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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 
काठमाडौं 



Serving the Nation and the People 

दूरदृपि (Vision)  
 

जनपहिकालातग जवाफदेपहिा, पारदन्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िन गने पवश्वसनीर् संस्था हनु 
प्रर्त्नशील रहने । 

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

transparency and integrity for the benefit of the people) 

 

गतिव्र् (Mission)  

 

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

that the public funds are efficiently used) 

 

मूल्र् मातर्िा (Core Values)  

 
 

तनष्ठा (Integrity) 

स्वितरिा (Independence) 

व्र्ावसापर्किा (Professionalism) 

पारदन्शििा (Transparency) 

जवाफदेपहिा (Accountability) 

 

 
 

 



 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

 

पर संखर्ााः २०७८/७९  

च.नं.: 208 तमतिाः २०७८।०5।०४ 
 

श्री नगर प्रमखुज्रू्,  

राईनास नगरपातलका, 
नगर कार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
तिनपपप्ले, लमजङु्ग । 

 

पवर्र्ाः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

नेपालको संपवधानको धारा २४१ बमोन्जम त्र्स पातलकाको आतथिक वर्ि २०७6।७7 को लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोन्जम र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ । उक्त 
प्रतिवेदन लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोन्जम कारबाहीको लातग अनरुोध छ ।  

 

 

 

  

(इतर प्रसाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 



महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संपवधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, पवत्तीर् लेखापरीक्षण मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेन्शका, महालेखापरीक्षकको 
वापर्िक लेखापरीक्षण र्ोजना र तनकार्सँग सम्बन्तधि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । 

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

आतथिक वर्ि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिपक्रर्ाका 
पवर्र्हरु तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सपहिको अन्तिम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा ददएका 
सझुावहरुको कार्ाितवर्नबाट स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी पवकास तनमािण र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्पर्िा, 
दक्षिा र प्रभावकाररिा हातसल गनि सहर्ोग पगु्न ेअपके्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्िसम्पादनमा जवाफदेपहिा र 
पारदन्शििा प्रबर्द्िन हनुे पवश्वास तलइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट मूलि: आतिररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण र्थाथिपरक नरहेको, आतिररक आर् ठेक्का 
ब्र्वस्थापनमा स्पि कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन तरू्न रहेको, पर्ािि आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा असलुीमा 
प्रभावकाररिा नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचि पश्चाि बजेट िथा कार्िक्रम संशोधन गरी 
अनमुोदन गने गरेको, वर्ाितिमा बढी खचि गरेको, खररद कानून पवपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचि गरेको, बचि 
अनदुान पफिाि नगरेको, पविरणमखुी खचिको बाहलु्र्िा रहेको जस्िा प्रवृन्त्त देन्खएका छन ्। त्र्सैगरी पवकास तनमािणिफि  र्ोजना 
प्राथतमकीकरण नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, जपटल प्रकृतिका कार्िहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, 
िोपकएबमोन्जम जनसहभातगिा नजटेुको, ददगो पवकासका लक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र कार्िक्रम िजुिमा नगरेको, दीघिकालीन पवकासको 
खाका िजुिमा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका  छन ्।  

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

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

 

                (टंकमन्ण शमाि, दंगाल) 
२०७8 भार ४  गिे              महालेखापरीक्षक 



 
 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

पर संखर्ााः २०७8।७9 

च.नं.: 175                                                                         तमतिाः २०७8।५।४ 

श्री नगर प्रमखुज्रू्,  

राईनास नगरपातलका, 
नगर कार्िपातलकाको कार्ािलर्, तिनपपप्ले,  
लमजङु्ग । 

 

पवर्र्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

कैपफर्ि सपहिको रार् 

हामीले राईनास नगरपातलकाको आतथिक वर्ि २०७6।७7 को पवत्तीर् पववरण र त्र्ससँग सम्बन्तधि आर्-व्र्र् पववरण िथा 
लेखा पटप्पणीहरुको लेखापरीक्षण गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैपफर्ि सपहिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका पवर्र्ले पाने असर बाहेक, पेश 
भएको २०७7 आर्ाढ ३१ मा समाि भएको आतथिक वर्ि २०७6।७7 को पवत्तीर् पववरण र त्र्ससँग सम्बन्तधि अतर् व्र्र् 
पववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बन्तधि प्रचतलि कानून बमोन्जम सारभिू रुपमा सपह िथा र्थाथि अवस्था न्चरण गदिछ ।  
कैपफर्ि सपहिको रार्व्र्क्त गने आधार 
१. पातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल साविजतनक क्षेर लेखामानको ढाँचा प्रर्ोग गरी पवत्तीर् पववरण िर्ार 

गरेको छैन।  
२. लेखापरीक्षणबाट रु.5 करोड 93 लाख 43 हजार बेरुज ू देन्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुिपने रु.20 लाख 96 

हजार, प्रमाण कागजाि पेश गनुिपने रु.1 करोड 21 लाख 78 हजार, तनर्तमि गनुिपने रु.81 लाख 72 हजार र 
पेश्की बाँकी रु.3 करोड 68 लाख 97 हजार रहेको छ ।   

३. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्र्होराहरुका सम्बतधमा तमति २०७7।12।25 मा जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर 
प्राि प्रतिपक्रर्ा सपहिका प्रमाण कागजािका आधारमा फछ्र्र्ौट भएका दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको अन्तिम 
प्रतिवेदन पाना 22 (बाइस) र्सैसाथ संलग्न छ । 

४. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पन्त्त िथा 
दापर्त्व र्कीन हनु ेजानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ि नेपालको संपवधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी 
लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम गररएको छ । पवत्तीर् पववरण 
िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी स्वितर छौं ।  त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संपहिा अनसुार हामीले काम गरेका छौं । 
लेखापररक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरु हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ािि र उपर्कु्त छन ्भने्न 
कुरामा कार्ािलर् पवश्वस्ि छ ।   
पवत्तीर् पववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखा उत्तरदार्ी अतधकारीको न्जम्मेवारी 
आतथिक कार्िपवतध िथा पवन्त्तर् उत्तरदापर्त्व ऐन, २०७६, स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ िथा अतर् प्रचतलि काननु 
बमोन्जम सही र र्थाथि हनु ेगरी पवत्तीर् पववरण िर्ार गने िथा जालसाजी वा अतर् गल्िीका कारण पवत्तीर् पववरण सारभिू 
रुपमा गलि आकँडा रपहि स्वरुपमा बने्न गरी आवश्र्क आतिररक तनर्तरण प्रणाली लाग ुगने न्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा 
रहेको छ । नगर कार्िकाररणी, नगर प्रमखु र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि नगरपातलकाको पवत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका 
लातग न्जम्मेवार रहेका छन ्।   
पवत्तीर् पववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको न्जम्मेवारी 
पवत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अतर् गल्िी समेिका कारण सारभिू रुपमा गलि आकँडा रपहि रहेको होस ्भतन उन्चि 
आश्वस्ििा प्राि गरी रार् सपहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो । लेखापरीक्षणमा उन्चि 
आश्वस्ििाले सामातर् स्िरको आश्वस्ििा सम्म प्रदान गरेको हतुछ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले 
अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम गने 
लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजतर् वा अतर् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न े तनन्श्चििा भन े
हदैुन। पवत्तीर् पववरणका उपर्ोगकिािले सामातर्िर्ा गने आतथिक तनणिर्मा न ैफरक पानि सक्ने अवस्था देन्खएका एउटै वा 
समग्रिामा हनुे पवर्ेश वा जालसाजीजतर् वा अतर् गल्िीलाई सारभिू रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ । 

 

(ईतर प्रसाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 
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राईनास नगरपातलका,तिनपपप्ले, लमजङु्ग 

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन  
2076/77 

पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको पवकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा. पव.धापर्की, कार्िकारीणी र 
तर्ापर्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गनि स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्देश्र्ले र्स राइनास नगरपातलकाको स्थापना भएको 
हो। स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्िमा सहकाररिा, सह–अन्स्ित्व र समतवर्लाई प्रवर्द्िन गनुि र स्थानीर् सरकारका 
काममा जनसहभातगिा, उत्तरदापर्त्व, पारदन्शििा सतुनन्श्चि गरी नागररकलाई गणुस्िरीर् सेवा प्रदान गनुि र्सपातलकाको उद्देश्र् 
रहेको छ । र्स नगरपातलका अतिगिि १० वडा, ५४ सभा सदस्र्, ९१.९७ वगि पकलोतमटर क्षेरफल िथा १८ हजार ५२७ 
जनसंखर्ा रहेको छ । 

स्थानीर् संन्चिकोर्ाः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमोन्जम नगरपातलकाले प्राि गरेको आर्, 
अनदुान िथा सहार्िा  र स्थानीर् सरकार संचालनमा भएका व्र्र्हरु समावेश भएको आर्व्र्र् पहसाव सपहिको आतथिक वर्ि 
२०७6।०७7 को संन्चि कोर्को संन्क्षि अवस्था तनम्न वमोन्जम रहेको छ । 

तस. 
नं. 

आर्िफि  
तस. 
नं. 

व्र्र्िफि  

पववरण रकम जम्मा रकम   पववरण रकम जम्मा रकम 

1 गि वर्िको न्जम्मेवारी   ४८४३३४२१.५८ 1 चाल ुखचि   २४९६४७५६७.५ 

  क) नगद  ०     संघीर् सरकार समातनकरण अनदुान १९३०७७३७   

  ख) बैंक ४८४३३४२१.५८     प्रदेश सरकार समातनकरण अनदुान २९६६०९०   

2 राजस्व (आतिररक आर्)   ५११८१९३१   संघीर् सरकार राजश्व वाँडफाँड  ३५५४७५७४.   

  क) आतिररक राजस्व ४२२६१३६.     आतिरीक श्रोि  ५९०५७४६   

  ख) राजस्व बाँडफाँड ४६९५५७९४.५     शसिि अनदुान चाल ु १८०७४४४७०.५   

  ग) अतर् आर् ०.     प्रदेश सरकार राजश्व वाँडफाँड ५१७५९५०   

3 पवत्तीर् हस्िातिरण   ३०१५७१५५८   पवतभन्न कोर् ०   

  क)पवत्तीर् समानीकरण अनदुान ८६००००००           

  ख) सशिि अनदुान २१५५७१५५८     पूँजीगि खचि   १३७२४८३३२ 

  ग) समपूरक अनदुान ०     गण्डकी प्रदेश सरकार समपरुक अनदुान ९८८०४४३   

  घ) पवशेर् अनुु ुदान ०     संघीर् सरकार समातनकरण अनदुान ४९५९४४६७   

4 प्रदेश सरकारबाट प्राि अनुु ुदान   २३२३१९०६ 2 प्रदेश सरकार समातनकरण अनदुान ८०५९४३४   

  क) पवत्तीर् समानीकरण अनदुान १२९४४६७५.     संघीर् सरकार राजश्व वाँडफाँड  २५००००   

  ख) सशिि अनदुान ५२८७२३१     आतिरीक श्रोि  २२५४९६६९   

  ग) समपूरक अनदुान ५००००००     शसिि अनदुान पूजीगि ३४८२७०८८   

  घ) पवशेर् अनदुान ०     प्रदेश सरकार राजश्व वाँडफाँड १९०००००   

5 अतिर स्थानीर् िहबाट प्राि        न्जल्ला समतवर् सतमतिबाट प्राि ४९०००००   

6 पवत्तीर् व्र्वस्था प्राति       प्रदेश सरकार सशिि अनदुान ५२८७२३१   

  क) ऋण प्राति  ०   3 पवर्र्गि तनकार्   ९०२१८७९१ 

  ख) साँवा प्राति ०     औद्योतगक ग्राम तनमािण १३०००००   

  ग) ब्र्ाज प्राति ०     सडक वोडि नेपाल २८०००००   

  घ) अतर् प्राति 

०   
  

प्रकोप व्र्वस्थापनका लातग मखुर्मतरी 
िथा मतरीपररर्दको कार्ािलर् 

१०००००० 
  

७ पवतभन्न कोर्िफि को आर्   ४१५३८४६   सामान्जक सरुक्षा ७१८७७०००   

8 
जनसहभातगिा (नगद) 

० ० 
  

प्रकोप व्र्वस्थापनको लातग अतर् 
स्रोिबाट सहार्िा कोतभड १९ 

१००००००   

9 
पवर्र्गि तनकार्बाट प्राि रकम 

  १०२७२३७१२   स्थानीर् पूवािधार पवकास साझेदारी 
कार्िक्रम 

७१५१२८६   

  न्जल्ला समतवर् सतमतिबाट प्राि 

४९०००००     रापिर् पररचर्पर िथा पञ्जीकरण 
कार्िक्रम चाल ु

४५८४८०   

  ओधोतगक ग्राम तनमािण 

९२०००००     रापिर् पररचर्पर िथा पञ्जीकरण 
कार्िक्रम पुँजीगि 

६९४९५   

  सडक वोडि नेपाल २४८२३०१     सामान्जक पवकास मतरालर् ३१००००   

  
प्रकोप व्र्वस्थापनका लातग मखुर्मतरी िथा 
मतरीपररर्दको कार्ािलर् 

१००००००     न्शक्षा पवकास तनदेशनालर् 

१३०००००   

  सामान्जक सरुक्षा 
७१८७७०००     भूतम व्र्वस्था, सहकारी िथा गररवी 

तनवारण मतरालर् 

९५२५३०   

  प्रकोप व्र्वस्थापनको लातग अतर् स्रोिबाट 
सहार्िा कोतभड 

१००००००     समाजकल्र्ाण कार्िक्रम 

१००००००   

  स्थानीर् पूवािधार पवकास साझेदारी कार्िक्रम 

७१५१२८६     मखुर्मतरी िथा मतरी पररर्दको 
कार्ािलर् 

१००००००   

  रापिर् पररचर्पर िथा पञ्जीकरण कार्िक्रम 
चाल ु

४५८४८०   5 
पवत्तीर् व्र्वस्था भकु्तानी 

    

  रापिर् पररचर्पर िथा पञ्जीकरण कार्िक्रम ६९४९५     क) ऋण भकु्तानी   ० 
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तस. 
नं. 

आर्िफि  
तस. 
नं. 

