगरपातलकाले र्सबषा आन्िररक आर्बाि कुल रु 51,24,357/48, 
राजस्व बाँडफाँड र अनदुानबाि रु 44,24,24,127/47 समेि रु 
44,75,48,484/95 आम्दानी भएकोमा चाल ुिफा  रु 27,95,69,359/38 र 
पूषँ्जगि िफा  रु 13,97,67,322/- समेि रु 41,93,36,681/38 खचा भएको 
छ । खचा मध्रे् आन्िररक आर्को र्हस्सा 1.22 प्रतिशि माि रहेको छ । र्सबषा 
पदातधकारी सतुबधामा रू.1,23,50,000/-खचा भएको छ जनु आन्िररक आर्को 
241 प्रतिशि बढी रहेको छ । नगरपातलकालाई प्राप्त भएको सबै अनदुान र राजस्व 
बाँडफाँडको रकमबाि 66.67 प्रतिशि चाल ु र 33.33 प्रतिशिमाि पूषँ्जगि 
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तनमाार्मा खचा भएको देष्खन्छ । र्सबाि नगरपातलकाले तबकास तनमाार् कार्ाक्रम 
संचालनमा न्र्नु खचा गरी प्रशासतनक कार्ामा बर्ढ खचा गरेको देष्खन्छ । प्रशासतनक 
खचा तनर्न्िर् गदै प्राप्त अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा तबकास 
तनमाार्मा पररचालन गनुापदाछ । 

7.  लक्ष्र् प्रगति : कार्ाालर्ले चौमातसक र बार्षाक स्िरको प्रगिी र्ववरर् बनाई पेश 
गनुापनेमा कार्ाालर्ले सञ्चालन गरेका स्थानीर् स्िर, ष्जल्ला िथा केन्द्रीर् स्िरका 
र्ोजनाको तनर्म बमोष्जमको ढाँचामा चौमातसक प्रगिी र्ववरर् िर्ार गरेको देष्खएन । 
बजेि खचा गने िथा खचाको िोर्कएको ढाँचामा बार्षाक प्रगति िर्ार नगने प्रमखु 
प्रशासकीर् अतधकृिलार्ा ष्जम्मेवार बनाउन ुपदाछ । 

 

8.  कल्र्ार् कोषाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोष्जम स्थानीर् 
िहले स्थानीर् सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्ारि प्रत्रे्क कमाचारीले खाईपाई आएको 
मातसक िलबबाि १० प्रतिशि रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हनु आउने रकम 
थप गरी जम्मा गनुापने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले पेश गरेको र्ववरर् अनसुार 
कमाचारी कल्र्ार्कोषमा गि वषाको मौज्दाि रू.8,35,795/20 रहेकोमा र्ो वषा 
समेि सोही मौज्दाि कार्म रहेको देष्खर्ो।नगरपातलकाले र्ो वषा कमाचारी कल्र्ार् 
कोषमा आम्दानी खचा गरेको देष्खएन।उक्त कोषको संचालन सम्बन्धी नगरपातलकाबाि 
कुन ै ऐन कानूनको व्र्वस्था भएको देष्खएन । नगरपातलकाले कल्र्ार्कोष सञ्चालन 
सम्बन्धमा आवश्र्क काननु तनमाार् गरी लागू गनुापदाछ। 

 

9.  वडा सष्चवको पदपूतिा : नगरपातलका अन्िगािका वडा कार्ाालर्बाि संचातलि सेवा 
प्रवाहमा महत्वपरु्ा भतूमका रहेका वडा सष्चवको दरबन्दी र पदपूतिाको अवस्था देहार् 
बमोष्जम छ । नगरपातलकामा रहेका 11 वडा मध्रे् 10 वडामा वडा सष्चवको 
दरबन्दी ररक्त हुँदा सेवा प्रवाहमा असर पगुेको छ। ररक्त पदहरुको पदपूतिा गनुापदाछ । 

 

 वडा संखर्ा वडा सष्चवको दरबन्दी वडा सष्चवको पदपूतिा ररक्त वडा सष्चव 

11 11 1 10  
 

10.  सेवाप्रवाहको ष्स्थति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार 
स्थानीर् िहले आफ्नो अतधकारक्षेि तभिका र्वषर्मा ऐन बनाउन िथा सोको अतधनमा 
रही आवश्र्किा अनसुार तनर्म, तनदेष्शका, कार्ार्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा 
ल्र्ाउन सक्न े ब्र्वस्था अनसुार नगरपातलकाले र्वतभन्न ऐन, तनर्मावली र कार्ातबतध 
स्वीकृि गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको छ । र्स वषा नगरपातलकाबाि तनम्नअनसुार 
सेवाप्रवाह गरेको र्ववरर् प्राप्तभएको छ : 

 

  र्ववरर्  जम्मा र्ववरर् जम्मा 
स्वीकृि घरनक्सा दिाा पास नभएको पूवााधार र्वकास सडक 

तनमाार् 

 

पष्िकरर्िफा   कालोपिे सडक तनमाार् नभएको 
जन्मदिाा 120 कालोपिे सडक ममाि नभएको 
मतृ्र्दुिाा 10 ग्राभेल सडक तनमाार् र्ववरर् पेश नभएको 
बसाईसराई दिाा 5 ग्राभेल सडक ममाि नभएको 
र्ववाह दिाा 60 नागरीकिा तसफारीस र्ववरर् पेश नभएको 

 



6 

 

दफा लेखापरीक्षर्बाि देष्खएका व्र्होराहरू बेरुजू रकम 

सम्बन्धर्वच्छेद दिाा नभएको नािाप्रमार्ीि र्ववरर् पेश नभएको  
 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ अनसुार नगरपातलकाबाि प्रदान गररन े

सेवाप्रवाहमध्रे् पष्िकरर् बाहेकका अन्र् सेवा सञ्चालनमा सन्िोष जनक देष्खएन । 
 

11.  र्ोजना छनौि र कार्ाान्वर्न : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ 
बमोष्जम स्थानीर् िहले र्ोजना बनाउँदा सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल 
प्राप्त हनुे प्रगतिका र्ोजना छनौि गरी प्राथातमकीकरर् गनुापने व्र्वस्था छ । सभाबाि 
स्वीकृि बार्षाक नगर  र्वकास र्ोजना २०७6÷७7 को अध्र्र्न गदाा नगरपातलकाले 
स्वीकृि गरी सञ्चालन गरेको अतधकांश र्ोजना न्रू्न बजेि भएका र लागि प्रभावी हनु े
र्कतसमले संचालन गरेको पार्एन ।  

नगरपातलकाबाि प्राप्त र्ववरर् अनसुार नगरपातलकाले र्स वषा जम्मा 116 
विा र्ोजना संचालन गरेकोमा रु.2 लाख भन्दा मतुनका 44 विा र्ोजनाहरु रहेका छन ्
। त्र्सैले साना रकमका धेरै र्ोजनाहरु संचालन गदाा कार्ाालर्को जनशष्क्त वषै भरर 
र्ोजना व्र्वस्थापनमा खर्िन ुपने, संचातलि र्ोजनाबाि चाल ुप्रकृष्त्तका कार्ामा बढी खचा 
भई लागि प्रभावी नहनुे िथा तनमाार् कार्ाको गरु्स्िरमा समेि नकारात्मक असर पने 
अवस्था िफा  ध्र्ान ददन ुपदाछ । 

 

12.  आन्िररक लेखापरीक्षर् : प्रत्रे्क स्थानीर् िहले आफ्नो आन्िररक कारोवार, आन्िररक 
जाच एवं आतथाक कार्ा प्रर्ाली प्रभावकारी र व्र्वष्स्थि गराउन आन्िररक लेखापरीक्षर् 
शाखा गठन गनुापने व्र्बस्था भएपतन आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा गठन भएको छैन 
। आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा गठनको अभावमा आतथाक कारोवार अव्र्वष्स्थि भई 
र्वत्तीर् जोष्खम वढ्ने संभावना रहन्छ । िसथा र्स नगरपातलकाले आन्िररक 
लेखापरीक्षर् शाखा गठन गरी आतथाक कारोवारको र्थाथािा एवं र्वत्तीर् जोष्खम 
न्रू्नीकरर् गने िफा  ध्र्ान ददन ुपदाछ । 

 

13.  पदातधकारी सरु्वधााः कर्ााली प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा 
सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा स्थानीर् िहका पदातधकारी, सदस्र् र सभाको 
सदस्र्ले आफु तनवााष्चि भई अनसूुची–१ बमोष्जम पद िथा गोपतनर्िाको शपथ तलई 
आफ्नो पदको काम कारबाही शरुु गरेको तमति देष्ख मातसक सरु्वधा पाउने व्र्वस्था 
गरेकोमा सम्मानीि सवोच्च अदालिको आदेशले २०७६ कातिाक १ गिे बाि लागू 
हनुे गरी उक्त सरु्वधाहरु खारेज गररएको छ।जसअनसुार कर्ााली प्रदेश सरकारले 
प्रथम संशोधन गरी तमति २०७७/३/३० मा पाररि गरेको उक्त पदातधकारी सरु्वधा 
सम्बन्धी ऐनको अनूसूष्च १(क),१(ख),१(ग) मा उल्लेख भएको सूर्वधामाि ददन तमल्न े
देष्खन्छ।जसबाि स्थानीर् िहका पदातधकारीहरुले मातसक पाररश्रतमक वापिको सूर्वधा 
पाउन ेदेष्खदैन।िर नगरपातलकाले पदातधकारीको मातसक पाररश्रतमक सरु्वधामा र्ो वषा 
गि वषाको भकु्तानी ददन बाँकी समेि रु.1,23,50,000/- खचा लेखेको देष्खन्छ। 

 

14.  बैठक भत्तााः कर्ााली प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा सम्वन्धी 
ऐन, २०७५ (पर्हलो संशोधन समेि) को दफा 11 अनसुार स्थानीर् िहका 
पदातधकारी र सदस्र्ले सभा वा कार्ापातलका वा वडा सतमति वा न्र्ार्र्क सतमति 
लगार्ि स्थानीर् िहको अन्र् कुनै सतमति वा उपसतमतिको वैठकमा भाग तलएको 
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प्रत्रे्क ददनको लातग अनसूुची-२ वमोष्जमको रकम वैठक भत्ता वापि पाउने उल्लेख 
छ । नगरपातलकाले र्ो वषा पदातधकारी र सदस्र्हरूलाई सभा, कार्ापातलका, वडा 
लगार्िको बैठक भत्ता वापि रु.4,58,000/-खचा लेखेको छ। 

15.  स्वकीर् सष्चव र सल्लाहकार – कर्ााली प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा 
सदस्र्को सरु्वधा सम्वन्धी ऐन, २०७५ (पर्हलो संशोधन समेि) मा र्स प्रदेशमा 
स्थानीर् िहका प्रमखु िथा उप प्रमखुले स्वकीर् सष्चव/सल्लाहकार राख्न पाउन े
व्र्वस्था गरेको छैन ् । त्र्सैगरी स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा 
८३(८) मा िोर्कएको भन्दा फरक पदमा कमाचारी पदपूतिा गनानहनुे उल्लेख छ । 
िर नगर प्रमखुको स्वकीर् सष्चवका रुपमा िलब भत्ता भकु्तानी हनुे गरी श्री राजेश 
बढुालाई तनर्कु्त गरी मातसक रु.30,200/- का दरले चाडपवा खचा र पोशाक समेि 
रु.4,05,200/- भकु्तानी भएको छ । 

 

16.  बार्षाक खररद र्ोजना/गरुुर्ोजना : सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ ले सावाजतनक 
तनकार्ले िोकेको सीमाभन्दा बढी रकमको खररद गदाा िोर्कए बमोष्जमको खररद 
गरुुर्ोजना र वार्षाक खररद र्ोजना िर्ार गनुापने ब्र्वस्था छ । र्स्िै सावाजतनक 
खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ ले वार्षाक १० करोडभन्दा बढीको खररद 
गदाा गरुुर्ोजना िर्ार गनुापने तनर्म ८ ले बार्षाक १० लाखभन्दा बढीको खररद गदाा 
वार्षाक खाररद र्ोजना बनाउनपुने ब्र्वस्था छ । र्स नगरपातलकाले र्वतभन्न शीषाक 
अन्िगाि वार्षाक रु.13,97,67,322/-पूजँीगि खचा/खररद तनमाार् कार्ा गरेको 
छ।िर नगरपातलकाले आफ्नो खररद तनर्मावली नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, तनर्म 
बमोष्जम बार्षाक खररद र्ोजना र गरुुर्ोजना नबनाई खररद कार्ा गरेको देष्खर्ो । 
अिाः नगरपातलकाले उक्त तनर्मावली बमोष्जम खररद र्ोजना/गरुुर्ोजना बनाई 
व्र्वष्स्थि र प्रभावकारी हनु ेगरी खररद कार्ा गनुापदाछ । 

 

17.  आर्को अनमुानाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोष्जम स्रोि 
अनमुान िथा बजेि सीमा तनधाारर् सतमतिले नगरपातलकामा प्राप्त हनु े आन्िररक 
आर्समेिको ब्र्वस्थापन गना सक्ने ब्र्वस्था  छ । नगरपातलकाले पेश गरेको आर्-
व्र्र्को अनमुानमा आन्िररक आर्िफा  मालपोि, कर, सेवा शलु्क, दस्िरु वापि 
अनमुातनि रु.1,33,93,150/- प्राप्त हनु े प्रक्षपेर् गरेकोमा आतथाक वषा 
२०७६।७७ मा रु.51,24,354/48 अथााि अनमुान भन्दा 61.74 प्रतिशि घिी 
आर् प्राप्त गरेको छ।आम्दानीका अन्र् स्रोिको पर्हचान गरी आर्को अनमुान 
र्थााथपरक बनाई आर् आजान बरृ्र्द् गनेिफा  र्वशेष ध्र्ान ददन आवश्र्क देष्खएको छ 
। 

 

18.  राजश्व अतभलेख : कार्ाालर्ले राजस्वको अतभलेख अध्र्ावतधक गरी सोको लेखापरीक्षर् 
गराउने ष्जम्मेवारी कार्ाालर् प्रमखुको हनुे व्र्वस्था रहेको छ । नगरपातलकाबाि रतसद 
ठेतलहरु छपाई गरेर वडा कार्ाालर्मा पठाउने गरेकोमा सोको परुा अतभलेख 
नगरपातलकामा आएको देष्खएन । अतधल्लो आ.व.को बाकँी के कति छन एर्कन गना 
सर्कएन । कार्ाालर्बाि सव ै वडाहरुमा पतन स्वचातलि प्रर्ाली जडान गरी राजस्व 
संकलन गने िफा  कार्ाालर्को ध्र्ान जानपुदाछ । र्सले गदाा व्र्ष्क्तहरुले छुटै्ट रतसद 
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छपाउने जोष्खम र्वद्यमान रहन्छ । र्सको सम्बन्धमा िहा ँ कार्ाालर्बािै छानर्वन  
गनुापदाछ । अिाः कार्ालर्ले आगामी ददनमा रतसद तनर्न्िर् िथा राजश्व असलुीलाई 
स्वचातलि प्रर्ाली माफा ि ब्र्वस्थापन सम्बन्धमा र्वशषे ध्र्ान परु्रर्ााउनपुने देष्खर्ो । 

19.  भ्रमर् खचा : कर्ााली प्रदेश अन्िगािका स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्ले 
पाउन े सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ िथा भ्रमर् खचा तनर्मावली, २०६४ बमोष्जम 
कार्ाालर्को काममा कमाचारी िथा पदातधकारीलाई भ्रमर् खचा भकु्तानी गदाा देष्खएका 
व्र्होराहरु देहार् बमोष्जम छनाः 

• अतधकांश भ्रमर्को उदे्दश्र् र स्पष्ट प्रर्ोजन कार्ाालर्कै कामका लातग भएको हो 
भनी सतुनष्िि हनुे र्वश्वसनीर् आधार नदेष्खएको । 

• तनर्मानसुार भ्रमर् अतभलेख खािा नरहेकाले पदातधकारी िथा कमाचारीको भ्रमर् 
सम्बन्धी एर्ककृि र्ववरर् प्राप्त हनु नसकेको । 

• भ्रमर् पिाि ्िोर्कए बमोष्जम भ्रमर् प्रतिवेदन पेश नगरी अतधकांश भ्रमर्को भ्रमर् 
खचा भकु्तानी गने गरेको ।   

• कतिपर् भ्रमर्हरु नगरपातलका वा कार्ाालर्सँग असम्बष्न्धि नगर/गाँउपातलका वा 
कार्ाालर् गएको जनाई सो वापिको खचा भकु्तानी गने गरेको।  

• स्पष्ट प्रर्ोजन बगेर वडा अध्र्क्ष सर्हिका पदातधकारीको ७ ददनको भ्रमर् आदेश 
स्वीकृि गरी भकु्तानी गने गरेको ।  

अिाः स्पष्ट प्रर्ोजन र उदे्दश्र् बेगर अतधकाशं ७ ददनको समर्ावधी राखी 
भ्रमर् खचा भकु्तानी गरेको अवस्थाबाि भ्रमर् खचा भकु्तानीमा दरुुपर्ोगको सम्भावना 
देष्खर्ो । त्र्सैले िोर्कएको काननुी व्र्वस्थाको पालना गदै भ्रमर् खचामा हनु सक्न े
अतनर्तमििा र दरुुपर्ोग तनर्न्िर् गना भ्रमर् आदेश स्वीकृि गने पदातधकारीले ध्र्ान 
ददनपुदाछ । 

 

20.  सामाष्जक सरुक्षा भत्तााः सामाष्जक सरुक्षा कार्ाक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध 2075, मा 
स्थानीर् िहले प्राप्त अनदुान रकम सम्बष्न्धि वडा कार्ाालर्बाि प्रर्वर्ष्ट भएको एम 
आई एस लगार्िका आधारमा बैंक माफा ि भकु्तानी ददनपुने र हािाहािै नगद र्विरर् 
गनुा परेमा मन्िालर्को स्वीीकृिी तलनपुने व्र्वस्था छ ।साथै भत्ता र्विरर् गदाा 
सम्बष्न्धि व्र्ष्क्तलाई माि र्विरर् गनुापने वा तनजको व्र्ष्क्तगि बैंक खािामा जम्मा 
गररददनपुने व्र्वस्था छ ।र्स नगरपातलकाले सामाष्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर् गदाा 
हािहािै नगदै र्विरर् गरेकोमा मन्िालर्को स्वीीकृिी तलएको देष्खएन । 
नगरपातलकाले भत्ता पाउने व्र्ष्क्तहरुको बैंक खािा खोल्न लगाई बैंक माफा ि माि 
भत्ता र्विरर् गनेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

21.  र्फिाा दाष्खलााः  आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन , २०७६ को दफा 
५3(2) मा प्रचतलि कानून बमोष्जम कारोवार सँग सम्बष्न्धि कागजाि िर्ार गने, 
जाँच गने, पेश गने र तसफाररस गने कमाचारीले आफुले समपादन गरेकोकाम र सो सँग 
सम्बष्न्धि कारोवारको ष्जम्मेवारी वहन गनुापने र त्र्स्िो कामको सम्बन्धमा तनज आफै 
जवाफदेही हनुपुने उल्लेख छ । सामाष्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर् गना खररदार र्वश्वरुप 
बढुालाई रु.36968200/- पेश्की ददएकोमा रु. 34051900/- को माि र्वल 
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भरपाई पेश भई बाँकी रहेको रु. 2916300/- र्फिाा दाष्खला गनुापनेमा 
रु.2265500/- माि र्फिाा दाष्खला गरेकोले र्फिाा गना बाँकी रु. 650800/- 
असलु गरी संष्चि कोष दाष्खला गनुापदाछ रु. 