व्र्र्िफि  

पववरण रकम जम्मा रकम   पववरण रकम जम्मा रकम 

पुँजीगि 

  सामान्जक पवकास मतरालर् ३१००००     ख) ब्र्ाज भकु्तानी     

  न्शक्षा पवकास तनदेशनालर् १३०००००     ग) अतर् भकु्तानी     

  भूतम व्र्वस्था,सहकारी िथा गररवी तनवारण 
मतरालर् 

९५२५३०     लगानी  
    

  समाजकल्र्ाण कार्िक्रम १००००००     ऋण लगानी    ० 

  मखुर् मतरी िथा मतरी पररर्दको कार्ािलर् १००००००     शेर्र लगानी     

  एलन्जतसतडपी २२६२०     अतर् लगानी      

    
  ० 6 धरौटी पफिाि   ६२१९०० 

१० धरौटी आर् १९९७२८२ १९९७२८२   कोर् खचि    २८१७१९८ 

११ लगानीको साँवा पफिाि       मौज्दाि     

१२ अतर् पवपवध आर् २३९७४० २३९७४०   क) नगद मौज्दाि     

      ०.००   ख) बैंक मौज्दाि   ५२९७९६०७.९७ 

          ग) संन्चि कोर् ४९११९८१०.९७   

          पवतभन्न कोर्हरु १७०१०५२   

          धरौटी खािा २१५८७४५   

  जम्मा ५३३५३३३९६.४७   जम्मा ५३३५३३३९६.४७ 
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लेखापरीक्षणबाट देन्खएका व्र्होराहरुाः 
दफा नं. भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

1.  पवत्तीर् पववरण – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलका िथा 
नगरपातलकाले प्रत्रे्क वर्िको साउन एक गिेदेन्ख आगामी वर्िको असार मसातिसम्मको 
अवतधलाई आतथिक वर्ि कार्म गरी आर् र व्र्वर्को पहसाव राख्नपुदिछ । सोही ऐनको दफा 
६९ मा िोपकएअनसुार गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो आतथिक कार्ि प्रणालीको 
व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । र्स सम्बतधमा देन्खएका व्र्होरा देहार् बमोन्जम छन ्

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधािरण 
गरे बमोन्जमको आर् र व्र्र्को वगीकरण िथा खचि शीर्िक सम्बतधी व्र्वस्था अवलम्बन 
गनुिपने िथा तनर्म ७६(२) मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोन्जमको ढाँचामा 
लेखा राख्नपुने व्र्वस्था गरेकोमा र्स पातलकाले २०७६।२।१९ मा 
महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको NEPSAS Based ढाँचामा प्रतिवेदन िथा लेखाङ्कन 
गरेको पाइएन । 

• स्थानीर् कोर्को सञ्चालन, व्र्वस्थापन र प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरुपिा र शरु्द्िा कार्म 
गनि महालेखा तनर्तरक कार्ािलर्ले उपलब्ध गराएको स्थानीर् संन्चि कोर् व्र्वस्थापन 
प्रणाली (सरु) को प्रर्ोग गरेको पाईएन । 

    त्र्सैले िोकेबमोन्जमका पवत्तीर् पववरणहरू िथा खािाहरू अद्यावतधक गरी आर् र 
व्र्र्को वास्िपवक न्स्थति देन्खने गरी लेखाङ्कन गनुिपदिछ ।  

2.  आतिररक तनर्तरण प्रणाली  - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ बमोन्जम 
आतिररक तनर्तरण प्रणाली िर्ार गरर लाग ुगनुिपनेमा लाग ुगरेको पाईएन। र्स सम्बतधमा 
देन्खएका अतर् व्र्होराहरू िपतसल बमोन्जम रहेका छन:्  
• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको 

आधारभिु िथर्ांक संकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुिपने सो गरेको पाईएन ।  
• पातलकाले २०७६।७७ को अवतधमा भएको आफ्नो आतथिक कारोवारको अनसुचुी २११ 

बमोन्जम ढाँचामा वापर्िक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोन्जम प्रत्रे्क बर्ि आर्ाढ १० 
तभर बजेट पेस गनुिपनेमा र्स पातलकाले १० मा न ैबजेट पेस गरेको छ ।  

• पातलकाले कार्िक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन । साथै पातलकाबाट र्स 
वर्ि संचातलि कार्िक्रम िथा र्ोजनाको कार्ाितर्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वापर्िक 
कार्िक्रम अनसुारको प्रगति िर्ार गरेको पाईएन ।  

• कार्ािलर्को शे्रष्िा र बैङ्क बीचको पहसाव फरक परे वा नपरेको सम्बतधमा बैङ्क पहसाव 
तमलान पववरण िर्ार नगरेको कारण पहसाव तमलान भए नभएको सम्बतधमा र्पकन गनि 
सपकएन । 

• राजस्व संकलन सम्बतधमा सूचना प्रपवतधको प्रर्ोग गरी सबै कारोबार बैपकङ्ग प्रणाली 
माफि ि गने गरेको देन्खएन । 

• अतिर सरकारी पवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोन्जम मध्र्कालीन खचि 
संरचना िर्ार गनुिपनेमा पातलकाले सो बमोन्जम मध्र्कालीन खचिको संरचना िर्ार गरेको 
पाईएन ।  

• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले 
आफ्नो अतधकार क्षेरतभरका पवर्र्मा स्थानीर्स्िरको पवकासका लातग आवतद्यक, 

रणनीतिगि पवर्र् क्षेरगि मध्र्कालीन िथा दीघिकालीन पवकास र्ोजना िर्ार गरी 
कार्ाितवर्नमा ल्र्ाएको पाईएन ।  
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• स्थानीर् िहले आफ्नो क्षेरमा कार्ाितवर्न हनुे आर्ोजनाको तबश्लरे्ण गरी सम्भाब्र् 
आर्ोजनाको बैङ्क खडा गरेको देन्खएन । 

• ददगो तबकास र्ोजना (२०१५-३०) लाई कार्ाितवर्न गने सतदभिमा लक्ष्र्लाई 
आतिररकीकरण गने र मध्र्कातलन लक्ष्र्हरू िोकी मूल्र्ाङ्कन गने कार्ि भएको   देन्खएन 
। 

• न्जतसी तनरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार पवतभन्न मालसामान ममिि िथा तललाम 
गनुि पनेमा गरेको पाईएन ।  

• कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगेुको वा नपगेुको जाँच गरी रतसद तबल भरपाईहरूमा 
तसलतसलेवार नम्बर राखी कार्ािलर् प्रमखुले िोकेको कमिचारीले भकु्तानी भएको जनाउने 
छाप समेि लगाई दस्िखि गरी प्रमान्णि गनुिपनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

• साविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 7 मा खररदको गरुुर्ोजना िर्ार 
गनुिपनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 13 बमोन्जम आतथिक वर्ि शरुु हनुभुतदा 
पतर ददन अगावै पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमािण सामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा िथा 
अतर् महशलुको स्थानीर् तर्नुिम दररेट िोक्न ुपनेमा िोकेको पाईएन। 

• स्थानीर् िहले तनमािण व्र्वसार्ी िथा उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि गराएकोमा तनमािण 
कार्िमा प्रर्ोग हनुे सामानको गणुस्िर परीक्षण गरेको पाइएन । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनसुार साविजतनक खररद 
तनर्मावली बनाई लागू गनि सक्ने व्र्वस्था भएकोमा साविजतनक खररद तनर्मावली 
बनाएको पाईएन ।  

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

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

• वािावरणको संरक्षणको एकीकृि ददघिकालीन र्ोजना िर्ार गरेको पाइएन ।शहरीकरण 
भैरहेका स्थानलाई मध्र्नजर राखदै फोहोरमैला ब्र्बस्थापन स्थल पपहचान एवं कार्िर्ोजना 
िर्ार गरेको पाईएन ।  

• पातलकाको पवकास तनमािण व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग प्रापवतधकिफि  57 र 
प्रशासतनकिफि  26 समेि 83 कमिचारीको दरबतदी स्वीकृि भएकोमा क्रमश: 40 र  
20 समेि 60 पदपूतिि भएकोले कार्िलर् सञ्चालनमा कमिचारीको अभाव रहेको   पाईर्ो 
। 

• सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली, २०६५ को तनर्म अनसुार नागररक 
वडापरमा उल्लेन्खि सेवाहरूको कार्ाितवर्न न्स्थति अनगुमन गनि अनगुमन संर्तर िर् 
गरेको पाईएन । 

• तनजामिी सेवा ऐन, 2049 को दफा ५क बमोन्जम कमिचारीहरूको कार्ि पववरण बनाई 
लाग ुगरेको पाईएन । 

• संघीर् मातमला िथा सामातर् प्रशासन मतरालर्को 2073।12।25 को पररपर 
अनसुार र्स पातलकामा समापहि भएका सापवकका गाँउ पवकास सतमतिको नाममा रहेका 
पेश्की िथा बेरुजकुो लगि िर्ार गरेको पाईएन ।  

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहहरूले आफ्नो 
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अतधकारक्षेर तभरका पवर्र्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेन्शका, कार्िपवतध र 
मापदण्ड  बनाउनपुनेमा र्स पातलकाले हालसम्म १ ऐन, २ तनर्मावली, ७ कार्िपवतध ४ 
तनदेन्शका र १ आचार संपहिा समेि १५ काननु एवं कार्िपवतध तनमािण गरी कार्ाितर्नमा 
ल्र्ाएको छ । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ अनसुार पातलकाले आफ्नो 
क्षेरतभरको साविजतनक सम्पन्त्तको ममिि सम्भार एवं संरक्षण गरेको अतभलेख राखेको 
पाइएन । 

    िसथि पातलकाले आतिररक तनर्तरण प्रणालीलाई िोपकएबमोन्जम प्रभावकारी र पवश्वशनीर् 
बनाई सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउनिेफि  ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ । 

 र्ोजना िजुिमा, बजेट िथा कार्िक्रम  
3.  बजेट पेस, पाररि र अन्खिर्ारी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा 

स्थानीर् िहले आगामी आतथिक वर्िको राजस्व र व्र्र्को अनमुान कार्िपातलकाबाट स्वीकृि 
गराई असार १० गिेतभर पेस गने र र्सरी पेस भएको बजेट छलफल गरी असार 
मसातितभर सभाबाट पाररि गनुिपने व्र्वस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट 
स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचि 
गने अन्खिर्ारी प्रदान गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहमा उपप्रमखु श्री धनकुमारी 
गरुुङ्गले २०७६।०३।१० गिे रु.४३ करोड ३ लाख ३१ हजारको बजेट सभा समक्ष पेस 
गरेकोमा २०७६।०३।२९ मा पाररि भएको छ । र्सैगरी स्थानीर् िहका प्रमखुले 
२०७६।०४।०४ मा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचि गने अन्खिर्ारी प्रदान 
गरेको देन्खतछ । उक्त बजेटमा रु.१,८३,५२,६२३।०० थप अन्खिर्ारी प्राि भई 
रु.४४,८६,८३,७०३।०० कार्म भएको छ ।   

4.  चौमातसक पूजँीगि खचि - आतथिक कार्िपवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोन्जम 
स्वीकृि भएको कार्िक्रममा तनर्म २५ बमोन्जम चौमातसक प्रगति पववरण बनाई पेस गनुिपने 
र चौमातसक कार्िलक्ष्र् िथा कार्िक्रम बमोन्जम कार्िसम्पादन सम्पन्न गरी कर्िक्रम 
कार्ाितवर्न गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले उपलव्ध गराएको पववरण अनसुार चौमातसक 
पुजँीगि खचिको न्स्थति देहार्बमोन्जम छ । वर्ाितिमा हिारमा काम गराउँदा कामको 
गणुस्िरमा असर पने देन्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आर्ाढमा खचि गने 
पररपाटीमा तनर्तरण गनुिपदिछ ।  

 क्र.सं. बजेट उपशीर्िक कूल खचि 
चौमातसक खचि 

प्रथम चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेस्रो चौमातसक आर्ाढ मपहना 
1 समानीकरण अनदुान  नेपाल सरकार  49594467 3736856 9968789 35888822 23679443 
2 समपरुक अनदुान नेपाल सरकार 0.00         
3 समानीकरण अनदुान  गण्डकी प्रदेश  8059434 1494910 3780000 2784524 1184824 
4 राजस्व बाँडफाँड सँघीर् सरकार  250000 0 100000 150000 १५००००. 
5 राजस्व बाँडफाँड (प्रदेश सरकार 1900000 0 200000 1700000   
6 आतिररक स्रोि 22549469 6701573 10986442 4861454 २५६६१४७६ 
7 शसिि अनदुान पुँजीगि नेपाल सरकार 25190088 0 44980 25145108 २१२२९६०८. 
8 पवशेर् अनदुान चाल ुनेपाल सरकार  0.00 0 0 0 0 
9 एस.एस.तड.पप. सोधभनािहनुे अनदुान 3470000 0 0 3470000 २९२५५०० 
10 एस.एस.तड.पप. (सोधभनाि हनुे ऋण  6167000     6167000 5177000 
11 गण्डकी प्रदेश ( शसिि अनदुान चाल ु  5287231     5287231 5287231 
12 गण्डकी प्रदेश – समपरुक अनदुान 5000000 0 0 ५०००००० ५०००००० 

  कूल 127467689 11933339 25080211 90454139 90295082 

 प्रतिशि 100 9.36 19.68 70.96 70.84  
5.  तनकासा भतदा बढी खचि – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा 

कार्िपातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० तभर सभामा पेस गनुिपने, आगामी आतथिक वर्िको 
र्ोजना िथा कार्िक्रम र आर् व्र्र्को अनमुातनि पववरण खलुाउनपुने उल्लेख छ । िर र्स 
पातलकाले देहार् अनसुारको शीर्िकमा. पव.तनर्ोजन गरेभतदा रु.४८ लाख ८० हजार ४४३ ४८८०४४३.५० 
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बढी खचि गरेको अतनर्तमि देन्खएको रु. 
 तस.नं. शीर्िक तनकासा रकम खचि भएको रकम 

तनकासा भतदा बढी 
खचि भएको रकम 

१ संघीर् सशिि चाल ु २१५५७१५५८ २१५५७१५५८.५० ०.५० 

२ समपरुक अनदुान १२९४४६७५ १७८२५११८ ४८८०४४३ 

   जम्मा ४८८०४४३.५० 

तनधािररि बजेटको सीमा नान्घ खचि गने प्रपक्रर्ामा तनर्तरण गनुिपदिछ ।  
6.  क्षरेगि बजेट र खचि - स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो पवकासका क्षेरगि 

रुपमा समानपुातिक बजेट पवतनर्ोजन गरी खचि गनुिपने हतुछ । र्स पातलकाको २०७६।७७ 
को क्षेरगि बजेट र खचिको न्स्थति देहार्अनसुार रहेको देन्खतछ ।  

 मखुर् क्षरे वापर्िक वजेट खचि रकम कूल खचि मध्रे् प्रतिशि 

आतथिक पवकास 27381000 21036043 5.43 

सामान्जक के्षर  249672080 223977857 57.90 

पूवािधार पवकास के्षर 86282473 67854965 17.54 

पवत्तीर् व्र्वस्थापन र सशुासन 6633000 3732463 1.00 

कार्ि सञ्चालन िथा प्रशासतनक खचि 118750100 70264571 18.16 

जम्मा 488718653 386865899 100   
7.  खचि पवश्लरे्ण - पातलकाले र्स वर्ि कूल आन्तिरक आर्बाट रु.42,26,136.00 राजस्व 

बाँडफाँड र अनदुानबाट रु.42,01,92,680.08 समेि रु.42,44,18,816.08 आम्दानी 
भएकोमा चालिुफि  रु.2,496,47,567.50 र पुजँीगििफि  रु.13,72,48,332.00 समेि 
रु.3,86,95,899.50 खचि भएको छ । खचि मध्रे् आतिररक आर्को पहस्सा 1.09 

प्रतिशि रहेको छ । र्स वर्ि पदातधकारी सपुवधामा रु.70,00,000.00 खचि भएको छ 
जनु आतिररक आर्को 165.63 प्रतिशि रहेको छ । पातलकालाई प्राि भएको सबै अनदुान 
र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट 58.82 प्रतिशि चाल ु र 32.33 प्रतिशिमार पुजँीगि 
तनमािणमा खचि भएको देन्खतछ । र्सबाट पातलकाहरूले पवकास तनमािण प्रर्ोजनमा तरू्न खचि 
गरेको प्रशासतनक प्रर्ोजनमा बढी खचि भएको देन्खतछ । प्रशासतनक खचि तनर्तरण गदै प्राि 
अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा तबकास तनमािण प्रर्ोजनमा पररचालन 
गररनपुदिछ ।  

 संगठन िथा कमिचारी व्र्वस्थापन  
8.  कल्र्ाण कोर् – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोन्जम स्थानीर् िहले 

स्थानीर् सेवाका आफ्नो दरबतदीमा कार्िरि प्रत्रे्क कमिचारीले खाईपाई आएको मातसक 
िलबबाट १० प्रतिशि रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हनु आउने रकम थप गरी जम्मा 
गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले र्स वर्ि पवत्तीर् समानीकरणबाट कमिचारी कल्र्ाण कोर्मा 
रु.५,००,०००।०० ट्रातसफर गरेको छ । िर उक्त कोर्को संचालन सम्बतधी पातलकाबाट 
कुनै ऐन कानूनको व्र्वस्था भएको देन्खएन । र्सरी कानूनको व्र्वस्था नगरी पातलका 
अनदुानबाट सोझै कमिचारी कल्र्ाण कोर्मा रकम ट्रातसफर गनि तमल्न े नदेन्खएकाले उक्त 
रकम पफिाि तलई स्थानीर् िहको सन्ञ्चि कोर्मा दान्खला गनुिपने देन्खतछ ।  

9.  तर्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देन्ख ५३ सम्म 
अतधकार क्षेर िथा तर्ार् सम्पादन प्रपक्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको 
उजरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा. पव.वाद दिाि भएको ३ मपहनातभर टुङ्गो लगाउन े
व्र्वस्था छ । िर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि पववरण अनसुार गि वर्ि फर्छ्यौट वा 
कारबाही पकनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाँकी ५ र र्ो वर्ि थप भएको १८ गरी कूल २३ 
पववाद दिाि भएकोमा १४ वटा मार फर्छ्यौट भई ९ बाँकी देन्खतछ । तर्ार् सम्पादन  
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प्रपक्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर फर्छ्यौट वा कारबाही पकनारा गरी टुङ्गो   लगाउनपुदिछ 
। 

10.  आतिररक लेखापरीक्षण - स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् 
िहले आतथिक कारोबारको तनर्तमििा, तमिव्र्पर्िा, कार्िदक्षिा र प्रभावकाररिाको आधारमा 
प्रत्रे्क चौमातसक समाि भएको एक मपहनातभर आतिररक लेखापरीक्षण गराउन ुपने उल्लेख 
छ । र्स स्थानीर् िहले २०७६।७७ को आतथिक कारोबारको आतिररक लेखापरीक्षण 
गराएको छैन । िसथि काननुमा िोपकए बमोन्जम आतथिक कारोबारको आतिररक लेखापरीक्षण 
गराई आतिररक तनर्तरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनेिफि  ध्र्ान   ददनपुदिछ ।  

 पदातधकारी सपुवधा  
11.  काननुी सल्लाहकार – गण्डकी प्रदेश अतिगिि स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरूको 

सपुवधा सम्बतधी ऐन, २०७५(पपहलो संशोधन समेि) मा र्स प्रदेशमा स्थानीर् िहका प्रमखु 
िथा उपप्रमखुले स्वकीर् सन्चव/सल्लाहकार राख्न पाउने व्र्वस्था गरेको छैन ् । त्र्सैगरी 
स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा िोपकएको भतदा फरक पदमा 
कमिचारी पदपूतिि गनि नहनुे उल्लेख छ । िर नगरपातलकाले तर्ार्ीक सतमतिको लातग 
काननुी सल्लाहकार तनर्नु्क्त गरी वर्ि भरीमा रु.1,92,000.00 खचि लेखेको छ ।   

12.  खाना िथा पवपवध खचि – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोन्जम 
व्र्र्को बजेट अनमुान आतिररक आर्को पररतधतभर रही औन्चत्र्िाको आधारमा पवपवध खचि 
गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले र्ो वर्ि खाना िथा पवपवधिफि  मार 
रु.२२,९२,४५४।०० खचि गरेको छ । र्स्िो खचिमा तमिव्र्पर्िा कार्म गनुिपदिछ ।  

13.  आतथिक सहार्िा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट 
आतथिक सहार्िा, चतदा, परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान पविरण गनि पाउने व्र्वस्था रहेको 
देन्खंदैन । र्स स्थानीर् िहले प्रकोप व्र्वस्थापन िथा असाहर् सहार्िा प्रर्ोजनको लातग र्ो 
वर्ि पवतभन व्र्न्क्त एवं संघ संस्थालाई रु.5,00,000.00 आतथिक सहार्िा पविरण गरेको 
पाइर्ो । र्स्िो खचिमा तमिव्र्पर्िा कार्म गनुि पदिछ ।  

 अनदुान प्राति, पविरण र पफिाि  
14.  अनदुानको अनगुमन – साविजतनक तनकार्बाट उपलब्ध गराईएको अनदुानको सही सदपुर्ोग 

भए नभएको र्पकन गनि अनदुान उपलब्ध गराउने तनकार्ले समर् समर्मा अनगुमन गनुिपदिछ 
। िर पातलकाले देहार्अनसुार स्वास्थर् कृपर्, पश,ु शैन्क्षक सेवा, सामान खररदमा 
रु.५,००,०००।०० िथा पवतभन्न सहकारी संस्थालाई बीउपूजँी िथा अनदुानमा 
रु.४,३८,०८,५००।०० गरी रु.४,४३,०८,५००।०० खचि लेखेको छ । िर पातलकाबाट 
पविरण भएको अनदुानको सही सदपुर्ोग भए नभएको सम्बतधमा अनगुमन िथा सोबाट प्राि 
उपलव्धी मापन गरेको छैन । साथै अनदुान सम्बतधमा स्थानीर् अनदुान नीति िर् गरेका 
छैनन ्। िसथि अनगुमनलाई प्रभावकारी वनाई संघ, प्रदेश िथा स्थानीर् िहबाट पविरण हनुे 
अनदुानमा दोहोरोपना नहनुे गरी अनदुानग्राहीको जीवनस्िरमा सधुार आएको र्पकन गरी 
रकमको पूणि सदपुर्ोग गराउनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ ।  

15.  पविरणमखुी खचि - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ अनसुार 
पविरणमखुी खचिलाई तनर्तरण गदै संघ िथा प्रदेश सरकारबाट प्राि रकमलाई स्थानीर् 
पूवािधार पवकास िथा दीघिकातलन पुजँी तनमािण हनुे कार्िमा खचि गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ । 
र्स नगरपातलकालले दीघिकातलन पुजँी तनमािण हनुे िथा दीघिकातलन आर् वृपर्द् हनुे खालका 
कार्िमा खचि नगरेर पविरणमखुी खचि गरेको पाइर्ो । र्सरी पविरमखुी खचिलाई तनरुत्सापहि 
गनुिका साथै तनर्तरण गररन ु पदिछ । पविरणमखुी खचिको केही उदाहरणहरु र्स प्रकार 
रहेको छ ।  
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गो=भौ=∕तमति पववरण रकम 

२८−२०७६∕६∕१५ िीज पवशेर् कार्िक्रम २१२१५० 

२६९−२०७७∕२∕२३ वोराङ भजन वालङु समाजलाई सहर्ोग १०००००  
16.  नाफामूलक संस्थालाई अनदुान – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ 

पविरणमखुी खचिलाई तनर्तरण गदै संघ िथा प्रदेश सरकारबाट प्राि रकमलाई स्थानीर् 
पूवािधार पवकास िथा दीघिकालीन पुजँी तनमािण हनुे कार्िमा खचि गनुिपदिछ । जसबाट नाफा 
कमाउन े उद्देश्र्ले स्थापपि संस्थालाई अनदुान उपलब्ध गराउन तमल्दैन । र्दद उपलब्ध 
गराउने हो भनेपतन साविजतनक रुपमा तनाःशलु्क वा तरू्न शलु्कमा सेवा उपलब्ध गराउने 
सतुनन्श्चि हनुपुदिछ । र्स स्थानीर् िहले र्ो वर्ि देहार्अनसुारका ५ नाफामूलक संस्थाको 
कार्ािलर् व्र्वस्थापन खचिको लातग रु.१,५0,000।०० अनदुान उपलब्ध गराएको छ । 
िर त्र्सबाट उपरोक्त बमोन्जम सेवा प्रवाह हनुे सतुनन्श्चि छैन । 

तस.नं. अनदुान पाउने व्र्ान्क्त वा संस्था नाम प्रर्ोजन अनदुान रकम 

1.  करण शे्रष्ठ मास ुपसलका लातग तड पिज खररद ३०००० 
2.  पहरालाल शे्रष्ठ मास ुपसलका लातग तड पिज खररद ३०००० 
3.  अप्सरा लौडारी न्चलवुाल मास ुपसलका लातग तड पिज खररद ३०००० 
4.  न्चि बहादरु थापा मास ुपसलका लातग तड पिज खररद ३०००० 

5.  न्शवराम लातमछाने मास ुपसलका लातग तड पिज खररद ३०००० 
जम्मा १५०००० 

र्स्िो खचिमा तनर्तरण कार्म गनुि पदिछ । 

 

17.  पुजँीगि बजेटमा चाल ु प्रकृतिका खचि – पूजँी सजृना नहनु े खालका पविरणमूखी िथा 
उपर्ोतगिा नददने खचिलाई तनरुत्सापहि गदै स्थानीर् िहले अतधकिम प्रतिफल ददने र पूजँीको 
तनमािण हनुे एवम ् उपर्ोतगिा तसजिना हनु े गरी र्ोजना छनौट िथा कार्ाितवर्न गनुिपने 
कार्िक्रम छनौट गरी पुँजीगि शीर्िकमा समावेश गरी तसतमि स्रोिको उच्चिम प्रर्ोग गनुिपदिछ 
। र्स स्थानीर् िहले पवपवध कार्िमा रु.७२,२९,०००.00 बजेट पवतनर्ोजन गरी गाडी 
ममिि, आतथिक सहर्ोग, छारबनृ्त्त, मसलतद सामान खररद, और्तध उपचार, फतनिचर खररद, 
खाजा खचि, पाईप पविरण  जस्िा कार्िमा खचि गररएको छ । पूजँी तनमािणमा सहर्ोग नरहने, 
उत्पादनमा वृपर्द् नगने पकतसमका खचिलाई पवतभन्न संघ संस्था, समूह, क्लव व्र्क्ती लगार्िलाई 
कार्िक्रम र प्रस्िावको आधारमा पुजँीगि शीर्िकबाट  बजेट पवतनर्ोजन गरेर खचि गररने 
कार्िमा तनर्तरण गररनपुदिछ ।  

18.  प्रमान्णि कागजाि - आतथिक कार्िपवतध िथा पवन्त्तर् उत्तरदापर्त्व ऐन, २०७६ को दफा ५१ 
अनसुार न्जम्मेवार व्र्न्क्तले प्रत्रे्क कारोवारको पववरण स्पि देन्खने गरी प्रचतलि कानूनले 
िोके वमोन्जमको रीि परुर्ाई लेखा िर्ार गरी अद्यावतधक राख्नपुने व्र्वस्था छ । साविजतनक 
खररद तनर्मावलीको तनर्म, ४ अनसुार अतधकार प्राि अतधकारीको तलन्खि आदेश पवना 
खररद गनि गराउन नहनुे व्र्वस्था छ । अतधकार प्राि अतधकारीबाट तबल भरपाई लगार्िका 
कागजाि प्रमान्णि गनुिपनेमा तबल भरपाई लगार्ि कार्िसम्पन्न प्रतिवेदनमा समेि कार्ािलर् 
प्रमखुले प्रमान्णि गरेको छैन । र्सले गदाि भकु्तानीमा समावेश भएका कागजाि वास्िपवक 
भकु्तानीका लातग पपुि हनुे कागजाि नहनु सक्ने जोन्खम देन्खर्ो । अतधकार प्राि 
अतधकारीबाट भकु्तानीका लातग पपुि हनुे कागजाि भएको व्र्होरा प्रमान्णि गरेर मार भकु्तानी 
गनुिपने देन्खतछ । उदाहरणाः 
तस.नं. भौ.नं. र तमति र्ोजनाको नाम कार्िसम्पन्न रकम भकु्तानी रकम 

१ ३०१।०७७।३।२५ लामपारा सामदुार्ीक भवन तनमािण ३५०६४३ २९८५६० 

२ ३०२।०७७।३।२५ सािपवसे मपहला समूह भवन तनमािण २२५४७७ १९०४४० 

३ ३०३।०७७।३।२५ लपु ु गाँउ गैरी गाउँ गाईबोट खहरे 
चातलसे सडक 

५३७६५२ ४५०००० 

४ ३०८।०७७।३।२८ कुवापानी दक्षीणवस्िी सडक तनमािण १६४२१५ १३६४५५  
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५ ३३२।०७७।३।३१ िेस्रोदेखी माझीगाँउसम्म सडक तनमािण ५७०१९७ ५०००००  
 कर दस्िरु एवं आतिररक आर्  
19.  कर िथा शलु्क असलुी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र 

५९ मा एकीकृि सम्पन्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल 
पवरौटी शलु्क उठाउने व्र्वस्था रहेको छ । िी आर् शीर्िकमा आर् अनमुान र असलुी 
न्स्थति तनम्नानसुार रहेको देन्खतछ ।  

 आर् शीर्िक अनमुान असलुी असलुी प्रतिशि 

एकीकृि सम्पन्त्त कर र घरजग्गा कर 3000000 813050 27.10 

घरजग्गा वहाल कर 50000 87359 174.72 

व्र्वसार् कर 100000 84650 84.65 

जम्मा 3150000 985059  
पातलकातभर रहेका करदािाहरूको अतभलेख व्र्वन्स्थि नरहेको एवं बझुाउन ल्र्ाएको 

अवस्थामा मार कर एवं शलु्क बझुी पररपाटी रहेकोले उन्ल्लन्खि असलुी र्थाथि मान्न सक्न े
अवस्था देन्खएन । िसथि आफ्नो क्षेरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी करको 
दार्ारामा ल्र्ाउन ुपदिछ ।  

20.  असलुी गनि बाकँी आतिररक आर् – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ९ 
पवत्तीर् अतधकार क्षेर अतिगिि पवतभन्न कर िथा शलु्क लगाउने र आर् ठेक् का बापि 
बक्र्ौिा रकम समेि असलुी गने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले पवगि र र्ो वर्ि 
बतदोबस्ि गरेको आतिररक आर् ठेक् कामा देहार्अनसुार 6 व्र्वसार्ीबाट 
रु.13,00,815.00 असलु गने बाँकी रहेको छ ।  
तस.नं. ठेकेदारको नाम आर् ठेक् काको नाम सम्झौिा रकम दान्खला रकम बाँकी रकम 