 

 

650800/- 

21.1.  तनम्नानसुारका वडाहरुमा एम आई एस लगिमा नै एकै व्र्ष्क्तको नाम दोहोरो लगि 
कार्म भएकोमा भत्ता समेि दोहोरो नै भकु्तानी ददएको, भत्ता बझु्ने व्र्ष्क्तको सहीछाप 
नभएिा पतन बजेि खचामा समावेस गरेको देष्खर्ो । एकै व्र्ष्क्तलाई दोहोरो भत्ता 
र्विरर् गरेको िथा बढी बजेि खचा लेखेको सम्बन्धमा छानर्वन गरी बढी भकु्तानी 
भएको रकम असलु गनुापदाछ, रू. 498200/- 

 वडा नं. दोहोरो भकु्तानी भएको रकम वडा नं. दोहोरो भकु्तानी भएको रकम 

3 197400/- 5 32000/- 
4 154800/- 6 114000/- 

जम्मा 498200.Y   

21.2.  नगरपातलकाले केन्द्रीर् सूचना प्रर्ालीमा प्रर्वष्ट भएको एम आई एस लगिको आधारमा 
सामाष्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर् गनुापदाछ । िर  एम आई एस लगिमा नाम छुि 
भएको जनाई तनम्नानसुारको वडाहरुमा हािैले नामथप गरी सामाष्जक सरुक्षा भत्ता 
र्विरर् गरेको छ । हािैले नाम थप गरी भत्ता र्विरर् गरेको सम्बन्धमा छानर्वन 
गरी  एम आई एस लगि अद्यावतधक गनुापदाछ।  

 वडा नं. थप गरेको व्र्ष्क्तको संखर्ा 
भकु्तानी रकम 

रु. 
वडा नं. थप गरेको व्र्ष्क्तको संखर्ा भकु्तानी रकम रु. 

 

1 

प्रथम चौमातसक- 16 जना 
 

158400/- 

5 दोश्रो चौमातसक- 7 जना 
56700/- 

दोश्रो चौमातसक- 9 जना िेश्रो चौमातसक- 19 जना 
िेश्रो चौमातसक- 26 जना 6 दोश्रो चौमातसक- 9 जना 

65200/- 
 

2 

प्रथम चौमातसक- 2 जना 
 

127200/- 

िेश्रो चौमातसक- 11 जना 
दोश्रो चौमातसक- 21 जना 7 िेश्रो चौमातसक- 32 जना 98800/- 
िेश्रो चौमातसक- 14 जना 11 िेश्रो चौमातसक- 23 जना 58800/- 

3 िेश्रो चौमातसक- 9 जना 53600/-  जम्मा 619600/-  
22.  शसिा अनदुानाः आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, दफा 21(3) मा 

र्वतनर्ोजन ऐनमा समावेस भएको कुन ैरकम सोही आतथाक वषा खचा हनु नसकेमा अथा 
मन्िालर्मा समपार् गनुापने व्र्वस्था छ । र्स नगरपातलकालाई र्ो वषा संष्घर् शसिा 
अनदुानमा रु 187170000/- तनकासा भएकोमा रु.173630297/99 खचा 
भई रु.10439702/01 बाँकी रहेकोमा रु. 6219702/- माि संष्घर् संष्चि 
कोष र्फिाा गरेकोले बाँकी रु. 4220000/- समेि र्फिाा दाष्खला गनुापदाछ, रू. 

 

 

 

 

 

4220000/- 

23.  लेखापरीक्षर्ाः आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन , २०७६ को दफा ३५ 
मा प्रत्रे्क कार्ाालर्ले सवै प्रकारका आर्-व्र्र् िथा कारोवार िोर्कए बमोष्जमको 
लेखा र र्वत्तीर् र्ववरर् पेश गरी महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्बाि अनी्तिम 
लेखापरीक्षर् गराउनपुने व्र्वस्था छ।र्स नगरपातलकाले र्ो वषा र्वतभन्न शीषाकबाि 
कन्िेन्जेनी्सी कट्टा गरेको रु.6379567/- खचा गरेको र्वल भरपाई अष्खिर्ार 
दरुुपर्ोग अनसुन्धान आर्ोगमा अनसुन्धानको लातग पठाएको जनाई लेखापरीक्षर्मा पेश 
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गरेको छैन । ति र्वल भरपाई पेश गरी लेखापरीक्षर् गराउन ुपदाछ, रू.  6379567/- 

 चाल ुखचािफा ाः  

24.  िलवी प्रतिवेदन: तनजामिी सेवा ऐन २०४९ कोदफा ७ ख २ वमोष्जम िलवीी 
प्रतिवेदन पाररि गराएर माि िलव भत्ता भकु्तानी गनुापनेमा नगरपातलकाले 
नगरनगरपातलकामा कार्ारि कमाचारीहरुको आतथाक वषा 2076/77 को िलवी 
प्रतिवेदन पाररि नगरी रु.60,22,052/65 िलब भत्ता खचा लेखेको पाईर्ो ।िलबी 
प्रतिवेदन  पाररि नहुँदा ग्रडे रकम समेि र्र्कन हनु सकेन। 

 

25.  आतथाक सहार्िा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाि 
आतथाक सहार्िा, चन्दा, परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान र्विरर् गना पाउन े व्र्वस्था 
रहेको देष्खंदैन । िर नगरपातलकाले र्ो वषा पूजँीगि खचा शीषाकबाि दघुािनामा मतृ्र् 
भएका, प्राकृतिक प्रकोपमा परेका, औषतध उपचार लगार्िमा र्वतभन्न व्र्ष्क्त लाई 
रु.28,77,०००/-आतथाक सहार्िा र्विरर् गरेको छ। आतथाक सहार्िा खचा लेख्न े
कार्ामा तनर्न्िर् गनुापदाछ । 

 

26.  ष्जन्सी दाष्खलाीाः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ४७(१)मा कार्ाालर् 
प्रमखुले आफ्नो कार्ाालर्मा रहेको खररद गरी वा नगरी वा कुनै प्रकारले हस्िान्िरर् 
भई वा वस्िगुि सहार्िा वा अन्र् कुनै प्रकारबाि प्राप्त हनु आएको ष्जन्सी 
मालसामानको र्ववरर् र मूली्र् समेि खलुाई ष्जन्सी र्किाबमा साि ददन तभि 
आम्दानी बाँधी शे्रस्िा समेि खडा गरी अद्यावतधक गरी राख्न ुपने उल्लेख छ । तनम्न 
भौ.नं./तमति बाि भकुी्िानी भएको रु. 1614750/-बराबरको र्वतभन्न समाग्रीको 
ष्जन्सी दाष्खला रहेको देष्खएन ष्जन्सी दाष्खला रहेको प्रमार् पेश हनु ुपदाछ, रू. 

 

 

 

 

1614750/- 

भौ.नं./तमति खररद गरेको सामान आपिुाक भकु्तानी रकम रु. 
3/2076/8/19 भतलवल लगार्ि अन्र् मशलन्द सामग्री कृति स्िेशनरी एण्ड अडार सप्लार्सा 100000/- 
164/2076/9/29 डेल ल्र्ापि-३, क्र्ानन र्प्रण्िर-1 लगार्ि न्रू् नमस्िे टे्रडसा 439750/- 
327/2077/3/8 डेल ल्र्ापिप-१, कलर र्प्रण्िर-1, र्रु्पएस 

र्न्भिार लगाि  
न्रू् नमस्िे टे्रडसा 30000/- 

378/2077/3/14 डेल प्र्ापिप-1 लगार्ि स्िेसनरी सामाग्री लक्ष्मी स्िेसनरी 30000/- 
16/2076/6/14 HP14 i5 ल्र्ापिप लगार्ि सामाग्री  10000/- 
95/2076/9/29 Web Site  तनमाार् सरोकार िेक्नोलोजी प्रा.तल. 375000/- 

जम्मा 1614750/- 
 

27.  र्वल भरपाईीाः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३)मा करोवारको 
लेखा राखदा प्रमाष्र्ि र्वल भरपाईको आधारमा राख्न ु पने र सोही बमोष्जम खचा 
लेख्नपुरी्ने व्र्वस्था छ । देहार्को भौ.नं. र तमतिबाि संलग्न फािवारीमा र्वल भरपाई 
वेगर रु.7,36,706/-खचा लेखेको देष्खर्ो।सो खचा परु्ष्ट गने र्वल भरपाई नभएकोले 
खचा परु्ष्ट गने प्रमार् कागजाि पेश हनुपुदाछ, अन्र्ाथा उक्त रकम सम्बष्न्धिबाि असलु 
गरी संष्चि कोष दाष्खला हनुपुदाछ, रू. 

 

 

 

 

 

736706/- 

 भौ.नं./तमति भकु्तानी तलनेको नाम लेखेको खचा रु. र्वल भरपाईमा भएको रु. बढी खचा लेखेको रु. 
27-2077/7/17 हेमन्ि बोहोरा 9880/- 0/00 9880/- 
30-2076/7/17 बजेि खचा-र्ववरर् नखलेुको 79600/- 67600/- 12000/- 
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31-2076/7/14 बाला तिपरुा सनु्दरी कला संस्कृति 
समाज 

250000/- 142415/- 107585/- 

277-2077/2/15 परामशा सेवा खचा (गोश्वारा भौचर 
नभएको) 

497000/- 0/00 497000/- 

519-2077/3/31 वीर बहादरु बढुा, खड्क टे्रड एण्ड 
सप्लार्सा 

115953/- 83576/- 32377/- 

362-2077/3/11 शान्िी महािारा 50000/- 25000/- 25000/- 
377-2077/3/17 र्वश्वरुप बढुा  1409848/- 1386984/- 22864/- 
355-077/3/10 खड्क तसंह कठार्ि 30000/- 0/00 30000/- 

जम्मा 736706/-  
28.  हेतलकप्िर खचााः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३)मा 

करोवारको लेखा राखदा प्रमाष्र्ि र्वल भरपाईको आधारमा राख्न ुपने र सोही बमोष्जम 
खचा लेख्नपुरी्ने व्र्वस्था छ।भौ.नं./ तमति 17-2076/6/17 बाि अतधकृि छैिौं 
र्हराचन्द्र धरालालाई डोल्पो महोत्सवमा भाग तलन जाँदा हेतलकप्िर प्रर्ोग गरेको रु. 
41500/- समेि दैतनक िथा भ्रमर् भत्ता वापि रु. 52500/- भकु्तानी गरेको 
छ।तनजले हेतलकप्िर प्रर्ोग गरी भ्रमर् गना पाउने आदेश नभएको िथा सोको तबल 
भरपाई समेि नभएकोले उक्त रकम सम्बष्न्धिबाि असलु गरी संष्चि कोषमा दाष्खला 
गनुापदाछ, रू. 41500/- 

29.  बढी भकु्तानीाः भ्रमर् खचा तनर्मावली २०६४ को तनर्म ४ मा सरकारी खचामा भ्रमर् 
गने पदातधकारी वा कमाचारीले सम्भव भएसम्म र्कफार्िी र कम खष्चालो बािो वा 
सवारी साधन प्रर्ोग गरी भ्रमर् गनुापने व्र्वस्था छ । र्स नगरपातलकका 
तनम्नानसुारका कमाचारी सरुवा भई अन्र्ि कार्ाालर्मा हाष्जर हनु जाँदा र अन्र्ि 
कार्ाालर्बाि र्स नगरपातलकाको कार्ाालर्मा हाष्जर हनु आउदा आउन जान लाग्न े
वास्िर्वक ददन भन्दा बढी ददनको भ्रमर् खचा र भ्रमर् भत्ता भकु्तानी गरेको, नक्कली 
प्लेन र्िकि र बोतडाङ्ग पेश गरी (हवाई र्िकिको Online PNR, Ticket number जाचँ 
गदाा हवाई र्ािा नगरेको) पररवारका सदस्र्को नाममा भ्रमर् नै नगरी बढी भकु्तानी 
तलन े लगार्िको कैर्फर्ि देष्खर्ो।र्सरी र्वतभन्न कारर्बाि सरुवा भ्रमर् भत्ता रु. 
719450/- बढी भकु्तानी भएको छ ।बढी भकु्तानी भएको रकम सम्बष्न्धिबाि 
असलु गरी संष्चि कोषमा दाष्खला गनुापदाछ, रू. ७१९४५०/- 

कमाचारीको नाम 

सरुवा/ बढुवा भई 
गएको/आएको 
कार्ाालर्र् 

पररवार 
संखर्ा 

पैदल/प्लेन/गा
डीमा र्हडेको 

ददन/ 

भकु्तानी 
ददएको रकम 

रु. 

भकु्तानी 
ददनपुने रकम 

रु. 
बढी भकु्तानी रु. कैर्फर्ि 

अनमी सार्विी तसंह गठुीचौर गाउँपातलका, 
जमु्ला 

6 10 81200/- 33660/- 47540/- वास्िर्वक लाग्ने भन्दा बढी 
ददनको भकु्तानी 

ना.स.ुचन्द्रप्रकाश 
बडुथापा 

नाक्चे लाग्ना सडक 
र्ोजना जमु्ला 

6 7 119120 14800/- 104320/- तनजले दावी गरे अनरुुप हवाई 
र्ािा नभएको, एक जना माि 
गएको  

अनमी र्िका चौधरी गेरुवा गाउँनगरपातलका 
दददार्ा 

5 7 74650/- 14800/- 59850/- तनजले दावी गरे अनरुुप हवाई 
र्ािा नभएको, एक जना माि 
गएको 

अतधकृिछैिौ 
धनबहादरु महि 

 5 ७ 88550/- 17700/- 70550/- तनजले दावी गरे अनरुुप हवाई 
र्ािा नभएको, एक जना माि 
गएको 

प्र.प.अ र्पिी भक्त 
तगरी 

पञ्चकुमारी नगरपातलका 
सखेुि बाि कार्ाालर् 

5 8 83200/- 60600/- 22600/- वास्िर्वक लाग्ने भन्दा बढी 
ददनको भकु्तानी 
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अहेव अमर बहादरु 
बस्नेि  

प्राथतमक स्वास््र् केन्द्र, 

सोलखुुम्बबुाि 
६ 18 148000/- 23250/- 124750/- तनजले दावी गरे अनरुुप हवाई 

र्ािा नभएको, एक जना माि 
गएको 

ज.स्वा.तन.छैिौ कृर् 
काकी 

तिनाउ गाउँपातलका 
पाल्पा 

4 7 48020/- 18800/- 29220/- तनजले दावी गरे अनरुुप हवाई 
र्ािा नभएको, एक जना माि 
गएको 

हे.अ.पुप चन्द गोदावरी नगरपातलका, 
लतलिपरु 

5 7 68000/- 16800/- 51200/- तनजले दावी गरे अनरुुप हवाई 
र्ािा नभएको, एक जना माि 
गएको 

अहेव िेकनाथ र्ोगी सल्र्ान 5 ७ 68000/- 44500/- 23500/- वास्िर्वक लाग्ने भन्दा बढी 
ददनको भकु्तानी 

अहेव मेघराज बराल जानकी गा.पा,बाँके 5 7 68000/- 14400/- 53600/- तनजले दावी गरे अनरुुप हवाई 
र्ािा नभएको, एक जना माि 
गएको 

हे.अ.नरेन्द्र कुमार 
बोहोरा 

नेिा गलु्मीबाि 
कार्ाालर् 

4 7 68000/- 17800/- 50200/- तनजले दावी गरे अनरुुप हवाई 
र्ािा नभएको, एक जना माि 
आएको 

धमादेवी बोहोरा बारदददार्ा न.पा. 
वददार्ाबाि  

5 7 70000/- 44500/- 21000/- वास्िर्वक लाग्ने भन्दा बढी 
ददनको भकु्तानी 

स.मर्व.तन. शान्िी 
महािारा 

जगदलु्ला गा.पा. डोल्पा 
बाि 

4 4 65000/- 35880/- 29120/- वास्िर्वक लाग्ने भन्दा बढी 
ददनको भकु्तानी 

हे.अ. जगवर बढुा वैिेश्वर गा.पा. 
दोलखाबाि 

3 7 55000/- 22000/- 32000/- तनजले दावी गरे अनरुुप हवाई 
र्ािा नभएको, एक जना माि 
आएको 

जम्मा 719450/-  
 
30.  पाररश्रतमक कराः आर्कर ऐन २०५८ को दफा ८ मा कुनै प्राकृतिक व्र्ष्क्तले कुन ै

आर् वषामा रोजगारीबाि प्राप्त भएका सवै रकम आर्मा समावेश गरी तनर्मानसुार 
छुिपाउने रकम कट्टा गरी कर र्ोग्र् आर्मा िोर्कए बमोष्जम पाररश्रतमक कर कट्टा 
गनुापने व्र्वस्था छ । र्स नगरपातलकाका तनम्नानसुारका कमाचारीले पाएको सरु्वधा 
प्रोत्सीाहन भत्ता दशै खचा लगुा भत्ता लगागिको कूल आर्मा तनम्नानसुार कर कट्टा 
गनुापनेमा कर कट्टा गना छुि भएको रु. 210148/- असलु गरी संष्चि कोषमा 
दाष्खला गनुा पदाछ, रू. 