1 व्रदसि पवल्डसि 01/राइनास/०७७/७८ 570210 286000 284210 
2 सोम एण्ड अमर कतस्ट्रक्सन 0२/राइनास/०७७/७८ 440825 220500 220325 
3 चम्पाविी तनमािण सेवा 0४/राइनास/०७७/७८ 305830 153000 152830 

4 
साजन कतस्ट्रक्सन एण्ड 
इन्तजतनर्ररङ 0७/राइनास/०७७/७८ 448840 448840 0 

5 
ददन्क्षि इननु्जतनर्र एण्ड पवल्डसि 
प्रा. तल. 0८/राइनास/०७७/७८ 973250 490000 483250 

6 
कौडाल कतसट्रक्सन एण्ड 
सप्लार्सि 1०/राइनास/०७७/७८ 320600 160400 160200 

  जम्मा 3059555 1758740 1300815 

िर उठ्न बाँकी रहेको रकमको आर्गि लगि समेि िर्ार गरेको छैन । जसबाट 
उठ्नपुने राजस्वको समपिगि लगि िर्ार गरी वास्िपवक प्रािीको अतभलेख िर्ार गनुिपने र 
सोही अनसुार आर्को लेखाङ्कन गरी उन्ल्लन्खि रकम सम्झौिाअनसुारको व्र्ाज िथा हजिना 
समेि र्पकन गरी असलु गनुिपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300815.00 
 आर्कर एवं मू.अ.कर  

21.  रीिपूविकको कर पवजक – मूल्र् अतभवृपर्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमोन्जम मूल्र् 
अतभवृपर्द् करमा दिाि भएका फमिसँग िोपकएको ढाँचाको कर पवजक तलई खररद गनुिपने 
व्र्वस्था छ । िर नगरपातलकाले रीिपूकि कको कर पवजक बेगर देहार्का सप्लार्सि िथा 
तनमािण व्र्सार्ीबाट मू.अ.कर रु.449349.70 समेि रु.3905888.73 सामान िथा 
तनमािण सेवा खररद गरेको छ । िसथि उक्त सप्लार्सि िथा तनमािण व्र्वसासर्ीलाई 
रीिपूविकको कर तबजक बेगर पातलकाबाट भकु्तानी तलएको मू.अ.कर रकमको कर समार्ोजन 
गरेको प्रमाण पेस हनुपुने रु. 449349.70 

 गोभौनं./तमति भकु्तानी पाउनेको नाम प्र्ान नं. 
पवजक नं./तमति कर पवजकको 

अवस्था 
भकु्तानी रकम 

मूअकर कर 
रकम 

2/2077/3/1 सतुमना इलेन्क्ट्रक 607327777 173/2077/2/1 तबलको तमति 90602.72 10423.00 
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सेतटर सच्चाइएको 
8/2077/3/31 आर.एस. पवल्डसि 304502224 2077/3/31 तबलको तमति 

सच्चाइएको 
3815286.01 438926.70 

    जम्मा 3905888.73 449349.70  
22.  नतफाइलर – मूल्र् अतभवृपर्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भकु्तानीमा प्राि मूल्र् 

अतभवृपर्द् करको पववरण भकु्तानी पाएको अको मपहनाको २५ गिेतभर सम्बन्तधि आतिररक 
राजस्व कार्ािलर्मा कर पववरण सपहि दान्खला गनुिपने व्र्वस्था छ । िर पातलकाबाट 
देहार्का फमिलाई मू.अ.कर रु.19,792.00 समेि रु.1,72,042.00 भकु्तानी ददएकोमा 
लेखापरीक्षण अवतधसम्म पतन िी फमिहरू कर पववरण नबझुाई नतफाईलर रहेको पाइर्ो ।  

गो.भौ.नं  /.तमति  
भकु्तानी 

पाउनेको नाम 
प्र्ान नं . 

पवजक नं=  / 
तमति 

भकु्तानी 
रकम 

)मू.अ.कर 
समेि(  

मूअकर 
कर रकम 

नतफाइल
र रहेको 
तमति 

३८।०७६।७।२६ तरू् कातलका 
तनमािण सेवा 

६०३५८५१०४ १ 
।०७६।७।२५ १७२०४२ १९७९२ 

2076/m

/3 

कानूनी व्र्वस्थाअनसुार पववरण नबझुाएकोले कर समार्ोजन भएको प्रमाण पेस हनुपुने रु. 19792.00 
 उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि  

23.  हेभी इन्क्वपमेण्टको प्रर्ोग — साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को तनर्म 
उपतनर्म (९) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाट सञ्चातलि हनु े तनमािण कार्िमा 
डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ग्रडेर जस्िा हेभी मेन्शनरी प्रर्ोग गनि नतमल्ने व्र्वस्था छ । 
सो तनर्मावलीको प्रतिबतधात्मक वाक्र्ांशमा लागि अनमुान िर्ार गदािको समर्मा हेभी 
मेन्शन प्रर्ोग गनुिपने जपटल प्रकृतिको कार्ि भनी उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बन्तधि 
प्रापवतधकको तसफाररशमा साविजतनक तनकार्बाट सहमति तलई त्र्स्िा मेन्शन प्रर्ोग गनि सपकने 
उल्लेख छ । पातलका अतिगिि सञ्चातलि अतधकांश सडक तनमािण िथा स्िरोन्नतिसँग 
सम्बन्तधि र्ोजनाका उपभोक्ता सतमतिहरूले डोजर, एक्साभेटर लगार्िका हेभी मेन्शन प्रर्ोग 
गने गरेको पाइए िापतन तनर्मावलीको व्र्वस्था बमोन्जम सम्बन्तधि प्रापवतधकको तसफाररश 
गराई नगर कार्िपातलकाको कार्ािलर्बाट सहमति तलएको पाइएन । र्सका केही 
उदाहरणहरू र्सप्रकार रहेका छन ्: 

गो.भौनं  /.तमति  उपभोक्ता सतमतिको नाम डोजर प्रर्ोगकिाि 
कार्िसम्पन्न 

रकम 

प्रर्ोग गरेको 
हेभी 

उपकरण 

हेभी 
उपकरणमा 
भएको खचि 

२३६।०७७।३।५ टुनीगैरा राईनासकोट सडक नाला 
तनमािण उ.स. 

ब्रदशि तबल्डसि ५७१५२० मेशीनको 
प्रर्ोग 

३३५५९२ 

२८८।०७७।३।२३ साहीलीटार मजवुा भलाएखकि  
पतचेडाडा आठस्वारा सडक उ.स. 

समतवर् तनमािण 
सेवा 

११७६१२७ मेशीनको 
प्रर्ोग 

७५०००० 

२९७।०७७।३।२४ चेपेखोला ठाँड तमलनचोक वरािबोट 
सडक उ.स. 

राईनास 
कतस्कक्सन एण्ड 
डेभलपसि प्रा. तल. 

२३५६०० मेशीनको 
प्रर्ोग 

१३७६३४ 

३३२।०७७।३।३१ िेसे्रदेखी माझीगाँउसम्म सडक 
उ.स. 

स्नेहा कतस्ट्रक्सन ५७०१९७ जे तस पव १७४०२० 

तनर्मावलीको व्र्वस्था अनरुुप कार्ि गराउनपुदिछ ।  
24.  उपभोक्ता सतमतिको शूतर् र्ोगदान - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ 

को १ मा जनसहभातगिाको अुंश समेि समावेश गरी लागि अनमुान िर्ार गनुिपने,  तनर्म 
२ मा काम र सेवाको प्रकृति, पररमाण, लाग्ने रकम, उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्ले 
व्र्होने वा व्र्होनुिपने रकम र अतर् आवश्र्क कुराहरु खलुाउनपुने व्र्वस्था छ । 
नगरपातलकाबाट सम्पन्न भएका कतिपर् र्ोजनाहरुमा लागि अनमुान िर्ार गदाि न ैउपभोक्ता 
सतमतिको जनश्रमदान शूतर् राखेको पाइर्ो । र्सबाट सम्बन्तधि र्ोजनाप्रति लाभग्राहीको 
अपनत्व नहनुे एंव स्थानीर् श्रमको उन्चि प्रर्ोग र पररचालन समेि नहनुे भएकोले संचालन  
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िथा व्र्वस्थापन सम्बतधी कार्िपवतध वनाई तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्थालाई पालना गनेिफि  
ध्र्ान ददनपुदिछ ।  उदाहरण 

क्र.सं. र्ोजनाको नाम लागि अनमुान 

कार्ािलर्ले 
व्र्होने 

उपभोक्ता सतमतिले 
व्र्होने 

१ वडा नं ४ बाटो ममिि र्ोजना ४२१००० ४२१००० ० 

२ प्र्ाराजङु्ग सडक र्ोजना ४५०३३३ ४५०३३३ ० 

र्स्िा कार्िहरू न्शलबतदी दरभाउपर िथा बोलपरको माध्र्मबाट गराउन ुपदिछ ।  
25.  रोजगारी र उपर्ोगमा सहभागी नहनुे कार्िमा उपभोक्ता सतमति - साविजतनक खररद तनर्मावली, 

२०६४ को तनर्म ९७(१) मा सोही स्थानमा बसोवास गने वातसतदा र त्र्स्िो सेवा उपर्ोग 
गने समदुार् मार रहेको उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाट गराउन सपकन ेव्र्वस्था 
छ । प्रत्र्क्ष रुपमा सहभागी नहनुे कार्िमा उपभोक्ता सतमति गठन गरी कार्ि गराइएको छ 
। वडा कार्ािलर्को भवन र अस्पिालको भवन जस्िा भवन तनमािणमा पतन उपभोक्ता सतमति 
माफि ि कार्ि गराएको पाईर्ो ।  

भौ.नं. र तमति तनमािण कार्ि कार्िसम्पन्न भकु्तानी रकम 

२५।०७६।७।१७ ९ नं वडा कार्ािलर् ग्र्ारेज तनमािण १७५६६४ १५०००० 
५२।०७६।७।२८ ६ नं वडा कार्ािलर् भवन तनमािण २१९५९७५ १५२५२६२ 
६१।०७६।९।१ ६ नं वडा कार्ािलर् भवन तनमािण ६७०७१४ 
२५३।०७७।३।१५ ३ नं वडा आधारभिु स्वा के शौचालर् तनमािण २४२६७९ २००००० 
  जम्मा २४४५९७६   

26.  स्पेन्शपफकेशन - ३३०।०७७।३।३१ साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 
११ मा सम्बन्तधि मालसामानको स्पेन्शपफकेशनको अतधनमा रही लागि अनमुान िर्ार 
गनुिपने व्र्वस्था छ । नाम्लेधारा तलन्फ्टङ्ग खानेपानी र्ोजानाको लागि अनमुान 
रु.१२,४१,२६०.00 रहेकोमा रु.११,४२,०१६.00 को कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन पेस गरेको 
छ । उक्त कार्िसम्पन्न भएको कार्िमा उपभोक्ता सतमतिको रु.२,७१,२५९.00 र्ोगदान 
रहेको छ । उपभोक्ता सतमतिले पेस गरेको पवजकमा 10 HP submersible pump hi head hi 

flow three phase को मू. अ. कर बाहेक रु.५,१२,३८९।३८  (without panel) रहेको छ । 
उक्त र्ोजनाको लागि अनमुान, नापी पकिाव र कार्िसम्पन्न प्रतिवेदनमा मोटरको 
रु.५,९२,०००.0 उल्लेख गरेर भकु्तानी गररएको छ । साविजतनक खररद तनर्मावली, 
२०६४ को तनर्म १४८ (१) बमोन्जम लमजङु्ग न्जल्लाको आ. व. २०७६।७७ को लातग 
तनधािरण गररएको न्जल्ला दररेटमा  स्पेशीपफकेशन अनसुार 10 HP submersible pump 
(without panel)  को रु.१,८९,६००.00 देन्ख रु.२,६४,५००.00 सम्म मूल्र् तनधािरण 
गररएको छ । कागजाि परीक्षणबाट उपभोक्ता सतमतिले पेस गरेको पवजकमा, कार्ािलर्ले 
िर्ार गरेको नापी र कार्िसम्पन्न प्रतिवेदनमा र न्जल्ला दररेट तनधािरण सतमतिले तनधािरण 
गरेको दररेटमा रहेको मूल्र्मा एकरुपिा देन्खएन । दररेट तनधािरण सतमतिले तनधािरण गरेको 
दररेट भतदा बढी मूल्र् भकु्तानी भएको देन्खतछ । र्ोजनामा प्रर्ोग भएको मोटरको स्पि 
स्पेन्शपफकेशन पातलकाले िर्ार नगरेको कारणले कति मलु्र्को कुन सामान प्रर्ोग भएको 
र्पकन हनु सकेन । सम्बन्तधि मालसामानको स्पेन्शपफकेशनको अतधनमा रही लागि अनमुान 
िर्ार गरी कार्ि गनुिपने देन्खतछ ।  

27.  िोपकएको समर्मा कार्ि नभएको - ८२।०७७।९।२८ बीरभन्क्त थापा पाकि  मूतिि तनमािण 
र्ोजना लागि अनमुान रु.१९,४७,१४२.00 को उपभोक्ता सतमति (अध्र्क्ष धनबहादरु थापा) 
र पातलकाबीच २०७५।१२।३० मा कार्िसम्पन्न गने गरी तमति २०७५।११।२ मा 
सम्झौिा भएको छ । सम्झौिा अनसुार तमति २०७५।१२।३० मा कार्िसम्पन्न गनुिपनेमा 
तमति २०७६।९।१४ मा कार्िसम्पन्न भएको छ । उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि  
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गराईएकोमा उक्त काम के कारणले  िोपकएको समर्मा सम्पन्न हनु नसकेको  पररन्स्थति 
उल्लेख गररएको छैन । साथै म्र्ाद थप समेि भएको देन्खँदैन । सम्झौिा अनसुार तब. ओ. 
क्रू्मा  रु.१९,८७,९३८.00 रहेकोमा कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन अनसुार रु.२१,०७,२७५.00 
को कार्ि गरेको छ । कार्िसम्पन्न प्रतिवेदनमा stone masonary(sidi)  मा १० घ. तम.  र 
Reinforcement मा २७३.१८ घ. तम. बढी पररमाण कार्ि भएको देखाईएको छ । 
कार्िसम्पन्न प्रतिवेदनमा stone masonary  र Reinforcement मा कार्ि बढी देखाई भकु्तानी गदाि 
११९३४० बढी खचि हनु गएको छ । उक्त बढी कार्िको भेररर्सन गरेर स्वीकृि गरेको 
छैन । िोपकएको समर्मा कार्िसम्पन्न गनि नसक्ने उपभोक्ता सतमति र बढी कामको 
भेररर्सन गरेर मार भकु्तानी ददनपुनेमा सो नगरी भकु्तानी गने सम्बन्तधि पदातधकारी न्जम्मेवार 
भएको देन्खएन। 