 

 

 

 

 

210148/- 

 तस.नं. 
 

नाम र पद कूल आर् 

कट्टा गना पाउने 
रकम 

करर्ोग्र् आर् 

लाग्ने कर 
रकम 

कट्टा गरेको 
रकम 

कर छुि रकम 

1 नगर प्रमखु ओम बहादरु बढुा 782000/- 500000/- 282000/- 46400/- 0/00 46400/- 

2 नगर उप प्रमखु चन्द्रकुमारी बढुा 690000/- 500000/- 190000/- 28000/- ०/० 28000/- 

3 प्र.प्र.अ. र्पिी भक्त तगरी 885851 624093/- 261758/- 42352/- 0/0 42352/- 

4 अतधकृि छैिौं र्हराचन्द्र धराला ७७०३७५/- 564679/- 205696/- 31140/- 0/00 31140/- 
5 तस.अहेव जनु कुमारी रोकार्ा 823000/- 617360/- 205640/- 31128/- 0/00 31128/--- 
6 तस.अ.हे.व शेर बहादरु कठार्ि 823000/- 617360/- 205640/- 31128/- 0/00 31128/-- 
 जम्मा 210148/- 

 

31.  भ्रमर् भत्तााः भ्रमर् खचा तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १८ मा भ्रमर्मा खर्िन े
पदातधकारी वा कमाचारीले भ्रमर् समाप्त भएपतछ तनर्मानसुार पाउने दैतनक भत्ता िथा 
भ्रमर् खचाको बील भरी भ्रमर् प्रतिवेदन साथ आवश्र्क बील भरपाई पेश गनुापने 
उल्लेख छ।नगरपातलकाले र्ो वषा र्वतभन्न पदातधकारी िथा कमाचारीलाई दैतनक िथा 
भ्रमर् भत्ता भकु्तानी गरेकोमा पेश गरेको बील भन्दा बढी भकु्तानी भएको,स्वीकृि भ्रमर् 
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आदेश तबना भकु्तानी गरेको, तनर्मानसुार पाउनपुने भन्दा बढी रकम भकु्तानी गरेको, 
सम्बष्न्धिले रकम बझेुको भरपाई संलग्न नगरेको िथा हवाई र्ािाको र्िकि/बोतडाङ 
पास पेश नगरेको, (हवाई र्िकिको Online PNR, Ticket number जाँच गदाा हवाई र्ािा 
नगरेको) अन्र् र्ािार्ािको र्िकि नभएको लगार्िका समस्र्ा देष्खएका छन।बढी 
भकु्तानी भएको रु. 91295/- सम्बष्न्धिबाि असलु गरी संष्चि कोषमा दाष्खला 
गनुापदाछ, रू.  

 

 

 

 

 

 

91295/- 

भौ.न /तमति 

भ्रमर् गने 
पधाददकारीको 

नाम 

भ्रमर् स्थान भ्रमर् अवधी भ्रमर् खचा भ्रमर् भत्ता बढी भकु्तानी कर्फर्ि 

62-076/9/1 तन.प्र.प्र.अ. 
र्हराचन्द्र धराला 

नेपागंज-काठमाडौ 076/7/19-27 26000/- 10000/ 5100 प्लेन र्िकिको बढी 
भकु्तानी 

63-076/9/2 स.लेखा चौथो 
रुपचन्द्र बढुा 

नेपागंज-काठमाडौ 076/6/27-7/2 18200/- 8850/- 12600/- प्लेन र्िकि बोतडाङ 
पास नभएको 

83-076/10/17 उपप्रमख 
चन्द्रकुमारी बडुा 

नेपागंज-काठमाडौ-
सखेुि 

076/9/14-20 20750/- 11250/ 17150/- प्लेन र्िकिको बढी 
भकु्तानी 

84-076/10/5 प्र.प्र.अ र्पिीभक्त 
तगरी 

सखेुि -डोल्पा 076/9/23-5 18000/- 11200/ 30000/- स्वीकृि भ्रमर् आदेश 
नभएको 

131-076/12/9 धन प्साद बढुा डोल्पा- नेपालगंज 076/11/5-12 10920/- 7580/- 10920/- प्लेन र्िकि बोतडाङ 
पास नभएको 

133-076/12/9 स.चौथो मगुा 
मल्ल 

डोल्पा- नेपालगंज 076/11/5-12 10405/- 8195/- 5105/- प्लेन र्िकिको बढी 
भकु्तानी 

239-077/1/29 बाले बोहोरा नेपागंज-काठमाडौ 076/11/9-15 21700 7550/- 10420 प्लेन र्िकि बोतडाङ 
पास नभएको 

512-077/3/30 ललुा चन्द्र बढुा डोल्पा- नेपालगंज 076/11/21-11/27 22000/- 80000/- 30000/- प्लेन र्िकि बोतडाङ 
पास नभएको, 
स्वीकृि भ्रमर् आदेश 
नभएको 

जम्मा 91295/-   
32.  छुि कराः आर् कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ मा सेवा कार्ामा भकु्तानी गदाा 

मू.अ.कर र्वजक जारी नगरेको सेवा प्रदार्कलाई श्रोिमा १५ प्रतिशि कर कट्टी गरी 
भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले देहार्का म.ुअ.कर र्वजक जारी नगरेका 
संस्थाहरुलाई सेवा कार्ा वापि भकु्तानी गदाा श्रोिमा तनर्मानसुार हनुे कर कट्टा नगरी 
भकु्तानी गरेको देष्खर्ो । देहार्का संस्थाबाि कर कट्टा गना छुि रकम रु. 
322500/-असलु गरी संष्घर् संष्चि कोषमा दाष्खला गनुा पदाछ, रू. 322500/- 

 भौ.नं./तमति सेवा प्रदार्कको नाम 

भकु्तानी रकम 
रु. 

१५ प्रतिशि 
कर रकम रु. 

180-2077/1/8 प्रगतिष्शल अपांग कल्र्ार् 
समाज,डोल्पा 

600000/- 90000/- 

538-2077/3/31 मर्हला शसष्क्तकरर् केन्द्र, डोल्पा 1100000/- 165000/- 
526-2077/3/31 दतलि र्वकास सतमति,डोल्पा 450000/- 67500/- 

जम्मा 322500/-   

33.  फोिोकपी र्वजकाः मूल्र् अतभवृदि कर ऐन २०५२ को दफा १७ मा मीू.अ.कर दिाा 
भएका फमाले रीिपवुाकको र्वल जारी गनुापदाछ ।  नगरनगरपातलकाले तनम्न 
आपिुाकबाि र्वतभन्न सामाग्री खररद गरी भकु्तानी गदाा सक्कल र्वल संलग्न नदेष्खएकोले 
नगरपातलकाले तिरेको  मूल्र् अतभवृदि कर रकम रु. 284147/- आन्िररक राजस्व 
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कार्ाालर्मा दाष्खला भएको प्रमार् पेश हनुपुदाछ, रू. 284147/- 

 भौ.नं./तमति खररद गरेको सामग्री आपिुाकको नाम 

र्वल रकम 
रु. 

म.ुअ.कर रकम 
रु. 

95-076/9/29 Website तनमाार् सरोवर िेक्नोलोजी प्र. 
तल. 

331858/
- 

43142/- 

97-076/9/29 
Bulk SMS System उपसगा िेक्नोलोजी प्रा. 

तल. 
309500/

- 
40235/- 

164-076/9/29 ल्र्ापिप, र्प्रन्िसा 
लगार्ि 

न्रू् नमस्िे टे्रडसा 389000/
- 

50570/- 

191-077/3/31 

सं.स.हस्िान्िररि चाल ु
सोलार सेि खररद र्वशाल कम्प्रू्िसा एण्ड 

टे्रडसा (िलु बहादरु 
र्वष्ट) 

650000/
- 

65000/- 

179-077/3/1 सोलार सेि खररद भेरी राप्पी उजाा प्रा.तल 701000/
- 

85200/- 

जम्मा 284147/-   

34.  दोहोरो भकु्तानीाः 514-2077/3/31 नगर सभा सञ्चालन सम्बन्धी लेखा सहार्क 
चौथो रुपचन्द्र बढुाको रु. 600000/- पेश्की फर्छ्यौि गरेको फाँिवारी परीक्षर् 
गदाा नगरसभा संचालनमा र्ािार्ाि खचा र बैठक भत्ता वापि रु.247000/- 
,र्वषर्गि सतमतिको वैठक भत्ता वापि रु 43500/-  भकु्तानी भएको छ । सोही 
फाँिवारीमा २१ जना र्वषर्गि सतमतिका सदस्र्लाई भ्रमर् आदेश र भ्रमर् र्वल 
वेगरनै ७ ददनको दैतनक भ्रमर् भत्ता वापि जनहीी रु. १००००/- को दरले रु. 
२१००००/- भकु्तानी भएको छ । सभा सञ्चालन भएको तमतिको वैठक भत्ता र 
र्ािार्ाि खचा भकु्तानी भएको अवस्थामा  भ्रमर् आदेश र भ्रमर् र्वल वेगर नै 21 
जनालाई ७ ददनको दैतनक भ्रमर् भत्ता वापि जनहीी रु. १००००/- को दरले रु. 
२१००००/- दोहोरो भकु्तानी भएकोले सो रकम असलु गरी संष्चि कोषमा दाष्खला 
गनुापदाछ, रू. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210000/- 
35.  बढी भकु्तानीाः 8-2076/6/13 श्रावर्,भाद्र र आष्श्वन को िलव भत्ता र चाडपवा 

खचा भकु्तानी गरेको फाँिवारीमा अतधकृि छैिौं र्हराचन्द्र धरालालाई चाडपवा खचामा 
रु.1506/- र संचर्कोषमा रु. 1506/- समेि रु. ४०१५/-,  र्वश्वरुप बढुालाई 
चाडपवा खचामा रु.207/- रमेश बहादरु राविलाई संचर्कोष रु.339/-, जर्बहादरु 
बढुालाई संचर् कोष रु.600/-, का.स. धनरुपा चलाउनलेाई संचर् कोष रु.5896/- 
समेि रु. 11057/- बढी भकु्तानी भएको छ । बढी भकुी्िानी भएको रकम असलु 
गरी संष्चि कोषमा दाष्खला गनुापदाछ, रू. 11057/- 

 स्वास््र् चाल ु  

36.  र्वल भरपाईाः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, १०६४ को तनर्म ३६(8) मा कुन ै
रकमको भकु्तानी दददा रीि पगुेनपगुकेो जाँच गनुापने व्र्वस्था छ ।प्र.प्र.अ र्पिी भक्त 
तगरीले औषधी खररदका लातग तलएको पेश्की रु.650000/- फर्छ्यौि गदाा ढुवानीमा 
रु.171496/- खचा भएको र्वल भरपाई पेश भएको छ । ढुवानीमा भएका खचाका 
र्वलहरु सामान्र् भरपाई माि रहेको  र ढुवानीको दररेि एर्कन गने आधार नभएकोले 
ढुवानी खचाको र्थाथािा एर्कन गना सर्कएन, रू. 

 

 

 

 

 

171496/- 
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 आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्िालर्  

37.  र्विरर्मखुी खचााः सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा उपभोक्ता सतमति 
वा लाभग्राही समदुार्बाि तनमाार् कार्ा गराउीँदा वा सो सम्बन्धी सेवा प्राप्त गदाा 
तमिव्र्र्र्िा, गरु्स्िररर्िा वा ददगोपना अतभवृर्र्द् हनु ेभएमा वा पररर्ोजनाको उदे्बश्र् न ै
रोजगारीको शृ्रजना गने र लाभग्राही समदुार्लाई सहभागी गराउने भएमा उपभोक्ता 
सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाि त्र्स्िो कार्ा गराउन वा सेवा तलन सर्कन ेउल्लेख छ 
। िर र्स नगरपातलकाले तनम्नानसुारका तनजी उद्योग िथा संस्थालाई उपभोक्ता 
सतमति मानी तनम्नानसुारको रकम उपलव्ध गराएको देष्खर्ो । र्सरी तनजी उद्योग 
िथा संस्थालाई बजेि उपलव्ध गराई र्विरर्मखुी कार्ाक्रम गरेको तनर्मसम्मि 
देष्खएन।र्स्िो कार्ामा तनर्न्िर् गनुापदाछ, रू. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5050000/- 

 उद्योग िथा संस्थाको नाम 

भकु्तानी भएको 
रकम रु. उद्योग िथा संस्थाको नाम 

भकु्तानी भएको 
रकम रु. 

हरी काष्ठ उद्योग 550000/- हेमराज प्रतिष्ठान 500000/- 
राजीमान  कपास रुई उत्पादन उद्योग 650000/- पे्रस रू्तनर्न 660000/- 
दगुाा कृर्ष नसारी पशपंुक्षी जडीबिुी 
उद्योग 

1870000/- वाला सनु्दरी कला संस्कृिी 
समाज 

820000/- 

जम्मा 5050000/-   

38.  तबल बेगर भकु्तानीाः छलपतिहाल्ना देखी तिपरुाकोि मोिर बािो तनमाार्को लातग 
रु.6007937/93 को लागि अनमुान िर्ार भई उपभोक्ता सतमिष्ीलाई रु. 
5976887/34 मा कार्ा सम्पन्न गनेगरी कार्ाालर्ले रु. 4498000/- भकु्तानी 
ददएको छ । उक्त तनमाार् कार्ामा हेभी मेष्शन प्रर्ोग गरेको जनाई म.ुअ.कर 
रु.573185/-समेि भकु्तानी ददएकोमा मेष्शन प्रर्ोग भएको म.ुअ.कर  र्वजक पेश 
भएको छैन । म.ुअ.कर र्वजक वेगर  म.ुअ.कर भकु्तानी ददएको रकम असलु 
गनुापदाछ, रु 573185/- 

 पूजँीगि खचािफा ाः  

39.  कष्न्िजेन्सी खचाीाः साबाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० एवं अनसुचुी १ 
ले कष्न्िन्जेन्सी खचाको ब्र्बस्था गरेको छ।साथै, अथा मन्िालर्को २०७०।१।२४ 
को पररपि वमोष्जम आर्ोजनाले खचा गने ४ प्रतिशि कष्न्िन्जेन्सी खचा मध्रे् २ प्रतिशि 
रकम पूजँीगि प्रकृतिको कार्ामा खचा गनुापने उल्लेख छ।कार्ाालर्ले कष्न्िन्जेन्सी 
िफा को छुटै्ट खािा व्र्वष्स्थि नगरेबाि कष्न्िन्जेन्सी बापिको आम्दानी र वास्िर्वक खचा 
रकम र्र्कन गना सर्कएन।कार्ाालर्ले कष्न्िन्जेन्सी रकमबाि मसलन्द िथा कार्ाालर् 
सामान, भ्रमर् खचा, र्वर्वध खचा लगार्िमा रकम खचा गने गरेको छ।मन्िालर्को पररपि 
वमोष्जम कष्न्िन्जेन्सी वापिको रकम खचा गनुापदाछ।साथै, कष्न्िन्जेन्सी खािाको छुटै्ट 
अतभलेख व्र्वष्स्थि गनुापदाछ।  

40.  डीपीआर खचााः बजेि व्र्वस्था भई कार्ाान्वर्न हनुे आर्ोजनाको माि गरुुर्ोजना 
डीपीआर लगार्िको अध्र्र्न गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुा पदाछ।नगरपातलकाले र्ो बषा 
स्वीकृि बार्षाक कार्ाक्रम अनसुार देहार् बमोष्जमको डी.पी.आर. (र्वस्ििृ सम्भाव्र्िा 
अध्र्र्न) कार्ा परामशादािाबाि गराई रू.२९,७७,५५०/-भकु्तानी गरकोमा औधोतगक 
ग्राम, प्रार्वतधक ष्शक्षालर्, कभडा हल र वतथाङ सेन्िर तनमाार् कार्ाको १९९४४५०/- 
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रू.१९,९४,४५०/-भकु्तानीको अध्र्र्न प्रतिवेदन लेखापरीक्षर्मा पेश गरेको 
छैन।नगरपातलकाले परामशादािाबाि प्रतिवेदन प्राप्त गरी पेश गनुापदाछ, रू.  

 भौ.नं./तमति कार्ा र्ववरर् परामशादािा स्वीकृि रकम खचा रकम 

३९०-२०७७/३/१६ 
चाल ु

औधोतगक ग्राम, प्रार्वतधक ष्शक्षालर्, 
कभडा हल र वतथाङ सेन्िर तनमाार् 

एम के कन्सल्यान्ि एण्ड 
कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली. २०,००,०००/- १९,९४,४५०/- 

४६७-२०७७/३/२८ 
चाल ु वडा नं.१ अस्पिाल तनमाार् डाईनातमक कन्स्ट्रक्सन 

एण्ड कन्सल्िेन्सी प्रा.ली. १०,००,०००/- ९,८३,१००/- 

जम्मा: २९,७७,५५०/-  
         नगरपातलकाले र्स्िो अध्र्र्न कार्ा गराउँदा लाग्ने खचाको लागि अनमुान 

िर्ार गदाा कुनै आधार नतलई सोझै खररद गरी स्वीकृि बजेि बमोष्जमकै रकम खचा 
गरेको उपर्कु्त देष्खएन।नगरपातलकाले डी.पी.आर. िर्ार गदाा नगरपातलकाको 
प्रार्वतधक जनशष्क्त प्रर्ोग नगनााको कारर् स्पष्ट गरेको छैन।त्र्सैगरी अध्र्र्न प्रतिवेदन 
िर्ार भएका आर्ोजनाहरु कार्ाान्वर्नमा गएको समेि नदेष्खएकोले खचाको साथाकिा 
समेि देष्खएन। 

 

41.  मू.अ.कर. र्फिाााः मूल्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली, २०५३ मा भएको २१ औ ंसंशोधन 
अनसुार सरकारी तनकार् वा नेपाल सरकारको पूर्ा वा आंष्शक स्वातमत्व भएको 
संघसंस्थाले ठेक्का सम्झौिा वा करार अन्िगाि आपूतिा हनुे वस्ि ुवा सेवा वा वस्ि ुिथा 
सेवा वापिको रकम सम्बष्न्धि ठेकेदार वा आपूतिाकिाालाई भकु्तानी गदाा तनजलाई 
भकु्तानी गने कर रकमको ५० प्रतिशिले हनु आउने रकम तनजको नामबाि सम्बष्न्धि 
राजश्व शीषाकमा जम्मा गरी बाँकी रहने कर वापिको रकम माि भकु्तानी गनुापने 
व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले र्ो वषा र्वतभन्न तनमाार् व्र्वसार्ीलाई तनम्नानसुारको 
रु.६,६१,६७८/- मू.अ.कर भकु्तानी गरेकोमा सो को ५० प्रतिशिले हनु े
रु.३,३०,८३९/- कट्टा गरी भकु्तानी गरेको नदेष्खएकोले तनर्मको पालना गरेको 
नदेष्खएको, रु. ३३०८३९/- 

 तस.नं. भौ.नं./तमति फमाको नाम र्वजक रकम मू.अ.कर ५०% मू.अ.कर 

१. १०७-०७७/१/१६ अरूर् तनमाार् सेवा, स्वा.चौ.भवन तनमाार् वडा नं. २ ३२७१२४०/- ४२५२६२/- २१२६३१/- 
२. १२३-०७७/१/३१ र्वशाल तनमाार् सेवा, स्वा.चौ.भवन तनमाार् वडा नं. ५ १८१८५९२/- २३६४१६/- ११८२०८/- 

जम्मा ६६१६७८/- ३३०८३९/-  
42.  प्रमार्ाः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(३) मा रकम खचा 

लेखदा तबल भरपाई सर्हि से्रस्िा राख्नपुने उल्लेख छ।नगरपातलकाले र्ो वषा सशिा 
अनदुानको भौ.नं. ११३ बाि तमति २०७७/३/३० मा वडा नं.११ स्वास््र् चौकी 
भवन तनमाार् कार्ाको लातग कृर् तनमाार् एण्ड ढुवानी सेवा, डोल्पालाई 
रू.७,५०,०००/-पेश्की फर्छ्यौि समेि रू.२२,०१,१९४/-भकु्तानी गरेकोमा पेश्की 
फर्छ्यौि रकमलाई बैङ्क नगदी र्किाबमा र्वर्वधिफा  डेतबि जनाई पनुाः खचा लेखेको 
छ।पेश्की फर्छ्यौि गरेको रकम पनुाः खचा मान्न नतमल्ने भएकोले नगरपातलकाले 
र्वर्वधमा डेर्वि गरेको उक्त खचा रकमको प्रर्ोजन र्र्कन गनुापदाछ, रू. 

 

 

 

 

 

 

 

७५००००/- 

42.1.  नगरपातलकाले सशिा अनदुान कृर्ष िफा को पूजँीगि शीषाकबाि िरकारी तबउ िथा 
तनलोिथुो, कृर्ष चनुा खररद िथा र्विरर् कार्ाको लातग कृर्ष शाखा प्रमखु रमेश ५७४०००/- 
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बहादरु राविको तनम्नानसुारको रू.५,७४,०००/-पेश्की फर्छ्यौि गरेकोमा खररद 
भएका सामाग्री सम्बष्न्धि कृषकलाई र्विरर् नगरी नगरपातलका अन्िगािका ११ 
वडाका वडा अध्र्क्षलाई भरपाई गरी बझुाएको देष्खएकोले वडा अध्र्क्षले उल्लेष्खि 
तबउ र्वजन िथा कृर्ष सामग्री सम्बष्न्धि वडाका कृषकहरूलाई र्विरर् गरेको भरपाई 
पेश गनुापदाछ, रू. 

 तस.नं. भौ.नं./तमति र्ववरर् र्विरर् गनुापने बझुाएको भरपाई 

पेश्की फर्छ्यौि 
रकम 

१ ७-०७६/११/२९ िरकारी तबउँ खररद  ११ वडाका 
कृषकहरू 

११ वडाका वडाअध्र्क्ष ४,००,०००/- 

२ ७-०७६/११/२९ तनलोिथुो िथा कृर्ष चनुा 
खररद 

११ वडाका 
कृषकहरू 

११ वडाका वडाअध्र्क्ष १,७४,०००/- 

  जम्मा   ५,७४,०००/-  
43.  गि वषाको र्ोजनामा भकु्तानीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा 

७३(७) मा कार्ापातलकाले सभाबाि स्वीकृि सीमा र शीषाक बार्हर गई बजेि खचा 
गना नपाउने उल्लेख छ।नगरपातलकाले वषाान्िसम्म भएको कार्ाको भकु्तानी ददन बाकँी 
रहेमा वा गि वषा सम्पन्न नभई बाकँी रहेका र्ोजनामा चाल ुवषामा बजेि खचा गनुापने 
भएमा सो समेि समावेश गरी भकु्तानी ददन बाँर्कको र्ववरर् िर्ार गरी सभाबाि 
स्वीकृि गराएर माि चाल ुआतथाक वषामा भकू्तानी गनुापदाछ।नगरपातलकाले र्ो वषा गि 
आतथाक वषामा सम्झौिा भई सम्पन्न भएका वा क्रमागि रहेका तनम्नानसुारका र्ोजनामा 
रू.८३,८९,३३८/-भकु्तानी गरेकोमा उक्त भकु्तानी सभाबाि स्वीकृि गराएको 
देष्खएन।साथै अतधकांश र्ोजनामा नगर उपप्रमखुबाि अनगुमन समेि भएको 
नदेष्खएकोले नगरपातलकाले सम्पन्न र्ोजना अनगुमन गरी खचा रकम नगरसभाबाि 
अनमुोदन गराई तनर्तमि गनुापदाछ, रू. ८३८९३३८/- 

 
तस.नं. भौ.नं./तमति र्ोजनाको नाम भकु्तानी तलने भकु्तानी रकम 

१ ५-०७६/७/२९ कुनेउिा-खेपषु्जउला तसंचाई कुलो तनमाार् उपभोक्ता सतमति ६,००,०००/- 
२ ४७-०७६/८/२८ फतनाचर िथा र्फक्चसा (ष्जन्सी दाष्खला समेि नभएको) धौलातगरी आ.र्व. वडा 

नं.८ 

५०,०००/- 

३ ७७-०७६/८/१६ रतसगाउँ गमु्बा हुदैँ बर्लडाँड खानेपानी तनमाार् उपभोक्ता सतमति ८,५५,००१/- 
४ ७९-०७६/८/१६ गाबो खोला देष्ख गाउँसम्म ढुङ्गा र्वच्र्छ्याउन ेकार्ा उपभोक्ता सतमति ६,००,१००/- 
५ ८०-०७६/८/१६ प्रकाश आ.र्व. घेराबार तनमाार् उपभोक्ता सतमति ३,८४,७५०/- 
६ ८१-०७६/११/१९ महादेव मष्न्दर घेराबार तनमाार् उपभोक्ता सतमति १०,००,०००/- 
७ ८४-०७६/९/२९ घ्र्ाङबारी ििबन्धन तनमाार् उपभोक्ता सतमति १,५०,०००/- 
८ ९७-०७६/१२/२३ लघ ुकाष्ठ उद्योग भवन तनमाार् उपभोक्ता सतमति ४,६०,०००/- 
९ १४७-०७७/३/३१ महुु ँहम बलेग्रा मोिरबािो तनमाार् उपभोक्ता सतमति ६,००,१००/- 
१० २२०-०७७/३/३० वडा कार्ाालर् र्वद्यिु िथा खानेपानी तनमाार्, वडा नं.११ उपभोक्ता सतमति ३,४२,०००/- 
११ २३५-०७७/३/३१ दोराखोला-फुष्ल्चङ गाउँसम्म मोिर बािो तनमाार्, वडा नं. ६ उपभोक्ता सतमति २४,८७,६४८/- 
१२ ८३-०७६/८/२९ िातलफोई पकेि क्षिे अंगरु खेिी उपभोक्ता सतमति ३,७३,७३९/- 
१३ ८६-०७६/८/२४ भेतडकन खानेपानी तनमाार्, वडा नं. ३ सु ँ उपभोक्ता सतमति ४,८६,०००/- 
  जम्मा  ८३,८९,३३८/-  

44.  स्वीकृि कार्ाक्रम बेगर खचााः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३(७) 
मा कार्ापातलकाले सभाबाि स्वीकृि सीमा र शीषाक बार्हर गई बजेि खचा गना नपाउन े
उल्लेख छ।नगरपातलकाले र्स वषा उपभोक्ता सतमति माफा ि सम्पन्न गरेको 
तनम्नानसुारको कार्ा नगरसभाबाि स्वीकृि कार्ाक्रममा समावेश नरहेको 

 

 

११२५०००/- 
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पार्र्ो।स्वीकृि कार्ाक्रम भन्दा बगेरको कार्ाक्रममा खचा गने प्रवृत्तीमा तनर्न्िर् 
हनुपुदाछ।नगरसभाको स्वीकृि कार्ाक्रम बगेरको कार्ामा खचा गरेको रकम सभाबाि 
अनमुोदन गरी तनर्तमि गनुापने, रु.  

 तस.नं. भौ.नं./तमति र्ोजनाको नाम भकु्तानी रकम 

१ ४-०७६/७/७ फलफुल बगैंचा व्र्वस्थापन िथा घेराबार, वडा नं.१ १,५०,०००/- 
२ १०-०७६/८/११ गल्लगाड काठेपलु तनमाार्, वडा नं. १ १,००,०००/- 
३ १६२-०७७/३/१६ खोलाघारी काठेपलु तनमाार्, वडा नं. ८ १,००,०००/- 
४ २१५-०७७/३/३० उखेडा मष्टा मष्न्दर तनमाार्, वडा नं. १ २,००,०००/- 
५ २३०-०७७/३/३१ घोडाखोर खानेपानी तनमाार्, वडा नं. ११ १,७५,०००/- 
६ २०१-०७७/३/२८ नौलखा मष्न्दर तनमाार्, वडा नं. ४ ४,००,०००/- 
  जम्मा ११,२५,०००/- 

 

44.1.  १३३-२०७७/२/३२ नगरपातलकाले वडा नं.१०-११ हुँदै बलेग्रा लेखसम्म घोरेिो 
बािो तनमाार् िथा ममाि कार्ाको लातग उपभोक्ता सतमतिले रू.१,९१,१७२/-व्र्होने 
गरी रू.६,९१,१७२/-मा उपभोक्ता सतमतिसँग सम्झौिा गरी प्रार्वतधक नापी िथा 
कार्ासम्पन्न प्रतिवेदनको आधारमा नगरपातलकाले व्र्होने रू.५,००,०००/-भकु्तानी 
गरेकोमा उक्त र्ोजना नगरसभाबाि स्वीकृि कार्ाक्रममा समावेश नरहेको 
पार्र्ो।त्र्सैगरी सो स्थानमा र्ो वषा पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, डोल्पाले समेि 
मोिरेबल बािो तनमाार् गरेको पार्र्ो।मोिरेबल बािो बतनसकेको सो स्थानमा 
उपभोक्ता सतमतिले गरेको कार्ा र्र्कन गना सक्ने अवस्था छैन।र्स सम्बन्धमा 
उपभोक्ता सतमतिबाि सो स्थानमा पर्हला घोरेिो बािो तनमाार् गरेको र त्र्स पिाि 
सोही बािो हदुैं पूवााधार र्वकास कार्ाालर्ले समेि मोिरेबल बािो बनाएकोले हाल 
उपभोक्ताको कार्ा नदेष्खएको कार्ाालर्ले जनाएिापतन उक्त र्ोजना सभाबाि स्वीकृि 
कार्ाक्रममा समेि समावेश नरहेकोले उपभोक्ता सतमतिको कार्ामा आश्वस्ि हनु सक्न े
ष्स्थति देष्खएन।नगरपातलकाले र्स सम्बन्धमा छानतबन गरी वास्िर्वकिा र्र्कन 
गनुापदाछ, रू. 

 

 

 

 

 

 

 

५०००००/- 

45.  आनपुातिक कट्टीाः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(४) मा 
उपभोक्ता सतमतिको र्ोगदान भन्दा कम काम सम्पन्न भई रतनङ्ग तबल र मूल्र्ाङ्कन 
प्रतिवेदन प्राप्त भएमा सोही अनरुुप स्थानीर् िहबाि व्र्होररने रकमलाई पतन सोही 
अनपुािमा कम गरी भकु्तानी गनुापने व्र्वस्था छ।नगरपातलकाले र्ो वषा उपभोक्ता 
सतमतिबाि सम्पन्न गरेको तनम्नानसुारको कार्ामा शरुू सम्झौिा भन्दा घिी कार्ासम्पन्न 
गरेकोमा तनर्मानसुार आनपुातिक कट्टी नगरी भकु्तानी गदाा बढी भकु्तानी गरेको 
रू.8,36,364/-उपभोक्ता सतमतिबाि असूल गरी दाष्खला गनुापदाछ, रू. 836364/- 

तस.नं. भौ.नं./तमति र्ोजनाको नाम लागि अनमुान  न.पा. र्ोगदान कार्ासम्पन्न  भकु्तानी हनुपुने भकु्तानी गरेको  बढी भूक्तानी  
समातनकरर् पूजँीगिाः 

१ 

५-
०७६/७/२९ 

कुनेउिा-खोप ु
ष्जउला तसंचाई 
कुलो तनमाार् 

११३६९८८/- ६०००००/- १०९०५५५/- ५७५४८६/- ६०००००/- २४५१४/- 

२ 

७७-
०७६/८/१६ 

रतसगाउँ गमु्बा-
बर्लडाँडा खानेपानी 
तनमाार् 

११५८३६५/- ९०००००/- १०९०३९३/- ८४७२३५/- ९०००००/- ५२७६५/- 

३ 
८३-
०७६/८/२९ 

ितलफोई पकेि 
क्षेि अंगरु खेिी 

२०४८४३३/- १६०००००/- १९३८३८६/- १५१४०७३/- १६०००००/- ८५९२६/- 
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४ 
८६-
०७६/८/२४ 

मेतडकन खानेपानी 
वडा नं.३ सुँ 

१३५२०६१/- १००००००/- ११८०७०१/- ८७३७१९/- १००००००/- १२६२८१/- 

५ 
९७-
०७६/१२/२३ 

लघ ु काष्ठ उद्योग 
भवन तनमाार् 

६३६३५४/- ४६००००/- ५२६२९६/- ३८०४५९/- ४६००००/- ७९५४१/- 

६ 
१२८-
०७७/२/१३ 

पोरी धाराबाि 
चौिारी हुँदै मोिर 
बािोसम्म घेराबार 

७७५३८२/- ६०००००/- ६६१४५८/- ५११८३६/- ६०००००/- ८८१६४/- 

७ 
१४९-
०७७/३/१४ 

मर्द्ु खोला तसंचाई 
ममाि/तनमाार् 

२१६४७८३/- १७०००००/- २०४०४४७/- १६०२३६३/- १७०००००/- ९७६३७/- 

८ 
१७४-
०७७/३/२१ 

पनेरा खानेपानी 
ईन्िेक ममाि 

२४११५६/- २०००००/- २१८१७१/- १८०९२९/- २०००००/- १९०७१/- 

९ 
२०५-
०७७/३/३० 

दातगना गाउँ एक 
घर एक खानेपानी 
र्ोजना, वडा नं. ८ 

७७६६८८/- ५०००००/- ६२७१८९/- ४०७६७३/- ५०००००/- ९२३२७/- 

१० 
२०७-
०७६/३/३० 

देवकोिा कल्सी-
पल्लो पनेरा तसंचाई 
तनमाार्, वडा नं. 
११ 

३५६६७६/- २५००००/- ३३३३१७/- २३३६२२/- २५००००/- १६३७८/- 

सशिा पूजँीगि (संघीर् सरकारबाि हस्िान्िरीि)  

११ 
४६-
०७७/३/१७ 

श्री महाकर्व 
देवकोिा आ.र्व. 