28.  डीपीआर खचि – बजेट व्र्वस्था भई कार्ाितवर्न हनुे आर्ोजनाको मार गरुुर्ोजना डीपीआर 
लगार्िको अध्र्र्ि गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुि पदिछ । र्स स्थानीर् िहले र्ो वर्ि स्वीकृि 
वापर्िक कार्िक्रम अनसुार देहार्बमोन्जमको कार्ि परामशिदािाबाट गराई प्रतिवेदन प्राि गरको 
छ ।  

 

र्स्िो अध्र्र्न कार्ि गराउँदा लाग्ने खचिको लागि अनमुान िर्ार गदाि कुनै आधार 
नतलई स्वीकृि बजेट बमोन्जमकै रकम खचि गरेको उपर्कु्त देन्खएन । डी.पी.आर.िर्ार गदाि 
नगरपातलकाको प्रापवतधक जनशन्क्त प्रर्ोग नगनािको कारण स्पि गदै आगामी ददनमा 
नगरपातलकाको प्रापवतधक जनशन्क्तबाट र्स्िो कार्ि गराउन ु पदिछ । साथै र्सरी अध्र्र्न 
प्रतिवेदन िर्ार भएका आर्ोजनाहरू कार्ाितवर्नमा गएको समेि नदेन्खएकोले खचिको साथिकिा 
समेि देन्खएन । 

कार्ि पववरण परामशिदािा स्वीकृि रकम खचि रकम 

अध्र्र्नबाट तनधािरण 
भएको आर्ोजनाको 

लागि 
चक्रिीथि हन्स्पटल 
भवन तनमािण 

नक्सा तडजाइन एण्ड कतसल्टेतसी 
प्रा.तल. र स्केल आपटिटेक्चर प्रा.तल. १०००००० ९८१०५० ३०२२८८५०.१२ 

भैरवस्थान साििले 
कुडुले सडक 

प्रोपफसेतट सभेईङ्ग एण्ड तडजाईतनङ्ग प्रा 
तल २९६२१७ २९६२१७ १६७०४१०२७ 

 जम्मा १२९६२१७ १२७७२६७ १९७२६९८७७ 

 
29.  Backhole Loader खररद - नगर प्रमखुको अध्र्क्षिामा बसेको तमति 2076/5/19 को 

बैठकको तनणिर्ले नगरपातलकाको लातग १ थान फोर ह् वील व्र्ाकहो लोडर खररद गनि 
रु.45,00,000.00 बजेट पवतनर्ोगजन गरी क्र्ाटलग पवतधको माध्र्मबाट खररद गनि तमति 
2076/5/19 मा सूची दिािको लातग न्शलबतदी दरखास्ि माग गरेकोमा ४ वटा फमिबाट 
सूची पेस हनु आएको पाइर्ो । उक्त सूची दिाि भएका फमिहरूबाट प्रापवतधक िथा आतथिक 
प्रस्िाव माग गरेकोमा प्रापवतधक िथा आतथिक प्रस्िावबाट २ वटा फमिहरू जगदम्बा 
कतस्ट्रक्सन सोलसुन प्रा.तल. र फेवा इतटर कतटीनेतटल प्रा. तल. ग्राह्य भई तनजहरूले पेस 
गरेको आतथिक प्रस्िाव अनसुार जगदम्बा कतस्ट्रक्सन सोलसुन प्रा.तल. को 
रु.36,30,000.00 र फेवा इतटर कतटीनेतटल टे्रतडङ्ग प्रा.तल. को रु.43,50,000.00 
पेस आएकोले मूल्र्ाङ्कन सतमतिको तमति 2076/7/14 को तनणिर्ले कम कबोल अङ्क पेस 
गने जगदम्बा कतस्ट्रक्सन सोलसुन प्रा.तल. बाट खररद गनि तसफाररस गरे अनसुार न्शलबतदी 
दरभाउपर स्वीकृि गरी उक्त फमिसँग तमति 2076/7/27 मा सम्झौिा गरी १ थान 
व्र्ाकहोइ लोडर खररद गरी भौ.नं. 93/2076/10/15 बाट रु.33,80,000.00 र 
भौ.नं. 336/2077/3/31 बाट रु.2,50,000.00 समेि रु.36,30,000.00 
भकु्तानी भएको छ ।   

30.  प्रशासतनक भवन तनमािण – नगरपातलकाको प्रशासतनक भवन तनमािणको लातग मू.अ. कर  



11 

 

दफा नं. भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

समेि रु.6,12,88,488.00 को ल.ई. िर्ार गरी तमति 2076/2/15 मा पवद्यिुीर् 
बोलपरको माध्र्मबाट कार्ि गराउन सूचना प्रकाशन गरेकोमा ७ वटा फमिबाट बोलपर पेस 
हनु आएको पाइर्ो । सबैभतदा घटी अङ्क मू.अ. कर समेि रु.4,63,57,172.00 कबोल 
गने तनमािण व्र्वसार्ी कञ्चनजंघा तनमािण सेवासँग तमति 2076/6/2 मा सम्झौिा भएको 
पाइर्ो । सम्झौिा तमतिले 36 मपहना अथािि ् 2079/6/1 सम्ममा सम्पन्न गनुिपने गरी 
सम्झौिा भएको पाइर्ो । उक्त भवन तनमािण वापि भौ.नं. 343/2077/3/31 मा प्रथम 
रतनङ्ग तबल वापि रु.66,12,443.00 र पेश्की रु.81,60,000.00 समेि 
रु.1,47,72,443.00 भकु्तानी भएको छ । िोपकएको म्र्ादतभर काम सम्पन्न हनुे गरी 
कार्ि गराउनेिफि  कार्ािलर्ले ध्र्ान परु्र र्ाउन ुपदिछ ।  

 पुजँीगििफि   
31.  लमसम - भौ.नं. र तमति ।०७६।१०।२० राईनास तसंचाई र्ोजनाको लागि अनमुान 

रु.५१,९६,३९२.00 को कार्ि तमति २०७६।१२।२५ मा सम्पन्न गने गरी तमति 
२०७६।९।२८ मा सम्झौिा भएको छ । नापी पकिाव अनसुार रु.५२,२९,७९७.00 को 
कार्ि भएको देन्खएकोमा २० गेट ममिि ररपेर्र कार्िमा रु.४५,०००.00 का दरले 
लमसममा राखेर रु.९,००,०००.00 खचि भएको छ । र्सरी गेट तनमािण िथा ममिि 
कार्िमा कुन कुन सामान प्रर्ोग भएको हो नम्सि अनसुार गनुिपनेमा हचवुामा लमसम राखेर 
भकु्तानी गने कार्िले प्रापवतधक कमिचारी नापजाँच कार्िमा गन्म्भर भएको देन्खएन ।   

32.  कामको पररमाण अनसुार भकु्तानी - गो भौ.नं. र तमति २६९।०७७।३।१८ साविजतनक 
खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ अनसुार तनमािण कार्िमा परुा गररएको कार्िको 
पररमाणको आधारमा भकु्तानी गनुिपने उल्लेख छ । देवीस्थान आहालडाँडा सडक स्त्तरोन्नति 
कार्िमा मेजरमेतट बकुमा उल्लेख भए अनसुार Dry Wall को (L×b×h=7×0.9×2) १२.६ 
घ.मी. हनुपुने देन्खतछ । कार्िसम्पन्न प्रतिवेदनमा उक्त कार्ि Dry Wall को १५.३६ घ.मी. 
उल्लेख गरी रु.४,५०७।२५ का दरले जम्मा रु.६९,२३१।३६ भकु्तानी भएको छ । 
नापी पकिाव अनसुार भतदा  २.७६ घ.मी. पररमाण बढी भकु्तानी भएको देन्खर्ो । र्सरी 
बढी पररमाण २.७६ घ. मी. को रु.४,५०७।२५ का दरले हनुे रकम असलु गनुिपने रु. १२४३९.00 

33.  नम्सि फरक पारी वढी भकु्तानी - ग्रामीण सडकहरुको लातग स्थानीर् पवुािधार िथा कृपर् 
सडक पवभाग (डोतलडार) ले नम्सि िर्ार पारेको छ । स्थानीर् िहले ग्रामीण सडकहरु 
लगार्िका पूवािधार िर्ार गदाि सोही नम्सि प्रर्ोग गरेको देन्खतछ । नम्सि अनसुार साधारण 
माटो काकने कामको लातग प्रति घनतमटर ०.५ म्र्ानडेज र कडा माटो काकने कामको लातग 
प्रति घनतमटर ०.६ म्र्ानडेज प्रर्ोग हनुे उल्लेख भएकोमा कार्ािलर्ले उक्त कामको लातग 
भवनको नम्सि प्रर्ोग गरी क्रमशाः ०.७ र ०.८ म्र्ानडेज प्रर्ोग गरेको छ । नम्सिमा उल्लेख 
भएको दरभतदा बढी दर राखेकोले देहार्अनसुार बढी भकु्तानी भएको रकम असलु गनुिपने रु.  १५०३१.00 

 तस.
नं. 

गो. भौ.नं. र तमति तनमािण कार्ि कार्िपववरण पररमाण हनुपुने दर 
भकु्तानी 

भएको दर 
फरक दर बढी भकु्तानी 

१ २७६।०७७।३।२१ 

महादेवस्थान सग्रवास 
साििले सडक 

नरम माटो 
खन्ने कार्ि २५ ३६८.२३  ५१५ .५२  147.29 3682.25 

२ २८३।०७७।३।२३ 

पात्लेपानी आमासमूह 
गेट तनमािण 

नरम माटो 
खन्ने कार्ि २२.५ ३६८.२३  ५८९.१६  220.93 4970.925 

३ ३२०।०७७।३।३० 

शारदा मा. पव. 
घेरावार तनमािण 

नरम माटो 
खन्ने कार्ि ४३.३० ३६८.२३  ५१५ .५२  147.29 6377.657 

       जम्मा 15030.83  
34.  पपहरो सफाई कार्ि - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १४८ (१) बमोन्जम 

लमजङु्ग न्जल्लाको आ. व. २०७६।७७ को लातग कामदारको ज्र्ाला ढुवानी तनमािण सामाग्री 
र मेशीन उपकरणको भाडाको न्जल्ला दररेट  तनधािरण गररएको छ ।  डोजर वा एक्साभेटर 
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लगाई पपहरो सफाई (landsite clear)  कार्िको लातग प्रति घ. मी. रु.४२.00 तनधािरण 
गररएको छ । िपतसलको र्ोजनामा पपहरो सफाई (landsite clear) कार्िमा न्जल्ला दररेट 
भतदा बढी दरमा भकु्तानी भएको छ । र्सरी िोपकएको न्जल्ला दररेट  भतदा बढी दरमा 
भकु्तानी गररएको रकम असलु गनुिपने रु. 

 

 

 

 

१७५३२५.00 

 तस.नं. भौ.नं. र तमति 
कामको पररमाण 

घ.मी. हनुपुने दर भकु्तानी दर बढी दर रकम 

१ ८।०७६।६।८ २८८० ४२ ५४.३६ १२.३६ ३५५९७ 

२ १२।०७६।६।१४ ३०० ४२ ५४.३६ १२.३६ ३७०८ 

३ ३०।०७६।७।१९ ११२० ४२ ५४.३६ १२.३६ १३८४३ 

४ ३८।०७६।७।२६ ६८४ ४२ ५४.३६ १२.३६ ८४५४ 

५ ४१।०७६।८।२ २०० ४२ ५४.३६ १२.३६ २४७२ 

६ ४१।०७६।८।२ १०३६ ४२ १०३.६२ ६१.६२ ६३८३८ 

७ ४४।०७६।८।४ १०३६ ४२ ५४.३६ १२.३६ १२८०५ 

८ ४४।०७६।८।४ २८०० ४२ ५४.३६ १२.३६ ३४६०८ 

          जम्मा  १७५३२५   
35.  पाईप खररद कार्ि - ३२३।०७७।३।३० साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को 

तनर्म १४८ (१) बमोन्जम लमजङु्ग न्जल्लाको आ. व. २०७६।७७ को लातग कामदारको  
ज्र्ाला ढुवानी तनमािण सामाग्री र मेशीन उपकरणो भाडाको न्जल्ला दररेट  तनधािरण गररएको 
छ । पथृक हाडिवर्रबाट पातलकाले खररद गरेको एच. तड. पप. ई. पाईपमा न्जल्ला दररेट 
तनधािरण सतमतिले तनधािरण गररएको न्जल्ला दररेट भतदा फरक दरमा भकु्तानी भएको छ । 
िोपकएको न्जल्ला दररेट भतदा बढी दरमा भकु्तानी गररएको रकम असलु गनुिपने रु. ३३७०८.00 

 तस.नं. पाईपको साईज पररमाण  तमटर भकु्तानी दर न्जल्लादर बढी दर रकम 

१ 
50mm/6kgf/𝑐𝑚2 १००० १५१.७५ १४०.९२ १०.८३ १२२३८ 

२ 
40mm/10kgf/𝑐𝑚2 १००० १४५.२० १३३.६४ ११.५६ १३०६३ 

३ 
25mm/10kgf/𝑐𝑚2 १००० ५७ ५२.५२ ४.४८ ५०६२ 

४ 
20mm/1kgf/𝑐𝑚2 १००० ३७.८० ३४.८४ २.९६ ३३४५ 

     जम्मा ३३७०८   
 नगरपातलका चाल ु  

36.  सामदुापर्क मेलतमलाप िातलम - वडा स्िरीर् मेलतमलाप केतर स्थापना िथा िातलम सञ्चालन 
कार्िक्रम अतिगिि र्स नगरपातलकाले रु.४ लाख २२ हजार १ सर् ९० खचि गरेको छ । 
र्समा देन्खएको व्र्होरा तनम्न रहेको छाः  

36.1.  मेलतमलाप सम्बतधी िातलम सञ्चालन गनिको लातग परामशि संस्था शान्तिका लातग समग्र 
पवकास संस्थासँग िातलम सञ्चालनाथि सम्झौिा गदाि कार्ािलर्को िफि बाट कार्ािलर् प्रमखुले 
सम्झौिा गनुिपनेमा नगरपातलका प्रमखुले सम्झौिामा हस्िाक्षर गरेको पाइर्ो । आतथिक 
अतधकार प्राि व्र्न्क्तले सम्झौिा नगरी नगर प्रमखुले सम्झौिा गनुि उन्चि देन्खएन ।  

36.2.  साविजतनक तनकार्ले िातलम िथा गोष्ठी सञ्चालन गदाि प्रदेश खचिको मापदण्ड िथा अथि 
मतरालर्र्द्ारा प्रकान्शि कार्ि सञ्चालन तनदेन्शका, २०७५ बमोन्जम सञ्चालन गनुिपने व्र्वस्था 
रहेको छ । र्स नगरपातलकाले िातलमको मापदण्ड नबनाएकोले प्रदेश िथा संघको मापदण्ड 
अनसुार िातलम सञ्चालन गनुिपने देन्खतछ । र्स नगरपातलकाले तर्ापर्क सतमतिको मेलतमलप 
सम्बतधी ७ ददने िातलम सञ्चानलका लातग रु.३४००।०० प्रति सेसनका दरले ४४ सेसनको 
रु.१,४९,६००।०० भकु्तानी गरेकोमा थप कार्िपर वापि एकमषु्ठ रु.१४,०००।०० 
भकु्तानी गरेको देन्खर्ो । र्सरी प्रति सेसन रु.३४००।०० को दरले भकु्तानी गरेर कार्िपर 
वापि भकु्तानी गनुि कार्िपवतध पवपररि देन्खएकोले उक्त रकम िातलम सञ्चालक संस्था 
शान्तिका लातग समग्र पवकास माफि ि असलु गनुिपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१४०००.00 
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36.3.  िातलम सञ्चालक संस्था शान्तिका लातग समग्र पवकास संस्थाले पेस गरेको कार्ििातलका 
अनसुार उद् घाटन र अन्तिम सेसन समापन कार्िक्रम सपहि प्रतिददन ६ सेसनका दरले ७ 
ददनको ४२ सेसन हनु आउने र उद् घाटन र समापन कार्िक्रमको प्रन्शक्षण भत्ता ददन नतमल्ने 
व्र्वस्था छ । जसमा ४० सेसनको मार भकु्तानी गनि तमल्ने देन्खतछ । िर र्स 
नगरपातलकाले रु.३४००।०० को दरले ४४ सेसनको भकु्तानी ददएकोले ४ सेसनको हनु 
आउने रकम रु.१३,६००।०० बढी भकु्तानी भएकोले असलु हनुपुने रु.  १३६००.00 

37.  मत्स्र् पालन कृर्क अवलोकन भ्रमण - ४०७−२०७७∕३∕३१ मत्स्र् पालन कृर्क 
अवलोकन भ्रमण अतिगिि र्स नगरपातलकाले र्स बर्ि ३ लाख बजेट छुट्याएकोमा रु.३ 
लाख नै खचि गरेको देन्खएको छ । र्समा देन्खएका व्र्ाहोरा हरु तनम्न रहेको  छ ।   

37.1.  २०७६∕९∕१६ देन्ख २०७६∕९∕२३ सम्म ७ ददन सञ्चालन भएको मत्स्र् पालन कृर्क 
अवलोकन भ्रमणमा कार्िलर्को कमिचारी सपहि १५ जना कृर्क भ्रमण गरेकोमा भ्रमण जाँदा 
गाडी भाडामा तलएर भ्रमण गएको र साथै भ्रमणमा रहँदा खाना बाससपहि तबल भरपाई पेस 
गरेको पाइर्ो । साथै सहभागी भत्ता भनेर प्रतिव्र्ान्क्त प्रतिददन रु.१५००।०० को दरले 
रु.१,०८,०००।०० भकु्तानी गरेको देन्खर्ो । र्ािार्ाि सपुवधा र खाना बस्न सपुवधा 
कार्ािलर्ले नै उपलब्ध गराएकोमा सहभागी भत्ता भनेर रु.१५००।०० को दरले भकु्तानी 
गनि तमल्ने व्र्वस्था देन्खँदैन । र्सरी कार्ािपवतधमा व्र्वस्था नभएको शीर्िकमा खचि गनुिपरेमा 
कार्ािलर् प्रमखुबाट कार्िक्रम स्वीकृि गराएर मार गनुिपने व्र्वस्था छ । र्सरी कार्िक्रम 
स्वीकृि नगाराइ कार्िपवतधमा व्र्वस्था भएको भतदा बापहर खचि गरेको अतनर्तमि देन्खएको 
रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१०८०००.00 
 सशिि चाल ुन्शक्षा  

38.  लेखापरीक्षण खचि – गो. भौ.नं. र तमति ५७।०७६।११।१२ कार्िक्रम कार्ाितवर्न 
पनु्स्िका २०७६।७७ को पक्रर्ाकलाप नं. 2.7.13.10  अनसुार पवद्यालर् सञ्चालन िथा 
व्र्वस्थापन अनदुान अतिगिि सामान्जक परीक्षण िथा आतथिक लेखापरीक्षणको लागन्ु 
आधारभिु िहको लागन्ु वापर्िक रु.१०,०००.00  र माध्र्तमक िहको लागन्ु वापर्िक 
रु.१५,०००.00  एकमषु्ठ अनदुान उपलव्ध हनुे व्र्वस्था छ । िपतसलका पवद्यालर्लाई 
सामान्जक परीक्षण वापि तनकासा उपलव्ध गराएकोमा आ.व. २०७५।७६ को सामान्जक 
परीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेको छैन । र्सरी सामान्जक परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगरेका 
पवद्यालर्ले प्रतिवेदन प्रमाण पेस गनुिपने रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

३४५०००.00 
 तस.नं. पवद्यालर्को नाम सामान्जक परीक्षण रकम 

१ ज्ञानोदर् मा. पव. १ १५००० 

२ महेतर वाल पवकास मा. पव. १ १५००० 

३ सौभाग्र्ोदर् नमनुा मा. पव. ४ १५००० 

४ न्शश ुपवद्याश्रम मा. पव. ५ १५००० 

५ शैलपरुी नमूना मा. पव. ६ १५००० 

६ शारदा मा. पव. ७ १५००० 

७ रुर मा. पव. ८ १५००० 

८ पवरभक्ती मा. पव. ८ १५००० 

९ जनिा मा. पव. ९ १५००० 

१० भैरव मा. पव. ९ १५००० 

११ बरु्द्तमलन मा. पव. १० १५००० 

१२ कातलका आ. पव. २ १०००० 

१३ सरस्विी आ. पव. ३ १०००० 

१४ चम्पाविी आ. पव. ३ १००००  
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१५ जनचेिना आ. पव. ३ १०००० 

१६ प्रगति आ. पव. ५ १०००० 

१७ वसतिाविी आ. पव. ५ १०००० 

१८ तमलन आ. पव. ६ १०००० 

१९ चण्डी आ. पव. ६ १०००० 

२० पवरेतरददप आ. पव. ६ १०००० 

२१ सरस्विी आ. पव. ७ १०००० 

२२ अमरज्र्ोिी आ. पव. ८ १०००० 

२३ सवुोदर् आ. पव. ८ १०००० 

२४ सदुशिन आ. पव. ८ १०००० 

२५ कृष्ण आ. पव. ८ १०००० 

२६ पवरेतर शातिी आ. पव. ९ १०००० 

२७ शान्तिदेपव आ. पव. ९ १०००० 

२८ सिकतर्ा आ. पव. ९ १०००० 

२९ दगुािदेपव आ. पव. ९ १०००० 

 जम्मा ३४५०००  
39.  न्जतसी दान्खला – गण्डकी प्रदेश कार्िपवतध ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा १ 

अनसुार  न्जम्मेवार व्र्न्क्तले आफ्नो न्जम्मामा आएको न्जतसी मालसामान साि ददनतभर 
र्थास्थानमा दान्खला गरी शे्रस्िा खडा गनुिपने व्र्वस्था छ । सम्बन्तधि संस्थाले खररद 
गरेकुा िपतसलमा उल्लेन्खि मालसामान न्जतसी दान्खला गरेको प्रमाण पेस हनु आएन । 
अिाः सम्बन्तधि संस्थामा न्जतसी दान्खला गरेको प्रमाण पेस गनुिपने रु. ३७८९४८३.00 

 तस.
नं. 

भौ. नं र तमति खररद गने संस्था खररद सामानहरु खररद मलु्र् 

१ ३२५।०७७।३।३० प्रापव िहमा कम्प्र्टुर लगार्िका 
प्रपवतधका सामाग्री सहर्ोग  

डेस्कटप कम्प्रू्टर ६ ब्रदशि पप्रतटर ६ 
४९९९८६ 

२ १३०।०७७।३।३० समाज उत्थान सामदुार्ी तसकाई 
केतर 

डेस्कटप १ ल्र्ापटप १ 
९९००० 

३ १३०।०७७।३।३० सूर्ोदर् सामदुार्ी तसकाई केतर डेस्कटप १ ल्र्ापटप १ ९९००० 
४ १३०।०७७।३।३० िाकुि घाट सामदुार्ी तसकाई केतर डेस्कटप १ ल्र्ापटप १ ५१००० 
५ १३०।०७७।३।३० राईनास सामदुार्ी तसकाई केतर डेस्कटप १ ल्र्ापटप १ ५१००० 
६ १३०।०७७।३।३० मोहोररर्ाकोट सामदुार्ी तसकाई 

केतर 
डेस्कटप १ ल्र्ापटप १ 

५१००० 
७ १२९।०७७।३।३० समाज उत्थान सामदुार्ी तसकाई 

केतर 
अपफस टेवल १ प्लािीक कुची १ 

१९४९२ 
८ १२९।०७७।३।३० सूर्ोदर् सामदुार्ी तसकाई केतर अपफस टेवल १ प्लािीक कुची १ १९४९२ 
९ १२९।०७७।३।३० िाकुि घाट सामदुार्ी तसकाई केतर अपफस टेवल १ प्लािीक कुची १ १९४९२ 
१० १२९।०७७।३।३० राईनास सामदुार्ी तसकाई केतर अपफस टेवल १ प्लािीक कुची १ १९४९२ 
११ १२९।०७७।३।३० मोहोररर्ाकोट सामदुार्ी तसकाई 

केतर 
अपफस टेवल १ प्लािीक कुची १ 

१९४९२ 
१२ १२२।०७७।३।२९ रुर मा पव राईनास ८ पवज्ञान प्रर्ोगशालका सामाग्री १९६ 

आईटम ४९८४७१ 
१३ १२२।०७७।३।२९ न्शश ुपवद्याश्रम मा पव ३७४ पकतसमका पसु्िक खररद ६४०२५० 
१४ १२२।०७७।३।२९ जनिा मा पव ८५६ पकतसमका पसु्िक खररद ५६३५९८ 
१५ १२२।०७७।३।२९ भैरब मा पव राईनास  पवज्ञान प्रर्ोगशालका सामाग्री  ४९८४६८ 
१६ १२२।०७७।३।२९ ज्ञानोदर् मा पव राईनास १ डेल कम्प्रू्टर १२ पप्रतटर १ ह्वाई६ 

बोडि १ प्रोजेक्टर २ ब्लटुुथ स्पीकर ३  ६४०२५० 
   जम्मा ३७८९४८३   

40.  बढी तनकासा – कार्िक्रम कार्ाितवर्न पनु्स्िका, २०७६।७७ अनसुार दरबतदीमा रही 
कार्िरि रहेका  न्शक्षकलाई कार्ािलर्ले चौमातसक रुपमा िलव भत्ता तनकासा ददने व्र्वस्था 
छ । िर पातलकाले तनम्न पवद्यालर्हरूको न्शक्षक िथा कमिचारीहरूको प्रथम चौमातसक 
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२०७६ श्रावण, भार, आन्श्वन र चाडवाड खचिवापि पवद्यालर्बाट प्राि माग फारमको 
आधारमा रु.९०,१४,२६९।६० पवद्यालर्को खािामा तनकासा ददनपुनेमा 
रु.९४,५२,७३९।६०  तनकासा ददएबाट रु.४,३८,४७०।०० बढी तनकासा ददएको रकम 
पफिाि गरी संघीर् सन्ञ्चि कोर्मा दान्खला गनुिपने रु. 

 
 
 

438470.00 
 तस.नं. पवद्यालर्को नाम माग रकम तनकासा बढी तनकासा 

१ ज्ञानोदर् मा.पव. 3719302.00 3727533.00 8231.00 
२ बरु्द्  तमलन मा.पव. 2713433.60 3036202.60 322769.00 
३ भैरव मा.पव. 2581534.00 2689004.00 107470.00 

 जम्मा 9014269.60 9452739.60 438470.00   
 संघीर् सरकारबाट हस्िातिररि कार्िक्रम  

41.  माझीगाउँ-एक्लेफाटँ महादेवस्थान-सग्रवास साििले सडक - माझीगाउँ-एक्लेफाँट 
महादेवस्थान-सग्रवास साििले सडक तनमािणको लातग मू.अ. कर समेि रु.99,69,437.33 
को ल.ई. िर्ार गरी पवद्यिुीर् बोलपरको माध्र्मबाट तमति 2076/11/8 मा सूचना 
प्रकाशन गरेकोमा एउटामार बोलपर दिाि भएको पाइर्ो । बोलपर पेस गने तनमािण 
व्र्वसार्ी सोम एण्ड अमर कतस्ट्रक्सन प्रा.तल. तसरानचोक-२ गोरखाको बोलपर स्वीकृि गरी 
तनमािण व्र्वसार्ीले कबोल गरेको मू.अ. कर, कतटेतजेतसी र पप.एस. समेि 
रु.78,68,141.48 मा सम्झौिा गरेको पाइर्ो । तनमािण व्र्वसार्ीले तनमािण कार्ि पश्चाि 
तनजले पेस गरेको ठेक् का तबल अनसुार भौ.नं. 2/2077/3/31 बाट रु.5,27,231.00 
भकु्तनी भएको छ । सडकको तनमािण कार्ि पूणि रुपमा सम्पन्न भएपतछ मार कार्ि सम्पन्न 
प्रतिवेदन िर्ार िथा स्वीकृि हनुपुनेमा जति काम भएको छ त्र्ति कामलाई नै कार्ि सम्पन्न 
प्रतिवेदन िर्ार गरी भकु्तानी गने गरेको पाइर्ो ।   

42.  कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन पेस नभएको –2/2076/12/10 सौभाग्र्ोदर् माध्र्तमक 
पवद्यालर्लाई पवद्यालर् भौतिक सधुार कार्िको लातग अनदुान रकम भनी रु.49,50,000.00 
उपलब्ध गराइएकोमा लेखापरीक्षणको समर्सम्म पतन उक्त अनदुान रकमको कार्ि सम्पन्न 
प्रतिवेदन पेस हनु नआएकोले भौतिक पूवािधार तनमािण कार्िको कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन पेस 
गनुिपने रु. 4950000.00 

43.  नवीकरणीर् उजाि – 10/2077/3 र्स नगरपातलकाको आ.व. 2076/77 को स्वीकृि 
वापर्िक कार्िक्रम अनसुार नवीकरणीर् उजािको पररप्रर्ोग प्रवर्द्िन गनि पवद्यिुीर् चलुो ७० गोटा 
खररद गरी ददगो पवकास प्राइभेट तलतमटेड वनस्थली, काठमाडौंलाई मू.अ. कर समेि प्रतिगोटा 
रु.6,994.70 का दरले Double Burner Electronic Stove (Echulo) खररद गरी 
रु.4,89,629.00 भकु्तानी भएको छ । उक्त खररद गरेका चलुाहरू नगरपातलकाका प्रमखु, 
उपप्रमखु, वडा अध्र्क्ष, वडा सदस्र् िथा ८ जना कमिचारीहरूलाई समेि ६२ वटा पविरण 
गरेको र ८ वटा नगरपातलकाको स्टोरमा नै रहेको पाइर्ो । उक्त बाँकी रहेका ८ वटा 
चलुोहरू वडा कार्ािलर् िथा स्वास्थर् संस्थाहरूमा पविरण गररने नगरपातलकाको भनाई रहेको 
छ । नवीकरणीर् उजािको पररप्रर्ोग प्रवर्द्िन जस्िा कार्ि स्थानीर् जनिाहरूलाई प्रत्र्क्ष र 
दीघिकातलन उपर्ोग िथा फाइदा हनुे गरी गने गराउनेिफि  नगरपातलकाको ध्र्ान जान ुपदिछ 
।   

44.  सडकबोडि नेपाल – 1/2076/5/27 धतमतलकुवा बारोङ्गखोला मोटरबाटो स्त्तरोन्नति कार्ि 
गनि उपभोक्ता सतमतिसँग तमति 2076/3/28 सम्ममा कार्ि सम्पन्न गने गरी तमति 
2075/10/20 मा सम्झौिा गरेको पाइर्ो । उपभोक्ता सतमतिले कार्ि सम्पन्न गरेपश्चाि 
तनमािण कार्िको भकु्तानी गनि सम्झौिा अनसुार सडकबोडि नेपालसँग रु.29,60,065.00 
तनकासाको लातग तमति 2076/3/24 मा नगरपातलकाट माग गरेको पाइर्ो । तनकासा 317699.00 
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प्राप्प भएपतछ सोधभनािबाट पहसाब तमलाउन ेगरी उपभोक्ता सतमतिलाई रु.28,00,000.00 
खचि लेखी भकु्तानी गरेकोमा नगरपातलकाबाट सडकबोडि नेपालबाट रु.24,82,301.00 
मार प्राि भएकोले सोधभनाि हनु बाँकी रकम रु.3,17,699.00 सडकबोडि नेपालबाट 
सोधभनाि तलनपुने देन्खएको रु. 