२०४१११/- १५००००/- १८५९९९/- १३६६९०/- १५००००/- १३३१०/- 

१२ 
७७-
०७७/३/२५ 

सेपी धारा देष्ख 
गाउँसम्म मोिर 
बािो तनमाार् 

१२०६४४९/- ११०००००/- १०५२३६९/- ९५९५५०/- ११०००००/- १४०४५०/- 

  जम्मा      ८३६३६४/-  
46.  उपभोक्ता सतमतिको भकु्तानीाः कार्ाालर्ले उपभोक्ता सतमतिमाफा ि सम्पन्न हनु ेकार्ाको 

भकु्तानी गदाा उपभोक्ता सतमतिको नाममा रहेको सतमतिको अध्र्क्ष, सष्चव र 
कोषाध्र्क्षको संर्कु्त हस्िाक्षरबाि सञ्चातलि बैंङ्क खािामा रकम पठाउन ु
पदाछ।नगरपातलकाले र्ो वषा तनम्नानसुारको कार्ा उपभोक्ता सतमतिबाि सम्पन्न 
गरेकोमा सोको भकु्तानी गदाा उपभोक्ता सतमतिको खािामा रकम नपठाई उपभोक्ता 
सतमतिको अध्र्क्षको व्र्ष्क्तगि बैङ्क खािामा रकम पठाएको देष्खर्ो।सावाजतनक 
कार्ाको भकु्तानी गदाा व्र्ष्क्तको खािामा रकम पठाएको तनर्मसम्मि देष्खएन।उक्त 
रकम सम्बष्न्धि उपभोक्ता सतमतिको वैठकबाि अनमुोदन गरेको प्रमार् पेश गनुापदाछ, 
रू. 

 

 

 

 

8३४११३/- 

 
भौ.नं./तमति कार्ा/उपभोक्ता सतमति भकु्तानी तलने भकु्तानी रकम 

१०-०७६/८/११ गल्लगाड काठेपलु तनमाार् उ.स. उ.स. अध्र्क्ष चन्द्रर्वर साकी ९३,८९१/- 
८-०७६/८/११ फोई िईुन तनमाार् िथा ममाि उ.स. (गि वषाको भकु्तानी) उ.स. अध्र्क्ष र्वर् ुबहादरु बढुा ४६,७७१/- 
१४८-०७७/३/१२ शेर गाउँ घट्ट तनमाार् उ.स. वडा नं. ८ उ.स. अध्र्क्ष मनकन्न किुवाल ९३,९५१/- 
५-०७७/३/२४ स्वास््र् करेली डाँडा खानेपानी ममाि (कागजाि समेि पेश नभएको) लक्ष्मी प्रसाद बोहोरा ९९,५००/- 
176-077/3/31 तिपरुासनु्दरी मष्न्दरमा सोलार जडान कार्ा िलु बहादरु र्वष्ट 5,00,000/- 
 जम्मा  8,३४,११३/- 

 

47.  ष्जन्सी दाष्खलााः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ४७ मा कार्ाालर् 
प्रमखुले आफ्नो कार्ाालर्मा रहेको र खररद गरी वा नगरी वा कुनै प्रकारले 
हस्िान्िरर् भई वा वस्िगुि सहार्िा वा अन्र् कुनै प्रकारबाि प्राप्त हनु आएको ष्जन्सी 
मालसामानको र्ववरर् र मूल्र् समेि खलुाई ष्जन्सी र्किाबमा साि ददन तभि आम्दानी 
बाँध्नपुने उल्लेख छ।नगरपातलकाले र्ो वषा खररद गरेको तनम्नानसुारका ष्जन्सी 
मालसामान लेखापरीक्षर् अवधीसम्म पतन ष्जन्सी खािामा आम्दानी बाँधेको नदेष्खएकोले १४६६४८७/- 
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तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था अनरुुप अतबलम्ब ष्जन्सी आम्दानी बाँध्नपुने देष्खएको, रू. 

तस.नं. भौ.नं./तमति खररद गने/आपूिाक र्ववरर् भकु्तानी रकम कैर्फर्ि 

१ ५६-०७६/९/१ श्री पृ् वी नारार्र् आ.र्व. वडा नं. ६ िेबल, कुसी, दराज लगार्ि १,००,०००/- र्वद्यालर्मा दाष्खला 
गनुापने 

२ ९१-०७६/१२/४ श्री फोक्सणु्डो आ.र्व. वडा नं. ५,६ िेबल, कुसी, दराज लगार्ि ५०,०००/- र्वद्यालर्मा दाष्खला 
गनुापने 

३ २०४-०७७/३/२९ श्री मकुुिेश्वर मा.र्व. वडा नं. ६ डेक्स, बेन्च, कुसी, कापेि ३,००,०००/- र्वद्यालर्मा दाष्खला 
गनुापने 

४ १०२-०७६/१०/१ स.म.तब.तन. शान्िी महिारा डेल ल्र्ापिप, ब्रदर र्प्रन्िर ८९,०००/-  

५ १३८-०७७/३/७ हररचन्द्र तबष्ट डेल ल्र्ापिप २ थान, र्प्रन्िर २,३७,२५०/-  

६ १४४-०७७/३/११ चन्द्र बहादरु बोहोरा िेबल ५ थान, खाि १ थान ४२,५००/-  

७ १९५-०७६/९/२९ आर.तब.स्िेशनरी र्ण्ड सप्लार्सा कार्ाालर् सामान ३,३४,२५०/-  

८ १९१-०७७/३/१६ जनर्प्रर् आ.र्व. फतनाचर व्र्वस्थापन डेक्स, बेन्च लगार्ि ३,१३,४८७/- पररमार् समेि नखलेुको 
जम्मा १४,६६,४८७/-   

48.  बढी भकु्तानीाः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(८) मा रकम 
खचा लेखदा रीि पगुे वा नपगुकेो जाँच गनुापने उल्लेख छ।नगरपातलकाले र्ो वषा 
र्वतभन्न तनमाार् कार्ा िथा अन्र् खररदमा आपूिाकले पेश गरेको र्वजक िथा सम्झौिामा 
उल्लेख भएको रकम भन्दा बढी भकु्तानी गरेको तनम्नानसुारको रू.७,०७,९३८/-
सम्बष्न्धिबाि असूल गरी समातनकरर् अनदुानको रकम नगरपातलका संष्चि कोषमा 
िथा सशिा अनदुानको रकम संघीर् संष्चि कोषमा दाष्खला गनुापदाछ, रू. 

 

 

 

७०७९३८/- 

तस.नं. भौ.नं./तमति कामको र्ववरर् आपूिाक/भकु्तानी तलने 

भकु्तानी 
गनुापने/र्वजक 

पेश 

भकु्तानी गरेको बढी भकु्तानी खचा शीषाक 

१ 

१०७-
०७७/१/१६ 

स्वास््र् चौकी भवन 
तनमाार् वडा नं. २ 

अरूर् तनमाार् सेवा ३६९६५०१/- ४२२९०००/- ५३२४९९/- 
सशिा अनदुान 
पँूजीगि 

२ ११३-
०७७/३/३० 

स्वास््र् चौकी भवन 
तनमाार् वडा नं. ११ 

कृर् तनमाार् एण्ड 
ढुवानी सेवा  २१३२१५५/- २२०११९४/- ६९०३९/- सशिा अनदुान 

पँूजीगि 

३ 

२-
०७६/८/१३ 

सभे सामान खररद 

लक्ष्मी स्िेशनरी एण्ड 
सप्लार्सा 

३१३५०/- ७५०००/- ४३६५०/- सशिा अनदुान 
पँूजीगि 

४ 

११०-
०७७/३/३१ 

र्वर्वध खचा र्वर बहादरु बढुा ११५००/- १६०००/- ४५००/- सशिा अनदुान 
पँूजीगि 

५ 

१९५-
०७६/९/२९ 

कार्ाालर् सामान खररद 

आर.तब. स्िेशनरी 
एण्ड सप्लार्सा 

३३४२५०/- ४९२५००/- ५८२५०/- न.पा. पँूजीगि 

जम्मा ७,०७,९३८/-  
 

48.1.  नगरपातलकाले भौ.नं.१२६ बाि तमति २०७७/२/६ मा वडा नं.५ मा कुच्ची देष्ख 
छेप्के सम्म मोिरबािो ममाि कार्ाको लातग जंगबहादरु रोकार्ाको तनवेदन वमोष्जम 
लागि अनमुान िथा प्रार्वतधक नापी अनसुार तनजलाई रू.६८,५९०/-भकू्तानी गनुापनेमा 
एकै स्थानको एउिै लागि अनमुानमा एकै व्र्ष्क्तको दईु विा तनवेदन संलग्न गरी 
जंगबहादरु रोकार्ालाई कर कट्टी गरी रू.७१,४७८/-िथा तबरचन्द्र डाँगीलाई कर 
कट्टी गरी रू.६७,४६२/-समेि रू.१,३८,९४०/-भकू्तानी गरेको देष्खर्ो।एउिै 
स्थानको एउिै कार्ाको लातग एउिै तनवेदन, लागि अनमुान िथा प्रर्वतधक नापीबाि 
दईु पिक भकु्तानी गदाा दोहोरो भकु्तानी भएको रू.६९,९९०/-तनवेदन पेश नगने 
तबरचन्द्र डाँगीबाि असूल गनुापदाछ, रू.  ६९९९०/- 

48.2.  नगरपातलकाले र्ो वषा सशिा अनदुानिफा को कार्ाक्रम वडा नं. ८ र ९ मा स्वास््र् ७१३८७५/- 
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चौकी भवन तनमाार् कार्ाको लातग कृर् तनमाार् सेवा एण्ड सप्लार्सालाई तनजले पेश 
गरेको तबजक भन्दा बढी भकु्तानी गरेको रू.७,१३,८७५/-तनमाार् व्र्वसार्ीले र्फिाा 
गरी तमति २०७७/४/१४ मा नगरपातलकाको संष्चि कोष खािामा दाष्खला गरेको 
देष्खएकोले सशिा अनदुानको उक्त रकम नगरपातलकाले संघीर् संष्चि कोषमा र्फिाा 
दाष्खला गनुापदाछ, रू. 

48.3.  नगरपातलकाले चाल ु खचा शीषाकको भौ.नं.१४९-२०७६/८/३० बाि आधारभिु 
िातलम सञ्चालनको रू.१,८०,०००/-, भौ.नं.२१५-२०७७/१/१७ बाि मर्हला 
परुूष समर्वकास िातलम सञ्चालनको रू.३५,०००/-िथा भौ.नं.२१७-२०७७/१/१७ 
बाि तबद्यालर् स्िरीर् बाल क्लब गठन कार्ाको रू.४०,०००/-समेि 
रू.२,५५,०००/-शान्िी महिाराको नाममा रहेको पेश्की फर्छ्यौि गरेकोमा सो सँग 
सम्बष्न्धि से्रस्िा परीक्षर् गदाा रू.१,७५,०००/-बराबरको माि तबल, भरपाई, प्रमार्, 
कागजाि पेश गरेको देष्खएकोले तबल, भरपाई पेश हनु बाँकी रकमको सक्कल िथा 
प्रमाष्र्ि तबल भरपाई पेश गनुापने, अन्र्था उक्त रकम असूल गनुापदाछ, रू.  

 

 

 

८००००/- 

49.  तनमाार् कार्ाको र्वमााः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११२ मा 
रू.१० लाख भन्दा मातथको तनमाार् कार्ा गने तनमाार् व्र्वसार्ीले तनमाार् सामाग्री, 
प्रर्ोग गररने मेष्शन, औजार वा प्लाण्ि लगार्ि तनमाार् कार्ाको पूर्ा प्रतिस्थापन खचा 
लगार्िको र्वमा गराउनपुने उल्लेख छ।नगरपातलकाले र्ो वषा र्वतभन्न तनमाार् 
व्र्वसार्ीसँग तनम्नानसुारको कार्ा गनाको लातग सम्झौिा गरेको िथा कार्ासम्पन्न समेि 
गरेकोमा तनमाार् व्र्वसार्ीले तनमाार् कार्ाको र्वमा गराएको देष्खएन।तनर्मावलीमा 
भएको व्र्वस्था वमोष्जम तनमाार् कार्ाको अतनवार्ा र्वमा गने व्र्वस्था हनुपुदाछ।  

 तस.नं. कामको र्ववरर् तनमाार् व्र्वसार्ी लागि अनमुान कबोल अङ्क सम्झौिा तमति 

१ तनलपर्हरा-िामगेाड-छल मोिर बािो तनमाार् कररश्मा तनमाार् सेवा ९८८४९८६/- २६७८९२१/- २०७६/३/२७ 

२ स्वास््र् चौकी भवन तनमाार्, वडा नं. ४ सपना तनमाार् सेवा ३८८७०६९/- ३८८५५६०/- २०७६/३/२७ 

३ स्वास््र् चौकी भवन तनमाार्, वडा नं. २ अरूर् तनमाार् सेवा ३७२२९८९/- ३७०८३४९/- २०७६/३/२७ 

४ स्वास््र् चौकी भवन तनमाार्, वडा नं. ८ कृर् तनमाार् सेवा ३८८७७३०/- २१०४०७६/- २०७६/३/२७ 

५ स्वास््र् चौकी भवन तनमाार्, वडा नं. ९ कृर् तनमाार् सेवा ३८८७३२४/- २१३७४४१/- २०७६/३/२७ 

६ स्वास््र् चौकी भवन तनमाार्, वडा नं. ५ र्वशाल तनमाार् सेवा ३८८७३२४/- २१६७३१९/- २०७६/३/२७  
50.  दर रेि फरकाः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा सावाजतनक 

तनकार्ले स्वीकृि नम्साको आधारमा तनमाार् कार्ाको लागि अनमुान िर्ार गनुापने 
व्र्वस्था छ।नगरपातलकाले र्ो वषा उपभोक्ता सतमति माफा ि संचातलि तनम्नानसुारको 
र्ोजनामा लागि अनमुानमा स्वीकृि दर भन्दा बढी दरको प्रर्ोग गरी सोही अनसुारको 
दरमा भकु्तानी गदाा रू.४२,५६५/- बढी भकु्तानी भएको छ।बढी भकु्तानी भएको 
रकम असलु हनुपुदाछ, रू. 

 

 

 

४२५६५/- 

तस.नं. भौ.नं./तमति र्ोजनाको नाम/उ.स. भकु्तानी रकम कामको र्ववरर् पररमार् 

स्वीकृि 
दर 

भकु्तानी दर बढी भकु्तानी 

१ ११०-
०७६/९/२९ 

रूमर्करदेऊ देष्ख फुलारा 
ढुस्कासम्म मोिर बािो तनमाार् 
उ.स. वडा नं.२ 

८०००००/- 
Soft Soil Cutting by 

Excavator 
2114 m3 १४०/- १४२/४७ ५,२२२/- 

Hard Soil Cutting 

by Excavator 
2706 m3 १६५/- १७८/८० ३७,३४३/- 

  जम्मा      ४२,५६५।  
51.  मोिरबािो तनमाार्ाः नगरपातलकाले सपुानी देष्ख सुँ र ष्जउ जोड्ने मोिरबािो तनमाार्  
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कार्ाको लातग नगरपातलकाले रू.२०,००,०००/-िथा उपभोक्ता सतमतिले व्र्होने 
रू.४,०७,२२४/-समेि रू.२४,०७,२२४/-मा २०७६/९/२५ तभि सम्पन्न गने गरी 
उपभोक्ता सतमतिसँग २०७६/८/१६ मा सम्झौिा गरेको देष्खर्ो।र्स सम्बन्धमा 
देष्खएका व्र्होराहरू तनम्नानसुार रहेका छनाः 

51.1.  उपभोक्ता सतमतिले पेश गरेको प्रथम रतनङ्ग तबल िथा प्रार्वतधक नापी अनसुार 
नगरपातलकाले भौ.नं.१३५ बाि तमति २०७७/३/१ मा उपभोक्ता सतमतिलाई 
रू.१२,३१,४८२/-भकु्तानी गरेकोमा उपभोक्ता सतमतिले सबै कार्ा डोजर प्रर्ोग गरी 
सम्पन्न गरेको िथा नगरपातलकाले समेि डोजर कै दर राखी भकु्तानी गरेकोमा उपभोक्ता 
सतमतिले डोजरको तबल पेश गरेको देष्खएन।नगरपातलकाले भकु्तानीको र्िप्पर्ी उठाउँदा 
डोजर भाडाको कर वापि १० प्रतिशिले हनुे रू.१,२३,१४८/-कट्टी गरी भकू्तानी गने 
उल्लेख गरेिापतन सो रकम कट्टी गरी भकू्तानी गरेको नदेष्खएकोले डोजर भाडाको कर 
वापिको रकम असूल गरी दाष्खला गनुापदाछ, रू. १२३१४८/- 

51.2.  नगरपातलका र उपभोक्ता सतमति तबच २०७६/९/२५ तभिमा मोिरबािो तनमाार् कार्ा 
सक्ने गरी २०७६/८/१६ मा सम्झौिा भएकोमा उपभोक्ता सतमतिले सम्झौिा 
अबतधको ५ मर्हना पतछ प्रथम रतनङ्ग तबल माि भकु्तानी लगकेो छ भन े
लेखापरीक्षर्को अबतध २०७८ बैशाख सम्म पतन बाँकी कार्ा सम्पन्न नभई अलपि 
अवस्थामा रहेको छ।उपभोक्ता सतमतिसँग सम्झौिा भएको १७ मर्हना सम्म पतन कार्ा 
सम्पन्न हनु नसकेको सम्बन्धमा नगरपातलकाले कारर् स्पष्ट गरेको छैन।र्स 
सम्बन्धमा नगरपातलकाले सम्बष्न्धि उपभोक्ता सतमतिलाई ष्जम्मेवार बनाई तनमाार् 
कार्ा सम्पन्न गराउन ु पदाछ।अन्र्था उपभोक्ता सतमतिसँगको सम्झौिा रद्द गरी प्रथम 
रतनङ्ग तबलको भकु्तानी रकममा उपभोक्ताको र्ोगदान गर्ना गरी असूल गनुापदाछ।  