44.1.  दान्खला छुट – भौ.नं. 1/2076/5/27 मा उपभोक्ता सतमतिलाई रु.28,00,000.00 
खचि लेखी भकु्तानी गदाि अतग्रम रुपमा कट्टी गरेको अतग्रम कर रु.15,143.00 बहाल कर 
रु.70,000.00 सा.स.ु कर रु.10,511.00 समेि रु.95,654.00 दान्खला गनुिपनेमा 
दान्खला गनि छुट भएकोले उक्त रकम सम्बन्तधि खिामा दान्खला गरेको प्रमाण पेस गनुिपने 
रु. 

 

 

 

 

 

 

95654.00 
 सामान्जक सरुक्षािफि   

45.  बढी तनकासा – सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िपवतध, २०७५ ले लाभग्राहीको नाम 
दिाि र नवीकरण, लगि कट्टा िोपकएको तमति तभरै पररचर्पर अतनवार्ि रुपमा नवीकरण गरी 
सामान्जक सरुक्षा भत्ता पविरण गनुिपने, प्रत्रे्क वर्ि लगि अद्यावतधक गरी लाभग्राहीको संखर्ा 
र्पकन गनुिपने, भत्ता पविरण गदाि बैङ्क माफि ि भत्ता पविरण गनुिपने, सामान्जक सरुक्षा 
कार्िक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गनि तनर्तमि रुपमा अनगुमन गनुिपने, केन्तरकृि 
सूचना प्रणालीमा प्रपविी गरी अद्यावतधक गने न्जम्मेवारी सामान्जक सरुक्षाको अन्खिर्ारी पाउने 
सम्बन्तधि स्थानीर् तनकार्को हनुे व्र्वस्था  गरेको छ । िर पातलकाले लाभग्राहीको लगि 
अद्यावतधक नगरी एउटै चौमातसकमा एकै व्र्न्क्तको नाममा दोहोरो तनकासा हनुे गरी दोहोरो 
खचि लेखेको, मतृ्रू् भइसकेका लाभग्राहीको लगि कट्टा नगरी बढी खचि गरेको छ । िसथि 
पातलकाले लाभग्राहीको लगि अद्यावतधक नगरी तनम्नानसुार बढी खचि लेखेको रकम असलु 
हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48०००.00 
 

 
वडा लाभग्राहीको नाम जतम तमति ना.प्र.प.नं. 

प्रथम 
चौमातसक 

िेस्रो 
चौमातसक 

जम्मा 

८ पिुली साकी २०१०।७।८ ५४१ ८००० ८००० १६००० 
१० टकमार्ा गरुुङ्ग २००४।५।१ २२२० १२००० 

 १२००० 

१० कुश्मी मार्ा गरुुङ्ग २००५।३।१९ २६४७ १२०००  १२००० 
१० रेस ुकुमारी गरुुङ्ग २००५।३।१९ २२४१ ८०००  ८००० 
   कूल जम्मा 40000 8000 48000  

46.  भरपाई भतदा बढी खचि – आतथिक कार्िपवतध तनर्मावली, २०६४ मा कुनै रकमको भकु्तानी 
ददँदा रीि पगेु वा नपगेुको जाँच गरी तनकासा िथा खचि गनुिपने उल्लेख छ । िर 
नगरपातलकाले सामान्जक सरुक्षा िथा संरक्षण कार्िक्रम अतिगिि तनम्न गो.भौ.नं. र तमतिबाट 
पेश्की फर्छ्यौट गदाि पविरण गरेको भरपाई भतदा बढी खचि लेखेको छ । िसथि बढी खचि 
लेखेको रकम असलु गरी संघीर् सन्ञ्चि कोर्मा दान्खला हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

3५१००.00 
 गो.भौ.नं./तमति वडा पेश्की तलनेको नाम पेश्की रकम 

पविरण 
गरेको रकम 

बाँकी रकम 

पफिाि 
गरेको 

पफिाि 
गनुिपने 

५।२०७६।१०।२९ ४ प्रतमला कँडेल १८९४४०० १८४२४०० ५२००० २८००० २४००० 

५।२०७६।१०।२९ ३ सनु्स्मिा भट्टराई २०५१२०० १९६०६०० ९०६०० ८९६०० १००० 
१४।२०७७।३।३१ ६ मदन पवलास पति ३१९१२०० ३०८१८०० १०९४०० १०२००० ७४०० 
१४।२०७७।३।३१ ७ शोभा ददन्क्षि थापा २२८९६०० २२७०१०० १९५०० १८४०० ११०० 
१४।२०७७।३।३१ ९ रमेश थापा ३३८६४०० ३०८५८०० ३००६०० २९९००० १६०० 
      जम्मा 35100   

 पवपद् व्र्वस्थापन  
47.  सतमति गठन - पवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) 

मा प्रत्रे्क स्थानीर् िहले अध्र्क्ष िथा प्रमखुको अध्र्क्षिामा बढीमा १५ जना सदस्र् रहेको  
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स्थानीर् पवपद् व्र्वस्थापन सतमति गठन गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले ऐनमा 
िोपकएबमोन्जमको सतमति गठन गरुी २ वटा बैठक बसी कोरोना महामारी तनर्तरण 
सम्बतधी कार्ि िथा स्वास्थर् सरुक्षाका सामाग्री खररद गने तनणिर् गरेको पाइर्ो । ऐनमा 
िोपकएबमोन्जम सतमति गठन गरी िोपकएको काम, कििव्र् र अतधकारमा सपक्रर् बनाउनपुदिछ 
। 

48.  कार्ि र्ोजना - पवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) 
िथा पवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन तनर्मावली, २०७६ को तनर्म (८) मा 
स्थानीर् पवपद् व्र्वस्थापन सतमतिको काम, कििव्र् र अतधकारमा पररर्द्/कार्िकारी/प्रदेश 
पवपद् व्र्वस्थापन कार्िकारी सतमतिबाट स्वीकृि एकीकृि क्षेरगि नीति िथा कार्िक्रम अनरुुप 
हनुे गरी स्थानीर् पवपद् व्र्वस्थापन र्ोजना िजुिमा गरी कार्ाितवर्न गने, बजेट पवतनर्ोजन गनि 
लगाउने, सबै पक्षको समतवर् र संलग्न गराउने, पवपद् पूवि िर्ारी िथा प्रतिकार्ि सतमति 
गठन गने, प्रभापवि क्षेरमा उद्दार र राहि व्र्वस्था गने, ऐन बमोन्जम कार्ि गरे/नगरेको 
अनगुमन गने, पवपद् सूचना प्रणाली पवकास र सञ् चालन, िथर्ाङ्क अद्यावतधक गने, पवपद् 
घरपररवारको पपहचान गने, कमिचारी क्षमिा अतभवृपर्द्को व्र्वस्था र कार्िक्रम सपहिको 
कार्िर्ोजना िर्ारी गरी लागू गने/गराउन सम्बतधी व्र्वस्था छ । पातलकाले ऐन िथा 
तनर्मावलीमा िोपकएका कार्िहरू गरेको पाइएन । ऐन िथा तनर्मावलीको पालना 
गनुि/गराउन ुपदिछ ।   

49.  वापर्िक प्रतिवेदन – पवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ 
मा स्थानीर् पवपद् व्र्वस्थापन सतमतिले प्रत्रे्क आतथिक वर्िमा गरेको कामको पववरण 
सपहिको वापर्िक प्रतिवेदन िर्ार गरी न्जल्ला पवपद् व्र्वस्थापन सतमति िथा प्रदेश पवपद् 
व्र्वस्थापन कार्िकारी सतमति समक्ष पेस गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले कामको पववरण 
सपहिको वापर्िक प्रतिवेदन िर्ार गरी सम्बन्तधि सतमतिमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको 
व्र्वस्थाको पालना हनुपुदिछ ।  

50.  स्थानीर् पूवािधार पवकास साझेदारी कार्िक्रम - स्थानीर् पूवािधार पवकास साझेदारी कार्िक्रम 
(सञ्चालन कार्िपवतध) तनर्मावली, २०७६ बमोन्जम कार्ाितवर्न हनुे स्थानीर् पूवािधार पवकास 
साझेदारी कार्िक्रमको लातग र्स स्थानीर् िहलाई देहार्अनसुार राइनासटार तसँचाई तनमािण 
र्ोजना, दतलिमैरी सामदुापर्क भवन तनमािण र कँुडुले बह ु साँस्कृतिक सामदुापर्क भवन 
तनमािण पररर्ोजना सञ्चालन गनि रु.७४,०६,०००।०० बजेट प्राि भएकोमा 
रु.७१,५१,२८६।०० खचि भई 100 प्रतिशि भौतिक प्रगति प्राि भएको देन्खतछ । 

आर्ोजनाको प्रकार 
आर्ोजनाको 

संखर्ा बजेट रकम खचि रकम 

पवत्तीर् प्रगति 
प्रतिशि 

भौतिक प्रगति 
प्रतिशि 

राइनासटार तसँचाई तनमािण र्ोजना, 
दतलिमैरी सामदुापर्क भवन तनमािण र 
कँुडुले बह ु साँस्कृतिक सामदुापर्क भवन 
तनमािण 

३ ७४०६००० ७१५१२८६ ९६.५६ 100 

  
50.1.  बढी भकु्तानी – 8/2077/3/31 राइनास तसँचाई र्ोजना तनमािणको लातग मू.अ. कर र 

पप.एस. बाहेक रु.42,80,466.96 को ल.ई. िर्ार गरी पवद्यिुीर् बोलपरको माध्र्मबाट 
तमति 2076/12/9 मा सूचना प्रकाशन गरी पेस हनु आएका २ वटा बोलपर मध्रे् 
आफूले पेस गरेको कबोल अङ्कमा 22 प्रतिशि छुटमा कार्ि गनि मञ्जुर गने आर.एस. 
पवल्डसिको कबोल अङ्क मू.अ. कर समेि रु.37,72,803.57 स्वीकृि गरी तमति 
2077/3/25 सम्ममा सम्पन्न गने गरी तमति 2077/3/2 मा सम्झौिा भएकोमा तनमािण 
कार्ि पश्चाि भेररर्सन अडिर समेि ठेक् का तबल अनसुार तबल रकम रु.43,18,062.05 मा 
बोलपर पेस गदाि घटी पेस गरेको 0.01% र कबोल अङ्कमा छुट घोर्णा गरेको 22% समेि 
22.01% ले हनुे रकम रु.9,50,405.55 छुट गरी मू.अ. कर समेि 

 

 

 

 

 

 

 

 

9834.00 
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रु.38,05,452.00 मार भकु्तानी ददनपुनेमा रु.38,15,286.00 भकु्तानी ददएबाट बढी 
भकु्तानी भएको रकम रु.9,834.00 असलु गरी दान्खला गनुिपने रु. 

51.  औद्योतगक ग्राम तनमािण – औद्योतगक ग्राम तनमािणको लातग आ.व. 2076/77 मा 
रु.92,00,000.00 बजेट प्राि भएकोमा नगरपातलकाबाट पप.एस. र मू.अ. कर बाहेक 
रु.1,71,58,426.76 को लागि इपिमेट िर्ार गरी तमति 2076/11/16 मा पवद्यिुीर् 
बोलपरको माध्र्मबाट सूचना प्रकाशन गरेकोमा १३ वटा फमिहरूले बोलपर पेस गरेको 
पाइर्ो । सबैभतदा घटी रु.1,14,61,194.53 (33.20% घटी) कबोल गने बस्नेि 
तनमािण/भगविी कतस्ट्रक्सन जे.भी. को बोलपर स्वीकृि गरी तमति 2077/3/11 मा 
सम्झौिा भएको पाइर्ो । तमति 2077/3/31 सम्म रु.13,00,000.00 पेश्की 
उपलब्ध गराएको बाहेक अतर् भकु्तानी ददएको पाइएन । िर आ.व. 2077/78 तमति 
2077/9/8 मा िेश्रो रतनङ्ग तबलसम्म पेश्की फर्छ्यौट समेि रु.92,00,000.00 नै 
भकु्तानी भएको छ । जनु आतथिक वर्िको लातग बजेट प्राि भएको हो सोही आतथिक वर्िमा नै 
तनमािण कार्ि सम्पन्न गने गरी कार्िको थालनी गररनपुदिछ ।   

52.  कोतभड १९ िफि  – नगरपातलकाबाट उपलब्ध गराइएको पववरण अनसुार आ=व= 
२०७६।७७ को आर्ाढ मसातिसम्म प्रदेश सन्ञ्चि कोर्बाट, स्थानीर् िहको आफ्नै कोर्बाट, 
संघीर् कोतभड कोर्बाट र अतर् श्रोिबाट समेि रु.६७३२१११।०० आम्दानी भएकोमा 
कोरोना संक्रमण रोकथाम तनर्तरण र व्र्वस्थापन कार्िमा रु.६७३२१११।०० हजार खचि 
गरेको छ । खचि रकम तनम्न शीर्िकमा भएको पाइर्ोाः 

बजेट/आम्दानीको स्रोि 
२०७७ असार 
मसातिसम्म प्राि 

रकम 
खचि शीर्िक 

२०७७ असार 
मसातिसम्म खचि 

रकम 
संघीर् सन्ञ्चि कोर्बाट   राहि पविरण ३२७५३४२ 

प्रदेश  सन्ञ्चि कोर्बाट  १००००००० 
क्वारेन्तटन होन्ल्डङ्ग सेतटर 
तनमािण व्र्वस्थापन 