52.  खेल मैदान तनमाार्ाः नगरपातलकाले सशिा अनदुानको संघीर् सरकारबाि हस्िान्िररि 
स्थानीर् िहमा खेलग्राम तनमाार् कार्ाक्रम अन्िगाि र्ो वषा नगरपातलका क्षेिमा 
खेलकुद मैदान तनमाार् कार्ाको लातग नगर खेलकुद र्वकास सतमतिसँग नगरपातलकाले 
रू. ७१,४२,८५७/- िथा सतमतिले व्र्होने रू.१८,५३,२९०/- समेि रू. 
८९,९६,१४७/- मा २०७७/३/१५ सम्ममा कार्ासम्पन्न गने गरी २०७७/२/२५ 
मा सम्झौिा गरेकोमा सतमतिले र्ो वषा रू.६१,३३,०२६/-बराबरको माि कार्ासम्पन्न 
गरी प्रथम रतनङ्ग तबल पेश गरे अनसुार नगरपातलकाले रू.५०,००,०००/-भकू्तानी 
गरेकोमा लेखापरीक्षर् अबतध २०७८ बैशाखसम्म पतन थप कार्ा सम्पन्न भएको 
देष्खएन।उपभोक्ता सतमतिले सम्झौिा अबतध समाप्त भएको १० मर्हना सम्म पतन थप 
कार्ा अगाडी नबढाएको सम्बन्धमा स्थानीर् स्िरमा र्ववाद भई तनमाार् कार्ामा र्ढलाई 
भएको नगरपातलकाले जनाएको छ।लेखापरीक्षर्को क्रममा तनमाार्ातधन खेलमैदानको 
स्थलगि तनरीक्षर् गदाा खेल मैदान ठूली भेरी नदीको र्कनारमा अवष्स्थि रहेको र र्ो 
वषा नदी र्कनारमा ग्र्ातबन लगाउने, मैदान सम्र्ाउन े लगार्िको कार्ा भएको 
देष्खन्छ।तनमाार्ातधन खेल मैदान नदी र्कनारामा अवष्स्थि रहेकोले नदीमा बाढी 
आउँदा खेल मैदानमा क्षति पगु्ने उच्च जोष्खम समेि रहेको देष्खन्छ।नगरपातलकाले 
खेल मैदान तनमाार्को लातग डी.पी.आर, शरुू लागि अनमुान, वािावरर्ीर् प्रभाव 
मूल्र्ाङ्कन िथा भौगोतलक अवस्था समेि मापन नगरी नदी र्कनारमा तनमाार् कार्ा  
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अगातड बढाउँदा तनमाार्ातधन खेल मैदान मातथको लागानी नै जोष्खममा रहेको 
छ।नगरपातलकाले लगानी खेर जान नददने सम्बन्धमा ध्र्ान ददनपुदाछ। 

53.  प्रधानमन्िी रोजगार कार्ाक्रमाः प्रधानमन्िी रोजगार कार्ाक्रम संचालन तनदेष्शका, २०७५ 
को दफा २(१) बमोष्जम नगरपातलकाले बेरोजगारको ि्र्ाङ्क अद्यावतधक गरेर, सचुीमा 
समावेश भएकाहरुलाई प्राथतमर्ककरर् गरी प्राथतमकिा क्रम अनसुार, कामका लातग 
रोजगार कार्ाक्रममा संलग्न गराई रोजगारी ददनपुने व्र्वस्था छ।नगरपातलकाले र्ो वषा 
सशिा अनदुान अन्िगािको सषु्चकृि बेरोजगारका लातग पाररश्रतमकमा आधारीि 
सामदुार्र्क आर्ोजना कार्ाक्रम अन्िगाि तनम्नानसुारको र्ोजना सञ्चालन गरी 
तनम्नानसुारका उपभोक्ता सतमतिलाई रू.४२,२९,७४४/- भकू्तानी गरेको 
छ।नगरपातलकाले बेरोजगार र्वुाहरूलाई रोजगारी प्रदान गरी आर्आजान वृर्द्ी गने 
उदे्दश्र् राखी कार्ाक्रम सञ्चालन गरेकोमा सम्बन्धीि बेरोजगारको खािामा रकम नपठाएर 
उपभोक्ता सतमतिको नाममा रकम पठाउँदा उक्त खचावाि लष्क्षि वगामा रोजगारी सजृना 
भए नभएको, कामको दीगोपना िथा दीघाकालीन रोजगारी तसजाना भएनभएको र्र्कन गना 
सर्कएन।उदे्दश्र् अनरुूप कार्ाक्रम सञ्चालन गनुापदाछ।  

 तस.नं. भौ.नं./तमति र्ोजनाको नाम/उपभोक्ता सतमति भकु्तानी रकम 

१ ४४-०७७/३/१ सामदुार्र्क बन संरक्षर् िथा भ-ूक्षर् तनर्न्िर् िथा चौिारी तनमाार् उ.स. ३,००,०००/- 
२ ५२-०७७/३/१४ पालाङ देष्ख हररर्ापानी सम्म मोिरबािो तनमाार् उ.स. १,४४,६५३/- 
३ ५४-०७७/३/१५ रोरूङ्ग देष्ख पनेुरीमाला पदमागा तनमाार् उ.स. १,६५,५२५/- 
४ ६०-०७७/३/२१ रूम-तिप्ला बैनी-दनैु मूलबािो जोड्ने पैदल बािो तनमाार् उ.स. २,२३,००७/- 
५ ६१-०७७/३/२१ गाउँ-कुण्िेडाँडा-सेिाचना पैदल बािो तनमाार् उ.स. ८१,०६८/- 
६ ६४-०७७/३/२२ च ुँ गाउँ बाि पैि सम्म पर्ािन पदमागा तनमाार् उ.स. ४,०९,५४७/- 
७ ६५-०७७/३/२२ रतस गाउँ देष्ख लेख सम्म पैदल बािो तनमाार् उ.स. २,२२,८५३/- 
८ ७०-०७७/३/२३ र्हराघाि देष्ख खतिवाड सम्म पैदल बािो ममाि िथा तनमाार् उ.स. ३,०६,९००/- 
९ ८२-०७७/३/२८ सामदुार्र्क बन संरक्षर् िथा भ-ूक्षर् तनर्न्िर् र्ोजना उ.स. ३,१०,०००/- 
१० ९४-०७७/३/३० तडला देष्ख मेतलम सम्म पदमागा तनमाार् उ.स. १,४७,०१५/- 
११ ९६-०७७/३/३० खाली बन वृक्षारोपर् उ.स. वडा नं. ८ ४,१४,५४०/- 
१२ ९७-०७७/३/३० काष्न्जरूवा आधारभिू र्वद्यालर् कम्पाउण्ड पखााल तनमाार् उ.स. वडा नं. 

१० 

२,९७,०००/- 

१३ ९९-०७७/३/३० र्वतभन्न ३ विा आ.र्व. को ग्राउण्ड िथा पखााल तनमाार् उ.स. वडा नं. ११ ५,०४,७३६/- 
१४ १००-०७७/३/३० माझखका -सरु्कलाफोई सम्म घोरेिो बािो तनमाार् उ.स. वडा नं.३ १,४८,५००/- 
१५ ९८-०७७/३/३० १ नं. वडा प्रधान्मन्िी रोजगार कार्ाक्रम सञ्चालन उ.स. ५,५४,४००/- 
  जम्मा ४२,२९,७४४/-  

53.1.  ९९-२०७७/३/३० नगरपातलकाले वडा नं. ११ प्रधानमन्िी स्वरोजगार कार्ाक्रम ३ 
विा आधारभिु र्वद्यालर्को ग्राउण्ड िथा पखााल तनमाार् उपभोक्ता सतमतिलाई वडाको 
र्वतभन्न स्थानमा पने र्वद्यालर्मा कार्ा गरेको भतन तनवेदन पेश गरेको आधारमा 
रू.५,०४,७३६/-भकु्तानी गरेकोमा उपभोक्ता सतमतिले गरेको कामको र्ववरर् र स्थान 
स्पष्ट हनुे कागजाि पेश गरेको देष्खएन।उपभोक्ता सतमतिले वडा अन्िगािका कुन 
र्वद्यालर्मा के कार्ा सम्पन्न गरेको भन्ने समेि र्र्कन नगरी रकम भकु्तानी गरेको 
तनर्मसम्मि देष्खएन, रू. 

 

 

 

 

 

 

५०४७३६/- 

54.  सडक ममाि कार्ााः नगरपातलकाले सशिा अनदुान अन्िगाि तिपरुाकोि-रूम-सतुलगाड- २३०२००/- 
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साङ्िा सडक ममाि कार्ाको लातग उपभोक्ता सतमतिलाई  भौ.नं.७३ बाि तमति 
२०७७/३/२४ मा सम्झौिा अनसुार औजार खररद वापि रू.२,३०,२००/-, र्वतबध 
खचा रू.५३,३६०/-िथा डोरहाष्जरी र अन्र् खचा रू.१७,८८,२४०/-समेि 
रू.२०,७१,८००/-भकु्तानी गरेकोमा पनुाः भौ.नं.११९ तमति २०७७/३/१९ मा 
जे.तब.ष्ज. कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लार्सा प्रा.ली.बाि र्स र्ोजनाको लातग चार्हन े तनमाार् 
औजार खररदको तबजक राखी रू.२,३०,२००/-पनुाः खचा लेखेको 
देष्खर्ो।उपभोक्तासँगको सम्झौिा अनसुार सडक ममािको लातग चार्हने औजार 
खररदको र्वजक वमोष्जमको रकम बाहेक उपभोक्ता सतमतिलाई बढी खचा लेखेको 
रू.२,३०,२००/-उपभोक्ता सतमतिबाि असूल गरी संघीर् संष्चिकोष दाष्खला 
गनुापदाछ, रू. 

55.  भ्रमर् तबलाः भ्रमर् खचा तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २३ मा भ्रमर् गने कुन ै
पदातधकारी वा कमाचारीले झटु्टा र्ववरर् पेश गरी भकु्तानी तलएमा तनजबाि त्र्स्िो 
रकम असूल गरी तनजलाई कारवाही समेि गररने उल्लेख छ।नगरपातलकाले सशिा 
अनदुान ष्शक्षा चाल ुिफा को भौ.नं.६१ बाि तमति २०७६/१२/२३ मा अ.हे.व. रमेश 
के.सी.लाई २०७६/१०/१ देष्ख ७ सम्म औषतध खररद गना नेपालगि गएको भतन 
जफुाल-नेपालगि (२०७६/१०/१) रू.५,११०/-, नेपालगि-जफुाल 
(२०७६/१०/७) रू.५,३००/-हवाई भाडा िथा दैतनक भ्रमर् भत्ता रू.८,३९०/-
समेि रू.१८,८००/-िथा भौ.नं.६० बाि तमति २०७६/१२/२३ मा औषतध ढुवानी 
भतन औषतधको र्ववरर् िथा खररद तबल समेि संलग्न नगरी रू.३५,०५३/-समेि 
रू.५३,८५३/-भकु्तानी गरेकोमा तनजले पेश गरेको हवाई र्िकि नक्कली रहेको िथा 
तनज सो समर्मा कार्ाालर् मै रहेको देष्खएकोले तनजलाई भकु्तानी गरेको रकम असूल 
गरी संघीर् संष्चि कोषमा बरेूजू दाष्खला गनुापदाछ, रू. 

 

 

 

 

 

 

५३८५३/- 

56.  कम्प्रू्िर िातलमाः नगरपातलकाले सशिा अनदुान ष्शक्षा चालिुफा को भौ.नं.२१ बाि 
तमति २०७७/३/२३ मा आधारभिू िथा माध्र्तमक िहका प्रधानाध्र्ापकहरूको लातग 
कम्प्रू्िर िातलम सञ्चालन कार्ाको लातग तभम बहादरु धरालाको नाममा रहेको पेश्की 
रू.५,००,०००/-फर्छ्यौि गरेकोमा र्स सम्बन्धमा देष्खएका व्र्होराहरू तनम्नानसुार 
रहेका छनाः  

56.1.  िातलम सञ्चालक तभम बहादरु धरालाले िातलम सञ्चालनमा प्रर्ोग गनाको लातग खररद 
गरेको डेल ल्र्ापिप आई-५ थान-१ रू.१,२०,०००/-ष्जन्सी दाष्खला गरेको 
नदेष्खएकोले उक्त ल्र्ापिप नगरपातलकाको ष्जन्सी खािामा अर्वलम्ब आम्दानी 
बाँध्नपुदाछ, रू. १२००००/- 

56.2.  िातलम सञ्चालक तभम बहादरु धरालाले आधारभिू िथा माध्र्तमक िहका 
प्रधानाध्र्ापकहरूको लातग कम्प्रू्िर िातलम सञ्चालन गनाको लातग रू.५ लाख पेश्की 
तलएकोमा पेश्की फर्छ्यौि गदाा एम आई-१० मोबाईल १ थान समेि खररद गरी 
रू.१,१५,०००/-खचा गरेको तबल पेश गरेको देष्खर्ो।प्रधानाध्र्ापकहरूको लातग 
कम्प्रू्िर िातलम सञ्चालन गदाा कम्प्रू्िर, ल्र्ापिप लगार्िका सामानको आवश्र्किा 
पने भएिापतन मोबाईल खररद गनुाको औष्चत्र्िा परु्ष्ट हनु नसकेकोले मोबाईल खररदमा 
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खचा देखाएको रकम तनजबाि असूल गरी संघीर् संष्चिकोषमा बरेूजू दाष्खला 
गनुापदाछ, रू. 

११५०००/- 

56.3.  िातलम सञ्चालक तभम बहादरु धरालाले िातलम सञ्चालनमा सहष्जकरर् गरेवापि र्वतभन्न 
१० जनालाई सहजकिाा भत्ता वापि रू.३३,०००/-खचा लेखेकोमा हररचन्द्र तबष्ट 
समेि ६ जना उक्त िातलममा उपष्स्थि भएको नदेष्खएको िथा तनजहरूले भत्ता रकम 
समेि बझेुको नदेष्खएकोले तनजहरूको नाममा खचा लेखेको रकममा कर कट्टी पतछ 
बाँकी रहेको रू.६,३७५/-असूल गरी संष्चिकोष दाष्खला गनुापदाछ, रू. ६३७५/- 

56.4.  िातलम सञ्चालक तभम बहादरु धरालाले िातलम सञ्चालनमा भएको खचा रकममा 
रू.२९,०८५/-कर कट्टी गरी भकु्तानी खचा जनाएकोमा पेश्की फर्छ्यौि गदाा 
रू.२७,५१०/-माि कर दाष्खला गरेको भौचर पेश गरेकोले दाष्खला गना छुि भएको 
अतग्रम कर रू.१५७५/-तनजबाि असूल गरी दाष्खला गनुापदाछ, रू. १५७५/- 

57.  से्रस्िा पेश नभएकोाः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(३) मा 
रकम खचा लेखदा तबल भरपाई सर्हि से्रस्िा राख्नपुने उल्लेख छ।नगरपातलकाले र्ो 
वषा तनम्नानसुार भौचरबाि रू.69,41,409/- खचा लेखेकोमा सो को तबल भरपाई 
लगार्िका कागजाि लेखापरीक्षर्मा पेश गरेको छैन।खचाको तबल, भरपाई लगार्ि 
खचा पुयाई गने प्रमार्ीि कागजाि पेश गनुापदाछ, रू 6941409/- 

 तस.नं. भौ.नं./तमति र्ववरर् भकु्तानी तलने भकु्तानी रकम कैर्फर्ि 
१ ७२-०७६/७/१७ तिपरुा सनु्दरी मष्न्दर देष्ख सेफोक्सनु्डो प्रवेशिार 

सतुलगाढ सम्म पदमागा तनमाार् 

उपभोक्ता सतमति ५०००००/- पँूजीगि 

२ ७०-०७६/६/१४ फतनाचर िथा र्फक्चसा पूर्ा र्व.क. ३००००/- पँूजीगि 
3 १०२-०७६/१०/१ मेष्शनरी औजार खररद ल्र्ापिप, र्प्रन्िर शान्िा महिारा १०००००/- पँूजीगि 
4 १११-०७६/११/२० प्रार्वतधक सामान खररद िथा ढुवानी स.ई.जर् ब.बढुा ११६१७०/- पँूजीगि 
5 १५३-०७७/३/१५ कृषकहरूलाई घाँस िथा औषतध खररद र र्विरर् नापस्वाप्रा मार्ा रोकार्ा २१०९१९/- कृर्ष चाल ु
6 ८४-०७७/३/२८ वडा नं. १ - नखलेुको श्री अमरतसंह आ.मा.र्व. १६०००००/- सशिा पँूजी. 
7 ८७-०७६/१२/४ पेश्की फर्छ्यौि र्ववरर् नखलेुको ५००००/- सशिा पँूजी. 
8 १०१-०७७/३/३० प्रधानमन्िी रोजगार कार्ाक्रमको अनगुमन रो.सं. जर् ब. र्वष्ट २६०१००/- प्र.रो.का. 
9 ३८६-०७७/३/१४ कृषक िातलम, गोर्ष्ठ, प्रसार सामाग्री लगार्ि नाप्रास्वाप्रा मार्ा रोकार्ा २४००००/- चाल ु
10 २३-०७७/३/२४ र्वज्ञान प्रर्ोगशाला सञ्चालन, वडा.नं.३ सँू श्री सरस्विी मा.र्व. ६०००००/- ष्शक्षा चाल ु
11 ३२-०७७/३/२९ माध्र्तमक ष्शक्षा कक्षा सञ्चालन अनदुान श्री मकुुिेश्वर मा.र्व. ३७५९००/- ष्शक्षा चाल ु
12 ३४-०७७/३/२९ माध्र्तमक ष्शक्षा कक्षा सञ्चालन अनदुान श्री मकुुिेश्वर मा.र्व. ३०३९२०/- ष्शक्षा चाल ु
13 ८-०७६/११/१२ प्रा.क.प.को लातग र्वद्यालर् व्र्वस्थापन अनदुान र्वतभन्न ९ तबद्यालर् १२६००००/- ष्शक्षा चाल ु
14 १०-०७६/६/१७ र्वद्यालर् अनदुान (र्वद्यालर्को नाम नखलेुको) र्ववरर् नखलेुको ७५००००/- ष्शक्षा चाल ु
15 ११-०७६/११/२९ दरबन्दी तमलान िथा पनुर्वािरर् कार्ादलको 