१८५११०७ 

स्थानीर् िहको आफ्न ै
बजेटबाट पवतनर्ोजन भएको ४५४०००० 

आईशोलेसन केतर तनमािण 
व्र्वस्थापन 

५००००० 

संघीर् कोतभड कोर्बाट ० जनशन्क्त पररचालन ३५७२५ 

प्रदेश कोतभड कोर्बाट  ० 
और्तध एवं स्वास्थर् 
उपकरण िथा सामग्री खररद 

६३३३८८ 

अतर् स्रोिबाट प्राि  २८२१११ स्वास्थर् पूवािधार तनमािण ० 

  अतर् शीर्िकमा भएको खचि ४३६५४९ 

  बाकँी  ० 
जम्मा ६७३२१११ जम्मा ६७३२२१११ 

उक्त कारोवारको लेखापरीक्षणबाट देन्खएका व्र्होरा तनम्न रहेका छन:्  
52.1.  अतर् शीर्िकबाट कोतभड खचि  - कोतभड १९ केश इतभेपिगेसन िथा कतटर्ाक टे्रतसङ्ग पटम 

पररचालन िथा व्र्वस्थापन तनदेन्शका, २०७७ को तस.नं. ६ अनसुार र्स पटम पररचालनका 
लातग लाग्ने सम्पूणि खचिको व्र्वस्था स्थानीर् िहले कोतभड १९ को रोकथाम िथा 
तनर्तरणका लातग छुट्टाइएको कोर्बाट व्र्वस्था तमलाउन ुपने र र्दद नपगु भएमा प्रदेश िथा 
संघीर् सरकारसँग माग गनि सक्ने व्र्वस्था छ । पातलकाले िपतसलको वडामा राहि 
पविरणमा भएको खचि रकम कोर्बाट भकु्तानी ददन नपगु भएको उल्लेख गरी पवत्तीर् 
समानीकरण चाल ु िथा पुजँीगि शीर्िकबाट खचि गररएको छ । पातलकाले स्थापना गरेको 
प्रकोप व्र्वस्थापन कोर्बाट खचि गनुिपनेमा अतर् शीर्िकबाट खचि गररएको रकम तनर्मसम्मि 
नदेन्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२७८३०९६.00 
 भौ.नं. र तमति खचि कार्िक्रम खचि रकम खचि भएको  
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शीर्िक 

१७१।०७७।१।८ राहाि सामाग्री खररद २०००००० पुजँीगि 

२९०।०७७।३।२४ काठमाण्डौमा राहि पविरण १००००० पुजँीगि 

३०४।०७७।३।२६ राहाि सामाग्री खररद १४४७२२ पुजँीगि 

३४२।०७७।३।२६ पवपद् व्र्वस्थापन और्तध खररद ४००००० चाल ु
३५८।०७७।३।२९ ब्वारेतटाईन व्र्वस्थापन सामान खररद १३८३७४ चाल ु
 जम्मा २७८३०९६   

52.2.  अतर् कार्ािलर्बाट खचि – कोरोना संक्रमण, रोकथाम, तनर्तरण र व्र्वस्थापन कार्िका 
लातग न्जल्ला प्रशासन कार्ािलर् लमजङुबाट रकम उपलब्ध गराउन माग भएअनसुार भौ.नं. 
७।०७७।२।१३ बाट रु.१,००,०००.00 र भौ.नं. ३८।०७७।३।१६ बाट 
रु.५,००,०००.00 गरी जम्मा रु.६,००,०००.00 न्जल्ला प्रशासन कार्ािलर् लमजङु्गको 
क्वारेतटाईन सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन सतमतिको खािामा जम्मा हनुे गरी रकम पठाएको 
पाइर्ो ।   

52.3.  सक् कल तबजक पेस नभएको - ४७।०७७।३।२९ आतथिक कार्िपवतध तनर्मावली, २०६४ 
मा कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा रीि पगेु वा नपगेुको जाँच गरी तनकासा िथा खचि गनुिपने 
उल्लेख छ । ७ नं. वडा कार्ािलर् गरमबेसीलाई रु.२,०५,०००.00 क्वारेतटाईन 
व्र्वस्थापनमा भएको खचि वापि वडा अध्र्क्ष श्री माधव प्रसाद पराजलुीलाई भकु्तानी 
गररएकोमा सो को सक् कल तबल भरपाई पेस नभएकोले प्रमाण पेस गनुिपने रु. २०५०००.00 

52.4.  भरपाई पेस नभएको - गण्डकी प्रदेश आतथिक कार्िपवतध ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनसुार 
खचि गदाि प्रचतलि कानूनले िोके बमोन्जमको रीि पगेु नपगेुको परीक्षण गरी खचि गनुिपने साथै 
तबल भपािइ खचिको पसु्ट्याई हनुेगरी राख नपुने व्र्वस्था छ । िपतसलको वडाहरुमा राहि 
पविरणको लागी रकम भकु्तानी गररएकोमा राहि पविरण गरेको प्रमाण पेस हनु आएन । 
राहि सामाग्री पविरण गरेको  प्रमाण पेस गनुिपने रु. १७२३३९४.00 

 तस.नं. वडा नं पवर्र् भकु्तानी रकम 

1. ७ राहि पविरण २९३४८० 

2. ८ राहि पविरण १७४०६४ 

  जम्मा  467544   
52.5.  राहि पविरण - गण्डकी प्रदेश कार्िपवतध ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनसुार न्जम्मेवार 

व्र्न्क्तले र्स ऐन बमोन्जम राख्न ुपने प्रत्रे्क कारोबारको पववरण स्पि देन्खने गरी प्रचतलि 
कानूनले िोके बमोन्जमको रीि परु्र र्ाई लेखा िर्ार गरी अद्यावतधक राख्नपुनेछ । िपतसलको 
वडामा राहि पविरणमा खररद गरेको सामाग्री भतदा घटी पविरण गरेको प्रमाण पेस हनु 
आएकोले पविरण भरपाई भए पेस गने अतर्था पविरण हनु बाँकी सामाग्री बराबरको हनुे 
रु.63,020.00 पफिाि दान्खला गनुिपने रु. 

 
 
 
 
 
 
 

६३०२०.00 
 तस.नं. खाद्यान्न खररद पविरण बाकँी दर जम्मा 

१ वडा नं २ 
 चामल (के जी ) ३००० २७०० ३०० ६० १८००० 

 िेल (तलटर ) २४० २१६ २४ ११८ २८३२ 

 ननु (के जी ) २४० २१६ २४ २२ ५२८ 

 न्चनी (के न्ज) २४० २१६ २४ ८० १९२० 

२ वडा नं. ४ 

 चामल (के जी ) ३३७५ ३११३ २६२ ६० १५७२० 

 िेल (तलटर) २७० २४९ २१ ११८ २४७८ 

 ननु(के जी ) २७० २४९ २१ २२ ४६२  
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 न्चनी(के न्ज ) २७० २४९ २१ ८० १६८० 

३ वडा नं. ५ 

 चामल (के जी ) ३३७५ ३१२५ २५० ६० १५००० 

 िेल (तलटर ) २७० २५० २० ११८ २३६० 

 ननु (के जी ) २७० २५० २० २२ ४४० 

 न्चनी (के न्ज ) २७० २५० २० ८० १६०० 

    
 जम्मा ६३०२०  

52.6.  राहि पविरण मापदण्ड - कोतभड १९ को कारण प्रभापवि व्र्न्क्तहरुका साथै असंगदठि 
क्षेरमा कार्िरि श्रतमक वगि िथा असहार्हरुलाई उपलव्ध गराइने राहि सम्बतधी मापदण्ड 
२०७६ तस.नं.५ (१) अनसुार आवश्र्किा अनसुार पटक पटक गरी लकडाउन अवतधभरका 
लातग राहि सामाग्री पविरण गनुिपने र तस.नं. २ अनसुार स्थानीर् िहले तनधािरण गरेको 
पररमाण बमोन्जम पविरण गनुिपने व्र्वस्था छ । िपतसलको राहि पविरणमा चामल, िेल, 
ननु, न्चनी  पविरण गरेको भरपाई पेस भएको भएिा पतन पररवार संखर्ाका आधारमा मापदण्ड 
िर्ार गरी  पविरण गरेको छैन । कार्िपवतधले िोके बमोन्जम पररवार संखर्ाका आधारमा 
मापदण्ड िर्ार नगरी पविरण गरेकोले मापदण्ड पवपररि पविरण गरेको देन्खर्ो । मापदण्ड 
पवपररि  पविरण गरेको सामाग्री तनर्मसम्मि नदेन्खएको रु. ३५८२४७.00 

 तस.नं. वडा नं पवर्र् रकम 

१ ५ राहि पविरण २१२५१९ 

२ १० राहि पविरण १४५७२८ 

  जम्मा  ३५८२४७   
53.  पेश्की बाकँी - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११३ को उप तनर्म (५) 

बमोन्जम ददएको पेश्की खररद सम्झौिामा उल्लेख भए बमोन्जम प्रत्रे्क रतनङ्ग पवल वा अतर् 
पवल पवजकबाट कट्टा गनुिपने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले उपलब्ध गराएको पेश्की 
बाँकीको पववरण अनसुार पेश्की फर्छ्यौट नभई बाँकी रहेको रकम तनर्मानसुार फर्छ्यौट 
गनुिपने रु. 36897000.00 

 
गो.भौ.नं. र तमति पेश्की तलने व्र्न्क्त, 

फमि वा कम्पनीको नाम 
पेश्की रकम 

म्र्ाद ननाघेको म्र्ाद नाघेको जम्मा 

ठेकेदार 

339/2077/3/31 कञ्चनजङ्गा तनमािण सेवा  1168000  1168000 

341/2077/3/31 कञ्चनजङ्गा तनमािण सेवा 5000000   5000000 

संस्थागि 

7/2077/3/18 शैलीपरुी नमूना मा.पव.  5177000 5177000 

7/2077/3/18 शैलीपरुी नमूना मा.पव.  2925500 2925500 

7/2077/3/18 शैलीपरुी नमूना मा.पव.  6897500 6897500 

8/2077/3/23 शौभाग्र्ोदर् मा.पव.  10050000 10050000 

101/2077/3/24 शैलीपरुी नमूना मा.पव.  3760000 3760000 

101/2077/3/24 शौभाग्र्ोदर् मा.पव.  3760000 3760000 

7/2077/3/31 कञ्चनजङ्गा तनमािण सेवा  2000000 2000000 

व्र्न्क्तगि 

35/2076/4/1 न्जिबहादरु नेपाली   52000 52000 

35/2076/4/1 न्जिबहादरु नेपाली   3000 3000  
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36/2076/4/01 न्जिबहादरु नेपाली   500000 500000 

135/2076/10/15 कुमारनाथ तर्ौपान े   100000 100000 

131/2077/3/31 शेखरनाथ तर्ौपान े   1672000 1672000 

  जम्मा 6168000 36897000 43065000  
54.  आतिररक लेखापरीक्षणबाट देन्खएका व्र्होराहरूाः  
54.1.  8/2077/3/31 राइनासटार तसँचाई र्ोजना ठेक्का नं. 3/2076/77 तनमािण कार्िको 

लातग श्री आर.एस. पवल्डसिसँग मू.अ. कर समेि रु.38,02,803.66 माम सम्झौिा 
भएकोमा नापी मूल्र्ाङ्कन तबल रु.38,45,286.00 गरी सोही बमोन्जम भकु्तानी भएकोमा 
सम्झौिा भतदा बढी भकु्तानी भएको रकम रु.42,482.15 तनर्तमि गनुिपने रु. 42482.15 

54.2.  8/2077/3/31 मूल्र् अतभवृपर्द् कर तनर्मावली, २०५३ को तनर्म ६ ग बमोन्जम ठेक्का 
सम्झौिा वा करार अतिगिि आपूतिि हनुे वस्ि,ु सेवा वा दवैु आपूतिि गरी सो वापिको रकम 
सम्बन्तधि ठेकेदार वा आपूतििकिािलाई भकु्तानी गदाि तनजलाई भकु्तानी गने कर रकमको 
50% हनु आउने रकम तनजको नामबाट सम्बन्तधि राजस्व शीर्िकमा जम्मा गरी बाँकी रहने 
कर वापिको रकम मार भकु्तानी गनुिपने र सोको जानकारी सम्बन्तधि आपूतििकिाि 
ठेकेदारलाई ददनपुने भन्ने उल्लेख भएकोमा आर.एस. पवल्डसिलाई मू.अ. कर वापि भकु्तानी 
गनुिपने रु.4,38,926.71 को 50% ले हनुे रकम रु.2,19,463.35 कार्ािलर्ले सोझै 
तनजको नमाबाट सम्बन्तधि राजस्व शीर्िकमा दान्खला गनुिपनेमा सबै तनमािण व्र्वसार्ीलाई 
भकु्तानी गरेकोले उक्त समार्ोजन भएको प्रमाण पेस गरी तनर्तमि गनुिपने रु. 219463.35 

 



22 

 

 

 

                                                       अनसूुची-1 

सन्ञ्चि कोर् पववरण 

2076/77  

  

प्रदेशाः गण्डकी (रु.हजारमा) 

क्र स स्थानीर् िह न्जल्ला 

 आर् 

जम्मा आर् 

व्र्र् 

मौज्दाि गि वर्िको 
न्जम्मेवारी 

संघ िथा 
प्रदेश अनदुान 

राजस्व 
बाँडफाट 

आतिरीक 
आर् अतर् आर् चाल ुखचि पूजँीगि खचि अतर् खचि जम्मा खचि 

1 2 3 4 ५ ६ 
(2+3+4+५) 

७ ८ ९ १० 

(7+8+९) 
११ 

(1+६-१०) 

1. 
राईनास 
नगरपातलका लमजङु्ग 48433 324804 46955 4226 109115 485100 249647 137248 93658 480553 52980 

अनसूुची-2 

 बेरुजू बगीकरण (पवतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अतर् कारोबार) 
2076/77 

  (रु.हजारमा) 

तस.नं
. 

स्थानीर् 
िह 

न्जल्ला 

प्रारन्म्भक बेरुजू प्रतिपक्रर्ाबाट फछर्ौट बाँकी बेरुजू बाँकी बेरुजू 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

/sd 

असलु 
गनुिपने 

तनर्तमि गनुिपने पेश्की 

सैर्द्ा
न्तिक 

लगति 

सैर्द्ान्ति
क 

लगति 

सैर्द्ान्ति
क 

लगति 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश 
नभएको 

राजश्व 
लगि 

न्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाि 
नतलएको 

जम्मा 
कमिचा
री 

अतर् जम्मा 

1.  

राईनास 
न पा 

लमजु
ङ्ग 37 34 61329 - 5 1986 37 29 59343 2096 8172 12178 - - 20350 - 36897 36897 

 

 

        

                
अनसूुची-3 

अद्यावतधक बेरुजू न्स्थति 

2076/77 

 (रु.हजारमा) 

क्र.स. 
स्थानीर् िह 

न्जल्ला 
गि वर्िसम्मको 

बाँकी 
र्ो वर्ि फछर्ौट 

बाँकी 
र्ो वर्ि सम्परीक्षणबाट 

कार्म र्ो वर्िको बेरुजू कुल बाकँी बेरुजू 
1. राईनास नगरपातलका लमजङु्ग 38218 0 38218 - 59343 97561 

 