वैठक 
तभम ब.धराला २०००००/- ष्शक्षा चाल ु

16 112-077/3/17 परम्परागि र्वद्यालर् वैकल्पीक र्वद्यालर् साक्षरिा नखलेुको 297000/- ष्शक्षा चाल ु
17 28-2076/11/27 रकम बझुाएको भरपाई नभएको मनुेश्वर ठाकुर 47400/- सशिा चाल ु
  जम्मा  6941409/-   

58.  उपभोक्ता सतमतिको कार्ााः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(१) 
मा एक करोड रुपैंर्ासम्म लागि अनमुान भएको तनमाार् कार्ा उपभोक्ता सतमतिबाि 
गराउन सर्कने उल्लेख छ।त्र्स्िो एक करोड रुपैंर्ासम्मको लागि अनमुानमा मूल्र् 
अतभवृर्र्द् कर, ओभरहेड, कष्न्िजेन्सी र जनसहभातगिाको अंश समेि समावेश हनु े
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तनर्मावलीमा व्र्वस्था रहेको छ।नगरपातलकाले र्ो वषा नगरपातलका प्रशासतनक भवन 
तनमाार् कार्ाको लातग समातनकरर् पूजँीगि शीषाकबाि रू.७९,२३,६६९/-िथा सशिा 
अनदुान पूजँीगि शीषाकबाि रू.७५,५१,१६०/-समेि रू.१,५४,७४,८२९/-को 
दईुविा लागि अनमुान िर्ार गरी उपभोक्ता सतमतिसंग दईु पिक सम्झौिा गरी 
रू.२० लाख पेश्की समेि रू.८१,०४,१२४/-भकु्तानी गरेको देष्खर्ो।नगरपातलकाबाि 
प्राप्त र्ववरर् अनसुार उक्त भवन तनमाार् कार्ाको लातग गि वषा रू.५८,६६,४१६/-
को लागि अनमुान िर्ार गरी फाउन्डेसनको कार्ा सम्पन्न गरेको िथा र्ो वषा लागि 
अनमुान िुक्राई दईु विा सम्झौिाबाि सपुर स्ट्रक्चरको कार्ा गरेको देष्खन्छ।र्सरी 
नगरपातलकाले दईु आतथाक वषामा तिनविा लागि अनमुान िर्ार गरी उपभोक्ता 
सतमतिसँग सम्झौिा गरेको तनर्मसम्मि देष्खएन।नगरपातलकाले भवन तनमाार्को 
डी.पी.आर, शरुू लागि अनमुान, सम्झौिा लगार्िका कागजाि लेखापरीक्षर्मा पेश 
नगरेकोले र्स सम्बन्धमा थप र्वश्लषेर् गना सर्कएन।नगरपातलकाले सावाजतनक खररद 
तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था र्वपरीि हनुे गरी र्स्िा बहबुषीर् ठुला आर्ोजना 
तनमाार्को कार्ा उपभोक्ता सतमतिबाि नगरी प्रतिस्पधाात्मक र तमिव्र्र्ी हनुे गरी 
बोलपिको माध्र्मबाि हनुपुदाछ। 

59.  हेभी र्ष्क्वपमेण्िको प्रर्ोगाः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को 
तनर्म उपतनर्म (९) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाि सञ्चातलि हनु े
तनमाार् कार्ामा डोजर, एक्साभेिर, लोडर, रोलर, ग्रडेर जस्िा हेभी मेष्शनरी प्रर्ोग गना 
नतमल्न े व्र्वस्था छ । सो तनर्मावलीको प्रतिबन्धात्मक वाक्र्ांशमा लागि अनमुान 
िर्ार गदााको समर्मा हेभी मेष्शन प्रर्ोग गनुापने जर्िल प्रकृतिको कार्ा भनी उल्लेख 
भएको रहेछ भने सम्बष्न्धि प्रार्वतधकको तसफाररसमा सावाजतनक तनकार्बाि सहमति 
तलई त्र्स्िा मेष्शन प्रर्ोग गना सर्कन ेउल्लेख छ । नगरपातलका अन्िगाि सञ्चातलि 
अतधकांश सडक तनमाार् िथा स्िरोन्नतिसँग सम्बष्न्धि र्ोजनाका उपभोक्ता सतमतिहरुले 
डोजर, एक्साभेिर लगार्िका हेभी मेष्शन प्रर्ोग गने गरेको पार्एिापतन तनर्मावलीको 
व्र्वस्था बमोष्जम सम्बष्न्धि प्रार्वतधकको तसफाररश गराई नगरपातलकाको 
कार्ाालर्बाि सहमति तलएको पार्एन । तनर्ममा भएको व्र्वस्थाको पालना हनुपुदाछ 
। र्ो वषा उपभोक्ता सतमतिले हेभी र्ष्क्वपमेन्ि प्रर्ोग गरी तनमाार् कार्ा गरेका केही 
उदाहरर्हरु र्सप्रकार रहेका छन : 

 

 
गोभौनं./तमति उपभोक्ता सतमतिको नाम/काम भकु्तानी रकम 

प्रर्ोग गरेको 
हेभी उपकरर् 

हेभी उपकरर्मा 
भएको खचा 

पँूजीगि पातनझपुा-मातथमाना मोिरबािो तनमाार् उ.स. ३०,००,०००/-  डोजर ३०,००,०००/- 
११०-
०७६/९/२९ 

रूमर्करदेऊ देष्खफुलारा ढुस्का रतस मोिरबािो तनमाार्  ८,००,०००/- डोजर ७,९६,६५०/- 

१८२-
०७७/३/२२ 

च ुँ गाउँ देष्ख बलाग्रासम्म मोिरबािो तनमाार् (वडा ९, १० 
र ११) 

१५,००,०००/- डोजर २०,३८,२६२/- 

 जम्मा   58,34,912/-  
 स्थानीर् पवुााधार र्वकास साझेदारी कार्ाक्रम  

60.  सव कन्याक्िरबाि काम गराएको : सावाजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म 
९७ को उपतनर्म १० मा उपभोक्ता सतमति वा लाभ ग्राही समदुार्ले पाएको काम 
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आफैले सम्पन्न गनुापने र कुन ैतनमाार् व्र्वसार्ी वा सव कन्याक्िरबाि काम गराउन 
नतमल्ने उल्लेख छ।र्ो वषा कार्ाालर्ले सम्झौिा गरेको देहार्को कार्ा उपभोक्ता 
सतमति आफैं ले गने गरी सम्झौिा गरेकोमा देहार्का तनमाार् व्र्ावसार्ीबाि सम्पन्न 
गराएको देष्खर्ो।तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था र्वपररि काम गराउन ेउपभोक्ता सतमति, 

जाँचपास गने प्रार्वतधक िथा तसफाररस किाा एवं अनगुमन किाालाई र्स सम्बन्धमा 
ष्जम्मेवार बनाउन ुपदाछ। 

 तस.नं. उपभोक्ता सतमतिको नाम लागि रकम रु. तनमाार् व्र्वसार्ीको नाम भकु्तानी रकम रु. 
1 तलखदेुखी च ुहदैु खान्दलुा सम्म मोिरबािो तनमाार् 

उ.स. 
2400550/53 शे फोक्सणु्डो कन्स्ट्रक्सन प्रा.तल. 2244669/53 

2 ररगवुाथान देखी किुवालचौर सम्म  मोिरबािो 
तनमाार् उ.स. 

5023390/59 शे फोक्सणु्डो कन्स्ट्रक्सन प्रा.तल. 4000000/- 

3 तनलापर्हरा देखी छलगाड झो.प.ु सम्म मोिर बािो  
तनमाार् उ.स. 

1917737/- शे फोक्सणु्डो कन्स्ट्रक्सन प्रा.तल. 1500000/- 

4 खदाङ्ग देखी ल्हा ँसम्म  मोिर बािो  तनमाार् उ.स. 6053943/82 जे.तब.सी. कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लार्सा 4949432/50  
 मखुर् मन्िी रोजगार कार्ाक्रम  

61.  बढी भकु्तानीाः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म ३६(8) मा कुनै रकमको 
भकु्तानी दददा रीि पगुनेपगुेको जाँच गनुापने व्र्वस्था छ । झलेुनी देखी हौप घेरावार गने 
कार्ाको लातग Dry Stone Masonary Wall 957 घ.तम. कार्ाको दर र्वलेषर् बमोष्जम 
रु.3597/- का दरले रु.3442329/- भकु्तानी ददनपुनेमा रु. ३७०४/९१ का दरले 
रु.3545599/- भकु्तानी ददएकोले बढी भकु्तानी ददएको रु १०३२70/- असलु 
गनुापदाछ, रू. 1,03,270/- 

62.  डोजर भाडााः नगरपातलकीाको सम्पिी्ति तनजी कार्ामा प्रर्ोग गना दददा नगरपातलकाले 
िोर्कददए बमोष्जमको रकम असलु गरी नगरपातलकको संष्चि कोष दाष्खला गनुापदाछ । 
र्स नगरपातलकामा रहेको डोजर र्वतभन्न व्र्ष्क्त िथा संस्थाले 323 घण्िा प्रर्ोग 
गरेकोमा सो माि प्रति   घण्िा रु.8000/- दरले रु. 2584000/- असलु गरेको 
देष्खएन। डोजर प्रर्ोग गने व्र्ष्क्त िथा संस्थाको अद्यावतधक र्ववरर् िर्ार गरी भाडा 
रकम असलु गनुापदाछ, रू. 2584000/- 

63.  कोतभड-१९ को व्र्वस्थापनाः र्स वषा महामारीको रुपमा फैतलएको कोतभड-१९ को 
रोकथाम र तनर्न्िर्को लातग देशभर लकडाउन भएको र सो रोग रोकथाम र 
तनर्न्िर्को लातग प्रदेश सरकारबाि प्राप्त रु.20,00,000/-, संघीर् सरकारबाि प्राप्त 
रू.15,37,375/- र्स नगरपातलकाले र्वतभन्न बजेि उपशीषाकबाि 
रू.1,15,21,047/-समेि जम्मा रु.1,50,58,422/- तनम्नानसुारका कार्ामा खचा 
गरेको देष्खर्ो । 

 

 राहि र्विरर् 

क्वारेन्िार्न 
व्र्वस्थापन 

कमाचारी खचा स्वास््र् सामाग्री औषधी र्ािार्ाि खचा र्वद्याथी राहि 

2921098/- 4377428/- 2455701/- 1088615/- 1190580/- 725000/- 2300000/- 
 

 उपरोक्त बमोष्जम कोतभड-19 तनर्न्िर् िथा रोकथाममा भएको खचाको 
लेखापरीक्षर् गदाा देखष्ीएका व्र्होरा नष्ीम्नानसुार छन । 

 

63.1.  कोतभड-१९ को तनर्न्िर् र रोकथाम कार्ामा खर्िएका ९ जना स्वरं् सेवकलाई 445500/- 
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मातसक रु १५०००/- का दरले रु.445500/- भकु्तानी ददएको छ । माहामारी 
रोग तनर्न्िर् र रोकथामको लातग सरकारी संर्न्ि पररचालन रहेको अवस्थामा स्वरं् 
सेवकलाई पाररश्रतमक भकु्तानी ददई सो कार्ामा खिाउने कार्ा तनर्म सम्मि देष्खएन, 
रू.  

63.2.  नगरपातलकाका वातसन्दा काठमाडौं बाि नगरपातलका फका नको लातग जनही रु. 
3000/- र अन्र् स्थानबाि फका नको लातग रु. 2000/- को दरले र्ािार्ाि खचा 
उपलव्ध गराउन ेर सोही स्थानमा बस्न ेर्वद्याथीहरुलाई जनही रु.5000/- को दरले 
राहि उपलव्ध गराउन े नगरपातलकाले तनर्ार् गरे बमोष्जम र्ािार्ाि खचामा 
रु.725000/- र र्वद्याथी राहिमा रु.2300000/- बजेि खचा भएको देष्खर्ो । 
र्सरी र्वद्याथीलाई राहि स्वरुप रकम उपलव्ध गरार्सके पतछ पतन सोही र्वद्याथी 
नगरपातलका फका दा र्ािार्ाि खचा समेि उपलव्ध गराउदा नगरपातलकको व्र्र्भार 
बढेको देष्खर्ो । राहि स्वरुप नगदै र्विरर् गने कार्ा उष्चि नदेष्खएकोले र्स्िो 
कार्ामा तनर्न्िर् गनुापदाछ ।  

63.3.  रोकथाम िथा राहि कोषमा संघीीर् समातनकरर् अनदुानबाि रु.2921403/-, 
कर्ााली प्रदेश समानीकरर् अनदुान बाि रु.7409448/-संष्घर् सरकार राजस्व 
वाँडफाड बाि रु.1480770/- बजेि खचा गरेको देष्खर्ो।िर ति शीषाकबाि बजेि 
रकमान्िर गरी र्स कोषमा बजेि खचा गने नगरपातलकाले तनर्ार् गरेको 
देष्खएन।र्सरी रकमान्िर ष्स्वकृिी वेगर राहि कोष माफा ि बजेि खचा लेखेको तनर्म 
सम्मि देष्खएन।  

63.4.  कोरोना रोकथाम िथा तनर्न्िर् कार्ामा र्वतभन्न क्वारेन्िार्नमा खर्िएका कमाचारीलाई 
दैतनक रु. 500/- का दरले भत्ता उपलव्ध गराएको छ।क्वारेन्िार्नको अनगुमन 
गदाा दैतनक िथा भ्रमर् भत्ता, गाडी ररजभा जस्िा कमाचारी खचामा रु.2455701/- 
बजेि खचा भएको छ।कमाचारी खचामा तनर्न्िर् गरी जनिालाई राहि,  स्वास््र् 
समाग्री र्विरर् गने जस्िा कार्ामा प्राथतमकिा ददनपुदाछ।  

63.5.  राहि र्विरर् गदाा दोहोरो नपने गरी प्रति पररवार ३० के.जी. चामल र १ पोका िेल 
उपलव्ध गराउन े तनर्ार् भएिा पतन तनम्नानसुारका वडाहरुमा एकै पररवारका 
सदस्र्हरुलाई दोहोरो राहि र्विरर् गरेको देष्खर्ो । र्सै गरी वडा नं. ७ र ८ मा 
रहेका घरधरुी संखर्ा भन्दा बढी संखर्ालाई राहि र्विरर् गरेको देष्खएकोले र्स 
सम्बन्धमा नगरपातलकाले छानर्वन गनुापदाछ । र्सरी घर धरुी संखर्ा भन्दा बढी 
संखर्ालाई राहि उपलव्ध गराएको, दोहोरो पने गरी राहि र्विरर् गरेको देष्खएकोले 
राहि र्विरर् कार्ा तनर्ष्न्िि देष्खएन । 

 

 वडा नं. घर धरुी संखर्ा 
राहि र्विरर् 

संखर्ा 
दोहोररएको 
संखर्ा वडा नं. 

घर धरुी 
संखर्ा 

राहि र्विरर् 
संखर्ा 

दोहोररएको 
संखर्ा 

1 320 302 33 7 291 405 26 

2 337 272 5 8 227 240 - 
3 221 16 6 9 180 174 6 
5 163 115 1 11 205 190 1 

      जम्मा 78  
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63.6.  काठमाडौ लगार्ि अन्र् ष्जल्लामा रहेका र्वद्याथीलाई प्रति र्वद्याथी रु. 5000/- का 
दरले ४२७ जना र्वद्याथीलाई नगदै र्विरर् गरेको र्ववरर् पेश भएकोमा ४६० जना 
र्वद्याथीको लातग रु.2300000/- बजेि खचा लेखेकोले 33 जना र्वद्याथीको रु. 
165000/- असलु गरी संष्चि कोष दाष्खला गनुापदाछ, रू. 

 

 

 

165000/- 

63.7.  आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 36(7) मा आफुले ष्जम्मा तलएको 
सरकारी रुपैर्ा र त्र्सको र्हसाव र्किाव र्वल भरपाई वा प्रमार् लेखा प्रमखुर्द्ारा राख्न े
िथा राख्न लगाउने समेि को सम्परु्ा दार्र्िी्व कार्ाालर् प्रमखुको हनुे उल्लेख छ । 
गो.भौ.83 तमति 2077/3/5 बाि वडा नं. ३ र ४ को क्वारेन्िार्न व्र्वस्थापन 
भनी वडाध्र्क्ष श्री जनक के.सीको रु.634669/- पेश्की फस्र्ौि गरेकोमा रु. 
557291/- को माि र्वल भरपाई रहेकोले र्वल भरपाई भन्दा बढी खचा लेखेको 
रु.77378/- असलु गरी संष्चि कोष दाष्खला गनुापदाछ, रू. 

 

 

 

 

 

77378/- 

63.8.  आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा २७ (१) मा 
प्रचतलि कानून बमोष्जम नेपाल सरकारलाई प्राप्त हनुे राजस्व िथा सरकारी रकम 
कार्ाालर्मा प्राप्त भएपतछ सोही ददन र सोही ददन सम्भव नभए सोको भोतलपल्ि 
दाष्खला गनुापने व्र्वस्था छ । र्स कारर््क्रममा र्वतभन्न व्र्ष्क्त िथा संस्थालाई 
भकु्तानी दददा कट्टा गरेको अतग्रम आर्कर 142324/- संष्चि कोष दाष्खला गरेको 
देष्खएन । उक्त रकम संष्चि कोष दाष्खला  गनुापदाछ रु. 142342/- 

64.  पेश्की बाकँीाः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 74 मा पेश्की ददएको 
रकम तनर्मावलीमा िोर्कएकीो म्र्ाद तभि तनर्मानसुार फछर्ौि गनुा गराउन ु पेश्की 
ददन े र तलन े दबैु थररको किाव्र् हनुे उल्लेख छ।नगरपातलकाले उपलव्ध गराएको 
र्ववरर् अनसुार र्ो वषा र्वतभन्न कमाचारी, उपभोक्ता सतमति िथा तनमाार् 
व्र्वसार्ीहरूलाई उपलब्ध गराएको पेश्की मध्रे् तनम्नानसुारको पेश्की लेखापरीक्षर् 
अबतधसम्म फर्छ्यौि भएको नदेष्खएकोले तनर्मानसुार फछर्ौि गनुापदाछ, रू 12899169/- 

कार्ाक्रम पेश्की ददएको तमति पेश्की तलनेको नाम प्रर्ोजन रकम रु. 
संष्घर् समातनकरर् 
कार्ाक्रम 

2076/8/29 नवराज बढुाथोकी कार्ाक्रम 95000/- 

संष्घर् समातनकरर् 
कार्ाक्रम 

2077/1/14 मार्ा रोकार्ा कार्ाक्रम 450000/- 

संष्घर् समातनकरर् 
कार्ाक्रम 

2076/8/30 धौलातगरी आधारभिु र्वद्यालर् तनमाार् 165000/- 

संष्घर् समातनकरर् 
कार्ाक्रम 

2076/8/13 धौलातगरी आधारभिु र्वद्यालर् उ.स. तनमाार् 165000/- 

संष्घर् समातनकरर् 
कार्ाक्रम 

2076/8/13 धौलातगरी आधारभिु र्वद्यालर् उ.स. तनमाार् 228900/- 

संष्घर् समातनकरर् 
कार्ाक्रम 

2076/9/2 िल्लो घािको घिेखोला-सालिडी-सपुानी 
सम्म खा.पा.तन.उ.स. 

तनमाार् 457000/- 

संष्घर् समातनकरर् 
कार्ाक्रम 

2076/12/23 लघ ुकाष्ठ उद्योग भवन तनमाार् उ.स. तनमाार् 288500/- 

संष्घर् समातनकरर् 
कार्ाक्रम 

2076/8/13 पश ुवस्िकुा लातग पानी पोखरी तनमाार् उ.स तनमाार् 249500/- 

संष्घर् समातनकरर् 2077/3/15 छलङु तसक्पाल गमु्वाको भन्सार तनमाार् तनमाार् 165000/- 
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कार्ाक्रम उ.स. 
संष्घर् समातनकरर् 
कार्ाक्रम 

2076/10/12 महादेव मष्न्दर घेरावार तनमाार् उ.स. तनमाार् 313500/- 

संष्घर् समातनकरर् 
कार्ाक्रम 

2076/4/1 प्रकाश आ.र्व. सरस्विी मष्न्दर तनमाार्  
उ.स. 

तनमाार् 94050/- 

संष्घर् समातनकरर् 
कार्ाक्रम 

2076/4/1 प्रकाश आ.र्व. घेरावार तनमाार् उ.स. तनमाार् 109725/- 

संष्घर् समातनकरर् 
कार्ाक्रम 

2076/4/1 कलसा देखी पािले खोला तसचाई तनमाार् 
उ.स. 

तनमाार् 219450/- 

संष्घर् समातनकरर् 
कार्ाक्रम 

2076/4/1 गावो खोला देखी गाउ सम्म ढुङ्गा र्वच्छाउन े
उ.स. 

तनमाार् 188100/- 

संष्घर् समातनकरर् 
कार्ाक्रम 

2076/4/1 रतसगाड गमु्वा हदैु वर्ल गाडा खानेपानी 
तनमाार् उ..स. 

तनमाार् 282150/- 

संष्घर् समातनकरर् 
कार्ाक्रम 

2076/4/1 माहादेव मष्न्दर घेरावार तनमाार् उ.स. तनमाार् 313500/- 

संष्घर् समातनकरर् 
कार्ाक्रम 

2076/4/1 घ्र्ाङवादी ििवन्धन तनमाार् उ.स. तनमाार् 47025/- 

संष्घर् समातनकरर् 
कार्ाक्रम 

2077/3/11 मेलनली देखी बलेग्रा सम्म मोिर बािो 
तनमाार् उ.स. 

तनमाार् 188100/- 

संष्घर् समातनकरर् 
कार्ाक्रम 

2076/8/24 शेर गाउ घट्ट तनमाार् उपभोक्ता सतमति तनमाार् 33000/- 

संष्घर् समातनकरर् 
कार्ाक्रम 

2077/1/31 भेडी उन खानेपानी वडा नं. -३ सु ँ तनमाार् 
उपभोक्ता सतमति 

तनमाार् 66250/- 

संष्घर् समातनकरर् 
कार्ाक्रम 

2077/1/12 भेडी उन खानेपानी वडा नं. -३ सु ँ तनमाार् 
उपभोक्ता सतमति 

तनमाार् 165000/- 

संष्घर् समातनकरर् 
कार्ाक्रम 

2076/10/6 फुलष््चङ स्वास््र् चौकी व्र्वस्थापन सतमति  152000/- 

संष्घर् समातनकरर् 
कार्ाक्रम 

2077/3/21 फुलपिािी मष्न्दर पर्हरो रोकथाम तनमाार् 
उपभोक्ता सतमति 

तनमाार् 156700/- 

संष्घर् समातनकरर् 
कार्ाक्रम 

2077/3/15 खईुिे औिारी देविाको मष्न्दर तनमाार् 
उपभोक्ता सतमति 

तनमाार् 132000/- 

संष्घर् समातनकरर् 
कार्ाक्रम 

2077/1/8 वडाध्र्क्ष, रमा बोहोरा कार्ाक्रम 100000/- 

संष्घर् समातनकरर् 
कार्ाक्रम 

2076/8/24 नगर उपप्रमखु चन्द्र कुमारी बढुा भ्रमर् भत्ता 50000/- 

संष्घर् समातनकरर् 
कार्ाक्रम 

2076/4/1 नगर प्रमखु ओम बहादरु बढुा भ्रमर् भत्ता 50000/- 

संष्घर् समातनकरर् 
कार्ाक्रम 

2076/10/7 वडाध्र्क्ष, श्री दत्त बढुा भ्रमर् भत्ता 30000/- 

संष्घर् समातनकरर् 
कार्ाक्रम 

2077/2/14 वडाध्र्क्ष, श्री खम बहादरु बढुा भ्रमर् भत्ता 100000/- 

संष्घर् समातनकरर् 
कार्ाक्रम 

2076/8/29 नवराज वढुाथोकी भ्रमर् भत्ता 50000/- 

संष्घर् समातनकरर् 
कार्ाक्रम 

2076/7/17 र्ववरुप बढुा कार्ाक्रम 200000/- 

संष्घर् समातनकरर् 
कार्ाक्रम 

2076/4/1 ददतलप कुवर कार्ाक्रम 140000/- 

संष्घर् समातनकरर् 
कार्ाक्रम 

2077/3/15 मार्ा रोकार्ा कार्ाक्रम 50000/- 

संष्घर् समातनकरर् 2076/4/17 जर् शंकर तधिाल कार्ाक्रम 246600/- 
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कार्ाक्रम 

संष्घर् समातनकरर् 
कार्ाक्रम 

2076/8/1 परु्ा बहादरु र्वष्ट कार्ाक्रम 16000/- 

संष्घर् समातनकरर् 
कार्ाक्रम 

2077/1/31 तिपरुासनु्दरी नगरनगरपातलका भवन तनमाार् 
उ. स. 

तनमाार् 2000000/- 

संष्घर् समातनकरर् 
कार्ाक्रम 

2077/2/32 राजेश बढुा - 50000/- 

संष्घर् समातनकरर् 
कार्ाक्रम 

2077/1/14 भक्त तसंह कठार्ि - 20000/- 

संष्घर् हस्िान्िररि 
कार्ाक्रम 

2077/1/31 भवानी आधारभिु र्वद्यालर्  45700/- 

संष्घर् हस्िान्िररि 
कार्ाक्रम 

2077/1/31 प्रकाश आधारभिु र्वद्यालर्  198000/- 

संष्घर् हस्िान्िररि 
कार्ाक्रम 

2077/1/31 धौलातगरी आधारभिु र्वद्यालर्  122000/- 

संष्घर् हस्िान्िररि 
कार्ाक्रम 

2077/1/31 धौलातगरी आधारभिु र्वद्यालर्  100000/- 

संष्घर् हस्िान्िररि 
कार्ाक्रम 

2077/1/31 धौलातगरी आधारभिु र्वद्यालर्  61500/- 

संष्घर् हस्िान्िररि 
कार्ाक्रम 

2076/8/16 जनक  आधारभिु र्वद्यालर्  132000 

संष्घर् हस्िान्िररि 
कार्ाक्रम 

2077/1/31 सरस्विी आधारभिु र्वद्यालर्  33000/- 

संष्घर् हस्िान्िररि 
कार्ाक्रम 

2077/1/29 तिपरुा माध्र्ातमक र्वद्यालर्  100000/- 

संष्घर् हस्िान्िररि 
कार्ाक्रम 

2076/12/24 र्हम ज्र्ोिी आधारभिु र्वद्यालर्  31350/- 

संष्घर् हस्िान्िररि 
कार्ाक्रम 

2076/8/24 िल्लो ष्चण्डे वगर झोलङु्गेपलु तनमाार् 
उपभोक्ता सतमति 

तनमाार् 1127000/- 

संष्घर् हस्िान्िररि 
कार्ाक्रम 

2076/11/20 मोतिराम आ. र्व. खाली वन तनमाार् 
उपभोक्ता सतमति 

तनमाार् 183150/- 

संष्घर् हस्िान्िररि 
कार्ाक्रम 

2076/10/7 पृ् वी नारार्र् आ. र्व. भवन ममाि उपभोक्ता 
सतमति 

तनमाार् 122000/- 

ममाि संभार कोष 2077/2/32 िसी वसपाका  िार जाली घेरावार  तनमाार् 
उपभोक्ता सतमति 

तनमाार् 142500/- 

स्थानीर् िह प्र. भवन 
प.ु का. 

2077/3/31 तिपरुासनु्दरी नगरपातलका पक्की भवन तनमाार् 
उपभोक्ता सतमति 

तनमाार् 2000000/- 

चाल ुखचा (भौ.नं.385) 2077/3/14 ना.प.स्वा.प्रा. मार्ा रोकार्ा र्वर्वध 10000/- 
नपा पूजँीगि 
(भौ.नं.153) 

2077/3/15 ना.प.स्वा.प्रा. मार्ा रोकार्ा बाख्रा र्विरर् 210919/- 

नपा पूजँीगि 
(भौ.नं.383) 

2077/3/15 ना.प.स्वा.प्रा. मार्ा रोकार्ा िातलम गोष्ठी 258000/- 

नपा पूजँीगि 
(भौ.नं.387) 

2077/3/15 ना.प.स्वा.प्रा. मार्ा रोकार्ा र्वर्वध 50000/- 

नपा पूजँीगि 
(भौ.नं.97) 

2077/3/2 ना.प.स्वा.प्रा. मार्ा रोकार्ा औषधी खररद 145000/- 

जम्मा 12899169/-  
65.  आन्िररक लेखापरीक्षर्बाि कार्म भएका व्र्होराहरूाः कार्ाालर्ले आन्िररक 

लेखापरीक्षर्बाि औल्र्ाएका तनम्नानसुारका बेरूजू फर्छ्यौि गरेको छैन।तनर्मानसुार 
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बेरूजू फर्छ्यौि गनुापदाछ। 

65.1.  187-2077/3/31 स्वास््र् कमाचारी जनुकुमारी रोकार्ाले आमा सरुक्षा 
कार्ाक्रमबाि तलएको रू.1,18,900/-पेश्की फर्छ्यौि गदाा प्रोिोकल अनसुार गभाविी 
मर्हलाले ४ पिक अस्पिाल भ्रमर् गरेको रू.800/-दरले १८ जनाको 
रू.14400/- िथा सतु्केरी भएको प्रति सतु्केरी रू.3000/- ले २७ जनाको 
रू.81,000/-समेि रू.95,400/-माि खचा भएको देष्खएकोले तनजलाई 
रू.23,500/-बढी भकु्तानी गरेको देष्खर्ो।बढी भकु्तानी रकम असूल गनुापदाछ, रू.  23500/- 

65.2.  166-2077/3/30 नगरपातलकाले र्वद्यालर् शैष्क्षक गरु्स्िर सदुृढीकरर् एवम 
कार्ासम्पादनमा आधारीि प्रोत्साहन अनदुान कार्ाक्रमबाि रू.27,83,000/-िथा 
स्र्ातनिरी प्र्ाड र्विरर् कार्ाक्रमबाि र्वद्यालर्लाई रू.8,00,000/-समेि 
रू.35,83,000/- खचा लेखेकोमा कुन र्वद्यालर्लाई तनकासा गरेको सो खलु्न े
कागजाि पेश गरेको देष्खएन।र्स सम्बन्धमा नगरपातलकाको तनर्ार् िथा खचाको 
र्ववरर् पेश गनुापदाछ, रू. 3583000/- 

65.3.  48-2076/11/28 नगरपातलकाले स्वास््र् कमाचारी जनु ु रोकार्ाको नामको 
तभिातमन ए र जकुाको औषधी खवुाउन ेकार्ाक्रमको रू.89,404/- पेश्की फर्छ्यौि 
गदाा ४५ जना स्वर्मसेर्वकाहरूलाई .400/-दरले २ ददनको रु.36,000/-माि 
खचा भएकोमा पूरै रकम फर्छ्यौि गरेको देष्खएकोले खचा नभएको रू.53,404/-
तनजबाि असूल गरी दाष्खला गनुापदाछ, रू. 53404/- 

65.4.  नगरपातलकाले तन.प्र.प्र.अ. र्पिीभक्त तगरीलाई दैतनक िथा भ्रमर् भत्ता भकु्तानी गरेकोमा 
पाररवारीक भ्रमर्को तमति दोहोरो परेको देष्खएकोले दोहोरो भकु्तानी ददएको 
रू.8,810/-तनजबाि असूल गनुापदाछ, रू. 8810/- 

65.5.  नगरपातलकाले ग्रतमर् पूवााधार र्वकास कार्ाक्रमबाि मनुेश्वर ठाकुरलाई वडा नं. ४ मा 
अनगुमन गएवापि  रू.8,200/- िथा र्ोजना अनगुमन गना दूनै गएको भतन 
रू.9,000/-समेि रू.17,200/- दैतनक भ्रमर् भत्ता भकु्तानी ददएकोमा उक्त स्थान 
नगरपातलका केन्द्र देष्ख ६ कोष तभि पने भएकोले तनजलाई दैतनक भ्रमर् भत्ता 
भकू्तानी गना तमल्ने देष्खंदैन।उक्त रकम तनजबाि असूल गरी दाष्खला गनुापदाछ, रू. 17200/- 
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अनसुचुी-१ 

तिपरुासनु्दरी नगरपातलकाको संष्चिकोष र्ववरर् 

2076/77 

कर्ााली प्रदेश                                                                                                                                                                                                                             
(रु.हजारमा) 

 ष्जल्ला 

स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षर् 

रकम 

बेरुजू 
रकम 

प्रतिशि 

आर् व्र्ार् 

मौज्दाि 
बाँकी गिवषाको 

ष्जम्मेवारी 

संघ िथा 
प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व 

वाँडफाँि 
रकम 

आन्िररक 

आर् 
अन्र् आर् जम्मा आर् चाल ुखचा 

पंूजीगि 

खचा अन्र् खचा जम्मा खचा 

डोल्पा तिपरुासनु्दरी नगरपातलका 900500 68399 7.6 23047 294549 38470 5124 109405 447578 303864 139767 12097 455728 14867 

 

 

अनसुचुी-२ 

 

तिपरुासनु्दरी नगरपातलकाको बेरुज ुबतगाकरर्( र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौिी िथा अन्र् कारोबार) 
-?=xhf/df 

ष्जल्ला स्थानीर् िह प्रारष्म्भक बेरुजू प्रतिर्क्रर्ाबाि फछ्र्र्ौि बाँकी बेरुजू वाँकी बेरुजू 

दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम अशलु गनुापने तनर्तमि गनुापने पेश्की 
सैर्द्ाष्न्िक लगानी 

 
सैर्द्ाष्न्िक लगानी 

 
सैर्द्ाष्न्िक लगानी 

  
अतनर्तमि 

भएको 
प्रमार् 

कागजाि 
पेश नभएको 

राजश्व लगि 
ष्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनां 
नतलएको 

जम्मा कमाचारी अन्र् जम्मा 

डोल्पा तिपरुासनु्दरी 
नगरपातलका 41 53 68399 0 0 0 41 53 68399 9537 8126 37836 0 0 45962 2252 10648 12900 

 

अनसुचुी-३ 

तिपरुासनु्दरी नगरपातलकाको अध्र्ावतधक बेरुज ुष्स्थति 

-?=xhf/df_ 

 ष्जल्ला 
स्थानीर् िह 

गि बषा 
सम्मको वाँकी 

वेरुज ु

समार्ोजन 

सं प को लातग 

अनरुोध भर् 
आएको रकम 

संपरीक्षर् 
भएको रकम 

संपरीक्षर् गना 
नतमलेको रकम 

कारवाही गना 
बाकँी रकम 

गि वषासम्मको 
वाँकी रकम 

र्ो वषाको 
थप रकम 

५८ औ ँ
प्रतिवेदन सम्मको 
वाँकी वेरुज ु

५८ औ ँप्रतिवेदन 

सम्मको वाकँी 
वेरुज ुमध्रे् पेश्की 

डोल्पा तिपरुासनु्दरी नगरपातलका 54303 0 0 0 0 0 54303 68399 122702 21743 

 

 


